เครือ่ งมือทางทันตกรรมจัดฟั น
(Orthodontic appliance)
ภายหลัง การตรวจ วิ เ คราะห์ และวางแผนการรั ก ษาทางทัน ตกรรมจัด ฟั น แก่ ผ้ ูป่ วยเรี ย บร้ อยแล้ ว
ขันตอนต่
้
อไปคือการเลือกใช้ เครื่ องมือทางทันตกรรมจัดฟั นให้ ถกู ต้ องและเหมาะสม เพื่อให้ ฟันเคลื่อนที่ไปตาม
แผนการรักษานัน้
โดยทัว่ ๆ ไป เครื่ องมือทางทันตกรรมจัดฟั นแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ แก่
1. เครื่ องมือจัดฟั นชนิดถอดได้ (removable appliance)
2. เครื่ องมือจัดฟั นชนิดติดแน่น (fixed appliance)
ในการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายบางครั ง้ อาจเลือกใช้ เครื่ องมือจัดฟั นชนิดใดชนิดหนึ่งเพียง
อย่างเดียว แต่บางครัง้ อาจจาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือร่ วมกันทัง้ 2 อย่าง เพื่อให้ ผลการรักษาดีที่สดุ ซึ่งจะเรี ยกว่า
semiremovable and fixed appliance
เครื่ องมือจัดฟั นทุกชนิดจะมีลกั ษณะรูปร่าง, วิธีการใช้ , ข้ อดีและข้ อด้ อยแตกต่างกันไป
ทันตแพทย์จะต้ องเรี ยนรู้ในส่วนพื ้นฐานของเครื่ องมือเหล่านัน้ เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสมสาหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยไม่จาเป็ นต้ องอาศัยเครื่ องมือที่มีราคาแพงเสมอไป

จัดทาโดย…. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟั น
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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เครื่ องมือจัดฟั นชนิดถอดได้
(Removable appliance)
เครื่ องมือจัดฟั นชนิดถอดได้ เป็ นเครื่ องมือทางทัน
ตกรรมจัด ฟั น ซึ่งผู้ป่ วยสามารถใส่แ ละถอดได้ ด้ ว ยตนเอง
เครื่ องมือชนิดนี ้มีข้อดี คือ
1. สามารถถอดใส่ไ ด้ ด้ ว ยตัว เอง ท าให้ ผ้ ูป่ วย
สามารถทาความสะอาดเครื่ องมือ รวมทังดู
้ แลสุขภาพในช่อง
ปากได้ ง่ าย และสามารถให้ การรั กษาทางทันตกรรมทั่วไป
เช่น อุดฟั น, ถอนฟั น หรื อขูดหินปูน ในระหว่างที่กาลังจัดฟั น
ได้ ด้วย
2. แรงที่ใช้ ในการเคลื่อนที่ของฟั น จะใช้ ได้ เฉพาะ
แรงขนาดน้ อย ๆ ถ้ าใช้ แรงมากเกินไปจะทาให้ เครื่ องมื อไม่
สามารถอยูใ่ นช่องปากได้
3. สามารถทาเครื่ องมือได้ ในห้ องปฏิบตั ิการ ทาให้
ลดเวลาการทางานในคลินิกลง และยังสามารถซ่อมแซมได้
ในกรณีที่เกิดการแตกหักขึ ้น
4. สามารถใช้ รั ก ษาทางทัน ตกรรมจั ด ฟั น ใน
ระยะแรกแก่ผ้ ปู ่ วย ซึ่งยังไม่สามารถใช้ เครื่ องมือจัดฟั นชนิด
ติดแน่นได้ (preventive and interceptive orthodontic
therapy)
5. เครื่ อ งมื อ จั ด ฟั น ชนิ ด ถอดได้ ชนิ ด ที่ เ ป็ น
functional appliance สามารถใช้ แก้ ไขความสัมพันธ์ ของ
ขากรรไกรในขณะที่ ผ้ ู ป่ วยยัง มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตได้ เช่ น
Activator
6. ในกรณี เ ครื่ อ งมื อ กดหรื อ ท าให้ เ จ็ บ ผู้ป่ วย
สามารถงดการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ได้ ชั่ว คราวก่อ นจะมาพบทัน ต
แพทย์
7. เคลือ่ นฟั นได้ เฉพาะที่เป็ น tipping movement
8. ช่วยขจัด occlusal interference ในขณะเคลื่อน
ฟั นได้

ข้ อจากัดของเครื่องมือนีไ้ ด้ แก่
1. ไม่สามารถเคลื่อนฟั นแบบ bodily movement
ได้
2. ในกรณีที่ฟันเริ่ มขึ ้นจะหา achorage และ
retention ได้ ยาก
3. ใช้ ระยะเวลาในการรักษานานกว่าเครื่ องมือจัด
ฟั นชนิดติดแน่น เนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนฟั นครัง้ ละหลาย
ๆ ซี่ และหลาย ๆ ทิศทางพร้ อมกันได้
4. ต้ องใช้ ความร่วมมือของผู้ป่วยอย่างสูง
5. เครื่ องมือสูญหายและแตกหักได้
จากการที่มีการพัฒนาเครื่ องมือจัดฟั นชนิดติดแน่น
ทาให้ ทนั ตแพทย์สามารถใช้ ได้ สะดวกและสามารถเคลื่อนฟั น
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพสูง ประกอบกับข้ อจากัดของการใช้
เครื่ องมือชนิดถอดได้ เอง ทาให้ ในปั จจุบนั การใช้ เครื่ องมือจัด
ฟั นชนิดถอดได้ จะแบ่งออกเพื่อวัตถุประสงค์ใหญ่ 3 ประการ
ได้ แก่
1. เพื่อกระตุ้นและเปลี่ยนแปลงทิศทางการเจริ ญเติบโต
ของกระดูกขากรรไกรในระยะฟั นชุดผสมโดยการใช้
เครื่ องมือชนิด functional appliance
2. ใช้ ในการแก้ ไขความผิดปกติของตาแหน่งฟั นเฉพาะซี่
หรื อการขยายขากรรไกรโดยการใช้ active plate
3. ใช้ เป็ นเครื่ องมือคงสภาพฟั น ภายหลังการจัดฟั นชนิ ด
ติดแน่น
ข้ อบ่ งชีแ้ ละข้ อห้ ามในการเลือกใช้ เครื่ องมือจัดฟั นชนิด
ถอดได้
การเลื อ กผู้ ป่ วยที่ เ หมาะสมจะท าให้ ประสบ
ผลสาเร็ จ ในการรั ก ษา ดังนัน้ ผู้ป่ วยที่ เหมาะสมที่จะรั กษา
โดย
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การใช้ เครื่ องมือจัดฟั นชนิดถอดได้ ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1. มีความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรในลักษณะ
ของ Class I (Class I skeletal relationship)
2. การเคลื่อนจะต้ องเป็ นแบบ tipping movement
เท่านัน้ ในกรณี ที่จะเคลื่อนฟั นในแนวใกล้ กลาง-ไกลกลาง
ปลายรากฟั นจะต้ องอยู่ในตาแหน่งที่ต้องการให้ ส่วนของฟั น
อยู่ รูปที่ 1
3. ต้ องมีช่องว่างเพียงพอที่จะให้ ฟันเคลือ่ นที่ไปได้
4. ต้ อ งเป็ น การเคลื่ อ นฟั น จ านวนไม่ ม ากซี่ ใ น
------ ก่อนรักษา
ขณะเดียวกัน
หลังรักษา

