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เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระผูเปนเสมือนตนแบบของคุณงามความดีแกพระปโยรส ซึ่งไดเสด็จขึ้นครอง
ราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยองคที่ 10 แหงกร�งรัตนโกสินทร ในพระบรมราชจักรีวงศ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงทรงเปนดั่งแมของคนไทยทั้งแผนดิน
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเปนคุณประโยชนแกบานเมือง เปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยมายาวนาน
ในขณะเดียวกันพระองคก็ทรงเปนแมผูประเสริฐของพระราชโอรส-ธิดา ทรงดูแลพระราชภาระทั้งสองอยางไปพรอมๆกัน
ไดอยางสมบูรณแบบ เเละเนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติประจำปนี้ พระองคทรงพระกร�ณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานคำขวัญวันแมแหงชาติ ประจำป 2562 ความวา
“เพราะรักลูกมากกวาใครในโลกหลา เพราะพระคุณเลิศล้ำฟาจะหาไหน เพราะสอนให
ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแมกวาใครทดแทนคุณ”
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ทักทายกันอีกครั้งนะครับในฉบับที่สอง ของทันตเเพทยสภา
วาระ ๙ ประจำ�เดือน กรกฎาคม- กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยเรื่องราว
ในสองเดือนเเห่งความปลื้มปิติของปวงชนชาวไทย เริ่มที่เดือน
กรกฎาคม ซึ่งถ้าย้อนไปในอดีต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวัง
ดุสิต ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ประชาชนชาวไทย
ทั้งประเทศที่เฝ้ารอคอยพระประสูติกาลต่างปลาบปลื้มปิติ
ชื่นชมโสมนัส ด้วยเมื่อเวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาทีช่วงเวลาที่เสียง
แตรสังข์ดุริยางค์เริ่มประโคม นาทีอันเป็นมงคลฤกษ์ซึ่งสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ
เทเวศรธำ�รง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพล
นเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร
(พระนามเดิม) เสด็จพระราชสมภพ พระราชโอรสเพียงพระองค์
เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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เเละในเดือนสิงหาคม เดือนของวันแม่แห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เราชาวไทยต่างน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะ
พระมารดาผู้ทรงพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงดูแลพระราชโอรสด้วยความเอาใจใส่ ทรงให้ความ
สำ�คัญกับการรู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบมาโดยตลอดทั้งนี้ทรงเป็น
ต้นแบบการทรงงานอันส่งผลให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงตระหนักถึงพระราชภาระที่ต้องทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนและประเทศชาติมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนเจ้าฟ้าพระองค์น้อยค่อย
ทรงเจริญพระชันษา ได้เติบใหญ่มาเป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยในวันนี้
นับได้ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน
ชาวไทย และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์ ขอถวาย
ชัยมงคล เเด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เเละขออานุภาพ
แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำ�นาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทาน
ชัยมงคลเเด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ให้ทรงเจริญยิ่งยืนนาน โรคาพาธประลาตร้างห่างไกล มีพระพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ ทรงเกษมสำ�ราญเสด็จสถิตเป็นกำ�ลังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชปิโยรส และเป็นมิ่งขวัญพสกนิกร ตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ทันตเเพทย์ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน บรรณาธิการข่าวสารทันตแพทยสภา

บก.แถลง
บรรณาธิการ
ทันตเเพทย์ ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน (หมอซิม)
กองบรรณาธิการ
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
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

“ การจะให้ราษฎรที่ยากจน ที่มีปัญหาเรื่องฟัน หยุดการทำ�นา
ทำ�ไร่ เดินทางไปหาหมอนั้น เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงกันข้าม
หากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ ไปสู่ประชาชน ก็จะเป็นการ
แก้ปัญหาได้ทางหนึ่ง ”
“ ฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแล บำ�บัดทุกข์ให้แก่เด็กนักเรียน
และประชาชนที่อยู่ห่างไกลหมอเเละจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
ตามความจำ�เป็น โดยให้จัดหน่วยเคลื่อนที่ไป
โดยรถยนต์และตระเวน ไปตามถนนหนทาง
ตามหมู่บ้าน ที่อยู่ห่างไกลชนบท ”

จากสองพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนั้น จนมี
พระราชดำ�ริให้ทันตแพทย์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในโครงการ
ทันตกรรมพระราชทานฯ เป็นอาสาสมัครเดินทางออกไปช่วยเหลือ
บำ�บัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปาก
และฟันโดยไม่คิดมูลค่า ร่วมไปกับหน่วยแพทย์หลวงซึ่งจัด
เจ้าหน้าที่ออกเดินทางไปรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ ตามหมู่บ้านที่อยู่
ห่างไกลออกไป เป็นที่มาของ “หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่ทรงริเริ่มจัดตั้ง ทรงวางแผน
และติดตามผลการดำ�เนินงานด้วยพระองค์เองทั้งหมด

