บรรณาธิิการ
ชวนคุุย :)
ข่่าวสารเล่่มที่่สี่� นี้�่ �้ เรามีีเรื่อ�่ งราวที่่น่� า่ สนใจมาแบ่่งปัันกัันอ่า่ นเช่่นเคย เรอ่่มจากการถอดบทความ ที่่� อ วรภััทร ตราชูู ได้้บรรยาย
เกี่่ย� วกัับการดููแลผู้้�ป่่วยที่่ไ� ด้้รับั ยาที่่มีีผลต่
�
อ่ การแข็็งตััวของเลืือด เพื่่อ� ช่่วยเป็็นแนวทางสำำ�หรัับเพื่่อ� นๆทัันตแพทย์์ในการดููแลผู้้�ป่่วยกลุ่่ม�
ที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด  อีีกบทความหนึ่่�งที่่น่� ่าสนใจคืือ รวมทั้้�งบทความจาก อ รุุทาปกร เรื่่�อง adjunctive orthodontic
หรืือการจััดฟัันเพื่่�อส่่งเสริิมการรัักษาสุุขภาพช่่องปาก หรืือที่่� อาจารย์์ท่่านให้้ชื่่�อว่่า การจััดฟัันแบบส่่งเสริิม ถ้้างงว่่ามัันคืืออะไร ก็็เชิิญ
เข้้ามาอ่่านกัันเลยครัับ
เรายัังมีีบทความพิิเศษที่่�ทางกองบรรณาธิิการไปรวบรวม ความเห็็นและเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการแปรงฟัันมรอีีกมุุมมองหนึ่่�งมา
เล่่าสู่่�กัันฟััง ในเรื่่�อง  แปรงแห้้ง แปรงไม่่แห้้ง เอายัังไงกัันดีี ลองอ่่านแล้้วส่่งความคิิดเห็็นกัันเข้้ามาได้้ครัับ
ในส่่วนของสถานการณ์์โควิิดในบ้้านเรายัังมีีผู้้�ติดิ สููงจำำ�นวนมากอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ซึ่่ง� ทางทัันตแพทยสมาคมฯ ก็็มีีความห่่วงใย
ในเรื่่อ� งนี้  �้ และได้้พยายามประสานเพื่่อ� ติิดต่่อหาวััคซีีนมาฉีีดให้้กับั เพื่่อ� นๆทัันตแพทย์์โดยไม่่คิดิ ค่่าใช้้จ่า่ ยเท่่าที่่เ� ราจะสามารถทำำ�ได้้  ซึ่่ง�
� อให้้เพื่่อ� น ๆ ดููแลตััวเองให้้ดีีที่่สุุ� ด และทาง
เราก็็ยังั คงพยายามดำำ�เนิินการเพื่่อ� ให้้ความช่่วยหลืือต่่อไปเท่่าที่่ทำ� �ำ ได้้อย่่างไรก็็ดีี ระหว่่างนี้้ ข
สมาคมก็็ขอเอาใจช่่วยเพื่่�อน ๆ ทัันตแพทย์์ทุุกคนให้้ปลอดภััย และมีีสุุขภาพแข็็งแรง
พบกัันใหม่่ฉบัับหน้้า
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กำาหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ที่ 15 - 16 - 17 ธันวาคม 2564

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

08.30 - 09.00

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

พิธีเปิดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
และการมอบรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์
ประธาน ศ.ทพ.ดร. แมนสรวง อักษรนุกิจ
09.00 - 10.00 กัญชา สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
10.00 - 12.00 Multidisciplinary based decision making in implant dentistry

12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน รศ.ทพ.ดร. สรสัณห์ รังสิยานนท์
13.30 - 16.30 หลากหลายเคสน่ารู้: การวินิจฉัยและวางแผนการรักษา
โดย ชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย

ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์
ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์
รศ.ทพ. ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์
รศ.ทพ.ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำา
อ.ทญ.ดร. วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร
อ.ทญ. จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์
ทญ. ณัฐชยา ถิตะพาณิชย์
รศ.ทพ.ดร. ไกรสร ทรัพยะโตษก
รศ.ทพ.ดร. ชาญวิทย์ ประพิณจำารูญ
ผศ.นพ.ทพ. ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล
อ.ทพ.ดร. ภาสวัชร์ วิริยกิจจา

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

ประธาน รศ.ทญ.ดร. ศิริรักษ์ นครชัย
09.00 - 10.30 Caries fighters: SDF and fluoride toothpaste
10.30 - 12.00 Pain and anxiety control
12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน ศ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร
13.30 - 15.00 ไขมันเลว ไม่เลวอย่างที่คิด
15.00 - 17.00 งานอุดฟัน..สบายๆ สไตล์ อ. สุชิต

ผศ.ทพ.ดร. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
ผศ.ทญ.ดร. จรัญญา หุ่นศรีสกุล
ผศ.ทญ.ดร. อ้อยทิพย์ ชาญการค้า
อ.พญ. ธันชุดา สำาเภาเงิน
ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง
อ.ทญ.ดร. ญาณี ตันติเลิศอนันต์
อ.ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย
อ.ทพ. ดุสิต นันทนพิบูล

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่
ประธาน รศ.ทพ. พีรศุษม์ รอดอนันต์
09.00 - 10.30 Comprehensive dental treatment in daily practice
ผศ.ทญ. พัชนี ชูวีระ
ผศ.ทญ.ดร. มาริสา สุขพัทธี
ผศ.ทพ.ดร. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง
ผศ.ทพ.ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์
10.30 - 12.00 รักษาผู้สูงอายุอย่างไร มองให้ไกล ไปให้ถึง
ผศ.ทญ.ดร. กันยารัตน์ คอวนิช
ผศ.ทพ.ดร. จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ
ผศ.ทญ.ดร. พิมพ์เดือน รังสิยากูล
12.00 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 14.00 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และการมอบรางวัลการประกวดงานวิจัย
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่
ประธาน รศ.ทญ.ดร. อรุณวรรณ หลำาอุบล
14.00 - 15.30 Neutrocentric occlusion for complete denture: possible or not? ผศ.ทพ.ดร. พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
15.30 - 16.30 รักษาทางทันตกรรมอย่างไร ในผู้ป่วยมะเร็ง
ผศ.ทพ. ชนธีร์ ชิณเครือ
อ.ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล

18 CE credits

Meet the Expert

1.5 CE credits

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 และ วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 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 15 ธันวาคม 2564

Interceptive space management

Treatment for unerupted canine

ทญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส

รศ.ทพ.ดร. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

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

All about tooth autotransplant และ
ตอบปัญหาทางศัลยศาสตร์

คุยกันเรือ
่ งงาน Perio

ทญ. ธาราธร สุนทรเกียรติ

ผศ.ทพ. ขนิษฐ์ ธเนศวร

ผศ.ทญ. สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์

วัน
ั พฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564
Pulp treatment in primary teeth:
How to manage poor prognosis and failure cases

รศ.ทญ.ดร. ศิรริ ก
ั ษ์ นครชัย

ทำเอ็นโดฯ อย่างไรไม่ให้เ่ ครียด

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
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ตามที่่ท� างคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ได้้จััดการบรรยายพิิเศษ ในหััวข้้อ
การประเมิินผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โรคทางระบบ และผู้้�ป่ว่ ยก่่อนได้้รับั การดมยาสลบ เมื่่อ� วัันที่่� 17 มีีนาคม 2564 โดยเป็็นการบรรยาย online ผ่่านทาง
Facebook Live นั้้�น ทาง “ข่่าวสารทัันตแพทย์์” เห็็นว่า่ เนื้้อ� หาการบรรยายในส่่วนของ อ วรภััทร ตราชูู มีีประโยชน์์แก่่เพื่่อ� น ๆ ทัันตแพทย์์
จึึงได้้ขออนุุญาตถอดคำำ�บรรยายบทความ เพื่่�อให้้ทุุกท่่านได้้อ่่านทบทวนอัันจะเป็็นประโยชน์์ในการนำำ�ไปประกอบการให้้การรัักษาทาง
ทัันตกรรมต่่อไป 

แนวทางการปฏิิบััติิทางทัันตกรรมในการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
ยาต้้านเกล็็ดเลืือด และยาต้้านการแข็็งตััวของเกล็็ดเลืือด
ผู้เขียน: อ. นพ. ทพ.วรภัทร ตราชู
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.D.S. (Dentistry), Chulalongkorn University
M.D. Second-Class Honors (Medicine), Chulalongkorn University
Grad. Dip. in Clin. Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery), Chulalongkorn University
Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery, The Dental Council

