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ช่วงเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยร่วมยินดี
กับ ‘หมออีม” เธอเป็นตัวแทนหญิงไทยและ
ทันตแพทย์ไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์
เราจึงถือโอกาสพาเธอมาโลดแล่นในแมกกาซีน
ให้พี่น้องทันตแพทย์ไทยรู้จักเพิ่มขึ้นค่ะ

ห

มออีมหรือคุณหมอนภัสพร ช�ำนาญสิทธิ์ เป็นคนจังหวัด
ชลบุรี เรียนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จบปีการศึกษา 2551 ใช้ทุนและ
ท�ำงานที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จนปัจจุบัน เธอเป็นสาวรูปร่าง
กะทัดรัด ความสูงสัก 160 เซนติเมตร ไม่น่าเชื่อเลยว่ามีความมุ่งมั่น
แรงกล้าในการปีนเขา
Q : ขอเปิดค�ำถามนะคะว่าสมัยเด็กๆ หมออีมเป็นคนซุกซนมาก
ไหมคะ มีแววชอบปีนป่ายมาตั้งแต่ตอนไหน
A : ไม่ได้โลดโผนมาแต่เด็กนะคะ 55 เรียกว่าเป็นเด็กเรียบร้อยได้
เลย เงียบๆ ไม่พดู ไม่จา จ�ำได้วา่ เด็กๆ ชอบอ่านหนังสือมากค่ะ ปล่อย

ทิ้งไว้กับหนังสือได้ทั้งวัน เกลียดการออกก�ำลังกายเป็นที่สุด มาเริ่ม
สนุกกับการปีนป่ายก็เอาตอนวัยท�ำงานนี่แหละค่ะ
Q : อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหมอสาวตัวเล็กๆ สนใจในงาน
อดิเรกที่แสนจะ adventurous นี้ละคะ แล้วในช่วงแรกไปเรียนรู้การ
ปีนเขาที่ไหน เตรียมตัวยังไง เริ่มปีนเขาในประเทศไทยที่ไหนบ้าง
A : แรงบันดาลใจเริ่มแรกเลย คือ ภาพถ่ายค่ะ ตอนเรียนจบมา
ใหม่ๆ ได้ออกมาใช้ชวี ติ อยูต่ า่ งจังหวัด ได้เจอกับเวลาว่างในแบบทีเ่ รา
ไม่เคยได้เจอมานานหกปี ท�ำงานเสร็จเดินกลับบ้าน ไม่มอี ะไรท�ำมากๆ
ไม่มีแล็บต้องอยู่ท�ำต่อ 55 เลยต้องหาอะไรท�ำ หาไปหามาไปเจอรูป
ป่าเขาล�ำเนาไพรไกลสังคม มันสวยมาก อยากไปบ้าง เพื่อนๆ หมอ
ฟันไม่มีใครไปด้วยสักคน ต้องไปหาเพื่อนใหม่เอาข้างหน้า จนกลาย
เป็นเดีย๋ วนีม้ เี พือ่ นเยอะแยะมากมาย หลายคนทีห่ ลงเข้ามาเหมือนอีม
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรมเข้าป่าเดินเขาทีเ่ ห็นรูปสวยๆ คือภาพ
เบื้องหน้าเห็นแล้วเย้ายวน ท�ำไมไอ้ที่ล�ำบากไม่ค่อยมีใครเอามาเล่า
ต้องมาเจอเองถึงได้รู้ เจอแล้วคือถ้าไม่รักก็เกลียดเลย อีมไปได้ครั้ง
เดียว เหมือนติดกาวดักหนูมาจนทุกวันนี้ จากนั้นมา เกือบทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ค่อยมีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก 55
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จากภูกระดึง ภูเขาลูกแรก สู่สารพัดภูเขา ดอย บนพื้นฐานความ
อยากอันไม่มที สี่ นิ้ สุดของมนุษย์ เราจึงเริม่ ออกตามหา ภูเขาลูกใหม่ๆ
ที่สูงขึ้นและสูงขึ้น ล่วงเลยออกไปสู่แผ่นดินอื่น จาก Mt.Kinabalu
(4,095 m) บนเกาะบอร์เนียว ภูเขาสูงลูกแรกทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของโลก
อีกใบที่เราเพิ่งเคยได้สัมผัส ภูเขาลูกที่ท�ำให้อีมได้รู้จักกับป๋าคมรัฐ
(คมรัฐ พิชิตเดช) ถ้าไม่มีป๋า ถ้าเราไม่ได้เจอกันวันนั้น อีมก็มาไม่ถึง
วันนี้ แล้วครั้งนั้นเองที่คินาบาลู น�ำพาไปสู่หิมาลายา ปลายทางบ้าน
ของขุนเขาทีค่ อยเรียกหาให้กลับไปทุกปี และทุกครัง้ ทีเ่ ราได้สมั ผัสกัน
เหมือนเป็นการขัดเกลาทั้งภายนอกและภายใน
Q : เมื่อปีนเขาแล้วมันได้ความอิ่มเอมใจอย่างไร โมเมนท์ไหนที่
ท�ำให้หลงใหลได้ปลืม้ กับงานอดิเรกชนิดนี้ ใช้เวลากับงานนีม้ ากน้อย
แค่ไหน แถวประจวบมีเขาอะไรปีนคะ
A : ช่วงเวลาที่รู้สึกดีมากๆ คือเวลาที่เราอยู่กับภูเขา มีแค่เขากับ
เรา ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรต้องถูกปรุงแต่ง ความรู้สึกราวกับว่าเรา
ได้เป็นส่วนหนึง่ ทีเ่ คลือ่ นไหวไปพร้อมกับสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ เพราะจริงๆ แล้ว
มนุษย์เราก็คอื ส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ ทีเ่ ราเองมักจะหลงลืมไปว่าเรา
มาจากไหน พอเรานึกได้เราจะรู้เลยว่าจริงๆ แล้วชีวิตเราไม่ได้ผูกอยู่
กับวัตถุทมี่ าปรนเปรอ แค่ปจั จัยพืน้ ฐานของชีวติ ก็เพียงพอแล้ว ยิง่ เรา
มีมากเท่าไหร่เรากลับยิ่งต้องการมากขึ้นไม่สิ้นสุด เลยกลายเป็นว่า
เมื่อไหร่ที่มีเวลา เวลาของเราเลยกลายเป็นเวลาของเขา แต่เหมือน
ใกล้เกลือกินด่าง ภูเขาที่ประจวบยังไม่เคยขึ้นเลยค่ะ ลูกที่เป็นที่รู้จัก
ในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วก็คอื เขาหลวง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ความสูง 1,250 ม.
Q : แล้วความคิดจะพิชิตเอเวอเรสต์นี่มันเข้ามาอยู่ในใจอีมได้
อย่างไรคะ พอตัง้ ใจแล้วทีบ่ า้ นพ่อแม่พนี่ อ้ งกลุม้ ใจไหมเอ่ย เตรียมตัว

เตรียมร่างกายกีป่ ี ทราบได้อย่างไรว่าร่างกายเราพร้อมกับเอเวอเรสต์
แล้ว และต้องเตรียมวันลาไปด้วย น่าจะใช้เวลาไม่นอ้ ยเลยกับการปีน
เขานี้ เข้าใจว่าอีมน่าจะมีกัลยาณมิตร มีคนเชื่อมั่นในศักยภาพช่วย
สนับสนุน
A : ย้อนไปเมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว footage ภาพชายคนหนึ่งใน
มือมีพระบรมฉายาลักษณ์ ก�ำลังขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบน
จุดที่อยู่สูงขึ้นไป 8,848 เมตร เหนือระดับน�้ำทะเล ชายคนนั้นก็คือ พี่
หนึ่ง วิทิตนันท์ โรจนพานิช คนไทยคนแรกบนยอดเขาเอเวอเรสต์
ผู้จุดชนวนความฝันให้คนไทยอีกหนึ่งคนที่ก�ำลังดูพี่อยู่ก้าวตามพี่ขึ้น
ไปจนถึงบนนั้น พี่หนึ่งเปรียบเสมือนผู้ให้เมล็ดพันธุ์แห่งความฝัน ต่อ
จากนั้นมาคือหน้าที่อีมแล้ว ว่าอีมจะท�ำยังไงกับเมล็ดพันธุ์เมล็ดนั้น
ในท้ายที่สุดอีมเลือกที่จะเดินออกไปหย่อนมันลงดินแล้วเฝ้าท�ำ
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ทุกอย่างให้มันไม่กลายพันธุ์ จากวันนั้นเรารู้แล้วว่าเราต้องลุกขึ้นมา
เปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนชนิดที่ว่าต้องกลายเป็นคนอีกคน จากที่เกลียด
การออกก�ำลังกลายเป็นที่สุด เรากลับลุกขึ้นมาวิ่ง จาก 21k 42k จน 100k
จากทีเ่ คยนอนดึกตืน่ สาย กลับต้องนอนแต่หวั ค�ำ่ ตืน่ ตีสที่ ุกวัน จากอะไรอีก
หลายๆ อย่างที่เรายอมเปลี่ยนแปลงลงมือท�ำ เพื่อให้แน่ใจว่าถนนเส้นที่
ก�ำลังเดินอยู่จะน�ำพาไปสู่ฝัน จากจุดเปลี่ยนในวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา
ร่วมสามปีที่รู้สึกได้ถึงช่วงชีวิตที่มีวินัยมากที่สุด เราจ�ำเป็นต้องท�ำตัวเองให้
พร้อมที่สุด เพราะโอกาสแบบนี้ในช่วงชีวิตของเรามันจะมีได้สักกี่ครั้งกัน
และเราก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่านี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่ผ่านเข้ามา
หรือเปล่า สุดท้ายแล้วมันก็คือการท�ำสิ่งตรงหน้าให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะไม่
กลับมาเสียใจว่าเราไม่ได้พยายามมันมากพอ ท�ำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่มีค�ำ
ว่า ถ้าฉันพยายามมากกว่านี้...
ช่วงทีท่ างบ้านเริม่ ทราบว่าเราจะไป แน่นอนว่าทีบ่ า้ นไม่มใี ครอยากให้
ไปเลยค่ะ ด้วยความทีค่ ณ
ุ พ่อกับคุณแม่ทา่ นไม่เคยห้ามในทุกการตัดสินใจ
ของเรา แต่ก็บอกกับเราเสมอว่าท่านเป็นห่วงและกังวลมากเพียงใด แต่ใน
เมื่อมันเป็นความฝันของลูกท่านก็ยอม ส่วนทางเพื่อนๆ เราไม่เคยได้บอก
กับใครเท่าไหร่ค่ะว่าจะไป ที่รู้ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนๆ ในวงการเดินป่าปีนเขา
และกลุม่ เพือ่ นกลุม่ เล็กๆ ทีท่ ราบข่าวและติดตามเราจากเพจ Thai Everest
2016 โชคดีมากที่อีมเจอแต่กัลยาณมิตรที่ค่อยสนับสนุน และให้พลังทาง
บวกแก่เราเสมอมา
Q : ช่วยเล่าให้ฟงั ถึงความท้าทายของเอเวอเรสต์ มันมีกขี่ นั้ ตอน คนปกติ
มักไปหยุดที่ไหน แต่ละขั้นมีความท้าทายอย่างไร
A : ส�ำหรับการขึ้นเอเวอเรสต์โดยทั่วไปจะใช้เวลากันประมาณสองเดือน
ค่ะ โดยช่วงแรกจะเป็นการค่อยๆ ให้ร่างกายปรับตัวให้ชินกับความสูงก่อน
เพือ่ ป้องกันอาการแพ้ความสูง โดยแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเดินปรับตัวทีไ่ หน
บ้างก็เลือกที่จะเดินปรับตัวจาก Everest base camp (EBC) ขึ้นๆ ลงๆ ไป
แคมป์ขา้ งบน บ้างก็เลือกไปเดินขึน้ ยอดเล็กๆ ความสูงประมาณหกพันเมตร
ในบริเวณใกล้เคียงก่อนค่ะ ส�ำหรับอีมเลือกไปเดินที่ Thorong Peak กับ
เพื่อนๆ ที่มาด้วยกัน หลังจากนั้นก็จะกลับมาแล้วเริ่มเดินทางสู่ EBC โดย
นัง่ เครือ่ งบินเล็กจากเมืองหลวงกาฐมาณฑุไปลงทีเ่ มืองลุกลา (Lukla) ความ
สูงประมาณ 2,800 ม. แล้วค่อยๆ เดินปรับตัวไปเรือ่ ยๆ พักค้างคืนตามเมือง
ต่างๆ จนถึง EBC (5,400 ม.) เมื่อถึง EBC แล้วเราต้องพักร่างกายอีก
ประมาณสามวัน รูปแบบการเดินเราจะเดินขึน้ ๆ ลงๆ ทัง้ หมดสามรอบจนถึง
วันขึ้นยอดเพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ปรับตัว โดยจะแบ่งเป็น First Rotation,
Second Rotation และ Summit Push ตามที่แสดงข้างล่างค่ะ
First Rotation : EBC→Camp 1→Camp 2→EBC
3 Rest days
Second Rotation : EBC→Camp 1→Camp 2→Camp3→Camp
2→EBC
3 Rest days at Dingbuche (4,400 m)
Summit Push : EBC→Camp 1→Camp 2→ Camp 3→Camp 4
(4 hours Rest )→Summit
Note
EBC 5,400 m
Camp 1 5,900 m

Camp 2 6,300 m
Camp 3 7,200 m
Camp 4 (South Col) 8,000 m
ซึ่งความท้าทายของเอเวอเรสต์ก็อยู่ที่ความสูง เนื่องจาก
ปริมาณออกซิเจนที่ลดลงเรื่อยๆ ตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น
โดยที่ EBC (5,400 ม.) จะมีปริมาณออกซิเจนอยู่ประมาณ
50% เทียบกับระดับน�้ำทะเล และปริมาณออกซิเจนจะลดลง
เหลือ 30% ทีย่ อดเขาเอเวอเรสต์(8,848 ม.) ซึง่ ปริมาณออกซิเจน
ที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของร่างกายเป็นอย่าง
มาก และในระดับเหนือกว่า 8,000 ม. หรือที่เรียกกันว่า Death
zone อันเป็นระดับความสูงที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดด�ำรงชีวิตอยู่ได้
ยิ่งท�ำให้แม้กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ แม้กระทั่งแค่การนั่งกินข้าว

8 THAI DENTAL MAGAZINE

อยู่เฉยๆ ก็เป็นไปอย่างล�ำบากยากเย็น เคยมีนักปีนเขาคนหนึ่ง
ได้เปรียบเทียบไว้ให้เห็นภาพว่า การปีนเขาที่ระดับความสูงดัง
กล่าวแม้จะใช้ถังออกซิเจนช่วยก็เปรียบเหมือนเราก�ำลังวิ่งบนลู่
วิ่งโดยหายใจผ่านทางหลอดดูดน�้ำ
Q : มีกี่ครั้งที่ร่างกายที่อ่อนล้าบอกให้หยุด แรงใดท�ำให้เดิน
ต่อไปได้?
A : เจอสัง่ หยุดเกือบทุกครัง้ ทีอ่ อกเดินเลยค่ะ คิดตลอดว่าท�ำไม
เราจะต้องมาเหนื่อยขนาดนี้ ทรมานขนาดนี้อยู่ตรงนี้เนี่ย อันนั้น

คือค�ำถามที่ถามตัวเองทุกวันวันละหลายรอบ ทั้งที่เราก็รู้ดีว่าเรามาเพื่อ
อะไร จนในที่สุดเมื่อมาถึงวันส�ำคัญที่สุดของเรา ทั้งหมดทุกอย่างที่เราท�ำ
มาเพื่อวันนี้ วันที่ออกเดินจากแคมป์สี่ ซึ่งเป็นแคมป์สุดท้าย เราเดินมา
นานมาก เหนื่อยมากจนกระทั่งคิดว่าไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว จุดหมายอะไร
ก็มองไม่เห็น เราจะต้องเดินไปอีกนานแค่ไหนกัน ไม่เอาแล้ว พอแล้วกับ
ความฝันนี้ แต่... เพราะนีไ่ ม่ใช่ฝนั เดียวทีพ่ าเราขึน้ มา ความฝันนับร้อยพัน
ทีฝ่ ากมา สิง่ ทีเ่ ราทุม่ เทลงไปทัง้ หมดตัง้ แต่วนั นัน้ วันทีเ่ ราตัดสินใจลงมือท�ำ
มันคือการเดินทางทีแ่ สนไกล ยากล�ำบากและยาวนานของทุกคนรอบข้าง
ที่ร่วมกันฝ่าฟันจนมาถึงวันนี้ เหนือสิ่งอื่นใดคือความตั้งใจอันสูงสุดเพื่อ
บุคคลอันเป็นทีเ่ ทิดทูลเหนือสุดในชีวติ ณ จุดสูงสุดของโลก เราจะยอมแพ้
หันหลังกลับเอาตอนนีไ้ ด้ยงั ไงทัง้ ทีเ่ ราก็ยงั ก้าวไปต่อได้ ขอแค่เพียงอีกก้าว
เดียว ก้าวอีกก้าวต่อก้าวไปเรื่อยๆ ความฝันและความจริงจะขยับเข้ามา
ใกล้กนั จนเป็นหนึง่ เดียว บอกกับตัวเองว่า ฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะก้าวต่อ
ไปอีกไม่ได้แล้ว
Q : แล้วหลังจากพิชิตและถ่ายรูปแล้ว ตอนขาเดินลง รวบรวมแรงมา
ได้อย่างไร(ใครว่าชนะไม่ยาก แต่หลังชนะแล้วจะรักษาตัวให้ไม่เป๋ ไม่งา่ ย)
กลับมาแล้วตอนมานัง่ ท�ำฟันต่อทีร่ พ.นอกจากหน้าตาทีส่ เี ข้มลงแล้ว คนไข้
จ�ำได้ทกั ทายไหมคะ ทีร่ พ.เขามีจดั อะไรบ้างไหม(เหมือนรับนักมวยชกชนะ
อะค่ะ อิ อิ)...
A : ขาลงนี่เรียกว่าหนังชีวิตเลยค่ะ ตอนนั้นเองที่รู้สึกว่าชีวิตกับความ
ตายมันอยู่ใกล้กันมากๆ ไม่แน่ใจเลยค่ะว่าจะได้กลับลงไปตัวเป็นๆ หรือ
เปล่า พลังทุกอย่างที่เรามีเราได้ทุ่มเทไปทั้งหมดตั้งแต่ขาขึ้น เพราะเป้า
หมายเราอยู่ข้างบน เมื่อส�ำเร็จแล้ว เราไม่เหลือแรงพลังใดๆ ที่จะน�ำพา
เรากลับลงมาอีกต่อไป นอกจากเพื่อเอาชีวิตรอดกลับไปหาคนที่เรารัก
ครอบครัวทีร่ อเราอยูค่ อื พลังทีพ่ าเรากลับลงมา รอบทีไ่ ปนัน้ ไปกันกีค่ นและ
พิชิตยอดเขากับอีมกี่คนในรอบเดียวกันที่ขึ้นไปน่ะค่ะ
คนไทยที่ขึ้นเอเวอเรสต์ในปีนี้มีทั้งหมดสองคนค่ะ คือ อีม กับป๋าคม
รัฐ โดยเราสองคนได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆ สปอนเซอร์ และยังมีทีม
งาน Thai Everest Team ที่อยู่กับเราตั้งแต่ก้าวแรกของความฝัน อีกทั้ง
ยังเป็นทีม support อยู่ที่ไทยคอยสนับสนุน ประสานงาน และส่งข่าว
ระหว่างทีเ่ ราอยูเ่ นปาล ให้กบั เพือ่ นๆ ในประเทศไทยค่ะ ตัง้ แต่กา้ วแรกจน
ก้าวสุดท้าย ทุกอย่างได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่า Teamwork ส�ำคัญที่สุด
จริงๆ ค่ะ
Q : เมื่อเทียบเคียงชีวิตกับการปีนเขา... มีอะไรจะขมวดให้สมาชิกบ้าง
เชื่อว่าทุกคนต่างมีเป้าหมายอะไรสักอย่างในชีวิต
A : อีมขอใช้เอเวอเรสต์เป็นตัวแทนทางนามธรรมถึงเป้าหมายอันสูงสุด
เอเวอเรสต์ของอีม ก็คอื ภูเขาลูกทีช่ อื่ ว่าเอเวอเรสต์ เมือ่ คุณเจอกับเอเวอเรสต์
ของคุณจริงๆ มันมีคา่ กับคุณมากพอทีค่ ณ
ุ จะยอมท�ำทุกอย่างโดยปราศจาก
ข้อแม้ที่จะไม่พยายาม อุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดคือความกลัวภายในจิตใจ
ของเราเอง ท�ำให้สิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้น ขณะที่ก�ำลังปีนภูเขาลูกนั้น
ของคุณ หนทางที่ยากล�ำบาก และดูยาวไกลจนไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ตรง
ไหน ลองละสายตาจากปลายทางแล้วกลับลงมามองเพียงแค่ก้าวต่อไป
ก้าวเล็กๆ หนึ่งก้าวที่ต่อกันไปเรื่อยๆ สามารถน�ำพาไปถึงยังก้าวสุดท้ายที่
ยิ่งใหญ่ได้ และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางนั้นแล้วคุณอาจจะพบว่าที่
นั่นไม่ได้มีอะไรเลย คุณค่ามันอยู่ในทุกย่างก้าวที่คุณฝ่าฟันเดินขึ้นมา
ต่างหาก
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ชาวเน็ตสงสัย

โดย รศ. ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
ประธานหลักสูตรทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้งี้ฟอกฟัน
แบบนี้ไปนานแล้ว

ทุกวันนี้เทรนด์ผิวขาวใสมาแรง ใครๆ ก็อยากมีผิวขาวใสจนยอมท�ำทุกอย่าง
ไม่ว่าจะทายากันแดด กินยากลูต้าหรือฉีดยา(ที่บางครั้งอาจมีผลเสียกับตับได้)
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แ

ม้แต่ใต้วงแขนก็มีการโปรโมทให้นิยมประเภทไร้
ขนไร้รอยด่างด�ำไม่เว้นทั้งผู้ชายและผู้หญิง ฟันก็
เช่นกัน ฟันขาวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะฟัน
ขาวให้ความรู้สึกว่าสะอาดอ่อนเยาว์ดูมีอนามัยดีแต่คนเราทุก
คนนัน้ เมือ่ มีอายุทมี่ ากขึน้ ฟันจะมีสเี หลืองขึน้ เข้มขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะ
ส่วนเนือ้ ฟัน (dentine) มีความหนาเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังอาจเกิดจาก
คราบอาหาร บุหรี่ ชา กาแฟซึ่งล้วนแล้วแต่ท�ำให้สีฟันเข้มขึ้นทั้ง
นั้น เรื่องฟันเหลืองเข้มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นจึงเป็นเรื่องธรรมชาติ
การฟอกฟันขาวนั้นไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายอย่างที่
เข้าใจกัน สารฟอกฟันขาวก็เป็นเพียงสารเคมีประเภทเปอร์ออกไซด์
(peroxide) เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เป็นสารฟอกขาวใช้
กันมากว่าร้อยปีแล้ว สารดังกล่าวนี้จะไปก�ำจัดเม็ดสีในฟันให้
จางลง เมื่อฟอกฟันไปในระยะเวลาหนึ่งฟันจึงดูขาวใสขึ้น สาร
ฟอกฟันนีเ้ ป็นสารเคมีทมี่ คี วามเข้มข้นอ่อนๆ โบราณนัน้ มีการน�ำ
สารนี้มาใช้ท�ำความสะอาดในช่องปากเด็กทารกและในความ
เข้มข้นทีส่ งู ขึน้ สารเคมีนกี้ ส็ ามารถน�ำมาท�ำความสะอาดแผลเปิด
ต่างๆ ได้ (ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ได้น�ำสารไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นสูงมาท�ำความสะอาดแผลจากการ
รบ) ในทางทันตกรรมจะใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้ม
ข้นน้อยๆ มาฟอกฟันขาว ปัจจุบนั สมาคมทันตกรรมแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกายอมรับความเข้มข้นที่ 3.5% ว่าเป็นความเข้มข้น
ที่ปลอดภัย ในYoutube video อาจมีคลิปการผสมสารฟอกฟัน
เองโดยการซือ้ หาสารดังกล่าวจากร้านยามาผสมและอมในปาก
ขอเตือนว่าอย่าได้ท�ำตามอย่างเด็ดขาดเพราะความเข้มข้นของ
ยาที่ซื้อมานั้นมีความเข้มข้นสูงมาก จะท�ำให้เนื้อเยื่อช่องปาก
ตายและหลุดลอกได้เลย ควรหาซือ้ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีท่ ำ� ส�ำหรับ
ฟอกฟันโดยเฉพาะจึงจะปลอดภัยที่สุด
การฟอกฟันขาวมีกี่วิธี
การฟอกฟันขาวแบ่งได้เป็นสามวิธีคือ หนึ่ง ไปฟอกฟันขาว
ที่คลินิกทันตกรรม สอง ไปหาทันตแพทย์เพื่อปรึกษาและรับยา
กลับมาฟอกเองที่บ้านประมาณสองถึงสี่สัปดาห์ และสาม การ
ไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่ซูเปอร์สโตร์ต่างๆ และน�ำกลับ
มาท�ำเองที่บ้าน
วิธแี รกคือการฟอกฟันทีค่ ลินกิ ท�ำฟันนัน้ จะท�ำเสร็จในเวลา
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ท�ำให้ด้วยการใช้
น�้ำยาที่เข้มข้นสูง 15-35% (ต้องมีการป้องกันเหงือกและกระพุ้ง
แก้มที่ดีไม่เช่นนั้นเหงือกก็จะได้รับอันตราย) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
แตกต่างกันที่การใช้แสงกระตุ้นที่ไม่เหมือนกัน ได้แก่ แสงสีฟ้า
แสง LED แสงอินฟราเรด แสงอัลตราไวโอเลตและแสงเลเซอร์
จากงานวิจัยหลายๆ งานพบว่าแสงอะไรก็ให้ผลในการฟอกขาว
ได้ไม่แตกต่างกัน (ดังนั้นจึงไม่ต้องเชื่อค�ำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ
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ว่าแสงผลิตภัณฑ์นเี้ หนือกว่าตัวอืน่ จึงมีราคาสูงกว่า) ประสิทธิภาพ
ในการฟอกฟันส่วนใหญ่เกิดจากน�้ำยาฟอกสีฟัน ข้อดีของการ
ฟอกสีฟันวิธีนี้คือ เร็วไม่ต้องเสียเวลาไปท�ำเองที่บ้าน แต่ข้อเสีย
คือค่าใช้จ่ายสูงและความขาวนั้นก็อาจจะคงอยู่เพียงระยะสั้น
คือ 6-12 เดือนต้องมาฟอกฟันใหม่ถ้าต้องการให้ขาวอีก
วิธีที่สองคือการฟอกโดยทันตแพทย์จ่ายยาและให้ถาด
ครอบฟันเฉพาะบุคคลกลับไปฟอกเองทีบ่ า้ น วิธนี ที้ นั ตแพทย์จะ
พิมพ์ฟนั และน�ำไปท�ำถาดฟอกฟันทีม่ รี ปู ร่างเฉพาะบุคคล ต่อมา
จะจ่ายยาฟอกสีฟนั ทีม่ สี ว่ นประกอบของเปอร์ออกไซด์ความเข้ม
ข้นประมาณ 3.5-10% ในรูปแบบเจลให้กลับไปฟอกฟันที่บ้าน
วันละ 2-6 ชั่วโมง วันละครั้งหรือฟอกสีฟันวันเว้นวันเป็นเวลาต่อ
เนื่อง 2-4 สัปดาห์ วิธีนี้มีรายงานสนับสนุนว่าเป็นวิธีที่สามารถ
ฟอกฟันได้ความขาวสูงสุดและความขาวนั้นคงทนยาวนานถึง
5 ปี ราคาค่าฟอกฟันก็ต�่ำกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีแรกแต่
มีข้อเสียคือใช้เวลานานกว่าและการใส่ถาดเฉพาะบุคคลก่อน
นอนหรือตอนนอนนั้นบางคนก็ไม่ชอบเอาซะเลย ในฐานะที่เป็น
หมอฟันอยากกระซิบบอกความลับตรงนีว้ า่ วิธกี ารนีน้ แี่ หละเป็น
วิธกี ารฟอกฟันทีด่ ที สี่ ดุ และประหยัดทีส่ ดุ แล้วจะจ่ายแพงกว่าไป
ท�ำไม
วิธีที่สามคือการซื้อผลิตภัณฑ์บนหิ้งขายของ (over the
counter products) ในซูเปอร์สโตร์มาใช้เองที่บ้าน เดี๋ยวนี้มีถึง
การสั่งทางทีวีหรือโฆษณาในนิตยสาร วิธีการนี้ในบ้านเรายังไม่
พบมากนักเพราะสารฟอกฟันจัดว่าเป็นยาจึงวางขายได้ไม่เกลือ่ น
เหมือนในยุโรปหรืออเมริกา ลักษณะสารฟอกฟันนี้มีตั้งแต่ชนิด
ที่เป็นแผ่นติดฟันและขวดยาที่มีพู่กันจุ่มสารมาทาบนฟัน
ผลิตภัณฑ์ทวี่ างขายได้อย่างนีเ้ พราะมีความเข้มข้นของเปอร์
ออกไซต์ต�่ำมาก (0.5-2%) ประสิทธิภาพจึงต�่ำกว่าวิธีที่สองแต่ก็
จัดว่าได้ผลท�ำให้ฟนั ขาวได้เช่นกัน (อย่างไรก็ตามจากการค�ำนวณ
แล้วจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยรวมแล้วมีราคาสูงกว่าวิธี
การที่สองแต่เพราะสะดวกสบายจึงได้รับความนิยมอย่างสูงใน
ต่างประเทศ) มีค�ำเตือนส�ำหรับคนที่จะฟอกฟันด้วยวิธีนี้คือควร
ไปตรวจฟันให้แน่ใจก่อนว่าตัวเองไม่มฟี นั ทีผ่ หุ รือมีวสั ดุบรู ณะที่
รั่วซึมบนฟันเพราะเคยเกิดปัญหาขึ้นแล้วในต่างประเทศที่คน
ทั่วไปที่มีฟันผุจนเป็นสีด�ำแต่เข้าใจผิดว่าการฟอกฟันจะท�ำให้
รอยด�ำหายไปได้แต่ฟอกไปเรือ่ ยๆ ก็ไม่ได้ผล สุดท้ายฟันผุจนถึง
โพรงฟัน จึงต้องไปรักษารากฟัน อีกอย่างคือเมื่อไปซื้อจากต่าง
ประเทศตอนขนย้ายเข้าเมืองไทย หากผลิตภัณฑ์โดนแดดร้อน
สารฟอกฟันก็จะเสื่อมสภาพ ทั้งนี้จะน�ำไปติดฟันอย่างไรนาน
เท่าไรฟันก็ไม่ขาวขึ้น ต้องดูแลระมัดระวังเมื่อจะน�ำเข้าประเทศ
ให้ดี อย่าให้โดนความร้อน ยังมีรายงานที่ระบุว่าแผ่นติดฟันขาว
นีจ้ ะมีสว่ นเกินไปติดบนเหงือกด้วย ซึง่ การติดแผ่นฟอกฟันนานๆ
ก็อาจมีผลไม่ดตี อ่ เหงือกเช่นกัน ใครอยากฟอกวิธกี ารนีผ้ มแนะน�ำ
ให้ไปตรวจฟันก่อนจะดีที่สุดครับ
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ยังมีผลิตภัณฑ์เช่น ยาสีฟนั สูตรฟอกฟันขาว หมากฝรัง่ ฟอก
ฟันขาวและไหมขัดฟันฟอกฟันขาว สิง่ ต่างๆ เหล่านีไ้ ม่ได้ชว่ ยใน
การฟอกฟันขาวใดๆ เลย เนื่องจากไม่มีสารเปอร์ออกไซด์เป็น
ส่วนประกอบเลย แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้จะช่วยก�ำจัดคราบสีฟัน
ทีม่ าจากคราบอาหารหรือชากาแฟได้บา้ ง จึงท�ำให้ฟนั ขาวขึน้ แต่
ไม่เกี่ยวกับการฟอกสีฟันใดๆ เลยจึงไม่จ�ำเป็นที่จะไปซื้อหามา
เพือ่ มาช่วยฟอกฟันขาวเพราะมันช่วยก�ำจัดได้แต่ขฟี้ นั หรือคราบ
ฟันเท่านั้น
ทีน้ีจะเลือกวิธีใดในการฟอกฟันขาวให้เหมาะกับจริตเรา
หมอขอสรุปแบบง่ายๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจดังนี้ วิธีการที่
หนึ่งเหมาะกับคนที่อดทนใส่ถาดฟอกฟันที่บ้านไม่ได้ คนที่
ขี้ร�ำคาญกรณีมีสิ่งแปลกปลอมในปาก มีเวลาน้อยอยากให้ฟัน
ขาวเร็วเช่นมีก�ำหนดแต่งงานหรืองานที่ต้องโชว์รอยยิ้มในเวลา
อันใกล้และทีส่ ำ� คัญคือมีกำ� ลังทรัพย์มากหน่อยเพราะมีรายงาน
ว่าหากอยากให้ฟันขาวได้เทียบเท่าวิธีที่สองควรท�ำการฟอกฟัน
แบบนี้ถึงสามครั้ง (แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์)
วิธีการที่สองเหมาะกับทุกคนและยังใช้ค่าใช้จ่ายต�่ำกว่า
ระบบอื่น อันตรายน้อยแต่ใช้เวลานานขึ้น (ประมาณ 2 สัปดาห์)
จัดเป็นวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ในปัจจุบนั วิธกี ารทีส่ ามทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑ์มา
ใช้เองที่บ้านเหมาะกับคนที่ห่างไกลร้านท�ำฟันและเหมาะกับ
คนไข้ทผี่ า่ นการฟอกฟันขาวระบบทีห่ นึง่ และสองมาแล้วแต่อยาก
ท�ำการฟอกต่อเนื่องให้รักษาระดับความขาวของฟันให้ยาวนาน
ขึน้ แต่ควรพบหมอฟันประจ�ำตัวเพือ่ ตรวจฟันก่อนว่าเหมาะทีจ่ ะ
ฟอกวิธีการนี้หรือไม่
การฟอกฟันขาวมีผลเสียไหม
หลายคนสงสัยว่าการฟอกฟันเป็นการละลายผิวฟันออก
ฟันจะไม่แข็งแรง หมอขอตอบว่าไม่ใช่ การฟอกฟันด้วยน�้ำยาที่
ผลิตเพื่อการฟอกฟันจะไม่ท�ำอันตรายต่อฟันเลยทั้งในระยะสั้น
และในระยะยาวแต่การฟอกฟันมีผลข้างเคียงคืออาการเสียวฟัน
ทั้งในขณะฟอกและหลังฟอกฟันขาวซึ่งอาการนี้จะเกิดขึ้นร้อย
ละ 75 ของคนที่ฟอกฟันแต่เป็นอาการชั่วคราวเท่านั้น ส่วนใหญ่
จะมีอาการต่อเนื่องหลังฟอกฟันแล้วไม่เกิน 3 วัน หมอแนะน�ำ
ให้ใช้ยาสีฟนั ลดอาการเสียวฟันก็จะช่วยให้อาการดังกล่าวลดลง
จนหายไปในที่สุด การฟอกฟันขาวจึงจัดเป็นงานทันตกรรมที่
ไม่มอี นั ตราย ผลเสียของการฟอกฟันก็อาจจะเป็นการเสียเงินต่อ
เนือ่ งเพราะการฟอกฟันนัน้ สีขาวของฟันจะไม่ได้คงทนถาวร อาจ
ต้องมีการดูแลและฟอกใหม่เป็นระยะๆ ต้องมีการเสียค่าฟอก
ฟันให้ขาวตามต้องการนั่นเอง
โดยสรุปฟอกฟันขาวอย่างไร.....ไม่เป็นอันตราย ตอบ
ง่ายๆ สัน้ ๆ ว่าหากฟอกสีฟนั ด้วยทันตแพทย์หรือใช้ผลิตภัณฑ์
ทีผ่ ลิตมาเพือ่ การฟอกฟันขาวโดยเฉพาะก็จะไม่เป็นอันตราย
อย่างแน่นอน แต่เสียวฟันจากการฟอกนั้นอาจเป็นผลข้าง
เคียงชั่วคราวที่เกิดได้  
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Idea dent
โดย อ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา

NONO Fun Run 2016
Keep running..

