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ในปััจจุุบัันคงปฏิิเสธไม่่ได้้ว่า่ การรัักษาทางทัันตกรรมนั้้�น 
นอกจากจะเป็็นการบููรณะ หรืือรัักษารอยโรคในช่่องปากให้้มีีความ
ปกติิและนำำ�มาซึ่่ง� ระบบบดเคี้้ย� วที่่ดีี 
ั ต่่อ
� แต่่ผู้้�ป่ว่ ยยัังมุ่่ง� ให้้ความสำำ�คัญ
ทัันตกรรมเพื่่อ� ความสวยงาม ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาและบููรณะรอย
โรคในช่่องปากอีีกด้้วย
เมื่่�อพููดถึึงทัันตกรรมเพื่่�อการรัักษาและความสวยงาม
ทุุกคนคงนึึกถึึง ทัันตกรรมจััดฟััน  ที่่�กำำ�ลัังเป็็นที่่�ต้้องการการเข้้ารัับ
การรัักษาสููงที่่สุุ� ดในปััจจุุบััน (จากผลสำำ�รวจของสำำ�นักทั
ั นั ตสาธารณสุุข
กรมอนามััยในปีี 2561)  เพราะเป็็นการแก้้ไขการสบฟัันที่่ผิ� ดิ ปกติิทั้้ง�
หมดเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งการสบฟัันที่่�ปกติิ หรืือแบบในอุุดมคติิ (Ideal
occlusion) และ ยัังสร้้างความกลมกลืืนของส่่วนต่่างๆของระบบ
ช่่องปาก ขากรรไกรและใบหน้้า (craniofacial-stomatognathic
system) เราจะเรีียกการรัักษาทางทัันตกรรมจััดฟัันนี้ว่�้ า่  การรัักษา
ทัันตกรรมจััดฟัันแบบบำำ�บัดั เบ็็ดเสร็็จ (comprehensive orthodontic
treatment)  แต่่การจััดฟัันนั้้น 
� ไม่่ใช่่มีีเพีียงแค่่การรัักษาแบบบำำ�บัดั
เบ็็ดเสร็็จเท่่านั้้�น ยังั มีีการรัักษาทางทัันตกรรมจััดฟัันอีีกแบบที่่มีีวั
� ตั ถุุ
ประสงค์์ที่่�แตกต่่างออกไป ที่่�ผมจะนำำ�มาเล่่าสู่่�กันั ฟัังในวัันนี้�ค้ รัับ 
การรัักษาทัันตกรรมจััดฟัันแบบส่่งเสริิม
(adjunctive orthodontic)

