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ปฏิบัตกิาร 1 
ส ารวจช้ินหล่อเพือ่ออกแบบ (Survey for Design) 

 
บทน า (วตัถุประสงค ์และประโยชน)์ 
 ข้อปฏิบัติทางคลินิกเบ้ืองต้นคร้ังแรกท่ีพบผูป่้วย ทันตแพทย์จะตรวจพิเคราะห์ช่องปาก 
พิจารณาต าแหน่งซ่ีฟัน จ  านวนซ่ีฟันปลอมท่ีจะใส่ทดแทน ประเมินซ่ีฟันถาวรท่ีเหลือ และส่วนเหงือก
ว่างรองรับ ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาเลือกแบบ และเลือกโครงสร้าง ซ่ึงหมายความถึง ออกแบบเบ้ืองตน้ทนัที ท่ี
มีขอ้มลูจ  าเป็นโดยพร้อมนัน่เอง 
 เม่ือไดส้ร้างช้ินหล่อศึกษา (Study cast) จากการพิมพป์ากดว้ยวสัดุอลัจิเนต (Alginate) หรือ 
ไฮโดรคอลลอยด์ชนิดไม่ผนักลับ (Irreversible Hydrocolloid) หรือผงพิมพ์ปาก ช้ินหล่อนั้ นมี
ความหมายต่อการวิเคราะห์ลกัษณะกายวิภาคท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างช้ินฟันปลอม และมีค่าต่อการ
วิเคราะห์รูปเคา้ (contour) เพื่อออกแบบส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างให้เหมาะกบัสภาวการณ์ท่ีปรากฏ 
การส ารวจรูปเคา้เป็นงานเบ้ืองตน้ท่ีจะน าไปสู่การเตรียมฟัน และขั้นตอนต่อ ๆ ไป ดงัไดก้ล่าวไวใ้น
บริบท ทั้งน้ี ธรรมชาติการวินิจฉัย และเลือกแบบโครงสร้างชิ้นฟันปลอมเบือ้งต้นจะเกิดไปพร้อมกับ
การตรวจช่องปาก เช่น เลือกทิศทางการใส่-ถอดช้ินฟันปลอม (path of placement and removal) การ
ก าหนดต าแหน่งซ่ีฟันท่ีใส่ทดแทน การเลือกต าแหน่งฟันหลกัเอก (Primary abutment) และฟันหลกัรอง 
(Auxiliary abutment, ถา้มี) ก าหนดขอบเขตส่วนฐานฟันปลอม ประเภทหรือชนิดของตะขอท่ีควร
เลือกใชส้ าหรับฟันหลกัท่ีปรากฏ เป็นตน้ 

ปฏิบัติการน้ีก  าหนดแบบโครงสร้างให้เหมือนกันทั้งหมด เพ่ือการเรียนการสอน แต่มิได้
หมายความว่าเป็นแบบโครงสร้าง ที่เหมาะสมที่สุด ในสถานการณ์จ าลองน้ี 
 
การออกแบบหรือเลอืกแบบโครงสร้างฟันปลอมบางส่วนถอดได้เบือ้งต้น หมายถึง 

1. ก าหนดต าแหน่งซ่ีฟันปลอมท่ีตอ้งการใส่ 
2. เลือกต าแหน่งซ่ีฟันหลกั และฟันหลกัรอง 
3. เลือกรูปแบบของส่วนเช่ือมใหญ่ (Major connector) 
4. คาดคะเนประเภทของตะขอหรือหน่วยยดึ (Direct retainer) ท่ีจะใช ้และส่วนเช่ือมรอง (Minor 

connector) 
5. คาดคะเนขอบเขตรูปร่างของโครงยดึซ่ีฟันปลอม และฐานฟันปลอม 
6. เลือกรูปแบบสมัพนัธส์บฟัน (Occlusal scheme) 
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ลกัษณะก าหนดจากช้ินหล่อ 
ช้ินหล่อใช้ในปฏิบัติการน้ีมีลักษณะขากรรไกรท่ีมีฟันไม่ครบจ าแนกโดยวิธีเคนเนด้ี 

