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บก.แถลง
ทันตเเพทย์ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน

บรรณาธิการข่าวสารทันตแพทยสภา

พบกันฉบับเเรกของปี 2563 สามเดือนที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์
บ้านเมืองที่เกิดขึ้นรวมถึงปัญหามลพิษ ปัญหาสภาวะอากาศกรณี PM 2.5
และโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ในวงการทันตกรรมก็ได้รับ
ผลกระทบเหล่านี้อยู่ไม่น้อย ทางทีมงานประชาสัมพันธ์เเละข่าวสาร
ทันตเเพทยสภาจึงขอถือโอกาสนี้ส่งก�ำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านปัญหา
เเละอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นด้วยภาระหน้าที่ของทันตเเพทยสภา
ที่มากมาย ที่ผ่านมามีการด�ำเนินการไปหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น การ
ชี้แจงเรื่องการสอบใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ส�ำหรับนักศึกษา
ที่จบจากต่างประเทศ การสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐานและการสอบเพื่อประเมิน
ความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่
11 - 12 มกราคม 2563 โดยการสอบครั้งนี้มีสัตวแพทยสภาขอ
อนุเคราะห์เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดสอบฯ เพือ่ น�ำไปปรับเปลีย่ น
การสอบประเมินความรู้ฯของสัตวแพทยสภา ให้เป็น computer
based แบบทันตแพทยสภาและทั้งนี้ได้มีการประกาศผลสอบไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา การประชุมและหารือระหว่าง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา และคณะผู้แทน Dental Board, Health Professional Council และ Department
of Health Professional กระทรวงสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการน�ำระบบการศึกษาต่อเนื่อง มาใช้
ส�ำหรับการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมส�ำหรับทันตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ในประเทศลาว ในวันพุธที่
5 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงการเข้าร่วมประชุม
กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ การประชุมคณะ
กรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) การประชุมคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ เเละการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นต้น
เเละมาถึงประเด็นร้อนเเรงที่สุดนับตั้งเเต่ช่วงปลายปี 2562 ที่มีการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ส่งผลให้ตอนนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อรวม 182,598
รายและมีผู้เสียชีวิต 7,171 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563) ซึ่งสถานการณ์
ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เราในฐานะของทันตเเพทย์ถือว่าใกล้ชิดกับโรคติดต่อ
ทางอากาศละอองน�้ำเเละการสัมผัสสารคัดหลั่งมากกว่าเเพทย์สาขาใดๆ ซึ่งเเม้ว่า
พวกเราจะมีทั้งความรู้ในเรื่อง infection control และ universal precaution
ที่เป็นพื้นฐานในระบบการท�ำงานกันทุกท่าน เเต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะย�้ำในประเด็น
ต่างๆเกี่ยวกับโรคระบาดชนิดนี้คือ ลักษณะเฉพาะของตัวเชื้อ การแสดงออก
ของโรค การคัดกรองผู้ป่วยเเละการป้องกันการเเพร่กระจาย ซึ่งจากข้อมูล
ทางการเเพทย์ในปัจจุบัน มีข้อสรุปดังนี้
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Schematic diagram of respiratory
transmission routes: droplet, airborne,
direct contact and indirect contact.

ที่มา: https://reflectionsipc.com/2015/12/16/surface-contamination-and-respiratory-viruseswithpandemic-potential-sars-mers-and-influenza-an-underestimated-reservoir/