ผู้้�ที่่�ได้้รัับยาต้้านการเกิิดการแข็็งตััวของเกล็็ดเลืือดอยู่่�
เป็็นประจำำ�นั้้�น  จะเป็็นผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะการแข็็งตััวของเลืือดที่่�มาก
เกิินไป  ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงในการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองตีีบ 
ลิ่่ม� เลืือดอุุดตััน  หรืือ เป็็นผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคลิ้้�นหััวใจบางชนิิดที่่ทำ� �ำ ให้้
เกิิดการอุุดตัันของเลืือดได้้ง่่าย
เมื่่อ� ผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่ม� นี้้มีี� ความจำำ�เป็็นต้อ้ งเข้้ารัับหัตั ถการทางด้้าน
ทัันตกรรม ทัันตแพทย์์จะต้้องพิิจารณาและประเมิินการรัักษาทาง
ทัันตกรรมต่่อผู้้�ป่ว่ ยอย่่างรอบคอบ เพื่่อ� ความปลอดภััยทั้้�งในด้้านสุุข
ภาพที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับโรคประจำำ�ตัวั และสุุขภาพทางช่่องปากของผู้้�ป่ว่ ย
ทัันตแพทย์์จะต้้องซัักถามประวััติิ เพื่่�อให้้ทราบถึึงข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ
ที่่�ส่่งผลเกี่่�ยวข้้องไปยัังการให้้หััตถการทางทัันตกรรมต่่อผู้้�ป่่วย
ซึ่่�งมีีหลัักการในการประเมิินหลััก ๆ 5 ประการ ได้้แก่่
1. ชนิิด หรืือกลุ่่�มยาที่่�ผู้ป่้� ่วยได้้รัับ
เมื่่อ� ทัันตแพทย์์ได้้พบกัับผู้้�ป่่วยที่่ไ� ด้้รับั ยากลุ่่ม� ที่่อ� อกฤทธิ์์�
ต้้านเกล็็ดเลืือด และยาต้้านการแข็็งตััวของเกล็็ดเลืือด ผู้้�ป่ว่ ยอาจทราบ
ข้้อมููลการใช้้ยาของตนเองแค่่ว่่า “กำำ�ลัังได้้รัับยาละลายลิ่่�มเลืือด”
แต่่ไม่่สามารถระบุุได้้อย่่างแน่่ชัดั ว่่ายาที่่ต� นเองได้้รัับนั้้�นคืือยาอะไร
และอาจไม่่ได้้นำ�ำ ยาติิดตััวมาด้้วย สิ่่�งที่่ทั� นั ตแพทย์์ต้อ้ งพิิจารณาเป็็น
อย่่างแรกคืือการแยกกลุ่่�มของยาที่่�ผู้้�ป่่วยกำำ�ลัังได้้รับว่
ั ่าเป็็นยาที่่�อยู่่�
ในกลุ่่�มใด
โดยทั่่�วไป  ผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้� จะได้้รัับยาหนึ่่�งในสองกลุ่่�มนี้้�
ได้้แก่่

1) ยาต้้านเกล็็ดเลืือด (Antiplatelet) ตััวอย่่างยาใน
กลุ่่ม� นี้�้ ที่่�นิิยมใช้้ ได้้แก่่
Aspirin,  Clopidrogrel (Apolets, Plavix),
Ticlopidine (Ticlid),  Prasugrel (Effient),
Tecagrelor (Brilinta), Cilostazol (Pletaal)
2) ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด (Anticoagulant) โดยยา
ในกลุ่่�มนี้�้ แบ่่งออกได้้เป็็นสองแบบ คืือแบบยาฉีีดและยากิิน 
- รููปแบบยาฉีีด ได้้แก่่ Heparin ซึ่่�งยัังแบ่่งเป็็น  2 ประเภทตาม
น้ำำ��หนัักโมเลกุุล  ได้้แก่่
Unfractionated heparin : UFH และ
Low molecular weight heparin : LMFH
โดย LMFH ที่่รู้้�จั
� กั กัันดีี คืือ Enoxaparin ซึ่่ง� นำำ�มาใช้้ในการ
bridging therapy
- รููปแบบยากิิน ได้้แก่่ Warfarin (Coumadin, Maforan, Orfarin)
และยากลุ่่�ม Direct oral anticoagulants : DOAC
Antiplatelet เป็็นยาที่่�ใช้้กับั ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดหััวใจ
ตีีบที่่�ได้้รัับการสวนหััวใจ หรืือใส่่ขดลวดร่่วมด้้วย หรืือภายหลัังทำำ� 
CABG (Coronary artery bypass grafting) โรคหลอดเลืือดสมอง และ
โรคเบาหวาน ซึ่่ง� ยากลุ่่ม� ดัังกล่่าวผู้้�ป่ว่ ยจะรัับประทานหลัังอาหารเช้้า
ด้้วยปริิมาณขนาดที่่�เท่่าเดิิมทุุกวััน  และมีีลัักษณะเฉพาะคืือผู้้�ป่่วย
มัักจะหยุุดยาเองก่่อนมาถอนฟััน
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Warfarin เป็็นยาที่่�ใช้้กัับผู้้�ป่่วยโรคหััวใจเต้้นผิิด
� mechanical heart
จัังหวะชนิิด atrial fibrillation, ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี 
valve  หรืือกัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิลิ่่�มเลืือดอุุดตััน เช่่น deep
vein thrombosis, pulmonary embolism โดยทั่่�วไป
ผู้้�ป่่วยจะรัับประทานยาในกลุ่่�ม Warfarin ก่่อนนอนเพื่่�อ
หลีีกเลี่่�ยงการเกิิด food-drug interaction หรืือในผู้้�ป่่วย
บางรายที่่�ได้้รัับยากลุ่่�มนี้้� แพทย์์จะสั่่�งให้้รัับประทานยาใน
ปริิมาณขนาดที่่ไ� ม่่เท่่ากัันในแต่่ละวััน ลักั ษณะเฉพาะที่่บ่� ง่ บอก
ถึึงการใช้้ยาในกลุ่่ม� นี้้ข� องผู้้�ป่ว่ ยคืือ มีีสมุุดบัันทึึกประจำำ�ตัวั ของ
ผู้้�ป่ว่ ยที่่บั� นทึึกข้
ั
อ้ มููลการใช้้ยา และผู้้�ป่ว่ ยมีีการเจาะเลืือดเพื่่อ�
ติิดตามระดัับ INR (international normalized ratio)

รููปที่่� 1 สมุุดบัันทึึกประจำำ�ตััวของผู้้�ป่่วยที่่รั� บป
ั ระทานยากลุ่่�ม Warfarin

ดัังนั้้�นจุุดสัังเกตที่่ส� ามารถช่่วยให้้ทัันตแพทย์์แยก
กลุ่่ม� ยา 2 กลุ่่ม� นี้้ไ� ด้้ คืือ โรค/ภาวะที่่ไ� ด้้รับั ยา, การรัับประทาน
ยา และลัักษณะเฉพาะ รวมไปถึึงการติิดรููปยาในที่่�สถาน
ทัันตกรรม เพื่่อ� ให้้ผู้้�ป่ว่ ยสามารถชี้้สีี� และลัักษณะเม็็ดยาได้้ ก็็
จะสามารถช่่วยให้้การแบ่่งประเภทของยาทั้้�ง 2 กลุ่่�มนี้เ้� ป็็น
ไปได้้อย่่างสะดวกและแม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น

รููปที่่� 2 ลัักษณะเม็็ดยา Warfarin ที่่�ใช้้บ่่อยในโรงพยาบาล

ส่่วนยากลุ่่ม� DOACs นั้้�นใช้้กับั เพีียงผู้้�ป่ว่ ยบางกลุ่่ม�
เท่่านั้้�น เช่่น ผู้้�ป่่วยที่่�มีีสิิทธิิการรัักษาเบิิกจ่่ายตรง, ผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ฐานะในระดัับสููง เนื่่�องจากเป็็นยากลุ่่�มที่่�มีีราคาแพง และ
ไม่่กี่ยี่�่ ห้�่ อ้ ที่่ขึ้้� นท
� ะเบีียนยา ผู้้�ป่ว่ ยที่่รั� บป
ั ระทานยากลุ่่ม� DOACs
ไม่่มีีสมุุดบัักทึึกประจำำ�ตัวั ไม่่มีีการเจาะเลืือดเพื่่อ� ติิดตามระดัับ
ยา และผู้้�ป่ว่ ยมัักรับป
ั ระทานยาหลัังอาหารเช้้า หรืือยาบางตััว
ในกลุ่่�มนี้้�ต้้องรัับประทานวัันละ 2 ครั้้�ง
รููปที่่� 3 ยาในกลุ่่�ม DOACs ที่่�ใช้้ในปััจจุุบััน

