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ปฏิบัตกิาร 2 
เขยีนแบบโครงสร้างบนช้ินหล่อศึกษา 

(Drawing design on study casts) 
 

บทน า (วตัถุประสงค ์และประโยชน)์ 
 

 หลงัจากสร้างเส้นส ารวจบนฟันหลกั และส่วนเหงือกว่างท่ีสัมพนัธ์กบัโครงสร้างช้ินฟันปลอม
ท่ีจะสร้าง การเขียนแบบบนช้ินหล่อศึกษา คือขั้นตอนถดัไป ทั้งน้ีเพื่อใชป้ระกอบแผนขั้นตอนอนาคต
ถดัไปอีกขั้นหน่ึง การใชป้ระโยชน์ช้ินหล่อท่ีเขียนแบบแลว้ คือ 1. ใชน้ าเสนอแบบโครงสร้างนั้นต่อ
ผูป่้วย เพื่อส่ือสารถึงลกัษณะของฟันปลอมนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองท่ีผูป่้วยให้ความส าคญั เช่น 
ความงามและตะขอท่ีจะปรากฏเห็นได ้จากนั้นจึงขอความเห็นชอบจากผูป่้วยเพื่อท างานขั้นตอนต่อไป 
คือ 2. ใชท้ดลองกรอเตรียมฟันเพื่อปรับรูปเคา้ รูปทรงของฟันหลกัก่อนท าจริงในช่องปาก และ 3. ใช้
แบบโครงสร้างท่ีเขียนบนช้ินหล่อ ส่ือสารกบัช่างทนัตกรรม เร่ืองรายละเอียด และต าแหน่งโครงสร้าง 
 

ข้อก าหนดแบบโครงสร้าง 
 ระบุในปฏิบติัการ 1 
 

รายละเอยีด และเหตุผลประกอบแบบโครงสร้างมีดังนี ้คอื 
1. ช้ินหล่อขากรรไกรบน มีลกัษณะการจ าแนกขากรรไกรท่ีมีฟันไม่ครบ ตามการจ าแนก เคนเนด้ี 

(Kennedy Classification) ร่วมกบักฎ 8 ขอ้ของ แอพปลิเกต (Appligate)  เป็นชนิด Kennedy Class 
II, Modification 0 (เคนเนด้ีแบบท่ี 2 ท่ีไม่มีช่องฟันไม่ครบท่ีต าแหน่งอ่ืน) 

 

2. ช้ินหล่อขากรรไกรล่าง มีลกัษณะการจ าแนกขากรรไกรท่ีมีฟันไม่ครบเป็นชนิด Kennedy 
Classification II Modification 1 (เคนเนด้ีแบบท่ี 2 ชนิดมีช่องว่างท่ีมีฟันไม่ครบเพิ่มอีก 1 ต าแหน่ง) 
ดงันั้นจะเห็นวา่ขากรรไกรบน ท่ีมีฟันไม่ครบจะใส่ซ่ีฟันปลอมท่ีซ่ี #16 , 15 , 14 และขากรรไกรล่าง 
จะใส่ฟันปลอมท่ีซ่ี #35, 36 และ 45, 46, 47 

 
3. หมายเหตุ จากลกัษณะของช้ินหล่อ ให้สังเกตว่าซ่ีฟันหลกั #38 มีการเคล่ือนและลม้มาดา้นใกล้

กลาง ระดบัสันขอบดา้นไกลกลาง (distal marginal ridge) ยกตวัสูงข้ึนกว่าระนาบสบฟันปกติ 
ช่องว่างไร้ฟันในขากรรไกรล่าง ระหว่างซ่ี #38 และ 34 มีระยะกวา้ง (mesio-distal width) ไม่



วชิาปฏิบติัการฟันปลอมบางส่วนถอดได ้2 (รหสัวชิา 3207-446)                                                 วิเชฏฐ์ จินดาวณิค 
 

ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ ์                                                                คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

29 

พอเพียงกบัการใส่ฟันเรียงต่อกนั 3 ซ่ี  ดงันั้นจึงใส่ฟันเพียง 2 ซ่ี คือ ซ่ี #35 , 36  ส่วนสภาพใน
ขากรรไกรบน การเรียงตวัของฟันธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปากนั้น ซ่ี #26 มีลกัษณะท่ียืน่ยาวออกมา
มากกว่าซ่ีอ่ืน ๆ สังเกตไดจ้ากต าแหน่งสันขอบของฟัน (Marginal ridge) ทั้งทางดา้นใกลก้ลาง และ
ไกลกลางของซ่ีน้ีมีระดบัท่ีไม่เสมอกบัซ่ีประชิดหนา้ และซ่ีประชิดหลงั (#25 และ #27) ประมาณ 1 
ม.ม. ดงันั้นอาจอนุมานไดว้า่ผูป่้วยไม่ไดใ้ส่ฟันปลอมในขากรรไกรล่างมาเป็นระยะเวลาหน่ึง  

