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วตัถุประสงค ์

 Understand relationship among 

components 

 Recognize each specific component 

 Able to draw specific design on dental 
casts   



วตัถุประสงค ์  Drawing design 

 Plan for tooth alteration 

 Communicate with patient 

 Communicate with dental technician 
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วตัถุประสงค ์  Drawing design 

 Plan for tooth alteration 

 Communicate with patient 

 Communicate with dental technician 



เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุ 

 Study casts with survey lines and tripod 

marks 

 Sharp graphite pencil 

 Color pencils 



ตวัอยา่งคุณค่าของการส่ือสาร Drawing frame addition 

 Laser solder spots 



How to...   Drawing design 

 Draw design on a note pad 



How to...   Drawing design 

 Draw design on a note pad 

ใบค าสัง่งานแลป 
Work order form 



How to...   Drawing design 

 Draw design on a note pad 

 

ใบค าสัง่งานแลป 
Work order form 



How to...   Drawing design 

 Draw design on a note pad 

 Draw design on models (upper/lower 
jaws) 



แสดงลกัษณะช้ินหล่อศึกษาท่ีดี 

 มิติ และรายละเอียดกายวภิาคช่องปากท่ีครบถว้น 
 ขนาด ความหนา และขอบระนาบ ส่วนฐานเหมาะสม 



Upper Jaw 

 



Lower Jaw 

 



 Ideal position of all components 

 Rests 

 Proximal plates 

 Retentive clasp arms 

 Reciprocal clasp arms 

Results 



 Ideal position of all components 

 Rests 

 Proximal plates 

 Retentive clasp arms 

 Reciprocal clasp arms 

Results 

Clasp unit 



 

Results 



หนา้ท่ีของส่วนต่างๆ 

 



 

Proper and improper  clasp design 



 Ideal position of all components 

 Retentive framework 

 Palatal strap 

 Other minor connectors 



 Ideal position of all components 

 Retentive framework 

 Palatal strap 

 Other minor connectors 



 Ideal position of all components 

 Retentive framework 

 Palatal strap 

 Other minor connectors 



 



Improper  clasp design 

Short, straight – wrong design 



Ideal position of clasps unit 

 Retentive clasp arm and reciprocal 

element 

ตะขอสมัผสัฟันพร้อมกนั 



Relation of clasp unit, metal frame 

 and denture base 

 External finish line 
 
 
 
 
 
 

 Internal finish line 
 
 
 
 
 

 



Relation of clasp unit, metal 

frame and denture base 
 Denture base color characterization 



Drawing design 

 Graphite pencil 



Drawing design 

 Sharp Color pencils 



Drawing design 

 Red  Metal framework 

 Blue  Denture base 

 Green  Wrought wire 

 Black  Survey line 



Student’s Exercise 

 



 What else should you have before starting 
this exercise?  

ขอ้ค านึง 



Clear understanding 

 



3-D Imagination 

 



Drawing design 

 

Palatal strap 

 

ควรมีขอบเขต และขนาดเท่าใด 



Drawing design 

 

Palatal strap 



Drawing design 

 

Palatal strap 



Drawing design 

 

Cingulum rest 



Drawing design 

 

Occlusal rests 

Cingulum rest 



Drawing design 

 

Simple circumferential clasp 



Drawing design 

 

Double embrasure clasp 



Drawing design 

 Wrought wire clasp 
Combination clasp 



Drawing design 

 

Retentive framework 



Drawing design 

 

Retentive framework 

Ladder 

Mesh 

Loop 

Nail head projection 
 



Drawing design 

 

External finish line 



Drawing design 

 

Minor connector 
 and occlusal rest 



Wrought wire 

 Check opposing tooth contact interference 

at the beginning of the clasp  



 

Solder spot 

ตวัอยา่งอีกแบบหน่ึงของ retentive framework 



 

Criteria for denture base outline is 

 only to substitute missing tissue mass. 

ฐานสีชมพ ูหนาเกิน ยาวเกิน 



 

Clasp terminal 

 locates in buccal 
 embrasure 



 

Clasp terminal 

 locates in buccal 
 embrasure 



 

Minor connector 

 touches on tooth 

Possible to place 
guiding plane  



 

End part I 



 

Lower jaw 

Part II 



 

Rests and minor connectors 



 

Major connectors 
Lingual bar 



 

External finish line อยูต่รงขา้มกบั internal finish line 



 

Proximal plate 



 

Metal-tooth contact 1 mm. vertically, 
Size: ½ distal width of tooth surface 



 

Metal-tooth contact 1-2 mm. vertical 
½ distal width of tooth surface 

ความกวา้ง proximal plate กรามนอ้ยซ่ีแรกและซ่ีท่ีสอง ต่างกนั 



 

Ring clasp 
strut 

ตะขอวงแหวน (ring clasp) หกัเพราะมีขนาดเลก็เกิน 
และขาดส่วนแขนค ้า (strut) 



 I-bar 

Criteria for denture base outline 

 is to substitute missing tissue mass and 

 to extend over edentulous area but within  

 anatomical limit. 



 

Modified T-bar 



 

Improper design: Proximal plate ไม่แนบ ห่างฟันหลกั 



 

1.ผวิขา้งไส้ดินสอสมัผสัผวิช้ินหล่อ    2.เส้นส ารวจจาก 
ส่วนปลายปาดเฉียง บอกขอบเขตพื้นท่ีคอดดา้นประชิด 



 
Dead space 
Unwanted space 



 

Unwanted tooth contour 

Tooth interference 

Require enameloplasty 
 by tooth alteration 



Acceptable space 

 

Spacing 
Less than 1 mm. 



 

 

 

 

 

 

กรามบน ลกัษณะ ตะขอ จะหนาและกวา้งดา้นเพดาน มาก
พอ ตา้นการบิดตวัและหกัเสียหาย 



 
 
 
 
 
 

 แนวตะขอท่ีสูงเกินไป สร้างปัญหาสบกระแทก  กรอ
แกไ้ขภายหลงัอาจท าใหค้วามแขง็แรงลด ตะขอหกั 
 



Proficiency 

 Understand relationship among 

components 

 Recognize each specific component 

 Able to draw specific design on dental 
casts   



ขอ้คิด 

แบบร่างโครงสร้างฟันปลอมบางส่วนถอดไดบ้นช้ิน
หล่อศึกษา มีคุณค่าอยา่งไร 

การเขียนแบบโครงสร้างฟันปลอมบางส่วนถอดได้
บนกระดาษ หรือเอกสารค าสัง่งาน มีประโยชน์
อยา่งไร 

มีวิธีอ่ืนใดทางอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีใชส้ร้าง และส่ือสาร
แบบฟันปลอมไดบ้า้ง 