เชื้อไวรัส COVID-19

ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งจากมนุษย์สู่
มนุษย์ ผ่านการไอหรือจามซึ่งมีรัศมีการ
แพร่กระจายผ่านละอองเสมหะ (respiratory
droplets) ระยะประมาณ 1-2 เมตร สังเกต
ว่าอยู่ในรัศมีพื้นที่ท�ำงานของทันตเเพทย์
นั่นเอง โดยเมื่อละอองหรือของเหลวจาก
สารคัดหลั่งดังกล่าวตกสู่สิ่งใดถ้ามีการ
สัมผัสก็จะส่งผ่านไปยังผู้สัมผัสได้ทางทวาร
ต่างๆรวมทั้งการสัมผัสเเละส่งผ่านเยื่อบุ
ของดวงตา ทั้งนี้เเม้ยังไม่มีข้อมูลระบุแน่ชัด
ว่าไวรัส COVID-19 อยู่ได้นานแค่ไหนบน
พื้นผิวต่างๆ เเต่ก็มีการยืนยันว่าการล้างมือ
อย่างสม�่ำเสมอโดยการล้างด้วยสบู่ หรือใช้
แอลกอฮอลล์ฆา่ เชือ้ อย่างถูกวิธี ช่วยลดความ
เสี่ยงที่จะติดเชื้อและแพร่เชื้อไวรัส โดยนัก
วิจัยบางท่านระบุเทียบเคียงเชื้อนี้กับเชื้อ
ไวรัสเมอร์ส (Mers) ซึ่งเป็นไวรัสในตระกูล
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โคโรนาเช่นเดียวกันจึงอาจเป็นไปได้ว่า ระดับความรุนแรงในการระบาดมีผลตาม
สภาพอากาศเเละอุณหภูมิ กล่าวคือการแพร่เชื้อจะลดลงในเดือนที่มีสภาพอากาศร้อน
เเละคาดว่าเชื้อนี้คงอยู่ได้ 2-9 วันในสภาวะภายนอกร่างกาย ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก
ได้ระบุว่าระยะเวลาฟักตัวของเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่ระหว่าง 2-14 วัน ก่อนที่จะปรากฏ
อาการป่วย ซึง่ เมือ่ มีการติดเชือ้ ผูส้ งู อายุและผูท้ มี่ โี รคอืน่ ไปพร้อมกันอย่างโรคเบาหวาน
หรือมะเร็ง หรือผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอจะมีการแสดงอาการในระดับความรุนแรง
มากกว่ากลุ่มอื่น
ในทางปฎิบัติเราใช้การคัดกรองผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายเเละระบุว่าผู้ที่มีอุณหภูมิตั้งเเต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะเข้าข่ายของ
อาการไข้ นอกจากนี้จะสังเกตอาการ จากการจาม ไอเเละการหอบเหนื่อยซึ่งเป็น
อาการเเสดงของปอดอักเสบ โดยจากการศึกษาอาการของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19
พบว่าอาการที่ปรากฎเเละเเตกต่างชัดเจนจากไข้หวัดคือผู้ป่วยจะรู้สึกหายใจ
ล�ำบาก
กรณีของการคัดกรองผู้ป่วย ตามราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข (5 มีนาคม 2563) เกี่ยวกับรายชื่อท้องที่นอกราชอาณาจักร
4 ประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย ต้องกักตัวทุกคนที่กลับมาจากประเทศดังกล่าว
ดังนี้ สาธารณรัฐเกาหลี (South Korea) สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษ
มาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน การกักตัวเพื่อดูอาการมีก�ำหนดอย่าง
น้อย 14 วัน งดออกไปในบริเวณชุมชนที่มีผู้คนแออัด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
จากกรมควบคุมโรคติดต่อซึ่งก�ำหนดให้ COVID-19 เป็นโรคอันตรายล�ำดับที่ 14 โดย
หากพบผู้ที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อ สามารถสั่งตรวจได้ทันทีและตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีการก�ำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องแจ้งกรมควบคุมโรค ที่สายด่วน
กรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422 ภายใน 3 ชั่วโมงดังนี้
1. เจ้าหน้าที่การแพทย์
2. โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน
3. ห้องแล็บหรือห้องปฎิบัติการตรวจเชื้อ
4. เจ้าของสถานประกอบการ หรือ เจ้าของพาหนะที่มีคนอยู่รวมกันจ�ำนวน
มาก โรงหนัง โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟฯลฯ พร้อมกักตัวไว้
ถ้าไม่แจ้งอาจโดนโทษปรับและโทษจ�ำคุกได้ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น
หากไม่แจ้งข้อมูลมีโทษปรับ 2 หมื่นบาท ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ท�ำตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ มีโทษจ�ำคุก 1 ปี ปรับ 2 แสนบาท ส�ำหรับเจ้าของพาหนะหรือ
สถานประกอบการหากปกปิดข้อมูลไม่ท�ำตามค�ำสั่ง อาจโดนโทษจ�ำคุก 2 ปี ปรับ
5 แสนบาท
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (2 มีนาคม 2563) ดังนี้
สาธารณรัฐเกาหลี (South Korea) สาธารณรัฐจีน (Taiwan) สาธารณรัฐประชาชนจีน
เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน เยอรมนีและฝรั่งเศส ซึ่งผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศดังกล่าว
จะต้องมีการกักตัวเองเพื่อดูอาการอย่างน้อย 14 วัน งดออกไปในบริเวณชุมชนที่มี
ผู้คนแออัด และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด
ในเรื่องมาตรการป้องกันตนเองเเละผู้ป่วยในงานทันตกรรม อ้างอิงจากการศึกษา
พบว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็นชนิดธรรมดา หรือ N95 สามารถป้องกัน
ไวรัสได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น จึงท�ำให้ผู้สวมใส่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ ดังนั้น
จึงควรมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นเพิ่ม เช่น face shield หมวกเเละเเว่นตา
เเละมีการใช้ high power suctions ในงานหัตถการที่มีความเสี่ยง รักษาร่างกาย
ให้มีสุขอนามัยที่ดีและท�ำความสะอาดมือด้วยวิธีที่ถูกต้องสม�่ำเสมอ รวมถึงจัด
สภาพสิ่งเเวดล้อมให้เหมาะสมมีอากาศถ่ายได้สะดวก
ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนชนิดใดที่สามารถยับยั้งไวรัส COVID-19 ได้หาย
ขาดเนื่องจากไวรัส COVID-19 ถือเป็นเชื้อชนิดใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบ จึงท�ำให้
นักวิจัยต้องท�ำการพัฒนาตัวยาขึ้นใหม่ส�ำหรับรักษาอาการป่วยจากการ
ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ส่วนแพทย์เองก็ต้องเรียนรู้และหาวิธีในการรักษา
เกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้อีกมาก

การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง
เเละยังไม่มีทีท่าว่าความรุนเเรงจะลดลง
ประชาชนทั่วไปจึงเกิดการตื่นตระหนก
ท�ำให้เวชภัณฑ์หลายตัวที่ใช้ส�ำหรับการ
ป้องกันจากเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งก�ำลัง
เป็นที่ต้องการอย่างมากเริ่มมีการขาดเเคลน
ส่งกระทบต่อการปฎิบัติงานของทันตบุคลากร
ในทุกภาคส่วน ทันตแพทยสภาจึงท�ำหนังสือ
ด่วนที่สุดถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง (เลขา
ธิการรัฐมนตรี,อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,
อธิบดีกรมควบคุมโรค, รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์,ประธานคณะกรรมธิการ
สาธารณสุข วุฒิสภา และอธิบดีกรมการค้า
ภายใน) เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ส�ำคัญให้กับ
ทันตบุคลากรอย่างเร่งด่วน
ทางทีมงานประชาสัมพันธ์จึงขอถือ
โอกาสน�ำข้อมูลเหล่านี้มาเผยเเพร่เเก่สมาชิก
อันจะยังประโยชน์สู่ประชาชนต่อไป โดยทั้งนี้
เราได้รวบรวมรายละเอียดเเละสรุปสาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับ COVID-19 เป็น Infographic
ที่สวยงามและเข้าใจง่ายเพื่อให้สมาชิกเเละ
ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดไปใช้ ตามลิ้งค์นี้
https://drive.google.com/open?id
=1eS_n7YnWGvuH-KuY7osSMbGH
4N2jIYUu เเละขอเชิญชวนทุกท่านติดตาม
ข้อมูลใหม่อื่นได้ในเพจของทันตเเพทยสภา
ครับ
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา

ว่าด้วยเรื่องของ

Mask ผ้า
ในวันที่
โคโรนาไวรัส
ระบาดหนัก
หากย้อนไปในอดีตใครที่เป็นทันตแพทย์
อายุมากกว่า 40 ปี คงเคยทันใช้ mask ผ้าเเละ
ต้องมีเป็นของตัวเองกันทุกคนตั้งเเต่สมัยเรียน ต่อมา
จนถึงในปัจจุบันในงานทันตกรรมมีความนิยมในการใช้
surgical mask (ภาพที่ 1) เเทนเเบบผ้าเนื่องจากหลายเหตุผล
เช่น ไม่ต้องใช้ซ้ำ�สะดวกเเละที่สำ�คัญราคาไม่เเพงเพราะมีการ
เเข่งขันในตลาดสินค้าชนิดนี้ ทำ�ให้มีการผลิตเพื่อจำ�หน่าย
ในท้องตลาดมากขึ้น มาถึงวันนี้ด้วยสถานการณ์การพบมลพิษ
ทางอากาศเเละมี PM 2.5 ในระดับสูง ประกอบกับภาวะการ
ระบาดอย่างหนักของเชื้อ COVID-19 จึงเกิดการตื่นตัวในการ
ใช้ surgical mask ไม่เพียงในกลุ่มบุคลากรทางการเเพทย์ยัง
รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ส่งผลให้เกิดสภาวะขาดแคลน surgical
mask ทำ�ให้ทันตบุคลากรเริ่มไม่มี surgical mask ใช้งาน จึง
เป็นที่มาของคำ�ถามที่ว่าในงานทันตกรรมเราจะใช้ mask ผ้า
แทนได้ไหม
8
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• ภาพที่ 2 ละอองฝอย respiratory droplets ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการจาม
• Inhalable respiratory droplets เเบ่งเป็น respirable droplets, มีขนาด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 ไมโครเมตร, เเละ inspirable droplets ซึ่งมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 100 ไมโครเมตร
• ที่มา: James Gathany

• ภาพที่ 1 Surgical mask
• ที่มา : PNGWAVE

งานทันตกรรมส่วนใหญ่ ทั้งการขัดฟัน การกรอฟันและการ
ขูดหินปูน ทำ�ให้เกิดฟุ้งกระจายของละอองลอย (aerosol) ซึ่งเป็น
อนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 0.5 - 10 ไมโครเมตร
สามารถล่องลอยในอากาศได้นาน เเต่เชื้อ COVID-19 ส่วนมาก
อยู่ในรูปละอองฝอย (ภาพที่ 2) หรือ dropplets (inspirable
droplets ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 100 ไมโครเมตร)
(ภาพที่ 3) ไม่ปลิวตามลม สามารถค้างบนอากาศได้ไม่นาน ก็จะ
ตกสู่สิ่งของและพื้นห้องในรัศมี 1-2 เมตร (ภาพที่ 4) เเละจากนั้น
เชื้อจะคงอยู่ที่พื้นห้องนานได้ถึง 9 วัน

Aerosol
0.5-10 ไมโครเมตร

Inspirable droplets
10-100 ไมโครเมตร

• ภาพที่ 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของละอองลอย (aerosol) เทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของละอองฝอย (inspirable droplets)

ภาพที่ 4 ที่มา: https://pantip.com/topic/39659959

โดยตามรายงานจากทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ 25 คน ที่องค์การอนามัยโลก
ส่งเข้าไปสืบสวนสถานการณ์ในจีนสรุปว่ากรณีส่วนใหญ่ (78-85%) ของการ
เเพร่เชื้อ COVID-19 เกิดจากการติดต่อกันในครอบครัวจากละอองฝอย (droplets)
ไม่ใช่จากการกระจายจากละอองลอย (aerosol) เป็นหลัก ซึ่งการสวมใส่ mask
ที่เหมาะสมสามารถป้องกัน เลือด น้ำ� สารคัดหลั่งลักษณะที่เป็น droplets ไม่ให้
เข้าทางเดินหายใจเเละช่องปากได้ ในขณะเดียวกันก็กันไม่ให้น้ำ�ลาย สารคัดหลั่ง
น้ำ�มูก การไอจาม จากผู้สวมใส่ฟุ้งกระจายออกไป อย่างไรก็ตามพบว่าทั้ง surgical
mask และ mask ผ้า มักมีการออกเเบบที่ไม่แนบปิดสนิทกับใบหน้า ไม่มีตัวกรอง
อากาศ จึงไม่สามารถกรอง aerosol ขนาดเล็กมากได้ เเต่ก็ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
ไวรัสจากการไอหรือจามซึ่งมีลักษณะเป็น droplets และการติดเชื้อผ่านการปนเปื้อน
จากมือสู่ปากได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้หากจะป้องกันเชื้อไวรัสให้มีประสิทธิภาพจะต้องใช้

ภาพที่ 5 Face shield
ที่มา : https://www.fishersci.com/shop/
products/northprotecto-shield-visor-headgear-headgear/19166359
ทันตแพทยสภา
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หน้ากากอนามัย N95 ชนิดที่ใช้ในทางการเเพทย์ (ภาพที่ 6)
ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันทั้งฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคที่มีขนาดเล็ก
มากอย่างไวรัสได้ โดยต้องใส่ให้ถูกวิธีครอบปากและจมูกอย่าง
มิดชิด อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน N95 ชนิดที่ใช้ในทางการ
เเพทย์ เป็นสินค้าขาดแคลน หาซื้อได้ยากเช่นกัน เมื่อทั้ง
N95 และ surgical mask ขาดแคลน และพิจารณา
คุณสมบัติในการป้องกันการกระจายของ droplets ของ
mask ผ้า ได้ใกล้เคียงกับ surgical mask จึงมีคำ�
แนะนำ�ให้ใช้ mask ผ้าทดแทน ร่วมกับการใช้ face
shield เพื่อป้องกันอีกชั้น mask ผ้าที่แนะนำ�ควรเลือก
ให้ผ้าด้านนอกมีคุณสมบัติกันน้ำ�ได้ เพื่อป้องกันสาร
คัดหลั่งต่างๆ หรือผ้าที่ทอแน่นหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การกรอง ส่วนผ้าด้านในที่สัมผัสใบหน้า ควรดูดซับน้ำ�ได้ดี
เพื่อดักจับการไอจามของผู้ใส่ ไม่ให้แพร่สู่ภายนอก และ
แนะนำ�ให้เปลี่ยน mask ผ้าหลังเสร็จหัตถการทุกเคส ทั้งนี้ mask
ผ้าสามารถนำ�ไปซักหรืออบฆ่าเชื้อและนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
ด้วยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวปัญหาการขาดแคลน surgical
mask เเละ N95 ชนิดที่ใช้ในทางการเเพทย์ก็จะไม่เป็นอุปสรรคกับ
การปฎิบัติงานทางทันตกรรมอีกต่อไป ในการป้องกัน droplets
ที่เป็นทางส่งผ่านของเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้
เรายังคงต้องให้ความสำ�คัญกับระบบการ
หมุนเวียนและระบายอากาศเริ่มตั้งเเต่
การทำ�ความสะอาดเครื่ องปรับอากาศ
อย่างสม่ำ�เสมอ สามารถเลือกใช้เครื่อง
ฟอกอากาศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาคุณภาพของอากาศในห้อง การใช้
พัดลมดูดระบายอากาศ หรือระบบฆ่าเชื้อ
ในอากาศเป็นต้น นอกจากนีการใช้ high
power suction ร่วมกับการทำ�งานหัตถการ
ที่มีการฟุ้งกระจายและยึดหลัก universal
precaution จะช่วยส่งเสริมกระบวนการ
ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในคลิ นิ ก ทั น ตกรรม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทันตแพทยสภา
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• ภาพที่ 7 การทำ�หน้ากากอนามัยผ้า
• ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
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อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขอเน้นย้ำ�ในสถานการณ์เชื้อ COVID-19 กำ�ลังระบาดหนักคือ ในการรับ
ผู้ป่วยต้องมีระบบคัดกรองโดยมีการสอบถามซักประวัติตั้งแต่ขั้นตอนนัดหมายสอบถามเรื่อง
การเดินทางไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องวัด
อุณหภูมิร่างกายทั้งคนไข้และผู้ติดตาม โดยเกณฑ์ที่กำ�หนดว่ามีความเสี่ยงคือมีอุณหภูมิร่างกาย
ตั้งเเต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป รวมทั้งการสอบถามเเละสังเกตอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย
ซึ่งเป็นอาการเเสดงถึงภาวะปอดอักเสบที่มักไม่พบในไข้หวัดทั่วไป เน้นย้ำ�ทุกคนเรื่องการล้างมือ
ฟอกด้วยสบู่ให้บ่อยที่สุด และมีแอลกอฮอล์เจลให้บริการ โดยให้ทุกคนที่จะเข้ามาในคลินิกต้องกด
เจลล้างมืออย่างถูกวิธีก่อนเข้าเเละสัมผัสสิ่งใดๆ มีการติดป้ายในคลินิกเรื่องวิธีล้างมือเเละแนะนำ�
ไม่ให้ใช้มือ ล้วง เเคะ จับเเตะในช่องปากอันจะเป็นการสัมผัสเอาเชื้อจากสารคัดหลั่งออกมา
มีเอกสารหรือป้ายแนะนำ�เกี่ยวกับการระวังการแพร่เชื้อ COVID-19 ในคลินิก รวมทั้งเจ้าหน้าที่
หรือผู้ปฎิบัติงานในคลินิกควรเพิ่มมาตรการทำ�ความสะอาดฆ่าเชื้อจุดที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับ
ผลักประตู ลูกบิดห้องน้ำ� และอุปกรณ์ในห้องน้ำ�เป็นต้น

