
เจาะลึกเร�่องจัดฟ�น



การจัดฟ�น เป�นว�ธีการรักษาที่ช�วยจัดเร�ยง
ฟ�นให�เข�ารูปสวยงาม ซึ่งเทคโนโลยีในป�จจ�บัน
ได�มีการจัดฟ�นหลากหลายประเภทให�เลือก
ข�้นอยู�กับความต�องการของคนไข�ว�าจะเลือก
จัดฟ�นแบบใด หลายคนอาจจะมีคำถามเร�่อง
จัดฟ�นเราได�รวบรวมไว�ให�แล�วกับ 10 คำถาม
เจาะลึกเร�่องจัดฟ�น  

“

”



เมื่อไหร�ที่คุณรู�สึกว�ามีอาการเคี้ยวอาหารลำบาก
รูปแบบฟ�นหร�อการสบฟ�นผิดปกติ ควรเข�าพบ
ทันตแพทย�เพ�่อปร�กษาว�าควรทำการจัดฟ�น
หร�อไม� เพ�่อทำการรักษาให�เร็วที่สุด ฟ�นแบบ
ไหนที่ควรจัดฟ�น? ฟ�นที่มีลักษณะเร�ยงตัวผิด
ไปจากที่ควรจะเป�น ยกตัวอย�างเช�น ฟ�นเก,
ฟ�นเบี้ยว,ฟ�นห�าง, ขากรรไกรผิดรูป, ฟ�นยื่น,
ฟ�นล�ม หร�อการสบฟ�นผิดปกติ ก็สามารถจัด
ฟ�นเพ�่อให�กลับมาเร�ยงตัวสวยงามได� 

การเตร�ยมตัวสำหรับคนไข�อย�างแรกคือ ต�อง
เตร�ยมเวลาจัดเวลาเพ�่อที่จะสามารถพบ
ทันตแพทย�ได�ตามนัดอย�างสม่ำเสมอ และต�อง
เผื่อเวลาที่ใช�ในการจัดฟ�น จากนั้น เตร�ยมค�าใช�
จ�ายไว�สำหรับการจัดฟ�น สุดท�ายคือเตร�ยมช�อง
ปาก หากคนไข�ดูแลสุขภาพฟ�นดีแทบจะไม�ต�อง
ทำอะไรเลยอาจจะมีข�ดหินปูนก�อนทำการจัดฟ�น

1ฟ�นของเราต�องได�
รับการจัดฟ�น

จะรู� ได�ยังไงว�า

ต�องเตร�ยมตัว
อย�างไร?2 จัดฟ�น



     การจัดฟ�นทั้ง 2 แบบนี้จะมี
ลักษณะที่แตกต�างกัน ทั้งนี้ข�้นอยู�กับความพ�งพอใจ
และควรปร�กษากับทันตแพทย�ว�าการจัดฟ�นแบบที่
ต�องการเหมาะสมกับคนไข�หร�อเปล�า

จัดฟ�นโลหะ จะมีเคร�่องมือที่ยึดติดกับฟ�นที่สังเกต
เห็นได�ง�ายถอดไม�ได�ราคาไม�สูงมากนัก

จัดฟ�นใส ระยะเวลาในการรักษาสำหรับจัดฟ�นใสจะ
ใช�เวลาน�อยกว�าจัดฟ�นโลหะ โดยเร��มต�นเพ�ยง 3 เดือน

เท�านั้น สามารถถอดตอนรับประทานอาหารได�
เคร�่องมือเป�นแบบใสจ�งมองไม�เห็นเวลาใส�ใช�เวลาน�อย
กว�าจัดฟ�นโลหะ (สำหรับเคสที่ไม�มีการถอนฟ�น) ซึ่งใน
อดีตอาจมีราคา หร�อค�าใช�จ�ายที่สูงกว�าการจัดฟ�น
โลหะ แต�ในป�จจ�บันมีอ�ปกรณ�จัดฟ�นใสที่มีตัวเลือกและ
แบรนด�ที่หลากหลายมากข�้นทำให�การจัดฟ�นใส
สามารถเข�าถึงทุกคนได�ในเร�่องของราคา

  
            เคสของคนไข�อยู�ในเกณฑ�ที่เหมาะสมกับการจัดฟ�นในรูปแบบไหน เนื่องจากแผนการรักษา และ
แนวทางของทันตแพทย� โดยเฉพาะป�ญหาการเร�ยงตัวของฟ�นคนไข�แต�ละคนจะมีว�ธีการรักษาที่แตกต�างกัน
สามารถเข�ารับคำปร�กษาและคำแนะนำจากทันตแพทย�ผู�เชี่ยวชาญได�ที่ BFC Dental ทุกสาขาพร�อม ให�บร�การ
ด�านทันตกรรมแบบครบวงจร รวมถึงบร�การด�านจัดฟ�นทุกรูปแบบเพ�่อให�คนไข�มีการเร�ยงตัวของฟ�นและมีรอย
ยิ�มที่ดีอยู�เสมอ

