Orthodontic Dentistry
การรักษา : ทันตกรรมจัดฟัน (Braces)

ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันเป็ นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่ งให้ความสาคัญกับการเรี ยงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรี ยงอย่างไม่เป็ น
ระเบียบนั้นสามารถส่ งผลกระทบต่อรู ปหน้า ประสิ ทธิ ภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแล
รักษาความสะอาดฟัน ซึ่ งปั ญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการจัดฟันมีดงั นี้







ฟันเก (Over Crowding)
ภาวะสบลึก (Deep overbite)
ภาวะสบเปิ ดหรื อการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite)
ขากรรไกรบนยืน่ (Overjet)
ขากรรไกรล่างยืน่ (Under-bite)
การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion)

การจัดฟันด้ วยเครื่องมือติดแน่ นด้ านนอกแบบดามอน (Damon™ System)
ดามอนซิสเต็ม (Damon™ System) เป็ นเทคโนโลยีการจัดฟันแบบ Self-Ligating ที่ได้รับการรับรองทาง
การแพทย์แล้วว่าช่วยลดเวลาในการจัดฟันให้นอ้ ยลง ผลลัพธ์น่าพึงพอใจ และรู ้สึกสบายเมื่อใส่ เครื่ องมือ
มากกว่าเครื่ องมือจัดฟันชนิดอื่นๆ
เครื่ องมือจัดฟันดามอนซิสเต็ม (Damon™ System) คือ เครื่ องมือจัดฟันแนวใหม่แบบ Self-Ligating ที่รวม
เอาเทคโนโลยี Hi-Tech Archwires ทาให้ผรู ้ ับการรักษาเกิดการระคายเคืองน้อยลง
การจัดฟันแบบดามอนซิสเต็ม (Damon™ System) ไม่ได้เป็ นเพียงแค่เครื่ องมือจัดฟันรุ่ นใหม่ล่าสุ ดเท่านั้น
แต่เป็ นการรักษาด้วยวิธีการจัดฟันแบบใหม่ท้ งั หมด การรักษาแบบเดิมนั้นบางครั้งอาจจาเป็ นต้องถอนฟันซี่

ที่สมบูรณ์ออก และ/หรื อขยายช่องปากเพื่อสร้างช่องว่าง ทาให้เกิดความไม่สบาย ใช้เวลานานกว่า และอาจ
ทาให้การวางแผนการวินิจฉัยไม่ละเอียดเท่าที่ควร การจัดฟันแบบดามอนทาให้คุณได้อย่างครบถ้วน ให้
รอยยิม้ ที่สวยงามด้วยประสิ ทธิ ผลของ Light biologically – sensible forces, และที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษเพื่อ
แก้ไขโครงหน้าของผูร้ ับการรักษาอีกด้วย

เครื่องมือจัดฟันดามอน แบบ passive self-ligation
ใช้ กลไกทีร่ องรับการเคลือ่ นทีย่ ดึ ติดกับลวดไว้ ทาให้
ฟันเคลือ่ นทีไ่ ด้ อย่ างอิสระ ให้ ความรู้ สึกสบายและ
ให้ ผลลัพธ์ ทรี่ วดเร็วกว่า ด้ วยแรงอันนุ่มนวล

เครื่องมือจัดฟันแบบธรรมดาทัว่ ไปนั้นจะยึดไว้ด้วย
ยาง ซึ่งทาให้ เกิดความฝื ดและผูกติดกัน และต้ องใช้
แรงเพือ่ เคลือ่ นฟันมากกว่า พบทันตแพทย์เพือ่ จัด
ฟันบ่ อยครั้ง ทาให้ การรักษาเป็ นไปอย่างล่าช้ าและ
ไม่ สะดวกสบาย

การจัดฟันแบบดามอนซิสเต็มใช้แรงต้านทานน้อยมากด้วยเครื่ องมือแบบ Self-Ligation ที่เป็ นเทคโนโลยีล้ า
หน้ากว่าการจัดฟันแบบธรรมดาทัว่ ไป ใช้เวลารักษารวดเร็ วกว่า เครื่ องมือมีขนาดเล็กเพื่อความสบายของ
ผูร้ ับการรักษา และผลลัพธ์ที่ได้มีประสิ ทธิภาพ
1. เครื่ องมือจัดฟัน Damon แบบ self-ligating
ไม่ตอ้ งใช้ยางรัด หรื อลวดขึงไว้ คุณจะได้พบประสบการณ์การรักษาที่ไม่ตอ้ งทนกับความปวดตึงเหมือนกับ
ระบบทัว่ ไป
2. เทคโนโลยีข้ นั สู งของการจัดฟันแบบ Light high-technology shape-memory wires
ทาให้ฟันเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ วและพบทันตแพทย์เพื่อทาการเคลื่อนฟันน้อยครั้งลง
3. ได้รับการรับรองทางทันตกรรม
ว่าเป็ นการรักษาแบบใหม่ที่จะช่วยจัดเรี ยงฟันของคุณและช่วยให้โครงหน้าสวยงามขึ้น โดยแทบไม่ตอ้ งถอน
ฟันหรื อขยายกระดูก
เครื่ องมือจัดฟันแบบดามอนออกแบบมาอย่างประณี ต ให้ความสบายและสามารถทาความสะอาดได้อย่าง

ง่ายดาย ไม่ตอ้ งใส่ ยางรัดที่เป็ นสาเหตุของการสะสมคราบพลัค ทาให้รักษาสุ ขอนามัยภายในช่องปากได้ง่าย
ระหว่างการรักษา ขยายความเป็ นไปได้ โดยไม่ตอ้ งทา RPEs หรื อ ผ่าตัด
กรณี น้ ีทาการรักษาโดยตามวิธีดามอน และใช้ระบบดามอนซิ สเต็ม ผูร้ ับการรักษาใช้เส้นวัสดุขึงด้านหลัก
ขนาด 14 มม. โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรมหรื อขยายช่องปากฉับพลันแม้แต่นอ้ ย
ผลทีไ่ ด้ รับในการจัดฟันแบบดามอน







Extraordinary results ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย
Faster treatment การรักษาที่ให้ผลเร็ วกว่า
Fewer appointments พบทันตแพทย์นอ้ ยครั้งลง
Greater patient comfort อาการระคายเคืองที่ช่องปากลดลง ผูป้ ่ วยรู ้สึกสบายมากขึ้น
Less need for extractions and surgery ลดความจาเป็ นของการผ่าตัดหรื อการถอนฟันลง
Freedom from RPEs, headgear and other appliances ไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือเสริ มชนิดอื่นๆ

คาแนะนาด้ านการดูแลรักษาขณะรับการจัดฟัน
1. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรื อเหนียว
2. ไม่ควรเคี้ยวหรื อกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจดั ฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดฟัน
ได้
3. การดูแลรักษาสุ ขภาพปากและฟันอย่างถูกวิธีมีความสาคัญเสมอ
4. ทาตามคาแนะนาของทันตแพทย์ดา้ นการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้ องกันการเกิด
ปั ญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุได้