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา

งานประชาสัมพันธ์ความรู้แบบเกาะติด
สถานการณ์ช่วงการระบาดของเชื้อ
เป็นที่ทราบกันดีว่ามีการระบาดของ
เชื้อ COVID-19 มาตั้งเเต่ปลายปี 2562 ทาง
ทีมงานประชาสัมพันธ์ทันตเเพทยสภาวาระ
ที่ 9 ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราได้ออกประกาศให้
ข้อมูลเเละข้อเเนะนำ�ทั้งในลักษณะข้อความ
รูปภาพ เเละ infographic ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการปรับเเก้ไขข้อมูลสำ�คัญ
ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของหน่ ว ยงานทั้ ง
กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก
เพื่อเผยแพร่ไปยังสมาชิกเเละผู้สนใจ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อไป ดังนั้น เราจึงขอรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวมานำ�เสนอให้เป็นหมวดหมู่
ไล่เรียงตามวันที่เผยเเพร่ โดยท่านสามารถ
ติดตามชมจากการ สเเกน QR Code ดังนี้

COVID-19

วันที่ 26 มกราคม 2563

ข้อมูลแนะนำ�การป้องกันตนเองเเละผู้ป่วย
จากสถานการณ์การระบาดรุนเเรงของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เชื้อก่อโรคทาง
ระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
ด้วยความห่วงใย ทันตเเพทยสภาขอแนะนำ�การป้องกันตนเองเเละผู้ป่วยดังนี้
• หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม
• สวมใส่หน้ากากอนามัย
• เลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์
• เลี่ยงการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ที่ไม่สุก
• หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ� และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
ไม่นำ�มือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำ�เป็น
• ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
• รักษาร่างกายให้เเข็งเเรง
• หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำ�มูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากาก
อนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้ง
ประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมี
อาการรุนแรงขึ้น ถึงขั้นเสียชีวิตได้
• กรณีมีอาการป่วยควรเลื่อนนัดทำ�ฟันไปเพื่อป้องกันการเเพร่กระจายของเชื้อ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ความรู้การป้องกันการเเพร่กระจายของเชื้อ COVID-19
รวมถึงเเนวทางการคัดกรองผู้ป่วย
ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ในขณะนี้ยังคงรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศ ให้ COVID-19
เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำ�ดับที่ 14 ของไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้
อำ�นาจตามพ.ร.บ. ให้การป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดไว้ ซึ่งรวมถึงพวกเราในฐานะทันตเเพทย์ที่
ถือว่าใกล้ชิดกับโรคติดต่อทางอากาศ ละอองน้ำ�เเละการสัมผัสสารคัดหลั่ง
ทันตเเพทยสภาจึงขอนำ�เสนอ ความรู้การป้องกันการเเพร่กระจาย รวมถึง
เเนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเเละท่านสามารถดาวน์โหลด infographic
ตามลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/open…

วันที่ 2 มีนาคม 2563

เเบบประเมินเพื่อคัดกรองตนเองเบื้องต้นก่อนเข้ารับการรักษาทาง
ทันตกรรม 3 ภาษาคือ ภาษาไทย อังกฤษเเละจีน
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 เเละยับยั้งการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายนี้ ทางทีมงานประชาสัมพันธ์ทันตเเพทยสภาจึงได้จัดทำ�เเบบประเมิน
เพื่อคัดกรองตนเองเบื้องต้นก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม 3 ภาษา
คือ ภาษาไทย อังกฤษเเละจีน เพื่อเผยเเพร่เเก่ผู้สนใจ

