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ฟันวีเนียร์หรือเฟสซิง่ ......

สวยเลือกได้

รศ. ทพ. เฉลิมพล  ลีไ้ วโรจน์

ทันตกรรมบูรณะเพือ่ ความสวยงามและรากเทียม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมือ่ 10 ปีกอ่ น ผมนัง่ ดูหนังฮอลลีวดู ในภาพยนตร์ผมแทบจะนับจำนวนคนทีฟ่ นั หน้าไม่ผา่ นการทำฟันได้เลย (หมอฟันก็มี passion แบบนีค้ รับ
ดูอะไรก็จะพิจารณาฟันเป็นอย่างแรก) ดาราทัง้ รุน่ เก่า รุน่ ใหม่ วัยกลางคน ล้วนแล้วแต่ทำฟันหน้าทัง้ สิน้ บางคนก็ทำครอบฟัน บางคนก็ทำสะพานฟัน
และส่วนใหญ่เลยผ่านการทำวีเนียร์หรือเฟสซิ่งมาแล้วทั้งนั้น ระยะเวลาต่อมา ผมก็สังเกตเห็นว่าในหนังซีรีย์เกาหลีที่คนไทยนิยมชมกัน ดารารุ่นเด็ก
แทบจะทุกคนทำวีเนียร์เช่นกัน เมือ่ 5-10 ปีทผี่ า่ นมา ผมได้รบั ฟังข่าวว่าดาราไทยหลายคนบินไปทำวีเนียร์ทเี่ มืองนอก (ความจริง ในเมืองไทยก็มหี มอที่
มีฝมี อื ระดับเทพหลายคนทีท่ ำได้ดเี ช่นกัน ไม่จำเป็นต้องไปถึงต่างประเทศ) มายุคปัจจุบนั ผมเห็นคนไทยมีวเี นียร์หรือเฟสซิง่ ทีฟ่ นั หน้ากันหลายต่อหลาย
คนมาก เทรนด์วเี นียร์กำลังมาแรง วีเนียร์บางชุดก็สวย บางชุดก็ไม่สวย (ไม่เข้ากับใบหน้า) มาฉบับนี้ ผมจึงขอใช้เนือ้ ทีน่ ใี้ ห้ความรูก้ บั ท่านผูอ้ า่ นทุกคนว่า
วีเนียร์ เฟสซิง่ คืออะไร และดูอย่างไรว่าคุณภาพดี
วีเนียร์ (หรือที่บางคนเรียกเฟสซิ่ง) เป็นงานที่ให้บริการอย่างหนึ่งโดย
ทันตแพทย์ ทันตแพทย์จะกรอผิวเคลือบฟันทีจ่ ะทำวีเนียร์ออก และเอาชิน้ งาน
วีเนียร์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นๆ บางๆ แนบกับผิวฟัน มายึดติดบนฟันด้วย
กาวทั น ตกรรม แผ่ น วี เ นี ย ร์ นี้ จ ะมี สี ที่ ส วย เงา ทนทาน ฉาบบนฟั น 

ฟันจึงเหมือนมีเคลือบฟันที่สวยมากกว่าเดิม และมีคุณภาพดี (อาจเปรียบ
คล้ายกับการติดเล็บของสาวสาว แต่วีเนียร์มีความสวยและคงทนกว่ามาก
เฉลี่ยอายุวีเนียร์นั้น ก็มากกว่า 10 ปีขึ้นไป)   

