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การบาบัดรักษา crossbite ในฟันชุ ดผสม
การสบฟั นชนิด crossbite เป็ นการสบฟั นผิดปกติที่
เกิดขึ ้นในลักษณะที่ฟันซี่ใดซี่หนึง่ หรื อหลายซี่ มีตาแหน่งค่อน
ไปทางด้ านใกล้ ริมฝี ปากหรื อด้ านใกล้ ลิ ้นของฟั นคูส่ บที่อยูต่ รง
ข้ าม
ประเภทของ crossbite
1. Anterior crossbite คือการที่ฟันหน้ าบนซี่เดียวหรื อ
หลายซี่สบอยู่ทางด้ านใกล้ ลิ ้น (lingually) ของฟั นหน้ าล่าง
เป็ น การสบฟั น ผิ ด ปกติ ซึ่ ง พบได้ ม ากรองจากฟั น ซ้ อ นเก
จาเป็ นต้ องบาบัดรักษาทันทีที่ตรวจพบ เนื่องจากเป็ นความ
ผิดปกติที่ไม่อาจแก้ ไขได้ เอง (non self-correction) ตาม
ธรรมชาติ มักเป็ นสาเหตุเบือ้ งต้ นซึ่งชักนาให้ เกิดโครงสร้ าง
ใบหน้ าประเภทที่ 3 (Skeletal Class III) เนื่องจาก anterior
crossbite ในช่วง early mixed dentition จะขัดขวางการ
เจริ ญเติ บ โตของขากรรไกรบน ซึ่ ง จะเจริ ญในทิ ศ ทาง
forward-downward ในขณะเดี ย วกั น ขากรรไกรล่ า ง
เจริ ญเติบโตตามปกติ ในที่สดุ ขนาดของขากรรไกรบนล่างจะ
ไม่ได้ สดั ส่วนกัน อาจพบ anterior crossbite ได้ ใน 3 กรณี
ได้ แก่
1.1. Anterior crossbite ของฟั น บางซี่ ใ นขณะที่
skeletal relationship และ Angle’s classification
เป็ น Class I มักพบร่ วมกับฟั นบนซี่ที่ crossbite
เอียงตัวไปทาง lingual ร่ วมกับฟั นคู่สบด้ านล่าง
เอียงตัวไปทาง labial
1.2. Anterior crossbite ในกรณีที่เป็ น skeletal Class
III และ Angle’s Class
III ด้ วย (true Class III) มักพบร่วมกับ
dental compensation ในลักษณะที่ฟัน
หน้ าบนมี proclination และฟั นหน้ าล่าง upright
หรื อมี lingual inclination มักไม่พบมี anterior
shift ของขากรรไกรล่างใน centric occlusion

1.3. Anterior crossbite ร่ วมกับ forward mandibular
displacement ในกรณี ที่ pseudo Class III
หมายถึ ง skeletal Class I แต่ molar
classification เป็ น Class III ใน centric
occlustion เนื่องจากมี occlusal interference
(premature contact) จากการขึ ้นผิดตาแหน่งของ
ฟั น บางซี่ มี ผลท าให้ เ กิ ด anterior shift ของ
ขากรรไกรล่าง จากตาแหน่ง CR ไปยัง CO และ
เกิดเป็ น anterior crossbite ซึ่งอาจเรี ยกลักษณะ
เช่นนี ้ว่า “forced bite” ดังรูป

รู ปที่ 1 forward displacement of mandible

2. Posterior crossbite คือการที่ฟันหลังสบซี่เดียว
หรื อหลายซี่มีตาแหน่งค่อนไปทางด้ าน lingual หรื อ buccal
ของฟั น หลัง ล่ า ง สามารถจ าแนกลัก ษณะของ posterior
crossbite ได้ อีก 3 วิธีการ ได้ แก่
2.1. จาแนกตามตาแหน่งของฟั นหลังบน
2.1.1. Lingual crossbite คือ ลักษณะที่ buccal
cusp ของฟั นบนสบอยู่ทางด้ น lingual ของ
buccal cusp ของฟั นล่าง
2.1.2. Buccal crossbite คือลักษณะที่ lingual
cusp ของฟั น บนสบอยู่ทางด้ าน buccal
ของ lingual cusp ของฟั นล่าง

