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ปฏิบัตกิาร 4 
กรอปรับรูปทรงฟันบนช้ินหล่อศึกษา 
(Tooth alteration on study model) 

 
บทน า (วตัถุประสงค ์และประโยชน)์ 

ปรับรูปเคา้ฟันในปฏิบติัการท่ีท ากบัช้ินหล่อศึกษา ท าเพื่อทดลอง ทดสอบใหไ้ดรู้ปเคา้ หรือรูป
มิติของฟันซ่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้ินฟันปลอมว่า มีลกัษณะเหมาะสมกบัโครงสร้างช้ินฟันปลอม 
หรือไม่ โครงสร้างดงักล่าว ไดแ้ก่ ส่วนพกั (rest seat)  ตะขอ แผน่ประกบัดา้นประชิด (proximal plate) 
และส่วนโยงอ่ืน ๆ เป็นตน้ เม่ือกรอปรับรูปร่างฟันในห้องปฏิบติัการแลว้เสร็จ ให้ตรวจสอบความ
แม่นย  าถูกตอ้งดว้ยเคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม ให้ส ารวจรูปเคา้ในทนัที การระบายสี หรือท า
เคร่ืองหมายใด บนซ่ีฟันท่ีกรอปรับ จะช่วยเป็นแนวทางการกรอปรับจริงในช่องปากผูป่้วยต่อไป 
นอกจากนั้น ช้ินหล่อศึกษาท่ีกรอปรับแลว้ ยงัมีประโยชน์ต่อการน าเสนอผูป่้วย เร่ืองโครงสร้างของฟัน
ปลอม ตะขอท่ีอาจมองเห็นได้ ขนาดของฐานฟันปลอม และปริมาณการกรอปรับแต่งรูปทรงฟัน
ธรรมชาติ ทั้งน้ีเป็นการเตรียมผูป่้วยใหเ้ขา้ใจ และเห็นภาพของช้ินฟันปลอมก่อนล่วงหนา้ ลดปัญหาการ
ไม่ยอมรับผลของงานทนัตกรรมประดิษฐท่ี์อาจมีต่อความสวยงาม ดงัท่ีอาจปรากฏเห็นตะขอโลหะ หรือ
ส่วนโครงสร้างโลหะอ่ืน และยงัใชแ้สดงปริมาณงานกรอปรับซ่ีฟันอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานฟันปลอมดว้ย 

 
วสัดุอุปกรณ์ 

1. หากยดึตรึงช้ินหล่อศึกษาเขา้กบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร จะสามารถตรวจสอบมวลและมิติงาน
กรอปรับฟัน หรือมวลเน้ือท่ีกรอ ไดดี้กวา่ คือ เห็นคู่สบฟันตรงขา้มแอ่งพกั โคนตะขอ 

2. ชุดเขม็กรอ (burs) ประกอบดว้ย เขม็กรอกลม เส้นผา่ศูนยก์ลาง Ø 1.8 และ 2.3 ม.ม. และเขม็
กรอทรงกระบอกเรียวปลายเลก็นอ้ย เสน้ผา่ศูนยก์ลาง Ø 2.0 ม.ม. 

3. Spoon excavator ขนาดใหญ่ ปลายมน (ใชต้กแต่งช้ินปูนใหเ้รียบ) 
4. ชุดเคร่ืองกรอมอเตอร์ไฟฟ้า (micro-motor) 

 
วธีิการ ข้อก าหนด และขั้นตอนต่าง  ๆ 

ปรับแต่งรูปเคา้ซ่ีฟันท าโดยเข็มกรอรูปทรงต่าง ๆ เช่น ทรงตุ่มใช้กรอดา้นบดเค้ียว 
ทรงกระบอกเรียวปลายเลก็นอ้ยใชก้รอปรับเส้นส ารวจ และเขม็กรอทรงกลมกรอแอ่งพกั และแอ่งเพิ่ม
แรงยดึท่ีปลายตะขอ การใชเ้ขม็กรออาจใชร่้วมกบัดา้มกรอ (Handpiece) ชนิดหกัมุม (Contra angle)  
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ล ำดับกำรกรอ มีดงัน้ี คือ 
1. ปรับระนาบการสบฟัน   # 26 occlusal ราว 1 ม.ม., #38 occlusal บริเวณ distal cusps 
2. ปรับระนาบน าและส่วนโคนตะขอ # 26 และ # 27 บริเวณ palatal embrasure – guiding plane 
     # 26 DB, และ # 27 MB buccal embrasure - ส่วนโคนตะขอ 
     # 17 MB ส่วนโคนตะขอ 