No smoking !
“NoNo You just say No….
NoNo You just say No!!!”
เพลงโนโน่ท่วงท�ำนองคุ้นหู
ถูกเปิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้าของ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ
สวนเบญจกิติ อันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ
NONO Fun Run 2016 Keep running...
No smoking!! หลังจากนั้นไม่นานเราจะเห็น
ภาพผู้คนกว่า 700 ชีวิตมาวิ่งขวักไข่วในสวน
อย่างอบอุ่น และหน้าตาเปี่ยมสุข เราจะได้ยิน
เสียงหัวเราะ และเสียงกรี๊ดดังเป็นระยะๆ
จากกิจกรรมสนุกๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
โดยตลอด
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ONO Fun Run 2016 เป็นการวิ่งต่อต้านยาสูบ
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ ซึ่งถือเป็นการจัด
Event วิง่ ครัง้ แรกโดยน้องๆ นิสติ นักศึกษาทันตแพทย์
ทัว่ ประเทศร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมงานเหน็ดเหนือ่ ย

ร่วมสองเดือน
จุดเริ่มต้น ในการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากข้อสรุปในการจัด
Nono Workshop ระดมสมองของแกนน�ำนิสติ นักศึกษาทันตแพทย์
ชาว Nonogang ของแผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุม
การบริโภคยาสูบของทันตแพทยสมาคม เมื่อประมาณเดือน
เมษาที่ผ่านมา ซึ่งข้อสรุปในตอนนั้น คือ ปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่
เจ้ากระต่ายโนโน่จะมีอายุครบ 10 ปี ในการถูกใช้เป็นสัญลักษณ์
ของวิชาชีพทันตแพทย์ในการชวนคนรุ่นใหม่ให้ “ยืนยัน มั่นใจ
ไม่สบู ” พวกน้องๆ นิสติ นักศึกษาทันตแพทย์จงึ คิดจะจัด creative
event ที่ไม่ซ�้ำกับที่เคยจัดมาในอดีต และต้องท�ำให้ยิ่งใหญ่เป็น
ที่น่าสนใจเพื่อก่อกระแสรณรงค์ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้
NONO Fun Run 2016 จึงเกิดขึ้น เนื่องจากกระแสรัก
สุขภาพและการวิง่ ออกก�ำลังกายก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มของทุกเพศวัย
การวิ่งจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการหาทางคลายเครียดที่ดีกว่า
การสูบบุหรี่ ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศสร้าง
ค่านิยมไม่สูบบุหรี่ของเยาวชน Gen Z
ไม่เริม่ และไม่เลือกในการใช้ยาสูบตลอด
ชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังเจตคติให้
ทันตบุคลากรร่วมเป็นต้นแบบใน
การควบคุมการบริโภคยาสูบ งาน
วิ่งดีๆ และสนุกสนานในครั้งนี้จึง
เกิดขึ้น
เราไม่คาดคิดว่าจะมีผสู้ นใจ

มากมายขนาดนี้ เราประชาสัมพันธ์เพียงช่วง
สั้นๆ 2 อาทิตย์ และเปิดรับสมัครรอบ
ทัว่ ไป 500 ท่าน ซึง่ ยอดจองล้นหลาม
หมดโควตาตั้งแต่วันแรก ซึ่งเมื่อ
รวมกันกับ ภาคีเครือข่ายต่างๆ
นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ และ
ทันตบุคลากรทัง้ หมดท�ำให้งาน
นี้เรามีผู้ร่วมงานกว่า 700 ชีวิต
ที่ ร ่ ว มวิ่ ง ด้ ว ยกั น ในวั น นี้
(29 พ.ค. 2559)
เราได้รับความสนใจจาก
สือ่ มวลชนหลายแขนงทัง้ วิทยุ โทรทัศน์
และหนังสือพิมพ์ ในการร่วมกันน�ำเสนอ
ข่าว ซึ่งหลังจัดงาน เราพบข่าวสารงานวิ่งนี้ และ
ชาว NoNo Gang ในสื่อต่างๆ มากมาย และได้รับค�ำ
ชมเชยอย่างมากจากผูร้ ว่ มงาน ทัง้ ในแง่ของความสนุกสนาน
การเตรียมงาน ของทีร่ ะลึก และการให้กำ� ลังใจตลอดเส้น
ทางวิ่งของพวกน้องๆ นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์หน้าใสๆ
งานนี้จะส�ำเร็จไม่ได้เลย ถ้าขาดแรงงานของทีม
Staff โนโน่แกงค์ ซึ่งท�ำงานอย่างขันแข็งและเป็นระบบ
มาก น้องๆ นิสติ นักศึกษาทันตแพทย์ได้มโี อกาสลงมือท�ำ
แทบจะทุกอย่าง ตัง้ แต่จดั ระบบลงทะเบียน ออกแบบ BIB
และเป็นคนคุมภาพรวมเกือบทั้งหมด น้องๆ ช่วยกันหา
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ท้ายนี้ทางเราต้องขอฝากเพจกระต่ายโนโน่นี้ไว้
ซึง่ แน่นอนว่าจะมีกจิ กรรมทีม่ สี าระและกิจกรรมดีๆ ตลอด
ทั้งปี

สปอนเซอร์ต่างๆ อย่างเข้มแข็งท�ำให้งานนี้หลายๆ คน ชื่นชมว่า
‘น�้ำถึง อาหารถึง’ ต้องขอขอบคุณน้องๆ Staff ทุกๆ คนกว่าร้อย
ชีวิตที่ไม่อาจเอ่ยชื่อได้หมด จาก จุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ มศว
รังสิต เวสเทิร์น ที่วันนี้น่าจะตื่นเช้าที่สุดตั้งแต่ตีสี่ แต่คอยดูแล
นักวิ่งได้ตลอดทั้งเส้นทาง มีให้ก�ำลังใจเป็นระยะๆ ซึ่งนักวิ่งแทบ
จะทุกคนรู้สึกดีมาก ที่งานเล็กๆ ของพวกเรา จัดเต็มที่
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี
ทุกๆ ฝ่าย ทั้ง สสส. มูลนิธิคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายภาคี
สุขภาพต่างๆ ที่ให้โอกาสน้องๆ นิสิตนักศึกษาทันตะ ได้ฝึก
ประสบการณ์ในการจัด Creative event ด้วยตนเองแบบงานใน
วันนี้ ผมเชื่อว่าบทเรียนที่น้องๆ ได้รับ ไม่ว่าความผิดพลาดต่างๆ
ทีม่ บี า้ งในระหว่างเตรียมงานและวันงาน จะเป็นบทเรียนทีด่ ขี อง
น้องๆ ในการจัดงานอื่นๆ ต่อไปในอนาคต และ success point
ต่างๆ ที่หลายคนสามารถท�ำส�ำเร็จและเป็นบทเรียนที่ดีครั้งหนึ่ง
ในชีวิต หวังว่าเราจะมีโอกาสมาถอดบทเรียนประสบการณ์ของ
น้องๆ สักครัง้ หลังจบงานในเร็วๆ นี้ และอาจจะมีโอกาสเล่าสูก่ นั
ฟังในโอกาสต่อไป

ที่ส�ำคัญ..

อย่าลืมมาร่วมกันรณรงค์
เด็กยุคใหม่ปฏิเสธยาสูบ
ตลอดชีวิตด้วยกันนะครับ
#nonofunrun2016
กระต่ายโนโน่ ยืนยัน
มั่นใจ ไม่สูบ !
#nonogang
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คบคนดี

โดย dr.banana

change.org

ส

วัสดีครับผูอ้ า่ นทุกๆ ท่าน วันนีผ้ มมีโอกาสดีทไี่ ด้พบ
พูดคุยกับเบือ้ งหลังเว็บไซต์รณรงค์ออนไลน์ Change.
org ทุกท่านคงเคยเห็นผ่านตามาบ้างจากทางหน้า
หนังสือพิมพ์ บนเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือตัวเว็บไซต์ Change.org
เปิดพื้นที่รณรงค์ให้คนธรรมดาๆ อย่างเราๆ ริเริ่มจุดประเด็นเชิง
สังคม หาแนวร่วมสนับสนุน สื่อสารไปยังผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ เพื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็น ตัวเว็บไซต์เองตอนนี้มีผู้ใช้

งานเกิน 150 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีคนไทยถึง 2 ล้าน
คน หลายคนคงอยากรู้จักผู้อยู่เบื้องหลังแล้วนะครับ
ส่วนตัวผมมีโอกาสในการขับเคลือ่ นในแคมเปญ “ยิม้ สดใส
สิทธิเท่าเทียมกันได้” ผ่าน Change.org ซึง่ เราสามารถหารายชือ่
เพื่อสนับสนุนสิทธิทางทันตกรรมให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเท่าเทียม
กลุ่มอื่นๆ ได้ถึง 20,000 รายชื่อเลยทีเดียว มาพบกับพวกเขากัน
ได้เลยครับ
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1Q : สวัสดีครับ แนะน�ำตัวตนให้พวกเรารูจ้ กั กันสักนิดครับ
แยม : สวัสดีค่ะ เราสองคนเป็นทีมงานของ Change.org
ประเทศไทย...ความจริง Change.org มีออฟฟิศอยู่ทั่วโลก จะ
เรียกเราว่าสาขาในไทยก็ได้ มีสมาชิกทัง้ หมด 3 คน มีคณ
ุ วริศรา
ศรเพชร ผูอ้ ำ� นวยการ (เสียดายทีม่ าคุยด้วยกันวันนีไ้ ม่ได้...) ดิฉนั
หทัย ลิ้มประยูรยงค์ หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แยม” ก็ได้ค่ะ เป็นเจ้า
หน้าทีร่ ณรงค์ งานหลักๆ คือช่วยให้คำ� แนะน�ำกับเจ้าของแคมเปญ
เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์และแนวทางการรณรงค์ค่ะ
อุ๋ย : อุ๋ยค่ะ วรจรรย์ ทุมมานนท์ เป็นเจ้าหน้าที่รณรงค์ที่ดูแล
และท�ำงานร่วมกับสื่อมวลชน รวมทั้งโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก
ของ Change.org ค่ะ (อย่าลืมไปกด like และ follow กันนะคะ)
2Q : ช่วยนิยาม Change.org ให้ชาวทันตแพทย์ได้รู้จักด้วย
ครับ วิธีการท�ำงาน การจุดประเด็นทางสังคม พวกเรามี
กลยุทธ์ วิธีการยังไง
อุ๋ย : ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณหมอ และกลุ่มทันตแพทย์ที่ให้
ความสนใจและอยากท�ำความรู้จักกับ Change.org นะคะ ขอ
เริ่มที่ค�ำจ�ำกัดความก่อน Change.org คือเว็บไซต์ที่เปิดให้ใคร
ก็ได้เข้ามาสร้างเรื่องรณรงค์แบบออนไลน์เพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คิดว่าส�ำคัญ วิธีการท�ำงานนั้นแบ่งออก
เป็นสองส่วน
อย่างแรก ตัวเว็บไซต์ที่ออกแบบให้ทุกคนสามารถเป็น
นักรณรงค์ได้ดว้ ยตัวเอง เว็บไซต์ของเราเป็นเหมือนพืน้ ทีส่ าธารณะ
ให้คนที่มองเห็นประเด็นที่สมควรได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็น ละแวกบ้านที่เขา
อาศัย โรงเรียนที่เรียนอยู่ โรงพยาบาลที่เข้าใช้บริการไปจนถึง
การเรียกร้องระดับประเทศ เช่น การเปลี่ยนกฎหมาย
วิธใี ช้งาน ผูใ้ ช้งานทีล่ งทะเบียน หรือสมัครสมาชิกกับเว็บ
ด้วยอีเมล/เฟซบุ๊ก จะสามารถเข้าร่วมลงชื่อสนับสนุน (เป็นแนว
ร่วม) หรือมาระบุหัวข้อปัญหาที่พบ และเสนอข้อเรียกร้องที่
ต้องการเห็น (เป็นผู้น�ำ) ระบุว่าใครคือบุคคลที่จะสามารถท�ำให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ จากนั้นก็พยายามกระจายหรือ
แชร์เรือ่ งดังกล่าวในโซเชียลมีเดียของตนเอง เพือ่ หาแนวร่วม ให้
ได้ผู้สนับสนุนมากพอ เปิดพื้นที่ให้คนแสดงความคิดเห็นในวง
กว้าง เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้น
จริงๆ
อีกส่วน คือการท�ำงานของเจ้าของแคมเปญร่วม กับเจ้า
หน้าที่รณรงค์ ทีมของเรายังค่อนข้างเล็ก อย่างที่แยมบอกแล้ว
ว่า เรามีเจ้าหน้าที่ 3 คนในประเทศไทย [Change.org มีสำ� นักงาน
ใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้วก็
ประมาณ 300 คนเท่านัน้ เอง อาจจะเทียบไม่ได้เลยส�ำหรับบริษทั
ใหญ่ๆ บางบริษัท (หัวเราะ)] โดยหน้าที่หลักของทีมงาน คือช่วย
ให้คำ� แนะน�ำด้านการวางกลยุทธ์ การรณรงค์กบั แคมเปญทีม่ อง
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ทีม่ คี า่ เราได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา มองโลกกว้างขึน้ หลาย
แง่มุมขึ้นเพราะเป็นงานที่ท�ำให้มีโอกาสพบปะกับคนใหม่ๆ ใน
หลากหลายวงการ อย่างได้สัมภาษณ์ในนิตยสารทันตแพทย์นี่
ถ้าไม่ได้ท�ำงานที่ Change.org ก็คงไม่มีโอกาสแน่นอน เพราะ
ปกติไปพบกับคุณหมอฟันเวลาแมงกินฟันเท่านั้นค่ะ (หัวเราะ)

ว่าเป็นประเด็นที่ส�ำคัญในสังคม คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ มี
โอกาสทีจ่ ะได้รบั การตอบรับจากผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจ จนถึงได้รบั
ชัยชนะ
ส�ำหรับช่องทางการกระจายประเด็นให้ออกไปสู่ในวง
กว้าง เช่น การส่งอีเมลไปยังสมาชิก การส่งข่าวให้นักข่าว การ
ใช้โซเชียลมีเดีย และการสร้างชุมชุนของกลุ่มคนที่มีความสนใจ
ในประเด็นนั้นๆ เข้าด้วยกัน เหมือนหาแนวร่วมช่วยเพิ่มพลัง
3Q :ท�ำไมถึงสนใจมาขับเคลื่อนประเด็นเชิงสังคมผ่าน
Change.org อะไรเป็นแรงบันดาลใจส่วนตัวที่ท�ำให้สาว
กลุ่มนี้ลุกขึ้นมาท�ำงานดีๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
แยม : ส่วนตัวแล้วสนใจและท�ำงานเพื่อสังคมมาก่อน (นึกภาพ
ตัวเองท�ำงานในหมวดธุรกิจไม่ออก) บวกกับที่เรียนมาทางด้าน
นิเทศศาสตร์ จะบอกว่าเกี่ยวกับงานที่ท�ำอยู่ล้วนๆ ก็ไม่ใช่ซะที
เดียว แต่มีส่วนช่วยเวลาคิดวางแผนรูปแบบการสื่อสารเพื่อการ
รณรงค์ ความจริงก็ต้องลองผิดลองถูกเรียนรู้ไปกับการท�ำงาน
ในทุกวัน แรกๆ ก็เครียด แต่แล้วมาวันหนึ่งเราก็มามองตัวเอง
และรูส้ กึ ว่า เอ้อ เราสนุกกับการท�ำงานจัง ได้ชว่ ยผลักดันประเด็น
ทางสังคม ได้เรียนรู้จากผู้คนหลากหลายสาขา และได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง (ที่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่กระทบกับใจเราเหมือน
กัน) จากเสียงและพลังของคนธรรมดาๆ
อุ๋ย : อุ๋ยจะมีประวัติการท�ำงานที่ค่อนข้างต่างจากแยมค่ะ คือ
ไม่เคยท�ำงานในองค์กรเพื่อสังคมมาก่อนเลย อยู่บริษัทเอกชน
มาตลอด เรียกว่าเคยแต่ขายของก็ได้คะ่ แต่ไม่ได้แปลว่าไม่สนใจ
นะคะ สนใจงานด้านนี้มาโดยตลอดแต่ว่าโอกาสที่เหมาะสมยัง
ไม่มาถึง การได้มาท�ำงานที่ Change.org ถือเป็นประสบการณ์

4Q : อยากให้ยกประเด็นที่เคยโด่งดังในสังคมที่ขับเคลื่อน
ผ่าน Change.org ประเด็นอะไรแล้วมันสนุกตื่นเต้นขนาด
ไหนครับ
แยม : ประเด็นที่โด่งดังบน Change.org มีหลายเรื่องเลย เล่า
วันนี้วันเดียวไม่หมด (หัวเราะ) ความจริงประเด็นรณรงค์บน
Change.org หลากหลายมาก เพราะเราเป็นที่แบบเปิด ใครก็
สามารถมาสร้างเรื่องรณรงค์ได้ เรื่องก็เลยมีทั้งประเด็นใหญ่ๆ ที่
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงระดับนโยบาย เปลีย่ นกฎหมาย เปลีย่ น
ระบบ หรือเรื่องเล็กๆ และส่วนตัว อย่างขอสาวแต่งงานก็เคยมี
(อันนีแ้ ปลกแต่จริง) แต่ประเด็นทีอ่ ยากสือ่ คือเพราะเราเชือ่ ว่าทุก
เสียงหรือทุกความคิดเห็นมีความหมาย และทุกคนจะมีพื้นทีบ่ น
Change.org ทั้งเห็นด้วยหรือเห็นต่าง
ส่วนประเด็นที่อาจเคยได้ยินกัน เช่น แคมเปญเรียกร้อง
ให้รัฐบาลหยุดต่อใบอนุญาตเหมืองทองค�ำ (Change.org/
StopGoldMine) แคมเปญเรียกร้องให้ตงั้ คณะกรรมการควบคุม
ราคาโรงพยาบาลเอกชน (Change.org/PrivateHospitals)
แคมเปญรณรงค์ให้ฉายภาพยนตร์เรือ่ ง “อาบัต”ิ โดยไม่เซ็นเซอร์
เนื้อหา (Change.org/Abat)
5Q :สังคมไทยตอนนี้ในมุมมองของทีมงานเป็นอย่างไร
สังคมป่วยหรือสังคมดี และอยากให้สงั คมไทยเปลีย่ นแปลง
อย่างไรครับ
อุย๋ : ในความคิดเห็นของอุย๋ สังคมไทยเราเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด
เวลา ไม่วา่ จะด้วยจากการเปลีย่ นแปลงของคนในสังคมเอง หรือ
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสต่างประเทศ และเท่าที่มองคนไทย
มีการปรับตัวให้เข้าและรับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไว คนไทย
กล้าในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
มองว่าสังคมไทยเราก้าวไปข้างหน้าแบบวิง่ บ้าง เดินบ้าง
หยุดยืนบ้างตามจังหวะ ทุกอย่างมันเป็นไปตามกลไกธรรมชาติ
ของคนในสังคม แต่ในตอนนี้เราสามารถผสมผสานความเป็น
ไทยให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เช่น เราลอยกระทงผ่าน
เว็บไซต์ได้ เราบอกรักแม่ผา่ นไลน์ได้ เราไม่ตอ้ งตัง้ โต๊ะล่ารายชื่อ
ก็ได้ เพราะมี Change.org เปิดให้ลงชือ่ ออนไลน์ ส่วนสิง่ ทีอ่ ยาก
เห็นคือ อยากให้เข้าใจว่าทุกเสียง ทุกความคิดเห็นของคุณมีความ
หมาย และมันก็สามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยาก
จะเห็นได้
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8Q : ปกติทุกท่านมีงานประจ�ำไหมครับ ท�ำอะไรกันบ้าง
แยม : นี่ล่ะค่ะงานประจ�ำ (หัวเราะ) คือคนอาจเข้าใจว่างานที่
เราท�ำเป็นงานอาสา นี่ล่ะค่ะ full-time job

6Q :ประเด็นสิทธิทางทันตกรรมประกันสังคม ทีผ่ า่ นมาพวก
เราขับเคลื่อนในนาม เครือข่าย ฟ ฟัน สร้างสุข ผมเองรับ
หน้าที่ประสานงานกับทีมงานได้รับความช่วยเหลือหลาย
อย่าง ซึง่ ตอนนีเ้ ราเริม่ เห็นการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ บ้างแล้ว
ในมุมมองของทีมงานคิดเห็นอย่างไรกันครับ
แยม : ยินดีมากค่ะทีไ่ ด้ท�ำงานร่วมกัน ความจริงเครือข่าย ฟ ฟัน
สร้างสุขนี่เข้มแข็งอยู่แล้ว และเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ ของการ
ท�ำงานรณรงค์คอื ไม่หยุดทีจ่ ะหาพันธมิตรหรือแนวร่วม ทีจ่ ะคอย
ช่วยกระจายประเด็นให้ไปสูส่ งั คมในวงกว้าง แบ่งหน้าทีก่ นั ชัดเจน
ใครเป็นคนที่จะคุยกับสื่อมวลชน ใครเป็นคนประสานงานเครือ
ข่าย ใครเป็นคนประสานงานรณรงค์ออนไลน์ ออฟไลน์ ทีม
Change.org นีแ่ ทบไม่ตอ้ งท�ำอะไรมากเลย เพราะฉะนัน้ ส�ำหรับ
ข่าวดีที่ตอนนี้เราเริ่มจะได้ยินจากส�ำนักงานประกันสังคม ขอยก
เครดิตให้ทางเครือข่าย ฟ ฟัน สร้างสุข เต็มๆ เลยค่ะ

9Q : ค�ำถามสุดท้าย หมอฟันในอุดมคติเป็นยังไง ลองน�ำ
เสนอให้พวกเราได้แง่คิดดีๆ ของมุมมองของทั้งสองท่าน
เลยนะครับ เผื่อหมอฟันอ่านแล้วรีบปรับปรุงตัวกันเลยที
เดียว หรือจะเอาไปสร้างแคมเปญได้เลย 555
อุ๋ย : เป็นอย่างคุณหมอกล้วยนี่เลยค่ะ (หัวเราะ) คือนอกจาก
เป็นคุณหมอแล้ว ยังสนใจประเด็นทางสังคมจากปัญหาทีพ่ บใน
การท�ำงาน และเห็นควรว่าต้องออกมาท�ำอะไรบางอย่างเพื่อให้
ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดีขึ้น ตัวอย่างแบบนี้ดี
มากเลย
ส่วนตัวคิดว่า ถ้าเจอปัญหา หรือขัดใจอะไร ไม่อยากให้
ปล่อยผ่าน หรือคิดว่าไม่เป็นไรก็เป็นสิ่งที่ท�ำกันมานานแล้วนี่นา
แต่อยากให้ลองตั้งค�ำถาม ถ้าคิดว่ามีข้อเสนอที่ถ้าท�ำแล้ว มัน
จะดีกว่าเดิม ท�ำแล้วต้องมีคนจ�ำนวนหนึง่ ทีค่ ดิ เหมือนเรา ก็อยาก
ให้ออกมาแสดงพลัง สามารถเริ่มสร้างเรื่องรณรงค์ด้วยตัวเอง
ได้ที่ Change.org/start-a-petition หรือร่วมลงชื่อสนับสนุนบน
แคมเปญที่สนใจผ่านหน้าเว็บไซต์ค่ะ
เอาล่ะครับ พอได้รู้จักการท�ำงานของ Change.org
กันพอหอมปากหอมคอ เสียงของพวกเราอาจมีพลังมากกว่า
ที่เราคิด และอาจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ท้าย
สุด ฝากเข้าร่วมลงชื่อสนับสนุนสิทธิทางทันตกรรมให้ผู้
ประกันตนมีสิทธิเท่าเทียมกลุ่มอื่นๆ ได้ที่ Change.org/
MyEqualright-Mayday

7Q : เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นคือการสื่อสารแบบกระตุกหรือจุด
ประเด็นส�ำคัญๆ โดยการใช้ข้อความกระตุ้นแบบโดนใจ
ท่านผู้อ่านได้ดีมีหลักคิดง่ายๆ จะสอนหมอฟันท�ำสื่อ
บ้างมั้ยครับ
อุ๋ย : (หัวเราะ) ไม่กล้าสอนคุณหมอค่ะ คือเนื่องจากว่าข้อมูล
ข่าวสารในโลกออนไลน์ทุกวันนี้เยอะมาก เราเปิดเฟซบุ๊กแต่ละ
ครัง้ ทัง้ ภาพ ทัง้ คลิปเต็มไปหมดเลย ทีนเี้ ราก็ตอ้ งหาวิธที ที่ ำ� ให้คน
สนใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร (ในกรณีนี้เนื้อหาของเราคือ
แคมเปญรณรงค์เพือ่ การเปลีย่ นแปลง) ซึง่ การมีภาพ และข้อความ
ที่เรียกความสนใจได้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากๆ เลย
ขอยกตัวอย่างแคมเปญต่อต้านแนวคิดของรัฐบาลที่จะ
ท�ำซิงเกิลเกตเวย์ (Change.org/SingleGateway) เพื่อควบคุม
การเข้าถึงและการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย เจ้าของแคมเปญ
เป็นนักวาดการ์ตูนเลยสร้าง ‘น้องกะลา’ ขึ้นมา เป็นเด็กผู้หญิงที่
มีกะลาครอบอยูบ่ นศีรษะเพือ่ เป็นสัญลักษณ์ทเี่ จ้าของแคมเปญ
ตีความการถูกจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ ก็ท�ำให้เรียกความสนใจ
และสื่อความหมายได้อย่างดี น้องกะลามีตัวตนเหมือนเป็นฮีโร่
ไว้ต่อสู้กับอุปสรรค
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกแคมเปญรณรงค์จะเหมาะ
กับการสือ่ สารลักษณะนีเ้ สมอไปนะคะ ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสม
ของเนื้ อ หาด้ ว ย เช่ น ถ้ า เรื่ อ งซั บ ซ้ อ นมากอาจท� ำ เป็ น
Infographic เพือ่ ให้คนทัว่ ไปเห็นแล้วเข้าใจง่ายขึน้ มองเห็นภาพ
รวมและตัดสินใจร่วมลงชือ่ สนับสนุน หรือเพียงแค่การเลือกภาพ
ที่โดนใจ เขียนหัวข้อให้ดึงดูด เขียนเนื้อหาให้ครบถ้วนใช้ภาษา
ทีเ่ ข้าใจง่าย บอกว่าเรือ่ งนีม้ นั ใกล้กบั ตัวเขาอย่างไร แล้วอะไรคือ
ทางแก้ไข ประมาณนี้ค่ะ
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วิชาเดินทางไกล
มีวิชาหนึ่งที่ผมเรียนเท่าไร
ทฤษฎีก็ไม่เข้าสมอง ปฏิบัติก็แทบ
ไม่รอด นั่นคือ วิชาเดินทางไกล

ก

ารเดินไกลๆ ไม่ใช่ขอ้ จ�ำกัด แต่สญ
ั ชาตญาณ
ในการเดินทาง และจ�ำทางต่างหากที่เป็น
ปัญหา จนเหล่าเพื่อนสนิทมักบอกว่า “เวลา
ไปไหนคนเดียวถ้าคิดว่าจะไปทางซ้าย ให้เลี้ยวขวา จะถูก
เสมอ” ซึ่งมักจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ
.....
แม้จะเคยแบกเป้เที่ยวต่างประเทศแบบไม่ง้อทัวร์
อยู่หลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ต้องอาศัยเพื่อนๆ ช่วยน�ำทาง
จนการเดินทางครั้งล่าสุดที่ผ่านมา มีเหตุจ�ำเป็นที่
จะต้องเดินทางไปต่างประเทศเพียงล�ำพังเป็นครัง้ แรก เหมือน
ต้องกลับมาลงทะเบียนเรียนวิชาเดินทางไกล ซึง่ เริม่ ต้นด้วย
รหัส 101 พร้อมเพื่อนน�ำทางคนใหม่ของผม ชื่อ Google
Maps
วิชาเดินทางไกลบทที่ 1 เริ่มต้นที่เมือง เบอร์ลิน
ประเทศเยอรมัน ซึง่ ผมเปิดใช้งานซิมไว้ลว่ งหน้า เมือ่ เครือ่ ง
บินลงจอดปุ๊บ สามจีมาปั๊บ กะเหรี่ยงดอยอย่างผมก็พร้อม
จะลุยดอยช์ลานด์ (Deutschland)
วิชาเดินทางไกลในยุค 4G เช่นนี้แทบไม่ต้องกาง
แผนที่ แบก lonely planet หรือผูกเงื่อนบ่วงสายธนูเหมือน
เข้าค่ายลูกเสือ บทเรียนแรก ผ่านไปอย่างสบายๆ อยากไป
ไหนก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของระบบน�ำทาง
จากกรุงเบอร์ลิน ผมนั่งรถไฟไปเมืองเดรสเดน
(Dresden) ทางฝั่งเยอรมันตะวันออก พักค้างที่นั่นหนึ่งคืน
แล้วนั่งรถไฟต่อไปยังปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
.....
ณ ดินแดนแสนโรแมนติกนี้เอง ที่ดราม่าในยุคดิจิทัล เริ่ม
ต้นขึ้น
ทันทีที่รถไฟเข้าเทียบชานชาลา มี 3 อย่างที่ผมต้อง
ท�ำ อย่างแรกคือ หาห้องน�้ำเพราะกลั้นปัสสาวะมาตลอด
ทาง ไม่กล้าทิ้งกระเป๋าไปเข้าห้องน�้ำบนรถไฟ จากนั้นหาที่
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อยากจะตะโกนเป็นภาษาไทยให้กอ้ งสถานี แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ได้
เพียงแค่ผมมองนางด้วยความรู้สึกกริ้วๆ มนุษย์ป้ายังไงก็คือ
มนุษย์ป้า ไม่ว่าชาติไหน แผ่เมตตาสินะ
ข้อมูลใหม่ทไี่ ด้รบั คือ ออกจากสถานีรถไฟแล้วต้อง ‘เลีย้ ว
ขวา’ นั่นไงคอนเฟิร์มทฤษฎีที่เพื่อนเคยบอกไว้จริงๆ
จาก 8 นาทีเดินถึง ผ่านไปเกือบสองชั่วโมง ยังไม่ไปไหน
ไกลกว่าสถานีรถไฟ ฝนยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด โทรศัพท์ยังคงไม่
ปรากฏสัญญาณ เสียงล้อลากกระเป๋าบดกระแทกไปบนพืน้ ถนน
ที่ปูด้วยหินก้อนเล็กๆ ที่เรียกว่า cobble stone ดังกึงกังตลอด
เส้นทางใหม่ พร้อมกับความอ่อนล้าทางกายที่เริ่มก่อตัวขึ้นมา
เกือบห้าโมงเย็นแล้วแต่ข้าวกลางวันยังไม่ตกถึงท้อง ซีนนี้ถ้าจะ
เล่าเป็นเอ็มวี ก็ต้องร้องว่า “เดินอยู่กลางลมฝนสู้ทนฟันฝ่า กาย
ที่มันอ่อนล้าแทบยืนไม่อยู่ ..”
ผมหยุดพักที่ร้านอาหารเวียดนามซดน�้ำซุปอุ่นๆ และ
อย่างน้อย ชาว AEC คงพอจะช่วยกะเหรี่ยงดอย AEC ด้วยกัน
ได้ กินเสร็จเธอพาออกมาที่หน้าร้าน ชี้ตรงแยกด้านหน้า เลี้ยว
ไปอีกไม่กี่สิบเก้าก็ถึงแล้ว
.....
ปัญหาในโลกนี้ มีอยู่สองอย่างจริงๆ ปัญหาที่แก้ได้ ซึ่ง
ไม่นา่ ต้องกังวล กับปัญหาทีแ่ ก้ไม่ได้ ยิง่ ไม่ตอ้ งกังวลเข้าไปใหญ่
ซิมการ์ดสามจีในมือถือก็เช่นกัน เพราะสุดท้ายแม้ว่าพนักงาน
ต้อนรับของโรงแรมจะพยายามช่วยเช็ค ช่วยโทรเท่าไร ค�ำตอบ
ที่ได้รับคือ สัญญาณถูกเปิดใช้แล้ว อาจเป็นที่การตั้งค่าของ
โทรศัพท์ .. สรุปว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ ตัดใจซะ
“แค่เดินออกไปตรงๆ ตามทางจากหน้าโรงแรม เดีย๋ วคุณ
ก็เห็นเอง” พนักงานคนเดิมบอกกับผม ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ
แค่เดินออกไปตามทาง ... โดยไม่ได้กางแผนที่ หรือ
ปักหมุดใดๆ ลงบน GPS ทุกสิง่ ทีต่ ้องไปเห็นหรือ must see ตาม
ที่ Lonely Planet บอกไว้ ก็ปรากฏตรงหน้า
แค่เดินออกไปตามทาง ... ผมยังได้พบที่ที่ต้องขอบันทึก
ไว้ใน Duly Planet แทน นั่นคือ Apple Museum ที่รวบรวมผล
งานพลิกโลกทุกรุ่นของแอปเปิล และทุกอย่างที่เกี่ยวกับ สตีฟ
จอบส์ แม้แต่เสื้อยืดแขนยาวคอเต่าสีด�ำที่เราคุ้นตา ตรงตรอก
ใดตรอกหนึ่ง ของจัตุรัสเมืองเก่า
แค่เดินออกไปตามทาง ... อาจท�ำให้ค้นพบสถานที่ใหม่
ที่ไม่คาดคิด หรือเสียเวลาจนไปไม่ถึงจุดหมายที่ตั้งใจ
.....
ระบบน�ำทาง ไม่เคยบอกว่าทางทีเ่ ดินไปนัน้ เป็นทาง
ที่ผิดหรือถูก เพียงแค่ย�้ำเตือนทุกครั้งที่เดินออกนอกเส้น
ทางว่า  ‘ก�ำลังค�ำนวณเส้นทางใหม่’ ให้หยุดทบทวน ก่อน
ปักหมุดหมายในการเดินทางไกลครั้งใหม่

