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Covid -19
ปฐมบทในการปรับเปลี่ยน
การรักษาทางทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
ทันตกรรมทางไกล
(Teledentistry)
มารู้จัก UVGI ไปพร้อมๆ กัน
แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเด็ก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)
ในคลินิกทันตกรรม
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วารสารสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

GUM® เม็ดสีย้อมฟัน RED-COTE
การกําจัดคราบพลัคมีความสําคัญมาก
เพราะจะช่วยให้ชอ่ งปากของคุณมีสขุ ภาพทีด� ี
แต่โดยปกติแล้วมันไม่ใช่เรือ� งง่ายทีจ� ะมองเห็นคราบพลัค
วิธแี ก้ทง�ี า่ ยขึน� คือใช้ เม็ดสียอ้ มฟั น RED-COTE ของ GUM®
ในการตรวจสอบคราบพลัคและทําความสะอาด

Try it, it’s fun!

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:
•เครือ� งมือทีส� ะดวกและสนุกสําหรับการฝึกให้เด็ก ๆ มันใจได้
�
วา่ ไม่ละเลย
ทีจ� ะทําความสะอาดบริเวณทีม� คี ราบแบคทีเรียของฟั นก่อตัวขึน�
•มีรสชาติเชอร์รท�ี ส�ี ดชืน�
•ไม่เป็ นพิษต่อร่างกาย
•สีทเ�ี กิดขึน� จากผลิตภัณฑ์นนั � เป็ นเพียงแค่การเกิดขึน� ชัวคราวซึ
�
ง�
จะไม่ทาํ ให้เกิดคราบหลงเหลืออยูบ่ นฟั น

®

COMING SOON!
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Chairside Solutions
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Butler ได้รบั การออกแบบมาให้ทาํ งานร่วมกัน
ได้ดยี งิ� ขึน� และมีทกุ สิง� ทุกอย่างทีค� ณ
ุ ต้องการเพือ� ทําให้คนไข้ตวั น้อยของคุณยิม�
ได้อย่างมีความสุข

Prophy Angle

•สนุกไปกับสีสนั
•ตัวแปรงเพรียวบางขึน� เพือ� เข้าช่องปาก
ขนาดเล็กได้ดยี งิ� ขึน�

Prophy Paste
•สนุกไปกับ � รสชาติ
•ส่วนประกอบของฟลูออกไรด์ �.��%
และไม่มกี ลูเตน
•ขจัดคราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง� อ่อนโยนบนผิวเคลือบฟั น
และเนื�อฟั น

กรรมการสมาคม
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บทบรรณาธิการ

สารบัญ
บทบรรณาธิการ
Covid -19 ปฐมบทในการปรับเปลี่ยน
การรักษาทางทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
ทันตกรรมทางไกล (Teledentistry)
มารู้จัก UVGI ไปพร้อมๆ กัน
แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเด็ก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาโควิด 19 ในคลินิกทันตกรรม
Into the Norwegian Wood
ตามติดกิจกรรม
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สวัสดีคะ่ ขอทักทายเพือ่ นสมาชิกสมาคมทันตกรรมเด็ก
ทุกท่าน ด้วยภาพหน้าปกทีส่ ดใสของ ด.ญ.ปริม พิรยิ ะพรพิพฒ
ั น์
(น้องปริม) กับ คุณแม่ ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค์ (แม่ปอ๋ ม)
ปี 2563 นี้เป็นปีที่โลกของเราเผชิญกับโรคระบาดร้ายแรง
จากเชือ้ ไวรัส COVID-19 แม้ประเทศไทยจะได้รบั การชืน่ ชม
จากองค์การอนามัยโลกให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุม
โรคระบาดได้ดีมาก แต่ในงานทันตกรรมก็ได้รับผลกระทบ
ไม่น้อยที่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีการทำ�งานของ
เราหลายๆ อย่าง ใน ThAPD News ฉบับนี้ มีเรื่องราว
เกี่ยวข้องกับ COVID-19 มานำ�เสนอ ทั้งการปรับเปลี่ยน
การรักษาทางทันตกรรมตามสถานการณ์การระบาดของโรค
แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเด็ก รวมทั้งทันตกรรมทางไกล
ทีเ่ ข้ามามีสว่ นช่วยในช่วงที่ social distancing เป็นสิง่ จำ�เป็น
นอกจากนีม้ ารูจ้ กั UVGI หนึง่ ในอุปกรณ์ฆา่ เชือ้ โรคทีม่ กี ารแนะนำ�
ในช่วงการระบาดนี้ และแม้เราจะยังไปเทีย่ วต่างประเทศไม่ได้
แต่เรามาเทีย่ วทางตัวหนังสือไปถึงนอร์เวย์ดว้ ยกันได้นะคะ
สุดท้ายนีข้ อเป็นกำ�ลังใจให้เพือ่ นทันตแพทย์ทกุ ท่าน
ได้ผา่ นพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในสถานการณ์นไ้ี ปได้อย่าง
ราบรื่นและปลอดภัยด้วยกันทุกคนค่ะ

นายกสมาคม
อุปนายก
กรรมการและเลขาธิการ

ทพญ.พวงเพชร เสรฐภักดี
ทพ.โอภาส ริรัตนพงษ์
ทพญ.ตรีษา ศาสตระรุจิ
อ.ทพญ.ศศิพิมล จันทรัตน์
กรรมการและฝ่ายวิชาการ   ทพญ.ดาราวรรณ หอมรสสุคนธ์
ทพญ.ประไพ ชุณหคล้าย  
รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ
อ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
อ.ทพญ.วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ
ผศ.ทพญ.ดร.วรางคณา จิรรัตนโสภา
ผศ.ทพญ.ดร.ธัญญา สิทธิเสฏฐพงศ์
กรรมการและเหรัญญิก
รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
ทพญ.สุนิศา ชีรานนท์
กรรมการและฝ่ายทะเบียน พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล
พ.ท.หญิง มโนวดี สารพานิช
ทพญ.รติชนก นันทนีย์
กรรมการและฝ่ายปฏิคม
ทพญ.นิรมล ใจซื่อ
ทพญ.จิตรวรี จิตตั้งสมบูรณ์  
กรรมการและฝ่ายสาราณียกร ทพญ.กมลชนก เดียวสุรินทร์
และฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ
อ.ทพญ.ญาดา อนันตวัฒน์
ทพญ.กุลนันท์ พันธ์ศรีมังกร
ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์

ติดตามเราได้ที่
www.thapd.org
เพจ THAPD for dentist
เพจ สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

Covid -19

ปฐมบทในการปรับเปลี่ยน
การรักษาทางทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
รศ. ทพญ. พรพรรณ อัศวาณิชย์

ภาควิชาทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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SAR-C0V-2 หรือ โควิด-19 (Covid-19) เป็น RNA virus ที่มีการระบาด
ครั้งแรกในประเทศจีน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  ไวรัสชนิดนี้พบได้ในนํ้ามูก นํ้าลาย
ลำ�คอ เลือด การติดเชื้อผ่านระบบทางเดินหายใจ และ การสัมผ้สโดยตรง ผู้ป่วย
โควิด-19 หนึ่งคนสามารถแพร่เชื้อให้เกิดผู้ป่วยใหม่ได้ 2.2 คน(1) การแพร่กระจาย
ของเชื้อโควิด-19 เกิดได้ทั้งจากผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ(2) ผู้ป่วยติดเชื้อระยะก่อนแสดง
อาการ(3) และผู้ป่วยระยะที่แสดงอาการ ระยะเวลาในการฟักตัวภายหลังได้รับเชื้อ
ส่วนใหญ่ 3-7 วัน (median 5.1 วัน)(1) เด็กสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้เหมือนกับ
ผู้ใหญ่ โดยจะมีอาการไอแห้งร้อยละ 50 มีไข้ร้อยละ 40-50 เจ็บคอร้อยละ 25
หายใจลำ�บากร้อยละ 13 และท้องเสียร้อยละ 13(4,5)    โดยในประเทศอังกฤษ อิตาลี
และสหรัฐอเมริกาเด็กส่วนหนึ่งมีอาการคล้ายโรคคาวาซากิร่วมด้วย(6-8) อย่างไรก็ดี
เด็กร้อยละ 97 จะไม่มีอาการมีอาการน้อยถึงปานกลาง(4) ในขณะที่ผู้ใหญ่ร้อยละ 80
ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยถึงปานกลาง  ดังนั้นเด็กและผู้ปกครองที่พาเด็กมารับการ
รักษาทางทันตกรรมอาจมีเชื้อโควิด-19 โดยไม่แสดงอาการอย่างเด่นชัด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อเป็นพหุปัจจัย
ระหว่าง ความหนาแน่นของคนในพื้นที่ ระยะ
เวลาที่สัมผัส ระยะเวลาของกิจกรรมที่มีการพูด
การตะโกน การร้องไห้ หรืออาเจียน และการถ่ายเท
ของอากาศ(9) เช่น เด็กร้องไห้ หากทันตแพทย์ให้
การรักษาในระยะเวลาสัน้ จะสามารถลดความเสีย่ ง
ในการติดเชื้อ เป็นต้น ดังนั้นในระหว่างที่มีการ
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก  การรักษาทาง
ทันตกรรมสำ�หรับเด็กจึงควรมีการปรับเปลี่ยน
สู่ฐานวิถีชึวิตใหม่ เพื่อควบคุมความเสี่ยงการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค โดยคงรักษามาตรฐาน
การรักษา
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1. การคัดกรองโรค
การคัดกรองโรคเป็นขั้นตอนที่มีความสำ�คัญอย่างมากในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สถาน
พยาบาลควรทำ�การคัดกรองโรคโควิด-19 ทั้งต่อทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ป่วย
และผู้ปกครองอย่างสมํ่าเสมอ วิธีการในการคัดกรองควรสอดคล้องกับสาเหตุการระบาดของโรคใน
ขณะนั้น
2. การรักษาระยะห่าง (distancing)
มาตรการรักษาระยะห่างต้องทำ�ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดที่พักนั่งรอของผู้ป่วย การที่ผู้ช่วย
เชิญเด็กและผู้ปกครองเข้ามายังห้องทำ�ฟัน เคาเตอร์การนัดหมายและชำ�ระเงิน เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยง
การสัมผัสตัว (physical contact) และการจูงมือเด็ก
3. การทำ�ความสะอาดพื้นผิว และการทำ�ให้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
เชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโรนาสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวของแก้วหรือกระจก 4 วัน กระดาษ 4-5 วัน
พลาสติก 4 วัน เหล็ก 5 วัน(11) ดังนั้นสถานพยาบาลต้องหมั่นเช็ดทำ�ความสะอาดพื้นผิวเป็นระยะ
ทั้งในห้องทำ�ฟัน ห้องสอนแปรงฟัน ห้องนํ้า เก้าอี้นั่งรอผู้ป่วย และบริเวณเคาเตอร์ เป็นต้น ในระยะ
ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 สถานพยาบาลไม่ควรมีหนังสือ หนังสือพิมพ์ ของเล่นในห้องพักรอ
อีกทัง้ ผูช้ ว่ ยควรเป็นผูห้ ยิบรางวัลให้เด็กแทนการให้เด็กเลือกจับของขวัญ เพือ่ ป้องกัน cross contamination
บนพึ้นผิววัตถุ
4. การควบคุมการฟุ้งกระจายระหว่างการทำ�หัตถการ
การควบคุมเชื้อ และการฟุ้งกระจายเริ่มจากการจัดลักษณะทางกายภาพของคลินิกให้ทำ�ความ
สะอาดได้งา่ ย ควรจัดเก็บเครือ่ งมือและอุปกรณ์ในตูห้ รือกล่องเพือ่ ลดการปนเปือ้ นบนพืน้ ผิวจากละออง
ฟุง้ กระจาย ในการให้การรักษาทางทันตกรรม ทันตแพทย์สามารถควบคุมการฟุง้ กระจายของเชือ้ ดังนี้
4.1 การใส่หน้ากาก และการจำ�กัดจำ�นวนคนในคลินิกทำ�ฟัน
การรักษาทางทันตกรรมควรใช้ระบบนัดหมาย เพื่อลดจำ�นวนคนในบริเวณที่นั่งรอ อีกทั้ง
ควรให้ผู้ปกครองและญาติเข้ามาในห้องทำ�ฟันพร้อมผู้ป่วยเด็กเพียง 1 ท่าน(10) ผู้ปกครอง
และเด็กควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กอ่ นเข้าห้องทำ�ฟัน และผูป้ กครองต้องสวมหน้ากาก
ตลอดเวลา
4.2 ทันตแพทย์ และผูช้ ว่ ยทันตแพทย์ตอ้ งใส่ชดุ ป้องกัน (Personal Protective Equipment: PPE)
ชนิดของชุดป้องกันขึ้นกับหัตถการที่ทำ� และ สถานกาณ์การระบาดของโรคในขณะนั้น
4.3 ลดขั้นตอนที่ทำ�ให้เกิดการฟุ้งกระจาย เช่น ลดการขัดคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันก่อนการ
เคลือบฟลูออไรด์ โดยการแนะนำ�ให้เด็กแปรงฟันให้สะอาดก่อนมาพบทันตแพทย์ จาก
งานวิจยั พบว่า การขัดฟันด้วยพิวมิสทำ�ให้เกิดฟุง้ กระจายของเชือ้ แบคทีเรีย 42 CFU/นาที(12)
ในเด็กที่ขย้อนง่าย (gag reflex สูง) หรือเด็กที่อาเจียนง่าย ทันตแพทย์อาจพิจารณา
การถ่ายภาพรังสีตามสถานการณ์ความชุกของโรคโควิด-19 ในขณะนั้น ความจำ�เป็น
เร่งด่วนของผู้ป่วย และความเสี่ยงในการเกิดฟันผุของผู้ป่วย
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เชื้อไวรัสโควิด-19 มีการแพร่กระจายทาง airborne droplet ทำ�ให้จำ�แนกหัตถการทางทันตกรรมออกเป็น 2
จำ�พวก ได้แก่ หัตถการที่ไม่ฟุ้งกระจาย เช่น การตรวจฟัน การทาฟลูออไรด์(โดยไม่ขัดฟัน) การทาฃิลเวอร์ไดอามีนฟลูออไรด์
(SDF) การอุดฟันวิธี Atraumatic Restorative Treatment หรือ  ART ซึ่งไม่ใช้ triple syringe เป็นต้น หัตถการอีก
จำ�พวกเป็นหัตถการที่ก่อความฟุ้งกระจาย เช่น การขัดฟัน การกรอฟัน การขูดหินปูนด้วยเครื่องอัลตร้าโฃนิค การเป่าลม
และการใช้ triple syringe เป็นต้น(10) นอกจากนีใ้ นงานทันตกรรมสำ�หรับเด็กจะมีพฤติกรรมของเด็กมาเกีย่ วข้องด้วย ในขณะที่
เด็กร้อง ร้องไห้ หรืออาเจียน ก็เป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อ การปรับเปลี่ยนการรักษาทางทันตกรรมจะมี
ความเข้มข้นระดับใดขึ้นกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อในขณะนั้น โดยการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อมีหลักการที่
ควรคำ�นึงถึง ดังนี้
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4.4 การปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาเพื่อลดความฟุ้งกระจาย
		 การเคลือบฟลูออไรด์ ทันตแพทย์ควรแนะนำ�ให้เด็กแปรงฟันเพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์
แทนการขัดฟันก่อนมาพบทันตแพทย์ เด็กอายุมากกว่า 6 ปีที่ขย้อนได้ง่ายทันตแพทย์
อาจเลือกใช้ฟลูออไรด์วาร์นิช ในการเคลือบฟลูออไรด์ทันตแพทย์ควรป้องกันมิให้เด็กดูด
saliva ejector เนือ่ งจากอาจมีการไหลย้อน (flow back) จากระบบทำ�ให้เกิดการติดเชือ้ ได้
หากเด็กต้องการบ้วนภายหลังการเคลือบฟลูออไรด์ ทันตแพทย์ควรให้เด็กบ้วนลงอ่าง
หรือใส่กระดาษทิชชู
			การเคลือบหลุมร่องฟัน เนือ่ งจากการยึดติดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซินขึน้ กับ
ความแห้งของผิวฟัน ดังนั้นการทำ�หัตถการนี้จึงจำ�เป็นต้องใช้ triple syringe เพื่อทำ�ให้
ฟันแห้งสนิท การสเปรย์นํ้าทำ�ให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อแบคทีเรีย 37,000 CFU
ต่อนาที(12) ดังนั้นการเคลือบหลุมร่องฟันด้วยเรซินจึงเป็นหัตถการที่มีความฟุ้งกระจาย
ทันตแพทย์สามารถลดความฟุง้ กระจายด้วยการใส่แผ่นยางกันนา้ํ ซึง่ อาจเลือกใช้ atraumatic
clamp การใช้เครื่องดูดนํ้าแรงสูง (high volume evacuator) ร่วมกับท่อดูดขนาด
เส้นผ่านศูนย์ดา้ นใน 3/8 นิว้ จะลดการฟุง้ กระจายได้มากกว่าร้อยละ 99(12,13) การมีผชู้ ว่ ย
ข้างเก้าอี้ทำ�งานเป็น four handed dentistry  หรือการเลือกใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน
ชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ที่สามารถใช้สำ�ลีเช็ดผิวฟันให้แห้ง ลดการฟุ้งกระจาย
			การจัดการรอยผุ การกรอฟัน การใช้ triple syringe ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย ใน
ปัจจุบนั การจัดการรอยผุในชัน้ เนือ้ ฟันทีม่ กี ารวินฉิ ยั K02.1 มีแนวทางการจัดการได้หลายวิธี
ทีไ่ ม่เกิดความฟุง้ กระจาย เช่น การใช้ซลิ เวอร์ไดอามีนฟลูออไรด์ (silver diamine fluoride:
SDF)  การทำ� ART นอกจากนี้มีรายงานวิจัยที่ใช้ซิลเวอร์ไดอามีนฟลูออไรด์ร่วมกับการ
อุดกลาสไอโอโนเมอร์ ทำ�ให้ยบั ยัง้ การเกิดฟันผุ และไม่มเี ศษอาหารตกค้างในรอยผุ การทา
ซิลเวอร์ไดอามีนฟลูออไรด์กอ่ นอุดไม่มผี ลต่อการยึดติดของกลาสไอโอโนเมอร์(14) ส่วนการ
จัดการรอยผุดว้ ยการกรอฟันและบูรณะฟันร่วมกับการใช้ triple syringe จัดเป็นหัตถการ
ทีก่ อ่ ให้เกิดการฟุง้ กระจาย ทันตแพทย์สามารถลดความฟุง้ กระจายด้วย การใช้เครือ่ งดูดนํา้
แรงสูงร่วมกับการมีผู้ช่วยข้างเก้าอี้ และการใส่แผ่นยางกันนํ้า(15)
			การจัดการเด็กที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือ  การร้อง ตะโกน ทำ�ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทันตแพทย์ควรลดความเสี่ยงโดยการควบคุมให้
ระยะเวลาในการรักษาสั้นที่สุดโดยคงมาตรฐานวิชาชีพ การรักษาฉุกเฉินควรลดความ
เจ็บปวดด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การให้ยา การทำ�  Intermediate restoration
technique เป็นต้น สำ�หรับเด็กที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือและจำ�เป็นต้องได้รับการ
รักษาเร่งด่วน ทันตแพทย์ควรใช้ passive restraint (เช่น papoose board) และ
หลีกเลี่ยงการใช้ผู้ช่วยหลายๆ คนมาช่วยจับ(10) เพื่อควบคุมจำ�นวนคนที่เกี่ยวข้องให้มี
น้อยที่สุด ประกอบกับทันตแพทย์ควรใช้เวลาในการรักษาสั้นที่สุด เพื่อลดโอกาสเสี่ยง
ของการติดเชื้อ
5. การจัดระบบถ่ายเทอากาศที่ดี
จัดระบบการถ่ายเทอากาศตามมาตรฐาน และจำ�กัดจำ�นวนคนในห้องทำ�ฟันให้นอ้ ยทีส่ ดุ นอกจากนี้
ทันตแพทย์อาจจัดหาเครื่องฟอกอากาศชนิดตั้งที่มีตัวกรอง HEPA เสริมเพื่อทำ�ให้อากาศสะอาด
ละอองที่ฟุ้งกระจายในห้องทำ�ฟันจะตกลงสู่พื้นผิวใช้เวลา 15 นาทีหลังการเสร็จสิ้นหัตถการ(16) ดังนั้น
ทันตแพทย์ควรเว้นระยะห่างในการให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละคนให้เพียงพอต่อการทำ�ความสะอาด
เครื่องมือ และพื้นผิว
6. การกำ�จัดของเสียตามมาตรฐาน
สถานพยาบาลควรจัดการอากาศเสีย และวัสดุปนเปื้อนตามมาตรฐาน

ลำ�ดับขั้นตอนในการถอด PPE(15)
1. ถอดถุงมือ
2. ถอดเสื้อกาวน์ หรือ PPE
3. ล้างมือ
4. ถอดFace shield โดยให้จบั ทีก่ า้ น ไม่ควรจับพลาสติก
ด้านหน้า
5. ถอด Mask โดยไม่จับด้านหน้าของ mask หรือ
respirator
6. ล้างมือ
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ลำ�ดับขั้นตอนในการใส่ PPE(15)
1. ล้างมือให้สะอาด
2. ใส่ เสื้อกาวน์ หรือ PPE
3. ใส่ surgical mask หรือ N95
4. ใส่ Face shield
5. ล้างมือ
6. ใส่ถุงมือ
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การปรับวิธีการรักษาทางทันตกรรมตามฐานวิถีใหม่นั้น
มีหลักการสำ�คัญคือ การคัดกรองที่เหมาะสม การเว้นระยะห่าง
การลดความฟุ้งกระจาย การป้องกันการติดเชื้อผ่านระบบทางเดิน
หายใจด้วยการใส่หน้ากาก และการป้องกันการติดเชือ้ จากการสัมผัส
ด้วยการล้างมือ และการทำ�ความสะอาดพื้นผิว แม้ว่าในขณะนี้
ประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ดี แต่การระบาด
ของโควิด-19 ในต่างประเทศยังไม่สามารถควบคุมได้ ดังนัน้ ทันตแพทย์
ในฐานะบุคลากรทางสาธารณสุขควรมีความพร้อมในการควบคุม
การแพร่กระจายของโรคให้เหมาะสมตามข้อมูลระบาดวิทยา