(Kennedy’s Classification) ร่วมกับกฎของแอพปลิเกต (Appligate) 8 ข้อ ฟันหลกัท่ีเลือกใช้ใน
ขากรรไกรบนคือ #17, 13, 26 และ 27 ฟันหลกัรองคือ #24 ฟันหลกัท่ีเลือกใชใ้นขากรรไกรล่างคือ #38 
(ซ่ึงลม้เล่ือนเขา้มาในต าแหน่ง 37), 34 และ 44, 43  เป็นดงัน้ี คือ 
ขากรรไกรบน      เป็น Kennedy Class III, modification – หรือ mod. 0 ซ่ีฟันท่ีจะใส่คือ #14, 15, 16
ขากรรไกรล่าง  เป็น Kennedy Classification II, modification 1 ซ่ีฟันท่ีจะใส่ซีกซา้ย คือ #36, 35 (37 
ไม่มีพ้ืนท่ีพอจะใส่ได ้เพราะ #38 ลม้เขา้ใกลก้ลาง (Mesial drift) และ ซีกขวาจะใส่ซ่ี #45, 46, และ 47 
 

 
 

การออกแบบ และรูปลกัษณะฟันปลอม 
 ส่วนเช่ือมใหญ่ในขากรรไกรบนมีลกัษณะเป็นแผ่นแคบแบน พาดผ่านเพดานปาก (Palatal 
strap) ขากรรไกรล่างเป็นแท่งคานดา้นล้ิน (Lingual bar) รูปแบบดงักล่าวไดพ้ิจารณามาจากการกระจาย
ตวัของซ่ีฟันหลกั และรูปกายวิภาคอ่ืนของขากรรไกรเป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจ 

  
                    NEY Dental surveyor, U.S.A. 
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ประเภทตะขอที่จะเลอืกใช้มดีังนีค้อื 
1. ขากรรไกรบน ฟันซ่ี     #13 เป็นตะขอผสมระหว่างลวดดดักบัโลหะหล่อ (combination clasp) 

#17  เป็นตะขอโลหะหล่อโอบรอบธรรมดา (Simple circumferential 
clasp) 

#26   และ #27   เป็นตะขอโอบรอบท่ีพาดผ่านซอกฟันดา้นบดเค้ียวของฟัน
สองซ่ี เป็นตะขอคู่ (Double embrasure clasp) 

#24 เป็น indirect retainer หรือฟันหลกัรองท่ีอยู่ในรูปของเรสท์บนดา้น
บดเค้ียว (occlusal rest) และมีส่วนเช่ือมรอง (minor connector) ต่อ
ออกมาจากส่วนเช่ือมใหญ่ ซ่ึงเป็นแผน่โลหะคาดดา้นเพดาน 

 

  
ภาพแสดงการออกแบบช้ินงานในขากรรไกรบน และล่าง 

 
2. ขากรรไกรล่าง ฟันซ่ี      #38 เป็นตะขอโลหะหล่อวงแหวน (ring clasp) 

#34        เป็นตะขอโลหะหล่อรูปอกัษร-ที ดดัแปลง (modified T-bar) ท่ี 
ดา้นขา้งแกม้ และตะขอโอบรอบทางดา้นล้ิน 

   #44 เป็นชุดตะขอ RPI Direct retainer ซ่ึงประกอบดว้ย mesial rest, 
proximal plate และ I-bar 

    #43 เป็น indirect retainer ในรูปของ incisal rest อานมา้ และ 
minor connector  

หมายเหตุ จะเห็นว่าการออกแบบประเภทของตะขอในช้ินหล่อศึกษาน้ี มีตะขอหลายประเภทไม่ซ ้ ากนั 
ทั้งน้ีดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือ ใหนิ้สิตรู้จกัประเภทตะขอมากแบบ ให้เขียนแบบ แนวตะขอให้ไดล้กัษณะ
อุดมคติ อยา่งสมัพนัธก์บัเสน้ส ารวจ อยา่งไรก็ดี มิไดห้มายความว่า ลกัษณะการออกแบบเลือกใชต้ะขอ 
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ต่าง ๆ แบบกันน้ี เป็น มาตรฐานทั่วไป  ท่ีจะใชก้บัลกัษณะ Kennedy Classification ดงัแบบฝึกหัด
ตวัอยา่งน้ีเสมอไป 

 
วตัถุประสงค์ของปฏิบัตกิารนี ้คอื 

1. เขา้ใจขั้นตอนท่ีสัมพนัธ์กนั ระหว่างงานทางห้องปฏิบติัการทางทนัตกรรม และขั้นตอนทาง
คลินิก 

