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บทคัดย่อ

ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งขึ้นผิดที่เกิดจากแนวการขึ้นของ
ฟันกรามแท้เอียงใกล้กลางผิดปกติ มีผลให้เกิดเป็นฟันคุด
อยู่ใต้ส่วนป่องด้านไกลกลางของตัวฟันกรามน�้ำนมซี่ที่สอง
รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอผู้ป่วยเด็กอายุ 6 ปี มี
ฟันกรามแท้ลา่ งซ้ายซีท่ หี่ นึง่ ขึน้ ผิดทีแ่ ก้ไขด้วยเครือ่ งมือฮอล
เทอแมนโดยใช้แรงเคลือ่ นฟันกรามแท้ลา่ งซ้ายซีท่ หี่ นึง่ ถอย
หลังด้วยยาง การรักษาประสบความส�ำเร็จและฟันกราม
สามารถตั้งขึ้นได้

Abstract
Ectopic eruption of permanent first molars
occurs due to the molar’s abnormal mesioangular
eruption path, resulting in an impaction at distal
prominence of the primary second molar’s crown.
The objective of this article was to report a
six-year-old girl who had ectopic eruption of left
mandibular permanent first molar and corrected
by using Halterman appliance designed to move
left mandibular permanent first molar distally with
elastic chain. The molar had been successfully
treated and uprighted.

ค�ำส�ำคัญ: ฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่ง ฟันขึ้นผิดที่ เครื่องมือ
ฮอลเทอแมน
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บทน�ำ

