


BFC Dental ศูนย์บริการทันตกรรมแบบครบวงจร 
ที่ให้บริการให้เรื่อง ทันตกรรมทั่วไป (ขูดหินปูน, อุดฟัน), 
ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม 
( วีเนียร์, ฟอกสีฟัน ), ทันตกรรมรากเทียม, 
ทันตกรรมใส่ฟัน, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด, รักษารากฟัน 
และทันตกรรมสำาหรับเด็ก ทั้งนี้ BFC Dental สามารถให้
บริการได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยทีมทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านการอบรม
พิเศษเฉพาะด้าน มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
การให้บริการด้านทันตกรรม ไม่เพียงแต่ในด้านเทคนิค
การรักษาเท่านั้น แต่ BFC Dental ยังให้ความสำาคัญใน
ด้านการบริการที่ทันสมัยแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ให้ความ
สะดวกรวดเร็ว และมีมาตรฐานสากลสามารถเชื่อมั่นได้ว่า
มีความปลอดภัยในทุกบริการของเรา
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BFC Dental
ทำ�อะไรบ้�ง?



มั่นใจในบริการจาก BFC Dental ด้วยมาตรฐานระดับสากล
เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดสำาหรับคนไข้และผู้เข้ารับบริการ
จาก BFC Dental นอกจากทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
แล้ว ทีมงานภายใน BFC Dental ก็เป็นหนึ่งในการบริการ
ที่ต้องใส่ใจเช่นกัน โดยผ่านการอบรมในด้านงานบริการและ
ความรู้เพื่อการให้ข้อมูลพร้อมแนะนำาให้กับคนไข้ในเบื้องต้น
ได้ถูกต้อง ซึ่งการันตีคุณภาพงานและความเชี่ยวชาญของ
ทันตแพทย์และทีมงานได้จากรางวัลที่รับรองในหลายๆ ด้าน 
เช่น ISO, DentalDeparture, whatclinic หรือการจัดอันดับ
ของเว็บไซต์ชื่อดัง gcr.org

BFC Dental ให้ความสำาคัญในเรื่องเวลา
กับคนไข้เป็นเรื่องที่สำาคัญในการ
เข้ารับบริการในด้านทันตกรรม 
การบริการเพื่ออำานวยความสะดวก
ในการเข้ารับการรักษาในเวลาท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้ทุกการรักษาของคนไข้ไม่ต้อง
เป็นกังวลและรู้สึกว่าการเข้ารับบริการ
กับ BFC Dental เป็นเรื่องที่เสียเวลา 
เพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการบริการ
ด้วยก็นับได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ ทั้งนี้รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใน
ด้านการแพทย์สำาหรับทุกการรักษาด้วย
เช่นกัน

ท่ามกลางเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีกับเรื่อง
ทันตกรรมก็ถูกคิดค้นขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่าง
มากมาย ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความแม่นยำาในด้าน
เทคนิคในการรักษา เช่น เครื่อง Intra-Oral Scanner ในรูปแบบ 
3D สามารถคำานวณระยะเวลาการรักษาอย่างแม่นยำา
ของนวัตกรรมการจัดฟันใส ClearSmile ที่แสดงผลในรูปแบบ 
Animation สามารถเห็นผลลัพธ์ในการจัดฟันเพื่อประกอบ
การตัดสินใจได้ทันที ทั้งนี้ ในการรักษาในรูปแบบอื่นๆ ก็ยังมี
เครื่องมืออื่นๆ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำานวยความสะดวก
ในการรักษาแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยม�ตรฐ�นระดับส�กล

มั่นใจในบริก�รจ�ก
BFC Dental

BFC Dental
เห็นอะไรเป็นสำ�คัญ?

