
Q & A
จัดฟันน่ารู้



Q

A

จัดฟันแล้วท ำให้โครงหน้ำ
เปลี่ยนจริงหรือไม่

กำรจัดฟันนั้นแบ่งออกเป็น กำรจัดฟันเพียง

อย่ำงเดียว กับกำรจัดฟันร่วมกับกำรผ่ำตัดขำกรรไกร 

โดยกำรกำรจัดฟันเพียงอย่ำงเดียวอำจท ำให้รูปหน้ำ

เปลี่ยนได้เพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่มีกำร

เปลี่ยนแปลงเลย เนื่องจำกกำรจัดฟันเป็น

กำรปรับเปลี่ยนต ำแหน่งของฟัน เช่น กำรจัด

ฟันแก้ฟันหน้ำบนที่ยื่นออกมำมำกๆ จะท ำให้

ริมฝีปำกบนยื่นลดลงไปด้วย ซึ่งอำจส่งผลให้

จมูกดูโด่งขึ้นได้ หรือกำรปรับต ำแหน่งฟัน

หน้ำล่ำงก็อำจท ำให้ดูมีคำงมำกขึ้น

ที่มำ : Cobourne MT, DiBiase AT. Handbook of Orthodontics: Elsevier Health Sciences; 2015. , Karad A. Clinical Orthodontics: Current Concepts, Goals and Mechanics - E-Book: Elsevier Health 
Sciences; 2014.



Q จัดฟันแล้วท ำให้โครงหน้ำ
เปลี่ยนจริงหรือไม่

ในคนไข้บำงรำยที่มีควำมผิดปกติเกินกว่ำที่จะรักษำ

ด้วยกำรจัดฟันเพียงอย่ำงเดียวได้ เช่น มีคำงยื่นหรือคำง

หลุบมำกๆ จะต้องท ำกำรจัดฟันร่วมกับกำรผ่ำตัดขำกรรไกร 

ซึ่งอำจผ่ำตัดขำกรรไกรบนหรือล่ำงเพียงอย่ำงเดียว หรือ

ผ่ำตัดทั้งขำกรรไกรบนและล่ำง ขึ้นอยู่กับสำเหตุของ

ควำมผิดปกติ ซึ่งกำรผ่ำตัดกระดูกขำกรรไกรจะส่งผลท ำให้

รูปหน้ำเปลี่ยนไปได้ด้วย 

ที่มำ : Worasakwutiphong S, Chuang Y-F, Chang H-W, Lin H-H, Lin P-J, Lo L-J. Nasal changes after orthognathic surgery for patients with prognathism and Class III malocclusion: Analysis using 
three-dimensional photogrammetry. Journal of the Formosan Medical Association. 2015;114(2):112-23.



Q

A

จัดฟันเสร็จแล้วต้องใส่
เครื่องคงสภำพฟัน
(retainer) ตลอดชีวิต ?

กำรใส่รีเทนเนอร์เป็นกำรช่วยรักษำให้ฟันอยู่ในต ำแหน่งเดิม

หลังจำกที่ถอดเครื่องมือจัดฟัน โดยทั่วไปแล้วมักจะใส่รีเทนเนอร์เป็น

ระยะเวลำ 2-3 ปี หรือในบำงกรณีก็อำจจ ำเป็นต้องใส่นำนกว่ำปกติ

ขึ้นกับหลำยปัจจัย เช่น มีช่องว่ำงระหว่ำงซี่ฟันหลำยต ำแหน่ง, มีฟันที่

อยู่ผิดต ำแหน่งมำกๆ, คนไข้ที่ได้รับกำรขยำยขำกรรไกร, มีแรงกระท ำ

จำกลิ้นและริมฝีปำกต่อฟันที่ไม่สมดุล เช่น มีพฤติกรรมกำรดูดนิ้วหรือ

กำรกลืนที่ไม่ถูกต้อง 

ดังนั้นระยะเวลำกำรใส่รีเทนเนอร์ของแต่ละคนจึงแตกต่ำงกันไป 

คนไข้สำมำรถสอบถำมได้จำกทันตแพทย์ผู้ให้กำรรักษำ
ที่มำ : Premkumar S. Essentials of Orthodontics-E Book: Elsevier Health Sciences; 2020. Fleming P, Seehra J. Fixed Orthodontic Appliances: A Practical Guide: Springer International Publishing; 2019.