แนวแกนฟันที่ไม่เหมาะสม

ชนิดของเครื่องมือจัดฟั นชนิดถอดได้
เครื่ อ งมื อ จั ด ฟั น ชนิ ด ถอดได้ แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2
ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. Active appliance หมายถึง เครื่ องมือทางทัน
ตกรรมจัดฟั นชนิดถอดได้ ที่ท าให้ เกิ ดการเคลื่อนที่ ของฟั น
และ dento-alveolar bone ไปในทิศทางที่ต้องการ โดย
จาแนกออกตามลักษณะของแรงที่ทาให้ เกิดการเคลือ่ นที่
2. Passive appliance หมายถึง เครื่ องมือทางทัน
ตกรรมจัดฟั นชนิดถอดได้ ที่ไม่มีแรงกระทาต่อฟั นและ dentoalveolar bone และใช้ ปอ้ งกันไม่ให้ มีการเคลือ่ นที่ของฟั น
เครื่ องมือทัง้ 2 ชนิด ยังแบ่งออกเป็ นประเภทย่อย ๆ
อีก รูปที่ 2

แนวแกนฟันที่เหมาะสม

รู ปที่ 1 แสดงแนวแกนของฟั นที่ถกู ต้ องเหมาะสมสาหรับ
Tipping movement

ข้ อห้ ามในการจัดฟั น โดยใช้ เครื่ องมือจัดฟั นชนิ ดถอด
ได้
1. มีปัญหาความสัมพันธ์ ของกระดูกขากรรไกรเป็ น
แบบ Class II หรื อ Class III (Class II or Class III skeletal
relationship)
2. แนวแกนของฟั น ที่ ต้อ งการเคลื่อ นไม่เ หมาะ
สาหรับการเคลื่อนที่แบบ tipping movement หรื อมีฟันที่
หมุนมาก ๆ (multiple rotations)
3. ต้ องการเคลือ่ นฟั นแบบ bodily movement
4. มีปัญหาเรื่ องช่องว่างมาก ๆ เช่น มีฟันเกอย่าง
มาก หรื อฟั นห่างอย่างมาก

รู ปที่ 2 แผนภูมิแสดงการจาแนกชนิดของ removable
appliance

Active Plate
Active Plate เป็ นเครื่ องมือจัดฟั นชนิดถอดได้ ชนิด
หนึง่ ซึง่ จะมีสว่ นที่จะทาให้ เกิดแรง
ไปกระทาต่อฟั น ทาให้ ฟันเกิดการเคลื่อนที่ขึ ้น โดยทัว่ ๆ ไป
จะประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วนคือ
1. Acrylic component หรื อ base plate
2. Retentive component
3. Active component
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Acrylic Component (base plate)
เป็ นส่วนโครงร่ างของเครื่ องมือ ซึ่งยึดส่วนต่าง ๆ
เข้ าด้ วยกั น นิ ย มท าจากพลาสติ ก ใสชนิ ด แข็ ง ตั ว ใน
อุณหภูมิห้อง (self curing acrylic resin) เพื่อให้ เห็น
ลักษณะของเหงือกซึง่ อยูภ่ ายใต้ ได้ อย่างชัดเจน และยังทาให้
เห็ น จุด ที่ เ ครื่ อ งมื อ กดเหงื อ กมากกว่า ปกติ ได้ ท าให้ ทัน ต
แพทย์สามารถกรอแก้ ไขได้ อย่างถูกต้ อง
หน้ าที่สาคัญอย่างหนึ่งของ base plate ได้ แก่ เป็ น
ส่ ว นเสริ มท าให้ อวั ย วะต่ า ง ๆ ท าหน้ าที่ เ ป็ นหลั ก ยึ ด
(anchorage) ได้ ดียิ่งขึ ้น คือ
1. ขอบเขต base plate ซึ่งสัมผัสอยู่ด้านใกล้ ลิ ้น
บริ เ วณคอฟั น ของฟั น ทุ ก ซี่ จะช่ ว ยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ฟั น ซี่ นัน้
เคลือ่ นที่มาด้ านใกล้ ลิ ้น
2. ส่วนของ base plate ซึ่งสัมผัสกับเพดานที่ลึก
และชัน จะช่วยป้องกันไม่ให้ ฟันกรามที่ใช้ เป็ นหลักยึดเคลื่อน
มาด้ านหน้ า
นอกจากนี ้ base plate ยังสามารถดัดแปลงให้ ทา
หน้ าที่เป็ นตัวช่วยในการเคลือ่ นฟั นได้ ได้ แก่
1. Anterior bite plane
2. Posterior bite plane
3. Base plate with screw
1. Anterior bite plane
เป็ น base plate ในขากรรไกรบน ซึ่งเสริ ม acrylic
ให้ หนาขึ ้นบริ เวณด้ านลิ ้นของฟั นหน้ าบน เมื่อฟั นหน้ าล่างสบ
กับ base plate จะทาให้ ฟันหลังบนล่างห่างจากกัน
วัตถุประสงค์
1.1 ลดขนาด over bite โดยการกระตุ้นให้ ฟันหลัง
งอกยาวขึ ้น ในขณะเดียวกัน จะกดฟั นหน้ าล่างให้ ต่าลง และ
เอี ย งตัว มาด้ านริ ม ฝี ป ากเล็ ก น้ อย ซึ่ ง ลัก ษณะนี จ้ ะท าให้
ขากรรไกรล่างเคลื่อนไปด้ านหน้ าและหมุนลง (forward and
backward) จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ ในผู้ป่วยที่มีโครงสร้ าง
ใบหน้ ายาว
1.2 ขจัดสิง่ กีดขวางการเคลือ่ นที่ของฟั น

หลัง เมื่อต้ องการแก้ ไข posterior cross bite
ลักษณะของ anterior bite plane
1.1 ระนาบของ bite plane ต้ องขนานกับระนาบ
บดเคี ้ยว เพื่อกระจายแรงที่เกิด จากการสบฟั นไปยังฟั นหน้ า
ล่างทัง้ 6 ซี่ เท่าเทียมกัน
1.2 เมื่อสบฟั นในตาแหน่ง centric relation ฟั น
หน้ าล่างจะสามารถสบลงบน bite
plane นี ้ได้ ซึ่งจะเป็ นขอบเขตด้ านหลังสุดของ bite plane
ด้ วย
การปรับแต่ ง Bite plane
1.1 กรอแต่งบริ เวณด้ านเพดานตรงตาแหน่งใต้ bite
plane เพื่อไม่ให้ เหงือกบริ เวณนันอั
้ กเสบ เนื่องจากแรงบด
เคี ้ยวและแรงสบฟั นขณะใส่เครื่ องมือ
1.2 ในกรณีที่ต้องการลดขนาดของ overjet ร่ วม
ด้ วย ให้ กรอ acrylic บริ เวณซึ่งสัมผัสด้ านลิ ้นของฟั นหน้ าบน
ออกประมาณ 2-3 มม. หลังจากนันจึ
้ งกรอด้ านในของ base
plate ให้ หา่ งจากตัวฟั นและเนื ้อเยื่อบริ เวณเพดานขึ ้นไปด้ าน
ปลายรากประมาณ 1/3 เพื่อ เป็ น ที่อยู่ของเนื อ้ เยื่ อ ซึ่งจะ
เคลื่อนที่มาทางด้ านใกล้ ลิ ้นตามลักษณะการเคลื่อนของฟั น
หน้ าบน การกรอวิธีนี ้จะช่วยรักษา bite plane ซึ่งสบกับฟั น
ล่างไว้ ได้ ป้อ งกันไม่ให้ เกิ ด การคื นกลับของฟั นสบลึก และ
ป้องกันการอักเสบของเนื ้อเยื่อบริ เวณเพดาน

