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ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2562
วารสารสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

Covid -19
ปฐมบทในการปรับเปลี่ยน

การรักษาทางทันตกรรมสำ หรับเด็ก

ทันตกรรมทางไกล 
(Teledentistry)

มารู้จัก UVGI ไปพร้อมๆ กัน

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเด็ก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)
ในคลินิกทันตกรรม
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GUM® เม็ดสีย้อมฟัน

®

Chairside Solutions

COMING SOON!

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:
•เครื�องมอืที�สะดวกและสนุกสาํหรบัการฝึกใหเ้ดก็ ๆ มั �นใจไดว้า่ไมล่ะเลย

  ที�จะทาํความสะอาดบรเิวณที�มคีราบแบคทเีรยีของฟันก่อตวัขึ�น

•มรีสชาตเิชอรร์ี�ที�สดชื�น

•ไมเ่ป็นพษิต่อรา่งกาย

•สทีี�เกดิขึ�นจากผลติภณัฑน์ั �นเป็นเพยีงแคก่ารเกดิขึ�นชั �วคราวซึ�ง

 จะไมท่าํใหเ้กดิคราบหลงเหลอือยูบ่นฟัน

Try it, it’s fun!

Prophy Angle Prophy Paste

การกาํจดัคราบพลคัมคีวามสาํคญัมาก

เพราะจะชว่ยใหช้อ่งปากของคณุมสีขุภาพที�ดี

แต่โดยปกตแิลว้มนัไมใ่ชเ่รื�องงา่ยที�จะมองเหน็คราบพลคั

วธิแีกท้ี�งา่ยขึ�นคอืใช ้เมด็สยีอ้มฟัน RED-COTE ของ GUM®

ในการตรวจสอบคราบพลคัและทาํความสะอาด  

ผลติภณัฑใ์หมข่อง Butler ไดร้บัการออกแบบมาใหท้าํงานรว่มกนั

ไดด้ยีิ�งขึ�น และมทีกุสิ�งทกุอยา่งที�คณุตอ้งการเพื�อทาํใหค้นไขต้วัน้อยของคณุยิ�ม

ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ

•สนุกไปกบัสสีนั

•ตวัแปรงเพรยีวบางขึ�นเพื�อเขา้ชอ่งปาก

 ขนาดเลก็ไดด้ยีิ�งขึ�น

•สนุกไปกบั � รสชาติ

•สว่นประกอบของฟลอูอกไรด ์�.��%

  และไมม่กีลเูตน

•ขจดัคราบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

  รวมทั �งออ่นโยนบนผวิเคลอืบฟัน

  และเนื�อฟัน

RED-COTE

•เครื�องมอืที�สะดวกและสนุกสาํหรบัการฝึกใหเ้ดก็ ๆ มั �นใจไดว้า่ไมล่ะเลย
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	 สวัสดีค่ะ	ขอทักทายเพ่ือนสมาชิกสมาคมทันตกรรมเด็ก 
ทุกท่าน	ด้วยภาพหน้าปกท่ีสดใสของ	ด.ญ.ปริม พิริยะพรพิพัฒน์  
(น้องปริม)	กับ	คุณแม่ ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค์ (แม่ป๋อม)   
ปี	2563	นี้เป็นปีที่โลกของเราเผชิญกับโรคระบาดร้ายแรง 
จากเช้ือไวรัส	COVID-19	แม้ประเทศไทยจะได้รับการช่ืนชม 
จากองค์การอนามัยโลกให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุม
โรคระบาดได้ดีมาก	 แต่ในงานทันตกรรมก็ได้รับผลกระทบ
ไม่น้อยที่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีการทำางานของ
เราหลายๆ	อย่าง	 ใน	ThAPD	News	ฉบับนี้	มีเรื่องราว
เกี่ยวข้องกับ	COVID-19	มานำาเสนอ	ทั้งการปรับเปลี่ยน 
การรักษาทางทันตกรรมตามสถานการณ์การระบาดของโรค	 
แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเด็ก	รวมทั้งทันตกรรมทางไกล 
ท่ีเข้ามามีส่วนช่วยในช่วงท่ี	social	distancing	เป็นส่ิงจำาเป็น	 
นอกจากน้ีมารู้จัก	UVGI	หน่ึงในอุปกรณ์ฆ่าเช้ือโรคท่ีมีการแนะนำา 
ในช่วงการระบาดน้ี	 และแม้เราจะยังไปเท่ียวต่างประเทศไม่ได้	 
แต่เรามาเท่ียวทางตัวหนังสือไปถึงนอร์เวย์ด้วยกันได้นะคะ	

	 สุดท้ายน้ีขอเป็นกำาลังใจให้เพ่ือนทันตแพทย์ทุกท่าน	 
ได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ	 ในสถานการณ์น้ีไปได้อย่าง 
ราบรื่นและปลอดภัยด้วยกันทุกคนค่ะ
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Covid -19
ปฐมบทในการปรับเปลี่ยน

การรักษาทางทันตกรรมสำ หรับเด็ก
รศ. ทพญ. พรพรรณ อัศวาณิชย์

ภาควิชาทันตกรรมสำ หรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 SAR-C0V-2	หรือ	โควิด-19	(Covid-19)	เป็น	RNA	virus	ที่มีการระบาด
ครั้งแรกในประเทศจีน	ในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2562		ไวรัสชนิดนี้พบได้ในนำ้ามูก	นำ้าลาย	 
ลำาคอ	 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	
หายใจลำาบากร้อยละ	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 
การรักษาในระยะเวลาส้ันจะสามารถลดความเส่ียง 
ในการติดเชื้อ	 เป็นต้น	 ดังนั้นในระหว่างที่มีการ
ระบาดของเชื้อโควิด-19	ทั่วโลก		การรักษาทาง
ทันตกรรมสำาหรับเด็กจึงควรมีการปรับเปลี่ยน
สู่ฐานวิถีชึวิตใหม่	 เพื่อควบคุมความเสี่ยงการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค	โดยคงรักษามาตรฐาน
การรักษา	
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	 	 เชื้อไวรัสโควิด-19	 มีการแพร่กระจายทาง	 airborne	 droplet	 ทำาให้จำาแนกหัตถการทางทันตกรรมออกเป็น	 2	
จำาพวก	ได้แก่	หัตถการที่ไม่ฟุ้งกระจาย	เช่น	การตรวจฟัน	การทาฟลูออไรด์(โดยไม่ขัดฟัน)	การทาฃิลเวอร์ไดอามีนฟลูออไรด์	 
(SDF)	การอุดฟันวิธี	Atraumatic	Restorative	Treatment	หรือ	 	ART	ซึ่งไม่ใช้	 triple	syringe	 เป็นต้น	หัตถการอีก
จำาพวกเป็นหัตถการที่ก่อความฟุ้งกระจาย	 เช่น	 การขัดฟัน	 การกรอฟัน	 การขูดหินปูนด้วยเครื่องอัลตร้าโฃนิค	 การเป่าลม	 
และการใช้	triple	syringe	เป็นต้น(10)	นอกจากน้ีในงานทันตกรรมสำาหรับเด็กจะมีพฤติกรรมของเด็กมาเก่ียวข้องด้วย	ในขณะท่ี 
เด็กร้อง	 ร้องไห้	 หรืออาเจียน	 ก็เป็นสาเหตุทำาให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อ	 การปรับเปลี่ยนการรักษาทางทันตกรรมจะมี
ความเข้มข้นระดับใดขึ้นกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อในขณะนั้น	 โดยการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อมีหลักการที่
ควรคำานึงถึง	ดังนี้

1.  การคัดกรองโรค
	 การคัดกรองโรคเป็นขั้นตอนที่มีความสำาคัญอย่างมากในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	สถาน
พยาบาลควรทำาการคัดกรองโรคโควิด-19	 ทั้งต่อทันตแพทย์	 เจ้าหน้าที่	 ผู้ช่วยทันตแพทย์	 ผู้ป่วย	
และผู้ปกครองอย่างสมำ่าเสมอ	 วิธีการในการคัดกรองควรสอดคล้องกับสาเหตุการระบาดของโรคใน
ขณะนั้น
2. การรักษาระยะห่าง (distancing)
	 มาตรการรักษาระยะห่างต้องทำาในทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การจัดที่พักนั่งรอของผู้ป่วย	 การที่ผู้ช่วย
เชิญเด็กและผู้ปกครองเข้ามายังห้องทำาฟัน	เคาเตอร์การนัดหมายและชำาระเงิน	เป็นต้น	ควรหลีกเลี่ยง 
การสัมผัสตัว	(physical	contact)	และการจูงมือเด็ก
3. การทำาความสะอาดพื้นผิว และการทำาให้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
	 เชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโรนาสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวของแก้วหรือกระจก	4	วัน	กระดาษ	4-5	วัน	 
พลาสติก	4	วัน	เหล็ก	5	วัน(11)	ดังนั้นสถานพยาบาลต้องหมั่นเช็ดทำาความสะอาดพื้นผิวเป็นระยะ	
ทั้งในห้องทำาฟัน	ห้องสอนแปรงฟัน	ห้องนำ้า	เก้าอี้นั่งรอผู้ป่วย	และบริเวณเคาเตอร์	เป็นต้น	ในระยะ
ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19	สถานพยาบาลไม่ควรมีหนังสือ	หนังสือพิมพ์	ของเล่นในห้องพักรอ	 
อีกท้ังผู้ช่วยควรเป็นผู้หยิบรางวัลให้เด็กแทนการให้เด็กเลือกจับของขวัญ	เพ่ือป้องกัน	cross	contamination	 
บนพึ้นผิววัตถุ
4. การควบคุมการฟุ้งกระจายระหว่างการทำาหัตถการ
	 การควบคุมเชื้อ	 และการฟุ้งกระจายเริ่มจากการจัดลักษณะทางกายภาพของคลินิกให้ทำาความ 
สะอาดได้ง่าย	 ควรจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในตู้หรือกล่องเพ่ือลดการปนเป้ือนบนพ้ืนผิวจากละออง 
ฟุ้งกระจาย	ในการให้การรักษาทางทันตกรรม	ทันตแพทย์สามารถควบคุมการฟุ้งกระจายของเช้ือ	ดังน้ี
	 4.1		 การใส่หน้ากาก	และการจำากัดจำานวนคนในคลินิกทำาฟัน
	 	 	 การรักษาทางทันตกรรมควรใช้ระบบนัดหมาย	เพื่อลดจำานวนคนในบริเวณที่นั่งรอ	อีกทั้ง 
	 	 	 ควรให้ผู้ปกครองและญาติเข้ามาในห้องทำาฟันพร้อมผู้ป่วยเด็กเพียง	1	ท่าน(10)	ผู้ปกครอง 
	 	 	 และเด็กควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องทำาฟัน	 และผู้ปกครองต้องสวมหน้ากาก 
	 	 	 ตลอดเวลา
	 4.2		 ทันตแพทย์	และผู้ช่วยทันตแพทย์ต้องใส่ชุดป้องกัน	(Personal	Protective	Equipment:	PPE)
	 	 	 ชนิดของชุดป้องกันขึ้นกับหัตถการที่ทำา	และ	สถานกาณ์การระบาดของโรคในขณะนั้น
	 4.3		 ลดขั้นตอนที่ทำาให้เกิดการฟุ้งกระจาย	 เช่น	 ลดการขัดคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันก่อนการ 
	 	 	 เคลือบฟลูออไรด์	 โดยการแนะนำาให้เด็กแปรงฟันให้สะอาดก่อนมาพบทันตแพทย์	 จาก 
	 	 	 งานวิจัยพบว่า	การขัดฟันด้วยพิวมิสทำาให้เกิดฟุ้งกระจายของเช้ือแบคทีเรีย	42	CFU/นาที(12)

