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ปฏิบัตกิาร 7 
พมิพ์ปากด้วยอลัจเินต และสร้างช้ินหล่อ ต่อฐาน 

 

บทน า (วตัถุประสงค ์และประโยชน)์ 
 ช้ินหล่อฟันหรือช้ินหล่อเป็นปัจจยัจ าเป็นต่อกระบวนการบูรณะ และสร้างฟันปลอมให้แก่
ผูป่้วย งานขั้นแรกของแผนรักษา คือ วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ของผูป่้วยทางชีวภาพ ส่วนทางกายภาพจะ
วิเคราะห์รูปร่าง มิติ ต  าแหน่งต่าง ๆ ของฟันและอวยัวะโดยรอบ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลและภาวะ
กายภาพของช้ินฟันปลอมท่ีผูป่้วยอาจมีใชอ้ยูใ่นเวลานั้น หรือเคยใชม้าก่อน ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีช้ินหล่อ
ของขากรรไกรบนและล่าง ท่ีประกอบดว้ยฟัน เหงือกว่าง รอยเน้ือยึด (frena พหูพจน์) รอยพบัของเยื่อ
อ่อนด้านขา้งแก้ม และด้านล้ิน บางโอกาสอาจตอ้งมีช้ินหล่อขากรรไกรท่ีมีรูปลกัษณ์ฟันปลอมช้ิน
ปัจจุบนัดว้ย ช้ินหล่อน้ี คือ ช้ินหล่อวินิจฉยั หรือช้ินหล่อศึกษา (diagnostic cast, study cast) มาตรฐาน
งานพิมพป์ากเพื่อใหไ้ดช้ิ้นหล่อน้ี เราใชว้สัดุพิมพป์ากท่ีสามารถลอกเลียนมิติ และรายละเอียดพื้นผวิได้
ดี ว ัสดุพิมพ์ปากน้ี คือ อัลจิเนต (alginate) หรือ ผงพิมพ์ปาก ดังนั้ นช้ินหล่อฟัน เหงือกว่างและ
ขากรรไกร จึงถูกสร้างข้ึนหรือหล่อแบบมาจากรอยพิมพ ์ รอยพิมพท่ี์ได ้มาจากผงพิมพป์ากผสม
น ้ าประปา หลงักวนผสมจนไดท่ี้ในถว้ยผสม จะกลายเป็นวสัดุหนืดเหลว เม่ือสอดถาดพิมพใ์นปาก รอ
จนแขง็ตวั หลงัถอดถาดออกจากช่องปากจะมีมิติเสถียรในช่วงเวลาหน่ึง วสัดุพิมพป์ากอลัจิเนตน้ียงัใช้
สร้างช้ินหล่อหลกั (master cast) ท่ีใชเ้ป็นตน้แบบหรือแม่แบบเพื่อสร้างฟันปลอมถอดไดบ้างชนิด เช่น 
ฟันปลอมถอดไดช้ัว่คราวฐานอะคริลิก ฟันปลอมถอดไดช้นิดโครงโลหะหล่อบางประเภท เป็นตน้ 
 
ช้ินหล่อศึกษา 

ช้ินหล่อศึกษาท่ีดีจะใหร้ายละเอียดรูปเคา้ (contour) คือ ลกัษณะรูปเคา้ของฟัน เหงือก หรือกาย
วิภาคช่องปากอ่ืนใด ท่ีเป็นปัจจยัก าหนดรูปโครงสร้างช้ินงานบูรณะดว้ยวิธีทางทนัตกรรมประดิษฐ ์
หรือฟันปลอมนั่นเอง ขอ้มูลรูปเคา้ท่ีทนัตแพทยว์ิเคราะห์ จะก าหนดความจ าเป็น ลกัษณะวิธี ปริมาณ
การผา่ตดั แกไ้ข เน้ือยดึ ปุ่มกระดูก (exostoses, torus, tori) สันเหงือกบริเวณฟันกรามในขากรรไกรบน
ท่ีเป็นกอ้นกระดูก (tuberosity) และยงับอกถึงปริมาณส่วนคอดสนัเหงือกท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการถอด
ใส่ฟันปลอม และดว้ยการวิเคราะห์จากช้ินวดัความคอด (undercut gauges) ท่ีซ่ีฟัน ทนัตแพทยจ์ะ
ก าหนดค่าปริมาณความคอดท่ีต าแหน่งปลายตะขอ และปริมาณอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเป็นแผน กรอปรับรูป
เคา้ฟัน จากนั้ นทันตแพทย์จะเขียนแบบโครงสร้างฟันปลอม ซ่ึงหมายถึงส่วนประกอบอ่ืน ๆ ให้
เหมาะสม ดงันั้นช้ินหล่อศึกษาน้ีจึงเปรียบเสมือนตน้แบบ และเป็นจุดเร่ิมงานสร้างช้ินฟันปลอม ซ่ึง
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อ านวยใหท้นัตแพทยท์ดลองท างานปรับรูปเคา้ซ่ีฟัน เหงือก กอ้นกระดูก ฯลฯ ก่อนท าจริงในปาก แบบ
โครงสร้างฟันปลอมท่ีถูกวาดลงบนช้ินหล่อน้ีเอง จะใชอ้ธิบายถึงลกัษณะฟันปลอมท่ีผูป่้วยจะไดรั้บใน
อนาคต ซ่ึงผูป่้วยเองจะเขา้ใจ และยอมรับแผนรักษาบูรณะช่องปากไดง่้าย มากกว่ามีเพียงค าอธิบายดว้ย
วาจาของทนัตแพทยแ์ต่เพียงอย่างเดียว ธรรมชาติงานมาตรฐานนั้น ช้ินหล่อศึกษาบนและล่างควรตรึง
ยดึอยูใ่นเคร่ืองจ าลองขากรรไกร (dental articulator) ประโยชน์ส าคญัจากเคร่ืองจ าลองขากรรไกรคือ ใช้
วิเคราะห์สัมพนัธ์สบฟัน วิเคราะห์ระยะห่างระหว่างฟันธรรมชาติกับเหงือกว่างดา้นตรงขา้ม บอก
ระยะห่างระหว่างสันเหงือกบนและล่าง หากเคร่ืองจ าลองขากรรไกรสามารถจ าลองการเคล่ือนเค้ียวได้
เสมือนจริง ทนัตแพทยจ์ะสามารถวิเคราะห์ลกัษณะเคล่ือนสบสัมพนัธ์ของขากรรไกรใด ๆ กบัคู่สบฟัน
ในขากรรไกรตรงขา้มไดอี้กคร้ังจากช้ินหล่อศึกษา เช่นท่ีเคยวิเคราะห์และสังเกตไดค้ร้ังท่ีตรวจช่องปาก
ผูป่้วย ทนัตแพทยจ์ะไดว้างแผนแกไ้ขปัญหาใดท่ีมี เก่ียวกบัสัมพนัธ์สบฟัน ก่อนเร่ิมปรับเปล่ียนรูปเคา้
ฟันหลกัใด ๆ เพื่อท าโครงสร้างช้ินฟันปลอม และดว้ยเหตุผลความส าคญัดงักล่าวทั้งหมดขา้งตน้ ช้ิน
หล่อศึกษาจึงควรมีมิติ และรายละเอียดต่าง ๆ ของผวิพื้นเสมือนจริง คุณภาพมิติและรายละเอียดผวิพื้นท่ี
ดีตอ้งอาศยัวิธีท างานท่ีประณีต ใชว้สัดุพิมพป์ากท่ีมีคุณภาพดี และวสัดุท่ีเหมาะสมในปัจจุบนัคือ ผง
พิมพป์าก หรือ อลัจิเนต 
 
 สมบัติทางฟิสิกส์ และลกัษณะจ าเพาะของผงพมิพ์ปาก ทางเคมีเรียกวสัดุน้ีว่า ไฮโดรคอลลอยด์
ชนิดไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้หรือ ไฮโดรคอลลอยดท่ี์ผนักลบัไม่ได ้(irreversible hydrocolloid) 
แต่ช่ือสามญั มกัเรียกวา่ ผงพิมพป์าก หรือ อลัจิเนต แมว้า่ผงพิมพป์ากน้ีจะมีคุณสมบติับนัทึกรายละเอียด
พื้นผวิ และมีมิติท่ีไม่เสถียรนานเท่าวสัดุประเภทอ่ืน เช่น อิลาสโตเมอร์ (elastomer) แต่ยงัคงไวซ่ึ้งขอ้ดี
หลายประการท่ีจะน ามาใช้พิมพ์ปาก เพื่อสร้างช้ินหล่อศึกษา หรือแมก้ระทัง่ใช้เป็นวสัดุพิมพ์ปาก
ส าหรับช้ินหล่อหลกั (master cast) เพื่อผลิตช้ินงานฟันปลอมบางส่วนถอดได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากผงพิมพป์าก
ราคาไม่แพง ใชง่้าย อยา่งไรก็ดี วสัดุประเภทน้ีเป็นวสัดุท่ีถูกใชโ้ดยไม่ถูกหลกัวิชา และก่อใหเ้กิดผลเสีย
ต่องานอย่างคาดไม่ถึงได้บ่อย ๆ ดังนั้ นการเขา้ใจคุณสมบติัฟิสิกส์ และคุณลกัษณะจ าเพาะจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็น ผงพิมพป์ากมีลกัษณะเป็นผง บรรจุในภาชนะท่ีป้องกนัความช้ืนจากอากาศได ้น ้ าสะอาดจะ
ถูกใชเ้ป็นส่วนผสมกบัผง ดว้ยสัดส่วนท่ีเหมาะสม ตามค าแนะน าของบริษทัผูผ้ลิต เหตุการณ์ตามล าดบั
เม่ือใช้งานคือ เม่ือกวนผงและน ้ าให้เขา้กันจะเกิดวสัดุหนืดเหลว ขณะท่ีวสัดุก าลงัหนืดเหลวอย่าง
พอเหมาะ วสัดุหนืดเหลวน้ีจะถูกบรรจุในถาดพิมพป์าก (impression tray) พิมพจ์ าลองลกัษณะกายวิภาค
ฟัน และกายวิภาคอวยัวะอ่ืนในช่องปาก ใหท้ิ้งรอวสัดุน้ีแขง็ตวัหรือก่อตวัจนคงรูปในช่องปาก จากนั้น
จึงถอดพิมพอ์อกจากปาก ช่วงระยะเวลาก่อนพิมพ ์และขณะจดัวางต าแหน่งถาดพิมพใ์ห้เขา้ท่ี เรียกว่า
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ช่วงเวลาท างาน (working time) จากนั้นทนัตแพทยจ์ะรออีกชัว่ครู่ จนถึงช่วงเวลาวสัดุแขง็ตวัไม่เปล่ียน
รูปไดอี้ก ช่วงเวลาน้ี เรียกว่า ช่วงเวลาแขง็ตวั (setting time) ทนัตแพทยจ์ะถอดถาดพิมพอ์อกจากปาก 
เม่ือวสัดุผา่นพน้ช่วงเวลาแขง็ตวัแลว้ 
 

