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วารสารสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2562

จากชมรมทันกรรมสำ�หรับเด็กสู่สมาคมทันตกรรมเด็ก
อุบัติเหตุในห้องฟัน: เมื่อสิ่งแปลกปลอมตกลงคอผู้ป่วย
ว่ายนํ้าให้แข็งแรง ทั้งร่างกายและฟัน
การจัดการฟันที่มี Dens evaginatus ร่วมกับ
Dens invaginatus

Should we use potassium iodide solution for 			
reducing black stain from silver diamine fluoride?

บันทึก 4 วัน กับ ญี่ปุ่นในเดือนมิถุนา
ตามติดกิจกรรม
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สู่สมาคมทันตกรรมเด็ก

ทพญ.พวงเพชร เสรฐภักดี

ชมรมทันตกรรมสำ�หรับเด็กแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พศ. 2536 โดย รศ.ทพญ.อัมพุช อินทรประสงค์ มี
วัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อรวบรวมสมาชิกที่เป็นทันตแพทย์ที่ทำ�งานสาขาทันตกรรมสำ�หรับเด็กเข้าไว้ด้วยกันและเป็นแหล่ง
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้กับทันตแพทย์เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น กิจกรรมของชมรมฯ มีมากมาย ได้แก่
การจัดการประชุมวิชาการให้กับสมาชิกฯ และทันตแพทย์ผู้สนใจ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของทันตแพทย์ ในการ
ดูแลคนไข้ให้มีสุขภาพในช่องปากที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น การให้
ความร่วมมือในโครงการเด็กเล็กฟันดีวิถี self care ที่ได้รับการสนับสนุนจากสสส. การร่วมสัมมนากับหน่วยงานต่างๆ เช่น
สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ทันตแพทยสมาคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุน
การนำ�เสนองานวิจัยของทันตแพทย์ในการประชุมระดับนานาชาติ การทำ�วารสาร TSPD Book / TSPD News ซึ่งมีเนื้อหา
อันเป็นประโยชน์ ส่งให้กับสมาชิกเป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีชื่อเสียงใน
ต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งได้แก่
- PDAA (Paediatric Dentistry Associations of Asia) ชมรมทันตกรรมสำ�หรับเด็กแห่งประเทศไทย ภายใต้
การนำ�ของ รศ.ทพญ.อัมพุช อินทรประสงค์ได้ร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง PDAA ในปี 1996 โดยมีสมาชิกเป็นสมาคม/ชมรม ทันตแพทย์
สำ�หรับเด็กจากประเทศในแถบเอเชียประกอบด้วย ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
อินโดนีเซีย และไทย โดยมีอินเดียเข้ามาเป็นน้องใหม่ในปีที่ผ่านมา รวมเป็น 11 ประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กใน
ภูมิภาคเอเชียมีสุขภาพในช่องปากที่ดี โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการทุก 2 ปี มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกและเป็นที่น่ายินดี
ว่าในปี 2022 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการอีกครัง้ หนึง่ หลังจากทีเ่ คยเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปี 2004
- IAPD (International Associations of Pediatric Dentistry) มีสมาชิกเป็นสมาคม/ชมรม จำ�นวน 69 ประเทศ
จากทุกทวีปทัว่ โลก ทำ�หน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางการติดต่อสือ่ สารให้ความร่วมมือระหว่างสมาคม/ชมรม รวมทัง้ ส่งเสริมการจัดประชุม
เพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ ห้กบั ทันตแพทย์ในประเทศสมาชิก โดยเมือ่ วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ทีผ่ า่ นมาชมรมทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
แห่งประเทศไทยได้รว่ มสนับสนุนในการจัดประชุม Global Summit of Early Childhood Caries ขึน้ ที่ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน
กรุงเทพฯ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจากทัว่ โลกประมาณ 400 คน เพือ่ หาข้อตกลงร่วมกันในกลุม่ ทันตแพทย์ทท่ี �ำ งานเกีย่ วกับทันตกรรมเด็ก
ทั่วโลกในการรักษาฟันผุในเด็กเล็กจนเกิด IAPD Bangkok Declaration ในเรื่อง Early Childhood Caries
จนถึงปัจจุบัน ชมรมทันตกรรมสำ�หรับเด็กแห่งประเทศไทย ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว มี
สมาชิกจำ�นวน 961 คน เป็นสมาชิกสามัญ 511 คน สมาชิกสมทบ 450 คน กระจายอยู่ใน 70 จังหวัดเกือบทั่วประเทศ
(ข้อมูลในปี 2561) คณะกรรมการชมรมฯ จึงเห็นควรให้มีการดำ�เนินการจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนสถานภาพจากชมรม เป็น
สมาคม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำ�งานมากขึ้น ทั้งในเรื่องการเงินและด้านอื่นๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ง่ายและ
น่าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย "สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย" จึงเกิดขึ้นโดยได้รับการรับรองจากกรมการปกครองเมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา มีวาระการทำ�งาน 2 ปี เพื่อดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ ที่ตั้งขึ้นต่อไป
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ฝ่ายทะเบียน
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ฝ่ายวิชาการ
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อุปนายก
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ฝ่ายปฏิคม
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ฝ่ายสาราณียกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์

เหรัญญิก

เลขาธิการ

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

นายกสมาคม
อุปนายก
กรรมการและฝ่ายทะเบียน
กรรมการและฝ่ายทะเบียน
กรรมการและฝ่ายทะเบียน
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
กรรมการและฝ่ายปฏิคม
กรรมการและฝ่ายปฏิคม
กรรมการและฝ่ายสาราณียกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการและฝ่ายสาราณียกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการและฝ่ายสาราณียกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการและฝ่ายสาราณียกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการและฝ่ายสาราณียกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเลขาธิการ

5

ทพญ.พิชานัน ศรีสมหมาย
ผศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
สาขาทันตกรรมสำ�หรับเด็ก ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

โดยทั่ ว ไปอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารกลื น หรื อ การสำ � ลั ก สิ่ ง
แปลกปลอมเข้ า ทางเดิ น หายใจจะพบได้ บ่ อ ยในเด็ ก และ
ผู้สูงอายุ การเก็บข้อมูลของ National Safety Council ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2017 พบว่าการสำ�ลักและเกิด
การอุดกั้นทางเดินหายใจ (airway obstruction) เป็นสาเหตุ
สำ�คัญอันดับที่สี่ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ(1) เมื่อมีวัตถุ
ตกลงไปในคอ ส่วนใหญ่ร่างกายจะตอบสนองโดยการกลืน
ลงไปในหลอดทางเดินอาหาร (esophagus) หรือบางกรณี
อาจเกิดการสำ�ลักวัตถุเข้าในทางเดินหายใจ ร่างกายจะพยายาม
ไอเอาสิง่ แปลกปลอมนัน้ ออกมา และเมือ่ ไอออกมาแล้วผูป้ ว่ ย
ก็จะกลับสู่ภาวะปกติได้ แต่ถ้าไม่สามารถไอออกมาก็อาจเกิด
การอุดกั้นทางเดินหายใจได้ ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
เมื่อเกิดขึ้นอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
ในทางทันตกรรมระหว่างขั้นตอนการรักษามีการผ่าน
ของวัตถุตา่ งๆ เข้าไปในช่องปากผูป้ ว่ ยเป็นจำ�นวนมาก โอกาส
ที่วัตถุชิ้นเล็กๆ เช่น ครอบฟัน หัวกรอ หรือวัสดุต่างๆ ตกไปใน
ช่องปากของผูป้ ว่ ยจึงสามารถเกิดขึน้ ได้ แม้วา่ อุบตั กิ ารณ์การ
เกิดภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจหรือการสำ�ลักวัตถุลงไปใน
หลอดลมและปอดในขณะรักษาทางทันตกรรมเกิดขึน้ น้อย(2,3)
แต่ถา้ เกิดจะมีภาวะแทรกซ้อนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงมาก จึงควรที่
ทันตแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้ตระหนักถึงความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
อุบัติการณ์และสาเหตุ: อุบัติเหตุในระหว่างการรักษา
ทางทันตกรรมพบว่าอุบัติเหตุการกลืนมีได้บ่อยกว่าอุบัติเหตุ
การสำ�ลักเข้าทางเดินหายใจ(2,3) Hou และคณะ(3) ได้รวบรวม
ข้อมูลจาก 45 บทความ รวมรายงานผู้ป่วยจำ�นวน 617 ราย
ทีม่ อี บุ ตั เิ หตุการกลืนหรือสำ�ลัก พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.5)
เป็นอุบตั เิ หตุการกลืน และมีเพียงร้อยละ 10.5 ที่เป็นการ
สำ�ลักสิ่งแปลกปลอมเข้าระบบทางเดินหายใจ โดยมักพบ
อุบัติเหตุการกลืนสูงในกลุ่มอายุ 10-19 ปี และพบอุบัติเหตุ

การสำ�ลักสูงในผูส้ งู อายุ (60-79 ปี) นอกจากอายุแล้ว สภาวะ
ความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ ระดับความร่วมมือในขณะ
รักษาของผูป้ ว่ ย เช่นผูป้ ว่ ยทีม่ ี gag reflex สูง ผู้ป่วยที่
ไม่ร่วมมือ ผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การใช้ยา เช่นยาสงบประสาท
(sedation) หรือการฉีดยาชาเฉพาะทีด่ ว้ ยวิธสี กัดเส้นประสาท
(nerve block) รวมถึงการขาดความพร้อมใช้งานหรือมีการ
ชำ�รุดของเครื่องมือของทันตแพทย์ เช่น ส่วนของกระจก
ส่องปาก หลุดออกจากด้าม หรือส่วนของปลายเครื่องมือ
ขูดหินปูนหักออก ก็เป็นปัจจัยที่ส่งให้เกิดอุบัติเหตุการกลืน
หรือการสำ�ลักนีเ้ กิดขึน้ ได้(4–6) สิง่ แปลกปลอมทีต่ กลงไปได้แก่
วัตถุทางทันตกรรมจากงานทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น ฟันปลอม
ชิ้นครอบฟัน (crown) สะพานฟัน (bridge) ชิน้ อินเลย์
(inlay) หัวกรอฟัน (bur) เครื่องมือรักษาคลองรากฟัน
ได้แก่ ตะไบคลองรากฟัน (endodontic file) หรือฟันที่ถูก
ถอนออกมา เป็นต้น โดยพบว่ามักเป็นการทำ�งานที่ไม่มีการ
ใส่แผ่นยางกันนํ้าลาย (rubber dam) มีการใช้อุปกรณ์หรือ
วัสดุชิ้นเล็ก มีการลองหรือถอดใส่ปรับแต่งหลายครั้งซึ่งอาจ
ทำ�ให้ลื่นหลุดได้ง่าย(2,3,6)
อาการและอาการแสดง: อาการแสดงของอุบัติเหตุ
การกลืนหรือการสำ�ลักมักขึ้นอยู่กับตำ�แหน่ง ลักษณะ และ
รูปร่างของสิง่ แปลกปลอม เมือ่ วัตถุตกลงไปในช่องคอ ส่วนใหญ่
ร่างกายจะมีปฏิกริยาตอบสนองโดยอัตโนมัตใิ นการกลืนลงไป
ในหลอดทางเดินอาหาร และหลอดลมจะถูกปิดด้วยฝาปิด
กล่องเสียงขณะกลืน วัตถุที่กลืนเข้าไปมากกว่าร้อยละ 90
จะเคลือ่ นตัวผ่านหลอดอาหารแล้วลงไปยังกระเพาะอาหารผ่าน
ลำ�ไส้โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆ ส่วนใหญ่สง่ิ แปลกปลอม
จะถูกขับออกมาพร้อมอุจจาระภายใน 4-6 วัน หรือไม่เกิน
3 สัปดาห์ ยกเว้นถ้าสิ่งแปลกปลอมมีขนาดใหญ่มีขนาดยาว
มากกว่า 5 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ซม. ก็จะมีความ
เสี่ยงที่จะติดอยู่ในทางเดินอาหารได้(6) หากสิ่งแปลกปลอม
ติดค้างอยูใ่ นระดับคอหอยหลังช่องปาก ผูป้ ว่ ยมักจะสามารถ
ระบุต�ำ แหน่งได้ มีความรูส้ กึ ระคายคอ กลืนลำ�บาก (dysphagia)
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อุบัติเหตุในห้องฟัน:
เมื่อสิ่งแปลกปลอมตกลงคอผู้ป่วย