	 	 	 ในเด็กที่ขย้อนง่าย	(gag	reflex	สูง)	หรือเด็กที่อาเจียนง่าย	ทันตแพทย์อาจพิจารณา 
	 	 	 การถ่ายภาพรังสีตามสถานการณ์ความชุกของโรคโควิด-19	 ในขณะนั้น	 ความจำาเป็น 
	 	 	 เร่งด่วนของผู้ป่วย	และความเสี่ยงในการเกิดฟันผุของผู้ป่วย
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	 4.4		 การปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาเพื่อลดความฟุ้งกระจาย
   การเคลือบฟลูออไรด์ ทันตแพทย์ควรแนะนำาให้เด็กแปรงฟันเพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์ 
	 	 	 แทนการขัดฟันก่อนมาพบทันตแพทย์	 เด็กอายุมากกว่า	6	ปีที่ขย้อนได้ง่ายทันตแพทย์ 
	 	 	 อาจเลือกใช้ฟลูออไรด์วาร์นิช	ในการเคลือบฟลูออไรด์ทันตแพทย์ควรป้องกันมิให้เด็กดูด	 
	 	 	 saliva	ejector	เน่ืองจากอาจมีการไหลย้อน	(flow	back)	จากระบบทำาให้เกิดการติดเช้ือได้	 
	 	 	 หากเด็กต้องการบ้วนภายหลังการเคลือบฟลูออไรด์	 ทันตแพทย์ควรให้เด็กบ้วนลงอ่าง	 
	 	 	 หรือใส่กระดาษทิชชู
   การเคลือบหลุมร่องฟัน	 เน่ืองจากการยึดติดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซินข้ึนกับ 
	 	 	 ความแห้งของผิวฟัน	ดังนั้นการทำาหัตถการนี้จึงจำาเป็นต้องใช้	triple	syringe	เพื่อทำาให้ 
	 	 	 ฟันแห้งสนิท	 การสเปรย์นำ้าทำาให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อแบคทีเรีย	 37,000	 CFU	 
	 	 	 ต่อนาที(12)	 ดังนั้นการเคลือบหลุมร่องฟันด้วยเรซินจึงเป็นหัตถการที่มีความฟุ้งกระจาย	 
	 	 	 ทันตแพทย์สามารถลดความฟุ้งกระจายด้วยการใส่แผ่นยางกันนำา้	ซ่ึงอาจเลือกใช้	atraumatic	 
	 	 	 clamp	การใช้เครื่องดูดนำ้าแรงสูง	(high	volume	evacuator)	ร่วมกับท่อดูดขนาด 
	 	 	 เส้นผ่านศูนย์ด้านใน	3/8	น้ิว	จะลดการฟุ้งกระจายได้มากกว่าร้อยละ	99(12,13)	การมีผู้ช่วย 
	 	 	 ข้างเก้าอี้ทำางานเป็น	four	handed	dentistry		หรือการเลือกใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน 
	 	 	 ชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ที่สามารถใช้สำาลีเช็ดผิวฟันให้แห้ง	ลดการฟุ้งกระจาย
   การจัดการรอยผุ การกรอฟัน	 การใช้	 triple	 syringe	 ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย	 ใน 
	 	 	 ปัจจุบันการจัดการรอยผุในช้ันเน้ือฟันท่ีมีการวินิฉัย	 K02.1	 มีแนวทางการจัดการได้หลายวิธี 
	 	 	 ท่ีไม่เกิดความฟุ้งกระจาย	เช่น	การใช้ซิลเวอร์ไดอามีนฟลูออไรด์	(silver	diamine	fluoride:	 
	 	 	 SDF)		การทำา	ART	นอกจากนี้มีรายงานวิจัยที่ใช้ซิลเวอร์ไดอามีนฟลูออไรด์ร่วมกับการ 
	 	 	 อุดกลาสไอโอโนเมอร์	ทำาให้ยับย้ังการเกิดฟันผุ	และไม่มีเศษอาหารตกค้างในรอยผุ	การทา 
	 	 	 ซิลเวอร์ไดอามีนฟลูออไรด์ก่อนอุดไม่มีผลต่อการยึดติดของกลาสไอโอโนเมอร์(14)	 ส่วนการ 
	 	 	 จัดการรอยผุด้วยการกรอฟันและบูรณะฟันร่วมกับการใช้	triple	syringe	จัดเป็นหัตถการ 
	 	 	 ท่ีก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย	ทันตแพทย์สามารถลดความฟุ้งกระจายด้วย	การใช้เคร่ืองดูดนำา้ 
	 	 	 แรงสูงร่วมกับการมีผู้ช่วยข้างเก้าอี้	และการใส่แผ่นยางกันนำ้า(15)

   การจัดการเด็กที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือ		การร้อง	ตะโกน	ทำาให้เกิดการฟุ้งกระจาย	 
	 	 	 ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ	 ทันตแพทย์ควรลดความเสี่ยงโดยการควบคุมให ้
	 	 	 ระยะเวลาในการรักษาสั้นที่สุดโดยคงมาตรฐานวิชาชีพ	 การรักษาฉุกเฉินควรลดความ 
	 	 	 เจ็บปวดด้วยวิธีการที่เหมาะสม	 เช่น	 การให้ยา	 การทำา	 Intermediate	 restoration	 
	 	 	 technique	 เป็นต้น	 สำาหรับเด็กที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือและจำาเป็นต้องได้รับการ 
	 	 	 รักษาเร่งด่วน	 ทันตแพทย์ควรใช้	 passive	 restraint	 (เช่น	 papoose	 board)	 และ 
	 	 	 หลีกเลี่ยงการใช้ผู้ช่วยหลายๆ	 คนมาช่วยจับ(10)	 เพื่อควบคุมจำานวนคนที่เกี่ยวข้องให้มี 
	 	 	 น้อยที่สุด	 ประกอบกับทันตแพทย์ควรใช้เวลาในการรักษาสั้นที่สุด	 เพื่อลดโอกาสเสี่ยง 
	 	 	 ของการติดเชื้อ
5. การจัดระบบถ่ายเทอากาศที่ดี
	 จัดระบบการถ่ายเทอากาศตามมาตรฐาน	และจำากัดจำานวนคนในห้องทำาฟันให้น้อยท่ีสุด	นอกจากน้ี 
ทันตแพทย์อาจจัดหาเครื่องฟอกอากาศชนิดตั้งที่มีตัวกรอง	 HEPA	 เสริมเพื่อทำาให้อากาศสะอาด	
ละอองที่ฟุ้งกระจายในห้องทำาฟันจะตกลงสู่พื้นผิวใช้เวลา	15	นาทีหลังการเสร็จสิ้นหัตถการ(16)	ดังนั้น 
ทันตแพทย์ควรเว้นระยะห่างในการให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละคนให้เพียงพอต่อการทำาความสะอาด
เครื่องมือ	และพื้นผิว	
6. การกำาจัดของเสียตามมาตรฐาน
	 สถานพยาบาลควรจัดการอากาศเสีย	และวัสดุปนเปื้อนตามมาตรฐาน	
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	 	 การปรับวิธีการรักษาทางทันตกรรมตามฐานวิถีใหม่นั้น
มีหลักการสำาคัญคือ	 การคัดกรองที่เหมาะสม	 การเว้นระยะห่าง	
การลดความฟุ้งกระจาย	 การป้องกันการติดเชื้อผ่านระบบทางเดิน 
หายใจด้วยการใส่หน้ากาก	 และการป้องกันการติดเช้ือจากการสัมผัส 
ด้วยการล้างมือ	 และการทำาความสะอาดพื้นผิว	 แม้ว่าในขณะนี้ 
ประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ดี	แต่การระบาด 
ของโควิด-19	ในต่างประเทศยังไม่สามารถควบคุมได้	ดังน้ันทันตแพทย์ 
ในฐานะบุคลากรทางสาธารณสุขควรมีความพร้อมในการควบคุม
การแพร่กระจายของโรคให้เหมาะสมตามข้อมูลระบาดวิทยา

ลำาดับขั้นตอนในการใส่	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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	 Carious	Primary	Dentin.	Pediatric	Dent.	2018Jul	15;40(4):291-5.
15.	 Centers	of	Disease	Control	and	Prevention.	(2020).	Guidance	for	Dental	Settings,	Interim	Infection	Prevention	and	Control	Guidance	for	Dental	Setting	 
	 During	the	COVID-19	Response.	Available	at	http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html#Engineering	Controls.	(Accessed	 
	 31	May	2020).
16.	 Baron	P.	Generation	and	Behavior	of	Airborne	Particles	(Aerosols).	Presentation	published	at	CDC/NIOSH	Topic	Page:	Aerosols	National	Institute	 
	 for	Occupational	Safety	and	Health.	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention,	Public	Health	Service.	U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services,	 
	 Cincinnati,	OH.	Available	at	www.cdc.gov/niosh/topics/aerosols/pdfs/Aerosol_101.pdf.	(Accessed	30	June	2020)

ลำาดับขั้นตอนในการถอด	PPE(15)

1.	 ถอดถุงมือ
2.	 ถอดเสื้อกาวน์	หรือ	PPE
3.	 ล้างมือ
4.	 ถอดFace	shield	โดยให้จับท่ีก้าน	ไม่ควรจับพลาสติก 
	 ด้านหน้า
5.	 ถอด	Mask	โดยไม่จับด้านหน้าของ	mask	หรือ	 
	 respirator
6.	 ล้างมือ
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	 	 ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19	 ในประเทศไทย	 การเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ	 social	 distancing	 นั้นถือเป็น
มาตราการสำาคัญในการยับยั้งการระบาดของไวรัส		ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการรักษาทางทันตกรรมในรูปแบบเดิม	ที่มีการสัมผัสใกล้ชิด 
กับผู้ป่วยอย่างมาก	ทำาให้คำาว่า	“ทันตกรรมทางไกล”	หรือ	“Teledentistry”	ถูกนำามาพูดถึงและเริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 
มากขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบการรักษาทางทันตกรรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน	