บรรจุภณัฑท่ี์ใชก้บัผงอลัจิเนต ตอ้งกนัความช้ืนไดดี้
ผูผ้ลิตแสดงวนัหมดอาย ุ(expire date) และคร้ังท่ีผลิต (lot number)   

 
 แมว้สัดุชนิดน้ีมีอายกุารเก็บ (shelf life) นานพอควร แต่วิธีการเก็บมีความส าคญัต่อคุณสมบติั
ของวสัดุมาก ผงพิมพป์ากจะเส่ือมสภาพ หากเก็บในสภาพแวดลอ้มท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 65 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 เดือน และยงัมีหลักฐานชัดเจนว่า เม่ือเก็บในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า 54 องศาเซลเซียส 
ส่วนประกอบวสัดุจะมีการเส่ือมสลาย เขา้ใจว่าเกิดจากการสลายตวัของพอลิเมอร์ (depolymerization) 
บรรจุภณัฑผ์งพิมพป์ากท่ีถูกเปิดผนึก และเม่ือส่วนผงแปดเป้ือนต่อความช้ืนแลว้ จะแสดงให้เห็นการ
เส่ือมสลายทางเคมีขององคป์ระกอบเช่นกนั ผงพิมพท่ี์เส่ือมคุณภาพมีลกัษณะจ าเพาะ คือ แมผ้สมกบัน ้ า
ในอตัราส่วนท่ีถูกตอ้ง ช่วงระยะเวลาแขง็ตวัจะไม่แน่นอน ความแขง็แรงของเน้ือวสัดุลดลง และเสียรูป
มิติอย่างถาวรเม่ือถอดแบบออกจากปาก คือไม่คืนรูปเหมือนเดิมเม่ือเปล่ียนรูปผ่านส่วนคอดหลงัถอด
ถาดพิมพ ์นอกจากนั้น ความร้อน ความช้ืน และการแปดเป้ือนจากยบิซัม่ปลาสเตอร์ท่ีติดคา้งในถว้ยและ
พายผสม จะมีผลต่อการเร่งอตัราแขง็ตวัของผงพิมพป์าก 
 
วตัถุประสงค์การฝึกปฏิบัติ 

1. มีทกัษะสร้างรอยพิมพท่ี์ไดร้ายละเอียด และมิติถูกตอ้งตามแม่แบบ ซ่ึงไดแ้ก่ อวยัวะช่องปากท่ี
ตอ้งการลอกแบบนั้น 

2. มีความสามารถสร้างช้ินหล่อดว้ยปูนสโตนปลาสเตอร์ชนิดแขง็ (stone plaster) และตดัแต่งช้ิน
หล่อไดข้นาดมิติถูกตอ้งเหมาะสม 

3. คุน้เคยกบัปฏิบติังานคลินิก การจดัการกบัผูป่้วย การส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยค าพูด และท่าทางท่ี
ใหผู้ป่้วยเขา้ใจได ้
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4. รู้จักวิธีการ ตระหนักถึงความส าคญั เรียนรู้ปัญหาท่ีอาจเกิดระหว่างการพิมพ์ และวิธีการ
แกปั้ญหา 

5. ฝึกรักษาความสะอาด ป้องกนัเช้ือโรคไม่ให้แพร่กระจายจากคลินิกไปยงัห้องปฏิบติัการทนัต-
กรรม ฆ่าเช้ือวัสดุพิมพ์ ดู http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410321/ 
http://www.duxdental.com/assets/pdfs/procedures/Disinfection%20Procedures%2

0for%20Alginate%20Impressions.pdf 
หรือฆ่าเช้ือผวิวสัดุสโตนปลาสเตอร์ ดู 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022391389900887 

 
วสัดุ 

1. ผงพิมพป์ากชนิดอตัราการแขง็ตวัปกติ (normal set) และเป็นชนิดไม่เป็นฝุ่ น (dust free) 
2. น ้าสะอาด (อาจตอ้งใชน้ ้ าเยน็ หากตอ้งการยดืเวลาแขง็ตวัวสัดุ) 
3. ยบิซัม่ปลาสเตอร์ชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ stone plaster class 3 (ใชห้ล่อแบบช้ินหล่อ) และ plaster of 

Paris (ใชต่้อฐานช้ินหล่อ) 
4. ถุงมือยาง ชนิดตรวจโรค 
5. น ้ ายาฆ่าเช้ือส าหรับวสัดุพิมพป์าก คือ รอยพิมพใ์นถาดพิมพ ์อาจใช ้ไอโอโดฟอร์ (iodophor)  

คลอริเนตเตทโซดา (chlorinated soda) หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท ์(sodium hypochlorite)  
6. กระดาษเช็ดปาก และผา้หรือกระดาษกนัเป้ือนปิดหนา้อกส าหรับผูป่้วย 
7. เบา้ยางสังเคราะห์ 3 ขนาด ส าหรับต่อฐานช้ินหล่อ เลก็ กลาง ใหญ่ 

 
ชุดอุปกรณ์ เคร่ืองมืออืน่ 

1. ชุดเกา้อ้ีทนัตกรรม พร้อมระบบแรงดนัลม และระบบดูดน ้าลาย 
2. ชุดอุปกรณ์ฆ่าเช้ือดว้ยความร้อน เพื่ออบชุดเคร่ืองมือโลหะท่ีใช ้
3. ชอ้นตวงผงพิมพป์าก และถว้ยตวงน ้า 
4. ชุดตรวจ ประกอบดว้ย กระจกส่องปาก ปากคีบ explorer No.5 ถว้ยน ้า และถาดโลหะ 
5. อุปกรณ์ผสมผงพมิพป์าก ประกอบดว้ยถว้ยยาง และพายผสมจ านวน 2 ชุด 
6. มีดคม และกรรไกรปลายแหลมโคง้ ส าหรับตดัแต่งอลัจิเนตท่ีแขง็ตวัแลว้ 
7. ถาดพิมพป์ากส าเร็จรูปท าดว้ยโลหะขนาดต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขนาด 11, 12, 13, 14, 15 หรือขนาด S, 

M, L ส าหรับขากรรไกรบนและล่าง 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410321/
http://www.duxdental.com/assets/pdfs/procedures/Disinfection%20Procedures%20for%20Alginate%20Impressions.pdf
http://www.duxdental.com/assets/pdfs/procedures/Disinfection%20Procedures%20for%20Alginate%20Impressions.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022391389900887
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8. ภาชนะบรรจุถาดพิมพป์ากท่ีมีรอยพิมพ ์ลกัษณะเป็นกล่องพลาสติกมีฝาปิด ท่ีขนาดเหมาะสม 
บรรจุถาดพิมพป์ากได ้4 ช้ิน หรือถุงพลาสติกชนิดผนึกปากถุงได ้(Zip-lock) 

9. กระดาษเช็ดปาก 
หมายเหตุ     รายการท่ี 5 - 9 นิสิตเป็นผูเ้ตรียม  

ถว้ยยาง พายผสม ไม่มีคราบปูนปลาสเตอร์ ฆ่าเช้ือดว้ยน ้ ายาเคมีชนิดเดียวกบัท่ีใชก้บัรอยพิมพ ์
ส่วนชุดถาดพิมพป์าก และชุดตรวจตอ้งฆ่าเช้ือ สะอาดโดยการตม้ หรือน่ึงอบความดนัไอน ้ า ชอ้น
ตวงผงพิมพ ์ถว้ยตวงน ้ า ถว้ยยางพายผสมตอ้งสะอาด และก่อนใชว้สัดุ ควรอ่านค าอธิบายการใช้
งานวสัดุท่ีปิดฉลากโดยบริษทัผูผ้ลิต 

 
เตรียมผู้ป่วย และต าแหน่งของทันตแพทย์ 

1. ผูป่้วยท่ีมีแผ่นคราบจุลินทรียบ์นผิวฟัน และ/หรือ มีเศษอาหารติดตามซอกฟัน ควรแปรง
ฟันก่อนเร่ิมงานพิมพป์าก เพื่อผลรายละเอียดพื้นผวิท่ีดีและมิติท่ีถูกตอ้ง หากน ้ าลายเหนียว
ควรผสมน ้ายาบว้นปากในถว้ยน ้า 

      เลือกขนาด และรูปทรงถาดพิมพใ์หเ้หมาะกบัขากรรไกร  
 รายละเอียดผวิวสัดุพมิพท่ี์ดี และแอ่งพกั   
2. ตรวจช่องปาก เลือกรูปทรง และขนาดถาดพิมพ ์ให้เหมาะกบัโคง้และขนาดขากรรไกร 

ควรมีระยะห่างอิสระดา้นขา้ง 3 -6 ม.ม. เพื่ออ านวยให้วสัดุสามารถหยุน่ตวัขณะถอดถาด
พิมพไ์ด ้

3. เพื่อการท างานอยา่งเหมาะกบัหลกัการยศาสตร์ (ergonomics) ทนัตแพทยค์วรอยูใ่นท่านัง่ 
ผูป่้วยอยูใ่นท่าก่ึงนอน ต าแหน่งระดบัขากรรไกรล่างผูป่้วยอยูร่ะดบัเดียวกบัระดบัขอ้ศอก
ของทนัตแพทย ์ทั้งการพิมพป์ากในขากรรไกรบน และขากรรไกรล่าง การมองเห็นของ
ทนัตแพทย์อาศัยกระจกส่องปาก ต าแหน่งวางถาดพิมพ์จะอาศัยการคาดคะเนอย่างมี
หลกัการ 
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ต าแหน่งทนัตแพทยน์ัง่ 11 นาฬิกา
ระดบัขอ้ศอกอยูร่ะดบัเดียวกบัขากรรไกรผูป่้วย  

 
4. หากทนัตแพทยย์นืท างาน ต าแหน่งทนัตแพทยค์วรอยูห่ลงัศีรษะผูป่้วย เพื่อสามารถสังเกต

แนวด่ิงก่ึงกลางใบหนา้ ให้ดูจากเส้นสมมุติ ท่ีลากจาก หว่างค้ิวมายงัปลายจมูก ว่าสัมพนัธ์
กนัแนวก่ึงกลางดา้มถาดพิมพป์าก ทั้งน้ีเพื่อวางต าแหน่งถาดพิมพป์ากในปากผูป่้วยดว้ย
ลกัษณะสมมาตร คือ แบ่งซีกซา้ย และขวาเท่ากนั และเม่ือพิมพข์ากรรไกรล่าง ทนัตแพทย์
อาจเลือกต าแหน่งยืนหนา้ต่อผูป่้วยบริเวณ 7-8 นาฬิกาได ้ขอ้เสียของต าแหน่งท างานทนัต
แพทยน้ี์ คือ กระดูกคอและหลงัตอ้งโคง้งอ กลา้มเน้ือจะลา้เร็ว 