2.1.3. Scissors bite คือ posterior crossbite ที่
ฟั นไม่สบกัน (non-occlusion) ได้ แก่ lingual
non-occlusion และ buccal nonocclusion ดังรูป

position) ไม่พ บลัก ษณะ posterior
crossbite แต่ เ มื่ อ ขากรรไกรล่ า ง
เ ค ลื่ อ น ที่ เ พื่ อ ใ ห้ ฟั น ส บ กั น แ บ บ
maximum intercuspation ในตาแหน่ง
centric occlustion มีการเบี่ยงเบนไป
ทางด้ านซ้ ายหรื อขวาจนท าให้ เกิ ด
posterior crossbite ด้ านใดด้ านหนึ่ง
(unilateral crossbite) และเส้ นกึ่งกลาง
ฟั นล่าง (lower dental midline) เบี ้ยว
ไปข้ า งเดี ย วกับ ที่ มี crossbite มัก มี
สาเหตุ จ ากต าแหน่ ง ของฟั นบางซี่
ผิดปกติ

รู ปที่ 2 ประเภทของ posterior crossbite

2.2 จาแนกตามจานวนด้ านที่เกิด crossbite
2.2.1 เกิด posterior crossbite ด้ านเดียว
(unilateral posterior cross bite)
2.2.2 เกิด posterior crossbite ประเภท
เดียวกันทัง้ 2 ด้ าน (bilateral) เช่น
bilateral buccal crossbite
2.3 จ าแนกตามต าแหน่ง ของขากรรไกรล่า งในแนว
ขวาง
2.3.1 ไม่ มี ก ารเบี่ ย งเบนของขากรรไกรล่า ง
(non-fuctional crossbite) หมายถึง
ลักษณะของ posterior crossbite เกิด
ทังในต
้ าแหน่งพัก (rest position) และ
ตาแหน่ง centric occlusion มัก มี
สาเหตุมาจากขนาดของขากรรไกรบน
ล่างไม่ได้ สดั ส่วนกัน
2.3.2 มี ก ารเบี่ ย งเบนของขากรรไกรล่ า ง
(mandibular deviation, lateral
mandibular
shift, functional
crossbite)
หมายถึ ง ในขณะที่
ขากรรไกรล่างอยู่ในตาแหน่งพัก (rest

รู ปที่ 3 Unilateral posterior crossbite ซึง่ เกิดจาก
cusp interference และมี lateral mandibular

สาเหตุของ crossbite
1. สาเหตุที่ทาให้ เกิด anterior crossbite
1.1. สูญเสียฟั นหน้ าบนน ้านมไปก่อนกาหนด ฟั นถาวร
ที่ ขึ น้ มาแทนที่ มัก มี ต าแหน่ ง ใกล้ ลิ น้ ในกรณี ที่
สูญเสียฟั นหน้ า บนนา้ นมไปก่อ นกาหนดหลายซี่
จะทาให้ ขากรรไกรบนส่วนหน้ าเจริ ญเติบโตได้ น้อย
กว่าปกติ อาจพบลักษณะของ skeletal Class III
ร่วมด้ วย
1.2. สูญเสียฟั นกรามน ้านมหลายซี่ไปก่อนกาหนด เด็ก
จาเป็ นต้ องใช้ ฟันน ้านมในการบดเคี ้ยว โดยยื่นคาง
ออกมาทางด้ านหน้ าจนติดเป็ นนิสยั ขณะเดียวกัน
condyle จะถูกกระตุ้นให้ มีการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ ้น
เพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับตาแหน่งของขากรไกรล่างที่

