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สารบัญ 
หมวด           หนา 
 

แนวทางปฏิบตัิงานคลินิกทนัตกรรมประดิษฐวิชาฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 3 
นัดผูปวยคร้ังที่ 1 ตรวจผูปวย พิมพปาก      9 
นัดผูปวยครั้งที่ 2 บันทึกการสบฟน และออกแบบ     10 

นัดผูปวยครั้งที่ 3 เตรียมฟน พิมพปาก      11 

นัดผูปวยคร้ังที่ 4 ลองโครงโลหะ 
นัดผูปวยคร้ังที่ 5 พิมพปากสําหรับโครงโลหะถอดไดชนิดทายยื่น (distal extension) 13 
นัดผูปวยคร้ังที่ 6 บันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร และการตั้งคามุม  15 
นัดผูปวยคร้ังที่ 7 ลองฟน        16 
นัดผูปวยคร้ังที่ 8 สงมอบฟนปลอม (denture delivery)    16 
นัดผูปวยคร้ังที่ 9, 10, 11 ติดตามผล และแกไขหลังใสฟน (follow-up, recheck) 17 
บรรณานุกรม         21 
 

ควรศึกษาเอกสารตอไปนี้ใหเขาใจ คือ 
1. Chart and Requirement Form; Removable Partial Denture Section, Department of 

Prosthodontics 
2. Request form for Imaging Examination (X-ray)  
3. ใบเบิกวัสดุงาน R.P.D. 

 
 รายชื่ออาจารยประจําวิชา RPD 
 1.  ผศ.ทพ.วิเชฏฐ จินดาวณิค          

2.  รศ.ทพ.ภาณุพงศ วงศไทย      
 3.  ผศ.ทพ.ประเวศ เสรีเชษฐพงษ     
 4.  ผศ.ทพ.ตระกล เมฆญารัชชานนท       
 5.  อ.ทญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล     
 6.  อ.ทญ.สุดารัตน นับด ี     
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แนวทางการปฏิบัตงิานคลนิกิทันตกรรมประดิษฐ 
หนวยวิชาฟนปลอมบางสวนชนดิถอดได 

 การปฏิบัติงานคลินิกวิชาคลินิกทันตกรรมประดิษฐ ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได นิสิตควรศึกษา
เนื้อหาในเอกสารนี้อยางละเอียด และใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน ประกอบกับศึกษาเนือ้หาในหนังสืออางอิง
ที่ใหไวในสวนทาย                      
 
ขอกําหนดงานที่นิสิตจะรักษาผูปวย ประกอบดวยงานตาง ๆ ดงันี ้

นิสิตช้ันปที่ 5 ประกอบดวย การใสฟนปลอมบางสวนถอดไดฐานอะคริลิก ฟนปลอมบางสวนถอด
ไดฐานอะคริลิกชนิดใสทนัทหีลังถอนฟน ฟนปลอมชั่วคราวบางสวนทีม่ีตะขอลวด และฟนปลอมบางสวน
ถอดไดโครงโลหะหลอ 

นิสิตช้ันปที่ 6   ประกอบดวย การใสฟนปลอมบางสวนถอดไดชนดิโครงโลหะหลอ และงาน
เบ็ดเตล็ด เชน การพิมพปากเพื่อสรางชิ้นหลอ การยึดติดครอบฟนหรือสะพานฟนทีห่ลุด ร้ือครอบหรือ
สะพานฟน ซอมฟนปลอม เติมตะขอ เติมซี่ฟนปลอม ฉาบฐานและเสริมฐานฟนปลอมถอดได ฯลฯ 
 
ขั้นตอนการทํางาน 

ผูปวยที่มารับการรักษา จะไดรับการตรวจ คัดกรองแยกประเภทงาน และใหขอมูลแนะนํา หมายถึง
การเลือกประเภทฟนปลอม และแจงราคาจากอาจารยทีฝ่ายบริการผูปวยนอก   (O.P.D. คลินิกรวมชั้น 2)  
นิสิตจะไดรับผูปวยจากคิวจากอาจารย หรือพยาบาลผูรับผิดชอบคิว เมือ่ไดรับการจายงาน ใหเบิกแฟมผูปวย 
ศึกษาที่อยู หมายเลขโทรศัพท พิจารณาประวัติผูปวยวา เคยไดรับการรกัษาทางทันตกรรมอะไรบาง มีคําส่ัง
งานที่เกีย่วของกับการบูรณะรักษาทางทนัตกรรมประดษิฐอยางไร หากมีปญหาที่นสิิตระดับปริญญาตรี
ไมไดใหบริการ เชน รอคิวรักษารากฟนหลักที่เปนฟนกราม ใหแจงผูรับผิดชอบคิว เพื่อขอเปลี่ยนผูปวย หาก
ศึกษาประวัติแลวไมพบปญหาใด ๆ จึงตดิตอผูปวยเพื่ออธิบายใหผูปวยเขาใจถึงขั้นตอนการรักษา จํานวน
คร้ังโดยประมาณ ชวงระยะเวลาที่ตองมารับการรักษา และคาใชจายตาง ๆ เมื่อผูปวยเขาใจแลว จึงนดัมา
ตรวจ นิสิตจะตองนําแฟมผูปวยมาใหอาจารยที่ปรึกษา RPD ลงนามจายงาน แลวจึงเริ่มทําการรักษาผูปวย
กอนที่จะลงมือปฏิบัติงานคลินิก นิสิตจะตองแจงอาจารย RPD ผูควบคุมประจําวนันัน้ ๆ ทราบ และลงนาม
อนุมัติกอนปฏบิัติงานทุกครั้ง (beginning check) 
 เมื่อพบผูปวยคร้ังแรก  นิสิตควรใหขอมูลและอธิบายขั้นตอนการทําอยางคราว ๆ  และระยะเวลา
ของการทํางานแตละครั้ง จาํนวนครั้งที่ผูปวยจะตองมารับการรักษาโดยประมาณ รวมทั้งจํานวนเงินที่ผูปวย
จะตองชําระ อีกครั้งหนึ่ง  เกณฑปฏิบัติทั่วไปนั้น ผูปวยจะตองชําระเงนิคาบริการทางทันตกรรมประดิษฐ
ท้ังหมด กอนสงงานไปยงัหองปฏบิัติการทันตกรรม  การสงชิ้นหลอหลัก (master cast) ไปยังหองปฏิบัติการ 
ใหนําใบคําส่ังงานของหองปฏิบัติการทันตกรรมไปประทับตราที่ฝายการเงิน และเจาหนาที่การเงนิลงนาม
กํากับยนืยนัการชําระเงินกอน อาจารยที่ปรึกษาจึงจะลงนามกํากับ ตรวจชิ้นหลอและตรวจคําส่ังงานนั้น 
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จากนั้นจึงสงงานไปที่หองปฏิบัติการทันตกรรมบริการ งานใดที่ไมตองนัดจํานวนหลายครั้ง ควรเกบ็
คาบริการทั้งหมดในครั้งเดยีว หลังจากทําความเขาใจกับผูปวยแลว ถามีปญหาตองปรึกษาอาจารยผูควบคุม
คลินิกกอนลงมือรักษาผูปวย 
 นิสิตจะควรหยุดการรักษาผูปวยเวลา 11.30 น. และ 15.30 น. เพื่อใหมีเวลายืนยันการนัดผูปวย และ
มีเวลาบันทึกรายละเอียดการรักษาลงในแฟมประวัติ (หนากระดาษสีฟา) เปนบันทกึสําหรับภาควิชาทันต- 
กรรมประดิษฐ จากนัน้ ใหอาจารยผูควบคมุในคาบนั้น ๆ ตรวจ และลงนามรับรองการทํางานกอนเวลา 
11:45 น.  หรือ 15:45 น.   (นิสิตท่ีไมใหอาจารยผูควบคุมคลินิกในวันท่ีทํางานลงชื่อลงบันทึก และนาํมาให
อาจารยลงชื่อทีหลังจะถูกหักคะแนนทุกคร้ังท่ีเกินเวลา) 
 ขั้นตอนการชําระเงินสําหรับผูปวย การนดัผูปวย และบันทึกการทํางานปรจําวันใหปฏิบัติดังนี้ 

1. พาผูปวยไปชําระเงินที่พนักงานเก็บเงนิ 
1.1 สงแฟมพรอมชําระเงินที่พนกังาน  พนกังานเก็บเงนิจะลงชื่อลงบันทึกไวที่เอกสารบนัทึก

การทํางานภาควิชาทันตกรรมประดิษฐไวเปนหลักฐาน (หนากระดาษสีฟาในแฟมผูปวย) 
1.2 มอบใบเสร็จรับเงินใหผูปวย 

2. การนัดผูปวย 
2.1 เขียนบันทกึวนันัด  เวลา  ลงในบัตรประจาํตัวผูปวย และลงบันทึกไวในสมุดบันทึกของ

นิสิตทันที ควรวางแผนการนัดลักษณะตอเนื่องหลายครัง้เปนการลวงหนา ตามลักษณะ
ขั้นตอนการทาํงานแตละประเภท 

2.2 เขียนใบขอเบกิแฟมผูปวยลวงหนา กอนวนัที่นัดผูปวยมารับการรักษา เพื่อเจาหนาทีจ่ะได
เตรียมจัดหาแฟมผูปวยเตรยีมไวใหพรอมกอนวนัที่ผูปวยมารับการรักษา 

