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ปฏิบัตกิาร 5 
ปิด และปะด้วยขีผ้ึง้ (Block-out and relief with wax) 

 
บทน า (วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์) 
 เม่ือกรอปรับแต่งรูปเคา้ซ่ีฟันหลกัทั้งหลาย ส าหรับงานฟันปลอมบางส่วนถอดไดเ้สร็จสมบูรณ์ 
และทนัตแพทยพ์ิมพป์ากผูป่้วยแลว้ จากช้ินหล่อรอยพมิพป์ากท่ีท าดว้ยสโตนยปิซัม่ ทนัตแพทยจ์ะ
ส ารวจช้ินหล่อดว้ยเคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม เพื่อสร้างเสน้ส ารวจข้ึนมาใหม่ตามรูปเคา้ฟันดงัท่ีได้
กรอปรับ และท าโครงสร้างตามแบบท่ีวางแผนไว ้  จากนั้น ทนัตแพทยจ์ะเขียนแบบโครงสร้างโครง
โลหะและส่วนฐานฟันปลอมลงบนช้ินหล่อ วาดภาพโครงสร้าง และเขียนค าสัง่งาน ส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการ หากช้ินหล่อท่ีไดมี้รูปเคา้เหมาะสม ช้ินหล่อน้ีเรียกวา่ ช้ินหล่อหลกั (Master cast) หรือ 
ช้ินหล่อท างาน (Working cast) การก าหนดต าแหน่งพื้นท่ีปลายตะขอเกาะยดึเป็นเร่ืองส าคญัท่ีทนัต
แพทยแ์ละช่างทนัตกรรม จ าตอ้งท าอยา่งระมดัระวงั ตามหลกัการ แนวตะขอและปลายตะขอจะตอ้งมี
ต าแหน่งตามอุดมคติ เพื่อยนืยนัปริมาณความคอดท่ีตอ้งการใหใ้ชช้ิ้นวดัความคอดวดั และก าหนด
ต าแหน่งปริมาณความคอดนั้น ต าแหน่งพื้นท่ีคอดท่ีใชง้านควรมีต าแหน่งเดียวกบัต าแหน่งอุดมคติของ
ตะขอนั้น ๆ แบบโครงสร้างอาจดูไดจ้ากแบบเขียนท่ีท าไวบ้นช้ินหล่อศึกษา ซ่ึงไดมี้การทดลองกรอ
ปรับแต่งแลว้ ดงัเน้ือหาในปฏิบติัการคร้ังก่อน ในบทน้ี ช้ินหล่อหลกัท่ีเขียนแบบ และส ารวจดว้ยเคร่ือง
ส ารวจทางทนัตกรรม จะถูกปรับแต่งรูปร่าง ดว้ยการปิดและปะดว้ยข้ีผึ้ง เพื่อน าไปพิมพจ์ าลอง 
(duplicate) และเทแบบเป็นช้ินหล่อทนไฟ (refractory cast) ช้ินหล่อทนไฟเป็นช้ินงานท่ีวางโครงข้ีผึ้ง ท่ี
โครงข้ีผึ้งนั้นจะถูกเปล่ียนเป็นโครงโลหะต่อไป 
 

relief: ความหมายท่ี 4. A relief is a sculpture that is carved out of a flat vertical surface; a 
technical term in art.  N count; ความหมายท่ี 5. Relief is also a quality that a surface has 
when different part of it stick out, or appear to stick out, in contrast to when a surface 
looks completely flat. N uncount 
relieve: ความหมาย If something relieves an unpleasant feeling. ท่ีมา CollinsCobuild 
English Dictionary 
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ลกัษณะงานปิดและปะข้ีผึ้งบนช้ินหล่อหลกั 