2. ฝึกหัดวิเคราะห์ และส ารวจช้ินหล่อศึกษา ด้วยเคร่ืองส ารวจทางทันตกรรม พร้อมเข้าใจ
กระบวนการเขียนแบบโครงสร้าง ฟันปลอมบางส่วนถอดได ้

 
ส ารวจช้ินหล่อ 

วสัดุอุปกรณ์ 
1. ชุดเคร่ืองส ารวจทางทันตกรรม (Dental surveyor) เช่น รุ่น Ney surveyor, U.S.A. และ

ส่วนประกอบควบต่าง ๆ เช่น ช้ินอุปกรณ์ช่วยส ารวจ (surveying tool) ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ไดแ้ก่ แท่งวิเคราะห์ (Analysing rod) แผน่โลหะประกบัไสดิ้นสอ ไส้ดินสอด า แท่งวดัปริมาณ
ความคอด (undercut gauge) ต่าง ๆ  ขนาด คือ 
.01 น้ิว  หรือเท่ากบั .25 มิลลิเมตร หรือ 0.254 ม.ม.       (1 น้ิว = 2.54 ซ.ม.) 
.02 น้ิว  หรือเท่ากบั .50 มิลลิเมตร 
.03 น้ิว  หรือเท่ากบั .75 มิลลิเมตร 

2. ช้ินหล่อฟันขากรรไกรบนและล่าง (ช้ินหล่อท่ีใชใ้นปฏิบติัการน้ี จะท าหนา้ท่ีเป็นช้ินหล่อศึกษา 
และท าหนา้ท่ีเป็นฟันของผูป่้วยจริงพร้อมกนั) 

3. ดินสอสีแดง, น ้ าเงิน, เขียว 
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ผวิขา้งใสดิ้นสอท่ีสมัผสัช้ินหล่อจะปรากฏเสน้ส ารวจ ปลายแหลมปาดเฉียงท่ีสมัผสัช้ินหล่อ 

แสดงเสน้บนผวิเหงือกว่างบอกขอบเขตพ้ืนท่ีคอด ระยะห่างระหว่างปลายดินสอกบัดา้นประชิดของฟัน
ท่ีขอบเหงือกจากภาพน้ีมีค่าเกินกว่า 1 ม.ม. และถือเป็นพ้ืนท่ีอุปสรรค 
 
วธิีปฏิบตั ิ

1. ศึกษาลกัษณะการจ าแนก Kennedy Classification 
ก าหนดต าแหน่งซ่ีฟันปลอมท่ีใส่ รูปโครงสร้างของ 
ฟันปลอมท่ีจะออกแบบ ขนาดรูปร่างการเรียงตวัของฟัน 
ธรรมชาติท่ีเหลือโดยละเอียด และรูปแบบสมัพนัธส์บฟัน 
จากลกัษณะท่ีปรากฏ จะเห็นเหงือกว่างท่ียบุตวัจาก 
การละลายของกระดกูเบา้รากฟันพอควร สนัเหงือกว่าง 
ไม่มีส่วนคอดปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดั ซ่ีฟันธรรมชาติท่ีม ี 
การเปล่ียนแปลง เมื่อไม่ไดใ้ส่ฟันปลอม ท่ีเห็นความเปล่ียนแปลง 
ชดัเจน คือ ฟันหลกัซ่ี #38 ลม้เขา้มาดา้นใกลก้ลางเลก็นอ้ย และ 
ฟันซ่ี #26 ยืน่ยาวต ่ากว่าระนาบเฉล่ียดา้นบดเค้ียว จะสงัเกต 
เห็นว่าระดบัสนัขอบซ่ีฟัน (marginal ridge) ของดา้นบดเค้ียว 
ซ่ี #26 มีระดบัต ่ากว่าซ่ีฟันขา้งเคียง 

