
เทคนิคการจัดฟนโดยหมอบุญไทย
[Tip&Technique]

Simplified Orthodontics Technique

ทพ.บุญไทย จันทรานุวัฒน

ประโยชนของ bite plate 2 
ความเปนไปไดในการดัดแปลง bite plate ใหเปนประโยชนในการจัดฟนไดอีกหลายอยางดังตอไปน้ีความเ

ดึงซี่ 4ไปชิดซี่ 5 ซี่3 มักตามไปดวยหางๆ เมื่อซี่4 ชิดซ่ี6 ให ligate รวมกับ
molar แลวจึงติด bracket ซ่ี3 ดึงซี่3 อีกเล็กนอยก็ชิดซี่4แลว เมื่อ intrude
ฟนหนาลางจนพอแลว จึงทำการ en masse ฟนหนาที่เหลือ4ซี่ตอไป

Ligate ยึดซ่ี 3,4,6,7 ท้ัง2ขาง การมี plate ยึดทำใหฟนหลังม่ันคงมาก แลวทำการปดชองวางท่ีเหลือตอไป เชน ดวยวิธี sliding technique 
แตวิธีนี้จะเสียเวลามาก เน่ืองจากลวดตองผาน slot ของ bracket และ buccal tube จำนวนมาก อีกทั้ง wire, slot และ tube มักมี
คราบหินปูนเกาะจนลวดผานไดยาก ทำใหฟนเคล่ือนที่ไดยาก ไมแนนอน (unpredictable) 
บอยคร้ังที่เวลาผานไปหลายเดือนชองวางก็ยังเทาเดิมอยูอยางนั้น นาเบ่ือไหม?
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อีกวิธีเปนการปด space แบบ non friction เชนใช continuous t-loop  
ฟนเคลื่อนที่ไดแนนอนและรวดเร็วกวาแบบแรกมาก เน่ืองจากไมมี
friction เราจะพบวาชองวางที่ตองการปดแคบลงประมาณ1ม.ม.ตอ 
เดือน ทุกครั้งที่คนไขมาหา ไมนานนักฟนหนาฟนหลังก็เขามาชิดกันแลว 
แบบนี้ทำแลวไมมีเบื่อ…..

แบบ continuous t-loop ถึงขั้นนี้แลว อาจไมจำเปน
ตองใส plateแลว 
เพราะ active part (ฟนหนา)เล็กมาก 
เมื่อเทียบกับ reactive part (ฟนหลัง)

อีกแบบหนึ่ง ใช segmented t-loop arch wire ท่ีมีปลายลวดยึดกับ
auxiliary tube ของซ่ี6 สวนดานหนายึดกับฟนหนา4ซี่ เราก็สามารถ
ดึงฟนหนาเขาไดอยางงายดาย และยังสามารถ intrude หรือ extrude 
ฟนหนา หรือแมแตปรับความเอียงของฟนหนาก็ยังได

ลวด t-loop แบบน้ีสามารถปด space และ ปรับฟนหนาไดทุกระนาบ เชน ขึ้น ลง เอียงมาก เอียงนอย หรือปรับ midline ก็ได
ดวยแขนของ t-loop ท่ียื่นมาจาก auxiliary tube 
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ถาถึงเวลาที่ตองการดึงฟน 4ซ่ีหนาเขา ไมตองการใส plate อีกตอไป หรือ
ทำ plate หาย ก็ไมตองทำใหม เพียงแตทำ stabilize arch wire 
ขนาด 1725s ยึดฟนหลังทั้ง 2 ขางไวดวยกัน แลวทำการดึงฟนหนาได
สำหรับผูที่ใช bracket ขนาด 22 จะใช stabilizer arch wire ท่ีใหญไดถึง
1925-2125 ได จะทำใหไดความมั่นคงของฟนหลังดีกวาผูที่ใช slot 18 
ซึ่งใชไดเพียงขนาด 1725 เทานั้น  

segmented t-loop arch wire with 
stabilize arch wire

การใช bite plate สำหรับเปน anchorage เพ่ือ distalize 
ฟน molar ใชแกไขปญหา class-2 หรือแก crowding 
โดยไมตองถอนฟน bicuspid
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ใชเปน stabilizer และ anchorage control for posterior segment 
during  sliding  en masse retraction 

