
1         TSPD News

บทความวิชาการ
Choices of root canal filling materials
for primary teeth without permanent
successors

อะมัลกัมกับสุขภาพของหมอฟันเด็ก
และกับเด็กๆ ของเรา

Esthetic Crown
เพราะความสวยรอ (โต) ไม่ได้

PDAA Research & Case Report
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เรื่องต้องรู้ 
ก่อนขับรถเที่ยวอิตาลี 



TS
PD

 N
ew

s 
   

   
   

 2



3         TSPD Newsสารจากประธานชมรมฯ
	 	 	 สวัสดีค่ะสมาชิกชมรมทันตกรรมสำาหรับเด็กแห่งประเทศไทยทุกท่าน	เวลา

	 	 						ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะตอนน้ีเราเข้าสู่การทำางานของกรรมการชมรมฯ	ในวาระใหม่

	 	 				ประจำาปี	2561	-	62	กันแล้วค่ะ	ซึ่ง	สำาหรับวาระนี้มีกรรมการทั้งหน้าใหม่และเก่าสลับ

	 				เปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำาหน้าที่	ต้องขอขอบคุณในความเสียสละของท่านเหล่านี้ด้วยค่ะ		

แนวทางการทำางานก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมที่ตั้งไว้		มีเรื่องที่จะเรียนให้สมาชิกทราบกันก็คือทาง 

ชมรมฯ	มีนโยบายในการเปล่ียนสถานะจากชมรมเป็นสมาคมโดยคิดว่าจะดำาเนินการให้เสร็จส้ินภายใน	1-2	ปีน้ี 

เพ่ือท่ีจะรองรับหน้าท่ีในการเป็นเจ้าภาพ	การจัดงานประชุม	PDAA (Pediatric Dentistry Association of Asia)  

ท่ีจะมาถึงในปี	2022		ท้ังน้ีเพ่ือให้การทำางานมีความราบร่ืนข้ึนน่ันเองค่ะ

	 สำาหรับในการประชุมวิชาการประจำาปี	2561	น้ี	เป็นท่ีแน่นอนแล้วว่า	IAPD (International Association  

of Pediatric Dentistry)		จะจัดการประชุมระดับ	international	ข้ึนในประเทศไทยในวันท่ี	2-4	พฤศจิกายน	 

ที่โรงแรม	Millennium Hilton, Bangkok	ในหัวข้อเกี่ยวกับ	Early childhood caries	ซึ่งทางชมรมได้

ให้การสนับสนุนและเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่าน	ที่จะได้รับความรู้จากวิทยากรต่างประเทศใน

ราคาพิเศษสำาหรับคนไทย		โดยจะมาให้ข้อมูลและความรู้	ตลอดจนวางแนวทางในการรักษาทั้งทาง

ทฤษฎี	และปฏิบัติไปพร้อมๆ	กัน	รวมทั้งได้สิทธิในการเป็นสมาชิก	IAPD	เป็นเวลา	1	ปี	

อีกด้วยท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนที่เพจชมรมฯ	หรืออ่าน

รายละเอียดต่างๆ	ได้ในเว็บไซต์	IAPD Global Summit 2018	ค่ะ

	 สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้กด							และ									เพจของชมรมฯ	ที่เราใช้ชื่อว่า	

"TSPD for Dentists"		อย่าลืมติดตามกันนะคะ	มิเช่นนั้นท่านอาจพลาดข่าวสารดีๆ

จากทางชมรมฯ	ในส่วนของภาคประชาชน	สมาชิกทุกท่านสามารถแนะนำาให้คนไข้

ตลอดจนท่านที่สนใจกด							เพจ		"ชมรมทันตกรรมสำาหรับเด็กแห่งประเทศไทย" 

	เพื่ออ่านสาระประโยชน์ต่างๆ	ที่เรานำาเสนอเป็นระยะๆ	ได้ค่ะ		สมาชิกท่านใด	

				มีสิ่งที่จะแนะนำาชมรมฯ	ในด้านต่างๆ	เรายินดีรับฟังเสมอนะคะ				

     

	 	 	 	 	 	 ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

	 	 	 	 	 					ทพญ.พวงเพชร	เสรฐภักดี

	 	 	 	 	 	 		ประธานชมรมฯ
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	 	ypodontia	หรือภาวะที่มีจำานวนฟันน้อยกว่าปกติตั้งแต่ 
	 	หนึ่งถึงหกซี่	 เป็นภาวะความผิดปกติของการสร้างฟันที่ 
พบได้มากที่สุด1	 โดยร้อยละ	 40	 ของภาวะนี้มักจะเกิดขึ้นกับ
ฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สอง	 โดยมักพบเป็นอันดับสองรองจาก 
การหายไปของฟันกรามแท้ซ่ีท่ีสาม2,3	 ซ่ึงสาเหตุของการเกิดภาวะ 
ท่ีไม่สร้างฟัน	มักมีการส่งผ่านความผิดปกติจากการถ่ายทอดกัน 
ทางพันธุกรรมของยีนเด่น	(autosomal	dominant)	หรืออาจ
มีสาเหตุจากส่ิงแวดล้อมบางประการที่มีผลเกี่ยวข้องกับการ
ไม่สร้างฟัน	ได้แก่	อุบัติเหตุ,	การติดเชื้อ,	การได้รับรังสี,	ความ
ผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ	เป็นต้น	Ectodermal	dysplasia	
เป็นหนึ่งในภาวะที่พบได้มากท่ีสุดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฟัน
หายแต่กำาเนิด4

	 ทางเลือกในการรักษาฟันนำ้านมที่ไม่มีการสร้างฟันแท้	
ได้แก่	การถอนฟันนำ้านมที่ไม่มีการสร้างฟันแท้	เพื่อที่จะให้ฟัน
กรามแท้ซี่ที่หนึ่งเคลื่อนตัวมาทางด้านใกล้กลางและทำาการปิด
ช่องว่างสำาเร็จด้วยการจัดฟัน	 หรือทางเลือกในการรักษาโดย
การเก็บฟันนำ้านมไว้ให้ได้นานที่สุดจนกระทั่งถึงเวลาเหมาะสม
ที่ใส่ฟันเทียม	 โดยฟันนำ้านมที่ไม่มีการสร้างฟันแท้ที่มีตัวฟัน
และโครงสร้างของรากฟันสมบูรณ์ควรที่จะเก็บรักษาไว้	 เพื่อ
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงความยาวของขากรรไกร5	 โดยที่ฟัน
เหล่านี้มักมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ	 เนื่องจากเวลาที่ต้อง
อยู่ในช่องปากเป็นเวลานาน	 รวมถึงลักษณะของชั้นเคลือบฟัน
ที่มีความบางเมื่อเทียบกับเคลือบฟันในฟันแท้	 และเนื่องจาก
ฟันเหล่านี้มีโพรงประสาทฟันขนาดใหญ่	 ดังนั้นจึงมักพบการ
เกิดฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันได้มาก6

Figure	1.		A	successful	case	in	the	biodentine	group	(a)	Preoperative	radiograph	 
of	tooth	55,	(b)	immediate	post-treatment	radiograph;	(c)	6-month	follow-up	 
radiograph;	(d)	24-month	follow-up	radiograph	(ref.13)

Figure	2.	A	successful	case	in	the	MTA	group	(a)	Preoperative	radiograph	of	 
tooth	75,	(b)	immediate	post-treatment	radiograph;	(c-e)	1-3-year	follow-up	 
radiographs	(ref.15)

H

Choices of root canal filling
materials for primary teeth

without permanent
successors

รศ.	ทพญ.ประภาศรี	ริรัตนพงษ์	
ทพญ.ผุสดี	นากระโทก,	ทพญ.พลอยไพลิน	คำาประเสริฐ,
ทพญ.เอื้อมพร	วงศ์นิวัฒน์กุศล
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 ฟันนำ้านมที่ ไม่มีการสร้างฟันแท้มี โอกาสที่จะพบ 
ลักษณะระดับฟันงอกตำา่กว่าระดับการสบ (infraocclusion)  
ซ่ึงมักพบท่ีฟันกรามนำา้นมล่างซ่ีท่ีสอง	จะพบลักษณะน้ีได้ต้ังแต่ 
ช่วงฟันชุดผสมช่วงต้น	ความชุกของการเกิด	infraocclusion	 
ในช่วงอายุ	 6	 ถึง	 11	 ปี	 พบได้ร้อยละ	 8-14	 โดยภาวะ 
ฟันยึดแข็ง (ankylosis)	มักจะเกี่ยวข้องกับการเกิดฟันงอก 
ตำา่กว่าระดับการสบ	 ซ่ึงการสูญเสียความสูงของกระดูกขากรรไกร 
ท่ีเกิดหลังจากการถอนฟันนั้นจะทำาให้การใส่ฟันเทียมและ
การจัดฟันในอนาคตมีความซับซ้อนยิ่ง7	 การเกิดฟันงอกตำ่า
โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดที่ระดับตำ่ากว่า	 0.2	 มิลลิเมตรเมื่อ
เทียบกับความสูงของตัวฟันกรามแท้8 

	 โดยปกติฟันนำ้านมจะมีการละลายของรากฟัน	ซึ่งจะถูก 
กระตุ้นให้เกิดเร็วขึ้นหรือช้าลงได้จากปัจจัยเฉพาะที่	 ได้แก่	
การกัดกระแทก	 และการเกิดพยาธิสภาพที่ตัวฟันและรอบ
ปลายรากฟัน8

 
	 วัสดุอุดคลองรากฟันมีหลายชนิด	 ซึ่งแต่ละชนิดจะมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกัน
 ZOE paste	มีอัตราความสำาเร็จในการรักษารากฟันสูง	 
แต่จะไม่มีคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือ	 วัสดุอุดชนิดน้ีเม่ือเกินออกมา 
นอกปลายรากฟันจะเกิดปฏิกิริยากลายเป็นสิ่งแปลกปลอม
ในร่างกาย	(foreign	body)

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงกรณีศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการรักษาคลองรากฟันนำ้านมที่ไม่มีหน่อฟันแท้ 

 Vitapex	 มีอัตราความสำาเร็จในการรักษารากฟันสูง	 
วัสดุอุดคลองรากฟันมีคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือ	 และมีคุณสมบัติ 
ที่จะละลายตัวได้
 Gutta	percha	มีคุณสมบัติของการมี	Apical	Sealing	
และไม่สามารถละลายได้
 MTA,	 BiodentinTM,	 CEM	 cement	 เป็นกลุ่มวัสดุที่มี 
คุณสมบัติความเข้ากันได้กับเน้ือเย่ือในร่างกาย	(biocompatible)	 
มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ	และไม่สามารถละลายได้

	 จากการค้นหาข้อมูลพบว่ามีรายงานกรณีศึกษาที่
กล่าวถึงวัสดุอุดคลองรากฟันนำ้านมที่ไม่มีหน่อฟันแท้ด้วย
วัสดุสอง		ประเภทคือ	gutta	percha	และ	bicompatibility	
material		โดย	Gutta	percha	เป็นวัสดุที่ทำามาจากยางไม้	
ที่มีการผสม	zinc	oxide	และสารทึบแสง	มีคุณสมบัติอ่อน
ตัวได้เมื่อให้ความร้อน	 เป็นวัสดุที่ไม่ละลาย	 และจะใช้ร่วม
กับ	sealer	เพื่อเพิ่มการยึดติดกับผนังคลองรากฟัน		

	 จากรายงานกรณีศึกษาของ	 Ansari	 G	 และคณะใน
ปีค.ศ.	20089	และ	Chhabra	N		ในปีค.ศ.	201310	ที่อุด
คลองรากฟันนำ้านมด้วย	gutta	perha	พบว่าไม่มีอาการใดๆ
และลักษณะทางคลินิกปกติ	 และรอยโรคทางภาพถ่ายรังสีมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น	ดังตารางที่	1	

  

 
ตารางท่ี 1 : ตารางแสดงกรณีศึกษาเก่ียวกบัวสัดุท่ีใชใ้นการรักษาคลองรากฟันนํ้านมท่ีไม่มีหน่อฟันแท ้ 

  

  

 

Author/year  Evidence type  Material  Patient  

(year)  

Teeth  Diagnosis  Coronal 

restoration  

Follow up  

(month)  

