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ความรูเกี่ยวกับการจัดฟน 

1.   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดฟน(1-2) 

การจัดฟน (Orthodontics) เปนสาขาหน่ึงในทางทันตกรรม ท่ีใหการวินิจฉัย ปองกัน และรักษา

ความผิดปกต ิของการเรียงฟน และการสบฟน รวมทั้งปญหาความผิดปกติของขนาดและความสัมพันธของ

ขากรรไกรตอใบหนา การจัดฟน เปนการรักษาเพื่อใหมีการสบฟนท่ีดีขึ้น เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟนผุหรือโรคเหงือกอันเน่ืองมาจากความลําบากในการทํา

ความสะอาดฟนและเหงือกในบริเวณท่ีฟนเรียงตัวผิดปกติ หลีกเลี่ยงการเกิดการสึกของฟนที่ผิดปกติจาก

การเรียงฟนหรือสบฟนท่ีไมเหมาะสม ซึ่งลักษณะของการสบฟนผิดปกติที่พบไดบอยๆ ไดแก ฟนซอนเก, 

ฟนยื่น, ฟนหาง, ฟนสบลึก, ฟนสบเปด, ฟนลางครอมฟนบนนอกจากน้ียังอาจชวยสงเสริมบุคลิกภาพจาก

การท่ีมีฟนเรียงกันสวยงาม 

การจัดฟน ควรเลือกสถานพยาบาลที่จะใหบริการจัดฟน โดยพิจารณาจากปจจัยหลายๆ อยาง 

ประกอบกัน เชน คาใชจาย ความสะดวกในการเดินทาง และทันตแพทยผูใหการรักษา เปนตน โดยทั่วไป

สถานพยาบาลของรัฐ จะมีคาใชจายต่ํากวาคลินิกเอกชนแตอาจจะไมสะดวกในการเดินทางและเวลาที่ตอง

รอคอยบริการ (คาใชจายของภาครัฐประมาณ 10,000 – 30,000 บาท/คน สวนภาคเอกชนประมาณ 

20,000 – 40,000 บาท/คน) 

การจัดฟนนั้นสามารถทําไดทั้งในเด็ก และผูใหญ ผูปวยควรไดรับการตรวจการสบฟนจากทันตแพทย

ทั่วไปหรือทันตแพทยประจํา และไดรับการสงตอมายังทันตแพทยผูใหการรักษาทางดานทันตกรรมจัดฟน

ทันทีที่สังเกตพบปญหาการสบฟน ซึ่งทันตแพทยผูใหการรักษา มีทั้งทันตแพทยทั่วไป ทันตแพทย                 

ผูใหการรักษาทางดานทันตกรรมจัดฟน (Orthodontist) (ทันตแพทยท่ีไดรับการศึกษาตอเฉพาะทาง         

จัดฟน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่มีหลักสูตรอยางนอย 2 ป และไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภา 

เพื่อใหมีความรูความสามารถในการวินิจฉัย ปองกัน และรักษาความผิดปกติในการสบฟน)  

ทันตแพทยท่ัวไปจะดูแลทันตสุขภาพโดยรวมของผูปวย โดยการตรวจเช็คฟน และขูดหินปูนเปน

ระยะ อยางไรก็ตามหากทันตแพทยทั่วไปจะใหการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนแกผูปวยก็สามารถทําได 

ตามกฎหมาย หากแตตองพิจารณาในการรักษาเฉพาะในกรณีที่เหมาะสมที่ทันตแพทยผู น้ันมีความรู

ความสามารถท่ีจะทําได โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกผูปวยเปนสําคัญ 

การจัดฟนสวนใหญมักเริ่มทําในเด็กมีฟนแทขึ้นเกือบครบคือ อายุประมาณ 11 - 13 ป อยางไรก็ตาม

การแกไขปญหาการสบฟนบางอยางสามารถทําในชวงฟนผสม เพื่อลดความรุนแรงของปญหา หรือเพื่อ

ปองกันการไมใหเกิดการพัฒนาไปเปนความผิดปกติท่ีมีความรุนแรงขึ้นเชน การจัดฟนหนาบางสวน     

เพื่อปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุกระทบกระแทกตอฟนในกรณีท่ีฟนหนาบนยื่นมากๆ การจัดฟนในชุดฟน

ผสมมักเปนการรักษาระยะส้ัน และเปนการจัดฟนบางสวนเทาน้ัน เมื่อผูปวยเขาสูระยะฟนแท สวนใหญจะ

จําเปนตองไดรับการจัดฟนทั้งปากตอไป ทันตแพทยจะซักถามประวัติ, ตรวจในชองปาก, เอ็กซเรยฟนท้ัง
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ปากและศีรษะ, พิมพปาก ทําแบบจําลองฟน และอาจถายรูปฟนและใบหนา เพื่อเปนขอมูลในการวินิจฉัย 

และวางแผนการรักษา ประเมินเวลา และคาใชจาย ตลอดจนเปดโอกาสใหผูปวยและผูปกครอง (กรณี

ผูปวยเด็ก) ไดเลือกแผนการรักษา ถามีแผนที่เปนไปไดมากกวา 1 แผน และซักถามขอสงสัยตางๆ                

การปรึกษารวมทั้งการทําประวัติดังกลาวมิไดเปนการผูกมัดผูปวย หากผูปวยตองการคําแนะนําจาก           

ทันตแพทยทานอื่นสามารถนําเอ็กซเรย และแบบจําลองฟนไปได ผูปวยควรศึกษาและสอบถามถึงแผน 

การรักษา รายละเอียด ผลขางเคียง และผลการรักษาที่คาดหมายอยางละเอียด กอนเริ่มจัดฟน 

กอนรับการจัดฟน ผูปวยตองไดรับการตรวจชองปาก หากมีฟนผุจะตองอุดใหเรียบรอย และ        

ขูดหินปูนใหสะอาด หากมีโรคเหงือกจะตองไดรับการรักษาจนถึงระดับที่ควบคุมโรคเหงือกได ระหวาง   

การจัดฟน ผูปวยตองไดรับการตรวจและทําความสะอาดฟนเปนระยะๆ โดยทันตแพทยประจําตัว         

อยางนอยทุก 6 เดือน การขูดหินปูนระหวางจัดฟนดวยเครื่องมือติดแนนสามารถทําได โดยไมตองถอด

เครื่องมือออก 

ในกรณีที่ฟนซอนเกมากหรือฟนย่ืนมาก การถอนฟนจะทําใหมีชองวางเพื่อที่จะเรียงฟนที่ซอนเก และ

หรือดึงฟนเขาเพื่อลดความยื่น โดยชองที่เกิดจากการถอนฟนเพื่อจัดฟนจะถูกใชไปใหหมด โดยไมตองใส

ฟนปลอม ฟนที่มักถูกถอนเพื่อประโยชนในการจัดฟนมักเปนฟนกรามนอยท่ีอยูหลังฟนเข้ียว อยางไรก็ตาม

ฟนบางซี่ที่อาจจะไมเอ้ืออํานวยความสะดวกในการดึงฟนที่เกนัก แตมีปญหาเชน ฟนที่ผุมาก ฟนท่ีมีวัสดุ

อุดใหญ หรือฟนท่ีรูปรางผิดปกติ ทันตแพทยอาจจะพิจารณาถอนฟนเหลาน้ีแทน เพื่อเก็บฟนที่ดีที่สุดไว 

แตท้ังน้ีการรักษาอาจจะใชเวลายาวนานขึ้นกวาปกติ หรืออาจตองใชเครื่องมือพิเศษเพ่ิมในการรักษา 

การเปลี่ยนแปลงรูปหนาหลังการจัดฟน เกิดขึ้นไดจากสาเหตุตอไปน้ีประการใดสาเหตุหน่ึงหรือ

รวมกัน 

1.  การเจริญเติบโตของใบหนาและขากรรไกร ซึ่งเติบโตมากในชวงวัยรุน และโตเต็มที่เมื่ออายุ

ประมาณ 14 - 16 ปในผูหญิง และประมาณ 18 ปในผูชาย ขนาดของขากรรไกรถูกกําหนดโดยพันธุกรรม

เปนสวนใหญ การจัดฟนดวยเครื่องมือมีผลตอการเจริญเติบโตของขากรรไกรในชวงที่ยังโตไมเต็มท่ี จะ

สามารถยับยั้งหรือกระตุนการเจริญของขากรรไกรบนไดเล็กนอย หลังจากชวงวัยรุนไปแลว ใบหนาและ

ขากรรไกรไมมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว แตบริเวณจมูกและคางจะยงัยื่นข้ึนไดเล็กนอยเมื่ออายุมากขึ้น 

2.  การเคลื่อนฟน เน่ืองจากฟนหนาเปนสวนพยุงริมฝปากไว ดังน้ันการเคล่ือนฟนหนาไปดานหนา

หลังจะมีผลตอรูปปากไดเชน การถอนฟน และดึงฟนหนาไปขางหลงัจะมีผลทําใหริมฝปากยุบลง 

3.  การผาตัดขากรรไกร สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางของขากรรไกรไดอยางเดนชัด 

โดยท่ัวไปการรักษาดวยเครื่องมือติดแนนใชเวลาประมาณ 2 ป ข้ึนกับความรุนแรงของปญหา, การ

เจริญเติบโตของขากรรไกรของผูปวย รวมถึงความรวมมือของผูปวยเพราะการจัดฟนน้ันตองอาศัยความ

รวมมือของผูปวยเปนหลักในการรักษาความสะอาดฟน ดูแลเครื่องมือที่ใช และการใสหนังยางดึงฟนตามที่

ทันตแพทยแนะนํา เปนตน คาใชจายในการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของการสบฟนที่ผิดปกติ, เครื่องมือ  
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ที่ใช, ระยะเวลาในการรักษา และสถานพยาบาลท่ีไปรับการรักษาเชน โรงพยาบาลของรัฐจะมีคารักษา

นอยกวาคลินิกเอกชน หากมีการผาตัดขากรรไกร คารักษาก็จะสูงขึ้นจากคาใชจายในการผาตัดและคา

รักษาตัวในโรงพยาบาล คารักษาสามารถชําระเปนสวนๆ ได ตามแตนโยบายของแตละสถานพยาบาล 

ผูปวยสามารถสอบถามไดกอนเขารับการปรึกษา คาใชจายในการจัดฟนน้ันไมครอบคลุมถึงคาอุดฟน ขูด

หินปูนกอนและระหวางจัดฟน และคาใชจายในการถอนฟนหากจําเปนตองถอนในแผนการรักษา 

 

2.   เคร่ืองมือจัดฟน 

มี 2 ชนิดคือ แบบถอดได และแบบติดแนน 

1.   เครื่องมือแบบถอดได มักมีลักษณะเปนพลาสติก และมีลวดเพื่อยึดกับฟนหรือใชเคล่ือนฟน 

โดยมากจะใชอยูในวงจํากัดเพ่ือเคล่ือนฟนเล็กนอยบางซี่ หรือใชชวยในการสงเสริมการเจริญเติบโตของ

ขากรรไกรตามทิศทางที่ตองการ เครื่องมือถอดไดบางแบบใชเพื่อคงตําแหนงของฟนหลังจัดฟนจนกวา

เหงือกและฟนจะปรับตัวเขากับตําแหนงใหมเรียกวา เครื่องมือคงสภาพฟน หรือ รีเทนเนอร (Retainer) 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1  เครื่องมือคงสภาพฟน หรือ รีเทนเนอร (Retainer) (3) 
 

2.    เครื่องมือติดแนน ประกอบดวยแบร็กเก็ต (Bracket) สําหรับฟนหนา หรือทอ (Tube) สําหรับ

ฟนหลังติดบนผิวฟน ในฟนหลังอาจใชเปนแบนด (Band) ซึ่งมีทอบัดกรีอยูสวมบนฟนเพื่อมิใหทอหลุดจาก

ผิ วฟ น ได ง าย ฟ นที่ อ ยู ชิ ด กันจะต อ งใช ย างแยกฟ นดั น ให ห ลวม ข้ึน เล็กน อยก อน ใส แบ นด 

การทํางานของเครื่องมือจัดฟนแบบติดแนน เวลาติดแบร็กเก็ตจะติดตรงกลางฟนตรงที่แบร็กแก็ตควรจะ

อยู ดังน้ันถาฟนเกมากก็จะเห็นแบร็กเก็ตที่เพิ่งติด ข้ึนๆ ลงๆ เปนงูเล้ือย ลวดเปรียบเหมือนรางรถไฟ

แตกตางที่ตอนแรก จะใชลวดน่ิมๆ เสนเล็กๆ ใสลงไปตามรองของแบร็กเก็ต ใหฟนเรียงกันกอน ฟนเลื่อน

ไดจากความสปริงตัวของลวด อาจใชยางสีกลมๆ คลอง หรือใชลวดเสนเล็กๆ มัดกันไมใหลวดเล่ือนหลุด

ออกจากแบร็กเก็ตเวลาฟนเล่ือน เมื่อฟนเริ่มเรียงตรงกันในแนวบน - ลาง ก็เริ่มใชลวดเสนใหญขึ้นแข็งขึ้น 

จากนั้นก็ใชยางที่เปนลักษณะคลายโซ ดึงฟนโดยแบร็กเก็ตจะเลื่อนไปตามลวดไปในชองที่ถอนฟนไว 

เหมือนการเลื่อนตูรถไฟไปตามรางรถไฟ จะเลื่อนทีละซ่ี หรือเล่ือนเปนกลุมฟนก็ได การเคล่ือนฟนไปตาม

ลวด จะมีความฝดของลวดที่เสียดสีแบร็กเก็ตเปนปจจัยสําคัญ บางครั้งจึงใชลวดที่ดัดขึ้นพิเศษเพื่อใชใน

การเคลื่อนฟนไปในทิศทางที่ตองการ 
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รูปภาพที่ 2 แบร็กเก็ต (Bracket) หรือทอ (Tube) แบนด (Band) (3) 
 

เคร่ืองมือจัดฟนแบบติดแนนที่มีสีเหมือนฟนเพื่อความสวยงาม ทําดวยพลาสติก หรือเซรามิค 

ทําใหมองเห็นโลหะนอยลง แตยังคงเห็นเสนลวดที่เปนโลหะ ขอเสียของแบร็กเก็ตพลาสติกคือ ราคาแพง

กวาโลหะ สึกงาย สวนแบบเซรามิค นอกจากราคาแพงแลว จะเปราะ และจะทําใหฟนสึกหากฟนตรงขาม

สบโดนแบร็กเก็ต จึงไมนิยมใชในฟนหนาลางในผูปวยที่มีการสบลึก นอกจากน้ีหากเปนแบร็กเก็ตเซรามิค

ลวน จะมีความฝดสูงระหวางผิวเซรามิคและลวดเมื่อลวดเลื่อนผาน จึงมีการแกไขโดยการทําชองแบร็กเก็ต

ที่ใสลวดเปนโลหะ 

ตัวอยางวสัดุ อุปกรณท่ีใชในการจัดฟนมีดงันี ้

1.  ลวดจัดฟน  ลวดที่นิยมใชในการจัดฟน มี 2 แบบ คือ 

1.1    ลวดสแตนเลส มีความแข็งแรง ไมบิดงอไดงาย สามารถดัดข้ึนรูปได และมีความฝดตํ่า

ในการเคลื่อนผานชองของเครื่องมือ (แบร็กเก็ต) 

1.2    ลวดโลหะผสม เชน ลวดนิเก้ิลไทเทเนียม (Nickle-Titanium, NiTi) มีความน่ิมโคงงอได 

และกลับคืนรูปไดเหมือนเดิม จึงนิยมใชในชวงแรกๆ ของการจัดฟนที่ฟนยังเกอยูมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่3 ลวดสําหรับดัดฟน (4) 
 

2.  ยางแยกฟน (Separator) ใชในการเตรียมฟนเพื่อใสเครื่องมือจัดฟนแบบติดแนน โดยยางจะ

คอยๆ ดันฟนหลัง ซึ่งปกติจะอยูชิดกันแนนใหหลวมข้ึน เพื่อเปนที่อยูของแหวนจัดฟนหรือแบนด (Band) 
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เมื่อเริ่มใสยางแยกฟน จะรูสึกแนนๆ เหมือนมีเศษอาหารติด เวลากัดฟนอาจรูสึกวากัดโดนยางเพราะ  

สวนหนึ่งของยางแยกฟนอยูบนดานสบฟน ถามีอาการปวดหรือแนนมาก สามารถทานยาแกปวด เชน 

Paracetamol ได และการเคี้ยวอาหาร (ที่ไมเหนียว) ในชวงแรกๆ จะกระตุนการไหลเวียนของโลหิตที่

ปลายรากฟน ชวยบรรเทาอาการแนนหรือปวดได อาการปวดจะบรรเทาลง ใน 2 - 3 วัน ควรเลี่ยงอาหาร

เหนียวที่จะติดและดึงยางแยกฟนออก และเลี่ยงการใชไหมขัดฟนบริเวณนี้ช่ัวคราวเพราะยางจะหลุดได 

หากยางแยกฟนหลุดเกินกวา 3 วันกอนวันนัดติดแบนด ควรติดตอทันตแพทยเพื่อใสยางใหใหม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4 ยางแยกฟน (Separator) (5-6) 
 

3.  เคร่ืองมือขยายขากรรไกรบน (Palatal Expander) ใชสําหรับขยายขากรรไกรบนที่แคบให

กวางขึ้น เพื่อใหสัมพันธกับขนาดขากรรไกรลาง และมีเน้ือที่สําหรับเรียงฟนที่ซอนเก เครื่องมืออาจเปน

แบบติดแนนหรือแบบถอดไดที่มีเคร่ืองมือขยายขากรรไกรอยู ที่กลางเพดานปาก ทันตแพทยจะแนะนําวิธี

ไขสกรูที่เครื่องมือเพื่อใหเครื่องมือขยายออก และจํานวนท่ีไข เชนกี่วันตอครั้ง ผูปวยควรไขสกรูตามที่  

ทันตแพทยแนะนําอยางเครงครัด หากลืมไขสกรู หามไขเพิ่มจํานวนยอนหลัง เพราะการไขสกรูถี่เกินไป 

อาจเกิดผลเสียได และหยุดไขเมื่อครบจํานวน การจดบันทึกการไขสกรูไวหรือทําเครื่องหมายบนปฏิทินวา

ไดไขสกรูแลว จะชวยเตือนความจําไดดี เม่ือเริ่มไขสกรูแรกๆ อาจมีอาการแนนบริเวณขากรรไกรบน และ

จมูก ตอไปเมื่อขากรรไกรขยายออก อาจจะมีชองเปดตรงกลางระหวางฟนหนาบน ซึ่งชองน้ีจะคอยๆ    

ปดเองใน 2 - 3 เดือน ผูปวยควรรักษาความสะอาดของเคร่ืองมือดวยการบวนปากหรือแปรงฟนหลัง

อาหารทุกครั้งเพ่ือกําจัดเศษอาหาร หากเปนเครื่องมือถอดไดควรถอดเครื่องมือออกมาทําความสะอาด  

