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สอบปฏิบัติการวชิา RPD LAB 2  (40 คะแนน) 
(รหัสวชิา 3207-446) 

เวลา 20 นาที    (หมายเลขช้ินหล่อตอ้งตรงกบัเลขท่ีนิสิต) 
 

ค าส่ัง  เขียนแบบโครงสร้างฟันปลอมบางส่วนถอดได้โครงโลหะในขากรรไกรบน และล่าง  บนช้ินหล่อ
วนิิจฉัยดังนี ้
 
ขากรรไกรบน 
 Direct retainer -  #13 Combination clasp  

(ตะขอลวด และ Plate บน Cingulum rest) 
   #17 Simple circumferential clasp 
   #26 และ 27 Double embrasure clasp 
 Indirect retainer - ไม่มี 
 Major connector - palatal strap 
 Retentive framework - open lattice 
 
ขากรรไกรล่าง 

Direct retainer - # 38  - Reverse Approach circumferential clasp, Distal rest และตะขอ 
โลหะหล่อดา้น Buccal ใชฟั้นท่ีคอดบริเวณ M-B Line Angle 
ตะขอโลหะหล่อดา้น Lingual และ Mesial Proximal plate  

#34  - Simple circumferential clasp 
#44 - RPA direct retainer 

Indirect retainer  #43  - Incisal rest 
Major connector  - Lingual bar 
Retentive framework - Open lattice 

 
เขียนโครงสร้าง Direct retainer, indirect retainer, retentive framework, major connector, minor connector 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอบเขตของ Denture base สมัพนัธ์กบัตวัฟันหลกั และเหงือกวา่งท่ีปรากฏบนช้ินหล่อ
เขียนแบบดว้ยดินสอสี 
ดินสอสี   - น ้าเงิน     แสดง ฐานฟันปลอม 
    - เขียว      แสดง ตะขอลวด 
    - แดง       แสดงโครงสร้างหล่อขอบเขตโครงสร้างโลหะหล่อ 
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   - ด า-แรเงา แสดงพื้นท่ี ท่ีจะท าการกรอฟัน เช่น กรอสร้างระนาบน า (Guiding Plane) 
กรอปรับความยาวฟันดา้นบดเค้ียว, กรอเพื่อเพิ่มพื้นท่ีคอด ส าหรับส่วน
ปลายของตะขอ เป็นตน้ (ยกเวน้แอ่งเรสท)์ 

 
เกณฑ์ให้คะแนน 
ช้ินหล่อบน-ล่าง รวม 10 คะแนน     

1. ความถูกตอ้งของการเขียนแบบตามค าสัง่  3  คะแนน 
2. สดัส่วนท่ีเหมาะสม สมัพนัธ์กบัตวัฟันของตะขอ     3  คะแนน 

    Minor connector และส่วนอ่ืน ๆ   
3. ความถูกตอ้งเหมาะสมส่วนท่ีจะกรอปรับฟัน 2 คะแนน 
4. ความสะอาด     2 คะแนน 

 
ผูต้รวจ   …………………………… 5 คะแนน 
ผูต้รวจ  ……………………………. 5 คะแนน           รวม (เตม็ 10) …………………… คะแนน 
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สอบปฏิบัติการวชิา RPD LAB 2 (60 คะแนน) 
(รหัสวชิา 3207-446) 

เวลา 20 นาที    (หมายเลขช้ินหล่อตอ้งตรงกบัเลขท่ีนิสิต) 
………………………………………………………………………………………………… 

จง   Survey  ช้ินหล่อ (Diagnostic  cast) บนและล่าง ตามแนวถอดใส่ท่ีเหมาะสมท่ีสุด  แลว้ใหเ้ขียนแบบ
โครงสร้างส่วนโครงโลหะและฐานฟันปลอมบนช้ินหล่อบนและล่าง  ใหมี้ลกัษณะโครงสร้างตามท่ีก าหนด
ดงัน้ี  
Upper  Cast         เตม็      คะแนน 
1. Direct  Retainer  #17 mesial rest  ตะขอ Aker’s                 5 
      #13 Ledge  rest  ตะขอ  combination   5 
      #26,27  Double  embrassure  clasp   5 
2.  Indirect  Retainer #24  mesial  rest     5 
3.  Major  connector : Palatal  strap     5 
4.  Retentive  framework : open  loop  type    5 
 
