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บก.แถลง
ทันตเเพทย์ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน
บรรณาธิการข่าวสารทันตแพทยสภา

ส่วนเเรกคือการด�าเนินงานของทันตเเพทยสภา ที่ยังคงท�ำงำนเพื่อสมำชิกกันอย่ำงเเข็งขันท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรระบำด

เชื้อโควิด 19 ที่ยังคงรุนเเรงกันต่อเนื่อง ซึ่ง ณ ปัจจุบันทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อกว่ำ 32 ล้ำนรำยในขณะที่ประเทศไทยได้รับควำมชื่นชมจำก

องค์กำรอนำมัยโลกเนื่องจำกจัดว่ำเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงดีมำก และยังคงไม่พบรำยงำนกำรติดเชื้อ

ของผู้ป่วยที่มำรับกำรท�ำฟันเลยแม้แต่รำยเดียว ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกควำมมุ่งมั่นในกำรจัดกำรระบบกำรป้องกันที่ดีเยี่ยมของ

บุคลำกรทำงทันตกรรมตลอดหลำยเดือนที่ผ่ำนมำ ทั้งน้ีทีมงำนประชำสัมพันธ์ ทันตเเพทยสภำขอส่งสำส์นน้ีมำช่ืนชมควำมดีงำม

ในกำรปฎิบัติหน้ำที่ของทันตบุคลำกรในทุกภำคส่วน ซึ่งปฎิบัติหน้ำที่ได้เป็นอย่ำงดีส่งผลให้เกิดกำรยกระดับคุณภำพระบบงำนป้องกัน

ทำงทันตกรรมทั้งประเทศ ท�ำให้สำมำรถให้บริกำรรักษำทำงทันตกรรมได้อย่ำงต่อเน่ืองเเละช่วยบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเเละโรค

ทำงทันตกรรมแก่ประชำชนได้เป็นอย่ำงดี

พบกันอีกครั้งนะครับ สำาหรับฉบับนี้ทีมประชาสัมพันธ์ 
ทันตเเพทยสภา มีเรื่องราวที่อยากสื่อสารกับสมาชิกทุกๆท่าน
ในทุกด้านที่เกิดขึ้นตลอดสามเดือนผ่านมา ซึ่งขอเเยกเป็น
ประเด็นต่างๆโดยสรุปดังนี้

ส่วนที่สองคือเร่ืองราวในสังคมไทยที่ส่งผลกระทบในวงการ
ทันตกรรมเกี่ยวข้องกับกรณีต่างๆดังนี้

กรณีปัญหาด้านการประพฤติตนของสมาชิก 

กรณีปัญหาด้านการสื่อสารในระหว่างผู้ป่วย ผู้ร่วมงานเเละเพื่อนร่วมวิชาชีพ

เเละปัญหาจากบุคคลภายนอกที่มาเเสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น 

กำรขำยสินค้ำเถื่อนเเละผิดกฎหมำย เป็นต้น ซึ่งพวกเรำต้องคอยสอดส่อง

เเละช่วยกันกับทันตเเพทยสภำในกำรปรำบปรำมให้หมดสิ้นไปจำกสังคมไทย 

ปัญหำเหล่ำน้ีมีที่มำจำกควำมขัดแย้งในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งนับวันจะ

ทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น พวกเรำทันตแพทย์ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วม

ช่วยลดควำมขัดแย้งในสังคม รวมถึงกำรดูแลประชำชนไม่ให้ถูกเอำรัดเอำเปรียบ

จำกผู้แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ ด้วยจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพที่เรำต้องเป็น

ผู้มีควำมรู้ในงำนที่ท�ำ มีจริยธรรม และจิตส�ำนึกในกำรด�ำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชำชีพ 

กำรวำงตัวให้เหมำะสมทั้งกับผู้ป่วย และในสื่อสำธำรณะ มีควำมรับผิดชบต่อสังคม 

ท�ำงำนด้วยควำมสุจริตรอบคอบ แก้ไข

ปัญหำต่ำงๆโดยสันติวิธี เหล่ำน้ีสำมำรถ

เป็นส่วนช่วยให้สังคมของเรำมีควำมเป็น

ปกติสุข

ในท้ำยนี้ขอช่ืนชมเกี่ยวกับกำรปฎิบัติ

หน้ำที่ของทันตเเพทย์และทันตบุคลำกร

ในด้ำนงำนบริกำรชุมชนโดยฉบับน้ีมี

เร่ืองรำวตัวอย่ำงที่น่ำสนใจมำฝำก เช่น 

เรื่องรำวของโครงกำรเเยกขวดช่วยหมอฟัน

กับทันตเเพทยสภำ เป็นต้น เเละไม่ลืมที่จะ

ฝำกควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

ในงำนทันตกรรมมำยังท่ำนสมำชิกที่สนใจ

ทุกท่ำนด้วยครับ
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เมื่อวันพุธ ที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ณ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรทันตแพทยสภำ อำคำรสภำวิชำชีพ 

ชั้น 5 กระทรวงสำธำรณสุขทันตแพทยสภำ โดย ทพ.ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ เลขำธิกำรทันตแพทยสภำ 

เป็นผู้มอบโล่ประกำศเกียรติคุณและกล่ำวขอบคุณ แด่ ทพญ.สุภำวดี รัตนำ และ ทพญ. สุพันฑกำ 

สำยรัตน์ ตัวแทนชมรมทันตอำสำ เนื่องในโอกำสที่บริจำคยูนิตทันตกรรม ซึ่งได้ติดตั้งภำยใน

ห้องตรวจทันตกรรมส�ำนักงำนเลขำธิกำรทันตแพทยสภำ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ใช้ในงำน

จรรยำบรรณทันตแพทยสภำและกิจกำรงำนอื่นๆสืบไป

คณะอนุกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 9
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การระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
(Social media) สำาหรับทันตแพทย์

เคารพกฎหมาย ทั้งกฎหมำยอำญำ กฎหมำยว่ำด้วย

กำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฏหมำยสถำนพยำบำล 

และกฎหมำยของวิชำชีพ

มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

ไม่ท�ำให้ผู้อื่นเสียหำยผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์

ต้องไม่ละเมิด กำรแสดงควำมคิดเห็น บนพื้นที่สำธำรณะ

ต่ำงๆ ก่อนจะโพส ควรตรวจทำนให้ดีก่อน ว่ำเป็นควำมคิดเห็น

ที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมำย และระมัดระวังว่ำต้องไม่ละเมิดต่อผู้ใด 

ทั้งผู้ป่วย และเพื่อนร่วมอำชีพ พึงตระหนักและเคำรพในควำม

เป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุได้ถึงตัวบุคคลของผู้ใด 

โดยเฉพำะของผู้ป่วย

ใช้ถ้อยคำาที่สุภาพ เหมำะสม กับกำละเทศะ และกับ

บุคคลอื่น ควรละเว้นกำรตอบโต้วิจำรณ์ด้วยถ้อยค�ำรุนแรง

บนพื้นที่สำธำรณะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง บนเพจของทันตแพทยสภำ

เมื่อพบเห็นผู้ใดท�ำในลักษณะเป็นนักเลงคีย์บอร์ด หำกชี้แจงด้วย

ถ้อยค�ำสุภำพไม่รู้เรื่อง ก็ควรหยุดตอบโต้ โต้เถียง มิให้ยืดยำว

เลอะเทอะ เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งสภำวิชำชีพ 

คำาแนะนำาการใช้สื่อออนไลน์

ในปัจจุบันชาวไทย รวมทั้งทันตแพทย์ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทำาให้เกิดการสื่อสารถึงกัน
ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ในส่วนที่ดีก็ช่วยให้เราส่งต่อข้อมูลถึงกันได้ทันเวลา รวมทั้งการให้คำาปรึกษา หรือ
ให้ความช่วยเหลือกันได้อย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกัน การส่งข้อมูลไปวงกว้างได้อย่างรวดเร็วนี้ก็ทำาให้เกิด
ผลเสียหายตามมาได้เช่นกัน หากข้อมูลข่าวสารที่ส่งไป ไม่ถูกต้อง ไม่รอบคอบ หรือมีการพาดพิงให้ผู้อื่น
เสียหายทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 

ทันตแพทย์ทุกท่าน อยู่ในวิชาชีพอันทรงเกียรติ ได้รับความเคารพเชื่อถือจากคนส่วนใหญ่ในสังคม
การให้ความรู้หรือข้อคิดเห็นใดมักจะมีน้ำาหนัก “การคิดก่อนโพสต์” และ “เช็กก่อนแชร์” จึงเป็นสิ่งที่เราต้อง
ระลึกไว้เสมอ เพื่อการคงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และความเป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ 

การเขียนความคิดเห็นลงส่ือสาธารณะ กำรใช้

ถ้อยค�ำบ่งบอกตัวตนของผู้เขียน โดยเฉพำะเมื่อผู้เขียนแสดงตน

ว่ำเป็นทันตแพทย์ ยิ่งต้องระมัดระวัง แม้จะมำลบแก้ไขภำยหลัง 

ก็อำจมีผู้ที่แคปข้อควำมเก็บไว้ไปเผยแพร่ต่อแล้วก็เป็นได้ 

นอกจำกนี้ตัวหนังสือไม่มีส�ำเนียง และไม่สำมำรถสื่อถึงอำรมณ์

ผู้เขียนได้เหมือนกับกำรพูด จึงต้องระวังว่ำผู้อ่ำนอำจแปลเจตนำ

ผิดไปจำกที่ผู้เขียนต้องกำรจะสื่อก็เป็นได้ ก่อนจะกดโพสต์ลงไป 

จึงควรอ่ำนทวนให้ดี และคิดในมุมผู้รับสื่อด้วย 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ทันตเเพทยสภา วาระที่9



