คลินิกทันตกรรม
บริการดานทันตกรรม โดยทีมทันตแพทยปริญญาเฉพาะทาง
พรอมอุปกรณทันสมัย เครื่องมือที่สะอาด ปลอดเชื้อ มีระบบการฆาเชื้อดวย
เครื่อง Sterile ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และ
คุณภาพการใหบริการเปนสําคัญ
1. ยูนิตทันตกรรม
Performer Radius และ Adec 300 มาตรฐานอเมริกา
- เบาะนุม สบาย ทําใหไมปวดเมื่อยเมื่อตองรักษาเปนเวลานาน
- ไมมีแขนยึดขวางเกาอี้ทําฟน สามารถเดินขึ้นเกาอี้โดยไมตองเดินออม
- ระบบการปรับเกาอี้ นุมนวล ไมกระตุก

2. กลองถายภาพในชองปาก
Sopro 617 มาตรฐานฝรั่งเศส ผูปวยสามารถเห็นทุกรายละเอียดในชอง
ปาก ซึ่งแสดงภาพทันทีบนจอรับภาพ ทําใหสะดวกในการตัดสินใจและการ
วางแผนรักษารวมกับทันตแพทย

3. ดามกรอฟน
W&H มาตรฐานออสเตรีย ทําจากโลหะอยางดี ความแรงในการกรอฟน
พอเหมาะพรอมระบบไฟสองสวางในตัว ทําใหทํางานไดสะดวก รวดเร็ว
และนุมนวล ผูปวยรูสึกผอนคลาย
4. เครื่องเอ็กซเรยในชองปาก
X-Mind DC มาตรฐานฝรั่งเศส
กระบอกรังสี มีความมั่นคงในการจัด
วางตําแหนง ทําใหไดภาพคมชัด ไมมี
การรั่วของรังสี

5. เครื่องขูดหินปูน และเกลารากฟน
5.1 Biosonic US100R มาตรฐานอเมริกา
ระบบเม็กนิโตอิเล็คทริก
ใหแรงสั่นสะเทือนพอเหมาะ
ขูดหินปูนไดสะอาด
5.2 P5 Newtron มาตรฐานฝรัง่ เศส
ระบบเพียโซอิเล็คทริก ใหความนุมนวลใน
การขูดหินปูน และเกลารากฟน น้ําไมฟุง
กระจาย ลดความเจ็บหรือเสียวฟนขณะ
รักษา
6. เครื่องมือในการตรวจฟน อุดฟน และถอนฟน
Hu-friedy, Premier มาตรฐานอเมริกา ทําจากสแตนเลสอยางดี ไมเปน
สนิม ทําใหไมเปนอันตรายตอชองปาก
7. วัสดุอุดสีเหมือนฟน และสีโลหะ
Shofu, GC มาตรฐานญี่ปุน Kerr, Ultradent มาตรฐานอเมริกา
8. วัสดุในงานฟนเทียม พิมพปาก เดือยฟนสําเร็จรูป
Kerr, Ultradent มาตรฐานอเมริกา Amcoflex มาตรฐานเยอรมัน
9. วัสดุและอุปกรณสําหรับทําครอบฟนน้ํานมในเด็ก
3M มาตรฐานอเมริกา
ครอบฟนทําจากแสตนเลสไรสนิม มีความแข็งแรง คงทน
เครื่องมือในการแตงครอบทําจากโลหะอยางดี ไมเปนสนิม
10. วัสดุในการเคลือบหลุมรองฟน
Ultraseal มาตรฐานอเมริกา Ionoseal NDT มาตรฐานเยอรมัน
11. วัสดุสําหรับเคลือบฟลูออไรดในเด็ก
GERMIPHENE มาตรฐานแคนาดา ไดรับการรับรองจาก อย.
12. วัสดุและเครือ่ งมือในงานรักษาคลองรากฟน
วัสดุ-Kerr, Hygenic มาตรฐานอเมริกา GERMIPHENE มาตรฐาน
แคนาดา เครื่องมือ-Hu-friedy, Premier มาตรฐานอเมริกา ทําจาก
สแตนเลสอยางดี ไมเปนสนิม ทําใหไมเปน
อันตรายตอชองปาก
13. เครื่องฟอกสีฟน
ฟอกสีฟนระบบ ZooM ! มาตรฐานอเมริกา
ใชเจลฟอกสีฟนรวมกับแสงยูวี กระตุนใหเม็ดสี
ในเนื้อฟนแตกตัว ทําใหฟนขาว และสวางขึ้น
น้ํายาไดรับการรับรองจาก อย.