Lower  Cast 
1.  Direct  Retainer  # 37 mesial  rest  ตะขอ Aker’s   5 
       # 34 RPI      5 
       # 44 RPI      5 
2.  Major  Connector :  Lingual  Bar     5 
3.  Retentive  framework   open  loop  type    5 
ความถูกตอ้งของเส้นส ารวจ      5 
        _________ 
                    60 
การเขียน  
 ก าหนดใหใ้ชดิ้นสอ  สีแดง   ส าหรับ  ส่วนโครงโลหะ 
         สีน ้ าเงิน  ส าหรับ  ส่วนฐานฟันปลอม 
         สีเขียว   ส าหรับ   ตะขอลวด 
 ต าแหน่งท่ีควรกรอฟันเพื่อปรับเสน้  Survey ใหไ้ดค้วามสมัพนัธ์กบัแนวโครงสร้างตามลกัษณะใน
อุดมคตินั้น ใหก้ าหนดดว้ยการขีดเขียนดว้ยดินสอ สร้างภาพลกัษณะแรเงา อยา่งชดัเจน 
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ข้อสอบวิชา  RPD  Lab  II  (3207-446) 
 
จง   Survey  ช้ินหล่อ (Diagnostic  cast) บนและล่าง ตามแนวถอดใส่ท่ีเหมาะสมท่ีสุด  แลว้ใหเ้ขียนแบบ
โครงสร้างส่วนโครงโลหะและฐานฟันปลอมบนช้ินหล่อบนและล่าง  ใหมี้ลกัษณะโครงสร้างตามท่ีก าหนด
ดงัน้ี  
Upper  Cast         เตม็      คะแนน 
1. Direct  Retainer  #17 mesial rest  ตะขอ Aker’s                  5 
      #13 Ledge  rest  ตะขอ  combination    5 
      #26,27  Double  embrassure  clasp   5 
2.  Indirect  Retainer #24  mesial  rest     5 
3.  Major  connector : Palatal  strap     5 
4.  Retentive  framework : open  loop  type    5 
 
Lower  Cast 
1.  Direct  Retainer  # 37 mesial  rest  ตะขอ Aker’s   5 
       # 34 RPI      5 
       # 44 RPI      5 
2.  Major  Connector :  Lingual  Bar     5 
3.  Retentive  framework   open  loop  type    5 
การเขียน  
 ก าหนดใหใ้ชดิ้นสอ  สีแดง   ส าหรับ  ส่วนโครงโลหะ 
         สีน ้ าเงิน  ส าหรับ  ส่วนฐานฟันปลอม 
         สีเขียว   ส าหรับ   ตะขอลวด 
 ต าแหน่งท่ีควรกรอฟันเพื่อปรับเสน้  Survey ใหไ้ดค้วามสมัพนัธ์กบัแนวโครงสร้างตามลกัษณะใน
อุดมคติ ใหก้ าหนดดว้ยการขีดเขียนดว้ยดินสอ ลกัษณะแรเงา อยา่งชดัเจน 
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ข้อสอบวชิา RPD Lab 2 
ค ำส่ัง จงเขียนแบบโครงสร้างช้ินฟันปลอม บนช้ินหล่อ บน และ ช้ินหล่อล่าง ในลกัษณะอุดมคติ 
(ideal) ท่ีสมัพนัธ์กบัซ่ีฟัน และเหงือก ใชเ้วลา 20 นาที 
สีแดง แทนโครงสร้างโลหะ (metel framework) 
สีน า้เงิน แทน ฐานฟันปลอมท่ีท าดว้ยอะคริลิก (acrylic denture base) 
สีเขยีว แทน ตะขอลวด (wrought wire) 
ข้อสังเกต แนวตะขอ และโครงสร้างอ่ืน ไม่จ าเป็นตอ้งสมัพนัธ์กบัเส้นส ารวจ (survey line) ท่ี
ปรากฏบนช้ินหล่อ แต่ ดา้นฟันท่ี ควรใชส่้วนคอด อยา่งเหมาะสม หากใชเ้ป็นท่ีอยูข่องตะขอยดึ
เกาะ (retentive clasp) 
 

 
 
