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Removable Prosthodontics Core Content Review 1 
ทบทวนเนือ้หาหลักฟันปลอมถอดได้ ตอน ๑ 

Content review in removable 
prosthodontics consisting of two sections, 
they are removable partial prosthodontics 
and complete denture prosthodontics. This 
document is a partial requirement for 
“Advanced Removable Partial Denture”, a 
subject of which students must clearly 
understood the following contexts. 

Readers whose experience are not 
acquainting with absolute Thai vocaburary 
in a scientific sentence may awkwardly feel 
during reading this document. Many terms 
appear in this context may not be 
determined in “the Glossary of Thai Dental 
Terminology”, but the terms which appear 
in this document have been newly invented 
and may assist dental nomenclature 
committee as a guide. Lastly, it is my wish 
to assist students whose education is 
preliminary or intermediate stage would 
understand its scientific context better than 
their previous reading. 

As regard to some RPDs at which 
gain support and retention from few 
abutments, therefore, these situations 
make RPDs come close to complete 
dentures. In some mouths, sooner or later, 
these RPDs might be transformed into 

บททบทวนเนือ้หา งานฟันปลอมถอด
ได้นีป้ระกอบมาจากสองสว่น คือ ฟันปลอม
บางสว่นถอดได้ และฟันปลอมทัง้ปาก เอกสาร
นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการเรียนการสอนวิชา ฟัน
ปลอมบางสว่นถอดได้ชัน้สงู ท่ีผู้ เรียนพงึรู้และ
เข้าใจในเนือ้หาตอ่ไปนีอ้ยา่งกระจา่งแจ้ง 

 
 
ผู้อา่นท่ีไมคุ่้นเคยกบัการใช้ภาษาไทย

ทัง้หมดในประโยคทางวิชาการ อาจขดัเขิน 
ศพัท์เชิงวิชาการหลายค าท่ีไมมี่ใน “ศพัท์
บญัญตัทินัตแพทยศาสตร์” แตมี่ปรากฏใน
เอกสารฉบบันี ้เป็นส่วนเสนอใหม ่ท่ีอาจช่วยน า
ทางการบญัญตัิศพัท์ โดย “คณะกรรมการ
บญัญตัิศพัท์และราชบณัฑิต” และด้วยผู้นิพนธ์
หวงัจะชว่ยให้ผู้ เรียนระดบัพืน้ฐานและ
ระดบักลางท่ียงัไมเ่ข้าความหมายภาษาองักฤษ
ดีพอ ได้มีโอกาสเข้าใจเนือ้หาวิชาการและ
ส านวนในรูปภาษาไทยได้ดีและชดัเจนกวา่เดมิ 
 
 
 

เน่ืองจากฟันปลอมบางสว่นถอดได้บาง
แบบได้การพยงุรับและแรงยึดจากฟันหลกั
เพียงน้อยซ่ี ดงันัน้ลกัษณะฟันปลอมเหลา่นีจ้งึ
เข้าใกล้จะเป็นฟันปลอมทัง้ปากมากขึน้ทกุที 
และเชน่กนั ฟันปลอมเหลา่นีใ้นบางปากอาจ
ถกูเปล่ียนไปเป็นฟันปลอมทัง้ปากในอนาคต
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complete dentures. Review of complete 
denture context, thereby, is necessity to 
whom seriously wish to master their skill 
and knowhow in “removable 
prostodontics”. Next part is summery of 
complete denture principles and 
concepts. Conclusively, the contexts in 
RPD and complete denture would be 
hypothesized to alleviate and to benefit 
the study in removable prosthodontics. 

I wish all students would integrate 
principles and concepts to their works, 
and to apply with patients whose teeth are 
risky to be terminated, or to be extracted 
in parts or all in future time. 
 

อนัใกล้ การทบทวนเนือ้หาวิชาฟันปลอมทัง้
ปากจงึเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับผู้มุง่มัน่ตอ่ทกัษะ
และความรู้สาขา “ฟันปลอมถอดได้ หรือ งาน
ทนัตกรรมประดษิฐ์ถอดได้” ตอ่จากนีไ้ป คือ 
บทสรุปหลกัการและแนวคดิ เก่ียวกบัความรู้
เบือ้งต้นงานฟันปลอมทัง้ปาก กลา่วโดยรวมได้
วา่ องค์ความรู้ทัง้สองสว่นอาจอนมุานได้วา่ มี
ประโยชน์และเอือ้ตอ่การศกึษาวิชาสาขาทนั
ตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ 
 
 

ข้าพเจ้าหวงัวา่ผู้ศกึษาจะผนวกรวม
องค์ความรู้ทางด้านหลกัการ และแนวคิดตา่งๆ 
ไปประยกุต์ใช้กบัการท างานในกลุม่ผู้ ป่วย ผู้ มี
ฟันท่ีสุม่เส่ียงจะต้องถกูจ ากดั หรือถอน
บางสว่นหรือทัง้หมดในอนาคตทัง้หมด 

 
Part I: Removable partial prosthodontics or removable partial dentures (RPDs) 
ตอนที่ 1  ฟันปลอมบางสว่นถอดได้ชนิดตา่งๆ 

English context เนือ้หาภาษาไทย 
-Basic concepts of RPDs:  
stability: resistance to horizontal, lateral 
and torsional forces (most important). All 
components of an RPD, except the 
retentive clasp tip, contribute to stability.  
support: resistance to vertical seating 
forces provided by rests and denture 
bases.  
retention: resistance to vertical dislodging 
via direct and indirect retainers 

แนวคิดเบือ้งต้นของงาน RPDs 
ความเสถียร: คือ ต้านตอ่แรงแนวระนาบ แรง
ด้านข้าง และแรงหมนุตา่งๆ (ส าคญัท่ีสดุ) 
สว่นประกอบทัง้หมดของงาน RPD ให้ผลตอ่
ความเสถียรเว้นแตป่ลายตะขอ 

  
การพยงุรับ: คือ ต้านตอ่แรงกดลงแนวดิง่ ได้มา
จากสว่นพกั (หรือเรสท์) และฐานฟันปลอม
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 ทัง้หลาย 

 
แรงยดึ: คือ การต้านตอ่แรงท่ีท าให้ชิน้งานหลดุ
ออกในแนวดิง่ ได้มาจากหน่วยยึดหลกั (หรือชดุ
ตะขอ) และหนว่ยยดึรอง 

 
 

-Kennedy’s classification of RPDs: 
 
-class I: bilateral edentulous areas located 
posterior to the remaining natural teeth. 
 
 
 
 
 
-class II: a unilateral edentulous area 
located posterior to the remaining natural 
teeth. 
 
 
 
-class III: a unilateral edentulous area with 
natural teeth natural teeth remaining both 
anterior and posterior to it. 
 

การจ าแนกฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชนิด
ต่างๆ โดยระบบจัดจ าแนกของ เคนเนดี ้
การจดัจ าแนก ประเภทท่ี 1 มีเหงือกวา่งทัง้สอง
ซีกของโค้งขากรรไกรท้ายตอ่ฟันธรรมชาตท่ีิ
คงเหลือ 

   
การจดัจ าแนก ประเภทท่ี 2 มีเหงือกวา่งซีกเดียว
ในโค้งขากรรไกร ท้ายตอ่ฟันธรรมชาตท่ีิคงเหลือ 

 
การจดัจ าแนก ประเภทท่ี 3 เหงือกวา่งเพียงซีก
เดียวในโค้งขากรรไกรท่ีมีซ่ีฟันธรรมชาติอยูห่น้า
และหลงัตอ่พืน้ท่ีเหงือกวา่งนัน้ 
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-class IV: a single, but bilateral (crossing 
the midline), edentulous area located 
anterior to the remaining natural teeth.  
 

 
การจดัจ าแนก ประเภทท่ี 4 มีเหงือกวา่ง
ต าแหนง่เดียวตอ่เน่ืองข้ามเส้นกึ่งกลางโค้ง
ขากรรไกรและช่องเหงือกว่างนัน้อยูห่น้าตอ่ซ่ีฟัน
ธรรมชาติ 

 
 

Applegate’s rules for applying the 
Kennedy classification: 
 -rule 1: the classification should follow, 
not precede extractions. 
 -rule 2: if a 3rd molar is missing and not to 
be replaced, it’s not considered in the 
classification. 
 -rule 3: if a 3rd molar is present and not to 
be used as an abutment, it’s not 
considered in the classification. 
 -rule 4: if a 2nd molar is missing and not 
to be replaced, it’s not considered in the 
classification. 
 -rule 5: the most posterior area always 
determines the classification. 
 -rule 6: edentulous areas other then those 
determining the classification are referred 
to as modifications and are designated by 
their spacing. 
 -rule 7: the extent of the modification is 

กฎของแอพพลิเกต (หลายข้อ) ท่ีประยกุต์ 
ร่วมกบัการจดัจ าแนกแบบเคนเนดี ้
 
กฎข้อท่ี 1  การจดัจ าแนกหรือระบบจดัจ าแนก
ประเภทใดๆ ควรเกิดขึน้หลงัจากถอนฟัน 
กฎข้อท่ี 2  หากฟันกรามซ่ีสดุท้ายท่ีสามหายไป
และจะไมใ่ส ่จะไมค่ดิเข้ากบัระบบจดัจ าแนก 
กฎข้อท่ี 3  หากฟันกรามซ่ีสดุท้ายท่ีสามคงอยู่
และไมใ่ช้เป็นฟันหลกั จะไมค่ดิรวมเข้ากบัระบบ
จดัจ าแนก 
กฎข้อท่ี 4  หากฟันกรามซ่ีท่ีสองหายไปและจะ
ไมใ่ส ่จะไมค่ดิรวมเข้ากบัระบบจดัจ าแนก 
 
กฎข้อท่ี 5  พืน้ท่ีด้านท้ายสดุเป็นสิ่งท่ีก าหนด
ประเภทจ าแนก 
กฎข้อท่ี 6  พืน้ท่ีเหงือกว่างใดท่ีไมไ่ด้ใช้ก าหนด
ในระบบจดัจ าแนก ให้มีความหมายเป็นช่องวา่ง
ยอ่ยและก าหนดเรียกช่ือจากจ านวนชอ่งว่างนัน้ 
 
กฎข้อท่ี 7  ความยาวหรือขนาดพืน้ท่ีเหงือกวา่ง
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not considered, only the number of 
additional edentulous areas. 
 -rule 8: there are no modification areas in 
a Class IV. 
 

