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CephSmile V.2.0: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ
และจาลองใบหน้าหลังการจัดฟัน
CephSmile V2.0: Cephalometric Analysis and Treatment Simulation Software
คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางทันตกรรมใช้สาหรับช่วยวาดรอยของ รูปกะโหลกศีรษะ ใบหน้าด้านข้างและ
ด้านหน้า ทั้งที่เป็นส่วนโครงสร้างกระดูกและเนือ้ เยื่อจากภาพถ่ายรังสีเซฟาโลเมตริก เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์
ผลและวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยได้พัฒนาให้เหมาะสมกับข้อมูลประชากรในแถบทวีปเอเชีย
และประเทศไทยให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
สามารถวาดรอยของรูปร่างกะโหลกศีรษะ ใบหน้าด้านข้างและด้านหน้าทั้งที่สว่ นที่เป็นโครงสร้าง
กระดูกและเนือ้ เยื่อจากจุดวิเคราะห์ในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่กาหนดโดยทันตแพทย์
สามารถคานวณค่าของมุมและระยะต่างๆ (Cephalometric Analysis) ที่มีความสาคัญในการใช้
วิเคราะห์โครงสร้างกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้าง
าง และด้านหน้า
สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละช่วง ของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันว่า มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร
สามารถช่วยคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผู้ป่วยภายหลังการจัดฟัน

สามารถช่วยในการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน และ จาลองการเคลื่อนที่ของการจัดฟั
ดฟัน

สามารถจาลองการเปลี่ยนแปลงใบหน้า หลังจากการจัดฟัน โดยใช้ข้อมูลภาพเอกซเรย์ด้านหน้าและ
ด้านข้างเป็นตัวกาหนดการเปลี่ยนแปลง

2

สารบัญ

หน้า

คุณสมบัติ
ข้อกาหนดของซอฟต์แวร์เซฟสมายล์
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
การเปิดใช้โปรแกรม
ขั้นตอนการเปิดและซ้อนทับภาพ
วิธีการวิเคราะห์ภาพใบหน้าด้านข้างแบบ 79 Points
การคานวณขนาดมุมและระยะทาง
ภาพแสดงผลการวิเคราะห์ภาพใบหน้าด้านข้างแบบ 79 Points
การจาลองใบหน้าหลังการจัดฟัน
การจาลองใบหน้าหลังการจัดฟันผ่าน Template ของภาพเอกซเรย์
การจาลองใบหน้าแบบที่ใช้ภาพเอกซเรย์ที่ตรงกับหน้าผู้ป่วย
ภาพแสดงการวิเคราะห์ภาพใบหน้าด้านข้างแบบ 42 Points และการวิเคราะห์แบบ Sassouni
การใช้โปรแกรม Superimposition
วิธีการวิเคราะห์ภาพใบหน้าด้านหน้าแบบ 57 Points
วิธีการจาลองภาพกะโหลกศีรษะ 3 มิติ จากภาพโปรเจกชันรังสีด้านหน้าด้านข้าง
วิธีการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน
การแสดงผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะแบบต่างๆ
การใช้กลไก Drag Drop เพื่อ Upload ภาพขึ้นมา
ภาคผนวก ก. หมายเหตุ
ภาคผนวก ข. ผู้ประดิษฐ์
ภาคผนวก ค.คาถามที่ถามกันบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรมวางแผนการจัดฟันเซฟสมายล์เวอร์ชันสอง
ศูนย์บริการ/จัดจาหน่าย

3

3
9
10
24
25
32
50
55
79
79
85
103
112
122
148
166
196
203
210
211
212
220

คุณสมบัติ
วิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรม
CephSmile V2.0 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางทันตกรรมที่ช่วยวาดรอยของรูปกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้างและ
ด้านหน้าทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อ Soft tissue จากจุดสาคัญในภาพรังสีเซฟาโล- -เมตริกที่กาหนด
โดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile ยังช่วยคานวณค่าของมุม และระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Cephalometric Analysis) ที่
มีความสาคัญและใช้วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้างและด้านหน้า อีกทั้งยังใช้ในการวิเคราะห์ขนาดฟัน
สัดส่วนของฟัน และ ช่องว่างของแบบจาลองฟันศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ทราบถึงความผิดปกติของโครงสร้าง
กะโหลกศีรษะใบหน้าและฟัน
Cephalometric Analysis ฟังก์ชั่นวิเคราะห์ค่าเซฟาโลเมตริก
CephSmile สามารถช่วยคานวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างลักษณะกะโหลกศีรษะ
ใบหน้า และฟัน โดยเลือกรูปแบบการวิเคราะห์ได้ 2 รูปแบบ
 42 Lateral Points Cephalometric Analysis
- Down Analysis
- Tweed Analysis
- Harvold Analysis
- Steiner Analysis
- Jarabak Analysis
- McNamara Analysis

 79 Lateral Points Cephalometric Analysis
- Mahidol Analysis (34/36) - Chula Analysis
- ChiangMai Analysis
- Songkla Analysis
- Songkla Orthgnathic Analysis - Khonkaen Analysis
- Down Analysis
- Steiner Analysis
- Tweed Analysis
- Jarabak Analysis
- Harvold Analysis
- Rickett Analysis
- McNamara Analysis
- ABO Analysis
CephSmile สามารถเพิ่มความคมชัดของภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ให้สามารถเห็นบริเวณที่เป็น Soft tissue ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ด้วยเทคนิค Local Contrast Enchancement ซึ่งทาได้ทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง
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CephSmile สามารถซ้อนทับภาพระหว่างภาพรังสีเอกซเรย์กับภาพใบหน้าด้านข้างและด้านหน้า ด้วยการกาหนดจุดตาม

ตาแหน่งพิกัดที่ตรงกันของภาพภาพรังสีเอกซเรย์และภาพใบหน้า

CephSmileสามารถขยายภาพถ่ายและภาพรังสีเอกซเรย์ได้มากถึง 12 เท่า ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเลือกกาลังขยายโดย
การเลื่อนเคอร์เซอร์หรือกดปุ่มปรับระดับกาลังขยาย จากนั้นจึงเคลื่อนเมาส์ยังบริ เวณที่ต้องการขยายภาพ โปรแกรมจะ
ขยายภาพตามอัตราส่วนขยายที่ได้เลือกไว้โดยที่ภาพขยายจะปรากฏในกรอบด้านล่างขวามือจอภาพ

ขยายภาพถ่าย
ขยายภาพรังสีเอกซเรย์
ขณะการวางตาแหน่งจุดวิเคราะห์ โปรแกรมจะมี Guideline แสดงตาแหน่งจุดอ้างอิง (Reference Points) และช่วยการ
สร้างเส้นสาคัญต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
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ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเรียกใช้แถบ Horizontal/Vertical Ruler เพื่อช่วยในการกาหนดจุดสาคัญได้ถูกต้องมากขึ้นโดย
คลิกที่ไอคอน Move Horizontal/Vertical

การวิเคราะห์แบบ 79 Lateral Points ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ Download ไฟล์ข้อมูลโดยการใช้คาสั่ง Apply Template
แสดงจุดและเส้นสาคัญแทนการวางจุดสาคัญแบบ Manual ในการวิเคราะห์และยังสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข Template
ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
o เลื่อนแม่แบบ (Translation)
o หมุนแม่แบบ (Rotation)
o ปรับขนาดแม่แบบ(Scaling)
o เปลี่ยนตาแหน่งจุดวิเคราะห์
(Move Specific Point)
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โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลการวางจุดวิเคราะห์ ได้ ทั้งในกรณีที่จัดแต่งจุดเรียบร้อยแล้วและในกรณีที่ยังวางจุดไม่
ครบ และสามารถนาข้อมูลดังกล่าวกลับมาแก้ไขตาแหน่งได้อีก
CephSmile สามารถคานวณขนาดมุมและระยะทางโดยที่
o Specific angle คานวณค่ามุมจากการกาหนดตาแหน่ง 3 จุด และ 4 จุด
o Calculate Distance วัดโดยอาศัยการกาหนดจุดและการเปรียบเทียบกับ Relative Distance ซึ่งมีทั้งแบบ
2 จุดสาหรับกรณี Linear Measurement และ 3 จุด สาหรับกรณี Perpendicular Measurement
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ผู้ใช้โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนค่า Norms และ/หรือ ค่า Standard Deviation (STD) ที่ปรากฏในตารางแสดงค่า
Cephalometric Analysis ทั้งแบบได้
o 79 Lateral Points Cephalometric Analysis
o 42 Lateral Points Cephalometric Analysis
ในกรณีการวิเคราะห์แบบไทยนั้น มีให้เลือกดังนี้
o Mahidol Analysis (34/36 measurements)
o Chula Analysis
o Chiang Mai Analysis
o Songkla Analysis
o Songkla Analysis Orthognathic
o Khonkaen Analysis
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Treatment Simulation Function ฟังก์ชันจาลองการเปลี่ยนแปลงใบหน้า
CephSmile สามารถจาลองการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าหลังการจัดฟันอย่างคร่าวๆโดยไม่ต้องมีภาพถ่ายรังสีประกอบ
CephSmile สามารถจาลองการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าหลังการจัดฟันอย่างคร่าวๆ โดยใช้ภาพถ่ายรังสีประกอบ ซึ่ง
สามารถเลือกเพศของผู้รับการรักษาและประเภทของการรักษาได้ 4 วิธีคือ
o Orthodontic Treatment Simulation Class II
o Orthodontic Treatment Simulation Class III
o Orthognathic Surgery Simulation Class II
o Orthognathic Surgery Simulation Class III

Superimposition Function ฟังก์ชันเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่า Cephalometric Analysis
CephSmile สามารถทาการเปรียบเทียบภาพถ่ายรังสีเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าในช่วงก่อน ระหว่างและหลัง
การจัดฟัน โดยโปรแกรมสามารถแสดงการเปรียบเทียบได้ดังนี้
 ใช้ Anterior cranial base เป็นตาแหน่งอ้างอิง (reference) เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งใบหน้า และสามารถ
เปรียบเทียบกับภาพเอกซเรย์ทั้งก่อนและหลังการรักษา
 ใช้ Anterior nasal spine และโครงสร้างของเพดานเป็นตาแหน่งอ้างอิง (reference) เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของฟัน
หน้าบนและฟันกรามบน
 ใช้ด้านในของ Symphysis และ ขอบ mandibular canal ของกรรไกรล่างเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าฟัน
หน้าล่างและฟันกรามล่าง
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ข้อกาหนดของซอฟต์แวร์เซฟสมายล์
ข้อกาหนด เครื่องมือ
ตัวประมวลผล :
หน่วยความจาเครื่องคอมพิวเตอร์ :
หน่วยความจาวิดิโอการ์ด:
พื้นที่ในการติดตั้งโปรแกรม:
ความคมชัดของ จอ:
พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ สาหรับข้อมูลผู้ป่วย:
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์:

ตัวอินเตอร์เฟสกับ USB
ไดรฟ์ซีดี
กล้องถ่ายรูป
สแกนเนอร์

มาตรฐานขั้นต่า

มาตรฐานที่รับรองให้ใช้

TM

Intel ® Pentium IV 2 GHz หรือเทียบ เท่า
1GB
256 MB
150 MB
1024 x 768 จุดภาพแบบ 32 บิต
60 GB
เครื่องพิมพ์สีแบบ อิงก์เจ็ตใช้กบั
ระบบปฏิบัติการณ์ วินโดว์ ความคมชัดการพิมพ์
ที่ 4800x1200 จุดต่อนิ้ว
USB1
แบบ VCD-RW
ขนาด 3.1 ล้านจุดภาพขึ้นไปกาลังOptic 3 เท่า
เครื่องสแกนเนอร์ สีทั่วไป

Intel ® Core IITM 3GHz หรือ เทียบเท่า
2GB ขึ้นไป
512MB ขึ้นไป
400 MB
1280 x 1024 จุดภาพแบบ 32 บิต
120 GB
เครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ใช้กับ
ระบบปฏิบัติการณ์ วินโดว์ ความคมชัดการพิมพ์
ที่ 4800x1200 จุดต่อนิ้ว
USB2
แบบ DVD-RW
ขนาด 3.1 ล้านจุดภาพขึ้นไปกาลัง Optic 10 เท่า
เครื่องสแกนเนอร์ สีที่สามารถสแกนแผ่นใสได้

ความสามารถ:
 สามารถ ปรับความคมชัดภาพรังสีได้
 สามารถซ้อนทับภาพรังสีเข้ากับภาพถ่ายได้
 กาลังขยายทาได้ถึง 12 เท่า
 มีไกด์ไลน์ในการกาหนดตาแหน่งจุดวิเคราะห์ด้านหน้าและด้านข้าง
 มีไม้บรรทัดช่วยในการกาหนดตาแหน่งจุดวิเคราะห์
 สามารถจาลองใบหน้าเพื่อจาลองผลการรักษาหลังการจัดฟัน
 สามารถซ้อนทับภาพและลายเส้น เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาก่อน
และหลังการจัดฟัน
 สามารถวิเคราะห์ภาพใบหน้าด้านหน้า
 สามารถวิเคราะห์แบบจาลองฟัน

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบจุดวิเคราะห์กะโหลก
ศีรษะด้านข้าง 79 จุด และ ลายเส้นฟิล์มเอกซเรย์กะโหลก
ศีรษะด้านข้าง
 สามารถเซฟไฟล์ทั้งทั้งที่กาหนดจุดวิเคราะห์เสร็จแล้วและ
ที่ ยังกาหนดจุดวิเคราะห์ยังไม่เสร็จ
 สามารถวัดระยะโดยตรง โดยใช้จุด 2 จุด กับระยะตั้งฉาก
ที่ ใช้จุด 3 จุดได้
 สามารถวัดมุม โดยใช้จุด 3 จุด กับจุด 4 จุดได้
 สามารถแก้ไขค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
ตารางบันทึกผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านข้างได้

ผลลัพธ์:
ผลการวิเคราะห์ใบหน้า
ด้านข้างแบบ 42 จุด
ผลการวิเคราะห์ใบหน้า
ด้านข้างแบบ 79 จุด
รูปแบบการแสดงผล
ผลลัพธ์

1. Down Analysis
2. Steiner Analysis

3. Tweed Analysis
4. Jarabak Analysis

1. Mahidol Analysis
4. Songkla Analysis
(34/36 Measurements) 5. Songkla Orthognathic
2. Chula Analysis
Analysis
3. Chiang Mai Analysis 6. Khonkaen Analysis
ภาพ ผัง เส้นแนว และ จุดวิเคราะห์

5. Harvold Analysis
7. Sassouni Archial
6. McNamara Analysis Analysis
7. Down Analysis
8. Steiner Analysis
9. Tweed Analysis
10. Jarabak Analysis

11. Harvold Analysis
12. Rickett Analysis
13. McNamara Analysis
14. ABO Analysis

ไฟล์ภาพสีแบบ JPEG 24 บิต, ไฟล์เท็กซ์, ไฟล์ DAT ในแฟ้มย่อยภายในแฟ้มใหญ่
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ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
1. ใส่แผ่นโปรแกรม CephSmile Software Installer ที่ Drive CD แล้วให้เลือกไปที่ CD Drive (เช่น D: เป็นต้น) แล้ว
โปรแกรมจะขึ้น วินโดว์เพื่อการ Install โปรแกรม ดังที่แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม CephSmile
2. จากนั้นให้กดปุ่ม Hard Lock Driver
เพื่อตรวจสอบว่า มี Hard Lock Driver ติดตั้ง
หรือไม่ ดังที่แสดงในภาพที่ 2(ก) เพื่อกาจัด Driver Program และ Registry ของ SuperPro Hardlock Driver เวอร์
ชั่นเก่าออกไปก่อนที่จะ Restart เพื่อลง SuperPro Hardlock Driver ตัวใหม่ ถ้าโปรแกรมยังไม่ลง Hard Lock
Driver และระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็น Windows XP เวอร์ชัน Personal Suit จะแสดงข้อความเตือนว่า “Hard Lock
Driver Does NOT exist in this PC with 32-bit Window XP Personal Suite! Install Hard Lock Driver Now!”
ดังที่แสดงในภาพที่ 2(ข) โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้ง Hard Lock Driver เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม OK
ซึ่งจะ
แสดงรายละเอียดในตอนต่อไป ในกรณีที่ ลง Hard Lock Driver เวอร์ชันเก่า โปรแกรม จะส่งคาเตือน ว่า
“Previous version of Hard Lock Driver Does exist in this PC with 32-bit Window XP Personal Suite!
Uninstall the old Hard Lock Driver first!” ดังที่แสดงในภาพที่ 2(ค) เมื่อกดปุ่ม OK
แล้ว โปรแกรม
ลบ Hard Lock Driver เวอร์ชันเก่า จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 2(ง) เมื่อลบ Hard Lock Driver ตัวเก่าออกไปแล้วให้
Restart ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า Registry และ ตัวโปรแกรม Hard Lock Driver เวอร์ชันเก่า ได้ลบออกไปหมดแล้ว
จริง
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 2: การตรวจสอบว่ามี Hard Lock Driver เวอร์ชันเก่าหรือ ไม่
3. กรณีที่ลบ Hard Lock Driver เวอร์ชันเก่าหรือเครื่อง PC ยังไม่เคยติดตั้ง Hard Lock Driver มาก่อน เมื่อผู้ใช้
โปรแกรมกดปุ่ม OK
หลังกดปุ่ม Hard Lock Driver
ในภาพที่ 3(ก) แล้ว
เริ่มการติดตั้งโปรแกรมที่แสดงในภาพที่ 3(ข) โดยที่ผู้ใช้โปรแกรมอย่าเพิ่งเสียบ Hard Lock เข้าไปใน USB Port

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3: ไดอาลอกแสดงการติดตั้ง Driver ของ Hardlock
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4. ระหว่างติดตั้งโปรแกรม Hard Lock Driver จะเริ่มการ Install ที่แสดงในภาพที่ 4(ก) เมื่อกดปุ่ม Next
โปรแกรมจะแสดง ข้อตกลงการใช้โปรแกรมที่แสดงในภาพที่ 4(ข) เมื่อกดปุ่ม I accept the terms
in the license agreement
ตามด้วยปุ่ม Next
แล้ว
โปรแกรมจะแสดงประเภทการติดตั้งโปรแกรมที่แสดงในภาพที่ 4(ค) เมื่อกดปุ่ม Next
แล้ว
โปรแกรมจะอยู่ในสภาพพร้อมติดตั้ง Hard Lock Driver ที่แสดงในภาพที่ 4(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 4: เริ่มการติดตั้งโปรแกรม Hard Lock Driver

5. เมื่อ กดปุ่ม Install
โปรแกรม จะแสดงคาเตือน เรื่องการเปลี่ยนแปลง Window Firewall ดังที่
แสดงในภาพที่ 5(ก) เมื่อกดปุ่ม Yes
แล้วโปรแกรมจะเริ่มการติดตั้งดังที่แสดงในภาพที่ 5(ข)
โปรแกรม Hard Lock Driver ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลดังที่แสดงในภาพที่ 5 (ค) และ ในกรณีที่ Hard Lock
เวอร์ชันเก่า จะมีคาสั่งให้ Restart ดังที่แสดงในภาพที่ 5(ง) ซึ่งจะมีการ Restart ก็ต่อเมื่อ กดปุ่ม Yes
แต่ถ้ากดปุ่ม No
ให้เริ่มการติดตั้งโปรแกรม CephSmile แล้วค่อย Restart
คอมพิวเตอร์ก็ได้
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 5: สิ้นสุดการติดตั้ง Hard Lock Driver
6. หลังจาก ติดตั้งโปรแกรม Hard Lock Driver แล้ว ให้เริ่มการติดตั้งโปรแกรม CephSmile เวอร์ชัน 2 โดยการ กด
ปุ่ม CephSmile Program
แสดงในภาพที่ 6(ข) เมื่อกดปุ่ม OK

ดังที่แสดงในภาพที่ 6(ก) และโปรแกรม จะแสดงข้อความที่
โปรแกรมจะขึ้น Splash Screen ดังที่แสดงในภาพที่ 6(ค)
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(ก)

( ข)

(ค)
ภาพที่ 6: เริ่มการติดตั้งโปรแกรม CephSmile เวอร์ชัน 2
7. เมื่อกดปุ่ม Next
ใน Splash Screen แล้วโปรแกรมจะเริ่มการติดตั้งโปรแกรม CephSmile ดังที่แสดง
ในภาพที่ 7(ก) ซึ่งให้ผลที่แสดงในภาพที่ 7(ข) เมื่อกดปุ่ม Next
ในจุดเริ่มต้นการติดตั้ง จะแสดง
ข้อตกลงการใช้โปรแกรมที่แสดงในภาพที่ 7(ค) เมื่อกดปุ่ม I accept the terms in the license agreement
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ตามด้วยปุ่ม Next

แล้วจะแสดงส่วน Read Me ที่แสดงใน

ภาพที่ 7(ง)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 7: เริ่มกระบวนการติดตั้งโปรแกรม CephSmile เวอร์ชัน 2 ขั้นต้น
(ก) เตรียมการติดตั้งโปรแกรม CephSmile
(ข) เริ่มการติดตั้งโปรแกรม CephSmile
(ค) ข้อตกลงการใช้โปรแกรม (License Agreement)
(ง) ส่วน Read me

(ง)

8. เมื่อกดปุ่ม Next
ในส่วน Read Me แล้ว จะแสดงข้อมูลผู้ใช้โปรแกรมที่แสดงในภาพที่ 8(ก) ก่อนที่
แสดงไดเรทอรีสาหรับติดตั้งโปรแกรมหลังกดปุ่ม Next
ในส่วนแสดงข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม ที่แสดง
ในภาพที่ 8(ข) แล้วตามด้วย ไดเรทอรีสาหรับติดตั้งฐานข้อมูลหลังกดปุ่ม Next
ในไดเรทอรีสาหรับ
ติดตั้งโปรแกรมที่แสดงในภาพที่ 8(ค) และ ตัวเลือกในการติดตั้งโปรแกรม CephSmile หลังกดปุ่ม Next
ใน ไดเรทอรีสาหรับติดตั้งฐานข้อมูลดังที่แสดงในภาพที่ 8(ง)
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 8: เริ่มกระบวนการติดตั้งโปรแกรม CephSmile เวอร์ชัน ขั้นกลาง
(ก) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งโปรแกรม CephSmile
(ข) การเลือกไดเรคทอรี่สาหรับเก็บโปรแกรม CephSmile
(ค) การเลือกไดเรคทอรี่สาหรับเก็บข้อมูลหลังจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CephSmile
(ง) การเลือกชนิดการติดตั้งโปรแกรม (Setup Type)
9. โปรแกรมจะอยู่ในสภาพพร้อมติดตั้ง หลังกดปุ่ม Next
ในตัวเลือกในการติดตั้งโปรแกรม
CephSmile ดังที่แสดงในภาพที่ 9(ก) เมื่อกดปุ่ม Install
โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้งทันที เพราะ
โปรแกรม Hard Lock Driver ได้แก้ไขระดับการรักษาความปลอดภัย Window Firewall ที่แสดงในภาพที่ 9(ข)
โปรแกรม จะแจ้งว่าได้ติดตั้งโปรแกรม CephSmile เรียบร้อยแล้ว ดังที่แสดงในภาพที่ 9 (ค) จากนั้นโปรแกรมที่
ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม CephSmile จะสั่งให้ผู้ใช้โปรแกรม จัดการ Restart คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การติดตั้ง
โปรแกรม เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ โดยการกดปุ่ม Yes
ดังที่แสดงในภาพที่ 9(ง) เหตุผลที่ต้อง
กาหนดให้ Restart ก็เพื่อป้องกันปัญหา Initialize Error ที่เกิดขึ้นกับโปรแกรม CephSmile ทั้งๆที่ได้เสียบ
Hardlock ไว้ที่ USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์อาจยังไม่รับรู้ว่าได้ ติดตั้ง
โปรแกรม CephSmile แล้ว
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(ก)

( ข)

(ค)
ภาพที่ 9: การติดตั้งโปรแกรม CephSmile ขั้นตอนสุดท้าย
(ก) พร้อมติดตั้งโปรแกรม CephSmile
(ข) ขณะติดตั้งโปรแกรม CephSmile
(ค) ติดตั้งโปรแกรม CephSmile เรียบร้อยแล้ว
(ง) คาสั่ง Restart โปรแกรม CephSmile

(ง)

10. เมื่อ Restart คอมพิวเตอร์แล้วให้เสียบ Hard Lock ที่ USB Port ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ (ช่องเสียบ USB
ด้านหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่แนะนาให้เสียบเพราะบางทีอาจตรวจ USB ที่เสียบไม่พบถ้ากาลังไม่ถึง) และ
เครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดงไดอาลอกว่า ได้ติดตั้ง SuperPro USB Driver หรือยัง ถ้าติดตั้งแล้ว คอมพิวเตอร์
จะแจ้งว่า Found New Hardware USB UltraPro ดังที่แสดงในภาพที่ 10(ก) และต่อมาจะแสดงข้อความว่า Found
New Hardware SafeNet USB SuperePro/UltraPro ดังที่แสดงในภาพที่ 10 (ข) และที่สุดจะมีการส่งข้อความว่า
Found New Hardware Your new hardware is installed and ready to use ดังที่แสดงในภาพที่ 10 (ค)
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 10: การแจ้งเตือนเมื่อมีการ เสียบ USB Hardlock
11. เพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ ตรวจจับ USB Hard Lock ได้จริงๆ ให้คลิกไปที่ไอคอน My Computer (ไอคอน
Computer สาหรับ Window 7) ด้วยปุ่มเมาส์ขวา ดังที่แสดงในภาพที่ 11(ก) เมื่อ จากนั้นให้เลือก ปุ่ม Properties
เพื่อดู ระบบโดยผลที่ได้จากการคลิกปุ่ม Properties จะแสดงในภาพที่ 11(ข) จากนั้นให้เลือก Tab ชื่อ Hardware
ซึ่งจะแสดง ข้อมูลเกี่ยวกับ Hardware ที่ติดตั้งมากับคอมพิวเตอร์ ดังที่แสดงในภาพที่ 11(ค) จากนั้นให้กดปุ่ม
Device Manager
เพื่อ ดูการจัดการ เครื่องมือ ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ดังที่แสดงใน
ภาพที่ 11(ง) เพื่อคลิกไปที่ Tab ชื่อ Universal Serial Board Controllers เพื่อดูรายละเอียดในสิ่งที่เสียบเข้าไปใน
ช่อง USB ถ้ามีการเสียบ Hard Lock จริง โปรแกรม จะแสดง ข้อมูล USB ว่า Safenet USB SuperPro/UltraPro
ดังที่แสดงในภาพที่ 11 (จ)
19

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
ภาพที่ 11: การตรวจสอบใน Device Manager ว่าคอมพิวเตอร์ได้รับรู้ว่ามีการติดตั้ง USB Hard Lock จริง
12. ถ้าการติดตั้ง โปรแกรม CephSmile และ Hard Lock Driver ทาอย่างถูกต้องแล้ว เมื่อมีการ คลิก ไปที่ ไอคอน
CephSmile V 2.0 Desktop บน Deskstop ดังที่แสดงในภาพที่ 12(ก) หรือ คลิกไปที่ เมนู CephSmile V 2.0 Menu
ดังที่แสดงในภาพที่ 12(ข) ถ้าติดตั้งโปรแกรม และ Hard lock Driver อย่างถูกต้องแล้ว ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นใน
ภาพที่ 12 (ค)
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 12: การเริ่มต้นใช้โปรแกรม CephSmile เมื่อ Restart หลังจาก ติดตั้งโปรแกรมสาเร็จแล้ว
(ก) คลิกเปิดโปรแกรม CephSmile ที่ Desktop
(ข) คลิกเปิดโปรแกรม CephSmile ที่ Menu
(ค) การเปิดโปรแกรม CephSmile สาเร็จ
13. เมื่ออย่างไรก็ตาม ถ้าเปิดโปรแกรม CephSmile โดยไม่ได้เสียบ Hard Lock เข้า USB Port แล้ว โปรแกรมจะส่งคา
เตือนว่า Not Found Key: 3 ดังที่แสดงในภาพที่ 13 (ก) และ Error, Cannot Initialize Hardlock ดังที่แสดงใน
ภาพที่ 13 (ข) ทาให้ การเปิดโปรแกรม CephSmile จะ ทาไม่ได้ และ ระหว่างการเปิดใช้โปรแกรมผู้ใช้จะต้อง
เสียบ Hardlock ใน USB Port ห้ามถอด Hardlock โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นโปรแกรมจะยุติการทางานทันที
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 13: การเริ่มต้นใช้โปรแกรม CephSmile ที่ยังไม่มีการเสียบ Hard Lock
(ก) กดข้อความแจ้งว่า ยังไม่ได้เสียบ Hard Lock
(ข) คาเตือนก่อนปิดโปรแกรม CephSmile เนื่องจาก ยังไม่ได้เสียบ Hard Lock
14. เมื่อต้อง uninstall โปรแกรม CephSmile และ โปรแกรม Hard Lock Driver ให้ทาตามขั้นตอนดังนี้ เริ่มจากคลิกที่
Control Panel ในภาพที่ 14(ก) จากนั้นคลิกที่ Add or Remove Programs ในภาพที่ 14(ข) ซึ่งให้ในภาพที่ 14(ค)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 14: เริ่มกระบวนการ Uninstall โปรแกรม
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15. จากนั้นเลือก Uninstall โปรแกรม CephSmile โดยคลิกที่ CephSmile V 2.0 ดังที่แสดงในภาพที่ 15(ก) จากนั้นให้
กดปุ่ม Remove
ดังที่แสดงในภาพที่ 15(ข) ซึ่งจะมี คาเตือนว่าจะลบโปรแกรมจริงๆ หรือไม่ดังที่แสดง
ในภาพที่ 15(ค) ถ้าต้องการลบโปรแกรม ให้กดปุ่ม Yes
แล้วจะเริ่มการลบโปรแกรม CephSmile
ออกไปซึ่งแสดงในภาพที่ 15(ง) โดยที่กระบวนการลบจะแสดงในภาพที่ 15(จ) ก่อนสาเร็จในภาพที่ 15(ฉ)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

( ฉ)

ภาพที่ 15: Uninstall โปรแกรม CephSmile
16. จากนั้นให้ Uninstall โปรแกรม Hard Lock Driver โดยคลิกที่ Sentinel Protection Installer 7.6.1 ซึ่งแสดงในภาพ
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ที่ 16(ก) และกดปุ่ม Remove
ซึ่งแสดงในภาพที่ 16(ข) โดยมีคาเตือนว่าจะลบโปรแกรมจริงๆ หรือไม่ด
ซึ่งแสดงในภาพที่ 16(ค) ถ้าต้องการลบโปรแกรมให้กดปุ่ม Yes
แล้วเริ่มการลบโปรแกรม Hard
Lock Driver ออกไปซึ่งแสดงในภาพที่ 16(ง) กระบวนการลบจะแสดงในภาพที่ 16(จ) ก่อนสาเร็จในภาพที่ 16(ฉ)

(ก)

( ข)

(ค)

( ง)

(จ)

( ฉ)
ภาพที่ 16: Uninstall โปรแกรม Hard Lock Driver
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การเปิดใช้โปรแกรม
1. เรียกโปรแกรมโดยคลิกไปที่ไอคอน CephSmile V 2.0 Desktop บน Deskstop ดังที่แสดงในภาพที่ 1(ก) หรือ เมนู
“CephSmile V 2.0 Menu” ซึ่งเป็นรูปคนใส่แว่นดายิงฟันดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 1 (ข)

(ก)
ภาพที1่ : โปรแกรม CephSmile ก่อนการเรียกใช้งาน

(ข)

2. เมื่อคลิกไอคอนดังกล่าวแล้ว โปรแกรมจะแสดงให้เห็นหน้าจอชั่วขณะหนึ่งดังที่แ สดงให้เห็นในภาพที่ 2 (ก)
จากนั้นให้ใช้เมาส์กดไปที่ตัวโปรแกรมหรือกดไปที่เมนู File เพื่อลบหน้าต่างชั่วคราวที่ขึ้นมาในตอนต้นออกไป
ก่อนที่จะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดังภาพที่ 2 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที2่ : ภาพที่ปรากฏบนจอเมื่อเปิดโปรแกรม CephSmile ขึ้นมา และ เมื่อใช้เมาส์คลิกเพื่อเริ่มการทางาน
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ขั้นตอนการเปิดและซ้อนทับภาพ
1. เมื่อจะใช้โปรแกรม CephSmile ให้ ลากเมาส์ไปที่เมนู File คลิกเมาส์ที่ เมนู File | Open Lateral X-Ray Image
หรือกดปุ่ม
โดยที่ผู้ใช้โปรแกรมสามารถกดคีย์ลัด Ctrl+O ในกรณีที่ไม่มีเมาส์เพื่อเปิดภาพเอกซเรย์
กะโหลกคน ดังภาพที่ 1 (ก) ซึ่งโปรแกรมจะแสดงไดอาลอกให้เลือกภาพดีงที่แสดงในภาพที่ 1(ข) เมื่อ เลือกภาพ
เอกซเรย์ จากไดอาลอกดังที่แสดงในไดอาลอกดังภาพที่ 1ดังที่แสดงในภาพที่ 1(ค) ซึ่งเป็นไฟล์ภาพภาพประเภท
JPEG และ BITMAP แล้วแสดงผลบนจอภาพได้ดังภาพที่ 1 (ง)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 1: ขั้นตอนการเปิดภาพเอกซเรย์

2. ในการสแกนภาพถ่ายและภาพรังสีนั้นผู้สแกนควรตั้งชื่อแฟ้มภาพรังสีและภาพถ่ายที่สแกนโดยเริ่มจากชื่อผู้ป่วย
ตามวันที่ซึ่งมีการถ่ายภาพหรือถ่ายเอกซเรย์ หรือใช้คาว่า Old/New และลงท้ายด้วยอักษร “X” ในภาพถ่ายเอกซเรย์
ถ้าถ่ายภาพและถ่ายเอกซเรย์มากกว่า 2 ครั้งผู้สแกนควรตั้งชื่อภาพตามด้วยเลขลาดับครั้งตามตัวอย่างต่อไปนี้
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ชื่อคนไข้:
สมชาย แซ่ตั้ง (Somchai Saetang)
ชื่อภาพรังสี: SomchaiOldX, SomchaiNewX, SomchaiX01, SomchaiX02, SomchaiX11, SomchaiX12
ชื่อภาพถ่าย: SomchaiOld, SomchaiNew, Somchai01, Somchai02, Somchai11, Somchai12
3. นอกจากนี้ ไฟล์ภาพรังสีที่ใช้ในโปรแกรมวางแผนการจั ดฟัน CephSmile นี้ โดยทั่วไปแล้วเป็นภาพสีแบบ 24 บิต
ที่ได้จากการนาฟิล์มเอกซ์เรย์ไปสแกน แต่ โปรแกรม สามารถเปิดภาพขาวดาแบบ 8 บิตดังที่แสดงในภาพที่ 2(ก)
หรือ ภาพรังสี แบบ 32 บิต ที่ได้จากเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ดังที่แสดงในภาพที่ 2 (ข) อย่างไรก็ตามข้อมูลภาพ
ที่เซฟเพื่อเปิดใน Superimposition module จะเป็นภาพภาพสี 24 บิต