A

Q จัดฟันแล้วต้องถอนฟันหรือไม่

- มีฟันที่ผุทะลุโพรงประสำทฟันหรือฟันที่เป็นโรคปริทันต์รุนแรง

- ฟันที่อยู่ในต ำแหน่งที่ผิดปกติมำกเกินกว่ำจะน ำกลับเข้ำที่ด้วยกำรจัดฟันได้

- ต้องถอนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในกำรเรียงฟันซี่อื่นๆ

โดยทันตแพทย์เฉพำะทำงจัดฟันนั้นจะพิจำรณำจำกกำรตรวจในช่องปำก

และภำพรังสี รวมไปถึงกำรพูดคุยวำงแผนกำรรักษำกับตัวผู้ป่วยเอง 

กำรจัดฟันนั้นไม่จ ำเป็นต้องมีกำร

ถอนฟันในทุกรำย โดยฟันที่จะต้อง

ถอนเพื่อกำรจัดฟันนั้นจะถอนเนื่อง

ด้วยสำเหตุหลำยประกำร 

ยกตัวอย่ำงเช่น

ที่มำ : hirunavukkarasu VN, Ramachandra SS, Dicksit DD, Gundavarapu KC. Extraction protocols for orthodontic treatment: A retrospective study. Contemp Clin Dent. 2016 Jan-Mar;7(1):41-4. doi: 
10.4103/0976-237X.177092. PMID: 27041899; PMCID: PMC4792054.
.



Q
อำยุมำกแล้วจัดฟันได้หรือไม่

อำยุเท่ำไรถึงจะจัดฟันได้

A
โดยปกติกำรจัดฟันไม่ได้มีก ำหนดอำยุว่ำอำยุถึงเท่ำไร

ถึงไม่สำมำรถจัดฟันได้แล้ว แต่ในผู้ใหญ่จะมีข้อก ำหนดเพิ่มขึ้นมำอีกหลำยอย่ำง 
ซึ่งสิ่งที่ควรรู้ส ำหรับกำรจัดฟันในผู้ใหญ่จะมีดังนี้

• ผู้ใหญ่ที่จะจัดฟันจะต้องได้รับกำรประเมินสภำพช่องปำกเป็นประจ ำ และอยู่
ในกำรดูแลของทันตแพทย์หลำยสำขำ

• ผู้ใหญ่ที่จะจัดฟันจ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำทำงทันตกรรมหลำยอย่ำงก่อนมำ
รับกำรรักษำด้วยกำรจัดฟัน

• ผู้ใหญ่มีโอกำสที่จะใช้เวลำมำกกว่ำกำรจัดฟันในเด็กและวัยรุ่น เนื่องจำกกำร
เจริญของฟันที่สมบูรณ์แล้วและกำรที่กระดูกหยุดกำรเจริญเติบโตจะท ำให้กำร
เคลื่อนฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันท ำได้ยำกขึ้น



Q
อำยุมำกแล้วจัดฟันได้หรือไม่

อำยุเท่ำไรถึงจะจัดฟันได้

A

ส่วนในเรื่องของอำยุเริ่มต้นส ำหรับกำรจัดฟันนั้น โดย
ส่วนมำกจะเป็นกำรจัดฟันโดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น
โดยเริ่มในช่วงอำยุ 12 - 16 ปี ที่ฟันแท้ส่วนใหญ่ขึ้นมำในช่อง
ปำกแล้ว แต่ในบำงรำยจะมีกำรเริ่มจัดฟันในช่วงอำยุ 7 - 10 ปี 
ซึ่งรำยเหล่ำนี้จะมำจำกกำรตรวจพบควำมผิดปกติของกำร
เจริญของขำกรรไกรแต่เนิ่นๆ หรือต ำแหน่งฟันที่ผิดปกติส่งผล
ให้เกิดควำมเจ็บปวดของฟันและเหงือก และต้องรีบแก้ไข
ก่อนที่จะเป็นปัญหำมำกขึ้นในอนำคต

ที่มำ : Robb SI, Sadowsky C, Schneider BJ, BeGole EA. Effectiveness and duration of orthodontic treatment in adults and adolescents. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1998 Oct;114(4):383-
6. doi: 10.1016/s0889-5406(98)70182-9. PMID: 9790321.