ไมน่ ามาพิจารณา การก าหนดเรียกให้นบัจาก
จ านวนพืน้ท่ีเหงือกวา่ง 
กฎข้อท่ี 8  ไมมี่ชอ่งว่างยอ่ยในระบบจดัจ าแนก
ประเภทท่ี 4 

The lever systems:  

 
Left class I, middle class II, right class III 

-Class I: the “see-saw” -resistance – 
fulcrum – effort -resistance is the clasp -
fulcrum is the terminal rest -effort is 
downward force on the distal extension -
like Class II, where resistance is on the 
contralateral side of the arch from the 
fulcrum and effort  
-Class II: the “wheel-barrel” -fulcrum – 
resistance – effort -effort is upward force 
on the distal extension -otherwise, the 
clasp would disengage like Class I 
-Class III: the “fishing pole” -fulcrum – 
effort – resistance -does not occur in RPD 
design 
 
-TMJ muscles and teeth act as a class III 
lever  
-cantilever: when fulcrum and resistance 
are connected on the same body  

ระบบคานแบบต่าง ๆ 
 

 
 
คานอันดับหน่ึง เปรียบดงัเคร่ืองเลน่เดก็ชนิด
ไม้กระดก การเรียงตวัมีลกัษณะ แรงต้าน-จดุ
หมนุ-แรงกระท า แรงต้านได้มาจากตะขอ, จดุ
หมนุ คือท่ีพกัท่ีอยูท้่ายสดุ, แรงกระท า คือแรง
กดทางด้านท้ายย่ืนลกัษณะกดเข้าหาเหงือก 
ดงัเชน่ การจดัจ าแนกแบบเคนเนดีท่ี้ 2 ท่ีแรง
ต้านอยูท่ี่ด้านตรงข้ามของโค้งขากรรไกร ห่าง
จากจดุหมนุและหา่งจากแรงกระท า 
คานอันดับสอง เปรียบเสมือนถงัรูปกลม, จดุ
หมนุ- แรงต้าน-แรงกระท า, แรงกระท า เป็นแรง
ยกจากด้านท้ายย่ืน กลา่วได้อีกแบบวา่ ตะขอจะ
หลดุออกเหมือนการจดัจ าแนกเคนเนดีท่ี้ 1 
คานอันดับสาม เปรียบเสมือนคนัเบ็ดตกปลา 
จดุหมนุ-แรงกระท า-แรงต้าน, ลกัษณะนีไ้มเ่กิด
กบัการออกแบบฟันปลอมบางสว่นถอดได้ 
 
-กล้ามเนือ้บดเคีย้วและฟัน (รวมทัง้ข้อตอ่
ขากรรไกร) มีลกัษณะเป็นคานอนัดบัสาม 
-ลกัษณะคานย่ืนจดุหมนุเด่ียว เกิดเม่ือจดุหมนุ
และแรงต้าน เช่ือมตอ่กนับนชิน้งานชิน้เดียวกนั 
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Major connectors: 
-A major connector connects one side of 
the dental arch to the other side.  It’s the 
primary component of the RPD (the 
majority of rigidity). 
 

ส่วนเช่ือมใหญ่ ตา่งๆ ชนิด 
เช่ือมซีกหนึง่ของขากรรไกรไปยงัซีกตรงข้าม 
สว่นประกอบส่วนนี ้เป็นโครงสร้างหลกัของ 
RPD (สว่นเช่ือมใหญ่เหล่านี ้สว่นใหญ่แข็งตรึง) 
 

There are 4 mandibular major connectors: 
1. lingual bar  
2. lingual plate  
3. continuous bar retainer  
4. labial bar 
 

สว่นเช่ือมใหญ่ในขากรรไกรลา่ง มี 4 ประเภท 
1. แทง่ด้านลิน้ 

2. แผน่ด้านลิน้ 

3. แทง่เช่ือมยดึตอ่เน่ือง 

4. แทง่ด้านริมฝีปาก 

-lingual bar:  
-should be 4mm from gingival margin  
-should be ½ pear shaped and 4mm thick 
occluso-gingivally (greatest bulk should 
be in the inferior 1/3) and 2mm thick 
antero-posteriorly.  
-should be above movable tissues 
(vestibule must be 7mm)  
-inferior border should be slightly rounded 
so it does not impinge on the lingual tissue 
when denture base is rotated inferiorly 
under occlusal loads 
 

แทง่ด้านลิน้  
ควรหา่งจากขอบเหงือก 4 มม. 

ควรมีลกัษณะตดัขวางคล้ายผลแพร์ (หรือผล
ฝร่ัง) ผา่คร่ึง สงูในแนวบดเคีย้ว-เหงือก 4 มม.
(สว่นหนาสดุควรอยูท่ี่สว่นขอบลา่ง 1/3) และ
หนา 2 มม. ในแนวหน้า-หลงั 

ควรอยูเ่หนือตอ่เย่ืออ่อนท่ีขยบัได้ (ความลกึพืน้
ชอ่งปากควรลึก 7 มม.) 

ขอบลา่งควรมนกลมเพื่อจะไมก่ดบนเย่ือออ่น
ด้านลิน้ ขณะท่ีฐานฟันปลอมเคล่ือนหมนุลงลา่ง
คือกดเหงือกเม่ือรับแรงบดเคีย้ว 
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-lingual plate:  
-use if you have a vestibule less than 5mm 
 -indications: (4)  
-high lingual frenum  
-class I situations where ridges have 
undergone excessive vertical 
 resorption  
-to stabilize periodontally weakened teeth  
-when anticipating possible replacement 
of mandibular anterior teeth 
 

 
แผน่ด้านลิน้ 
ใช้เม่ือรอยพบัด้านลิน้ตืน้กวา่ 5 มม. 

ข้อบง่ใช้ (4 ข้อ) 

เนือ้ยึดด้านลิน้มีต าแหนง่ยึดสงู 

สถานการณ์เป็นเคนเนดีช้นิดท่ี 1 ท่ีเหงือกวา่งมี
ลกัษณะแบนเตีย้ 

ใช้เพ่ือสร้างความเสถียรให้กบัฟันท่ีถกูคกุคาม
จากโรคปริทนัต์ 
ใช้เม่ือคาดหวงัว่าอาจใสฟั่นหน้าลา่งเพิ่มเตมิอีก 
 

 
 

-labial bar:  
-should be 3mm below gingival margins  
 -indications: (2)  
-use with lingually inclined mandibular 
anterior teeth 
-can use with large lingual tori 
 

แทง่ด้านริมฝีปาก หรือ
ในภาพ คือแทง่ด้านข้างแก้ม 
ควรต ่าจากขอบเหงือก 3 มม. 
ข้อบง่ชี ้(2 ข้อ) 
-เม่ือฟันหน้าลา่งล้มเอียงด้านลิน้ 
-หากด้านลิน้มีก้อนกระดกูขนาดใหญ่ 

-There are 4 maxillary major connectors:  
 
 
1. posterior palatal strap  

มีสว่นเช่ือมใหญ่ของขากรรไกรบน 4 ชนิด 

1. แผน่คาดด้านหลงั  

2. แผน่รูปอกัษรย ูหรือรูปเกือกม้า 



8 

 

Vichet Chindavanig                                   Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 
วิเชฏฐ์ จินดาวณิค                                          ภาควิชาทนัตกรรมประดษิฐ์      คณะทนัตแพทยศาสตร์     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั           
 
 

2. U-shaped or horse-shoe  
 
 
 
 
 
3. anterior-posterior palatal strap  
 
 
4. full palatal plate 
 

 

3. แผน่คาดด้านหน้า-หลงั  

4. แผน่เตม็เพดาน  

-all should be 6mm from gingival margin -
borders should be beaded and 1mm wide 
-posterior palatal strap: -should be 8-
12mm wide -needs bulk for rigidity 
-good to use for tooth-borne restorations 
of bilateral edentulous short span 
 -U-shaped palatal connector -the least 
desirable---can be used if a large 
inoperable palatal torus in present and  
occasionally when several anterior teeth 
are missing 
 

ทัง้หมดนีค้วรหา่งจากขอบเหงือก 6 มม. ขอบทกุ
ด้านควรแนบ ด้วยการเซาะร่องลกัษณะกว้าง 1 
มม. แนวหน้า-หลงั  
ลกัษณะแผน่ควรกว้าง 8 -12 มม. ต้องการมวล
หนา เพ่ือคงไว้ซึง่ความแข็งตรึง  
เหมาะกบังานบรูณะชนิดรองรับด้วยฟันทัง้สอง
ซีกขากรรไกร และชอ่งวา่งไม่มีฟันแคบ 
แผน่รูปอกัษร ย ูนิยมน้อยท่ีสดุ อาจใช้เม่ือมีก้อน
กระดกูกลางเพดานขนาดใหญ่ และบางครัง้ใช้
กรณีซ่ีฟันหน้าหายไปมากซ่ี 

There are 3 principle objections of the U-
shaped palatal connector:  
1. lack of rigidity  
2. the design fails to provide good support 
characteristics  
3. bulk for rigidity results in increased 
thickness for areas most frequented by the 

มีข้อแย้ง 3 ประการ หากเลือกใช้สว่นเช่ือมใหญ่
ด้านเพดานรูป อกัษรย ูคือ 
1.ขาดความแข็งตรึง 
2.ลกัษณะไมอ่ านวยให้มีลกัษณะจ าเพาะเร่ือง
การพยงุรับท่ีดี 
3.หากมวลหนาเพ่ือผลตอ่ความแข็งตรึง มีผลให้
หนาเทอะทะ ซึง่อาจวางบนพืน้ท่ี ท่ีลิน้สมัผสั
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tongue  
 

บอ่ย 

-A-P palatal strap -structurally the most 
rigid palatal connector -can be used in 
almost any maxillary RPD 
-least objectionable to the patient and 
least harmful to adjacent tissues 
 
 
 
 
 
  
-palatal plate -thin, broad palatal coverage 
-reproduces contours of the patient’s 
palate  
 