Clinical  Radiographic  

Ansari G, 

Mirkarimi M9 

/2008  

Case report  Gutta-percha  9 male  Mandibular 

second molar  

Pulp necrosis 

with apical 

periodontitis  

SSC  12  No clinical sign 

& symptoms  

Show sign of 

improvement 

area at furcation  

Chhabra 

N10/2013  

Case report  Gutta-percha  18 male  Maxillary 

second molar  

Symptomatic 

irreversible 

pulpitis with 

apical 

periodontitis  

Composite resin  0  Asymptomatic  Adequate 

obturation  

O'Sullivan SM, 

Hartwell 

GR11/2001  

Case report  MTA  20 male  Mandibular 

Second Molar  

Necrotic pulp 

and chronic 

apical abscess  

Amalgam  4  Asymptomatic, 

and all clinical 

findings were 

within normal 

limits  

Reduction in the 

size of the 

radiolucency at 

the apex of the 

mesial root  

Tunc ES, 

Bayrak S12/ 

2010  

Case report  MTA  8 male  Mandibular 

second molar  

Pulp necrosis 

with chronic  

apical abscess  

SSC  36  No clinical sign 

& symptoms  

Root resorption 

at medial root 

surface  

Jeevanandan 

G13/2017  

Case report  Biodentin  12 male  Maxillary 

second molar  

Irreversible 

pulpitis with  

apical 

periodontitis  

SSC  24  No evidence of 

mobility  

No periapical 

lesion  

Asgary S, 

Fazlyab M 
14/2017  

Case report  Calcium-

enriched 

mixture (CEM) 

cement  

12 female  

  

Mandibular 

second molar  

previous treated 

pulpotomized   

 (Acute apical 

abscess)  

Amalgam  12  Asymptomatic  Formation of 

lamina dura, 

inter-radicular 

bone healing 
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 ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงการศึกษาเปรียบเทียบวสัดุอุดคลองรากฟันนํ้านมท่ีไม่มีหน่อฟันแทร้ะหวา่ง MTAและGutta percha  

  

 

Author/year  Sample  Groups  Evaluation criteria  Results  

Tugba Bezgin15 /2015  N= 16 patients  

(9 girls, 7 boys)  

aged 6–13 years  

(mean age: 11.2)  

prospective, randomised, omparative clinical 

study  

2 groups  

  

MTA group  

- White MTA  

- Final restoration= composite resin  

  

Gutta-percha/AH-Plus (Gutta) group  

-Filled with gutta-percha points  

- AH-Plus Sealer  

- cold lateral condensation technique  

Postoperative clinical and radiographic findings 

at 6, 12, 18, 24 and 36 months.  

6-month  

 

� MTA and Gutta group  

 

- clinical= all teeth were judged successful  

- radiographic= all teeth were judged successful  

12-month  

 

� MTA group  

 

- 1 tooth� radiographically unsuccessful  

 

� Gutta group  

 

-two teeth � be both clinically and 

radiographically unsuccessful  

18-month  

 

� Gutta group  

 

- 1 additional tooth� clinically and 

radiographically unsuccessful  

- 2 additional tooth� radiographically 

unsuccessful  

24-month  

no additional failures  

36-month  

 

� MTA group  

 

- radiographic success rates = 80%  

 

� Gutta group  

 

radiographic success rates = 30%  

statistically significant (P < 0.05)  

 

	 ในส่วนของ	 bicompatible	 material	 เช่น	 Mineral	 
trioxide	aggregate	(MTA),	BiodentinTM	และ	Calcium- 
enriched	 mixture	 (CEM)	 cement	 เป็นวัสดุที่ประกอบ
ด้วย	 calcium	 silicate	 มีคุณสมบัติ	 biocompatible	 ต่อ
เนื้อเยื่อรอบปลายราก	ไม่เป็นพิษต่อเซลล์	แต่มีฤทธิ์ต่อต้าน
เชื้อแบคทีเรียและเป็นวัสดุที่ไม่ละลาย	

	 จากรายงานกรณีศึกษาของ	O'Sullivan	S.M	และคณะ	 
ในปีค.ศ.	200111	และ	Tunc	ES	และคณะในปีค.ศ.	201012	ที่
อุดคลองรากฟันนำ้านมด้วย	MTA	พบว่าไม่มีอาการใดๆ	และ 
ลักษณะทางคลินิกปกติ	 รอยโรคทางภาพถ่ายรังสีมีขนาดเล็กลง	 
แต่การศึกษาของ	Tunc	ES12	พบว่ามีการละลายของรากฟัน	 
ดังตารางที่	1

	 จากรายงานกรณีศึกษาของ	 Jeevanandan	 G	 ในปี 
ค.ศ.	201713	ทีอุ่ดคลองรากฟนันำา้นมดว้ย	BiodentinTM	พบวา่	 
ไม่มีอาการใดๆและลักษณะทางคลินิกปกติ	 รวมถึงไม่มีรอย
โรคทางภาพถ่ายรังสี	ดังตารางที่	1

	 จากรายงานกรณีศึกษาของ	Asgary	S	และคณะ	 ใน 
ปีค.ศ.201714	 ท่ีอุดคลองรากฟันนำา้นมด้วย	Calcium-enriched	 
mixture	(CEM)	cement	ไม่มีอาการใดๆ	และลักษณะทาง
คลินิกปกติ	รอยโรคทางภาพถ่ายรังสีมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเกิด	
inter-radicular	bone	healing	ดังตารางที่	1

	 การทดลองเปรียบเทียบแบบสุ่มทางคลินิก	ของ	Bezgin	T	 
และคณะ	 เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลสำาเร็จของการใช้วัสดุ 
อุดคลองรากฟันระหว่าง	MTA	และ	Gutta-percha	 ในฟัน
นำา้นมท่ีไม่มีการสร้างฟันแท้	 โดยมีการติดตามผลในระยะยาว 
ถึง	3	ปี	โดยผลการศึกษาพบว่าการใช้MTAมีความสำาเร็จทั้ง
ทางคลินิก	และทางภาพถ่ายรังสี	ดีมากกว่า	Gutta-percha	
อย่างมีนัยสำาคัญ15	ดังแสดงในตารางที่	2

	 โดยสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า	 แนวโน้มใน
การเลือกใช้วัสดุอุดคลองรากฟันนำ้านมที่ไม่มีหน่อฟันแท้
ในปัจจุบันคือ	 วัสดุอุดกลุ่ม	 Biocompatible	 materials	
เนื่องจากให้ผลสำาเร็จในการรักษาที่สูง

ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงการศึกษาเปรียบเทียบวัสดุอุดคลองรากฟันนำา้นมท่ีไม่มีหน่อฟันแท้ระหว่าง MTA และ Gutta percha 

 ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงการศึกษาเปรียบเทียบวสัดุอุดคลองรากฟันนํ้านมท่ีไม่มีหน่อฟันแทร้ะหวา่ง MTAและGutta percha  

  

 

Author/year  Sample  Groups  Evaluation criteria  Results  

Tugba Bezgin15 /2015  N= 16 patients  

(9 girls, 7 boys)  

aged 6–13 years  

(mean age: 11.2)  

prospective, randomised, 

omparative clinical study  

2 groups  

  

MTA group  

- White MTA  

- Final restoration= composite resin  

  

Gutta-percha/AH-Plus (Gutta) 

group  

-Filled with gutta-percha points  

- AH-Plus Sealer  

- cold lateral condensation 

technique  

Postoperative clinical and 

radiographic findings at 6, 12, 18, 

24 and 36 months.  

6-month  

 

� MTA and Gutta group  

 

- clinical= all teeth were judged 

successful  

- radiographic= all teeth were 

judged successful  

12-month  

 

� MTA group  

 

- 1 tooth� radiographically 

unsuccessful  

 

� Gutta group  

 

-two teeth � be both clinically and 

radiographically unsuccessful  

18-month  

 

� Gutta group  

 

- 1 additional tooth� clinically 

and radiographically unsuccessful  

- 2 additional tooth� 
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กับสุขภาพของหมอฟันเด็ก
และกับเด็กๆ ของเรา

อ.ดร.ทพญ.วรางคณา	จิรรัตนโสภา
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก	คณะทันตแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล

อะมลักมั

	 อ ะมั ลกั ม เ ป็ นวั สดุ บู รณะ ฟัน ท่ี อยู่ คู่ กั บ ว งกา ร
ทันตแพทย์มามากกว่า	 150	ปี	 เนื่องจากเป็นวัสดุบูรณะที่
มีความแข็งแรงทนทาน	 เทคนิกในการบูรณะไม่ยุ่งยาก	 และ
ราคาถูกเมื่อเทียบกับวัสดุบูรณะประเภทอื่นๆ	อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันความนิยมในการใช้อะมัลกัมบูรณะฟันได้ลดลงจาก 
ในอดีต	อันเนื่องจากมีวัสดุบูรณะฟันชนิดอื่นๆ	ให้ทันตแพทย์
เลือกใช้มากขึ้น		ซึ่งให้ความสวยงามมากกว่า	สูญเสียเนื้อฟัน 
ในการเตรียมโพรงฟันน้อยกว่า	และวัสดุบางประเภทนอกจาก 
ช่วยบูรณะฟันแล้วยังช่วยป้องกันฟันผุอีกด้วย	 และอีกเหตุผล 
ท่ีหยิบยกมากล่าวถึงมากข้ึนเร่ือยๆ	 และเป็นประเด็นท่ีสำาคัญ	 
คือ	 ความกังวลถึงความเป็นพิษของปรอทในวัสดุอะมัลกัมต่อ 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	

	 อะมัลกัมเป็นวัสดุที่เกิดจากการผสมระหว่างปรอทกับ
อัลลอย	(โลหะเจือที่มีส่วนประกอบเป็นเงิน	ดีบุก	ทองแดง	
และสังกะสี)	 โดยมีปรอทเป็นส่วนผสมประมาณร้อยละ	50			
ปรอทจัดเป็นสารที่มีความเป็นพิษ	 มีผลต่อร่างกายตั้งแต่
ระคายเคืองผิวหนัง	เยื่อบุตา	ไปจนถึงเป็นอันตรายต่อระบบ
ประสาท	ไต	ทางเดินอาหาร	ภูมิคุ้มกันของร่างกาย	รวมถึง
เด็กในครรภ์	 	 โดยความรุนแรงของความเป็นพิษ	 ขึ้นกับรูป
แบบและความเข้มข้นของปรอทที่ได้รับ	 อายุที่ได้รับ	 ระยะ
เวลาที่ได้รับ	และช่องทางที่ได้รับ	

	 ในทางทันตกรรมนั้นผู้ที่ได้รับสารปรอทจากอะมัลกัม 
ส่วนใหญ่มักจะเป็นบุคลากรทางทันตกรรมท่ีใช้อะมัลกัม 
อย่างไม่ระมัดระวัง		มีการศึกษาตรวจพบสารปรอทในปัสสาวะ 
หรือเส้นผมในบุคคลากรทันตกรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป	 การสูดไอปรอทสามารถเกิดได้ระหว่าง
การเตรียมโดยจะเกิดมากในกรณีที่ไม่ได้ใช้อะมัลกัมในแบบ
แคปซูลสำาเร็จรูป	การปั่นอะมัลกัม	การอุด	การขัดแต่งและ
การรื้อวัสดุอะมัลกัมโดยเฉพาะทำาในสภาวะที่แห้ง	 ไม่ได้ใช้
เครื่องดูดนำ้าลายความแรงสูง		รวมไปถึงการกำาจัดปรอทและ 

อะมัลกัมอย่างผิดวิธี		สำาหรับไอปรอทท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ฟันท่ี 
บูรณะด้วยอะมัลกัมเคี้ยวนั้น	 มีการศึกษาพบว่ามีปริมาณ
สารปรอทปลดปล่อยจากการเคี้ยวอยู่ที่	1-2	mg	ต่อวันใน
ผู้ใหญ่		ซึ่งปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในผู้ใหญ่อยู่ที่	5	
g/m2	ส่วนในเด็กหรือหญิงตั้งครรภ์อยู่ที่		1	g/m2	ซึ่งการได้รับ 
ปรอทจากการเค้ียวอะมัลกัมน้ันจัดว่าตำา่กว่า	Thresholds	มาก	 
และจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของหลายๆ
การศึกษาสำาหรับความเป็นพิษของปรอทที่อยู่ในรูปของ 
อะมัลกัมน้ันยังไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
สุขภาพของผู้ที่ได้รับการบูรณะ	 แต่อาจพบผลข้างเคียงแบบ
เฉพาะที่ได้บ้าง	 เช่น	 allergic	 reaction,	 lichen	 planus	
ซึ่งวัสดุบูรณะฟันประเภทอื่นๆ	ก็มีโอกาสเกิดได้เช่นเดียวกัน

กังวลอะไรนะในอะมัลกัม
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	 ปัญหาของสารปรอทจากอะมัลกัมนั้นหลักๆ	น่าจะเป็น 
เร่ืองของการทำาให้ส่ิงแวดล้อมปนเป้ือนและนำาไปสู่ผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของมนุษย์ตามมา	 จากรายงานของโครงการส่ิงแวดล้อม 
แห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Environment	Programme:	 

	 อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทที่ได้จัดขึ้นในปี	 ค.ศ.	
2013		ซ่ึงเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศในการป้องกันอันตราย 
ต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมจากการใช้ปรอทใน 
แหล่งกำาเนิดต่างๆ	 	 ซึ่งรวมถึงได้กำาหนดมาตรการลดการใช้ 
อะมัลกัม	(phasing	down)	ในทางทันตกรรมอีกด้วย	เพ่ือนำา 
ไปสู่การเลิกใช้ในที่สุด	ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก	(WHO)	 
และ	UNEP	ได้กำาหนดแนวทางในการลดการใช้อะมัลกัมไว้ดังน้ี	
	 •	 เน้นการส่งเสริมและป้องกันโรคมากข้ึน	 ซ่ึงจะนำาไปสู่ 
การลดจำานวนฟันท่ีต้องได้รับการบูรณะด้วยอะมัลกัมตามมา	
	 •	 ลดการใช้อะมัลกัมในการบูรณะฟัน
	 •	 ส่งเสริมการใช้วัสดุบูรณะฟันประเภทอื่นที่มี
ประสิทธิภาพและคุ้มทุน

ภาพจาก	UNEP.	Lessons	from	countries	phasing	down	dental	amalgam	use.	2016.

