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จัดฟันแฟชั่นคืออะไร


 ท่านอาจเคยเดินผ่านร้านค้าหรือแผงลอยที่เขียนไว้ว่าที่นี่รับจัดฟัน

แฟชั่นหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าจัดฟันแฟชั่นคืออะไร



 โดยปกติแล้ว “การจัดฟัน” ที่เป็นการรักษาทางทันตกรรมนั้น

จะเป็นการแก้ไขความผิดปกติของการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก

ฟนัหา่งฟนัยืน่ฟนับนลา่งไมส่บกนัฯลฯใหก้ลบัเขา้สูต่ำแหนง่ทีค่วรจะเปน็

เพื่อให้การสบระหว่างฟันบนและฟันล่างมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ซึ่งจะ

เปน็ผลดตีอ่การบดเคีย้วอาหารสขุภาพของฟนัรวมทัง้เนือ้เยือ่รอบๆฟนัดว้ย

นอกจากนี้ยังช่วยปรับให้รูปลักษณะของใบหน้าและการยิ้มแลดูดีขึ้น ซึ่งผู้ที่

ให้การรักษาจะต้องเป็นทันตแพทย์เท่านั้น การจัดฟันอาจใส่เครื่องมือได้

หลายแบบ



 “การจัดฟันแฟชั่น”นั้น ไม่ใช่การรักษาทางทันตกรรมใดๆแต่เป็น

การพยายามใส่เครื่องมือที่เลียนแบบการจัดฟันแบบติดแน่นที่ทันตแพทย์

จัดฟันแฟชั่น
ประเทศแรกของโลก

ใช้ในการรักษาผู้ป่วย มีจุดประสงค์ในการใส่เพื่อความสวยงามหรือความ

โก้เก๋ ทันสมัย (ในความหมายของวัยรุ่น) ในปัจจุบันจัดฟันแฟชั่นมีหลาย

รูปแบบแตกต่างกันไปอาจแบ่งได้เป็น3ประเภทคือ



	 ลวดร้อยลูกปัด	

 เปน็การใชล้วดเสน้เลก็ รอ้ยลกูปดัสตีา่งๆมวีางจำหนา่ยในตลาดนดั

และแหล่งชุมชนต่างๆราคาเส้นละ50-120บาทเด็กและวัยรุ่นนิยมซื้อมา

ใส่เอง โดยเสียบปลายลวดเข้าไปในซอกฟันกรามน้อยทั้งสองข้างแล้วพัน

ลวดรอบตัวฟันเพื่อเก็บปลายลวดไว้ในซอกฟัน ด้านหน้าก็จะมีลูกปัดที่มี

ลวดลายและสีสันต่างๆ ปิดตรงตำแหน่งฟันหน้า ถ้าดึงลวดไม่ตึงพอ

ลูกปัดก็จะไม่แนบติดกับตัวฟันความเป็นแฟชั่นจะอยู่ที่ลวดลายและสีของ

ลูกปัด การใส่ลวดร้อยลูกปัดนี้วัยรุ่นมักจะใส่ในช่วงสั้นๆ ไม่กี่วันเท่านั้น

เพราะลวดมักจะคลายตัวออกทำให้หลวมไม่แนบกับตัวฟัน
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	 จัดฟันแฟชั่นแบบติดแน่น		

 การจัดฟันแฟชั่นแบบนี้ เป็นการเลียนแบบการจัดฟันของทันตแพทย์

ให้เหมือนมากขึ้น โดยจะเป็นการติดเครื่องมือ แบ็คเก็ต (Bracket) (เป็น

โลหะรูปสี่เหลี่ยมที่จะมีร่องใส่ลวดจัดฟันและมีส่วนยื่นออกมาสำหรับคล้อง

ยาง) ลงบนฟันหน้าบน 8 ซี่ และ/หรือฟันล่าง 8 ซี่ โดยผู้ให้บริการจะ

ทำการตดิแบค็เกต็ โดยตรงในปากใชเ้วลาประมาณ20-30นาทีคา่ใชจ้า่ย

อยู่ที่ 800-1,200บาทต่อ 8ซี่ อาจมีบริการเปลี่ยนสียางฟรี 1ครั้ง และ

ถ้าถอดออกจะต้องเสียค่าบริการ 200บาทอย่างไรก็ตามกระบวนการทำ

และวัสดุที่ใช้มีความแตกต่างกับที่ทันตแพทย์ใช้อย่างมาก วัยรุ่นที่ไปทำ

สามารถเลือกสีของยางรูปร่างของยาง(ยางรูปดอกไม้รูปมิกกี้เม้าส์ฯลฯ)

และสีของลวดได้ตามใจชอบ และเมื่อใส่ไปได้ระยะหนึ่ง (เป็นสัปดาห์หรือ

เป็นเดือน) วัยรุ่นก็จะนิยมที่จะเปลี่ยนชนิดและสีของยาง เพื่อไปอวด

เพื่อนๆด้วยกัน



 จัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้
 การจัดฟันแฟชั่นประเภทนี้จะเป็นการใช้เครื่องมือคงสภาพฟันหรือ

รีเทนเนอร์ (Retainer)ที่เหมือนกับที่ทันตแพทย์ใช้รีเทนเนอร์จะมีลักษณะ

เป็นแผ่นพลาสติกปิดอยู่ที่เพดาน(กรณีขากรรไกรบน)หรือข้างลิ้น (กรณี

ขากรรไกรล่าง) และมีลวดคอยบังคับฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

ทันตแพทย์มักจะให้ผู้ป่วยที่จัดฟันเสร็จแล้วใส่รีเทนเนอร์ประมาณ6เดือน

เพื่อให้ฟันที่จัดเสร็จคงอยู่ในสภาพเดิมไม่เคลื่อนผิดตำแหน่งไป



 การจัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้จะเป็นการทำรีเทนเนอร์ที่ดัดแปลงเพิ่ม

เครื่องมือแบ็คเก็ตให้ติดอยู่บนลวด โดยกะตำแหน่งให้แบ็คเก็ตปิดอยู่ที่ฟัน

หน้าบนและ/หรือฟันหน้าล่าง เมื่อใส่แล้วจะดูเหมือนกับ เป็นการจัดฟัน

แบบติดแน่น ขั้นตอนในการทำจะต้องมีการพิมพ์ฟัน และส่งไปที่ร้านแลป

ทางทันตกรรมหรือให้ช่างทันตกรรมเป็นผู้ทำเครื่องมือนี้ขึ้นมา โดยทั่วไปจะ

นดัใหว้ยัรุน่มาใสห่นึง่สปัดาหห์ลงัจากพมิพฟ์นัแตบ่างรา้นอาจใหร้อประมาณ

สองสามชั่วโมง (มีช่างทันตกรรมอยู่ในร้านเอง)ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 800-1300

บาทต่อชิ้น (ชิ้นบนหรือล่าง) วัยรุ่นสามารถเลือกสีและลายของแผ่น

พลาสติกยางและลวดได้ตามใจชอบ















 หลังจากใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแล้ว ร้านค้าที่รับทำจัดฟันแฟชั่น

มักจะแนะนำว่า หลังทำห้ามกินอาหารแข็งๆ และให้กินยาแก้ปวดทั้งนี้

เพราะเครื่องมือที่ใส่ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพลาสติกหรือลวดมักจะมีแรงกระทำ

ต่อฟันทำให้ฟันเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมก่อให้เกิดอันตรายต่อฟันและ

เหงือกได้ จะเห็นได้ว่าการจัดฟันแฟชั่นนอกจากไม่มีประโยชน์ในทางการ

รักษาแต่อย่างใดแล้วยังมีอันตรายและให้โทษอีกมากตั้งแต่ขบวนการทำ
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วัสดุที่ใช้ อันตรายที่เกิดกับฟัน เหงือก เนื้อเยื่อในช่องปาก และรวมไปถึง

อันตรายต่อสุขภาพของผู้ใส่อีกด้วย




ย้อนอดีตจัดฟันแฟชั่น


 เมื่อปลายปี 2547 ได้เกิดมีกระแสนิยมในการจัดฟันแฟชั่นขึ้นที่

ประเทศไทย โดยเป็นการจัดฟันแฟชั่นที่เป็นลวดร้อยลูกปัดมีวางขายเป็น

แผงตามตลาดนัดย่านชุมชน เช่น ในกรุงเทพมหานคร จะมีจำหน่ายที่

ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วังหลัง ศิริราช สวนจตุจักร และแพร่หลายถึง