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2: การเปิดภาพเอกซเรย์ด้านข้างซึ่งเป็นภาพ ชนิดอืน่ ที่ไม่ใช้ภาพสี 24 บิต
4. เมื่อได้ภาพเอกซเรย์ที่ไม่ต้องการผู้ใช้โปรแกรมสามารถกดเมาส์ไปที่ File | Clear X-Ray Image หรือกดปุ่ม
โดยที่ผู้ใช้โปรแกรมสามารถกดคีย์ลัด Ctrl+Alt+O ในกรณีที่ไม่มีเมาส์เพื่อเปิดภาพเอกซเรย์ใหม่ ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 3(ก) และ ภาพที่ 3 (ข) ตามลาดับ

(ก)

(ข)

ภาพที่ 3: การเคลียร์ภาพเอกซเรย์
5. เมื่อภาพเอกซเรย์ที่ได้ออกมาอยู่ในสภาพมัวไม่ชัดเจนพอที่จะกาหนดตาแหน่งด้วยเมาส์ ณ บริเวณที่เป็น
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Soft

Tissue ผู้ใช้สามารถปรับให้ภาพคมชัดขึ้นได้โดยการกดเมาส์ที่เมนู Image Processing | Contrast X-Ray หรือกด
ปุ่ม
โดยที่ผู้ใช้จะคลิกเมนูนี้ได้เมื่อเส้นบาร์สีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวเสียก่อนดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 4 (ก)
เป็นภาพก่อนทา Contrast Enhancement ส่วนภาพหลังจากที่ทา Contrast Enhancement แล้วแสดงในภาพที่ 4 (ข)
ผู้ใช้โปรแกรมสามารถกดคีย์ลัด Ctrl+C เพื่อปรับให้ภาพคมชัด ในกรณีที่ไม่มีเมาส์ เมื่อต้องการเปิดภาพก่อนทา
ภาพให้ชัดเจนขึ้น ให้กดเมาส์ที่เมนู Image Processing | Original X-Ray หรือ กดปุ่ม
สามารถกดคีย์ลัด Ctrl+N ในกรณีทีไม่ใช้เมาส์ก็ได้

โดยที่ผู้ใช้โปรแกรม

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4: การปรับภาพเอกซเรย์ให้เห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้น โดยเทคนิค Local Contrast Enhancement
6. จากนั้นให้คลิกจุด 4 จุด เพื่อซ้อนภาพเอกซเรย์ลงบนภาพถ่ายซึ่งควรจะจุด ณ บริเวณส่วนโค้งที่มีการหักเหจึงจะ
ซ้อนทับภาพได้ผล ผู้ใช้โปรแกรมสามารถคลิกตาแหน่งตาม Guideline ที่มีให้ตามภาพซ้ายมือได้ ซึ่งภ าพที่ 5(ก)
จะแสดงให้เห็นการกดจุดแรก ส่วนภาพที่ 5(ข) จะแสดงให้เห็นผลการกดจุดครบ 4 จุด

(ก)
(ข)
ภาพที่ 5: การวางจุดบนฟิล์มเอกซเรย์เพื่อการเทียบหน้าคนกับฟิล์มเอกซเรย์
โดยปกติแล้วจะเลือกจุดที่ 1เป็นจุด Ns (Soft Tissue Nasion) ณ จุดเริ่มต้นสันจมูก จุดที่ 2 เป็นจุด Pn (Pronasale) ณ
ปลายจมูก จุดที่ 3 เป็นจุด Li (Labial Inferius) ณ ปลายริมฝีปากล่าง และ จุดที่ 4เป็นจุด Pos (Soft Tissue
Pogonion) ณ ปลายคาง ถ้าต้องการจุดภาพให้ตรงตาแหน่งที่ต้องการให้ดูที่ภาพจากแว่นขยายด้านล่างซึ่งโปรแกรม
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ได้กาหนดกาลังขยายตั้งต้นไว้ที่ระดับ 3 เท่า ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับกาลังขยาย ในช่วง 1 ถึง 12 เท่าได้ หากตาแหน่งที่
click ไปเกิดความผิดพลาดให้กดปุ่ม Delete Previous Point
หรือกดปุ่ม Delete All Points
เพื่อลบทุก
จุด การกาหนดตาแหน่งจุดทั้ง 4 คู่ดังกล่าว สามารถกาหนดได้ทั้งก่อน และ หลังเปิดภาพด้านข้างของผู้ที่จะดัดฟัน
ดังที่จะกล่าวต่อไป
7. จากนั้น ให้เรียกภาพถ่ายด้านข้าง โดยเป็นบุ

คคลเดียวกับภาพเอกซเรย์ โดยคลิกไปที่เมนู

File | Open

Photographic Image หรือกดปุ่ม
เพื่อเลือกภาพถ่ายหน้าทางด้านข้างของคนไข้ ตามที่แสดงในภาพที่ 6(ก)
โดยโปรแกรมจะขึ้นไดอาลอกให้เลือกภาพทั้งแบบ JPEG และ ภาพ BITMAP ดังภาพที่ 6(ข) เมื่อเลือกไดอาลอก
ดังตัวอย่างในภาพที่ 6(ค) แล้วผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 6 (ง)

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 6: การเปิดภาพด้านข้างของผู้ที่ต้องการจัดฟันเพื่อทาการซ้อนทับกับภาพเอกซเรย์
8. เมื่อได้ภาพถ่ายที่ไม่ต้องการผู้ใช้โปรแกรมสามารถกดเมาส์ไปที่ File | Clear Photographic Image หรือกดปุ่ม
เพื่อเปิดภาพเอกซเรย์ใหม่ ดังตัวอย่างในภาพที่ 7(ก) และ ภาพที่ 7(ข) ตามลาดับ
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 7: การเคลียร์ภาพถ่าย
9. เมื่อเปิดภาพด้านข้างแล้วให้คลิกจุด 4 จุด บนภาพถ่ายเพื่อซ้อนภาพเอกซเรย์ลงบนภาพถ่ายซึ่งควรกาหนด ณ
บริเวณที่เป็นส่วนโค้งที่มีการหักเหจึงจะซ้อนทับภาพได้ผลตามต้องการ และ ให้จุดในตาแหน่งที่มีความสัมพันธ์
กับที่จุดไปบนภาพเอกซเรย์ก่อนหน้านี้ หรือกล่าวง่ายๆ คือ จุดตาม Guideline นั่นเอง โดยปกติแล้วจะเลือกจุดที่ 1
เป็นจุด Ns (Soft Tissue Nasion) ณ จุดเริ่มต้นสันจมูก ซึ่งการกาหนดจุดแรกจะแสดงให้เห็ นในภาพที่ 8(ก) จุดที่ 2
เป็นจุด Pn (Pronasale) ณ ปลายจมูก ซึ่งจะแสดงในภาพที่ 8(ข)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 8: การกาหนดจุดบนภาพถ่ายด้านข้างและผลการซ้อนทับฟิล์มเอกซเรย์และหน้าด้านข้าง
ส่วนจุดที่ 3 เป็นจุด Li (Labial Inferius) ณ ปลายริมฝีปากล่าง และ จุดที่ 4 เป็นจุด Pos (Soft Tissue Pogonion) ณ
ปลายคาง และ ภาพที่ 8(ค) จะ แสดงให้เห็นผลการกดจุดครบ 4 จุด ซึ่งจะเป็นภาพเอกซเรย์ซ้อนทับภาพถ่ายหน้า
ด้านข้าง
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10. ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเปิดภาพเอกซเร ย์ และ ภาพถ่ายใบหน้าทางด้านข้างของผู้ป่วยก่อนแล้ว
กดจุดไล่ลงมาทีละคู่ดังที่แสดงในภาพที่ 9(ก) จนครบ 4 คู่แล้วผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 9(ข) และ ถ้า
ต้องการจุดภาพให้ตรงตาแหน่งที่ต้องการ ให้ดูที่ภาพจากการขยายด้านล่างซึ่งโปรแกรมจะจัดกาลังขยายภาพด้วย
อัตราส่วนที่ 3 เท่า ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับกาลังขยาย ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 12 เท่า โดยการปรับเลื่อนเคอร์เซอร์
หรือกดปุ่มเพิ่มกาลังขยาย

และ ลดกาลังขยาย

(ก)

(ข)
ภาพที่ 9: การกาหนดจุดบนภาพเอกซเรย์กับภาพใบหน้าด้านข้างทีละคู่เพื่อซ้อนทับฟิล์มเอกซเรย์กับใบหน้าด้านข้าง
11. กรณีที่ไม่มีภาพถ่ายคนไข้ให้คลิกที่เมนู File | Open Traceline Image หรือกดปุ่ม
ซึ่งแสดงในภาพที่ 10 (ก)
แล้ว จะได้แม่แบบเส้นโครงออกมาดังที่แสดงในภาพ ที่ 10 (ข) จากนั้นให้กาหนดจุด 4 คู่ เหมือนในกรณี การ
กาหนดจุดทีละคู่ แล้วผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 10(ค)
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 10: การซ้อนภาพลายเส้นในกรณีที่ไม่มีภาพถ่ายหน้าคนไข้
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วิธีการวิเคราะห์แบบ 79 Points
1. เมื่อซ้อนทับภาพถ่ายใบหน้าด้านข้างกับภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Step 2: Thai 79 Lateral
สาหรับผู้ที่ต้องการทาการวิเคราะห์ Cephalometric Analysis ในทุก Analysis (Mahidol Analysis [34/36
Measurements], Chula Analysis, ChiangMai Analysis, Songkla Analysis, SongklaOrthognathic Analysis,
Khonkaen Analysis, Down Analysis, Steiner Analysis, Tweed Analysis, Jaraback Analysis, Harvold Analysis,
Rickett Analysis, McNamara Analysis และ ABO Analysis) หรือ กดปุ่ม Step 2: Thai 42 Lateral
สาหรับผู้
ที่ต้องการวิเคราะห์Cephalometric Analysis เพียงบาง Analysis (Down Analysis, Steiners Analysis, Tweed
Analysis, Jaraback Analysis, Harvold Analysis และ McNamara Analysis) เท่านั้น ซึ่งในคู่มือการใช้งานนี้ จะ
อ้างอิงเฉพาะในกรณีที่เลือก Step 2: Thai 79 Lateral ซึ่งจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 1 สังเกตให้ดีจะพบว่าในขั้นที่ 2
จะมีแว่นขยายสี่เหลี่ยมจะมีกาลังขยาย 1-12 เท่าตามที่กาหนดไว้ในขั้นแรก

ภาพที่ 1: ผลที่ได้เมื่อกดปุ่ม Step 2: Thai 79 Lateral
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2. ขั้นตอนการใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ Cephalometric Analysis ทาได้ดังนี้
a. สร้างเส้นโครงร่าง พร้อมจุดสาคัญ 79 จุดโดยการลากแล้วคลิกเมาส์ หรือจะใช้การโหลดแฟ้มจุดทั้ง 79 จุดก็
ได้ ในกรณีที่ User จะเป็นผู้กาหนดตาแหน่งจุดวิเคราะห์ นั้นให้ไปที่เมนู Following These Steps | 1. Trace
79 Points |1.1 Manual Click ดังที่แสดงออกมาเป็นวิธีในภาพที่ 2 (ก) จากนั้นใช้เมาส์วาดจุดสาคัญจุดแรก
(PO) ซึ่งแสดงให้เห็นในภาพที่ 2 (ข) ในกรณีที่เลือก Zoom Canvas Tab

(ก)

(ข)
ภาพที่ 2: การวาดจุดสาคัญด้วยมือ

b. จากนั้นให้ผู้ใช้วาดจุดตาม Guideline โดยให้วาดไล่ตามจุดสีแดงที่อยู่ในภาพ Guideline ที่อยู่ด้านขวาล่าง
ของหน้าจอ จนกว่าจะครบทั้ง 79 จุด อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้โปรแกรมพบว่าได้วาดจุดครั้งล่าสุดมีความ
ผิดพลาด ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้โดยการกดเมนู Trace Option | Clear Point หรือกดปุ่ม
ผิดออกไป ดังภาพที่ 3(ก) ซึ่งจะให้ผลดังทีแ่ สดงในภาพที่ 3(ข)

เพื่อลบจุดล่าสุดที่

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3: การลบจุดที่ผิดพลาดโดยลบจากจุดล่าสุดไปหาจุดที่ทาก่อน
c. อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้พบว่าการวาดด้วยมือ

นั้นมีที่ผิดมากเกินไป จนต้องลบจุดที่วาด
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ทั้งหมด ให้ผู้ใช้กดเมนู Trace Option | Clear All หรือกดปุ่ม
ดังที่จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 4 (ก) ผลที่
ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 4 (ข) สังเกตให้ดีจะพบว่าหลังจากล้างจุดทั้งหมดแล้ว ในภาพ Guideline จุด
เขียวที่อยู่บนภาพ Guideline จะหายไปหมด เหลือแต่จดุ แดงและน้าเงินเพื่อเตรียมไว้สาหรับการวาดครั้งใหม่

(ก)

(ข)
ภาพที่ 4: ผลจากการล้างจุดที่กาหนดด้วยมือทั้งหมด

3. เมื่อคลิกครบ 79 จุดแล้วจะได้ผลตามที่แสดงในรูปที่ 5(ก) ถ้าต้องการ Save จุดที่วาดไว้ให้เลือกเมนู File| Save
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Track Points หรือ กดปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 5 (ข) หรือ เมนู File| Save Track Points As หรือ กดปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 5(ง) จากนั้นให้พิมพ์ชื่อแฟ้มพร้อมเติมนามสกุล .dat ต่อท้ายชื่อแฟ้มใน Dialog box ดังที่แสดง
ในภาพที่ 5(ค) และ ภาพที่ 5(จ) ตามลาดับ ในการ save landmarks ดังกล่าว user สามารถเซฟตาแหน่ง จุดวิเคราะห์
ได้แม้จะวางจุด Landmark ไม่ครบ 79 จุดก็ตาม แต่ ต้องระวังอย่าเซฟขณะที่กาหนด ไปแล้ว 42, 55 และ 57 จุด

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
(จ)
ภาพที่ 5: การ Save ตาแหน่ง Landmark จุดที่ใช้เมาส์ Click
4. ถ้าผู้ใช้ต้องการเปิดไฟล์แฟ้มตาแหน่งจุดวิเคราะห์ที่เคยวาดแล้วไฟล์นั้น สามารถทาได้โดยคลิกไปที่เมนู
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File |

Open Track Points หรือ กดปุ่ม
เพื่อเปิดแฟ้มข้อมูลดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 6(ก) จากนั้นให้เลือกแฟ้มจุด
ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 6(ข) โดยที่แฟ้มที่จะเห็นในไดอาลอก จะต้องมีนามสกุล .dat ส่วนผลที่ได้จากการ
โหลดแฟ้มตาแหน่ง Landmark 79 จุด นั้นเมื่อเลือกแฟ้ม DAT ที่มีข้อมูลแสดงตาแหน่งจุดภาพ 79 จุด ที่จะเห็นใน
Dialog ดังที่แสดงในภาพที่ 6(ค) แล้วผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 6(ง)

(ก)

(ค)

(ข)

(ง)
ภาพที่ 6: การโหลดข้อมูลเพื่อวาดจุดวิเคราะห์และลายเส้น

5. ในการ Trace 79 จุด นั้น ผู้ใช้สามารถใช้การ Trace โดยใช้เมาส์คลิกกาหนดจุด 79จุดทั้งแบบ Manual หรือ โหลด
Template เพื่อดัดเส้นโครงตามจุด Landmark ในกรณีที่เลือกแบบ “Manual” ทาโดยคลิกเมนู 1. Trace 79 Points |
1.1 Manual Clicks ซึ่งแสดงให้เห็นในภาพที่ 7 (ก) ส่วนการเลือกแบบ “Apply Template” ทาโดยคลิกเมนู 1. Trace
79 Points | 1.2 Apply Template จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 7 (ข) แต่ถ้าเลือกเมนู Apply Template แล้ว ไปเลือกเมนู
Manual Clicks ดังที่แสดงในภาพที่ 7 (ค) โปรแกรมจะเตือนว่า “Your Landmarks have been completed, please
click Undo landmarks first” ดังที่แสดงในภาพที่ 7 (ง) หรือจะโหลดแฟ้มเก็บค่าตาแหน่ง Landmark 79 จุด และ
ตาแหน่ง Trace Points โดยการเลือกเมนู Trace Option | Open Trace Points ก็ได้ ถ้าเก็บข้อมูลจุด ทั้ง 79 จุดไว้แล้ว
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 7: ภาพการเลือกแฟ้มตั้งต้น
(ก) การ Trace ด้วยมือ
(ข) การ Trace โดยใช้แม่แบบ Template
(ค) การ Trace โดยใช้ Template ก่อนแล้วตามด้วย Trace แบบ Manual
(ง) คาเตือนเมื่อมีการ Trace โดยใช้ Template ก่อนแล้วตามด้วย Trace แบบ Manual
6. เมื่อ User ได้กาหนดจุดครบ 79 จุดตาม Guideline สามารถแก้ไข Landmark ที่ได้กาหนดไปแล้ว โดยเลือกไปที่
เมนู Trace Options | Move Specific Points | Move หรือกดปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 8 (ก) หลังจากนั้น User
สามารถทาการเลื่อนจุดต่างๆ ได้ตามต้องการโดยที่จะมีการแสดงชื่อ จุดที่เคลื่อนที่ ด้วย เช่นกรณี ก ารเลื่อนจุด Sn
(Subnasale) ดังที่แสดงในภาพที่ 8 (ข) เมื่อเลื่อนตาแหน่งจนเป็นที่พอใจแล้วให้คลิกเมนู Trace Options | Move
Specific Points | Done หรือกดปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 8 (ค) เพื่อตรึงตาแหน่ง Landmark และ tracing ไว้
ไม่ให้เลื่อนก่อน save งานไว้ ดังที่แสดงในภาพที่ 8 (ง) แต่ถ้าผู้ใช้โปรแกรม ยังไม่ได้ save ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป
โปรแกรมจะแสดง Message ว่าจะ save ข้อมูล Dat ที่เปลี่ยนไปหรือไม่ ดังที่แสดงในภาพที่ 8 (จ) ถ้ากดปุ่ม Yes ใน
Message box แล้วจะมี Save Dialog ปรากฏขึ้นมาดังที่แสดงในภาพที่ 8 (ฉ)

38

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)
ภาพที่ 8: การแก้ไขตาแหน่ง Landmark และ Tracing
(ก) การเลือกเมนู Trace Options | Move Specific Points | Move
(ข) การใช้เมาส์กาหนดจุด Landmark ที่จะเลื่อนออกไป
(ค) ผลที่ได้หลังการลากเมาส์
(ง) การเลือกเมนู Trace Options | Move Specific Points | Done เพื่อตรึงจุดที่เลื่อนตาแหน่งแล้วไม่ให้
เคลื่อนไปไหนอีก
(จ) Message เตือนให้ Save ข้อมูล
(ฉ) Save Dialog ที่เกิดขึ้นหลังการกดปุ่ม Yes ไปที่ Message Box
7. ในกรณีที่ใช้แม่แบบ Template แสดง จุดวิเคราะห์และ เส้นโครง จากนั้น ผู้ใช้โปรแกรม สามารถแก้ไขภาพได้
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หลายวิธี ถ้าต้องการเลื่อนแม่แบบเข้าใกล้ soft surface แล้วเลือกคาสั่ง Translation โดยคลิกเมาส์ขวาบนภาพ
เอกซเรย์แล้วเลือก Tab ชื่อ Translation ในภาพที่ 9 (ก) จากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายลากแม่แบบดังที่แสดงในภาพที่ 9 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 9: ขั้นตอนการเลื่อนแม่แบบ แม่แบบ ลายเส้น Trace lines และ จุดวิเคราะห์
(ก) การเรียกคาสั่งเพื่อเลื่อนตาแหน่งแม่แบบ ลายเส้น Trace lines และ จุดวิเคราะห์
(ข) ผลการใช้เมาส์ปรับตาแหน่งแม่แบบ ลายเส้น Trace lines และตาแหน่งจุดวิเคราะห์
8. ถ้าต้องการหมุนแม่แบบ ไปตามการลากเมาส์ ให้คลิกเมาส์ขวาไปที่ภาพเอกซเรย์แล้วเลือก Tab ชื่อ Rotation ดังที่
แสดงในภาพที่ 10 (ก) จากนั้นจึงใช้เมาส์ซ้ายหมุนแม่แบบในกรอบสี่เหลี่ยมไปตามทิศทางที่ต้องการ ผลที่ได้จาก
การหมุนจะแสดงให้เห็นในภาพ ที่ 10 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 10: ขั้นตอนการหมุนแม่แบบ ลายเส้น Trace lines และ จุดวิเคราะห์
(ก) การเรียกคาสั่งเพื่อหมุนแม่แบบ ลายเส้น Trace lines และ จุดวิเคราะห์
(ข) ผลการใช้เมาส์หมุนแม่แบบ ลายเส้น Trace lines ซึ่งจะปรับตาแหน่งจุดวิเคราะห์ไปในตัว
9. ถ้าต้องการปรับขนาดแม่แบบให้กดปุ่มเมาส์ขวาที่ภาพเอกซเรย์ แล้วเลือก Scaling Tab ดังที่แสดงในภาพที่ 11 (ก)
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จากนั้นให้กดปุ่มเมาส์ซ้ายแล้วลากกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าพร้อมกับการลากเมาส์ เพื่อปรับขนาด ย่อขยาย ตามที่ผู้ใช้
ต้องการ โดยผลที่ได้จากการปรับขนาดภาพ จะแสดงให้เห็น ในภาพที่ 11 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 11: ขั้นตอนการปรับขนาดแม่แบบ ลายเส้น Trace lines และ จุดวิเคราะห์
(ก) การเรียกคาสั่งเพื่อปรับขนาดแม่แบบ ลายเส้น Trace lines และ จุดวิเคราะห์
(ข) ผลการใช้เมาส์ปรับขนาดแม่แบบ ลายเส้น Trace lines ซึ่งจะปรับตาแหน่งจุดวิเคราะห์ไปในตัว
10. ถ้าต้องการปรับตาแหน่งจุดวิเคราะห์และ เส้นโครงแม่แบบให้เข้าที่ สามารถทาได้สองวิธีอันได้แก่
a. เลือกเมนู Trace Options | Move Specific Points | Move ดังที่แสดงในภาพที่ 12 (ก) ซึ่งมีรายละเอียดจะ
เหมือนกับที่แสดงในภาพที่ 8 (ก) ถึง 8 (ง) ในหัวข้อที่ 6. จึงไม่จาเป็นต้องอธิบายซ้าอีกครั้ง
b. คลิกเมาส์ขวาบนภาพเอกซเรย์แล้วเลือกMove Specific Point ดังที่แสดงในภาพที่ 12 (ข) จากนั้น ให้คลิกปุ่ม
เมาส์ซ้ายไปที่ จุด Landmark ซึ่งจุด Landmark ที่ภาพ Tracing มุมขวาล่างของโปรแกรมจะเปลี่ยนจากสีน้า
เงินเป็นสีแดงดังที่แสดงในภาพที่ 12 (ค) ส่วนการเลื่อนจุด Landmark จากแฟ้มที่โหลดเข้ามา จุด Landmark
จะเปลี่ยนจากสีเขียว ดังที่แสดงในภาพ ที่ 12 (ง) เป็นจุดสีน้าเงินสาหรับจุดที่ไม่ได้กดเมาส์ และ จุดสีแดง
สาหรับจุดที่กดจะมีสีแดง คล้ายคลึงกันกับภาพที่ 12 (ค) ซึ่งผิดจากกรณีการใช้แม่แบบ ตรงที่จุด Landmark
ที่ไม่ได้มีการลากเมาส์จะแสดงให้เห็น เป็นจุดสีน้าเงิน ส่วนจุดที่มีการกดลากเมาส์จะมีสีแดงตั้งแต่แรกแล้ว
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 12: การปรับตาแหน่งจุดวิเคราะห์ และเส้นโครงหน้าคน
(ก) การเลือกคาสั่ง Move จากเมนู Move Specific Points
(ข) การเลือกคาสั่ง Move โดยการใช้เมาส์ขวาคลิกไปที่ภาพเอกซเรย์
(ค) ผลที่ได้จากการดัดภาพหน้าคน โดยการใช้ แม่แบบ Template
(ง) ผลการดัดภาพหน้าคนจากข้อมูลที่โหลดเข้ามา ก่อนที่จะมีการคลิกเมาส์
11. เมื่อปรับแม่แบบให้ได้ผลตามที่ผู้ใช้ต้องการแล้วให้คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก Tab ชื่อ Done เพื่อยุติการแก้ไขแม่แบบ
ซึ่งสามารถเลือกคลิกได้โดยการเลือกเมนู Trace Options | Move Specific Point| Done ดังที่แสดงในภาพที่ 13 (ก)
หรือจะคลิกเมาส์ขวาไปที่ภาพเอกซเรย์แล้วเลือก Tab ชื่อ Done ดังที่แสดงในภาพที่ 13 (ข)
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(ก)
ภาพที่ 13: วิธียุติการปรับแม่แบบ
(ก) เลือกจากเมนู Move Specific Points
(ข) เลือกโดยการใช้เมาส์ขวา

(ข)

12. เมื่อมีการใช้เมาส์กาหนดตาแหน่ง Landmark หรือเปิด Landmark file แล้ว ให้ไปที่เมนู Following These Steps | 2.
Mark Relative Distances หรือกดปุ่ม

ดังที่แสดงในภาพที่ 14

ภาพที่ 14: การกาหนดจุดเพื่อวัด Relative Distance
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13. เพื่อ Normalize ระยะทางของแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ เทียบกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ จึงต้องมีการกาหนดระยะทางที่
ถูกต้อง โดย User จะต้องกาหนดระยะทาง โดยใช้เมาส์กาหนดจุดบนไม้บรรทัดจุดแรกดังที่แสดงในภาพที่ 15 (ก)
และจุดปลาย เพื่อดาเนินการทา Normalize ระยะระหว่างแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 15 (ข) ข้อ
ควรระวังในการ Normalized ระยะทางเพื่อทา superimposition คือ ในการกาหนดระยะทางบนฟิล์มเอกซเรย์ทั้ ง
กรณีก่อน และ หลังการรักษานั้นจะต้องวัดระยะอ้างอิงประเภทเดียวกัน คือถ้าภาพเอกซเรย์ทั้งกรณีก่อนและหลัง
การรักษามีไม้บรรทัด ให้วัดระยะอ้างอิงเพื่อทา Normalization ที่ไม้บรรทัดบนฟิล์มเอกซเรย์ ในกรณีที่แผ่นฟิล์ม
เอกซเรย์ไม่มีไม้บรรทัด ให้ใช้ vertical หรือ horizontal ruler วัดที่ตัว “R” บนฟิล์มเอกซเรย์ ทั้งกรณีก่อนและหลัง
การรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าระยะที่ใช้ในการ Normalization มีความถูกต้องใกล้เคียงกัน มิฉะนั้น โปรแกรม
Superimposition จะไม่ทางาน โดยทั่วไปแล้ว ความสูงของ ตัว “R” จะมีความสูงที่ 15 มิลลิเมตร นอกจากนี้ การ
อ่านสเกลบนภาพเอกซเรย์ต้องทาด้วยความระมัดระวัง มิฉะนั้นผลที่ได้จากการทา Superimposition จะเกิดความ
คลาดเคลื่อนได้

(ก)
(ข)
ภาพที่ 15: การลากเส้นเพื่อวัดระยะทางทา Normalization
14. ถ้าต้องการใช้ไม้บรรทัดเพื่อช่วยในการวัดระยะระหว่างจุดนั้น ให้คลิกไปที่เมนู Move Horizontal/Vertical เพื่อ
เรียกไม้ บรรทัดออกมา จากนั้นให้เลื่อนเมาส์ลงมาเพื่อเลือกชนิดของไม้บรรทัด ภาพที่ 16 (ก) จะแสดงให้เห็นกรณี
ที่เลือก Horizontal Ruler ส่วนภาพที่ 16 (ข) จะแสดงให้เห็นกรณีที่เลือก Vertical Rulers จากนั้นให้คลิกเมาส์ไปที่
Horizontal Ruler บนภาพเอกซเรย์แล้วไม้บรรทัดสีเขียวสาหรับวัดระยะแนวนอนจะเคลื่อนออกมาดังที่แสดงใน
ภาพที่ 16 (ค) ส่วนกรณีที่คลิกเลือกไม้บรรทัด Vertical Ruler นั้นไม้บรรทัดสาหรับวัดระยะแนวตั้งจะออกมาดังที่
แสดงในภาพที่ 16 (ง) ไม้บรรทัดทั้ง 2 แบบนี้จะเคลื่อนที่ตามการลากเมาส์ โดยจะเคลื่อนที่ในแนวตั้งสาหรับ
Horizon Ruler และ เคลื่อนที่ไปในแนวนอนสาหรับ Vertical Ruler
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 16: การเรียกใช้งานไม้บรรทัดวัดระยะระหว่างจุด
(ก) การเริ่มใช้งานไม้บรรทัดแนวนอนเพื่อวัดในแนวตั้ง
(ข) การเริ่มใช้งานไม้บรรทัดแนวตั้งเพื่อวัดในแนวนอน
(ค) ไม้บรรทัดเพื่อการวัดในแนวนอน(Horizontal Ruler)
(ง) ไม้บรรทัดเพื่อการวัดในแนวตั้ง (Vertical Ruler)
15. ถ้าต้องการเลื่อนไม้บรรทัดให้คลิกไปที่ไม้บรรทัดที่เราต้องการจะเลื่อน จากนั้นให้ลากเมาส์ไปตามทางที่เรา
ต้องการ ในกรณีที่ใช้ ไม้บรรทัดแบบ Horizontal Ruler ไม้บรรทัดจะเลื่อนจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนตามทิศ
ทางการลากเมาส์ดังที่แสดงในภาพที่ 17 (ก) เมื่อลากเมาส์จากบนลงล่างก็จะได้ผลที่แสดงในภาพที่ 17 (ข) ส่วน
กรณีไม้บรรทัดแบบ Vertical Ruler ไม้บรรทัดจะเลื่อนจากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้ายตามการเลื่อนเมาส์ ดังที่
แสดงในภาพที่ 17 (ค) เมื่อมีการเลื่อนเมาส์จากขวาไปซ้ายก็จะได้ผลดังทีแ่ สดงในภาพที่ 17 (ง)
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 17: การเลื่อนไม้บรรทัด
(ก) ก่อนการเลื่อน Horizontal Ruler
(ข) ผลการเลื่อนไม้บรรทัดจากบนลงล่าง
(ค) ก่อนการเลื่อน Vertical Ruler
(ง) ผลการเลื่อนไม้บรรทัดจากขวาไปซ้าย

(ง)

16. ถ้าต้องการหยุดการเคลื่อนที่ของไม้บรรทัดทาได้ 2 วิธีคือ
a. ให้คลิกไปที่ เมนู Move Horizontal/Vertical แล้วเลื่อนไปที่ No Move เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของไม้
บรรทัด Vertical Ruler หรือ Horizontal Ruler อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่การหยุดไม้บรรทัดแบบ Vertical
Ruler จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 18a. (ก) และผลการหยุดไม้บรรทัด Vertical Ruler ด้วยคาสัง่ No Move จะ
แสดงให้เห็นในภาพที่ 18a. (ข) วิธีการหยุด Vertical Ruler จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 18a. (ค) ซึ่งจะแสดงให้
เห็นผลในภาพที่ 18a. (ง)
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 18a.: วิธีหยุดการเคลื่อนที่ของไม้บรรทัดด้วยคาสั่ง No Move
(ก) ก่อนหยุดการทางานไม้บรรทัด Horizontal Ruler
(ข) หลังหยุดการทางานไม้บรรทัด Horizontal Ruler
(ค) ก่อนหยุดการทางานไม้บรรทัด Vertical Ruler
(ง) หลังหยุดการทางานไม้บรรทัด Vertical Ruler

(ง)

b. ในกรณีที่หยุดใช้ Horizontal Ruler ให้คลิกไปที่เมนู Move Horizontal/Vertical | Vertical Ruler ดังที่แสดง
ในภาพที่ 18b. (ก) แล้วไม้บรรทัด Horizontal Ruler จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วค้างไม่เคลื่อนที่ตามการลาก
เมาส์ ดังที่แสดงในภาพที่ 18b. (ข) ส่วนกรณีที่หยุดใช้ Vertical Ruler ให้คลิกไปที่เมนู Horizontal Ruler
ดังที่แสดงในภาพที่ 18b. (ค) แล้วไม้บรรทัด Vertical Ruler จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและ ค้างไม่เคลื่อนไปตาม
การลากเมาส์ ดังที่แสดงในภาพที่ 18b. (ง)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 18b.: วิธีหยุดการเคลื่อนที่ของไม้บรรทัดด้วยคาสั่ง Horizontal Ruler/Vertical Rulers
(ก) ก่อนหยุดการทางานไม้บรรทัด Horizontal Ruler
(ข) หลังหยุดการทางานไม้บรรทัด Horizontal Ruler
(ค) ก่อนหยุดการทางานไม้บรรทัด Vertical Ruler
(ง) หลังหยุดการทางานไม้บรรทัด Vertical Ruler
17. เมื่อต้องการ ให้ไม้บรรทัด Horizontal Ruler และ Vertical Ruler กลับเข้าที่เดิมให้คลิกที่เมนู Move
Horizontal/Vertical | Reset Ruler ดังที่แสดงในภาพที่ 19(ก) ซึ่งจะแสดงให้เห็นผลในภาพที่ 19(ข)
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(ก)
ภาพที่ 19: การReset ตาแหน่งไม้บรรทัด
(ก) ก่อนการReset ตาแหน่งไม้บรรทัด
(ข) ผลการReset ตาแหน่งไม้บรรทัด

(ข)

18. เมื่อวัดระยะระหว่างจุดแรกไปยังจุดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกค่าลงในช่อง Relative Distance ที่แสดงหน่วยเป็น
มิลลิเมตรก่อนที่จะกดปุ่ม Click for Cephalometric Analysis
แสดงในภาพที่ 20

หรือ เลือก เมนู 3. Cephalometric Analysis ดังที่

บันทึกค่าที่วัดได้
ภาพที่ 20: การจัดระบบก่อนการวิเคราะห์เซฟาโลเมตริก
19. เมื่อกดปุ่ม Click for Cephalometric Analysis
หรือ เลือก เมนู 3. Cephalometric Analysis ซึ่งแสดงในภาพที่
21(ก) แล้วโปรแกรมจะถามว่าจะแสดงค่า Mahidol Analysis แบบที่ วัด 34 ค่า ซึ่งไม่ แยกตามเพศ หรือแบบที่วัด
36 ค่า ซึ่งแยกค่าการวิเคราะห์หญิงชายโดยแสดงข้อความว่า “Do you want The New version of Mahidol
Analysis?” ให้ผู้ใช้โปรแกรมเลือกแสดงค่า Mahidol Analysis แบบเก่าหรือแบบใหม่ซึ่งแสดงในภาพที่ 21 (ข) ถ้า
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กดปุ่ม

จะแสดงข้อความ “New Version of Mahidol Analysis” ซึ่งแสดงในภาพที่ 21(ค) พร้อมผล

การวิเคราะห์ Mahidol Analysis แบบใหม่ ซึ่งแสดงในภาพที่ 21 (จ) ถ้ากดปุ่ม
จะแสดงข้อความ
“Old Version of Mahidol Analysis” ซึ่งแสดงในภาพที่ 21(ง) พร้อมผลการวิเคราะห์ Mahidol Analysis แบบเก่า
ดังที่แสดงในภาพที่ 21 (ฉ)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)
ภาพที่ 21: การเลือกว่าจะแสดงผลการวิเคราะห์แบบ Mahidol Analysis แบบใหม่หรือแบบเก่า
50