นับตั้งเเต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2513 วันเเรกที่หน่วย
ทันตกรรมพระราชทานฯ ออกให้บริการที่อ�ำ เภอทับสะเเก
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ นับเป็นวันเริ่มต้นการดำ�เนิน
โครงการทันตกรรมพระราชทานฯ เพื่อการตรวจรักษาให้
บริการทางทันตกรรมตามพระราชดำ�รินั้นเเละในปี พ.ศ. 2528
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง
หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ขึ้นในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดูเเลรับผิดชอบ
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เเละในวันนี้เราจึงขออาสาที่จะติดตาม
หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มประชาอาสามหาวิทยาลัย
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เชียงใหม่ เเละมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อร่วมพัฒนาโครงการ
หลวง ไปยังโรงเรียนบ้านขุนป๋วย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เพื่อออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางทันตกรรม โดยการ
ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางด้าน
ทันตสุขศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชน ทั้งนี้คณบดี
คณะทันตแพทย์ ผศ.ทพ. ดร นฤมนัส คอวานิช และอดีตคณบดี
รศ. ทพ. ดร สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ ได้ให้เกียรติมาร่วมออกหน่วย
ให้กำ�ลังใจอาสาสมัครทุกท่าน เเละในโอกาสนี้เราได้พูดคุยกับ
ท่านคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งท่านได้เล่าถึงความเป็นมาเเละความในใจบางอย่างว่า......
พื้นที่โครงการหลวง 30 กว่าเเห่งซึ่งมีการกำ�หนดตาราง
ปฎิบัติงานของทีมทันตกรรมพระราชทานฯ เพื่อเวียนกันไปให้
ทั่วถึงทุกพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เส้นทางที่ใช้เดินทางเข้าถึงค่อนข้าง
ลำ�บาก เป็นภูเขาสูงลักษณะทุรกันดารและประชาชนก็ไม่สามารถ
ออกมารับบริการด้านสาธารณสุขได้ ซึ่งบางพื้นที่หน่วยงานรัฐ
ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการออกหน่วยทันตกรรม
พระราชทานฯ ร่วมกับหน่วยเเพทย์มีเป้าหมายคือเพื่อปฎิบัติงาน
สนองเบื้องพระยุคลบาทในการบริการด้านการเเพทย์ทั้งการ
ตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป ฉีดวัคซีนให้สุขศึกษาการรักษา
ทางทันตกรรม และให้บริการตัดผมโดยอาสาสมัครช่วยให้
ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ผ่านมาสำ�หรับหน่วย
ทันตกรรมพระราชทานฯ ออกปฎิบัติการ 20 - 28 ครั้งต่อปี
โดยมีรูปแบบการรักษามีทั้งการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ซึ่ง
ในปัจจุบัน ต่างกับสมัยก่อนที่มีเเต่งานถอนฟันโดยหากดูตาม
ดัชนีฟันผุ ถอน อุด (Decay Missing Filling Index of DMF
index) ค่าดัชนีอาจดูคงที่เเต่ถ้าดูลึกลงไปจะพบว่าตัวเเปรใน
องค์ประกอบเปลี่ยนไปคือมีฟันที่อุด (F) มากขึ้น เเต่ฟันที่ถอนไป
(M) ลดลง ดังนั้นทางทีมงานจึงมีการปรับเเละเตรียมอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับงานที่เปลี่ยนไป กล่าวคือจำ�นวนยูนิตทันตกรรม
8
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ทั้งหมด 8 ชุด จะกำ�หนดให้ใช้ในงานที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นคืองาน
อุดฟัน เเละงานขูดหินปูนมากกว่างานถอนซึ่งลดลงไปมาก
ทั้งนี้ด้วยการเดินทางไปการทำ�งานในพื้นที่ทุรกันดารซึ่งเป็น
พื้นที่เข้าถึงยากจึงได้มีการประสานงานกับอาสาสมัครออฟโรด
จิตอาสามาช่วยในการอำ�นวยความสะดวกเเบบเป็นอาสาสมัคร
ร่วมเดินทาง โดยเเต่ละปีจะมีการกำ�หนดทริปพิเศษปีละครั้ง
เดินทางกันไปด้วยขบวนคาราวานขนาดใหญ่ด้วยรถยนต์เกือบ
30 คัน ครั้งเเรกที่จ�ำ ได้ไม่ลืมคือการเดินทางไปในที่พื้นที่ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวร พื้นที่เขตหวงห้ามป่าสงวน ที่ไม่มีไฟฟ้า (ต้องใช้รถลาก
ขนเเท้งค์น�้ำ มันไปปั่นไฟ) ไม่มีถนน การเดินทางขาไปต้องขับรถ
ข้ามเเม่น�้ำ (เปิดกระจกก็เอามือจุ่มน้�ำ ได้) ข้ามไปขึ้นอีกฝั่งเพื่อ
ไปต่อ บางจุดต้องหยุดรถเเล้วให้ผู้โดยสารต้องลงไปช่วยกัน
ฟันต้นไม้ถางป่าเพื่อทำ�ทาง สร้างช่องให้รถพอขับเข้าไปได้ บางรอบ
ก็เจอไฟป่า ลักษณะเป็นเดินทางเเบบลุยๆบางทีทางที่รถขับไป
เเคบกว่าระยะล้อรถทำ�ให้ล้อหล่น รถติดหล่ม ต้องใช้วินซ์ หรือ
รอกลากรถติดหล่มช่วยเเก้ไขสถานการณ์ ซึ่งทุกคนต้องช่วยกัน
เเก้ปัญหาในตรงนั้นให้ได้ พอค่�ำ ลงต้องพักค้างเเรมในป่า ส่วนมาก
จะใช้เวลา 7-9 วัน ซึ่งเเบ่งเป็นการเดินทางไปและกลับอย่างละ
สองวันรวม 4 วัน ที่เหลือกำ�หนดเป็นวันทำ�งาน 5 วัน การดำ�รงชีพ
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จะใช้น้ำ�ในเเม่น�้ำ ลำ�ธารชำ�ระล้าง อุปโภค
บริโภค ซึ่งทุกๆวันประมาณหลังหกโมงเย็น
พระอาทิตย์ตกดินมืดมาก ต้องจุดเทียน
อยู่กัน ทริปนี้วันเเรกเดินทางรวมทั้งสิ้น
บนเส้นทางไกลกว่าสี่ร้อยกิโลเมตร เริ่ม
เดินทางเวลาตีห้าถึงอำ�เภออุ้มผาง จังหวัด
ตากหกโมงเย็น ต้องนอนค้างคืนที่ค่าย
ตำ�รวจตระเวนชายเเดน วันต่อมาเดินทาง
ต่ออีกเเปดสิบกิโลเมตร เหตุที่ต้องไปอย่าง

ช้าๆ เพราะทางค่อนข้างชัน รถเเต่ละคันต้องไต่เขาไปทีละคัน ขับต่อกันไม่ได้เผื่อ
เสียหลักจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเเก่คันที่ตามหลัง สภาพเส้นทางเเย่มากๆ ชาวบ้าน
เรียกว่า ถนนเเดงคือเป็นดินลูกรังหรือดินเเดง เเละนี่เป็นสาเหตุให้หน่วยเเพทย์
เคลื่อนที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เช่นนี้ได้เลยในฤดูฝน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเอาเเพทย์ ทันตเเพทย์
เเละบุคคลากรอาสาสมัครไปทำ�งานสร้างสุขภาพแก่ให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส
ซึ่งเป็นชาวเขาในพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งขาดโอกาสหลายอย่างเเม้เเต่โรงเรียนก็ไม่มี ที่มี
ก็เป็นเพียงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเล็กๆที่มีสภาพเป็นเพิง ขาดสาธารณูปโภคที่ดี
นับว่าเป็นช่วงเวลาการเดินทางเเละการทำ�งานที่ยากลำ�บากเเต่พวกเราก็ภูมิใจที่ได้
เข้าไปช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเท่าที่กำ�ลังพวกเราจะมี จากวันนั้นจวบถึงวันนี้หน่วย
ทันตกรรมพระราชทานฯ ดำ�เนินงานก้าวล่วงมาเป็นเวลานานถึงห้าทศวรรษ ยังผล
ให้ประชาชนผู้มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ท้ายนี้ขอบอกว่า การได้ออกไปสัมผัสบรรยากาศเช่นนี้ให้ความทรงจำ�ดีๆหลาย
เรื่องในอดีตย้อนกลับมา เพราะทันตเเพทย์ทุกคนล้วนเคยร่วมออกหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่มาเเล้วทั้งสิ้น ซึ่งเราต่างก็เคยเห็นเเละสัมผัสความรู้สึกประมาณนี้มา
เช่นเดียวกันเเละผมเชื่อว่าการให้เป็นจุดกำ�เนิดความรู้สึกดีๆ โอกาสเเบ่งปันจาก
ใครบางคนที่เต็มใจนอกจากที่ผู้รับจะเป็นสุขเเล้วผู้ที่อยู่รอบข้างที่ได้เห็นก็ปลื้มใจ
เเทนผู้รับไม่น้อย สังคมเเห่งการเกื้อหนุนจุนเจือก่อให้เกิดพลังความสมานฉันท์ทั้ง
ในทีมงานเเละประชาชนในพื้นที่ เด็กๆเเละชาวบ้านต่างตระหนักถึงอานุภาพเเห่ง
ความเมตตาเเละผมเชื่อว่ามันจะเป็นสื่อเเทนคำ�สอนที่ดีบอกให้เด็กเหล่านี้เติบโตไป
สร้างครอบครัวน้อยๆที่จะพัฒนาสังคมด้วยการให้ต่อไป
ก่อนจากลาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะทันตแพทย์ ผศ.ทพ. ดร นฤมนัส
คอวานิช เเละทีมงานทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ รวมถึงคุณอรุณรัตน์ นาขาม ผู้ประสานงานในภาระกิจครั้งนี้ด้วยครับ
ทันตแพทยสภา
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คณะอนุกรรมการประสานงานช่วยเหลือ เเละคุ้มครองผู้ป่วยทางทันตกรรม

การบูรณาการ การแก้ไขปัญหา
ผิดกฏหมายทางทันตกรรมของ

ทันตแพทยสภา วาระ 9

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมบรรยายชั้น 7 (707) สถาบันทันตกรรม
ทั น ตแพทยสภา ได้ เ ชิ ญ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
อันประกอบไปด้วย
1
2
3
4
5
6

สำ�นักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(สบส.)
กองกำ�กับการสวัสดิภาพเด็ก
และสตรี (กก.ดส.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำ�ผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำ�ผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (บก.ปคบ.)