  

ก่อนวสัดุพิมพแ์ขง็ตวั การวางน้ิวมือ 4 ต าแหน่ง
ช่วยป้องกนัการขยบัของถาดพิมพ์

 
 
ถาดพมิพ์ปาก 

1. ถาดพิมพป์ากส าเร็จรูปควรแข็งตรึง (rigid) ไม่เปล่ียนรูปขณะใชง้าน แข็งแรงพอรับแรงขณะ
ถอดแบบ และมีส่วนประกอบช่วยยึดวสัดุพิมพ์ปากให้ติดอยู่กับถาดนั้นโดยไม่หลุด ถาด
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ส าเร็จรูปโลหะเป็นท่ีนิยม เพราะสามารถน าไปฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนและน ากลบัใชใ้หม่ได ้ถาด
โลหะมี 2 ประเภทคือ โครงสร้างทึบชนิดขอบลวด โครงสร้างของลวดเป็นตวัล็อควสัดุพิมพ์
ปาก และเสริมความแขง็แรงบริเวณขอบถาด (rim lock tray) อีกประเภทหน่ึงเป็นถาดพิมพ์
เสริมขอบลวดท่ีมีรูกลมขนาดเล็กเจาะโดยรอบถาดพิมพ ์(perforated rim lock tray) รูเจาะ
จ านวนมากจะเพิ่มแรงเกาะยดึของอลัจิเนตกบัถาดพิมพ ์ 

2. ขนาดถาดพิมพป์ากท่ีใชม้ากท่ีสุด ท่ีเป็นค่าเฉล่ียกลาง คือ เบอร์ 13 หรือ เบอร์ M 
3. ถาดพิมพ์ปากท่ีผลิตจากต่างประเทศมักมีรูปโค้งตามลักษณะการเรียงตัวของโค้งฟันใน

ขากรรไกร (arch form) หรือโคง้ขากรรไกร (dental arch) ต่างจากคนเอเซีย กล่าวคือ ส่วนความ
กวา้งฟันกรามมกัแคบไป บ่อยคร้ังจ าเป็นตอ้งใชคี้มปากแบนแบะผนังถาดพิมพป์ากออก ซ่ึง
เป็นการท าลายส่วนเช่ือมบดักรีบริเวณมุม วิธีการน้ีเป็นการท าลายความแขง็ตรึงส่วนทา้ยของ
ถาดพิมพป์าก การแบะถาดพิมพโ์ดยคีมน้ี ท าเพื่อหลีกเล่ียงการใชข้นาดถาดพิมพป์ากท่ีใหญ่
เกินไป หรือมีรูปโคง้ขากรรไกร (arch form) ไม่เขา้กบัของผูป่้วย  

 

บริเวณท่ีมกัเป็นอุปสรรคคือ ดา้นขา้งแกม้ท่ีมีขนาดกอ้นกระดูกรอบฟันกราม
กวา้งและหนา จ าเป็นตอ้งใชคี้มปากแบน แบะผนงัขอบถาดพิมพ์  

 
4. ขนาดถาดพิมพป์ากท่ีเหมาะกบัขากรรไกรควรมีระยะห่างจากพื้นผวิโดยรอบ ขอบถาดพิมพไ์ม่

กดเหงือก  
5. หากลกัษณะเพดานปากของขากรรไกรบนสูง ควรหนุนถาดพิมพป์ากดว้ยวสัดุท่ีสามารถป้ันรูป

ไดเ้ช่น ข้ีผึ้ง ดินน ้ ามนั หรือ วสัดุ modelling compound เป็นตน้ การหนุนท าเพื่อควบคุม
ความอลัจิเนตให้หนา 5-7 ม.ม. เพราะหากวสัดุพิมพห์นาเกินไป ผลคือ ปริมาณหดตวัอาจมาก
จนมีผลเสียต่อมิติช้ินหล่อ 
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6. ควรป้องกนัปุ่มกระดูกท่ีปรากฏ และเส่ียงต่อการถูกกดโดยขอบของถาดพิมพป์าก ท าโดยใช้
ข้ีผึ้ง (periphery wax) หรือ ใชข้ี้ผึ้งอรรถประโยชน์ (utility wax) หุ้มบริเวณขอบ หากใช ้
modeling compound ใหอุ่้นดว้ยเปลวร้อนจากเคร่ืองเป่าอลักอฮอล์ ป้ันแต่ง ติดบริเวณขอบถาด
โลหะ ท าให้เยน็ลงดว้ยน ้ าอุ่น จากนั้นลองพิมพใ์นปากใชแ้รงกดเบา ๆ จนไดร้อยปุ่มกระดูก 
เช่น ดา้นล้ินบริเวณฟันกรามนอ้ยในขากรรไกรล่างทั้งสองขา้ง เป็นพื้นท่ีหยดุถาด กระจายแรง
ไม่ใหถ้าดพิมพก์ดพื้นท่ีเลก็จุดเดียวขณะพิมพจ์ริงดว้ยอลัจิเนต 

7. ลกัษณะของ periphery wax, utility wax และ modeling compound เป็นแท่งขนาดประมาณแท่ง
ดินสอด า ควรศึกษาคุณสมบติัของวสัดุเหล่าน้ีจากฉลากท่ีบรรจุในกล่อง ซ่ึงจดัท าโดยโรงงาน
ผูผ้ลิต 

8. ถาดพิมพป์ากส าเร็จรูปท่ีท าจากพลาสติกทุกประเภท แมมี้การเจาะรู อาจไม่เหมาะกบัการพิมพ์
ปาก หากถาดพิมพข์าดคุณสมบติัดา้นความแขง็ตรึง 

9. กรณีความยาวถาดพิมพป์าก ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีตอ้งการพิมพร์ายละเอียดไดห้มด ควรต่อขอบ
ถาดพิมพป์ากดว้ยวสัดุแขง็ เช่น modeling compound ส่วนบริเวณเยือ่อ่อนท่ีมีลกัษณะเป็นรอย
พบั (vestibule) ท่ีอยู่ลึกเกินความยาวขอบถาดพิมพป์าก อาจต่อขอบโดยใชข้ี้ผึ้ง (periphery 
wax) 

10. สเปรยห์รือสารละลายของกาวส าหรับช่วยยึดอลัจิเนตกบัถาดพิมพ ์(alginate adhesive spray) 
ช่วยใหก้ารเกาะยดึของวสัดุกบัถาดพิมพดี์ข้ึน 

11. สมควรลองถาดพิมพป์ากก่อนพิมพทุ์กคร้ัง หากมีช้ินฟันปลอมอาจลองเลือกนอกปากได ้
 
ควบคุมอาการอาเจียนของผู้ป่วยขณะพมิพ์หรือลองถาดพมิพ์ปาก 

1. ใชป้ริมาณวสัดุแต่พอเหมาะ 
2. ความหนืดของวสัดุท่ีผสมตอ้งไม่ชน้ หรือเหลวจนเกินไป ควรตรวจวา่ถว้ยตวงผงและน ้ามาจาก

โรงงานเดียวกนั และเป็นคู่ท่ีถูกตอ้ง 
3. ปรับต าแหน่งหนกัพิงหลงั และศีรษะ ใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่าท่ีถูกตอ้ง  
4. ใช ้modeling compound ข้ึนรูป เป็นสันขอบท่ีส่วนทา้ยถาดพิมพ ์สูงกว่าขอบลวด ส าหรับถาด

พิมพข์ากรรไกรบนเพื่อป้องกนัและลดการไหลวสัดุลงคอ (เฉพาะบางกรณี) 
5. ขยบัถาดพิมพป์ากท่ีบรรจุวสัดุเหลวหนืดน้ีใหเ้ขา้ท่ี ณ ส่วนทา้ยก่อนส่วนหนา้เสมอ เพื่อไล่วสัดุ

ส่วนเกินออกทางกระพุง้ริมฝีปากดา้นหนา้ 
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6. อธิบายความจ าเป็น และขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลาท่ีใชท้  างานพิมพป์ากให้ผูป่้วยเขา้ใจ
และยอมรับ ท่ีจะใหค้วามร่วมมือต่อวิธีการของทนัตแพทย ์

7. เบ่ียงเบนความสนใจของผูป่้วยต่อความรู้สึกอยากอาเจียนโดยใชว้ิธีการทางจิตวิทยาเขา้ช่วย 
8. อาจใช้สเปรยย์าชาบริเวณส่วนเพดานอ่อน แต่บ่อยคร้ังกลบัก่อผลเสียคือ อาการชาบริเวณ

ดงักล่าวและโคนล้ินอาจกระตุน้การอาเจียนไดเ้ช่นกนั และรสชาติของยาชามกัไม่เป็นท่ีพึง
ประสงค ์ 

 
ปัญหาความรู้สึกอยากอาเจียนโดยท่ีไม่มีวสัดุส่วนเกินไหลลงคอแลว้ มกัเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กลไกทางจิต มากกว่ากลไกของการปกป้องระบบทางเดินหายใจ ความศรัทธาและวิธีการท่ีถูกตอ้งของ
ตวัทนัตแพทยจ์ะช่วยลดปัญหาได ้หากผูป่้วยมีปัญหาเร่ืองของกลไกตอบสนองต่อการอาเจียน (gag 
reflex) อยา่งแทจ้ริงอาจใชว้ิธีแกปั้ญหาดงัน้ี 
 

1. ให้ผูป่้วยหายใจลึก ๆ และช้า ๆ ทางจมูก ขณะคอยวสัดุพิมพป์ากแข็งตวั ส่วนขณะลองถาด
พิมพป์ากใหก้ลั้นหายใจ แต่การท างานของทนัตแพทยจ์ะตอ้งรวดเร็ว และแม่นย  า 

2. ใชอ้ลัจิเนตชนิดแขง็ตวัเร็ว หรือผสมดว้ยน ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ปกติ 
3. ใหผู้ป่้วยบว้นน ้ายาบว้นปาก และอมน ้าเยน็ไวร้ะยะหน่ึง 
4. เช็ดน ้าลายเหนียวบริเวณเพดานใหแ้หง้ดว้ยผา้ก๊อส 
5. ใหผู้ป่้วยยกขาขา้งหน่ึงข้ึนจนเกิดการลา้ตวัของกลา้มเน้ือ เม่ือกลา้มเน้ือขามีอาการลา้แลว้จึงเร่ิม

ผสมวสัดุพิมพป์าก ขณะพิมพย์งัคงให้ผูป่้วยยกขาต่อไป เพื่อเบนความสนใจ และก่อให้เกิด
สมาธิ วิธีการน้ีเช่ือว่าอยู่บนพื้นฐานของการผสมผสานของการลา้ตวัของกลา้มเน้ือ การเพ่ง
ความรู้สึกไปยงัต าแหน่งอ่ืนและความขุ่นเคืองต่อทนัตแพทยท่ี์พยายามบงัคบัหรือร้องขอให้
ผูป่้วยปฏิบติัเช่นนั้น แต่อย่างไรก็ตามผลส าเร็จในการพิมพป์ากในขั้นสุดทา้ยเป็นท่ีพอใจของ
ทนัตแพทย ์และท่ีส าคญัคือประโยชน์ต่อตวัผูป่้วยเองท่ีไดพ้ยายามร่วมมือจนเกิดผลลพัธ์ท่ีเป็น
ท่ีตอ้งการไดท้ั้งสองฝ่าย 