# 44 ซอกฟันดา้นเพดาน ดา้นใกลก้ลาง-ล้ิน (mesio-lingual, 
lingual embrasure)  

3. กรอแอ่งพกั   #17 mesial, #13 cingulum, #24 mesail, #26 distal marginal 
ridge และ #27 mesial marginal ridge เป็นส่วน common 
body, # 38 mesial, #35 distal, #43 incisal, #44 mesial 

4. กรอเพิ่มแรงยดึตะขอ   # 35 DB (disto-buccal) 
 

   
 

   
เปรียบเทียบงานเขียนลกัษณะแบบโครงสร้างบนช้ินหล่อ กบัแบบร่างบนกระดาษ 
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ขั้นตอนปฏิบัติ 

1. Reduction of occlusal extrusion   เร่ิมจากปรับระนาบสบฟันก่อน ไดแ้ก่ ซ่ี #26 บริเวณดา้น
บดเค้ียวทั้งหมด และบางส่วนของ #38 ปุ่มฟันดา้นบดเค้ียว บริเวณค่อนไปทางดา้นไกลกลางและสัน
ขอบซ่ีฟัน ข้อสังเกต เหตุผลท่ีกรอปรับนั้นมีเหตุจาก ซ่ีฟัน #26 ยืน่ยาวลงมาจากระนาบสบปกติ และซ่ี
ฟัน #38 ลม้มาทางดา้นใกลก้ลางจนคร่ึงไกลกลางของซ่ีฟันยกตวัสูงจากระนาบสบ ผลดงักล่าวน้ีเกิดจาก
สูญเสียฟันธรรมชาติ และไม่ไดใ้ส่ฟันปลอม และท้ิงว่างไวเ้ป็นช่วงระยะเวลานาน มีลกัษณะสบไม่
เสถียร ปัจจยัจากลกัษณะฟันยืน่ยาวและลม้ จะมีผลต่อวิถีเคล่ือนสัมผสัท่ีไม่ราบร่ืน (interfere) เม่ือใส่ซ่ี
ฟันปลอมในขากรรไกรดา้นตรงขา้ม ลกัษณะ “โคง้ของสปี”  (Curve of Spee) ท่ีไม่เหมาะสมน้ี ท าใหมี้
โอกาสเกิดสบขดัขวาง หรือสบสะดุด เม่ือเคล่ือนยืน่ขากรรไกรล่าง (protrusive movement) หรือเคล่ือน
ขา้ง (lateral excursion) ดงันั้นการกรอปรับซ่ีฟันใหรู้ปกายวิภาคท่ีมีระนาบดา้นบดเค้ียวเหมาะสมจึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัต่อการเคล่ือนเค้ียวท่ีราบร่ืนในอนาคต การกรอปรับ ประกอบดว้ย กรอระดบัสัน
ขอบ (Marginal ridge) ระดบัสันขอบของซ่ีฟันกรามท่ีประชิดกนัควรเสมอกนั เป็นระดบัเดียวกบัฟัน
ขา้งเคียงท่ีประชิด ผลคือเพื่อใหซ่ี้ฟันปลอมคู่สบตรงขา้มสามารถสัมผสัสบได ้ในลกัษณะสบไดดุ้ล (จะ
เห็นลกัษณะสบสัมพนัธ์ท่ีดี เม่ือเรียงซ่ีฟันปลอมบนช้ินหล่อตรงขา้ม ท่ีช้ินหล่อยึดอยู่ในเคร่ืองจ าลอง
ขากรรไกร หรือ dental articulator) 
 

  
ลกัษณะโคง้ของสปี (curve of Spee) ในขากรรไกร บน (ซา้ย) และล่าง (ขวา) 

 

 กรอปรับดา้นบดเค้ียว ซ่ี #26 ใหไ้ดร้ะนาบเหมาะ และเป็นโคง้ของสปี 
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ซ่ี #38 แสดง 1.ดา้นบดเค้ียว 2.ส่วนระนาบน าดา้นประชิด และ 3.ส่วนโคนตะขอ ท่ีถูกกรอปรับ 
ซ่ี #44 ดา้น mesio-lingual อาจถูกกรอใหไ้ดร้ะนาบน า ส าหรับ minor connector (หากช้ินหล่อฝึกหดัไม่
มีส่วนคอดใดๆ ณ ต าแหน่งน้ี ไม่ตอ้งกรอ) 
 

