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ป�จจ�บันหลายๆ คนเร��มรู�จัก
นวัตกรรมหร�อว�ธีการรักษาเพ�่อแก�ป�ญหา

การเร�ยงตัวของฟ�นให�สวยงามมากข�้น หร�อ
แก�ป�ญหาด�านบดเคี้ยวให�มีประสิทธิภาพ

ด�วยการ “จัดฟ�นใส” มากข�้น

เจาะลึก วัสดุของอ�ปกรณ�จัดฟ�นใส แต�ละยี่ห�อ ต�างกันไหม?

?



ซึ่งเป�นว�ธีการรักษาที่สามารถตอบโจทย�ให�กับ
ผู�ที่ต�องการมีฟ�นที่เร�ยงตัวสวย แต�ไม�ต�องการให�
เห็นอ�ปกรณ�จัดฟ�นที่ติดผิวฟ�น ซึ่งทำให�หมดความ
มั่นใจในการใช�ชีว�ตประจำวัน เนื่องจากเหตุผล
มากมาย เช�น อายุมากข�้น ทำให�ไม�มั่นใจหากต�อง
ใช�อ�ปกรณ�จัดฟ�นแบบติดผิวฟ�น หร�อที่เร�ยกว�า
เหล็กจัดฟ�น  หร�ออาชีพที่มีลักษณะของงานที่ต�อง
ให�ความสำคัญกับการใช�บุคลิกภาพเป�นหลัก

เพราะฉะนั้นเนื้อหาในเล�มนี้ BFC Dental
จะมาเจาะลึกและให�ข�อมูลเกี่ยวกับ วัสดุของอ�ปกรณ�
จัดฟ�นใสกันว�ามีที่มาที่ไปอย�างไร
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 อย�างที่ทราบกันอยู�แล�วว�ารูปร�าง และ
ลักษณะของอ�ปกรณ�จัดฟ�นใส มีความโปร�งแสง
และมีความใส ซึ่งจะตอบโจทย�กับผู�ที่ต�องการ
จัดฟ�น แต�ไม�ต�องการให�เห็นอ�ปกรณ�จัดฟ�นบน
ผิวฟ�นของตนเอง

ซึ่งต�องทำความเข�าใจเบื้องต�นก�อนว�า อ�ปกรณ�จัดฟ�นใสในป�จจ�บันมีหลากหลายยี่ห�อมาก และคำถาม
ต�อมาก็คือ แต�ละยี่ห�อใช�วัสดุต�างกันไหม? คำตอบคือ แต�ละแบรนด�จะมีการใช�อ�ปกรณ�จัดฟ�นใสโดยใช�
วัสดุพลาสติกใส และมีความโปร�งแสง สามารถยืดหยุ�นให�รองรับต�อการสวมใส� ซึ่งหนึ่งในแบรนด�จัดฟ�นใส
ที่ BFC Dental เลือกใช�คือ จัดฟ�นใส Käse Aligner โดยวัสดุที่ใช�ผลิตชิ�นงานจัดฟ�นใสคือ พลาสติก 
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ESSIX โดยเป�นวัสดุพลาสติกใสพ�เศษ โดยวัสดุนี้
ได�รับมาตรฐานสากล และการยอมรับจากวงการ
ทันตกรรม ให�ความรู�สึกเหมือนไม�ได�ใส�ตัวอ�ปกรณ�
เพราะมีคุณสมบัติยืดหยุ�นและนุ�มนวลต�อช�องปาก
ขณะใส�อ�ปกรณ�แต�ในขณะเดียวกันก็ไม�ได�ลด
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของฟ�นซึ่งคนไข�ไม�ต�อง
เป�นกังวลต�อระยะเวลาในการจัดฟ�นเลยเพราะระยะ
เวลาจะเป�นไปตามแผนการรักษาที่ทันตแพทย�ได�
คาดการณ�ไว�ตั้งแต�ก�อนเร��มการรักษาโดยวัสดุที่จะ
นำมาผลิตตัวอ�ปกรณ�จัดฟ�นใส จะมีความหนา 3
ระดับ คือ Soft, Medium และ Hard เพ�่อช�วยให�
การปรับตัวที่ง�ายข�้นเมื่อต�องเปลี่ยนชิ�นงานสเต็ปถัดไป
และช�วยให�การจัดฟ�นได�ผลลัพธ�ที่มีประสิทธิภาพ
มากข�้น 

?