 
ควบคุมปริมาณน า้ลาย 
 อลัจิเนตจะติดฟันหากฟันแห้งเกินไป ดงันั้น ไม่ควรให้ผิวฟันแห้งโดยการเป่าลม แต่หากมี
ปริมาณน ้ าลายมากเกิน โดยเฉพาะน ้ าลายท่ีมีลกัษณะเหนียวขน้ จะเป็นอุปสรรคต่อรายละเอียดพื้นผิว 
และมิติของรอยพิมพ ์ควรก าจดัน ้ าลายท่ีมากเกินโดยใหผู้ป่้วยบว้นปากดว้ยน ้ ายาบว้นปาก ท่ีมีคุณสมบติั
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เป็นฝาดสมาน (astringent) และเช็ดน ้าลายใหแ้หง้ ขณะพิมพข์ากรรไกรล่างอาจใชก้อ้นส าลีหรือผา้ก๊อส 
วางคัน่ระหว่างฟันกรามบนและรูเปิดของต่อมน ้ าลาย parotid อย่างไรก็ตาม ปัญหาผูป่้วยท่ีมีปริมาณ
น ้าลายมากกวา่ปกติไม่พบบ่อย ยา Propantheline bromide 15 mg. (Pro-banthine) 30 นาที ก่อนการพิมพ์
ปาก จะลดปัญหาการหลัง่น ้ าลายท่ีมากเกินไปได ้แต่การใชย้าตอ้งพึงระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะ
รายผูป่้วยท่ีห้ามใชย้าประเภทน้ี เช่น ผูป่้วยท่ีเป็นโรคตอ้กระจก (glaucoma) โรคต่อมโปรสเตทขยาย
ขนาด (prostatic hypertrophy) และโรคหวัใจประเภทท่ีการเพิ่มอตัราการเตน้ของหวัใจจะเป็นอนัตราย
ต่อผูป่้วย 
 
การผสมวสัดุ 
 อาจผสมโดยใชมื้อ กบัถว้ยยางและพายผสม การใช้ระบบเคร่ืองกล หรือใชร้ะบบเคร่ืองกล
ภายใตแ้รงกดดนับรรยากาศท่ีเป็นลบ เพื่อขจดัฟองอากาศท่ีอาจตกคา้งในเน้ือวสัดุอาจท าไดเ้ช่นกนั 
เป้าหมายท่ีตอ้งการคือ ไดอ้ลัจิเนตท่ีมีเน้ือเนียนปราศจากฟองอากาศ การผสมดว้ยมือ จะเทผงพิมพป์าก
ลงในน ้าท่ีตวงบรรจุในถว้ยยาง ควรเร่ิมคนชา้ ๆ จนผงกบัน ้าเขา้กนัดี เม่ือวสัดุมีลกัษณะเหนียวขน้ จึงคน
ให้เร็วข้ึน พลิกพาย และปาดพายผสมเขา้กบัดา้นขา้งของถว้ยผสมอยา่งรวดเร็ว ควรหมุนถว้ยยางขณะ
ผสมชา้ ๆ พายผสมและถว้ยยางท่ีดีควรยืดหยุน่ มีความอ่อนตวั เวลาท่ีใชผ้สมประมาณ 45 วินาที ความ
แขง็แรงของเน้ือวสัดุจะลดลงอยา่งมาก หากเน้ือวสัดุไม่ถูกผสมใหเ้ขา้กนัอยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ีปฏิกิริยาเคมี
ท่ีเปล่ียนเน้ือวสัดุจาก sol เป็น gel จะไม่สมบูรณ์ ผลการผสมนานเกินไปคือ วสัดุแขง็ตวัเร็วข้ึน และอาจ
มีผลต่อความแขง็แรงของเน้ือวสัดุภายหลงัแขง็ตวัแลว้ 
 
วธีิบรรจุวสัดุพมิพ์ปากลงในถาดพมิพ์ 
 ขากรรไกรบน ตกัก้อนวสัดุท่ีมีเน้ือแน่นปาดลงในถาดพิมพ์บริเวณส่วนทา้ยด้วยปริมาณท่ี
พอเพียงหน่ึงคร้ัง จากนั้นปาดมาดา้นหนา้ ปาดส่วนเกินออก แต่งผิวหนา้ให้เรียบดว้ยพายส าหรับถาด
พิมพป์าก ไม่ควรปาดไปปาดมามากคร้ังเกินไป เพราะจะสร้างฟองอากาศระหวา่งชั้นวสัดุ และเสียเวลา 

ขากรรไกรล่าง วสัดุควรถูกบรรจุโดยแยกเป็นสองส่วนคือ ซีกซ้ายและซีกขวาของถาด ดว้ย
วิธีการคลา้ยกนั ควรบรรจุและปาดดา้นล้ินก่อน ส่ิงส าคญัคือ ปริมาณวสัดุไม่ควรมากเกินไป บรรจุวสัดุ
เพียงระดบัขอบของถาดพิมพป์าก ระวงัอย่าให้มีฟองอากาศตกคา้งอยู่ระหว่างวสัดุพิมพป์ากกบัถาด
พิมพป์าก 
 
การได้มาซ่ึงรายละเอยีดกายวภิาคช่องปากด้วยวสัดุพมิพ์ 
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 ขากรรไกรบน อาจป้ายวสัดุจ านวนหน่ึงบนเพดานแขง็ส่วนหนา้ เพื่อลดปริมาณฟองอากาศ
ขนาดเลก็ ท่ีอาจเกิดระหว่างชั้นของเน้ือเยื่อในช่องปากกบัอลัจิเนต การลอกรายละเอียดบนผิวดา้นบด
เค้ียวของฟันหลงั และดา้นเพดานของฟันหนา้บนท่ีมีหลุม และร่องลึกบนตวัฟันก็เช่นกนั อาจใชว้สัดุ
จ านวนปาดหน่ึงติดปลายน้ิว จากนั้นกด และป้ายบนดา้นบดเด้ียว ทั้งน้ีวสัดุท่ีใชต้อ้งเป็นวสัดุท่ีผสมชุด
เดียวกบัท่ีบรรจุลงในถาดพิมพป์าก วสัดุทั้งสองส่วนจะเช่ือมเป็นเน้ือเดียวกนั เม่ือแขง็ตวัไม่แยกจากกนั
เม่ือถอดแบบพิมพอ์อก ขณะท่ีกดส่วนทา้ยของถาดพิมพป์ากเขา้ท่ีแลว้ ก่อนจะกดดา้นหนา้ลง ให้ใช้
น้ิวโป้งกบัน้ิวช้ีจบัริมฝีปาก และยกริมฝีปากข้ึน รอให้วสัดุไหลเขา้มาในรอยพบัเยื่ออ่อน (vestibule) 
จากนั้นจึงกดริมฝีปากบนเบา ๆ ให้แนบกบัขอบผนงัดา้นนอกของถาดพิมพป์าก หรือ ให้ผูป่้วยเมม้ริม
ฝีปากเอง วิธีน้ีไดร้อยเน้ือยึดดา้นริมฝีปาก (labial frenum)  ชดัเจนบริเวณก่ึงกลางขากรรไกรบน บน
เน้ืออลัจิเนตนั้น 
 

  
 กรณีมีช่องว่างใตพ้ื้นท่ีสัมผสัประชิดของฟัน (contact area) ขนาดใหญ่ ซ่ึงจดัว่าเป็นส่วนคอด 
เป็นอุปสรรคต่อการถอดแบบออกจากปาก เป็นเหตุให้วสัดุพิมพป์ากฉีกขาดในซอกนั้นเม่ือถอดรอย
พิมพ ์บ่อยคร้ังการถอดรอยพิมพท์ าไดล้  าบาก หากลกัษณะกายวิภาคประเภทน้ีมีขนาดใหญ่และมีหลาย
ต าแหน่ง อีกประการหน่ึง การฉีกขาดของวสัดุท าให้มิติของรอยพิมพบ์ริเวณนั้นไม่ดี  เกิดการเกยกบั
ของอลัจิเนตส่วนปลายขาดทั้งสอง (ดูรูปประกอบ) หากพื้นท่ีบริเวณนั้นไม่ใช่ต าแหน่งวิกฤตท่ีตอ้งการ
รายละเอียด ควรใชข้ี้ผึ้งปริมาณ พอเหมาะ เช่น ประมาณเมล็ดถัว่เขียว หรือเท่าปลายหัวไมขี้ดไฟอุด
ช่องว่างท่ีซอกฟันดา้นเหงือก (gingival embrasure) วิธีน้ีจะท าใหถ้อดถาดพิมพง่์ายข้ึน หากมีการเกยกนั
ของวสัดุท่ีขาด ให้ใชก้รรไกรตดัไหมตดัแต่งส่วนเกยกนัก่อนเทแบบ ความส าคญัของการปะข้ีผึ้งเพื่อ
ขจดัส่วนคอดน้ีจะเห็นชัดเจนหากใช้วสัดุพิมพ์ท่ีเหนียวและแข็งกว่า เช่น อิลาสโตเมอร์ เช่ือว่าเม่ือ
ปฏิบติังานคลินิกคงไม่มีทนัตแพทยแ์ละผูป่้วยรายใดตอ้งการเผชิญประสบการณ์เชิงลบ คือ ไม่สามารถ
ถอดรอยพิมพแ์ละถาดพิมพป์ากออกจากปาก 
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 ขากรรไกรล่าง เพื่อให้ไดร้อยพิมพบ์ริเวณดา้นล้ินต่อฟันกราม (lingual sulcus) บริเวณ 
retromylohyoid area ควรสอดถาดพิมพป์าก กดใหเ้ขา้ท่ีอยา่งถูกต าแหน่งลงไปเพียงคร่ึงหน่ึงของระยะ
ด่ิงท่ีตอ้งการ จากนั้นใหผู้ป่้วยกระดกล้ินข้ึน ใชป้ลายล้ินแตะปลายฟันหนา้บนหรือเลียริมฝีปาก จากนั้น
จึงกดถาดพิมพป์ากจมลงจนอยูใ่นต าแหน่งท่ีตอ้งการ กะประมาณใหร้ะยะผนงัถาดพิมพป์ากกบัดา้นบด
เค้ียวของฟันกรามและปลายฟันหนา้ห่างกนัไม่เกิน 5 ม.ม. ทนัตแพทยจ์ะรู้สัมผสัไดห้ากปลายฟันทะลุ 
วสัดุพิมพไ์ปสมัผสักบัถาดโลหะ ขั้นตอนสุดทา้ยใหผู้ป่้วยกวาดปลายล้ินจากฟันกรามนอ้ยซีกหน่ึงไปยงั
อีกซีกหน่ึง ช่วงระยะเวลาดงักล่าวขอบล้ินจะไม่ถูกกดจากขอบในของถาดพิมพ์ รอจงัหวะเวลาให้
พอเหมาะท่ีวสัดุพิมพป์ากมีความหนืดมากพอ  ไม่ถูกเยื่ออ่อนบริเวณใตโ้คนล้ินดนัทะลกัข้ึนมายงั
ดา้นบน วิธีน้ีเรียกวา่ การพิมพ์สองจังหวะ 
 