ฟันขึ้นผิดที่ (ectopic eruption) ของฟันกรามแท้ซี่ที่
หนึ่งมักพบลักษณะที่ฟันกรามแท้มีแนวการขึ้นที่เอียงมาด้าน
ใกล้กลางมากผิดปกติและอยู่ใต้ส่วนป่องของฟันกรามน�้ำนม
ซี่ที่สองจนไม่สามารถขึ้นสู่ระนาบบดเคี้ยวได้ ฟันกรามแท้ซี่
ที่หนึ่งขึ้นผิดที่พบได้ประมาณร้อยละ 3 อาจพบได้ 1 ซี่หรือ
ทั้ง 4 ซี่ในผู้ป่วยคนเดียว ฟันขึ้นผิดที่ร้อยละ 66 หายได้เอง
และขึ้นได้ตามปกติ (reversible) ฟันส่วนที่เหลือไม่สามารถ
ขึ้นได้เอง (irreversible) หรือฟันกรามแท้ดันจนฟันกราม
น�้ำนมหลุดก่อนก�ำหนดและฟันกรามแท้ขึ้นได้แบบไม่ตั้งตรง
ส่วนใหญ่ฟันขึ้นผิดที่มักไม่มีอาการเจ็บหรือไม่สบายในช่อง
ปาก จะพบได้จากการตรวจในช่องปากและภาพถ่ายรังสีแบบ
กัดสบ (occlusal radiograph) หรือภาพรังสีรอบปลายราก
(periapical radiograph) และพบได้ตั้งแต่ก่อนฟันกรามแท้
ซี่ที่หนึ่งจะขึ้นสู่ช่องปาก ในขากรรไกรบนพบมากกว่าขา
กรรไกรล่าง(1-5)
สาเหตุของการเกิดฟันขึ้นผิดที(3,6,7)
่
1. ฟันบนมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
2. ขากรรไกรบนมีขนาดเล็กกว่าปกติ
3. ขากรรไกรบนอยูห่ ลังกว่าปกติเทียบกับฐานกะโหลก
ศีรษะ
4. ฟันกรามแท้เอียงผิดปกติ
5. ความยาวส่วนโค้ง (arch length) ไม่เพียงพอ
ปัญหาของการเกิดฟันขึ้นผิดที(4,5,8)
่
1. การสูญเสียความยาวส่วนโค้ง
2. ฟันกรามแท้ซี่ท่ีหนึ่งเอียงชนฟันกรามน�้ำนมและอาจ
บิดหมุนร่วมด้วย
3. ฟันกรามน�ำ้ นมซีท่ สี่ องมีรากละลายและอาจหลุดก่อน
ก�ำหนด
4. ฟันกรามแท้ซที่ ห่ี นึง่ คุดและมีภาวะยึดแข็ง (ankylosis)
5. ฟันกรามแท้คู่สบของฟันขึ้นผิดที่มีการยื่นยาวเหนือ
แนวสบฟัน ท�ำให้ระบบบดเคี้ยวไม่ดี
การรักษาแบ่งเป็น 3 ประเภท(1,9)
1. การแก้ ไขเพียงเล็กน้อยเพื่อให้มีช่องว่างส�ำหรับฟัน
กรามแท้เคลื่อนพ้นส่วนป่องของฟันกรามน�้ำนมได้ เช่น
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		 • ยางแยกฟัน (elastic separator)(10) ใช้กรณีที่
ต้องการเคลื่อนฟันเพียงเล็กน้อยและมีตัวฟันพ้นเหงือก ข้อดี
คือ ท�ำได้ง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ต้องใช้ยาชา ไม่ขัดขวางการ
ขึน้ ของฟัน ไม่ขดั ขวางการสบฟัน ข้อเสียคือ ยางอาจหลุดจาก
ต�ำแหน่งที่ต้องการและติดเชื้อในเหงือก
		 • ลวดทองเหลือง (brass wire)(11) ใช้กรณีที่
ต้องการเคลื่อนฟันเพียงเล็กน้อยและมีตัวฟันพ้นเหงือก ข้อดี
คือ ใช้เวลาน้อย ท�ำได้ข้างเก้าอี้ท�ำฟัน ไม่ต้องพิมพ์ปากท�ำ
เครื่องมือ ไม่ท�ำลายตัวฟันแท้ ข้อเสียคือ ต้องใส่ยาชา ลวด
ใส่ยาก ลวดขาดง่ายหลุดง่าย การติดเชื้อในเหงือกและอาจ
ท�ำให้ฟันกรามน�้ำนมซี่ที่สองหลุดเร็ว
		 • ขดลวด (spring)(12,13) ใช้กรณีที่ต้องการเคลื่อน
ฟันเพียงเล็กน้อยและมีตัวฟันพ้นเหงือก ข้อดีคือ ใช้เวลาน้อย
ท�ำได้ขา้ งเก้าอีท้ ำ� ฟัน ไม่ตอ้ งพิมพ์ปากท�ำเครือ่ งมือ ข้อเสียคือ
ต้องใส่ยาชา เข้าท�ำล�ำบาก ขัดขวางการสบฟัน และอันตราย
ถ้าหลุดจากต�ำแหน่ง
		 • การตัดฟันกรามน�ำ้ นมซีท่ สี่ องออกบางส่วนหรือท�ำ
ครอบฟันโลหะไร้สนิม (stainless steel crown) ร่วมด้วย(14)
ในกรณีที่ต้องการช่องว่างเพียงเล็กน้อยให้ฟันกรามแท้ขึ้นได้
ข้อดีคอื ฟันกรามแท้ขนึ้ ได้เร็วโดยไม่ตอ้ งเคลือ่ นถอยหลัง ข้อ
