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ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ 

ความเข้าใจ ข้อผิดพลาด หนทางแก้ไข ก่อนอ่านทบทวนนี ้จ าต้องรู้และเข้าใจรายละเอียด 

๑. บททบทวนฟันปลอมทัง้ปากและฟันปลอมบางส่วนถอดได้ ด ูตอน ๑ และ ๒ ได้ท่ี 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/RemProsthReview1.pdf 

       http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/RemProsthReview2.pdf  

๒. หลกัการ แนวคิดและข้อปฏิบตัิในงานทนัตกรรมประดิษฐ์ 

ดท่ีู http://www.dent.chula.ac.th/download/Prosth/Principles_Concepts_Practices.pdf 

 

ตะขอ 

 ประเด็นควรรู้ ควรเข้าใจ ได้แก่ แนวตะขอ ต าแหน่งปลายตะขอ แรงยดึ การเลือกตะขอ 

ตะขอโอบรอบ 

  

๑. ตะขอโอบรอบมีคณุสมบตัิเรียกว่า pull type ส่วนตะขอแท่งเป็น push type 

๒. ตะขอโอบรอบหรือตะขอแท่งใดๆ ต้องมีแนวตะขอตามแนวอดุมคติ แนวตะขอท่ีต ่าจะ

ส่งผลให้แรงโยกฟันลดลง และโคนตะขอโอบรอบต้องไม่สงูจนเป็นเหตสุบกีดขวาง 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/RemProsthReview1.pdf
http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/RemProsthReview2.pdf
http://www.dent.chula.ac.th/download/Prosth/Principles_Concepts_Practices.pdf
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๓. ปลายตะขอเกาะยดึต้องให้แรงยดึพอเพียง และต้องอยู่ในพืน้ท่ีคอดด้วยปริมาณก าหนด 

๔. ลกัษณะแอ่งบนผิวเคลือบฟันท่ีกรอเตรียมเพิม่ปริมาณความคอดควรมีลกัษณะโค้งตาม

แนวปลายตะขอ มีลกัษณะรูปไต ไม่มีมมุคมใดๆ หมายเหต ุลกัษณะดงัภาพประกอบยงั

ควรปรับปรุงแก้ไข 

  
๕. ปลายตะขอโอบรอบควรอยู่ในพืน้ท่ีซอกฟัน ด้วยเหตผุลประสิทธิภาพแรงยดึ และไม่

ระคายลิน้ 

๖. หากมีฟันหลกัสองซีกขากรรไกร แรงยดึชิน้ฟันปลอมซีกซ้ายและขวาควรมีค่าเท่าๆ กนั 

๗. เส้นส ารวจใดๆ ท่ีปรากฏ และเป็นปฏิปักษ์ต่อแนวตะขอในอดุมคติต้องถกูกรอปรับ 

  
๘. ฟันแท้กรามน้อยและกรามใหญ่ขากรรไกรล่างมีธรรมชาติล้มเอียงเข้าด้านลิน้และเอียง

มากขึน้เม่ืออยู่ลกึเข้าใกล้ช่องคอ ดงันัน้ปลายตะขอเกาะยดึควรอยู่ด้านลิน้ และมกัให้

ประสิทธิภาพดีกว่าด้านแก้ม 

๙. ฟันแท้กรามน้อยและกรามใหญ่ขากรรไกรบนมีธรรมชาติล้มเอียงเข้าด้านแก้มและเอียง

มากขึน้เม่ืออยู่ลกึเข้าใกล้ช่องคอ ดงันัน้ปลายตะขอเกาะยดึควรอยู่ด้านแก้ม ธรรมชาตินี ้

เป็นไปตามลกัษณะทฤษฎีทรงกลมมอนสนั (Monson sphere) 
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๑๐. หลีกเล่ียงการใช้จ านวนตะขอและส่วนพกัอย่างฟุ่ มเฟือย จ านวนโครงสร้างควรมี

เท่าท่ีจ าเป็นหรือน้อยท่ีสดุท่ีคงประสิทธิภาพใช้งานฟันปลอมได้ 

 แสดงการใช้ตะขอและส่วนพกัมากเกินจ าเป็น 

๑๑. ไม่สมควรใช้ตะขอคู่ผ่านซอกฟัน (double embrasure) กบักรามน้อย เพราะ

เป็นปฏิปักษ์ต่อความงาม การไม่กรอเตรียมฟันด้วยเหตท่ีุคู่สบตรงข้ามเป็นซ่ีฟันปลอม

ถอดได้ถือเป็นข้อบกพร่อง เพราะเป็นเหตใุห้ระนาบสบผิดปกติ จงหลีกเล่ียงการใช้ตะขอ

คู่เช่นนี ้ควรเลือกใช้ตะขอผ่านซอกฟันธรรมดา (embrasure clasp) หรือตะขอโอบรอบ

ท่ีฟันกรามใหญ่ซี่สดุท้ายท่ีมีปลายตะขอจบัพืน้ท่ีคอดด้านใกล้กลาง (reverse 

approach circumferential clasp) จะเหมาะสมกว่า 

  
ภาพซ้าย แสดง double embrasure clasp ท่ีใช้ผิดท่ี และไม่เตรียมฟันให้เหมาะสม 

ภาพขวา ซีกซ้ายขากรรไกรล่างใช้ตะขอ Reverse approach circumferential 
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๑๒. ส่วนผ่านซอกฟันของตะขอคู่ซอกฟัน ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนพกัด้านบดเคีย้ว 