 การปิดและปะช้ินหล่อหลกัดว้ยข้ีผึ้งบนช้ินหล่อหลกั มีวตัถุประสงคโ์ดยรวมเพื่อ 1. ก าจดัพื้นท่ี
คอดท่ีอาจท าใหถ้อดรอยพิมพย์าก ท าใหร้อยพิมพไ์ม่สามารถลอกแบบช้ินหล่อไดมิ้ติถูกตอ้ง 2. เพื่อเวน้
ช่องวา่งใตโ้ครงโลหะใหเ้ป็นท่ีอยูข่องอะคริลิกส่วนฐาน หรือ 3. เพื่อเวน้ช่องวา่งใตโ้ครงโลหะ ไม่ใหก้ด
เยือ่อ่อนเม่ือมีการขยบัของช้ินฟันปลอมเม่ือ ใส่-ถอด หรือ เม่ือใชบ้ดเค้ียว หรือดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์น การ
ปิดและปะข้ีผึ้ง ในแนวดิ่ง หมายถึง ก าจดัส่วนคอดใด ๆ (Block-out) ส่วนการปิดและปะข้ีผึ้งในแนว
ระนาบ หมายถึง การเวน้ช่องวา่ง (Relief)  

การเติม ปะ และปิดข้ีผึ้งไปบนช้ินหล่อหลกั ที่เรียกว่า Block-out มีวตัถุประสงค ์ เพื่อก าจดั
พื้นท่ีคอด (undercut) ท่ีไม่ตอ้งการประกอบดว้ย ลกัษณะยอ่ย 3 แบบ ดงัน้ี 

 
 1. PARALLEL BLOCK-OUT คือ การปะข้ีผึ้งในแนวขนานกบัทิศทางการถอดใส่ฟันปลอม 
วตัถุประสงค ์ คือ ป้องกนัไม่ใหส่้วนใดส่วนหน่ึงของโครงสร้างโลหะ ท่ีเป็นโครงสร้างของฟันปลอม
บางส่วนถอดไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีคอด เน่ืองจากจะเป็นอุปสรรคต่อการถอดและใส่ฟันปลอม ต าแหน่งท่ีท า
การปะข้ีผึ้งแบบขนานน้ี ไดแ้ก่ บริเวณดา้นประชิดของฟันหลกั และส่วนท่ีอยูใ่ตโ้คนตะขอ 
 2. SHAPED BLOCK-OUT คือ การปะข้ีผึ้งใหเ้ป็นเป็นแนวตามแขนตะขอ ขอบบนของแผน่
ข้ีผึ้งต ่ากวา่ขอบล่างตะขอ ท าโดยใชข้ี้ผึ้งแผน่บางประมาณ 0.5 ม.ม. วางทาบบนดา้นใด ๆ ของช้ินหล่อท่ี
มีตะขอ วตัถุประสงคท่ี์ท านั้น เพื่อใหเ้ห็นแนวตะขอจากช้ินหล่อทนไฟไดช้ดัเจน ต าแหน่งท่ีท าคือ
บริเวณใตแ้นวตะขอ และส่วนกา้นของตะขอแท่ง หากเป็นตะขอชนิดโอบรอบ แนวรอยต่อข้ีผึ้งท่ีท าจะ
อยูใ่ตต่้อแนวตะขอจริงประมาณ 0.5 ม.ม. โคง้ตามแนวแขนตะขอไปตามตวัฟัน บางคร้ังนิยมท าเฉพาะ
บริเวณใกลป้ลายตะขอ และบริเวณปลายตะขอเท่านั้น ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัต่อการยดึอยูข่องช้ิน
ฟันปลอม ส่วนโคนตะขอเกาะยดึ และตะขอประคองฟันอาจไม่ท า Shaped block-out กไ็ด ้ ส าหรับ
ตะขอแท่ง (Bar clasp) จะท า Shaped block-out ร่วมกบัการเวน้ช่องวา่ง (relief) 0.5 ม.ม. โดยวางข้ีผึ้ง



วชิาปฏิบติัการฟันปลอมบางส่วนถอดได ้2 (รหสัวชิา 3207-446)                                                 วิเชฏฐ์ จินดาวณิค 
 

ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ ์                                                                คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

57 

แผน่ หนา 0.5 ม.ม.ตามแนวกา้นตะขอท่ีพาดผา่นเหงือกติดฟันหลกั และวางแผน่ข้ีผึ้งหนา 0.5 ม.ม. อีก
แผน่แสดงแนวแขนและต าแหน่งส่วนปลายตะขอ 
 3. ARBITRARY BLOCK-OUT (arbitrary หมายความถึง ตามอ าเภอใจ) คือ การปะข้ีผึ้งเพื่อ
ก าจดัส่วนคอดใด ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัแบบโครงสร้างฟันปลอม เช่น ดา้นริมฝีปากต่อฟันหนา้บน และดา้น
ริมฝีปากต่อฟันหนา้ล่าง เป็นตน้ ดว้ยวตัถุประสงคคื์อ ตอ้งการก าจดัพื้นท่ีคอดของกายวิภาคใด ๆ ท่ีท า
ใหถ้อดรอยพิมพข์องวสัดุพมิพจ์ าลองแบบออกจากช้ินหล่อยาก และท าใหม้วลช้ินหล่อทนไฟบางมีส่วน
คอด ซ่ึงความคอดนั้นมีอิทธิพลต่อความแขง็แรงของช้ินหล่อทนไฟ ผลท่ีปะปิดข้ีผึ้งแบบ arbitrary 
block-out คือ ป้องกนัการแตกหกัของช้ินหล่อหลกั [ช้ินหล่อหลกัท่ีท่ีปิดปะดว้ยข้ีผึ้งน้ี จะถูกพิมพห์รือ
จ าลองแบบ (Duplicate) อีกคร้ังหน่ึงในหอ้งปฏิบติัการ จากนั้นจะเทแบบรอยพิมพน์ั้นดว้ยวสัดุปูนทน
ไฟ ท่ีเรียกวา่ Investment] โดยทัว่ไปแลว้ ช้ินหล่อทนไฟมีคุณสมบติัส่วนผวิไม่แขง็แรงนกั มกัแตกหกั
หรือบ่ินง่าย การท่ีช้ินหล่อทนไฟไม่มีส่วนคอด (เวน้แต่ปลายตะขอ) ช้ินหล่อจะหนาข้ึน แขง็แรงข้ึน ช้ิน
หล่อทนไฟ หรือ Refractory cast จะถูกน ามาวางแบบกระสวนข้ีผึ้ง (wax pattern) หรืออาจเรียกวา่ โครง
ข้ีผึ้ง และทา้ยท่ีสุดโครงข้ีผึ้งจะถูกหลอมเผาออก ส่วนช่องวา่งท่ีเกิดภายในเบา้หล่อจะถูกทอแทนดว้ยน ้า
โลหะหลอมเหลวและเม่ือเยน็ตวัลง กจ็ะกลายเป็นโครงสร้างโลหะของฟันปลอมบางส่วนถอดไดต่้อไป 
 