มีนํ้าลายไหล (drooling) ไอ (coughing) หรือขย้อน (gag)
หากเกิดการติดค้างในทางเดินอาหารนานอาจส่งผลให้เกิด
ลำ�ไส้อุดตัน ฝีในช่องท้อง หรือเยื่อบุช่องท้องอักเสบ
ในกรณีผู้ป่วยสำ�ลักแล้ววัตถุมีขนาดใหญ่ก็อาจทำ�ให้
เกิดการติดขวาง (obstruction) ทางเดินหายใจ ถือเป็น
ภาวะฉุกเฉินซึ่งอาจทำ�ให้ผู้ป่วยหยุดหายใจได้ (respiratory
arrest) เริ่มแรก ผู้ป่วยจะมีเสียงแหบ (stridor) มีเสียงวี้ด
ขณะหายใจ (wheezing) ไอ และหายใจลำ�บาก และอาจมี
อาการเขียวคลํ้า (cyanosis)(5–7) ถ้าวัตถุมีขนาดเล็ก ตกลง
ไปในปอดจะทำ�ให้เกิดการติดเชื้อ ฝีที่ปอด ปอดบวมได้ ถ้า
สิ่งแปลกปลอมที่ถูกกลืนหรือสำ�ลักมีความคมก็อาจทำ�ให้
เกิดบาดแผลหรือเกิดการแทงทะลุ (perforation) ทำ�ให้เกิด
อันตรายจนไปถึงอาจเสียชีวิตได้(7) เนื่องจากครึ่งหนึ่งของ
ผู้ป่วยที่มีอุบัติเหตุสำ�ลักและมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วย
ที่กลืนสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนั้นไม่มีอาการ จึงแนะนำ�ว่าเมื่อ
มีการตกหล่นและหาเครื่องมือวัสดุหรือฟันที่ตกหล่นไม่พบ
ให้ตั้งข้อสงสัยว่าผู้ป่วยอาจกลืนหรือสำ�ลักสิ่งแปลกปลอม
เหล่านั้นเข้าไป(3)
แนวทางป้องกัน: การจัดตำ�แหน่งของผู้ป่วยในขณะ
ทำ�การรักษาทางทันตกรรมควรให้อยู่ในท่านั่ง การปรับให้
ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะนอนราบ (supine) หรือท่ากึ่งนอนหงาย
(semi-supine) ในระหว่างการรักษาจะทำ�ให้เพิ่มความเสี่ยง
ทีส่ ง่ิ แปลกปลอมจะตกลงไปในคอ แนวทางป้องกัน(7) ได้แก่
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1. การใส่แผ่นยางกันนา้ํ ลาย ควรใส่ในทุกกรณีทส่ี ามารถ
ใส่ได้เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกลงไปคอ เช่น การ
อุดฟัน การรักษาคลองรากฟันนํ้านม การทำ�ครอบฟันโลหะ
ไร้สนิม (SSC) ในฟันนํ้านม การถอนฟันในเด็กที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือ
2. การรองผ้าก๊อซ ทำ�โดยใช้ผ้าก๊อซขนาด 4 x 4 นิ้ว
ปูบริเวณด้านหลังของช่องปาก เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกลงไป
ในคอ วิธนี เ้ี หมาะกับผูป้ ว่ ยทีท่ �ำ การรักษาภายใต้ยาคลายความ
กังวล หรือใส่ก๊อซในลำ�คอ (throat pack) ขณะทำ�การรักษา
ภายใต้การดมยาสลบ ถ้าเป็นผูป้ ว่ ยทีร่ สู้ กึ ตัวดีมกั จะใช้วธิ นี ไ้ี ม่ได้
เพราะจะรูส้ กึ รบกวนการกลืนและการหายใจผ่านทางช่องปาก
ไม่แนะนำ�ให้ใช้ผ้าก๊อซขนาด 2 x 2 นิ้ว เนื่องจากมีขนาดเล็ก
เกินไปทำ�ให้เลื่อนหลุดลงไปในคอและผู้ป่วยกลืนได้ง่าย
3. การปรับตำ�แหน่งเก้าอี้ ถ้าปรับผู้ป่วยอยู่ในตำ�แหน่ง
นอนราบ เมื่อมีวัตถุหลุดลงไปในช่องปากผู้ป่วยมีโอกาสกลืน
ลงไปประกอบกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่จะทำ�ให้วัตถุตกไป
ยังด้านหลังของคอหอย ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถคีบวัตถุนั้น

ออกมาได้ทันที ให้จัดท่าผู้ป่วยเป็นท่านอนตะแคงและหัน
หน้าลง (Trendelenburg position) ดังรูปที่ 1 ซึ่งท่านี้จะใช้
หลักของแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อให้วัตถุหล่นออกมานอก
ช่องปาก
4. การมีผู้ช่วยทันตแพทย์ เมื่อเกิดเหตุการณ์วัตถุตก
ลงไปในคอผู้ป่วย ผู้ช่วยทันตแพทย์สามารถใช้ที่ดูดนํ้าลาย
กำ�ลังสูง (high power suction) ดูดสิ่งที่ตกลงไปนั้นออกได้
ทันที ไม่แนะนำ�ให้ใช้ที่ดูดนํ้าลายปกติเนื่องจากไม่มีแรงพอที่
จะดูดวัตถุที่มีลักษณะเป็นชิ้นออกมาได้ ในกรณีผู้ป่วยเด็กที่
ไม่ให้ความร่วมมือขณะทำ�การรักษาควรจะมีผชู้ ว่ ยทันตแพทย์
2 คน เพื่อช่วยข้างเก้าอี้ พร้อมถือที่ดูดนํ้าลายกำ�ลังสูง และ
อีกคนคอยเตรียมของเพื่อส่งให้ทันตแพทย์
5. การผูกด้วยไหมขัดฟัน ในวัตถุที่สามารถผูกได้ เช่น
ตัวจับแผ่นยางกันนํ้าลาย (rubber dam clamp) ตะไบคลอง
รากฟัน แบนด์ฟัน (band) เพื่อป้องกันการตกลงไปในคอของ
ผู้ป่วย
6. ตรวจสภาพเครือ่ งมือทางทันตกรรมทีใ่ ช้ในการรักษา
อยู่เสมอ ตรวจสอบความแน่นของเครื่องมือก่อนใช้งาน ไม่
ควรใช้เครื่องมือที่ชำ�รุด หรือมีสภาพไม่เหมาะสม
การจัดการภาวะฉุกเฉิน: เมื่อวัตถุตกลงในคอผู้ป่วยใน
ขณะที่ผู้ป่วยนอนราบ ทันตแพทย์ไม่ควรปรับเก้าอี้ให้กลับมา
ตัง้ ตรง ให้พยายามตะแคงตัวของผูป้ ว่ ยไปด้านซ้ายและให้ผปู้ ว่ ย
หันหน้าลงดังรูปที่ 1 ซึง่ ท่านีจ้ ะใช้หลักของแรงโน้มถ่วงของโลก
เพื่อให้วัตถุเคลื่อนออกมาในตำ�แหน่งด้านหน้าของช่องปาก
ซึง่ ทันตแพทย์สามารถนำ�วัตถุชน้ิ นัน้ ออกมาได้ ถ้าผูป้ ว่ ยเผลอ
กลืนวัตถุลงไป ทันตแพทย์ต้องส่งถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์เพื่อ
ระบุตำ�แหน่งของวัตถุว่าอยู่ในระบบทางเดินหายใจหรืออยู่
ในระบบทางเดินอาหาร เมือ่ ระบุต�ำ แหน่งได้แล้วจึงส่งต่อผูป้ ว่ ย
ให้แพทย์เฉพาะทางเพื่อทำ�การรักษาผู้ป่วยต่อไป โดยปกติ
แล้วทันตแพทย์จะสังเกตอาการเบื้องต้นทางคลินิก ถ้าวัตถุ
ตกลงไปในหลอดลม ผู้ป่วยจะพยายามไอ มีเสียงวี้ดขณะ
หายใจ และหายใจไม่ออก ผู้ป่วย 1 ใน 3 จะเกิดการหยุด
หายใจได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่ตกลงไป ในสถานการณ์
ดังกล่าวให้ท�ำ ตามรูปที่ 1 จัดท่าผูป้ ว่ ยให้หนั ตะแคงไปด้านซ้าย
เนื่องจากกายวิภาคของขั้วปอดทางด้านขวาจะมีมุมที่ตรงสู่
ปอดมากกว่าซึง่ ทำ�มุมประมาณ 25 องศาซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับขัว้ ปอดด้านซ้ายทีม่ มุ 45 องศา การทีว่ ตั ถุตดิ อยูใ่ นตำ�แหน่ง
ขัว้ ปอด แพทย์สามารถใช้เครือ่ งมือ fiber optic bronchoscope
เพือ่ ระบุต�ำ แหน่งและใช้ bronchoscopy คีบวัตถุนน้ั ออกมา(7)
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รูปที่ 1 Trendelenburg position ตะแคงตัวของผู้ป่วยไปด้านซ้ายและให้ผู้ป่วยหันหน้าลง (7)
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ว่ายนํ้าให้แข็งแรง
ทั้งร่างกายและฟัน
เรียบเรียง โดย อ.ทพญ.ญาดา อนันตวัฒน์
รูปภาพ โดย วนิดา สินสมวงศ์สกุล

		 การว่ายนํ้านั้นนับเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะนอกจากจะทำ�ให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างวินัย และ
ฝึกฝนความมานะอดทนของเด็กๆ อีกด้วย น่าเสียดายที่สระว่ายนํ้าหลายแห่งในประเทศยังขาดการดูแลที่ดี ทำ�ให้คุณภาพ
ของนํ้าในสระมีความเป็นกรด หรือเป็นด่างมากเกินไป โดยหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการ
สระว่ายนํ้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำ�นองเดียวกัน ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550 กำ�หนดให้ผู้ประกอบกิจการต้อง
ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของนํ้าในสระให้อยู่ในช่วง 7.2 - 8.41 หากนํ้าในสระเป็นกรดมากหรือค่า pH ตํ่ากว่า
5.5 ฟันของผู้ที่มาว่ายนํ้าในสระก็จะเริ่มสึกกร่อนได้ และหากเป็นด่างมากเกินไป ก็จะเกิดคราบสีนํ้าตาลอมเขียวบนตัวฟัน
ของผู้ที่มาว่ายนํ้า2 ทั้งนี้ปัญหาที่ทันตแพทย์และผู้ปกครองมักเป็นกังวลคือการสึกของฟันที่สามารถตรวจพบได้ทางคลินิก
ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาถาวร เนื่องจากผิวฟันที่ถูกกัดกร่อนไปนั้นไม่สามารถสร้างกลับคืนมาได้ ส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟันเมื่อ
รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม และหากมีการถูกกัดกร่อนอย่างรุนแรงหรือเป็นระยะเวลานาน ก็มีผลต่อความสวยงามไป
จนถึงความเปราะบางและง่ายต่อการแตกหักของฟันผู้ป่วยได้
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		 ปัจจุบันมีเด็กจำ�นวนไม่น้อย ที่มาพบทันตแพทย์ด้วยอาการเสียวฟัน ซึ่งภายหลังจากการตรวจในช่องปาก พบว่า
ฟันหน้าตัดบนของผู้ป่วยมีความเรียบเตียน และพบสีเหลืองของเนื้อฟัน (dentin) สะท้อนออกมาอย่างเด่นชัด เพราะผ่าน
ผิวเคลือบฟัน (enamel) ที่บางผิดปกติ ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ มักมีประวัติว่ายนํ้าเป็นประจำ� โดยการสำ�รวจทาง
ระบาดวิทยาของ Centerwall และคณะในปีพ.ศ. 2529 พบว่านักกีฬาว่ายนํา้ ทีต่ อ้ งมีการฝึกฝนเป็นประจำ�มีภาวะฟันกร่อนถึง
ร้อยละ 39 ในขณะที่ผู้ไม่ได้ว่ายนํ้าเกิดฟันกร่อนเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น3 ส่วนในประเทศไทยพบรายงานการเกิดฟันกร่อน
ในนักกีฬาว่ายนํ้า ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึง 100 ซึ่งมีความชุกที่สูงกว่าต่างประเทศมาก4-6 โดยรูปแบบของฟันกร่อนนั้นมัก
พบที่บริเวณฟันหน้าบนด้านริมฝีปากทั้งซ้ายและขวา จากกรณีศึกษาในอดีตพบว่า หากนักกีฬาฝึกว่ายนํ้าในสระว่ายนํ้าที่
มีค่าความเป็นกรดสูงกว่ามาตรฐานเป็นเวลา 2 ชั่วโมงทุกวัน จะเห็นฟันกร่อนได้อย่างชัดเจนภายใน 4 อาทิตย์7 และมี
กรณีศึกษาอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงการเกิดฟันกร่อนได้ แม้จะใช้เวลาอยู่ในสระน้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้ทันตแพทย์ควร
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวในขณะลงปฏิบัติงาน วินิจฉัยภาวะฟันกร่อนได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม และต้องมีบทบาทในการเฝ้า
ระวังเพื่อป้องกันผลเสียถาวรที่อาจมีความรุนแรงต่อฟันของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในอนาคต
		 การป้องกันการเกิดฟันกร่อนในนักกีฬาว่ายนํา้ ทีด่ ที ส่ี ดุ คือ การ
ควบคุมคุณภาพของนา้ํ ในสระให้ได้มาตรฐานและมีคา่ ความเป็นกรด-ด่าง
ทีเ่ หมาะสม สารคลอรีนเป็นสารเคมีทน่ี ยิ มใช้ฆา่ เชือ้ โรคในสระว่ายนํา้ ซึง่
มีหลายรูปแบบ ได้แก่ คลอรีนชนิดก๊าซ (Gas Chlorine) คลอรีนชนิดเหลว
(Sodium Hypochorite) คลอรีนชนิดผง (Calcium hypochlorite และ
Dichloroisocyanuric acid) หรือคลอรีนชนิดเม็ดหรือแท่ง (Trichloro
isocyanuric acid) ปัจจุบันสารคลอรีนที่นิยมใช้ส่วนใหญ่เป็นชนิดเม็ด
หรือแท่งที่เป็นกรดไทรคลอโรไอโซไซยานูริก เนื่องจากหาซื้อง่าย เก็บได้
นาน สลายตัวช้า และราคาถูก กรดไทรคลอโรไอโซไซยานูริกนี้สามารถ
แตกตัวให้คลอรีนได้ถึงร้อยละ 90 และยังดูดซับรังสีไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ที่ทำ�ลายคลอรีนในสระว่ายนํ้าได้ดี เป็นผลให้มี
คลอรีนอิสระในนํ้ามากและนานขึ้น หากไม่หมั่นดูแลและปรับสภาพนํ้าในสระอยู่เสมอ ค่าความเป็นกรด-ด่างสามารถลงไป
ได้ถึง 2 หรือ 3 ได้ ผู้ว่ายนํ้าในสระที่ใช้คลอรีนชนิดเม็ดหรือแท่งที่เป็นกรดไทรคลอโรไอโซไซยานูริกมีโอกาสเกิดฟันกร่อน
มากกว่าผู้ที่ว่ายนํ้าในสระที่ใช้แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ และโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 2 - 3 เท่า8 ดังนั้นประชาชนควรเลือกว่ายนํ้า
ในสระที่มีการควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือ ในสระว่ายนํ้าระบบนํ้าเกลือที่ยังไม่เคยมีรายงาน
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		 การป้องกันและจัดการภาวะฟันกร่อนในนักกีฬาว่ายนํ้าที่สมบูรณ์นั้น ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ การซักประวัติผู้ป่วย เพื่อ
ให้สามารถวินิจฉัยแยกสาเหตุกับภาวะฟันกร่อนที่เป็นผลมาจากโรคทางระบบอย่างอื่น เช่น โรคบูลิเมีย (Bulimia) โรค
กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD) หรือ อุปนิสัยชอบทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดหรือมีกรดสูง
เป็นต้น และเมือ่ พบว่ามีฟนั กร่อนจากการว่ายนา้ํ แล้ว ต้องมีการจัดการทีเ่ หมาะสมกับระดับความรุนแรงของภาวะฟันกร่อนนัน้ ๆ
ในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการ หรือเริ่มเสียวฟันเพียงเล็กน้อย สามารถให้คำ�แนะนำ�ในการปรับพฤติกรรม การใช้สารที่ช่วย
ส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุสู่ผิวฟัน เช่น ฟลูออไรด์ รวมถึงการใช้เฝือกฟันแบบบอ่อนขณะว่ายนํ้าได้ แต่หากเริ่มมีภาวะ
ที่สูญเสียผิวฟันไปมาก การบูรณะฟันให้แก่ผู้ป่วยอาจมีความจำ�เป็นเพื่อลดอาการเสียวฟันที่รุนแรง ปกป้องเนื้อเยื่อในโพรง
ฟันให้มีชีวิต และสร้างความสวยงามของรอยยิ้มผู้ป่วยให้กลับคืนมา ทั้งนี้ทันตแพทย์ต้องมีการติดตามและประเมินผล ทั้ง
ภาวะการสึกกร่อนของฟันผู้ป่วย พฤติกรรมการดูแลฟันหลังขึ้นจากสระ สภาพของเฝือกฟัน นอกจากนี้การติดตามหรือ
สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงในการดูแลคุณภาพของนํ้าในสระว่ายนํ้า ทั้งจากทันตแพทย์และผู้ปกครอง ก็สามารถช่วยให้
ผู้ประกอบกิจการสระว่ายนํ้า ทราบถึงผลกระทบ และตระหนักถึงความสำ�คัญในการดูแลสระว่ายนํ้าให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
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ผลว่าทำ�ให้เกิดฟันกร่อนได้ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำ�เป็นต้องว่ายนํ้าในสระระบบคลอรีนที่ไม่
			