2. ตรึงช้ินหล่อกบั แท่นวาง หรือ แป้นส ารวจ (Surveying 
table) แป้นส ารวจนั้นสามารถปรับเอียงไดทุ้กทิศทาง SELECTING PATH OF INSERTION 
ใหป้รับแป้นส ารวจ เพื่อก  าหนดทิศ ถอด-ใส่ฟันปลอม Show both vertical and horizontal       
(Path of insertion and removal) โดยปกติแลว้ใหป้รับ tripod marks on study cast 
ทิศทางการถอด-ใส่ ตั้งฉากหรือเกือบตั้งฉาก กบัแนว 
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เฉล่ียระนาบดา้นบดเค้ียว ทั้งน้ีเพื่อใหใ้ส่ฟันลงในแนวด่ิง 
ไดง่้าย ซ่ึงวิถีหรือแนวน าน้ี ค่อนข้างขนานกับ 
แกนด่ิงเฉล่ียของซ่ีฟันธรรมชาติท่ีใช้เป็นฟันหลกั เพราะ 
เป็นทิศทางเหมาะสมกบัการใชง้านจริง บางคร้ังอาจตอ้ง 
เอียงช้ินหล่อเลก็นอ้ย เพ่ือเฉล่ียพ้ืนท่ีคอดดา้นประชิดของ 
ฟันหลกักบัเหงือกว่าง เมื่อมฟัีนหลกัมากซ่ี และกระจาย   
ต าแหน่ง การเอียงช้ินหล่อโดยปรับแป้นส ารวจ ท่ีท าเพื่อ   
หาทิศ หรือวิถีถอดใส่ฟันปลอมนั้น ควรเลือกวิถีท่ีท าให ้
ตอ้งกรอส่วนโครงสร้างฟันหลกันอ้ย (กรอระนาบน า-            PREPARING GUIDE PLANES 
เท่าท่ีจ  าเป็นอยา่งมีเหตุผล) ใหใ้ส่แท่งวิเคราะห์                 (A)   Indicating necessary 
(Analyzing rod) ยดึติดปลายเคร่ืองส ารวจ และใชแ้กน         enameloplasty for guide planes, 
ของแท่งวิเคราะห์เป็นตวัน าสายตา จากนั้นใหท้ าเคร่ือง 
หมายไตรยางค ์(Tripod) โดยรอบช้ินหล่อ โดย                 (B)   Draw survey line 
ใชดิ้นสอด า และมีดกรีดลงบนผวิฐานช้ินหล่อ      
3 ถึง 4 ต าแหน่ง เมื่อก  าหนดเลือกทิศทางถอด-ใส่          
ฟันปลอมไดแ้ลว้ จึงเปล่ียนแท่งวิเคราะห์เป็นไสดิ้นสอด า  
ใหใ้ชแ้ผน่โลหะประกบัไสดิ้นสอไวด้า้นหน่ึง ส่วนปลาย     
ไสดิ้นสอด าควรถกูปาดเฉียงใหป้ลายขา้งหน่ึงแหลม 
ใหย้ดึปลายแหลมไว ้ด้านตรงข้าม กบัแผน่ประกบั        

3. เคล่ือนช้ินหล่อใหซ่ี้ฟันสมัผสักบัผวิดา้นขา้งของ  
ไสดิ้นสอด า เบา ๆ จนเกิดเสน้คาร์บอนสีด าบนพ้ืน    
ผวิป่องสุดของซ่ีฟันหลกัทุก ๆ ซ่ี ท่ีบริเวณดา้นประชิด 
ของฟันหลกักบัสนัเหงือกว่างดา้นท่ีจะใส่ฟัน            
ใหท้ าเคร่ืองหมายท่ีเกิดจากปลายแหลมของไสดิ้นสอ              
ลงบนเหงือกว่างของช้ินหล่อ เพ่ือแสดงช่องว่างส่วนท่ี               
โครงโลหะหรือส่วนของฟันปลอมถอดได ้ท่ีจะไม่แนบ              
กบัฟันหลกั  
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นอกจากนั้น ควรส ารวจบนพ้ืนท่ีเหงือกว่างท่ีมีพ้ืนท่ีคอด และเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างฟันปลอม 
เช่น ดา้นล้ินของเหงือกว่างใกลก้บัแผน่นวมเหงือกทา้ยต่อฟันกรามซ่ีทา้ย (Retromolar pad) ซ่ึงอาจ
เป็นอุปสรรคต่อความแนบและการเคล่ือนลงท่ีของฐานฟันปลอม เหงือกดา้นขา้งแกม้ของฟันหลกัท่ี
อาจมีส่วนโครงสร้างโคนตะขอแท่งพาดผา่น และกอ้นกระดกูบริเวณดา้นล้ินต่อฟันกรามนอ้ยใน
ขากรรไกรล่าง เป็นตน้ กรณีไม่มีส่วนคอดท่ีฟันหลกัหรือผวิเหงือก หมายความว่า ฟันหลกัและ
เหงือกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบฟันปลอมถอดไดน้ั้น จะตอ้งไม่มีเสน้ส ารวจปรากฏบนช้ินหล่อ
ฝึกหดั ดงันั้นต าแหน่งท่ีไม่ปรากฏเสน้ส ารวจ แต่ยงัคงเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างช้ินฟันปลอมถอดได ้
คือ ๑.บริเวณดา้นเพดานของฟันกรามบน ๒.เหงือกว่างบริเวณฐานฟันปลอมทา้ยยืน่ ส่วนพ้ืนท่ีท่ี
ลกัษณะเสน้ส ารวจไม่ต่อเน่ืองหรือส้ินสุดท่ีบริเวณขอบเหงือกจะพบท่ีฟันกรามล่าง ซ่ี # 38 
4.    ใชช้ิ้นวดัความคอด วดัปริมาณ ความคอด บริเวณต าแหน่งปลายตะขอเกาะยดึ ตามแบบ 
โครงสร้างท่ีก  าหนด ดงัน้ีคือ 

