คานา
การปฏิบัติงานในวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว เป็นสิ่งที่นักศึกษาทันตแพทย์ควรให้ความสนใจเพื่อ
ทาความเข้าใจ และทาแบบฝึกหัดให้ได้ด้วยตนเอง เพราะการทางานในขั้นนี้จะเป็นพื้นฐานใน การ
ปฏิบัติงานทางทันตกรรมขั้นต่อไป คู่มือทาแบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติ งานได้
อย่างเป็นขั้นตอนและถูกต้อง หากมีสิ่งใดขัดข้องสงสัยควรปรึกษาขอคาแนะนาจากอาจารย์ผู้ควบคุม
การปฏิบัติงานทันที
ที่มาของเนื้อหาจาก Introduction to occlusal anatomy ค.ศ. 1969 โดย Harry C.
Lundeen รูปภาพประกอบแต่งเติมจากหนังสือเล่มดังกล่าวเช่นกัน
ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว ขอความร่วมมือ จากท่านโปรดแจ้งข้อผิดพลาดและเสนอแนะ
ข้อปรับปรุงพื่อช่วยให้คู่มือเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัสดุอุปกรณ์
1. ชิ้นหล่อ (Casts) 2 คู่
1.1 สาหรับติดตั้งกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง (articulator) 1 คู่
1.2 สาหรับเป็นแบบอ้างอิง (reference casts) 1 คู่

2. กลอุ ป กรณ์ ข ากรรไกรจ าลอง ชนิ ด ปรั บ ได้ บ างส่ ว น (Semi-adjustable articulator)
1 เครื่อง
3. เครื่องมือแต่ขี้ผึ้ง P.K.T. 1 ชุด
4. ขี้ผึ้งสีเหลือง, เขียว, แดง และน้าเงิน
*5. ถ้วยใส่แปูงฝุุนสีขาว, พู่กัน
*6. ดินสอดา และดินสอสี สาหรับเขียนแบบหล่อ
* ให้เตรียมมาเอง

ระเบียบการปฏิบัติงานสาหรับวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
1. การทาแบบฝึกหัด
1.1 นักศึกษาควรเข้าฟังการบรรยายก่อนการปฏิบัติงานตามตารางที่กาหนดไว้ทุกครั้ง เพื่อ ให้
เกิดความเข้าใจ และสามารถทาแบบฝึกหัดได้ถูกต้องและแม่นยา
1.2 นักศึกษาต้องทาแบบฝึกหัดให้ทันตามขั้นตอนในตารางสอน
1.3 งานที่ถ ือ ว่า ผ่า นจะต้อ งมีอ าจารย์ผู ้ค วบคุม การปฏิบัต ิง านเซ็น ชื่อ รับ รองผลงานทุก
ขั้นตอน ในกรณีที่มีปัญหาให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
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2. การส่งงานเพื่อตรวจให้คะแนน
2.1 จะต้องส่งงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้อาจารย์ตรวจและเซ็นชื่อรับรองผลงานนั้น ๆ
2.2 การส่งงานจะส่งในเวลาลงปฏิบัติงานเท่านั้น ยกเว้นอาจารย์ผู้ตรวจและผู้รับผิดชอบ
วิชาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษให้ส่งนอกเวลา
3. การให้คะแนน
3.1 งานที่ทาเสร็จ จะมีอาจารย์เซ็นชื่ อรับรองผลงานทุ กขั้นตอน และได้รับการพิจารณา
คะแนนตามความเป็นจริง
3.2 ถ้าทางานเกินกาหนดส่ง งานในแต่ละแบบฝึก หัด จะได้ค ะแนนไม่เกินร้อ ยละ 60 ใน
ขั้นตอนนั้น ๆ
3.3 ผู้ที่ไม่มีใบตรวจงานในวันตรวจงานให้เป็นไปตามข้อ 3.2
4. การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
4.1 ห้า มนัก ศึก ษาท าเครื ่อ งมือ ทุก ชนิด เสีย หายหรือ สูญ หาย หากมีค วามเสีย หายของ
เครื่องมือ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
4.2 ห้า มนัก ศึก ษาใช้ข องมีค มใด ๆ ขูด หรือ ขีด กลอุป กรณ์ข ากรรไกรจาลองให้เ ป็น รอย
เด็ดขาด มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
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รูปที่ 1 กลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง

บทนา
ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน เราควรทราบถึงวิธีการดูแลรักษากลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองชนิด
ปรับได้บางส่วน เพื่อให้กลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองนี้มีประสิทธิภาพดีตลอดไป และช่วยยืดอายุการใช้
งานอีกด้วย การดูแลรักษาทาได้ดังต่อไปนี้
1. การหล่อลื่น (lubrication) เพื่อให้ส่วนต่าง ๆ ของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองทางานได้
อย่างราบรื่น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้น้ามันหล่อลื่นชนิดใสหยอดตามส่วนประกอบ (ดังลูกศรชี้แสดง
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ในรูปที่ 1) ควรหยอดน้ามันเพียงเล็กน้อยพอให้ลื่น ให้เช็ดน้ามันที่เยิ้มออกมา เพื่อกันมิให้เป็น ที่สะสม
ของเศษผงหรือฝุุน
2. วาสลิน (vaseline) บริเวณใดที่จะสัมผัสกับปลาสเตอร์ต้องใช้วาสลินทาทุกครั้ง เพื่อทา
ความสะอาดได้ง่ายและปูองกันมิให้ปลาสเตอร์ติด (ดังศรชี้ในรูปที่ 1)
3. อลูมินัมและทองเหลือง (aluminum and brass) เนื่องจากกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง
นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ทาด้วยอลูมินัม และทองเหลือง ดังนั้น จึงควรใช้น้ายาขัดโลหะเช็ดถูกลอุปกรณ์
ขากรรไกรจาลองให้ดูใหม่อยู่เสมอ บริเวณใดที่มีน้ายาค้างอยู่ให้ใช้คาร์บอนเตตราคลอไรด์ทาความ
สะอาดให้เรียบร้อยก่อนจะหยอดน้ามันตามส่วนต่างๆ ดัง กล่าวในข้อที่ 1 และ ระวังไม่ใ ช้ของมีคม
ใดๆ ขูดหรือขีดกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองให้เป็นรอย
4. ตัวทาละลาย (solvents) ในการทาความสะอาดกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองชนิดนี้ให้ใช้
คาร์บอนเตตราคลอไรด์แต่เพียงอย่างเดียว ห้ามใช้สารอื่น เช่น น้ามันเบนซิน อย่างเด็ดขาด
5. สารพวกด่าง (alkalies) ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือสารพวกด่างทาความสะอาดกลอุปกรณ์
ขากรรไกรจาลอง เนื่องจากสารพวกด่าง หรือสารที่มีคลอรีนผสมอยู่จะทาปฏิกิริยากับอลูมินัม ทาให้
บริเวณนั้นถูกกัดกร่อนและส่วนที่เคลื่อนได้ของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองฝืด และเคลื่อนได้ไม่สะดวก
6. ขี้ผึ้ง (wax) เศษขี้ผึ้งหรือปลาสเตอร์ที่ติดค้างอยู่บนส่วนต่างๆ ของกลอุปกรณ์ขากรรไกร
จาลองจะทาให้กลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองทางานไม่สะดวก ให้ใช้คาร์บอนเตตราคลอไรด์ทาความ
สะอาด และใช้แปรงช่วยปัดเศษขี้ผึ้งหรือเศษผงที่ติดอยู่ออกให้หมดจากนั้นหยอดน้ามันตรงส่วนที่
เคลื่อนไปมาได้หลังจากการทาความสะอาดทุกครั้ง
7. การเก็บ (storage) เมื่อไม่ใช้งาน ควรใส่กลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองไว้ในกล่อง และเก็บ
ในห้องที่สะอาด ปราศจากความชื้น ไม่มีฝุ น ของปลาสเตอร์และคาร์โ บรัน ดัม และไม่ค วรเก็บ กล
อุปกรณ์ขากรรไกรจ าลองไว้ใกล้กับสารพวกกรด, ด่าง หรื อยาซึ่งมีไอระเหยที่ อาจทาให้กลอุป กรณ์
ขากรรไกรจาลองถูกกัดกร่อนได้
เครื่องมือสาหรับแต่งขี้ผึ้งมีหลายชนิด ลักษณะแตกต่างกันตามรูปร่างของส่วนต่าง ๆ ในตัวฟัน

