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ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

บก.แถลง

ทันตเเพทย์ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน

บรรณาธิการข่าวสารทันตแพทยสภา
พบกันอีกครั้งนะครับ สำ�หรับฉบับนี้ทีมประชาสัมพันธ์
ทันตเเพทยสภา มีเรื่องราวที่อยากสื่อสารกับสมาชิกทุกๆท่าน
ในทุกด้านที่เกิดขึ้นตลอดสามเดือนผ่านมา ซึ่งขอเเยกเป็น
ประเด็นต่างๆโดยสรุปดังนี้

ส่วนเเรกคือการด�ำเนินงานของทันตเเพทยสภา ที่ยังคงท�ำงานเพื่อสมาชิกกันอย่างเเข็งขันท่ามกลางสถานการณ์การระบาด

เชื้อโควิด 19 ที่ยังคงรุนเเรงกันต่อเนื่อง ซึ่ง ณ ปัจจุบันทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อกว่า 32 ล้านรายในขณะที่ประเทศไทยได้รับความชื่นชมจาก
องค์การอนามัยโลกเนื่องจากจัดว่าเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีมาก และยังคงไม่พบรายงานการติดเชื้อ
ของผู้ป่วยที่มารับการท�ำฟันเลยแม้แต่รายเดียว ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นในการจัดการระบบการป้องกันที่ดีเยี่ยมของ
บุคลากรทางทันตกรรมตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ทีมงานประชาสัมพันธ์ ทันตเเพทยสภาขอส่งสาส์นนี้มาชื่นชมความดีงาม
ในการปฎิบัติหน้าที่ของทันตบุคลากรในทุกภาคส่วน ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพระบบงานป้องกัน
ทางทันตกรรมทั้งประเทศ ท�ำให้สามารถให้บริการรักษาทางทันตกรรมได้อย่างต่อเนื่องเเละช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยเเละโรค
ทางทันตกรรมแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

ส่วนที่สองคือเรื่องราวในสังคมไทยที่ส่งผลกระทบในวงการ
ทันตกรรมเกี่ยวข้องกับกรณีต่างๆดังนี้
กรณีปัญหาด้านการประพฤติตนของสมาชิก
กรณีปัญหาด้านการสื่อสารในระหว่างผู้ป่วย ผู้ร่วมงานเเละเพื่อนร่วมวิชาชีพ
เเละปัญหาจากบุคคลภายนอกที่มาเเสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น
การขายสินค้าเถื่อนเเละผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งพวกเราต้องคอยสอดส่อง
เเละช่วยกันกับทันตเเพทยสภาในการปราบปรามให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

ปัญหาเหล่านี้มีที่มาจากความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งนับวันจะ
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น พวกเราทันตแพทย์ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วม
ช่วยลดความขัดแย้งในสังคม รวมถึงการดูแลประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่เราต้องเป็น
ผู้มีความรู้ในงานที่ท�ำ มีจริยธรรม และจิตส�ำนึกในการด�ำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพ
การวางตัวให้เหมาะสมทั้งกับผู้ป่วย และในสื่อสาธารณะ มีความรับผิดชบต่อสังคม

ท�ำงานด้วยความสุจริตรอบคอบ แก้ไข
ปัญหาต่างๆโดยสันติวิธี เหล่านี้สามารถ
เป็นส่วนช่วยให้สังคมของเรามีความเป็น
ปกติสุข
ในท้ายนี้ขอชื่นชมเกี่ยวกับการปฎิบัติ
หน้าที่ของทันตเเพทย์และทันตบุคลากร
ในด้ า นงานบริ ก ารชุ ม ชนโดยฉบั บ นี้ มี
เรื่องราวตัวอย่างที่น่าสนใจมาฝาก เช่น
เรื่องราวของโครงการเเยกขวดช่วยหมอฟัน
กับทันตเเพทยสภา เป็นต้น เเละไม่ลืมที่จะ
ฝากความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในงานทันตกรรมมายังท่านสมาชิกที่สนใจ
ทุกท่านด้วยครับ
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ทันตเเพทย์ ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน (หมอซิม)
ทันตแพทย์ สัณห์ชัย จิรชาญชัย, ทันตแพทย์ ศุภชัย สุพรรณกุล, ทันตแพทย์ อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี,
ทันตแพทย์หญิง นุชจรีย์ ธรฤทธิ์, ทันตเเพทย์หญิง ธฤตา สุวรรณาศรัย, ทันตแพทย์ อธิวัฒน์ ขัดงาม,
ทันตแพทย์โมฮัล ศกภูเขียว, ทันตเเพทย์หญิงกมลชนก เดียวสุรินทร์, ทันตแพทย์หญิงสุพัณทกา สายรัตน์,
ทันตแพทย์หญิง สุภาวดี รัตนา, ทันตแพทย์ ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

คณะอนุกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 9

เมื่อวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สำ�นักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพ
ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุขทันตแพทยสภา โดย ทพ.ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ เลขาธิการทันตแพทยสภา
เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวขอบคุณ แด่ ทพญ.สุภาวดี รัตนา และ ทพญ. สุพันฑกา
สายรัตน์ ตัวแทนชมรมทันตอาสา เนื่องในโอกาสที่บริจาคยูนิตทันตกรรม ซึ่งได้ติดตั้งภายใน
ห้องตรวจทันตกรรมสำ�นักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ใช้ในงาน
จรรยาบรรณทันตแพทยสภาและกิจการงานอื่นๆสืบไป
ทันตแพทยสภา
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ทันตเเพทยสภา วาระที่9

การระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์

(Social media) สำ�หรับทันตแพทย์
ในปัจจุบันชาวไทย รวมทั้งทันตแพทย์ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทำ�ให้เกิดการสื่อสารถึงกัน
ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ในส่วนที่ดีก็ช่วยให้เราส่งต่อข้อมูลถึงกันได้ทันเวลา รวมทั้งการให้คำ�ปรึกษา หรือ
ให้ความช่วยเหลือกันได้อย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกัน การส่งข้อมูลไปวงกว้างได้อย่างรวดเร็วนี้ก็ทำ�ให้เกิด
ผลเสียหายตามมาได้เช่นกัน หากข้อมูลข่าวสารที่ส่งไป ไม่ถูกต้อง ไม่รอบคอบ หรือมีการพาดพิงให้ผู้อื่น
เสียหายทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
ทันตแพทย์ทุกท่าน อยู่ในวิชาชีพอันทรงเกียรติ ได้รับความเคารพเชื่อถือจากคนส่วนใหญ่ในสังคม
การให้ความรู้หรือข้อคิดเห็นใดมักจะมีน้ำ�หนัก “การคิดก่อนโพสต์” และ “เช็กก่อนแชร์” จึงเป็นสิ่งที่เราต้อง
ระลึกไว้เสมอ เพื่อการคงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และความเป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ

คำ�แนะนำ�การใช้สื่อออนไลน์
เคารพกฎหมาย ทั้งกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วย
การกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฏหมายสถานพยาบาล
และกฎหมายของวิชาชีพ
มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ไม่ทำ�ให้ผู้อื่นเสียหายผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ต้องไม่ละเมิด การแสดงความคิดเห็น บนพื้นที่สาธารณะ
ต่างๆ ก่อนจะโพส ควรตรวจทานให้ดีก่อน ว่าเป็นความคิดเห็น
ที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมาย และระมัดระวังว่าต้องไม่ละเมิดต่อผู้ใด
ทั้งผู้ป่วย และเพื่อนร่วมอาชีพ พึงตระหนักและเคารพในความ
เป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุได้ถึงตัวบุคคลของผู้ใด
โดยเฉพาะของผู้ป่วย
ใช้ถ้อยคำ�ที่สุภาพ เหมาะสม กับกาละเทศะ และกับ
บุคคลอื่น ควรละเว้นการตอบโต้วิจารณ์ด้วยถ้อยคำ�รุนแรง
บนพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บนเพจของทันตแพทยสภา
เมื่อพบเห็นผู้ใดทำ�ในลักษณะเป็นนักเลงคีย์บอร์ด หากชี้แจงด้วย
ถ้อยคำ�สุภาพไม่รู้เรื่อง ก็ควรหยุดตอบโต้ โต้เถียง มิให้ยืดยาว
เลอะเทอะ เพื่อดำ�รงไว้ซึ่งเกียรติแห่งสภาวิชาชีพ

