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บทความวิชาการ
Reattachment of tooth fragment technique
อีกหนึ่งทางเลือกการรักษาในคนไข้เด็ก
ทางเลือกในการรักษา ผู้ป่วย Class III			
ในเด็กและวัยรุ่น
สรุปแนวทางการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่
จากคำ�แนะนำ�ของทันตแพทยสมาคม 2560
Is NaviTipTM syringe suitable technique for
primary root canal obturation?
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สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้
ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2560 14:30 น. ชมรมทันตกรรมสำ�หรับ
เด็กแห่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ ใน
งานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทั้งนี้
กรรมการชมรม,สมาชิกสามัญตลอดจนสมาชิกสมทบ ได้มีโอกาสเข้าร่วม
จำ�นวน 50 คน และได้มอบเงินที่ได้รับจากการร่วมกุศล เป็นจำ�นวนเงิน  
120,000 บาท เข้าบัญชีทูลเกล้าถวายฯ เป็นที่เรียบร้อย
น้อมถวายพวงมาลาฝ่าพระบาท
ก้มลงกราบแทบบาทพระทรงศรี
องค์ภูมิพล ผองไทย ร่วมภักดี
ระลึกนี้ในพระมหากรุณาธิคุณ
จะขอย่างตามก้าวพระทรงก่อ
จะสืบต่อสานงานพระทรงสอน
จะขอตั้งปณิธานพระทรงครอง
ตามครรลองแบบอย่างคำ�สอนเอย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์
ผู้เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา พระผู้เป็นที่รัก เทิดทูนของปวงชนชาวไทย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำ�ลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและสมาชิกชมรมทันตกรรมสำ�หรับ
เด็กแห่งประเทศไทย
   ทพญ.พวงเพชร เสรฐภักดี
  ผู้ประพันธ์
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นึกถึงพ่อคราใดให้ย้อนคิด
สิ่งพ่อคิดพ่อพรํ่าคำ�พ่อสอน
พ่อจากไปหวนไห้อุระรอน
ใจอาวรณ์ครุ่นคำ�นึงสิ่งพ่อทำ�
สี่พันกว่าโครงการที่พ่อสร้าง
พ่อเพียรร่างเพียรก่อต่อวิถี
พ่อเฝ้าคิดพ่อเฝ้าทำ�ตามวิธี
สดุดี พ่อดั่งฟ้ามาโปรดดิน
70 ปีสร้างไทยด้วยสองมือพ่อ
มิระย่อสานต่อจนเสร็จสิ้น
มิเคยพักสมดั่งพ่อของแผ่นดิน
ทั่วทุกถิ่นพ่อดั้นด้นลำ�บากไป
ต่อแต่นี้ไม่มีแล้วร่มโพธิ์แก้ว
ธ ล่วงแล้วสู่ภพสบสวรรค์
ปวงข้าบาทกราบก้มบังคมคัล
องค์ "ภูมิพล"นั้นสถิตฟ้าด้วยอาลัย
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คณะกรรมการชมรมทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
แห่งประเทศไทย ปี 2559-2560

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจวบจนวันนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
ของเราชาวไทยที่มีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของเรา
พวกเราทุกคนน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพียง
เราน้อมนำ�พระราชดำ�รัสไปปฏิบัติ เพื่อยังประโยชน์ให้แผ่นดินไทยดังที่
พระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็นมาโดยตลอด เราก็จะรู้สึกได้ว่า ในหลวงของ
เรามิได้จากไปไหน พระองค์ยังทรงสถิตย์ในดวงใจชาวไทยตราบนิรันดร์
TSPD News ฉบับนี้ได้ภาพน่ารักๆ ของน้องนามิ
ดญ.นารา ขาวเทียมสังข์ พิศาลชัยยงค์ ลูกสาวคุณหมออ๋อ
ทพญ.ธนพร พิศาลชัยยงค์ หมอฟันสำ�หรับเด็กคนเก่งและเป็นคุณแม่ที่
เลีย้ งลูกอย่างใกล้ชดิ มาขึน้ ปกให้เรารูส้ กึ สดใสมีพลังไปกับดวงตาแป๋วๆ คูน่ ้ี
เนื้อหาฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจเต็มอิ่มเช่นเดิม เรื่อง Reattachment
of tooth fragment ทพญ.อะเคือ้ รักษ์ชน ได้อธิบายวิธที �ำ พร้อมรูปประกอบ
อย่างละเอียดเป็นขัน้ ตอน ทำ�ตามได้ อีกเรือ่ งทีน่ า่ สนใจคือ ทางเลือก
ในการรักษาผู้ป่วย Cl.III ว่าต้องผ่าตัดขากรรไกรหรือไม่ โดย อ.ทพ.
สมกมล วนิชวัฒนะ จากภาควิชาทันตกรรมสำ�หรับเด็ก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งได้ Thai Board in Pediatric Dentistry และ
American Board in Orthodontics มาเล่าให้ฟังว่ามีวิธีรักษาแบบใดได้
บ้าง นอกจากนั้น รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ นักเขียนคนเก่งประจำ�
ชมรมฯมีเรื่องการใช้ Navitip ในการอุดคลองรากฟันนํ้านมมาแนะนำ�...  
เมื่อปลายปีที่แล้ว ทันตแพทยสมาคมได้ update การใช้ฟลูออไรด์ มีคำ�
แนะนำ�บางอย่างที่เปลี่ยนแปลง ในเล่มนี้จึงได้สรุป topical fluoride ที่
ใช้เป็นประจำ�ในเด็กมาไว้ที่หน้ากลาง เพื่อให้เปิดดูได้ง่ายๆ มีทั้งปริมาณ
การใช้ยาสีฟนั ฟลูออไรด์  และฟลูออไรด์วานิชในแต่ละช่วงอายุเด็ก รวมถึง
ปริมาณเท่าใดที่เป็น toxic dose เพราะคุณหมอหลายท่านน่าจะได้เจอ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่า กลัวลูกจะได้รบั ฟลูออไรด์มากเกินไป  ดว้ ยความเป็น
มืออาชีพ เราจะไม่พูดแค่ "มากเกินไป" เพราะไม่รู้ว่าเกินไปคือแค่ไหน
จึงได้คำ�นวณปริมาณที่ทำ�ให้เกิด fluorosis และ probably  toxic dose
ตามนํ้าหนักเฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุของเด็กไว้เลย เพื่อให้คุณหมอทุกท่าน
มีคำ�ตอบเป๊ะๆ ให้กับผู้ปกครองในเรื่องนี้ค่ะ ปิดท้ายฉบับด้วยการพาไป
ฝึกโยคะในกรุงปารีส ใครอยากจะเที่ยวแบบชิคๆ ใช้ชีวิต slow life
กลางมหานครแห่งแฟชั่น ก็ตามไปอ่านหรือจะทำ�ตามก็ได้ ผู้เขียนคือ
หมอกุ้งไม่สงวนสิทธิแต่อย่างใดค่ะ  
สมาชิกทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของชมรมฯ ได้ทั้ง ทาง
website www.tspdwebsite.org และ เพจ ของชมรมฯซึ่งมี 2 เพจ
เพจแรกเพื่อให้ความรู้กับประชาชน คือ “ชมรมทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
แห่งประเทศไทย” และเพจที่ใช้สื่อสารกับเพื่อนทันตแพทย์ทุกท่าน แจ้ง
ข่าวสารการประชุมวิชาการต่างๆ และกิจกรรมของชมรมฯ คือ  “tspd
for dentists” ขอเชิญชวนทุกท่านกดไลค์และติดตามด้วยนะคะ

ทีป่ รึกษาชมรม

14-15

กองบรรณาธิการ

สรุปแนวทางการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่
จากคำ�แนะนำ�ของทันตแพทยสมาคม 2559
Is NaviTipTM syringe suitable technique
for primary root canal obturation?

