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ฟนปลอมบางสวนถอดไดชนิดล็อคยึดดวยบานพับ, ฟนปลอมสวิงล็อค 
(SWINGLOCK REMOVABLE PARTIAL DENTURE) 

 

 ลักษณะฟนไมครบบางแบบในขากรรไกรหนึ่งๆ ที่มิไดพบบอยและมักเปนปญหาตอการ

ออกแบบโครงสรางสวนโครงโลหะ เชน ฟนหลักที่เหลือมจีํานวนนอยและติดกันเปนแถบ และไมมซีี่ใด

แข็งแรงพอ รูปรางฟนหลักไมปองพอเพียง เชน มฟีนหนาลางเหลือนอย และอาจโยกไมแข็งแรงพอ, 

หรือมีฟนหลงัเพียง 2-3 ซี่ ทีอ่ยูประชิดตอเนื่องกนัในขากรรไกรหนึ่งๆ และตองรองรับฟนปลอมบางสวน

ถอดไดทั้งชิ้น, หรือในผูปวยที่มีการผาตัดขากรรไกรบางสวนออกไปจากเหตุเนื้องอกบางชนิด หรือจาก

อุบัติเหตุ เปนตน ลักษณะตวัอยางดังกลาวนี้อาจแกปญหาการออกแบบไดดวยการใชฟนปลอม

บางสวนถอดไดชนิดล็อคยึดดวยบานพับ 

 

ลักษณะของฟนปลอมสวงิลอ็ค (หรือฟนปลอมที่ล็อคยึดดวยบานพับ) 

 เปนฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดโครงสรางเปนโลหะหลอ มีแผนดานลิ้นและดานเพดาน มี

แทงโลหะดานขางแกมหรือริมฝปาก (labial bar) ที่เปดปดไดดวยบานพับ และจะมตีะขอในรูปของ

ตะขอแทง (BAR CLASP) ตอต้ังฉากขึ้นมาจากแทงโลหะดานขางแกมหรือริมฝปากนัน้ การล็อคยึด

แทงโลหะที่ทาํหนาทีเ่ปนหนวยยึดหลัก (DIRECT RETAINER) เกิดขึ้นโดยหวัเกี่ยว หรือขอเกี่ยว 

(LATCH) ยึดกับ สลัก  (LOCK) ซึ่งยื่นออกมาจากโครงสรางของโครงยึด (RETENTIVE 

FRAMEWORK) ที่เปด-ปดและประกอบยดึกันได ทัง้นีป้ลายอีกดานหนึ่งเปนบานพบั (HINGE) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบของฟนสวงิล็อค 

ภาพประกอบจากหนงัสือการประชุมวิชาการทนัตแพทยสมาคมแหงประเทศไทย 19-21 ธ.ค.2527 

 เร่ือง  การใสฟนสวิงล็อคสาํหรับอารช (โคงขากรรไกร) ที่มีปญหา โดย รศ.ทญ.โสภ ีชาติสุทธิพนัธ หนา 
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สวนประกอบฟนปลอม 
 ฟนปลอมชนิดนี้มีหลกัการออกแบบเชนเดยีวกับฟนปลอมบางสวนถอดไดชนิดทั่วไป เพยีงแต

โครงสรางมีความแตกตางกนั ความแตกตางกนันั้นคือ 

1. สวนเชื่อมใหญ (MAJOR CONNECTOR) มักมีลักษณะเปนแผนดานลิน้หรือเพดานปาก สวนสมัผัส

ฟนของสวนเชือ่มใหญนี้จะสมัผัสฟนเกือบทั้งหมด เวนแตบริเวณของเหงือกและหางจากสวนเยื่อออนที่

ขยับได การสมัผัสฟนนีห้ากเปนฟนหลัง สวนสัมผัสจะอยูใตเสนสํารวจ (SURVEY LINE) เพื่อชวย

เสริมแรงยึดจากตะขอแทงที่อยูดานตรงขามสวนเชื่อมใหญอาจเปนแทงดานลิน้ (LINGUAL BAR) 

ผสมกับแทงโลหะตอเนื่องบนตัวฟน (CONTINUOUS BAR) เพื่อเปดชองวางสวนทัง้สองไมใหปดทับ

ขอบเหงือก (แตการเติมซี่ฟนปลอมเพิ่มเติมหากมีการถอนฟนบางซี่ออกไป อาจทําไดลําบากกวา 

เพราะวาตองบัดกรีโลหะรูปเสนลวดระหวางแทงโลหะทัง้สองเพิ่มเติมใหยึดกับซ่ีฟนปลอม)  

