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ประโยชนของ bite plate 
 ในการจัดฟน bite plate มีประโยชนมาก ใชในการแกปญหาฟนสบลึกอยางไดผลดี การ intrude ฟนหนาลาง สามารถทำได  
ทีเดียว 6ซี่ ถาแตงความเอียงของสวนหนาดานหนาของ bite plate ใหเหมาะสมกับแนวแกนของฟนลาง  ก็จะไดการ intrude แบบ
bodily เราเรียกวา anterior bite plate  หรือจะเรียก bite plate เฉยๆ ก็หมายถึง anterior bite plate เพราะมีที่ใชมากกวาแบบอื่น
    แบบอ่ืนที่วาคือ posterior bite plate ก็คือ bite plate ท่ีมีสวนหนาดานฟนหลัง ใหฟนหลังกัดถึงกอน เมื่อใสไปนานๆ 
ก็สามารถลด vertical dimension ของฟนหลังได ฟนหนาที่อาอยูก็เขามาชิดกันได
    ประโยชนอีกอยางหน่ึงซึ่งสำคัญและมีประโยชนมาก ท่ีทันตแพทยจัดฟนไมไดนึกถึง และไมมีใครเคยเขียนเปนตำราใหอานกัน 
ก็คือการใช bite plate เพ่ือเปน anchorage control และเปน stabilizer ในขณะท่ีทำการเคลื่อนฟน  ในแงของ anchorage เราอาจ 
ใชทดแทน head gear ไดในบางกรณี คนไขไมตองอายอีกแลวเพราะอยูในปากไมมีใครเห็น และยังดีกวา pendulum หรือ Nance 
button ซ่ึงมักมีสิ่งสกปรกเขาไปฝงหมักหมมใต button จำนวนมากซ่ึงไมสามารถทำความสะอาดได  แตเราถอด plate ออกมาลางได 
จึงสะอาดกวา ในแงของการเปน stabilizer มันสามารถใชแทน tpa (transpalatal arch)ได  ใหความ passive ดีกวา tpa ซึ่งดัดให
passive ยากมาก ถาไมระวังใหดีก็อาจเหลือแรงตกคางท่ีไมพึงประสงคทำใหเกิดปญหาตามมาไดทีหลัง
      ตอไปน้ีคือตัวอยางที่ผมและเพ่ือนไดทำการเคลื่อนฟนโดยใช bite plate เปนสวนเสริม anchorage และstabilizer

การใช bite plate เพ่ือเปน stabilizer และ anchorage ใหแกฟนหลัง ในการดึงฟนบนซี่ท่ี3 เขาไปกอน ขณะท่ีกำลังกดฟนหนาลางลง
เพื่อแก deep bite เพียงกรอแตงสวนของ acrylic ออกบางสวนเพ่ือให ซี่3 ผานไปได 

C-chain และ niti-spring ใหผลดีในการเคล่ือนฟน (Dixon  et al.)
แต niti-spring ดีกวา ตรงท่ีใหแรงดึงไดนานหลายเดือนโดยมีการ
เปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ในขณะท่ี c-chain หมดแรงไปกอน
ในเวลาเพียงไมกี่วัน
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»ÃÐâÂª¹�¢Í§ bite plate 

ตัวอยางที่ 1 ที่ผมทำไวตัวอยางที่ 1 ที่ผมทำไว

ดึง ซี่3 มา 1 เดือนแลวดึง ซี่3 มา 1 เดือนแลว

ถาเปน case ของผม ก็มักทำ bite plate  มีหูดึง ดวย สวนตะขอบางทีก็ไมใสถาเปน case ของผม ก็มักทำ bite plate  มีหูดึง ดวย สวนตะขอบางทีก็ไมใส

กำลังกดฟนหนาลางลงดวย bite plate กำลังกดฟนหนาลางลงดวย bite plate 
ก็ดึงเขี้ยวไปดวยก็ดึงเขี้ยวไปดวย อยาลืมกรอ plate ใหซี่3 ผานไดอยาลืมกรอ plate ใหซี่3 ผานได

ดึง ซี่3 มา2เดือนแลวดึง ซี่3 มา2เดือนแลว
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ตัวอยางที่ 2 ของคุณหมอสุรชัย ธนพันธ ทานใชลวด niti16 slot18 
ligate ฟนหลังไวดวยกันตัวอยางที่ 2 ของคุณหมอสุรชัย ธนพันธ ั  ี่ ั ั  ทานใชลวด niti16 slot18 
ligate ฟนหลังไวดวยกัน