17-19

PARIS WANDERLUSTER

20-24

ตามติดกิจกรรม

25-26

รศ.ทพญ.อัมพุช อินทรประสงค์
รศ.ทพ.สมหมาย ชอบอิสระ
ทพญ.กุลยา รัตนปรีดากุล
รศ.ทพญ.ดร.อารยา พงษ์หาญยุทธ
รศ.ทพญ.ดร.ศิรริ กั ษ์ นครชัย
รศ.ทพญ.ปริม อวยชัย
ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวฒ
ุ ิ
ประธาน
ทพญ.พวงเพชร เสรฐภักดี
รองประธาน
ทพ.โอภาส ริรตั นพงษ์
เลขานุการ
ทพญ.ตรีษา ศาสตระรุจิ
ผศ.ทพญ.ดร.วลีรตั น์ ศุกรวรรณ
เหรัญญิก
ทพญ.สุนศิ า ชีรานนท์
ผศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ
ทะเบียน
พ.ท. หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล
พ.ต. หญิง มโนวดี สารพานิช
วิชาการ
ทพญ.นันทนา ศรีอดุ มพร
ทพญ.นภา ชวนชัยสิทธ์
ทพญ.อะเคือ้ รักษ์ชน
ทพญ.จิตรวรี จิตตัง้ สมบูรณ์
ทพญ.ประไพ ชุณหคล้าย
ทพญ.ปริญดา ทัศณรงค์
อนุกรรมการวิชาการ ทพญ.พิชานัน ศรีสมหมาย
ทพญ.รตนอร จูหอ้ ง
ทพญ.ปิยนุช ยงรุง่ เรือง
ทพญ.พรทิพย์ ผจงวิรยิ าทร
ทพญ.รติชนก นันทนีย์
สาราณียกร
ทพญ.กมลชนก เดียวสุรนิ ทร์
และประชาสัมพันธ์ ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง
อ.ทพญ.ศศิพมิ ล จันทร์รตั น์
ปฏิคม
ผศ.ทพญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์
กรรมการกลาง
รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรตั นพงษ์
ทพญ.นิรมล ใจซือ่
ทพญ.ดาราวรรณ หอมรสสุคนธ์
ทพญ.ดุษฎี เกรียงเชิดศักดิ์
พ.ต.อ.หญิง บุณฑริกา สุวรรณเวโช

Content
Reattachment of tooth fragment technique
อีกหนึ่งทางเลือกการรักษาในคนไข้เด็ก
ทางเลือกในการรักษา ผู้ป่วย Class III
ในเด็กและวัยรุ่น

5-8
9-12

Reattachment of
tooth fragment
technique อีกหนึ่ง
ทางเลือกการรักษาใน
คนไข้เด็ก
ทพญ.อะเคื้อ รักษ์ชน

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 10 ปีเกิดอุบัติเหตุล้มกระแทกฟันหน้าหัก 2 ซี่ ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์วันรุ่งขึ้นหลังเกิดอุบัติเหตุ ผู้ปกครองเก็บชิ้นส่วน
ฟันที่หักมาด้วย ผู้ป่วยได้รับการตรวจทางคลินิกและ x-ray เพิ่มเติม และบูรณะด้วยวิธี reattachment technique
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การรักษาด้วยวิธีทางทันตกรรมประดิษฐ์เช่น
การทำ � ครอบฟั น นั้ น ถื อ เป็ น การบู ร ณะแบบถาวร
มีความแข็งแรง และสวยงามที่ดีแต่ก็ยังมีข้อจำ�กัด
หลายประการในเด็ก2 การบูรณะฟันหน้าของผู้ป่วย
เด็กที่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างคือการบูรณะฟัน
โดยการอุดฟัน ซึ่งก็ยังมีข้อจำ�กัดหลายประการอาทิ

เช่นข้อจำ�กัดของวัสดุในเรือ่ ง สี ความโปร่งแสง ความทึบ
การเรืองแสงของวัสดุเมื่อเจอแสงฟลูออเรสเซนต์
ลักษณะพื้นผิว การสึกของวัสดุเมื่อเทียบกับฟัน
ธรรมชาติ อีกทั้งการอุดให้ได้รูปร่างใกล้เคียงกับฟัน
ธรรมชาตินั้นมีข้อจำ�กัดหลายประการเช่นลักษณะ
รูปร่าง ส่วนป่องของตัวฟัน ลักษณะปลายฟัน
หน้าเด็กซึ่งมักจะมี mamelon อีกทั้งความร่วมมือ
ขณะทำ�หัตถการที่มีจำ�กัดในผู้ป่วยเด็ก ทางเลือกใน
การบูรณะฟันเด็กอีกประการในกรณีที่ผู้ป่วยยังมี
fragment ฟันที่หักก็คือการต่อชิ้นส่วนที่หักกับฟัน
ธรรมชาติของผู้ป่วย (Reattachment of   tooth
fragment) ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีหลายประการดังนี้คือเป็น
วิธีการรักษาแบบอนุรักษ์ (conservative), มีความ
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อุบัติเหตุการหักของฟันแท้ (crown fracture)
มักเกิดกับเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ 1 การให้การรักษาทาง
ทันตกรรมในผูป้ ว่ ยเด็กทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุนน้ั นอกเหนือ
จากการตรวจ การวินิจฉัย การรักษาฉุกเฉินอย่าง
ทันท่วงที การบูรณะฟันที่หักให้มีความสวยงามและ
การใช้งานได้ใกล้เคียงเดิมนับเป็นสิ่งสำ�คัญ

สวยงามเหมื อ นฟั น ธรรมชาติ
ทั้งรูปร่าง ความป่องของตัวฟัน
ลักษณะพื้นผิว การเรียงตัวของฟัน
เมื่อเทียบกับฟันข้างเคียง, ใช้เวลา
ในการรักษาไม่นาน ราคาถูก3-4
Fracture strength สำ�หรับ
ฟัน reattachment ไม่เท่ากับฟัน
intact5 แต่ยงั ไม่สามารถสรุปว่าฟัน

reattachment ต้องมี fracture
recovery เท่าไหร่เพื่อจะสามารถ
ใช้งานในระยะยาวได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม recovery rate ประมาณ
50-60% ก็น่าจะเพียงพอต่อการ
ใช้งาน6 ซึ่งจากหลายศึกษาที่ผ่าน
มาพบว่า มีหลากหลายวิธกี าร และ
มี ค วามแตกต่ า งกั น ของวั ส ดุ ที่
ใช้เพื่อหวังผลให้ได้
fracture

strength ใกล้เคียงฟัน intact
มากที่สุด
มีความพยายามจะปรับปรุง
fracture strength ของฟัน reattachment หลายการศึกษาพบ
ว่าจะสามารถปรับปรุง fracture
strength ได้โดยใช้ technique
การ preparation ฟัน7-15
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Technique ในการ Reattachment of tooth fragment มีดงั ต่อไปนี้
1. Simple reattachment: เป็นวิธกี ารทีน่ � 
ำ fragment
มาต่อโดยไม่มกี าร preparation เพิม่ เติมใดๆ
fragment อยูไ่ ด้โดย adhesive อย่างเดียว หรือ
adhesive ร่วมกับ resin composite/luting
cement16

2. Circumferential bevel technique: technique
นีม้ กี าร bevel โดยรอบ fragment และฟันในช่อง
ปากเพือ่ เพิม่ bonding area กับ enamel ทีถ่ กู
bevel หลังจากนัน้ จึงนำ� fragment ไป reattach
โดยใช้ adhesive ร่วมกับ resin composite/
luting cement แล้วจึงใช้ resin composite อุด
ตรงระหว่าง attachment line ที่ bevel ไว้17

3. Internal dentinal groove technique: technique
นีม้ กี าร preparation ที่ dentine ของ fragment
เพื่อเพิ่มพื้นที่ของ resin composite/luting
cement ขณะ reattach ฟัน18
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5. External chamfer technique: หลังจาก
reattach ฟันโดยวิธีปกติแล้ว จะมากรอตรง
ตำ�แหน่ง attachment line โดยกรอเป็น
chamfer ทางด้าน buccal ของฟัน อุด
บริเวณที่กรอด้วยวัสดุ resin composite
เชื่อว่า technique นี้ช่วยเพิ่มความสวยงาม
โดยมีส่วนช่วยปกปิด attachment line ที่
ด้าน buccal ด้วย resin composite แต่ใน
ระยะยาวอาจมี ปั ญ หาเรื่ อ งการเปลี่ ย นสี แ ละ
การสึกของ resin composite ได้19

4. Over contouring technique:  เป็น technique
ทีม่ กี ารอุด resin composite โดยรอบ attachment
line ให้มoี ver contour เล็กน้อย16

บทสรุป
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1. การรักษาด้วยวิธีการ Reattachment of  tooth fragment technique เป็นอีกทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย
crown fracture ที่มีชิ้นส่วน fragment ของฟันที่หัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น
2. ควรมีการตรวจประเมินทางคลินิกและภาพถ่ายรังสีเพื่อติดตามผลการรักษาในทางคลินิกของวิธีการบูรณะ
Reattachment of  tooth fragment technique อย่างต่อเนื่องในระยะยาว    
3. วัสดุไม่มผี ลต่อความแข็งแรงของฟันทีไ่ ด้รบั การบูรณะด้วยวิธี Reattachment of  tooth fragment technique
หากแต่วิธีการบูรณะที่แตกต่างกันมีผลต่อความแข็งแรงของฟันมากกว่า
4. ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดในทางคลินิกว่า technique การทำ�หัตถการแบบใดให้ fracture strength ของฟัน
reattachment สูงที่สุด จากการรวบรวมวรรณกรรมผู้เขียนมีความเห็นว่าควรจะมีการ preparation ฟัน
เพิ่มเติมโดยใช้วิธี over contour technique หรือ internal dentinal groove เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
ฟันหลัง reattachment
5. ความสำ�เร็จของการรักษาวิธีนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการ dehydration ของ fragment หาก fragment
มีการ dehydrated เป็นเวลานาน จะส่งผลทำ�ให้ความแข็งแรงหลังจาก reattach ฟันลดลง การจะ
ปรับปรุงความแข็งแรงของฟันทำ�ได้โดยการนำ�ชิน้ ส่วน fragment ทีม่ กี าร dehydrated นัน้ ไป rehydration ก่อน
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ทางเลือกในการรักษา
ผู้ป่วย Class III
ในเด็กและวัยรุ่น
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“คุณหมอคะ...
ลูกดิฉันจะต้อง
ผ่าตัดขากรรไกร
ไหมคะ?”
ทางเลือกในการรักษา
ผู้ป่วย Class III
ในเด็กและวัยรุ่น

