
 

 
 

 

 
 

“ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนท่ีสอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี

หน่ึง ลาภ ทรัพย และ เกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพ

ไวใหบริสุทธ์ิ” พระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยไทย  

 

 
เหลานิสิตทันตแพทยผูร่ำเรียนวิชาในตำรา เปรียบดั่งลูกนกท่ีรอยคอยแมนกปอนอาหารมาโดยตลอด 6 ป จนตอนน้ี

ใกลถึงวันที่จะไดออกจากรังที่ฟูมฟก แตกอนที่จะถึงวันนั้น เหลาลูกนกที่ไมเคยหางจากรังของตัวเอง ทั้งยังขาดประสบการณ

จากสถานการณจริง จะสามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไรการออกชุมชนครั้งนี้จึงเปนทั้งการฝกฝนและ

จำลองโลกภายนอกใหเหลาลูกนก ผู ซึ ่งไมเคยไดออกจากรัง ไดเตรียมความพรอม ไดเขาใจหัวใจแหงชุมชน ไดสราง

ประสบการณ กอนที่จะสยายปกออกไปสูโลกที่กวางใหญ เพื่อชวยเหลือผูคน เพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสานตอพระบรมราช

ปณิธานของพระบรมราชชนกสืบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษาชุมชน พบวาพ้ืนท่ีของอำเภอสีคิ้ว มีโรงงานกวา 300 แหง ซึ่งถือวามีจำนวนคอนขางมาก ประกอบกับ 

ณ ขณะน้ันคุณฉัตรชัย สถาวรินทุ ผูจัดการแผนกความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอม บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกร

นารี จำกัด พ้ืนท่ีสีคิ้ว มีแผนจะทำโครงการสุขภาพชองปาก เราจึงเลือกใหบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด พ้ืนท่ีสีคิ้ว

เปนโรงงานตนแบบเพ่ือทำโครงการของเรา ภารกิจของเราจึงถือวามีความทาทาย การจะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม

ของคนในวัยทำงานยอมทำไดยากกวาในวัยเด็ก โชคดีท่ีเรามีผูจัดการแผนกท่ีพรอมจะใหความรวมมือในโครงการและคอยเปน

คนประสานงานทุกอยาง เปาหมายของเราจึงเปนไปไดมากข้ึน 
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ของคนในวัยทำงานยอมทำไดยากกวาในวัยเด็ก โชคดีที่เรามีผูจัดการแผนกที่พรอมจะใหความรวมมือในโครงการและคอยเปน
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานท่ีแปรงฟน

มีสภาพทรุดโทรม ไฟชำรุด กระจกบางสวนเสียหาย ไม

เอื้ออำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนก็พบได

มาก แตปญหาอันดับหนึ่งที่พบคือมีกลิ่นปาก สวนหน่ึง

อาจเกิดจากการทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการท่ีพนักงาน

ไมสามารถทานน้ำไดในเวลางานไดเลย ซึ่งปญหาน้ีสงผล

ตอชีวิตประจำวันของพวกเขา แตเพราะเหตุนี ้ทำให

พนักงานมีการใสใจดูแลสุขภาพชองปาก มีบางคนแปรง

ฟนในตอนเที่ยง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจก็ตาม 

พวกเราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพในสวนนี้ หากสามารถ

สงเสริมพฤติกรรมเดิมที่ดีอยูแลว เพียงแคปรับเปลี่ยนการบวนน้ำหลังแปรงฟนเปนวิธีการแปรงแหง โดยการแสดงใหเห็นถึง

ขอดีของการแปรงแหงและการใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรด ซึ่งการดำเนินการตามนี้ จะทำใหไมจำเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม

ทั้งหมด จึงงายตอการปฏิบัติในระยะยาว พวกเราจึงไดประสานกับทางบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทานอาหารกลางวัน และการปรับปรุงสถานที่สำหรับแปรงฟน บริเวณหองน้ำ เพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมีอุปสรรค เชนเดียวกับสถานการณในปจจุบันท่ี COVID-19 ทวีความรุนแรงข้ึน

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกท้ังทางโรงงานก็ปดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามที่มุงหมายไวได แตอุปสรรคแคน้ีก็ทำใหพวกเราไดเรียนรูที่จะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกท่ีไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกิดการแปรงแหงและการเลือกใชยาสีฟนที ่มี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยท่ีทาทาย แตในท่ีสุดก็ทำใหเกิด

เปนกิจกรรม “แปรงดี ยาดี รับฟรีอีกชุด” ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกิจกรรมที่ประยุกตใชกลุมไลนที่มีอยู

