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หัวข้อ  หน่วยท ำลำยแรงม หน่วยขจัดแรง  (หน่วยสมดุลแรง) 
นิยำม  หน่วยท ำลำยแรง (STRESS BREAKERS) หรือ หน่วยสมดุลแรง (stress equalizer) คือ กล
อุปกรณ์ (หลำยรูปแบบ) ท่ีใชป้ระกอบเขำ้กบัโครงสร้ำงฟันปลอมบำงส่วนถอดได ้กลอุปกรณ์น้ียอมใหมี้กำร
เคล่ือนขยบัระหวำ่งส่วนฐำนฟันปลอมกบัส่วนโครงสร้ำงโลหะท่ีเช่ือมต่อกบัหน่วยยดึหลกั (direct retainers) 
ใดๆ ไม่วำ่จะเป็นชนิดท่ีอยูภ่ำยในขอบเขตภำยในซ่ีฟันหรืออยูน่อกซ่ีฟันก็ตำม 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เขำ้ใจแนวคิดของกำรใชห้น่วยท ำลำยแรงและสำมำรถอธิบำยได ้
2. รู้จกั รูปแบบ และกำรท ำงำนของหน่วยท ำลำยแรงต่ำงๆ แบบ 
3. ตระหนกัถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ของหน่วยท ำลำยแรงต่ำงๆ แบบ 
4. และ สำมำรถเปรียบเทียบกบัขอ้ไดเ้ปรียบ หรือขอ้ดีจำกกำรออกแบบ (โครงสร้ำง) ชนิดแขง็ตรึง 

 
กำรใชห้น่วยท ำลำยแรงเป็นแนวคิดหน่ึง ท่ีหำหนทำงลดแรงทำงด่ิงและทำงแนวระนำบ (แรงเครียด) ท่ี

เกิดข้ึนและเป็นแรงท่ีส่งผำ่นไปยงัซ่ีฟันหลกั โดยเฉพำะในกรณีของฟันปลอมชนิดทำ้ยยืน่ แนวคิดน้ีอยูบ่น
พื้นฐำนของควำมเช่ือและดว้ยสมมุติฐำน ท่ีพบฟันหลกัถูกท ำลำยเสียหำยจำกแรงท่ีมำกเกิน เกินกวำ่ท่ีฟันหลกั
เหล่ำนั้นจะรองรับได ้และดว้ยแรงท่ีมำกเกินกวำ่ขีดจ ำกดัทำงสรีระสภำพ 
 หวัขอ้น้ีจะน ำทำงทนัตแพทยไ์ปสู่กำรออกแบบท่ีเหมำะสมได ้ดงันั้น  เคเนด้ี 1942 จึงไดอ้ธิบำยไวว้ำ่ 
“หน่วยท ำลำยแรงท่ีใชก้บัฟันปลอมบำงส่วนถอดได ้ไดท้  ำใหส่้วนฐำนส่งถ่ำยแรงและส่วนเหงือกวำ่งรับแรงมำก
เกินไป ท ำใหเ้จบ็เหงือก.. กรณีท่ีขำกรรไกรมีฟันหลกัเพยีงนอ้ยซ่ีเท่ำนั้น ควรเป็นขอ้บ่งช้ีต่อกำรใชง้ำนหน่วย
ท ำลำยแรงบำงรูปแบบของท่ีประกอบเขำ้กบัโครงสร้ำง เช่น อยูร่ะหวำ่งตะขอกบัส่วนฐำน.... ตะขอต่ำงๆ นั้นไม่
ควรออกแบบใหแ้ขง็ตรึงจนเกินไป ท่ีจะจบัฟันปลอมอยูโ่ดยไม่ขยบั เรำควรคิดดว้ยพื้นฐำนของควำมเสถียรท่ี
ไดรั้บจำกส่วนฐำน เพื่อป้องกนัแรงเคน้ต่อซ่ีฟัน...” 
 