สวัสดีครับ เชื่อว่าคุณหมอเด็กหลายๆ ท่านคงเคย
พบกับคำ�ถามในลักษณะนีม้ าไม่มากก็นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในผูป้ ว่ ยทีเ่ คยมีญาติหรือคนรูจ้ กั ได้รบั การรักษาโดยการผ่าตัด
ขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน หากในคลินกิ หรือโรงพยาบาล
ของคุณหมอมีทนั ตแพทย์จดั ฟันก็อาจจะส่งผูป้ ว่ ยไปปรึกษาได้
แต่หลายๆ ครั้งที่ไม่มีทันตแพทย์เฉพาะทาง หรือคิวการ
รักษาอาจจะยาว ผู้ปกครองก็ร้อนใจอยากจะทราบคำ�ตอบ
ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ในการสรุปแนวทางการรักษาผู้ป่วย
Class III ในเด็กและวัยรุ่น
เมือ่ ทันตแพทย์ พบผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารสบฟันแบบ Class III
malocclusion หรือพบ anterior crossbite ก็อย่าเพิ่ง
รีบบอกกับผู้ปกครองว่าผู้ป่วยจำ�เป็นต้องรักษาโดยการ
ผ่าตัดขากรรไกรเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีทางเลือกใหม่ๆ ที่
ใช้รักษาผู้ป่วยโดยอาจไม่จำ�เป็นต้องผ่าตัดได้ ทันตแพทย์
ควรตรวจภายนอกและภายในช่องปาก รวมทั้งซักประวัติ
ผู้ป่วยก่อนที่จะให้คำ�แนะนำ�ในด้านการรักษาแก่ผู้ป่วย
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อ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ  
ภาควิชาทันตกรรมสำ�หรับเด็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การตรวจที่สำ�คัญอีกประการ
ที่สำ�คัญคือ การตรวจดู CO-CR

functional shift ทั้งในช่องปาก
และนอกช่องปาก เนือ่ งจากในผูป้ ว่ ย
Class III หลายราย ไม่ได้มโี ครงหน้า
หรือการสบฟันในลักษณะ Class III
อย่างแท้จริง แต่เกิดจากการมี
functional shift ทำ�ให้ต้องยื่นคาง
เพือ่ ให้ฟนั สามารถสบกันได้ในตำ�แหน่ง
CO โดยในผูป้ ว่ ยทีม่ ี functional shift
หากทันตแพทย์ให้ผู้ป่วยถอยคาง
จนอยูใ่ นตำ�แหน่ง CR จะพบว่าผูป้ ว่ ย
มี profile ที่ปกติ แต่เมื่อให้ผู้ป่วย
กัดฟันให้สนิทผู้ป่วยจะต้องยื่นคาง
มากัด ทำ�ให้เมือ่ ดู profile จะเหมือน
ว่าผูป้ ว่ ยมีคางยืน่ (รูปที่ 1) ในผูป้ ว่ ย
ลักษณะนี้ ควรทำ�การแก้ไขโดยเร็ว
โดยอาจใช้เครือ่ งมือขยายขากรรไกร
บน (Rapid Maxillary Expansion

หรือ RME) (รูปที่ 2) ร่วมกับ
การใช้ facemask1 (รูปที่ 3)
การขยายขากรรไกรบนด้วย
RME นั้นไม่ได้ทำ�เพื่อรักษาอาการ
posterior crossbite ที่มักพบ
ร่วมในผู้ป่วย Class III เท่านั้น แต่
ยังช่วยให้ suture รอบๆ maxillary
หลวม และช่วยให้ facemask ทำ�งาน
ได้ดีขึ้นในการดึง maxilla ไปด้าน
หน้า2,3 แต่การรักษาโดยใช้ RME
ร่วมกับ facemask จะได้ผลดีใน
ผู้ป่วยที่อายุไม่เกิน 10-11 ปี
เนื่องจาก suture รอบๆ maxilla
จะเชื่อมกันแล้ว4
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สำ�หรับการตรวจในช่องปาก
ทันตแพทย์ควรตรวจว่า anterior
crossbite ของผูป้ ว่ ยมีลกั ษณะเช่นใด
หากพบว่าเป็นเฉพาะที่ แค่ 1-2 คู่
โดยที่ฟันหน้าบนมีลักษณะล้มทาง
lingual ร่วมด้วย มักทำ�การแก้ไข
ได้ไม่ยาก โดยอาจใช้เครือ่ งมือถอดได้
(removable appliance) ร่วมกับ
สปริง เพื่อผลักฟันหน้าบนไปทาง
ด้าน labial แต่หากมีฟนั หน้าทีเ่ ป็น
crossbite มากกว่านั้น หรือฟัน
หน้าบนอียงไปทาง labial อยู่แล้ว
อาจต้ อ งพิ จ ารณาทำ � การรั ก ษา
ด้วยวิธีที่ซับซ้อนขึ้น

รูปที่ 1 ผู้ป่วยที่มี CO-CR functional shift โดยภาพด้านซ้าย เมื่อผู้ป่วย
กัดในตำ�แหน่ง CR และภาพด้านขวาเมื่อผู้ป่วยกัดในตำ�แหน่ง CO

รูปที่ 2 เครือ่ งมือ Rapid Maxillary Expansion (RME) ในช่องปาก

การประเมินทาง Cephalometric ถึงแม้ว่าจะมีความสำ�คัญ แต่ค่าจาก
การวัดทีไ่ ด้อาจมีความคลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริง เนือ่ งจากในขณะถ่ายภาพ
รังสี ผู้ป่วยจะต้องกัดฟันในตำ�แหน่ง CO ทำ�ให้ต้องยื่นคางกัด และค่าที่ได้อาจ
ออกมาว่าผู้ป่วยมีโครงสร้างใบหน้าแบบ Class III ทันตแพทย์จึงควรให้ถ่าย
ภาพรังสี lateral cephalogram ในตำ�แหน่ง CR ร่วมด้วย เพื่อประเมินว่าหาก
ผู้ป่วยไม่ต้องยื่นคางกัดแล้ว ค่าของการวัดต่างๆ จะเป็นลักษณะใด
รูปที่ 3 การใช้ facemask ในผู้ป่วย

รูปที่ 7 CS Spring สำ�หรับผู้ป่วยที่ไม่ให้
ความร่วมมือในการดึงยางแบบ Class III

รูปที่ 5 การสบฟันแบบ Class III ที่มีระยะ
overjet กว้าง ร่วมกับการมี openbite ทันตแพทย์
อาจต้องแนะนำ�ให้ผู้ป่วยทำ�การรักษาโดยการ
ผ่าตัดขากรรไกร รวมกับการจัดฟัน

ปัจจุบันมีการใช้ TAD (Temporary Anchorage Device) หรือ
ที่รู้จักกันว่า mini-implant (รูปที่ 9) ร่วมกับการรักษาจัดฟันมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการรักษาผู้ป่วย Class III เพราะ
สามารถรักษาโดยการดึงฟันล่างของผู้ป่วยไปทาง distal ได้ในระยะที่
ไกลขึ้น ผู้ป่วยหลายรายที่ในอดีตจำ�เป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดเท่านั้น
อาจสามารถรักษาได้โดยการใช้ TAD ร่วมกับการจัดฟัน7 (รูปที่ 10)
การรักษาโดยใช้ TAD ทำ�ได้โดยมีความเสี่ยงน้อยกว่าการผ่าตัด ค่าใช้
จ่ายถูกกว่ามาก การปัก TAD แต่ละครั้งใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที อย่างไร
ก็ตามหากผู้ป่วยต้องการให้รูปหน้าหรือ profile เปลี่ยนไปอย่างมาก
การผ่าตัดขากรรไกรอาจเป็นตัวเลือกเดียวสำ�หรับผู้ป่วย
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รูปที่ 6 การดึงยางแบบ Class III (Class III
elastic)