ก. การกรอแต่ งที่ถูกต้ อง

ข. การกรอแต่ งที่ไม่ ถูกต้ อง

รู ปที่ 3 แสดงการกรอแต่ง anterior bite plane
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2. Posterior bite plane
เป็ น Bite plane ซึ่งดัดแปลงให้ คลุมบนด้ านบด
เคี ้ยวของฟั นหลังทังสองข้
้
าง ใช้ ได้ ทงขากรรไกรบนและล่
ั้
าง
วัตถุประสงค์ ของการใช้
เพื่อกาจัด occlusal interference ขณะแก้ ไขฟั น
หน้ าล่างคร่อมฟั นบน หรื อฟั นหลังสบคร่อมกัน
ลักษณะของ posterior bite plate
2.1 มีความหนาเพียงพอที่จะทาให้ ฟันหน้ าบนล่าง
ห่างกัน 1-2 มม.
2.2 ฟั นหลังทุกซี่ต้องสบลงบนระนาบนี ้เท่าเทียมกัน
2.3 เรี ยบและอยูใ่ นระนาบเดียวกัน

ก. Posterior bite plane
ที่ถกู ต้ อง

ข. Posterior bite plane
ที่ไม่ถกู ต้ อง

รู ปที่ 4 แสดงลักษณะ Posterior bite plane

3. Base plate with screw
ทาหน้ าที่เป็ น active component โดยถ่ายทอด
แรงจากสกรู ไปยังฟั นและ alveolar bone Base plate จะ
สัม ผัส ด้ านใกล้ ลิ น้ ของฟั น ทุก ซี่ ซึ่ ง ต้ องการให้ เ คลื่ อ นที่ มี
ตาแหน่งสูงจากขอบเหงือกของฟั นแต่ละซี่เล็กน้ อยขอบเขต
ด้ านหลังจะสิ ้นสุดด้ านไกลกลางของฟั นซี่สดุ ท้ าย (รูปที่ 5)

รู ปที่ 5 Base plate with screw

Retentive Component
เป็ น ส่ว นที่ ท าให้ เ ครื่ อ งมื อ ติ ด อยู่ใ นช่ อ งปากได้ ดี
ยิ่งขึ ้น เพื่อประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
1. ทาให้ Active component อยู่ในตาแหน่งที่
ถูกต้ อง และสามารถเคลื่อนฟั นไปในตาแหน่งที่ต้องการและ
ป้อ งกัน ไม่ใ ห้ เ ครื่ อ งมื อ แตกหัก ได้ ง่ า ย เนื่ อ งจากต าแหน่ ง
เครื่ องมือไม่ถกู ต้ อง
2.ช่ ว ยให้ เ ครื่ อ งมื อ วางในต าแหน่ ง ที่ ถูก ต้ อ ง ไม่
หลวมและหลุดง่าย และไม่รบกวนอวัยวะต่าง ๆ ในช่องปาก
3. ทาให้ เครื่ องมือแนบสนิทกับฟั นและ oral mucosa
ซึง่ ช่วยเสริ มการทาหน้ าที่เป็ น anchorage ที่ดี
Retentive component ที่นิยมใช้ ได้ แก่
1. Clasp
1.1 Adams’ clasp
1.2 Triangular clasp
1.3 Cricumferential clasp
1.4 Arrow head clasp
2. Labial arch
2.1 Short fitted labial arch
2.2 Long fitted labial arch
2.3 Labial arch with U-loop
2.4 Labial arch with modified U-loop
Adams’ clasp
ลักษณะ
เป็ นตะขอที่ยึดกับตัวฟั นบริ เวณมุมด้ านใกล้ กลางใกล้ แก้ ม และไกลกลาง -ใกล้ แก้ ม ของตั ว ฟั นโดยมี
ส่วนประกอบของตะขอ ดังรูป

รู ปที่ 6 Adams’ clasp
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ขนาดของลวดที่ใช้
ใช้ ลวดเหล็กไร้ สนิม ชนิด Hard ตามขนาดของฟั น
ดังนี ้
0.6 มม. ใช้ กบั ฟั นกรามน ้านมและฟั นกรามน้ อย
0.7 มม. ใช้ กบั ฟั นกรามแท้ ที่ขึ ้นเต็มที่แล้ ว และฟั น
กรามน ้านมซี่ที่สองซึง่ มีขนาดใหญ่กว่าปกติ
การปรับแต่ งตะขอ
ในกรณีที่พบว่าตะขอ Adams’ ไม่อยู่ในตาแหน่งที่
ถูกต้ องขณะใส่เครื่ องมือให้ กับผู้ป่วย อาจปรับแต่งตะขอได้
เล็กน้ อย ดังนี ้
1. ในแนวระนาบ ปลาย arrowhead ไม่สมั ผัสกับ
ตัวฟั น หรื อรัดฟั นแน่นเกินไป ให้ ปรับแต่งที่จดุ ข
2. ในแนวดิ่ง ปลาย arrowhead กดเหงือกหรื ออยู่
ห่างจากขอบเหงือกมากเกิน ให้ ปรับแต่งที่จดุ ก และ ข ดังรูป

วางตัง้ ฉากอยู่ใต้ จุดประชิ ดของฟั น นิ ยมใช้ ตะขอนีร้ ่ วมกับ
Adams’ clasp เพื่อช่วยเพิ่ม retention ให้ กบั เครื่ องมือ

รูปที่ 8 Triangular clasp

ขนาดของลวดที่ใช้
ใช้ ลวดเหล็ ก ไร้ สนิ ม ชนิ ด Hard ตามขนาดของ
embrasure ดังนี ้
0.7 มม. ใช้ ระหว่างฟั นที่มี interdental undercut
แคบ และฟั นสัน้
0.8 มม. ใช้ ระหว่างฟั นที่มี interdental undercut
กว้ าง และฟั นยาว
Circumferential clasp
ลักษณะ

รู ปที่ 7 แสดงการปรับแต่ง Adams’ clasp

ข้ อดีของ Adams’ clasp
1. ทาให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถถอดเครื่ องมือได้ สะดวก โดย
ใช้ นิ ้วเกี่ยวบริ เวณ bridge ของตะขอ
2. ใช้ ได้ ในฟั นทุกซี่ ทังฟั
้ นแท้ และฟั นน ้านม
3. สามารถดัดแปลง เพื่อใช้ ประโยชน์หลายอย่าง
เช่น เชื่อมตะขอ, tube หรื อ สปริ งติดบริ เวณ bridge ของ
ตะขอได้ เพื่อใช้ ในการคล้ องยางหรื อเป็ นส่วนยึดเกาะของ
retentive component ได้
4. สามารถดัดตะขอได้ โดยไม่ต้องใช้ คีมเฉพาะ
Triangular clasp
ลักษณะ
เป็ นตะขอหัวรู ปสามเหลี่ยม มีขนาดพอดีกับความ
กว้ างของ embrasure ของฟั น 2 ซี่ ซึ่งตะขอนี ้เกาะอยู่ และ

เป็ นตะขอที่วางโอบรอบตัวฟั น โดยอาศัย undercut
บริ เวณใกล้ กลาง-ใกล้ แก้ ม ของตัวฟั นหลักตัวตะขอจะโอบ
โค้ งไปตามขอบเหงือก เพื่อให้ retention มากที่สดุ

รู ปที่ 9 C-clasp

ขนาดของลวดที่ใช้
ใช้ ลวดเหล็กไร้ สนิม ชนิด hard ตามขนาดของฟั น
ดังนี ้
0.7 มม. ใช้ กบั ฟั นเขี ้ยวแท้ และฟั นกรามน้ อย
0.8 มม. ใช้ กบั ฟั นกรามแท้
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Arrowhead clasp
ลักษณะ
เป็ นตะขอรู ปหัวลูกศร ซึ่งได้ retention จากบริ เวณ
embrasure ของฟั นตังแต่
้ 2 ซี่ ขึ ้นไป ใช้ ได้ ดีกบั ฟั นกรามแท้
และฟั นกรามน้ อย ซึง่ ขึ ้นไม่เต็มที่และมี retention ไม่เพียงพอ
สาหรับดัด Adams’ clasp การดัดตะขอชนิดนี ้ จาเป็ นต้ องใช้
คีมพิเศษ ซึง่ ออกแบบเฉพาะสาหรับดัดตะขอชนิดนี ้

ขนาดของลวดที่ใช้
ใช้ ลวดเหล็กไร้ สนิมชนิด spring hard ขนาด 0.7 มม.
Labial arch with U-loop และ modified U-loop
ลักษณะ
เป็ น labial arch ที่ดดั แนบมาด้ านใกล้ ริมฝี ปาก บริ เวณ middle
1/3 ของตัวฟั นจนถึงกึ่งกลาง หรื อตรง mesial ridge ของฟั น
เขี ้ยว แล้ วดัดเป็ นรู ปตัว U-loop หรื อ modified U-loop ผ่านไป
ระหว่าง embrasure ของฟั นเขี ้ยวและฟั นกรามน้ อย แนบลง
ไปตามเพดานปาก และม้ วนลวด เป็ น retentionใน base plate
ดังรูป

รู ปที่ 10 Arrowhead clasp

ขนาดของลวดที่ใช้
ใช้ ลวดเหล็กไร้ สนิมชนิด Spring hard ขนาด 0.7 มม.