  
๑๓. ตะขอวงแหวนไม่ควรมีส่วนพกัสองต าแหน่ง ส่วนพกัควรประชิดกบัช่องว่างหรือ

เหงือกว่างท่ีใส่ฟัน 

๑๔. ตะขอวงแหวนฟันกรามล่างต้องแข็งแรง หากส่วนต้นตะขอไม่มีก้านค า้ (strut) 

ตะขอมกัหกัเสียหาย หากไม่มีก้านค า้โคนตะขอต้องกว้างและหนากว่าปกติ 

๑๕. หลีกเล่ียงการใช้ตะขอคู่ผ่านซอกฟันและใช้ตะขอวงแหวน หากใช้รูปแบบตะขอ

อ่ืนทดแทนได้ 

ตะขอแท่ง 

   

   

๑. ตะขอแท่งมีลกัษณะต้านการหลดุฟันปลอมลกัษณะดนั push type และให้แรงยดึสงู

กว่าตะขอโอบรอบ 

๒. ค่ามมุผายประชิด angle of convergence มีอิทธิพลต่อแรงยดึ หากค่ามมุน้อยแรงต้าน

การหลดุจะน้อยเช่นกนั 
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แสดงมมุผายประชิดท่ีไม่เท่ากนั แม้ปริมาณความคอดเท่ากนั (AB = A’B’) 

๓. อิทธิพลของค่ามมุผายประชิดต่อแรงยดึนี ้ประยกุต์ได้กบัตะขอโอบรอบเช่นกนั 

๔. หากต้องการความงาม คือไม่ต้องการให้เห็นตะขอแท่ง การหลบแนวตะขอไปทางไกล

กลางเป็นประโยชน์ แต่ถ้าส่วนนัน้เป็นส่วนท้ายย่ืน ต้องค านงึถึงการโอบรอบของหน่วย

ยดึหลกั (direct retainer) ด้วย ลกัษณะโอบรอบตะขอต้องมีค่ามากกว่า180  องศา 

มิฉะนัน้หน่วยยดึจะไร้ประสิทธิภาพต่อการต้านการเคลื่อนห่างออกจากฟันหลกั 

การเว้นช่องว่างทางสรีระ (physiologic relief) 

๑. ประยกุต์ใช้กบัหน่วยยดึฟันหลกัท่ีประสงค์ลดแรงงดัดนัฟันหลกั ตวัอย่างชดุตะขอ 

เช่น RPI, RPA, ตะขอร่วม ลวดกบัโลหะหล่อ (combination clasp) ทัง้หมดเหมาะ

กบัลกัษณะฟันปลอมประเภทท้ายย่ืน (distal extension) 

๒. จ าเป็นต้องมีระนาบน า โดยอดุมคติระนาบน าสงู 3 มม. สมัผสัจากแผ่นประกบัด้าน

ประชิด (proximal plate) สมัผสัท่ีส่วนล่าง 1 มม. ของระนาบนัน้ 

  

๓. RPI, RPA เหมาะกบัซี่กรามน้อยของขากรรไกรล่างมากกว่าขากรรไกรบน 

๔. สามารถทดสอบอิสระการขยบัส่วนท้ายย่ืนได้ แม้จะมีถาดพมิพ์ปากยดึกบัส่วนโครง

ยดึฟันปลอม (ถาดพมิพ์เหงือกว่างต้องมีระยะห่างจากผิวเหงือก คือลกัษณะเป็น 

space tray) 
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๕. แอ่งพกัของ RPI, RPA ควรเป็นแอ่งโค้งคร่ึงทรงกลม เอือ้ต่อการเป็นจดุหมนุและ

ขยบัหมนุได้จริงเม่ือมีแรงกระท าท่ีส่วนท้ายย่ืน 

                    
๖. หน่วยยดึรอง (indirect retainer) ท่ีอาจมี และอยู่หน้าต่อหน่วยยดึหลกั (direct 

retainer) นัน้ ต้องเป็นอิสระไม่มีส่วนใดพาดทบัซี่ข้างเคียง ท่ีอาจต้านการขยบัหมนุ 

  

หน่วยยดึรอง หรือหน่วยยดึทางอ้อม indirect retainer 

๑. หน่วยยดึรองท่ีประกอบด้วยแอ่งพกัและส่วนโยงย่อย (minor connector) ท่ีนิยมใช้กบั

กรามน้อย และมกัใช้ประกอบกบัชดุตะขอ RPI ส่วนสมัผสัทางดิ่งท่ีเกิดกบัซี่ฟันจากก้าน

แท่งโยงย่อยให้ประโยชน์หลายประการคือ ให้แรงต้านการหมนุชิน้ฟันปลอม ให้แนว

ระนาบน า เสริมประสิทธิภาพต้านการหลดุฟันปลอม 

  

