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ปฏิบัตกิาร 6 
วางแบบขีผ้ึง้ส าหรับโครงโลหะ 
(Waxing RPD framework) 

 
บทน า (วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์) 
 หลงัจากจ าลองช้ินหล่อท่ีปิดและปะข้ีผึ้ง (block-out & relief) บนช้ินหล่อหลกั (master cast) 
แลว้ ช้ินหล่อทนไฟ (refractory cast) จะถูกสร้างข้ึนเพื่อวางแบบโครงข้ีผึ้งและเปล่ียนโครงข้ีผึ้งนั้นเป็น
โครงโลหะฟันปลอมบางส่วนถอดได ้(RPD framework) การสร้างช้ินหล่อทนไฟเป็นการจ าลอง 
(duplicate) ช้ินหล่อท่ีปิดและปะข้ีผึ้งแลว้ดว้ยวสัดุพิมพ ์(impression material) เช่น ไฮโดรคอลลอยด์
ชนิดผนักลบัได ้(reversible hydrocolloid) หรือซิลิโคน วตัถุประสงคป์ฏิบติัการน้ี คือ ใหรู้้จกัโครงสร้าง
ท่ีถูกตอ้งของส่วนประกอบช้ินงาน และเพื่อใหรู้้จกัวิธีการแต่งข้ีผึ้งส าหรับโครงโลหะฟันปลอมบางส่วน
ถอดไดบ้นและล่าง โดยใชข้ี้ผึ้งท่ีข้ึนรูปส าเร็จมาก่อน เช่น ส่วนเช่ือมใหญ่ แบบตะขอต่าง ๆ ชนิด และ
ส่วนเช่ือมต่ออ่ืน ๆ เป็นตน้ 
 
วสัดุอุปกรณ์ 

1. ช้ินหล่อบนและล่าง ท่ีปิดและปะข้ีผึ้งแลว้ และถูกจ าลองสร้างเป็นช้ินหล่อทนไฟ 
2. ข้ีผึ้งส าเร็จรูปส าหรับวางโครงโลหะเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

- ข้ีผึ้งแผน่ผวิขรุขระความหนาประมาณ 0.5 มม. ส าหรับสร้าง Major connector บน 
- เส้นข้ีผึ้งส าเร็จรูปส าหรับ  lingual bar รูปหนา้ตดัคลา้ยผลฝร่ัง หรือผลลูกแพร์ผา่ซีก 

(half-pear shape)  
- ข้ีผึ้งส าเร็จรูปส าหรับตะขอ และ retentive framework แบบต่าง ๆ 
- ข้ีผึ้งส าเร็จรูปแบบเสน้หนา้ตดัวงกลมและคร่ึงวงกลมขนาดต่าง ๆ  

3. ข้ีผึ้ง Blue Inlay หรือ green inlay ส าหรับสร้างส่วนพกั และเช่ือมต่อข้ีผึ้งส าเร็จรูปอ่ืน 
4. ตะเกียงอลักอฮอล ์และเคร่ืองเป่าเปลว (alcohol torch) 
5. เคร่ืองมือตดัแต่งและเช่ือมข้ีผึ้ง 
6. น ้ายาทาเลบ็ ส าหรับยดึช้ินส่วนข้ีผึ้งส าเร็จรูปกบัช้ินหล่อ 
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แสดงช้ินส่วนข้ีผ้ึงท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ และเตรียมจ่ายใหก้บัผูเ้รียน  
 
การวางขีผ้ึง้ส าหรับโครงโลหะในฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ 