พึงระลึกเสมอว่า พื้นที่สังคมออนไลน์ คือพื้นที่สำธำรณะ

ทั้งหมด ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัว กำรเขียนบ่นผู้ป่วย หรือบ่นเรื่องงำน 

บ่นองค์กร ในบล็อคหรือเฟสบุ๊คส่วนตัว แม้จะตั้งค่ำให้เห็น

เฉพำะเพื่อน ก็อำจมีเพื่อนที่แคปหน้ำจอไปเผยแพร่ต่อได้ บำงเรื่อง

บ่นกันในองค์กรที่เข้ำใจกัน ก็ไม่เป็นไร แต่พอออกมำถึงคน

ข้ำงนอกที่ไม่เข้ำใจ อำจท�ำให้ภำพลักษณ์โดยรวมเสียหำยได้

หากจำาเป็นต้องให้คำาปรึกษาด้านทันตสุขภาพ
แบบออนไลน์ พึงระมัดระวัง และท�ำด้วยควำมรอบคอบที่สุด 

หลีกเลี่ยงกำรให้ค�ำปรึกษำในลักษณะที่ยืนยันแน่นอนเพรำะ

ทันตแพทย์มีข้อมูลไม่เพียงพอ มีแต่กำรซักถำมไม่ได้พบผู้ป่วย

และไม่ได้ตรวจอย่ำงละเอียดด้วยตำตนเอง กำรอธิบำยด้วย

กำรพิมพ์ตัวอักษร เรำไม่เห็นสีหน้ำว่ำเค้ำเข้ำใจจริงๆหรือไม่ 

และที่ส�ำคัญ ต้องระวังค�ำแนะน�ำที่อำจมีโอกำสเกิดปัญหำ

แทรกซ้อนที่รุนแรงฉุกเฉินได้ 

เคสที่เป็นข่าว หรือเป็นคดีความ ไม่ควรวิพำกษ์

วิจำรณ์ บนพื้นที่สำธำรณะ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อรูปคดี

มีเสรีภาพ และต้องรับผิดชอบ ด้วยงำนทันตกรรม
เป็นทั้งศำสตร์ และศิลป์ ทันตแพทย์ทุกท่ำนมีเสรีภำพในกำร

แสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำร และต้องรับผิดชอบต่อควำมเห็น

ของตน แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรให้ควำมเห็นต้องพิจำรณำเหตุปัจจัย

ต่ำงๆ ณ ขณะนั้นด้วย ซึ่งเหตุปัจจัยเหล่ำนั้นอำจเปลี่ยนแปลง

เมื่อเวลำผ่ำนไป ท�ำให้กำรตัดสินใจให้กำรรักษำอำจมีได้หลำย

แนวทำง และแตกต่ำงกันไปเพรำะเหตุปัจจัยที่ต่ำงกันก็เป็นได้ 

ดังน้ันกำรให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรักษำของทันตแพทย์

ท่ำนอื่น จึงเป็นสิ่งที่ควรระมัดะวังที่สุด อย่ำให้กลำยเป็นข้อพิพำท

ระหว่ำงหมอกับผู้ป่วย

ไม่ควรมีการ "ล่าแม่มด" เพื่อนร่วมวิชำชีพ ในสื่อ

สังคมออนไลน์ เพรำะกำรว่ำกล่ำวบุคคลในวิชำชีพเดียวกัน 

โดยเฉพำะหำกเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำ จะท�ำให้ประชำชน

เกิดกำรระแวง และไม่ไว้ใจทันตแพทย์ได้ หำกพบเห็น

หรือทรำบข้อมูลกำรท�ำควำมผิดของทันตแพทย์ท่ำนใด 

สำมำรถแจ ้ งมำที่ อ นุกรรมกำรจรรยำบรรณ 

ทันตแพทยสภำเป็นกำรส่วนตัว พร้อม

หลักฐำนกำรกระท�ำควำมผิดของทันตแพทย์

ท่ำนนั้น และเบอร์ติดต่อของผู้แจ้ง เพื่อได้

ร่วมกนัตรวจสอบข้อเทจ็จริง ในกำร

คงมำตรฐำนของวิชำชีพ

ทันตแพทย์แต่ละท่าน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
มุมมอง และบริบทที่ต่างกัน กำรเสนอควำมคิดเห็นใดๆ 

ที่ไม่เห็นด้วย ไม่ถูกใจ หรือสงสัย กับข้อควำมในโพสต์ของเพจ

ทันตแพทยสภำ สำมำรถท�ำได้ โดยส่งข้อควำม inbox เข้ำมำ

สอบถำม หรือแนะน�ำ ทำงแอดมินจะน�ำเสนอคณะกรรมกำร

ให้พิจำรณำต่อไป นอกจำกนั้นกำรส่งควำมคิดเห็นแย้ง ต่อบทควำม

ของเพจต่ำงๆ ที่จัดท�ำโดยทันตแพทย์ เมื่อคิดว่ำมีข้อมูลที่ไม่

ถูกต้องอยำกให้แอดมินแก้ไข แทนที่จะโพสในคอมเม้นท์ให้

กลำยเป็นข้อถกเถียงวิจำรณ์หรือ discredited ผู้ใด ควรส่งเข้ำใน 

inbox เพ่ือ discuss เป็นกำรส่วนตัวกับแอดมิน หรือเจ้ำของบทควำม 

เป็นควำมช่วยเหลือกัน และให้เกียรติกันในสังคมทันตแพทย์ 

ให้คงควำมสง่ำงำมแห่งวิชำชีพของเรำ ตัวบุคคลมำแล้วก็จำกไป 

วิชำชีพอันมีสภำวิชำชีพเป็นตัวแทนยังคงอยู่ สมำชิกทุกคนมีหน้ำที่

ธ�ำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพและส่งควำมสง่ำงำมน้ี

ให้รุ่นต่อๆ ไป
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"วิชาชีพทันตกรรม" หมำยควำมว่ำ วิชำชีพที่กระท�ำต่อมนุษย์เกี่ยวกับกำรตรวจ กำรวินิจฉัย กำรบ�ำบัด หรือ

กำรป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะในช่องปำก โรคขำกรรไกรและกระดูกใบหน้ำที่เกี่ยวเนื่องกับ

ขำกรรไกรรวมทั้งกำรกระท�ำทำงศัลยกรรม และกำรกระท�ำใด ๆ  ในกำรบ�ำบัดบูรณะและฟื้นฟูสภำพของอวัยวะ

ในช่องปำก กระดูกใบหน้ำที่เกี่ยวเนื่องกับขำกรรไกร และกำรท�ำฟันในช่องปำก

สิ่งที่ต้องสังเกตจำกนิยำมน้ี คือ ขอบเขตงำนทันตกรรมครอบคลุมเพียงใด ดังน้ันสิ่งที่จะถือว่ำ เป็นวิชำชีพ

ทันตกรรม จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

รู้ทันรู้ลึก 
กฎหมายทันตกรรม ว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
ทันตแพทยสภาวาระที่ 9

จาก พระราชบัญญัติวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔ 
ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเอาไว้ว่า
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น่ันคือ จะท�ำอะไรก็ตำม จุดเร่ิมต้นกำรรักษำ รวมไปถึง

กำรบูรณะ จะต้องมำจำกโรคในช่องปำก กระดูกขำกรรไกร และ 

กระดูกใบหน้ำที่เกี่ยวเนื่องกับขำกรรไกรเท่ำนั้น ซึ่งตรงนี้ ถำมว่ำ 

ทันตแพทย์สำมำรถท�ำงำนนอกช่องปำกได้หรือไม่ ในองค์ประกอบ

ข้อ ๔ ที่แยกมำให้ดูจะเห็นได้ว่ำ สำมำรถท�ำได้ ถ้ำเพื่อ กำรบ�ำบัด 

ฟื้นฟู อวัยวะในช่องปำก กระดูกขำกรรไกร และ ใบหน้ำ ที่เกี่ยวเนื่อง

กับขำกรรไกร เรำจึงได้เห็นกำรท�ำศัลยกรรม ไม่ว่ำ กำรน�ำกระดูก

สะโพกมำใช้ กำรท�ำ Fibular free flap โดย ทันตแพทย์ ซึ่งก็ไม่ผิด

ไปจำกนิยำมของวิชำชีพทันตกรรม รวมถึงกำรท�ำ จมูกเทียม 

ตำเทียม ยังอยู่ในนิยำมทั้งสิ้น 

แต่กำรกระท�ำกำรรักษำ ที่ไม่ได้มีจุดเร่ิมต้นจำก โรคฟัน 

โรคอวัยวะในช่องปำก โรคกระดูกขำกรรไกรและกระดูกใบหน้ำ 

ที่เก่ียวเน่ืองกับขำกรรไกร ล้วนไม่ได้อยู่ในนิยำมน้ีทั้งสิ้น ดังน้ัน 

กำรที่จะพิจำรณำให้กำรรักษำใดๆ ก็ตำม ต้องดูว่ำ สำเหตุที่จะ

ให้กำรรักษำน้ัน มีจุดเร่ิมต้นมำจำก โรคตำมนิยำม หรือไม่ 

ยกตัวอย่ำง กำรฉีด Botox ท�ำเลเซอร์ ถำมว่ำ ทันตแพทย์ท�ำได้

หรือไม่ สำมำรถท�ำได้ แต่ต้องท�ำเพื่อบ�ำบัดรักษำโรคตำมนิยำม 

แต่ถ้ำท�ำเพรำะสำเหตุอื่น เช่น แก้ตำตก แก้รอยย่น อันนี้ไม่อยู่

ในขอบเขตตำมนิยำมของค�ำว่ำ วิชำชีพทันตกรรม เพรำะสำเหตุ

ไม่ได้มำจำก กระดูกใบหน้ำที่เกี่ยวเนื่องกับขำกรรไกร ผู้กระท�ำ

อำจกล่ำวได้ว่ำ กระท�ำผิดจรรยำบรรณ ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชำชีพ

ทันตกรรมต้องไม่สนับสนุนหรือใช้วิชำชีพทันตกรรม โดยผิดกฎหมำย 

เพรำะใช้วิชำชีพทันตกรรม ไปแอบอ้ำงกำรรักษำ ที่ไม่ได้อยู่ใน

ควำมหมำยของวิชำชีพทันตกรรม และ ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชำชีพ

ทันตกรรมต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วย ให้หลงเข้ำใจผิดในกำร

ประกอบวิชำชีพทันตกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตน เพรำะท�ำให้

ผู้ป่วยหลงเข้ำใจผิดว่ำ สำมำรถท�ำได้อย่ำงถูกกฎหมำย และยัง

เป็นกำรกระท�ำผิด พรบ.วิชำชีพ เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ มำตรำ ๒๖ 

ห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบวิชำชีพเวชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ 

ว่ำพร้อมที่จะประกอบวิชำชีพเวชกรรมโดยมิได้เป็นผู้ประกอบ

วิชำชีพเวชกรรมตำมพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่... ซึ่งจะถูกลงโทษ

ตำม มำตรำ ๔๓ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖ ต้องระวำงโทษจ�ำคุก

ไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสำมหมื่นบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 

ซึ่งจะมีผลถึงคุณสมบัติของสมำชิกสภำพ หำกมีกำรพิจำรณำ

แล้วว่ำ ขำดคุณสมบัติของสมำชิก ตำม มำตรำ ๑๒ (๓) ไม่เป็น

ผู้ประพฤติเสียหำยซึ่งคณะกรรมกำรเห็นว่ำจะน�ำมำซึ่งควำม

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ (ทั้งนี้คงต้องขึ้นกับกำรพิจำรณำ

ของกรรมกำรสภำว่ำ ท�ำควำมเสื่อมเสียหรือไม่) นอกจำกน้ี 

ผู้ป่วยที่เข้ำมำรับกำรรักษำยังสำมำรถฟ้อง จรรยำบรรณ ส�ำนัก

คุ้มครองผู้บริโภค ไปจนถึงกำรฟ้องแพ่ง และ/หรือ อำญำ ได้ 

ดังจะเห็นได้จำกคดีต่ำงๆ ที่พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันหลำยๆ คดี 

และสถำนพยำบำล ที่ให้บริกำร หำกเป็นเพียงคลินิกทันตกรรม 

ก็จะกระท�ำควำมผิด พรบ.สถำนพยำบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๓๔ (๑) ควบคุมและดูแลมิให้ผู ้ประกอบวิชำชีพใน

สถำนพยำบำลประกอบวิชำชีพผิดไปจำกสำขำน้ัน หรือแผน 

ที่ผู้รับอนุญำตได้แจ้งไว้ในกำรขอรับใบอนุญำต หรือมิให้บุคคลอื่น

ซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชำชีพท�ำกำรประกอบวิชำชีพในสถำน

พยำบำล มีโทษ ตำมมำตรำ ๖๓ ผู้ด�ำเนินกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้ำที่

ให้เป็นไปตำมมำตรำ ๓๔ (๑) ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 

ก็คงต้องฝำกไว้ให้คิดก่อนท�ำ ควรศึกษำข้อกฎหมำย

ให้ถี่ถ้วนก่อน มิฉะนั้นอำจลงเอยด้วยควำมเสียใจ ทั้งต่อตนเอง

และครอบครัว อย่ำให้เวลำในชีวิต ที่พำกเพียรร�่ำเรียนมำอย่ำง

ยำวนำน ต้องจบไปในระยะเวลำอันสั้น จำกกำรกระท�ำผิด

กฎหมำย ไม่ว่ำ จะด้วยควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ หรือ ด้วยกำร

ชักจูงใดๆ ก็ตำม

•  เป็นการ ตรวจ วินิจฉัย บำาบัด ป้องกัน บูรณะ 
ฟื้นฟู

•  ต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะในช่องปาก
•  ต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคกระดูกขากรรไกรและ

กระดูกใบหน้า (ต้องเป็นกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่อง
กับขากรรไกรเท่านั้น)

•  การกระทำาศัลยกรรม และ การกระทำาใดๆ ในการ
บำาบัด ฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก กระดูก
ใบหน้า (ต้องเกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร)

•  การทำาฟันในช่องปาก
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ทันตเเพทย์ ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน

ส�ำหรับทันตเเพทย์ทั่วไปปัญหำกำรเรียงตัวผิดปกติบำงต�ำแหน่ง

เกีย่วข้องกบังำนทนัตกรรมบรูณะ ทนัตกรรมประดษิฐ์ หรือด้ำนปริทนัตวทิยำ

ซึ่งทันตแพทย์ทั่วไปสำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรจัดฟันบำงส่วน (minor tooth 

movement) โดยในปัจจุบันเป็นเร่ืองที่ท�ำได้สะดวกมำกยิ่งข้ึนเพรำะมี

เทคโนโลยเีกีย่วกบักำรจดัฟันใส (clear aligner) เข้ำมำในวงกำรทนัตกรรมไทย

โดยมีบริษัทในประเทศหลำยแห่ง ร่วมออกแบบจ�ำลองกำรเคลื่อนฟันกับ

ทันตแพทย์ ตลอดไปจนถึงกำรสร้ำงเคร่ืองมือให้ทันตแพทย์ใช้ในกำร

เคลื่อนฟัน ซึ่งช่วยให้กำรเตรียมช่องปำกก่อนให้กำรรักษำงำนทันตกรรม

ด้ำนอื่นๆเหมำะสมเเละเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมำกยิ่งขึ้น

กระบวนกำรท�ำงำนจัดฟันใสเร่ิมต้นจำก

กำรสร้ำงโมเดลฟันซึ่งท�ำได้ในสองวิธีคือ 

กำรใช้เคร่ืองสแกนในช่องปำกเพื่อให้ได้ภำพ

โมเดลสำมมิติและบันทึกกำรสบฟัน หรือกำร

พิมพ์ปำกด้วยวัสดุพิมพ์ชนิด polyvinyl siloxane 

ช่วยสร้ำงโมเดลเพื่อน�ำไปเข้ำเคร่ืองสแกน 

ทั้งน้ีเม่ือจบกระบวนกำรดังกล่ำวแล้วจะได้

ไฟล์ข้อมูลของแบบจ�ำลองฟันและแบบบันทึก

กำรสบฟันซึ่งใช้ในกำรสร้ำงเเบบจ�ำลองฟัน 

เพื่อน�ำไปสู่กระบวนกำรจ�ำลองกำรเคลื่อนฟัน

ด้วยซอฟต์แวร์เฉพำะ จนในข้ันตอนสุดท้ำย

จะสร้ำงเคร่ืองมือจัดฟันใสส่งให้ทันตแพทย์

ได้ใช้งำนเพื่อเคลื่อนฟันตำมที่ต้องกำรต่อไป

หลักการพื้นฐานเก่ียวกับการใช้ 

clear aligner 
ในการเคล่ือนฟันบางส่วน

EP.6
Digital Transformation
ก้าวต่อไปในการเปลี่ยนแปลงวงการทันตกรรม

การสแกนฟันด้วย Intraoral digital scanner
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ในวันน้ีขอน�ำเสนอข้อมูลหลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรใช้เคร่ืองมือ

จัดฟันใสหรือ clear aligner ในกำรเคลื่อนฟันบำงส่วน (minor tooth 

movement) ซึ่งเน้นการแก้ไขการเรียงตัวของฟันหน้าหรือฟันหลังบางซี่

โดยไม่ไปกระทบกับรูปแบบการสบฟันเดิม (occlusal scheme) หรือเกิด

การรบกวนการท�างานของขากรรไกรและระบบข้อต่อ รวมถึงการป้องกัน

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรบกวนการท�างานของกล้ามเน้ือบดเคี้ยวและ

กล้ามเน้ือบริเวณใบหน้า ดังน้ันในกำรเลือกเคสเพื่อท�ำกำรรักษำมี

ข้อก�ำหนดคือ ควรเป็นผู้ป่วยที่มีกำรสบฟันหลังดี ไม่มีปัญหำโรคปริทันต์ 

และมีสุขภำพของข้อต่อขำกรรไกรและกล้ำมเน้ือบดเคี้ยวท�ำงำนได้ตำม

เกณฑ์ปกติ 

หลักกำรพื้นฐำนในท�ำงำนของเคร่ืองมือจัดฟันใสคือตัวเคร่ืองมือ

ท�ำจำกวัสดุที่เป็นเเผ่นใสชนิด elastic thermoplastic มีควำมยืดหยุ่น

ในระดับต่ำงๆกันไปโดยขึ้นกับควำมหนำของวัสดุที่ใช้ท�ำซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด

(ภำพที่ 1) คือ ชนิดบำง (soft) ที่มีควำมหนำเพียง 0.5 มม. ชนิดหนำ

ปำนกลำง (medium) มีควำมหนำ 0.625 มม. และชนิดหนำ (hard) 