3 เลือกจัดฟ�นแบบ
 ไหนดี
ระหว�างจัดฟ�นโลหะหร�อจัดฟ�นใส

แต� สิ�งที่ดีที่สุดเลย คือการพบทันตแพทย�เพ�่อปร�กษาให�ได�คำแนะนำก�อนจะดีกว�า ว�า



       สำหรับขั้นตอนแรกเร��มของการ
       จัดฟ�นโลหะและจัดฟ�นใสจะเหมือน
กัน คือต�องปร�กษาทันตแพทย�เพ�่อเช็กสุขภาพฟ�น
วางแผนการจัดฟ�น และทำการเคลียร�ช�องปากเตร�ยม
ตัวก�อนการจัดฟ�น แต�ขั้นตอนในการติดและใส�เคร�่อง
มือจะมีว�ธีที่แตกต�างกัน
จัดฟ�นโลหะ หลังจากที่ผ�านการเอกซเรย�ช�องปาก
เพ�่อประเมินแนวทางในการจัดฟ�นแล�วทันตแพทย�
พ�มพ�ปากหร�อสแกนฟ�นแบบดิจ�ทัลและทำการติด
Bracket ติดกับผิวฟ�น และร�อยเส�นลวดผ�าน Bracket
รวมถึงใช�อ�ปกรณ�เสร�มอื่นๆ ที่จำเป�นสำหรับเคสนั้นๆ
เพ�่อปรับหร�อดึงฟ�นให�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�องของ
โครงสร�างหร�อแนวเหง�อกของคนไข�

จัดฟ�นใส จะมีการเอกซเรย�ช�องปาก จากนั้นจะเข�าสู�
ขั้นตอนพ�มพ�ปากหร�อสแกนฟ�นแบบดิจ�ทัลเพ�่อให�เช็ก
สภาพของช�องปากและฟ�นอย�างละเอียด
จากนั้นทันตแพทย�จะเร��มประเมินและวางแผนเพ�่อใช�เป�น
แนวทางในการรักษา พร�อมให�รายละเอียดกับคนไข�เกี่ยว
กับขั้นตอนการรักษา รวมถึงแจ�งป�ญหาที่พบอื่นๆ ที่
อาจต�องทำการรักษาก�อน หร�อระหว�างการจัดฟ�นร�วม
ด�วยเพ�่อให�คนไข�เข�าใจถึงแนวทางการรักษาไปพร�อมๆ
กับทันตแพทย� หลังจากนั้นคนไข�จะได�เห็นแผนการรักษา
การเคลื่อนที่ฟ�นของตนเองตั้งแต�ต�นจนจบการรักษา
และจะมีการติดปุ�ม Attachment บนผิวฟ�นเพ�่อควบ
คุมทิศทางการเคลื่อนที่ของฟ�น ก�อนรับชิ�นงานจัดฟ�น
ใสชุดแรก

4 ขั้นตอน
ของการจัดฟ�นโลหะและจัดฟ�นใส
ต�างกันหร�อไม�?



ต�องพ�จารณาโดยทันตแพทย�เป�นเคสไป ยกตัวอย�างเช�น

ใส�ฟ�นปลอมถอดได�ในฟ�นหน�าสามารถทำได�
ทันตแพทย�จะติดอ�ปกรณ�กับฟ�นปลอม แต�หลัง
จากจัดฟ�นเสร็จแล�ว จำเป�นต�องทำฟ�นปลอม
ชุดใหม�

หากทำรากเทียมอยู� ที่ไม�ได�อยู�ในตำแหน�งที่มี
ผลต�อการเคลื่อนที่ของฟ�นสามารถทำได�เพราะ
รากเทียมจะไม�มีการเคลื่อนที่ได�เหมือนฟ�น
ธรรมชาติ
ทำครอบฟ�น หร�อทำว�เนียร� ก็สามารถจัดฟ�น
ได�เช�นกัน แต�ต�องใช�น้ำยาชนิดพ�เศษ และควร
ระมัดระวังในการเคี้ยวเพราะอ�ปกรณ�จะหลุด
ได�ง�ายกว�าปกติ ซึ่งหากให�แนะนำควรเลือกจัดฟ�น
ใสจะเหมาะมากกว�าการจัดฟ�นแบบโลหะ เนื่อง
จากจัดฟ�นโลหะจะต�องมีการติดอ�ปกรณ�บนผิว
ฟ�น ซึ่งเสี่ยงต�อการทำให�ว�เนียร�หลุดหร�อแตก
หักได�  

  การที่ไม�ได�ไปพบทันตแพทย�ตามนัด ส�งผล
โดยตรงกับการจัดฟ�น เพราะการรักษาจะไม�ต�อเนื่อง ขาด
ตอน ซึ่งจะส�งผลกระทบต�อแผนการรักษาที่ทันตแพทย�ได�
วางไว�หร�อทันตแพทย�พบป�ญหาเกี่ยวกับช�องปาก และฟ�น
อื่นๆ เพ��มเติมที่เกิดจากช�วงระยะเวลาที่คนไข�ไม�ได�มาตามนัด
ซึ่งอาจจะต�องขยายเวลาการจัดฟ�นออกไป เพราะต�องรักษา
ป�ญหาที่เกิดข�้นระหว�างจัดฟ�นให�กลับมาเป�นปกติเสียก�อน

5 หากรับการรักษาฟ�น
ด�านอื่นอยู� สามารถ
จัดฟ�นได�ไหม?

