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 สาเหตุส�วนใหญ�ที่คนไข�เข�าพบทันตแพทย�จัดฟ�น
หลักๆ แล�วคงเป�นในเร�่องของความมั่นใจบุคลิกภาพ ที่
ส�งผลต�อชีว�ตประจำวันหร�อรวมไปถึงอาชีพการทำงาน
ที่ต�องใช�ในเร�่องภาพลักษณ�เป�นสำคัญ เพราะฉะนั้นการ
แก� ไข และดูแลเพ�่อให�มีรอยยิ�มที่มั่นใจข�้นด�วยการจัดฟ�น
จ�งเป�นเร�่องคนไข�ส�วนใหญ�จะนึกถึงกัน

ไม�สวยแบบนี้
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ฟ�นคือ…
ฟ�นแบบไหน?

บางคนอาจไม�ได�มองถึงความสำคัญในส�วนนี้
เท�าไหร� แต�รู�หร�อไม�ลักษณะในการเร�ยงตัวของ
ฟ�นที่มีความผิดปกติก็ส�งผลถึงการบดเคี้ยว
อาหารที่ดีด�วย หากการบดเคี้ยวอาหารไม�มี
ประสิทธิภาพก็จะส�งต�อไปถึงระบบลำไส�ภายใน
ร�างกายนั่นเอง แล�วลักษณะฟ�นแบบไหนที่อยู�ใน
เกณฑ�ต�องเข�ารับการรักษาการจัดฟ�น

ฟ�น ต�องจัดฟ�นแบบไหน
แล�วแต�ละแบบ ต�างกันไหม?

ไม�สวย



?
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คือการเร�ยงตัวของฟ�นที่ไม�มีความเป�นระเบียบ
ที่เกิดจากเนื้อของสันเหง�อกไม�เพ�ยงพอกับเนื้อที่
ของฟ�นที่มีภายในช�องปาก และฟ�นที่เกิดข�้นผิด
ตำแหน�งที่สามารถเกิดข�้นได�ทั้งด�านหน�าและด�าน
หลังแนวเหง�อก ซึ่งความที่ไม�เป�นระเบียบของฟ�น
นี้ ก็ทำให�เป�นแหล�งสะสมของเศษอาหาร จ�งทำให�
ทำความสะอาดได�ยากเป�นบ�อเกิดของแบคทีเร�ย
และกลิ�นปากอีกทั้งยังเสี่ยงให�มีฟ�นผุเพ��มข�้นและ
เป�นโรคเหง�อกอีกด�วย โดยกรณีที่เกิดฟ�นซ�อน
ฟ�นเก นั้นมีทั้งแบบธรรมดาและแบบซับซ�อน ซึ่ง
ในกรณีที่มีฟ�นซ�อนฟ�นเกที่มีความซับซ�อนก็เป�น
ไปได�ว�ามีความผิดปกติของโครงสร�างของกระดูก
ขากรรไกรร�วมด�วย

1.ฟ�นซ�อน / ฟ�นเก

หร�อฟ�นเหยินที่ส�วนใหญ�รู�จักกัน คือฟ�นที่มี
ลักษณะที่อยู�ในระยะที่เหลื่อมกันและยื่นออก
มามากกว�าปกติในแนวดิ�งของฟ�นหน�าซี่บน
และฟ�นตัดซี่กลางล�าง ซึ่งผู�ที่มีฟ�นในลักษณะ
นี้จะมีรูปปากที่อ�ม เพราะไม�สามารถป�ดร�ม
ฝ�ปากได�สนิท และเสี่ยงต�อฟ�นหน�าบิ�นหร�อหัก
จากการกัดอาหารที่แข็งหร�อจากอ�บัติเหตุได�
ง�าย

2.ฟ�นยื่น
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โดยจะมีทั้งฟ�นสบเป�ดและฟ�นสบลึก ฟ�นสบเป�ด
จะมีลักษณะฟ�นตัดบนสบไม�เหลื่อมหร�อสบห�าง
ฟ�นตัดล�างในแนวดิ�ง หร�อหากจะพ�ดให�เข�าใจได�
ง�ายคือ ฟ�นหน�าบนและฟ�นหน�าล�างสบกันไม�สนิท
นั่นเอง สำหรับผู�ที่มีฟ�นสบเป�ดจะมีป�ญหาคือจะ
ทำให�กัดอาหารไม�ขาด ออกเสียงไม�ชัด บางรายที่
เป�นมากจะทำให�เหมือนคนที่อ�าปากตลอดเวลา
เพราะปลายฟ�นหน�าบนและปลายฟ�นหน�าล�างห�าง
ออกจากกัน ส�วนผู�ที่มีฟ�นสบลึก คือฟ�นที่มีลักษณะ
ฟ�นหน�าบนคร�อมป�ดฟ�นหน�าล�างมากเกินไป ทำให�
เมื่อเวลายิ�มจะไม�เห็นฟ�นด�านล�างเลย และเสี่ยงต�อ
การมีป�ญหารากฟ�นด�วย เนื่องจากปลายฟ�นล�าง
สามารถชนโคนฟ�นหน�าด�านบน ซึ่งปล�อยไว�ในระยะ
ยาวก็จะทำให�ฟ�นสึก รวมถึงทำลายเหง�อกและ
รากฟ�น