การเว้นช่องว่าง (Relief) 
 การเติมข้ีผึ้งแผน่บนช้ินหล่อหลกัโดยวิธีปะข้ีผึ้งแผน่บนผวิระนาบใด ๆ ของช้ินหล่อ เรียกวา่ 
การเวน้ช่องวา่งโดยข้ีผึ้ง หรือ Wax relief ปกติมกัท าท่ี 1. บริเวณส่วนฐานฟันปลอม บริเวณส่วนใต้
โครงโลหะท่ีเป็นตะแกรงเกาะยดึอะคริลิก วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการเวน้ช่องวา่ง ใหเ้ป็นท่ีอยูข่อง
อะคริลิกใตโ้ครงยดึฟันปลอม 2. อีกต าแหน่งหน่ึงคือ บริเวณส่วนโยงใหญ่ (major connector) ใน
ขากรรไกรล่าง ท่ีบริเวณส่วนคร่ึงล่างของความสูง กบัส่วนปลายหรือส่วนทา้ย ใกลก้บัส่วนฐานทา้ยยืน่ 
(free-end หรือ distal extension) 3. ส่วนในขากรรไกรบนมกัเป็นบริเวณก่ึงกลางรอยต่อกระดูก
ขากรรไกรบน (median palatine raphe) หรือเหนือส่วนกอ้นกระดูก ทั้งน้ี การขยบัช้ินฟันปลอมมกัท าให้
ส่วนโครงโลหะกดเน้ือเยือ่ 4. ท าท่ีพื้นท่ี ส่วนหนา้ของเพดานแขง็ (rugae) หากเป็นส่วนโยงใหญ่ชนิด
คลุมเพดานท่ีวางทาบบนพื้นท่ีรอยขยกัท่ีส่วนหนา้ของเพดานแขง็ ซ่ึงพื้นท่ีน้ีอยูห่ลงัต่อ ตุ่มเน้ือหลงัฟัน
หนา้ (incisive papilla) ทั้งน้ีการเวน้ช่องวา่งเลก็นอ้ยน้ี เพื่อก าจดัส่วนร่องลึก ไม่ใหผ้วิดา้นในของแผน่
ส่วนโยง (connector) นั้น ๆ มีลกัษณะคม และขรุขระมากเกินไป 5. เวน้ช่องวา่งเหนือกอ้นกระดูกใด ๆ 
ท่ีมีส่วนโยง ทาบทบั เช่น กอ้นกระดูกกลางเพดาน กอ้นกระดูกดา้นล้ินในขากรรไกรล่าง เป็นตน้ 
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ลกัษณะการปะ ฉาบข้ีผ้ึงบริเวณ รอยยน่เพดานแขง็ (rugae)
เพ่ือลดการระคายเคืองต่อเยือ่อ่อน จากโครงสร้างโลหะ

 

ลกัษณะการปิดและปะข้ีผ้ึงบนช้ินหล่อหลกัขากรรไกรล่าง
ขาดแต่ลกัษณะ arbitrary block-out บริเวณหนา้ต่อฟันตดั  