UNEP)		ในปี	2010	ท่ัวโลกมีการใช้ปรอททางทันตกรรม	270	-	341	 
เมตริกตัน	หรือประมาณร้อยละ	10	ของการใช้ปรอททั้งหมด	 
หรือประมาณร้อยละ	 21	 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีปรอท
เป็นส่วนประกอบ	 (รูปที่	 1)	 และประมาณ	 2/3	 ของ 
ปรอทจากการใช้อะมัลกัมน้ันในที่สุดจะถูกปลดปล่อยสู่ 
สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะอยู่ในอากาศ	 ดินและนำ้า	 ตามมาด้วย
สะสมอยู่ในตัวสัตว์	พืช	กลับมาเป็นอาหารของมนุษย์	(รูปท่ี	2)		 
สารปรอทถูกปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อมเกิดได้ต้ังแต่ขบวนการผลิต	 
การใช้	 และการกำาจัด	 รวมไปถึงการฝังและการเผาศพ 
ผู้เสียชีวิตที่มีวัสดุอะมัลกัม	มีการศึกษาถึงปริมาณสารปรอท 
ที่มาจากพิธีเผาผู้เสียชีวิตที่มีวัสดุอุดฟันอะมัลกัมพบได้
ตั้งแต่	0.25	กรัมจนถึง	มากกว่า	1	กรัมต่อพิธีเผา	1	ราย	 
ซึ่งปริมาณปรอทขึ้นกับปริมาณและขนาดวัสดุอุดอะมัลกัม
ที่มีอยู่ในผู้เสียชีวิต	 ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณปรอทใน
อุปกรณ์อื่น	 เช่นในเทอร์โมมิเตอร์มีปรอทบรรจุอยู่ประมาณ	 
0.5	กรัม	ในหลอดไฟคอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์มีปรอทประมาณ	 
0.004	กรัม	กล่าวได้ว่า	โดยเฉลี่ยการเผาศพ	1	รายมีการ 
ปลดปล่อยปรอทเทียบเท่ากับปรอทท่ีอยู่ใน	หลอดไฟคอมแพคต์ 
ฟลูออเรสเซนต์	156	ดวง

	 •	 ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาวัสดุบูรณะฟันที่
ปลอดสารปรอท
	 •	 กระตุ้นให้องค์กรวิชาชีพและโรงเรียนทันตกรรม
อบรมการใช้วัสดุบูรณะฟันที่ปลอดสารปรอท
	 •	 ไม่สนับสนุนนโยบายหรือโครงการที่มีการใช้วัสดุ 
อะมัลกัม
	 •	 สนับสนุนนโยบายหรือโครงการที่ใช้วัสดุบูรณะฟัน
ที่ปลอดสารปรอท		
	 •	 ใช้วัสดุอะมัลกัมในรูปของแคลซูล	(encapsulated)	
	 •	 ส่งเสริมกระบวนการกำาจัดสารปรอทและอะมัลกัม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราเป็นผู้สร้างปัญหาให้กับโลกจริงหรือ

อนุสัญญามินามาตะเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
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	 ประเทศที่มีการห้ามและลดการใช้อะมัลกัมอย่าง
ชัดเจน	ได้แก่	ประเทศสวีเดน	ได้ห้ามการใช้อะมัลกัมในเด็ก
ตั้งแต่ปี	1995	และในปี	1999	รัฐบาลไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการบูรณะด้วยอะมัลกัม	และในปี	2009	ได้ห้ามการใช้สาร 
ปรอทท้ังหมดรวมถึงอะมัลกัม		ในประเทศนอรเวย์ได้ประกาศ 
ว่าการใช้อะมัลกัมเป็นสิ่ ง ผิดกฏหมายมาตั้ งแต่ เดือน
มกราคม	2008		ประเทศเดนมาร์ก	ในปี	1999	ได้เแนะนำา 
ให้ใช้วัสดุปลอดสารปรอทแทนอะมัลกัมในการบูรณะฟันเด็ก	 
และในปี	2013	การบูรณะฟันด้วยอะมัลกัมเหลือเพียงร้อยละ	5			 
ประเทศฟินแลนด์	ไม่แนะนำาให้ใช้อะมัลกัมมาตั้งแต่ปี	1994	
ปัจจุบันมีการใช้อะมัลกัมบูรณะฟันเพียงร้อยละ	3	ประเทศ
เนเธอร์แลนด์	 ได้ลดการใช้อะมัลกัมมาตั้งแต่ปี	 1990	 และ
ในปี	2011	มีการใช้น้อยกว่าร้อยละ	1	ประเทศฮังการี	ใน
ปี	2012	ลดการใช้อะมัลกัมเหลือเพียงร้อยละ	12		สำาหรับ 
ประเทศแถบเอเชีย	เช่น	ญี่ปุน	ได้งดการใช้อะมัลกัมมาตั้งแต่	
1980		ประเทศสิงคโปร์	ในปี	2012	มีการรายงานการบูรณะ 
ด้วยอะมัลกัมเพียงร้อยละ	16	ของการบูรณะท้ังหมด		สำาหรับ 
การเรียนการสอนเก่ียวกับการใช้อะมัลกัมน้ันก็มีการกล่าวถึง 
น้อยลง	และเน้นไปทางการเรียนและการฝึกปฏิบัติการบูรณะฟัน 
ด้วยวัสดุปลอดสารปรอท	 ในบางประเทศเช่น	 สวีเดน	 
เนเธอร์แลนด์	ญ่ีปุนน้ันได้ถอดการเรียนการสอนเร่ืองอะมัลกัม 
ออกจากหลักสูตรไปแล้ว		
	 สำ าหรั บประ เทศ เพื่ อนบ้ านของ เ รานั้ น รวมถึ ง 
ประเทศไทยยังไม่ได้มีการสำารวจการใช้อะมัลกัมท้ังในอดีตและ 
ปัจจุบัน	จากการสอบถามผู้เข้าประชุมจากประเทศอินโดนีเซีย	 

	 ใน	AAPD	guideline	ปีล่าสุด	2017-2018	อะมัลกัม 
ยังคงเป็นวัสดุท่ีแนะนำาให้ใช้ในการบูรณะโพรงฟันแบบ	
class	I	และ	class	II	ในฟันแท้และฟันนำ้านม	เนื่องจากมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพของอะมัลกัม	 
สำาหรับวัสดุปลอดสารปรอท	เช่น	composite	resin,	glass	
ionomer,	resin	modified	glass	ionomer	และ	compomer	 
นั้นแนะนำาให้ใช้ในการบูรณะในโพรงฟัน	 class	 I	 ส่วนการ
บูรณะโพรงฟัน	class	II	น้ันก็สามารถใช้ได้เช่นกัน	แต่หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ค่อนข้างอ่อน	การศึกษาวิจัยที่แสดงประสิทธิผล
ในระยะยาวยังมีจำากัดอยู่		
	 ในส่วนของผลกระทบต่อสุขภาพในการบูรณะฟันด้วย
อะมัลกัมในผู้ป่วยเด็กนั้นมี	การศึกษาวิจัยแบบ	randomized	 
clinical	trial		2	การศึกษา	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

พม่า	ลาว	เขมร	เวียดนาม	เกาหลี	และอินเดีย	ในการประชุม	 
WHO	Collaboration	Center	Activity	among	IDCMR	ที่
จัดขึ้นเมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2561	คณะทันตแพทยศาสตร์	
ม.มหิดล	 นั้นประเทศต่างๆ	 ส่วนใหญ่ลดการใช้อะมัลกัมลง	
ยกเว้นพื้นที่ในชนบทยังคงมีการใช้กันมากอยู่		มหาวิทยาลัย
บางแห่งให้ความรู้เรื่องอะมัลกัมแต่ไม่ได้มีการฝึกปฏิบัติใน
ผู้ป่วย	 บางแห่งยังคงให้นักศึกษาใช้แต่ไม่ได้เป็นข้อกำาหนด 
ของงานท่ีใช้ในการจบการศึกษา	 ประเทศพม่ามีการใช้อะมัลกัม 
ในการบูรณะฟันนำ้านมน้อยมาก	 เนื่องจากส่วนใหญ่ทำาการ
บูรณะฟันด้วยเทคนิค	 ART	 การบูรณะฟันด้วยอะมัลกัมใน 
ฟันผู้ใหญ่บางพ้ืนท่ีอาจต้องให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม	ในประเทศ 
เกาหลี	 กำาลังดำาเนินการให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุม
การบูรณะฟันด้วยวัสดุคอมโพสิตในเด็กอายุตำ่ากว่า	 10	 ปี
และในหญิงตั้งครรภ์	 สำาหรับประเทศอินเดียซึ่งมีประชากร
จำานวนมาก	การเลิกใช้อะมัลกัมนั้นเป็นไปได้ยาก	เนื่องจาก 
วัสดุทางเลือกส่วนใหญ่ยังมีราคาสูง	 และความแข็งแรงตำา่กว่า 
อะมัลกัม	ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านแสดงความเป็นห่วงของ 
อันตรายของ	bisphenol	A	ท่ีมากับวัสดุอุดพวกเรซิน		สำาหรับ 
ประเทศไทยนั้นการใช้อะมัลกัมมีแนวโน้มลดลง	 แต่ยังไม่ได้ 
มีการสำารวจอย่างเป็นรูปธรรม	ส่วนในระบบการเรียนการสอน 
ของภาควิชาทันตกรรมเด็ก	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
มหิดล	 ในปัจจุบันนั้นยังมีการสอนเรื่องการบูรณะด้วยวัสดุ 
อะมัลกัม	 แต่ยกเลิกการฝึกการบูรณะด้วยอะมัลกัมในทางห้อง 
ปฏิบัติการ	ส่วนในการรักษาผู้ป่วยเด็กนั้นแทบไม่มีการใช้เลย	
แม้ทางคลินิกยังคงมีอะมัลกัมให้เลือกใช้อยู่

	 -	 การศึกษาของ	Bellinger	DC,	et	al.,	2006,	ถึง
ผลกระทบต่อระบบประสาทและการทำางานของไตในการ
บูรณะด้วยอะมัลกัมเปรียบเทียบกับการบูรณะด้วยเรซิน
คอมโพสิต	ในเด็ก	534	รายที่มีอายุอยู่ในช่วง	6-10	ขวบ	
ใน	New	England	จากการติดตามผลที่ระยะเวลา	5	ปี	เด็ก
มีค่าเฉลี่ยของฟันที่ได้รับการบูรณะ	 15	 ด้าน	 กลุ่มที่ได้รับ
การบูรณะด้วยอะมัลกัมพบปริมาณปรอทในปัสสาวะสูงกว่า
กลุ่มที่บูรณะด้วยเรซินคอมโพสิต	(0.9	vs	0.6	micro	g/g	
of	creatinine	at	year	5,	P<0.01)	อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ	 แต่ไม่พบความแตกต่างในการทดสอบไอคิว	 ความจำา	
และทักษะการเคลื่อนไหวประสานกับการมองเห็น	 (visuo-
motor	ability)	รวมถึงปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะ	