ทันตกรรมทางไกล
(Teledentistry)
อ.ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย การเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing นั้นถือเป็น
มาตราการสำ�คัญในการยับยั้งการระบาดของไวรัส  ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการรักษาทางทันตกรรมในรูปแบบเดิม ที่มีการสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยอย่างมาก ทำ�ให้คำ�ว่า “ทันตกรรมทางไกล” หรือ “Teledentistry” ถูกนำ�มาพูดถึงและเริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
มากขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบการรักษาทางทันตกรรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ทันตกรรมทางไกล (Teledentistry) คำ�นี้ถูกนำ�มาใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1997 ภายใต้บริบทของการวินิจฉัยโรค และการให้
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับแผนการรักษาทางทันตกรรมผ่านทางเทคโนโลยีที่นำ�มาใช้เป็นสื่อกลางระหว่าง  ทันตแพทย์และผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล
หรือเข้าถึงการรักษาได้ยาก1 ซึ่งในช่วงแรกนั้นรูปแบบของเทคโนโลยีที่ถูกนำ�มาใช้ ยังถูกจำ�กัดอยู่ในรูปแบบของการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (video conference) เท่านั้น ในขณะที่ปัจจุบันทันตกรรมทางไกลมีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อกลางออกมาในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและตอบสนองผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เว็บไซต์ และ แพลตฟอร์มของทาง
สถานพยาบาล เป็นต้น แม้ว่าในประเทศไทย ทันตกรรมทางไกลจะเป็นที่รู้จักได้ไม่นาน แต่การรักษาที่นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นส่วนหนึ่งของการรักษานี้ถูกนำ�มาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ในรูปแบบของแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของ
สาธารณสุขทางไกล (Telehealth) เช่นเดียวกับทันตกรรมทางไกล (Teledentistry) ซึ่งต่างมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาของแพทย์ ด้วยการปรึกษาทางไกล
กับแพทย์เฉพาะทาง
ปัจจุบันทันตกรรมทางไกลสามารถเลือกใช้งานได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การให้คำ�ปรึกษา (Teleconsultation)
การวินจิ ฉัยโรค (Telediagnosis) การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง (Telemonitor) และการคัดกรองผูป้ ว่ ย (Teletriage) เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในช่วงทีม่ กี ารระบาดของโควิด-19 พบว่าการคัดกรองผูป้ ว่ ยด้วยวิธี Teletriage นัน้ สามารถตอบโจทย์การรักษาทางทันตกรรม
ที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำ�กัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือการซักประวัติ หรือ การตรวจเบื้องต้นทางไกลผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้กล่าวมา
แล้วนั้น สามารถช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความจำ�เป็นต้องได้รับการรักษาฉุกเฉินได้อย่างแท้จริง การให้คำ�ปรึกษาและวินิจฉัยโรค
(Teleconsultation / Telediagnosis) มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Real-Time (ภาพที่ 1) โดยทีมแพทย์และผู้ป่วย
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันผ่านระบบ video conference และรูปแบบ Store-and-Forward (ภาพที่ 2) ที่เป็นการรับส่ง
ข้อมูลของผูป้ ว่ ยและคำ�ปรึกษาจากแพทย์ผา่ นทางคลังเก็บข้อมูลออนไลน์2  โดยไม่จ�ำ เป็นต้องมีแพทย์และผูป้ ว่ ยอยูร่ วมกัน ณ ขณะนัน้

ภาพที่ 1: Real-Time method

ภาพที่ 2: Store-and-forward method
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ทันตกรรมทางไกลถูกนำ�มาประยุกต์ใช้ทางทันตกรรมเด็กและทันตกรรมป้องกันในหลากหลายวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมา
แล้วข้างต้น โดยในแง่ของการตรวจวินิจฉัยเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจในรูปแบบปกติซึ่งถือเป็น gold standard พบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญในการตรวจพบรอยโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนที่มี่ความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูง ด้วยทันตกรรมทางไกล
ผ่านกล้องถ่ายรูปในช่องปาก3,4 นอกจากนี้ยังมีการใช้งานทันตแพทย์ทางไกลในรูปแบบของ Teleconsultation ที่มีเป้าหมายหลัก
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทันตแพทย์เฉพาะทางในกลุ่มเด็กที่อยู่ห่างไกล ซึ่งทำ�ให้ ทันตแพทย์ผู้รับเคส ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และทันตแพทย์
เฉพาะทางสามารถพูดคุยกันได้โดยตรงถึงแผนการรักษาที่ควรได้รับ จากการศึกษาในปีค.ศ. 2016 ของ McLaren et al.5 พบว่าการ
เลือกวิธีการรักษาให้แก่ผู้ป่วยเด็กไม่ว่าจะเป็นการดมยาสลบ การใช้ยาทำ�ให้สลบ การใช้ไนตรัสออกไซต์  ตลอดจนการรักษาด้วยการ
ปรับพฤติกรรมทีต่ อ้ งอาศัยทันตแพทย์เฉพาะทางผูม้ ปี ระสบการณ์เป็นผูป้ ระเมินนัน้ สามารถประเมินผ่านวิธที นั ตกรรมทางไกลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีความถูกต้องอยู่ที่ ร้อยละ 88 ภายหลังการตรวจซํ้าด้วยวิธีปกติ   ทั้งนี้ทันตกรรมทางไกลยังสามารถช่วยใน
การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในเด็กทั้งชุดฟันนํ้านมและฟันผสมได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อถกเถียงในแง่ของความน่า
เชื่อถือตลอดจนความถูกต้อง และแม่นยำ�ของแผนการรักษาที่อาจส่งผลต่อการรักษาได้ แต่จากการศึกษาของ Alshaya et al.6  ล่าสุด
ในปีค.ศ. 2018 พบว่า ความไว (sensitivity) และความจำ�เพาะ (specificity) ในการวางแผนการรักษาด้วยทันตกรรมทางไกลนั้น
อยู่ในระดับตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไปแม้ไม่มีภาพถ่ายรังสีประกอบ ซึ่งโดยมากมักพบความผิดพลาดชนิดผลบวกปลอม (false positive)
มากกว่า ผลลบปลอม (false negative) และพบว่าการตรวจฟันปกติ (sound tooth)  รอยโรคฟันผุซํ้าภายหลังการอุด (secondary
caries) และฟันที่มีการเคลือบหลุมร่องฟัน (sealant tooth) นั้นทำ�ได้ค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับการตรวจด้วยวิธีปกติ อย่างไรก็ตาม
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) พบว่าการวินิจฉัย รอยโรคฟันผุด้วยทันตกรรมทางไกลนั้น เป็น
วิธีที่ยอมรับได้ และมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัดทางสถิติ (Kappa coefficient) เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจปกติแล้วจะอยู่ในช่วง
ปานกลางถึงดีมาก ดังนั้นจึงมีความเทียบเคียงกันได้ระหว่างสองวิธีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลหรือมีความยากลำ�บากใน
การเข้าถึงการรักษา7,8
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาถึงประสิทธิภาพการใช้งานของทันตกรรมทางไกล (Teledentistry) นั้น  ได้มี
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และถูกนำ�มาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วยประโยชน์ทั้งในแง่ของการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการ
ตรวจรักษา เพิ่มโอกาสในการเข้ารับคำ�ปรึกษาจากทันตแพทย์เฉพาะทาง เพิ่มความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมายัง
สถานพยาบาลของผู้ป่วย ลดความซับซ้อนในขั้นตอนการทำ�งานของบุคคลาการทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสในการติดตามผู้ป่วยได้
อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความสามารถในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อช่วยลดความแออัดในการมาพบทันตแพทย์ที่สถานพยาบาลโดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ดังนั้นแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่อาจเป็นไปได้ว่าการใช้งานทันตกรรมทางไกล (Tele
dentistry) จะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆออกมา เพือ่ ให้ตอบโจทย์และวัตถุประสงค์ของทัง้ ทันตแพทย์
และผู้ป่วยตลอดจนระบบสาธารณสุของประเทศมากยิ่งขึ้น จนในที่สุดทันตกรรมทางไกล อาจไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวพวกเราอีกต่อไป

มารู้จัก

UVGI

ไปพร้อมๆ กัน
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กลางเดือนมีนาคม 2563 ช่วงที่ตัวเลขการติดเชื้อ
Covid-19 ในประเทศไทยกำ�ลังเพิ่มขึ้น ข้อมูลเรื่องความ
รุนแรงของโรค และการติดต่อทางนํ้าลาย ทั้ง droplets และ
aerosols ทำ�ให้ทันตแพทย์ทยอยหยุดงาน จนมีประกาศ
จากกรมการแพทย์ในช่วงเดือนเมษายนให้ทำ�เฉพาะเคส
ฉุกเฉินเท่านัน้ ข้อมูลยังบอกว่า เราอาจจะต้องอยูก่ บั เชือ้ โรคนี้
ไปอีกนาน เมือ่ เราเป็นทันตแพทย์ จะมัวปิดคลินกิ หยุดทำ�งาน
ไปนานๆ ขณะที่มีคนไข้เด็กน้อยปวดฟันเรียกร้องให้รักษาคง
ไม่ได้ จึงคิดว่า เราจะต้องป้องกันและจัดการกับเชื้อโรคตัวนี้
ยังไง ไม่ให้เราติดจากคนไข้ ไม่ให้คนไข้ติดจากเรา (หากเรา
ติดมาจากไหนสักแห่งขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว) และไม่ให้คนไข้ติด
จากคนไข้คนก่อน
ด้วยมาตรการการฆ่าเชื้อ standard precautions
ที่ทำ�อยู่เดิม ครอบคลุมการทำ�ความสะอาดเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
วัสดุอุปกรณ์อยู่แล้ว ส่วนพื้นผิวสัมผัส ใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อเช็ดได้
ทั้งที่จับประตู เก้าอี้ และยูนิตทำ�ฟัน โต๊ะที่หมอใช้เขียน ฯลฯ
ซึ่งทำ�ได้ไม่ยาก เหลือเรื่องเดียวคือ อากาศ จะทำ�อย่างไร
ให้อากาศในห้องปลอดเชื้อ ทำ�  air disinfection อย่างไรดี
... มีค�ำ แนะนำ�ถึง การทำ� air ventilation กำ�หนดค่าเป็น ACH
ซึ่งสถานที่ของคลินิกบางแห่งก็ทำ�ได้ยาก ทาง CDC แนะนำ�
ให้ใช้เครื่องฟอกอากาศที่มี HEPA medical grade ซึง่ เมือ่
หาข้อมูลในเรื่องนี้ ก็ได้ข้อสรุปว่า เครื่องฟอกอากาศมี
ประสิทธิภาพในการกำ�จัดเชื้อในอากาศได้จริง ได้รับการ
พิสจู น์แล้ว แต่ยงั กล่าวได้วา่ เป็นการดักจับเชือ้ โรคไว้ทแ่ี ผ่นกรอง
ไม่ได้ฆ่าเชื้อให้ตาย แต่เมื่อเชื้อโรคติดค้างบนแผ่นกรองนาน
เกิน 8-9 วันก็จะตายไปเอง ระยะเวลาในการเปลีย่ นแผ่นกรอง
ตามที่แต่ละยี่ห้อกำ�หนด เอามาจากค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้งานใน
สิง่ แวดล้อมต่างๆ ซึง่ ความเป็นจริงในห้องทีอ่ ากาศสะอาดกับห้อง
ทีส่ กปรก ควรจะมีระยะเวลาเปลีย่ นแผ่นกรองไม่เท่ากัน หากใช้
เครื่องฟอกอากาศในห้องทำ�ฟัน ควรต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง
ในระยะเวลาทีเ่ ร็วกว่าทีก่ �ำ หนดไว้ของเครือ่ งนัน้ ๆ  รวมทัง้ ขณะ