	 	 ทันตกรรมทางไกล	(Teledentistry)	คำานี้ถูกนำามาใช้ครั้งแรกในปี	ค.ศ.	1997	ภายใต้บริบทของการวินิจฉัยโรค	และการให้
คำาแนะนำาเกี่ยวกับแผนการรักษาทางทันตกรรมผ่านทางเทคโนโลยีที่นำามาใช้เป็นสื่อกลางระหว่าง		ทันตแพทย์และผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล 
หรือเข้าถึงการรักษาได้ยาก1	 ซึ่งในช่วงแรกนั้นรูปแบบของเทคโนโลยีที่ถูกนำามาใช้	 ยังถูกจำากัดอยู่ในรูปแบบของการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ	(video	conference)	เท่านั้น	ในขณะที่ปัจจุบันทันตกรรมทางไกลมีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อกลางออกมาในรูปแบบต่างๆ	 
เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและตอบสนองผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น	 อาทิเช่น	 แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน	 เว็บไซต์	 และ	 แพลตฟอร์มของทาง
สถานพยาบาล	เป็นต้น	แม้ว่าในประเทศไทย	ทันตกรรมทางไกลจะเป็นที่รู้จักได้ไม่นาน	แต่การรักษาที่นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
เป็นส่วนหนึ่งของการรักษานี้ถูกนำามาใช้ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1995	ในรูปแบบของแพทย์ทางไกล	(Telemedicine)	ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของ	
สาธารณสุขทางไกล	 (Telehealth)	 เช่นเดียวกับทันตกรรมทางไกล	 (Teledentistry)	 ซึ่งต่างมีวัตถุประสงค์หลัก	 เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมลำ้าในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชน	 และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาของแพทย์	 ด้วยการปรึกษาทางไกล
กับแพทย์เฉพาะทาง

	 	 ปัจจุบันทันตกรรมทางไกลสามารถเลือกใช้งานได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์	 เช่น	 การให้คำาปรึกษา	 (Teleconsultation)	 
การวินิจฉัยโรค	(Telediagnosis)	การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง	(Telemonitor)	และการคัดกรองผู้ป่วย	(Teletriage)	เป็นต้น	โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงในช่วงท่ีมีการระบาดของโควิด-19	พบว่าการคัดกรองผู้ป่วยด้วยวิธี	Teletriage	น้ัน	สามารถตอบโจทย์การรักษาทางทันตกรรม 
ที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กล่าวคือการซักประวัติ	หรือ	การตรวจเบื้องต้นทางไกลผ่านช่องทางต่างๆ	ที่ได้กล่าวมา
แล้วนั้น	สามารถช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นต้องได้รับการรักษาฉุกเฉินได้อย่างแท้จริง	การให้คำาปรึกษาและวินิจฉัยโรค	 
(Teleconsultation	/	Telediagnosis)	มีอยู่ด้วยกัน	2	รูปแบบ	 ได้แก่	 รูปแบบ	Real-Time	(ภาพที่	1)	 โดยทีมแพทย์และผู้ป่วย
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันผ่านระบบ	video	conference	และรูปแบบ	Store-and-Forward	(ภาพที่	2)	ที่เป็นการรับส่ง 
ข้อมูลของผู้ป่วยและคำาปรึกษาจากแพทย์ผ่านทางคลังเก็บข้อมูลออนไลน์2		โดยไม่จำาเป็นต้องมีแพทย์และผู้ป่วยอยู่รวมกัน	ณ	ขณะน้ัน

ภาพที่	1:	Real-Time	method ภาพที่	2:	Store-and-forward	method

อ.ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตกรรมทางไกล
(Teledentistry)
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	 	 ทันตกรรมทางไกลถูกนำามาประยุกต์ใช้ทางทันตกรรมเด็กและทันตกรรมป้องกันในหลากหลายวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมา 
แล้วข้างต้น	 โดยในแง่ของการตรวจวินิจฉัยเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจในรูปแบบปกติซึ่งถือเป็น	gold	standard	พบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญในการตรวจพบรอยโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนที่มี่ความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูง	ด้วยทันตกรรมทางไกล 
ผ่านกล้องถ่ายรูปในช่องปาก3,4	 นอกจากนี้ยังมีการใช้งานทันตแพทย์ทางไกลในรูปแบบของ	 Teleconsultation	 ที่มีเป้าหมายหลัก 
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทันตแพทย์เฉพาะทางในกลุ่มเด็กที่อยู่ห่างไกล	ซึ่งทำาให้	ทันตแพทย์ผู้รับเคส	ผู้ป่วย	ผู้ปกครอง	และทันตแพทย์ 
เฉพาะทางสามารถพูดคุยกันได้โดยตรงถึงแผนการรักษาที่ควรได้รับ	จากการศึกษาในปีค.ศ.	2016	ของ	McLaren et al.5	พบว่าการ
เลือกวิธีการรักษาให้แก่ผู้ป่วยเด็กไม่ว่าจะเป็นการดมยาสลบ	การใช้ยาทำาให้สลบ	การใช้ไนตรัสออกไซต์		ตลอดจนการรักษาด้วยการ 
ปรบัพฤตกิรรมทีต่อ้งอาศยัทนัตแพทยเ์ฉพาะทางผู้มปีระสบการณเ์ปน็ผูป้ระเมนินัน้	สามารถประเมนิผา่นวธิทีนัตกรรมทางไกลได้อยา่ง 
มีประสิทธิภาพ	 โดยมีความถูกต้องอยู่ที่	 ร้อยละ	 88	 ภายหลังการตรวจซำ้าด้วยวิธีปกติ	 	 ทั้งนี้ทันตกรรมทางไกลยังสามารถช่วยใน
การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในเด็กทั้งชุดฟันนำ้านมและฟันผสมได้อีกด้วย	 อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อถกเถียงในแง่ของความน่า 
เชื่อถือตลอดจนความถูกต้อง	และแม่นยำาของแผนการรักษาที่อาจส่งผลต่อการรักษาได้	แต่จากการศึกษาของ	Alshaya et al.6		ล่าสุด 
ในปีค.ศ.	2018	พบว่า	ความไว	(sensitivity)	และความจำาเพาะ	(specificity)	ในการวางแผนการรักษาด้วยทันตกรรมทางไกลนั้น	 
อยู่ในระดับตั้งแต่	ร้อยละ	80	ขึ้นไปแม้ไม่มีภาพถ่ายรังสีประกอบ	ซึ่งโดยมากมักพบความผิดพลาดชนิดผลบวกปลอม	(false	positive)	 
มากกว่า	ผลลบปลอม	(false	negative)	และพบว่าการตรวจฟันปกติ	(sound	tooth)		รอยโรคฟันผุซำ้าภายหลังการอุด	(secondary	 
caries)	และฟันที่มีการเคลือบหลุมร่องฟัน	(sealant	tooth)	นั้นทำาได้ค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับการตรวจด้วยวิธีปกติ	อย่างไรก็ตาม	
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	(systematic	review)	พบว่าการวินิจฉัย	รอยโรคฟันผุด้วยทันตกรรมทางไกลนั้น	เป็น
วิธีที่ยอมรับได้	 และมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัดทางสถิติ	 (Kappa	 coefficient)	 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจปกติแล้วจะอยู่ในช่วง
ปานกลางถึงดีมาก	 ดังนั้นจึงมีความเทียบเคียงกันได้ระหว่างสองวิธีนี้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลหรือมีความยากลำาบากใน
การเข้าถึงการรักษา7,8 

	 	 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาถึงประสิทธิภาพการใช้งานของทันตกรรมทางไกล	(Teledentistry)	นั้น		ได้มี 
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง	และถูกนำามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วยประโยชน์ทั้งในแง่ของการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการ
ตรวจรักษา	เพิ่มโอกาสในการเข้ารับคำาปรึกษาจากทันตแพทย์เฉพาะทาง	เพิ่มความสะดวกสบาย	ลดค่าใช้จ่าย	ในการเดินทางมายัง
สถานพยาบาลของผู้ป่วย	 ลดความซับซ้อนในขั้นตอนการทำางานของบุคคลาการทางการแพทย์	 เพิ่มโอกาสในการติดตามผู้ป่วยได้ 
อย่างต่อเนื่อง	และเพิ่มความสามารถในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อช่วยลดความแออัดในการมาพบทันตแพทย์ที่สถานพยาบาลโดยเฉพาะ 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน

	 ดังนั้นแม้ว่าการระบาดของโควิด-19	จะสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้	 แต่อาจเป็นไปได้ว่าการใช้งานทันตกรรมทางไกล	 (Tele 
dentistry)	จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	และมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆออกมา	เพ่ือให้ตอบโจทย์และวัตถุประสงค์ของท้ังทันตแพทย์ 
และผู้ป่วยตลอดจนระบบสาธารณสุของประเทศมากยิ่งขึ้น	จนในที่สุดทันตกรรมทางไกล	อาจไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวพวกเราอีกต่อไป
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	 	 กลางเดือนมีนาคม	2563	ช่วงที่ตัวเลขการติดเชื้อ	 
Covid-19	 ในประเทศไทยกำาลังเพิ่มขึ้น	 ข้อมูลเรื่องความ
รุนแรงของโรค	และการติดต่อทางนำ้าลาย	ทั้ง	droplets	และ	 
aerosols	 ทำาให้ทันตแพทย์ทยอยหยุดงาน	 จนมีประกาศ
จากกรมการแพทย์ในช่วงเดือนเมษายนให้ทำาเฉพาะเคส 
ฉุกเฉินเท่าน้ัน	ข้อมูลยังบอกว่า	เราอาจจะต้องอยู่กับเช้ือโรคน้ี 
ไปอีกนาน	เม่ือเราเป็นทันตแพทย์	จะมัวปิดคลินิกหยุดทำางาน 
ไปนานๆ	ขณะที่มีคนไข้เด็กน้อยปวดฟันเรียกร้องให้รักษาคง
ไม่ได้	จึงคิดว่า	เราจะต้องป้องกันและจัดการกับเชื้อโรคตัวนี้
ยังไง	 ไม่ให้เราติดจากคนไข้	 ไม่ให้คนไข้ติดจากเรา	(หากเรา
ติดมาจากไหนสักแห่งขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว)	 และไม่ให้คนไข้ติด
จากคนไข้คนก่อน

	 	 ด้วยมาตรการการฆ่าเชื้อ	standard precautions  
ที่ทำาอยู่เดิม	 ครอบคลุมการทำาความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	 
วัสดุอุปกรณ์อยู่แล้ว	ส่วนพื้นผิวสัมผัส	ใช้นำ้ายาฆ่าเชื้อเช็ดได้	
ทั้งที่จับประตู	เก้าอี้	และยูนิตทำาฟัน	โต๊ะที่หมอใช้เขียน	ฯลฯ	
ซึ่งทำาได้ไม่ยาก	 เหลือเรื่องเดียวคือ	 อากาศ	 จะทำาอย่างไร 
ให้อากาศในห้องปลอดเชื้อ	ทำา	air disinfection	อย่างไรดี	 
...	มีคำาแนะนำาถึง	การทำา	air ventilation	กำาหนดค่าเป็น	ACH  
ซึ่งสถานที่ของคลินิกบางแห่งก็ทำาได้ยาก	ทาง	CDC	แนะนำา
ให้ใช้เครื่องฟอกอากาศที่มี	HEPA medical grade	ซ่ึงเม่ือ 
หาข้อมูลในเรื่องนี้	 ก็ได้ข้อสรุปว่า	 เครื่องฟอกอากาศม ี
ประสิทธิภาพในการกำาจัดเชื้อในอากาศได้จริง	 ได้รับการ 
พิสูจน์แล้ว	 แต่ยังกล่าวได้ว่าเป็นการดักจับเช้ือโรคไว้ท่ีแผ่นกรอง	 
ไม่ได้ฆ่าเชื้อให้ตาย	 แต่เมื่อเชื้อโรคติดค้างบนแผ่นกรองนาน
เกิน	8-9	วันก็จะตายไปเอง	ระยะเวลาในการเปล่ียนแผ่นกรอง 
ตามที่แต่ละยี่ห้อกำาหนด	เอามาจากค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้งานใน 
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ	ซ่ึงความเป็นจริงในห้องท่ีอากาศสะอาดกับห้อง 
ท่ีสกปรก	ควรจะมีระยะเวลาเปล่ียนแผ่นกรองไม่เท่ากัน	หากใช้ 
เครื่องฟอกอากาศในห้องทำาฟัน	 ควรต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง 
ในระยะเวลาท่ีเร็วกว่าท่ีกำาหนดไว้ของเคร่ืองน้ันๆ		รวมท้ังขณะ 