ทุกครั้งหลังอาหาร 
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รูปภาพที่ 5 เครื่องมือขยายขากรรไกรบน (Palatal Expander) (7) 

 

4.  หนังยางดึงฟน  การเล่ือนฟนบางตําแหนงในการจัดฟน ตองอาศัยความรวมมือของผูปวยเปน

สิ่งสําคัญ โดยการใสหนังยางดงึฟน (Elastic) ตามที่ทันตแพทยแนะนําอยางเครงครัดจะทําใหฟนเลื่อน เขา

ที่ไดรวดเร็ว ทันตแพทยจะแนะนําวิธีใสหนังยาง ทิศทางและตําแหนงของหนังยาง รวมท้ังระยะเวลาในการ

ใส เชน ใสตลอดเวลาหรือใสเฉพาะบางเวลา ผูปวยควรเปลี่ยนหนังยางทุก 12 – 24 ชั่วโมง  หลังใส เพราะ

ยางจะลา หมดแรงดึง ควรใสหนังยางคืนทันทีหลังทานอาหารและหลังทําความสะอาดฟน การใสหนังยาง

ไมสม่ําเสมอ ฟนจะเลื่อนไปแลวเล่ือนกลับ ถาตะขอที่เกี่ยวหนังยางบิด หรือหัก ใหรีบติดตอทันตแพทย

ทันที ฟนท่ีเกี่ยวหนังยางอาจมีอาการเจ็บๆ หรือโยกเล็กนอย หลังใสหนังยางเปนเวลานาน ซึ่งเปนปกติ ไม

ตองกังวล ถามีอาการมากผิดปกติ ใหติดตอทันตแพทย 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 6 หนังยางดึงฟน (Elastic) (8) 
 

5.  Headgear เปนเครื่องมือพิเศษที่ชวยในการจัดฟน โดยใชดันฟนบนไปขางหลัง หรือใชเสริม

ฟนหลัก ใส Headgear ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หรืออยางนอยวันละ 12 - 14 ชั่วโมง รวมทั้งเวลานอน 

ไมมีการใสที่มากเกินไป โดยทั่วไปไมควรใส Headgear เมื่ออยูนอกบานเพราะเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได 

ไมใส headgear ขณะวิ่ง หรือเลนกีฬา ระวงัไมใหผูอื่นดึง Headgear ขณะท่ีใสอยู การถอดใส Headgear 

ควรทําอยางระมัดระวัง เพราะอาจทําใหเครื่องมือจัดฟนในปากหลุดหลวม หรือตะขอของ Headgear ทิ่ม

ปาก หนา หรือตาได หากเครื่องมือที่ Headgear เกี่ยวอยูหลุดหรือหลวม ใหหยุดใช Headgear แลว

ติดตอทันตแพทยทันที Headgear ชนิดที่ดึงดวยหนังยาง ใหเปลี่ยนยางทุกๆ 3 - 4 วัน ฟนที่ Headgear 
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เก่ียว อาจมีอาการเจ็บๆ เล็กนอยหลังใส Headgear เปนเวลาหลายช่ัวโมงซึ่งเปนปกติ แสดงวาฟนเริ่ม

เคลื่อนที่ พยายามใส Headgear สม่ําเสมอตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 7  Headgear (9) 

 

6.  รีเทนเนอร การคงความเรียบสวยของฟนทําไดดวยใสเครื่องมือคงสภาพฟนหรือรีเทนเนอร 

(Retainer) ฟนที่เคลื่อนไปสูตําแหนงใหมจะเลื่อนคืนไดงายเมื่อถอดเครื่องมือจัดฟนใหมๆ เพราะสภาพ

กระดูกและเหงือกหุมฟนตองใชเวลาในการปรับสภาพเขากับตําแหนง ใหม ดังน้ันหลังถอดเครื่องมือจัดฟน

ใหมๆ ควรใส Retainer ตลอดเวลา ยกเวนเวลาทานอาหารหรือแปรงฟน หรือตามทันตแพทยแนะนํา 

หลังจากที่เหงือกปรับสภาพกับตําแหนงฟนใหมแลว ซึ่งระยะเวลาจะแตกตางกันในแตละคน ทันตแพทย

จะแนะนําวิธีคอยๆ ลดเวลาใส Retainer อยาลดเวลาใสเองเปนอันขาด การใส Retainer ไมสมํ่าเสมอ จะ

ทําใหฟนเลื่อนกลับและ Retainer แนนเม่ือใส หากฟนเลื่อนกลับไปมากจะใส Retainer ไมลงท่ี ตองทํา 

Retainer ใหม หรือจัดฟนใหม เมื่อใสแรกๆ จะมีน้ําลายออกมาก และพูดไมถนัด เปนอาการปกติและจะ 

ดีข้ึนอยางรวดเร็วเมื่อใสสมํ่าเสมอ  ไมเลน Retainer ในปาก หรือดัน Retainer ใหหลุดดวยลิ้น เพราะจะ

ทําให Retainer หลวม เม่ือถอด Retainer ออก ตองใสในกลองที่เตรียมไวทันที หามหอดวยกระดาษโดย

เด็ดขาด เพราะจะสญูหายได  

การทําความสะอาด Retainer ใชแปรงสีฟนธรรมดาแปรงดวยยาสีฟนเบาๆ หรือใชยาเม็ดฟู

สําหรับทําความสะอาดฟนปลอมแชไวขณะทานอาหารที่บาน ไมวาง Retainer ไวในที่ที่ สัตวเล้ียง หรือ 

เด็กเล็กหยิบถึง ถา Retainer หายหรือชํารุด แจงทันตแพทยทันที 

 

การทําฟนแฟชั่น 

ตั้งแตป 2547 มีกระแสนิยมในการจัดฟนแฟชั่นข้ึนในประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศแรกท่ีพบการ     

จัดฟนแฟชั่นโดยหมอเถื่อน (1) ไดมีการขายสินคาที่มีลักษณะเปนลวดสเตนเลสใสลูกปดสีหรอืพลาสติกและ

สินคาที่มีลักษณะเปนแผนพลาสติกติดลวดดัดฟนไวดานหนา ซึ่งเด็กวัยรุนนํามาใสในชองปากตามแบบ

สมัยนิยม โดยเรียกกันวา “ลวดดัดฟนแฟช่ัน” การจัดฟนแฟชั่นไมใชการรักษาทันตกรรมใดๆ แตเปนการ
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พยายามใสเครื่องมือท่ีเลียนแบบการจัดฟนแบบติดแนนที่ทันตแพทย มีจุดประสงคในการใสเพื่อความ

สวยงามหรือความโกเก ทันสมัย (ในความหมายของวัยรุน) ในปจจุบันจัดฟนแฟช่ัน มีหลายรูปแบบ

แตกตางกันไป อาจแบงไดเปน 3 ประเภทคือ 

1.  ลวดรอยลูกปด   

เปนการใชลวดเสนเล็ก รอยลูกปดสีตางๆ โดยเสียบปลายลวดเขาไปในซอกฟน ดานหนามีลูกปดที่

มีสีสันตางๆ ปดตรงตําแหนงฟนหนา ความเปนแฟชั่นจะอยูท่ีลวดลายและสีของลูกปด การใสลวดรอย

ลูกปดน้ี วัยรุนมักจะใสในชวงส้ันๆ เพราะลวดมักจะคลายตัวออก ทําใหหลวมไมแนบกับตัวฟน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8   ลวดรอยลูกปด (10) 
 

2. จัดฟนแฟชั่นแบบติดแนน 

เปนการเลียนแบบการจัดฟนของทันตแพทยใหเหมือนมากข้ึน โดยจะเปนการติดเครื่องมือ     

แบร็กเก็ต (Bracket) ลงบนฟนหนาบน 8 ซ่ี และ/หรือฟนลาง 8 ซี่ ใชเวลาติดประมาณ 20 – 30 นาที 

กระบวนการทําและวัสดุท่ีใชมีความแตกตางกับทันตแพทยใชอยางมาก วัยรุนสามารถเลือกสีของยาง 

รูปรางของยาง และสีของลวดไดตามใจชอบ เมื่อใสไปไดระยะหน่ึง (เปนสัปดาหหรือเปนเดือน) วัยรุน

อาจจะเปลี่ยนชนิดและสีของยางเพ่ือไปอวดเพ่ือน ราคาที่ทําใหประมาณ 500 – 2,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพท่ี 9   จัดฟนแฟชั่นแบบติดแนน (11) 
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 3. จัดฟนแฟชั่นแบบถอดได 

เปนการใชเคร่ืองมือคงสภาพฟน หรือรีเทนเนอร (Retainer) ท่ีเหมือนกับทันตแพทยใชรีเทนเนอร 

จะมีลักษณะเปนแผนพลาสติกปดอยูที่เพดาน (กรณีขากรรไกรบน) หรือขางล้ิน (กรณีขากรรไกรลาง) และ

มีลวดคอยบังคับฟนใหอยูในตําแหนงที่ตองการ มีการดัดแปลงเพิ่มเครื่องมือแบร็กเก็ตใหติดอยูบนลวด 

โดยกะตําแหนงใหแบร็กเก็ตปดอยูที่ฟนหนาบนและ/หรือฟนหนาลาง เม่ือใสแลวจะดูเหมือนกับการจัดฟน

แบบติดแนน ขั้นตอนในการทําจะตองมีการพิมพฟน และสงไปท่ีรานแลปทางทันตกรรม หรือใหชาง          

ทันตกรรมเปนผูทําเครื่องมือน้ีขึ้นมา โดยทั่วไปจะนัดใหวัยรุนมาใสหนึ่งสัปดาหหลังจากพิมพฟน แตบาง

รานอาจใหรอประมาณสองสามชั่วโมงจากมีชางทันตกรรมอยูในราน วัยรุนสามารถเลือกสีและลายของ

แผนพลาสติก ยาง และลวดไดตามใจชอบ ราคาท่ีทําใหประมาณ 1,000 – 3,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 10   จัดฟนแฟช่ันแบบถอดได (12) 
 

รปูแบบการจัดฟนแฟช่ัน ไปปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย จากเดิมใหบริการทําที่รานมาพัฒนาให

ติดตอทางส่ือออนไลน นัดทาํจัดฟนนอกสถานท่ี ส่ังทางส่ือออนไลน สงทางไปรษณีย  
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รูปภาพที่ 11   การส่ังซื้อวัสดุในการทําจัดฟนแฟชั่น/ชุดพิมพฟนทางออนไลน/ไปรษณีย (13) 

 

อันตรายการจัดฟนแฟชั่น  

1.  อันตรายจากขั้นตอนการทํา 

อันตรายจากอุปกรณที่ใชไมสะอาด ไมมีการฆาเชื้อ เชน ถาดพิมพฟน คีมตัดลวดหรือกรรไกร

ตัดลวด เปนตน และการไมไดลางมือทําความสะอาดกอนหรือหลังทํา อาจทําใหไดรับเช้ือโรคที่มาจาก

น้ําลายของผูใชบริการคนกอน เชน ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค ไขหวัด ไขหวัดใหญ คอตีบ โปลิโอ ฯลฯ ดังมี

หัวขอขาวจากสนุกนิวสออนไลนในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 “หมอฟนเตือน! คนไขติด HIV ไปจัดฟน

เถื่อนมา-เส่ียงแพรเช้ือตอ” หลังพบวาคนไขที่มารื้อเครื่องมือจัดฟนแฟชั่น เปนผูที่ติดเชื้อ HIV ที่นาหวงคือ

คนไขคนน้ีไปทําฟนแฟชั่นที่ไหนมา และแมคาที่ทําฟนใหมีการจัดการฆาเช้ือตามหลักที่ถูกตองหรือไม 

เพราะมีความเส่ียงทั้งตัวแมคา และลูกคาที่มาใชบริการตอ ส่ิงที่นากังวลคือ แมคาที่ทําจัดฟนเถ่ือนใหรู

หรือเปลาวาในเลือดนองมีเช้ืออยู? ถาเกิดมีแผลเลือดออกในปากเช้ือก็ออกมา เคร่ืองมือที่เอามาทํา

เสร็จแลวไปไหน? คนที่มาทําตอเปนใคร? ขยะปนเปอนที่เอาไปทิ้งหายไปไหน?(14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพท่ี 12   อันตรายจากสถานท่ี เคร่ืองมือท่ีไมสะอาด (13) 
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2.  อันตรายจากตัววัสด ุ

 วัสดุ อุปกรณท่ีใช ไมมีมาตรฐาน มีการใชลวดและยางเปนสี เมื่อใชไประยะหน่ึงสีจะจางลง 

สวนประกอบของสีจะเขาสูรางกาย ผานกระเพาะอาหารและดูดซึมไปสะสมในรางกาย ซึ่งจะมีการ

ปนเปอนท่ีเปนโลหะหนักตางๆ เชน สารตะกั่ว พลวง ซีลีเนียม โครเมียม และสารหนู เมื่อเขาสูรางกาย

อยางตอเน่ือง จะทําอันตรายตอเซลลของเน้ือเยื่อตางๆ ทําใหมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางและการทํางาน

ของเซลล เซลลอาจตาย โลหะหนักยังเปนตัวการทําใหเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมทั้งเปนตัวการ

ชักนําใหเกิดมะเร็งอีกดวย ตัวอยางเชน สารตะกั่ว(15) เมื่อเขาสูรางกายจะจับยึดอยูกับเม็ดเลือดแดง 

หมุนเวียนไปกับกระแสเลอืดกระจายไปทั่วรางกายสูเนื้อเยื่อสวนตางๆ โดยสะสมที่ไตมากที่สุด ทําใหหลอด

ไตทํางานผิดปกติ นอกจากน้ี ตะก่ัวยงัมีผลตอตับ หัวใจและเสนเลือด ภาวะเจริญพันธุ โครโมโซม และเปน

ตัวชักนําใหเกิดโรคมะเร็งและความพิการแตกําเนิดอีกดวย จากการศึกษาลักษณะพื้นผิวและการปลอย

ไอออนโลหะของอุปกรณ จัดฟนแฟ ช่ันและอุปกรณ จัดฟนมาตรฐานในน้ําลายเทียม ของสุธาภา            

ศรีอรุโณทัย(16) พบวา ทั้งลวดจัดฟนแฟช่ันท้ังลวดแข็งและออนมีองคประกอบหลักคือ Iron (Fe) และ 

Chromium (Cr) สอดคลองกับองคประกอบในลวดเหล็กไรสนิม และพบ Nickle (Ni) และ Titanium (Ti) 

เปนองคประกอบหลักของลวด Ni-Ti ในอุปกรณมาตรฐาน แตไมพบในลวดออนแฟช่ัน ที่บริเวณผิวของ

อุปกรณจัดฟนแฟช่ันมีการกรอนลึกกวาอุปกรณจัดฟนมาตรฐาน และพบวาการปลดปลอย Ni จาก   

แบร็กเก็ตแฟชั่นสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสรุปผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาอุปกรณจัดฟนแฟช่ัน

ไมไดมาตรฐาน และยังมีการปลดปลอยไอออนโลหะบางชนิดที่อาจกอใหเกิดพิษกับผูปวย นอกจากนี้ยังมี

รายงานวา ในบางรายเม่ืออุปกรณจัดฟนแฟช่ันหลุด ผู จัดฟนจะใชกาวตราชางติดไปที่ฟนดวยตัวเอง          

ซึ่ งสวนประกอบในกาวเหลาน้ี คือ  สารกลุม  “cyanoacrylate” เชน methyl 2- cyanoacrylate,      

ethyl 2-cyanoacrylate ซึ่งเปนสารอันตรายท่ีทําใหเกิดการระคายเคืองได (17) ดังมีหัวขอขาวจาก    

คมชัดลึกออนไลนในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 “สาวม.5 ดัดฟนแฟชั่นกับคลินิกเสริมงามติดเชื้อจนเสียชีวิต

ที่ จังหวัดขอนแกน” จากขอความการสัมภาษณของทันตแพทยมุนี เหมือนชาติ หัวหนากลุมงาน        

ทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน "สาเหตุของการติดเช้ือจากการใสเหล็กดัดฟน

แฟชั่นมีมาก บางคนอักเสบภายในชองปาก เมื่อเกิดแผลข้ึนไมคอยจะรุนแรงนัก เด็กบางคนก็ไมใสใจไมไป

พบแพทย คิดวาเปนการปวดฟนธรรมดา เน่ืองจากเด็กที่ไปทําฟนกลับมาก็จะปวดฟนอยูแลว เม่ือปลอยไป

เรื่อยๆ ก็จะทําใหสารพิษสะสมในรางกายได การจัดฟนแฟชั่นบริเวณเหล็กดัดจะมีกาวท่ีใชติดยึดระหวาง

เหล็กบังคับฟน ผูที่ไมมีประสบการณในการติดกาว หรือไมใชหมอก็จะทําแบบมักงาย เอากาวชางหรือกาว

ทั่วไปมาติดเหล็ก เวลากาวถูกน้ําลายก็จะทําใหเกิดสารคัดหลั่งหรือกรดในปาก กรดพวกนี้จะไปละลายกาว

หรือลวดดัดฟน ทําใหสารพิษในกาวและลวดที่ดอยคุณภาพละลายออกมากลืนลงไปในทอง เมื่อสะสม

มากๆ เขาก็จะกอใหเกิดมะเร็งได หากใครมีโรคประจําตัวอยูแลว เชน เปนโรคไทรอยดอักเสบ โรคหัวใจ 

โรคทางเดินหายใจและโรคทางลําไสตางๆ ก็ยิ่งทําใหสารพิษไปกระตุนใหโรคกําเริบขึ้นและอาจ
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เสียชีวิตเหมือนเด็กนักเรียนหญิงชั้น ม.5 รายนี้ได"(18)   และในวันที่ 15 กันยายน 2552 “ด.ญ. ม.3 

พัทยาดับ หลังจัดฟนแฟชั่นได 2 เดือน” “จัดฟนแฟช่ันมรณะ โผลพัทยา นักเรียน ม.3 ตกเปนเหย่ือ แอบ

ไปใหชางตลาดนัดใส แมเผย 2 เดือนตั้งแตจัดฟนมามีอาการปวยผิดปกติตลอด สุดทายกลายเปนศพปลุก      

ไมต่ืน”(19)    

3.  อันตรายตอตัวฟนและเนื้อเยื่อในชองปาก 

 การใสเครื่องมือจัดฟนแฟชั่นแบบติดแนน อาจมีการใชเครื่องกรอฟนท่ีหัวกรอฟนเปนหิน 

กรอเอาเคลือบฟนที่ดีๆ ออกไป รวมถึงอาจใชกรดกัดฟนซึ่งจะทําใหเคลือบฟนบางลง ความแข็งแรงของ 

ตัวฟนลดลง ถาบางลงถึงช้ันเน้ือฟนจะทําใหเสียวฟนและเกิดฟนผุไดงาย 

 ลวดที่ใชสอดในแบร็กเก็ต อาจมีแรงกระทําตอฟน ทําใหฟนเคล่ือนไปจากตําแหนงเดิม 

เน่ืองจากการปรับแตงลวดโดยผูที่ไมมีความรูความชํานาญเพียงพอ จะทําใหเกิดแรงกดไปท่ีตัวฟน ทําใหมี