ฟันปลอมบางส่วนถอดไดมี้ส่วนประกอบหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ส่วนเช่ือมใหญ่ (Major connector), 
ส่วนเช่ือมรอง (Minor connector), ส่วนพกั (Rest), ตะขอ (Clasp) และ โครงยดึ (Retentive framework) 
โครงโลหะตอ้งแขง็แรงพอเพียงไม่หนาหรือบางเกินไป หากโครงโลหะบางเกินไปจะบิดงอหรือหักได้
ง่าย หากหนาไปผูป่้วยจะรู้สึกร าคาญ ถา้เป็นบริเวณท่ีโครงสร้างโลหะประกอบร่วมกบัอะคริลิกหรือซ่ี
ฟันปลอมโครงสร้างส่วนประกอบร่วมนั้นตอ้งมีสัดส่วนเหมาะสม ทั้งน้ีขอ้ก าหนดเร่ืองสัดส่วน ขนาด
หรือมิติของส่วนโครงสร้างทั้งหลาย มีท่ีมาจากสมบติัทางฟิสิกส์ของโลหะเจือ (alloy) เช่น Class IV 
gold alloy, Co-Cr-Mo alloy (Chrome cobalt molybdenum) และสมบติัทางฟิสิกส์ของอะคริลิก 
  
 รูปร่าง ขนาด และขอบเขตของส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงโลหะท่ีท าดว้ยโลหะเจือโคบอลต์
โครม ท่ีใชก้บังานฟันปลอมบางส่วนถอดได ้จะมีขนาดบาง และเรียวเล็กกว่าโลหะเจือประเภททอง 
เพราะโคบอลตโ์ครม มีค่า 2 % elongation และ elastic limit สูงกว่าทอง class IV เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วในการข้ึนรูปโครงสร้าง ปัจจุบนัใชข้ี้ผึ้งท่ีข้ึนรูปส าเร็จ ดงันั้น จึงมีการผลิตข้ีผึ้งส าเร็จรูปส าหรับ
ส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบวางบน refractory cast ตามต าแหน่งท่ีตอ้งการ จนไดข้นาด 
สัดส่วนและรูปร่างท่ีเหมาะสม ก่อนเปล่ียนเป็นโครงโลหะ ข้ีผึ้งดงักล่าวเม่ือเผาแลว้ไม่มีเศษเถา้ท่ีเป็น
กาก (residue) หลงเหลือ  การข้ึนรูป จะวางช้ินส่วนท่ีเลือกสรรไปบนช้ินหล่อทนไฟตามลกัษณะแบบ
โครงสร้างท่ีออกแบบไว ้ส่วนประกอบโครงสร้างทั้งหลายจะมีสมัพนัธ์กบักายวิภาคต่าง ๆ ของช่องปาก 
ดงัปรากฏตามลกัษณะงานท่ีเขียนแบบบนช้ินหล่อหลกั 
 
ขั้นตอนการวางขีผ้ึง้ 

1. เขียนโครงสร้างดว้ยดินสอสีแดง เพื่อก าหนดสดัส่วนและต าแหน่งโครงสร้างบริเวณต่าง ๆ  
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2. วางข้ีผึ้งและเช่ือมส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ขั้นตอนการวางข้ีผึ้งควรเร่ิมจากส่วนท่ีอยูด่า้นใน (ดา้น
ล้ิน) ของขากรรไกรควรเร่ิมจากส่วนข้ีผึ้งท่ีเป็นงานข้ึนรูปส าเร็จ เช่น ตะขอ ส่วนเช่ือมใหญ่
จากนั้นจึงเช่ือมส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น ส่วนพกั ใหไ้ดรู้ปและมีขอบเขตในแอ่งพกั งานวาง
ช้ินข้ีผึ้งส าเร็จรูปอ่ืน ๆ เส้นจบ (finish line) เป็นงานละเอียดอ่อน ควรเก็บเป็นงานสุดทา้ย ทั้งน้ี 
จะไดช้ิ้นงานท่ีสะอาดเรียบร้อย ดงันั้นล าดบัขั้นในการแต่งข้ีผึ้งโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
           1. แขนตะขอ (clasp arm) 
 2. ส่วนเช่ือมใหญ่ (major connector) 
 3. โครงยดึ (retentive framework) 
 4. ส่วนพกั และ ส่วนเช่ือมรอง (minor connector) 
 5. เส้นจบ (finish line) 