สามารถควบคุมหรือตรวจสอบคุณภาพของนํ้าในสระได้ คำ�แนะนำ�ที่ทันตแพทย์อาจสามารถให้กับ
			
ผู้ป่วย ได้แก่ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการอมนํ้าในปาก การเลือกดื่มนมหรือนํ้าเปล่าแทนนํ้าอัดลม
			
หรือนํ้าผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรด เพื่อปรับสมดุลความเป็นกรดด่างในช่องปาก และส่งเสริมให้มีการ
			
สะสมกลับของแร่ธาตุที่ผิวฟันมากขึ้น ไม่แปรงฟันทันทีหลังขึ้นจากสระ เพื่อลดการขัดสีที่อาจทำ�ให้
			
เกิดการสูญเสียแร่ธาตุบนผิวฟันเพิ่มเติม9 ในทางตรงกันข้ามทันตแพทย์สามารถแนะนำ�ให้ผู้ป่วยรู้จัก
		
และเริ่มใช้สารที่ช่วยส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวฟัน อาทิเช่น ฟลูออไรด์ในรูปแบบของนํ้ายาบ้วนปาก
และเจล CPP-ACP หรือ tricalcium phosphate เป็นต้น โดยสามารถแนะนำ�ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลังการว่ายนํ้าทันที
หรือใช้สารเหล่านี้ในปริมาณเล็กน้อยร่วมกับเฝือกฟันแบบอ่อนขณะลงว่ายนํ้าทุกครั้ง
		
		 ในส่วนของรูปแบบเฝือกฟันที่เหมาะสมกับนักกีฬาว่ายนํ้านั้น สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์ และคณะ10 ได้ทำ�การศึกษา
ในปีพ.ศ.2555 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของนักกีฬาว่ายนํ้าต่อเฝือกฟันแบบอ่อนจำ�นวน 4 แบบ ซึ่งล้วนทำ�จากแผ่น
ไวนิลชนิดอ่อน ความหนา 0.06 นิ้ว หรือ 1.5 มิลลิเมตร พบว่ารูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานดีที่สุด คือ เฝือกสบฟัน
ซึ่งมีขอบเขตด้านแก้มอยู่เหนือจุดลึกสุดของช่องปากส่วนนอก 3 มิลลิเมตร ส่วนด้านลิ้นห่างจากจุดลึกสุดของพื้นช่องปาก
3 มิลลิเมตร ขอบเขตด้านเพดานปากสิ้นสุดที่บริเวณส่วนโค้งของเพดานปาก และคลุมรอยย่นเยื่อเมือก (Rugae) คู่สุดท้าย
ร่วมกับมีการขูดแบบจำ�ลองฟันบริเวณขอบเหงือกโดยตลอด รูปแบบดังกล่าวนี้ให้ผลเป็นที่พึงพอใจมากถึงมากที่สุดในกลุ่ม
อาสาสมัครนักกีฬาว่ายนํ้า ในแง่ของการลดอาการเสียวฟัน ความสะดวกในการดูแลรักษา และความสะดวกในการหายใจ
ขณะว่ายนํ้า ทั้งนี้พบการรั่วซึมของนํ้าเข้าสู่เฝือกฟันขณะใช้งานและการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปากในระดับน้อย การ
ศึกษานี้ยังพบอีกว่า เฝือกฟันชิ้นบนมีความแนบสนิทมากกว่าชิ้นล่างอย่างมีนัยสำ�คัญ เช่นกันกับการใช้โซเดียมฟลูออไรด์
เจลเติมลงในเฝือกฟันเล็กน้อยก่อนสวม ช่วยให้เกิดความแนบสนิทของเฝือกฟันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ10 โดยจากการ
ศึกษาของ ธัช อิทธิกุล และคณะ พบว่า การใช้เฝือกฟันร่วมกับโซเดียมฟลูออไรด์เจลความเข้มข้นร้อยละ 1.1 สามารถ
ช่วยลดอาการเสียวฟันจากฟันกร่อนในนักกีฬาว่ายนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ไม่แตกต่างจากการใส่เฝือกฟันอย่างเดียว
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิต11ิ ทั้งนี้การใช้ฟลูออไรด์เจลร่วมกับเฝือกฟัน ต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในการเช็ดจำ�กัดส่วน
เกินหรือคายออก และไม่แนะนำ�ให้ใช้ในเด็กอายุน้อยที่ไม่สามารถควบคุมการกลืนได้

การจัดการฟันที่มี
Dens evaginatus
ร่วมกับ Dens invaginatus
เรื่อง: ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์
เรียบเรียง: ผศ.ทญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ
ภาควิชาทันตกรรมสำ�หรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dens evaginatus คืออะไร?
Dens evaginatus เป็นความผิดปกติของพัฒนาการของ
ฟันโดยมีลักษณะคล้ายปุ่มฟันขนาดเล็ก ยื่นออกมาจากด้าน
บดเคีย้ วในฟันหลังหรือด้านลิน้ ในฟันหน้า ส่วนทีย่ น่ื ออกมานี้
ประกอบด้วยเคลือบฟันอยู่ด้านนอกสุดและหุ้มเนื้อฟันไว้
อาจจะมีหรือไม่มเี นือ้ เยือ่ โพรงประสาทฟัน ซึง่ ถ้ามีเนือ้ เยือ่ โพรง
ประสาทฟัน ความสูงของยอดโพรงประสาทฟัน (pulpal horn)
อาจมีความสูงหลากหลาย บางครัง้ อาจจะมีความสูงไปจนเต็ม
ความยาวของเนื้อฟัน1 Dens evaginatus พบในฟันกราม
น้อยล่างได้บ่อยกว่าฟันกรามน้อยบน พบในฟันกรามน้อย

ซี่ที่ 1 มากกว่าซี่ที่ 2 พบในเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน
และมักพบในขากรรไกรทั้งสองข้าง2 ส่วน Dens evaginatus
ในฟันหน้า พบทีฟ่ นั หน้าตัดซีข่ า้ ง ร้อยละ 55 พบในขากรรไกรบน
ร้อยละ 943 ลักษณะทางภาพถ่ายรังสีของ Dens evaginatus
เป็นเงาทึบรังสีของปุม่ ฟันทีย่ น่ื ออกมาจากด้านบดเคีย้ วของฟัน
อาจพบเงาโปร่งรังสีของยอดโพรงประสาทฟันอยู่ภายในปุ่ม
ยื่นนั้น แต่ระบุตำ�แหน่งยอดของโพรงประสาทฟันในปุ่มยื่น
นั้นได้ยากเนื่องจากมักซ้อนทับกับโพรงประสาทฟัน

Dens evaginatus เกิดได้อย่างไร?
Dens evaginatus เกิดจากความผิดปกติในขัน้ ตอนการ
เปลีย่ นแปลงรูปร่างของการพัฒนาเป็นฟัน (morphodifferentiation
stage) โดยเซลล์เยื่อบุผิวเคลือบฟันภายใน (inner enamel
epithelial cell) ซึ่งเป็นเซลล์ตั้งต้นของเซลล์สร้างเคลือบฟัน
(ameloblast) ม้วนตัวเข้าไปในชัน้ กลุม่ เซลล์รปู ดาว (stellate
reticulum) ซึง่ เป็นศูนย์สร้างเคลือบฟันของฟันทีก่ �ำ ลังพัฒนา

ร่วมกับการเพิ่มขึ้นของเดนทัล แพพิลลา (mesenchymal
dental papilla) ซึ่งเป็นเซลล์ตั้งต้นของเซลล์สร้างเนื้อฟัน
(odontoblast)4 สาเหตุของการเกิด Dens evaginatus ยังไม่ทราบ
แน่ชัด อาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันได้แก่ ปัจจัยทาง
พันธุกรรมและสิง่ แวดล้อม5 และอาจเกิดจากการทีฟ่ นั ทีก่ �ำ ลัง
สร้างได้รับแรงกระแทก เช่น ได้รับอุบัติเหตุ6

ThAPD News

10

Dens evaginatus มีกี่ประเภท?
การแบ่งประเภทตามรูปร่างและขนาดของปุ่มยื่นในฟันหน้าโดย Hattab (1996)
ชนิดที่ 1: talon คือ ปุ่มยื่นจากด้านเพดานโดยยื่นเป็นระยะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของระยะจากรอยต่อเคลือบฟันและ
		
เคลือบรากฟัน (CEJ) ไปจนถึงปลายฟัน
ชนิดที่ 2: semi talon คือ ปุ่มยื่นจากด้านเพดานโดยยื่นเป็นระยะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะจากรอยต่อเคลือบฟัน
		
และเคลือบรากฟัน (CEJ) ไปจนถึงปลายฟัน
ชนิดที่ 3: trace talon คือ ปุ่มยื่นขนาดใหญ่ อาจเห็นในภาพถ่ายรังสีเป็นรูปกรวยควํ่า ยื่นออกมาจากบริเวณรากฟัน
		
ส่วนบน (cervical third of the root)
การแบ่งประเภทตามลักษณะของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน และการสร้างรากฟันโดย Levitan (2006)4
ชนิดที่ 1: เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันปกติ และ รากฟันสร้างสมบูรณ์ (Normal pulp, mature apex)
ชนิดที่ 2: เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันปกติ และ รากฟันสร้างไม่สมบูรณ์ (Normal pulp, immature apex)
ชนิดที่ 3: เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันอักเสบ และ รากฟันสร้างสมบูรณ์ (Inflamed pulp, mature apex)
ชนิดที่ 4: เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันอักเสบ และ รากฟันสร้างไม่สมบูรณ์ (Inflamed pulp, immature apex)
ชนิดที่ 5: เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันตาย และ รากฟันสร้างสมบูรณ์ (Necrotic pulp, mature apex)
ชนิดที่ 6: เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันตาย และ รากฟันสร้างไม่สมบูรณ์ (Necrotic pulp, immature apex)

Dens evaginatus ส่งผลอย่างไรต่อฟัน?