เสียคือ การกรอตัดฟันน�ำ้ นมท�ำให้เสียวฟันและฟันผุงา่ ยขึน้ มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มหากกรอตัดและจ�ำเป็นต้องครอบฟันร่วมด้วย
2. การใช้เครื่องมือในขณะที่ฟันกรามน�้ำนมซี่ที่สองยัง
อยู่ โดยการเคลื่อนฟันกรามแท้ถอยหลัง เครื่องมือที่นิยมใช้
เช่น เครื่องมือฮัมฟรี (Humphrey appliance) หรือเครื่อง
มือฮอลเทอแมน (Halterman appliance)
		 • เครื่องมือฮัมฟรี(7,15,16) ประกอบด้วยแถบรัดฟัน
(band) บนฟันกรามน�้ำนมซี่ที่สองทั้ง 2 ข้างเป็นหลักยึดโยง
กันด้วยลวดโลหะไร้สนิมขนาด 0.036 นิ้ว และใช้ลวดโลหะไร้
สนิมขนาด 0.025 นิว้ ในการเคลือ่ นฟัน อาจใช้วธิ ดี ดั ลวดพับไป
มาและปลายลวดงอคล้องกับปุม่ โลหะ (metallic button) การ
ยืดลวดออกคือการดันฟันถอยหลัง อีกวิธีคือปลายลวดฝังใน
วัสดุอดุ ฟันบนด้านบดเคีย้ ว หรืออาจฝังปลายลวดลงในตัวฟัน
กรามแท้เลย(2,9,17) ข้อเสียคือ แรงเคลือ่ นฟันกรามแท้ถอยหลัง
แต่ก็ส่งแรงผลักฟันกรามน�้ำนมไปข้างหน้าเช่นกัน ลวดที่อยู่
ด้านบดเคีย้ วขัดขวางการขึน้ และการสบฟัน การปรับเครือ่ งมือ
จ�ำเป็นต้องถอดแถบรัดฟันออกจากตัวฟันมาปรับนอกช่องปาก
เครื่องมือมีความยุ่งยากส่งผลต่อความร่วมมือของผู้ป่วยเด็ก
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		 • เครื่องมือฮอลเทอแมน(2,4,5,9,18,19) ประกอบด้วย
แถบรัดฟันบนฟันกรามน�้ำนมซี่ที่สองทั้ง 2 ข้างเป็นหลักยึด
โยงกันด้วยลวดโลหะไร้สนิมขนาด 0.036 นิ้ว และใช้ลวดอีก
เส้นขนาดเดียวกันยืน่ ไปด้านท้ายหลังต่อตัวฟันกรามแท้ปลาย
ลวดดัดตะขอและใช้ยาง (elastic chain) เกี่ยวระหว่างตะขอ
กับปุม่ โลหะบนด้านบดเคีย้ วของฟันกรามแท้ แต่การออกแบบ
เครือ่ งมือดัง้ เดิมจะใช้ฟนั กรามน�ำ้ นมซีท่ สี่ องเพียงซีเ่ ดียวและมี
ลวดยืน่ ไปด้านท้ายทัง้ ด้านแก้มและด้านลิน้ ไปบรรจบกันและมี
ตะขอเพือ่ เกีย่ วยาง ข้อดีคอื เครือ่ งมือท�ำง่าย ใส่งา่ ย การปรับ
เครือ่ งมือโดยการเปลีย่ นยางท�ำได้งา่ ยไม่จำ� เป็นต้องถอดแถบ
รัดฟันออกมาปรับ ฟันกรามน�ำ้ นมเคลือ่ นน้อย ข้อเสียคือ การ
ยึดปุม่ โลหะบนด้านบดเคีย้ วท�ำได้ยากเนือ่ งจากฟันล้มมองเห็น
ยากและตัวฟันสูงจากขอบเหงือกน้อย ลวดด้านท้ายหลังตัวฟัน
กรามแท้กดเหงือกอาจท�ำให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผปู้ ว่ ยเด็กได้
3. การใช้เครือ่ งมือในขณะทีไ่ ม่มฟี นั กรามน�ำ้ นมซีท่ สี่ อง
เนือ่ งจากแรงจากการขึน้ ของฟันกรามแท้ทำ� ให้ฟนั กรามน�ำ้ นม
ซี่ที่สองหลุดก่อนเวลาและรอจนตัวฟันกรามแท้ขึ้นสูงพอที่จะ
ใส่เครื่องมือผลักฟันกรามแท้ถอยหลังยังต�ำแหน่งเดิม(2,11)
การรักษาฟันกรามแท้ซท่ี หี่ นึง่ ขึน้ ผิดทีใ่ นผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ฟี นั
ชุดผสมระยะต้นเป็นการแก้ไขการสบฟันผิดปกติในระยะเริ่ม
แรก (interceptive orthodontics) เพื่อแก้ไขความผิดปกติ
ของการขึน้ ของฟันกรามแท้ซที่ หี่ นึง่ ให้เข้าสูต่ ำ� แหน่งและมีการ
สบฟันปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคปริทันต์ โรคฟันผุ ฟัน
มีการเรียงตัวและการบดเคี้ยวที่ดี ทั้งยังส่งเสริมทัศนคติของ
ผู้ป่วยเด็กที่ดีต่อการรักษาทางทันตกรรม ดังนั้นวัตถุประสงค์
ของรายงานผูป้ ว่ ยนีเ้ ป็นการรักษาฟันกรามแท้ซที่ หี่ นึง่ ขึน้ ผิดที่
ในผู้ป่วยเด็กด้วยเครื่องมือฮอลเทอแมน