สถานการณ์ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยและเพื่อนบ้าน

การใช้อะมัลกัมในเด็กน้อยของเรา
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	 -	 การศึกษาของ	DeRouen	TA,	et	al.,	2006	ถึง
ผลกระทบต่อระบบประสาทในการบูรณะด้วยอะมัลกัม
เปรียบเทียบกับการบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิต	ในเด็ก	507	
รายที่มีอายุในช่วง	8-10	ขวบ	ใน	Lisbon,	Portugal	จาก
การติดตามผลที่เป็นระยะเวลา	7	ปี	เด็กมีค่าเฉลี่ยของฟันที่
ได้รับการบูรณะ	18.7	(median,	16)	ด้านในกลุ่มอะมัลกัม	 
และ	21.3	(median,	18)	ด้านในกลุ่มเรซินคอมโพสิต	ได้
ผลการศึกษาเป็นไปในทำานองเดียวกันกับการศึกษาของ	
Bellinger	DC,	et	al.,	2006	กลุ่มที่ได้รับการบูรณะด้วย 
อะมัลกัมพบปริมาณปรอทในปัสสาวะสูงกว่ากลุ่มท่ีบูรณะด้วย 
คอมโพสิตอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	แต่ไม่พบความแตกต่างของ	 
neurobehavior	จากการทดสอบความจำา	สมาธิ	ทักษะการ
เคลื่อนไหวประสานกับการมองเห็น	
	 การศึกษา	RCT	ทั้งสองการศึกษาแสดงให้เห็นว่า	การ
บูรณะฟันด้วยอะมัลกัมไม่เป็นอันตรายต่อระบบประสาท
และการทำางานของไตก็ตาม	แต่เนื่องจากเป็นการติดตามผล 
เพียง	5-7	ปี	ผลท่ีจะเกิดตามมาในระยะยาวน้ันยังเป็นท่ีสงสัย	 
และผลกระทบต่อระบบประสาทในเด็กอายุตำ่ากว่า	6	ปีหรือ
ผลกระทบต่อตัวอ่อนในครรภ์ซึ่งระบบประสาทอาจจะไวต่อ 
สารปรอทมากกว่าน้ันยังไม่ได้มีการศึกษา		เม่ือเดือนกรกฏาคม	 
2009		องค์กรอาหารและยา	(Food	and	Drug	administration;	 
FDA)	ของสหรัฐอเมริกาได้จัดให้อะมัลกัมเป็น	Class	II	device	 
(have	some	risk)	ซ่ึงต้องควบคุมและได้ให้มีการแสดงข้อมูล 
แก่ผู้ใช้งานดังนี้	 1)	 ไอปรอทอาจก่อให้เกิดอันตราย	2)	 ให้

	 1.	 Bellinger	DC,	Trachtenberg	F,	Barregard	L,	et	al.	Neuropsychological	and	renal	effects	of	dental	amalgam	in	children:	a	
randomized	clinical	trial.	JAMA	2006;	295:1775-83.
	 2.	 De	Rouen	TA,	Martin	MD,	Leroux	BG,	et	al.	Neurobehavioral	effects	of	dental	amalgam	in	children.	JAMA	2006;	295:1784-92.
	 3.	 Fuks	AB,	The	use	of	amalgam	in	pediatric	dentistry:	new	insights	and	reappraising	the	tradition.	Pediatr	Dent	2015;	125-132.
	 4.	 Rahill	P.	Mercury	rising?	Analyzing	emissions	and	the	cremation	process	2008.	Available	at:	“http://www.matthewscremation.com/ 
images/pdfs/techtalk/Mercury	Rising,	pdf.
	 5.	 U.S.	Department	of	Energy.	Information	on	Compact	Fluorescent	Light	Bulbs	(CFLs)	and	Mercury.	Washington,	D.C.:	U.S.	
Department	of	Energy;	2010.
	 6.	 UNEP	and	WHO.	Promoting	the	phase	down	approach	of	dental	amalgam	in	developing	countries.	2014.
	 7.	 UNEP.	Lessons	from	countries	phasing	down	dental	amalgam	use.	2016.

แสดงปริมาณของสารปรอทในอะมัลกัม		3)	ห้ามใช้สารปรอท 
ในผู้ที่แพ้	และ	FDA	 ได้หมายเหตุไว้ว่า	ยังมีข้อมูลจำากัดถึง 
ผลกระทบของการใช้อะมัลกัมต่อหญิงมีครรภ์	ทารกในครรภ์	 
และเด็กที่มีอายุตำ่ากว่า	6	ปี
	 อย่างไรก็ตามแม้งานวิจัยจะแสดงให้เห็นว่าการใช้ 
อะมัลกัมนั้นปลอดภัยสำาหรับเด็ก	 แต่การใช้อะมัลกัมนั้นก็
ส่งผลให้ผู้ใช้และส่ิงแวดล้อมปนเปื้อนสารปรอทได้และสาร
ปรอทก็จะย้อนกลับมาสู่พวกเราทุกคนได้ในรูปแบบอื่นแทน		 
การลดหรืองดการใช้อะมัลกัมก็น่าจะเกิดผลดีแก่ทุกฝ่าย	 ใน
งานทันตกรรมเด็กนั้นเราคงเริ่มตั้งแต่การพยายามทำางาน
ส่งเสริมป้องกันโรคฟันผุให้มากข้ึนเพื่อลดปริมาณการบูรณะ
ฟันที่ผุลง	 การพยายามควบคุมรอยโรคฟันผุไม่ให้ลุกลาม
มากขึ้นโดยใช้สาร	mineralizing	agent	รวมถึง	restorative	 
material	เน้นการบูรณะฟันแบบ	minimally	invasive	และ 
เลือกใช้วัสดุปลอดสารปรอทในการบูรณะฟัน		อย่างไรก็ตาม 
หากไม่สามารถเล่ียงท่ีจะใช้อะมัลกัมได้	 ก็ควรใช้อย่างระมัดระวัง	 
เลือกใช้อะมัลกัมในรูปแบบแคบซูลสำาเร็จรูป	 ในการขัดแต่ง
วัสดุอะมัลกัมควรขัดเปียกและใช้ร่วมกับเครื่องดูดนำ้าลาย
ความแรงสูง	 ไม่รื้อวัสดุอะมัลกัมออกโดยไม่จำาเป็น	 หาก
จำาเป็นต้องรื้อควรทำาภายใต้แผ่นยางกันนำ้าลายร่วมกับการ
ใช้เครื่องดูดนำ้าลายความแรงสูง	การกำาจัดเศษอะมัลกัมและ
นำ้าทิ้งในทันตกรรมไม่ควรปะปนกับขยะทั่วไปหรือระบบระ
บายนำา้ท่ัวไป	ท้ังน้ีก็เพ่ือโลกของเรา	สุขภาพของเราและเด็กๆ

เอกสารอ้างอิง
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เพราะความสวยรอ (โต) ไม่ได้
Esthetic Crown

	 จากการสำารวจเกี่ยวกับประสบการณ์
การทำาครอบฟันเพื่อความสวยงามในฟัน
นำ้านม	 จากทันตแพทย์ที่ทำาฟันเด็กจำานวน	
155	ท่าน	โดย	33.5%	เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 
ทันตกรรมสำาหรับเด็ก	56.8%	เป็นทันตแพทย์ 
ท่ัวไป	และอีก	9.7%	กำาลังศึกษาสาขาทันตกรรม 
สำาหรับเด็ก	 ซึ่งคำาถามแรกคือ	 ท่านเคยทำา
ครอบฟันเพื่อความสวยงามในฟันนำ้านม
หรือไม่	พบว่าคุณหมอจำานวน	41.9%	เคย 
ทำาครอบฟันเพื่อความสวยงามในฟันนำ้านม	 
โดย	Strip	crown	เป็นครอบฟันท่ีทันตแพทย์ 
เคยทำากันมากท่ีสุด	รองลงมาคือ	Open-faced	 
stainless	steel	crown	และ	Zirconia	crown	 
ตามลำาดับ	ส่วนทันตแพทย์ท่ีไม่ได้ทำาครอบฟัน 
เพ่ือความสวยงามในฟันนำา้นม	ได้ให้เหตุผลว่า	 
เพราะไม่มีประสบการณ์	ไม่มีอุปกรณ์	ผู้ป่วย 
ไม่ให้ความร่วมมือ	และมีความยุ่งยากในการทำา	 
ดั งนั้ นวันนี้ ทาง ผู้ เขียนจึ งตั้ ง ใจมาแชร์ 
ประสบการณ์จากเคสท่ีเคยได้ทำา	 และเคล็ดลับ 
เล็กๆ	 น้อยๆ	 เพื่อที่คุณหมอทุกท่านจะได้มี
ความมั่นใจ	และจะได้รู้ว่า	Esthetic	crown	
ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
	 อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี	 การมีฟันผุ 
หลายด้าน	ฟันผุขนาดกว้างมาก	ฟันผุบริเวณ 
คอฟัน	ฟันที่รักษารากฟันมาแล้ว	หรือฟันที่
เป็น	Hypoplastic	enamel	เหล่านี้ล้วนเป็น
ข้อบ่งชี้ในการทำาครอบฟันในฟันหน้านำ้านม	

	 ปัจจุบันการบูรณะฟันนำ้านมเพื่อความสวยงามเป็นที่นิยมมากขึ้น	 ผู้ปกครอง 
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปจากอดีต	โดยนอกจากต้องการความแข็งแรง	และ 
คงทนต่อการใช้งานแล้ว	ยังเน้นการบูรณะที่มีความสวยงามมากขึ้น	งานทันตกรรม 
เพื่อความสวยงามในเด็กจึงถือเป็นสิ่งที่ทันตแพทย์สำาหรับเด็กควรมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและเปิดรับวิธีการใหม่ๆ	 เพื่อรองรับความต้องการและค่านิยมที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

นิสิตทันตแพทย์ประจำาบ้านภาควิชาทันตกรรมสำาหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครอบฟันหน้านำ้านมที่พวกเราจะกล่าวถึง
ในวันนี้	 ได้แก่	Strip	crown,	Open-faced	
stainless	steel	crown	และ	Zirconia	crown
	 เร่ิมต้นท่ี	Strip	crown	ซ่ึงเป็น	Celluloid	 
crown	 form	 ที่บูรณะร่วมกับวัสดุ	 Resin	
composite	โดยข้อดี	คือ	มีความสวยงามสูง	
ปรับแต่งง่าย	 เลือกได้หลายเฉดตามสีของ	
Resin	 composite	 และสามารถซ่อมแซม
ได้ง่าย	 แต่	 Strip	 crown	 มีข้อควรระวังที่ 
สำาคัญ	คือ	Technique	sensitive	ต้องควบคุม 
ความชื้นได้ดี	 และมีเนื้อฟันเหลือเพียงพอ
สำาหรับการยึดติด
	 สำาหรับวิธีทำา	Strip	crown	คุณหมอ
หลายๆ	ท่านคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี	ดังนั้น
พวกเราจึงอยากจะมาแบ่งปันเคล็ดลับใน
ขั้นตอนการทำาเพื่อที่จะทำาให้การทำา	 Strip	
crown	ง่ายขึ้น	เคล็ดลับแรกสำาหรับการเจาะ	 
Vent	แนะนำาให้เจาะจากด้านในออกมาด้านนอก	 
โดยสามารถเจาะได้ทั้งด้าน	 Lingual	 หรือ	
ทางด้าน	Incisal	ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของ
คุณหมอที่ทำา	การเจาะทางด้าน	Lingual	จะ
ทำาให้แกะ	Strip	crown	ง่ายกว่า	ส่วนการ
เจาะทางด้าน	 Incisal	 อาจจะทำาให้ขัดแต่ง 
ง่ายกว่า	 สำาหรับการแกะ	 Strip	 crown	 
หลักการคือการฉีกออกจากกันไม่ใช่การกระตุก	 
จะใช้อุปกรณ์ชนิดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น	 Blade	
เบอร์	12	ซึ่งมีความคม	แต่มีค่าใช้จ่ายเพราะ 