1. PKT #1,2
รูปล่างลักษณะ

- ปลายเครื่องมือมีรูปร่างคล้ายเส้นลวด ใช้เติมขี้ผึ้งทีละนิดให้เป็น
รูปร่างฟัน เครื่องมือนี้มี 2 ขนาด เลือกใช้ตามปริมาณขี้ผึ้งที่จะหยดลง
ไป ถ้าปลายมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ จะหยดขี้ผึ้งได้ใหญ่ขึ้น
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วิธีใช้

ข้อควรระวัง

2. PKT #3
รูปล่างลักษณะ
ข้อควรระวัง

- เอาเครื่องมือลนไฟให้ร้อนบริเวณคอของเครื่องมือ (ประมาณครึ่ง
นิ้วห่างจากปลาย) เอาปลายเครื่องมือที่ร้อน แตะขี้ผึ้ง จะมีเนื้อขี้ผึ้ง
ติดปลายเครื่องมือ นาไปหยดลงบนตาแหน่ง ที่ต้องการ ถ้าขี้ผึ้ง ไม่
เหลวพอให้ลนไฟตรงคอเครื่องมืออีกครั้งก่อนนาไปหยด
- การลนไฟตรงตาแหน่ง ที่มีขี้ผึ้ง ติดอยู่ ไฟจะเผาขี้ผึ้ง บางส่วนเป็น
ถ่านดา ติดเครื่องมือเช็ดไม่ออก และคุณสมบัติเฉพาะตัวของขี้ผึ้งจะ
เสียไปด้วย

- ปลายเครื่องมือมีรูปร่างเป็นกรวยยาว ใช้สาหรับแต่งร่องต่างๆ
ในตัวฟัน
- ไม่ควรใช้ไฟลน

3. PKT #4
รูปล่างลักษณะ - เครื่องมือมีรูปร่างคล้าย Hollenback carver ที่ใช้สาหรับแต่งรูปร่าง
ฟันที่อุดด้วย amalgum แต่ PKT #4 มีขนาดเล็กกว่า รูปร่างคล้าย
ใบมีดแต่โค้งเล็กน้อย เพื่อใช้แต่งความปุองของฟันได้ดีขึ้น
ข้อควรระวัง - ไม่ควรใช้ลนไฟ
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4. PKT #5
รูปล่างลักษณะ - ลักษณะของปลายเครื่องมือคล้ายคราด ส่วนคมมีลักษณะเว้า ใช้
สาหรับแต่งส่วนโค้งนูนของฟัน ส่วนที่เป็นสัน
ข้อควรระวัง - ไม่ควรใช้ลนไฟ

5. Spatula #7
รูปร่างลักษณะ
วิธีใช้

- ปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายช้อน ใช้เติมขี้ผึ้งทีละมาก ๆ ให้เป็น
รูปร่างฟัน ปลายอีกข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายหอกปลายมน ใช้แต่ง
ขี้ผึ้ง หรืออาจใช้เติมขี้ผึ้งได้
- เช่นเดียวกับ การใช้ PKT #1, #2
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6. Roach wax carver
รูปล่างลักษณะ - ปลายข้างหนึ่ง มีลัก ษณะคล้ายหอก ใช้แต่ง ขี้ผึ้ง ให้เป็น รูป ร่างฟัน
ปลายอีกข้างหนึ่ง มีลักษณะคล้ายช้อนปลายแหลม ใช้แต่ง groove
และ fossa

แบบฝึกหัดที่ 1

การเตรียมแบบจาลองฟันบนและล่าง ก่อนติดตั้งแบบจาลองฟันในกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง
Cast preparation prior to mounting

เวลาปฏิบัติการ

1 ครั้ง

วิธีปฏิบัติการ
1. นาแบบจาลองฟันมาสารวจ แกะเอาเศษเม็ดตุ่มของปูนส่วนที่เกินบนตัวฟันทุกด้านออก
ให้เรียบร้อยด้วยมีดคม หรือเครื่องมือแต่งขี้ผึ้งชนิดโรช (Roach wax carver) แล้วนาแบบจาลองฟัน
บนและล่างมาจับสบกัน ควรสบกันได้สนิทไม่มีการกระดก ถ้ายังกระดกให้หาจุดสบสูง โดยใช้ดินสอดา
ฝนที่ด้านบดเคี้ยวของแบบจาลองฟันบน แล้วนามาสบกับแบบจาลองฟันล่าง กดให้แน่น จะเห็นรอยดินสอ
ติดที่ด้านบดเคี้ยวของแบบจาลองฟันล่าง ซึ่งแสดงถึงจุดสบสูงบนด้านบดเคี้ยวของแบบจาลองฟันล่าง
ใช้มีดคมๆ หรือ เครื่อ งมือ แต่ง ขี้ผึ้ง ชนิด โรช ขูด บริเ วณที่เป็น รอยดิน สอนั้น ออก โดยยัง คงลักษณะ
รูปร่างของปุุมและพื้นเอียงเดิมไว้ ทดสอบจนกว่าแบบจาลองจะสบสนิทไม่กระดก
2. นาแบบจาลองฟันบนและฟันล่าง มาบากด้านฐานด้วยมีดตัดปลาสเตอร์ เพื่อช่วยในการ
ยึด แล้วนาแบบจาลองฟันที่สบกันสนิทดีแล้ว มายึดเข้าด้วยกันแล้วติดด้วยขี้ผึ้งเหนียว (sticky wax)
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กับก้านไม้ขีด เมื่อยึดแบบจาลองฟั นบนและล่างเข้าด้วยกันแล้ว ฟันบนและล่าง ควรสบสนิทดี และ
มั่นคงไม่กระดก

แบบฝึกหัดที่ 2 การติดตั้งแบบจาลองฟันในกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองชนิดปรับได้บางส่วน
Mounting of casts on articulator

เวลาปฏิบัติการ

2 ครั้ง

วิธีปฏิบัติการ
1. ปรับตั้งกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองชนิดปรับได้บางส่วนตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
1.1 แนวนาคอนดายล์ (condylar guidance) เท่ากับ +30 องศา ทั้งสองข้าง
1.2 มุมเบนเน็ตต์ (Bennett angle) ที่เสาคอนดายล์ (condylar post) เท่ากับ 15 องศาทั้ง
สองข้าง
1.3 มุมแนวนาฟันตัด (incisal guidance angle) เท่ากับ 0 องศา
1.4 รอยต่อระหว่างเสาหน้า (incisal pin) กับส่วนต่อของเสาหน้า (incisal pin extension)
ตรงกับระดับบนสุดของส่วนบนของกลอุปกรณ์ของกรรไกรจาลองและปลายของเสาหน้าแตะที่ฐานรองรับ
เสาหน้า (incisal table) หมุนสกรูที่ยึดเสาหน้า (thumb screw) และสกรูที่ฐานรองรับเสาหน้ า
(locknut) ให้แน่น
2. ทาวาสลินบนอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง ตรงบริเวณที่จะสัมผัสกับปลาสเตอร์ และวงแหวน
ติดตั้ง (mounting ring)
3. หมุนสกรูให้แปูนยึดติดแน่นกับส่วนบนและส่วนล่าง (upper and lower members) ของ
กลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง
4. ทาบริเวณฐานของแบบจาลองฟันบนให้เปียก วางแบบจาลองฟันที่ยึดติดกันไว้ ด้วยก้านไม้
ขีดและขี้ผึ้งเหนียวบนก้อนดินน้ามันที่วางอยู่บนส่วนล่างของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง
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5. ขึงหนังยางให้มีแนวอยู่ตรงกับขีดล่างของเสาหน้า หรือวัดจากปลาย incisal pin ขึ้นมา
3.5 ซม. และส่วนบนของอักษรตัว “เอช” บนเสาคอนดายล์ (ดังรูปที่ 1)
6. การจัดตาแหน่งแบบจาลองฟัน
6.1 ทางด้านหน้า ให้ปลายฟันบนอยู่ระดับเดียวกับหนังยางกึ่งกลางของแบบจาลองตรง
กับเสาหน้า (ดังรูปที่ 2)
6.2 ทางด้านข้างของแบบจาลองทั้งสองข้าง ให้แนวสบอยู่ระดับเดียวกับหนังยาง โดยดู
จากปลายฟันเขี้ยวบนถึงปุุมด้านแก้ม -ใกล้กลางของฟันกรามบนซี่ที่ 1 และอยู่ห่างจากแนวหนังยาง
เท่าๆ กัน (ดังรูปที่ 3)
6.3 ทางด้านบน ให้วงแหวนติดตั้งอยู่กึ่งกลางของแบบจาลองฟันบน (ดังรูปที่ 4) เมื่อจัด
ตาแหน่งได้แล้วถอดหนังยางออก