แผน่คาดด้านหน้า-หลงั  
-ด้วยโครงสร้างลกัษณะนีท้ าให้เป็นสว่นเช่ือม
ใหญ่ของเพดานปากท่ีแข็งตรึงท่ีสดุ ใช้กบังาน 
RPD ในขากรรไกรบนเป็นสว่นใหญ่ ลกัษณะนี ้
ผู้ ป่วยไมช่อบใจน้อยท่ีสดุ และอนัตรายน้อย
ท่ีสดุตอ่เย่ืออ่อนท่ีแนบประชิด 

แผน่เตม็เพดาน - บาง  
ขยายคลมุเพดานปากมาก ลอกเลียนรูปเค้าของ
เพดานปาก 
 

Minor connectors: 
-2 functions of minor connectors: 
1. to transfer functional stress to the 
abutment teeth  
2. to transfer the effect of the retainers, 
rests, and stabilizing components to the 
rest of the denture  
 

ส่วนเช่ือมรอง 
มีหน้าท่ีสองประการ 
1.ถ่ายทอดแรงเครียดท่ีเกิดจากการใช้งานไปยงั
ฟันหลกั 
2.ถ่ายทอดผลจากหนว่ยยึด สว่นพกั และ
สว่นประกอบท่ีให้ความเสถียรอ่ืนๆ ไปยงัสว่น
อ่ืนๆ ของชิน้ฟันปลอม 

-minor connectors should be 1.5mm thick 
-when they join major connectors, they 
should be in a rounded acute angle to 
increase gingival exposure 
 

-สว่นเช่ือมรอง ควรหนา 1.5 มม. 
-ท่ีจดุเช่ือมตอ่กบัสว่นเช่ือมใหญ่ ควรมีลกัษณะ
ตัง้ฉาก สว่นบรรจบตอ่ควรมีลกัษณะเป็นมมุ
แหลม ท่ีสว่นประชิดท่ีบรรจบกนัควรมีลกัษณะ
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-distance between minor connectors 
should be 5mm 
-it should be thickest toward the lingual 
surface, tapering toward the contact area 
-the minor connector for the mandibular 
distal extension base should extend 
posteriorly about 2/3 the length of the 
edentulous ridge (alternately, it should 
adequately extend to support last artificial 
tooth) 
 
 
-tissue stops are integral parts of minor 
connectors designed for retention of the 
acrylic resin  bases 
-they provide stability to the framework 
during the stages of transfer and 
processing 
 
 
-finish lines or finishing lines: -the finish 
line junction should take the form of an 
angle of less than 90°, therefore, being 
somewhat undercut  

โค้ง เพ่ือเปิดเหงือก  
-ระยะหา่งระหวา่งสว่นเช่ือมรองแตล่ะสว่น คือ 5 
มม. 
-สว่นหนาสดุ คือส่วนลกึทางด้านลิน้ และ
ลกัษณะเรียวปลายไปยงัฟันท่ีสมัผสั 
-สว่นเช่ือมรองท่ีใช้กบัขากรรไกรลา่งกรณีฟัน
ปลอมท้ายย่ืน (โครงยดึฟันปลอม) ควรขยายไป
ด้านหลงัประมาณ 2/3 ของความยาวสนัเหงือก
วา่ง (อีกนยัหนึง่ คือ ควรยาวพอท่ีรองรับซ่ีฟัน
ปลอมท่ีเรียงถึงซ่ีสดุท้าย) 

 
 
“ส่วนแตะเหงือก” หรือ ส่วนค า้ยันเหงือก 
จดัเป็นลกัษณะหนึง่ของสว่นเช่ือมรองท่ี
ออกแบบให้ยึดเกาะกบัอะคริลิกได้ โครงสร้าง
สว่นนีใ้ห้ความเสถียรตอ่โครงโลหะเม่ือถอด
โยกย้ายโครงสร้างเคล่ือนออกหรือเข้าท่ี และให้
ความเสถียรตอ่โครงโลหะขณะอดัอะคริลิก 

  
-“เส้นจบ” ท่ีเป็นสว่นเช่ือมตอ่ควรมีโครงสร้าง
ลกัษณะมมุ น้อยกว่า 90 องศา ดงันัน้บอ่ยครัง้
จงึมีสว่นคอด 
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Rests and rest seats: -primary purpose: to 
provide vertical support for the RPD 
 
 
 
 
 
 
-it maintains established occlusal 
relationships by preventing settling of the 
denture 
-prevents impingement of soft tissues 
-directs and distributes occlusal loads to 
abutment teeth 
 

ส่วนพัก และแอ่งพักตา่งๆ 
วตัถปุระสงค์หลกั เพ่ือให้การพยงุรับชิน้งาน 
RPD  

 
-สว่นประกอบนีจ้ะคงต าแหน่งทางดิง่ของ
ชิน้งานฟันปลอมโดยการพยงุรับ คงรักษา
สมัพนัธ์สบฟัน โดยไมย่อมให้ชิน้ฟันปลอม
เคล่ือนทรุดตวั (ไปด้านเหงือก) 
-ป้องกนั (สว่นใดๆ ของฟันชิน้ปลอม) กดเหงือก 
-ถ่ายทอดและกระจายแรงบดเคีย้วไปยงัฟันหลกั 
 

-form of the occlusal rest and rest seats:  
The outline form should be a “rounded” 
triangular shape with the apex toward the 
center of the occlusal surface.  
It should be as long as it is wide and the 
base of the triangular shape should be at 
least 2.5mm for both molars and 
premolars.  
The marginal ridge of the abutment tooth 

-รูปแบบสว่นพกัด้านบดเคีย้ว และแอง่พกันัน้ 
เส้นรอบรูปควรโค้งมน รูปทรงสามเหล่ียมปลาย
มน (คล้ายระฆงั) สว่นปลายชีไ้ปยงัสว่นกลาง
ของด้านบดเคีย้วซ่ีฟัน สว่นพกัควรมีสดัสว่น
กว้างยาวพอๆ กนั สว่นฐานของทรงสามเหล่ียม
นีค้วรกว้างราว 2.5 มม. ทัง้ท่ีต าแหนง่กรามใหญ่
และกรามน้อย 
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at the site of the rest seat must be lowered 
to permit a sufficient bulk of metal for 
strength and rigidity.  This means that a 
reduction of the marginal ridge of about 
1.5mm is usually necessary. 
 
 
The floor of the occlusal rest should be 
apical to the marginal ridge and be 
concave or spoon shaped (no sharp 
edges or line-angles in the prep).  
The angle formed by the occlusal rest and 
the vertical minor connector from which it 
originates should be less than 90°.  
 

 
สันขอบของฟันหลกัท่ีต าแหนง่แอง่พกัต้อง
ต ่าลงเพ่ือให้มวลของโลหะแข็งแรงพอและแข็ง
ตรึงได้ นัน่หมายความว่าจ าเป็นต้องกรอสนัขอบ
ของซ่ีฟันออกไปประมาณ 1.5 มม. 
 
สว่นพืน้แอ่งพักด้านบดเคีย้ว ควรลาดลงจาก
สนัขอบของซ่ีฟัน ลกึสดุไปทางกลางฟัน แอง่พกั
โค้งเป็นรูปช้อน (ต้องไมมี่สว่นขอบคม หรือมีเส้น 
ลกัษณะขอบมุมเม่ือกรอเตรียมเสร็จแล้ว) 
มมุท่ีเกิดจากแอง่พกักบัสว่นแนวดิง่ของสว่น
เช่ือมรองควรมีคา่น้อยกวา่ 90 องศา 

Direct Retainers (clasps):-they counteract 
dislodging forces at right angles to the 
occlusal plane. -to be retentive, the 
terminal end of the retentive clasp must be 
engaged in areas which are undercut with 
relation to the path of insertion of the RPD 
or there will be no resistance to dislodging 
forces (gravity or sticky foods). 
 

หน่วยยดึหลัก (ตะขอ, หรือชดุตะขอ) ท าหน้าท่ี
ต้านการหลดุในทิศทางตัง้ฉากกบัระนาบสบฟัน 
เพ่ือให้มีแรงยดึ ปลายตะขอเกาะยดึต้องวางอยู่
ในสว่นพืน้ท่ีคอด ซึง่เกิดจากสมัพนัธ์ของวิถีใส ่
(ถอด) ชิน้ฟันปลอม ไมเ่ชน่นัน้หนว่ยยดึหรือชดุ
ตะขอนัน้จะไมมี่แรงต้านการหลดุ (ของชิน้ฟัน
ปลอม) เชน่ จากแรงโน้มถ่วง หรืออาหารเหนียว 

  
 

-Clasp requirements:  
1. support- proper rests 
 
2. bracing (stability)- minor connectors  

ข้อก าหนดต่างๆ ของตะขอ 
1.พยงุรับ จากสว่นพกั 

2.มีแรงต้าน (ความเสถียร) จากสว่นเช่ือมรอง
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3. retention- minimum necessary  
 
4. reciprocation- reciprocal clasp arm  
 
5. encirclement- more than 180° to prevent 
RPD moves away from its abutments 
 
6. passivity- no active force by clasp in 
place 

ตา่งๆ 

3.แรงยดึ มีความจ าเป็นน้อยกวา่ข้อก าหนด
อ่ืน 

4.การประคอง ประคองฟันซ่ีนัน้ๆ จากแขน
ตะขอประคองฟัน 

5.โอบรอบ มากกวา่ 180 องศา ป้องกนัชิน้ 
RPD เคล่ือนแยกออกจากฟันหลกั 

6.ไมมี่แรงกระท า หมายถึงไมมี่แรงกระท า 
(ตอ่ซ่ีฟัน) เม่ือตะขอเคล่ือนเข้าท่ีแล้ว 

-Types of clasps:  
1. suprabulge (Akers’s, circumferential)- 
approaches undercut from above the 
height of contour. 
 

  
 

2. infrabulge (Roach or bar)- approaches 
undercut from under the height of contour. 
  