การคานวณขนาดมุมและระยะทาง
1. เมื่อผู้ใช้โปรแกรมต้องการวัดระยะทาง เฉพาะ ที่ (Specific angle) ให้ คลิกที่เมนู Measurements แล้วเลือก Linear
Measurements | Direct Distance หรือกดปุ่ม
ถ้าต้องการวัดระยะทางโดยตรง ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 1(ก)
ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 1 (ข) หรือ เลือก Linear Measurements | Perpendicular Distance หรือกดปุ่ม
ถ้าต้องการวัดระยะทางตั้งฉาก ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 1(ค) ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 1 (ง)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 1: การเริ่มต้นวัดระยะทาง เฉพาะ
(ก) การวัดระยะทางโดยตรง
(ข) ผลการเลือกเพื่อวัดระยะทางโดยตรง
(ค) การวัดระยะตั้งฉาก
(ง) ผลการเลือกเพื่อวัดระยะตั้งฉาก

(ง)

2. เมื่อต้องการวัดขนาดมุมเฉพาะ ที่ (Specific angle)
Measurements | 3 Points หรือกดปุ่ม

ให้คลิกไปที่ เมนู Measurements แล้วเลือก Angular

ถ้าต้องการวัดมุมโดยใช้จุด 3 จุด ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 2(ก) ผลที่ได้จะ
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แสดงให้เห็นในภาพที่ 2 (ข) หรือ เลือก Angular Measurements |4 Points หรือกดปุ่ม
ใช้จุด 4 จุด ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 2(ค) ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 2 (ง)

(ก)

(ค)
ภาพที่ 2: การเริ่มต้นวัดมุม เฉพาะ
(ก) เริ่มการวัดมุมสามจุด
(ข) ผลการเลือกเพื่อวัดมุมสามจุด
(ค) เริ่มการวัดมุมสี่จุด
(ง) ผลการเลือกเพื่อวัดมุมสี่จุด

ถ้าต้องการวัดมุมโดย

(ข)

(ง)

3. ในกรณีที่วัดมุมด้วยจุด 3 จุดนั้น ให้เริ่มกาหนด ตาแหน่งจุดที่ 1 ณ ตาแหน่งที่จะมีการวัดมุม จากนั้นจึงกาหนด
ตาแหน่งที่ เป็นจุดปลายของเส้นวัดมุมโดยผลการกาหนดจุดที่ 1 จะแสดงในภาพที่ 3 (ก) ส่วนผลการกาหนดจุดที่
2 ซึ่งมีการลากเส้นตรงเชื่อมจุด ที่ 1 และ จุดที่ 2 เข้าด้วยกันเพื่อใช้เป็นเส้นอ้างอิงในการวัดมุมในภาพที่ 3 (ข) และ
ผลการกาหนดจุดที่ 3 ซึ่งมีการลากเส้นตรงเชื่อมจุด ที่ 1 และ จุดที่ 3 เข้าด้วยกันเพื่อใช้เป็นเส้นอ้างอิงในการวัดมุม
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ในภาพที่ 3 (ค) เมื่อกาหนดจุดครบทั้งสาม แล้ว ให้กดปุ่ม “Angle”
ตาแหน่งด้วยจุดทั้งสามออกมาดังที่แสดงในภาพที่ 3(ง)

(ก)

เพื่อ คานวณขนาดมุมที่มาจากการคานวณ

(ข)

(ค)
ภาพที่ 3: ขั้นตอนการวัดมุม แบบ 3 จุด โดยละเอียด
(ก) เริ่มการวัดมุมสามจุด
(ข) การกาหนดจุดที่ สอง
(ค) การกาหนดจุดที่ สาม
(ง) ผลการเลือกเพื่อวัดมุมสามจุด

(ง)

4. ในกรณีที่วัดมุมด้วยจุด 4 จุดนั้น ให้คลิกจุดบนแผ่นฟิล์มเอกซเรย์เพื่อวัดขนาดมุมที่ต้องการ เมื่อคลิกแล้ว Radio
button จะเคลื่อนลงไปและพิกัดจุดที่กาหนดจะปรากฏขึ้นมาตามลาดับโดยผลการกาหนดจุดที่ 1 จะแสดงในภาพที่
4 (ก) ผลการกาหนดจุดที่ 2 ซึ่งมีการลากเส้นอ้างอิงในการวัดมุมเชื่อมจุดที่ 1 และ จุดที่ 2 เข้าด้วยกันในภาพที่ 4 (ข)
ส่วนผลการกาหนดจุดที่ 3 และ จุดที่ 4 จะแสดงในภาพที่ 4 (ค) และ ภาพที่ 4 (ง) ซึ่งมีการลากเส้นอ้างอิงในการวัด
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มุมเชื่อมจุดที่ 3 และ 4 เข้าด้วยกันตามลาดับ เมื่อกาหนดจุดครบทั้งสี่ แล้ ว ให้กดปุ่ม “Angle”
ขนาดมุมที่มาจากการกาหนดตาแหน่งด้วยจุดทั้งสี่ออกมาดังที่แสดงในภาพที่ 4 (จ)

เพื่อ คานวณ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
(จ)
ภาพที่ 4: ขั้นตอนการวัดมุม โดยใช้จุด 4จุด และผลลัพธ์ที่ได้ออกมา
5. เมื่อต้องการวัดระยะทางเมื่อเทียบกับค่า Relative distance นั้น ให้กาหนดค่า Relative distance เพื่อการ
normalization ก่อน ถ้าได้กาหนดค่า Relative distance ไว้แล้ว ค่า relative distance จะแสดงให้เห็นใน Group box
ชื่อ Relative Distance ดังที่แสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5: การแก้ไขค่า Relative Distance
6. ถ้าต้องการออกจากการวัดระยะทางและมุมให้คลิกไปที่เมนู Measurements | Done หรือ กดปุ่ม
ในภาพที่ 6 (ก) และ ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 6 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 6: เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม Calculate Specific Angle /Distance
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ดังที่แสดง

ภาพแสดงผลการวิเคราะห์แบบ 79 Points
1. เมื่อกดปุ่ม Click for Cephalometric Analysis
หรือเลือก เมนู 3. Cephalometric Analysis ดังที่แสดงในภาพ
ที่ 1(ก) แล้ว โปรแกรมจะแสดง Message ถามว่า จะให้แสดงผลการวิเคราะห์ Mahidol Analysis แบบเก่า หรือ
แบบใหม่ ดังตัวอย่างในภาพที่ 1(ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 1: การเริ่มกลไก Cephalometric Analysis และการเลือกแสดงผล Mahidol Analysis
2. ถ้ากดปุ่ม Yes
จะได้ผลการวิเคราะห์ Mahidol Analysis แบบใหม่ที่สามารถเปลี่ยนค่า Norm และ ค่า
STD ตามเพศได้ ซึ่งมีทั้งหมด 36 รายการโดยจะมีคาเตือนว่า “New Version of Mahidol Analysis” ดังที่แสดงใน
ภาพที่ 2(ก) ก่อนที่จะแสดงผลการวิเคราะห์ ทั้ง 36 รายการดังที่แสดงในภาพที่ 2(ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2: ผลการเลือกแสดงผล Mahidol Analysis แบบใหม่
3. ถ้ากดปุ่ม No
จะมีคาเตือนออกมาว่า “Old Version of Mahidol Analysis” ดังที่แสดงในภาพที่ 3(ก)
ก่อนที่จะแสดงผลการวิเคราะห์ Mahidol Analysis แบบเก่า ที่มีทั้งหมด 34 รายการซึ่งมีการเรียงลาดับผิดไปจาก
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ผลการวิเคราะห์ Mahidol Analysis แบบใหม่ดังที่แสดงในภาพที่ 3(ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3: ผลการเลือกแสดงผล Mahidol Analysis แบบเก่า
4. ความแตกต่างระหว่างผลการวิเคราะห์ Mahidol Analysis แบบเก่าและใหม่ จะแสดงในภาพที่ 4 โดยที่ภาพที่ 4(ก)
แสดงผลการวิเคราะห์ Mahidol Analysis เก่า และภาพที่ 4(ข) แสดงผลการวิเคราะห์ Mahidol Analysis ใหม่

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4: ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ Mahidol Analysis แบบเก่าและแบบใหม่
5. ในการวิเคราะห์Cephalometric โดยใช้จุดทั้ง 79 จุด จะแสดงผลการวิเคราะห์อยู่ 9 แบบซึ่งจะแสดงให้เห็นแบบละ
3 รูปดังต่อไปนี้โดยที่ ภาพการวิเคราะห์แบบ Mahidol จะมีทั้งแบบเก่า 34 รายการ ซึ่งแสดงในภาพที่ 5(ก) ถึงภาพ
ที่ 5(ค)และ แบบใหม่ 36 ซึ่งจะแสดงในภาพที่ 5(ง) ถึงภาพที่ 5(ฉ)
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(ก)

(ง)

(ข)

(จ)

(ค)
(ฉ)
ภาพที่ 5: ผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบ Mahidol แบบเก่าและแบบใหม่
แบบเส้นโครง trace lines ทั้ง Soft tissue และ Hard tissue สีม่วง ซึ่งจะออกมาเป็น Default ในภาพที่ 5(ก) และภาพ
ที่ 5(ง) แบบเส้นโครง trace lines สีเขียวทับภาพเอกซเรย์ที่ยังไม่ได้ปรับ contrast ซึ่งได้จากการคลิกไปที่ X-Ray Original ในภาพ 5 (ข) และภาพที่ 5(จ) และ เส้นโครง trace lines สีฟ้าทับภาพเอกซเรย์ที่ปรับ contrast ซึ่งได้จาก
การคลิกไปที่ X-Ray–Contrast ในภาพ 5(ค) และภาพที่ 5(ฉ) ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกเลือกได้ ที่ปุ่ม ใน
CheckGroupBox อันได้แก่ Drawing CheckBox
สาหรับการวาดลายเส้นโครง trace line, XRay
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CheckBox
สาหรับแสดงภาพเอกซเรย์ก่อนการทา Local Contrast Enhancement และ XRay
Contrast CheckBox
สาหรับแสดงภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทา Local Contrast Enhancement
6. User สามารถขยายภาพในส่วนที่ต้องการโดยการกดปุ่มLeft-shift (ปุ่ม Shift ด้านซ้ายมือ) แล้วลากเมาส์ไปพร้อม
กัน ดังที่แสดงในภาพที่ 6(ก) และผลการขยายภาพด้วยการลากเมาส์จะแสดงในภาพที่ 6(ข) ถ้าต้องการกลับสู่ภาพ
เดิมให้คลิก XRay Contrast CheckBox ซ้ากันสองครั้ง
ออกไป ในกรณีที่ปิดภาพเอกซเรย์ที่ผ่าน
การทา Local Contrast Enhancement ให้คลิกให้คลิก X-Ray Image CheckBox
ออกไป แล้วกด
ปุ่มLeft-shift และลากเมาส์ไปพร้อมกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 6(ค) และ ผลการขยายภาพด้วยการลากเมาส์จะแสดง
ในภาพที่ 6(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 6: การขยายภาพเอกซเรย์ และภาพลายเส้น
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7. ภาพการวิเคราะห์แบบ Down Analysis จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 7(ก) ถึงภาพที่ 7(ค)

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 7: ผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบ Down Analysis
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8. ภาพการวิเคราะห์แบบ Steiner Analysis จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 8(ก) ถึงภาพที่ 8 (ค)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 8: การวิเคราะห์แบบ Steiner Analysis
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9. ภาพการวิเคราะห์แบบ Tweed จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 9 (ก) ถึงภาพที่ 9(ค)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 9: การวิเคราะห์แบบ Tweed
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10. ภาพการวิเคราะห์แบบ Jarabak จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 10(ก) ถึงภาพที่ 10(ค)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 10: การวิเคราะห์แบบ Jarabak
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11. ภาพการวิเคราะห์แบบ Harvold จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 11(ก) ถึงภาพที่ 11 (ค)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 11: การวิเคราะห์แบบ Harvold
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12. ภาพการวิเคราะห์แบบ Rickett จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 12(ก) ถึงภาพที่ 12(ค)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 12: การวิเคราะห์แบบ Rickett
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13. ภาพการวิเคราะห์แบบ McNamara จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 13 (ก) ถึงภาพที่ 13 (ค)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 13: ผลการวิเคราะห์แบบ McNamara
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14. ภาพการวิเคราะห์แบบ ABO จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 14(ก) ถึงภาพที่ 14(ค)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 14: ผลการวิเคราะห์แบบ ABO

15. ภาพการวิเคราะห์แบบ Chula นั้นได้จากการเลือกดูผลที่ Mahidol ก่อน จากนั้นจึงเลือก Tab ไปที่ Chula Analysis
ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 15(ก) ส่วนผลการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 15(ข) ถึงภาพที่ 15 (ง)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 15: ผลการวิเคราะห์แบบ Chula
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16. ภาพการวิเคราะห์แบบ Chiang Mai นั้นได้จากการเลือกดูผลที่ Mahidol ก่อน แล้วเลือก Tab ไปที่ Chiang Mai
Analysis ดังที่แสดงในภาพที่ 16(ก) ส่วนผลการวิเคราะห์จะแสดงในภาพที่ 16(ข) ถึงภาพที่ 16(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 16: ผลการวิเคราะห์แบบ Chiang Mai
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17. ภาพการวิเคราะห์แบบ Songkla นั้นได้จากการเลือกดูผลที่ Mahidol ก่อน แล้วเลือก Tab ไปที่ Songkla Analysis
ดังที่แสดงในภาพที่ 17(ก) ส่วนผลการวิเคราะห์ จะแสดงในภาพที่ 17(ข) ถึงภาพที่ 17(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 17: ผลการวิเคราะห์แบบ Songkla
18. ภาพการวิเคราะห์แบบ Songkla Orthognathic ได้จากการเลือกดูผลที่ Mahidol ก่อน แล้วเลือก Tab ไปที่ Songkla
Orthognathic Analysis ดังที่แสดงในภาพที่ 18(ก ส่วน ผลการวิเคราะห์ จะแสดงในภาพที่ 18(ข) ถึงภาพที่ 18(ง)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 18: ผลการวิเคราะห์แบบ Songkla Orhognathic
19. ภาพการวิเคราะห์แบบKhon Kaen นั้นจะได้จากการเลือกดูผลที่ Mahidol ก่อน จากนั้นจึงเลือก Tab ไปที่ Khon
Kaen Analysis ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 19(ก) ส่วนภาพการวิเคราะห์แบบ Khon Kaen จะเปลี่ยนแปลงตาม
ความคมชัดของจอภาพซึ่งจะแสดงให้เห็น ในกรณีความคมชัดจอภาพที่ 1024 x 768 จุด) ในภาพที่ 19(ข) ถึง 19 (ง)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 19: ผลการวิเคราะห์แบบ Khon Kaen ณ ความคมชัดจอภาพ 1024 x 768 จุด
20. เนื่องจากผลการวิเคราะห์แบบ Khon Kaen มีถึง 52 รายการ ทาให้ไม่สามารถแสดงผลได้พร้อมกันทั้งหมด ถ้า
ความคมชัดของจอภาพ ในแนวตั้งไม่ถึง 960 จุด ดังนั้น โปรแกรมจะปรับระดับความสูงของตารางตามความคมชัด
ของภาพเพื่อให้สามารถแสดงผลได้มากรายการที่สุด ซึ่งตารางที่ปรับขนาดจะแสดง TrackBar เพื่อเลื่อนการ
แสดงผลขึ้นลงได้ตามความต้องการดังที่แสดงในภาพที่ 20
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
(จ)
ภาพที่ 20: ตารางผลการวิเคราะห์แบบ Khon Kaen ณ ความคมชัดจอภาพ ระดับต่างๆ
ภาพที่ 20(ก) เป็นตารางแสดงผลการวิเคราะห์แบบ Khon Kaen ในกรณีความคมชัดจอภาพ 1024 x 768 จุด ซึ่งเป็น
ค่าต่าสุด ภาพที่ 20(ข) เป็นตารางแสดงผลการวิเคราะห์แบบ Khon Kaen กรณีความคมชัดจอภาพ 1280 x 800 จุด
ภาพที่ 20(ค) เป็นตารางแสดงผลการวิเคราะห์แบบ Khon Kaen ในกรณีความคมชัดจอภาพ 1152 x 864 จุด ภาพที่
20(ง) เป็นตารางแสดงผลการวิเคราะห์แบบ Khon Kaen ในกรณีความคมชัดจอภาพ 1440 x 900 จุด และ ภาพที่
20(จ) เป็นตารางแสดงผลการวิเคราะห์แบบ Khon Kaen ในกรณีความคมชัดจอภาพ 1280 x 960 จุด ซึ่งจะเห็น
ตารางได้ครบ 52 รายการโดยไม่ต้องสร้าง Trackbar เนื่องจากมีจานวนจุดภาพในแนวตั้งเพียงพอแล้ว
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21. เมื่อมีการเปลี่ยนเพศ จากชายเป็นหญิง ค่าเฉลี่ย (Average) และค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ของการวิเคราะห์แบบ Mahidol ใหม่ 36 รายการ, การวิเคราะห์แบบ Songkla Orthognathic 26 รายการ, และการ
วิเคราะห์แบบ Khon Kaen 52 รายการ จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
a. ตัวอย่างกรณีเปลี่ยนค่าเฉลี่ยและค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อเปลี่ยนเพศในการวิเคราะห์แบบ Mahidol ใหม่
จะแสดงในภาพที่ 21(ก) สาหรับเพศชายและ ภาพที่ 21(ข) สาหรับเพศหญิงตามลาดับดังนี้
i. ระยะA-Nperp (ระยะตั้งฉาก ระหว่างจุด N และ จุด A)
ii. ระยะPog-Nperp (ระยะตั้งฉาก ระหว่างจุด Pog และ จุด A)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 21: ผลการวิเคราะห์แบบ Mahidol ในกรณีเพศชายเพศหญิง
b. ตัวอย่างกรณีเปลี่ยนค่าเฉลี่ยและค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อเปลี่ยนเพศในการวิเคราะห์แบบ
Songkla
Orthognathic จะแสดงในภาพที่ 22(ก) สาหรับเพศชายและ ภาพที่ 22(ข) สาหรับเพศหญิงตามลาดับดังนี้
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 22: ผลการวิเคราะห์แบบ Songkla Orthognathicในกรณีเพศชายเพศหญิง
i. มุมระหว่าง ระนาบ Frankfort Horizontal Plane [FH] และ Craniofacial Base [SN]
ii. มุม SNB- มุมระหว่าง Craniofacial Base [SN] และ เส้น NB
iii. มุม ANB - ผลต่างระหว่าง SNA และ SNB ที่ใช้ระบุว่า ผู้ป่วยมีลักษณะกราม Class ใด
iv. ระยะ Co-A (Condyle to Point A)
v. ระยะ Co-Gn (Condyle to Gnathion)
vi. มุมระหว่าง Craniofacial Base [SN ] กับระนาบ Mandibular Plane [MP]
vii. ระยะAnterior Dental Height [ADH]
viii. ระยะ Posterior Dental Height [PDH]
ix. มุมระหว่างปลายฟันบนถึงรากฟันหน้าบน [UI] กับระนาบ Palatal Plane [PP]
x. มุมระหว่างปลายฟันล่างถึงรากฟันหน้าล่าง [LI] กับระนาบ Mandibular Plane [MP]
xi. ระยะOverbite ที่วัดระยะระหว่างฟันหน้าบนละฟันหน้าล่างในแนวนอน
xii. ระยะ Overjet ที่วัดระยะระหว่างฟันหน้าบนละฟันหน้าล่างในแนวนอน
xiii. มุม Naso-Llabial Angle ที่วดั จากปลายจมูกถึงริมผีปาก
xiv. ระยะUpper Facial Height
xv. ระยะLower Facial Height
xvi. ระยะUpper Lip Length
xvii. ระยะ Lower Lip Length
c. ตัวอย่างกรณีเปลี่ยนค่าเฉลี่ยและค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อเปลี่ยนเพศในการวิเคราะห์แบบ Khonkaen จะ
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แสดงในภาพที่ 23(ก) สาหรับเพศชายและ ภาพที่ 23(ข) สาหรับเพศหญิงตามลาดับดังนี้

(ก)
(ข)
ภาพที่ 23: ผลการวิเคราะห์แบบ Khon Kaen ในกรณีเพศชายเพศหญิง
i. ระยะA-Nperp (ระยะตั้งฉาก ระหว่างจุด N และ จุด A)
ii. ระยะPog-Nperp (ระยะตั้งฉาก ระหว่างจุด Pog และ จุด A)
iii. ระยะ Co-A (Condyle to Point A)
iv. ระยะ Co-Gn (Condyle to Gnathion)
v. ระยะ ANS-Me
22. โปรแกรม CephSmile ยังยอมให้ผู้ใช้โปรแกรม สามารถแก้ไขค่า Norm (Norms) และ/หรือ ค่า Standard Deviation
(STD) ได้โดยการคลิกไปที่ตารางดังที่แสดงในภาพที่ 24(ก) ส่วนผลที่ได้หลังการแก้ไขข้อมูลนั้น จะแสดงให้เห็น
ในภาพที่ 24(ข) สังเกตให้ดีจะพบว่าตัวเลขแสดงผลการวิเคราะห์นั้นจะเปลี่ยนสีจากสีบานเย็นเป็นสีเขียวตามการ
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เปลี่ยนแปลงค่า Norm และ/หรือ ค่า Standard Deviation

(ก)
(ข)
ภาพที่ 24: การแก้ไขข้อมูลค่า Norm และ/หรือ ค่า Standard Deviation ในตารางแสดงผลการวิเคราะห์ Cephalometric
23. เมื่อเมื่อมีการกดปุ่ม
เพื่อโหลดไฟล์ DAT ที่เก็บค่า Norm ชุดใหม่เพื่อแทนชุดเดิม จะมีการแสดงดังที่แสดง
ในภาพที่ 25(ก) ซึ่งจะแสดงไดอาลอกเปิดไฟล์ข้อมูล DAT แสดงในภาพที่ 25(ข) เมื่อเลือกไฟล์ข้อมูล Dat ดังที่
แสดงในภาพที่ 25(ค) แล้ว ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 25(ง)

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 25: การเปิดไฟล์ DAT บรรจุข้อมูล Norm และ/หรือ ค่า Standard Deviation
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24. เมื่อมีการแก้ไขค่า Norm และ/หรือ ค่า Standard Deviation แล้ว ผู้ใช้โปรแกรม สามารถ เซฟค่า Norm และ/หรือ
ค่า Standard Deviation แล้ว ออกมาในรูปไฟล์ DAT โดยการกดปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 26(ก) จะมีการ
แสดงไดอาลอกให้เซฟข้อมูลดังที่แสดงในภาพที่ 26(ข) โดยการตั้งชื่อไฟล์ DAT บรรจุข้อมูล Norm และ/หรือ ค่า
Standard Deviation ซึ่งผ่านการแก้ไขแล้ว ควรตั้งชื่อ ในรูปแบบ xxxNorm.dat ถ้า เซฟทับไฟล์ ThaiNorm.dat
โปรแกรมจะแสดงคาเตือนในภาพที่ 26(ค) ซึ่งถ้ากดปุ่ม Yes

ก็จะมีการเซฟทับไฟล์ ThaiNorm.dat

แต่ถ้ากดปุ่ม NO
ก็จะหยุดกระบวนการเซฟข้อมูลทับไฟล์ ThaiNorm.dat ส่วนในกรณีที่เซฟทับ
ไฟล์ DAT อื่นที่ไม่ใช่ไฟล์ ThaiNorm.dat โปรแกรมจะแสดงคาเตือนดังที่แสดงในภาพที่ 26(ง) ซึ่งถ้ากดปุ่ม Yes
ก็จะมีการเซฟทับไฟล์ DAT ที่เลือก แต่ถ้ากดปุ่ม NO
ข้อมูลทับไฟล์ DAT ที่เลือก

ก็จะหยุดกระบวนการเซฟ

(ก)

(ข)

(ค)

(ข)

ภาพที่ 25: การเซฟไฟล์ DAT ที่บรรจุข้อมูล Norm และ/หรือ ค่า Standard Deviation ซึ่งผ่านการแก้ไขแล้ว
25. ในการบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์เซฟาโลเมตริกเพื่อนาไปเปิดในโปรแกรม Superimposition นั้นมีหลักในการ
ตั้งชื่อไฟล์เพื่อไม่ให้ผู้ใช้โปรแกรมสับสนเมื่อมีการเปิดโปรแกรม Superimposition คือ
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a. ในการบันทึกไฟล์นั้นควรขึ้นต้นด้วยชื่อเต็มของผู้ป่วยหรือรหัสประจาตัวผู้ป่วย ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของ
แพทย์หรือตามข้อกาหนดของระบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลที่จะเว้นวรรคโดยใช้ตัว Underscore ( _ ) หรือ
ใช้ตัวพิมพ์เล็ก – ตัวพิมพ์ใหญ่ช่วยในการแยกแยะ นอกจากนี้ในการบันทึกไฟล์ต้องอย่าลืมว่าจะเอาแฟ้มไหน
เป็น Old File แฟ้มไหนเป็น New File โดยกาหนดให้แฟ้มที่จะเป็น Old File ให้ลงท้ายด้วย Old ส่วนแฟ้มที่
เป็น New File ให้ลงท้ายด้วย New ตามตัวอย่างต่อไปนี้
ชื่อคนไข้:
สมชาย แซ่ตั้ง (Somchai Saetang)
รหัสคนไข้:
3100602818665
ชื่อ Old File:
Somchai_Saetang_Old, SomchaiSaetangOld, 3100602818665Old หรือ
3100602818665_Old
ชื่อ New File:
Somchai_Saetang_New, SomchaiSaetangNew หรือ 3100602818665New หรือ
3100602818665New เป็นต้น
b. ในกรณีที่บันทึกข้อมูลคนไข้รายเดียวกันอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ผู้ใช้โปรแกรมควรลงท้ายชื่อไฟล์
ด้วยวันเดือนปีที่บันทึกข้อมูล แทนการลงท้ายด้วย Old กับ New ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ชื่อคนไข้:
สมชาย แซ่ตั้ง (Somchai Saetang)
รหัสคนไข้:
3100602818665
วันที่บันทึกข้อมูลครั้งที่ 1: 4 พฤศจิกายน 2547
วันที่บันทึกข้อมูลครั้งที่ 2: 16 ธันวาคม 2547
วันที่บันทึกข้อมูลครั้งที่ 3: 25 มกราคม 2548
วันที่บันทึกข้อมูลครั้งที่ 4: 8 มีนาคม 2548
ชื่อ File สาหรับการบันทึกข้อมูลครั้งที่ 1: Somchai_Saetang_04_11_2547, SomchaiSaetang04112547,
Somchai_Saetang_04_Nov_2547,
3100602818665_04_11_2547, 3100602818665_04_Nov_2547,
ชื่อ File สาหรับการบันทึกข้อมูลครั้งที่ 2: Somchai_Saetang_16_12_2547, SomchaiSaetang16122547,
Somchai_Saetang_16_Dec_2547,
3100602818665_16_12_2547, 3100602818665_16_Dec_2547,
ชื่อ File สาหรับการบันทึกข้อมูลครั้งที่ 3: Somchai_Saetang_25_01_2548, SomchaiSaetang25012548,
Somchai_Saetang_25_Jan_2548,3100602818665_25_01_2548,
3100602818665_08_Mar_2548,
ชื่อ File สาหรับการบันทึกข้อมูลครั้งที่ 4: Somchai_Saetang_08_03_2548, SomchaiSaetang08032548,
Somchai_Saetang_08_Mar_2548,
3100602818665_08_03_2548, 3100602818665_08_Mar_2548,
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การจาลองใบหน้าหลังการจัดฟัน
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ Cephalometric Analysis แล้ว CephSmile ยังสามารถจาลองใบหน้าหลังการจัดฟันซึ่ง
โปรแกรม CephSmile สามารถจาลองใบหน้าหลังการจัดฟันได้ 2 แบบคือการจาลองผ่าน Template ของภาพเอกซเรย์
และ การจาลองใบหน้าแบบที่ใช้ภาพเอกซเรย์ที่ตรงกับหน้าผู้ป่วย
การจาลองใบหน้าหลังการจัดฟันผ่าน Template ของภาพเอกซเรย์
1. ในกรณีที่ผู้ใช้โปรแกรมมีภาพถ่ายใบหน้าของผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ยังไม่ได้ถ่ายภาพเอกซเรย์ ให้ทาการเปิดภาพ
เอกซเรย์ Template ในตัวอย่างที่มากับ CephSmile CD ก่อน แล้วเปิดภาพถ่ายใบหน้าด้านข้างที่ผู้ใช้โปรแกรม
ต้องการ เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน Simple Simulation โดยคลิกที่ไอคอน Face Simulation | Simple Simulation หรือกด
ปุ่ม

ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: การ เริ่มต้นทา Simple Simulation
2. หลังกดปุ่มเรียกฟังก์ชัน Simple Simulate จะมี Message เตือนเรื่องการใช้งาน Simple Simulation พร้อมภาพ
Guideline กาหนดจุด 25 จุดวาดเส้นโครงใบหน้าด้านข้างสาหรับเลื่อนภาพใบหน้าด้านข้างดังที่แสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: ฟังก์ชันการทา Simple Simulate พร้อม ภาพ Guideline
3. จากนั้นให้ใช้เมาส์กาหนดจุด ดังตัวอย่างในภาพ 3 (ก) เมื่อกาหนดจุดครบ 25 จุดแล้วจะได้เส้นโครงภาพใบหน้า
ด้านข้างดังทีแ่ สดงในภาพที่ 3 (ข)

(ก)
ภาพที่ 3: การวาดเส้นโครงเพื่อการทา Simple Simulation
(ก) การกาหนดจุดเพื่อวาดเส้นโครง
(ข) เส้นโครงที่ได้หลังการกาหนดจุด
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(ข)

4. เมื่อได้เส้นโครงแล้ว ให้ผู้ใช้โปรแกรมจัดการเลื่อนเมาส์ เพื่อเลื่อนเส้นโครงไปตามทิศทางที่ต้องการ โดยที่ตัว
Cursor บนสุดสาหรับการเลื่อนเส้นโครงทั้งบนและล่างไปทางซ้ายหรือไปทางขวา เมื่อเลื่อน Cursor บนสุดไป
ทางซ้ายดังที่แสดงในภาพที่ 4 (ก) แล้วคลิกปุ่ม Prediction จะแสดงให้เห็นผลในภาพที่ 4(ข) ถ้าเลื่อน Cursor
บนสุดไปทางขวามือดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 4(ค) แล้วคลิกปุ่ม Prediction จะแสดงให้เห็นผลในภาพที่ 4(ง)

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 4: การเลื่อน Cursor บนสุดเพื่อเลื่อน เส้นโครงสาหรับการทา Simple Simulation
(ก) การเลื่อน Cursor บนสุดไปทางซ้าย
(ข) ผลที่ได้จากการเลื่อน Cursor บนสุดไปทางซ้าย
(ค) การเลื่อน Cursor บนสุดไปทางขวา
(ง) ผลที่ได้จากการเลื่อน Cursor บนสุดไปทางขวา
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5. ถ้าผู้ใช้โปรแกรมต้องการเลื่อนเฉพาะริมฝีปากด้านบน ให้เลื่อน Cursor กลาง ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา เมื่อเลื่อน
Cursor กลางไปทางซ้ายดังที่แสดงในภาพที่ 5 (ก) ส่วนผลที่ได้จากการเลื่อน Cursor กลางไปทางซ้าย จะแสดงให้
เห็นในภาพที่ 5(ข) ถ้าเลื่อน Cursor กลางไปทางขวามือดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 5(ค) แล้วผลที่ได้ผลที่ได้จาก
การเลื่อน Cursor กลางไปทางขวา จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 5(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 5: การเลื่อน Cursor กลางเพื่อเลื่อน เส้นโครงฟันบนสาหรับการทา Simple Simulation
(ก) การเลื่อน Cursor กลางไปทางซ้าย
(ข) ผลที่ได้จากการเลื่อน Cursor กลางไปทางซ้าย
(ค) การเลื่อน Cursor กลางไปทางขวา
(ง) ผลที่ได้จากการเลื่อน Cursor กลางไปทางขวา
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6. ถ้าผู้ใช้โปรแกรมต้องการเลื่อนเฉพาะริมฝีปากด้านล่าง ให้เลื่อน Cursor ล่างสุด ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา เมื่อ
เลื่อน Cursor ล่างสุดไปทางซ้ายดังที่แสดงในภาพที่ 6 (ก) ผลที่ได้จากการเลื่อน Cursor ล่างสุดไปทางซ้าย จะ
แสดงให้เห็นในภาพที่ 6(ข) ถ้าเลื่อน Cursor ล่างสุดไปทางขวามือดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 6(ค) แล้วผลที่ได้ผล
ที่ได้จากการเลื่อน Cursor ล่างสุดไปทางขวา จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 6(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 6: การเลื่อน Cursor ล่างสุดเพื่อเลื่อน เส้นโครงฟันล่างสาหรับการทา Simple Simulation
(ก) การเลื่อน Cursor ล่างสุดไปทางซ้าย
(ข) ผลที่ได้จากการเลื่อน Cursor ล่างสุดไปทางซ้าย
(ค) การเลื่อน Cursor ล่างสุดไปทางขวา
(ง) ผลที่ได้จากการเลื่อน Cursor ล่างสุดไปทางขวา
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7. ในกรณีที่กาหนดจุดที่ 15 (จุดสุดท้ายของริมฝีปากบน หรือจุด stms - Stomion Superius) และจุดที่ 16 (จุดเริ่มต้น
ของริมฝีปากล่าง หรือจุด stmi - Stomion Inferius) ไม่ถูกต้อง โปรแกรม จะเตือนผู้ใช้งานเมื่อกดปุ่ม Predict ว่า
“Points 15 (stms) and Point 16 (stmi) must be different Points!” โดยให้จุดที่ 15 อยู่เหนือจุดที่ 16 เสมอ อย่าให้ผิด
ไปจากข้อกาหนดนี้ดังที่แสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7: คาเตือนเมื่อกาหนดจุดที่ 15 (stms - Stomion Superius) และจุดที่ 16 (stmi - Stomion Inferius) ไม่ถูกต้อง
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การจาลองใบหน้าแบบที่ใช้ภาพเอกซเรย์ที่ตรงกับหน้าผู้ป่วย
1. ในการจาลองใบหน้าหลังการจัดฟันโดยใช้ภาพเอกซเรย์ประกอบนั้น เริ่มจากการกดปุ่ม
การวิเคราะห์เพื่อการจัดฟัน ดังที่แสดงในภาพที่ 1 (ก) และ ผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 1 (ข)