2. แทงดานริมฝปากหรือขางแกม เปนโครงสรางโลหะรูปแทงครึ่งทรงกลมที่ปลายดานหนึง่ติดกับบานพับ 

ปลายอีกดานเปนขอเกี่ยวเพือ่ยึดกับสลัก ดังนัน้สวนนี้จะสามารถเปด-ปดได โดยใชเล็บเกี่ยวบริเวณขอ

เกี่ยวและปดโดยกดรีดแทงนี้จากสวนกลางมายงัสวนปลายขอเกี่ยว 

3.  

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 บริเวณฟนหนาแสดงแทงดานริมฝปากยนักับแผนดานลิ้น A.แทงดานริมฝปากปด B. แทงดาน

ริมฝปากเปดออก 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงอะคริลิกฉาบหนา หรือเปลือกหนาอะคริลิก (อะคริลิกเรซินวีเนียร)  ทีค่ลุมบริเวณคอฟน

ดานริมฝปาก โดยตอมาจากแทงดานริมฝปากและสตรัท (กานค้าํ, strut) ไปจนถงึคอฟน 
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ขอบงชี ้

1. เมื่อขาดพืน้ที่เกาะยึด หมายความวา เมื่อตะขอธรรมดาไมสามารถใหแรงเกาะยึดพอเพียงได ฟนปลอม

ชนิดล็อคยึดดวยบานพับ สามารถใหแรงยดึที่มีประสิทธภิาพพอเพียงได โดยไมตองทําครอบฟน 

2. ฟนโยก หมายความวา ฟนปลอมชนิดล็อคยึดดวยบานพบัเปนทั้งชิน้งานบูรณะรักษาดวยงานทนัต-

กรรมประดิษฐและเปนชิน้งานที่ชวย ดามยดึ (splint) ฟนธรรมชาติที่โยก 

3. ขาดฟนหลักสาํคัญ หมายความวา ฟนปลอมชนิดล็อคยดึดวยบานพับจะใชซี่ฟนธรรมชาติที่

เหลือหลายๆ ซี่ เปนหลักรวมกัน ประกอบเปนหนวยยึดเดียวที่ใหญข้ึนและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. เศรษฐานะ หมายความวา  แมฟนปลอมชนิดนี้จะราคาแพงกวาฟนปลอมบางสวนถอดไดแบบธรรมดา 

แตหากเปรียบเทียบกับการทาํครอบฟนหลายๆ ซี่แลวราคาถูกกวา นอกจากนี้ครอบฟนอาจมีปญหา

ทางเชิงกล หากตองเชื่อมดามยึดติดกนัเปนชิ้นเดียว 

5. รูปเคาฟนไมเหมาะสม หมายความวา กรณีที่รูปเคาของฟนหลักไมเหมาะกับตะขอธรรมดา (แบบ

อนุรักษ หรือ Conventional type) ฟนปลอมชนิดล็อคยดึดวยบานพับ สามารถยึดไดโดยไมตองทาํงาน

ที่ซับซอน คือ แมฟนหลักจะมีสวนคอดมาก หรือตําแหนงของสวนคอดที่ใชงานไดไมอยูในพืน้ที่ที่

เหมาะสมกับตะขอทั่วไป หนวยยึดของฟนปลอมแบบลอ็คยึดดวยบานพับอาจทาํไดและดูสวยงามกวา 

6. รูปเคาของเหงอืกไมเหมาะสม หมายความวา หลายกรณทีี่พืน้ที่คอดของเหงือกบริเวณดานหนาของ

ฟนหนาลางปรากฏเปนอุปสรรคตอการทําฟนปลอมครอมหลัก หรือกรณีซี่ฟนที่จะใชเปนฟนหลักมี

เหงือกรนมาก เห็นรากฟน ฟนปลอมชนิดล็อคยึดดวยบานพับ สามารถดัดแปลงเสริมเหงือกปลอม

บริเวณแทงดานริมฝปาก ใหเขากับธรรมชาติ และใชเปนหนวยยึดไปพรอมๆ กัน 

7. การดูแลรักษา หมายความวา การดูแลรักษา และการเขาใจขอดอยของฟนปลอมเปนสิ่งจาํเปนสําหรับ