จะจัดการ Dens evaginatus ได้อย่างไร?
1. กรณีเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันปกติ และ รากฟันสร้าง
สมบูรณ์
เป็นการรักษาแบบป้องกัน (Prophylactic treatment)
ทำ�ได้โดยลดการสบกระแทกที่อาจเกิดขึ้นบริเวณปุ่มฟันที่ยื่น
ด้วยการกรอฟันประมาณ 0.5 มิลลิเมตรเพื่อให้เกิดระยะ
ปลอดการสบฟัน และทาฟลูออไรด์ที่ฟันซี่ดังกล่าว โดย
การกรอลดความสูงของปุ่มฟันยื่นต้องพิจารณาความลึกใน
การกรอที่จะไม่ทำ�ให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อโพรงประสาท
ฟันจึงจำ�เป็นต้องใช้ภาพถ่ายรังสีในการกำ�หนดขอบเขตและ
ลักษณะโพรงประสาทฟันในปุ่มฟันยื่น จากนั้นเสริมความ
แข็ ง แรงของปุ่ ม ฟั น ยื่ น โดยอุ ด ด้ ว ยวั ส ดุ สี เ หมื อ นฟั น แบบ
เหลว (flowable composite resin) รอบๆ เพื่อปกคลุม
ปุ่มฟันที่ยื่นประมาณ 0.25 มิลลิเมตร ประเมินการสบฟัน
และสภาพของวัสดุอุดทุก 6 เดือน ซึ่งอาจจะต้องมีการกรอ
แก้สบฟันหรืออุดเพิ่มเติม นอกจากนั้นถ่ายภาพรังสีประเมิน
ตำ�แหน่งของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันทุก 1 ปี ถ้าเนื้อเยื่อ
โพรงประสาทฟันร่นมากพอให้กรอตัดส่วนปุ่มฟันยื่นออกให้
อยู่ในระดับการสบฟันปกติและบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ข้อดีของการรักษาเพื่อการป้องกันโดยการกรอปุ่มฟันออก
คือ ให้ผลสำ�เร็จสูง แต่มีข้อเสีย คือทำ�สูญเสียเนื้อฟันและมี
โอกาสโพรงประสาทฟันทะลุจากการกรอได้
2. กรณีเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันปกติ และ รากฟันสร้าง
ไม่สมบูรณ์ (Normal pulp, immature apex)
เป็ นการรั ก ษาแบบป้อ งกัน เช่น เดียวกับแบบแรกแต่
ควรประเมินผลการรักษาทุก 3-4 เดือนเพื่อดูการสบฟัน
ขณะที่ฟันเริ่มขึ้นในช่องปากและประเมินการสร้างรากฟัน
อย่างต่อเนื่องจนการสร้างรากฟันสมบูรณ์
3. เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันอักเสบ และ รากฟันสร้าง
สมบูรณ์ (Inflamed pulp, mature apex)
หากปุม่ ยืน่ ได้รบั อันตรายจนเนือ้ เยือ่ โพรงประสาทฟันอักเสบ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักเป็นแบบ symptomatic irreversible
ให้รักษาคลองรากฟันแล้วบูรณะด้วยวัสดุที่เหมาะสม กรณี
สูญเสียเนื้อฟันมากพิจารณาบูรณะด้วยครอบฟัน

4. เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันอักเสบ และ รากฟันสร้าง
ไม่สมบูรณ์ (Inflamed pulp, immature apex)
เป้าหมายของการรักษาคือให้ฟันสามารถสร้างรากฟัน
ต่อไปได้เองอย่างสมบูรณ์ (apexogenesis) โดยทำ�การตัด
เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันส่วนตัวฟัน (coronal pulp) ลงไป
ประมาณ 2 มิลลิเมตร จากจุดที่โพรงประสาทฟันเผย แล้ว
ปิดจุดที่เผยออกมาด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ MTA
(mineral trioxide aggregate) เพื่อกระตุ้นการสร้างสะพาน
เนื้อฟัน (dentin bridge) และเพื่อให้เนื้อเยื่อโพรงประสาท
ส่วนที่เหลือยังคงมีชีวิต ทำ�ให้เซล์ลสร้างเนื้อฟันยังคงทำ�งาน
ต่อไปได้8 จากนั้นปิดส่วนที่เหลือด้วยซีเมนต์ชนิดกลาสไอโอ
โนเมอร์ แล้วบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟันซึ่งต้องมีความหนา
อย่างน้อย 4 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันการรั่วบริเวณตัวฟัน
ประเมินสภาพฟันทุกปีจนการสร้างรากฟันสมบูรณ์
5. กรณีเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันตาย และ รากฟันสร้าง
สมบูรณ์ (Necrotic pulp, mature apex)
รักษาคลองรากฟันตามปกติตามด้วยการบูรณะด้วย
วัสดุที่เหมาะสม
6. กรณีเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันตาย และ รากฟันสร้าง
ไม่สมบูรณ์ (Necrotic pulp, immature apex)
รักษาด้วยการเหนีย่ วนำ�ให้ปลายรากฟันปิด (apexification)
กระตุน้ ให้เกิดเนือ้ เยือ่ แข็งปิดกัน้ ปลายราก (root–end barrier)
ด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ จากนัน้ รักษาคลองรากฟันตามปกติ
โดยอุดรากฟันด้วยกัตตาเปอร์ชา แล้วบูรณะฟันด้วยครอบฟัน
ซึ่งอาจใช้เวลารักษานาน 6 เดือนถึง 2 ปี และผู้ป่วยต้องมา
รักษาหลายครัง้ กว่ารากฟันจะสร้างเนือ้ เยือ่ แข็งปิดกัน้ ปลายราก
แต่ปัจจุบันใช้ MTA กระตุ้นเนื้อเยื่อแข็งปิดกั้นปลายรากซึ่ง
สามารถทำ�ได้ในครัง้ เดียว9 การสร้างเนือ้ เยือ่ แข็งปิดกัน้ ปลายราก
ทำ�ให้สามารถอุดคลองรากฟันได้ตามปกติ แต่ฟันเหล่านี้มี
ผนังรากค่อนข้างบางและไม่แข็งแรงทำ�ให้มีโอกาสแตกหักได้
นอกจากนี้การถอนฟันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในกรณีที่ผู้ป่วย
ไม่สามารถมารักษาอย่างต่อเนื่องได้หรือผู้ป่วยมีฟันซ้อนเก
และการถอนฟันอยู่ในแผนการรักษาจัดฟันอยู่แล้ว

แล้ว Dens invaginatus คืออะไร?
Dens invaginatus เกิดจากความผิดปกติของสัญญาณ
(ectomesenchymal signalling) ที่ควบคุมการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ของเดนทัล แพพิลลา (dental
papilla) และเซลล์เยื่อบุผิวเคลือบฟันภายใน (inner enamel

epithelial cell) ทำ�ให้เกิดการเจริญของฟันที่ผิดปกติ และ
ม้วนตัวยื่นเข้าไปในคลองรากฟัน10 ซึ่งบางครั้งอาจจะยื่น
ลงไปลึกถึงบริเวณปลายราก โดยส่วนมากฟันมักมีรปู ร่างปกติ
หรืออาจพบหลุมด้านเพดานที่ลึกมาก หรืออาจจะมีขนาด
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อาจจะให้มีการสบกระแทกของฟันซึ่งทำ�ให้เกิดการสึก หรือ
การแตกหักของปุม่ ยืน่ ส่งผลให้มกี ารเผยผึง่ และมีการอักเสบ
ของโพรงประสาทฟันตามมาได้7
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ปัญหาทีม่ กั พบได้ทางคลินกิ คือ อาจทำ�ให้มกี ารสบฟัน
ที่ผิดปกติโดยปุ่มที่ย่นื ไปขัดขวางการขึ้นของฟันในขากรรไกร
ตรงข้ามทำ�ให้ฟนั ในขากรรไกรตรงข้ามขึน้ ได้นอ้ ย และมีระดับ
สบฟันทีต่ า่ํ กว่าฟันข้างเคียงในขากรรไกรเดียวกัน นอกจากนัน้

ของฟันที่เล็ก (peg-shaped) หรือใหญ่กว่าปกติ (barrelshaped) ซึ่งถ้าตรวจพบว่ามี Dens invaginatus ด้านใน
ด้านหนึ่งแล้ว ควรถ่ายภาพรังสีเพื่อตรวจว่าอีกด้านของ
ขากรรไกรมี Dens invaginatus ร่วมด้วยหรือไม่ โดยจะ
เห็นเป็นส่วนของเคลือบฟันและเนื้อฟันยื่นลงไปในคลอง
รากฟัน บางครั้งยื่นยาวไปถึงปลายรากฟัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่

มักจะตรวจเจอโดยบังเอิญผ่านภาพถ่ายรังสี11 การทีม่ สี ว่ นยืน่
ลงไปโดยไม่มชี น้ั เคลือบฟันรองรับ หรือมีการสร้างชัน้ เคลือบฟัน
ไม่สมบูรณ์ จะทำ�ให้มีโอกาสที่เชื้อโรคจะลงไปทำ�ให้เกิดการ
ติดเชื้อในโพรงประสาทฟันตั้งแต่ในช่วงแรกที่ฟันเริ่มขึ้น และ
ก่อนทีร่ ากจะสร้างสมบูรณ์ ซึง่ ทำ�ให้การรักษาทีต่ ามมาซับซ้อน
มากขึ้น

Dens invaginatus แบ่งเป็นกี่ประเภท?
แบ่งประเภทตามความลึกของส่วนที่ยื่นลงไปในคลองรากฟันจากภาพถ่ายรังสี ดังนี้
ชนิดที่ 1: ส่วนที่ยื่นเข้าไปมีเคลือบฟันรองรับ (enamel-lined) และอยู่ในส่วนของตัวฟันไม่ลึกลงไปในคลองรากฟัน ไม่
		
เกินส่วนร่อยต่อของชั้นเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน (CEJ)
ชนิดที่ 2: ส่วนที่ยื่นเข้าไปมีเคลือบฟันรองรับ (enamel-lined) และอยู่ในส่วนของโพรงประสาทฟัน ไม่มีทางเชื่อมต่อ
		
กับช่องเอ็นยึดปริทันต์
ชนิดที่ 3A: ส่วนที่ยื่นยาวไปมีทางเชื่อมกับช่องเอ็นยึดปริทันต์ทางด้านข้าง แต่ไม่มีทางเชื่อมกับโพรงประสาทฟัน
ชนิดที่ 3B: ส่วนที่ยื่นยาวไปจนถึงปลายรากฟัน ทำ�ให้มีทางเชื่อมต่อกับช่องเอ็นยึดปริทันต์ทางรูเปิดปลายรากฟัน ซึ่ง
		