ผุศึ้กษำเร่ืองน้ีควรศึกษำวรรณกรรมปริทรรศน์ โดย เบริก 1985 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3900318 
เร่ือง ปัญหำทำงปริทนัตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัฟันปลอมบำงส่วนถอดไดช้นิดทำ้ยยืน่  ปัญหำมำจำกโครงสร้ำงหรือไร 

Periodontal problems associated with use of distal extension removable partial dentures--a matter of construction? Berg E. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3900318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berg%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3900318
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บทสรุปไดก้ล่ำววำ่ 
 “ปัญหำทำงปริทนัตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัฟันปลอมบำงส่วนถอดไดช้นิดทำ้ยยืน่นั้นไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัโครงสร้ำงแต่อยำ่งไร แนวคิดท่ีสนใจกนัมำกในบทควำมทำงทนัตกรรมประดิษฐ ์มกัใหค้วำมส ำคญั
ต่อลกัษณะกำรออกแบบอยำ่งจ ำเพำะต่ำงๆ แบบ โดยเช่ือวำ่จะลดแรงท่ีมำกระท ำต่อฟันหลกันั้น เร่ืองน้ีดูจะเป็น
ทำงตนัเสียแลว้ บำงทีผูป่้วยของเรำท่ีใส่ฟันปลอมบำงส่วนชนิดถอดไดน่้ำจะไดรั้บผลของงำนบริกำรท่ีดีข้ึน หำก 
ทนัตแพทยส์ำขำทนัตกรรมประดิษฐ ์ใหค้วำมส ำคญัต่อแนวคิดดำ้นสุขภำพอนำมยัของอวยัวะปริทนัตม์ำกกวำ่น้ี
บำ้ง” 
Berg ใหข้อ้แนะน ำดงัน้ี 

1. ปัญหำทำงปริทนัตค์วรไดรั้บกำรบ ำบดั และน ำภำวะของช่องปำกสู่สุขภำพท่ีดีก่อนใส่ฟันปลอม 
2. สุขภำพของอวยัวะปริทนัตแ์ละสุขอนำมยัของช่องปำกควรไดรั้บกำรดูแลและคงไว ้โดยกำรนดักลบัมำ

ประเมินเป็นระยะๆ ระหวำ่งนดัท่ีเรียกผูป่้วยกลบัมำนั้น ขอ้บกพร่องต่ำงๆ ทำงทนัตกรรมประดิษฐท่ี์พบ
เห็น ควรไดรั้บกำรวินิจฉยั และแกไ้ขดว้ยมำตรกำรต่ำงๆ 

 
หน่วยท ำลำยแรงชนิดต่ำงๆ 
 หวัขอ้น้ีเป็นท่ีถกเถียงกนัเพรำะเหตุท่ีมีหลกัฐำนพยำนวำ่ ลกัษณะกำรออกแบบโครงสร้ำงแบบแขง็ตรึง
จำกทนัตแพทยจ์  ำนวนหน่ึงนั้นยงัคงประสบควำมส ำเร็จ นัน่คือ ขณะท่ีกำรออกแบบ รูปโครงสร้ำงแบบแขง็ตรึง
นั้นมีกำรประยกุตใ์ชอ้ยูเ่ป็นประจ ำอยูแ่ลว้ โดยไม่พบกำรท ำลำยฟันหลกัแต่อยำ่งใด 
 อยำ่งไรก็ตำม กำรพบเห็นฟันหลกัท่ีถูกท ำลำยนั้นเป็นเหตุมำจำกกำรออกแบบชนิดแขง็ตรึงท่ีไม่ไดเ้กิด
ประสิทธิผลตำมกำรออกแบบนั้นๆ หรือออกแบบไม่ถูกตอ้งเสียมำกกวำ่ 
 แรงกระท ำของตะขอลวดดดั (ทั้งชนิดปลำยสอบ หรือชนิดกลม) อำจถูกกล่ำวอำ้งไดว้ำ่ท ำใหเ้กิดกริยำ
ตอบสนองคลำ้ยกบัหน่วยท ำลำยแรงระหวำ่งฐำนฟันปลอมกบัซ่ีฟันหลกั เหตุผลท่ีกล่ำวอำ้งเช่นน้ี เพรำะตะขอ
ลวดดดัเหล่ำนั้นมีคุณสมบติัหยุน่ตวั ดดัตวั เดง้ตวัไดดี้กวำ่ตะขอโลหะแบบต่ำงๆ 
 
