บรรณาธิิการ
ชวนคุุย :)
ข่่าวสารทัันตแพทย์์สำำ�หรัับปีี 2564 นี้้� ก็็มาถึึงเล่่มที่่�สามนี้้�แล้้ว ท่่ามกลางการระบาดของโควิิด-19 ก็็ขอเป็็นกำำ�ลัังใจ
ให้้พวกเราทุุกคนฝ่่าฟัันวิิกฤตครั้้�งนี้้�ไปได้้ด้้วยดีี  และปลอดภััยกัันทุุกคนนะครัับ สำำ�หรัับงานประชุุมกลางปีีนี้้� เราก็็กำำ�ลัังรอดูู
สถานการณ์์ว่า่ จะคลี่่ค� ลายอย่่างไรหรืือไม่่ในช่่วงต้้นเดืือนพฤษภาคม แต่่ขณะนี้้เ� ราก็็ยังั หวัังว่่าจะสามารถจััดงานได้้ตามกำำ�หนดการ
และในเล่่มนี้้� เราก็็ได้้ลงกำำ�หนดการประชุุม และผัังงานแสดงสิินค้้า เพื่่�อให้้ทุุกท่่านได้้ศึึกษาก่่อนการตััดสิินใจว่่าจะมาร่่วม
ประชุุมหรืือไม่่
หวัังว่่าเราจะได้้พบกัันในเดืือนมิิถุุนายนนี้้  � และพบกัันใหม่่ในข่่าวสารเล่่มที่่� 4 ครัับ
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กำาหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ที่ 16 - 17 - 18 มิถุนายน 2564

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
08.45 - 09.00
ประธาน
09.00 - 10.00
10.00 - 12.00

12.00 - 13.30
ประธาน
13.30 - 14.30
14.30 - 16.30

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

พิธีเปิดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์
ศ.ทพ.ดร. แมนสรวง อักษรนุกิจ
Neutrocentric occlusion for complete denture: possible or not? ผศ.ทพ.ดร. พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
Multidisciplinary based decision making in implant dentistry รศ.ทพ. ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์
รศ.ทพ.ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำา
อ.ทญ.ดร. วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร
อ.ทญ. จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์
ทญ. ณัฐชยา ถิตะพาณิชย์
พักกลางวัน
ผศ.ทญ.ดร. อรุณวรรณ หลำาอุบล
รักษาทางทันตกรรมอย่างไร ในผู้ป่วยมะเร็ง
ผศ.ทพ. ชนธีร์ ชิณเครือ
อ.ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล
งานอุดฟัน..สบายๆ สไตล์ อ. สุชิต
ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง
อ.ทญ.ดร. ญาณี ตันติเลิศอนันต์
อ.ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย
อ.ทพ. ดุสิต นันทนพิบูล

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ประธาน
09.00 - 10.30

รศ.ทญ.ดร. ศิริรักษ์ นครชัย
Caries fighters: SDF and fluoride toothpaste

10.30 - 12.00
12.00 - 13.30
ประธาน
13.30 - 15.30
15.30 - 16.30

Pain and anxiety control
พักกลางวัน
ศ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร
ไขมันเลว ไม่เลวอย่างที่คิด
กัญชา สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ??

ประธาน
09.00 - 12.00

ผศ.ทพ.ดร. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
ผศ.ทญ.ดร. จรัญญา หุ่นศรีสกุล
ผศ.ทญ.ดร. อ้อยทิพย์ ชาญการค้า
อ.พญ. ธันชุดา สำาเภาเงิน
ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

รศ.ทพ.ดร. สรสัณห์ รังสิยานนท์
หลากหลายเคสน่ารู้: การวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

โดย ชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย

12.00 - 13.30
ประธาน
13.30 - 15.30

พักกลางวัน
รศ.ทญ. แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์
Comprehensive dental treatment in daily practice

15.30 - 16.30

รักษาผู้สูงอายุอย่างไร มองให้ไกล ไปให้ถึง

18 CE credits

รศ.ทพ.ดร. ไกรสร ทรัพยะโตษก
รศ.ทพ.ดร. ชาญวิทย์ ประพิณจำารูญ
ผศ.นพ.ทพ. ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล
อ.ทพ.ดร. ภาสวัชร์ วิริยกิจจา
ผศ.ทญ. พัชนี ชูวีระ
ผศ.ทญ.ดร. มาริสา สุขพัทธี
ผศ.ทพ.ดร. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง
อ.ทพ.ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์
ผศ.ทญ.ดร. กันยารัตน์ คอวนิช
ผศ.ทพ.ดร. จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ
ผศ.ทญ.ดร. พิมพ์เดือน รังสิยากูล
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Meet the Expert

1.5 CE credits

วันพุธที่ 16 มิถน
ุ ายน 2564 และ วันศุกร์ท่ี 18 มิถน
ุ ายน 2564

เวลา 12.00 - 13.30 น.

ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชัน
้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ท่านจะได้พบปะฟังบรรยายพูดคุยซักถามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น expert ในหัวข้อต่างๆ
พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่เราแจกแบบ เบนโตะอาหารกลางวัน ท่านละ 1 กล่อง
วัน
ั พุธที่ 16 มิถ
ิ น
ุ ายน 2564
Pulp treatment in primary teeth:
How to manage poor prognosis and failure cases

รศ.ทญ.ดร. ศิรริ ก
ั ษ์ นครชัย

Interceptive space management

ทญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส

Treatment for unerupted canine

รศ.ทญ. ปริม อวยชัย

รศ.ทพ.ดร. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

เอ็นโดฯ ซุบซิบ...ทิปส์ แอนด์ ทริคส์
คุยเบาๆ กับ อ.ธาราธร

All about tooth autotransplant และ
ตอบปัญหาทางศัลยศาสตร์

ทญ. ธาราธร สุนทรเกียรติ

ผศ.ทพ. ขนิษฐ์ ธเนศวร

วัน
ั ศุกรท่ี 18 มิถ
ิ น
ุ ายน 2564
Pulp treatment in primary teeth:
How to manage poor prognosis and failure cases

รศ.ทญ.ดร. ศิรริ ก
ั ษ์ นครชัย
ทำเอ็นโดฯ อย่างไรให้ไม่เครียด

รศ.ทญ.ดร. จีรภัทร จันทรัตน์

“ลัด สัน
้ ตรงประเด็น” การสร้าง ceramic veneer
ให้สวยสมรอยยิม
้ เฉพาะบุคคล

รศ.ทญ. ปริม อวยชัย

รศ.ทพ. เฉลิมพล ลีไ้ วโรจน์

“Bleeding control in minor oral surgery” และ
“การถอนฟันในคนไข้ทไ่ี ด้รบ
ั ยาต้านการละลายของกระดูก”

รศ.ทญ.ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข

Vertical dimension and bite registration

ผศ.ทพ. สรรพัชญ์ นามะโน

คาลงทะเบียน : สมาชิกสมาคม 1,000 บาท ไมใชสมาชิกสมาคม 1,500 บาท ตอ 1 หัวขอการบรรยาย

* รับจำนวนจำกัด 14 ท่าน / 1 หัวข้อการบรรยาย เท่านัน
้ *
** การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ ไมรวมกับการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครัง
้ ที่ 112 (1/2564)
ดังนัน
้ ผูส
้ นใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องลงทะเบียนแยกต่างหาก

บทความวิิชาการ

DENT NEWS

ข้้อควรรู้้�

เกี่่�ยวกัับยาต้้านเกล็็ดเลืือดและ
ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดสำำ�หรัับทัันตแพทย์์
โดย ทพญ.ธนพร ทองจููด งานทัันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิิบดีี

แม้้ว่า่ มนุุษยชาติิจะต้้องเผชิิญกัับปััญหาทางสุุขภาพต่่าง ๆ
มากมาย ไม่่ว่า่ จะเป็็นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รััง (Non -communicable
disease หรืือ NCDS) ภาวะทุุพโภชนาการ (Malnutrition)
หรืือแม้้แต่่ปััญหาโรคติิดเชื้้�ออุุบััติิใหม่่ (Emerging Infectious
Disease) ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อคนทั่่�วทั้้�งโลกก็็ตาม แต่่โรคในช่่อง
ปากยัังคงเป็็นปััญหาใหญ่่สำำ�คััญในระดัับโลกที่่�ยัังคงเป็็นภาระ
หนัักที่่�คุุกคามผู้้�คนถึึง 3.9 พัันล้้านคนทั่่�วโลก1 โดยพบว่่า 44%
ของประชากรทั่่ว� โลกมีีปััญหาฟัันผุุที่่ไ� ม่่ได้้รับั การแก้้ไข1 ซึ่่ง� ส่่งผลให้้
มีีการสููญเสีียฟัันมากขึ้้�น และในอนาคตปััญหาดัังกล่่าวนี้้�มีี
แนวโน้้มที่่�จะเพิ่่�มความรุุนแรง เป็็นภาระหนัักและมีีความยุ่่�งยาก
ในการรัักษามากขึ้้�นทั้้�งนี้้เ� นื่่อ� งจากอััตราการเพิ่่�มประชากรสููงอายุุ
ที่่�มากขึ้้�น ตามติิดมาด้้วยปััญหาโรคประจำำ�ตััวซัับซ้้อน ได้้รัับยา
ที่่�หลากหลาย  และมีีโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อนตามมา ดัังนั้้�น
ทัันตแพทย์์จึึงจำำ�เป็็นจะต้้องเรีียนรู้้�เพื่่�อวางแผนการรัักษาอย่่าง
เหมาะสม
ปััจจุุบัันนี้้�มีีการเพิ่่�มจำำ�นวนของผู้้�ป่่วยที่่�รัับประทานยา
ต้้านเกล็็ดเลืือด (Antiplatelets) และยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด
(Anticoagulants) มากขึ้้�น2,3 ไม่่ว่่าจะเป็็นยาในกลุ่่�มวาร์์ฟาริิน
(Warfarin) หรืือยาต้้านการแข็็งเลืือดกลุ่่�มใหม่่ (Novel oral anticoagulants, NOACs) ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากการเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�ป่่วยด้้วย
โรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รััง ได้้แก่่ โรคหััวใจขาดเลืือด โรคหลอดเลืือดสมอง
โรคเบาหวานภาวะความดัันโลหิิตสููง และโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
เป็็นต้้น ซึ่่�งโรคในกลุ่่�มนี้้�กำำ�ลัังเป็็นปััญหาสุุขภาพที่่�สำำ�คััญของโลก
และของประเทศไทย และมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีผู้้�ป่่วยด้้วยโรคกลุ่่�มนี้้�
เพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่อ� ย ๆ อัันเนื่่อ� งมาจากการเพิ่่�มจำำ�นวนของประชากร
ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุทั่่ว� โลก รวมทั้้ง� ประเทศไทยที่่�กำ�ลั
ำ งั ก้้าวเข้้าสู่่�สัังคม
ผู้้�สููงอายุุโดยสมบููรณ์์ (Aged society) ในปีี 2021 นี้้�

ยาต้้านเกล็็ดเลืือด
เป็็นยาที่่�มีีฤทธิ์์�ในการป้้องกัันการเกาะตััวกัันของเกล็็ดเลืือด
จึึงทำำ�ให้้ไม่่เกิิดการอุุดตัันของหลอดเลืือดโดยเฉพาะหลอดเลืือดหััวใจ
ดัังนั้้�นจึึงเป็็นยาที่่�แพทย์์มัักจะใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคหลอดเลืือดหััวใจตีีบ
หรืือใช้้หลัังจากการผ่่าตััดขยายหลอดเลืือดหััวใจด้้วยขดลวด (Stent)
การผ่่าตััดบายพาสหััวใจ การผ่่าตััดเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจ และยัังอาจใช้้ใน
กรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีหััวใจห้้องบนสั่่�นพริ้้�ว (Atrial fibrillation) ด้้วย 
ยาในกลุ่่�มนี้้�ได้้แก่่ แอสไพริิน (Aspirin) โคลพิิโดเกรล (Clopidogrel)
ทิิโคลพิิดีีน (Ticlopodine) พราซููเกรล  (Presugrel) ไทคากริิลอร์์
(Ticagrelor) ไซลอสตาซอล  (Cilostazol) และไดไพริิ ด าโมล 
(Dipyridamole) เป็็นต้้น4 ซึ่่�งทัันตแพทย์์มัักจะคุ้้�นเคยกัับยากลุ่่�มนี้้�
เพราะมีีการใช้้อย่่างแพร่่หลายในปััจจุุบััน และมัักพบปััญหาในการ
ตััดสิินใจหยุุดหรืือไม่่หยุุดยาก่่อนการการทำำ�หััตถการทางทัันตกรรม
โดยในปีี 2007 ได้้มีีการทำำ�ข้้อตกลงกัันโดยสมาคมทัันตแพทย์์และ
แพทย์์เฉพาะทางในประเทศสหรััฐอเมริิกาและลงความเห็็นร่่วมกััน
ว่่าควรคำำ�นึึงถึึงผลเสีียของการหยุุดยาและควรมีีการปรึึกษาหารืือกััน
ระหว่่างแพทย์์โรคหััวใจและทัันตแพทย์์ (หรืือศััลยแพทย์์) โดย 
ไม่่ มี ี ก ารหยุุ ด ยาเองก่่ อ นที่่�จะทำำ �หั ั ต ถการที่่�รุุ ก ล้ำำ�� (Invasive
procedure) เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสี่่�ยงที่่�จะมีีการอุุดตัันที่่�ขด
ลวดขยายหลอดเลืือดหััวใจ5