แลวของพนักงานใหเกิดประโยชน โดยพวกเราไดจัดทำโปสเตอรใหความรูท้ัง

วิธีการแปรงแหงและหลักการเลือกยาสีฟนที ่มีฟลูออไรดสงไปในกลุมไลน 

หลังจากนั้นจะใหพนักงานสงรูปถายกลองยาสีฟนที่ตนเองใช โดยขีดเสนใตเนน

บริเวณที่มีคำวา “ฟลูออไรด” รวมกับรูปของตนเองขณะแปรงแหงที่บานหรอืท่ี

โรงงานก็ได โดยถาพนักงานของแผนกไหนสามารถทำตามที่กิจกรรมระบุไวได

มากกวาครึ่งหนึ่งของแผนก ทั้งแผนกนั้นจะไดรับของรางวัลเปนแปรงสีฟนและ

ยาสีฟนทุกคน นอกจากน้ีคนที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับการ

รักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ซึ่งกิจกรรมน้ี นอกจากจะชวยสงเสริมให

พนักงานสามารถนำความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนท่ีมีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกท้ังพนักงานสวนใหญท่ีไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงที่บาน ทำใหมั่นใจไดวากระแสการแปรงแหงน้ีจะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลาน้ีจะ

ไมเกิดขึ้นเลย หากไมไดรับการชวยเหลือจากผูจัดการแผนกความ

ปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอมที่ชวยประสานงานติดตอ

กับทางโรงงานทั้งหมด และอาจารยพี่เลี้ยงที่โรงพยาบาลสีคิ้วท่ี

นอกจากจะดูแลพวกเราเปนอยางดี ย ังคอยประสานกับทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวัลใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานทีแ่ปรงฟน

มสีภาพทรดุโทรม ไฟชำรดุ กระจกบางสวนเสยีหาย ไม

เอือ้อำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนกพ็บได

มาก แตปญหาอนัดบัหนึง่ทีพ่บคอืมกีลิน่ปาก สวนหนึง่

อาจเกดิจากการทำงานในโรงงานเกีย่วกบัการทีพ่นกังาน

ไมสามารถทานนำ้ไดในเวลางานไดเลย ซึง่ปญหานีส้งผล

ตอชวีติประจำวนัของพวกเขา แตเพราะเหตนุีท้ำให

พนกังานมกีารใสใจดแูลสขุภาพชองปาก มบีางคนแปรง

ฟนในตอนเทีย่ง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจกต็าม 

พวกเราจงึเลง็เหน็ถงึศกัยภาพในสวนนี ้หากสามารถ

สงเสรมิพฤตกิรรมเดมิทีด่อียูแลว เพยีงแคปรบัเปลีย่นการบวนนำ้หลงัแปรงฟนเปนวธิกีารแปรงแหง โดยการแสดงใหเหน็ถึง

ขอดขีองการแปรงแหงและการใชยาสฟีนทีม่ฟีลอูอไรด ซึง่การดำเนนิการตามนี ้จะทำใหไมจำเปนตองเปลีย่นพฤตกิรรมใหม

ทัง้หมด จงึงายตอการปฏบิัตใินระยะยาว พวกเราจงึไดประสานกบัทางบรษิทั ปทมุไรซมิล แอนด แกรนาร ีจำกดั ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลงัรบัประทานอาหารกลางวนั และการปรบัปรงุสถานทีส่ำหรบัแปรงฟน บรเิวณหองนำ้ เพือ่

สงเสริมพฤติกรรมที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมอีปุสรรค เชนเดยีวกบัสถานการณในปจจบุนัที ่COVID-19 ทวคีวามรนุแรงขึน้

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกทั้งทางโรงงานกป็ดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามทีมุ่งหมายไวได แตอปุสรรคแคนีก้ท็ำใหพวกเราไดเรยีนรูทีจ่ะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกที่ไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกดิการแปรงแหงและการเลอืกใชยาสฟีนทีม่ี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยทีท่าทาย แตในที่สุดก็ทำใหเกิด

เปนกจิกรรม “แปรงด ียาด ีรบัฟรอีกีชดุ” ขึน้ ในวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2563 

ถงึวนัที ่3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกจิกรรมทีป่ระยกุตใชกลุมไลนทีม่อียู

แลวของพนกังานใหเกดิประโยชน โดยพวกเราไดจดัทำโปสเตอรใหความรูทัง้

วธิกีารแปรงแหงและหลกัการเลอืกยาสฟีนทีม่ฟีลอูอไรดสงไปในกลุมไลน 

หลงัจากนัน้จะใหพนกังานสงรปูถายกลองยาสีฟนทีต่นเองใช โดยขดีเสนใตเนน

บรเิวณทีม่คีำวา “ฟลอูอไรด” รวมกบัรูปของตนเองขณะแปรงแหงทีบ่านหรือที่

โรงงานกไ็ด โดยถาพนกังานของแผนกไหนสามารถทำตามทีก่จิกรรมระบไุวได

มากกวาครึง่หนึง่ของแผนก ทัง้แผนกนัน้จะไดรบัของรางวลัเปนแปรงสฟีนและ

ยาสฟีนทกุคน นอกจากนีค้นที่เขารวมกจิกรรมจะไดรบัสิทธพิิเศษในการรับการ

รกัษาทนัตกรรมทีโ่รงพยาบาลสคีิว้ ซึง่กจิกรรมนี ้นอกจากจะชวยสงเสรมิให

พนักงานสามารถนำความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกทั้งพนักงานสวนใหญที่ไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงทีบ่าน ทำใหมัน่ใจไดวากระแสการแปรงแหงนีจ้ะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวทีอ่าศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลานีจ้ะ