ระดบัตลาดนดัในหมูบ่า้นชนบทมลีกูปดัหลายสหีลายลายใหเ้ลอืกบางชนดิ

เคลือบสี (และสารปรอท) เพื่อให้สวยงาม สามารถซื้อมาใส่เองหรือให้

ผู้ขายเป็นผู้ใส่ให้ ราคาจำหน่ายอยู่ที่เส้นละ 50-120บาทหากให้ผู้ขายใส่

ให้จะแพงขึ้นเล็กน้อยประมาณ150-200บาท



 หน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทันตแพทยสภากรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ประสานงานกันเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ส่งตัวอย่างลวดร้อยลูกปัดให้กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบซึ่งพบว่ามีสารปนเปื้อนที่เป็น

โลหะหนัก เช่นสารตะกั่วพลวงซีลีเนียม โครเมียมและสารหนู อยู่ใน

ลวดที่ใช้ร้อยลูกปัด และเมื่อพิจารณาการใส่ที่ไม่มีการยึดเกาะที่แข็งแรง

เพียงพอลูกปัดอาจหลุดลงคอทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ทางสำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้ออกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคที่ 1/2549 เรื่องห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการชั่วคราว

หากฝ่าฝืนก็มีโทษทั้งจำและปรับ นอกจากนี้ยังมีการแถลงข่าวจาก

ทันตแพทยสภา และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแก่สื่อสาร

มวลชนต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่วัยรุ่นและผู้ปกครองให้ทราบถึงอันตรายที่จะ

เกิดขึ้น ทำให้ปัญหาการจัดฟันแฟชั่นที่เป็นลวดร้อยลูกปัดดังกล่าวได้

เบาบางลงไปจากสังคมไทย



ข่าวการจัดฟันแฟชั่นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นที่สนใจจากสำนักข่าวต่างประเทศ

เช่น เอพี ซีบีเอส ได้มีรายงานข่าวเรื่องนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก

ไม่มีการพบการจัดฟันแฟชั่นในต่างประเทศมาก่อน ประเทศไทยเป็น

ประเทศแรกที่พบการจัดฟันแฟชั่นโดยหมอเถื่อนในต่างประเทศจะมีเฉพาะ

การจัดฟันที่เป็นการรักษาทางทันตกรรมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีรายงาน

เรื่องจัดฟันแฟชั่นในประเทศไทยลงในวารสารทางทันตแพทย์จัดฟันของโลก

(WorldJournalofOrthodontics)ในปี2548ในหัวข้อเรื่องBracesas

a“fashionstatement”inthelandofsmiles.ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ

จัดฟันแฟชั่นน่าจะเป็นค่านิยมที่ผิดปกติของวัยรุ่นไทย




สถานการณ์จัดฟันแฟชั่นในปัจจุบัน


 แม้ว่ากระแสเรื่องจัดฟันแฟชั่นที่เป็นลวดร้อยลูกปัดได้ลดน้อยลงไป

จากมาตราการต่างๆที่หน่วยงานราชการประสานงานกันดำเนินงาน แต่

ในช่วงปี2550กระแสนิยมในเรื่องจัดฟันแฟชั่นได้เกิดขึ้นอีกโดยเปลี่ยนไป

จากการใช้ลวดร้อยลูกปัดไปเป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นที่เลียนแบบ

ใกล้เคียงกับเครื่องมือที่ทันตแพทย์ใช้มากขึ้น มีทั้งการใส่เครื่องมือจัดฟัน

แฟชั่นแบบติดแน่น และเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้ โดยมีขั้นตอน

การทำที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น รวมทั้งอันตรายที่เพิ่ม

ขึ้นด้วย
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 จากการสำรวจของทีมคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรมทันตแพทย-

สภาในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม2551พบว่าสถานการณ์การจัดฟัน

แฟชั่นในประเทศไทยมีความรุนแรงและรูปแบบที่พัฒนามากขึ้น จากการ

สืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เมื่อพิมพ์คำว่า ดัดฟันแฟชั่น ใน search

engine เช่นgoogle จะพบเว็บไซต์ 20,000กว่าเว็บไซต์ที่มีการโฆษณา

ขาย รับทำ รวมทั้งกระทู้ถามตอบเกี่ยวกับจัดฟันแฟชั่น แต่ถ้าพิมพ์คำว่า

จัดฟันแฟชั่น จะพบไม่กี่พันเว็บไซต์เท่านั้น เนื่องจากในหมู่วัยรุ่นจะเรียกว่า

ดดัฟนัแฟชัน่มากกวา่คำวา่จดัฟนัแฟชัน่นอกจากนีใ้นเกอืบทกุwebboard

ของวัยรุ่นที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นจะมีผู้เข้าไปโฆษณาและชักชวนให้มี

การจดัฟนัแฟชัน่โดยใหเ้บอรโ์ทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่หต้ดิตอ่ไปจากการวเิคราะห์

พบว่าข้อความที่postจะมีลักษณะคล้ายกันแต่มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

ที่แตกต่างกัน



 ในเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดฟันแฟชั่น จะมีการโฆษณาระบุว่า เป็น

การใช้ลวดและเครื่องมือที่เหมอืนกบัทนัตแพทยใ์ช้ ไมท่ำลายผวิฟนัสามารถ

เลอืกสขีองลวดหรอืของยาง รูปร่างของยาง (มียางรูปมิคกี้เมาท์ รูปดอกไม้

สีและลายต่างๆกัน)มีบริการเปลี่ยนยางให้ฟรี3เดือนแรกมีบริการรับไป

พิมพ์ฟันถึงที่บ้านหรือบริการส่งเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้ที่ทำเสร็จ

แล้วไปให้ที่บ้านทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังมีบางเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทน

จำหน่าย สามารถสั่งซื้อลวดจัดฟัน ยาง และอุปกรณ์ในการทำได้ทาง

ไปรษณีย์ บริการจัดส่งทั่วประเทศหรือบางแห่งรับสอนการทำจัดฟันแฟชั่น

ให้อีกด้วย



 จาการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและจากการแจ้งการพบเห็นร้านจัดฟัน

แฟชั่นของสมาชิกทันตแพทยสภาเท่าที่รวบรวมได้ พบว่า แหล่งที่รับจัดฟัน

แฟชั่นมีกระจายทั่วกรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่ๆ สถานที่รับจัด

ฟันแฟชั่นมักจะเป็นตลาดนัด แหล่งชุมชน ถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อ

เสียงก็จะอยู่หน้าห้างฯแต่ถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าเล็กๆก็จะอยู่ภายในห้างฯ

ตัวอย่างร้านจัดฟันแฟชั่นที่สำรวจพบ เช่น บริเวณถนนพหลโยธิน 22

ตรงขา้มเซน็ทรลั,หนา้หา้งBigCรามคำแหง,โลตสัศรนีครนิทร,์พนัธท์พิย์

งามวงศ์วาน, ตรงข้ามเมเจอร์ อีจีวี รังสิต, ซอยอรุโณทัย ใกล้นิรันดร์

คอนโด,ด้านหลังน้อมจิตต์พลาซ่า,ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน,ชั้น2

ซีคอนสแควร์,ตรงข้ามคาร์ฟูร์พระรามสี่,ข้างเดอะมอลล์บางกะปิ,ตลาด

จตุจักร, อิมพิเรียล สำโรง, วังหลัง, อนุสาวรีย์ชัยฯ, ชั้น 2 เทสโกโลตัส

นวนครปทุมธานี,โลตัสเมืองทองธานีฯลฯ



 ทีมคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม ทันตแพทยสภาได้ลงพื้นที่เพื่อ

สังเกตการณ์และทดลองใช้บริการของร้านค้าเหล่านี้เพื่อหาข้อมูลพบว่า

ลักษณะของร้านมีหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นแผงลอย ร้านเช่าเล็กๆ ในห้าง
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สรรพสินค้าหรืออยู่ในอาคารพาณิชย์ บางแห่งเปิดให้บริการร่วมกับ

การต่อผม/ต่อขนตา เพ้นท์เล็บ บางแห่งเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยใช้คำว่า

“Lab” เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมที่รับทำเครื่องมือ

จัดฟันแบบถอดได้ให้กับทันตแพทย์บางแห่งมีหลายสาขาป้ายโฆษณามีทั้ง

แบบป้ายเล็กๆหรือเป็นป้ายสี่สีขนาดใหญ่ จากการสอบถามวัยรุ่นที่เข้าไป

ใช้บริการและสังเกตการณ์พบว่าได้รับความนิยมจากเด็กวันรุ่นค่อนข้างมาก

บางแห่งมีเด็กวัยรุ่นมาใช้บริการตลอดเวลา แม้จะเป็นเวลากลางวันก็มี

เด็กวัยรุ่นโดดเรียนมาใช้บริการอาจจะต้องรอคิวในการทำ เจ้าของร้านที่

รับทำเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นให้ข้อมูลว่าบางวันมีวัยรุ่นมารอทำมากจนไม่มี