7

นอกจากนี้้�ในการศึึกษาของ Ockerman A. (2020) ยัังพบว่่า
ไม่่มีีความแตกต่่างกัันในการเกิิดเลืือดออกหลัังจากทำำ�ผ่่าตััด
เล็็กในช่่องปากระหว่่างกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้รัับประทานยาต้้าน
เกล็็ดเลืือด และผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านเกล็็ดเลืือด 1 ชนิิด และ 2
ชนิิด ตามลำำ�ดัับ และภาวะเลืือดออกที่่�เกิิดขึ้้�นสามารถจััดการได้้
ด้้วยการใช้้การห้้ามเลืือดเฉพาะที่่� (Local hemostasis)6 เช่่น
การใช้้เจลโฟม (Gelfoam) หรืือเซอร์์จิิเซล (Surgicel) ร่่วมกัับ
การเย็็บปิิดปากแผล และการใช้้กรดทราเนซามิิก (Tranexamic
acid) เพื่่�อป้้องกัันการสลายตััวของลิ่่ม� เลืือด
ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดกลุ่่�มวาร์์ฟาริินก็็เป็็นยา
อีีกกลุ่่�มหนึ่่ง� ที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั และมีีการใช้้อย่่างแพร่่หลายมาอย่่าง
ยาวนาน ในผู้้�ป่ว่ ยที่่�ได้้รับั การผ่่าตััดเปลี่่�ยนลิ้้น� หััวใจ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ
ลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในปอด (Pulmonary embolism) ผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ภาวะลิ่่ม� เลืือดที่่�ขาอุุดตััน (Deep vein thrombosis) ผู้้�ป่่วยที่่�มีี
หััวใจห้้องบนสั่่น� พริ้้ว� และโรคหลอดเลืือดสมอง เป็็นต้้น โดยยา
กลุ่่�มนี้้�ออกฤทธิ์์�โดยยัับยั้้ง� กระบวนการสร้้างปััจจััยสร้้างลิ่่�มเลืือด
ที่่�ขึ้้�นกัับวิิตามิินเค (Vitamin K dependent coagulation
factors) ได้้แก่่ ปััจจััย II VII IX และX ดัังนั้้�นผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�จำ�ำ เป็็น
ต้้องได้้รัับ
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การติิดตามผลการรัักษาโดยติิดตามค่่า INR (International
Normalized Ratio) อย่่างต่่อเนื่่�องใกล้้ชิิดโดยควบคุุมให้้อยู่่�ในค่่า
เป้้าหมายการรัักษา (Therapeutic range) ที่่� 2.0-3.5 โดยต้้องพึึง
ระวัังอัันตรกิิริยิ าของยา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ยาปฏิิชีีวนะและยาต้้าน
เชื้้อ� ราบางประเภท เช่่น อะม็็อกซิิซิลลิ
ิ นิ /คลาวููลาเนต(Amoxicillin/
clavulanate) เมโทรนิิดาโซล  (Metronidazole) ฟลููโคนาโซล
(Fluconazole) เป็็นต้้น นอกจากนี้้ยั� ังควรคำำ�นึึงถึึงสภาวะของโรค
ที่่�ผู้้�ป่่วยเป็็นอยู่่�  ความผิิดปกติิในการดููดซึึมยา และการขัับยาออก
จากร่่างกายร่่วมด้้วย7,8,9  ดัังนั้้น� การตััดสิินใจหยุุดยาเองจึึงเป็็นการ
เพิ่่�มความเสี่่�ยงในการเกิิดภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันจนแก้้ไขไม่่ทันั และ
อาจทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยมีีอันั ตรายถึึงชีีวิติ ได้้ ซึ่่ง� ในปััจจุุบันั นี้้มีีก
� ารศึึกษาที่่�
แสดงให้้เห็็นว่่าการทำำ�การผ่่าตััดเล็็กในช่่องปาก เช่่น การถอนฟััน1-3 ซี่่�
การเจาะระบายหนองภายในช่่องปาก การตััดชิ้้�นเนื้้�อที่่�มีีขนาดเล็็ก
ไม่่เกิิน 1 ซม. เป็็นต้้นสามารถทำำ�ได้้เมื่่�อแพทย์์สามารถควบคุุม
INR ให้้อยู่่�ในช่่วง 2.0-3.5 โดยมีีความเสี่่�ยงต่ำำ��ที่่�จะเกิิดเลืือดออก
ผิิดปกติิหลัังผ่่าตััด และสามารถที่่�จะใช้้วิธีิ กี ารห้้ามเลืือดเฉพาะที่่�
ในการหยุุดเลืือดได้้ 7,9 ส่่วนการเปลี่่�ยนมาใช้้เฮพาริินน้ำำ�� หนัักโมเลกุุล
ต่ำำ��ชั่่�วคราวนั้้�นจำำ�เป็็นจะต้้องปรึึกษาแพทย์์เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยง
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างใกล้้ชิิด
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ปััจจุุบัันมีีการใช้้ยาต้้านการแข็็งเลืือดกลุ่่�มใหม่่ ที่่�มีีกลไก
การออกฤทธิ์์�จำำ�เพาะเจาะจงต่่อปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดโดย
ประกอบด้้วย ยาที่่�ออกฤทธิ์์�ยัับยั้้�งทรอมบิิน เช่่น ดาบิิกาแทรน
(Dabigatran)  และยาที่่�ออกฤทธิ์์�ยัับยั้้�งปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือด
Xa เช่่น ไรวาร็็อกซาแบน (Rivaroxaban) เอพิิซาแบน (Apixaban)
อิิด็็อกซาแบน (Edoxaban) เป็็นต้้น  จึึงทำำ�ให้้มีีคุุณสมบััติิในการ
ออกฤทธิ์์�ได้้รวดเร็็ว มีีค่่าครึ่่ง� ชีีวิิตสั้้น� ไม่่ต้อ้ งติิดตามผล INR และมีีค่่า
อัันตรกิิริิยาของยาต่ำำ�� 7,8,9,10 จึึงทำำ�ให้้ยากลุ่่�มนี้้�เป็็นที่่�นิิยมสั่่�งจ่่ายโดย
แพทย์์เพื่่อ� ทดแทนยากลุ่่�มวาร์์ฟาริินมากขึ้้�นเรื่่อ� ย ๆ3 ดัังนั้้น� ทัันตแพทย์์
จำำ�เป็็นต้้องมีีความรู้้�  และมีีความระมััดระวัังในการทำำ�หััตถการใน
ผู้้�ป่่วย กลุ่่�มนี้้เ� ช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับั ยากลุ่่�มวาร์์ฟาริิน โดยมีีหลาย
การวิิจััยที่่ส� นัับสนุุนไม่่ให้้มีีการหยุุดยาในกลุ่่�มนี้้� โดยการศึึกษาของ
Dinkova และคณะ (2017) พบว่่า ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาดาบิิกาแทรน
(Dabigatran) และมีีค่่าความสามารถในการกำำ�จัดั ครีีอะติินีีนของไต
(Creatinine clearance, CrCl) ในช่่วงปกติิ สามารถให้้การถอนฟััน
อย่่างง่่ายได้้ และสามารถห้้ามเลืือดด้้วยวิิธีีเฉพาะที่่ไ� ด้้อย่่างปลอดภััย 
โดยแนะนำำ�ให้้ถอนฟัันหลัังจากผู้้�ป่่วยรัับประทานยาไปแล้้วอย่่างน้้อย
12 ชั่่�วโมง11 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ โดย Lusk

K.A. และคณะ (2018) พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้หยุุดยาก่่อนทำำ�หััตถการ
ที่่มีี� ความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดเลืือดออกต่ำำ�� ถึึงปานกลาง มีีภาวะเลืือดออก
หลัังผ่่าตััดน้้อยและสามารถควบคุุมได้้ด้ว้ ยการห้้ามเลืือดเฉพาะที่่�12  
และในปีี 2015 สมาคมแพทย์์โรคหััวใจในทวีีปยุุโรปได้้ออกแนวทาง
ปฏิิบััติิซึ่่�งไม่่แนะนำำ�ให้้มีีการหยุุดยาในผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องรัับการถอนฟััน
1-3ซี่่�การทำำ�ศัลั ย์์ปริิทัันต์์ การเจาะระบายหนองในช่่องปาก และ
การผ่่าตััดฝัังรากเทีียม เป็็นต้้น13
อย่่างไรก็็ตามสิ่่ง� ที่่�ทันั ตแพทย์์ไม่่ควรละเลยคืือ ควรมีีการ
ทบทวนประวััติกิ ารเจ็็บป่่วย การให้้ยา สภาวะร่่างกายของผู้้�ป่ว่ ยอย่่าง
ละเอีียด วััดสััญญาณชีีพ ประเมิินความเสี่่�ยงของหััตถการที่่�จะทำำ�
การส่่งตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารเพิ่่�มเติิม และปรึึกษาแพทย์์เจ้้าของไข้้
เป็็นต้้น เพื่่�อให้้สามารถวางแผนให้้การรัักษาผู้้�ป่่วยได้้อย่่างปลอดภััย
มากขึ้้�น แต่่ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้น� คืือการสื่่อ� สารให้้ผู้้�ป่ว่ ยและญาติิเข้้าใจ
และมีีโอกาสตััดสิินใจที่่�จะยอมรัับหรืือไม่่ยอมรัับในแผนการรัักษา
นั้้น� ๆ และท้้ายที่่�สุดุ ไม่่ควรจะละเลยการให้้ความรู้้�ในด้้านทัันตกรรม
ป้้องกัันเพราะ “การป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดโรคย่่อมดีีกว่่าการรัักษา”
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บทความวิิชาการ

“ ฟัันในมนุุษย์์ ”
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ทำำ� ให้้ เ ราเป็็ นสัั ต ว์์ที่่�มีี ส มองใหญ่่ที่่�สุุ ด

การเปลี่่�ยนแปลงจาก เอป จนมาเป็็นมนุุษย์์สายพัันธ์์ใหม่่
ที่่�เห็็นเด่่นชััดมากคืือ การเปลี่่�ยนแปลงของโครงสร้้างใบหน้้า จาก
โครงสร้้างที่่ส่� ว่ นของใบหน้้ายื่่น� ออกมาข้้างหน้้า กลายมาเป็็นใบหน้้า
ที่่�อยู่่�ใต้้ต่อ่ กระบอกตา  เพื่่�อความเข้้าใจในการเปลี่่�ยนแปลงนี้้ ข
� อให้้
ลองสัังเกตรููปใบหน้้าของ สุุนัข 
ั ซึ่่ง� จะเห็็นชััดเจนว่่า ส่่วนของปากและ
จมููก จะยื่่น� ออกมาด้้านหน้้า หรืือที่่เ� รีียกกัันว่่า “snout” (ส่่วนยื่่น� ของ
จมููกและปาก) อัันเป็็นลัักษณะที่่�พบในสััตว์์มีีกระดููกสัันหลัังเกืือบ
ทุุกชนิดิ   และเมื่่อ� มองกลัับไปที่่�ใบหน้้าของ ลิิง ก็็จะพบลัักษณะของ
snout นี้้�ได้้เช่่นเดีียวกััน แต่่เมื่่�อวิิวััฒนาการเดิินทางมาถึึงจุุดแยก
ระหว่่างคน กัับลิิง เมื่่อ� 2.4 ล้้านปีีที่่ผ่� า่ นมา ก็็จะเริ่่ม� พบว่่า ส่่วนยื่่น� นี้้�
จะค่่อย ๆ ลดลง เริ่่�มจาก Homo erectus ไล่่เรีียงมา จนส่่วนของ
ใบหน้้ามาอยู่่�ใต้้กระบอกตาโดยสมบููรณ์์ ในมนุุษย์์สายพัันธ์์ Homo
neanderthal และ Homo sapiens