 

4. ฟันหลกัท่ีเลือกส าหรับฟันปลอมในขากรรไกรบน คือ #17 , 13 , 26 , 27 และใชซ่ี้ #24 เป็นฟันหลกั
รอง (Auxiliary abutment) เพื่อคงโครงสร้างใหเ้สถียรท่ีสุด เป็นโครงสร้างท่ีมีจุดพยงุรับ 4 ต าแหน่ง
กระจายตวัอยูบ่นฟันหลกั (Quadrilateral Configuration) ในขากรรไกรล่างฟันหลกัท่ีเลือกใชคื้อ ซ่ี 
#34 , 38 และ 44 , 43 ขอใหส้ังเกตว่า ฟันซ่ี #43 แมมี้เพียงแอ่งเรสท ์ไม่ไดมี้ตะขอใด ๆ แต่ สามารถ
ใชเ้ป็นฟันหลกัรอง (auxiliary abutment) ซ่ึงท าหนา้ท่ีรองรับ (Support) และใหก้ารยดึอยูท่างออ้ม 
(Indirect retainer) 

 

5. ส่วนเช่ือมใหญ่ (Major Connector) ในขากรรไกรบน เลือกชนิดแผน่คาด บนเพดานปาก (Palatal 
Strap) ส่วนขากรรไกรล่างเป็นชนิดแท่งโลหะดา้นล้ิน (Lingual Bar) 

 

6. หน่วยยดึหลกั ก าหนดลกัษณะรูปแบบดงัน้ีคือ 
#17 Simple Circumferential Clasp (ตะขอโอบรอบแบบธรรมดา) 
#13 Combination Clasp: cast clasp and wrought wire clasp (ตะขอผสมระหว่างตะขอลวดดดั และ
ตะขอโลหะหล่อ) 
#24 หน่วยยดึรอง มีลกัษณะหน่วยรองรับเป็น Mesial rest และ กา้นโลหะเป็นส่วนเช่ือมรอง (Minor 
Connector)  
#26, 27 Double Embrasure Clasp (ตะขอคู่โอบรอบผา่นซอกฟัน ท่ีมี common body พาดผา่นซอก
ฟันดา้นบดเค้ียว) 
#34 Modified T-Bar (ช่ืออ่ืนอาจเรียกวา่ L-Bar หรือ L Roach Clasp Arm) หรือ แท่งตะขอรูปอกัษร 
T ดดัแปลง หรือแท่งรูปอกัษร L ท่ีดา้นขา้งแกม้ ร่วมกบัตะขอโอบรอบธรรมดาดา้นล้ิน      
#38 Ring Clasp ตะขอวงแหวน ท่ีจบัส่วนคอดบริเวณปลายตะขอดา้น Mesio-buccal พร้อมกา้นค ้า  
  (Strut) ดา้นล้ิน 
#44 RPI Direct Retainer ประกอบดว้ย Mesial Rest, Distal Proximal Plate และ I-Bar ดา้นขา้งแกม้ 
 

7. ต าแหน่งแอ่งเรสท ์(Rest Seat) เป็นดงัน้ีคือ 
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#17 Mesial Rest 
#13 Cingulum Rest 
#24 Mesial Rest 
#26 Distal Rest 
#27 Mesial Rest (หมายเหตุ สันขอบดา้นบดเค้ียวระหวา่งฟัน 2 ซ่ี คือ #26, 27 จะถูกกรอเป็นร่องลึก
พาดผา่น ส าหรับส่วน Common Body) 
#38 Mesial Rest 
#34 Distal Rest 
#43 Incisal Rest (ชนิด Saddle รูปอานมา้บนดา้นตดั) 
#44 Mesial Rest 
 

8. โครงยึดฐานฟันปลอมและซ่ีฟันปลอมบนพื้นท่ีเหงือกว่างเป็นชนิดเปิด ลกัษณะคลา้ยขั้นบนัได 
(Open Ladder Type) 
 

9. ฐานฟันปลอม ขอบเขตจะคลุมเหงือกวา่งท่ีจ าเป็นต่อการรองรับ และเสริมส่วนกายวิภาคของเหงือก
ท่ียบุตวัไป ต าแหน่งและขนาดของฐานฟันปลอมส่วนทา้ยยืน่ (Distal extension) ในขากรรไกรล่าง
ซีกขวา จ าเป็นตอ้งขยายฐานใหก้วา้งเท่าท่ีท าได ้ภายในขอบเขตกายวิภาคพื้นท่ีรองรับของช่องปาก 
(Maximum extension of denture base within anatomical limits)  