 
 

ประเภทตะขอ ตา่งๆ 
1. ชนิดเหนือสว่นป่อง (ตะขอเอเก้อส์, ตะขอโอบ

รอบ) ปลายตะขอพุง่เข้าหาส่วนคอด สว่น

โคนอยูเ่หนือสว่นป่องสดุ 

 

2. ชนิดใต้ส่วนป่อง (ตะขอโรช หรือตะขอแทง่) 

ปลายพุง่เข้าหาส่วนคอด สว่นโคนอยูใ่ต้หรือ

ต ่ากว่าสว่นป่องสดุ 
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3. combination clasp- circumferential and 
bar clasp arm or cast clasp arm and  
wrought wire clasp 
 

  
 

3. ตะขอผสม อาจเป็นตะขอโอบรอบ และตะขอ

แทง่ประกอบกนัเป็นชดุตะขอ หรืออาจเป็น

ตะขอโลหะหลอ่ประกอบกบัตะขอลวดรีด 

 

-Design principles of clasps:  
A .010 inch (0.25mm) undercut is the least 
amount that is measurably effective. Other 
gauge sizes are .020 and .030 inches.  
Wrought wire (more flexible) is an .020-
.030 undercut.  
Any tooth clasped should have a rest!  
Rest should be next to any edentulous 
space. (Is it real mandatory?) see -  
The Journal of Prosthetic Dentistry 
Volume 71, Issue 4, April 1994, Pages 
350-358  
Removable partial dentures without rests 
Douglas A. Meinig  

 
 
Clasp retainers should be at the junction 

หลักการออกแบบตะขอ 
ปริมาณสว่นคอดต ่าสดุท่ีใช้คือ 0.01 นิว้ (0.25 
มม.) 

   
ปริมาณความคอดอ่ืนของอปุกรณ์วดัความคอด
ท่ีใช้กนัคือ 0.02 และ 0.03 นิว้ (0.5, 0.75 มม.)
ลวดรีด (ดีดตวัหรืออ่อนตวัมากกวา่โลหะหล่อ) 
ใช้ปริมาณความคอด 0.02 ถึง 0.03 นิว้  
ฟันทกุซ่ีท่ีมีตะขอจบัควรมีสว่นพกั (จริงหรือ? ด ู
The Journal of Prosthetic Dentistry 
Volume 71, Issue 4, April 1994, Pages 350-
358  
Removable partial dentures without rests 
ฟันปลอมบางสว่นถอดได้ท่ีปราศจากส่วนพกั 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223913
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236917%231994%23999289995%23629491%23FLP%23&_cdi=6917&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=52976a8e5d1487fa8c122ad2f403135a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DMeinig,%2520Douglas%2520A.%26authorID%3D6508016994%26md5%3Dea5abe926300819aefef507ba905a4ab&_acct=C000030318&_version=1&_userid=591295&md5=77cb181be1bfd6df2d6c0e8a59d6c5e2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223913
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236917%231994%23999289995%23629491%23FLP%23&_cdi=6917&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=52976a8e5d1487fa8c122ad2f403135a
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of the middle and gingival 1/3 with the 
reciprocal arm above this line and the 
retentive arm below this line! 

 
 
The terminal tip of the clasp always points 
occlusally.  
The bracing arm is straight and not 
tapered.  
A minimum of 8mm in length is required 
for an Aker’s clasp. 
 

โดย Douglas A. Meinig ) 

ต าแหนง่ส่วนพักควรอยู่ถดัจากชอ่งเหงือกวา่ง 
ตะขอยึดเกาะควรวางแนวหรือทอดแนวก้าน
ตะขอ อยู่ ณ ต าแหนง่รอยตอ่ของสว่นกลางฟัน 
1/3 กบัสว่นคอฟัน 1/3 โดยท่ีแขนตะขอประคอง
อยูเ่หนือแนวนี ้และขณะท่ีแขนตะขอเกาะยึด
ทอดต ่ากวา่แนวนี ้
 
ลกัษณะสว่นปลายตะขอโอบใดๆ ต้องชีไ้ป
ทางด้านสบ (โค้งตามแนวขอบเหงือก) 
 
ลกัษณะสว่นแขนประคองหรือแขนต้านไมค่วร
เรียวปลาย 
แขนตะขอโอบรอบ หรือตะขอเอเก้อส์ ต้องการ
ความยาวอยา่งน้อย 8 มม. 

-The determinants of the resiliency of a 
clasp:  
diameter  
length  
taper  
metal 
 

องค์ประกอบตา่งๆ ของการดีดตวั (หยุ่นตวั) 
ของตะขอ คือ 
เส้นผา่ศนูย์กลาง 
ความยาว 
ลกัษณะเรียวปลาย 
ชนิดโลหะ 

-Variables with clasps:  
flexibility: varies inversely in a cube ratio 
with the thickness of a metal. Flexibility 
also varies inversely with the width of the 
metal.  
length: an increase in length = a cube 
ratio increase in flexibility  
bend: the more the clasp is bent, the less 

ตัวแปรต่างๆ ของตะขอ 
คณุสมบตักิารออ่นตวั แปรเปล่ียนผกผนัด้วย
อตัราสว่นยกก าลงัสองตามความหนาของโลหะ 
ความออ่นตวัแปรเปล่ียนผกผนักบัความกว้าง
ของโลหะ 
ความยาว: การเพิ่มความยาวเป็นสว่นตรงผกผนั
ยกก าลงัสองตอ่ความอ่อนตวั 
การโค้งงอ: ตะขอยิ่งถกูดดัโค้งเทา่ไร 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DMeinig,%2520Douglas%2520A.%26authorID%3D6508016994%26md5%3Dea5abe926300819aefef507ba905a4ab&_acct=C000030318&_version=1&_userid=591295&md5=77cb181be1bfd6df2d6c0e8a59d6c5e2
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flexible it is.  
taper: the more the taper = the more the 
flexibility. 
 

ความสามารถดีดตวัจะยิ่งน้อยลง 
ลกัษณะเรียวปลาย: ปลายท่ีเรียวมากจะให้
ความออ่นตวัมากขึน้ด้วย 
 

-Wrought wire clasps: 
heat can change the crystalline structure 
of the metal (thus reducing clasp 
flexibility), the wrought wire is applied by 
electric or laser soldering:  
a. soldering it to the minor connector  
b. soldering it to the meshwork  
c. incorporated in the wax pattern  
d. imbedded into the acrylic resin (the 
most flexible)  
 

ตะขอลวดรีดตา่งๆ ชนิด 
ความร้อนจะไปเปล่ียนโครงสร้างผลกึในเนือ้
โลหะ (ท าให้ความอ่อนตวัลดลง) ดงันัน้ 
ประยกุต์ยึดตะขอลวดกบัโครงสร้างโดยวิธีเช่ือม 
หรือบดักรีด้วยไฟฟ้า หรือเลเซอร์ 
1. บดักรีเข้ากบัสว่นเช่ือมรอง 

2. บดักรีเข้ากบัตะแกรงหรือส่วนฐาน 

3. ฝังไว้ในโครงขีผ้ึง้ 

4. ฝังไว้ในเนือ้อะคริลิก (ให้การดีดตวัหรือ
ออ่นตวัมากท่ีสดุ) 

20 gauge wire is 2 times more flexible than 
an 18 gauge wire  
20 gauge cast clasp into an .010 undercut 
is an alternative to wrought wire 

 

  
 

ขนาดลวด หรือ เกจ 20 (1/20 นิว้) ให้คณุสมบตัิ
ออ่นตวัมากกวา่ลวดขนาด เกจ 18 (1/18 นิว้) 
สองเทา่ 
ตะขอโลหะหลอ่ขนาด 20 ใช้พืน้ท่ีคอดปริมาณ 
0.01 นิว้ แทนตะขอลวดได้ 

 
 

-The RPI design:  
 
The I-bar is more esthetic in most 
instances since it contacts the tooth 
minimally.  

การออกแบบชุดตะขอ RPI 
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The RPI clasp is best used on caries 
prone patients. An advantage of an 
infrabulge clasp system (I-bar) is minimal 
tooth contact and minimal distortion of 
normal tooth contours. This leads to 
improved tissue stimulation and oral 
hygiene and decreased caries and 
periodontal problems. 

 
 
The I-bar, proximal plate and mesial rest 
and minor connector provide adequate 
encirclement by engaging more than 180° 
of the tooth. Encirclement of an abutment 
prevents permanent tooth movement by 
contacting the tooth at a minimum of three 
points. The RPI clasp system 
accomplishes this on the mesial with the 
minor connector, which connects the rest 
to the major connector, on the distal with a 
guide plane and on the facial with the I-
bar infrabulge clasp.  
 
A mesial rest eliminates the potential 
“pump handle” effect that a force on the 
base would provide with a distal rest.  On 

แทง่ตะขอรูปอกัษร ไอ ให้ความงามมากกวา่
และสมัผสัผิวฟันด้วยพืน้ท่ี ท่ีน้อยกวา่ (ตะขอ
อ่ืนๆ) 
ชดุตะขอ RPI เหมาะกบัผู้ ป่วยท่ีมีแนวโน้มฟันผุ
ง่าย ประโยชน์ (ข้อดี) ของตะขอท่ีพุง่มาจากด้าน
เหงือก (แทง่รูปไอ) คือคงไว้ซึ่งการถกูกระตุ้น
ของเนือ้เย่ือเหงือก (จากอาหาร) เป็นผลดีตอ่
อนามยัช่องปากและลดอตัราผขุองฟันและ
ปัญหาโรคเหงือก 
 
แทง่รูปอกัษรไอ แผน่ประชิด และสว่นพกัด้าน
ใกล้กลาง เม่ือประกอบกนัแล้ว ให้การโอบล้อม
ฟันมากกวา่ 180 องศา  
การโอบล้อมฟันหลกันีป้้องกนัการเคล่ือนแยก
โครงสร้างโลหะออกจากฟันได้ด้วยผิวสมัผสัท่ี
น้อยเพียง 3 จดุ 
ลกัษณะระบบตะขอ RPI นัน้ ได้การพยงุรับจาก
สว่นพกัด้านใกล้กลาง ร่วมกบัสว่นเช่ือมรองท่ี
ตอ่ไปยงัสว่นเช่ือมใหญ่ ท่ีด้านไกลกลางนัน้จะมี
ระนาบน า (ท่ีอ านวยให้แผน่ประชิดสมัผสั) ส่วน
ด้านข้างแก้มจะเป็นตะขอแท่ง 
 
ส่วนพักด้านใกล้กลาง ชว่ยขจดัแนวโน้มของ
ผลจากลกัษณะ “มือจบัคานโยกป๊ัมน า้”  ท่ีเกิด
กบัฐานฟันปลอมเม่ือมีส่วนพกัอยูท่างด้านไกล
กลาง กรณีฟันปลอม RPD ชนิดท้ายย่ืน ตะขอท่ี
อยูห่น้าตอ่แกนหมนุ (ซึง่มกัเกิดกบัสว่นพกัด้าน
ไกลกลาง) มีโอกาสงดั (บิด) ฟันหลกั เม่ือแรง
กระท าเกิดขึน้ (คานงดัอนัดบั 1) 
เม่ือประกอบแทง่รูปอกัษรไอ เข้ากบัสว่นพกัด้าน
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a distal extension RPD, a clasp in an 
undercut forward of the axis of rotation 
(which would occur with a distal rest) has 
the potential for torquing the abutment 
when functional forces are applied (a 
class I lever).  When an I-bar clasp 
assembly with a mesial rest functions 
properly, the retentive tip moves 
downward and forward into a deeper 
undercut when functional forces are 
applied and prevents the “pump handle” 
effect on the tooth. 
 