ยื่นมาทางด้ านหน้ า หากไม่แก้ ไขการเจริ ญเติบโต
ของขากรรไกรบนล่างจะไม่ได้ สดั ส่วนกัน
1.3. ฟั น หน้ า บนน า้ นมหลุด ช้ ากว่ า ก าหนด ฟั น ถาวร
จาเป็ นต้ องขึ ้นมาทางด้ านหลังของฟั นน ้านม
1.4. ฟั นหน้ าบนถาวรบางซี่ขาดหายไปแต่กาเนิด ทาให้
ขากรรไกรบนบริ เวณดังกล่าวเจริ ญเติบโตได้ น้อย
กว่าปกติ
1.5. มีพยาธิ สภาพบริ เวณขากรรไกรบนส่วนหน้ า เช่น
ถุงน ้า ฟั นเกิน โอดอนโทมา (Odontoma) ทาให้
แนวแกนของฟั นหน้ าบนผิดปกติ
1.6. ความผิดปกติแต่กาเนิด ทาให้ ขากรรไกรบนส่วน
หน้ าเจริ ญเติบโตได้ น้อยกว่าปกติ เช่น เพดานโหว่
ผู้ป่วยมักมี skeletal Class III ใบหน้ าร่ วมกับ
anterior crossbite และฟั นหน้ าบางซี่ขาดหายไป
1.7. โรคบางชนิดซึ่งทาให้ การเจริ ญเติบโตของกะโหลก
ศรี ษ ะและใบหน้ า ส่ว นกลางน้ อ ยกว่ า ปกติ เช่ น
Crouzon disease, Apert syndrome ผู้ป่วยมักมี
ทัง้ anterior และ posterior crossbite เนื่องจาก
ขนาดของขากรรไกรบนเล็กกว่าปกติ
1.8. พันธุกรรม ทาให้ มีโครงสร้ างใบหน้ าเป็ น skeletal
Class III เนื่องจากขนาดของขากรรไกรบนล่าง
ไม่ได้ สดั ส่วนกัน
2. สาเหตุที่ทาให้ เกิด posterior crossbite
2.1. การดูดนิว้ ที่กระทาติดต่อกันเป็ นเวลานาน ทาให้
ลิ น้ มี ต าแหน่ ง ต่ า กว่ า ปกติ ขากรรไกรล่า งมัก มี
ขนาดใหญ่ ก ว่ า ปกติ ขณะเดี ย วกั น แรงจาก
buccinator muscle ที่เกิดขึ ้นระหว่างการดูดนิ ้ว
ทาให้ ขากรรไกรบนแคบกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดเพียง
ด้ านเดียวหรื อทังสองด้
้
าน ขึ ้นกับตาแหน่งของนิ ้วที่
วางอยูข่ ณะดูด
2.2. ลิ ้นมีขนาดใหญ่และมีตาแหน่งต่ากว่าปกติ ทาให้
ขากรรไกรล่างมีขนาดใหญ่กว่าขากรรไกรบน
2.3. เนื ้อเยื่อลิ ้น (lingual frenum) เกาะค่อนมาทาง
ปลายลิ ้น ทาให้ ลิ ้นเคลือ่ นที่ในขอบเขตที่จากัดและ
มีตาแหน่งต่ากว่าปกติ หากมิได้ แก้ ไขขณะที่ยงั มี

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

การเจริ ญเติบโตของขากรรไกรอยู่ จะเป็ นสาเหตุให้
ขนาดของขากรรไกรบนล่างไม่ได้ สดั ส่วนกัน
ยอดฟั น เขี ย้ วหรื อ ฟั น กรามน า้ นมบางซี่ สูง กว่ า
ระดับปกติ เมื่อขากรรไกรล่างเคลื่อนที่เพื่อให้ ฟัน
สบกันในตาแหน่ง centric occlusion จะเบี่ยงเบน
ไปทางด้ านที่ไม่มีสิ่งขัดขวางการเคลื่อนที่หากมิได้
แก้ ไขอาจเกิด unilateral posterior crossbite ใน
ระยะฟั นถาวรได้
การสูญ เสี ย ฟั น กรามน า้ นมไปก่ อ นก าหนด ฟั น
กรามถาวรซี่ที่ 1 เคลื่อนที่มาทางด้ านหน้ า ทาให้
ฟั นกรามเล็กซี่ที่ 2 ขึ ้นในตาแหน่งที่ถูกต้ องไม่ได้
ธรรมชาติจะพยายามปรับให้ ฟันดังกล่าวขึ ้นมาได้
โดยมีตาแหน่งค่อนไปทางด้ านใกล้ ลิ ้น
ฟั น กรามน า้ นมหลุด ช้ า กว่า ก าหนดฟั น ถาวร จึ ง
เลีย่ งไปขึ ้นทางด้ านใกล้ แก้ มหรื อด้ านใกล้ ลิ ้น
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งได้ รับการผ่าตัดปิ ด
เพดานแข็ง (hard palate) เร็ ว เกิ น ไป ทาให้
ขากรรไกรบนแคบกว่าปกติเนื่องจากการดึงรัง้ จาก
รอยแผลเป็ น

การพิจารณาในการวางแผนการรักษา crossbite ในฟั น
ชุดผสม
1. จ ะ ต้ อ ง ต รว จ ใ ห้ ละ เ อี ย ด แ ล ะ แ ย ก ช นิ ด ข อ ง
malocclusion นันเสี
้ ยก่อน ทันตแพทย์ทวั่ ไปไม่ควร
ทาในรายที่มีความผิดปกติชนิด true Class III เพราะ
คนไข้ นี ้จะมี skeletal Class III malocclusion ควรจะ
ทาใน case ที่มีการสบฟั นชนิด psuedo Class III
เพราะมี skeletal Class I normal bite และความ
ผิดปกติของ crossbite นัน้ เกิดขึ ้นอยู่ในส่วนของฟั น
และในส่วนของ alveolar process เท่านัน้
2. ฟั น ที่ เ ราต้ อ งการแก้ ไข ควรจะต้ อ งอยู่ใ นต าแหน่ ง
linguo-version, palato-version ที่ ไ ม่ไ กลจาก
ตาแหน่งปกติใน dental arch และแนวแกนของฟั น
นันจะต้
้
องมีลกั ษณะเหมาะสมในการที่จะเคลื่อนฟั น
นันเข้
้ ามาอยู่ในตาแหน่งปกติ และแนวแกนที่ถกู ต้ อง