วันที่ 6 มีนาคม 2563

แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 : การ
ประเมินผู้รับบริการ การป้องกันสำ�หรับทันตบุคลากรเเละการเตรียม
ผู้รับบริการก่อนรักษา
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยังมีต่อเนื่อง เพื่อให้ทันตบุคลากร
ปฏิบัติงานได้ ทันตเเพทยสภาขอนำ�แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในการป้องกัน
COVID-19 มาสรุปเป็นเเนวทางเริ่มตั้งเเต่การประเมินผู้รับบริการด้วยการชักประวัติ
เพื่อประเมินความเสี่ยงในการสัมผัส COVID-19 ทั้งประวัติการเดินทางและการพบปะ
ผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีแนวทาง
ปฏิบัติหลังจากคัดกรองในเบื้องต้นแล้ว หากคัดกรองเบื้องต้นผ่านหมด การรักษา
ทางทันตกรรมยังคงต้องยึดหลักการป้องกันการกระจายเชื้ออย่างเข้มข้นขึ้น ตาม
แผนภาพนี้ ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีประกาศข้อมูลใหม่จาก
หน่วยงานสาธารณสุขที่น่าเชื่อถือ ซึ่งทางทีมงานจะได้ติดตามเพื่อปรับเเก้ไขให้ทัน
ต่ อ สถานการณ์ เ พื่ อ สมาชิ ก เเละผู้ ส นใจทุ ก ท่ า นจะได้ นำ�ไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ไป
https://1drv.ms/b/s!ArAtC3wGrkQ-gd4ErPgu0pQQbWXprA?e=rKAMoj
ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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วันที่ 7 มีนาคม 2563

แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 :
การเลือกใช้หน้ากากอนามัยเเบบผ้า
ในสถานการณ์การขาดแคลน surgical mask ในขณะนี้ ทำ�ให้เราจำ�เป็น
ต้องนำ� mask ผ้ากลับมาใช้กัน ทีมงานได้ศึกษาและได้ข้อแนะนำ�การเลือกหรือ
ผลิต mask ผ้า และการใช้งานมาฝากค่ะ https://1drv.ms/b/s!ArAtC3wGrkQ
gd117SY37IXgUwAFBQ?e=7HYnO6

วันที่ 16 มีนาคม 2563

แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในกรณีสถานการณ์ ไม่ปกติ อันเนื่อง
มาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19
ด้วยปรากฏว่าบัดนี้เชื้อโรคดังกล่าวได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเป็น
วงกว้าง อีกทั้งมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวเป็นจำ�นวนมาก และมีแนวโน้มจะมีผู้ติดเชื้อ
จำ�นวนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดและการป้องกันความ
ปลอดภัยต่อบุคคลากรทางทันตกรรม ทันตแพทยสภา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย และองค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงออกมาตรการ
ร่วมกันเพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อนำ�ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทและ
ศักยภาพ นโยบายในแต่ละสถานพยาบาล ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นประการใด
จักแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป
https://1drv.ms/b/s!AlnCGW
2WXsOD5VplhHoicyZKZRuL?e
=FDJVYF

เนื่องจากข้อมูลทางเเพทย์เกี่ยวกับโรค
ระบาดนี้ ยั งคงมี ก ารเปลี่ ย นเเปลงไปทุกวัน
ทางทีมงานจะติดตามข้อมูลที่เปลี่ยนไปตาม
ประกาศขององค์การอนามัยโลก รวมทั้ง ข้อ
กำ�หนดของกระทรวงสาธารณสุข มา update
ให้เพื่อนสมาชิก ให้ทันต่อเหตุการณ์ตามความ
เหมาะสมเพื่อนำ�ไปใช้งานได้ต่อไป
นอกจากนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ม
เติมที่ https://ddc.moph.go.th/ รวมถึงสอบ
ถามเเละเเจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่สายด่วนกรมควบคุม
โรค 1422
รวดเร็วทันใจ ฉับไวตามสถานการณ์
คือปณิธานของทีมงานประชาสัมพันธ์
ทันตเเพทยสภา วาระที่ 9
ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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ทันตเเพทย์ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน

บทสัมภาษณ์

ทพญ.ชนัญญา เกษประเสริฐ

Nasoform

ปั้นด้วยรัก ดัดด้วยใจ ใส่ ได้ด้วยความศรัทธา
วันนี้เป็นโอกาสดีๆ อีกวันที่ผมได้นำ�เสนอการทำ�งานของคุณหมอจุ๋ม
ทพญ.ชนัญญา เกษประเสริฐ ทันตแพทย์ชำ�นาญการ กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์
ขอเริ่มที่คำ�ถามเเรก ทราบมาว่าคุณหมอ
ใช้ Nasoform ใช่ ไหมครับ
ใช่ค่ะ จุ๋มมีโอกาสได้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
4 เดือน ตามแผนการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร
ด้านวิชาการ ปี 2561 ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำ�หรับ
ผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 ก็มีหลายหลักสูตร
เปิดให้เรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ จุ๋มเลือกเข้าอบรมงานด้าน
ทันตกรรมประดิษฐ์ การบูรณะขากรรไกรและใบหน้า ที่คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป้าหมายในการเรียน