ไมเกดิขึน้เลย หากไมไดรบัการชวยเหลอืจากผูจดัการแผนกความ

ปลอดภยัในการทำงานและสิง่แวดลอมทีช่วยประสานงานตดิตอ

กบัทางโรงงานทัง้หมด และอาจารยพีเ่ลีย้งทีโ่รงพยาบาลสคีิว้ที่

นอกจากจะดแูลพวกเราเปนอยางด ียงัคอยประสานกบัทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวลัใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย 
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานท่ีแปรงฟน

มีสภาพทรุดโทรม ไฟชำรุด กระจกบางสวนเสียหาย ไม

เอื้ออำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนก็พบได

มาก แตปญหาอันดับหนึ่งที่พบคือมีกลิ่นปาก สวนหน่ึง

อาจเกิดจากการทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการท่ีพนักงาน

ไมสามารถทานน้ำไดในเวลางานไดเลย ซึ่งปญหาน้ีสงผล

ตอชีวิตประจำวันของพวกเขา แตเพราะเหตุนี ้ทำให

พนักงานมีการใสใจดูแลสุขภาพชองปาก มีบางคนแปรง

ฟนในตอนเที่ยง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจก็ตาม 

พวกเราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพในสวนนี้ หากสามารถ

สงเสริมพฤติกรรมเดิมที่ดีอยูแลว เพียงแคปรับเปลี่ยนการบวนน้ำหลังแปรงฟนเปนวิธีการแปรงแหง โดยการแสดงใหเห็นถึง

ขอดีของการแปรงแหงและการใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรด ซึ่งการดำเนินการตามนี้ จะทำใหไมจำเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม

ทั้งหมด จึงงายตอการปฏิบัติในระยะยาว พวกเราจึงไดประสานกับทางบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทานอาหารกลางวัน และการปรับปรุงสถานที่สำหรับแปรงฟน บริเวณหองน้ำ เพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมีอุปสรรค เชนเดียวกับสถานการณในปจจุบันท่ี COVID-19 ทวีความรุนแรงข้ึน

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกท้ังทางโรงงานก็ปดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามที่มุงหมายไวได แตอุปสรรคแคน้ีก็ทำใหพวกเราไดเรียนรูที่จะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกท่ีไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกิดการแปรงแหงและการเลือกใชยาสีฟนที ่มี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยท่ีทาทาย แตในท่ีสุดก็ทำใหเกิด

เปนกิจกรรม “แปรงดี ยาดี รับฟรีอีกชุด” ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกิจกรรมที่ประยุกตใชกลุมไลนที่มีอยู

แลวของพนักงานใหเกิดประโยชน โดยพวกเราไดจัดทำโปสเตอรใหความรูท้ัง

วิธีการแปรงแหงและหลักการเลือกยาสีฟนที ่มีฟลูออไรดสงไปในกลุมไลน 

หลังจากนั้นจะใหพนักงานสงรูปถายกลองยาสีฟนที่ตนเองใช โดยขีดเสนใตเนน

บริเวณที่มีคำวา “ฟลูออไรด” รวมกับรูปของตนเองขณะแปรงแหงที่บานหรอืท่ี

โรงงานก็ได โดยถาพนักงานของแผนกไหนสามารถทำตามที่กิจกรรมระบุไวได

มากกวาครึ่งหนึ่งของแผนก ทั้งแผนกนั้นจะไดรับของรางวัลเปนแปรงสีฟนและ

ยาสีฟนทุกคน นอกจากน้ีคนที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับการ

รักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ซึ่งกิจกรรมน้ี นอกจากจะชวยสงเสริมให

พนักงานสามารถนำความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนท่ีมีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกท้ังพนักงานสวนใหญท่ีไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงที่บาน ทำใหมั่นใจไดวากระแสการแปรงแหงน้ีจะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลาน้ีจะ

ไมเกิดขึ้นเลย หากไมไดรับการชวยเหลือจากผูจัดการแผนกความ

ปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอมที่ชวยประสานงานติดตอ

กับทางโรงงานทั้งหมด และอาจารยพี่เลี้ยงที่โรงพยาบาลสีคิ้วท่ี

นอกจากจะดูแลพวกเราเปนอยางดี ย ังคอยประสานกับทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวัลใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานท่ีแปรงฟน