Direct and indirect retainers 

# 17 simple circumferential clasp  
# 13 combination clasp ใช ้ตะขอลวด และ cingulum rest 
# 23 cingulum rest และ minor connector ท าหนา้ท่ี indirect retainer 
# 27 simple circumferential clasp ใช ้occlusal rest บน distal margial ridge 
Major connector 
Antero-posterior palatal strap 
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Direct and indirect retainers 
# 38 ring clasp ใช ้lingual retentive clasp terminal ร่วมกบั การเสริมกา้นค ้า (strut) 
#34 modified T-bar เป็น retentive arm ดา้น buccal และ simple circumferentail clasp เป็น
reciprocation clasp arm 
#43 incisal rest บน mesial part ของดา้นตดั ชนิด saddle 
# 44 RPA direct retainer ประกอบดว้ย mesial-rest, distal proximal plate และ Aker clasp 
(circumferential clasp) 
จงก าหนดพ้ืนท่ี ท่ีตอ้งกรอแต่งรูปทรงฟัน (tooth alteration) โดยการ แรเงา ดว้ย ดนิสอด า แสดง
พ้ืนท่ีท่ีตอ้งกรอลดความสูงเส้นส ารวจ และ แสดงพ้ืนท่ีท่ีตอ้งกรอฟันเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีคอดใหแ้ก่
ตะขอเกาะยดึ (retentive clasp arm) 
Major connector 
Lingual bar 
ขนาดและต าแหน่งเรสท์ ท่ีมิไดก้ าหนดในค าสัง่ใหต้ดัสินใจเลือกใชอ้ยา่งสมเหตุผล 
Retentive framework and denture base 
จงเขียนลกัษณะโครงยดึฟันปลอม (retentive framework) และขอบเขต ฐานฟันปลอมอะคริลิก 
ทีเ่หมาะสมใน ช้ินหล่อทั้งบนและล่าง  
ผูต้รวจ   …………………………… 5 คะแนน 
ผูต้รวจ  ……………………………. 5 คะแนน           รวม (เตม็ 10) …………………… คะแนน 
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ข้อสอบซ่อมวชิา RPD Lab 2 
 

สอบปฏิบตัิเสริม วิชา REM PART LAB 2 (3207-446) 
ใหผู้ส้อบเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเองดงัน้ี คือ 
1. อุปกรณ์แต่งข้ีผึ้ง (WAXING INSTRUMENT ต่างๆ, SPATULA #7, และ ROACH CARVER,  
    CUTTER คม ๆ) 
2. ตะเกียงแอลกอฮอล,์ อุปกรณ์เป่าเปลว (ALCOHOL TORCH) 
3. ดินสอสีแดง, น ้ าเงิน, เขียว, ด า 
4. MOTOR ENGINE, HANDPIECE และ เขม็กรอต่าง ๆ และวสัดุ และช้ินงานเตรียมใหมี้ดงัน้ี  
    เอกสารประกอบการสอนวิชาน้ี   
1. ช้ินหล่อ STUDY MODEL บน/ล่าง 
2. ช้ินหล่อ REFRACTORY MODEL บน/ล่าง ท่ีท าจาก STONE PLASTER 
3. ข้ีผึ้งส าเร็จรูปต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น 
4. แอลกอฮอล ์
5. ยาทาเลบ็ชนิดใส ฯลฯ 
 

ค าส่ังงาน 
1. ใหเ้ขียนโครงสร้างโลหะของฟันปลอมบางส่วนถอดได ้บนและล่าง และเขียนแบบของฐานฟันปลอมท่ี 
เหมาะสมบนช้ินหล่อ (แนวตะขอตามอุดมคติ และออกแบบตามวิชาปฏิบติัการท่ีเรียนมา) 
2. ใหก้รอแต่งรูปเคา้ (CONTOUR) ของฟันหลกัต่างๆ ตามสะดวกอยา่งเหมาะสม ตามแนวทางค าสัง่ของวิชา
ปฏิบติัการน้ี 
3. ใหว้างโครงข้ีผึ้ง, ส่วนโครงสร้าง ตามแบบท่ีตอ้งการบนช้ินหล่อ REFRACTORY MODEL ขา้งตน้ (เวลา
ปฏิบติังาน 3 ชัว่โมง ปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการทนัตกรรมประดิษฐ)์ 
4. เขียนค าอธิบาย และเหตุผลประกอบเก่ียวกบัการออกแบบน้ีดว้ยลายมือเขียน 2 - 4 หนา้ อา้งถึง 
     ลกัษณะ MAJOR CONNECTOR, MINOR CONNECTOR, เรสท,์ ตะขอและฐานฟันปลอมวา่ควร 
           เป็นอยา่งไร มีลกัษณะอยา่งไร ต าแหน่งอยูท่ี่ไหน และหนา้ท่ีของโครงสร้างแต่ละส่วนน้ี แยกเป็น 2  
           ส่วน คือโครงสร้างในขากรรไกรบน และโครงสร้างในขากรรไกรล่าง 
     เหตุใดจึงกรอฟันตามท่ีไดป้ฏิบติังานน้ี และรูปลกัษณะท่ีเหมาะสมของการกรอนั้น ๆ (เวลาเขียนและ 
           คน้ควา้ 2 - 3 วนั) จากนั้นน าส่งเพื่อประกอบการพิจารณาคะแนนปฏิบติังานน้ี 
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ข้อสอบวิชา  RPD Lab II 3207-446 
                             วิเชฏฐ ์ จินดาวณิค 

เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง เพยีงข้อเดยีว หรือหลายข้อ ท าเคร่ืองหมาย X ลงในวงเลบ็ จะคิดคะแนนเฉพาะขอ้
ท่ีตอบถูกทั้งหมด  (25 ขอ้ 50 คะแนน) 
ท าในกระดาษค าตอบ หา้มขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในชุดค าถาม 
1. การใชส้ ารวจทางทนัตกรรมหรือเคร่ืองส ารวจมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

ก. เพื่อหาทิศทางการถอดใส่ฟันปลอมช้ินถอดไดท่ี้เหมาะสม 
ข. เพื่อทราบพื้นท่ีอุปสรรคท่ีตวัฟันหลกั และเหงือก ท่ีอาจมีผลต่อการถอดใส่ และออกแบบฟันปลอม 
ค. เพื่อก าหนดต าแหน่งส่วนป่องสุดของฟัน ณ ต าแหน่งทิศทางการถอดใส่ช้ินฟันปลอมท่ีเลือกไว ้และ

ใชช่้วยในการบอกแนวท่ีเหมาะสมของของแขนตะขอท่ีวางแนบบนฟันหลกัต่าง ๆ 
ง. เพื่อบอกปริมาณพื้นท่ีคอด (Undercut) ท่ีเกิดข้ึนจากรูปร่างของฟันท่ีสมัพนัธ์กบัแนวทิศการถอดใส่

ท่ีไดก้ าหนดไว ้
 

2. ส่วนประกอบของ Surveying tool ของ Ney surveyor ท่ีใชใ้นการปฏิบติัการของนิสิต มีทั้งหมดก่ีช้ิน 
ก.  3  ช้ิน  ข.  4 ช้ิน  ค.  5 ช้ิน  ง.  6 ช้ิน 
 

3. Undercut gauge ท่ีใชใ้นปฏิบติัการน้ีคือขนาด 
ก 0.01”  ข. 0.02”  ค. 0.03”  ง.  0.04” 
 

4. บริเวณพื้นท่ีเหงือกท่ีควรมีการส ารวจ หากออกแบบโครงสร้างฟันปลอมในขากรรไกรล่าง ดงั
ปฏิบติัการวิชาน้ีคือ 
ก. บริเวณดา้น Lingual ต่อฟันหลกั   

 ข.  บริเวณดา้น  Buccal ต่อฟันหลกั 
 ค.  บริเวณสนัเหงือกวา่งดา้น Lingual ต่อ   Retromolar Pad 

ง    บริเวณ Frenum ต่าง ๆ ใกลฐ้านฟันปลอม 
 

5. แบบบนช้ินหล่อท่ีเรียกวา่ ลกัษณะในอุดมคติ (Ideal design) มีปัญหาท่ีพบ คือ แนวแขนตะขอมี
สัมพนัธ์ไม่เหมาะกบัเส้นส ารวจ ดงันั้นจ าเป็นตอ้งกรอฟัน ปรับรูปเคา้ (contour) ซ่ีฟันหลกั การกรอ
ปรับน้ีมีช่ือเรียกวา่ 
ก.  Reposition of survery line  ข.  Preparation of retentive area 
ค. Preparation of rest seat   ง.   Block-out and relief 
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6. ปัญหาท่ีพบเม่ือกรอฟัน ส าหรับตะขอประเภท Double embrasure clasp  คือ 

ก. ปริมาณ  Undercut มกัมีมากเกินไปแกไ้ขไม่ได ้
ข. ปริมาณ  Undercut มกัมีนอ้ยเกินไปแกไ้ขได ้
ค. ปริมาณส่วนกรอเตรียม Common body มกัมีนอ้ยเกินไป 
ง. ปริมาณส่วนกรอเตรียม Minor connector มกัจะถูกละเลย 

 
7. การเพิ่มปริมาณ Undercut ใหก้บัฟันหลกั ท าไดโ้ดยทนัตแพทย ์การกรอเตรียม เรียกวา่ 