2. Guiding plane and reposition of survey line  กรอปรับฟันหลกัเพื่อ สร้างระนาบน า บริเวณ
ดา้นประชิดเหงือกวา่ง และบริเวณส่วนโคนตะขอ เขม็กรอท่ีใช ้คือเขม็กรอรูปทรงกระบอกเรียวปลายท่ี
มีปลายมน เม่ือกรอปรับซ่ี #38 แลว้ พื้นท่ีคอดท่ีเหลือบริเวณดา้นประชิดจะมีไม่เกิน 1 ม.ม. คือนบัจาก
ขอบเหงือกบริเวณคอฟันไปยงัผวิเหงือกว่าง หากระยะห่างมากกว่าน้ี เศษอาหารอาจเขา้ไปหมกัหมมได้
ง่าย ระนาบน าท่ีดีเชิงอุดมคติควรมีความสูง 3 ม.ม. หากดูจากภาพประกอบ ระนาบน าท่ีดีไม่ควรมีเฉพาะ
บริเวณดา้นประชิดเท่านั้น ควรโอบไปถึงบริเวณโคนตะขอดว้ย ดงัเช่น ตะขอโอบรอบ แนวแขนตะขอ
ส่วนตน้ ควรต ่าลง ระนาบน าส่วนโคนตะขออาจยาวในแนวแขนตะขอประมาณ 2 - 4 ม.ม. หอ้มลอ้มซ่ี
ฟันและเลยพน้ เส้นมุม (line angle ) ของฟันซ่ีนั้น ๆ 

 

 
แสดงระนาบน า ท่ีดา้นประชิด และ บริเวณโคนตะขอ การกรออาจกินเน้ือท่ีกวา้ง และสูงในแนวแกน
ฟัน ผวิเคลือบฟันหรือวสัดุอุดใด ๆ หลงัการกรอปรับ ตอ้งเรียบมนั เช่นเดียวกบัผวิเคลือบฟันธรรมชาติ 
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  แนว A และ แนว B อยูบ่นดา้นประชิดฟันกรามนอ้ย และเป็นดา้นท่ีประชิด
กบัเหงือกวา่ง เม่ือมองระนาบน าน้ีจากมุมมองดา้นบดเค้ียว A เป็นแนวโคง้ระนาบน าท่ีดา้นประชิด ท่ี
เหมาะสมกบัฟันหลกั, B เป็นแนวตรงดา้น ขา้งแกม้-ล้ิน ไม่ใช่ลกัษณะแนวระนาบน าท่ีเหมาะสม 
 

 ระนาบน าท่ีกรอเตรียมแลว้ของซ่ี #38 สังเกตความสมัพนัธ์กบั #34 
 

   
 

 
แสดงสัมพนัธเ์ชิง ต าแหน่ง ขนาดสดัส่วนของโครงสร้างหน่วยยดึชนิด RPI กบัฟันหลกั 
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บริเวณส่วนโยงยอ่ย (Minor connector) บางแบบ เช่น ส่วนต่อเช่ือมจากส่วนโยงหลกั (Major 

connector) มายงัแอ่งพกั (rest seat) มกัพาดผา่นซอกฟันดา้นเพดาน หรือดา้นล้ิน ส าหรับส่วนโยงยอ่ย
ของตะขอคู่ Double embrasure clasp ท่ีผา่นส่วนซอกฟันดา้นเพดานของซ่ีฟันหลกั #26 และ #27 การ
กรอแต่งผวิเคลือบฟันบริเวณซอกดา้นเพดานระหว่างฟันหลกัเลก็นอ้ย จะอ านวยใหข้นาดมวลของส่วน
โยงย่อยมีความหนามากข้ึนโดยไม่รบกวนและเกะกะล้ิน วิธีการน้ีจะท าให้โครงสร้างโลหะส่วนน้ี
แขง็แรงข้ึน และเช่นเดียวกบัส่วนโยงยอ่ยของหน่วยยดึ RPI ท่ีบริเวณ Mesio-lingual (ML) ของฟันซ่ี 
#44 กค็วรถูกกรอเลก็นอ้ยเช่นกนั จะไดท้ั้งระนาบน า และเน้ือท่ีใหก้บัมวลแท่ง minor connector มากข้ึน 