เนื่องจากการจัดฟน
เปนไปในแบบ
dento-alveolar 
ดังนั้นจึงตองแตงขอบ 
plate ใหหางฟนพอควรLigate ฟนหลัง

แบบเหนือลวดพอหลวมๆ
เพื่อใหลวดผานไดงาย
และปองกันคนไขถอด plate
นานเกินไปจะทำใหใส plate ยาก
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4 การดึงฟน 6ซี่หนา พรอมกันแบบ sliding โดยใช slot ฟนหนาขนาด18 สวนฟนหลังขนาด 22 

การใชลวด 1725s ใน slot 18 ท่ีฟนหนา จะมี play นอย ทำใหฟนหนาไมงุม สวน slot22 ของฟนหลัง ชวยใหลวดผานไปไดคลอง 
และลวดไมงอเนื่องจากลวดโต สวนการ ligate ฟนหนาอยูใตลวดหรือเหนือก็ได การใช niti spring ดึงดวยแรงประมาณ
150-200 gram ก็ทำใหฟนเคลื่อนที่ไดอยางสม่ำเสมอเปนเวลายาวนานโดยท่ีไมตอง activate บอยๆ

ใชลวด 16x22s slot ฟนหนา18 slot ฟนหลัง18 ฟนหลังใหผูก ligature wire เพียงหลวมๆ เพ่ือใหฟนขยับตัวใหลวดผานไปไดคลอง  
การดึงดวย c-chain เพียงระยะส้ันๆ จากซ่ี3ไปซ่ี5 ชวยใหลวดไมโกงงอ เน่ืองจากลวดแข็งมากถามี span ท่ีส้ัน

Lower molar distalization to relieve crowding 
without extraction by using Lingual plate as anchorage สวนหนาของลวดปองกัน

molar ไหลกลับใหฝากไว
กับ slot ของฟนหนา

ใชลวด 12niti ทำการ 
leveling ฟนท่ี crowding
ไมนาน ฟนจะขยับไป 
ทางชองวาง ท่ีเรา
เตรียมไวใหอยาง
รวดเร็ว
เพราะเปนสวนท่ีมี
ความตานทานต่ำ

ผมเคยทำการแก crowding แบบน้ีแลว แตข้ันตอนการ distalize 
ไดใชวิธีอ่ืน ซ่ึงจะนำเสนอเม่ือมีโอกาส

Distalize molarไปจนกวาจะพอ ถาspring ออนก็เพ่ิมแรงโดยการพอก
            composite ไดโดยไมตองเปล่ียน springใหม

เม่ือ distalize จนพอใจแลว ก็ใชลวด1616s หรือ1622s ทำ
step ยัน molar ไว ไมใหกลับ (space maintainer)

ดวยวิธีน้ีเราก็สามารถเรียงฟนท่ี crowding จนเรียบไดโดย
ไมตองถอนฟน
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Ama
lga

mat
or สำหรับเรื่องเคร่ืองมือ ฉบับนี้ผมขอเสนอเร่ือง amalgamator ก็แลวกัน 

เหตุที่เลือกเร่ืองน้ี ก็เพราะไมกี่วันกอน กำลังคิดวาจะเขียนเร่ืองอะไรดี 
พอดีคุณหมอ สุรชัย ธนะพันธ ก็โทรมาหาผม บอกวาเคร่ืองปน amalgam 
ปนไมไดแลว เสียแลว ผมเลยบอกวา เอาอยางนี้ ชวยเอาตัวที่เสียมาแลก 
ตัวที่ผมใชอยูในรานไปกอนก็แลวกัน ตอนน้ีผมอยูตางจังหวัดเคร่ืองเลย 
วางอยูไมมีใครใช มาเอาไปเลย กลับมาแลวจึงจะดูให 
ก็เลยคิดวาเอาตัวที่เสียน่ีมาดูวาเปนอะไร 
แลวถายรูปลงหนังสือใหใครๆดูดีกวา จะไดแกเองไดเวลาจำเปน ดังตอไปนี้