 
 การเวน้ช่องวา่งดว้ยข้ีผึ้งเพื่อใหส่้วนยดึฟันปลอม หรือ โครงเกาะยดึ (Retentive framework) อยู่
ห่างจากสนัเหงือกวา่งเท่ากบัความหนาของข้ีผึ้ง ข้ีผึ้งแผน่ท่ีปะนั้นควรมีความหนา 0.5 ม.ม. หรืออาจ
หนามากกวา่หากมีระยะห่าระหวา่งขากรรไกรมากพอ ทั้งน้ีเพื่อใหม้วลเน้ืออะคริลิกไหลแผเ่ขา้หอ้มลอ้ม
โครงยดึฟันปลอมทั้งหมดในกระบวนการอดัอะคริลิกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โครงยดึฟันปลอมท่ีเป็นตา
ตะแกรงรูเลก็ประกอบกบัเวน้ช่องวา่งใตต้ะแกรงนอ้ย ๆ มกัมีปัญหาอะคริลิกไหลเขา้ไม่เตม็ท่ีส่วนฐาน 
ขอ้สังเกตประการหน่ึง (ดูรูป) คือ ต าแหน่งทา้ยสุดต่อโครงยดึฟันปลอมบริเวณส่วนทา้ยยืน่ (Distal 
extension) จะเจาะข้ีผึ้งแผน่เป็นช่องส่ีเหล่ียมขนาด ประมาณ 2 X 4  ม.ม. โครงสร้างส่วนน้ีเรียกวา่ 
Tissue stop คือ ส่วนโลหะท่ีค ้ายนัส่วนเหงือกวา่ง หมายความวา่ เม่ือวางโครงข้ีผึ้งส่วนท่ีเป็นกระสวน
ข้ีผึ้ง โครงสร้างโลหะท่ีจะสร้างข้ึน จะไดมี้ส่วนโลหะท่ีสมัผสักบัเหงือกวา่งขนาด 2 X 4 ม.ม. น้ี เม่ือถึง
ขั้นตอนอดัอะคริลิก ส่วนโครงโลหะท่ีถูกแรงดนัจากการอดัอะคริลิกจะไม่บิดตวั  เพราะส่วนทา้ย
ตะแกรงโครงโลหะน้ีเองได ้ ค ้ายนักบัช้ินหล่อสโตนยปิซัม่ ซ่ึงเป็นช้ินหล่อหลกั อยา่งไรกดี็ปัญหาจาก
กรรมวิธีพิมพส่์วนเหงือกวา่งท่ีมีช่ือเรียกทางเทคนิควา่ functional impression หรือ รอยพิมพใ์ชง้าน อาจ
ท าให ้ tissue stop ลอย ห่างจากเหงือกวา่งได ้ขอ้สงัเกตน้ี จะเป็นประโยชนเ์ม่ือปฏิบติังานคลินิก 
 วิธีการเวน้ช่องวา่งใตโ้ครงยดึมาตรฐาน คือ ใชแ้ผน่ข้ีผึ้งความหนาประมาณ 0.5 ม.ม. วางหน่ึง
ชั้น (หรือ Gauge 16 = 1/16 น้ิว = 1.58 ม.ม., มาจาก 1/16 น้ิวคูณดว้ย 2.54 ม.ม.) กรณีท่ีเน้ือท่ีวา่งระหวา่ง
ขากรรไกรบนและล่าง มากพอท่ีจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียงฟัน คือ ระยะห่างระหวา่งขากรรไกรมี
มาก อาจใชข้ี้ผึ้งแผน่สีชมพ ู (pink base plate wax) หนาประมาณ 2 ม.ม. วางเวน้ช่องวา่ง เน้ือท่ีน้ีควรมี
พอเพียงใหอ้ะคริลิกไหลเขา้ห่อหุม้โลหะท่ีเป็นโครงยดึฟันปลอมทั้งหมด และกรณีกลบักนั หาก
ระยะห่างระหวา่งขากรรไกรมีนอ้ย ทนัตแพทยอ์าจออกแบบใหโ้ครงยดึฟันปลอมเป็นแผน่โลหะวางติด
แนบกบัเหงือกวา่ง และมีเดือยโลหะเลก็ ๆ ท่ีใชย้ดึซ่ีฟันปลอมแทนฐานอะคริลิกสีชมพู กรณีน้ีจะไม่มี
การ Relief ดว้ยข้ีผึ้งแผน่บริเวณโครงยดึฟันปลอม 
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การเวน้ช่องวา่งบริเวณขอบล่างใต ้ lingual bar ความหนาข้ีผึ้งท่ีใชค้วรแปรผนักบัตามความยาว
ของส่วนทา้ยยืน่ และความลาดชนัของเหงือกใต ้lingual bar หมายความวา่ หาก lingual bar ขยบัไดม้าก 
ควรเวน้ห่างมากกวา่กรณี  lingual bar ขยบัไดน้อ้ย เม่ือท างานเวน้ช่องวา่งดว้ยข้ีผึ้งการแผไ่หลของข้ีผึ้ง
จะควบคุมไดด้ว้ยความร้อนจากเคร่ืองเป่าเปลวไฟ (Alcohol torch) 
 
วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
วสัดุ :  1. ข้ีผึ้งแผน่ Gauge 16 หรือ Gauge 32 สองชั้น 
  2. ข้ีผึ้งแผน่สีชมพ ู
  อุปกรณ์ : 
1. Wax spatula #7 
2. Roach carver 
3. ตะเกียงแอลกอฮอล ์
3. เคร่ืองเป่าเปลวไฟ 
4. เคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม 
 