กรณีศึกษา
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มีคราบจุลินทรีย์สะสมโดยทั่วไป มีฟันกรามแท้ล่างซ้ายซี่ที่
หนึ่งก�ำลังขึ้นและล้มเอียงมาด้านใกล้กลางชนฟันกรามน�้ำนม
ล่างซ้ายซี่ที่สองบริเวณรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน
(cemento-enamel junction) ฟันกรามน�้ำนมล่างซ้ายซี่ที่
สองบูรณะด้วยครอบฟันโลหะไร้สนิม (รูปที่ 1) การสบฟันเขีย้ ว
น�้ำนมซ้ายแบบที่สอง

รูปที่ 1

การสบฟันด้านซ้ายก่อนรักษา

Figure 1

Left occlusion before treatment

การตรวจทางภาพรังสี พบว่าฟันกรามน�้ำนมล่างซ้ายซี่
ที่สองมีรากฟันจ�ำนวน 2 รากได้รับการรักษารากฟัน ปลาย
รากฟันมีการละลายตัวเล็กน้อย สันกระดูกเบ้าฟัน (alveolar
crest) ด้านใกล้กลางของรากฟันใกล้กลางอยู่ระดับรอยต่อ
เคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน สันกระดูกเบ้าฟันด้านไกลกลาง
ของรากฟันไกลกลางมีเพียงสองในสามของความยาวรากฟัน
ฟันบูรณะด้วยครอบฟันโลหะไร้สนิม สันริมฟันด้านใกล้กลาง
(mesial marginal ridge) ของฟันกรามแท้ล่างซ้ายซี่ที่หนึ่ง
ล้มเอียงมาด้านใกล้กลางชนฟันกรามน�้ำนมล่างซ้ายซี่ที่สอง
บริเวณรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน (รูปที่ 2)