2.3 การนัดผูปวยที่ตองใสฟนปลอมชั่วคราวบางสวนทันทีหลังถอนฟน หากมีจํานวนฟนที่จะ
ถอนจํานวนมาก ไมควรนดัมาใสในวนัศุกร เนื่องจากจะไมสามารถติดตามผลในวันถัดไป 

3. นิสิตจะตองลงชื่อผูปวย วนั เวลา  และลักษณะงานที่ทําลงบนแฟมประจําคลินิก    ลงบันทึก
เวลามาทํางาน และรายงานการปฏิบัติงาน (Beginning check) กอนที่จะลงมือ ปฏิบัติงานใด ๆ 

 
การปฏิบตัิงาน 

1. รับงานทุกชิ้นที่อาจารยประจํา O.P.D  หรือผูรับผิดชอบคิวผูปวยจายให 
2. การลงบันทึกใด ๆ  นิสิตจะตองรายงานอยางละเอียด และถูกตอง 
3. ตองเตรียมเครือ่งมือเพื่อปฏิบัติงานอยางพอเพียงครบถวน อุปกรณและเครื่องมือทุกชิ้นตองทํา

ความสะอาดกอนใช 
4. ปฏิบัติงานอยางถูกตอง ตามหลักวิชาดวยความเปนระเบียบเรียบรอย และสะอาด 
5. การตรวจงานเปนไปตามขั้นตอนที่กลาวมา มีแนวทางขัน้ตอนตามใบ requirement  มีการลง

นามอาจารยผูควบคุมกํากับทุกขั้นตอน  นสิิตจะตองรับผิดชอบ กรณทีําใบ requirement หาย 
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6. ใหตรวจปฏิบัติงานคลินิกกบัอาจารยผูควบคุมในคาบการทํางานนั้น ๆ และใหอาจารยผูนั้นให
คะแนน พรอมลงนามกํากับทุกครั้งกอนทาํงานนัดตอไป 

7. การวางแผนรกัษา การออกแบบฟนปลอม และ การกําหนดคะแนนในใบ  requirement TP ควร
ปรึกษา และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา case นั้น ๆ 

8. ขั้นตอนสงมอบฟนปลอมใหผูปวยหรือใสฟน  ตองใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจเชค็งาน และ
ลงนามชื่อรับรอง 

9. งานทุกประเภทจะนดัผูปวยมาติดตามผล และแกไข (recheck) อยางนอย 1 คร้ัง  หรือมากกวา 
จนกวาฟนปลอมที่ใสใหผูปวยใชงานไดดี ไมมีปญหา อาจารยผควบคุมงานคลินิกจะลงนาม
รับทราบ และลงบันทึกวาเปนงานเสร็จสมบูรณ (complete case) 

10. หามปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมประดิษฐ ในวนัที่มีตารางปฏิบัติงานของคลินิกอ่ืน และหาม
ทํางานอื่นในขณะที่นิสิตลงปฏิบัติงานตามตารางคลินิกทันตกรรมระดษิฐ เวนแตไดขออนุญาต
เปนพิเศษจากอาจารย ทั้งสอง ภาควิชาแลว 

11. สามารถตรวจสอบตารางการลงเช็คงานของอาจารยทั้งหลายไดที่โตะ O.P.D คือ ช้ัน 2 ตึกทันต 
5 หรือหองจายวัสดแุละเครือ่งมือ ที่ช้ัน 3 ตึกทันต 5  หรือที่หองพักภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ 

12. เมื่อส้ินภาคการศึกษา ใหฟงประกาศกําหนดเวลา ที่ใหสงเอกสารใบ requirement ที่ภาควิชาฯ 
 
ขอกําหนดประเภทงาน และปริมาณงาน (หรือจํานวน requirement) 

1. กําหนดใหงานคลินิกนิสิตช้ันปที่ 5  ทํางานฟนปลอมบางสวนถอดไดฐานอะคริลิกและงาน 
Miscellaneous ครบ 100  คะแนน  สําหรับงาน T.P. นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ขอใหติดตามจากประกาศของภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ 

2. กําหนดใหนิสิตช้ันปที่ 5 ทํางานฟนปลอมบางสวนถอดไดโครงโลหะอยางต่ําจํานวน  1 ช้ิน  
โดยอาจเปนชนิด tooth support หรือ  tooth-tissue support  หากนิสิตสามารถทําฟนปลอม
บางสวนถอดไดโครงโลหะครบ 2 ช้ินในชัน้ปที่ 5  ช้ินหนึ่งเปน  tooth-tissue support และอีก
หนึ่งชิ้นอาจเปน tooth support  หรือ  tooth-tissue support  คะแนนงานชิ้นที่ดีที่สุดจะคิดเปน
คะแนนคลินิกทันตกรรมประดิษฐของชัน้ปที่ 5 สวนชิ้นงานที่มีคะแนนรอง จะโอนไปสะสมไว
เปนคะแนนของวิชาคลินิก ทันตกรรมประดิษฐของชัน้ปที่ 6 

3. การจบหลักสตูรการศึกษากาํหนดใหนิสิตช้ันปที่ 6  มีประสบการณทํางานฟนปลอมบางสวน
ชนิดถอดไดโครงโลหะครบตามขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้ คือตองมีประสบการณไดทํางาน 
RPD อยางนอย 2 ช้ิน และตองมีลักษณะเปน Tooth-tissue support 1 ช้ิน ที่ทําfunctional 
impression นิสิตช้ันปที่ 6 คนใดที่ทํา requirement ครบตั้งแตช้ันปที่ 5 แลว มีสิทธิ์ขอผูปวยเพิ่ม
อีก 1 ราย เพื่อทําฟนปลอมโครงโลหะแลวใชคะแนนการทํางานชิ้นที่ดทีี่สุด คิดเปนคะแนนวิชา
คลินิกทันตกรรมประดิษฐของชั้นปที่ 6 การพิจารณาเกรด จะคิดจากปจจัยจํานวนชิน้งาน และ
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ความยากงายประกอบกับความสามารถ และพัฒนาการของนิสติ รวมกับคะแนนสะสมของการ
ทํางานแตละปาก 

             4.  การคิดคะแนนปลายป คะแนนรวมจะมาจาก 
4.1 คะแนนสอบ Pre-Test หรือ Post-Test         30 คะแนน 
4.2 คะแนนความประพฤติ มารยาท สมรรถนะและจรรยาบรรณ     20 คะแนน 
4.3 คะแนนตาม requirement (คิดเฉลี่ยจากจาํนวนชิน้งาน ช้ินละ 50 คะแนน) 

                        50 คะแนน 
  คะแนนรวม                     100 คะแนน 

5.    หากรวมคะแนนแลว ไมสามารถออกเกรดไดทนัตามกําหนดเวลา เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ เชน 
ไมสงเอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานคลินิกตามกําหนดเวลา บันทึกไมสมบูรณ ขาดการติดตามผล
การใชฟนปลอมของผูปวยเปนผลใหไมมกีารลงนามอาจารยรับรองวาเปนงาน complete case เปน
ตน ทําใหไดเกรด I   เมื่อแกเกรดแลว ยกเวนกรณีจําเปนและมีเหตุผลสมควร 
6.   การรวบรวมสงเอกสาร requirement 

นิสิตช้ันปที่ 5 และ 6 จะตองสงเอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานคลินิกตามกําหนดเวลาให
เจาหนาทีภ่าควิชาเพื่อสงตอไปยังหวัหนาหนวยวิชา RPD   ภายในกําหนดเวลา 2 สัปดาห นับ
จากวนัสุดทายของการลงทํางานในคลินิก เอกสารนําสงประกอบดวย 

6.1 chart RPD พรอมลงนามอาจารยผูตรวจงานวาเปนงานทีเ่สร็จสิ้นสมบูรณ (complete 
case) และบันทึกจากการเงนิระบุวา จายเงินครบถวน 

6.2 รายงานผูปวยเย็บปะหนา chart RPD มีรายละเอียดคําอธบิายสภาพที่ตรวจพบ  ขั้นตอน
การทํางาน  เหตุผลการออกแบบฟนปลอม วิธีการรักษาและสรุปผลการรักษา พรอม
ถายสําเนาบันทึกการรักษา (บันทึกการทํางานแผนสีฟาในเวชระเบียน) ของผูปวย และ
ถายสําเนาใบเสร็จ เพื่อเปนหลักฐานการทํางาน มีการลงนามครบทุกขั้นตอนการรกัษา
แตละวนัที่นัดผูปวยแนบในแฟมรายงานผูปวย 

นิสิตที่ไมสงเอกสารตามเวลา  จะถูกหกัคะแนน requirement ตามสวนของเวลาที่สงชา  ทั้งนี้
เพื่อใหการรวบรวมคะแนน การออกเกรดสามารถเสร็จสิ้นไดพรอมกนัทั้งชั้นปตามกําหนด และไม
เกิดความผดิพลาด 

 
การเบิกจายทันตวัสดุ และอปุกรณ 

1. วัสดุใชในคลินิกเบิกจากหองจายของประจําชั้น 3 ของอาคารทันต 5   วัสดุใชในหองปฏิบัติการ
ทันตกรรม และซี่ฟนปลอม เบิกจากหองปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ ตึก 5 (ช้ันพืน้ดิน) 

2. การเบิกวัสดุ ตองมีลายลงนามจากอาจารย แมกรณีเบกิซ้ํา ตองมีลายมือช่ืออาจารยผูอนุมัติกํากับ
ดวยเสมอ 
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3. การยืมครุภณัฑ เชน water  Bath, เครื่องสํารวจทางทันตกรรม (Dental surveyor), แผงเทียบสี
ฟน (Shade guide) เปนตน ใหนิสิตผูรับผิดชอบใชงานเปนผูลงนามในใบยืม และเบกิจาก
เจาหนาที่ประจําคลินิก หรือหองปฏิบัติการทันตกรรม 