ต าแหน่งทีฝึ่กปฏิบัติบนช้ินหล่อฝึกหัดมีดังนี้ 
ขากรรไกรบน 
1. Parallel block-out ต าแหน่ง Buccal และ Lingual ต่อฟันหลกั #26 , #27 และ #17 ยกเวน้ #13 

(เน่ืองจากใชต้ะขอลวดดดั) และบริเวณซอกฟัน (embrasure) 
2. Parallel block-out ต าแหน่งหนา้ต่อฟันหนา้ทั้งหมด หรือท า Arbitrary block-out เพื่อก าจดัส่วนคอด

อ่ืน ท่ีไม่ตอ้งการ 
3. Relief 0.5 ม.ม. บริเวณโครงยดึฟันปลอมต าแหน่งเหงือกวา่งในขากรรไกรบนขวา 
 
ขากรรไกรล่าง 

1. Relief 0.5 ม.ม. บริเวณคร่ึงหน่ึงของขอบส่วนของ Lingual bar ตั้งแต่ต าแหน่ง ท้าย ต่อฟันเข้ียว #43 
ถึง #33 โดยใชข้ี้ผึ้งแผน่ Gauge 16 ส่วนขอบบนของข้ีผึ้งแผน่จะตอ้งถูกท าใหบ้างลง และกลืนเป็น
เน้ือเดียวกบัช้ินหล่อ 

2. Relief 0.5 ม.ม. บริเวณเหงือกวา่งใตซ่ี้ฟันปลอมในซีกขวาและเจาะรูข้ีผึ้งแผน่ Gauge 16 ขนาด 2 X 
4   ม.ม. เพื่อท า Tissue stop 
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3. Relief 0.5 ม.ม. บริเวณเหงือกวา่งระหวา่งซ่ี #34 ถึง #38 ดว้ยข้ีผึ้งแผน่ Gauge 16 พื้นท่ีกวา้งไม่นอ้ย
กวา่ขนาดพื้นท่ีโครงยดึ 

4. Parallel block-out บริเวณแนวตะขอ Ring clasp ท่ีซ่ี #38 แนวตะขอ Bar #34 ดา้นขา้งแกม้และแนว
ตะขอโอบรอบดา้นล้ินท่ีซ่ีเดียวกนั 

5. Parallel block-out บริเวณแนวตะขอ I - Bar ซ่ี #44 
6. Parallel block-out ต าแหน่ง Mesial ต่อซ่ี #38 เลก็นอ้ยใกลข้อบเหงือก 
 

 
จากรูปตวัอยา่ง โปรดสงัเกตวา่ ช้ินหล่อน้ีมีลกัษณะการ ปิด-ปะ ข้ีผึ้งครบทั้งสามแบบอยา่ง

สมบูรณ์ เพื่อสนองต่อขั้นตอนท างานต่อไป คือ พิมพจ์  าลองช้ินหล่อน้ีเพื่อน ารอยพิมพน์ั้นไปเท หรือ
หล่อแบบ ดว้ยปูนทนไฟ เป็นช้ินหล่อท่ีเรียกวา่ refractory cast เน่ืองจากโครงสร้างเป็น Kennedy class 
III, mod. 1 ไม่มีการขยบัของ lingual bar major connector และความลาดชนัดา้นล้ินมีมาก งานช้ินน้ีจึง
ไม่ไดเ้วน้ช่องวา่งท่ีส่วนคร่ึงล่างของ major connector 

 

 
ซา้ย โครงข้ีผึ้งบนช้ินหล่อทนไฟ        ขวา ช้ินหล่อหลกัท่ีปิด และปะดว้ยข้ีผึ้ง  
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ปะข้ีผึ้งเพื่อเวน้ช่องวา่งท่ี Torus และคร่ึงล่างของ Lingual Bar และโครงข้ีผึ้งท่ีวางบนช้ินหล่อทนไฟ 

 

 
ปะข้ีผึ้ง เวน้ช่องวา่งใตโ้ครงยดึฟันปลอม และไดข้ดูผวิช้ินหล่อ (beading) ลึก 0.5 ม.ม. ท่ีรอบขอบส่วน