ใช้แล้วต้องท้ิงเลย	ดังน้ันคุณหมอบางท่านอาจ 
จะชอบใช้	Sickel	หรือหัวกรอกรอให้	Strip	
crown	บางก่อนแล้วค่อยฉีกออก	แต่ก็ต้อง
ระวังไม่ให้	Resin	composite	ด้านในเป็นรอย
	 การทำา	Strip	crown	 ไม่ใช่เรื่องยาก	 
อย่างไรก็ตามคุณหมอที่ เคยทำาอาจพบ
ปัญหาหลายประการ	 เช่น	 ทำาแล้วดูโปร่งใส
เกินไป	 มองเห็นเนื้อฟันด้านใน	 ปัญหานี้แก้
ได้ด้วยการเลือกใช้วัสดุ	 Resin	 composite	 
ให้เหมาะสม	โดยเม่ือพิจารณาจากความทึบแสง	 
เราแนะนำาให้เลือก	Body	shade	หรือ	Dentin	 
shade	พบว่าไม่แตกต่างกันในแง่ของการปิด
เนื้อฟัน	
	 ปัญหาที่พบต่อมาคือ	การมีเงาดำาของ	
Arrested	 caries	 สะท้อนออกมา	 วัสดุที่
สามารถใช้ในการปกปิดรอยดำาได้เป็นอย่าง
เป็นธรรมขาติ	คือ	Color	modifier	ซึ่งเป็น	
Light-cured	 viscous	 liquid	 resin	 แต่
อย่างไรก็ตาม	Color	modifier	จะขายเป็น	
Set	ซึ่งราคาค่อนข้างสูง	อาจจะใช้วัสดุอื่นๆ
ที่ใช้กันเป็นประจำาอยู่แล้วก็ได้	เช่น	วัสดุรอง
พื้นจำาพวก	Glass	 ionomer	cement	และ
วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดทึบแสง	เป็นต้น	
ซึ่งสามารถนำาใช้ทดแทนได้	 โดยทางผู้เขียน
ได้ทำาตัวอย่างมาแสดงให้ดูดังภาพ
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Esthetic Crown 	 จากรูปการติดตามผลเคสผู้ป่วย	1	ปี	 
ก็พบว่า	 Strip	 crown	 ยังอยู่ในสภาพดี	 
ผู้ปกครองและผู้ป่วยมีความพึงพอใจ	ถึงแม้ว่า	 
Strip	 crown	 จะมีความสวยงามใกล้เคียง
กับฟันธรรมชาติมาก	 ทำาได้ง่าย	 และราคา
ไม่แพง	 แต่ก็อาจจะพบว่า	 Strip	 crown	
แตกบิ่นบางส่วนหรือหลุดทั้งซี่	ดังนั้นการทำา	 
Open	faced	SSC	อาจเป็นตัวเลือกที่อาศัย 
ข้อดีของ	SSC	ในเร่ืองของความแข็งแรง	ทนทาน	 
และอาศัยการเจาะหน้าต่างทางด้าน	 Labial	
ของ	SSC	เพื่อบูรณะด้วย	Resin	composite	 
ให้มีความสวยงาม
	 วิธีการทำาเร่ิมจากการเจาะเปิดหน้าต่าง 
ด้าน	Labial	ของ	SSC	โดยพยายามเปิดให้ 
ใกล้ขอบเหงือกและ	Line	angle	ให้มากที่สุด	 
หลังจากนั้นจึงบูรณะด้วย	Resin	composite	 
และขัดแต่งให้ได้รูปทรง	 และเงามันสวยงาม	
ซึ่งการเจาะเปิดหน้าต่างด้าน	 Labial	 ของ	
SSC	นั้น	สามารถทำาได้	2	แบบด้วยกัน	คือ	 
ก่อนยึดครอบฟัน	และหลังยึดครอบฟัน	การเจาะ 
หลังยึดครอบไปแล้ว	 เวลากรอขอบ	 SSC		
จะขัดแต่งให้เรียบได้ยาก	 ในขณะที่การเจาะ
ก่อนยึดครอบฟันจะสามารถขัดแต่งขอบ
หน้าต่างได้เรียบสวยกว่า	 แต่ก็มีข้อเสีย	 คือ	
การหาตำาแหน่งในการเจาะหน้าต่างบริเวณ
ที่ใกล้ขอบเหงือกได้ยากกว่า	 อย่างไรก็ตาม	
การเจาะก่อนหรือหลังยึดครอบฟันไม่ต่าง
กันในแง่ของความสวยงามและการยึดอยู่
	 นอกจากนั้นหัวกรอที่แนะนำาให้ใช้ใน 
การเจาะหน้าต่าง	คือหัว	Carbide	ขอบหน้าต่าง 
จะเรียบกว่าเมื่อเทียบกับหัว	Diamond	และ
หลังเจาะเสร็จแล้วควรขัดขอบให้เรียบมาก
ขึ้นด้วยหัวขัดแต่ง	 SSC	 เช่น	 หัว	 stone	
ตามด้วยหัวยางแดงและเขียว	
	 สำาหรับ	Open	faced	SSC	เหมาะกับ 
กรณีฟันที่เหลือเนื้อฟันน้อย	 หรือขอบรอยผุ
ขอบ	Cavity	ลงไปใต้เหงือกหรือพอดีเหงือก	
โดยในเคสที่เห็นอยู่นี้	 ขอบ	Cavity	ลงไปใต้ 
เหงือก	ทำาให้ควบคุมความช้ืนได้ยาก	จึงพิจารณา 
ทำาเป็น	 Open	 faced	 SSC	 และจากการ
ติดตามผล	 1	 ปี	 ก็ยังพบครอบฟันอยู่ใน
สภาพดี	 ดังนั้นโดยรวมแล้ว	 Open	 faced	
SSC	 ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี	 แต่นอกจากจะ
ต้องเตรียมฟันเพื่อทำา	SSC	แล้ว	ยังต้องใช้
เวลาในการเจาะหน้าต่างและอุด	composite	
ด้วย	 ซึ่งในปัจจุบันถึงเวลาที่เราต้องมองหา
ครอบฟันที่มีความแข็งแรงและยังคงความ
สวยงาม	แต่ใช้เวลาในการทำาน้อยลง
	 มาถึงครอบฟันน้องใหม่ล่าสุดที่มีทั้ง
ความสวยงามและความแข็งแรง	 นั่นก็คือ	
Zirconia	 crown	 โดยมีข้อดี	 คือ	 สวยงาม	

มี	Biocompatibility	ทนทานต่อการแตกหัก	
และไม่ติดสี	 อย่างไรก็ตาม	 ก็มีข้อด้อยคือ	
ต้องสูญเสียเนื้อฟันมากกว่าการทำาครอบฟัน
ปกติ	และจะไม่สามารถ	Crimp	ขอบให้แนบ
ไปกับตัวฟันได้	อีกทั้งยังมีราคาสูง
	 การเตรียมฟันสำาหรับ	Zirconia	crown	 
จะคล้ายกับการทำาครอบฟันท่ัวไป	ทำา	Incisal	 
reduction	ด้วยหัว	D8	ทำา	Proximal,	Buccal	 
และ	Lingual	reduction	ด้วยหัว	D2	โดย
ขอบเป็น	Feather	edge	และจะต้องกรอด้วย
ความระมัดระวังให้เกิดเลือดออกจากขอบ 
เหงือกน้อยที่สุด	 และควรมีครอบสำาหรับ
ลองใส่	เพื่อป้องกันไม่ให้ครอบที่เราจะใช้จริง
ปนเปื้อนเลือด	และนำ้าลาย
	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำาเร็จของ	Zirconia	 
crown	 ประกอบด้วยการควบคุมความช้ืนได้ดี	 
เนื่องจาก	 Zirconia	 crown	 บางยี่ห้อ	 ไม่ 
สามารถสัมผัสเลือดหรือนำ้าลายได้	เนื่องจาก 
จะมีผลต่อการยึดติด	 Zirconia	 crown	 ที่
เราเลือกมาใส่	 จะต้องสามารถใส่ลงได้อย่าง	
Passive	ไม่ต้องออกแรงกดมาก	ซึ่งจะนำาไป
สู่การเลือกใช้	Cement	ที่เหมาะสม
	 เราควรเลือกใช้	Cement	ท่ีมีการละลาย 
นำา้ตำา่และเส่ียงต่อการเกิด	Microleakage	น้อย	 
Cement	 ในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท	 แต่	
Cement	 ที่บริษัท	 Zirconia	 แนะนำาให้ใช้	
มีอยู่หลักๆ	 3	 อย่าง	 คือ	 Glass	 ionomer	
cement	 (GIC),	 Resin-modified	 glass	
ionomer	 cement	 (RMGIC)	 และ	 Resin	 
cement	นอกจากนี้ยังมี	Cement	ใหม่อีก	2	
ชนิด	คือ	Biocem	ซึ่งเป็น	Bioactive	RMGI	
cement	และ	Ceramir	ซึ่งจัดเป็น	Cement	 
ชนิดใหม่	 เรียกว่า	 Bioceramic	 cement	
การเลือกใช้	Cement	จะต้องพิจารณาปัจจัย 
หลายอย่าง	หากอนามัยช่องปากไม่ดี	หรือควบคุม 
ความช้ืนได้ยาก	ไม่แนะนำาให้ใช้	Resin	cement	 
เนื่องจากมีความไวต่อความชื้นสูง	 จึงอาจ
พิจารณาเลือกใช้	 RMGIC	 หรือ	 GIC	 แทน	
แต่หากในกรณีที่เนื้อฟันเหลือน้อย	หรือขอบ 
ของครอบไม่ได้แนบสนิทไปกับตัวฟัน	และฟัน 
ยังต้องอยู่ในช่องปากอีกนาน	ก็อาจพิจารณา
เลือกใช้	Resin	cement	 เนื่องจากมี	Bond	
strength	สูง	และมีอัตราการละลายนำ้าตำ่า	
	 นอกจากการใช้	Cement	ท่ีต้องพิจารณา 
แล้ว	การทำา	Zirconia	crown	ยังมีข้อควร
ระวังอื่นๆ	 เช่น	 การทำาครอบฟัน	 Zirconia	 
crown	มักต้องกรอเน้ือฟันออกมากกว่าการทำา 
ครอบปกติประมาณ	30%	เนื่องจากต้องการ
แนวทางการถอดใส่แบบ	Passive	และ	ตัว
ครอบฟันนั้นไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก	
ดังนั้นจึงเป็นข้อควรระวังในการทำาครอบฟัน

ชนิดนี้ในฟันมีชีวิต	แล้วเรามีวิธีป้องกันไม่ให้	 
Exposed	pulp	เพื่อหลีกเลี่ยงการ	Exposed	 
pulp	แนะนำาให้กรอโดยแบ่งเป็น	2	แนว	คือ	
Incisal	half	และ	Cervical	half
	 กรณีที่สองคือ	ถ้าตรวจการสบฟันแล้ว 
พบว่าสบสูง	เราก็สามารถกรอแก้ไข	Zirconia	 
crown	ได้โดยหัวกรอที่เหมาะสำาหรับขัดแต่ง	 
Zirconia	 crown	 ซึ่งเป็นหัวกรอที่ทำาจาก 
ส่วนประกอบท่ีมีความแข็งมากกว่า	Zirconia	 
ได้แก่	 Diamond	 Carbide	 Alumina	 และ	 
Silica	หากคลินิกไหนไม่ได้มีชุดขัดแต่ง	Zirconia	 
crown	โดยเฉพาะ	อาจเลือกใช้หัว	Diamond	 
แทนได้	ซึ่งแนะนำาให้ใช้	Superfine	diamond	 
เพราะจะทำาให้เกิด	 Surface	 roughness	
น้อยที่สุด	 เมื่อแก้การสบฟันเรียบร้อยแล้ว	 
เราก็จะต้องทำาการขัดเงา	หากไม่มีก็สามารถ 
ใช้หัวขัด	 Porcelain	 แทนได้	 แต่เนื่องจาก 
ส่วนประกอบของหัวกรอมีความแข็งน้อยกว่า	 
Zirconia	ดังนั้นหัวกรอจึงอาจพังเร็วกว่า	ใน
กรณีที่เราทำา	Zirconia	crown	ไปแล้ว	พบว่า
มีตุ่มหนอง	สามารถใช้หัวกรอ	Diamond	bur	 
กรอเปิดผ่าน	Zirconia	crown	ได้โดยตรงเลย	 
ทำาการรักษารากฟันตามปกติ	 และอุดปิด
ด้านบนด้วย	Resin	Composite	
	 หลายๆ	ท่านอาจจะทราบว่า	zirconia	 
มีความแข็งมาก	 และอาจกังวลว่าการทำา	
Zirconia	crown	จะทำาให้ฟันคู่สบสึกหรือไม่	 
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาทางคลินิก
ที่แน่ชัด	 แต่จากรายงานเคสของ	 Cazaux	
และคณะในปี	 ค.ศ.2017	 ทำา	 Zirconia	
crown	 ซี่	 84	 ติดตามผลนาน	 29	 เดือน	
พบว่าฟันคู่สบสึกไม่ต่างจากฟันธรรมชาติฝั่ง
ตรงข้าม
	 จากเคสข้างต้นผู้ป่วยเป็นนางแบบ	และ 
มีฟันหน้าผุ	เวลาถ่ายแบบจะอมยิ้มตลอด	ได้ 
รับการบูรณะด้วย	Zirconia	crown	ไปแล้ว	
ผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจ	 ผู้ป่วยสามารถ
ยิ้มด้วยความมั่นใจ
	 จะเห็นได้ว่า	 Esthetic	 crown	 ไม่ใช่
เรื่องยากเกินไป	สามารถส่งเสริมบุคลิกภาพ	 
และความม่ันใจให้ผู้ป่วยได้	 โดยผู้เขียนหวังว่า 
บทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน	 และ
ขอให้ลองเอาเคล็ดลับที่ได้ไปทำากันดู	แล้วจะ
รู้ว่า	Esthetic	crown	ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
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	 สารยึดติดระบบ	 self-etching	 เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น	
เนื่องจากเป็นระบบสารยึดติดที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
รักษาในทางคลินิก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเด็กซึ่งมีข้อจำากัดในการให้
ความร่วมมือในการรักษา	 อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาเกี่ยวกับสารยึดติด 
ระบบ	 self-etching	 ท่ีปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ในฟันนำา้นม	 ยังมีไม่มากนัก	 
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ	 microtensile	 bond	
strength	 ของสารยึดติดระบบ	 self-etching	 ที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์
และไม่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ในฟันนำ้านม	 โดยศึกษาในฟันกรามนำ้านม	
48	ซี่	เป็นฟันที่ไม่มีรอยผุ	24	ซี่	และฟันที่มีรอยผุในชั้นเนื้อฟัน	24	ซี่	 
หลังจากกำาจัดรอยผุให้เหลือเนื้อฟันที่ได้รับผลกระทบจากฟันผุไว้	 แบ่ง
ฟันในแต่ละกลุ่มเป็น	 3	 กลุ่มย่อยโดยวิธีสุ่ม	 เพื่อทาสารยึดติดดังนี้	 
1.	Clearfil	SE	Bond	2.	Clearfil	Liner	Bond	F	และ	3.	Clearfil	 
S3	 Bond	 จากนั้น	 เตรียม	 specimen	 โดยใช้ใบมีดกากเพชรแบบช้า	
จากนั้นใช้หัวกรอกากเพชรละเอียดกรอแผ่น	specimen	เป็นรูปนาฬิกา
ทรายที่มีพื้นที่หน้าตัดบริเวณรอยต่อ	 1	 ตร.มม.	 นำาไปทดสอบค่าการ
ยึดติดและตรวจสอบรูปแบบการแตกหัก	specimen	ที่เหลือนำาไปแช่ใน
สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการเกิด	nanoleakage	
 