รูปที่ 4 ผู้ป่วยที่มีลักษณะคางยื่นและยาว
ทันตแพทย์อาจต้องแนะนำ�ให้ผู้ป่วยทำ�การ
รักษาโดยการผ่าตัดขากรรไกร รวมกับการ
จัดฟัน
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การซักประวัตคิ รอบครัวก็เป็น
สิง่ ทีจ่ �ำ เป็น เนือ่ งจากมีการศึกษา
ที่พบว่า ใบหน้าลักษณะ Class III
สามารถถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ5,6
์
ทันตแพทย์สามารถสังเกตลักษณะ
ใบหน้าของพ่อและแม่ของผู้ป่วย
หากมาพบคุณหมอพร้อมๆ กัน แต่
หากมาเพียงคนใดคนหนึง่ อาจขอดู
จากรูปก็ได้ หากพบว่าพ่อหรือแม่
มี ลั ก ษณะคางยื่ น หรื อ เบี้ ย วมาก
อาจต้ อ งแนะนำ � แก่ ผู้ ป กครองว่ า
ผู้ป่วยมีโอกาสสูงที่จะเติบโตและมี
ใบหน้าลักษณะเช่นเดียวกัน โดย
เฉพาะหากผู้ป่วยอยู่ในชุดฟันแท้
ควรแนะนำ � ให้ ร อจนผู้ ป่ ว ยหมด
growth แล้ว จึงพิจารณาทำ�การ
รักษาโดยการจัดฟันโดยอาจต้อง
ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

สำ�หรับผู้ป่วยชุดฟันแท้ หาก
ลักษณะของ profile ไม่ได้แย่มาก
ผู้ป่วยไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลง
profile หรือการสบฟันไม่ได้มคี วาม
ผิดปกติที่รุนแรง เช่น anterior
crossbite ทีม่ รี ะยะกว้างมาก หรือมี
openbite ขนาดใหญ่ ปัจจุบนั สามารถ
ทำ�การรักษาจัดฟันโดยหลีกเลี่ยง
การผ่าตัดได้ โดยในผู้ป่วยที่สบฟัน
แบบ Class III เล็กน้อย อาจใช้การ
รักษาโดยการจัดฟัน ร่วมกับการดึง
ยางแบบ Class III โดยผูป้ ว่ ย (รูปที่ 6)
แต่ในผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือใน
การใช้ยาง อาจใช้สปริง CS system
แทน (รูปที่ 7) ส่วนในรายทีเ่ ป็นมากขึน้
อาจจำ�เป็นต้องมีการถอนฟันร่วมด้วย
ได้แก่การถอนฟัน first premolar
ล่างทั้ง 2 ซี่ หรืออาจต้องถอนฟัน
second premolar บน ร่วมด้วย
ในกรณีทฟ่ ี นั บนซ้อนเกมาก (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 การรักษาผู้ป่วย Class III ที่มีฟันซ้อนเกมาก ด้วยการถอนฟัน second premolar บน และ first premolar ล่าง
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จากแนวทางการรักษาที่ผมได้ยกตัวอย่างมา พอจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การผ่าตัดขากรรไกรไม่ได้เป็นทางเลือกเดียวสำ�หรับผู้ป่วย Class III
เสมอไป หากในครั้งต่อไปที่เจอผู้ปกครองถามว่าลูกจำ�เป็นต้องผ่าตัด
ขากรรไกรหรือไม่ คุณหมอเด็กน่าที่จะพอให้คำ�แนะนำ�ถึงทางเลือกของ
ผู้ป่วยได้ เพื่อให้ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลครับ
รูปที่ 9 Temporary Anchorage Device (TAD)
หรือ Mini-implant ที่ใช้ร่วมกับการจัดฟัน

รูปที่ 10 การรักษา Class III malocclusion โดยใช้ TADs ร่วมกับการจัดฟัน (Courtesy of Dr.Chris Chang)

เอกสารอ้างอิง
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สรุปแนวทางการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่
จากคำ�แนะนำ�ของทันตแพทยสมาคม 2560
ทพญ.กมลชนก เดียวสุรินทร์ และ
ทพญ.ดาราวรรณ หอมรสสุคนธ์

กลไกของฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุ
1. เกิดการสร้าง Calcium fluoride สะสมใน dental plaque ที่สามารถแตกตัวให้ free fluoride ion มากระตุ้น
Remineralization และ ยับยั้ง Demineralization
2. Fluoride ทำ�ให้เกิดผลึก Fluoroapatite และ Hydroxyfluoroapatite ซึ่งมี critical pH ที่ 4.5 มา
แทนผลึก Hydroxyapatite ซึ่งมีค่า critical pH ที่ 5.5 จึงมีความทนต่อการละลายจากกรดได้ดีขึ้น
เกิดฟันผุยากขึ้น
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ชนิดของฟลูออไรด์เฉพาะที่ ที่แนะนำ�ในเด็กกลุ่มอายุต่างๆ
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อัตราการลดการเกิดฟันผุจากการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่

ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์วานิช

ฟลูออไรด์วานิชที่มีใช้คือ 5% โซเดียมฟลูออไรด์ ซึ่งมีความเข้มข้นฟลูออไรด์ 22,600 ppm
หรือ ปริมาณฟลูออไรด์ 22.6 mgF-/ml ปริมาณการทาที่แนะนำ�ตามตาราง ซึ่งเป็นปริมาณเพียง
0.1-0.2 เท่าของ probably toxic dose  ฟลูออไรด์วานิชบรรจุมาใน 2 แบบ คือ แบบซอง บรรจุ
ซองละ 0.5 ml ซึ่งบีบออกมาให้ได้ปริมาณการใช้ตามอายุและจำ�นวนซี่ฟันดังตารางได้ไม่ยาก ส่วน
แบบหลอด ให้บีบออกมาปริมาณตามขนาดในตารางนี้

Fluoride toxicity

TSPD News

2. Probably toxic dose ปริมาณ fluoride ที่ทำ�ให้เกิดอาการพิษจากฟลูออไรด์แบบฉับพลัน
เริ่มตั้งแต่อาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ไปจนถึงมีผลกับ CNS / CVS
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1. Fluorosis คือ ภาวะฟันแท้ตกกระ มีรายงานว่ามีความสัมพันธ์กับเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี ที่ได้
รับฟลูออไรด์มากเกิน 0.05 mg/kg ในระยะเวลาหนึ่ง ตารางด้านล่างคำ�นวณจากนํ้าหนักเฉลี่ยใน
แต่ละช่วงอายุ และเทียบกับปริมาณยาสีฟัน 1,000 ppm กับขนาดแปรงสีฟันเด็ก 3-6 ปี
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ปัจจุบันการอุดคลองรากฟันมีอยู่หลายวิธี ซึ่งมี
การคิดค้นวิธีใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณภาพของการอุดซึ่งส่งผลต่อความสำ�เร็จ
ของการรักษารากฟัน ในที่นี้ได้แบ่งประเภทหลักของ
การอุดคลองรากฟันตามวิธีการอุดออกเป็น การใช้
Rotary instrument หรือการใช้เครื่องมือช่วยปั่น
วัสดุอุดลงในคลองรากฟัน ประกอบด้วย Lentulo
spiral, Bi-Directional spiral, Reamer และ
Pastinject5 และอีกประเภทหนึ่งคือ การใช้ Hand
instrument ในการฉีดหรืออัดวัสดุอุดลงในคลอง
รากฟัน ประกอบด้วย Endodontic pressure
syringe, Mechanical syringe, Incremental
filling technique, Jiffy tube, Tuberculin syringe,
Navitip, Insulin syringe และ Disposable injection
technique5
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การรักษารากฟันนํ้านม (pulpectomy) มี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ คงสภาพฟันนํา้ นมไว้ในช่องปาก
เพื่ อ รั ก ษาคลองรากฟั น ให้ ห ายจากพยาธิ ส ภาพ
สามารถทำ�หน้าที่บดเคี้ยวได้อย่างเหมาะสม และคง
ไว้จนกว่าฟันถาวรขึ้นมาแทนที่ต่อไป จากการศึกษา
พบอัตราความสำ�เร็จของการรักษารากฟันนํ้านมที่
65% - 84%1,2 โดยขึ้นกับหลายปัจจัย อาทิ การ
เตรียมคลองรากฟันที่เหมาะสม การใช้สารกำ�จัดเชื้อ
ชนิดของวัสดุอดุ ทีใ่ ช้ เทคนิคในการอุดคลองรากฟันทีด่ ี
โดยทำ�ให้เกิด void น้อยทีส่ ดุ เพือ่ ป้องกันการเจริญของ
เชื้อก่อโรค มีความยาวของวัสดุอุดคลองรากฟันที่
เหมาะสม3 และการบูรณะที่ดีหลังการรักษารากฟัน4

ทพญ.พันธ์ฑิตา ยาวิลาศ
ทพญ.อัญชนา อารีธรรมศิริกุล
ทพญ.วรัญญา ปทุมสีมา
รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
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Is NaviTipTM syringe suitable
technique for primary root
canal obturation?
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ตารางที่ 1 การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับ NaviTip™

