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หัตถการทีให้บริการ 

เมือไดย้นิคาํวา่ "ทนัตแพทย"์ คนส่วนใหญ่ มกัจะนึกถึง "ฟัน" เป็นหลกั แต่จริงๆแลว้ "เหงือก" ก็เป็นสิงทีเรา

ควรใส่ใจเช่นกนั ถา้ถามวา่เหงือกสาํคญัอยา่งไร ตอบใหเ้ขา้ใจง่าย ก็คือ เหงือกเป็นอวยัวะทียึดติดและรองรับฟันไว ้

เพราะฉะนนัถา้เหงือกสภาพดีฟันก็อยูไ่ดน้าน แต่ถา้เหงือกมีปัญหา ก็เป็นสาเหตุทีทาํให้ฟันโยก และเกิดการสูญเสียฟัน

ไดเ้ช่นกนั 

คลินิกทนัตกรรมในทู (Kathu Dental Clinic) มุ่งเน้นการรักษาผูป่้วยทีมีปัญหาโรคเหงือกและปริทนัต์เป็นหลกั  

ซึงการรักษามีหลากหลาย แบบ ขึนกบัความรุนแรงของโรค เช่น การขูดหินปูนเกลารากฟัน การผา่ตดัเหงือกเพือลดร่อง

ลึกปริทนัต ์ เป็นตน้ รวมถึงเคสทีมีปัญหาภาวะยมิเห็นเหงือก(Gummy smile) แลว้ตอ้งการความสวยงาม เราก็อาจจะ

ช่วยเหลือโดยการตกแต่งเหงือกใหค้นไขไ้ดเ้ช่นกนั 

นอกจากนีทางคลินิกก็มีบริการงานทนัตกรรมพืนฐานทวัไป ช่น การขดูหินปูน การอุดฟัน ถอนฟัน รวมถึงการ

รักษาเฉพาะทางต่างๆ เช่น การทาํฟันปลอม ครอบฟัน รักษารากฟัน และปลูกรากฟันเทียม 



ทงันีคลินิกของเราทาํการรักษาดว้ยความเอาใจใส่ เป็นกนัเองของทีมงาน รวมถึงมีระบบการฆา่เชือทีปลอดภยั 

และไดรั้บมาตรฐานการรับรองจากสาธารณสุขอยา่งถูกตอ้ง 

 

ใบราคา คลนิิกทันตกรรม ในทู 

Kathu Dental Clinic 

 

การรักษา (Treatment)                                                                               ต่อ /Per               ค่ารักษา  ( Baht) 

ทันตกรรมทัวไป 

ตรวจสุขภาพช่องปาก      (Oral  check up)                                                     ครัง                        100 

 

เอก็ซเรย์  ( X-ray) 

ฟิลม์เลก็    (Periapical film)                                                                        ฟิลม์/ film                   200 

พิมพป์ากเพือทาํแบบจาํลอง Study Model                                             ปาก/ mouth                   1,000 

 

 การอุดฟัน /Filling 

อุดฟันดว้ยวสัดุสีเหมือนฟัน  ดา้น                                                       ดา้น/ surface                 800 - 1,000 

อดุฟัน  ดา้นขึนไป                                                                                ซี                                1,000 - 3,000 

อินเลย ์ออนเลย ์ทอง  ( Gold inlay, onlay)                                           Unit                            15,  ขึนไป           

อินเลย ์ออนเลย ์เซรามิก ( Ceramic inlay, onlay)                                 Unit                           13,000 - 15,000    

 

การทําความสะอาดฟัน (Cleaning)      

ขดูหินปูนและขดัฟัน (Scaling and Polishing)                                    ครัง/  visit                         800-1,500 



งานทันตกรรมป้องกนัสําหรับเด็ก (Preventive Treatment) 

ขดัฟันและเคลือบฟลูออไรด ์(Polish&apply fluoride) ครัง/  visit                    500 

เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) ซี/tooth                        500 

 

ทันตกรรมเพือความสวยงาม Cosmatic treatment 

อุดฟันเพือปิดช่องวา่งฟันหนา้ห่าง(Close diastema) ซี/tooth                     2,000 - 4,000 

ฟอกสีฟันในคลินิก (In office bleaching with ZOOM) ครัง/  visit    8,500 

ฟอกสีฟันแบบทาํทีบา้น นาํยาฟอกสีฟัน  หลอด (Home bleaching) เริมตน้  ,000 

 

งานฟันปลอม Prosthesis 

ฟันปลอมแบบถอดได(้Removable Denture) 

ฟันปลอมบางส่วนฐานอะคริลิก พร้อมฟันซีแรก(Tenporary plate 1 tooth)  ชิน                        ,000 

ฟันปลอมบางส่วนฐานอะคริลิก  เพิมฟันซีละ(Additional) ซี 500 

ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ พร้อมฟันซีแรก(Metal frame denture 1 tooth)ชิน 8,000 

ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ เพิมฟันซีละ(Additional) ซี 500 