ใกล้กลางอยา่งเหมาะสม ตะขอสว่นปลายจะ
เคล่ือนลง (ไปด้านเหงือก) และไปด้านหน้า 
(ใกล้กลาง) ขณะท่ีมีแรงมากระท า(ตอ่ฐานฟัน
ปลอมท้ายย่ืน) ดงันัน้ระบบตะขอนีจ้งึป้องกันไม่
ให้ผลแรงลกัษณะ “คานโยกป๊ัมน า้” เกิดตอ่ซ่ีฟัน
หลกั 

 
 

-Fundamental principles of a clasp 
assembly:  
The clasp should be completely passive.  
The retentive function is activated only 
when dislodging forces are applied to the 
RPD.  
Each retentive clasp must be opposed by 
a reciprocal (bracing) clasp arm or 
another element of the RPD capable of 
resisting horizontal forces exerted on the 
tooth by the retentive arm.  
Each clasp must be designed to encircle 
more than 180° (more than ½ the 
circumference) of the abutment tooth. 
  
The rest should provide vertical support 
only.  

หลักเบือ้งต้นการประกอบตะขอ (ออกแบบ) 
ตะขอไมค่วรมีแรงกระท าตอ่ซ่ีฟัน แรงยดึจะเกิด
ตอ่เม่ือมีแรงใดๆ พยายามท าให้ชิน้งาน RPD 
หลดุ  
 
ตะขอเกาะยดึแตล่ะต าแหนง่ควรมีแขนตะขอ
ประคอง (แขนต้าน) อยูต่รงข้าม ท่ีอีกด้านของซ่ี
ฟันนัน้ๆ ทัง้นีเ้พ่ือต้านแรงทางระนาบท่ีเกิดกบัซ่ี
ฟัน ซึง่แรงทางระนาบนีม้าจากแขนเกาะยึด 

 
 
ตะขอควรถกูออกแบบให้โอบห้อมล้อมโดยรอบ
ซ่ีฟันมากกวา่ 180 องศา (มากกวา่คร่ึงหนึง่ของ
เส้นรอบวงรอบซ่ีฟันนัน้ๆ) 
 
สว่นพกัควรให้คณุสมบตัเิพียงแคก่ารพยงุรับ
เทา่นัน้ 
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Indirect retainers:  
These could be rests, minor connectors & 
proximal plates.  They are designed to 
counteract vertical movement of the 
denture base away from the tissues 
(dislodging forces) causes by sticky foods 
and tissue rebound. In addition, indirect 
retainer, in form of rest and minor 
connector, gains benefit from guiding 
plane which contact to tooth surface. This 
contact also resists lateral forces which 
move distal end laterally. 

 
 

หน่วยยดึรอง/ส่วนเช่ือมรอง ตา่งๆ แบบ 
ลกัษณะอาจเป็นสว่นพกั ก้านโยง (หน่วยเช่ือม
รอง) และแผน่ประชิด สิ่งเหล่านีถ้กูออกแบบมา
เพ่ือต้านแรงทางดิง่เม่ือฐานฟันปลอมจะถกูดงึ
ออกจากสนัเหงือกวา่ง (แรงดงึให้หลดุ) ซึง่อาจ
มาจากอาหารเหนียว และจากการคืนรูปของเย่ือ
ออ่น นอกจากนีห้นว่ยยดึรองท่ีมีลกัษณะเป็น
ก้านโยงกบัสว่นพกัยงัได้ประโยชน์จากระนาบ
น าท่ีก้านโยงสมัผสัซ่ีฟัน สว่นสมัผสักบัซ่ีฟันนีย้งั
ต้านแรงระนาบท่ีท าให้สว่นท้ายย่ืนของฟัน
ปลอมเคล่ือนแบบหางปลา 
 

  

Indirect retainers (IR) design: 

a. The greater the distance between the 
fulcrum line and the indirect retainer (IR), 
the more effective the IR.  
b. The IR should be at right angles to the 
fulcrum line.  
c. The IR should be placed in rest seats so 
as to direct forces through the long axis of 
the tooth.  
d. Direct retainers must be effective for an 
IR to function.  
 

ออกแบบหน่วยยดึรอง 
1.ระยะจากจดุหมนุไปยงัหน่วยยึดรองท่ีมากขึน้ 
เพิ่มประสิทธิภาพตอ่หน่วยยึดรองให้มากขึน้
ด้วย 
2.หนว่ยยึดรองควรอยูท่ ามมุตัง้ฉากกบัแขน
แกนหมนุ 
3.หนว่ยยึดรองควรวางตวัในแอง่รับ ด้วย
ลกัษณะท่ีสง่ถ่ายแรงไปยงัแนวแกนของซ่ีฟัน
นัน้ๆ 
4.หนว่ยยึดหลกัต้องมีประสิทธิภาพท่ีดีเสียก่อน 
หนว่ยยึดรองจงึจะปรากฏบทบาทได้  

Mouth preparations: sequence of การเตรียมช่องปาก: ล าดับการท างาน 
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treatment 
1. guide planes  
2. height of contour adjustments  
3. retentive contours  
4. rest seats  
5. polish modifications  (with high speed 
carbide polishing burs) 
 

1. ระนาบน า 

2. ปรับแตง่รูปเค้า 

3. ปรับแตง่รูปเค้าสว่นคอด (ท่ีให้แรงยดึ) 

4. สร้างแอง่พกั 

5. กรอขดัผิวรอยตา่งๆ ให้เรียบ (ด้วยเข็มกรอ
ขดัคาร์ไบด์ความเร็วสงู) 

Possible movements of an RPD:  
Rotation about an axis through the most 
posterior abutments 
-the axis, known as the fulcrum line, is the 
center of rotation as the distal extension 
base moves toward the supporting tissues 
when an occlusal load is applied. 
-the axis of rotation shifts to anteriorly 
placed elements, occlusal or incisal to the 
height of contour of the abutment, as the 
base moves away from the supporting 
tissues when vertical dislodging forces 
become effective. 
-we would rather see rotation vice 
displacement of the RPD. 
-movement of the base in the opposite 
direction is resisted by the action of the 
retentive clasp arms on terminal 
abutments in conjunction with seated, 
vertical support elements of the framework 
anterior to the terminal abutments acting 
as indirect retainers. 

ลกัษณะการเคล่ือนขยับท่ีเป็นไปได้ของชิน้
ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ 
หมนุรอบแกน (แนวสมมตุิ) ท่ีลากผา่นฟันหลกั
ท้ายสดุ  
แกนหมนุ คือ ศนูย์กลางการหมนุ ขณะท่ี
สว่นท้ายย่ืน เคล่ือนไปยงัเหงือกวา่งรองรับเม่ือ
ด้านบดเคีย้วรับแรงกด 
แกนหมนุเล่ือนไปข้างหน้า ไปสูฟั่นหลกัท่ีอยู่
ถดัไป ณ ท่ีพกัด้านบดเคีย้วหรือปลายตดัฟัน
หน้า เหนือจากส่วนป่องสดุของฟันหลกั ขณะท่ี
สว่นฐานเคล่ือนแยกออกจากเย่ือออ่นรองรับ 
เม่ือแรงดงึให้หลดุทางดิง่มีผลสมัฤทธ์ิ 
เราควรมี จินตภาพ เห็นชิน้งาน RPD ขณะ
เคล่ือนหลดุหรือเคล่ือนเข้าหาเนือ้เย่ือเหงือกวา่ง 
เม่ือการเคล่ือนส่วนฐานในด้านตรงข้าม (ขณะ
ถกูดงึให้แยกออกจากเหงือกวา่ง) ถกูต้าน โดย
แขนตะขอเกาะยึดท่ีอยูบ่นฟันหลกัซ่ีท้ายสดุท่ี
ประกอบกบัแอง่พกั แรงพยงุทางดิง่ของ
โครงสร้างหน้าตอ่ฟันหลกัซ่ีท้ายสดุ จะท าหน้าท่ี
เป็นหนว่ยยึดรอง 
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-this movement is non-existent in a tooth-
borne partial  
   

ลกัษณะการเคล่ือนเชน่นี ้ไมเ่กิดขึน้กบัฟัน
ปลอม RPD ชนิดท่ีได้การพยงุรับโดยซ่ีฟัน
ทัง้หมด  

 
The second movement is rotation about a 
longitudinal axis as the distal extension 
base moves in a rotary direction about the 
residual ridge. 
 
 
 
-this movement is resisted by the rigidity of 
the major connector and its ability to resist 
torque.  
 
A third movement is rotation about an 
imaginary vertical axis located near the 
center of the dental arch. Stabilizing 
components, such as reciprocal clasp 
arms and minor connectors, which are in 
contact with vertical tooth surfaces will 
take resistant to this movement.  
 