เปลี่ยนแผ่นกรอง จะต้องระวังการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค
โดยใส่ชุดป้องกันอย่างรัดกุม นอกจากนั้น มีคำ�แนะนำ�จาก
วิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญว่า ในการทำ� air disinfection ระหว่างเคส
ด้วยเครื่องฟอกอากาศ ควรทิ้งห้องไว้ประมาณ 20-30 นาที
เพื่อให้อากาศสะอาดก่อนจึงจะทำ�เคสต่อไป ซึ่งถือว่าเป็น
ระยะเวลาที่นานพอสมควร จะทำ�ให้วันหนึ่งๆ รักษาคนไข้ได้
ไม่กี่คน ในขณะที่มีคนไข้รอรับการรักษาอยู่มาก
ในขณะที่หาข้อมูลในช่วงปลายเดือนมีนาคม ก็ได้
เห็นโพสในกลุ่มทันตแพทย์ไทย fight Covid กล่าวถึงการใช้
Upper room UVC ฆ่าเชื้อในอากาศ เป็นโพสที่จุดประกาย
ความสนใจในเรื่อง UVC ก็เริ่มหาข้อมูลอ่านเปเปอร์ตั้งแต่
ตอนนัน้ ว่าเราจะใช้ UVC ได้อย่างไรในแบบของเรา เป้าหมาย
เพื่อทำ� air disinfection ในเวลาไม่เกิน 10 นาที ระหว่าง
เปลี่ยนเคสคนไข้
ช่วงแรก ต้องทำ�ความรูจ้ กั กันก่อนว่า UVC มาจากไหน
มีข้อดี ข้อเสีย ข้อควรระวังอย่างไร และดูความเป็นไปได้ที่
เราจะนำ�มาใช้ในห้องทันตกรรม ก็พบว่า แสง UVC ได้รับ
การพิสูจน์มานานแล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ โดยทำ�ลาย
ดีเอ็นเอของสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กอย่างไวรัส, แบคทีเรียและเชือ้ รา
ทำ�ให้หยุดยั้งประสิทธิภาพในการแพร่พันธุ์และตายไปในที่สุด
จึงเรียกว่า UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation)
มีช่วงความยาวคลื่น 100 - 280 nm ไม่มีในธรรมชาติ
เพราะไม่ผ่านชั้นบรรยากาศลงมา   ต้องสร้างขึ้นโดยใช้แหล่ง
กำ�เนิดรังสี ได้แก่หลอดปรอท และ หลอด UVC-LED แบ่งเป็น
- UVC ชนิดไม่ปล่อยโอโซน ความยาวคลื่น 253.7 nm
- UVC ชนิดมีโอโซน มี 2 ความยาวคลืน่ 185 และ 253.7 nm
- Far-UVC ความยาวคลืน่ 207-222 nm ฆ่าเชือ้ ได้และ
ไม่เป็นอันตรายต่อคน แต่หลอดชนิดนีย้ งั ไม่มขี ายในท้องตลาด
- LED-UVC มีใช้มากขึ้น เพื่อให้ได้ค่าความเข้มแสงมากขึ้น
โดยขนาดของหลอดสั้นลง

Purplesun ได้ทำ�ตาราง UVC dose ตาม % viral inactivation จาก D90 หรือ 90% ผู้เขียนได้ตามไปดู source
ของแต่ละการทดลองเท่าที่หาได้ พบว่า ใน aerosol มีเพียงของ walker 2007 ส่วนค่าที่มากๆ เป็นบนพื้นผิว หรือในนํ้า
ผู้เขียนจึงนำ�มาแยกเป็นใน aerosol และ พื้นผิว เพื่อเลือกใช้งานให้เหมาะสม และทำ�เป็น log 2 โดยคูณ 2 เพื่อให้ได้ 99%  
และทำ�เป็น log 6 โดยคูณ 6 เพื่อให้ได้ 99.9999% ตามตารางนี้
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ในระหว่างการออกแบบชุดโคม UVC แบบตั้งพื้น ก็ค้นข้อมูลเพิ่มเติมถึง UVC dose ที่ใช้ฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส
และเชื้อรา ซึ่งมีรวบรวมเป็นตาราง พบว่า ไวรัสเมื่อโดน UVC ตายง่ายที่สุด รองลงไปคือ แบคทีเรีย ส่วนเชื้อราตายยากสุด
หรือต้องใช้ dose สูงที่สุด ซึ่งในภารกิจนี้ที่ทำ�ให้เราต้องมาหาวิธีทำ� air disinfection เป็นเพราะเชื้อไวรัส ไม่ใช่ราหรือ
แบคทีเรีย ดังนั้นการใช้ UVC ก็ดูจะเหมาะสมกับไวรัส
ด้วยความที่ Covid-19 เป็นเชื้อตัวใหม่ จึงต้องหารายงานเชื้อในกลุ่ม coronavirus ซึ่งรายงานส่วนใหญ่ทำ�การ
ทดลองในนํ้า และบนพื้นผิว มีการทดลองใน aerosol น้อยมาก ที่จริงต้องบอกว่า ที่ผ่านมามีการศึกษาการใช้ UVGI น้อย
มากๆ แม้กระทั่ง CDC ยังเขียนใน website ว่า สำ�หรับ UVGI ยังไม่ recommend หรือ against เพราะ need more
researches
อย่างไรก็ตาม จากการค้นหา ก็พอจะได้ข้อมูล UVC dose สำ�หรับ coronavirus ซึ่ง Purplesun รวบรวมไว้ใน
ตารางตามรูปข้างล่างนี้
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ตอนนั้นก็เริ่มด้วยการไปซื้อหลอด UVC จากร้านขายหลอดไฟ เอายี่ห้อที่เป็นที่น่าเชื่อถือ
เลือกหลอดขนาด 36 วัตต์ เพราะเป็นขนาดที่หลอดมีความยาวเท่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ปกติ
คิดว่าจะนำ�มาติดบนรางหลอดไฟนีออนในบ้านที่มีอยู่แล้ว เพราะเห็นคนที่ใช้ UVC มาก่อน ติด
บนเพดานเหมือนหลอดไฟปกติ แต่ในระหว่างนั้น ได้เจอเปเปอร์ที่เปรียบเทียบว่า ประสิทธิภาพ
การฆ่าเชื้อของ UVC ที่ติดบนเพดาน มีน้อยกว่า แบบที่ตั้งอยู่ที่พื้น น่าจะเป็นเพราะการทดลองนั้น
ทดสอบประสิทธิภาพที่ระดับสูงจากพื้นไม่มาก แสงจากหลอดไฟที่ตั้งพื้น จึงให้ความเข้มแสงใน
ระดับพื้นได้มากกว่าแสงจากเพดาน เพราะประสิทธิภาพขึ้นกับความเข้มแสง ซึ่งแปรผกผันกับ
ระยะห่างยกกำ�ลังสอง เราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบ จากติดบนเพดาน มาเป็นแบบตั้งพื้น เพื่อให้
หลอด UVC อยู่ใกล้ระดับที่เราอยู่ที่สุด

ตารางนี้อยู่ใน ภาคผนวก 7 ของทันตแพทยสภา ซึ่งผู้เขียนได้ทำ�ขึ้นเองตามองค์ความรู้ที่หาได้ในปัจจุบัน เพื่อจะได้
นำ�มาใช้งานตรงตามที่เราต้องการ ด้วยยังไม่มีรายงานที่ตีพิมพ์แล้วอันใดสรุปมาให้เราเช่นนี้ ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ
มีการศึกษามากขึ้น  ผู้นำ�ข้อมูลไปใช้ควรพิจารณาตามบริบทของตนเอง ซึ่งมีผลต่อการเลือกใช้หลอดไฟให้มีค่าความเข้มแสง
พอเพียง อาจเพิ่มจำ�นวนหลอด จำ�นวนวัตต์ หรือลดระยะห่างจากหลอด  ซึ่งเมื่อได้ UVC dose ก็นำ�มาคำ�นวณและออกแบบ
ชุดโคมไฟได้  ซึ่งคุณวิศวกร ได้ออกแบบและสร้างชุดโคมไฟให้ตามภาพ
หลังจากสร้างเป็นชุดโคมไฟแล้ว ก็ได้รบั ความช่วยเหลือจากคุณสามีของเพือ่ น ให้น�ำ ชุดโคมไฟไปตรวจวัดความเข้มแสง
ระยะต่างๆ ที่แล็บแสงของบริษัท L&E จำ�กัด (มหาชน) เพื่อให้ได้ค่าที่เที่ยงตรงของชุดที่ออกแบบนี้ เพื่อนำ�มาคำ�นวณระยะ
เวลาที่ใช้เปิดแสง จากสมการ
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เมื่อได้ระยะเวลาที่เปิดแสงฉายทั่วห้อง ก็ยังอยากรู้ว่า ในทางปฏิบัติ UVGI เครื่องนี้
สามารถฆ่าเชื้อได้จริงตามทฤษฎีที่คำ�นวณหรือไม่ เลยอยากทำ�การทดลอง bacterial culture
test แบบทันตแพทย์ทั่วไปที่ไม่มีเครื่องมืออะไรพิเศษ ทีแรกให้ลูกสาวซึ่งอยู่ม.ปลายสายวิทย์ ช่วย
ทำ�อาหารเลี้ยงเชื้อตามที่เรียนมา ลูกบอกว่า ที่เรียนมาทำ� potato dextrose agar ซึ่งเป็นอาหาร
ของเชื้อรา สำ�หรับ bacteria ควรเป็น blood agar แต่ทำ�ไม่เป็น หาใน google เจอบริษัทขาย
nutrient agar สำ�เร็จรูป ซึ่งใช้เลี้ยงแบคทีเรียและเชื้อราได้ ก็เลยสั่งซื้อมาทดลอง (เราไม่สามารถ
เพาะเลี้ยงไวรัสได้ และในการทดลอง หากเชื้อแบคทีเรียตาย เชื้อไวรัสก็ควรตายเช่นกัน)
เราทำ�การทดลองโดย หลังจากขูดหินปูนให้คนไข้ครอบครัวเดียวกันไป 3 คนต่อเนื่อง
โดยไม่ได้เปิดเครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่อง UVGI เริ่มทดลองโดยเปิดเพลทชุดที่ 1 วางไว้ในห้อง
4 จุดเป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบ 30 นาที ก็เก็บเพลททั้งหมด ปิดฝา เอาออกจากห้อง และเปิด
แสง UVGI ฉายแบบ direct light เป็นเวลา 10 นาที เมื่อครบเวลา ก็ปิดแสง และนำ�เพลทชุดที่ 2
มาเปิดฝาวางที่ 4 จุดเดิมเป็นเวลา 30 นาที เก็บเพลททั้งหมดไปไว้ในห้องที่ไม่มีแอร์ อุณหภูมิ
31-32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เชื้อขึ้นในเพลท และนับโคโลนี พบว่า จากการทดลองเพลทชุดที่ 1 มีจำ�นวน
โคโลนีเฉลี่ย 100 โคโลนี/เพลท ส่วนเพลทชุดที่ 2 มีจำ�นวนโคโลนีเฉลี่ย 1.5 โคโลนี/เพลท เป็นการยืนยันว่า เครื่อง UVGI
สามารถฆ่าเชื้อได้ ในเวลา 10 นาที ซึ่งฆ่าได้เกือบ 99%