ตารางที่่� 1 แสดงข้้อแตกต่่างระหว่่าง Antiplatelet และ Anticoagulant (Wafarin)
Antiplatelet
» โรคหลอดเลืือดหััวใจตีีบ ที่่�ได้้รัับการ
สวนหััวใจหรืืออาจะใส่่ขดลวดร่่วมด้้วย
» โรคหลอดเลืือดสมอง
» โรคเบาหวาน

Warfarin
» โรคหััวใจเต้้นผิิดหวัังหวะ ชนิิด Atrial fibrillation
» ผู้้�ป่่วยที่่�มีี mechanical heart value
» มีีประวััติิลิ่่�มเลืือดอุุดตััน  เช่่น  deep vein thrombosis,
pulmonary embolism

การรัับประทานยา

» รัับประทานหลัังอาหารเช้้า
» รัับประทานยาขนาดเท่่าเดิิมทุุกวััน

» รัับประทานยาก่่อนนอนเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
การเกิิด food-drug interaction
» ผู้้�ป่่วยบางราย แพทย์์จะสั่่�งให้้รับป
ั ระทาน
ยาในแต่่ละวัันขนาดไม่่เท่่ากััน (ดัังรููปที่่� 2)

ลัักษณะเฉพาะ

» ผู้้�ป่่วยมัักหยุุดยาเองก่่อนมาถอนฟััน

» มีีสมุุดประจำำ�ตััวผู้้�ป่่วย  (ดัังรููปที่่� 1)
» มีีการเจาะเลืือดเพื่่�อติิดตามระดัับ 
INR เป็็นระยะ

โรค/ภาวะที่่�ได้้รัับยา

DENT NEWS 6

DENT NEWS

2. ประเภทของหััตถการทางทัันตกรรม

4. ความเสี่่�ยงของการเกิิด thromboembolic event ของผู้้ป่� ว่ ย

ประเภทของหััตถการทางทัันตกรรม แบ่่งตามระดัับความ
เสี่่�ยงที่่ทำ� �ำ ให้้เลืือดออกได้้เป็็น 3 กลุ่่�ม
กลุ่่�มที่่� 1 หััตถการที่่แ� ทบจะไม่่มีีเลืือดออก (Unlikely to
cause bleeding) เป็็นหัตั ถการที่่ไ� ม่่มีีการยุ่่ง� เกี่่ย� วกัับ soft tissue
เช่่น การฉีีดยาชาเฉพาะที่่ ก
� ารขููดหิินปูน ก
ู ารอุุดฟัันเหนืือขอบเหงืือก 
การติิด เครื่อ�่ งมืือจััดฟััน การรัักษาคลองรากฟัันแบบมาตรฐาน เป็็นต้น้
� ่�ทำ�ำ ให้้มีีเลืือดออก
กลุ่่�มที่่� 2 หััตถการที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ�ที่
(Low bleeding risk procedures) เป็็นหัตั ถการที่่เ� ริ่่ม� มีีการยุ่่ง� เกี่่ย� ว
gingival soft tissue เล็็ก ๆ เช่่น การถอนฟััน 1-3 ซี่่ ก
� ารระบายหนอง
การเกลารากฟััน เป็็นต้้น
กลุ่่�มที่่� 3 หััตถการที่่มีี� ความเสี่่�ยงสููงที่่�ทำ�ำ ให้้มีีเลืือดออก
(High bleeding risk procedures) เป็็นหัตั ถการกลุ่่ม� ที่่ยุ่� ง�่ เกี่่ย� วกัับ 
gingival soft tissue โดยตรง เช่่น หััตถการที่่�มีีการเปิิด flap
การถอนฟัันมากกว่่า 3 ซี่่�ขึ้้�นไป และ biopsies เป็็นต้้น

อีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�ทัันตแพทย์์ควรคำำ�นึึงถึึงร่่วมด้้วยก่่อนที่่�
ทัันตแพทย์์จะเขีียนขอคำำ�ปรึึกษากัับแพทย์์เจ้้าของไข้้ของผู้้�ป่่วยเพื่่อ�
หยุุดยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดก่่อนทำำ�หััตถการ คืือการพิิจารณา
ถึึงความเสี่่�ยงของการเกิิด thromboembolic event ของผู้้�ป่่วย
โดยเฉพาะในกรณีีที่่มีี� ความเสี่่ย� งสููง เนื่่อ� งจากการที่่แ� พทย์์พิจิ ารณา
ให้้ผู้้�ป่่วยหยุุดหรืือไม่่หยุุดยานั้้�นขึ้้�นกัับความเสี่่�ยงของการเกิิด
thromboembolic event ของผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละราย หากแพทย์์ประเมิิน
แล้้วว่่าประโยชน์์จากการรัักษาทางทัันตกรรมที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยจะได้้รับั ไม่่คุ้้�ม
กัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยเกิิดทุุพพลภาพ  หรืืออาจะเสีีย
ชีีวิิตได้้ แพทย์์ก็ตั็ ดั สิินใจที่่จ� ะไม่่ให้้ผู้้�ป่ว่ ยหยุุดยาต้้านการแข็็งตััวของ
เลืือด และหากในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับยา antithrombotic drugs
และจะต้้องได้้รับหั
ั ตั ถการที่่มีี� ความเสี่่ย� งทำำ�ให้้มีีเลืือดออก ทัันตแพทย์์
ควรให้้การรัักษาร่่วมกัับพิจิ ารณาใช้้การห้้ามเลืือดเฉพาะที่่ต� ามความ
เหมาะสม และระมััดระวัังเรื่่อ� งการจ่่ายยา โดยเฉพาะเมื่่อ� ต้้องให้้ยา
ร่่วมกัับ Warfarin ซึ่่ง� เป็็นยาที่่มีี 
� drug-drug interaction สููง ทัันตแพทย์์
ควรต้้องหลีีกเลี่่ย� งการให้้ยาในกลุ่่ม� ยาต้้านการอัักเสบที่่ไ� ม่่ใช้้สเตีียรอยด์์
(non-steroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs) แก่่ผู้้�ป่่วย
ผู้้�ป่่วยที่่มีี 
� high risk thromboembolic event ที่่แ� พทย์์
อาจพิิจารณาไม่่ให้้หยุุดยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด ได้้แก่่
   1. ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีลิ้้
� วั ใจเทีียมที่่เ� ป็็นโลหะ (mechanical heart valve)
� นหั
   2. ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีภ
� าวะหััวใจเต้้นผิดิ จัังหวะชนิิด AF (atrial fibrillation)
ที่่ไ� ม่่มีีความผิิดปกติิของลิ้้นหั
� วั ใจ (non-valvular atrial fibrillation;
NVAF) ที่่มีี� โรคแทรกซ้้อนอื่่น 
� ๆ ด้้วย
   3. ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือดดำำ�  (venous
thromboembolism) ในช่่วง 3 เดืือนที่่ผ่� ่านมาก
ในกรณีีที่่มีี� ความเร่่งด่่วนทางทัันตกรรมที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยจำำ�เป็็นต้อ้ ง
ั ารรัักษา และผู้้�ป่ว่ ยอยู่่�ในกลุ่่ม� โรค 3 กลุ่่ม� ข้้างต้้น ทันั ตแพทย์์
ได้้รับก
อาจต้้องปรึึกษาร่่วมกัันกัับแพทย์์เพื่่อ� ทำำ� bridging therapy คืือการ
� ๆ แล้้ว
เปลี่่ย� นมาใช้้ยาฉีีดที่่อ� อกฤทธิ์์� anticoagulant ในระยะเวลาสั้้น 
หยุุดยาก่่อนการทำำ�หัตั ถการเพื่่อ� ทำำ�ให้้คนไข้้มีีช่่วงที่่ไ� ม่่มีี anticoagulant
น้้อยที่่�สุุด

*การแบ่่งกลุ่่ม� ประเภทของหััตถการทางทัันตกรรมข้้างต้้น ดัดั แปลงมาจาก Scottish Clinical Effective
Programme (SDCEP). 2015. Management of dental patients taking anticoagulants or
antiplatelet drugs. Dental Clinical Guidance.