การใช้ Lentulo spiral เป็น
อุ ป กรณ์ ที่ ช่ ว ยในการอุ ด คลอง
รากฟันที่มีประสิทธิภาพและนิยม
ใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในปั จ จุ บั น 6
เนื่ อ งจากมี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง
สามารถผ่านเข้าในคลองรากฟัน
กรามนํา้ นมทีแ่ คบและโค้งได้ ใช้งา่ ย
ประหยัด แต่มขี อ้ ด้อยคือไม่สามารถ
ใส่ rubber stop ได้สะดวก ส่งผล
ต่ อ การประเมิ น และอุ ด ได้ ต าม
ความยาวรากที่เหมาะสมได้ยาก
อีกทั้งมีโอกาสเกิดเครื่องมือหักได้5
NaviTip™ (Ultradent Inc.)
เป็ น อุ ป กรณ์ สำ � หรั บ ฉี ด สารอุ ด
หรือนํ้ายาล้างคลองรากฟัน ที่ถูก
พัฒนาขึ้นในปีค.ศ. 2004 และ
ได้มีการดัดแปลงมาใช้สำ�หรับการ
อุดคลองรากฟันนํ้านม ด้วยรูปร่าง
แบบหัวฉีดปลายโลหะ ขนาดเล็ก
ความยืดหยุ่นสูง เชื่อว่าสามารถ

โค้งตามลักษณะคลองรากฟันนา้ํ นม
ช่ ว ยในการฉี ด วั ส ดุ อุ ด ได้ ง่ า ย
สามารถอุ ด ได้ ค วามยาวรากฟั น
ที่เหมาะสม และอุดได้เต็มคลอง
รากฟัน เกิดฟองอากาศน้อย ซึ่ง
จะส่งผลให้มีความสำ�เร็จของการ
รักษาคลองรากฟันนํ้านม อีกทั้ง
ยั ง มี ห ลายขนาดและความยาว
เทียบได้กับเครื่องมือขยายคลอง
รากฟันที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
จากการค้นหาข้อมูล พบการ
ศึกษาที่กล่าวถึงการอุดคลองราก
ฟันนํ้านมด้วย NaviTip™ เทียบ
กับ lentulo spiral ดังแสดงใน
ตารางที่ 16,7 จากผลการศึกษาพบว่า
NaviTip™ เป็นวิธีหนึ่งซึ่งสามารถ
ใช้ อุ ด คลองรากฟั น นํ้ า นมทั้ ง ฟั น
หน้าและฟันหลังได้ โดยทำ�ให้เกิด
ความยาวของวัสดุอดุ คลองรากฟัน
ที่ เ หมาะสมและเกิ ด ฟองอากาศ

น้อย อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
ประสิทธิภาพในการอุดคลองราก
ฟันนํ้านมของ NaviTip™ syringe
พบว่ายังมีข้อจำ�กัดดังนี้
1. ปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาในห้ อ ง
ปฎิบตั กิ ารเพียง 2 การศึกษาเท่านัน้
ซึง่ อาจทำ�ให้มรี ะดับความน่าเชือ่ ถือ
ที่ยังตํ่าอยู่
2. การศึ ก ษาที่ ทำ � ขึ้ น ในห้ อ ง
ปฎิ บั ติ ก ารอาจมี ค วามแตกต่ า ง
จากการใช้ กั บ ผู้ ป่ ว ยจริ ง ในทาง
คลินิก
3. การศึกษาทีม่ ี ไม่เพียงพอทีจ่ ะ
สรุปประสิทธิภาพของ NaviTipTM
ในการใช้อุดคลองรากฟันนํ้านมได้
จึงควรมีการศึกษาประสิทธิภาพ
ของการอุ ด คลองรากฟั น นํ้ า นม
ด้วย NaviTipTM เพิ่มเติมทั้งใน in
vitro และ in vivo ต่อไป
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รูปที่ 2 NavaTipTM syringe
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Clinical efficacy of various root canal obturating

รูปที่ 3 คุณสมบัติของ NaviTipTM syringe
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รูปที่  1  การพัฒนาเครื่องมือในการอุดคลอง
รากฟันนํ้านมด้วยเทคนิคต่างๆ
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“Paris is always a good idea” ~ Audrey Hepburn.
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“We travel not to escape life, but for life not to escape us” ~ Anonymous
“Yoga teaches us to cure what need not be endured and endure what
cannot be cured “ ~ B.K.S. Iyengar
เราจะไปฝึกโยคะที่ปารีสค่ะ
จะเทีย่ วอย่างเดียวก็ไม่คลู พอ ไปทำ�
อะไรที่แตกต่างจากทริปอื่นๆ บ้าง
ดีกว่า... ปกติเราฝึกโยคะแต่ในสตูดโิ อ
ในประเทศเท่านั้น นี่จึงเป็นการฝึก
โยคะในต่างแดนครัง้ แรก โยคะไม่ใช่
การออกกำ�ลังกาย แต่เป็นการฝึกจิต
ฝึกสมาธิ ฝึกการเคลื่อนไหวของ
ร่ า งกายให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ลมหายใจ
เสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
และข้อต่อในร่างกาย นอกจากนั้น
ยังได้เหยียดยืดร่างกาย เพือ่ ช่วยลด
การปวดเมือ่ ยและตึงตามส่วนต่างๆ
ของร่างกาย เหมาะกับอาชีพหมอฟัน
แบบเราที่ต้องนั่งทำ�งานอยู่ในท่า
ซา้ ํ ๆนานๆ กล้ามเนือ้ ก็ตงึ เครียดและล้า
เมื่อแก่ตัวไปมักมีอาการปวดหลัง

ปวดคอ ต้องไปทำ�กายภาพบำ�บัด
กันเป็นแถว  เพือ่ นๆหมอฟันหลายคน
ฝึกแล้วติดใจ บางคนถึงกับบอกเลยว่า
ไม่ ต้ อ งไปเสี ย เงิ น ไปทำ � กายภาพ
บำ�บัดเลย
แล้วทำ�มัย้ .. ทำ�ไม?..ต้อง “ปารีส”  
จากคำ � กล่ า วอ้ า งข้ า งบนสุ ด โดย
ออเดรย์ เฮปเบิร์น ดาราสาวสวยที่
เราชื่นชอบ เป็นต้นแบบของการ
แต่งตัวให้ผหู้ ญิงอย่างเรา เธอบอกว่า
“Paris is always a good idea”
เราก็คิดเช่นนั้น ปารีสเป็นเมืองใน
ฝันของหลายๆ คน เป็นเมืองแฟชัน่
บ้ า นเมื อ งเค้ า สวยงามอลั ง การ
แถมยังมีภาพยนตร์ดงั ๆ หลายเรือ่ ง
ไปถ่ายทำ�ถึงทีน่ ่ี เป็นเมืองต้นกำ�เนิด
ของกระเป๋าถือและ เสือ้ ผ้าแบรนด์ดงั ๆ