ไม่แตกต่างกัน แต่คนไข้สว่ นใหญ่จะสามารถมองเห็นมิตสิ ใี นฟันได้อย่างดี เข้าใจว่า
ฟันต้องมีปลายฟันใส มีรอยไม่เรียบตามธรรมชาติของฟัน และฟันซีห่ นึง่ ๆ จะมี
สีแตกต่างจากคอฟันไปปลายฟัน คนไข้แบบนีเ้ รียกได้วา่ มีความสามารถ “ซาบซึง้ ”
ธรรมชาติของฟันได้เหมือนคนที่สามารถ “ซาบซึ้ง” ศิลปะเป็น อย่างไรก็ตาม
คุ ณ ภาพงานของแพทย์ ก็ ท ำให้ ร าคาค่ า รั ก ษาด้ ว ยวี เ นี ย ร์ ต่ อ ซี่ ราคาสู ง ขึ้ น
(เฉลี่ย 14,000-18,000 ต่อซี่) ไม่ใช่การจ่ายราคาสูงเพราะคลินิกที่หรู หรือ
คลินิกในโลเคชั่นที่มีค่าเช่าแพง ก่อนทำการรักษาท่านจึงควรศึกษาวิธีการให้ดี
และค้นหาแพทย์เฉพาะทางทีส่ ามารถทำงานทางด้านนีโ้ ดยเฉพาะ (แพทย์เฉพาะ
วีเนียร์ที่ให้บริการในแต่ละคลินิกฟันนั้น มีราคาแตกต่างกัน ขึ้นกับสอง ทางด้านนีไ้ ด้แก่ ทันตกรรมบูรณะเพือ่ ความสวยงาม ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือ
ทันตกรรมหัตถการ) ก่อนเข้ารับการรักษาก็ขอดูผลงานของแพทย์ที่รักษาก่อน
ปัจจัยคือ วัสดุทใี่ ช้ทำ และคุณภาพของชิน้ วีเนียร์ 
 วัสดุของวีเนียร์มีให้เลือกสองชนิด คือ เรซินคอมโพสิต และเซรามิก 
 พูดคุยในรายละเอียด และถามข้อดีขอ้ เสียในเคสของตนเองก่อนเริม่ ทำฟัน จะได้
(หรือบางคนเรียกพอร์ซเลน) เรซินคอมโพสิต จะมีลักษณะคล้ายพลาสติก 
 ไม่ผดิ หวังหรือเสียใจในภายหลัง 
เมือ่ ทำเสร็จใหม่ๆ จะมีความสวย เงา แต่เมือ่ ใช้งานไป 2-3 ปี จะเริม่ เปลีย่ นสี
และอาจติดสีตามขอบได้ ความสวยงามด้อยกว่าเซรามิก แข็งแรงน้อยกว่า ราคาถูกกว่า
และมีให้บริการแทบทุกคลินกิ บางกรณีนนั้ ไม่ตอ้ งกรอฟัน ก็สามารถทำวีเนียร์
ได้เลย ส่วนเซรามิกนั้น มีลักษณะคล้ายแก้ว มีสีสวย เงางามไม่เปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา อายุใช้งานยาว แต่ราคาค่ารักษาสูง และต้องมีการกรอฟัน (บางคลินกิ
เสนอระบบทีไ่ ม่ตอ้ งกรอฟัน แต่เมือ่ ทำออกมา ฟันจะดูอมู ผิดรูปร่าง และไม่สวย
ขอบงานไม่ดี ทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้ เซรามิกวีเนียร์สว่ นใหญ่ จึงต้องกรอฟัน
เพือ่ ให้ได้รปู ร่างฟันทีส่ วยงามและดูดไี ด้) เซรามิกวีเนียร์นนั้ จัดเป็นวัสดุทสี่ วยงาม
ทนทาน ในต่างประเทศนัน้ จะทำกันอย่างแพร่หลาย แต่ในเมืองไทย คนไทยจะ
สนใจวีเนียร์ทรี่ าคาถูกมากกว่า แต่หารูไ้ ม่วา่ เรซินคอมโพสิตวีเนียร์มคี วามสวยงาม
ยึดด้วยกาววิทยาศาสตร์
เพียงระยะสัน้ ไม่คอ่ ยทนทานและเป็นธรรมชาติเท่าเซรามิกวีเนียร์
 ปัจจัยเรื่องคุณภาพ เป็นเรื่องงานฝีมือของทั้งทันตแพทย์ที่เตรียมฟันและ
ใส่ชนิ้ งาน หรือชิน้ งานทีผ่ ลิตโดยช่างทันตกรรม ปัจจัยเรือ่ งนี้ คงอธิบายง่ายๆ ว่า
การให้การรักษาของแพทย์แต่ละท่านแตกต่างกันไป และชิน้ งานทีช่ า่ งเซรามิกทำนัน้
ก็มผี ลงานทีแ่ ตกต่างกันด้วย เปรียบเหมือนศิลปินผลิตผลงานศิลป์ เราคงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่างานศิลป์ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี หรืออาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
และศิลปินมีชอื่ เสียงท่านต่างๆ มีความแตกต่างจากนักวาดภาพทัว่ ไป ทัง้ ๆ ทีใ่ ช้
สีและผ้าใบแบบเดียวกันแท้ๆ ช่างทันตกรรมและทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ 