อาการปวดฟนที่เคลื่อนไปจากเดิมหรือเคล่ือนไปในทิศทางที่ไมเหมาะสม แรงกดที่มากจนเกินไปอาจทําให

ฟนซี่น้ันเสียชีวิต กลายเปนฟนตาย เปลี่ยนสีคล้ําหรือรากฟนละลายไป ถาไมไดรับการรักษารากฟนอยาง

ทันทวงที อาจจะตองถอนฟนซี่นั้นๆท้ิงไป 

 เครื่องมือจัดฟนแฟช่ันที่ใสในปาก มักจะมีการยึดที่ไมแนนพอ เพราะขั้นตอนการทําผิดวิธี ทํา

ใหมีโอกาสที่แบร็กเก็ตอาจหลุดลงคอหรืออาจหลุดไปปดหลอดลมทําใหเปนอันตรายถึงชีวิตได โดยเฉพาะ

ลวดรอยลูกปดซึ่งจะยึดไวไมแนน หลุดไดงายมาก ปลายลวดที่พันรอบฟนมักจะเก็บไมสนิทอาจแทงเหงือก

หรือกระพุงแกมเปนแผลตลอดเวลา 

 ปกติการรักษาทางทันตกรรมจะตองมีการเตรียมสภาพชองปากกอน ไมวาจะตองรักษาโรค

เหงือกอักเสบ หรืออุดฟนใหเรียบรอย เพื่อลดผลเสียของการใสเครื่องมือจัดฟนเปนระยะเวลานานๆ แตใน

วัยรุนที่จัดฟนแฟช่ัน บางครั้งมีการติดเครื่องมือบนฟนที่ผุทะลุโพรงประสาทฟน ฟนซี่ที่เคยไดรับอุบัติเหตุ

มากอน หรือติดบนฟนที่มีโรคเหงือกอักเสบหรือปริทันตอักเสบอยู ทําใหฟนซี่น้ันๆ แยลงจนในที่สุดตอง

ถอนฟนซี่น้ันๆ ออกไป 

 การใสเครื่องมือจัดฟนแฟชั่นมีทําใหเกิดการบาดกระพุงแกมและเนื้อเย่ือในชองปากทําใหเปน

แผล ในเครื่องมือจัดฟนชนิดถอดได สวนท่ีเปนพลาสติกมักจะไมแนบกับเพดานหรือเหงือก เน่ืองจากการ

พิมพฟนและการเทแบบที่ไมดี ทําใหใสเครื่องมือไมลงหรือใสไดไมสนิท จะตองใชแรงกดดันใหเครื่องมือลง 

เครื่องมือนั้นจะกดเหงือกทําใหเหงือกอักเสบบวมแดงและดันฟน ทําใหปวดฟนมาก แผลที่เกิดจาก

เครื่องมือจัดฟนไปเกี่ยวหรือบาด ถาเกิดตอเน่ืองกันนานๆ หลายป จะเพิ่มโอกาสเส่ียงตอการเกิดมะเร็ง

ของเน้ือเยื่อในชองปากได 

 เครื่องมือที่ใสในปากจะขัดขวางการแปรงฟนและทําความสะอาดฟน ทําใหมีเศษอาหารและ

แผนคราบจุลินทรียติดสะสมอยูรอบๆ เครื่องมือแบร็กเก็ตที่ใสรวมกับการที่มีการใชกรดกัดผิวฟนทําให

เคลือบฟนถูกทําลาย เม่ือใสเครื่องมือนานหลายๆ เดือนอาจทําใหฟนผุและเหงือกอักเสบบวมแดงได           
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ซึ่งผูปวยที่ไดรับการรักษาทางทันตกรรมจากทันตแพทย จะไดรับคําแนะนําใหใชแปรงสีฟนพิ เศษ

โดยเฉพาะ รวมทั้งใชแปรงซอกฟนและไหมขัดฟนแบบพิเศษที่สามารถสอดรอยไปทําความสะอาดซอกฟน

ไดแมจะมีลวดขวางอยู รวมถึงตองมาตรวจสุขภาพและเหงือกเปนระยะๆ เพื่อปองกันผลเสียที่อาจจะ

เกิดข้ึน  

ดังมีหัวขอขาวจากสนุกนิวสออนไลนในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2558  “สาววัย 16 ดัดฟนแฟช่ัน 

เกิดแผลพุพอง” จากการสอบถามของผู ส่ือขาวไดความวา “เมื่อ 5 เดือนกอน ไดไปจัดซ่ีฟนแฟช่ัน          

ตามนิยมท่ีตลาดแหงหน่ึงในราคา 1,500 บาท และเมื่อ 1 สัปดาหที่ผานมา ปากมีอาการบวมแดงเปนแผล

พุพองปวดไมสามารถทนไดจึงนําตัวพาเขาโรงพยาบาล ซึ่งนายแพทยแนะนําใหเอาลวดดัดซ่ีฟนออก           

เพื่อสะดวกในการรักษา สาเหตุมาจากลวดและความสะอาดไมไดมาตรฐาน”(20)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 13   อันตรายตอตัวฟนและเหงือก (13) 

ฟนเทียม 

ฟนเทียม หรือ ฟนปลอม คือ ฟนท่ีถูกประดิษฐขึ้นเพื่อทดแทนฟนธรรมชาติที่สูญเสียไป ฟนเทียม

มี 2 ประเภทคือ ฟนเทียมชนิดติดแนน และฟนเทียมชนิดถอดได 

ฟนเทียมที่ผิดกฎหมาย หรือ ฟนเทียมเถ่ือน หรือ ฟนปลอมเถื่อน คือ ฟนเทียมที่ถูกประดิษฐข้ึน

โดยบุคคลท่ีไมใชทันตแพทย  
 

ฟนเทยีมที่ทําโดยทนัตแพทยตางจากฟนเทียมที่ผิดกฎหมาย ดังน้ี  

ฟนเทียมท่ีทําโดยทันตแพทยจะมีการออกแบบ และทําตามข้ันตอนที่ถูกตองตามหลักการ ซึ่งฟน

เทียมที่ไดจะมีการยึดอยูและถายทอดแรงสูฟนธรรมชาติและเน้ือเย่ือไดอยางถูกตองและเหมาะสม ตางจาก

ฟนเทียมท่ีผิดกฎหมายที่ออกแบบไมถูกตองตามหลักการ และอาจรวมถึงกระบวนการทําที่ไมสะอาด 

ปลอดภัยจะทําใหเกิดอันตรายตามมาได 
 

ทําไมจึงใชบริการฟนเทียมที่ผิดกฎหมาย? 

ผูรับบริการสวนใหญมักใหเหตุผลวาสาเหตุที่ใชบริการฟนเทียมที่ผิดกฎหมายแทนที่จะรบัการรักษา 
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กับทันตแพทยเน่ืองจากมองวาสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถรอรับฟนเทียมไดทันที และสนองตอ

ความตองการของผูรับบริการไดเปนอยางดี ราคาที่ทําใหประมาณ 500 – 2,000 บาท ถูกกวารับการรักษา

กับทันตแพทย (คาใชจายประมาณ 1,000 – 4,000 บาท)  
 

ฟนเทียมที่ผิดกฎหมายอนัตรายอยางไร?(21) 

ฟนเทียมที่ผิดกฎหมายที่ทํากับชางจะไมไดมาตรฐานและไมเหมาะสมกับสภาพชองปากเทียบเทา

กับการรักษากับทันตแพทย แมบางคนจะเชื่อวาชางทําฟนปลอมน้ันมีความชํานาญไมตางจากทันตแพทย

หรือคิดวาชางคนนี้ทํามานาน มีคนเขารานเยอะ นาจะทําฟนปลอมไดดี จึงไปเขารับบริการ แตหารูไมวา

ฟนปลอมเหลานี้แทบจะไมชวยในการบดเคี้ยว มิหนําซ้ํายังสงผลใหเกิดอันตรายในชองปากอยางมากมาย 

ไดแก  

1. เกิดการสบฟนที่ผิดปกติ อาจเกิดอันตรายกับกลามเนื้อและเน้ือเยื่อรอบๆ ฟนปลอม เชน             

เกิดแผลจากการกัดสบของฟนบริเวณลิ้นหรือกระพุงแกมและลุกลามกลายเปนแผลเรื้อรัง หรืออาจจะ

สงผลกับขอตอขากรรไกรกลายเปนโรคขอตอขากรรไกรได   

 

รูปภาพที่ 14   การสบฟนท่ีผิดปกติ 
 

2. เกิดการละลายตัวของกระดูกเบาฟนอยางรวดเร็วจากแรงที่กระทําตอสันเหงือกท่ีไมเหมาะสม

ของฟนปลอมเถื่อน ทําใหสันเหงือกยบุตัวแทนที่จะอูมนูน 

 

รูปภาพที่ 15   สันเหงือกยุบตัวที่เกิดจากการละลายตัวของกระดูกเบาฟน 
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 3. ฟนปลอมที่ทํามักไมพอดี สวนมากมักหลวมเกินไป โดยฟนปลอมที่หลวมนั้นชางทําฟนปลอม 

อาจจะติดตัวดูดที่ทําจากยาง ซึ่งจะมีลักษณะเปน จุกยางติดที่เพดานฟนปลอม เพื่อใชดูดกับเพดานปาก

ไมใหฟนปลอมบนหลุด ซึ่งมีผลใหเพดานปากเกิดรอยแดงจากตัวดูด และอาจเกิดเปนแผลหรือกอนเน้ือ

ภายหลังได นอกจากนี้ฟนปลอมที่แนนเกินไปหรือขอบเกิน ใสแลวรูสึกเจ็บหรือออกแบบไมเหมาะสม          

อาจทําใหไมสามารถใชเค้ียวอาหารได ทําใหสูญเสียเงนิไปเปลาๆ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 16   ฟนเทียมติดตัวดูดที่ทําจากยาง 
 

4. การทําฟนปลอมโดยปราศจากการเตรียมชองปาก เชน ไมไดทําการอุดฟนซี่ที่ผุ ขูดหินปูน หรือ

ถอนฟนซี่ที่ไมสามารถเก็บรักษาไวได ซึ่งสวนใหญชางมักทําฟนปลอมทับรากฟนโดยที่ไมสนใจวาฟนซี่น้ัน

จะมีรอยโรคอยูหรือไม อาจสงผลใหเกิดฝหนองได นอกจากนี้ยังพบวามีการทําฟนปลอมทับตัวฟนท่ีดี          

ทําใหฟนซี่น้ันไดรับนํ้าหนักมากเกินไป อาจโยกและไมสามารถอยูรอดได 

 

รูปภาพที่ 17   ฝหนองที่เกิดจากการใสฟนเทียมที่ไมถูกตอง 
 

5. ฟนปลอมเถ่ือนท่ีทําขึ้นน้ัน ชางทําฟนปลอมมักอางวาใชวัสดุเหมือนที่ทันตแพทยใช มีคุณภาพ

เหมือนกัน แตในความเปนจริงก็ไมสามารถพิสูจนหรือทราบแนชัดวาวัสดุเหลานี้ไดมาตรฐานหรือเปนจริง

ตามท่ีกลาวอางหรือไม มีความสะอาดปลอดภัยหรือไม อาจจะเปนวัสดุท่ีหมดอายุแลว วัสดุอันตราย
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หรือไมไดมาตรฐาน อาจมีสารระเหยตกคาง ซึ่งอาจจะละลายเมื่ออยูในชองปากหรือกลืนลงไป สงผลให

เกิดการระคายเคอืงหรืออาจจะเปนสารกอมะเร็งก็เปนได  

 

รูปภาพท่ี 18   วัสดุ อุปกรณในการทําฟนเทียมท่ีผิดกฎหมาย 
 

6. การออกแบบฟนปลอมที่ไมเหมาะสม เชน ใหฟนซี่ใดซี่หนึ่งรับนํ้าหนักมากเกินไป แทนที่จะ

กระจาย นํ้าหนัก ก็สงผลใหฟนซี่น้ันซึ่งอาจจะเปนซี่ท่ีแข็งแรงกลายเปนฟนที่ออนแอ โยก จนไมสามารถอยู

รอดได   

7. ฟนปลอมเถื่อนที่ทําการยึดติดกับฟนธรรมชาติดวยลวดผูกติดแนน ไมสามารถถอดออกได ทําให

ไมสามารถทําความสะอาดฟนปลอมหรือฟนธรรมชาติซี่ขางเคียงไดอยางท่ัวถึง จนกลายเปนแหลงสะสม

เชื้อโรคและคราบจุลินทรียใตฟนปลอม เกิดเหงือกอักเสบ ชองปากมีกลิ่นเหม็นเนา และยังสงผลใหฟน

ธรรมชาติที่โดนผูกติดแนนโยกหรือผุไปดวย เมื่อคนไขมาพบทันตแพทยก็อาจจะไมสามารถเก็บรักษาฟนซี่

ที่เคยแข็งแรงไวได จึงตองถูกถอนออก   

 

รูปภาพท่ี 19   ฟนแทท่ีตองถอนออก เนื่องจากการใสฟนเทียมท่ีไมถูกตอง 
 

นอกจากนี้ผูรับบริการฟนปลอมเถื่อนมักจะมองวาการทําฟนปลอมเถ่ือนราคาประหยัดกวาการรับ

การรักษากับทันตแพทยมาก และมองวาการรอทําฟนกับทันตแพทยใชระยะเวลานาน แตหากเราพิจารณา 
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ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน มันคุมหรือไมกับสิ่งที่เราสูญเสียไป เสียฟนดีๆ    

เสียคาถอนฟน เสียคารื้อฟนปลอมเถื่อน หรือเส่ียงตอการเกิดโรคในชองปาก   
 

สรุปผลการสํารวจสถานการณการจัดฟนในวัยรุน ป 2560   

ชวงวันที่ 10 – 22 กุมภาพันธ 2560 
 

แหลงที่มาของขอมูล : กรุงเทพมหานคร  ลําพูน  แพร  พิจิตร  ลพบุรี  ขอนแกน  มหาสารคาม  บุรีรัมย  

สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช 
 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จํานวน (รอยละ) 

กลุม 1 

จํานวน(รอยละ) 

กลุม 2 

จํานวน(รอยละ) 

กลุม 3 

จํานวน(รอยละ) 

รวม 

เพศ     

ชาย 567 (34.26) 12 (14.81) 27 (17.42) 606 (32.05) 

หญิง 1,088 (65.74) 69 (85.19) 128 (82.58) 1,285 (67.95) 

อายุเฉล่ีย 15.42±0.93 15.95±1.25 15.55±1.12 15.45+0.97 

ระดับการศึกษา     

 มัธยมศึกษาปที่ 3  1,178 (71.18) 38 (46.91) 103 (66.45) 1,319 (69.75) 

 ปวช 1 477 (28.82) 43 (53.09) 52 (33.55) 572 (30.25) 

กลุม     

 ไมเคยจัดฟน    1,655 (87.52) 

 เคยจัดฟนมากอน ปจจุบันไมไดจัดแลว    81 (4.28) 

 กําลังจัดฟนอยู (มีอุปกรณ/เครื่องมือจัดฟนอยูในปาก)    155 (8.20) 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยจัดฟน 
 

รายการ จํานวน(รอยละ) 

ในกรณ ีไมเคยจัดฟ ันเลย ท านตองการจัดฟ ันหรือไม  

 ไมตองการ (ฟนสวย, สิ้นเปลือง,กลัวเจ็บ,ไมจําเปน) 560 (33.84) 

 ไมแนใจ (เงินไมเพียงพอ ,ตองขออนุญาตผูปกครอง) 461 (27.86) 

          ตองการ (ฟนหาง ,อยากยิ้มสวย ,อยากหลอ ,ไมอยากกินขาวเยอะ) 632 (38.19) 
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ตารางที่ 2 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยจัดฟน (ตอ) 

รายการ จํานวน(รอยละ) 

คิดวาจะไปจัดที่ไหน  

 จัดฟนกับทันตแพทย  

  คลินิก 832 (52.93) 

  โรงพยาบาล 74 (4.71)  

 จัดฟนกับรานบริการจัดฟนแฟช่ัน  

  ในหางสรรพสินคา - 

  รานเสริมสวย 1 (0.06) 

  ที่ตลาดนัด - 

ซื้ออุปกรณ / เครื่องมือ มาใสเอง  

 รานคา - 

 ตลาดนัด 1 (0.06) 

 ออนไลน 2 (0.13) 

 

ตารางที่ 3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามที่เคยจัดฟนมากอน แตปจจุบันไมไดจัดแลว 

รายการ จํานวน (รอยละ) 

ทานเลิกหรือถอดเคร่ืองมือจัดฟน เพราะเหตุใด  

            มีปญหาเก่ียวกับฟน (เชน เจ็บฟนมาก ฟนโยก ฟนผุ ฯลฯ 26 (32.10) 

            ปากเหม็น 7 (8.64) 

            เครื่องมือแทงเหงือก เจ็บ เปนแผลในชองปาก 15 (18.52) 

 เหงือกมีเลือดออก/ บวมแดง 2 (2.47) 

 เครื่องมือหลวม/ หลุดบอย 8 (9.88) 

 ไมมีเงินไปรับบริการตอ 2 (2.47) 

 ทันตแพทยบอกวารักษาเสร็จแลว 21 (25.93) 

 ไมมีเวลาไปรกัษา 3 (3.70) 

 ไดขอมูลที่ถูกตอง 4 (19.75) 
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ตารางที่ 3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามที่เคยจัดฟนมากอน แตปจจุบันไมไดจัดแลว (ตอ)  
 

รายการ จํานวน (รอยละ) 

ในการจัดฟนคร้ังกอน ทานไปจัดฟนทีไ่หน  

 จัดฟนกับท ันตแพทย  

 คลินิก 38 (47.50) 

 โรงพยาบาล 8 (10.00) 

            จัดฟนกับรานบริการจัดฟนแฟช่ัน  

             ในหางสรรพสินคา 2 (2.50) 

  รานเสริมสวย 1 (1.25) 

  ท่ีตลาดนัด 7 (8.75) 

 ซื้ออุปกรณ / เครื่องมือ มาใสเอง  

  รานคา 6 (7.50) 

  ตลาดนัด 14 (17.50) 

  ออนไลน 4 (5.00) 

ทานเลือกไปรับบริการตามสถานที ่เพราะเหตุใด  
 

 เพื่อนบอกมา 35 (43.21) 

 หาขอมูลจากอินเตอรเน็ต 16 (19.75) 

 ความสะดวก เชน อยูใกลบาน / สถานศึกษา 31 (38.27) 

 ไอดอล , ดารา , บุคคลที่ช่ืนชอบ ไปใชบริการที่นั่น 4 (4.94) 

 ราคาถูก 17 (20.99) 

ระยะเวลาที่ทานใสเคร่ืองมือจัดฟน (ป) 1.5+1.43 

ทานจัดฟน (ใสเคร่ืองมือ) รูปแบบใด  

 จัดฟนแบบติดแนน 42 (51.85) 

 จัดฟนแบบถอดได 12 (14.81) 

 ลวดรอยลูกปด 3 (3.70) 