	 ผลการศึกษาพบว่า	microtensile	bond	strength	ในฟันนำ้านม
ที่มีรอยผุมีค่าน้อยกว่าฟันที่ไม่มีรอยผุ	 และไม่มีความแตกต่างกันของ	
microtensile	bond	strength	ระหว่างสารยึดติดระบบ	self-etching	 
ท่ีปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้และไม่ปลดปล่อยฟลูออไรด์	รูปแบบการแตกหัก 
ของช้ินตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นการแตกระหว่างผิวของวัสดุ	รูปแบบการเกิด	 
nanoleakage	พบว่า	ฟันที่มีรอยผุเกิดการรั่วซึมบริเวณชั้นไฮบริด	มาก 
กว่าฟันท่ีไม่มีรอยผุ	โดยสรุป	ฟลูออไรด์จากสารยึดติดระบบ	self-etching	 
ที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ไม่มีผลต่อ	 microtensile	 bond	 strength	
และ	microtensile	bond	strength	ในฟันที่มีรอยผุมีค่าน้อยกว่าและ
มีการเกิด	nanoleakage	มากกว่าฟันที่ไม่มีรอยผุ

ทพญ.เพ็ญพิชชา เอี่ยมระหงษ1์ 
รศ. ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ1์

และ รศ. ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ2์

1ภาควิชาทันตกรรมเด็ก 
2ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าการยึดติดและรูปแบบ
การเกิดนาโนลีกเกจของสาร
ยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่
ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ใน
ฟันนํ้านมที่มีรอยผุ

PDAA
Research
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 Introduction:		Amelogenesis	imperfecta	(AI)	is	an	inherited	 
disorder	 of	 tooth	 development	 affecting	 the	 enamel.	 
The	prevalence	varies	from	1:700	to	1:14,000	according	to	 
the	populations	studied.	The	mildest	problems	were	found	in	 
the	pitted	hypoplastic	type	while	the	most	severe	problems	
were	encountered	in	the	hypocalcified	type	of	AI.
 Case report:		A	healthy	10-year-10-month	old	Thai	boy	 
was	referred	to	the	Pediatric	dental	clinic	for	the	treatment	 
of his “yellow teeth”.	His	chief	complaint	was	tooth	hyper-
sensitivity	to	hot	and	cold.	His	family	history	revealed	his	
father’s	teeth	were	similar	to	the	patient’s	teeth.	
	 Intraoral	examination	revealed	a	mixed	dentition	with	
poor	oral	hygiene,	heavy	calculus	deposit,	which	had	led	to	 
generalized	severe	dental	plaque-induced	gingival	disease.	
All	 teeth	 presented	 partial	 loss	 of	 enamel	 and	 loss	 of	
contact.	
	 Radiographic	examination	showed	enamel	had	similar	
radiodensity	 as	 dentin.	 Therefore,	 the	 diagnosis	 was	 AI,	
hypocalcified	type.
	 Comprehensive	 dental	 treatment	 including	 stainless	
steel	crown	at	all	permanent	first	molars,	restoration	of	
anterior	 teeth	with	resin-modified	glass	 ionomer	cement,	
scaling,	and	oral	hygiene	 instruction	had	been	done.	He	
was	followed-up	every	3	months	for	oral	health	evaluation	
and	dental	scaling.
 Comments:		Early	diagnosis	of	hypocalcified	AI	is	needed	 
for	early	treatment	to	eliminate	tooth	sensitivity,	improve	
oral	hygiene,	and	restore	function.

PDAA
Case Report

Amelogenesis
imperfecta
(hypocalcified type): 
a case report

Wanaporn Nopnakeepong
Waranun Propanslip

 
Department of Pediatric Dentistry,

Faculty of Dentistry, Mahidol University,
Bangkok, Thailand
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 Case report:	Our	case	report	was	a	13-year-9-month	 
old	boy.	Physical	examination	revealed	a	weight	of	37.5	kg	 
(10-25th	percentile),	height	of	145	cm.	(3-10th	percentile).	 
Patient	had	short	stature,	hypertelorism	and	both	clavicles	
were	absent	bilaterally.	Other	physical	examinations	were	
normal.	The	family	history	revealed	no	other	member	with	
bony	abnormalities,	delayed	ossification,	or	short	stature.
	 Intra-oral	examination	revealed	a	mixed	dentition	with	
multiple	dental	caries,	fair	oral	hygiene,	and	delayed	eruption	 
of	upper	anterior	teeth.	Upon	extra-oral	examination,	patient	 
exhibited	midfacial	hypoplasia.	
	 Radiographic	 examination	 showed	 5	 supernumerary	
teeth,	and	congenitally	missing	of	the	lower	right	lateral	
incisor.
	 The	 problem	 included	dental	 caries,	 supernumerary	
teeth	and	malocclusion.	A	team	for	multidisciplinary	treatment	 
consists	of	pedodontist,	orthodontist	and	maxillofacial	surgeon.	 
Comprehensive	dental	treatment	including	restoration	and	
oral	hygiene	instruction	were	completely	performed.	Arch	
expansion	with	 removable	 appliance	was	 planned	 before	
removal	of	supernumerary	teeth.
 Comments:		A	rare	sporadic	case	of	CCD	with	skeletal	 
and	dental	anomalies	was	reported.	Early	diagnosis	is	crucial.	 
Management	in	CCD	patient	requires	multidisciplinary	team	
approach	 for	 patient’s	 appearance	 and	 appropriate	 oral	
function.

 Introduction:		Cleidocranial	dysplasia	(CCD)	 
is	a	rare	autosomal	dominant	skeletal	disorder	 
caused	by	mutation	in	the	gene	on	chromosome	 
6p21.	The	prevalence	of	CCD	is	1:1,000,000	
with	 no	 sex	 or	 ethnic	 group	 predilection.	 
Physical	characteristics	are	delayed	closure	of	 
fontanelles,	hypoplastic	or	aplastic	clavicles,	 
short	stature	and	a	variety	of	other	delayed	
eruption	of	permanent	dentition	and	malocclusion.

Boontarika Akarapipatkul
Wanaporn Nopnakeepong

Assoc.Prof.Dr. Araya Phonghanyudh

Department of Pediatric Dentistry,
Faculty of Dentistry, Mahidol University,

Bangkok, Thailand
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	 ประเทศอันดับต้นๆ	ที่นักท่องเที่ยวไปเช่ารถขับแล้วเจอใบสั่งลอยข้ามทวีปมาถึงบ้าน	ก็คืออิตาลี ค่าปรับประมาณ	 

50-80	ยูโร	ต่อ	1	ใบสั่งเลยเชียว	แถมบริษัทเช่ารถคิดค่าดำาเนินการอีก	30	ยูโร	ต่อ	1	ใบสั่ง	ทริปขับรถเที่ยวอิตาลี

เลยเหมือนเกมผ่านด่านใบสั่งว่าจะผ่านได้หรือไม่	เราจึงต้องทำาการบ้านให้ดี	คนที่เคยได้ใบสั่งบอกว่า	เป็นเพราะจอด

ผิดที่	จอดเกินเวลา	ขับรถขนาดใหญ่เข้าในเขตที่ห้ามรถใหญ่เข้า	รวมทั้ง	ขับเข้าไปในโซนห้ามเข้า	ที่เรียกว่า	ZTL	หรือ	 

Zona	a	traffic	limitato	ซึ่งอิตาลีมีโซนห้ามรถไม่มีใบอนุญาตเข้าอยู่หลายเมือง	ฟังๆ	ดูแล้วเริ่มลังเลจะเช่ารถขับดีมั้ย 

ใช่มั้ยคะ	หากจะเที่ยวแค่ในเมือง	ดูสถาปัตยกรรม	ศิลปกรรมต่างๆ	 ในเมืองเท่านั้น	การเดินทางโดยรถไฟ	 ใช้ขนส่ง

มวลชนสะดวกกว่าขับรถเองและปลอดใบสั่งแน่นอนค่ะ	

	 แต่อิตาลีไม่ได้มีแค่เมืองโรม	มิลาน	เวนิส	และฟลอเรนซ์เท่านั้น	แต่ยังมีวิวธรรมชาติที่ดึงดูดใจไม่น้อย	ไม่ว่าจะ

เป็นภูเขาหรือทุ่งหญ้า	เราอยากไปขับรถเล่นชมวิวเพลินๆ	ทั้งวัน	อยากแวะจอดถ่ายรูปได้เมื่อต้องการ	เราจึงต้องเช่า

รถขับเที่ยวเองจะสะดวกกว่าใช้รถสาธารณะค่ะ	 ในทริปนี้เราได้ไปเที่ยวเทือกเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี	

เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอล์ป	 รู้จักในชื่อ	 Dolomites	 มีจุดขึ้นกระเช้าไปชมด้านบนของเทือกเขาอยู่หลายเมืองใน

ละแวกนี้	 ด้านบนเขาบางแห่ง	 ก็เป็นที่ราบสูงกว้างใหญ่	 หากเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นที่	 hiking	 ยอดนิยมมากๆ	

ส่วนในฤดูหนาวก็เป็นเมืองเล่นสกียอดนิยมค่ะ

เรื่องต้องรู้ 
ก่อนขับรถเที่ยวอิตาลี 

เรื่องและภาพปกติ .. หมอมดแดง

ภาพวิวสวยๆ .. หมออุ้ย
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	 สถานท่ีในฝันอีกแห่งคือทุ่งหญ้า	 