 
ตะขอ Double embrasure clasp มีส่วนพาดผา่นซอกฟันดา้นบดเค้ียวบริเวณสันขอบของฟัน

กรามทั้งสองซ่ีท่ีประชิดกนั ท่ีเรียกว่า Common body การกรอฟันเตรียมส่วน Common body ใหใ้ชเ้ขม็
กรอทรงกระบอกปลายเรียว ส่วนโคนตะขอกรอ #26 กรอดา้น Disto-buccal (DB) และ #27 Mesio-
buccal (MB) รวมทั้งกรอเปิด Palatal embrasure ระหว่าง #26 และ 27 เลก็นอ้ย, #17 Mesio-buccal ให้
กรอต าแหน่งโคนตะขอ, ซ่ี #38 ใหก้รอดา้น Mesial, และทา้ยสุดกรอ Mesio-bucal embrasure ของ #44 
เพื่อสร้างระนาบน า (หากมีส่วนคอดท่ีบริเวณน้ี) 

 
สรุป กรอปรับ ระนาบน า #17 MB, 26 และ 27 บริเวณ ซอกฟันดา้นเพดาน (palatal embrasure), 

#26 DB, #27 MB, #38 M, MB, และ ML, #44 ML 
 

3. Rest seat preparation  คือ กรอแอ่งพกั แอ่งพกัท่ีดา้นบดเค้ียวของกรามใหญ่ใชเ้ขม็กรอกลม
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.3 ม.ม. แอ่งพกัดา้นบดเค้ียวของกรามนอ้ยใชเ้ขม็กรอกลม ขนาด 1.8 ม.ม. การกรอ
แอ่งพกัจะกรอหลงัจากกรอแต่งระนาบน าแลว้เสร็จ วิธีกรอให้วางเขม็กรอบริเวณสันขอบของซ่ีฟันท่ี
ตอ้งการ กรอลึกประมาณเท่ากับ 1/3 และไม่มากกว่าขนาด  1/2 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเข็มกรอ
เท่าน้ัน ดว้ยเหตุผลไม่ใหลึ้กเกิน และป้องกนัไม่ใหเ้กิด ส่วนคอด (Undercut) จากการกรอ กรณีแอ่งพกั 
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ท่ีฟันเข้ียว ให้ใชเ้ขม็กรอทรงกระบอกปลายมน หรือทรงกระบอกกรอก่อน แลว้กรอตามดว้ยเขม็กรอ
กลมลบลกัษณะท่ีเป็นเหล่ียม มุม จากการกรอคร้ังแรก 
 

 
มีขอ้สังเกตว่า ต าแหน่งแอ่งพกัของตะขอ RPI ท่ีประชิดกบัซ่ีอ่ืน จะมีต าแหน่งค่อนมาดา้นล้ิน

เลก็นอ้ย ต่างกบัแอ่งพกั ท่ีประชิดกบัเหงือกวา่ง 
 

  
ขอ้สังเกตจากรูปคือ ส่วนเช่ือมรองท่ีต่อจากแอ่งพกั ซ่ี  #34 ไปยงัส่วนเช่ือมใหญ่ ตอ้งไม่สัมผสั

กบัฟัน #33 ซ่ึงประชิดอยู ่เพราะอาจขดัขวางการขยบัยวบตวัฐานฟันปลอมท่ีถ่ายทอดแรงไปยงัเหงือก
ว่าง การขยบัไม่อาจเกิดไดอ้ย่างอิสระ การยวบตวัน้ีเกิดโดยแผ่นประกบัดา้นประชิดจะเคล่ือนเขา้สู่
บริเวณช่องวา่งท่ีเวน้ไว ้(ท่ีเรียกวา่ การเวน้ช่องวา่งทางสรีระ หรือ Physiologic relief) หากส่วนเช่ือมรอง
พาดบนบางส่วนของซ่ีฟัน #43 จะขดัขวางการขยบัตวัของชุดตะขอ RPI ได ้
 

ช้ินหล่อฝึกหดั ซ่ี #43 กรอ Incisal rest ชนิดอานมา้ (Saddle) บริเวณปลายฟันต าแหน่งท่ีค่อนมา
ทางดา้น Mesial ของส่วนปลายกดั 