 ลวดรอยแบร็กเก็ต และยางโอริง หรือยางเชน 31 (38.75) 

 รีเทนเนอรมีแบ็รคเก็ต รีเทนเนอรแฟชั่น มีตัวการตูน 15 (18.52) 

 ลวดดัดใสทอยางสีตางๆ 8 (9.88) 

ทานจัดฟนเพราะเหตุใด  

 เพื่อความสวยงาม 43 (53.09) 

 ตามเพ่ือน 24 (29.63) 
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ตารางที่ 3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามที่เคยจัดฟนมากอน แตปจจุบันไมไดจัดแลว (ตอ)  

 รายการ จํานวน(รอยละ) 

ทานจัดฟนเพราะเหตุใด (ตอ)  

 เพิ่มความมั่นใจ 25 (30.86) 

 ดูทันสมัย 21 (25.93) 

 เปนที่นาสนใจของผูที่พบเห็น 15 (18.52) 

 ดูมีฐานะ 9 (11.11) 

 ทันตแพทยแนะนําใหจัดฟน 22 (27.16) 

ทานเสียคาใชจายในการจัดฟนเทาไหร (โดยประมาณ) บาท 21,617+29,076.21 

ทานยังตองการจัดฟนอีกหรือไม  

 ไมตองการ (ฟนเรียงสวยแลว , กลัวอันตราย  เสียชีวิต) 27 (34.18) 

 ไมแนใจ 12 (15.19) 

 ตองการ (ตองการใหฟนเรียงสวยมากขึ้น , ตองการปกปดฟนใหญ) 39 (49.37) 

ในการจัดฟนคร้ังกอน ทานไปจัดฟนที่ไหน  

 จัดฟนกับท ันตแพทย  

             คลินิก 45 (58.44) 

             โรงพยาบาล 1 (1.30) 

            จัดฟนกับรานบริการจัดฟนแฟช่ัน  

             ในหางสรรพสินคา - 

  รานเสริมสวย - 

  ท่ีตลาดนัด - 

 ซื้ออุปกรณ / เครื่องมือ มาใสเอง  

  รานคา - 

  ตลาดนัด - 

  ออนไลน 7 (9.09) 
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ตารางที่ 4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามที่กําลังจัดฟนอยู (มีอุปกรณ/เครื่องมือจัดฟนอยูในปาก)  

รายการ จํานวน(รอยละ) 

ทานไปจัดฟนทีไ่หน  

 จัดฟนกับท ันตแพทย  

             คลินิก 104 (93.69) 

             โรงพยาบาล 6 (5.40) 

 จัดฟนกับรานบริการจัดฟนแฟช่ัน  

  ในหางสรรพสินคา  

  รานเสริมสวย - 

  ที่ตลาดนัด - 

 ซื้ออุปกรณ / เครื่องมือ มาใสเอง  

  รานคา - 

  ตลาดนัด - 

  ออนไลน - 

ทานเลือกไปรับบริการตามสถานที ่เพราะเหตใุด  
 

 เพื่อนบอกมา 29 (26.13) 

 หาขอมูลจากอินเตอรเน็ต 38 (34.23) 

 ความสะดวก เชน อยูใกลบาน / สถานศึกษา 51 (45.95) 

 ไอดอล , ดารา , บุคคลท่ีชื่นชอบ ไปใชบริการที่นั่น 2 (1.80) 

 ราคาถูก 6 (5.41) 

ระยะเวลาที่ทานใสเครื่องมือจัดฟน (ป) 1.75±1.21 

ทานจัดฟน (ใสเคร่ืองมือ) รูปแบบใด  

 จัดฟนแบบติดแนน 94 (84.68) 

 จัดฟนแบบถอดได 3 (2.70) 

 ลวดรอยลูกปด 5 (4.50) 

 ลวดรอยแบร็กเก็ต และยางโอริง หรือยางเชน 42 (37.84) 

 รีเทนเนอรมีแบร็กเก็ต รีเทนเนอรแฟชั่น มีตัวการตูน 1 (0.90) 

 ลวดดัดใสทอยางสีตางๆ 4 (3.60) 

ทานจัดฟนเพราะเหตใุด  

 เพื่อความสวยงาม 30 (27.03) 
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ตารางที่ 4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามที่กําลังจัดฟนอยู (มีอุปกรณ/เครื่องมือจัดฟนอยูในปาก) (ตอ) 

รายการ จํานวน(รอยละ) 

 ตามเพื่อน 3 (2.70) 

 เพิ่มความมั่นใจ 47 (42.34) 

 ดูทันสมัย 2 (1.80) 

 เปนที่นาสนใจของผูท่ีพบเห็น 5 (4.50) 

 ดูมีฐานะ 4 (3.60) 

ทันตแพทยแนะนําใหจัดฟน 53 (47.75) 

ทานเสียคาใชจายในการจัดฟนเทาไหร (โดยประมาณ) บาท 33,816.26+17,817.78 

ทานยังตองการเลิกจัดฟนอีกหรือไม  

 ตองการ (ฟนเรียงสวยแลว , กลัวอันตราย  เสียชีวิต) 11 (10.38) 

 ไมแนใจ (สภาพฟนยังไมเขาที่) 35 (33.02) 

 ไมตองการ (ยังจัดไมเสร็จ , อยากใหเขารูปสวย , เพิ่มความมั่นใจ) 60 (56.60) 
 

ตารางที่ 5 ขอมูลความรูเรื่องการจัดฟนแฟชั่นของผูตอบแบบสอบถาม  
 

รายการ จํานวน (รอยละ) 

กลุม 1 

จํานวน(รอยละ) 

กลุม 2 

จํานวน(รอยละ) 

กลุม 3 

ทานรูจัก “จัดฟนแฟชั่น” หรือไม    

รูจัก 1,520 (91.95) 78 (97.50) 100 (90.09) 

ไมรูจัก 131 (7.92) 1 (1.25) 10 (9.01) 

ทานรับรูขาวสารเก่ียวกับจัดฟนแฟช่ันจากที่ใดบาง    

 เพือ่น/คนรูจัก 1,174 (70.92) 57 (70.37) 61 (54.95) 

 สื่อสาธารณะ เช น ทีว ีหนังสือพ ิมพ 616 (37.24) 28 (34.57) 39 (35.14) 

 สื่อโซเช ียลและอ ินเตอรเน็ต 1,169 (70.63) 45 (55.56) 65 (58.56) 

 บุคคลากรสาธารณส ุข 217 (13.11) 17 (20.99) 16 (14.41) 

ทานคิดอยางไร  ถามีคนชักชวนใหทานจัดฟนแฟชั่น    

 ทําได ไมเปนอันตราย 237 (14.32) 9 (11.11) 12 (10.81) 

 นาลอง เพราะราคาไมแพง 124 (7.49) 16 (19.75) 5 (4.50) 

 ไมทํา เพราะอาจเกิดอันตรายตอเหงือกและฟน หรือสุขภาพ 1,394 (84.23) 59 (72.84) 97 (87.39) 

 ไมทํา เพราะผิดกฎหมาย 272 (16.44) 15 (18.52) 20 (18.02) 
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กฎหมายที่เกี่ยวของการทําฟนแฟชั่นและฟนเทียมที่ผิดกฎหมาย 

จากการศึกษากฎหมายและเน้ือหาที่เกี่ยวของ พบวามีพระราชบัญญัติที่เก่ียวของจํานวน 8 ฉบับ ดังนี ้

1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (22-23) 

2. พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 (24) 

3. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (25-26) 

4. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.2551(27) 

5. ประมวลกฎหมายอาญา(28) 

6. ประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา(29) 

7. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550(30) 

8. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545(31) 

ซึ่งมีความเก่ียวของกับการทําฟนแฟช่ันและฟนเทียมที่ผิดกฎหมายตามตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  ความเกี่ยวของของกฎหมายท่ีมีตอการทําฟนแฟช่ันและฟนเทียมที่ผิดกฎหมาย 

ท่ี ความเก่ียวของ พระราชบัญญัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 1.1 สถานท่ีที่มีการ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 
 มาตรา 16 หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการ

สถานพยาบาล เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผู

อนุญาต 

 มาตรา  24 วรรคห น่ึ ง ห ามมิ ให บุ คคลใด

ดํ า เนิ น การสถานพ ยาบ าล  เวน แต ได รั บ

ใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

 มาตรา 57 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 วรรคหน่ึง หรือ

มาตรา 24 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ัง

จําทั้งปรับ และศาลจะส่ังริบบรรดาสิ่งของท่ีใช

ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลดวยก็ได 

1.2 สถานที่ผลิต หรือ

นําเขาเครื่องมือแพทย 

พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย พ.ศ.2551 

 มาตรา 15 ผู ใดประสงคจะผลิต หรือนําเขา

เค รื่ อ งมื อ แ พ ท ย ต อ งจ ด ท ะ เบี ย น ส ถ าน

ประกอบการตอผูอนุญาต การขอจดทะเบียน

และการรับจดทะเบียนสถานประกอบการตาม 

สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางที่ 6  ความเกี่ยวของของกฎหมายท่ีมีตอการทําฟนแฟช่ันและฟนเทียมท่ีผิดกฎหมาย (ตอ) 
 

ที ่ ความเกี่ยวของ พระราชบัญญัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  วรรคหน่ึง ให เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 85 ผูใดผลิต หรือนําเขาเครื่องมือแพทย

โดยไมจดทะเบียนสถานประกอบการตาม

มาตรา 15 วรรคหน่ึงตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือ

ท้ังจําทั้งปรับ 

 

2 ผูใหบริการ  

2.1 ไมใชทันตแพทยมา

ประกอบวิชาชีพทันต- 

 

พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 

2537 

 

ทันตแพทยสภา  

(หมายเหตุ: ยงัไมมีการ 

 กรรม  มาตรา 28 หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนผูประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมทําการประกอบวชิาชีพทันตก

รรมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตน

เปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกลาว โดยมิได

ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต  

 มาตรา 50 ผูใดฝาฝนมาตรา 28 ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่น

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่) 

2.2 ผูดําเนินการ

สถานพยาบาลไมควบคุม

และดูแลมิใหบุคคลอ่ืนซึ่ง

มิใชเปนผูประกอบวิชาชีพ

ทันต-กรรมทําการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมใน

สถานพยาบาล (กรณีทันต-

แพทยปลอมในสถาน 

พยาบาล) 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

 มาตรา 34 (1) ใหผูดําเนินการมีหนาที่และความ

รับผิดชอบ ดังตอไปน้ี ควบคุมและดูแลมิให

บุคคลอ่ืนซึ่งมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพทําการ

ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

 มาตรา 63 ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปตามมาตรา 34 (1) ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ัง

จําทั้งปรับ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางที่ 6  ความเกี่ยวของของกฎหมายท่ีมีตอการทําฟนแฟช่ันและฟนเทียมท่ีผิดกฎหมาย (ตอ) 

ที ่ ความเกี่ยวของ พระราชบัญญัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 2.3 ผูรับอนุญาตและ

ผูดําเนินการสถาน พยาบาล

ไมจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพ

ทันต-กรรมตลอดเวลาที่เปด

ทําการ (กรณทีันตแพทย

ปลอมในสถานพยาน

พยาบาล และไมพบทันต

แพทยในเวลาที่เปดทําการ) 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

 ม า ต ร า  3 5  ให ผู รั บ อ นุ ญ า ต แ ล ะ

ผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบ 

ดังตอไปนี้ (1) จัดใหมีผูประกอบวิชาชีพใน

สถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาทําการ 

 มาตรา 65 ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการ

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 35 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป  หรือ

ปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข 

(หมายเหตุ: อัตราโทษ

สามารถสงคณะกรรมการ

เปรียบเทียบปรับได) 

3 วัสดุอุปกรณที่ใช พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 สํานักงานคุมครองผูบริโภค 

 3.1 ลวดจัดฟนแฟชั่น 

(แยกจากเครื่องมือแพทย

โดยดู วัต ถุประสงคว าใช

เปนการจัดฟนแฟช่ัน หรือ

การจัดฟนโดยผูประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม หากใช

เพื่อการจัดฟนแฟช่ัน จะ

เขาขายเปนสินคาหามขาย) 

มาตรา 56 ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนคําสั่ง

ของคณะกรรมการซึ่งสั่งหามขายสินคาเปน

การช่ัวคราวตามมาตรา 36 วรรคหน่ึง หรือ 

ฝ า ฝ น ห รื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม คํ าสั่ ง ข อ ง

คณะกรรมการตามมาตรา 36 วรรคสอง ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน

หาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาผูประกอบ

ธุรกิจตามวรรคหนึ่งเปนผูผลิตเพื่อขายหรือ

เปนผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ

ขายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังตาม

วรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตราย ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกิน

หน่ึงลานบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 คําส่ังคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ท่ี 

10/2552 เร่ือง หามขายสินคาลวดดัดฟน

แฟช่ัน 
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ตารางที่ 6  ความเกี่ยวของของกฎหมายท่ีมีตอการทําฟนแฟช่ันและฟนเทียมท่ีผิดกฎหมาย (ตอ) 

ที ่ ความเก่ียวของ พระราชบัญญัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 3.2 ฟนปลอม 

     (ฟนเทียม) 

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข 
 มาตรา 4“เครื่องมือแพทย”หมายความวา

(1) เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล วัตถุท่ี

ใชใสเขาไปในรางกายมนุษยหรือสัตว 

น้ํายาที่ใชตรวจในหองปฏิบัติการ 

ผลิตภัณฑ ซอฟตแวร หรือวัตถุอ่ืนใด ที่

ผูผลิตมุงหมายเฉพาะสําหรับใชอยาง

หน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ ไมวาจะใชโดย

ลําพัง ใชรวมกันหรือใชประกอบกับสิ่ง

อื่นใด 

(ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ ประกอบวิชาชีพทันต- 

กรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด และ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตาม

กฎหมายวาดวยการน้ันหรือประกอบ

วิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอื่น

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(ข) วินิจฉัย ปองกัน ติดตาม บําบัด 

บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษยหรือ

สัตว 

(ค) วินิจฉัย ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือ

รักษา การบาดเจ็บของมนุษยหรือสัตว 

(ง) ตรวจสอบ ทดแทน แกไข ดัดแปลง 

พยุง ค้ํา หรือจุนดานกายวภิาคหรือ

กระบวนการทางสรีระของรางกายมนุษย

หรือสัตว 
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ตารางที่ 6  ความเกี่ยวของของกฎหมายท่ีมีตอการทําฟนแฟช่ันและฟนเทียมท่ีผิดกฎหมาย (ตอ) 

ที ่ ความเก่ียวของ พระราชบัญญัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  (จ) ประคับประคองหรือชวยชีวิตมนุษย

หรือสัตว 

(ฉ) คุมกําเนิด หรือชวยการเจริญพันธุของ

มนุษยหรือสัตว 

(ช) ชวยเหลือหรือชวยชดเชยความทุพพล

ภาพหรือพิการของมนุษยหรือสัตว 

(ซ) ใหขอมูลจากการตรวจสิ่งสงตรวจจาก

รางกายมนุษยหรือสัตว เพื่อวตัถุประสงค

ทางการแพทยหรือการวินิจฉัย 

(ฌ) ทําลายหรือฆาเชื้อสําหรับเครื่องมือ

แพทย 

(2) อุปกรณ หรือสวนประกอบของ

เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ 

หรือวัตถุตาม (1) 

(3) เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล 

ผลิตภัณฑ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดวาเปน 

เครื่องมือแพทย 

 ผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหมายของส่ิงที่

กลาวถึงตาม (1) ซึ่งเกิดข้ึนในรางกาย

มนุษยหรือสัตว ตองไมเกิดจากกระบวน 

การทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุมกันหรือ  

ปฏิกิรยิาเผาผลาญใหเกิดพลังงานเปน

หลัก 

 

4 กระบวนการดําเนินคดี ประมวลกฎหมายอาญา กระทรวงยุติธรรม 

 บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อ

ไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะ

กระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและ 
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ตารางที่ 6  ความเกี่ยวของของกฎหมายท่ีมีตอการทําฟนแฟช่ันและฟนเทียมท่ีผิดกฎหมาย (ตอ) 

ที ่ ความเกี่ยวของ พระราชบัญญัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  กําหนดโทษไวและโทษที่จะลงแกผูกระทํา

ความผิดน้ันตองเปนโทษที่บัญญัติไวใน

กฎหมาย 

 

   มาตรา 157  ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติ

หรือละเวนการปฏิบั ติหนาที่ โดยมิชอบ

เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือ

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิ บั ติหนาท่ีโดย

ทุจริต ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึง

สิบป หรือปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสอง

หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

  ประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญา กระทรวงยุติธรรม 

   ใหศาลและเจาพนักงานท้ังหลาย ผูดําเนิน

คดีอาญาตลอดราชอาณาจักร ปฏิบัติการ

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี เวน

แตศาลซึ่งมีวิธพีิจารณาพิเศษไวตางหาก 

 มาตรา 57 จะจับ ขัง จําคุก หรือคนในที่

รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของตองมีคําส่ัง

หรือหมายของศาลสําหรับการนั้น 

 มาตรา 59/1 กอนออกหมาย จะตอง

ปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทําให

ศาลเช่ือไดวามีเหตุที่จะออกหมาย 

คํา ส่ังศาลใหออกหมายหรือยกคํารอง

จะตองระบุเหตุผลของคําส่ังนั้นดวย 

 

5 การกระทําใดๆ ทาง

เครือขายอินเทอรเน็ต 

พระราชบัญญั ติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

 มาตรา 14 ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไว

ดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
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ตารางที่ 6  ความเกี่ยวของของกฎหมายท่ีมีตอการทําฟนแฟช่ันและฟนเทียมท่ีผิดกฎหมาย (ตอ) 

ที ่ ความเก่ียวของ พระราชบัญญัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเขาสู

ระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูล คอมพิวเตอรท่ี

บิ ดเบื อน หรือปลอมไม ว าทั้ งหมดหรื อ

บางสวนหรือขอมูล คอมพิวเตอรอันเปนเท็จ 

โดยประการที่น าจะเกิดความเสียหายแก

ประชาชน อันมิใชการกระทําความผิดฐาน

หม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(2 ) นํ า เข า สู ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร ซึ่ ง

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่

นาจะเกิดความเสียหายตอการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเป น

ประโยชน สาธารณะของประเทศ หรือ

กอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 

(3 ) นํ า เข า สู ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร ซึ่ ง

ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิด

เก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือ

ความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวล

กฎหมายอาญา 

(4) นําเข าสู ระบบคอมพิ วเตอรซึ่ งข อมู ล

คอมพิวเตอรใดๆ ที่ มีลักษณะอันลามกและ

ขอมูลคอมพิวเตอรน้ันประชาชนท่ัวไปอาจ

เขาถึงได 

(5) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร

โดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (1) 

(2) (3) หรอื (4) 
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ตารางที่ 6  ความเกี่ยวของของกฎหมายท่ีมีตอการทําฟนแฟช่ันและฟนเทียมท่ีผิดกฎหมาย (ตอ) 