3.ฟ�นไม�สบกัน

คือผู�ที่มีช�องว�างระหว�างฟ�น ที่สามารถเกิดข�้นได�
กับฟ�นทั้งปาก ที่มีลักษณะด�านข�างของฟ�นแต�ละซี่
ไม�ชิดติดกันกับฟ�นซี่ถัดไป ซึ่งเป�นสาเหตุต�อการ
บดเคี้ยวเป�นอย�างมาก เพราะจะทำให�เคี้ยวอาหาร
ไม�ละเอียด รวมถึงการพ�ดไม�ชัดในบางคำที่เห็นได�
ชัดคือคำที่มี ส อยู�ด�วย และทำให�การพ�ดอาจเกิด
น้ำลายกระเด็น ทำให�เสียบุคลิกและอาจทำให�คน
รอบข�างที่ร�วมสนทนาเกิดการรังเกียจได� นับได�ว�า
เป�นอ�ปสรรคในการใช�ชีว�ตประจำวันมากเลยที
เดียว

4.ฟ�นห�าง
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ป�ญหาของฟ�นแต�ละแบบมีเทคนิคการจัดฟ�นต�างกันไหม
ถ�าต�องจัดฟ�น

 จากที่ได�ทราบกันแล�วว�าลักษณะของฟ�นที่มีป�ญหามีลักษณะอย�างไรบ�างที่เหมาะกับ
การเข�ารับการจัดฟ�นเพ�่อให�สุขภาพฟ�นกลับมาแข็งแรงและมีความมั่นใจเมื่อกลับมายิ�มและ
ใช�ชีว�ตอีกครั้ง แต�คำถามต�อมาคือ ลักษณะฟ�นที่ได�กล�าวมาในตอนแรกนั้นจะมีว�ธีการรักษา
โดยการจัดฟ�นที่แตกต�างกันไหม คำตอบมีดังนี้

ประเภทของการจัดฟ�น เนื่องจากประเภทของการจัดฟ�นแต�ละแบบก็จะมีว�ธีการที่
แตกต�างกันออกไป แบ�งเป�นประเภทของการจัดฟ�นหลักๆ มีดังนี้
 การจัดฟ�นโลหะ (Metal Braces) หร�อการจัดฟ�นแบบมัดยาง โดยมีอ�ปกรณ�
 ยึดติดแน�นหร�อที่รู�จักกันคือเหล็กดัดฟ�นนั่นเอง
  การจัดฟ�นดามอน (Damon Braces) การจัดฟ�นแบบไม�มีการมัดยาง
 การจัดฟ�นใส (Clear Aligner) การจัดฟ�นใส ชนิดแบบถอดได�
อ�ปกรณ�ที่ใช�ในการจัดฟ�น ที่แบ�งออกตามประเภทของการจัดฟ�นได� คือ
 การจัดฟ�นโลหะ จะใช�อ�ปกรณ�ในการจัดฟ�นเพ�่อให�ฟ�นเคลื่อนที่ได�โดยใช�อ�ปกรณ�
  ลวดจัดฟ�น มีทั้งโลหะแบบเหล็กกล�าไร�สนิมและโลหะแบบผสม โดยจะใช�
  ลวดจัดฟ�นนี้ร�อยผ�านเคร�่องมืออีกชนิดอีกที
   แบร็คเก็ต วัสดุที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมแปะไว�หน�าผิวฟ�นเพ�่อให�ลวดจัดฟ�น
  ร�อยผ�านและสามารถร�อยยางเพ�่อดึงให�ฟ�นเคลื่อนที่ได�
   แบนด� หร�อแหวนครอบฟ�น ครอบไว�ที่ฟ�นกรามเพ�่อยึดลวดจัดฟ�นไว�อีก
  ทีหนึ่ง แต�ทั้งนี้บางคนอาจจะไม�ต�องใส�แบนด�ครอบฟ�นตัวนี้ก็ได� ข�้นอยู�กับ
  ดุลพ�นิจของทันตแพทย�
  ยางรัดฟ�น ที่มีสีสันต�างๆ ทำหน�าที่ยึดลวดและโลหะโดยจะร�อยกับ
  แบร็คเก็ตไว�ที่หน�าฟ�นแต�ละซี่ มีส�วนทำให�ฟ�นแต�ละซี่เคลื่อนตัวไปยัง
  ตำแหน�งที่ถูกต�อง
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 การจัดฟ�นแบบ Damon จะใช�อ�ปกรณ�ที่มีลักษณะเป�นโลหะคลิปล็อกบนเคร�่องมือ
 ที่ติดกับฟ�นที่ทำงานกับลวดโดยตรง และไม�ต�องใช�ยางรัดฟ�น โดยมีแบร็คเก็ตเป�น
 บานเป�ด – ป�ด สไลด�จับลวดเพ�่อให�ฟ�นเคลื่อนที่ได�อย�างมีประสิทธิภาพ
 การจัดฟ�นแบบใส ClearSmile จะใช�อ�ปกรณ�ที่มีวัสดุใสพ�เศษ สามารถ
 ถอดเข�า – ออกได� และทำหน�าที่ให�ฟ�นเคลื่อนที่ได�เหมือนอ�ปกรณ�จัดฟ�นโลหะ
 และอ�ปกรณ�จัดฟ�น Damon ได�ทุกประการ

