แนวทางปฏิ บตั ิ ทางคลิ นิก การรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น
(CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR ORTHODONTIC TREATMENT)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
สืบเนื่องจากทางทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ได้จดั ให้มกี ารประชุมเพื่อศึกษาเรื่องระบบปฏิรปู สุขภาพถ้วนหน้า
และได้ขอให้สมาคมและชมรมต่าง ๆ จัดทําแนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิก (Clinical Practice Guideline: CPG) ของแต่ละสมาคมและชมรมขึน้
สมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย จึงได้ดาํ เนินการจัดทําแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น ดังนี้
1.

การให้คาํ ปรึกษาแก่ผปู้ ่ วยและผูป้ กครอง
(1) สอบถามความต้องการและปั ญหาของผูป้ ่ วย (Chief complaint)
(2) ให้คาํ แนะนํา และอธิบายสภาพผิดปกติภายในช่องปากและใบหน้าทีต่ รวจพบ
รวมทัง้ อธิบายถึง
2.1 แผนการรักษาทีเ่ ป็ นไปได้ ซึง่ อาจมีหลายแนวทาง รวมถึงระยะเวลาทีต่ อ้ ง
ใช้ในการรักษา ทัง้ นี้แผนการรักษาทีแ่ น่นอน จะต้องอาศัยการวิเคราะห์
ภาพรังสี แบบจําลองฟั นผูป้ ่ วย ฯลฯ
2.2 ผลทีค่ าดว่าจะได้จากการรักษา
2.3 ค่าใช้จ่ายในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั นโดยประมาณ

2.

การตรวจผูป้ ่ วยและการบันทึกข้อมูลก่อนการรักษา
(1) ความต้องการและปั ญหาของผูป้ ่ วย
(2) ประเมิน และบันทึกประวัตผิ ปู้ ่ วย เช่น medical และ dental history
(3) ตรวจผูป้ ่ วยทางคลินิก และบันทึกความผิดปกติทต่ี รวจพบ
3.1 Facial examination
3.1.1 Frontal view
3.1.2 Profile view
3.2 Intraoral examination เช่น oral health, occlusion
3.3 Functional evaluation ต่าง ๆ
(4) ส่งถ่ายภาพรังสี
4.1 Panoramic
4.2 Cephalometric
หรือภาพอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสมตามความจําเป็ น
(5) พิมพ์ฟันเพื่อทําแบบจําลองฟั น (model)
หรือ scan เพื่อทําแบบจําลองฟั นดิจทิ ลั (digital model)
(6) ถ่ายรูปฟั นและใบหน้า (intra and extraoral photographs)
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3.

การวิ เคราะห์ วิ นิจฉัย วางแผนการรักษา และให้ข้อมูลแก่ผปู้ ่ วยและผูป้ กครอง
(1) นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ วินจิ ฉัย และวางแผนการรักษา
(2) อธิบายให้ผปู้ ่ วยและผูป้ กครองทราบถึง
2.1 แผนการรักษา และระยะเวลาของการรักษาโดยประมาณ
2.2 ขัน้ ตอนและวิธกี ารรักษา
2.3 แผนการรักษาอื่นๆทีเ่ ป็ นไปได้
2.4 ความเสีย่ งหรือผลเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการรักษา เช่น ความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากการทํา Orthognathic surgery, การเกิด root resorption,
การเกิด decalcification รอบเครื่องมือจัดฟั นในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยแปรงฟั น
ไม่สะอาด เป็ นต้น
2.5 ค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมทัง้ วิธกี ารชําระค่ารักษาทางทันตกรรมจัดฟั น
2.6 ความสําคัญของความร่วมมือของผูป้ ่ วยและผูป้ กครองต่อผลการรักษา

4.