14. เครื่องปนวัสดุอุดฟนสีโลหะ
GC มาตรฐานญี่ปุน มีความเร็วรอบในการปนสูง ทําใหไดวัสดุที่มีเนื้อ
เนียน อุดฟนไดงาย มีความคงทน ลดการแตกหักของวัสดุ เสียงเบาไม
รบกวนผูปวย
15. เครื่องฉายแสงใหวัสดุสีเหมือนฟน
แข็งตัว
Blueshot Shofu มาตรฐานญี่ปุน ระบบไฟ
LED
- เมื่อฉายใหความเข็มแสงที่สม่ําเสมอ
- แสงทําใหวัสดุแข็งตัวอยางสมบูรณ ไมเกิดการหดตัว ลดการเสียวฟนหลัง
อุดฟน
- เสียงเบาและไมมีความรอน จึงไมรบกวนผูปวย
คลินิกทันตกรรมปลอดเชื้อ
ที่สหคลินิก ความสะอาดและปราศจากเชื้อเปนเรื่องสําคัญที่สุด อุปกรณทัน
ตกรรมเปนเครื่องมือที่ตองการการดูแลและบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งมีระบบการดูแลและฆาเชื้อในระดับมาตราฐานสากล
1. เครื่องลางเครื่องมือระบบอัลตราโซนิก
Biosonic UC 300 มาตรฐานอเมริกา เครื่องลางเครื่องมือประสิทธิภาพ

สูงดวยระบบคลื่นไฟฟารวมกับน้ํายาเฉพาะสําหรับทําความสะอาด
สามารถกําจัดคราบเลือดหรือสิ่งสกปรกตามขอตอตางๆ หรือมุมอับไดดี
ผูปวยจะมั่นใจไดในความสะอาดของเครื่องมือทุกชิ้น
2. ตูอบฆาเชื้อสูญญากาศ (Vacuum Autoclave)
คือ อุปกรณที่ใชไอน้ําในการฆาเชื้อสําหรับอุปกรณและเครื่องมือทันตกรรม
ตางๆ เพื่อฆาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา กอนทําการฆาเชื้อตูอบฆา
เชื้อสูญญากาศจะดูดอากาศทั้งหมดออก และปลอยไอน้ําความดันสูงไป
ฆาเชื้อ เพื่อใหแนใจวาเชื้อโรคทั้งหมดถูกทําลาย