รูป

ที่ 1
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รูปที่ 2

รู ป
ที่ 3

รูปที่ 4
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7. เปิดส่วนบนของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองขึ้น ผสมปูนปลาสเตอร์ในอัตราส่ วน ผง
100 กรัม : น้า 50 มิลลิลิตร ให้เข้ากัน แล้วกองปูนปลาสเตอร์นั้นบนส่วนกลางของฐานแบบจาลองฟัน
บนแล้วปิดส่วนบนของอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองกลับเข้าที่ ใส่ปูนปลาสเตอร์ให้เต็มวงแหวนติดตั้งเพื่อยึด
แล้วใช้พายผสมปาดแต่งปูนปลาสเตอร์ให้เรียบร้อย (ดังรูปที่ 5)
8. รอจนปลาสเตอร์ที่ยึดแบบจาลองฟันบนแข็ง กลับกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง วางบน
แท่ น ที่ เ ตรี ย มไว้ เปิ ด ส่ ว นล่ า งของกลอุ ป กรณ์ ข ากรรไกรจ าลอง เอาดิ น น้ ามั น ออก ท าฐานของ
แบบจาลองให้เปียก ผสมปูนปลาสเตอร์ใส่กลางฐานของแบบจาลองฟันล่าง และใส่ที่วงแหวนติดตั้งอัน
ล่างให้เต็มร่องยึดปิดส่วนบนของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองลงมา ใช้เชือกรัดส่วนบนและล่างของกล
อุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง ไว้ให้แน่นเพื่อปูองกันไม่ให้เสาหน้าลอยสูง มาจากฐานรองรับเสาหน้า อัน
เนื่องจากการขยายตัวของปูนปลาสเตอร์ขณะที่กาลัง แข็ง ตัวทิ้ง ไว้ให้ปูนปลาสเตอร์แข็ง ตัว (ดัง รูปที่
6.1 และรูปที่ 6.2)
9. แก้เชือกที่รัดส่วนบนและส่วนล่างของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง และก้านไม้ขีดไฟที่ยึด
ระหว่างแบบจาลองฟันบนและฟันล่างออก
10. ถอดแบบจาลองฟันบนและฟันล่างที่ติดตั้ง อยู่ออกมา ผสมปูนปลาสเตอร์ เติมแต่ง ให้
เรี ย บร้ อ ย รอจนปู น ปลาสเตอร์ แ ข็ ง น าแบบจ าลองที่ ติ ด อยู่ กั บ วงแหวนติ ด ตั้ ง ออกมาขั ด แต่ ง ปู น
ปลาสเตอร์ด้วยมีดตัดปลาสเตอร์ให้เห็นรอยต่อระหว่างแบบจาลองกับปูนปลาสเตอร์ชัดเจน และไม่มี
ปูนปลาสเตอร์หุ้มอยู่ตามขอบของวงแหวนติดตั้ง ใช้กระดาษทรายน้าขัดให้เรียบอีกครั้ง ต้องระมัดระวัง
อย่าขัดให้โดนวงแหวนติดตั้งเพราะจะทาให้วงแหวนติดตั้งสึก
11. นาแบบจาลองใส่ก ลั บเข้ าไปในกลอุ ปกรณ์ข ากรรไกรจาลอง สั ง เกตดูต าแหน่ ง ของ
แบบจาลองที่ยึดอยู่กับส่วนบนและล่างของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง แบบหลักทั้งสองจะต้องวางอยู่
กึ่งกลางกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองพอดี ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง แนวการสบอยู่ระดับเดียวกับแนว
หนังยาง และกึ่งกลางของแบบจาลองอยู่ตรงกับเสาหน้า ใช้กระดาษเซลโลเฟน (Cellophane) หนา
0.001 นิ้ว ตัดเป็นแถบเล็ก ๆ ให้พอดีกับความกว้างของฟันวางบนด้านบดเคี้ยวของฟัน ปิดกลอุปกรณ์
ขากรรไกรจาลองในตาแหน่ง centric ดึงกระดาษเซลโลเฟนออกด้านข้าง จะต้องดึงกระดาษไม่ออก ถ้า
ดึง กระดาษออกได้โดยง่ าย แสดงว่า ฟันไม่ส บกั น ทดสอบวิ ธีเ ดีย วกัน นี้กั บฟั นอีก ด้า นหนึ่ง ของโค้ ง
ขากรรไกรซึ่งไม่ควรดึงกระดาษออกได้เช่นกัน
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รูปที่ 5

รูปที่ 6.1
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รูปที่ 6.2

แบบฝึกหัดที่ 3 การปรับแนวนาฟันตัด และการเตรียมแบบหล่อฟันล่างก่อนแต่งขี้ผึ้ง
Adjusting of incisal guidance and cast preparation prior to waxing
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เวลาปฏิบัติการ

1 ครั้ง

วิธีปฏิบัติการ
1. การปรับแนวนาฟันตัด
1.1 คลายสกรูที่ยึดฐานรองรับเสาหน้า และ centric lock ออกทั้ง 2 ข้าง
1.2 เคลื่อนส่วนบนของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองไปทางด้านหน้าตรง ๆ จนปลายฟัน
หน้าบนและล่างแตะกัน ปรับฐานรองรับเสาหน้าให้แตะกับเสาหน้า แล้วขันสกรูที่ยึดฐานรองรับเสา
หน้าให้แน่น (ดังรูปที่ 1 และ 2)
1.3 ปรับแบบการสบของฟันให้เป็นการสบฟันแบบกลุ่มฟันหลัง (group function) โดย
ใช้ดินสอดาฝนที่ปลายฟันเขี้ยวล่างขวา และบนด้านบดเคี้ยวของฟันหลังล่าง แล้วเคลื่อนส่วนบนของกล
อุปกรณ์ขากรรไกรจาลองไปทางด้านซ้าย หากว่าปุุมฟันด้านแก้มของฟันหลัง บนและล่างขวา ยัง ไม่
สัมผัสกันหรือสัมผัสเพียง 1-2 ซี่จะมีให้สังเกตบริเวณพื้นเอียงด้านลิ้นของฟันบนขวา จะมีรอยดินสอดา
ติดอยู่ ขูดแบบจาลองบริเวณที่มีรอยดินสอดาของฟันบนออก โดยพยายามรักษารูปร่างเดิมของฟันไว้
แล้วเคลื่อนส่วนบนของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองซ้า ทาจนกว่าปุุมฟัน ด้านแก้มของฟันหลัง บนและ
ล่างขวาจะสัมผัสกันอย่างน้อย 3 ซี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สองถึงฟันกรามล่างซี่ที่
สองจะต้องสัมผัสกับฟันบน (ดังรูปที่ 3)
1.4 เคลื่อนส่วนบนของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองไปทางด้านซ้ายให้ปุมด้านแก้มของ
ฟันหลังบนและล่างขวาแตะกันพอดีตามที่ทาได้จากข้อ 3 แล้วค่อย ๆ ยกปีกข้างซ้ายของฐานรองรับเสา
หน้าขึ้นมาให้แตะกับเสาหน้าพอดี (ดังรูปที่ 4)
1.5
เ ค ลื่ อ น
ส่วนบนของอุปกรณ์
ขากรรไกร
จาลองไปทาง
ด้ า น ข ว า
และทาเช่นเดียวกับ
ข้ อ 1.3,
1.4 เพี ยงแต่ กลั บ
ข้ า ง กั น
เท่านั้น
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รูปที่ 1

รูปที่ 2

15

รูปที่ 3

รู ป
ที่ 4
2. การเตรียมแบบหล่อฟันล่างก่อนแต่งขี้ผึ้ง
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ปฏิบัติการนี้จะเป็นการฝึกแต่งขี้ผึ้งบริเวณฟันหลังล่างซ้าย ตั้งแต่ฟัน #35 – #37 ก่อน
จะฝึกหัดแต่งขี้ผึ้ง ให้ศึกษารูปร่างบนด้านบดเคี้ยว (occlusal surface) อย่างละเอียด โดยเริ่มจาก
การศึกษาตาแหน่ง
(1) ปุุมด้านแก้ม (buccal cusp), ปุุมด้านลิ้น (lingual cusp)
(2) สันต่าง ๆ ของปุุมด้านแก้ม และปุุมด้านลิ้น
(3) ตาแหน่งการสบฟัน