 
 เม่ือพิมพป์ากให้กระท าดว้ยความนุ่มนวล ไม่ควรให้วิธีการน้ีท าให้ผูป่้วยเจ็บ เน่ืองดว้ยถาด
พิมพป์ากมีขนาดใหญ่ เม่ือเทียบกบัขากรรไกรและช่องปาก การสอดถาดพิมพป์ากท่ีบรรจุวสัดุเต็มเขา้
ในช่องปาก ควรใช้กระจกส่องปาก ดึงมุมปากขา้งหน่ึงออกให้กวา้งข้ึน ขณะใชด้า้นขา้งส่วนทา้ยของ
ถาดพิมพป์าก ดนัมุมปากอีกขา้งหน่ึง จากนั้นจึงสอดเอียงถาดพิมพป์ากเขา้ในต าแหน่งศูนยก์ลาง ก่อน
กดวสัดุพิมพ ์ให้สังเกตแนวดา้นบดเค้ียวของฟันเป็นหลกัเสมอ นั่นคือกะประมาณความหนาวสัดุกบั
ผนงัด่ิงถาดพิมพใ์หไ้ด ้เท่ากนั. ต  าแหน่งแบ่งซีกซา้ยและขวาตอ้งมีลกัษณะสมมาตร จากนั้นตรวจท่ีดา้ม
จบั สังเกตเส้นสมมุติของก่ึงกลางใบหนา้กบัดา้มจบัอยูก่ึ่งกลางเส้นแบ่งร่างกาย (mid-sagittal) หากมุม
ปากมีรอยแผล มีเยือ่อ่อนลกัษณะเปราะบางควรใชว้าสลิน หรือเยล (gel) ท่ีใชท้างการแพทยท์าบริเวณ
เปราะบางนั้นก่อน ไม่ควรใชน้ิ้วมือสอดดึงมุมปาก พร้อมกบัสอดถาดพิมพ ์เพราะหากช่องปากมีขนาด
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เล็กและตึงจะท าให้ท างานไม่สะดวก ผูป่้วยอาจเจบ็ จากรูปประกอบ ทนัตแพทยค์วรหดัจบักระจกส่อง
ปากดว้ยน้ิวมือท่ีเหลือเม่ือไม่ใชง้าน จะท าใหก้ระบวนวิธีหลายขั้นตอนขณะสอดถาดพิมพร์วดเร็วข้ึน 
 
ผลการเคลือ่นขยบัถาดพมิพ์ปาก 
 การแข็งตวัของอลัจิเนต เกิดโดยปฏิกิริยาเคมีของโซเดียมอลัจิเนต และแคลเซ่ียมซัลเฟต ใน
ส่วนผสมของผงกบัน ้า ผลคือเกิดการสร้างโครงสร้างเส้นใยท่ีไม่ละลายน ้ าของ แคลเซ่ียมอลัจิเนต ความ
ร้อนจากร่างกายจะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาการแขง็ตวั วสัดุท่ีแนบประชิดกบัร่างกายจะแขง็ตวัก่อน หากทนัต
แพทยข์ยบั หรือกดถาดพิมพด์ว้ยแรงไม่คงท่ี ขณะปฏิกิริยาเคมีไดเ้ร่ิมเกิดแลว้บางส่วน จะเกิดผลเสียต่อ
เน้ือในวสัดุส่วนกลางรอยพิมพ ์กล่าวคือ มีแรงเครียดตกคา้งในเน้ือวสัดุ ซ่ึงจะคลายออกภายหลงั และมี
ผลต่อการเปล่ียนรูปมิติของรอยพิมพท่ี์ไดเ้ม่ือถอดแบบพิมพอ์อกจากปาก 
 
ถอดแบบพมิพ์ออกจากปาก 
 จุดเร่ิมตน้แขง็ตวัของอลัจิเนต (initial set) ทางคลินิกสังเกตไดโ้ดยผวิวสัดุจะสูญเสียคุณสมบติั
เกาะติด ปกติจะคอยประมาณ 2-3 นาที หลงัจากเร่ิมแขง็ตวัแลว้ เพื่อใหค้วามแขง็แรงในเน้ืออลัจิเนตมาก
พอจึงถอดแบบออก การถอดรอยพิมพอ์อกก่อนก าหนดเวลา จะส่งผลให้วสัดุฉีกขาดโดยไม่จ าเป็น 
ความแขง็แรงในเน้ือวสัดุจะเพิ่มเป็นสองเท่าเม่ือเวลานาทีท่ี 4 หลงัจากเร่ิมแขง็ตวั เวลาท่ีท้ิงไวน้านกว่า
นั้นไม่มีผลต่อการเพิ่มความแขง็ของวสัดุอีกต่อไป การท้ิงวสัดุให้แขง็ตวัในปากนานเกินไปคือ 5 นาที 
แทนท่ีจะเป็น 3 นาที หลงัจากเร่ิมแขง็ตวัจะมีผลต่อรูปมิติของวสัดุหลงัถอดรอยพิมพ ์เน่ืองจากสูญเสีย
คุณสมบติัหยุน่ตวั (elasticity) ท่ีจะผา่นส่วนคอดต่างๆ ของอวยัวะในช่องปาก และเดง้ตวักลบัคืนมาดว้ย
มิติเดิม หากถอดรอยพิมพก่์อนก าหนด จะส่งผลให้เกิดลกัษณะหยาบท่ีผิวช้ินหล่อภายหลงั และอาจมี
การฉีกขาดของวสัดุ มีสองวิธีท่ีใชต้รวจสอบหาเวลาเหมาะสมส าหรับการถอดแบบออกจากปาก คือ 1.
ใชน้าฬิกาจบัเวลา 2.ใชเ้ศษวสัดุท่ีเหลือตกคา้งในถว้ยผสมหรือพายผสมมาตรวจสอบ วิธีตรวจท าดงัน้ี 
คือ ป้ายเศษวสัดุจ านวนหน่ึงบนแผน่แกว้หรือแผน่โลหะ เม่ืออลัจิเนตแขง็ตวัเตม็ท่ีจะสามารถแกะออก
ไดโ้ดยไม่ล าบาก พร้อมกนันั้นหากช้ินอลัจิเนตสามารถถูกหกัโดยแรงจากน้ิวมือ และไดร้อยหักท่ีเรียบ 
แสดงว่ารอยพิมพชุ์ดนั้นพร้อมท่ีจะถูกถอดแบบได ้และ 3.ตรวจสอบการเร่ิมแขง็ตวัของวสัดุโดยใชเ้ลบ็
น้ิวมือกดผวิวสัดุเบา ๆ หากเกิดรอยเลบ็มืออยา่งถาวร แสดงว่าไดผ้า่นขั้นตอนเร่ิมแขง็ (initial set) แลว้ 
เม่ือวสัดุแขง็ตวัสมบูรณ์ (final set) รอยกดจากปลายเลบ็จะไม่ปรากฏ 
 
ตรวจสอบคุณภาพรอยพมิพ์ 
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 ให้ตรวจสอบรอยพิมพใ์นภาวะแวดลอ้มท่ีมีความเขม้การส่องสว่างพอเพียง อาจใชแ้ว่นขยาย
ประกอบ ผวิวสัดุอลัจิเนตไม่ควรท าใหแ้หง้สนิทโดยลมเป่าจากเกา้อ้ีท าฟัน ควรมีน ้าเคลือบเป็นฟิลม์บาง
ไวป้้องกันการแห้งของผิว แต่ไม่ควรมีน ้ าขงัอยู่ในรอยพิมพ์เช่นกัน เพราะนอกจากจะไม่สามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดพื้นผวิวสัดุท่ีอยูใ่ตน้ ้ าไดแ้ลว้ วสัดุจะดูดน ้ าและเกิดการพองตวัเสียมิติ รอยพิมพท่ี์
ไม่ดีควรแกะออกจากถาดพิมพป์าก และพิมพซ์ ้ าหากมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. มีอลัจิเนตบางส่วนจากรอยพิมพติ์ดบนผวิฟัน 
2. เน้ือวสัดุหลุดออกจากถาดพิมพป์าก แมจ้ะบางส่วนก็ตาม และแมว้่าจะสามารถดนัวสัดุส่วนนั้น

กลบัเขา้ไปต าแหน่งเดิมได ้ไม่ควรเส่ียงกบัมิติรอยพิมพท่ี์ไม่ถูกตอ้ง หากรอยพิมพน์ั้นจะใชเ้ป็น 
ช้ินหล่อหลกั 

3. มีฟองอากาศอยูท่ี่ต  าแหน่งส าคญั 
4. วสัดุแยกชั้นออกจากกนั แสดงใหเ้ห็นวา่วสัดุท่ีใชป้้ายบนฟันหรือเยือ่อ่อนบริเวณเพดาน แขง็ตวั

ก่อนถาดพิมพป์ากเขา้ท่ี 
5. วสัดุมีลกัษณะเป็นเมด็ เน้ือไม่เนียน แสดงวา่ผสมไม่เขา้กนั วสัดุเส่ือมสภาพ หรือถอดแบบออก

เร็วเกินไป 
6. ไม่ไดร้ายละเอียดทางกายวิภาคท่ีตอ้งการครบถว้น 
7. เกิดการฉีกขาดของวสัดุในต าแหน่งท่ีส าคญั 
8. มีรอยทะลุถึงชั้นโลหะบริเวณดา้นบดเค้ียวหรือปลายฟันหนา้ 