ซึ่งมีควำมหนำ 0.75 มม. โดยเครื่องมือจัดฟันใสชนิดบำงใช้ใส่เป็นเวลำ 

1 สัปดำห์เเรกเพื่อเริ่มปรับต�ำแหน่งฟันโดยให้แรงกระตุ้นไปที่ตัวฟันผ่ำน

สู่รำกเข้ำไปที่เนื้อเยื้อปริทันต์รอบรำกฟัน ซึ่งบริเวณดังกล่ำวจะมีสเต็มเซลล์

ที่เมื่อได้รับเเรงกดสำมำรถเปลี่ยนเเปลงไปท�ำหน้ำที่สร้ำงและท�ำลำย

กระดูกในกระบวนกำรที่เรียกว่ำ bone remodeling หลังจำกครบหน่ึง

สัปดำห์เเล้วจะให้ผู้ป่วยเปลี่ยนไปใช้เคร่ืองมือชนิดที่มีควำมหนำปำนกลำง

ซึ่งใส่เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้มีกำรเคลื่อนของฟันต่อเป็นระยะเวลำอีก

หนึ่งสัปดำห์ จำกนั้นจึงท�ำกำรเปลี่ยนไปใช้เคร่ืองมือชนิดหนำเป็นเวลำ

สองสัปดำห์ ซึ่งหลังจำกผ่ำนขั้นตอนนี้ให้ท�ำกำรบันทึกภำพฟันและกำร

สบฟันที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเตรียมสร้ำงเครื่องมือชุดต่อไป ทั้งนี้อำจมีกำร

ตัดทอนข้ันตอนน้ีออกไปตำมดุลพินิจของทันตเเพทยเพื่อให้เกิดควำม

สะดวกสบำยในกำรท�ำงำนกับผู้ป่วยและลดจ�ำนวนเวลำในกำรนัดหมำย 

ซึ่งทดเเทนได้ด้วยกำรใช้ระบบคำดกำรณ์จำกกำรจ�ำลองกำรเคลื่อนฟัน

ด้วยซอฟต์แวร์เฉพำะเพื่อสร้ำงเคร่ืองมือในชุดต่อไป โดยรอบของกำร

นัดหมำยจึงก�ำหนดเป็นระยะเวลำหนึ่งถึงสองเดือน

ลักษณะกำรออกเเบบเคร่ืองมือจัดฟันใสมีสองรูปแบบคือชนิดที่

มีกำรคลุมบริเวณฟันเพียงอย่ำงเดียวและชนิดที่มีกำรขยำยขอบเขต

คลุมไปถึงบริเวณของเหงือกเพื่อเพิ่มพื้นที่ซึ่งท�ำให้ได้ปริมำณหลักยึดที่

มำกขึ้นด้วย โดยหลักกำรเเล้วกำรใส่เครื่องมือหนึ่งชิ้นจะปรับให้ฟันเคลื่อน

ด้วยระยะ 0.25- 0.5 มม.ท�ำกำรหมุนฟันได้ไม่มำกกว่ำ 5 องศำจำกต�ำเเหน่ง

เร่ิมต้น เน้นเเก้ไขเพียง 1- 2 ซี่โดยมีฟันที่เหลือช่วยเป็นหลักยึดซึ่งกำร

เคลื่อนฟันต้องพิจำรณำถึงพื้นที่ว่ำงที่เพียงพอและค�ำนึงถึงผลกระทบ

ที่มีต่อฟันคู่สบไปพร้อมกัน ทั้งน้ีจะใช้กลไกกำรเคลื่อน

ด้วยเเรงผลักเป็นหลัก สำมำรถเคลื่อนฟันได้ทั้งแบบ 

first-order alignment โดยกำรติด attachment เพื่อผลัก

หรือดันฟันกลับในเเนว bucco-lingual เเบบ second-

order alignment จำก couple of forces โดยติด 

attachments เพื่อปรับระดับสูงต�่ำหรือช่วยให้เกิดกำร

เปลี่ยน angulation ของฟัน ดังภำพตัวอย่ำง (ภำพที่ 2) 

ตลอดไปจนถึงกำรเคลื่อนฟันเเบบ third-order alignment 

ซึ่งใช้เเก้ไข torque ของฟันเเละปรับกำรเอียงฟันหน้ำเพื่อ

ก�ำหนด interincisal angle โดยกำรสร้ำง momentum 

ใช้ใส่ในสัปดาห์ที่ 2

ใช้ใส่ในสัปดาห์ที่ 1 

ใช้ใส่ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4

SOFT ALIGNER หนา 0.5 มม.

MEDIUM ALIGNER หนา 0.625 มม.

HARD ALIGNER หนา 0.75 มม.

ภาพที่ 1 เครื่องมือจัดฟันใสทั้ง 3 ชนิดเเละการใช้งาน

ทันตแพทยสภา 
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ซึ่งกรณี tooth arch discrepancy สามารถหำช่องว่ำงให้ได้

พื้นที่ในเรียงฟันจำกกำรท�ำ interproximal reduction เเต่หำก

พบปัญหำใน transverse plane เช่น arch constriction ท�ำให้

เกิดฟันสบคร่อม หรือสบไขว้ ซึ่งอำจพบรวมกับกำรขำดพื้นที่

ในกำรเรียงฟัน สำมำรถเเก้ไขได้โดยกำรท�ำ buccal crown tip 

หรือ สร้ำง positive crown torque ช่วยเเก้ไขปัญหำ intercuspation 

ซึ่งหำกต้องกำรขยำยพื้นที่ในกำรเรียงฟันให้มำกขึ้น อำจมีกำร

ใช้สกรูเพื่อขยำยซึ่งจะออกเเบบติดไปบนเคร่ืองมือจัดฟันใส

โดยผู้ป่วยจะต้องมีกำรใช้อุปกรณ์ไขสกรู ทุก 3-4 วัน ในรูปเเบบ

กำรท�ำ slow expasion (ภำพที่ 3)

ภาพที่ 2 กลไกการใช้เเรงผลักที่ ATTACHMENTS 
เพื่อเเก้ ไขการ เอียงของตัวฟัน (CROWN ANGULATION )
ด้วยการปรับควบคุมเเนวรากฟัน (ROOT CONTROL)

ในกรณีกำรจัดฟันติดเเน่น ถ้ำพิจำรณำตำมเงื่อนไขของ 

reciprocal anchorage กำรเคลื่อนฟันจะเป็นไปตำมกฎของ

นิวตันข้อที่ 3 คือ ชุดฟันที่ต้องกำรเคลื่อนเช่น ฟันหน้ำจะดึงให้

หลักยึดที่เป็นฟันหลังเสียหลักเคลื่อนไปด้วยในทิศทำงตรงกันข้ำม 

ซึ่งมีควำมต่ำงจำกระบบจัดฟันใสที่มีลักษณะกำรบังคับกำร

เคลื่อนของ active unit ภำยใต้เเรงบีบรัดเเละผลักฟันที่เกิดจำก 

attachment ตำมต�ำเเหน่งที่ติดไว้ โดยในส่วน anchorage unit 

จะอยู่ในกำรก�ำกับควบคุมหลักยึดด้วยกำรครอบฟันที่เหลือ

ทั้งหมดรวมกันส่งผลให้ได้ปริมำณหลักยึดที่มำกพอช่วยเสริม 

ฟันทั้งหมดไม่ให้ขยับ นอกจำกนี้ระบบจัดฟันใสสำมำรถเลือก

ให้มีกำรเคลื่อนฟันในบำงต�ำเเหน่งเพียงไม่กี่ซี่ ซึ่งท�ำให้ไม่เกิด

กำรเปลี่ยนเเปลงต่อฟันหลัก ดังเช่น หำกก�ำหนดให้มีกำรผลัก

ภาพที่ 3 การใช้สกรูขยาย
ซึ่งออกเเบบติดไปบนเครื่องมือจัดฟันใส

เฉพำะซี่ฟันกรำมใหญ่ซี่ที่สองที่ล้มเข้ำช่องว่ำงเพื่อเตรียมใส่ฟัน

ทดแทนฟันกรำมใหญ่ซี่หน่ึง จะใช้ฟันที่อยู่ด้ำนหน้ำกว่ำช่องว่ำง

เป็นกลุ่มของหลักยึด ช่วยตั้งเเละผลักฟันหรือที่เรียกว่ำกำรท�ำ 

distalization

ทั้งน้ีระบบจัดฟันใสมีวิธีผลักฟันสองรูปเเบบ เเบบเเรกคือ

มีกำรออกเเบบคีมให้ทันตเเพทย์ใช้ช่วยสร้ำงปุ ่มหรือรอยนูน

รูปเเบบต่ำงๆเพื่อกดกระตุ้นฟัน เเบบที่สองคือกำรติดปุ่มหรือ 

attachment (ภำพที่ 4) ที่ช่วยออกเเบบด้วยโปรเเกรมคอมพิวเตอร์

ให้ทันตเเพทย์สร้ำงด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันเเบบฉำยเเสงติดบนฟัน

ซึ่งมีข้อดีเน่ืองจำกเป็นกำรเพิ่มผิวสัมผัสโดยเฉพำะในฟันที่มี

ตัวฟันสั้นช่วยให้ได้ engagement เพิ่มข้ึนสร้ำงแรงดันผลักไป

บนต�ำแหน่งที่ต้องกำรเคลื่อน ซึ่งกำรใช้เเรงผลักช่วยเคลื่อนฟัน

สำมำรถใช้ในลักษณะกำรกดฟันเเนวดิ่งเข้ำเบำกระดูกรำกฟัน 

หรือออกเเบบกำรติด attachments ให้เคลื่อนฟันโดยอำศัย couple 

of forces ได้ กำรใช้ button cutouts เพื่อช่วยในกำรท�ำ extrusion 

หรือเเม้กระทั้งกำรรวบฟันเสมือนกำรใช้ยำงชนิด chain ดึงฟัน

ก็ท�ำได้

ที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นกำรเคลื่อนฟันภำยในขำกรรไกร