โดยส่วนมากไม่มีทางเชื่อมต่อกับโพรงประสาทฟัน

การจัดการ dens invaginatus ทำ�ได้อย่างไร?
1. การป้องกัน
ทำ�ในฟันที่มีลักษณะแบบ ชนิดที่ 1 ซึ่งส่วนยื่นอยู่แค่
บริเวณตัวฟัน โดยการเคลือบหลุมและร่องทีล่ กึ ด้วยวัสดุเคลือบ
หลุมร่องฟัน หรือวัสดุสีเหมือนฟันแบบเหลว แต่ในกรณี
ที่เป็น ชนิดที่ 2 จะมีส่วนยื่นลงไปในคลองรากฟัน การเคลือบ
ปิ ด หลุ ม ร่ อ งฟั น อาจจะทำ � ให้ เ กิ ด เป็ น ช่ อ งว่ า งอยู่ ภ ายใน
(dead space) อีกทั้งยังไม่สามารถมองเห็นส่วนที่ยื่นลงไป
ทั้งหมดได้ จึงมีโอกาสที่จะทำ�ให้เราไม่สามารถตรวจเจอฟันผุ
บริเวณส่วนที่ยื่นเข้าไป ดังนั้นจึงแนะนำ�ให้มีการกรอลงไป
ตามหลุมและร่องฟัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฟันผุก่อนจึงทำ�การ
ปิ ด หลุ ม และร่ อ งฟั น นั้ น ด้ ว ยวั ส ดุ เ คลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น
ส่วนชนิดที่ 3 ถ้าไม่มีความผิดปกติใดๆ ก็ให้เคลือบปิดหลุม
และร่องฟันได้เลย ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถหาทางเข้าของส่วน
ยื่นได้ ไม่มีอาการ และ อาการแสดงที่ผิดปกติใดๆ ทางคลินิก
และภาพถ่ายรังสี ไม่ต้องทำ�การรักษา แต่ต้องมาตรวจ
ประเมินสภาพเป็นประจำ�
2. การรักษารากฟัน
การรักษาคลองรากฟันทำ�ได้ยากเนื่องจากบริเวณส่วน
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ยื่นมีรูปร่างและโครงสร้างที่ซับซ้อนมาก ในกรณีทีเป็น ชนิด
ที่ 1 และ ชนิดที่ 2 เมื่อมีการติดเชื้อในส่วนยื่นมักจะทำ�การ
รักษาคลองรากฟันทั้งหมด แต่กรณีที่มีแค่การอักเสบเกิดขึ้น
รอบๆ dens invaginatus (peri-invagination periodontitis)
ไม่มสี ว่ นเชือ่ มต่อกันระหว่างคลองรากปกติกบั dens invaginatus
และไม่มีความผิดปกติของโพรงประสาทฟันหรือรอยโรครอบ
ปลายรากฟัน การรักษาคลองรากฟันจะทำ�แค่ในส่วนของ
dens invaginatus (root invagination treatment) ซึ่งมัก
จะสามารถทำ�ได้แค่ ชนิดที่ 3A และ ชนิดที่ 3B
3. การทำ�ศัลยกรรมปลายรากฟัน
จะทำ � ในกรณี ที่ ก ารรั ก ษาคลองรากฟั น เกิ ด ความล้ ม
เหลว หรือไม่สามารถทำ�การรักษาคลองรากฟันด้วยวิธีปกติ
ได้เนื่องจากโครงสร้างของฟันที่ซับซ้อน และไม่มีทางเปิด
เข้าไปยังคลองรากฟันทางอื่นที่สามารถเข้าทำ�งานได้
4. การถอนฟัน
ทำ � ในกรณี ที่ ฟั น ซี่ ดั ง กล่ า วมี รู ป ร่ า งทางกายวิ ภ าคที่
ยากต่อการรักษาคลองรากฟัน และคาดว่าเมื่อรักษาไปแล้ว
พยากรณ์ของโรคไม่ดี
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กรณีศึกษา
ผู้ป่วยเด็กหญิงไทย อายุ 7 ปี 1 เดือน มาตรวจสุขภาพช่องปากตามปกติทุกๆ 6 เดือน ปฏิเสธโรคประจำ�ตัว และ
การแพ้ยา ไม่มีประวัติบุคคลในครอบครัวมีความผิดปกติของรูปร่างของฟัน ผู้ป่วยอยู่ในช่วงชุดฟันผสม โดยมีฟันหน้าตัด
ข้างด้านซ้าย มีลักษณะคล้ายฟันกรามน้อย และมีปุ่มยื่นขึ้นมาจากด้านกึ่งกลางฟัน ลักษณะรูปกรวยควํ่า มีขนาดกว้าง
1.5 มิลลิเมตร สูง 2.5 มิลลิเมตร โดยปุ่มยื่นนี้สบกระแทกกับฟันเขี้ยวนํ้านมล่างซ้าย มีรอยสึกทางด้านเพดานของปุ่มยื่น
บริเวณอื่นของฟันมีหลุมและร่องฟันลึกซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนยื่นเข้าไปในคลองรากฟัน ไม่มีรอยผุ และ
ไม่มีวัสดุอุดใดๆ ฟันซี่ดังกล่าวไม่สามารถขึ้นมายังตำ�แหน่งที่ถูกต้องได้ อีกทั้งยังพบว่าฟันเขี้ยวนํ้านมบนซ้าย หลุดออกไป
ก่อนกำ�หนด พืน่ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวเหลือน้อย คาดว่าไม่เพียงพอให้ฟนั เขีย้ วแท้บนซ้ายขึน้ มาได้ จากการถ่ายภาพรังสีพาโนรามิก
พบว่ามีหน่อฟันแท้ครบและมีลำ�ดับการขึ้นปกติ จากภาพถ่ายรังสีปลายรากของฟันหน้าตัดข้างด้ายซ้าย พบว่าปุ่มยื่นรูป
กรวยควํ่าซึ่งประกอบด้วยเคลือบฟันและเนื้อฟัน ฐานอยู่บริเวณเนื้อฟัน ไม่สามารถบอกความสูงของยอดโพรงประสาทฟัน

ภาพถ่ายในช่องปาก

ภาพถ่ายแสดงฟันซี่ 22

ภาพถ่ายรังสีบริเวณปลายรากฟันซี่ 22

การรักษาเพื่อการป้องกัน มีขั้นตอนการทำ�ดังนี้ ใส่ยาชา และแผ่นยางกันนํ้าลาย กรอตัดบริเวณปุ่มยื่นออก 1 มิลลิเมตร
หลังจากนั้นทำ�การบูรณะปิดบริเวณปุ่มยื่นที่กรอออก และเคลือบปิดหลุมและร่องฟันที่ลึกด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันแบบเหลว
และเมื่อตรวจการสบฟันแล้วไม่พบว่ามีการสบกระแทกของฟันซี่ดังกล่าวกับฟันเขี้ยวนํ้านมล่างแล้ว ติดตามผลทุกๆ 3 เดือน
เพื่อประเมินคุณภาพของวัสดุอุด และการสบฟัน และมีการถ่ายภาพรังสีทุก 6 เดือน เพื่อติดตามการสร้างรากฟันต่อไป

ภาพถ่ายแสดงฟันซี่ 22 หลังจากกรอตัดปุ่มยื่น (ซ้าย) และ หลัง
การบูรณะและเคลือบปิดหลุมและร่องฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน(ขวา)

ภายถ่ายแสดงการสบฟันก่อน (ซ้าย) และหลัง (ขวา) การรักษา

การเกิด Dens evaginatus ร่วมกับ Dens invaginatus มีโอกาสเกิดน้อย แต่ปัญหาที่พบได้คือปุ่มที่ยื่นไปขัดขวางการ
ขึ้นของฟันในขากรรไกรตรงข้าม ส่งผลให้ฟันมีระดับสบฟันที่ตํ่ากว่าฟันข้างเคียงในขากรรไกรเดียวกัน นอกจากนั้นอาจทำ�ให้
มีการสบกระแทกของฟันซึ่งทำ�ให้เกิดการสึก หรือ การแตกหักของปุ่มยื่น ส่งผลให้มีการเผยผึ่ง และมีการอักเสบของโพรง
ประสาทฟันตามมาได้4,7 ในผู้ป่วยรายนี้มีปุ่มยื่นของฟันหน้าตัดข้างด้านซ้ายบนมีขนาดใหญ่ สบกับฟันเขี้ยวนํ้านมล่าง เป็น
ฟันที่กำ�ลังขึ้นมาในช่องปาก นอกจากนั้นฟันไม่สามารถขึ้นมาตามตำ�แหน่งที่ถูกต้องได้ เพราะปุ่มยื่นขัดขวางการเคลื่อนของ
ฟันมายังตำ�แหน่งที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการรักษาแบบป้องกัน เพื่อลดการกีดขวางการสบ ไม่ให้เกิดเป็นการ
สบกระแทกจนทำ�ให้ปุ่มยื่นหัก และเพื่อให้การรักษาจัดฟันโดยการเคลื่อนฟันซี่ดังกล่าวมาทางด้านใกล้กลางมากขึ้น ให้ฟัน
เขี้ยวแท้ด้านบนซ้ายสามารถขึ้นมาในช่องปาก ส่วนปัญหาที่พบใน Dens invaginatus คือ การที่มีส่วนยื่นลงไปร่วมกับส่วน
ยื่นนั้นไม่มีชั้นเคลือบฟันรองรับ หรือมีการสร้างชั้นเคลือบฟันไม่สมบูรณ์ จะทำ�ให้มีโอกาสที่เชื้อโรคจะลงไปทำ�ให้เกิดการติด
เชื้อในโพรงประสาทฟันตั้งแต่ในช่วงแรกที่ฟันเริ่มขึ้น และก่อนที่รากจะสร้างสมบูรณ์ ซึ่งทำ�ให้การรักษาที่ตามมาซับซ้อนมาก
ขึ้น10,11 ในผู้ป่วยรายนี้ มีหลุมและร่องฟันที่ลึก อีกทั้งบริเวณดังกล่าวง่ายต่อการมีคราบจุลินทรีย์มาสะสมเป็นทางที่เชื้อโรค
สามารถเข้าไปทำ�ให้เกิดการติดเชื้อในคลองรากฟันได้
ดังนั้นจึงต้องได้รับการรักษาแบบป้องกันด้วยการเคลือบปิดหลุม
และร่องที่ลึก การตรวจเจอได้ตั้งแต่ระยะแรก ทำ�ให้สามารถวินิจฉัย และหาแนวทางการรักษาและการป้องกันที่เหมาะสม
รวมทั้งการติดตามผลอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ
เอกสารอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Dankner E, Harari D, Rotstein I. Dens evaginatus of anterior teeth: literature review and radiographic survey of 15,000 teeth. Oral Surgery, Oral Medicine,
Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology. 1996;81(4):472-5.
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1978;46(6):831-6.
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El Meligy OA, Avery DR. Comparison of apexification with mineral trioxide aggregate and calcium hydroxide. Pediatric dentistry. 2006;28(3):248-53.
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Hülsmann M. Dens invaginatus: aetiology, classification, prevalence, diagnosis, and treatment considerations. International Endodontic Journal.
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ได้เนื่องจากมีการซ้อนทับกันกับยอดของปุ่มฟัน นอกจากนั้นยังพบลักษณะของการยื่นของเคลือบฟันและเนื้อฟันเข้าไปใน
คลองรากฟัน เกินบริเวณของรอยต่อของเคลือบรากฟันและเคลือบฟัน (CEJ) แต่ยังไม่เกินปลายราก ปลายรากฟันซี่นี้ยัง
สร้างไม่สมบูรณ์ สร้างได้ 2/3 ของความยาวรากทั้งหมด ไม่พบพยาธิสภาพใดๆบริเวณปลายรากฟัน การวินิจฉัยของฟันซี่
ดังกล่าวคือ Dens evaginatus แบบ talon ชนิดที่ 2 (เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันปกติ และ รากฟันสร้างไม่สมบูรณ์) ร่วมกับ
Dens invaginatus ชนิดที่ 2 โดยมีแผนการรักษา คือ ทำ�การรักษาเพื่อป้องกัน
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ในปั จ จุ บั น ฟลู อ อไรด์ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรั บ อย่ า งแพร่ ห ลายแล้ ว ว่ า มี
บทบาทสำ � คั ญ ในการป้ อ งกั น และ
หยุดยั้งฟันผุ1,2 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ใน
หลายๆ ประเทศจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
รูปแบบของฟลูออไรด์เฉพาะที่เพื่อช่วย
ในการป้องกันและยับยั้งฟันผุ ซิลเวอร์
ไดอะมีนฟลูออไรด์ (silver diamine
fluoride, SDF) เป็นสารละลายที่ใช้ทา
ผิวฟันผุ เพื่อหวังผลให้เกิดการหยุดยั้ง
การผุ ถูกนำ�มาใช้ครั้งแรกของโลกเมื่อปี
ค.ศ.1969 เพื่อช่วยยับยั้งฟันผุในเด็ก
ก่อนวัยเรียน และได้รับการยอมรับจาก
สภาเภสั ช และจั ด ให้ อ ยู่ ใ นสวั ส ดิ ก าร
ของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปีค.ศ.19703
หลั ง จากนั้ น มี อี ก หลายประเทศที่ นำ �
สารดังกล่าวมาใช้เพื่อยับยั้งฟันผุอย่าง
แพร่หลาย เช่น จีน อาร์เจนตินา บราซิล
ออสเตรเลีย และสเปน3,4 และได้ผ่าน
การยอมรับจากองค์การอาหารและยา
แห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug
Administration, FDA) โดยซิลเวอร์
ไดอะมี น ฟลู อ อไรด์ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
จ า ก อ ง ค์ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า ข อ ง
ประเทศไทยในปีค.ศ.2018 จึงมีการนำ�
เข้าจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย
มีหลายการศึกษาพบว่า ซิลเวอร์
ไดอะมีนฟลูออไรด์สามารถยับยั้งฟันผุ
ได้3,5,6 และจากการศึกษาพบว่า SDF
ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 38 สามารถยับยัง้
การลุ ก ลามของฟั น ผุ ไ ด้ ดี ก ว่ า ร้ อ ยละ
127 กลไกการออกฤทธิ์เกิดจาก SDF
ที่มีสูตรทางเคมีคือ Ag(NH3)2F ทำ�
ปฎิกิริยากับแร่ธาตุในฟันคือไฮดรอกซี
อะพาไทท์ (Ca10(PO4)6(OH)2) เกิดเป็น

แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2) และ
ซิลเวอร์ฟอสเฟต (Ag3PO4) ผลที่ได้
คือรอยผุจะแข็งขึ้น นอกจากนี้ยังทำ�ให้
เกิดชั้นสแควมัส (Squamous layer)
ร่วมกับโปรตีน ปิดท่อเนื้อฟัน ทำ�ให้เนื้อ
ฟันทนกรดและการย่อยของเอนไซม์
มากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามซิลเวอร์ไดอะมีน
ฟลูออไรด์ยังคงมีข้อเสียในด้านความ
สวยงาม เพราะภายหลัง ที่ทาสาร
ซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์บริเวณที่ผุ
จะกลายเป็นฟันผุที่หยุดยั้ง (arrested
caries) ตรงบริเวณรอยผุจะมีสีนํ้าตาล
เข้มจนถึงสีด�ำ ส่งผลต่อปัญหาด้านความ
สวยงามโดยเฉพาะฟันหน้า8-10 ซึ่งมัก
เป็นปัญหาที่ผู้ป่วย หรือผู้ปกครองไม่
ยอมรับ โดยปัญหาด้านความสวยงาม
นี้ทำ�ให้บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
ต้ อ งมี ก ารให้ ผู้ ป กครองลงนามใน
ใบอนุ ญ าตก่ อ นการรั ก ษาด้ ว ยสาร
ซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์ โดยการศึกษา
ถึงการยอมรับสีที่เปลี่ยนภายหลังจาก
การทาซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์ของ
ผู้ปกครองนั้น พบว่าผู้ปกครองยอมรับ
สีที่เปลี่ยนจากการทาบริเวณฟันหน้า
ได้เพียงร้อยละ 29.7 ในขณะที่ฟันหลัง
ยอมรับถึงร้อยละ 67.511 ดังนัน้ จะเห็น
ได้วา่ ข้อด้อยเรือ่ งการเปลีย่ นสีเป็นสีด�ำ
ภายหลังจากการทาซิลเวอร์ไดอะมีน
ฟลูออไรด์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
การรักษาของผู้ปกครอง และส่งผลต่อ
ความพึงพอใจภายหลังการรักษาของ
ผู้ปกครองอีกด้วย
ปั จ จุ บั น มี ก า ร แ น ะ นำ � ใ ห้ ใ ช้
โพแทสเซียมไอโอดายน์ (potassium
iodide, KI) เพื่อมาช่วยในการลดสีที่