3. ความเร่่งด่่วน และความจำำ�เป็็นในการทำำ�หััตถการ
ความเร่่งด่่วนและความจำำ�เป็็นในการให้้การรัักษาทาง
ทัันตกรรมก็็เป็็นอีีกปััจจััยสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการประเมิินการรัักษาให้้กับั
ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาต้้านเกล็็ดเลืือด โดยทัันตแพทย์์ควรพิิจารณาถึึงกลุ่่ม�
ยาและลัักษณะการรัักษาที่่ไ� ด้้รับก
ั ารรัักษาจากแพทย์์ และพิิจารณา
ต่่อมาถึึงประเภทของหััตถการว่่าประเภทของหััตถการที่่�ผู้้�ป่่วยจะ
ต้้องได้้รับั อยู่่�ในประเภทใด และมีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนมากน้้อยเพีียงใด
ั dual-antiplatelet therapy (DAPT)
ยกตััวอย่่างเช่่น กรณีีผู้้�ป่ว่ ยได้้รับ 
ที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยได้้รับั ยาต้้านเกล็็ดเลืือด 2 ชนิิด เป็็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีี
และการให้้การรัักษาทางทัันตกรรมอยู่่�ในกลุ่่�มหััตถการที่่�มีีความ
เสี่่ย� งสููงที่่ทำ� �ำ ให้้มีีเลืือดออก แต่่ไม่่มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน หรืือสามารถ
รอได้้โดยไม่่เกิิดผลเสีียหายต่่อการรัักษา ทัันตแพทย์์อาจตััดสิินใจเลื่่อ� น
หััตถการออกไปก่่อน และรอให้้ผู้้�ป่ว่ ยกลัับมาได้้รับ 
ั single antiplatelet
therapy (SAPT) แล้้วจึึงค่่อยทำำ�หัตั ถการเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งของการเกิิด
post-operative bleeding ในกรณีีเช่่นนี้ทั�้ นั ตแพทย์์ควรพิิจารณา
หลัักการเหล่่านี้ร่้� ว่ มกัับแพทย์์เจ้้าของไข้้ของผู้้�ป่่วยเพื่่อ� วางแผนการ
รัักษาร่่วมกััน  ในทางกลัับกัันหากผู้้�ป่่วยได้้รับ 
ั dual-antiplatelet
therapy แต่่มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่จ� ะต้้องได้้รับก
ั ารรัักษาทางทัันตกรรม
ที่่อ� ยู่่�ในกลุ่่ม� หััตถการที่่มีี� ความเสี่่ย� งสููงที่่ทำ� �ำ ให้้มีีเลืือดออก ทัันตแพทย์์
สามารถให้้การรัักษาทางทัันตกรรมร่่วมกัับการห้้ามเลืือดเฉพาะที่่�
(local hemostatic measurement) โดยไม่่ต้้องปรึึกษาแพทย์์
เพื่่�อหยุุดยา
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5. ความพร้้อมของสถานพยาบาล
ความพร้้อมของสถานพยาบาลเป็็นอีีกปััจจััยหนึ่่ง� ที่่ทั� นั ตแพทย์์
ไม่่ควรลืืมที่่จ� ะคำำ�นึึงถึึง โดยเฉพาะกัับผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาต้้านการแข็็งตััว
ของเลืือดชนิิด Warfarin ทัันตแพทย์์จำ�ำ เป็็นต้อ้ งทราบค่่า INR ทุุกครั้้ง�
ก่่อนการให้้การรัักษาโดยการเจาะเลืือดคนไข้้ ค่่า INR นี้�เ้ ป็็นตััวที่่�
บ่่งบอกถึึงผลกระทบของยาว่่าจะส่่งผลให้้เลืือดหยุุดยากมากน้้อย
เพีียงใด โดยทั่่�วไปต้้องอยู่่�ในระดัับ 2.0 – 3.5 จึึงเหมาะสมที่่�จะให้้
ผู้้�ป่ว่ ยได้้รับก
ั ารรัักษา และระยะเวลาที่่เ� จาะเลืือดตรวจค่่า INR จนถึึง
วัันที่่ทำ� �หั
ำ ตั ถการจะต้้องไม่่เกิิน 72 ชั่่�วโมง สถานพยาบาลบางแห่่งที่่�

เป็็นคลิินิิกเอกชน หรืือโรงพยาบาลขนาดเล็็กอาจมีีข้้อจำำ�กััดในการ
เจาะเลืือดเพื่่อ� ส่่งตรวจ ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยที่่จ� ะเข้้ารัับหัตั ถการในสถานพาบาล
เหล่่านี้้ถู� กู แนะนำำ�ให้้ไปรัับการรัักษาที่่โ� รงพยาบาล นอกจาดนั้้�นสิ่่ง� ที่่�
ทัันตแพทย์์ควรคำำ�นึึงถึึงก่่อนให้้การรัักษาหากเป็็น invasive dental
procedures คืือ ความพร้้อมในเรื่่อ� งของวััสดุุอุุปกรณ์์ที่ส�่ ามารถทำำ�
การห้้ามเลืือดเฉพาะที่่ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น การใช้้วัสั ดุุห้้าม
เลืือด การเย็็บแผล การบ้้วนปากด้้วย Tranexamic acid (Transamine)
การทำำ�เฝืือกบริิเวณแผลผ่่าตััด (surgical stent) เป็็นต้้น 

รููปที่่� 4 แสดงขั้้�นตอนการพิิจารณาการให้้การรัักษาทางทัันตกรรมแก่่ผู้้�ป่่วยที่่�กำำ�ลัังได้้รัับยาต้้านเกล็็ดเลืือด และยาต้้านการแข็็งตััวของเกล็็ดเลืือด

โดยสรุุป เมื่่อ� ทัันตแพทย์์ต้อ้ งให้้การรัักษาทางทัันตกรรม
กัับผู้้�ป่่วยที่่ไ� ด้้รับั ยาต้้านเกล็็ดเลืือดและยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด
ทัันตแพทย์์สามารถเริ่่ม� ต้้นได้้จากการซัักประวััติขิ องผู้้�ป่ว่ ยเพื่่อ� แยกแยะ
กลุ่่ม� ยาที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยกำำ�ลังั รัับประทานว่่าอยู่่�ในกลุ่่ม� ยาต้้านเกล็็ดเลืือด หรืือ

ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด จากนั้้�นพิจิ ารณาถึึงประเภทของหััตถการ
ที่่ต้� อ้ งให้้การรัักษาแก่่ผู้้�ป่ว่ ยว่่ามีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะมีีเลืือดออกมากน้้อย
เพีียงใด ซึ่่�งสามารถพิิจารณาได้้ตามรายละเอีียดในตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2 แสดงการพิิจารณาการให้้การรัักษาทางทัันตกรรม โดยประเมิินจากความเสี่่�ยงของหััตถการในการเกิิด bleeding risk กัับชนิิด
ของยาที่่�ผู้้�ป่่วยกำำ�ลัังได้้รัับ
Bleeding risk

Type of Antithrombotic drugs
SAPT

Low risk
High risk

DAPT
Warfarin
DOACs
สามารถทำำ�หััตถการได้้โดยไม่่ต้้องปรึึกษาแพทย์์เพื่่�อหยุุดยา
สามารถทำำ�หััตถการได้้ ปรึึกษาร่่วมกัันกัับแพทย์์เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงในการเกิิด Thromboemtic
โดยไม่่ต้้องปรึึกษาแพทย์์ event หากแพทย์์ประเมิินแล้้ว
เพื่่�อหยุุดยา
» ความเสี่่�ยงต่ำำ�� -> แพทย์์อาจพิิจารณาให้้หยุุดยา Warfarin หรืือ skip   
            dose DOAC
» ความเสี่่�ยงสููง -> แพทย์์อาจพิิจารณาทำำ� bridging therapyหรืือ skip     
            dose DOAC