การเคล่ือนแบบท่ีสอง คือหมนุตามแนวแกน
ยาวของสว่นท้ายย่ืน นัน่คือ สว่นท้ายย่ืน
หมนุรอบแนวยาวของสนัเหงือกวา่ง 

 
 
แรงต้านการหมนุแบบนีไ้ด้จากความแข็งตรึง
ของสว่นเช่ือมใหญ่ (ท่ียึดโยงสองซีกของ
ขากรรไกรไว้ด้วยกนั) ต้านตอ่แรงบิดหมนุ 
 
การเคล่ือนแบบท่ีสาม คือการหมนุรอบ
แนวแกนดิง่ท่ีตัง้ฉากกบัระนาบสบฟัน (เคล่ือน
แบบหางปลา คือ การส่ายส่วนท้ายย่ืนรอบๆ 
แกนหมนุสมมตุิกลางสว่นโค้งของขากรรไกร) 
องค์ประกอบท่ีให้ความเสถียรได้มาจากแขน
ตะขอประคองฟัน หนว่ยเช่ือมรอง (ลกัษณะ
ก้านดิง่ท่ีแนบสมัผสัฟัน และแผน่ประชิด เป็น
ต้น) สว่นต้านการหมนุแบบนีส้มัผสัผิวฟันใน
แนวดิง่ (แนวแกนฟัน) 
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-So, in a tooth-borne partial, movement of 
the base toward the edentulous ridge is 
prevented primarily by rests on the 
abutment teeth and to some degree by 
any rigid portion of the framework located 
occlusal to the height of contour. 
Movement away from the edentulous ridge 
is prevented by the action of direct 
retainers on the abutments, situated at 
each end of each edentulous space.  
 

ดงันัน้ เม่ือพิจารณาฟันปลอม RPD ชนิดรองรับ
ด้วยฟัน การเคล่ือนโครงสร้างชิน้งานไปยงั
เหงือกวา่งจงึไมเ่กิดขึน้ ด้วยเหตผุลวา่มีการ
รองรับสว่นพกัจากซ่ีฟันหลกัหลายซ่ี และ
บางสว่น (ของแรงต้าน) ได้มาจากความแข็ง
ตรึงของสว่นโครงสร้างท่ีทอดตวัเหนือสว่นป่อง
สดุของซ่ีฟัน 
การเคล่ือนหลดุออกจากท่ีท่ีฐานวางอยูบ่นสนั
เหงือกวา่งนัน้ ได้แรงต้านมาจากหนว่ยยดึหลกั
ท่ีเกาะกบัฟันหลกัทัง้หลาย ซึ่งอยูท่ี่สว่นปลาย
ท้ายตอ่ชอ่งว่างไร้ฟัน 
 

The rotational path RPD – there are 3 
possible paths of insertion:  
1. antero-posterior (AP): where the anterior 
seats first  
2. postero-anterior (PA): where the 
posterior seats first 
3. where the lateral edentulous side seats 
first  
 

ฟันปลอม RPD ชนิดเคล่ือนหมนุ –  มีทิศ
ทางการเคล่ือนหมนุอยู่ 3 ลกัษณะ 
1. เคล่ือนหมนุแนวหน้า-หลงั ด้านหน้าลงเข้าท่ี

ก่อน 

 

2. เคล่ือนหมนุแนวหลงั-หน้า ด้านหลงัลงเข้าท่ี
ก่อน 

 

3. เคล่ือนข้างโดยสว่นใสฟั่นเหนือเหงือกวา่ง
เคล่ือนลงเข้าท่ีก่อน 
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There are 2 categories of rotational path 
RPDs:  
category I: includes AP and PA replacing 
missing posterior teeth and lateral paths 
utilizing proximolingual undercuts.  
category II: includes all AP replacing 
missing anterior teeth and lateral paths 
 

 

 
 

 
 

มีรูปแบบของฟันปลอม RPD ชนิดเคล่ือนหมนุ 
2 ประเภท  
ประเภทท่ี 1 ลกัษณะวิถีเคล่ือนแนวหน้า-หลงั 
และหลงั-หน้า ทดแทนซ่ีฟันหลงัท่ีสญูเสีย และ
เคล่ือนหมนุลกัษณะเคล่ือนข้างโดยใช้
ประโยชน์จากพืน้ท่ีคอดประชิดด้านลิน้ 

  
ประเภทท่ี 2 ลกัษณะวิถีเคล่ือนแนวหน้า-หลงั 
เพ่ือทดแทนฟันหน้าท่ีสญูเสีย และลกัษณะวิถี
เคล่ือนหมนุข้าง 
 

  
 

 
 

Retentive principle is based upon utilizing 
proximofacial undercuts. -A rotational or 
dual path RPD incorporates a curved or 
dual path allowing one or more of the rigid 
components of the framework to gain 
access to and engage undercut areas that 

หลกัการของแรงยึด อยูท่ี่การใช้สว่นคอดท่ีด้าน
ประชิดฟันปลอมเคล่ือนหมนุ (rotational) หรือ
สองทิศ (dual path) การใช้วิถีเคล่ือนโค้งหรือ
วิถีสองทิศ คือให้ส่วนแข็งของโครงสร้างหนึง่
สว่นหรือมากกว่าเคล่ือนเข้าไปในสว่นคอดซึง่
ประชิดกบัพืน้ท่ี ท่ีให้แรงยึดฟันปลอม ดงันัน้
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are adjacent to areas for retention. In this 
type of RPD, one portion of the denture is 
placed first and then rotated into the 
undercut area.  It is limited primarily to 
tooth borne RPDs and its advantage is to 
eliminate anterior clasps to improve 
esthetics and tooth reduction. 
 
-Typical situations where a rotational path 
RPD may be used:  
Most common is the Kennedy class IV  
Kennedy class III with bilateral missing 
first molars, tipped 2nd molars and a 
clasp needed, where the first bicuspids 
are missing bilaterally with an undercut on 
the distal of the cuspids.  
 

RPD ชนิดนีใ้ช้งานโดยสว่นหนึง่ของโครงสร้าง
เข้าท่ีก่อน จากนัน้โครงสร้างท่ีเหลือทัง้หมดจงึ
หมนุเข้าท่ี ข้อจ ากดัการใช้ คือใช้เฉพาะฟัน
ปลอม RPD ท่ีมีซ่ีฟันเป็นหน่วยรองรับเทา่นัน้ 
การออกแบบลกัษณะนีมี้ข้อดี คือ ลดจ านวน
ตะขอน้อยลง มีผลตอ่ความงาม และลด
ปริมาณการกรอลดขนาดซ่ีฟันหลกั 

 
ฟันปลอม RPD  ชนิดเคล่ือนหมนุ ท่ีมีลกัษณะ
อยา่งจ าเพาะนีเ้อง ถกูประยกุต์ใช้บอ่ยกบั
ลกัษณะจ าแนกแบบเคนเนดีท่ี้ 4 และ ลกัษณะ
จ าแนกแบบเคนเนดีท่ี้ 3 ท่ีสญูเสียกรามใหญ่ซ่ี
แรกไปทัง้สองซีกของโค้งขากรรไกร และมี
ลกัษณะท่ีกรามใหญ่ซ่ีท่ีสอง (หรือซ่ีท่ีสาม) ล้ม
มาด้านหน้า และเป็นกรณีท่ีกรามน้อยซ่ีแรกทัง้
สองซีกขากรรไกรมีพืน้ท่ีคอดด้านไกลกลางของ
ซ่ีเขีย้วให้ใช้ประโยชน์ได้ 
 

A unilateral rotation side to side.  
It requires a 0.1mm undercut on the 
anterior abutment and a .020 undercut on  
the facial of the molar abutments. -The 
study cast is surveyed with a 0° tilt 
(second path) to determine adequacy of 
undercuts on the mesial surface of the 
anterior abutments and the distobuccal 
surface of the posterior abutments.  The 
anterior (first path) path of insertion is 
determined by tilting the cast upward until 
the undercuts on the mesial surfaces of 

ชนิดวิถหีมุนเคล่ือนข้าง 
ต้องการพืน้ท่ีคอด 0.01 นิว้ ท่ีฟันหลกัด้านหน้า
และ 0.02 นิว้ ทางด้านข้างแก้มของฟันกราม
ใหญ่ ชิน้หล่อศกึษาจะถกูส ารวจโดยไมเ่อียง
แป้นส ารวจ (ทิศวิถีท่ีสอง) เพ่ือก าหนดปริมาณ
สว่นคอดท่ีจะใช้บนด้านใกล้กลางของฟันหลกั
ด้านหน้าและท่ีด้านไกลกลาง-ข้างแก้มของฟัน
หลกัด้านหลงั วิถีด้านหน้า (วิถีแรก) ของการใส่
ถกูก าหนดโดยการเอียงชิน้หลอ่ชิน้บนจนกระทัง่
สว่นคอดทัง้หลายท่ีด้านใกล้กลางของฟันหลกั
ด้านหน้าถกูก าจดัออกไป  
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the anterior abutments are eliminated.  
 
 
 
From right figure 
Note: there is only one clasp on first molar 
 

 
ข้อสงัเกต มีตะขอเพียงหนว่ยเดียวท่ีกรามใหญ่ซ่ี
แรก 

The altered cast impression: a functional 
impression technique 
-Purpose: to provide maximum support for 
the RPD denture base, thereby 
maintaining occlusal contact to distribute 
the occlusal load over both natural and 
artificial dentitions, and at the same time, 
minimize movement of the base that would 
create leverage on the abutment teeth. 
Functional impression is made from 
custom tray that extends over edentulous  
ridge. 

  
 

งานพมิพ์ปากเพื่อปรับเปล่ียนชิน้หล่อ : 
เทคนิคการพิมพ์ให้ได้รอยพิมพ์ใช้งานได้ 
วตัถปุระสงค์ เพ่ือได้มาซึง่ลกัษณะการพยงุรับท่ี
มากท่ีสดุของฐานฟันปลอม RPD ดงันัน้ท าให้
หน้าสมัผสัด้านบดเคีย้วกระจายแรงไปยงัซ่ีฟัน
ธรรมชาตแิละซ่ีฟันปลอม และขณะเดียวกนั
ชว่ยลดการเคล่ือนขยบัของส่วนฐานซึง่การขยบั
นีก้่อให้เกิดแรงบดิงดัซ่ีฟันหลกั 
รอยพิมพ์เพ่ือท าชิน้หล่อปรับเปล่ียน จะท าขึน้
จากถาดพิมพ์ปากเฉพาะบคุคลท่ีขยายคลมุ
เหงือกวา่ง 

 
 

-Altered cast impressions are made in 
customized plastic trays attached to the 
retentive network of the metal framework 
and formed over wax spacers covering 
the residual ridge. 
This procedure provides an evenly 
spaced impression by having the following 

“งานพิมพ์ปรับเปล่ียนชิน้หล่อ” ท าโดยถาด
พิมพ์พอลิเมอร์ท่ีสร้างติดกบัโครงยดึท่ีเป็นโลหะ 
และจากรูปทรงขีผ้ึง้แผน่ท่ีดาดไว้บนเหงือกวา่ง 
 
กระบวนการท่ีได้จากวสัดพุิมพ์ท่ีมีความหนา
โดยตลอดเทา่ๆ กนั ก่อเกิดประโยชน์ดงันี ้
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advantages:  
-the tray doesn’t contact the tissues  
-the tray is maintained perfectly in one 
position during impression making  
 
-muscle molding ensures proper border 
extension of the denture base  
 
-the impression records the edentulous 
ridge tissues in the exact form that they 
will assume when the finished RPD is in 
place on the teeth  
 
 
-pressure on the tissues during impression 
making is only that of resistance to the 
movement or flow of the impression 
material. 
 

