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สารบาญ 
ส่วนที่ 1 ส าหรับผูเ้รียน และผูส้อน         หน้า 
ประมวลรายวิชา          3 
บริบท            7 
ตารางสอน          12 
เอกสารตรวจงาน และคะแนนปฏิบติัการ      14 
ปฏิบติัการ 1. ออกแบบ และส ารวจช้ินหล่อ      16 
ปฏิบติัการ 2. เขียนแบบบนโครงสร้างช้ินหล่อศึกษา     28 
ปฏิบติัการ 3. กรอปรับรูปทรงฟันบนช้ินหล่อขนาดเลก็    36 
ปฏิบติัการ 4. กรอปรับรูปทรงฟันบนช้ินหล่อศึกษา     43 
ปฏิบติัการ 5. การปิดและปะดว้ยข้ีผ้ึง       55 
ปฏิบติัการ 6. วางโครงข้ีผ้ึง        64 
ปฏิบติัการ 7. พิมพป์ากดว้ยผงพิมพป์าก และสร้างช้ินหล่อ    71 
แผนปฏิบติังาน แนวทางงบประมาณ / วสัดุ / ก าลงัคน    96 
หนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อน เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ      96 
แผนพฒันาส าหรับปรับปรุงงานสอนในอนาคต     96 

ส่วนที่ 2 ส าหรับผูส้อน 
1. ค าสัง่ขอ้สอบงานเขียนแบบโครงสร้าง      100 

ตวัอยา่งขอ้สอบปรนยั และอตันยั      105  
2. ส่วนผนวก ชุดภาพ PowerPoint และสรุปค าอธิบายประกอบ 
3. CD-ROM Microsoft Word, CD-ROM pdf.file และ PowerPoint         ปกหลงั 
4. VCD งานปฏิบติัการท่ีใชป้ระกอบการสอน ตอนท่ี 1 Fabricating the retainer crowns 

(การสร้างครอบฟันรับฟันปลอมบางส่วนถอดได)้ ตอนท่ี 2 Fabricating the chrome-
cobalt dentures (การสร้างฟันปลอมโลหะเจือโคบอลทโ์ครม)         ปกหลงั 
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ประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) 

 
1. รหสัวิชา     3207-446  (ผูเ้รียน: นิสิตชั้นปีท่ี 4) 
2. จ  านวนหน่วยกิต    1 หน่วยกิต 1(0-3-0) 
3. ช่ือวิชา     ปฏิบติัการฟันปลอมบางส่วนถอดได ้2 
4. คณะ/ภาควิชา     คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
      ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ ์
5. ภาคการศึกษา     ภาคตน้ 
6. ปีการศึกษา     2552 
7. ช่ือเจา้ของรายวิชา    วิเชฏฐ ์ จินดาวณิค    
8. ช่ือผูส้อน     1.  
      2.  
      3.  
      4.  
      5.  

6.  
7.  
8.  
9.   

9. เง่ือนไขรายวิชา    วิชาควบ 3207-412 (Rem Part Dent 2) 
      วิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 3207-345 (Part Dent Lab 1) 
10. สถานภาพของวิชา    วิชาบงัคบั 
11. ช่ือหลกัสูตร     ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต 
12. วิชาระดบั     ปริญญาตรี 
13. จ านวนชัว่โมง/สปัดาห์   (3 ชม./สปัดาห์) ปฏิบติั รวม 45 ชม. ในแต่ละภาค 
      การศึกษา) ศึกษาในหอ้งปฎิบติัการทนัตกรรม และ 
      ศึกษานอกสถานท่ี 
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14. เน้ือหารายวิชา 
 ฝึกปฏิบติัส ารวจช้ินหล่อฟันดว้ยเคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม เขียนแบบโครงสร้างฟันปลอม
บางส่วนถอดไดบ้นช้ินหล่อ กรอเตรียมฟันหลกั และฟันซ่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใส่ฟัน ไดแ้ก่ ปรับแต่ง
ระนาบสบฟัน กรอเตรียมแอ่งเรสท ์ปรับแต่งรูปเคา้ฟัน ก  าจดับริเวณส่วนป่องของฟันหลกัท่ีไม่ตอ้งการ 
กรอแต่งสร้างพ้ืนท่ีคอดท่ีตอ้งการส าหรับปลายตะขอ และวางแบบข้ีผึ้งตามลกัษณะโครงสร้างฟันปลอม
ส่วนโครงโลหะบนช้ินหล่อ ฝึกหดัพิมพป์ากดว้ยวสัดุอลัจิเนต และสร้างช้ินหล่อ สงัเกตศึกษาเทคนิค
การปฏิบติังานช่างทนัตกรรม จากหอ้งปฏิบติังานทนัตกรรมเอกชน 
 