แลกเงินสกุลของเช็ก เพื่อซื้อซิมการ์ดได้ แล้วเปิดระบบน�ำทาง
ไปโรงแรม ซึ่งอยู่ในระยะเดินถึงได้ ใน 8 นาที
ผมตรงรี่ถึงหน้าห้องน�้ำ ที่กั้นไว้ให้หยอดเหรียญก่อนเข้า
ตายละวา!.. ไม่มีเงินเช็กแม้แต่เหรียญเดียว เคาน์เตอร์แลกเงิน
ที่ใกล้ที่สุด ติดป้ายว่าพักเบรก 10 นาที ผมเดินวนหาที่แลกเงิน
อีกหลายที่ก็พบว่าปิดหมด จึงเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์เดิม ป้าย
พักเบรกยังคงวางอยู่ที่เดิม เพิ่มเติมคือ ความยาวของคิวที่รออยู่
ผมตัดสินใจรอพร้อมบอกกับกล้ามเนือ้ หูรดู และกระเพาะปัสสาวะ
ให้อดทนอีกหน่อย กว่าจะได้เหรียญเข้าห้องน�้ำก็ปาเข้าไปเกือบ
20 นาที
การซื้อซิมการ์ดก็ไม่ง่ายเหมือนที่คิดไว้ว่าน่าจะมีซุ้มค่าย
มือถือดังๆ เด่นสะดุดตา เหมือนบ้านเรา แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
ร้านของช�ำคือที่พึ่งในยามยาก คนขายเป็นหญิงวัยกลางคนร่าง
ยักษ์ หน้าตาบอกบุญไม่รับ ผมใส่ซิมการ์ดลงไปด้วยความหวัง
ทีจ่ ะพึง่ เพือ่ นน�ำทางคนเดิมพาไปทีพ่ กั แต่รอเท่าไรก็ยงั ใช้งานไม่
ได้ ที่พึ่งไม่ได้ยิ่งกว่าคือคู่มือที่เขียนไว้หน้าแพ็กเกจเป็นภาษา
เช็กล้วนๆ Google Translate ก็ไม่มีให้พึ่ง พึ่งได้เพียงกลับไปหา
ป้าร่างยักษ์ผนู้ นั้ ได้คำ� ตอบกลับมาว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้อง
รออีก 2-3 ชั่วโมง ชักสีหน้าเป็นท�ำนองว่าเชิญออกจากร้านได้
แล้ว หมดหน้าที่ของฉันแต่เพียงเท่านี้
ความหวังทีจ่ ะใช้ ‘กูเกิลแมพ’ จบลง เหลือเพียง.. ‘แมพกู’
ที่พรินต์มาเผื่อไว้สินะ
ผมเป็นคนขาดทักษะในการอ่านแผนทีอ่ ย่างแรง จึงพรินต์
แผนทีจ่ าก Google Maps มาอย่างละเอียดทีละจุดทีละแยก แต่
โจทย์แรกที่สอบไม่ผ่านคือ ตอนใช้แอป เรายังไม่ได้ปักหมุดของ
ตัวเองลงไป พอมาถึงหน้างาน หมุดแรกที่ปักไม่ถูกคือ ควรเริ่ม
เดินออกจากสถานีรถไฟแล้ว ไปทางซ้าย หรือ ขวา
ด้านนอก ฝนลงเม็ดปรอยๆ ฟ้าสีเทาหม่น ขณะทีผ่ มตัดสิน
ใจลากกระเป๋าฝ่าฝนไปทางด้านซ้ายของสถานี ตามที่ระบบ
น�ำทางบอกไว้ มาถึงหน้าถนนกลับไม่มีชื่อใดๆ เหมือนระบุไว้ใน
แผนที่ ฝนตกหนักขึน้ และหยดลงบนกระดาษจนรอยทางสูโ่ รงแรม
ของผมเริ่มจางลงทีละนิด กลับไปตั้งหลักรอคิวถามทางที่ยาว
มากตรงจุดประชาสัมพันธ์ในสถานีรถไฟอย่างอดทน
ขณะที่คิวต่อไปก�ำลังจะเป็นของผม มีมนุษย์ป้านางหนึ่ง
ในมือถือรูปติดบัตรที่ถ่ายมาจากตู้ ยืนท�ำท่าจะแซงคิว ส่งภาษา
กายกลับมาประมาณว่าขอแค่ไปยืมกรรไกรมาตัดรูปเท่านัน้ ผม
หันไปมองเธอด้วยสายตาไม่เป็นมิตรนัก แต่นางมิได้น�ำพากับ
ภาษากายทีส่ ง่ กลับไป แล้วเดินแซงคิวไปอย่างเนียนๆ สิง่ ทีเ่ จ็บใจ
กว่าก็คือ นางไม่ได้มาแค่ยืมกรรไกร นางยื่นรูปให้เจ้าหน้าที่รับ
ไปตัดเพือ่ อัพเดตบัตรอะไรสักอย่างของนาง พร้อมมนุษย์ลงุ สามี
ของนางที่มาพ่วงท�ำด้วย
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โดย ทพ.กิตติคุณ บัวบาน
ประธานชมรมทันตสาธารณสุขภูธร

ทุกปีจะมีน้องทันตแพทย์รุ่นใหม่
จบการศึกษาและก้าวสู่โลกแห่ง
การท�ำงานจริง บางคนก็ได้ท�ำงาน
ในโรงพยาบาลของรัฐทั้งใน
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
จังหวัด บางคนก็โลดแล่นต่อ
ในวงการการศึกษาโดยการท�ำงาน
เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ต่างๆ บางคนก็ก้าวสู่โลกของ
ทันตแพทย์เอกชน นี่ยังไม่นับว่า
ระยะหลังๆ มีน้องบางคนหันเห
ไปเป็นคนในวงการบันเทิง
อีกต่างหาก
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เบื้องหลังสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า

“ค่ายทันตแพทย์น้องใหม่”

POST CAMP
SYNDROME

ต้

องยอมรับว่าสิง่ หนึง่ ทีค่ กู่ บั การได้รบั สิง่ ใหม่ๆ เข้า
มาในชีวิตคือ “ความคาดหวัง” การที่น้องทันต
แพทย์ใหม่ๆ จะเริม่ ต้นท�ำงานย่อมหนีการแบกรับ
ความคาดหวังของผูค้ นรอบข้างไปไม่ได้ โดยเฉพาะการไปท�ำงาน
ในหน่วยงานของรัฐทัง้ ใกล้ไกล ความพยายามของมหาวิทยาลัย
ในการเตรียมความพร้อมให้นกั ศึกษาในการท�ำงานในชุมชนจึง
ต้องมีการพัฒนาขึ้นตามล�ำดับ น้องๆ รุ่นใหม่ได้โอกาสฝึกฝน
ทักษะที่จะท�ำงานในพื้นที่ ท�ำโครงการร่วมกับชุมชนอย่างเป็น
ระบบ มีคณาจารย์ไปร่วมแนะแนวทางและให้ก�ำลังใจในการที่
จะน�ำทักษะทีไ่ ด้จากการเรียนรูใ้ นรัว้ มหาวิทยาลัยลงสูก่ ารปฏิบตั ิ
อย่างไรก็ตามการท�ำงานในชีวิตจริงก็ยังต่างจากการลงชุมชน
ในสีเสื้อของนักศึกษามากมายนัก ความเหงาที่จะต้องจากบ้าน
ใช้ชีวิตห่างไกลแสงสีและสิ่งที่คุ้นเคยดูจะท�ำให้น้องๆ ต้องปรับ
ตัวมิใช่น้อย
ชมรมทันตสาธารณสุขภูธรจึงพยายามจัดค่ายเพือ่ ต้อนรับ
น้องใหม่เกือบทุกปีที่สถานการณ์เอื้อให้ท�ำได้ เพื่อหวังจะเป็น
ส่วนหนึง่ ในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวเดินของน้องๆ
รุน่ ใหม่เหล่านี้ การจัดค่ายในปี 2559 ทีผ่ า่ นมาเน้นกลุม่ เป้าหมาย
ที่เป็นทันตแพทย์ที่ท�ำงานไม่เกินสามปี ในหน่วยงานต่างๆ ทุก
ระดับ รอบนี้เรามี “เฮียดัน”สองท่าน ท่านแรกคือพี่ชายใจดีจาก
ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.) ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัม
รุหะ ช่วยประสานงานและสนับสนุนงบประมาณ ส่วนท่านทีส่ อง
คือประธานยุทธนา ค�ำนิล จากชมรมทันตแพทย์โรงพยาบาล
ชุมชน (ชมรมทพ.รพช.) ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนส�ำคัญในการผลักดัน
ให้โครงการนี้ประสบผลส�ำเร็จได้อย่างดียิ่ง
นอกจากนี้ ค่ายน้องใหม่ทนั ตภูธร 2559 นีย้ งั ถือเป็น “การ
ก่อการดี” ที่มีการระดมก�ำลังเพื่อต้อนรับน้องๆ ร่วมกันน�ำทีม
โดยพี่เป็ด ทพ.สัมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร จากสสจ.ปัตตานี พี่
25

เฮ้าส์ อาจารย์ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ในฐานะทันตแพทย์
ทีผ่ นั มารับงานอิสระ พีเ่ ชอรี่ ทญ.ปาริชาติ ลุนทา ทันตแพทย์
ที่เคยรับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล และทีมพี่น้อง
ทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนอีกหลายแห่งจากทุกภาค
ของประเทศไทย
หากกล่าวถึงการจัดค่าย มีหลายท่านอาจนึกไปถึง
การรวมกลุ่มกันไปสรวลเสเฮฮา ปาร์ตี้สนุกสนาน ซึ่งผม
ขอบอกตรงนี้ได้เลยว่า...อันนี้เป็นเรื่องจริง เพียงแต่ต้อง
บอกให้ครบถ้วนว่า ค่ายน้องใหม่ของชมรมทันตภูธรนัน้ ใช้
ประโยชน์จากความสนุกสนาน เฮฮา มาเป็นกุญแจไขสู่
ประตูแห่งแรงบันดาลใจ ในการท�ำงานและสร้างสิ่งดีดีให้
กับสังคมและคนรอบข้าง และเราก็มนั่ ใจว่าพวกเราสามารถ
ท�ำให้เกิดสิง่ เหล่านีไ้ ด้จริง ในหัวใจของน้องๆ พีๆ่ หลายต่อ
หลายคน
กิจกรรมดีดีในปีนมี้ ีทงั้ การได้พดู คุยแลกเปลี่ยนกับ
พี่ๆ ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์การท�ำงานที่หลากหลาย
การได้พบปะรับฟังเรือ่ งราวสุดประทับใจจากคนทีไ่ ม่ได้อยู่
ในแวดวงการท�ำฟัน มีทงั้ ผูก้ ำ� กับภาพยนตร์ ผูบ้ ริหารองค์กร
สมัยใหม่ รวมไปถึงการได้ใช้”ใจ”ดูหนัง เพื่อปลดปล่อย
พลังความคิด การเรียนรู้เส้นเวลาชีวิต หรือแม้แต่การผูก
ข้อมือสื่อประสานใจพี่น้อง
กิจกรรมเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้ผู้ที่มาร่วมสัมผัส
Moment แห่งความอบอุน่ ของกัลยาณมิตร ล้วนแต่มคี วาม
อิ่มเอม หัวใจพองโต เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งมิตรภาพ
ความไว้วางใจ และความเอื้ออาทร ที่แม้แต่ผู้จัดอย่างผม
และพี่น้อง Staff ยังคาดไม่ถึงว่ามันจะมีมากมายเพียงนี้
ท่านผูอ้ า่ นบางท่านอาจยังสงสัยว่าสิง่ เหล่านีม้ นั จะ
มีประโยชน์ตอ่ สังคมได้สกั แค่ไหน หลายคนเคยถามผมว่า
ผลของความรู้สึกดีดีแบบนี้กับความเป็นคนรุ่นใหม่ สมัย
ใหม่ Generation ใหม่ ที่ชอบความกระชับ ฉาบฉวย มัน
จะยาวนานได้สักแค่ไหน หรือมันจะเป็นเพียงรอยจางๆ
แห่งความทรงจ�ำดีดี ทีว่ นั ดีคนื ดีอาจย้อนมาสะกิดมโนภาพ
ให้คนเหล่านี้เขียนบรรยายความทรงจ�ำลงในเฟซบุ๊กซักที
นึง...ก็เท่านั้นหรือเปล่า
ผมไม่กล้าตอบหรอกครับ ว่าค่ายของเราจะสร้าง
ปาฏิหาริยใ์ ห้เกิดรังสีความส�ำนึกรักบ้านเมืองแผ่ซา่ นในตัว
ของสมาชิกค่ายขึน้ มาอย่างทันทีทนั ใดหรือตลอดไป ไม่กล้า
ตอบหรอกครับว่าค่ายนีจ้ ะกล่อมให้นอ้ งทันตแพทย์ทคี่ ดิ จะ
ลาออกไปเนื่องจากแรงกระทบด้านลบบางอย่างในชีวิต
กลับมาสูต้ อ่ ได้ทกุ คน ผมไม่กล้าตอบหรอกครับ ว่าค่ายนี้
จะมีดกี ว่าค่ายสร้างคนทีจ่ ดั กันมากมายในบ้านเรา
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แต่ผมกล้าทีจ่ ะตอบครับว่าค่ายน้องใหม่ของชมรม
ทันตภูธรปี 2559 ที่วังรีรีสอร์ทนี้ สามารถท�ำให้น้องๆ
ทันตแพทย์ทุกคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสี่วันสามคืน ตื่น
ขึ้นมาพบกับวันใหม่ที่มีความหวัง มีคนรู้ใจที่จะให้ค�ำ
ปรึกษากับน้องๆ เหล่านี้ได้ด้วยความเต็มใจและสุขใจที่
ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ผมเองก็ไม่รู้ว่าปรากฏการณ์ทางมิตรภาพเช่นนี้
มันจะยาวนานสักแค่ไหน เพียงแต่จะบอกกับทุกท่านว่า
ถึงวันนี้ความเอื้ออาทรและห่วงใยของพี่น้องกลุ่มนี้ก็ยัง
ถูกแสดงออกมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ที่ซึ่งผมไม่เคยเบื่อที่จะเฝ้าติดตามและ(แอบ)อ่าน
ทุกวันด้วยอารมณ์เปื้อนยิ้ม
...และถ้ามองผ่านความเป็นพี่น้องของ Staff ชาว
ทันตภูธรทีร่ ว่ มงานกันมาตัง้ แต่คา่ ยครัง้ แรกเมือ่ เกือบสิบ
ปีที่แล้วล่ะ
อย่างไรก็ตาม หากวันนี้ผมขอพรจากยักษ์ผู้ใจดี
ได้สักข้อล่ะก็ ผมอยากให้สังคมใบนี้ให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างคน สร้างแรงบันดาลใจเช่นนี้ให้มากขึ้น อยาก
ให้ผู้คนได้สัมผัส เชื่อและตระหนักเช่นเดียวกับผม ว่า
ปัญหาทีแ่ สนยากในโลกทีย่ งุ่ เหยิงนีส้ ามารถแก้ไขได้ ด้วย
สติปญ
ั ญาของมนุษย์ธรรมดาทีม่ แี รงบันดาลใจด้านบวก
และเต็มเปี่ยมไปด้วยเครือข่ายแห่งมิตรภาพที่จริงใจ
ต่อกัน
และถ้าพี่ยักษ์จะใจดีเผื่อพรให้อีกข้อ ผมก็อยาก
ให้พี่น้องทันตแพทย์ทุกคนที่ร่วมงานกันในค่ายทุกครั้งที่
ผ่านมา ได้มโี อกาสท�ำเรือ่ งดีๆ ให้สงั คมอย่างทีเ่ ราปรารถนา
ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องอย่างต่อเนื่อง
เพื่อหล่อเลี้ยงแรงบันดาลใจให้เติบโตไปอย่างไม่สิ้นสุด
ค่ายน้องใหม่ที่ผ่านมา ได้ตอกย�้ำให้ผมได้พบกับ
ความสุขทีไ่ ด้อยูท่ า่ มกลางมิตรสหายพีน่ อ้ งทีเ่ ปิดใจมอบ
สิ่งดีๆ ให้แก่กันและกัน ซึ่งความสุขและความทรงจ�ำดีๆ
เช่นนี้ เมื่อเราได้สัมผัส พบเจอแล้วเราจะจ�ำมันไปได้อีก
นานแสนนาน
นี่แหละที่ผมเรียกมันว่า อาการปลื้มหลังจบค่าย
....Post Camp Syndrome ล่ะ
....แล้วเจอกันใหม่ ค่ายชมรมทันตภูธรปีหน้า
นะครับ
ผู้เขียน ทพ. กิตติคุณ บัวบาน ทันตแพทย์ประจ�ำโรง
พยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก และเป็นตัวแทน
ทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนทีเ่ ข้าไปท�ำงานในทันต
แพทยสภา 8
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คนที่คุณไม่รู้ว่าใคร

โดย ทพ.อภิสิทธิ์ อารยะเจริญชัย ภาพประกอบจาก https://www.facebook.com/isanartist/
และ http://www.adaymagazine.com/interviews/dialogue-6 (โดย ดวงสุดา กิตติวัฒนานนท์)

Is an artist
เมื่อใครๆ ก็เป็นศิลปินได้

วี
ศิลปะ เป็นการถ่ายทอดและแสดงออก
ความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน ช่วงเวลาที่ได้
ท�ำงานศิลปะ เราจึงมักจะรู้สึกผ่อนคลายและ
เป็นช่วงเวลาพิเศษที่ได้อยู่กับตัวเอง
และถ่ายทอดสิ่งที่อยู่เบื้องลึกข้างใน

-วรภาดา วรธนัญชัย ศิลปินสาว ผู้ค้นพบว่าศิลปะ
สามารถช่วยเยียวยาและฟืน้ ฟูจติ ใจตัวเองได้ในยาม
ทุกข์ใจ เธอจึงมีความคิดที่จะใช้ศิลปะช่วยเหลือ
ผูอ้ นื่ ทีม่ คี วามบอบช�ำ้ ในใจ โดยเริม่ จากการเข้าช่วยเหลือในฐานะ
จิตอาสา ด้วยการเข้าไปเป็นอาสาสมัครร่วมในคลาส “ศิลปะเพือ่
การบ�ำบัด” ที่ บ้านคามิลเลียน ซึง่ เป็นบ้านของเด็กพิการซ�ำ้ ซ้อน
สิ่งที่เธอท�ำไม่ใช่เป็นการสอนวาดรูปอย่างไรให้สวย แต่
เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ถา่ ยทอดสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในจิตใจผ่าน
ทางศิลปะ เธอเชื่อว่าการแสดงออกทางภาพวาดนั้น สะท้อนถึง
ความรู้สึกที่อยู่ข้างใน
ในทางการแพทย์ ศิลปะบ�ำบัดเป็นการน�ำศิลปะเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ป่วย เพื่อ
ให้ผู้ป่วย (หรือผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ) ได้รู้สึกคลายความ
กดดันและมีก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิต
การใช้ศลิ ปะจะช่วยให้เข้าใจความต้องการหรือความรูส้ กึ
ของผู้ป่วยมากกว่าการพูดคุยหรือสัมภาษณ์ เพราะผู้ป่วยจะ
ไม่รสู้ กึ ว่าตัวเองก�ำลังถูกคุกคาม จึงไม่มคี วามเครียดและใช้กลไก
เพื่อป้องกันตัวเองมากนัก ข้อมูลที่ซ่อนอยู่มักจะอยู่ระหว่าง
กระบวนการ (ขณะวาด) มากกว่าผลลัพธ์ (ภาพที่วาดเสร็จแล้ว)
ซึง่ นักศิลปะบ�ำบัดทีม่ คี วามเข้าใจจะสามารถ ‘อ่านออก’ ว่าผูว้ าด
มีสภาพจิตใจอย่างไร เช่นหากไม่มคี วามมัน่ ใจหรือมีความกังวล
ลักษณะเส้นก็จะดูไม่มั่นคง มีรอยลบหรือวาดทับ เป็นต้น หรือ
การเลือกใช้สีโทนร้อนหรือเย็น ก็บ่งบอกถึงความรู้สึกนึกคิด
ภายใน และสภาพอารมณ์ขณะวาดได้เช่นกัน การใช้ศลิ ปะบ�ำบัด
ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่ท�ำให้เราสามารถ
มองเห็นและเข้าใจสิ่งที่ผู้วาดคิดอยู่ภายใน
จากการเข้าไปคลุกคลีกับเด็กเหล่านี้ในช่วงแรก เธอจึง
มองเห็นความทุกข์เศร้าในจิตใจของเด็กๆ ผ่านผลงานทีพ่ วกเขา
ถ่ายทอดออกมา แต่เมือ่ เวลาผ่านไป สภาพจิตใจของเด็กๆ ก็เริม่
แข็งแรงขึ้น ในเรื่องของเส้น สี ผลงานที่ออกมาสะท้อนความคิด
ทีเ่ ป็นบวกเด่นชัดมากขึน้ อีกทัง้ เธอยังพบว่าเด็กหลายคนมีความ
สามารถในการวาด ผลงานบางชิน้ ท�ำให้เธอถึงกับทึง่ ในฝีมอื จึง
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คิดที่จะต่อยอดงานเหล่านี้ เลยชักชวน ปิงปอง- กชกร คุนา
ลังการ ซึ่งเป็นกราฟฟิกดีไซเนอร์มาร่วมงานกัน ท�ำให้เกิด
เป็นโปรเจกต์ “ Is an artist” ขึ้น ซึ่งชื่อโปรเจกต์ได้สะท้อนถึง
คอนเซปต์ที่ว่า “ใครๆ ก็สามารถเป็นศิลปินได้”
โครงการนี้ได้ขยายผลไปยัง เด็กพิการ ออทิสติก เด็ก
ทีต่ ิดเชือ้ เอชไอวี หรือผูท้ ี่ถกู ท�ำร้ายทางร่างกายและจิตใจ ทัง้
สองและทีมงาน ได้เข้าไปท�ำการบ�ำบัด ไม่ใช่ในลักษณะของ
หมอ หรือ ครู แต่เข้ามาในฐานะเป็นเพือ่ น โดยเข้าไปคลุกคลี
อยูก่ นิ หลับนอนไปกับพวกเขา หลังเสร็จสิน้ การบ�ำบัดในแต่ละ
ที่ พวกเธอจะน�ำภาพผลงานมาจัดนิทรรศการเล็กๆ ให้เด็กๆ
ได้ชม และน�ำภาพผลงานมาออกแบบเป็นสินค้าต่างๆ หรือ
น�ำมาใช้เป็นลวดลายในการผลิตข้าวของเครือ่ งใช้ตา่ งๆภายใน
บ้าน เช่น หมอน ผ้ารองจาน แก้ว เพือ่ เป็นการเพิม่ มูลค่า และ
ท�ำให้เด็กเกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จและรูส้ กึ ถึงคุณค่าในตัวเอง
ในทางกลับกัน นีก่ เ็ ป็นการประกาศและเล่าเรือ่ งราวของเด็กๆ
เหล่านีไ้ ปยังบุคคลภายนอกผ่านทางผลงานศิลปะอันบริสทุ ธิ์
“เราไม่ได้สอนให้วาดรูปสวย เพราะกระบวนการคือ
การบ�ำบัด ไม่ใช่ตัวงาน เราต้องอยู่คอยไกด์เขา เช่น เห็นเด็ก
วาดรูปคนยิงกัน เราต้องจับให้ได้ว่าเขาไปเห็นซีนนี้มาจาก
ไหน ต้องสอนว่าจริงๆ แล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาเข้าใจนะ เขา
เป็นเด็กดี ดูแลคนอื่นได้ ปกป้องคนอื่นได้ ถ้าเป็นเด็กที่ถูก
ข่มขืนก็จะคุยกันตรงๆ เลยถ้าเขาเปิดใจ เช่น ครูรวู้ า่ นีค่ อื ปัญหา
ของหนู แต่ครูเห็นว่างานของหนูยังดูเหงาๆ อยู่ ลองคิดแบบ
นี้แทนไหมว่าเรามีวิธีไหนที่จะช่วยให้คนที่เจอแบบเราก้าว
ผ่านปัญหาได้ เขาก็จะเริ่มเปิดใจว่าเขาวาดเพื่อระบายสิ่งไม่
ดีออกไป”
“นอกจากตัวงานจะสะท้อนความงามแบบ pure art
ของเด็กๆ แล้ว มันต้องเล่าด้วยว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้
อย่างไร ปี 2016 ยังมีเด็กถูกทารุณ ถูกท�ำร้าย เป็นเอดส์ หรือ
พ่อแม่ทิ้ง บ้านสังคมสงเคราะห์ยังผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ด
ค�ำถามคือหลังเขาออกจากบ้านพวกนี้เขาไปที่ไหน เขาจะท�ำ
อะไร พอเราบ�ำบัดไปเรือ่ ยๆ เราก็เห็นว่าจริงๆ แล้วอาชญากรรม
ต่างๆ เกิดจากพื้นฐานของเด็กที่ถูกละเลย เลยรู้สึกว่าถ้าเรา
ช่วยให้เขาก้าวข้ามผ่านตรงนี้แล้วกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มันก็
คือภาพรวมสังคมที่จะสวยขึ้นจริงๆ นะ”
สิ่งที่ทั้งสองได้รับ อาจไม่ใช่ภาพศิลปะที่มีราคา หรือ
จ�ำนวนเงินก้อนใหญ่ หากแต่เป็นความรู้สึกอิ่มใจที่ได้ท�ำเพื่อ
ผู้อื่น ความสุขจากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นสิ่งที่
ประเมินค่าไม่ได้ และยังส่งพลังให้ทั้งสองมีก�ำลังใจและ
รู้ถึงคุณค่าของตัวเอง ไม่ต่างจากเด็กๆ เช่นกัน
“เหมือนท�ำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่เราที่บ�ำบัดเขา
เขาก็บ�ำบัดเราเหมือนกัน มันเป็นการเติมเต็มกันจริงๆ
อย่างเวลาเจอเด็กๆ เราก็มีความสุข ได้เรียนรู้เรื่องราว
ของพวกเขา มันท�ำให้รู้สึกว่าชีวิตเราที่มีอยู่ปัจจุบันนี้
มันดีแค่ไหนแล้ว”

• ติดตามอ่านเรื่องราวดีๆของ Is an artist ได้ท่ี https://isanartist.
wordpress.com/
• รับชมการท�ำงานศิลปะบ�ำบัดของทั้งสองได้ทาง https://vimeo.
com/129296483
• รับชมการแบ่งปันเรือ่ งราวของ Is an artist ในรายการข่าวข้นรับอรุณ
ออกอากาศทางเนชัน่ ทีวไี ด้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=qPMoyOEG9R8&feature=youtu.be
• ติดตามผลงานของ Is an artist ได้ทาง https://www.facebook.com/
29 isanartist/ ผูส้ นใจทีจ่ ะเป็นแนวร่วมหรืออาสาสมัคร หรืออยากให้กำ� ลัง
ใจในการท�ำโครงการดีๆ นี้ ก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้ทางนี้เช่นกัน

ย้อนทวนหวนคิด

โดย ผศ.ดร.ทญ. อังคณา เธียรมนตรี, ผศ. ทญ. บุญรัตน์ สัตพัน ทันตแพทย์รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอขอบคุณ ผศ.ทพ.ณรงค์ สุขสุอรรถ, ผศ.ทพ.ประมุข จิตต์จ�ำนงค์, คุณสุพจน์ มานะบรรยง

รศ.ทพ. ชีระ ศุษิลวรณ์
ผู้น�ำแห่งวงการทันตแพทย์ภาคใต้
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าจารย์หมอชีระ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาทันต
แพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(ปัจจุบันเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2500 ได้รับประกาศนียบัตรทางศัลยกรรม
ช่องปากจาก Eastman Dental Hospital, University of London
พ.ศ. 2505 และได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
(บริหารงานสาธารณสุข) จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. 2516 อดีตอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูร้ ว่ มบุกเบิกคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“มีนาคม 2523 ผมได้รับการทาบทามให้ไปช่วยราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรับหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการ
โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ผมจ�ำได้ว่าผมไปถึงมหา
วิทยาลัยฯ เมื่อ 15 มีนาคม 2523 และทราบจากอ.ณรงค์ว่าจะ
ต้องเสนอแผนโครงการจัดตั้งคณะฯ เข้าที่ประชุมคณบดีในวันที่
17 มีนาคม เคราะห์ดีที่ผมได้จัดท�ำโครงการไว้บางส่วนบ้างแล้ว
เมือ่ น�ำไปประกอบกับโครงการฯ ที่ อ.ณรงค์เตรียมไว้ ก็ชว่ ยท�ำให้
สามารถจัดท�ำโครงการทีจ่ ะเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณบดีนนั้ เสร็จได้
ทัน”
“...เมื่อผมลงไปถึงมหาวิทยาลัยฯ เป็นครั้งแรกนั้น ผมได้
พบความจริงว่าผมไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำที่จะช่วยผมท�ำงานได้
เต็มเวลาแม้แต่คนเดียว วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างแม้แต่ที่ท�ำงานก็
ไม่มี”
“ถ้านับเอาเดือนมีนาคม 2523 เป็นเวลาเริ่มต้นงานก่อตั้ง
คณะทันตแพทยศาสตร์แล้ว ก็จะเห็นว่าในช่วงเวลานัน้ หน่วยงาน
ของเราต้องปฏิบัติงานกันไปในสภาพตั้งตัวยังไม่ติด จนกระทั่ง
หลังจากนั้นอีก 6 เดือน อ.ประมุข จิตต์จ�ำนงค์ก็ได้รับการบรรจุ
เข้าเป็นทันตแพทย์ ประจ�ำโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์

ฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย…
เสนอโครงการจัดตั้งคณะให้ได้ในสองวัน
การท�ำงานในทีท่ ไี่ ม่คนุ้ เคย ประกอบกับความไม่พร้อมทัง้
บุคลากรและสถานทีท่ ำ� ให้อาจารย์หมอชีระและทีมงานต้องฟันฝ่า
อุปสรรคมากมายดังค�ำบอกเล่าของอาจารย์ผ่านบางส่วนของ
จดหมายทีอ่ าจารย์เขียนถึงนักศึกษาทันตแพทย์รนุ่ ที่ 1 ของมอ.
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อีกคนหนึ่ง เมื่อ 11 สิงหาคม 2523 เป็นต้นมา สามารถที่จะพูด
ได้ว่าโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์เริ่มตั้งตัวได้ โดยมี
บุคลากรทีท่ ำ� งานได้เต็มเวลา 3 คนด้วยกันคือ อ.ณรงค์ อ.ประมุข
และตัวผมเอง”
ผู้เสียสละและทุ่มเท
ภารกิจในการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เป็นก้าวส�ำคัญในการช่วยแก้ปญ
ั หาสุขภาพช่อง
ปากในภาคใต้ ซึง่ ในขณะนัน้ ประชาชนมีปญ
ั หาโรคในช่องปากมาก
แต่ขาดแคลนทันตบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ปีพ.ศ. 2522 พบว่าใน
ภาคใต้ ทันตแพทย์ 1 คน ต้องรับผิดชอบดูแลประชาชนถึง
100,000 คน ซึ่งความเสียสละและทุ่มเทของอาจารย์แสดงให้
เห็นจากค�ำกล่าวด้านล่างนี้
“…ซึง่ อาจารย์มอี ายุมากแล้ว และมีความอบอุน่ กับครอบครัว
ที่กรุงเทพฯ แต่อาจารย์เสียสละความสุขส่วนตัวตอบรับมาช่วย
งานที่ มอ. ซึ่งขณะนั้นยังขาดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้ง
ที่พักอาศัยและการเดินทาง ต้องอาศัยอยู่ในแฟลต เดินทางเข้า
เมืองโดยรถตุ๊กๆ 4 ล้อ ความเป็นอยู่ทุกอย่างไม่สะดวกสบาย
เหมือนอยู่กับครอบครัวกรุงเทพฯ อย่างแน่นอน” (อ.ณรงค์ สุขสุ
อรรถ)
ผู้มีบารมี มนุษยสัมพันธ์ดี
และมองการณ์ไกล
“…..ด้วยความเป็นผู้มีบารมีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของ
อาจารย์ ท�ำให้คณะได้รับความช่วยเหลือจาก British Council
ในการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกแก่อาจารย์
ของคณะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี และความร่วมมือจาก
รัฐบาลเดนมาร์กทีส่ นับสนุนให้มโี ครงการทางสาธารณสุขชนบท
ภาคใต้ และให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์ร่วมด้วย” จากค�ำบอก
เล่าของ อ.ณรงค์

