
เนื่องจากฟนกรามแทซี่ที่หนึ่งของคนเรา  งอกข้ึนมากอนเพื่อนต้ังแตอายุเพียง 6-7 ขวบ ดังนั้นจึงมักผุจนตองถูกถอนไป ฟนซี7 
จึงขยับเขามาแทนที่  การขยับเขามาน้ีมักเปนแบบเอียงเขาหาซ่ี5 บางเอียงมากบางก็เอียงนอย อยางผมโชคดีหนอย ซ่ี7 ขยับมา 
ชิดซ่ี5 โดยเอียง mesial เล็กนอย และเหลือท่ีให ซ่ี8 ข้ึนมาไดพอดี เลยไมมีฟนคุดใหตองถอน แตบางคนก็ไมโชคดีอยางผม ถาซ่ี7
ลมเอียงมากเกินไปก็จะเกิดปญหาตามมาหลายอยาง คือ
 1 ฟนที่เอียงรับน้ำหนักจากแรงกัดไดนอยลง 
      2 มีโอกาสเกิด traumatic occlusion ไดงายขึ้น มักเกิด bone resorption ดาน mesial ของฟนที่ลม
      3 เกิด food impaction
      4 เกิด periodontitis
     5 ทำใหการทำงานดานทันกรรมประดิษฐยากขึ้น
      6 เกิด spacing
         7 ทำใหจัดฟนยากข้ึน เคล่ือนฟนไมได  ฟนยังลมอยูถาดันทุรังดึงมาขางหนาก็เทากับดึงฟนใหออกมาจาก socket 
    นั่นเอง ท่ีถูกเราตอง ตั้งฟนใหตรงเสียกอน แลวจึงจะดึงฟนใหเคล่ือนที่ไปได 

ดังน้ันจึงตองทำการ upright  molar ใหไดกอนท่ีจะทำการจัดฟนสวนอ่ืนๆตอไป การ upright molar ทำไดคอนขางยาก และ 
กินเวลามาก ถาใช mechanic ท่ีไมถูกตอง จะมีโอกาสเกิด side effect ไดงาย  side effect ท่ีวา มีดังน้ี
  1. เกิด extrusion หรือ intrusion โดยเฉพาะ extrusion มีโอกาสทำใหฟนโยก ถาไมระวัง ปลอยใหโยกนานเกินไปโดยไมรีบ 
     แกไข ก็ทำใหเกิด root resorption  และ pulp necrosis  หรือเกิด periodontal pocket จนอาจตองเสียฟนไปเลย
  2. เกิด lingua-version หรือ bucco-version ถา mechanic ท่ีใชมี vertical force เกิดข้ึน 
 สำหรับการ upright molar ท่ีถูกตองท่ีจะนำเสนอตอไปน้ี ใชหลักของ symmetry two off center v-bend ซ่ึงจะให
force system ท่ีหมุนฟน molar และฟนท่ีเราใชเปน anchorage  ท้ัง 2 ดาน โดยไมมี vertical force เขามาเก่ียวของ จึงตัดปญหา 
การเกิด side effect ได ดังน้ี

Force system of symmetry two off center v-bend เม่ือ attachment ท้ัง 2 ขาง
อยูใน horizontal plane

แต เนื่องจาก buccal tube เอียงตามฟัน molar และดานหนาเปน vertical tube 
ดังนั้นรูปรางของลวดจึงเปล่ียนไป  แตก็ยังคงเปนลวด symmetry two off center v-bend

Symmetry two off center v-bend

ใสใน slot แลวจะมี 
force system อยางนี้

ตอนตอจาก
ฉบับ 2/2012

เทคนิคการจัดฟนโดยหมอบุญไทย
[Tip&Technique] ทพ.บุญไทย จันทรานุวัฒน



เมื่อเสียบ upright spring เขากับ tube ท้ัง2 ทีละขาง ปรับใหปลายลวดใหไดความสูง h1=h2 เมื่อเสียบเขา tube ท้ัง2 แลว 
ลวดเสนนี้ก็จะเปน symmetry two off center v-bend  ก็จะเกิด force system  อยางน้ี