15. ประมวลการเรียนรายวิชา 
 15.1 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม นิสิตสามารถ 
  อธิบายลกัษณะโครงสร้างฟันปลอม สามารถเตรียมฟัน และเขียนแบบโครงสร้างฟัน
ปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ท่ีมีโครงสร้างเป็นโลหะหล่อ 
  เข้าใจขั้นตอนการผลิตฟันปลอมบางส่วนถอดได้ในห้องปฏิบัติการ ซ่ึงลงลึกใน
รายละเอียด ในส่วนท่ีนิสิตสามารถปฏิบติัได ้และทา้ยสุดคือนิสิตสามารถปฏิบติังานคลินิกพิมพป์าก
ดว้ยถาดพิมพป์ากส าเร็จรูปเพ่ือสร้างช้ินหล่อศึกษา 
 15.2 เน้ือหารายวิชาและกิจกรรมการเรียนโดยละเอียด 
  15.2.1 ส ารวจช้ินหล่อดว้ยเคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม 

15.2.2 เขียนแบบโครงสร้างฟันปลอมบนช้ินหล่อ (ตามแบบท่ี   ก าหนดให)้ 
  15.2.3 เตรียมเรสท ์หรือแอ่งพกัแบบต่าง ๆ บนซ่ีฟันหลกั 

15.2.4 กรอปรับแต่งรูปร่าง หรือรูปเคา้ฟันหลกั และฟันซ่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้หมาะสม
กบัแบบโครงสร้างฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
15.2.5 ปิดและปะดว้ยข้ีผึ้งเพ่ือเตรียมช้ินหล่อทนไฟ 
15.2.6 วางแบบข้ีผึ้ง หรือโครงข้ีผึ้งส่วนโครงสร้างฟันปลอม 
15.2.7 เยีย่มชมศึกษาหอ้งปฏิบติัการทนัตกรรมเอกชน 
15.2.8 ฝึกหดัพิมพป์ากดว้ย อลัจิเนตเพ่ือสร้างช้ินหล่อศึกษา 

 
15.3 วิธีการจดัการเรียนการสอน 

  15.3.1 บรรยาย 
  15.3.2 ปฏิบติัการ 
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  15.3.3ทศันศึกษานอกสถานท่ี  
 15.4 วิธีการสอน 

15.4.1 ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบ คู่มือปฏิบติัการ หรือเอกสาร e-book จากเวบ็ไซต์
ท่ีก  าหนด 

  15.4.2 ผูส้อนบรรยายสรุปจากภาพสไลด ์วิดิทศัน์ และงานสาธิตกลุ่มยอ่ย 
  15.4.3 จดัแสดงชุดช้ินจ าลองแสดงขั้นตอน และฟันปลอมบางส่วนถอดไดต่้าง ๆ แบบ 
  15.4.4 ทศันศึกษาหอ้งปฏิบติัการทนัตกรรม 
  15.4.5 แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 16-18 คน/อาจารย ์ประจ ากลุ่มหน่ึงคน 
 15.5 การวดัผลการเรียน 
  สอบปลายภาค  ทฤษฎี (ขอ้เขียน)  40% 
    ปฏิบติัการ   30% (คะแนนสะสมจากงานปฏิบติัการ) 

