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บทคัดยอ 
ฟนหมุน ลักษณะคือการที่ฟนบิดหรือหมุนออกจากแนวแกนฟนเดิมในแนวลิ้นใกลกลางหรือไกลกลาง 

สาเหตุของการเกิดฟนหมุนขึ้นอยูกับหลายปจจัยและการรักษาฟนหมุนขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการหมุน
ของฟน ฟนหมุนที่ไดรับการรักษาแลว มีโอกาสที่จะคืนกลับสูตําแหนงเดิมไดงาย ดังนั้นการคงสภาพฟนภายหลัง
การรักษาอยางถูกวิธีเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมากทางทันตกรรมจัดฟน 
 
คําสําคัญ : ฟนหมุน, การรักษาทางทันตกรรมจัดฟน, การคงสภาพฟน 
 
Abstract 

Tooth rotation, is defined as mesiolingual or distolingual intraalveolar 
displacement of the tooth around its longitudinal axis. Tooth rotation has multifactor
causes and the treatment in each case is depend on severity of rotation. After treatment,
rotated tooth has high rate of relapse, the maintenance phase with proper technique is
also an important treatment phase for orthodontic therapy.
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ฟนหมุน (Tooth rotation) คือฟนที่มีการบิดหมุนในทิศทาง mesiolingual หรือ distolingual โดย
บิดหมุนรอบแนวแกนฟน (longitudinal axis)1 อัตราการเกิดฟนหมุนพบประมาณ 2.1-5.1% ของจํานวน
ประชากร2 

 

สาเหตุของฟนหมุนน้ันสามารถเกิดไดจากหลายปจจัย2 ดังนี้ 
1. ปากแหวงและเพดานโหว 
2. การไดรับอุบัติเหตุ (trauma) บริเวณ premaxilla ทําใหมีการเคลื่อนของหนอฟน  
3. การเกิดพยาธิสภาพ ท่ีเกิดบริเวณขางเคียงแลวสงผลตอการขึ้นของฟน เชน cyst, tumor ซึ่ง

นอกจากจะทําใหฟนขึ้นผิดจากแนวท่ีควรเปนแลว ยังอาจจะทําใหรากฟนผิดรูป (dilacerations) รากละลาย 
(root resorption) หรือพยาธิสภาพขวางการข้ึนของฟนซี่นั้นๆ 

4. ฟนน้ํานมหลุดชาการกําหนด ทําใหฟนแทไมสามารถข้ึนมาตรงตามตําแหนงที่ควรจะเปน  
5. ลําดับการขึ้นของฟนที่ผิดจากปกติ หรือฟนแทขึ้นชาการปกติ ทําใหชองวางนอยลง สงผลใหฟนที่ขึ้น

ลําดับสุดทายมักจะข้ึนนอกแนวการเรียงตัวปกติและฟนหมุนได  
6. ฟนเกิน (supernumerary tooth) มักพบที่ขากรรไกรบนบนระหวางฟนตัดซี่ที่ 1 เรียกวา Mesiodens 

ซึ่งการขึ้นของฟนเกินนี้อาจทําใหฟนตัดซี่ที่ 1 ที่ขึ้นมาภายหลังเกิดการบิดหมุนผิดจากตําแหนงที่ควรจะเปน 
7. การไดรับแรงที่ไมสมดุล แรงจากริมฝปาก, ลิ้น, หรือนิสัยที่เก่ียวของกับชองปากที่ผิดปกติ 
8. ขากรรไกรไมมีที่เพียงพอสําหรับการขึ้นของฟน 
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การรักษาฟนหมุนควรใชแรงที่เหมาะสมเพื่อปองกันอันตราบท่ีจะเกิดขึ้นกับฟนและเนื้อเยื่อรอบปราก
ฟน โดยขนาดของแรงท่ีแนะนํานั้นประมาณ 35-60 กรัม1 ซึ่งสามารถใชแรงได 2 ลักษณะ คือ 

1. ใชแรงเดียวในการเคลื่อนฟนซึ่งจะทําใหเกิดการเคลื่อนฟนแบบ rotate รวมกับ translate หรือ 
couple force  

2. ใชแรงสองแรงท่ีมีขนาดเทากัน ใหแรงนั้นกระทําทิศทางตรงขามกัน ซึ่งจะทําใหเกิดการเคลื่อนฟน
แบบ rotate เพียงอยางเดียว 
 

