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ปฏิบัตกิาร 3 
กรอปรับรูปทรงฟันบนช้ินหล่อขนาดเลก็ 

(Tooth alteration on mini-models) 
 
บทน า (วตัถุประสงค ์และประโยชน)์ 
 

 การกรอปรับ รูปร่าง รูปทรงฟัน (shape) หรือรูปเคา้ (contour) เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีท าใน
หอ้งปฏิบติัการและในคลินิก เพื่อใหรู้ปเคา้ของฟันทั้งหลายท่ีจะเป็นฟันหลกั และฟันหลกัรอง มีรูปทรง
และรูปเคา้เหมาะสมเพื่อรองรับส่วนพกั (rest) ดว้ยแอ่งพกั (rest seat) โครงสร้างฟันปลอมส่วนโลหะ
สามารถยดึอยูก่บัฟันหลกัไดด้ว้ยชุดตะขอ โดยมีวิถีใส่ ถอดช้ินฟันปลอมดงัก าหนดไว ้หน่วยยดึจะเช่ือม
กนัดว้ยส่วนโยงใหญ่ (major connector) และมีส่วนโยงยอ่ย (minor connector) ต่าง ๆ แบบประกอบ
เป็นช้ินฟันปลอม 
 

 การปรับรูปเคา้ฟันในห้องปฏิบติัการจะกระท ากบัช้ินหล่อศึกษาขนาดเลก็เฉพาะซ่ีก่อนฝึกฝน
กบัช้ินหล่อศึกษา ช้ินหล่อศึกษาในปฏิบติัการวิชาน้ี จะถือว่าเป็นตวัแทนฟันจริงของผูป่้วย ดงันั้นเพื่อ
ไม่ใหช้ิ้นหล่อศึกษา (หรือฟันจริงของผูป่้วยเสียหาย) สมควรทดลองปฏิบติัหรือทดลองกบัช้ินหล่อท่ีมี
ขนาดใหญ่กว่าฟันจริงเสียก่อน เม่ือกรอปรับรูปร่างฟันบนช้ินหล่อขนาดเล็กแลว้เสร็จ จะตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ดว้ยการใชเ้คร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม (dental surveyor) ส ารวจรูปเคา้ การระบายสี หรือ
ท าเคร่ืองหมายใด ๆ บนซ่ีฟันท่ีกรอปรับหลงัจากเขียนเส้นส ารวจ จะช่วยเป็นแนวทางในการกรอปรับ
รูปเคา้ฟันจริงในช่องปากผูป่้วยต่อไป 
 
วสัดุอุปกรณ์ 
1. ช้ินหล่อฟันขนาดเลก็ 5 ช้ิน ประกอบดว้ย ฟันเข้ียวบน, ฟันเข้ียวล่าง, ฟันกรามล่าง, คู่ฟันกรามนอ้ย
ล่าง, และคู่ฟันกรามใหญ่บน ท่ีไดส้ร้างเสน้ส ารวจแลว้ 
2. เขม็กรอกลม (Round bur) ใชก้บัดา้มกรอตรง ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 - 2.5 ม.ม. 
3. Wax Spatula เบอร์ 7 
4. Spoon excavator ขนาดใหญ่ 
5. ดินสอสีแดง และน ้าเงิน  
(การสร้างเส้นส ารวจบนช้ินหล่อขนาดเล็ก จ าเป็นตอ้งใชว้ตัถุอ่ืนช่วยยึดและประคองช้ินหล่อเขา้กบั
แป้นส ารวจ) 
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ข้อก าหนดการฝึกหัด (ดูภาพประกอบทา้ยบท) 
1. ฟันเข้ียวบน  สร้างแอ่งพกั (rest seat) บนดา้นเพดาน (cingulum rest) 
2. ฟันเข้ียวล่าง  สร้างแอ่งพกั บนปลายฟันชนิดอานมา้ (incisal rest - saddle type) 
   และ สร้างแอ่งพกั บนมุมปลายฟันชนิดห้ิง (incisal rest - ledge type) 
3. ฟันกรามล่าง สร้างแอ่งพกั บนสันขอบดา้นใกลก้ลาง (mesial marginal ridge) และปรับรูป

เคา้ฟัน เพื่อรองรับตะขอธรรมดาชนิดโอบรอบ (simple circumferential clasp) 
4. คู่ฟันกรามนอ้ยล่าง สร้างแอ่งพกัหน่วยยดึ ชนิด RPI (ประกอบดว้ย mesial Rest, distal proximal 

plate, I-bar ดา้นขา้งแกม้)  
5. คู่ฟันกรามใหญ่บน สร้างแอ่งพกัหน่วยยึดชนิดตะขอคู่ท่ีพาดผ่านซอกฟัน (double embrasure 

clasp) 
 
วธีิการ และขั้นตอนต่าง  ๆ 

1. เขียนเสน้ส ารวจ 
2. เขียนเสน้รอบ (outline) ของรูปร่างแอ่งพกั หรือหน่วยยดึตามขอ้ก าหนด 
3. ปรับรูปเคา้ใหเ้หมาะกบัระนาบน า (guiding plane) 
4. ปรับรูปเคา้ใหเ้หมาะกบัแนวส่วนตน้ตะขอ (recontouring to accommodate the biginning of 

clasp) และส่วนโยงยอ่ย (minor connectors) อ่ืน ๆ 
5. สร้างแอ่งพกั (Rest seat ) 
6. เขียนเส้นแสดงรูปร่างหน่วยยดึใหส้มบูรณ์ 