เมื่อใสเขาที่แลว ก็จะเกิด force system  สำหรับตั้งฟนซี่ 7 ไดดังภาพวาดนี้ แตก็ยังตองเฝาระวังฟนโยกดวย โดยเฉพาะซี่ 7, 4, 5 
อาจจะโยกไดถาให moment มากเกินไป หรือฟนที่ไมคอยแข็งแรงเนื่องจากเคยเปนโรคปริทันตมากอน สำหรับ main arch wire 
ตองใชลวดใหญที่สุด แข็งที่สุด คับที่สุดเพื่อใหมีความมั่นคงมากๆเขาไว แมกระนั้นก็ตามถาฟนโยกก็ใหลด moment ลง หรือ 
หยุดไวกอนโดยการดัด upright spring ให passive ไปกอนรอจนกวาจะแข็งแรงกอน แลวจึงเริ่ม activate ใหมเบาๆจนกวา molar
จะตั้งตรง
 หลักของการดัดลวด upright spring ใหเปน symmetry two off center v-bend เพ่ือใหได force system หมุนฟน
molar อยางเดียวโดยไมมี vertical force ทำไดโดยลองใสลวดทีละขาง พรอมกับดัดมุม A (alpha) และมุม B (beta) ใหไดความสูง 
h1=h2 และ h ควรจะมีความสูงประมาณ 10-15 มม. ซ่ึงจะได moment หมุน molar ประมาณ 1000-1500 gram-mm. เม่ือใสลวด 
เขาที่แลว ฟน molar จะหมุนไปจนต้ังตรงได โดยไมเกิด extrusion และ intrusion แตจะใชเวลานานหลายเดือน เพราะปลายราก 
ตองขยับไปไกลมาก รางกายทำไดเพียงอยางมากประมาณ 1มม. ตอเดือนเทานั้น อยารีบรอนให moment มากเกินไปโดยการเพิ่ม 
ความสูงของระดับ h เปนอันขาด เพราะจะเกิด side effect ไดงาย  ถาเปนฟนที่มีกระดูกรองรับไมมากแลวละก็ตองลด moment 
ลงดวย โดยลดความสูงของ h ลงบาง ดังรูปวาดตอไปน้ี 

Activation phase จับลวดบิดหมุนดังรูปเพ่ือใหใสเขา tube ทั้ง2 ใหได

Deactivation phase เมื่อปลอยใหลวดอยูใน tube ท้ัง 2 แลว 
ลวดจะหมุนกลับทาง จึงเกิด force system ตามท่ีเราตองการ

Pre-activation 
phase

เทคนิคการจัดฟนโดยหมอบุญไทย
[Tip&Technique] ทพ.บุญไทย จันทรานุวัฒน



บางครั้ง ถา molar อยูต่ำกวา occlusion อยากยกข้ึนบางก็ปรับ h1 ใหนอยกวา h2 เล็กนอย ก็ยก molar
ขึ้นได ลวดเสนน้ีก็เปน asymmetry two off center v-bend  ทำไดงายๆโดยใช v-bend pliers 

บีบท่ีลวดเล็กนอยใกล cross tube โดยใหสวนโคงของคีมหงายขึ้น 

บางครั้ง ถา molar อยูสูงกวาแนว occlusion อยากกดลงบางก็ปรับ h1 ใหมากกวา h2 เล็กนอย ก็กด molar
ลงได ทำไดงายโดยใช v-bend pliers บีบที่ลวดใกล cross tube เล็กนอยโดยใหสวนโคงของคีมคว่ำลง 

ลวดเสนน้ีจึงเปน asymmetry two off center v-bend 

การจัดเคร่ืองมือมีไดหลายแบบดังตอไปน้ี

แบบใช cross tube 

แบบ overlay ฝากไว
กับ o-ring ของฟันหนา 

แบบใช crimp tube 
ที่ผมออกแบบไว 
หาซื้อไดที่ คุณหวัง 

เทคนิคการจัดฟนโดยหมอบุญไทย
[Tip&Technique] ทพ.บุญไทย จันทรานุวัฒน



Hang tube
ยึดระหวางซี่ 3,4 ดวย
compositeupright ใหไดกอน

แลวดึงใหชิด ใชพวกมากลากไป โดยใหแรงดึงอยูใกลระดับ cre จึงใกลไปทางแบบ translation  ฟน anchorage 
จะมีความตานทานมาก ซ่ี6 เพียง 1 จึงไปขางหนามากกวา ถาจำเปนเราอาจใช class-2 elastic ชวยฟนหนาลางก็ได 
แตตองระวังเพราะจะเกิด extrusion ของฟนหนาบนไดดวย