สอบปฏิบติั 30 % (เขียนแบบโครงสร้างฟันปลอม
บางส่วนถอดได)้ 

 
16. รายช่ือหนงัสืออ่านประกอบ 

16.1  Laboratory Procedures for Full and Partial Dentures. Derek Stananought, Edited by AV  
Newton. Balkwell Scientific Publications. Oxford, London, Edinburgh, Melbourne 1978. 
16.2  Dental Laboratory Procedures: Volume III - Removable Partial Dentures. Rudd, 
Morrow, Eissmann. 
16.3 Dental Laboratory Technology: Sponsored by W.K. Kellogg Foundation; Editor John B  
Sowter, 1968. 
16.4 McCracken Removable Partial Prosthodontics. McGivney, Casterberry. 8th Edition 
1989. 
16.5 Essentials of Dental Technology. Katsumi Tamura (English translation) edited by: 
James A Fowler. Quintessence Publishing Co., Inc., Chicago, London, Berlin, Sao Paulo and 
Tokyo, 1987. 
16.6 Partial Denture. John Osborne, George Alexander Lammie. Second Edition 1959. 
16.7 Dental Technology: Theory and Practice. Blakeslee, Renner, Shiu. The C.V. Mosby 
Company. St Louis, Toronto, London 1980. 
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16.8 Clinical Removable Partial Prosthodontics. Stewart, Rudd, Keubker. The C.V. Mosby 
Company. St. Louis, Toronto, London 1983. 
16.9 Stewart’s Clinical Removable Partial Prosthodontics. Third edition. Phonix, Cagna, 
DeFreet. Quintessence Publishing 2003. 
 

ตวัอย่างแบบโครงสร้างของฟันปลอมบางส่วนถอดได้ 

 
โครงข้ีผึ้งบนช้ินหล่อทนไฟ (refractory cast) แท่งสปรู ท่ีเป็นข้ีผึ้งกลม และกรวยข้ีผึ้ง (sprue former) 

 
ลกัษณะโครงสร้างงานจากหอ้งปฏิบติัการท่ีใส่แนบสนิทพอดีบนช้ินหล่อหลกั 

 
ลกัษณะการออกแบบท่ีต่างโดยครอบฟันรับตะขอ (crown retainer หรือ surveyed crown) เป็นฟันหลกั  
โครงสร้างฟันปลอมบางส่วนถอดได ้ไดก้ารพยงุรับจากครอบฟัน 
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วชิาปฏิบัตกิารฟันปลอมบางส่วนถอดได้ 2 
รหัสรายวชิา 3207-446 

 
บริบท 

วตัถุประสงค์ของวิชาปฏิบติัการน้ี เป็นการจ าลองสถานการณ์ และขั้นตอนปฏิบติังาน สร้าง
ช้ินงานฟันปลอมบางส่วนถอดไดโ้ครงโลหะหล่อ ในคลินิกและหอ้งปฏิบติัการ เร่ิมจากพิมพป์ากผูป่้วย
จนถึงสร้างช้ินโครงโลหะหล่อท่ีตอ้งการ จากโครงข้ีผึ้งหรือกระสวนข้ีผึ้งตามลกัษณะท่ีออกแบบไว ้
ขาดแต่ลองโครงสร้างโลหะ พิมพ์เหงือกว่างด้วยถาดพิมพ์ปากท่ีสร้างติดกับโครงตะแกรงโลหะส่วน
ฐานฟันปลอม  เรียงฟัน อัดอะคริลิก และใส่ฟันจริง ในปากผู้ ป่วย  ดว้ยวิธีการฝึกปฏิบติัตามประมวล
รายวิชาน้ี จะท าใหนิ้สิตผูเ้รียนเขา้ใจโครงสร้างประกอบของช้ินฟันปลอมท่ีจะเป็นโครงโลหะหล่อ และ
การเตรียมฟันไดอ้ยา่งละเอียดพอควร 
 