ก็ยอ่ มสามารถผลิตงานทีส่ วยงามมากกว่าผูไ้ ม่มปี ระสบการณ์แน่นอน อย่างไรก็ตาม
ความงามนัน้ ก็ตอ้ งสามารถเข้าใจและซาบซึง้ ได้โดยผูเ้ ข้ารับบริการเช่นกัน คนไข้
ยึดด้วยกาววิทยาศาสตร์
บางคนมองฟันได้เพียงว่ามีสขี าว แต่ไม่เห็นมิตอิ นื่ ๆ เลย แบบนีท้ ำฟันร้านไหนก็คง
182

ในการทำเซรามิกวีเนียร์นนั้ เมือ่ สือ่ สารกันได้แล้ว ทันตแพทย์กจ็ ะกรอเตรียมฟัน
และพิมพ์ฟนั เพือ่ ไปสร้างชิน้ งาน ซึง่ จะต้องใช้เวลารอชิน้ งานไม่ตำ่ กว่า 5 วัน เมือ่
ได้ชิ้นงานแล้ว ทันตแพทย์จะนำมาลองบนฟัน และให้คนไข้ตรวจดูก่อนการยึด
ด้วยกาวทันตกรรม รวมเวลาทัง้ สิน้ ตัง้ แต่การพบกันครัง้ แรกจนถึงการยึดวีเนียร์ 

ก็ไม่ตำ่ กว่า 1 สัปดาห์ (บางกรณี ก็ใช้เวลาเป็นเดือนขึน้ ไป)

การทำวีเนียร์จะต้องเริม่ จากทันตแพทย์ออกแบบฟันให้เหมาะสมกับใบหน้า
ของคนๆ นัน้ ก่อน มาถึงตรงนีท้ กุ คนอาจสงสัยแล้วว่า ฟันทีเ่ หมาะสมกับใบหน้าคืออะไร
หมอขอสรุปง่ายๆ ว่า ขนาดฟัน (ความกว้างฟัน และความยาวฟัน) ควรมีขนาด
ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป คนหน้าเล็ก ฟันก็ตอ้ งเล็ก คนหน้าใหญ่ฟนั ก็ตอ้ งใหญ่
คำนวณง่ายๆ คือถ้าวัดความยาวใบหน้าจากลูกผมตรงหน้าผาก มาถึงปลายคาง
ฟันควรมีขนาดไม่เกิน 1/16 ของความยาวใบหน้านี้ และความกว้างฟัน ก็คำนวน
จากความยาวที่ได้ เป็น 70-80% ของความยาวที่คำนวณได้ ฟันทุกซี่ด้านหน้า
เป็นสัดส่วนคงทีข่ องกันและกัน คือฟันซีเ่ ขีย้ วต่อฟันซีข่ า้ งต่อฟันซีก่ ลางมีสดั ส่วน
คงทีป่ ระมาณ 0.7 

วีเนียร์ที่ไม่เหมือนธรรมชาติ

ข้อควรระวังหลังการทำวีเนียร์
 หลายคนสงสัยว่า การทำวีเนียร์จะทำให้ฟันเสียหายไหม และจะมีผลต่อ
ฟันอย่างไร ฟันจะผุงา่ ยไหม วีเนียร์จะหลุด แตก หักได้หรือไม่ ต้องดูแลรักษา
อย่างไร
 สำหรับเรซิน คอมโพสิตวีเนียร์ ก็อย่างทีไ่ ด้กล่าวไปว่า อาจเกิดการเปลีย่ นสี
ของวัสดุเรซิน คอมโพสิต เมือ่ ใช้งานไปในระยะเวลาหนึง่ ส่วนเซรามิกวีเนียร์นนั้
จะมีความสวยทนนาน การทำวีเนียร์นนั้ จะต้องมีการกรอฟัน เคลือบฟันจึงบางลง
แต่วเี นียร์จะทำหน้าที่เหมือนเคลือบฟันเทียม ซึ่งจะคืนความแข็งแรงให้กับฟันได้
ภายหลังการยึดชิน้ เซรามิกบนเคลือบฟัน อย่างไรก็ตามการกรอเตรียมฟันทีด่ ี ก็ควร
กรอเตรียมฟันแต่เพียงน้อยๆ พอเพียงต่อการสร้างชิน้ งานและมีความสวยงามสูง
การทำวีเนียร์ไม่ทำให้ฟนั ผุงา่ ย ดูแลง่ายด้วยการแปรงฟันปกติ (วันละ 2 ครัง้ เช้า/เย็น)
และใช้เส้นไหมขัดฟัน ไม่ใช้ฟนั ทีท่ ำวีเนียร์ไปกัดงัดอาหารแข็ง หรือเหนียวแข็ง ซึง่
อาจทำให้วเี นียร์บนิ่ หักได้ หากใช้อย่างระมัดระวัง วีเนียร์กจ็ ะรักษาความสวยงาม
และใช้งานได้ในช่องปากไปอีกนาน (งานวิจัยระบุว่า 96% ของเซรามิกวีเนียร์
จะมีอายุการใช้งานสูงกว่า 10 ปีขนึ้ ไป) 