หลังการแสดงผล

(ก)
(ข)
ภาพที่ 1: จุดเริ่มต้นการจาลองใบหน้าแบบที่ใช้ภาพเอกซเรย์ที่ซ้อนกับหน้าผู้ป่วย
2. จากนั้นจึงเลือกประเภทของการรักษาว่าเป็นประเภทใด เริ่มจาก Click ไปที่เมนูชื่อ Treatment Simulation ซึ่งอยู่
ด้านซ้ายบนสุด ซึ่งการ Click เลือกการรักษาในแต่ละแบบ User อาจจะไม่เห็นความแตกต่าง เพราะ CephSmile จะ
แสดงให้เห็นเพียงอัตราส่วนที่จะต้องเลื่อนฟัน บน หรือ ล่าง ในหน่วยมิลลิเมตร ว่าจะต้องทาการเลื่อนมากน้อย
เท่าใด จึงจะให้ผลรูปหน้าตามที่ต้องกา รโดยขั้นตอนมีดังนี้ ในที่นี้ได้จะกาหนดตัวแปรร่วม Parameters สาหรับ
แสดงประเภทของการรักษาที่เหมาะสมไว้ทั้งหมด 4 แบบดังนี้
a. Orthodontic Treatment Simulation Class II - ผู้ป่วยมีฟันบนยื่น และ แก้ไขโดยถอยฟันบนไป
ด้านหลัง
ทาได้โดยการกดปุ่ม
หรือเลือกเมนู Treatment Simulation | Orthodontic Treatments | Class II
b. Orthodontic Treatment Simulation Class III – ผู้ป่วยที่มีฟันล่างยื่น แก้ไขโดยถอยฟันล่างไปด้านหลัง หรือดัน
ฟันหน้าบนไปข้างหน้า ทาได้โดยการกดปุ่ม
หรือเลือกเมนู Treatment Simulation | Orthodontic
Treatments | Class III
c. Orthognathic Treatment Simulation Class II - ผู้ป่วยมีฟันบนยื่น และ แก้ไขโดยถอยฟันบนไปด้านหลังถึงขั้น
ต้องผ่าตัด ทาได้โดยการกดปุ่ม
หรือเลือกเมนู Treatment Simulation | Orthognathic Treatments | Class
II
d. Orthognathic Treatment Simulation Class III – ผู้ป่วยที่มีฟันล่างยื่น แก้ไขโดยถอยฟันล่างไปด้านหลัง หรือ
ดันฟันหน้าบนไปข้างหน้า ทาได้โดยการกดปุ่ม
Treatments | Class III

หรือเลือกเมนู Treatment Simulation | Orthognathic
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3. จากนั้นให้เลือกเพศของคนไข้โดยกดปุ่ม

หรือเลือกเมนู Sex |Male สาหรับเพศชาย ส่วนกรณีเพศหญิงให้

กดปุ่ม
หรือเลือกเมนู Sex |Female เพราะเพศมีผลต่อค่าตัวแปรร่วมที่ใช้แม้จะไม่มากนัก ผลการเลือกตัว
แปรร่วมและเพศจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 2 ถ้าไม่เลือกเพศแล้วจะใช้ค่าตัวแปรร่วมจากเพศชายมาใช้แทน

ภาพที่ 2: การเลือกประเภทของการรักษา และเพศของผู้เข้ารับทาการจัดฟัน
4. จากนั้นจึงเลื่อน TrackBar เพื่อเลือกโครงสร้างของใบหน้าใหม่ตามที่ต้องการ ในที่นี้มี TrackBar ให้เลื่อนอยู่ 3 ตัว
ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้
a. TrackBar1 ทาการเลื่อนทั้งฟัน กราม ทั้งบนและล่าง
b. TrackBar2 ทาการเลื่อนเฉพาะฟันบน และ กรามบน
c. TrackBar3 ทาการเลื่อนเฉพาะฟันล่าง และ กรามล่าง
ผลการเลื่อน Trackbar จะแสดงเป็นตัวเลขบอกค่าฟันบนและล่างที่เลื่อนในหน่วยมิลลิเมตรซึ่งแสดงในภาพที่ 3
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การเลื่อน TrackBar
ภาพที่ 3: ผลการเลื่อน TrackBar ซึ่งแสดงค่าฟันบนและล่างที่เลื่อนเข้าไปในหน่วยมิลลิเมตร
5. จากนั้น ให้จาลองผลการจัดฟันโดยกดปุ่ม
แล้วรอสักครู่เพื่อให้แสดงผลการจาลองการ
เปลี่ยนแปลงใบหน้า ดังที่แสดงในภาพที่ 4(ก) ซึ่งสามารถ Reset ผลการจาลองการเปลี่ยนแปลงใบหน้าโดยการ
กดปุ่ม

หาก User ต้องการพิมพ์ภาพของหน้าจอให้กับคนไข้ดู ก็สามารถกระทาได้ โดยกดปุ่ม

ซึ่งการพิมพ์ จะเป็นลักษณะพิมพ์แบบ default ไปยังเครื่องพิมพ์ทตี่ ่อกับคอมพิวเตอร์อย่างอัตโนมัติ และใน
ส่วนของการจาลองการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า หากพบว่ามีปัญหาในการประมวลผล ให้เลื่อนตาแหน่ง
Landmark ตาแหน่งที่ 17 ซึ่งเป็นจุด Stomion Superius (stms) และ Landmark ตาแหน่งที่ 18ซึ่งเป็นจุด Stomion
Inferius (stmi) โดยให้จุดสุดท้ายของริมฝีปากบน (Landmark ที่ 17) อยู่เหนือจุดเริ่มต้นริมฝีปากล่าง (Landmark ที่
18) ดังภาพที่ 4 (ข) ซึ่งอยู่บริเวณริมฝีปาก ไม่ให้ ทั้งสองตาแหน่งทับกัน
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 4: ขั้นตอนการทา Prediction
(ก) การกดปุ่ม Prediction เพื่อจาลองใบหน้า แล้วสามารถ Print หน้าจอดังกล่าวได้
(ข) ภาพ Trace 79 จุด
a. การเลื่อนเส้นแนวโครงหน้าทั้งบนและล่างไปทางซ้ายพร้อมกันจะทาได้โดยการเลื่อน Cursor ของ Trackbar
อันบนสุดซึ่งอยู่ทางมุมซ้ายล่างของโปรแกรมไปทางซ้าย ซึ่งจะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 5
สังเกตให้ดจี ะพบว่าตัวเลขแสดงระยะทางการเลื่อนที่ของริมฝีปากบนล่างที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร จะ
เปลี่ยนไปในแนวลบตามการเคลื่อนที่ของเมาส์

ภาพที่ 5: การจาลองโครงหน้าคนไข้หลังการเลื่อนโครงหน้าบนและล่างไปทางซ้าย
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b. การเลื่อนเส้นแนวโครงหน้าทั้งบนและล่างไปทางขวาพร้อมกันจะทาได้โดยการเลื่อน Cursor ของ Trackbar
อันบนสุดซึ่งอยู่ทางมุมซ้ายล่างของโปรแกรมไปทางขวา ซึ่งจะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 6
สังเกตให้ดีจะพบว่าตัวเลขแสดงระยะทางการเลื่อนที่ของริมฝีปากบนล่างที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรจะ
เปลี่ยนไปในแนวบวกตามการเคลื่อนที่ของเมาส์

ภาพที่ 6: การจาลองโครงหน้าคนไข้หลังการเลื่อนโครงหน้าบนและล่างไปทางขวา
c. การเลื่อนเส้นแนวโครงหน้าคนเส้นบนไปทางซ้ายทาได้โดยการเลื่อน Cursor ของ Trackbar อันกลางไป
ทางซ้าย ภาพหน้าคนที่ได้จะเป็นไปตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7: การจาลองโครงหน้าคนไข้หลังการเลื่อนโครงหน้าบนไปทางซ้าย
d. การเลื่อนเส้นแนวโครงหน้าคนเส้นบนไปทางขวาทาได้โดยการโดยการเลื่อน Cursor ของ Trackbar อัน
กลางไปทางขวาภาพหน้าคนที่ได้จะเป็นไปตามภาพที่ 8
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ภาพที่ 8: การจาลองโครงหน้าคนไข้หลังการเลื่อนโครงหน้าบนไปทางขวา
e. การเลื่อนเส้นแนวโครงหน้าคนเส้นล่างไปทางซ้ายทาได้โดยการเลื่อน Cursor ของ Trackbar อันล่างสุดไป
ทางซ้ายภาพ แล้วหน้าคนที่ได้จะเป็นไปตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9: การจาลองโครงหน้าคนไข้หลังการเลื่อนโครงหน้าล่างไปทางซ้าย
f. การเลื่อนเส้นแนวโครงหน้าคนเส้นล่างไปทางขวาทาได้โดยการเลื่อน Cursor ของ Trackbar อันล่างสุดไป
ทางขวา แล้วภาพหน้าคนที่ได้จะเป็นไปตามภาพที่ 10
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ภาพที่ 10: การจาลองโครงหน้าคนไข้หลังการเลื่อนโครงหน้าล่างไปทางขวา
g. เมื่อเลื่อน Cursor ของ Trackbar กลางไปทางซ้ายและเลื่อน Cursor ของ Trackbar ล่างสุดไปทางซ้ายภาพ
หน้าคนที่ได้จะเป็นไปตามภาพที่ 11

ภาพที่ 11: การจาลองโครงหน้าคนไข้หลังการเลื่อนโครงหน้าบนและล่างไปทางซ้าย
h. เมื่อเลื่อน Cursor ของ Trackbar อันกลางไปทางซ้ายและเลื่อน Cursor ของ Trackbar อันล่างสุดไปทางขวา
แล้วจะได้ภาพหน้าคนภาพใหม่ใน ภาพที่ 12
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ภาพที่ 12: การจาลองโครงหน้าคนไข้หลังการเลื่อนโครงหน้าบนไปทางซ้ายและโครงหน้าล่างไปทางขวา
i. เมื่อเลื่อน Cursor ของ Trackbar อันกลางไปทางขวาและเลื่อน Cursor ของ Trackbar อันล่างไปทางซ้ายแล้ว
จะได้ภาพหน้าคนดังที่แสดงใน ภาพ ที่ 13

ภาพที่ 13: การจาลองโครงหน้าคนไข้หลังการเลื่อนโครงหน้าบนไปทางขวาและโครงหน้าล่างไปทางซ้าย
j. เมื่อเลื่อน Cursor ของ Trackbar อันกลางไปทางขวาและเลื่อน Cursor ของ Trackbar อันล่างไปทางขวาแล้ว
จะได้ภาพหน้าคนดังที่แสดงในภาพ ที่ 14
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ภาพที่ 14: การจาลองโครงหน้าคนไข้หลังการเลื่อนโครงหน้าบนและล่างไปทางขวา
k. เมื่อเลื่อน Cursor ของ Trackbar แนวตั้งขึ้นลงได้แล้วจะมีการแสดงให้เห็นภาพหน้าคนซ้อนกับภาพฟิล์ม
เอกซเรย์ซ้อนกัน (Overlay Image) ยิ่งขยับ Cursor ของ Trackbar แนวตั้ง ขึ้นเท่าไรก็ยิ่งจะเห็นภาพเอกซเรย์
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังที่แสดงในภาพที่ 15 (ก) ถ้าเลื่อน cursor ลงมากเท่าไรจะเป็นภาพหน้าคนได้ชัดเจน ดังที่
แสดงในภาพที่ 15 (ข) ถ้าผู้ใช้ต้องการดูว่าภาพเส้นโครงที่คานวณได้นั้นเมื่อเทียบกับภาพเอกซเรย์

(ก)
(ข)
ภาพที่ 15: การซ้อนภาพถ่ายและภาพเอกซเรย์เข้าด้วยกัน โดยการเลื่อน Trackbar แนวตั้ง
l. เมื่อมีการเลื่อน Cursor ของ Trackbar แถวบนสุดไปทางซ้าย ก็จะได้ภาพตามที่แสดงไว้ในภาพที่ 16(ก) และ
เมื่อกดปุ่ม PREDICTION

แล้วจะได้ผลการคาดการณ์ในภาพที่ 16 (ข)
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 16: ภาพที่ได้จากการเลื่อน cursor บนสุดไปทางซ้าย
m. เมื่อมีการเลื่อน Cursor ของ Trackbar แถวบนสุดไปทางขวา ก็จะได้ภาพตามที่แสดงไว้ในภาพที่ 17(ก) และ
เมื่อกดปุ่ม PREDICTION

แล้วจะได้ผลการคาดการณ์ในภาพที่ 17 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 17: ภาพที่ได้จากการเลื่อน cursor บนสุดไปทางขวา
n. กรณีที่ทา Orthodontic Treatment Simulation แบบ Class II (การถอยฟันบนไปด้านหลังเพื่อแก้ไขปัญหาฟัน
บนยื่น) ให้คลิกไปที่เมนู Treatment Simulation | Orthodontic Treatment | Class II หรือกดปุ่ม
ดังที่
แสดงในภาพที่ 18(ก) แล้วผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 18 (ข) ผลที่ได้หลังจากเลื่อนเคอร์เซอร์ และกดปุ่ม
PREDICTION

จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 18(ค)
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 18: การจาลอง Orthodontic Treatment Simulation แบบ Class II
o. กรณีที่ทา Orthodontic Treatment Simulation แบบ Class III (การถอยฟันล่างไปด้านหลังหรือดันฟันบนไป
ข้างหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาฟันล่างยื่น) ให้คลิกไปที่เมนู Treatment Simulation | Orthodontic Treatment | Class
III หรือกดปุ่ม

ดังที่แสดงในภาพที่ 19(ก) จากนั้นโปรแกรมจะแสดงภาพออกมาในภาพที่ 19 (ข) ผลที่

ได้หลังจากการกดปุ่ม PREDICTION

จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 19 (ค)
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 19: การจาลอง Orthodontic Treatment Simulation แบบ Class III
p. กรณีที่ทา Orthognathic Treatment Simulation แบบ Class II (การผ่าตัดเอาขากรรไกรบนไปด้านหลัง 1 ส่วน
แล้วผ่าขากรรไกรล่างไปด้านหน้า 1 ส่วน) ให้คลิกไปที่เมนู Treatment Simulation | Orthognathic Treatment
| Class II หรือกดปุ่ม

ดังที่แสดงในภาพที่ 20 (ก) จากนั้นโปรแกรมจะแสดงภาพออกมาในภาพที่ 20

(ข) ผลที่ได้หลังกดปุ่ม PREDICTION

จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 20 (ค)
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 20: การจาลอง Orthognathic Treatment Simulation แบบ Class II
q. กรณีที่ทา Orthognathic Treatment Simulation แบบ Class III (การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบนไปด้านหลัง 1
ส่วนและขากรรไกรล่างไปด้านหลัง 1 ส่วน) ให้คลิกไปที่เมนู Treatment Simulation | Orthognathic
Treatment | Class III หรือกดปุ่ม

ดังที่แสดงในภาพที่ 21(ก) จากนั้นโปรแกรมจะแสดงภาพออกมา

ในภาพที่ 21 (ข) ผลที่ได้หลังกดปุ่ม PREDICTION
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จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 21 (ค)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 21: การจาลอง Orthognathic Treatment Simulation แบบ Class III
r. เมื่อมีการจาลองการจัดฟันแล้ว ผู้ใช้โปรแกรม สามารถเปรียบเทียบผ ลการ การวิเคราะห์กะโหลกศีรษะที่
เปลี่ยนไป โดยที่ ภาพที่ 22 (ก) คือภาพแสดงผลการจาลองการจัดฟัน ส่วนภาพที่ 22(ข) คือผลการวิเคราะห์
แบบ Mahidol Analysis 36 รายการที่เปลี่ยนไป ภาพที่ 22(ค) คือผลการวิเคราะห์ แบบ Down Analysis ที่
เปลี่ยนไปภาพที่ 22(ง) คือ ผลการวิเ คราะห์ แบบ Steiner Analysis ที่เปลี่ยนไปภาพที่ 22(จ) คือผลการ
วิเคราะห์ แบบ Tweed Analysis ที่เปลี่ยนไปภาพที่ 22(ฉ) คือ ผลการวิเคราะห์ แบบ Jarabak Analysis ที่
เปลี่ยนไป ภาพที่ 22 (ช) คือผลการวิเคราะห์ แบบ Harvold Analysis ที่เปลี่ยนไปภาพที่ 22(ซ) คือ ผลการ
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วิเคราะห์ แบบ Ricketts Analysis ที่เปลี่ยนไป ภาพที่ 22 (ฌ) คือผลการวิเคราะห์ แบบ McNamara Analysis
ที่เปลี่ยนไปภาพที่ 22(ญ) คือ ผลการวิเคราะห์ แบบ ABO Analysis ที่เปลี่ยนไป ภาพที่ 22(ฎ) คือ ผลการ
วิเคราะห์ แบบ Chula Analysis ที่เปลี่ยนไป ภาพที่ 22(ฏ) คือ ผลการวิเคราะห์ แบบ Chiangmai Analysis ที่
เปลี่ยนไปภาพที่ 22(ฐ) คือ ผลการวิเคราะห์ แบบ Songkla Analysis ที่เปลี่ยนไป ภาพที่ 22(ฑ) คือ ผลการ
วิเคราะห์ แบบ Songkla Orthognathic Analysis ที่เปลี่ยนไป และ ภาพที่ 22(ฒ) คือ ผลการวิเคราะห์ แบบ
Khonkaen Analysis ที่เปลีย่ นไป

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
100

(ฉ)

(ช)

(ซ)

(ฌ)

(ญ)

(ฎ)
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(ฏ)

(ฐ)

(ฑ)
(ฒ)
ภาพที่ 22: การผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะที่เปลี่ยนไป เมื่อจาลองผลการจัดฟัน
s. เมื่อผู้ใช้ต้องการเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบให้กดปุ่ม Save for Superimposition
ที่แสดงในภาพที่ 23(ก)
แล้วไดอาลอกบ็อกซ์ให้ผู้ใช้พิมพ์ชื่อไดเรคทอรี่ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เซพาโลเมตริก ที่แสดง
ในภาพที่ 23(ข) ก่อนใช้โปรแกรม Superimposition เปรียบเทียบข้อมูลของผู้ป่วย Pre/During และ Post

(ก)
(ข)
ภาพที่ 23: วิธีการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เซฟาโลเมตริก
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t. มื่อกดปุ่ม Save Result for Superimposition แล้วจะได้ไดเรคทอรี่ใหม่ในภาพที่ 24(ก) ประกอบด้วย
ไดเรคทอรี่ ย่อยจานวน 3 แฟ้ม ได้แก่ Analysis Coordinates และ Image ดังที่แสดงในภาพที่ 24 (ข) ซึ่ง
สามารถเปิดข้อมูลดังกล่าวขึ้นมาใหม่โดยใช้โปรแกรมทีช่ ื่อว่า Superimposition

(ก)
(ข)
ภาพที่ 24: ผลการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เซพาโลเมตริก
u. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลออกมาให้กดปุ่ม Print the Analysis Results
ซึ่งแสดงในภาพที่ 24 (ก) เพื่อ ดู
ว่างานก่อนที่จะพิมพ์มีหน้าตาเป็นอย่างไร โดยที่ default print preview จะอยู่ในรูป portrait มี margin ทั้ง 4
ด้านคือ right margin, left margin, top margin และ bottom margin เท่ากับ 6.35 มิลลิเมตร และ มีการเลือกให้
สิ่งที่ปรากฏใน Print Preview นั้นอยู่ในลักษณะ proportional (เป็นไปตามสัดส่วน) ซึ่งแสดงในภาพที่ 24 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 25: ผลที่ได้หลังการกดปุม่ Print Preview / Print
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ภาพแสดงผลการวิเคราะห์แบบ 42 Points และ การวิเคราะห์ แบบ Sassouni
1. นอกจากการวิเคราะห์ภาพ Cephalometric แบบ 79 จุด ที่กล่าวแล้วในข้างต้น ยังมีขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพ
Cephalometric แบบ 42 จุด จะมีขั้นตอนเหมือนกับการวิเคราะห์ภาพเซฟาโ ลเมตริกแบบ 79 จุดเพียงแต่ใช้จุด
วิเคราะห์ 42 จุดเท่านั้น ซึ่งได้จากการกดปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 1(ก) โดยผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 1 (ข)
ถ้าสังเกตจุดเขียวในภาพ Trace Image จะพบว่าการวิเคราะห์ 42 จุดนั้นจะใช้จุดที่อยู่ในแนวเดียวกับจุดสาคัญที่ใช้
ในการวิเคราะห์ 79 จุด เพียงแต่จะมีการข้ามจุดไปบ้าง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1: เริ่มการวิเคราะห์โดยใช้จุดวิเคราะห์42 จุด
2. เมื่อมีการกาหนด Relative Distance ในกรณีการวิเคราะห์โดยจุดวิเคราะห์ 42 จุด ดังที่แสดงในภาพที่ 2 (ก) แล้ว
ตามด้วยการกดปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 2(ข) ผลการวิเคราะห์เซฟาโลเมตริกโดยใช้จุดวิเคราะห์ 42 จุด ทั้ง 6
แบบ จะแสดงในภาพที่ 2(ค) ถึง ภาพ ที่ 2(ซ) ดังต่อไปนี้ โดยที่ ภาพที่ 2(ค) จะแสดง ผลการวิเคราะห์แบบ Down
Analysis ส่วนภาพที่ 2(ง) จะแสดง ผลการวิเคราะห์แบบ Steiner Analysis ผลการวิเคราะห์แบบ Tweed Analysis
จะแสดงในภาพที่ 2(จ) ขณะที่ ผลการวิเคราะห์แบบ Harvold Analysis จะแสดงในภาพที่ 2(ฉ) ส่วน ผลการ
วิเคราะห์แบบ McNamara Analysis จะแสดงในภาพที่ 2(ช) และ ผลการวิเคราะห์แบบ Jarabak Analysis จะแสดง
ในภาพที่ 2(ซ) อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ Cephalometric แบบ 42 จุดนั้น ผู้ใช้สามารถพิมพ์ค่าผลการวิเคราะห์
ได้ แต่จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบในโปรแกรม Superimposition ได้ และจะไม่ มีการจาลองการ
เปลี่ยนแปลงของใบหน้าหลังจากการจัดฟันให้เห็น อีกด้วย
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)
(ซ)
ภาพที่ 2: การวิเคราะห์ภาพสาหรับกรณีที่ใช้จุดสาคัญ 42 จุด
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3. เมื่อผู้ใช้โปรแกรม ต้องการเริ่มการวิเคราะห์แบบ Sassouni ให้กดปุ่ม
หลังจากที่ได้กาหนดจุดวิเคราะห์ ครบ
42 จุดและกาหนด Relative Distance เรียบร้อยแล้ว ดังที่แสดงในภาพที่ 3(ก) โดยผลที่ได้จากเข้าจุดเริ่มต้น
กระบวนการวิเคราะห์ แบบ Sassouni ดังที่แสดงในภาพที่ 3(ข) ซึ่งจะแสดงจุดสีน้าเงินซึ่งเป็นจุดวิเคราะห์ที่
จาเป็นต้องกาหนด เพิ่มเติมสาหรับการวิเคราะห์แบบ Sassouni และ จุด แดงคือ จุดที่ต้องกาหนดต่อไป เพื่อ การ
วิเคราะห์แบบ Sassouni และ จุดเขียวคือ จุดวิเคราะห์เพื่อการวิเคราะห์แบบ Sassouni ที่ได้กาหนดไปแล้ว ด้วยการ
กาหนดจุดเพื่อการวิเคราะห์แบบ 42 จุด

(ก)

(ข)
ภาพที่ 3: เริ่มต้นกระบวนการวิเคราะห์แบบ Sassouni

4. จากนั้น ให้กาหนดจุดวิเคราะห์ เพื่อการวิเคราะห์แบบ Sassouni โดยเริ่มจาก จุด Sp (Sella Posterior) ดังที่แสดงใน
ภาพที่ 4(ก) จากนั้นให้กาหนดจุด Si (Sella Inferior) ในภาพที่ 4(ข) แล้วตามด้วยจุด Cl (Clinoidale) ในภาพที่ 4(ค)
เมื่อกาหนดตาแหน่ง จุด RO (Roof of Orbitale) ดังที่แสดงในภาพที่ 4(ง) แล้ว โปรแกรมจะวาดระนาบ SupraOrbitale Plane พร้อมกับระนาบ Parallel Plane จากนั้นจึงคานวณตาแหน่งเพือ่ วาดจุด O ขึ้นมาพร้อมวาดส่วนโค้ง
Anterior Arc (O-N) ที่มีรัศมีจากจุด O ถึงจุด N (Nasal), Compensating Arc (O-ANS) ที่มีรัศมีจากจุด O ถึงจุด
ANS (Anterior Nasal Spine), Basal Arc ที่มีรัศมีจากจุด O ถึงจุด A (Subspinal) และ Posterior Arc (O-Sp) ที่มี
รัศมีจากจุด O ถึงจุด Sp (Sella Posterior) และ ส่วนโค้งที่มีรัศมีจาก จุด PNS (Posterior Nasal Spine) ถึงจุด Si
(Sella Inferior) ซึ่งแสดงให้เห็นในภาพที่ 4(จ)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
ภาพที่ 4: การกาหนดตาแหน่งจุด O และ การวาดส่วนโค้งเพื่อการวิเคราะห์แบบ Sassouni
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5. จากนั้นให้กาหนดตาแหน่ง Sor (Supraorbitale) ดังที่แสดงในภาพที่ 5(ก) เพื่อวาดส่วนโค้งที่มีรัศมีจากจุด ANS ถึง
จุด SoR (Supraorbitale) พร้อมแสดงตาแหน่งจุดตัด ส่วนโค้ง ANS-Sor กับส่วนโค้ง Anterior Arc (O-N) ดังที่
แสดงในภาพที่ 5(ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 5: การแสดงจุดตัด ระหว่าง ส่วนโค้ง ANS-Sor กับ ส่วนโค้ง Anterior Arc (O-N)
6. จากนั้นให้กาหนดจุด Te (Temporal) ดังที่แสดงในภาพที่ 6 (d) เพื่อวาดส่วนโค้ง Midfacial Arc (O-Te) ที่มีรัศมี
จากจุด O ถึงจุด Te (Temporal) ดังที่แสดงในภาพที่ 6(ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 6: การวาดส่วนโค้ง Midfacial Arc (O-Te)
7. จากนั้นกาหนดจุด สาหรับการวิเคราะห์ Sassouni Analysis โดยในภาพที่ 7(ก) จะแสดงการกาหนดจุด KR (Key
Ridge) ซึ่งมักใช้ในการ Matching ภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างกับ ภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านหน้า พร้อมการ
วาดเส้นดิ่งจาก จุด KR ไปยังแนวเส้น Cranial Base (N-S) ส่วนภาพที่ 7(ข) แสดงการกาหนดจุด Ptm
(Pterygomaxillary fissure) พร้อมการวาดเส้น ANS-Ptm
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 7: การกาหนดจุดวิเคราะห์เพื่อการวิเคราะห์แบบ Sassouni โดยไม่มีการวาดส่วนโค้ง
8. เมื่อกาหนดจุด Ptm แล้ว จะมีการจุด Od (Odontoidale) ในภาพที่ 8(ก) ส่วนภาพที่ 8(ข) แสดงการกาหนดจุด BO
(Bolton Point) พร้อมการวาดเส้น N-BOและ ภาพที่ 8 (ค) แสดงการกาหนดจุด Op (Opsithion) หรือ จุด Cr
(Cribriform Point) ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการวิเคราะห์ แบบ Sassouni

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 8: การกาหนดจุดวิเคราะห์เพื่อการวิเคราะห์แบบ Sassouni โดยไม่มีการวาดส่วนโค้งชุดสุดท้าย
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9. เมื่อผู้ใช้โปรแกรม ลบจุดวิเคราะห์ เพื่อการวิเคราะห์ Sassouni ทีละจุด ให้กดปุ่ม

ดังที่แสดงในภาพที่ 9 (ก) โดย

ผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 9(ข). แต่ถ้าเห็นว่าการกาหนดจุดวิเคราะห์ผิดมากให้กดปุ่ม
เพื่อลบจุดวิเคราะห์เพื่อ
การวิเคราะห์แบบ Sassouni ให้หมดดังที่แสดงในภาพที่ 9(ค) และ ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 9(ง)

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 9: การลบจุดวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์แบบ Sassouni
10. เมื่อกาหนดจุดวิเคราะห์เพื่อการวิเคราะห์แบบ Sassouni ครบหมดทุกจุดแล้ว ให้กดปุ่ม ดังที่แสดงในภาพที่ 10 (ก)
โดยผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 10 (ข) ซึ่งจะแสดงในรูปผลต่างระหว่าง รัศมีของส่วนโค้ง กับระยะทางที่วัดได้จริง
ดังที่แสดงในภาพที่ 10(ค) ซึ่งประกอบด้วย Maxilla Position, Mandibular Position, Maxilla to Mandible,
Mandibular Bases, Position Gonion, Position Incisor, Position Molar} Anterior Facial Height, Posterior Facial
Height ตามลาดับ
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 10: การแสดงผลการวิเคราะห์แบบ Sassouni Analysis
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วิธีการใช้โปรแกรมSuperimposition
1. ถ้าต้องการใช้โปรแกรม Superimposition ให้คลิกไปที่เมนู Superimposition แล้วลากเมาส์ไปที่ Show เพื่อเรียก
โปรแกรม Superimposition ออกมา ดังตัวอย่างในภาพที่ 1 (ก) ซึ่งจะแสดงให้เห็นผลในภาพที่ 1 (ข)

(ก)
ภาพที่ 1: เริ่มการใช้งานโปรแกรม Superimposition
(ก) หลังการกดเมนู Superimposition
(ข) โปรแกรม Superimposition ในตอนแรก

(ข)

2. เมื่อเปิดโปรแกรม Superimposition แล้ว ให้กดปุ่ม Pre Analysis เพื่อเปิดภาพเอกซเรย์ ของผู้ป่วยก่อนการรักษา ซึ่ง
เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้ว Open Dialog จะเปิดออก ดังที่จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 2 (ก) จากนั้นหาไดเรคทอรี่ซึ่งมี
ภาพที่เราต้องการแล้วกดปุ่มOKใน Open Dialog จะได้ภาพเอกซเรย์ที่แสดงผลก่อนการรักษาดังในภาพที2่ (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2: การกดปุ่มเปิดภาพ Pre Analysis
(ก) หลังการกดปุ่ม Pre Analysis
(ข) หลังการเลือกไดเรคทอรี่ซึ่งมีภาพก่อนการรักษา
3. จากนั้นให้กดปุ่ม During Analysis หรือ ปุ่ม Post Analysis เพื่อเปิดภาพเอกซเรย์ ของผู้ ป่วยระหว่างหรือหลังการ
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รักษาด้วยวิธีจัดฟัน ซึ่งเมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้ว Open Dialog จะเปิดออก ดังที่จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 3(ก) จากนั้น
หาไดเรคทอรี่ที่มีภาพที่เราต้องการแล้วกดปุ่ม OK ใน Open Dialog จะได้ภาพเอกซเรย์ ที่แสดงผลระหว่างหรือ
หลังการรักษาดังที่แสดงในภาพที่ 3(ข)

(ก)
ภาพที่ 3: การเปิดภาพ Post Analysis โดยการกดปุ่ม During Analysis
(ก) หลังการกดปุ่ม During Analysis
(ข) หลังการเลือกไดเรคทอรี่ซึ่งมีภาพหลังการรักษา

(ข)

4. เมื่อใดที่ผู้ใช้พยายามเปิดแฟ้มข้อมูลที่ได้จาก CephSmile ที่ไม่มีไฟล์ Align.txt ดังที่แสดงในภาพที4่ (ก) โปรแกรม
Superimposition จะส่ง message เตือนว่า “File Align does not exist in this Directory! Please reopen the
Directory” ดังที่แสดงในภาพที่ 4 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4: ผลที่ได้เมื่อมีการเปิดแฟ้มที่ได้จาก CephSmile เวอร์ชันเก่า
5. เมื่อกดปุ่ม Click to Superimposition เพื่อดูว่าการซ้อนทับภาพเป็นเช่นไร จะให้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 5(ก) ซึ่งจะ
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เห็นเส้นโครงเก่า (Pre Analysis) สีแดง ภาพเส้นโครงระหว่างกลาง (During Analysis) สีน้าเงิน และ ภาพเส้นโครง
ใหม่ (Post Analysis) สีเขียว ซ้อนทับกัน อยู่ พร้อมตารางแสดงค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ Cephalometric Analysis
แต่ถ้าผู้ใช้โปรแกรมต้องการเปรียบเทียบการซ้อนทับภาพโดยละเอียด ให้คลิกไปที่ Drawing 2 เพื่อดูการซ้อนทับ
ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างนอกเหนือจากการซ้อนทับภาพเส้นโครงหน้าผู้ป่วยดังที่แสดงในภาพที่ 5(ข)

(ก)

(ข)
ภาพที่ 5: การทา Superimposition
(ก) ก่อนการกดปุ่มเปิด Super Report
(ข) ผลที่ได้หลังกดปุ่ท Super Report
6. ถ้าไฟล์ข้อมูลทั้ง 3 ชุด (Pre, During, Post) ใช้ข้อมูลจุดวิเคราะห์ 79 จุดแบบใหม่ ระบบ ก็จะเตือนให้ทราบดังที่
แสดงในภาพที่ 6(ก) สาหรับกรณี Pre Analysis, ภาพที่ 6(ข) สาหรับ กรณี During Analysis และ ภาพที่ 6(ค)
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สาหรับ กรณี Post Analysis และ ถ้าไฟล์บิทแม็ป เก็บข้อมูลภาพรังสี มีตความกว้างไม่เท่ากัน ก็จะมีคาเติอน อั งที่
แสดงในภาพที่ 6(ง)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 6: คาเตือนเรื่องการ เปิดข้อมูลจุดวิเคราะห์ เพื่อการทา Superimposition
(ก) คาเตือนกรณี Pre Analysis
(ข) คาเตือนกรณี During Analysis
(ค) คาเตือนกรณี Post Analysis
(ง) คาเตือนกรณีที่ ไฟล์ข้อมูลภาพรังสีมีความกว่างไม่เท่ากัน

(ง)

7. ถ้าต้องการเห็นภาพเอกซเรย์ต้นฉบับ โดยยังไม่ต้องการเทียบผลการทา Superimposition กรามบนและกรามล่าง
ให้คลิกไปที่ตัวเลือก Drawing 1

และ ตัวเลือก XRay

ภาพเอกซเรย์ แบบ Pre Analysis เมื่อกดปุ่ม
Analysis ผลการกดปุ่ม

หรือ

หรือ

จากนั้นให้เลือกว่าจะเทียบกับ
หรือ แบบ During Analysis/ Post

เพื่อแสดงภาพเอกซเรย์ต้นฉบับอันเก่า จะแสดงให้เห็นใน
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ภาพที่ 7(ก) ส่วนผลการกดปุ่ม
ปุ่ม

หรือ

หรือ

จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 7(ข) และส่วนผลการกด

เพื่อแสดงภาพเอกซเรย์ต้นฉบับอันใหม่จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 7(ค) ตามลาดับ

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 7: การเปรียบเทียบผลการทา Superimposition กับภาพเอกซเรย์ต้นฉบับ
(ก) ภาพเอกซเรย์ต้นฉบับ เมื่อกดปุ่ม Pre Analysis
(ข) ภาพเอกซเรย์ต้นฉบับ เมื่อกดปุ่ม During Analysis
(ค) ภาพเอกซเรย์ต้นฉบับ เมื่อกดปุ่ม Post Analysis
8. ถ้าต้องการเห็นภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัด โดยยังไม่ต้องการเทียบผลการทา Superimposition กรามบน
กรามล่าง ให้คลิกไปที่ตัวเลือก Drawing 1

และ ตัวเลือก XRay-Contrast

จากนั้นให้เลือกว่าจะเทียบกับภาพเอกซเรย์ แบบ Pre Analysis เมื่อกดปุ่ม
, แบบ During Analysis เมื่อ กดปุ่ม

โดยมี
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โดยมี

เป็นทางเลือก

เป็นทางเลือก, และ แบบ Post Analysis เมื่อกด

ปุ่ม

โดยมี

เป็นทางเลือก ผลการกดปุ่ม

หรือ

ต้นฉบับอันเก่า จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 8(ก) ส่วนผลการกดปุ่ม
ภาพที่ 8(ข) และส่วนผลการกดปุ่ม
เห็นในภาพที่ 8(ค) ตามลาดับ