ชนิดของหน่วยท ำลำยแรง 
1. ท ำเป็นขอ้ต่อท่ีขยบัไดร้ะหวำ่งหน่วยยดึหลกักบัฐำนฟันปลอม 
รูปแบบ  1. บำนพบั, ปลอก และแท่งทรงกระบอก ลูกกลมและเบำ้รับ (บำงชนิดประกอบร่วมกบัสปริง  

    ท่ีใหแ้รงกดอยูต่ลอดเวลำ 
2. อำจเรียกไดว้ำ่เป็นหน่วยยึดท่ีแม่นย  ำสูง แบบต่ำงๆ (PRECISION ATTACHMENTS) 
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กำรเคล่ือนขยบั : เคล่ือนฐำนเขำ้หำสันเหงือกท่ีรองรับกำรบดเค้ียว ป้องกนัแรงผลกัลม้ท่ีจะเกิดต่อฟันหลกั 
 
2. ลกัษณะออกแบบท่ีมีส่วนเช่ือมต่อท่ีขยบัไดร้ะหวำ่งหน่วยยดึหลกักบัฐำนฟันปลอม 
รูปแบบ  1. ใชล้วดรีด (wrought wire) กลมสองช้ินเช่ือมต่อกนัตรงกลำงและใชเ้ป็นส่วนเช่ือมใหญ่ 
  2. ส่วนเช่ือมหลกัท่ีท ำแยกส่วนออกจำกกนั 

3. และกลอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ียอมใหส่้วนของทำ้ยยืน่ของฟันปลอมขยบัได ้ เช่น ขอ้ต่อระหวำ่ง
ส่วนเช่ือมใหญ่สองส่วน 

กำรเคล่ือนขยบั : เช่นเดียวกบัขอ้ต่อท่ีขยบัได ้
 
ข้ออ้ำงทีว่่ำหน่วยท ำลำยแรงมีข้อได้เปรียบหรือข้อดี 
1. ควรรักษำอนุรักษเ์หงือกวำ่งท่ีพยงุรับนั้นๆ  
หมำยเหตุ น่ีเป็นสมมุติฐำนหรือ 
 
2. ท ำใหเ้กิดดุลของแรงเครียด ระหวำ่งฟันหลกัซ่ีต่ำงๆ และเหงือกวำ่ง 
หมำยเหตุ ไม่มีใครรู้วำ่ดุลของแรงนั้นไดเ้กิดข้ึนจริง 
 
3. แรกกดท่ีเป็นจงัหวะๆ (ตำมกำรบดเค้ียว) ท ำให้เกิดกำรกระตุน้ทำงสรีระต่อเหงือกวำ่ง ซ่ึงแรงกดน้ีจะช่วย
ป้องกนักำรยบุละลำยตวัของเหงือกวำ่ง และขจดัควำมตอ้งกำรท่ีตำมต่อดว้ยเร่ืองกำรฉำบฐำน 
หมำยเหตุ น่ีก็เป็นสมมุติฐำนอีกหรือ เหตุต่ำงๆ ท่ีท ำใหก้ระดูกละลำยตวัมำจำกสหปัจจยั กำรรับแรงท่ีมำก
เกินของสันเหงือกมกัเป็นเหตุใหล้ะลำยตวัไดเ้ช่นกนั 
 
4. ถำ้กำรฉำบฐำนไม่ไดก้ระท ำเม่ือมีขอ้บ่งช้ี ฟันหลกัจะไม่ถูกท ำลำยเร็วจนเกินไป 
หมำยเหตุ ตรงขำ้มกบัควำมเป็นจริง 
 
5. แมว้ำ่จะมีกำรขยบัเคล่ือนของส่วนทำ้ยยืน่ ยงัคงมีกำรดำมยดึฟันหลกัท่ีไม่แขง็แรงเขำ้ดว้ยกนั  
หมำยเหตุ เป็นจริงบำงส่วน กำรพิจำรณำขอ้ควำม และผล-เหตุ ของ กิริยำ-ปฏิกิริยำ มีปัจจยัอ่ืนประกอบ
อีกมำก ดงันั้นจ ำเป็นตอ้งมีกำรวเิครำะห์ขอ้ควำม และพิจำรณำถึงปัจจยัอ่ืนท่ีอำจเก่ียวขอ้ง (หมำยเหตุ 5 ขอ้น้ีมำจำก