ที่ ความเก่ียวของ พระราชบัญญัติ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

  ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง (1) มิได

กระทําตอประชาชน แตเปนการกระทําตอ

บุคคลใดบุคคลหน่ึง ผูกระทํา ผูเผยแพรหรือ

สงตอซึ่ งขอมูลคอมพิวเตอร ดังกลาวตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน

หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหเปน

ความผิดอันยอมความได 

 

6 การขายตรง พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ.2545 

 มาตรา 27 หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจ

ตลาดแบบตรง เวนแตจะไดจดทะเบียน

การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตาม

พระราชบัญญัต ิ

 มาตรา 47 ผูใดฝาฝนมาตรา 27 ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับ

ไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

และปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท

ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

สํานักงานคุมครองผูบริโภค 
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พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง 

-  มีมูล 

-  จัดทาํสํานวนสงฟองอัยการ 

-  ไมมีมูล 

-  ไมสงฟอง 

สงผูถูกกลาวโทษ พรอมพยานหลกัฐานใหพนักงานสอบสวน 

เร่ืองรองเรียน / การเฝาระวัง / เร่ืองสงตอ / ขาว 

กรณีเปนบัตรสนเทห 

ตรวจสอบขอเท็จจริง 

กรณีเปนขอเท็จจริง 

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

ไมมีมูล 

ยุติเรื่อง 

มีมูล ไมมีมูล 

ยุติเร่ือง 

มีมูล 

ดําเนินการเอง ประสานงานกับตํารวจ / หาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 

ขอหมายคน ไมขอหมายคน 

การปฏิบัติการอําพราง (ลอซื้อ) 

ไมมี 

รวบรวมพยานหลักฐาน 

กลาวโทษ 

ขอหมายคน ไมขอหมายคน 

การปฏิบัติการอําพราง (ลอซ้ือ) 

ไมมี 

รวบรวมพยานหลักฐาน 

-  บันทึกการจับกุม / รวมการจับกุม 

-  รวบรวมพยานหลักฐาน 

แผนภาพที่ 1  แผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินคดีการจัดฟนแฟช่ัน / ฟนเทียมที่ผิดกฎหมาย 

(Standard Operation Procedure : SOP) 
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แผนภาพที่ 1  แผนผังแสดงข้ันตอนการดําเนินคดีการจัดฟนแฟช่ัน / ฟนเทียมที่ผิดกฎหมาย 

(Standard Operation Procedure : SOP) (ตอ) 

  

อัยการจังหวัดพิจารณาสํานวนและพยานหลักฐาน 

ขอมูลไมครบถวน 

แจงพนักงานสอบสวนหาขอมูลเพ่ิมเติม 

ขอมูลครบถวน 

พิจารณาส่ังไมฟอง พิจารณาส่ังฟองศาล 

ศาลรับฟอง ศาลไมรับฟอง 

ยกฟอง 

สืบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ขอเท็จจริงเพียงพอ 

ตัดสินคดี 

ยื่นฎีกา 

ย่ืนอุทธรณ คําพิพากษา 

คําพิพากษา 
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ขั้นตอนการสืบสวนและดําเนินคดี 

ขั้นตอนการสืบสวนและดําเนินคดี แบงออกเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ีเกิดจากการตรวจสอบเฝา

ระวัง และกรณทีี่เกิดจากการรองเรียน ซึ่งตองมีการผานกระบวนการดังตอไปนี ้

1. การสืบสวน เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของใหไดมากที่สุดเทาที่

สามารถกระทําไดตามหลัก 5W 1H (ใครทําอะไรที่ไหนเม่ือไรทําไมอยางไร) โดยเฉพาะกรณีที่เจาหนาที่

ไดตรวจพบเอง ตองพยายามหาขอเท็จจริงในขณะตรวจนั้นๆ เพื่อเปนพยานหลักฐานในการสงเรื่องให

คณะกรรมการพิจารณาทางคดีและเปรียบเทียบปรับแตละจังหวัดไดพิจารณาสําหรับความผิดที่สามารถ

เปรียบเทียบปรับได หรือกรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบปรับได หรือผูตองหาไมยินยอมใหสงเปรียบเทียบ

ปรับใหดําเนินการสงเรืองใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดี  

2. การเตรียมคด ี เมื่อไดขอเท็จจริงและหลักฐานเพียงพอแลวตามขอ 1  ใหจัดทํา 

2.1. ประสานหนวยงานท่ีเปนเจาหนาที่สืบสวนในการรวมกันตรวจสอบขอเท็จจริง และ

ดําเนินงานตามกฎหมาย เชน เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวนสถานีตํารวจภูธรในทองที่ท่ีเกิดเหตุ เจาหนาที่

ตํารวจฝายสืบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัด เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวนสถานีตํารวจภูธรภาค หรือกอง

บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

แลวแตกรณี ขึ้นอยูกับความพรอม ลักษณะความซับซอนและปจจัยอ่ืนๆ พรอมนัดวันปฏิบัติหนาท่ี โดย

คํานึงถึงการรักษาความลบัของขอมูลรวมดวย 

2.2. เมื่อทราบหนวยงานที่จะทํารวมกันแลว ใหทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการรวมกัน

ตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการตามกฎหมาย แกผูบังคับบัญชาของหนวยงานนั้นๆ โดยแนบภาพถาย

ที่พบการกระทําผิดจริง พรอมแผนท่ีที่แสดงบานเลขที่ ที่ต้ังอยางชัดเจนไปกับหนังสือ เพ่ือขอหมายคน 

2.3. การเตรียมขอหมายคน ตองขอจากศาลที่อยูในพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งน้ีอาจใหเจาหนาที่ตํารวจ

ที่มีความชํานาญในการจับมากกวาเปนผูดําเนินการขอให โดยขอใหใสช่ือเจาหนาที่ของทางสาธารณสุขที่

จะรวมดําเนินคดีในวันน้ันลงไปเพื่อชวยในการตรวจคน ในกรณีที่ตองมีการตรวจคน 

2.4. เตรียมสายลับ เนื่องจากความผิดบางอยางตองมีการใชสายลับลอซื้อ เพื่อใหไดพฤติกรรม

แหงการกระทําผิดที่สมบูรณมากขึ้น และเปนหลักฐานในการประกอบคดี เชน การใชสายลับเขาไปขอรับ

การรักษาพยาบาล การใชสายลับเขาขอซื้อผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมาย เปนตน 

2.5. เตรียมเงินและคาใชจายในการลอซื้อ ในการใชสายลับลอซื้อนั้น ตองเตรียมเงินใหพอกับ

สิ่งที่จะลอซื้อ หากใชสายลับท่ีเปนบุคคลภายนอกอาจตองมีการจายเงินคาชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่

ตามความเหมาะสม 

2.6. เตรียมอุปกรณที่เก่ียวของ เชน อุปกรณถายรูป อุปกรณบันทึกภาพ อุปกรณเก็บของ

กลาง ถุงขนาดตางๆ กระดาษกาว ปากกาเมจิก กรรไกร กระดาษ คอมพิวเตอรโนตบุก พรินเตอร เปนตน 
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3. ขั้นตอนการปฏิบติัการ 

3.1. นําหนังสือประสานหนวยงานที่จะรวมกันดําเนินคดีไปใหผูบังคับบัญชาของหนวยน้ัน           

ทําการตกลงและวางแผนรวมกัน 

3.2. ขอหมายคน หากจําเปนตองใช 

3.3. หากมีการลอซื้อ ใหนําเงินที่จะใชไปถายสําเนาไว และนําธนบัตรดังกลาวไปลงบันทึก

ประจําวันเพ่ือบันทึกหมายเลขธนบัตรที่ใชในการลอซื้อไวเปนหลักฐาน 

3.4. สงสายลับเขาไปลอซื้อ โดยใชเงินตามขอ 3.3 ในการลอซื้อ โดยสายลับตองจดจําขอมูลที่

เก่ียวของกับการกระทําผิดได และทราบวาผูกระทําผิดมีการเก็บเงินที่ใชลอซื้อไวท่ีใด 

3.5. เม่ือสายลับไดทําการไดสําเร็จ สงสัญญาณและใหขอมูลที่เก่ียวของแกพนักงานเจาหนาที่

และเจาหนาที่สืบสวนเขาไปที่เกิดเหตุ และคอยระวังทางหนีไดของผูตองสงสัยทุกทาง 

3.6. ตรวจสอบเงินที่พบในที่เกิดเหตุใหตรงกับสําเนาธนบัตรท่ีไดลงบันทึกประจําวันไว ตอง

เก็บภาพ และรายละเอียดเพื่อประกอบเปนหลักฐานการกระทําผิด วามีการเก็บเงินที่ไหน ใครเปนคนรับ

เงิน เก็บเงนิ ใครเปนผูใหบริการ ของกลางท่ีไดมีการหยิบมาจากตรงไหน เปนตน 

3.7. การคนและถามขณะเขาทําการจับกุม หรือตรวจสอบ เจาหนาท่ีตองแสดงความบริสุทธิ์

ใจ และชี้แจงวัตถุประสงคของการคนหรือตรวจสอบจนเปนที่พอใจแลว จึงใหนําตรวจคนหรือตรวจสอบ

อยางใกลชิดตลอดเวลา เมื่อพบความผิดแลวตองมีการแจงขอกลาวหาและสิทธิของผูถูกจับใหทราบ สวน

พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และพนักงานเจาหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 ตองมีการแสดงตวัพรอมกับบัตรพนักงานเจาหนาที่  

3.8. จัดทําบัญชีของกลางที่ใชในการกระทําผิด บัญชีของกลางตองแสดงขอความในฉลากให

ชัดเจนครบถวน การนับจํานวนของกลางก็ตองมีความถูกตอง อยาใชการประมาณการ ซึ่งตองทําตอหนาผู

ถูกจับและใหผูถูกจับเซ็นรับรองวาของกลางดังกลาวท้ังหมดเปนของที่เจอในที่เกิดเหตุจริง โดยหลังทําการ

นับแลวมีการปดผนึกใหผูตองหาเซ็นกํากับบริเวณท่ีปดผนึกน้ันๆ อีกท ี

3.9. จัดทําบันทึกการจับกุม โดยใหเจาหนาที่สืบสวนที่รวมจับชวยทําเพราะมีความชํานาญ

การกวา หากไมชํานาญตองชวยทํา ในการทําบันทึกจับกุมตองมีการบรรยายพฤติกรรมความผิด ระบุ

ตําแหนงที่พบของกลางอยางละเอียดรอบคอบ และมีการแจงขอกลาวหาที่เก่ียวของพรอมสิทธิของผูถูกจับ 

3.10. คัดเลือกพนักงานเจาหนาท่ีสาธารณสุขในทีมหนึ่งคนที่มีความพรอมในการใหการ และ

อาจตองข้ึนศาลเปนตัวแทนในการกลาวหาหรือเปนพยานในการจับกุม แจงแกพนักงานสอบสวนที่รับเรื่อง

หลังจากที่นําผูตองหา ของกลาง พรอมบันทึกจับกุมสงมอบใหพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวน

ตอไป 

3.11. ขอสําเนาบันทึกการจับกุมที่สงพนักงานสอบสวน พรอมประจําวันเลขที่คดีท่ีพนักงาน

สอบสวนรับ ขอช่ือพรอมเบอรโทรศัพทติดตอของพนักงานสอบสวนที่รับเรื่อง 
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4. การรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลคด ีเม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามขอ 

3 แลว ใหทําหนังสือรายงานผลการดําเนินงานแกผูบังคับบัญชา หากเปนเรื่องรองเรียนใหรายงานผลให   

ผูรองเรียนทราบดวย และควรมีหนังสือขอบคุณหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหในการรวมดําเนินคดี    

หากเมื่อพนเวลาพอสมควรควรมีการขอทราบผลคดีกับพนักงานสอบสวนที่ทําคดี โดยอาจสงเปนหนังสือ

ขอทราบผลคดีไปยังสถานีตํารวจหรือกองปราบปรามแลวแตกรณี หรืออาจทําไปที่ศาลหากทราบเลขคดี 

เพื่อรายงานผูบังคับบัญชาทราบตอไป 

5. หากคดีผูตองหาเปนผูประกอบวิชาชีพ ขอใหสงเรื่องใหแตละสภาวิชาชีพพิจารณาดําเนินการ

ตามเหมาะสมตอไป 
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ตัวอยางกรณีศึกษา 
 

1. กรณีรานจัดฟนแฟช่ันวางขายชัดเจน มีปายจัดฟนแฟชั่น และวางส่ิงของในที่เปดเผย เชน รานใน

ตลาดนัด เปนตน ไมมีสายลอซ้ือและ/หรือลูกคากําลังรับบริการ 

หมายเหตุ: บางคร้ังควรประเมินความเส่ียงของสายลับในการตองเขาไปทําจริงดวยวาตองมีการ

สูญเสียผิวหนาฟนแบบถาวร หรือมีความเส่ียงเกินไปหากตองเขาไปรับบริการ ในขณะที่หนารานมี

การวางขายลวดจัดฟนแฟชั่นชัดเจน พรอมหลักฐานที่เก่ียวของกับการขาย อาจดําเนินคดีในเร่ืองหาม

ขายสินคาลวดดัดฟนแฟช่ันไดทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานเจาหนาท่ีตํารวจรวมวางแผนดําเนินการตรวจยึดจับกุม โดยทําหนังสือราชการ และแนบภาพถาย 

พรอมแผนที่สถานที่ๆ พบการกระทําความผิด 
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ทําการตรวจยึดของกลางที่เก่ียวของ เชน ปายรับจัดฟนแฟชั่น ลวด โอริง เชน แบร็กเก็ต รีเทนเนอร เปนตน 

ทั้งนี้ในสวนของอุปกรณ ท่ีใชประกอบทําลวดจัดฟนแฟช่ันขอใหผูเช่ียวชาญที่เปนพยานชวยใหการกับ

พนักงานสอบสวนวาอุปกรณของกลางรายการใดบางทีใชเปนตัวลวดจัดฟนแฟช่ัน  

 

ทําบันทึกจับกุม บัญชีของกลาง แจงขอกลาวหา และสงพนักงานสอบสวนในทองที่ตอไป 

ขอกลาวหา 
พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค 2522 

ขอกฎหมาย โทษ 

ขายสินคาท่ีคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคส่ังหามขาย 

มาตรา 36 ผูประกอบธุรกิจผูใด

ข าย สิ น ค าที่ คณ ะกรรม ก า ร

คุ มครองผูบ ริโภค ส่ังห ามขาย 

(คําส่ังคณะกรรมการคุมครอง 

มาตรา 56 ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึง

แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ถาผูประกอบธุรกิจน้ันเปนผูผลิต 
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ขอกลาวหา 
พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค 2522 

ขอกฎหมาย โทษ 

 ผูบริโภคท่ี 10/2552 เร่ือง หาม

ขาย สินค าลวดดัดฟ นแฟชั่ น ) 

เพราะสินคาน้ันอาจเปนอันตราย

แกผูบริโภค 

เพื่อขาย หรือเปนผูส่ัง หรือนําเขา

มาในราชอาณ าจักรเพื่ อขาย 

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสิบป หรือปรับไมเกินหน่ึง

ลานบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 

2. กรณีรานจัดฟนแฟช่ัน ไมมีปายรับจัดฟนแฟช่ันหรือมีปายแตไมชัดเจน เชน มีแคสัญลักษณรูปย้ิมเห็น

ลวดจัดฟน เปนตน และไมวางของไวในที่เปดเผย ตองทําการสงสายลับเขาลอซ้ือ เพื่อใหพฤติกรรม

แหงการกระทําความผิดชัดเจนย่ิงขึ้น ประสานเจาหนาที่ตํารวจรวมวางแผนดําเนินการตรวจยึดจับกุม 

โดยทําหนังสือราชการและแนบภาพถาย พรอมแผนที่สถานท่ีๆ พบการกระทําความผิด หากเปนที่

รโหฐานหรือตองคนควรทําการขอหมายคนกอนจับกุมรวมดวย ในกรณีสงสายลับเขาไปลอซ้ือ ควรมี

เจาหนาท่ีตํารวจหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขเขาแฝงตัวไปกับสายลับ เพื่อบันทึกภาพรวมดวยขณะทํา

การลอซื้อ หรือหากสายลับมีความสามารถก็ใหถายรูปตัวเองขณะทําการลอซื้อสงออกมาใหเจาหนาที่

ชุดจับกุมทราบวาควรเขาไปเมื่อไร และไดภาพหลักฐานชัดเจน จะไดสามารถแจงขอกลาวหาเก่ียวกับ

การประกอบวิชาชีพทันตกรรมและสถานพยาบาลได ธนบัตรที่ใชในการลอซ้ือจะตองมีการลงบันทึก

ประจําวันไวที่สถานีตํารวจกอนเพื่อเปนหลักฐาน หากมีการชําระเงินตองใชธนบัตรที่ลงบันทึกฯ ไว

แลวเทานั้น และทีมชดุจับกุมตองหาธนบัตรนั้นใหพบเพื่อประกอบพฤติกรรมการกระทําผิด 

หมายเหตุ ขอพึงระวัง หากไมใชสายลับ แตใชการจับซึ่งหนาขณะใหบริการลูกคา ตองใหลูกคาน้ัน

เปนพยาน และตองม่ันใจวาไมใชเปนการสมยอมใหกระทาํโดยไมไดคิดคาใชจาย 
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ทําบันทึกจับกุม บัญชีของกลาง แจงขอกลาวหา และสงพนักงานสอบสวนในทองท่ีตอไป ทั้งน้ีในสวนของ

กลางควรแยกใหพนักงานสอบสวนทราบดวยวาอะไรบางที่ใชประกอบเปนลวดจัดฟนแฟช่ัน อะไรเปนของ

กลางที่ใชประกอบวิชาชพีทันตกรรมและสถานพยาบาล เพื่อใหอัยการสามารถรวบรวมเรื่องส่ังฟองได 
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 ขอกลาวหา พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค 2522 

ขอกฎหมาย โทษ 

ขายสินคาท่ีคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคส่ังหามขาย 

มาตรา 36 ผูประกอบธุรกิจผูใด

ข าย สิ น ค าที่ คณ ะกรรม ก า ร

คุ มครองผูบ ริโภค ส่ังห ามขาย 

(คําส่ังคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคท่ี 10/2552 เร่ือง หาม

ขาย สินค าลวดดัดฟ นแฟชั่ น ) 

เพราะสินคาน้ันอาจเปนอันตราย

แกผูบริโภค 

มาตรา 56 ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึง

แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ถาผูประกอบธุรกิจน้ันเปนผูผลิต