เวลากินข้าวกลางวัน ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความนิยมจัดฟันแฟชั่น

ในหมู่วัยรุ่นไทย

จัดฟันแฟชั่นคนทำรวย
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 คนทำเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นเป็นใคร? ไม่มีคำตอบที่แน่ชัด แต่จาก

การหาข้อมูลและสัมภาษณ์คนที่ทำเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นในร้านต่างๆของ

ทีมงานคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรมทันตแพทยสภาพบว่าบางคนเป็น

ผู้ช่วยทันตแพทย์มาก่อน เห็นทันตแพทย์ทำก็จำมาทำเองบางคนเป็นช่าง

ทันตกรรมอยู่ในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมมีทักษะในการทำเครือ่งมอื

จัดฟันถอดได้ รู้ว่าจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง และซื้อจากที่ไหนได้บ้าง

บางคนมเีพือ่นหรอืญาตเิปน็ผูช้ว่ยทนัตแพทยห์รอืชา่งทนัตกรรมมาชว่ยสอน

ให้นอกจากนี้จากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทำให้เชื่อได้ว่าน่าจะมีขบวนการที่

รับสอนและแนะนำในการเปิดกิจการจัดฟันแฟชั่นอีกด้วย



 ค่าบริการจัดฟันแฟชั่นที่ดูเหมือนจะมีราคาที่ไม่แพงมีให้เลือกตั้งแต่

100-200บาท (ลวดร้อยลูกปัด)หรือ 800-1,300บาท (จัดฟันแฟชั่นแบบ

ตดิแนน่หรอืถอดได)้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เทยีบกบัคา่จดัฟนัทีเ่ปน็การรกัษา

โดยทันตแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายเป็นหลักหมื่นบาท ราคาที่แตกต่างกันมาก

ทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้วัยรุ่นตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่น

ประกอบกับการบริการที่เข้าถึง สะดวก อยู่ในแหล่งที่วัยรุ่นเดินเลือกซื้อ

จัดฟันแฟชั่น
คนทำรวย

เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับอยู่แล้วถ้าได้คำชักชวนจากเพื่อนๆด้วยกันก็จะ

เกิดการทดลองติดเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นเพื่อที่จะได้เข้ากลุ่มวัยรุ่นด้วยกันได้



 เหตุที่ทำให้การจัดฟันแฟชั่นมีราคาไม่แพงนัก เนื่องจากในปัจจุบัน

ร้านที่จัดฟันแฟชั่นใช้เครื่องมือทันตกรรมและวัสดุราคาถูกที่ผลิตจาก

ประเทศจีนซึ่งมีคุณภาพต่ำมากและวัสดุบางตัว เช่นลวดที่มีสีสันต่างๆ

ยางรูปแบบต่างๆก็ไม่ได้เป็นวัสดุที่ทันตแพทย์ใช้ แต่เป็นของทำเลียนแบบ

ซึ่งมีราคาถูกมาก
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 แมจ้ดัฟนัแฟชัน่ดเูหมอืนจะถกูแตค่วามจรงิทีพ่บกค็อืวยัรุน่ทีต่ดัสนิใจ

จัดฟันแฟชั่นจะเสียค่าใช้จ่ายแบบไม่รู้จบ ไม่ได้มีราคาถูกอย่างที่คิดไว้

เริ่มตั้งแต่ ป้ายหน้าร้านจะเขียนราคาที่ถูกมาก เช่น 500-600บาทเท่านั้น

เพื่อให้ดึงดูดความสนใจของวัยรุ่น แต่เมื่อเข้าไปคุยกับคนทำแล้ว จะได้รับ

การอธิบายว่าราคาที่โฆษณาไว้จะเป็นราคาขั้นต่ำสุดซึ่งจะไม่ค่อยดี ใส่แล้ว

สีซีดได้ง่าย ไม่สวย เครื่องมือจะหลุดได้ง่าย ไม่ทน จากนั้นคนขายจะ

พยายามเชียร์ให้เลือกใส่เครื่องมือที่มีราคาแพงขึ้นกว่าที่โฆษณาไว้ เช่น

เปลี่ยนให้ใช้ลวดแบบพิเศษที่มีสีไม่ลอก ใช้ยางที่มีสีและลายแปลกๆ ฯลฯ

พร้อมกับมีโปรโมชั่นพิเศษหลอกล่อ ไม่ว่าจะเป็นไม่คิดค่าถอดแบ็คเก็ต

ออกจากตัวฟันเวลาที่จะเลิกใส่หรือเปลี่ยนยางให้ฟรี2-3ครั้งเป็นต้นแต่

ในความเป็นจริงเมื่อไปถอดเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นหรือเปลี่ยนยาง คนทำ

มักจะบอกว่าหมดโปรโมชั่นไปแล้วจะต้องเสียเงินตามปกติ



 ดังนั้น วัยรุ่นที่จัดฟันแฟชั่นอาจต้องเสียเงินครั้งแรกประมาณ

สองพันกว่าบาทในการใส่เครื่องมือทั้งฟันบนและฟันล่างต่อจากนั้นจะต้อง

เปลี่ยนยางเดือนละ1-2ครั้งเนื่องจากสีของยางซีดเร็วดูไม่สวยค่าเปลี่ยน

ยางครั้งละ 100 บาท วัยรุ่นบางคนเปลี่ยนยางทุกสัปดาห์เพื่อที่จะไปโชว์

เพื่อนๆโดยเฉพาะในกรณีที่มียางแบบใหม่ๆออกมายางที่เป็นรูปมิคกี้เมาส์

รูปดอกไม้หรือมีสองสีในหนึ่งเส้นจะมีราคาแพงกว่ายางสีธรรมดาเปลี่ยน

ยางแต่ละครั้งต้องจ่ายเงินครั้งละประมาณ150-200บาทนอกจากนี้คนทำ

เครือ่งมอืจดัฟนัแฟชัน่มกัจะทำการตดิเครือ่งมอืผดิวธิีไมไ่ดม้าตรฐาน(แมว้า่

จะพยายามทำเลียนแบบที่ทันตแพทย์ทำแต่เนื่องจากไม่มีความรู้ที่แท้จริง

และวัสดุต่างๆที่ใช้มีคุณภาพต่ำมาก) ซึ่งจะทำให้แบ็คเก็ตหลุดง่ายมาก

ถ้าแบ็คเก็ตหลุดหายหรือหลุดลงคอไป จะต้องเสียเงินติดใหม่ชิ้นละ 100

บาทแต่ถ้าหลุดแล้วยังเก็บแบ็คเก็ตไว้อยู่ก็เอามาติดใหม่ได้ โดยเสียค่าติด

ใหมเ่พยีง50บาทถา้ตดัสนิใจถอดเครือ่งมอืกจ็ะตอ้งเสยีเงนิคา่ถอดเครือ่งมอื

200บาท(แต่ถอดเครื่องมือได้ไม่หมดจะมีเศษวัสดุที่ใช้ยึดแบ็คเก็ตกับฟัน

ตกค้างอยู่ สุดท้ายถ้าทนรำคาญที่เศษวัสดุบาดริมฝีปากไม่ไหวก็จะต้องไป

ให้ทันตแพทย์เอาออกให้หมดอีกครั้ง) ถ้าวัยรุ่นใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่น

นานประมาณ 1 ปี อาจจะต้องเสียเงินให้แก่ร้านที่จัดฟันแฟชั่นสูงถึง

ห้าพันบาทก็ได้ แพงกว่าที่คิดไว้ตอนแรกว่าจะเสียเงินจัดฟันแฟชั่น แค่

500-600บาท



 จากการสังเกตร้านที่รับจัดฟันแฟชั่นห้างแฟชั่นมอลล์ย่านอนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิ และร้านแถวย่านตลาดวังหลังตรงข้ามกับคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาลพบร้านจัดฟันแฟชั่นในลักษณะแผงลอย และร้านเช่าใน

อาคารพาณิชย์อยู่หลายร้าน แต่ละร้านมีวัยรุ่นไปใช้บริการค่อนข้างมาก มี

วัยรุ่นไปรอคิวใช้บริการจากการประเมินคร่าวๆแต่ละร้านจะมีลูกค้าไปติด

เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นไม่ต่ำกว่าสิบราย และมีวัยรุ่นที่แวะเวียนไปเปลี่ยน