เดียวกัน ทั้งนี้หำกต้องกำรเเก้ไขทั้งฟันบนเเละล่ำงไปพร้อมกันหรือ

ต้องกำรใช้ intermaxillary anchorage สำมำรถออกแบบ 

precision cuts ติดบนฟันเป็นจุดคล้องยำงดึงฟันเข้ำหำกันทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับสภำพปัญหำที่จะเเก้ไข

ทันตแพทยสภา 
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ในส่วนของผู้ป่วย กำรใช้งำนเคร่ืองมือจัดฟันใสต้องใส่

อย่ำงน้อยวันละ 22 ช่ัวโมงต่อวัน สำมำรถถอดออกได้เวลำ

รับประทำนอำหำร โดยกำรใส่จะต้องแน่ใจว่ำได้สวมใส่เครื่องมือ

อย่ำงถูกต้องแนบสนิทลงในต�ำแหน่งที่ทันตแพทย์ต้องกำรเพื่อ

ป้องกันปัญหำกำรเคลื่อนฟันผิดทิศทำง ทั้งน้ีหำกพบปัญหำกำร

ใส่อุปกรณ์ไม่ลงหรือคับเเน่นผิดปกติ สันนิษฐำนว่ำมำจำกควำม

ไม่สม�่ำเสมอหรือกำรใส่แบบไม่เเนบสนิท แนะน�ำให้ผู ้ป่วย

ย้อนกลับไปใช้เคร่ืองมือช้ินก่อนหน้ำน้ีไปก่อนอีกหน่ึงสัปดำห์

เพื่อปรับต�ำแหน่งฟันกลับไปยังต�ำแหน่งที่ต้องกำรก่อนเร่ิมต้น

ใช้ช้ินใหม่ที่มีปัญหำน้ันต่อไป ถ้ำพบว่ำเคร่ืองมือมีกำรช�ำรุด 

ตัวอย่ำงเช่นกรณีผู้ป่วยที่มีกำรนอนกัดฟันท�ำให้เคร่ืองมือเกิด

รอยทะลุฉีกขำดจะต้องมีกำรสร้ำงเคร่ืองมือช้ินใหม่ใส่ทดแทน

ก่อนจะเร่ิมใส่เคร่ืองมือช้ินใหม่ต่อไป เม่ือมีกำรใช้เคร่ืองมือ

ตำมล�ำดับครบจ�ำนวนช้ินตำมที่ออกแบบมำแล้วในข้ันตอน

สุดท้ำยจะมีกำรใช้อุปกรณ์คงสภำพกำรสบฟัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ

ที่สร้ำงด้วยแผ่นใสที่มีควำมหนำ 1 มม. ให้ผู้ป่วยใช้ใส่คงสภำพ

กำรสบฟันไปเป็นเวลำอย่ำงน้อยสำมถึงหกเดือน ทั้งนี้ระยะเวลำ

ของกำรคงสภำพอำจแตกต่ำงกันไปข้ึนอยู่กับปัจจัยต่ำงๆใน

ช่องปำก เช่น กำรท�ำงำนที่ผิดปกติของกล้ำมเนื้อบริเวณรอบฟัน

อำจมีผลท�ำให้ต้องใส่เคร่ืองมือคงสภำพยำวนำนมำกกว่ำปกติ

หรือจนกว่ำผู้ป่วยจะมีกำรฝึกควบคุมกล้ำมเน้ือดังกล่ำวให้ท�ำงำน

ปกติได้แล้วจึงจะสำมำรถหยุดกำรใส่เครื่องมือคงสภำพนั้น

ค�ำเเนะน�ำส�ำหรับทันตเเพทย์ที่จะใช้ระบบเคร่ืองมือจัดฟันใส

เเก้ไขต�ำเเหน่งฟันบำงซี่เพื่อท�ำงำนบำงอย่ำงต่อ จ�ำเป็นต้องเลือก

เคสให้เหมำะสมตำมเงื่อนไขที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น รวมถึงมีกำร

ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรท�ำงำนเพื่อให้เกิด

ผลดีกับผู้ป่วย ช่วยให้กำรท�ำงำนทำงทันตกรรมนั้นสมบูรณ์เเบบ

มำกยิ่งข้ึน ส่วนในเคสที่มีปัญหำซับซ้อนควรปรึกษำทันตเเพทย์

ผู้เชี่ยวชำญเพื่อส่งต่อผู้ป่วยรับกำรรักษำต่อไป

คร้ังน้ีผมขอจบเร่ืองรำวไว้ตรงนี้ เเละขอขอบพระคุณ

คุณหมอทุกท่ำนที่ติดตำมกันมำต้ังเเต่ฉบับเเรก ส่วนคร้ังต่อไป

ผมจะน�ำควำมก้ำวหน้ำในงำนทันตกรรมระบบดิจิทัลเร่ืองใดมำเล่ำ

ติดตำมกันได้ในฉบับหน้ำครับ

ภาพที่ 4

ภาพการวางตำาเเหน่ง
ATTACHMENT ก่อนรักษา

ภาพเสมือนการเรียงตัวของฟัน
ที่คาดการณ์ไว้หลังรักษา
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ทันตแพทยสภาวาระที่ 9

วันที่ 22 มิถุนำยน 2563 ทันตแพทยสภำออกประกำศ

แจ้งเตือนประชำชนเกี่ยวกับกำรใส่ฟันปลอมถอดได้ หรือใส่

ฟันปลอมขนำดเล็กหำกใส่มำเป็นเวลำนำน ฟันปลอมอำจหลวม 

ไม่แนบสนิท หรือตะขอเกี่ยวฟันปลอมกับตัวฟันช�ำรุด และเมื่อ

คุ ้นเคยกับกำรใช้ฟันปลอมชุดดังกล่ำวจึงไม่ได้ระมัดระวัง

ในขณะรับประทำนอำหำร อำจท�ำให้เผลอกลืนช้ินฟันปลอม

ที่มีขนำดเล็กลงไปได้ 

จึงเเนะน�ำให้ประชำชนที่ใส่ฟันปลอมควรหมั่นตรวจเช็ค 

ควำมแนบเเน่นของฟันปลอมและพบทันตแพทย์เพื่อกำร

ปรับแต่งหรือเปลี่ยนฟันปลอมช้ินใหม่เมื่อสภำพฟันปลอม

ไม่เหมำะสมในกำรใช้งำนเช่น ฟันปลอมหลวม แตกหักหรือมี

ตะขอหัก เป็นต้น

นอกจำกนี้ได้เเนะน�ำสิทธิประโยชน์ในกรณีเป็นผู้ประกันตน

ในระบบประกันสังคมซึ่งมีสิทธ์ิได้รับค่ำฟันปลอมและค่ำรักษำ

พยำบำล ภำยในเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมน้ัน 

โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

  1.  ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน 

จ�ำนวน 1-5 ซี่ ได้เท่ำที่จ่ำยจริงในวงเงินไม่เกิน 1,300 บำท

มำกกว่ำ 5 ซี่ ได้เท่ำที่จ่ำยจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บำท

  2.  ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปำกบนหรือล่ำง เบิกได้เท่ำที่

จ่ำยจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บำท ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 

นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปำกบนและล่ำง เบิกได้เท่ำที่

จ่ำยจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บำท ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 

นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

สรุปข่าวสาร

งานสภา
และในระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำหรือที่รู้จักกันในช่ือ

กรณีสิทธิรักษำบัตรทอง (30 บำท) หำกผู้ป่วยมีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์

ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่ำฟันปลอม ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่

วันที่ใส่ฟันปลอม (ตำมหลักกำรเเละเง่ือนไขในของชุดสิทธิ

ประโยชน์ทำงทันตกรรม)

จึงเเนะน�ำให้ประชำชนตรวจสอบสิทธ์ิกำรรักษำดังกล่ำว

กับสถำนพยำบำลทันตกรรมที่ก�ำหนดในหลักประกันสุขภำพ

ประชุมเพื่อจัดทำาแนวทางปฏิบัติงานรักษาทาง
ทันตกรรมตามแนวทางมาตรการผ่อนปรน

วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 ทันตแพทยสภำ โดยคณะ

อนุกรรมกำรพิจำรณำก�ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนกำรป้องกัน

โรคติดเช้ือในคลินิกทันตกรรมเพื่อรองรับสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 

ได้เข ้ำประชุมเพื่อจัดท�ำแนวทำงปฏิบัติงำนรักษำทำง

ทันตกรรมตำมแนวทำงมำตรกำรผ่อนปรนของ ศูนย์บริหำร

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) 

ร่วมกับหน่วยงำนดังนี้ รำชวิทยำลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

องค์กรผู ้บริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย 

สมำพันธ์ทันตแพทย์กระทรวงสำธำรณสุข สมำคมทันตแพทย์

เอกชนแห่งประเทศไทย สถำบันทันตกรรม กรมกำรแพทย์ 

กระทรวงสำธำรณสุข และได้มีมติร่วมกันเพื่อออกประกำศ

กรมกำรแพทย์ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมมำตรกำรผ่อนปรน

เพื่อกำรรักษำทำงทันตกรรมในสถำนกำรณ์กำรระบำดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2563  

ซึ่งท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ http://dentalcouncil.

or.th/images/uploads/file/MF5PQXQLIC0PBD17.pdf
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ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล
อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1