 
บทลงโทษ 

1. กรณีนิสิตทําความผิด ไมวาจะโดยอุบัตเิหตุ ไมตั้งใจ รูเทาไมถึงการณ หรือจงใจกต็าม อาจารยที่
ปรึกษา อาจารยผูควบคุมรายวิชา หรือพยาบาลผูควบคุมคลินิก สามารถเสนอความผิดของนิสิตผูนั้นตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อตัดสินลงโทษ หรือเสนอความผิดเปนขั้นตอนตามความรุนแรงของความผิด
นั้นๆ ตอไป 
  การลงโทษอาจกระทําไดโดย 
 - ตักเตือนดวยวาจา 
 - ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
 - ตัดคะแนนจากการปฏิบัติงานของ Requirement ที่ได  
 - ตัดคะแนนการปฏิบัติงานทางคลินิก 10 คะแนนตออุบตัิเหตุ 1 คร้ัง ในกรณีทีน่ิสิตรักษาผูปวยดวย
ความประมาท ทําใหเกดิความเสียหายตอรางกายแกผูปวย 

จะใหเกรด F กรณีตอไปนี้  
1. ทุจริต ดวยการปลอมลายมือช่ือของอาจารย เจาหนาที่ หรือผูปวย 
2. ทุจริต เก็บคารักษาพยาบาลแลวไมนําสงเจาหนาที่การเงนิ 
3. มีเจตนาทุจริต หรือขาดจริยธรรม หรือกระทําการใด ๆ ทีก่อใหเกิดความเสียหายตอผูปวย

และคณะฯ ตัดสินดวยมติของคณะกรรมการบริหารภาควชิาเปนกรณี  
4. ลักลอบ และจงใจรักษาผูปวยในเวลาที่ไมใชคาบเวลาปฏิบัติงานคลินิกของตน และไมมี

อาจารยดูแลควบคุม 
  

ปฏิบตัิงานคลนิิก 
วัสดุ และเครื่องมือตรวจ 

1. ชุดตรวจและ PERIO PROBE 
2. ถาดพิมพปาก 
3. เครื่อง  ELECTRIC PULP TESTER (กรณีจําเปน) 

นัดผูปวยอ่ืน ๆ 
 นิสิตตองเตรียมเอกสาร อุปกรณ และเครื่องมือใหพรอม เชน ดามกรอ (Handpiece) เขม็กรอ (Burs) 
ประเภทตาง ๆ แลtเครื่องกรอ (micromotor) งานแลป ไมสมควรใชดามกรอตรงจากชดุเกาอ้ีทําฟนกรอโครง
โลหะ กรอถาดพิมพปากอะคริลิก และกรอฐานฟนปลอม 
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นัดผูปวยคร้ังท่ี  1  
การตรวจผูปวย  (Oral Examination) 
 การตรวจเปนการตรวจเพื่อพิจารณาสภาพโดยทัว่ไป  นับตั้งแตประวัติบันทึกตาง ๆ  ประวัติการ
รักษาทางทันตกรรม  สุขภาพรางกายและจติใจผูปวยที่มผีลตอการใสฟนปลอม วินิจฉัยฟนปลอมเกา  ความ
ตองการของผูปวย  และทัศนคติตอการใสฟน   สภาพทัว่ไปของชองปาก  เนื้อเยื่อออน กระดกูรอบ ๆ ราก
ฟน และสภาพฟนธรรมชาติที่เหลือ สภาวะของขอตอขากรรไกร และกลามเนื้อบดเคี้ยว  บันทกึสภาพสวน
สําคัญที่ตรวจพบ ควรเลือกสีฟน และสํารวจการสบฟนของผูปวย  เพือ่กําหนดตําแหนงบันทกึสบฟนวาเปน 
centric relation หรือ centric occlusion] สํารวจการสบรบกวน (interference) หรือแนวโนมการสบรบกวน
ในฟนคูสบที่จะสัมผัสกับฟนปลอมที่จะสรางขึ้น เตรียมเลือกวัสดุที่จะใชบันทึกสบฟน และกําหนดลักษณะ
รูปแบบการสบฟนที่จะสรางขึ้น เปนตน 
 เมื่อตรวจทางคลินิกแลวใหพิจารณาออกแบบโครงสรางของชิ้นฟนปลอมโดยคราวกอน  จากนัน้
นิสิตตองวางแผนขั้นตอนการทํางาน และจาํนวนครั้งที่นดั เพื่อเตรียมสภาพชองปากเพื่อใสฟน  หาก
จําเปนตองมีการรักษาประกอบจากภาควิชาอื่น เชน ภาคปริทันต  หรือหัตถการ  ใหนับผูปวยเปนผูปวย  
Total patient care   พรอมทั้งดูแลรักษางานทุกประเภทดวยตนเองเปนสวนใหญ หรือทั้งหมด 
 การศึกษาวางแผนสวนตอไป  เปนการรวบรวมขอมูลจากชิ้นหลอที่ไดจากหองปฏิบติัการ และ
ภาพถายรังสี เพื่อนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลใชออกแบบการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐสําหรับผูปวย
รายนั้น ๆ  นับตั้งแตการเลือกชนิด ขนาดของซี่ฟนปลอม   ลักษณะและบริเวณรองรับแรง  การเลือกชนิด  
Direct  และ Indirect retainer  การเลือกชนดิ  Major  connector  และการเลือกชนิดของ  Denture base  และ 
Retentive  framework   รายละเอียดขอมูลเหลานี้จะถูกบนัทึกใน chart  RPD 
พิมพปากครั้งแรก  (Preliminary impression) 
 พิมพปากผูปวยดวยอัลจิเนต เพื่อสรางชิ้นหลอวินิจฉัย (diagnostic cast) รอยพิมพที่ดีควรจะเก็บ
รายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ดังนี้ 

1.  ขากรรไกรบน บริเวณสวนพบัเยื่อเมือกดานริมฝปากและแกม (vestibule) ทั้งหมด และ 
บริเวณกอนกระดูกรอบฟนกรามบน (tuberosity) 

2. ขากรรไกรลาง บริเวณสวนพบัเยื่อเมือกดานริมฝปากและแกมทั้งหมด  
พื้นชองปากทัง้หมดขณะลิ้นทํางาน  และดานลิ้นทายตอฟนกราม 
(retromolar area) 

รอยพิมพไมควรมีฟองอากาศขนาดใหญทีท่ําใหรูปรางของฟนสูญเสียรายละเอียดทีสํ่าคัญ และควร
ขลิบหรือตัด อัลจิเนตบริเวณซอกฟนดานตดิเหงือก  (gingival embrasure) ที่ขาด และเกยกันออก ดวย
กรรไกรตัดไหม เพื่อปองกันการผิดรูปของมิติรอยพิมพบริเวณนั้น 
ขั้นตอนทางหองปฏบิัติการ 
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หลังจากถอดรอยพิมพออกจากปากผูปวยแลวควรเทแบบโดยเร็ว  จากนัน้ตอฐาน  และตัดแตช้ิน
หลอ  สํารวจ เพื่อเลือกทิศทางการถอดใส (path of removal and insertion)   เขียนเสนสํารวจ  และสาํรวจ
พื้นที่คอดที่ใชประโยชนได บริเวณตาง ๆ ของฟนหลัก และสวนอุปสรรคของเยื่อออนที่มีสวนคอดมาก
เกินไป เปนตน 
ขอควรระวัง 

1. หากรอยพิมพปากใชไมได  ควรปรึกษาอาจารยกอนพิมพคร้ังตอไป 
2. ซักถามผูปวยวา  เคยมีอาการผิดปกติขณะพมิพปากหรือไม 
3. จัดตําแหนงผูปวย และอุปกรณที่จะใชกอนพิมพใหเหมาะสม พรอมกอนทํางาน 
4. หากผูปวยมีอาการผิดปกติขณะพิมพ ใหตามอาจารยผูควบคุมทันท ี
5. ลางรอยพิมพดวยน้ําประปา  เปารอยพิมพใหแหง  และเกบ็ไวในภาชนะมีฝาปด ที่มีน้ําหลออยู

เล็กนอย เพื่อใหมีความชื้นสมัพัทธสูง  ปองกันการหดตัวของวัสดุอัลจิเนต ควรฆาเชือ้ดวย
สเปรยของสารละลายไอโอโดฟอร  หรือ คลอริเนตเตทโซดา 
 

นัดผูปวยคร้ังท่ี 2 
 ในผูปวยบางรายอาจไมสามารถนําชิ้นหลอขากรรไกรบน มาสบกับขากรรไกรลางไดอยางแมนยํา 
เพราะจํานวนซี่ฟนที่หายไปมีมากซี่ หรือตําแหนงการสูญเสียซ่ีฟนทําใหไมสามารถจับชิ้นหลอสบกันได 
การวินจิฉัย และวางแผนลักษระรูปแบบสบฟนควรทําในเครื่องจําลองขากรรไกร ที่ยดึชันหลอโดยการถาย
ตําแหนงดวยเครื่องเฟซโบว 
การใชเคร่ืองเฟซโบวหรือคันโคงในหนา  (Transfer face bow) เพื่อถายตําแหนงของขากรรไกรบน ไปยงั
เคร่ืองจําลองขากรรไกร 