 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการแกไขฟนหมุน5 มีดังตอไปนี้ 

1. Removable Appliance 

ตัวอยางเชน การใช labial bow รวมกับ Z- spring หรือ double cantilever spring1 ใชในกรณีที่
ฟนหมุนนั้นหมุนผิดจากแนวสวนโคงฟนไมมาก 

2. Semifixed Appliance  
ตัวอยางเชน การใช Whip Appliance แกไขฟนเข้ียวหมุน3 

 
3. Fixed Appliance4,5 เชน 

1) NiTi archwire ใสเขาไปใน bracket slot ของฟนที่เราตองการแกไขฟนหมุน โดยอาศัย
คุณสมบัติ superelastic ของลวด NiTi ซึ่งจะคืนรูปหลังจากไดรับแรงกระทํา  

2) Rotating wedge ซึ่งทําหนาที่เปน fulcrum ระหวางลวดกับ bracket  
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3) Rotating spring ใน bracket ท่ีมี vertical slot ซึ่งมีใชเปนปกติในเครื่องมือ Begg 
technique  

 

 
4) Palatal/Lingual attachments รวมกับ elastic chain ใช couple force ในการเคลื่อนฟน 

 
5) Ligature rotation tie มัดเขากับ Palatal/Lingual attachments แลวผาดผาน 

interproximal เพื่อไปยึดกับ arch wire โดยอาศัย couple force ในการเคลื่อนฟน 

 
6) Wire bending โดยการดัดลวดและ loop เพื่อนํามาใชแกไขฟนบิดหมุนและเปนการลด

ผลกระทบตอฟนขางเคียง รูปรางของลวดและ loop จะข้ึนอยูกับตําแหนงที่ตองการใหฟนเคลื่อน 
7) Overlay technique เปนการนําลวดที่มีขนาดเล็กและมี flexibility สูงเพียงพอที่จะ

สามารถ ใสเขาไปในbracket ของฟนที่ตองการบิดหมุนได โดยจะใสซอนกับ main arch โดยจะไมใส main 
arch ในฟนที่บิด เหมาะสําหรับฟนที่มีการบิดหมุนขอนขางมาก 

 
8) Toe-in หรือ Toe-out bend ในการแกไขฟนกรามบิดหมุน 
9) Transpalatal arch (TPA) ใชลวด stainless steel ขนาด 0.8-0.9 mm. moment ท่ีได

จะข้ึนอยูกับการ design และการ activate เครื่องมือ 
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 ฟนที่ไดรับการแกไขฟนหมุนแลวนั้น พบวาการ relapse จะเกิดขึ้นหลังจากถอดเครื่องมือภายใน 5 
ชั่วโมง การแกไขฟนหมุนนั้นมีการ relapse ไดงายที่สุด เนื่องจาก supracrestal fiber จะตองใชเวลาในการ 
remodel หลังจากถอดเครื่องมือ ใชเวลาถึงเกือบ 1 ป โดยที่นานกวา fiber อื่นๆ ที่ใชเวลาประมาณ 6 เดือน6 
ดังนั้นการคงสภาพของฟนหมุนที่ไดรับการแกไขแลวมีความสําคัญอยาง วิธีในการคงสภาพฟนหมุนที่ไดรับการ
แกไขแลวสามารถทําไดโดย 

1. Overcorrection คือการรักษาหรือเคลื่อนฟนใหมากกวาที่ตองการเพื่อชดเชยการ relapse เชนการ
ใสลวดหรือยังคงใส elastic หลังจากแกไขฟนหมุนแลว7 

2. Retention period นานกวาปกติ เชน การใช fixed retainer ภายหลังจัดฟนเสร็จ หรือการใส 
retainer ใหนานกวาปกติ7  

3. Circumferential supracrestal fiberotomy (CSF)6,7 การรักษาฟนที่หมุนพบวาภายหลังภายหลัง
การรักษา supracrestal fiber เปน fiber สําคัญในการดึงรั้งใหฟนหมุนกลับไปสูแนวเดิม ดังนั้นจึงมีการแนะนํา
ใหทํา Circumferential supracrestal fiberotomy ซึ่งเปนการตัดการยึดเกาะ supracrestal fiber กับ 
cementum และทําใหเกิดการ reorganize fiber ใหม วิธีนี้สามารถลดอัตราการ relapse ไดถึง 30% 8  

นอกจากประเมินการรักษาและเลือกวิธีในการรักษาฟนที่บิดหมุนใหเขาสูแนวสวนโคงฟนแลวนั้น ส่ิงที่
สําคัญอีกสวนหนึ่งนั้นคือการคงสภาพหลังการรักษาเพื่อปองกันการคืนกลับของฟนที่บิดหมุน 
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