การรักษาทางทันตกรรมอื่นๆก่อนการจัดฟัน
เมื่อผูป้ ่ วยตัดสินใจรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น ทันตแพทย์จดั ฟั นอาจส่งต่อ
ผูป้ ่ วยเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรมอื่น ๆ ทีจ่ าํ เป็ นก่อนได้รบั การจัดฟั น เช่น
อุดฟั น ขูดหินปูน และถอนฟั น เป็ นต้น
ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยจําเป็ นต้องถอนฟั นเพื่อการจัดฟั น ทันตแพทย์จดั ฟั นอาจส่งถอน
ฟั น ก่อนใส่หรือติดเครือ่ งมือทางทันตกรรมจัดฟั น หรือในระหว่างการรักษา
แล้วแต่ความเหมาะสมซึง่ ต้องพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
การรักษาและการบันทึกข้อมูลการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
ในการรักษาด้วยเครื่องมือจัดฟั น (1) ใส่เครื่องมือชนิดถอดได้ให้กบั ผูป้ ่ วย พร้อมทัง้ แนะนําวิธกี ารถอด-ใส่
ชนิดถอดได้
และการดูแลรักษาเครื่องมือ
(2) นัดผูป้ ่ วยมาเป็ นระยะเพื่อปรับเครื่องมือ จนกว่าการรักษาจะได้ผลตามที่
ต้องการ
ในการรักษาด้วยเครื่องมือจัดฟั น (1) ติดเครื่องมือชนิดติดแน่นให้กบั ผูป้ ่ วย พร้อมทัง้ แนะนําวิธกี ารดูแลรักษา
ชนิดติดแน่น
เครื่องมือ
(2) นัดผูป้ ่ วยมาเป็ นระยะเพื่อปรับเครื่องมือ จนกว่าการรักษาจะได้ผลตามที่
ต้องการ
ในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น (1) ก่อนให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น ต้องส่งผูป้ ่ วยไปปรึกษากับ
ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
ศัลยแพทย์หรือทันตแพทย์ผจู้ ะทําการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อวางแผนการ
รักษาร่วมกัน
(Orthognathic surgery)
(2) เมื่อฟั นอยู่ในตําแหน่งตามแผนการรักษาแล้ว ให้สง่ ผูป้ ่ วยเข้ารับการผ่าตัด
ขากรรไกร
(3) หลังการผ่าตัดขากรรไกร ผูป้ ่ วยต้องได้รบั การจัดฟั นเพื่อให้ได้การสบฟั นทีด่ ี

5.
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6.

การคงสภาพฟันหลังการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟัน

หลังจากการรักษาเสร็จสมบูรณ์แล้ว
(1) ควรบันทึกข้อมูลหลังการรักษาเช่น X-ray หรืออื่น ๆ ตามความจําเป็ น
(2) ในการคงสภาพฟั นหลังการรักษานัน้ ให้ผปู้ ่ วยใส่เครื่องมือคงสภาพฟั น
(retainer) ทีเ่ หมาะสมในผูป้ ่ วยแต่ละราย และอธิบายให้ผปู้ ่ วยและ
ผูป้ กครองทราบถึงประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาทีค่ วรใส่เครื่องมือดังกล่าว
(3) นัดผูป้ ่ วยมาตรวจเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม
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คณะทํางานจัดทําแนวทางปฏิ บตั ิ ทางคลิ นิก การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
กรรมการสมาคมทันตแพทย์จดั ฟันแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2561 – 2563
คณะที่ปรึกษา
1. ประธานทีป่ รึกษา
2. ทีป่ รึกษา
3. ทีป่ รึกษา
4. ทีป่ รึกษา
5. ทีป่ รึกษา

รศ. (พิเศษ) ทญ. สมใจ
ศ. (พิเศษ) พลโท พิศาล
ศ. เกียรติคุณ พาสน์ศริ ิ
ทญ. นฤมล
รศ.ดร.ทพ. ไชยรัตน์

สาตราวาหะ
เทพสิทธา
นิสาลักษณ์
ทวีเศรษฐ์
เฉลิมรัตนโรจน์

คณะกรรมการ
1. นายกสมาคม
2. อุปนายก
3. นายกสํารอง
4. เลขานุการ
5. ประธานวิชาการ
6. เหรัญญิก
7. นายทะเบียน
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
9. สาราณียกร
10. กรรมการกลาง
11. กรรมการกลาง
12. กรรมการกลาง
13. กรรมการกลาง
14. กรรมการกลาง
15. กรรมการกลาง

ทพ. ธานัน
ทพ. ปริญญา
ศ.ทพ. ธีระวัฒน์
ทพ. จิรวัฒน์
ทญ. กัลยา
ทพ. ธัชพันธุ์
ทญ. สุธาทิพย์
ทพ. กฤษฎี
ผศ.ทพ.ดร. บัญชา
ผศ.ทญ. นงลักษณ์
ผศ.ทพ. อุดม
ทญ. เรืองรัตน์
อ.ดร.ทพ.สุพฒ
ั ชัย
ผศ.ทญ.ดร. พินทุอร
ทพ. ชัยพล

จารุประกร
ปฐมกุลมัย
โชติกเสถียร
เกียรติบรู ณกุล
อินทรีย์
พูลทวีเกียรติ
จงบรรดาล
ปั ณณะรัส
สํารวจเบญจกุล
สมบุญธรรม
ทองอุดมพร
โกมลภิส
บุญประถัมภ์
จันทรวราทิตย์
ฉวีวรรณากร
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