 อีกหนึ่งส�วนประกอบที่สำคัญที่ขาดไม�ได�คือ Attachment: PowerCompose
เป�นส�วนสำคัญที่มากๆ ที่ทำงานร�วมกับอ�ปกรณ�จัดฟ�นใส เพ�่อกำหนดแรงและทิศทางในการ
เคลื่อนที่ของฟ�น โดยปุ�มเคลื่อนฟ�นจะมีสีเดียวกับฟ�น และสำหรับการติดปุ�มบนฟ�นนั้นจะผ�าน
การออกแบบให�มีความเหมาะสมกับฟ�นแต�ละซี่ของคนไข� แต�การติดปุ�มบนฟ�นไม�ได�ติดบนฟ�น
ทุกซี่ โดยข�้นอยู�กับการวางแผนของทันตแพทย�  เพ�่อให�เกิดการเคลื่อนที่ของฟ�นอย�างมี
ประสิทธิภาพ และได�ผลลัพธ�ของการจัดฟ�นใสอย�างสมบูรณ�แบบ

 วัสดุมีความใส โปร�งแสงทนทาน
และในขณะเดียวกันก็สามารถยืดหยุ�นรับ
กับแนวฟ�นได�เป�นอย�างดี
 ให�ความรู�สึกสบายเมื่อสวมใส�
เหมือนไม�ได�ใส�อ�ปกรณ�จัดฟ�นอยู� เนื่องจาก
วัสดุที่ใช�ในการผลิตอ�ปกรณ�มีความ
ยืดหยุ�นเป�นอย�างดี ไม�บีบรัดเหง�อก และ
ไม�รบกวนผิวหน�าขณะใส�อ�ปกรณ� 
 เจ็บน�อยกว�าการจัดฟ�นแบบโลหะ
ซึ่งการทำงานของอ�ปกรณ�มีการให�แรงที่
แตกต�างกัน ด�วยอ�ปกรณ�จัดฟ�นใสจะให�
แรงในการเคลื่อนที่ของฟ�นด�วยแรงผลัก
ต�างจากอ�ปกรณ�จัดฟ�นโลหะ ที่ทำการ
เคลื่อนฟ�นด�วยแรงดึง
 หน�าฟ�นและเหง�อกไม�เกิดความ
เสียหาย เนื่องจากตัวอ�ปกรณ�เป�นมิตร
กับสุขภาพของฟ�นและเหง�อก ไม�เกิดการ
เสียดสีระหว�างผิวหน�าฟ�นกับตัวอ�ปกรณ�

04เจาะลึก วัสดุของอ�ปกรณ�จัดฟ�นใส แต�ละยี่ห�อ ต�างกันไหม?



อ�ปกรณ�จัดฟ�นใส

ป�จจ�บันอ�ปกรณ�จัดฟ�นใสในประเทศไทย มี
 หลากหลายยี่ห�อที่สามารถเป�นตัวเลือกให�กับ
  ผู�ที่ต�องการจัดฟ�นได�ตัดสินใจ ซึ่งมีราคา
    เร��มต�นอยู�ที่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน แต�
     ราคาสำหรับการจัดฟ�นใสนั้น ไม�ได�ข�้นอยู�ที่
      ยี่ห�อเท�านั้น ยังมีป�จจัยอื่นๆ ร�วมด�วย หร�อ
     แม�แต�คนไข�เข�ารับจัดฟ�นใสที่คลินิกหร�อ
    โรงพยาบาลเดียวกันแต�ราคา หร�อค�าใช�จ�าย
  ในการรักษาก็มีราคาไม�เท�ากัน เกิดข�้นเพราะ
  เหตุใดบ�าง…