คือเพื่อนำ�ความรู้และทักษะมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณ
ศีรษะและใบหน้าภายในจังหวัด ฟังดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับ
นาโซฟอร์มใช่มั้ยคะ ความรู้นี้เป็นของแถมที่ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาส
นำ�มาใช้จริง
ทราบว่าโรงพยาบาลที่คุณหมอทำ�งานอยู่ ไม่มีงาน
ผ่าตัดแก้ ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เลย เกิดอะไร
ขึ้นถึงได้ใช้ Nasoform ครับ
เริ่มจากมีผู้ปกครองของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ที่อยู่ใน
อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ไปติดต่ออาจารย์พนารัตน์ เพื่อ
ใส่นาโซฟอร์มให้ลูก แต่ก็ด้วยปัญหาระยะทาง การเดินทางจาก
สุรินทร์ไปเชียงใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่าย การที่เด็กเล็กและครอบครัว
ต้องเดินทางไกลหลายๆครั้งเพื่อใส่และปรับนาโซฟอร์มเป็นเรื่อง
ลำ�บาก อาจารย์ก็เลยนึกถึงจุ๋มซึ่งอยู่ใกล้กว่า ก็เลยติดต่อขอให้
จุ๋ ม ช่ ว ยเด็ ก เมื่ อ รั บ คนแรกแล้ ว ก็ มี ค นต่ อ มาเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยค่ ะ
หลายคนมาจากจังหวัดอื่นที่ยังไม่มีคุณหมอที่รับทำ�นาโซฟอร์มค่ะ
พ่ อเเม่ ต้ องมาเพราะความรั ก ลู ก เค้ า พยายามหาทุก หนทาง
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ที่ จ ะช่ ว ยลู ก และพร้ อ มที่ จ ะทำ�ทุ ก อย่ า ง
เพื่อให้ลูกพ้นจากสภาพการมีตราประทับ
บนใบหน้าว่าเป็นเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
ถ้าพอจะมีทางใดช่วยแก้ปัญหา ครอบครัว
เค้าพร้อมร่วมมือ
ปัจจุบันคุณหมอพบปัญหาอะไรบ้าง
ในการใช้ Nasoform ครับ
ปั ญ หาจากตั ว นาโซฟอร์ ม ไม่ มี ค่ ะ
เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย มีแบบสำ�เร็จรูป
ให้เลือกใช้หลายขนาด แต่ด้วยการใช้นาโซฟอร์ม
ให้ได้ผลต้องใส่อย่างต่อเนื่องยาวนานหลาย
เดือนจนกว่าแผลผ่าตัดจะหายสนิท เมื่อใส่
ให้แล้วก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจและให้
กำ�ลังใจผู้ปกครอง ส่วนนี้สำ�คัญค่ะ เราต้อง
เน้นย้ำ�ในจุดนี้ ไม่อย่างนั้นก็ไม่สำ�เร็จค่ะ
ปัญหาที่พบมักจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการเด็กปากเเหว่งเพดานโหว่ค่ะ
เด็กที่มาใส่เป็นเด็กที่ได้รับการผ่าตัดเย็บ
ริมฝีปากมาแล้ว มาจากหลายที่ แล้วแต่ว่าจะ
ไปผ่าตัดแก้ไขมาจากที่ไหน ทำ�ให้ไม่ได้เห็น
เด็กตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ระบบส่งต่อผู้ป่วยก็ยัง
ไม่ชัดเจน การเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล
ใหญ่ๆ มีค่าใช้จ่ายมาก ยิ่งหากเดินทางกัน
เป็นครอบครัวแล้วค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งมากไปอีก
ครอบครั ว ไหนไม่ มี กำ�ลั ง ทรั พ ย์ เ พี ย งพอ
ก็มักจะขาดโอกาสในการรักษา

คุณหมอมีมุมมองในอนาคตหรือความคาดหวังอย่างไรบ้างครับ
จุ๋มอยากให้ทันตแพทย์ซึ่งไม่ได้จำ�กัดเเค่สาขาใดสาขาหนึ่ง หันมาสนใจ เรียนรู้
และนำ�เครื่องมือนี้ไปใช้มากขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่ยังมีร่องรอยปัญหา ความพิการแต่กำ�เนิดปรากฏให้เห็นชัดบนใบหน้าอยู่
ตั ว จุ๋ ม เองเป็ น หมอใส่ ฟั น ไม่ เ คยคิ ดว่ า จะสามารถให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม นี้ ไ ด้
แต่เมื่อได้เรียนรู้และลองมาสัมผัสจริงก็รับรู้ว่านาโซฟอร์มไม่ใช่งานที่ยากเกินไป
สำ�หรับทันตแพทย์ทุกคน จึงอยากเชิญชวนทันตแพทย์มาร่วมกันเป็นเครือข่ายให้การ
รักษาด้วยนาโซฟอร์มกัน การได้รับการบริบาลจากโรงพยาบาลใกล้บ้านจะช่วยให้ผู้ป่วย
กลุ่มนี้ได้รับการรักษาได้ครอบคลุมปัญหามากขึ้น ทันตแพทย์ทำ�ได้มากกว่า
ทำ�ฟันค่ะ
ท้ายนี้ผมขอยกย่องและชื่นชมในความตั้งใจของคุณหมอจุ๋มเเละขอฝาก
รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายที่ให้การดูเเลผู้ป่วยด้วยนาโซฟอร์มไว้เผื่อเป็น
ประโยชน์ในการเเนะนำ�เเละส่งต่อผู้ป่วยครับ

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำ�ปาง
อุตรดิตถ์
นครสวรรค์
สระบุรี
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
สระแก้ว
เลย
อุดรธานี
มหาสารคาม
สุรินทร์
ราชบุรี
ประจวบคีรีขันท์
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ตรัง
สงขลา
ปัตตานี

โรงยาบาล
คณะทันตแพทยศาสตร์
ฝาง
โอเวอร์บรู๊ก
ลำ�ปาง
อุตรดิตถ์
ตาคลี
แก่งคอย
ราชวิถี
สมุทรสาคร
พุทธโสธร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ชลบุรี
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
เลย
อุดรธานี
บรบือ
ปราสาท
ราชบุรี
ปรานบุรี
กาญจนดิษฐ์
นครศรีธรรมราช
วชิระภูเก็ต
ตรัง
หาดใหญ่
ปัตตานี
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Special Tepered deep-grip design

- Sofe Tissue , Alveola ridge
& Buccal Bone SAFE

- No Root and Crown Fractures
- Immediate implant

Easy to place below the gingival
margin. Fit exactly on the teeth.

Ergonomic handle design
direct & controlled power transmission

-Soft tissue and hard tissue,SAFE

-No tooth and root Fracture
-Immediate Implant
4

3

2

1

Complete removal of all inflammable and connective tissue structure

SCHUMIT1967

SCHUMIT1967

SCHUMITDENTAL

SCHUMIT.COM

02-5421791-5

ºÃÔÉÑ· ªÙÁÔµÃ 1967 ¨Ó¡Ñ´

13 ÅÒ´¾ÃŒÒÇ 91 ÇÑ§·Í§ËÅÒ§ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10310 â·Ã. 02-5421791-5
E-mail : schumit1967@schumit.com

LINE OFFICIAL

Smart design & Smart solution can be found HERE ONLY

Smart Aligner

Custom Abutment


Manufactured by

Compatibility with every implant system

Smart Dental Design Co.,Ltd.