ชุดที่ 1 วาง 30 นาทีหลังขูดหินปูน

  เปิดแสง direct light 10 นาที

        ชุดที่ 2 วาง 30 นาที หลังฉายแสง uvc

แต่การฉายแบบ direct light  ต้องฉายตอนที่ไม่มีคนอยู่ จึงฉายระหว่างเคสได้เท่านั้น ซึ่งก็ป้องกันไม่ให้คนไข้คน
ถัดมาติดเชื้อจากคนก่อนได้ แต่ในระหว่างหมอทำ�งาน ไม่สามารถเปิดแสงวิธีนี้ได้ คุณวิศวกรจึงคิด upgrade เครื่องเดิม ให้
ใช้ได้แบบ 2 in 1 เพื่อให้เปิดในขณะทำ�งานได้ด้วย ในลักษณะอุโมงค์ลม ที่มีพัดลมดูดอากาศดูดให้ลมผ่านหลอด UVC ที่
อยู่ในอุโมงค์ เพื่อฆ่าเชื้อในอากาศให้ตายในรอบเดียว ซึ่งคุณวิศวกรต้องคำ�นวณความเร็วลมให้ผ่านเข้าและออกจากอุโมงค์ไม่
เร็วนัก เชื้อในอากาศจึงจะโดน UVC ตายได้ในการผ่านเข้าอุโมงค์ในรอบเดียว คุณวิศวกรทำ�การทดลองปรับพัดลมและบังคับ

เปิดแสง UVC ในอุโมงค์ลมตลอดวัน
และเปิดแบบ direct light
หลังทำ�เคสที่มีการกรอ

วางเพลท 30 นาที ตอนเย็นหลัง
จบเคสสุดท้าย พบว่าปริมาณเชื้อ
ลดลงกว่าตอนเช้าก่อนเริ่มงาน

แม้ UVGI จะมีขอ้ ดีคอื ฆ่าเชือ้ ให้ตายได้จริง ไม่ใช่แค่กกั เชือ้ ไว้ แต่การใช้ UVGI ยังเป็นเรือ่ งใหม่ ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการใช้งานอย่างปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก แต่ด้วยการผลิตมาใช้ยังไม่แพร่หลาย รูปแบบการใช้งานยังไม่สะดวกเท่ากับ
เครื่องฟอกอากาศ รวมทั้งถ้าจะฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิด ต้องใช้เวลาหรือ UV dose สูง ต่างจากเครื่องฟอกอากาศ
ที่ใช้งานง่าย กักเก็บเชื้อทุกชนิดได้หมดตราบเท่าที่แผ่นกรองยังมีประสิทธิภาพ เพียงแต่ต้องระวังในการเปลี่ยนแผ่นกรอง
เพราะเชื้ออาจฟุ้งกระจายและยังไม่ตาย อุปกรณ์แต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียข้อควรระวังต่างกัน อย่างไรก็ตาม ช่วงที่มีการ
ระบาดของ Covid-19 ก็มีการตื่นตัวและให้ความสนใจกับ UVGI มากขึ้น ก็คงต้องติดตามต่อไป ว่าในอนาคตจะมีการศึกษา
และพัฒนา UVGI ให้มาใช้งานได้ดีขึ้นหรือไม่ค่ะ

การฆ่าเชื้อโรคด้วยการฉายรังสี UVC มีสิ่งที่ต้องคำ�นึงถึง คือ
1. UVC อันตรายต่อผิวหนังและดวงตา บุคคลจึงห้ามโดนแสง และห้ามมองแสงโดยตรง
2. UVC มีขีดจำ�กัดในการแทรกซึมผ่านวัตถุ เพราะผิวชั้นนอกของวัตถุดูดซับรังสีไว้ จึงพบว่า UVC ไม่ทะลุผ่านผ้า ไม่ผ่าน
กระจก ไม่ผ่านไม้ ไม่ผ่านกระดาษ ไม่ผ่านสแตนเลสและโลหะ ผ่านถุงพลาสติกได้บางส่วน แต่ไม่ผ่านพลาสติกหนา ไม่
สะท้อนกระจก แต่สะท้อนอลูมิเนียมฟอยล์ได้ คุณสมบัติเหล่านี้สามารถนำ�ประกอบการใช้งาน เช่นการคลุมเก้าอี้ทำ�ฟัน
ด้วยผ้าในขณะเปิดแสง UVC เพื่อป้องกันแสงโดนส่วนที่เป็นพลาสติกของเก้าอี้ทำ�ฟัน หรือการใช้วัสดุต่างๆ เหล่านี้เป็น
ที่กำ�บังแสง หรือบังคับทิศทางของแสง
3. UVC ไม่มีสี ความสว่างที่เห็นเป็นสีฟ้า ไม่ใช่รังสี UVC เป็นเพียงแสงสีฟ้าเพื่อให้ทราบว่า หลอด UVC กำ�ลังทำ�งาน
4. UVC เดินทางเป็นเส้นตรง หากไม่อยู่ในแนวแสง หรือ มีอะไรกำ�บัง บริเวณนั้นก็ไม่โดนแสง ซึ่งเชื้อโรคต้องโดนแสง
โดยตรงเท่านั้น จึงจะตายได้
5. ประสิทธิภาพในการทำ�ลายเชื้อ ขึ้นกับ ความยาวคลื่น ความเข้มของรังสี และระยะเวลาที่ได้รับรังสี ซึ่งเชื้อโรคแต่ละ
ชนิดมีความไวต่อ UVC ไม่เท่ากัน เช่นไวรัส ใช้ UV dose ไม่สูงมาก ส่วนเชื้อราต้องใช้ UV dose สูง
6. การฆ่าเชื้อด้วย UVC ในอากาศ ใช้ dose น้อยกว่าการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว และในนํ้า โดย dose อาจต่างกัน 3-10 เท่า
7. ในที่อากาศแห้ง UVC มีประสิทธิภาพดีกว่าที่มีความชื้นสูง ถ้าความชื้นในอากาศสูง จะต้องใช้ dose เพิ่มขึ้น หรือระยะ
เวลานานขึ้น
8. เมื่อปิดสวิตซ์ UVC ก็เหมือนปิดไฟ ค่าความเข้มแสงก็หมดไปทันที ไม่มีสิ่งตกค้าง (กรณีใช้หลอดชนิด ozone free)
9. UVC ทำ�ให้พลาสติกกรอบ เหมือนพลาสติกตากแดดนานๆ จึงต้องใช้ผ้าหุ้มอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีพลาสติกเป็นส่วน
ประกอบ ในขณะเปิดแสงฉายโดยตรง
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วางเพลท 30 นาที ตอนเช้าก่อน
เริ่มงาน พบว่ามีเชื้อขึ้น อาจเป็น
เชื้อทั่วไปในอากาศ
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ความเร็วลมอยู่หลายเวอร์ชั่น ในที่สุดก็ได้ความเร็วลมตามต้องการ เมื่อนำ�มาใช้ทั้งสองแบบ ทั้งเปิดระหว่างทำ�งานไปด้วยใน
ลักษณะอุโมงค์ลม เป็นการลดจำ�นวนเชื้อในขณะทำ�งาน และเปิดแบบฉาย direct light หลังทำ�เคสที่มีการกรอหรือใช้เครื่อง
ขูดหินปูนเท่านั้น ทำ�แบบนี้ตลอดวัน และได้ทำ�การทดลองอีกครั้งโดยวางเพลทตอนจบเคสสุดท้ายซึ่งไม่มีการกรอ โดยยังไม่
ได้เปิดแสงฉายแบบ direct light พบว่า จำ�นวนโคโลนีที่ขึ้นมีเพียง 1-2 โคโลนี เท่านั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจตามการคำ�นวณ

CPA Desensitizer
ซีพเี อ-เจลบรรเทาอาการเสียวฟ�น

ส่วนประกอบสําคัญ :

� มฟอสเฟต
อะซีแมนแนนสารสกัดจากว่านหางจระเข้ & แคลเซีย

นวัตกรรมเจลบรรเทาอาการเสียวฟ�น เห็นผล

อาการเสียวฟ�นจาก

รวดเร็ว* สามารถทานอาหารได้หลังการทา
ใช้ง่าย พกสะดวก ไม่ต้องรอแปรงฟ�น
ปลอดภัยต่อร่างกาย

� ว
รสเปรีย

วจั� ยและพัฒนาโดยทีมนักวจั� ยไทย จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวทยาลั
�
ย
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บ ร ร เ ท า อ า ก า ร เ สี ย ว ฟ น ใ น ทั น ที *

ตะขอโลหะ
ขูดผิวฟ�น

ของเย็น

ต้อง
ลอง!!

*ผลลัพธขึ้นอยูกับเเตละบุคคล เเละสาเหตุ
หากอาการไมดีขึ้นควรปรึกษาทันตเเพทย

Call: 02-301-5655 #ให้เราดูแลคุณ
@DENTAL1DKSH

ฟอกสีฟน
�

ของร้อน

15

ThAPD News

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเด็ก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)
ในคลินิกทันตกรรม
ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การระบาดทัว่ (pandemic) ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
มีการระบาดจากคนสู่คนรวดเร็วกว่าการระบาดของไวรัสโรคทางเดินหายใจ
สายพันธุ์ที่เคยพบในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา และอาจมีความรุนแรงจนทำ�ให้
เสียชีวติ ได้ แม้ในอัตราตา่ํ ระยะฟักตัวของโรคโดยทัว่ ไป 2 - 14 วัน แต่อาจยาวนาน
ได้ถึง 27 วัน  ผู้ป่วย 1 คนสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้เฉลี่ย 2 – 4 คน จากการ
รับเชื้อโดยตรงผ่านการหายใจเอาฝอยละออง หรือ อนุภาคละออง (droplet
nuclei) เมื่อผู้ป่วย ไอ จาม หรือหายใจออก หรือ จากการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุ
ที่ปนเปื้อน (fomites) จากการไอ จาม นํ้ามูก นํ้าลาย  การติดเชื้อในเด็กส่วนใหญ่
เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในครอบครัว และมักจะไม่มีอาการ   ปัจจุบัน
ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน โควิด-19