ก

Labial arch
Short และ Long fitted labial arch
ลักษณะ
เป็ น labial arch ซึ่งดัดให้ แนบกับด้ านริ มฝี ปากของ
ฟั นหน้ าบน 2 ซี่ ในกรณีที่เป็ น short fitted labial arch และ
แนบด้ านริ มฝี ปากของฟั นหน้ าบน 4 ซี่ในกรณี ที่ เ ป็ น long
fitted labial arch วางอยูบ่ นบริ เวณกึ่งกลางประมาณ 1/3 ของ
ตัวฟั น นิยมใช้ ตะขอชนิดนี ้ในฟั นหน้ าบนที่คอ่ นข้ างยื่น

ข
รู ปที่ 12 ก. Labial arch with U-loop
ข. Labial arch with modified U-loop

ขนาดของลวดที่ใช้
ใช้ ลวดเหล็กไร้ สนิมชนิด Spring hard ขนาด 0.7 หรื อ
0.8 มม.
Active Component

ก

ข
รู ปที่ 11 ก. Short fitted labial arch
ข. Long fitted labial arch

เป็ นส่วนของเครื่ อ งมือซึ่งมีแรงกระทาต่อตัวฟั น เพื่อ
บังคับให้ ฟันเคลือ่ นที่ไปในตาแหน่งที่ต้องการที่สาคัญ ได้ แก่
1. Labial arch
2. สปริ ง (Spring)
3. สกรู (Screw)
4. ยาง (Elastic)
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Labial arch
ทาหน้ าที่เคลื่อนฟั นในทางด้ านใกล้ ลิ ้น โดยการปรับ
บริ เวณ Loop ให้ แคบลง ร่ วมกับการกรอ acrylic base plate
ซึ่งสัมผัสด้ านใกล้ ลิ ้นของฟั นหน้ าที่ต้องการเคลื่อน โดยกรอให้
ห่างจากคอฟั น 2-3 มม. และกรอด้ านในของ base plate ซึ่ง
สัมผัสกับด้ านใกล้ เพดานตลอดขึ ้นไปถึงบริ เวณปลายราก 1/3
ของรากฟั น ตาแหน่งของ labial arch ปกติจะวางอยู่บริ เวณ
กึ่งกลางของฟั นในแนวดิ่ง
ขนาดของลวด
ใช้ ลวดเหล็กไร้ สนิม ชนิด spring hard โดยขนาด
0.7 มม. ใช้ ในฟั นหน้ าที่เป็ นฟั นนา้ นมหรื อฟั นแท้ ที่ยงั ขึ ้นไม่
เต็มที่ขนาด 0.8 มม. ใช้ กบั ฟั นแท้ ที่ขึ ้นเต็มที่แล้ ว

รู ปที่ 13 ตาแหน่งของ Labial arch และการปรับแต่ง base
plate

การปรับแต่ ง
ให้ ใช้ คีมสามขาบีบที่ห่วงรู ปตัว U เพื่อให้ ขาของห่วงเข้ ามาใกล้
กัน และปรับตรงบริ เวณขาของ Labial arch เพื่อปรับระดับของ
ลวดด้ านหน้ า ซึ่งเคลื่อนมาอยู่ใกล้ ปลายฟั น จากการปรับครัง้
แรก ให้ กลับตาแหน่งกึ่งกลางฟั นเหมือนเดิม
สปริง (Spring)
เป็ น active component ที่นิยมใช้ มากที่สดุ สามารถออกแบบ
เพื่อให้ ฟันเคลือ่ นที่ได้ ทงในแนวใกล้
ั้
กลาง ไกลกลาง และในแนว
ใกล้ แก้ ม-ใกล้ ลิ ้น ในการออกแบบสปริ งมีหลักในการออกแบบ
สปริ งทุกชนิด ดังนี ้
1. แรงที่เกิดจากสปริ ง แต่ละชนิดควรมีทิศทางตัง้ ฉากกับ
แนวแกนฟั น โดยกระทาต่อตัวฟั นในตาแหน่งที่ผิวฟั นขนานกับ
แนวแกนมากที่สุด ทัง้ นี เ้ พื่อ ให้ แ รงนัน้ ผ่านจุดศูนย์ ก ลางของ

ความต้ านทานของฟั น (centre of resistance) ซึ่งอยู่ประมาณ
กึ่งกลางระยะทางระหว่างปลายรากถึง alveolar crest
2. แรงที่เกิดจากสปริ ง ควรมีขนาดที่เหมาะสม มีความ
แข็งแรง และขนานกับทิศทางที่ต้องการให้ ฟันเคลื่อนที่ ขนาด
ของลวดที่ใช้ ทาสปริ ง ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป เนื่องจากจะทา
ให้ สปริ งนัน้ มีความแข็งแรงไม่เพียงพอ ดังนันจึ
้ งนิยมใช้ ลวด
ตังแต่
้ ขนาด 0.6 มม.ขึ ้นไป และถ้ าต้ องการให้ สปริ งมีแรงขนาด
น้ อย ๆ จะทาได้ โดยการเพิ่มความยาวของสปริ ง เช่น การทา
loop หรื อ coil เพิ่มเข้ าไปในสปริ งนัน้ ๆ
สปริ งแต่ละชนิดสามารถทาให้ เกิดการเคลื่อนที่ของฟั นได้
ในทุกทิศทาง เช่น สปริ งที่ใช้ ในการเคลื่อนฟั นไปด้ านใกล้ ริม
ฝี ปาก อาจทาให้ เกิ ดการกดฟั นในแนวดิ่งได้ เช่นกัน ดังนัน้
จาเป็ นต้ องระมัดระวังผลข้ างเคียง ที่อาจเกิดขึ น้ ในการใช้ สปริ ง
แต่ละชนิด ซึง่ มีข้อแนะนาบางประการเกี่ยวกับการใช้ ได้ แก่
1. ควรวางสปริ งบริ เวณใต้ undercut เพื่อป้องกันการ
ไถ ลข อ ง ส่ ว นปลา ย สปริ ง ไปยั ง ด้ า นบด เ คี ย้ ว
โดยเฉพาะในการเคลือ่ นที่ฟันหลัง
2. มีลวดนาเพื่อ เป็ น แนวทางให้ ต าแหน่ง ของสปริ ง อยู่
คงที่ โดยอาจเป็ นลวดหรื อเป็ นอครายลิก ก็ได้
3. ใช้ วสั ดุยดึ ติดกับฟั น เพื่อเป็ นตัวกาหนด ตาแหน่งของ
สปริ ง
3. สปริ ง ที่ดีควรใส่และถอดได้ ง่าย ไม่ระคายเคืองต่ออวัยวะใน
ช่องปาก ดังนัน้ จึงควรมีสว่ นของ acrylic base plate คลุมอยู่
เหนือสปริ งที่วางอยูด่ ้ านใกล้ เพดาน หรื อใกล้ ลิ ้นของฟั น
ประเภทของสปริ ง จาแนกตามลักษณะการเคลื่อนที่ของ
ฟั น เป็ น 2 ประเภท คือ
1. สปริ งที่ใช้ เคลือ่ นฟั นในแนวใกล้ กลาง-ไกลกลาง ได้ แก่
1.1 Finger spring หรื อ single cantilever spring
1.2 Buccal canine retractor
2. สปริ งที่ใช้ เคลือ่ นฟั นในแนวใกล้ แก้ ม-ใกล้ ลิ ้น ได้ แก่
2.1 Double cantilever spring
2.2 Paddle spring
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สปริงที่ใช้ เคลื่อนฟั นในแนวใกล้ กลาง-ไกลกลาง
Finger Spring (single cantilever spring)