“ผมจ�ำได้ว่า ขณะที่เราวางแผนการก่อสร้างอาคารเป็น 2
อาคารคือ อาคารบริหารและอาคารโรงพยาบาล โดยอาคารโรง
พยาบาลออกแบบเรียบร้อยแล้วเป็นอาคาร 4 ชั้น แต่ปีนั้นงบ
ประมาณรัฐมีน้อยเรียกว่าปิดหีบไม่ลง ถูกลดงบค่าก่อสร้างเดิม
จึงต้องปรับปรุงแบบการก่อสร้างใหม่ โดยตัดชั้นที่ 4 ออก แต่
อาจารย์ขอให้คงโครงสร้างเดิมไว้ เพื่อสามารถสร้างเพิ่มชั้นที่ 4
ได้ในอนาคต”
ในปัจจุบันชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลมีแผนจะปรับปรุงเป็น
ห้องประชุมใหญ่ของคณะฯ หากไม่ได้ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้าง
ไกลเราคงมีปัญหาเรื่องพื้นที่ในการก่อสร้างห้องประชุม
เป็นแบบอย่างเรื่องการประหยัด
มีให้เห็นและเป็นแบบอย่างอย่างน่าชื่นชมดังค�ำกล่าวของ
อ.ณรงค์ที่ว่า
“การด�ำเนินงานโครงการฯ ในขณะนั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลมี
งบประมาณจ�ำกัด จึงได้รบั การจัดสรรงบประมาณทีค่ อ่ นข้างน้อย
ซึ่งอาจารย์ได้ให้ นโยบายในการประหยัด โดยปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างแก่ผรู้ ว่ มงานอย่างสม�ำ่ เสมอ ครัง้ หนึง่ ได้รบั การเชิญเข้า
ร่วมประชุมทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ชีระ อาจารย์ประมุข
และผมได้ไปร่วมประชุม เนือ่ งจากขณะนัน้ การเดินทางโดยเครือ่ ง
บินราคาแพงมาก อาจารย์ขอให้เดินทางโดยรถไฟจากหาดใหญ่
ไปกรุงเทพฯ และต่ออีกขบวนไปขอนแก่น ทัง้ ไปและกลับ นอกจาก
ช่วยประหยัดแล้ว ยังท�ำให้มีโอกาสปรึกษากันทั้งเรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัวอย่างไม่เป็นทางการอีกด้วย”

32 THAI DENTAL MAGAZINE

“อาจารย์หมอชีระ เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี สุภาพ เรียบร้อย มี
เมตตาต่อผู้อ่ืนเป็นอันมาก ท่านจะให้เกียรติผู้ร่วมงานและเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และ
ท่านก็จะเป็นผู้ช้ีน�ำแนวทางและความคิดให้แก่ผู้ร่วมงาน ท่าน
ได้ให้ความเอาใจใส่หน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัวของผู้ร่วม
งานทุกคน เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มอ. เริ่มก่อตั้งได้ส�ำเร็จ
เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกๆ ท่านก็มีความสนใจและเอาใจใส่ดูแล
ทุกข์สุขของนักศึกษาทุกคน ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ท่านได้ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองและคอยให้
ก�ำลังใจแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาต่างๆ จึงนับได้ว่าอาจารย์
เป็นสุภาพบุรุษของความเป็นครูอย่างแท้จริง”
ผศ. ทพ.ประมุข จิตต์จ�ำนงค์
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

ผู้เป็นที่ชื่นชม ที่เคารพรักจากคนรอบทิศ
“ท่านเป็นอาจารย์ทมี่ คี วามสุภาพเยือกเย็น มีมนุษยสัมพันธ์
อันดีเยี่ยมกับทุกคนที่ท�ำงานร่วมกับท่าน ท่านไม่เคยมีปัญหา
กับใครทั้งสิ้น มีแต่ความรัก ชื่นชม และเคารพนับถือที่มีต่อตัว
ท่านโดยตลอด”
“กระผมมีความประทับใจในความเป็นครูของท่านเป็นอย่าง
มาก ในห้องเรียนท่านสามารถบรรยายได้อย่างชัดเจน เข้าใจ
เป็นขัน้ ตอน ไม่เร็วหรือช้าไป ลูกศิษย์สามารถจดค�ำบรรยายท่าน
ได้อย่างละเอียด ท่านมีการเตรียมการสอนมาอย่างดี ซึ่งนับว่า
ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่สมควรยึดถือเป็นแบบอย่าง”
ศ. เกียรติคุณ ทพ. สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“ความประทับใจทีผ่ มมีตอ่ อาจารย์ชรี ะ ศุษลิ วรณ์ ผมจ�ำได้
ว่า ผมเริ่มเข้าท�ำงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์เมื่อวันที่ 7
เม.ย. 2526 อาจารย์ชีระ ท่านเป็นบุคคลที่น่ารักมากทั้ง กาย
วาจา ใจ ท่านเป็นคนพูดเพราะ น่าฟัง ไม่วา่ กับคนระดับไหน เช่น
ถ้าท่านจะให้ผมท�ำงานอะไรก็แล้วแต่ ท่านจะพูดว่า “ว่างไหม
ขอช่วยหน่อย” ถ้าผมหรือใครได้ยนิ ก็ตอ้ งเต็มใจท�ำทันที และท่าน
จะถามทุกครั้งที่จะให้ผมท�ำงาน และผมก็เต็มใจทุกครั้ง ท่านยัง
สอนให้ทำ� งานด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ท�ำให้ผมจดจ�ำชือ่ อาจารย์
จนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าอาจารย์จะจากผมไปเป็นเวลา 20 ปีแล้ว
ก็ตาม”
นายสุพจน์ มานะบรรยง
พนักงานขับรถ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

“...แทบไม่มีเลยที่อาจารย์จะแสดงให้เห็นว่าอารมณ์เสีย
โกรธ หรือขัดข้องใจ อาจารย์สอนว่า ถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ต้องเข้าใจ
โลก ทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง ถ้ามองข้อดีและพยายาม
เข้าใจผู้อื่นแล้ว เราจะมีความสุข
อาจารย์เคยแนะน�ำว่า การอ่านให้มาก การรู้ให้มาก เป็น
สิง่ ดี แต่จะดีกว่าถ้าจะปฏิบตั ใิ ห้มากด้วย อาจารย์เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในสิ่งเหล่านี้ นอกจากอาจารย์จะเป็นนักคิด นักอ่านแล้ว
อาจารย์ยังเป็นผู้ปฏิบัติดีให้เห็นเป็นแบบอย่างอยู่เสมอ”
ผศ. ทพ. ณรงค์  สุขสุอรรถ
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
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จดหมายถึงศิษย์ทันตแพทย์รุ่น 2 มอ.
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2533

จดหมายถึงศิษย์ทันตแพทย์รุ่น1 มอ.
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2534
ถึงอาจารย์ใหม่…ซึ่งเป็นศิษย์เก่า
1. อาจารย์ต้องท�ำหน้าที่สอน การสอนคนให้รู้ให้ท�ำได้ ผู้
สอนต้องขวนขวายหาความรู้ให้มากๆ ต้องปฏิบัติให้ดูได้ ต้อง
practice ในเรื่องนั้นมามาก (ต้องท�ำด้วยตัวเองด้วย ไม่ใช่สอน
แต่ปากเฉยๆ) พวกเราก�ำลังท�ำอย่างนี้อยู่หรือเปล่า?
2. อาจารย์นั้นก็เป็นทันตแพทย์ด้วยโดยวิชาชีพ จึงต้อง
ให้การรักษาผู้ป่วยที่คณะฯด้วย การให้การรักษาจะท�ำให้เกิด
ความรู้ความช�ำนาญมากขึ้น พวกเราท�ำกันอยู่หรือเปล่า?
3 อาจารย์ต้องศึกษา–ค้นคว้า–วิจัย และเขียนเรื่องต่างๆ
ลงวารสารหรือค�ำสอน ปราศจากงานวิจัย– ค้นคว้า คณะทันต
แพทยศาสตร์จะเรียกตัวเองว่าเป็นสถาบันในมหาวิทยาลัยได้
อย่างไร พวกเราเริ่มเรื่องนี้กันหรือยัง?
4. อาจารย์ทั้งหลายเป็นข้าราชการโดยอาชีพ   งานของ
คณะฯ นอกจากข้อ 1) ถึง 3) แล้ว  ยังมีงานด้านบริหารและอื่นๆ
อีก เมื่อได้รับค�ำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือขอร้องให้ช่วยท�ำงาน
เหล่านั้น พวกเราหลีกเลี่ยงหรือเปล่า? และเมื่อท�ำแล้วท�ำด้วย
ความรับผิดชอบเต็มที่หรือไม่?
5. อาจารย์เป็นตัวอย่างทีล่ กู ศิษย์จะมองดูและท�ำตาม พวก
เราท�ำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีกันอยู่ทุกคนแล้วหรือยัง?
6. อาจารย์ต้องมีพรหมวิหาร 4  (เมตตา – กรุณา – มุทิตา
– อุเบกขา)  พวกเราให้สิ่งเหล่านี้แก่ลูกศิษย์ทุกคนเสมอหน้ากัน
หรือเปล่า หรือว่าเลือกรักคนนั้นเกลียดคนนี้ เคยเป็นลูกศิษย์กัน
มาก่อนแล้วทุกคน เมื่อเป็นอาจารย์แล้วอย่าลืมเสียว่าตอนเรา
เป็นศิษย์ เราอยากให้อาจารย์ท�ำอย่างไรกับเราบ้างเสียล่ะ

1. ในการที่พวกเธอได้เป็นทันตแพทย์ในวันนี้ได้นั้น  เหตุ
ส�ำคัญก็มาจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  โดยเฉพาะผู้ที่
อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดตั้งแต่ระดับอ�ำเภอลงไป ขาดแคลน
ทันตแพทย์ที่จะช่วยเหลือพวกเขายามเมื่อเขาเกิดมีปัญหาและ
ความทุกข์จากโรคฟันในช่องปากมาเบียดเบียน ด้วยเหตุผลอัน
นีร้ ฐั บาลจึงได้จดั ให้มคี ณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนีข้ นึ้ เพือ่ ผลิต
พวกเธอออกไปช่วยเหลือพวกเขา
2. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้อาศัยเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
คณะฯ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ นั้น ชาวบ้านทั้งหลายเป็นผู้ออก
ค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ รวมทัง้ ค่าจ้างครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าทีท่ งั้ หมด
โดยผ่านในรูปการเสียภาษีให้กับรัฐ
3. แบบฝึกหัดทัง้ หลายทีเ่ ธอได้ฝกึ ฝนตัง้ แต่ตน้ จนจบหลักสูตร
ก็ชาวบ้านอีกนั่นแหละที่ยอมอุทิศตนเป็นเครื่องทดลอง (คนไข้)
ให้เธอได้มโี อกาสฝึกหัดและเรียนรู้ ทีย่ งิ่ ไปกว่านัน้ เธอต้องไม่ลมื
ว่าพวกเขาอีกเช่นกันที่อุทิศแม้แต่ร่างกาย (ศพ) ให้พวกเธอใช้
เป็นแบบฝึกหัดเพื่อศึกษากายวิภาคมาตั้งแต่ปีต้น ๆ
4. จงมองให้เห็นความจริงให้ชดั ว่า ใครบ้างทีท่ ำ� ให้เธอก้าว
มาถึงในวันนี  ้ วนั ทีเ่ ธอได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูม้ ศี กั ดิแ์ ละเกียรติ
ในปริญญาบัตรแห่งความเป็นทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต และ
วันทีเ่ ธอสามารถจะประกอบวิชาชีพหาเลีย้ งตนเองและครอบครัว
ต่อไปด้วยความมั่นคงและผาสุกในอนาคต
5. กตัญญู-กตเวทิตา   เป็นธรรมที่ท�ำให้ผู้ยึดปฏิบัติไปสู่
ความเจริญและความสุข ก็ใครเล่าทีเ่ ธอควรใช้ธรรมะข้อนีป้ ฏิบตั ิ
ต่อเขาในการประกอบวิชาชีพ
อาจารย์หมอชีระ นับเป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษา
ทันตแพทย์ทา่ นหนึง่ มีความเป็นสุภาพบุรษุ ของความเป็น
ครู และสุดยอดผูบ้ งั คับบัญชา แม้วา่ อาจารย์จะจากไปครบ
รอบ 20 ปีแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในความทรงจ�ำของอาจารย์
บุคลากร และศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ตลอดไป
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dent away

โดย ทพ.ประเสริฐศักดิ์ ปัดมะริด

Annapurna
Base Camp

ให้ “เขา”กอดแน่นๆ บนเส้นทางสู่ ABC
หลายๆคน อาจรู้จักประเทศเนปาล จากข่าว
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้ว มีค�ำทักท้วง
มากมาย จากญาติมิตรทั้งหลาย หรือแม้แต่
คนที่เคยไปเอง ที่คอยถามด้วยความเป็นห่วงว่า
“ปลอดภัยแล้วหรือ” “ไปแล้วมันจะคุ้มเหรอ”
“จะไปดูอะไรมันพังหมดแล้ว” หรือแม้กระทั่ง
“ไม่กลัวแผ่นดินไหวอีกรอบเหรอ”
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ระนั้น สิ่งที่ท�ำให้ทุกคนนึกถึงเนปาล ก็ไม่ได้พังลงไป
พร้อมกับ แผ่นดินไหว มันยังคงตั้งตระหง่านอย่างยิ่ง
ใหญ่ครอบคลุมประเทศเนปาลแทบจะทัง้ ประเทศ หิมาลัย
ยังคงมีเสน่ห์ดึงดูด นักปีนเขา นักเดินเขา น้อยใหญ่ จากทั่วโลกให้มา
เยี่ยมเยือนมันอย่างไม่ขาดสาย ธรรมชาติอันงดงาม ที่ถูกปกป้องไว้
จากความยากของการเดินทาง หล่อเลี้ยงไว้ด้วยอากาศและน�้ำอัน
บริสุทธิ์ ท�ำให้เส้นทางสู่ Base camp ของภูเขาลูกต่างๆ ในเนปาลนั้น
ได้รับความนิยมอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือ เส้นทางสู่ ABC
อะไรคือ ABC
ABC หรือ Annapurna Base Camp เป็น Base Camp แห่ง
หนึ่งในบรรดาจ�ำนวน Base Camp ของภูเขาหลายๆ ลูกในประเทศ
เนปาล ที่เห็นวิวทิวทัศน์หมู่ยอดเขาต่างๆ ของหิมาลัยที่งดงาม และ
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่มาเยือนประเทศเนปาล
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เนื่องจาก ABC นั้นอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ คล้ายเขตอุทยานแห่ง
ชาติของเนปาล การจะไป Base Camp ได้นั้น รถยนต์เข้าไม่ได้ ต้องเดิน
เท้าขึ้นไปหลายวัน ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จากระดับ 1,000 เมตร
เหนือระดับน�ำ้ ทะเล ไปสู่ Base Camp ซึง่ สูงกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับ
น�้ำทะเล
ABC เหมาะกับใคร
ABC ทีร่ จู้ กั กันในหมูน่ กั เดินทางนัน้ ถือว่าเป็นเส้นทางเดินเขาระดับ
ปานกลาง แม้จะมีการปีนเขาและใช้เวลาการเดินเท้าหลายวัน แต่ตลอด
ทางมีร้านค้า โรงแรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ค่อนข้างครบถ้วน อีกทั้ง
เส้นทางไม่อันตรายมาก มีบางช่วงที่ต้องระวังแต่หากท�ำตามค�ำแนะน�ำ
ของไกด์หรือลูกหาบ ก็ปลอดภัย ถือว่าไม่ล�ำบากนัก สะดวก แม้นักท่อง
เที่ยวไม่เคยมีประสบการณ์การเดินเขามาก่อน
สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมมีอยูส่ องอย่าง อย่างแรกคือ อุปกรณ์เดินเขาทีเ่ หมาะ
สม สิ่งที่ควรมีนั่นก็คือ รองเท้า treking ดีๆ สักคู่เพื่อสะดวกแก่ทุกสภาพ
ถนนและปกป้องเท้าจากหิมะกัด ไม้ treking ถ้ามีติดตัวจะท�ำให้การเดิน
ขึ้นความชันนั้นง่ายขึ้น อุปกรณ์กันหนาวต่างๆ เช่น เสื้อ หมวก หรือถุงมือ
เพราะยิ่งขึ้นไปสูงๆ อากาศก็จะหนาวขึ้น หนาวขึ้น ยาประจ�ำตัว และยา
เพื่อป้องกันอาการ AMS อย่าง Diamox
สิ่งที่สองคือ สภาพร่างกาย แม้เส้นทางสู่ ABC จะไม่ต้องเตรียม
ร่างกายมาก แต่คนทีเ่ ตรียมไปก่อนจะมีความสุขในการเดินทางมากกว่า
แนะน�ำให้ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำก่อนไป สักสองสัปดาห์กอ่ นออกทริป
เพือ่ ให้รา่ งกายบริหารออกซิเจนได้ดขี นึ้ และลดอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้
อาจจะกล่าวได้ว่า หากเตรียมตัวอย่างดีแล้ว ไม่มีปัญหาทางด้าน
ร่างกาย พูดได้เต็มปากเลยว่า ใครๆ ก็สามารถขึ้นไปสู่ ABC ได้ (เห็นคุณ
ยายชาวญี่ปุ่นมากมายระหว่างทริป คุณยายท�ำได้คุณก็น่าจะท�ำได้)

ไปอย่างไร
บินไปลงที่ กาฐมาณฑุก่อน โดยสายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ
สูก่ าฐมาณฑุนนั้ มีอยูส่ องสายการบิน คือ การบินไทย และเนปาลแอร์
ไลน์ จากนั้น จะมีการต่อเครื่องบินเล็กโดยสารในประเทศสู่เมือง
Pokhara ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเนปาลใกล้กับ ABC เพื่อ
แวะพักเตรียมตัว และซื้ออุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต่างๆ
จากนั้น นั่งรถไปที่ Nayapul และเริ่มออกเดินเท้าผ่านเมืองน้อย
ใหญ่ต่างๆ ไล่ระดับความสูงขึ้นไป สู่ Base Camp ที่ระดับความสูง
4,130 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล ใช้เวลาเดินเท้าขาไป 5 วัน และ
ขากลับ 3 วัน ผ่านเมืองต่างๆ หลายๆ เมือง โดยอาศัยการแวะพักตาม
เมืองต่างๆ เหล่านั้น
การติดต่อไกด์ท้องถิ่น ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีส�ำหรับทันตแพทย์
ที่ไม่มีเวลาเตรียมตัวอย่างพวกเรา เพื่อให้เขาเป็นธุระในการจัดการ
เรื่องเอกสารต่างๆ วุ่นวายให้เรา เช่น ใบอนุญาตเข้าอุทยาน การจอง
ตั๋วเครื่องบินโดยสารในประเทศ ติดต่อลูกหาบ จองที่พักตามเมือง
ระหว่างทาง (อันนี้ส�ำคัญเพราะบน Base Camp ที่พักแทบจะเต็ม
ตลอดเวลา) จัดอาหาร และน�ำทางเราเดินสู่ ABC ซึง่ ราคาของไกด์นนั้
ประมาณ 625-680 US Dollars แล้วแต่รายละเอียดของทริป

จากหมอฟันชุมชนสู่นักผจญภัยกลางขุนเขา
ทริปนี้เป็นการรวมกลุ่มของทันตแพทย์ที่ท�ำงานโรงพยาบาล
ชุมชนห้าคน ร่วมกับเพื่อนแพทย์อีกห้าคน เมื่อจัดสรรภาระงานต่างๆ
และบริหารวันลาให้พอเพียงส�ำหรับทริปเนปาล 11 วัน
ในตอนแรกนั้น พวกเราทั้ง 10 คน ก็ไม่ได้สนิทกัน เพราะท�ำงาน
อยู่คนละจังหวัด บางคนมาเจอกันครั้งนี้เป็นทริปแรก สิ่งที่ท�ำให้พวก
เราได้มาเจอกันครั้งนั้น คือความฝันที่จะเดินขึ้น ABC สักครั้งในชีวิต
น่าแปลกที่ขุนเขา และความยากล�ำบาก ท�ำให้พวกเราทั้ง 10
คน สนิทกันอย่างรวดเร็ว มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ตลอด 11 วัน
นั้น อาจมีความหมายมากกว่า จุดหมายปลายทางบน ABC
ซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหว
เนปาลเพิ่งผ่านเรื่องเศร้าครั้งใหญ่มาไม่นาน ถึงกระนั้นเนปาล
ก็ต้อนรับทุกคนให้เข้าไปท่องเที่ยวได้ เพราะเศรษฐกิจของเนปาลยัง
คงต้องพึง่ พาการเยียวยาจากการท่องเทีย่ วอยู่ แม้แต่ไกด์และลูกหาบ
ของเราเอง ผูเ้ สียบ้านทัง้ หลังไปจากเหตุการณ์นนั้ ก็ตอ้ งหารายได้จาก
การท่องเทีย่ ว เพือ่ เก็บเป็นทุนรอนในการสร้างบ้านหลังใหม่ทมี่ นั่ คงให้
แก่ครอบครัว
แม้มองไปโดยรอบจะเห็นตึกรามบ้านช่องที่แตกร้าว บางพื้นที่
ถึงกับมีป้าย “Restricted Area” สีแดงตัวเบ้อเริ่ม บอกเราว่าอย่าเดิน
เข้าไปใต้บริเวณนั้น ถ้าไม่อยากหัวแตกจากอะไรต่อมิอะไรที่อาจตก
ใส่หัว หรือถล่มทับเราน�ำเราไปสู่ภพภูมิที่ดีในสามนาที
แต่นั่นกลับท�ำให้การท่องเที่ยวในครั้งนั้นมีความหมายมากกว่า
การท่องเที่ยวครั้งไหนๆ เพราะการท่องเที่ยวของเรา อาจจะท�ำให้
ประเทศเล็กๆ นี้ถูกเยียวยาและเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในเร็ววัน
สร้างความฝัน และความหวัง ถึงชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ชาวเนปาล
ขึ้นสุดลงสุดที่ Chomrong
ทริปการเดินเขายาวๆ ทุกทริปในลักษณะนี้ มันจะมีวันหนึ่ง ที่
เรียกว่า “วันวัดใจ” เสมอ วัดใจว่าจะเดินต่อหรือจะกลับตอนนีเ้ ลยได้ไหม
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ทริปนี้ ความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจถูกทดสอบในวันที่
สองของการเดินทางสู่ Chomrong เมืองขนาดกลางที่ตั้งอยู่บนยอด
เขาลูกหนึ่งที่ระดับความสูง 2,170 กิโลเมตรเหนือระดับน�้ำทะเล แต่
ความสูงนัน้ ไม่ใช่ประเด็น ความน่ากลัวคือเมืองตัง้ อยูบ่ นยอดสามเหลีย่ ม
ที่ด้านสองข้างเป็นบันไดชันๆ ที่ไม่รู้จบ
ตอนแรกพวกเราก็คิดว่า มันจะแค่ไหนกันเชียว กะอีแค่บันได
แต่พอยิง่ ไต่ความสูงขึน้ ไปเรือ่ ย ถึงจุดทีค่ ดิ ว่ามันขึน้ ไปบนสุดยอดของ
บันไดแล้ว เหลือบตาไปมองอีกที ก็จะเห็นตีนของบันไดอันใหม่ มา
จ๊ะเอ๋ให้หวั ใจวายตลอด พลางคิดว่า นีฉ่ นั มาท�ำอะไรอยูท่ นี่ ี่ บันไดไม่รู้
จบนีใ้ ห้เราเข้าถึงหัวจิตหัวใจ ของความทรมานโฟรโดในการปีนภูมรณะ
เพื่อเอาแหวนเอกธ�ำมรงค์ไปท�ำลาย ถ้าเอา the Lord of the rings มา
ฉายให้เราดูตอนนั้น เราคงจะอินจนน�้ำตาแตก
การปีนขึน้ ไปแต่ละก้าว ถ้าผละจิตออกมาจากความทรมานของ
ขา แล้วเงยหน้าขึ้นมามองวิวโดยรอบ จะรู้สึกเหมือนห้อมล้อมไปด้วย
ความสวยงามของนาขั้นบันได การเกษตรบนที่สูงของชาวเขาเนปาล
นั้น มีเสน่ห์ไม่น้อยไปกว่า นาขั้นบันไดในภาคเหนือบ้านเรา อากาศ
เย็นอ่อนๆ ของความเบาบางในโมเลกุลอากาศ ให้กลิ่นหอมๆ สดชื่นๆ
จนปอดของเราทิ้งตัวพักผ่อนอย่างผ่อนคลาย ในขณะที่หัวใจ เต้น
กระหึ่มด้วยจังหวะซุมบ้า เพื่อสูบฉีดเลือดให้ทันต่อความต้องการ
ออกซิเจนของกล้ามเนื้อขาก่อนที่มันจะเป็นตะคริวเพราะบันได
ผู้คนข้างบนนั้น
ความน่ารักของชาวพื้นเมืองตลอดทางไป ABC ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่
น่าจดจ�ำ พวกเขาด�ำรงชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการเกษตรบนที่สูง เราจะ
เห็นพวกเขาท�ำนา เก็บผัก ซักผ้า แบกของเทินหัว ทุกคนเดินผ่านเรา
มักจะทักเรา “นมัสเต” อย่างเป็นกันเอง แม้พวกเขาจะท�ำอะไรอยูก่ ต็ าม
ราวกับเป็นค�ำที่มีเวทมนตร์ เมื่อพูดค�ำนี้ใส่ใครแล้ว คนๆ นั้นจะต้อง
ตอบ “นมัสเต” กลับทันที ไม่มีข้อแม้
แต่การท่องเทีย่ วในแง่หนึ่งก็เปลี่ยนความเรียบง่ายนี้ ให้ซบั ซ้อน
ขึ้นไปอีกนิดหน่อย เราจะเห็นร้านค้าต่างๆ ที่ขายของ ขายขนมให้
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นักท่องเที่ยวผู้เหนื่อยล้าจากบันไดวัดใจนั่น (และมักมีร้านค้าที่ยอด
บันไดพอดิบพอดี) สินค้าทีพ่ วกเรามักซือ้ กัน มักจะเป็น น�ำ้ ผลไม้กระป๋อง
น�้ำอัดลม ช็อกโกแลต หรือแม้แต่ไข่ต้ม เรียกได้ว่า cariogenic จน
Pedodontist มาเห็นต้องร้องยี้ แต่นาทีนั้นน�้ำตาลจากโคล่าสักหยด
คงเหมือนน�้ำทิพย์จากสระอโนดาต
ในเมืองต่างๆ ตลอดระยะทาง มักมีโรงแรมให้บริการ ที่มี
สาธารณูปโภคพร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็น น�้ำอุ่น wi-fi ซึ่งราคาก็แพงขึ้น
ตามความสูงและระดับความต้องการจะฟิน ร้านกาแฟ ร้านอาหาร
มากมาย ทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ว่าระดับความสูงเท่าดอยบ้านเรา จะมีความสบาย
อย่างนี้อ�ำนวยความสะดวกตลอดทาง
การท่องเที่ยว ได้ท�ำลายความบริสุทธิ์ของพื้นที่ไปเล็กน้อย เห็น
ได้ชัดจากอะไรน่ะหรือ ก็จากเด็กๆ ที่เราเดินผ่าน มักกรูเข้ามาหาพวก
เรา แล้วแบมือพร้อมกับพูดค�ำว่า “ช็อกโกแลต ช็อกโกแลต” น่ะสิ
สะเทือนใจยิ่งกว่านั้นคือ เด็กบางคนที่แบมือแล้วเอ่ยค�ำว่า “มันนี่
มันนี่” แทนค�ำว่า “นมัสเต”
แต่ต้องเข้าใจว่าสังคมระหว่างทาง ABC นั้นก�ำลังอยู่ในช่วง
เปลี่ยนผ่าน จากสังคมเกษตร สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เด็กรุ่นนี้ที่
เกิดมาคงจะงงเล็กน้อย กับสิ่งที่คนรุ่นพ่อแม่เขาออกไปท�ำแต่เช้า

ทุกวัน กับสิ่งที่โรงเรียนสอนเขาถึงโอกาสทางอาชีพในอนาคตว่าพวก
เขาฝันถึงได้แค่ไหน และเป็นอะไรได้บ้าง
โดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างชอบถึงพลวัตของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ของเด็กๆ วัยเรียนที่นั่น ที่เข้าทักทายและพูดคุยกับเราเพื่อฝึกภาษา
อังกฤษ น้องๆ คงคาดหวังที่จะมีตัวตนในธุรกิจท่องเที่ยวของเมืองใน
สักวันหนึ่ง
มีอะไรที่ Base Camp
หลังจากที่ใช้เวลาห้าวัน ผ่านการไต่ธารน�้ำแข็งช่วงสุดท้ายขึ้น
มาถึง Annapurna Base Camp ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กับโรงเตี๊ยม
เล็กๆ ที่ประกอบด้วยโรงแรมที่พักเล็กๆ ร้านอาหาร และจุดกางเต็นท์
สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของมนุษย์บนนั้น ดูเล็กจ้อยไปทีเดียว เมื่อ
เทียบกับขุนเขา ทีห่ อ้ มล้อมอยูร่ อบๆ ให้อารมณ์เหมือนครูฝา่ ยปกครอง
ตัวอ้วนๆ ใหญ่ๆ หลายๆ คน (มาจากโรงเรียนข้างๆ ด้วย) ยืนจ้อง
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ตัวเล็กที่สุดในห้องเรียน อารมณ์แห่งขุนเขานั้น
มันช่างยิ่งใหญ่ และน่าย�ำเกรง
ทัศนียภาพตอนฟ้าเปิดนั้น จัดว่าสวยงาม สมราคาแห่งการเดิน
เท้าขึ้นมา 5 วัน อยู่พอควร ยอดหิมะสีขาวโพลนนั้น ใกล้เสียจนคิดว่า
เอามือเอื้อมไปหยิบลงมาราดน�้ำแดงแล้วเอาลิ้นเลียกินได้
บน Base Camp เราจะได้เจอกับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง เด็กและคนแก่ พวกเขาต่างมาที่นี่ เพื่อจุดประสงค์ที่
ต่างกัน ส่วนใหญ่เหมือนพวกเรา ทีต่ อ้ งการชมความงดงามของขุนเขา
ระหว่างทาง ชื่นชมกับธรรมชาติ และลิ้มรสความล�ำบากบ้างเล็กๆ
น้อยๆ
บางคนมาเพือ่ ท�ำงานวิจยั หรือโครงการต่างๆ ทัง้ ทางวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ หรือทางสังคม เราคุยกับผูช้ ายคนหนึง่ ทีบ่ อกเราว่า เขา
ปีนขึ้นมาตามแฟนกลับลงไปข้างล่าง เพราะแฟนของเขาติดใจที่จะ
เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ ไม่ยอมลงไป

บางคนขึน้ มาเพือ่ ดืม่ ด�ำ่ กับจิตวิญญาณของขุนเขา เพือ่ ตอบโจทย์
หรือตอบค�ำถาม ด้านความเชื่อส่วนบุคคล หรือแสวงหาทางหลุดพ้น
ในรูปแบบที่เขาเลือก ดังเช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่ขึ้นมาที่นี่ เพียงเพราะจะ
มานั่งสมาธิ ข้างๆ ธงมนต์ที่ปลิวไสว กระจายความศักดิ์สิทธิ์ไปกับลม
แรงๆ ของขุนเขา ตามความเชื่อของพุทธมหายาน
แต่ที่กินใจที่สุด ในบรรดาเหตุผลที่ขึ้นมาบน Base Camp นี้
คงจะเป็นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง ที่วางดอกไม้ บนป้ายหินสลักชื่อ
ชายทีล่ ว่ งลับบน ABC ด้วยแววตาทีเ่ ศร้าสร้อย ทีน่ นั่ เต็มด้วยหินสลัก
ชือ่ และตัวเลข ค.ศ. บอกปีเริม่ ต้นและสิน้ สุด หลากหลายภาษา กระจาย
อยูท่ วั่ ทุกมุมของ Base Camp นัน้ หินบางก้อน มีกรอบรูปขาวด�ำเล็กๆ
เป็นชายบ้าง เป็นหญิงบ้าง เป็นเด็กบ้าง หรือแม้แต่ เป็นคู่บ้าง
แต่ละปีมคี นจ�ำนวนมากทีเ่ ดินเท้าปีนขึน้ ไปบนนัน้ ทุกปี เพียงเพือ่
วางดอกไม้แสดงการระลึกถึงคนทีพ่ วกเขารัก บนสถานทีส่ ดุ ท้าย ทีค่ น
เหล่านั้น ฝากความเป็นไปไว้บนโลก
ไม่ว่าจะขึ้นไปบน ABC ด้วยเหตุผลอะไร ABC นั้นก็สามารถ
มอบ “ความงดงาม” ในรูปแบบต่างๆ ตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องใน
ใจลึกๆ ของผู้ที่ไปเยือนมันเสมอ
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Dent Dining
โดย ฤทัย ภาพ เรย์