SAPT; Single-antiplatelet therapy, DAPT; Dual-antiplatelet therapy, DOAC; Direct oral anticoagulant
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*ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับั ยา Wafarin ควรได้้รับก
ั ารส่่งตรวจค่่า INR ก่่อนทำำ�หััตการทุุกครั้้�ง โดยที่่ค่� ่า INR...
» ควรน้้อยกว่่า 3.5
»  ตรวจมาไม่่เกิิน 72 ชั่่�วโมงก่่อนวัันทำำ�หััตการ
**ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับั ยา DAPT หากเป็็นหััตถการที่่�ไม่่เร่่งด่่วน หรืือสามารถรอได้้โดยไม่่เกิิดผลเสีียต่่อการรัักษา ทัันตแพทย์์สามารถรอให้้ผู้้�ป่่วย
กลัับมาได้้รัับ SAPT แล้้วจึึงเริ่่�มทำำ�หััตถการ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของ post-operation bleeding
» ผู้้�ป่่วยทุุกรายที่่�ได้้รัับยา antithrombotic drugs และได้้รับก
ั ารทำำ�หััตถการที่่มีี� ความเสี่่�ยงทำำ�ให้้มีีเลืือดออกควรให้้การรัักษา
ร่่วมกัับการพิิจารณาใช้้การห้้ามเลืือดเฉพาะที่่ต� ามความเหมาะสม และระมััดระวัังเรื่่อ� งการจ่่ายยา โดยเฉพาะเมื่่อ� ต้้องให้้ยาร่่วมกัับ Wafarin
ซึ่่�งเป็็นยาที่่�มีี drug-drug interaction สููง และหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ NSAIDs
ส่่วนในหััตถการที่่�แทบจะไม่่มีีเลืือดออก ทัันตแพทย์์สามารถให้้การรัักษาทางทัันตกรรมได้้ตามปกติิ แต่่หากหััตถการอยู่่�ในกลุ่่�ม
หััตถการที่่มีี� ความเสี่่ย� งที่่ทำ� �ำ ให้้เลืือดออกอยู่่�ในระดัับต่ำ��ำ และสููง ทัันตแพทย์์ควรพิิจารณาถึึงการให้้การรัักษาทางทัันตกรรมร่่วมกัับแพทย์์เจ้้า
ของไข้้ของผู้้�ป่่วย เพื่่�อให้้การรัักษาทางทัันตกรรมนี้�เ้ ป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ป่่วยมากที่่สุุ� ด และสามารถคงความปลอดภััยต่่อชีีวิิตของผู้้�ป่่วยด้้วย
ในขณะเดีียวกััน
Reference
1. Ardekian L, Gaspar R, Peled M, Brener B, Laufer D. Does low dose aspirin therapy complicate oral surgical procedure?
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ผู้้�เขีียน: ทพ.รุุทาปกร อิินทร์์เสวก (หมอปอ)
วิิทยาลััยทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรัังสิิต ท.บ. มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
    MSc. Dental and Craniofacial science (Orthodontic),
Chang Gung University, Taiwan
    Cert. Residency training in Craniofacial Orthodontics,
Taipei Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan

ในปััจจุุบัันคงปฏิิเสธไม่่ได้้ว่า่ การรัักษาทางทัันตกรรมนั้้�น 
นอกจากจะเป็็นการบููรณะ หรืือรัักษารอยโรคในช่่องปากให้้มีีความ
ปกติิและนำำ�มาซึ่่ง� ระบบบดเคี้้ย� วที่่ดีี 
ั ต่่อ
� แต่่ผู้้�ป่ว่ ยยัังมุ่่ง� ให้้ความสำำ�คัญ
ทัันตกรรมเพื่่อ� ความสวยงาม ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาและบููรณะรอย
โรคในช่่องปากอีีกด้้วย
เมื่่�อพููดถึึงทัันตกรรมเพื่่�อการรัักษาและความสวยงาม
ทุุกคนคงนึึกถึึง ทัันตกรรมจััดฟััน  ที่่�กำำ�ลัังเป็็นที่่�ต้้องการการเข้้ารัับ
การรัักษาสููงที่่สุุ� ดในปััจจุุบััน (จากผลสำำ�รวจของสำำ�นักทั
ั นั ตสาธารณสุุข
กรมอนามััยในปีี 2561)  เพราะเป็็นการแก้้ไขการสบฟัันที่่ผิ� ดิ ปกติิทั้้ง�
หมดเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งการสบฟัันที่่�ปกติิ หรืือแบบในอุุดมคติิ (Ideal
occlusion) และ ยัังสร้้างความกลมกลืืนของส่่วนต่่างๆของระบบ
ช่่องปาก ขากรรไกรและใบหน้้า (craniofacial-stomatognathic
system) เราจะเรีียกการรัักษาทางทัันตกรรมจััดฟัันนี้ว่�้ า่  การรัักษา
ทัันตกรรมจััดฟัันแบบบำำ�บัดั เบ็็ดเสร็็จ (comprehensive orthodontic
treatment)  แต่่การจััดฟัันนั้้น 
� ไม่่ใช่่มีีเพีียงแค่่การรัักษาแบบบำำ�บัดั
เบ็็ดเสร็็จเท่่านั้้�น ยังั มีีการรัักษาทางทัันตกรรมจััดฟัันอีีกแบบที่่มีีวั
� ตั ถุุ
ประสงค์์ที่่�แตกต่่างออกไป ที่่�ผมจะนำำ�มาเล่่าสู่่�กันั ฟัังในวัันนี้�ค้ รัับ 
การรัักษาทัันตกรรมจััดฟัันแบบส่่งเสริิม
(adjunctive orthodontic)