กลับมาท่ีคลินิก ตอนเชายังไมทั
นจะดูเคร่ือง ก็ตองใชเคร่ืองปน

อมัลกัม

เชานั้นเลย ก็ลองเสียบปลักเปดเครื่องใหมันปนดูวาเสียจริงไหม  

เออ เคร่ืองก็ปนดีนี่ แตสังเกตุมีรอยขูดขีดที่ฝาปดคลายที่จับแคปซูล

ขูดเอา 

พอปดฝากดสวิตซ ใหเครื่องปน แขนจับแคปซูลชนฝาปด

เสียงดังล่ัน ก็ตองรีบเปดฝาออก
ใหมแทบจะไมทัน เคร่ืองก็หยุดป

น

ชนฝาเปนรอยยาวเลย 
ถาไมรีบใหหยุดฝาอาจแตกได

ก็เลยเอาแคปซูลมาใส โดยใหแคปซูลเขาทางปลายท่ีจับเพ่ือไมใหตองงางท่ีจับมากนัก จะไดไมหักงาย ตอนเอาแคปซูลออกมาก็ตองออกทางปลายดวยนะครับ

Safety switch ซอนอยูในน้ี 
ถาไมปดฝาเคร่ืองจะไมเดิน

เคร่ืองหยุดปน แตคนไขอาปาก รออมัลกัมอยู ทำไงละ ก็เลยบอกใหผูชวยเอา cement spatular มาเสียบท่ีรูกด safety switch ไวแทนปุมของฝาปด

แลวกดสวิตซใหปนตอจนจบ โดยอาท่ีครอบเอาไวอยางน้ัน จะไดไมตีฝาครอบ ก็เลยอุดฟนสร็จจนได

พอวางก็เปดเคร่ืองออกมดูขางในโดใช
ไขควงไขสกรูใตเคร่ืองออกเพ่ือจะดูขางใน



สารพันเทคนิคยูนิตทำฟน โดย..หมอบุญไทย
[dental_Unit_DiY] ทพ.บุญไทย จันทรานุวัฒน

Ama
lga

mat
or

ออเปนอยางน้ีเอง  สปริงขาดแลวหมอคงซอมเองโดยเอาลวดมาผูกไว 
แลวดึงตะขอไปเก่ียวท่ีชองเก่ียวตะขอ แตเปนชองสุดทาย สปริงก็เลยหยอน
พอปน ท่ีจับแคบซูลก็แกวงกวางเกินไปจนชนฝาปดน่ันเอง

ลวดท่ีหมอเอามา
ผูกสปริงท่ีขาด

หากเอามาเก่ียวชองถัดไป
สปริงจะแข็งข้ึน จึงจะใชได

ชองเก่ียวตะขอ

แตพอพยายามดึงตะขอไปเก่ียวชองถัดไป แรงไปหนอย 
เลยทำใหตะขอหักเสียน่ี!

ตะขอท่ีหัก

ก็ไมตกใจ เพียงตัดลวดดัดตะขอมาดัดเปนตะขอตัวใหมก็ใชไดแลว

       ตะขอตัวใหมสั้นกวาเกา ใสชองสุดทายก็ตึงพอใหที่จับแคปซูล
ไมแกวงไปชนฝา ก็เปนอันใชได วางๆจะไดไปเปล่ียนของผมกลับ…

       

ตะขอตัวที่หัก

คุณหมอทานใดมีปญหาหรือ คำถามเร่ือง ยูนิตทำฟน ระบบน้ำ-ลม สงคำถามไดท่ี boonthai@hotmail.com
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