เด็กหญิงไทยอายุ 6 ปี จากการซักประวัติผู้ป่วยปฏิเสธ
โรคประจ�ำตัวและการแพ้ยา ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณ
ใบหน้าและขากรรไกร เคยอุดฟันน�้ำนม รักษารากฟันน�้ำนม
ครอบฟันโลหะไร้สนิม ถอนฟันน�้ำนม และเคลือบฟลูออไรด์
มีพัฒนาการทางร่างกายปกติ ไม่มีนิสัยที่ผิดปกติเกี่ยวกับ
ฟันและช่องปาก มีทัศนคติที่ดีต่อการรักษาทางทันตกรรม
จากการตรวจทางคลินิก พบว่าผู้ป่วยมีใบหน้าสมมาตร รูป
ใบหน้าด้านข้างมีลักษณะอูม ขณะพักริมฝีปากบนล่างปิด รูปที่ 2 ภาพรังสีรอบปลายรากของฟันกรามล่างซ้ายก่อนรักษา
สนิท จากการตรวจในช่องปากพบว่าเป็นฟันชุดผสมระยะต้น Figure 2 Periapical film of left mandibular molars before
treatment
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ท�ำความสะอาดฟันกรามน�ำ้ นมล่างซ้ายซีท่ สี่ องด้วยผงขัด
พัมมิซ จากนั้นลองแถบรัดฟันและพิมพ์ปาก ถอดแถบรัดฟัน
ใส่ในรอยพิมพ์ยดึ ให้แน่น เทแบบพิมพ์ปากด้วยปูนทันตกรรม
แบบจ�ำลองฟันจะมีแถบรัดฟันบนฟันกรามน�้ำนมล่างซ้ายซี่
ที่สอง
ดัดลวดขนาด 0.036 นิ้วเริ่มจากแถบรัดฟันด้านแก้ม
ของฟันกรามน�้ำนมล่างซ้ายซี่ที่สองโค้งลงเป็นครึ่งวงกลมพ้น
ตัวฟันกรามแท้ล่างซ้ายซี่ที่หนึ่งจนถึงด้านไกลกลางของฟัน
เป็นระยะ 2 มิลลิเมตรห่างจากตัวฟันกรามแท้ล่างซ้ายซี่ที่
หนึ่ง(5) และดัดปลายลวดงอเป็นตะขออยู่แนวเดียวกับร่อง รูปที่ 3 ภาพถ่ายในช่องปากหลังใส่เครื่องมือ
กลาง (central groove) ของฟันกรามแท้ โดยลวดทั้งเส้น Figure 3 Intraoral photograph after insertion appliance
ลอยอยู่เหนือแบบจ�ำลองฟันประมาณ 1 มิลลิเมตร จากนั้น
ท�ำการบัดกรี (soldering) ลวดกับแถบรัดฟันและท�ำการ
ขัดแต่ง
ท�ำความสะอาดฟันกรามแท้และฟันกรามน�้ำนมล่างซ้าย
ด้วยผงขัดพัมมิซ ติดปุ่มโลหะ (metallic button) บนด้าน
บดเคีย้ วทีร่ อ่ งกลางของฟันกรามแท้ลา่ งซ้ายซีท่ หี่ นึง่ ให้อยูใ่ กล้
กลางมากที่สุดที่จะสามารถคล้องยางได้ จากนั้นลองแถบรัด
ฟันที่เตรียมไว้และยึดด้วยซีเมนต์ทันตกรรม การเคลื่อนฟัน
กรามแท้ด้วยยาง (elastic chain) โดยการคล้องยางระหว่าง
ปุม่ โลหะกับตะขอทีป่ ลายลวด (รูปที่ 3) แรงทีใ่ ช้ประมาณ 100
กรัม(20) วัดด้วยเครือ่ งมือ force gauge และให้คำ� แนะน�ำการ รูปที่ 4 การสบฟันด้านซ้ายหลังรักษา
ท�ำความสะอาดเครื่องมือด้วยแปรงสีฟันโดยเฉพาะด้านบด Figure 4 Left occlusion after treatment
เคี้ยวของฟันกรามแท้และเน้นให้ผู้ปกครองใช้ไหมขัดฟันโดย
เฉพาะใต้ลวด นัดผู้ป่วยกลับมาเปลี่ยนยางทุก 3 สัปดาห์(5)
โดยถอดยางออกเพื่อดูผิวสัมผัสระหว่างฟันทั้งสองและท�ำ
ความสะอาดฟันกรามแท้ ไม่จำ� เป็นต้องถอดแถบรัดฟัน ยกเว้น
กรณีทลี่ วดกดเหงือกหรือเหงือกอักเสบให้ถอดแถบรัดฟันออก
มาแก้ไขลวด จากนัน้ คล้องยางลักษณะเดิมและวัดแรง ติดตาม
ผลจนฟันกรามแท้ลา่ งซ้ายซีท่ หี่ นึง่ ขึน้ พ้นส่วนป่องทีส่ ดุ ของฟัน
กรามน�ำ้ นมล่างซ้ายซีท่ สี่ องแล้วจึงถอดเครือ่ งมือออกทัง้ หมด