ก.  Strut ข.  Dimpling  ค.  Additional retentive area    ง.   Guiding plane 
 

8. การเตรียมผวิ  Master cast โดยขดูเซาะเป็นร่อง ท่ีบริเวณขอบดา้นหนา้ ดา้นขา้งและดา้นหลงัต่อ 
Palatal strap  major connector เพื่อป้องกนัเศษอาหารขนาดเลก็ เลด็ลอดเขา้ไปใต ้Major connector 
มีช่ือทางเทคนิค เรียกวา่ 
ก.  Seating  ข.  Scraping  ค.  Beading  ง.  Finishing line 
 

9. ประเภทของการ Block-out มีก่ีประเภท เม่ือแบ่งจ าแนกตามวตัถุประสงคท่ี์ท า 
ก.  2 ประเภท ข.  3  ประเภท  ค.  4  ประเภท  ง.  5 ประเภท 
 

10. การ Block-out เพื่อก าหนด แนวแขนตะขอ มีช่ือเรียกวา่ 
ก.  Relief  block-out   ข.  Shaped   block-out 
ค.  Arbitrary block-out   ง.  ไม่มีช่ือใดเหมาะสม 
 

11. รอยต่อฐานฟันปลอมอะคริลิกดา้นแนบกบัสนัเหงือกวา่งกบัส่วน Major connector ท่ีเป็นโลหะมีช่ือ
เรียกวา่ 
ก.  Internal finishing line   ข.  Exterior finishing line 
ค.   Beading    ง.  Butt joint 
 

12. เม่ือกรอปรับฟันธรรมชาติแลว้ และพิมพป์ากผูป่้วย  เพื่อท าช้ินหล่อใหม่  ขั้นตอนน้ีช้ินหล่อท่ีไดจ้ากรอย
พิมพป์าก เรียกวา่ 
ก.  Diagnostic cast    ข.   Master cast 
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ค.   Refractory cast    ง.  Altered cast 
 

13. การจ าลองช้ินหล่อท่ี block-out  และ relief เพื่อท าช้ินหล่อทนไฟ  (refractory cast) วสัดุพิมพท่ี์นิยม
ใช ้คือ 
ก.  Alginate     ข.   Silicone 
ค.  Hydrocolloid    ง.  Gypsum stone 
 

14. วิธีเกบ็ผงพิมพป์าก Alginate ท่ีเหมาะสมคือ 
ก.  เกบ็ในท่ีเยน็    ข.  เกบ็ในท่ีแหง้ 
ค.  เกบ็ในท่ีมืด    ง.  เกบ็ในตูเ้ยน็ 
 

15. ขนาดถาดพิมพป์ากท่ีใชใ้นปฏิบติัการคลินิกมีเป็นชุด และเป็นคู่ คือ ช้ินบนและล่าง หมายเลขก าหนด
ขนาดของถาดพิมพป์ากมี ดงัน้ี 
ก.  9,10,11,12,13    ข.  10,11,12,13,14 
ค.  11,12,13,14,15    ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
 

16. หากตรวจลกัษณะโคง้ของเพดานปาก “สูง” และจะท าใหเ้กิดช่องห่างระหวา่งเพดานปาก กบัพื้นท่ีส่วน
โคง้ของถาดพิมพป์ากมากกวา่ 1 ซ.ม. วสัดุเสริมความสูงพื้นท่ีถาดพมิพป์าก คือ 
ก.  ข้ีผึ้ง (เช่น utility wax, periphery wax) ข.  ดินน ้ามนั 
ค.  modelling compound   ง.  Plaster of Paris 
 

17. เทคนิคเหมาะสมท่ีทนัตแพทยถื์อปฏิบติัต่อรอยพิมพอ์ลัจิเนตก่อนเทแบบ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
ก. ป้องกนัการบวมน ้าของเน้ืออลัจิเนต ข.  ป้องกนัการแหง้หดตวัของเน้ืออลัจิเนต 
ค    ป้องกนัการบิดเบ้ียวของเน้ืออลัจิเนตจากการกดทบัหรือเกยกนัของรอยพิมพบ์างส่วนท่ีฉีก 
       ขาด 
ง. ท าความสะอาดและขจดัเช้ือโรคท่ีรอยพิมพแ์ละถาดพิมพ ์

 
18. ระนาบส่วนฐานช้ินหล่อขากรรไกรบนควรมีระนาบขนานกบั ระนาบของ Frankfort Horizontal plane  

ก.  ขอ้ความน้ีถูกตอ้งทั้งหมด   ข.  ขอ้ความน้ีถูกตอ้งบางส่วน 
ค   ขอ้ความน้ีผดิทั้งหมด 
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19. เทคนิคก าจดัเมือกน ้าลายเหนียวท่ีติดอยูบ่นผวิรอยพิมพอ์ลัจิเนต ท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดย 
ก. แช่รอยพิมพใ์นน ้ายาละลายเมือกน ้าลาย ข. ใชล้มเป่า 