เปลี่ยนภายหลังจากการทาซิลเวอร์ได
อะมีนฟลูออไรด์ โดยไอโอดายน์จะทำ�
ปฏิกิริยากับซิลเวอร์ ซึ่งเป็นตัวที่ก่อ
ให้เกิดสีดำ� เกิดเป็น ซิลเวอร์ไอโอดาย
(AgI) ซึ่งมีสีเหลือง ไม่ละลายนํ้า10 ช่วย
ให้สที เ่ี ปลีย่ นภายหลังทาซิลเวอร์ไดอะมีน
ฟลูออไรด์อ่อนลง แต่อย่างไรก็ตาม ยัง
ไม่มีคำ�แนะนำ� หรือข้อสรุปแน่ชัดว่า
โพแทสเซียมไอโอดายน์ช่วยลดสีจาก
การทาซิ ล เวอร์ ไ ดอะมี น ฟลู อ อไรด์ ไ ด้
ผลจริงหรือไม่
จากการสืบค้นการศึกษาเกี่ยวกับ
การใช้โพแทสเซียมไอโอดายน์ในการ
ช่วยลดสีภายหลังจากการทาซิลเวอร์
ไดอะมีนฟลูออไรด์ในฐานข้อมูล พบว่า
มีเพียง 5 การศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงปีค.ศ.
2016–2018 พบว่ามี 4 การศึกษา12-15
ซึ่ง เป็นการศึกษาทางห้องปฏิ บัติ ก าร
โดยผลทีไ่ ด้พบว่าโพแทสเทียมไอโอดายน์
ทำ�ให้สีฟันก่อนและหลังจากทาซิลเวอร์
ไดอะมีนฟลูออไรด์ไม่แตกต่างจากเดิม
แม้ว่าจะมี 2 การศึกษา14,15 พบมีการ
เปลี่ยนแปลงของสีที่เข้มขึ้นภายหลัง
14 วัน แต่อย่างไรก็ตามเมือ่ เปรียบเทียบ
กับสีของฟันก่อนทาซิลเวอร์ไดอะมีน
ฟลูออไรด์ พบว่าสีไม่ได้แตกต่างจากเดิม
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (Sayed et al.,
2018)14 และเมื่อเทียบกับสีของฟันที่
ทาซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์พบว่า ฟัน
ที่ทาซิลเวอร์ไ ดอะมีนฟลูออไรด์ มี สี ที่
เปลีย่ นไปเข้มกว่าฟันทีท่ าซิลเวอร์ไดอะมีน
ฟลูออไรด์รว่ มกับโพแทสเซียมไอโอดายน์
(Zhao et al., 2017)15 โดยทัง้ 4 การศึกษา
มีการติดตามผลนานสุดคือ 4 สัปดาห์
และมี 1 การศึกษาที่ทำ�การศึกษาใน
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Should we use potassium iodide solution
for reducing black stain from
silver diamine fluoride?

คลินกิ 16 พบว่า โพแทสเซียมไอโอดายน์
ไม่สามารถช่วยลดการเปลีย่ นสีภายหลัง
จากการทาซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์ได้
ซึ่งการศึกษานี้มีการวัดผลเพียง 1 ครั้ง
ที่เวลา 30 เดือน โดยสรุปผลของการ
ศึกษาทัง้ 5 การศึกษา แสดงในตารางที่ 1
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น
พบว่ า ยั ง ไม่ มี ข้ อ มู ล เพี ย งพอในการ
สนับสนุนให้ใช้โพสแทสเซียมไอโอดายน์
เป็นสารช่วยลดการเปลี่ยนสีภายหลัง
จากการทาซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์

แม้ว่าจะมีการศึกษา 4 การศึกษาที่
สรุปผลว่าโพแทสเซียมไอโอดายน์ช่วย
ลดการเปลี่ยนสีได้ แต่เป็นการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ และติดตามผลในระยะ
เวลาที่สั้น ส่วนการศึกษาทางคลินิกที่
สรุปผลว่าโพแทสเซียมไอโอดายน์ไม่
ช่วยลดการเปลี่ยนสีได้นั้น แม้จะเป็น
การศึกษาทางคลินิก และมีการติดตาม
ผลถึง 30 เดือน แต่วิธีการติดตามผล
เป็ น การติ ด ตามผลเพี ย งครั้ ง เดี ย ว
ทำ�ให้ไม่ทราบแนวโน้มของช่วงเวลาที่
สีของฟันมีการเปลี่ยนแปลง

การใช้ โ พแทสเซี ย มไอโอดายน์
ในการช่ ว ยลดการติ ด สี ข องซิ ล เวอร์
ไดอะมี น ฟลู อ อไรด์ ค วรมี ก ารศึ ก ษา
เพิม่ เติมทางคลินกิ และควรมีการติดตาม
ผลเป็นระยะ เพือ่ ให้รแู้ นวโน้ม ประสิทธิภาพ
ระยะเวลาในการเปลีย่ นแปลงของสีทจ่ี ะ
เกิดขึ้น รวมทั้งปริมาณโพแทสเซียม
ไอโอดายน์ที่ใช้ ตลอดจนความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง เพื่อความคุ้มค่าในการ
เลือกใช้วัสดุดังกล่าวต่อไป

Table 1: Experiment of potassium iodide solution for reducing black stain from silver diamine fluoride
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Author
Objective
Evidence Sample
(year)
type
RCT, 120 bovine
To evaluated the effect
Sayed
in vitro teeth
of Glutathione (GSH)
et al.
specimens
(2018) bio-molecule on the
reduction of enamel
and dentin discoloration
after application of
38% silver diammine
fluoride solution (SDF)
Patel
et al.
(2018)

To evaluate the staining
potential of SDF and
the influence of
the potassium Iodide
(KI) application on the
degree of black
staining over time.

RCT,
in vitro

Zhao
et al.
(2017)

to assess whether
SDF + KI treatment
could prevent
discolouration of the
dentine adjacent to GIC
restorations

RCT,
in vitro

Interventions

Evaluation criteria

Results

1) SDF treatment
as a control
2) SDF followed
by application of
a potassium iodide
solution (KI 2.36
mol/L)
3) SDF mixed with
20% GSH
1) Group 1 38% SDF
2) Group 2 SDF + KI

- Color changes by spectrophotometer
at baseline and immediately after
application 3, 6, 24, 48, 72 h,
and 7, 10 and 14 days.
- SEM observation for crystal
EDS elemental analysis

SDF + GSH group was
effective in decreasing
the color changes in both
light and dark conditions.
SDF + KI group showed
an insignificant color
changes over time

- Images of each tooth surface
were taken at baseline and at
regular intervals (1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 30, 45, 60, 90, 120
minutes, 3, 4, 5, 6, 12, 24,
48, 72, 120, 168 h) for a
period of 7 days post-application.
- The images were imported
and calibrated using Image J
software where each
carious lesion was isolated and
the mean grey values and their
standard deviations calculated
30 permanent 1) Group 1 SDF + Colour assessment by
upper and KI, restored with spectrophotometer 4 times at
T0: baseline (after preparation
GIC
lower
of the cavity)
premolars 2) Group 2 SDF
(positive control), T1: after material filling (after
10 teeth
restored with GIC setting for 1 day)
per each
T7: after thermal-cycling (7
3) Group 3 no
group
treatment (negative days after material placement)
control), restored T14: after biofilm challenge (14
days after material placement)
with GIC

(i)onset of black staining
occurred within two
minutes, was noticeable
after five minutes and
increased in value for up
to 6 h post-application
(ii)use of KI immediately
after SDF application
resulted in no noticeable
staining of the carious
dentine or surrounding
enamel

Primary
molar 10
teeth per
each group

Perceptible staining on
the restoration margin of
SDF+KI group was
significantly less than
SDF group.
SDF+KI displayed a
perceptible colour
difference at T14,
whereas SDF presented
from T1 onward.

Table 1: Experiment of potassium iodide solution for reducing black stain from silver diamine fluoride (cont.)

Li et al. To investigate the
(2016) effectiveness of silver
diamine fluoride and
to assess the color of
arrested caries lesion

RCT,
in vitro

100 Root
surface of
elders

Interventions

Evaluation criteria

Results

1) Group A Class I
composite with SDF+KI
2) Group B Class I
composite with SDF
3) Group C Existing
caries with SDF+KI
4) Group D Existing
caries with SDF
5) Group E
Caries-free with
SDF+KI
6) Group F
Caries-free with SDF
7) Group G Class I
RMGI with SDF+KI
8) Group H Class I
RMGI with SDF
8) Group I Class
I self-cure GI with
SDF+KI
9) Group J Class I
self-cure GI with SDF
1) Group 1 Soda
water
(Control placebo)
2) Group 2 38%
SDF
3) Group 3 38%
SDF + KI

- All teeth were photographed
immediately after treatment and
weekly for
four weeks.
- Each tooth’s color was
measured using a NixTM Pro
color sensor. (The device
provides color readouts in
CIELAB and calculates color
differences in ∆E2000.)
- The Nix color sensor was
used immediately
following treatment and after
four weeks.

Treatments with SDF
follow by KI had little to
no darkening, compared
to SDF treatment.

Arrested rate
- Follow up in clinic by the
same examiner every 6 months
until 30 months
Color estimation
- Use shade guide (PANTONE®)
follow up at 30 months
(yellow, light brown, dark
brown, and black)

Arrested rate (30 month)
Gr 1 = 45%, Gr2 = 90%,
Gr 3 = 92.5
significance, pairwise
comparison Gr 1 < Gr2,
Gr3 (No significance
between SDF and SDF + KI)
Color estimation
No significance between
SDF and SDF + KI group
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Evidence Sample
type
RCT, 45 permanent
in vitro molar teeth
4 teeth
for each
group and
1 control
tooth for
each group
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Author
Objective
(year)
Nguyen examined SDF/KI with
various restorative
et al.
(2017) materials,
on carious and sound
tooth structure.

บันทึก 4 วัน

กับ ญี่ปุ่นในเดือนมิถุนา
โดย Momo
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การท่องเที่ยวญี่ปุ่นรอบนี้สืบเนื่องมาจากการ
คุยกันเล่นๆ ในครอบครัวของโมโม่ช่วงหลังสงกรานต์
จากประโยคที่ว่า “แม่ว่าเชอรี่ที่ญี่ปุ่นก็น่าจะอร่อยนะ”
เลยเกิดทริปนี้แบบรวดเร็วตามประสาคนว่าง่ายค่ะ
เหตุนี้ทำ�ให้กลางเดือนมิถุนายนเราจึงออกเดินทางไป
ญี่ปุ่นกัน มีสมาชิกเพียงแค่ 2 คน โดยมีจุดประสงค์
หลักเพื่อไปเก็บผลไม้ มีโจทย์เพิ่มอีกว่า เราจะไปดู
ดอกไม้ด้วย แต่ไม่เข้าเมืองใหญ่ พักโรงแรมเดียว
เดินทางเอง เน้นสโลว์ทริป เคลื่อนตัวช้า แต่มุ้งมิ้ง
เหมาะกับผู้ร่วมทริปคือ คุณแม่ของโม่เอง
ญี่ปุ่นหน้าฝน
เดือนมิถุนายนของทุกปีตามสถิติแล้วจะมีฝนตกมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนอื่น (ยกเว้นแถวฮอกไกโด) อากาศ
จะร้อนชื้น แต่หลังฝนตกอุณหภูมิจะลดลงบ้าง ทำ�ให้ไม่ร้อน
จนเกินไปก่อนจะเข้าสู่หน้าร้อนจริงจังในเดือนกรกฎาคมสิงหาคม ฝนในเดือนมิถุนายนไม่ได้น่ากลัวเหมือนพายุฝนใน
ช่วงไต้ฝุ่นเข้าเดือนสิงหาคม-กันยายน แค่พกร่มใสๆ เก๋ๆ
สักคัน ก็เที่ยวสบายแล้ว หรือถ้าเป็นเจ้าแม่ปักตะไคร้ตาม
งานบุญงานบวช ก็อาจจะไม่เจอฝนเลยเหมือนโมโม่และ
คุณแม่ในทริปนี้
ญี่ปุ่นเป็นเจ้าแห่งเทศกาล ไม่ต้องกังวลว่ามาแล้วจะ
ไม่มีอีเวนท์อะไร มีทุกเดือน เกือบทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ตั๋ว
เครือ่ งบินช่วงนีก้ ถ็ กู แสนถูก โรงแรมราคาไม่แรงสามารถเทีย่ ว
หรูอยู่สบายในราคามิตรภาพ ช่วงกลางวันก็แสนยาว ตีห้า
ฟ้าแจ้ง กว่าจะมืดก็เกือบสองทุ่ม มีเวลาเที่ยวในหนึ่งวัน