การเขียนความคิดเห็นลงสื่อสาธารณะ การใช้
ถ้อยคำ�บ่งบอกตัวตนของผู้เขียน โดยเฉพาะเมื่อผู้เขียนแสดงตน
ว่าเป็นทันตแพทย์ ยิ่งต้องระมัดระวัง แม้จะมาลบแก้ไขภายหลัง
ก็ อ าจมี ผู้ ที่ แ คปข้ อ ความเก็ บ ไว้ ไ ปเผยแพร่ ต่ อ แล้ ว ก็ เ ป็ น ได้
นอกจากนี้ตัวหนังสือไม่มีสำ�เนียง และไม่สามารถสื่อถึงอารมณ์
ผู้เขียนได้เหมือนกับการพูด จึงต้องระวังว่าผู้อ่านอาจแปลเจตนา
ผิดไปจากที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อก็เป็นได้ ก่อนจะกดโพสต์ลงไป
จึงควรอ่านทวนให้ดี และคิดในมุมผู้รับสื่อด้วย
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พึงระลึกเสมอว่า พื้นที่สังคมออนไลน์ คือพื้นที่สาธารณะ
ทั้งหมด ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัว การเขียนบ่นผู้ป่วย หรือบ่นเรื่องงาน
บ่นองค์กร ในบล็อคหรือเฟสบุ๊คส่วนตัว แม้จะตั้งค่าให้เห็น
เฉพาะเพื่อน ก็อาจมีเพื่อนที่แคปหน้าจอไปเผยแพร่ต่อได้ บางเรื่อง
บ่นกันในองค์กรที่เข้าใจกัน ก็ไม่เป็นไร แต่พอออกมาถึงคน
ข้างนอกที่ไม่เข้าใจ อาจทำ�ให้ภาพลักษณ์โดยรวมเสียหายได้
หากจำ�เป็นต้องให้คำ�ปรึกษาด้านทันตสุขภาพ
แบบออนไลน์ พึงระมัดระวัง และทำ�ด้วยความรอบคอบที่สุด
หลีกเลี่ยงการให้คำ�ปรึกษาในลักษณะที่ยืนยันแน่นอนเพราะ
ทันตแพทย์มีข้อมูลไม่เพียงพอ มีแต่การซักถามไม่ได้พบผู้ป่วย
และไม่ได้ตรวจอย่างละเอียดด้วยตาตนเอง การอธิบายด้วย
การพิมพ์ตัวอักษร เราไม่เห็นสีหน้าว่าเค้าเข้าใจจริงๆหรือไม่
และที่สำ�คัญ ต้องระวังคำ�แนะนำ�ที่อาจมีโอกาสเกิดปัญหา
แทรกซ้อนที่รุนแรงฉุกเฉินได้
เคสที่เป็นข่าว หรือเป็นคดีความ ไม่ควรวิพากษ์
วิจารณ์ บนพื้นที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อรูปคดี
มีเสรีภาพ และต้องรับผิดชอบ ด้วยงานทันตกรรม
เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ทันตแพทย์ทุกท่านมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ และต้องรับผิดชอบต่อความเห็น
ของตน แต่อย่างไรก็ตาม การให้ความเห็นต้องพิจารณาเหตุปัจจัย
ต่างๆ ณ ขณะนั้นด้วย ซึ่งเหตุปัจจัยเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลาผ่านไป ทำ�ให้การตัดสินใจให้การรักษาอาจมีได้หลาย
แนวทาง และแตกต่างกันไปเพราะเหตุปัจจัยที่ต่างกันก็เป็นได้
ดังนั้นการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาของทันตแพทย์
ท่านอื่น จึงเป็นสิ่งที่ควรระมัดะวังที่สุด อย่าให้กลายเป็นข้อพิพาท
ระหว่างหมอกับผู้ป่วย
ไม่ควรมีการ "ล่าแม่มด" เพื่อนร่วมวิชาชีพ ในสื่อ
สังคมออนไลน์ เพราะการว่ากล่าวบุคคลในวิชาชีพเดียวกัน
โดยเฉพาะหากเกี่ยวกับการดูแลรักษา จะท�ำให้ประชาชน
เกิดการระแวง และไม่ไว้ใจทันตแพทย์ได้ หากพบเห็น
หรือทราบข้อมูลการท�ำความผิดของทันตแพทย์ท่านใด
สามารถแจ้ ง มาที่ อ นุ ก รรมการจรรยาบรรณ
ทั น ตแพทยสภาเป็ น การส่ ว นตั ว พร้ อ ม
หลักฐานการกระท�ำความผิดของทันตแพทย์
ท่านนั้น และเบอร์ติดต่อของผู้แจ้ง เพื่อได้
ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการ
คงมาตรฐานของวิชาชีพ
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ทันตแพทย์แต่ละท่าน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มุมมอง และบริบทที่ต่างกัน การเสนอความคิดเห็นใดๆ
ที่ไม่เห็นด้วย ไม่ถูกใจ หรือสงสัย กับข้อความในโพสต์ของเพจ
ทันตแพทยสภา สามารถทำ�ได้ โดยส่งข้อความ inbox เข้ามา
สอบถาม หรือแนะนำ� ทางแอดมินจะนำ�เสนอคณะกรรมการ
ให้พิจารณาต่อไป นอกจากนั้นการส่งความคิดเห็นแย้ง ต่อบทความ
ของเพจต่างๆ ที่จัดทำ�โดยทันตแพทย์ เมื่อคิดว่ามีข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องอยากให้แอดมินแก้ไข แทนที่จะโพสในคอมเม้นท์ให้
กลายเป็นข้อถกเถียงวิจารณ์หรือ discredited ผู้ใด ควรส่งเข้าใน
inbox เพือ่ discuss เป็นการส่วนตัวกับแอดมิน หรือเจ้าของบทความ
เป็นความช่วยเหลือกัน และให้เกียรติกันในสังคมทันตแพทย์
ให้คงความสง่างามแห่งวิชาชีพของเรา ตัวบุคคลมาแล้วก็จากไป
วิชาชีพอันมีสภาวิชาชีพเป็นตัวแทนยังคงอยู่ สมาชิกทุกคนมีหน้าที่
ธ�ำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและส่งความสง่างามนี้
ให้รุ่นต่อๆ ไป