เทคนิคเฉพาะทางของทันตแพทย�ของแต�ละคน ซึ่งว�ธีการของทันตแพทย�แต�ละคนก็จะ
มีว�ธีการจัดฟ�นที่แตกต�างกันออกไปตามความเชี่ยวชาญและประเภทของการจัดฟ�น
แต�ละประเภทด�วย ทั้งนี้ไม�ว�าการรักษาจะเป�นในแนวทางใด หร�อป�ญหาของคนไข�จะเป�น
ในรูปแบบไหน ทันตแพทย�จะมีหน�าที่แนะนำและให�คำปร�กษาที่ดีกับคนไข�เพ�่อให�แนวทาง
การรักษาเหมาะกับคนไข�มากที่สุด

เปร�ยบเทียบระหว�างการจัดฟ�นแต�ละประเภท

ลักษณะอ�ปกรณ�

ค�าใช�จ�าย

ระยะเวลารักษา

จัดฟ�นโลหะ จัดฟ�น Damon จัดฟ�นใส

(Metal Braces) (Damon Braces) (Clear Aligner)

อ�ปกรณ�โลหะยึดติดแน�น
มีเคร�่องมือหลายชิ�นและ

มียางรัดฟ�นสีสันมากมาย

อ�ปกรณ�โลหะยึดติดแน�น
ไม�มียางรัดฟ�น อ�ปกรณ�

น�อยกว�าจัดฟ�นโลหะ

อ�ปกรณ�มีลักษณะใส
สามารถถอดเข�า - ออกได�

30,000 - 50,000 บาท 60,000 - 90,000 บาท 55,000 - 95,000 บาท

1 - 4 ป�
(ข�้นอยู�กับฟ�นของคนไข�)

10 เดือน - 3 ป�
(ข�้นอยู�กับฟ�นของคนไข�)

4 เดือน - 1 ป�ข�้นไป
(ข�้นอยู�กับฟ�นของคนไข�)
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ข�อดี

เหมาะสำหรับ
ใคร

จัดฟ�นโลหะ จัดฟ�น Damon จัดฟ�นใส

(Metal Braces) (Damon Braces) (Clear Aligner)