๒. ภาพบนซ้าย แสดงพืน้ท่ีกรอเตรียมระนาบน าส่วนก้านเช่ือม ส าหรับ RPI, RPA 

๓. หน่วยยดึรองดงัภาพบนขวา เป็นต าแหน่งท่ีไม่ได้ประโยชน์ ต าแหน่งดีกว่าคือควรประชิด

ฟันหลกัของส่วนท้ายย่ืน พยงุรับฟันหลกัด้านท้ายย่ืนและช่วยต้านการหมนุฟันปลอม 
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๔. หากส่วนเช่ือมใหญ่ขากรรไกรล่างมีความยาวมาก การมีหน่วยยดึรองมีประโยชน์ดงันี ้

คือป้องกนัการกดเหงือกหากท้ายฟันปลอมกระดกยกจากเหงือกว่าง และเสริมแรงยดึ

ฟันปลอมโดยรวมหากมีระนาบน าท่ีก้านแท่งโยงย่อย 

 ให้ทบทวนประโยชน์ 4 ประการของหน่วยยดึรอง 

แรงยดึ 

๑. แรงยดึฟันปลอมท่ีต้องการ มีค่า 400-1,200 กรัม 

๒. หากกรอปรับหรือเพิม่มวลต่อผิวฟันหลกั (เช่น เติมพอกผิวด้วยวสัดคุอมโพสิต) 

เพ่ือให้เกิดแรงยดึและได้แนวตะขอตามอดุมคติ มีผลเสียไม่คุ้มกบัปัญหาเสียวฟัน 

(หากกรอปรับปริมาณมาก) หรือขาดความมัน่คงยืนยาวของงานบรูณะท่ีสร้าง ทนัต

แพทย์อาจเปล่ียนแบบตะขอ เลือกฟันหลกัอ่ืน หรือเลือกวิธีการบรูณะท่ีเหมาะสม 

๓. ปลายตะขอเกาะยดึมีได้ท่ีฟันหลกัซี่เดียวกนัทัง้ด้านแก้มและด้านลิน้ 

๔. ระนาบน าท่ีถกูกรอสร้างหรือมีโดยธรรมชาติท่ีดีพร้อม และกระจายต าแหน่งช่วย

เสริมแรงยดึ และความเสถียรฟันปลอม 

ส่วนพัก (rests) แอ่งพัก (rest seats) 

  ประเด็น ควรรู้ ควรเข้าใจ ได้แก่ ต าแหน่ง จ านวน ขนาด ลกัษณะ และปริมาณการรับ

แรง 

๑. ส่วนพกัควรอยู่ประชิดกบัช่องว่างท่ีจะใส่ฟัน เว้นแต่ต้องการการขยบัอิสระ (ดเูร่ือง เว้น

ช่องว่างทางสรีระ) 

๒. ควรสร้างหรือเลือกวางต าแหน่งส่วนพกัประชิดกบัช่องว่างท่ีจะใส่ฟัน เพ่ือประโยชน์

ป้องกนัการอดัติดจากเศษอาหารเส้นใย 
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๓. แอ่งพกัใดๆ ท่ีถกูกรอเตรียมต้องมีผิวเรียบเป็นมนั ลดการเกาะคราบจลุินทรีย์ และลด

โอกาสเกิดฟันผ ุแนะน าใช้ เข็มกรอขดัเรียบ (finishing carbide burs) ใบตดัละเอียด 

   

๔. หากสนัขอบซี่ฟันหลกัเป็นพืน้ท่ีสมัผสัส าคญั และหากแน่ใจว่าส่วนโคนตะขอสามารถ

รองรับแรงกดั คือมีส่วนเหนือเส้นส ารวจและมีส่วนต้านจากโคนตะขอด้านตรงข้าม อาจ

ละเว้นไม่ท าแอ่งพกัได้ ด ูhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8195997 

 
๕. การไม่กรอแอ่งพกับนสนัขอบซี่ฟันหลกัเป็นประโยชน์เชิงอนรัุกษ์มวลของซี่ฟันและพืน้ท่ี

สมัผสัสบ ลกัษณะเช่นนีเ้หมาะกบัแบบฟันปลอมท่ีหน่วยยดึหรือตะขอนัน้ไม่ใช่พืน้ท่ีรับ

แรงบดเคีย้ว ดนูยัทางคลินิก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8195997 

๖. ตะขอคู่ผ่านซอกฟัน embrasure clasp ไม่จ าเป็นต้องกรอแอ่งพกั เพราะส่วนพาดผ่าน

ซอกฟัน common body มีสมัผสัต้านการเคลื่อนทางดิ่ง 

   
๗. แอ่งพกัฟันเขีย้วชนิด cingulum rest อาจใช้กบัฟันเขีย้วขากรรไกรล่างหากท าครอบ 

หากไม่ท าครอบและต้องการพยงุรับประสิทธิภาพให้ใช้แอ่งพกัปลายฟัน 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8195997
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8195997
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ลักษณะแบบโครงสร้าง 