 
การฝึกหัด 
1. เขียนแบบโครงสร้างส่วนประกอบโครงสร้างฟันปลอมบนช้ินหล่อ 
2. สีแดง แสดงเสน้โครงสร้างส่วนโลหะหล่อ 
3. สีน ้ าเงินแสดงขอบเขตฐานฟันปลอมส่วนอะคริลิก 
4. สีเขียวแสดงแนวตะขอลวด 
5. กรอแอ่งพกั ระนาบน า พื้นท่ีคอดเพิ่มเติม 
6. เขียนแบบโครงสร้างส่วนประกอบโครงสร้างฟันปลอมบนช้ินหล่อ 
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เกณฑ์ประเมินงานปฏิบัติการ (Work evaluation criteria) 
1. ความถูกตอ้งของเส้น สัดส่วน ขนาด รูปร่าง ความสัมพนัธ์ของเส้นเขียนแบบท่ีปรากฏท่ีช้ิน

หล่อท่ีไดส้ดัส่วนกบัขนาดซ่ีฟัน 
2. แอ่งพกัท่ีสร้างบนช้ินหล่อมีความถูกตอ้ง สัดส่วนขนาด รูปร่าง ความลึกสัมพนัธ์กบัสัดส่วน

ขนาดซ่ีฟันท่ีใหญ่กวา่จริง 
3. ต าแหน่งส่วนปลายตะขอ และส่วนประกอบโคนตะขอท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีหมายกายวิภาคอ่ืน 
4. ระนาบน าท่ีมีต าแหน่ง สดัส่วนและขนาดถูกตอ้งครบถว้น 
5. ความสะอาดของช้ินหล่อ 

 
กจิกรรมการสอน 

1. แสดงภาพประกอบการบรรยายสรุปโดยโปรแกรม PowerPoint 15 นาที แสดงชุดตะขอและ
ส่วนประกอบอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กบัฟันหลกั และกายวิภาคอ่ืนของช้ินหล่อ 

2. อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาธิตเขียนแบบโครงสร้างต่าง ๆ บนช้ินหล่อฟันขนาดเลก็ 15 นาที 
3. ผูเ้รียน กรอแต่ง ขดู-ขดัเรียบ และลบมุม ช้ินหล่อฝึกหดั 2 ชัว่โมง  

 
ค าถามท้ายบท 

1. ลกัษณะแผน่ประกบัดา้นประชิดตะขอชนิด RPI ท่ีสัมผสัซ่ีฟันหลกัมีลกัษณะอยา่งไร มีส่วนท่ี
ไม่สมัผสัมากนอ้ยแคไหน และมีเหตุผลใดท่ีมีลกัษณะแบบนั้น 

2. ท าไมลกัษณะแอ่งพกับน cingulum ฟันเข้ียวบน และโครงโลหะท่ีวางบนฟันซ่ีน้ี ไม่สมควรวาง
สูงไปทางปลายตดั 

 

Note: different width of

proximal plate between

first and second bicuspid
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Embrasure rest seat on amalgam restoration

Round angle and open buccal-lingual embrasure

 
ลกัษณะแอ่งพกั (rest seat) และตะขอผา่นซอกฟัน (Embrasure clasp) บนวสัดุอุด อะมลักมั ซ่ี #36 

  

Draw outline 

direct retainer

with red pencil mark.

Blue mark represents

guiding plane of

the minor connector

Note: different width of

proximal plate between

first and second bicuspid

 
ซา้ย RPI direct retainer บนฟันกรามนอ้ย มีระนาบน าดา้น mesio-lingual, ขวา ขนาด แผน่ประกบั 

(proximal plate) ของซ่ีกรามนอ้ยซ่ีแรก และซ่ีท่ีสอง มีขนาดกวา้งต่างกนั 
    

Common error is relation of rest seat to adjacent tooth

Contact areaslightly placed

to lingual
Round angle

Labial view     Lingual view  
ลกัษณะแอ่งพกั (rest seat) บนฟันเข้ียวล่างชนิด อานมา้ (saddle) และชนิดห้ิงบนมุมฟัน (incisal ledge) 
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Less than 90 degrees

1.Out-line,

draw direct retainer

with ideal proportion

and shape  
 
 

2.Open Embrasure

for common body

3.Preparation of

guiding plane and

open palatal embrasure

 
 
 

4.Round all angles

Open embrasure

to accommodate metal

thickness; U-shape is of 

preference

Appropriate size of

opening tooth

embrasure

 
แสดงล าดบัขั้นตอนการเตรียมแอ่งพกั เพือ่รองรับตะขอคู่ผา่นซอกฟัน (double embrasure clasp) 
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                   ฟันหลกัที่เหมาะสม      ชนิดตะขอ       ปริมาณความคอด    ช่ือ             หมายเลข 
        ที่ใช้ (ความลกึ)         ขีผ้ึง้           ขีผ้ึง้ส าเร็จรูป 
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แสดงตะขอ ตะขอคู่ผา่นซอกฟัน ท่ีหกับริเวณโคนตะขอ ซ่ี #16 ปัญหาน้ีพบบ่อยเท่า ๆ กบัการหกัท่ี 

Common body เม่ือกรอเตรียมส่วนซอกฟันดา้นบดเค้ียว (Occlusal embrasure) ไม่พอเพียง 

 

 
แสดงแนวตะขอเชิงอุดมคติท่ีเหมาะสม สังเกตว่า แนวตะขอเกาะยดึ อยูต่  ่าบริเวณ Cervical 1/3 

 

 
ตะขอวงแหวน (ring clasp) หกัเพราะมีขนาดเล็กเกิน

และขาดส่วนแขนค ้า (strut)  

Common 

body 