ค�าใช�จ�ายจะไม�สูงเท�า
การจัดฟ�นประเภทอื่นๆ

ใช�ระยะเวลาไม�มาก
 เจ็บน�อยกว�า และไม�ต�อง

ใส�สียาง

ใช�เวลาน�อยที่สุด ไม�ต�องติด
อ�ปกรณ�ยึดแน�น สะดวก

ทำความสะอาดง�าย สามารถ
ปรับตัวได�เร็ว

ผู�ที่อายุน�อย หร�อผู�ที่
กำลังศึกษาอยู� ไม�มีข�อ
จำกัดกับการใส�เหล็ก

จัดฟ�นที่มีสีสัน

เหมาะสำหรับผู�ที่ไม�
ต�องการใช�เวลามากและ
ไม�ต�องการใส�ยางรัดฟ�น

ที่มีสีสัน

เหมาะสำหรับผู�ที่มีข�อจำกัด
ในเร�่องอาชีพ หน�าที่การงาน

ที่ต�องใช�บุคลิกเป�นสำคัญ
และไม�ต�องการใส�เคร�่องมือ
ที่เป�นเหล็กยึดติดกับผิวฟ�น

หากรู�ป�ญหาแล�ว

 เมื่อทราบแล�วว�าคุณอยู�ในเกณฑ�ที่ควร
จัดฟ�นเพ�่อแก�ป�ญหาเกี่ยวกับการเร�ยงตัวของ
ฟ�น แต�อาจจะด�วยเหตุผลหร�อป�จจัยหลายๆ
อย�างทำให�คุณไม�ต�องการที่จะจัดฟ�น สำหรับ
ผู�ที่อายุยังน�อยป�ญหาหร�อผลกระทบที่จะตาม
มาอาจจะเห็นไม�ชัดนัก เนื่องจากโครงสร�าง
ของกระดูกและฟ�นยังไม�มีการตอบสนองหร�อ
แสดงอาการได�ว�าฟ�นกำลังมีป�ญหา แต�หาก
เมื่ออายุมากข�้นป�ญหาที่ตามมาอาจจะเป�นใน
เร�่องของการบดเคี้ยวอาหารสำหรับผู�ที่มีฟ�น
ไม�สบกัน เพราะเมื่ออายุมากข�้นฟ�นของคุณก็
จะเสื่อมสภาพลง เช�น กระดูกฟ�นเร��มละลาย
เหง�อกร�น ซึ่งนั่นก็จะทำให�เมื่อเวลาคุณเคี้ยว
อาหารลำบาก หร�อผู�ที่มีฟ�นซ�อนฟ�นเกเป�น

และอยู�ในเกณฑ�ดังกล�าว

แต�ไม�จัดฟ�น
จะมีผลกระทบอะไรไหม?
“

”



ฟ�นไม�สวยแบบนี้ ต�องจัดฟ�นแบบไหน แล�วแต�ละแบบต�างกันไหม?07

จำนวนมากภายในช�องปากก็อาจจะเป�นภาวะสะสมมากข�้นเนื่องจากการทำความสะอาดที่
ไม�ทั่วถึงทำให�คราบหินปูนที่เกิดจากเศษอาหารที่ติดตามซอกฟ�นที่แปรงสีฟ�นไม�สามารถทำ
ความสะอาดได� ผลกระทบที่ตามมาก็คือทำให�คุณมีฟ�นผุ ทางแก� ไขป�ญหาที่ดีที่สุดคือการ
พบทันตแพทย�เพ�่อปร�กษาป�ญหาที่เกิดข�้นและทำการรักษาเพ�่อแก� ไขให�สุขปากช�องปากและ
ฟ�นแข็งแรงตั้งแต�เนิ�นๆ จะดีที่สุด เพ�่อป�องกันไม�ให�คุณสูญเสียฟ�นแท� ไปก�อนเวลาอันควรอีก
ด�วย

 คนไข�บางคนอาจจะต�องมีเทคนิคการรักษาอื่นๆ ร�วมด�วยโดยที่ไม�ต�องจัดฟ�นก็ได�
เช�น การผ�าตัดขากรรไกร เนื่องจากฟ�นกรามมีป�ญหา หร�อมีกระดูกฟ�นที่ไม�พอดี ซึ่ง
ทั้งหมดทันตแพทย�จะเป�นผู�ว�นิจฉัยหาสาเหตุโดยรวมทั้งหมดและทำความเข�าใจกับคนไข�
ถึงว�ธีการรักษาอื่นๆ ร�วมด�วย เพ�่อความเข�าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ�าย เพ�่อให�ผลลัพธ�
ในการรักษารวมถึงระยะเวลาในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 การจัดฟ�นนั้นจ�ดประสงค�หลักๆ ของการ
รักษานั้นคือการแก� ไขป�ญหาการเร�ยงตัวของฟ�น
ให�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�องตามแนวขากรรไกร และ
เพ�่อให�เกิดการสบฟ�นที่ดี ให�การบดเคี้ยวดีข�้น ส�วน
ผลพลอยได�ก็คือการเสร�มบุคลิกภาพและความ
มั่นใจให�กับผู�ที่ได�รับการรักษานั่นเอง ส�วนในเร�่อง
ของจัดฟ�นแล�วทำให�หน�าเร�ยวข�้น จมูกโด�งข�้น นั้น
อาจไม�ได�เกิดข�้นกับทุกคน ซึ่งจะเกิดข�้นกับผู�ที่มี
ป�ญหาของฟ�นมาก เช�น ผู�ที่มีฟ�นยื่นมากๆ จน
ร�มฝ�ปากอ�มและป�ดปากได� ไม�สนิท แต�เมื่อหลังจัด
ฟ�นเสร็จแล�วก็จะทำให�เห็นถึงความแตกต�างค�อน
ข�างชัดเจน หร�อผู�ที่อายุยังน�อยที่ยังมีโครงสร�าง
ของกระดูกและฟ�นที่สามารถเจร�ญเติบโต และ
เคลื่อนที่ได�อยู�ก็อาจจะทำให�เห็นความแตกต�างได�
เช�นกัน เพราะฉะนั้นอย�าเข�าใจว�าการจัดฟ�นแล�ว
จะทำให�หน�าเล็ก จมูกโด�งข�้นกับทุกคนนั้นเป�น
ความเข�าใจที่ผิด