ให้ “ทุกๆ วัน” ของคุณเป็นวันศุกร์
ที่ Every Day a Friday Gastropub

ท่

ามกลางมหานครใหญ่ในป่าคอนกรีต ตึกสูงระฟ้า
ผู้คน ถนน รถราที่คลาคล�่ำ ชีวิตที่รีบเร่งแข่งขัน
ส่งผลท�ำให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ต่างมองหา
สมดุลสุขในการใช้ชีวิต หลายๆ คนเตรียมวางแผนสนุกๆ ใน
วันศุกร์ปลายสัปดาห์และจากภารกิจที่แสนเหนื่อยล้า คุณรู้ใช่
หรือไม่วา่ การได้ชวนเพือ่ นสนิทคนรูใ้ จออกมาทานข้าว จิบเครือ่ ง
ดื่มรสละมุนเบาๆ คลอเคล้าเสียงเพลงฟังสบายๆ แทรกสลับกับ
เสียงหัวเราะสดใส ภายใต้บรรยากาศร้านอาหารทีแ่ สนผ่อนคลาย
คล้ายๆ กับบ้านทีไ่ ร้ซงึ่ พิธรี ตี องนัน้ “ความสุข” ก็ได้ถกู จุดประกาย
ขึ้นอย่างเรียบง่ายและมีชีวิตชีวา…
หากคุณก�ำลังมองหาร้านอาหารแนวใหม่ทใี่ ส่หวั ใจของค�ำ
ว่าบ้าน พร้อมน�ำเสนอทัง้ เมนูอาหารและบรรยากาศร้านออกมา
ได้อย่างน่าทึ่งอยู่ล่ะก็ เราขอแนะน�ำ Every Day a Friday Gastropub ที่จะเปลี่ยนทุกๆ วันของคุณให้เป็นวันศุกร์ที่อิ่มเอมใจ
Every Day a Friday Gastropub เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ
ชายหนุ่มทั้งสามท่านที่เป็นเพื่อนสนิทกันและมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทีแ่ ตกต่าง โดยคุณดิษ-ฑิตย บุญสมบัติ รับหน้าทีเ่ ป็น
ทัพหน้าในการดูแลหน้าร้าน ดูแลแขกคนพิเศษ เชฟเก่ง-ธเนศ
เนาวรัตน์ เป็นเชฟที่ดูแลหลังบ้าน ผู้สร้างสรรค์หลากหลายเมนู
อาหารมากฝีมอื และคุณอู-๋ วรัชญ์ พนมไพฑูรย์ ผูก้ มุ บังเหียนงาน
ด้านการตลาด มาร์เก็ตติ้ง เซลล์ต่างๆ ซึ่งชายหนุ่มทั้งสามได้น�ำ
ประสบการณ์ที่คร�่ำหวอดอยู่ในแวดวงการท�ำงาน ในโรงแรมหรู
ระดับห้าดาวมาใช้ได้อย่างลงตัว
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“เราคุยกันว่าอยากจะท�ำร้านอาหาร ในแบบที่เพื่อนชวน
เพื่อนไปทานข้าวที่บ้าน อยากให้เพื่อนมาเจอกันทุกๆวัน อยาก
ให้ทกุ ๆ วันเป็นวันศุกร์ ทีท่ กุ คนรูส้ กึ สบายๆ Every Day a Friday
Gastropub จึงสะท้อนความหมายที่เราต้องการบอกออกมาได้
ดีทสี่ ดุ ส่วนค�ำว่า Gastro เราต้องการเน้นย�ำ้ ว่าทีน่ มี่ อี าหารอร่อย
และค�ำว่า pub คือการได้มานัง่ ฟังเพลงเบาๆ สบายๆ ทานอาหาร
เสร็จแล้วนัง่ ดืม่ ต่อได้ ร้านเราตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองใหญ่ทา่ มกลาง
ป่าคอนกรีต บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บรรยากาศแวดล้อมชวน
ให้คิดถึงร้านรวงเล็กๆ บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในใจกลางนิวยอร์ก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการถ่ายทอดคือการน�ำเสนอความเป็น
“นิวยอร์ก ลอฟต์” ออกมาให้ทุกคนได้สัมผัส ผ่านการออกแบบ
ตกแต่งทีใ่ ช้ไม้ ใช้อฐิ ใช้กระจกใสทีต่ ดั กับเหล็กกล้า สะท้อนความ
รู้สึกของความดิบ เท่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความอบอุ่นผ่อน
คลายเสมือนได้อยู่บ้าน”
“เราคุมโทนร้านด้วยการเลือกใช้สีครีมน�้ำตาลธรรมชาติ
ทั้งอ่อนแก่ เมื่อแสงไฟไลท์ติ้งนุ่มๆ จากโคมไฟเท่ๆ สาดกระทบ
จะให้ความรูส้ กึ สงบแบบโฮมมีแ่ ละแฝงความน่าค้นหาไปพร้อม
กัน เราเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ โต๊ะ เก้าอี้ บุผ้าฝ้ายสีขาวอ่อนนุ่ม
ดูนวลตา ลงตัวกับทุกพื้นที่ที่ถูกจัดแบ่งได้อย่างน่ารัก ที่มีทั้งมุม
ต้อนรับ มุมห้องนั่งเล่น มีห้องรับแขก มีบาร์เครื่องดื่มขนาดใหญ่

ดีไซน์สวย โดยทุกวันพฤหัสบดีถงึ วันอาทิตย์ จะมีดเี จมาเปิดแผ่น
สร้างแรงบันดาลใจให้คุณและกลุ่มเพื่อนสนิทยิ่งสนุก จะนั่งคุย
นั่งจิบดื่ม นั่งทานอาหาร นั่งฟังเพลงสบายๆ มาได้ในทุกๆ วัน
เหมือนมาบ้านเพื่อนสนิท” คุณดิษบอกเล่าทุกเรื่องราวอย่าง
อารมณ์ดี
“Core Concept หลักของร้านเราลงตัวแล้ว ต่อมาเราคิด
ว่าการมาทานอาหารให้อร่อยควรมีอาหารที่หลากหลาย เพราะ
เพื่อนเยอะแต่ละคนชอบอาหารไม่เหมือนกัน เพื่อนที่เป็นชาว
ต่างชาติก็มีมาก เพราะฉะนั้นเมนูท่ีน�ำเสนอจะเป็นอาหารไทย
เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ ซึง่ หน้าทีน่ ตี้ อ้ งยกให้เชฟเก่ง ทีเ่ ป็นฝ่าย
ครีเอทเมนูเด็ดให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง”
“เรื่องของการท�ำอาหารเป็นเรื่องสนุกครับ” เชฟเก่งกล่าว
“ผมเข้าครัวมาตั้งแต่เด็กอายุ 19 ท�ำงานอยู่ใน Cruise Line ใน
ต่างประเทศและกลับมาเมืองไทยก็ได้ท�ำงานในโรงแรมระดับ
ห้าดาวมาโดยตลอด ซึ่งความท้าทายในการเป็นเชฟไม่ได้อยู่ที่
การสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ แต่เพียงเท่านั้น แต่เป็นการรักษา
มาตรฐานของรสชาติอาหารให้ออกมาดี โดยเฉพาะการควบคุม
ทีมงาน การรักษาคุณภาพให้สมบูรณ์แบบเป็นเรื่องส�ำคัญ ส่วน
ตัวแล้วผมถนัดท�ำอาหารสไตล์เวสเทิรน์ แต่จากประสบการณ์ที่
อยู่ในโรงแรมใหญ่ๆ มาตลอด อาหารอินเดีย อาหารจีน
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อาหารไทย ผมท�ำได้หมดและเมื่อเราท�ำ
ร้านอาหารเป็นของตัวเอง ก็ตอ้ งมาดูตลาด
ดูกลุ่มลูกค้าว่าเป็นกลุ่มไหน กลุ่มคนไทย
พนักงานออฟฟิศ กลุ่มต่างชาติ มีครบ”
“เมนูในร้านจึงค่อนข้างมีความหลาก
หลาย ในสไตล์เวสเทิร์นที่ผสานกลิ่นอาย
ความเป็นเอเชีย่ นนิดๆ มีความเป็นไทยมา
ผสม เป็นอาหารที่ทุกคนมาทานแล้วต้อง
อร่อย ต้องกลับมาทานอีก เหมือนกลับมา
ทานข้าวบ้านทุกๆ วัน เกือบ 45 เมนูที่เรา
สร้างสรรค์ รับรองว่าไม่มใี ครเหมือน วัตถุดบิ
ทุกอย่างล้วนคัดสรร เน้นคุณภาพ พิถพี ถิ นั
ในการน�ำเสนอ เพราะเราอยากให้คุณได้
ทานอาหารมาตรฐานเดียวกับโรงแรมระดับ
ห้าดาวในราคาย่อมเยาทีค่ ณ
ุ จ่ายได้สบาย
กระเป๋ า ที่ Every Day a Friday
Gastropub อาหารของเราไม่ใช่ฟวิ ชัน่ ฟูด้
ไม่ใช่อาหารแนวโมเลกูลาร์ แต่เป็นการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมการกินอยู่
ในโลกตะวันตกและตะวันออกที่มีมาแต่
เก่าก่อน และความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน
ในสไตล์ทเี่ รียกว่า “EUROPEAN TWIST”

เมนู RECOMMENDED

เริ่มต้นที่เครื่องดื่ม V for Violet อัน
เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน เป็นการผสม
ผสานความล�้ำเลิศระหว่างชา Lavender
Infuse กับ Whisky สุดเลิศล�้ำ พร้อม
Homemade Violette Liqueur ที่หอม
หวาน จนกลายเป็นเครื่องดื่มที่มอบรส
สัมผัสอันลึกซึง้ รับรูไ้ ด้ถงึ ความหอมล�ำ้ ลึก
ของกลิ่นและรสชาติแห่งชา ผสานความ
สดชืน่ และดืม่ ด�ำ่ ปลุกเร้าทุกประสาทสัมผัส
และสร้างความรื่นรมย์ใจ แนะน�ำให้จิบ
ดืม่ ก่อนมือ้ อาหารเป็นการช่วยเรียกน�ำ้ ย่อย
ช่วยให้เจริญอาหารและกระตุ้นการรับ
รสชาติของอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้น หรือจะ
เลือกเป็นเมนูค็อกเทลชามัจฉะสีเขียวสด
ที่มาพร้อมฟองครีมเนื้อแน่นเนียนนุ่มน่า
หม�่ำ ที่ชื่อ The Green Hive อัดแน่นด้วย
ส่วนผสมของชามัจฉะ (Matcha green
tea) น�ำ้ ผึง้ ป่า ชาดอกกุหลาบ Infuse เบาๆ
ด้วยวอดก้าชั้นยอด ก็ท�ำให้ทุกการจิบดื่ม
เป็นเรื่องละเมียดละไม
44 THAI DENTAL MAGAZINE

ส�ำหรับเมนูอาหารจานพิเศษการันตีได้ว่ารสชาตินั้นเป็นเลิศ ด้วยวัตถุดิบต่างๆ ที่น�ำ
มาใช้นั้นสดใหม่ ผสานวิธีการปรุงในทุกขั้นตอน ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กับจานแรกเรียก
น�ำ้ ย่อย ไก่อบรมควันเเละหอยเชลล์ ทีไ่ ด้นำ� เอาหอยเชลล์เนือ้ นุม่ แน่นเด้ง น�ำเข้าจากประเทศ
เกาหลี เสิร์ฟพร้อมกับไก่อบรมควัน ที่เลือกใช้เฉพาะส่วนอกฉีกเป็นชิ้นๆ น�ำมาผสมผสาน
กับเครื่องย�ำ อย่าง หัวหอมใหญ่ ผักชี เสริมทัพด้วยแอปเปิ้ลเขียวสดหั่นชิ้นสไลด์บางๆ เพิ่ม
ความกรุบกรอบด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหอมเจียวทอด ปรุงรสด้วยซอสมะขาม นับ
เป็นเมนูสุขภาพที่ถูกปากถูกใจในสไตล์เอเชี่ยน
จานนี้หมดหยุดไม่อยู่เชฟเก่งเสิร์ฟเมนูเด็ดกันต่อด้วย ซุปครีมมะเขือเทศ ที่ทานแล้ว
แก้มคงแดงระเรื่ออมชมพูใส เพราะเชฟเลือกใช้มะเขือเทศสีแดงสดขนาดใหญ่ที่สุกจัด น�ำ
ไปย่างไฟให้สุกหอมแล้วน�ำมาผัดท�ำน�้ำซุป เชฟจะไม่ใช้เนื้อมะเขือเทศแช่แข็ง หรืออัด
กระป๋อง เพราะรสชาติที่ได้มันไม่เรียล ซึ่งซุปที่ได้รสชาติกลมกล่อม กรุ่นกลิ่นหอม
มะเขือเทศย่าง ความเนียนละเอียดของเนื้อซุปยังเข้มข้นมาก ทว่าละลายในปากทันที ทาน
คู่กับขนมปังกรอบตอกย�้ำถึงความอร่อยสไตล์ยูโรเปียน จานต่อมาที่เราได้ลองลิ้มคือ
เเองเจิลเเฮร์ ครีมไข่หอยเม่น ไข่ปลาคาร์เวียร์ เส้นเเองเจิลเเฮร์ทเี่ หนียวนุม่ ลงตัวกับรสละมุน
ของครีมไข่หอยเม่น ยิ่งทานคู่กับไข่ปลาคาร์เวียร์กรุบกริบ บอกได้ค�ำเดียวว่าฟินมาก
ส�ำหรับเมนูไทยสไตล์ที่หาทานได้ไม่ง่ายนัก จัดมากับ เเก้มหมูย่างกับเมล็ดผักชีบด
ได้ยนิ แค่ชอื่ วัตถุดบิ อย่างแก้มหมู พินจิ ดูไม่คนุ้ นัก เพราะเป็นวัตถุดบิ ทีห่ ายาก เนือ่ งจากเจ้า
หมูตวั อวบอ้วนกลับมีเนือ้ ทีแ่ ก้มเพียงน้อยนิดและหากใครท�ำไม่เป็นแก้มหมูกจ็ ะเหนียวหนึบ
เคีย้ วยาก เพราะแก้มหมูนนั้ เต็มไปด้วยเนือ้ กับเอ็นเส้นเล็กๆ กระจายอยูโ่ ดยทัว่ แถมยังหมด
อร่อยได้เพราะอาจมีกลิ่นสาบของหมู หากท�ำความสะอาดได้ไม่ดีพอ แต่ส�ำหรับที่ Every
Day a Friday Gastropub เมนูแก้มหมูย่างนั้นนุ่มลิ้นเป็นที่สุด เพราะผ่านขั้นตอนการ
ท�ำความสะอาดอย่างถูกวิธี แล้วน�ำมาตุ๋นและหมักกับสมุนไพรอีกหนึ่งคืนเต็มๆ ต่อด้วย
ขั้นตอนที่เรียกว่า ซูวี (Sous Vide) เพื่อให้เอ็นเปื่อยแต่ยังคงรสชาติความอร่อยเอาไว้ เป็น
เวลาอีกหกชั่วโมงแล้วค่อยน�ำไปย่างไฟอ่อนๆ ให้สุกหอม ซึ่งกว่าจะได้เมนูแก้มหมูย่างที่ทั้ง
หอมทั้งนุ่มอร่อยใช้เวลานานเอาการอยู่และเมื่อได้ทานคู่กับน�้ำจิ้มแจ่วสูตรเฉพาะของทาง
ร้าน แกล้มกับเครื่องเคียงที่เป็นผักสมุนไพรท้องถิ่นต่างๆ อย่างผักแพว ผักชีลาว กลิ่นยิ่ง
หอมขึ้นจมูก ชวนให้น�้ำลายสอ
เมนูเมนคอร์สยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ปลาค็อดทอดจี่ ครีมเห็ดทรัฟเฟิล เสิร์ฟพร้อม
รากบัวทอด อีกหนึ่งเมนูสุดพิเศษที่ต้องลองให้ได้ ปลาค็อดเป็นปลาทะเลน�้ำลึก พบได้ตาม
มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอนตาร์กติกเหนือ เนื้อจะขาวและแน่นมาก รสชาติจะ
นุ่มละมุนลิ้น อุดมไปด้วยวิตามิน A D E มีโอเมก้า 3 สูง ยิ่งทานคู่กับครีมเห็ดทรัฟเฟิล ยิ่ง
ช่วยเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับเนื้อปลาขึ้นอีกระดับและท้ายสุดกับเมนูของหวานแสน
อร่อย ช็อกโกเเลต บราวนี่ เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมคาราเมลแสนหอมหวาน บราวนี่เนื้อแน่น
อร่อยมาก ท�ำจากตาร์ก ช็อกโกแลตชั้นดี รสชาติที่ได้จึงไม่หวานนัก ด้านบนบราวนี่ยังเพิ่ม
ความกรุบกรอบด้วยป็อปคอร์นแสนอร่อย ราดด้วยซอสคาราเมลรสหวานหอม เมื่อทานคู่
กับไอศกรีม ซอสราสเบอร์รี่และครัมเบิ้ล ก็ได้ทั้งรสชาติของความอร่อย กรุบกรอบ เปรี้ยว
หวาน ชื่นใจ…
ที่ Every Day a Friday Gastropub ยังมีเมนูอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อย
และแปลกใหม่ให้เลือกดื่มด�่ำอีกหลากหลาย พร้อมสลับสับเปลี่ยนเมนูใหม่ๆ
อยูเ่ สมอ เราอยากให้คณ
ุ ได้มาลองลิม้ รสชาติความสดใหม่ดว้ ยตัวของคุณเอง เพราะ
พรุ่งนี้ มะรืนนี้ ก็เป็นวันศุกร์ในทุกๆ วัน…
www.facebook.com/evdafd/
IG : everyday_afriday
Tel. 02 064 5447, 064 014 5230
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ชาวเน็ตสงสัย
โดย หมอจ๋อม

ประเด็นร้อน

เรื่องฟันคุด

หมอจ๋อมดูตารางนัดคนไข้วันนี้แล้วอดส่ายหัว
นิดๆ ไม่ได้ เมื่อเห็นชื่อคนไข้ประจ�ำที่ดูแลกันมา
ตั้งแต่เป็นเด็กประถม “น้องจิ๋ง”
สาวน้อยเจ้าปัญหา ทุกครั้งที่มาท�ำฟัน
เธอจะมีค�ำถามมาถามหมอจ๋อมทุกครั้ง
จนผู้ช่วยรู้แกว นัดเวลาเผื่อเกินไว้ให้ 30 นาที
เพื่อให้มีเวลาถาม วันนี้จิ๋งจะมาผ่าฟันคุด โห....
ตายแน่ เพิ่งมีข่าวคนไข้ไปผ่าฟันคุดแล้วปาก
เป็นแผล วันนี้คงได้ตอบค�ำถาม
สาวน้อยมากมายแน่ๆ

หวัดดีคะ่ หมอ” จิง๋ เปิดประตูเข้ามายกมือไหว้ทกั ทาย
มือกอดเป้ใบโปรดไว้แน่น
“นั่งเลยจิ๋ง” หมอจ๋อมขยับ cabinet ให้คนไข้นั่งเก้าอี้ได้
สะดวกขึ้น
“ขอคุยก่อนได้ไหมคะหมอ จิ๋งกลัวมากเลย เมื่อคืนค้นเน็ต
ทั้งคืนเลย” จิ๋งทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ข้างโต๊ะคอมหมอ
“อะ ... ว่ามา หมอพร้อมแล้ว จะถามอะไรเกี่ยวกับ
ฟันคุดมั่ง”
“ฟันคุดน่ะไม่ถามหรอกค่ะหมอ หนก่อนหมออธิบายให้จิ๋ง
ฟังแล้วนี่ จิ๋งไปหาข้อมูลเพิ่มด้วย รู้แหละว่ามันควรผ่าออก แต่
ไอ้ข่าวที่เพิ่งมีอะดิหมอ ปากแหว่งเลยนะ ถ้าผ่ากับหมอ แล้ว
ปากจิ๋งจะแหว่งแบบเขาไหมอะ”
“แหมมม...ไม่มหี มอคนไหนตัง้ ใจอยากท�ำให้คนไข้ปากแหว่ง
หรอกนะจิ๋ง มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นได้น่ะ เหมือนที่หมอ
อธิบายให้จิ๋งฟังคราวก่อนแหละว่าการผ่าฟันคุด อาจท�ำให้เกิด
ผลข้างเคียงต่างๆ ได้ เช่น ปวด บวม เลือดออกเยอะ มีอาการชา
ที่ริมฝีปากหลังผ่า หรือ เกิดแผลที่ริมฝีปากอย่างที่เป็นข่าว ซึ่ง
หมอเชือ่ ว่าหมอทุกคน ไม่มใี ครตัง้ ใจให้เกิดกับคนไข้หรอกนะ แต่
บางครั้งมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ แล้วหมอที่
ท�ำเขาก็คงเสียใจที่ท�ำให้คนไข้เป็นแบบนี้นั่นแหละ”
“ไอ้อย่างอื่นน่ะจิ๋งเข้าใจนะหมอ หมอบอกจิ๋งแล้ว ว่ามันขึ้น
กับความยากง่าย ความลึก ความเอียงของฟันคุด ที่อาจท�ำให้
เกิดอาการชา การบวมได้ แต่ไอ้แผลที่ปากนี่สิคะหมอ มันท�ำให้
เกิดได้ไงอะ แล้วหมอจะระวังยังไง จิ๋งจะช่วยหมอได้ไงมั่งอะ ที่
จะไม่ให้เกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดน้อยที่สุด จิ๋งกลัวไปประกวด
นางงามไม่ได้อะค่ะ”

ภาพจาก www.pantip.com โดย สมาชิกหมายเลข 2662337

ภาพจาก www.pantip.com

หมอจ๋อมหัวเราะกับประโยคสุดท้ายของสาวจิ๋ง ถึงแม้เธอ
จะช่างซักช่างถาม แต่หมอจ๋อมก็สนุกทุกครั้งที่ได้ตอบ เพราะ
ความสดใสร่าเริงของเธอ และสุดท้ายแล้ว จิง๋ เป็นคนไข้ทไี่ ม่เคย
มีปัญหาเลย เนื่องจากเธอได้ซักไซ้ไล่เลียงทุกอย่างที่สงสัยจน
เข้าใจดี
“เอางั้นเลยนะจิ๋ง ได้ดีแล้วอย่าลืมหมอแล้วกันนะ”
“โหยยย ไม่ลืมหรอกค่ะหมอ แต่จิ๋งต้องรอดจากการผ่าฟัน
คุดไปให้ได้ก่อนนะ”
“ขนาดนัน้ เลยนะ ยังกะจะไปออกรบ เอ้า...ตัง้ ใจฟังนะ หมอ
จะอธิบายให้ฟัง จิ๋งจะได้สบายใจ อย่างที่หมอเคยบอก ฟันคุด
เป็นฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ ส่วนใหญ่จะเป็นฟัน
กรามซี่สุดท้าย โดยต�ำแหน่งมันก็ยากอยู่แล้ว เพราะเป็นฟันที่
อยูใ่ นสุดของขากรรไกร จะมีแก้มบัง แล้วเวลาจิง๋ อ้าปาก กระดูก
ขากรรไกรก็จะมาบังอีก ท�ำให้หมอท�ำงานล�ำบาก ทีนี้ถ้ามันยิ่ง
อยู่ลึกๆ หรือเอียงมากๆ การท�ำงานของหมอก็จะยิ่งล�ำบาก ยิ่ง
ถ้าคนไข้เป็นคนปากเล็กๆ เล่นเอาหมอเหงื่อตกเหมือนกันนะ”
“แสดงว่า หน้าที่จิ๋งคือ พยายามอ้าปากให้กว้างๆ ใช่ไหม
หมอ เพื่อให้หมอท�ำงานได้สะดวก จะได้ไม่มาผ่าปากจิ๋ง”
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“แหม .. หมอก็ตอ้ งเป็นคนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเป็นหลัก
แหละ ในส่วนของหมอก็คือ
1. ต้องเอกซเรย์ดูต�ำแหน่งของฟันคุด เพื่อประเมินตัวเอง
ว่า สามารถท�ำได้ดหี รือไม่ ถ้าฟันคุดนั้นอยูล่ กึ หรือเอียงมากเกิน
ไป หมอก็อาจจะส่งต่อให้จงิ๋ ไปพบทันตแพทย์เฉพาะทางทีม่ คี วาม
ช�ำนาญมากกว่าหมอ
2. ต้องตรวจเช็คเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดี โดยเฉพาะด้าม
หัวกรอที่จะใช้ในการกรอฟันคุด ต้องเช็คดูว่า ลูกปืนไม่มีปัญหา
ที่จะท�ำให้เกิดความร้อนที่ด้ามเวลาใช้งาน ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการ
burn ริมฝีปากคนไข้ทำ� ให้เป็นแผลได้ ตัวล็อกต้องแน่น ไม่หลวม
สามารถยึดหัวกรอได้ดี ไม่เลื่อนหลุดมาในขณะใช้งาน จนท�ำให้
โดนปากคนไข้ได้
3. เวลาท�ำการกรอฟัน หรือใช้เครื่องมือใดๆ ก็ตาม ต้อง
วางเครื่องมือบนมือ หรือนิ้วหมอ ที่เรียกว่า rest เพื่อให้มีความ
มัน่ คงในการท�ำงาน เวลาออกแรง เครือ่ งมือไม่สะบัดไปโดนส่วน
อื่นๆของคนไข้ หรือเมื่อเกิดความร้อนขึ้นที่ด้ามหัวกรอ หมอจะ
ได้รสู้ กึ ได้ และท�ำการเปลีย่ นด้ามหัวกรอซะ สบายใจยังจ๊ะจิง๋ เท่า
ที่หมอพูดมาอะ”
“โอเคค่ะหมอ แต่จิ๋งถามอีกนิดนึง หลานจิ๋งเคยไปท�ำฟัน
ครอบฟันข้างหน้า กลับมาก็มีแผลที่ริมฝีปากเหมือนกัน เกิดได้
ไงอะหมอ ไม่ได้ผ่าฟันคุดซะหน่อย หรือหมอกรอไปโดนเอง”
“ในเด็กๆ เวลาทีฉ่ ดี ยาชาแล้วริมฝีปากชา มันจะหนาๆ บางที
เด็กรู้สึกแปลกๆ ก็จะกัดปากเล่น ทีนี้พอชา กัดเท่าไรก็ไม่เจ็บ
ยิ่งกัดยิ่งมัน จนเป็นแผลได้ ดังนั้น ในเด็กที่ได้รับการฉีดยาชา
ผู้ปกครองต้องคอยระวัง ไม่ให้เด็กกัดริมฝีปากเล่นด้วยนะ”
“เคลียร์ค่ะหมอ จิ๋งเข้าใจละ งั้นเรามาร่วมมือกัน ระหว่าง
หมอกับจิ๋ง เพื่อให้ภารกิจการผ่าฟันคุดครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี แต่ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมา หมอต้องรับเลี้ยงจิ๋งไปตลอดชีวิต
เลยนะ ถ้าจิ๋งประกวดนางงามไม่ได้อะ”
“ ได้เลยจิง๋ เพือ่ ความปลอดภัยของหมอ หมอส่งจิง๋ ไปให้คน
อื่นผ่าดีกว่า เงื่อนไขสุดท้ายมันน่ากลัวมาก เอ้า เอ้า เอ้า อย่ามัว
แต่เล่น หมอมีคนไข้นัดต่ออีก เสียเวลาคุยกันนานละ”
“ได้เลยค่ะหมอ ฟังหมออธิบายแบบนี้ จิ๋งก็สบายใจละ
จัดการได้เลยค่ะหมอ”
มีประเด็นร้อนๆ ที่ชาวเน็ตสงสัยหรืออยากรู้ สามารถ
ติดต่อกองบ.ก.ได้ทางเพจ Thai dental magazine ทางทีม
งานจะไขข้อข้องใจให้ ถ้าได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องแล้วโปรดแชร์
ต่อด้วยนะ^^

ภาพจาก www.pantip.com

ภาพจาก www.pptvthailand.com

“อาจจะไม่ต้องกว้างมากนะ อย่างที่หมอบอก บางทีพอ
จิ๋งอ้ากว้าง กระดูกขากรรไกรก็มาบัง หมอจะให้จิ๋งอ้าปาก ถ้าได้
จังหวะที่เหมาะสม หมอก็จะบอกจิ๋งเอง จิ๋งต้องพยายามอ้าปาก
ในระดับนีใ้ ห้หมอตลอด หมอจะได้ทำ� งานง่ายขึน้ แล้วก็พยายาม
ให้หน้านิง่ ไม่หนั ไปหันมา เพราะบางที จิง๋ เกิดหันหน้า หรือสะบัด
หน้า เครื่องมือก็อาจพลาดไปโดนปากได้ แล้วถ้าระหว่างท�ำ จิ๋ง
รู้สึกมีอะไรมากดๆ ที่ริมฝีปาก หรือรู้สึกร้อนๆ แปลกๆ ให้รีบบอก
หมอ เพราะบางทีถา้ ฟันมันยากมากๆ เครือ่ งมือทีห่ มอกันไว้ดแี ล้ว
อาจเลือ่ นต�ำแหน่งมาวางพาดอยูบ่ นปากจิง๋ ได้ จิง๋ ก็ตอ้ งคอยช่วย
หมอเช็คด้วยนะ แต่ตรงนี้ก็อาจจะยากหน่อย เพราะเวลาผ่าฟัน
คุด หมอต้องฉีดยาชา ริมฝีปากจิ๋งก็จะชา จิ๋งอาจจะไม่รู้สึกอะไร
เลยก็ได้”
“โอเคค่ะหมอ สรุปว่า ในฐานะคนไข้ จิ๋งควรจะ
1. อ้าปากให้หมอท�ำงานได้สะดวก
2. ไม่ขยับหน้าไปมา เพือ
่ กันการพลาดไปโดนเครือ่ งมือของ
หมอที่คมๆ
3. บอกหมอทันที หากรูส
้ กึ มีความผิดปกติทบี่ ริเวณริมฝีปาก
ยิง่ ถ้ารูส้ กึ แปลกๆ ยิง่ ต้องรีบบอกหมอ แม้จะไม่เจ็บก็ตาม เพราะ
ปากจะชาจากการที่หมอฉีดยาชา
แล้วหมอเอง จะป้องกันได้ยังไงอะ หรือเป็นหน้าที่คนไข้
อย่างเดียว”
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เกาะกระแส

โดย ทญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์

สยามเมืองยิ้ม(หวาน)
ไปหรือเปล่า ?

เบื้องหลังการเก็บภาษีเครื่องดื่มรสหวาน

Sugar-sweetened
beverage tax

ท่

สยามประเทศขับเคลื่อน
ด้วยความหวาน

านผูอ้ า่ นหลายท่านอาจไม่ทราบว่าสยาม
เมืองยิม้ ของเรานัน้ เป็นมหาอ�ำนาจด้าน
น�้ำตาลโลก โดยเมื่อเทียบอันดับการ
ผลิตน�้ำตาล เราเป็นอันดับห้าของโลก และเมื่อเทียบ
ชั้นการส่งออกน�้ำตาลแล้ว เราส่งออกน�้ำตาลเป็น
อันดับสองเป็นรองก็แต่บราซิลเท่านั้น น�้ำตาลสร้าง
รายได้ให้ประเทศมากกว่าปีละ 1.9 แสนล้านบาท ใน
จ�ำนวนนี้เป็นรายได้ที่มาจากการส่งออกถึง 1.2 แสน
ล้านบาท สัดส่วนการส่งออกน�ำ้ ตาลของไทยมากกว่า
ปริมาณการบริโภคในประเทศ โดยประมาณ 2 ใน 3
ของผลผลิตน�้ำตาลของไทยจะถูกส่งออกไปต่าง
ประเทศ อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลสร้างงานให้ชาวไร่ออ้ ย
และผู้คนในแวดวงการผลิตน�้ำตาลมากกว่า 6 แสน
คน ด้านการค้าแล้วน�้ำตาลมีความส�ำคัญในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจทั้งด้านรายได้และการจ้างงาน

หวานเกินไป ชักจะไม่ค่อยดี!!!

แต่ในมุมด้านสุขภาพ น�ำ้ ตาลเป็นปัจจัยเสีย่ ง
ทีส่ ำ� คัญตัวหนึง่ ของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCDs) และ
ฟันผุ คนไทยบริโภคน�้ำตาลเพิ่มมากขึ้นทุกปี ความ
หวานซ่อนเร้นมาหลายทาง ทางที่ส�ำคัญและเป็น
แหล่งซ่อนน�ำ้ ตาลให้คนไทยเราหวานจังคือเครือ่ งดืม่
ว้านหวานชื่นใจของไทยนี่เอง
เป็นที่น่าตกใจว่าคนไทยบริโภคน�้ำตาลเพิ่ม
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มากขึ้นถึงร้อยละ 31.6 ภายในเวลา 5 ปี จาก พ.ศ.25462552 คาดประมาณว่าใน พ.ศ.2552 ปริมาณการบริโภค
เครื่องดื่มรสหวานของคนไทยจัดอยู่ในอันดับ 9 จาก 52
ประเทศที่ท�ำการส�ำรวจ เครื่องดื่มรสหวานส�ำเร็จรูปที่มี
จ�ำหน่ายในประเทศไทยมีปริมาณน�้ำตาลสูงมาก โดยอยู่ใน
ช่วง 9-19 กรัม/100 มล. ในขณะที่ค่าที่เหมาะสมคือเครื่อง
ดื่มไม่ควรมีน�้ำตาลมากกว่า 6 กรัม/100 มล. เพราะจะเพิ่ม
โอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคอ้วนและโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังได้ใน
ระยะยาว ข้อมูลทางระบาดวิทยาและงานวิจยั ทางคลินกิ ใน
ระยะหลังๆ ชีใ้ ห้เห็นว่าการบริโภคเครือ่ งดืม่ รสหวาน สัมพันธ์
กับการเกิดโรค NCDs อย่างชัดเจน นอกจากส่งผลต่อค่าใช้
จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับรัฐแล้ว โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังลดคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ไปไม่นอ้ ย ยิง่ เราจะก้าวเป็นประเทศสูงอายุแล้วต้องช่วยกัน
ท�ำให้คนไทย สูงวัยอย่างสดใส ไม่งั้นจะสูงวัยพร้อมโรคไต
(ที่เป็นผลพวงจากเบาหวาน)

กราฟแสดงการบริโภคน�้ำตาลของคนไทย
(ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
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ภาพแสดงน�้ำตาลที่
ซ่อนในเครื่องดื่ม
ยอดนิยมของคนไทย
(ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุข
ภาวะ สสส.)