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ทันตแพทยสภาวาระที่ 9

รู้ทันรู้ลึก

กฎหมายทันตกรรม ว่าด้วยการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

จาก พระราชบัญญัติวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔
ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเอาไว้ว่า
"วิชาชีพทันตกรรม" หมายความว่า วิชาชีพที่กระท�ำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ�ำบัด หรือ
การป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะในช่องปาก โรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
ขากรรไกรรวมทั้งการกระท�ำทางศัลยกรรม และการกระท�ำใด ๆ ในการบ�ำบัดบูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะ
ในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร และการท�ำฟันในช่องปาก
สิ่งที่ต้องสังเกตจากนิยามนี้ คือ ขอบเขตงานทันตกรรมครอบคลุมเพียงใด ดังนั้นสิ่งที่จะถือว่า เป็นวิชาชีพ
ทันตกรรม จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
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• เป็นการ ตรวจ วินิจฉัย บำ�บัด ป้องกัน บูรณะ
ฟื้นฟู
• ต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะในช่องปาก
• ต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคกระดูกขากรรไกรและ
กระดูกใบหน้า (ต้องเป็นกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่อง
กับขากรรไกรเท่านั้น)
• การกระทำ�ศัลยกรรม และ การกระทำ�ใดๆ ในการ
บำ�บัด ฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก กระดูก
ใบหน้า (ต้องเกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร)
• การทำ�ฟันในช่องปาก
นั่นคือ จะท�ำอะไรก็ตาม จุดเริ่มต้นการรักษา รวมไปถึง
การบูรณะ จะต้องมาจากโรคในช่องปาก กระดูกขากรรไกร และ
กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรเท่านั้น ซึ่งตรงนี้ ถามว่า
ทันตแพทย์สามารถท�ำงานนอกช่องปากได้หรือไม่ ในองค์ประกอบ
ข้อ ๔ ที่แยกมาให้ดูจะเห็นได้ว่า สามารถท�ำได้ ถ้าเพื่อ การบ�ำบัด
ฟื้นฟู อวัยวะในช่องปาก กระดูกขากรรไกร และ ใบหน้า ที่เกี่ยวเนื่อง
กับขากรรไกร เราจึงได้เห็นการท�ำศัลยกรรม ไม่ว่า การน�ำกระดูก
สะโพกมาใช้ การท�ำ Fibular free flap โดย ทันตแพทย์ ซึ่งก็ไม่ผิด
ไปจากนิยามของวิชาชีพทันตกรรม รวมถึงการท�ำ จมูกเทียม
ตาเทียม ยังอยู่ในนิยามทั้งสิ้น
แต่การกระท�ำการรักษา ที่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นจาก โรคฟัน
โรคอวัยวะในช่องปาก โรคกระดูกขากรรไกรและกระดูกใบหน้า
ที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร ล้วนไม่ได้อยู่ในนิยามนี้ทั้งสิ้น ดังนั้น
การที่จะพิจารณาให้การรักษาใดๆ ก็ตาม ต้องดูว่า สาเหตุที่จะ
ให้การรักษานั้น มีจุดเริ่มต้นมาจาก โรคตามนิยาม หรือไม่
ยกตัวอย่าง การฉีด Botox ท�ำเลเซอร์ ถามว่า ทันตแพทย์ท�ำได้
หรือไม่ สามารถท�ำได้ แต่ต้องท�ำเพื่อบ�ำบัดรักษาโรคตามนิยาม
แต่ถ้าท�ำเพราะสาเหตุอื่น เช่น แก้ตาตก แก้รอยย่น อันนี้ไม่อยู่
ในขอบเขตตามนิยามของค�ำว่า วิชาชีพทันตกรรม เพราะสาเหตุ
ไม่ได้มาจาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร ผู้กระท�ำ
อาจกล่าวได้ว่า กระท�ำผิดจรรยาบรรณ ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมต้องไม่สนับสนุนหรือใช้วิชาชีพทันตกรรม โดยผิดกฎหมาย
เพราะใช้วิชาชีพทันตกรรม ไปแอบอ้างการรักษา ที่ไม่ได้อยู่ใน
ความหมายของวิชาชีพทันตกรรม และ ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพ
10
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ทันตกรรมต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วย ให้หลงเข้าใจผิดในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตน เพราะท�ำให้
ผู้ป่วยหลงเข้าใจผิดว่า สามารถท�ำได้อย่างถูกกฎหมาย และยัง
เป็นการกระท�ำผิด พรบ.วิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๒๖
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ
ว่าพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่... ซึ่งจะถูกลงโทษ
ตาม มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ซึ่งจะมีผลถึงคุณสมบัติของสมาชิกสภาพ หากมีการพิจารณา
แล้วว่า ขาดคุณสมบัติของสมาชิก ตาม มาตรา ๑๒ (๓) ไม่เป็น
ผู้ประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะน�ำมาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ (ทั้งนี้คงต้องขึ้นกับการพิจารณา
ของกรรมการสภาว่า ท�ำความเสื่อมเสียหรือไม่) นอกจากนี้
ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษายังสามารถฟ้อง จรรยาบรรณ ส�ำนัก
คุ้มครองผู้บริโภค ไปจนถึงการฟ้องแพ่ง และ/หรือ อาญา ได้
ดังจะเห็นได้จากคดีต่างๆ ที่พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันหลายๆ คดี
และสถานพยาบาล ที่ให้บริการ หากเป็นเพียงคลินิกทันตกรรม
ก็จะกระท�ำความผิด พรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๔ (๑) ควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขานั้น หรือแผน
ที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาต หรือมิให้บุคคลอื่น
ซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท�ำการประกอบวิชาชีพในสถาน
พยาบาล มีโทษ ตามมาตรา ๖๓ ผู้ด�ำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ (๑) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ก็คงต้องฝากไว้ให้คิดก่อนท�ำ ควรศึกษาข้อกฎหมาย
ให้ถี่ถ้วนก่อน มิฉะนั้นอาจลงเอยด้วยความเสียใจ ทั้งต่อตนเอง
และครอบครัว อย่าให้เวลาในชีวิต ที่พากเพียรร�่ำเรียนมาอย่าง
ยาวนาน ต้องจบไปในระยะเวลาอันสั้น จากการกระท�ำผิด
กฎหมาย ไม่ว่า จะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ ด้วยการ
ชักจูงใดๆ ก็ตาม

ทันตเเพทย์ ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน

EP.6

Digital Transformation
ก้าวต่อไปในการเปลี่ยนแปลงวงการทันตกรรม

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้

clear aligner

ในการเคลื่อนฟันบางส่วน
ส�ำหรับทันตเเพทย์ทั่วไปปัญหาการเรียงตัวผิดปกติบางต�ำแหน่ง
เกีย่ วข้องกับงานทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือด้านปริทนั ตวิทยา
ซึ่งทันตแพทย์ทั่วไปสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันบางส่วน (minor tooth
movement) โดยในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ท�ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะมี
เทคโนโลยีเกีย่ วกับการจัดฟันใส (clear aligner) เข้ามาในวงการทันตกรรมไทย
โดยมีบริษัทในประเทศหลายแห่ง ร่วมออกแบบจ�ำลองการเคลื่อนฟันกับ
ทันตแพทย์ ตลอดไปจนถึงการสร้างเครื่องมือให้ทันตแพทย์ใช้ในการ
เคลื่อนฟัน ซึ่งช่วยให้การเตรียมช่องปากก่อนให้การรักษางานทันตกรรม
ด้านอื่นๆเหมาะสมเเละเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

การสแกนฟันด้วย Intraoral digital scanner

กระบวนการท�ำงานจัดฟันใสเริ่มต้นจาก
การสร้ า งโมเดลฟั น ซึ่ ง ท� ำ ได้ ใ นสองวิ ธี คื อ
การใช้เครื่องสแกนในช่องปากเพื่อให้ได้ภาพ
โมเดลสามมิติและบันทึกการสบฟัน หรือการ
พิมพ์ปากด้วยวัสดุพิมพ์ชนิด polyvinyl siloxane
ช่วยสร้างโมเดลเพื่อน�ำไปเข้าเครื่องสแกน
ทั้งนี้เมื่อจบกระบวนการดังกล่าวแล้วจะได้
ไฟล์ข้อมูลของแบบจ�ำลองฟันและแบบบันทึก
การสบฟันซึ่งใช้ในการสร้างเเบบจ�ำลองฟัน
เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการจ�ำลองการเคลื่อนฟัน
ด้วยซอฟต์แวร์เฉพาะ จนในขั้นตอนสุดท้าย
จะสร้างเครื่องมือจัดฟันใสส่งให้ทันตแพทย์
ได้ใช้งานเพื่อเคลื่อนฟันตามที่ต้องการต่อไป
ทันตแพทยสภา
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9