Q กำรจัดฟันแบบ Invisalign ดีหรือไม่

กำรจัดฟันแบบ Invisalign ที่ได้ยินกันจริง ๆ แล้วเป็นชื่อยี่ห้อ
หนึ่งของกำรจัดฟันแบบใส (clear aligner) ซึ่งก ำลังเป็นทีน่ิยมใน
ปัจจุบัน แต่กำรจัดฟันแบบใสก็ยังคงมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เรำควร
ทรำบก่อนตัดสินใจรับกำรรักษำดังนี้

ข้อดี☺
- เครื่องมือจัดฟันมีลักษณะใสซึ่ง
มีผลต่อควำมสวยงำม
- สำมำรถถอดออกมำได้ ท ำ
ควำมสะอำดง่ำย ลดกำรเกิดฟัน
ผุและกำรเกิดโรคเหงือก
- รู้สึกสบำยกว่ำกำรติดเหล็กจัด
ฟัน

ข้อเสีย ☹
- รำคำสูง
- อำจต้องกรอฟันด้ำนข้ำงให้ฟันเล็กลง จึง
อำจมีอำกำรเสียวฟันตำมมำ
- มีข้อจ ำกัดในกำรเคลื่อนฟันบำงอย่ำง ท ำ
ใหใ้นบำงรำยไม่สำมำรถรักษำโดยใช้กำรจัด
ฟันแบบใสได้ หรือจ ำเป็นต้องใช้เทคนคิอื่น
เพิ่มเติมและเวลำที่นำนกวำ่กำรรักษำปกติ
- ต้องกำรควำมร่วมมือของคนไข้สูง
เนื่องจำกต้องใส่เครื่องมืออย่ำงน้อย 20-22 
ชั่วโมงต่อวัน

ท่ีมำ : Galan-Lopez, Lidia et al. “A systematic review of the accuracy and efficiency of dental movements with Invisalign®.” Korean journal of orthodontics vol. 49,3 (2019): 140-149. doi:10.4041/kjod.2019.49.3.140



ท ำไมจัดฟันแล้ว
รู้สึกฟันยื่นกว่ำเดิม

ระหว่ำงที่ใส่เครื่องมือ กำรที่คนไข้
รู้สึกว่ำจัดฟันแล้วฟันยื่นมำกกว่ำเดิม เกิดได้
จำกหลำยกรณี เช่น ควำมผิดปกติของขำกรรไกร
บำงชนิด กำรรักษำจ ำเป็นที่จะต้องยื่นฟันหน้ำ
ออกมำให้อยู่ในต ำแหน่งที่เหมำะสมก่อนร่วมกับกำร
ผ่ำตัดขำกรรไกรร่วมด้วยทีหลัง หรือกำรที่ฟันหน้ำ
ล่ำงมักจะยุบเข้ำมำก่อนฟันหน้ำบนซึ่งยุบช้ำกว่ำ ท ำ
ให้ระยะห่ำงระหว่ำงฟันหน้ำบนและล่ำงห่ำงกันมำก
ขึ้นในระยะแรก ท ำให้คนไข้รู้สึกว่ำฟันยื่นกว่ำเดิม   
ได้หลังจำกกำรจัดฟันระยะแรก

A

ที่มำ : McNeil, Calum et al. “How much incisor 
decompensation is achieved prior to orthognathic 
surgery?.” Journal of clinical and experimental dentistry 
vol. 6,3 e225-9. 1 Jul. 2014, doi:10.4317/jced.51310



จัดฟันแล้วจ ำเป็นต้องมำ
ตำมนัดสม่ ำเสมอหรือไม่Q

กำรจัดฟันจ ำเป็นต้องมำตำมทันตแพทย์นัดสม่ ำเสมอ เนื่องจำกเป็นกำรนัด
มำตรวจว่ำกำรเคลื่อนของฟันเป็นอย่ำงไรบ้ำง หลังจำกให้แรงเคลื่อนฟันไป 
ฟันเคลื่อนตัวไปตำมแผนกำรรักษำหรือไม่ มีลวดงอบริเวณไหนหรือไม่ รวมทั้ง
เป็นกำรนัดมำเพื่อปรับเครื่องมือใส่แรงให้เหมำะสมกับกำรเคลื่อนฟันในแต่ละ
ครั้งเพื่อที่จะให้กำรรักษำเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง กำรที่ไม่มำตำมนัดเป็นเวลำ
หลำยเดือนจะท ำให้มีโอกำสที่ฟันจะเคลื่อนไปในทิศทำงที่ไม่ต้องกำร ซึ่งจะท ำ
ให้กำรรักษำล่ำช้ำลง แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกไม่สะดวกมำตำมวันที่นัดไว้ได้ก็
สำมำรถเลื่อนนัดออกไปก่อนและรีบกลับมำท ำนัดครั้งใหม่ให้ เร็วที่สุด 

A

ที่มำ : Normando D. Why do some orthodontic treatments last so long while others do not?. Dental Press J Orthod. 2017;22(2):9-10. doi:10.1590/2177-6709.22.2.009-010.edt