 
เม่ือกรอแอ่งพกัใด ๆ พื้นท่ีต าแหน่งส่วนต่อของแอ่งพกั กบัส่วนเช่ือมรอง ตอ้งมีขอบมน เช่น 

แอ่งพกัรูปอานมา้บริเวณปลายดา้นกดัของฟันเข้ียวซ่ี #43 มีการเช่ือมต่อกบัส่วนเช่ือมรองท่ีต่อตรงไปยงั
ส่วนเช่ือมใหญ่ ผิวเคลือบฟัน (tooth enamel) ท่ีรอยมุมต่อน้ี จะถูกกรอมนเลก็นอ้ย เพื่อเสริมความ
แขง็แรงใหก้บัส่วนโครงสร้างโลหะและไม่ใหมุ้มคมระคายล้ิน และเช่นเดียวกบัแอ่งพกัอ่ืน บนดา้นบด
เค้ียวต่างๆ ดงัเช่น ซ่ี แอ่งพกัท่ีซ่ี #38 Mesial บริเวณรอยต่อของแอ่งพกั กบัดา้นใกลก้ลางก็จะถูกกรอมน
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เช่นกนั ดว้ยเหตุผลเดียวกบัแอ่งพกัท่ีปลายฟัน นอกจากน้ีแอ่งพกั อ่ืน ๆ จะถูกปฏิบติัเช่นเดียวกนั ส่วน
แอ่งพกัรูปอกัษร-วี หวักลบั (Inverted V-Shape) บริเวณปุ่มดา้นเพดาน (cingulum) ของฟันเข้ียวบน ให้
ใชเ้ขม็กรอรูปทรงกระบอกท่ีขอบมุมมนเลก็นอ้ยกรอ มุมคมใดท่ีเกิดข้ึนควรกรอลบและท าใหม้น 
 

สรุปเร่ืองต าแหน่งแอ่งพกัของช้ินหล่อฝึกหดั 
ขากรรไกรบน : ต าแหน่งท่ีกรอ คือ #13 Cingulum, #17 Mesial, # 24 Mesial, #26 Distal และ 

#27 Mesial กรอขยายออกจากส่วน Common body 
ขากรรไกรล่าง : ต าแหน่งท่ีกรอ คือ #38 Mesial rest, #34 Distal rest , #44 Mesial rest, #43 

Incisal rest 
 

 
ซ้ำย แอ่งพกับนซ่ีกรามนอ้ยท่ีถูกตอ้ง ผวิเคลือบฟันของแอ่งพกัท่ีถูกกรอเตรียมนั้นเรียบจนข้ึนเงา 

       ขวำ แอ่งพกับนฟันซ่ีเข้ียว ลกัษณะถูกกรอลึกเกินไป และมีมุมคมบริเวณขอบ 
 

4. Preparation of retentive area คือ กรอแอ่งเพิ่มแรงยดึ เรียกว่า Dimpling (dimple หมายถึง ลกั
ยิม้, หลุมเลก็ท่ีคาง) ต าแหน่งท่ีกรอ คือ บริเวณส่วนปลายสัมผสัฟันของตะขอ I-Bar และบริเวณส่วน
ปลายสัมผสัฟันของตะขอ Modified T-Bar (พื้นคอดท่ีปลายตะขอทั้งสองมีปริมาณความคอดไม่ถึง .01 
น้ิว) ปลายตะขอทั้งสองน้ีอยูท่ี่ดา้น Buccal ของฟันหลกั ซ่ี #44 ตะขอแท่ง I-Bar จะมีส่วนสัมผสัฟันสูง
ประมาณ 1.5 – 2 ม.ม. กลางฟันค่อนมาทาง Mesial ส่วน Modified T-Bar มีปลายตะขอค่อนไปทางดา้น 
Distal เลย Disto-buccal line angle ของฟัน ซ่ี #34 เลก็นอ้ย โดยหลกัการนั้น การกรอเพิ่มพื้นท่ีคอดท า
เพื่อเพิ่มแรงยึดให้กบัตะขอประเภทต่าง ๆ ทนัตแพทยจ์ะกรอผิวเคลือบฟันดว้ยเขม็กรอกลม ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1.8 – 2.3 ม.ม. ด้วยควำมลึกเท่ำท่ีต้องกำรเพ่ิมควำมคอดเท่ำน้ัน รูปร่างของ
พื้นท่ีคอดท่ีเพิ่มแรงยดึจะมีลกัษณะคลา้ยเมลด็ถัว่แดง หรือรูปไตผา่ตามยาว และมีลกัษณะค่อนขา้งยาว
โดยตลอดตามแนวผวิสัมผสั หากเป็นตะขอโอบรอบ จะยาวราว 1/4 ของส่วนปลายตะขอเกาะยดึ 
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สรุป ต าแหน่งกรอเพิ่มแรงยดึ คือ #44 DB, #34 MB 
 