ในวันนี้ขอน�ำเสนอข้อมูลหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ
จัดฟันใสหรือ clear aligner ในการเคลื่อนฟันบางส่วน (minor tooth
movement) ซึ่งเน้นการแก้ไขการเรียงตัวของฟันหน้าหรือฟันหลังบางซี่
โดยไม่ไปกระทบกับรูปแบบการสบฟันเดิม (occlusal scheme) หรือเกิด
การรบกวนการท�ำงานของขากรรไกรและระบบข้อต่อ รวมถึงการป้องกัน
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรบกวนการท�ำงานของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและ
กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า ดังนั้นในการเลือกเคสเพื่อท�ำการรักษามี
ข้อก�ำหนดคือ ควรเป็นผู้ป่วยที่มีการสบฟันหลังดี ไม่มีปัญหาโรคปริทันต์
และมีสุขภาพของข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยวท�ำงานได้ตาม
เกณฑ์ปกติ
หลักการพื้นฐานในท�ำงานของเครื่องมือจัดฟันใสคือตัวเครื่องมือ
ท�ำจากวัสดุที่เป็นเเผ่นใสชนิด elastic thermoplastic มีความยืดหยุ่น
ในระดับต่างๆกันไปโดยขึ้นกับความหนาของวัสดุที่ใช้ท�ำซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด
(ภาพที่ 1) คือ ชนิดบาง (soft) ที่มีความหนาเพียง 0.5 มม. ชนิดหนา
ปานกลาง (medium) มีความหนา 0.625 มม. และชนิดหนา (hard)
ซึ่งมีความหนา 0.75 มม. โดยเครื่องมือจัดฟันใสชนิดบางใช้ใส่เป็นเวลา
1 สัปดาห์เเรกเพื่อเริ่มปรับต�ำแหน่งฟันโดยให้แรงกระตุ้นไปที่ตัวฟันผ่าน
สู่รากเข้าไปที่เนื้อเยื้อปริทันต์รอบรากฟัน ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีสเต็มเซลล์
ที่เมื่อได้รับเเรงกดสามารถเปลี่ยนเเปลงไปท�ำหน้าที่สร้างและท�ำลาย
กระดูกในกระบวนการที่เรียกว่า bone remodeling หลังจากครบหนึ่ง
สัปดาห์เเล้วจะให้ผู้ป่วยเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือชนิดที่มีความหนาปานกลาง
ซึ่งใส่เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้มีการเคลื่อนของฟันต่อเป็นระยะเวลาอีก
หนึ่งสัปดาห์ จากนั้นจึงท�ำการเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือชนิดหนาเป็นเวลา
สองสัปดาห์ ซึ่งหลังจากผ่านขั้นตอนนี้ให้ท�ำการบันทึกภาพฟันและการ
สบฟันที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเตรียมสร้างเครื่องมือชุดต่อไป ทั้งนี้อาจมีการ
ตัดทอนขั้นตอนนี้ออกไปตามดุลพินิจของทันตเเพทยเพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายในการท�ำงานกับผู้ป่วยและลดจ�ำนวนเวลาในการนัดหมาย
ซึ่งทดเเทนได้ด้วยการใช้ระบบคาดการณ์จากการจ�ำลองการเคลื่อนฟัน
ด้วยซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อสร้างเครื่องมือในชุดต่อไป โดยรอบของการ
นัดหมายจึงก�ำหนดเป็นระยะเวลาหนึ่งถึงสองเดือน
ลักษณะการออกเเบบเครื่องมือจัดฟันใสมีสองรูปแบบคือชนิดที่
มีการคลุมบริเวณฟันเพียงอย่า งเดียวและชนิดที่มีการขยายขอบเขต
คลุมไปถึงบริเวณของเหงือกเพื่อเพิ่มพื้นที่ซึ่งท�ำให้ได้ปริมาณหลักยึดที่
มากขึ้นด้วย โดยหลักการเเล้วการใส่เครื่องมือหนึ่งชิ้นจะปรับให้ฟันเคลื่อน
ด้วยระยะ 0.25- 0.5 มม.ท�ำการหมุนฟันได้ไม่มากกว่า 5 องศาจากต�ำเเหน่ง
เริ่มต้น เน้นเเก้ไขเพียง 1- 2 ซี่โดยมีฟันที่เหลือช่วยเป็นหลักยึดซึ่งการ
เคลื่อนฟันต้องพิจารณาถึงพื้นที่ว่างที่เพียงพอและค�ำนึงถึงผลกระทบ

ภาพที่ 1 เครื่องมือจัดฟันใสทั้ง 3 ชนิดเเละการใช้งาน

SOFT ALIGNER หนา 0.5 มม.

ใช้ใส่ในสัปดาห์ที่ 1

MEDIUM ALIGNER หนา 0.625 มม.

ใช้ใส่ในสัปดาห์ที่ 2

HARD ALIGNER หนา 0.75 มม.

ใช้ใส่ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4

ที่มีต่อฟันคู่สบไปพร้อมกัน ทั้งนี้จะใช้กลไกการเคลื่อน
ด้วยเเรงผลักเป็นหลัก สามารถเคลื่อนฟันได้ทั้งแบบ
first-order alignment โดยการติด attachment เพื่อผลัก
หรือดันฟันกลับในเเนว bucco-lingual เเบบ secondorder alignment จาก couple of forces โดยติด
attachments เพื่อปรับระดับสูงต�่ำหรือช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยน angulation ของฟัน ดังภาพตัวอย่าง (ภาพที่ 2)
ตลอดไปจนถึงการเคลื่อนฟันเเบบ third-order alignment
ซึ่งใช้เเก้ไข torque ของฟันเเละปรับการเอียงฟันหน้าเพื่อ
ก�ำหนด interincisal angle โดยการสร้าง momentum
ทันตแพทยสภา
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ซึ่งกรณี tooth arch discrepancy สามารถหาช่องว่างให้ได้
พื้นที่ในเรียงฟันจากการท�ำ interproximal reduction เเต่หาก
พบปัญหาใน transverse plane เช่น arch constriction ท�ำให้
เกิดฟันสบคร่อม หรือสบไขว้ ซึ่งอาจพบรวมกับการขาดพื้นที่
ในการเรียงฟัน สามารถเเก้ไขได้โดยการท�ำ buccal crown tip
หรือ สร้าง positive crown torque ช่วยเเก้ไขปัญหา intercuspation
ซึ่งหากต้องการขยายพื้นที่ในการเรียงฟันให้มากขึ้น อาจมีการ
ใช้สกรูเพื่อขยายซึ่งจะออกเเบบติดไปบนเครื่องมือจัดฟันใส
โดยผู้ป่วยจะต้องมีการใช้อุปกรณ์ไขสกรู ทุก 3-4 วัน ในรูปเเบบ
การท�ำ slow expasion (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การใช้สกรูขยาย
ซึ่งออกเเบบติดไปบนเครื่องมือจัดฟันใส

ในกรณีการจัดฟันติดเเน่น ถ้าพิจารณาตามเงื่อนไขของ
reciprocal anchorage การเคลื่อนฟันจะเป็นไปตามกฎของ
นิวตันข้อที่ 3 คือ ชุดฟันที่ต้องการเคลื่อนเช่น ฟันหน้าจะดึงให้
หลักยึดที่เป็นฟันหลังเสียหลักเคลื่อนไปด้วยในทิศทางตรงกันข้าม
ซึ่งมีความต่างจากระบบจัดฟันใสที่มีลักษณะการบังคับการ
เคลื่อนของ active unit ภายใต้เเรงบีบรัดเเละผลักฟันที่เกิดจาก
attachment ตามต�ำเเหน่งที่ติดไว้ โดยในส่วน anchorage unit
จะอยู่ในการก�ำกับควบคุมหลักยึดด้วยการครอบฟันที่เหลือ
ทั้งหมดรวมกันส่งผลให้ได้ปริมาณหลักยึดที่มากพอช่วยเสริม
ฟันทั้งหมดไม่ให้ขยับ นอกจากนี้ระบบจัดฟันใสสามารถเลือก
ให้มีการเคลื่อนฟันในบางต�ำเเหน่งเพียงไม่กี่ซ่ี ซึ่งท�ำให้ไม่เกิด
การเปลี่ยนเเปลงต่อฟันหลัก ดังเช่น หากก�ำหนดให้มีการผลัก
14
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ภาพที่ 2 กลไกการใช้เเรงผลักที่ ATTACHMENTS
เพื่อเเก้ ไขการ เอียงของตัวฟัน (CROWN ANGULATION )
ด้วยการปรับควบคุมเเนวรากฟัน (ROOT CONTROL)