)
เป็็นการรัักษาทางทัันตกรรมจััดฟัันที่่มีี� เป้้าหมายในการรัักษาปััญหา
เฉพาะอย่่างเพื่่อ� เอื้้อ� ประโยชน์์ให้้กับก
ั ารรัักษาทัันตกรรมด้้านอื่่�น ๆ
ซึ่่ง� สามารถใช้้ได้้ทั้้ง� เครื่อ�่ งมืือจััดฟัันแบบติิดแน่่น (fixed orthodontic
appliance) หรืือ แบบถอดได้้ (removeable orthodontic
appliance) ก็็ได้้ ระยะเวลาในการรัักษาแบบส่่งเสริิมเพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หา
เฉพาะอย่่างจะใช้้เวลาน้้อยกว่่าแบบบำำ�บััดเบ็็ดเสร็็จอีีกด้้วย
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ตััวอย่่างที่่�จะนำำ�มาเล่่าให้้ฟัังในวัันนี้้�ว่่าการรัักษาทัันตกรรมจััดฟััน
แบบส่่งเสริิมนั้้�น จะมีีการรัักษาส่่วนใหญ่่ 4 แบบด้้วยกัันดัังนี้้�
1. การตั้้�งฟัันหลััง (Molar uprighting)
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีก
� ารสููญเสีียฟัันบางส่่วนไประยะเวลานาน ทำำ�ให้้
เกิิดช่่องว่่างในขากรรไกรและเกิิดการล้้มเอีียงสู่่�ช่่องว่่างของฟัันซี่่�
ข้้างเคีียงขึ้้น 
� เมื่่อ� ผู้้�ป่ว่ ยต้้องทำำ�การ
รัักษาทางทัันตกรรมประดิิษฐิ์์เ� พื่่อ�
ใส่่ฟัันทดแทน การล้้มเอีียงของ
ฟัันกรามนั้้น ก็
� จ็ ะทำำ�ให้้การบููรณะ
หรืือใส่่ฟันมีีข้
ั อ้ จำำ�กััดมากขึ้้�นและ
อาจจะส่่งผลต่่อความสวยงามอีีก
รููปที่่� 1 molar uprighting, Caldas SGFR 2014
ด้้วย การจััดฟัันแบบส่่งเสริิมเพื่่อ�
แก้้ปััญหาการล้้มเอีียงของฟัันกรามหรืือการตั้้ง� ฟััน ก็จ็ ะเป็็นการเอื้้อ�
ประโยชน์์ให้้การใส่่ฟันั ได้้ดีีมากยิ่่�งขึ้้น ทั้้
� ง� ในเรื่่�องของขนาดฟัันเทีียม
ที่่�เหมาะสมและแนวการถอดใส่่ที่่�ดีี (part of insertion) และการ
ออกแบบตะขอเพื่่อ� แรงยึึดที่่เ� หมาะสม และไม่่ทำ�ก
ำ ารกรอเนื้้อ� ฟัันมาก
จนเกิินไปอีีกด้้วย โดยเครื่่อ� งมืือที่่นิ� ยิ มใช้้คืือเครื่อ�่ งแบบติิดแน่่น หรืือ
การใช้้หมุุดทางทัันตกรรมจััดฟัันเข้้ามาช่่วย (รููปที่่� 1) แต่่การตั้้�งฟััน
กรามนั้้�นมีีข้้อพึ่่�งระวัังในเคสผู้้�ป่่วยที่่มีี� ใบหน้้ายาว (long anterior
lower facial height)  หรืือมิิติิในแนวดิ่่ง� ยาวผิิดปกติิ เพราะการตั้้ง�
ฟัันกรามนั้้น� เป็็นการเคลื่่อ� นฟัันแบบ distalization of crown และ
upright ซึ่่�งอาจเกิิดให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงการสบฟัันในแนวดิ่่�ง
หรืือการสบเปิิดในแนวดิ่่�งของฟัันหน้้าได้้ (anterior openbite)
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2. การเคลื่่�อนฟัันเข้้า หรืือ ออกจากกระดููกเบ้้าฟััน
(Force intrusion and eruption)
การเคลื่่อ� นฟัันแบบส่่งเสริิมในแนวดิ่่ง�  มีีทั้้�งการยกฟัันที่่มีี�
การย้้อยลงมาจากการที่่ฟั� นซี่
ั นั้้�่ น� ไม่่มีีคู่่�สบเมาเป็็นเวลานานโดยเฉพาะ
ฟัันบน จนทำำ�ให้้เกิิดความแตกต่่างกัันของแนวระนาบการบดเคี้้�ยว
และอาจจะเกิิดปััญหาของการสบฟัันที่่ผิ� ิดปกติิ หรืือ ไม่่สามารถใส่่
� (intrusion) เพื่่อ�
ฟัันเทีียมคู่่�สบได้้ การจััดฟัันเพื่่อ� ทำำ�การยกฟัันซี่นั้้�่ น 
ให้้ได้้ระนาบการสบฟัันที่่�ดีีแบบเดิิมหรืือใกล้้เคีียงเดิิมมากที่่�สุุด
เพื่่�อลดการกรอตััดฟััน  (enameloplasty) และทำำ�ให้้มีีช่่องว่่างใน
แนวดิ่่ง� เพีียงพอต่่อการใส่่ฟันคู่่�
ั สบได้้ หรืือในกรณีีที่่ฟั� นมีีก
ั ารแตกหััก 
มีีฟัันผุุขนาดใหญ่่ หรืือฟัันที่่ไ� ด้้รัับการรัักษารากฟัันและต้้องการทำำ�
บุุรณะฟัันเป็็นครอบฟััน
แบบถาวร (Final permmanent restoration)
แล้้วพบว่่าขอบของฟััน
นั้้น 
� อยู่่�ลึึกลงไปใต้้เหงืือก 
ส่่งผลต่่อการทำำ�การทำำ� 
final restoration การ
จััดเคลื่่�อนฟัันออกนอก
กระดููกเบ้้าฟััน (Force
eruption หรืือ extrusion)
ั หา
ก็็สามารถช่่วยแก้้ปัญ
นี้้�ได้้ แต่่ข้้อพึึงระวัังคืือ
รููปที่่� 2 Force eruption, Kang SH et al,2016
ต้้องให้้อยู่่�ในอััตราส่่วนตััว
ฟัันต่่อรากฟัันที่่�เหมาะสมด้้วย (รููปที่่� 2)
3. การเรีียงฟัันหน้้า ( Alignment of anterior teeth)
ในฟัันหน้้าที่่�มีีการซ้้อนเก  หรืือมีีช่่องว่่าง อาจเกิิดขึ้้�นได้้
หลายสาเหตุุ เช่่น อััตราส่่วนที่่�ไม่่สััมพัันธ์์กัันของขนาดของฟัันและ
พื้้น� ที่่ส่� ว่ นของกระดููกรองรัับฟััน (Arch lenght discrepancy : ALD)
หรืือมีี  oral habit เมื่่�อตอนยัังเป็็นเด็็กเป็็นต้้น การมีีปััญหาของ
aligment ฟัันหน้้าเพีียงเล็็กน้อ้ ย การจััดฟัันแบบส่่งเสริิมจะช่่วยให้้
การเรีียงตััวของฟัันดีีขึ้้�น ส่่งผลดีีต่่อเนื้้�อเยื่่�อปริิทัันต์์ เพราะคนไข้้
สามารถทำำ�ความสะอาดได้้ง่า่ ยขึ้้น 
� หรืือในรายที่่มีี� ช่่องว่่างและมีีรููปร่า่ ง
ฟัันที่่ไ� ม่่สวยงามการจััดเตรีียมช่่องว่่างฟัันให้้เหมาะสมเพื่่อ� ทำำ�การรัักษา
ด้้วยวีีเนีียร์์ (Dental veneer) ก็็จะทำำ�ให้้การทำำ�การรัักษาง่่ายขึ้้น� และ
ลดการกรอฟัันในบางตำำ�แหน่่งได้้มากขึ้้�น แต่่หากผู้้�ป่ว่ ยมีีปััญหาของ
ฟัันทั้้�งฟัันหน้้าและฟัันหลัังด้้วยและต้้องการเคลื่่อ� นฟัันหลายซี่่แ� ละ
ซัับซ้อ้ น การพิิจารณาการรัักษาแบบบำำ�บัดั เบ็็ดเสร็็จอาจจะเหมาะสม
มากกว่่า ดัังนั้้�นจึึงต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับขั้้�นตอนและแผนการรัักษาของ
ทัันตแพทย์์เห็็นสมควร