 
เน้ืออัลจิเนตส่วนท่ีไหลออกมานอกถาดพิมพ์ปาก และเกินพื้นท่ีช่องปากท่ีต้องการบันทึก

รายละเอียดของรูปกายวิภาค ควรถูกตดัออกโดยมีดคม หากเป็นครีบบางของวสัดุให้ใชก้รรไกร เช่น  
บริเวณส่วนท่ีไกลเกินตอ้งการของเพดานอ่อน บริเวณส่วนทา้ยเลยจาก retromolar pad เป็นตน้ เหตุผลท่ี
ตดัเน้ืออลัจิเนตบริเวณนั้นๆ ท้ิงเพราะเหตุผลดงัน้ี คือ 1.หากเทแบบ แบบปูนส่วนนั้นจะตอ้งถูกตดัแต่ง
ออก ท าใหเ้ปลืองปูนยบิซัม่เทแบบ 2. น ้าหนกัปูนยบิซัม่อาจกดเน้ืออลัจิเนตท่ีหอ้ยยอ้ย (sagging) คือไม่
มีโลหะแขง็รองรับขา้งใต ้เกิดผลให้ดึงเน้ืออลัจิเนตส่วนอ่ืนบิดเบ้ียว ผลเสียมกัเกิดกบัรอยพิมพซ่ี์ฟันซ่ี
ทา้ย และประการสุดทา้ยคือ 3.หากส่วนเกินของเน้ืออลัจิเนตท่ีไม่มีโลหะแขง็รองรับถูกน ้ าหนกัปูนกด 
ขณะรอปูนก่อตวัแขง็ จากสัมผสัของวสัดุท่ียื่นจากถาดมาสัมผสักบัพื้นโต๊ะ เหตุน้ีท าให้รอยพิมพส่์วน
ส าคญัท่ีตอ้งการมิติท่ีเท่ียงตรงบิดเบ้ียว หากใช้รอยพิมพ์นั้ นเป็นรอยพิมพ์ ท่ีใช้สร้างช้ินหล่อหลัก 
(master model) คือ เป็นตน้แบบสร้างฟันปลอม หรืออาจเรียกว่าเป็น ช้ินหล่อท างาน (working model) 
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จะพบว่าโครงสร้างส่วนแขง็ของช้ินฟันปลอมไม่แนบสนิทกบัฟันกรามซ่ีสุดทา้ย ให้ป้องกนัปัญหาน้ี
โดยสอดดา้มจบัถาดพิมพไ์วก้บัแท่นใด ๆ ท่ีจดัไวไ้ม่ใหส่้วนหอ้ยยืน่ของอลัจิเนตสมัผสักบัพื้น 
 

อลัจิเนตส่วนท่ีไหลนอกถาดพิมพป์ากมากควรถูกตดัออกโดยมีดคม  
แสดงรอยพิมพล์กัษณะไม่ดี คือ ปริมาณวสัดุพิมพบ์รรจุในถาดพิมพม์ากเกิน ท าใหไ้หลลงสู่ช่องคอ ก่อ

ความระคายเคือง กระตุน้อาการอยากอาเจียน 
 
ท าความสะอาดรอยพมิพ์ 
 เมือกน ้ าลายท่ีตกคา้งบนผิววสัดุพิมพป์าก เม่ือน าไปเทแบบ จะท าใหช้ิ้นหล่อท่ีไดมี้ผิวไม่เนียน
ไม่เรียบ และไม่มีมิติถูกตอ้ง ใหใ้ชน้ ้ าประปาท่ีไหลดว้ยความแรงพอควรลา้งผา่นผวิอลัจิเนตนั้น หรือเป่า
เสปรยด์ว้ยเคร่ืองเป่าลมน ้ า (triple syringe) จากชุดเกา้อ้ีทนัตกรรม ทัว่ไปแลว้วิธีเบ้ืองตน้ทั้งสองจะลา้ง
เอาเมือกน ้ าลายออกได ้หากน ้ าลายเหนียวให้ใช้พู่กนัขนาดพอเหมาะขนแปรงไม่แข็งเกิน ปัดเมือก
น ้ าลาย หากเมือกน ้ าลายมีลกัษณะเหนียวมาก ให้ใชผ้งปูนปลาสเตอร์โรยบนผวิเมือกน ้ าลาย จากนั้นใช้
แปรงปัดขณะมีน ้าประปาไหลลา้ง ผงปูนท่ียดึติดกบัเมือกน ้าลายจะถูกชะ ไหลหลุดออกจากผวิอลัจิเนต 
 
 ทนัตบุคลากรคือ ทนัตแพทย ์ผูช่้วยทนัตแพทย ์และช่างทนัตกรรม พึงปฏิบติังานอย่างระวงั 
จากภาวะการณ์ระบาดโรคติดต่อท่ีมีอนัตราย บ่อยคร้ังเม่ือพิมพป์ากอาจมีเลือดออกจากภาวะเหงือก
อกัเสบ ขอบถาดพิมพป์ากกดเน้ือเยือ่ การมีเมือกน ้าลาย และเลือดติดคา้งบนรอยพิมพ ์ขอใหต้ระหนกัว่า 
สารคดัหลัง่ และเลือดท่ีคกคา้ง เป็นส่ือส่งผ่านเช้ือจากผูป่้วยไปยงัทนัตบุคลากรอ่ืน ๆ ได ้ดงันั้นรอย
พิมพค์วรถูกฆ่าเช้ือดว้ยสารเคมี หรือใชก้รรมวิธีเหมาะสมอ่ืน ท่ีไม่เกิดผลเสียต่อรอยพิมพ ์หรือมีผลเสีย
นอ้ย เช่น ใชส้ารละลายของไอโอโดฟอร์ (Iodophor), คลอรีน, และกลูเตอราลดีไฮด์ (Gluteraldehyde) 
เป็นตน้ วิธีฆ่าเช้ือตอ้งท าอยา่งถูกตอ้ง และดวย้ระยะเวลานานเหมาะสม ช้ินผา้ก๊อส เศษวสัดุพิมพป์ากท่ี
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แกะท้ิงก็เช่นกนั เป็นของเสียทางชีวภาพ ท่ีอาจมีเลือด สารคดัหลัง่ และเยื่อมูก แปดเป้ือน วสัดุทาง
การแพทยท่ี์แปดเป้ือนน้ีควรถูกน าไปท าลายโดยวิธีการเหมาะสม 
 
การเทแบบ การเลอืกใช้สโตนยบิซ่ัม และต่อฐานช้ินหล่อ 

แม้เป็นรอยพิมพ์ท่ีดีดังขอ้ก าหนด ก็อาจไม่ได้ช้ินหล่อท่ีดี มีมิติถูกตอ้ง หรือมีผิวแข็งตาม
ตอ้งการ หากวิธีเทแบบ หรือใชป้ลาสเตอร์ไม่ถูกตอ้ง ผลคือตอ้งเรียกผูป่้วยกลบัมาพิมพใ์หม่ หรือท าฟัน
ปลอมช้ินใหม่ ก่อให้เกิดความส้ินเปลืองวสัดุ แรงงาน และเวลา การหล่อแบบข้ึนรูปโดยใชผ้ลิตภณัฑ์
ประเภทยบิซัม่ปลาสเตอร์ไม่วา่จะเป็นช้ินหล่อเพื่องานศึกษาวางแผน หรือช้ินหล่อเพื่อวางแบบสร้างฟัน
ปลอม จะมีเทคนิคเหมือนกนัทุกประการ ต่างแต่เพียงช้ินหล่อท่ีใชส้ร้างโครงฟันปลอมถอดไดช้นิด
โลหะเจือของโคบอลท ์โครเมียม มกัใชส่้วนผสมปูนยิบซัม่ท่ีแขง็มากกว่าธรรมดา (improved stone, 
class 4 dental gypsum) และมีการควบคุมการขยายตวัของวสัดุหล่อแบบ โดยควบคุมสัดส่วนของน ้ าต่อ
ผงปูน ส่วนช้ินหล่อเพื่อการศึกษาและช้ินหล่อท่ีใชส้ร้างฟันปลอมชัว่คราวชนิดถอดได ้จะใชย้บิซัม่ชนิด
แขง็แต่คุณภาพต ่ากว่า (stone plaster, class 3 dental gypsum) ส าหรับปลาสเตอร์ขาวคุณภาพต ่า (plaster 
of Paris) จะไม่ใชท้  าช้ินหล่อ ใชเ้พียงต่อเสริมฐานเท่านั้น อยา่งไรก็ดี เม่ือจบัตอ้งและท างานกบัช้ินหล่อ
ควรท าดว้ยความระวงั และท าอยา่งพิถีพิถนั การใช ้Stone class 3 จะประหยดักว่า และให้ผลลพัธ์
คุณภาพเดียวกนัไดห้ากระวงัไม่ใหมี้รอยขดูขีด และเม่ือใดท่ีใช ้Stone class 4 ท าช้ินหล่อหลกั ตอ้งระวงั
เม่ือแกะท าลายช้ินหล่อหลงัอดัอะคริลิก และตม้อะคริลิกแขง็ตวัแลว้ (decast) เพราะหากปูนแขง็มาก
ตะขอมกัอา้หรือหกัขณะแกะแบบ (decast) 
 
 เน่ืองจากรอยพิมพอ์ลัจิเนตและวสัดุอ่ืนท่ีใชพ้ิมพง์านฟันปลอมบางส่วนถอดได ้จะไม่สามารถ
ต่อขอบ (boxing) ดว้ยวสัดุต่อขอบ เช่น ข้ีผึ้ง (boxing wax) ไดง่้ายดงัเช่น รอยพิมพจ์าก อิลาสโตเมอร์ท่ี
ไดจ้ากขากรรไกรท่ีไร้ฟัน ดงังานฟันปลอมทั้งปาก ดงันั้นวิธีเทแบบจะแบ่งเป็นสองขั้นตอน คือ 1.เท
แบบรอยพิมพฟั์น ใหใ้ชแ้รงสัน่สะเทือนเขยา่ใหเ้น้ือปูนบริเวณฟัน (ซ่ึงอยูต่  ่าสุดขณะเทแบบ) ใหเ้น้ือปูน
เกิดความแน่นตวั ไล่ฟองอากาศท่ีตกคา้งออก หรือเคาะใตถ้าดพิมพ ์แลว้จึงเทส่วนเหงือกจนเตม็ เม่ือรอ
จนปูนแข็งตวัระยะแรกประมาณ 10-12 นาที จึงต่อฐานโดยคว ่าถาดพิมพป์ากลงบนกองปลาสเตอร์สี
ขาว (plaster of Paris) ท่ีผสมเตรียมไว ้รอใหปู้นปลาสเตอร์ขาวแขง็ตวัโดยสมบูรณ์ จึงแกะแบบ และตดั
แต่งขอบฐาน อีกวิธีหน่ึง คือ 2.รอจนช้ินหล่อท่ีเทดว้ยปูนชนิดแขง็ แขง็ตวัโดยสมบูรณ์ก่อน จึงแกะแบบ 
ตดัแต่งขอบและฐานท่ีหนาเกินจ าเป็นโดยคร่าว แลว้จึงต่อฐาน ก่อนต่อฐานใหแ้ช่ช้ินหล่อในสารละลาย
อ่ิมตวัของแคลเซ่ียมซลัเฟตในน ้ า หรือ slurry water สัก3-4 นาที slurry water คือ น ้ าท่ีมีผงปูน
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ปลาสเตอร์ท่ีแขง็ตวัแลว้และแขวนลอยผสมอยู ่(ไดจ้ากน ้ าระบายจากการตดัแต่งฐานช้ินหล่อ) .เหตุผลท่ี
ใชส้ารละลายดงักล่าว คือ เพื่อลดการละลายตวัของผวิปูนของช้ินหล่อในน ้ า (หลกัฐานจากการทดลอง
แช่ช้ินหล่อในน ้ ากลัน่ แสดงให้เห็นถึงการละลายตวัของผิวปูนอย่างมีนยัส าคญั กล่าวโดยสรุปคือ มิติ
เชิงเส้นจะลดลง 0.1% ทุก ๆ  20 นาทีท่ีแช่ในน ้ า การท่ีช้ินหล่อปูนสโตนเปียก จะต่อแน่นกบัส่วนฐาน
ไม่แยกจากกนัภายหลงั เน่ืองจากผิวของปูนปลาสเตอร์ (สีขาว) ดูดน ้ าไปเป็นจ านวนมาก วิธีการท า
สารละลายอ่ิมตวัของแคลเซ่ียมซลัเฟตในน ้ านั้นท าไดไ้ม่ยาก เพียงแช่ช้ินหล่อปูนเก่าท่ีไม่ใชไ้วใ้นน ้ า 48 
ชัว่โมง น ้ าท่ีไดจ้ะมีคุณสมบติัพอเพียงท่ีจะใชง้านได ้
 