มาประชุมในหัวข้อเรื่อง การบูรณาการ การแก้ไขปัญหาผิดกฏหมายทาง
ทันตกรรม ซึ่งมีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาจัดฟันเเฟชั่น ฟันปลอม
เถื่อนเเละหมอฟันเถื่อน การเเก้ไขปัญหาโฆษณาทางสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทาง
ทันตกรรมที่ผิดกฎหมายเเละการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการ
ป้องกัน ปราบปราม พิจารณาบทลงโทษสำ�หรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาเเละพระภิกษุ
ซึ่งทุกๆหน่วยงาน ได้แสดงความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาที่มีประโยชน์มากมาย และพร้อมที่จะมีการประสานงานและร่วมมือกัน
ในการทำ�งาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในลำ�ดับต่อไป
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา
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ว่า "อุปกรณ์ด

โปรดเรียกฉัน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
ก้าวหน้าไปไกลมาก ทุกคนสามารถ
รั บ เเละสื่ อ ออกไปได้ อ ย่ า งสะดวก
รวดเร็วทันใจ ซึ่งมีทั้งประโยชน์เเละโทษ
ที่ เ เฝงมาพร้ อ มกั บ มิ จ ฉาชี พ ด้ า น
การสื่ อ สารรู ป เเบบขายตรงผ่ า น
ระบบออนไลน์

ทําให้ปัญหาด้านการโฆษณาการหลอกลวงประชาชนให้
หลงเชื่อในอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพช่องปากทําได้
โดยง่าย เช่น การสร้างอุปกรณ์ที่คล้ายกับอุปกรณ์ที่ทันตแพทย์
ใช้ในการจัดฟันซึ่งมีการเรียกกันอย่างแพร่หลายเเบบไม่เป็น
ทางการว่า “อุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น” ทั้งๆที่อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้
ช่วยในการจัดฟันให้เรียงตัวดี หากเเต่ในทางตรงกันข้ามมันส่ง
ผลเสียต่อการเรียงตัวของฟันสุขภาพช่องปากเเละสุขภาพร่างกาย
ด้วยซ้ำ�กล่าวคือ ฟันมีการเคลื่อนที่ไปในตำ�เเหน่งใหม่ที่ทำ�ให้
เกิดการสบฟันผิดปกติ ส่งผลเสียต่อระบบบดเคี้ยวเเละข้อต่อ
ขากรรไกรรวมถึงภาวะการละลายของรากฟันเเละกระดูกรองรับ
ที่นำ�มาซึ่งปัญหาฟันโยกเเละหลุดจากเบ้าฟันในท้ายที่สุด

เครดิตภาพ : ทพญ.สุนีย์พร กุญชวน
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นอกจากนี้ ผู้ ใ ช้
อุ ป กรณ์ ดัง กล่ า วมี
โอกาสได้รับสารพิษที่
ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย
เเละเกิดปัญหาสุขภาพตามมา ตัวอย่างเช่น กรณีเเคดเมียมที่
เจือปน ซึ่งเป็นโลหะหนัก เมื่อแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายได้จากทั้ง
การกินเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารและการหายใจเข้าสู่ระบบ
หายใจ ซึ่งการเข้าสู่ร่างกายผ่านการกินเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร
จะทำ�ให้ระคายเคืองทางเดินอาหาร และเมื่อถูกดูดซึมแคดเมียม
จะรวมตัวกับ metallothionein เกิดการกรองผ่านไต ซึ่งจะเกิด
การทำ�งานของไตผิดปกติ นอกจากนี้การสะสมแคดเมียมใน
ร่างกายยังเป็นสาเหตุหนึ่งทำ�ให้เกิดโรคมะเร็งตามมาหลายชนิด
ด้วยกัน อาทิ มะเร็งปอดจากการหายใจ มะเร็งที่ไต มะเร็งต่อม
ลูกหมาก เป็นต้นในท้ายที่สุดหากผู้ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวมาพบ
ทันตแพทย์เพื่อขอรับการเเก้ไขผลเสียที่เกิดขึ้นช้าเกินไป การรักษา
ในภายหลังอาจไม่สามารถช่วยเยียวยา
ให้ ก ารสบฟั นและสุ ขภาพช่ อง
ปากกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม
มิหนำ�ซ้ำ�ยังต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาที่ตามมา ซึ่งอาจ
จะมากกว่าค่าใช้จ่ายในการ
จั ด ฟั น จริ ง โดยทั น ตแพทย์
ด้วยซ้ำ�

เครดิตภาพ : ทพญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา

อย่างไรก็ตามเเม้ว่าทันตเเพทยสภาจะทราบความเป็นไป
ของสถานการณ์ดังกล่าว เเต่ปัญหาอยู่ที่สภาวิชาชีพไม่มีอ�ำ นาจ
โดยตรงในการควบคุมดูแลเพราะบุคคลที่กระทำ�ความผิด
เหล่านี้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม แต่
ทั้งนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจ เรายังคงหาช่องทางให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เเก่ประชาชนเพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันในการตั้งรับกับสื่อล่อใจ
ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการทำ�งานเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายเเละ
เป็นศูนย์กลางจัดการปัญหาการผิดกฏหมายทางทันตกรรม
ดังกล่าว ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาการกระทำ�ความผิดดังกล่าว
เเม้เพียงกรณีเดียว มักจะเกี่ยวข้องกับกับการผิดต่อกฎหมายใน
หลายๆฉบับ ซึ่งเเต่ละฉบับจะมีเจ้าที่ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่
เเตกต่างกัน ซึ่งกรณีความผิดทางกฎหมายของผู้ให้บริการดัดฟัน
แฟชั่น เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆ ดังนี้คือ พรบ.วิชาชีพทันตกรรม
พ.ศ. 2537 ซึ่งผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทันตกรรม ต้องขึ้นทะเบียน
เเละรั บ อนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมจาก
ทันตเเพทยสภา มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000
บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 ซึ่งกำ�หนดให้ต้องเป็นสถานพยาบาล
ที่จัดไว้เพื่อประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย ต้องได้รับใบอนุญาต
ให้ ป ระกอบกิ จ การสถานพยาบาลหรื อ ดำ � เนิ น การสถาน
พยาบาลเเละอนุญาตให้ผู้ที่ดำ�เนินการคลินิกทันตกรรม จะต้อง
เป็นผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะเท่านั้น ทั้งนี้สถานที่ดำ�เนินการ
ต้องได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ มีโทษจำ�คุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

เเละพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งอุปกรณ์ดัดฟันนี้ไม่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เเละผู้บริโภคได้รับคำ�พรรณาคุณภาพที่ไม่
ถูกต้องเเละเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ผู้บริโภคมีสิทธิ์
ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการ
ใช้สินค้าหรือรับบริการนั้น นอกจากนี้ยังมีความผิดในกรณีลักลอบ
ขายหรือให้บริการใส่ลวดดัดฟันแฟชั่น ตามคำ�สั่งคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการถาวร
เนื่องจากพบว่าสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น มีการใช้เครื่องมือและ
กระบวนการที่ไม่สะอาด ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยช่องปาก
เสี่ยงติดเชื้อเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ
ไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิตหรือ
นำ�เข้าจำ�คุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำ�ทั้ง
ปรับ (จากประกาศของราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำ�สั่ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 1/2561 เรื่อง ห้ามขายสินค้า
อุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น)
จะเห็นว่าการกระทำ�การจับกุมผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษจะต้อง
อาศัยการทำ�งานจากตัวเเทนเเละเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายได้ปฎิบัติปราบปรามผู้กระทำ�ความผิดด้วยเหตุ
ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มเพื่อ
ประสานเเละร่วมมือกันทำ�งานเเบบบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย โดยในเบื้องต้นทางทันตเเพทยสภา
ได้ส่งหนังสือไปยังฝ่ายกฎหมายและผู้เกี่ยวข้องบริษัท Facebook
Thailand เพื่อดำ�เนินการขอความร่วมมือในการควบคุมการโฆษณา
การจำ�หน่ายสินค้าและบริการทางทันตกรรม เช่น การจัดฟันแฟชั่น
การใส่รีเทนเนอร์เถื่อน การใส่ฟันปลอมเถื่อน เป็นต้น ของผู้ให้
บริการทันตกรรมดังกล่าวที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งหาก
ทันตแพทย์ท่านใดพบเห็นสื่อการ
โฆษณากระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
การขายอุปกรณ์ดัดฟันเถื่อน
สามารถเเจ้ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง
กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด หรื อ
ทันตเเพทยสภา
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dentmateco
ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

@dentmate

buy.dentmate@gmail.com

0-24728111~3

คณะอนุกรรมการประสานงาน ช่วยเหลือ เเละคุ้มครองผู้ป่วยทางทันตกรรม ทันตแพทยสภา วาระ 9

การประชุม

เพื่อวางแนวทางการจับกุมและป้องปรามการจัดฟันแฟชั่น
ระหว่างทันตแพทยสภาและสำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา
10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สำ � นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค สำ�นักนายกรัฐมนตรี ประกอบ
ไปด้วย

ทันตแพทย์สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล

1 เลขาธิการทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ประดิษฐ์ เจษฎาไกรสร

2 อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง
3
4
5
6

ทันตแพทย์วัฒนา บุญอ่อน
กรรมการทันตเเพทยสภา
ทันตแพทย์สันติภาพ มีสวัสดิ์
กรรมการทันตเเพทยสภา
พลตำ�รวจตรี ณาญพงศ์ โสมาภา
ผบก.กองร้องทุกข์ สำ�นักงาน ก.ตร.
หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ สคบ.
พันตำ�รวจเอก ประทีป เจริญกัลป์
เลขานุการกรม สำ�นักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

15

เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ
เเนวทางการปฏิบัติการเชิงลึกและแลก
เปลี่ยนข้อมูลการจับกุมและป้องปราม
การจั ด ฟั น แฟชั่ น ทั้ ง สองหน่ ว ยงาน
เห็นตรงกันว่า การจัดฟันที่ไม่ได้กระท�ำ
โดยทั น ตแพทย์ หรื อ การท�ำเครื่ อ งมื อ
จัดฟันแบบถอดได้ให้กับประชาชนโดย
ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่เหมาะสม
จะส่ ง ผลเสี ย โดยตรงกั บ ประชาชน
ทันตแพทยสภาและส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีภารกิจร่วมกันในการ
คุ้มครองและปกป้องประชาชนจากการ
กระท�ำดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานได้หา
วิธีการเเละประสานความร่วมมือ โดยการ
จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเป็นกรณีเฉพาะ
เพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์
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ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

17

ทพ.สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล
เลขาธิการทันตแพทยสภา

ข่าวสารงานทะเบียน

แนวคิดของการ
ปรับปรุงบัตรสมาชิก

ทันตแพทยสภา
แบบใหม่
มีที่มาดังต่อไปนี้

เนื่องจากในปัจจุบัน ทันตแพทยสภามีจ�ำนวนสมาชิก
17,607 ท่าน มีการทำ�งานอยู่ในหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน การตรวจสอบ
ว่าเป็นทันตแพทย์จริงหรือไม่ นอกเหนือจากการใช้ใบประกอบวิชาชีพ การตรวจสอบ
รายชื่อทันตแพทย์ออนไลน์จากเว็บไซต์ทันตแพทยสภาแล้ว การมีบัตรสมาชิก
ทันตแพทยสภา (ชิปการ์ด/สมาร์ทการ์ด) ที่มีความปลอดภัยสูง ปลอมแปลง
ได้ยาก ก็ช่วยในการยืนยันว่าเป็นทันตแพทย์จริง ไม่ใช่ตัวปลอม ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ว่าขณะนี้ได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติ
ใบประกอบวิชาชีพจากทันตแพทยสภาจริงๆ ไม่ใช่ผู้แอบอ้าง ซึ่งภารกิจหลักของ
ทันตแพทยสภาคือการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการบริบาลทันตกรรมตาม
หลักวิชาการจากทันตแพทย์

สืบเนื่องมาจาก การพัฒนาด้านความรู้ทางทันตกรรมใน
ปัจจุบัน สมาชิกทันตแพทยสภาหลาย ท่าน ได้เดินทางไปประชุมวิชาการใน
ต่างประเทศ หลายท่านได้รับเชิญให้ขึ้นบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการแก่
ทันตแพทย์ในต่างประเทศอยู่เนืองนิจ ในขณะที่สมาชิกทันตแพทยสภาที่ศึกษา
ในระดับหลังปริญญาหลายท่านก็ได้มีโอกาสไปน�ำเสนอผลงานวิชาการในเวที
การประชุมวิชาการต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าสมาชิกทันตแพทยสภามีการติดต่อ
กับทันตแพทย์และสถาบันวิชาการในต่างประเทศอย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้น
บัตรสมาชิกทันตแพทยสภาแบบใหม่ (Dental Identification Card) จะแสดง
ชื่อ สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ พร้อมทั้งระบุ
ความเชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรม โดยชื่อ สกุล ภาษาอังกฤษ และ เลขบัตร
ประชาชน จะมีข้อมูลตรงกันกับบัตรประชาชนและพาสปอร์ตของสมาชิก
ทันตแพทยสภา เพื่อสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆในการแสดงความเป็นทันตแพทย์ใน
ต่างประเทศได้ เช่น การเข้าร่วมประชุมวิชาการ, การน�ำเสนอผลงานวิชาการ,
การบรรยายวิชาการต่างๆ รวมถึงการให้การรักษาเหตุฉุกเฉินทั้งทางอากาศยาน
และบนท้องถนน

เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่นในขณะนี้
ท่านท�ำงานอยู่ที่ไหน เป็นทันตแพทย์ทั่วไปหรือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะ
ท�ำให้มีการอัพเดทข้อมูลสมาชิกทันตแพทยสภาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบ GIS ช่วยในการกระจายทันตแพทย์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ทั่วประเทศ
อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการจัดฝึกอบรมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
ของทันตแพทยสภาอีกด้วย
18
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บัตรเก่า

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ประทับตราทันตแพทยสภา

บัตรใหม่

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ในข่าวสารทันตเเพทยสภาฉบับหน้า กระผมจะลงรายละเอียด
บัตรสมาชิกทันตแพทยสภาให้ทราบถึงรายละเอียดของตัวบัตร
สมาชิกแบบใหม่อย่างละเอียดอีกครี้งครับ

ประโยชน์ของบัตรสมาชิก
ทันตแพทยสภาแบบใหม่
1. เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางราชการเป็นบัตรประจ�ำตัว
ของทันตแพทย์ทุกคนที่แสดงตนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยจะแสดงทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสอดคล้อง
กับพาสปอร์ตและบัตรประชาชน
2. เพื่อใช้ในกิจกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน
การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทยสภา เช่น การเก็บคะแนน
CE โดยเปลี่ยนจากการลงทะเบียนการประชุมวิชาการด้วย
ลายมือกลายเป็น แสกนบาร์โค้ทบนบัตรสมาชิก ซึ่งจะท�ำให้
การอัพเดทคะแนน CE ท�ำได้สะดวกยิ่งขึ้น
3. เพื่อใช้แสดงความเป็นทันตแพทย์ และประกอบใน
การสมัครงานกับคลินิก และโรงพยาบาล
4. เพื่อใช้ในการการตรวจสอบแยกทันตแพทย์ปลอม
กับทันตแพทย์จริง
5. เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงข้อมูลระหว่าง ทันตแพทย์
กับทันตแพทยสภา โดยจัดท�ำ Dental Data Base เพื่อจะ
สามารถทราบข้อมูลทรัพยากรทันตแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
ซึ่งจะท�ำให้ทราบการกระจายตัวของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่างๆ ในประเทศไทย (ระบบ GIS) อีกทั้งยังสามารถ
ให้ทันตแพทยสภาเข้าติดตามแก้ไขปัญหาของทันตแพทย์
ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�ำขึ้น และเพิ่มความใกล้ชิดอุ่นใจ
ระหว่างทันตแพทย์และทันตแพทยสภา
6. ในอนาคตสามารถใช้เป็น Digital Identification
ในระบบความปลอดภั ย ของเวชระเบี ย นในคลิ นิ ก และ
โรงพยาบาล ผ่านชิปการ์ดบนบัตรสมาชิก
ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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คุณความดีที่ฝากไว้ ในแผ่นดิน

สุนัข...กับ
เพดาน
เทียม

งานบูรณาการข้ามศาสตร์
ทันตแพทย์-สัตวแพทย์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
• DVM., M.S., Dr.Med.Vet ., DTBVS
รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดเเก้ว
อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตชีววัสดุศาสตร์)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง (บูรณะช่องปากและใบหน้า)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ผมกลับมาสัมภาษณ์ อาจารย์พนารัตน์ เเต่ครั้งนี้
ตื่นเต้นมากๆครับเพราะเราตามทีมงาน เเละอาจารย์มาปฎิบัติงานที่โรงพยาบาล
สัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอาจารย์เกรียงไกร
สัตวเเพทย์ ผู้ดูเเล Lotus สุนัขพันทางที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้
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เรื่องราวของ Lotus ซึ่งแต่เดิมเป็นสุนัขจรจัด วันหนึ่งโชคดีมีคนใจบุญเห็นเจ้า
สุนัขตัวนี้ทนทุกข์ทรมานกับเนื้อร้ายจึงหาทางช่วยเหลือโดยการติดต่อให้สัตวแพทย์
ทำ�การยิงยาสลบเพื่อนำ�มารักษาหลังจากตัดเนื้อร้ายออกแผลที่เพดานปากก็กลาย
เป็นช่องทะลุท�ำ ให้ต้องรับอาหารทางสายยางมานานกว่า 3 เดือน ซึ่งในระหว่างนั้น
แม้ทีมสัตวแพทย์จะได้พยายามผ่าตัดแก้ไขเพื่อปิดช่องโหว่นั้นแต่ก็ไม่ประสบผล
สำ�เร็จเพราะแผลเย็บแตกจากแรงดึงรั้ง จึงเป็นที่มาในการเปลี่ยนวิธีการรักษาซึ่งทำ�ให้
เกิดงานบูรณาการระหว่าง สัตวแพทย์ กับ ทันตเเพทย์ กล่าวคือ มีความร่วมมือกัน
เพื่อทำ�เพดานเทียมสำ�หรับสุนัขซึ่งที่มาของมาอุปกรณ์นี้มีต้นเเบบเป็นเพดานเทียม
ที่ใช้ในมนุษย์โดยฝีมือทันตแพทย์ สุนัขกับเพดานเทียม งานบูรณาการข้ามศาสตร์
ทันตแพทย์-สัตวแพทย์

ย้อนไปเมื่อ 4 ปีก่อน การทำ�เพดานเทียมชิ้นเเรกเริ่มจากพิมพ์ปาก Lotus
ในขณะดมยาสลบ เพื่อนำ�ไปทำ�แบบหล่อและทำ�เพดานเทียม ปัญหาอยู่ที่ว่าจะยึด
เพดานเทียมนี้ให้ติดอยู่ในปากของสุนัขได้อย่างไร ไม่สามารถทำ�แบบคนได้แน่นอน
เพราะฟันสุนัขไม่ได้มีรูปร่างเหมือนฟันมนุษย์ที่จะยึดโดยการตะขอจับได้ อาจารย์
จึงติดลวดด้านข้างทำ�เป็นหูเพื่อร้อยเทปกาวแล้วติดไว้กับผิวเหนือปากบน เมื่อเห็นว่า
Lotus ใส่แล้วกินได้ จึงเปลี่ยนมาใช้เป็นแถบผ้ายึดด้วยแถบตีนตุ๊กแกเเทน โดยเทคนิค
การใช้ คือ ใส่เพดานเทียมให้ Lotus เฉพาะเวลาให้อาหาร ผลสำ�เร็จในการใช้ปรากฏ
อย่างชัดเจนจากน้�ำ หนักที่เพิ่มขึ้นและความแข็งแรงของร่างกาย
การทำ�เพดานเทียมชิ้นใหม่ในครั้งนี้ แม้จะเป็นโชคร้ายของ Lotus เพราะสุนัข
ตัวอื่นแอบเอาเพดานเทียมไปเล่นทำ�ให้แตกเป็นส่วนๆ แต่ก็เป็นโอกาสดีของคนให้
การรักษาที่ได้มีโอกาสเห็น Lotus อีกครั้งหลังจากไม่ได้เห็นตัวจริงมานานถึง 4 ปี
Lotus ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับ ครั้งนี้เป็นการเดินทางข้ามหลายจังหวัด
ที่มาเช้าเย็นกลับไม่พักค้างคืนเพราะมีแบบหล่อเดิมอยู่แล้ว ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทำ�เตรียม
ไว้แล้วนัดมาใส่ได้เลยครั้งนี้อาจารย์พนารัตน์ตัดสินใจใส่เพดานเทียมให้ Lotus ใน
ขณะตื่นไม่ต้องดมยาสลบ ซึ่ง Lotus ให้ความร่วมมือดีมาก ทุกอย่าง
จึงผ่านไปได้ด้วยดี ทำ�ให้ Lotus ได้เพดานเทียมชิ้นใหม่
กลับบ้านไปใช้กินอาหารอย่างมีความสุข
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การให้โอกาส
เเม้มองไม่เห็นโอกาส
ถ้าไม่เหลือวิสัย
ก็ให้เขาเถอะ