ทีส่ าวๆ ฝันอยากมีไว้ในครอบครอง
ดังนั้นถามว่าคนไปยุโรปครั้งแรกๆ
มักจะมีปารีสติดอันดับต้นๆ ของ
การไปท่ อ งเที่ ย วอย่ า งแน่ น อน
ส่วนตัวเองหลังจากเที่ยวในยุโรป
มาหลายประเทศ คิดว่าการขอ
วีซ่าเช็งเก้นเพื่อไปเที่ยวประเทศ
ฝรั่งเศส มีความยุ่งยากน้อยเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ แถบยุโรป
อีกทั้งยังให้วีซ่าระยะยาว ทำ�ให้เรา
มีทริปเที่ยวฝรั่งเศสเสมอๆ
ทริปนี้ นอกจากเราจะมาฝึก
โยคะที่ปารีสแล้ว คุณสามีก็จะมา
วิ่งในงาน Paris Marathon ด้วย
วิ่งมาราธอนกับเล่นโยคะที่ปารีส
วู้ว! ดูเป็นทริปที่ชิคพอสมควร
สำ�หรับเรา  คุณสามีสมัครวิ่งผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.schneiderelectricparismarathon.com   เมื่อโอนเงินให้
เค้าไปประมาณ 90 ยูโร เค้าส่งเมลตอบรับกลับมา และบอกรายละเอียด
ต่างๆ เรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมไปให้เค้าในวันที่ไปรับเลข Bibs รวมถึงผล
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย   นั่นเป็นเรื่อง
ของคุณสามี ส่วนเราไปปารีสกันเลยดีกว่าค่ะ
“Paris here we come!!!” เย้! เย้! เราถึงแล้วปารีส
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วันแรกหลังลงเครื่องตอนบ่ายๆ เราก็รีบเอาของเข้าโรงแรมเพื่อเช็คอิน  
โรงแรมที่เราพักอยู่บน ถนน Gland Boulevard ใกล้เส้นทางช้อปปิ้งและ
ร้านอาหาร แม้จะราคาสูงหน่อยเพราะอยูใ่ นเขตกลางเมือง แต่เราจองล่วงหน้านาน
ก็ได้ราคาที่เหมาะสม วิธีเข้าโรงแรมจากสนามบินมาได้หลายวิธี รอบนี้เรา
เลือกใช้บริการของรถ RoissyBus เข้าสู่ใจกลางเมืองปารีส สามารถกดซื้อ
ตั๋วได้ที่ตู้อัตโนมัติได้เลย ที่สำ�คัญจอดที่โอเปร่า (Opéra) ซึ่งใกล้ โรงแรมที่
จองไว้สามารถลากกระเป๋าไปโรงแรมได้เลย ข้อดีของการใช้บริการรถชนิดนีค้ อื
ไม่ต้องลากกระเป๋ายืนบนรถไฟ เพราะมีที่นั่ง ที่วางกระเป๋าให้ รถจอดส่งที่
โอเปร่า เราสามารถนั่งเล่นกินลมชมวิวข้างทางไปเรื่อยๆ จนถึงปลายทาง
ข้อเสียคือ เสียเวลามากกว่ารถไฟ ใช้เวลาเดินทาง เข้าสู่ใจกลางเมืองปารีส
ประมาณ 1 ชั่วโมง
หลังจากเช็คอินทีโ่ รงแรม เราสองคนก็รบี พุง่ ตัวไปร้านอาหารโปรดของเรา
ทันที ร้านนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม เพียงแค่ข้ามถนนเดินเข้าซอยก็ถึงเลย
เป็นร้านเก่าแก่ เปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1896 (ผู้เขียนยังไม่เกิดเลยอิอิ)  ไกด์บุ๊ค
ของประเทศต่างๆ แนะนำ�ให้เป็นหนึง่ ในลิสต์ทต่ี อ้ งมา เทียบง่ายๆ ก็คงเหมือน
ที่ชาวต่างชาติเค้ามาต่อคิวรอกินที่ร้าน "ส้มตำ�นัว" ที่บ้านเราน่ะค่ะ ถ้ามาถึง
ร้านในช่วงเย็นมากคิวจะค่อนข้างยาวทีเดียว อาหารร้านนี้เป็นอาหารสไตล์
ฝรั่งเศส โดยปกติคนฝรั่งเศสเวลาอาหารเย็นหรือมื้อคํ่าเริ่มประมาณ 2 ทุ่ม
อยากทราบแล้วใช่มย้ั คะว่าร้านอะไร ร้านชือ่ “Bouillon Chartier” บรรยากาศ
ในร้านแบบเป็นกันเอง ใช้ระบบการแชร์โต๊ะที่นั่งกัน การแชร์ที่นั่งทำ�ให้เราได้
รู้จักเพื่อนใหม่ๆ คุยไปกินไป แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไป ได้บรรยากาศ
อีกแบบ ราคาอาหารน่าคบ รสชาติอาหารดี ไวน์ราคาไม่แพง ราคาอาหาร
ในฝรั่งเศส ถ้าเป็นมื้อเช้าจะถูกสุด ส่วนใหญ่ก็เป็น ครัวซองค์กับแยมหรือเนย
ทานคูก่ บั กาแฟ สนนราคาไม่ถงึ สิบยูโรต่อคน มือ้ กลางวันก็แพงขึน้ กว่ามือ้ เช้า
ถ้ามือ้ เย็นหรือมือ้ คํา่ ในร้านดีๆ มีชอ่ื เสียงยิง่ แพงขึน้ ไปอีก บางทีต่ กราวๆ 45 - 80
กว่ายูโรต่อคน ถ้าร้านได้ดาวมิชลิน (Michelin Star) คงกระเป๋าแห้งไป
ตามๆ กัน แถมอาจต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆ มื้อคํ่าวันแรกของเราผ่าน
ไปได้ด้วยดี เพราะโชคดีที่มาถึงร้านตอนยังไม่ใช่เวลาอาหารเย็น เลยเข้าไป
กินแบบไม่ต้องรอคิว
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การทานอาหารของชาวฝรั่งเศส
ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเค้าเลย ชาว
ฝรั่งเศสภูมิใจและให้ความสำ�คัญ
กับการทานอาหารมากโดยเฉพาะ
มือ้ คา่ํ มักทานเป็นคอร์สเมนู เริม่ จาก
Entré (Starter) ตามด้วย Main
dish ตามด้วยของหวาน แล้วก็
ปิดท้ายด้วยชาหรือกาแฟ เป็นอัน
เสร็จพิธี คนที่นี่เค้าทานจานใคร
จานมันไม่แบ่งกัน ต่างกับบ้านเรา
ที่สั่งมาแบ่งกันทาน แต่หลังๆ เค้า
คงปรับตัวตามสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนไป มีนักท่องเที่ยวเอเชีย
เพิ่มมากขึ้น ร้านอาหารบางร้าน
เลยก็ไม่เคร่งถึงขนาดต้องทานให้
ครบตามรูปแบบดั้งเดิม มาถึงเมนู
แนะนำ�ของเรา เมนูประจำ�ทีเ่ ราชอบ
สัง่ คือ “หอยทาก หรือ Escargots”
เปรี ย บเสมื อ นเมนู ป ระจำ � ชาติ
ฝรั่งเศสเลย มาถึงถิ่นแล้วก็ต้อง
ลองค่ะ ถ้าใครไม่ลองจะไม่รู้ว่ามัน
อร่อย แนะนำ�จากใจเลยนะคะ หลัง
เราหมํ่าเสร็จก็ไถลตัวกลับโรงแรม
กะจะงี บ เล็ ก น้ อ ยค่ อ ยออกท่ อ ง
ราตรีไปเยี่ยมหอไอเฟล ปรากฏว่า
เราสองคนหลับยาว ตืน่ มาสีท่ มุ่ กว่าๆ

ด้วยความหนาวบวกกับความง่วง
เราเลยจบวันแรกในต่างแดนด้วย
การอาบนํ้านอน เก็บแรงไว้พรุ่งนี้
ค่อยว่ากันใหม่...“หนังท้องตึงหนังตา
ก็หย่อน” ซะแล้ว
มุ่งหน้าหาสตูดิโอฝึกโยคะในฝัน

ก่อนมา เราหาข้อมูลจากการ
ถามครู ที่ ส ตู ดิ โ อโยคะที่ เ ราฝึ ก
ประจำ�ก่อน ว่าพอมีทด่ี ๆี แนะนำ�มัย้
เนื่ อ งจากการหาที่ ฝึ ก โยคะใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ฝรัง่ เศส ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ย่อมมีอุปสรรคเรื่องภาษาที่ใช้ใน
การสือ่ สารแน่นอน เราจะเรียนและ
ฝึกได้รู้เรื่องมั้ยนะ แถมเราฝึกแนว
วินยาสะ แอชทังก้า หรืออัษฎางค์
โยคะ (Vinyasa and Ashtanga yoga)
คุ ณ ครู เ องก็ แ บล๊ ง ค์ ค่ ะ ไม่ มี ที่
แนะนำ�  เลยนึกถึงพุทธพจน์ที่
ว่า "อัตตาหิ อัตตโนนาโถ" หรือ

"ตนแลเป็นทีพ่ ง่ึ แห่งตน"  มาถึงจุดนี้
เป็นไงเป็นกัน  คิดสิ.. คิด... และ
แล้วที่พึ่งสุดท้ายคือ “อากู๋” หรือ
“พี่กูเกิ้ล” ของเรานี่เองที่ช่วยได้
เลือกไปเลือกมาได้สตูดิโอโยคะ 3
แห่งที่น่าสนใจและคาดว่าเข้ากับ
จริตการฝึกของเราที่สุด อีกทั้งยัง
อยู่ในเขตที่ใกล้กับโรงแรมที่เราพัก
เราเลยเข้ า ไปส่ อ งดู เ ว็ บ ไซต์ ข อง
สตูดิโอทั้ง 3 แห่งเพื่อดูรายละเอียด
บางแห่งมีเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ
บางแห่งเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปล
ไม่ออก งั้นไปดูสถานที่จริงก่อน
ค่อยตัดสินใจแล้วกัน
การเดินหาสตูดิโอฝึกโยคะใน
ปารีสค่อนข้างหายาก เพราะมัก
ไม่ได้ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ต้อง
เดินเข้าซอย และอยู่บนตึกที่เรา
ต้องกดกริ่งขึ้นลิฟต์เพื่อไปยังชั้นที่
มีสตูดิโอฝึก  สตูดิโอแรกชื่อ “Big
Apple Yoga” เจ้าของสตูแห่งนีเ้ ป็น
คนอเมริกนั มีคลาสโยคะหลากหลาย
แบบ คลาสส่วนใหญ่สอนเป็นภาษา
ฝรั่งเศส ส่วนคลาสภาษาอังกฤษมี
อยู่บ้าง ราคาต่อคลาสคือ  22 ยูโร
ฝึก 90 นาที  วันที่เราจะไปฝึกเป็น
วันอาทิตย์ ไม่มีคลาสที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษเลย และเป็นการฝึก
โยคะแบบจิวามุกติ (Jivamukti)
ที่เราไม่เคยฝึก แถมสตูดิโอก็หา
ค่อนข้างยาก น่ากลัวจะเดินหลง   