ขนาด 0.7 มม. ใช้ สาหรับฟั นตัดกลางบน ฟั นเขี ้ยว
และฟั นกรามน้ อย

วัตถุประสงค์ ของการใช้ ใช้ เคลื่ อ นฟั น ในแนวใกล้ ก ลางไกลกลาง ตามความโค้ งของขากรรไกร

วิธีปรับ spring
การปรับสปริ ง แต่ละครัง้ ไม่ควรเกิน 1/3 ของความกว้ างของฟั น
หรื อประมาณ 2-3 มม. และต้ องสังเกตว่าไม่มีสว่ นหนึ่งส่วนใด
ของสปริ ง กดเหงื อ ก และเมื่ อ ใช้ ไประยะหนึ่ ง ควรเปลี่ ย น
เครื่ องมือเมื่อพบว่าตาแหน่งของ coil ไม่ถกู ต้ อง

ส่ วนประกอบ (รูปที่ 14)
1) arm เป็ น active part ของสปริ ง ซึ่งเคลื่อนที่ได้ อย่างอิสระ
ภายใต้ base plate ตาแหน่งของ arm จะสัมผัสกับด้ านตรง
ข้ ามที่ฟันเคลือ่ นที่ตรงตาแหน่งที่ผิวฟั น ขนานกั บ แนวแกนฟั น
มากที่สดุ (มักอยู่สงู จากขอบเหงือกประมาณครึ่ งซี่ฟัน ) ความ
ยาวของ arm จะถึงประมาณปลายราก 1/3 ของรากฟั น
2) coil เป็ นส่วนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ กับสปริ ง โดยปกติ
เส้ นผ่าศูนย์กลาง coil ประมาณ 2-3 มม. และวางอยูบ่ นเส้ น
ตังฉาก
้
ที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางของตัวฟั น ซึง่ สปริ งนันจั
้ บอยู่กบั
เ ส้ น ส ม ม ติ ที่ แ ส ด ง ทิ ศ ท า ง ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ ง ฟั น ณ
ตาแหน่งที่หา่ งจากปลายรากประมาณ 1/3 ของความ
ยาวราก ตาแหน่ง coil จะต้ องอยู่ตรงข้ ามกับทิศการเคลื่อนที่
ของฟั นเสมอ และต้ องคลุมบริ เวณ arm และ coil ด้ วยขี ้ผึ ้ง
บางก่อน เพื่อให้ สปริ งเป็ นอิสระจาก base plate
3) tag เป็ นส่วนที่ยึดติดกับ base plate และไม่สามารถ
เคลือ่ นที่ได้

รูปที่ 14 ลักษณะ Finger spring

ขนาดของลวดที่ใช้
ลวดเหล็กไร้ สนิมชนิด spring hard โดยที่
ขนาด 0.6 มม. ใช้ สาหรับฟั นหน้ าล่างและฟั นกัด
ข้ างบน

ข้ อดี
สปริ งชนิดนี ้ทาให้ เกิ ดแรงในการเคลื่อนฟั นขนาดน้ อยและไม่
สูญเสียรูปร่างได้ ง่าย สามารถใช้ ร่วมกับสปริ งชนิดอื่น ๆ ได้
ข้ อเสีย
ไม่สามารถเคลือ่ นฟั นที่อยูด่ ้ านใกล้ แก้ มมากเกินไปให้ กลับเข้ าสู่
แนวของขากรรไกรได้ จึงไม่เหมาะสมสาหรับเคลือ่ นฟั นลักษณะ
นี ้ เนื่องจากการปรับสปริ งแต่ละครัง้ จะทาให้ ฟันเคลือ่ นที่ไปด้ าน
ใกล้ แก้ มมากขึ ้น หรื ออาจทาให้ ฟันหมุนได้
Buccal cannine retractor
วัตถุประสงค์
ใช้ เคลื่อนฟั นซึ่งมีลกั ษณะ labio-version หรื อ supraversion
ไปทางไกลกลาง โดยมากใช้ ในฟั นบน
เพราะจะทาให้ เกิดความระคายเคืองต่อ mucobuccal fold ได้
ง่าย เหมาะสาหรับใช้ กบั ฟั นเขี ้ยวซึง่ ซ้ อนทับอยูก่ บั ฟั นตัดข้ าง
ส่ วนประกอบ (รูปที่ 15)
1) anterior arm มีทิศทางขนานกับแนวแกนของฟั นเขีย้ ว
ปลายข้ างหนึ่งสัมผัสด้ านใกล้ กลางของฟั นกรามบริ เวณผิวฟั น
ซึง่ ขนานกับแนวแกนมากที่สดุ
ปลายอีกข้ างหนึ่งสูงจากขอบเหงื อกมากน้ อยขึ ้นกับความลึก
ของกระพุ้งแก้ ม
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2) posterior arm มีทิศทางตรงกันข้ ามกับ anterior arm ปลาย
ข้ างหนึ่งสัมผัสกับด้ านใกล้ กลางของฟั นหลัง และอยู่สงู จากสัน
เหงือกในระดับเดียวกับสันขอบนอกของฟั นหลัง
3) coil วางอยู่ในตาแหน่งไกลกลางต่อแนวแกนของฟั น หรื อ
เป็ นตาแหน่งที่ทาให้ anterior arm ยาวเท่ากับ posterior arm
เมื่อการปรับสปริ งสิ ้นสุดลง และ coil
จะมีตาแหน่งคงที่
ตลอดเวลาที่ฟันเคลือ่ นที่

ใกล้ แก้ มมากเกินไปให้ กลับสูแ่ นวขากรรไกรในระยะสุด ท้ าย
ของการรักษาได้
ข้ อเสีย
เปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งได้ ง่ า ย เนื่ อ งจากเป็ น สปริ ง ที่ อ ยู่น อก
acrylic base plate และ อาจทาให้ เกิดแรงกระทาต่อฟั น
ขนาดมาก ๆ ได้ เนื่องจากใช้ ลวดขนาดใหญ่ นอกจากนีย้ ัง
อาจทาให้ เกิดความระคายเคืองต่อกระพุ้งแก้ มได้
Spring ที่ใช้ เคลื่อนฟั นในแนวใกล้ แก้ ม-ใกล้ ลนิ ้
Double cantilever spring

รู ปที่ 15 Buccal canine retractor

ขนาดของลวดที่ใช้
ลวดเหล็กไร้ สนิมชนิด spring hard ขนาด 0.8 มม.
วิธีปรับ spring
ใช้ ปลายคีมปากกลมจับบริ เวณ coil ให้ แน่น และใช้ มือดัน
anterior arm เข้ ามาครัง้ ละประมาณ 1-2 มม. หรื อไม่เกิน 1/3
ของความกว้ างของฟั น (รูปที่ 16)