หรือ

(ก)

เพื่อแสดงภาพเอกซเรย์
หรือ

จะแสดงให้เห็นใน

เพื่อแสดงภาพเอกซเรย์ต้นฉบับอันใหม่จะแสดงให้

(ข)

(ค)
ภาพที่ 8: การเปรียบเทียบผลการทา Superimposition กับภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัดแล้ว
(ก) ภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัดแล้ว เมื่อกดปุ่ม Pre Analysis
(ข) ภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัดแล้ว เมื่อกดปุ่ม During Analysis
(ค) ภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัดแล้ว เมื่อกดปุ่ม Post Analysis
9. ถ้าต้องการเห็นภาพเอกซเรย์ต้นฉบับ พร้อมเทียบผลการทา Superimposition กรามบนกรามล่าง ให้คลิกไปที่
ตัวเลือก Drawing 2
แบบ Pre Analysis เมื่อกดปุ่ม

และ ตัวเลือก XRay
โดยมี
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จากนั้นให้เลือกว่าจะเทียบกับภาพเอกซเรย์
เป็นทางเลือก, แบบ During Analysis เมื่อ กดปุ่ม

โดยมี

เป็นทางเลือก, และ แบบ Post Analysis เมื่อกดปุ่ม

ทางเลือก ผลการกดปุ่ม

หรือ

9(ก) ส่วนผลการกดปุ่ม
หรือ

โดยมี

เป็น

เพื่อแสดงภาพเอกซเรย์ต้นฉบับอันเก่า จะแสดงให้เห็นในภาพที่
หรือ

จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 9(ข) และส่วนผลการกดปุ่ม

เพื่อแสดงภาพเอกซเรย์ต้นฉบับอันใหม่จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 9(ค) ตามลาดับ

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 9: การเปรียบเทียบผลการทา Superimposition กรามบนกรามล่าง กับภาพเอกซเรย์ต้นฉบับ
(ก) ภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัดแล้ว เมื่อกดปุ่ม Pre Analysis
(ข) ภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัดแล้ว เมื่อกดปุ่ม During Analysis
(ค) ภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัดแล้ว เมื่อกดปุ่ม Post Analysis
10. ถ้าต้องการเห็นภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัด โดยเทียบผลการทา Superimposition กรามบนกรามล่าง ให้
คลิกไปที่ตัวเลือก Drawing 2

และ ตัวเลือก XRay-Contrast
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จากนั้นให้

เลือกว่าจะเทียบกับภาพเอกซเรย์ แบบ Pre Analysis เมื่อกดปุ่ม
During Analysis เมื่อ กดปุ่ม
โดยมี

โดยมี
เป็นทางเลือก ผลการกดปุ่ม

อันเก่า จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 10(ก) ส่วนผลการกดปุ่ม
10(ข) และส่วนผลการกดปุ่ม
ในภาพที่ 10(ค) ตามลาดับ

หรือ

โดยมี

เป็นทางเลือก, แบบ

เป็นทางเลือก, และ แบบ Post Analysis เมื่อกดปุ่ม
หรือ

เพื่อแสดงภาพเอกซเรย์ต้นฉบับ
หรือ

จะแสดงให้เห็นในภาพที่

เพื่อแสดงภาพเอกซเรย์ต้นฉบับอันใหม่จะแสดงให้เห็น

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 10: การเปรียบเทียบผลการทา Superimposition กรามบนกรามล่างกับภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัดแล้ว
(ก) ภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัดแล้ว เมื่อกดปุ่ม Pre Analysis
(ข) ภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัดแล้ว เมื่อกดปุ่ม During Analysis
(ค) ภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทาให้คมชัดแล้ว เมื่อกดปุ่ม Post Analysis
119

11. ถ้าต้องการแสดงค่าการวิเคราะห์ แบบ Chula Analysis นั้นจะได้จากการเลือกดูผลที่ Mahidol ก่อน จากนั้นจึงเลือก
Tab ไปที่ Chula Analysis ดังที่แสดงในภาพที่ 11(ก) และผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 11(ข)

(ก)
ภาพที่ 11: การแสดงค่า Chula Analysis
(ก) การเลือกแสดงค่าแบบ Chula Analysis
(ข) ผลที่ได้จากการเลือกแสดงค่าแบบ Chula Analysis

(ข)

12. ถ้าต้องการแสดงค่าการวิเคราะห์ แบบ Chiang Mai Analysis นั้นจะได้จากการเลือกดูผลที่ Mahidol ก่อน จากนั้น
จึงเลือก Tab ไปที่ Chiang Mai Analysis ดังที่แสดงในภาพที่ 12(ก) และผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 12(ข)

(ก)
ภาพที่ 12: การแสดงค่า Chiang Mai Analysis
(ก) การเลือกแสดงค่าแบบ Chiang Mai Analysis
(ข) ผลที่ได้จากการเลือกแสดงค่าแบบ Chiang Mai Analysis

(ข)

13. ถ้าต้องการแสดงค่าการวิเคราะห์ แบบ Songkla Analysis นั้นจะได้จากการเลือกดูผลที่ Mahidol ก่อน จากนั้นจึง
เลือก Tab ไปที่ Songkla Analysis ดังที่แสดงในภาพที่ 13(ก) และผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 13(ข)
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(ก)
ภาพที่ 13: การแสดงค่า Songkla Analysis
(ก) การเลือกแสดงค่าแบบ Songkla Analysis
(ข) ผลที่ได้จากการเลือกแสดงค่าแบบ Songkla Analysis

(ข)

14. ถ้าต้องการแสดงค่าการวิเคราะห์ แบบ Songkla Analysis Orthognathic นั้นจะได้จากการเลือกดูผลที่ Mahidol ก่อน
จากนั้นจึงเลือก Tab ไปที่ Songkla Analysis Orthognathic ดังที่แสดงในภาพที่ 14(ก) และผลที่ได้จะแสดงในภาพ
ที่ 14(ข)

(ก)
ภาพที่ 14: การแสดงค่า Songkla Analysis Orthognathic
(ก) การเลือกแสดงค่าแบบ Songkla Analysis Orthognathic
(ข) ผลที่ได้จากการเลือกแสดงค่าแบบ Songkla Analysis Orthognathic

(ข)

15. ถ้าต้องการแสดงค่าการวิเคราะห์ แบบ Khonkaen Analysis นั้นจะได้จากการเลือกดูผลที่ Mahidol ก่อน จากนั้นจึง
เลือก Tab ไปที่ Khonkaen Analysis ดังที่แสดงในภาพที่ 15(ก) และผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 15(ข)
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(ก)
ภาพที่ 15: การแสดงค่า Khonkaen Analysis
(ก) การเลือกแสดงค่าแบบ Khonkaen Analysis
(ข) ผลที่ได้จากการเลือกแสดงค่าแบบ Khonkaen Analysis

(ข)

16. ถ้าต้องการออกจากโปรแกรม Superimposition ให้กดปุ่ม Click to Exit ดังที่แสดงในภาพที่ 16(ก) โดยผลที่ได้จะ
แสดงในภาพที่ 16(ข) เหตุที่ CephSmile V2 ไม่มีการ Disable กลไก Superimposition เนื่องจาก ได้แก้ปัญหา
Memory Leakage ที่ทาให้เกิด Access Violation ในCephSmile V1 แล้ว

(ก)
ภาพที่ 16: การปิดโปรแกรม Superimposition
(ก) การกดปุ่ม Click to Exit เพื่อปิดโปรแกรม Superimposition
(ข) ผลการปิดโปรแกรม Superimposition
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(ข)

วิธีการวิเคราะห์ภาพใบหน้าด้านหน้าแบบ 57 Points
1. เมื่อผู้ใช้โปรแกรมประสงค์ที่จะวิเคราะห์เซฟาโลเมตริกซ์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านหน้าโดยใช้
จุดวิเคราะห์ 57 Points ให้กดปุ่ม

ซึ่งแสดงในภาพที่ 1(ก) โดยจะแสดงผลให้เห็นในภาพที่ 1(ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1: เริ่มการวิเคราะห์เซฟาโลเมตริกซ์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านหน้าโดยใช้จุดวิเคราะห์ 57 จุด
2. ในการสแกนภาพถ่ายด้านหน้าและภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านหน้านั้น ผู้สแกนคว รตั้งชื่อแฟ้มภาพรังสีและ
ภาพถ่ายที่สแกนโดยให้เริ่มด้วยชื่อผู้ป่วยแล้วตามด้วยวันที่ซึ่งมีการถ่ายภาพหรือถ่ายเอกซเรย์ หรือใช้คาว่า
Old/New แต่ควรลงท้ายด้วยอักษร “PAX” หรือ “FrontX” ในภาพรังสีกะโหลกด้านหน้า ส่วนกรณีภาพถ่าย
ด้านหน้าให้ลงท้ายด้วย“PA” หรือ “Front” นอกจากนี้ ถ้ามีการถ่ายภาพและถ่ายภาพรังสีมากกว่า 2 ครั้งผู้สแกน
ควรตั้งชื่อภาพแล้วตามด้วยเลขลาดับครั้งตามตัวอย่างต่อไปนี้
ชื่อคนไข้:
สมชาย แซ่ตั้ง (Somchai Saetang)
ชื่อภาพถ่ายรังสี:
SomchaiOldPAX, SomchaiNewPAX, SomchaiPAX01, SomchaiPAX02,
SomchaiPAX11, SomchaiPAX12
ชื่อภาพถ่าย:
SomchaiOldPA, SomchaiNewPA, SomchaiPA01, SomchaiPA02, SomchaiPA11,
SomchaiPA12
นอกจากนี้ ในกรณีถ่ายภาพรังสีด้านหน้าและด้านข้างของคนไข้รายเดียวกัน ควรกาหนดให้ฟิล์มเอกซเรย์ภาพ
ใบหน้าด้านข้าง ควรกาหนดให้มีความกว้างมากกว่าความสูง ส่วน การถ่ายภาพรังสีใบหน้าด้านหน้า ควร
กาหนดให้ความสูงมากกว่า ความกว้างเพื่อช่วยในการกาหนดตาแหน่งจุดวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยา
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3. เมื่อเปิดโมดุล Ceph PA แล้วให้เปิดภาพถ่ายรังสีใบหน้าด้านหน้า โดยการเลือกเมนู File | Open PA X-ray หรือกด
ปุ่ม
หรือ กดคีย์ลัด Ctrl+O ดังตัวอย่างในภาพที่ 2 (ก) ซึ่งผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 2(ข) เมื่อเลือก
ภาพแล้วจะได้ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านหน้าดังที่แสดงบนไดอาลอกในภาพที่ 2 (ค) แล้วแสดงผลบน
จอภาพได้ดังภาพที่ 2 (ง)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 2: การเปิดภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านหน้า
4. นอกจากนี้ ไฟล์ภาพรังสีที่ใช้ในโปรแกรมวางแผนการจัดฟัน CephSmile นี้ โดยทั่วไปแล้วเป็นภาพสีแบบ 24 บิต
ที่ได้จากการนาฟิล์มเอกซ์เรย์ไปสแกน แต่ โปรแกรม สามารถเปิดภาพขาวดาแบบ 8 บิตดังที่แสดงในภาพที่ 3ก)
หรือ ภาพรังสี แบบ 32 บิต ที่ได้จากเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ดังที่แสดงในภาพที่ 3 (ข) อย่างไรก็ตามข้อมูลภาพ
ที่เซฟเพื่อเปิดใน Superimposition module จะเป็นภาพภาพสี 24 บิต
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 3: การเปิดภาพเอกซเรย์ด้านหน้าซึ่งเป็นภาพ ชนิดอื่นที่ไม่ใช้ภาพสี 24 บิต
5. เมื่อต้องการปรับ Contrast ให้ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านหน้า จงเลือกเมนู Ceph PA Imaging | Local Contrast
Enhancement หรือกดปุ่ม
ดังตัวอย่างในภาพที่ 4(ก) โดยผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 4(ข) ซึ่งจะทาได้ก็ต่อเมื่อ
Panel เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4: การปรับ Contrast ให้ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านหน้า
6. ถ้าต้องการเปิดภาพถ่ายใบหน้าด้านหน้าให้เลือกเมนู File | Open Front Image หรือ กดปุ่ม
หรือกดคีย์ลัด
Ctrl+Alt+O ดังตัวอย่างในภาพที่ 5(ก) โดยเมนูจะแสดงในภาพที่ 5(ข) เมื่อเลือกภาพที่ต้องการได้ดังที่แสดงในภาพ
ที่ 5(ค) แล้วจะแสดงผลในภาพที่ 5(ง)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 5: การเปิดภาพถ่ายใบหน้าด้านหน้า

7. จากนั้นให้เริ่มการซ้อนทับภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านหน้าเข้ากับภาพถ่ายใบหน้าด้านหน้าโดยการกาหนดจุด
สี่คู่ ซึ่งจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 6(ก) โดยการกาหนดจุดนั้น ต้องทาจากบนลงล่างห้ามทาผิดตาแหน่งเด็ดขาด และ
ผลการซ้อนทับภาพถ่ายรังสีลงบนภาพถ่ายใบหน้าด้านหน้าจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 6 (ข) ซึ่งจะมีการ
ShowMessage ว่า จะให้แก้การซ้อนทับภาพนี้หรือไม่ ถ้ากดปุ่ม Yes

ก็จะล้างการซ้อนทับ

ภาพเดิมออกไปดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 6 (ค) ถ้าไม่แก้ให้กดปุ่ม No
ซึ่งจะแสดงผลในภาพที่
6 (ง) ซึ่งทาให้ระบบพร้อมที่จะกาหนดจุดวิเคราะห์ 57 จุด เพื่อวาดล าย trace lines สาหรับภาพถ่ายรังสีใบหน้า
ด้านหน้า
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 6: การซ้อนทับภาพถ่ายรังสีเข้ากับภาพถ่ายใบหน้าด้านหน้า
8. ถ้ากาหนดจุดที่จับคู่กันผิดพลาด ให้เลือกเมนู Ceph PA paring |Erase Paring Point by One หรือกดปุ่ม
ดัง
ตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 7(ก) ซึ่งจะแสดงผลในภาพที่ 7(ข) แต่ถ้าต้องการกาหนดจุดใหม่ทั้งหมด ให้เลือกเมนู
Ceph PA paring |Erase All Paring Points

ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 7(ค) ซึ่งจะแสดงผลในภาพที่ 7(ง)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 7: การลบที่ละจุดและการลบทุกจุด ระหว่างการซ้อนทับภาพถ่ายและภาพถ่ายรังสี
9. การกาหนดจุดทาได้โดยการกาหนดจุดด้วยมือ ซึ่งจะเริ่มกาหนดจุดแรกที่ Cg (Cristal Galli) ที่แสดงในภาพที่ 8(ก)
ซึ่งจะมีการแสดงชื่อจุดต่อไปที่จะต้องกาหนดด้วย จากนั้นให้ไล่ไปตามแนวเส้นรอบโพรงจมูกกับ Orbitale รอบ
ตาทั้งสองข้างแล้วตามด้วยส่วนที่อยู่รอบรูหู และบริเวณขากรรไกรล่าง ก่อนจะสิ้นสุดที่การกาหนด จุดวิเคราะห์
ตามเส้น Orbitale trace lines รอบเบ้าตา จุด LoL (Latero-orbitale (Left)) และ จุด LoR (Latero-orbitale (Right))
จนกว่าจะกาหนดครบทั้ง 57 ตาแหน่ง เมื่อกาหนดจุดวิเคราะห์ครบทั้ง 57 จุดแล้วจะแสดงผลให้เห็นในภาพที่ 8(ข)
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 8: การกาหนดตาแหน่งจุดวิเคราะห์ ภาพด้านหน้า 57 จุด
10. เราสามารถลบจุดที่กาหนดพลาดโดยเลือกเมนู CephPA Function | Delete Landmark หรือ กดปุ่ม
เพื่อลบจุด
ที่กาหนดพลาดที่ละจุดในภาพที่ 9(ก) ซึ่งผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 9(ข) ถ้าต้องการลบทั้งหมดให้เลือกเมนู
CephPA Function | Delete All Landmarks หรือกดปุ่ม

(ก)

ดังที่แสดงในภาพที่ 9(ค) ซึ่งแสดงผลในภาพที่ 9(ง)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 9: การลบที่ละจุดและการลบทุกจุด ระหว่างการกาหนดจุดวิเคราะห์
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11. เมื่อกาหนดจุดครบแล้วผู้ใช้โปรแกรมสามารถเซฟข้อมูลในรูป DAT File โดยเลือกเมนู CephPA Fucntion | Save
Landmark หรือ กดปุ่ม

ดังตัวอย่างในภาพที่ 10 (ก) ส่วนกรณีการเซฟข้อมูลแบบ Save As ให้ เลือกเมนู

CephPA Fucntion | Save Landmark as หรือกดปุ่ม
ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 10 (ข) ซึ่งจะแสดงเป็นเมนู
DAT File ในภาพที่ 10 (ค) สาหรับ กรณี Save Landmark และ ในภาพ ที่ 10 (ง) สาหรับกรณี Save Landmark As
ถ้าตั้งชื่อไฟล์ซ้ากับไฟล์ DAT ที่มีอยู่แล้วให้ จะมี Message ขึ้นมาดังที่แสดงในภาพที่ 10 (จ) สาหรับ กรณี Save
Landmark และ ในภาพที่ 10(ฉ) สาหรับ กรณี Save Landmark As ตามลาดับ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพที่ 10: การเซฟข้อมูลจุดวิเคราะห์ 57 จุด
12. เมื่อเซฟข้อมูล DAT File ที่ประกอบด้วยตาแหน่งจุดวิเคราะห์ทั้ง 57 จุดแล้ว ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเปิดไฟล์จุด
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วิเคราะห์เพื่อวาดลายเส้น trace lines บนภาพเอกซเรย์ใบหน้าด้านหน้า โดยการเลือกเมนู File | Open CephPA
Trace Points หรือกดปุ่ม
ซึ่งสามารถกดคีย์ลัด Ctrl+Alt+N ในกรณีที่ไม่เมาส์ ดังที่แสดงในภาพที่ 11(ก)
จากนั้นจะมีการให้เลือกไฟล์ตาแหน่งจุดวิเคราะห์ทั้ง 57 จุดในรูป DAT ดังที่แสดงในภาพที่ 11(ข) และ ผลการเปิด
ไฟล์จุดวิเคราะห์ 57 จุดจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 11(ค) แต่ถ้าเปิดไฟล์ ที่มีจุดวิเคราะห์ ไม่เท่ากับ 57 จุด เช่น
ไฟล์ข้อมูลจุดวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านข้าง 79 จุด ระบบ จะเตือน ดังที่แสดงในภาพที่ 11 (ง)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 11: การเปิดข้อมูลจุดวิเคราะห์ 57 จุด

13. เมื่อต้องการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านหน้าซึ่งเริ่มจากการกาหนด Relative Distance โดยเลือกเมนู Ceph PA
Function | Relative Distance หรือกดปุ่ม
ดังตัวอย่างในภาพที่ 12(ก) จากนั้นให้กาหนดระยะทางระหว่าง
Relative Distance Point ด้วยจุด 2จุด ดังตัวอย่างในภาพที่ 12(ข) จากนั้นกาหนดค่าระยะทาง ระหว่าง Relative
Distance มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร และมีค่าทศนิยมสองหลัก ดังตัวอย่างในภาพที่ 12(ค) เมื่อกดปุ่ม
แล้ว
โปรแกรมจะแสดงภาพการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านหน้าพร้อมคาเตือน ว่า “Lateral Analysis Has Not Been
Opened Yet! Do you want to Open Lateral Analysis?” ดังที่แสดงในภาพที่ 12(ง) ถ้ากดปุ่ม Yes
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จะได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 12(จ) ถ้ากดปุ่ม No

จะได้ผลดังที่แสดงใน

ภาพที่ 12(ฉ)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)
ภาพที่ 12: การกาหนด Relative Distance เพื่อการวิเคราะห์ Ceph PA
14. ในกรณีที่ผู้ใช้โปรแกรมต้องการเปิดแฟ้มข้อมูลแสดงผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายใบหน้าด้านข้างที่ได้เซฟเพื่อการทา
Superimposition ให้เลือกเมนู File | Open CephSmile Analysis หรือกดปุ่ม
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ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 13(ก)

ซึ่งจะแสดงเมนูเริ่มต้นการเลือกไดเรคทอรีข้อมูล ดังที่แสดงในภาพที่ 13 (ข) ซึ่งสามารถแทนไดด้วยการกดคีย์ลัด
Ctrl + N ในกรณีที่ไม่ใช้เมาส์ก็ได้

(ก)

(ข)

ภาพที่ 13: การเปิดไดเรคทอรีข้อมูลที่เก็บผลการวิเคราะห์กะโหลกและใบหน้าด้านข้างใน Ceph PA
15. เมื่อเปิดไดเรคทอรี่แล้วให้เลือกข้อมูลผลการวิเคราะห์ CephSmile ที่ต้องการ ถ้าเป็นไดเรคทอรี่ข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ CephSmile V1.0 จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 14(ก) ถ้าเปิดข้อมูลที่เก็บผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสี
กะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้าง (Lateral Analysis) แต่ยังไม่ได้ภาพถ่ายรังสีวิเคราะห์กะโหลกศีรษะและ
ใบหน้าด้านหน้า (PA Analysis) แล้ว ระบบ จะเตือนว่า “PA Analysis has NOT Been Done Yet! Do You Want to
Start PA Analysis by Opening PA X-Ray Image?” เพื่อเตรียมเปิดถ่ายภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านหน้า
ดังที่แสดงในภาพที่ 14(ข) ถ้าผู้ใช้โปรแกรม กดปุ่ม Yes

โปรแกรมจะเริ่มเปิดภาพถ่ายรังสี

กะโหลกศีรษะใบหน้าด้านหน้าในภาพที่ 14(ค) ถ้าผู้ใช้โปรแกรม กดปุ่ม No
แสดงผลการวิเคราะห์ CephSmileV1.0 ในภาพที่ 14(ง)

(ก)

โปรแกรมจะ

(ข)
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(ค)

(ง)

ภาพที่ 14: การเปิดข้อมูลผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้างที่ได้จาก CephSmile V1.0
16. ถ้าเปิดข้อมูลผลการวิเคราะห์ CephSmile V2.0 แล้วจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 15(ก) ถ้าเปิดแฟ้มข้อมูลที่เก็บผลการ
วิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้าง (Lateral Analysis) แต่ยังไม่ได้ลงมือวิเคราะห์ ภาพถ่าย
รังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านหน้า (PA Analysis) แล้ว ระบบ จะเตือนว่า “PA Analysis has NOT Been
Done Yet! Do You Want to Start PA Analysis by Opening PA X-Ray Image?” เพื่อให้ผู้ใช้เตรียมเปิดไฟล์
ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านหน้า ดังที่แสดงในภาพที่
15(ข) ถ้าผู้ใช้โปรแกรมกดปุ่ม Yes
โปรแกรม จะเริ่มเปิดภาพเอกซเรย์ใบหน้าด้านหน้าในภาพที่ 15(ค) ถ้าผู้ใช้โปรแกรม กดปุ่ม
No

โปรแกรมจะแสดงผลการวิเคราะห์ CephSmileV2.0 ในภาพที่ 15(ง)

(ก)

(ข)
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(ค)

(ง)

ภาพที่ 15: การเปิดข้อมูลผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้างที่ได้จาก CephSmile V2.0
17. ถ้าเปิดไดเรคทอรีข้อมูลที่เก็บผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้าง (Lateral Analysis)
และได้ลงมือวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านหน้า (PA Analysis) เรียบร้อยแล้วระบบจะเตือน
ให้ผู้ใช้โปรแกรมให้เข้าสู่กระบวนการจาลองการเปลี่ยนแปลงกะโหลกแบบ 3 มิติว่า “Lateral Analysis and PA
Analysis are Done! Do you want to Start Ceph3D Simulation?” ดังที่แสดงในภาพที่ 16(ก) สาหรับกรณีเปิดข้อมูล
ที่ได้จาก CephSmile V1.0 และ ภาพที่ 16(ข) สาหรับกรณีเปิดข้อมูลที่ได้จาก CephSmile V2.0 ผลที่ได้จากการกด
ปุ่ม No
จะได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 16(ค) สาหรับ กรณีที่เปิดไดเรคท อรีข้อมูลที่ได้จาก
CephSmile V1.0 และ จะได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 16(ง) สาหรับกรณีที่เปิดไดเรคทอรีข้อมูลที่ได้จาก CephSmile
V2.0 ส่วนกีรณืที่กดปุ่ม Yes
จะเป็นไปดังที่แสดงในภาพที่ 16(จ) ทั้งกรณีเปิดไดเรคทอรี
ข้อมูลที่ได้จาก CephSmile V1.0 และ CephSmile V2.0

(ก)

(ข)
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(ค)

(ง)

(จ)
ภาพที่ 16: เริ่มกลไก Ceph3D Simulation หลังเปิดข้อมูลการวิเคราะห์ภาพรังสีกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้างแล้ว
18. ถ้าเปิดแฟ้มภาพเอกซเรย์ใบหน้าด้านหน้าผิดพลาดเช่นเปิดภาพเอกซเรย์กะโหลกด้านข้าง ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ
แก้ไขได้โดยการคลิกไปที่ ปุ่ม
หรือ เมนู File | Clear PA Xray ดังที่แสดงในภาพที่ 17(ก) โดยผลที่ได้จะ
แสดงในภาพที่ 17 (ข) ถ้าไม่ใช้เมาส์ให้ กดปุ่มคีย์ลีด Ctrl+Q แทนได้
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 17: การแก้ไขความผิดพลาดในการเปิดภาพรังสีใบหน้าด้านหน้า
19. ถ้าเปิดแฟ้มภาพถ่ายใบหน้าด้านหน้าผิดพลาดเช่นเปิดภาพถ่ายด้านข้างด้านข้าง ผู้ใช้โปรแกรมสามารถแก้ไขได้
โดยการคลิกไปที่ ปุ่ม
หรือ เมนู File | Clear PA Xray ดังที่แสดงในภาพที่ 18(ก) โดยผลที่ได้จะแสดงใน
ภาพที่ 18 (ข) ถ้าไม่ใช้เมาส์ให้ กดปุ่มคีย์ลีด Ctrl+Alt+Q แทนได้

(ก)
(ข)
ภาพที่ 18: การแก้ไขความผิดพลาดในการเปิดภาพถ่ายใบหน้าด้านหน้า
20. ในการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านหน้า นั้น เราสามารถเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line) ซึ่งมีให้
เลือก 2 แบบคือ Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z
และ จุดกึ่งกลางระนาบ Z ถึงจุด ANS
โดยกรณีกาหนดให้แนวเส้นดิ่งอ้างอิงคือเส้นที่ลากจุดกึ่งกลางระนาบ Z ไปถึง
จุด ANS จะแสดงให้เห็นหลังการในภาพที่ 19(ก) และ กรณีกาหนดให้แนวเส้นดิ่งอ้างอิง คือเส้นที่ลากจากจุด Cg
ตั้งฉากกับระนาบ Z จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 19 (ข) โดยที่ checkbox ที่ซ่อนไว้หลังการกดปุ่ม
แสดงให้เห็นอีกครั้งหลังคลิก checkbox

แล้ว

137

จะ

(ก)
(ข)
ภาพที่ 19: การเลือกเส้นแนวดิ่งอ้างอิงเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านหน้า
21. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ PA Analysis ซึ่งเป็น ค่าการวิเคราะห์ความไม่สมมาตรของกะโหลกศีรษะ (Frontal
Asymmetry Analysis) ที่แสดงเป็นตัวเลขสีเขียวแสดงว่า ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ เอียงไปทางขวา ขณะที่ ค่าการ
วิเคราะห์ความไม่สมมาตรของกะโหลกศีรษะ ที่แสดงเป็นสีบานเย็น แสดงว่าค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ เอียงไป
ทางซ้าย ซี่งเปลี่ยนไปตาม แนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line) ดังที่แสดงในภาพที่ 20 โดยที่ภาพที่ 20(ก)
แสดงให้เห็นกรณีที่ ใช้ Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z
เป็น แนวเส้นดิ่งอ้างอิง
(Reference Vertical Line) และ ภาพที่ 20(ข) แสดงให้เห็นกรณีที่ใช้จุดกึ่งกลางระนาบ Z ถึงจุด ANS
เป็นแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 20: ตารางแสดงผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านหน้าซึ่งแสดงความไม่สมมาตรของกะโหลกศีรษะ
22. เมื่อเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line) แล้วผู้ใช้โปรแกรมสามารถเลือกที่จะแสดงผลการวัด
ระยะทางได้ 16 รายการ ซึ่งจะเป็นการวัดระยะทางอันประกอบด้วยระยะทาง 9 ชนิดต่อไปนี้
a. ระยะที่วัดจากกะโหลกในแนวตั้ง (Cranial Base Vertical) ได้แก่ Lo-oL (LO to MSR), ZF-FZ (Z to MSR 138

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

ZF) และ Zg-Gz (ZA to MSR - Zg)
ระยะที่วัดจากกะโหลกในแนวนอน (Cranial Base Horizontal) ได้แก่ Z Distance และ ZA Distance
ระยะที่วัดจากฟันกรามบนในแนวตั้ง (Maxillary Vertical) ได้แก่ J-J (J to MSR)
ระยะที่วัดจากฟันกรามบนในแนวนอน (Maxillary Horizontal) ได้แก่ J Distance
ระยะที่วัดจากฟันกรามล่างในแนวตั้ง (Mandibular Vertical) ได้แก่ Ag-Ga (Ag to MSR) และ CoL-CoR (Co
to MSR)
ระยะที่วัดจากฟันกรามล่างในแนวนอน (Mandibular Vertical) ได้แก่ Ag Distance, Co Distance และการวัด
ระยะที่คาง (Chin)
ระยะตั้งฉากจาก Midline ถึงฟัน (Midline) ได้แก่ ระยะ จาก ฟันหน้าบน ซ้าย-ขวา ถึง Midline (Rt 11-21) และ
ระยะจากฟันหน้าล่าง ถึง Midline (Rt 31-41)
ระยะความสูงฟัน จากจุด J ถึง จุด Buccal ฟันกรามซี่แรก (J – A6L, J-A6R)
ระยะของ ระนาบ Occlusal Plane ได้แก่ Cann Occlusal Plane (Cann Occl Pl)

23. การวัดระยะ LO to MSR จะแสดงในภาพที่ 21 (ก) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line)
จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 21 (ข) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง จากจุดกึ่งกลางระนาบ Z
ถึงจุด ANS

(ก)

(ข)
ภาพที่ 21: การวัดระยะ LO to MSR

24. การวัดระยะ Z to MSR (ZF) จะแสดงในภาพที่ 22 (ก) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical
Line) จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 22 (ข) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง จาก จุดกึ่งกลาง
ระนาบ Z ถึงจุด ANS
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 22: การวัดระยะ Z to MSR (ZF)

25. การวัดระยะ ZA to MSR (Zg) จะแสดงในภาพที่ 23 (ก) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical
Line) จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 23 (ข) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง จาก จุดกึ่งกลาง
ระนาบ Z ถึงจุด ANS

(ก)

(ข)
ภาพที่ 23: การวัดระยะ ZA to MSR (Zg)

26. การวัดระยะ Z Distance จะแสดงในภาพที่ 24 (ก) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line)
จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 24 (ข) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง จาก จุดกึ่งกลางระนาบ Z
ถึงจุด ANS

140

(ก)

(ข)
ภาพที่ 24: การวัดระยะ Z Distance

27. การวัดระยะ ZA Distance จะแสดงในภาพที่ 25 (ก) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical
Line) จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 25 (ข) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง จาก จุดกึ่งกลาง
ระนาบ Z ถึงจุด ANS

(ก)

(ข)
ภาพที่ 25: การวัดระยะ ZA Distance

28. การวัดระยะ J to MSR จะแสดงในภาพที่ 26 (ก) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line)
จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 26 (ข) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจากจุดกึ่งกลางระนาบ Z ถึง
จุด ANS
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 26: การวัดระยะ J to MSR

29. การวัดระยะ J Distance จะแสดงในภาพที่ 27 (ก) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line)
จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 27 (ข) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจากจุดกึ่งกลางระนาบ Z ถึง
จุด ANS

(ก)

(ข)
ภาพที่ 27: การวัดระยะ J Distance

30. การวัดระยะ Ag to MSR จะแสดงในภาพที่ 28 (ก) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line)
จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 28 (ข) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจาก จุดกึ่งกลางระนาบ Z
ถึงจุด ANS
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 28: การวัดระยะ Ag to MSR

31. การวัดระยะ Co to MSR จะแสดงในภาพที่ 29 (ก) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line)
จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 29 (ข) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจาก จุดกึ่งกลางระนาบ Z
ถึงจุด ANS

(ก)

(ข)
ภาพที่ 29: การวัดระยะ Co to MSR

32. การวัดระยะ Ag Distance จะแสดงในภาพที่ 30 (ก) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical
Line) จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 30 (ข) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจาก จุดกึ่งกลาง
ระนาบ Z ถึงจุด ANS
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 30: การวัดระยะ Ag Distance

33. การวัดระยะ Co Distance จะแสดงในภาพที่ 31 (ก) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line)
จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 31 (ข) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจาก จุดกึ่งกลางระนาบ Z
ถึงจุด ANS

(ก)

(ข)
ภาพที่ 31: การวัดระยะ Co Distance

34. การวัดระยะ Chin จะแสดงในภาพที่ 32 (ก) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line) จาก
Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และ ในภาพที่ 32 (ข) สาหรับกรณี เลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจาก จุดกึ่งกลางระนาบ Z ถึงจุด
ANS
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 32: การวัดระยะ Chin

35. การวัดระยะ Rt11/21 จะแสดงในภาพที่ 33 (ก) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line) จาก
Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และในภาพที่ 33 (ข) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจากจุดกึ่งกลางระนาบ Z ถึงจุด
ANS

(ก)

(ข)
ภาพที่ 33: การวัดระยะ Rt11/21

36. การวัดระยะ Rt31/41 จะแสดงในภาพที่ 34 (ก) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line) จาก
Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และในภาพที่ 34 (ข) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจากจุดกึ่งกลางระนาบ Z ถึงจุด
ANS
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 34: การวัดระยะ Rt31/41

37. การวัดระยะ A6 Height จะแสดงในภาพที่ 35 (ก) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical Line)
จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และในภาพที่ 35 (ข) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจากจุดกึ่งกลางระนาบ Z ถึง
จุด ANS

(ก)

(ข)
ภาพที่ 35: การวัดระยะ A6 Height

38. การวัดระยะ Cann Occlusal Plane จะแสดงในภาพที่ 36 (ก) กรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical
Line) จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และในภาพที่ 36 (ข) กรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจากจุดกึ่งกลางระนาบ Z ถึง
จุด ANS
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 36: การวัดระยะ Cann Occlusal Plane

39. การวัดระยะทั้ง16 พร้อมกันจะแสดงในภาพที่ 37 (ก) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิง (Reference Vertical
Line) จาก Cg ตั้งฉากกับระนาบ Z และในภาพที่ 37 (ข) สาหรับกรณีเลือกแนวเส้นดิ่งอ้างอิงจากจุดกึ่งกลางระนาบ
Z ถึงจุด ANS

(ก)