๑. เม่ือมีช่องว่างไร้ฟันใดท่ีจะใส่ซี่ฟันปลอม มีฟันหลกัอยู่หน้าและหลงัต่อช่องว่างนัน้ 
ส่วนพกัควรประชิดกบัเหงือกว่าง เว้นแต่ถกูจ ากดัจากสภาวะสบฟัน 

๒. อาจเลือกวางแอ่งพกัท่ี lingual groove ของกรามใหญ่ล่างหากมีข้อจ ากดัจาก
สภาวะสบฟันแน่นท่ีสนัขอบ (marginal ridge) ท่ีประชิดเหงือกว่าง 

๓. โครงสร้างท่ีดีของฟันปลอมบางส่วนถอดได้ควรคลมุทาบทบัโครงสร้างช่องปากน้อย
ท่ีสดุ เว้นแต่พืน้ท่ีฐานท่ีรองรับแรงบดเคีย้วและเป็นส่วนขยายฐาน 

๔. ข้อมลูเพ่ือทบทวนหลกัการออกแบบท่ีมีประโยชน์ ด ู
http://removpros.dentistry.dal.ca/RemovSite/Manuals_files/RPD%20Manual
%2011.pdf 

ระนาบสบฟัน 

 ประเด็น ควรรู้ ควรเข้าใจ ได้แก่ การคืนลกัษณะปกติดงัธรรมชาติ การบรูณะฟันสกึ

จ านวนมากซี ่ด ูค่าสมัพนัธ์มมุระนาบสบท่ีท ากบัระนาบแฟร้งก์ฟอร์ต 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Script12Min_Balkwill_Feb2009.pdf  

ควรเลียนแบบธรรมชาติ โค้งของสปี โค้งมอนสนั ทรงกลมมอนสนั 

รูปแบบการสบฟัน หรือสัมพันธ์ลักษณะสบ 

 ประเด็น ควรรู้ ควรเข้าใจ ได้แก่ เม่ือใดจงึใช้การสบลกัษณะเขีย้วปกป้อง และสบเป็น

กลุ่ม ปริมาณสบเหล่ือมดิ่งเม่ือฟันหลงัสกึมาก เม่ือขาดคู่สบส าคญัในฟันหลงัท่ีรักษามิติดิ่ง 

ปริมาณสบเหล่ือมระนาบ 

http://removpros.dentistry.dal.ca/RemovSite/Manuals_files/RPD%20Manual%2011.pdf
http://removpros.dentistry.dal.ca/RemovSite/Manuals_files/RPD%20Manual%2011.pdf
http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Script12Min_Balkwill_Feb2009.pdf
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ลักษณะสัมพันธ์สบฟัน 

 ต่อข้อสมมตุิฐานว่าเม่ือฟันแท้ปรากฏในช่องปากในช่วงวยัรุ่น มีสมัพนัธ์สบฟันลกัษณะ

ปกป้องด้วยเขีย้ว (cuspid protection, cuspid disclusion) มากกว่าสมัพนัธ์ท างานเป็นกลุ่ม 

(group function) เม่ืออายมุากขึน้และเม่ือใช้งานฟันแท้จะสกึ (หากเป็นอตัราปกต)ิ สมัพนัธ์สบ

ฟันจะมีลกัษณะ สมัพนัธ์ท างานเป็นกลุ่มมากขึน้ ดงันัน้กรณีคลินิกท่ีไม่มีลกัษณะสมัพนัธ์สบ

ฟันเป็นเคร่ืองบ่งชีแ้ละเม่ือมีการจดัสร้างสมัพนัธ์สบฟันด้วยซี่ฟันปลอม การเลือกสมัพนัธ์

ท างานเป็นกลุ่มดมีูเหตผุลดีเม่ือผู้ ป่วยมีอายรุาว 40 ปีหรือมากกว่า 

 กรณีมีเคร่ืองบ่งชีด้้วยลกัษณะสมัพนัธ์สบฟันด้วยฟันธรรมชาติท่ีเหลือเป็นเคร่ืองก าหนด

และเป็นฟันธรรมชาติท่ีไม่ถกูรุกรานด้วยโรคปริทนัต์ท่ีท าให้ต าแหน่งซี่ฟันเคลื่อนไปจากเดิม

อย่างมีนยั ให้สร้างลกัษณะสมัพนัธ์สบฟันตามลกัษณะเดิมท่ีปรากฏ 

 Angle class 1, normal lip length เม่ือใส่ฟันหน้าบน สมัพนัธ์สบฟันเม่ือเคล่ือนย่ืน

ขากรรไกรควรคงค่าปกตด้ิวยเหตผุล 2 ประการ คือ ๑.ด้านการออกเสียง (ปลายตดัฟันบน

สมัผสัแผ่วเบากบัรอยต่อเปียกและแห้งของริมฝีปากล่าง)  ๒.ความงามท่ีปรากฏเห็น (กรณีริม