รู ปที่ 16 วิธีปรับ Buccal canine retractor

ข้ อดี
สปริ งชนิดนี ้สามารถควบคุมการเคลื่อนฟั นไปด้ านไกลกลาง
ได้ ดี และป้องกันไม่ให้ เกิดการเคลื่อนฟั นไปด้ านใกล้ แก้ มมาก
ขึ ้น นอกจากนี ้ยังสามารถดัดแปลง เพื่อกดฟั นที่ยังอยู่ด้าน

วัตถุประสงค์
ใช้ เคลื่อนฟั นไปทางด้ านใกล้ แก้ มหรื อใกล้ ริ มฝี ป ากได้ ทุก ซี่
ยกเว้ นฟั นเขี ้ยวซึง่ มี
cingulum โค้ ง นูน เนื่ อ งจาก
แขนของ spring ไม่สามารถวางในระนาบตังฉากกั
้
บแนวแกน
ของฟั นและผ่านจุดศูนย์กลางความต้ านทานได้
ส่ วนประกอบ (รูปที่ 17)
1) arm มีลกั ษณะคล้ ายรู ปตัว Z ความกว้ างของแขนของ
สปริ งในแนวใกล้ กลาง-ไกลกลางไม่เกิ นความกว้ างของฟั น
ปลายสุดของ arm ควรอยู่ด้านใกล้ กลาง และลักษณะ Arm
ก่อนการใช้ งานควรอยูช่ ิดกันมากที่สดุ
2) coil วางตัวอยูร่ ะหว่างแขนของสปริ ง และมีทิศทางตรงกัน
ข้ าม เพื่อลดความหนาของ Spring

รู ปที่ 17 Double cantilever spring

ข้ อสังเกต
ในกรณี ที่ ต้องการแก้ ไขฟั นหลายซี่ ด้วยสปริ งชนิดนี ้ ควรใช้
สปริ ง 1 ตัวต่อฟั น 1 ซี่ เพื่อให้ ฟันแต่ละซี่เคลือ่ นได้ อย่างอิสระ
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ขนาดของลวดที่ใช้
ลวดเหล็กไร้ สนิมชนิด spring hard ตามขนาดของฟั น ดังนี ้
ขนาด 0.7 มม. สาหรับฟั นหลัง
ขนาด 0.6 มม. สาหรับฟั นหน้ า
วิธีปรับ spring
ใช้ คีมจับส่วนของสปริ งดึงมาด้ านหน้ าพร้ อมยกให้ ห่างจาก
base plate เล็กน้ อย และต้ องระวังอย่าให้ สปริ งเคลื่อนไป
ทางปลายฟั นหรื อคอฟั น ลักษณะของสปริ งเมื่อปรับเรี ยบร้ อย
แล้ วควรมีแขนขนานกัน (รูปที่ 18)

Paddle Spring
วัตถุประสงค์
ใช้ เคลื่ อ นฟั นหน้ าออกไปด้ านใกล้ ริ ม ฝี ปาก และท าให้
แนวแกนของฟั นเอียง ตัวยื่นไปข้ างหน้ าเล็กน้ อย
ตามต้ องการ
ส่ วนประกอบ (รูปที่ 19)
1) ความกว้ างของสปริ ง จะไม่เกิ นความกว้ างในแนวใกล้
กลาง-ไกลกลางของฟั น แขนของสปริ งแนบกับตัวฟั นด้ านใกล้
ลิ ้นไปตามความโค้ งของผิวฟั น และเหงือกไปสิ ้นสุดบริ เวณที่
ห่างจากปลายรากฟั น
2) ส่วนขาของสปริ ง จะยึดติดกับ base plate

รู ปที่ 19 ลักษณะของ Paddle spring
รู ปที่ 18 การปรับ double contilever spring

ข้ อดี
เป็ นสปริ งที่มีขนาดเล็ก ทาให้ สามารถใช้ ร่วมกับสปริ งชนิดอื่น
ๆ เพื่อแก้ ไขความผิดปกติของฟั นซี่ข้างเคียงในขณะเดียวกัน
เช่น เคลือ่ นฟั นเขี ้ยวด้ วย buccal canine retractor เป็ นต้ น
ข้ อเสีย
ไม่สามารถใช้ ในฟั นหลังซึ่งล้ มเอียงมาทางใกล้ เพดานมาก ๆ
ได้ เนื่องจากส่วนของสปริ งมักค้ างอยู่บนด้ านบดเคี ้ยวของตัว
ฟั นขณะใส่เครื่ องมือและการปรั บ สปริ งแต่ละครั ง้ มักทาให้
เครื่ อ งมื อ ไม่ แ นบสนิ ท กั บ ตัว ฟั น ดัง นัน้ จึ ง จ าเป็ นต้ องมี
retention อย่างเพียงพอ

ขนาดของลวดที่ใช้ ลวดเหล็กไร้ สนิมชนิด spring hard
ตามขนาดของฟั นดังนี ้
ขนาด 0.6 มม. สาหรับฟั นตัดข้ างบนและฟั นตัด
หน้ าล่าง
ขนาด 0.7 มม. สาหรับฟั นตัดกลางบนและฟั นเขี ้ยว
วิธีปรับ spring
ใช้ คี มจับบริ เวณปลายของสปริ งให้ ห่างจาก base plate
ประมาณ 1-2 มม.
ข้ อดี
สามารถใชัในการแก้ ไขการหมุนของฟั นได้ โดยการใช้ ร่วมกับ
Labial arch ทาให้ เกิดแรงคูค่ วบตัวฟั นที่ต้องการหมุน
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ข้ อเสีย
ไม่สามารถใช้ กบั ฟั นหลังได้ เพราะไม่สามารถวางสปริ งให้ ตงั ้
ฉากกับแนวแกนของฟั นได้
Buccal spring
วัตถุประสงค์
ใช้ เคลือ่ นฟั นหลังไปด้ านใกล้ ลิ ้น หรื อใกล้ เพดาน
ส่ วนประกอบ (รูปที่ 20)
ลักษณะคล้ ายส่วนหนึ่งของ labial arch with modified Uloop

รู ปที่ 20 ลักษณะของ buccal Spring

สกรู (screw)
เป็ นส่วนที่ทาให้ เกิดแรงที่แตกต่างจากสปริ งโดยที่สก
รู จ ะไม่มี ส่ว นใดสัม ผัสกับ ตัว ฟั น แรงจากสกรู จ ะถูก ส่ง ผ่า น
base plate ไปยังตัวฟั นที่ base plate นันสั
้ มผัสอยู่ สกรู จะฝั ง
ส่วนปลายสกรู ทงสองข้
ั้
างใน base plate และมีรอยผ่าแยก
base plate ออก เพื่อให้ เกิดการเคลือ่ นที่ได้ ขณะที่ปรับสกรู
ส่ วนประกอบของสกรู ได้ แก่
1. Threaded pin (spindle) ลักษณะเป็ นแกน
โลหะ มีเกลียวโดยรอบ กึ่งกลางของแกนจะเจาะรู 4 รู เพื่อ
สอดกุญแจสาหรับหมุนสกรู ไปตามทิศทางลูกศรที่ทากันมา
กับสกรู บริ เวณนี ้จะหุ้มด้ วยขี ้ผึ ้ง หรื อพลาสติก ชนิดอ่อน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ acrylic resin เข้ าไปอุดตันขณะโรย base plate
2. Guided pin (guided wire) เป็ นแกนโลหะวาง
ขนานกับ threaded pin เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และเป็ นหลัก
ยึดแก่สกรู อาจมีเพียงอันเดียว หรื อสองอันแยกห่างจากกัน
หรื อปลายข้ างหนึง่ เชื่อมกันมีลกั ษณะเป็ นรูป ตัว U
3. Plastic block ทาหน้ าที่ยึดทัง้ 2 ส่วนข้ างต้ น
เป็ นชิ ้นเดียวกัน