BFC Dental
กับเทคโนโลยีล้ำ�สมัย
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เมื่อต้องสูญเสียฟันแท้ไป อาจส่งผลให้หมด
ความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำาวัน และการ
ใส่ฟันปลอมนั้นอาจไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งาน
ที่แท้จริงได้ เพราะอาจเกิดปัญหาฟันปลอม
ไม่พอดี ขยับ เคลื่อนระหว่างพูดหรือรับประทาน
อาหาร การรักษาโดยทันตกรรมรากเทียมจึง
เป็นการแก้ปัญหาด้วยเทคนิคการทำารากเทียม
หรืออาจจะเรียกว่า all on 4 ไปจนถึง all on 6 
ขึ้นอยู่กับจำานวนรากฟันเทียมที่ใช้ ซึ่งด้วยเทคโนโลยี
ทางทันตกรรมได้พัฒนาการคิดค้นรากฟันเทียม 
ซึ่งทำาจากโลหะ Titanium ที่มีความปลอดภัย
และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สามารถทำาให้ฟัน
ของคุณเสมือนฟันธรรมชาติ ใช้งานได้จริงดั่งฟันแท้ 
และแก้ปัญหาการบดเคี้ยวได้ดี เพิ่มความมั่นใจ
ในขณะสนทนาร่วมกับผู้อื่นแบบไม่ติดขัด

การรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟัน 
เพื่อให้ฟันมีการเคลื่อนตัวไปยังตำาแหน่งที่ถูกต้อง
ด้วยอุปกรณ์การจัดฟันหลากหลายรูปแบบ 
ขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทว่าต้องการจัดฟัน
ในรูปแบบใด ทั้งนี้ ประเภทของการจัดฟันต้องอยู่
ในความดูแลของทันตแพทย์ด้วยว่าคนไข้เหมาะสม
กับการจัดฟันประเภทนั้นๆ หรือไม่ โดยรูปแบบ
การจัดฟันก็ได้มีวิวัฒนาการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ 
เริ่มต้นจากการ จัดฟันโลหะหรือการใส่เหล็กจัดฟัน
ที่วัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมกัน การจัดฟันแบบ Damon 
คือการจัดฟันแบบไม่มีการมัดยาง มาจนถึง
การจัดฟันแบบใส หรือที่เรียกว่า Clear Aligner 
โดยใช้วัสดุพิเศษที่สามารถทำาให้ฟันเคลื่อนที่ได้
และมีความใส เมื่อใส่อุปกรณ์จัดฟัน คนรอบข้าง
แทบมองไม่เห็นว่ากำาลังใส่อุปกรณ์จัดฟันอยู่

มีบริการอะไรบ้าง?
BFC Dental
ทันตกรรมร�กเทียม

ทันตกรรมจัดฟัน
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หรือการทำา วีเนียร์ เป็นการนำาแผ่นวัสดุ
มาปรับแต่งฟันให้มีความสวยงามมากขึ้น 
สำาหรับผู้ที่ต้องการเสริมความมั่นใจให้กับ
รอยยิ้ม โดยมีการแก้ปัญหาในเรื่องสีของ
ฟันที่ไม่มีความสม่ำาเสมอกันจากคราบ
อาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ หรือสามารถ
ตกแต่งให้ฟันมีความเท่ากันและดูเรียงตัว
สวย รวมถึงการเติมช่องว่างระหว่างฟัน
สำาหรับผู้ที่มีฟันห่าง ก็สามารถเติมให้ฟัน
ดูชิดกันได้ ซึ่งการทำาวีเนียร์สามารถเลือก
ทำาได้โดยมีวัสดุสองประเภทด้วยกันคือ 
คอมโพสิตและพอร์ซเลน 

คือการซ่อมแซมและรักษารากฟันที่เสีย
หายไป หรือมีการติดเชื้ออย่างรุนแรง โดย
การรักษารากฟันจำาเป็นต้องใช้ทันตแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากกับการใช้
เครื่องมือ เนื่องจากการทำางานในการ
รักษารากฟันจะมีขนาดเล็ก

สุขภาพช่องปากและฟันสำาหรับเด็ก
ก็เป็นเร่ืองท่ีละเลยไม่ได้สำาหรับพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ควรให้การดูแลตั้งแต่
เด็กเริ่มมีฟันซี่แรกขึ้น เนื่องจากเด็ก
มีความเสี่ยงต่อการมีฟันผุสูงจากการ
ดื่มนมแม่หรือนมขวดที่มีส่วนผสม
ของน้ำาตาลสูง หากไม่ได้ทำาความสะอาด
ที่ดีและถูกต้องจะทำาให้เด็กมีฟันผุได้ 
การพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน 
เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและเป็นการ
ป้องกันฟันผุได้อย่างทันท่วงทีก่อนเกิด
อาการเจ็บปวด และผู้ปกครองยังได้
คำาแนะนำาที่ถูกต้องจากทันตแพทย์ให้
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
ในเรื่องการรักษาความสะอาดอีกด้วย