เพื่อเรียนรูวิธีการใชเฟซโบว  จะใชเครื่องเฟซโบวกับ เครื่องจําลองขากรรไกรชนิดปรบัคาได
บางสวน (Semi-adjustable articulator) หรือ ชนิดลําดับชั้นที่สาม (class III articulator) หากไมถายตําแหนง
ขากรรไกรบน การปรับเพิ่มหรือลดมิติดิ่ง จะทําใหระนาบสัมพันธของการสบฟนดานฟนหนาและฟนกราม
คลาดเคลื่อน ความสัมพันธของชิ้นหลอที่ยึดกับสวนบนของเครื่องจําลองขากรรไกร ดวยตําแหนงคาเฉลี่ย
ประมาณ มีทิศการเคลื่อนสัมผัสกับฟนคูสบลางเมื่อเคลื่อนขาง (lateral moves) แตกตางจากที่เปนจริงในปาก 

ขั้นตอนในหองปฏิบัติการ ยดึชิ้นหลอวนิิจฉัยบนเขากับเครื่องจําลองขากรรไกร  
การเลือกใชตําแหนงสบฟนในศูนย (Centric occlusion หรือ CO) หรือความสัมพันธในศูนย (Centric 
relation หรือ CR) 

ถาผูปวยมีการสบฟนในศูนยชัดเจน และสามารถจับชิ้นหลอ บน/ลาง สบ สัมพันธกนัได ใหใช
ตําแหนงการสบฟนในศนูย ยึดชิ้นหลอวินจิฉัย กรณีผูปวยไมมีฟนที่สบในศูนยไดเสถยีรพอเพยีง ใหเลือกใช
ความสัมพันธในศูนยแทน ใหทําฐานบันทกึและสวนสบบันทึก (Record base และ Occlusion rim) อยาง
จําเพาะบุคคลเปนชิ้นอุปกรณเสริมชวยบนัทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร 
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ขั้นตอนในหองปฏิบัติการ คือการสรางสวนสบบันทึก หรือแทนกัด  (Occlusion rim) บน และฐาน
บันทึก (Record base) ยึดชิ้นหลอวินิจฉยัลาง (Mounting lower diagnostic cast) 

อาจตองมีขั้นตอนในหองปฏิบัติการ หากทาํถาดพิมพปากเฉพาะบุคคล (กรณีมีฟนเหลือนอยซ่ี) 
การออกแบบสวนโครงสราง 

นิสิตควรมาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อหารือเร่ืองการพยากรณโรค (Prognosis) และวางแผนการรักษา 
(Treatment plan) และ ออกแบบ (Design) โดยมีขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ประกอบ 

1. ขอมูลที่จากผูปวยทั้งหมด  พรอมทั้งสรุปแผนการรักษา แนวทางขัน้ตอนที่ทําใหสภาพชองปาก
เหมาะสมกอนใสฟน วิธีแกไขปญหา ควรมีช้ินหลอวินจิฉยัที่ยึดในเรื่องจําลองขากรรไกร เลือก
แนวทางการถอดใส  พรอมปรากฏเสนสํารวจหรือเสนสาํรวจ และพื้นที่ปลายตะขอ รางการ
ออกแบบในกระดาษซึ่งคิดดวยตวัของนิสิตเอง รวมทั้งเขียนแบบโครงสรางบนชิ้นหลอใหได
สัดสวน และตาํแหนงถูกตอง จากขอมูลทั้งหมดจึงจะหารือกับอาจารย วาเห็นดวยหรือไม จะมี
ขอแนะนํา  แกไขการออกแบบฟนปลอม อยางไร  ไดการวางแผนขั้นตอนถูกตองเหมาะสม
หรือไม กําหนดบริเวณที่ตองเตรียมฟน  เพือ่ทดลองกรอแตง จากนั้นนสิิตอาจจําลองชิ้นหลอ
วินิจฉยัไวอีกหนึ่งชุดเพื่อเปนชิ้นหลอ ที่จะใชกรอทําแองรับ (rest seat)  และกรอปรบัแตงฟน 
(tooth alteration)  เพื่อฝกกอนปฏิบัติจริงกบัผูปวย  และสงชิ้นหลอนี้  ใหอาจารยตรวจกอน ณ 
เวลานี้  นิสิตและอาจารยจะตัดสินใจเลือกวิธีการพิมพปาก เลือกวัสดุ  และเทคนิคที่เหมาะสม
กับกรณ ี

2. สําหรับนัดครั้งที่สองของผูปวยนัน้ นิสิตควรหารือ แจงขั้นตอน จํานวนนัด รายละเอยีด
คาใชจาย โดยเฉพาะที่อาจไมตรงกับที่อาจารยผูตรวจ (OPD) ไดประเมนิไว และลักษณะ
รูปแบบโครงสราง แมผูปวยอาจเคยใชฟนปลอมมากอนก็ตาม 

 
นดัผูปวยคร้ังท่ี 3 

 การเตรียมฟนและพิมพปาก 
ขั้นตอนการเตรียมฟน (Tooth preparation) คือ กรอปรับแตงรูปรางฟน (Tooth alteration) กรอแองรับ 
(Rest seat preparation) กรอเพิ่มสวนคอด (Dimple preparation หรือ Additional retentive area preparation) 
และกรอปรับฟนคูสบที่ไดวางแผนไว อาจพิมพปากเพื่อตรวจสอบผลการกรอเตรียมฟน 
การพิมพปากขั้นสุดทาย (Final impression) แยกแบงเปน 2 สวน คือ 
 1.  ฟนปลอมบางสวนถอดไดโครงโลหะชนิดรองรับแรงดวยฟนหลัก (Tooth supported RPD) จะ
พิมพปากดวยวัสดุอัลจิเนต เพียงครั้งเดยีวเพื่อทําโครงโลหะ และใชช้ินหลอนี้เรียงฟนอัดอะคริลิก  
 2.  ฟนปลอมบางสวนถอดไดโครงโลหะชนิดรองรับแรงดวยฟนหลัก และเหงือกวาง (Tooth-tissue 
supported RPD) จะพิมพปากดวยอัลจิเจตเพื่อทําชิ้นหลอหลักและใชสรางโครงโลหะ จากนั้นจึงพมิพสวน
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เหงือกวางดวยถาดพิมพปากเฉพาะบุคคล ที่สรางอยางจําเพาะบุคคลและยึดอยูกับโครงยึด (Retentive 
framework) 

เมื่อไดรอยพิมพแลว ขั้นตอนในหองปฏิบัติการ ใหใช ปนูปลาสเตอรหินธรรมดาทําชิ้นหลอ บาง
กรณีอาจใชปลาสเตอรชนิดแข็งมาก (Improved stone type IV) ได หากคิดวาจะตองใชเพื่อทนการขีดขวน 
และตองการความแข็งแรงสงูกวาปกติ ใหตัดแตงชิ้นหลอหลักใหเรียบรอย  เขียนเสนสํารวจดวยเครื่อง
สํารวจทางทันตกรรม (Dental  surveyor)  และเขียนแบบโครงสรางบนชิ้นหลอหลัก ขั้นตอนการสงงานไป
หองปฏิบัติการทันตกรรมใหอาจารยตรวจการออกแบบและการวาดแบบเปนครั้งสุดทาย กอนลงนามกํากับ
ในใบสั่งงาน  ขั้นตอนนี้ควรสั่งใหหองปฏิบัติการทันตกรรมสงงาน  block-out relief พรอมวางโครงขี้ผ้ึง
หรือกระสวนขี้ผ้ึงมาใหตรวจ กอนเหวีย่งโครงสรางโลหะ  ดวยเหตุผลวาเพื่อตรวจจํานวนตะขอ แนวตะขอ 
ลักษณะและตาํแหนงสวนเชือ่มใหญ (Major connector) และลักษณะโครงยึด (retentive framework) และ
โครงสรางอื่น ๆ 

 
นัดผูปวยคร้ังท่ี 4 

ลองโครงโลหะเพื่อตรวจสอบแรงยึด การสบฟน และองคประกอบโครงสรางสัมพันธกับชองปาก 
โครงโลหะที่ดีตองแนบสนิทกับฟนหลักตาง ๆ อยางไมมีแรงมากระทําตอฟนเมื่อใสลงเขาที่แลว หลักวิธี
สังเกต คือ ผูปวยตองไมรูสึกเจ็บ  หรือตึงแนนที่ฟนหรือสันเหงือกและฟนปลอมไมกระดก ทัว่ไปแลวหาก
คุณภาพการเตรียมฟนถูกตอง รอยพิมพถูกจัดการอยางดี และงานชางทนัตกรรมสมบูรณแบบ โครงโลหะจะ
สามารถลงเขาที่ไดตามแนวระนาบนําที่ทําไว จะมแีตเพียงตองกรอแตงปรับการสบฟนที่สูงเกินเล็กนอย 
วัสดุที่ใชตรวจความแนบของโครงโลหะไดแก 

1. Disclosing waxหากใชจะใชรวมกับ ตะเกยีง และSpatula  No.7 
2. Fit checker (ช่ือทางการคา) หรือ Fit Tester เปนซิลิโคน Base + Catalyst 
3. Rouge + Absolute alcohol (ปจจุบันไมควรใช) หากใชจะใชรวมกับพูกัน 
4. ผากอส 
5. กระดาษคารบอน แดง-น้ําเงิน และปากคีบกระดาษคารบอน (articulating paper 

forceps) 
6. เข็มกรอหินสีเขียวรูปวงลอ และทรงกระบอก ใชกรอโลหะสวนที่สบสูง 
7. ชุดเข็มกรอหวัยาง ความหยาบตาง ๆ กัน เพื่อขัดมันโลหะที่กรอแก 
8. Micromotor หรือ Lab engine 