ขนาดของลวดที่ใช้
ลวดเหล็กไร้ สนิมชนิด Spring hard ขนาด 0.8 มม.
วิธีปรับ spring
ใช้ คีมจับแนวแขนของสปริ งกดไปด้ า นใกล้ ลิน้ ประมาณ 1
มม. ร่วมกับการกรอ Base plate ด้ านติดกับเนื ้อเยื่อ และกรอ
เลยไปสิ ้นสุดบริ เวณห่างจากปลายราก 1/3 ของความยาว
รากทังหมด
้
ข้ อดี
สามารถใช้ ในการเคลือ่ นที่ฟันไปด้ านใกล้ ลิ ้น เฉพาะซี่ได้
ข้ อเสีย
เปลีย่ นแปลงรูปร่างได้ ง่าย เนื่องจากอยู่ทางด้ านใกล้ แก้ มของ
ฟั น

รู ปที่ 21 ส่วนประกอบของสกรู

ประเภทของสกรู แบ่ งได้ เป็ น 2 ประเภท (รูปที่ 22)
ได้ แก่
1) สกรูแบบขยาย (expansion screw) ซึง่ แบ่งออกได้ เป็ น
1.1 สกรู แบบขยายสองทาง (lateral expansion
screw)
1.2 สกรูแบบขยายทางเดียว (distal screw)
1.3 สกรูรูปพัด (fan-type screw)
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2) สกรูแบบรวบเข้ า (traction screw)

สกรูแบบขยายสองทาง

สกรูแบบขยายทางเดียว

ขนานกั บ ระนาบบดเคี ย้ ว และตัง้ ฉากกั บ เส้ น กึ่ ง กลาง
ขากรรไกร
-ขากรรไกรล่ าง จะวางสกรู บริ เวณกึ่งกลางของ
ขากรรไกรเหนือ lingual frenum แกนของสกรู ตงฉากกั
ั้
บ
เส้ นกึ่ ง กลางของขากรรไกร ในกรณี ที่ ต้ องการขยาย
ขากรรไกรในแนวหน้ า -หลัง ต าแหน่ง แนวแกนของสกรู
จะต้ องขนานกับระนาบบดเคีย้ วตังฉากกั
้
บแนวแกนของ
ฟั นหน้ า และวางอยูบ่ ริ เวณเส้ นกึ่งกลางของขากรรไกร

สกรูรูปพัด

สกรูแบบรวบเข้ า

ในขากรรไกรบน

รู ปที่ 22 สกรู ประเภทต่าง ๆ

ในขากรรไกรล่าง

รู ปที่ 23 ตาแหน่งสกรู กรณีขยายขากรรไกรไป
ด้ านข้ าง

สกรูแบบขยาย
สกรูแบบขยายสองทาง (lateral expansion screw)
ลักษณะ
เป็ นสกรูปลายเปิ ด 2 ด้ าน ทาหน้ าที่ขยายขากรรไกรไปด้ านข้ าง
ใช้ ในกรณีที่ต้องการขยายขากรรไกร ซึง่ แคบในแนวขวาง หรื อ
ขยายขากรรไกรไปในแนวหน้ า-หลัง
ตาแหน่ งของสกรู
ในกรณีที่ต้องการขยายขากรรไกรไปด้ านข้ าง มีหลักในการ
วางสกรูดงั นี ้
-ขากรรไกรบน จะวางตาแหน่งของสกรู บริ เวณ
กึ่งกลางของขากรรไกรในส่วนลึก
ที่สุดของ
เพดาน ระหว่างฟั นกรามน้ อยซี่แรก แนวแกนของสกรู วาง

รู ปที่ 24 ตาแหน่งของสกรู กรณีขยายขากรรไกรในแนว
หน้ า-หลัง

การปรับสกรู
ผู้ป่วยจะปรับสกรูด้วยตัวเอง โดยหมุนสกรู 1/4 รอบทุก ๆ 5-7
วัน โดยสอดกุญแจ
เข้ าไปในรู หมุนสกรู จากไกด์พิน
ด้ านท้ ายลูกศร ไปตามทิ ศทางของลูกศร จนชนไกด์ พินอี ก
ด้ านหนึ่งซึ่งจะเท่ากับ 1/4 รอบ และจะทาให้ สว่ นของ Base
plate แยกจากกัน ประมาณ 0.2 มม. การหมุนสกรู ใน
ลักษณะนี ้ จะทาให้ เกิดการ เคลือ่ นที่ของฟั นได้ ไม่เกิน 1 มม.
ต่อเดือน
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- ถ้ าตรวจพบว่า base plate ไม่แนบสนิทกับตัวฟั น
ควรหยุดหมุนสกรู หรื อหมุนสกรู กลับทางจน Base plate
กลับสูต่ าแหน่งที่แนบสนิทกับตัวฟั นแล้ ว จึงเริ่ มหมุนสกรูตอ่
สกรูแบบขยายทางเดียว (distal screw)
ลักษณะ
เป็ นสกรูที่ปลายไกด์พินด้ านหนึง่ เชื่อมกัน และอีกด้ านหนึ่งจะ
เป็ น ปลายเปิ ด ใช้ ใ นการเคลื่ อ นที่ ฟั น เฉพาะที่ เช่ น ในกรณี
เคลือ่ นฟั นไปด้ านไกลกลาง หรื อใกล้ แก้ ม หรื อเคลื่อนฟั นหน้ า
บนไปด้ านใกล้ ลิ ้น
ตาแหน่ งของสกรู (รูปที่ 25)
มีหลักในการวางสกรูตามลักษณะการเคลือ่ นที่ฟัน ดังนี ้
1) ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนฟั นไปด้ านไกลกลาง
ให้ วางสกรู แนบกับด้ านใกล้ ลิ ้น ของฟั นบริ เวณกึ่งกลาง 1/3
และปลายราก 1/3 ของฟั นที่ต้องการเคลือ่ นแนวแกนของสกรู
ขนานกับร่องกลางฟั น หรื อแนวที่ลากผ่าน mesio - disto
buccal cusp ของฟั นที่ต้องการเคลื่อนที่ปลายเปิ ดของไกด์
พินชี ้ไปทิศทางที่ต้องการให้ ฟันเคลือ่ นที่ไป
2) ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนฟั นไปด้ านใกล้ แก้ ม ต้ อง
วางสกรูให้ แนวแกนของสกรูขนาน
กับ ระนาบบดเคี ย้ ว
และตังฉากกั
้
บแนวแกนของฟั นที่ต้องการเคลื่อนที่ และอยู่
บริ เวณปลายราก 1/3 ของฟั น โดยให้ ปลายของไกด์พิ นชีไ้ ป
ด้ านใกล้ แก้ ม
3) ในกรณีที่ต้องการเคลือ่ นฟั นหน้ าบนมาด้ าน
ใกล้ ริมฝี ปาก ต้ องวางสกรูในตาแหน่ง เช่ น เดี ย วกับ การวาง
สกรู แบบสองทาง แต่ให้ ปลายเปิ ดของไกด์พิน ชีไ้ ปทางด้ าน
หน้ า

รู ปที่ 25 ตาแหน่งของสกรู แบบขยายทางเดียว

การปรับสกรู
ทาเช่นเดียวกับสกรูชนิดขยายสองทาง
สกรูรูปพัด (fan type screw)
ลักษณะ
ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ตัวสกรู และบานพับ โดยที่บานพับนี ้
จะเป็ นตัวควบคุม ส่วนของ base plate ให้ ขยายออกเป็ น
รู ป พัด ใช้ ใ นกรณี ต้ อ งการขยายขากรรไกรบนเฉพาะส่ว น
ด้ านหน้ าเท่านัน้
ตาแหน่ งของสกรู
ตัวสกรู จะอยู่บริ เวณกึ่งกลางของขากรรไกร และชิ ดไปทาง
ด้ านหน้ ามากที่สดุ โดยไม่ทาให้ base plate นันหนาเกิ
้
นไป
แนวแกนของสกรู จะขนานกับระนาบบดเคี ้ยว และตังฉากกั
้
บ
เส้ น กึ่ ง กลางของขากรรไกร ส่ว นของบานพับ จะวางอยู่
บริ เวณหลังสุดของ base plate