เปลี่ยนแผ่นกรอง	 จะต้องระวังการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค	
โดยใส่ชุดป้องกันอย่างรัดกุม	 นอกจากนั้น	 มีคำาแนะนำาจาก 
วิศวกรผู้เช่ียวชาญว่า	ในการทำา	air disinfection	ระหว่างเคส	 
ด้วยเครื่องฟอกอากาศ	ควรทิ้งห้องไว้ประมาณ	20-30	นาที	 
เพื่อให้อากาศสะอาดก่อนจึงจะทำาเคสต่อไป	 ซึ่งถือว่าเป็น 
ระยะเวลาที่นานพอสมควร	จะทำาให้วันหนึ่งๆ	รักษาคนไข้ได้ 
ไม่กี่คน	ในขณะที่มีคนไข้รอรับการรักษาอยู่มาก

	 	 ในขณะที่หาข้อมูลในช่วงปลายเดือนมีนาคม	 ก็ได้
เห็นโพสในกลุ่มทันตแพทย์ไทย	fight	Covid	กล่าวถึงการใช้	
Upper room UVC	ฆ่าเชื้อในอากาศ	เป็นโพสที่จุดประกาย
ความสนใจในเรื่อง	 UVC	 ก็เริ่มหาข้อมูลอ่านเปเปอร์ตั้งแต่
ตอนน้ัน	ว่าเราจะใช้	UVC	ได้อย่างไรในแบบของเรา	เป้าหมาย 
เพื่อทำา	air disinfection	ในเวลาไม่เกิน	10	นาที	ระหว่าง
เปลี่ยนเคสคนไข้	

	 	 ช่วงแรก	ต้องทำาความรู้จักกันก่อนว่า	UVC	มาจากไหน	 
มีข้อดี	 ข้อเสีย	 ข้อควรระวังอย่างไร	 และดูความเป็นไปได้ที่
เราจะนำามาใช้ในห้องทันตกรรม	 ก็พบว่า	 แสง	 UVC	 ได้รับ
การพิสูจน์มานานแล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้	 โดยทำาลาย 
ดีเอ็นเอของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กอย่างไวรัส,	แบคทีเรียและเช้ือรา	 
ทำาให้หยุดย้ังประสิทธิภาพในการแพร่พันธ์ุและตายไปในท่ีสุด	 
จึงเรียกว่า	UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation)  
มีช่วงความยาวคลื่น	 100	 -	 280	 nm	 ไม่มีในธรรมชาติ 
เพราะไม่ผ่านชั้นบรรยากาศลงมา			ต้องสร้างขึ้นโดยใช้แหล่ง 
กำาเนิดรังสี	ได้แก่หลอดปรอท	และ	หลอด	UVC-LED	แบ่งเป็น
-	UVC	ชนิดไม่ปล่อยโอโซน	ความยาวคลื่น	253.7	nm	
-	UVC	ชนิดมีโอโซน	มี	2	ความยาวคล่ืน	185	และ	253.7	nm	
-	 Far-UVC	 ความยาวคล่ืน	 207-222	 nm	 ฆ่าเช้ือได้และ
ไม่เป็นอันตรายต่อคน	แต่หลอดชนิดน้ียังไม่มีขายในท้องตลาด
-	LED-UVC	มีใช้มากขึ้น	เพื่อให้ได้ค่าความเข้มแสงมากขึ้น	
โดยขนาดของหลอดสั้นลง	

มารู้จัก  UVGI  ไปพร้อมๆ กัน

ทพญ.กมลชนก เดียวสุรินทร์
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	 	 ตอนนั้นก็เริ่มด้วยการไปซื้อหลอด	UVC	จากร้านขายหลอดไฟ	เอายี่ห้อที่เป็นที่น่าเชื่อถือ	
เลือกหลอดขนาด	 36	 วัตต์	 เพราะเป็นขนาดที่หลอดมีความยาวเท่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ปกติ	
คิดว่าจะนำามาติดบนรางหลอดไฟนีออนในบ้านที่มีอยู่แล้ว	 เพราะเห็นคนที่ใช้	 UVC	 มาก่อน	 ติด
บนเพดานเหมือนหลอดไฟปกติ	 แต่ในระหว่างนั้น	 ได้เจอเปเปอร์ที่เปรียบเทียบว่า	 ประสิทธิภาพ 
การฆ่าเชื้อของ	UVC	ที่ติดบนเพดาน	มีน้อยกว่า	แบบที่ตั้งอยู่ที่พื้น	น่าจะเป็นเพราะการทดลองนั้น	 
ทดสอบประสิทธิภาพที่ระดับสูงจากพื้นไม่มาก	 แสงจากหลอดไฟที่ตั้งพื้น	 จึงให้ความเข้มแสงใน
ระดับพื้นได้มากกว่าแสงจากเพดาน	 เพราะประสิทธิภาพขึ้นกับความเข้มแสง	 ซึ่งแปรผกผันกับ
ระยะห่างยกกำาลังสอง	 เราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบ	 จากติดบนเพดาน	 มาเป็นแบบตั้งพื้น	 เพื่อให้
หลอด	UVC	อยู่ใกล้ระดับที่เราอยู่ที่สุด	

	 	 Purplesun	ได้ทำาตาราง	UVC dose	ตาม	%	viral	inactivation	จาก	D90	หรือ	90%	ผู้เขียนได้ตามไปดู	source 
ของแต่ละการทดลองเท่าที่หาได้	พบว่า	ใน	aerosol	มีเพียงของ	walker	2007	ส่วนค่าที่มากๆ	เป็นบนพื้นผิว	หรือในนำ้า	
ผู้เขียนจึงนำามาแยกเป็นใน	aerosol	และ	พื้นผิว	เพื่อเลือกใช้งานให้เหมาะสม	และทำาเป็น	log	2	โดยคูณ	2	เพื่อให้ได้	99%		
และทำาเป็น	log	6	โดยคูณ	6	เพื่อให้ได้	99.9999%	ตามตารางนี้

	 	 ในระหว่างการออกแบบชุดโคม	UVC	แบบตั้งพื้น	ก็ค้นข้อมูลเพิ่มเติมถึง	UVC dose	ที่ใช้ฆ่าเชื้อ	แบคทีเรีย	ไวรัส	
และเชื้อรา	ซึ่งมีรวบรวมเป็นตาราง	พบว่า	ไวรัสเมื่อโดน UVC ตายง่ายที่สุด	รองลงไปคือ	แบคทีเรีย	ส่วนเชื้อราตายยากสุด	 
หรือต้องใช้	 dose	 สูงที่สุด	 ซึ่งในภารกิจนี้ที่ทำาให้เราต้องมาหาวิธีทำา air disinfection เป็นเพราะเชื้อไวรัส	 ไม่ใช่ราหรือ
แบคทีเรีย	ดังนั้นการใช้	UVC	ก็ดูจะเหมาะสมกับไวรัส

	 	 ด้วยความที่	Covid-19	 เป็นเชื้อตัวใหม่	 จึงต้องหารายงานเชื้อในกลุ่ม	coronavirus	ซึ่งรายงานส่วนใหญ่ทำาการ
ทดลองในนำ้า	และบนพื้นผิว	มีการทดลองใน	aerosol	น้อยมาก	ที่จริงต้องบอกว่า	ที่ผ่านมามีการศึกษาการใช้	UVGI	น้อย
มากๆ	แม้กระทั่ง	CDC	ยังเขียนใน	website	ว่า	สำาหรับ	UVGI ยังไม่	recommend	หรือ	against	เพราะ	need more 
researches 

	 	 อย่างไรก็ตาม	จากการค้นหา	ก็พอจะได้ข้อมูล	UVC dose	สำาหรับ	coronavirus	ซึ่ง	Purplesun	รวบรวมไว้ใน
ตารางตามรูปข้างล่างนี้
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	 	 ตารางนี้อยู่ใน	ภาคผนวก	7	ของทันตแพทยสภา	ซึ่งผู้เขียนได้ทำาขึ้นเองตามองค์ความรู้ที่หาได้ในปัจจุบัน	เพื่อจะได้ 
นำามาใช้งานตรงตามที่เราต้องการ	ด้วยยังไม่มีรายงานที่ตีพิมพ์แล้วอันใดสรุปมาให้เราเช่นนี้	ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ
มีการศึกษามากขึ้น		ผู้นำาข้อมูลไปใช้ควรพิจารณาตามบริบทของตนเอง	ซึ่งมีผลต่อการเลือกใช้หลอดไฟให้มีค่าความเข้มแสง 
พอเพียง	อาจเพิ่มจำานวนหลอด	จำานวนวัตต์	หรือลดระยะห่างจากหลอด		ซึ่งเมื่อได้	UVC dose	ก็นำามาคำานวณและออกแบบ 
ชุดโคมไฟได้		ซึ่งคุณวิศวกร	ได้ออกแบบและสร้างชุดโคมไฟให้ตามภาพ	

	 	 หลังจากสร้างเป็นชุดโคมไฟแล้ว	ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณสามีของเพ่ือน	ให้นำาชุดโคมไฟไปตรวจวัดความเข้มแสง 
ระยะต่างๆ	ที่แล็บแสงของบริษัท	L&E	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อให้ได้ค่าที่เที่ยงตรงของชุดที่ออกแบบนี้	เพื่อนำามาคำานวณระยะ
เวลาที่ใช้เปิดแสง	จากสมการ

	 	 เมื่อได้ระยะเวลาที่เปิดแสงฉายทั่วห้อง	 ก็ยังอยากรู้ว่า	 ในทางปฏิบัติ	 UVGI	 เครื่องนี้	
สามารถฆ่าเชื้อได้จริงตามทฤษฎีที่คำานวณหรือไม่	 เลยอยากทำาการทดลอง	 bacterial culture 
test	แบบทันตแพทย์ทั่วไปที่ไม่มีเครื่องมืออะไรพิเศษ	ทีแรกให้ลูกสาวซึ่งอยู่ม.ปลายสายวิทย์	ช่วย 
ทำาอาหารเลี้ยงเชื้อตามที่เรียนมา	ลูกบอกว่า	ที่เรียนมาทำา	potato	dextrose	agar	ซึ่งเป็นอาหาร 
ของเชื้อรา	สำาหรับ	bacteria	ควรเป็น	blood	agar	แต่ทำาไม่เป็น	หาใน	google	เจอบริษัทขาย	 
nutrient agar	สำาเร็จรูป	ซึ่งใช้เลี้ยงแบคทีเรียและเชื้อราได้	ก็เลยสั่งซื้อมาทดลอง	(เราไม่สามารถ 
เพาะเลี้ยงไวรัสได้	และในการทดลอง	หากเชื้อแบคทีเรียตาย	เชื้อไวรัสก็ควรตายเช่นกัน)