ฟนปลอมทุกประเภท อยางไรก็ดี การดูแลโดยตัวผูปวยเอง สําหรับฟนปลอมชนิดนีจ้ะงายกวาการดูแล

เฝอกฟนชนิดติดแนน 

8. การพยากรณโรคที่ไมชัดเจน หมายความวา บางกรณีซีฟ่นธรรมชาติบางซี่อาจมีอายกุารใชงานที่ไม

นานพอ และอาจตองถกูถอนไปในอนาคต แมซี่ฟนเหลานี้จะถูกประกอบอยูในหนวยยึดของฟนปลอม

ชนิดล็อคยึดดวยบานพับ การดัดแปลงชิ้นฟนปลอมโดยการเติมซี่ฟนปลอมสามารถทําไดอยางไม

ยุงยาก และการสูญเสียฟนหลักในกลุมนีไ้ปบางซีน่ั้นไมคอยมีผลกระทบตอแรงยึดอยูของชิ้นฟนปลอม

ทั้งชิน้ นอกจากนีฟ้นปลอมชนิดล็อคยึดดวยบานพับอาจชวยใหเกิดความเสถยีรตอช้ินงานโดยรวม 

และชิ้นงานฟนปลอมบางสวนถอดไดนัน้สามารถใชถนอมรักษาไวซึง่ฟนธรรมชาตทิี่เหลือได 
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ขอหามใช 
1. กรณีรองฟนดานลิน้ ดานกระพุงแกมหรือดานริมฝปาก (labial, buccal vestibule) ตื้นมาก และกรณี

เนื้อยึด (frenum) ยึดสูง (อาจตองแกไขโดยการทําศัลยกรรม) 

2. ความสวยงามที่ปรากฏเห็นได หมายความวา หากพจิารณาแนวริมฝปากที่สัมพนัธกบัปริมาณตะขอที่

ปรากฏเหน็ไดในการออกแบบบางราย อาจเหน็ตะขอมาก แตทั่วไปการปรากฏเห็นของตะขอของฟน-

ปลอมชนิดนีจ้ะนอยกวา เพราะตําแหนงตะขอจะต่ํากวาปกต ิ

 
เทคนิค 

1. ชิ้นหลอศึกษาหรือช้ินหลอวนิิจฉัย; ควรเขียนแบบบนชิ้นหลอดวยสทีี่ลบไมออกโดยเขียนตําแหนงรอง

พับ และตําแหนงเนื้อยึด โดยตรวจสอบรองพับและเนื้อยดึในชองปาก ใชปลายไมจุมสีแตะเบาๆ เพือ่

สรางรอยสีที่ผิวเนื้อเยื่อในชองปาก เมื่อพมิพปากสีที่ผิวเนื้อเยื่อจะติดกับอัลจิเนตและถายทอดมาที่ชิน้

หลอ  หรืออาจใชแทงสํารวจปริทันต (periodontal probe) วางทาบวดัระยะจากขอบเหงือกถงึรองพับ

หรือเนื้อยึด วดัระยะและจดบันทกึไว จากนั้นถายทอดระยะดังกลาวลงบนชิน้หลอ 

2. การรักษาทางปริทันต; เนื้อเยื่อปริทันตที่รองรับทั้งหมดในชองปากทั้งเหงือกวาง และเหงือก รอบซีฟ่น

ในปากตองไดรับการรักษา และนํากลับเขาสูภาวะสุขภาพที่ดีกอนเริ่มงาน 

3. งานบูรณะอ่ืนและการเตรียมฟน; อาจตองทาํครอบฟนบางซีห่ากเปนสวนหนึง่ของแผนการรักษาทาง

ทันตกรรมประดิษฐ หากตองการแรงยึดหรอืสวนคอดเพิม่เติมอาจใชเข็มกรอกลมขนาด

เสนผาศนูยกลาง ประมาณ 1.8 มม. กรอบริเวณสวน 1/3 ของฟนใกลขอบเหงือก (gingival 1/3) ผิวที่

กรอตองมีผิวเรียบ โดยใชเขม็กรอคารไบดรูปรางเดียวกนัเมื่อจบงาน พื้นที่ทีก่รอนี้จะเปนที่อยูของ

ตําแหนงปลายตะขอที่มีลักษณะแทงคลายนิ้วมือหรืออาจเลือกลักษณะตะขอรูปตัวอักษร L (Modified 