ควำมเห็นส่วนตวัของขำ้พเจำ้) 

 
ข้อด้อยของหน่วยท ำลำยแรงแบบต่ำงๆ 
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1. กระบวนกำรผลิตยุง่ยำก รำคำสูง 
2. แรงทำงด่ิง และแรงในแนวระนำบ จะถูกกระจุกตวัอยูท่ี่เหงือกวำ่ง ส่งผลต่อกำรยบุละลำยตวัของเหงือก  

วำ่งมำกข้ึน 
3. ประสิทธิภำพของหน่วยยดึหลกัต่ำงๆ จะถูกทอนลดลง หรือถูกขจดัจนหมดส้ิน 
4. ผูป่้วยรู้สึกไม่สบำยจำกกำรออกแบบท่ีซบัซอ้นน้ี เช่น กำรติดของเศษอำหำร และกำรท่ีเยือ่อ่อนถูกหนีบ 
5. เสียหำยง่ำย ส่วนเช่ือมใหญ่ท่ีบิดเบ้ียวไปจะส่งผลต่อแรงท่ีกระท ำต่อฟันหลกัใหเ้สียหำยไดม้ำกกวำ่ 
6. ซ่อมแซมและดูแลรักษำยำก 

 
ข้อดีของกำรออกแบบ (โครงสร้ำง RPD) อย่ำงแข็งตรึง 

1. กระบวนกำรผลิตง่ำยกวำ่ 
2. กระจำยแรงเครียดไปยงัฟันหลกัและเหงือกวำ่งเท่ำๆ กนั 
3. ควำมบ่อยของกำรฉำบฐำนมีนอ้ยกวำ่ 
4. หน่วยยดึรองและโครงสร้ำงอ่ืนท่ีแขง็ตรึงท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ตำ้นต่อกำรเคล่ือนหมุนของช้ิน

ฟันปลอม 
5. ลดควำมเสียหำยหรือลดกำรบิดเบ้ียวของโครงสร้ำง 

 
ข้อด้อยของกำรออกแบบอย่ำงแข็งตรึง 

1. หำกหน่วยยดึต่ำงๆ มีแรงกระท ำต่อฟันหลกั และออกแบบอยำ่งไม่ถูกตอ้งก็ตำม (แรงหมุนบิดของวตัถุ
จะกระท ำไปสู่ฟันหลกั) 

2. ตะขอท่ีต่อเช่ือมกนัอำจเป็นอนัตรำยไดห้ำกไม่ใชร่้วมกบัหน่วยท ำลำยแรง 
3. ชนิดท่ีมีกำรล็อคยดึลกัษณะหำงหกเขำ (dove tail) ไม่ควรน ำมำใช ้แมว้ำ่จะมีกำรดำมยดึฟันหลกัเขำ้

ดว้ยกนัหลำยซ่ี เม่ือเป็นกรณีฟันปลอมชนิดทำ้ยยื่นหำกปรำศจำกกำรใชห้น่วยท ำลำยแรงฟันหลกัจะ
เส่ียงต่อควำมเสียหำย 

4. ลวดดดัชนิดปลำยสอบ ถูกพจิำรณำวำ่เป็นรูปแบบหน่ึงของหน่วยท ำลำยแรง แต่ควำมสำมำรถในกำรดีด
ตวัของตะขอลวด ลวดนั้นตอ้งมีคุณสมบติัตำมวตัถุประสงคเ์ม่ือน ำมำประกอบ ควำมร้อนท่ีมำกเกิน
(ไม่ไดค้วบคุม) ระหวำ่งกำรบดักรี หรือกำรปรับแต่งบ่อยคร้ังจะลดคุณสมบติัของลวดนั้น 

5. กำรฉำบฐำนควรท ำเม่ือมีขอ้บ่งช้ี 