 ป�ญหาการเร�ยงตัวของฟ�น หร�อป�ญหาอื่นๆ ของสุขภาพช�องปากของแต�ละคนไม�เท�ากัน
 คนไข�บางคนมีป�ญหาสุขภาพช�องปากไม�มาก หร�อมีการเร�ยงตัวของฟ�นที่ไม�ซ�อนเกมาก ก็ส�งผล
ต�อค�าใช�จ�ายในการจัดฟ�นน�อยกว�าคนไข�ที่มีป�ญหาเกี่ยวกับสุขภาพช�องปากและการเร�ยงตัวของ
ฟ�นที่ต�องเข�ารับการรักษาสุขภาพช�องปากหร�อที่เร�ยกกันว�า เคลียร�ช�องปาก ให�พร�อมก�อนเข�ารับ
การจัดฟ�นใส ทั้งนี้ ยังไม�รวมถึงบางกรณีสำหรับคนไข�ที่ได�ใส�อ�ปกรณ�จัดฟ�นใสแล�ว แต�พบป�ญหา
เกี่ยวกับสุขภาพฟ�นหร�อการเคลื่อนที่ของฟ�น ทันตแพทย�ก็จะประเมินถึงป�ญหาที่เกิดข�้นว�าสมควร
หยุดใส�อ�ปกรณ�จัดฟ�นไว�ชั่วคราวเพ�่อรักษาอย�างเร�งด�วนหร�อไม� หร�อสามารถรักษาได�หลังจาก
เข�ารับการจัดฟ�นเสร็จสิ�น
 ว�ธีการรักษาของโรงพยาบาลหร�อคลินิกมีความแตกต�างกัน ไม�ว�าจะเป�นเกี่ยวกับการใช�
เทคโนโลยี เคร�่องมือ ไปจนถึงเทคนิคของทันตแพทย�แต�ละท�านก็จะมีแนวทางและว�ธีการรักษาที่
แตกต�างกัน
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ทำไม แต�ละยี่ห�อ
ราคาต�างกันเพราะอะไร?



ซึ่งยี่ห�อของอ�ปกรณ�จัดฟ�นที่คลินิก
   หร�อโรงพยาบาลเลือกใช�นั้น ก็ไม�
สามารถวัด หร�อการันตีได�ว�าค�าใช�
 จ�ายในการจัดฟ�นของ แต�ละที่นั้นถูก
  หร�อแพง แต�จะต�องมีหนึ่งในป�จจัยที่
กล�าวมาข�างต�นร�วมด�วย ถึงสามารถ
ตอบได�ว�าทำไมราคาในการเข�ารับ
การจัดฟ�นใสของแต�ละคนถึงมีราคา
ต�างกัน

 ระยะเวลาที่เข�ารับการรักษา ข�้นอยู�กับโรงพยาบาลหร�อคลินิกว�ามีอัตราค�าใช�จ�ายว�ามีผล
ต�อระยะเวลาในการจัดฟ�นใสของคนไข�แต�ละคนหร�อไม� เพราะฉะนั้นคนไข�ต�องศึกษารายละเอียดและ
สอบถามกับสถานที่ที่ต�องการเข�ารับการรักษาเพ�่อให�ได�ข�อมูลที่ชัดเจน
 เทคโนโลยี ซอฟต�แวร� ที่ใช�ร�วมในทุกขั้นตอนของการจัดฟ�น ซึ่งแต�ละที่ก็ได�นำเทคโนโลยีและ
ซอฟต�แวร�ที่ทันสมัย เข�ามาใช�เพ�่อลดขั้นตอน และความแม�นยำ ส�งผลให�เกิดผลลัพธ�ในการจัดฟ�น
ที่มีประสิทธิภาพยิ�งข�้น อีกทั้ง แหล�งการผลิตอ�ปกรณ�จัดฟ�นใสก็มีผลเช�นกัน ซึ่งหากมีแหล�งการผลิต
อ�ปกรณ�จัดฟ�นใสนอกประเทศ ก็มีผลทำให�ค�าใช�จ�ายในการจัดฟ�นสูงข�้น เนื่องจากมีต�นทุนการผลิต
สูงนั่นเอง
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”



จัดฟ�นใส

 จากที่ได�กล�าวไปข�างต�น ว�าการ
จัดฟ�นใสเป�นอีกหนึ่งในประเภทของการ
จัดฟ�นที่ได�รับความนิยมเป�นอย�างมาก
ในป�จจ�บัน ยิ�งสำหรับผู�ที่เป�นกังวลเร�่อง
บุคลิกภาพของตัวเองระหว�างการจัดฟ�น
การใช�อ�ปกรณ�จัดฟ�นใสก็เป�นทางเลือก
ที่ตอบโจทย� และสามารถทำให�มั่นใจกับ
บุคลิกภาพของตนเองแม�กำลังจัดฟ�นอยู�
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แต�ไม�แน�ใจว�าจะเหมาะกับเราไหม