มิฉะนันจะท
้
าให้ เกิด traumatic occlusion ภายหลัง
การเคลือ่ นฟั น
3. จะต้ องมีเนื ้อที่ (space) เพียงพอ ที่จะเคลื่อนฟั นที่อยู่
ในตาแหน่งที่ผิดปกติ นันให้
้ เข้ าสูต่ าแห่งที่ถกู ต้ อง และ
การสบที่ถกู ต้ อง
4. ต้ องถ่ายภาพรังสีก่อนทาการรักษา ควรถ่ายรังสีชนิด
orthopantomograph เพื่อที่จะได้ ดรู ายละเอียดต่างๆ
เช่น จานวนของฟั น, ตาแหน่งของฟั น, ขนาดของ root
formation ของฟั นที่ต้องการเคลือ่ นที่, พยาธิ สภาพ
ต่าง ๆ ฟั นขาดหรื อฟั นเกิน, ตาแหน่งของหน่อฟั นแท้
5. การตรวจในช่องปาก ในรายที่มี crossbite ของฟั นคู่
สบที่ลึก มักจะเกิดอาการเคลื่อนตัวและโยกของฟั น
หน้ าล่างที่เป็ นคู่สบ มักพบว่าเหงือกทางด้ าน labial
จะลดตัวลงต่า กระดูกที่คลุมรากฟั นทางด้ านหน้ าล่าง
จะบาง เพราะมี ก ารละลายตั ว เนื่ อ งจากรั บ
traumatic ของแรงสบของฟั น การรั กษาจะต้ องทา
อย่างระมัดระวัง และดูแลอย่างใกล้ ชิด
สรุ ปลักษณะการสบฟั น crossbite ในฟั นชุดผสมที่
ทันตแพทย์ ท่ วั ไปสามารถให้ การรักษาได้
1. การสบของฟั นกรามและฟั นเขี ้ยวเป็ นประเภทที่
1
2. โครงสร้ างใบหน้ าปกติ
3. สามารถจัดเตรี ยมช่องว่างเพื่อการเคลือ่ นฟั นไปสู่
ตาแหน่งปกติได้
4. ฟั น ที่ ซึ่ ง ต้ องการแก้ ไขมี แ นวแกนเหมาะสม
สาหรับการเคลือ่ นที่เฉพาะตัวฟั น
5. ไม่มีพยาธิสภาพในบริ เวณที่ต้องการแก้ ไข
6. ในกรณีที่เป็ น posterior crossbite ควรเป็ นชนิด
ที่ มี ก ารเบี่ ย งเบนของขากรรไกรล่ า ง (lateral
mandibular shift) เนื่องจาก crossbite ประเภท
นี ้มักเกิดเนื่องจากตาแหน่งของฟั นบางซี่ผิดปกติ
ทาให้ ขัดขวางการเคลื่อ นที่ ข องขากรรไกรล่า ง
การวินิจฉัยที่ถูกต้ องจาเป็ นต้ องอาศัยการตรวจ
วิ เ คราะห์ ท างคลิ นิ ก ร่ ว มกั บ การวิ นิ จ ฉั ย จาก

ภาพรังสีกะโหลกศรี ษะด้ านหลังหน้ า (posteroanterior cephalogram)
หลั ก การและเครื่ องมื อ ที่ ทั น ตแพทย์ ท่ ั วไปใช้ ใ นการ
รักษา crossbite ในระยะฟั นชุดผสม (mixed dentition)
1. Anterior crossbite
ในกรณีที่ฟันหน้ าบนนันมี
้ crossbite ไม่เกิน 1/3 ของ
crown ควรใช้ เครื่ องมือทันตกรรมจัดฟั นชนิดถอดได้ อาจจะ
เป็ นเครื่ องมือใส่ในขากรรไกรบนหรื อใช้ ในขากรรไกรล่าง หรื อ
ใช้ ใส่ทงขากรรไกรบนและล่
ั้
างแก้ ไขร่วมกัน
เครื่ องมือที่ใช้ เรี ยกว่า active plate ประกอบด้ วย
1. Base plate with posterior bite plane
2. Retentive component ซึ่ง ได้ แ ก่ Adam’s crib,
Triangular clasp, Circumferential clasp (C-clasp)
และ labial arch เป็ นต้ น
3. Active component ได้ แก่
3.1. Labial arch ในกรณีที่ต้องการลดการยื่นของฟั น
หน้ าล่างให้ เข้ ามาสูแ่ นวเรี ยงตัวของฟั นปกติ
3.2. Spring ได้ แก่ Double cantilever spring, Paddle
spring เป็ นต้ น
4. Screw ในบางรายใช้ screw ร่ วมกับ spring เพื่อเคลื่อน
ฟั น ซึ่งเป็ น anterior crossbite 4 ซี่ หรื อ 6 ซี่ ให้ เข้ าสู่
ตาแหน่งที่ถกู ต้ องตามต้ องการ โดยการวางตาแหน่งของ
screw ให้ ถกู ต้ องในแนว antero-posterior เพื่อเคลื่อน
ฟั นไปทางด้ าน labial