เช่ือมใหญ่ (palatal strap) ก่อนจ าลองแบบ (duplicate) 
 

 
ลกัษณะงานปิดข้ีผึ้ง (relief) เพื่อเวน้ช่องวา่งใตโ้ครงยดึ 

และงานปะข้ีผึ้งสร้างแนวเขตใตต้ะขอ (shaped block-out) 
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ลกัษณะการปิด และปะข้ีผึ้งบริเวณ RPI direct retainer  

 

  
ซ้าย รอยขดู (beading)  ช้ินหล่อลึกประมาณ 0.5 ม.ม. ท่ีขอบ Palatal strap และ arbitrary block-out 

ขวา โครงสร้างข้ีผึ้ง บนช้ินหล่อทนไฟ (refractory cast) ก่อนปักสปรู 
 

เกณฑ์ประเมินการปฏิบัตงิาน 
1. ลกัษณะการปิดและปะดว้ยข้ีผึ้งมีลกัษณะคลา้ยกบัช้ินหล่อท่ีแจกให ้ คือ ช้ินหล่อทนไฟ 

(refractory cast) ซ่ึงในวิชาปฏิบติัการน้ีใชว้สัดุ ปูนสโตนยบิซัม่ แทน อินเวสเมน้ท ์
2. รอยเช่ือมช้ินส่วนข้ีผึ้งช้ินต่าง ๆ มีลกัษณะเรียบ และแนบกบัช้ินหล่อ 
3. ส่วนข้ีผึ้งท่ีเป็นสนัฉากลกัษณะ Butt joint ตอ้งเป็นสันฉากจริง และส่วนเช่ือมท่ีลาดต่อกบัส่วน

เช่ือมใหญ่ตอ้งกลืนเป็นเน้ือเดียวกนั 
4. เจาะแผน่ข้ีผึ้งส่วน tissue stop ดว้ยขนาดท่ีเหมาะสม 

 
กจิกรรมการสอน 

1. แสดงภาพประกอบการบรรยายสรุปโดยโปรแกรม Powerpoint 15 นาที 
2. แสดงภาพเคล่ือนไหว วิดิทศัน์ ส่วนท่ีสอง เร่ือง Fabrication the chrome-cobalt dentures 

ประกอบการบรรยายสรุป ความยาวประมาณ 45 นาที 
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3. สาธิตการใช ้เคร่ืองเป่าเปลว 10 นาที 
4. ผูเ้รียนฝึกหัดดว้ยวางช้ินข้ีผึ้งและเช่ือมประกอบดว้ยตนเอง 1.5 ชัว่โมง งานท่ีไม่เสร็จน าไปท า

เป็นการบา้นและส่งงานในคร้ังต่อไป เพื่อตรวจแกไ้ขปรับปรุง 
 
ค าถามท้ายบท 

1. Tissue stop มีไวเ้พื่อเหตุผลใด ท าไมจึงอยูส่่วนทา้ยของโครงยดึฟันปลอม 
2. Tissue stop จ าเป็นตอ้งมีท่ีส่วนทา้ยยืน่ของฟันปลอมบางส่วนถอดไดใ้นขากรรไกรบน ท่ีมีส่วน

เช่ือมใหญ่ชนิด Palatal plate หรือ Palatal strap ขนาดใหญ่หรือไม่ หากไม่จ าเป็น ท่านมีเหตุผล
ใดอธิบาย 

3. ท าไม เส้นจบ (finishing line) จึงไม่ควรอยุห่่างจากส่วนคอฟันของซ่ีฟันปลอมมากเกินไป 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณท่ีมีอิทธิพลต่อการออกเสียง “ส ซ” 

4. ท าไมใตก้า้นตะขอแท่ง จึงมีช่องวา่งราว 0.5 ม.ม. ไม่แนบสนิทกบัผวิเหงือก 