มีสภาพทรุดโทรม ไฟชำรุด กระจกบางสวนเสียหาย ไม

เอื้ออำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนก็พบได

มาก แตปญหาอันดับหนึ่งที่พบคือมีกลิ่นปาก สวนหน่ึง

อาจเกิดจากการทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการท่ีพนักงาน

ไมสามารถทานน้ำไดในเวลางานไดเลย ซึ่งปญหาน้ีสงผล

ตอชีวิตประจำวันของพวกเขา แตเพราะเหตุนี ้ทำให

พนักงานมีการใสใจดูแลสุขภาพชองปาก มีบางคนแปรง

ฟนในตอนเที่ยง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจก็ตาม 

พวกเราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพในสวนนี้ หากสามารถ

สงเสริมพฤติกรรมเดิมที่ดีอยูแลว เพียงแคปรับเปลี่ยนการบวนน้ำหลังแปรงฟนเปนวิธีการแปรงแหง โดยการแสดงใหเห็นถึง

ขอดีของการแปรงแหงและการใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรด ซึ่งการดำเนินการตามนี้ จะทำใหไมจำเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม

ทั้งหมด จึงงายตอการปฏิบัติในระยะยาว พวกเราจึงไดประสานกับทางบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทานอาหารกลางวัน และการปรับปรุงสถานที่สำหรับแปรงฟน บริเวณหองน้ำ เพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมีอุปสรรค เชนเดียวกับสถานการณในปจจุบันท่ี COVID-19 ทวีความรุนแรงข้ึน

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกท้ังทางโรงงานก็ปดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามที่มุงหมายไวได แตอุปสรรคแคน้ีก็ทำใหพวกเราไดเรียนรูที่จะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกท่ีไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกิดการแปรงแหงและการเลือกใชยาสีฟนที ่มี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยท่ีทาทาย แตในท่ีสุดก็ทำใหเกิด

เปนกิจกรรม “แปรงดี ยาดี รับฟรีอีกชุด” ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกิจกรรมที่ประยุกตใชกลุมไลนที่มีอยู

แลวของพนักงานใหเกิดประโยชน โดยพวกเราไดจัดทำโปสเตอรใหความรูท้ัง

วิธีการแปรงแหงและหลักการเลือกยาสีฟนที ่มีฟลูออไรดสงไปในกลุมไลน 

หลังจากนั้นจะใหพนักงานสงรูปถายกลองยาสีฟนที่ตนเองใช โดยขีดเสนใตเนน

บริเวณที่มีคำวา “ฟลูออไรด” รวมกับรูปของตนเองขณะแปรงแหงที่บานหรอืท่ี

โรงงานก็ได โดยถาพนักงานของแผนกไหนสามารถทำตามที่กิจกรรมระบุไวได

มากกวาครึ่งหนึ่งของแผนก ทั้งแผนกนั้นจะไดรับของรางวัลเปนแปรงสีฟนและ

ยาสีฟนทุกคน นอกจากน้ีคนที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับการ

รักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ซึ่งกิจกรรมน้ี นอกจากจะชวยสงเสริมให

พนักงานสามารถนำความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนท่ีมีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกท้ังพนักงานสวนใหญท่ีไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงที่บาน ทำใหมั่นใจไดวากระแสการแปรงแหงน้ีจะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลาน้ีจะ

ไมเกิดขึ้นเลย หากไมไดรับการชวยเหลือจากผูจัดการแผนกความ

ปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอมที่ชวยประสานงานติดตอ

กับทางโรงงานทั้งหมด และอาจารยพี่เลี้ยงที่โรงพยาบาลสีคิ้วท่ี

นอกจากจะดูแลพวกเราเปนอยางดี ย ังคอยประสานกับทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวัลใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานทีแ่ปรงฟน

มสีภาพทรดุโทรม ไฟชำรดุ กระจกบางสวนเสยีหาย ไม

เอือ้อำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนกพ็บได

มาก แตปญหาอนัดบัหนึง่ทีพ่บคอืมกีลิน่ปาก สวนหนึง่

อาจเกดิจากการทำงานในโรงงานเกีย่วกบัการทีพ่นกังาน

ไมสามารถทานนำ้ไดในเวลางานไดเลย ซึง่ปญหานีส้งผล

ตอชวีติประจำวนัของพวกเขา แตเพราะเหตนุีท้ำให

พนกังานมกีารใสใจดแูลสขุภาพชองปาก มบีางคนแปรง

ฟนในตอนเทีย่ง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจกต็าม 

พวกเราจงึเลง็เหน็ถงึศกัยภาพในสวนนี ้หากสามารถ

สงเสรมิพฤตกิรรมเดมิทีด่อียูแลว เพยีงแคปรบัเปลีย่นการบวนนำ้หลงัแปรงฟนเปนวธิกีารแปรงแหง โดยการแสดงใหเหน็ถึง