#17 ดา้น Disto-buccal ปริมาณความคอดท่ีตอ้งการ 
คือ .01 น้ิว 
#13 ดา้น Mesio-buccal ปริมาณความคอดท่ีตอ้งการ 
คือ .02-.03 น้ิว   
#26 ดา้น Mesio-buccal ปริมาณความคอด 
ท่ีตอ้งการคือ .01 น้ิว            แสดงจานวดัความคอดขนาดต่าง ๆ 
#27 ดา้น Disto-buccal ปริมาณความคอด         
ท่ีตอ้งการคือ .01 น้ิว  
#37 ดา้น Mesio-lingual ปริมาณความคอด                          
ท่ีตอ้งการคือ .01 น้ิว            

#34 ดา้น Disto-buccal ปริมาณความคอด                                     
ท่ีตอ้งการคือ .01-.02 น้ิว        
#44 ดา้น Mesio-buccal ปริมาณความคอด    

ท่ีตอ้งการคือ .01-.02 น้ิว         

ต าแหน่งอุดมคติปลายตะขอเกาะยดึ ดงัล  าดบัขา้งตน้ เหมาะสมกบัขนาดซ่ีฟัน และชนิดตะขอท่ี
ก  าหนด พ้ืนท่ีส่วนปลายตะขอควรอยูต่  ่า และส่วนปลายอยูเ่ลยเสน้ต่อดา้นขา้งแกม้ (Buccal) หรือ ดา้น
ล้ิน (Lingual) ท่ีต่อกบัดา้นประชิด (proximal) เขา้ไปยงัซอกฟันระหว่างฟันหลกั เสน้ต่อน้ีเอง อาจ
เรียกช่ือว่า เส้นขอบมุม (line angle)  
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หากความสูงซ่ีฟันทางกายวภิาค (anatomical crown) มีค่าเกณฑ ์ปกติ เช่น กรามนอ้ยสูง  8 ม.ม.
ส่วนปลายตะขอควรอยูสู่งจากขอบเหงือกประมาณ 1 มิลลิเมตร ต าแหน่งท่ีท าเคร่ืองหมายพ้ืนท่ีปลาย
ตะขอ ควรเขียนเป็นวงกลมท่ีก่ึงกลางแนวกวา้งของตะขอ พ้ืนท่ีคอดท่ีวดัได ้ ใหท้ าเคร่ืองหมายดว้ย
ดินสอด า เทคนิคใชแ้ท่งวดัความคอด คือ ต าแหน่งผวิผนงัดา้นขา้งแกนด่ิงของช้ินวดัความคอด  
(undercut gauge) ตอ้งสมัผสักบัผวิฟัน ณ เสน้ส ารวจ จากนั้นจึงดึงแท่งวดัความคอดข้ึนสูง จนขอบจาน
ส่วนวดัความคอดท่ีใช ้สมัผสักบัผวิฟัน จุดท่ีขอบจานสมัผสั คือ ต าแหน่งพ้ืนท่ีปลายตะขอ 
 
 
 
 