ฝีปากเหล่ือมปิดซี่ฟันอย่างปกติ (normal lip length) ควรเห็นซี่ฟันเม่ือยิม้ 2/3 ของซีฟั่น) ให้

พจิารณาสร้างเส้นรอยยิม้ (smile line) โค้งตามแนวริมฝีปากล่างด้วยสมัผสัเป็นแถวจากปลาย

ตดัฟันหน้าบน 

 Angle class 2 เม่ือสบเหล่ือมดิ่งมีค่ามาก หรือปลายฟันหน้าล่างสบลกึ (deep bite) ให้

พจิารณาระยะห่างปลายฟันหน้าล่างต่อผิวเหงือกด้านเพดานอย่างระวงั ด้วยเนือ้ท่ีท่ีน้อย บาง

โอกาสอาจต้องกรอปรับปลายฟันหน้าล่าง ควรพจิารณาแนวโน้มท่ีซี่ฟันแท้ย่ืนยาวช่วงท่ียงัไม่ได้

ใส่ฟัน 

 Angle class 3 มีรูปแบบเคลื่อนเคียวท่ีจ ากดัวิถีมากกว่าสองแบบแรก 

ด ูhttp://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Physiologic%20Occlusion%20and%20Articulators.pdf 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Physiologic%20Occlusion%20and%20Articulators.pdf
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ความงาม 

ประเด็น ควรรู้ ควรเข้าใจ ได้แก่ สีส่วนฐาน การแต่งสีส่วนฐานเฉพาะบคุคล ลกัษณะผิว

พืน้ของเหงือกปลอม ปริมาณทดแทนส่วนยบุของเหงือก ส่วนคอดเหงือก ความหนาฐานและ

ลกัษณะท่ีต่างกนั ความยาวซี่ฟันท่ีเลือกใช้ แนวขอบเหงือกซี่ฟันปลอม สดัส่วนทองค า 

(1:1.618) เส้นรอยยิม้ และสมัพนัธ์เชิงตวัเลข Fibonacci number 

  

ความแนบส่วนฐาน 

 ประเด็นควรรู้ ควรเข้าใจ ได้แก่ ส่วนท้ายย่ืน การตรวจสอบความแนบ การเว้นช่องว่างใต้

ถาดพมิพ์ การเว้นช่องว่างใต้ฐานฟันปลอมเหตคุวามหยุ่นผิวเหงือกแตกต่าง การปรับสภาพเย่ือ

อ่อน การฉาบฐานด้วยวสัดตุ่างชนิด 

๑. ตรวจสอบความแนบ แนะน าใช้วสัดอุิลาสโตเมอร์ แม้ราคาจะสงูกว่าวสัดอ่ืุน เช่น Fit-

Checker, Fit-Checker ด้วยเหตผุลท่ีวสัดไุม่ตดิเลอะเข็มกรอ และฐานฟันปลอม ดคู า

สอนจาก Advanced Removable Partial Dentures. Brudvik J  

๒. ส่วนบนสดุสนัเหงือกว่างขากรรไกรล่างมกัต้องกรอเว้นช่องว่างอีกเล็กน้อย ด้วยเหตผุลท่ี

ลกัษณะความหยุ่นตวัและความหนาเย่ืออ่อนต่างจากพืน้ท่ีรองรับแรงหลกั (primary 

bearing area) 

ซ้าย Fit_Checker ขวา Pressure Indicator Paste  
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๓. กรณีมีฟันปลอมใช้และก่อนขัน้ตอนพมิพ์เหงือกว่าง หากต้องการคณุภาพรอยพมิพ์

เหงือกว่างท่ีดี จ าเป็นต้องฉาบฐานด้วยวสัดนุุ่มหรืองดใช้ฟันปลอมชดุปัจจบุนัหลายวนั 

ก่อนพมิพ์ด้วยข้อสนันิษฐานประกอบเหตผุลว่าเหงือกว่างเปล่ียนรูปจากการใช้ฟัน

ปลอมนัน้ 

   
๔. การฉาบฐานท่ีฐานโลหะอย่างชัว่คราวอาจท าได้ แต่ควรสร้างลกัษณะการยดึเชิงกล

เพิม่เติมกบัฐานโลหะ เช่นการบากร่อง เจาะรู ฯลฯ 

Coe-Comfort tissue conditioner   

๕. วสัดฉุาบฐานชนิดแข็ง polyethyl methacrylate มีประโยชน์ จ าต้องเรียนรู้และมีทกัษะ