ELARAII มาตรฐานเนเธอรแลน
ระบบสูญญากาศทําใหการฆาเชื้อมี
ประสิทธิภาพสูง เขาถึงขอตอ รวมทั้ง
อุปกรณที่เปนทอตางๆ ไดดี
หอเครื่องมือแหงทําใหปองกันการ
ปนเปอนจากเชื้อโรค
และเพื่อใหแนใจวาเครื่องมือนั้นไดถูกฆาเชื้อเรียบรอยแลว ทางสหคลินิกจะ
จัดเครื่องมือทุกชิ้นเปนชุดๆ เอาไวจนกวาจะถึงเวลาที่ตองการใช
3. เครื่องดูแลดามกรอฟน
Assistina มาตรฐานออสเตรีย การทํา
ความสะอาดดวยเครื่องโดยใชแรงจากลม
เปนตัวขับเคลื่อนการทํางานนั้นสงผานให
เกิดละอองสเปรย เครื่องจะควบคุมระบบ
น้ํามันโดยอัตโนมัติ มีการรับรองไดถึงน้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสมกับตัวเครื่อง
ซึ่งจะมีการขัดสีนอยและลดการสึกกรอนของเครื่องมือ หลังจากนั้นดามกรอ
ฟนทุกอันจะถูกผนึกในซองแลวสงไปอบฆาเชื้อตอไป
4. ระบบการดูดของเหลวและของแข็งของยูนิตทันตกรรม
DÜrr Dental มาตรฐานเยอรมัน ระบบมอเตอรสําหรับการดูดของเหลว
และของแข็งอยางตอเนื่องในเวลาเดียวกัน เครื่องนี้ใชแรงลมและการหมุน
ในการแยกของเหลวและของแข็งโดยปราศจากน้ํา ทําใหผูปวยมั่นใจใน
ความปลอดภัยขณะมีการดูดน้ําลายในชองปาก เพราะจะไมมีการไหล
ยอนกลับของของเหลวและของแข็ง
5. ซองซีลเครื่องมือ และเครื่องผนึกซองซีล
ซองซีล SIGMA มาตรฐานไตหวัน ซองซีลที่เหนียวและคงทนตอความ
รอน ไมฉีกขาดงาย เครื่องผนึกซองซีล TECNO-GAZ มาตรฐานอิตาลี
เครื่องผนึกซองซีลใหการปดผนึกที่ถูกตอง ติดแนน ทําใหไดชุดเครื่องมือที่
สะอาดและปราศจากเชื้อ
6. การทดสอบประสิทธิภาพการทําใหปลอดเขื้อของตูอบฆาเชื้อ
สูญญากาศ ใชตัวทดสอบของ 3M มาตรฐานอเมริกา
6.1 ตัวบงชี้ทางชีวภาพ Spore test 3M 1262P Attest ประเมิน
ความสามารถในการฆาเชื้อรา ซึ่งเปนเชื้อที่ดื้อตอความรอนมากที่สุด
6.2 การตรวจสอบทางเคมี เพื่อแสดงใหเห็นวาไอน้ําที่ใชในการทําให
ปลอดเชื้อ ไดแทรกซึมเขาไปในหอเครื่องมือหรือไม
- 3M Indicator tape เทปกาวติดดานนอกหอเครื่องมือ

- 3M Sterigage แผนกระดาษใสดานในหอเครื่องมือ
- 3M Bowie and Dick-type test เปนแผนที่ใสในหอทดสอบ เพื่อใชในการ
ทดสอบ Air leak test ของตูอบ Pre-vacuum วามีอากาศตกคางในหอง
นึ่งขณะที่นงึ่ หรือไม
7. เครื่องฟอกอากาศ
Honeywell มาตรฐานอเมริกา ไสกรอง TRUE HEPA ไดรับการยอมรับ
สูงสุดในวงการแพทย สามารถดูดซึมฝุนละออง สารกอภูมิแพ มีประสิทธิ
ภาพในการดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนหรือใหญกวาไดสูงสุด
ถึงเกือบ 100% ทําใหไดอากาศที่สะอาด บริสุทธิ์ ปลอดฝุนละอองและเชื้อ
โรค

การบริการทางทันตกรรม
- ฟอกสีฟน (Bleaching)
- ครอบฟน ใสฟน (Crown, Denture)
- จัดฟน (Orthodontics)
- รักษาคลองรากฟน (Root Canal Treatment)
- อุดฟน ปดชองฟนหาง ขูดหินปูนและขัดคราบฟน (General Dentistry)
- รักษาโรคเหงือกอักเสบ ภาวะมีกลิ่นปาก เกลารากฟน (Periodontics)
- ถอนฟน ศัลยกรรมชองปาก (Extraction, Oral Surgery)
- ทันตกรรมสําหรับเด็ก (Pedodontics)