 ค.  ปลาสเตอร์ หรือสโตนเทแบบโรย และใชพู้ก่นัปัดออกโดยใชน้ ้ าประปาช่วย 
  
20. การต่อฐานช้ินหล่อท่ีเป็นสโตนยบิซัม่ ควรแช่ช้ินหล่อในน ้า เพื่อป้องกนัการแยกชั้นหลุดท่ีบริเวณ

รอยต่อของสองส่วน หากแช่ช้ินหล่อในน ้าประปาขา้มคืนจะมีผลต่อช้ินหล่อท่ีได ้คือ 
ก. ช้ินหล่อมีมิติรวมมากข้ึนจากการขยายตวั  
ข. ช้ินหล่อมีรายละเอียดท่ีผวิพื้นต่างจากมิติและรายละเอียดในช่องปาก 
ค. ช้ินหล่อ มีการละลายในน ้า 

 
21. อุณหภูมิหลอมโลหะใหพ้ร้อมเหวี่ยง (casting temperature) ส าหรับโลหะเจือโคบอลท-์โครเมียม-โม

ลิบดินัม่ มีค่าประมาณก่ีองศาเซลเซียส 
ก.  1300-1350 องศา   ข.  1350-1450 องศา 
ค.  1450-1500  องศา   ง.  1500-1550  องศา 
 

22. แหล่งก าเนิดความร้อนท่ีใชห้ลอมโลหะเจือโคบอลท-์โครเมียม-โมลิบดินัม่ ในเคร่ืองเหวีย่งโลหะชนิด
หมุนรอบหนีศูนยก์ลาง  (Centrifuge)  ท่ีหอ้งปฏิบติัการท่ีนิสิตไปชมนั้น ไดพ้ลงังานมาจากท่ีใด 
ก.  แก๊สออกซิเจน-อะเซทธิลีน  ข.  แก๊สบิวเทน 
ค.  กระแสไฟฟ้าสลบั   ง.  กระแสไฟฟ้าตรง 
 

23. ขอ้ควรปฏิบติัหลงัหล่อโลหะลงเบา้ เพื่อท าส่วนโครงสร้าง RPD คือ 
ก. จุ่มเบา้ลงน ้าทนัทีท่ีโลหะแขง็ตวั (Quenching)  ปูน investment จะแตกออกแกะแบบไดง่้าย 
ข. รอใหเ้บา้เยน็จนจบัไดด้ว้ยมือเปล่าจึงแกะโดยใชส่ิ้วลมและคอ้น 
ค. เม่ือโลหะแขง็ตวั จุ่มแช่เบา้ลงในน ้าเยน็เพียงเฉพาะส่วนฐานประมาณ 1/3 ของความสูงเบา้ 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

 
24. ขอ้ปฏิบติัในการเท investment ลงในแบบวุน้ คือ 

ก. หากใช ้ silica bonded investment จ าเป็นตอ้งใชว้สัดุเคลือบผวิวุน้ก่อน แลว้จึงแช่เยน็แบบวุน้ไว้
จนวสัดุเคลือบผวิแขง็ 

ข. หากใช ้phosphate bonded investment สามารถผสมและเทลงในแบบไดเ้ลยไม่วา่จะเป็นวุน้
หรือซิลิโคน 
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ค. ควรผสม  investment ในภาชนะท่ีมีความดนับรรยากาศเป็นลบ เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้ฟองอากาศ 
ง. แช่วุน้ในตูเ้ยน็ก่อนเทแบบเสมอ 

 
25.  แนวทางการปักสปรู (แท่งข้ีผึ้งกลม) บนโครงข้ีผึ้ง ส าหรับงาน  RPD มีดงัน้ี 

ก. รอยต่อของสปรูกบัช้ินงานมีเสน้ผา่ศูนยก์ลางเลก็กวา่ขนาดของสปรู 
ข. กระจายต าแหน่งสปรูไปบนช้ินงานใหส้ปรูแต่ละต าแหน่งห่างกนั 
ค. ปักสปรูท่ีต าแหน่งท่ีมีความหนาข้ีผึ้งมากพอ 
ง. ไม่ปักสปรูเกินกวา่ 4 ต าแหน่ง บนช้ินโครงข้ีผึ้ง 
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           ขอ้สอบวิชา  3207-446 
                                 REMOVABLE PARTIAL DENTURE LAB I  ใชเ้วลา 1ช.ม. 