เพื่อขาย หรือเปนผูส่ัง หรือนําเขา

มาในราชอาณ าจักรเพื่ อขาย 

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสิบป หรือปรับไมเกินหน่ึง

ลานบาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 

ขอกลาวหา พ.ร.บ.สถานพยาบาล 2541 

ขอกฎหมาย โทษ 

ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร

สถานพยาบาลโดยไมไดรับ

อนุญาต 

มาตรา 16 หามมิใหบุคคลใด

ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

เวนแตได รับใบอนุญาตจากผู

อนุญาต 

มาตรา 57 จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม

เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ

ศาลจะส่ังริบบรรดาส่ิงของที่ ใชในการ

ประกอบกิจการสถานพยาบาลดวยก็ได 

ดําเนินการสถานพยาบาล

โดยไมไดรับอนุญาต 

มาตรา 24 วรรคหน่ึง หามมิให

บุ ค ค ล ใ ด ดํ า เ นิ น ก า ร

สถานพยาบาล เวนแตได รับ

ใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

มาตรา 57 จําคุกไมเกิน หาป หรือปรับไม

เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ

ศาลจะส่ังริบบรรดาส่ิงของที่ ใช ในการ

ประกอบกิจการสถานพยาบาลดวยก็ได 
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ขอกลาวหา พ.ร.บ.วชิาชีพทันตกรรม 2537 

ขอกฎหมาย โทษ 

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดย

มิไดเปนผูประกอบวิชาชพีทันต-

กรรม 

มาตรา ๒๘ หามมใิหผูใดซ่ึงมิใชผู

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมทําการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือ

แสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวา

ตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพ

ดังกลาว โดยมิไดขึ้นทะเบียนและ

รับใบอนุญาต 

มาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน

สามหมื่นบาท หรือทัง้จําทั้งปรับ 

 

3. กรณีจัดฟนแฟช่ัน ที่มีการโฆษณาตามเสาไฟ Facebook หรืออินเตอรเน็ต ตองมีการตามหาตัวตนที่

แทจริงกอนถึงจะมีการดําเนินการจับกุมดวย โดยใชเทคนิคตางๆ เขามาชวย เชน ทดลองส่ังซ้ือและ

โอนเงินดูบัญชีผูรับ การแกะรอยจากไปรษณีย คนหาโดเมนที่ต้ังของเว็บไซต หรือนัดหมายสงสินคา

หรือใหบริการนอกสถานท่ี เปนตน หากทราบสถานที่แนชัดก็ทํารายละเอียดรูปถายพรอมแผนที่

ประสานเจาหนาท่ีตํารวจและก็ดูลักษณะวาเขากับการจับกุมกรณีที่ 1 หรือ 2 ไดไหม หากเปนการ

บริการนอกสถานที่ก็ทําการประสานเจาหนาที่ตํารวจพรอมวันเวลาที่นัดหมายเพื่อวางแผนลอซ้ือ

จับกุม คลายกรณีท่ี 2 เชน กรณีนัดทํานอกสถานท่ีหลังจากจับแลว อาจใหผูตองหาพาไปที่เก็บของ

เพิ่มเติมตอได นอกจากน้ีหากพบการโฆษณาผานทางออนไลนควรมีการพร้ินหนาเว็บไซตนั้นๆ มาให

ผูตองหาเซ็นรับรองวาเปนส่ือที่ตนเผยแพรออกไปจริงเพื่อเปนพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกดวย 
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แจงขอกลาวหาตามพฤติกรรมจับกุมที่พบอาจเปนตามกรณีที่ 1 หรือ 2 

4. กรณีพบสถานท่ีรับทํารีเทนเนอร หรือฟนปลอม แตไมมีการประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยตรงใน

สถานที่น้ันๆ เปนการรับงานพิมพฟนมาอีกที เปนสถานที่ผลิตรีเทนเนอร หรือฟนปลอมที่ไมไดมาจด

ทะเบียน ประสานเจาหนาที่ตํารวจรวมวางแผนดําเนินการตรวจยึดจับกุม โดยทําหนังสือราชการ 

และแนบภาพถาย พรอมแผนท่ีสถานที่ๆ พบการกระทาํความผิด และขอหมายคน 
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ทําบันทึกจับกุม บัญชีของกลาง แจงขอกลาวหา และสงพนักงานสอบสวนในทองที่ตอไป 

ขอกลาวหา พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย 2551 

ขอกฎหมาย โทษ 

ผลิต หรือนําเขาเคร่ืองมือแพทย

โดยไมจดทะเบียนสถาน

ประกอบการตอผูอนุญาต 

มาตรา 15 ผูใดประสงคจะผลิต 

หรือนําเขาเครื่องมือแพทยตองจด

ทะเบียนสถานประกอบการตอผู

อนุญาต การขอจดทะเบียนและ

ก า ร รั บ จ ด ท ะ เบี ย น ส ถ า น

ประกอบการตามวรรคหน่ึง ให

เปนไปตามหลักเกณฑ  วิ ธีการ 

แ ล ะ เ ง่ื อ น ไ ข ที่ กํ า ห น ด ใ น

กฎกระทรวง 

มาตรา 85 ตอ งระวางโท ษ

จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไม

เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

 

5. กรณีทําฟนปลอมโดยไมใชทันตแพทยในสถานพยาบาล ตองทําการสงสายลับเขาลอซ้ือ หลักการคลาย

กรณีที่ 2  
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 ผูทํากระทําความผิดจะประกอบดวย 3 สวน คือ ผูที่ไมใชทันตแพทยทําการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ผูประกอบกิจการสถานพยาบาล และผูดําเนินการสถานพยาบาล โดยมักมีขอกลาวหาท่ีเกี่ยวของดังนี ้

 

ขอกลาวหา พรบ.วิชาชีพทันตกรรม 2537 

ขอกฎหมาย โทษ 

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดย

มิไดเปนผูประกอบวิชาชีพทันต-

กรรม 

มาตรา 28 หามมิใหผูใดซึ่งมิใชผู

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมทําการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือ

แสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวา

ตนเปนผูมีสิทธิประกอบวชิาชีพ

ดังกลาว โดยมิไดข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาต 

มาตรา 50 ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน

สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

  

ขอกลาวหา พรบ.สถานพยาบาล 2541 

ขอกฎหมาย โทษ 

ผูดําเนินการสถานพยาบาลไม

ควบคุมและดูแลมิใหบุคคลอื่น

ซึ่งมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพ         

ทันตกรรมทําการประกอบ

วิ ช า ชี พ ทั น ต ก ร ร ม ใ น

สถานพยาบาล 

ม. 34 (1) ใหผูดําเนินการมีหนาที่และ

ความรับผิดชอบควบคุมและดูแลมิใหผู

ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล

ประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขา ช้ัน หรือ

แผน ที่ผูรับอนุญาตไดแจงไวในการขอรับ

ใบอนุญาต หรือมิใหบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชเปนผู

ประกอบวิชาชีพทําการประกอบวิชาชีพใน

สถานพยาบาล 

ม.63 จําคุกไมเกินสองป 

หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการ

สถาน พยาบาลไมจัดใหมี ผู

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ตลอดเวลาที่เปดทําการ 

มาตรา 35  (1 ) ให ผู รั บ อนุญ าตและ

ผูดําเนินการมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ดังตอไปน้ี  จัดใหมีผูประกอบวิชาชีพใน

สถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่

กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาทําการ 

มาตรา 65 ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือ

ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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(เอกสารนี้สมมติขึ้นเพื่อใชประกอบการประชุมพนักงานเจาหนาที่เทานั้น) 

 

 

                                             

              

                                                                    ศาล    จังหวัดลพบุร ี    d 

              วันท่ี......๒๑.......เดือน......กุมภาพันธ.......พุทธศักราช   ๒๕๖๐.... 

              ความอาญา 

พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย นางพุธ มีนา ผูรอง 

            ขาพเจา....นางพุธ มีนา(นามสมมต)ิ...............ตําแหนง.............เภสัชกรชํานาญการพิเศษ......... 

อายุ  ๔๕   ป   อาชี พ รั บ ราชการ  สถาน ท่ี ทํ างาน  สํ า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ล พ บุ รี   ห มู ที่  ๑                              

ตรอก/ซอย  -    ถนน   พหลโยธิน     ตําบล/แขวง   เขาสามยอด  อําเภอ /เขต  เมืองลพบุรี    จังหวัด..ลพบุร ี                     

โทรศัพท. ๐-๔๔๔๔-๔๔๔๔ พนักงานเจาหนาทีต่ามพระราชบัญญติัสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ ขอยื่นคาํรอง ขอออก

หมายคนตอศาล ดงัมีขอความที่จะกลาวตอไปน้ี 

  ขอ  ๑.ดวยปรากฏจากการสืบสวน / สอบสวนของ..พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตสิถานพยาบาล 

พ.ศ.๒๕๔๑ สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  ทราบวารานจัดฟน ต้ังอยู ณ อาคารพาณิชยไมมีเลขที่ ติดกับราน

ยาเขียวมะกอก (เลขที่ ๑๓๖) ม.๓ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี มี นาย / นาง / นางสาว...........-..............

อายุ...-.......ป อาชีพ.......-........ตําแหนง……-……………………………………เปนเจาของบานหรือผูครอบครองมีพฤติการณที่

เปนเหตุแหงการออกหมายคน คือ มีการใชสถานท่ีดังกลาวขางตนเปดทําการตรวจรกัษาผูปวยทางทันต-กรรมท่ัวไป โดยมี

การใชอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยในการวินิจฉัยอาการของโรค โดยบุคคลท่ีมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตใหเปนผู

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากกระทรวงสาธารณสุข อันอาจเปนการฝาฝน พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของอีกทั้งนาจะมีการ

กระทําหรือพฤติกรรมหลอกลวงผูบริโภค หากปลอยไวเนิ่นนานอาจทําใหเกิดความเสียหาย และเปนอันตรายตอผูที่หลงเชื่อ

และผูที่เขาไปขอรับการรักษาพยาบาล ซึ่งสถานท่ีดังกลาวอยูภายในเขตอํานาจของศาลจังหวัดลพบุร ี 

รายละเอียดขอมูลและพยานหลักฐานพรอมแผนท่ีสังเขป  ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 

 

      (คาํรอ้ง) 

       ขอหมายค้น 

        
           ท…ี................../๒๕................       รบัคําร้อง 

       เรียกสอบ 

      .............................ผู้พพิากษา 
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 ขอ  ๒.  ผูรองประสงคจะทําการตรวจคนบานหรือสถานท่ีดงักลาว  เพื่อ 

                        พบและยึดส่ิงของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน  ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา 

                        พบและยึดส่ิงของซึ่งมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยผดิกฎหมาย  หรือไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด                         

                        พบและยึดส่ิงของตามคําพิพากษาหรือคาํสั่งศาลตามสําเนาคําพิพากษาหรือคาํสั่งที่แนบมาพรอมนี ้                                         

                        พบบุคคลที่ถูกหนวงเหนีย่วหรือกักขงัโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

                        พบบุคคลที่ถูกออกหมายจับตามสําเนาหมายจับที่แนบมาพรอมนี ้

จึงขอใหศาลออกหมายคนใหแก..นางพุธ มีนา พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเปนหัวหนาชุดใน

การตรวจคนและคณะพนักงานเจาหนาที่ตามเอกสารแนบทายเพื่อเขาตรวจคนในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

ตั้งแตเวลา  ................๑๕.๐๐ ................นาฬิกา       ถงึ               เวลา..........................................นาฬิกา            

                

       /       ตดิตอกันไปจนกวาจะเสร็จส้ินการตรวจคน 

  ในการยื่นคํารองนี ้  ผูรองไดมอบหมายให............................-............................................. 

ตําแหนง............................................-...........................................ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาเปนผูนําคํารอง 

มายื่นตอศาล  และหากศาลเรียกสอบถามเมื่อใด  ผูรองพรอมจะมาใหศาลสอบในทันท ี

  ผูรอง            เคย          ไมเคย   รองขอใหศาล      จังหวัดลพบุรี                    ก 

ออกหมายคนบานหรือสถานที่ขางตน  โดยอาศัยเหตุแหงการรองขอเดียวกันนี้หรือเหตุอ่ืน ( ระบุ ) 

..................................................................-............................................................................................. 

และศาลมีคําสั่ง...........................................-.............................................................................................. 

ควรมิควรแลวแตจะโปรด 

ลงช่ือ.......................................................ผูรอง 

                                                            ( นางพุธ มีนา ) 

    ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

- ขาพเจานายอังคาร ธันวา ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัลพบุร ีขอ

รับรองวาไดรบัทราบการขอหมายคนฉบับนี้ /- 

(นายองัคาร ธันวา) 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัลพบุร ี

  

/ 

/ 

/ 

- ๒ - 
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย 

                                                                                 ศาล จังหวัดลพบุรี................................................. 

                    วันที่ ........... เดือน ...กุมภาพันธ.... พุทธศักราช .....๒๕๖๐......... 

ความอาญา 

พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย นางพุธ มีนา    ผูรอง 

หมายถึง ..............นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัลพบุร ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี.......................................... 

  ดวยศาลเห็นมีเหตุสมควรใหคนสถานท่ี /อาคารพาณิชยไมมเีลขที่ ตดิกับรานยาเขียวมะกอก              

ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๑๑ หมู ๑  ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ตามแผนท่ีสังเขปแนบทาย 

           เพื่อพบและยึดสิ่งของ *  เอกสาร ยา และอุปกรณทางการแพทยที่ใชในการตรวจรักษา     d 

                        ซึ่งจะเปนพยานหลกัฐานประกอบการสอบสวน  ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา 

                        ซึ่งมไีวเปนความผดิหรือไดมาโดยผดิกฎหมาย หรือไดใช หรือตัง้ใจจะใชในการกระทําความผิด                         

                        ตามคําพิพากษาหรือคาํสั่งของศาล 

                                     เพ่ือพบ *.............................................................................................................................. 

                        บุคคลที่ถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

                        บุคคลท่ีถูกออกหมาย จับตามหมายจับเลขท่ี ................ /................ ลงวันท่ี ...................................... 

..............................................................ซึ่งออกโดย............................................................................................................... 

  จึงออกหมายคนนี้ให.....นางพุธ มีนา                                                       ก 

ตําแหนง……เภสัชกรชํานาญการพิเศษ และคณะฯ   รายนามแนบทาย..........................มีอํานาจคน 

สถานท่ี / บานขางตนไดในวันที่ ....๒๒....... เดือน .......กุมภาพันธ................... พุทธศักราช ……......๒๕๖๐…............ 

เวลา ..........๑๕.๐๐.............................. นาฬิกา ถึง         เวลา ................... นาฬิกา        ตดิตอกันไปจนกวา 

จะเสร็จสิ้นการตรวจคน 

  เม่ือคนไดตามหมายนี้แลวใหสง                         ของกลาง                                        d 

................................................................................................................................................................................... 

พรอมบันทึกการคนและบัญชีสิ่งของ ( ถามี ) ไปยัง พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภธูรเมืองลพบุรี                  ก 

เพ่ือจัดการตามกฎหมายตอไป      

       ...................................................... ผูพิพากษา 

_______________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ :  * ใหระบุชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ตองการคน 

      หมายคน 

         ที ่….................. / ๒๕....... 

 

  

/ 

 สําหรับศาลใช 

(เอกสารนี้สมมติขึ้นเพื่อใชประกอบการประชุมพนักงานเจาหนาท่ีเทานั้น) 
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                (***เอกสารนี้สมมติข้ึนเพื่อใชประกอบการประชุมพนักงานเจาหนาท่ีเทานั้น***) 

บันทึก 

 

  วันที ่.............. เดือน ..................................................... พ.ศ. ๒๕.................... 

 

  เจาพนักงานผูจัดการตามหมายไดแจงขอความในหมายใหแกผูเกี่ยวของทราบ 

และไดสงหมายใหตรวจดูแลว 

   

  ..................................................................... เจาพนักงานผูจัดการตามหมาย 

  ขาพเจาผูมีนามขางทายนี ้ ไดรับทราบขอความในหมาย  และไดตรวจดูหมายแลว. 

 

 

 

 รายนามคณะผูเขารวมตรวจคน 

          ๑. นายพฤหัส เมษา ตําแหนง  เภสัชกรชํานาญการ  

 ๒. นางศุกร    กันยา  ตําแหนง  เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน 

 ๓. นางสาวเสาร พฤษภา  ตําแหนง  เภสัชกรปฏิบัติการ 

 ๔. พตท. ผูพิทักษ สันติราษฎร  ตําแหนง  สวส. สภ.เมืองลพบุร ี

๕. รตอ. ปกปอง ประชาชน  ตําแหนง  รอง สวส. สภ.เมืองลพบุร ี

๖. ดต. เพ่ือประชา อยูเยน็  ตําแหนง  ผบ.หมู สภ.เมอืงลพบุร ี
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ศาลจังหวดัลพบุร ี

       วันที่..๒๒......เดือน......กุมภาพันธ...........พุทธศักราช ...๒๕๖๐....... 

                    ความอาญา 

  ขาพเจา  นางพุธ มีนา พนักงานเจาหนาที่ตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑     ผูรอง 

ผูพิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนีเ้วลา...................นาฬิกา 

  วันนี้ .....นางพุธ มีนา.................... ตาํแหนง .เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

ไดยื่นคํารองขอใหศาลออกหมายคน 

  สอบพยานผูรองซึ่งเบิกความประกอบพยานหลักฐานที่แนบมาพรอมคํารอง  จํานวน…๑. ปาก 

  คดีเสร็จสิ้นการไตสวน ใหรอฟงคําสั่ง./อานแลว 

      ....................................................ผูพิพากษา บันทึก / อาน 

      ....................................................ผูรอง 

       คาํส่ัง 

พิเคราะหพยานหลักฐานของผูรองแลวเห็นวา................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

  กรณีมีเหตุอันสมควรท่ีจะออกหมายคน  ตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา    มาตรา ๖๙  

อนุญาตใหออกหมายคนตามขอ  โดยใหคนวันท่ี....๒๒....เดือน..กุมภาพันธ...พุทธศักราช.๒๕๖๐ 

ตั้งแตเวลา..................นาฬิกา  ถึงเวลาติดตอกันไปจนกวาจะส้ินการตรวจคน และใหสงบันทึกการตรวจคน    ตอศาล

ภายใน...................วนั 

  ใหถายสําเนา.......................................................................................................................... 

.............................................................................................................เพ่ือเก็บไวกับคํารองและสําเนาหมาย 

  ไดอานคําส่ังใหผูรองฟงโดยชอบแลว./อานแลว 

      ................................................................ผูพิพากษา 

      ................................................................ผูรอง 

     รายงาน 

    กระบวน 

    พจิารณา 

        

 

           คําร้องเลขท ี            /๒๕๖๐ 

           หมายค้นเลขท ี         /๒๕๖๐ 

 

(เอกสารนี้สมมติขึ้นเพื่อใชประกอบการประชมุพนักงานเจาหนาท่ีเทานั้น) 
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(***เอกสารนี้สมมติข้ึนเพื่อใชประกอบการประชุมพนักงานเจาหนาท่ีเทานั้น***) 

บันทึกการจับกุม 

บันทึกท่ี งานสืบสวน สภ.เมืองลพบุร ี

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

บันทึกนี้จัดทําขึ้นไวเพ่ือแสดงวา วันนี้(๒๒ ก.พ.๖๐) เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. โดยมีเจาพนักงานตํารวจ  สภ.