2.1 วางตาแหน่งที่จะศึกษาลงในชิ้นหล่อทั้ง 2 คู่ โดยวางดินสอดาตั้งฉากกับปุุมด้านแก้ม
ของฟันล่าง ลากเส้นจากด้านไกลกลางของฟันกรามซี่ที่สองมายังด้านใกล้กลางของฟันกรามน้อยซี่ที่
สอง เส้นที่ลากนี้แสดงตาแหน่งยอดปุุมด้านแก้ม สันใกล้กลาง และสันไกลกลาง ของปุุมด้านแก้มในแนว
ด้านแก้ม-ด้านลิ้น

2.2 วางด้านข้างของไส้ดินสอตั้งฉากกับสัน (crest) ของสันสามเหลี่ยมด้านลิ้น (lingual
triangular ridge) ของปุุมด้านแก้ม โดยลากจากร่องกลาง (central groove) ไปยังยอดปุุม เส้นนี้
แสดงตาแหน่งยอดปุุมในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง
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2.3 ด้านแก้ม ลากเส้นจากยอดปุุม ไปยัง สันเหงือก (gingival crest) ทาทุกซี่ตั้ง แต่
#35 - #37 เส้นที่ลากในแนวดิ่งนี้ จะแสดงถึงระยะระหว่างแต่ละยอดปุุมในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง

2.4 การหาตาแหน่งของยอดปุุมด้านลิ้น (lingual cusps) สันใกล้กลางและสันไกลกลาง
ของปุุมด้านลิ้น ทาวิธีเดียวกับที่ปุมด้านแก้ม
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2.5 เมื่อดูทางด้านบดเคี้ยว เส้นที่ลากบนสันต่าง ๆ จะแสดงตาแหน่งของปุุมด้ านแก้ม
และปุุมด้านลิ้นในแนวด้านแก้ม-ด้านลิ้น

2.6 ขั้นต่อไปปิดส่วนบน (upper member) ของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองลงมา
ให้ฟันบนสบกับฟันล่าง ค่อย ๆ ปิดและเปิดกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองอย่างช้า ๆ เพื่อสังเกตดูจุดสบ
ฟันของปุุมด้านแก้มฟันล่าง และปุุมด้านลิ้นฟันบน ว่ามีตาแหน่งสบอยู่ในบริเวณใดของฟันบนและฟัน
ล่างตามลาดับ
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2.7 ให้เขียนตาแหน่งสบฟันด้วยดินสอแดง แสดงตาแหน่ง สบ (centric contact) ของ
ฟันบนและฟันล่างที่ปุมด้านแก้มของฟันล่างสบกับฟันบน

2.8 เขียนตาแหน่งสบของฟั นบนและฟันล่างด้วยดินสอสีน้าเงินที่ปุมด้านลิ้นของฟันบน
สบกับฟันล่าง
2.9 ใช้ดินสอเขียนแบบหล่อล่างซึ่งไม่ได้ติดตั้ง (mount) ให้เหมือนกับที่ทามาแล้วข้างต้น
เพื่อใช้เป็นแบบฟังอ้างอิง (reference cast) ในการแต่งขี้ผึ้ง
แบบฝึกหัดนี้ จะตัดส่วนด้านบดเคี้ยว ของฟันหลังล่าง (#35 - #37) ออก เพื่อแทนที่
ด้วยขี้ผึ้ง ฟันทุกซี่ต้องตัดออกเท่า ๆ กัน เพื่อให้ cusp ที่สร้างขึ้นมาใหม่ มีขนาดสม่าเสมอใช้ดินสอขีด
เส้น ในแนวนอนบนด้า นแก้ มให้ต่าจากยอดปุุ มประมาณ 3 มม. ขีด เส้น ในแนวนอนบนด้า นลิ้ น
เช่นเดียวกับด้านแก้ม
ข้อสังเกต
1. เมื่อดูจุดสบในตาแหน่งเซนตริก (centric stops) บนด้านสบของฟันบน จะพบว่าปุุม
ด้านแก้มของฟันล่างสบอยู่กึ่งกลางของฟันบน ในแนวด้านแก้ม -ด้านลิ้น การเรียงตัวของปุุมเช่นนี้ ทา
ให้แรงจากฟันล่างผ่านไปตามแนวแกนของฟันบน
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2. เมื่อดูจากทางด้านบดเคี้ยวของฟันกรามล่าง เพื่อศึกษาตาแหน่งยอดปุุมด้านแก้ม สามารถ
แบ่งด้านบดเคี้ยวออกเป็น 3 ส่วน ในแนวด้านแก้มด้านลิ้น คือ
2.1 ส่วนด้านแก้ม (buccal 1/3)
2.2 ส่วนกลางฟัน (middle 1/3)
2.3 ส่วนด้านลิ้น (lingual 1/3)
โดยยอดปุุมด้านแก้ม จะอยู่บริเวณส่วนด้านแก้มต่อกับส่วนกลางฟัน

3. การตั ด
บางส่วนเพื่อแต่งขี้ผึ้ง
3.1 ตั ด
เคี้ยวของฟันกรามน้อย
ล่ า งซ้ า ยออกโดยใช้
wheel ชนิ ด Arbor

ฟั น ล่ า ง
ส่ ว นด้ า นบด
และฟันกราม
abrasive
Band และ
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ไม่ให้มีหลุม (pit) และรอยแยก (fissure) เหลืออยู่ เพื่อจะได้มีความหนาของขี้ผึ้งเพียงพอในการแต่งให้
ถูกต้องตามหลักทันตกายวิภาคศาสตร์ และไม่ทะลุถึงแบบหล่อขณะแต่งขี้ผึ้ง

ข้อควรระวัง ในการตัดควรระวัง เพราะอาจพลาดทาให้ด้านไกลกลาง ของฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง และ
ด้านใกล้กลางของฟันกรามซี่ที่สามเสียหายได้
3.2 จากนั้นใช้ดินสอดาวาดแนวยอดปุุมด้านแก้ม และปุุมด้านลิ้น รวมทั้งเส้นบนยอดสัน
ของสามเหลี่ยมลงบนรอยตัดที่แบบหล่อนั้น โดยใช้แบบฟันอ้างอิง (Reference cast) เป็นตัวอย่าง
จุดตัดกันของเส้นจะเป็นจุดที่หยอดขี้ผึ้งเป็น buccal cones สังเกตว่ายอดสันของสามเหลี่ยมด้านลิ้น
ของปุุมด้านแก้มทอดตรงในฟันกรามน้อย แต่สาหรับฟันกรามจะทอดเฉียงเข้าหาส่วนกลางของฟัน

แบบฝึกหัดที่ 4 การทายอดปุุมด้านแก้มของฟันล่าง
Forming of Buccal cusp tips
เวลาปฏิบัติการ 1 ครั้ง
วิธีปฏิบัติการ
1. ในแบบฝึกหัดนี้ เริ่มต้นด้วยการทาปุุมด้านแก้ม โดยใช้ Ivory wax หยอดเป็นรูป cones
บนแบบหล่อ ซึ่งได้ตัดพื้ นผิวด้านบดเคี้ยวออกไปแล้ว cones นี้จะเป็นโครงให้ขี้ผึ้งสีอื่น ๆ ยึดเพื่อทา
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เป็นสันด้านแก้ม, สันด้านลิ้น, สันใกล้กลาง และสันไกลกลาง ของปุุมฟัน สิ่งที่ควรระมัดระวังในการทา
cones คือ ความสูง และตาแหน่งของ cones