รวมใช้เวลารักษา 3 เดือน จากนั้นนัด 3 เดือนพบว่าฟันกราม
แท้ล่างซ้ายซี่ที่หนึ่งมีสันริมฟันด้านใกล้กลางเท่ากับสันริมฟัน
ด้านไกลกลางของฟันกรามน�้ำนมล่างซ้ายซี่ที่สอง (รูปที่ 4) รูปที่ 5 ภาพรังสีรอบปลายรากของฟันกรามล่างซ้ายหลังรักษา
ภาพรังสียังพบว่าสันกระดูกเบ้าฟันด้านไกลกลางของรากฟัน Figure 5 Periapical film of left mandibular molars after treatment
ไกลกลางฟันกรามน�้ำนมล่างซ้ายซี่ที่สองสูงขึ้น (รูปที่ 5)
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การรักษาฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งขึ้นผิดที่ในผู้ป่วยเด็กที่มี
ฟันชุดผสมระยะต้นโดยการท�ำให้ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งเคลื่อน
ออกจากต�ำแหน่งทีผ่ ดิ ปกติเข้าสูร่ ะนาบบดเคีย้ วได้ ป้องกันการ
สูญเสียฟันกรามน�้ำนมซี่ที่สองหลุดก่อนก�ำหนด ซึ่งส่งผลให้
สูญเสียความยาวส่วนโค้งของสันกระดูกขากรรไกรและการ
สบฟันที่ผิดปกติ ในผู้ป่วยเด็กรายนี้ฟันกรามแท้ล่างซ้ายซี่ที่
หนึ่งมีแนวการขึ้นที่เอียงมาใกล้กลางมากผิดปกติและส่วน
ป่องที่สุดของตัวฟันอยู่ใต้เหงือกมากไม่สามารถใส่อุปกรณ์
แยกฟันได้ การรักษาทีใ่ ห้ คือการเคลือ่ นฟันกรามแท้ถอยหลัง
และเนือ่ งจากฟันซีน่ รี้ ากยังสร้างไม่สมบูรณ์ ยังมีแรงดันฟันขึน้
จนสู่ระบบบดเคี้ยวได้ อีกทั้งฟันกรามแท้บนซ้ายซี่ที่หนึ่งยัง
ไม่ขึ้นเต็มที่ (fully eruption) ท�ำให้สามารถติดปุ่มโลหะบน
ด้านบดเคี้ยวของฟันกรามแท้ล่างได้และไม่สบกระแทกจนได้
รับบาดเจ็บ (traumatic occlusion) หากมีการสบฟันแน่น
ของฟันกรามแท้ทั้งสอง จะท�ำให้ยางขาดและฟันกรามแท้ไม่
เคลื่อนถอยหลัง
ฟันกรามน�้ำนมล่างซ้ายซี่ที่สองเป็นฟันที่เคยติดเชื้อและ
ได้รับการรักษารากฟันและครอบฟันไว้ ถือว่าเป็นหลักยึดที่
ไม่แข็งแรงเท่ากับฟันธรรมชาติ แต่จากภาพถ่ายรังสีพบว่า
ฟันกรามน�้ำนมมี 2 รากที่มีการละลายตัวเล็กน้อยจึงเป็นฟัน
ที่แข็งแรง ประกอบกับผู้ป่วยเด็กรายนี้มีฟันในขากรรไกรล่าง
ครบทุกซี่จึงท�ำให้ไม่มีการเคลื่อนของฟันน�้ำนมไปข้างหน้าได้
หากประเมินแล้วพบว่าหลักยึดไม่เพียงพออาจเพิ่มการขยาย
หลักยึดไปอีกข้างของขากรรไกรได้เช่นเดียวกับการรักษาของ
(21)
Kennedy ที่เคลื่อนฟันกรามแท้ล่างซ้ายซี่ที่หนึ่งถอยหลัง
แต่ฟันกรามน�้ำนมล่างซ้ายซี่ที่สองมีรากไกลกลางที่ละลายไป
ทั้งรากฟัน เป็นหลักยึดที่ไม่แข็งแรงรวมถึงฟันกรามแท้เอียง
มาก จึงขยายเครื่องมือไปใช้ฟันกรามน�้ำนมล่างขวาซี่ที่สอง
เป็นหลักยึดเพิ่ม โดยเครื่องมือประกอบด้วยแถบรัดฟันบน
ฟันกรามน�้ำนมซี่ที่สองทั้ง 2 ข้างเป็นหลักยึดโยงกันด้วยลวด
โลหะไร้สนิมขนาด 0.036 นิ้วด้านลิ้นเหมือนเครื่องมือกันช่อง
ว่างและมีลวดอีกเส้นบัดกรีติดกับแถบรัดฟันด้านแก้มยื่นไป
ด้านหลังต่อตัวฟันกรามแท้ เคลื่อนฟันกรามแท้ถอยหลังด้วย
ยาง ส่วนการรักษาของ Romano และคณะ(22) ที่เคลื่อนฟัน
กรามแท้บนซ้ายซี่ที่หนึ่งถอยหลัง แต่ฟันกรามน�้ำนมบนซ้าย