	 	 เราทำาการทดลองโดย	 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	และนำาเพลทชุดที่	2	 
มาเปิดฝาวางที่	4	จุดเดิมเป็นเวลา	30	นาที	 เก็บเพลททั้งหมดไปไว้ในห้องที่ไม่มีแอร์	อุณหภูมิ	

31-32	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	48	ชั่วโมง	เชื้อขึ้นในเพลท	และนับโคโลนี	พบว่า	จากการทดลองเพลทชุดที่	1	มีจำานวน
โคโลนีเฉลี่ย	100	โคโลนี/เพลท	ส่วนเพลทชุดที่	2	มีจำานวนโคโลนีเฉลี่ย	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	แต่ในระหว่างหมอทำางาน	ไม่สามารถเปิดแสงวิธีนี้ได้	คุณวิศวกรจึงคิด	upgrade	เครื่องเดิม	ให้
ใช้ได้แบบ	2	 in	1	 เพื่อให้เปิดในขณะทำางานได้ด้วย	 ในลักษณะอุโมงค์ลม	ที่มีพัดลมดูดอากาศดูดให้ลมผ่านหลอด	UVC	ที่
อยู่ในอุโมงค์	เพื่อฆ่าเชื้อในอากาศให้ตายในรอบเดียว	ซึ่งคุณวิศวกรต้องคำานวณความเร็วลมให้ผ่านเข้าและออกจากอุโมงค์ไม่
เร็วนัก	เชื้อในอากาศจึงจะโดน	UVC	ตายได้ในการผ่านเข้าอุโมงค์ในรอบเดียว	คุณวิศวกรทำาการทดลองปรับพัดลมและบังคับ
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	 	 แม้	UVGI	จะมีข้อดีคือ	ฆ่าเช้ือให้ตายได้จริง	ไม่ใช่แค่กักเช้ือไว้	แต่การใช้	UVGI	ยังเป็นเร่ืองใหม่	ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
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 มีสิ่งที่ต้องคำานึงถึง คือ
1.	 UVC	อันตรายต่อผิวหนังและดวงตา	บุคคลจึงห้ามโดนแสง	และห้ามมองแสงโดยตรง
2.	 UVC	มีขีดจำากัดในการแทรกซึมผ่านวัตถุ	เพราะผิวชั้นนอกของวัตถุดูดซับรังสีไว้	จึงพบว่า	UVC	ไม่ทะลุผ่านผ้า	ไม่ผ่าน 
	 กระจก	ไม่ผ่านไม้	ไม่ผ่านกระดาษ	ไม่ผ่านสแตนเลสและโลหะ	ผ่านถุงพลาสติกได้บางส่วน	แต่ไม่ผ่านพลาสติกหนา	ไม่ 
	 สะท้อนกระจก	แต่สะท้อนอลูมิเนียมฟอยล์ได้	คุณสมบัติเหล่านี้สามารถนำาประกอบการใช้งาน	เช่นการคลุมเก้าอี้ทำาฟัน 
	 ด้วยผ้าในขณะเปิดแสง	UVC	เพื่อป้องกันแสงโดนส่วนที่เป็นพลาสติกของเก้าอี้ทำาฟัน	หรือการใช้วัสดุต่างๆ	เหล่านี้เป็น 
	 ที่กำาบังแสง	หรือบังคับทิศทางของแสง
3.		 UVC	ไม่มีสี	ความสว่างที่เห็นเป็นสีฟ้า	ไม่ใช่รังสี	UVC	เป็นเพียงแสงสีฟ้าเพื่อให้ทราบว่า	หลอด	UVC	กำาลังทำางาน
4.		 UVC	 เดินทางเป็นเส้นตรง	 หากไม่อยู่ในแนวแสง	 หรือ	 มีอะไรกำาบัง	 บริเวณนั้นก็ไม่โดนแสง	 ซึ่งเชื้อโรคต้องโดนแสง 
	 โดยตรงเท่านั้น	จึงจะตายได้	
5.		 ประสิทธิภาพในการทำาลายเชื้อ	 ขึ้นกับ	ความยาวคลื่น	ความเข้มของรังสี	 และระยะเวลาที่ได้รับรังสี	 ซึ่งเชื้อโรคแต่ละ 
	 ชนิดมีความไวต่อ	UVC	ไม่เท่ากัน	เช่นไวรัส	ใช้	UV	dose	ไม่สูงมาก	ส่วนเชื้อราต้องใช้	UV	dose	สูง	
6.		 การฆ่าเชื้อด้วย	UVC	ในอากาศ	ใช้	dose	น้อยกว่าการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว	และในนำ้า	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	ทำาให้พลาสติกกรอบ	เหมือนพลาสติกตากแดดนานๆ	จึงต้องใช้ผ้าหุ้มอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีพลาสติกเป็นส่วน 
	 ประกอบ	ในขณะเปิดแสงฉายโดยตรง

วางเพลท	30	นาที	ตอนเช้าก่อน
เริ่มงาน	พบว่ามีเชื้อขึ้น	อาจเป็น

เชื้อทั่วไปในอากาศ

เปิดแสง	UVC	ในอุโมงค์ลมตลอดวัน
และเปิดแบบ	direct	light	
หลังทำาเคสที่มีการกรอ

วางเพลท	30	นาที	ตอนเย็นหลัง
จบเคสสุดท้าย	พบว่าปริมาณเชื้อ
ลดลงกว่าตอนเช้าก่อนเริ่มงาน

ความเร็วลมอยู่หลายเวอร์ชั่น	ในที่สุดก็ได้ความเร็วลมตามต้องการ	เมื่อนำามาใช้ทั้งสองแบบ	ทั้งเปิดระหว่างทำางานไปด้วยใน
ลักษณะอุโมงค์ลม	เป็นการลดจำานวนเชื้อในขณะทำางาน	และเปิดแบบฉาย	direct	light	หลังทำาเคสที่มีการกรอหรือใช้เครื่อง
ขูดหินปูนเท่านั้น	ทำาแบบนี้ตลอดวัน	และได้ทำาการทดลองอีกครั้งโดยวางเพลทตอนจบเคสสุดท้ายซึ่งไม่มีการกรอ	โดยยังไม่
ได้เปิดแสงฉายแบบ	direct	light	พบว่า	จำานวนโคโลนีที่ขึ้นมีเพียง	1-2	โคโลนี	เท่านั้น	ได้ผลเป็นที่น่าพอใจตามการคำานวณ
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CPA Desensitizer
ซพีเีอ-เจลบรรเทาอาการเสยีวฟ�น 

สว่นประกอบสาํคัญ :
อะซแีมนแนนสารสกัดจากวา่นหางจระเข ้& แคลเซี�ยมฟอสเฟต

นวัตกรรมเจลบรรเทาอาการเสียวฟ�น เห็นผล

รวดเร็ว* สามารถทานอาหารได้หลังการทา

ใช้ง่าย พกสะดวก ไม่ต้องรอแปรงฟ�น

ปลอดภัยต่อร่างกาย

ว �จัยและพัฒนาโดยทีมนักว �จัยไทย จาก

จุฬาลงกรณ์มหาว �ทยาลัย

บ ร ร เ ท าอ า ก า ร เสี ย ว ฟ น ในทั น ที *

ต้อง
ลอง!!

Call: 02-301-5655 #ให้เราดูแลคุณ
@DENTAL1DKSH

อาการเสยีวฟ�นจาก

รสเปรี�ยว

ของเยน็

ของรอ้น

ฟอกสฟี�น

ตะขอโลหะ
ขูดผิวฟ�น

*ผลลัพธขึ้นอยูกับเเตละบุคคล เเละสาเหตุ

หากอาการไมดีขึ้นควรปรึกษาทันตเเพทย
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แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเด็ก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) 
ในคลินิกทันตกรรม

ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

	 การระบาดท่ัว	(pandemic)	ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	หรือ	โควิด-19	 
มีการระบาดจากคนสู่คนรวดเร็วกว่าการระบาดของไวรัสโรคทางเดินหายใจ
สายพันธุ์ที่เคยพบในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา	 และอาจมีความรุนแรงจนทำาให้ 
เสียชีวิตได้	แม้ในอัตราตำา่	ระยะฟักตัวของโรคโดยท่ัวไป	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	นำ้ามูก	นำ้าลาย		การติดเชื้อในเด็กส่วนใหญ่ 
เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในครอบครัว	และมักจะไม่มีอาการ			ปัจจุบัน
ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน	โควิด-19

	 งานทันตกรรมเป็นงานท่ีมีความเส่ียงในการแพร่กระจายของเช้ือสูง	 โดยเฉพาะ 
หัตถการที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย	(Aerosol	generated	procedure,		AGP)	
จากหัตถการที่ใช้เครื่องหมุนรอบ	(Rotary	instrument)	รวมทั้ง	การใช้	triple	
syringe	 เป่าล้างทำาความสะอาดฟัน	หัตถการเหล่านี้มีผลให้เชื้อที่อยู่ในบริเวณ
โพรงจมูก	(oronasal)	และช่องคอ	(pharynx)		รวมถึงในนำ้าลาย	ทั้งแพร่และ
ฟุ้งกระจายออกมาสู่บรรยากาศและตกสู่พื้นผิวต่างๆ	คลินิกทันตกรรมจึงต้อง
ดำาเนินมาตรการต่างๆ	 เพื่อลดและกำาจัดฝอยละอองที่อาจมีเชื้อที่ฟุ้งกระจาย
ออกมา	 ซึ่งล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	 ยุ่งยากและเกี่ยวข้องกับกายภาพของ
คลินิก		และต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะ	เช่น	ทันตกรรม	4	หัตถ์

	 การคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษาทันตกรรมเป็นอีกมาตรการหนึ่ง
ที่สามารถป้องการการนำาเชื้อเข้ามายังคลินิกได้	 ซึ่งเป็นมาตรการที่มีค่าใช้จ่าย
น้อยและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูง		และเป็นสิ่งที่คลินิกทันตกรรมปฏิบัติ
ในผู้ป่วยทุกรายอยู่แล้ว	 โดยเฉพาะในด้านสุขภาพทั่วไป	 และสภาวะโรคติดต่อ	
และยังเป็นประโยชน์ในการบริหารคลินิกให้เกิดประสิทธิภาพสูง	

	 ระบบการคัดกรอง	 ต้องเริ่มก่อนการนัดหมายเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 
สามารถจัดการพบทันตแพทย์เป็นไปตามความจำาเป็น	อย่างเหมาะสม	ประหยัดเวลาและทรัพยากร			โดยจัดให้มีการคัดกรอง 
ทางโทรศัพท์	 หรือออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่นต่างๆ	 เพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วย	 ลดการรอคอยในคลินิก	 จัดลำาดับ	 และเตรียม
ความพร้อม	คลินิกควรคัดกรองผู้ป่วยใน	3	ประเด็นหลักๆ	ดังนี้
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การคัดกรองผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง 