ช่างน่ากลุ้มใจยิ่งนัก!!!

ข้อมูลการส�ำรวจสุขภาพแห่งชาติครัง้ ล่าสุดในปีพ.ศ.
2555 รายงานว่าคนไทยเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น 1 ล้านคนใน
ระยะเวลา 5 ปี ปัญหาเรื่องโรค NCDs จึงมิใช่เรื่องเล็กและ
จะต้องหาทางจัดการโดยเร่งด่วน หากเหลียวมองรอบตัวไป
ในกลุม่ ประเทศ ASEAN ไทยจัดอยูใ่ นอันดับที่ 2 ของประเทศ
ที่มีคนอ้วนมากที่สุด รองจากมาเลเซีย
กราฟแสดงสัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานต่อประชากรของแต่ละประเทศ
ในอาเซียน (ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

ภาพแสดงร้อยละของประชากรที่มีน�้ำหนักเกินในแต่ละประเทศของอาเซียน (ที่มา : องค์การอนามัยโลก)

ข้อเสนอเพื่อลดความหวาน…

ในช่วง 1-2 เดือนทีผ่ า่ นมา มีขา่ วเกีย่ วกับการขึน้ ภาษี
สรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลสูง เช่น น�้ำอัดลม ชาเขียว
กาแฟ เครื่องดื่มชูก�ำลัง นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง น�้ำผลไม้ ที่
มีปริมาณน�้ำตาลมากกว่า 6 กรัม ต่อ 100 มล.ขึ้นไป ซึ่งเกิน
มาตรฐานที่แนะน�ำโดย WHO
การเก็บภาษีในสิ่งที่เป็นผลเสียกับสุขภาพ เช่น สุรา
และบุหรี่ เป็นมาตรการที่ประเทศไทยใช้เพื่อควบคุมการ
บริโภค ดังนั้นมีข้อเสนอให้เพิ่มภาษีในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีรส
หวานซึ่งคาดว่าจะส่งผล 2 ประการ ประการแรกอาจส่งผล
ให้ประชาชนลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานลง (ราคาสูง
ขึน้ อาจท�ำให้ลดการซือ้ หรือซือ้ ลดความถีล่ ง ผูป้ ระกอบการ
ลดขนาดเครื่องดื่มลง) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรค NCDs อีกส่วนหนึง่ อาจท�ำให้ผ้ปู ระกอบการลดปริมาณ

น�้ำตาลในผลิตภัณฑ์ลงให้น้อยกว่า 6 กรัม ต่อ 100 มล. ซึ่งก็จะ
ดีตอ่ สุขภาพของประชาชนได้อกี ทางหนึง่ นอกจากนีย้ งั มีผลพลอยได้
เป็นการเพิ่มรายได้เข้าประเทศ (ตามการคาดการณ์ มากกว่า 1
หมืน่ ล้านบาท/ปี) รัฐอาจน�ำเงินทีไ่ ด้นไี้ ปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
และขับเคลื่อนนโยบายเพื่อช่วยลดภาวะโรคอ้วน รวมทั้งโรคฟัน
ผุของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

การขึ้นภาษี ส่งผลดีต่อการบริโภคจริง
หรือ???

ไทยมิได้เป็นประเทศแรกทีม่ แี นวคิดเช่นนี้ มีหลายประเทศ
ที่ใช้มาตรการนี้ เช่น เม็กซิโก ฝรั่งเศส ฮังการี หลายรัฐใน
สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษซึง่ จะเริม่ มาตรการนีใ้ นปี ค.ศ.
2018 การประเมินผลการเก็บภาษีเพิ่ม พบว่าได้ผลดีหากเก็บ
ภาษีในอัตราทีส่ งู พอ เช่น เม็กซิโก ประชาชนลดการบริโภคเครือ่ ง
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ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ประชากรไทยอ้วนขึ้นอย่างมาก
อาจมาจากการเข้าถึงอาหารพลังงานสูงได้ง่าย เนื่องจาก
ราคาไม่แพงและมีการวางขายทัว่ ไป งานวิจยั ในสหรัฐอเมริกา
ในปีค.ศ. 2004 ระบุว่า สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ผู้บริโภคเลือก
บริโภคอาหารที่มีน�้ำตาลและไขมันสูงๆ เพราะว่าราคาถูก
และรสชาติดี มาตรการทางภาษีจึงน�ำมาใช้เพื่อให้อาหาร
ที่เสี่ยงต่อสุขภาพมีราคาแพงขึ้นเข้าถึงได้ยากขึ้น อีกนัย
หนึ่ง อาจเป็นการสร้างความเป็นธรรมทางอ้อมในสังคม
เมื่อผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า จะต้องมีส่วนแบ่งการจ่าย
ที่มากกว่านั่นเอง
ในปีพ.ศ. 2559 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) ได้เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นในการควบคุมปัจจัยเสีย่ ง
ที่ก่อให้เกิดวิกฤตด้านสุขภาพของประชาชนเนื่องมาจาก
โรค NCDs โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยเบาหวานทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
และมีอุบัติการณ์ในกลุ่มคนอายุน้อยลง ในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559 จึงมีการพิจารณามาตรการด้านภาษีเครื่องดื่ม
น�้ำตาลสูงอย่างจริงจัง และมีมติ 153 ต่อ 2 เสียง เห็นชอบ
ให้เสนอรัฐบาลปรับระบบภาษีเครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ำ�้ ตาลสูง เพือ่
ลดความเสีย่ งโรคอ้วน-เบาหวานจนน�ำไปสูก่ ารเสนอขึน้ ไป
เป็นล�ำดับ และขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาเพื่อน�ำเข้าสู่
คณะรัฐมนตรี

ดื่มมีน�้ำตาลลงและหันไปดื่มน�้ำเปล่ามากขึ้น มีการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 2006 และ 2010 พบว่า รัฐที่มีมาตรการ
ทางภาษีเครื่องดื่มรสหวานและขนมขบเคี้ยว มีอัตราความชุก
ของโรคอ้วนน้อยกว่ารัฐที่ไม่มีมาตรการนี้ และส�ำหรับรัฐที่มี
มาตรการทางภาษีเครื่องดื่มรสหวาน อัตราการบริโภคเครือ่ งดื่ม
รสหวานลดลง คาดประมาณว่าจะท�ำให้ค่าดัชนีมวลกาย ภาวะ
น�้ำหนักเกิน และโรคอ้วนของประชากรลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลง
ได้ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จากการใช้มาตรการทางภาษีในเรื่อง
เครือ่ งดืม่ ยังไม่เห็นชัดเจนเพราะส่วนใหญ่ยงั ด�ำเนินการในระยะ
สั้น แต่การเรียนรู้จากการเก็บภาษีบุหรี่ พิสูจน์ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดี
ส�ำหรับประเทศไทยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มมีอยู่
แล้วตัง้ แต่อดีต ตาม พ.ร.บ.พิกดั ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 แต่
หลักการในการก�ำหนดพิกัดภาษีใช้หลักการสินค้าฟุ่มเฟือย ยัง
มิได้ใช้หลักการเรื่องผลกระทบทางสุขภาพ การเสนอมาตรการ
ภาษีโดยค�ำนึงถึงปริมาณน�้ำตาลจึงนับเป็นแนวคิดใหม่ ที่เรื่อง
สุขภาพถูกใช้ในการก�ำหนดนโยบายเรื่องอื่นๆ (Health in all
Policy)

มหากาพย์แห่งความพยายาม …

การขับเคลื่อนเรื่องภาษีน�้ำตาลของไทย เริ่มมีการศึกษา
ทางวิชาการตัง้ แต่ปพี .ศ. 2552 โดยเครือข่ายเด็กไทยไม่กนิ หวาน
ซึ่งน�ำโดยทีมทันตแพทย์ หลังจากนั้นได้มีการหาแนวร่วมเพิ่ม
โดยท�ำงานร่วมกันกับ แผนงานวิจยั นโยบายอาหารและโภชนาการ
เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพคนไทย (FHP) น�ำโดยกลุม่ นักวิจยั ด้าน
ระบบสุขภาพ และเครือข่าย NCDs Alliance น�ำทีมโดยแพทย์
ด้านอายุรกรรม ต่อมาเมือ่ ประเด็นชัดเจนมากขึน้ ได้มคี วามร่วม
มือกับ อย. กรมสรรพสามิต ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง องค์การ
อนามัยโลกประจ�ำประเทศไทย และนักวิชาการจากหลากหลาย
สถาบัน เรือ่ งนีเ้ ป็นประเด็นทีม่ กี ารเตรียมข้อมูลมานาน แต่ทผี่ า่ น
มายังไม่สามารถท�ำได้ เนื่องจากฝ่ายนโยบายยังเกรงจะเกิด
กระแสต่อต้านจากสังคมและผู้ประกอบการ

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ เป็นประธานการพิจารณามาตรการด้านภาษีเครือ่ งดืม่
น�้ำตาลสูงเมื่อวันที่ 26 เมษายน เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา

ทราบเบือ้ งหลังนโยบายสาธารณะทีม่ ที นั ตแพทย์
เป็นผู้ก่อการแล้ว ผู้อ่านคงสนุกกับการติดตามกันต่อ
ไปว่าความพยายามลดน�้ำหนักพลเมืองไทยลดความ
เสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังในระดับชาติ จะสามารถท�ำได้
ด้วยนโยบายสาธารณะนี้ไหม จะออกมาบังคับใช้ได้
ไหม แล้วผลจะเป็นอย่างไร ติดตามกันนะคะ

ภาพการประชุมวิชาการเรื่อง Sugar Sweeten Beverage Taxation
โดยความร่วมมือของ สสส., สปสช., NCD Alliance, WHO และ
ประเทศที่มีการท�ำนโยบายเรื่องภาษีเครื่องดื่ม

51

เกาะกระแส

โดย ทญ. ดวงเดือน วีระฤทธิพันธ์ และ ทีมทันตบุคลากรเชียงราย

ภารกิจ

พาน้องกลับบ้าน
ที่เชียงราย
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หลังเหตุการณ์สลด ในคืนวันที่ 22 พฤษภาคม
2559 ไฟไหม้หอพักนักเรียน โรงเรียนพิทกั ษ์เกียรติ
วิทยา อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ท�ำให้
เด็กนักเรียนหญิงอายุ 6-15 ปี เสียชีวติ ถึง 17 ศพ โดยมีศพสภาพ
ดี 4 ศพ และมีศพที่มีสภาพไหม้เกรียมระบุไม่ได้ถึง 13 ศพ ญาติ
ผูส้ ญ
ู เสียบางคนยังไม่ทราบว่าสภาพศพหน้าตาเป็นอย่างไร ส่วน
ใหญ่ต้องการรับศพกลับโดยที่ไม่ต้องการชันสูตร ทั้งๆ ที่ยังไม่รู้
ว่าศพไหนเป็นของผู้ใดเพื่อท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้จากไป ใน
ที่สุดทั้ง 17 ศพถูกน�ำมาเก็บและพิสูจน์เอกลักษณ์ที่นิติเวช โรง
พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม
2559 กลุ่มงานทันตกรรมจึงได้รับการประสานจากงานนิติเวช
ให้มาช่วยพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือ พา
น้องกลับบ้าน ส่งร่างให้พอ่ แม่ผสู้ ญ
ู เสียอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
โดยไม่ผดิ พลาด เพือ่ อย่างน้อยก็จะเป็นการท�ำให้ครอบครัวผูส้ ญ
ู
เสียคลายความทุกข์โศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
เนื่องจากศพถูกไฟไหม้ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลครั้งนี้
ทีมงานจึงวางแผนว่าจะอาศัยข้อมูลจาก การชันสูตรพลิกศพ
พิสจู น์เอกลักษณ์เบือ้ งต้น ตรวจพิสจู น์ทางทันตกรรมเปรียบเทียบ
จากข้อมูลประวัติทางทันตกรรมและ ตรวจ DNA จากข้อมูลทั้ง

3 ส่วนรวมกันเราจึงจะยืนยันเอกลักษณ์บุคคล ในคืนวันที่ 23
พฤษภาคม จึงมีประสานงานกันอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ส�ำคัญก่อนการเสียชีวิต (Ante mortem) มาใช้ในการเปรียบ
เทียบกับข้อมูลการตรวจพิสูจน์ทางทันตกรรม (Post mortem)
ที่จะเกิดขี้นในเช้าวันรุ่งขึ้น ข้อมูลส�ำคัญที่ประสานขอไปกับเจ้า
หน้าที่ในพื้นที่ ญาติผู้เสียหาย คือ อายุที่ถูกต้อง เลขประจ�ำตัว
ประชาชน ภาพถ่ายใบหน้าที่ยิ้มมองเห็นฟัน และประวัติการ
ท�ำฟัน เกิดความโชคดีในโชคร้ายอย่างน่าดีใจ ในเบือ้ งต้นทราบ
ว่าเด็กกลุ่มนี้มีภูมิล�ำเนามาจากหลายอ�ำเภอในเขตจังหวัด
เชียงราย และเชียงใหม่ และเคยได้รบั การตรวจสุขภาพช่องปาก
ในโรงเรียนทุกปีจากทีมโรงพยาบาลในพืน้ ที่ ทีมงานจึงประสาน
ไปยังโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และงานทันตสาธารณสุข ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพือ่ ขอข้อมูลไปทุกอ�ำเภอภูมลิ ำ� เนา
เดิมของเด็กทัง้ หมด ภายในเช้าวันทีเ่ ริม่ ท�ำงานเราจึงมีขอ้ มูลทัง้
ประวัติการตรวจฟันในโรงเรียนของเด็กทุกคน และข้อมูล
ประวัติการท�ำฟัน (PM) ในแต่ละโรงพยาบาล ตั้งแต่ การอุดฟัน
รักษารากฟัน และภาพถ่ายรังสี พวกเราเริ่มมีความหวังเห็น
อนาคตถึงความเป็นไปได้ในการน�ำข้อมูลทางทันตกรรมมาใช้
ในการเปรียบเทียบ
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5. การพิมพ์ปากเพื่อหล่อแบบพิมพ์ฟัน
ในการท�ำงานแต่ละศพ จะมีทีมงานที่คอยตรวจสอบความ
ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล ทั้งภาพถ่าย การบันทึกในแบบ
ฟอร์มและความครบถ้วนของภาพถ่ายรังสี หลังจากนัน้ จึงจะปิด
แต่ละศพ ด้วยความร่วมมือของทีมทันตแพทย์และผูช้ ว่ ยทันตแพทย์
ท�ำให้เราสามารถเสร็จงานตรวจฟัน PM เสร็จตามก�ำหนดภายใน
2 วัน

การเก็บข้อมูลทางทันตนิตวิ ทิ ยา (Post mortem) ก็เป็นส่วน
ส�ำคัญ ทีมงานจึงประสานกับพี่ชายที่นับถือ เคยร่วมงานด้าน
ทันตนิติวิทยากัน ทพ.นพ พรตระกูลเสรี ผู้เชี่ยวชาญด้านทันต
นิติวิทยา ทันตแพทย์โรงพยาบาลล�ำพูน ได้ให้ค�ำแนะน�ำด้าน
วิชาการ แนวทางการปฏิบัติและเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้อ้างอิง
และวางแผนจะมาช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูล AM และ PM
ภายหลังทีเ่ ราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในคืนวันเตรียมงานเราจึง
ประสานหาทีมทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและทีมทันตแพทย์
อาสาสมัครมาช่วยในงานนี้ โดยมีการซักซ้อมแนวการปฏิบตั เิ พือ่
ให้การเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพราะเราไม่ต้องการ
กลับมาเก็บข้อมูลซ�ำ้ การตรวจศพในวันรุง่ ขึน้ มีอยู่ 5 ขัน้ ตอน คือ

ในการท�ำงานวันที่ 3 เป็นการรวบรวมข้อมูล AM มาเปรียบ
เทียบกับ PM เราได้ข้อมูลตรวจฟันประจ�ำปีในโรงเรียน และ
ประวัติการท�ำฟันในโรงพยาบาล ภาพถ่ายรังสี เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการตรวจฟันศพ PM งานนี้ท�ำให้เราได้เห็นความส�ำคัญ
ของการมีข้อมูลทางทันตกรรมซึ่งจะช่วยให้น�ำไปสู่การพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล
1. ทีมแพทย์นติ เิ วชจะการชันสูตรพลิกศพพิสจู น์เอกลักษณ์
เบื้องต้น เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อและกระดูกต้นขาเพื่อส่งตรวจ
DNA และช่วยผ่าตัดขากรรไกรเพื่อการตรวจภายในช่องปาก
2. การถ่ายภาพช่องปากและฟัน ให้มคี วามละเอียด ชัดเจน
และมีหมายเลขก�ำกับเพื่อความถูกต้อง
3. การตรวจบันทึกข้อมูลทางทันตกรรมอย่างละเอียดใน
แบบฟอร์ม PM บอกลักษณะพิเศษหรือรูปร่างเฉพาะของฟัน
Abnormally of tooth ,Restoration
4. การถ่ายภาพรังสีของฟันทั้งปาก ด้วย PA film

ตัวอย่าง ของเด็กหญิงอายุประมาณ 9 ปี เมื่อน�ำมาจับคู่
ประวัติทางทันตกรรม AM และ PM แสดงถึงความเป็นไปได้ที่
จะยืนยันเอกลักษณ์บุคคล และตรวจพบฟันลักษณะเฉพาะ
peg shape เมื่อน�ำรูปถ่ายในลักษณะยิ้มของเด็กหญิงคนหนึ่ง
ทีม่ ปี ระวัตเิ สียชีวติ ในเหตุการณ์นมี้ าเปรียบเทียบ เราจึงสามารถ
ยืนยันเอกลักษณ์ในรายนี้ได้แน่นอน (Established)
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ตัวอย่างที่สอง แสดงให้เห็นความส�ำคัญของประวัติทาง
ทันตกรรม และภาพถ่ายรังสีทมี่ อี ยู่ ในรายนีโ้ ชคดีทเี่ ป็นกลุม่ ปิด
ที่มีประวัติการรักษารากฟันน�้ำนมซี่ 75 เพียงคนเดียว จึงพอจะ
ระบุวา่ มีความเป็นไปได้ทจี่ ะระบุเอกลักษณ์ของศพเด็กหญิงราย
หนึง่ อย่างไรก็ตามในรายนีถ้ อื ว่าเป็นโชคดีทเี่ ป็นกลุม่ ปิดทีม่ รี าย
ชือ่ เด็ก ในทางกลับกันหากเกิดเหตุการณ์ในเด็กจ�ำนวนมาก หรือ
กลุ่มเปิดก็อาจยืนยันได้เพียงว่ามีความเป็นไปได้ (Probable)
แต่อาจยืนยันได้ไม่แน่นอน

อย่างไรก็ตามในจ�ำนวน 17 รายนี้พบว่า มี 3 ราย แม้มี
ประวัติการตรวจฟันในโรงเรียน และบันทึกทางทันตกรรม AM
และ PMจะมีความสอดคล้องกันบ้าง แต่มีประวัติว่าเด็กไม่เคย
ท�ำฟัน ข้อมูลที่มีอยู่จึงท�ำให้การเปรียบเทียบไม่เพียงพอต่อการ
ให้ข้อสรุป (insufficient evidence)
ในการท�ำงานวันที่ 4 ที่มีพี่นพจากรพ.ล�ำพูน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทันตนิตวิ ทิ ยามาช่วยให้คำ� แนะน�ำและข้อสรุปในการพิสจู น์
เอกลักษณ์ ท�ำให้เรารายงานผลการตรวจทันตกรรมไปว่ามีความ
แน่นอน 2 ศพ เป็นไปได้ 12 ศพ และไม่ยืนยัน 3 ศพ และเมื่อ
น�ำข้อมูลจากผลการตรวจทัง้ นิตเิ วช ทันตกรรม และ ดีเอ็นเอ พบ
ว่าการตรวจเป็นไปด้วยกันหมด บางอย่างที่ดีเอ็นเอไม่สามารถ
แยกได้ เช่นพี่น้อง ก็สามารถพิสูจน์ได้จากทันตกรรม เมื่อรวม
ผลการตรวจทั้งหมด สามารถพิสูจน์ได้ครบ 17 ศพ โดยมีระยะ
เวลาท�ำงานรวมทุกขั้นตอน 5 วัน

NGER

A
DANGER! DANGER! DANGER! D

อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงว่าข้อมูลในแบบบันทึกก่อนและ
หลังการเสียชีวิตมีความสอดคล้องกันโดยทั่วไป แต่น่าเสียดาย
ที่ไม่มีภาพรังสีเพื่อใช้เปรียบเทียบยืนยันชัดเจน จ�ำเป็นต้องหา
หลักฐานอื่นๆ มาประกอบ รายนี้จึงยืนยันได้เพียงว่ามีความน่า
จะใช่ (Possible) กับศพรายหนึ่ง
อยากจะขอเล่าถึงการเปรียบเทียบข้อมูล AM และ PM ของ
เด็กรายหนึง่ มีลกั ษณะ diastema เปรียบเทียบกับภาพถ่าย และ
พบว่าข้อมูลประวัตกิ ารท�ำฟันมีความสอดคล้องกันอย่างมากทัง้
ยกเว้นฟันซี่ 16 และ 26 ที่มีประวัติการท�ำฟัน สลับต�ำแหน่งกัน
ทีมงานเราจึงอยากให้ขอ้ สังเกตว่า น่าจะมีการบันทึกประวัตกิ าร
ท�ำฟันผิดต�ำแหน่ง

จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้ทมี งานเราอยาก
เล่าให้เห็นถึงการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรสหสาขา ทั้งแพทย์
นิติเวช ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตนิติวิทยา ทันตแพทย์ ใน
พืน้ ที่ ใน รพศ.และในรพช. รวมถึงผูช้ ว่ ยทันตแพทย์ และผูป้ ระสาน
งานเรื่องข้อมูลในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและ
เชียงใหม่ และที่ส�ำคัญความส�ำคัญของข้อมูลในการตรวจเฝ้า
ระวังในโรงเรียน ความส�ำคัญของการตรวจและถ่ายภาพรังสีใน
คลินิกตามมาตรฐานสากล เพราะนอกจากจะช่วยให้เราดูแล
รักษาผูป้ ว่ ยได้อย่างมีคณ
ุ ภาพแล้ว ยังสามารถช่วยผูป้ ว่ ยเมือ่ เกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝันดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
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R!

ข�ำขัน

“ใครแน่กว่า ?”
หมอเปิดคลินิก ขึ้นป้ายแบบท้าทายว่า
“ รักษาครั้งละ 199 บาท
ไม่หายยอมจ่ายคืน 2,000”
นาย ก : อยากได้เงินเลยคิดวางแผน
หมอ : สวัสดีครับเป็นอะไรมาลุง ?
นาย ก : ลิ้นมันไม่รับรสครับหมอ
หมอ : ได้เลยครับ เอ้า แลบลิ้นมา
เปิดกล่องสีแดง พร้อมเอาขี้ไก่ป้ายลิ้น
นาย ก : ถุยๆๆๆ เฮ้ย นี่มันขี้ไก่นี่นาหมอ
หมอ : หายแล้วครับ
199 บาทครับ

:

นาย ก : แค้นใจมากวางแผนจะลองอีกรอบ
หมอ : วันนี้เป็นอะไรมาอีกครับ?
นาย ก : สมองผมจ�ำอะไรไม่ได้ครับ หลงๆ ลืมๆ
หมอ : ได้เลยแลบลิ้นมา
แล้วก�ำลังจะเปิดกล่องสีแดง...
นาย ก : หมอครับนั้นมันกล่องสีแดงใส่ขี้ไก่ !
หมอ : นั่นไง
199 บาทครับ
นาย ก : อุบ๊ะ ! (เจ็บใจสุดขีดวางแผนจะแก้คืนเอาอีก)
หมอ : สวัสดีครับ
วันนี้จะป่วยเป็นอะไรดีครับ?
นาย ก : เออ...ตาผมมองอะไรไม่เห็นครับ !
หมอ : ไหนหมอขอดูหน่อย
อืม...กรณีนี้หมอแก้ไขไม่ได้ครับ
งั้นหมอคืนเงินให้ 2,000 แล้วกันครับ!
นาย ก : (ดีใจ)
ได้เลยครับ ตาผมไม่น่าเป็นแบบนี้เลย
ไปไหนก็ล�ำบาก
หมอ : นี่ครับเงิน
(พร้อมเอาแบงก์ 20 บาท ให้ 2 ใบ)
นาย ก : อ้าวไอ้หมอ!
นี่มัน แบงก์ 20 นี่นา จะโกงผมรึไง?
หมอ : 555
ยินดีด้วยครับลุง
หายแล้ว
199 บาทครับ

เมื่อวานไปหาหมอมา
หมอบอกว่า
ต่อไปต้องออกก�ำลังกายให้มากขึ้น
อย่าดื่มเบียร์ ไวน์ ดื่มน�้ำเปล่าให้มากๆ
ออกนอกบ้านห้ามขับรถ ห้ามนั่งแท็กซี่ ให้นั่งรถ
ประจ�ำทาง, ปั่นจักรยานหรือเดินให้มาก
อย่ากินข้าวนอกบ้าน กินผักมากๆ
ลดเนื้อสัตว์โดยเฉพาะอาหารทะเล..
ผมได้แต่พยักหน้า แล้วถามคุณหมอว่า
ผมเป็นโรคอะไรครับ
คุณหมอบอกว่า :“คุณไม่ได้เป็นโรคอะไร แต่เกษียณแล้ว
ไม่มีรายได้อะไร ต้องประหยัด..”
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วิชาการ

โดย รศ.ภญ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา, ภก.ธีรภัทร งามสรรพศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ผศ.ทพ.นพดล เจือเจริญวสุชัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผ่นฟิล์มออกฤทธิ์นาน

บ�ำบัดโรคปริทันต์

โรคปริทันต์เป็นโรคอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิดรวมกันเป็น
แผ่นฟิล์มชีวภาพ (biofilm) การรักษาด้วยการขูดหินปูน เกลารากฟันโดยทั่วไปอาจไม่สามารถ
ก�ำจัดเชื้อโรคออกได้หมด ดังนั้นการรักษาเสริมด้วยการน�ำยาสอดเข้าไปในร่องเหงือก
เป็นแนวคิดที่น่าจะท�ำให้โรคถูกก�ำจัดไปได้มาก หรือการกลับเป็นซ�้ำลดลง

แ

ผ่นฟิลม์ ออกฤทธิ์นานรักษาโรคปริทันต์ชนิ้ นี้เกิดขึน้
จากโจทย์วิจัยที่ทันตแพทย์นพดล เจือเจริญวสุชัย
ค้นคว้า และพบจากการปฏิบัติงานทางคลินิกว่า
ผูป้ ว่ ยปริทนั ต์อกั เสบถ้าได้รบั ยาต้านจุลชีพร่วมกับการขูดหินปูน
และเกลารากฟันจะตอบสนองต่อการรักษาได้ดกี ว่าการขูดหินปูน
และเกลารากฟันเพียงอย่างเดียว และอัตราการกลับเป็นซ�ำ้ ก็ลด
ลงด้วย ซึ่งยาต้านจุลชีพที่ใช้รักษาโรคปริทันต์อักเสบที่ใช้กันใน
ปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย
และประเภทออกฤทธิ์เฉพาะที่ โดยประเภทแรกเป็นแบบกิน
(สามารถผลิตได้เองในประเทศไทย) ซึ่งใช้ง่าย สะดวก มีราคา
ถูก แต่มีข้อเสียคือ ต้องกินยาปริมาณมาก เช่น metronidazole
ต้องกินขนาดเม็ดละ 500 มิลลิกรัม จ�ำนวน 3 เม็ดต่อวัน เป็น
เวลาอย่างน้อย 14 วัน ซึง่ การใช้ยาต้านจุลชีพเป็นเวลานาน บาง
ครั้งอาจฆ่าแบคทีเรียประจ�ำถิ่นที่สมดุลในร่างกายอยู่แล้วออก
ไปด้วย ในขณะเดียวกันระดับความเข้มข้นของยาที่บริเวณร่อง
ลึกปริทนั ต์กลับต�ำ่ ไม่เพียงพอต่อการยับยัง้ เชือ้ จุลชีพ ส่วนประเภท
ที่สอง (ซึ่งยังต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาสูง) เป็นยา
ประเภทออกฤทธิ์เฉพาะที่ สามารถน�ำส่งยาเข้าสู่บริเวณร่องลึก
ปริทันต์ได้โดยตรง มีทั้งแบบเจลขี้ผึ้งลักษณะเป็นหลอดที่มีเข็ม
อยู่ซึ่งทันตแพทย์เป็นผู้ฉีดเข้าไปในร่องลึกปริทันต์ โดยยาหนึ่ง
หลอดใช้ในผู้ป่วยหลายรายจึงอาจเกิดการปนเปื้อนระหว่างผู้
ป่วยได้ ในขณะที่แบบฟิล์มบางที่มีการใช้กันก่อนหน้านี้ มีการ
ใช้สารละลายอินทรียใ์ นกระบวนการผลิต ซึง่ สารละลายอินทรีย์
เหล่านี้อาจตกค้างเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้
คณะผูว้ จิ ยั จึงใช้กระบวนการออกแบบคุณภาพ (Quality
by Design) ออกแบบฟิล์มบางต้านจุลชีพ ที่ไม่มีส่วนผสมของ
สารละลายอินทรีย์ คัดเลือกพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้
แบบกร่อนช้า หาระดับยาต�ำ่ สุดทีจ่ ะออกฤทธิฆ์ า่ เชือ้ จุลชีพบริเวณ

ร่องลึกปริทนั ต์ได้ และพบว่าตัวยา metronidazole 0.5 มิลลิกรัม
ต่อแผ่น เพียงพอต่อการรักษาหากมีการน�ำส่งยาเข้าไปถึงจุดที่
เป็นรอยโรค ท�ำให้สามารถลดขนาดใช้ (dose) ของยาลงจาก
เดิมถึง 1.5 หมื่นเท่า แล้วออกแบบให้ยาค่อยๆ ปลดปล่อยออก
มาครั้งละน้อยๆ เป็นเวลานานๆ และผู้ป่วยสามารถใช้ยานี้
ได้เอง
ผลการทดสอบในหลอดทดลองพบว่า แผ่นฟิล์มจะ
ค่อยๆ ปลดปล่อยยาออกมาได้ถงึ ร้อยละ 90 ในเวลา 120 ชัว่ โมง
จึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการของทันตแพทย์ ข้อดีของยาต้าน
จุลชีพส�ำหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบที่อยู่ในรูปของแผ่นฟิล์ม
บาง คือ ระดับยาคงที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากแผ่นฟิล์ม
อยู่ในต�ำแหน่งที่ต้องการรักษา จึงช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการ
รักษา, สามารถลดขนาดใช้ของยาลงได้ จึงช่วยลดผลข้างเคียง
จากการใช้ยา (side effect) ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อรา
แทรกซ้อน, ไม่มีตัวท�ำละลายอินทรีย์เป็นส่วนผสม จึงไม่มีสาร
ตกค้างในระบบน�ำส่ง ทั้งกระบวนการผลิตมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้เองตามที่ทันตแพทย์
แนะน�ำ จึงช่วยลดจ�ำนวนครั้งในการมาพบทันตแพทย์
วิธีการใช้งาน ท�ำโดยน�ำแผ่นฟิล์มออกฤทธิ์นานบ�ำบัด
โรคปริทันต์สอดเข้าไปในร่องเหงือกของผู้ป่วย ซึ่งผู้วิจัยจะผลิต
เป็นแผ่นกลม (รูปที่ 1) หรือแผ่นยาวคล้ายกับเทปขัดฟันก็ได้
เวลาใช้ก็ตัดออกมาใช้งานตามความกว้างความลึก และรูปร่าง
(จ�ำนวนผนัง) ของร่องปริทันต์ (รูปที่ 2) และสอดทิ้งไว้ในร่องลึก
ปริทันต์ (รูปที่ 3) แผ่นฟิล์มจะสลายไปได้ โดยแนะน�ำให้ใช้
งานทุกๆ 1 สัปดาห์ ด้วยตัวผู้ป่วยเอง อย่างไรก็ดี ในการใช้งาน
ควรแนะน�ำให้ผู้ป่วยใช้มือสะอาดในการตัดแผ่นฟิล์มปริมาณที่
พอเหมาะมาใช้ โดยเน้นร่องลึกปริทันต์ที่มีความลึกมากๆ เช่น
6 มิลลิเมตรขึ้นไป
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รูปที่ 2 แผ่นฟิล์มออกฤทธิ์นานบ�ำบัดโรคปริทันต์ที่ตัด
ออกเพื่อใช้ในกรณีที่มีร่องลึกปริทันต์ที่แคบหรือเล็ก

รูปที่ 1 แผ่นฟิล์มออกฤทธิ์นาน
บ�ำบัดโรคปริทันต์ชนิดกลม

ขณะใส่

ก่อนใส่

ก่อนใส่

ขณะใส่

รูปที่ 3 ก่อนใส่แผ่นฟิล์มออกฤทธิ์นานบ�ำบัดโรคปริทันต์
ขณะใส่แผ่นฟิล์มออกฤทธิ์นานบ�ำบัดโรคปริทันต์ (ในภาพเป็นฟันสุขภาพดี
จึงสอดแผ่นฟิล์มเข้าได้ไม่ลึก แต่ในผู้ป่วยปริทันต์อักเสบร่องปริทันต์จะลึกกว่านี้)
กิตติกรรมประกาศ

ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจอยากทดลองน�ำมาใช้งาน ต้องขอ
ให้อดใจรอนะคะ งานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตนี้ ท่านผู้วิจัย
แจ้งว่าน่าจะอีกสามถึงสีป่ จี งึ จะสามารถน�ำออกมาให้เราใช้
งานได้ ค ่ ะ ถ้ า ต้ อ งการรายละเอี ย ดเพิ่ ม ติ ด ต่ อ ได้ ที่                
รศ.ภญ .ดร.จอมใจ พีรพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-009
700 ต่อ 48300, โทรสาร. 043-202379