 
ลกัษณะฟันปลอมบางส่วนถอดได้ขากรรไกรบน (Maxillary Removable Partial Denture) 

การออกแบบหน่วยยดึหลกั 
(Direct retainer design) 
#26, 27  Double embrasure clasp  
#13  Combination clasp 
#17  Common circumferential  clasp 

พืน้ทีค่อด และปริมาณ (หน่วย นิว้) 
(Undercut Area & Amount) 
#26 M-B .01, #27D-B .01 
#13 M-B .03 
#17 D-B .01 
 

 
1. ฟันซ่ีท่ีใส่ (Tooth substitution): #14, 15, 16 
2. ฟันหลกัเอก (Primary abutment teeth): #27, 26, 13, 17 
3. ฟันหลกัรอง (Secondary abutment tooth): #24 
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4. แบบหน่วยยดึรอง หรือหน่วยยดึทางออ้ม (Indirect retainer design): #24 Occlusal rest (ดา้น 
Mesial) และ minor connector 

5. ทัว่ไปแลว้ ซ่ี #24 อาจไม่ใชเ้ป็นหน่วยยดึรอง หากซ่ี #24 ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ การ
ออกแบบจะเป็นลักษณะโครงสร้างท่ีมีต าแหน่งรองรับสามต าแหน่ง หรือ Tripodal 
configuration (ลกัษณะการรองรับโดยรวมเรียกว่า รองรับดว้ยฟัน หรือ Tooth supported RPD 
or Tooth borne RPD) 

6. ส่วนโยงใหญ่ (Major connector) คือ แผน่คาดกลางเพดาน (Palatal strap) 
7. โครงยดึ (Retentive framework หรือ lattice framework) ออกแบบเป็นชนิดเปิด (Open type) 

ลกัษณะเป็นขั้นบนัได (ladder type) 
8. เส้นจบ (Finish line หรือ Finishing line) หรือเส้นขอบรอยต่อโลหะและอะคริลิกส่วนฐาน ทั้ง

ดา้นนอกและดา้นใน (internal and external finishing line) มีระยะห่างประมาณ 2 ม.ม. จากผวิ
ดา้นเพดานหรือดา้นล้ินของซ่ีฟันปลอม มายงัดา้นกลางเพดานหรือ ดา้นล้ิน 

9. การออกแบบฐาน (Denture base design): พื้นท่ีเหงือก #14 อาจไม่มีส่วนฐานคลุมเหงือก
ดา้นขา้งแกม้ (buccal flange) พื้นท่ีเหงือก #15, 16 มีส่วนฐานขยายคลุมเหงือกว่างดา้นขา้งแกม้ 
(buccal flange extending and covering edentulous ridge) 

 
ลกัษณะฟันปลอมบางส่วนถอดได้ขากรรไกรล่าง (Mandibular Removable Partial Denture) 

การออกแบบหน่วยยดึหลกั 
(Direct retainer design) 

พืน้ทีค่อด และปริมาณ 
(Undercut Area & Amount) 

#44 RPI 
#34 Modified T-Bar (Retentive arm) 
With circumferential  (Reciprocal arm) 
#38 Ring clasp (with mesial-Rest) and lingual 
strut 

#44 M-B                   .01-.02 
#44 D-B                  .01-.02 
   
#38 Lingial retentive arm     .03 

 
1. ฟันซ่ีท่ีใส่  (Tooth substitution): #35, 36, 45, 46, 47 
2. ฟันหลกัเอก (Primary abutment teeth): #34, 38, 44 
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3. หน่วยยึดรอง หรือหน่วยยึดโดยออ้ม (Indirect retainer design) ซ่ึงจ าเป็นส าหรับฟันปลอม
บางส่วนถอดไดช้นิดทา้ยยืน่ (distal extension) ใชฟั้นซ่ี #43 ช่วยพยงุรับ คือ เรสทบ์นดา้นตดั 
(Incisal rest) 

4. แบบส่วนโยงใหญ่ (Major connector design): เป็นชนิดแท่งดา้นล้ิน (Lingual bar) 
5. แบบโครงยดึ (Retentive framework design): ชนิดเปิด (Open type) 
6. เส้นจบ (Finishing line): อยูด่า้นล้ินห่างจากแนวซ่ีฟันปลอม 2 ม.ม. ต่อเช่ือมกบั lingual bar 
7. ฟันปลอมส่วนฐาน Buccal flange ขยายจากซ่ี #35, 36 ทดแทนส่วนเหงือกว่างท่ียบุ และมีการ

ลดขนาด (resorbed edentulous ridge), ส่วนขยายฐานฟันปลอมดา้นล้ิน และดา้นขา้งแกม้ 
(buccal and lingual flange) ต่อซ่ี #45, 46, 47 ซ่ึงเป็นฟันใส่แบบทา้ยยืน่ ใหก้ารพยงุรับแรงบด
เค้ียว 