ท้ายนี้ต้องขอบอกว่า เเม้งานทำ�ฟันจะ
ดู เ หมื อ นการรั ก ษาอวั ย วะส่ ว นเล็ ก ๆที่ ใ ช้
งานเพี ย งการบดเคี้ ย วเเต่ คุ ณ ค่ า ของมั น
ยิ่งใหญ่ต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ ซึ่งวันนี้
มันเเผ่ขยายประโยชน์ไปกว้างกว่าที่เคยมี
ดังเช่นเรื่องราวดีดีที่เป็นเกิดความร่วมมือ
กันของศาสตร์ทั้งสอง ทำ�ให้เกิดวิธีการรักษา
รูปเเบบใหม่ที่เริ่มจากการคิดนอกกรอบซึ่ง
ช่ ว ยให้ สุ นั ข ที่ มี ค วามบกพร่ อ งบนกระดู ก
ขากรรไกรได้กินอาหารแบบไม่ทุกข์ทรมาน
เพราะมี อ าหารอั ด เข้ า ไปเต็ ม โพรงจมู ก
ทำ�ให้มันได้คืนกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
อีกครั้ง จึงนับเป็นผลงานที่น่ายกย่องในความ
เห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมโลกอย่างแท้จริง
เพราะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดทุกชีวิต
ล้วนต้องการความเมตตาต่อกัน เพื่อยังผล
ให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข

ทันตเเพทย์ ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน

EP.2

Digital Transformation
ก้าวต่อไปในการเปลี่ยนแปลงวงการทันตกรรม
มาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวสนุกๆเเห่งโลกเทคโนโลยีวันนี้
ขอเล่าถึงระบบเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ Block chain เทคโนโลยี
เบื้องหลังการเปลี่ยนโลก ไม่เพียงเเต่การเปลี่ยนโลกไปด้วย 5G
เพียงเท่านั้น เพราะตั้งเเต่ ปี 2008 เป็นต้นมา โลกก็ ได้รู้จักคำ�ว่า
Block chain

ที่มา : https://youtu.be/R37jl0TuQV8

ซึ่งอาจมีคนที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเเละวันนี้ เราทุกคนต้องหา
คำ�ตอบนั้นเเล้ว เพราะมันจะไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเราอีกต่อไป ก่อนหน้านี้
บางคนอาจจะได้ยินว่ามันเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ที่
สามารถซื้อขายและยืนยันการใช้จ่าย โดยจะมีการสร้างบล็อกขึ้นใหม่
เพื่อเก็บรายการการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือในกรณีการเเลกเปลี่ยน
ทองคำ� ถูกต้องเเล้วครับ มันคือการเอาเทคโนโลยี Block chain
มาช่วยในการซื้อขายเเลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง
เช่น ธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ ผมขอยกตัวอย่างนะครับ สมัยก่อน
เราจะโอนเงินเราต้องมีบัญชีธนาคาร ธนาคารก็คือศูนย์กลางระหว่าง
คนสองคนที่จะเชื่อมต่อ ยืนยัน เเละส่งต่อเงินนั้น ซึ่งธนาคารคือ
คนกลางที่เราไว้เนื้อเชื่อใจ เเต่เมื่อนำ�ระบบเทคโนโลยี Block chain
เข้ามาใช้หน้าที่ของตัวกลางเช่นธนาคารจะหมดไป ดังนั้นเราจึง

ต้องเข้าใจในระบบของมันก่อนว่า
การทำ � งานของเทคโนโลยี นี้
เกิดจากการพัฒนาโปรเเกรม
ที่เมื่อเราจะใช้งานเราต้องมี
บัญชีผู้ใช้ เเละเเต่ละบัญชีผู้ใช้
จะสามารถเเก้ไข เปลี่ยนเเปลงหรือ
ส่ ง ข้ อ มู ล ถึ ง กั น จากเงื่ อ นไขที่ มี ก าร
กำ�หนดร่วมกัน ที่เรียกว่า Smart Contract
ยกตัวอย่างกรณีการโอนเงิน เช่น เมื่อเราต้องการที่จะ
โอนจำ�นวนหนึ่งให้บัญชีนาย ก. เราสามารถโอนผ่าน บัญชีระบบ
Block chain โดยในระบบนาย ก จะได้รับข้อมูลที่ถูกบันทึก
ด้วยเรา เงินในบัญชีเราจะลดไปตามยอดที่โอนนั้น ส่วนของ
นาย ก จะเพิ่มตามยอดที่ได้รับ นาย ก โดยเงื่อนไขตาม Smart
Contract นั้น ซึ่งทำ�ให้ไม่อาจมีการ
เเก้ ไ ขข้ อ มู ล ได้ ด้ว ยตนเอง
เพียงลำ�พัง เพราะการยืนยัน
ขั้นตอนตรงนี้จะถูกบันทึก
ไว้ในระบบที่เชื่อมโยงข้อมูล
ทั้งหมดเเละมีการตรวจสอบ
ได้ จ ากบั ญ ชี ทุ ก คนที่ อ ยู่
ในระบบ Block chain ทุกคนที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีบัญชีจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกัน เงินที่ไร้ตัวตน
จริงถูกโอนไปใช้งานได้ ระบบนี้แข็งแกร่งมาก ไม่สามารถ
กระทำ�การทุจริตได้ง่ายๆเพราะหากใครอยากเเก้ไขข้อมูล
เช่นเพิ่มยอดเงินในบัญชีตัวเอง ระบบเชื่อมต่อจะไม่ยอมรับ
เพราะทุกคนที่มีบัญชีจะไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เเละมันเป็นไป
ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