อาจเลือกใชวสัดุตรวจความแนบ และสบฟนมากกวา 1 ชนิด 
จากนั้น ใหตรวจการสบฟน (Occlusion) วา สวนของเรสทไมสบสูง และสวนอื่น ๆ ของโครงโลหะ 

เชน โคนตะขอ ไมมีการสบกัดขวางกับฟนธรรมชาติ ขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง คือตรวจคุณสมบัติ
โครงโลหะเรื่อง Physiologic relief กรณีเปนฟนปลอมชนิดทายยื่น 

แนวทางปฏิบัติงานทันตกรรมประดิษฐ   คลินิกรวม                                                                คณะทันตแพทยศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ                                                                                                                                                  วิเชฏฐ จินดาวณิค 12

การตรวจโครงโลหะ 
1. ตรวจโครงสรางโลหะที่ไดมาจากหองปฏิบตัิการวาโครงโลหะที่ไดมาวามีโครงสรางที่ตองการ

ครบถวน มีความเสถียร (ไมกระดก) บนชิ้นหลอ 
2. นําโครงโลหะที่จะตองการลองในชองปากผูปวยมาลางดวยสบูใหสะอาดแลวเชด็ดวย

แอลกอฮอล 
การลองโครงโลหะ  

1. นําโครงโลหะมาใสในชองปากผูปวยเพื่อตรวจความแนบสนิทดูจาก rest วาแนบสนทิกับ rest 
seat  ที่ไดกรอเตรียมไวบนฟนหลักเอก และฟนหลักรองของผูปวย 

2. ใชวัสดุบงชี้ใด ๆ จากวัสดุ 3 ชนิดไดแก disclosing  Wax, fit checker  และ Rouge ผสมกับ 
100%  alcohol ตรวจพื้นที่ที่สัมผัสกีดขวางการแนบสนิทของโครงโลหะ วัสดุทั้งสามชนิด
ตางกัน คือ 
2.1 Fit checker ผสมวัสดุที่เปน Base และ Catalyst ปายบนโครงโลหะดานใน  
      บริเวณที่คาดวาจะสัมผัสกับฟนหลักแท และฟนหลักรอง 
2.2 Disclosing wax ใช Spatula No. 7 ลนไฟจากตะเกยีงใหความรอนระยะสั้น 

และปายขี้ผ้ึงบนโครงโลหะดานใน บริเวณที่จะสัมผัสกับฟนหลัก ทั้งฟนหลักเอก  และฟน
หลักรองทุกซี่ หรือเฉพาะซี่ทีส่งสัยวากีดขวางการลงเขาที่ของโครงโลหะ 
2.3 Rouge & 100% alcohol ใชพูกนัจุมในสารละลาย Rouge & 100% alcohol และปายสวน
โครงโลหะที่สัมผัสกับฟนหลักตาง ๆ ของขากรรไกรทีละซีก (ซาย-ขวา) 

3. เมื่อใชวัสดุฉาบทาบนผิวโลหะแลว จึงนาํโครงสวมลงบนฟนหลัก ถามีจุดสัมผัสกีดขวางการ
แนบสนิทจะพบวา เมื่อถอดโครงโลหะออกจะพบวามีรอยทะลุของวสัดุบริเวณทีไ่ดทาไว ใช
ดินสอดําเขียนเครื่องหมายบริเวณดงักลาว และใหลอกวสัดุที่เหลือออก (ยกเวนวัสดุ Rouge & 
100% alcohol) 

4. เลือกเข็มกรอโลหะชนิดกรอเร็ว หรือกรอชา ใชเข็มกรอ Carbide รูปราง และขนาดใหเหมาะกับ
รูปรางของพื้นที่ที่จะตองกรอบริเวณรอยดนิสอทําการกรอบริเวณพืน้ทีสั่มผัสที่กีดขวางการ
แนบสนิท 

5. ทําขั้นตอนในขอ 1, 2, 3 ซํ้าอีกจนกระทั่งโครงโลหะแนบสนิทกับฟนหลักเอก และฟนหลักรอง 

กรณีที่ผูปวยไมมีฟนหลักซีสุ่ดทายซีกใดซีกหนึ่ง หรือทั้งสองซีกของขากรรไกร (Uni or Bilateral 
Distal extension) จะมีการตรวจสอบสวนโครงโลหะที่แนบกับฟนหลักหลังซ่ีสุดทายที่ออกแบบใหลดแรง
เครียด (Stress) และการกดงัด จากโครงโลหะที่สัมผัสฟนหลักซี่สุดทาย ขณะมแีรงกระทําที่สวนทายยื่น 
เรียกคุณสมบตัิ และวิธีการนี้วา Physiologic relief หรือ การเวนชองวางทางสรีระ 

ปกติแลวหากโครงโลหะไมมีปญหาใสไมลง ไมจําเปนตองใชวัสดุตรวจเช็ค 
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การปรับโครงโลหะใหมีลักษณะ Physiologic relief มีดังนี้ 

1. ใชวัสดุ Rouge & 100% alcohol หรือ disclosing wax หรือ Fit checker ทาลงบนโครงโลหะ
เฉพาะสวนที่แตะกับฟนหลักซี่สุดทายที่ติดกัน retentive frame work  ซ่ึงไดแก Proximal plate 
และ  Minor Connector ทางดานใน 

2. ใหโครงโลหะแนบสนิทกับฟนหลัก 
3. ใชนิ้วกดลงบนสวนที่เปน retentive Framework 
4. ถอดโครงโลหะออกมาตรวจดูรอยถลอกของวัสดุบริเวณดานในของ Proximal plate หรือ 

minor Connector ใชดนิสอสีดําทารอบดังกลาว แกะวัสดสุวนที่เหลือออก  
5. ใชเข็มกรอ และเข็มกรอ โดยเลือกชนิดและขนาดใหเหมาะสมกับตําแหนงที่จะใชกรอ 
6. กรอตําแหนงที่ไดทาดินสอออก 
7. ทําขั้นตอนในขอ 3,4,5 ซํ้าจนกระทั่งผูปวยมีความรูสึกไมแนนตึง หรือเจ็บฟนหลักในขณะที่มี

การกดบริเวณ Retentive frameworkจะไดโครงโลหะที่มีความแนบสนทิตอฟนหลักเอกและฟน
หลักรอง โดยไมทําใหเกิดแรงผลัก  ตอฟนหลักเมื่อมแีรงกดจากการบดเคี้ยวของฟนคูสบ ซ่ึงจะ
พรอมสําหรับการทํางานขั้นตอไป 

 
นัดผูปวยคร้ังท่ี 5 

 
การพิมพปากโดยใชถาดพิมพเฉพาะบุคคลยึดกับโครงโลหะ (สวนทายยื่น) 

ขั้นตอนทางคลินิก และหองปฏิบัติการกรณีไมมีฟนหลักหลัง  อาจตองพิมพปากที่สวนเหงือกวาง
อยางจําเพาะอกีครั้งดวยถาดพิมพที่ยึดบนโครงโลหะ เปนการพิมพปากที่ตองการมิต ิขอบเขต และ
ความสัมพันธของเหงือกวางกับฟนหลักทั้งหลายที่สัมผัสกับโครงโลหะ ควรเตรียมถาดพิมพปากเฉพาะ
บุคคล บนโครงยึดฟนปลอมโลหะกอนลองโครงโลหะ ดังนั้นในขั้นตอนนี้ นิสิตสามารถลองโครงโลหะ
และทํางาน border mould ดวย modeling compound พรอมกับไดพิมพปาก functional impression ในนัดนี ้

เวลาที่ใช 1 -2 คาบ 
การพิมพปากขั้นสุดทายสําหรับโครงโลหะถอดไดท่ีไมมีฟนหลักหลัง 
(Final Impression for Distal end) 

เมื่อไดโครงโลหะที่ทําการลองในชองปากของผูปวยเรียบรอยแลว กรณีที่ไมมีฟนหลักดานทาย 
(distal extension) จะมกีารพมิพปากผูปวยโดยใชโครงโลหะทําหนาที่เสมือนถาดพิมพปากเฉพาะบคุคล
เพื่อใหรอยพิมพของเนื้อเยื้อซ่ึงมีความสัมพันธตอฟนหลัก มีโครงโลหะเปนตัวกระจายแรงอยางสม่ําเสมอ 
การพิมพสันเหงือกดานทายยื่น (Functional Impression of distal extension) 
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หาขอบเขตสวนขยายฐานดวยวิธีตอขอบ (Border molding) ดวย Green stick compound แลวพิมพ
ปากดวย rubber base (Light body) ขณะรอวัสดุพิมพแข็งตัว ตองมั่นใจวาขณะพิมพเหงือกวางนั้น โครง
โลหะแนบกับฟนหลักทกุซี่ 
วัสดุ และเครื่องมือ 
1. ตะเกยีง 
2. Torch 
3. ขี้ผ้ึง (Pink base plate  wax) 
4. อะคริลิกทําถาดพิมพปาก 
5. เครื่องกรอ 
6. compound  stick 
7. Water bath 
ขั้นตอนการพมิพปากโดย สวนทายยื่น 

1. นําโครงโลหะที่ไดตรวจและลองในชองปากแลว มาทําความสะอาดฆาเชื้อ  
2. ใชขี้ผ้ึงแผนสีชมพู (pink base plate wax) ตัดใหมรูีปรางพอดีกับสวนที่บริเวณที่เปนสวนเหงอืกวาง 