ทันตกรรมเพื่อคว�มง�ม 

รักษ�ร�กฟัน

ทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
เป็นการรักษาที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสีฟัน
ที่ไม่เป็นธรรมชาติหรือเกิดคราบที่ไม่พึงประสงค์ 
โดยการฟอกสีฟันที่จะทำาให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด สามารถทำาการฟอกสีฟันได้โดย
ทันตแพทย์ที่ชำานาญในการฟอกสีฟัน และใช้สาร
ฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นกว่าสารที่ซื้อ
ตามร้านค้า หรือจะเป็นการฟอกสีฟัน
ด้วยเลเซอร์ เป็นการฟอกสีฟันที่มีขั้นตอนที่
ไม่ยุ่งยาก ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย Philips Zoom 
Whitening ที่มีอุปกรณ์คือน้ำายาฟอกสีฟัน
และเครื่องฉายแสงสีฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การรับรองด้วยมาตรฐานสากลที่สามารถมั่นใจ
ได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อ
ภายในช่องปาก

ก�รฟอกสีฟัน
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Dental
BFC
อัตร�ค่�บริก�ร

Implant + All Ceramic Crown 
รากเทียม + ครอบฟัน เซรามิค

Fixed metal braces 
(จัดฟันแบบโลหะ)

In-office bleaching Zoom USA
(ฟอกสีฟันที่คลินิกโดย Zoom 
USA)

Composite veneer

All-on-4: Fix hybrid denture: 
Suitable for lower jaw
(สำาหรับขากรรไกรล่าง)

All ceramic crown: Zirconia, 
Emax (ครอบฟันเซรามิค)

Damon braces 
(จัดฟันแบบดามอน)

Home bleaching / 3 Syringes

Porcelain / Emax lithium 
disilicate

All-on-5, 6: Fix hybrid denture: 
Suitable for upper jaw
(สำาหรับขากรรไกรบน)

Dental post and core 
(เดือยรองรับครอบฟัน)

ClearSmile (จัดฟันใส)

4 Narrow mini-implant with 
denture from Zest company, 
USA: Suitable for lower jaw
(สำาหรับขากรรไกรล่าง)

Full acrylic denture 
(ฟันปลอมอะคริลิกทั้งปาก)

Invisalign (จัดฟันใส)

6 Narrow mini-implant with 
denture from Zest company, 
USA: Suitable for upper jaw
(สำาหรับขากรรไกรบน)

Partial metal denture 
(ฟันปลอมโลหะบางส่วน)

Fastbraces (จัดฟันเร็ว)

Partial acrylic denture 
(ฟันปลอมอะคริลิกบางส่วน)

Retainer (รีเทนเนอร์)

Partial flexible denture
(ฟันปลอมยืดหยุ่นบางส่วน)

50,000 บาท / ซี่

30,000 - 
50,000 บาท

8,900 บาท / ครั้ง

4,500 บาท / ซี่

250,000 บาท

15,000 - 
17,000 บาท

60,000 - 
90,000 บาท

5,900 บาท

12,000 บาท / ซี่

300,000 -
400,000 บาท 

5,000 -
7,000 บาท / ซี่

55,000 -
95,000 บาท

125,000 บาท 

20,000 -
30,000 บาท 
/ ขากรรไกร

70,000 -
160,000 บาท

175,000 – 
200,000 บาท 

8,000 – 
12,000 บาท / ชิ้น
500 บาท / ซี่

55,000 – 
100,000 บาท

3,000 – 
7,000 บาท / ชิ้น
500 บาท / ซี่

2,000 บาท 
/ ขากรรไกร

8,000 – 
12,000 บาท / ชิ้น
500 บาท / ซี่

ทันตกรรมรากเทียม

Porcelain fused to metal crown: 
Gold alloy contents varies from 
0-87% (ครอบฟัน PFM)