23

ไม่ได้เลยที่เราจะสามารถเข้าไปเเก้ไขข้อมูลในบัญชีทุกบัญชี
ในระบบพร้อมกัน
อีกตัวอย่างในการใช้ Block chain
ทำ � การซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์
ดิจิทัล วิธีนี้ใช้แก้ปัญหา
การสามารถปลอมเเปลง
ข้อมูลซ้ำ�อย่างไม่จำ�กัด
เพราะมันสามารถยืนยัน
ได้ว่า สินทรัพย์แต่ละหน่วย
จะเปลี่ยนมือซึ่งควบคุมความ
ถูกต้องด้วยระบบจึงเป็นการแก้ปัญหาการใช้จ่ายสินทรัพย์
เกินกว่าหนึ่งครั้งหากคู่กรณีไม่ยินยอม เฉกเช่นธุรกิจการค้าที่ดิน
หากเราเอา Block chain มาทำ�การซื้อขายที่ดิน กรรมสิทธิ์บน
ที่ดินผืนต่างๆจะถูกบันทึกในระบบ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องพึ่งพา
หน่วยงานราชการ ลดปัญหาเรื่องการเสียเวลาไปรอที่สถานที่
ราชการ ลดขั้นตอนการทำ�งาน สะดวกรวดเร็วเเละปลอดภัย
ที่สำ�คัญคือจะไม่มีการทุจริตอีกต่อไป หรือตัวอย่างสุดท้ายในการ
ใช้ระบบ Block chain กับการเลือกตั้ง ผลโหวตที่อยู่ในระบบนี้
จะเปลี่ยนเเปลงหรือทำ�ซ้�ำ ไม่ได้ ดังนั้นจะไม่มีคะเเนนผี คะเเนน
เสียงซ้ำ� หรือปัญหาเรื่องการนับคะเเนนผิดเเละล่าช้าดังที่เคย
เป็นมาในอดีต
อย่างไรก็ดีถ้าดูจากลักษณะการทำ�งานเเละจุดเด่นของ
เทคโนโลยี Block chain ไม่ได้ทรงอิทธิพลในเเค่เรื่องการเงิน การ
ซื้อขายทรัพย์สิน หรือการลงคะเเนนเสียงเลือกตั้งเพียงเท่านั้น
เพราะด้วยประสิทธิภาพในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเเละการ
เชื่อมต่อกันได้อย่างไร้จุดสิ้นสุดเเละไม่จำ�กัดปริมาณ จึงคาดการณ์
กันว่าจะมีการใช้ Block chain ในการทำ�ระบบเวชระเบียนโดย
ข้อดีที่เห็นได้ชัดคือการระบบป้องกันการปลอมเเปลงข้อมูลทาง
การเเพทย์ การเชื่อมต่อที่ไร้ขีดจำ�กัดโดยเเพทย์จะสามารถทราบ
ข้อมูลคนไข้ที่ส่งมาได้ทันทีเมื่อระบบถูกเปิดเผย ดังนั้นไม่ว่า
โรงพยาบาล จะมีกี่สาขา กี่เเห่ง ข้อมูลจะเชื่อมต่อกัน ผลคือ
ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยเเต่ละคนจะถูกเก็บอย่างครบถ้วนทุกครั้ง
ที่มีการตรวจ ส่งผลต่อความสะดวกในการสืบค้น ลดภาระการ
ต้องตรวจเเละบันทึกข้อมูลพื้นฐานซ้ำ� เช่น คนไข้ไม่ว่าจะไป
โรงพยาบาลไหน ก็ไม่ต้องกรอกประวัติข้อมูลใหม่ เเละสิ่งที่บันทึก
ในระบบนั้นช่วยเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้การคาดการณ์ศึกษาเรื่อง
สุขภาพของเเต่ละคน ซึ่งอาจโยงเข้าเป็นกลุ่มข้อมูลใหญ่ของ
ประชากรที่เรียกว่า Big data ที่เป็นฐานข้อมูลสำ�คัญต่อการ
พัฒนาสุขภาพของมนุษยชาติ ซึ่งเเท้จริงเเล้วหลายๆประเทศ
ชั้นนำ�ของโลก ธุรกิจ องค์กร และแบรนด์ต่างๆของประเทศนั้นๆ
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ได้มีการใช้ Big data ในการช่วยสนับสนุนระบบกันมานานเเล้ว
พวกเค้ารู้ว่าจะเปลี่ยนข้อมูลพวกนี้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร ทำ�อย่างไร
ข้อมูลจึงจะสามารถบอกได้ว่า “ทำ�ไมสิ่งต่างๆเหล่านั้นถึงเกิดขึ้น”
จุดนี้จึงทำ�ให้เค้ารู้จักความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และรู้ว่า
ต้องทำ�อย่างไรให้ธุรกิจหรือบริการของเค้าจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในวงการศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีใหม่ มีการคาดการณ์
จากนักวิชาการไว้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าคือราวปี 2030 เราจะเห็น
ทุกอย่างในหลายๆสถานที่บนโลก เช่น ห้องเรียนคณะแพทยศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ทั่วโลก โดยผ่านเเว่นตาที่ท�ำ งานด้วยระบบ
ที่เรียกว่า VR หรือ Virtual reality คือการจำ�ลองสภาพแวดล้อม
จริงเข้าไปให้เสมือนจริง ผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส
แม้กระทั่งกลิ่น ดังนั้น หากมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกายวิภาค
ศาสตร์ ผู้เรียนจะได้เรียนผ่านระบบที่ทันสมัยนี้ราวกับการเรียนใน
ห้องปฎิบัติการจริงซึ่งจะลดปัญหาหลายๆอย่างเช่น การขาดเเคลน
อาจารย์ใหญ่ การลงทุนในการเตรียมเนื้อเยื่อต่างๆ รวมถึงจะทำ�ให้
มีการเรียนซ้ำ�ได้อย่างไม่กำ�หนดจำ�นวนครั้งที่ไหนเวลาใดก็ได้
ทั้งนี้ปัญหาเรื่องระยะทาง เวลา เเละโอกาสทางการเงินในการเรียน
จะหมดไป พูดง่ายๆคือ อยากเรียนอะไร ก็จะได้ตามนั้น เพราะ
ด้วยการเข้าถึงง่ายเพียงการเปิดสวิตซ์เครื่องมือสื่อสารเท่านั้นเอง
ทำ�ให้องค์ความรู้ที่มีอยู่บนโลกจะถูกผสานเชื่อมต่อและส่งผ่าน
ได้ง่ายอย่างไร้พรมแดน ไร้อุปสรรคขวางกั้น