2. ใช้
เครื่ อ งมื อ แต่ ง ขี้ ผึ้ ง
P.K.T. เบอร์ 1 ทา
cones เครื่ องมื อ
ชนิดนี้ออกแบบมาให้ร้อนและเย็นได้อย่างรวดเร็ว โดยนาเครื่องมือไปลนไฟให้ร้อนแล้วแตะ Ivory wax
จากนั้นอาจลนไฟอีกครั้งก่อนนาไปหยอดที่แบบหล่อ โดยนาเครื่องมือไปลนไฟห่างจากปลายสุดของ
เครื่องมือ (ซึ่งมี Ivory wax อยู)่ ประมาณ 0.5 นิ้ว ถ้าลนไฟที่ปลายสุดของเครื่องมือ ขี้ผึ้งจะไหลย้อนไป
ทางด้ามมากกว่าจะไหลลงมาที่ปลายเครื่องมือ
2.1 การหยอดขี้ผึ้งทา cones อาจทาได้ 2 วิธี คือ
2.1.1 วางปลายเครื่องมือให้ชี้ลงบนตาแหน่งที่จะทา buccal cone ของฟันกราม
น้อยล่างซี่ที่สอง ขี้ผึ้งจะค่อย ๆ ไหลจากปลายเครื่อ งมือลงบนแบบหล่อ ขณะที่ขี้ผึ้งเริ่มเย็น
ค่อยๆ ยกเครื่องมือขึ้น จะได้ขี้ผึ้งเป็นรูป cone ตามต้องการ
2.1.2 หยอดขี้ผึ้งซ้อนๆ กันจนได้ความสูงที่ต้องการ ใช้ P.K.T. เบอร์ 1 ลนไฟให้ร้อน
นาไปวนรอบขี้ผึ้ง โดยวางเครื่องมือให้เอียงเล็กน้อย เพื่อให้ไ ด้ขี้ผึ้ง เป็นรูป cone อาจใช้
P.K.T. เบอร์ 4 ช่วยแต่งให้เรียบและสวยงามตามต้องการ ขณะแต่ง ขี้ผึ้ง ควรวางตะเกียง
ขี้ผึ้ง และแบบหล่อ ให้อยู่ใกล้ๆ กัน เพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2 กฎการทา Buccal cones ฟันล่าง [Rules for forming mandibular buccal cones
(centric cusps)]
2.2.1 ความสูงของ cone
ฟันบนเป็นสิ่งกาหนดความสูงของ buccal cones ของฟันล่างโดยปิด articulator
ลงมาให้ฟันสบกันในตาแหน่งเซนตริก (centric) พอดี โดยอาศัยตัวยันในศูนย์ (centric stop) ที่
เหลืออยู่ทางด้านขวา เมื่อเคลื่อน upper member ของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง ในทิศทาง
working, non-working และ protrusion แล้ว ฟันบนและ mandibular buccal cones ไม่ชนกัน
(เคลื่อนเฉียดกันถือเป็นความยาวที่พอดี)
2.2.2 ตาแหน่งของ cone
สิ่งที่กาหนดตาแหน่งของ cone พอจะแบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ
ก. ตาแหน่งในแนวด้านแก้ม-ใกล้ลิ้นของ cones
เนื่องจากปุุมด้านแก้มฟันล่าง ซึ่งเป็นปุุมในศูนย์ (centric cusps) จะมียอดปุุมอยู่
บริเวณกึ่งกลางของฟันคู่ สบในแนวด้ านแก้ ม -ใกล้ ลิ้น เมื่ อปิดกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองลงมาใน
ตาแหน่งในศูนย์ ตาแหน่งของยอด cone แต่ละอัน จึงควรสัมพันธ์กับฟันคู่สบเหมือนดังกล่าว
ข. ตาแหน่งในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง
ตาแหน่งสบของตัวยันในศูนย์ (centric stop) ของปุุมด้านแก้มฟันล่าง ซึ่งเขียนไว้
ที่แบบหล่อฟันบนจะเป็นตัวกาหนดตาแหน่งของ cones ในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง
3. cone แรกจะแทนยอดปุุมด้านแก้มของฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สอง ความกว้างของฐาน
cones ประมาณ 1/3 ของความกว้างในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง ของฟันหรือกว้าง 1/3 ของความกว้าง
ของปุุมของฟันกรามโดยประมาณ ตาแหน่งของฐาน cone จะมีจุดศูนย์กลางโดยประมาณที่อยู่เส้น
ดินสอซึ่งแสดงแนวสันที่ขีดตัดกันบนแบบหล่อ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
เส้นรอบฐาน cones ทางด้านแก้ม ควรห่างจากขอบแบบหล่อประมาณ 1 มม. เพื่อให้มี
พื้นที่พอสาหรับขี้ผึ้งสีแดง ซึ่งจะเป็นสันด้านแก้มของปุุมด้านแก้ม ทิศทางของ cone จะเป็นแนวดิ่ง
ตรงขึ้นไปต่อจากเส้นที่ลากในแนวดิ่งจากยอดปุุมของฟันล่างก่อนตัด ปลาย cone ของฟันกรามน้อยล่างซี่
ที่สอง จะอยู่ระหว่างจุดสบในศูนย์สบของฟันกรามน้อยบน
ตาแหน่ง centric contact areas ของปุุมด้านแก้มฟันล่างจะอยู่บนขี้ผึ้งสีเขียวซึ่งแทน
สันใกล้กลาง และสันไกลกลางของปุุมด้านแก้ม ซึ่งจะกล่าวต่อไป
4.
ใช้
แ ต่ ง ขี้ ผึ้ ง ช นิ ด
Hollenback (P.K.T.
ตั ด ขี้ ผึ้ ง ส่ ว นเกิ น ออก
พู่กันปัดขี้ผึ้งส่วนที่ตัด

เครื่องมือ
เบอร์ 4)
แ ล้ ว ใ ช้
อ อ ก

24

และจะทาให้ขี้ผึ้งเรียบ (ไม่ควรใช้แปรงสีฟันปัด เพราะจะทาให้เสียรูปไป เนื่องจากขี้ผึ้งสึกมาก)

เมื่ อตั้ ง cones ด้ านแก้ มของฟัน ล่า งเสร็ จแล้ว จะมี รูป ร่า งดั ง รู ป โดยความสู ง และ
ตาแหน่งของ cones ต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง จนการแต่งขี้ ผึ้งเสร็จสมบูรณ์ (ดังนั้น ควรจะตรวจสอบ
เสมอ ๆ ระหว่างที่แต่งขี้ผึ้งบริเวณอื่นๆ)
5. การตั้ง cone ด้านแก้มของฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่ง และฟันกรามล่างซี่ที่สอง ทาเช่นเดียวกับ
การตั้ง cone ของฟันกรามน้อยล่าง ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยปลายของ cone ด้านแก้มใกล้กลาง
(mesio-buccal cone) ชี้ไปที่ร่องระหว่างฟันด้านบดเคี้ยวของฟันคู่สบ ส่วนปลายของ cone ด้านแก้ม
ไกลกลาง ชี้ไปที่แอ่งกลางของฟันคู่สบ
ข้อสังเกต
1. แรงที่เกิดขึ้นบนตัวฟัน (Force directed on the teeth) การพิจารณาแรงที่เกิดขึ้นบน
ตัวฟันในแนวด้านแก้มด้านลิ้น จากรูป มองจากด้านใกล้กลางของฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง (ถ้าตัดฟัน
หน้าออกไปให้มองในแนวหน้า-หลัง) จะเห็นว่าปุุมด้านแก้มของฟันล่างสบอยู่กึ่ง กลางของฟันบนใน
แนวด้านแก้มด้านลิ้น เป็นลักษณะสาคัญของ Centric cusps ทุกปุุม เพื่อส่งแรงให้ผ่านตาม long-axis
ของรากฟันคู่สบและให้เกิดเสถียรภาพ (stability) ของการสบฟัน

2.
ถ้ า
หน้ า -หลั ง ผ่ า นยอด

ลากเส้ น สมมุ ติ ใ นแนว
ของ cones ด้ านแก้ ม
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ของฟันล่าง จะซ้อนได้พอดีกับเส้นที่ลากผ่านตัวยันในศูนย์สบ สันริมฟันและจุดศูนย์กลางของแอ่งกลาง
ของฟันบน

3.
เนื่องจากยอดปุุ ม
ของฟั น ล่ า งมี
ลั ก ษณะมนกลม
ทาให้ปลายยอดปุุมจริง ๆ ไม่สัมผัสกับฟันคู่สบ แต่ใช้ส่วนนูนของสันปุุมใกล้กลาง และสันปุุมไกลกลาง
สบแทน
เมื่อสังเกต cone แต่ละอัน จะพบว่าปลายของ cones ชี้ไปยังร่องระหว่างฟันด้านบด
เคี้ยว และแอ่งกลาง แต่ไม่สัมผัสกับส่วนใดของฟันบนเลย