Tuscany	 ตอนกลางของประเทศ

ใกล้เมืองฟลอเรนซ์	 เป็นทุ่งหญ้า 

กว้างบนเนินเขาท่ีมีความสูงลดหล่ัน	 

มองไปได้สุดสายตา	 เราเอาตัวเอง

เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ	

น่ังชมแสงอาทิคย์ยามเช้าท่ีทำาให้

ทุ่งหญ้ามีสีสันท่ีเปล่ียนไปเร่ือยๆ 

ในแต่ละนาที	 ถ้าไม่ได้ขับรถมาเอง	

คงไม่ได้ช่วงเวลาแบบน้ี	

	 เพื่อลดโอกาสเจอค่าปรับ	 

บางคนเลือกใช้วิธี	เช่ารถเม่ือจะออก 

จากเมืองใหญ่	เพ่ือขับไปเท่ียวชนบท	 

และคืนรถก่อนเข้าเมืองใหญ่อีกแห่ง	 

ช่วงระหว่างเมืองใหญ่ก็ใช้รถไฟ	

แล้วค่อยเช่าใหม่เมื่อจะขับออก

นอกเมืองอีกหน	แต่การเช่า	2	หน	 

ก็ทำาให้ค่าเช่าแพงกว่าเช่าต่อกันเลย	 

ค่าเช่ารถ	1	สัปดาห์ราคาพอๆ	กับ 

เช่ารายวัน	4	วัน	และถ้าต้องคืนรถ 

หรือรับรถวันอาทิตย์	บริษัทเช่ารถ 

บางแห่งปิดวันอาทิตย์ต้องตรวจสอบ 

ให้ดี	ของเราในทริปน้ี	เช่ายาว	11	วัน	 

ขับจาก	Milan	คืนรถท่ี	Roma	Termini	 

เลยค่ะ

	 เพ่ือนๆ	คงเคยเช่ารถขับเท่ียว	 

เราสามารถเช่ ารถจากบริษัท	

Agency	ซ่ึงจะมีรถจากหลายบริษัท 

ให้เลือก	 หรือจะเช่าจากบริษัทให้

เช่ารถโดยตรงเลยก็ได้	เราเลือกเช่า 

จาก	Hertz	โดยตรงค่ะ	ดูราคาจาก 

เว็บ	แล้วโทรไปที่	Hertz	Thailand	

ให้จัดการจองให้	Hertz	Thailand	

มีส่วนลดให้ด้วย	 ถูกกว่าเช่าจาก 

เว็บไซด์นิดนึงค่ะ	และเราควรซ้ือประกัน 

แบบ	Full	Coverage	จะได้ไม่ต้อง 

จ่ายอะไรอีกหากเกิดเหตุ	 ซ่ึงมีคนท่ี

เช่ารถจาก	Agency	ซื้อประกันกับ	 

Agency	แล้วอาจต้องมาซ้ือเพ่ิมกับ 

บริษัทที่รับรถอีกที	 หรือไม่เช่นนั้น

หากเกิดเหตุ	 ต้องจ่ายเงินไปก่อน	

แล้วค่อยมาเคลมคืนจากประกันที่

ทำากับ	Agency	ซึ่งเราไม่อยากเจอ

ความยุ่งยากนั้น	จึงเช่าโดยตรงกับ 

บริษัทเช่ารถเลย	สบายใจดีค่ะ	ตอน 

รับและคืนรถง่ายมาก	แทบไม่ตรวจ 

อะไรนอกจากเช็คว่าเราเติมนำ้า

มันเต็มถังก่อนคืนรถตามสัญญา 

เท่าน้ัน	ค่าเช่ารถก็จ่ายในวันท่ีรับรถ	 

ผ่านบัตรเครดิตตามที่	 Hertz	

Thailand	ให้ราคามาค่ะ	เราเช่ารถ 

ขนาด	mid-size	ได้	Opel	Insignia	 

เกียร์ออโต้ตามท่ีเลือกไว้	ซ่ึงรถรุ่นน้ี 

รวมทั้งรถขนาดใหญ่มักมี	 GPS	

ติดรถอยู่แล้ว	(โชคดีไม่ได้ซื้อ	GPS	 

เพ่ิม)	ซ่ึงมีประโยชน์มาก	แม้เราจะมี	 

Sim	2	fly	ของ	AIS	(ราคา	800	กว่าบาท	 

ใช้ตลอดทริปยังไม่หมด)	ไว้ดู	google	 

map	ได้กต็าม	แต่คนขับดู	GPS	ท่ีติด 

หน้ารถได้ชัดกว่า	แต่ก็อย่าเช่ือ	GPS	 

ทั้งหมดนะคะ	เพราะอาจพาเราเข้า	 

ZTL	ไปได้ค่ะ	ตอนตั้ง	destination	 

กต็อ้งเช็คกอ่นว่า	พาเราไปทางไหน 

เทียบกับ	ZTL	map	ที่เราหาไว้	...	 

เอกสารรับรถนอกจากใบจองรถ	

และใบขับขี่สากลแล้ว	 ต้องนำาใบ

ขับขี่ไทยไปแสดงด้วยนะคะ

การเช่ารถที่อิตาลี
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ZTL
	 เพ่ือป้องกันเขตเมืองเก่าจากการจราจรหนาแน่น	 จึงมีการกำาหนดพ้ืนท่ี 

ห้ามรถไม่ได้รับอนุญาตเข้า	 ท่ีเรียกว่า	 ZTL	 มีแต่รถของคนท้องถ่ินเท่าน้ัน 

ท่ีเข้าได้	 บริเวณทางเข้าเขต	 ZTL	 ก็เป็นถนนตามปกตินี่ล่ะค่ะ	 ไม่ได้มี 

ไม้กั้นแต่อย่างใด	 มีเพียงป้ายห้ามเข้าเล็กๆ	 และกล้องติดไว้ริมถนน	 

สัญลักษณ์คือ	วงกลมสีแดงบนพื้นขาวตามรูปค่ะ	ถ้ามองไม่ทัน	เผลอขับ 

เข้าไปแล้วเค้าตรวจจับได้	ก็รอรับใบสั่งได้เลยค่ะ	ดังนั้น	การวางแผนที่พัก 

แต่ละเมืองให้อยู่นอกโซน	 ZTL	 ก็จะขับถึงที่พักได้อย่างสบายใจ	 แต่ถ้า

อยากพักในเมืองจริงๆ	 คงต้องติดต่อโรงแรม	 ให้โรงแรมแจ้งทะเบียนรถ

เราให้เข้าไปได้	 แต่ก็จะเข้าได้ไม่นานเพื่อ	 drop	 กระเป๋า	 หรือเข้าไปถึง

โรงแรมโดยตรงและจอดที่โรงแรมนั้น	ซึ่งเป็นความเสี่ยงพอสมควร	หาก

ขับหลงทางวนไปมากว่าจะถึงโรงแรม	 ก็เสี่ยงโดนปรับได้	 การหาที่พัก

นอกโซนจึงปลอดภัยกว่า

	 ZTL	 ของแต่ละเมืองมีกฎกติกาต่างกัน	 เช่น	 ที่ฟลอเรนซ์	 เมืองนี้มี	 ZTL	 กว้างมาก	 ช่วงเวลาที่	 ZTL	 active	 

คือ	จ.-ศ.	(Lun-ven)	7:30-20:00	น.	เสาร์	(sabato)	7:30-16:00	น.	ดังนั้นช่วงเวลานอกเหนือจากนี้	คือ	ZTL	 

non-active	ทุกคนขับรถเข้าไปได้	ไม่เฉพาะรถที่ได้รับอนุญาต	แต่ช่วงหน้าร้อนตั้งแต่เดือนเมษายน	(ในรูปเริ่ม	5	เมย.)	 

คืนวันพฤ.	ศ.	ส.	5	ทุ่มถึง	ตี	3	ZTL	ก็จะ	active	อีกทีเพราะอากาศไม่หนาว	ผู้คนก็จะเที่ยวกลางคืนกัน	เข้าไปดู

รายละเอียดที่	www.visitflorence.com/tourist-info	ได้ค่ะ		

	 ที่พักเราที่	 Florence	อยู่ใกล้	 Piazza	Michelangelo	ซึ่ง

อยู่ที่ขอบของ	ZTL	ด้านใน	แปลว่า	ถ้าอยากจะเข้าถึงหน้าที่พัก	

ต้องขับเข้า	 ZTL	 เราจึงวางแผนเข้า	 Florence	 วันเสาร์	 ไปถึง

หลัง	 16:00	 น.เป็นช่วง	 ZTL	 non-active	 ซึ่งเป็นการดีมาก	

เพราะแม้จะวางแผนอย่างดี	ว่าจะเลี้ยวเข้าถนนไหนก็ยังเลี้ยวผิด	 

ถ้าเป็นช่วง	ZTL	active	คงโดนปรับแน่ๆ	ที่พักนี้เป็น	apartment	 

มีที่จอดรถแบบหยอดเหรียญอยู่ใกล้ๆ	ด้วย	เราจ่ายค่าจอดรถจาก	 

5	โมงเย็นถึง	2	ทุ่มเท่านั้น		หลังจาก	2	ทุ่มของวันเสาร์	ถึง	8	โมง 

เช้าของวันจันทร์จอดได้ฟรี	(เจ้าของท่ีพักบอก)	เราออกจาก	Florence	 

ก่อนที่	ZTL	จะกลับมา	active	อีกครั้งในวันจันทร์เช้าค่ะ	ที่เมือง

ฟลอเรนซ์เป็นหนึ่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวเจอใบสั่งเยอะท่ีสุด	

ของเราน่าจะรอดค่ะ	เพราะเข้าเมืองช่วง	ZTL	non-active
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	 ZTL	บางเมืองก็	active	ตลอดเวลา	เช่น	เมือง	Siena	ใน	Tuscany	ZTL	อยู่ในเขตเมืองเก่า	ต้องจอดรถนอกเขต	 

แล้วเดินเข้าเมืองซึ่งไม่ไกลค่ะ	ZTL	map	ของเมือง	Milan	Rome	Florence	Pisa	กดเข้า	www.autoeurope.com/ 

italy-ztl-zones/			เป็น	google	map	ที่มี	ZTL	ของเมืองเหล่านี้ขึ้นให้เลย	ทำาให้เราดูถนนที่จะขับให้รอดจาก	ZTL	ได้ง่าย	 

หรือจะ	search	google	ก็จะเจอเรื่องราวรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับ	ZTL	ในอิตาลีค่ะ

	 บริเวณที่จอดรถในอิตาลี	ทุก

เมืองมีสัญลักษณ์เป็นเส้นบนพื้น	

โดยเส้นสีขาวจอดฟรี	เส้นสีนำ้าเงิน 

จอดได้โดยเสียค่าจอด	เส้นสีเหลือง 

จอดได้เฉพาะรถของคนท้องถิ่น

และ	disabled	เท่านั้น

                                                           

	 สำาหรับนักท่องเท่ียวท่ีเป็น

รถเช่า	ต้องเลือกจอดเฉพาะช่องสี

ขาวและสีนำ้าเงิน			ก่อนไปเราก็หา 

ข้อมูลค่ะว่า	ในเมืองท่ีเราไปมีท่ีจอด 

ช่องสีขาวตรงไหนบ้าง	อย่างท่ี	Bellagio	 

เมืองสวยงามริม	Lake	Como	ก็มี

ที่จอดฟรีนานเท่าไรก็ได้	 มีจำานวน

พอสมควร	 และอยู่ในระยะที่จอด

แล้วเดินเข้าไปเท่ียวในเมืองได้

สบายๆ	 บางเมืองกำาหนดเวลาให้ 

จอดฟรีได้	30	นาที	เราต้องดูป้าย 

ในบริเวณนั้น	สัญลักษณ์และภาษา

เข้าใจได้ไม่ยากค่ะ

	 สำาหรับช่องเส้นสีนำ้าเงิน	เป็น

ที่จอดรถแบบจ่ายเงิน	 เราต้องไป 

ที่ ตู้ ห ยอด เหรี ยญตู้ ใ ด ก็ ไ ด้ ใ น

บริเวณนั้น	 อัตราค่าจอดรถตาม

เมืองที่เราไปเที่ยวมีตั้งแต่	 ราคา	

0.5-2	 ยูโรต่อชั่วโมง	 ก็คำานวณ

เวลาที่ต้องการจอดและหยอด

เหรียญไป	 และกดปุ่ม	 เราจะได้ 

สลิปใบหนึ่งที่บอกว่า	 เราจะจอด 

ได้ถึงก่ีโมง	ให้เอาไปวางไว้ท่ีคอนโซล 

หน้ารถให้มองเห็นได้ชัดเจน	เผื่อมี 

เจ้าหน้าที่มาตรวจ	ข้อสำาคัญคือ ตู้ 

พวกน้ีไม่ทอนเงิน	จึงต้องเตรียมเงิน 

เหรียญให้พอดี	ไม่เช่นน้ันตู้จะคำานวณ 

เวลามาให้ตามจำานวนเงินที่เรา 

หยอดลงไป	เร่ืองน้ีเราเจอในคร้ังแรก 

ท่ีจอดค่ะ	ค่าจอดรถช่ัวโมงละ	0.8	ยูโร	 

เราคิดจะจอดสัก	 1	 ชั่วโมง	 แต่มี 

เหรียญ	2	ยูโร	คิดว่ากดปุ่ม	1	ครั้ง 

คือเลือกจอด	1	ชั่วโมง	แล้วเครื่อง

จะทอนเงิน	ที่ไหนได้พอหยอดเงิน 

แล้วกดปุ่มปุ๊บ	เครื่องเก็บเงินไป	2	 

ยูโรแล้วคำานวณเสร็จได้สลิปมาให้

จอด	 2	 ชั่วโมงกว่า	 เลยเดินช้อป

ปิ้งซะให้คุ้มค่าจอด	 อีกเมืองหนึ่ง

ค่าจอดชั่วโมงละ	2	ยูโร	 เลยลอง

หยอด	 0.5	 ยูโร	 เครื่องก็ปริ้นท์

สลิปมาให้จอดได้	15	นาทีค่ะ

 หน้ากระจกรถท่ีเราเช่า มีป้าย 

สีนำ้ า เงินและตัวเลขเป็นเวลา

นาฬิกา ไว้ใช้ตรงที่ให้จอดได้ฟรีใน 

เวลากำาหนด เช่น 30 หรือ 60 นาที  

เราต้องหมุนไปตรงเวลาที่เรามา 

จอดรถ หากมีจนท.มาตรวจก็จะ 

ทราบว่าเราจอดไม่เกินช่วงเวลา 

ที่ให้จอดฟรี

ที่จอดรถ
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	 ที่จอดรถอีกแบบคือ	 parcheggio	 หรือ	 parking	 garage	 เราคิดว่าเพื่อความปลอดภัยจากการโดนทุบรถ	 