เฉพาะซี่ฟันกรามใหญ่ซี่ที่สองที่ล้มเข้าช่องว่างเพื่อเตรียมใส่ฟัน
ทดแทนฟันกรามใหญ่ซี่หนึ่ง จะใช้ฟันที่อยู่ด้านหน้ากว่าช่องว่าง
เป็นกลุ่มของหลักยึด ช่วยตั้งเเละผลักฟันหรือที่เรียกว่าการท�ำ
distalization
ทั้งนี้ระบบจัดฟันใสมีวิธีผลักฟันสองรูปเเบบ เเบบเเรกคือ
มี ก ารออกเเบบคี ม ให้ ทั น ตเเพทย์ ใ ช้ ช ่ ว ยสร้ า งปุ ่ ม หรื อ รอยนู น
รูปเเบบต่างๆเพื่อกดกระตุ้นฟัน เเบบที่สองคือการติดปุ่มหรือ
attachment (ภาพที่ 4) ที่ช่วยออกเเบบด้วยโปรเเกรมคอมพิวเตอร์
ให้ทันตเเพทย์สร้างด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันเเบบฉายเเสงติดบนฟัน
ซึ่ ง มี ข ้ อ ดี เ นื่ อ งจากเป็ น การเพิ่ ม ผิ ว สั ม ผั ส โดยเฉพาะในฟั น ที่ มี
ตัวฟันสั้นช่วยให้ได้ engagement เพิ่มขึ้นสร้างแรงดันผลักไป
บนต�ำแหน่งที่ต้องการเคลื่อน ซึ่งการใช้เเรงผลักช่วยเคลื่อนฟัน
สามารถใช้ในลักษณะการกดฟันเเนวดิ่งเข้าเบากระดูกรากฟัน
หรือออกเเบบการติด attachments ให้เคลื่อนฟันโดยอาศัย couple
of forces ได้ การใช้ button cutouts เพื่อช่วยในการท�ำ extrusion
หรือเเม้กระทั้งการรวบฟันเสมือนการใช้ยางชนิด chain ดึงฟัน
ก็ท�ำได้
ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เป็ น การเคลื่ อ นฟั น ภายในขากรรไกร
เดียวกัน ทั้งนี้หากต้องการเเก้ไขทั้งฟันบนเเละล่างไปพร้อมกันหรือ
ต้ อ งการใช้ intermaxillary anchorage สามารถออกแบบ
precision cuts ติดบนฟันเป็นจุดคล้องยางดึงฟันเข้าหากันทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับสภาพปัญหาที่จะเเก้ไข

ภาพที่ 4

ภาพการวางตำ�เเหน่ง
ATTACHMENT ก่อนรักษา

ในส่วนของผู้ป่วย การใช้งานเครื่องมือจัดฟันใสต้องใส่
อย่างน้อยวันละ 22 ชั่วโมงต่อวัน สามารถถอดออกได้เวลา
รับประทานอาหาร โดยการใส่จะต้องแน่ใจว่าได้สวมใส่เครื่องมือ
อย่างถูกต้องแนบสนิทลงในต�ำแหน่งที่ทันตแพทย์ต้องการเพื่อ
ป้องกันปัญหาการเคลื่อนฟันผิดทิศทาง ทั้งนี้หากพบปัญหาการ
ใส่อุปกรณ์ไม่ลงหรือคับเเน่นผิดปกติ สันนิษฐานว่ามาจากความ
ไม่ ส ม�่ ำ เสมอหรื อ การใส่ แ บบไม่ เ เนบสนิ ท แนะน� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ย
ย้อนกลับไปใช้เครื่องมือชิ้นก่อนหน้านี้ไปก่อนอีกหนึ่งสัปดาห์
เพื่อปรับต�ำแหน่งฟันกลับไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการก่อนเริ่มต้น
ใช้ชิ้นใหม่ที่มีปัญหานั้นต่อไป ถ้าพบว่าเครื่องมือมีการช�ำรุด
ตัวอย่างเช่นกรณีผู้ป่วยที่มีการนอนกัดฟันท�ำให้เครื่องมือเกิด
รอยทะลุฉีกขาดจะต้องมีการสร้างเครื่องมือชิ้นใหม่ใส่ทดแทน
ก่อนจะเริ่มใส่เครื่องมือชิ้นใหม่ต่อไป เมื่อมีการใช้เครื่องมือ
ตามล� ำ ดั บ ครบจ� ำ นวนชิ้ น ตามที่ อ อกแบบมาแล้ ว ในขั้ น ตอน
สุดท้ายจะมีการใช้อุปกรณ์คงสภาพการสบฟัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
ที่สร้างด้วยแผ่นใสที่มีความหนา 1 มม. ให้ผู้ป่วยใช้ใส่คงสภาพ
การสบฟันไปเป็นเวลาอย่างน้อยสามถึงหกเดือน ทั้งนี้ระยะเวลา
ของการคงสภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆใน
ช่องปาก เช่น การท�ำงานที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อบริเวณรอบฟัน
อาจมีผลท�ำให้ต้องใส่เครื่องมือคงสภาพยาวนานมากกว่าปกติ
หรือจนกว่าผู้ป่วยจะมีการฝึกควบคุมกล้ามเนื้อดังกล่าวให้ท�ำงาน
ปกติได้แล้วจึงจะสามารถหยุดการใส่เครื่องมือคงสภาพนั้น

ภาพเสมือนการเรียงตัวของฟัน
ที่คาดการณ์ ไว้หลังรักษา

ค�ำเเนะน�ำส�ำหรับทันตเเพทย์ที่จะใช้ระบบเครื่องมือจัดฟันใส
เเก้ไขต�ำเเหน่งฟันบางซี่เพื่อท�ำงานบางอย่างต่อ จ�ำเป็นต้องเลือก
เคสให้เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงมีการ
ประเมินความรู้ความสามารถของตนในการท�ำงานเพื่อให้เกิด
ผลดีกับผู้ป่วย ช่วยให้การท�ำงานทางทันตกรรมนั้นสมบูรณ์เเบบ
มากยิ่งขึ้น ส่วนในเคสที่มีปัญหาซับซ้อนควรปรึกษาทันตเเพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งต่อผู้ป่วยรับการรักษาต่อไป
ครั้ ง นี้ ผ มขอจบเรื่ อ งราวไว้ ต รงนี้ เเละขอขอบพระคุ ณ
คุณหมอทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งเเต่ฉบับเเรก ส่วนครั้งต่อไป
ผมจะน�ำความก้าวหน้าในงานทันตกรรมระบบดิจิทัลเรื่องใดมาเล่า
ติดตามกันได้ในฉบับหน้าครับ
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ทันตแพทยสภาวาระที่ 9

สรุปข่าวสาร

งานสภา

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทันตแพทยสภาออกประกาศ
แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับการใส่ฟันปลอมถอดได้ หรือใส่
ฟันปลอมขนาดเล็กหากใส่มาเป็นเวลานาน ฟันปลอมอาจหลวม
ไม่แนบสนิท หรือตะขอเกี่ยวฟันปลอมกับตัวฟันช�ำรุด และเมื่อ
คุ้นเคยกับการใช้ฟันปลอมชุดดังกล่าวจึงไม่ได้ระมัดระวัง
ในขณะรับประทานอาหาร อาจท�ำให้เผลอกลืนชิ้นฟันปลอม
ที่มีขนาดเล็กลงไปได้
จึงเเนะน�ำให้ประชาชนที่ใส่ฟันปลอมควรหมั่นตรวจเช็ค
ความแนบเเน่ น ของฟั น ปลอมและพบทั น ตแพทย์ เ พื่ อ การ
ปรับแต่งหรือเปลี่ยนฟันปลอมชิ้นใหม่เมื่อสภาพฟันปลอม
ไม่เหมาะสมในการใช้งานเช่น ฟันปลอมหลวม แตกหักหรือมี
ตะขอหัก เป็นต้น
นอกจากนี้ได้เเนะน�ำสิทธิประโยชน์ในกรณีเป็นผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคมซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าฟันปลอมและค่ารักษา
พยาบาล ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมนั้น
โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
จ�ำนวน 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
มากกว่า 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
2. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่
จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่
จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

และในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ
กรณีสิทธิรักษาบัตรทอง (30 บาท) หากผู้ป่วยมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าฟันปลอม ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ใส่ฟันปลอม (ตามหลักการเเละเงื่อนไขในของชุดสิทธิ
ประโยชน์ทางทันตกรรม)
จึงเเนะน�ำให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์การรักษาดังกล่าว
กับสถานพยาบาลทันตกรรมที่ก�ำหนดในหลักประกันสุขภาพ