ขอดขีองการแปรงแหงและการใชยาสฟีนทีม่ฟีลอูอไรด ซึง่การดำเนนิการตามนี ้จะทำใหไมจำเปนตองเปลีย่นพฤตกิรรมใหม

ทัง้หมด จงึงายตอการปฏบิัตใินระยะยาว พวกเราจงึไดประสานกบัทางบรษิทั ปทมุไรซมิล แอนด แกรนาร ีจำกดั ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลงัรบัประทานอาหารกลางวนั และการปรบัปรงุสถานทีส่ำหรบัแปรงฟน บรเิวณหองนำ้ เพือ่

สงเสริมพฤติกรรมที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมอีปุสรรค เชนเดยีวกบัสถานการณในปจจบุนัที ่COVID-19 ทวคีวามรนุแรงขึน้

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกทั้งทางโรงงานกป็ดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามทีมุ่งหมายไวได แตอปุสรรคแคนีก้ท็ำใหพวกเราไดเรยีนรูทีจ่ะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกที่ไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกดิการแปรงแหงและการเลอืกใชยาสฟีนทีม่ี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยทีท่าทาย แตในที่สุดก็ทำใหเกิด

เปนกจิกรรม “แปรงด ียาด ีรบัฟรอีกีชดุ” ขึน้ ในวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2563 

ถงึวนัที ่3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกจิกรรมทีป่ระยกุตใชกลุมไลนทีม่อียู

แลวของพนกังานใหเกดิประโยชน โดยพวกเราไดจดัทำโปสเตอรใหความรูทัง้

วธิกีารแปรงแหงและหลกัการเลอืกยาสฟีนทีม่ฟีลอูอไรดสงไปในกลุมไลน 

หลงัจากนัน้จะใหพนกังานสงรปูถายกลองยาสฟีนทีต่นเองใช โดยขดีเสนใตเนน

บรเิวณทีม่คีำวา “ฟลอูอไรด” รวมกบัรูปของตนเองขณะแปรงแหงทีบ่านหรือที่

โรงงานกไ็ด โดยถาพนกังานของแผนกไหนสามารถทำตามทีก่จิกรรมระบไุวได

มากกวาครึง่หนึง่ของแผนก ทัง้แผนกนัน้จะไดรบัของรางวลัเปนแปรงสฟีนและ

ยาสฟีนทกุคน นอกจากนีค้นที่เขารวมกจิกรรมจะไดรบัสิทธพิิเศษในการรับการ

รกัษาทนัตกรรมทีโ่รงพยาบาลสคีิว้ ซึง่กจิกรรมนี ้นอกจากจะชวยสงเสรมิให

พนักงานสามารถนำความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรดแลว พนกังานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกทั้งพนักงานสวนใหญที่ไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงทีบ่าน ทำใหมัน่ใจไดวากระแสการแปรงแหงนีจ้ะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลานีจ้ะ

ไมเกดิขึน้เลย หากไมไดรบัการชวยเหลอืจากผูจดัการแผนกความ

ปลอดภยัในการทำงานและสิง่แวดลอมทีช่วยประสานงานตดิตอ

กบัทางโรงงานทัง้หมด และอาจารยพีเ่ลีย้งทีโ่รงพยาบาลสคีิว้ที่

นอกจากจะดแูลพวกเราเปนอยางด ียงัคอยประสานกบัทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวลัใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย 
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“ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนท่ีสอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี

หน่ึง ลาภ ทรัพย และ เกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพ

ไวใหบริสุทธ์ิ” พระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยไทย  

 

 
เหลานิสิตทันตแพทยผูร่ำเรียนวิชาในตำรา เปรียบดั่งลูกนกท่ีรอยคอยแมนกปอนอาหารมาโดยตลอด 6 ป จนตอนน้ี

ใกลถึงวันที่จะไดออกจากรังที่ฟูมฟก แตกอนที่จะถึงวันนั้น เหลาลูกนกที่ไมเคยหางจากรังของตัวเอง ทั้งยังขาดประสบการณ

จากสถานการณจริง จะสามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไรการออกชุมชนครั้งนี้จึงเปนทั้งการฝกฝนและ

จำลองโลกภายนอกใหเหลาลูกนก ผู ซึ ่งไมเคยไดออกจากรัง ไดเตรียมความพรอม ไดเขาใจหัวใจแหงชุมชน ไดสราง

ประสบการณ กอนที่จะสยายปกออกไปสูโลกที่กวางใหญ เพื่อชวยเหลือผูคน เพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสานตอพระบรมราช

ปณิธานของพระบรมราชชนกสืบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษาชุมชน พบวาพ้ืนท่ีของอำเภอสีคิ้ว มีโรงงานกวา 300 แหง ซึ่งถือวามีจำนวนคอนขางมาก ประกอบกับ 