)
เป็็นการรัักษาทางทัันตกรรมจััดฟัันที่่มีี� เป้้าหมายในการรัักษาปััญหา
เฉพาะอย่่างเพื่่อ� เอื้้อ� ประโยชน์์ให้้กับก
ั ารรัักษาทัันตกรรมด้้านอื่่�น ๆ
ซึ่่ง� สามารถใช้้ได้้ทั้้ง� เครื่อ�่ งมืือจััดฟัันแบบติิดแน่่น (fixed orthodontic
appliance) หรืือ แบบถอดได้้ (removeable orthodontic
appliance) ก็็ได้้ ระยะเวลาในการรัักษาแบบส่่งเสริิมเพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หา
เฉพาะอย่่างจะใช้้เวลาน้้อยกว่่าแบบบำำ�บััดเบ็็ดเสร็็จอีีกด้้วย
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ตััวอย่่างที่่�จะนำำ�มาเล่่าให้้ฟัังในวัันนี้้�ว่่าการรัักษาทัันตกรรมจััดฟััน
แบบส่่งเสริิมนั้้�น จะมีีการรัักษาส่่วนใหญ่่ 4 แบบด้้วยกัันดัังนี้้�
1. การตั้้�งฟัันหลััง (Molar uprighting)
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีก
� ารสููญเสีียฟัันบางส่่วนไประยะเวลานาน ทำำ�ให้้
เกิิดช่่องว่่างในขากรรไกรและเกิิดการล้้มเอีียงสู่่�ช่่องว่่างของฟัันซี่่�
ข้้างเคีียงขึ้้น 
� เมื่่อ� ผู้้�ป่ว่ ยต้้องทำำ�การ
รัักษาทางทัันตกรรมประดิิษฐิ์์เ� พื่่อ�
ใส่่ฟัันทดแทน การล้้มเอีียงของ
ฟัันกรามนั้้น ก็
� จ็ ะทำำ�ให้้การบููรณะ
หรืือใส่่ฟันมีีข้
ั อ้ จำำ�กััดมากขึ้้�นและ
อาจจะส่่งผลต่่อความสวยงามอีีก
รููปที่่� 1 molar uprighting, Caldas SGFR 2014
ด้้วย การจััดฟัันแบบส่่งเสริิมเพื่่อ�
แก้้ปััญหาการล้้มเอีียงของฟัันกรามหรืือการตั้้ง� ฟััน ก็จ็ ะเป็็นการเอื้้อ�
ประโยชน์์ให้้การใส่่ฟันั ได้้ดีีมากยิ่่�งขึ้้น ทั้้
� ง� ในเรื่่�องของขนาดฟัันเทีียม
ที่่�เหมาะสมและแนวการถอดใส่่ที่่�ดีี (part of insertion) และการ
ออกแบบตะขอเพื่่อ� แรงยึึดที่่เ� หมาะสม และไม่่ทำ�ก
ำ ารกรอเนื้้อ� ฟัันมาก
จนเกิินไปอีีกด้้วย โดยเครื่่อ� งมืือที่่นิ� ยิ มใช้้คืือเครื่อ�่ งแบบติิดแน่่น หรืือ
การใช้้หมุุดทางทัันตกรรมจััดฟัันเข้้ามาช่่วย (รููปที่่� 1) แต่่การตั้้�งฟััน
กรามนั้้�นมีีข้้อพึ่่�งระวัังในเคสผู้้�ป่่วยที่่มีี� ใบหน้้ายาว (long anterior
lower facial height)  หรืือมิิติิในแนวดิ่่ง� ยาวผิิดปกติิ เพราะการตั้้ง�
ฟัันกรามนั้้น� เป็็นการเคลื่่อ� นฟัันแบบ distalization of crown และ
upright ซึ่่�งอาจเกิิดให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงการสบฟัันในแนวดิ่่�ง
หรืือการสบเปิิดในแนวดิ่่�งของฟัันหน้้าได้้ (anterior openbite)
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2. การเคลื่่�อนฟัันเข้้า หรืือ ออกจากกระดููกเบ้้าฟััน
(Force intrusion and eruption)
การเคลื่่อ� นฟัันแบบส่่งเสริิมในแนวดิ่่ง�  มีีทั้้�งการยกฟัันที่่มีี�
การย้้อยลงมาจากการที่่ฟั� นซี่
ั นั้้�่ น� ไม่่มีีคู่่�สบเมาเป็็นเวลานานโดยเฉพาะ
ฟัันบน จนทำำ�ให้้เกิิดความแตกต่่างกัันของแนวระนาบการบดเคี้้�ยว
และอาจจะเกิิดปััญหาของการสบฟัันที่่ผิ� ิดปกติิ หรืือ ไม่่สามารถใส่่
� (intrusion) เพื่่อ�
ฟัันเทีียมคู่่�สบได้้ การจััดฟัันเพื่่อ� ทำำ�การยกฟัันซี่นั้้�่ น 
ให้้ได้้ระนาบการสบฟัันที่่�ดีีแบบเดิิมหรืือใกล้้เคีียงเดิิมมากที่่�สุุด
เพื่่�อลดการกรอตััดฟััน  (enameloplasty) และทำำ�ให้้มีีช่่องว่่างใน
แนวดิ่่ง� เพีียงพอต่่อการใส่่ฟันคู่่�
ั สบได้้ หรืือในกรณีีที่่ฟั� นมีีก
ั ารแตกหััก 
มีีฟัันผุุขนาดใหญ่่ หรืือฟัันที่่ไ� ด้้รัับการรัักษารากฟัันและต้้องการทำำ�
บุุรณะฟัันเป็็นครอบฟััน
แบบถาวร (Final permmanent restoration)
แล้้วพบว่่าขอบของฟััน
นั้้น 
� อยู่่�ลึึกลงไปใต้้เหงืือก 
ส่่งผลต่่อการทำำ�การทำำ� 
final restoration การ
จััดเคลื่่�อนฟัันออกนอก
กระดููกเบ้้าฟััน (Force
eruption หรืือ extrusion)
ั หา
ก็็สามารถช่่วยแก้้ปัญ
นี้้�ได้้ แต่่ข้้อพึึงระวัังคืือ
รููปที่่� 2 Force eruption, Kang SH et al,2016
ต้้องให้้อยู่่�ในอััตราส่่วนตััว
ฟัันต่่อรากฟัันที่่�เหมาะสมด้้วย (รููปที่่� 2)
3. การเรีียงฟัันหน้้า ( Alignment of anterior teeth)
ในฟัันหน้้าที่่�มีีการซ้้อนเก  หรืือมีีช่่องว่่าง อาจเกิิดขึ้้�นได้้
หลายสาเหตุุ เช่่น อััตราส่่วนที่่�ไม่่สััมพัันธ์์กัันของขนาดของฟัันและ
พื้้น� ที่่ส่� ว่ นของกระดููกรองรัับฟััน (Arch lenght discrepancy : ALD)
หรืือมีี  oral habit เมื่่�อตอนยัังเป็็นเด็็กเป็็นต้้น การมีีปััญหาของ
aligment ฟัันหน้้าเพีียงเล็็กน้อ้ ย การจััดฟัันแบบส่่งเสริิมจะช่่วยให้้
การเรีียงตััวของฟัันดีีขึ้้�น ส่่งผลดีีต่่อเนื้้�อเยื่่�อปริิทัันต์์ เพราะคนไข้้
สามารถทำำ�ความสะอาดได้้ง่า่ ยขึ้้น 
� หรืือในรายที่่มีี� ช่่องว่่างและมีีรููปร่า่ ง
ฟัันที่่ไ� ม่่สวยงามการจััดเตรีียมช่่องว่่างฟัันให้้เหมาะสมเพื่่อ� ทำำ�การรัักษา
ด้้วยวีีเนีียร์์ (Dental veneer) ก็็จะทำำ�ให้้การทำำ�การรัักษาง่่ายขึ้้น� และ
ลดการกรอฟัันในบางตำำ�แหน่่งได้้มากขึ้้�น แต่่หากผู้้�ป่ว่ ยมีีปััญหาของ
ฟัันทั้้�งฟัันหน้้าและฟัันหลัังด้้วยและต้้องการเคลื่่อ� นฟัันหลายซี่่แ� ละ
ซัับซ้อ้ น การพิิจารณาการรัักษาแบบบำำ�บัดั เบ็็ดเสร็็จอาจจะเหมาะสม
มากกว่่า ดัังนั้้�นจึึงต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับขั้้�นตอนและแผนการรัักษาของ
ทัันตแพทย์์เห็็นสมควร

4. การเตรีียมช่่องว่่างสำำ�หรัับการใส่่รากฟัันเทีียม
(Space management for Implant)
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ความจำำ�เป็็นจะต้้องทำำ�การรัักษาใส่่ฟันั เทีียมเพื่่อ�
ทดแทนฟัันธรรมชาติิที่สู�่ ญ
ู เสีียไป ช่่องว่่างที่่เ� หมาะสม ทั้้�งในส่่วนของ
กระดููกเบ้้าฟััน  และช่่องว่่าง
ระหว่่ า งตัั ว ฟัั น ในช่่ อ งปาก 
ต่่างส่่งผลต่่อการรัักษาหรืือ
การฝั่่ง� รากฟัันเทีียมทั้้ง� สิ้้น ก
� าร
เตรีียมช่่องว่่างให้้เหมาะสมใน
บางจุุด จึึงเป็็นอีีกทางเลืือกใน
การรัั ก ษาก่่ อ นการฝัั ง ราก
ฟัันเทีียม (รููปที่่� 3) ปััจจุุบััน
การเตรีียมช่่องว่่างเพื่่อ� ใส่่ราก
ฟัันเทีียมมีีความต้้องการสููงขึ้้น 
�
ตามความต้้องการบููรณะช่่อง
ปาก ที่่เ� น้้นความสวยงามมาก
ขึ้้� น  เพราะคนไข้้ มีี ความ
รููปที่่� 3 Force eruption, Kang SH et al,2016
ู เสีีย
ต้้องการทดแทนฟัันที่่สู� ญ
ไปด้้วยฟัันชนิิดติิดแน่่นมาก
กว่่าแบบถอดได้้  การจััดฟัันแบบส่่งเพิ่่�มด้้วยเครื่่�องมืือติิดแน่่นบาง
ส่่วน จึึงเข้้ามามีีบทบาทมากขึ้้�น แต่่ในปััจจุุบัันการจััดฟัันแบบส่่งเสริิม
ด้้วยอุุปกรณ์์ถอดได้้แบบใส (Clear aligner) เข้้ามาช่่วยย่่นระยะเวลา
ในการรัักษาได้้มากขึ้้�น  และสะดวกสบายต่่อผู้้�ป่่วยในการทำำ�ความ
สะอาดและทานอาหารอีีกด้้วย
“การจััดฟัันทั้้�งแบบบำำ�บััดเบ็็ดเสร็็จ หรืือ การจััดฟัันแบบ

ส่่งเสริิมนั้้�น มีีวััตถุุประสงค์์ ระยะเวลา และวิิธีีการที่่�แตกต่่างกััน แต่่มีี

จุุดมุ่่�งหมายเดีียวกัันคืือส่่งเสริิมให้้มีีการสบฟัันที่่�ดีี ส่่งผลต่่อความ
สวยงาม หรืือเอื้้�ออำำ�นวจความสะดวกในการรัักษาทัันตกรรมด้้านอื่่น
� ๆ
ทั้้�งนี้้�การวางแผนการรัักษาที่่�เหมาะสมจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่อการรัักษา

ทัันตแพทย์์จึงึ ควรมีีการมองภาพร่่วมอย่่างครอบคลุุม หรืือเป็็น Comprehensive dental dental care ที่่�ดีีเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของ

คนไข้้ครัับ”
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บทความวิชาการ

Commentary

บทความแสดงข้้อคิิดเห็็น

เรื่่�อง แปรงแห้้ง แปรงไม่่แห้้ง เอายัังไงกัันดีี?
ในข่่าวสารทัันตแพทย์์เล่่มสอง เราได้้ลงบทความ สองเรื่่�อง ที่่�กล่่าวถึึงเรื่่�องการแปรงแห้้งในสองมุุมมอง และได้้ก่่อให้้เกิิดคำำ�ถาม
ขึ้้�นมาจากเพื่่�อน ๆ ทัันตแพทย์์หลายท่่าน
ในบทความนี้้ ท
� างทีีมบรรณาธิิการ ร่่วมกัับ ทีีมทัันตแพทย์์นิริ นาม ได้้เข้้าไปสััมภาษณ์์ ความเห็็นของอาจารย์์ทันั ตแทพย์์หลายท่่าน
เกี่่�ยวกัับความสำำ�คััญและวััตถุุประสงค์์ของการแปรงฟััน  รวมทั้้�งประเด็็นเรื่่�อง การแปรงแห้้ง จากนั้้�นทางทีีมทัันตแพทย์์นิิรนาม ได้้สรุุป
รวบรวมความเห็็นต่่าง ๆ รวมทั้้�งค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิม ออกมาเป็็นบทความ commentary ฉบัับนี้้�
ทางทีีมบรรณาธิิการพร้้อมรัับฟัังความเห็็นจากจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และเพื่่อ� น ๆ ทัันตแทพย์์ทุุกท่า่ น ทั้้�งนี้้ข� อให้้ตั้้ง� อยู่่�บนข้้อเท็็จจริิง
ทางวิิชาการ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการรัับฟัังและถกเถีียงในประเด็็นต่่าง ๆ ทางทัันตกรรมอย่่างสร้้างสรรค์์ โดยข่่าวสารทัันตแพทย์์ยิินดีีเป็็น
ตััวกลางในการรัับฟัังความคิิดเห็็นจากทุุกฝ่่าย
การดููแลรัักษาความสะอาดในช่่องปาก ถืือว่่าเป็็นก้า้ วแรก
ของการมีีสุุขภาพในช่่องปากที่่ดีี 
� และเป็็นสิ่่ง� ที่่ค� นทั่่�วไปได้้รับก
ั ารสอน
มาตั้้ง� แต่่เด็็กว่า่ เป็็นหนึ่่ง� ในสุุขนิิสัยั ที่่จำ� �ำ เป็็นต้อ้ งทำำ�ในทุุกวััน การแปรงฟััน
คืือวิิธีีการเบื้้อ� งต้้นที่่ค� นทั่่�วไปสามารถทำำ�ได้้ด้ว้ ยตััวเอง ร่่วมกัับการไป
ตรวจสุุขภาพในช่่องปากกัับทัันตแพทย์์เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
การทำำ�ความสะอาดช่่องปากด้้วยการแปรงฟััน มีีวััตถุุประสงค์์หลััก คืือ การกำำ�จัดั คราบสกปรกที่่ติ� ดิ ในบริิเวณต่่าง ๆ ของฟััน 
รวมถึึงการแปรงบริิเวณลิ้้�น  (Mechanical cleansing) โดยคราบ
สกปรกนั้้�น หมายถึึง Biofilm และ food debris ต่่าง ๆ การควบคุุม
ปริิมาณ Biofilm ยัังเป็็นการรัักษาสมดุุลของเชื้้อ� จุุลิินทรีีย์ใ์ นช่่องปาก
อีีกด้้วย ซึ่่ง� หากเสีียสมดุุล (Dysbiosis) จะนำำ�ไปสู่่�การเกิิดโรคต่่าง ๆ
ในช่่องปาก ทั้้�งโรคฟัันผุุ โรคปริิทันต์
ั ์ และ โรคของเนื้้อ� เยื่่อ� ในช่่องปาก 
ได้้ต่่อไป
วิิธีีการแปรงฟัันที่่�ได้้รัับการพููดถึึงในวงการทัันตกรรม
ประเทศไทยในช่่วงเวลาที่่ผ่� ่านมา คืือ การแปรงแห้้ง หรืือถ่่มทิ้้�งไม่่
ต้้องบ้้วนน้ำำ��  (spit don’t rinse) โดยเป็็นวิิธีีการที่่มีีวั
� ัตถุุประสงค์์
เพื่่อ� คงความเข้้มข้้นของฟลููออไรด์์ในช่่องปากภายหลัังการแปรงฟััน 
(Post-brushing fluoride retention) เอาไว้้ให้้ได้้มากและนานที่่สุุ� ด
เพื่่�อลดและป้้องกัันการเกิิดฟัันผุุ 
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อย่่างไรก็็ดีี การแปรงฟัันแบบแปรงแห้้งนี้้� มีียัังมีีแนวคิิด
ขััดแย้้งกัับวัตั ถุุประสงค์์หลัักของการแปรงฟัันที่่ก� ล่่าวถึึงข้้างต้้น โดย
การคำำ�นึึงถึึงเพีียงปััจจััยในการคงความเข้้มข้้นของฟลููออไรด์์ไว้้ใน
ช่่องปากเท่่านั้้�น
ในบทความของ Pitts ในปีี 2012 และ Parnell กัับ 
Mullane ในปีี 2013 ได้้สรุุปว่่ามีี After-Brush rinsing protocol
3 วิิธีี ได้้แก่่
    1. Spit don’t rinse
    2. แปรงฟัันด้้วยยาสีีฟัันที่่�มีีฟลููออไรด์์โดยไม่่ต้้องผสมน้ำำ��หรืือ
       ผสมน้้อยที่่�สุุด (แปรงร่่วมกัับน้ำำ��ลายในช่่องปาก)
        3. บ้้วนปากตามหลัังการแปรงฟัันด้ว้ ยน้ำำ�� ยาบ้้วนปากที่่มีีฟลู
� อู อไรด์์
โดยควรมีีข้้อพิิจารณาอื่่น 
� ๆ ในการเลืือกวิิธีีดังั กล่่าว ได้้แก่่
สภาวะของสุุขภาพในช่่องปาก  ความสามารถในการดููแลทำำ�ความ
สะอาดในช่่องปาก และความสามารถในการควบคุุมการบ้้วนปากของ
แต่่ละบุุคคลด้้วย เช่่น  แนะนำำ�การแปรงแห้้ง หรืือการใช้้น้ำ��ำ ยาบ้้วนปาก
ในเด็็ก ควรจะแนะนำำ�ใน
เด็็กที่่มีี� อายุุมากกว่่า 6 ปีี
ขึ้้�นไป เป็็นต้้น
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อย่่างที่่�กล่่าวไปแล้้วว่่า วััตถุุประสงค์์หลัักของ
การแปรงฟัันและการใช้้อุุปกรณ์์สำำ�หรัับทำำ�ความสะอาด
ซอกฟััน คืือ การกำำ�จัดั คราบสกปรกที่่ตั� วั ฟััน และส่่วนอื่่น 
� ๆ
ในช่่องปาก ซึ่่�งจะได้้ผลดีีแค่่ไหนก็็ยัังขึ้้�นกัับ การแปรงฟััน
ที่่�ถููกวิิธีี  ระยะเวลาในการแปรงฟัันในแต่่ละครั้้�ง และ
จำำ�นวนครั้้�งในการแปรงฟัันด้้วย โดยควรจะแปรงให้้ได้้
วัันละ 2 ครั้้�ง
ในขณะเดีียวกััน ผลของฟลููออไรด์์นั้้�น  เป็็นที่่�ยอมรัับใน
วงการทัันตกรรม ว่่าสามารถลดและป้้องกัันฟัันผุุได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
หากใช้้ในปริิมาณและวิิธีีการที่่เ� หมาะสม ร่่วมกัับการประเมิินความเสี่่ย� ง
ในการเกิิดฟัันผุุของแต่่ละบุุคคล  โดยฟลููออไรด์์ในรููปแบบยาสีีฟััน
เป็็นวิธีีก
ิ ารที่่แ� พร่่หลายและเข้้าถึึงประชาชนได้้ง่า่ ย การแปรงฟัันโดย
ใช้้ยาสีีฟัันที่่มีีชนิ
� ดิ และปริิมาณฟลููออไรด์์ที่เ�่ หมาะสม จึึงเป็็นวิธีีก
ิ าร
ลดการเกิิดฟัันผุุที่่�แนะนำำ�กัันโดยทั่่�วไป