(ข)
ภาพที่ 37: การวัดระยะ ทั้ง 16 รายการ พร้อมกัน

40. ถ้าต้องการวาดเส้นแนวตั้ง (Vertical line) บนภาพถ่าย ให้กดปุ่ม
กาหนดจุดที่จะวาดเส้นแนวตั้งโดยผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 38 (ข)
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ดังที่แสดงในภาพที่ 38(ก) แล้ว

(ก)

(ข)
ภาพที่ 38: การวาดเส้นตั้งบนภาพเอกซเรย์

41. ถ้าต้องการวาดเส้นแนวนอน (Horizontal line) บนภาพถ่าย ให้กดปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 39(ก)
จากนั้นให้ใช้เมาส์กาหนดจุดเพื่อวาดเส้นนอนโดยผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 39 (ข)

(ก)

(ข)
ภาพที่ 39: การวาดเส้นนอนบนภาพเอกซเรย์
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วิธีการจาลองภาพกะโหลกศีรษะ 3 มิติ จากภาพโปรเจกชันรังสีด้านหน้าด้านข้าง
1. เมื่อ ผู้ใช้งานโมดุล CephPA ต้องการดัดแปลงภาพกะโหลก 3 มิติให้เป็นไปตามข้อมูลจากภาพเอกซเรย์กะโหลก
ด้านหน้าและ ด้านข้าง ให้เลือก Tab ชื่อ 3D View ซึ่งให้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: การเริ่มใช้งานโมดุล 3D View เพื่อดัดแปลงภาพกะโหลก 3 มิติ
2. ถ้าต้องการเปิดภาพกะโหลก 3 มิติ ให้กดปุ่ม Open Skull STL
เพื่อเปิดไฟล์
ภาพ 3 มิติ ในรูปแบบ STL File โดยการเปิดครั้งแรกจะให้ผลดังตัวอย่างในภาพที่ 2(ก) ถ้าเปิดไฟล์ STL ครั้งต่อไป
จะมีการแสดงไดอาลอกให้เลือกไฟล์ STL ดังตัวอย่างที่ แสดงในภาพที่ 2(ข) เมื่อเลือกไฟล์ STL ดังที่แสดงในภาพ
ที่ 2(ค) แล้วผลที่ได้จากการเปิดไฟล์ STL ครั้งต่อไปจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 2(ง)
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 2: การเปิดไฟล์ภาพ กะโหลกต้นแบบ 3 มิติซึ่งเป็นไฟล์ STL
3. เมื่อเปิดไฟล์ภาพแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มปรับมุมมองทั้ง 6 คือ บน-ล่าง ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
a. กดปุ่ม
3a.(ข)

แสดงภาพด้านบนซึ่งแสดงในภาพที่ 3a.(ก)และกดปุ่ม

แสดงภาพด้านล่างซึ่งแสดงในภาพที่

(ก)

(ข)
ภาพที่ 3a.: การปรับมุมมองภาพเพื่อแสดงภาพ บนล่าง
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b. ให้ กดปุ่ม
เพื่อแสดงภาพด้านหน้าซึ่งแสดงผลในภาพที่ 3b.(ก) และกดปุ่ม
ด้านหลังซึ่งแสดงผลในภาพที่ 3b.(ข)

เพื่อแสดงภาพ

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3b.: การปรับมุมมองภาพเพื่อแสดงภาพ หน้าหลัง
c. ให้กดปุ่ม
เพื่อแสดงภาพด้านซ้ายซึ่งแสดงผลในภาพที่ 3c.(ก) ให้กดปุ่ม
ซึ่งแสดงผลในภาพที่ 3c.(ข)

เพื่อแสดงภาพด้านขวา

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3c.: การปรับมุมมองภาพเพื่อแสดงภาพ ซ้ายขวา
4. ถ้าปรับมุมมองทั้ง 6 แบบ แล้วยังไม่ เป็นที่พอใจ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถหมุนภาพกะโหลกรอบแกน x แกน y และ
แกน z โดยเลือก Object Transformation เป็น Rotation
แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ x
เคอร์เซอร์แกน y
และเคอร์เซอร์แกน z
โดยภาพที่ 4(ก) เป็นภาพต้นแบบ ภาพที่ 4(ข) เป็นภาพกะโหลกหมุนรอบแกน x ภาพ
ที่ 4(ค) เป็นภาพกะโหลกหมุนรอบแกน y และ ภาพที่ 4(ง) เป็นภาพกะโหลกหมุนรอบแกน z ตามลาดับ
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 4: การหมุนกะโหลกตามแนวแกนหมุน

5. ถ้าผู้ใช้โปรแกรม ต้องการ ปรับขนาดกาลังขยายในการแสดงภาพ 3 มิติ ให้เลือกObject Transformation เป็น Zoom
บนรูปต้นแบบที่แสดงในภาพที่ 5(ก) และ ภาพที่ 5(ง) จากนั้นคลิกเมาส์บนจอแสดงภาพ 3 มิติ แล้ว
ลากเมาส์ จาก ซ้ายไปขวาเพื่อการขยายภาพ ซึ่งจะให้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 5(ข) ถ้าต้องการย่อส่วนภาพให้ ลาก
เมาส์จากขวาไปซ้ายซึ่งจะให้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 5(จ) แล้วปรับตาแหน่งภาพให้เข้าที่โดยการกดปุ่ม
แสดงภาพขยายด้านหน้าดังที่แสดงในภาพที่ 5(ค) และ ภาพย่อส่วนดังที่แสดงในภาพที่ 5(ฉ)

152

เพื่อ

(ก)

(ง)

(ข)

(จ)

(ค)

(ฉ)

ภาพที่ 5: การย่อขยายภาพ 3 มิติ โดยการใช้เมาส์
6. ถ้าผู้ใช้โปรแกรม ต้องการ ปรับลักษณะมุมมองเพื่อแสดงภาพ 3 มิติให้มุมมองกะโหลกเลื่อนไปตามการลากเมาส์
ให้เลือกObject Transformation เป็น Pan
บนภาพต้นแบบที่แสดงในภาพที่ 6(ก) และ ผลที่ได้จากการ
ปรับมุมมองด้วยการลากเมาส์ ลากเมาส์ จะให้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 6(ข)
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 6: การปรับมุมมองเพื่อแสดงภาพ 3 มิติให้มุมมองกะโหลกเลื่อนไปตามการลากเมาส์
7. เมื่อผู้ใช้โปรแกรม ต้องการดัดแปลง ภาพกะโหลก 3 มิติต้นแบบ ให้เปลี่ยนรูปไปตาม ลายเส้น Trace lines บนภาพ
เอกซเรย์กะโหลกด้านหน้าและด้านข้างให้กดปุ่ม
เพื่อเปิดไฟล์เท็กซ์บรรจุข้อมูลตาแหน่งจุดวิเคราะห์
ที่ใช้ร่วมกันระหว่างภาพเอกซเรย์กะโหลกด้านข้างและด้านหน้าในรูปแบบสาหรับไฟล์ STL 3มิติ เมื่อเปิด
ไฟล์ข้อมูลแล้วผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 7

1.a.i.1.
ภาพที่ 7: การเปิดไฟล์จุดวิเคราะห์เพื่อดัดแปลง ภาพกะโหลก 3 มิติต้นแบบ
8. การเปิดไฟล์ข้อมูลตาแหน่งจุดวิเคราะห์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างภาพเอกซเรย์ด้านข้าง และ ด้านหน้าเพื่อนาไป Map
กับไฟล์ STL 3 มิติต้องทาหลังจากเปิดข้อมูล Lateral Analysis และ จัดการวาดลายเส้น Trace lines บนภาพ
เอกซเรย์กะโหลกด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นเมื่อกดปุ่ม
เปิด
ไฟล์เท็กซ์บรรจุข้อมูล
ตาแหน่งจุดวิเคราะห์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างภาพเอกซเรย์กะโหลกด้านข้างและด้านหน้าในรูปแบบสาหรับใช้กับไฟล์
STL 3มิติ โปรแกรมจะแสดงคาเตือนในภาพที่ 8(ก) สาหรับกรณีที่ยังไม่ได้วิเคราะห์กะโหลกและใบหน้าด้านหน้า
ให้เสร็จ และ ยังไม่เปิดข้อมูลก ารวิเคราะห์กะโหลกด้านข้าง ถ้ากดปุ่ม Yes
จะเริ่มกระบวนการทา PA
Analysis ถ้ากดปุ่ม No
จะเริ่มกระบวนการเปิดข้อมูลการวิเคราะห์ใบหน้าด้านข้าง ถ้ากดปุ่ม Cancel
จึงปิด MessageBox โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เปิดข้อมูล การวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านข้าง แต่ยัง
ไม่ได้เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลภาพกะโหลกหน้าด้านหน้าแล้วเมื่อกดปุ่ม
โปรแกรมจะส่งคาเตือนเริ่ม
กระบวนการทา PA Analysisดังที่แสดงในภาพที่ 8(ข) ซึ่งจะแสดงผลในภาพที่ 8(ค) เมื่อกดปุ่ม Yes
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และ ถ้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพ CephPAแล้วแต่ ยังไม่ได้ เปิดข้อมูล การวิ เคราะห์กะโหลกศีรษะด้านข้างเมื่อกดปุ่ม
โปรแกรมจะส่งคาเตือนให้ เปิดข้อมูลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านข้าง ดังที่แสดงในภาพที่ 8(ง)
ซึ่งจะแสดงผลในภาพที่ 8(จ) เมื่อกดปุ่ม Yes

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
(จ)
ภาพที่ 8: การเปิดไฟล์จุดวิเคราะห์เพื่อดัดแปลง ภาพกะโหลก 3 มิติต้นแบบในสถานการณ์ต่างๆ
9. โดยทั่วไปแล้วภาพเอกซเรย์ที่แสดงหลังเปิดไฟล์ข้อมูลตาแหน่งจุดวิเคราะห์ ที่ใช้ร่วมกันระหว่างภาพ เอกซเรย์
กะโหลกด้านข้างและด้านหน้าเพื่อ Mapเข้ากับไฟล์
STL 3 มิติ จะเป็นภาพเอกซเรย์ ที่ผ่านการทา Local
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Contrast Enhancement แต่ถ้าผู้ใช้โปรแกรม มีความประสงค์ จะแสดงเป็นภาพเอกซเรย์ ต้นฉบับ แล้ว ให้กดปุ่ม
ซึ่งจะแสดงผลในภาพที่ 9(ก) แต่ถ้าต้องการแสดงเป็นภาพเอกซเรย์ ที่ผ่านการทา Local Contrast
Enhancement แล้วให้กดปุ่ม
ซึ่งจะแสดงผลในภาพที9่ (ข) ถ้าไม่ต้องการให้ภาพเอกซเรย์มีความโปร่ง
แสง ให้คลิก Translucent Checkbox
ออกไป แล้ว จะแสดงผลในภาพที่ 9(ค) สาหรับกรณีภาพ
เอกซเรย์ต้นฉบับ และ จะแสดงผลในภาพที่ 9(ง) สาหรับกรณีภาพเอกซเรย์ที่ผ่านการทา Local Contrast
Enhancement

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 9: การเลือกประเภทภาพเอกซเรย์ และ การปรับความโปร่งแสงของภาพเอกซเรย์
10. เมื่อมีการเลื่อนเคอร์เซอร์บน
ถัดจากปุ่ม Locate Landmark
จะเป็นการเลือ่ นตาแหน่ง ภาพเอกซเรย์กะโหลกด้านข้างในภาพที่ 10(ก) โดยการเคลื่อนที่ไปจากตาแหน่งเดิมจะ
แสดงผลในภาพที่ 10(ข)ขณะที่เมื่อมีการเลื่อนเคอร์เซอร์ล่าง
ก่อนถึงปุ่ม
Original Xray
จะเป็นการเลื่อนตาแหน่ง ภาพเอกซเรย์กะโหลกด้านข้างในภาพที่ 10(ค) โดย
เคลื่อนที่จากตาแหน่งเดิมจะแสดงผลในภาพที่ 10(ง)
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 10: การปรับเลื่อนตาแหน่งภาพรังสีกะโหลกด้านหน้า และ ด้านข้าง
11. เมื่อผู้ใช้โปรแกรมประสงค์ที่จะจาลองการแปลงกะโหลกศีรษะต้นแบบ ให้เป็นไปตาม แนวเส้น Trace line ภาพ
เอกซเรย์กะโหลกด้านข้างและ ด้านหน้าให้กดปุ่ม
ซึ่งมีผลทาให้ Progress
TrackBar แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงภาพกะโหลก 3 มิติ
ทางาน ดังที่
แสดงในภาพที่ 11(ก) เมื่อกลไกจาลองการแปลงกะโหลกศีรษะต้นแบบ ให้เป็นไปตาม แนวเส้น Trace line แล้วจะ
แสดงผลให้เห็นในภาพที่ 11(ข) แต่ถ้าต้องการจาลองการแปลงกะโหลกศีรษะซ้าให้คลิกที่
ก่อนกด
ปุ่ม
เพื่อให้มีการทาซ้าเป็นวงรอบ ดังที่แสดงในภาพที่ 11(ค) โดยผลที่ได้จากการ
ทาซ้าจะแสดงในภาพที่ 11(ง) ซึ่ง Progress TrackBar จะมีการเดินหน้าและถอยหลังเอง พร้อมกับแสดงการ
เปลี่ยนแปลงกะโหลกเป็นขั้นเป็นตอนด้วย
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 11: วิธีจาลองการแปลงกะโหลกศีรษะตามแนวเส้น Trace line ภาพเอกซเรย์กะโหลกด้านข้างและ ด้านหน้า
12. ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเซฟข้อมูลภาพ กะโหลกสามมิติ โดยเลือก Tab ชื่อ Transformation 2nd Object ซึ่งเป็นตัว
แปลงวัตถุชิ้นที่สอง อันได้แก่ข้อมูลกะโหลกสามมิติ ที่ได้ผ่านการแปลงโดยใช้ข้อมูลตาแหน่ง จุดวิเคราะห์ และ
Tracelines จากภาพรังสีด้านหน้าและด้านข้าง ก่อน แล้วกดปุ่ม Save TPS Skull
เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพ
3 มิติดังที่แสดงในภาพที่ 12(ก) เมื่อ เซฟข้อมูลเสร็จแล้วจะมีการแสดง Message ว่า Done ดังที่แสดงในภาพที่ 12(
ข) เมื่อเปิดข้อมูล STL ภาพกะโหลก 3 มิติ ที่ผ่านการดัดแปลงแล้วดังที่แสดงในภาพที่ 12(ค) โปรแกรมจะแสดงผล
ให้เห็นในภาพที่ 12(ง)
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 12: การเซฟและแสดงข้อมูลกะโหลกศีรษะที่ผ่านการดัดแปลงแล้ว
13. เมื่อต้องการจะปรับแต่งการแสดงวัตถุ 3 มิติพร้อมภาพเอกซเรย์และ จุดวิเคราะห์พร้อมลายเส้นให้คลิกไปที่ Tab
ชื่อ View 3D Objects โดยการกดปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 13(ก) ซึ่งจะให้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 13(ข)
หลังจากคลิกไปที่ Tab ชื่อ View 3D Objects แล้วโดย มีตัวเลือกให้ดังนี้

(ก)
ภาพที่ 13: การปรับแต่งการแสดงวัตถุ 3 มิติ
a. Template Skull สาหรับแสดงกะโหลกแม่แบบ
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(ข)

b. Warping Skullสาหรับแสดงกะโหลกที่ผ่านการดัดแปลง ซึ่งจะไม่ Activate จนกว่า ผู้ใช้โปรแกรม จะ ลงมือทา
Simulation ก่อน
c. STL Obj 2 สาหรับแสดงวัตถุชิ้นที่ 2 ซึ่งทางานก็ต่อเมื่อมีการกดปุ่มเปิดภาพ STL เปิดไฟล์ภาพที่ผ่านการทา
Transform แล้ว เท่านั้น
d. PA Slide ภาพเอกซเรย์กะโหลกด้านหน้าที่ เลื่อนได้
e. Lateral Slide ภาพเอกซเรย์กะโหลกด้านข้างที่ เลื่อนได้
f. PA/LA Landmarks จุดวิเคราะห์ และ ลายเส้น trace lines บนแผ่นภาพเอกซเรย์
14. เมื่อต้องการซ่อนภาพกะโหลกแม่แบบให้คลิกไปที่
ในภาพที่ 14(ก) ซึ่งจะให้ผลดังที่แสดง
ในภาพที่ 14(ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 14: การซ่อนภาพกะโหลกแม่แบบ
15. เมื่อต้องการซ่อนภาพรังสีกะโหลกด้านหน้าให้คลิกไปที่
ดังตัวอย่างในภาพที่ 15(ก) ซึ่งจะให้ผล
ดังที่แสดงในภาพที่ 15(ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 15: การซ่อนภาพรังสีกะโหลกด้านหน้า
16. เมื่อต้องการซ่อนภาพรังสีกะโหลกด้านข้างให้คลิกไปที่
ดังตัวอย่างในภาพที่ 16(ก) ซึ่งจะให้ผล
ดังที่แสดงในภาพที่ 16(ข)
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 16: การซ่อนภาพรังสีกะโหลกด้านข้าง
17. เมื่อต้องการซ่อนจุดวิเคราะห์และลายเส้น Trace Linesบนภาพรังสีกะโหลก ด้านข้างและด้านหน้า ให้กดไปที่
ดังตัวอย่างในภาพที่ 17(ก) ซึ่งจะให้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 17(ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 17: การซ่อนจุดวิเคราะห์ ลายเส้น Trace Lines บนภาพรังสีกะโหลก ด้านข้างและด้านหน้า
18. ถ้าต้องการแสดงภาพของวัตถุสามมิติชิ้นที่ 2 ให้กดปุ่มเปิดไฟล์ STL
เสียก่อน จากนั้น ให้
เลือก Tab ชื่อ View 3D Object ซึ่งจะให้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 18(ก) ถ้าต้องการแสดงภาพวัตถุ 3 มิติ ชิ้นที่ 2ให้
คลิกไปที่
ซึ่งจะให้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 18(ข)
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 18: การแสดงภาพของวัตถุสามมิติชิ้นที่ 2

19. เมื่อต้องการซ่อนภาพวัตถุสามมิติให้คลิกไปที่
ก็
ต่อเมื่อกดปุ่ม
แสดงให้เห็นในภาพที่ 19(ข)

ดังที่แสดงในภาพที่ 19(ก) ซึ่งจะจะใช้งานได้
แล้ว ผลที่ได้จากการคลิก
จะ

(ก)
(ข)
ภาพที่ 19: การแสดงภาพของกะโหลก 3 มิติที่ผ่านการ Warped แล้ว
20. เมื่อต้องการซ่อนภาพวัตถุสามมิติชิ้นที่ 2 ให้คลิกไปที่
แสดงให้เห็นในภาพที่ 20(ข)
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ซึ่งจะให้ผล ในภาพที่ 20(ก) โดยผลที่ได้จะ

(ก)

(ข)
ภาพที่ 20: การซ่อนภาพวัตถุสามมิติชิ้นที่2

21. เมื่อต้องการคลิกกลับไปที่ Transformation of the Second Object ถ้ายังอยู่ที่ Tab ชื่อ View 3D Objects แล้วให้คลิก
ไปที่ปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 21(ก) ผลที่ได้หลังจากคลิกไปที่ Tab ชื่อTransformation 2nd Obj จะแสดงให้
เห็นในภาพที่ 21(ข) ซึ่งจะใช้แปลงวัตถุ STL ชิ้นที่ 2

(ก)

(ข)
ภาพที่ 21: การเตรียมการเพื่อแปลงวัตถุชิ้นที่ 2

22. ถ้าต้องการเลื่อนและหมุนกะโหลก 3 มิติชิ้นที่ 2 ให้ผู้ใช้โปรแกรมคลิกไปที่ Tab ชื่อTransformation 2nd Obj
เท่านั้น ถ้าต้องการเลื่อนตาแหน่งวัตถุตามแนวแกน x, y และ z Transformation ให้เลือกปุ่ม
แล้ว
เลื่อนเคอร์เซอร์แกน x
เคอร์เซอร์แกน y
และ
เคอร์เซอร์แกน z
ตามลาดับโดยภาพที่ 22(ก) เป็นภาพต้นแบบ ภาพที่ 22(ข) เป็น
ภาพกะโหลกที่เลื่อนตามแนวแกน x ส่วนภาพที่ 22(ค) เป็นภาพกะโหลกที่เลื่อนตามแนวแกน y และ ภาพที่ 22(ง)
เป็นภาพกะโหลกที่เลื่อนตามแนวแกน z ตามลาดับ
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 22: การเลื่อนกะโหลกที่เป็น วัตถุ 3 มิติชิ้นที่ 2 ตามแนวแกน
23. ถ้าต้องการหมุนตาแหน่งวัตถุตามแกน x, y และ z Transformation ให้เลือกปุ่ม
แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์
แกน x
เคอร์เซอร์แกน y
และ เคอร์เซอร์แกน z
ตามลาดับ โดยที่ ภาพที่ 23(ก) เป็นภาพต้นแบบ ภาพที่ 23(ข) เป็นภาพกะโหลก
ที่หมุนตามแกน x, ภาพที่ 23(ค) เป็นภาพกะโหลกที่หมุนตามแกน y, และ ภาพที่ 23(ง) เป็นภาพกะโหลกที่หมุน
ตามแกน z ตามลาดับ

164

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 23: การหมุนกะโหลกที่เป็น วัตถุ 3 มิติชิ้นที่ 2 ตามแนวแกนหมุน
24. เมื่อ เลื่อนและหมุนวัตถุ 3 มิติ จนเป็นที่พอใจแล้ว ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเซฟข้อมูลได้โดยการกดปุ่ม ดังตัวอย่าง
ที่
แสดงในภาพที่ 24(ก) และ ผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 24(ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 24: การเซฟวัตถุ 3 มิติชิ้นที่ 2 หลังการเลื่อนและหมุน
25. ในกรณี ที่ ใช้ TouchPad แทนเมาส์ ให้ใช้นิ้วชี้มือซ้ายกดปุ่ม เมาส์ซ้าย (บริเวณอักษร L) เพื่อหมุนภาพกะโหลก
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ศีรษะ 3 มิติ ให้ได้มุมที่สามารถแสดงภาพกะโหลกศีรษะได้ทั้ง 3 มิติ โดยภาพกะโหลกตั้งต้นพร้อมภาพเอกซเรย์
ด้านหน้าด้านข้างจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 25 (ก) เมื่อลากเมาส์จากซ้ายบนไปขวาล่างดังที่แสดงในภาพที่ 25(ข)
ผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 25(ค) ถ้าลากเมาส์จากขวาบนไปซ้ายล่างดังที่แสดงในภาพที่ 25(ง) ผลที่ได้จะแสดงใน
ภาพที่ 25 (จ) ถ้าลากเมาส์จากขวาล่างไปซ้ายล่างดังที่แสดงในภาพที่ 25(ฉ) ผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 25 (ช) และ
ถ้าลากเมาส์จากซ้ายล่างไปขวาบนดังที่แสดงในภาพที่ 25(ซ) ผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 25 (ฌ)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)
(ฌ)
ภาพที่ 25: การเลื่อนตาแหน่ง บน Touch PADเพื่อหมุนภาพ 3 มิติ
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วิธีการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน
1. เมื่อผู้ใช้โปรแกรม CephSmile ต้องการวิเคราะห์ขนาดฟันบนแบบจาลองฟัน ให้กดปุ่ม
ที่ 1(ก) ซึ่งจะให้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 1 (ข)

ดังตัวอย่างในภาพ

(ก)

(ข)
ภาพที่ 1: การเริ่มเปิดโปรแกรมวิเคราะห์ขนาดฟัน
2. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ข้อมูลภาพแบบจาลองฟัน ให้คลิกที่เมนู File | Open Dental Model หรือกดปุ่ม
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โดยที่

ผู้ใช้โปรแกรมสามารถกดปุ่มลัด Ctrl + O แทนได้ดังตัวอย่างในภาพที่ 2(ก) ซึ่งจะแสดงผลในภาพที่ 2(ข) เมื่อเลือก
ไฟล์ภาพแบบจาลองฟันได้ดังที่แสดงในภาพที่ 2(ค) แล้วผลการเลือกไฟล์ภาพแบบจาลองฟันจะแสดงให้เห็นใน
ภาพที่ 2(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 2: การเริ่มเปิดไฟล์ข้อมูลภาพแบบจาลองฟัน

3. เมื่อเปิดไฟล์ภาพแบบจาลองฟันแล้วไม่เป็นที่พอใจ หรือ เปิดไฟล์พลาด ให้เลือก เมนู File | Clear Dental Model
หรือกดปุ่ม
โดยที่ผู้ใช้โปรแกรมสามารถกดปุ่มลัด Ctrl + Q แทนได้ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 3(ก) ซึ่งผล
ทีได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 3(ข)
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 3: การล้างข้อมูลไฟล์ภาพแบบจาลองฟัน
4. เมื่อเปิดไฟล์ภาพแล้วให้กาหนด Relative Distance โดยการใช้เมาส์กาหนดบนภาพถ่ายแบบจาลองฟัน ดังตัวอย่าง
การกาหนดจุดแรกในภาพที่ 4(ก) และ จุดสุดท้ายในภาพที่ 4(ข) เมื่อกาหนดจุด ครบแล้วให้กาหนดค่าระยะทาง
Relative Distance เป็นมิลลิเมตรก่อนกดปุ่ม

ในภาพที่ 4(ค)เพื่อเริ่มวัด Arch Perimeter ในภาพที่ 4(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 4: การกาหนด Relative Distance
169

5. เมื่อกาหนด Relative Distance ให้วัด Arch Perimeters อันได้แก่ระยะ Posterior Arch Width, ระยะ Anterior Arch
Width กับ ระยะ Dental Arch Depth ของฟันบนและล่างตามลาดับโดยเริ่มที่การวัดระยะ Maxillary Posterior Arch
Width ซึ่งเป็นระยะห่างของฟันกรามบนก่อน โดยวัดจากตาแหน่งจุดตัดระหว่าง transverse fissure และ buccal
fissure ของฟันกรามบนขวาซี่แรก (ฟันซี่ที่ #16) ดังที่แสดงในภาพที่ 5 (ก) ไปตาแหน่งจุดตัดระหว่าง transverse
fissure และ buccal fissure ของฟันกรามบนซ้ายซี่แรก (ฟันซี่ที่ #26) พร้อมแสดงผล ดังที่แสดง ภาพที่ 5(ข)
ตามลาดับซึ่งในภาพจะแสดงจุด ที่เป็นไกด์ให้กาหนดตาแหน่งเพื่อการวัดระยะทาง Posterior Arch Width พร้อมมี
การลากเส้นบ่งชี้ระยะ Posterior Arch Width ด้วย

(ก)
(ข)
ภาพที่ 5: การวัดระยะความกว้างส่วนโค้งฟันช่วง Maxillary Posterior Arch Width
6. เมื่อวัดระยะ Maxillary Posterior Arch Width แล้วให้วัดระยะ Maxillary Anterior Arch Width จุดตัดระหว่าง
transverse fissure และ buccal fissure ของฟันกราม Premolar บนขวาซี่แรก (ฟันซี่ที่ #14) ดังที่แสดงในภาพที่ 6(ก)
ไปยังจุดตัดระหว่าง transverse fissure และ buccal fissure ของฟัน Premolar บนซ้ายซี่แรก (ฟันซี่ที่ #24) บนซ้าย
พร้อมแสดงผล ดังที่แสดง ภาพที่ 6(ข) ตามลาดับซึ่งในภาพจะแสดงจุด ที่เป็นไกด์ให้กาหนดตาแหน่งเพื่อการวัด
ระยะทาง Maxillary Anterior Arch Width พร้อมมีการลากเส้นบ่งชี้ระยะ Maxillary Anterior Arch Width ด้วย

(ก)
(ข)
ภาพที่ 6: การวัดระยะความกว้างส่วนโค้งฟันช่วง Maxillary Anterior Arch Width
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7. เมื่อวัดระยะ Maxillary Anterior Arch Width แล้วให้วัดระยะ Maxilla Dental Arch Depth ซึ่งเป็นระยะความลึก
โดยวัดจากตาแหน่ง ณ จุดสัมผัส (contact point) ระหว่าง ฟันตัดซี่บนขวา (ฟันซี่ที่ #11) และ ฟันตัดซี่บนซ้าย (ฟัน
ซี่ที่ #21) ให้ตั้งฉากกับแนวเส้น ที่ใช้วัดระยะ Maxillary Anterior Arch Width ดังที่แสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7: การวัดระยะความลึกส่วนโค้งฟันบน (Maxilla Dental Arch Depth)
8. เมื่อกาหนด Maxilla Dental Arch Depth แล้วให้เริ่มวัดระยะ Posterior Arch Width, ระยะ Anterior Arch Width
กับ ระยะ Dental Arch Depth ของฟันล่างตามลาดับโดยเริ่มที่การวัดระยะ Mandibular Posterior Arch Width ซึ่ง
เป็นระยะที่วัดจากปลาย mediobuccal cusp ของฟันกรามล่างขวาซี่แรก (ฟันซี่ที่ #46) ดังที่แสดงในภาพที่ 8(ก) ไป
ยังปลาย mediobuccal cusp ของฟันกรามล่างซ้ายซี่แรก (ฟันซี่ที่ #36) พร้อมแสดงผล ดังที่แสดง ภาพที่ 8(ข)
ตามลาดับซึ่งในภาพจะแสดงจุด ที่เป็นไกด์ให้กาหนดตาแหน่งเพื่อการวัดระยะทาง Posterior Arch Width พร้อมมี
การลากเส้นบ่งชี้ระยะ Posterior Arch Width ด้วย

(ก)
(ข)
ภาพที่ 8: การวัดระยะความกว้างส่วนโค้งฟันช่วง Mandibular Posterior Arch Width
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9. เมื่อวัดระยะ Mandibular Posterior Arch Width แล้วให้วัดระยะ Mandibular Anterior Arch Width ซึ่งเป็น
ระยะห่างของฟันล่างโดยวัดจากตาแหน่ง contact point ระหว่างฟัน premolar ล่างขวาซี่ที่ 1 (ฟันซี่ที่ #44) และ ฟัน
premolar ล่างขวาซี่ที่ 2 (ฟันซี่ที่ #45) ดังที่แสดงในภาพที่ 9(ก) ไปยังตาแหน่ง contact point ระหว่างฟัน premolar
ล่างซ้ายซี่ที่ 1 (ฟันซี่ที่ #34) และ ฟัน premolar ล่างซ้ายซี่ที่ 2 (ฟันซี่ที่ #35) ดังที่แสดง ภาพที่ 9(ข) ตามลาดับซึ่งใน
ภาพจะแสดงจุด ที่เป็นไกด์ให้กาหนดตาแหน่งเพื่อการวัดระยะทาง Mandibular Anterior Arch Width พร้อมมีการ
ลากเส้นบ่งชี้ระยะ Mandibular Anterior Arch Width ด้วย

(ก)

(ข)

ภาพที่ 9: การวัดระยะความกว้างส่วนโค้งฟันช่วง Mandibular Anterior Arch Width
10. เมื่อวัดระยะ Mandibular Anterior Arch Width แล้วให้วัดระยะ Mandibular Dental Arch Depth ซึ่งเป็นระยะความ
ลึกโดยวัดจากตาแหน่ง ณ จุดสัมผัส (contact point) ระหว่าง ฟันตัดซี่ล่างซ้าย (ฟันซี่ที่ #31) และ ฟันตัดซี่ล่างขวา
(ฟันซี่ที่ #41) ให้ตั้งฉากกับแนวเส้น ที่ใช้วัดระยะ Mandibular Anterior Arch Width โดยจะมีการลากเส้น
Guideline ตั้งฉากพร้อมแสดง message เตือนว่า “Dental Arch Parameter Measurements Done! Do you Want to
go to Dental Space Analysis Section?” เพื่อเตือนให้ผู้ใช้โปรแกรมว่าจะแก้ไขการวัดระยะ Dental Arch
Measurement หรือไม่ ดังที่แสดงในภาพที่ 10 (ก) ถ้ากดปุ่ม
ก็จะเริ่มขบวนการวัด ขนาดฟันแต่ละซี่
โดยมีคาเตือนว่า “Arch Permiter Measurements Done! Click Dental Measurement Button to Start Individual
Teeth Measurements!” ดังที่แสดงในภาพที่ 10(ข) แต่ถ้ากดปุ่ม
ก็จะมีการเตือนว่า “Click Erase by 1
Button or Erase All to Correct Arch Perimeter Measurements!” ซึ่งหมายถึงให้มีการลบจุดที่ใช้วัดความกว้างและ
ความสูงส่วนโค้งฟัน ทีละจุดหรือ ลบจุดที่ใช้วัด Dental Arch Perimeters อันได้แก่ความกว้างและความสูงส่วน
โค้งฟันทั้งหมดดังที่แสดงในภาพที่ 10(ค)
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 10: การวัดระยะความลึกส่วนโค้งฟันล่าง (Mandibular Dental Arch Depth)
11. เมื่อผู้ใช้โปรแกรมกดปุ่ม
และ กดปุ่ม Erase by 1
หลังวัดระยะความกว้างความสูงส่วนโค้ง
ฟัน (Dental Arch Perimeters) ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 11 (ก) แล้ว จะได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 11(ข) ถ้าผู้ใช้
โปรแกรมกดปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 11(ง)

และ กดปุ่ม Erase All
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ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 11 (ค) แล้ว จะได้ผล

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 11: การลบจุดเพื่อการวัด Dental Arch Measurements
12. เมื่อวัดค่า Arch Perimeters ครบทั้งฟันบนและฟันล่างแล้วและ กดปุ่ม
แล้ว จะได้ผลดังที่แสดงในภาพ
ที่ 12(ก) ให้เริ่มวัดขนาดฟันแต่ละซี่จาก ฟันกรามบนขวาซี่ที่ 2 (#17) หรือฟันกรามบนขวาซี่อื่นตามความเหมาะสม
จนถึงฟันกรามบนซ้ายซี่ที่ 2 (#27) หรือฟันกรามบนซ้ายซี่อื่นตามความเหมาะสม โดยเริ่มกาหนดจุด แรก ณ ฟัน
กรามซี่ในสุด ดังตัวอย่างในภาพที่ 12(ข) โดยผลการวัดขนาดฟันบนซี่แรกจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 12(ค) เมื่อ วัด
ขนาดฟันครบแล้วจะได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 12(ง)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 12: ขั้นตอนการวัดขนาดฟันบนแต่ละซี่

13. เมื่อมีการวัดขนาดฟันบนที่ผิดพลาด ผู้ใช้โปรแกรม สามารถแก้ไขได้โดยการกดปุ่ม กดปุ่ม Erase by 1
ตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 13 (ก) แล้ว จะได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 13(ข) หรือ กดปุ่ม Erase All
แสดงในภาพที่ 13 (ค) แล้วจะเข้าสู่กระบวนการแก้ไข Dental Arch ดังที่แสดงในภาพที่ 13(ง)
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ดัง

ดังตัวอย่างที่

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 13: วิธีแก้ไขการวัดขนาดฟันบน

