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“ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่
หนึ่ง ลาภ ทรัพย และ เกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพ
ไว ใ ห บ ริ ส ุ ท ธิ์ ” พระราชดำรั ส ของ สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ กรม
พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยไทย

เหลานิสิตทันตแพทยผูร่ำเรียนวิชาในตำรา เปรียบดั่งลูกนกที่รอยคอยแมนกปอนอาหารมาโดยตลอด 6 ป จนตอนนี้
ใกลถึงวันที่จะไดออกจากรังที่ฟูมฟก แตกอนที่จะถึงวันนั้น เหลาลูกนกที่ไมเคยหางจากรังของตัวเอง ทั้งยังขาดประสบการณ
จากสถานการณจริง จะสามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไรการออกชุมชนครั้งนี้จึงเปนทั้งการฝกฝนและ
จำลองโลกภายนอกให เหล าลู กนก ผู  ซ ึ ่ง ไม เคยไดอ อกจากรั ง ได เ ตรี ยมความพร อ ม ได เ ขา ใจหั วใจแห งชุ มชน ได สราง
ประสบการณ กอนที่จะสยายปกออกไปสูโลกที่กวางใหญ เพื่อชวยเหลือผูคน เพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสานตอพระบรมราช
ปณิธานของพระบรมราชชนกสืบตอไป

จากการศึกษาชุมชน พบวาพื้นที่ของอำเภอสีคิ้ว มีโรงงานกวา 300 แหง ซึ่งถือวามีจำนวนคอนขางมาก ประกอบกับ
ณ ขณะนั้นคุณฉัตรชัย สถาวรินทุ ผูจัดการแผนกความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอม บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกร
นารี จำกัด พื้นที่สีคิ้ว มีแผนจะทำโครงการสุขภาพชองปาก เราจึงเลือกใหบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด พื้นที่สีคิ้ว
เปนโรงงานตนแบบเพื่อทำโครงการของเรา ภารกิจของเราจึงถือวามีความทาทาย การจะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม
ของคนในวัยทำงานยอมทำไดยากกวาในวัยเด็ก โชคดีที่เรามีผูจัดการแผนกที่พรอมจะใหความรวมมือในโครงการและคอยเปน
คนประสานงานทุกอยาง เปาหมายของเราจึงเปนไปไดมากขึ้น
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานที่แปรงฟน
มีสภาพทรุดโทรม ไฟชำรุด กระจกบางสวนเสียหาย ไม
เอื้ออำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนก็พบได
มาก แตปญหาอันดับหนึ่งที่พบคือมีกลิ่นปาก สวนหนึ่ง
อาจเกิดจากการทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการที่พนักงาน
ไมสามารถทานน้ำไดในเวลางานไดเลย ซึ่งปญหานี้สงผล
ต อ ชี ว ิ ต ประจำวั น ของพวกเขา แต เ พราะเหตุ น ี ้ ท ำให
พนักงานมีการใสใจดูแลสุขภาพชองปาก มีบางคนแปรง
ฟนในตอนเที่ยง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจก็ตาม
พวกเราจึงเล็งเห็ นถึง ศัก ยภาพในสว นนี้ หากสามารถ
สงเสริมพฤติกรรมเดิมที่ดีอยูแลว เพียงแคปรับเปลี่ยนการบวนน้ำหลังแปรงฟนเปนวิธีการแปรงแหง โดยการแสดงใหเห็นถึง
ขอดีของการแปรงแหงและการใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรด ซึ่งการดำเนินการตามนี้ จะทำใหไมจำเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม
ทั้งหมด จึงงายตอการปฏิบัติในระยะยาว พวกเราจึงไดประสานกับทางบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด ในการออก
นโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทานอาหารกลางวัน และการปรับปรุงสถานที่สำหรับแปรงฟน บริเวณหองน้ำ เพื่อ
สงเสริมพฤติกรรมที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมีอุปสรรค เชนเดียวกับสถานการณในปจจุบันที่ COVID-19 ทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกทั้งทางโรงงานก็ปดรับบุคคลภายนอก ทำให
พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามที่มุงหมายไวได แตอุปสรรคแคนี้ก็ทำใหพวกเราไดเรียนรูที่จะแกไขปญหา
เปรียบดั่งลูกนกที่ไดฝกขยับปกบิน
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การสรางกระแสใหเกิด การแปรงแห งและการเลื อกใชย าสี ฟน ที ่ มี
ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยที่ทาทาย แตในที่สุดก็ทำใหเกิด
เปนกิจกรรม “แปรงดี ยาดี รับฟรีอีกชุด” ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกิจกรรมที่ประยุกตใชกลุมไลนที่มีอยู
แลวของพนักงานใหเกิดประโยชน โดยพวกเราไดจัดทำโปสเตอรใหความรูทั้ง
วิ ธ ี ก ารแปรงแห ง และหลัก การเลือ กยาสี ฟ น ที ่ม ีฟ ลูอ อไรดส ง ไปในกลุมไลน
หลังจากนั้นจะใหพนักงานสงรูปถายกลองยาสีฟนที่ตนเองใช โดยขีดเสนใตเนน
บริเวณที่มีคำวา “ฟลูออไรด” รวมกับรูปของตนเองขณะแปรงแหงที่บานหรือที่
โรงงานก็ได โดยถาพนักงานของแผนกไหนสามารถทำตามที่กิจกรรมระบุไวได
มากกวาครึ่งหนึ่งของแผนก ทั้งแผนกนั้นจะไดรับของรางวัลเปนแปรงสีฟนและ
ยาสีฟนทุกคน นอกจากนี้คนที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับการ
รักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ซึ่งกิจกรรมนี้ นอกจากจะชวยสงเสริมให
พนักงานสามารถนำความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ
คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย

พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกทั้งพนักงานสวนใหญที่ไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง
แหงที่บาน ทำใหมั่นใจไดวากระแสการแปรงแหงนี้จะไดงอกเงย
ไปสูส มาชิกในครอบครัวทีอ่ าศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลานี้จะ
ไมเกิดขึ้นเลย หากไมไดรับการชวยเหลือจากผูจัดการแผนกความ
ปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอมที่ชวยประสานงานติดตอ
กับทางโรงงานทั้งหมด และอาจารยพี่เลี้ยงที่โรงพยาบาลสีคิ้วที่
นอกจากจะดู แ ลพวกเราเป น อย า งดี ยั ง คอยประสานกั บ ทาง
โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวัลใหทางโรงงานดวยตนเอง
ตองขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย
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แม โ ครงงาน “แปรงแห ง มั ่ น ใจ
หางไกลฟนผุ” ของพวกเรา จะประสบปญหา
อุ ป สรรคมาบ า ง แต ด ว ยการช ว ยเหลื อ จาก
หลายฝาย ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย
ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนินการให
เกิดนโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทาน
อาหารกลางวั น และการปรั บ ปรุ ง สถานที่
สำหรับแปรงฟน รวมถึงการสรางกระแสการ
แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต
โครงการนี้อาจจะขยายไปสูโรงงานอื่นๆ จากหนึ่งเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมทั้งอำเภอสีคิ้วก็เปนได
สุดทายนี้ จากประสบการณที่ไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทุกอยางไดดวยตัว
คนเดียว จะตองพึ่งพาหนวยงานต างๆ และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ คนในชุมชนที่จะสนับสนุน ใหโครงการเกิด ขึ้ นได จ ริ ง
เปรียบเสมือนแรงลมที่คอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง

นทพ. กมลธรรม เอกเมธีพันธ
นทพ. กฤตนันท ตันดีมาภรณ
นทพ. ยศภัทร เปมานุกรรักษ
นทพ. เศรษฐพงศ วิสารจารุศร
นทพ. อธิชาติ อมรสมานกุล
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 76
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุ้ฬาฯ ลงนามถวายพระพรสมเด็จ้พระกนิษฐาธิิราชเจ้้ากรมสมเด็จ้พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เมื�อิวันศ์ุก้ร์ที� 15 มก้ร�คม 2564 รศ์.ทพ.ดร.พรชีัย จันศ์ิษ์ย์ย�นนท์ คณบดี คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ลีงก้รณ์มห�วิทย�ลีัย
พร้อิมคณะผู้้้บริห�ร คณ�จ�รย์ นิสิิต์ แลีะบุคลี�ก้ร นำ�แจก้ันดอิก้ไม้ถว�ยเบื�อิงหน้�พระฉี�ย�ลีัก้ษ์ณ์ แลีะร่วมลีงน�มถว�ยพระพรสิมเด็จ
พระก้นิษ์ฐ�ธิ์ิร�ชีเจ้� ก้รมสิมเด็จพระเทพรัต์นร�ชีสิุด� ฯ สิย�มบรมร�ชีกุ้ม�รี ณ ศ์�ลี�สิหทัยสิม�คม ในพระบรมมห�ร�ชีวัง ก้รุงเทพฯ

k bt p

19