การคำนวณ moment ท่ีใชหมุน molar

M=FXD=25X50=1,250 gram-mm. ดัดมุม v-bend ท่ีหนา tube ของซ่ี7 ใหไดแรงดึงอานไดประมาณ 50 gram 
เมื่อใสลวดเขาใน crimp tube ก็จะมีแรงหมุน molar=ประมาณ 1,250 gram-mm ซ่ึงกำลังพอดีปลอดภัย 
แตเนื่องจาก ยังมี vertical force ซึ่งไมพึงประสงคเพราะฟน molar จะ extrude จนชนฟนตรงขามเกิด
traumatic occlusion ได อาจทำให molar เสียหายได  ดังนั้นเราตองกำจัด vertical force น้ีใหไดดังรูปตอไปนี้

เทคนิคการจัดฟนโดยหมอบุญไทย
[Tip&Technique] ทพ.บุญไทย จันทรานุวัฒน



ดัดมุม v-bend ของลวดดานชิด cross tube ใหปลายดาน molar ท่ีระดับ buccal tube เอียงต่ำลงไปเทากับระยะh2 
ดังนั้นเมื่อเรายกปลายลวดเสียบเขากับ buccal tube แลว ก็จะมีแรง v2=50gram กด molar ลง ดังนั้นเม่ือ ใสลวด 
เสนน้ีเขาท่ีแลวจึงเหลือแต moment หมุน molar และฟนท่ีเหลือท้ังหมดซ่ึงเปน anchorage ฟน molar เพียงซ่ีเดียว 
จึงหมุนจนต้ังตรงได แตเนื่องจากปลายรากตองเคล่ือนที่ไกลมาก รางกายทำไดเพียงเดือนละประมาณ 1มม. เทานั้น  
จึงตองใชเวลานานมากถึง 8-10 เดือนเลยทีเดียว อยารีบรอนเพิ่ม moment ใหมากเกินไปจนอาจเกิด side effect ได 

เม่ือใสลวดเขาท่ีแลว  เราจะได force system ดังรูปท่ีวาดไว  จะเห็นวาไมมี vertical force เขามาเก่ียวของ  เราเพียงแต 
ปลอยใหลวดหมุน molar ไปเร่ือยๆ ถาทุกคร้ังมาท่ีคนไขมา ตรวจดูท่ี molar ถายังน่ิงไมโยกคลอน แสดงวา ทำไวดีแลว 
ถาโยกข้ึนลง ก็ใหเพ่ิม v-bend (alpha-v-bend) ดาน cross tube เล็กนอย เพ่ือกด molar ลง

อีกวิธีในการทำให upright spring ใหเปน symmetry two off center v-bend ไดโดยใสลวดเขาไปใน buccal tube 
และ cross tube กอน  ดัดให passive  แลวจึง activate โดยใช v-bend pliers บีบท่ีลวด หนาซ่ี7 และท่ีใกล cross 
tube บีบดวยคีม ใหเทาๆกันท้ัง 2 ขาง ก็เปนอันใชได
v-bend pliers ท่ีใชเราอาจนำมากรอแตงใหดัดลวด 1622 tma ไดมุมประมาณ 20 องศา เม่ือนำมาดัด  v- bend แลว 
จะได moment ท่ีพอเหมาะได ดังรูปวาดตอไปน้ี
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เทคนิคการจัดฟนโดยหมอบุญไทย
[Tip&Technique] ทพ.บุญไทย จันทรานุวัฒน



ตอไปน้ีเปนตัวอยางท่ีผมนำมาใหดูวา การทำการ upright ควรทำอยางไรจึงไมทำใหเกิด side effect

 

ชิดแลว

ใส upright spring จนกวาฟันตั้งตรงตัวอยางที่1 ฟันซี่ 47 ลม

C
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E 

1

ตั้งแลวเริ่มดึงใหชิดตอไป ซี่8 ตามมาเอง

เทคนิคการจัดฟนโดยหมอบุญไทย
[Tip&Technique] ทพ.บุญไทย จันทรานุวัฒน



สารพันเทคนิคยูนิตทำฟน โดย..หมอบุญไทย
[dental_Unit_DiY]