ในต่ำงประเทศก็เคยมีกรณีคล้ำยๆกัน คือ 

ผู้ต้องหำรำยหน่ึงถูกต�ำรวจจับกุมและตรวจพบสำร

โคเคนในร่ำงกำย ผูต้้องหำอ้ำงว่ำเป็นลโิดเคนจำกยำชำ

ที่หมอฟันฉีดให้ นักวิทยำศำสตร์จึงได้ท�ำกำรวิจัย

เพื่อหำข้อเท็จจริง พบว่ำ โครงสร้ำงของลิโดเคน 

แตกต่ำงจำกโคเคนมำก และท�ำกำรทดลองตรวจหำ

สำรโคเคนจำกคนไข้ที่ได้รับยำชำ พบว่ำไม่สำมำรถ

ตรวจพบโคเคนในกระแสเลือดของคนไข้เลย กอปรกับ

ตรวจยึดและจับกุมผู้ต้องหาในความผิด ร่วมกันกระทำา
ความผิดฝ่าฝืนคำาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น 
วันที่ 27 กรกฎำคม 2563 พล.ต.ต.ญำณพงศ์ โสมำภำ ผบก.กองสำรนิเทศฯ 

ร่วมกับ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พงศ์ประภำอ�ำไพ ผกก.สภ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี และ

น.ส.ปรีนำกำนต์ เรื่องอัครนนท์ เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย 

ทพ.วัฒนำ บุญอ่อน กรรมกำรทันตแพทยสภำ ร่วมกันตรวจยึดและจับกุม

ผู้ต้องหำในควำมผิด ร่วมกันกระท�ำควำมผิดฝ่ำฝืนค�ำสั่งคณะกรรมกำรคุ้มครอง

ผู้บริโภค ห้ำมขำยสินค้ำอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น โดยจับกุมได้ที่บริเวณที่ท�ำกำร

ไปรษณีย์สำขำบ้ำนโป่ง ต.บ้ำนโป่ง อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี

อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1 
สัมภาษณ์เกี่ยวกับโคเคนในงานทันตกรรม 

วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 ทพ.เผด็จ ตั้งงำมสกุล อุปนำยกทันตแพทยสภำ

คนที่ 1 ให้สัมภำษณ์กับนักข่ำวเกี่ยวกับโคเคนในงำนทันตกรรม ว่ำในประวัติศำสตร์

ของกำรใช้ยำชำทำงทันตกรรม เคยมีกำรน�ำมำใช้ในปี ค.ศ. 1859 หรือกว่ำ 

150 ปีที่แล้ว โดยเป็นกำรสกัดสำรโคเคนจำกใบโคคำ หลังจำกนั้นพบว่ำ โคเคน

มีผลข้ำงเคียงที่ไม่พึงประสงค์กับคนไข้ ทั้งมีผลต่อระบบจิตและประสำท 

ควำมดันโลหิตและระบบหัวใจ จึงท�ำให้เลิกใช้โคเคน และมีกำรพัฒนำยำชำ

กลุ่มอื่นขึ้นมำใช้แทนตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 ซึ่งในปัจจุบันยำชำที่ใช้ส่วนใหญ่ 

เป็นกลุ่มเอไมด์ ได้แก่ ลิโดเคน เมพิวำเคน และอำติเคน ซึ่งโครงสร้ำงโมเลกุล

แตกต่ำงจำกโคเคน ในบทเรียนของนิสิตนักศึกษำทันตแพทย์มีสอนเรื่องโคเคน

ทำงทันตกรรม แต่เป็นกำรสอนเพียงเพื่อให้รู้จักที่มำที่ไปของยำชำเท่ำนั้น 
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ทนัตแพทย์ผูท้ีท่�ำฟันให้คณุบอส ได้ติดต่อมำยัง ทพ. สณัห์ชัย จริชำญชยั 

กรรมกำรทันตแพทยสภำแล้ว โดยได้ให้ข้อมูลกับทันตแพทยสภำ

ว่ำ ได้ท�ำฟันให้คุณบอสในวันที่ 29 สิงหำคม ก่อนเกิดเหตุ 5 วัน 

เป็นกำรรักษำเหงือก โดยมีกำรฉีดยำชำ เมพิวำเคน ซึ่งเป็นยำชำ

กลุ่มเดียวกับลิโดเคนร่วมกับจ่ำยยำอะม็อกซี่ซิลลินให้เท่ำนั้น เบื้องต้น

ทันตแพทย์ท่ำนนั้นแจ้งว่ำยังไม่สะดวกเปิดเผยตัวตน แต่พร้อมเข้ำพบ 

กมธ.กฏหมำยฯ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจำกน้ี อุปนำยกทันตแพทยสภำ ได้ส่งมอบข้อมูลให้

นักข่ำว ซึ่งเป็นข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้ำงโมเลกุลของยำชำตัวนี้ว่ำ 

โครงสร้ำงโมเลกุลต่ำงจำกโคเคนและยืนยันว่ำไม่มีทำงที่ผู้ที่รับ

ยำชำจะมีผลตรวจออกมำว่ำเจอโคเคนแน่นอน หำกทันตแพทย์

ท่ำนใดจะน�ำโคเคนมำใช้รักษำคนไข้ ก็ต้องไปท�ำเร่ืองขออนุญำต

ครอบครอง เพรำะโคเคนจัดอยู่ในยำเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 2

เมื่อ วันที่ 27 ส.ค. พล.ต.ต.ญำณพงศ์ โสมำภำ ผบก.สท.ใน

ฐำนะหัวหน้ำชุดปฏิบัติกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดเก่ียวกับ

กำรคุ้มครองผู้บริโภคส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ พร้อมด้วย 

พ.ต.ท.บริบูรณ์ จ�ำปำดี สว.สส.สน.ภำษีเจริญและ ทพ.สมศักดิ์ 

การปฎิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการปราบปราม
การกระทำาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ในการจับกุมสาวเทคโนฯปี 1 ซึ่งเปิดเพจรับจัดฟันเถื่อน

ให้ลูกค้าในบ้านเช่าย่านภาษีเจริญ

โอภำเจริญสุข ผู้แทนจำกทันตแพทยสภำ น�ำก�ำลังพร้อมหมำยค้น

ศำลอำญำธนบุรีเลขที่ 451/2563 ลงวันที่ 27 ส.ค. 63 เข้ำตรวจค้น

บ้ำนเช่ำเลขที่ 12/1 หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม 48 แยก 18 แขวง

บำงด้วน เขตภำษีเจริญ กทม.หลังสืบทรำบว่ำ บ้ำนดังกล่ำว

เป็นสถำนประกอบกิจกำรจัดฟันแฟชั่นให้กลุ่มวัยรุ่นโดยไม่ได้

รับอนุญำต โดย ทพ.สมศักดิ์ ให้รำยงำนว่ำ เมื่อเจ้ำหน้ำที่เดินทำง

มำถึง พบผู้ต้องหำก�ำลังท�ำแบบพิมพ์ฟันให้ลูกค้ำ ถือว่ำกระท�ำ

ควำมผิดเกี่ยวกับกำรเปิดสถำนประกอบกำรโดยไม่ได้รับ

อนุญำตส่วนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อุปกรณ์ในกำรผลิตก็ไม่ได้

มำตรฐำน ดังนั้น จึงอยำกฝำกประชำสัมพันธ์ไปถึงวัยรุ่นทั้งหลำย 

หำกต้องกำรจัดฟันขอให้เข้ำไปปรึกษำกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 

เน่ืองจำกกำรจัดฟันเถื่อนเสี่ยงต่อปัญหำกำรติดเช้ือและอำจได้รับ

อันตรำยถึงชีวิต ขณะที่ พล.ต.ต.ญำณพงศ์ กล่ำวว่ำ กำรจับกุม

วันน้ีฝ่ำยสืบสวนได้ติดตำมพฤติกรรมของผู้ต้องหำมำระยะหน่ึงแล้ว 

โดยเจ้ำตัวเปิดเพจใช้ช่ือนำมสกุลของตัวเองรับท�ำกำรจัดฟันให้

ลูกค้ำคิดค่ำบริกำรรำยละ 500-1,200 บำท แล้วแต่ควำมยำกง่ำย

สี และลำยที่ลูกค้ำต้องกำร โดยเพจดังกล่ำวมีผู้ติดตำมเกือบ 

5,000 คน เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหำตำมฐำนควำมผิดเก่ียวกับกำร

ฝ่ำฝืนค�ำสั่งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกำรรับจัดฟัน

ผิดกฎหมำย และเปิดสถำนประกอบกำรทำงกำรแพทย์โดยไม่ได้รับ

อนุญำตน�ำส่งพนักงำนสอบสวน สน.ภำษีเจริญ ด�ำเนินกำรต่อไป
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พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหน้าที่
ตำารวจ เเละผู้มีอุปการะคุณซึ่งช่วยเหลือในการจับกุม ดำาเนินคดี

ผู้ต้องหาในความผิด เกี่ยวกับการลักลอบจัดฟันเถื่อน
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 8.30 น. ณ ห้องประชุม 

พลโทพิศำล เทพสิทธำ อำคำรสภำวิชำชีพ ช้ัน 5 กระทรวงสำธำรณสุข 

ทันตแพทยสภำ ทพ.ประดิษฐ์ เจษฎำไกรสร อุปนำยกทันตแพทยสภำ คนที่ 2  

เเละทพ.วัฒนำ บุญอ่อน ประธำนและกรรมกำรคณะอนุกรรมกำรประสำนงำน 

ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภคทำงทันตกรรมวำระที่ 9 จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ 

โดย อำจำรย์ ทพ.ยุวบูรณ์ จันทร์เเจ่มจรูญ เลขำธิกำรทันตเเพทยสภำ เป็น

ประธำนกล่ำวขอบคุณและมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้ำหน้ำที่