ประชุมเพื่อจัดทำ�แนวทางปฏิบัติงานรักษาทาง
ทันตกรรมตามแนวทางมาตรการผ่อนปรน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทันตแพทยสภา โดยคณะ
อนุกรรมการพิจารณาก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานการป้องกัน
โรคติ ด เชื้ อ ในคลิ นิ ก ทั น ตกรรมเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ได้ เ ข้ า ประชุ ม เพื่ อ จั ด ท� ำ แนวทางปฏิ บั ติ ง านรั ก ษาทาง
ทันตกรรมตามแนวทางมาตรการผ่อนปรนของ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ร่วมกับหน่วยงานดังนี้ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุข สมาคมทันตแพทย์
เอกชนแห่งประเทศไทย สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข และได้มีมติร่วมกันเพื่อออกประกาศ
กรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน
เพื่อการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://dentalcouncil.
or.th/images/uploads/file/MF5PQXQLIC0PBD17.pdf
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ตรวจยึดและจับกุมผู้ต้องหาในความผิด ร่วมกันกระทำ�
ความผิดฝ่าฝืนคำ�สั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.กองสารนิเทศฯ
ร่วมกับ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พงศ์ประภาอ�ำไพ ผกก.สภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ
น.ส.ปรีนากานต์ เรื่องอัครนนท์ เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย
ทพ.วัฒนา บุญอ่อน กรรมการทันตแพทยสภา ร่วมกันตรวจยึดและจับกุม
ผู้ต้องหาในความผิด ร่วมกันกระท�ำความผิดฝ่าฝืนค�ำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น โดยจับกุมได้ที่บริเวณที่ท�ำการ
ไปรษณีย์สาขาบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1
สัมภาษณ์เกี่ยวกับโคเคนในงานทันตกรรม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล อุปนายกทันตแพทยสภา
คนที่ 1 ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับโคเคนในงานทันตกรรม ว่าในประวัติศาสตร์
ของการใช้ยาชาทางทันตกรรม เคยมีการน�ำมาใช้ในปี ค.ศ. 1859 หรือกว่า
150 ปีที่แล้ว โดยเป็นการสกัดสารโคเคนจากใบโคคา หลังจากนั้นพบว่า โคเคน
มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์กับคนไข้ ทั้งมีผลต่อระบบจิตและประสาท
ความดันโลหิตและระบบหัวใจ จึงท�ำให้เลิกใช้โคเคน และมีการพัฒนายาชา
กลุ่มอื่นขึ้นมาใช้แทนตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 ซึ่งในปัจจุบันยาชาที่ใช้ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มเอไมด์ ได้แก่ ลิโดเคน เมพิวาเคน และอาติเคน ซึ่งโครงสร้างโมเลกุล
แตกต่างจากโคเคน ในบทเรียนของนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์มีสอนเรื่องโคเคน
ทางทันตกรรม แต่เป็นการสอนเพียงเพื่อให้รู้จักที่มาที่ไปของยาชาเท่านั้น

ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล
อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1
ในต่างประเทศก็เคยมีกรณีคล้ายๆกัน คือ
ผู้ต้องหารายหนึ่งถูกต�ำรวจจับกุมและตรวจพบสาร
โคเคนในร่างกาย ผูต้ อ้ งหาอ้างว่าเป็นลิโดเคนจากยาชา
ที่หมอฟันฉีดให้ นักวิทยาศาสตร์จึงได้ท�ำการวิจัย
เพื่อหาข้อเท็จจริง พบว่า โครงสร้างของลิโดเคน
แตกต่างจากโคเคนมาก และท�ำการทดลองตรวจหา
สารโคเคนจากคนไข้ที่ได้รับยาชา พบว่าไม่สามารถ
ตรวจพบโคเคนในกระแสเลือดของคนไข้เลย กอปรกับ
ทันตแพทยสภา
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ทันตแพทย์ผทู้ ที่ ำ� ฟันให้คณุ บอส ได้ตดิ ต่อมายัง ทพ. สัณห์ชยั จิรชาญชัย
กรรมการทันตแพทยสภาแล้ว โดยได้ให้ข้อมูลกับทันตแพทยสภา
ว่า ได้ท�ำฟันให้คุณบอสในวันที่ 29 สิงหาคม ก่อนเกิดเหตุ 5 วัน
เป็นการรักษาเหงือก โดยมีการฉีดยาชา เมพิวาเคน ซึ่งเป็นยาชา
กลุ่มเดียวกับลิโดเคนร่วมกับจ่ายยาอะม็อกซี่ซิลลินให้เท่านั้น เบื้องต้น
ทันตแพทย์ท่านนั้นแจ้งว่ายังไม่สะดวกเปิดเผยตัวตน แต่พร้อมเข้าพบ
กมธ.กฏหมายฯ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
นอกจากนี้ อุปนายกทันตแพทยสภา ได้ส่งมอบข้อมูลให้
นักข่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้างโมเลกุลของยาชาตัวนี้ว่า
โครงสร้างโมเลกุลต่างจากโคเคนและยืนยันว่าไม่มีทางที่ผู้ที่รับ
ยาชาจะมีผลตรวจออกมาว่าเจอโคเคนแน่นอน หากทันตแพทย์
ท่านใดจะน�ำโคเคนมาใช้รักษาคนไข้ ก็ต้องไปท�ำเรื่องขออนุญาต
ครอบครอง เพราะโคเคนจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 2
การปฎิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ในการจับกุมสาวเทคโนฯปี 1 ซึ่งเปิดเพจรับจัดฟันเถื่อน
ให้ลูกค้าในบ้านเช่าย่านภาษีเจริญ
เมื่อ วันที่ 27 ส.ค. พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท.ใน
ฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคสำ�นั ก งานตำ�รวจแห่ ง ชาติ พร้ อ มด้ ว ย
พ.ต.ท.บริบูรณ์ จ�ำปาดี สว.สส.สน.ภาษีเจริญและ ทพ.สมศักดิ์
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โอภาเจริญสุข ผู้แทนจากทันตแพทยสภา น�ำก�ำลังพร้อมหมายค้น
ศาลอาญาธนบุรีเลขที่ 451/2563 ลงวันที่ 27 ส.ค. 63 เข้าตรวจค้น
บ้านเช่าเลขที่ 12/1 หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม 48 แยก 18 แขวง
บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.หลังสืบทราบว่า บ้านดังกล่าว
เป็นสถานประกอบกิจการจัดฟันแฟชั่นให้กลุ่มวัยรุ่นโดยไม่ได้
รับอนุญาต โดย ทพ.สมศักดิ์ ให้รายงานว่า เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทาง
มาถึง พบผู้ต้องหาก�ำลังท�ำแบบพิมพ์ฟันให้ลูกค้า ถือว่ากระท�ำ
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเปิ ด สถานประกอบการโดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุ ญ าตส่ ว นเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการผลิ ต ก็ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน ดังนั้น จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงวัยรุ่นทั้งหลาย
หากต้องการจัดฟันขอให้เข้าไปปรึกษากับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เนื่องจากการจัดฟันเถื่อนเสี่ยงต่อปัญหาการติดเชื้อและอาจได้รับ
อันตรายถึงชีวิต ขณะที่ พล.ต.ต.ญาณพงศ์ กล่าวว่า การจับกุม
วันนี้ฝ่ายสืบสวนได้ติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหามาระยะหนึ่งแล้ว
โดยเจ้าตัวเปิดเพจใช้ชื่อนามสกุลของตัวเองรับท�ำการจัดฟันให้
ลูกค้าคิดค่าบริการรายละ 500-1,200 บาท แล้วแต่ความยากง่าย
สี และลายที่ลูกค้าต้องการ โดยเพจดังกล่าวมีผู้ติดตามเกือบ
5,000 คน เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหาตามฐานความผิดเกี่ยวกับการ
ฝ่าฝืนค�ำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการรับจัดฟัน
ผิดกฎหมาย และเปิดสถานประกอบการทางการแพทย์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตน�ำส่งพนักงานสอบสวน สน.ภาษีเจริญ ด�ำเนินการต่อไป