อย่างท่ีเคยได้ยินมา	 จอดในอาคารท่ีมีไม้ก้ันเวลาเข้าออกน่าจะดีกว่าจอดริมถนน	 โดยเฉพาะจอดรถนานขา้มคืน	 

ที่	Venice	มีอาคารจอดรถบนเกาะเวนิส	3	แห่ง	 เราเลือกไปจอดรถที่	Venezia	Tronchetto	parking	สะดวกและ

กว้างขวาง	

	 เราได้ใช้อาคารจอดรถจอดค้างคืนแบบนี้อีกแห่งหนึ่งคือที่	La	Spezia	เราพัก	2	คืน	เพื่อไปเที่ยว	Cinque	Terre	

หมู่บ้านชาวประมงทั้ง	 5	 ชายผั่งทะเลลิกูเรียน	 ก็สะดวกปลอดภัย	 เวลาจอดรถต้องไม่ทิ้งของใดๆ	 ในห้องผู้โดยสาร

ตามที่ทุกๆ	คนเตือนก่อนไป	เรามีกระเป๋าไว้ท้ายรถที่มีฝาปิดมองไม่เห็นของ	ก็ปลอดภัยดีค่ะ

	 จะไปขับรถท่ีเมืองเค้าก็ต้องศึกษากฎกติกาและป้ายจราจรของ 

เค้าไว้ค่ะ	 ป้ายวงกลมสีแดงบนพ้ืนขาว	 เป็นป้ายห้ามทำา	 เช่นห้ามเข้า	 

ถ้ามีตัวเลขอยู่กลางวงกลมสีแดง	คือ	ห้ามขับเกินตัวเลขนั้น	หรือ	 

speed	limit	นั่นเอง	มีหน่วยเป็น	km/hour	ถนนในเมืองส่วนใหญ่ 

จะมี	speed	limit	30	หรือ	50	ส่วนบนทางด่วน	มีป้ายกำากับ 

ทั้ง	 90	 110	 120	 และขับช้าชิดขวานะคะ	 อย่างเช่นตามภาพ	 

เลนขวาสุดกำาหนดให้	 speed	 limit	 ที่	 60	 km/hr	 เลนกลาง	 

90	km/hr	ส่วนเลนซ้ายสุด	เป็นป้ายวงกลมสีนำา้เงิน	คือ	เลนขับเร็ว	 

กำาหนด	minimum	speed	ท่ี	90	km/hr	ค่ะ	ขับช้าอย่ามาเลนน้ีค่ะ

	 การจอดรถในอาคารแบบนี้	 ตรงทางเข้าจะมีตู้ให้เรากดรับบัตร	 แล้วคานกั้นจะ

เปิดออก	เราก็ขับไปเลือกช่องจอดรถได้		บัตรจอดรถจะบันทึกเวลาเข้า	เมื่อจะออก	

ก็นำาบัตรจอดรถไปที่ตู้จ่ายตังค์ใกล้ทางออก	 แค่สอดบัตรเข้าไป	 เครื่องก็คำานวณ

จำานวนเงินมาให้	 ชำาระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้	 เมื่อชำาระเงินแล้ว	 เครื่องจะ

ปริ้นท์สลิปส่งคืนมาให้เรานำาไปสอดที่ตู้ตรงทางออกตอนขับรถออกภายใน	30	นาที

หลังจากจ่ายเงิน	ค่าจอดรถที่	Venice	ราคา	3	ยูโรต่อชั่วโมง	และ	21	ยูโรต่อ	24	

ชั่วโมง	ค่าจอดรถที่	La	Spezia	ถูกกว่า	อยู่ที่	15	ยูโรต่อ	24	ชั่วโมง	ส่วนที่เมือง 

อื่นๆ	เราจองที่พักที่มีที่จอดรถด้วย	

	 ส่วนเมืองที่แวะเที่ยวก็จอดรถใน	 parking	 garage	 โดยที่	 Siena	 มีที่จอดรถ

หลายแห่ง	 แต่แนะนำาให้จอดที่	 Parcheggio	 Santa	 Caterina	 อยู่ขอบนอก	 ZTL	

ไม่ไกลจาก	Siena	Duomo	และมีบันไดเลื่อนขึ้นไปเกือบถึง	Duomo	เลยค่ะ	จ่ายค่า

จอดไป	6	ยูโร	ส่วนที่	Pisa	จอดที่	parking	garage	บนถนน	Giovanni	Battista	

Niccolini	ซึ่งอยู่ใกล้ทางเข้าไปชมหอเอนปิซามาก	ค่าจอด	2	ยูโรต่อชม.

Speed limit and traffic sign
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	 ถนนในเมืองเล็กๆ	 บางแห่ง	 มีช่วงที่ 

ถนนแคบ	แทบจะว่ิงสวนกันไม่ได้	ต้องให้รถ 

ทางใดทางหนึ่งไปก่อน	ซึ่งป้ายวงกลมแดง	 

หันหาเรา	และมีลูกศรฝ่ังเรา	(ช้ีข้ึนด้านขวา)	 

เป็นสีแดง	ส่วนฝั่งที่สวนมาเป็นสีดำา	แบบ 

ในรูปบนนี้แปลว่า	 เราต้องจอดให้ทางกับ 

รถที่สวนมาผ่านมาก่อน	 ถ้าไม่ทันเห็น	 

ไม่ได้จอด	 อาจเจอรถฝั่งตรงข้ามขับตะบึง

มาอย่างไม่ยอม	 พร้อมด่าภาษาอิตาเลี่ยน

แน่ๆ	 แต่ถ้าเจอป้ายสีนำ้าเงิน	 ลูกศรฝั่งเรา

เป็นสีขาว	ฝั่งสวนมาเป็นสีแดง	แบบในรูป

ล่างนี้	เราได้ไปก่อน

	 ป้ายน้ี	ดูแล้วอาจเดาว่า	ZTL	active	 

อยู่นะ	เข้าไม่ได้	แต่ที่จริง	varco	แปลว่า	 

gap	ดังนั้น	varco	ZTL	คือ	ช่วง	ZTL	 

gap	active	แปลว่า	เข้าได้	ไม่ติด	ZTL

	 การขับรถจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหน่ึงโดยขึ้น

ทางด่วนขับสบายกว่า	 local	 road	มาก	ทางด่วน

บางช่วงก็ไม่มีจุดจ่ายเงิน	 แต่ถ้าขับยาวๆ	 จะต้องได้

เจอด่านจ่ายเงินแน่	 ซึ่งค่าทางด่วนที่อิตาลีคิดตาม

ระยะทาง	 โดยรับบัตรตอนเข้า	 แล้วค่อยจ่ายเงิน

ตอนออก	เมื่อถึงด่านขาเข้า	ให้ขับเข้าช่อง	biglietto	 

เพื่อรับ	ticket	อย่าเข้าช่อง	TELEPASS	เป็นอันขาด	 

มันเหมือน	Easy	Pass	บ้านเรา	ถ้าเผลอขับเข้าไป

แล้วมีรถต่อท้าย		เค้าจะไม่มีคนมาโบกรถให้เราถอย 

ออกเปลี่ยนช่องให้เหมือนบ้านเรานะคะ	พอเราจำาใจ 

ขับผ่าน	ก็มีอันต้องเจอใบส่ังแน่นอนค่ะ	จึงต้องดูให้ดีๆ	 

ป้ายชัดเจน	เข้าช่องให้ถูกต้อง

	 เม่ือมาถึงเมืองจุดหมาย	เราขับออกจากทางด่วน	 

ก็จะมีด่านจ่ายเงิน	ซึ่งมีช่องให้เลือกเข้าตามรูป	ช่อง	 

TELEPASS	สีเหลือง	อย่าเข้าค่ะ	ต้องมีบัตร	Telepass		 

ช่องสีนำ้าเงิน	 Carte	 จ่ายด้วยบัตรเครดิตกับเครื่อง 

อัตโนมัติเท่าน้ัน		หากมี	T	อยู่ด้วย	แสดงว่า		TELEPASS	 

ด้วย	ส่วนเราเอาชัวร์สุด	 เข้าช่องสีขาวที่เป็นรูปเงิน	

และมีมือ	แปลว่า	มีพนักงานรับเงินด้วย	ส่วนช่องที่

มีรูปเงินแต่ไม่มีรูปมือ	และมีรูป	carte	ด้วยนั้น	คือ

จ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่เครื่องอัตโนมัติค่ะ	

	 ผู้เขียนกลับจากอิตาลีมา	4	เดือนแล้ว	ยังไม่ได้ 

รับใบสั่งค่ะ	น่าจะรอดแล้ว	ขอให้ขับรถเที่ยวให้สนุก	 

ชมวิวงามๆ	และชนะเกมใบสั่งนี้นะคะ	

ห้ามเข้า ZTL

ห้ามแซง

Speed limit 30 km/hr

Minimum speed 

30 km/hr

อย่าช้ากว่านี้

ทางด่วนที่อิตาลี 

Route
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3M Filtek™
One Bulk Fill Restorative

3M Single Bond™
Universal Adhesive 

Posterior Restorative Solutions 

3M Sof-Lex™
Diamond Polising System

3M Elipar™
DeepCure-S LED Curing Light

ne
1-step, 1-coat adhesive  

ne
1-step bulk placement 
up to 5 mm

ne
1 unique shape for polishing

ne
1 easy-to-use curing light

1

3

2

4

Your Lights.
Your Materials.
Your Curing Times.

นำเขาโดย
แผนกผลิตภัณฑทันตกรรมและการดูแลชองปาก
บร�ษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
ชั้น 12 อาคารเสร�มมิตรทาวเวอร 159 ถนนอโศกมนตร�
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2260-8577 โทรสาร 0-2261-7535
www.3M.com/th

โปรดอานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเคร�อ่งมือแพทยกอนใช
ใบอนุญาตโฆษณาเลขท่ี ฆพ.      /2561

 งานประชุมวิชาการประจำาปี 2560 ของชมรมฯ 
	 จัดขึ้นในวันที่	16-17	พฤศจิกายน	2560	ที่โรงแรมเดอะสุโกศล	กรุงเทพฯ		 
	 ในหัวข้อ		“Make It Trendy, Pediatric Dentistry”	ซึ่งมีเทรนด์ใหม่ๆ	ที่ 
น่าสนใจสำาหรับงานทันตกรรมสำาหรับเด็ก	และมีกระเป๋าพร้อม	tag	น่ารักๆ	ตามสไตล์ 
หมอฟันเด็ก	แจกผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน	ปีน้ีมีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ	500	คนเช่นเคย

1

	 ทพญ.พวงเพชร	เสรฐภักดี	ประธานชมรมฯ	และ	ทพญ.ดาราวรรณ	หอมรสสุคนธ์	ประธานฝ่าย 
	 วิชาการชมรมฯ	ได้เข้าร่วมการประชุมหาข้อสรุปเรื่อง	 โครงการนมเสริมฟลูออไรด์	 ซ่ึงจัดโดย 
	 สำานักทันตสาธารณสุข	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	 ในวันที่	15-16	มกราคม	2561	 
	 ณ.	โรงแรม	เดอะสุโกศล	กรุงเทพฯ
	 โครงการนมฟลูออไรด์ได้รับทุนสนับสนุนจาก	The	Borrow	 foundation	และการสนับสนุนด้าน
วิชาการจาก	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	Professor	Andrew	
Rugg-Gunn	 ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ	 รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	โครงการส่วนพระองค์	สวนจิตรลดา	ทันตแพทย์จากสถาบันต่างๆ	และผู้เกี่ยวข้องใน
การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานต่อไป

2
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