ระศักดิ์ ด�ำรงรุ่งเรือง,
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ตแ
น
ั
ะท
ช่องปาก คณ
ประกอบ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับรูปภาพ
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วิชาการ

ผศ.ทญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบูรณะช่องปากด้วย

สิ่งประดิษฐ์

ในผู้ป่วยเนื้องอกบริเวณศีรษะและคอ

ส�ำหรับผู้ป่วยเนื้องอกบริเวณศีรษะและคอ
แล้ว งานทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นสายงานที่ช่วย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งในระหว่าง
การรักษาโรคและเมื่อหายจากโรคแล้ว การมีฟัน
มีความหมายมากกับชีวิตซึ่งรวมไปถึงผล
กระทบที่มีต่อภาวะจิตสังคม

ด้

วยเทคโนโลยีการให้รังสีรักษามีความจ�ำเพาะ
เจาะจงมากขึน้ เรือ่ ยๆ จากเดิมทีเ่ ป็น 2 มิติ มาเป็น
3 มิติ IMRTฯลฯ ผลลัพธ์จากการเปลีย่ นแปลง คือ
ผลกระทบระยะยาวจากรังสีลดลง เมื่อน�้ำลายยังพอมีหล่อเลี้ยง
ช่องปากอยู่ เซลล์ตา่ งๆ ยังคงมีศกั ยภาพในการแบ่งตัวและกลับ
ผู้ปวยเนื้องอก
บริเวณศีรษะและคอ
ที่รับรังสีรักษา
TELETHERAPY

มาท�ำหน้าที่ได้ ระบบการหล่อเลี้ยงผ่านเส้นเลือดยังคงใช้การ
ได้ หมายความว่า ผูป้ ว่ ยแต่ละคนย่อมมีสถานการณ์สภาพช่อง
ปากและอวัยวะข้างเคียงที่ต้องพึงระวังแตกต่างกัน
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ได้
รวบรวมสถิตบิ คุ ลากรและเครือ่ งมือทางรังสีรกั ษา ของโรงพยาบาล
ต่างๆ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 ข้อมูลดังกล่าวสามารถน�ำไปใช้ประกอบ
กับประวัติการรับรังสีรักษาของผู้ป่วยได้โดยในพ.ศ. 2557 มี
ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ มารับบริการรังสีรักษา ณ
สถานบริการต่างๆ จ�ำนวนทั้งหมด 6,223 คน ซึ่งจ�ำนวนหนึ่งมัก
มีความประสงค์ต้องการบูรณะช่องปากด้วยสิ่งประดิษฐ์ ไม่ว่า
จะเป็นการใส่ฟันแบบปกติ การใส่เพดานเทียม รวมทั้งอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถใช้ชีวิตประจ�ำวันได้ดีขึ้น
Nasopharynx
1,554 คน
Non- Nasopharynx
4,769 คน
รวมทั้งหมด 6,323 คน

สุรินทร์
ราชบุรี
ล�ำปาง
สุราษฏร์ธานี
อุดรธานี
ชลบุรี
พิษณุโลก
เชียงใหม่
ปทุมธานี
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ลพบุรี
สงขลา
กรุงเทพฯ
0

500

1,000
1,500
2,000
2,500
ข้อมูล มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จ�ำนวน (คน)
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3,000

จังหวัด

โรงพยาบาล

จังหวัด

โรงพยาบาล

กรุงเทพฯ

จุฬาลงกรณ์
วชิรพยาบาล
รามาธิบดี
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ราชวิถี
ศิริราช
มะเร็งกรุงเทพ (สถานพยาบาล)
จุฬาภรณ์
วัฒโนสถ
พระมงกุฎเกล้า
บ�ำรุงราษฎร์
ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
พญาไท

ล�ำปาง
เชียงใหม่
พิษณุโลก

มะเร็งล�ำปาง
มหาราชนครเชียงใหม่
พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มะเร็งลพบุรี
ราชบุรี
มหาวชิราลงกรณ์
มะเร็งชลบุรี
มะเร็งอุบลราชธานี
มะเร็งอุดรธานี
มหาราชนครราชสีมา
สุรินทร์
สงขลานครินทร์
มะเร็งสุราษฎร์ธานี

ลพบุรี
ราชบุรี
ปทุมธานี
ชลบุรี
อุบลราชธานี
อุดรธานี
นครราชสีมา
สุรินทร์
สงขลา
สุราษฎร์ธานี

การตัดสินใจให้การบูรณะด้วยสิ่งประดิษฐ์ ต้องมีการประเมินหลายๆ ประเด็น อาทิ คุณภาพของเยื่อเมือกช่องปาก การมี
ปุ่มกระดูกแหลมคม การมีพยาธิสภาพของกระดูกและฟัน ปริมาณน�้ำลาย นอกจากนี้แล้วยังต้องมีการชั่งน�้ำหนักระหว่างประโยชน์
ที่ได้รับและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
ผูป้ ว่ ยมะเร็ง Nasopharynx ได้รบั รังสีรกั ษา ต่อมาประสบ
ปัญหาโรคฟัน ท�ำให้ตอ้ งถอนฟันหมดทัง้ ปากร่วมกับการให้ HBO
จากนัน้ ภาวะปากแห้งดีขนึ้ และมีความต้องการใส่ฟนั เพือ่ บูรณะ
การบดเคีย้ ว การใส่ฟนั มีขอ้ พึงระวัง คือ การเกิดแผลของเนือ้ เยือ่
ที่อาจน�ำมาสู่การติดเชื้อของกระดูกขากรรไกรได้ ประกอบกับ
น�ำ้ ลายทีเ่ หนียวฟันเทียมจะติดแน่นมาก ต้องระมัดระวังการเกิน
ที่ขอบ

ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณเพดานอ่อน ได้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดและรังสีรักษา ฟันเทียมที่ใช้อยู่เป็นชุดที่ใช้มาตั้งแต่ก่อน
ผ่าตัดต้องใช้สารยึดฟันเทียมเพื่อให้ติดอยู่ในช่องปาก ปัญหา
หลัก คือ มีน้�ำรั่วขึ้นจมูกซึ่งสร้างความไม่สบายอย่างมาก การ
เข้าไปปิดรูรั่ว จ�ำเป็นต้องใช้ฟันเทียมทั้งปากที่ดีและมีคุณสมบัติ
ครบตามมาตรฐานการประดิษฐ์ ภายหลังจากใช้ฟันเทียมชุดนี้
เป็นเวลา 1 ปี มีน�้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 กิโลกรัม และ เปลี่ยน
เป็นคนอารมณ์ดี
ผูป้ ว่ ยมะเร็งขากรรไกรล่าง ได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัด
เอาขากรรไกรล่างด้านซ้ายออก ประมาณ 1 เดือน เป็นผลให้ขา
กรรไกรบิดหมุน และ ฟันล่างไม่สบกับฟันบน
การช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนขากรรไกรมายัง
ต�ำแหน่งสบฟันได้ ใช้อุปกรณ์ Maxillary guidance ramp
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ที่มีศักยภาพด้านรังสีรักษา การวางกรอบอัตราก�ำลังให้มี
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จะช่วยให้คุณภาพการ
รักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ดีขึ้น ซึ่งโรงพยาบาล
มะเร็งชลบุรี สังกัดกรมการแพทย์ เป็นหนึง่ ในตัวอย่างของความ
ส�ำเร็จในงานด้านนี้

ผู้ป่วยเนื้องอกขากรรไกรล่าง ได้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดเอาขากรรไกรล่างด้านซ้ายออก เป็นผลให้ขากรรไกรบิด
หมุน เมือ่ ร่วมกับขากรรไกรล่างไม่มฟี นั เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
บดเคี้ยวอาหารได้อีกครั้งและแก้ปัญหาฟันบนกัดเหงือกล่าง จึง
ท�ำแผ่นฐานส�ำหรับกัดสบทีเ่ พดาน และ ท�ำฟันเทียมในขากรรไกร
ล่างซึ่งอาศัยการติดอยู่ด้วยสารยึดฟันเทียม ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมี
ความสุขจากการรับประทานอาหารได้อีกครั้ง
ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารประสานการรักษากันอย่างดี ผูป้ ว่ ยมักได้
รับการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการท�ำงานรูปแบบทีมสหวิทยาการ
(interdisciplinary team approached) การประชุมร่วมกันจะ
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ตัง้ แต่การก�ำจัดก้อน
เนื้อจนกระทั่งการบูรณะและพื้นฟูสภาพ
ในกรณีที่แพทย์ผู้ดูแลเห็นว่าผู้ป่วยควรได้รับการบูรณะ
ด้วยเพดานเทียม การส่งผู้ป่วยมารับการประเมินช่องปากและ
เตรียมการส�ำหรับเพดานเทียม ซึ่งมีทั้งส�ำหรับใส่ในห้องผ่าตัด
ใส่หลังผ่าตัด ใช้เฉพาะกาล จนกระทัง่ เป็นเพดานเทียมทีส่ มบูรณ์
ซึ่งมักจะได้ท�ำภายใน 6 เดือน
การที่ผู้ป่วยได้รับการบูรณะตั้งแต่ต้น ช่วยให้ฟื้นตัวเร็ว
สามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นผลดีในหลายๆ ด้าน
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทใน
การบูรณะช่องปากของผู้ป่วยกลุ่มนี้ ข้อมูลจากราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์ มีผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จ�ำนวน 127
คน อาจจะดูวา่ มีจำ� นวนน้อย แต่ยงั มีอกี ส่วนหนึง่ ทีม่ ปี ระสบการณ์
ทางคลิกนิกในขณะเรียน ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ปริญญาเอก และ วุฒบิ ตั ร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ รวมทัง้ ผ่าน
การฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ การสืบค้นว่าโรงพยาบาลใด
สามารถดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ด้ จึงท�ำได้ไม่ยาก ในส่วนโรงพยาบาล
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เกาะกระแส

โดย ผศ.ทญ.ดร.ณัฏฐิรา สุขสุเดช

พักใช้ใบอนุญาต...
อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว

หลายท่านคงจะเห็นด้วยกับผู้เขียนว่า...
กว่าจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมมาสักใบ
นี่เราลงทุนช่วงเวลาวัยใสของเราไปตั้ง 6 ปี
ช่วงเวลานั้นส�ำหรับบางคนอาจเป็นอะไรที่ชิลล์ๆ

แ

ต่สำ� หรับคนส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าเราได้สมั ผัสกับความทุกข์
สับสน อลหม่าน และความลุน้ ระทึกของชีวติ ในทุกวินาที เป็น
ธรรมดานักทีอ่ ะไรทีเ่ ราได้มายาก เราก็คงอยากจะรักษาไว้ยงิ่
ชีพ ยิง่ ต้องเสียเงิน และเวลานัง่ อ่านหนังสือเตรียมสอบใบประกอบฯ ส�ำหรับ
ทันตแพทย์รุ่นใหม่ๆ ด้วยแล้ว บอกได้เลยว่าไม่คุ้มเลย ถ้าต้องโดนพักใบ
อนุญาต แต่ก็น่าแปลกใจที่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีเพื่อนๆ ร่วมวิชาชีพที่
ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยเฉลี่ย ปีละ 1 ราย ระยะเวลาการ
พัก ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี จะว่าไปแล้วการถูกพักใบอนุญาตฯ นี่ก็เหมือน
การถูกตัดแขนขาในการเลี้ยงปากท้องส�ำหรับวิชาชีพทันตแพทย์กนั เลยที
เดียว ตัวเลขที่รายงานนี้เป็นเพียงตัวเลขเฉพาะคดีที่ท�ำการพิจารณาเสร็จ
สิ้นแล้วเท่านั้น เท่าที่ผู้เขียนทราบยังมีคดีร้องเรียนอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ก�ำลัง
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการสืบสวน และไม่รวู้ า่ ผลการตัดสินโดยคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภาจะออกมาเป็นอย่างไร
ท�ำอะไรร้ายแรงนัก...จึงโดนพักใบอนุญาต

เพราะทันตแพทย์เป็น ‘วิชาชีพ’ ไม่ใช่ ‘อาชีพ’ การประกอบวิชาชีพ
จึงต้องมีกฎหมาย ข้อบังคับ มาควบคุม ก�ำกับ ทั้งผู้ที่ได้รับ และไม่ได้
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อคุ้มครองประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนเป็นส�ำคัญ
มาดูกนั ว่าทีผ่ า่ นมาทันตแพทย์ทถี่ กู ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตนัน้ ท�ำ
อะไรพลาดกันบ้าง มีทั้งที่พลาดเพราะตั้งใจ และพลาดที่ไม่ใส่ใจให้มาก
พอก็ว่าได้ กลุ่มแรกเป็นทันตแพทย์ที่ละเลย ขาดความระมัดระวัง ไม่ดูแล
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสถานบริการที่ตนรับผิดชอบอย่างเข้ม
งวด เป็นเหตุเอือ้ ให้ผทู้ ไี่ ม่ได้รบั ใบอนุญาตฯ ท�ำการประกอบวิชาชีพฯ อย่าง
ผิดกฎหมาย โดยทุกคดีที่ร้องเรียนเกิดขึ้นในคลินิกเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด
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แล้วเค้าไม่ฟัง เค้ามาแอบท�ำตอนหมอไม่อยู่’ ‘ไม่รู้ตัว
ว่าที่เซ็นชื่อกรอกเอกสารไปนี่ เป็นการขออนุญาตเป็น
ผู้ด�ำเนินการ’ เป็นการฟังไม่ขึ้นทั้งปวง... ‘ทันตแพทย์
จบปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นวิญญูชนที่
ควรมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการ
กระท�ำของตน’
กลุม่ ทีส่ องทีโ่ ดนพักใบอนุญาต ได้แก่ ทันตแพทย์
ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลเสีย
หายร้ายแรงแก่ผปู้ ว่ ย อย่าคิดว่าท�ำฟันให้ผปู้ ว่ ยไปแล้ว
เค้าไม่รู้หรอกว่าเราท�ำดีหรือเปล่า เดี๋ยวนี้การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมันง่ายมาก อยากรู้อะไร
ก็คลิกเอา ผู้ป่วยบางรายกว่าจะเริ่มตัดสินใจรักษาได้
ก็ตรวจสอบกับทันตแพทย์หลายท่าน โดยเฉพาะงาน
ทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการรักษาสูง เช่น จัดฟัน และการฝังราก
เทียม กรณีทเี่ ป็นคดีนนั้ ทันตแพทย์ทา่ นนัน้ ไม่รขู้ ดี จ�ำกัด
ความสามารถของตน พยายามยื้อยุดผู้ป่วยไว้โดยไม่
ส่งต่อให้รักษากับผู้ที่เชี่ยวชาญ รักษาพลาดแล้วครั้ง
หนึ่งคงพอให้อภัยได้ว่าประมาท แต่ที่เป็นเรื่องขึ้นมา
เพราะเมื่อสอบถามผู้ป่วยพบว่าการรักษาพลาดแล้ว
พลาดอีก แต่หมอไม่ยอมรับว่าพลาด ยังดื้อดันจะท�ำ
ต่อและบอกผู้ป่วยว่า ‘ไม่เป็นไร’ แม้ผลเสียหายจะไม่
เกิดขึ้นในทันที แต่สุดท้ายค�ำว่าไม่เป็นไรของหมอ มัน
ก่อให้เกิดความเสียหายจนอาจถึงแก่ชีวิตแก่ผู้ป่วย
อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนร่วมวิชาชีพคงต้อง
กลับไปศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้ถถี่ ว้ น ประชาชน
ชาวไทยปฏิเสธไม่ได้วา่ ไม่รกู้ ฎหมาย ฉันใด ทันตแพทย์
ก็มสิ ามารถปฏิเสธว่าไม่รกู้ ฎหมายเกีย่ วกับการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมเช่นกัน การได้รบั อนุญาตนัน้ มาคูก่ บั
ความรับผิดชอบเหนือคนธรรมดา ส�ำหรับท่านทีเ่ ป็นผู้
ด�ำเนินการสถานพยาบาล หรือวางแผนจะขออนุญาตฯ
นัน้ คงต้องตรวจสอบ ควบคุม ก�ำกับ ดูแล การประกอบ
วิชาชีพฯ ในสถานพยาบาลที่ตนเองรับผิดชอบอย่าง
จริงจัง อีกทั้งการศึกษาความรู้ใหม่ด้านทันตกรรมก็
เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน
เช่นกัน กระบวนการตัดสินทางกฎหมายว่ากันไปตาม
ลายลักษณ์อกั ษร และพฤติการณ์ทเี่ กิดขึน้ ก่อนจะท�ำ
อะไร หรือให้ใครท�ำอะไร...อย่าคิดไปเองว่า ก็ท�ำกัน
แบบนีม้ านานแล้ว ...แค่นดิ เดียว...ไม่เป็นไร ถ้าคิดเช่น
นีแ้ ล้ว เรือ่ งทีค่ ดิ ว่าไกลตัว จะกลายเป็นเรือ่ งใกล้ตวั อย่าง
คาดไม่ถึง

มาดูประเด็น ‘ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตฯ’ ที่เป็น
เรือ่ งร้องเรียนกันมา มีทงั้ การปล่อยให้ผชู้ ว่ ยทันตแพทย์
ช่างทันตกรรม และทันตาภิบาล ท�ำการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม อันได้แก่ แกะ/เปลี่ยน ยางจัดฟัน ตัดลวด
จัดฟัน พิมพ์ปาก ใส่ฟันปลอม ขูดหินปูน อุดฟัน หรือ
ถอนฟัน เมื่อนึกดูแล้วงานบางงานก็ ‘ไม่น่าเป็นอะไร’
ดูจะไม่มีผลเสียกับผู้ป่วย แต่เมื่อพิจารณาพระราช
บัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ค�ำว่า ‘วิชาชีพ
ทันตกรรม’ หมายความว่า วิชาชีพที่กระท�ำต่อมนุษย์
เกี่ยวกับ การตรวจ การวินิจฉัย การบ�ำบัด หรือการ
ป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะ
ในช่องปาก โรคขากรรไกร และกระดูกใบหน้าที่เกี่ยว
เนื่องกับขากรรไกร รวมทั้งการท�ำศัลยกรรม และการ
กระท�ำใดๆ ในการบ�ำบัด บูรณะและฟื้นฟูสภาพของ
อวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขา
กรรไกรและการท�ำฟันในช่องปาก’จะเห็นได้ว่าการ
กระท�ำของ ‘ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตฯ’ ข้างต้น ถือ
เป็นการประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่สงวนไว้เฉพาะ
ผูท้ ไี่ ด้รบั ใบอนุญาตฯ เท่านัน้ ส�ำหรับกรณีของทันตาภิ
บาลกฎหมายอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ได้เฉพาะงานในสถานบริการของรัฐ ตามเงื่อนไขที่
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด ภายใต้การ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ ในที่นี้หมายถึงทันตแพทย์
เท่านั้น ดังนั้น การที่ทันตาภิบาลให้บริการทันตกรรม
ในคลินิกเอกชนจึงเป็นการผิดกฎหมายด้วยเงื่อนไข
ของสถานที่ท�ำงานอย่างชัดเจน
เหตุการณ์ทเี่ ป็นคดีรอ้ งเรียนมีทงั้ กรณีทที่ นั ตแพทย์
อยู่ในที่เกิดเหตุ และไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ ถ้าล�ำพังเป็น
ทันตแพทย์มือปืนในคลินิกเฉยๆ ก็คงแค่โดนพักใบ
อนุญาตฯ อย่างเดียวฐานที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
แต่จากคดีร้องเรียนที่ผ่านมาพบว่าทันตแพทย์เหล่า
นัน้ เป็นผูด้ ำ� เนินการสถานพยาบาลด้วย จึงมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่
ก�ำหนดว่า ‘ผู้ด�ำเนินการสถานพยาบาลต้องควบคุม
และดูแลมิให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ท�ำการประกอบวิชาชีพ ในสถานพยาบาล’ เพิ่มอีก
หนึ่งกระทง และบทลงโทษก็มีตั้งแต่ระวางโทษปรับ
หรือจ�ำคุก หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และสถานพยาบาลอาจ
จะถูกปิดไปด้วย การที่ทันตแพทย์เจ้าของคลินิกอ้าง
ว่าไม่รู้ไม่เห็น แกล้งหลับหูหลับตา อ้างว่า ‘เตือนเค้า
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วิชาการ

โดย ทญ. ดร. ญาดา ชัยบุตร

INFECTION CONTROL
IN DENTAL HEALTH-CARE

64 THAI DENTAL MAGAZINE

65

•

•

•
•
5.
•

•
:

•
3.
•

•

•

•
,

•
•

•

•

•

•

•

4.

:

•

66 THAI DENTAL MAGAZINE

67

68 THAI DENTAL MAGAZINE

ข�ำขัน

วิกฤตเศรษฐกิจ

“No seat, will
see no see? If see,
stand see”

เมื่อสักครู่ส�ำนักข่าวต่างประเทศ
เสนอข่าวถึงวิกฤตเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยว่าตอนนี้อยู่ในขั้น
ที่เรียกว่ารุนแรงและเลวร้ายที่สุด
อัตราการว่างงานสูงที่สุดในหลายรอบปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็น 0 และที่ส�ำคัญ
ขาดแคลนอาหารอย่างหนัก
ข่าวรายงานว่า เด็กบางคนถึงกับต้อง
“กินแม่” ของตัวเอง
ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์เด็กคนหนึ่งว่า
“เวลาหิวหนูทานอะไร”
เด็กน้อยผู้น่าสงสารตอบว่า
“When I am hungry I eat MAMA”
ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวด้วยน�้ำตานองหน้า
ส�ำนักข่าว BNN รายงาน

นักเรียนยุค AEC

หน้าห้องขายตั๋ว ฝรั่งเข้าแถวซื้อตั๋วหนัง
คนขายตั๋วพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น
จึงขอให้นักเรียนที่อยู่ข้างหน้าฝรั่ง ช่วยพูดให้
คนขาย : ช่วยบอกเขาว่าตอนนี้เหลือแต่ตั๋วยืน
จะเอาหรือเปล่า?
นักเรียน : “No seat, will see no see?
If see, stand see”
(ไม่มีที่นั่ง จะดูไม่ดู ถ้าดู ยืนดู)
ฝรั่งได้ฟังดังนั้น จึงพูดกับเด็กนักเรียน
ฝรั่ง : “I don’t understand your English.”
เด็กนักเรียนหันไปบอกคนขายตั๋ว
นักเรียน : “ มันบอกว่า มันไม่รู้ภาษาอังกฤษ”

YES

นักเรียน : คุณครูคะ
“เยส” นี่แปลว่า “ใช่” ใช่ไหมคะ
ครู : ใช่
นักเรียน : แล้ว “อีเยส” นี่ล่ะ คะ แปลว่า อะไร
ครู : อืมมม ! ! ไหน สะกดให้ดูหน่อยซิ
นักเรียน : “eyes” ค่ะ
ครู : ?!? โอ๊ยตายดีกว่า

บ๊ะจ่างอร่อย

หนุ่มสิงคโปร์นายหนึ่งให้บ๊ะจ่าง 1 ลูก
กับเพื่อนชาวอเมริกัน
เมื่อเจออีกครั้ง เขาถามว่าบ๊ะจ่างอร่อยไหม?
หนุ่มกันตอบว่า “หมูสับอร่อย เห็ดหอม ไข่ และเกาลัด
ก็เยี่ยม ข้าวก็นุ่มดี เพียงแต่ผักที่หุ้มมันเท่านั้น
ที่ใช้เวลาเคี้ยวนานหน่อย...”
555
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เกาะกระแส

โดย ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2

Hygienist
VS
Therapist

ช่วยกันคิดให้รอบคอบ!!!
ทบทวน Paradentist ของต่างประเทศ
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Dental Therapist

สถานการณ์กำ� ลังคนปัจจุบนั และคาด
การณ์อนาคตใน 10 ปีข้างหน้า

เป็นบุคลากรข้างเคียงทันตแพทย์ที่ท�ำงาน
รักษาทางทันตกรรมได้บางประเภท ประเทศส่วนใหญ่
ที่มี Dental Therapist มักจะให้รักษาฟันในเด็กเช่น
การเคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโพรง
ประสาทฟันฯลฯ มีบางประเทศที่สามารถรักษาใน
ผู้ใหญ่ในพื้นที่เฉพาะห่างไกลได้ด้วย ทั้งนี้เป้าหมาย
ของการมี Dental Therapist คือต้องการให้เด็ก (หรือ
ประชาชน) มีการเข้าถึงบริการทันตกรรมได้ง่ายขึ้น
จากรายงานพบว่ามี 54 ประเทศทีม่ ี Dental Therapist
ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งในรายงานจะรวมนับทันตาภิบาล
ในประเทศไทยเข้าไปด้วย หลักสูตรในการเรียนแตก
ต่างกันไปโดยจะใช้เวลาเรียน 2-4 ปี Dental Therapist
จะไม่มีใบประกอบวิชาชีพ (license) แต่มีการลง
ทะเบียน (registered) ให้ประกอบวิชาชีพเป็นบุคลากร
ข้างเคียงทันตแพทย์โดยท�ำงานภายใต้การดูแลของ
ทันตแพทย์ ในหลายประเทศได้อนุญาตให้ Dental
Therapist ท�ำงานภายใต้คลินิกเอกชนได้เช่นสหราช
อาณาจักร นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา ส่วนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไทย มาเลเซียไม่อนุญาตให้
Dental Therapist ท�ำงานในคลินกิ เอกชน ต้องท�ำงาน
ในภาครัฐเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

การจะเปลี่ ย นบทบาททั น ตาภิ บ าลจาก          
Dental Therapist ไปเป็น Dental Hygienist ใน
ประเทศไทยนัน้ เราจ�ำเป็นต้องพิจารณาสถานการณ์
และบริบทของระบบสุขภาพช่องปากของประเทศไทย
ว่ามีความเหมาะสมและมีความพร้อมอย่างไรและ
จะต้องค�ำนึงถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย

ทันตแพทย์มากขึน้ แต่ยงั กระจุกตัวอยู่

ข้อมูลจากทีมที่ศึกษาวางแผนก�ำลังคนด้าน
สุขภาพในทศวรรษหน้าได้คาดการณ์วา่ จะทีม่ ที นั ตแพทย์
ผลิตเพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวนมาก เฉพาะใน 10 ปีข้างหน้า
นี้ทันตแพทย์ (ที่อายุน้อยกว่า 60 ปี) จะเพิ่มจาก
11,575 คนไปเป็น 18,675 คนโดยร้อยละ 87ของ
ทันตแพทย์จะท�ำงานรักษา ร้อยละ 9 ท�ำงานด้าน
วิชาการและมีเพียงร้อยละ 4 ท�ำงานด้านการป้องกัน
โรคในช่องปากและถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาการ
กระจายได้เราจะพบสถานการณ์เดียวกับปี 2559 ที่
ทันตแพทย์ครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและอีก
ครึง่ หนึง่ อยูใ่ นอีก 76 จังหวัดและทันตแพทย์ทกี่ ระจาย
อยูใ่ นจังหวัดหนึง่ ๆ นัน้ ครึง่ หนึง่ อยูใ่ นเขตอ�ำเภอเมือง
ส่วนทีเ่ หลืออยูใ่ นพืน้ ทีร่ อบนอก ข้อมูลนีแ้ สดงถึงการ
กระจุกตัวของทันตแพทย์ในกรุงเทพมหานครและ
อ�ำเภอเมืองของจังหวัดต่างๆ ดังนัน้ ในพืน้ ทีท่ ขี่ าดแคลน
ทันตแพทย์ออกไปให้บริการอาจจะมีความจ�ำเป็นใน
การคงทันตาภิบาลที่เป็น Dental Therapist ไว้ให้
บริการประชาชน แต่ค�ำถามที่ส�ำคัญคือถ้าเราแก้
ปัญหาการกระจายของทันตแพทย์ไม่ได้ เราจะมี        
ทันตาภิบาลไปช่วยงานรักษา อุดฟัน ถอนฟันอย่าง
นี้ไปเรื่อยๆ ใช่หรือไม่

Dental Hygienist

เป็นบุคลากรข้างเคียงทันตแพทย์ทท่ี ำ� งานเน้น
เรื่องอนามัยในช่องปากและทันตกรรมป้องกัน ไม่
สามารถฉีดยาชา ท�ำหัตถการ อุดฟัน กรอฟันหรือถอน
ฟันได้ การที่ Dental Hygienist ท�ำงานทีม่ คี วามเสีย่ ง
และอันตรายต่อผู้ป่วยน้อยจึงเป็นเหตุผลที่ Dental
Hygienist มีใบประกอบวิชาชีพ (license) ของตนเอง
การท�ำงานของ Dental Hygienist จึงเป็นอิสระในงาน
ของตนเองไม่จ�ำเป็นต้องมีทันตแพทย์ดูแล อย่างไร
ก็ตามประเทศส่วนใหญ่กำ� หนดให้ Dental Hygienist
ท�ำงานเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทันตแพทย์
โดย Dental Hygienist จะท�ำงานได้ทั้งในคลินิกภาค
รัฐและคลินกิ เอกชนมีรายงานการศึกษาวิจยั นานาชาติ
หลายการศึกษาพบว่าการมี Dental Hygienist ไม่
เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ยังช่วยให้
งานรักษาทางทันตกรรมของทันตแพทย์ประสบความ
ส�ำเร็จมากขึ้นอีกด้วย

ทันตาภิบาลเพิ่มขึ้นแต่มีปัญหาการ
บรรจุและความก้าวหน้า

ส่วนทันตาภิบาลจากปัจจุบันที่มีอยู่ 6,699
คน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรมีก�ำลังผลิต           
ทั น ตาภิ บ าลปี ล ะ 350-400 คน คาดการว่ า                         
ทันตาภิบาลจะเพิ่มเป็น 9,612 คนในปี 2569 ซึ่งการ
กระจายทันตาภิบาลลงในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างดี
ไม่มีสถานการณ์กระจุกตัวตามเมืองใหญ่ๆ เหมือน
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ทันตแพทย์ แต่ปัญหาใหญ่ของทันตาภิบาลจะเป็นเรื่อง
การบรรจุเข้าท�ำงานเนื่องจากในปัจจุบันมีทันตาภิบาล 1
ใน 4 ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ต้องท�ำงานใน
ต�ำแหน่งลูกจ้างของหน่วยงานไปก่อนและยังมีปญ
ั หาเรือ่ ง
ของความก้าวหน้าในการท�ำงานอีกด้วย ทันตาภิบาลที่
เรียนจบหลักสูตร2 ปีบรรจุในต�ำแหน่งเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขจะต้องเรียนเพิ่มเติมให้จบปริญญาตรีและ
ต้องสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสายงานไปเป็นนักวิชาการ
สาธารณสุขเพื่อความก้าวหน้า ส่วนทันตาภิบาลที่เรียน
จบหลักสูตร4 ปีกร็ อบรรจุในต�ำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
เช่นกัน ใน 15 ปีที่ผ่านมามีทันตาภิบาล 723 คนที่เปลี่ยน
สายงานไปท�ำงานสาธารณสุขหรืองานอืน่ ๆ ท�ำให้เราสูญ
เสียบุคลากรทีท่ ำ� งานด้านส่งเสริมทันตสุขภาพออกไปจาก
ระบบ

บทบาททันตาภิบาลในรพ.สต.