6 หากไม�ได�ไปพบ
ทันตแพทย�ตามนัด
ส�งผลให�กับการรักษามากไหม?



สามารถจัดฟ�นได� อายุไม�ใช�เป�นป�จจัย สำคัญใน
การจัดฟ�นแต�ฟ�นอาจจะเคลื่อนช�ากว�าที่ควรจะเป�น
ซึ่งทำให�ใช�เวลาการรักษานานกว�าคนที่อายุน�อย
กว�าผู�ใหญ�ส�วนมากมักจะไม�อยากให�คนอื่นเห็นเวลา
จัดฟ�น จ�งเลือกการจัดฟ�นแบบใสแต�ก็มีอีกหลาย
เคสเหมือนกันที่เลือกจัดฟ�นแบบโลหะ ซึ่งทั้งหมด
ข�้นอยู�กับความพ�งพอใจของคนไข�ด�วยส�วนหนึ่ง
แต�ทันตแพทย�จะสามารถเป�นผู�แนะนำได�ดีที่สุด
หลังจากที่ได�ประเมินสภาพเหง�อกและฟ�นของคนไข�
อย�างละเอียดแล�วว�าในเกณฑ�ของคนไข�สูงอายุใน
เคสนั้นๆเหมาะกับการเข�ารับการจัดฟ�นในรูปแบบ
ใด

    ระยะเวลาที่ใช�ในการจัดฟ�นข�้นอยู�กับ
สภาพฟ�นของแต�ละบุคคลและประเภทการจัดฟ�น

อายุเยอะแล�ว
 สามารถจัดฟ�นได�ไหม
          และควรจัดแบบไหนดี?

8จัดฟ�นใช�ระยะเวลา
 นานแค�ไหน?

7

โดยปกติแล�วจะแบ�งเป�น 2 กรณี ด�วยกัน คือ
 1. สำหรับเคสถอนฟ�น 
 - จัดฟ�นโลหะ จัดฟ�นดามอน (Self-ligating
 system) ใช�เวลาประมาณ 2-3 ป� 
 - จัดฟ�นใส Käse Aligner ใช�เวลาประมาณ 1-2 ป� 
2. กรณีเคสไม�ถอนฟ�น
 - จัดฟ�นโลหะ จัดฟ�นดามอน จัดฟ�นเร็ว 4 - 12 เดือน 
 - จัดฟ�นใส Käse Aligner 3 - 12 เดือน

*แต�ระยะเวลาการเข�ารับการจัดฟ�นแต�ละแบบ
จะข�้นอยู�กับสภาพการเร�ยงตัวของฟ�นคนไข�



จร�งๆ แล�วข�้นอยู�กับกรณีและความต�องการของ
คนไข�ควรจะแจ�งให�กับทางคลินิกใหม�ทราบ ทันตแพทย�
จะแนะนำว�ธีการต�อไปว�าจะรักษาอย�างไร แต�การ
ย�ายเคสจะไม�สามารถทำการรักษาต�อจากเดิมได�
เนื่องจากทันตแพทย�แต�ละคนมีแนวทางการรักษา
ที่ไม�เหมือนกันเพ�่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การจัดฟ�นและได�ผลลัพธ�ออกมาเป�นที่น�าพ�ง
พอใจทั้งสองฝ�าย ทั้งทันตแพทย�และตัวคนไข�เอง

  สามารถจัดฟ�นได� ซึ่งส�วนใหญ�มัก
จะทำการผ�าตัดขากรรไกรร�วมกับการจัดฟ�น เพ�่อ
ช�วยแก�ไขความผิดปกติของการเร�ยงตัวฟ�น การ
สบฟ�นให�เหมาะสม ทำให�การเคี้ยว การออกเสียง
ได�ดีข�้น รวมไปถึงยังสามารถแก�ไขความผิดปกติ
ของรูปหน�าให�สวยงามยิ�งข�้น

9 มีป�ญหาเร�่อง
 ขากรรไกรเบี้ยว
ไม�สามารถจัดฟ�นได�ใช�ไหม?

10 หากต�องจัดฟ�น
รอบสองหร�อ
ย�ายเคสจัดฟ�น

มีโอกาสสูงที่จะถูกคลินิกหร�อโรงพยาบาลปฏิเสธจร�งหร�อ ?