วันที่รอคอยก็มาถึง
สามีลงวิ่ง
ภรรยาฝึกโยคะรัวๆ ไป
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เริ่ ม วั น ด้ ว ยอากาศที่ ห นาว
เย็นยะเยือกอีกวัน วันนี้เราตื่นเช้า
เพราะต้องทานอาหารก่อนฝึกโยคะ
บางคนที่ ฝึ ก ช่ ว งเช้ า เค้ า ไม่ ท าน
อาหารกัน ส่วนเราเป็นคนที่ต้อง
ทานถึงจะมีแรงฝึก ส่วนใหญ่ก่อน
ฝึ ก แนะนำ � ให้ ท านอาหารเบาๆ
และให้ ท้ อ งว่ า งหรื อ อาหารย่ อ ย
ก่อนการฝึกประมาณ 2 ชั่วโมง
ส่วนตัวเองทานอาหารเบาๆ ก่อน
ฝึก 1 ชั่วโมงได้ ทานอาหารเสร็จ
ก็ อ อกจากโรงแรมไปส่ ง คุ ณ ชาย
เพื่ อ เข้ า แถวรอเวลาปล่ อ ยตั ว
ประมาณ 9 โมงเช้า เนื่องจากเธอ
คาดว่าจะวิ่งประมาณ 4 ชั่วโมงกว่า
เลยได้ปล่อยตัวเวลานี้  และก็นัด
สถานที่พบกันหลังวิ่งเสร็จ               
จากนัน้ ก็เป็นเวลาโยคะของเรา
บ้างแล้ว เราเดินไปทีส่ ตูดโิ อสุดท้าย
ที่ไปดูไว้ เจอพนักงานประจำ�บอก
ว่าเราต้องจ่าย 23 ยูโรในคลาส
แรกเลย น้องพนักงานบอกว่า ผู้ที่
อาศัยอยู่ในปารีสแบบยาวๆ หรือ
ทำ�งานในปารีส จึงจะจ่ายค่าลง
ฝึกครั้งแรกเป็นจำ�นวน 15 ยูโร
แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้อง 23 ยูโร จ่าย
เป็ น เงิ น สดหรื อ บั ต รเครดิ ต ก็ ไ ด้   
เราเลยลองฝึก 1 คลาสก่อน ครู
สตู ดิ โ อนี้ ที่ เ ราเจอเมื่ อ วานตอน

มาสอบถาม แนะนำ�ว่าคลาสถัดไป
ครูที่สอน เรียนจบมาจากอเมริกา
แต่อาจจะฝึกโหดกว่าคลาสแรก..  
เอายังไงดี... แต่ขี้เกียจรอแม้อาจ
จะได้เรียนคลาสที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เลยลงคลาสแรกทีเ่ บากว่า ดูทศิ ทาง
ลมชิมลางไปก่อนดีกว่า   อีกทั้ง
ตัง้ แต่เดินทางมาถึงฝรัง่ เศสยังไม่ได้
ยืดเหยียดร่างกายเลยเพราะเที่ยว
เช้ า ยั น เย็ น ต่ อ เนื่ อ งมาหลายวั น
กลั ว ว่ า ร่ า งกายจะแข็ ง และตึ ง  
หลั ง จากเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า เดิ น เข้ า
ห้องฝึก มีคนที่มาก่อนปูเสื่อนอน
รอฝึกอย่างสงบ ห้องฝึกที่นี่ มี
เพดานสูงโปร่ง อากาศถ่ายเทดี
ไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศ มีชอ่ งเพดาน
ที่ ใ ห้ แ สงจากธรรมชาติ ส่ อ งผ่ า น
เพื่ อ เพิ่ ม ความสว่ า งภายในห้ อ ง
พื้ น ห้ อ งเป็ น ไม้ ค ล้ า ยกั บ ไม้ แ ถบ
สแกนดิเนเวีย ไม่ลื่นไม่แข็งเกินไป
ให้ผิวสัมผัสแบบยืดหยุ่น แค่เห็น
พื้นไม้ก็ฟินแล้ว เราเลยควักกล้อง
มื อ ถื อ มาถ่ า ยรู ป ได้ เ พี ย งแค่ รู ป
เดียว เพราะสตูดิโอที่นี่ไม่มีใครติด
โทรศัพท์เอาเข้าห้องฝึกแบบบ้าน
เราที่เห็นกันจนชินตา ผู้ฝึกทุกคน
ดูมีวินัย สงบเงียบ ทำ�ให้เราไม่
กล้าเดินไปมาถ่ายรูปห้องฝึกเกรง
จะเสียมารยาท เราก็ค่อยๆ ย่อง
ไปเอาเสื่อมาปู นอนยืดเหยียด
ร่างกายรอครูแล้วก็ปิดโทรศัพท์ใส่
กระเป๋า ถ้าเป็นที่เมืองไทยเราจะ
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สตูดิโอที่สองในลิสต์ ชื่อ “yoga
Village”   อยู่ไม่ไกลจากโรงแรม
ราคา 23 ยูโรต่อคลาส หนึ่งคลาส
ประมาณ 90 นาที  สตูดิโอนี้เดิน
ทางไม่ยาก เลยกะว่าจะมาดูวันรุ่ง
ขึ้นเลยทีเดียว
สตูดโิ อสุดท้ายทีเ่ ราหาข้อมูลมา
อยูใ่ กล้ถนนชองป์เอลิเซ่  ซึง่ เป็นจุด
ที่ปล่อยตัวนักวิ่ง เราต้องมาส่ง
คุณชายวิ่งอยู่แล้ว หลังส่งเราก็
สามารถเดินไปฝึกได้ทนั ที สตูดโิ อนี้
ชื่อ “Paris Yoga Shala” เมื่อ
ไปถึ ง หน้ า สตู ดิ โ อก็ จ ดๆจ้ อ งๆอยู่
ซักพัก มีคนเข้าไป เราเลยเดินตาม
เข้าไปเพือ่ ถามข้อมูล ข้อดีของสตูดโิ อนี้
คือเป็นแนววินยาสะแบบทีเ่ ราฝึกมา
อีกทั้งอยู่ชั้นล่าง ไม่ต้องยุ่งยากใน
การกดกริ่ ง ให้ เ ค้ า เปิ ด ประตู ใ ห้
ขนาดสตูดิโอไม่ใหญ่ บรรยากาศดู
สบายเหมือนอยูบ่ า้ น มีบริการนํา้ ดืม่
นํ้าชาร้อน มีผ้าขนหนูให้ยืม มีเสื่อ
ให้ใช้แบบไม่ต้องเช่าเพิ่ม  แถมมี
ห้องให้อาบนํ้าด้วย คลาสของที่นี่
ยาวประมาณ 75 นาที ราคาต่อ
คลาสอยู่ที่ 15 ยูโร สำ�หรับชาว
ต่างชาติที่มาดรอปอิน แต่ถ้าฝึก
คลาสที่สองต้องจ่าย 23 ยูโร หลัง
เข้าไปคุยแล้วเราเลยตัดสินใจฝึกที่
นี่แหละ ได้ที่แล้วก็เกือบหมดวัน
เดินไปมา หาอาหารกินและพักผ่อน
ดีกว่า ก่อนกลับได้แวะเดินชมและ
ถ่ายรูปกับประตูชัยปารีส (Arc de
Triomphe)

สามารถฝึกตามไปได้ เมื่อจำ�ชุด
ท่าที่ครูสอนได้ ก็จะคล่องตัวขึ้น
เป็นการฝึก 75 นาทีที่หนักพอ
สมควร ทั้งๆ ที่คิดว่าครูคนแรกเค้า
บอกว่าแนว gentle flow แต่เอา
เข้ า จริ ง ก็ เ คลื่ อ นไหวต่ อ เนื่ อ งทั้ ง
คลาสไม่มหี ยุดพัก  ผา่ นไปหนึง่ คลาส
ออกมาดื่มนํ้า ดูร่างกายตัวเอง
เอ๊ะ!..ร่างกายยังไหวอยู่นี่นา เลย
ตั ด สิ น ใจขอเค้ า ต่ อ อี ก คลาสด้ ว ย
ความอยากรู้และอยากลองฝึกกับ
ครูคนที่เค้าแนะนำ�  ก่อนเข้าคลาส