ณ ขณะน้ันคุณฉัตรชัย สถาวรินทุ ผูจัดการแผนกความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอม บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกร

นารี จำกัด พ้ืนท่ีสีคิ้ว มีแผนจะทำโครงการสุขภาพชองปาก เราจึงเลือกใหบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด พ้ืนท่ีสีคิ้ว

เปนโรงงานตนแบบเพ่ือทำโครงการของเรา ภารกิจของเราจึงถือวามีความทาทาย การจะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม

ของคนในวัยทำงานยอมทำไดยากกวาในวัยเด็ก โชคดีท่ีเรามีผูจัดการแผนกท่ีพรอมจะใหความรวมมือในโครงการและคอยเปน

คนประสานงานทุกอยาง เปาหมายของเราจึงเปนไปไดมากข้ึน 
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“ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนท่ีสอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี

หน่ึง ลาภ ทรัพย และ เกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพ

ไวใหบริสุทธ์ิ” พระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยไทย  

 

 
เหลานิสิตทันตแพทยผูร่ำเรียนวิชาในตำรา เปรียบดั่งลูกนกท่ีรอยคอยแมนกปอนอาหารมาโดยตลอด 6 ป จนตอนน้ี

ใกลถึงวันที่จะไดออกจากรังที่ฟูมฟก แตกอนที่จะถึงวันนั้น เหลาลูกนกที่ไมเคยหางจากรังของตัวเอง ทั้งยังขาดประสบการณ

จากสถานการณจริง จะสามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไรการออกชุมชนครั้งนี้จึงเปนทั้งการฝกฝนและ

จำลองโลกภายนอกใหเหลาลูกนก ผู ซึ ่งไมเคยไดออกจากรัง ไดเตรียมความพรอม ไดเขาใจหัวใจแหงชุมชน ไดสราง

ประสบการณ กอนที่จะสยายปกออกไปสูโลกที่กวางใหญ เพื่อชวยเหลือผูคน เพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสานตอพระบรมราช

ปณิธานของพระบรมราชชนกสืบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษาชุมชน พบวาพ้ืนท่ีของอำเภอสีคิ้ว มีโรงงานกวา 300 แหง ซึ่งถือวามีจำนวนคอนขางมาก ประกอบกับ 

ณ ขณะน้ันคุณฉัตรชัย สถาวรินทุ ผูจัดการแผนกความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอม บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกร

นารี จำกัด พ้ืนท่ีสีคิ้ว มีแผนจะทำโครงการสุขภาพชองปาก เราจึงเลือกใหบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด พ้ืนท่ีสีคิ้ว

เปนโรงงานตนแบบเพ่ือทำโครงการของเรา ภารกิจของเราจึงถือวามีความทาทาย การจะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม

ของคนในวัยทำงานยอมทำไดยากกวาในวัยเด็ก โชคดีท่ีเรามีผูจัดการแผนกท่ีพรอมจะใหความรวมมือในโครงการและคอยเปน

คนประสานงานทุกอยาง เปาหมายของเราจึงเปนไปไดมากข้ึน 
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานท่ีแปรงฟน

มีสภาพทรุดโทรม ไฟชำรุด กระจกบางสวนเสียหาย ไม

เอื้ออำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนก็พบได

มาก แตปญหาอันดับหนึ่งที่พบคือมีกลิ่นปาก สวนหน่ึง

อาจเกิดจากการทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการท่ีพนักงาน

ไมสามารถทานน้ำไดในเวลางานไดเลย ซึ่งปญหาน้ีสงผล

ตอชีวิตประจำวันของพวกเขา แตเพราะเหตุนี ้ทำให

พนักงานมีการใสใจดูแลสุขภาพชองปาก มีบางคนแปรง

ฟนในตอนเที่ยง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจก็ตาม 

พวกเราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพในสวนนี้ หากสามารถ

สงเสริมพฤติกรรมเดิมที่ดีอยูแลว เพียงแคปรับเปลี่ยนการบวนน้ำหลังแปรงฟนเปนวิธีการแปรงแหง โดยการแสดงใหเห็นถึง

ขอดีของการแปรงแหงและการใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรด ซึ่งการดำเนินการตามนี้ จะทำใหไมจำเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม

ทั้งหมด จึงงายตอการปฏิบัติในระยะยาว พวกเราจึงไดประสานกับทางบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทานอาหารกลางวัน และการปรับปรุงสถานที่สำหรับแปรงฟน บริเวณหองน้ำ เพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมีอุปสรรค เชนเดียวกับสถานการณในปจจุบันท่ี COVID-19 ทวีความรุนแรงข้ึน

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกท้ังทางโรงงานก็ปดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามที่มุงหมายไวได แตอุปสรรคแคน้ีก็ทำใหพวกเราไดเรียนรูที่จะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกท่ีไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกิดการแปรงแหงและการเลือกใชยาสีฟนที ่มี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยท่ีทาทาย แตในท่ีสุดก็ทำใหเกิด