- เวชศาสตรชองปาก รอยโรคหรือแผลในชองปาก (Oral Medicine)
- ทันตกรรมบดเคี้ยว ลดปญหาการนอนกัดฟน (Occlusion)

เกียรติบูรณกุล สหคลินิก
KIERTIBURANAKUL
MEDICAL & DENTAL CLINIC

คลินิกทันตกรรม
Dental Clinic
มิติใหมในการรักษา กาวหนาดวยคุณภาพ
พุทธมณฑลสาย 4
โทร. 0-2441-5345-7
เวลาทําการ จันทร-ศุกร 10.00 – 20.00 น.
เสาร 9.00 – 18.00 น.

รางกายดวยการฟงเสียงการเตนหัวใจ การหายใจ ฯลฯ
คลินิกเวชกรรม
บริการทางการแพทย โดยแพทยปริญญาเฉพาะทางอายุรกรรม
อาจารยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี พรอมอุปกรณทันสมัย
เครื่องมือที่สะอาด ปลอดเชื้อ มีระบบการฆาเชื้อดวยเครื่อง
สเตอรไรดที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย
และคุณภาพการใหบริการเปนสําคัญ
1. เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรชนิดสอดแขน
AND มาตรฐานญี่ปุน แบบเดียวกับที่ใชในโรงพยาบาลศิริราช
และโรงพยาบาลรามาธิบดี
ผานการทดสอบคาความดันโลหิตตามมาตรฐาน ใหคาแสดงผล
ที่แมนยํา นาเชื่อถือ

2. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท
ERKA มาตรฐานเยอรมัน ใชวัดความดันโลหิตกรณีที่ตองการ
ตรวจซ้ําอยางละเอียด ใหคาความดัน
โลหิตที่แมนยํา นาเชื่อถือ

3. หูฟง Stethoscope
3M Litzmann II มาตรฐานอเมริกา ใชประกอบการตรวจ

4. อุปกรณวัดไขแบบไมสัมผัสผิว
THERMOFOCUS มาตรฐานอิตาลี เครื่องวัดอุณหภูมิระบบ
อินฟาเรดโดยไมตองสัมผัสผิวผูปวย ทําใหปองกันการปนเปอน
จากเชื้อโรค หรือจากปรอท รวดเร็วและแมนยํา

5. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมโปรแกรมวิเคราะห
ผลอัตโนมัติ
NHK-ECG-1250 มาตรฐานญี่ปุน แบบเดียวกับที่ใชใน
โรงพยาบาลศิริราช
- ไดรับมาตรฐานความ
ปลอดภัย IEC CLASS I
TYPE CF และ IEC 601-1
หรือเทียบเทา
- บันทึกและวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจไดโดยอัตโนมัติ
- สามารถวิเคราะหผลคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวยเด็กจนถึง
ผูใหญ
6. เครื่องตรวจวิเคราะหคาเคมีคลินิกบนแถบทดสอบ
Reflotron Plus (Roche®) มาตรฐานเยอรมัน
- ล้ําหนาดวยการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา

- เปนเครื่องที่ใชตรวจวิเคราะหคาเคมีคลินิกในเลือด เชน กลูโคส
, คลอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด, เอชดีแอล, โปรแตสเซียม,
กรดยูริค, การทํางานของไต การทํางานของตับ และความเขมขน
ของเลือด เปนตน
- ใชเลือดจากปลายนิ้วในการตรวจ หยดเลือดปริมาณ 32
ไมโครลิตรลงบนแถบทดสอบตอการทดสอบ 1 คา แลวนําเขา
เครื่อง ทราบผลไดภายในเวลาไมเกิน 10 นาทีขึ้นกับชนิดของ
การตรวจ
- มีระบบการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
- สําหรับตรวจสุขภาพประจําปและตองการการรักษา
แบบตอเนื่อง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต รวมทั้ง
ภาวะไขมันในเลือดสูง