ช่ือ………………………  นามสกลุ…………………….       เลขท่ี………….  รหสั……………….. 

      ผศ.ทพ.วิเชฎฐ ์   จินดาวณิค 
1.  ส ารวจช้ินหล่อพิเคราะห์ (DIAGNOSTIC CAST) ท าเพื่อวตัถุประสงคใ์ด (3 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     บริเวณพ้ืนท่ี ท่ีสมควรส ารวจ มีท่ีใดบา้ง  (2 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  กรอฟันปรับต าแหน่งเส้นส ารวจ และปรับลกัษณะรูปเคา้ผวิฟัน ท าเพื่อเหตุผลใด (3  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    แนวแกเขม็กรอ  (BUR)  ควนขนานกบัส่วนใดของซ่ีฟัน (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  TRIPOD (ไตรยางค)์ ท่ีท าบนช้ินหล่อ ท าเพื่อวตัถุประสงคใ์ด (3  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      TRIPOD ท าไดก่ี้วธีิ มีช่ือวธีิอยา่งไร (2 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  เรียงล าดบัขั้นตอนในการท า TOOTH ALTERATION (5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
    นิยามสั้น ๆ ของค า  TOOTH   ALTERATION คือ (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.  ขอ้ระวงั เม่ือกรอแอ่งพกั (REST SEAT) นอกจากขนาด รูปร่างเส้นรอบรูป (OUTLINE) มีเร่ืองใดอีกบา้ง  
 (3 คะแนน)  ……………………………………………………………………………………………………… 
 เหตุผลคือ  (2 คะแนน) …………………………………………………………………………………… 
 
6.  ปิดและปะดว้ยข้ีผึ้ง  (BLOCKOUT และ RELIEF) จะท ากบัช้ินหล่อท่ีเรียกวา่ ……………....... CAST  (2  คะแนน) 
     การท า  BLOCK-OUT แบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด ดงัน้ีคือ  (3  คะแนน) 
     1………………………………………………………………………………………………… 
     2…………………………………………………………………………………………………. 
     3…………………………………………………………………………………………………. 
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7.  ต าแหน่ง  RELIEF  ท่ีนิสิตฝึกปฏิบติับนช้ินหล่อ มีต าแหน่งใดบา้ง (5  คะแนน) 
ขากรรไกรบน………………………………………………………………………………………. 
ขากรรไกรล่าง………………………………………………………………………………………. 
 
8.  วตัถุประสงคข์อง  TISSUE  STOP  คือ  (3  คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
     ต  าแหน่ง TISSUE  STOP  ในช้ินหล่อฝึกหดัขากรรไกรล่าง อยูท่ี่ใด  (2  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
9.  จากหอ้งปฏิบติัการท่ีนิสิตไปทศันศึกษา ช้ินหล่อท่ี  BLOCKOUT, RELIEF ใชว้สัดุพิมพเ์พื่อจ าลองแบบ คือ   (2  
คะแนน)   ………………………………………………………………………………………………………. 
     วสัดุท่ีเป็น  REFRACTORY  CAST  มีช่ือเรียกวา่ ………………………………………………..(3 คะแนน) 
 