สัดส่วนของฟันหน้าบนต่อความยาวใบหน้า


การเลือกรูปร่างฟันให้เหมาะสมกับใบหน้าก็สำคัญเช่นกัน (คล้ายๆ กับ
การเลือกสีและลวดลายของชุดที่ใส่ ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล)เรื่องของฟันกับ
ใบหน้าคือ รูปร่างใบหน้าทีแ่ ต่ละบุคคลมีแตกต่างกันเช่น ใบหน้ารูปสีเ่ หลีย่ ม ใบหน้าสอบ
ใบหน้ารูปสามเหลี่ยม และใบหน้ารูปกลมมนในคนอ้วน ทั้งนี้มีหลักอยู่ว่าจะไม่
ออกแบบฟันขนาดเล็กรูปสีเ่ หลีย่ มในคนทีม่ ใี บหน้ารูปสีเ่ หลีย่ ม จะไม่ออกแบบฟัน
ขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป (ใช้สดั ส่วน 1/16 ดังกล่าวข้างต้น) ในคนทีม่ ใี บหน้าสอบ
นอกจากนี้ จะไม่ออกแบบฟันเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ในคนที่มีใบหน้ารูป
สามเหลีย่ ม และสุดท้ายจะไม่ออกแบบฟันขนาดเล็กรูปสีเ่ หลีย่ มและฟันขนาดเล็ก
รูปวงรีในคนทีม่ ใี บหน้ากลมมน 

วีเนียร์ชนิดทีต่ อ้ งระวัง
 ในประเทศไทย มีความนิยมไปทำเรซิน วีเนียร์ราคาถูกที่ร้านชานกรุง  
เนือ่ งจากการเชือ่ โซเชียลมีเดียว่ามีดาราไปทำหลายคน และมีพริตตี้ แอร์ ไปทำกันมาก
เนือ่ งจากราคาทีถ่ กู มาก คือซีล่ ะ 1,000 - 1,500 บาท แต่วเี นียร์รา้ นดังกล่าวนัน้
คนไข้จะใช้เส้นไหมขัดฟันระหว่างซอกฟันไม่ได้ ผลเสียก็คอื ในระยะยาว ฟันนัน้ ๆ
ก็จะเกิดฟันผุ มีกลิน่ เหม็น จากเศษอาหารติดและทำความสะอาดไม่ได้ เกิดกลิน่ ปาก
รุนแรง และเหงือกเน่าตามมา หากใครไปทำวีเนียร์มาแล้วใช้ไหมขัดฟันไม่ได้ ผม
แนะนำว่าให้รบี ไปตรวจเช็คกับหมออีกร้าน ก็จะพอทราบได้วา่ เราเจองานแย่หรือไม่
เพราะคุณภาพวีเนียร์ทไี่ ม่ดี ย่อมส่งผลเสียระยะยาวต่อเหงือกและฟันดีๆ ของเราได้  
ถ้าอยากทำวีเนียร์ราคาถูกแบบนี้ แต่คณ
ุ ภาพไม่ดี ผมว่าอย่าทำดีกว่าครับ เพราะ
มีคนไข้หลายคนประสบเคราะห์กรรม ต้องรักษาเหงือกและฟันหลังทำระมัดระวังตัว
ด้วยนะครับ

สามเหลีย่ ม & 

ใหญ่

รูปร่างของใบหน้าและการออกแบบขนาดฟันหน้าบน

ยั ง มี ก ารออกแบบให้ ฟั น ต่ า งๆ มี ค วามอ่ อ นหวานสำหรั บ ผู้ ห ญิ ง หรื อ
แข็งแกร่งสำหรับผูช้ าย ทัง้ หมดนี้ จะต้องเจรจากับทันตแพทย์ทใี่ ห้การรักษาก่อน
การกรอเตรียมฟัน 

แล้วพบกันใหม่ครับ....

ฟันทีม่ ลี กั ษณะ เพศชาย

วีเนียร์ที่สวยและเหมือนธรรมชาติ

ฟันทีม่ ลี กั ษณะ เพศหญิง
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