ขนาดพื้นที่ตามคาดวาจะมีขนาดเทาฐานสวนทาย 
3. ใชตะเกียงหรือ Torch ลนไฟบริเวณสวนที่เปน Retentive framework นําโครงโลหะมากดในชิ้นหลอให

เขาที่ทับลงบนขี้ผ้ึง 
4. ตัดสวนเกินของเนื้อข้ีผ้ึงออก 
5. ผสมอะคริลิกที่ใชทําถาดพมิพปาก สรางฐานบันทึกที่มีรูปรางเดียวกับฐานฟนปลอมแตขอบอะคริลิก

ส้ันกวา vestibule ประมาณ 2 มม. หากเปนขากรรไกรบนใหคลุม  Tuberosity หากเปนขากรรไกรลาง
ใหคลุม  retromolar pad 

6. เมื่ออะคริลิกแข็งตัว ใชเข็มกรอตัดแตงใหเรียบรอย ไมใหมีสวนคม 
7. ลางโครงโลหะที่ยึดกับถาดพิมพ ดวยสบูเหลวที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อ หรือเช็ดดวยแอลกอฮอล 
8. ลองโครง และถาดพิมพ เพือ่ตรวจความแนบสนิทของโครงโลหะ และขอบเขตของถาดพิมพ ที่สัมพันธ

กับกายวภิาค กรอแตงแกไข 
9. Border Mold บริเวณขอบที่เปนอะคริลิกทัง้หมดดวย Modelling compound 
10. เลือกกาวตามวัสดุที่ใชพิมพโดย วัสดุทั้ง 2 ชนิดคือ 

10.1 Rubber Base (light body) 
10.2 Additional silicone  

11. เมื่อกาวแหง พิมพปากผูปวยโดยใชวัสดุขอ 11 รอวัสดุแข็งตัว rubber base ใชเวลา  8 นาที            
additional siliconeใชเวลา  5 นาที นับจากเริ่มผสมวัสดุ 
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12. อยาใชวัสดุมากเกินไป จะเกดิปญหาวัสดุสวนเกินไหลลงเขาหลอดอาหาร หรือหลอดลมของผูปวย การ
พิมพปากควรใหผูปวยนั่งทาตรง และกมหนา ควรเชิญอาจารยดูขณะพมิพปากทุกครัง้ ถามีเหตุการณที่
ไมพึงประสงค ใหปฐมพยาบาลขั้นตน และเรียกหนวยฉุกเฉินเพือ่ขอความชวยเหลือ (เบอรโทร ฯ 
ภายในคณะ ฯ 88709) 

13. ตรวจรอยพิมพวาไมมีฟองอากาศ และรอยพิมพไดจําลองลักษณะของสันเหงือกตามตองการ 
14. นํารอยพิมพมาฆาเชื้อตามคูมือคลินิกรวม ที่ไดแนะนําไว 
15. ขั้นตอนหองปฏิบัติการ ตัดชิ้นหลอบริเวณสวนสันเหงอืกวางออกดวยเล่ือยมือ หรือ Disc กรอสราง 

Undercut เพื่อใชปูนสโตนยบิซัม ที่จะเทแบบ วางตําแหนงโครงโลหะซึ่งมีรอยพิมพสันเหงือกวาง บน
ช้ินหลอที่ตัดแลว ยดึโครงกับชิ้นหลอใหมัน่คง ดวย ขี้ผ้ึงเหนยีว (Sticky wax) ขณะชิ้นหลอแหงสนิท 
ขึ้นรูป โดยใช Boxing wax 

16. ผนึกชองวางระหวางขอบขี้ผ้ึง และสวนที่เปนวัสดุพิมพปาก เทปูน Stone Class III เฉพาะสวนที่เปน 
distal extension  รอปูนแขง็ ประมาณ 45 นาที จึงถอดแบบได ช้ินหลอที่ไดเรียกวา “Altered master 
cast” จากนั้น แกะสวนที่เปน impression ทิ้ง เผาถาดพิมพใหรอนเพื่อแกะออก หากตองทําแทนกดัขี้ผ้ึงที่
สวน distal extension เพื่อบันทึกการสบฟน ควรวางแผนบันทึกเมื่อพิมพเหงือกวางแลว ในนัดครั้งนั้น 
ตองบันทึกความสัมพันธในเครื่องจําลองขากรรไกรกอนแกะ หรือถอดโครงโลหะออกจากชิ้นหลอ วิธีนี้
จะลดจํานวนนัดผูปวย แตผูปฏิบัติงานจําเปนตองเตรียมเวลานัดครั้งนี้ใหนานพอ และผูปฏิบัติงานควร
ทํางานไดรวดเร็ว 

17. เทปูนที่ผสมใหแนบสนิทกบัชิ้นหลอฟนเดิม ขอระวงั อยาใหโครงโลหะขยับ หรือหลุดออกจาก
ตําแหนง ขณะเทปูนในสวนทายเนื่องจากแรงสั่นจากเครื่องเขยา (Vibrator) 

18. ทิ้งไว 2 ชม. จึงแกะสวนทีเ่ปนขี้ผ้ึงออก ตรวจดูอีกครั้งวาโครงโลหะยังแนบสนิทกบัชิ้นหลอฟนตัดแตง
ช้ินหลอใหเรียบรอย นําชิ้นหลอแชน้ํารอนประมาณ 10 นาที จึงแกะสวนที่เปนโครงโลหะออกจากชิ้น
หลอ จะไดช้ินหลอฟนที่มบีริเวณชิน้เหงอืกวางซึ่งไดจากการพิมพ โดยใชโครงโลหะเปนถาดพมิพปาก
ช้ินหลอที่ไดเรียกวา Altered Master Cast 

 ขอสังเกต ช้ินงานที่เปนฟนปลอมชนิดทายยื่นของขากรรไกรลาง ตําแหนง Tissue Stop ของโครง
โลหะ ตองสัมผัสกับผิวเหงือกวางของสวนปูน STONE ที่เปนชิ้นหลอ Altered master cast 
 

นัดผูปวยคร้ังท่ี 6 
การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร (Bite registration) และการตั้งคามุม 

กรณีช้ินหลอสบฟนไมเสถียรใหบันทกึสบฟนที่ตําแหนงสบฟนในศูนย (CR) /หรือตําแหนง
สัมพันธในศูนย (CO) ซ่ึงไดเลือก และวางแผนไวลวงหนาแลว ตามเหตุผลของสภาวะสบฟน และการ
กระจายตําแหนงฟน ของชองปากนั้น ๆ จากนั้นเลือกขนาด ชนิด และสีของซี่ฟนปลอม   รวมทั้งบันทึกดวย 
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protrusive wax bite เพื่อตั้งแนวนําคอนดายส (Condylar guidance) หรือมุมชันคอนดายล (condylar angle) 
และมุมเบนเนตต (Bennett angle) ในเครื่องจําลองขากรรไกร 
ขั้นตอนทางหองปฏบิัติการ 

ยึดชิ้นหลอบนและลางในเครือ่งจําลองขากรรไกร เรียงฟนเพื่อใหเกดิการสบฟนในศนูยสบเคลื่อน
ไดอยางราบรืน่ (Harmonious occlusion) รวมทั้งการสบเคลื่อนนอกศนูย ซ่ึงหมายถึง การเคลื่อนเยือ้ง
ขากรรไกรทั้งซาย-ขวา และเคลื่อนยื่นขากรรไกร (Lateral and protrusive moves) 
 การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร อาจทําในวันที่พิมพปาก หรือนัดแยกวนั 
 

นัดผูปวยคร้ังท่ี 7 
ลองฟน 
 กรณีฟนหลัง  ตรวจสอบการสบฟน เพื่อตรวจวาไมมีการลื่นไถลในศูนยสบใด ๆ (slide in centric)  
โดยตองสบเสมอพรอมกันทัง้ 2 ซีกของขากรรไกร   และตองตรวจการสบเคลื่อนฟนนอกศูนย  ตองไมสบ
สะดุด 

กรณีฟนหนา  ตองมีความสวยงาม   ใหตรวจดูแนวรอยยิ้ม (smile line) ความสัมพันธกบัเสน
กึ่งกลางใบหนา (midline)  และ เสนมุมปาก (canine line)  ตรวจตําแหนงฟนหนา (over-bite, over-
jet)  บางกรณีฟนหนาบนและลางอาจสบแตะกันในศูนยสบดวย 

ขั้นตอนหองปฏิบัติการ 
แตงขี้ผ้ึงเพื่อใหเหมือนเหงือกผูปวย อัดอะคริลิกชนิดบมดวยความรอน ฟนปลอมที่เสร็จสมบูรณ

จากหองปฏิบตัิการ ตองไมมีขอบคม  ไมมีงุมคอดบริเวณเหงือกปลอมที่เปนอุปสรรคตอการใส-ถอด 
หากไมตองลองฟนเมื่อมีกรณีบงชี ้

 
นัดผูปวยคร้ังท่ี 8  

การใสและสงมอบฟนปลอมใหผูปวย 
(Delivering the removable partial denture) 

วัสดุ และเครื่องมือ 
1. PRESSURE  INDICATOR  PASTE (PIP) 
2. เข็มกรอสําหรับ อะคริลิกรูปรางตาง ๆ  
3. เข็มกรอสําหรับขัดแตงผิวโลหะและอะครลิิกใหเรียบ   
4. ARTICULATING PAPER 
5. คีมดัดลวดปากกลม 
ตองตรวจสอบชิ้นงานกอนเมื่อรับจากหองปกิบัติการดังนี้ คือ ผิวของชิ้นฟนปลอมดานแนบเหงือก 