ยางติดแบ็คเก็ตที่หลุดเป็นจำนวนมาก ร้านค้าเหล่านี้สามารถทำรายได้

วนัละหมืน่กวา่บาทถา้คำนวนเปน็เดอืนอาจมรีายไดเ้ดอืนละหลายแสนบาท

ซึ่งถ้าหักค่าใช้จ่ายที่มีไม่มากเพราะวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ มีคุณภาพต่ำ

และราคาถูกแล้ว น่าจะมีกำไรเดือนละเป็นแสนบาททีเดียว คงไม่เป็นที่

แปลกใจเลยว่าทำไมร้านจัดฟันแฟชั่นจึงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในสังคมไทย






จัดฟันแฟชั่นคนใส่อันตรายลวดจัดฟันแฟชั่นที่มีสารปนเปื้อน
ที่เป็นโลหะหนักต่างๆเช่นสารตะกั่ว
พลวงซีลีเนียมโครเมียมและสารหนู
เมื่อได้รับสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่อง

จะทำอันตรายต่อเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆ
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 วัยรุ่นที่จัดฟันแฟชั่นอาจไม่คิดถึงอันตรายที่เกิดจาการใส่เครื่องมือ

จัดฟันแฟชั่นไว้ในช่องปาก แต่แท้ที่จริงแล้วอันตรายเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอน

การทำจนกระทั่งใส่เครื่องมือไว้ในปากเป็นระยะเวลานานๆ


 

อันตรายจากขั้นตอนการทำ
 

 เครื่องมือที่ใช้ เช่น ถาดพิมพ์ฟัน ใช้แล้วไม่ได้ล้างหรือล้างแต่ไม่ได้

ทำการฆ่าเชื้อ จากการสังเกตพบว่า ถาดพิมพ์ฟันมีสภาพเหมือนยังไม่แห้ง

ดี มีคราบวัสดุพิมพ์ปากและคราบปูนหล่อแบบติดอยู่ น่าจะไม่ผ่านการฆ่า

เชื้อใดๆซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคที่มาจากน้ำลายของผู้ใช้บริการ

คนก่อนอาจมีโอกาสติดโรคต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี วัณโรค ไข้หวัด

ไข้หวัดใหญ่คอตีบโปลิโอฯลฯหลายๆร้านที่รู้ทันว่าลูกค้าบางคนจะกังวล

ใจเกี่ยวกับโรคติดต่อที่มาจากน้ำลาย ก็จะมีการโฆษณาว่า อุปกรณ์และ

เครื่องมือมีการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อและผ่านการต้มมาอย่างดีซึ่งเราไม่มีทางรู้ว่า

ทำจรงิหรอืไม่และนำ้ยานัน้ฆา่เชือ้โรคใชน้ำ้ยาประเภทใดแชน่านพอหรอืไม่

ทำให้มีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อโรคจากคนอื่น นอกจากนี้คีมที่ใช้

จัดฟันแฟชั่น
คนใส่อันตราย

ตัดลวดมักเป็นคีมที่ใช้ในงานช่างทั่วไป ไม่ใช่คีมที่ทันตแพทย์ใช้ทีมงานได้

สังเกตเห็นว่า คีมที่ใช้ตัดลวดมีสนิมขึ้น สกปรก เมื่อตัดลวดแล้วก็นำเอา

ลวดมาใส่ในปาก ร้านที่เป็นแผงลอยจะมีอุปกรณ์ต่างๆน้อยมาก รวมทั้ง

ไม่มีน้ำสำหรับล้างมือด้วยซ้ำ













 เท่าที่สังเกตในหลายร้าน ส่วนใหญ่

ผู้ทำไม่ได้ใส่ถุงมือ ไม่แน่ใจว่าจะมีการล้าง

มือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนใส่ถุงมือหรือไม่

ถุงมือที่ ใส่มีการล้างด้วย

น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนใช้หรือไม่

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ วัยรุ่นที่

คิดไปใส่ เครื่องมือจัดฟัน

แฟชั่นต้องคำนึงถึงความ

ปลอดภัยของตนเองด้วย
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อันตรายจากตัววัสดุ


 ลวดจัดฟันแฟชั่นที่มีสารปนเปื้อนที่ เป็นโลหะหนักต่างๆ เช่น

สารตะกั่วพลวงซีลีเนียม โครเมียม และสารหนู เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกาย

อย่างต่อเนื่อง จะทำอันตรายต่อเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆ ทำให้มีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ เซลล์อาจตาย โลหะหนัก

ยังเป็นตัวการทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมทั้งเป็นตัวการ

ชักนำให้เกิดมะเร็งอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายจะจับ

ยึดอยู่กับเม็ดเลือดแดงหมุนเวียนไปกับกระแสเลือดกระจายไปทั่วร่างกายสู่

เนื้อเยื่อส่วนต่างๆ โดยสะสมที่ไตมากที่สุด ทำให้หลอดไตทำงานผิดปกติ

นอกจากนี้ ตะกั่วยังมีผลต่อตับ หัวใจและเส้นเลือด ภาวะเจริญพันธุ์

โครโมโซม และเป็นสารชักนำให้เกิดโรคมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด

อีกด้วย



 นอกจากนี้ยงัพบวา่มกีารใชล้วดทีเ่ปน็สทีีเ่มือ่ใสไ่วใ้นปากสกัระยะหนึง่

มีการสัมผัสอาหารเย็นหรือร้อนแล้วสีจางลง เช่นเดียวกับยางที่มีสีและ

รูปแบบต่างๆกัน ยางเหล่านี้ทำเลียนแบบยางที่ทันตแพทย์ใช้จัดฟันจริงๆ

เมื่อใส่ไปไม่นานสีก็จะหลุดลอกจางลงส่วนประกอบของสีก็จะเข้าสู่ร่างกาย

ผ่านเข้ากระเพาะอาหารและดูดซึมไปสะสมไว้ในร่างกาย แม้ว่าผลเสียจะ

ไม่เห็นชัดในทันทีทันใดแต่การสะสมสารพิษเข้าไว้ในร่างกายอยู่ตลอดเวลา

คงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่




อันตรายต่อฟันและเนื้อเยื่อในช่องปาก


 ในการใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแบบติดแน่น จะมีการใช้หัวกรอฟันที่

เป็นหินกรอเอาเคลือบฟันที่ดีๆออกไปทำให้มีการเสียเคลือบฟันไป รวม

ทั้งการใช้กรดกัดฟันซึ่งจะทำให้เคลือบฟันบางลง ทำให้ความแข็งแรงของ

ตัวฟันลดลงถ้ากรอเอาเคลือบฟันออกไปมากๆก็จะถึงชั้นเนื้อฟันทำให้

เสียวฟันได้ง่ายเมื่อดื่มน้ำเย็นและเกิดฟันผุได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เคลือบฟันที่

ถูกทำลายไปนี้ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้



 ลวดที่ใช้สอดในแบ็คเก็ตอาจมีแรงกระทำต่อฟันทำให้ฟันเคลื่อนไป

จากตำแหนง่เดมิ เนือ่งจากการปรบัแตง่ลวดโดยผูท้ีไ่มม่คีวามรูค้วามชำนาญ

เพียงพอจะทำให้เกิดแรงกดไปที่ตัวฟันทำให้มีอาการปวดฟันที่เคลื่อนไป

จากเดิมหรือเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม และถ้าลวดกดฟันมากเกิน

ไปจะปวดมาก แรงกดที่มากจนเกินไปอาจทำให้ฟันซี่นั้นเสียชีวิต (กลาย

เป็นฟันตาย) เปลี่ยนเป็นสีคล้ำหรือรากฟันละลายไป และถ้าไม่ได้รับการ

รกัษารากฟนัอยา่งทนัทว่งทีกอ็าจจะตอ้งลงทา้ยทีต่อ้งถอนฟนัซีน่ัน้ๆทิง้ไป



 เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นที่ใส่ในปากมักจะมีการยึดที่ไม่แน่นพอเพราะ

ขั้นตอนการทำผิดวิธี ทำให้มีโอกาสที่แบ็คเก็ตอาจหลุดลงคอหรืออาจหลุด

ลงไปปิดหลอดลมทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะลวดร้อยลูกปัดซึ่ง