 อย่างไรก็ตาม การเรียงล  าดับหัวขอ้การปฏิบัติงานตั้งแต่เร่ิมตน้ปฏิบัติการรายวิชาน้ี ไม่ได้ 
เรียงล  าดับตามขั้นตอนท่ีปฏิบัติกบัผูป่้วยตามขั้นตอนจริงทั้งหมด กิจกรรมของรายวิชาน้ีมีอีกสอง
ประการคือ ให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นการปฏิบัติงานในห้องปฏิบติัการทนัตกรรมเอกชน และให้ผูเ้รียนได้มี
โอกาสปฏิบติังานใน คลินิกทนัตกรรม โดยจบัคู่เพ่ือนร่วมชั้นเพ่ือฝึกพิมพป์าก และสร้างช้ินหล่อวินิจฉยั 
ดงันั้นผูเ้รียนจะเรียนรู้วิธีการใชเ้กา้อ้ีท าฟัน การควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ การรักษาความสะอาด และ
ระเบียบเบ้ืองตน้ของการปฏิบติังานคลินิก 
 
 การฝึกในหอ้งปฏิบติัการเร่ิมตน้กบั ชิน้หล่อ ท่ีเป็นตวัแทนสมมุติเชิงมิติของฟัน และเหงือกของ
ผูป่้วย ช้ินหล่อนั้นท าดว้ยปูนสโตนปลาสเตอร์ เป็นช้ินหล่อวินิจฉัยท่ีพิมพไ์ดจ้ากปากของผูป่้วยสมมุติ 
ส่วนช้ินหล่อฝึกหดัอีกหน่ึงชุดท่ีใชใ้นปฏิบติัการสมมุติ เป็นช้ินหล่อทนไฟ ท่ีท าจากปูนทนความร้อน
หรืออินเวสเมนต์ (Investment)  แต่ช้ินหล่อท่ีจ่ายจริงให้แก่ผูเ้รียนจะเป็นช้ินหล่อท่ีท าจากปูนสโตน
ปลาสเตอร์อีกเช่นกนั ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งการความแข็งผวิท่ีสูง (ไม่ไดไ้ปหล่อโลหะจริงจึงไม่ตอ้งทน
ความร้อน) สโตนปลาสเตอร์จะมีคุณสมบติัทนทาน และตา้นต่อการขีดข่วนดีกว่าปูนทนไฟและมีราคา
ถกูกว่า 
 
 อีกส่วนของวิชาปฏิบัติการน้ี เป็นปฏิบติังานกบัช้ินหล่อ ซ่ีฟันจ าลอง (เป็นสโตนปลาสเตอร์
ขนาดประมาณเท่าปลายน้ิวมือ) ไดแ้ก่ ฟันกรามใหญ่ ฟันกรามน้อย และฟันหน้า ท่ีสมมุติว่าเป็นฟัน
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หลกัรองรับตะขอ และแอ่งพกัของโครงสร้างฟันปลอมบางส่วนถอดได้ ผูเ้รียนจะได้เขียนแบบ
โครงสร้างท่ีสมัพนัธก์บัแนวโครงสร้างอุดมคติ การกรอแต่งฟันจ าลองเพื่อสร้างแอ่งพกั สร้างระนาบน า 
การใชซ่ี้ฟันจ าลองท่ีมีขนาดใหญ่กว่าซ่ีฟันจริงมีวตัถุประสงค์เพื่อ ให้ผูเ้รียนเห็นมิติ และรายละเอียด
ชดัเจน เขา้ใจสดัส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง ก่อนลงมือปฏิบติังานกบัช้ินหล่อท่ีมีขนาดฟันเท่าขนาดจริง
ในช่องปาก ดงันั้นระหว่างปฏิบติังานความผดิพลาดต่าง ๆ อาจถกูช้ีชดัจากผูส้อนไดง่้ายกว่า 
 