ที่มา : http://dtudental.com/prodotti/svg?sfns=mo

การทำ�งานในคลินิก ปัจจุบันเราเริ่มเห็นการเข้ามามีบทบาท
ของดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น การพิมพ์ฟันด้วยปืนสเเกนที่เป็นอุปกรณ์
ที่มาพร้อมกับซอฟแวร์โดยอาศัยการสแกนภาพภายในช่องปาก
ด้วยระบบออฟติคและเลเซอร์ที่ให้ข้อมูลเสมือนจริงที่เที่ยงตรง
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เหมือนการตรวจเช็คละเอียดด้วยสายตา ซึ่งได้เข้ามาทดเเทนการ
พิ ม พ์ ฟั น ด้ ว ยวั ส ดุ ดั้ง เดิ ม ที่ มั ก ก่ อ ให้ เ กิ ดคลาดเคลื่ อ นได้ จ าก
คุณลักษณะเเละการทำ�งานของวัสดุนั้นๆ หรือความเสี่ยงต่างๆใน
การทำ�งานกับคนไข้บางประเภทเช่น การพิมพ์ฟันในคนไข้เพดานโหว่
จากนั้น ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จะถูกบัน ทึกเเละสามารถประเมิน ผลและ
วิเคราะห์สิ่งที่ทันตแพทย์ต้องการทราบเช่น มิติของดิจิทัลโมเดล
รวมถึงลักษณะเเละขนาดของฟันเเต่ละ
ซี่ เ พื่ อ เอาข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ไ ปวางเเผน
และกำ�หนดวิธีการรักษาดังเช่น งาน
ทันตกรรมจัดฟันซึ่งปัจจุบันเราสามารถ
สร้างเครื่องมือจัดฟันใสได้ด้วยการใช้
ดิจิทัลโมเดลนี้ ตำ�เเหน่งฟันที่ควรจะเป็น
จะถู ก คำ � นวณอย่ า งละเอี ย ดถี่ ถ้ ว น
ตลอดจนไปถึงการออกเเบบเครื่องมือ
จัดฟันเพื่อใช้ในงานจัดฟัน ซึ่งในอนาคต
จะมีการใส่ eSim เข้าไปในตัวอุปกรณ์นั้นให้เข้าสู่ในระบบการทำ�งาน
เเบบ IOT ทำ�ให้ทันตเเพทย์สามารถทราบถึงลักษณะ ความถี่ของการ
ใส่อุปกรณ์ของผู้ป่วยเพื่อลดปัญหาเรื่องการควบคุมพฤติกรรมร่วมมือ
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ซึ่งมีผลต่อความสำ�เร็จในการรักษา หรือเเม้เเต่การนำ�เอาข้อมูล
มาประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์ปัญหาต่างๆที่พบในช่องปาก เช่น
ภาวะการมี Tooth wear ที่เราสังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลงใน
เเต่ละครั้ง เเต่ละปีที่ผู้ป่วยมารับการสแกนฟัน ระบบจะประมวลผล
ความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่ทันตแพทย์จะสามารถเอาข้อมูลนั้นมา
วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เเท้จริงของปัญหานั้นก็เป็นได้ นอกจากนี้ใน
กระบวนการทำ�งานทันตกรรมบูรณะ เช่นการทำ� Restoration เเต่
เดิมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่องปากมนุษย์คือ การทำ�งานผ่านทักษะของ
ทันตเเพทย์เเต่ละคนซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์
ที่ยาวนาน เเต่เเท้จริงเเล้วเราสามารถใช้ระบบดิจิทัลในการออกเเบบ
เพื่อเตรียมพื้นที่โพรงฟัน โดยการกรอฟันผ่านการทำ�งานของ AI
ซึ่งต้องมีทันตเเพทย์ควบคุม ผลลัพธ์ที่ได้คือ เราจะได้งานที่มีความ
ละเอียด องศาเเละขนาดในชิ้นงานนั้นจะมีความสมบูรณ์และถูกต้อง
มากขึ้น เเละด้วยเหตุนี้เอง ในอนาคต AI อาจเป็นผู้ช่วยคู่กาย
ทันตแพทย์ที่ต้องทำ�งานร่วมกันอย่างขาดไม่ได้ เพราะเชื่อว่าใครๆ
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ก็อยากได้งานที่ดีมีคุณภาพ เพียงเรายอมรับข้อจำ�กัดในเรื่อง
ศักยภาพของมนุษย์บางอย่างที่เราสามารถใช้ AI ทำ�เเทนได้ จะลด
เวลาในการฝึกเรื่อง Hard skill ไป ซึ่งเวลาที่เหลือทันตเเพทย์อาจใช้
ไปในการเรียนรู้เเละพัฒนาในเรื่อง Soft skill ที่หลายวิชาชีพกำ�ลังให้
ความสนใจเเต่หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ทำ�ตรงจุดนี้ทดเเทนไม่ได้
นอกจากนี้เป็นประเด็นปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูลในงาน
จัดฟันที่มากมาย ส่งผลให้ข้อมูลมีการตกหล่นไม่ครบถ้วน งาน
ดิจิทัลจะเชื่อมผสานรวมข้อมูลจากการตรวจไว้ด้วยกันทั้งหมด
เช่น เราจะเอาข้อมูลจาก การใช้เครื่อง 3D เอกซเรย์มารวมกับ
ข้อมูลการสแกนฟันเเละขากรรไกร รวมกับการตรวจฟังก์ชันของ
ขากรรไกรเเละการสบฟัน ซึ่งในที่สุดทันตแพทย์จะได้ข้อมูลทั้งสาม
ส่วนหลักคือทั้งเรื่องฟัน กระดูกเเละกล้ามเนื้อมาผสานกันเพื่อ
ใช้ในการศึกษาเเละวางเเผนการทำ�งาน โดยซอฟเเวร์เฉพาะจะ
ทำ�การประเมินผลเเละเก็บบันทึกข้อมูลที่เราต้องการได้อย่าง
ครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่น เราจะไม่ต้องวัดขนาดสิ่งต่างๆเช่น
Arch width, Arch lenght หรือ Arch perimeter เเละซอฟต์แวร์
ของเครื่องที่มีการบรรจุโปรเเกรม Analysis ต่างๆในทางทันตกรรม
จัดฟัน ที่จะช่วยประมวลผลออกมาให้เราทันทีหลังจากการตรวจ
นั้น โดยทันตแพทย์สามารถอธิบายความผิดปกติของคนไข้ผ่าน
สื่อสามมิติให้คนไข้ฟัง ซึ่งทุกอย่างจะมีการเปรียบเทียบกับค่า
normative ที่ถูกโปรเเกรมไว้อย่างครบถ้วน ก่อให้เกิดความศรัทธา
เเละเชื่อถือในระบบการทำ�งานในวงการทันตกรรมมากขึ้น
นอกจากนี้ในทางคลินิก ความผิดพลาดในการทำ�งานที่เรียกว่า
Clinical error จะหมดไป เพราะเเม้เเต่การติดเครื่องมือจัดฟัน
ทันตเเพทย์จะทำ�หน้าที่เพียงการควบคุมเเละกำ�หนดให้ AI ทำ�งาน
เเทนได้อย่างเที่ยงตรงมากขึ้นนั่นเอง

ที่มา : https://www.facebook.com/100003287633695/

ที่เล่ามาทั้งหมดเป็นเพียงสองนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (5G
และ Block Chain) ซึ่งเป็นตัวอย่างในโลกดิจิทัลที่เราต้องติดตาม
เเละก้าวให้ทันด้วยการศึกษาเเละฝึกฝนทักษะใหม่ๆในงานดิจิทัล
ซึ่งในไม่ช้าจะหลอมรวมและผสานกับรูปเเบบการทำ�งานเดิมเพื่อ
เพิ่มคุณค่าเเละประสิทธิภาพในการรักษาทางทันตกรรม ลดความ
เสี่ยงประหยัดทรัพยากรเเละลดขั้นตอนต่างๆลง ที่ส�ำ คัญคือการ
ช่วยประหยัดเวลาซึ่งส่งผลดีต่อทั้งผู้ให้เเละรับบริการในที่สุด
ติดตามโลกเเห่งความก้าวหน้าทางทันตกรรมในยุคดิจิทัล
สัมผัสความล�้ำยุคของอุปกรณ์ต่างๆได้ในฉบับต่อๆไปครับ
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0 2951 0420-1

0 2951 0422

dent11@dentalcouncil.or.th