จะยึดไว้ไม่แน่นหลุดได้ง่ายมากปลายลวดที่พันรอบฟันมักจะเก็บไม่สนิท

อาจแทงเหงือกหรือกระพุ้งแก้มเป็นแผลตลอดเวลา



 ปกตแิลว้ในผูป้ว่ยทีจ่ะใสเ่ครือ่งมอืจดัฟนัทีเ่ปน็การรกัษาทางทนัตกรรม

จะต้องมีการเตรียมสภาพช่องปากก่อน ไม่ว่าจะต้องรักษาโรคเหงือกอักเสบ

หรือการอุดฟันให้เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อลดผลเสียของการใส่เครื่องมือจัดฟัน

เป็นระยะเวลานานๆแต่ในวัยรุ่นที่จัดฟันแฟชั่นบางครั้งมีการติดเครื่องมือ

ไปบนฟันที่ผุทะลุโพรงประสาทฟันฟันซี่ที่เคยได้รับอุบัติเหตุมาก่อนหรือ
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ตดิบนฟนัทีม่โีรคเหงอืกอกัเสบหรอืปรทินัตอ์กัเสบอยู่ ทำใหฟ้นัซีน่ัน้ๆแยล่ง

อาจตอ้งลงเอยดว้ยการปวดฟนัและตอ้งถอนฟนัซีน่ัน้ๆไป


 การใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นมักทำให้เกิดการบาดกระพุ้งแก้มและ

เนื้อเยื่อในช่องปากทำให้เป็นแผล ในเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้

ส่วนที่เป็นแผ่นพลาสติกนั้นมักจะไม่แนบกับเพดานหรือเหงือก เนื่องจาก

การพิมพ์ฟันและการเทแบบที่ไม่ดี ทำให้ใส่เครื่องมือไม่ลงหรือใส่ได้ไม่สนิท

จะต้องใช้แรงกดดันให้เครื่องมือลง เครื่องมือนั้นก็จะกดเหงือกทำให้เหงือก

อักเสบบวมแดงและดันฟันทำให้ปวดฟันอย่างมาก แผลที่เกิดจากเครื่องมือ

จัดฟันแฟชั่นไปเกี่ยวหรือบาดถ้าเกิดต่อเนื่องกันนานๆหลายปี ก็จะเพิ่ม

โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของเนื้อเยื่อในช่องปากได้


 นอกจากนี้เครื่องมือที่ใส่ในปากจะขัดขวางการแปรงฟันและทำ

ความสะอาดฟัน ทำให้มีเศษอาหารและแผ่นคราบจุลินทรีย์ติดสะสมอยู่

รอบๆ เครื่องมือแบ็คเก็ตที่ใส่ ร่วมกับการที่มีการใช้กรดกัดผิวฟันทำให้

เคลอืบฟนัถูกทำลาย เมื่อใส่เครื่องมือนานหลายๆ เดือนก็อาจทำให้ฟันผุ

และเหงือกอักเสบบวมแดงได้ ในหลายกรณีที่ทันตแพทย์ที่มีโอกาสตรวจฟัน

วัยรุ่นที่จัดฟันแฟชั่นมักจะพบว่ามีเหงือกอักเสบบวมแดงใต้เหงือกทำให้มี

กลิ่นปาก และเมื่อเอาเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแบบติดแน่นออกก็อาจพบ

ผิวฟันใต้แบ็คเก็ตเปลี่ยนเป็นสีขุ่นขาว ซึ่งหมายถึงว่าฟันมีการสูญเสีย

แรธ่าตหุรอืเริม่ผแุลว้ และบอ่ยครัง้ทีจ่ะพบฟนัผเุปน็รรูอบๆและใตแ้บค็เกต็

ในผู้ป่วยที่จัดฟันเพื่อการรักษาทางทันตกรรมทันตแพทย์จะแนะนำให้ใช้

แปรงสฟีนัพเิศษโดยเฉพาะรวมทัง้ใชแ้ปรงซอกฟนัและไหมขดัฟนัแบบพเิศษ

ที่สามารถสอดร้อยเข้าไปทำความสะอาดซอกฟันได้แม้จะมีลวดขวางอยู่

รวมถึงจะต้องมาตรวจสุขภาพฟันและเหงือกเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันผลเสีย

ที่อาจเกิดขึ้น

ทำไมต้องจัดฟันแฟชั่น
มุมมองจากผู้จัดฟันแฟชั่น
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 ทีมงานคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรมของทันตแพทยสภาเรามีนัด

สมัภาษณก์บันอ้งๆวยัรุน่3คนทีม่ปีระสบการณจ์ดัฟนัแฟชัน่ในตอนสายๆ

ของวันพุธเดือนตุลาคมที่ห้องประชุมของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โดยการประสานงานของน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

สสส.หลงัจากแนะนำตวักนัเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยนอ้งๆทัง้3คนไดเ้ลา่ใหท้มีงาน

ของเราฟังแม้ว่าตอนแรกจะมีความประหม่าตื่นเต้นอยู่บ้างบรรรยากาศ

ในการคุยก็เป็นไปด้วยดี เราได้ข้อมูลเรื่องจัดฟันแฟชั่นเพิ่มเติมอีกหลาย

เรื่อง จะขอถ่ายทอดบางส่วนมาเล่าสู่กันฟังนะครับ คนแรกชื่อน้องเอ มี

ประสบการณใ์สเ่ครือ่งมอืทัง้ตดิแนน่และถอดได้คนทีส่องนอ้งยาใสเ่ครือ่งมอื

แบบลวดร้อยลูกปัด และคนสุดท้ายน้องมายที่ใส่เครื่องมือติดแน่นเฉพาะ

ฟันบนในช่วงสั้นๆ




ทำไมต้องจัดฟันแฟชั่น
มุมมองจากผู้จัดฟันแฟชั่น

จัดฟันแฟชั่น2ครั้ง

 นอ้งเอ(นามสมมต)ิไดเ้ลา่ใหเ้ราฟงัวา่ไดเ้คยจดัฟนัแฟชัน่ทัง้2แบบ

คือทั้งแบบติดแน่นและถอดได้ เริ่มจากที่เห็นเพื่อนในห้องเรียนจัดกันเยอะ

(เกือบทุกคน) คิดว่าถ้าใส่แล้วจะรู้สึกว่ามั่นใจในตนเองมากขึ้น น้องเอ

เล่าให้ฟังว่า “หนูมีฟันผุตรงซอกฟันหน้าอยู่พอใส่เข้าไปก็ปิดบริเวณที่ผุพอดี

ทำให้มองไม่เห็นฟันผุ” เพื่อนๆ ที่จัดฟันแฟชั่นได้แนะนำร้านให้น้องเอ

ไปทำน้องเอได้โทรไปนัดกับทางร้าน



 ร้านจัดฟันแฟชั่นนี้เป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่ในตลาดดูสะอาดดีเจ้าของ

ร้านบอกว่าของทุกอย่างเหมือนที่หมอฟันใช้ คนที่เป็นคนทำเป็นผู้ชายอายุ

ประมาณ 30ปีต้นๆ เมื่อเข้าไปในร้านน้องเอพบเด็กมัธยมต้น เด็กปวช.

รวมทั้งเด็กมหาวิทยาลัยมานั่งรอทำ ร้านจัดฟันแฟชั่นนี้คิวค่อนข้างยาว

แม้ว่าน้องเอจะได้โทรนัดแล้วแต่ยังต้องรอนาน เจ้าของร้านบอกให้น้องเอไป

เดินเล่นรอก่อนอีก3ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาทำ



 เมื่อกลับมาที่ร้าน เจ้าของร้านให้เลือกสียางก่อนจากนั้นเจ้าของร้าน

ทำการพมิพฟ์นัใหโ้ดยใชว้สัดทุีค่ลา้ยๆหมากฝรัง่พมิพฟ์นัออกมาโดยทีข่ณะทำ

เจ้าของร้านสวมถุงมือ น้องเอทำเฉพาะฟันบนเท่านั้นเพราะว่า ค่าใช้จ่าย

500บาทซึง่ในความเหน็ของนอ้งเอเปน็คา่ใชจ้า่ยทีค่อ่นขา้งแพงหลงัจากนัน้

ร้านก็นัดมาใส่อีก 2 วันพอถึงวันที่นัดเจ้าของร้านเค้าบอกให้ลองใส่ดูก่อน

ซึ่งตอนที่ใส่น้องเอก็ใส่ไม่ลงและเจ็บเหงือก เจ้าของร้านก็กรอแผ่นพลาสติก

ออกให้จนใส่ได้ เจ้าของร้านบอกว่าถ้าหากมีฟันขึ้นหรือฟันหัก ก็ให้มาปรับ

ใหม่ที่ร้าน คำแนะนำจากเจ้าของร้านบอกว่า ตอนนอนให้ถอดออกก่อน

ถ้าไม่ถอดจะทำให้ฟันซ้อนเกเสียรูป
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 หลงัจากทีน่อ้งเอใสไ่ปชว่งแรกๆรูส้กึวา่มนีำ้ลายมาคา้งบรเิวณเพดาน