14. เมื่อวัดขนาดฟันบนครบแล้วให้กดปุ่ม
ซึ่งจะทาให้โปรแกรมวาด ส่วนโค้งฟันบนดังตัวอย่ างที่แสดงในภาพ
ที่ 14(ก) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นกระบวนการวัดขนาดฟันล่าง สังเกตให้ดีจะพบว่า ส่วนโค้งมีแถบเส้งโค้งสีแดง สีเขียว
และ สีทอง เพื่อ เป็นตัวบ่งชี้ส่วนโค้ง ฟันแต่ละช่วง จากนั้น ให้เริ่มวัดขนาดฟันแต่ละซี่จากฟันกรามล่างขวาซี่ที่
สอง (#47) หรือฟันกรามบนขวาซีอื่นตามความเหมาะสมจนถึงฟันกรามล่างซ้ายซี่ที่สอง (#37) หรือฟันกรามล่าง
ซ้ายซี่อื่นตามความเหมาะสม โดยเริ่มกาหนดจุดแรก ณ ฟันกรามซี่ที่สอง โดยผลการวัดขนาดฟันบนซี่แรกจะ
แสดงให้เห็นในภาพที่ 14(ข) เมื่อ วัดขนาดฟันครบแล้วจะได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 14(ค) และ ผลการกดปุ่ ม
เพื่อวัดขนาดส่วนโค้งฟัน จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 14(ง)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 14: ขั้นตอนการวัดขนาดฟันล่างแต่ละซี่

15. ถ้าต้องการข้ามการวัดขนาดฟันซี่ที่ถอนออกไปหรือฟันซี่ที่ไม่ต้องการจะวัด ให้กดปุ่มเมาส์กลาง ดังตัวอย่างการ
ข้ามการวัดขนาดฟันบนก่อนการกดปุ่มเมาส์กลางในภาพที่ 15(ก) และ หลังกดปุ่มเมาส์กลางโดยที่เมาส์อยู่ใน
บริเวณที่แสดงภาพแบบจาลองฟันในภาพที่ 15(ข) ซึ่งฟันบนส่วนที่เว้นระยะจะขึ้นหัวสีเทาแทนที่จะเป็นสีบานเย็น
อย่างฟันบนที่วัดขนาดแล้ว ขณะส่วนที่ Highlight จะวิ่งไปตาแหน่งสาหรับแสดงขนาดฟันบนซี่ถัดไป ส่วนกรณี
การกดปุ่มข้ามการวัดฟันล่างก่อนการกดปุ่มเมาส์กลางสามารถแสดงในภาพที่ 15(ค) และ ภาพที่ 15(ง) สาหรับ
กรณีที่ได้กดปุ่มเมาส์กลางไปแล้วโดยที่ฟันล่างส่วนที่เว้นระยะจะขึ้นหัวสีเทาแทนที่จะเป็นสีบานเย็นอย่างฟันล่าง
ที่วัดขนาดแล้วขณะส่วนที่ Highlight จะวิ่งไปตาแหน่งสาหรับแสดงขนาดฟันล่างซี่ถัดไป
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 15: การข้ามการวัดขนาดฟัน
16. ในกรณีที่ แบบจาลองฟัน มีฟันบน/ฟันล่าง ให้วัดขนาดเพียงไม่กี่ซี่ หรือ ไม่มีความประสงค์ที่จะวัดขนาดฟันแต่ละ
ซี่ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ วาดส่วนโค้งฟัน บน /ล่าง โดยกดปุ่มเมาส์ ตัวกลางไปเรื่อยๆ จนกระทั่งโปรแกรม แสดง
ข้อความเตือนให้ผู้ใช้โปรแกรมกาหนดจุด 6 จุด เพื่อ กาหนด ขอบเขต ส่วนโค้งฟัน ช่วง Right Buffer Zone, Sum
of Incisor และ Left buffer Zone อันได้แก่จุดต่อไปนี้
a. จุดสัมผัสระหว่างฟันกรามขวาซี่แรกกับฟัน Premolar ขวาซี่ที่ 2
b. จุดสัมผัสระหว่างฟันเขี้ยวขวากับฟันตัดขวาซี่ที่ 2
c. จุดสัมผัสระหว่างฟันเขี้ยวซ้ายกับฟันตัดซ้ายซี่ที่ 2
d. จุดสัมผัสระหว่างฟันกรามซ้ายซี่แรกกับฟัน Premolar ซ้ายซี่ที่ 2
e. จุด สิ้นสุดฟันกรามขวาซี่ที่ 2
f. จุด สิ้นสุดฟันกรามซ้ายซี่ที่ 2
ตัวอย่างการเริ่มต้นวาดส่วนโค้งฟันบนโดยไม่ต้องวัดขนาดฟัน จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 16(ก) ขณะที่ตัวอย่างการ
เริ่มต้นวาดส่วนโค้งฟันล่าง โดยไม่ต้องวัดขนาดฟันจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 16(ข) ตามลาดับ
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 16: การเริ่มต้นวาดส่วนโค้งฟันโดยไม่มีการวัดขนาดฟันก่อน
(ก) กรณี การวาดส่วนโค้ง Dental Maxilla Curve โดยไม่มีการวัดขนาดฟันก่อนพร้อม Message Box
(ข) กรณี การวาดส่วนโค้ง Dental Mandibular Curve โดยไม่มีการวัดขนาดฟันก่อนพร้อม Message Box
17. เมื่อกดปุ่ม OK
ใน Message Box เพื่อวาดส่วนโค้งฟันบนที่แสดงในภาพที่ 16 (ก) แล้ว โปรแกรมจะ
เริ่มการวาดส่วนโค้งฟันบนโดยไม่วัดขนาดฟันบนก่อนซึ่งเริ่มจากการกาหนดจุดในแนวโค้งฟันบน 6 จุดได้แก่
a. จุดสัมผัสระหว่างฟันกรามขวาบนซี่แรกกับฟัน Premolar บนขวาซี่ที่ 2 ซึ่งแสดงในภาพที่ 17 (ก)
b. จุดสัมผัสระหว่างฟันเขี้ยวบนขวากับฟันตัดบนขวาซี่ที่ 2 ซึ่งแสดงในภาพที่ 17 (ข)
c. จุดสัมผัสระหว่างฟันเขี้ยวบนซ้ายกับฟันตัดบนซ้ายซี่ที่ 2 ซึ่งแสดงในภาพที่ 17 (ค)
d. จุดสัมผัสระหว่างฟันกรามซ้ายซี่แรกกับฟัน Premolar ซ้ายซี่ที่ 2 ซึ่งแสดงในภาพที่ 17 (ง)
e. จุด สิ้นสุดฟันกรามขวาซี่ที่ 2 ซึ่งแสดงในภาพที1่ 7 (จ)
f. จุด สิ้นสุดฟันกรามซ้ายซี่ที่ 2 พร้อมคาเตือนซึ่งแสดงในภาพที่ 17 (ฉ)
เมื่อกาหนดตาแหน่งครบทั้ง 6 จุดแล้วโปรแกรมจะส่งข้อความเพื่อวาดส่วนโค้งฟันบนโดยใช้ตาแหน่งDental Arch
Perimeter ดังที่แสดงในภาพที่ 17(ช) และ ผลการวาดส่วนโค้งฟันบนจะแสดงในภาพที่ 17(ซ)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)
(ซ)
ภาพที่ 17: ขั้นตอนการวาดส่วนโค้งฟันบนโดยไม่ต้องวัดขนาดฟัน
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18. เมื่อกดปุ่ม OK
ใน Message Box เพื่อวาดส่วนโค้งฟันล่างที่แสดงในภาพที่ 16 (ข) แล้วโปรแกรมจะ
เริ่มวาดส่วนโค้งฟันล่างโดยไม่มีการวัดขนาดฟันล่างก่อนโดยเริ่มจากการกาหนดจุดในแนวโค้งฟันล่าง 6 จุดได้แก่

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)
(ซ)
ภาพที่ 18: ขั้นตอนการวาดส่วนโค้งฟันล่างโดยไม่ต้องวัดขนาดฟัน
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a. จุดสัมผัสระหว่างฟันกรามล่างซี่แรกกับฟัน Premolar ล่างขวาซี่ที่ 2 ซึ่งแสดงในภาพที่ 18 (ก)
b. จุดสัมผัสระหว่างฟันเขี้ยวล่างขวากับฟันตัดล่างขวาซี่ที่ 2 ซึ่งแสดงในภาพที่ 18 (ข)
c. จุดสัมผัสระหว่างฟันเขี้ยวล่างซ้ายกับฟันตัดล่างซ้ายซี่ที่ 2 ซึ่งแสดงในภาพที่ 18 (ค)
d. จุดสัมผัสระหว่างฟันกรามล่างซ้ายซี่แรกกับPremolar ล่างซ้ายซี่ที่ 2 ซึ่งแสดงในภาพที่ 18 (ง)
e. จุด สิ้นสุดฟันกรามขวาซี่ที่ 2 ซึ่งแสดงในภาพที1่ 8 (จ)
f. จุด สิ้นสุดฟันกรามซ้ายซี่ที่ 2 พร้อมคาเตือนซึ่งแสดงในภาพที่ 18 (ฉ)
เมื่อกาหนดตาแหน่งครบ 6 จุดแล้วโปรแกรมจะส่งข้อความเพื่อวาดส่วนโค้งฟันล่างโดยใช้ตาแหน่งDental Arch
Perimeter ดังที่แสดงในภาพที่ 18(จ) และ ผลการวาดส่วนโค้งฟันล่างจะแสดงในภาพที่ 18(ฉ)
19. การแสดงผลการวิเคราะห์แบบจาลองฟันหลังการวัดขนาดฟันและวาดส่วนโค้งฟัน จะมีดังนี้ประกอบด้วย การวัด
ส่วนโค้งฟัน (Arch Perimeter) การวิเคราะห์พื้นที่การจัดเรียงฟัน (Space Analysis) และ การวิเคราะห์อัตราส่วน
แบบ บอลตัน (Bolton Analysis) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
a. Arch Perimeter ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบค่าระหว่างระยะ Intermolar Width, Intermolar Width, และ Dental
Arch Depth ในอุดมคติ (Max. Ideal, Mand.Ideal) และ ระยะ Intermolar Width, Intermolar Width, และ
Dental Arch Depth จากการวัดระยะจริง (Max.Actual, Mand.Actual) โดยที่ ค่าที่วัดได้จริงเปลี่ยนสีตามผลต่าง
ระหว่างค่าที่วัดได้จริงกับค่ามาตรฐานดังตัวอย่างในภาพที่ 19 โดยที่
i. ถ้าค่าที่วัดได้กับค่ามาตรฐานในอุดมคติ ต่างกันไม่เกิน 1 Standard Deviation ให้ ค่าที่วัดได้จะมีสีเขียว
ii. ถ้าค่าที่วัดได้กับค่ามาตรฐานในอุดมคติต่างกันไม่น้อยกว่า 1 Standard Deviation ไม่เกิน 2 Standard
Deviation ให้ ค่าที่วัดได้จริงมีสีดา
iii. ถ้าค่าที่วัดได้จริงกับค่ามาตรฐานในอุดมคติ ต่างกันเกิน 2 Standard Deviationให้ ค่าที่วัดได้จริงมีสี
บานเย็น

ภาพที่ 19: ผลการวัดระยะต่างภายในส่วนโค้งฟัน (Dental Arch Perimeter)
b. Space Analysis เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพื้นที่ ในอุดมคติ (Max. Ideal, Mand.Idea) และ
พื้นที่ซึ่งมีอยู่จริง (Max.Actual, Mand.Actual) ทั้งกรามบนกรามล่างส่วน Right Buffer Zone (ผลรวมขนาดฟัน
ความยาวส่วนโค้งฟัน ณ ฟันซี่ที่ #13,#14,#15สาหรับฟันบน และ ผลรวมขนาดฟันความยาวส่วนโค้งฟัน ณ
ฟันซี่ที่ #43,#44,#45 สาหรับฟันล่าง), Left Buffer Zone (ผลรวมขนาดฟันความยาวส่วนโค้งฟัน ณฟันซี่ที่
#23,#24,#25สาหรับฟันบน และผลรวมขนาดฟันความยาวส่วนโค้งฟัน ณ ฟันซี่ที่ #33,#34,#35 สาหรับฟัน
ล่าง) และ Sum of Incisor (ผลรวมขนาดฟันความยาวส่วนโค้งฟัน ณ ฟันซี่ที่ #22,#21#11,#12 สาหรับฟันบน
และผลรวมขนาดฟันความยาวส่วนโค้งฟัน ณณ ฟันซี่ที่ #32,#31#41,#42 ) ดังที่แสดงในภาพที่ 20โดยที่
i. กรณีที่ ผลต่างระหว่าง Right Buffer Zone กับผลรวมขนาดฟันแต่ละซี่ ในตาแหน่ง Right Buffer Zone มีค่า
เป็นบวก จะให้ค่าออกเป็นสีเขียว
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ii. กรณีที่ ผลต่างระหว่าง Right Buffer Zone กับผลรวมขนาดฟันแต่ละซี่ ในตาแหน่ง Right Buffer Zone มีค่า
เป็นลบ จะให้ค่าออกเป็นสีแดง
iii. กรณีที่ ผลต่างระหว่าง Sum of Incisor กับผลรวมขนาดฟันแต่ละซี่ ในตาแหน่ง Sum of Incisor มีค่าเป็น
บวก จะให้ค่าออกเป็นสีเขียว
iv. กรณีที่ ผลต่างระหว่าง Sum of Incisor กับผลรวมขนาดฟันแต่ละซี่ ในตาแหน่ง Sum of Incisor มีค่าเป็น
ลบ จะให้ค่าออกเป็นสีแดง
v. กรณีที่ ผลต่างระหว่าง Left Buffer Zone กับผลรวมขนาดฟันแต่ละซี่ ในตาแหน่ง Left Buffer Zone มีค่า
เป็นบวก จะให้ค่าออกเป็นสีเขียว
vi. กรณีที่ ผลต่างระหว่าง Left Buffer Zone กับผลรวมขนาดฟันแต่ละซี่ ในตาแหน่ง Left Buffer Zone มีค่า
เป็นลบ จะให้ค่าออกเป็นสีแดง

ภาพที่ 20: ผลการวัดระยะต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการจัดเรียงฟัน
c. การวิเคราะห์อัตราส่วน Bolton Analysis โดยที่ ค่าที่วัดได้จริงเปลี่ยนสีตามผลต่างระหว่างค่าที่วัดได้จริงกับค่า
มาตรฐานเหมือนกรณีการเปรียบเทียบ Arch perimeter ดังที่แสดงในภาพที่ 21 โดยการอัตราส่วนระหว่าง
ผลรวมขนาดฟันบนและ ล่าง ในช่วงการวัดต่อไปนี้ โดยที่ เมื่อใดก็ตามที่ Dmx(mm) หรือ DMd(mm) แสดง
ออกเป็นสีเขียวแสดงว่าพื้นที่ฟันในอุดมคติมีขนาดมากกว่าผลรวมขนาดฟันที่วัดได้จริง แต่ถ้าค่าผลต่างที่ได้มี
สีแดงแสดงว่าพื้ที่ฟันในอุดมคติมีขนาดน้อยกว่าผลรวมขนาดฟันที่วัดได้จริงซึ่งต้องแก้ไขโดยการตะไบฟันให้
บางหรือถอนฟันเพื่อให้ขนาดตามที่กาหนด

ภาพที่ 21: ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนฟันแบบ บอลตัน (Bolton Analysis)
i. All 12 หรือ Ratio Overall 12 (U/L) คืออัตราส่วนระหว่างผลรวม ขนาดฟันล่างต่อผลรวมขนาดฟันบนนับ
จาก ฟันกรามขวา (#16 สาหรับฟันบน, #46สาหรับฟันล่าง) ไปยังฟันกรามซ้าย (#26 สาหรับฟันบน, #36
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สาหรับฟันล่าง) ซึ่งจะมีการคานวณค่า IMx(mm) ซึ่งเป็นผลรวมขนาดฟันบน 12ซี่ในอุดมคติในหน่วย
มิลลิเมตร จากค่า Bolton Ratio สาหรับคนไทย และ ค่าฟันล่างที่วัดได้จริง กับค่า IMd(mm) ซึ่งเป็นผลรวม
ขนาดฟันล่าง 12ซี่ในอุดมคติในหน่วยมิลลิเมตร จากค่า Bolton Ratio สาหรับคนไทย และ ผลรว มขนาด
ฟัน 12 ซี่ที่วัดได้จริง และจะมีการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวัดขนาดฟันจริง โดย จะแสดงในรูป ผลต่าง
ฟันบน 12ซี่ DMx(mm)และ ผลต่างฟันล่าง 12 ซี่ DMd(mm) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
ii. Ant. 6 หรือ Ratio Anterior 6 (U/L) คืออัตราส่วนระหว่างผลรวม ขนาดฟันล่างต่อผลรวมขนาดฟันบนนับ
จาก ฟันเขี้ยวขวา (#13 สาหรับฟันบน, #43 สาหรับฟันล่าง)ไปยังฟันเขี้ยวซ้าย (#23 สาหรับฟันบน, #36
สาหรับฟันล่าง)ซึ่งจะมีการคานวณค่า IMx(mm) ซึ่งเป็นผลรวมขนาดฟันบน 6ซี่หน้าในอุดมคติในหน่วย
มิลลิเมตร จากค่า Bolton Ratio สาหรับคนไทย และ ค่าฟันล่างที่วัดได้ จริง กับค่า IMd(mm) ซึ่งเป็นผลรวม
ขนาดฟันล่าง 6ซี่หน้าในอุดมคติในหน่วยมิลลิเมตร จากค่า Bolton Ratio สาหรับคนไทย และ ผลรวม
ขนาดฟัน 6ซี่หน้าที่วัดได้จริง และจะมีการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวัดขนาดฟันจริง โดย จะแสดงในรูป
ผลต่างฟันบน 6ซี่หน้า DMx(mm)และ ผลต่างฟันล่าง 6 ซี่หน้า DMd(mm) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
iii. Post. 6 หรือ Ratio Posterior 6 (U/L) คืออัตราส่วนระหว่างผลรวม ขนาดฟันล่างต่อผลรวมขนาดฟันบน
โดยที่ผลรวมขนาดฟันบนคือฟัน #16, #15, #14, #24, #25, #26 และผลรวมขนาดฟันล่างคือฟัน #36, #35,
#34, #44, #45, #46 ซึ่งในทางปฏิบัติ อาจใช้ อัตราส่วน ระหว่าง ผลต่าง ของขนาดฟันล่าง 12 ซี่ จากกราม
ซ้ายไปกรามขวา กับ ผลรวมขนาดฟันล่าง 6 ซี่ จากเขี้ยวซ้ายไปเขี้ยวขวา ต่อ ผลต่าง ของขนาดฟันบน 12 ซี่
จากกรามซ้ายไปกรามขวา กับ ผลรวมขนาดฟันบน 6 ซี่ จากเขี้ยวซ้ายไปเขี้ยวขวา ซึ่งจะมีการคานวณค่า
IMx(mm) ซึ่งเป็นผลรวมขนาดฟันบน 6ซี่หลังในอุดมคติในหน่วยมิลลิเมตร จากค่า Bolton Ratio สาหรับ
คนไทย และ ค่าฟันล่างที่วัดได้จริง กับค่า IMd(mm) ซึ่งเป็นผลรวมขนาดฟันล่าง 6ซี่หลังในอุดมคติใน
หน่วยมิลลิเมตร จากค่า Bolton Ratio สาหรับคนไทย และ ผลรวมขนาดฟัน 6ซี่หลังที่วัดได้จริง และจะมี
การเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวัดขนาดฟันจริงซึ่งแสดงในรูป ผลต่างฟันบน 6ซี่หลัง DMx(mm)และ
ผลต่างฟันล่าง 6ซี่หลัง DMd(mm) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
20. ค่าการวิเคราะห์แบบ Bolton Analysis และ ขนาดฟันโดยเฉลี่ย จะเปลี่ยนไปตามเพศและโดยทั่วไปแล้วโปรแกรม
จะแสดงค่าเฉลี่ยขนาดฟันและ อัตราส่วนมาตรฐานของผู้ชาย ดังนั้น ถ้าต้องการแสดง ค่าเฉลี่ยขนาดฟันและ
อัตราส่วนมาตรฐานของผู้หญิงให้ เลือกเมนู Sex | Female หรือกดปุ่ม
ดังตัวอย่างในภาพที่ 22(ก) ผลที่ได้จะ
จากการเลือกค่ามาตรฐานสาหรับเพศหญิงจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 22(ข) ถ้าต้องการแสดง ค่าเฉลี่ยขนาดฟันและ
อัตราส่วนมาตรฐานของผู้ชายให้ เลือกเมนู Sex | Male หรือกดปุ่ม ดังตัวอย่างในภาพที่ 22(ค) ผลที่ได้จากการ
เลือกค่ามาตรฐานสาหรับเพศชายจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 22(ง) ซึ่งมีผลทาให้การคานวณขนาดฟันในอุดมคติ
และ ผลต่างระหว่างขนาดฟันในอุดมคติ และ ขนาดฟันที่วัดได้จริง ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 22: ผลการเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐานโดยการเลือกเพศ
21. เมื่อวัดขนาดฟันและ วาด เส้นโค้งฟันเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มกระบวนการจาลองการ จัดฟัน โดยกดปุ่ม
ตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 23(ก) โดยผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 23(ข)

(ก)

ดัง

(ข)

ภาพที่ 23: เริ่มต้นกระบวนการจาลองการจัดฟัน
22. จากนั้น ให้ เริ่มตัดฟันออกที่ละซี่ โดยการกาหนดจุดรอบคอฟันที่ เลือก โดยตัวอย่างในภาพที่ 24 จะเป็นการตัดฟัน
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ออกที่ละซี่โดยการกาหนดจุดรอบคอฟัน ทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิ กาแล้วแต่ความถนัดของผู้ใช้โปรแกรม
ภาพที่ 24(ก) แสดงการกาหนดจุดรอบคอฟันตาแหน่ง ที่ 1 ภาพที่ 24(ข) แสดงการกาหนดจุดรอบคอฟันตาแหน่ง
ที่ 2 ภาพที่ 24(ค) แสดงการกาหนดจุดรอบคอฟันตาแหน่งที่ 3 ภาพที่ 24(ง) แสดงการกาหนดจุดรอบคอฟัน
ตาแหน่งที่ 4 อย่างไรก็ดี เมื่อมีการกาหนดตาแหน่งจุดวิเคราะห์รอบคอฟัน ตามแนว เลขแปด 8 หรือเครื่องหมาย
อนันต์   โปรแกรมจะมีกลไกแก้ไขลาดับจุดให้เรียงในลักษณะตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา ได้แม้
บางครั้งอาจมีการตัดฟันเป็นรูปเลขแปด 8 หรือ เครื่องหมายอนันต์   ในบางครั้ง โดยเฉพาะ กรณีฟันตัดล่าง

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 24: เริ่มต้นกระบวนการแยกฟันออกที่ละซี่
23. ถ้าพบว่า ผลการตัดฟันแต่ละซี่ พบว่าฟันซี่สุดท้ายได้ผลออกมาไม่เป็นที่ พอใจ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ ลบฟันซี่
สุดท้ายได้โดยการกดปุ่ม

ดังตัวอย่างในภาพที่ 25(ก)โดยผลการลบฟันซี่ล่าสุดจะแสดงในภาพที่ 25 (ข) แต่ ถ้า

การตัดฟันแต่ละซี่ได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะได้ภาพฟันแต่ละซี่ที่ไม่สวย ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ กดปุ่ม
ดังตัวอย่างในภาพที่ 25(ค) โดยโปรแกรม จะแสดงข้อความเตือนว่าจะกลับ ไปแก้ไขการวัดขนาดฟันล่าง ดังที่
แสดงในภาพที่ 25(ง) ถ้าผู้ใช้โปรแกรมกดปุ่ม Yes
โปรแกรมจะพากลับไปที่ การวัดขนาดฟันล่าง
ก่อนการกดปุ่ม Done Lower
ดังที่แสดงในภาพที่ 25(จ) ถ้ากดปุ่ม No
จุดเริ่มต้นการตัดฟันออกเป็นซี่ๆ ดังที่ แสดงในภาพ
ที่ 25 (ฉ)
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โปรแกรม จะพากลับไป

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)
ภาพที่ 25: การลบฟันที่ตัดแล้วออกที่ละซี่และการลบฟันที่ตัดแล้วออกทั้งหมด
24. เมื่อตัดฟันจากแบบจาลองฟันออกทีละซี่ จนได้จานวนตามที่ต้องการ และแก้ไขผลการตัดฟันได้แล้ว จึงเริ่ม
กระบวนการเลื่อนตาแหน่งฟัน หรือ หมุนฟัน โดยคลิกไปที่ฟันซี่ที่ต้องการเลื่อนตาแหน่ง แล้ว ฟันที่เลือก จะมีการ
เรืองแสงเป็นสีเหลืองทอง ดังตัวอย่างในภาพที่ 26(ก) จากนั้น ให้เลื่อนฟันไปณ ตาแหน่งที่ต้องการ จนเมื่อได้
ตาแหน่งที่ต้องการแล้วให้คลายปุ่มเมาส์ซ้ายออก แล้ว ฟันที่เลือกจะกลับสู่สภาพเดิม ดังตัวอย่างในภาพที่ 26(ข)
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(ก)

(ข)
ภาพที2่ 6: การเลือกและเลื่อนตาแหน่งฟัน
25. ถ้าผู้ใช้โปรแกรมต้องการหมุนฟัน ให้ เลือกฟันซี่ที่จะหมุนเสียก่อนดังที่แสดงในภาพที่ 27(ก) ถ้าหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา ให้กดปุ่ม
ซึ่งจะได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 27(ข) ถ้าต้องการหมุนตามเข็มนาฬิกา ให้กดปุ่ม
จะได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 27(ค)
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ซึ่ง

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 27: การเลือกและหมุนซี่ฟันตามที่ ผู้ใช้โปรแกรมต้องการ
26. ถ้าเคลื่อนตาแหน่งฟันไม่ถูกทาง ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ โดยการกดปุ่ม
ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 28(ข)

189

ดังตัวอย่างในภาพที่ 28 (ก) และ ผลที่

(ก)

(ข)
ภาพที่ 28: การรีเซตตาแหน่งฟันเพื่อเคลื่อนตาแหน่งใหม่
27. ถ้าต้องการจาลองการเคลื่อนที่ ให้กดปุ่ม

หลังจากจัดฟันสาเร็จแล้วดังตัวอย่างในภาพที่ 29(ก) โดยเลือก ว่าจะ

จาลองการเคลื่อนที่ อย่างเร็ว หรือ ช้า ถ้าต้องการ

เคลื่อนที่เร็ว ให้กดปุ่ม
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แล้วกดปุ่ม

เพื่อเร่งความเร็ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 29(ข) ถ้าต้องการเคลื่อนที่อย่างช้าๆ ให้ กดปุ่ม
แล้วกดปุ่ม
เพื่อชลอความเร็วดังตัวอย่างในภาพที่ 29(ค) ถ้าต้องการหยุดการเคลื่อนไหว ณ ช่วงเวลาใด้ให้กดปุ่ม
ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 29(ง) ถ้าไม่ต้องการให้มีการวนซ้า ให้คลิกปุ่ม
ออกไป

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 29: วิธีจาลองการเคลื่อนที่และหมุนฟันระหว่างการจัดฟัน
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28. ถ้าต้องการซ่อน ส่วนโค้งฟันบนและ ฟันล่าง ให้กดปุ่ม
ภาพที่ 30(ข)

ดังที่แสดงในภาพที่ 30 (ก) ซึ่งจะได้ผลดังที่แสดงใน

(ก)

(ข)
ภาพที่ 30: วิธีซ่อนลายเส้นส่วนโค้งฟัน

29. ถ้าต้องการแสดงส่วนโค้งฟันบนฟันล่างที่ซ่อนไว้ ให้ กดปุ่ม
แสดงในภาพที่ 31(ข)

ดังที่แสดงในภาพที่ 31(ก) ซึ่งจะได้ผลดังที่

(ก)

(ข)
ภาพที่ 31: วิธีแสดงส่วนโค้งฟันที่ ซ้อนอยู่

30. ถ้าต้องการเซฟผลการวิเคราะห์ ให้ กดปุ่ม
เพื่อเซฟข้อมูลการวิเคราะห์แบบจาลองฟันดังที่แสดงในภาพที่
32(ก) จากนั้นให้ จะมีไดอาลอกให้เซฟข้อมูลเป็น ไดเรคทอรีดังที่แสดงในภาพที่ 32(ข) เมื่อกาหนด ชื่อไดเรคทอรี
ข้อมูลดังที่แสดงในภาพที่ 32(ค) แล้ว ผลที่ได้จากการเซฟข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาพเป็นไดเรคทอรีย่อย 3อันซึ่ง
จะแสดงในภาพที่ 32(ง)
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 32: การเซฟข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน
31. ในการเซฟข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจาลองฟันนั้น ประกอบด้วย ข้อมูลการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน ใน
ไดเรคทอรีย่อย Analysis ซึ่งแสดงให้เห็นรายละเอียดในภาพที่ 33 (ก), ไดเรคทอรีย่อย Coordinates ซึ่งแสดงให้
เห็นรายละเอียดในภาพที่ 33 (ข), และ ไดเรคทอรี Imagesย่อย ซึ่งแสดงรายละเอียด ในกรณีที่ยังไม่ทา Orthodontic
treatment simulation ดังที่แสดงในภาพที่ 33 (ค) และ ไดเรคทอรีย่อย Images ซึ่งแสดงรายละเอียด ในกรณีที่มีการ
ตัดฟันออกเป็นซี่ๆ เพื่อทา Orthodontic treatment simulation ดังที่แสดงในภาพที่ 33 (ง)
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 33: ข้อมูลภายในไดเรคทอรีย่อยที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน
32. เมื่อต้องการเปิดดูข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจาลองฟันหลังเปิดข้อมูลภาพถ่ายแสดงแบบจาลองฟันให้กดปุ่ม
ดังที่แสดงในภาพที่ 34 (ก) จากนั้นโปรแกรม จะแสดงไดอาลอกเลือกไดเรคทอรีดังที่แสดงในภาพที่ 34(ข)
เมื่อเลือกไดเรคทอรี ที่ต้องการซึ่งประกอบด้วย 3 ไดเรคทอรีย่อย อันได้แก่ Analysis, Coordinates และ Imageดังที่
แสดงในภาพที่ 34(ค) จะแสดงผลการวัดระยะทางและมุมดังที่แสดงในภาพที่ 34(ง).
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
ภาพที่ 34: เปิดดูข้อมูลแบบจาลองฟันที่ได้เซฟไว้แล้ว

33. ในกรณีที่ใช้ Laptop โดยไม่ติดตั้งเมาส์นั้น การกดปุ่ม บน TouchPad จะเป็นดั่งนี้
a. กดปุ่ม Left + Right พร้อมกัน ซึ่งหมายถึงการกดปุ่ม Touch Pad ที่มีอักษร Lเพื่อใช้แทนปุ่มเมาส์ซ้าย และ การ
กดปุ่ม Touch Pad ที่มีอักษร Rเพื่อใช้แทนปุ่ม เมาส์ขวาพร้อมกัน หรือใช้นิ้ว สองนิ้ว กดไปบน TouchPad ณ
บริเวณในวงรีสีแดงพร้อมกัน ดังที่แสดงในภาพที่ 35(ก)
b. ในกรณีที่ Laptop มีระบบ Trackpoint เช่น ThinkPad ของ Lenovo ให้ กดปุ่ม Trackpoint (ปุ่มสีแดง) แทนการ
กดปุ่มเมาส์กลางได้ ดังที่แสดงในภาพที่ 35(ข)
c. กดปุ่ม Ctrl + Left ซึ่งหมายถึงการกดปุ่มคีย์บอร์ด Ctrl และ ปุ่ม TouchPad ซ้ายเพื่อใช้แทนปุ่มเมาส์ซ้าย
d. ในกรณีที่ใช้ Laptop ของ ASUS ให้ กดปุ่ม Shift + Left ซึ่งหมายถึงการกดปุ่มคีย์บอร์ด Shift และ ปุ่ม
TouchPad ซ้ายเพื่อใช้แทนปุ่มเมาส์ซ้าย
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 35: ตัวอย่างการคลิกปุ่ม Middle Mouse Button โดยไม่ใช้ เมาส์

196

การแสดงผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะแบบต่างๆ
1. เมื่อ ผู้ใช้งานโมดุล Result 79-Point Lateral Analysis ต้องการ ให้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ ผล ให้กดปุ่ม
ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 1(ก) และ ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 1(ข) โดยที่ สี จะเปลี่ยนไปตามความแตกต่างระหว่า
ค่ามาตรฐานและค่าที่วัดได้จริง เมื่อเทียบกับค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 1: การเริ่มใช้งานโมดุล วิเคราะห์ผล จากจุดวิเคราะห์ด้านข้าง 79 จุด
2. เมื่อผู้ใช้โปรแกรมต้องการจะพิมพ์ผลการวิเคราะห์จากจุดวิเคราะห์ด้านข้าง 79 จุดโดยการกดปุ่ม
ในภาพที่ 2(ก) ผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 2(ข)

(ก)

ดัง ที่แสดง

(ข)
ภาพที่ 2: การพิมพ์ผลการวิเคราะห์ด้านข้างแบบ 79 จุด

3. เมื่อต้องการเซฟข้อมูล ให้กดปุ่ม
ดังตัวอย่างในภาพที่ 3(ก) ซึ่งจะมีไดอาล็อกให้เซฟเป็น Text file ดังที่แสดง
ในภาพที่ 3(ข) อย่างไรก็ตาม ถ้า ได้เซฟไฟล์แล้วและได้เซฟไฟล์ทับ ดังตัวอย่างในภาพที่ 3(ค) ก็จะได้คาเตือน ดังที่
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แสดงในภาพที่ 3(ง) ถ้ากดปุ่ม

จะมีการเซฟข้อมูลทับของเก่า ถ้ากดปุ่ม

ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 3: การเซฟข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลจากจุดวิเคราะห์ด้านข้าง 79 จุด
4. เมื่อผู้ใช้งานโมดุล Result 42-Point Lateral Analysis ต้องการ ให้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ ผล ให้กดปุ่ม
ตัวอย่างในภาพที่ 4(ก) และ ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 4(ข)
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ดัง

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4: การเริ่มใช้งานโมดุล วิเคราะห์ผล จากจุดวิเคราะห์ด้านข้าง 42 จุด
5. เมื่อผู้ใช้โปรแกรมต้องการจะพิมพ์ผลการวิเคราะห์จากจุดวิเคราะห์ด้านข้าง 42 จุดการกดปุ่ม
ภาพที่ 5(ก) ผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 5(ข)

ดัง ที่แสดงใน

(ก)
(ข)
ภาพที่ 5: การพิมพ์ผลการวิเคราะห์ แบบ 42-Point Lateral Analysis
6. เมื่อต้องการเซฟข้อมูล ให้กดปุ่ม
ดังตัวอย่างในภาพที่ 6(ก) ซึ่งจะมีไดอาล็อกให้เซฟเป็น Text file ดังที่แสดง
ในภาพที่ 6(ข) อย่างไรก็ตาม ถ้า ได้เซฟไฟล์แล้วและได้เซฟไฟล์ทับ ดังตัวอย่างในภาพที่ 6(ค) ก็จะได้คาเตือน ดังที่
แสดงในภาพที่ 6(ง) ถ้ากดปุ่ม
อะไรเกิดขึ้น

จะมีการเซฟข้อมูลทับของเก่า ถ้ากดปุ่ม
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ก็จะไม่มี

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 6: การเซฟข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลจุดวิเคราะห์ด้านข้าง 42 จุด
7. เมื่อเมื่อผู้ใช้งานโมดุล Posterior Anterior Analysis ต้องการให้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ผล ให้กดปุ่ม
ตัวอย่างในภาพที่ 7(ก) และ ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 7(ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 7: การเริ่มใช้งานโมดุล วิเคราะห์ผล จากจุดวิเคราะห์ด้านหน้า 57 จุด
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ดัง