 ดว้ยเหตุผลขอ้จ ากดัดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ งบประมาณและจ านวนชัว่โมงการเรียน
การสอน ดังนั้นการกรอเตรียมฟันในช่องปากไม่สามารถท าไดใ้นหัวหุ่นจ าลอง (Mannequin หรือ 
Phantom head) ท่ีสามารถจับยึดช้ินจ าลองฟัน เหงือก และขากรรไกรได้ และด้วยเหตุท่ีหุ่นจ าลอง
กะโหลกศีรษะ อุปกรณ์การกรอ และช้ินจ าลองฟันท่ีมีความแข็งเสมือนจริงเป็นขอ้จ ากดั จึงจ  าเป็นตอ้ง
ปฏิบติังานบนช้ินหล่อสโตนยปิซัม่ 
 
 อย่างไรก็ตาม สัมฤทธ์ิผล และประสิทธิผลของการเรียนรู้ มีปัจจยัอ่ืนเป็นส่วนประกอบอีก
หลายประการ หากผูเ้รียน และผูส้อนมีความตั้งใจจริง คือ ตั้งใจ และสนใจรายละเอียดทุก ๆ ปฏิบติัการ 
และเมื่อมีค  าถาม ท่ีต่อเน่ืองดว้ยค าตอบท่ีอธิบายเหตุผลประกอบจากผูส้อนจนผูเ้รียนเขา้ใจ ประโยชน์
ทั้งหมดของวิชาน้ีจะตกอยู่แก่ผูป่้วยทั้งหลายของผูเ้รียน ซ่ึงอนาคตอนัใกล ้ผูเ้รียนน้ีเองจะเป็นบณัฑิต
ทนัตแพทยท่ี์ใหก้ารบ าบดัรักษาผูป่้วยดว้ยงานทนัตกรรมประดิษฐ์ 
 
 หากกล่าวโดยสรุป วิชาปฏิบัติการฟันปลอมบางส่วนถอดได้ 2 เป็นงานปฏิบัติท่ีจ  าลอง
สถานการณ์ และวิธีปฏิบติังานคลินิก และปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการ ดว้ยตอ้งการให้ผูเ้รียนเขา้ใจ 
ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิค ต่าง ๆ โดยพร้อม ก่อนท างานจริงกบัผูป่้วยในคลินิก แต่ทั้งน้ีการฝึกปฏิบติั
ไดถ้กูเลือกปฏิบติัเพียงบางขั้นตอน 
 
 ขั้นตอนการท างานฟันปลอมบางส่วนถอดไดช้นิดโครงโลหะอาจเขียนสรุปแยก เป็นขั้นตอน
ทางคลินิก และหอ้งปฏิบติัการไดด้งัน้ี 
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  คลนิิก      ห้องปฏิบัตกิาร 
ผูป่้วย และทนัตแพทย ์    ทนัตแพทย ์ และช่างทนัตกรรม 

ตรวจวินิจฉยั พยากรณ์โรค 
วางแผนการรักษา, คิดแบบโครงสร้างช้ินฟันปลอม (เบ้ืองตน้) 
*พิมพป์าก                                                                                     ช้ินหล่อศึกษา 
       (บางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งยดึช้ินหล่อ 

เขา้กบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร) 
 
บนัทึกความสมัพนัธร์ะหว่างขากรรไกร   *ส ารวจรูปเคา้ฟันและเหงือก 
บน และขากรรไกรล่าง (อาจร่วมกบัการ 
บนัทึกต าแหน่งขากรรไกรบนโดยเคร่ืองเฟซโบว ์ *เขียนแบบโครงสร้างและยดึช้ินหล่อ 
หรือคนัโคง้ใบหนา้)     ในเคร่ืองจ าลองขากรรไกร และคิดแบบ 