สัังเกตส่่วน snout ของสุุนััข

จุุดที่่น่� า่ สนใจอีีกจุุดหนึ่่ง�  ที่่�สังั เกตได้้ชัดั เจน คืือหดสั้้น� ลงของ
โครงสร้้างของใบหน้้านี้้� จะเกิิดพร้้อมๆกัับการขยายตััวของกะโหลก
ศีีรษะและการขยายขนาดของสมอง (Encephalization) ในขณะที่่�
จำำ�นวนและชนิิดของฟัันในช่่องปาก ระหว่่างเอป และคน ยัังคงเหมืือนเดิิม
คืือ ยัังคงมีี ฟันั หน้้าสี่่ซีี 
� ฟันั เขี้้ย� วสองซี่่� ฟัันกรามน้้อย 4 ซี่่� และฟัันกราม
6 ซี่่� ทั้้�งในขากรรไกรบน และขากรรไกรล่่าง หากแต่่จะพบการ
เปลี่่�ยนแปลงในขนาดของตััวฟััน ซึ่่�งฟัันซี่่�ที่่�พบการเปลี่่�ยนแปลง
เด่่นชััดมากที่่�สุดุ  คืือ ฟัันเขี้้ย� ว ซึ่ง�่ จากภาพกะโหลกศีีรษะของลิิงอุุรังั อุุตังั
นั้้�น จะเห็็นว่่า ฟัันเขี้้ย� วของมััน จะมีีขนาดใหญ่่ และมีีความแตกต่่าง
ของเขี้้ย� วในแต่่ละเพศของเพศอย่่างชััดเจน
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แต่่สิ่่ง� เหล่่านี้้จ� ะหายไปในมนุุษย์์ยุคุ ใหม่่ นั่่น� คืือ ขนาดของ
ฟัันเขี้้ย� วจะไม่่มีีความแตกต่่างระหว่่างเพศ รวมทั้้ง� มีีขนาดที่่ล� ดลงด้้วย 
นอกจากนี้้แ� ล้้ว ยัังพบว่่า ฟัันตััดหน้้าของมนุุษย์์เราก็็จะมีีขนาดเล็็กลง
ในขณะที่่ห� น้้าตััดของฟัันกรามจะมีีขนาดใหญ่่ขึ้้น� แต่่ส่ว่ นของcusp
จะเตี้้�ยลง ทำำ�ให้้ฟัันดููแบนลงอย่่างชััดเจน เมื่่�อเทีียบกัับฟัันของ เอป 
หรืือ Orangutan
การเปลี่่�ยนแปลงนี้้� มีีข้้อสัังเกตจากนัักวิิทยาศาสตร์์ว่่า
น่่าจะเกิิดได้้ในสองกรณีี คืือ หนึ่่�ง การที่่�มนุุษย์์เริ่่�มกิินอาหารที่่�มีี
ความแข็็งและหยาบขึ้้น� เช่่น เมล็็ดพืืช หน่่อไม้้ ผลไม้้ ใบไม้้ ซึ่ง�่ ต้้องการ
การบดเคี้้ย� วมากขึ้้�น และ สอง มนุุษย์์ในยุุคนี้้� เริ่่ม� พััฒนาเครื่่อ� งมืือ
ซึ่่�งสามารถใช้้ตััดเนื้้�อให้้เป็็นชิ้้�นที่่�เล็็กลง จึึงไม่่ต้้องการรููปแบบของ
การฉีีกมากนััก แต่่ต้อ้ งการการบดและเฉืือนมากขึ้้�น ซึ่่ง� เป็็นผลให้้เกิิด
พััฒนาการของฟัันและขากรรไกรมนุุษย์์ ที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไปจากสััตว์์
กิินเนื้้อ�  ที่่�ต้อ้ งการขากรรไกรที่่แ� ข็็งแรง มีีเขี้้ย� วขนาดใหญ่่ และมีีกล้้าม
เนื้้�อบดเคี้้�ยวที่่�แข็็งแรง
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การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของอาหารนี้้� ยัังสอดคล้้องกัับ
พฤติิกรรมการย้้ายถิ่่�นฐานของมนุุษย์์ด้ว้ ย กล่่าวคืือ มนุุษย์์ เริ่่ม� มีีการ
ตั้้ง� ถิ่่น� ฐานในแต่่ละพื้้�นที่่�นานขึ้้น� ซึ่ง�่ นี่่�เอง เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของการเกิิด
ของอารยธรรมของมนุุษย์์   โดยวิิวััฒนาการที่่�สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งใน
ยุุคแรก ๆ ของการตั้้ง� ถิ่่น� ฐานนี้้ คื
� อื การที่่ม� นุุษย์์สามารถสร้้างเครื่่อ� งปั้้น�
ดิินเผา (pottery) ซึ่�ง่ เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำ�คั
ำ ัญมาก เนื่่�องจาก
� ำ�ให้้เกิิดการเคลื่่�อนของ วััฒนธรรมการล่่า มา
การเปลี่่�ยนแปลงนี้้ ทำ
สู่่�วัฒ
ั นธรรมของการเกษตร หรืือการเพาะปลููก อย่่างไรก็็ดีี หากสัังเกต
ั นาการแล้้ว พบว่่าการเปลี่่�ยนแปลงสำำ�คัญั ๆ
การเปลี่่�ยนแปลงในสายวิิวัฒ
ในแต่่ละอย่่างนั้้�น ปกติิกินิ เวลานานนัับล้้านปีี แต่่ระยะเวลาของการ
เปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างใบหน้้าในมนุุษย์์นี้้� เรีียกว่่าสั้้�นมากในช่่วง
ของวิิวััฒนาการ คืือเกิิดในช่่วงเวลาประมาณ  ไม่่กี่่�หมื่่�นปีีเท่่านั้้�น
ทำำ�ให้้นัักวิิทยาศาสตร์์หลายคน มีีสมมติิฐานว่่า น่่าจะมีีเรื่่�องของ
gene mutation ซึ่ง�่ ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลง รููปร่า่ งและโครงสร้้าง
ของฟัันและขากรรไกรร่่วมด้้วย ในช่่วงของสายวิิวััฒนาการนี้้�
หลัักฐานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการสนัับสนุุนบทบาทของยีีน ในการ
เปลี่่�ยนแปลงโครงส้้รางของใบหน้้าและขากรรไกรนี้้  � มาจากรายงาน
โดยทีีมวิิจัยั จากมหาวิิทยาลััยเพนซิิลเวเนีีย ซึ่่�งศึึกษาพัันธุุกรรมของ
สายพัันธ์์มนุุษย์์และลิิงก่่อนประวััติศิ าสตร์์ และรายงานไว้้ในวารสาร
Nature เมื่่อ� ปีี 2004 ว่่า การกลายพัันธ์์ของยีีน myosin heavy chain
(MYH)  ทำำ�ให้้ยีีนนี้้ไ� ม่่ทำ�ำ งานในมนุุษย์์ในกลุ่่�ม Homo ส่่งผลให้้มนุุษย์์
ยุุคใหม่่มีีขนาดของกล้้ามเนื้้�อบดเคี้้�ยวลดลง และการลดขนาดของ
กล้้ามเนื้้อ� บดเคี้้ย� วนี้้� สอดคล้้องกัับการขยายตััวของส่่วนกะโหลกศีีรษะ
และจัังหวะเวลาที่่�เกิิดการกลายพัันธ์์ของยีีนนี้้� จะเกิิดขึ้้�นในช่่วงที่่�
ั นาการ
สายพัันธ์์มนุุษย์์กับั ลิิงชิิมแฟนซีี แยกออกจากกัันในสายวิิวัฒ
คืือในช่่วงเมื่่�อประมาณ 2.4 ล้้านปีีที่่�แล้้ว
� ง่ ผลเด่่นชััดเฉพาะใน
ทำำ�ไมการกลายพัันธ์์ของยีีน MYH นี้้ ส่
กล้้ามเนื้้อ� บดเคี้้ย� ว นัักวิทย
ิ าศาสตร์์ได้้ทำ�ก
ำ ารตรวจสอบการแสดงออก
ของโปรตีีนนี้้� ในกล้้ามเนื้้อ� จากตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ และพบว่่า ยีีน MYH นี้้�
ั นามาจาก branchial arch ที่่� 1
จะแสดงออกเฉพาะในกล้้ามเนื้้อ� ที่่พั� ฒ
เท่่านั้้น� โดยเฉพาะกล้้ามเนื้้อ� temporalis และ tensor vela palatini  
แต่่การลดลงของขนาดกล้้ามเนื้้�อนี้้� ส่่งผลต่่อพััฒนาการของรููปร่่าง
ของกะโหลกศีีรษะและใบหน้้าอย่่างไรนั้้�น เป็็นประเด็็นที่่�น่่าสนใจ
การลดลงของขนาดกล้้ามเนื้้�อ จะทำำ�ให้้ขนาดของแรง
บดเคี้้ย� วลดลง ซึ่ง�่ ส่่งผลต่่อพััฒนาการและการเจริิญของกระดููกกะโหลก
ศีีรษะจากภาพ ลองสัังเกตตำำ�แหน่่งที่่เ� กาะของกล้้ามเนื้้อ� temporalis
ซึ่่ง� จะพบว่่าการเกาะของกล้้ามเนื้้อ� นี้้ใ� น เอบ จะกิินพื้้น� ที่่กว้
� า้ งกว่่าของ
มนุุษย์์มาก  แรงบดเคี้้�ยวที่่�ส่่งผ่่านกล้้ามเนื้้�อนี้้� จะส่่งผลให้้กระดููก
กะโหลกศีีรษะ เติิบโตเชื่่�อมตััวกัันอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ขนาดของ
cranial cavity ไม่่สามารถขยายตััวได้้มากนััก ผิดิ กัับกะโหลกศีีรษะ
ของมนุุษย์์ที่่เ� ชื่่อ� มกัันช้้ากว่่า และสามารถขยายตััวออกได้้อย่่างช้้า ๆ
จากการขยายตััวของสมอง ทำำ�ให้้เรามีีสมองที่่�มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�นด้้วย

From http://faculty.chas.uni.edu/~groves/LabExercise13.pdf

จากภาพทั้งสาม ให้สังเกตขนาดของฟันเขี้ยว
protrusion ของจมูกและปาก 
และการเปลี่ยนแปลงของ cranial cavity
ซึ่งเป็นที่อยู่ของสมอง
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นอกจากการส่่งผลต่่อขนาดของ craniaal cavity แล้้ว การลดลงของขนาดกล้้ามเนื้้�อนี้้ ยั
� งั
ส่่งผลให้้ขากรรไกรมีีขนาดที่่�เล็็กลงด้้วย ลองสัังเกต
ส่่วนของเพดานปากซึ่่ง� อยู่่�หน้้าต่่อกระบอกตาในลิิง
เทีียบกัับส่่วนของเพดานปากที่่�กลายเป็็นส่่วนของ
ฐานกะโหลกในมนุุษย์์ ซึ่่ง� มีีส่่วนที่่�ทำ�ำ ให้้ขากรรไกร
ล่่างมีีขนาดที่่�เล็็กลงด้้วย
ที่่�น่่าสนใจไปกว่่านั้้�น ก็็คืือ ผลที่่�ตามมาจากโครงสร้้างนี้้�
ทำำ�ให้้มนุุษย์์สามารถพััฒนาการพููดขึ้้น� มาด้้วย การพููดและภาษานั้้�น
ต้้องการความยืืดหยุ่่�นของอวััยวะในช่่องปากโดยต้้องอาศััยการทำำ�งาน
ร่่วมกัันของ orphyrynx, ลิ้้น� ฟััน และริิมฝีีปาก ซึ่่ง� สััมพัันธ์์กับั รููปแบบ
ของอาหารที่่�เรารัับประทาน ที่่�ไม่่ต้อ้ งการระบบการบดเคี้้ย� วที่่�แข็็งแรง
และฟัันที่่�แหลมคม  แต่่ต้้องการโครงสร้้างที่่�เหมาะสมของ suprallaryngeal airway และการที่่�เรามีีส่่วนของใบหน้้าอยู่่�ใต้้กระบอกตา
นั้้�น ทำำ�ให้้โครงสร้้างของ oropharyngeal system ของมนุุษย์์
แตกต่่างจากของสััตว์์เลี้้ย� งลููกด้ว้ ยนมชนิิดอื่่น� ๆ ซึ่ง่� เป็็นโครงสร้้างที่่�
ทำำ�ให้้เราสามารถออกเสีียงต่่าง ๆ ได้้มากขึ้้�น ซึ่่ง� เชื่่อ� ว่่าเป้้นการพััฒนา
ระบบของการพููดและภาษาที่่�สััตว์์อื่่�น ๆ ทำำ�ไม่่ได้้
ที่่�น่่าสนใจอีีกอย่่างหนึ่่�งคืือ การที่่�ใบหน้้าของเราไม่่ได้้ยื่่�น
ออกไปเหมืือนสััตว์์อื่่�นๆ ส่่งผลต่่อสมดุุลของส่่วนศีีรษะที่่�สนัับสนุุน
การยืืนสองขาของมนุุษย์์เรา เกิิดเป็็นสมมติิฐานว่่าขนาดของสมอง
ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� นั้้�น จะต้้องสมดุุลกับั ขนาดของช่่องปากและสมดุุลของร่่างกาย
ในการยืืนสองขาด้้วย
ไม่่น่่าเชื่่�อว่่าการเปลี่่�ยนแปลงเล็็กของยีีนตััวหนึ่่�งจะส่่งให้้
เรากลายเป็็นสััตว์์โลกชนิิดเดีียว ที่่�พูดู ได้้ เดิินสองขาได้้ ทำ�ำ อะไร ๆ ได้้
มากมาย จนโลกปั่่�นป่่วนไปหมดเช่่นนี้้�
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จากภาพ สัังเกตขนาดและตำำ�แหน่่งการเกาะของกล้้ามเนื้้�อ
Temporalis (สีีส้้มในรููป c, f, i) เปรีียบเทีียบระหว่่างมนุุษย์์กัับ เอป
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บทความพิิเศษ
เรีียบเรีียงโดย: มายด์์มิ้้�งค์์ ผู้้�ชายสามมิิติิ