       3. ตกแต่งบริเวณท่ีจุดเช่ือมต่อ และเสน้จบ ใหถู้กตอ้งและเรียบร้อย 
 
วธีิวางโครงขีผ้ึง้ 
 เตรียมช้ินหล่อดว้ยการทาผวิช้ินหล่อบริเวณโครงสร้างท่ีออกแบบดว้ยน ้ ายาทาเลบ็ ท้ิงใหแ้หง้ 5 – 
10 นาที เม่ือวางช้ินข้ีผึ้งส าเร็จรูป จะแนบและเกาะติดช้ินหล่อง่าย 

1.  วางแขนตะขอ 
แขนประคองฟันของ circumferential /embrasure/ring clasp ลอกตะขอข้ีผึ้งส าเร็จรูปออกจาก
แผงกระดาษ ตดัขนาดยาวเท่าท่ีใช ้น ามาทาบตามต าแหน่งท่ีไดท้  า shaped block-out  ท่ีก าหนด
แนวต าแหน่งและปลายตะขอไว้แล้ว  วางแขนตะขอเกาะยึด  ของ  circumferential/ 
embrasure/ring clasp ใชข้ี้ผึ้งส าเร็จรูป ตดัขนาดยาวพอประมาณ วางแนบ ตดัตกแต่งปลายให้
มน ตะขอ I bar อาจใชข้ี้ผึ้งส าเร็จรูปแบบเสน้หนา้ตดัคร่ึงวงกลม วางลงตามรอยท่ีไดท้ า shaped 
block-out ไว ้ตดัแต่งปลายและใชค้วามร้อนท าให้มน ตะขอ modified-T bar อาจใชข้ี้ผึ้ง
ส าเร็จรูปแบบเส้นหนา้ตดัคร่ึงวงกลม อาจใชต้ะขอ T-bar มาตดัแต่งส่วนแขนและปลายตะขอ 
ให้ไดรู้ปร่าง จากนั้นจึงหยอดข้ีผึ้ งเช่ือมเขา้กบัส่วนประกอบท่ีจะท าต่อไป คือ ส่วนพกั และ 
minor connector 

2. วาง Major connector  
วางแท่งข้ีผึ้งกลมขนาด 1 ม.ม. ก่ึงกลางตามแนวยาวแผน่คาดดา้นเพดาน เพื่อเสริมความแขง็แรง
หากความกวา้งแผน่คาดน้ีแคบราว 20 - 25 ม.ม. (ดูรูปตวัอยา่งหนา้ถดัไป) จากนั้นตดัข้ีผึ้ง
ส าเร็จรูปกะขนาดใหเ้หมาะสมวางทาบลงและท าการตดัแต่งขอบใหเ้รียบร้อยตามรอย beading 
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แนวขอบส่วนหน้าเพดานบนอาจท าบริเวณ rugae เป็นคล่ืนเหมือนธรรมชาติ ส่วนใน
ขากรรไกรล่าง ใชข้ี้ผึ้งรูป half-pear shape ทาบตามต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้

3. วางโครงยดึ (retentive framework) 
หยอดข้ีผึ้ง blue inlay ลงในต าแหน่ง tissue stop ตดัและลอกข้ีผึ้งส าเร็จรูปออกมาตามขนาด
พอเหมาะ น ามาทาบตามต าแหน่งท่ีวาดไว ้ท าการตดัแต่ง หยอดข้ีผึ้งเช่ือมเขา้กบัส่วนประกอบ
ท่ีท าไวก่้อน 

