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1) ความรูท้ ั�วไป
Invisalign คอืเครื�องมอืจัดฟันแบบถอดไดแ้บบใส อกีทางเลอืกหนึ�งของการจัดฟันที�ไมต่อ้งใชเ้หล็กจัดฟัน ขั �นตอนการทํา
invisalign เริ�มจากทนัตแพทยจ์ะทําการพมิพป์ากคนไข ้แบบพมิพจ์ะถกูสแกนใหเ้ป็นแบบฟันดจิติอล โปรแกรมคอมพวิเตอรจํ์า
กําหนดการเคลื�อนฟันเป็นขั �นๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนการรักษาที�ทนัตแพทยไ์ดว้างไว ้แตล่ะขั �นของการเคลื�อนฟันในคอมพวิเตอรจ์ะ
ใชเ้ป็นแมแ่บบในการผลติชิ�น invisalign ออกมา

2)   ทางเลอืกอื�น
จัดฟันดว้ยเครื�องมอืจัดฟันแบบตดิแน่น

3) ความเสี�ยงและผลขา้งเคยีง
ความเสี�ยงทั�วไป

1)  เมื�อใส ่invisalign เป็นครั �งแรกหรอืทกุครั �งเปลี�ยนเป็น invisalign ชิ�นถดัไป จะเกดิอาการตงึหรอืปวดฟันบรเิวณที�ใส่
เครื�องมอื ซึ�งจะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1 สปัดาห ์อาการจะดขีึ�น

2)  ถา้มอีาการเจ็บปวดหรอืรูส้กึไมค่อ่ยสบายเป็นอยา่งมาก ใหห้ยดุใส ่invisalign และปรกึษาทนัตแพทยข์องคณุ

ความเสี�ยงเฉพาะ
ไมม่ี

4)   การปฏบิตัติวักอ่น / หลงัการรกัษา
การใส ่invisalign

1)  ใสเ่ครื�องมอื invisalign ตามคําแนะนําของทนัตแพทยต์ามปกตวินัละ 20-22 ชั�วโมง
2)  ลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยสบูแ่ละนํ�ากอ่นใส ่invisalign
3)  ใส ่invisalign ทลีะอนั
4)  เมื�อนํา invisalign ออกจากกลอ่งบรรจ ุควรลา้งนํ�ากอ่นนําไปใช ้
5)  ใส ่invisalign ใหถ้กูตอ้ง ชิ�นงานบนสําหรับใสฟั่นบนและชั �นงานลา่งสําหรับใสฟั่นลา่ง
6)  เพื�อลดความสบัสน จะมกีารสลกัตวัอกัษรและหมายเลขไวท้ี�ช ิ�นงาน invisalign “U” สําหรับฟันบน และ “L” สําหรับฟันลา่ง

และตามดว้ยหมายเลขชดุ invisalign
7)  ใส ่invisalign สําหรับฟันบนหรอืฟันลา่งกอ่นกไ็ด ้คอ่ยๆดนั invisalign ใหเ้ขา้ที�โดยเริ�มจากฟันหนา้กอ่นแลว้ใชป้ลายนิ�ว

กด ดว้ยแรงกดเทา่ๆ กนัไลไ่ปจนถงึฟันกรามซี�สดุทา้ยทั �งดา้นซา้ยและดา้นขวาจนกระทั�ว invisalign แนบกระชบักบัฟัน

การถอด invisalign
1)  ใชป้ลายนิ�วคอ่ยๆ ดงึ invisalign ออกจากฟันกรามโดยเริ�มจากดา้นในของฟันกรามซี�สดุทา้ยดา้นใดดา้นหนึ�งกอ่น
2)  ทําซํ�าตามขั �นตอนดงักลา่วอกีดา้นหนึ�งกอ่นที�จะทําการดงึ invisalign ทั �งอนัออกมา
3)  เมื�อ invisalign ขยลัออกจากฟันกรามทั �งสองดา้นแลว้ ใชป้ลายนิ�วคอ่ยๆ ดงึ invisalign ออกมาอยา่งนุ่มนวล

- ลา้ง invisalign ดว้ยนํ�าทนัท ีสะบดันํ�าออกใหม้ากที�สดุและเกบ็ invisalign ในกลอ่งที�ใหม้า
- หลกีเลี�ยงการถอด invisalign โดยไมจํ่าเป็น เพื�อป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหายกบั invisalign
- ถอด invisalign ดว้ยความระมดัระวงัโดยเฉพาะถา้ม ีattachment ตดิที�ฟันหลายจดุ
- ถา้การถอด invisalign นั�นทําไดย้ากมากหรอืไมส่ามารถทําได ้ใหป้รกึษาทนัตแพทย์

การดแูลรักษาและทําความสะอาดประจําวนัสําหรับ invisalign
1)  ทําความสะอาด invisalign กอ่นใสท่กุครั �งดว้ยแปรงสฟัีน การทําความสะอาดดา้นนอกของ invisalign ในขณะที�ยงัใส่

invisalign ไวบ้นฟันอาจทําไดง้า่ยกวา่ จากนั�นจงึคอ่ยถอดออกมาทําความสะอาดดา้นใน
ขอ้ควรระวงั : ตอ้งแน่ใจวา่ไดล้า้ง invisalign แตล่ะชิ�นอยา่งทั�วถงึดว้ยนํ�าหลงัจากทําความสะอาดดว้ยแปรงสฟัีน แนะนําให ้
ใชผ้ลติภณัฑสํ์าหรับทําความสะอาด invisalign สปัดาหล์ะครั �งหรอืตามความจําเป็น