อย่างยาว ไม่ต้องพกเสื้อหนาวให้หนักกระเป๋า เหลือที่ไว้ใส่
ขนม เครื่องสำ�อางกลับบ้านอีกมากมาย
มินาโตะมิไร (みなとみらい)
ทริปนี้ เราเลือกบินลงทีส่ นามบินฮาเนดะและพักทีเ่ มือง
โยโกฮาม่าทัง้ 3 คืน จากสนามบินฮาเนดะไปยังเมืองโยโกฮาม่า
ใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น เวลามาเที่ยวแถบนี้โมโม่
มักจะแวะมาเดินเล่นโยโกฮาม่าเกือบทุกครั้งเท่าที่มีโอกาส
เมืองโยโกฮาม่า ได้ยินครั้งแรกตอนเด็กกับการ์ตูนเรื่องมนต์
รักโยโกฮาม่า ของ อ. ยามาโตะ วากิ ที่เหล่า 40+ น่าจะรู้จัก
หลายคนทีเ่ คยมาโยโกฮาม่ามักรูส้ กึ ว่าคนเยอะจัง และไม่คอ่ ย
มีอะไร เคยไปไชน่าทาวน์กับพิพิธภัณฑ์ราเมนมาแล้ว แต่
ความจริงแล้วด้วยความที่โยโกฮาม่าเป็นเมืองท่าที่ติดต่อกับ
ต่างชาติตั้งแต่สมัยก่อน ทำ�ให้มีหลายๆ อย่างที่แอบน่า
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รักๆ ปนแนวยุโรปหน่อยๆ ตอบโจทย์สายอาร์ตและ
สายช้อปได้ เวลาเดินเล่นตอนเย็นๆ แถวริมอ่าวโย
โกฮาม่าก็ฟินสุดๆ ถึงแม้ลมจะตีผมจนชี้ฟูดูไม่จืด
ก็ตาม นอกจากนั้นโยโกฮาม่าก็ไม่เล็กจนเกินไปคน
ไม่พลุกพล่านสถานที่ช้อปปิ้งก็อยู่ในที่ไม่ไกลกันเดิน
ถึงกันได้
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ทีพ่ กั ในโยโกฮาม่ามีหลายที่ ส่วนตัวชอบความเงียบสงบ
แต่ต้องสะดวกในการกินและช้อปปิ้งด้วย ถ้าใครเคยไปพัก
ตรงสถานีโยโกฮาม่า ชินโยโกฮาม่า หรือตรงไชน่าทาวน์ ขอ
แนะนำ�ให้ลองเลือกพักที่โรงแรมแถวมินาโต มิไร ดูสักครั้ง
ซึ่งมีให้เลือกหลายโรงแรม เลือกห้องที่เห็นวิวอ่าวโยโกฮาม่า
และแลนด์มาร์คต่างๆ
วิวของห้องพักเราอยู่ตรงข้าม Cosmoworld พอดี
ตอนดึกๆก็มานั่งดูไฟที่ชิงช้าสวรรค์จากระเบียงห้อง ก็สวย
เพลินดี
การชมดอกไม้
ดอกไม้ต่างๆ ทยอยบานมาตั้งแต่เดือนเมษายน แต่ใน
เดือนมิถุนายนเริ่มเข้าหน้าฝน ตัวเอกของช่วงนี้ก็คือดอก
ไฮเดรนเยียหรือดอกอะจิไซ (アジサイ) เทศกาลชมดอกไม้
ช่วงนี้นอกจากเทศกาลดอกไฮเดรนเยียยังมีเทศกาลดอก
ไอริส เทศกาลดอกลิลลี่ เทศกาลดอกกุหลาบ (ช่วงปลาย)
และเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ (ช่วงต้น) ให้เลือกชมตามความชอบ
ค่าเข้าชมดอกไม้ช่วงนี้ไม่แพงมาก แต่ก็สวยจับใจทุกสวน

- ชมดอกไฮเดรนเยี ย และดอกไอริ ส ที่ วั ด
Meigetsu-in (明月院) เมืองคามาคูระ

		 วั ด นี้ มี อี ก ชื่ อ ว่ า วั ด อะจิ ไ ซแสดงว่ า ดั ง จริ ง ในเรื่ อ ง
ดอกไฮเดรนเยียวันที่เราไปนั้นคนเยอะมากเพราะอยู่ในช่วง
เทศกาลชมดอกไม้พอดีจริงๆ แล้วดอกไฮเดรนเยียไม่ต้อง
พยายามมากในการหาชมเนื่องจากหน้าฝนดอกไฮเดรนเยีย
หลากสี ก อใหญ่ พร้อ มใจกัน บานทั้งตามข้างทางหน้าบ้าน
หรือทุกสถานที่ๆ ปลูกให้เราถ่ายภาพด้วยเกร๋ๆ ได้จนถึง
เดือนกรกฎาคม

		 แต่ที่วัดMeigetsu-in เค้าแนวกว่านั้นเพราะจะมีแต่
ชนิด Himeajisai หรือ PrincessHydrangea ดอกสีฟ้า
ช่อใหญ่ๆ เท่านั้น เราจะฟินเหมือนหลงเข้าไปอยู่ท่ามกลาง
โลกดอกไม้สีฟ้าขอแนะนำ�ว่าควรไปเช้าๆ เพราะสายๆ รถ
จะติดคนจะเยอะความฟินจะลดลงไปตามจำ�นวนคนทันที
นอกจากนี้ด้านในจะมีสวนไอริสให้ชมกันถึงแม้ต้องจ่ายเงิน
ค่าเข้าอีกรอบแต่สวยงามคุ้มราคา วัดแห่งนี้มีหน้าต่างทรง
กลมซึ่งสามารถมองผ่านไปยังสวนด้านหลัง ซึ่งเป็นที่ทุกคน
ต้องมาถ่ายรูปหน้าต่างบานนี้กันอย่างจริงจัง ตัวโมโม่เองก็
จัดไปเหมือนกันแบบไม่ค่อยเข้าใจเพราะต้องเข้าแถวอันยาว
เหยียด เพื่อถ่ายรูปมุมนี้กับเค้าด้วย เป็นอันจบการเยี่ยมชม
ก่อนเดินทางออกจากวัด

- ชมดอกไฮเดรนเยียที่ Yokohama English Garden (横浜
イングリッシュガーデン)

		 สารภาพว่า สวนนี้ไม่ได้อยู่ในแผนใดๆ มาก่อนและมีชื่อเสียงเรื่องดอกกุหลาบ
ซึ่งหมดฤดูไปแล้ว แต่เนื่องจากสวนนี้อยู่ห่างจากโรงแรมที่พักเพียง 10 นาที ประกอบ
กับเมือ่ ลองหาข้อมูลในเฟสบุค๊ พบว่าในช่วงเดือนมิถนุ ายนจะมีเทศกาลดอกไฮเดรนเยีย
ช่วงบ่ายแก่ๆ ก่อนกลับโรงแรม เราสองคนแม่ลูกเลยแวะไปสักหน่อย การจัดแสดง
ดอกไม้ของที่นี่จัดได้สวยน่ารักมาก ทางเข้าจัดดอกไฮเดรนเยียหลากสีโดยมีร่มหลากสี
ประกอบ มีมุมให้ถ่ายรูปมากมายเมื่อเข้าไปในตัวสวนมีดอกไฮเดรนเยียสีสวยๆ พันธุ์
แปลกๆ ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจัดแสดงในแลนด์สเคปสวนสไตล์อังกฤษ คุณแม่
ของโมโม่ชอบสวนนี้มาก หันมาบอกก่อนออกจากสวนว่า “ไว้เรามาดูดอกกุหลาบที่นี่
อีกวันหลังนะ แม่ว่าต้องสวยแน่ๆ เลย” `โม่มองบน แล้วกล่าวลอยๆ กลับไปว่า “ปลายปี
เราไปเที่ยวงานพันธุ์ไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ใกล้ๆ บ้านกันค่ะแม่” …………
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- ดอกลิลลี่ที่สวน Kasui Yuri-no-sono
(可睡ゆりの園) จ. ชิซุโอกะ

		 การเดินทางไปสวนนี้เป็นวันที่ขับรถไกลสุดในทริป
คือเกือบสามชัว่ โมงเนือ่ งด้วยเราแวะจุดพักรถรายทางช้อปปิง้
กินขนมไป สามรอบ ในที่สุดก็มาถึงสวนแห่งนี้ ตอนแรกกะว่า
จะไปดูดอกลิลลี่ที่สวนโทโคโรซาวะ (ところざわのゆり園)
จ.ไซตามะ เพราะอยู่ไม่ไกลจากสวนที่จะไปเก็บบลูเบอร์รี่แต่
ลองเทียบดูแล้ว ที่นี่ดูอลังกว่าเลยตัดสินใจเปลี่ยนที่หมาย
โชคดีว่าในวันที่ไปอากาศดี และเป็นช่วงเริ่มพีคของดอกลิลลี่
ในสวนพอดี ก้าวแรกที่เข้ามาถึงบอกได้เลยว่าคุ้มเราใช้เวลา
ในสวนนี้ถึงสองชั่วโมงตื่นตาตื่นใจไปกับลิลลี่กว่า 150 สาย
พันธุ์กว่า 2 ล้านต้นในพื้นที่ 99,000 ตารางเมตรวันที่เรา
ไปเป็นช่วงกลางสัปดาห์ประกอบกับสวนมีขนาดกว้างใหญ่
มาก คนเลยไม่แออัด เดินได้สบายๆ คนส่วนมากในวันนี้จะ
เป็นคนเล่นกล้องและผู้สูงอายุมาชมดอกไม้ นอกจากนี้ยัง
มีของแปลกให้ลองชิมกันคือเทมปุระลิลลี่ หลังจากจัดการ
softcream ไปหนึ่งโคน ระหว่างการเดินชมดอกไม้ เราสอง
คนแม่ลูกก็ไปทานขนมชมวิวที่ริมสระนํ้ากลางสวนก่อนออก
เดินทางกลับ

การเก็บผลไม้ตามฤดูกาล

		
ในทริปนี้ จังหวัดที่เลือกไปคือจังหวัดยามานาชิ และ ไซตามะเนื่องจากเดินทาง
ไปไม่ไกลมากนัก คุณแม่ของโมโม่เป็นมือเก็บผลไม้ตัวยง มาญี่ปุ่นต้องบรรจุการเก็บผลไม้ไว้
ทุกทริป จากประสบการณ์ ผลไม้ลูกใหญ่ๆ เก็บไม่ค่อยคุ้ม เพราะทานได้ไม่มาก แต่ทางสวน
อาจให้เอากลับได้ด้วยในราคาเหมาๆ ถ้าเป็นชนิดต้องเอากลับ ควรบรรจุโปรแกรมการเก็บ
ผลไม้ไว้ใกล้ๆ วันที่กลับ เมื่อมาถึงบ้าน ผลไม้เหล่านี้จะดูมีค่าขึ้นมาอีก 3 เท่า ตามราคาที่
ขายในประเทศไทย และยังสดเก็บไว้ได้นานกว่าที่ซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เกตตามห้าง
		
ข้อควรทราบก่อนการไปเก็บผลไม้คือสวนเด็ดๆ มักอยู่ไกลเมือง การเดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนตัวสะดวกที่สุด แต่หลายแห่งสามารถโทรเรียกให้ทางสวนส่งรถมารับที่
สถานีรถไฟได้เหมือนกัน, สวนหลายๆ ที่ต้องทำ�การจองก่อน, สวนบางแห่งมีหลังคาสามารถเก็บได้ในวันที่ฝนตก, สวนที่อยู่
กลางแจ้งอาจจะปิดในวันที่ฝนตกหนัก ต้องโทรไปถามหรือดูทางเฟซบุ๊ก บล็อก หรือทวิตเตอร์ ของทางสวนก่อนเดินทางไป,
ควรเก็บผลไม้ตอนช่วงเช้าของวัน เพือ่ จะได้เก็บผลไม้ดๆี ลูกโตๆ ก่อนคนอืน่ และบางสวนอาจจะปิดก่อนเวลาในกรณีผลไม้หมด,
การเก็บผลไม้มักจะเป็น all-you-can-eat ในเวลาที่กำ�หนด มักจะอยู่ที่ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ค่าเก็บผลไม้แพงมากน้อย
ขึ้นกับชนิดของผลไม้ ถ้าเป็นสายโพส ควรจัดสรรเวลาเก็บผลไม้กับการถ่ายรูปให้ดี หมดเวลาก็ต้องเลิกไม่มีทดเวลา มิฉะนั้น
อาจทานไม่คุ้ม ได้แต่อิ่มรูปถ่ายกลับไป
- เก็บเชอรี่ ที่สวนผลไม้นาคาโกมิ (中込農園) จ. ยามานาชิ