4. ท าส่วนพกั (rest) 
หยอดข้ีผึ้ง Blue inlay บริเวณแอ่งพกัต าแหน่งต่าง ๆ ใหเ้ตม็และไดค้วามหนาพอเพียง จากนั้น
ท าส่วน minor connector ท่ีเช่ือมส่วนพกักบัตะขอ ตรวจความหนาส่วนพกัดว้ยวิธีการจบัช้ิน
หล่อฟันสบกบัคู่สบในขากรรไกรตรงขา้ม ว่าลกัษณะสบไม่ “สบสูง” จากนั้นท าการแต่งผิวให้
เรียบ ดา้นบดเค้ียวของส่วนพกั ควรมีลกัษณะเป็นแอ่งเลก็นอ้ย  

5.  ตกแต่งส่วน minor connector และ finish line และท าผวิรอยต่อใหเ้รียบ 
หยอดข้ีผึ้งเช่ือมต่อส่วนประกอบให้ครบ ตกแต่งบริเวณ external finish line ให้มีขอบเขต
ชดัเจน และยกข้ึนจาก retentive framework เพื่อใหเ้ป็นท่ีอยูข่องอะคริลิกโดยใชข้ี้ผึ้งส าเร็จรูป
แบบเส้นขนาดเลก็ เม่ือแต่งข้ีผึ้งดีแลว้ ใชเ้ปลวไฟจาก alcohol torch พ่นผา่นข้ีผึ้งเร็ว ๆ ใหท้ัว่ 
เพื่อใหข้ี้ผึ้งเรียบ 

   

ต าแหน่งบดักรี
(solder) ตะขอลวด

  
การเช่ือมแท่งข้ีผ้ึงหลกั (main sprue) ขนาด 3.5 ม.ม. กบั โครงข้ีผ้ึง

 

แท่งข้ีผ้ึงหลกัจะรวมกนั และเช่ือมต่อกบักรวยสปรู (sprue former)  
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ใชเ้ส้นข้ีผ้ึงขนาด 1 ม.ม. เสริมใตแ้ผน่ Major connector 
ซ่ึงเป็นข้ีผ้ึงหนา 0.5 ม.ม. เพ่ือความแขง็แรงของโครงสร้างโลหะ  

 

ทิศทางและวิถีโคง้ของแท่งสปรูข้ีผ้ึง ตอ้งสมัพนัธ์กบัทิศทางการเหว่ียงหมุน
หนีศูนย ์ของเคร่ืองเหว่ียงโลหะชนิดหมุน (centrifuge casting machine)

 
 
เกณฑ์ประเมินงานปฏิบัติการ 

1. รอยต่อส่วนต่าง ๆ ของช้ินข้ีผึ้งเรียบเป็นเงา 
2. ช้ินส่วนข้ีผึ้งตอ้งแนบกบัช้ินหล่อไม่กระเดิด หรือเผยอ แยกออกจากผวิปูนของช้ินหล่อ 

 
กจิกรรมการสอน 

ใชเ้วลาราว 20 นาที ฉายวิดิทศัน์ ต่อจากปฏิบติัการคร้ังก่อน แสดงวิธีการทางห้องปฏิบติัการ 
งานฟันปลอมบางส่วนถอดได ้(Part 2) แสดงส่วนท่ีเก่ียวกบัการวางโครงข้ีผึ้ง การหลอมเหวี่ยงโลหะ 
ขดัแต่ง ชุบไฟฟ้า และงานคุมคุณภาพ ซ่ึงสร้างและอ านวยการผลิตโดย Heraeus GmbH, Germany 
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ค าถามท้ายบท 

1. การต่อเช่ือมแท่งข้ีผึ้งกลมท่ีเรียกวา่ สปรู (Sprue) ท าอยา่งไร มีการกระจายจ านวนอยา่งไร ช้ิน
หล่อบน และล่างแตกต่างกนัอยา่งไร (ดูไดจ้าก วิดิทศัน์ และทศันศึกษาหอ้งปฏิบติัการ) 