วัวััน
นนนี้้�ี้รรัับับกาแฟอะไรด
กาแฟอะไรดีีครัั
ีครับ
บ??
ไม่่ว่่าจะเดิินไปที่่�ไหน ก็็เจอร้้านกาแฟเต็็มไปหมด นาน
หลายศตวรรษแล้้วที่่�เครื่่�องดื่่�มชนิิดนี้้�เป็็นที่่�รู้้�จัักในหลากหลาย
อารยธรรมทั่่�วโลก ด้้วยกลิ่่�นรสที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์มีีเสน่่ห์์ดึึงดููดให้้
หลาย ๆ คนติิดอกติิดใจ บางคนถึึงขั้้น� เสพติิดจนขาดไม่่ได้้ ไม่่ว่า่ จะ
สแตนด์์รถเข็็น บููธขายเครื่่�องดื่่�มชงต่่าง ๆ ไปจนถึึงคาเฟ่่ชิิคๆ เก๋๋ ๆ
ที่่�มีีอยู่่�ทั่่ว� ทุุกที่่ใ� ห้้พวกเราเลืือกเพลิิดเพลิินได้้ตามใจชอบ วัันนี้้ผ� มอยาก
จะมาชวนคุุยเรื่่�องร้้านกาแฟชนิิดพิิเศษ หรืือ Specialty coffee
ซึ่ง่� ผมรู้้�สึกว่
ึ า่ มีีมากขึ้้�นเรื่่อ� ย ๆ ในช่่วง 2-3 ปีีที่่ผ่� า่ นมา จากช่่วงแรก ๆ
ที่่�เราจะเห็็นร้้านกาแฟพวกนี้้แ� ค่่ตามห้้างหรููใหญ่่ ๆ สนนราคาแสน
แพง ตั้้�งแต่่แก้้วละ 200 ถึึง 500 บาทหรืืออาจจะแพงกว่่านั้้�น  
แต่่เดี๋๋ย� วนี้้� เราสามารถหาร้้านกาแฟ Specialty coffee ดีี ๆ ได้้ทั่่ว� ไป
แม้้กระทั่่�งในตลาดนััด ลองนึึกภาพเราเดิินเข้้าไปสั่่�งกาแฟดริิป 
เอธิิโอเปีียร้้อน Single origin กัับบาริิสต้้าที่่�ยืืนดริิปกาแฟเก๋๋ ๆ
ในตลาดนััด คล้้าย ๆ กัับเมื่่อ� ก่่อน ที่่�คนเดิินไปสั่่�งช้้างกระทืืบโรงหนึ่่�ง
เป๊๊กจากซุ้้�มยาดองหน้้าตลาดครัับ
เสน่่ห์แ์ ละความเท่่เก๋๋ไก๋๋ที่่โ� ดดเด่่นของร้้านกาแฟ Specialty
coffee ก็็คือื การมีีเมล็็ดกาแฟมากมายหลายชนิิดให้้ลูกค้
ู า้ เลืือกดื่่�ม
ได้้ตามความชอบ แถมบางร้้านก็็มีีลูกู เล่่นให้้เราตื่่น� ตาตื่่น� ใจ เพราะ
มีีเครื่่อ� งไม้้เครื่่อ� งมืือและวิิธีีการสกััดกาแฟที่่�น่า่ สนใจ รวมถึึงการนำำ�
เสนอเครื่่อ� งดื่่ม� เมนููต่า่ งๆที่่�หลากหลายอีีกด้้วย การสั่่ง� กาแฟในร้้าน
Specialty coffee จึึงกลายเป็็นความท้้าทายและความสนุุกของ
นัักดื่่�มกาแฟอย่่างผม และทำำ�ให้้ผมเริ่่�มหััดสัังเกตความแตกต่่าง
ของกาแฟชนิิดต่่างๆ และตื่่น� เต้้นไปกัับการได้้ลองเมนููใหม่่ ๆ ทุุกครั้้ง�

เพื่่�อให้้สนุุกไปกัับกาแฟ  Specialty coffee เรามาทำำ�
ความรู้้�จัักเรื่่�องราวความเป็็นมาของกาแฟกัันสัักนิิดก่่อนดีีกว่่า
หลาย ๆ คนอาจจะเข้้าใจว่่าวััฒนธรรมการดื่่ม� กาแฟเกิิดที่่�ประเทศ
ในแถบยุุโรปอย่่างอิิตาลีี  บางคนคิิดว่่ากาแฟมีีถิ่่�นกำำ�เนิิดจากทวีีป
แอฟริิกา ที่่�จริิงแล้้ว กาแฟถืือกำำ�เนิิดขึ้้น� ในประเทศเอธิิโอเปีีย หรืือ
เมืือง Kaffa ในสมััยนั้้น�  มีีเรื่่อ� งเล่่าว่่าเมื่่อ� ประมาณ 800-850 ปีีก่อ่ น
คริิสตกาล คนเลี้้ย� งแพะคนหนึ่่�งนามว่่าคาลดีี (Kaldi) ได้้สังั เกตเห็็น
ฝููงแพะของเขา มีีพฤติิกรรมแปลกไปจากเดิิม กระโดดโลดเต้้นมากกว่่า
ปกติิ และเห็็นว่่าแพะของเขาได้้กินิ ผลเบอร์์รี่่สีี� แดงสดชนิิดหนึ่่�งเข้้าไป 
คาลดีีจึึงลองกิินผลเบอร์์รี่่นั้้� น� ดููบ้า้ งและพบว่่ามัันทำำ�ให้้เขารู้้�สึกึ สดชื่่น�
ตื่่น� ตััวเป็็นอย่่างมากแบบที่่�เขาไม่่เคยรู้้�สึึกมาก่่อน เขาจึึงเก็็บผลเบอร์์รี่่�
สีีแดงนั้้�นไปให้้คนในหมู่่�บ้้านได้้ลองกิิน เมื่่อ� ได้้ลองกิินแล้้ว ชาวบ้้าน
ทุุกคนก็็รู้้�สึกึ เช่่นเดีียวกัับเขาและพููดเป็็นเสีียงเดีียวกัันว่่านี่่�คือื ผลไม้้
ที่่�สวรรค์์ประทานมาให้้ ต่่อมา มีีนัักบวชรููปหนึ่่�งบัังเอิิญสัังเกตว่่า
เมล็็ดเบอร์์รี่่ที่่� ถู� กู เผาจนไหม้้เกรีียม มีีกลิ่่�นหอม จึึงได้้ลองนำำ�เอาเมล็็ด
เบอร์์รี่่ม� าบดและนำำ�ไปชงผสมกัับน้ำำ�ดื่่
� ม� และพบว่่าเครื่่อ� งดื่่ม� นี้้ช่� ว่ ยให้้
รู้้�สึกึ สดชื่่น�  มีีกำำ�ลังั วัังชา และกลายเป็็นต้้นกำำ�เนิิดของกาแฟ เครื่่อ� งดื่่ม�
ที่่�ชาวเอธิิโอเปีียนิิยมดื่่�มกัันตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา
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ผลเบอร์์รี่่�สดของกาแฟ

ที่่�มา : http://www.smebiznews.com/2020/12/19/ตำำ�นานที่่�โลก-เกืือบ-ลืืม-yemen-mocha-coffee/

ถึึงแม้้กาแฟจะถููกค้้นพบโดยชาวเอธิิโอเปีีย  แต่่ผู้้�ที่่�เผยแพร่่
วััฒนธรรมการดื่่�มกาแฟให้้ชาวโลกได้้รู้้�จัักจนถึึงทุุกวัันนี้้� คืือพ่่อค้้าชาว
เยเมนในดิินแดนตะวัันออกกลางนี่่�เองครัับ จากการเดิินทางของพ่่อค้้า
อาหรัับที่่�เดิินทางไปค้้าขายในเอธิิโอเปีียและได้้พบกัับกาแฟเข้้า เขาจึึง
ได้้ลองเก็็บเมล็็ดกาแฟกลัับมาปลููกในประเทศเยเมน และลองเอาเมล็็ด
กาแฟซึ่่�งมีีลัักษณะคล้้ายถั่่�วมาต้้มน้ำำ��เพื่่�อดื่่�ม โดยเรีียกเครื่่�องดื่่�มนี้้�ว่่า
กาห์์วา (Qahwa) และค้้นพบว่่าการดื่่ม� กาห์์วาทำำ�ให้้สดชื่่น�  กระปรี้้ก� ระเปร่่า
และไม่่ง่่วงนอนจึึงกลายเป็็นที่่�ถููกอกถููกใจ และได้้รัับสมญาว่่าไวน์์แห่่ง
โลกอาหรัับ เนื่่�องจากมีีกรรมวิิธีีในการผลิิตด้้วยการหมัักบ่ม่ ผลไม้้คล้้าย
ไวน์์  ต่่อมามีีผู้้�คิิดค้้นสููตรกาแฟใหม่่ ๆ มากมายด้้วยการเติิมเครื่่�องเทศ 
สมุุนไพรต่่างๆเพื่่�อแต่่งกลิ่่�นและรสชาติิให้้หลากหลาย อย่่างเช่่นอบเชย 
กานพลูู กระวาน โปยกั๊๊�ก จนกระทั่่�งได้้รับั ความนิิยมสููงสุุดถึึงขั้้น� ถููกยกให้้
เป็็นเครื่่�องดื่่�มศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ �ที่่�ชาวอาหรัับหวงแหนและพยายามผููกขาดทาง
การค้้าเป็็นเวลานานนัับร้้อยปีี
การทำำ�ไร่่และการค้้าขายกาแฟเชิิงพาณิิชย์์ในช่่วงแรก เริ่่ม� ขึ้้น� ที่่�
ประเทศเยเมน โดยใช้้ท่า่ เรืือเมืืองมอคค่่า (Mokha port ซึ่ง่� ต่่อมาถููกนำ�ำ
ชื่่�อมาใช้้เป็็นชื่่�อเรีียกกาแฟเยเมน Mocca Coffee หรืือเมนููกาแฟผสม
ช็็อคโกแลตที่่�เราคุ้้�นเคยในปััจจุุบััน) เป็็นศููนย์์กลางการจำำ�หน่่ายกาแฟ
ตั้้ง� แต่่ช่ว่ งศตวรรษที่่� 15 โดยเยเมนจะส่่งออกเพีียงเมล็็ดกาแฟที่่�คั่่ว� แล้้ว
เท่่านั้้�น เพื่่�อป้้องกัันการนำำ�ไปขยายพัันธุ์์�ต่อ่ จนกระทั่่�งช่่วงศตวรรษที่่� 17
กลุ่่�มนัักล่่าอาณานิิคมชาวดััทช์์ได้้ลัักลอบนำำ�เอาเมล็็ดกาแฟจากเยเมน
ผ่่านประเทศอิินเดีีย ศรีีลัังกา เพื่่�อนำำ�ไปปลููกในประเทศอาณานิิคมของ
พวกเขาในสมััยนั้้น�  จึึงเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของการกระจายการปลููกและค้้าขาย
กาแฟจนเป็็นที่่�นิยิ มทั่่�วโลกอย่่างรวดเร็็วในเวลาต่่อมา