 1) การจำาแนกผู้ป่วยตามความเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยรุนแรง 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) การจำาแนกผู้ป่วยตามสภาวะความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
	 	 จำาแนกผู้ป่วยเด็กตามสภาวะการมีเชื้อโรคติดต่อ	 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)	แต่ข้อมูลยังมีจำากัด	
	 	 ประวัติสัมผัสที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงที่เด็กจะติดเชื้อ	 คือ	 อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค	 หรือ	 มีผู้ป่วย
ด้วยโรคโควิด-19อยู่ในครอบครัว	 ทั้งนี้	 ในช่วงที่มีการระบาดของโรค	 ประวัติเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้น	 ตามสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ	
เช่น	ครอบครัวมีอาชีพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ผู้ทำางานบริการนักท่องเที่ยว	ในสถานที่แออัด	หรือติดต่อกับ
คนจำานวนมาก	และ/หรือ	มีประวัติไปในสถานที่ชุมชน	และที่ประกาศเป็นพื้นที่พบเชื้อ	
	 	 การตรวจเช้ือ	จำาเป็นต้องใช้เทคนิคตรวจหา	Antigen	ของเช้ือด้วยวิธี	(Real-time	reverse	transcription	polymerase	 
chain	reaction	(rRT-PCR)	โดยการเก็บตัวอย่างจากบริเวณที่มีการสะสมของเชื้ออยู่	เช่น	โพรงหลังจมูก	(nasopharyngeal	 
swab)	หรือ	ลำาคอ	(throat	swab)	ในช่วงเวลาใกล้การทำาหัตถการมากที่สุด
	 	 กรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อจำาเป็นต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมฉุกเฉิน	 หรือเร่งด่วน	 คลินิกทันตกรรมต้องมีความ
พร้อมในการป้องกันการแพร่กระจาย	หรือส่งผ่านเชื้อไปยังบุคลากรและผู้ป่วยอื่น	นัดผู้ป่วยเป็นรายสุดท้าย	ไม่ให้ผู้ป่วยต้อง
พักรอ	ร่วมกับเด็กอื่นๆ	หรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อม	
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   แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเด็ก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด 19 ในคลินิกทันตกรรม 
ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒ ิ

ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา  
การระบาดทั่ว (pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มีการระบาดจากคนสู่คน

รวดเร็วกว่าการระบาดของไวรัสโรคทางเดินหายใจสายพันธุ์ที่เคยพบในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา และอาจมีความ
รุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้ แม้ในอัตราต่ำ ระยะฟักตัวของโรคโดยทั่วไป 2 - 14 วัน แต่อาจยาวนานได้ถึง 27 วัน  
ผู้ป่วย 1 คนสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้เฉลี่ย 2 – 4 คน จากการรับเชื้อโดยตรงผ่านการหายใจเอาฝอยละออง หรือ 
อนุภาคละออง (droplet nuclei) เมื่อผู้ป่วย ไอ จาม หรือหายใจออก หรือ จากการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปื้อน 
(fomites) จากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย  การติดเชื้อในเด็กส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในครอบครัว 
และมักจะไม่มีอาการ   ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน โควิด-19 

งานทันตกรรมเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อสูง โดยเฉพาะหัตถการที่ก่อให้เกิดการฟุ้ง
กระจาย (Aerosol generated procedure,  AGP) จากหัตถการที่ใช้เครื่องหมุนรอบ (Rotary instrument) รวมทั้ง 
การใช้ triple syringe เป่าล้างทำความสะอาดฟัน หัตถการเหล่านี้มีผลให้เชื้อที่อยู่ในบริเวณโพรงจมูก (oronasal) 
และช่องคอ (pharynx)  รวมถึงในน้ำลาย ทั้งแพร่และฟุ้งกระจายออกมาสู่บรรยากาศและตกสู่พื้นผิวต่างๆ คลินิกทัน
ตกรรมจึงต้องดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดและกำจัดฝอยละอองที่อาจมีเชื้อที่ฟุ้งกระจายออกมา ซึ่งล้วนแต่มี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ยุ่งยากและเกี่ยวข้องกับกายภาพของคลินิก  และต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะ เช่น ทันตกรรม 4 
หัตถ ์

การคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษาทันตกรรมเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถป้องการการนำเชื้อเข้า
มายังคลินิกได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีค่าใช้จ่ายน้อยและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูง  และเป็นสิ่งที่คลินิกทันตกรรม
ปฏิบัติในผู้ป่วยทุกรายอยู่แล้ว โดยเฉพาะในด้านสุขภาพทั่วไป และสภาวะโรคติดต่อ และยังเป็นประโยชน์ในการ
บริหารคลินิกให้เกิดประสิทธิภาพสูง  

ระบบการคัดกรอง ต้องเร่ิมก่อนการนัดหมายเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการบริการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด สามารถจัดการพบทันตแพทย์เป็นไปตามความจำเป็น อย่างเหมาะสม ประหยัดเวลาและทรัพยากร   โดยจัดให้
มีการคัดกรองทางโทรศัพท์ หรือออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่นตา่งๆ เพื่อลดการสัมผัสผูป้่วย ลดการรอคอยในคลินิก 
จัดลำดบั และเตรียมความพร้อม คลินิกควรคัดกรองผู้ป่วยใน 3 ประเด็นหลักๆดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การคัดกรองผู้ป่วยเด็ก 

ความเสีย่งท่ีจะมีอาการป่วยรุนแรง 
หากติดเชื้อโรคโควดิ-19 

 

ความเสีย่งเป็นผู้
แพร่กระจายเชื้อ  
 

ความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการรักษา 

 
Not significant: 

▪ Healthy 
▪ Mild/Controlled 

underlying dis. 
Significant increase 

▪ Specific diseases or 
conditions 

Condition 

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

Emergency 
Urgency 
Selected Elective 
Elective 
Self-Care 

Negative

disease
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 3) การจำาแนกประเภทผู้ป่วยตามความจำาเป็นเร่งด่วนในการมาพบทันตแพทย์ ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ		 
	 	 และใหค้ำาปรึกษาเบ้ืองตน้	แนวทางในการจัดกลุ่มอาการตามความเรง่ดว่น	สามารถจัดประเภทผูป้ว่ยตามความตอ้งการ 
	 	 การรักษา	(dental	need)	เป็น	5	กลุ่ม
	 	 1.	ประเภทฉุกเฉิน	(Emergency)	เป็นภาวะอันตรายถึงชีวิต	ต้องได้รับการดูแลทันที	
	 	 2.	ประเภทเร่งด่วน	(Urgency)	เป็นภาวะที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด	รบกวนการดำาเนินชีวิตของผู้ป่วย		ไม่หายเอง	 
	 	 	 หรือ	 ภาวะที่หากไม่ได้รับการดูแลโดยเร่งด่วนแล้ว	 อาจต้องสูญเสียฟัน	 หรือการพยากรณ์โรคตำ่าลงอย่างมาก	 
	 	 	 และภาวะที่ยังวินิจฉัยไม่ได้
	 	 3.	ประเภทไม่เร่งด่วนที่จำาเป็นต้องรักษา	 (Selected	 elective)	 กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่หากขาดการดูแลรักษาต่อเนื่อง 
	 	 	 เป็นระยะเวลานานอาจส่งให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย
	 	 4.	ประเภทไม่เร่งด่วน	(Elective,	Non-urgency)	เป็นภาวะที่รอได้
	 	 5.	ประเภทผู้ป่วยดูแลตนเอง	(Self-Care)	เป็นภาวะที่ไม่เป็นโรค	อาจเป็นภาวะปกติระหว่างพัฒนาการ	โรคหรือ 
	 	 	 ความผิดปกติที่หายเองได้	 หรือหายขาดได้ด้วยยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์	 ไม่เรื้อรัง	 กรณีนี้ทันตแพทย์อาจให้ 
	 	 	 คำาปรึกษาผ่านระบบออนไลน์	 หรือแอพลิเคชั่น	 โดยผู้ป่วยไม่ต้องมาที่คลินิกทันตกรรม	 หรือ	 ชะลอการมาพบ 
	 	 	 ทันตแพทย์เมื่อควบคุมอาการติดเชื้อได้ในระดับที่ทำาหัตถการได้แล้ว	 เช่น	 แผลแอพธัส	 การบาดเจ็บของฟัน 
	 	 	 นำ้านมบางประเภท	อาการเจ็บปวด	ติดเชื้อที่ต้องใช้ยารักษาก่อน	

ตารางการจำาแนกผู้ป่วยตามความเส่ียงการเป็นผู้แพร่เช้ือและแนวทางการนัดหมายทางทันตกรรม
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ตารางจำาแนก โรค ภาวะ และอาการประเภท ในทางทันตกรรมสำาหรับเด็ก อาจระบุได้ดังนี้แต่ไม่จำากัดอยู่เพียงเท่านี้ 
ต้องอาศัยวิจารณญานของทันตแพทย์ร่วมด้วยในการจำาแนก
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แผนภูมิแนวทางการจำแนกผูป้ว่ยที่มีอาการเจ็บปวด 

 
คลินิกทันตกรรมสามารถให้ผู้ป่วยที่ต้องการนัดหมาย ให้ข้อมูลเหล่านี้โดยใช้ แอพลิเคชั่นของทางราชการ 

ร่วมด้วย หรือ สร้างแบบคัดกรองประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จำเป็นในการจำแนก อาจเป็นแบบสอบถามออนไลน์ หรือ 
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อลดการปนเปื้อนจากการสัมผัส แจ้งผู้ปกครองให้เข้าใจถึงระบบการจัดการการนัดหมาย 
และการเตรียมผู้ป่วย  

• ผู้ปกครองที่พาผู้ป่วยเด็กมาไม่ควรเป็นกลุ่มเสี่ยง และจำกัดจำนวน 1:1 
• ทำความสะอาดช่องปากโดยแปรงฟันจากบ้านก่อนมา 
• มาตรงตามเวลานัด 
• ผู้ปกครองและเด็กต้องใส่ผ้าปิดจมูกและปาก ยกเว้น ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี  

ทั้งนี้ หัตถการทางทันตกรรมเด็กมากมายก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย ทั้งการขัดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟัน 
การอุดฟัน การทำครอบฟัน และการรักษารากฟัน ส่งผลให้ทั้งทันตแพทย์ บุคลากร และผู้ป่วย ที่อยู่ในคลินิกทันตก
รรมได้รับเชื้อโรคได้จึงควรพิจารณาระดับการป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรในคลินิกอย่างเหมาะสม และมีการ
ติดตามหากผู้ป่วยที่ได้สัมผัสมาแสดงอาการภายหลัง 
 
เอกสารอ้างอิง 
ประกาศกรมการแพทย์ เร่ือง แนวทางปฏิบตัิการรักษาทางทนัตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 พฤษภาคม 2563 

ประกาศกรมการแพทย์ เร่ือง แนวทางปฏิบตัิการรักษาทางทนัตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 30 มีนาคม 2563 

Centers for Disease Control and Prevention. Guidance for dental settings. Available on 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html 