   โครงสร้างช้ินฟันปลอม (อยา่งสมบูรณ์) 
 
       *ทดลองกรอแต่งปรับเปล่ียนรูปร่างฟัน 
 
กรอแต่งปรับเปล่ียนรูปร่างฟัน    *ส ารวจรูปเคา้ของฟันหลกัท่ีกรออีกคร้ัง 
 
พิมพป์าก      ช้ินหล่อ 
 
       ส ารวจรูปเคา้ 
 
      ใชไ้ม่ได ้  ใชไ้ด ้
         
         ช้ินหล่อหลกั 
  
       *ปิดและปะดว้ยข้ีผึ้ง 
 
       พิมพจ์  าลองรูปร่าง 
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       ช้ินหล่อทนไฟ 
 
       วางแบบ โครงข้ีผึ้ง 
 
       ปักสปรู 
 
       ฝังช้ินหล่อ และกระสวนข้ีผึ้งลงเบา้ 
 
       หลอมหล่อโลหะ 
 
 
ลองโครงสร้างโลหะในปาก    ตดัสปรู, ขดัแต่ง, ชุบขดัดว้ยไฟฟ้า 
 
(แยกพิมพส่์วนเหงือก-กรณีฟันปลอมทา้ยยืน่  ปรับเปล่ียนช้ินหล่อส่วนเหงือกล่าง 
และอาจบนัทึกความสมัพนัธร์ะหว่างขากรรไกร               (โดยการเทแบบใหม่ตามรอยพิมพท่ี์ได)้ 
กรณีช้ินหล่อสบสมัพนัธไ์ม่เสถียร) 
 
ลองฟันและตรวจสอบการสบฟัน    เรียงซ่ีฟันปลอมและแต่งส่วนฐานข้ีผึ้ง 
(กรณีมีฟันหนา้หรือมีซ่ีฟันท่ีใส่จ  านวนมาก) 
       อดัอะคริลิก 
 
ส่งมอบฟันปลอมใหผู้ป่้วย, ปรับแต่งขั้นตน้  ขดัแต่ง 
(ในปาก)      (ในหอ้งปฏิบติัการ) 
 
ติดตามผล และปรับแต่งช้ินฟันปลอม 
ภายหลงัใชง้าน (ส่วนฐาน, ส่วนสบฟัน) 
 

ไดอะแกรมแสดงขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 
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 วิธีปฏิบติัการฟันปลอมบางส่วนถอดได ้2 น้ี เป็นการฝึกปฏิบติัขั้นตอนต่าง ๆ ตามไดอะแกรมท่ี
แสดงข้างต้น ขั้นตอนทางคลินิก และขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการเหล่าน้ี ท าเฉพาะขั้นตอนท่ีมี
เคร่ืองหมายดอกจนั (*) ส าหรับขั้นตอนต่าง ๆ ทางหอ้งปฎิบติัการอยา่งสมบูรณ์นั้น จะมีวิดิทศัน์ฉายให้
ชม และจะมีการเยีย่มชมหอ้งปฏิบติัการทนัตกรรมในลกัษณะการศึกษานอกสถานท่ี ซ่ึงจะจดัให้มีการ
สาธิต ปักสปรู หลอมหล่อโลหะ กรอขดัโลหะ กระบวนการชุบ-ขดัโลหะดว้ยกระแสไฟฟ้า เรียงฟัน 
แต่งข้ีผึ้ง อดัอะคริลิกส่วนฐาน และดดัตะขอลวด เป็นตน้ 
 