2)  หา้มใชผ้ลติภณัฑข์จัดคราบฟัน (denture cleaner) ในการทําความสะอาด invisalign หา้มแช ่invisalign ในนํ�ายาบว้น
ปากเพราะผลติภณัฑเ์หลา่นี�สามารถทําลายพื�นผวิของ invisalign ใหด้หูมอง ไมใ่ส และทําใหม้องเห็น invisalign ชดักวา่เดมิ
เมื�อใสอ่ยูท่ี�ฟัน
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วธิกีารรักษาความสะอาดในชอ่งปากที�ถกูตอ้ง
1)  ถอด invisalign ออกเมื�อจะกนิอาหารหรอืเครื�องดื�ม (ถา้ดื�มนํ�าเย็นไมจํ่าเป็นตอ้งถอดกไ็ด)้
2)  แปรงฟันและใชไ้หมขดัฟันหลงัการรับประทานอาหารหรอืของวา่งแตล่ะมื�อกอ่นที�จะใส่ invisalign กลบัเขา้ไปใหม ่ถา้ไมม่ี
อปุกรณเ์ฉพาะหรอืแปรงสฟัีนที�จะใชใ้นการทําความสะอาด คณุกเ็พยีงแคบ่ว้นปากดว้ยนํ�าแลว้คอ่ยลา้ง invisalign ดว้ยการ
ถอืรองไวใ้ตก้อ๊กนํ�าใหนํ้�าอุน่ไหลผา่น วธินีี�อาจไมใ่ชว่ธิทีี�ดทีี�สดุในการทําความสะอาด แตก่พ็อชว่ยไดใ้นระดบัหนึ�งและ
ทนัททีี�สะดวกใหร้บีทําความสะอาด invisalign อยา่งทั�วถงึโดยเร็วที�สดุ

3)  ถา้มปัีญหาใดๆ เกี�ยวกบัเทคนคิในการรักษาความสะอาด กรณุาปรกึษาทนัตแพทยข์องคณุ
4)  ขอแนะนําใหต้รวจสขุภาพฟันและทําความสะอาดฟันเป็นประจําเพื�อสขุภาพที�ดอียา่งตอ่เนื�องของฟันและเหงอืกของคณุ
5)  ควรใช ้chewie เพื�อชว่ยให ้ invisalign แนบกระชบักบัตวัฟันมากยิ�งขึ�น การใช ้chewie เป็นประจําจะมผีลสง่เสรมิความ

สําเร็จของการจัดฟัน invisalign เป็นอยา่งมาก

การเกบ็รักษา invisalign
ในชดุอปุกรณจั์ดฟันเริ�มตน้จะมกีลอ่งเกบ็ invisalign 2 กลอ่ง กลอ่งสฟ้ีาและกลอ่งสแีดง ควรเกบ็ invisalign ไวใ้นกลอ่งหาก
ไมม่กีารใชง้านเพื�อชว่ยป้องกนัการสญูหายและเสยีหาย
กลอ่งสฟ้ีาเป็นกลอ่งสําหรับ “invisalign ชดุปัจจบุนั” (current stage) และเกบ็ invisalign ที�คณุใชอ้ยูปั่จจบุนั (อยา่งเชน่
อปุกรณช์ดุที� 1) ลงในกลอ่งนี� เมื�อถงึเวลาที�จะตอ้งเปลี�ยนเป็น invisalign ชดุตอ่ไป (อยา่งเชน่ อปุกรณช์ดุที� 2) กใ็หย้า้ย
invisalign ชดุกอ่นหนา้ (ตวัอยา่งเชน่ อปุกรณช์ดุที� 1) ไปไวใ้นกลอ่งสแีดง invisalign ที�ใชไ้ปแลว้ชดุลา่สดุจะถกูเกบ็ไวใ้น
กลอ่งนี�เสมอ ถา้ invisalign ชดุปัจจบุนัเกดิสญูหายไปหรอืแตกหกั ทนัตแพทยอ์าจจะแนะนําใหค้ณุยอ้นกลบัไปใชอ้ปุกรณช์ดุ
กอ่นหนา้ลา่สดุที�เกบ็ไวใ้นกลอ่งสแีดง ในระหวา่งรออปุกรณช์ดุปัจจบุนัชิ�นที�สั�งทําขึ�นใหม ่เพื�อนํามาใชท้ดแทนอนัเกา่

ขอ้ควรระวงั
เกบ็ invisalign ชดุเกา่ๆ ทั �งหมดไวใ้นชดุถงุพลาสตกิที�ใหม้า หรอืตามที�ทนัตแพทยแ์นะนํา และตอ้งเกบ็ใหพ้น้จากมอืเด็กเล็ก
และสตัวเ์ลี�ยง

ขอ้หา้ม
1)  อยา่ใชว้ธิกีดั invisalign ใหเ้ขา้ที� อาจทําให ้invisalign แตกหกัได ้
2)  อยา่ใชแ้รงงอหรอืบดิ invisalign มากเกนิไปในการถอด invisalign ออกมา
3)  หา้มใชข้องมคีมใดๆ ในการถอด invisalign
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