แผนภูมิแนวทางการจำาแนกผู้ป่วยท่ีมีอาการเจ็บปวด

	 คลินิกทันตกรรมสามารถให้ผู้ป่วยที่ต้องการนัดหมาย	 ให้ข้อมูลเหล่านี้โดยใช้	 แอพลิเคชั่นของทางราชการ	 ร่วมด้วย	
หรือ	สร้างแบบคัดกรองประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จำาเป็นในการจำาแนก	อาจเป็นแบบสอบถามออนไลน์	หรือ	สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์	เพื่อลดการปนเปื้อนจากการสัมผัส	แจ้งผู้ปกครองให้เข้าใจถึงระบบการจัดการการนัดหมาย	และการเตรียมผู้ป่วย	
	 •	 ผู้ปกครองที่พาผู้ป่วยเด็กมาไม่ควรเป็นกลุ่มเสี่ยง	และจำากัดจำานวน	1:1
	 •	 ทำาความสะอาดช่องปากโดยแปรงฟันจากบ้านก่อนมา
	 •	 มาตรงตามเวลานัด
	 •	 ผู้ปกครองและเด็กต้องใส่ผ้าปิดจมูกและปาก	ยกเว้น	ในเด็กอายุตำ่ากว่า	2	ปี	
 
	 ทั้งนี้	 หัตถการทางทันตกรรมเด็กมากมายก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย	ทั้งการขัดฟัน	 การเคลือบหลุมร่องฟัน	 การอุดฟัน	
การทำาครอบฟัน	และการรักษารากฟัน	ส่งผลให้ทั้งทันตแพทย์	บุคลากร	และผู้ป่วย	ที่อยู่ในคลินิกทันตกรรมได้รับเชื้อโรคได้
จึงควรพิจารณาระดับการป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรในคลินิกอย่างเหมาะสม	 และมีการติดตามหากผู้ป่วยที่ได้สัมผัสมา
แสดงอาการภายหลัง

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกรมการแพทย์	เรื่อง	แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ

	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	พฤษภาคม	2563

ประกาศกรมการแพทย์	เรื่อง	แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ

	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	30	มีนาคม	2563

Centers	for	Disease	Control	and	Prevention.	Guidance	for	dental	settings.	

	 Available	on	https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/

	 dental-settings.html
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Into the
Norwegian Wood

             Snap and Story by PedÖ NomÅd

	 ถ้ามีใครซักคนเอ่ยปากชวนคุณผู้อ่านเก็บกระเป๋าไป
เที่ยวนอร์เวย์แล้วละก็	เราเชื่อว่าภาพแสงเหนือในยามคำ่าคืน 
สุดอลังการบนเกาะโลโฟเทนคงผุดขึ้นมาทันทีในมโนภาพ 
ของผู้อ่านหลายๆ	ท่าน	แต่ประเทศนอร์เวย์ไม่ได้มีของดีแค่การ 
ไปตามลา่แสงเหนอืเท่านัน้นะคะ		วนันีเ้ราขออาสาพาทุกทา่น 
ไปสัมผัสมุมอื่นๆ	 ที่น่าประทับใจในประเทศนอร์เวย์กัน	 ถ้า
พร้อมแล้วก็วาง	mouth	mirror	และ	explorer	 ในมือลง
แล้วไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะ	

	 ที่แรกที่เราจะแวะกันในวันนี้คงหนีไม่พ้นเมืองหลวงสุด
คูลของประเทศนอร์เวย์	น่ันก็คือเมืองออสโล (Oslo) น่ันเอง	 
ออสโลเป็นเมืองท่ีรวมความน่าสนใจหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน	 
มีทั้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ	 
มีถนนสายชอปปิ้งที่มีร้านรวงมากมายรอเรียกสตางค์จาก
กระเป๋านักท่องเที่ยว	 มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วย
ร้านแฮงค์เอาท์ยามคำ่าคืน	 และมีศิลปะและประติมากรรมที่
น่าตื่นตาตื่นใจแทรกอยู่ตามตรอกซอกซอยต่างๆ		เมื่อเดินไป 
ตามท้องถนนในเมืองออสโลจะพบได้ทั้งสถาปัตยกรรมแนว
คลาสสิคที่ให้ความรู้สึกขรึมขลัง	อลังการ	ตั้งอยู่เคียงข้างกับ

ตัวอาคารโมเดิร์นดีไซน์ตามสไตล์ของยุโรปสมัยใหม่	 ความ
ขัดแย้งแต่ลงตัวไม่มากไม่น้อยไปน่ีเองทำาให้ออสโลเป็นเมือง
สุดฮิปแห่งหนึ่งของแถบสแกนดิเนเวียเลยค่ะ

	 เรามาเร่ิมท่ีสวนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของออสโลกันก่อน	 
สวนนี้มีชื่อว่า	Vigelandsparken	 หรือ	Frognerparken 
เป็นสวนแสดงประติมากรรมการแกะสลักจากหินแกรนิต
จากผลงานของ	Gustav	Vigeland	ศิลปินชื่อดังชาวนอร์เวย์	 
ภายในสวนมีรูปสลักมากมายกว่า	200	ชิ้น	ซึ่งส่วนใหญ่จะ 
เป็นรูปคนในอิริยาบถต่างๆ	กัน	ไฮไลท์ของสวนน้ีคือเสา	Monolith	 
ที่มีความสูงกว่า	 17	 เมตรประกอบด้วยรูปแกะสลักของคน 
จำานวน	121	คนท่ีกำาลังปีนป่ายไปให้ถึงจุดท่ีสูงสุดของเสาต้นน้ี	 
สวน	Vigeland	มีเน้ือท่ีกว้างขวาง	ภายในร่มร่ืนด้วยต้นไม้และ 
แปลงดอกไม้นานาชนิด	 เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีคนนอร์เวย์ชอบ 
มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวและเป็นจุดท่ีนักถ่ายรูป 
ไม่ควรพลาดเลยค่ะ	 เสร็จจากการเดินทอดน่องในสวนแล้ว
เราขอพาไปชมแลนด์มาร์คสุดชิคที่ชาวออสโลภูมิใจกันมาก 
น่ันก็คือ	โรงละครแห่งชาติของนอร์เวย์หรือ Oslo opera house  
นั่นเอง	อาคารหลังนี้มีความเก๋ทั้งแนวคิดและดีไซน์	กิจกรรม 

ประติมากรรมหินแกะสลักรูปคนในท่าทางต่างๆ ภายใน Vigelandsparken

The Monolith
จะเห็นรูปสลักหินของคน

ที่พยายามปีนป่ายให้ถึงยอดเสา
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ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนโรงละครโอเปราแห่งนี้ก็คือการเดิน	วิ่ง	นั่งหรือแม้กระทั่งขี่สกูตเตอร์เล่นบนลานลาดเอียง 
หนิออ่นสขีาวสะอาดตาท่ีทอดยาวจรดรมิแม่นำา้หนา้อาคารตอ่เนือ่งไปจนถึงหลงัคา	รูต้วัอกีทคุีณผูอ้า่นอาจจะกำาลงัยนืชมทิวทัศน์ 
ของเมืองออสโลบนยอดตึกโรงละครหลังนี้แล้วก็เป็นได้ค่ะ	โรงละครแห่งชาตินับเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์	 
เป็นท่ีต้ังของคณะอุปรากรและบัลเล่ต์ระดับชาติ	 ภายในมีเวทีสามแห่ง	 มีห้องมากกว่า	 1,000	 ห้องและมีการจัดแสดงโอเปร่า
และบัลเล่ต์ตลอดปี		

	 	 สำาหรับคุณผู้อ่านท่ีชอบชอปป้ิงแล้วละก็	 ไม่ควรพลาดการเดินถนนเส้นหลักของเมืองออสโลท่ีช่ือว่า	Karl Johans Gate  
ด้วยประการทั้งปวง	ถนนสายนี้ถูกตั้งชื่อตามกษัตริย์	Karl	Johan	แห่งนอร์เวย์	และเป็นศูนย์รวมของเกือบทุกสิ่งที่จะพบได้
ในออสโลก็ว่าได้	จุดเริ่มต้นของถนนอยู่ที่สถานีรถไฟหลัก	Oslo	Central	Station	ยาวไปจนถึงพระราชวัง	สองข้างทางของ
ถนนคลาคลำ่าไปด้วยร้านคาเฟ่	 คลับ	 บาร์	 ร้านค้าหลากหลายแบรนด์	 ทั้งที่เป็นแบรนด์ชั้นนำาระดับโลก	 และแบรนด์ท้องถิ่น
ของนอร์เวย์	ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม	เรียกได้ว่ามีทุกอย่างรวมอยู่ในบริเวณนี้เลยทีเดียว	

ฟ้าหลังฝนที่ Karl Johans Gate ถนนสายชอปปิ้งที่มีทุกอย่างที่หาได้ใน Oslo 

	 สถานที่สุดท้ายที่จะพาคุณผู้อ่านไปเยี่ยมชมก่อนจะออกจากเมืองออสโลคือย่าน	 Aker Brygge	 ที่ในอดีตกว่าร้อยปี 
มาแล้ว	 เคยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์	 ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เป็นที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่ง 
ในออสโล	นักท่องเที่ยวนิยมเดินเล่นตามทางเดินริมฝ่ังของออสโล	ฟยอร์ด	แวะชมนักดนตรีข้างถนนร้องเพลง	นักแสดงตีลังกา 
และมายากล	หรือแวะพักท่ีท่าจอดเรือเพ่ือชมทิวทัศน์ท่ีสวยงาม	มีร้านอาหารบรรยากาศดีๆ	มากมายต้ังเรียงรายอยู่ตลอดริมนำ้า	 
คนนอรเ์วย์ชอบทีจ่ะออกมานัง่รบัประทานอาหารกลางแจง้เพือ่รบัแสงแดดอนัแสนอบอุน่ในชว่งฤดหูนาว	หรอืเปน็ทีแ่ฮงคเ์อาท ์
ในยามคำา่คืน	 ร้านอาหารในแถบน้ีมีทุกระดับต้ังแต่อาหารยุโรปตอนเหนือและอาหารฝร่ังเศสสุดหรู	 รวมไปถึงร้านท่ีขายเมนูง่ายๆ	 
เช่น	สเต็กและแซนด์วิช	ในบางช่วงของปีจะมีการจัดงานดนตรีหรือเทศกาลต่างๆ	เพ่ือสร้างความมีชีวิตชีวาแก่ผู้มาเยือน	ตามตรอก 
ซอกซอยเล็กๆ	ในย่าน	Aker	Brygge	ยังมีร้านเล็กร้านน้อยแทรกตัวอยู่อีกมากมาย	สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้ามีดีไซน์สไตล์
ยุโรป	ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับ	รวมไปถึงร้านขายของชำาท้องถิ่นของนอร์เวย์	นับเป็นอีกสถานที่ที่คุณผู้อ่านไม่ควรพลาด
หากมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวที่เมืองออสโล