2. ท าอยา่งไรข้ีผึ้งส าเร็จรูปจึงติดไดดี้กบัช้ินหล่อท่ีเป็นสโตนยบิซัม่ 
3. จากวดิิทศัน์ วธีิท าใหช้ิ้นข้ีผึ้ง เช่น ตะขอ ส่วนเช่ือมใหญ่ ติดแนบกบัช้ินหล่อมีเทคนิคอยา่งไร 

 

แสดงส่วนผสม และคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของโลหะเจือท่ีใชท้  า
โครงสร้าง ฟันปลอมบางส่วนถอดได ้และสะพานฟัน

 
 

การหลอมเหวี่ยงดว้ยมือ: โลหะเจือทุกชนิดท่ีถูกหลอมและดูภาวะเปล่ียนแปลงดว้ยตาข้ึนกบัผวิเงาท่ี
แสดงบนกอ้นโลหะเจือนั้น ๆ 

(Every alloy is cast by eye and is dependent on the shadow present on the alloy.) 

 Heraenium CE Heraenium EH Heraenium HF 
1. Pre-melting Pre-melt until a “quarter shadow” is clearly 

visible on the last ingot protruding from the 
molten metal 

Melt metal fully 
(no visible edges)           

2. Start casting Interrupt pre-melting, Open the casting drum , 
Insert the mould, Commence main melt 

3. Start casting by 
hand 

Once the shadow 
disappears 

3 seconds after the  
shadow disappears 

6 seconds after the  
shadow disappears 
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ตารางขอ้มูลเทคนิคของชุดโลหะเจือ 4 แบบ ท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยกนั ของบริษทัหน่ึง ของเยอรมนั 
             

ตารางขา้งล่าง คือ ตวัอยา่งองคป์ระกอบเคมี และขอ้มูลเทคนิคของโลหะเจือโคบอลทโ์ครมโมลิบดินัม่ 
ท่ีคลา้ยคลึงกนัจ านวน 3 รุ่น (ท่ีมาขอ้มูล Heraeus Kulzer GmBH, Grüner Weg 11 63450 Hanau, 
Germany; info.lab@heraeus.com, www.heraeus-kulzer.com) 

                           Chemical composition and technical data 

Name of 
alloys 

Chemical composition in % by weight Density Melting 
range 

C 

Casting 
temp. 

 C 

Hardness 0.2%  
yield 

strength 
MPa 

Elongation 
at rupture 

% 

Young’s 
modulus 

GPa Co Cr Mo  Mn Si C N Ta g/cm3 HV 10 

Heraenium 
CE 

63,5 27,8 6,5 0,6 1,0 0,4 0,2 - 8,0 
1330-
1380 

1530 380 580 4 228 

Heraenium 
EH 

63,5 28,0 6,5 0,6 1,0 0,15 0,25 - 8,0 
1330-
1380 

1530 310 620 7 228 

Heraenium 
NF 

63,35 29,0 5,0 0,6 1,0 0,25 0,3 0,5 8,1 
1330-
1380 

1530 360 720 5 230 

 
 

Technical data  WISIL WISIL M WISIL vac WISIL M vac       
Vickers hadness HV 10 390 410 390 410 

Madulus of elasticity N/mm2 220,000 230,000 220,000 230,000 
0.2% proof stress N/mm2 580 650 600 650 
Tensile strength N/mm2 840 900 840 900 

Elongation of fracture % 7 5 8 6 
Density g/cm3 8.4 8.4 8.4 8.4 

Solidus temperature ๐C 1,355 1,335 1,355 1,335 
 ๐F 2,470 2,435 2,470 2,435 

Liquidus temperature ๐C 1,375 1,365 1,375 1,365 
 ๐F 2,505 2,490 2,505 2,490 

Casting temperature ๐C 1,535 1,530 1,535 1,530 
 ๐F 2,795 2,786 2,795 2,786 

Chemical composition      
Co % 65 64 65 64 
Cr % 28 28 28 28 
Mo % 5 6 5 6 

Mn, Si, C  Balance Balance Balance Balance 
Colour  White  White White White 
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