 ต�องดูจากอะไร?
อยาก



เลยทำเช็กลิสต�มาให�สำหรับผู�ที่กำลังตัดสินใจและต�องการจัดฟ�นใส
แต�ยังไม�แน�ใจว�าการจัดฟ�นประเภทนี้จะเหมาะกับเราหร�อไม�ซึ่งสิ�งที่คนไข�ควรรู� คือ

     คลินิกหร�อโรงพยาบาล
ที่จะเข�ารับการรักษา รวมถึง
ทันตแพทย�ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด�านการจัดฟ�นใสโดยเฉพาะ
ซึ่งการศึกษาข�อมูลของผู�ที่ให�
บร�การก็เป�นเร�่องที่ให�ความ
สำคัญเป�นอย�างมาก เนื่องจาก
มีหลายกรณีมากมายที่คนไข�
ต�องการย�ายเคสจัดฟ�น
กระทันหัน เพราะไม�พอใจกับ
การให�บร�การของคลินิกหร�อ
โรงพยาบาลเดิมนั่นเอง

     แผนหร�อแนวทาง รวมถึง
กระบวนการในการรักษา ก�อน
เข�ารับการรักษา คนไข�สามารถ
นัดคิวเพ�่อรับคำปร�กษาเกี่ยวกับ
การจัดฟ�นใสได�เบื้องต�น ซึ่งใน
ขั้นตอนถัดไปคือการได�เข�าพบ
ทันตแพทย�และได�รับคำปร�กษา
และคำแนะนำอย�างละเอียด รวม
ถึงตรวจสุขภาพช�องปากและฟ�น
เพ�่อเตร�ยมความพร�อมสำหรับ
การใส�อ�ปกรณ�จัดฟ�น ที่สำคัญ
ในขณะที่เราได�ฟ�งคำปร�กษาและ
คำแนะนำจากทันตแพทย� คนไข�
ต�องสามารถทราบถึงแผนและ
แนวทางในการรักษาทุกขั้นตอน
โดยในข�อนี้เป�นถือว�าเป�นข�อดี
และคลายกังวลให�กับผู�ที่ต�องการ
จัดฟ�นใสได� ว�าการจัดฟ�นใสจะ
ไม�มีระยะเวลาที่ยืดเยื้อ หร�อบาง
เคสก็ส�งผลกระทบไปถึงค�าใช�
จ�ายที่บานปลายด�วย

     ราคาที่สามารถแจ�งได�ตั้ง
แต�ก�อนเร��มการรักษา และมั่นใจ
ได�ว�าค�ารักษาจะไม�บานปลาย
ซึ่งเร�่องนี้ก็เป�นเร�่องที่ผู�ที่ต�อง
การจัดฟ�นเป�นกังวลเช�นกันว�า
จะมีค�าใช�จ�ายอื่นๆ ตามมาอีก
นอกเหนือจากที่แจ�งก�อนเร��มเข�า
รับการรักษาหร�อไม� เพราะฉะนั้น
เร�่องราคาหร�อค�าใช�จ�ายที่แน�นอน
คนไข�ควรทราบจำนวนที่ชัดเจน
ตั้งแต�ก�อนเร��มเข�ารับการจัดฟ�น
จากคลินิกหร�อโรงพยาบาลที่ให�
บร�การ
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BFC Dental