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ เเละผู้มีอุปการะคุณซึ่งช่วยเหลือในการจับกุม ดำ�เนินคดี
ผู้ต้องหาในความผิด เกี่ยวกับการลักลอบจัดฟันเถื่อน
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม
พลโทพิ ศ าล เทพสิ ทธา อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุ ข
ทันตแพทยสภา ทพ.ประดิษฐ์ เจษฎาไกรสร อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 2
เเละทพ.วัฒนา บุญอ่อน ประธานและกรรมการคณะอนุกรรมการประสานงาน
ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรมวาระที่ 9 จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ
โดย อาจารย์ ทพ.ยุวบูรณ์ จันทร์เเจ่มจรูญ เลขาธิการทันตเเพทยสภา เป็น
ประธานกล่าวขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ เเละผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งช่วยเหลือในการจับกุม ด�ำเนินคดีผู้ต้องหาใน
ความผิด เกี่ยวกับ "การลักลอบจัดฟันเถื่อน" ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1. พลต�ำรวจตรี ญาณพงศ์ โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ
2. พันต�ำรวจโท วัชรพัฒน์ เรืองอัครนนท์ รองผู้ก�ำกับฝ่ายอ�ำนวยการ 4
กองบังคับอ�ำนวยการ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
3. พันต�ำรวจโท เอกชนะ นนท์ธีระศักดา สารวัตรสอบสวน สถานีต�ำรวจ
นครบาลภาษีเจริญ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
4. พันต�ำรวจตรี สรรเพชญ อภิสมัย สารวัตรฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และ
สารสนเทศ กองสารนิเทศ
5. ร้อยต�ำรวจเอก เอก ประกอบจินดา รองสารวัตร กองก�ำกับการสืบสวน
6. สิบต�ำรวจโท เอกยุทธ ปล้องคง ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปราบปราม สถานี
ต�ำรวจนครบาลเพชรเกษม กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 กองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล
7. ผศ.ทพ.โกวิท พูลสิน ผู้บริจาคงบประมาณเพื่อการด�ำเนินการ
เพื่อเป็นการขอบคุณในความตั้งใจทุ่มเทท�ำงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง
ตลอดมา ซึ่งชุดจับกุมทีมคุ้มครองผู้บริโภคและอนุกรรมการประสานงานช่วย
เหลือเเละคุ้มครองผู้บริโภคชุดนี้ ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่จับกุมผู้กระท�ำผิด ตั้งแต่
วันที่ 11 ก.ย. 2562 ถึง 10 ก.ย. 2563 มีผลการจับกุมผู้ลักลอบจัดฟันเถื่อน

ทพ.ประดิษฐ์ เจษฎาไกรสร
อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 2
จ�ำนวนถึง 22 รายจากทั่วประเทศและยึดของกลาง
ในการกระท�ำผิด ได้หลายสิบล้านบาท เป็นผลให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างมาก ทันตแพทยสภา
ขอชื่นชมในความตั้งใจและทุ่มเท เสี่ยงชีวิตในการ
ด� ำ เนิ น ที่ ผ ่ า นมาและขอประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้
ทุกท่านทราบ
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ตรวจค้นสถานที่ขายเหล็กดัดฟันเถื่อน ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดจันทบุรี
สามารถจับกุมผู้กระทำ�ผิดที่เปิดเพจเฟสบุ๊ค ในการขายเหล็กดัดฟันเถื่อน 5 เพจ
วันที่ 14 กันยายน 2563 พล.ต.ต.
ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.กองสารนิเทศ
พร้อมด้วย ทพ.วัฒนา บุญอ่อน และ ทพ.
โมฮัล ศกภูเขียว กรรมการทันตแพทยสภา
ร่วมกับ พ.ต.อ.ชาญชัย อินนรา ผกก.
สืบสวน พ.ต.อ.บุญเลิศ วัฒนะกิตติ ผกก.
สภ.ตระกาลพืชผล สนธิก�ำลังกก.สส.ภ.
จว.อุบลราชธานีและสภ.ตระการพืชผล
รวม 40 นาย น�ำหมายศาลเข้าตรวจค้น
สถานที่ขายเหล็กดัดฟันเถื่อน ในจังหวัด
อุบลราชธานี รวม 4 จุด และจังหวัดจันทบุรี
1 จุด สามารถจับกุมผู้กระท�ำผิดที่เปิดเพจ
เฟสบุ๊ค ในการขายเหล็กดัดฟันเถื่อน 5 เพจ
ได้แก่ Oh my retainer , Dawny Retainer ,
Sweet smile Retainer, Pekky Retainer
และ Ksmile Retainer รวม 10 คน พร้อม
ยึดของกลางได้หลายรายการ อาทิ เครื่อง
ขัดเงา เครื่องกรอ เครื่องขึ้นรูป สีผสมที่
ไม่มี อย. ตลอดจนอุปกรณ์แบล็คเก็ต ลวด
ทันตแพทยสภา ร่วมกับเพจ Less Plastic Thailand
เปิดตัวโครงการแยกขวดช่วยหมอ โครงการ 3
แบบพิมพ์ฟัน ผงปูน และอุปกรณ์เครื่องมือ
ตอน แยกขวดช่วยหมอฟัน กับ ทันตแพทยสภา
อื่นๆ
ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหา ฝ่าฝืนค�ำสั่ง
คณะอนุกรรมการจัดท�ำโครงการ Zero waste by dentists เพื่อผลิตชุดอุปกรณ์
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 1/2561 ป้องกันความปลอดภัย Personal Protective Equipment (PPE) โดยมีนักศึกษาคณะ
เรื่องห้ามจ�ำหน่ายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นฟัน ทันตแพทยศาสตร์ 12 มหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั่วประเทศ มาร่วมท�ำโครงการ "Zero Waste
เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค by Dental Student Thailand" เพื่อเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย จากนั้น
มีอัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปีปรับไม่เกิน ทันตแพทยสภา จะมอบชุดให้กับนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ และอาจจะบริจาคเพิ่มเติมให้กับ
6 แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ก่อนจะน�ำตัว หมอฟันที่ขาดแคลน หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ ส�ำหรับหน่วยงานใด
ผู ้ ต ้ อ งหาทั้ ง หมดส่ ง พนั ก งานสอบสวน ที่อยากสนับสนุนค่าตัดเย็บชุด PPE กับทันตแพทยสภา (ลดหย่อนภาษีได้) สามารถบริจาค
ได้ที่ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลธนาคาร
ด�ำเนินคดี
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 046-7-00099-8 สาขา
ทั้ ง นี้ กลุ่ ม ผู้ ต้ อ งหาทั้ ง หมดเป็ น
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เครือข่ายของ ผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมเมื่อ
ติ ด ต่ อ คุ ณ กาญลดา 02-200-7788,
วันที่ 11 ก.ย. 2562 ก่อนที่จะมารวมตัวกัน
02-200-7789 คณะอนุกรรมการจัดท�ำโครงการ
สร้างเพจ สร้างกลุ่มเป็นเครือข่ายรับงาน
Zero waste by dentists เพื่อผลิตชุดอุปกรณ์
และร่วมกันกระท�ำความผิดดังกล่าว
ป้องกันความปลอดภัย Personal Protective
Equipment (PPE)
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ทันตแพทยสภา วาระที่ 9
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TheraCem®

Self-Adhesive Resin Cement
TheraCem is a dual-cured, calcium
and fluoride-releasing, self-adhesive
resin cement indicated for luting
crowns, bridges, inlays, onlays and
posts (prefabricated metal/non-metal/
THE FUTURE IS HERE
fiber posts).
with the “NEXT GENERATION CEMENT”


   
   
  

  

      

 

      

   

       

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

To order call:

1-800-247-3368

    

MC-3266TC

 




SMART DENTAL SOLUTIONS

DENTAL
IMPLANT

by

CUSTOM
ABUTMENT

BONE AND
MEMBRANE

ORTHODONTIC
MINISCREWS

Tel. +66 62 749 5554 www.smartdd.co.th

สนใจลงโฆษณาติดต่อ
คุณเตือนใจ แสงอ่อน
0 2580 7500-3
0 2580 7504

dent11@dentalcouncil.or.th
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ยางกันกัด
(Bite Guard)
ผลิตเอง

เพื่อใช้ร่วมในการรักษาด้วย
ไฟฟ้า (ECT) ในผู้ป่วยจิตเวช
โดย พ.ท.หญิง นำ�สุข คงคาลัย
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สวนปรุง