ต�ำรวจ เเละผู้มีอุปกำระคุณ ซึ่งช่วยเหลือในกำรจับกุม ด�ำเนินคดีผู้ต้องหำใน

ควำมผิด เกี่ยวกับ "การลักลอบจัดฟันเถื่อน" ซึ่งมีรำยนำมดังต่อไปนี้

1. พลต�ารวจตรี ญาณพงศ์ โสมาภา ผู้บังคับกำรกองสำรนิเทศ ส�ำนักงำน

ต�ำรวจแห่งชำติ

2. พันต�ารวจโท วัชรพัฒน์ เรืองอัครนนท์ รองผู้ก�ำกับฝ่ำยอ�ำนวยกำร 4 

กองบังคับอ�ำนวยกำร กองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล

3. พันต�ารวจโท เอกชนะ นนท์ธีระศักดา สำรวัตรสอบสวน สถำนีต�ำรวจ

นครบำลภำษีเจริญ กองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล 9 กองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล

4. พันต�ารวจตรี สรรเพชญ อภิสมัย สำรวัตรฝ่ำยสื่อวิทยุโทรทัศน์และ

สำรสนเทศ กองสำรนิเทศ

5. ร้อยต�ารวจเอก เอก ประกอบจินดา รองสำรวัตร กองก�ำกับกำรสืบสวน

6. สิบต�ารวจโท เอกยุทธ ปล้องคง ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปรำบปรำม สถำนี

ต�ำรวจนครบำลเพชรเกษม กองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล 9 กองบัญชำกำร

ต�ำรวจนครบำล

7. ผศ.ทพ.โกวิท พูลสิน  ผู้บริจำคงบประมำณเพื่อกำรด�ำเนินกำร 

เพื่อเป็นกำรขอบคุณในควำมตั้งใจทุ่มเทท�ำงำนอย่ำงจริงจังต่อเน่ือง

ตลอดมำ ซึ่งชุดจับกุมทีมคุ้มครองผู้บริโภคและอนุกรรมกำรประสำนงำนช่วย

เหลือเเละคุ้มครองผู้บริโภคชุดนี้ ได้เริ่มปฏิบัติหน้ำที่จับกุมผู้กระท�ำผิด ตั้งแต่ 

วันที่ 11 ก.ย. 2562 ถึง 10 ก.ย. 2563 มีผลกำรจับกุมผู้ลักลอบจัดฟันเถื่อน 

จ�ำนวนถึง 22 รำยจำกทั่วประเทศและยึดของกลำง

ในกำรกระท�ำผิด ได้หลำยสิบล้ำนบำท เป็นผลให้เกิด

ควำมปลอดภัยแก่ประชำชนอย่ำงมำก ทันตแพทยสภำ

ขอชื่นชมในควำมตั้งใจและทุ่มเท เสี่ยงชีวิตในกำร

ด�ำเนินที่ผ ่ำนมำและขอประกำศเกียรติคุณให้

ทุกท่ำนทรำบ  

ทพ.ประดิษฐ์ เจษฎาไกรสร
อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 2
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วันที่ 14 กันยำยน 2563 พล.ต.ต.

ญำณพงศ์ โสมำภำ ผบก.กองสำรนิเทศ 

พร้อมด้วย ทพ.วัฒนำ บุญอ่อน และ ทพ.

โมฮัล ศกภูเขียว กรรมกำรทันตแพทยสภำ 

ร่วมกับ พ.ต.อ.ชำญชัย อินนรำ ผกก.

สืบสวน พ.ต.อ.บุญเลิศ วัฒนะกิตติ ผกก.

สภ.ตระกำลพืชผล สนธิก�ำลังกก.สส.ภ.

จว.อุบลรำชธำนีและสภ.ตระกำรพืชผล 

รวม 40 นำย น�ำหมำยศำลเข้ำตรวจค้น

สถำนที่ขำยเหล็กดัดฟันเถื่อน ในจังหวัด

อุบลรำชธำนี รวม 4 จุด และจังหวัดจันทบุรี 

1 จุด สำมำรถจับกุมผู้กระท�ำผิดที่เปิดเพจ

เฟสบุ๊ค ในกำรขำยเหล็กดัดฟันเถื่อน 5 เพจ 

ได้แก่ Oh my retainer , Dawny Retainer , 

Sweet smile Retainer, Pekky Retainer 

และ Ksmile Retainer รวม 10 คน พร้อม

ยึดของกลำงได้หลำยรำยกำร อำทิ เครื่อง

ขัดเงำ เคร่ืองกรอ เคร่ืองข้ึนรูป สีผสมที่

ไม่มี อย. ตลอดจนอุปกรณ์แบล็คเก็ต ลวด

แบบพิมพ์ฟัน ผงปูน และอุปกรณ์เครื่องมือ

อื่นๆ

ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหำ ฝ่ำฝืนค�ำสั่ง

คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่ 1/2561 

เร่ืองห้ำมจ�ำหน่ำยอุปกรณ์จัดฟันแฟช่ันฟัน

เป็นควำมผิดตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 

มีอัตรำโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปีปรับไม่เกิน 

6 แสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ก่อนจะน�ำตัว

ผู ้ต ้องหำทั้งหมดส่งพนักงำนสอบสวน 

ด�ำเนินคดี

ทั้ ง น้ี กลุ่มผู้ต้องหำทั้งหมดเป็น

เครือข่ำยของ ผู้ต้องหำที่เคยถูกจับกุมเมื่อ

วันที่ 11 ก.ย. 2562 ก่อนที่จะมำรวมตัวกัน

สร้ำงเพจ สร้ำงกลุ่มเป็นเครือข่ำยรับงำน 

และร่วมกันกระท�ำควำมผิดดังกล่ำว

ทันตแพทยสภา ร่วมกับเพจ Less Plastic Thailand 
เปิดตัวโครงการแยกขวดช่วยหมอ โครงการ 3  
ตอน แยกขวดช่วยหมอฟัน กับ ทันตแพทยสภา 

คณะอนุกรรมกำรจัดท�ำโครงกำร Zero waste by dentists เพื่อผลิตชุดอุปกรณ์

ป้องกันควำมปลอดภัย Personal Protective Equipment (PPE) โดยมีนักศึกษำคณะ

ทันตแพทยศำสตร์ 12 มหำวิทยำลัยชั้นน�ำทั่วประเทศ มำร่วมท�ำโครงกำร "Zero Waste 

by Dental Student Thailand" เพื่อเคลื่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อมในมหำวิทยำลัย จำกนั้น

ทันตแพทยสภำ จะมอบชุดให้กับนิสิตนักศึกษำเหล่ำนี้ และอำจจะบริจำคเพิ่มเติมให้กับ

หมอฟันที่ขำดแคลน หำกได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณที่เพียงพอ ส�ำหรับหน่วยงำนใด

ที่อยำกสนับสนุนค่ำตัดเย็บชุด PPE กับทันตแพทยสภำ (ลดหย่อนภำษีได้) สำมำรถบริจำค

ได้ที่ มูลนิธิคณะทันตแพทยศำสตร์มหิดลธนำคำร

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 046-7-00099-8 สำขำ 

คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

ติดต ่อ คุณกำญลดำ 02-200-7788 , 

02-200-7789 คณะอนุกรรมกำรจัดท�ำโครงกำร 

Zero waste by dentists เพื่อผลิตชุดอุปกรณ์

ป้องกันควำมปลอดภัย Personal Protective 

Equipment (PPE)

ตรวจค้นสถานที่ขายเหล็กดัดฟันเถื่อน ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดจันทบุรี 
สามารถจับกุมผู้กระทำาผิดที่เปิดเพจเฟสบุ๊ค ในการขายเหล็กดัดฟันเถื่อน 5 เพจ
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TheraCem®

Self-Adhesive Resin Cement
TheraCem  is a dual-cured, calcium 
and �uoride-releasing, self-adhesive 
resin cement indicated for luting
crowns, bridges, inlays, onlays and
posts (prefabricated metal/non-metal/
�ber posts).  THE FUTURE IS HERE

with the “NEXT GENERATION CEMENT”

To order call: 

1-800-247-3368 
1 Dual-Syringe (8g), 15 Mixing Tips and Intraoral Tips, Instructions 
       Natural Shade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-46311P

MC-3266TC
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สนใจลงโฆษณาติดต่อ
คุณเตือนใจ  แสงอ่อน
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นอกจำกน้ีกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำเป็นหัตถกำรอย่ำงหน่ึง

ที่ใช้รักษำผู้ป่วยจิตเวชที่มีอำกำรรุนแรง หรือผู้ป่วยที่อำจเป็น

อันตรำยต่อตนเองและผู้อื่น หรือผู้ป่วยที่กำรรักษำด้วยวิธีอื่น

แล้วไม่ได้ผล หรือมีอำกำรข้ำงเคียงของยำซึ่งไม่สำมำรถรักษำ

ด้วยยำอย่ำงต่อเน่ืองได้ หรือไม่สำมำรถรอกำรออกฤทธ์ิของยำได้ 

อย่ำงเช่น ผู้ป่วยที่มีควำมพยำยำมจะฆ่ำตัวตำยอย่ำงรุนแรงซึ่งมี

ควำมจ�ำเป็นต้องท�ำให้อำกำรทำงจิตน้ีสงบอย่ำงรวดเร็ว วิธีกำรรักษำ

ด้วยไฟฟ้ำน้ีจะรักษำโดยกำรผ่ำนกระแสไฟฟ้ำจ�ำนวนที่ต้องกำร

จำกเครื่อง ECT เข้ำสู่สมองในบริเวณที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลท�ำให้