เมืองลพบุรี โดยมี พตท.ผูพิทักษ สันติราษฎร สวส.สภ.เมืองลพบุรี,  รตอ.ปกปอง ประชาชน,  ดต.เพื่อประชา อยูเย็น เปน          

ผูจับกุม โดยมีพนักงานเจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ประกอบดวย นางพุธ มีนา, นายพฤหัส เมษา, 

นางศุกร กันยา, นางสาวเสาร พฤษภา รวมการตรวจสอบ 

 ไดจับกมุตัว  น.ส.พลอยใสหรือออย ฟนสวย (นามสมมติ) อายุ ๒๒ ป อยูบานเลขที่ ๑๑๑๑ หมูที่ ๙ ต.เขาสาม

ยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เลขบัตรประจําตัว ๑-๑๑๑๑-๑๑๑๑๑-๑๑-๑ ผูตองหา 

 พรอมดวยของกลางคอื 

๑. ธนบัตรลอซื้อฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ใบ หมายเลขประจําธนบัตร ๗ท๙๔๙๑๗๖๙ (ซึ่งลงประจําวันขอที่  ๓๐ 

เวลา ๑๔.๕๐ น. ของวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐) 

๒. สําเนาภาพถายธนบัตรลอซื้อ จํานวน ๑ ใบ   ๓. ยาแบบหลอฟน ๒ ชิ้น 

๔. Resin composite (วัสดุยึดติด bracket กับฟน) ๒ หลอด ๕. กรดกัดฟน ๑ หลอด 

๖. Bracket สําหรับใสลวดดัดฟน ๖ ชุด    ๗. O-ring ยางสําหรับจัดฟน ๓๑๔ ชุด 

๘. C-chain ยางสําหรับดึงฟน ๑๒ ชิ้น    ๙. ถวยผสมวัสดุพิมพปาก ๑ ชิ้น 

๑๐. Bonding (กาวสําหรับยึดติดวัสดุกับผิวฟน) ๑ หลอด  ๑๑. Arch wire ลวดสําหรับดัดฟน ๓๐ เสน 

๑๒. Alginate วัสดุพิมพปาก ๑ ถุง    ๑๓. เครื่องกรอฟนที่ประดิษฐเอง ๑ ชิ้น 

๑๔. พูกันทากาวสําหรับยึดติดวัสดุกับผิวฟน ๑๙ อัน  ๑๕. Explorer  สําหรับแกะยางจัดฟน ๑ ชิ้น 

๑๖. Forceps คีมคีบทางทันตกรรม ๒ ชิ้น   ๑๗. คีมตัดลวดในชองปาก ๑ ชิ้น 

๑๘. คีมตัดลวดนอกชองปาก ๑ ช้ิน    ๑๙. คีมดัดลวด ๑ ชิ้น 

๒๐. แกวน้ํา ๕ ใบ      ๒๑. Tray สําหรับพิมพปาก ๘ ชิ้น 

๒๒. ถวยใสกรดกัดฟนและกาวสาํหรับยึดติดวัสดุกับผวิฟน ๑ ชิ้น ๒๓. เครื่องมือสําหรับกันริมฝปาก ๑ ชิ้น 

๒๔. Spatula ไมพายเหล็กสําหรับผสมวัสดุพิมพปาก ๑ ชิ้น  ๒๕.เตียงสําหรับใชทําฟน ๑ เตียง 

๒๖.ถุงมือตรวจโรคใชแลว ๑๐ ช้ิน    ๒๗.ถุงมือตรวจโรค ๒ กลอง 

 โดยกลาวหาวา “ประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาลโดยไมไดรับอนุญาต (พ.ร.บ.สถานพยาบาล 

พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙  ม.๑๖, ๒๔, ๕๗) และประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมโดยไมไดข้ึนทะเบียนและไมมีใบอนุญาต (พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ ม.๒๘, ๕๐) ขายสินคาที่

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีคําสั่งหามขาย (พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ม.๓๖วรรคสอง, ๕๖)”  
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ผูตองหาไดรับทราบตามสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้ 

 ๑. มีสิทธิที่จะไมใหการก็ไดและถอยคาํของผูถูกจับกุมอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได 

๒. มีสิทธิพบและปรกึษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ 

๓. แจงใหญาติหรอืผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุม ถาไมเปนอุปสรรคตอการจับหรอืควบคุมและ/หรอืปญหา

ดานความปลอดภยั 

๔.ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเรงดวนเมื่อเกิดอาการเจ็บปวย 

ผูตองหาไดรับทราบขอกลาวหาแลวใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหาดวยความสมัครใจ โดยไมมีใครบังคับ

ขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยรับวาเมื่อประมาณ ๔-๕ เดือนกอนถูกจับกุมตนไดเชาอาคารพาณิชยไมมีเลขท่ี ติดกับราน

ยาเขียวมะกอก หมูท่ี ๑ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท เพื่อเปดรานตรวจรักษาผูปวยทาง

ทันตกรรมท่ัวไป จําหนายและใหบริการจัดฟนแฟชั่น โดยตนไดใชอุปกรณและเครื่องทางการแพทยในการวินิจฉัยอาการ

ของโรค ซึ่งตนไมไดขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตประกอบกิจการและดําเนินการ

สถานพยาบาลแตอยางใด 

 พฤติการณในการจับกุม เจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุมไดรับการประสานจากพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีวา มีการลกัลอบเปดคลินิกทันตกรรมโดยไมมีใบอนุญาตที่บรเิวณอาคารพาณิชยไมมีเลขที่ ติดกับ

รานยาเขียวมะกอก หมูที่ ๑ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี วันนี้ (๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. 

เจาหนาท่ีตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑โดยนางพุธ มีนา เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 

ไดยื่นคํารองตอศาลจังหวัดลพบุรี เพ่ือออกหมายคนอาคารพาณิชยหองเชาดังกลาว ซึ่งศาลไดออกหมายคนเลขที่ ค ๓/

๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ให ตอมาเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ลพบุรีไดรวมกันวางแผนการตรวจคนและจับกุม โดยใชวิธีการลอซื้อโดยจะไดสงสายลับเขาไปใชบริการจัดฟนแฟชั่น

ภายในอาคารพาณิชยดังกลาว จากนั้นไดนําธนบัตรของการลําดับที่ ๑ ลงประจําวันไวที่ สภ.เมืองลพบุรี ขอ ๓๐ เวลา 

๑๔.๓๐ น. ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยทําการตรวจคนตัวสายลับกอนไปทําการลอซื้อแลวไมพบสิ่งของผิดกําหมายแต

อยางใด   จึงไดมอบธนบัตรที่ใชในการลอซื้อใหกับสายลับ เขาไปใชบริการที่รานดังกลาว สักครูสายลับไดสงสัญญาณวา

ไดรับบริการจัดฟนเสร็จสิ้นและไดสงธนบัตรลอซื้อใหแกผูท่ีทําฟนแลว  จากนั้นเวลา ๑๕.๐๐ น. เจาหนาที่ชุดจับกุมไดเขา

ไปตรวจสอบยังรานดังกลาว เมื่อไปถึงพบ น.ส. พลอยใส ฟนสวย หรือออยฯ (ทราบช่ือ-สกุลในภายหลัง) ผูตองหา ซึ่ง

สายลับแจงวาเปนผูจัดฟนแฟชั่นให ยืนอยูขางเตียงสําหรับทําฟน ใสถุงมือตรวจโรคและกําลังใหบริการทําฟนใหกับลูกคา

รายอื่นอยู เจาหนาที่เลยไดแสดงตนเปนเจาหนาท่ีตํารวจและพนักงานเจาหนาที่ แสดงหมายคนใหกับ น.ส.พลอยใส หรือ

ออยฯ ตามหมายคนของศาลจังหวัดลพบุรีท่ี ค.๓/๒๕๖๐ ตรวจสอบดูแลวรับวาถูกตองจึงขออนุญาตทําการตรวจคน กอน

ทําการตรวจคนเจาหนาที่ผูทําการตรวจคนไดแสดงความบริสุทธิ์ใจใหกับ น.ส.พลอยใส หรือออยฯ ดูจนเปนที่พอใจแลว 

จึงไดใหน.ส.พลอยใส หรือออยฯ เปนผูนําการตรวจคนภายในรานดังกลาว ผลการตรวจคนพบธนบัตรชนิดตางๆอยูใน

กลองพลาสติกชมพู ภายในมีธนบัตรอยูจํานวนหนึ่ง จึงไดสอบถาม น.ส. พลอยใส หรือออย แลวรับรองวาเปนกลองเก็บ

เงินของตนจริง จึงไดตรวจสอบธนบัตรภายในกลองดังกลาว โดยนําสําเนาธนบัตร (ของกลางรายการที่ ๒) ออกมา

ตรวจสอบกับธนบัตรท่ีตรวจคนพบทันทีในท่ีเกิดเหตุตอหนา น.ส. พลอยใส หรือออยฯ ปรากฏวามีเลขหมวดอักษรตรงกัน

กับสําเนาธนบัตรของกลางจริง สอบถาม น.ส. พลอยใส หรือออยฯ แลวรับวาธนบัตรของกลางดังกลาวเปนธนบัตรท่ีไดมา

จากการทําฟนใหกับสายลับที่มาใชบริการโดยตนเปนผูตรวจฟน ทําการติดลวดจัดฟนแฟช่ันใหกับสายลับ โดยคิด

คาบริการ ๙๐๐ บาทจากนั้นเจาหนาท่ีไดตรวจสอบพบอุปกรณทําฟนภายในหองโถงที่ใหบริการทําฟน(ของกลาง
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หมายเลข ๓-๒๗) ซึ่งใชในการประกอบการเปนของกลาง และไดสอบถาม น.ส.พลอยใสหรือ ออย  ขอตรวจสอบ

ใบอนุญาตประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ น.ส. พลอยใส หรือออย แต 

น.ส. พลอยใส หรือออย ฯไมสามารถนํามาแสดงได เนื่องจากไมไดรับใบอนุญาตดังกลาว เจาหนาที่จึงไดตรวจยึดธนบัตร

และอุปกรณการทําฟน และแจงใหทราบวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดฐาน “ประกอบกิจการและดําเนินการ

สถานพยาบาลโดยไมไดรับอนุญาต (พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙ ม.๑๖, ๒๔, ๕๗),ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไมไดขึ้นทะเบียนและไมมีใบอนุญาต (พ.ร.บ.วิชาชีพ

ทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ ม.๒๘, ๕๐) ขายสินคาลวดดัดฟนแฟช่ันที่คําสั่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่ ๑๐/๒๕๕๒ มี

คําสั่งหามขาย (พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค (ฉบับ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 

ม.๓๖วรรคสอง, ๕๖)” และไดแจงสิทธิ์ในช้ันจับกุมใหทราบ สอบถาม น.ส. พลอยใส หรือออยฯ ผูตองหาแลวใหการรับ

สารภาพตลอดขอกลาวหา เจาหนาที่จึงไดจับกุมตัวไปยัง สภ.เมืองลพบุรี จัดทําบันทึกจับกุม นําตัวผูตองหาพรอมของ

กลางนําสงพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

 วันเดือนปสถานที่จับกุม อาคารพาณิชยไมมีเลขท่ี ติดกับรานยาเขียวมะกอก หมูที่ ๑ ต.ทะเลชุบศร  

อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุร ีของวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. 

 อนึ่ง ในการจับกุมตัวผูตองหาในครั้งนี้เจาพนักงานตํารวจและพนักงานเจาหนาที่ทุกนายมิไดทําราย รางกาย จิตใจ 

บังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือสัญญาใดๆกับผูใด และผูหนึ่งผูใดมิไดทําใหทรัพยสินของผูใดใหไดรับความเสียหาย สูญหาย 

เส่ือมคา หรือเก็บไวเปนผลประโยชนสวนตัวแตอยางใด ไดอานบันทึกการจับกุมนี้ใหผูตองหาฟงแลวและใหผูตองหาอาน

เองจนเปนท่ีเขาใจแลวรับวาถูกตองจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 (ลงช่ือ)      ผูตองหา 

(ลงช่ือ) พ.ต.ท.     ผูจับกุม   

 (ลงชื่อ) ร.ต.อ.     ผูจับกุม   

(ลงช่ือ) ด.ต.     ผูจับกุม 

(ลงช่ือ)                   ผูจับกุม/บันทึก/อาน 

(ลงช่ือ) นาง     พนักงานเจาหนาท่ี 

(ลงช่ือ) นาย     พนักงานเจาหนาท่ี 

(ลงช่ือ) นาง     พนักงานเจาหนาท่ี 

(ลงช่ือ) นางสาว     พนักงานเจาหนาท่ี 

 

หมายเหตไุดทําสําเนา/คูฉบับมอบใหผูตองหาและลงชื่อรับสําเนาเปนที่เรียบรอยเมื่อถึงที่ทําการ (พนักงานสอบสวน) และ

เงินธนบัตร จํานวน ๑,๐๐๐ บาท ท่ีไดใชการลอซื้อนั้น ผูตองหาไมโตแยงกรรมสิทธ์ิใดๆ โดยชุดจับกุมขอรับคืนเนื่องจาก

เปนเงินสวนตัว 

(ลงชื่อ)     ผูตองหา    (ลงชื่อ)      ผูจับกุม/ขอรับคนื 
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(๒๑) 

คาํใหการพยาน 

 

 

                                

        

                           สําหรับศาลใช 

 

คดีหมายเลขดําที_่__________/๒๕๖๐ 

                                                                   ศาล___จังหวัดลพบุร_ี__________________ 

                                                      วันท่ี__๒๒___เดือน_กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๐_____ 

                                                                   ความ__อาญา______________________________ 
 

 _____ขาพเจา นางพุธ มีนา ผูรอง____________________________________________โจทก 

ระหวาง 
 

 _____________________________________________________________________จําเลย 

                        ขาพเจาพยานไดปฏิญาณหรอืสาบานตนแลวขอใหการวา 

1. ขาพเจาช่ือ นางพธุ มีนา 

2. เกิดวนัที_่____๑๒______ เดอืน______เมษายน________พ.ศ.__๒๕๑๕_____อาย_ุ__๔๔___ป 

3. ตําแหนงหรอือาชีพ     รับราชการตําแหนงเภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

4. ต้ังบานเรือนอยู   ๑๒๓๔  ม.๑ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 

5. เกี่ยวพันกับคูความ_____ผูรอง____________________________________________________________ 

    และขอใหการตอไปวาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไดรับเร่ืองรองเรียนจาก นายจันทร สิงหา เมื่อวันที่ ๑๙ 

กุมภาพนัธ ๒๕๖๐ วา นางสาวเอ สิงหา ไดไปรับบริการจัดฟนจากรานจัดฟนแหงหน่ึงซ่ึงตั้งอยูติดกับรานยาเขียวมะกอก 

ภายใน บขส.ลพบุรี (รายละเอียดตามแผนท่ีที่แนบมาพรอมนี้) โดยรานดังกลาวไมมปีายแสดงวาเปนคลินิกที่ไดรับอนุญาต

ประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล อีกท้ังผูใหบริการมีการใหบริการในลักษณะที่ไมใชทันตแพทย เกรงวาจะ

เปนอันตรายแกผูบริโภคที่ไปรับบริการได จึงขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีดําเนินการตรวจสอบ ในการนี้ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไดดําเนินการตรวจสอบทางทะเบียนพบวาสถานที่ดังกลาวไมไดรับอนุญาตประกอบ

กิจการและดําเนินการสถานพยาบาลแตอยางใด  

 ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.ไดมอบหมายใหเจาหนาที่เขาไปสังเกตการณภายในสถานที่

ตามท่ีรองเรียนพบวามีนักเรียน ๓ คน นั่งอยูภายในราน ชั้นที่ ๑ จึงไดสอบถามทราบวามาน่ังรอรับบริการจัดฟนซึ่ง

ใหบริการอยูที่ชั้น ๒   

 ดังนั้น จึงเห็นวาการใหบริการจัดฟนโดยบุคคลซ่ึงมิใชผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

ทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูเขารับบริการได เขาขายเปนการหลอกลวงประชาชน เปนการกระทําที่

ฝาฝนพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ และ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

ควรมิควรแลวแตจะโปรด 

ลงช่ือ.......................................................ผูรอง (พยาน) 

                                                         ( นางพุธ มีนา ) 

    ตาํแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

(เอกสารน้ีสมมติข้ึนเพื่อใชประกอบการประชุมพนักงานเจาหนาท่ีเทาน้ัน) 
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(เอกสารนี้สมมติขึ้นเพื่อใชประกอบการประชุมพนักงานเจาหนาที่เทานั้น) 

                                               - ๒ - 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
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บทบาทพนักงานเจาหนาที่ในการจัดการปญหาการจัดฟนแฟชั่นและฟนเทยีมผิดกฎหมาย 

 ในการจัดการปญหาการจัดฟนแฟชั่นและฟนเทียมท่ีผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พนักงาน

เจาหนาที่และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ อาจดําเนินกิจกรรมดังน้ี 

1. การใหความรู  โดยเฉพาะกลุมเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหมีความรูความเขาใจที่

ถูกตองในเรื่องการจัดฟนวามีเหตุผลความจําเปนอยางไรในการจัดฟน ทําใหทราบถึงอันตรายของการจัด

ฟนแฟช่ันที่ไมไดมาตรฐานและเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ถูกตองตอการจัดฟนแฟชั่น ตลอดจนการใหความรูใน

เรื่องอันตรายของการใชฟนเทียมที่ไมไดมาตรฐานที่จัดทําและใหบริการโดยบุคคลท่ีไมใชทันตแพทยแก

ประชาชนกลุมตางๆ โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีอาจจะหลงเชื่อไปใชบริการจนอาจจะเกิดอันตรายที่ลุกลามจน

ยากแกการรักษาเยียวยาได กลวิธีในการใหความรู เชน การจัดประชุมชี้แจงนักเรียน/นักศึกษา การ

เผยแพรผานระบบเสียงตามสายในหมูบาน การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

2. การตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสอดสองวามีผูกระทําผิดในพ้ืนที่หรือไม เชน รานที่จําหนายวัสดุ

จัดฟนแฟชั่น สถานที่เปดใหบริการจัดฟนแฟชั่นที่ผิดกฎหมาย สถานที่เปดใหบริการทําฟนเทียมที่ผิด

กฎหมาย การโฆษณาและจําหนายวัสดุจัดฟนแฟช่ัน เมื่อพบพฤติการณการกระทํา อาจช้ีแจงใหคําแนะนํา

ผูกระทําผิดใหปฏิบัติใหถูกตองหรืออาจใชมาตรการบังคับทางกฎหมายโดยการดําเนินคดีตอผูกระทําผิด 

การตรวจสอบเฝาระวัง อาจเปนไปตามแผนการดําเนินงานตรวจสอบเฝาระวังประจําป หรือตรวจสอบ

ตามที่มีการรองเรียน หรือไดรับการสงตอจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือกรณี ท่ีปรากฏเปนขาวใน