ใช้งาน 

Tokuyama   

๖. เพ่ือควบคมุแรงกระท าต่อเย่ืออ่อนโดยความหนืดท่ีก าหนดจากวสัดพุมิพ์ ถาดพมิพ์ปาก

เหงือกว่างส่วนท้ายย่ืนต้องไม่สมัผสัเหงือกว่าง นัน่คือเว้นระยะห่างใต้ฐานประมาณ

ความหนาขีผ้ึง้สีชมพหูนึง่แผ่น ทางเลือกอ่ืนคือ selective pressure technique 
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ดเูร่ือง A comparative Study of Impression Procedures for Distal Extension… 

http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=2374&Type=FREE&

TYP=TOP&IN=_eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=196&isPDF=YES 

๗. แนะน าวิธีพมิพ์โดยพยายามสร้างขนาดและความหนาถาดพมิพ์เท่ากบัฐานจริง ทัง้นี ้

ต้องอาศยัการสงัเกตรอยพบัพืน้ช่องปากส่วนท่ีรอยต่อท่ีขยบัได้และไม่ขยบั 

๘. เม่ือพมิพ์ด้วยวสัดอุิลาสโตเมอร์ใดๆ จงัหวะเวลาหลงัผสมท่ีให้ความหนืดวสัดพุมิพ์ท่ี

ต้องการเป็นปัจจยัส าคญัยิ่ง 

๙. หลงัตดัเล็มส่วนเกินวสัดพุมิพ์ท่ีเกิน หากท าสนับนัทกึด้วยขีผ้ึง้สีชมพคูวรใช้ขีผ้ึง้เหนียว

ทารองพืน้ท่ีผิวถาดพมิพ์ เพ่ือแรงยดึท่ีมัน่คง 

๑๐. หลงับนัทกึสมัพนัธ์ขากรรไกรด้วยสมัผสักดัท่ีไม่ท าให้ส่วนฐานถาดพมิพ์ยบุยวบ

เข้าหาเหงือกว่าง สมควรเลือก “วิธีพมิพ์ทบั” (over-impression) ด้วยอลัจิเนต 

  
๑๑. ให้ท าพืน้ท่ีระนาบ (land area) ด้านลิน้ด้วยอลัจิเนต และตดัแต่งพืน้ท่ีระนาบอ่ืน

โดยรอบ จากนัน้จงึท ากล่อง (boxing) ด้วยกระดาษแข็งหรือขีผ้ึง้อย่างเหมาะสมก่อนเท

ปนูยิบซัม่ชัน้ท่ี 3 (dental stone class 3) วิธีนีล้ดเวลาและจ านวนนดั 

๑๒. ต้องระวงัไม่ให้ชิน้โครงสร้างโลหะท่ีมีรอยพมิพ์เหงือกว่างขยบัจากอลัจิเนตก่อน

หรือระหว่างเทแบบ มีกลเม็ดเพิม่แรงยดึหลายอย่างดงับรรยายในชัน้เรียน 

๑๓. วิธีเล่ือยตดัชิน้หล่อส่วนเหงือกว่างแยกส่วนตามต าราทัว่ไป ถือว่าเป็นวิธีเก่าท่ีใช้

เวลาและแรงงานมาก 

๑๔. สงัเกตส่วนโลหะท่ีเรียกว่า tissue stop ท่ีปรากฏแนบเหงือกว่างว่า เป็นเคร่ืองชี ้

ว่า โครงโลหะเคล่ือนลงเข้าท่ีแล้ว วสัดพุมิพ์ rubber base ให้การสงัเกตยากกว่า 

http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=2374&Type=FREE&TYP=TOP&IN=_eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=196&isPDF=YES
http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=2374&Type=FREE&TYP=TOP&IN=_eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=196&isPDF=YES
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กระบวนการ วิธีการ 

 ประเด็น ควรรู้ ควรเข้าใจ ได้แก่ เทคนิคกรอเตรียมฟัน เข็มกรอมาตรฐาน ความเรียบผิว 

การพมิพ์ส่วนท้ายย่ืน พมิพ์ซ้อนทบัโครงและสร้างชิน้หล่อท างาน วิธีตรวจกรอแก้ไขความแนบ

ฐาน วิธีตรวจกรอแก้ไขสมัผสัสบฟัน การน าชิน้หล่อกลบัยดึทางห้องปฏิบตักิาร การน าชิน้หล่อ

กลบัยดึทางคลินิก 

เข็มกรอ 

   

 เม่ือกรอปรับทรงฟันด้วยเข็มกรอกากเพชรแล้ว จ าเป็นต้องท าให้ผิวเคลือบฟันหรือวสัดุ

อดุใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเตรียมฟัน “เรียบอย่างสมบรูณ์” ด้วยเหตผุลลดการเกาะติดคราบ

จลุินทรีย์ เข็มกรอคาร์ไบด์ใบตดัละเอียดชนิดก้านคาดสีแดง เหมาะกบัการกรอปรับอะคริลิก

และผิวโลหะ เข็มกรอขดัอะคริลิกขนาดใหญ่มีประโยชน์มากเพ่ือท าให้ผิวสมัผสัเรียบและล่ืน 

เม่ือเพื่มมิตดิิ่ง หรือบูรณะมิตดิิ่งสบฟัน 

๑. ดบูนัทกึช่วยจ า เกณฑ์ 6 ประการเม่ือบรูณะมิติดิ่งจาก “หลกัการ แนวคิด ข้อปฏิบตัิ...” 