  
ชุดเขม็กรอความเร็วสูงท่ีใชก้บัดา้มกรอความเร็วสูงท่ีขบัหมุนโดยแรงลม (high speed airotor) รูปขวำ 
ตวัเลขสามตวัสุดทา้ย 023, 018 หมายถึง เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2.3 และ 1.8 ม.ม. FG คือ Fine Grid (ละเอียด) 

 

  
ซ้ำย เขม็กรอกากเพชร 2 ลกัษณะท่ีใชก้รอปรับดา้นบดเค้ียว ขวำ เขม็กรอคาร์ไบดป์ลายสอบมน ท่ีมีใบ
ตดัละเอียด จะท าใหเ้คลือบฟันบริเวณระนาบน าและวสัดุอุด เช่น อมลักมั คอมโพสิต เรียบข้ึนเงา 

 

ลกัษณะแอ่งพ้ืนท่ีเพ่ิมส่วนคอด มีลกัษณะตามแนวตะขอโอบรอบ  
ผวิเคลือบฟันท่ีกรอดว้ยเขม็กรอกากเพชรกลม ขนาด 2.3 ม.ม. ยงัไม่ท าใหเ้คลือบฟันเรียบพอ 
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เม่ือจบส้ินการกรอใหไ้ดรู้ปเคา้และรูปร่างท่ีตอ้งการ ขั้นตอนสุดทา้ยคือ ใชเ้ขม็กรอท่ีมีลกัษณะ 
และขนาดเดียวกนักรอซ ้ าอีกคร้ัง แต่คร้ังน้ีเป็นการกรอแต่งให้ผิวท่ีเตรียมเรียบข้ึน นัน่คือ เม่ือกรอผิว
เคลือบฟันหรือวสัดุอุดใด ๆ ดว้ยเขม็กรอกากเพชรท่ีมีขนาดเกลด็กากเพชรขนาดธรรมดา ตามดว้ยเขม็
กรอ ท่ีมีขนาดของเกลด็กากเพชรละเอียด (Fine Grid Diamond) และทา้ยสุดจะจบดว้ยเขม็กรอขดั ชนิด
คาร์ไบด ์ (Finishing Carbide Bur) ทั้งน้ีจะใหผ้ลลพัธ์ท่ีผวิเคลือบฟัน หรือท่ีวสัดุอุด เรียบ ข้ึนเงา แผน่
คราบจุลินทรียเ์กาะติดยาก รวมทั้งเป็นการลดแรงเสียดทานท่ีผิว (Frictional Resistance) ขณะมีการ
เคล่ือนสัมผสัระหว่างโครงสร้างโลหะ กบัผิวเคลือบฟัน หรือวสัดุอุดใด ๆ เม่ือถอดใส่ฟันปลอม ดงันั้น
ผลท่ีไดรั้บ คือ ท าใหส้ามารถถอดใส่ช้ินฟันปลอมไดอ้ยา่งนุ่มนวล อน่ึง ผวิดา้นในของตะขอ และส่วน
แผน่ประกบัฟันซ่ึงเป็นโลหะท่ีแนบกบัผวิฟันหลกั รวมทั้งผวิโลหะส่วนเช่ือมใหญ่ท่ีแนบเหงือกจะตอ้ง
เรียบข้ึนเงาดว้ย เน่ืองจากแผ่นคราบจุลินทรียส์ามารถเกาะติดโครงสร้างฟันปลอมบางส่วนถอดได ้
โดยเฉพาะดา้นแนบเหงือก (tissue surface) จะท าความสะอาดยากกว่าดา้นสัมผสัล้ินหรือดา้นขดัมนั 
(polished surface) 

 