ปัจจุบันทันตาภิบาล 3,520 คนหรือมากกว่าครึ่ง
หนึ่งของทันตาภิบาลทั้งหมดท�ำงานอยู่ในโรงพยาบาล      
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) และงานที่ทันตาภิบาล
ท�ำนั้นประกอบไปด้วยงานทันตกรรมป้องกัน งานสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน และงานรักษาเช่น อุดฟัน
ถอนฟัน ขูดหินน�้ำลายในผู้ป่วยกลุ่มอายุต่างๆ นอกจากนี้
ยังต้องท�ำงานธุรการงานเอกสารการ key ข้อมูลผูป้ ว่ ยและ
กิจกรรมตามนโยบายต่างๆ รวมทั้งช่วยงานสาธารณสุข
ต่างๆในรพ.สต.อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการไปสอบสวนโรค
การพ่นหมอกควันก�ำจัดยุง ส�ำรวจลูกน�ำ้ ยุงลายในภาชนะ
ฯลฯ การทีท่ นั ตาภิบาลมีบทบาทร่วมทีมในงานสาธารณสุข
ระดับต�ำบลนั้นแม้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนแต่งาน
ในส่วนของงานทันตสาธารณสุขอาจลดน้อยลงไป

Dental Therapist หรือ Dental Hygienist
ช่วยกันคิดให้รอบคอบ

ปัจจุบันทันตาภิบาลของไทยจัดเป็น Dental         
Therapist ซึ่งทันตาภิบาลสามารถประกอบวิชาชีพทันต
กรรมได้นั้นเป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุขทีใ่ ช้อำ� นาจตามพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.
2537 โดยประกาศให้ทันตาภิบาลท�ำฟันได้ภายใต้การ
ดูแลของทันตแพทย์ภาครัฐ ที่ผ่านมามีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหลักๆอยู่ 2 ฉบับคือฉบับปี 2539
และปี 2559 ซึ่งประกาศฯ ปี 2539 จะอนุญาตให้                    
ทันตาภิบาลรุ่นที่เรียน 2 ปีให้ท�ำหัตถการอุดฟันที่ไม่ซับ

ซ้อนและถอนฟันได้ทงั้ ฟันแท้และฟันน�ำ้ นมในผูป้ ว่ ยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้ต้องให้บริการในหน่วยงานของรัฐ
เท่านัน้ ส่วนประกาศฯปี 2559 จะอนุญาตให้ทนั ตาภิบาล
ที่เรียนหลักสูตร 4 ปีอุดฟันที่ไม่ซับซ้อนและถอนฟันได้
เฉพาะฟันน�ำ้ นมไม่สามารถถอนฟันแท้ได้ ทัง้ นีเ้ นื่องจาก
ประกาศฯปี 2559 ทีย่ กเลิกการถอนฟันแท้นนั้ เป็นไปตาม
ข้อเสนอปี 2550 ที่ ทันตแพทยสภาได้รับรองสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของทันตาภิบาลหลักสูตร 4 ปี
ทันตแพทยสภาเองมีทิศทางที่ชัดเจนที่จะให้ทัน
ตาภิบาลท�ำงานป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปากเป็นหลักเฉกเช่นกัน Dental Hygienist ในต่างประเทศ
ดังนั้นในปี 2558 ทันตแพทยสภาจึงได้มีข้อเสนอเชิง
นโยบายแก่กระทรวงสาธารณสุขในการปรับบทบาททัน
ตาภิบาลโดยให้ทนั ตาภิบาลมีสมรรถนะหลักในด้านการ
ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและตัดการ
รักษาทางทันตกรรมเช่นการอุดฟันและการถอนฟันออก
ไป โดยคาดหวังว่าในอนาคตคนไทยจะมีสขุ ภาพช่องปาก
ทีด่ ขี นึ้ จากการได้รบั บริการทันตกรรมป้องกันระดับบุคคล
และการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนจากทันตาภิบาล
ในปี 2560 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธรทีผ่ ลิต
ทันตาภิบาลหลักสูตร 4 ปีร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาจะ
มีการปรับปรุงหลักสูตรทันตาภิบาล 4 ปีใหม่ตามข้อบังคับ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้นทาง
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจึงต้องพิจารณาใช้ข้อเสนอ
สมรรถนะของทันตาภิบาลใหม่ไปปรับหลักสูตร แต่
เนือ่ งจากในสถานการณ์ปญ
ั หาปัจจุบนั ทีก่ ารกระจายของ
ทันตแพทย์ยังไม่ดีพอ ประชาชนในบางต�ำบลยังเข้าถึง
บริการทันตกรรมไม่ได้ ท�ำให้การผลิตทันตาภิบาลที่เป็น
Dental Hygienist อาจจะยังไม่เหมาะสมในตอนนี้ สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งทีจ่ ะขอใช้
สมรรถนะทันตาภิบาลฉบับเดิม (ปี2550) ไปก่อนอีก 5 ปี
และจะใช้สมรรถนะทันตาภิบาลฉบับใหม่ (ปี2558) ใน
การปรับปรุงหลักสูตรทันตาภิบาลในครั้งต่อไป ซึ่งจาก
การประชุมทันตแพทยสภาเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ได้
มีมติที่เห็นชอบตามที่สถาบันพระบรมราชชนกเสนอมา
ซึง่ ในระหว่างนี้จะมีการท�ำวิจัยศึกษารูปแบบการท�ำงาน
ของทันตาภิบาลในบทบาท Dental Hygienist ว่าควรจะ
มีรูปแบบอย่างไรที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท
พื้นที่
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แ
1

ทางออกและฉากทัศน์
ที่จะเป็นไปได้
ฉากทัศน์นี้อาจซับซ้อนขึ้นถ้าเราคิดถึงเรื่องของความ
สามารถในการจ้างงานของระบบราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งการเพิ่มจ�ำนวนข้าราชการบุคลากรเข้าไปเรื่อยๆ อาจท�ำไม่ได้
ด้วยข้อจ�ำกัดของงบประมาณแผ่นดิน อาจต้องค�ำนึงถึงการจ้าง
งานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึงหากมีทนั ตาภิบาลที่
เป็น Dental Hygienist ก็มีความเป็นได้ที่จะท�ำงานร่วมกับ
ทันตแพทย์ในภาคเอกชนเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศซึ่ง
ประเด็นทีต่ อ่ เนือ่ งคือทันตแพทยสภาควรดูแลการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตาภิบาลโดยตรงแทนที่จะเป็นการที่รัฐมนตรี
ใช้อำ� นาจในการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่อย่างไร

ม้วา่ จะมีเวลาเตรียมตัวท�ำวิจยั ใน 5 ปีนแี้ ต่ทางออก
ส�ำหรับการเปลีย่ นบทบาททันตาภิบาลจาก Dental
Therapist ไปเป็น Dental Hygienist อาจมีฉาก
ทัศน์ 2 แบบคือ
ให้มกี ารผลิตทันตาภิบาลในหลักสูตรสมรรถนะใหม่
ซึง่ เป็นการผลิตทันตาภิบาลทีเ่ ป็น Dental Hygienist โดยหากเริ่มผลิตได้ปี 2564 เราจะได้ Dental
Hygienist รุ่นแรกในปี 2569 จ�ำนวน 350 คนและจะใช้เวลา
30-40 ปีในการทดแทนทันตาภิบาลทีเ่ ป็น Dental Therapist ซึง่
ในช่วงดังกล่าวจะถือได้ว่าประเทศไทยมีทั้ง Dental Hygienist
(ทันตาภิบาลสมรรถนะใหม่) และ Dental Therapist (ทันตาภิ
บาลสมรรถนะเดิม) ท�ำงานควบคู่กันไปโดยที่พื้นที่ที่ขาดแคลน
ทันตแพทย์ ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการทันตกรรมก็ให้ใช้ทันตาภิ
บาลสมรรถนะเดิมในการให้บริการ ส่วนพื้นที่ที่พร้อมก็บรรจุทัน
ตาภิบาลสมรรถนะใหม่เข้าไปสร้างจุดแข็งเรื่องป้องกันโรคฟัน
และสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแต่ภาพสุดท้ายคือการมีเฉพาะ
ทันตาภิบาลที่เป็น Dental Hygienist ในประเทศไทย

ทันตแพทยสภาเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการปรับปรุง
พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมให้ครอบคลุมและดูแลการประกอบ
วิชาชีพของทันตาภิบาล โดยจะบรรจุเรื่องนี้จะเป็นประเด็นหนึ่ง
ในหลายๆ ประเด็นทีค่ ณะท�ำงานศึกษาการแก้พ.ร.บ.วิชาชีพทันต
กรรมจะด�ำเนินการต่อไป
ทั้งนี้เป้าหมายหลักของการเปลี่ยนบทบาททันตาภิบาล
และการควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาลคือการ
ท�ำให้ทนั ตาภิบาลมีความภาคภูมใิ จในงานทีต่ นเองมีความรูค้ วาม
สามารถเฉพาะด้านและพยายามเสนอ career ladder เพือ่ รักษา
ทันตาภิบาลไว้ในระบบ อันจะส่งผลให้งานทันตกรรมป้องกันและ
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของไทยมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้คนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้ ผมอยาก
ชวนให้พี่ๆ น้องๆ ทันตแพทย์และทันตาภิบาลร่วมกันคิดหา
ทางออกว่า เราควรจะเดินไปในทิศทางนี้ อย่างไร จะบริหารการ
เปลีย่ นผ่านนีใ้ นรูปแบบใดเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์สงู สุด
(แสดงความเห็นได้ในเฟซบุ๊กทันตแพทยสภา 8)  

2

ให้มกี ารผลิตทันตาภิบาลทัง้ แบบสมรรถนะเดิมและ
ใหม่ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะหมายความว่า
ประเทศไทยเลือกทีจ่ ะมีทงั้ Dental Therapist และ
Dental Hygienist ในระบบบริการทันตสุขภาพซึ่งอาจต้องการ
การศึกษาวิจัยว่าความต้องการ Dental Therapist มีมากน้อย
สักเพียงใดควรผลิตจ�ำนวนเท่าใด
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ฟังความรอบด้าน

โดย ทีมประชาสัมพันธ์ ทันตแพทยสภา

ฟังความรอบด้าน

นอกจากเวทีวันที่ 8 มิถุนายนที่ได้รับความอนุเคราะห์
จากทันตแพทยสมาคมแล้ว ทันตแพทยสภา
ได้เดินสายเพื่อรับฟังความเห็นและข้อแนะน�ำจากเวทีส่วนภูมิภาค
อีก 5 ครั้ง โดยเริ่มจากเวทีแรกที่ชลบุรี เวทีนี้
เป็นการประชุมทันตแพทย์ภาคตะวันออกที่มีตัวแทน
จากภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย
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วั

นที่ 6 กรกฎาคม ทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวร มีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรม 17 คน มาจากภาคราชการ ไม่มีเอกชน
และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง แต่เป็นเวทีทผี่ เู้ ข้ารับฟัง
มีอายุเฉลีย่ น้อย บรรยากาศทีเ่ วทีนเี้ ป็นเพือ่ เสนอแนะกระบวนการ
เก็บหน่วยกิจกรรมมากกว่าจะแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยกับการเก็บหน่วยกิจกรรม ที่เชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
ราว 40 คน มาจากมหาวิทยาลัยและสถานพยาบาลของรัฐ

ระดับคะแนน 100 หน่วยใน 5 ปีนนั้ มีผเู้ สนอว่าตกแค่เดือน
ละ 2 ชัว่ โมงน่าจะท�ำได้สบายๆ แนะน�ำให้ CDEC ประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกสบายใจ(ชลบุรี)

วันที่ 13 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี
ทันตแพทย์เข้าร่วม 32 ท่าน นักศึกษาประมาณ 70 คน และวัน
เดียวกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทันตแพทย์จากภาครัฐและ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีนักศึกษาทันตแพทย์ปี 6 เข้าทั้งชั้น
ปี 51คน และอาจารย์อีก 18 คน

วิธีการได้คะแนน
การประชุมต่างประเทศจะมีขอ้ ก�ำหนดกฎเกณฑ์ให้คะแนน
อย่างไร(มอ.) การประชุมกับทันตแพทยสมาคม สมาชิกส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจในวิชาการและเนื้อหา คิดว่าการท�ำ
สัมมนากลุ่มย่อยจะได้ความรู้มากกว่า แต่ไม่ได้คะแนนเพราะ
ท�ำกันเองในคลินิก(มอ.)

การตัง้ เกณฑ์คะแนนไม่ตอ้ งสนใจประเทศอืน่ ใช้มาตรฐาน
ประเทศไทย(ชลบุรี) เรื่องขอคะแนนต่อปีนี้มีผู้เสนอทั้งเพิ่มเป็น
25 คะแนนและลดเหลือ 15 คะแนน

ประเด็นที่ได้จากการฟังความรอบด้านของเรามีประมาณ
นี้นะคะ

ความกังวลกับการคงสถานะทันตแพทย์
หากหน่วยกิจกรรมไม่ครบ
มีผแู้ สดงความกังวลในเกือบทุกเวที ว่าหากใบอนุญาตถูก
พักใช้ จะยังคงเรียกชื่อตนเองเป็นทันตแพทย์ได้หรือไม่

ทันตแพทย์ที่เขียนบทความให้ความรู้ประชาชนด้านทันต
กรรมสามารถน�ำมาเก็บคะแนนได้(ชลบุรี) เสนอให้ทันตแพทย์
เอกชน ทันตแพทย์สงั กัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงอืน่ ๆ
ที่มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม (มอ.)
และอาจารย์ทันตแพทย์ที่มาช่วยออกข้อสอบ license ควรได้
หน่วยกิจกรรมด้วย

ข้อเสนอเกี่ยวกับการเก็บคะแนน ดังนี้
โดยรวมสมาชิกไม่อยากให้มกี ติกาทีซ่ บั ซ้อนมาก มีผเู้ สนอ
ให้เก็บคะแนนมากในช่วงแรกของการท�ำงาน (5 ปีแรกเก็บปีละ
150 หน่วย 5 ปีถัดไปเหลือ 140 หน่วย และเลิกเก็บเมื่ออายุครบ
60 ปีถือว่ามีความรู้สะสมมากแล้วเหลือเก็บ 50 หน่วย) (ชลบุรี)

การเป็นอาจารย์พเิ ศษของทันตแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข
หรือทันตแพทย์ภาคเอกชน และการออกข้อสอบ license อยู่ใน
หลักการที่สามารถแปลงเป็นคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไหม?
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จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการ
จ�ำนวน 50 คนมากไป(ชลบุรี)
สอดคล้องกับที่ (มข.)มีตัวแทนจาก
บึงกาฬแจ้งว่าทัง้ จังหวัดมีทนั ตแพทย์
ไม่ถึง 20 คน จ�ำนวนไม่น่าเกี่ยวกับ
การคิดค่าคะแนน(มอ.) และคนทีเ่ ข้า
ประชุมเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ได้หรือไม่และจะ
มั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ลงทะเบียนจะ
เข้าร่วมประชุมจริงๆ ต้องมีการตอบ
แบบทดสอบหลังฟังไหม(มอ.)
ราคาลงทะเบียนการ
ศึกษาต่อเนื่อง
สมาชิกเสนอว่าอยากให้ทนั ตแพทยสภาช่วยควบคุมไม่ให้
มากจนเกินไป หาผู้สนับสนุนค่าประชุม และทันตแพทยสภาน่า
จะช่วยเป็นตัวกลางในการประสานการประชุม
ความเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ทันตแพทย์ควร
update สม�่ำเสมอ
วิชาการพื้นฐานเช่นเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ การจัดการ
คนไข้ในภาวะฉุกเฉิน(มน.และมข.) ไม่ค่อยพบในการประชุม
วิชาการ มีขอ้ เสนอให้ทำ� สัดส่วนเนือ้ หาพืน้ ฐานและเนือ้ หาเฉพาะ
ทาง เพื่อให้เรื่องพื้นฐานที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นได้รับความสนใจ
การร่วมกิจกรรมคุณภาพ การร่วมอบรมกับ HA ควรได้รับหน่วย
กิจกรรม (มน.)
การเข้าประชุมเรื่องโรคทางระบบกับแพทย์ มีผู้สอบถาม
ว่าหากการประชุมวิชาการทางระบบของแพทย์มที นั ตแพทย์เข้า
ร่วมรับฟัง 10 คนจะได้หน่วยกิจกรรมหรือไม่
Journal club
มีผู้เสนอให้ upload ขึ้นเวบเพื่อเป็น
knowledge sharing ให้คนอื่นด้วย(มข.)
ทางออกที่เสนอให้สภา จัด E-learning ให้มีความหลาก
หลาย(มข.) และ ควรมีกรรมการเพื่อดูแลคุณภาพของวิชาการ
ให้ได้ตามวัตถุประสงค์(มน.)และเสนอให้นำ� ปัญหาทีเ่ กิดในวงการ
มาเป็นบทเรียน ท�ำให้น่าสนใจ ยกกรณีศึกษาที่มีปัญหามาเป็น

เรือ่ งเล่า ท�ำให้หลากหลาย มีผสู้ นับสนุนการให้คะแนนศึกษาต่อ
เนื่องกับผู้ที่ท�ำงานด้านการพัฒนาคุณภาพ และมีข้อเสนอเรื่อง
จรรยาบรรณให้ท�ำเป็นบทความ online ด้วย
ด้านการให้คะแนนการเข้าไปเปิดดูวชิ าการ online โดยไม่
ค�ำนึงว่าจะตอบถูกหรือไม่ มีผู้ไม่เห็นด้วยเกรงว่าจะเข้าไปเปิด
ผ่านโดยไม่อ่าน
ท�ำอย่างไรหากคะแนนไม่ครบ?
มีผเู้ สนอให้แจ้งและเก็บให้ครบในเวลาทีก่ ำ� หนดพร้อมเสีย
ค่าปรับ แต่ไม่อยากให้เพิ่มหน่วยกิจกรรมเป็นสองเท่า (ทั้งชลบุรี
มข. มช. มอ. มน.)
เสนอให้แจ้งเตือนกรณีทนั ตแพทย์มคี วามเสีย่ งในการเก็บ
หน่วยกิจกรรมไม่ครบ จะต้องแจ้งเตือนไปที่ต้นสังกัดให้ทราบ
ด้วยเพื่อช่วยกระตุ้นอีกทาง เพราะหากทันตแพทย์ท่านนั้นๆ คุม
คลินิกไม่ได้ จะกระทบระบบการเรียนการสอน(มข.)
เกณฑ์เรื่องสุขภาพของทันตแพทย์
ควรมีการระบุว่ามีประสิทธิภาพดีพอที่จะรักษาคนไข้ได้
หรือไม่ เช่น เป็นโรคติดต่อทีร่ นุ แรง มีความพิการของอวัยวะทีใ่ ช้
ในการท�ำงาน (มอ.) ในเวทีทันตแพทยสมาคมมีผู้เสนอให้เว้น
ช่วงการเก็บหน่วยกิจกรรมในระหว่างทันตแพทย์มีปัญหาโรค
ทางระบบ
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มีอาจารย์ที่ส่วนใหญ่สอน ป.โท ป.เอก ถามว่า บัณฑิตได้
รับข้อยกเว้นตอนเรียนต่อแต่อาจารย์ผู้สอนผู้ที่ให้ความรู้ซึ่งมี
ความรูม้ ากกว่าและเตรียมตัวสอนมากกว่าท�ำไมไม่ได้คะแนน มี
ความรู้สึกว่าได้คะแนนยากกว่าลูกศิษย์
การให้คะแนนเรื่องการเขียนบทความลงในวารสารใน
ประเทศและต่างประเทศ ไม่ค่อยสมเหตุผล เพราะมีความแตก
ต่างกันมากในเรื่องความยากง่ายและการยอมรับในบทความ
แต่ละประเภท
คนทีเ่ ก็บคะแนนครบแต่ไม่จา่ ยเงินกับ คนทีจ่ า่ ยเงินแต่เก็บ
คะแนนไม่ครบ จะแตกต่างกันหรือไม่
ถามเรื่องการจัดสอบต่อใบอนุญาต ว่าใครจะเป็นผู้รับผิด
ชอบ อาจารย์ถามเพราะว่ากลัวจะเป็นภาระของอาจารย์
จากนักศึกษาทันตแพทย์ปี 6
เมื่อถามเกี่ยวกับมาตรการที่จะด�ำเนินการกรณีเก็บหน่วย
กิจกรรมไม่ครบ นักศึกษาส่วนมากตอบว่าให้ขยายเวลาเพื่อเก็บ
ให้ครบโดยไม่ระบุกรอบเวลาทีข่ ยาย โดยมีสว่ นน้อยทีเ่ สนอระยะ
เวลาที่ขยายหลากหลายตั้งแต่ 3 6 9 12 เดือนถึง 2 ปี และมีข้อ
เสนอให้พักใบอนุญาตหากเก็บไม่ครบนานเกิน 6 เดือน หรือ 1
ปี มีข้อเสนอให้เพิ่มคะแนนร้อยละ 25 ในหน่วยที่เก็บไม่ครบโดย
นักศึกษาเสนอให้มมี าตรการเพือ่ ช่วยเหลือผูท้ เี่ ก็บหน่วยกิจกรรม
ไม่ครบก่อนจะลงโทษ มีเพียงสองคนที่เสนอให้สอบเพื่อความ
ชัดเจนว่าได้มีความรู้เพิ่มเติมจริงหรือไม่

อยากให้ประชาชนร่วมรับทราบ
ข้อเสนอมาตรการเชิงบวก โดยเสนอให้ทันตแพทยสภา
ออกใบประกาศแสดงให้ประชาชนรับทราบและสามารถเลือก
รับบริการกับทันตแพทย์ทมี่ กี ารศึกษาต่อเนือ่ งตลอดเวลา (ชลบุร)ี
เป็นห่วงภาคเอกชน!!!
ทันตแพทย์ทเี่ ข้ามาฟังก็เป็นห่วงว่าโจทย์ของการศึกษาต่อ
เนือ่ งนี้ ดูจะเหมาะกับการท�ำงานของทันตแพทย์ภาครัฐมากกว่า
เอกชน (มน.) ถึงแม้ว่าเวทีนี้จะไม่มีตัวแทนจากภาคเอกชน และ
เป็นเรื่องน่าเสียดายนักที่การเดินสายออกตามภูมิภาคไม่มี
ทันตแพทย์เอกชนมาเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากทีช่ ลบุรแี ห่งเดียว

มีข้อเสนอแนวทางเก็บคะแนนจากนักศึกษา ให้ทบทวน
เอกสารส่งให้ทันตแพทยสภาเพื่อแลกหน่วยกิจกรรม การส่ง
present case ที่ท�ำในคนไข้จริง ใช้เทคนิคใหม่ๆเหมือนที่เตรียม
สอบบอร์ด

ค�ำถามและข้อเสนอจากทีมอาจารย์
มีคำ� ถามจากอาจารย์หลายคนหลายครัง้ เกีย่ วกับการสอน
ท�ำไมถึงไม่ได้คะแนน เช่น การสัมมนาวิชาการ เพราะอาจารย์
ต้องอ่านหนังสือและเตรียมตัวมาก ก่อนที่จะมาสอน

มีข้อสงสัยจากนักศึกษาว่าท�ำไมการเก็บค่าต่ออายุใบ
ประกอบโรคศิลป์จึงมาตกเป็นภาระเฉพาะรุ่นที่จบใหม่เท่านั้น
ควรให้ทุกคนร่วมจ่ายได้ไหม เพื่อเป็นการผดุงสภาวิชาชีพ
ร่วมกัน

การได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องทันตกรรมให้กับ
หน่วยงานอืน่ ได้คะแนนหรือไม่ และถ้าบรรยายซ�ำ้ ในเรือ่ งเดียวกัน
แต่ต่างเวลา สถานที่ จะได้คะแนนหรือไม่

ทันตแพทยสภาขอขอบคุณทันตแพทย์ทุกท่านที่ให้
ความสนใจเข้าร่วมเวทีและใส่ใจในการเสนอมาตรการทีน่ า่
สนใจยิ่งให้ทันตแพทยสภา ค�ำตอบของข้อคิดเห็นเหล่านี้
ติดตามอ่านที่ข่าวสารทันตแพทยสภานะคะ
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สารจากนายก

โดย ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

Digital City
เรียนทันตแพทย์ที่รักทุกท่าน
ตั้งแต่มกราคม 2559 (ค.ศ. 2016)
เกิดความแปรผันในทุกวงการอย่างมากมาย
และดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาของการปรับ
เปลี่ยนครั้งใหญ่ในหลายๆ มิติ เกือบทุกวัน
ทั้งการค้า การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เงินทอง ความเป็นอยู่ ซึ่งมีผล
กระทบไม่มากก็น้อยต่อชีวิตและการท�ำงาน
ของวิชาชีพทันตแพทย์
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อเริ่มจากเรื่องของราคาค่าครองชีพ แม้ว่าราคาจะ
สูงขึน้ ตลอด 40-50 ปีทผี่ า่ นมาตามราคาน�ำ้ มัน ตาม
ภาวะเงินเฟ้อและการขยายตัวของประชากรและ
เศรษฐกิจ แต่เมื่อเปรียบเทียบราคาหลากหลายชนิดของสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน ดูเหมือนมูลค่าจะไม่เปลี่ยนแปลง
ไปมากในช่วง 35-40 ปีที่ผ่านมา ราคาทุกอย่างดูเหมือนจะขึ้น
ไป 10 เท่า
เริ่มจากราคาน�้ำมัน ตั้งแต่ต้นปี ราคาน�้ำมัน ทรงตัวอยู่ที่ 40-50
US$ และเมื่อแปรเป็นราคาหน้าปั๊ม ก็อยู่แถวๆ 25-35 บาทต่อ
ลิตร ราคานั้นรวม ต้นทุนค่าน�้ำมันที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ ค่า
ภาษีสารพัดและค่าการตลาด (ก�ำไร) ของบริษัทน�้ำมันไว้แล้ว
ส่วนราคาอาหารจานเดียวก็อยูใ่ นราว 40-50 บาท ราคาก๋วยเตีย๋ ว
เรือ ก็ 15-20 บาท ถ้าเรามองย้อนกลับไป 40 ปีที่แล้ว (พ.ศ.
2519) ราคาน�ำ้ มันก็อยูร่ าว 2.50 -4.00 บาท ต่อลิตร ราคาอาหาร
จานเดียว ก็อยู่ในราว 4-5 บาท ก๋วยเตี๋ยวเรือแถวอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ ชามละ 1-1.50 บาท ณ เวลานั้น
เหลียวมาดูราคาค่ารักษาทันตกรรมของเรา เวลานั้นถอนฟันใน
คลินกิ ก็มตี งั้ แต่ 80-150 บาท แล้วทุกวันนีถ้ อนฟันที่ 800-1,500
บาท ถ้าของอย่างเดียวกัน ราคาขึ้นไปไม่ถึง 10 เท่า แสดงว่า
ของนั้น ถูกลงในเชิงมูลค่าหรือไม่? ถ้าใช่แสดงว่าค่าถอนฟันมี
มูลค่าต�่ำลง แต่ราคาค่าครอบฟัน ค่าอุดฟันมีตัวแปรเข้ามาร่วม
ด้วยอย่างมากเช่นราคาวัสดุ เทคนิคใหม่ๆ รวมไปถึง การรักษา
ทีก่ ำ� ลังจะเข้ามาถึงวงการทันตแพทย์อย่างแน่นอน คือ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งก�ำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการรักษาทางทันตกรรม
อย่างช้าๆ แต่ เกิดขึน้ แน่นอน และทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้คอื การศึกษา
ต่อเนื่องในเรื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ Intraoral Scanner รวมไป
ถึงการเก็บภาพและข้อมูลทางดิจิทัล เพื่อการส่งข้อมูลไปยัง
แล็บ ซึ่งทันตแพทย์ในยุคต่อไปคงต้องเตรียมตัวการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลทันตกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ ราคาก็
คงต้องปรับตัวตามไปกับการลงทุนในเครื่องมือใหม่ๆ และการ
เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ อีกมาก
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เมือ่ พูดถึงโลกดิจทิ ลั ทางทันตกรรม เราก�ำลังขยับไปสูเ่ ทคโนโลยี
ทีห่ มอไม่ตอ้ งพิมพ์ปาก เท Cast แล้วรอเจ้าหน้าทีแ่ ล็บมารับงาน
อีกต่อไป มันเปลีย่ นจากการพิมพ์ปากมาเป็นการ Scan ภาพของ
ฟันที่ได้รับการ Preparation ตามแต่ชนิดของงาน ไม่ว่าจะเป็น
Crown Bridge Inlay Onlay Veneer และลักษณะ ความนูน
ความลึก ของร่องเหงือกในปากรวมทั้งฟันคู่สบ ส่งข้อมูลเหล่า
นั้นไปยังแลบ และ ส่งภาพฟัน สีฟันไปด้วย จากนั้นแลบจะน�ำ
ข้อมูลที่ทันตแพทย์ส่งเข้าไปที่แลบ ขึ้นรูปกราฟิกในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส่งเข้าเครือ่ ง CAD/CAM (เรียกซะเก๋ ทีแ่ ท้กค็ อื เครือ่ ง
กลึงที่มีความละเอียดและความแม่นย�ำสูง) ซึ่งจะขึ้นรูปชิ้นงาน
ไม่ว่าจะเป็น Crown Bridge Inlay Onlay หรือ Veneer
การส่งข้อมูลจากคลินิกทันตกรรมไปสู่แล็บด้วยข้อมูลดิจิทัลที่
แม่นย�ำและมีความละเอียดสูง ต้องพึ่งพาเครื่อง Scan ระดับ
Infrared ซึ่งเริ่มมีผู้ผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ ราคาก็จะถูกลง
อย่างแน่นอนในอนาคต นอกจากนั้นระหว่างการขึ้นรูปกราฟิก
ของชิ้นงาน แลบสามารถส่งรูปมาให้หมอตรวจเพื่อความมั่นใจ
ก่อนจะส่งเข้าเครือ่ ง CAD/CAM เพือ่ กลึงชิน้ งานก็ได้ การส่งข้อมูล
ต่างๆ เหล่านีป้ จั จุบนั ใช้อนิ เทอร์เน็ตความเร็วสูง การส่งข้อมูลจะ
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ที่ได้สั่งการให้ สวทช. มีการวางแผนท�ำ Digital City
เพื่อให้การส่งข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัล เป็นไปด้วย
ความสะดวก ทั้งนี้รัฐบาลโดยสวทช. จะเป็นผู้จัดการให้มีระบบ
ของของการเก็บฐานข้อมูลกลางเพือ่ ความรวดเร็วในการส่งผ่าน
ข้อมูล ถึงวันนั้นที่ไม่ไกลนักทันตแพทย์คงต้องเริ่มหันหลังให้กับ
วัสดุพิมพ์ปากและการเทแบบปูนแล้วล่ะครับ
ความเปลี่ยนแปลงไปสู่ ทันตกรรมดิจิทัล คงจะเป็นความ
เปลีย่ นแปลงที่สูงสุดในโลกของทันตกรรมยุคนี้ และทันตแพทย์
ที่ยังต้องการเป็น Clinician ต่อไป หนีไม่พ้นที่ต้องเริ่มเรียนรู้
เทคโนโลยี เทคนิค และ เครื่องมือต่างๆ เพื่อพร้อมรับมือความรู้
ใหม่ๆ เหล่านี้ การเตรียมตัวให้พร้อมแม้จะไม่ได้เป็น Clinician
ในสาขาต่างๆ เหล่านี้ ก็เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ไม่ตกยุค แล้วเมื่อเวลานั้น
มาถึง ผมเชือ่ ว่า วงการทันตกรรมของไทยจะยังคงความทันสมัย
และ เป็นที่น่าเชื่อถือของคนไข้ทั้งไทยและเทศ

เมือ่ พ.ศ. 2519 การเรียนการสอนอุดฟันหน้า ยังใช้วสั ดุ Silicate
ซึ่งต้องตัก Paste A กับ Paste B มาอย่างละเท่ากันแล้วรีบ
ผสมเพราะมีเวลาผสมเพียง ครึ่งนาที แล้วก็น�ำวัสดุใส่เข้าใน
Cavity ฟันหน้า ที่มี Celluloid Strip มาเป็นตัวFormer เพื่อให้
วัสดุมีรูปร่างโค้งไปตามผิวฟัน ทั้งกระบวนการมีเวลาไม่เกิน
3นาที วัสดุก็ Set ตัว ทันตแพทย์ทไี่ ม่ชำ� นาญก็จะมีวสั ดุเกินออก
จาก Cavity มากมาย นัง่ กรอกันนานเลย Silicate เป็น Selfcure
พอต่อมาก็มี Composite ซึ่งมาในรูป Selfcure เป็น Paste A
กับ Paste B เหมือนกันผสมเกินมากมายเช่นกัน เพราะกลัวจะ
ไม่เต็ม Cavity จนถึงปี พ.ศ. 2527 ก็เริ่มมี Light Curing
Composite ชนิดที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ นานเกือบ 10 ปี หลังจาก
นั้นจึงจะมี Posterior Composite ซึ่งใช้กันมาจนทุกวันนี้แต่ก็
ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จทางคลินิกสักเท่าไร
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แมกกาซีนของเรากลับไปใช้
ชื่อเดิม ย่อเองงงเอง ยืด
คืนดีกว่า ฉบับนีเ้ ราสัมภาษณ์
หมออีมผูพ
้ ชิ ติ เอเวอเรสต์จากค�ำแนะน�ำ
ของพีน่ พิ นธ์ ล�ำปาง และขอน�ำภาพสดใส
ของเธอเป็นภาพปกค่ะ และค่าทีบ่ .ก.ขอ
เรื่ อ งจากน้ อ งๆ หลายสาย เรื่ อ ง
Dentaway ครั้งนี้มาจากน้องที่เที่ยวไป
ปีนเขาเลยจะท�ำให้ฉบับนี้สูงส่งกว่า
ฉบับอื่นๆ หน่อยนะคะ (ภูเขามาสอง
ลูกเลย)
ยุ ค โปเกมอน นี้ มี เ รื่ อ งราวออนไลน์ ที่
กระทบวงการเรามิใช่น้อย บ.ก.ก็ไปขอ
ผู้เชี่ยวชาญจากทันตแพทยสภาพยายาม
เขียนเล่าเรื่องในมุมมองของวิชาชีพออกมา
ให้ท่านๆ รับทราบกัน ในฐานะสมาคมแห่ง
วิชาชีพเราเปิดเวทีก็พยายามให้ครบเครื่อง
เรามีผู้เล่นมาจากหลากหลาย ตั้งแต่ความ
เปรี้ยวของหมออีม ย้อนคิดถึงท่าน อ.ชีระ
วิธีคิดในการเชียร์น้องๆ ของทีมทันตแพทย์
รพช. การพาน้องกลับบ้านของหมอทีเ่ ชียงราย
มีบทความเรื่อง H&N reconstruction
จากมหาวิทยาลัย การวิจยั เพือ่ แก้ปญ
ั หาโรค
ปริทนั ต์ บทบาทวิชาชีพเราเบือ้ งหลังนโยบาย
ภาษีเครื่องดื่มรสหวาน และแน่นอนเรื่อง
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้พ.ร.บ.ที่มีผล
กระทบเราทุกคน

คัดท้าย

เป้าหมายการท�ำงานของเรา คือ knowledge and attitude sharing เพราะทันตแพทย์มิได้
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หวังว่าท่านๆ จะเห็นควร...ขอชวนท่านผู้อ่าน โปรดชี้แนะประเด็น โดยเน้น
อรรถประโยชน์ของแต่ละฉบับ ช่วยสนับสนุนเรากันนะคะ www.thaidentalmag.com
บรรณาธิการ
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เจ้าของ
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บรรณาธิการ
ทญ.แพร จิตตินันทน์

กองบรรณาธิการ
ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย
ทญ.อภิญญา บุญจำ�รัส
ทพ.สุธี สุขสุเดช
ทญ.ดวงตา อิสสระพานิชกิจ
ทญ.ธิติมา วิจิตรจรัลรุ่ง
ทพ.กิตติธัช มงคลศิวะ
ทญ.เดือน ปัญจปิยะกุล
ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ
ทพ.อภิสิทธิ์ อารยะเจริญชัย
ทพ.รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล
ทญ.ดุลยรัตน์ โถวประเสริฐ
ทญ.วิชญา ลิขิตนุรักษ์
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ทญ.ประภาสิริ เดี่ยวปรัชญารักษ์
ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ
ติดต่อโฆษณาที่
คุณ ชิตศักดิ์ สุวรรณโมลี
โทร.02-539-4748
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-5394748 แฟกซ์ 02-5141100
e-mail: thaidentalnet@gmail.com