หลกัการและเหตุผล (การออกแบบ และเตรียมช่องปาก-ฟัน) 
 ฟันหลกั และส่วนเยือ่อ่อนท่ีมีโครงสร้างฟันปลอมถอดไดม้าเกยทบั หรือพาดผ่าน จ  าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการส ารวจรูปเคา้ (contour) เพื่อศึกษาถึงอุปสรรค และขอ้จ ากดั ดา้นการออกแบบโครงสร้างฟัน
ปลอม ก่อนสร้างช้ินฟันปลอมเสมอ การส ารวจช้ินหล่อด้วยเคร่ืองส ารวจทางทันตกรรม (Dental 
surveyor) ท าเพื่อส ารวจ วดัปริมาณอุปสรรค และวดัปริมาณความคอดรูปเคา้ของฟันจากช้ินหล่อนั้นใน
หอ้งปฏิบติัการ แต่ทว่า เม่ือท างานขั้นตอนตรวจพิเคราะห์ (ในคลินิก) ทนัตแพทยค์วรเห็นหรือมีมโน
ภาพ จินตนาการลกัษณะโครงสร้างฟันปลอมท่ีจะออกแบบไวใ้นใจอย่างคร่าว ๆ ไวด้ว้ยเช่นกนั นั่น
หมายความว่า ขั้นตอนการตรวจพิเคราะห์นั้น ทนัตแพทยไ์ดพิ้จารณารูปเคา้ ความป่อง อุปสรรคของฟัน
หลกั และส่วนอวยัวะเยื่ออ่อนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างฟันปลอมไวแ้ลว้ดว้ยสายตา พร้อมกบัคิด
แบบไดโ้ดยคร่าว การส ารวจรูปเคา้ของฟันหลกั และเน้ือเยือ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างฟันปลอมถอดได้
บนช้ินหล่อพิเคราะห์นั้ น จะเป็นการยืนยนัถึงลักษณะความเป็นไปได้ และรายละเอียดรูปแบบ
โครงสร้างฟันปลอมท่ีจะมีสัมพนัธ์กบัสัดส่วน มิติ หรือต าแหน่งท่ีแน่นอนของส่วนโครงสร้าง ซ่ึงจะ
สมัพนัธก์บัผวิฟันหลกั และอวยัวะอ่ืนในช่องปากต่อไป อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากซ่ีฟัน เหงือกรอบซ่ีฟัน 
และเหงือกว่าง จะเป็นดชันีก  าหนดปริมาณการกรอเตรียมฟัน หรือการส่งผูป่้วยไปยงัแผนกศลัยกรรม
ช่องปากเพื่อตดัแต่งรูปร่างเหงือก และปุ่มกระดูกต่าง ๆ งานส่วนน้ีจะช่วยเตรียมช่องปากให้พร้อมก่อน
ใส่ฟัน  กรณีฟันหลกัลม้เอียงอาจกรอแต่งชั้นเคลือบฟันออกบางส่วน เพื่อปรับระนาบสบฟัน และเพื่อ
สร้างระนาบน า (Guiding plane) ท่ีมีลกัษณะเหมาะสม หากเสน้ส ารวจบริเวณโคนตะขอสูงใกลด้า้นสบ
ฟัน อาจตดัสินใจกรอแต่งเคลือบฟันเพื่อสร้างเสน้ส ารวจใหม่ใหต้  ่าลง และทา้ยท่ีสุดอีกสถานการณ์หน่ึง
ต าแหน่งปลายตะขอท่ีก  าหนดเลือก หากไม่สามารถวางต าแหน่ง ณ พ้ืนท่ีคอดท่ีเหมาะสม จะกรอแต่ง
เคลือบฟันให้เป็นหลุม (Dimpling, dimple) ลกัษณะท่ีขอบปากหลุมนั้นมน กลืนไปกบัโครงสร้างผิว 
หลุมต้ืน ๆ นั้นมีลกัษณะคลา้ยเมลด็ถัว่แดง หรือเป็นร่องยาวตามแนวโคง้ปลายตะขอ เพื่อใหป้ลายตะขอ
เกาะยดึสามารถยดึกบัฟันหลกัได ้เป็นตน้ (ดูภาพประกอบในชุด PowerPoint) 