เปนกิจกรรม “แปรงดี ยาดี รับฟรีอีกชุด” ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกิจกรรมที่ประยุกตใชกลุมไลนที่มีอยู

แลวของพนักงานใหเกิดประโยชน โดยพวกเราไดจัดทำโปสเตอรใหความรูท้ัง

วิธีการแปรงแหงและหลักการเลือกยาสีฟนที ่มีฟลูออไรดสงไปในกลุมไลน 

หลังจากนั้นจะใหพนักงานสงรูปถายกลองยาสีฟนที่ตนเองใช โดยขีดเสนใตเนน

บริเวณที่มีคำวา “ฟลูออไรด” รวมกับรูปของตนเองขณะแปรงแหงที่บานหรอืท่ี

โรงงานก็ได โดยถาพนักงานของแผนกไหนสามารถทำตามที่กิจกรรมระบุไวได

มากกวาครึ่งหนึ่งของแผนก ทั้งแผนกนั้นจะไดรับของรางวัลเปนแปรงสีฟนและ

ยาสีฟนทุกคน นอกจากน้ีคนที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับการ

รักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ซึ่งกิจกรรมน้ี นอกจากจะชวยสงเสริมให

พนักงานสามารถนำความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนท่ีมีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกท้ังพนักงานสวนใหญท่ีไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงที่บาน ทำใหมั่นใจไดวากระแสการแปรงแหงน้ีจะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลาน้ีจะ

ไมเกิดขึ้นเลย หากไมไดรับการชวยเหลือจากผูจัดการแผนกความ

ปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอมที่ชวยประสานงานติดตอ

กับทางโรงงานทั้งหมด และอาจารยพี่เลี้ยงที่โรงพยาบาลสีคิ้วท่ี

นอกจากจะดูแลพวกเราเปนอยางดี ย ังคอยประสานกับทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวัลใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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แม  โครงงาน  “แปรงแห  งม ั ่ น ใจ 

หางไกลฟนผุ” ของพวกเรา จะประสบปญหา

อุปสรรคมาบาง แตดวยการชวยเหลือจาก

หลายฝาย ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนินการให

เกิดนโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทาน

อาหารกลางว ัน และการปรับปรุงสถานท่ี

สำหรับแปรงฟน รวมถึงการสรางกระแสการ

แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต

โครงการน้ีอาจจะขยายไปสูโรงงานอ่ืนๆ จากหน่ึงเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมท้ังอำเภอสีคิ้วก็เปนได 

 

สุดทายน้ี จากประสบการณท่ีไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทุกอยางไดดวยตัว

คนเดียว จะตองพึ่งพาหนวยงานตางๆ และสิ่งที ่สำคัญที่สุดก็คือ คนในชุมชนที่จะสนับสนุนใหโครงการเกิดขึ ้นไดจริง 

เปรียบเสมือนแรงลมท่ีคอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง 

 

 
นทพ. กมลธรรม  เอกเมธีพันธ 

นทพ. กฤตนันท  ตันดีมาภรณ 

นทพ. ยศภัทร  เปมานุกรรักษ 

นทพ. เศรษฐพงศ  วิสารจารุศร 

นทพ. อธิชาติ  อมรสมานกุล 
 

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนท่ี 76 
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แม  โครงงาน  “แปรงแห  งม ั ่ น ใจ 

หางไกลฟนผุ” ของพวกเรา จะประสบปญหา

อุปสรรคมาบาง แตดวยการชวยเหลือจาก

หลายฝาย ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนินการให

เกิดนโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทาน

อาหารกลางว ัน และการปรับปรุงสถานท่ี

สำหรับแปรงฟน รวมถึงการสรางกระแสการ

แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต

โครงการน้ีอาจจะขยายไปสูโรงงานอ่ืนๆ จากหน่ึงเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมท้ังอำเภอสีคิ้วก็เปนได 

 

สุดทายน้ี จากประสบการณท่ีไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทุกอยางไดดวยตัว

คนเดียว จะตองพึ่งพาหนวยงานตางๆ และสิ่งที ่สำคัญที่สุดก็คือ คนในชุมชนที่จะสนับสนุนใหโครงการเกิดขึ ้นไดจริง 

เปรียบเสมือนแรงลมท่ีคอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง 

 

 
นทพ. กมลธรรม  เอกเมธีพันธ 

นทพ. กฤตนันท  ตันดีมาภรณ 

นทพ. ยศภัทร  เปมานุกรรักษ 

นทพ. เศรษฐพงศ  วิสารจารุศร 

นทพ. อธิชาติ  อมรสมานกุล 
 

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนท่ี 76 
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แมโครงงาน “แปรงแหงมัน่ใจ 