9,000 - 
17,000 บาท / ซี่

ครอบฟัน, สะพานฟัน, ฟันปลอม

ทันตกรรมจัดฟัน

ฟอกสีฟัน โดย Zoom USA

ทันตกรรมเพื่อความงาม
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Front tooth (ฟันหน้า) 

Premolar tooth (ฟันกรามน้อย)

Molar tooth (ฟันกราม)

Preventive resin restoration 
(อุด + เคลือบร่องฟัน)

Extraction (ถอนฟันน้ำานม)

Retainer: upper-lower 
(รีเทนเนอร์บน – ล่าง)

Space maintainer (เครื่องมือกัน
ฟันล้ม)

Clear retainer: upper-lower 
(รีเทนเนอร์ใส บน – ล่าง)

Clear retainer (รีเทนเนอร์ใส)

Active plate (เครื่องมือจัดฟันเด็ก 
ชนิดถอดได้)

4,500 -
7,000 บาท / ซี่

6,000 -
11,000 บาท / ซี่

9,000 -
14,500 บาท / ซี่

400 – 
500 บาท / ซี่

400 – 
800 บาท / ซี่

4,000 บาท

2,000 – 
3,500 บาท / ซี่

5,000 บาท

2,500 บาท 
/ ขากรรไกร

4,500 - 
8,000 บาท / ซี่

Pulpotomy
(รักษารากฟัน ส่วนตัวฟัน)

Pulpectomy (รักษารากฟัน 
ส่วนตัวฟัน + รากฟัน)

Stainless steel crown
/ Composite strip crown 
(ครอบฟันโลหะ / 
ครอบฟันสีเหมือนฟัน)

Fluoride Application
(เคลือบฟลูออไรด์)

1,000 - 
1,500 บาท / ซี่

1,500 - 
2,000 บาท / ซี่

1,500 -
2,000 บาท / ซี่

500 บาท

ทันตกรรมสำาหรับเด็ก

Regular teeth cleaning 
(ขูดหินปูน)

Teeth cleaning with AIRFLOW 
system + Ultrasonic cleaning 
(ขูดหินปูนด้วยระบบ AIR FLOW 
และ Ultrasonic)

Normal tooth extraction 
(ถอนฟัน)

Complicated tooth extraction 
(ถอนฟันแบบยาก / มีการกรอตัด
แบ่งฟัน)

Surgical removal of wisdom / 
Inpacted tooth (ผ่าฟันคุด)

Tooth colored filling
(อุดฟันสีเหมือนฟัน)

Gum treatment / Root planning 
by gum dentist (เกลารากฟันโดย
ทันตแพทย์เฉพาะทาง)

Night guard 
(เครื่องมือนอนกัดฟัน) 
: Soft night guard

Night guard 
(เครื่องมือนอนกัดฟัน) 
: Hard night guard

X-ray: Periapical film

X-ray: Lat cephalogram

X-ray: Bite wing film

X-ray: Panoramic film

X-ray: Occlusal film

X-ray: CT Scan

900 - 
1,500 บาท / ครั้ง

1,400 -
2,000 บาท / ครั้ง

700 - 
1,000 บาท / ซี่

1,000 – 
2,000 บาท / ซี่

2,000 – 
6,000 บาท / ซี่

800 – 
1,000 บาท / ด้าน

1,500 – 
2,000 บาท

5,000 บาท / ชิ้น

10,000 บาท / ชิ้น

150 บาท

500 บาท

150 บาท

500 บาท

400 บาท

4,000 บาท

ทันตกรรมทั่วไป

รักษารากฟัน
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คุณ Cecila Pang เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์โดยมีพี่ชาย
เป็นผู้แนะนำามา เพื่อเข้ารับการรักษาในเคส Narrow implant 

+ Overdenture เนื่องจากคลินิกในประเทศสิงคโปร์ไม่สามารถทำาการ
รักษาให้ได้ เนื่องจากกระดูกของขากรรไกรของคนไข้ไม่พอ BFC Dental 

จึงแนะนำาคนไข้ให้ทำาการรักษาในรูปแบบทำาฟันปลอมแบบติดแน่น 
หลังจากเข้ารับการรักษา ฟันของคุณ Cecila ก็สามารถ

กลับมาใช้งานได้ปกติ ทั้งการรับประทานอาหารหรือการพูดคุย
ก็ทำาให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