7. เครื่องตรวจหูและตา Opthalmoscope
Welch Allyn มาตรฐานอเมริกา
เครื่องตรวจตาและหู พรอมระบบไฟสองสวาง และเลนสขยาย
ภาพ ทําใหมองเห็นไดชัดเจน ตรวจวินิจฉัยไดถูกตอง

8. เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลพรอมที่วัดสวนสูง
DETECTO มาตรฐานอเมริกา
- เครื่องชั่งน้ําหนักแบบยืนชั่งระบบ
ดิจิตอล
- มีหนาจอ LCD แสดงคาน้ําหนักเปน
ตัวเลขทศนิยม
- ชั่งน้ําหนักไดสูงสุด 220 กิโลกรัม
- สามารถคํานวณคาดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index; BMI) ทําใหชวย
ประเมินภาวะน้ําหนักเกินได
คลินิกแพทยปลอดเชื้อ
ที่สหคลินิก ความสะอาดและปราศจากเชื้อเปนเรื่องสําคัญที่สุด
รวมทั้งมีระบบการดูแลและฆาเชื้อในระดับมาตราฐานสากล
1. เครื่องลางเครื่องมือระบบอัลตราโซนิก
Biosonic UC 300 มาตรฐานอเมริกา เครื่องลางเครื่องมือ
ประสิทธิภาพสูงดวยระบบ
คลื่นไฟฟารวมกับน้ํายา
เฉพาะสําหรับทําความ
สะอาดสามารถกําจัดคราบ
เลือดหรือสิ่งสกปรกตามขอ
ตอตางๆ หรือมุมอับไดดี
ผูปวยจะมั่นใจไดในความสะอาดของเครื่องมือทุกชิ้น
2. ตูอบฆาเชื้อสูญญากาศ (vacuum autoclave)
คือ อุปกรณที่ใชไอน้ําในการ
ฆาเชื้อสําหรับอุปกรณและ
เครื่องมือตางๆ เพื่อฆาเชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อ

รา กอนทําการฆาเชื้อตูอบฆาเชื้อสูญญากาศจะดูดอากาศ
ทั้งหมดออก และปลอยไอน้ําความดันสูงไปฆาเชื้อ เพื่อใหแนใจ
วาเชื้อโรคทั้งหมดถูกทําลาย
ELARAII มาตรฐานเนเธอรแลน ระบบสูญญากาศทําใหการ
ฆาเชื้อมีประสิทธิภาพสูง เขาถึงขอตอ รวมทั้งอุปกรณที่เปนทอ
ตางๆ ไดดี หอเครื่องมือแหงทําใหปองกันการปนเปอนจากเชื้อ
โรค
3. เครื่องฟอกอากาศ
Honeywell มาตรฐานอเมริกา ไสกรอง TRUE HEPA ไดรับ
การยอมรับสูงสุดในวงการแพทย สามารถดูดซึมฝุนละออง
สารกอภูมิแพ มีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก
0.3 ไมครอนหรือใหญกวาไดสูงสุดถึงเกือบ 100 เปอรเซ็นต
ทําใหไดอากาศที่สะอาด บริสุทธิ์ ปลอด
ฝุนละอองและเชื้อโรค

บริการทางการแพทย
ตรวจและรักษาโรคอายุรกรรม และโรคทั่วไป
ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ตรวจวิเคราะหคาเคมีในเลือด

เกียรติบูรณกุล สหคลินิก
KIERTIBURANAKUL
MEDICAL & DENTAL CLINIC

คลินิกเวชกรรม
Medical Clinic
มิติใหมในการรักษา กาวหนาดวยคุณภาพ
พุทธมณฑลสาย 4
โทร. 0-2441-5345-7
เวลาทําการ จันทร-ศุกร 17.00 – 20.00 น.
เสาร 13.00 – 18.00 น.