 
การฝึกหัด (Exercise) 
เขียนแบบโครงสร้างช้ินฟันปลอมบนช้ินหล่อบน และล่าง 
สีแดง แสดงเสน้โครงสร้างส่วนโลหะหล่อ 
สีน ้ าเงินแสดงขอบเขตฐานฟันปลอมส่วนอะคริลิก 
สีเขียวแสดงแนวตะขอลวด 
 
เกณฑ์ประเมินงานปฏิบัติการ (Work criteria evaluation) 

1. ความถูกตอ้งการเขียนเสน้ออกแบบ (Accuracy of design drawing) เส้นเคร่ืองหมายปลายตะขอ 
(Clasp terminal pencil line marking), ปริมาณความคอดท่ีปรากฏบนช้ินหล่อ (amount of 
undercut shown on cast) 

2. ขนาด รูปร่าง และสัดส่วนของเส้นท่ีปรากฏบนช้ินหล่อ (Size, shape, and proportion of line 
drawing shown on cast) 

3. ร่องรอยการแกไ้ข และความแม่นย  าต าแหน่งส่วนคอดปลายตะขอ (Correction and accuracy of 
retentive area of clasp terminal), และส่วนประกอบอ่ืนของช้ินฟันปลอมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้น
ส ารวจ และท่ีหมายกายวิภาคอ่ืน (anatomical landmarks) 

4. ความสะอาดของช้ินหล่อ (cleanness of casts) 
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กจิกรรมการสอน 

1. แสดงภาพประกอบการบรรยายสรุปโดยโปรแกรม PowerPoint 15 นาที แสดงแบบบนช้ินหล่อ 
แสดงโครงสร้างตะขอ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสมัพนัธ์กบักายวิภาคท่ีปรากฏบนช้ินหล่อ 

2. อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาธิตการเขียนแบบโครงสร้างบนช้ินหล่อ บน-ล่าง 15-20 นาที 
3. ผูเ้รียนเขียนแบบโครงสร้างบนช้ินหล่อ บน-ล่าง 2 ชัว่โมง 

 

 
แสดงแบบบนช้ินหล่อขากรรไกรบน 

 
แสดงแบบบนช้ินหล่อขากรรไกรล่าง 
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ซ้าย แสดงช้ินฟันปลอมถอดไดท่ี้โครงสร้างต่าง ๆ วางแนบสนิทพอดีกบัช้ินหล่อหลกั (master cast) 
ขวา แสดงโครงสร้างโลหะส่วนตะแกรงยดึฐานฟันปลอม เคลือบเรซิน สีเดียวกบัฐานเรซินอะคริลิก 
 
ค าถามท้ายบท 

1. หากตอ้งการสร้างช้ินงานให้ไดส้ าเร็จและมีรายละเอียดดงัภาพบนซ้ายและขวา ท่านจะเขียน
ภาพลายเส้นบนช้ินหล่ออย่างไร จึงจะสามารถส่ือสารกับช่างทนัตกรรมผูป้ระดิษฐ์ช้ินงาน
เหล่าน้ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

2. เหตุใดส่วนขอบหนา้ส่วนโยงใหญ่จึงมีแนวตามส่วนลึกรอยของร่องลึก (rugae) ดา้นหนา้ของ
เพดานปาก 

3. ขอบเขตฐานฟันปลอมขากรรไกรล่างส่วนทา้ยยื่น มีลกัษณะสัมพนัธ์กบัรอยพบัเยื่ออ่อน และ
ขอบระนาบเรียบ (land area) โดยรอบของฐานช้ินหล่ออยา่งไร 

4. ลกัษณะออกแบบอ่ืน และอาจเหมาะสมกวา่แบบฝึกหดัน้ี มีแบบท่ีเป็นไปไดอี้กสกัก่ีแบบ 
 

 
แสดงโครงสร้างโลหะดว้ยลายเสน้บนช้ินหล่อ งานช้ินบนยงัไม่ไดเ้ขียนขอบเขตฐาน 
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Encirclement short clasp

is wrong

clasp

is correct

สงัเกตว่า เส้นจบท่ีเป็นรอยต่อของโลหะกบัอะคริลิกนั้น
ส่วนโลหะมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นส่วนขดัเงา กวา้งประมาณ 1.5 ม.ม.

a

 
ข้อควรระวัง : เม่ือเขียนแบบ “ชุดตะขอ” ท่ีประกอบดว้ยโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ขนาด สดัส่วน ความยาว
ตะขอ และลกัษณะอ่ืน โครงสร้างเหล่านั้นตอ้งไดส่้วนสมัพนัธ์กบัขนาดโครงสร้างซ่ีฟันอยา่งเหมาะสม 