ความนิิยมดื่่ม� กาแฟเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วทั่่�วโลก และ
กลายเป็็นพืืชเศรษฐกิิจในหลายๆภููมิภิ าคถึึงขั้้น� ที่่�เกิิดการแทรก
แซงจากรััฐบาลในหลายประเทศ ทั้้�งประเด็็นที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับหลััก
ศาสนา ถููกกล่่าวหาว่่าเป็็นเครื่่�องดื่่ม� ของปิิศาจ หรืือประเด็็น
เกี่่ย� วกัับการแข่่งขัันทางการค้้ากัับสิินค้้าท้้องถิ่่น�  ทำำ�ให้้รัฐั บาล
บางประเทศในยุุคนั้้�นพยายามกีีดกัันการบริิโภคกาแฟ แต่่สุดุ ท้้าย
ก็็ไม่่สามารถต้้านทานกระแสความต้้องการของผู้้�บริิโภคได้้ ด้ว้ ย
เหตุุนี้้� ทำำ�ให้้มีีผู้้�ปลููกและพััฒนาสายพัันธุ์์�กาแฟทั่่�วโลก  และ
สร้้างสรรค์์เอกลัักษณ์์พิิเศษของกาแฟสายพัันธุ์์�ต่่าง ๆ กว่่า
6,000 สายพัันธุ์์� ในแต่่ละท้้องถิ่่�นให้้พวกเราได้้เลืือกดื่่�มกััน
ผมเชื่่อ� ว่่ามีีนัักดื่่ม� ที่่�ชื่่น� ชอบกลิ่่�นรสของกาแฟหลาย ๆ คน
ที่่�ต้้องประสบปััญหาปวดหััวกัับการเลืือกกาแฟเวลาที่่�เดิินเข้้า
ไปในร้้าน Specialty coffee เพราะนอกจากจะถููกจู๋๋�โจมด้้วย
กลิ่่�นหอมตลบอบอวลภายในร้้านแล้้ว ยัังต้้องเจอกัับคลัังแสง
เมล็็ดกาแฟนานาชนิิดเรีียงรายอยู่่�บนชั้้�น แถมบางร้้านยัังมีี
อุุปกรณ์์กลั่่น� กาแฟละลานตา จนอยากจะถอยหนีีออกมาตั้้ง� หลััก
กัันแทบไม่่ทััน ผมเองก็็เคยตกอยู่่�ในสถานการณ์์น่่ากระอััก
กระอ่่วนแบบนั้้�นมาก่่อนเหมืือนกัันครัับ แต่่หลัังจากที่่�พยายาม
ทำำ�การศึึกษาค้้นคว้้าอย่่างหนัักมาหลายเดืือน วัันนี้้ผ� มพร้้อมที่่�
จะให้้คำำ�แนะนำำ�เล็็ก ๆ น้้อย ๆ มาฝากพวกเราเอาไว้้รัับมืือกัับ
บาริิสต้้ากัันครัับ

ภาพแสดงประวััติิเส้้นทางการกระจายเมล็็ดกาแฟในยุุคแรกเริ่่ม
�
ที่่�มา : Specialty Coffee Association of America
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พอเรารู้้�จัั กก ารจำำ � แนกกลิ่่� น และรสของกาแฟแล้้ ว
ขั้้น� ตอนที่่� 3 คืือการสัังเกตครัับ เมื่่อ� รวมเอาข้้อมููลจากบาริิสต้้า และ
ความรู้้�เรื่่อ� ง Coffee flavour wheel มาแล้้ว เราก็็ต้อ้ งลองชิิมและ
ลองหััดแยกแยะกลิ่่�นและรสของกาแฟครัับ อาจจะขอใช้้ตัวั ช่่วยจาก 
Taste note ซึ่่�งก็็คืือข้้อความที่่�อธิิบายลัักษณะเด่่นของกาแฟแต่่
ละตััวส่่วนมากจะระบุุไว้้ข้้างถุุงเมล็็ดกาแฟคั่่�ว ซึ่่�งร้้าน Specialty
coffee จะมีี Taste note ของกาแฟที่่�ขายบอกไว้้อยู่่�แล้้วครัับ เมื่่อ�
ชิิมแล้้ว จำำ�แนกกลิ่่�นรสแล้้ว ก็็จำ�ำ เอาไว้้ครัับ ว่่าเราชอบหรืือไม่่ชอบ
อะไร เพื่่�อให้้เพลิินเพลิินไปกัับมิิติิที่่�หลากหลายของกาแฟยิ่่�งขึ้้�น
ผมขอเสนอทริิคที่่�น่า่ สนใจที่่�ผมไปเจอมาฝากครัับ โดยขอให้้เครดิิต
เจ้้าของทริิค คุุณหมููจากร้้าน Bottomless Coffee Roaster ครัับ
คุุณหมููแนะนำำ�ว่่า การแยก Taste note ของกาแฟสำำ�หรัับมืือใหม่่
ควรเริ่่ม� จากรสชาติิในกลุ่่�มผััก-ผลไม้้ที่่�เราคุ้้�นชิินก่่อน จะทำำ�ให้้เห็็น
ภาพได้้ง่่ายขึ้้�น อาจจะลองเทีียบสีีของผลไม้้ เช่่น
Coffee Flavour Whee,

ที่่�มา : Specialty Coffee Association of America

คำำ�แนะนำำ�แรกของผมคืือ เราต้้องรู้้�ก่อ่ นว่่าเราชอบดื่่ม� กาแฟ
รสไหน สำำ�หรัับผมการแบ่่งรสกาแฟแบบง่่ายที่่�สุุดคืือกาแฟขมกัับ
เปรี้้ย� ว ซึ่ง่� แน่่นอนว่่าเราสามารถแบ่่งกลิ่่�นและรสของกาแฟให้้ละเอีียด
ย่่อยลงไปได้้อีีกมาก แต่่จุดุ เริ่่ม� ต้้นแรกน่่าจะเริ่่ม� จากขม/เปรี้้ย� วก่่อน
ครัับ ขั้้�นตอนต่่อไป แนะนำำ�ให้้สาวๆแต่่งหน้้าทาปากให้้ดูดีี 
ู แล้้วเดิิน
เข้้าไปหาบาริิสต้้าได้้เลย  เพราะบาริิสต้้าเป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อััธยาศััยดีี 
ยิ้้ม� แย้้มและเป็็นมิิตรกัับทุุกคนครัับ ยิ่่�งถ้้าเราถามเขาเรื่่อ� งกาแฟแล้้ว
พวกเขาจะเหมืือนหนุ่่�มน้้อยวััยใสที่่�โดนสาวที่่�แอบชอบอยู่่�เดิินเข้้ามา
บอกรัักเลยครัับ วิินาทีีนั้้�น พวกเขาจะพรั่่ง� พรููนำ�ำ เสนอตััวตนของเขา
ออกมา (ซึ่่ง� แน่่นอนครัับ ผมหมายถึึงเรื่่อ� งกาแฟ) เราสามารถบอก
บาริิสต้้าของเราได้้ ว่า่ เราชอบดื่่ม� กาแฟแบบไหน เปรี้้ย� ว/ขม มากน้้อย 
อย่่างไร และเพื่่�อให้้เราดูู Cool ขึ้้�นมาอีีกนิิด ผมขอนำำ�เสนอ Coffee
Taste Wheel ให้้ได้้รู้้�จักกั
ั นั ครัับ เนื่่�องจากเมล็็ดกาแฟแต่่ละชนิิดมีี
กลิ่่�นและรสที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการควบคุุม
คุุณภาพของกาแฟ สมาคม Specialty Coffee Association of
America จึึงได้้ทำำ� Coffee Taste Wheel ขึ้้�นเพื่่�อช่่วยการจำำ�แนก
กลิ่่�นและรสของกาแฟให้้ชััดเจนมากขึ้้�น

มะนาว เทีียบเป็็นสีีเขีียว เเน่่นอนว่่ารสเปรี้้ย� ว
และบางครั้้�งก็็เข็็ดฟััน

สิ่่ง� ที่่�เปรี้้�ยวน้้อยกว่่ามะนาวคืือ เลมอน ก็็เป็็น
สีีเหลืือง มีีกลิ่่�นหอมเป็็นเอกลัักษณ์์

ถััดมาเริ่่ม� หวาน ส้้ม ก็็เทีียบเป็็นสีีส้้ม

แอปเปิ้้�ลแดง ให้้รสหวาน เทีียบเป็็นสีีแดง
(ถ้้าเป็็นแอปเปิ้้�ลเขีียว จะอยู่่�โทนเขีียว เพราะ
เปรี้้�ยวกว่่าแอปเปิ้้�ลเเดง )

องุ่่�นแดง จะฉ่ำำ�� หวาน
(ถ้้าเป็็นองุ่่�นเขีียว ก็็เปรี้้ย� วกว่่าองุ่่�นแดง)
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เราสามารถไล่่โทนสีีผลไม้้ตั้้�งแต่่เขีียว-เหลืือง-ไปจนแดง-แดงก่ำำ��-แดงเข้้ม ส่่วนเรื่่�องรสชาติิ ก็็จิินตนาการตามว่่ารสชาติิในผลไม้้
กลุ่่�มสีีเขีียว ซึ่่�งเปรี้้�ยวกว่่าสีีแดง จากนี้้�ไป เวลาดื่่�มกาแฟแล้้วรู้้�สึกึ เปรี้้ย� ว เราก็็อย่่าเพิ่่�งจบที่่�คำำ�ว่่า ‘เปรี้้�ยว’ แต่่ให้้ลองนึึกดููว่่าเปรี้้ย� วแบบไหน
อาจเป็็นเปรี้้�ยวมะนาว เปรี้้�ยวองุ่่�นเขีียว หรืือเปรี้้�ยวเจืือหวานแบบเลมอนก็็ได้้ ส่่วนใครดื่่�มแล้้วได้้กลิ่่�นเเน่่นๆ หนัักๆ เหมืือนกลิ่่�นหมััก 
ก็็ให้้นึกึ ถึึงสีีโทนสีีเข้้ม ๆ เอาไว้้ ซึ่่�งแยกไปได้้อีีกว่่าเหมืือนกลิ่่�นหมัักไวน์์ แล้้วทีีนี้้� พอเราเห็็นฉลากเมล็็ดกาแฟคั่่�วที่่�ระบุุ Taste note เอาไว้้
เราก็็พอจะเดาได้้แล้้วว่่า รสชาติิของเมล็็ดนั้้�นๆ น่่าจะเป็็นอย่่างไร และเรายัังสามารถเลืือกดื่่�มกาแฟที่่�ถูกู ใจเราได้้อีีกด้้วย จากหลัักการของ
Flavour wheel แต่่ทั้้ง� นี้้ ทั้้
� ง� นั้้�น Taste note บนหน้้าฉลากเป็็นเพีียงคำำ�แนะนำำ�เท่่านั้้�นนะครัับ กลิ่่�นและรสชาติิของกาแฟที่่�ดื่่ม� ขึ้้น� กัับปััจจััย
อื่่�น ๆ อีีกมากมาย ซึ่่�งจะขอเก็็บไว้้เล่่าในตอนหน้้าครัับ :)
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�จะต้้องระวัังก็็คืือ กลิ่่�นรสที่่�ชวนให้้หลงใหลของกาแฟ  แม้้การดื่่�มกาแฟในปริิมาณที่่�พอเหมาะต่่อวััน จะมีีส่่วนในการ
เสริิมสร้้างสุุขภาพที่่�ดีี อย่่างเช่่นการช่่วยเพิ่่�มอััตราการเผาผลาญในร่่างกาย มีีส่่วนในการลดน้ำำ�� หนัักส่ว่ นเกิิน ทำำ�ให้้สดชื่่น� กระฉัับกระเฉง การ
เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการออกกำำ�ลังั กาย ช่่วยกระตุ้้�นการไหลเวีียนของเลืือด แต่่การดื่่ม� กาแฟในปริิมาณมากเกิินไปก็็อาจจะก่่อให้้เกิิดผลเสีียต่่อ
ร่่างกายได้้เช่่นกััน อย่่างเช่่นอาการนอนไม่่หลัับ ใจสั่่น�  ปวดศีีรษะ ภาวะการเสพติิดคาเฟอีีน หรืือโรคอื่่น� ๆอย่่างโรคกระเพาะหรืือกระดููกพรุุน
จึึงควรดื่่�มแต่่พอดีีซึ่่�งทางการแพทย์์แนะนำำ�ว่่าไม่่ควรดื่่�มกาแฟเกิินวัันละ 2 แก้้ว ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพร่่างกายของแต่่ละบุุคคลด้้วยนะครัับ
และก่่อนจะจากกัันในฉบัับนี้้ ผ
� มอยากขอขอบคุุณร้า้ นกาแฟ Coffee King สาขาตลาดละลายทรััพย์์ รัชั ดาซอย 4 ที่่�ให้้คำ�ำ แนะนำำ�
และบทความต่่างๆเกี่่ย� วกัับกาแฟมาให้้ผมอ่่าน รวมถึึงประสบการณ์์สนุุกๆทุุกครั้้ง� ที่่�ไปเยืือนครัับ ถ้้าหากใครมีีโอกาสได้้แวะเวีียนมาแถว ๆ
รััชดาช่่วงวัันจัันทร์์-ศุุกร์ก็์ ล็ องแวะไปทัักทายบาริิสต้้าได้้นะครัับ ที่่�ร้า้ นมีีเมล็็ดกาแฟให้้เลืือกเยอะมาก น่่าจะประมาณสิิบกว่่าชนิิดทุุกวันั ใน
ราคาเริ่่�มต้้นที่่�ถููกจนไม่่อยากเชื่่�อว่่านี่่�คืือร้้าน Specialty coffee แถมยัังสามารถเลืือกได้้ด้้วยว่่าเราอยากสกััดกาแฟแบบไหน เพราะมีีทั้้�ง
Espresso Machine, Tower Drip, Syphon, Hot drip, Aero Press เยอะแยะไปหมด บาริิสต้้าใจดีีเต็็มใจอธิิบายทุุกเมนููครัับ (เชีียร์์ขนาดนี้้�
ไม่่มีีค่่าโฆษณานะครัับ แต่่บัังเอิิญเป็็นร้้านที่่�ชอบจริิงๆ เลยอยากให้้ไปลองกััน)
ฉบัับหน้้า ผมจะมาเล่่าต่่อครัับว่่าวิิธีีการสกััดกาแฟด้้วยอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ และเทคนิิคที่่�บาริิสต้้าเค้้าใช้้เพื่่�อรัังสรรค์์เมนููกาแฟ
หอมๆ ให้้เราดื่่�ม มัันมีีความแพรวพราวขนาดไหน และแน่่นอนว่่าจะนำำ�เสนอประโยชน์์และโทษของกาแฟที่่�ควรรู้้�เอาไว้้ด้้วย  แต่่ตอนนี้้�
ผมขอตััวไปจิิบกาแฟก่่อนนะครัับ เจอกัันใหม่่ฉบัับหน้้า สวััสดีีครัับ