รู ปที่ 26 ตาแหน่งของสกรู รูปพัด

สกรูแบบรวบเข้ า
ลักษณะ
เป็ น สกรู ที่ ใ ช้ ปิ ด ช่ อ งว่ า ง โดยทุก ครั ง้ ที่ ห มุน สกรู ส่ว นของ
base plate จะเคลือ่ นที่เข้ ามาใกล้ กนั มากขึ ้น
ตาแหน่ งของสกรู
วางเช่นเดียวกับสกรูเปิ ดขยายออก

รู ปที่ 27 ตาแหน่งสกรู แบบรวบเข้ า
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การปรับสกรู ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย จ ะ ป รั บ ส ก รู ด้ ว ย ตั ว เ อ ง
เช่นเดียวกับสกรูแบบขยายออก แต่ในการเคลื่อนที่ของ base
plate จะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ าม โดยที่ base plate จะ
เคลือ่ นชิดกันมากขึ ้นทุกครัง้ ที่หมุนสกรู
ยาง (elastic)
ยางที่ใช้ ในทางทันตกรรมจัดฟั นมีหลายชนิด แต่ที่
นิ ย มใช้ ร่ ว มกับ เครื่ อ งมื อ จัด ฟั น ชนิ ด ถอดได้ ได้ แก่ elastic
band โดย elastic band นี ้ จะมีชนิดเส้ นผ่าศูนย์กลางและ
ความหนาของยางต่างกัน เพื่อให้ เกิดแรงตามที่ต้องการ การ
ใช้ ยางเป็ นส่วน active component ของเครื่ องมือจัดฟั นชนิด
ถอดได้ จาเป็ นต้ องดัดแปลงส่วน retentive component ต่าง
ๆ ของเครื่ องมือให้ มีสว่ นสาหรับยึด หรื อคล้ องยาง เพื่อให้ เกิด
แรงตามทิ ศ ทางที่ ต้ องการให้ ฟั นซี่ นั น้ ๆ เคลื่ อ นที่ ไ ป
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ต้องการกดฟั นหน้ าที่ยื่นยาวลงมาให้
กลับสูต่ าแหน่งเดิม อาจออกแบบเครื่ องมือดังรู ป 28 โดยการ
คล้ อง
ยาง จะคล้ องจากตะขอบน labial arch พาดผ่านปลายฟั น
หน้ าบนไปยังตะขอด้ านเพดานซึ่งยังอยู่ใน acrylic การหด
ตัวของยางจะค่อย ๆ กดฟั นหน้ าเข้ าสูต่ าแหน่งเดิมที่ต้องการ

2. เครื่ องมือกันช่องว่างชนิดถอดได้ (removable
space maintainer)
3. เครื่ องมือที่ใช้ ป้องกัน และแก้ ไขลักษณะนิสยั ที่
ผิดปกติ (preventive and corrective abnormal oral habit
appliance)
เครื่องมือคงสภาพฟั น
ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลาในการรักษาแบบ active
แล้ ว ฟั นที่ถกู เคลือ่ นที่ไปจะโยกและยังไม่อยู่ในตาแหน่งที่สมดุลย์ที่สดุ จาเป็ นต้ องมีการปรับสภาพการสบฟั น อีกเล็กน้ อย
โดยธรรมชาติ แ ละให้ มี ก ารซ่ อ มสร้ างอวัย วะปริ ทัน ต์ ใ ห้
สมบู ร ณ์ โ ดยอาศั ย เครื่ องมื อ คงสภาพฟั นเป็ นตั ว ช่ ว ย
เครื่ องมือคงสภาพฟั นมีหลายชนิด ทังชนิ
้ ดติดแน่นและชนิด
ถอดได้ โดยทัว่ ไปมักนิยมใช้ ชนิดถอดได้ เนื่องจากสามารถลด
เวลาในการใช้ ลงได้ ตามลาดับ
ส่วนประกอบโดยทัว่ ไปของเครื่ องมือคงสภาพฟั น
ชนิดถอดได้ ได้ แก่ retentive componment และ acrylic
base plate เครื่ องมือคงสภาพฟั นชนิดถอดได้ ที่นิยมใช้ ได้ แก่
Hawley retainer (รูปที่ 29)

รู ปที่ 29 Hawley retainer
รู ปที่ 28 ตัวอย่างการใช้ ยางเพื่อกดฟั น

Passive Plate
Passive plate เป็ นเครื่ องมือจัดฟั นชนิดถอดได้ ซึ่งไม่มี
แรงมากระทาต่อตัวฟั น และ alveolar bone เครื่ องมือชนิดนี ้จะ
ใช้ เป็ นตัวป้องกันไม่ให้ ฟันเคลือ่ นที่ หรื อเป็ นตัวกันช่องว่าง เพื่อให้
ฟั นแท้ ขึ ้นได้ ตามปกติ ได้ แก่
1. เครื่ องมือคงสภาพฟั น (retainer)

เครื่องมือกันช่ องว่ างชนิดถอดได้
ในกรณี ที่ พ บว่ า ผู้ ป่ วยสูญ เสี ย ฟั น น า้ นมไปก่ อ น
กาหนด จาเป็ นที่จะต้ องใช้ เครื่ องมือกันช่องว่างเพื่อป้องกัน
การเคลื่ อ นตัว ของฟั น ข้ า งเคี ย งเข้ า สู่ช่ อ งว่ า งนัน้ ท าให้ มี
ช่องว่างเพียงพอสาหรับฟั นแท้ ที่อยู่ข้างใต้ ที่จะสามารถขึ ้นสู่
ตาแหน่งที่ถกู ต้ องได้
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ส่ ว นประกอบของเครื่ องมื อ ได้ แ ก่ retentive
component และส่วนของ acrylic จะขยายเข้ าไปในช่องว่าง
ที่เกิดจากการสูญเสียฟั นน ้านมไปก่อนกาหนดนัน้ หรื ออาจ
ดัดแปลงโดยการเติมฟั น หรื อทาให้ สว่ นของ acrylic สูงขึ ้นสบ
กับฟั นน ้านม เพื่อป้องกันการงอกยาวของฟั นคู่สบ และช่วย
ในการบดเคี ้ยวอาหาร

รู ปที่ 32 Lip bumper

3) Oral Screen ใช้ แก้ นิสยั ดูดนิ ้ว, หายใจทางปาก
ตัวอย่างเครื่ องมือ (รูปที่ 33)

รู ปที่ 30 เครื่ องมือกันช่องว่างชนิดถอดได้

เครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันและแก้ ไขลักษณะนิ สัยที่ผิดปกติ
ต่ าง ๆ
รู ปที่ 33 Oral Screen

ลักษณะนิสยั ที่ผิดปกติต่าง ๆ เช่น นิสยั เอาลิ ้นดุน
ฟั น (tongue thrust), ดูดนิ ้ว (thumb and finger sucking),
กัดริ มฝี ปาก (lip biting) หรื อ กัดเล็บ (nail biting) จะทาให้
เกิดความผิดปกติของการสบฟั นได้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการแก้ ไข
ได้ แก่
1) Tongue crib จะใช้ ในการแก้ ไขนิสยั ดูดนิ ้ว และ
นิสยั เอาลิ ้นดุนฟั น ตัวอย่างเครื่ องมือ (รูปที่ 31)

รู ปที่ 31 Tongue crib

2) Lip bumper ใช้ แก้ นิ สัย กัด ริ ม ฝี ป ากล่า ง
ตัวอย่างเครื่ องมือ (รูปที่ 32)
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