ก

ข

รู ปที่ 4 การแก้ ไข anterior crossbite โดยใช้ upper
active plate ร่ วมกับ posterior bite plane ใน
lower arch
ก) กรณีมี anterior crossbite 1 ซี่
ข) กรณีมี anterior crossbite 4 ซี่

2. Posterior crossbite
เป็ นการบาบัดรักษาความผิดปกติของความสัมพันธ์
ในแนว bucco-lingual ของฟั น หลัง บนและฟั น หลัง ล่า ง
ส าหรั บ ทั น ตแพทย์ ทั่ ว ไปควรท าในรายที่ มี posterior
crossbite 1 ซี่ หรื อ 2 ซี่ คือมีความผิดปกติเกิดขึ ้นในส่วนของ
ฟั นและ alveolar process เท่านัน้ ไม่ควรทาในรายที่เป็ น
unilateral posterior crossbite หรื อ ในราย bilateral
crossbite เพราะเป็ นความผิดปกติที่ร่วมกับความผิดปกติ
ของขนาดขากรรไกรบนและล่าง ซึ่งไม่อาจจะแก้ ไขด้ วยวิธี
ของ minor tooth movement
เครื่ องมือที่ใช้ ในการบาบัดรักษาได้ แก่
1. Removable appliance ชนิด active plate โดยมี
หลักการ ดังนี ้
1.1. หา space ให้ พอเพียง ด้ วยการใช้ screw หรื อ
spring เพื่ อ จะเคลื่อ นฟั น ที่ มี ลัก ษณะ palatoversion หรื อ bucco-version นันให้
้ เข้ าสู่ dental
arch ทังในขากรรไกรบนและล่
้
าง
1.2. ใช้ double cantilever spring เคลื่อนฟั นที่มี
ลักษณะ palato-version ให้ เข้ าสู่ dental arch ถ้ า
ฟั นคูส่ บมีแนวแกนออกทาง buccal ให้ ใช้ buccal
spring เคลื่อนฟั นซี่นนให้
ั ้ เข้ าสู่ dental arch ที่
ปกติ และสบฟั นกันตามปกติ
1.3. Base plate with posterior bite plane หรื อ
anterior bite plane เพื่อไม่ให้ ฟันนัน้ lock กัน
ในขณะอยูใ่ น centric occlusion
ในกรณีที่ฟัน posterior crossbite ในกรณีตาแหน่ง
ของฟั นกรามล่าง อยูไ่ ปทางด้ าน buccal ไม่อาจรักษาได้ ด้วย
การทา minor tooth movement แต่ ถ้ าตาแหน่งของฟั น
กรามล่าง อยู่ทาง lingual และขนาดของขากรรไกรล่างแคบ
กว่าปกติ สามารถตังฟั
้ นซี่นนให้
ั ้ ตรงได้ ด้วย active plate ซึ่งมี
double cantiever spring และ lateral expansion screw
ส่วนตาแหน่งฟั นกรามบนที่มี bucco-version สามารถใช้
buccal spring เคลือ่ นฟั นเข้ าสู่ dental arch ได้

รู ปที่ 5 การแก้ ไข lingual crossbite โดยใช้ active plate

2. Fixed appliance กรณีที่มี posterior crossbite 1 ซี่
โดยมีความผิดปกติของทังบนและล่
้
างอาจใช้ band สวม
ในฟั นบนและล่าง แล้ วใช้ inter – maxillary คล้ อง
ระหว่าง hook ของทัง้ 2 ซี่ ดังรู ป โดยลักษณะเป็ น
reciprocal anchorage เพื่อให้ ฟันเคลือ่ นตัวสวนทางกัน

รู ปที่ 6 การแก้ ไข individual lingual crossbite โดยใช้ elastic
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