เยอะและมีเศษอาหารติดอยู่ที่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่น เวลากินข้าวต้องถอด

ออกมอีาการปวดฟนัดว้ยโดยเฉพาะบรเิวณฟนักรามทีม่ลีวดรดัอยู่ ซึง่ฟนัซีน่ี้

ผุอยู่ก่อนน้องเอใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแล้วได้ไปเปลี่ยนยางเดือนละ1-2

ครั้ง เนื่องจากสีของยางซีดเร็วดูไม่สวยต้องเสียเงินค่าเปลี่ยนยางครั้งละ

100บาทเมื่อใส่ไปสักพักก็รู้สึกชินไม่มีปัญหาใดๆแล้วเมื่อใส่ได้ประมาณ

6 เดือน ฟันกรามที่มีลวดรัดอยู่แตกหัก ปวดฟัน ต้องไปถอนฟันซี่นี้ไป

ทำให้ใส่เครื่องมือจัดฟันไม่ได้แล้วจึงเลิกใส่



 น้องเอยังอยากที่จะใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นต่ออีกเพราะเป็นกระแส

นิยมในหมู่เพื่อนๆถ้าไม่ใส่ก็จะแตกต่างกับเพื่อนในห้อง ตอนที่ไปเดินเล่น

แถวแฮปปี้แลนด์ตะวันนาเพื่อชอปปิ้งตามปกติเห็นร้านจัดฟันแฟชั่นติดป้าย

โฆษณาเลยตัดสินใจเดินเข้าไปทำในวันนั้นเลยคราวนี้ทำทั้งฟันบนและล่าง

ติดเครื่องมือ 8 ซี่ (หรือ 8 เม็ดตามศัพท์ที่ใช้กันในหมู่วัยรุ่น) ราคาจริง

แล้วคือ 700บาทแต่ทางร้านลดให้เพราะว่าทำทั้งบนและล่าง เหลือเป็น

1000บาทร้านนี้คนไม่เยอะเหมือนร้านที่แล้วเลยไม่ต้องรอคิวพอเข้าไปถึง

ในร้านจะมีเตียงให้นอนแล้วก็มีผ้าม่านปิด



 ขั้นตอนการทำจะใส่ที่ถ่างปากไว้โดยที่คนทำก็ไม่ได้ใส่ถุงมือ น้องเอ

เล่าว่าไม่รู้สึกว่ามีการฉีดน้ำหรือเป่าลม เหมือนเป็นการทากาวติด ใช้เวลา

ทำประมาณ20นาทีหลังจากที่ทำก็มีอาการปวดฟันทุกซี่ที่มีเครื่องมือติด

ปวดฟันนานประมาณ2สัปดาห์ต้องกินยาแก้ปวดตลอดน้องเอบอกว่า

เหล็กที่เป็นเสาไว้เกี่ยวยางมักเกี่ยวปากเป็นแผล เจ็บ รำคาญมาก แต่เมื่อ

ใส่ไปนานๆก็ชินแต่แผลก็ยังเป็นอยู่บ้าง เครื่องมืออันนี้น้องเอใส่นาน 3

เดือน โดยที่ช่วง 3 เดือนนี้ไปเปลี่ยนสียางหลายรอบเพราะว่ายางสีซีดเร็ว

และต้องการเปลี่ยนเป็นแบบต่างๆ เพื่อจะได้ไปอวดเพื่อนๆยางที่เป็นรูป

มคิกีเ้มาส์รปูดอกไม้หรอืมสีองสใีนหนึง่เสน้จะมรีาคาแพงกวา่ยางสธีรรมดา

เปลี่ยนยางแต่ละครั้งต้องจ่ายเงินครั้งละประมาณ160บาท



 เหตุผลที่น้องเอตัดสินใจถอดเครื่องมือออกเพราะได้ดูทีวีที่มี

ทันตแพทย์ออกมาเตือนว่าใส่แล้วเป็นอันตราย รวมทั้งแม่บอกให้ไปถอด

ตอนไปถอดเสียเงินค่าถอดเครื่องมือ 200บาททั้งที่ตอนไปทำเจ้าของร้าน

บอกว่าถอดฟรี ได้คำอธิบายจากเจ้าของร้านว่า ตอนนี้หมดโปรโมชั่นแล้ว

เลยต้องเก็บเงินค่าถอดเครื่องมือ มีเพื่อนๆน้องเอที่มหาวิทยาลัยไปถอด

เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นออกประมาณครึ่งหนึ่งได้ แต่ที่เหลือยังไม่ถอดออก

เพราะไม่อยากถอด และไม่อยากเสียเงินค่าไปถอดบางคนบอกว่ารอให้

มนัเป็นอันตรายเหมือนในข่าวก่อนค่อยไปถอดบางคนก็คิดว่าตัวเองคงไม่

โชคร้ายขนาดนั้น บางคนก็บอกว่าไม่กังวลอะไรเพราะว่ายังไงก็เปลี่ยนลวด

เปลี่ยนยางบ่อยๆอยู่แล้ว



 ช่วงที่ใส่ใหม่ๆ น้องเอกินไม่ระมัดระวัง ทำให้แบ็คเก็ตหลุดกลืน

ลงท้องไปน้องเอต้องเสียเงินค่าไปติดใหม่100บาทแต่ถ้าหลุดแล้วยังเก็บ

แบ็คเก็ตไว้อยู่ก็เสียค่าติดใหม่เพียง 50บาทน้องเอคิดว่าหลุดลงคอไม่น่า

จะเป็นอันตรายอะไรเพราะว่ามันอันเล็กนิดเดียว เดี๋ยวก็ถ่ายออกมาได้

เพื่อนบางคนของน้องเอที่มีแบร็คเก็ตหลุดจะติดเองด้วยกาวตราช้าง เพราะ

เสียดายเงินค่าติด 50บาท เวลาที่ติดเองก็จะใช้วิธีส่องกระจกติดเองหรือ

ให้เพื่อนช่วยติดให้
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จัดฟันแฟชั่นแบบลวดร้อยลูกปัด

 เมื่อปีที่แล้วน้องยาได้ไปทำผมที่ร้านเสริมสวยตามปกติ เจ้าของร้าน

เสริมสวยได้ชักชวนใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่น โดยได้เอาลวดร้อยลูกปัดที่ใส่

เป็นซองๆมาให้ดูช่วงนั้นเพื่อนที่โรงเรียนนิยมจัดฟันแฟชั่นกันเยอะที่ร้านนี้

ก็เลยซื้อลวดร้อยลูกปัดมาขายและรับทำ เจ้าของร้านเสริมสวยให้น้องยา

เลือกว่าจะใส่ลูกปัดลายแบบไหน เมื่อเลือกแล้ว เจ้าของร้านก็เอาเส้นลวด

อันนั้นใส่เข้าไปในปาก ใช้ปลายลวดเกี่ยวมัดไว้กับซอกฟันกรามดึงให้ลวด

ตอนหน้าตึง ลูกปัดก็ติดอยู่กับผิวฟันหน้า ขยับได้เล็กน้อยตอนที่แทงลวด

เข้าไปที่ฟันกรามก็มีเลือดไหลบริเวณซอกฟันที่ลวดแทง แต่ก็หยุดได้เอง

หลังใส่น้องยาก็มีอาการปวดฟันกรามอยู่ประมาณ 2สัปดาห์ต้องซื้อยาแก้

ปวดมากินเอง คนทำบอกว่าสามารถถอดออกได้เอง น้องยาใส่เครื่องมือ

นานประมาณ 1 ปี โดยเปลี่ยนลวดและลายของลูกปัดทุก 1-2 เดือน

เสียค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณ 100-200 บาทขึ้นกับลายของลูกปัด เหตุที่