(tissue surface), ผิวฟนปลอมดานขัดเรียบขึ้นเงา (polished surface) และ ดานสบฟน (occlusal surface) 
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การปรับแตงการสบฟนของชิ้นฟนปลอมนั้น หากมีซ่ีฟนปลอมจํานวนมากซี่สบผิดพลาดควรปรับ
การสบฟนในเครื่องจําลองขากรรไกรโดยวิธีที่เรียกวา Clinical remount ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนที่เกดิจาก
การอัดอะคริลิกในหองปฏิบัติการ อาจมีมากเกินกวาความสามารถที่ทันตแพทย และผูปวยจะรวมมอืกัน
แกไขการสบฟนในคลินกิ วิธีปรับแตงโดยตรงในชองปาก อาจใชเวลามากและสามารถเกิดความ
คลาดเคลื่อนได ดังนั้นการถายตําแหนงความสัมพันธระหวางขากรรไกร และการนําชิ้นฟนปลอมมายึดใหม
ในเครื่องจําลองขากรรไกรเพือ่แกไขปรับแตงการสบฟนในหองปฏิบัตกิาร จะเกิดผลดี สะดวกรวดเร็ว
แมนยํากวาการทํางานโดยตรงในคลินิก  หากคาความคลาดเคลื่อนของการสบสัมผัสมีนอย ทันตแพทย
สามารถปรับแตงการสบฟนไดโดยตรงในชองปาก 
การทํางานคลนิิก 
 1.  ขั้นตอนนีป้ระกอบดวย 4 ขั้นตอนยอย คือ การใสฟนปลอมใหแนบสนิทกับสันเหงือกวาง และ
ฟนธรรมชาติตามที่ออกแบบไว การแกไขการสบฟนใหถูกตองเหมาะสม การปรับแตงตะขอในกรณีที่
จําเปน และสุดทาย คือ แนะนําผูปวยเรื่องการดูแลรักษาฟนปลอม และการดแูลความสะอาดชองปาก รวมทั้ง
เนนใหผูปวยกลับมาตรวจเปนระยะหลังใสฟน 
 2. หลังจากไดงานมาจากหองปฏิบัติการทันตกรรม   ฟนปลอมตองปราศจากคราบสิ่งสกปรก เศษ
ปูนตกคาง โครงโลหะขัดเรยีบเงา ปลายตะขอลวดตองมนกลม ไมคม สวนฐานอะคริลิกตองขัดเรียบเงา
บริเวณดานนอก ดานแนบเนื้อเยื่อรองรับตองไมมีปุม รองหรือขอบคม และไมมีเศษปูนพลาสเตอร หรือวัสดุ
อ่ืนตกคางติดอยูบนผิว 
 3.  สวนฐานฟนปลอมบริเวณขอบที่ยื่นเขาไปที่สวนคอดของซี่ฟนแท และสวนที่คลุมเหงือก ที่อาจ
ขัดขวางตอการใสฟน อาจครูดเสียดสีกับเนื้อเยื่อหากพยายามใส ทําใหผูปวยเจ็บและเปนแผลในชองปาก ให
กรอแตงขอบของฐานฟนปลอมนี้ออกกอนที่จะลองใสฟนในปากผูปวย 
 4. ตรวจสอบความแนบสนิทของฐานฟนปลอม ทา PIP (pressure-indicator paste) ลงบนฐานฟน
ปลอมดานที่แนบกับสันเหงอืกวาง ทาบาง ๆ เห็นเปนเสนร้ิวสีขาว สลับกบัสีชมพูของเนื้ออะคริลิก ควรทา
เปนแนวทิศเดยีวกันใหทั่วทัง้ฐานฟนปลอม เฉพาะสวนที่ตองการตรวจสอบ กอนทา ฐานฟนปลอมตองแหง 
ถาเปยกวัสดุ PIP จะไมติดฐานฟนปลอม  คอย ๆ ใสฟนปลอมในปากผูปวย ถามีแรงตานการใสเขาที่  ให
ถอดฟนปลอม  ออกมาตรวจรอยครูดของเหงือกกับฐานฟนปลอม ไมควรพยายามกดหรือออกแรงมากใน
การใสฟนปลอมใหเขาที่  เพราะอาจทําอันตรายตอฟนและเนื้อเยื่อขางใต  กรอปรับแตงสวนกีดขวางออก  
กรอปรับจนกระทั่งไดรอย PIP บนพื้นทีฐ่านฟนปลอมตามพื้นที่ที่ควรรบัแรงบนเคี้ยวไดดี  ดังนั้นฐานฟน
ปลอมวางแนบสนิทบนเนื้อเยื่อรองรับ โครงโลหะแนบสนิทกับฟนหลักและเนื้อเยือ่รองรับขางใต     
 5.  ตรวจสวนขอบของฟนปลอม ไมใหมีสวนขอบขยายยาวเกนิ ใหผูปวยขยับกลามเนือ้ อา-หุบปาก 
สบเยื้องซาย-ขวา กรอปรับแตงสวนเกนิของขอบ กรณีทีม่ีความคลาดเคลื่อนของขั้นตอนการพิมพขอบ 
 6.  ขอบฐานฟนปลอมตองเรียบมน มีความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร ความหนา และรูปรางสวนขัด
เงาตองกลมกลืนกับรูปเคาของเนื้อเยื่อชองปาก 
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 7.  หลังตรวจสวนแนบสันเหงือก และสวนขัดเงาดานนอกแลว ตองตรวจดานสบฟน ใหใช 
Articulating paper เช็คจุดสบฟน ใชเข็มกรออะคริลิก (หัว Carbide) กรอดานสบของฟนปลอม   ตาม
หลักการกรอปรับแตง ควรถอดฟนปลอมออกมาปรับแตงนอกชองปากผูปวย และหางผูปวยพอประมาณ
เพื่อปองกันเศษฝุนผงเขาตาผูปวย กรอปรบัจุดสบฟนจนฟนธรรมชาติสบสนิทเหมือนเดิมกอนใสฟน 

8.  บางครั้งการปรับจุดสบฟน ตองกรอปรับรูปรางดานสบ กรอแตงใหรูปรางของยอดฟน รองฟน 
ใหเหมือนฟนธรรมชาติเทาที่ทําได กอนขดัแตงซ่ีฟน ใชเข็มกรอรูปทรงกระบอก ทํารองและหลุมฟน 
 9.  ตะขอโลหะหลอ ไมควรดัดแกไข เพราะอาจเกดิการหัก ถาจําเปนตองทําอยางระวงั ปรับแตงได
เพียงเล็กนอย ตะขอลวดใชคมีดัดลวดชนิดปลายกลมดัด เพื่อไมใหเกิดรอยบนผิวโลหะ จากนั้นตรวจตะขอ
ทุกสวนวาแนบผิวฟน 
 10.  สอนการใสและถอดฟนปลอมตามแนวที่ถูกตอง สังเกตและใหคําแนะนําผูปวย ขณะที่ผูปวย
ลองถอดและใสฟนปลอม แนะนําให ถอดฟนกอนนอน ทําความสะอาดดวยแปรงสฟีน และยาสีฟน หรือสบู 
กอนเก็บรักษาโดยแชฟนปลอมไวในน้ํา เมือ่จะใสฟนปลอมจําเปนจะตองแปรงทําความสะอาดฟนปลอมอีก
คร้ัง 
 11.  ผูปวยตองไดรับการเนน ใหกลับมาตรวจ และติดตามผลเปนประจํา คือ 24 ช.ม., 1สัปดาห, 1 
เดือน และทุก 6 เดือน 
ขั้นตอนเชิญอาจารย 

1. รายงานกอนเร่ิมตนใสฟนปลอมใหผูปวย  ควรใหอาจารยตรวจสภาพฟน 
ปลอมกอนใสใหผูปวย 

2. ใหอาจารยตรวจความแนบสนิทของฟนปลอมกับฟนธรรมชาติ และสันเหงือกวาง  
กอนที่จะเริ่มกรอแตงดานสบฟน  โครงโลหะตองแนบสนิท 

3. ใหอาจารยตรวจการสบฟนของฟนธรรมชาติ  และฟนปลอม 
ปญหาที่อาจเกิด  ขอระวัง  และวิธีแกไข 

1. อยาออกแรงกดฟนปลอมเขาปากผูปวย  ตองตรวจเช็คความคอดและกรอแตงออกกอน เพราะ
อาจครูดเนื้อเยือ่เปนแผล 

2. การกรอปรับฐานหรือซ่ีฟนปลอมควรทํานอกปาก และหางผูปวยพอประมาณ  หรืออาจปรับ
พนักเกาอ้ีผูปวยข้ึนนั่ง  ขณะกรออะคริลิก เพื่อหลีกเลี่ยงเศษฝุนผงเขาปากและตาผูปวย 

 
นัดผูปวยคร้ังท่ี 9, 10, 11 

การติดตามผล และปรับแตง (Recheck) คร้ังท่ี 1, 2, 3 
1. การตรวจหารอยกดที่เหงือกวางใช pressure indicator paste หรือ Fit checker silicone 
2. การปรับแตงการสบฟน  โดยใช articulating paper 
3. การตรวจความเรียบของดานขัดมันทั้งหมด 
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การติดตามผูปวยเปนระยะ 

(Recheck and Periodically Recall) 
หลังจากผูปวยใชฟนปลอมไดอยางปกตใินระยะหนึ่งแลว ควรทําการเรยีกตรวจเพื่อประเมินผลของ