ฟันปลอมบางส่วนฐานยดืหยุน่ได ้พร้อมฟันซีแรก(Flexible plate 1 tooth) ชิน 6,000 

ฟันปลอมบางส่วนฐานยดืหยุน่ได ้เพิมฟันซีละ(Additional) ซี 500 

หมายเหตุ  ราคานีไม่รวมตะขอ 

ฟันปลอมทงัปากฐานอะคริลิก บน-ล่าง(Acrylic complete denture) ชุด 18,000 

ฟันปลอมฐานอะคริลิก บน หรือ ล่าง ชิน 10,000 

ฟันปลอมทงัปากฐานโลหะ(Metal framework complete denture) ชุด 30,000 

ซ่อมฟันปลอม (Rrpair Denture) ชิน 800 – 1,500 



 ฟันปลอมแบบติดแน่น 

เดือยฟัน(Post) ชิน 5,000 

การก่อตวัฟันเพือครอบฟัน(Core build up) ชิน  3,000 

รือเดือยฟัน(Pintooth removal)                                                                    ซี 1,000 – 2,000 

 

ครอบฟันและสะพานฟัน 

ครอบฟันเซรามิกกบัโลหะธรรมดา  ซี  9,000 

ครอบฟันเซรามิกกบัโลหะผสมทอง ประมาณ % ซี  13,000 

ครอบฟันเซรามิกกบัโลหะผสมทอง ประมาณ % ซี                      ,000 – 18,000 

ครอบฟันเซรามิกกบัโลหะผสมทอง ประมาณ % ซี 20,000 

ครอบฟันเซรามิกทงัชิน IPS Empress ll Allceramic ซี                      13,000 – 18,000 

ครอบฟันเซรามิกทงัชิน Procera Allceramic ซี                      13,000 – 18,000 

ครอบฟันเซรามิกทงัชิน Zircon Allceramic ซี 15,000 

งานรือครอบฟัน ซี                       ,000 – 2,000 

 

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก (Veneer) 

เคลือบผิวฟันดว้ยวสัดุเซรามิก Porcelain veneer ซี                       ,000 – 15,000 

เคลือบผิวฟัน Composite veneer ซี                        ,500 - 4,000 

 

 

 

 



งานรักษารากฟัน Root canal treatment 

ฟันหนา้(Anterior) ซี 7,000 

ฟันกรามนอ้ย(Premolar) ซี                      9,000 – 10,000 

ฟันกราม(Molar) ซี                    12,000 – 14,000 

หมายเหตุ กรณมีีถุงหนองปลายรากฟันขนาดใหญ่หรือปลายรากฟันไม่ปิดและต้องใช้เวลารักษานานคิดค่าเปลียนยาค่า

เพมิครังละ  บาท 

งานปริทันต์  

กรณีเป็นโรคเหงือกและปริทนัตอ์กัเสบบางส่วน (เกลารากฟัน)     ซี  500 – 1,000 

กรณีเป็นโรคเหงือกและปริทนัตอ์กัเสบทงัปาก (เกลารากฟัน) Quadrant  2,000 - 3,000 

 

ศัลยกรรมปริทันต์ 

ผา่ตดัเปิดเหงือก(Open flap debridement) ตาํแหน่ง 2,000 – 4,000 

ผา่ตดัตกแต่งเหงือกและกระดูก(Osseous surgery) ตาํแหน่ง 2,000 – 5,000 

ผา่ตดัเพมิความยาวของตวัฟัน (Crown lengthening) ตาํแหน่ง 2,000 – 5,000 

ผา่ตดัปลูกเหงือก(Gingival graft- not included material) ตาํแหน่ง              5,000 – 10,000 

ผา่ตดัปลูกกระดูก(Bone graft- not included material) ตาํแหน่ง            ,000 – 30,000 

 

งานศัลยกรรม(Surgery) 

ผา่ฟันคุด (Wisdom tooth)   ซี 2,500 – 5,000 

ผา่ตดักระดูกงอกเกิน(Torectomy) ซี 2,000 – 5,000 

 

 



การถอนฟัน (Extraction) 

ถอนฟันนาํนม (Primary tooth)                                                                      ซี/tooth                        500 

ถอนฟันแทธ้รรมดา(Permanent tooth)                                                           ซี/tooth                  800 - 1,000 

ถอนฟันแทอ้ย่างยาก รากงอ รากตุม้ กรอแบ่งฟัน(Complicated case)            ซี/tooth                1,500 – 2,500 

 

งานทันตกรรมจัดฟัน(Bracing) 

จดัฟันแบบโลหะ  (Metal bracing)                                                                                             40,000 – 50,000 

จดัฟันแบบใส Crystal smile       49,000 

จดัฟันแบบใส Invisalign                                                                                                      80,000 – 100,000 

 

งานปลกูรากฟันเทียมไททาเนียน 

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียน(Implant) ซี                        ,000 – 70,000 

-ยหี้อ Osstem    50,000 

-ยหี้อ Strauman    70,000 
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