 
 ปริมาณความคอดท่ีวดัไดจ้ริง อาจไมต่รงกบัปริมาณความคอดท่ีตอ้งการของทนัตแพทยผ์ู ้
วางแผนออกแบบโครงสร้างช้ินฟันปลอม ดงันั้นจ  าตอ้งใชว้ิจารณญาณ เลือกประเภทตะขอ ส่วนพ้ืนท่ี
บริเวณโคนตะขอควรกรอลดปรับใหไ้ดร้ะนาบน าโดยขยายออกจากดา้นประชิด ส่วนพ้ืนท่ีปลายตะขอ
บางต าแหน่งท่ีมีพ้ืนท่ีคอดไม่พอส าหรับแรงยดึ อาจกรอเพ่ิมพ้ืนท่ีคอดท่ีบริเวณต าแหน่งปลายตะขอเพ่ิม 
การกรอฟันหลกัเพ่ิมเติมใหไ้ดป้ริมาณความคอดตามตอ้งการ เรียกว่า การสร้างพ้ืนท่ีเกาะยดึเพ่ิมเติม 
(Additional retentive area หรือ dimple) ลกัษณะท่ีกรอนั้นเป็นแอ่งรูปเมลด็ถัว่แดงหรือรูปไต ลกัษณะ
ตามรูปเรียวยาวของปลายตะขอ เร่ืองน้ีจะอธิบายละเอียดในบท “ปรับแต่งรูปร่าง หรือรูปทรงฟัน” 
(tooth alteration) ต่อไป 
 

 
สมัพนัธเ์ชิงอุดมคติเมื่อกรอปรับแต่งทรงฟัน ควรท าใหส้มัผสัจากแขนตะขอเกาะยดึ และตะขอ

ประคองฟัน สมัผสัผวิฟันหลกัพร้อมกนั เม่ือชุดตะขอเคล่ือนลงจบัซ่ีฟันนั้นๆ (ดูรูปประกอบ) ดว้ย
เหตุผลท่ีไม่ท าใหป้ลายตะขอท่ีสมัผสัผวิฟันก่อน มีแรงกระท าต่อซ่ีฟันนั้นๆ โดยไม่มีส่วนปลายตะขอ
อีกดา้น ช่วยตา้นและประคอง 
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รายการตรวจสอบ (Check List) 

1. ช้ินแท่งวิเคราะห์มีการคดงอหรือไม่ ตรวจสอบโดยกล้ิงแท่งวิเคราะห์ไปบนพ้ืนเรียบ เช่น แผ่น
กระจก พ้ืนระนาบโต๊ะ ปลายดา้นเลก็ของแท่งวิเคราะห์ตอ้งไม่แกว่ง 

2. ตรวจสอบช้ินวดัความคอด มีจ  านวนครบหรือไม่ ช ารุด คดงอเสียหายหรือไม่ 
3. ยดึช้ินหล่อ ตั้งระนาบดา้นบดเค้ียวขนานกบัพ้ืนราบ เป็นทิศทางถอดใส่ฟันปลอมท่ีเหมาะสม 
4. การเล่ือนแป้นยดึช้ินหล่อไปบนส่วนแท่นเรียบของฐานเคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม ควรใช ้        

ผงอะคริลิกโรยบนผวิแผน่เรียบ จะท าใหก้ารเล่ือนท าให้สะดวกข้ึน เพราะผงอะคริลิกเป็นเม็ด
กลมขนาดเลก็ลดสมัผสัเสียดทานระหว่างโลหะ 

5. ผวิสมัผสัเม่ือสร้างเสน้ส ารวจดว้ยดินสอด าจะเกิดข้ึน และใชเ้ป็นเส้นส ารวจบอกพ้ืนท่ีป่องสุด
ไดต่้อเมื่อ เฉพาะดา้นขา้งไสดิ้นสอด าเท่านั้น ท่ีสมัผสักบัผวิฟัน และเหงือกบนช้ินหล่อ 

6. ท าเคร่ืองหมายไตรยางค์ (tripod) ลงบนดา้นขา้งของฐานช้ินหล่อเป็นเส้นตรงยาว และท าให้
ถาวร ดว้ยการจารึกใหเ้ป็นรอยครูด ใหเ้ป็นร่องลึกดว้ยใบมีดบนผวิสโตนปลาสเตอร์ จากนั้นให้
ใชดิ้นสอด าเขียนทบัรอยอีกคร้ังใหเ้ห็นชดัเจน 