ที่สอง ครูคลาสแรกก็เดินมาชมว่า
ฝึกมาดี หัวใจเรานี่พองโตขึ้นมา
ทันที
คลาสที่สอง 75 นาที เป็นแนว
วินยาสะที่หนักหน่อย แต่คลาสนี้
ก็สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสเช่นเดิม
ความหวังสลายเล็กๆ แต่กฝ็ กึ จนจบ
คลาส แล้วก็เป็นอีกครั้งที่เป็นคน
เอเชียคนเดียวในคลาส  ครูคลาสนี้
ฝึกโหดทีเดียว เริ่มคลาสซัก 15
นาทีแรก เธอก็กระโดดแฮนด์แสตน
ได้เลย ระหว่างฝึกขณะทำ�ท่ายืน

ด้วยศีรษะ (Tripod headstand)
กลับหัวอยู่นั้น ครูเข้ามาจับเพื่อ
ทำ�ท่าถัดไป แต่ปัญหาของเราคือ
ฟังภาษาฝรั่งเศสไม่รู้เรื่อง เลยงง
ว่าครูจะให้ต่อท่าอะไร เกือบจะ
เสียศูนย์หล่นพื้น ดีที่มีสติ และครู
ก็มีประสบการณ์ เลยผ่านพ้นไปได้
ด้วยดี ปกติเวลาครูมาจับเพื่อให้
เข้าท่ายาก ครูที่ดีจะดูว่านักเรียน
สามารถฝึกท่ายากถัดไปเพิ่มได้ม้ยั
เค้าจะเข้ามาช่วยจับแบบทำ�ให้เรา
ปลอดภัยด้วย เพราะเมื่อหัวกลับ
ต้องมีสติ แล้วฟังร่างกายตัวเอง
รวมถึงครูพูดสื่อสารว่าอะไร จะได้

ฝึกท่าต่อเนื่องไปพร้อมลมหายใจ
ที่มั่นคงและสมํ่าเสมอ เพื่อระวัง
ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ การฝึกโยคะ
ในวันนี้ของเราสรุปว่า ผ่านพ้นไป
ได้ด้วยดี การจัดลำ�ดับท่าในการฝึก
แตกต่างจากที่สตูดิโอที่เมืองไทย
ตรงการทำ � ท่ า ไหว้ พ ระอาทิ ต ย์
อาจจะมี variation แต่ก็ไม่ใช่ท่า
ทีย่ ากจนไม่สามารถทำ�ได้ ครูทง้ั สอง
คนนำ�คลาสได้ดี การจัด sequence
ในการฝึกดีเลยทีเดียว ทำ�ให้เรา
ไม่รู้สึกเจ็บในขณะฝึกเลย ตรงข้าม
กลับทำ�ให้สบายตัวขึน้ การฝึกโยคะ
ในต่างประเทศ ทำ�ให้เรารู้ว่าโยคะ

เป็นภาษาสากล เหมือนทุกคน
สื่อสารภาษาเดียวกันผ่านการฝึก
อาสนะ   แม้จะใช้ภาษาพูดที่แตก
ต่างกัน แต่เราก็สามารถฝึกโยคะ
ด้วยกันได้ทั่วทุกมุมโลก ทั้งนี้ตัว
ผู้ฝึกเองต้องฝึกอย่างมีสติ มีสมาธิ
อยู่ กั บ ลมหายใจและเฝ้ า สั ง เกต
การเคลื่ อ นไหวของร่ า งกายเพื่ อ
ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างฝึก
ดังคำ�ที่ผู้ฝึกโยคะทุกคนควรระลึก
ถึงเสมอคือ “Sthira Sukhum
Asanam” หมายถึง อาสนะพึง
มั่นคงและสบาย
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เก็บไว้ในตู้ล็อกเกอร์ที่เค้ามีให้ ไม่
เคยเอาติดตัวเข้าไปในห้องฝึกเลย
ในคลาสนี้ เ ราเป็ น คนเอเชี ย
คนเดียว ตัวเล็กสุด มีคนอังกฤษ
ที่มาดรอปอินแบบเราเหมือนกัน
มีเพื่อนที่ฟังภาษาฝรั่งเศสไม่ออก
เหมือนกันค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อย
ตอนต้นๆของคลาส เราต้องปรับ
ตัวนิด หน่ อ ยด้ ว ยเรื่องของภาษา
เราก็แอบมองคนข้างๆ และข้างหน้า
เราว่าเค้าทำ�อะไร แต่โยคะเป็น
ภาษาสากลแม้ จ ะฟั ง ไม่ รู้ เ รื่ อ งก็

1. งานประชุมวิชาการประจำ�ปี 2559 ในหัวข้อ “See Through Generation Z”
จัดขึน้ ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ได้รบั ความสนใจอย่างมาก ลงทะเบียนเต็ม
ตั้งแต่ช่วง early bird ซึ่งในครั้งนี้ได้ย้ายมาจัดที่ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อให้ได้
ห้องประชุมที่ใหญ่ขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ 500 คน
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2. งานประชุมร่วมกับ GC หัวข้อ “Fighting
caries for our children: an update trend”
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะ
สุโกศล กรุงเทพฯ บรรยายโดย Prof. Matter
Masso, รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ และ
ผศ.ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา  และในวันนัน้ ตัวแทน
ชมรมฯ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกบั ศ.คลินกิ
ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์เนือ่ งในโอกาสทีไ่ ด้รบั ตำ�แหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกด้วย
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3. ทพญ.พวงเพชร เสรษฐภักดี
ประธานชมรมฯ ตัวแทนของไทยที่
เป็น Board member ของ PDAA
ได้เข้าร่วม interim meeting ที่
Novotel Clarke Quay, Singapore
ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560
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4. โครงการสัมมนา การตรวจ วินิจฉัย และแนวทาง
การจัดการโรคฟันผุ
จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 1415 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
ตัวแทนชมรมเข้าร่วมประชุมคือ
ทพญ. พวงเพชร เสรฐภักดี
ทพญ. ดาราวรรณ หอมรสสุคนธ์

5. ชมรมทันตกรรมสำ�หรับเด็กแห่งประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพร่วม บำ�เพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ พระทีน่ ง่ั ดุสติ มหาปราสาท
ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

6. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ชมรมทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
จัดให้ กรรมการชมรม และ สมาคมต่างๆ ของทันตแพทย์
เข้าฟังบรรยาย เรือ่ ง "ทำ�งานอย่างไร ไม่ให้ตอ้ งโทษ (อาญา)"
โดย ทพ.สุรศักดิ์ ธีระรังสิกุล ซึ่งเป็นทั้งทันตแพทย์ และ
เนติบณ
ั ฑิต มีประกาศนียบัตรวิชาว่าความของสภาทนายความด้วย
คุณหมอสุรศักดิ์เล่าถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์
ในฐานะการทำ�งานเป็นกรรมการชมรม หรือสมาคมต่างๆ
รวมทั้งการเป็นเจ้าของกิจการ
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®

CPP

CPP

ACP

CPP

ACP

Extra Protection

MI Varnish

เมื่อทา Tooth Mousse กับผิวฟน สูตรโมเลกุล CPP-ACP
จะยึดติดกับ Biofilm, Plaque, Hydroxyapatite, แบคทีเร�ย
และเนื้อเยื่อออนรอบๆ ฟน
®
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ACP

ACP

CPP

นำ Recaldent™ ที่มีสวนประกอบของ Casein Phosphopeptide Amorphous Calcium Phosphate เขาสูผิวฟน
ยับยั้งกระบวนการ Demineralisation บนผิว Enamel และกระตุน
ใหเกิดกระบวนการ Remineralisation
ลดอาการเสียวฟน
ปองกันการเกิดฟนผุในระยะแรก รวมถึง Reverse white spot lesions
รสชาติที่ดีของผลิตภัณฑชวยกระตุนการหลั่งของน้ำลาย
เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพของ CPP-ACP

®

ดวยเทคโนโลยี Recaldent™ ที่ไดรับการจดสิทธ�บัตร
MI Varnish ชวยใหฟนธรรมชาติไดรับการปกปอง
จากการเกิดฟนผุ เมื่อฟลูออไรดแคลเซ�ยมและฟอสเฟต
รวมเขาดวยกัน จะกอใหเกิดสารเคลือบปองกันที่แข็งแรง
และจะปรับสภาวะกรดในชองปากใหเปนกลางที่ pH 6.6
ลดกระบวนการ Demineralisation อันเกิดจาก Acid Erosion
ภาพประกอบจาก https://pixabay.com

สนใจสอบถามรายละเอียดสินคา และสั่งสินคาไดที่

ผูแทนจำหนายสินคาผลิตภัณฑ GC หร�อผูแทนจำหนายสินคาทันตกรรม บร�ษัทแอคคอรด คอรปอเรชั่น จำกัด
02 119 490
GC Thailand
@gcthailand