๒. ควรบนัทกึสมัพนัธ์ขากรรไกรท่ีมิติดิ่งท่ีคาดคะเน 

๓. ให้ยดึตรึงชิน้หล่อ และเรียงฟันวินิจฉยั (diagnostic tooth set-up) รวมทัง้ตกแต่งขีผ้ึง้

ส่วนบดเคีย้ววินิจฉยั (diagnostic wax-up) เพ่ือประเมิน วินิจฉยั และใช้เป็นแนว
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ทางการท างาน รวมทัง้จะใช้ประโยชน์เพ่ือท างานฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิกเป็นงาน

บรูณะเฉพาะกาล 

  

๔. หากใส่ฟันมากซี่ ให้วางแผนท าดชันีเพ่ือน าชิน้หล่อกลบัเข้ายดึใหม่หลงัอดัอะคริลิก 

๕. การเปล่ียนแปลงมิติดิ่ง การประเมินมิติดิ่ง ดท่ีูหน้า ๒๑ “หลกัการ แนวคิด ...” 

๖. ควรใช้วิธีการอย่างน้อย ๒ วิธี เม่ือประเมิน 

๗. ความงามเป็นปัจจยัส าคญั 

๘. วิธีและความแม่นย าเม่ือหาสมัพนัธ์ขากรรไกร ณ ต าแหน่ง centric relation หรือ

สมัพนัธ์ในศนูย์ เป็นสิ่งส าคญัยิ่งยวด 

    

๙. Lucia Jig, Intra-Gothic arch tracer, Extra-Gothic arch tracer เป็นอปุกรณ์หรือ

เคร่ืองมือ และเป็นเทคนิควิธีท่ีให้ความแม่นย าเป็นท่ียอมรับ การประยกุต์วิธีการใดใช้

กบังานฟันปลอมบางส่วนถอดได้ต้องเลือกให้เหมาะกบัภาวะท่ีเป็นอยู่ 

  ด ู

http://leeannbrady.com/occlusion-tmd/video-fabricating-a-lucia-

jig/attachment/anerior-deprogrammer-trimmed-web 

http://leeannbrady.com/occlusion-tmd/video-fabricating-a-lucia-jig/attachment/anerior-deprogrammer-trimmed-web
http://leeannbrady.com/occlusion-tmd/video-fabricating-a-lucia-jig/attachment/anerior-deprogrammer-trimmed-web


3207-921 Adv Rem Part in Complicated Case Vichet Chindavanig 

16 
 

      

 
ด ูhttp://www.condylator.com/intraoral-registration.html 

๑๐. Chew-in record หรือบนัทกึรอยเคีย้ว (สร้างรอยเคลื่อนเคีย้วบนผิวขีผ้ึง้) เป็นวิธี

หนึง่ ท่ีใช้หาต าแหน่งสมัพนัธ์ในศนูย์และใช้ปรับค่ามมุต่างๆ ของเคร่ืองจ าลองขากรรไกร 

   

ซ้าย ฐานบนัทกึและสนับนัทกึขีผ้ึง้ท่ีมีแท่งหมดุโลหะฝัง บนแผ่นฐานของขากรรไกรบน ใช้สร้าง
รอยบนัทกึเคีย้วท่ีส่วนบนของสนั-บนัทกึของขากรรไกรล่าง ในพืน้ท่ีวงกลม จากนัน้จงึปรับค่า
มมุควรรู้ ควรเข้าใจ ของเคร่ืองจ าลองขากรรไกรให้เข้ากบัรอยบนัทกึนี ้
ขวา แสดงรูปเค้าลกัษณะการเคล่ือนขากรรไกรบริเวณสบฟันในศนูย์และสบสมัพนัธ์ในศนูย์ 
เป็นลกัษณะภาพเชิงสามมิติ (เปอร์สเปกตีฟ) มมุมองแนวด้านข้างและด้านหน้า 
กระบวนคิดแผนท างาน 

 ควรเขียนแผนแยกเป็นแถวดิ่ง (นดัครัง้ท่ี.. งานคลินิก งานปฏิบตัิการและการเตรียม

อปุกรณ์) ส่วนแถวนอนคือ แยกนดั หากให้รายละเอียดขัน้ตอนอย่างครบถ้วนจะสะดวกต่อการ

ท างาน ควรรวมรายละเอียดเร่ืองนดัแบ่งช าระค่าบริการวิชาชีพตามปริมาณงานด้วย 

http://www.condylator.com/intraoral-registration.html
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ตรวจและวางแผน 

 นอกจากอวยัวะช่องปากแล้วต้องรวมถึงการตรวจอวยัวะอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการบดเคีย้วนอก

ช่องปากด้วย 

  

ด ูhttp://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/RPD3lectureNote.pdf 