ฉบับที่แลว เรารูจักวิธีเปลี่ยนสายหัวกรอ  ตลอดจนการเลือกซ้ือสายหัวกรอที่ดีมาใชกับยูนิตแลว  แตก็มีปญหาใหเรา
ตองแกจนได อยางน้ีคือ มีคุณหมออยูทานหน่ึงโทรมาหาผมถามวา ทำไมเปลี่ยนสายหัวกรอใหมแลว  หัวกรอไมคอย 
มีแรงเลย กรอไมคอยจะเขา แตพอเอาหัวกรอนี้ตอกับอีกสายหน่ึง หรือที่อีกยูนิตหนึ่ง ทำไมจึงหมุนเร็วดี  เมื่อดูที่ 
มาตรวัดแรงดันที่อยูดานหนาของถาดหัวกรอ  เข็มก็ชี้ที่เกินเลข 2 กิโลตอตาราง ซม. ใกลเลข 3 ดวยซ้ำ 
คุณหมอบอกวางงเหมือนกัน ไมทราบวาเพราะอะไร  สายหัวกรอก็ไมรั่ว ลมก็ออกมาดตีอนยังไมเสียบหัวกรอเขาที่  
ตอนน้ันผมอยูแถวนั้นพอดีเลยแวะไปดู
   พอเปดถาดออกมา ไลสายหัวกรอสายน้ีกลับเขาไปในถาด  ก็พบวา สายทอลมที่วิ่งไปตอกับขอตอ มีการ 
หักมุมมากเกินไปจนสายลมหักพับ เลยทำใหลมวิ่งผานไดยาก เวลาลองถอดหัวกรอออกมา ลมก็ดูเหมือนออกมาดี 
ตามความรูสึกของหมอ แตที่จริงแลวไมพอ และท่ีมาตรวัดความดันขึ้นสูงกวาปรกติ ก็เกิดขึ้นไดเนื่องจาก เมื่อลมออกไปที่หัวกรอยาก 
แรงดันจึงไปอัดที่มาตรวัดแรงดันมากขึ้นจนเข็มชี้ที่เกือบเลข3 น่ันเอง 
  สมัยกอนไมคอยมีปญหาสายหัวกรอหักพับ เพราะสายลมสายน้ำมีความหนามากกวาของสมัยนี้มาก เพราะสายหัวกรอมีทอเพียง
3ทอ เทานั้น จึงทำใหหนาพอจึงไมเกิดการหักพับงาย แตสายหัวกรอสมัยนี้ มีทอ 4ทอ และยังตองมีทอ silicone เปนปลอกหอหุม 
อีกช้ันหน่ึง ดังน้ันจึงตองใชทอเล็กลง แตเพื่อใหรูภายในของทอใหใหญเทาเดิม จึงตองทำทอใหบางข้ึน ดังนั้นทอของสายหัวกรอสมัยนี้ 
จึงหักพับไดงาย และยังแตกรั่วไดงายอีกดวย

ทพ.บุญไทย จันทรานุวัฒน

ทอลมของสายหัวกรอแบบเกามีความหนามาก งอมากๆก็ไมพับ

ทอลมของสายหัวกรอแบบใหมงอเล็กนอยก็พับแลว

ทอลมหักพับ ก็ตัดใหสั้น แลวเสียบเขาไปใหม เปนอันใชได ลมผานไดเร็ว หัวกรอก็แรงเหมือนเดิม
คุณหมอทานใดมีปญหาหรือ คำถามเร่ือง ยูนิตทำฟน ระบบน้ำ-ลม สงคำถามไดที่ boonthai@hotmail.com