น้องยาเปลี่ยนลวดบ่อยๆเพราะกลัวว่าลวดเก่ามันจะขึ้นสนิมและมีอันตราย

และลายการ์ตูนที่ติดบนลูกปัดมีสีซีดบ่อย เวลาที่เปลี่ยนลวดแต่ละครั้งก็จะ

มีเลือดออกไม่มากก็น้อย ถ้าแทงร้อยเข้าที่ซอกฟันผิดพลาด ไปถูกเหงือกก็

จะเจ็บ น้องยารู้สึกว่าร่องฟันกรามที่มัดลวดห่างออกจากกันมากขึ้น

บางครั้งปลายลวดที่พับเก็บไว้ที่ซอกฟันขยับหลุดออกแทงกระพุ้งแก้มเป็น

แผลแต่น้องยาก็ใช้นิ้วดันพับเก็บเข้าไปใหม่ได้



 เหตุผลที่น้องยาตัดสินใจใส่ลวดร้อยลูกปัด เพราะว่าคิดว่าใส่แล้วดู

น่ารัก เมื่อใส่ไปแล้วก็มีคนบอกว่าน่ารักขึ้นด้วย เวลาใส่น้องยาจะรู้สึกมั่นใจ

ดดูีดเูปน็ไฮโซดเูปน็คณุหนูและกเ็ปน็แฟชัน่ดว้ยเพราะเพือ่นในกลุม่กใ็สก่นั

น้องยาเลิกใส่ลวดร้อยลูกปัดเพราะรู้สึกว่าฟันหน้าห่างดูเหยินยื่นออกมา

และกลัวว่าฟันจะยื่นออกมาอีกก็เลยเลิกใส่ถาวร



อยากจัดฟันแฟชั่นแต่ขี้กลัว

  น้องมายเล่าให้พวกเราฟังว่า มีเพื่อนๆ ที่แถวบ้านใส่เครื่องมือ

จัดฟันแฟชั่นกันเยอะ ส่วนเพื่อนที่มหาวิทยาลัยมีคนที่จัดฟันบ้างแต่ไม่มาก

สว่นใหญจ่ะเปน็การจดัฟนัจากหมอฟนัจรงิๆมากกวา่นอ้งมายอยากจดัฟนั

บ้างเพราะเห็นว่าใส่แล้วจะดูดี เพื่อนน้องมายที่มหาวิทยาลัยได้แนะนำว่าให้

ไปจัดฟันกับหมอฟันดีกว่า และก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิด จ่ายเป็นครั้งๆ ไป

เดือนละ 1,000 บาท น้องมายคิดว่าถ้าจะจัดฟันกับหมอจัดฟันจริงๆ

ก็ต้องหาเงินให้ได้ก่อนจึงค่อยจัดเพราะว่าไม่อยากรบกวนทางบ้านและถ้า

เทียบราคาดูแล้วจัดฟันแฟชั่นมันก็ราคาถูกกว่าอยู่ดี น้องมายจึงตัดสินใจ

จัดฟันแฟชั่น



 เวลาที่เลือกร้าน น้องมายถามเพื่อนเอาว่าทำที่ไหนราคาถูก โดยที่

น้องมายไม่ได้กังวลเรื่องความปลอดภัยหรือวิธีการทำ สนใจแต่ว่าทำแล้ว

ต้องออกมาดูดีเท่านั้นและต้องการประหยัดเงินน้องมายเลือกร้านที่ทำแถว

ตะวันนาฝั่งน้อมจิตต์ เพราะที่นั่นเป็นแหล่งวัยรุ่นและมีร้านจัดฟันแฟชั่น

เปิดเยอะ ลักษณะร้านเป็นห้องแถวเล็กๆตกแต่งร้านน่ารักดูดึงดูดให้เข้า

เมื่อสอบถามราคาเกือบทุกร้านในย่านนั้นแล้วน้องมายก็เลือกทำร้านที่คิด

ราคาถกูทีส่ดุตอนนัน้ทำแบบเครือ่งมอืตดิแนน่ฟนับนอยา่งเดยีว ราคา500

บาทแม้ว่าร้านนี้ลูกค้าจะเยอะแต่น้องมายก็เลือกที่จะรอทำกับร้านนี้ลูกค้า

ที่นั่งรอส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมต้นและปวช.
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 หลังจากที่ทำเสร็จน้องมายใส่อยู่ประมาณเดือนเดียว เพราะรู้สึกว่า

เวลาที่ปิดปากปากจะนูนๆ เหมือนฟันเหยินและรู้สึกรำคาญมากก็เลยไป

ให้ที่ร้านถอดออกให้ และกลัวว่าลวดจะเป็นสนิม กลัวกินเข้าไปแล้วเป็น

มะเร็งอีกด้วย



บทวิเคราะห์

 จากการพูดคุยกันกว่า 3ชั่วโมงพวกเราพบว่าเรื่องจัดฟันแฟชั่นทั้ง

รูปแบบเก่าที่น้องยาใส่ หรือรูปแบบใหม่ที่เป็นทั้งเครื่องมือถอดได้หรือติด

แน่น ยังคงเป็นปัญหาอยู่ แม้ว่าการที่มีการประชาสัมพันธ์ออกข่าวไป

เรื่องผลเสียของการจัดฟันแฟชั่น เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาจะทำให้มีเด็กวัยรุ่น

บางกลุ่มถอดเครื่องมือออก แต่เนื่องจากกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลมากใน

การตัดสินใจใส่ ประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยอย่างยิ่ง ไปเดินเล่น

หรือเดินช็อปปิ้งที่ใดๆ ก็มักมีร้านเปิดรับทำจัดฟันแฟชั่น ราคาก็ไม่แพง

แม้ว่าน้องๆ วัยรุ่นที่มาให้ข้อมูลกับเราจะกังวลเรื่องความปลอดภัยโดยใช้

สิ่งที่ปรากฏชัด เช่น ลวดเป็นสนิม ยางเปลี่ยนสี เป็นเกณฑ์ในการที่จะ

เปลีย่นยางหรอืเปลีย่นลวดใหม่ เรือ่งทีน่า่กลวัอกีอยา่งคอืการใชก้าวตราชา้ง

ที่ทายึดติดแบ็คเก็ตที่หลุด เหมือนเอาสารพิษมาติดไว้ที่ฟันและกลืนเข้าไป

อยู่ตลอดเวลา



ผิดกฎหมายติดตาราง
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 หลายคนคงคิดว่า แค่เอาลวดมาร้อยลูกปัดแล้วติดกับฟัน หรือเอา

ลวดและพลาสติกสีสวย มาใส่ในปากเฉยๆ ก็คงเหมือนกับการขายตุ้มหู,

สรอ้ย,เครือ่งประดบัทัว่ไปไมน่า่จะผดิอะไรกเ็ปน็สทิธขิองคนทีจ่ะทำมาหากนิ

แต่จริงๆ แล้วการจัดฟันแฟชั่นนั้น คนทำถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

อย่างน้อยสามฉบับเลยทีเดียวมีโทษทั้งปรับและจำคุก



 ความผิดแรกเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม

พ.ศ.2537ในมาตรา4ไดใ้หค้ำอธบิายการทำฟนัไวว้า่“วชิาชพีทนัตกรรม”

หมายความว่า วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย

การบำบัด หรือการป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน...” และ

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมหมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา”

กล่าวอย่างง่ายๆว่าการทำอะไรกับฟันของคนอื่นต้องทำโดยทันตแพทย์ที่

ขึ้นทะเบียนกับทันตแพทยสภาเท่านั้นและในมาตรา28ระบุว่า“ห้ามมิให้

ผู้ ใดซึ่งมิได้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมทำการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม หรือแสดงด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ

ผิดกฎหมาย
ติดตาราง

ประกอบวิชาชีพดังกล่าว...” ดังนั้น คนที่พิมพ์ฟันเพื่อจัดฟันแฟชั่นหรือใส่

เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นให้ผู้อื่น ก็ถือว่าเข้าข่ายการประกอบวิชาชีพทาง

ทันตกรรม ซึ่งจะมีความผิดตามมาตรา 50 ที่ระบุว่ามีระวางโทษจำคุก

ไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ



 ความผิดที่สอง เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

พ.ศ.2542ในมาตรา16ที่ระบุว่า“ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถาน

พยาบาล เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาตจากผูอ้นญุาต...”หรอืหมายความวา่ถา้ไมไ่ด้

รับอนุญาตให้เปิดสถานพยาบาลแต่เปิดร้านจัดฟันแฟชั่น ให้บริการก็จะมี

ความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบ

กิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้



 ความผิดสุดท้าย เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภคพ.ศ.2522สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกคำสั่ง

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 1/2549 เรื่องห้ามขายสินค้าลวดดัดฟัน

แฟชั่นเป็นการชั่วคราวหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามมาตรา56จะต้องระวาง

โทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ถ้าเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อขาย

จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำ

ทั้งปรับ



 จะเหน็ไดว้า่ รา้นทีร่บัจดัฟนัแฟชัน่หรอืคนทีท่ำมคีวามผดิทางกฎหมาย

แน่นอนเพียงแต่ว่าการดำเนินการจับกุมและลงโทษนั้นเกิดขึ้นหรือไม่
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คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่๑/๒๕๔๙