การส่ือสาร และประสทิธิผลเม่ือท างานร่วมกับช่างทนัตกรรม 

 ใบสัง่งานห้องปฏิบตัิการควรประกอบค าบรรยายและภาพเขียนท่ีชดัเจน การเขียนแบบ

บนชิน้หล่อเป็นวิธีส่ือสารส าคญั ควรตรวจงานโครงขีผ้ึง้ เรียงฟัน ปัจบุนัมีพฒันาการใช้

เทคโนโลยีดิจิตลัประกอบการส่ือสาร 

การใช้เคร่ืองจ าลองขากรรไกรและคันโค้งใบหน้า 

 ประเด็นควรรู้ ควรเข้าใจ คือ คณุสมบตัิเคร่ืองกล วธีิบนัทกึต าแหน่งขากรรไกร ตัง้ค่ามมุ

ชนัคอนดายล์และมมุเบนเนตต์ ตัง้ค่ามมุชนัจานน าด้านหน้า 

๑. Arcon articulator ให้วิถีจ าลองการเคล่ือนขากรรไกรดีกว่า Non-arcon 

๒. Immediate side-shift มีความส าคญัเม่ือท างานทนัตกรรมประดิษฐ์ประเภทติดแน่น 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/RPD3lectureNote.pdf
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๓. Condylar insert เพ่ือจ าลองความโค้ง Posterior eminence มีใช้เฉพาะเคร่ืองจ าลอง

ขากรรไกรบางรุ่น เช่น Sam 2, Sam 3 

๔. Arcon articulator ใช้ lateral check bite ตัง้ค่ามมุคอนดายล์ 

๕. Non-arcon articulator ใช้ protrusive check bite ตัง้ค่ามมุคอนดายล์ 

๖. Incisal table ท่ีตัง้ค่ามมุ มีประโยชน์ร่วม เพ่ือป้องกนัการสกึเสียหายของชิน้หล่อท าให้

สมัพนัธ์และมมุวิถีเคล่ือนขากรรไกรเปล่ียนไป 

๗. Custom incisal table เหมาะกบังานบรูณะด้านบดเคีย้วทัง้ปาก 

๘. ตัง้ค่า Custom incisal table จากสมัพนัธ์สบฟันงานบรูณะชัว่คราวหรืองานทนัตกรรม

ประดิษฐ์เฉพาะกาลท่ีพสิจูน์ใช้งานแล้วระยะหนึง่ ท่ีไม่ก่อปัญหาต่อระบบบดเคีย้ว 

  
๙. Self-cured acrylic เป็นวสัดท่ีุเหมาะกบัการสร้าง Custom incisal table 

๑๐. หากไม่ใช้คนัโค้งใบหน้า การใช้ค่าเฉลี่ยต าแหน่งชิน้หล่อขากรรไกรบน ต้อง

ค านงึถึง ค่ามมุระนาบสบฟันกบัระนาบแฟร้งก์ฟอร์ต และ ค่ามมุ บลัค์วิล (Balkwill 

angle) จงึจะให้ต าแหน่งยดึและระนาบสบฟันเข้าเกณฑ์เฉล่ีย 

๑๑. ค่าเฉลี่ยมมุบลัค์วิล ท่ีผู้ผลิตเคร่ืองกลให้ไว้ มีค่า 25 องศา 

๑๒. ค่ามมุระนาบสบฟันต่อระนาบแฟร้งก์ฟอร์ต มีค่าเฉล่ีย 10 องศา ด ู 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Script12Min_Balkwill_Feb2009.pdf 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Copy%20of%2020Feb_0850_AM-O-

22-Chindavanig%20V.pdf 

http://www.dentalnews.com/backend/uploads/pdf/01_v1_2.pdf 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Script12Min_Balkwill_Feb2009.pdf
http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Copy%20of%2020Feb_0850_AM-O-22-Chindavanig%20V.pdf
http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Copy%20of%2020Feb_0850_AM-O-22-Chindavanig%20V.pdf
http://www.dentalnews.com/backend/uploads/pdf/01_v1_2.pdf
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๑๓. เคร่ืองจ าลองขากรรไกรทัง้ล าดบัชัน้ท่ี 2 และ 3 หลายรุ่น มีหมดุรูปเข็ม ใช้ชี ้

ต าแหน่งกึ่งกลางรอยประชิดฟันหน้าล่าง 

๑๔. ค่าของขนาดสามเหล่ียม บอนวิลล์ มีประโยชน์เม่ือใช้ประเมินค่าความแม่นย า

การวางต าแหน่งชิน้หล่อ เม่ือไม่ใช้หมดุรูปเข็ม 

   

    

“การศกึษาระดบัสงูใช้ความอตุสาหะ ใช้เวลามาก และมีค่าใช้จ่ายแพง แต่ความไม่รู้และละเลย

ต่อหลกัวิชาจะก่อความเสียหาย และเสียเวลาอนัมีค่ามากกว่าท่ีคาดคดิ”            วิเชฏฐ์ จินดาวณิค 

"A master can tell you what he expects of you. A teacher, though, awakens your own 

expectations." 

- Patricia Neal 