8. เมื่อต้องการเซฟข้อมูล ให้กดปุ่ม
ดังตัวอย่างในภาพที่ 8(ก) ซึ่งจะมีไดอาล็อกให้เซฟเป็น Text file ดังที่แสดง
ในภาพที่ 8(ข) อย่างไรก็ตาม ถ้า ได้เซฟไฟล์แล้วและได้เซฟไฟล์ทับ ดังตัวอย่างในภาพที่ 8(ค) ก็จะได้คาเตือน ดังที่
แสดงในภาพที่ 8(ง) ถ้ากดปุ่ม
อะไรเกิดขึ้น

จะมีการเซฟข้อมูลทับของเก่า ถ้ากดปุ่ม

(ก)

ก็จะไม่มี

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 8: การเซฟข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลจุดวิเคราะห์ด้านข้าง 42 จุด
9. เมื่อผู้ใช้โปรแกรมต้องการจะพิมพ์ผลการวิเคราะห์จากจุดวิเคราะห์ด้านหน้า 57 จุดการกดปุ่ม
ภาพที่ 9(ก) ผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 9(ข)
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ดังที่แสดงใน

(ก)
(ข)
ภาพที่ 9: การพิมพ์ผลการวิเคราะห์จากจุดวิเคราะห์ด้านหน้า 57 จุด
10. เมื่อผู้ใช้งานโมดุล Model Analysis ต้องการให้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แบบจาลองฟันให้กดปุ่ม
ในภาพที่ 10(ก) และ ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 10(ข)

ดังตัวอย่าง

(ก)
(ข)
ภาพที่ 10: การเริ่มใช้งานโมดุล วิเคราะห์ผลจากแบบจาลองฟัน
11. เมื่อต้องการเซฟข้อมูลให้กดปุ่ม
ดังตัวอย่างในภาพที่ 11(ก) ซึ่งจะมีไดอาล็อกให้เซฟเป็น Text file ดังที่แสดง
ในภาพที่ 11(ข) อย่างไรก็ตาม ถ้า ได้เซฟไฟล์แล้วและได้เซฟไฟล์ทับ ดังตัวอย่างในภาพที่ 11(ค) ก็จะได้คาเตือน
ดังที่แสดงในภาพที่ 11(ง) ถ้ากดปุ่ม
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

จะมีการเซฟข้อมูลทับของเก่า ถ้ากดปุ่ม
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ก็จะ

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 11: การเซฟข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลจากแบบจาลองฟัน
12. เมื่อผู้ใช้โปรแกรมต้องการจะพิมพ์ผลการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน โดยการกดปุ่ม
แสดงในภาพที่ 12(ก) ผลที่ได้จะแสดงในภาพที่ 12(ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 12: การพิมพ์ผลการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน
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ดังที่

การใช้กลไก Drag Drop เพื่อ Upload ภาพขึ้นมา
1. เมื่อ ผู้ใช้โปรแกรม ประสงค์จะโหลด ข้อมูลภาพลงไปพร้อมกันทั้งชุด ให้กดปุ่ม DragDrop Images ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 1(ก) ซึ่งผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 1(ข)

(ก)

(ข)
ภาพที่ 1: การเปิดกลไกโหลดภาพด้วยวิธี Drag Drop

2. เมื่อ ค้นไปที่ ไดเรคตอรีข้อมูลภาพที่ ต้องการ ได้แล้ว ผลที่ได้ก่อนการทา Drag Drop ข้อมูล จะแสดงให้เห็นใน
ภาพที่ 2(ก) และ เมื่อ ลากข้อมูลภาพแล้ว

(ก)

(ข)
ภาพที่ 2: การเริ่มกลไกโหลดภาพด้วยวิธี Drag Drop

3. ในกรณีที่ เลือกภาพแบบจาลองฟันที่มีทั้งฟันบนฟันล่างเมื่อมีการกดปุ่ม
ในภาพที่ 3(ก) และ 3(ข) ผลการ
โหลดภาพใบหน้าและภาพเอกซเรย์ด้านข้างจะแสดงในภาพที่ 3(ค), และ ผลที่ได้จาก การโหลดภาพใบหน้าและ
ภาพเอกซเรย์ด้านหน้าจะแสดงในภาพที่ 3 (ง) และ ภาพที่ 3(จ) ในกรณีที่แสดงข้อมูลผู้ป่วยและแพทย์ และภาพ
แบบจาลองฟันในภาพที่ 3(ฉ)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)
ภาพที่ 3: กลไกการโหลดข้อมูลภาพ กรณี โหลดภาพแบบจาลองฟัน ลงในช่อง Dental Model Photo
4. ในกรณีที่ โหลดไฟล์ แบบจาลองฟัน หรือ ภาพช่องปาก แยกกัน ดังที่แสดงในภาพที่ 4 (ก) โปรแกรมจะแสดงคา
เตือนว่าไม่ต้องโหลดภาพอีกดังที่แสดงในภาพที่ 4(ข) ขณะที่ ผลที่ได้จากการโหลดภาพใบหน้าและภาพเอกซเรย์
ด้านข้างจะแสดงในภาพที่ 4(ค), และ ผลที่ได้จากการโหลดภาพใบหน้าและภาพเอกซเรย์ด้านหน้าจะแสดงให้เห็น
ในภาพที่ 4 (ง) และผลการโหลดแบบจาลองฟันจะแสดงในภาพที่ 4(จ)
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(ก)

(ข)

(ง)

(จ)

(จ)

(ฉ)

ภาพที่ 4: การเริ่มกลไกการเย็บภาพทั้ง 2 เข้าด้วยกัน
5. ในกรณีที่ โหลดไฟล์ แบบจาลองฟันที่ มีทั้ง ส่วน Maxilla และ Mandibular ในภาพเดียวในช่อง Mandibular
Photo ดังที่แสดงในภาพที่ 5(ก) โปรแกรมจะเตือนว่าไม่ต้องโหลดภาพอีกดังที่แสดงในภาพที่ 5(ข) ขณะที่ ผลการ
โหลดภาพใบหน้าและภาพเอกซเรย์ด้านข้างจะแสดงในภาพที่ 5(ค), และ ผลที่ได้จากการโหลดภาพใบหน้าและ
ภาพเอกซเรย์ด้านหน้าจะแสดงให้เห็นในภาพที่ 5 (ง) และผลการโหลดแบบจาลองฟันจะแสดงในภาพที่ 5(จ)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)
ภาพที่ 5: กลไกการโหลดข้อมูลภาพ กรณี โหลดภาพแบบจาลองฟัน ลงในช่อง Mandibular Photo
6. ในกรณีที่ โหลดไฟล์ แบบจาลองฟันในช่อง Maxilla Photo และ Mandibular Photo โดยที่แบบจาลองที่ มีครบอยู่ที่
ช่อง Maxilla Photo ดังที่แสดงในภาพที่ 6 (ก) โปรแกรมจะแสดงคาเตือนให้เลือกว่าจะแสดงภาพแบบจาลองฟัน
ชิ้นไหน ดังที่แสดงในภาพที่ 6(ข) ถ้าเลือกแบบจาลองฟันที่มีครบในช่อง Maxilla Photo ดังที่แสดงในภาพที่ 6(ค)
ผลที่ได้จากการโหลดภาพแบบจาลองฟันจะแสดงในภาพที่ 6(ง) แต่ถ้าเลือกแบบจาลองฟันที่ขาดในภาพที่ 6(จ) ผล
ที่ได้จะแสดงในภาพที่ 6(ฉ)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)
ภาพที่ 6: การโหลดภาพกรณีโหลดภาพแบบจาลองฟันที่มีในช่อง Maxilla Photo และ Mandibular Photo แบบแรก
7. ในกรณีที่ โหลดไฟล์ แบบจาลองฟันในช่ อง Maxilla Photo และ Mandibular Photo โดยที่แบบจาลองที่ มีครบ อยู่
ที่ ช่อง Mndibular Photo ที่แสดงในภาพที่ 7(ก) โปรแกรมจะแสดงคาเตือนให้เลือกว่าจะแสดงภาพแบบจาลองฟัน
ชิ้นไหน ที่แสดงในภาพที่ 7(ข) ถ้าเลือกแบบจาลองฟันที่ขาดในช่อง Maxilla Photo ที่แสดงในภาพที่ 7(ค) ผลที่ได้
จะแสดงในภาพที่ 7(ง) แต่ถ้าเลือกแบบจาลองฟันที่มีครบในช่อง Mandibular Photo ที่แสดงในภาพที่ 7(จ) ผลที่ได้
จากการโหลดภาพแบบจาลองฟันจะแสดงในภาพที่ 7(ฉ)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)
ภาพที่ 7: การโหลดภาพกรณีโหลดภาพแบบจาลองฟันที่มีในช่อง Maxilla Photo และ Mandibular Photo แบบที2่
8. อย่างไรก็ตาม โหลดภาพฟันบนหรือฟันล่าง แทนที่จะเป็นภาพแบบจาลองฟันที่มีทั้งฟันบนล่างลงในช่อง Dental
Model Photo ดังที่แสดงในภาพที่ 8(ก) ถึง 8(ง) โปรแกรมจะไม่โหลดภาพให้ ดังที่แสดงในภาพที่ 8(จ)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
ภาพที่ 8: การโหลดภาพฟันบนหรือฟันล่างลงช่อง Dental Model Photo แทนที่จะเป็นแบบจาลองที่มีทั้งฟันบนฟันล่าง
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ภาคผนวก ก
หมายเหตุ :
CephSmile ในส่วนของการจาลองใบหน้าหลังการจัดฟัน นั้น ทันตแพทย์ผู้ใช้โปรแกรม CephSmile เป็นผู้
กาหนดว่า จะเลื่อนตาแหน่งฟันและกรามไปมากน้อยเท่าใดซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทันตแพทย์ผู้ให้บริการจัดฟัน
เท่านั้น ทางผู้พัฒนาโปรแกรม CephSmile ไม่ขอรับประกันว่า ใบหน้าที่โปรแกรม CephSmile ได้จาลองให้นั้น ผู้ที่เข้า
รับการจัดฟัน จะมีใบหน้าเช่นเดียวกับที่ได้จาลองไว้ เนื่องจากอาจจะมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น อายุของ
คนไข้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อายุ ที่วัดจากการเจริญเติบโตของกระดูกข้อมือ และ กระดูก ลักษณะทางกายภาพ
ของคนไข้ อ้วนขึ้น ผอมลง หรือมีสิว ตกกระ เป็นต้น ดังนั้น ภาพที่จาลองใบหน้าหลังการจัดฟัน เป็นแต่เพียง การ
ประมาณการณ์เท่านั้น โดยหลักการที่ใช้ในการประมาณ ได้เก็บรวบรวมมาจากหลักการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ และ
หลักการทางสถิติ ที่ทางคณะทันตแพทยศาส ตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เก็บสถิติ การเปลี่ยนแปลงใบหน้าของคนไข้
ที่มาเข้ารับการรักษา จานวนหนึ่งเท่านั้น
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ภาคผนวก ข
ผู้พัฒนา Software และ เขียน Manual
1. ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2. นายวิศรุต
พลสิทธิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น
1. รศ.สุรชัย
เดชคุณากร
2. รศ.วรรณา
สุชาโต
3. รศ.นิวัต
อนุวงศ์นุเคราะห์
4. ดร.พีรพงศ์
สันติวงศ์

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
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คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคผนวก ค: คาถามที่ถามกันบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรมวางแผนกสารจัดฟันเซฟสไมล์เวอร์ชันสอง
1. หมวดทั่วไป
ถาม: โปรแกรมเซฟสมายล์มีหน้าที่ทาอะไร?
ตอบ: โปรแกรม เซฟสมายล์เป็นโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ภาพรังสีทางทันตกรรม โดยจะมีการวาดลายเส้นโครงหน้าทั้ง
ส่วนเนื้อเยื่ออ่อน และ กระดูกใน ภาพรังสี โดยการกาหนดจุดวิเคราะห์ เพื่อวางแผนเพื่อการจัดฟัน และ มี กลไกการ
จาลองใบหน้าหลังการจัดฟัน โดยใช้ข้อมูลลายเส้นบนภาพรังสีด้วย นอกจากนี้ โปรแกรม เซฟสไมล์ ยังสามารถนา
ข้อมูลลายเส้นและจุดวิเคราะห์จากภาพรังสีด้านหน้าและด้านข้าง มาแปลงภาพกะโหลกศีรษะ 3 มิติ ต้นแบบ ให้มี
ลักษณะใกล้เคียงกับภาพกะโหลก 3 มิติจากเครื่องซีทีด้วย
ถาม: ข้อกาหนด เครื่องมือ (Equipment Requirements) ในกรณีที่จะติดตั้งโปแกรมเซฟสไมล์ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
ตอบ: ข้อกาหนดเครื่องมือ (Equipment Requirements) ในกรณีที่จะติดตั้งโปแกรมเซฟสไมล์ จะมีลักษณะตามตาราง
ต่อไปนี้
ข้อกาหนด เครื่องมือ
(Equipment Requirements)

มาตรฐานขั้นต่า
(Miniumum Requirements)

มาตรฐานที่รับรองให้ใช้
(Reccommended Requirements)

ตัวประมวลผล (Processor):

Intel ® PentiumTM IV 2 GHz หรือ
เทียบเท่า

Intel ® Core IITM 3GHz หรือ
เทียบเท่า

หน่วยความจาเครื่องคอมพิวเตอร์
(RAM):

1GB

2GB ขึ้นไป

หน่วยความจาวิดิโอการ์ด(Video
RAM):

256M

512M ขึ้นไป

ความคมชัดของ จอ(Monitor
Resolution):

1024 x 768 pixels

1280 x 1024 pixels

พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ สาหรับข้อมูลผู้ป่วย
(HDD ):

60 GB

120 GB

ถาม: ในการ Install โปรแกรม CephSmile ที่มี Hardlock นั้น มีขั้นตอนอย่างไร?
ตอบ: ให้ตรวจสอบว่าได้ Install โปรแกรม Hardlock Reader เวอร์ชันเก่าหรือไม่ ถ้ามี ให้ ลบโปรแกรม Hardlock
Reader ตัวเก่าออกไปก่อน หรือใช้โปรแกรมช่วย Uninstall โปรแกรม Hardlock reader ที่ต้องขึ้นกับ
ระบลบปฏิบัติการว่าเป็นระบบปฏิบัติการ 32 บิต หรือ 64 บิต จากนั้นจึงคอยInstall โปรแกรม Hardlock Reader
เวอร์ชันใหม่แล้วตามด้วย โปรแกรม CephSmile
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ถาม: โปรแกรม CephSmile สามารถต่อพ่วงเข้ากับ Hardware เช่น Tablet เพื่อวาดลายเส้นที่วาดบนภาพรังสีกะโหลก
ศีรษะ ของ WACOM เครื่องสแกนแผ่นฟิล์มเอกซเรย์, หรือ เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ดิจิตอลได้โดยตรง หรือ ไม่ ?
ตอบ: ไม่ได้ กรณีภาพเอกซเรย์จากเครื่องสแกนแผ่นฟิล์มเอกซเรย์หรือ เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ดิจิตอล จะต้องเซฟลง
เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน ส่วนกรณีข้อมูลลายเส้นที่วาดบนภาพรังสีกะโหลกศีรษะจาก Tablet เช่นของ Wacom นั้น ทา
ไม่ได้
ถาม: ในการโหลดข้อมูล ผ่าน กลไก Drag Drop นั้นทาอย่างไร
ตอบ: ให้โหลดภาพเอกซเรย์ด้านข้าง ที่ ช่อง Lateral View โหลดภาพถ่ายใบหน้าด้านข้าง ที่ ช่อง Profile Photo
ให้โหลดภาพเอกซเรย์ด้านหน้าที่ ช่อง PA View โหลดภาพถ่ายใบหน้าด้านหน้า ที่ ช่อง Frontal Photo
ส่วนกรณี โหลดภาพแบบจาลองฟัน ถ้าแยก บนล่าง ให้ โหลด แบบจาลองฟันซีกบนที่ ช่อง Maxillary Photo และ
โหลดฟันล่างที่ช่อง Mandibular Photo แต่ถ้ามี ทั้งชุดฟันบนฟันล่าง ให้โหลดที่ ช่อง Dental Model Photo แทน
2. หมวดเกี่ยวกับข้อมูลภาพ และ จุดภาพเพื่อการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ
ถาม: ข้อมูลภาพชนิดใด ที่ จะใช้กับโปรแกรมเซฟสไมล์?
ตอบ: ภาพที่ใช้กับโปรแกรมวางแผนการจัดฟัน เซฟสไมล์ สามารถจาแนกได้ดังตารางต่อไปนี:้
ชนิดภาพ

รูปแบบภาพ

ภาพรังสี กะโหลกศีรษะใบหน้า ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง JPEG หรือ BITMAP ขนาด 8 บิต, 24 บิตและ 32 บิต
ภาพถ่ายใบหน้าด้านหน้า ด้านข้าง

JPEG หรือ BITMAP ขนาด 24 บิต

ภาพแบบจาลองฟัน

JPEG หรือ BITMAP ขนาด 24 บิต

ถาม: การกาหนดจุดเพื่อวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง จะต้องกาหนดกันกี่จุด?
ตอบ: 79 จุด หรือ 42 จุดสาหรับการวิเคราะห์กะโหลกศีรษใบหน้าด้านข้าง และ 57 จุดสาหรับการวิเคราะห์กะโหลก
ศีรษะ ใบหน้าด้านหน้า
ถาม: โปรแกรม CephSmile สามารถรับข้อมูล จากการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมวางแผนการจัดฟันชนิดอื่นหรือไม่?
ตอบ: ได้แต่เฉพาะ ข้อมูลภาพ ที่ เป็น ไฟล์ JPEG หรือ ไฟล์ BITMAP ตามที่กาหนดไว้ นอกนั้นไม่ได้
ถาม: การเตรียมข้อมูลภาพ รังสีด้านหน้าและด้านข้าง ควรเตรียมเช่นไรถึงจะได้ผลดี?
ตอบ: กรณีภาพ รังสีด้านข้างควรให้ด้านกว้างใหญ่กว่า ด้านสูง และ กรณี ภาพรังสีด้านหน้า ควรทาให้ด้านสูงใหญ่กว่า
ด้านกว้าง
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3. หมวดการวิเคราะห์ กะโหลกศีรษะด้านข้าง
ถาม: การวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านข้าง แบบ 79 จุด และ 42 จุด จะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
ตอบ: ผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านข้างแบบ 79 จุด และ 42 จุด นั้นต่างกันดังที่จะเปรียบเที่ยบให้เห็นในตาราง
โดยที่ O แสดงว่ามี และ X แสดงว่าไม่มี
การวิเคราะห์กะโหลกศีรษะด้านข้าง

แบบ 79 จุด

แบบ 42 จุด

Mahidol Analysis

O

X

Down Analysis

O

O

Steiner Analysis

O

O

Tweed Analysis

O

O

Jarabak Analysis

O

O

Rickett Analysis

O

X

McNamara Analysis

O

O

Harvold Analysis

O

O

ABO Analysis

O

X

Chula Analysis

O

X

Chiang Mai Analysis

O

X

Songkla Analysis

O

X

Songkla Orthognathic Analysis

O

X

Khon Kaen Analysis

O

X

Sassouni Archial Analysis

X

O

ถาม: การวิเคราะห์ แบบ Sassouni Archial Analysis นั้น จาเป็น ต้องกาหนดจุดวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือไม่
ตอบ: จาเป็นต้องกาหนดจุดวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก 11 จุดจากที่กาหนดไว้แล้ว 42 จุด เพราะ จุดวิเคราะห์บางจุด เป็น
จุดสาคัญที่ใช้คานวณหาพิกัดจุดศูนย์กลางเพื่อวาด ส่วนโค้ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ แบบ Sassouni Archial Analysis
ถาม: ผู้ใช้สามารถเซฟข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ Sassouni Archial Analysis ได้หรือไม่
ตอบ: ไม่ได้ ผู้ใช้ต้องพิมพ์ผลการวิเคราะห์ออกมา
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ถาม: ในการกาหนดตาแหน่งจุดวิเคราะห์ เพื่อการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะและการวิเคราะห์แบบจาลองฟันนั้นจะ
กาหนดจุดได้ตามใจชอบได้หรื่อไม่
ตอบ: ไม่ได้ จะต้องทาตามลาดับขั้นตอนทีก่ าหนด จะลัดขั้นตอนไปไม่ได้
ถาม: ในการวัดระยะตั้งฉากควรกาหนดอย่างไรบ้าง
ตอบ: ให้กาหนดจุดที่ 1 และ 2 เป็นฐานรองรับแล้วกาหนดจุดที่ 3 เป็นจุด ที่จะมีการวัดระยะ ตั้งฉาก
ถาม: การวัดมุมแบบ 3 จุด ควรกาหนดจุดอย่างไรบ้าง
ตอบ: กาหนดจุดที่ 1 ณ ตาแหน่งมุมที่จะวัด และ กาหนด จุด ที่ 2 และ จุด ที่ 3 ณ จุดที่จะเป็นแขนของมุม โดยที่ การ
กาหนดระยะทางต้องผ่านการทา Normalize ด้วย ระยะสัมพัทธ์ (Relative Distance) แล้ว
ถาม: การวัดมุมแบบ 4 จุด ควรกาหนดจุดอย่างไรบ้าง
ตอบ: กาหนด จุด ที่ 1 และ 2 เป็น แขนที่ 1ของมุม ที่จะวัด และ จุดที่ 3 และ 4 เป็นที่ 2 ของ มุมที่จะวัด
ถาม: ในการ Normalize แผ่นภาพรังสีทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ก่อนใส่ค่า Relative Distanceจะทาอย่างไรจึงจะแน่ใจ
ได้ว่าค่าที่ได้จากการคานวณไม่ผิดไปจากการวัดด้วยมือ?
ตอบ: ให้เลือกวัดตรงบริเวณที่เป็นสเกล หรือ บริเวณที่ ทราบระยะทางได้แน่ชัด จึงจะ Normalize ได้ผลเป็นที่พอใจ
ถ้าเป็นภาพด้านข้างให้เลือก บริเวณที่เป็นสเกล ถ้าหาสเกลไม่ได้จริงๆ ให้ ใช้ความสูงของตัวอักษร “R” ก็ใช้ได้
เหมือนกัน ในกรณีกาวิเคราะห์ภาพใบหน้าด้านหน้า การ Normalize แผ่นภาพรังสีด้านหน้า ถ้าหาที้ง ตังอักษร และ
สเกลไม่ได้ จริงๆ ให้ หาจากป้ายชื่อ ผู้ป่วยก็ได้ผลดีเหมือนกัน
ถาม: ในการแสดงผลการวิเคราะห์ นั้น นอกจากที่ แสดง พร้อมลายเส้นบนจอแล้ว ยังสามารถแสดงเป็นอย่างอื่นได้
หรือเปล่า?
ตอบ: แสดงเป็นอย่างอื่นได้ โดยการแสดงออกมาเป็นแท่ง Polygraph ที่แสดง ผลต่างระหว่างค่าการวัดที่ได้กับค่า
มาตรฐาน ในหน่วยค่าความเบี่ยงเบน (Standard Diviation) รวมถึงข้อมูลที่มีมีการ Check ใน CheckBox ด้วย การ
แสดงผลเช่นนี้สามารถแสดงได้โดยการกดปุ่ม ที่มีรูปขอภาพและ หมายเลข ส่วนกรณี วิเคราะ ห์ด้านหน้า ข้อมูลที่ได้
จะเป็นผลต่างระยะทาง เพราะ ไม่มี ค่ามาตรฐานและต่าความเบี่ยงเบน
4. หมวดการวิเคราะห์ กะโหลกศีรษะด้านหน้า
ถาม: ผลการวิเคราะห์ ภาพใบหน้าด้านหน้า จะมีลักษณะอย่างไร?
ตอบ: ผลการวิเคราะห์ ภาพใบหน้าด้านหน้า จะเป็นการวิเคราะห์ความสมมาตร ซึ่งมี 9 ประเภท 16 รายการว่า หน้า
เอียงไปด้านซ้ายหรือ ด้านขวามากกว่ากัน ถ้าเอียงไปด้านขวา ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ จะเป็นบวกและ ตัวเลขเป็นสี
เขียว และ ถ้าเอียงไปด้านซ้าย ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ จะเป็นลบและมีสีบายเย็น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ เส้นดิ่งอ้างอิงที่
เลือกใช้ ซึ่งมี ให้เลือก 2 แบบ อันได้แก่
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1. เส้นตั้งฉากกับระนาบ Z ณ ตาแหน่ง Cg (Cg perpendicular to Z Plane)
2. เส้นดิ่งหว่างจุดกึ่งกลาง ระนาบ Z กับจุด ANS (Middle point of Z-Plane to ANS)
ถาม: การวิเคราะห์ความสมมาตร ซึ่งมี 9 ประเภท 16 รายการ มีอะไรบ้าง?
ตอบ: การวิเคราะห์ความสมมาตร ซึ่งมี 9 ประเภท 16 รายการ สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
ประเภทการวัดระยะเพื่อวิเคราะห์ความสมมาตร
Cranial Base Vertical

การวัดระยะเพื่อวิเคราะห์ความสมมาตร
Lo-oL (LO to MSR)
ZF-FZ (Z to MSR - ZF)
Zg-Gz (ZA to MSR–Zg).

Cranial Base Horizontal

Z Distance
ZA Distance

Maxillary Vertical

J-J (J to MSR)

Maxillary Horizontal

J Distance

Mandibular Vertical

Ag-Ga (Ag to MSR)
CoL-CoR (Co to MSR)

Mandibular Vertical

Ag Distance
Co Distance
Chin (the distance of the Chin)

Peerpendicular Distance from the Midline to Midline
(Dental)

right maxillary incisor to left maxillary incisor to
Midline (Rt 11-21)
right mandibular incisor to left mandibular incisor to
Midline (Rt 31-41)

Dental Height

J Point to the Buccal for the first left and right maxillary
molar (J – A6L, J-A6R)

Occlusal Plane Distance

Cann Occlusal Plane (Cann Occl Pl)
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ถาม: ในการวิเคราะห์ภาพใบหน้าด้านหน้า จะมีการเซฟข้อมูลเป็น ไดเรคทอรีเหมือนกรณี การวิเคราะห์ภาพใบหน้า
ด้านข้างที่มีการเซฟข้อมูลการวิเคราะห์กะโหลกด้านข้างหรือไม่?
ตอบ: ไม่มี มีแต่การเซฟ ข้อมูลจุดวิเคราะห์ ภาพกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านหน้า เพื่อเปิดใหม่ในคราวต่อไป
5. หมวด Superimposition และ Superreport
ถาม: ในการทา Supereimposition สามารถทาได้ กี่แบบ และ กี่ช่วงเวลา
ตอบ: การทา Supereimposition นั้นแสดงได้ 2 แบบ คือแบบที่เห็นลายเส้น เต็ม กับ แบบที่แยกลายเส้นแสดง กรามบน
(Maxilla) และ กรามล่าง (Mandible) ส่วนช่วงเวลาทา Superimposition มี 3 ช่วง คือ Pre analysis, During Analysis
และ Post Analysis
ถาม: ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพ กะโหลกศีรษะใบหน้าเพื่อการทา Superimpositionจะเก็บในรูปแบบใดบ้าง?
ตอบ: เก็บข้อมูล เป็น ไดเรคทอรีซึ่งประกอบด้วยไดเรคตอรีย่อย 3 ชุดได้แก่
1. Analysis สาหรับการเก็บข้อมูลที่ได้จากการคานวณ Cephalometric Analysis แบบ 79 จุดมี 14 รายการ
2. Coordinates สาหรับเก็บข้อมูลตาแหน่งพิกัดจุดวิเคราะห์ ทั้ง 79 จุด และ พิกัด ลายเส้นที่วาดบนภาพรังสี
กะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้าง และ พิกัด 4 คู่ที่ใช้ในการ ซ้อนทับภาพรังสีกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้าง
3. Images สาหรับเก็บข้อมูลภาพ รังสี, ภาพรังสีที่ผ่านการทา Local Contrast Enhancement ภาพถ่ายใบหน้า
ด้านข้างต้นฉบับและ ภาพถ่ายใบหน้าด้านข้างที่ผ่านการ Overlay กับรังสีกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้างแล้ว
6. หมวดการจาลองใบหน้าหลังการจัดฟัน
ถาม: ในการจาลอลใบหน้าหลังการจัดฟัน ทาได้กี่แบบ?
ตอบ: 4 แบบอันได้แก่
1.
2.
3.
4.

Orthodontic Treatment Class II
Orthodontic Treatment Class III
Orthognathic Treatment Simulation Class II
Orthognathic Treatment Simulation Class III

ถาม: ในการจาลองใบหน้าหลังการจัดฟันนั้น จาลองได้ในทิศทางไหน
ตอบ: จาลองได้ในทิศทางการเคลื่อนที่ในแนวนอน โดยการเลื่อนเข้าเลื่อนออก
ถาม: ในการจาลองใบหน้าหลังการจัดฟันนั้น จะทาแบบ VTO ได้หรือไม่
ตอบ: ขณะนี้ยังทาไม่ได้เพราะ ไม่มีข้อมูลวิจัยเพื่อ ช่วยในวิเคราะห์ การเติบโตแบบ VTO ของ Ricketts ในกรณีคน
ไทย
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7. หมวดการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน
ถาม: ในการเตรียมข้อมูลภาพ เพื่อการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน ควรเตรียมอะไรเป็นพิเศษหรือไม่
ตอบ: เวลาถ่ายรูปแบบจาลองฟัน อย่าลืมถ่ายรูปไม้บรรทัดที่มีสเกลละเอียด ถึงระดับ 0.5 มิลลิเมตร เพื่อช่วยให้สะดวก
ในการ ทา Normalize ด้วย Relative Distance อีกอย่างหนึ่งที่ พึงใส่ใจคือ การถ่ายรูป แบบจาลองฟัน จะต้องให้ภาพ
แบบจาลองฟัน ที่มีทั้งฟันบนฟันล่าง อยู่ตรงกลางจริงๆ มิฉะนั้นจะมีปัญหาเวลา ตัดฟันออกเป็นซี่ๆ อีกอย่างหนึ่ง คือ
Background ของแบบจาลองฟันควรเป็นสีเดียว เช่นสีดา เพื่อให้ง่ายต่อการ ตัดฟันออกเป็นซี่ๆ
ถาม: ในการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน จะมีการวิเคราะห์อะไรบ้าง
ตอบ: การวิเคราะห์ แบบจาลองฟันประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ Dental Arch Parameters ที่เกี่ยวข้องกับส่วนโค้งฟัน
2. การวิเคราะห์ Dental Space Analysis ที่เกี่ยวข้องกับการวัดขนาดฟันแต่ละซี่ และ
3. การวิเคราะห์อัตราส่วนแบบ Bolton
ถาม: การวิเคราะห์ Dental Arch Parameters เกี่ยวข้องกับส่วนโค้งฟัน อย่างไร
ตอบ: การวัดระยะความกว้างของส่วนโค้งฟัน ทั้งตอนหน้า (Anterior Width) และตอนกลัง (Posterior Width) และ
ความลึก (Depth) เพื่อดูว่า ความโค้งของ การเรียงฟัน อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมหรือไม่
ถาม: การวิเคราะห์ Dental Space Analysis เกี่ยวข้องกับการวัดขนาดฟันแต่ละซี่ คืออย่างไร?
ตอบ: เป็นการวิเคราะห์ ว่า ช่องปากมีพื้นที่พอรองรับฟันที่งอกขึ้นมาหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ กับส่วนโค้งฟันเป็น
ช่วงๆ โดยเน้นกับฟัน 10 ซี่หน้าแรกที่ สามารถใช้ลวดจัดฟันดึงให้เข้าตาแหน่งที่เหมาะสมได้ ถ้า ส่วนโค้งฟัน มีความ
ยาวน้อยกว่า ผลรวมขนาดฟันในช่วงนั้น ทันตแพทย์จาเป็นต้องแก้ไขโดยการ ตะไบฟัน หรือ ถอนฟันเพื่อให้มีพื้นที่
เพียงพอในการจัดฟันได้
ถาม: ช่วงที่มีการทา Dental Space Analysis มีกี่ช่วง – อะไรบ้าง
ตอบ: 3 ช่วง ได้แก่
1. Right Bufer Zone นับแต่ ฟันเขี้ยวขวา ถึง Premolar ขวาซี่ที่ 2
2. Sum of Incisor – พื้นที่ฟันตัด 4 ซี่หน้า
3. Left Bufer Zone นับแต่ ฟันเขี้ยวซ้าย ถึง Premolar ซ้ายซี่ที่ 2
ถาม: การวิเคราะห์อัตราส่วนแบบ Bolton เกี่ยวข้องกับการวัดขนาดฟันแต่ละซี่ คืออย่างไร
ตอบ: การวิเคราะห์อัตราส่วนแบบ Bolton เป็นการตรวจสอบอัตราส่วนระหว่างผลรวมขนาดฟันบน ต่อ ผลรวมขนาด
ฟันล่าง เพื่อใช้การคานวณค่า ผลรวมขนาดฟันบนในอุดมคติ จาก ขนาดฟันล่างที่วัดได้จริง และ ผลรวมขนาดฟันล่าง
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ในอุดมคติ จาก ขนาดฟันบนงที่วัดได้จริง
ถาม: การวิเคราะห์อัตราส่วนแบบ Bolton มีกี่แบบ
ตอบ: มี 3 แบบ ได้แก่
1. อัตราส่วน ฟันหน้า 12 ซี่ (All. 12) จากฟันกรามขวาซี่แรกไปยังฟันกรามซ้ายซี่แรก
2. อัตราส่วน ฟันหน้า 6 ซี่ (Anterior 6) จากฟันเขี้ยวขวาไปยังฟันเขี้ยวซ้าย
3. อัตราส่วน ฟันหลัง 6 ซี่ (Posterior 6) จาก ฟันกรามขวาซี่แรก ไปยังฟัน Promolar ขวาซี่แรก และ จาก ฟัน
กรามซ้ายซี่แรก ไปยังฟัน Promolar ซ้ายซี่แรก
ถาม: ในการจาลองการเคลื่อนที่เพื่อการจัดฟัน จะต้องทาอะไรเป็นลาดับก่อนหลัง
ตอบ: ตัดฟันออกเป็นซี่ๆ ก่อน จากนั้นให้จัดเรียงฟันให้อยู่ในตาแหน่งเป้าหมาย โดยการเลื่อนและหมุนฟันแต่ละซี่ จน
ครบทุกซี่ จากนั้นถึงเริ่มการจาลองการเคลื่อนที่ฟันโดยการกดปุ่ม จนกว่ากด Stop radiobutton จึงจะหยุดเคลื่อนที่
ถาม: ในการวัด Dental Arch Parameters จะกาจุดเพื่อการวัดระยะดังกล่าวได้ตามใจชอบหรือไม่
ตอบ: ทาเช่นนั้นไม่ได้ จาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งตามที่ กาหนดไว้ และ ต้องทาตามลาดับด้วย
ถาม: ในการวัดขนาดฟัน เพื่อ Dental Space Analysis และ ฺBolton Analysis นั้น จะ วัดขนาดฟันแบบตามใจชอบได้
หรือไม่
ตอบ: ทาเช่นนั้นไม่ได้จะต้องวัดขนาดฟัน เรียงจาก ฟันกรามขวาซี่ที่ 2 ไปยังฟันกราม ซ้ายซีที่ 2 และ ให้ทาจากฟันบน
ไปฟันล่าง
ถาม: เราสามารถเก็บข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจาลองฟันได้หรือไม่?
ตอบ: เก็บข้อมูลได้ และ สามารถเปิดใหม่ได้ด้วย
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