T-bar, L-bar)  

4. การพิมพปากครั้งสุดทาย 

4.1 ใชถาดพิมพปากสาํเร็จรูปหรือถาดพิมพปากเฉพาะบุคคลพิมพคร้ังแรกเพื่อทําโครงสรางสวนโลหะ 

การพิมพเหงือกวางสําหรับฐานฟนปลอมแนะนําใหใชวิธพีิมพแยกโดยใชฐานบนัทกึสรางติดกับโครง

ยึดฟนปลอม เวนชองหางจากเหงือกวางอยางเหมาะสม จากนัน้ขั้นที่สองจะใชวัสดุอิลาสโตเมอรพมิพ 

สวนเหงือกวาง เรียกเทคนิคนี้วา วิธีการปรับเปลี่ยนชิน้หลอ (altered cast technique) 

4.2 เทชิน้หลอดวยปลาสเตอรยิบซ่ัม ชนิดที ่4 (type IV gypsum stone) 

4.3 การปฏิบตัิตอช้ินหลอหลัก (master cast) 
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 เขียนเครื่องหมายที่ดานริมฝปากและดานลิ้น แสดงตําแหนงความลกึของรองพับ สํารวจรูป

เคาสรางเสนสาํรวจ และแสดงความสงูของแทงตะขอเกาะยึด และรูปแบบของตะขอและโครงสราง

สวนที่เหลือทัง้หมด 

5. งานในหองปฏบิัติการ ใหวางตําแหนง บานพับ และตําแหนงล็อคยึดพรอมสลัก หางจากฟนหลักซี่

สุดทายไปเทากับความกวางของซี่ฟนปกตบินเหงือกวางนั้นหนึง่ซี ่หรืออยางนอย 6 มม. พืน้ทีน่ี้จะเปน

พื้นที่สําหรับการเรียงฟนปลอมที่ไมมีโครงสรางสวนฐานฟนปลอม กรณีที่มีฟนหนาเหลืออยูเพียง 2-3 ซี่ 

ตําแหนงบานพับและล็อคยดึพรอมสลัก ควรวางตําแหนงประมาณตาํแหนงระหวางเขี้ยวกับกรามนอย

ซี่แรกเพื่อความสวยงามและสะดวกในการถอดใส 

6. ควรตรวจโครงสรางขี้ผ้ึงบนชิน้หลอทนไฟ (refractory cast) พรอมๆ กบัช้ินหลอหลัก ที่ปด 

และปะดวยขีผ้ึ้ง การตรวจสอบจะพิจารณาปจจัยประกอบมีดังนี ้

-  ตําแหนงบานพับ ล็อคยึด 

-  การเวนชองวางทีพ่อเพยีง 

-  พืน้ที ่ที่แผนดานลิน้ (เพดาน) ครอบคลมุ 

-  คุณภาพทั่วไปของขี้ผ้ึง, ความเรียบของผิว, รูปโครงสรางของโครงยดึฟนปลอม เปนตน 

เมื่อไดโครงโลหะพรอมชิ้นหลอหลักจากหองปฏิบัติการกลับมาแลว จงึตรวจสอบปจจัย

ประกอบดังตอไปนี้ คือ 

- แรงยึดโดยรวมของโครงโลหะตอช้ินหลอหลัก 

- ความสะดวกถูกตองเมื่อมกีารเปด-ปด ล็อครวมกับบานพับ 

- ความแข็งแรงและความแข็งตรึงของแทงดานริมฝปาก (labial bar) 

7. คําแนะนําตอผูปวย 

แสดงการใชงาน เปด-ปด และถอดใสชิ้นฟนปลอม ฝกผูปวยปฏิบัติ ควรใชนิ้วมือรีดบนแทงดานริม 

ฝปากเมื่อจะปดโดยรูดจากบานพับไปยังสลักและขอเกี่ยว ซึง่อยูอีกซกีหนึง่ตรงขาม และเมื่อจะทาํ

ความสะอาดฟนปลอม ควรปดล็อคแทงดานริมฝปากทกุครั้ง การปดล็อคทั้งสองประการนี้ก็ดวย

เหตุผลคือ ปองกนัการบิด เสีย รูปทรงของแทงดานริมฝปาก การแกะเปดล็อคตองใชเล็บนิ้วมือ หาก

เล็บส้ันมากเกนิอาจแกะล็อคออกจากสลกัลําบาก 
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