5. Resurvey diagnostic cast  เม่ือจบส้ินกระบวนการกรอปรับแต่งฟัน ใหส้ ารวจรูปเคา้ดว้ย
เคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรมอีกคร้ัง เพื่อยืนยนัความถูกตอ้ง ให้น าช้ินหล่อ บน-ล่าง วางกลบัเขา้ไปใน
เคร่ืองส ารวจ ยดึช้ินหล่ออยา่งระวงับนแป้นส ารวจ จดัใหเ้ส้นไตรยางค ์(tripod mark) ทั้งสามหรือส่ีเส้น 
ขนานกบัแกนด่ิงแท่งวิเคราะห์ จากนั้นเขียนเส้นส ารวจข้ึนใหม่ ทบัเส้นส ารวจเดิม จะสังเกตว่าแนวเส้น
ท่ีปรากฏลดต ่าลงตามท่ีคาดคะเน จากนั้นจึงเขียนแบบตะขอ เพื่อซ่อมแนวรอยดินสอท่ีหายไปจากการ
กรอ กรณีท่ีกรอฟันธรรมชาติในปากผูป่้วย ทนัตแพทยจ์ะตอ้งพิมพป์าก และเทแบบต่อฐานช้ินหล่อ 
จากนั้นจึงน ามาส ารวจรูปเคา้ของช้ินหล่อในหอ้งปฏิบติัการ หากลกัษณะรูปเคา้เหมาะสมใชง้านได ้ช้ิน
หล่อนั้นจะถูกใชเ้ป็น ช้ินหล่อหลกั (master cast) เพื่อใชป้ระกอบการสร้างฟันปลอมถอดไดต่้อไป 
 

ชุดเขม็กรอใชก้บัดา้มกรอความเร็วสูง ท่ีใชจ้ริงในช่องปาก   
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แสดงแขนโมเมนตท่ี์ ยำวต่ำงกัน ของแอ่งพกั บนปลายฟันเข้ียวบน และแอ่งพกับน cingulum 

 

ขั้นตอนแรกคือการปรับระนาบสบฟัน ขั้นตอนสองคือ การสร้างระนาบน าโดยกรอปรับให้เส้นส ารวจต ่าลง  
 

ขั้นตอนสองคือ การสร้างระนาบน าโดยกรอปรับให้เส้นส ารวจต ่าลง ขั้นตอนสองคือ การสร้างระนาบน าโดยกรอปรับให้เส้นส ารวจต ่าลง  
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ก่อนกรอแอ่งเรสทต์อ้งกรอเปิดซอกดา้นสบ (occlusal embrasure)
 เพ่ือสร้าง common body ส าหรับ double embrasure clasp ลกัษณะ cingulum rest และความสมัพนัธ์กบัแผน่โลหะท่ีวางทบั cingulum  

 
เกณฑ์ประเมินงานปฏิบัติการ 

1. ต าแหน่ง และปริมาณการกรอเหมาะสม ท าให้ส่วนโครงสร้างโลหะแข็งแรงพอเพียง และไม่
ท าลายปริมาณผวิเคลือบฟันมากเกิน 

2. ลกัษณะการกรอไม่มีส่วนคม และเกิดส่วนคอดท่ีกีดขวาง การถอดใส่ช้ินฟันปลอม 
3. ลกัษณะการกรอเรียบไม่เป็นรอยเสน้ หรือลูกคล่ืน 

 
กจิกรรมการสอน  

1. แสดงภาพประกอบการบรรยายสรุปโดยโปรแกรม Powerpoint 15 - 20 นาที 
2. สาธิตการกรอเตรียมระนาบน า และแอ่งพกั (เรสท)์ 
3. แสดงวิธีการน าช้ินหล่อกลบัเขา้สู่แป้นส ารวจอีกคร้ัง ในต าแหน่งเดิม 

 
ค าถามท้ายบท 

1. การมนขอบส่วนต่อระหวา่งแอ่งพกั (เรสท)์ กบัส่วนระนาบน า มีความส าคญัอยา่งไร 
2. เขม็กรอท่ีใช ้ควรมีรูปร่างอยา่งไร จึงจะกรอไดดี้ และรวดเร็ว 
3. หากแอ่งพกั ท่ีฟันเข้ียว มีมุมลึกดา้นในเป็นร่องเหล่ียม ผลเสียท่ีเกิดในระยะสั้น และ

ระยะยาวอาจเกิดผลประการใดไดบ้า้ง 