ThAPD News

16

งานทันตกรรมเป็นงานทีม่ คี วามเสีย่ งในการแพร่กระจายของเชือ้ สูง โดยเฉพาะ
หัตถการที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย (Aerosol generated procedure,  AGP)
จากหัตถการที่ใช้เครื่องหมุนรอบ (Rotary instrument) รวมทั้ง การใช้ triple
syringe เป่าล้างทำ�ความสะอาดฟัน หัตถการเหล่านี้มีผลให้เชื้อที่อยู่ในบริเวณ
โพรงจมูก (oronasal) และช่องคอ (pharynx)  รวมถึงในนํ้าลาย ทั้งแพร่และ
ฟุ้งกระจายออกมาสู่บรรยากาศและตกสู่พื้นผิวต่างๆ คลินิกทันตกรรมจึงต้อง
ดำ�เนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดและกำ�จัดฝอยละอองที่อาจมีเชื้อที่ฟุ้งกระจาย
ออกมา ซึ่งล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ยุ่งยากและเกี่ยวข้องกับกายภาพของ
คลินิก  และต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะ เช่น ทันตกรรม 4 หัตถ์
การคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษาทันตกรรมเป็นอีกมาตรการหนึ่ง
ที่สามารถป้องการการนำ�เชื้อเข้ามายังคลินิกได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีค่าใช้จ่าย
น้อยและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูง  และเป็นสิ่งที่คลินิกทันตกรรมปฏิบัติ
ในผู้ป่วยทุกรายอยู่แล้ว โดยเฉพาะในด้านสุขภาพทั่วไป และสภาวะโรคติดต่อ
และยังเป็นประโยชน์ในการบริหารคลินิกให้เกิดประสิทธิภาพสูง
ระบบการคัดกรอง ต้องเริ่มก่อนการนัดหมายเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถจัดการพบทันตแพทย์เป็นไปตามความจำ�เป็น อย่างเหมาะสม ประหยัดเวลาและทรัพยากร   โดยจัดให้มีการคัดกรอง
ทางโทรศัพท์ หรือออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วย ลดการรอคอยในคลินิก จัดลำ�ดับ และเตรียม
ความพร้อม คลินิกควรคัดกรองผู้ป่วยใน 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

สูงสุด สามารถจัดการพบทันตแพทย์เป็นไปตามความจำเป็น อย่างเหมาะสม ประหยัดเวลาและทรัพยากร โดยจัดให้
มีการคัดกรองทางโทรศัพท์ หรือออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อลดการสัมผัสผูป้ ่วย ลดการรอคอยในคลินิก
จัดลำดับ และเตรียมความพร้อม คลินิกควรคัดกรองผู้ป่วยใน 3 ประเด็นหลักๆดังนี้
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Not significant:
▪ Healthy
▪ Mild/Controlled
underlying disease
dis.
Significant increase
▪ Specific diseases or
conditions

ความเสีย่ งเป็นผู้
แพร่กระจายเชื้อ
Condition
▪
▪
▪
▪

Known Neg
Negative
Low risk
High risk (PUI)
Known Positive

ความจำเป็นเร่งด่วน
ในการรักษา
Emergency
Urgency
Selected Elective
Elective
Self-Care

การคัดกรองผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง
1) การจำ�แนกผู้ป่วยตามความเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยรุนแรง หากมีการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) ไม่มีอาการ หรือมีอาการแต่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม มีรายงานเด็กที่มี
อาการรุนแรงหากมีการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หากมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (immunocompromised)  ได้รับยากด
ภูมิคุ้มกัน มีโรคปอดเรื้อรัง (chronic lung disease)  หอบหืด (asthma)  โรคหัวใจ (heart disease) โรคอ้วน (Obesity)
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ โรคลมชัก (Epilepsy) ควรต้องแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนี้ไห้สัมผัสผู้อื่นน้อยที่สุด เช่น
นัดเป็นรายแรกของวัน
นอกจากนี้ มีรายงานพบเด็กติดเชื้อโควิด-19 มีอาการคล้ายโรคคาวาซากิ (Kawasaki disease) จึงต้องระมัดระวัง
อาจพบว่าเป็นผู้แพร่เชื้อได้
2) การจำ�แนกผู้ป่วยตามสภาวะความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จำ�แนกผู้ป่วยเด็กตามสภาวะการมีเชื้อโรคติดต่อ จากประวัติการเป็นโรค การติดเชื้อ การสัมผัสโรค อาการ และ
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นกว่าปกติ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป และ หรือ มีอาการทางระบบทางเดิน
หายใจ อาการแสดงในเด็กที่พบบ่อยในประเทศไทย รายงานโดยกรมควบคุมโรค คือ ไอ (ร้อยละ 49) ส่วนอาการเจ็บคอ
และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไม่พบในเด็ก หรืออาจเป็นเพราะเด็กบอกอาการเหล่านี้ไม่ได้ นอกจากนั้น ในต่างประเทศมีรายงาน
กลุ่มอาการที่มีการอักเสบในหลายระบบร่างกายเชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสโควิด 19 (Multisystem Inflammatory Syndrome
in Children, MIS-C) แต่ข้อมูลยังมีจำ�กัด
ประวัติสัมผัสที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงที่เด็กจะติดเชื้อ คือ อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค หรือ มีผู้ป่วย
ด้วยโรคโควิด-19อยู่ในครอบครัว ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ประวัติเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้น ตามสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ
เช่น ครอบครัวมีอาชีพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ทำ�งานบริการนักท่องเที่ยว ในสถานที่แออัด หรือติดต่อกับ
คนจํานวนมาก และ/หรือ มีประวัติไปในสถานที่ชุมชน และที่ประกาศเป็นพื้นที่พบเชื้อ
การตรวจเชือ้ จำ�เป็นต้องใช้เทคนิคตรวจหา Antigen ของเชือ้ ด้วยวิธี (Real-time reverse transcription polymerase
chain reaction (rRT-PCR) โดยการเก็บตัวอย่างจากบริเวณที่มีการสะสมของเชื้ออยู่ เช่น โพรงหลังจมูก (nasopharyngeal
swab) หรือ ลำ�คอ (throat swab) ในช่วงเวลาใกล้การทำ�หัตถการมากที่สุด
กรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อจำ�เป็นต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน คลินิกทันตกรรมต้องมีความ
พร้อมในการป้องกันการแพร่กระจาย หรือส่งผ่านเชื้อไปยังบุคลากรและผู้ป่วยอื่น นัดผู้ป่วยเป็นรายสุดท้าย ไม่ให้ผู้ป่วยต้อง
พักรอ ร่วมกับเด็กอื่นๆ หรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อม
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ความเสีย่ งที่จะมีอาการป่วยรุนแรง
หากติดเชื้อโรคโควิด-19

1
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ตารางการจำ�แนกผูป้ ว่ ยตามความเสีย่ งการเป็นผูแ้ พร่เชือ้ และแนวทางการนัดหมายทางทันตกรรม

3) การจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ยตามความจำ�เป็นเร่งด่วนในการมาพบทันตแพทย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  
และให้ค�ำ ปรึกษาเบือ้ งต้น แนวทางในการจัดกลุม่ อาการตามความเร่งด่วน สามารถจัดประเภทผูป้ ว่ ยตามความต้องการ
การรักษา (dental need) เป็น 5 กลุ่ม
1. ประเภทฉุกเฉิน (Emergency) เป็นภาวะอันตรายถึงชีวิต ต้องได้รับการดูแลทันที
2. ประเภทเร่งด่วน (Urgency) เป็นภาวะที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด รบกวนการดำ�เนินชีวิตของผู้ป่วย  ไม่หายเอง
หรือ ภาวะที่หากไม่ได้รับการดูแลโดยเร่งด่วนแล้ว อาจต้องสูญเสียฟัน หรือการพยากรณ์โรคตํ่าลงอย่างมาก
และภาวะที่ยังวินิจฉัยไม่ได้
3. ประเภทไม่เร่งด่วนที่จำ�เป็นต้องรักษา (Selected elective) กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่หากขาดการดูแลรักษาต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานานอาจส่งให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย
4. ประเภทไม่เร่งด่วน (Elective, Non-urgency) เป็นภาวะที่รอได้
5. ประเภทผู้ป่วยดูแลตนเอง (Self-Care) เป็นภาวะที่ไม่เป็นโรค อาจเป็นภาวะปกติระหว่างพัฒนาการ โรคหรือ
ความผิดปกติที่หายเองได้ หรือหายขาดได้ด้วยยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ไม่เรื้อรัง กรณีนี้ทันตแพทย์อาจให้
คำ�ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือแอพลิเคชั่น โดยผู้ป่วยไม่ต้องมาที่คลินิกทันตกรรม หรือ ชะลอการมาพบ
ทันตแพทย์เมื่อควบคุมอาการติดเชื้อได้ในระดับที่ทำ�หัตถการได้แล้ว เช่น แผลแอพธัส การบาดเจ็บของฟัน
นํ้านมบางประเภท อาการเจ็บปวด ติดเชื้อที่ต้องใช้ยารักษาก่อน
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ตารางจำ�แนก โรค ภาวะ และอาการประเภท ในทางทันตกรรมสำ�หรับเด็ก อาจระบุได้ดังนี้แต่ไม่จำ�กัดอยู่เพียงเท่านี้
ต้องอาศัยวิจารณญานของทันตแพทย์ร่วมด้วยในการจำ�แนก
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แผนภูมิแนวทางการจำแนกผูป้ ว่ ยที่มีอาการเจ็บปวด

แผนภูมแิ นวทางการจำ�แนกผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเจ็บปวด