10.  วสัดุท่ีท า  REFRACTORY  CAST  มีคุณสมบติัส าคญัอยา่งไร (2  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………. 
     ข้ีผึ้งส าเร็จรูปท่ีใช ้ LINGUAL  BAR  มีรูปร่างอยา่งไร  (จงวาดรูปภาพตดัขวางประกอบ) 
และบอกขนาดความสูงในแนว  INCISO-CERVICAL เป็นมิลลิเมตร (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
11.  จากวดิิทศัน์ (Video) ท่ีฉายในหอ้งปฏิบติัการ ความร้อนท่ีใชห้ลอมโลหะ เพ่ือท าโครงสร้างช้ินฟันปลอม RPD ไดจ้าก
แหล่งก าเนิดความร้อนประเภทใด  (3  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………. 
        สาเหตุท่ีโลหะหลอมเหลว ไม่ไหลเขา้เตม็ช่องวา่งท่ีตอ้งการ เป็นเหตุใหช้ิ้นหล่อมีส่วนประกอบไม่ครบตามแบบ
โครงสร้างข้ีผึ้ง  เช่น  ปลายตะขอขาด บางต าแหน่ง ควรแกปั้ญหาโดย  (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
12.  จากวดิิทศัน์ หรือจากการชมหอ้งปฏิบติัการ จะสังเกตเห็นวา่ REFRACTORY CAST ท่ีฝังตวัในเบา้หล่อนั้น แตกต่าง
จากงานครอบและสะพานฟัน เช่น มีขนาดใหญ่กวา่มาก นอกจากขนาด จงอธิบายวา่แตกต่างอยา่งไร (3  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………. 
      โลหะเจือท่ีใชท้  าโครงสร้าง  RPD มีโลหะอะไรเป็นส่วนประกอบหลกั บอกมา 3 ชนิด ตามล าดบัมากนอ้ย (2  คะแนน) 
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13.  เม่ือพิมพป์ากดว้ยอลัจิเนต โดยใชถ้าดพิมพป์ากส าเร็จรูป หากเกิดเหตุการณ์ท่ี เน้ือวสัดุพิมพไ์ม่ไหลเขา้ไปเตม็ 
LINGUAL VESTIBULE  ท่านมี เทคนิคแกปั้ญหาน้ี  อยา่งไร   (3  คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
         วิธีท่ีท าใหอ้ลัจิเนตไหลเตม็  LABIAL  VESTIBULE  ในขากรรไกรบนนั้น  มีเทคนิคอยา่งไร  
(2  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
14.  วิธีการเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เม่ือตกแต่ง  LAND  AREA  ของช้ินหล่อพิเคราะห์  ท าอยา่งไร (2  คะแนน)   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
        หากช้ินหล่อถกูแช่น ้านาน เกิน  24  ช.ม.  ผลท่ีเกิดต่อช้ินหล่อคือ  (3  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
15.  วิธีการเหมาะสมเพื่อ ป้องกนั การเกิดเมด็ปูนบนดา้นบดเค้ียวใน ช้ินหล่อพิเคราะห์  คือ (2  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
      อธิบาย ขั้นตอนและวิธีการ ท่ีนุ่มนวลเ เม่ือสอดถาดพิมพป์ากเขา้ไปในปากผูป่้วย   
(3 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
16.  แขนตะขอแท่ง  (BAR  CLASP)  ควรห่างจากขอบเหงือกก่ี  ม.ม.  (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
       จุดก าเนิดหรือส่วนตน้ของตะขอแท่ง (BAR  CLASP)  ควรอยูห่่างจากซ่ีฟันหลกัก่ี  ม.ม. (1 คะแนน)  
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ก าหนดเป็นตะขอชนิด  Modified  T-bar  วาดเส้นส ารวจ  และขนาดตะขอท่ีสัมพนัธ์กบัสัดส่วนท่ีถกูตอ้งของฟันหลกั (2 
คะแนน) 
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17.  BEADING  หรือ ร่องท่ีเซาะบนช้ินหล่อ ท าเพื่อวตัถุประสงคใ์ด  (3  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
       บริเวณส่วนใดท่ีไม่สมควรท า  BEADING   (2  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
18.  INTERNAL  FINISHING  LINE  คืออะไร  (1 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
       INTERNAL  FINISHING  LINE  เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  (1  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
     จงวาดรูปภาพตดัขวาง (cross  section) ประกอบ แสดง finishing  line ลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัเหงือกวา่ง  (1 คะแนน) 
 
 
 
 
       แนวสมมุติของดา้น Lingual ของซ่ีฟันปลอม ควรห่างจาก  finishing  line  ก่ีมิลลิเมตร (2 คะแนน)  
…………………………   เหตุผล คือ ………………………………………………………………… 
 
19.  เม่ือสัดส่วนผงอลัจิเนตและน ้า ไม่เหมาะสมโดยมีลกัษณะส่วนผสม ขน้หนืดเกินไป แมจ้ะตวงผง และตวงน ้าดว้ย
สัดส่วนตามบริษทัผูผ้ลิตก าหนด สาเหตุท่ีเป็นได ้คือ  (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
   แกปั้ญหาน้ีควรท าอยา่งไร  (3  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
20.  จงวาดรูปลกัษณะของ    INCISAL  REST  บนฟันเข้ียวล่าง 2  ภาพ  ประกอบดว้ยภาพดา้นหนา้ (LABIAL  VIEW)  
และภาพดา้นขา้ง  (CROSS  SECTION  VIEW)  ใหมี้รูปสัดส่วนเหมาะสมกบัขนาดฟันหลกั (3  คะแนน) 
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        วาดรูปลกัษณะของ  cingulum  rest  บนฟันเข้ียวบน  2  ภาพ  คือดา้น  lingual  และ mesial  หรือ distal  (cross  
section  view)  (2   คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 