7. ส ารวจช้ินหล่อและสร้างเส้นส ารวจเฉพาะซ่ีฟัน และผิวเหงือกบนช้ินหล่อท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงสร้าง และการออกแบบช้ินฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดเ้ท่านั้น 

8. ควรท าเคร่ืองหมายด้วยดินสอด าปลายแหลม ณ ต าแหน่ง พ้ืนท่ีคอดของซ่ีฟันบริเวณปลาย
ตะขอ และเขียนบอกปริมาณความคอดท่ีวดัได ้เป็นตวัเลข บริเวณใกล ้ๆ กนั 

9. พ้ืนผิวฟันหลกั หรือ พ้ืนผิวเหงือกท่ีป่องมากเกิน และถือไดว้่าเป็นอุปสรรค ต่อลกัษณะการ
ออกแบบในอุดมคติควรมีการท าเคร่ืองหมาย  โดยการสร้างเส้นวงกลมรอบพ้ืนท่ีอุปสรรคนั้น 
และแรเงาดว้ยเสน้ดินสอด าในพ้ืนท่ีวงกลม 

10. ต าแหน่งท่ีปลายไส้ดินสอด า แตะสัมผสัผิวเหงือก ณ ต าแหน่งเหงือกว่างบริเวณท่ีใส่ฟันและ
ประชิดกบัฟันหลกั ควรท าเคร่ืองหมายไวเ้ป็นเส้นดินสอด า ซ่ึงจะให้ความหมายถึงพ้ืนท่ีว่างท่ี
โครงสร้างส่วนแข็งของฟันปลอมถอดได ้เช่น ส่วนเช่ือมรอง (Minor connector) ไม่สามารถยืน่
ยาวเขา้ไปได ้และหากพ้ืนท่ีว่างน้ีมีมากเกินไป อาจกล่าวไดว้่าเป็นอุปสรรคต่อความสะอาดของ
ช่องปาก เน่ืองจากจะมีเศษอาหารเขา้ไปหมกัหมมได ้
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ภาพ A. (บน) ลกัษณะเชิงมิติของพ้ืนท่ีส่วนปลายตะขอเกาะยึด ระยะจากปลายตะขอถึงส่วนป่องสุด 
(height of contour) คือ ระยะ (a-b) มีนัยไม่ส าคญัเท่ากบัความยาวแขนตะขอท่ีอยู่ใตส่้วนป่องสุดหรือ
ระยะ (c-d) ความส าคญันั้น คือ หากความยาวใตส่้วนป่องสุดมีมาก ตะขอตอ้งมีการดีดตวัมากเช่นกนั 
ปัจจยัน้ีมีอิทธิพลตรงต่อปริมาณแรงยดึ ส าหรับการวดัปริมาณส่วนคอดจริงแนว bucco-lingual (e-f) ถือ
เป็นมิติท่ีวิกฤติของช้ินวดัความคอดทั้งสามช้ิน ภาพ B. (ล่าง) ความลึกของพ้ืนท่ีคอดแนว bucco-lingual 
ท่ีวดัดว้ยช้ินวดัความคอด (undercut gauge) ทั้งสาม ตะขอเกาะยึดท่ีสร้างจากโลหะหล่อ โครเมียมเจือ 
ใชพ้ื้นท่ีคอด 0.01 – 0.015 น้ิว ปกติตะขอลวดใชป้ริมาณความคอด 0.02 ถึง 0.03 น้ิว (ข้ึนกบัความยาว
และขนาดเสน้ลวด) ปริมาณความคอด 0.03 น้ิว ไม่ค่อยไดใ้ชใ้นงานฟันปลอมถอดไดท้ัว่ไป 
 
การฝึกหัด 

เขียนเสน้ส ารวจบนช้ินหล่อบน และล่าง ท่ีฟันหลกัซ่ีต่าง ๆ เขียนเสน้ส ารวจบนผิวเหงือกว่างท่ี
ประชิดกบัฟันหลกัท่ีลม้ (#38) สร้างเสน้ Tripod ชนิดด่ิง ยาวเต็มดา้นขา้งฐานช้ินหล่อ 
 
เกณฑ์ประเมนิงานปฏิบัตกิาร (Work evaluation criteria) 

1. ความแม่นย  าการสร้างเส้นส ารวจ (Accuracy of survey line), เคร่ืองหมายไตรยางค์ (tripod 
marks) 