4. ยอด cones ของฟันล่าง จะไม่ชนกับฟันคู่สบทุกทิศทางที่เคลื่อน upper member ของ
กลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง ได้แก่ตาแหน่งความสัมพันธ์ในศูนย์ (centric relation) ไปยังตาแหน่งสบ
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ใช้งาน (working), สบยื่น (protrusion), สบไม่ใช้งาน (non-working) หรือตาแหน่งอื่น ๆ ระหว่าง
ตาแหน่งดังกล่าว

แบบฝึกหัดที่ 5 การทาสันด้านแก้มของปุุมด้านแก้มฟันล่าง
Forming of buccal ridge of buccal cusps
เวลาปฏิบัติการ 1 ครั้ง
วิธีปฏิบัติการ
1. การทาสันด้านแก้มนี้เริ่มที่ฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สองก่อนโดยใช้ขี้ผึ้งสีแดง หยอดไปบนด้าน
แก้มของ cone ให้ฐานกว้าง 1/3 ของตัวฟันในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง เริ่มหยอดจากฐานขึ้นไปหา
ยอดของ cone
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การแต่งสันด้านแก้มของปุุมด้านแก้มฟันล่างมักใช้ P.K.T. เบอร์ 4 แต่งรูปร่าง หลังจากหยอด
ขี้ผึ้งแล้ว โดยทาตามลาดับดังนี้
1.1 วาง P.K.T. เบอร์ 4 ให้ส่วนหนึ่งของส่วนใช้งาน (working point) อยู่บน stoneplaster อีกส่วนอยู่บนขี้ผึ้ง ตัดขี้ผึ้งส่วนที่ยื่นเกินขอบ stone ออกไป
1.2 วาง P.K.T. เบอร์ 4 เอียงดังรูป และตัดขี้ผึ้งให้เอียงลาดจากยอด cone ลงมา ระวังอย่า
ตัดปลาย cone
1.3 มนเหลี่ยมมุมของขี้ผึ้ง ซึ่งเกิดจากการแต่งขี้ผึ้งในขั้นตอนที่ 1 และ 2
1.4 เมื่อตัดแต่งขี้ผึ้งเสร็จแล้วสันด้านแก้มจะมีลักษณะโค้งมน ดังรูป ใช้พู่กันปัดหรือใช้นิ้ว
มือขัดเบา ๆ ให้เรียบ
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2. เมื่อแต่งสันด้านแก้ม ของปุุมด้านแก้มฟันล่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจดูความยาวของ
cone ให้ถูกต้องโดยเคลื่อนส่วนบน (upper member) ของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองในทิศทาง
lateral – protrusive position

ข้อควรระวัง ขณะหยอดขี้ผึ้งสีแดง อาจทาให้ cone หลอมได้ โดยเฉพาะที่ยอด cone ให้ระวังเป็นพิเศษ
แบบฝึกหัดที่ 6 การทาสันปุุมใกล้กลาง และสันปุุมไกลกลางของปุุมด้านแก้มฟันล่าง
Forming of mesial and distal cusp ridge of buccal cusp
เวลาปฏิบัติการ 1 ครั้ง
วิธีปฏิบัติการ
หยอดขี้ผึ้งสีเขียวบริเวณใกล้กลาง และไกลกลาง ของ cone เพื่อทาหน้าที่เป็นสันปุุมใกล้กลาง
และสันปุุมไกลกลาง การใช้ขี้ผึ้งสีต่างกันนั้น สามารถแยกส่วนประกอบแต่ละส่วนของด้านสบของฟันได้
ชัดขึ้น ซึ่งแยกวิธีการทาสันปุุมใกล้กลาง และสันปุุมไกลกลางของปุุมด้านแก้ม ดังนี้
1. ฟันกรามน้อย
1.1 ใช้ P.K.T. เบอร์ 2 ยอดขี้ผึ้งสีเขียวจากยอด cone ไปทางใกล้กลางไปหาบริเวณสัมผัส
ไกลกลาง (distal contact area) ของฟันกรามน้อยล่างซี่ที่หนึ่ง เพื่อเป็นสันปุุมใกล้กลางของปุุมด้าน
แก้มของฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สอง เรียกสันเหล่านี้ว่าสันปุุมด้านแก้มใกล้กลาง (mesio-buccal cusp
ridge; MBCR)
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1.2 หยอดขี้ผึ้งสีเขียวจากยอดปุุมลงไปทางไกลกลางหาบริเวณสัมผัสใกล้กลาง (mesial
contact area) ของฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่ง เพื่อเป็นสันปุุมไกลกลางของปุุมด้านแก้มของฟั นกรามน้อย
ล่างซี่ที่สอง เรียกสันเหล่านี้ว่า สันปุุมด้านแก้มไกลกลาง (Disto-buccal cusp ridge; DBCR) ตัดแต่ง
ขี้ผึ้งด้านแก้ม และช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟันด้านแก้มให้เรียบร้อย (การแต่งขี้ผึ้ง ทาเช่นเดียวกับสันด้าน
แก้มของปุุมด้านแก้ม)
1.3 ใช้ Zine Sterate powder หรือแปูงฝุุน ทาสันปุุมด้านแก้มไกลกลาง ปิดส่วนบนของ
กลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองลงมา จะสังเกตเห็นรอยสบกว้าง แต่งรอยสบให้มีขนาดเล็กลงเหมือนกับ
ตาแหน่งสบที่เขียนไว้บนแบบหล่อก่อนตัด
ข้อสังเกต
1. เมื่อพิจารณาจากทางด้านลิ้นจะเห็นว่าสันปุุมด้านแก้มใกล้กลางเป็นสัน ที่ยื่นจาก cone ไปยัง
ด้านไกลกลางของฟันกรามน้อยล่างซี่ที่หนึ่ง
2. ความกว้างทางด้านลิ้นของสันนี้สิ้นสุดที่ยอดของสันนี้ เพื่อให้มีพื้นที่สาหรับสันริมฟันใกล้กลาง
และสันสามเหลี่ยมของปุุมด้านแก้ม

3. ความ
แก้มใกล้กลาง ทราบได้โดยเลื่อนส่วนบนของกลอุปกรณ์ ขากรรไกร
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สูง ของสัน ปุ ุม ด้า น

จาลอง จากตาแหน่ง centric ไปยัง working range (lateral side) สันปุุมไกลกลางของฟันกรามน้อย
บนซี่ที่หนึ่ง จะเป็นตัวกาหนดความสูงของสันปุุมด้านแก้มใกล้กลางของฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สอง โดย
จะเคลื่อนสัมผัสกันพอดี

4. ในขณะเดียวกันสันปุุมด้านแก้มใกล้กลางของฟันกรามน้อยบนซี่ที่สองจะเป็นตัวกาหนดความสูง
ของสันปุุมด้านแก้มไกลกลางของฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สอง ปุุมด้านแก้มของฟันล่างที่มีตัวยันในศูนย์บน
สันริมฟันของฟันบน ขณะเคลื่อนทางด้านทางาน (working movement) จะเคลื่อนที่ผ่านช่อ ง
สามเหลี่ยมระหว่างฟันด้านบดเคี้ยวของฟันบน ส่วนปุุมด้านแก้มของฟันล่างซึ่งมีตัวยันในศูนย์อยู่ที่แอ่ง
กลาง ฟันบน เมื่อมีการเคลื่อนทางด้านทางานจะเคลื่อนผ่านร่องด้านแก้มของแอ่งกลางนั้น
มองจากด้านบดเคี้ยว พบว่าช่องระหว่างฟันด้านแก้ม (buccal embrasure) ของฟันกราม
น้อยล่างกว้างกว่าของฟันกรามน้อยบน มองจากด้านแก้ม จะเห็นร่องระหว่างฟันด้านบดเคี้ยวมีขนาดเล็ก

2. ฟันกราม
2.1 ขั้นต่อไปเริ่มสร้างสันปุุมด้านแก้มใกล้กลาง และสันปุุมด้านแก้มไกลกลางของปุุมด้าน
แก้มใกล้กลาง และปุุมด้านแก้มไกลกลางของฟันกรามล่าง
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2.2 ร่องด้านแก้มใกล้กลาง (Mesiobuccal groove) พบได้ที่ด้านแก้มของฟันกรามล่าง
ร่องนี้จะยื่นจาก stone plaster ไปยังขี้ผึ้งแบ่งระหว่างปุุมด้านแก้มใกล้กลาง และปุุมด้านแก้มไกลกลาง
ร่องนี้เป็นทางผ่านออกของปุุมด้านแก้มใกล้กลาง และสันสามเหลี่ยมของฟันกรามบน เมื่อมีการเคลื่อน
ทางด้านทางานทางด้านซ้าย