 การหล่อแบบโดยใชว้ิธีการสองขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้ จะมีขอ้ดีมากกวา่เทแบบ และสร้างฐาน
ช้ินหล่อดว้ยการเทหล่อเพียงคร้ังเดียว ค าอธิบายคือ เม่ือคว  ่าแบบพิมพท่ี์ได ้ลงบนพื้นระนาบขณะท่ีปูน
ยงัเหลว น ้ าซ่ึงมีความหนาแน่นต ่าจะลอยตวัข้ึนไปยงัส่วนบนสุดของรอยพิมพ ์คือตวัฟัน ท าให้ผวิปูนท่ี
ไดบ้ริเวณนั้นไม่มีความหนาแน่นพอ ให้ความแขง็ผิวช้ินหล่อต ่ากว่าท่ีควรจะได ้และถูกขีดข่วนไดง่้าย
(ขณะน ามาใชง้านระหว่างการส ารวจรูปเคา้) การแกปั้ญหาน้ี คือ หากตอ้งการแทแบบพียงคร้ังเดียวและ
ไดส่้วนฐานพร้อมกนั ควรห่อหุ้มรอบรอยพิมพ ์ท่ีเรียกว่า ท ากล่อง (boxing) ดว้ยแผ่นวสัดุ เช่น ข้ีผึ้ง 
หรือ กระดาษแข็ง เม่ือเทแบบเน้ือปูนส่วนหนักท่ีสุด แน่นท่ีสุด จะอยู่ในรอยพิมพข์องซ่ีฟัน กรณีเป็น
รอยพิมพข์ากรรไกรล่างควรเก็บเน้ือวสัดุ อลัจิเนตท่ีเหลือเลก็นอ้ยและป้ันเป็นกอ้น ต่อเติมส่วนโคง้ดา้น
ใน คือดา้นล้ินดว้ยอลัจิเนตอีกประมาณ คร่ึงชอ้นตวง ซ่ึงจะผสมภายหลงั ดูรูปประกอบ 
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ซ้าย เสริมลวดหนีบกระดาษโลหะ ท่ีใจกลางรอยพิมพซ่ี์ฟันโดด ๆ จะเสริมความแขง้แรง ป้องกนัฟันหกั  
ขวา ท ากล่อง และหล่อแบบช้ินงาน ผสมปูนสโตนยบิซัม่ เทเพียงคร้ังเดียว ใหล้วดเสริมยดึกบัขอบวสัดุ
พิมพ ์ช่องห่างระหวา่งผนงักล่องกบัวสัดุพมิพ ์จะตอ้งผนึก ดว้ยข้ีผึ้ง หรือวสัดุอ่ืน ไม่ใหส้โตนยบิซัม่
ขณะเหลว ไหลออกนอกกล่อง ใหค้วบคุมความสูงขอบกล่อง หรือระดบัสโตนยบิซัม่ท่ีเท เหตุผลคือ 
เพื่อไม่ใหส่้วนฐานเอียงไม่ไดร้ะนาบแฟร้งฝอต หรือ ฐานปูนหนาเกิน 

 
ควรถอดแยกช้ินหล่อออกจากรอยพิมพท์นัที ท่ียบิซัม่ปลาสเตอร์หล่อแบบแขง็ตวัโดยสมบูรณ์ 

ไม่ควรท้ิงไวห้ลายวนั เน่ืองจากอลัจิเนตจะสูญเสียน ้ า และสูญเสียสมบติัการหยุน่ตวั ช้ินหล่อจะแตกหกั
เสียหายไดง่้ายขณะถอดแบบ กรณีรอยพิมพเ์กิดจากลกัษณะฟันห่าง หรือจากซ่ีฟันท่ีมีคอฟันสึกมาก ๆ 
จากฟันซ่ีเลก็ และจากฟันซ่ีเดียวโดด ๆ หรือเป็นฟันท่ียาวกว่าปกติ และมีคอฟันเลก็ ตวัอยา่งเหล่าน้ีเป็น
ลกัษณะบ่งช้ีความเส่ียงสูง ว่าโอกาสท่ีช้ินหล่อฟัน หรือซ่ีฟันท่ีช้ินหล่อเหล่านั้นอาจเสียหายไดข้ณะถอด
แบบ แมจ้ะรอเวลาจนยบิซัม่ปลาสเตอร์ชนิดแขง็พิเศษไดแ้ขง็ตวัเตม็ท่ีแลว้กต็าม การดดัแปลงตกแต่งตดั
ส่วนของวสัดุพิมพป์าก บริเวณซอกฟันประชิดเหงือก (gingival embrasure) จะช่วยลดอตัราการแตกหกั
ของแบบขณะถอดได ้แต่ทั้งน้ีการตกแต่งรอยพิมพโ์ดยมีดคม หรือกรรไกร ตดัส่วนเน้ืออลัจิเนตท่ีท าให้
ช้ินหล่อไม่แขง็แรงนั้น ตอ้งพิจารณาแลว้ว่าไม่ใช่เป็นส่วนส าคญัท่ีทนัตแพทยต์อ้งการรายละเอียดทาง
กายวิภาค การเสริมความแขง็แรงโดยใชล้วดโลหะไร้สนิม เสียบไวใ้นเน้ืออลัจิเนตท่ีฟันซ่ีโดด ๆ เป็น
วิธีการเสริมความแข็งแรง ให้สังเกตว่าส่วนเกินของลวดบริเวณขอบฐาน จะถูกกรอตดัแต่งออกได้
ภายหลงัถอดแบบ ควรสังเกตภาพ วิธีตรึงต าแหน่งลวดเสริม ใชป้ลายลวดดา้นหน่ึงเสริมกลางซ่ีฟัน 
ปลายลวดอีกดา้นเสียบไวท่ี้รอยพบัดา้นกระพุง้แกม้ 
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วสัดุพิมพท่ี์ขาด และเกยกนัตอ้งถูกตดัแต่งหรือจดัวางใหเ้ขา้ท่ี  
 

ความส าคญัของอตัราส่วนน า้ต่อผง 
 ความแข็งผิวของช้ินหล่อทางทนัตกรรม เป็นหัวใจส าคญัอย่างยิ่งในการท างานชนิดต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งการความเท่ียง และแม่นย  าสูง ความแขง็ผวิของแบบปูนหล่อต่าง ๆ ประเภท (class) มีความสัมพนัธ์
โดยตรงกับแรงอดัของวสัดุนั้น (compressive strength) แรงอดัสูงสุดของวสัดุประเภทยิบซั่ม มี
ความสมัพนัธ์กบัสดัส่วนของน ้าต่อผงยบิซัม่ ขอ้มูลตวัเลขท่ีควรรู้ คือ ผลิตภณัฑย์บิซัม่ทุกประเภทไม่ว่า
จะเป็น ปูนปลาสเตอร์ (plaster of Paris), ปูนปลาสเตอร์ชนิดแขง็ (stone plaster, stone class 3) หรือ 
ชนิดแขง็พิเศษ (improved stone, stone class 4) ตอ้งการน ้ าเพียง 18.61 มิลลิลิตรต่อผงหนกั 100 กรัม 
เพื่อก่อตวัเป็น แคลเซ่ียมซลัเฟตไดไฮเดรท (สัดส่วนตามทฤษฎีเคมี) ปริมาณน ้ าตกคา้งในช้ินหล่อยอ่ม
ตอ้งการท่ีอยู่ จึงเป็นเหตุให้ก าลงัอดัสูงสุดของช้ินหล่อลดลง เหตุผลท่ียิบซัม่ปลาสเตอร์ชนิดแขง็พิเศษ
ให้แรงอดั และมีความแข็งสูงกว่าชนิดอ่ืน เป็นเพราะผลึกส่วนผงมีขนาดเล็กละเอียดมากกว่า ท าให้มี
ความหนาแน่นสูง ละลายน ้ าไดง่้าย เป็นผลให้ใชป้ริมาณน ้ าน้อยกว่าในสัดส่วนการผสม แต่ยงัคงได้
ความหนืดของส่วนผสมท่ีใชเ้ทแบบได ้โดยทางปฏิบติั ปูนปลาสเตอร์ธรรมดาตอ้งการน ้ า 50 มิลลิลิตร 
ต่อผง 100 กรัม เพื่อให้ได้ส่วนผสมท่ีเหลวพอใช้ในงานเทแบบ ผลแรงอดัท่ีได้ คือ 1,500 ปอนด์/
ตารางน้ิว แต่สโตนปลาสเตอร์ชนิดแขง็ใชน้ ้ าเพียง 27 มิลลิเมตรต่อผงปูน 100 กรัม และให้แรงอดัถึง 
4,500 ปอนด/์ตารางน้ิว และกรณีสุดทา้ยคือ ใชน้ ้ า 24 มิลลิเมตรส าหรับสโตนปลาสเตอร์ชนิดแขง็พิเศษ 
ซ่ึงใหแ้รงอดัสูงสุดถึง 5,500 ปอนด/์ตารางน้ิว (ค่าแรงอดัจะลดลงเม่ือเพิ่มน ้ าในส่วนผสมเพียงเลก็นอ้ย) 
 