หนา

บาง



ทันตะวาไรต้ี ..เร่ืองเลาจาก EZDC
[eZ-varities] EZ-DC 
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 ความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ี 
กำลังจะเกิดข้ึนอยางเปนทางการในป 2558 หรืออีกไมถึง 3 ป 
ในแงมุมของอาชีพมี 7 อาชีพท่ีจะสามารถเคล่ือนยายไดอยางเสรี คือ
1. แพทย  2. ทันตแพทย  3. พยาบาล  4. วิศวกร  5. 
สถาปนิก  6. ชางสำรวจ  และ 7. นักบัญชี
อยางไรก็ตาม เม่ือเจาะลึกแตละอาชีพจะเห็นวามีอาชีพท่ีจะไดรับ 
ผลกระทบคอนขางมาก คือ ทันตแพทย เน่ืองจากทันตแพทย 
คนเดียวสามารถเปดคลินิกประกอบอาชีพได ขณะท่ีคนตางชาติ 
ท่ีอยูในไทยตองการทันตแพทยท่ีพูดภาษาอังกฤษได นอกจากน้ี 
สิงคโปรซ่ึงขาดแคลนทันตแพทย มีการเปดโอกาสใหทันตแพทย 
ตางชาติแปลงสัญชาติเปนสิงคโปรได ในตอนน้ีจึงมีทันตแพทย 
จากยุโรปเขาไปทำงานในสิงคโปรเปนจำนวนมาก ซ่ึงผูประกอบ 
อาชีพทันตแพทยในไทยจะไดรับผลกระทบเน่ืองจากทันตแพทย 
จากยุโรปจะผานมาทางสิงคโปรและเขาไทยไดงายมาก  อยางไร 
ก็ตาม พบวาในทางกลับกันเม่ือเปด AEC แลว แรงงานจากกลุม 
ประเทศอาเซียนจะไหลเขามาทำงานในเมืองไทยมากข้ึน เชน 
พยาบาลจากประเทศฟลิปปนส เพราะฟลิปปนสเปนประเทศ 
ผลิตพยาบาลสงออก หรือจะมีทันตแพทยจากประเทศในยุโรป 
ท่ีไดโอนสัญชาติเปนสัญชาติสิงคโปรตามท่ีเง่ือนไขกำหนด เขามา 
ขอใชสิทธิประกอบวิชาชีพในไทย เปนตน เน่ืองจากเปนกลุมท่ีสนใจ 
ตองการมาทำงานในเมืองไทยอยูแลว เปนกลุมท่ีไมมีงานใน 
ประเทศของตนเน่ืองจากจำนวนทันตแพทยในประเทศเหลาน้ี 
มากกวาจำนวนคนเจ็บปวย เปนตน

ดังน้ัน เพ่ือการเตรียมพรอมสำหรับการเปล่ียนท่ีกำลังจะมาถึง 
เราควรทราบจุดออนจุดแข็ง ของเราเอง และประเทศสมาชิก 
AEC ซ่ึงสรุปไดดังน้ีครับ

จุดออน
• พ่ึงพาการนำเขาวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับลาง
• คาใชจายในการดำเนินธุรกิจสูง
ประเด็นท่ีนาสนใจ
• พยายามขยายโครงสรางเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากข้ึน เพ่ือลด 
การพ่ึงพาการสงออกสินคา
2.ประเทศอินโดนีเซีย
จุดแข็ง
• ขนาดเศรษฐกิจใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
• ตลาดขนาดใหญ (ประชากรมากเปนอันดับ 4 ของโลก และมาก 
ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต)
• มีชาวมุสลิมมากท่ีสุดในโลก
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจำนวนมาก 
โดยเฉพาะถานหิน น้ำมัน กาซธรรมชาติ โลหะตางๆ
• ระบบธนาคารคอนขางแข็งแกรง
จุดออน
• ท่ีต้ังเปนเกาะและกระจายตัว
• สาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไมพัฒนาเทาท่ีควร โดยเฉพาะ 
การคมนาคม และการเช่ือมโยงระหวางประเทศ
ประเด็นท่ีนาสนใจ
• การลงทุนสวนใหญเนนใชทรัพยากรในประเทศเปนหลัก
3.ประเทศมาเลเซีย
จุดแข็ง
• รายไดเฉล่ียตอคนตอปอยูในอันดับ 3 ของอาเซียน
• มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเปนอันดับ 3 
และกาซธรรมชาติมากเปนอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟก
• ระบบโครงสรางพ้ืนฐานครบวงจร
• แรงงานมีทักษะ
จุดออน
• จำนวนประชากรคอนขางนอย ทำใหขาดแคลนแรงงาน 
โดยเฉพาะระดับลาง
ประเด็นท่ีนาสนใจ
• ต้ังเปาหมายเปน “ประเทศพัฒนาแลว” ในป 2563
• ฐานการผลิตและสงออกสินคาสำคัญท่ีคลายคลึงกับไทย
• มีนโยบายพัฒนาการผลิตดวยเทคโนโลยีข้ันสูงอยางจริงจัง

1.ประเทศสิงคโปร 
จุดแข็ง
• รายไดเฉล่ียตอคนตอปสูงสุดของอาเซียนและติดอันดับ 15 
ของโลก
• การเมืองมีเสถียรภาพ
• เปนศูนยกลางทางการเงินระหวางประเทศ
• แรงงานมีทักษะสูง
• ชำนาญดานการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ
• มีท่ีต้ังเอ้ือตอการเปนศูนยกลางเดินเรือ