2.3
ส่ ว น ร่ อ ง ด้ า น
แก้มไกลกลาง แบ่งระหว่างปุุมด้านแก้มไกลกลาง และปุุมไกลกลางของฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่ง การหยอด
ขี้ผึ้งสีเขียว เพื่อสร้างสันปุุมด้าน
แก้ ม ไกลกลาง
ของปุุมด้านแก้มไกลกลาง ควร
มากก ว่ าปก ติ
เล็กน้อย

ปิดส่วนบนของกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง ทาการเคลื่อนทางด้านทางานทางด้าน
ซ้าย ขณะที่ขี้ผึ้งยังนิ่มอยู่ยอดปุุมด้านแก้มไกลกลาง และสันสามเหลี่ยมของฟัน กรามคู่สบจะทาให้เกิด
ร อ ย เ ว้ า
(indentation or facet)
บนขี้ ผึ้ ง สี เ ขี ย ว
ซึ่งเป็นสัน (ridge) ของ
ฟั น ก ร า ม
(molar) ล่าง
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2.4 ทาร่องด้านแก้มไกลกลาง ซึ่งอยู่บนด้านแก้มของแบบหล่อ ให้ยื่นต่อมาที่ขี้ผึ้ง ส่วนที่
เว้าลึกที่สุด จะได้ร่องแบ่งระหว่างปุุมด้านแก้มไกลกลาง และปุุมไกลกลาง ซึ่งเป็นทางผ่านของปุุมด้าน
แก้มไกลกลาง และสันสามเหลี่ยมของฟันบน ขณะมีการเคลื่อนของด้านทางานด้านซ้ายแต่งขี้ผึ้งบริเวณ
ที่ถูกกดให้มนกลม เป็นสันปุุมด้านแก้มไกลกลาง และปุุมไกลกลางจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทาสันริมฟันไกล
กลาง

2.5 การทาสันปุุมด้านแก้มใกล้กลาง, สันปุุมด้านแก้มไกลกลางของปุุมด้านแก้มใกล้
กลาง และปุุมด้านแก้มไกลกลางของฟันกรามล่างซี่ที่สองก็ทาเช่นเดียวกัน (ฟันซี่นี้มักไม่มีปุมไกลกลาง)
ข้อสังเกต
ปุุมด้านแก้มใกล้กลางของฟันกราม มีจุดสบ 2 จุด คือ บนสันริมฟันของฟันคู่สบ ส่วนปุุม
ด้านแก้มไกลกลาง มีจุดสบ 3 จุด แต่มีเพียง 2 จุด บนสันปุุมด้านแก้มใกล้กลาง, และสันปุุมด้านแก้ม
ไกลกลาง ส่วนอีก 1 จุด อยู่บนสันสามเหลี่ยมของปุุมด้านแก้มไกลกลาง ซึ่งจะหยอดในขั้นต่อไป
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แบบฝึกหัดที่ 7 การทาสันสามเหลี่ยมของปุุมด้านแก้ม
Forming of Triangnlar ridge of buccal cusp

เวลาปฏิบัติการ 2 ครั้ง
วิธีปฏิบัติการ
ใช้ขี้ผึ้งสีแดงทาสันสามเหลี่ยม ซึ่งทิศทางของสันนี้ทอดจากยอด cones ไปทางด้านลิ้น หรือ
ทอดตรงผ่านบนด้านบดเคี้ยว
1. ใช้ P.K.T. เบอร์ 2 หยอดขี้ผึ้งจากยอดปุุมไปหากลางฟัน
2. ใช้ P.K.T. เบอร์ 5 แต่งรูปร่างของสันสามเหลี่ยม ซึ่งจะมีลักษณะกลมหรือนูนทุกทิศทาง
แคบที่ยอดปุุม กว้างที่ฐาน (ลักษณะคล้ายหยดน้า)

3. ฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สอง จะมีจุดสบที่พื้นเอียงด้านลิ้นไกลกลางของปุุมด้านแก้ม
4. สัน สามเหลี่ ยมของปุุ ม ด้ า นแก้ ม ใกล้ ก ลางของฟั น กรามล่ าง ท ารูป ร่ า งให้ ดู สวยงาม
เนื่องจากไม่มีจุดสบที่สันนี้ เพราะยอดปุุมด้านลิ้นใกล้กลางของฟันกรามคู่สบอยู่ค่อนไปทางไกลกลาง
ทิศทางของสันสามเหลี่ยมของฟันกรามล่าง จะทอดเฉียงเข้าหาศูนย์ กลางของฟัน
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5. สันสามเหลี่ยมของปุุมด้านแก้มไกลกลางของฟันกรามล่างมีจุดสบที่บริเวณของ distal
inner slope ของ ridge นี้ และมีฟันกรามคู่สบ จะมีจุดสบซึ่งตรงกัน คือ อยู่ค่อนไปทางด้านลิ้น ของ
ยอดปุุมด้านลิ้นใกล้กลาง เมื่อมีการเคลื่อนด้านไม่ใช้งาน ถ้าสันสามเหลี่ยมของปุุมด้านแก้มไกลกลางนูน
เกินไป จะพบรอยครูด หรือรอยสึกบริเวณ distal slope ของสันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ควรหลีกเลี่ยง
ไม่ให้มีขึ้นในการบูรณะฟันธรรมชาติ เนื่องจากเป็นสิ่ง กีดขวางการบดเคี้ยวในด้านที่มิไ ด้ทาหน้าที่ ซึ่ง
อาจเกิดอันตรายในระบบการบดเคี้ยวได้ นอกจากนี้จะพบจุดสบบนสันสามเหลี่ยมบริเวณใกล้ยอดปุุม
ด้านแก้มไกลกลาง ซึ่งจะสบกับแอ่งกลางของฟันกรามบนซี่ที่หนึ่งซึ่งมีจุดสบ 3 จุด

แ ต่ ง
รู ป ร่ า งสั น สามเหลี่ ย ม
ของปุุมด้านแก้มไกลกลางให้มนกลม เพื่อกาจัดรอยสึกจากการทาการเคลื่อนทางด้านไม่ใช้งาน (nonworking movement) แต่คงตาแหน่งจุดสบในศูนย์ไว้

6.
ใ ช ้ผ ง ซ ิง ค์
สเตียเรท (Zine sterate powder) หรือแปูง ฝุุน (Talcum) โรยที่ขี้ผึ้ง ของฟัน กรามล่างเพื่อตรวจ
จุดสบฟัน ให้มีรอยสบฟันบาง ๆ

แบบฝึกหัดที่ 8 การทายอดปุุมด้านลิ้นฟันล่าง
Forming of lingual cusp tips
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เวลาปฏิบัติการ 1 ครั้ง
วิธีปฏิบัติการ
ปุุมด้านลิ้นของฟันล่างเป็น non-centric cusp เช่นเดียวกับปุุมด้านแก้มของฟันบน ซึ่งควร
คานึงถึงตาแหน่งและความสูงของปุุมด้านลิ้น
1. เมื่อดูจากด้านแก้มและด้านลิ้น จะเห็นว่าตาแหน่งของ cones ทางด้านลิ้น อยู่ใกล้กับ
ด้านลิ้น และมีขนาดเล็ก วิธีทา cones ทางด้านลิ้น ทาเช่นเดียวกับการทา cones ทางด้านแก้ม

2. เมื่อ ปิด กลอุ ปกรณ์ข ากรรไกรจาลองลงมาในต าแหน่ง สบในศู นย์ ดูจ ากทางด้า นลิ้ น
พบว่า ไม่มีการสัมผัสระหว่าง cones กับปุุมด้านลิ้นฟันบนทั้งขณะสบในตาแหน่งสบในศูนย์ และสบ
ทางาน