2. เสน้เคร่ืองหมายปลายตะขอดว้ยดินสอด า (Clasp terminal pencil line marking), ปริมาณความ
คอดท่ีปรากฏบนช้ินหล่อ (amount of undercut shown on cast) 

3. ขนาด รูปร่าง และสดัส่วนของเสน้ท่ีปรากฏท่ีช้ินหล่อ (Size, shape, and proportion of the lines  
shown on cast) 

4. ร่องรอยการแกไ้ข และความแม่นย  าต าแหน่งส่วนคอดปลายตะขอ (Correction and accuracy of 
retentive area at clasp terminals) 

5. ความสะอาดช้ินหล่อ (cleanness of casts) 
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ค าถามท้ายบท 

1. เหตุใดจึงไม่เขียนเสน้ส ารวจบนฟันซ่ีอ่ืน ๆ และเหงือกว่างท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างช้ินฟัน
ปลอม 

2. เลือกทิศทางการถอด-ใส่ช้ินฟันปลอมตั้งฉากกบัระนาบสบฟัน เพราะเหตุผลใด 
3. หากขากรรไกรล่างไม่มีฟันกรามใหญ่ มีเฉพาะฟันหน้า 6 ซ่ี การเลือกทิศทางการถอด-ใส่ช้ิน

ฟันปลอม จะแตกต่างจากขอ้ท่ี 2 อยา่งไร 
 
กจิกรรมการสอน 

1. แจกช้ินหล่อต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเรียน 
2. เบิกยมืเคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม 
3. แสดงภาพประกอบการบรรยายสรุปโดยโปรแกรม  PowerPoint 15 นาที แนะน ารายวิชา 

บรรยายทบทวนวิธีส ารวจช้ินหล่อ วิธีคิดการเลือกฟันหลกั ลกัษณะแบบท่ีก  าหนด 
4. 50 นาที ฉายวิดิทศัน์ เน้ือหาของวิดิทศัน์ คือ แสดงวิธีการทางหอ้งปฏิบติัการ ประกอบดว้ยงาน

ครอบ-สะพานฟันท่ีเป็นครอบฟันสองซ่ีติดกนั ท่ีมีหน่วยยึดแม่นย  า (precision attachment) 
สร้างประกอบระหว่างครอบฟันกับงานฟันปลอมบางส่วนถอดได้ (Part 1) สร้างและ
อ านวยการโดย (Sponsered by) Heraeus GMBH, Germany 

5. อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาธิตการส ารวจช้ินหล่อ 15 นาที 
6. ผูเ้รียนตกแต่งความเรียบร้อย และส ารวจช้ินหล่อบน-ล่าง 

 
ค าถามท่ีเก่ียวเน่ืองจากการแสดงวิดิทศัน์ 
1. ท าไมการเตรียมช้ินหล่องานครอบและสะพานฟัน จึงใชว้ิธีท่ีเรียกว่าใชช้ิ้นหล่อย่อย (die) ท่ียึดติดบน
แท่งสลกัเดือย (pindex) 
2. การวางช้ินส่วนข้ีผึ้ง (wax pattern) เพื่อสร้างรูปแบบโครงโลหะตามท่ีตอ้งการมีวิธีการอยา่งไร 
3. การกรอขดัโลหะโครงสร้างฟันปลอมบางส่วนถอดได ้ใชว้สัดุ และวิธีการใด 
4. เคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรมท่ีมีดา้มกรอประกอบ มีช่ือจ าเพาะเรียกว่าอะไร 
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แสดงฟันปลอมบางส่วนถอดไดช้ิ้นบนท่ีใชน้านกว่า 10 ปี
ซ่ีฟันอะคริลิก สึกจากการใชง้านเห็นไดช้ดัเจน

 
 

 

ส่วนปลายตะขอ 1/3 ต ่ากว่าเสน้ส ารวจเป็นระยะทางระนาบท่ีมีค่า เหมาะสม ส าหรับความยาวตะขอ 
 ปริมาณความคอดท่ี ตั้งฉาก กบัทิศ ถอด-ใส่ ฟันปลอมถอดได ้ท่ีร่วมท างานกบัตะขอ 

อีกซีกหน่ึงของขากรรไกร จะก าหนดค่า แรงยดึของชุดตะขอนั้น ๆ (ชุดตะขอ หมายถึง ตะขอเกาะยดึ
และตะขอประคอง) 