ผู้ป่วยเกิดอำกำรชัก หลังจำกนั้นร่ำงกำยจะมีกำรผ่อนคลำยในที่สุด 

ซึ่งกำรใช้กระแสไฟฟ้ำน้ีจะไปกระตุ้นให้สำรสื่อประสำทภำยในสมอง

ที่หลั่งผิดปกติให้กลับมำท�ำงำนอย่ำงสม่�ำเสมอ เมื่อสำรสื่อประสำท

หลั่งอย่ำงต่อเนื่องดีแล้วกระบวนกำท�ำงำนทำงจิต รวมถึงสภำวะ

ทำงอำรมณ์ ควำมคิด ควำมรู้สึกและพฤติกรรมต่ำงๆ ก็จะกลับสู่

สภำวะปกติได้ กำรรักษำด้วยไฟฟ้ำนั้นมี 2 แบบคือ กำรรักษำแบบ

ไม่ใช้ยำสลบและยำคลำยกล้ำมเนื้อ (Unmodified ECT) กำรรักษำ

แบบนี้ขณะท�ำกำรรักษำผู้ป่วยยังคงรู้สึกตัว ในขณะที่กระแสไฟฟ้ำ

เข้ำบริเวณขมับของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะมีอำกำรชักและผ่อนคลำย

ในที่สุด อีกแบบคือกำรรักษำแบบใช้ยำสลบและยำคลำยกล้ำมเนื้อ

ร่วมด้วย (Modified ECT) กำรรักษำแบบนี้ขณะท�ำกำรรักษำ

ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว อำกำรชักเกร็งจะน้อยกว่ำ ซึ่งกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำนี้

จะต้องรักษำเป็นชุดอย่ำงน้อย 3-6 ชุด ตำมควำมเหมำะสม

ตำมแผนกำรรักษำ กำรรักษำด้วยไฟฟ้ำถือว่ำเป็นกำรรักษำที่

ปลอดภัยและส่งประสิทธิภำพสูงต่อผู้ป่วยจิตเวช และมีกำรใช้

กว้ำงขวำงทั่วโลก โรงพยำบำลสวนปรุงก็ใช้วิธีกำรรักษำดังกล่ำว

ตลอดมำในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งช้ีว่ำเหมำะสมต่อกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ 

กำรรักษำด้วยไฟฟ้ำน้ันจะส่งผลเร็วกว่ำกำรใช้ยำรักษำอย่ำงเดียว

ในผู้ป่วยบำงรำย เช่น ผู้ป่วยที่มีควำมคิดอยำกฆ่ำตัวตำยอย่ำง

รุนแรง กำรใช้ยำจะใช้เวลำในกำรออกฤทธิ์อย่ำงน้อย 2-3 สัปดำห์ 

ซึ่งช่วงเวลำดังกล่ำวน้ันจะมีควำมเสี่ยงสูงมำกที่ผู้ป่วย

จะท�ำกำรฆ่ำตัวตำยส�ำเร็จ แต่กำรรักษำด้วย

ไฟฟ้ำนั้นจะให้ผลได้ในทันที  

โดย พ.ท.หญิง นำาสุข คงคาลัย 
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สวนปรุง

ยางกันกัด 
(Bite Guard) 
ผลิตเอง
เพื่อใช้ร่วมในการรักษาด้วย
ไฟฟ้า (ECT) ในผู้ป่วยจิตเวช

การรักษาในผู้ป่วยจิตเวชมีการรักษาหลักอยู่ 3 ประการ

คือ การรักษาด้านจิตใจ เช่น การพูดคุย ให้กำาลังใจ 

การเข้าใจผู้ป่วย การรักษาด้วยสิ่งแวดล้อม เช่น 

การจัดสถานท่ี หรือสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้ป่วย

รู้สึกสุขสบาย สบายใจ และการรักษาด้วยยา
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ภาพภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในช่องปาก
ที่พบได้หลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
ที่มาของภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก

ทพญ.อุไรภรณ์ กล้าทำา

ภาพภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในช่องปาก
ที่พบได้หลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
ที่มาของภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก

พ.ท.หญิง นำาสุข คงคาลัย

การตรวจสุขภาพช่องปากและขากรรไกร
ก่อนผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า

ในกำรรักษำไฟฟ้ำน้ีขณะรักษำผู้ป่วยจะมีกำรหดเกร็งกล้ำมเน้ือ

ข้อต่อเอ็นทั่วร่ำงกำย รวมถึงข้อต่อขำกรรไกรและกล้ำมเน้ือขำกรรไกร 

และเกิดแรงกัดที่สูงกว่ำปกติ ซึ่งบำงครั้งท�ำให้เกิดปัญหำในช่องปำกตำมมำ 

เช่น กำรเกิดขำกรรไกรค้ำงหรือปวดกล้ำมเนื้อขำกรรไกร ฟันแตก หัก ฟันหลุด 

หรือมีแผลในช่องปำก ซึ่งทันตแพทย์สำมำรถเข้ำไปมีบทบำทในกำรตรวจ

สุขภำพช่องปำกผู้ป่วยก่อนกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ รวมถึงกำรใช้ยำงกันกัด 

(Bite Guard) ให้ผู้ป่วยกัดขณะท�ำกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ ก็มีส่วนในกำรช่วยลด

กำรเกิด และลดควำมรุนแรงในกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนในช่องปำกและ

ขำกรรไกรได้ด้วย แต่ก็ยังพบมีอุบัติกำรณ์กำรเกิดภำวะแทรกซ้อนในช่องปำก

อยู่มำก และยังพบอุบัติกำรณ์ที่มีควำมรุนแรงอยู่ เช่น กัดโดนลิ้นเป็นแผลลึก

ต้องเย็บ เกิดกำรเคลื่อนที่ของฟันออกจำกเบ้ำฟัน ซึ่งท�ำให้เกิดพยำธิสภำพกับ

ฟันและต้องท�ำกำรรักษำที่ยุ่งยำกมำกขึ้น ติดตำมกำรรักษำนำนขึ้น จำกกำร

ทบทวนพบว่ำสำเหตุหน่ึงของอุบัติกำรณ์เกิดจำกยำงกันกัดไม่เหมำะสมกับ

ขนำดช่องปำกของผู้ป่วย ลักษณะรูปร่ำงของยำงกันกัดไม่เอื้อต่อหัตถกำร 

(ในหัตถกำรที่เป็น Modified ECT มีกำรใส่ท่อช่วยหำยใจร่วมด้วย เดิมต้องมี

กำรตัดยำงกันกัดที่ใช้อยู่ออกบำงส่วนเพื่อเป็นที่อยู่ของใส่ท่อช่วยหำยใจ)

ทำงกลุ่มงำนทันตกรรมได้มีบทบำทในกำรพัฒนำยำงกันกัดเพื่อใช้กับ

ผู้ป่วยที่ต้องรับกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำของโรงพยำบำลสวนปรุง โดยใช้ควำมรู้
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ยางกันกัดที่ผลิตขึ้นเองทั้งแบบ Modified และ  Unmodified ECT

แบบหล่อและยางกันกัดท่ีผลิตขึ้นเองจากวัสดุทางทันตกรรมในช่วงแรก

แบบหล่อจากวัสดุทางทันตกรรม
และยางซิลิโคน

การใช้งานยางกันกัดจริงในผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า

ควำมสำมำรถทำงทันตกรรมเป็นพื้นฐำนมำประยุกต์ใช้ 

โดยสร้ำงแบบหล่อมำจำกถำดพิมพ์ปำกคนไข้ และปูน

ปลำสเตอร์ และท�ำยำงกันกัดจำกทำงทันตกรรม แล้ว

จัดท�ำเป็นขนำด S, M, L เพื่อให้เหมำะสมกับขนำดช่องปำก

ของผู้ป่วย  โดยออกแบบให้มีที่ส�ำหรับให้มีที่อยู่ของท่อ

ช่วยหำยใจด้วย แล้วน�ำไปให้ทดลองใช้ พบว่ำสำมำรถ

ใช้ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่วัสดุมีควำมแข็งค่อนข้ำงมำก 

ควำมยืดหยุ่นน้อย จึงติดต่อหำผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิลิโคน 

ทดลองและพัฒนำจนได้ชนิดของซิลิโคนที่มีควำมแข็งและ

ควำมยืดหยุ่นในระดับที่ต้องกำรเหมำะสม หลังจำกนั้น

กลุ่มงำนผลิตยำงกันกัดให้กับผู้ป่วยที่รักษำด้วยไฟฟ้ำ

ของโรงพยำบำลทั้ง Modified และ Unmodified ECT 

โดยทั้ง 2 แบบ มีขนำดให้เลือกเป็น S, M, L โดยแบ่งแยก

สีชัดเจน และยังแบ่งแยกชำย หญิง อีกด้วย เพื่อให้

เหมำะสมกับขนำดช่องปำกของผู้ป่วยแต่ละรำย และเพื่อ

ควำมสะดวกในกำรใช้งำนของผู้ปฏิบัติงำนด้วย ผลจำก

กำรใช้งำนก็พบว่ำอุบัติกำรณ์กำรเกิดภำวะแทรกซ้อน

ในช่องปำกในผู้ป่วยรักษำด้วยไฟฟ้ำลดลงมำก และ

ควำมรุนแรงที่เกิดก็เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น ผู้ใช้งำนมีควำม

พึงพอใจ และช่วยลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรที่ต้องสั่งซื้อ

ยำงกันกัดภำยนอกโรงพยำบำลมำใช้ลงได้มำก
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