ภาพบรรยากาศนารัก ๆ ภายในราน Coffee King
ที่เต็มไปดวยยุทโธปกรณทรงแสนยานุภาพของบาริสตาทั้ง 2 คน
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บทความพิิเศษ

Half day trip กรุุงธนบุุรีี
ซอกแซกซอกซอย เรีียนรู้้�ประวััติิศาสตร์์เก่่า นั่่�งชิิลในคาเฟ่่ลึึกลัับ ด้้วย e-scooter
Peeranuch Prayadsab
จุุดน่่าสนใจระหว่่างทาง

ใครจะรู้้�บ้้างว่่า ภายในซอกซอยของถนนที่่�เราสััญจร
ทุุกวััน ยัังมีีร่่องรอยของประวััติิศาสตร์์เก่่าอยู่่�มากมาย แม้้เมืือง
ใหญ่่จะขยายมากลบทัับ แต่่ในส่่วนลึึกไปจากถนน ยัังมีีชุุมชนที่่�
ำ ญั มากมาย เหมืือนประวััติศิ าสตร์์
ใช้้ชีีวิติ อยู่่�ร่ว่ มกัับสถานที่่�เก่่าแก่่สำ�คั
เหล่่านั้้�นยัังเพิ่่�งเกิิดได้้ไม่่นาน
วัันนี้้เ� ราจะพาทััวร์์สถานที่่�เก่่าแก่่ที่่ยั� งั หลงเหลืือซุุกซ่อ่ น
อยู่่�ตามตรอกซอกซอย ซึ่ง่� บางแห่่งถ้้าไปด้้วยรถยนต์์คงเข้้าไม่่ถึงึ
แน่่นอนเส้้นทางนี้้�ใช้้เวลาครึ่่�งวัันก็็เที่่�ยวหมด แม้้อาจไม่่มีีเวลา
ละเมีียดทุุกจุดุ   แต่่รับั รองว่่าอิ่่ม� ฟิินประวััติศิ าสตร์์กลับั บ้้านแน่่นอน

เส้้นทางบ้้านเก่่าสมเด็็จย่่า
พิิพิธิ ภััณฑ์์เฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระศรีีนคริินทรา บรมราชชนนีี
เมื่่�อประมาณเกืือบ 100 ปีีที่่�ผ่่านมา ณ อาคารให้้เช่่า
หลัังหนึ่่�งหลัังวััดอนงคาราม เคยเป็็น “บ้้าน” ที่่�ประทัับแห่่งแรก
ที่่�สมเด็็จย่่าทรงจำำ�ความได้้  จุดุ แรกของทััวร์์จึงึ เริ่่ม� ที่่�จุดุ นี้้ ภ
� ายใน
พื้้�นที่่�ร่ม่ รื่่น� กว้้างขวางประกอบไปด้้วยเรืือนจำำ�ลอง ซึ่่ง� สร้้างจากคำำ�
บอกเล่่าของสมเด็็จย่่า และพิิพิธิ ภััณฑ์์ที่่ถ่� า่ ยทอดชีีวประวััติขิ อง
ท่่านได้้อย่่างครบถ้้วน. แค่่เดิินเล่่นเพลิิน ๆ ในนี้้ก็� ใ็ ช้้เวลาได้้ 1-2 ชม

ศาลเจ้้าพ่่อกวนอูู
ศาลเจ้้าเก่่าแก่่ที่่มีี� อายุุถึงึ 285 ปีี
เนื่่�องจากเป็็นสถานที่่�ที่่เ� รืือสำำ�เภาจากจีีน
แทบทุุกลำำ�ต้้องมาจอด การเดิินเรืือใน

สมััยก่อ่ นอัันตรายอย่่างมาก จึึงได้้มีีการ
อััญเชิิญเทพเจ้้ากวนอูู ซึ่ง่� เป็็นเทพที่่�ชาว
จีีนนัับถืืออย่่างมากในสมััยราชวงศ์์ชิิง
มากัับเรืือด้้วย และได้้นำ�ำ มาประดิิษฐาน
ได้้มีีการอััญเชิิญเทพเจ้้ากวนอูู ซึ่่�งเป็็น
เทพที่่�ชาวจีีนนัับถืืออย่่างมากในสมััย
ราชวงศ์์ชิิงมากัับเรด้้วย  และได้้นำำ�มา
ประดิิษฐาน ณ ที่่�นี้ ภ
�้ ายในมีีเทพเจ้้ากวนอูู
สามองค์์แต่่ละองค์์ขอพรได้้แตกต่่างกััน
มีวิธีไหว้ที่ต่างกันนิยม
ขอพรทั้้�งในเรื่่อ� งค้้าขาย 
สุุขภาพ ชื่่�อเสีียงเรีียกว่่า
สายมููต้้องห้้ามพลาด!!
แถมด้้านข้้างศาลเจ้้ามีี 
wall art สวย ๆ ให้้แวะ
ไปถ่่ายรููปกัันด้้วย

ลัักษณะตึึกแถวแบบเก่่าที่่�ได้้
รัับการบููรณะแบบร่่วมสมััย 
และยัังมีีผู้้�อยู่่�อาศััย
มััสยิิดกููวติิล

มััสยิิดสำำ�คัญ
ั ที่่�เป็็นที่่�เชื่่อ� มโยง
สองตระกููลดััง
วััดทองนพคุุณ

วััดเก่่าแก่่ตั้้�งแต่่สมััยอยุุธยา
ตอนปลาย โดดเด่่นด้้วยภาพ
จิิตรกรรมฝาผนัังและรููปร่่าง
หน้้าต่่างอุุโบสถที่่�ไม่่เหมืือน
ใคร
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เก๋๋งจีีนทั่่�งง่่วนฮะ
เรืือนคหบดีีจีีนโบราณหลัังเล็็กที่่�
แทบจะเหลืือรอดเป็็นหลัังท้้าย ๆ
ในกรุุงเทพ สร้้างตั้้ง� แต่่ปลายสมััย
รััชกาลที่่�สอง เดิิมเป็็นโรงน้ำำ�ปล
� า
ชั้้�นล่่างและที่่�อยู่่�อาศััยในชั้้�นบน
การอนุุรักษ์
ั ยั์ งั คงตััวกระเบื้้�องปรุุ
ของเก่่ า แก่่ ที่่� ห าชมได้้ ย ากใน
ปััจจุุบันั ข้้าง ๆ เก๋๋งจีีนเป็็นเรืือน
ปั้้�นหยาริิมน้ำำ� 
� เปิิดเป็็นคาเฟ่่เก๋๋ ๆ
ชื่่�อ “บ้้านอากงอาม่่า” ให้้ไปนั่่�ง
จิิบกาแฟ กิินของว่่างเบา ๆ ชมวิิว
ริิมน้ำำ��คลายร้้อนกัันไป

ฝั่่ง� ตรงข้้ามโรงเกลืือ เป็็นโกดัังเก่่ารกร้้าง ที่่�เหลืือเชื่่อ� ว่่าจะยัังมีี
บรรยากาศแบบนี้้ซ่� อ่ นอยู่่�ในกรุุงเทพ แถมไม่่ไกลกัันในซอย
แคบที่่�รถเข้้าไม่่ได้้ ยัังมีีบ้้านคหบดีีจีีนเก่่า ที่่�มีีซุ้้�มประตููและ
หน้้าจั่่ว� ที่่�สวยอลัังการให้้ชะเง้้อคอชม เพราะยัังมีีคนพัักอาศััย
จนถึึงปััจจุุบััน

Deep Root Cafe
คาเฟ่่ดิบิ เท่่ ที่่ใ� ช้้ที่่ร� กร้้างมาปรัับปรุุง กำำ�แพงข้้างนึึงของร้้าน
ที่่�เห็็นคืือ โกดัังของ บ. Royal Exchange Assurance London
ซึ่่�งเป็็น บริิษััทประกัันภััยการขนส่่งสิินค้้า ในสมััยรัชก
ั าลที่่�
สาม ยัังมีีป้้ายตราบริิษัทั ให้้เห็็นเหนืือขอบบานหน้้าต่่าง วัันที่่�
เราไปมีีคนมานั่่�งจิิบกาแฟ ถ่่ายรููปนกจริิงจััง ได้้ความว่่าที่่�นี่่�
เป็็นดููนกชั้้�นดีีของกรุุงเทพชั้้น� ในเลยทีีเดีียว

โรงเกลืือแหลมทอง
อดีีตโรงงานเกลืือเก่่าแก่่ตั้้�งแต่่สมััยรััชกาลที่่� 5 อยู่่�ติิดริิมแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
กัับทางเข้้าที่่�แคบ เล็็ก สลัับซัับซ้้อน ซึ่่ง� ถ้้าไม่่ได้้เดิินเท้้า หรืือพาหนะที่่�คล่่อง
ตััวมาก ๆ คงจะเข้้าลำำ�บาก  ในอดีีตเคยรุ่่�งเรืืองถึึงขนาดส่่งออกตางประเทศ 
แต่่ด้้วยสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงหลายสิ่่�ง ทุุกวัันนี้้�กิิจการโรงเกลืือได้้
หยุุดไปแล้้ว แต่่เครื่่อ� งมืือและอุุปกรณ์์รวมถึึงสถานที่่�ยังั ได้้รับั การเก็็บรัักษา
ไว้้คงเดิิม
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นอกจากเครื่่อ� งดื่่ม� จะรสชาติิ
ดีีแล้้ว แอบกระซิิบว่่า บาริิสต้้า
ก็็ “เด็็ด” ไม่่แพ้้กััน

DENT NEWS

เมืืองแห่่ง street art
Street art แถวนี้้�เป็็นศิิลปะที่่�รายล้้อมอยู่่�กัับชุุมชนที่่�แท้้จริิง ไม่่ใช่่แค่่
ภาพวาดเรีียงกัันบนผนัังสวย ๆ ยาว ๆ  แต่่มันั คืือศิิลปะตามที่่�เจ้้าของ
พื้้�นที่่�จะรัังสรรค์์สร้้างขึ้้�นมากัันเป็็นจุุด ๆ

สุุเหร่่าตึึกขาว
ในซอกเล็็ก ๆ ที่่�ถ้า้ ไม่่มีีใครชี้้ใ� ห้้ดูู เราคงจะไม่่รู้้�ว่า่ นั่่�นคืือที่่�ตั้้ง� ของสุุเหร่่า
เซฟีีเป็็นสุุเหร่่าที่่�สร้้างขึ้้น� โดยกลุ่่�มพ่่อค้้าชาวอิินเดีีย นิิกายชีีอะห์์สาขา
หนึ่่�ง ที่่�มาค้้าขายในสมััยต้น้ กรุุงศรีีอยุุธยา ศิิลปะจะใกล้้ไปทางอิินเดีีย
ผสมเปอร์์เซีีย ปััจจุุบัันไม่่มีีชุุมชนมุุสลิิมอาศััยโดยรอบแล้้ว เนื่่�องจาก
พ่่อค้้ากลุ่่�มนี้้เ� ดิินทางกลัับอิินเดีียไปแล้้ว แต่่ยังั ใช้้ในการประกอบพิิธีีกรรม
และมีีผู้้�ดููแลสถานที่่�อยู่่�
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ถ้้าพููดถึึงชุุมชนชาวจีีน ฝั่่ง� ธนบุุรีีแล้้วไม่่มาที่่�นี่่ค� งจะไม่่ได้้  อดีีตท่่าเรืือ
กลไฟใหญ่่ “ฮวย จุ่่�ง ล้้ง” ซึ่่ง� มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อประวััติศิ าสตร์์การค้้า
ไทย ตั้้�งแต่่สมััยรัชก
ั าลที่่� 4 นอกจากนี้้ยั� งั เป็็นที่่�ลงทะเบีียนชาวต่่างชาติิ
อีีกด้้วย การอนุุรักษ์
ั ล้์ ง้ เป็็นโครงการ ของตระกููลหวั่่ง� หลีี ที่่�ต้อ้ งการ
ให้้กลุ่่�มอาคารริิมน้ำำ�กลั
� บั มามีีชีีวิิตอีีกครั้้�ง
หลัังถููกทิ้้ง� ร้้างมานาน การอนุุรักษ์
ั ทำ์ �ำ ได้้ดีี
มากไม่่แพ้้ต่า่ ง-ประเทศ ในช่่วงที่่�เราไปใกล้้
ตรุุษจีีน มีีการจััดมหรสพงิ้้�ว 8 วััน 8 คืืน
ของตระกููลหวั่่ง� หลีี  ทำำ�ให้้รู้้�สึึกจริิง ๆ
ว่่า ล้้ง..กลัับมามีีชีีวิิตอีีกครั้้�ง

street food เจ้้าเด็็ด
ปิิดท้้ายก่่อนจบทริิปด้ว้ ยก๋๋วยเตี๋๋ย� วหมููรสเด็็ดมากกก ในซอยเล็็กที่่.� .
ถ้้าไม่่เดิินเท้้า จัักรยาน มอเตอร์์ไซด์์ ก็็ไม่่รู้้�เหมืือนกัันว่่าจะได้้กิินยััง
ไง แต่่รับั รองรสชาติิด้ว้ ยเหล่่า grab และ panda มากมายหน้้าร้้าน