ฟนปลอมเปนระยะ (Periodically recall) เชนเดียวกับการประเมินสภาพชองปากทั่วๆ ไป เนื่องจากอาจมี
สภาพชองปากที่เปลี่ยนแปลงไป เชน สันเหงือกยุบ ฟนโยก มีการสูญเสียฟนเพิ่ม ซ่ึงจําเปนจะตองทําการ
แกไขฟนปลอมใหเขากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ เพื่อใหฟนปลอมสามารถใชงานไดดีเชนเดิมและชวย
รักษาสภาพอืน่ๆ ของชองปากใหคงทีใ่หนานที่สุด แตหากเปนการเปลี่ยนแปลงทีไ่มสามารถแกไขบนฟน
ปลอมอันเดิมได เชนการสูญเสียฟนเพิ่มพรอมกันหลายๆ ซ่ี หรือสภาพฟนปลอมถูกใชงานมานานจนสูญเสีย
คุณสมบัติไปแลว ก็อาจจําเปนจะตองพิจารณาทําฟนปลอมใหมซ่ึงทันตแพทยควรจะตองอธิบายใหผูปวย
เขาใจถึงสาเหตุดวย 

  หลังจากการใสฟนปลอมบางสวนถอดไดรวมทั้งสอนวธีิการดูแลรักษาใหแกผูปวยแลวนั้น  
ขั้นตอนที่สําคัญหนึ่งคือ การนัดผูปวยเพื่อประเมินผลหลังการใสฟนในระยะแรก ซ่ึงอาจเกิดปญหาตาง ๆ ได 
เมื่อผูปวยนําไปใชงานคือ การเคี้ยวอาหาร ปญหาระยะแรก ไดแก การกดเจ็บบริเวณสันเหงือกหรือเนื้อเยื่อ
ออน การเจ็บตงึบริเวณฟนหลัก ปญหาจากการถอดใสที่ยากเกินไป หรือการหลุดหลวม กระดก เมือ่อยูใน
สภาพปกตหิรือเคี้ยวอาหาร การเคี้ยวอาหารไมถนัด การสบฟนยังไมไดดุล พูดออกเสียงไมชัด ซึ่งจําเปน
อยางยิ่งที่ทันตแพทยจะตองทําการแกไขฟนปลอมใหแกผูปวยจนกระทั่งสามารถใชงานไดเปนปกติ      การ
ติดตามครั้งแรกควรทําภายใน1-3 วันหลังใสฟนปลอม คร้ังตอไปอาจทิ้งระยะใหนานขึ้นเชน 7 วัน จนผูปวย
หายเจ็บและใชฟนปลอมไดอยางปกต ิ
วัสดุ และเครื่องมือ 

1. เครื่องกรอฟน  พรอมเข็มกรอและหวัขัด สําหรับ อะคริลิกและโลหะ 
2. วัสดุตรวจเช็คการกดเนื้อเยื่อ เชน PIP, Disclosing wax, Silicone Fit-checker, articulating paper 
3. คีมดัดลวด, ดัดลวด 

การทํางานคลนิิก  
1. สอบถามผูปวยถึงปญหาที่เกดิขึ้นหลังนําฟนปลอมไปใชงาน โดย 

1.1 ตรวจสอบสภาพเนื้อเยื่อทั้งหมด ทั้งบริเวณที่ผูปวยบอกวามีปญหา รวมทั้งบริเวณอืน่ๆ ที่
อาจมีปญหาแตผูปวยไมไดสังเกต   

1.2 ตรวจสภาพฟนหลักและฟนที่เกี่ยวของกับฟนปลอม 
1.3 ตรวจสภาพการสบฟนเพื่อยนืยันความสัมพันธระหวางขากรรไกร หากมีความผิดพลาด

หลงเหลืออยูจากขั้นตอนครัง้ที่แลว 
2. รายงานใหอาจารยทราบถึงสภาพที่ตรวจพบ ส่ิงที่คาดวาจะทําการแกไข และวิธีการแกไข เชิญ

อาจารยตรวจสภาพฟนปลอมพรอมปรึกษาใหคําแนะนําเพื่อแกไข 
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3. ทําการแกไขฟนปลอม 
4. รายงานผลการแกไขฟนปลอมและเชิญอาจารยตรวจเช็คความเรียบรอย 

ปญหาที่อาจเกิด  ขอระวัง  และวิธีแกไข 
กดเจ็บบริเวณสันเหงือกหรือเนื้อเยื่อออน  

1. สังเกตตําแหนงรอยแดง รอยกด หรือรอยถลอกของเนื่อเยือ่  
2. ใช PIP ทาบริเวณดานเนื่อเยือ่ของฟนปลอม ใสฟนปลอมลงในปากใหเคี้ยวเลก็นอย สังเกตรอย PIP ที่

หายไป  
3. กรอแกไขบริเวณนั้น  
4. ทําซํ้า จนผูปวยหายเจ็บ  
ขอระวัง อยากรอแกมากหรือบริเวณกวางเกนิไปจนฟนปลอมไมแนบกับเนื้อเยื่อ 

เจ็บตึงบริเวณฟนหลักปญหาจากการถอดใสที่ยากเกินไป อาจกรอแกไขดานในของตะขอ หรือดัดตะขอ
ใหคลายออกเล็กนอย ขอระวัง การดดัตะขอควรทําดวยความระมัดระวงั ใชแรงที่ละนอย เพราะอาจทําให
ตะขอหักได 

หลุดหลวม ตรวจวาเกดิจากสาเหตุใด หากเกิดจากตะขอหลวม ไมมแีรงยึดอาจใชวิธีดัดตะขอชวย 
หากพบวาเกดิจากขอบของสวนฐานฟนปลอม ใหใช PIP ตรวจเช็คบริเวณขอบและกรอแกไข 

เคี้ยวอาหารไมถนัด การสบฟนที่ยังไมสมดลุรูสึกเหมือนมีจุดสูง 
1.   ตรวจหาจดุสูงดวย articulating paper สังเกตรอยที่เปนจุดวงขาวตรงกลาง และความไม 
        สม่ําเสมอของสี 
2.    กรอแกไขการสบฟนใหสม่ําเสมอทั้งใน centric occlusion รวมทั้งตรวจเช็ค eccentric interference     

พูดออกเสียงไมชัด ตรวจดูแกไขฟนปลอมสวนที่อาจมีความหนาเกินความจําเปน หากตรวจไมพบแลว 
อาจตองใหผูปวยใชเวลาในการปรับตัวทาํความคุนเคยกับฟนปลอมโดยอธิบายใหผูปวยทราบและยอมรับ 

ฐานฟนปลอมไมแนบสนิทกบัสันเหงือก หากพบวาฐานฟนปลอมไมแนบสนิทกับสันเหงือก อาจเกิด
จากการกรอแกไขฐานฟนปลอมมากเกินไป ซ่ึงอาจตรวจพบไดจากกดบริเวณฐานฟนปลอมแลวมกีาร
กระดกมาก หรืออาจตรวจจากการใช fit checker ตรวจความหนา เมื่อกดบริเวณโครงสวน rest ทั้งหมดให
เขาที่ ให reline ฐานฟนปลอมในคลินิก 
การฉาบฐาน (Reline) ในคลนิิก 
1.   กรอผิวดานในของฐานฟนปลอมออกบางๆ ใหเปนที่อยูของ acrylicใหมและเกิดพื้นผิวใหม 
        สําหรับเกาะยดึ 
2.   ทาวาสลินที่บริเวณฟนในปากที่ใกลกบัสวนที่จะ reline 
3.   ผสม self cure acrylic หยอดลงบริเวณฐานใหทัว่ กดฟนปลอมลงในชองปากให rest เขาที่  

ทํา muscle molding เล็กนอย และรีบดึงออกจากชองปาก กอนที่ acrylic จะแข็งตวั ตัด แตงสวนเกินออก 
และ นํากลับไปใสในชองปากอีกครั้งใหเขาที่ หลังจากนัน้จึงนําออกมาขัดแตงใหเรียบรอย   
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ขอระวัง  
1.    ควรเช็คการกดฟนปลอมใหเขาที่ขณะทําการ reline การผสม acrylic ที่ขนเกินไป อาจทําใหกดฟนปลอม
เขาที่ไดยาก หากมีขอผิดพลาดดังกลาวควรกรอออกและเริ่มตนทําใหม 
2.    อยาทิ้งให acrylic แข็งตวัในปากโดยไมเอาออกมาตดัแตงกอน เพราะ acrylic จะไหลเขาไปใน undercut 
ใตฟน เมื่อแขง็ตัวจะทําใหไมสามารถดึงออกได ทําใหตองทําการกรอตัดในปากซึ่งอาจเปนอันตรายตอ
ผูปวยมาก Under Occlusion หรือ Un-stable occlusion หากพบวาunder-occlusion หรือไมเสถียร ควร
พิจารณาสงแกไขทางหองปฏิบัติการโดยพิมพปากฟนปลอมในขากรรไกรและฟนคูสบ รวมกับการทํา bite 
registration โดยใชวัสดุบันทึกการสบฟน   เชน Aluwax บันทึกตําแหนงที่ถูกตอง พมิพปากพรอมฟนปลอม
ในขากรรไกร และพิมพคูสบขากรรไกรตรงขาม นําชิ้นหลอที่ไดมาหาความสัมพันธกนัโดยพจิารณาจาก
วัสดุบันทึก  นาํชิ้นหลอบนและลาง ยึดในเครื่องจําลองขากรรไกร  กรอฟนเกาออก เรียงฟนใหม pack 
acrylic และขดัแตง 
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	การติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ 
	กดเจ็บบริเวณสันเหงือกหรือเนื้อเยื่ออ่อน  
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