ซี่ที่สองมีรากละลายไปมาก จึงขยายเครื่องมือไปใช้ฟันกราม
แท้บนขวาซีท่ หี่ นึง่ เป็นหลักยึดเพิม่ โดยเครือ่ งมือประกอบด้วย
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แถบรัดฟันบนฟันกรามน�้ำนมบนซ้ายซี่ที่สองและฟันกรามแท้
บนขวาซีท่ หี่ นึง่ เป็นหลักยึดโยงกันด้วยลวดโลหะไร้สนิมขนาด
0.036 นิว้ ด้านเพดานเหมือนเครือ่ งมือกันช่องว่างและลวดเส้น
นี้ยื่นไปด้านหลังต่อตัวฟันกรามแท้ เคลื่อนฟันกรามแท้ถอย
หลังด้วยยาง
เมื่อเปรียบกับการใช้เครื่องมือฮัมฟรีที่ใช้ลวดในการ
เคลื่อนฟันโดยวิธีที่ปลายลวดเกี่ยวคล้องกับปุ่มโลหะ หาก
ออกแบบให้ลวดดัดอยู่หน้าต่อปุ่มโลหะออกแรงดันฟันกราม
แท้ถอยหลังจ�ำเป็นต้องติดปุ่มโลหะอยู่ไกลกลางมากขึ้น ยิ่ง
มีโอกาสที่เหงือกฟันบนกัดสบชนปุ่มโลหะเจ็บและการลวด
ดัดที่พาดอยู่บนด้านบดเคี้ยวท�ำให้อาหารติดมีโอกาสที่เด็กจะ
เขี่ยท�ำให้ปุ่มโลหะหลุดได้ แรงที่ใช้ผลักฟันกรามแท้ถอยหลัง
ส่งแรงผลักฟันกรามน�ำ้ นมไปข้างหน้าด้วยอาจท�ำให้มกี ารโยก
ฟันทีเ่ ป็นหลักยึด อีกทัง้ การปรับเครือ่ งมือจ�ำเป็นต้องถอดแถบ
รัดฟันออกมาปรับนอกช่องปากมีความยุง่ ยากส่งผลต่อความ
ร่วมมือของผูป้ ว่ ยเด็ก(7) หรือบางเครือ่ งมือออกแบบให้ปลาย
ลวดอยู่ในตัวฟันกรามแท้บนด้านบดเคี้ยวปิดด้วยวัสดุอุดฟัน
แล้วออกแรงดันฟันกรามแท้ถอยหลัง เมื่อฟันกรามแท้ขึ้นสู่
ระนาบบดเคี้ยวแล้วต้องท�ำการอุดฟันบูรณะใหม่(2,9,17)
ในผู้ป่วยเด็กรายนี้การเคลื่อนฟันกรามแท้ล่างซ้ายซี่ที่
หนึ่งถอยหลังด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นไม่สามารถ
ท�ำได้เนื่องจากผิวฟันด้านแก้มไม่เพียงพอให้ติดเครื่องมือ(23)
และจะมีความยุ่งยากซับซ้อนของเครื่องมือที่ติดบนฟันกราม
น�้ำนมซี่ที่สองที่ใส่ครอบฟันโลหะไร้สนิมไว้ อีกทั้งเครื่องมือ
จัดฟันชนิดติดแน่นท�ำความสะอาดซอกฟันได้ยากในผูป้ ว่ ยเด็ก
ข้อควรระวังเรื่องลวดกดเหงือกและหลังจากฟันกรามแท้
เคลือ่ นถอยหลังแล้วจะท�ำให้สนั ริมฟันด้านไกลกลางถูกเหงือก
หุ้มมากขึ้น มีภาวะเหงือกอักเสบบวมขึ้น ท�ำความสะอาด
ยากขึ้น เป็นปัจจัยท�ำให้เกิดความไม่สบายในช่องปากแก่
ผูป้ ว่ ยเด็กส่งผลต่อความร่วมมือในการรักษาและการท�ำความ
สะอาดช่องปาก

สรุป

การรักษาฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งขึ้นผิดที่ในผู้ป่วยเด็กที่มี
ฟันชุดผสมระยะต้นเป็นการแก้ ไขการสบฟันผิดปกติในระยะ
เริม่ แรกทีจ่ ำ� เป็นเร่งด่วน เครือ่ งมือฮอลเทอแมนเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ใช้ ในการเคลื่อนฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งถอยหลังให้กลับ
สู่ต�ำแหน่งปกติและมีการสบกับฟันกรามแท้บนได้ เครื่องมือ
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ท�ำได้ง่าย ใช้เวลาในการรักษาไม่นาน ไม่อาศัยความร่วมมือ
ของผู้ป่วยเด็ก และมีความส�ำเร็จสูง
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