E-SCOOTER TOUR.
การทััวร์์ด้ว้ ยสกููตเตอร์์ไฟฟ้้า เป็็นที่่�นิยิ มของชาวต่่างชาติิที่่ม� าเที่่�ยวกรุุงเทพมาระยะหนึ่่�งแล้้ว ด้้วย
สะดวกในเรื่่อ� งของความคล่่องตััวเข้้าตรอกซอกซอยได้้ง่่าย ขี่่�ไม่่ยาก แค่่มีีทัักษะการขี่่�จัักรยาน
และใช้้เวลาทำำ�ความคุ้้�นเคย  10-15 นาทีีก็็ไปได้้ทุุกคน ทััวร์์มีีหลายเส้้นทาง ทั้้�งในกรุุงเทพ
ชานเมืือง และต่่างจัังหวััด ไปได้้ทุกุ เพศ ทุุกวัย 
ั เด็็กเริ่่ม� ขี่่เ� องได้้ที่่� 5 ขวบ แต่่อาจต้้องเลืือกเส้้นทาง
ที่่�ไม่่ยากมากนััก หรืือถ้้าเด็็กเล็็กอาจใช้้วิิธีียืืนหน้้าพ่่อแม่่ หรืือฝากไกด์์ ^^
ลองเปิิดประสบการณ์์ใหม่่ แล้้วคุุณจะรู้้�ว่่า กรุุงเทพ หรืือ ธนบุุรีี...มีีอะไรที่่�เรายัังไม่่รู้้�อีีกเยอะ...
ใครอยากทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิม inbox มาถามไถ่่กัันได้้ที่่�  FB: Nuu Peranuch
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ออกหน่่วย

ช ุ ม ช น อ อ น ไ ล น�

"งานทันตกรรม
ชุมชน กับ
กลุม
� เป�าหมายทาง
ออนไลน� ทําได�จริง
หรือ?"

"โรคระบาด
COVID19 เป�น
อุปสรรคต�อ
การทํางาน
ชุมชนหรือไม� ?"
DENT NEWS 20

ปฏิเสธไม่ได ้เลยว่า ในยุคปัจจุบน
ั คงไม่มี
ใครคนไหนไม่ใช ้โทรศัพท ์มือถือ โดยเฉพาะ
่ นคนเมืองแล ้ว อาจกล่าวได ้ว่า
อย่างยิงเป็
้ ่ 33
Smartphone นั้นเป็ นอวัยวะชินที
่
เลยก็วา่ ได ้ การสือสารผ่
านทางโซเชียลมีเดีย
จึงนับเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกในการส่งข ้อมูล
ข่าวสารให ้มีประสิทธิภาพ
่ าก่อนว่า
และมีความรวดเร็วและต ้องเกรินนํ
้ โรคระบาดครงยิ
้ั งใหญ่
่
เนื่ องจากปี นี มี
ครงหนึ
ั้ ่ ง
ของโลก นั่นคือการแพร่ระบาดของไวร ัส
COVID-19 ทําให ้การออกปฎิบต
ั งิ าน
้ ต่
่ าง ๆ ของคณะ
ทันตกรรมชุมชนตามพืนที
ทันตแพทยศาสตร ์ต ้องหยุดชะงักลง โดย
่
เปลียนเป็
นการทํางานทันตกรรมชุมชนทาง
้ั
ออนไลน์เป็ นครงแรก
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" ความท�าทายในป�นี้ คือ
ต�องทํางานทันตกรรม
ชม
ุ ชนทางออนไลน� "

google form และโทรสัมภาษณ์ทางการ
่ เป็
่ นถึง
คอลไลน์ ทําให ้ได ้สิงที

และกลุม
่ ของเราเองได ้ร ับมอบ หมายให ้หา
่
กลุม
่ เป้ าหมายและคิดโครงการกันเอง ซึงบอก
้ งา่ ยเลย สําหร ับการหา
ได ้เลยว่างานนี ไม่

ปัญหาของกลุม
่ เป้ าหมายจริง ๆ และการที่

กลุม
่ เป้ าหมายในการทํางานออนไลน์
่ และ
เนื่ องจากว่าถ ้าหากไม่คด
ิ กิจกรรมทีดี

เราคิดโครงการได้ตอบโจทย ์กับปั ญหา
้ ย่อมทําให้กลุ่มเป้ าหมายให้
เหล่านัน

เหมาะสมพอ อาจทําให ้ไม่ได ้ร ับความร่วมมือ
่
เท่าทีควร
กลุม
่ เราเลยหาเป็ นกลุม
่ เป้ าหมาย

้ เพราะเป็ น
ความร่วมมือกับเรามากขึน
่ ดขึนจาก
้
ปั ญหาและโครงการทีเกิ

่ ๆ ต่างคณะทีจบไปทํ
่
จากเพือน
างานแล ้ว
่ องของเพือน
่ (ซึงก็
่ คอื คนที่
ญาติ ๆ หรือพีน้

้
่ ้าไม่ได ้ศึกษาชุมชน
ชุมชนนันเอง
ซึงถ
่ น่
่ าจะเหมาะกับ
จริง ๆ เราคิดว่าเรืองที

่ ได ้เป็ น
คุยด ้วยง่ายหน่ อยแหละนะ) ทีไม่

่ กลุ
่ ม
กลุม
่ เป้ าหมาย บางทีอาจจะไม่ใช่เรืองที
่

บุคคลากรทางการแพทย ์มาร่วมในกิจกรรม

เราสนใจจริงๆก็ได ้ ยกตัวอย่างเช่น ก่อนการ
่
สัมภาษณ์ คิดว่ากลุม
่ วัยทํางานต ้องดืม

ของเรา

่ มหวานเยอะแน่
่
่
เครืองดื
ๆ อยากทําเรือง
่
่ มภาษณ์ครบ
เกียวกั
บอาหารหวานแต่เมือสั
ทุกคนแล ้ว

่ ้กลุม
เมือได
่ เป้ าหมายมาแล ้วก็เริม่
่
"ศึกษาชุมชน"โดยใช ้สือออนไลน์
้
ทังหมด
นั่นคือกรอกแบบสอบถาม
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่ ใ่ นระดับ High SES
พบว่าคนวัยทํางานทีอยู
่ จจัยทาง individual มีผลกับคนกลุม
(ซึงปั
่ นี ้

่
ช่วยเราคิดเกียวกั
บโครงการต่าง ๆ ได ้
่
อีกด ้วย รวมไปถึงการใช ้สือออนไลน์
อย่าง

มากกว่าปัจจัยทาง environment) กลับ
่ มหวานน้
่
บริโภคเครืองดื
อยกว่าตัวนิ สต
ิ

Line, Facebook, Instragram ในการ

ทันตแพทย ์เสียอีก!!!

กว ้าง เพราะปฎิเสธไม่ได ้เลยว่าวัยรุน
่ ในยุคนี ้
่ื
ต ้องมีสอโซเชี
ยลมีเดียอย่าง น้อย 1 อย่าง

ประชาสัมพันธ ์และเผยแพร่ข ้อมูลไปสูว่ ง

แน่ ๆ รวม ๆ เหตุผลเข ้าด ้วยกันจึงทําให ้
้ เป็
่ นวัยทํางานตอบโจทย ์
กลุม
่ เป้ าหมายนี ที
ในการทําชุมชนออนไลน์เป็ นอย่างยิง่

้ ความรู ้
ในทางกลับกัน คนกลุม
่ นี มี
่
่ ด
เกียวกั
บดูแลสุขภาพช่องปากน้อยกว่าทีคิ
ทําให ้โครงการออกมาเป็ นรูปแบบการให ้
่
ความรู ้เกียวกั
บการดูแลสุขภาพช่องปาก
่ ม
ตามทีกลุ
่ เป้ าหมายเลือกนั่นเอง
้ ม
่ นวัยทํางานยัง
นอกจากนี กลุ
่ เป้ าหมายทีเป็
่
มีศก
ั ยภาพมากพอทีจะ
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นอกจากนี ้ ยังได ้เรียนรู ้อีกว่า ในสังคมเมือง
ปัจจุบน
ั อาจจะไม่ใช่แค่ environment
่ ผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ เนื่ องจาก
รอบตัวทีมี
การเข ้า
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ถึงสินค ้าต่าง ๆ รวมถึงอาหารทําได ้ง่ายขึน้ เช่น
่
มีบริการสังอาหารออนไลน์
ดังนั้นการแก ้ไข
เฉพาะที่ environment รอบตัวอาจ
่
จะไม่สามารถเปลียนแปลงพฤติ
กรรมได ้

้ ที่ 6
นิ สต
ิ ทันตแพทย ์ชันปี
ปี การศึกษา 2563
คณะทันตแพทยศาสตร ์ จฬ
ุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (จากซ ้ายไปขวา)
นทพ.พจณิ ชา ศรีโสภณ,
้
นทพ.ศุพช
ั ชา ตังวงศ
์วราชัย,
นทพ.วร ัชยา เทววิชชุลดา,
อ.ทญ.ปณัทชา วีระพล,
้ ณณะ โชติมา,
อ.ทญ.ดร.นิ ภาพร เอือวั
่ ก
ในช่วงเวลาวิกฤต COVID-19 ทีทุ

นทพ.วทันยา สุขจดิษฐ ์,

อย่างดูจะเป็ นอุปสรรคในการทํางานหลายๆ

นทพ.วริศรา กิตติศภ
ุ พร,

อย่าง พวกเรากลับพบโอกาสในการเรียนรู ้
การทํางานชุมชนรูปแบบใหม่ทไม่
ี่ เคย

นทพ.ปัณณภัทร บูรพนาวิบูลย ์

เกิดขึน้ และคาดว่ายังเป็ นอีกทางเลือกในการ
่
ทํางานทีจะสอดคล
้องกับโลกยุคดิจต
ิ ลั ใน
ปัจจุบน
ั เสียด ้วย ทําให ้เรามองว่างานชุมชน
้ ห่
่ างไกล
ไม่ได ้ถูกจํากัดแค่ต ้องทําในพืนที
่
่
ตามต่างจังหวัด แต่เป็ นทีไหนก็
ได ้ทีเราจะ
สามารถสร ้างสรรค ์โครงการให ้เหมาะ กับ
กลุม
่ เป้ าหมายของเราได ้นั่นเอง
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CU NEWS
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดการบรรยายพิิเศษ
สํํานัักงานบััณฑิิตศึึกษา คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ จััดการบรรยายพิิเศษ ในหััวข้้อเรื่่อ� ง “IT’S OK NOT TO
BE OK วิิชาใจเบา ฉบัับมืือปราบความเศร้้า” โดย แพทย์์หญิิง
พิิยะดา หาชััยภููมิิ ให้้เกีียรติิมาเป็็นวิิทยากร เมื่่�อวัันพุุธที่่� 17
เมษายน 2564 ณ ห้้องประชุุมสีี สิิริสิิ งิ ห ชั้้�น 2 อาคารสมเด็็จย่่า 93
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ โดยมีีคณาจารย์์ และนิิสิติ ระดัับ
บััณฑิิตศึึกษา ร่่วมเข้้าฟัังการบรรยายในครั้้�งนี้้�

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดการบรรยายพิิเศษ
โครงการปััจฉิิมนิิเทศ ประจําาปีี การศึึกษา 2563
ฝ่่ายกิิจการนิิสิิตและนิิสิิตเก่่าสััมพัันธ์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ จััดการบรรยายพิิเศษ โครงการปััจฉิิมนิิเทศ
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 เสริิมสร้้างประสบการณ์์ชีีวิติ ทัันตแพทย์์
ในหััวข้้อเรื่่�อง “Understanding and Mastering Credit
Cards” โดย อ.ทพ.ศิิรวุุฒิ หิ
ิ รัิ ญ
ั อััศว์แ์ ละในหััวข้้อเรื่่อ� ง “Money
Lecture เรีียนครั้้�งหนึ่่�งใช้้ได้้ ทั้้�งชีีวิิต” โดย เภสััชกร กิิตติิศักดิ์์
ั �
คงคา ให้้เกีียรติิมาเป็็นวิิทยากร เมื่่�อวัันพุุธที่่� 24 เมษายน 2564
ณ ห้้องประชุุม สีี สิิริสิิ ิงห ชั้้�น 2 อาคารสมเด็็จย่่า 93 คณะ
ทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ โดยมีีคณาจารย์์ และนิิสิติ ร่่วมเข้้าฟััง
การบรรยายในครั้้�งนี้้�
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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีถี วายราชสัักการะพระ
ฉายาลัักษณ์์ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เนื่่อ� งในโอกาสวัันคล้้าย
วัันพระราชสมภพ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงเจริิญ
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 2 เมษายน 2564
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ จััดพิิธีีถวายราชสัักการะพระ
ฉายาลัักษณ์์ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยาม
บรมราชกุุมารีี 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 เพื่่�อ ถวายเป็็นพระราชกุุศล 
แสดงออกถึึงความจงรัักภัักดีี และสำำ�นึกึ ในพระมหากรุุณาธิิคุุณโดยมีี
คณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ นิิสิิต และบุุคลากรคณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ เข้้าร่่วมพิิธีีถวายราชสัักการะพระฉายาลัักษณ์์ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี 
เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2564 ณ บริิเวณโถงชั้้น� ล่่าง  อาคารบรมนาถศรีีนคริินทร์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ ออกหน่่วยทัันตกรรมเคลื่่อ� นที่่�
ณ โรงเรีียนสอนคนตาบอดกรุุงเทพ เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ
หน่่วยทัันตกรรมพระราชทานฯ คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ร่่วมกัับ โครงการส่่วนพระองค์์สมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรม
ราชกุุ ม ารีี  ออกหน่่ ว ยทัั น ตกรรมเคลื่่� อ นที่่� โดยให้้ บ ริิ ก ารตรวจ
และรัักษาสุุขภาพในช่่องปาก อุุดฟััน ขููดหิินปููน ถอนฟััน ผ่่าฟัันคุุด
และเคลืือบฟลููออไลด์์ ให้้แก่่ประชาชนทั้้�งเด็็กและผู้้�ใหญ่่  โดยไม่่คิดิ มููลค่า่
พร้้อมทั้้�งให้้คำ�ำ แนะน าเกี่่ย� วกัับการรัักษาทางทัันตกรรมอีีกด้้วย เนื่่�องใน
วโรกาสคล้้ า ยวัั น พระราชสมภพ สมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เมื่่�อวัันศุุกร์ที่่์ �
2 เมษายน 2564 ณ โรงเรีียนสอนคนตาบอดกรุุงเทพ เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ
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CMU NEWS
“เพราะเราห่วงใยความปลอดภััยของทุุกคน : Dent CMU กัับภารกิิจ Big Cleaning Day ในสถานการณ์โควิิด19 ”
สถานการณการแพร่ระบาดของไวรััสโควิิด19 ในจัังหวััดเชีียงใหม ในรอบนี้้ถื� อื ว่ารุุนแรงกว่าครั้้ง� ที่่�ผานมา เห็็นได้จากผููปวยที่่�เพิ่่�มขึ้้น�
และขยายวงกว้างอยางรวดเร็็ว นอกเหนืือจากการให้ความสำำ�คััญและการคััดกรองผููรัับบริิการทางทัันตกรรมอยางเขมขนทุุกรายแลว
คณะทัันตแพทยศาสตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม ได้เล็็งเห็็นและห่วงใยความปลอดภััยต่อผูู้มารัับการรัักษาทางทัันตกรรม นัักศึึกษา และ
บุุคลากร จึึงได้รว่ มกัันทำำ�ความสะอาด ฆ่าเชื้้อ� ตามสถานที่่�ตา่ งๆ ในบริิเวณคณะ อาทิิเชน คลิินิก 
ิ ห้องทำำ�งาน โรงอาหาร รวมถึึงการจััดสถานที่่�
ให้เว้นระยะห า ง “Social Distancing” เมื่่�อวัันที่่� 16 เมษายน 2564

ขอเชิิญรัับชมรายการสุุขภาพดีีกัับหมอสวนดอก
ในหััวข้อ สุุขภาพ “ปาก” กัับ “ใจ” เราไปด้วยกััน
วัันพฤหััสบดีี ที่่� 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
วิิทยากรโดย
ผศ.ทพ.ดร.ภููมิศัิ กดิ์์
ั � เลาวกุุล
ผููอำำ�นวยการโรงพยาบาลทัันตกรรม
ภาควิิชาทัันตกรรมบููรณะและปริิทัันตวิิทยา
คณะทัันตแพทยศาสตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม
และ อ.นพ.ตุุล ชััยกิิจมงคล
อายุุรแพทยโรคหััวใจ
ประจำำ�ศููนยความเปนเลิิศทางการแพทย
คณะแพทยศาสตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม
ติิดตามรัับชมผานชองทาง ...
Facebook : สุุขภาพดีีกัับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
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MU NEWS
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ร่่วมแสดงความยิินดีี ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณาจารย์์และบุุคลากรของคณะ ผู้้ไ� ด้้รับั
การคััดเลืือกให้้รัับรางวััลและประกาศเกีียรติิคุุณดีีเด่่นในสาขาต่่างๆ
                 เมื่่�อวัันที่่� 5 มีีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์์ดร. นายแพทย์์ทัันตแพทย์์ศิิริิชััย เกีียรติิถาวรเจริิญคณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดลเป็็นประธานมอบช่่อดอกไม้้และร่่วมแสดงความยิินดีีกัับผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ คิ ณาจารย์์และบุุคลากรของคณะฯ ผู้้�ได้้รับั การคััดเลืือก
ให้้รับั รางวััลและประกาศเกีียรติิคุณดีี
ุ เด่่นในสาขาต่่าง ๆ โดยมีีคณะผู้้�บริิหารหััวหน้้าภาควิิชาและบุุคลากรร่่วมแสดงความยิินดีี ณ ห้้องประชุุม
เทพรััตนทัันตกิิจสโมสรชั้้�น 4 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา
- รางวััลประกาศเกีียรติิคุุณ “บุุคคลตััวอย่่างแห่่งปีี” พุุทธศัักราช 2564 Person Of The Year 2021 สาขาผู้้�ทำำ�คุุณประโยชน์์
  ต่่อสัังคมจากโครงการหนึ่่�งล้้านความดีีตอบแทนคุุณแผ่่นดิินจากมููลนิธิิ ิเพื่่�อสัังคมไทย
- ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณดร. ทัันตแพทย์์หญิิงธีีรลัักษณ์์สุทุ ธเสถีียร (ที่่�ปรึกึ ษาคณบดีี)
- รางวััลบุคุ ลากรต้้นแบบและรางวััลปูชนีียบุ
ู
คุ คลเนื่่�องในโอกาสครบรอบ 50 ปีีวันั พระราชทานนาม 131 ปีีของมหาวิิทยาลััยมหิิดล
- ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณทัันตแพทย์์สมศัักดิ์์�จักั รไพวงศ์์ (ที่่�ปรึกึ ษาคณบดีี)
- ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณทัันตแพทย์์หญิิงยาหยีีศรีีเจลิิมศิิลปบรรเลง
- ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณทัันตแพทย์์หญิิงวราภรณ์์ฐิติิ ินัันทพัันธุ์์�
- ศาสตราจารย์์คะนึึกเกีียรติิคุณ
ุ ดร. นพ. ทัันตแพทย์์วีีระศัักดิ์์ไ� พรััชเวทย์์
- ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณทัันตแพทย์์เบ็็ญจพจน์์ยศเนืืองนิิตย์์
- ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณพญ. ผุุสดีียศเนืืองนิิตย์์
- รางวััลมหิิดลสายการประจำำ�ปีี 2563 จากสมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดลในพระบรมราชููปถััมภ์์
- ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณทัันตแพทย์์เบ็็ญจพจน์์ยศเนีียงนิิตย์์
- รางวััลผู้้�มีีผลงานการประดิิษฐ์์ที่่ไ� ด้้รับั สิิทธิบัิ ตั รฯ ในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ประดิิษฐ์์ผลงานอัันทรงคุุณค่า่ ผลงานอนุุสิทธิ
ิ บัิ ตั รเลขที่่� 16323
  ชื่่�อสิ่่�งประดิิษฐ์์ “อุุปกรณ์์ดููแลช่่องปาก”
- ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรตีีคนทัันตแพทย์์หญิิงวนิิดานิิมมานนท์์และคณะ
- รางวััลการวิิจััยแห่่งชาติิ: รางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิิดค้้นประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564 (รางวััลระดัับดีี) เรื่่�อง
  “การผลิิตน้ำำ��มัันสกััดจากธรรมชาติิในการทำำ�ลายวััสดุุที่่�ลองรากฟัันชนิิดกััตตาเปอร์์ชา” จากสำำ�นัักงานการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช)
- รองศาสตราจารย์์ดร. ทัันตแพทย์์หญิิงจีีรภััทรจัันทรััตน์์และคุุณวาสนาวิิชัยั
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โครงการฝึึกอบรม“ ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสารสำำหรัับผู้้�ปฏิิบััติิงานทางทัันตกรรม
                 หน่่วยวิิเทศสััมพัันธ์์งานสื่่�อสารองค์์กรจััดโครงการฝึึกอบรม“ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสารสำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบัติั ิงานทางทัันตกรรม
(English Communication for Dental Clinic Staff) ทุุกวัันพุุธเวลา 13.00 – 16.00 น. ระหว่่างวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์-21 เมษายน 2564
โดยได้้รับั เกีียรติิจากวิิทยากรทั้้�งภายในและภายนอกจำำ�นวน 5 ท่่าน ได้้แก่่ รองศาสตราจารย์์ดร. ทัันตแพทย์์สมศัักดิ์์�ไมตรีีรััตนะกุุลหัวั หน้้า
ภาควิิชาวิิทยาระบบบดเคี้้ย� ว/ ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจราย์์ ดร. ทัันตแพทย์์กวินิ สีีปีียารัักษ์ภ์ าควิิชาทัันตกรรมจััดฟััน / Mr. David Perrodin , English
language spacialis จากสถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคมมหาวิิทยาลััยมหิิดลอาจารย์์ดร. หทััยชนก  โกมิินทรชาติิจากมหาวิิทยาลััย
อััสสััมชััญและอาจารย์์ศาศวััต ฉิิมนิิกร จากสถาบััน Kandu Willing มาบรรยายและให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�เข้้าอบรมโดยในโอกาสนี้้ผู้้�ช่
� ว่ ยศาสตราจารย์์
ดร. ทัันตแพทย์์ขจรเกีียรติิเจนบดิินทร์์ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่่ายหลัักสููตรก่่อนปริิญญานานาชาติิและเครืือข่่ายความร่่วมมืือได้้ให้้การต้้อนรัับและ
กล่่าวแนะนำำ�วิทย
ิ ากร
โครงการฝึึกอบรมดัังกล่่าวมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานทางทัันตกรรมของโรงพยาบาลทัันตกรรมคณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดลสามารถสื่่�อสารภาษาอัังกฤษกัับผู้้�รับั บริิการชาวต่่างชาติิในสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ ทั้้�งในช่่วงก่่อนการรัักษาระหว่่างการรัักษา
และ หลัังการรัักษาได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้�นผ่่านการฝึึกอบรมทั้้�งหมด 5 หััวข้้อเรื่่�อง
1. การสื่่�อสารกัับคนไข้้เป็็นภาษาอัังกฤษขณะให้้บริิการทางทัันตกรรม ณ เก้้าอี้้�ท่า่ ฟััน (English for Patient Communication
   at Dental Unit
2. การนััดหมายคนใช้้เป็็นภาษาอัังกฤษทางโทรศััพท์์และหน้้าเคาน์์เตอร์์ (English for Scheduling Medical Appointment
   via Phone Cal and in Person at Counter)
3. การอธิิบายขั้้�นตอนการเข้้ารัับการรัักษาเป็็นภาษาอัังกฤษ Explanation of Medical Service Procedures in English)
4. การแนะนำำ�การดููแลรัักษาสุุขภาพพื้้�นหลัังการรัักษาเป็็นภาษาอัังกฤษ (Introduction to Oral Health Self Care after
   Dental Treatment in English)
5. ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการจััดการข้้อร้้องเรีียน (English for Complaint Managerment)
โดยมีีผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์จำำ�นวน 19 คนจากโรงพยาบาลทัันตกรรมคณะทัันตแพทยศาสตร์์มหาวิิทยาลััยมหิิดลให้้ความสนใจเข้้าร่่วม
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