- -ถาดพิมพ์ไมส่มัผสัเย่ืออ่อน  

- -ถาดพิมพ์ถกูวางในต าแหนง่ถกูต้องสมบรูณ์

ต าแหนง่เดียวระหวา่งการพิมพ์ 

- -การขยายขอบถึงรอยพบัเย่ืออ่อนให้ความมัน่ใจ

วา่ ขยายฐานฟันปลอมนัน้ถกูต้องเหมาะสม 

- -รอยพิมพ์ท่ีบนัทกึรูปทรงเหงือกวา่งเกิดอยา่ง

ถกูต้องได้ดงัสมมตุฐิานวา่ งาน RPD ท่ีท าเสร็จ

จะมีสว่นฐานแนบอยา่งสมบรูณ์ในปากด้วย 

  

- -แรงกดบนเย่ืออ่อนขณะพิมพ์เป็นเพียงแรงต้าน

เย่ืออ่อนขณะท่ีวสัดพุิมพ์ท่ีหนืดไหลแผ่ 

 

  
ซ้าย ตวัอยา่งงานฟันปลอมบางสว่นถอดได้โครงโลหะหลอ่ขากรรไกรบน 

Left: a maxillary cast chrome (gold plate) removable partial denture 
ขวา ฟันปลอมบางสว่นถอดได้โครงโลหะหล่อขากรรไกรล่าง 

Right: a mandibular cast chrome removable partial denture 
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Diagnosis and treatment flow chart for RPD 

งานวินิจฉยัและงานเอกสารประกอบการบรูณะรักษาด้วยงานฟันปลอมบางสว่นถอดได้ 
I. Diagnosis 

1. Review and update medical and 
dental history/radiographic survey 
(identify any contraindication to the 
treatment) 

 

วินิจฉัย 
1. ทบทวนและบนัทึกข้อมลูการแพทย์

และข้อมลูทนัตกรรม พร้อมทัง้งาน

ส ารวจด้วยภาพรังสี (ระบขุ้อห้ามใดๆ 

ท่ีมีผลตอ่วิธีการรักษา) 

2. Obtain study casts (improved 
stone) 
When indicated: mount via face-
bow, in centric occlusion or centric 
relation at an acceptable vertical 
dimension of occlusion  
Duplicate study casts in plaster 
(student develops his/her design 
and Tx plan on the duplicated 
casts) for survey and pre 
preparation (tooth alteration) on 
those casts. 

 

2. ท าชิน้หลอ่ศกึษา (ด้วยสโตน

ปลาสเตอร์ชนิดแข็งมาก) เม่ือชีช้ดัให้

ยดึตรึงชิน้หลอ่ท่ีมิติดิง่สบฟันท่ี

เหมาะสม สมัพนัธ์ชิน้หลอ่อาจปรากฏ

ในต าแหนง่สมัพนัธ์ในศนูย์ (CR) หรือ

สบในศนูย์ (CO) โดยประกอบกบัการ

ถ่ายต าแหนง่โค้งขากรรไกรบนด้วยคนั

โค้งใบหน้า ให้จ าลองชิน้หล่อศกึษาไว้

เพ่ือใช้ฝึกหดัเขียนแบบและประกอบ

แผนกรอปรับแตง่) โดยเส้นส ารวจบน

ชิน้หลอ่นี ้

3. Review and update charting from 
oral radiographic examination  
Indicate oral surgery: including 
teeth and tissue not favorable to 
RPD  
fabrication  

 

3. ทบทวนและลงบนัทกึข้อมลูจากผล
ตรวจทางรังสี ก าหนดลกัษณะงานทาง
ศลัยกรรมท่ีจะกระท ากบัตวัฟันและ
เหงือกท่ีไมเ่หมาะสมกบั RPD 
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Consider: 
periodontal involvement 
Occlusal plane orientation 
Inter-arch distance 
Arch form/ arch integrity problems 
Previous response of bone to stress 

 

ให้พิจารณา 

ปริมาณการสญูเสียเชิงปริทนัต์ 

ระนาบสบฟัน 

ระยะหา่งระหวา่งขากรรไกร 

รูปทรงโค้งขากรรไกรและปัญหาการไม่
ตอ่เน่ืองกนัของซ่ีฟัน การตอบสนองตอ่แรง
เครียดในอดีตของกระดกู 

 
Requirement for periodontal services? 
Requirement for endodontic services? 
Vitality tests are required on all potential 
abutments and any suspected teeth 
Identify tooth/tissue modifications to 
accommodate: 
 occlusal vertical dimension 
 occlusal plane orientation 
 changes in vertical jaw relationship 
 desired occlusal scheme 

 

มีข้อก าหนดว่าต้องรักษาด้วยงานปริทนัต์ด้วย
หรือไม ่มีข้อก าหนดต้องรักษาคลองรากหรือไม่ 
ความมีชีวิตของฟันควรทดสอบกบัฟันท่ีจะเป็น
ฟันหลกั และซ่ีท่ีสงสยัใดๆ ให้ชีช้ดัลกัษณะ ฟัน
เนือ้เย่ือท่ีเป็นช่องวา่งเพื่ออ านวยให้  

- มิตดิิง่เหมาะสม  
- ระนาบสบฟันเหมาะสม  
- เปล่ียนแปลงสมัพนัธ์มิตดิิง่ของ  
ขากรรไกร 
- มีรูปแบบสบฟันเหมาะสม 

 
4. Established tentative design 

survey 
draw design 
support- tooth/tissue (rests/bases) 
retention- clasps/bases 
connectors- major/minor connectors 
outline edentulous areas (where tooth will 
be replaced) 
 

4 เขียนแบบโครงสร้างรวม อนัประกอบ

ไปด้วย 

- วาดเส้นส ารวจ  
- เขียนแบบโครงสร้าง (สว่นพยงุรับฟันและ
เหงือกวา่ง (ส่วนพกัและ/ฐาน) 
หนว่ยยึด ตะขอ/สว่นฐาน 
สว่นเช่ือมตอ่ตา่งๆ สว่นเช่ือมหลกัและสว่น
เช่ือมรอง 
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สร้างเส้นรอบรูปพืน้ท่ีเหงือกวา่งตา่งๆ 
(ต าแหนง่ท่ีจะใสฟั่น) 
 

 
 

3. Determine mouth preparation 
requires to accommodate design : 
as following example 

 

3 ก าหนดการเตรียมช่องปากท่ีสอดคล้อง

กบัแบบท่ีแผนงานไว้ เชน่ กรอเตรียม

ฟัน 

 
 

ตัวอย่าง 
Tooth modification 

  Tooth  rest  guide  clasp  retention 
  Restoration   plane 

Mandibular :  #34  disk M-occ  D  circ. .01 
  #43 PFM cing.  D  I-bar .02 
  #46 FC M-occ  M  circ. .015 
Maxilla:  #17 FC M-occ  M  circ. .01 
  #13 PFM cing.  D  wire .02 
  #23 disk inc.  D  wire .02 
(disk = disking, grinding, circ. = simple circlet, simple circumferential clasp, PFM = 
porcelain fused to metal crown, cing. Cingulum rest, D = distal, M = mesial, inc. = 
incisal rest, M-occ = mesial occlusal rest) 

บูรณะฟัน     ส่วนพัก ระนาบน า   ตะขอ      การยดึเกาะ(นิว้) 
ขากรรไกรลา่ง  #34 กรอ  สนัขอบใกล้กลาง ด้านไกลกลาง โอบรอบ 0.01 
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  #43 ครอบพอร์สเลนกบัโลหะ สนัขอบใกล้กลาง ด้านใกล้กลาง โอบรอบ 
0.015 
  #46 ครอบโลหะ สนัขอบใกล้กลาง ด้านใกล้กลาง โอบรอบ 0.015 
ขากรรไกรบน #17 ครอบโลหะ สนัขอบใกล้กลาง ด้านใกล้กลาง โอบรอบ 0.01 
  #13 ครอบพอร์สเลนกบัโลหะ ซิงกิวลุม่ ด้านไกลกลาง ลวดรีด 0.02 
  #23 กรอ ซิงกิวลุม่ ด้านไกลกลาง ลวดรีด 0.02 

4 Determine definitive goals and 
design 

interim 
transitional  
immediate 
definitive 

 

4. ก าหนดเป้าหมายระยะยาวและแบบ 

ใช้ระยะสัน้ 
ใช้เพ่ือรอเปล่ียนผา่น 
ใช้ใสฟั่นทีหลงัถอน 
ใช้งานระยะยาว 

 

5 Finances 
 

5. คา่ใช้จา่ย 

II. Treatment planning 
Stage 1  preparatory 
   Oral surgery 
   Periodontics 
   Endodontics 
          etc. 
Stage 2        
     Restoratives/operative 
To restore tooth 
To accommodate desired occlusal plane 
To provide planned occlusal scheme 
To accommodate RPD design 
     Fixed partial denture 
To restore teeth 
To accommodate desired occlusal plane 

II แผนงานรักษา 
ขัน้ตอนท่ี 1 -  เตรียมการ 
  -  งานศลัย์ 
  -  งานปริทนัต์ 
  -  งานรักษาคลองราก 
  -  อ่ืน ๆ 
ขัน้ตอนท่ี 2 
     งานบรูณะตา่งๆ/งานอดุฟัน 
เพ่ือบรูณะซ่ีฟัน 
เพ่ือท าให้ระนาบสบฟันเหมาะสม 
เพ่ืออ านวยให้รูปแบบสบฟันท่ีวางแผนไว้
เกิดได้จริง 
เพ่ือให้การออกแบบหรือแบบ RPD นัน้
เหมาะสม 
      งานฟันปลอมติดแนน่ 
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To provide planned occlusal scheme 
To correct arch form 
To close modification spaces 
To accommodate RPD design; improving 
biomechanics and properties of abutments 
 