ตัวอยางที่ 3 ของคุณหมอสุรชัย ธนพันธ ตัวอยางที่ 3 ของคุณหมอสุรชัย ธนพันธ 

จะเห็นวา bite plate ของทานไมมีตะขอและท่ีดึง คนไขก็ใชไดไมมีปญหา จะเห็นวา bite plate ของทานไมมีตะขอและที่ดึง คนไขก็ใชไดไมมีปญหา 
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ตัวอยางที่ 4 ของคุณหมอสุรชัย ธนพันธ ตัวอยางที่ 4 ของคุณหมอสุรชัย ธนพันธ 

ซี่3 เกือบชิด ซี่5 แลวโดยที่ฟนหลังดูเหมือนวาแทบจะไม loss anchorage เลยซี่3 เกือบชิด ซี่5 แลวโดยที่ฟนหลังดูเหมือนวาแทบจะไม loss anchorage เลย

¹Õè¤×Í¼Á ¤ÃÑº!      
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สำหรับเร่ืองการแกไขเมื่อมีปญหาเก่ียวกับยูนิตทำฟนในฉบับน้ีก็มีครับ 
พอดีไดไปออกหนวยทำฟนฟรีกับหนวยทำฟนเคล่ือนที่ของ สมาคม ไลออนส เอราวัณ ที่คุณหมอ ไชยวัฒน 
ปนนอย ดูแลอยู คราวน้ีไดไปปฏิบัติงานท่ีจังหวัด จันทบุรี  ก็มีอาจารยหมอ ธีรเดช สุรตริยานนท ซึ่งทาน 
เคยสอนอยูแผนกทันตกรรมประดิษฐ จุฬา ทาน early retire ไปตั้งรกรากอยูที่จังหวัดจันทบุรีนานแลว  
ใชยูนิตทำฟนของผมก็นานมาก ถูกน้ำทวมก็หลายครั้ง ก็แกไขกลับมาใชไดใหมทุกที พอผมไปถึงก็ไปแวะ 
เยี่ยมทาน  ทานก็บอกวา  มาไดจังหวะพอดีเลย หนึ่งใน 2 หัวกรอของยูนิตมีปญหาน้ำไมออก เลยไมไดใช 
มาพักหน่ึงแลว ดีที่เครื่องมี2หัว เลยไมลำบากอะไร จะซอมเองก็ไมรูจะทำยังไง ก็เลยปลอยไวอยางนั้นไปกอน  
ผมก็เลยบอกทานวา เปนไปไดยังไงท่ีบอกวาซอมไมเปน  ตอนที่เรียนทันตแพทยยังมาบานผม ทำมอเตอร 
ตั้งโตะ(lab engine)ใชเองเลย  เด๋ียวนี้มอเตอรที่ทานทำเองเมื่อ40กวาปกอน ก็ยังใชไดอยู และใชหนักดวย 
เพราะทานทำ plate แยะมาก ทานเถียงวา แหม ก็ไมเคยเสียสักที ก็เลยไมเคยไดเลนกับมัน พอเสียก็เลย 
ไมรูวาจะซอมไดไง
  
     ผมก็เลยบอกวา เอาอยางน้ีแลวกัน 
ผมจะอธิบายวงจรการทำงานของหัวกรอใหเขาใจกอน 
พอเขาใจ ก็เลนเองเลยนะ จะไดทำเปนเมื่อเกิดปญหาอีก

¹Õè¤×Í¼Á ¤ÃÑº!       
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น้ำไมออก 
ไมตองตกใจ 
ทำงายนิดเดียว ยกถาดออกมา ไลสายหัวกรอกลับ เขาไปในถาด

ก็จะเจอสวนตางๆตามที่วาดรูปไว

ดึงทอน้ำดานหัวกรอออกจาก check valve 
แลวกด สว�ตซเทาน้ำไมออก

ดึงทอน้ำหลัง check valve  ออกมา 
แลวกดสว�ตซเทา
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น้ำพุงออกมาดี แสดงวา check valve ตัน ใชคีมถอดฝา check valve ออกเพ่ือดูขางใน

จะเห็นสวนท่ีเปน valve ติดอยูในรูเนื่องจาก
มีตะกรันเกาะจนไมขยับ น้ำจ1งผานไมได ดึง valve ออกมาทำความสะอาด แลวใสกลับเขาที่

เหยียบสว�ตซเทาอีกที น้ำก็ออกดี 
เปนอันใชได งายนิดเดียว 