คลินิกทัคลิ
นตกรรมสามารถให้
ผู้ป่วผยทีู้ป่ว่ตยที
้องการนั
ดหมาย
านีา้โนีดยใช้
นิกทันตกรรมสามารถให้
่ต้องการนั
ดหมายให้ขให้้อขมู้อลมูเหล่
ลเหล่
้โดยใช้ แอพลิ
แอพลิเคชั
เคชั่น่นของทางราชการ
ของทางราชการ ร่วมด้วย
างแบบคัดดกรองประกอบด้
กรองประกอบด้ววยส่
�แนก อาจเป็
นแบบสอบถามออนไลน์
หรือ หรื
สัมอภาษณ์ทาง
วมด้วย หรืหรื
อ อสร้สร้
างแบบคั
ยส่ววนต่
นต่าางๆที
งๆที่จำ�่จเป็
ำเป็นในการจำ
นในการจำแนก
อาจเป็
นแบบสอบถามออนไลน์
โทรศัพท์พเพื
้อนจากการสั
มผัส แจ้
กครองให้
เข้าใจถึงระบบการจั
ดการการนัดดหมาย
และการเตรี
มภาษณ์ทางโทรศั
ท์ ่อเพืลดการปนเปื
่อลดการปนเปื
้อนจากการสั
มผังสผู้ปแจ้
งผู้ปกครองให้
เข้าใจถึงระบบการจั
การการนั
ดหมายยมผู้ป่วย
• ผู้ปกครองที่พาผู้ป่วยเด็กมาไม่ควรเป็นกลุ่มเสี่ยง และจำ�กัดจำ�นวน 1:1
ละการเตรียมผู้ป•่วยทำ�ความสะอาดช่องปากโดยแปรงฟันจากบ้านก่อนมา
• •ผู้ปมาตรงตามเวลานั
กครองที่พาผู้ป่วดยเด็กมาไม่ควรเป็นกลุ่มเสี่ยง และจำกัดจำนวน 1:1
• ผู้ปกครองและเด็กต้องใส่ผ้าปิดจมูกและปาก ยกเว้น ในเด็กอายุตํ่ากว่า 2 ปี
• ทำความสะอาดช่องปากโดยแปรงฟันจากบ้านก่อนมา
• ทั้งมาตรงตามเวลานั
นี้ หัตถการทางทันดตกรรมเด็กมากมายก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย ทั้งการขัดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟัน การอุดฟัน
การทำ
น และการรักกต้ษารากฟั
งผลให้
ทั้งทันตแพทย์
คลากร
และผู
้ป่วาย 2ทีปี่อยู่ในคลินิกทันตกรรมได้รับเชื้อโรคได้
• �ครอบฟั
ผู้ปกครองและเด็
องใส่ผ้านปิดส่จมู
กและปาก
ยกเว้น บุในเด็
กอายุ
ต่ำกว่
จึงควรพิจารณาระดับการป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรในคลินิกอย่างเหมาะสม และมีการติดตามหากผู้ป่วยที่ได้สัมผัสมา
ทั้งแสดงอาการภายหลั
นี้ หัตถการทางทันง ตกรรมเด็กมากมายก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย ทั้งการขัดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟัน
ารอุดฟัน การทำครอบฟัน และการรักษารากฟัน ส่งผลให้ทั้งทันตแพทย์ บุคลากร และผู้ป่วย ที่อยู่ในคลินิกทันตก
รมได้รับเชื้อโรคได้จึงควรพิจารณาระดับการป้องกัน ส่วนบุคคลของบุคลากรในคลินิกอย่างเหมาะสม และมีการ
เอกสารอ้างอิง
ดตามหากผูประกาศกรมการแพทย์
้ป่วยที่ได้สัมผัสมาแสดงอาการภายหลั
ง กษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรั
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พฤษภาคม 2563
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ถ้ามีใครซักคนเอ่ยปากชวนคุณผู้อ่านเก็บกระเป๋าไป
เที่ยวนอร์เวย์แล้วละก็ เราเชื่อว่าภาพแสงเหนือในยามคํ่าคืน
สุดอลังการบนเกาะโลโฟเทนคงผุดขึ้นมาทันทีในมโนภาพ
ของผูอ้ า่ นหลายๆ ท่าน แต่ประเทศนอร์เวย์ไม่ได้มขี องดีแค่การ
ไปตามล่าแสงเหนือเท่านัน้ นะคะ  วนั นีเ้ ราขออาสาพาทุกท่าน
ไปสัมผัสมุมอื่นๆ ที่น่าประทับใจในประเทศนอร์เวย์กัน ถ้า
พร้อมแล้วก็วาง mouth mirror และ explorer ในมือลง
แล้วไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะ
ที่แรกที่เราจะแวะกันในวันนี้คงหนีไม่พ้นเมืองหลวงสุด
คูลของประเทศนอร์เวย์ นัน่ ก็คอื เมืองออสโล (Oslo) นัน่ เอง
ออสโลเป็นเมืองทีร่ วมความน่าสนใจหลายอย่างเข้าไว้ดว้ ยกัน
มีทั้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ
มีถนนสายชอปปิ้งที่มีร้านรวงมากมายรอเรียกสตางค์จาก
กระเป๋านักท่องเที่ยว มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วย
ร้านแฮงค์เอาท์ยามคํ่าคืน และมีศิลปะและประติมากรรมที่
น่าตื่นตาตื่นใจแทรกอยู่ตามตรอกซอกซอยต่างๆ  เมื่อเดินไป
ตามท้องถนนในเมืองออสโลจะพบได้ทั้งสถาปัตยกรรมแนว
คลาสสิคที่ให้ความรู้สึกขรึมขลัง อลังการ ตั้งอยู่เคียงข้างกับ

ตัวอาคารโมเดิร์นดีไซน์ตามสไตล์ของยุโรปสมัยใหม่ ความ
ขัดแย้งแต่ลงตัวไม่มากไม่น้อยไปนี่เองทำ�ให้ออสโลเป็นเมือง
สุดฮิปแห่งหนึ่งของแถบสแกนดิเนเวียเลยค่ะ
เรามาเริม่ ทีส่ วนทีม่ ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ของออสโลกันก่อน
สวนนี้มีชื่อว่า Vigelandsparken หรือ Frognerparken
เป็นสวนแสดงประติมากรรมการแกะสลักจากหินแกรนิต
จากผลงานของ Gustav Vigeland ศิลปินชื่อดังชาวนอร์เวย์
ภายในสวนมีรูปสลักมากมายกว่า 200 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นรูปคนในอิรยิ าบถต่างๆ กัน ไฮไลท์ของสวนนีค้ อื เสา Monolith
ที่มีความสูงกว่า 17 เมตรประกอบด้วยรูปแกะสลักของคน
จำ�นวน 121 คนทีก่ �ำ ลังปีนป่ายไปให้ถงึ จุดทีส่ งู สุดของเสาต้นนี้
สวน Vigeland มีเนือ้ ทีก่ ว้างขวาง ภายในร่มรืน่ ด้วยต้นไม้และ
แปลงดอกไม้นานาชนิด เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ ค่ี นนอร์เวย์ชอบ
มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวและเป็นจุดทีน่ กั ถ่ายรูป
ไม่ควรพลาดเลยค่ะ เสร็จจากการเดินทอดน่องในสวนแล้ว
เราขอพาไปชมแลนด์มาร์คสุดชิคที่ชาวออสโลภูมิใจกันมาก
นัน่ ก็คอื โรงละครแห่งชาติของนอร์เวย์หรือ Oslo opera house
นั่นเอง อาคารหลังนี้มีความเก๋ทั้งแนวคิดและดีไซน์ กิจกรรม

ประติมากรรมหินแกะสลักรูปคนในท่าทางต่างๆ ภายใน Vigelandsparken

The Monolith
จะเห็นรูปสลักหินของคน
ที่พยายามปีนป่ายให้ถึงยอดเสา
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Snap and Story by PedÖ NomÅd
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Into the
Norwegian Wood

ดีไซน์สุดลํ้าของ Oslo opera house
ถ่ายภาพโดย Nicolas Cane

ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนโรงละครโอเปราแห่งนี้ก็คือการเดิน วิ่ง นั่งหรือแม้กระทั่งขี่สกูตเตอร์เล่นบนลานลาดเอียง
หินอ่อนสีขาวสะอาดตาทีท่ อดยาวจรดริมแม่นาํ้ หน้าอาคารต่อเนือ่ งไปจนถึงหลังคา รูต้ วั อีกทีคณ
ุ ผูอ้ า่ นอาจจะกำ�ลังยืนชมทิวทัศน์
ของเมืองออสโลบนยอดตึกโรงละครหลังนี้แล้วก็เป็นได้ค่ะ โรงละครแห่งชาตินับเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์
เป็นทีต่ ง้ั ของคณะอุปรากรและบัลเล่ตร์ ะดับชาติ ภายในมีเวทีสามแห่ง มีห้องมากกว่า 1,000 ห้องและมีการจัดแสดงโอเปร่า
และบัลเล่ต์ตลอดปี  

ฟ้าหลังฝนที่ Karl Johans Gate ถนนสายชอปปิ้งที่มีทุกอย่างที่หาได้ใน Oslo

ThAPD News
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สำ�หรับคุณผูอ้ า่ นทีช่ อบชอปปิง้ แล้วละก็ ไม่ควรพลาดการเดินถนนเส้นหลักของเมืองออสโลทีช่ อ่ื ว่า Karl Johans Gate
ด้วยประการทั้งปวง ถนนสายนี้ถูกตั้งชื่อตามกษัตริย์ Karl Johan แห่งนอร์เวย์ และเป็นศูนย์รวมของเกือบทุกสิ่งที่จะพบได้
ในออสโลก็ว่าได้ จุดเริ่มต้นของถนนอยู่ที่สถานีรถไฟหลัก Oslo Central Station ยาวไปจนถึงพระราชวัง สองข้างทางของ
ถนนคลาคลํ่าไปด้วยร้านคาเฟ่ คลับ บาร์ ร้านค้าหลากหลายแบรนด์ ทั้งที่เป็นแบรนด์ชั้นนำ�ระดับโลก และแบรนด์ท้องถิ่น
ของนอร์เวย์ ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม เรียกได้ว่ามีทุกอย่างรวมอยู่ในบริเวณนี้เลยทีเดียว
สถานที่สุดท้ายที่จะพาคุณผู้อ่านไปเยี่ยมชมก่อนจะออกจากเมืองออสโลคือย่าน Aker Brygge ที่ในอดีตกว่าร้อยปี
มาแล้ว เคยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เป็นที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่ง
ในออสโล นักท่องเที่ยวนิยมเดินเล่นตามทางเดินริมฝัง่ ของออสโล ฟยอร์ด แวะชมนักดนตรีขา้ งถนนร้องเพลง นักแสดงตีลงั กา
และมายากล หรือแวะพักทีท่ า่ จอดเรือเพือ่ ชมทิวทัศน์ทส่ี วยงาม มีรา้ นอาหารบรรยากาศดีๆ มากมายตั้งเรียงรายอยู่ตลอดริมนํ้า
คนนอร์เวย์ชอบทีจ่ ะออกมานัง่ รับประทานอาหารกลางแจ้งเพือ่ รับแสงแดดอันแสนอบอุน่ ในช่วงฤดูหนาว หรือเป็นทีแ่ ฮงค์เอาท์
ในยามคํา่ คืน ร้านอาหารในแถบนีม้ ที กุ ระดับตัง้ แต่อาหารยุโรปตอนเหนือและอาหารฝรัง่ เศสสุดหรู รวมไปถึงร้านทีข่ ายเมนูงา่ ยๆ
เช่น สเต็กและแซนด์วชิ ในบางช่วงของปีจะมีการจัดงานดนตรีหรือเทศกาลต่างๆ เพือ่ สร้างความมีชวี ติ ชีวาแก่ผมู้ าเยือน ตามตรอก
ซอกซอยเล็กๆ ในย่าน Aker Brygge ยังมีร้านเล็กร้านน้อยแทรกตัวอยู่อีกมากมาย สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้ามีดีไซน์สไตล์
ยุโรป ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับ รวมไปถึงร้านขายของชำ�ท้องถิ่นของนอร์เวย์ นับเป็นอีกสถานที่ที่คุณผู้อ่านไม่ควรพลาด
หากมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวที่เมืองออสโล
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ย่านท่าเรือ Aker Brygge เป็นสถานที่แฮงค์เอาท์ที่ชาว Oslo นิยมกันมาก