ดีไซน์สุดลำ้าของ Oslo opera house
ถ่ายภาพโดย Nicolas Cane
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	 	 ออกจากออสโลแล้วขอพาท่านผู้อ่านเปลี่ยนแนวมานั่งรถไฟชมวิวกันบ้าง	การนั่งรถไฟเที่ยวนอร์เวย์เป็นอีกกิจกรรม
ที่มีมนตร์เสน่ห์และเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ	คน	การชมภูมิประเทศอันแสนสวยงามในบรรยากาศการนั่งขบวนรถไฟสุด 
คลาสสิกเป็นอีกประสบการณ์ต้องห้ามพลาดเมื่อมาถึงนอร์เวย์	 เส้นทางรถไฟที่กำาลังพูดถึงอยู่นี้คือเส้นทาง	 Flamsbana  
หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สูงและโรแมนติกที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร	 Lonely	 Planet	 ทางรถไฟสายนี้เดิม 
ถูกสร้างเพื่อการโดยสารจากที่ราบซึ่งต้นทางคือเมือง	 Flam	 เพื่อขึ้นไปยังเมืองบนเขาที่ไม่มีถนนไปถึงได้	 นั่นก็คือเมือง	 
Myrdal	 รถไฟจึงเป็นพาหนะชนิดเดียวในการเดินทางขึ้นไป	 โดยระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ	 20	 กิโลเมตร	 แต่ใน 
ปัจจุบันเส้นทางรถไฟสาย	Flamsbana	ได้เปลี่ยนเป็นรถไฟเพื่อการนำาเที่ยว	โดยจะจอดให้ผู้โดยสารขึ้นลงแค่ที่สถานีต้นทางและ
สถานีปลายทางเท่านั้น	ขบวน	Flamsbana	 ใช้หัวรถจักรทาสีเขียวแบบโบราณ	ภายในมีหน้าต่างบานใหญ่ให้ได้ซึมซับความ
สวยงามของทัศนียภาพสองข้างทางอย่างเต็มที่	 เมือง	 Flam	 เป็นเมืองเล็กๆ	ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของ	Flam	river	ล้อมรอบ 
ไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ลดหลั่นกันทำาให้เกิดลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามมาก	รถไฟที่ออกเดินทางจากสถานี	Flam	จะค่อยๆ	 
ลัดเลาะผ่านหุบเขาไต่สูงข้ึนจากระดับนำา้ทะเลไปเร่ือยๆ	 ระหว่างทางจะมีการลอดผ่านอุโมงค์ท่ีเรียกเสียงฮือฮาและความต่ืนเต้น 
จากผู้โดยสารตัวเล็กตัวน้อยได้เป็นระยะ	 รถไฟจะมีการหยุดแวะพักที่นำ้าตก	 Kjosfossen	 ประมาณ	 10	 นาทีเพื่อให้ 
นักท่องเท่ียวได้ลงไปสัมผัสละอองนำา้ของนำา้ตกขนาดใหญ่ท่ีมีความสูงถึง	225	เมตร	ก่อนท่ีจะกลับข้ึนไปบนรถไฟอีกคร้ังเพ่ือมุ่งหน้า 
ไปยังสถานี	 Myrdal	 อันเป็นจุดหมายปลายทาง	 นักท่องเที่ยวมักแวะรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึกที่สถานีนี้	 
หรือใครที่อยากไปเที่ยวเมืองใกล้เคียงเช่น	 Bergen	 ก็สามารถต่อรถไฟจากที่นี่ได้	 หรือหากใครที่ยังชมความงามของทาง
รถไฟสุดโรแมนติกไม่จุใจนี้ก็สามารถซื้อตัวนั่งกลับไปเมือง	Flam	ได้อีกรอบ

ย่านท่าเรือ Aker Brygge เป็นสถานที่แฮงค์เอาท์ที่ชาว Oslo นิยมกันมาก

ทิวทัศน์แสนสวยงามตามเส้นทางรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana
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	 นักท่องเท่ียวจึงมักชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของ		Sognefjord	ด้วยการล่องเรือเฟอร์ร่ี	ซ่ึงจะใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ	 
2	ชั่วโมง	การได้ชมวิวสองข้างทางของฟยอร์ด	ที่สวยงามประหนึ่งภาพวาดจากดาดฟ้าเรือเฟอร์รี่เป็นอีกประสบการณ์อันน่าท่ึง 
และหาไม่ได้จากประเทศไหน	บ้านเรือนหลังเล็กๆ	สีสันสดใสริมอ่าวตัดกับนำ้าที่ส่องประกายระยิบระยับยามต้องแสงแดดสร้างความ 
ประทับใจอย่างไม่รู้ลืมให้กับผู้มาเยือน	 หากท่านผู้อ่านมีโอกาสไปเที่ยวนอร์เวย์แล้วละก็	 อย่าลืมหาโอกาสไปชมความงามของ	
Fjord	กันนะคะ

	 แต่สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์	 หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นสมบัติอันแสน
ลำ้าค่าของประเทศนอร์เวย์นั้นคงต้องยกให้กับ	 ฟยอร์ด (Fjord)	 ที่ 
ทำาให้นอร์เวย์ได้รับการขนานนามว่า	“ดินแดนแห่งฟยอร์ด”	ภูมิประเทศ 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้เองที่ดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้มา
พิสูจน์ความยิ่งใหญ่และสวยงามได้ปีละหลายล้านคน	ฟยอร์ดคืออ่าว 
แคบๆ	ท่ีอยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันอันเป็นผลจากการกัดเซาะของธารนำา้แข็ง 
เป็นเวลาหลายแสนปีมาแล้ว	จนทำาให้แผ่นดินแหว่งเข้าไปจนมีลักษณะ 
แคบและยาวเว้าเข้าไปตามเชิงเขา	 ทำาให้เกิดทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์ใจ 
และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงในปัจจุบัน	 	 ฟยอร์ด 
ในประเทศนอร์เวย์ท่ีมีช่ือเสียงในระดับโลกน้ันมีด้วยกันหลายแห่ง	 และ 
ฟยอร์ดที่เราจะพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชมในฉบับนี้คือ	 Sognefjord 
ซึ่งเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก	 บริเวณที่ลึกที่สุดมีความลึก
ประมาณ	 1,300	 เมตร	 และทอดตัวคดเคี้ยวเป็นระยะทางยาวกว่า	
200	กิโลเมตร	

การล่องเรือเฟอร์รี่เพื่อชมธรรมชาติสองข้างทางที่แสนงดงาม
ราวกับภาพวาดของ Sognefjord เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

เมือง Bergen ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาถึง 7 ลูก
เป็นเมืองท่าเก่าแก่และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Oslo

อาคารเก่าแก่ในย่านท่าเรือ Bryggen ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี
สมกับที่ Bergen ได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกโดย UNESCO 
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	 สถานที่สุดท้ายที่ต้องไม่ลืมพาท่านผู้อ่านไปแวะก่อนอำาลานอร์เวย์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกเสียจากเมืองท่ีได้รับการ
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
ดับนำ้าทะเล	จากยอดเขาจะเห็นวิวพาโนรามาของ	Bergen	ได้อย่างเต็มตา	ทั้งส่วนตัวเมือง	ขุนเขาที่รายล้อม	ท้องทะเลอัน
กว้างใหญ่จนไปถึงฟยอร์ดอันน่าตื่นตาตื่นใจ	นอกจากนี้ท่าเรือ	Bryggen	นับเป็นอีกสีสันและเป็นย่านสำาคัญของเมืองมาเป็น
เวลากว่าหลายศตวรรษแล้ว	ตึกแรกๆ	ที่ถูกสร้างขึ้นในเมือง	Bergen	ก็คือบ้านเรือนในย่าน	Bryggen	ที่ยังได้รับการบูรณะ
ให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมอยู่เสมอ	นักท่องเที่ยวนิยมเดินเล่นตามถนนในย่านนี้เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายอยู่
มากมาย	มีร้านอาหาร	 คาเฟ่	 ร้านค้ามากมายตั้งอยู่เรียงราย	มีขายทั้งงานทำามือเก๋ๆ	 และสินค้าพื้นเมืองให้ได้เลือกซื้อเป็น
ของฝาก	 ก่อนลาจาก	 Bergen	 อย่าลืมแวะชิมไข่ปลาคาร์เวียร์หลากหลายชนิดและชิม	 Norwegian	 Salmon	 ที่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นปลาแซลมอนชั้นดีที่สุดในโลกที่ตลาดปลา	 Torget	 แต่ตลาดนี้จะมีเฉพาะในหน้าร้อนเท่านั้น	 ถ้าใครได้ผ่านไป	 
Bergen	 ในช่วงฤดูร้อนอย่าลืมแวะมาชิมอาหารทะเลนานาชนิดที่ตลาดปลากลางแจ้งแห่งนี้นะคะ	 แต่กระซิบนิดนึงว่าต้อง 
เตรียมกระเป๋าตังค์มาตุงๆ	เลยเพราะราคาสินค้าที่นี่แปรผันตามกับคุณภาพสินค้าจริงๆ	ค่ะ
	 ประเทศนอร์เวย์นับเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย	 มีทัศนียภาพที่แสนสวยงาม	 แค่ได้นั่งทอดอารมณ์ 
ชมทิวทัศน์ระหว่างเส้นทางก็สัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์แต่เปี่ยมไปด้วยความยิ่งใหญ่น่าเกรงขามของธรรมชาติท่ีสรรสร้าง
ความงดงามนี้ขึ้นมา	 การได้ไปเยือนประเทศนอร์เวย์นับเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน	 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คุณผู้อ่านจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนนอร์เวย์ซักครั้งแล้วท่านจะได้รับความประทับใจที่จะประทับอยู่ในความทรงจำาไปอีก
นานแสนนาน	

อาคารเก่าแก่ในย่านท่าเรือ Bryggen ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี
สมกับที่ Bergen ได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกโดย UNESCO ตลาดปลากลางแจ้ง Troget ที่เปิดขายเฉพาะในหน้าร้อนเท่านั้น
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	 1.	งานประชุมวิชาการ	 พร้อมการประชุมสามัญ
ประจำาปี	 สมาคมทันตกรรมเด็ก	 จัดขึ้นในวันที่	 13-15	
พฤศจิกายน	2562	ที่โรงแรมเดอะสุโกศล	กรุงเทพฯ	 ใน 
หัวข้อ	หมอฟันขวัญใจเด็กยุค	5	G	ปีนี้จัด	3	วันแบบเต็มอิ่ม 
ในเนื้อหาที่หมอฟันสำาหรับเด็กอยากรู้	ทั้งงานจัดฟันในเด็ก	 
clear	aligner	งานรักษาราก	vital	pulp	therapy	งาน 
อุดฟันเร่ือง	 adhesive	 ไปถึงเร่ืองการใช้ยาสำาหรับทันตแพทย์	 
เร่ือง	sleep	apnea	เร่ืองการลงทุน	และเร่ืองท่ีทุกคนช่ืนชอบ 
คือ	การรับมือกับเด็ก	และการเลี้ยงลูกยุค	5	G	ปีนี้ได้รับ
ความสนใจจากสมาชิกเช่นเคย	 มีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ	
500	คน

	 2.	ทพญ.พวงเพชร	เสรฐภักดี	นายกสมาคมฯ	และทพญ.ดาราวรรณ	หอมรสสุคนธ์	ประธานฝ่ายวิชาการของสมาคมฯ	
ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำาแนวทางการปฏิบัติงานทันตกรรมสำาหรับเด็กในสถานการณ์ปกติรูปแบบใหม่	(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

Cement Choices

Type Coverage Dentition Selection Key Traits

3M™ Polycarbonate Crowns

Short or  
long term Permanent Anterior  

or bicuspid

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

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

• 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

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

3M™ Unitek™ Stainless Steel Crowns

Short or  
long term

Permanent Molar and  
bicuspid

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

and molar

3M™ Ketac™ Cem Easymix
GI Cement

3M™ RelyX™ Luting 2
RMGI Cement
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Ketec™ Universal