		 จังหวัดยามานาชิมีผลไม้ให้เก็บหลายเขต แต่เชอร์รี่มีให้เก็บเฉพาะเดือนมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมเท่านั้น เชอรี่ญี่ปุ่น
มีหลายสายพันธุ์ รสชาติแตกต่างจากเชอรี่ในแถบตะวันตกมาก พันธุ์ที่ดังๆ คือ Sato Nishiki เชอรี่ญี่ปุ่นเปลือกจะบางกว่า
และเนื้อเชอร์รี่จะเนียนละมุนลิ้นกว่า บางชนิดหวานมาก บางชนิดอมเปรี้ยว สวนนี้มีผลไม้ให้เลือกเก็บหลายชนิดเกือบทั้งปี
มีเชอร์รี่ให้เลือกเก็บ หลายสายพันธุ์ แต่ต้องทำ�การจองก่อนล่วงหน้า ต้นเชอร์รี่ปลูกใต้หลังคาทำ�ให้สามารถเก็บได้ในวันฝนตก
โดยรวมต้นไม่สูงมากนักสามารถเอื้อมเก็บได้ไม่ยาก แต่ถ้าต้องการเก็บช่อที่อยู่สูงๆ ทางสวนมีบันไดให้ปีนเก็บได้ สำ�หรับเรา
สองคนที่สูงไม่ถึง 155 ซม.ก็เอื้อมเก็บได้สบายๆ ไม่ต้องพึ่งบันได เลือกแพคเกจเก็บเชอร์รี่ในเวลา 30 นาที และเก็บพีชได้
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		 ในช่วงที่เราเดินทางไปเป็นเทศกาลดอกไอริสและดอกบัว เพิ่งจะหมดเทศกาลดอกกุหลาบไปไม่นาน แต่ยังพอมีมุม
กุหลาบสวยๆ ให้ชมอยู่บ้าง สวนนี้ไม่มีค่าเข้าชม ยกเว้นจะเข้าไปชมสวนพันธุ์ไม้เขตร้อนในเรือนกระจกด้านในจะเก็บค่าเข้าชม
200 เยน เดินเข้ามาในพื้นที่สวนจะพบดอกไฮเดรนเยียบานรายทาง และไฮไลท์จะอยู่ที่ดอกไอริสขนาดใหญ่ขึ้นอยู่รอบบ่อนํ้า
สีม่วง ขาว นํ้าเงิน ชมพูกำ�ลังบานเต็มที่พอดีสังเกตว่าต้นไม้ยืนต้นในสวนนี้ส่วนใหญ่เป็นต้นบ๊วย ซึ่งช่วงเดือนมีนาคมคง
ออกดอกให้ชมสวยงามทีเดียว แต่ช่วงนี้ลูกบ๊วยออกเต็มต้น และตกอยู่ตามพื้น นอกจากมีคนมาชมดอกไม้ยังมีกลุ่มคนที่มา
เก็บลูกบ๊วย ซึ่งน่าจะเอาไปทำ�เหล้าบ๊วยกัน
		 บรรยากาศรอบๆ บ่อนํ้ามีแต่ช่างกล้องระดับมือโปรหลังจากเราแทรกกายไปถ่ายรูปดอกไม้ด้วยโทรศัพท์มือถือแบบ
เจียมตัวพอหอมปากหอมคอเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปยังจุดหมายต่อไป
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- ดอกไอริสที่สวนดอกไม้โอดาวาระ (小田原フラワーガーデン)

อีก 1 ชั่วโมงในราคาคนละ 3,000 เยน ช่วงที่ไปถึงมีเราเป็นลูกค้าอยู่สองคน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนแจกถ้วยเล็กๆ ไว้ใส่เมล็ด
เชอร์รี่หลังจากรับประทาน และแนะนำ�เราว่าให้ลองทานหลายๆ ต้น แล้วค่อยเลือกเก็บทานจากต้นที่มีรสชาติที่ชอบ การเด็ด
เชอร์รี่ให้เด็ดที่ขั้วผล ให้เหลือก้านคาไว้ที่ต้น แต่เห็นว่าเชอร์รี่ที่เด็ดมาขายจะเด็ดก้านติดมาด้วยสวนนี้ไม่ให้เก็บกลับบ้าน แต่
มีให้เลือกซื้อกลับได้ สรุปว่า 30 นาที หมดไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเชอร์รี่และเวลา
- เก็บลูกพีชที่สวนผลไม้นาคาโกมิ(中込農園) จ. ยามานาชิ

		 สืบเนื่องจากการเก็บเชอร์ร่ใี นสวนเดียวกัน
ทางสวนแจ้งมาทางอีเมลก่อนแล้วว่าพีชเริ่มออก
พอดี สามารถเก็บได้ด้วย ทางเราสนใจไหม ไหนๆก็
มาแล้ว ก็เลยจัดไปพร้อมกัน เก็บพีชต่อ ในเวลา 1
ชั่วโมงแพคเกจนี้ระบุว่าต้องเก็บและทานอยู่ในสวน
เท่านั้น ถ้าอยากเอากลับก็มีให้ซื้ออีกเหมือนกัน หรือ
ถ้าต้องการเก็บพีชและเอากลับก็จะเป็นอีกราคานึง
ต้นพีชที่สวนนี้ต้นไม่สูงเลยเก็บง่ายลูกดกเต็มต้นทั้ง
สวนเก็บกันอยู่ 2 คน ลูกพีชญี่ปุ่นจะมีกลิ่นหอมหอม
เนือ้ หวานเนียน หลังจากเลือกเก็บแบบเกรงใจกระเพาะ
อาหารและนํา้ ตาลในเลือดแล้วก็มานัง่ ทานกันใต้ตน้ พีช
อุปกรณ์ที่แจกมาคือถาดและมีด สำ�หรับโมโม่ดีที่พก
แม่มาด้วย ก็รอให้แม่เลือกเด็ดลูกพีชและปอกให้ทาน
ทานกันจนอิ่มก่อนครบชั่วโมง ก็เกือบเที่ยงวันพอดี
เหลือเวลาอีกตัง้ ครึง่ วันสำ�หรับการแวะเอาท์เล็ทระหว่าง
ทางกลับได้สบายๆ รวมทัง้ แวะทานขนมแพนเค้กซูเฟล่
ต้อนรับยุคสมัยเรวะของร้าน Butter ก่อนกลับทีพ่ กั

- เก็บบลูเบอร์รี่ที่สวน SayamaBerryland (狭山ベリーランド) จ.ไซตามะ
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		 ผลบลูเบอร์รี่จะเก็บได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมในแถบชิบะและไซตามะเนื่องจากทริปนี้เป็นช่วงกลาง
เดือนมิถุนายน สวนบลูเบอร์รี่บางแห่งยังไม่พร้อมเปิดให้เก็บแต่สวนนี้เปิดแล้ว ข้อดีคือ ไม่ต้องจอง แต่สวนจะปิดในวันที่
ฝนตก ถ้าอากาศดีก็มาโลดหรือลองเช็คดูในทวิตเตอร์ของสวนก่อนเดินทางมาก็ได้ค่ะ สวนนี้คิดค่าเก็บบลูเบอร์รี่อยู่ที่ 1,500
เยนในเวลา 30 นาที พร้อมกับเก็บกลับบ้านได้ 1 กล่อง กระโจมต้นบลูเบอร์รี่ในวันที่ไปมีน้องเด็กผู้ชายคาดว่าน่าจะวัย
ม.ปลาย เฝ้าอยู่พร้อมกับสมุดจดและนาฬิกาตั้งโต๊ะ ตอนที่ไปถึงมีแค่เราสองคนในสวน โมโม่มุ่งมั่นถ่ายรูปและเก็บทาน
เลยมอบหมายให้คุณแม่ที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งในการเก็บผลไม้เก็บใส่กล่องในโควต้าทั้ง 2 กล่องเลย บลูเบอร์รี่ในสวนนี้
ลูกใหญ่พอสมควรและหวานอร่อยดี ทำ�ให้ลืมตัวทานไปได้เยอะทีเดียว การเก็บก็ง่ายเพราะต้นเป็นพุ่มเตี้ย ลูกที่สุกจะเป็นสี
ม่วงเข้มและหลุดจากขั้วง่ายๆ
แค่เอามือจับเบาๆ
		 ทริปนีเ้ ราสองคนเดินทางโดยรถยนต์ตลอดทัง้ ทริป
ซึง่ สะดวกสำ�หรับคุณแม่มาก เพราะไม่ตอ้ งรีบร้อน แวะพัก
ได้เป็นระยะๆ สถานที่ที่ไปบางแห่งอาจไม่สะดวกสำ�หรับ
คนที่จะวางแผนเดินทางโดยรถไฟหรือรถขนส่งสาธารณะ
อาจจะต้องใช้บริการรถแท๊กซี่ร่วมด้วย
		 สำ�หรับผู้ที่มาญี่ปุ่นจนเลิกนับจำ�นวนครั้ง หรือต้องการหากิจกรรมอื่นๆ ทำ�เมื่อมาญี่ปุ่นนอกจากดูซากุระชมใบไม้แดง
เล่นสกีตะลุยหิมะแล้ว ยังมีทริปการดูดอกไม้ และเก็บผลไม้อย่างเข้มข้นแบบนีเ้ ป็นตัวเลือกอีกทาง หวังว่าบันทึกการเดินทางสัน้ ๆ นี้
คงเป็นประโยชน์กับใครที่สนใจแนวนี้ ขอบอกว่าชมดอกไม้กับเก็บผลไม้รับรองถูกใจสว.ทุกบ้าน หรือจะเอาบางกิจกรรม
ไปแทรกกับแผนการท่องเทีย่ วทีว่ างไว้ตามอัธยาศัย อย่างน้อยก็ได้อ่านเอาเพลินๆ ต้อนรับวารสารเล่มแรกในชื่อสมาคม
ทันตกรรมเด็กสลับกับเนื้อหาวิชาการในคอลัมน์อื่นๆ ในฉบับปฐมฤกษ์นี้ค่ะ
พบกันใหม่ทริปหน้าถ้ามีโอกาสค่ะ
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1. ชมรมทันตกรรมสำ�หรับเด็กจัดประชุมร่วมกับ International Association of Pediatric Dentistry (IAPD) ซึ่ง
เป็น 1st IAPD Global Summit ในห้วข้อ Early Childhood Caries โดยจัดที่ Millenium Hilton Hotel เป็นเวลา 3 วัน
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 การประชุมครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าประชุมจากหลายๆ ประเทศ
ทั้งหมด 400 กว่าท่าน สำ�หรับชาวไทยได้ลงทะเบียนในราคาพิเศษ พร้อมได้สิทธิ์ เป็นสมาชิก IAPD 1ปี มีผู้ลงทะเบียน
เกือบหนึ่งร้อยท่าน โดยท่านที่ได้รับรางวัล lottery เป็น ค่าลงทะเบียนคืนกลับมา คือ ท่านที่ใช้ชื่อว่า Tuenjai Pornmahala
เป็นที่น่ายินดีว่ารางวัลที่ 1 poster presentation เป็นชาวไทย คือ ผศ. ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ ได้รางวัลที่ 1 ทั้งใน
topic - Aetiology of ECC และ รางวัลที่ 1 ของ poster awards
		 ในการประชุมครัง้ นีน้ อกจากได้ความรูท้ างวิชาการทัง้ ทาง ทฤษฎี และทางปฏิบตั จิ ากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากทัว่ โลก
แล้วยังเปิดให้ สมาชิกออกความเห็นและถามคำ�ถามได้อย่างกว้างขวางซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าสมาชิกจากประเทศต่างๆ ให้ความ
ร่วมมือในการให้ comment เป็นอย่างดีจำ�นวนมาก จนเกิด IAPD Bangkok Declaration ในเรื่อง Early Childhood Caries
จากการประชุมครั้งนี้

2. ทพญ.พวงเพชร เสรฐภักดี ประธานสมาคมทันตกรรมเด็ก เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนากับราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการจัดการความรูเ้ รือ่ งปริมาณฟลูออไรด์ทเ่ี หมาะสมในยาสีฟนั ในประเทศไทย เมือ่ 22 พฤษภาคม
2562 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ทพญ. พวงเพชร เสรฐภักดี และทพญ. ศศิพิมล
จันทร์รัตน์ ตัวแทนสมาคมทันตกรรมเด็ก เข้าร่วมสัมมนา
วิชาการกับทันตแพทยสมาคม เรือ่ ง “ประเด็นทีเ่ ป็นปัญหา
ในแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก” ในวันที่ 12 มิถนุ ายน
2562 ทีโ่ รงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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4. สมาคมทันตกรรมเด็ก โดย ทพญ. พวงเพชร เสรฐภักดี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการร่วมกับทันตแพทยสมาคม เรื่อง
“ข้อสรุปทางวิชาการเรื่อง ผลกระทบของการใช้อะมัลกัมที่มีต่อสุขภาพ และพิจารณาวัสดุทางเลือก” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2562 ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ยังไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นว่า อะมัลกัมมีผลเสียต่อสุขภาพ อย่างไรก็ดี มีคำ�แนะนำ�ว่า ทันตแพทย์
ควรเลือกวัสดุบูรณะฟันที่เหมาะสมโดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ แจ้งผู้รับการรักษาให้ทราบ และมีความระมัดระวังในการ
จัดเก็บ กำ�จัด รวมทั้งการรื้ออะมัลกัมควรใส่แผ่นยางกันนํ้าลายและใช้ high power suction รายละเอียดอ่านได้ใน website
ของทันตแพทย์สมาคม

5. ทพญ. พวงเพชร เสรฐภักดี
ประธานสมาคมทันตกรรมเด็ก เข้าร่วม
PDAA interim meeting ที่โตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21-23
มิถุนายน 2562

27

Type

Coverage

ThAPD News

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