ออกจากออสโลแล้วขอพาท่านผู้อ่านเปลี่ยนแนวมานั่งรถไฟชมวิวกันบ้าง การนั่งรถไฟเที่ยวนอร์เวย์เป็นอีกกิจกรรม
ที่มีมนตร์เสน่ห์และเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน การชมภูมิประเทศอันแสนสวยงามในบรรยากาศการนั่งขบวนรถไฟสุด
คลาสสิกเป็นอีกประสบการณ์ต้องห้ามพลาดเมื่อมาถึงนอร์เวย์ เส้นทางรถไฟที่กำ�ลังพูดถึงอยู่นี้คือเส้นทาง Flamsbana
หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สูงและโรแมนติกที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร Lonely Planet ทางรถไฟสายนี้เดิม
ถูกสร้างเพื่อการโดยสารจากที่ราบซึ่งต้นทางคือเมือง Flam เพื่อขึ้นไปยังเมืองบนเขาที่ไม่มีถนนไปถึงได้ นั่นก็คือเมือง
Myrdal รถไฟจึงเป็นพาหนะชนิดเดียวในการเดินทางขึ้นไป โดยระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 20 กิโลเมตร แต่ใน
ปัจจุบนั เส้นทางรถไฟสาย Flamsbana ได้เปลี่ยนเป็นรถไฟเพื่อการนำ�เที่ยว โดยจะจอดให้ผู้โดยสารขึ้นลงแค่ที่สถานีต้นทางและ
สถานีปลายทางเท่านั้น ขบวน Flamsbana ใช้หัวรถจักรทาสีเขียวแบบโบราณ ภายในมีหน้าต่างบานใหญ่ให้ได้ซึมซับความ
สวยงามของทัศนียภาพสองข้างทางอย่างเต็มที่ เมือง Flam เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของ Flam river ล้อมรอบ
ไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ลดหลั่นกันทำ�ให้เกิดลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามมาก รถไฟที่ออกเดินทางจากสถานี Flam จะค่อยๆ
ลัดเลาะผ่านหุบเขาไต่สงู ขึน้ จากระดับนา้ํ ทะเลไปเรือ่ ยๆ ระหว่างทางจะมีการลอดผ่านอุโมงค์ทเ่ี รียกเสียงฮือฮาและความตืน่ เต้น
จากผู้โดยสารตัวเล็กตัวน้อยได้เป็นระยะ รถไฟจะมีการหยุดแวะพักที่นํ้าตก Kjosfossen ประมาณ 10 นาทีเพื่อให้
นักท่องเทีย่ วได้ลงไปสัมผัสละอองนํา้ ของนํา้ ตกขนาดใหญ่ทม่ี คี วามสูงถึง 225 เมตร ก่อนทีจ่ ะกลับขึน้ ไปบนรถไฟอีกครัง้ เพือ่ มุง่ หน้า
ไปยังสถานี Myrdal อันเป็นจุดหมายปลายทาง นักท่องเที่ยวมักแวะรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึกที่สถานีนี้
หรือใครที่อยากไปเที่ยวเมืองใกล้เคียงเช่น Bergen ก็สามารถต่อรถไฟจากที่นี่ได้ หรือหากใครที่ยังชมความงามของทาง
รถไฟสุดโรแมนติกไม่จุใจนี้ก็สามารถซื้อตัวนั่งกลับไปเมือง Flam ได้อีกรอบ

ทิวทัศน์แสนสวยงามตามเส้นทางรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana

การล่องเรือเฟอร์รี่เพื่อชมธรรมชาติสองข้างทางที่แสนงดงาม
ราวกับภาพวาดของ Sognefjord เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

แต่สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นสมบัติอันแสน
ลํ้าค่าของประเทศนอร์เวย์นั้นคงต้องยกให้กับ ฟยอร์ด (Fjord) ที่
ทำ�ให้นอร์เวย์ได้รบั การขนานนามว่า “ดินแดนแห่งฟยอร์ด” ภูมปิ ระเทศ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มา
พิสูจน์ความยิ่งใหญ่และสวยงามได้ปีละหลายล้านคน ฟยอร์ดคืออ่าว
แคบๆทีอ่ ยูร่ ะหว่างหน้าผาสูงชันอันเป็นผลจากการกัดเซาะของธารนา้ํ แข็ง
เป็นเวลาหลายแสนปีมาแล้ว จนทำ�ให้แผ่นดินแหว่งเข้าไปจนมีลกั ษณะ
แคบและยาวเว้าเข้าไปตามเชิงเขา ทำ�ให้เกิดทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์ใจ
และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงในปัจจุบัน   ฟยอร์ด
ในประเทศนอร์เวย์ทม่ี ชี อ่ื เสียงในระดับโลกนัน้ มีดว้ ยกันหลายแห่ง และ
ฟยอร์ดที่เราจะพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชมในฉบับนี้คือ Sognefjord
ซึ่งเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก บริเวณที่ลึกที่สุดมีความลึก
ประมาณ 1,300 เมตร และทอดตัวคดเคี้ยวเป็นระยะทางยาวกว่า
200 กิโลเมตร
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นักท่องเทีย่ วจึงมักชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของ  Sognefjord ด้วยการล่องเรือเฟอร์ร่ี ซึง่ จะใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ
2 ชั่วโมง การได้ชมวิวสองข้างทางของฟยอร์ด ที่สวยงามประหนึ่งภาพวาดจากดาดฟ้าเรือเฟอร์รี่เป็นอีกประสบการณ์อนั น่าทึง่
และหาไม่ได้จากประเทศไหน บ้านเรือนหลังเล็กๆ สีสันสดใสริมอ่าวตัดกับนํ้าที่ส่องประกายระยิบระยับยามต้องแสงแดดสร้างความ
ประทับใจอย่างไม่รลู้ มื ให้กบั ผูม้ าเยือน หากท่านผู้อ่านมีโอกาสไปเที่ยวนอร์เวย์แล้วละก็ อย่าลืมหาโอกาสไปชมความงามของ
Fjord กันนะคะ

เมือง Bergen ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาถึง 7 ลูก
เป็นเมืองท่าเก่าแก่และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Oslo
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สถานที่สุดท้ายที่ต้องไม่ลืมพาท่านผู้อ่านไปแวะก่อนอำ�ลานอร์เวย์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกเสียจากเมืองที่ได้รับการ
ยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกซึ่งก็คือ Bergen นั่นเอง Bergen นั้นมีชื่อเล่นว่าเป็นเมืองแห่ง 7 ขุนเขา
เนื่องจากถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงถึง 7 ลูก Bergen เป็นเมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากออสโล
อาคารบ้านเรือนต่างๆ ในเมืองมีความสวยงามมากเนื่องจากได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ไฮไลท์ของ Bergen ที่ไม่ควร
พลาดเลยก็คือการนั่งรถกระเช้า Ulriken เพื่อขึ้นไปชมความงามของภูเขา Floyen ที่มีความสูงกว่า 320 เมตรเหนือระ
ดับนํ้าทะเล จากยอดเขาจะเห็นวิวพาโนรามาของ Bergen ได้อย่างเต็มตา ทั้งส่วนตัวเมือง ขุนเขาที่รายล้อม ท้องทะเลอัน
กว้างใหญ่จนไปถึงฟยอร์ดอันน่าตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ท่าเรือ Bryggen นับเป็นอีกสีสันและเป็นย่านสำ�คัญของเมืองมาเป็น
เวลากว่าหลายศตวรรษแล้ว ตึกแรกๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในเมือง Bergen ก็คือบ้านเรือนในย่าน Bryggen ที่ยังได้รับการบูรณะ
ให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมอยู่เสมอ นักท่องเที่ยวนิยมเดินเล่นตามถนนในย่านนี้เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายอยู่
มากมาย มีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้ามากมายตั้งอยู่เรียงราย มีขายทั้งงานทำ�มือเก๋ๆ และสินค้าพื้นเมืองให้ได้เลือกซื้อเป็น
ของฝาก ก่อนลาจาก Bergen อย่าลืมแวะชิมไข่ปลาคาร์เวียร์หลากหลายชนิดและชิม Norwegian Salmon ที่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นปลาแซลมอนชั้นดีที่สุดในโลกที่ตลาดปลา Torget แต่ตลาดนี้จะมีเฉพาะในหน้าร้อนเท่านั้น ถ้าใครได้ผ่านไป
Bergen ในช่วงฤดูร้อนอย่าลืมแวะมาชิมอาหารทะเลนานาชนิดที่ตลาดปลากลางแจ้งแห่งนี้นะคะ แต่กระซิบนิดนึงว่าต้อง
เตรียมกระเป๋าตังค์มาตุงๆ เลยเพราะราคาสินค้าที่นี่แปรผันตามกับคุณภาพสินค้าจริงๆ ค่ะ
ประเทศนอร์เวย์นบั เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีทัศนียภาพที่แสนสวยงาม แค่ได้นั่งทอดอารมณ์
ชมทิวทัศน์ระหว่างเส้นทางก็สัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์แต่เปี่ยมไปด้วยความยิ่งใหญ่น่าเกรงขามของธรรมชาติที่สรรสร้าง
ความงดงามนี้ขึ้นมา การได้ไปเยือนประเทศนอร์เวย์นับเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คุณผู้อ่านจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนนอร์เวย์ซักครั้งแล้วท่านจะได้รับความประทับใจที่จะประทับอยู่ในความทรงจำ�ไปอีก
นานแสนนาน

อาคารเก่าแก่ในย่านท่าเรือ Bryggen ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี
สมกับที่ Bergen ได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกโดย UNESCO

ตลาดปลากลางแจ้ง Troget ที่เปิดขายเฉพาะในหน้าร้อนเท่านั้น
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1. งานประชุมวิชาการ พร้อมการประชุมสามัญ
ประจำ�ปี สมาคมทันตกรรมเด็ก จัดขึ้นในวันที่ 13-15
พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ใน
หัวข้อ หมอฟันขวัญใจเด็กยุค 5 G ปีนี้จัด 3 วันแบบเต็มอิ่ม
ในเนื้อหาที่หมอฟันสำ�หรับเด็กอยากรู้ ทั้งงานจัดฟันในเด็ก
clear aligner งานรักษาราก vital pulp therapy งาน
อุดฟันเรือ่ ง adhesive ไปถึงเรือ่ งการใช้ยาสำ�หรับทันตแพทย์
เรือ่ ง sleep apnea เรือ่ งการลงทุน และเรือ่ งทีท่ กุ คนชืน่ ชอบ
คือ การรับมือกับเด็ก และการเลี้ยงลูกยุค 5 G ปีนี้ได้รับ
ความสนใจจากสมาชิกเช่นเคย มีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ
500 คน

2. ทพญ.พวงเพชร เสรฐภักดี นายกสมาคมฯ และทพญ.ดาราวรรณ หอมรสสุคนธ์ ประธานฝ่ายวิชาการของสมาคมฯ
ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำ�แนวทางการปฏิบัติงานทันตกรรมสำ�หรับเด็กในสถานการณ์ปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ซึ่ง
จัดโดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video conference)
จากห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3M™ Prefabricated Crowns
Reference Chart

Dentition

Selection

Key Traits

Permanent

Anterior
or bicuspid

• Polycarbonate resin with micro-glass fibers
• Strong/durable
• Contours and crimps similar to metal crowns
• Esthetic/U62 shade

3M™ Polycarbonate Crowns
Short or
long term

3M™ Strip Crown Forms

N/A

Primary

Anterior

• Automatically contours restorative material to match
natural dentition
• Strips off easily leaving a smooth surface
• Thin interproximal walls
• Sufficient strength for easy handling
• Ideal for chemical or light-cured composites

3M™ Iso-Form™ Crowns

Short term

Permanent

Molar and
bicuspid

Permanent

Molar

Primary

Molar

• Tin-silver alloy
• Pre-finished, belled and contoured
• Ductile/can be stretched and burnished to fit prep margins
• Faster placement than acrylics or chemical resins for
single units

3M™ Stainless Steel Crowns
Short or
long term

• Minimal adjustment
• Pre-trimmed, belled and crimped
• Accurately duplicates anatomy
• Superior longevity compared to multi-surface amalgam fillings

3M™ Unitek™ Stainless Steel Crowns
Short or
long term

Permanent

Molar and
bicuspid

Primary

Anterior
and molar

• Shallow occlusal anatomy/less tooth reduction
• Thick occlusal surface to prevent bite-through
• Parallel walls
• Pre-trimmed to optimum length and contour

Cement Choices
3M™ RelyX™ Luting 2

3M™ Ketac™ Cem Easymix

RMGI Cement

GI Cement
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Ketec™ Universal