 การเตรียมผงปูนยิบซัม่ทุกชนิด ควรใชว้ิธีชัง่น ้ าหนกัและบรรจุถุงท่ีปิดผนึก ไม่ควรใชว้ิธีตวง
เพราะปริมาณไม่แน่นอน เน่ืองจากลกัษณะการอดัแน่นของผงปูนท่ีตกัแต่ละคร้ังไม่เท่ากนั ปริมาณท่ี
เหมาะสมในการเทแบบแต่ละคร้ัง คือ 150 กรัม ความช้ืนในอากาศจะท าปฏิกิริยากบั Hemihydrate ของ
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ยบิซัม่เกิดเป็นแผน่ฟิลม์ของ calcium sulfate dihydrate บนเมด็ hemihydrate นั้น การแปดเป้ือนโดย
ความช้ืน ท าให้มีเมด็ผลึกยิบซัม่ก่อตวัเป็นแกน (nuclei) จ านวนมาก ขณะเร่ิมก่อตวัหลงัผสมผงกบัน ้ า 
ท าให้ปูนยิบซั่มแข็งตวัเร็วข้ึน แต่ผงยิบซั่มท่ีถูกความช้ืนมานาน มีผลต่อการแข็งตวัท่ีชา้ลง การแปด
เป้ือนความช้ืนน้ีส่งผลใหแ้รงอดัสูงสุด และความแขง็ผวิของช้ินหล่อท่ีไดล้ดลง 
 
การผสมปูนยบิซ่ัม 
 ควรตวงน ้ าลงในถว้ยผสมก่อน น ้ าท่ีใช ้เป็นน ้ าท่ีไม่มีสารเคมีอ่ืนหรือตะกอนเจือปน ผงปูนท่ี
ตวงไวก่้อนแลว้จะใส่ตามลงไป ขณะคนไม่ควรใหน้ ้ าหรือผงปูนกระเด็นหกออกจากถว้ย เวลาท่ีใชผ้สม
คือ 1-2 นาที หากตอ้งการเน้ือแน่นและปราศจากฟองอากาศ ควรผสมในภาวะแวดลอ้มท่ีมีแรงดัน
บรรยากาศเป็นลบ โดยใชเ้คร่ืองผสมหรือใชเ้คร่ืองเขยา่ กรณีใชเ้คร่ืองผสมควรลดเวลาในการผสมลง 20 
ถึง 30 วินาที 
 
สาเหตุผวิช้ินหล่อมีลกัษณะหยาบ และการแก้ปัญหา 
ลกัษณะดงักล่าวเกิดไดห้ลายสาเหตุ ดงัน้ี 

1. เกิดจากการไม่เขา้กนัของปูนเทแบบกบัผงอลัจิเนต การเปล่ียนยี่ห้อหรือบริษทัผูผ้ลิตอย่างใด
อยา่งหน่ึง คือ ปูน หรือ อลัจิเนต อาจแกปั้ญหาได ้

2. เกิดจากปริมาณน ้าลายตกคา้ง หรือน ้าตกคา้งท่ีผวิอลัจิเนต ควรเตรียมผวิวสัดุ (รอยพิมพป์าก)ให้
แห้งก่อนเทแบบ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่แห้งจนเกินไป จนก่อให้เกิดการดูดน ้ ากลบัของเน้ืออลัจิเนต
จากส่วนผสมของน ้าปูน และความแหง้เกินอาจเกิดการคลายตวัของแรงเครียดในเน้ืออลัจิเนต 

3. การถอดแบบพิมพอ์อกจากปากเร็วเกินไป เป็นอีกสาเหตุหน่ึง ท่ีท าใหเ้น้ืออลัจิเนตไม่เรียบ และ
บางส่วนติดกบัผวิซ่ีฟันในปาก 

4. การผสมปูนยิบซัม่ไม่เขา้กนั หรือใชว้ิธีเทแบบต่อฐานโดยขั้นตอนผสมปูนเพียงคร้ังเดียวแลว้
คว  ่าแบบพิมพล์ง (น ้าและฟองอากาศจะลอยข้ึน ท าใหซ่ี้ฟันท่ีเป็นยบิซมัไม่แขง็แรง) 

5. รอยพิมพค์วรถูกแยกออกจากช้ินหล่อหลงัจาก 45 - 60 นาที เม่ือเทแบบแลว้ การท้ิงช้ินหล่อคา
อยูใ่นรอยพิมพข์า้มคืน อาจท าใหผ้วิยบิซัม่มีลกัษณะร่วนและไม่แขง็ 

 
การตัดแต่งฐาน 
 ควรตดัแต่งฐานช้ินหล่อโดยเคร่ืองตดัแต่งช้ินหล่อ (trimmer) ใหไ้ดมิ้ติเหมาะสม สะดวกต่อการ
เก็บ และง่ายต่อการน าช้ินหล่อขากรรไกรบนล่างมาสบกนั ส่วนทา้ย และส่วนขา้งของฐานช้ินหล่อบน
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และล่าง ควรมีขนาดเท่ากนั ส่วนบางสุดท่ีฐาน ควรหนาประมาณ 10  ม.ม. ส่วนระนาบขอบโดยรอบ
กวา้ง 3 ม.ม. พื้นท่ีกายวิภาคของรอยยดึกลา้มเน้ือท่ีตอ้งการเก็บไวเ้ช่น hamular notch, frenum ตอ้งระวงั
รักษาไวไ้ม่ใหถู้กตดัออกโดยเคร่ืองตดัแต่ง จ าเป็นตอ้งมีลกัษณะสมมาตรซีกซา้ย-ขวา ของช้ินหล่อ ทั้งน้ี
เพื่อดูลกัษณะพื้นท่ีภายวิภาคท่ีส าคญั ๆ และเป็นพื้นท่ีกายวิภาคไม่มีการเปล่ียนแปลงมาก เช่น incisive 
papilla, median palatine raphe เป็นตน้ รอยหลุมฟองอากาศ และรอยเมด็ปูนท่ีเกิดบนผวิ ตอ้งตกแต่ง
ก าจดัออก ส่ิงส าคญัคือ พึงระวงัไวเ้สมอว่า ช้ินหล่อ หรือช้ินหล่อฟันและขากรรไกรเพื่อการศึกษานั้น 
เป็นหลกัฐานขอ้มูลหน่ึงของผูป่้วย ท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย เช่นเดียวกบั
ภาพถ่ายรังสี หรือภาพสไลดแ์ละขอ้มูลอ่ืน ๆ ประเภทเดียวกนัท่ีควรเตรียมเก็บรักษาภายหลงัใชง้านไว้
อยา่งดี 
 
  Land area  หรือขอบระนาบรอบชิน้หล่อ ควรเรียบ และกว้าง 3 ถึง 5 ม.ม. 

ขอบเขตฐานช้ินหล่อครอบคลุมพ้ืนท่ีใชง้านทั้งหมด
ความหนาส่วนฐานท่ีบางท่ีสุดไม่ควรนอ้ยกว่า 10 ม.ม.   

 

  
ช้ินหล่อท่ีดีตอ้งมีส่วนทา้ยฐานกวา้ง มองจากดา้นหลงัได ้ระนาบสบฟันตอ้งขนานกบัพื้นราบ 
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ซา้ย ช้ินหล่องานครอบสะพานฟัน ไม่จ าเป็นตอ้งใชร้ายละเอียดส่วนรอยพบัช่องปาก 
ขวา ช้ินหล่องานฟันปลอมถอดได ้จ าเป็นตอ้งมีรายละเอียดและขอบเขตรอยพบัช่องปาก แต่รูปท่ีสาธิต
มีขนาดฐานกวา้งใหญ่มากเกิน และส่วนระนาบดา้นล้ิน (lingual land area) ไม่ต ่าพอและไม่เรียบเป็น
ระนาบ 
 
เกณฑ์ประเมินงานปฏิบัติการ 

1. ความสะอาด การป้องกนัการแปดเป้ือน และการจดัระเบียบพื้นท่ีปฏิบติังานบริเวณเกา้อ้ีท าฟัน 
2. รอยพิมพค์รอบคลุมต าแหน่งกายวิภาคท่ีตอ้งการครบถว้น ไม่มีฟองอากาศท่ีต าแหน่งส าคญั

และปริมาณวสัดุพิมพต์อ้งไม่มากหรือนอ้ยเกินไป วสัดุส่วนเกินท่ีไหลแผเ่กินจ าเป็น ตอ้งถูกตดั
แต่งดว้ยมีดคม หรือกรรไกรตดัไหม 

3.  ช้ินหล่อมีระนาบสบฟันขนานกบัระนาบพื้น 
4. ลกัษณะผิวปูนสโตนยิบซัม่เรียบไม่เป็นรอยเส้น รอยขดู ผิวเป็นลูกคล่ืน หรือมีเม็ดปูน (ท่ีเกิด

จากฟองอากาศตกคา้งในวสัดุอลัจิเนต) 
5. ช้ินหล่อมีลกัษณะสบฟันเหมือนลกัษณะท่ีเกิดในปาก มีความเสถียร ขอบฐานช้ินหล่อบน - ล่าง 

สมมาตร และมีขนาดเชิงมิติใกลเ้คียงกนั 
6. เขียนช่ือ นามสกลุ หมายเลขล าดบัชั้น ปี/พ.ศ. ชดัเจน 

  
กจิกรรมการสอน  

แสดงภาพประกอบการบรรยายสรุปโดยโปรแกรม PowerPoint 25-30 นาที (หน่ึงสัปดาห์
ล่วงหนา้ก่อนปฏิบติังาน)  เม่ือปฎิบติังานคลินิก แต่ละกลุ่ม (จ านวนนิสิต 10 คน) จะไดรั้บการสาธิตจาก
อาจารย ์เร่ืองการควบคุม ปรับใชชุ้ดเกา้อ้ีท าฟัน สเปรยน์ ้ าลม (triple syringe) และไฟส่องสว่าง สาธิต
วิธีการพิมพป์าก การฆ่าเช้ือท่ีรอยพิมพ ์และท ากล่องเทแบบ หากมีอาสาสมคัรท่ีใส่แถบโลหะ (bracket) 
และลวดจดัฟัน ควรแสดงวิธีการใชข้ี้ผึ้ง block-out ลวดจดัฟันในปาก  
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ค าถามท้ายบท 

1. หากปริมาณสดัส่วนการผสมอลัจิเนต มีปริมาณน ้ามากเกิน ผลเสียจะเป็นเช่นใด 
2. เหตุใดขอบเขตฐานช้ินหล่อจึงควรมี ส่วนขอบระนาบ (Land area) กวา้งประมาณ 3-5 ม.ม. 
3. ก่อนตกัตวงผงพิมพ ์ท าไมการกล้ิงกระป๋องบรรจุอลัจิเนตจึงมีความส าคญั ท่ีท าให้สัดส่วน ผง/

น ้า เหมาะสม 
4. จะสงัเกตลกัษณะรอยพิมพท่ี์ผดิรูปจากการขยบัถาดพิมพข์ณะวสัดุก าลงัแขง็ตวัไดอ้ยา่งไร 
5. การท าใหช้ิ้นหล่อสโตนปลาสเตอร์แขง็ตวั และสามารถถอดแบบไดเ้ร็วกวา่ปกติ ท าไดอ้ยา่งไร 
6. หากดา้นบดเค้ียวมีร่องหลุมลึก (เช่น pit fissure และ rest seats) มีเทคนิคใดท่ีสามารถพิมพล์อก

รายละเอียด ไดง่้ายและมีประสิทธิผล 