ทันตแพทยสภา Taweewatthana
34/14 Moo 10 Salathummasop
เพื่อวิ10170
ชาชีพ เพื่อประชาชน
Bangkok Thailand
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Smart way to straighten
your patients' teeth estheticcally
+66 62 749 5554
www.smartdd.co.th

อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศทันตกรรมรากเทียม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dental implant
surgical guide
จุดพลิกผันในงาน

ทันตกรรมรากเทียม
นับตั้งแต่มี Digital เข้ามาใน
วงการทันตกรรม ก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย
เกิดขึ้นในวงการทันตกรรมรากเทียม เปลี่ยนจากงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและต้อง
ใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดกระบวนการรักษา กลายมาเป็น
งานที่สามารถทำ�นายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างและควรเตรียมการอย่างไรบ้างเพื่อ
ที่ว่างานจะได้ลื่นไหลไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเสร็จสิ้นการรักษา
ปัจจุบันงานรากเทียมมีอัตราประสบความสำ�เร็จสูงถึงร้อยละ 98-99 โดยมีหัวใจ
สำ�คัญของงาน คือ รากเทียมเชือ่ มยึดติดกับกระดูกและใช้งานได้ ซึง่ แต่เดิมการจะบรรลุ
ผลนี้มีหลายขั้นตอนมาก เริ่มจากถ่ายภาพรังสีเพื่อประเมินปริมาณและคุณภาพกระดูก

ในบริเวณที่จะทำ�การปลูกรากฟันเทียม
ทำ�การผ่าตัดเปิดเหงือกเพื่อให้เห็นลักษณะ
กระดูกและกำ�หนดตำ�แหน่ง ปลูกรากฟัน
เทียมและเย็บเหงือกปิดไว้ การเปิดเหงือก
เป็นบริเวณกว้างอาจทำ�ให้อวัยวะที่เกี่ยวข้อง
กับเหงือกและกระดูกเกิดการบาดเจ็บได้
เพื่ อ จั ด การกั บ ความเสี่ ย งนี้ จึ ง มี ก ารใช้
เครื่องมือกำ�หนดแนวในการฝังรากฟันเทียม
ที่เรียกว่า dental implant surgical guide

กระบวนการสร้าง surgical guide

Conventional implant planning guide
Preliminary impression
Plaster model
Diagnostic wax-up on the plaster model
Duplicated casts
Radiographic template had to be fabricated over duplicated casts of a diagnostic wax-up
CT or CBCT imaging
Surgical guide

Digital implant planning guide
CT or CBCT imaging and intraoral scanning
Surgical planning software
Digital surgical guide
-
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ซึ่งมีความสำ�คัญมากในขั้นตอนการผ่าตัด
glossary of prosthodontics terms ได้ให้
คำ�นิยามของ dental implant surgical
guide ไว้ว่าเป็นเครื่องมือช่วยให้การฝัง
รากฟั น เที ย มได้ ถู ก ต้ อ งทั้ ง ตำ�แหน่ ง
และการเอียงมุมตัวรากฟันเทียมเมื่อฝัง
ในบริเวณที่กำ�หนดไว้
การวางแผนรากเทียมในปัจจุบัน
เริ่มต้นจากการมีภาพรังสีดิจิตัล เช่น x-ray
computerized tomographic (CT)
scans, three-dimensional (3D) surgical
planning software และ computeraided design/computer-assisted
manufacture (CAD/CAM) ข้อมูลนี้มี
ประโยชน์ในการประเมินการรักษาล่วงหน้า
และสร้าง dental implant surgical
guide เพื่อให้ในระหว่างการปลูกราก
ฟันเทียมจะมีการผ่าตัดเปิดเหงือกและ
เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะน้อยที่สุด ที่
เรียกว่า minimal invasive surgical

คุณสมบัติ
surgical guide ที่ดี
1. สร้างง่ายและราคาสมเหตุสมผล
2. ทำ�จากวัสดุที่มีความแข็งแรงและ
ไม่เป็นพิษต่อเนื้อเยื่อที่สัมผัส
3. สามารถใช้วางแผนการรักษาใน
การปลูกรากฟันเทียม
4. สามารถใช้กำ�หนดแนวและมุมใน
การปลูกรากฟันเทียม
5. ยอมให้ เ ครื่ อ งมื อ ปลู ก รากฟั น
เทียมเช่น หัวกรอ หัวเจาะกระดูก
เข้าไปทำ�งานโดยง่ายไม่ติดขัด
6. เมื่อนำ�ไปวางในตำ�แหน่งใช้งาน
แล้ว ต้องไม่เกิดการขยับ กระดก
บิดงอ หรือ แตกหัก

การจำ�แนกลักษณะของ surgical guide ตามส่วนรองรับ
1. ส่วนรองรับเป็นฟันธรรมชาติ

Sugical guide ต้องแนบกับฟันทั้งสองฝั่งเพื่อคงตำ�แหน่งการปลูกรากฟันเทียม

2. ส่วนรองรับเป็นฟันธรรมชาติและเนื้อเยื่อ

เพื่อให้ฝั่งที่วางบนเนื้อเยื่อไม่เคลื่อนขยับ surgical guide จะต้องขยายฐานให้กว้าง
มากที่สุดตามหลักของการออกแบบฟันเทียมถอดได้ ในขากรรไกรล่างต้องคลุม
retromolar pad และ buccal shelf area ในขากรรไกรบน ต้องคลุม tuberosity

3. ส่วนรองรับเป็นเนื้อเยื่อ

เพื่อไม่ให้ sugical guide ขยับในระหว่างการทำ�งาน อาจต้องใช้การยึดด้วยสกรู
ไว้กับกระดูกที่อยู่นอกพื้นที่ปลูกรากฟันเทียม

4. ส่วนรองรับเป็นกระดูกที่อยู่ ใต้เหงือก

หลังจากผ่าตัดเปิดหงือกแล้ว surgical guide วางลงบนกระดูกและถูกยึดด้วยสกรู
ไว้กับกระดูก

5. ส่วนรองรับเป็นรากฟันเทียม

มีการวางแผนการปลูกรากฟันเทียมไปก่อนเพื่อใช้รองรับ sugical guide ที่จะใช้
ในการปลูกรากฟันเทียมครั้งต่อไป

การนำ�เทคโนโลยีทางด้าน digital มาช่วยในการรักษา ทำ�ให้การปลูกรากฟันเทียม
ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถเรียนรู้เพื่อเริ่มทำ�การรักษาได้ ผู้ป่วย
ประหยัดเวลาในการรอแผนการรักษา เวลาในการผ่าตัดลดลงและผู้ป่วยปลอดภัย ที่มา
พร้อมกับการทำ�งานที่ถูกต้องแม่นยำ�

Scan and Data upload
Planning and confirmation
Surgical guide fabrication
Guided surgary
Finish
Workflow of computer-guided implant surgery
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ทันตเเพทย์ ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน

EP.4

Digital Transformation
ก้าวต่อไปในการเปลี่ยนแปลงวงการทันตกรรม

Printing

ผลิตชิ้นงานดั่งเนรมิต

ที่มา: https://all3dp.com

นับตั้งเเต่ที่มีการก�ำเนิดของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
เราก็สามารถขึ้นรูปชิ้นส่วนอะไหล่ที่หายากหรือ
หาไม่ได้เพราะบริษัทเลิกผลิตไปเเล้ว ชิ้นส่วน
ต่างๆ เหล่านีไ้ ด้ชว่ ยให้เครือ่ งยนต์กลไกต่างๆ
ฟื้นคืนชีพกลับมาท�ำงานได้อีกครั้ง บ้านทั้ง
หลังก็สร้างได้ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ ไม่เว้น
เเม้เเต่อวัยวะของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำให้มีการต่อยอด
การรักษาโรคเเละการท�ำงานทางการเเพทย์ได้
อย่างไร้ขีดจ�ำกัดดังฝัน
เมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวที่น่าตื่นเต้นในวงการเเพทย์กับความ
ส�ำเร็จในการพิมพ์หัวใจสามมิติโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
หากใครเป็นเเฟนหนังเเนววิทยาศาสตร์ คงไม่พลาดเรื่อง
Tel Aviv เป็นหัวใจที่ก่อรูปขึ้นมาจากหมึกพิมพ์ชีวภาพ มีขนาดเล็ก
สตาร์ เทรค และได้ตื่นตาตื่นใจไปกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
เท่าหัวใจกระต่าย ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ในไม่ช้าการเปลี่ยนถ่าย
ที่ใช้สร้างสิ่งของเเละอาวุธต่างๆขึ้นมาใช้ ณ เวลานั้น
อวัยวะที่เคยต้องได้รับจากผู้บริจาคจะกลายเป็นอวัยวะที่สร้างขึ้นโดยใช้
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นเพียงเครื่องมือในจินตนาการ
เซลล์เนื้อเยื่อของผู้ป่วยเองมาเข้าสู่ระบบการพิมพ์ 3 มิติ นั่นก็หมายความว่า
ของผู้เขียนและทีมงานสร้างภาพยนต์ เเต่
ปัญหาการไม่ยอมรับอวัยวะที่น�ำมาปลูกถ่ายก็จะค่อยๆ หมดไป
ณ เวลานี้ สิ่งที่เคยเป็นเพียงจินตนาการ
จากฉบับที่เเล้วผมได้น�ำเสนอเรื่องราวของ Intraoral scanners ซึ่งทันตเเพทย์ใช้
ในอดีตได้กลายมาเป็นความจริงแล้ว
บันทึกภาพหรือวิดีโอผ่านซอฟต์เเวร์สร้างภาพที่น�ำไปใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี
CAD/CAM (computer-aided design and manufacturing) โดยมีการบันทึกข้อมูล
เป็นไฟล์ดิจิทัลของวัตถุที่สร้างจาก three-dimensional geometry ทั้งรูปเเบบ the open STL
(Standard Tessellation Language), locked STL-like เเละ Polygon File Format (PLY files)
สร้างเป็นแบบจ�ำลอง 3 มิติ ซึ่งเป็นส่วนตั้งต้นในล�ำดับการท�ำงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
24
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3D Printing Process

ที่มา: http://3dprinting.com/what-is-3d-printing/

จากนั้นจะมีการน�ำเเบบจ�ำลอง
3 มิติเข้าสู่โปรแกรม Slice เพื่อ
ท�ำการเฉือนเเบบจ�ำลองนั้นออกเป็น
ชั้นๆ ผ่านเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ใน
ลักษณะการเติมเนื้อ (Additive Process)
ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ หลากหลายรูปแบบ
ทีละชั้น จนได้ชิ้นงานตามแบบ ซึ่งอาจมีการ
ขัด ตกแต่ง ประกอบ ท�ำสี ก็จะได้ชิ้นงานตาม
ต้องการ

หลักการทำ�งานของเครื่อง 3D Printer ทั้ง 4 ขั้นตอน

เมื่อเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการ
พิมพ์จึงมีความหลากหลายเช่นเดียวกันกับ Printer ที่เรามีใช้ตาม
บ้านและส�ำนักงานรวมทั้งในโรงพิมพ์ ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์
3 มิติ สามารถขึ้นรูปวัสดุที่เป็นพอลิเมอร์ ทั้งกลุ่มที่เป็น อะคริลิก
พลาสติก และซิลิโคน นอกจากนี้แล้วยังสามารถขึ้นรูปวัสดุที่เป็น
โลหะได้อีกด้วย

โปรดสแกน QR Code
เพื่อรับชมวิดีโอ

ที่มา:
https://www.youtube.com
/watch?v=8a2xNaAkvLo&
feature=youtu.be

ที่มา: https://www.sync-innovation.com

ในงานทันตกรรมซึ่งต้องการชิ้นงานที่มีความละเอียด
เที่ยงตรงอย่างมาก จึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ให้คุณภาพการพิมพ์
สูงสุดและเร็ว คือ Vat Photopolymerisation แบบ Stereoli
thography (SLA) (โปรดสแกน QR Code เพื่อรับชมวิดีโอ) ซึ่ง
ใช้เทคนิคในการท�ำให้วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ต้นแบบเปลี่ยน
สภาพจากของเหลวกลายเป็นของแข็งโดยการกระตุ้นด้วยแสง
UV หลักการคือใช้เลเซอร์ยิงแสง UV ท�ำให้ของเหลวเช่น เรซิน
แข็งตัวขึ้นรูปทีละชั้น ด้วยการพิมพ์ชิ้นงานที่มีการเคลื่อนที่เพียง
แกนเดียวในแนวดิ่ง (แกน Z) ท�ำให้ได้ชิ้นงานที่มีการเชื่อมต่อ
ระหว่างผิวแต่ละชั้นที่เนียนเรียบสวยงาม
โดยสรุปการพิมพ์ 3 มิติในงานทันตกรรม อาศัยหลักการ
แปลงข้อมูลดิจิทัลที่เป็นแบบจ�ำลอง 3 มิติ ซอยออกมาเป็น
ชั้นๆ เเบบ 2 มิติ เเล้วส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์
ชิ้ นงานที ล ะชั้ นจนได้ ง านตามที่ ทั นตเเพทย์ ได้ อ อกแบบไว้
ในครั้งนี้ผมขอจบเรื่องพื้นฐานความรู้ในการพิมพ์ 3 มิติ ไว้เท่านี้
เเละขอขอบพระคุณคุณหมอทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งเเต่
ฉบับเเรก ส่วนครั้งต่อไปผมจะน�ำความก้าวหน้าในงานทันตกรรม
ระบบดิจิทัลเรื่องใดมาเล่าติดตามกันได้ในฉบับหน้าครับ

ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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