 เมื่อตัดสินใจได�แล�วว�าการจัดฟ�นใสตอบโจทย�การมีฟ�นเร�ยงสวย อีกทั้งเพ�่อสุขภาพช�องปาก
และฟ�นที่ดีในอนาคต BFC Dental จ�งอยากแนะนำอ�ปกรณ�จัดฟ�นใส Käse Aligner ให�คุณสามารถ
มีรอยยิ�มในฝ�นที่สามารถออกแบบได� โดยมีนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว�างการใช�ศาสตร�ของ “Arts”
เพ�่อดีไซน�รอยยิ�มให�เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ และ “Science” โดยการนำเทคโนโลยีทางทันตกรรม
นำเข�าจากอเมร�กา เข�าด�วยกัน ผ�านการออกแบบและการรักษาจากทันตแพทย�ในทุกขั้นตอน และสิ�งที่
คุณจะได�จากการจัดฟ�นใสด�วย Käse Aligner ที่ BFC Dental คือ…
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 รักษาได�ทั้งเคสยาก - ง�าย ไม�มีข�อจำกัด
ว�าการจัดฟ�นใสจะรองรับการรักษาเฉพาะสำหรับ
ผู�ที่เคยผ�านการจัดฟ�นมาก�อน หร�อผู�ที่มีป�ญหา
เร�่องการเร�ยงตัวของฟ�นไม�มากนัก
 วางแผนการรักษา และติดตามผล จาก
ทันตแพทย�ในทุกขั้นตอนตั้งแต�ต�นจนจบ และเสร�ม
ความแม�นยำในการรักษาด�วยเทคโนโลยี รวมถึง
การใช�ซอฟต�แวร�นำเข�าจากอเมร�กา
 ใช�วัสดุ ESSIX หร�อพลาสติกคุณสมบัติ
พ�เศษ ใช�ในการผลิตอ�ปกรณ�จัดฟ�นใส
Käse Aligner ได�มาตรฐานสากล และเป�น
ที่ยอมรับในวงการทันตกรรม ปลอดภัย และไม�เป�น
อันตรายต�อร�างกาย
 Attachment : PowerCompose ปุ�ม
ติดบนฟ�นที่ทำงานร�วมกับชิ�นงานจัดฟ�นใสส�วน
ประกอบสำคัญเพ�่อกำหนดทิศทางให�การเคลื่อนที่
ของฟ�นเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
 เห็นผลลัพธ�ได�รวดเร็ว โดยใช�ระยะเวลา
เร��มต�นเพ�ยง 3 เดือน
 ราคาหลักหมื่นที่สามารถเอื้อมถึงได� แต�
ประสิทธิภาพและผลลัพธ�ในการรักษาเหมือนเดิม
ในราคาเดียว เพ�ยง 69,000 บาท ราคาเดียว ไม�
จำกัดจำนวนชิ�นงาน (สำหรับเคสที่ไม�ถอนฟ�น)
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Attachment : PowerCompose



 ไม�ว�าคลินิกหร�อโรงพยาบาลที่เลือกใช�
อ�ปกรณ�จัดฟ�นในแต�ละยี่ห�อ ซึ่งวัสดุที่ใช�ในการ
ผลิตรวมถึงมีคุณสมบัติแต�ละยี่ห�อมักมีข�อแตก
ต�างกันไม�มากนัก แต�จะแตกต�างด�วยป�จจัยอื่นๆ
ที่ได�กล�าวไว�ในเนื้อหาข�างต�น เพราะฉะนั้นใครที่
กำลังตัดสินใจโดยใช�เกณฑ�ในเร�่องของวัสดุอาจ
จะต�องทำความเข�าใจใหม� เนื่องจากวัสดุที่แต�ละ
คลินิกหร�อโรงพยาบาลเลือกใช� ส�วนใหญ�ต�อง
เป�นวัสดุและอ�ปกรณ�ที่ได�รับมาตรฐานและให�
การยอมรับในด�านทันตกรรมเท�านั้น เพ�่อความ
ปลอดภัยของผู�เข�ารับการจัดฟ�นใส สำหรับผู�ที่
ต�องการจัดฟ�นใสอย�างแรกเลยควรให�ความ
สำคัญกับวัตถุประสงค�หลักของคนไข�เอง และ
ศึกษาเพ�่อหาข�อมูลเกี่ยวกับการจัดฟ�นใสไปจน
ถึงการเข�ารับคำปร�กษากับทันตแพทย�ที่มีแผน
และขั้นตอนการรักษาที่ชัดเจนเพ�่อให�การ
จัดฟ�นใสมีระยะเวลาและแผนการรักษาชัดเจน
รวมถึงค�าใช�จ�ายที่ไม�บานปลาย ซึ่งนั่นจ�งจะ
สามารถตอบได�ว�าการจัดฟ�นของคนไข�ได�
ผลลัพธ�อย�างมีประสิทธิภาพหร�อไม�
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