เรื่องห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการชั่วคราว

  



 โดยที่ในปัจจุบันได้มีการขายสินค้าที่มีลักษณะเป็นลวด

สเตนเลสใส่ลูกปัดสีหรือพลาสติกและสินค้าที่มีลักษณะเป็นแผ่น

พลาสตกิตดิลวดดดัฟนัไวด้า้นหนา้ซึง่เดก็วยัรุน่นำมาใสใ่นชอ่งปาก

ตามแบบสมัยนิยมโดยเรียกกันว่า“ลวดดัดฟันแฟชั่น”สำนักงาน

เลขาธิการทันตแพทยสภา กรมอนามัยและสำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยาแจ้งว่า สินค้าดังกล่าวมีสารปนเปื้อนซึ่ง

เป็นโลหะหนักหลายชนิด และไม่มีอุปกรณ์ยึดเกาะที่แข็งแรง

เพียงพออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพช่องปากของผู้บริโภค

หรืออาจหลุดลงคอเป็นอันตรายแก่ผู้บริ โภคได้ สำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้ส่งตัวอย่างสินค้าลวดดัดฟัน

แฟชั่นไปทำการทดสอบเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

ผู้บริโภคและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามัย และ

สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาผลปรากฏว่ามีการตรวจพบ

สารปนเปื้อนซึ่งเป็นโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว พลวง ซีลีเนียม

โครเมียมและสารหนู เป็นต้น วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่ไม่มีมาตรฐาน

ลักษณะการนำมาคล้องที่ฟันด้วยลวดที่ไม่แข็งแรง มีโอกาสหลุด

ลงคอ ทำให้เป็นอันตรายแก่ชีวิต การดัดฟันที่ถูกต้องจะต้อง

กระทำโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีวิธีการปฏิบัติที่ถูก

ต้องเหมาะสม รวมทั้งการใส่ลวดดัดฟันโดยไม่มีการดูแลรักษาที่

ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียด้านสุขอนามัยของฟัน

หรืออวัยวะในช่องปาก

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่

๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕มกราคม๒๕๔๙ แล้ว เห็นว่า มีเหตุ

อันน่าเชื่อว่าสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นดังกล่าวอาจเป็นอันตรายแก่

ผู้บริโภคได้ จึงมีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะป้องกันอันตราย

และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า

ชนิดนี้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา๓๖ วรรคหนึ่งและวรรค

สาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.๒๕๒๒อันเป็น

พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ประกอบกับมาตรา

๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้

โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้



 (๑)  ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการชั่วคราว

จนกว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีคำสั่งยกเลิก



 (๒)  ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขายผลิต สั่งหรือ

นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายลวดดัดฟันแฟชั่น ทำการ
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ติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด

เพื่อดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าดังกล่าวว่าสินค้านั้น

ไม่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยให้ดำเนินการทดสอบ

หรือพิสูจน์ให้สามารถรู้ผลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



 สั่งณวันที่๑๔กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๔๙







     สุชัยเจริญรัตนกุล

     รองนายกรัฐมนตรี

    ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค





คำเตือน:-พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.๒๕๒๒มาตรา

๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่คณะกรรมการสั่งห้ามขาย

เพราะสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ตามมาตรา ๓๖

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

 ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือ

นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก

ไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ



ร่วมกันแก้ ไขทางออกของปัญหา
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 เป็นไปได้ไหมที่จัดฟันแฟชั่นจะหายไปจากสังคมไทยเสียที การ

จับกุมบุคคลที่ให้บริการจัดฟันแฟชั่นทำได้ยาก ถ้าจะเอาผิดตามพระราช

บัญญัติสถานพยาบาลหรือพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม ก็จะต้องเป็น

ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากกองการประกอบ

โรคศิลปะที่ทำการล่อซื้อ จึงจะครบองค์ประกอบความผิดสามารถส่งศาล

ดำเนินคดีได้ต่อไปการที่เห็นร้านค้าหรือป้ายโฆษณาอย่างเดียว ถ้าตำรวจ

เขา้ไปจบักจ็ะตอ้งมเีจา้ทกุขจ์งึจะดำเนนิคดไีด้สว่นสำนกังานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อาจดำเนินการจับกุมได้ง่ายกว่า แต่ภารกิจ

อันมากมายของ สคบ. จะทำให้มีเวลาไปไล่จับหรือไม่ และการไล่จับ

ลักษณะนี้อาจแก้ปัญหาได้บางส่วนคงไม่สามารถจับกุมได้หมดดังนั้นจะมี

ทางออกอื่นๆอีกไหมในการแก้ปัญหาจัดฟันแฟชั่นในสังคมไทย



 การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ สังคมจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกัน ใน

ส่วนของทันตแพทย์ จะทำอย่างไรให้ทันตแพทย์ร่วมสร้างค่านิยมให้วัยรุ่น

ว่า การจัดฟันเป็นการรักษาไม่ใช่เพื่อความสวยงามและร่วมกันสื่อสารให้

ความรู้แก่วัยรุ่นและผู้ปกครองถึงข้อเสียและอันตรายของการจัดฟันแฟชั่น

ร่วมกันแก้ ไข
ทางออกของปัญหา

(ส่วนคลินิกทันตกรรมบางแห่งและทันตแพทย์บางท่านที่รับจัดฟันแฟชั่น

ให้แก่วัยรุ่น โดยคิดว่าถ้าไม่รับจัดฟันแฟชั่นให้วัยรุ่นแล้ว ให้ไปทำกับร้าน

แผงลอยก็จะเกิดผลเสียและอันตรายมากกว่าซึ่งการทำในลักษณะนี้ถือว่า

เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ทันตแพทยสภาได้เคย

มีมติลงโทษทันตแพทย์ที่ให้บริการจัดฟันแฟชั่นไปแล้ว ดังนั้นหากพบเห็น

ทันตแพทย์ที่ติดป้ายรับจัดฟันแฟชั่น ก็สามารถแจ้งทันตแพทยสภาให้

ดำเนินการดูแลควบคุมต่อไป)



 คำถามสำคัญอีกคำถามหนึ่งที่มักจะมีผู้ถามว่า ร้านค้าที่จัดฟัน

แฟชั่นสามารถซื้อลวด ยาง แบ็คเก็ต วัสดุคอมโพสิตที่ใช้ยึดแบ็คเก็ต

เครื่องฉายแสงให้วัสดุแข็งตัว วัสดุพิมพ์ปากถาดพิมพ์ปากฯลฯ ได้ที่ไหน

จะมีวิธีอย่างไรในการควบคุมไม่ให้ร้านค้าที่จำหน่ายวัสดุทันตกรรมเหล่านี้

ขายวัสดุและเครื่องมือให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ ปัญหานี้อาจจะแก้ไข

ได้ด้วยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์พ.ศ.2551ที่จะควบคุมการผลิตและ

จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ต่างๆซึ่งทางทันตแพทยสภาจะต้องประสานงาน

กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการที่จะกำหนดให้วัสดุหรือ

เครื่องมือใดอยู่ในความควบคุม



 สำหรับแล็บทันตกรรมที่รับทำเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้ก็

เช่นเดียวกัน เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรับงานเฉพาะของทันตแพทย์เท่านั้น ไม่

รับงานทำเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้จากหมอเถื่อนต่างๆ



 การร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

กองการประกอบโรคศิลปะจะต้องล่อซื้อและจับกุมรายใหญ่ๆเพื่อทำให้เกิด

ความกลัวและเป็นการป้องปรามผู้ที่คิดจะทำธุรกิจจัดฟันแฟชั่นรายใหม่ๆ
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สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องควบคุม

การขายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ที่นำมาใช้ทำเครื่องมือจัดฟัน

แฟชั่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องจับกุมผู้ผลิตและ

ผู้จำหน่ายเครื่องมือจัดฟันแฟชั่น และที่สำคัญที่สุดก็คือ ตัววัยรุ่นไทยจะ

ต้องรู้เท่าทันไม่หลงไปกับกระแสจัดฟันแฟชั่น จะต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องว่า

ฟันที่เรียงเป็นระเบียบ ไม่มีวัสดุใดมาติดหรือปิดนั้น เป็นฟันที่สวยอยู่แล้ว

และต้องช่วยกันบอกต่อเพื่อนๆ วัยรุ่นด้วยกันว่า “อย่าใส่เลยจัดฟันแฟชั่น

ได้ไม่คุ้มเสีย”