เพ่ือบรูณะซ่ีฟัน  
เพ่ือให้ระนาบฟันเหมาะสม 
เพ่ือให้แผนสบฟันท่ีวางไว้เกิดได้จริง 
เพ่ือปิดช่องวา่งอ่ืน(ท่ีไมใ่ชช่อ่งวา่งหลกั) 
เพ่ืออ านวยให้แบบโครงสร้าง และชีวกล
ของ RPD ดีขึน้ 

 
Stage 3        Removable prosthodontics 
Essentials in partial denture services 
compose of these following …. 
 3.1 A careful survey 
 3.2 Repairs, modification 
 3.3 Treatment and preparation 
 3.4 A dependable impression 
technique 
 3.5 A comprehensive 
understanding of the fundamental 
engineering principles    involved in design 
and construction 
 3.6 Proper installation and 
maintenance 
 3.7 A full appreciation of esthetics; 
 3.8 Physiologic function and the 
possibility of pathologic sequences 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 งานทนัตกรรมประดษิฐ์ถอดได้ 
งานบริการท่ีจ าเป็นส าหรับฟันปลอมถอด
ได้ มีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ส ารวจรูปเค้าอยา่งระมดัระวงั 

1.2 งานซอ่มแซม และดดัแปลง (งานเก่า) 

1.3 งานรักษาและงานกรอเตรียม 

1.4 วิธีการพิมพ์ปากท่ีมัน่ใจได้ 

1.5 เข้าใจองค์รวม ของหลกัการพืน้ฐาน เชิง

วิศวกรรมเบือ้งต้นท่ีเก่ียวกบัแบบ

โครงสร้างและเทคนิคการผลิต 

1.6 สง่มอบ(ใสฟั่น)ด้วยวิธีการเหมาะสมและ

การบ ารุงดแูลรักษา 

1.7 มีความงามอยา่งหาท่ีตไิด้ยาก 

1.8 ท างานเชิงสรีระได้และไมก่่อให้เกิดพยาธิ

สภาพใดๆ ตามตอ่เป็นผลได้อีก 

What to do & how to think in the first 
appointment 
Get necessary information 

จะท าอย่างไร และจะคิดอย่างไร ในนัดครัง้
แรก ควรได้ข้อมลูท่ีจ าเป็นอยา่งครบถ้วน 
ตรวจด้วยสายตา ส่ือสารด้วยวาจา และวิธีการ
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Visual inspection, verbal communication, 
other means of communication 
Able to differentiate : normal and 
pathologic condition  
Verification of risk : Perio.,  RCT., etc. 
Design: 
1. framework 
2. base support 
3. occlusal scheme 
4. Tx procedures in sequence 
  
Able to relief patient’s chief complaint 
 

ส่ือสารอ่ืนๆ 
สามารถแยกแยะ ภาวะปกติและพยาธิสภาวะ
ได้ แยกแยะความเส่ียงเป็น เชน่ ทางปริทนัต์ 
งานรักษาคลองราก เป็นต้น 
งานออกแบบ   

1.  โครงสร้าง (โลหะ) 

2. สว่นฐานท่ีพยงุรับ 

1. รูปแบบการสบสมัผสัของฟัน 

2. ล าดบัขัน้ตอนการรักษา 

สามารถบรรเทา หรือขจดัข้อปัญหาหลกั
เบือ้งต้นของผู้ ป่วยได้ 

Philosophy, Principle and Rationale in 
RPD Design 
Philosophy & Objectives of RPDs design 
1. Restore masticatory efficiency 
2. Restore esthetics & phonetics 
3. Preserve the remaining tissues 
4. Prevent & correction of occlusal 
disturbance 

 
potential to create occlusal disturbance 

 

สรีระวิทยา หลักการ และตรรกะ ต่อการ
ออกแบบฟันปลอมบางส่วนถอดได้ ปรัชญา 
และวตัถปุระสงค์ของการออกแบบ 
1. บรูณะ เสริมสร้างขีดความสามารถการบด

เคีย้วกลบัคืนมา 

2. บรูณะทดแทนสิ่งสญูเสียคือสภาพความงาม

และการออกเสียง 

3. คงรักษาไว้ซึง่เนือ้เย่ือท่ีคงเหลือ 

4. ป้องกนั และแก้ไข การสบสะดดุใดๆ 

ภาพ แนวโน้มที่จะเกิดสบขดัขวาง จากระดบัระนาบสบไม่

เสมอ 

Rationales 
1. Simplicity of the design 
2. Optimize tissue coverage by RPD’s 

ตรรกะ 
1. ออกแบบให้เรียบง่าย 
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component parts 
3. Maximize support for masticatory forces 
 
4. Provide adequate retention 
5. Establish harmonious occlusal contact 
 

2. โครงสร้างครอบคลมุทบัเนือ้เย่ือเทา่ท่ีจ าเป็น 

3. ให้การพยงุรับแรงบดเคีย้วได้มากท่ีสดุ 

4. ให้แรงยดึ (ตอ่ชิน้งาน RPD) พอเพียง 

5. สร้างการสบฟันท่ีท างานได้อยา่งราบร่ืน 

Factors involved to the design 
1. Occlusal design 
2. Framework design 
3. Denture base design 
4. Steps design in clinical and laboratory 
service 
 

ปัจจัยท่ีเก่ียวกับการออกแบบ 
1. ออกแบบลกัษณะสบฟัน 

2. ออกแบบโครงสร้าง (โลหะ) 

3. ออกแบบสว่นฐาน 

4. ออกแบบขัน้ตอนปฏิบตังิานทางคลินิกและ

ห้องปฏิบตักิาร  

Occlusal design 
Number of teeth to be replaced 
Location of teeth to be replaced 
The remaining occlusal scheme 
Establishment of the occlusal scheme 
which suitable to masticatory system 
Correction of malposition, tipping, over-
erupted teeth involved in the occlusal and 
framework design 
 

ออกแบบลักษณะสบฟัน 
จ านวนซ่ีฟันท่ีจะใส่ 
ต าแหนง่ซ่ีฟันท่ีใสท่ดแทน 
รูปแบบการสบฟันท่ีคงเหลือหรือเป็นอยูใ่น
ปัจจบุนั 
สร้างรูปแบบการสบฟันท่ีเหมาะสมตอ่ระบบบด
เคีย้ว 
แก้ไข ต าแหนง่ซ่ีฟันท่ีผิดไปจากปกต ิฟันล้ม 
ยาวย่ืนตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการสบ และการ
ออกแบบโครงสร้าง 
 

Factors to be considered:   
1.Opposing teeth: overerupted, extruded, 
tilted 
2.Primary and auxillary abutment teeth: 

ปัจจัยท่ีต้องพจิารณา 
1. คูส่บตรงข้าม ยาวย่ืนมาหรือไม ่ล้มเอียง

หรือไม ่
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overerupted, extruded, tilted 
3. Possible ortho.Tx., 
 

2. ฟันหลกัเอก และฟันหลกัรอง ยาวย่ืนมา

หรือไม ่ล้มเอียงหรือไม่ 

3. ความไปได้ตอ่การรักษาทางทนัตกรรมจดั

ฟัน 

Related corrective treatments 
1. enameloplasty 
2. crown 
3. R.C.T. 
4. minor tooth movements: via 

orthodontics tx (such as active 
eruption, rotate tooth, tipping tooth, 
close spacing etc) 

5. periodontal surgery (crown 
lengthening, born graft to correct 
furcation and intra-bony pocket 
etc.) 

 

การแก้ไขส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน 
1. กรอตดัชัน้เคลือบฟัน 

2. ครอบฟัน 

3. รักษาคลองราก 

4. จดัฟันเคล่ือนฟันเล็กน้อย(เช่น การดงึฟันให้

งอกมากขึน้จากเบ้ากระดกู หมนุฟัน ดบัฟัน

ท่ีล้มให้ตัง้ขึน้ ปิดช่องหา่งระหวา่งซ่ีฟัน เป็น

ต้น) 

5. ศลัย์ปริทนัต์ (เชน่ ผ่าตดัเพิ่มความยาวซ่ีฟัน

ทางคลินิก ปลกูกระดกู แก้ไขข้อบกพร่อง

บริเวณง่ามรากฟัน และข้อบกพร่องของ

กระดกูเบ้ารากฟันแบบตา่งๆ ) 

Type of occlusal scheme 
Group function v.s. Cuspid disclusion 
Bilateral balanced occlusion (when against 
complete denture) 
 

รูปแบบการสบฟัน 
สบเป็นกลุม่ ตา่งกบัสบโดยฟันเขีย้วน า อย่างไร 
สมดลุทัง้สองซีกขากรรไกร (เม่ือขากรรไกรตรง
ข้ามเป็นฟันปลอมทัง้ปาก) 
 

Other factors 
Compensating curved & curved of Spee 
Anterior guidance & posterior guidance 
Setting casts into an articulator with face-

ปัจจัยอ่ืน 
โค้งชดเชย และโค้งของสปี 
แนวน าฟันหน้า และแนวน าฟันหลงั 
การวางต าแหนง่ชิน้หล่อในเคร่ืองจ าลอง
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bow 
Clinical try-in teeth & framework 
Laboratory remount 
Clinical remount 

ขากรรไกรโดยคนัโค้งใบหน้าทดสอบลองซ่ีฟัน
ทัง้หลายในคลินิก พร้อมกบัโครงโลหะ 

 

  
 

1941, Giaradott emphasized this 
statement 

 
“Our objective should be the 
perpetual preservation of what 
remains, rather than the meticulous 
restoration of what is missing.”  
De Vans 

 

เกียราดอ็ท ได้ย า้ข้อความนีเ้ม่ือ ค.ศ. 1941 วา่ 
 
 
“เป้าประสงค์ของเรานัน้ คือการถนอมรักษาสิ่งท่ี
คงเหลือให้นานเทา่นาน มากกวา่ จุ้ จีพ้ิถีพิถนั
มากเกินกบัการสร้างทดแทนสิ่งท่ีสญูเสียไป” 
 
เดอแวนส์ 

 
Any creative comment will be cordially accepted. It is to the improvement, correction, 
addition and modification this document.  