สื่อมวลชนตางๆ 

3. การดําเนินคดีตอผูกระทําผิด เม่ือพบการกระทําผิดและมีการรวบรวมพยานหลักฐานได

ครบถวนแลว พนักงานเจาหนาที่จะตองทําเรื่องเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อวินิจฉัยสั่งการ กรณีจะดําเนินคดี

ใหตรวจสอบวาความผิดที่พบผิดกฎหมายใด มาตราใด มีบทลงโทษอยางไร กรณีมีโทษปรับสถานเดียวหรือ

ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับไดและหนวยงานไดรับมอบอํานาจเปรียบเทียบปรับได ก็ใหเรียก

ผูกระทําผิดมาชําระคาปรับ กรณีความผิดท่ีพบมีโทษจําคุก ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชา เพื่อมอบหมาย

บุคคลใหไปแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพื่อสงฟองดําเนินคดีในชั้นศาลตอไป 

4. การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ในการพิจารณาดําเนินคดีตองประสานงานกับ

หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เชน เจาหนาท่ีตํารวจ พนักงานอัยการ หนวยงานศาลยุติธรรม 

หนวยงานคุมประพฤติ การสืบสวนหาตัวผูกระทําผิดทางคอมพิวเตอร ตองประสานงานกับตํารวจหนวย

ปราบปรามการกระทําผิดทางเทคโนโลยี (ปอท.) กองบังคับการตํารวจปราบปรามการกระทําผิดคดี
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ผูบริโภค (บก.ปคบ.) การโฆษณาผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ตอง

ประสานงานกับหนวยงานคณะกรรมการกํากับสถานีวิทยุและโทรทัศนแหงชาติ (กสทช.) ประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เรื่องฟนแฟชั่น ตองประสานงานกับหนวยงาน สคบ. เรื่องการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตองประสานงานกับทันตแพทยสภา  ตลอดจนการประกอบกิจการ

สถานพยาบาล ตองประสานงานกับสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) และกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้งการประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่ท่ีอยูในสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลจังหวดั และโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง 
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พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายสถานพยาบาลในระดับจังหวัด 

 ใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงดังตอไปน้ี เปนพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ทั้งน้ี เฉพาะในเขตทองท่ีที่มีอํานาจหนาท่ีดูแล

และรับผิดชอบในการปฏิบัตงิาน 

1. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

2. นายแพทยเช่ียวชาญ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ทันตแพทย และนิติกร ที่ปฏิบัติงาน

ที่ปฏิบัตงิานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข และเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ปฏิบัติงานในกลุมงาน

คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4. ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนหรือ         

ผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน 

5. หัวหนากลุมการพยาบาล  โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 

6. ทันตแพทย  เภสัชกร  นักเทคนิคการแพทย และนักกายภาพบําบัด ที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 

7. สาธารณสุขอําเภอหรือสาธารณสุขกิ่งอําเภอ 
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปญหาจัดฟนแฟชั่นและฟนเทียมที่ผิดกฎหมาย 

หนวยงาน เร่ืองที่เกี่ยวของ 

1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

(สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรค

ศลิปะ , สํานักกฎหมาย ) 

การประกอบกิจการสถานพยาบาลตาม  

พรบ. สถานพยาบาล 

2 ทันตแพทยสภา การประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตาม พรบ.วชิาชีพ               

ทันตกรรม 

3 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

(กองเครื่องมือแพทย) 

การผลิต ขาย นําเขา เคร่ืองมือแพทย ตาม  

พรบ. เคร่ืองมือแพทย 

4 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ประกาศคณะกรรมการผูบริโภค เรื่อง ฟนแฟช่ัน 

เปนสินคาที่หามจําหนาย 

5 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) 

การโฆษณาที่ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศน 

6 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การกระทําความผิดทางเครือขายอินเตอรเน็ต 

7 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท.) 

การสอบสวนการกระทําผิดทางเทคโนโลยี 

8 กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับ

คดีคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ) 

การสอบสวนการกระทําผิดคดีเกี่ยวกับการ

คุมครองผูบริโภค 
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ภาคผนวก  ก 

แบบสอบถามท่ีใชในการศกึษา 
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แบบสํารวจสถานการณการจัดฟนในวัยรุน ป 2560 

แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรมการจัดฟนของวัยรุนมัธยมศึกษาและปวช.  

โปรดใสเคร่ืองหมาย / ลง ใน ( )  และเติมขอความลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 

 

ขอมูลทั่วไป 

 เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง     

 อายุ  .......ป  

 กําลังศึกษา (   ) มัธยมศึกษาปท่ี  .... โรงเรียน……………………................... จังหวัด ............................... 

                         (   ) ปวช ปที่ ................. สถาบัน............................................จังหวัด...................................  

 ทานเคยหรือกําลังจัดฟนหรือไม  

(  ) 1 ไมเคยจัดฟน      กลุมที่ 1 

(  ) 2 เคยจัดฟนมากอน ปจจุบันไมไดจัดแลว   กลุมที่ 2 

(  ) 3 กําลังจัดฟนอยู (มีอุปกรณ/เครื่องมือจัดฟนอยูในปาก)  กลุมที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips             
จัดฟนทางทันตกรรม เปนการรักษาความผิดปกติ เชน ฟนเรียงตัวผิดปกติ (ซอนเก)  / การสบฟนท่ี

ผิดปกติ เชนฟนลางครอมฟนบน ฟนบน-ลางสบกันแบบไมสมดุล /ความผิดปกติของขนาดและ

ความสัมพันธของขากรรไกรตอใบหนา  ผูใหการรักษาเปนทันตแพทยเฉพาะทางดานการจัดฟน  

จัดฟนแฟชั่น เปนการใสเครื่องมือหรืออุปกรณเลียนแบบเพียงเพื่อใหดูเสมือนวาจัดฟน(ทางทันตกรรม) 

โดยผูใหบริการมักเปนบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติ ไมมีใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม ซึ่งถือวาผิดกฎหมาย

และกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพชองปาก 
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กลุมที่ 1 สําหรับผูที่ไมเคยจัดฟน  

 

1. ในกรณไีมเคยจัดฟนเลย ทานตองการจัดฟนหรือไม  

            (  ) 1 ไมตองการ  เพราะ ....................................................................................... 

            (  ) 2 ไมแนใจ  เพราะ .......................................................................................  

            (  ) 3 ตองการ  เพราะ ...................................................................................... 

คิดวาจะไปจัดที่ไหน .................................................................. 

(   ) 1 จัดฟนกับทันตแพทย ที ่(  ) คลินิก (   ) โรงพยาบาล            

(   ) 2 จัดฟนกับรานบริการจดัฟนแฟชั่น  (  ) ในหางสรรพสินคา  (  ) ทีต่ลาดนดั (  ) รานเสริมสวย      

(   ) 3 ซื้ออุปกรณ/เครื่องมือมาใสเอง จาก (  ) รานคา (  ) ตลาดนัด หรือ (  ) ออนไลน 

(   ) 4 อื่นๆ ระบ ุ........................................................................ 

 

2. ทานรูจัก “จัดฟนแฟชั่น” หรือไม  

            (   ) 1 รูจัก  

            (   ) 2 ไมรูจัก 

 

3. ทานรับรูขาวสารเก่ียวกับจัดฟนแฟชั่นจากที่ใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                      

           (  ) 1 เพื่อน/คนรูจัก  

           (  ) 2 สื่อสาธารณะ เชน ทีว ีหนังสือพิมพ 

           (  ) 3 สื่อโซเชียลและอินเตอรเน็ต 

           (  ) 4 บุคคลากรสาธารณสุข 

  

4. ทานคิดอยางไร ถามีคนชักชวนใหทานจัดฟนแฟชั่น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                      

          (  ) 1 ทําไดไมเปนอันตราย  

          (  ) 2 นาลอง เพราะราคาไมแพง  

          (  ) 3 ไมทําเพราะอาจเกิดอันตรายตอเหงือกและฟนหรือสุขภาพ 

          (  ) 4 ไมทําเพราะผิดกฎหมาย  

 

ขอบคุณที่ชวยตอบจนจบคะ/ครับ 
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กลุมที่ 2 เคยจัดฟน ปจจุบนัเลิกจัดฟนแลว  

 

1. ทานเลิกหรือถอดเครื่องมือจัดฟน เพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  (  ) 1 มีปญหาเก่ียวกับฟน (เชน เจ็บฟนมาก ฟนโยก ฟนผุ ฯลฯ) ระบุ........................................... 

  (  ) 2 ปากเหม็น  

  (  ) 3 เครื่องมือแทงเหงือก เจ็บ เปนแผลในชองปาก 

  (   ) 4 เหงือกมีเลือดออก/ บวมแดง  

  (   ) 5 เครื่องมือหลวม/ หลุดบอย 

  (   ) 6 ไมมีเงินไปรับบริการตอ 

  (   ) 7 ทันตแพทยบอกวารักษาเสร็จแลว 

  (   ) 8 ไมมีเวลาไปรักษาตอเนื่อง  

  (   ) 9 ไดขอมูลที่ถูกตอง   

  (   ) 10 อื่นๆระบุ .....................................................    

 

2. ในการจัดฟนครั้งกอน ทานไปจัดฟนท่ีไหน  

          (   ) 1 จัดฟนกับทันตแพทย ที่ (  ) คลนิิก (   ) โรงพยาบาล  

          (   ) 2 จัดฟนกับรานจัดฟนแฟชั่น  (  ) ในหางสรรพสินคา  (  ) ที่ตลาดนัด (  ) รานเสริมสวย      

          (   ) 3 ซื้ออุปกรณ/เครื่องมือมาใสเอง จาก (  ) รานคา (  ) ตลาดนัด หรือ (  ) ออนไลน 

          (   ) 4 อื่นๆ ระบุ ........................................................................ 

 

3. ทานเลือกไปรับบริการตามสถานที่ ในขอ 2 เพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

          (   ) 1 เพื่อนบอกมา  

          (   ) 2 หาขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

          (   ) 3 ความสะดวก เชน อยูใกลบาน/สถานศึกษา 

   (   ) 4 ไอดอล, ดารา, บุคคลที่ช่ืนชอบ ไปใชบริการท่ีนั่น 

(   ) 5 ราคาถูก 

          (   ) 6 อื่นๆ ระบุ................................................... 

 

4. ระยะเวลาที่ทานใสเครื่องมือจัดฟน ………. ป .............เดือน  
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5. ทานจัดฟน (ใสเครื่องมือ) รูปแบบใด (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

          (   ) 1 จัดฟนแบบติดแนน  

          (   ) 2 จัดฟนแบบถอดได  

          (   ) 3 ลวดรอยลกูปด  

          (   ) 4 ลวดรอยแบร็กเก็ต และยางโอริงหรือยางเชน 

          (   )  5 รีเทนเนอรมีแบร็กเก็ต รีเทนเนอรแฟชั่น มีตัวการตูน 

          (   )  6 ลวดดัดใสทอยางสีตางๆ 

 (   )  7 อื่นๆ  

 

6. ทานจัดฟนเพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

(  ) 1 เพ่ือความสวยงาม                                

(   ) 2 ตามเพื่อน 

          (   ) 3 เพิ่มความมั่นใจ 

(   ) 4 ดูทันสมัย 

(   ) 5 เปนที่นาสนใจของผูท่ีพบเห็น 

(   ) 6 ดูมีฐานะ 

(   ) 8 ทันตแพทยแนะนําใหจัดฟน  

          (   ) 9 อื่นๆ ระบุ ............................................   

 

7. ทานเสียคาใชจายในการจัดฟน เทาไร (โดยประมาณ) ..................................บาท  

 

8. ทานยงัตองการจัดฟนอีกหรือไม 

            (  ) 1 ไมตองการ  เพราะ ....................................................................................... 

            (  ) 2 ไมแนใจ เพราะ .......................................................................................  

            (  ) 3 ตองการ เพราะ ...................................................................................... 

คิดวาจะไปจัดที่ไหน .................................................................. 

(   ) 1 จัดฟนกับทันตแพทย ที ่(  ) คลินิก (   ) โรงพยาบาล  

(   ) 2 จัดฟนกับรานบริการจัดฟนแฟช่ัน  (  ) ในหางสรรพสินคา  (  ) ที่ตลาดนัด (  ) รานเสริมสวย      

(   ) 3 ซื้ออุปกรณ/เครื่องมือมาใสเอง จาก (  ) รานคา (  ) ตลาดนัด หรือ (  ) ออนไลน 

(   ) 4 อ่ืนๆ ระบ ุ........................................................................ 
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9. ทานรูจัก “จัดฟนแฟชั่น” หรือไม  

            (   ) 1 รูจัก  

            (   ) 2 ไมรูจัก 

 

10. ทานรับรูขาวสารเก่ียวกับจัดฟนแฟชั่นจากที่ใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                      

           (  ) 1 เพื่อน/คนรูจัก  

           (  ) 2 สื่อสาธารณะ เชน ทีว ีหนังสือพิมพ 

           (  ) 3 สื่อโซเชียลและอินเตอรเน็ต 

           (  ) 4 บุคคลากรสาธารณสุข 

 

11.ทานคิดอยางไร ถามีคนชักชวนใหทานจัดฟนแฟช่ัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                      

          (  ) 1 ทําไดไมเปนอันตราย  

          (  ) 2 นาลอง เพราะราคาไมแพง  

          (  ) 3 ไมทําเพราะอาจเกิดอันตรายตอเหงือกและฟนหรือสุขภาพ 

          (  ) 4 ไมทําเพราะผิดกฎหมาย  

 

ขอบคุณที่ชวยตอบจนจบคะ/ครับ 
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กลุมที่ 3 กําลังจัดฟนอยู  
  

1. ทานไปจัดฟนที่ไหน  

          (   ) 1 จัดฟนกับทันตแพทย ที่ (  ) คลนิิก (   ) โรงพยาบาล  

          (   ) 2 จัดฟนกับรานจัดฟนแฟชั่น  (  ) ในหางสรรพสินคา  (  ) ที่ตลาดนัด (  ) รานเสริมสวย      

          (   ) 3 ซื้ออุปกรณ/เครื่องมือมาใสเอง จาก (  ) รานคา (  ) ตลาดนัด หรือ (  ) ออนไลน 

          (   ) 4 อื่นๆ ระบุ ........................................................................ 

 

2. ทานเลือกไปรับบริการตามสถานที่ ในขอ 1 เพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

          (   ) 1 เพื่อนบอกมา  

          (   ) 2 หาขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

          (   ) 3 ความสะดวก เชน อยูใกลบาน/สถานศึกษา 

   (   ) 4 ไอดอล, ดารา, บุคคลที่ช่ืนชอบ ไปใชบริการท่ีนั่น 

(   ) 5 ราคาถูก 

          (   ) 6 อื่นๆ ระบุ................................................... 

 

3. ระยะเวลาที่ทานใสเครื่องมือจัดฟน ………. ป .............เดอืน  

 

4. ทานจัดฟน (ใสเครื่องมือ) รูปแบบใด (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

          (   ) 1 จัดฟนแบบติดแนน  

          (   ) 2 จัดฟนแบบถอดได  

          (   ) 3 ลวดรอยลกูปด  

          (   ) 4 ลวดรอยแบร็กเก็ต และยางโอริงหรือยางเชน 

          (   )  5 รีเทนเนอรมีแบรคเกต รีเทนเนอรแฟชั่น มีตัวการตูน 

          (   )  6 ลวดดัดใสทอยางสีตางๆ 

 (   )  7 อื่นๆ  

 

5. ทานจัดฟนเพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(   ) 1 เพื่อความสวยงาม                                

(   ) 2 ตามเพื่อน 

          (   ) 3 เพิ่มความมั่นใจ 
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(   ) 4 ดูทันสมัย 

(   ) 5 เปนที่นาสนใจของผูท่ีพบเห็น 

(   ) 6 ดูมีฐานะ 

(   ) 8 ทันตแพทยแนะนําใหจัดฟน  

          (   ) 9 อื่นๆ ระบุ ............................................   

 

6. ทานเสียคาใชจายในการจัดฟน เทาไร (โดยประมาณ) ..................................บาท  

 

7. ทานรูจัก “จัดฟนแฟชั่น” หรือไม  

            (   ) 1 รูจัก  

            (   ) 2 ไมรูจัก 

 

8. ทานรับรูขาวสารเก่ียวกับจัดฟนแฟชั่นจากที่ใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                      

           (  ) 1 เพื่อน/คนรูจัก  

           (  ) 2 สื่อสาธารณะ เชน ทีว ีหนังสือพิมพ 

           (  ) 3 สื่อโซเชียลและอินเตอรเน็ต 

           (  ) 4 บุคคลากรสาธารณสุข 

 

9.ทานคิดอยางไร ถามีคนชักชวนใหทานจัดฟนแฟชั่น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                      

          (  ) 1 ทําไดไมเปนอันตราย  

          (  ) 2 นาลอง เพราะราคาไมแพง  

          (  ) 3 ไมทําเพราะอาจเกิดอันตรายตอเหงือกและฟนหรือสุขภาพ 

          (  ) 4 ไมทําเพราะผิดกฎหมาย  

 

10. ทานตองการเลิกจัดฟนหรือไม 

            (  ) 1 ตองการเลิก  เพราะ ....................................................................................... 

            (  ) 2 ไมแนใจ เพราะ .......................................................................................  

            (  ) 3 ไมตองการ เพราะ ...................................................................................... 

 

ขอบคุณที่ชวยตอบจนจบคะ/ครับ 

 



71 

 

รายนามคณะกรรมการจัดทํา 

“คูมอืแนวทางการจัดการปญหาฟนแฟชั่นและฟนเทียมที่ผิดกฎหมาย” 

 

1. ภก. จิระ วิภาสวงศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

2. ภก. ประเสริฐ กิตติประภัสร สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดแพร 

3. ภญ. สุมาลี ทอช ู โรงพยาบาลหนองหงส  จังหวัดบุรีรัมย 

4. ภญ. ตุลาภรณ รุจิระยรรยง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุร ี

5. ภญ. รติกร ประเสริฐไทยเจริญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี

6. ภญ. มิ่งขวัญ ธนเศรษฐกร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

7. ภญ. นิรมล ตันติธรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

8. ภก. เรวตั ไชยเพชร สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธาน ี

9. ภญ. สมจิตร ทองสขุดี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

10. ภญ. จันทนา ล้ีสวัสด์ิ  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดลําปาง 

11. นายนพดล มุสิก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

12. พ.ต.ต. อชิรวตัติ ์ ถาวรเจริญวัฒน กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ

การคุมครองบริโภค                              

13. พ.ต.อ. นิติพัฒน วฒุิบุญยสิทธิ ์ ก อ งป ร าบ ป ราม การก ระทํ าค วาม ผิ ด เ ก่ี ย วกั บ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

14. รศ.พ.ต.อ. จรัส   ธรรมธนารักษ โรงเรียนนายรอยตาํรวจ 

15. ภญ. พรพรรณ สุนทรธรรม  วิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ         

แหงประเทศไทย (วคบท.) 

16. ผศ.ภญ.ดร. วรรณา ศรีวริยิานุภาพ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภค  

ดานสุขภาพ (คคส.) 

  