นอกจากนี้การรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นหัตถการอย่างหนึ่ง
ที่ใช้รักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง หรือผู้ป่วยที่อาจเป็น
อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น หรือผู้ป่วยที่การรักษาด้วยวิธีอื่น
แล้วไม่ได้ผล หรือมีอาการข้างเคียงของยาซึ่งไม่สามารถรักษา
ด้วยยาอย่างต่อเนือ่ งได้ หรือไม่สามารถรอการออกฤทธิข์ องยาได้
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การรักษาในผูป้ ว่ ยจิตเวชมีการรักษาหลักอยู่ 3 ประการ
คือ การรักษาด้านจิตใจ เช่น การพูดคุย ให้กำ�ลังใจ
การเข้าใจผู้ป่วย การรักษาด้วยสิ่งแวดล้อม เช่น
การจัดสถานที่ หรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้ป่วย
รู้สึกสุขสบาย สบายใจ และการรักษาด้วยยา
อย่างเช่น ผู้ป่วยที่มีความพยายามจะฆ่าตัวตายอย่างรุนแรงซึ่งมี
ความจำ�เป็นต้องทำ�ให้อาการทางจิตนีส้ งบอย่างรวดเร็ว วิธกี ารรักษา
ด้วยไฟฟ้านี้จะรักษาโดยการผ่านกระแสไฟฟ้าจำ�นวนที่ต้องการ
จากเครื่อง ECT เข้าสู่สมองในบริเวณที่กำ�หนดไว้ ซึ่งจะมีผลทำ�ให้
ผู้ป่วยเกิดอาการชัก หลังจากนั้นร่างกายจะมีการผ่อนคลายในที่สุด
ซึ่งการใช้กระแสไฟฟ้านี้จะไปกระตุ้นให้สารสื่อประสาทภายในสมอง
ที่หลั่งผิดปกติให้กลับมาทำ�งานอย่างสม่ำ�เสมอ เมื่อสารสื่อประสาท
หลั่งอย่างต่อเนื่องดีแล้วกระบวนกาทำ�งานทางจิต รวมถึงสภาวะ
ทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆ ก็จะกลับสู่
สภาวะปกติได้ การรักษาด้วยไฟฟ้านั้นมี 2 แบบคือ การรักษาแบบ
ไม่ใช้ยาสลบและยาคลายกล้ามเนื้อ (Unmodified ECT) การรักษา
แบบนี้ขณะทำ�การรักษาผู้ป่วยยังคงรู้สึกตัว ในขณะที่กระแสไฟฟ้า
เข้าบริเวณขมับของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะมีอาการชักและผ่อนคลาย
ในที่สุด อีกแบบคือการรักษาแบบใช้ยาสลบและยาคลายกล้ามเนื้อ
ร่วมด้วย (Modified ECT) การรักษาแบบนี้ขณะทำ�การรักษา
ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว อาการชักเกร็งจะน้อยกว่า ซึ่งการรักษาด้วยไฟฟ้านี้
จะต้องรักษาเป็นชุดอย่างน้อย 3-6 ชุด ตามความเหมาะสม
ตามแผนการรักษา การรักษาด้วยไฟฟ้าถือว่าเป็นการรักษาที่
ปลอดภัยและส่งประสิทธิภาพสูงต่อผู้ป่วยจิตเวช และมีการใช้
กว้างขวางทั่วโลก โรงพยาบาลสวนปรุงก็ใช้วิธีการรักษาดังกล่าว
ตลอดมาในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ว่าเหมาะสมต่อการรักษาด้วยไฟฟ้า
การรักษาด้วยไฟฟ้านั้นจะส่งผลเร็วกว่าการใช้ยารักษาอย่างเดียว
ในผู้ป่วยบางราย เช่น ผู้ป่วยที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายอย่าง
รุนแรง การใช้ยาจะใช้เวลาในการออกฤทธิ์อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์
ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะมีความเสี่ยงสูงมากที่ผู้ป่วย
จะทำ�การฆ่าตัวตายสำ�เร็จ แต่การรักษาด้วย
ไฟฟ้านั้นจะให้ผลได้ในทันที

ในการรักษาไฟฟ้านี้ขณะรักษาผู้ป่วยจะมีการหดเกร็งกล้ามเนื้อ
ข้อต่อเอ็นทั่วร่างกาย รวมถึงข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อขากรรไกร
และเกิดแรงกัดที่สูงกว่าปกติ ซึ่งบางครั้งทำ�ให้เกิดปัญหาในช่องปากตามมา
เช่น การเกิดขากรรไกรค้างหรือปวดกล้ามเนื้อขากรรไกร ฟันแตก หัก ฟันหลุด
หรือมีแผลในช่องปาก ซึ่งทันตแพทย์สามารถเข้าไปมีบทบาทในการตรวจ
สุขภาพช่องปากผู้ป่วยก่อนการรักษาด้วยไฟฟ้า รวมถึงการใช้ยางกันกัด
(Bite Guard) ให้ผู้ป่วยกัดขณะทำ�การรักษาด้วยไฟฟ้า ก็มีส่วนในการช่วยลด
การเกิด และลดความรุนแรงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่องปากและ
ขากรรไกรได้ด้วย แต่ก็ยังพบมีอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่องปาก
อยู่มาก และยังพบอุบัติการณ์ที่มีความรุนแรงอยู่ เช่น กัดโดนลิ้นเป็นแผลลึก
ต้องเย็บ เกิดการเคลื่อนที่ของฟันออกจากเบ้าฟัน ซึ่งทำ�ให้เกิดพยาธิสภาพกับ
ฟันและต้องทำ�การรักษาที่ยุ่งยากมากขึ้น ติดตามการรักษานานขึ้น จากการ
ทบทวนพบว่าสาเหตุหนึ่งของอุบัติการณ์เกิดจากยางกันกัดไม่เหมาะสมกับ
ขนาดช่องปากของผู้ป่วย ลักษณะรูปร่างของยางกันกัดไม่เอื้อต่อหัตถการ
(ในหัตถการที่เป็น Modified ECT มีการใส่ท่อช่วยหายใจร่วมด้วย เดิมต้องมี
การตัดยางกันกัดที่ใช้อยู่ออกบางส่วนเพื่อเป็นที่อยู่ของใส่ท่อช่วยหายใจ)
ทางกลุ่มงานทันตกรรมได้มีบทบาทในการพัฒนายางกันกัดเพื่อใช้กับ
ผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาด้วยไฟฟ้าของโรงพยาบาลสวนปรุง โดยใช้ความรู้

ภาพภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในช่องปาก
ที่พบได้หลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
ที่มาของภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก
พ.ท.หญิง นำ�สุข คงคาลัย

ภาพภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในช่องปาก
ที่พบได้หลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
การตรวจสุขภาพช่องปากและขากรรไกร
ก่อนผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า

ที่มาของภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก
ทพญ.อุไรภรณ์ กล้าทำ�
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ความสามารถทางทันตกรรมเป็นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้
โดยสร้างแบบหล่อมาจากถาดพิมพ์ปากคนไข้ และปูน
ปลาสเตอร์ และทำ�ยางกันกัดจากทางทันตกรรม แล้ว
จัดทำ�เป็นขนาด S, M, L เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดช่องปาก
ของผู้ป่วย โดยออกแบบให้มีที่สำ�หรับให้มีที่อยู่ของท่อ
ช่วยหายใจด้วย แล้วนำ�ไปให้ทดลองใช้ พบว่าสามารถ
ใช้ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่วัสดุมีความแข็งค่อนข้างมาก
ความยืดหยุ่นน้อย จึงติดต่อหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิลิโคน
ทดลองและพัฒนาจนได้ชนิดของซิลิโคนที่มีความแข็งและ
ความยืดหยุ่นในระดับที่ต้องการเหมาะสม หลังจากนั้น
กลุ่มงานผลิตยางกันกัดให้กับผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้า
ของโรงพยาบาลทั้ง Modified และ Unmodified ECT
โดยทั้ง 2 แบบ มีขนาดให้เลือกเป็น S, M, L โดยแบ่งแยก
สีชัดเจน และยังแบ่งแยกชาย หญิง อีกด้วย เพื่อให้
เหมาะสมกับขนาดช่องปากของผู้ป่วยแต่ละราย และเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานด้วย ผลจาก
การใช้งานก็พบว่าอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในช่องปากในผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าลดลงมาก และ
ความรุนแรงที่เกิดก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจ และช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการที่ต้องสั่งซื้อ
ยางกันกัดภายนอกโรงพยาบาลมาใช้ลงได้มาก

แบบหล่อและยางกันกัดที่ผลิตขึ้นเองจากวัสดุทางทันตกรรมในช่วงแรก

การใช้งานยางกันกัดจริงในผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า

ยางกันกัดที่ผลิตขึ้นเองทั้งแบบ Modified และ Unmodified ECT
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แบบหล่อจากวัสดุทางทันตกรรม
และยางซิลิโคน