4. การเตรีียมช่่องว่่างสำำ�หรัับการใส่่รากฟัันเทีียม
(Space management for Implant)
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ความจำำ�เป็็นจะต้้องทำำ�การรัักษาใส่่ฟันั เทีียมเพื่่อ�
ทดแทนฟัันธรรมชาติิที่สู�่ ญ
ู เสีียไป ช่่องว่่างที่่เ� หมาะสม ทั้้�งในส่่วนของ
กระดููกเบ้้าฟััน  และช่่องว่่าง
ระหว่่ า งตัั ว ฟัั น ในช่่ อ งปาก 
ต่่างส่่งผลต่่อการรัักษาหรืือ
การฝั่่ง� รากฟัันเทีียมทั้้ง� สิ้้น ก
� าร
เตรีียมช่่องว่่างให้้เหมาะสมใน
บางจุุด จึึงเป็็นอีีกทางเลืือกใน
การรัั ก ษาก่่ อ นการฝัั ง ราก
ฟัันเทีียม (รููปที่่� 3) ปััจจุุบััน
การเตรีียมช่่องว่่างเพื่่อ� ใส่่ราก
ฟัันเทีียมมีีความต้้องการสููงขึ้้น 
�
ตามความต้้องการบููรณะช่่อง
ปาก ที่่เ� น้้นความสวยงามมาก
ขึ้้� น  เพราะคนไข้้ มีี ความ
รููปที่่� 3 Force eruption, Kang SH et al,2016
ู เสีีย
ต้้องการทดแทนฟัันที่่สู� ญ
ไปด้้วยฟัันชนิิดติิดแน่่นมาก
กว่่าแบบถอดได้้  การจััดฟัันแบบส่่งเพิ่่�มด้้วยเครื่่�องมืือติิดแน่่นบาง
ส่่วน จึึงเข้้ามามีีบทบาทมากขึ้้�น แต่่ในปััจจุุบัันการจััดฟัันแบบส่่งเสริิม
ด้้วยอุุปกรณ์์ถอดได้้แบบใส (Clear aligner) เข้้ามาช่่วยย่่นระยะเวลา
ในการรัักษาได้้มากขึ้้�น  และสะดวกสบายต่่อผู้้�ป่่วยในการทำำ�ความ
สะอาดและทานอาหารอีีกด้้วย
“การจััดฟัันทั้้�งแบบบำำ�บััดเบ็็ดเสร็็จ หรืือ การจััดฟัันแบบ

ส่่งเสริิมนั้้�น มีีวััตถุุประสงค์์ ระยะเวลา และวิิธีีการที่่�แตกต่่างกััน แต่่มีี

จุุดมุ่่�งหมายเดีียวกัันคืือส่่งเสริิมให้้มีีการสบฟัันที่่�ดีี ส่่งผลต่่อความ
สวยงาม หรืือเอื้้�ออำำ�นวจความสะดวกในการรัักษาทัันตกรรมด้้านอื่่น
� ๆ
ทั้้�งนี้้�การวางแผนการรัักษาที่่�เหมาะสมจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่อการรัักษา

ทัันตแพทย์์จึงึ ควรมีีการมองภาพร่่วมอย่่างครอบคลุุม หรืือเป็็น Comprehensive dental dental care ที่่�ดีีเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของ

คนไข้้ครัับ”
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