หางไกลฟนผ”ุ ของพวกเรา จะประสบปญหา

อปุสรรคมาบาง แตดวยการชวยเหลอืจาก

หลายฝาย ทำใหเกดิการเปลีย่นแปลงมากมาย

ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนนิการให

เกดินโยบายรณรงคแปรงแหงหลงัรับประทาน

อาหารกลางวนั และการปรบัปรงุสถานที่

สำหรบัแปรงฟน รวมถงึการสรางกระแสการ

แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต

โครงการนี้อาจจะขยายไปสูโรงงานอื่นๆ จากหนึ่งเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมทั้งอำเภอสีคิ้วก็เปนได 

 

สุดทายนี ้จากประสบการณที่ไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทกุอยางไดดวยตวั

คนเดยีว จะตองพึง่พาหนวยงานตางๆ และสิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุกค็อื คนในชมุชนทีจ่ะสนบัสนนุใหโครงการเกดิขึน้ไดจรงิ 

เปรียบเสมือนแรงลมที่คอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง 

 

 
นทพ. กมลธรรม  เอกเมธีพันธ 

นทพ. กฤตนันท  ตันดีมาภรณ 

นทพ. ยศภัทร  เปมานุกรรกัษ 

นทพ. เศรษฐพงศ  วิสารจารุศร 

นทพ. อธิชาติ  อมรสมานกุล 
 

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 76 
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แม  โครงงาน  “แปรงแห  งม ั ่ น ใจ 

หางไกลฟนผุ” ของพวกเรา จะประสบปญหา

อุปสรรคมาบาง แตดวยการชวยเหลือจาก

หลายฝาย ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนินการให

เกิดนโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทาน

อาหารกลางว ัน และการปรับปรุงสถานท่ี

สำหรับแปรงฟน รวมถึงการสรางกระแสการ

แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต

โครงการน้ีอาจจะขยายไปสูโรงงานอ่ืนๆ จากหน่ึงเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมท้ังอำเภอสีคิ้วก็เปนได 

 

สุดทายน้ี จากประสบการณท่ีไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทุกอยางไดดวยตัว

คนเดียว จะตองพึ่งพาหนวยงานตางๆ และสิ่งที ่สำคัญที่สุดก็คือ คนในชุมชนที่จะสนับสนุนใหโครงการเกิดขึ ้นไดจริง 

เปรียบเสมือนแรงลมท่ีคอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง 

 

 
นทพ. กมลธรรม  เอกเมธีพันธ 

นทพ. กฤตนันท  ตันดีมาภรณ 

นทพ. ยศภัทร  เปมานุกรรักษ 

นทพ. เศรษฐพงศ  วิสารจารุศร 

นทพ. อธิชาติ  อมรสมานกุล 
 

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนท่ี 76 
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แม  โครงงาน  “แปรงแห  งม ั ่ น ใจ 

หางไกลฟนผุ” ของพวกเรา จะประสบปญหา

อุปสรรคมาบาง แตดวยการชวยเหลือจาก

หลายฝาย ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนินการให

เกิดนโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทาน

อาหารกลางว ัน และการปรับปรุงสถานท่ี

สำหรับแปรงฟน รวมถึงการสรางกระแสการ

แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต

โครงการน้ีอาจจะขยายไปสูโรงงานอ่ืนๆ จากหน่ึงเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมท้ังอำเภอสีคิ้วก็เปนได 

 

สุดทายน้ี จากประสบการณท่ีไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทุกอยางไดดวยตัว

คนเดียว จะตองพึ่งพาหนวยงานตางๆ และสิ่งที ่สำคัญที่สุดก็คือ คนในชุมชนที่จะสนับสนุนใหโครงการเกิดขึ ้นไดจริง 

เปรียบเสมือนแรงลมท่ีคอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง 

 

 
นทพ. กมลธรรม  เอกเมธีพันธ 

นทพ. กฤตนันท  ตันดีมาภรณ 

นทพ. ยศภัทร  เปมานุกรรักษ 

นทพ. เศรษฐพงศ  วิสารจารุศร 

นทพ. อธิชาติ  อมรสมานกุล 
 

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร  
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุ้ฬาฯ ลงนามถวายพระพรสมเด็จ้พระกนิษฐาธิิราชเจ้้ากรมสมเด็จ้พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี
 เม่ือวันศุ์กรท่ี 15 มกราคม 2564 รศ์.ทพ.ดร.พรชัย จันศิ์ษ์ยยานนท คณบดี คณะทันตแพทยศ์าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พรอมคณะผูบริหาร คณาจารย นิสิต และบุคลากร นำาแจกันดอกไมถวายเบ้ืองหนาพระฉีายาลักษ์ณ และรวมลงนามถวายพระพรสมเด็จ

พระกนิษ์ฐาธิิ์ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศ์าลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
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