แบบฝึกหัดที่ 9 การทาสันด้านลิ้นของปุุมด้านลิ้นฟันล่าง
Forming of Lingual ridge of lingual cusps
เวลาปฏิบัติการ 1 ครั้ง
วิธีปฏิบัติการ
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1. เริ่มด้วยการหยอดขี้ผึ้งสีแดงบนด้านลิ้นของ cones เป็นสันด้านลิ้นของปุุมด้านลิ้น โดย
หยอดขี้ผึ้งจากฐานขึ้นไปหาปลาย cones ในฟันกรามน้อย กว้าง 1/3 ของตัวฟันในแนวใกล้กลาง-ไกล
กลาง ส่วนในฟันกราม กว้าง 1/3 ของปุุมในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง
วิธีแต่ง ทาเช่นเดียวกับสันด้านแก้มของปุุมด้านแก้ม

แบบฝึกหัดที่ 10 การทาสันสามเหลี่ยมของปุุมด้านลิ้น
Forming of Triangular ridge of Lingual cusps
เวลาปฏิบัติการ 1 ครั้ง
วิธีปฏิบัติการ
วิธีทา เหมือนการทาสันสามเหลี่ยมของปุมุ ด้านแก้ม
1. ในฟันกรามน้อยมีจุดสบที่พื้นเอียงด้านแก้มไกลกลางของปุุมด้านลิ้น
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2. สันสามเหลี่ยมของปุุมด้านลิ้นในฟันกรามล่างจะทอดเข้าหาศูนย์กลางของฟัน และมีจุดสบ
กับสันด้านลิ้นใกล้กลางของฟันกรามบนที่บริเวณสันสามเหลี่ยมของปุุมด้านลิ้นใกล้กลางและปุุม ด้านลิ้น
ไกลกลาง ขณะเดียวกันสามารถเคลื่อนที่ทั้งด้านทาหน้าที่ และไม่ทาหน้าที่ได้ โดยไม่มีสิ่งกีด ขวางการ
บดเคี้ยว ตรวจสอบโดยการใช้ผงแปูง

แบบฝึกหัดที่ 11 การทาสันปุุมใกล้กลาง และสันปุุมไกลกลางของปุุมด้านลิ้น
Forming of mesial and distal cusp ridge of Lingual cusps
เวลาปฏิบัติการ 1 ครั้ง
วิธีปฏิบัติการ
1. ใช้ขี้ผึ้งสีเขียวเช่นเดียวกับสันปุุมด้านแก้มใกล้กลาง และสันปุุมด้านแก้มไกลกลางของ
สันปุุมด้านแก้ม แต่สันปุุมด้านลิ้นใกล้กลาง และสันปุุมด้านลิ้นไกลกลางของปุุมด้านลิ้น ไม่มีจุดสบแต่ง
รูปร่างให้ถูกต้องตามทันตวิภาคศาสตร์ และสวยงาม และให้มีพื้นที่เพียงพอ เพื่อเติมสันริมฟันใกล้กลาง
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และสันริมฟันไกลกลาง ซึ่งใช้ขี้ผึ้งสีน้าเงิน
2. ร่องด้านลิ้นของฟันล่างเกิดจากขี้ผึ้งสีเขียวที่ใช้ทาสันใกล้กลาง และสันไกลกลางของปุุม
ด้านลิ้น หยอดมาเจอกัน

3. เพื่อปูองกันการสัมผัสระหว่างปุุมด้านลิ้นของฟันกรามบนและล่าง ขณะมีการเคลื่อน
ทางด้านทางาน โดยปุุมด้านลิ้นของฟันกรามล่างให้ห่างกันในแนวใกล้กลางไกลกลาง
ข้อสังเกต
ร่องด้านลิ้นเป็นทางผ่านของปุุมด้านลิ้นใกล้กลางของฟันกรามบน ขณะมีการเคลื่อนทางด้าน
ทางาน อาจเรียกได้ว่า “working groove”
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แบบฝึกหัดที่ 12 การทาสันริมฟันของฟันหลังล่าง
Forming of marginal ridges
เวลาปฏิบัติการ 1 ครั้ง
วิธีปฏิบัติการ
1. ใช้ขี้ผึ้งสีน้าเงินทาสันริมฟัน (marginal ridges) ทั้งหมด ฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สอง
บริเวณสันริมฟันใกล้กลางไม่มีจุดสบ จึงแต่งตาม dental anatomy ส่วนสันริมฟันไกลกลาง มีจุดสบที่
mesial slope การทาร่องศึกษาจากแบบฟันอ้างอิง โดยใช้ P.K.T. #3 แต่งแอ่งใกล้กลาง และแอ่งไกล
กลางของด้านบดเคี้ยว

2.
เนื่ องจาก
(centric
ฟันบน

สันริมฟันใกล้กลาง (mesial marginal ridges) กรามล่างซี่ที่หนึ่ง แต่งให้สวยงาม
ไ ม่ มี จุ ด ส บ
contact) กับ
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3. ปุุมด้านลิ้นไกลกลาง (disto-lingual cusps) ของฟันกรามบนสบกับสันริมฟันไกลกลาง
ของฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่ง

4. ปุ ุม ที ่ห ้า หรือ ปุ ุม ไกลกลางของฟัน กรามล่ า งซี ่ที ่ห นึ ่ง ท าด้ว ยขี ้ผึ ้ง สีเ ขีย วอยู ่ข ้า ง
distobuccal developmental groove
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แบบฝึกหัดที่ 13 การเติมขี้ผึ้งขั้นสุดท้าย
Completion of additive waxing
เวลาปฏิบัติการ 1 ครั้ง
วิธีปฏิบัติการ
1. วิธีตรวจตาแหน่งสบฟัน (check for centric contact)
1.1
เมื่อแต่งปุุม และสันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้ผงซิงค์สเตียเรท (Zine stearate
powder) หรือแปูงผงตรวจตาแหน่งสบฟัน และตาแหน่ง excursive movement สิ่งที่สาคัญคือ
ตาแหน่งควรมีอยู่ แต่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการบดเคี้ยวด้านข้าง และขณะที่ยื่นคาง
1.2 เมื่อแต่งขี้ผึ้งเสร็จเรียบร้อย ควรตรวจดูการสบของฟันขี้ผึ้งกับฟันคู่สบเปรียบเทียบ
กับการสบฟันด้านตรงข้ามของแบบหล่อด้วย เพราะว่าการหยอดขี้ผึ้งให้สบกับฟันคู่สบ อาจหยอดมาก
หรือน้อยเกินไป ทาให้ฟันอีกด้านหนึ่งของแบบหล่อไม่สบกัน

1.3
โ ล เ ฟ น

ใช้กระดาษเซล
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(Cellophane) หนา 0.001 นิ้ว ตัดเป็นแถบเล็ก ๆ ดังรูป วางบนด้านบดเคี้ยวของฟัน ซึ่งทาด้วย
ขี้ผึ้ง ปิดกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองในตาแหน่ง centric ดึงกระดาษเซลโลเฟนออกด้านข้าง ถ้าฟันซึ่ง
ทาด้วยขี้ผึ้งสัมผัสกับฟันคู่สบ จะดึงกระดาษไม่ออก
ถ้าดึงกระดาษออกได้โดยง่าย แสดงว่าฟันไม่สบกัน ทานองเดียวกันใช้วิธีนี้ ทดสอบกับ
ฟันอีกด้านหนึ่งของโค้งขากรรไกร (dental arch) ในแบบหล่อควรดึงกระดาษไม่ออกเช่นกัน ถ้าสามารถ
ดึงกระดาษออกได้ แสดงว่าฟันซึ่งทาด้วยขี้ผึ้งสูงไป ควรลดความสูงของขี้ผึ้งบริเวณจุดสบลงอีก

ข้อควรระวัง ให้ตัดกระดาษเซลโลเฟน ขนาดให้เล็กเท่ากับความกว้างของแต่ละปุุม (cusp) เท่านั้น
2. การขัดเรียบและขัดเงา (Finishing and polishing)
2.1 วิธีทาให้เรียบ
ใช้เครื่องมื อ P.K.T. #3 ถูเบา ๆ โดยไม่มีแรงกด และให้แต่ ง primary และ
secondary groove โดยดูจากแบบหล่อฟันอ้างอิง อาจใช้สาลีชุบน้าอุ่นอ่อน ๆ ลาดตามความโค้งนูน
ของตัวฟัน โดยไม่ใช้แรงกัด เพราะจะทาให้รูปร่างฟันผิดไป
2.2 วิธีทาให้เงา
ใช้สาลีชุบน้าสบู่ทาเบา ๆ บนขี้ผึ้ง จะทาให้เงา
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