คุณอมราวดีเข้ารับการรักษาทำาฟันปลอมแบบยึดติดแน่นแบบโลหะ 
เนื่องจากสูญเสียฟันแท้ และอยากมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น 
มีรอยยิ้มที่ดีและมีความสุขในการรับประทานอาหารมากขึ้น อีกทั้งยัง

ดูแลรักษาความสะอาดได้เหมือนฟันธรรมชาติ คุณอมราวดี ยังได้บอก
ถึงความประทับใจในการเข้ารับบริการกับ BFC Dental อย่างอบอุ่น 

ได้รับการดูแลจากทีมงานเป็นอย่างดีและมีความเป็นมืออาชีพอย่างมาก

จากบริการด้านต่างๆ ที่พร้อมให้บริการคนไข้เสมอ BFC 
Dental จึงคำานึงในเรื่องการให้บริการแบบมืออาชีพเพื่อ
ความพึงพอใจของคนไข้และมอบผลลัพธ์การรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ BFC Dental จึงมีเคสการรักษาและความคิด
เห็นจากคนไข้ที่ได้รับประสบการณ์ดีๆ จาก BFC Dental

คนไข้เข้าปรึกษากับ
ทันตแพทย์พร้อมได้
รับคำาแนะนำาถึงแนวทาง
การรักษา

ทันตแพทย์ตรวจสอบ
ความพร้อมของกระดูก
และเหงือก

ฝังตัว Implant (กรณี
เฉพาะใส่รากเทียมเพื่อ
ไปยึดกับฟันปลอม)

ใส่ฟันปลอม

คุณ Cecila Pang 
จ�กประเทศสิงคโปร์

“

“

“

“
คุณ อมราวดี

คว�มคิดเห็นจ�กคนไข้

ขั้นตอนก�รรักษ�ของทั้ง 2 เคส 
ก็จะมีลักษณะไม่แตกต่�งกันม�กนัก คือ

หลังจ�กเข้�รับบริก�รกับ

BFC Dental
1

2



การบริการจาก BFC Dental ที่สามารถให้บริการในด้านทันตกรรมแบบครบวงจร 
ด้วยความพร้อมทุกกระบวนการการรักษาในทุกขั้นตอนและพร้อมให้บริการ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่คนไข้เริ่มเข้าทำาการปรึกษากับทีมงานจน

เข้ารับการรักษากับทันตแพทย์ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดกับคนไข้ ให้คนไข้มีรอยยิ้มที่มั่นใจได้มากกว่าเดิม BFC Dental ยังพร้อมด้วย

นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาทั้งหมด
ผ่านการรับรองมาตรฐานที่คุณสามารถไว้วางใจได้แน่นอน 

ด้วยทีมทันตแพทย์ที่มากด้วยคุณภาพและประสบการณ์ การให้บริการ
จากทีมงานทุกคน ที่ใส่ใจในเรื่องเวลาในการเข้ารับบริการ และทุกบรรยากาศ

ที่เกิดขึ้นภายในคลินิก เพื่อให้ทุกการรักษาที่เกิดขึ้นที่ BFC Dental เป็นไปด้วย
ความรู้สึกที่อบอุ่น เป็นกันเอง และไม่รู้สึกเสียเวลาหรือต้องตั้งคำาถาม

เมื่อต้องเดินทางมา เพื่อเข้ารับการรักษากับ BFC Dental 
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สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลการรักษาหรือนัดหมาย ได้ที่

BFC Dental ส�ข�บ�งน� BFC Dental ส�ข�ศรีนครินทร์

ที่อยู่: เลขที่ 347 ถนนบางนา - ตราด กม. 2 (ขาออก)
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
(เลย Berkeley International School ไป 800 เมตร)
เบอร์โทรศัพท์: 02-396-1073 
International patient services: +66955513107
E-mail: contact@bfcdental.com
Website: www.bfcdental.com

ที่อยู่: 5/63 อาคารศูนย์ทันตกรรมบ้านฟันสวย 
ซอยสุภาพงษ์ 11 ซอยศรีนครินทร์ 42
แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์: 02-748-3180 
International patient services: +66955513107
E-mail: contact@bfcdental.com
Website: www.bfcdental.com

“

“