เมื่่อ� มองในภาพรวม การมีีสุุขภาพช่่องปากที่่ดีีป
� ระกอบด้้วย
หลายปััจจััย หากมองแค่่เพีียงการลดการเกิิดฟัันผุุเพีียงอย่่างเดีียว
ก็็อาจส่่งผลต่่อสุุขภาพในช่่องปากด้้านอื่่น 
� ๆ ได้้เช่่นกััน  ปััจจััยอื่่น 
� ๆ
ที่่ค� วรนำำ�มาพิิจารณาเพื่่อ� ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการดููแลสุุขภาพในช่่องปาก
ให้้กัับผู้้�ป่่วย นอกเหนืือจากการใช้้ฟลููออไรด์์เพื่่�อการป้้องกัันฟัันผุุ
ได้้แก่่
       - วิิธีีการแปรงฟัันที่่�ถููกวิิธีี  ที่่�นอกจากจะช่่วยลด Biofilm
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ยัังถนอมเนื้้�อฟัันรวมถึึงเหงืือกจากการขััดถูู
“ในการแนะนำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยแปรงฟัันด้้วยวิิธีแี ปรงแห้้ง มีี ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การเกิิดคอฟัันสึึกและเหงืือกร่่นได้้
การพููดถึึงข้้อดีีคืือ สามารถคงความเข้้มข้้นของฟลููออไรด์์ใน        - ภาวะทางโภชนาการ ความถี่่�ในการรัับประทานอาหาร
ช่่องปากได้้นานขึ้้น� ผู้้�ป่ว่ ยเข้้าใจและปฏิิบัติั ติ ามได้้ง่า่ ย และ ประหยััด รููปแบบการใช้้ชีีวิิต  Parafunctional habit โรคประจำำ�ตััว และ
เพราะไม่่ต้อ้ งใช้้น้ำ�ำ� ยาบ้้วนปากเพิ่่�ม อย่่างไรก็็ตามในส่่วนขององค์์ ยาที่่รั� ับประทานเป็็นประจำำ�
ประกอบอื่่น� ๆ ในยาสีีฟัันนอกเหนืือจากฟลููออไรด์์ที่จ�่ ะคงค้้างอยู่่�        - อายุุ และ สภาวะทางร่่างกายและจิิตใจ ของผู้้�ป่ว่ ยที่่ส่� ง่ ผล
ในช่่องปาก ยัังเป็็นที่่�ถกเถีียงว่่าสารเหล่่านี้้�จะส่่งผลต่่อฟัันและ ต่่อความสามารถในการดููแลความสะอาดในช่่องปาก รวมถึึงการบ้้วน
เนื้้�อเยื่่�อในช่่องปากอย่่างไรบ้้าง”
ถ่่ม หรืือ ถุุยน้ำำ�ล
� าย
       - ปริิมาณและคุุณภาพของน้ำำ��ลายผู้้�ป่่วย
และยัังต้้องการข้้อมููลทางการวิิจััยเพิ่่�มเติิมเพื่่�อประกอบการให้้คำำ�        - ระบบนิิเวศในช่่องปาก และ ระบบภููมิคุ้้�ิ มกัันของผู้้�ป่่วย
แนะนำำ�ในการเรื่่�องนี้�้
       - ความเชื่่อ� ทางสัังคม วััฒนธรรม เศรษฐกิิจ ระดัับการศึึกษา
ส่่วนประกอบอื่่�น ๆ ในยาสีีฟััน นอกเหนืือจากฟลููออไรด์์ ระบบสาธารณสุุข ที่่ส่� ่งผลต่่อทััศนคติิทางสุุขภาพ  
เช่่น 
ดัังนั้้�น ทัันตแพทย์์และบุุคลากรทางการแพทย์์ควรคำำ�นึึง
       - Antiplaque/Anti-calculus /Anti-gingivitis agent    ถึึงปััจจััยเหล่่านี้้�ด้้วย เพื่่�อสามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ในการดููแลสุุขภาพ
เช่่น Metal salts Pyrophosphate Chlorhexidine
ช่่องปากที่่ดีี 
� และเหมาะสมกัับสภาพของผู้้�ป่่วยแต่่ละคนในองค์์รวม
       - Whitening agent
       - Desensitizing agent
       - ผงขััดซึ่่�งมัักเป็็นสารในกลุ่่�ม Microplastic
       - Essential oil หรืือ ส่่วนผสมของสมุุนไพร
       - สารลดแรงตึึงผิิว เช่่น Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
หรืืออีีกชื่่�อคืือ Sodium Lauryl Sulfate (SLS)
ในส่่วนของ SLS มีีรายงานว่่า ทำำ�ให้้เกิิดการลอกของเยื่่อ� บุุ
ในช่่องปากรวมถึึงริิมฝีีปาก มีีความสััมพัันธ์กั์ บก
ั ารเกิิดแผลในช่่องปาก
ชนิิด Recurrent aphthous stomatitis  และระคายเคืืองเนื้้�อเยื่่อ�
ในช่่องปากในช่่วงที่่มีีก
� ารบาดเจ็็บหรืือรอยโรค
นอกจากนี้�้ ควรมีีการประเมิินด้ว้ ยว่่า การแปรงแบบแห้้งนั้้น 
�
ผู้แ้� ปรงสามารถทำำ�ความสะอาดได้้ดีีเพีียงใดด้้วย
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แผนภููมิิแสดงปััจจััยที่่�มีีผลต่่อสุุขภาพในช่่องปาก ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วย อวััยวะและส่่วนประกอบต่่าง ๆ ในช่่องปาก และ ปััจจััยอื่่�น ๆ

สรุุปคำำ�แนะนำำ�
        • จากหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์เท่่าที่่มีี� ในปััจจุุบััน บุุคลากรทางการแพทย์์ควรพิิจารณาปััจจััยต่่าง ๆ ให้้รอบด้้าน เพื่่อ� ให้้คำ�ำ แนะนำำ�
ในการดููแลสุุขภาพในช่่องปากที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยแต่่ละคน
        • วิิธีีการแปรงแห้้ง แบบ Spit don’t rinse เหมาะในคนที่่�ได้้รับก
ั ารประเมิินว่่ามีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดฟัันผุุสููง และจะได้้ผลดีีต่่อ
สุุขภาพของผู้้�ป่่วยมากที่่สุุ� ดเมื่่�อประกอบด้้วยปััจจััยดัังต่่อไปนี้้�
        1. ผู้้�ป่่วยที่่มีี� อายุุ 6 ปีีขึ้้�นไป หรืือ คนที่่�สามารถบ้้วน หรืือ ถุุย หรืือ ถ่่ม ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
        2. แปรงฟัันได้้ถููกวิิธีี ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อตััวฟััน เหงืือก และเนื้้�อเยื่่�อในช่่องปาก และ แปรงฟัันวันล
ั ะ 2 ครั้้�ง
        3. ใช้้ยาสีีฟัันที่่มีี� ความเข้้มข้้นฟลููออไรด์์ตามที่่�กำ�ำ หนด และเหมาะกัับสภาพของผู้้�ป่่วย
        4. มีีโภชนาการที่่�ดีีต่่อสุุขภาพในช่่องปาก 
        5. ไม่่แพ้้ SLS หรืือ ingredients อื่่�น ๆ ในยาสีีฟััน (ขึ้้�นกัับสภาพแต่่ละบุุคคล และ ยาสีีฟัันแต่่ละยี่่ห้� ้อ)
        • ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�นอกเหนืือจากที่่�กล่่าวข้้างต้้น มีีคำ�ำ แนะนำำ�โดยทั่่�วไปใน 
คืือ ให้้แปรงอย่่างถููกวิิธีีด้้วยยาสีีฟัันที่่�มีีฟลููออไรด์์แล้้วบ้้วนฟองออกให้้มากที่่�สุุด
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ข่าวสารจากสมาคม

หมอฟันต้องพร้อม..
สมาคมจะอยู่เคียงข้างวิชาชีพ
ในท่่ามกลางสถานการณ์์การระบาดที่่รุุน
� แรงขึ้้นข
� องโรคโควิิด-19, ความเสี่่ย� งสููงของวิิชาชีีพทัันตกรรมต่่อการสััมผััสเชื้้อ� รวมถึึงความ
ไม่่พร้อ้ มของระบบการจััดสรรวััคซีีนในระดัับประเทศ แม้้ทันั ตบุุคลากรจะได้้รับก
ั ารวางลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ไว้้ในกลุ่่ม� แรก ๆ ที่่ค� วรได้้รับวั
ั คั ซีีน 
แต่่ในความเป็็นจริิงพบว่่า มีีเพีียงทัันตแพทย์์ในโรงพยาบาลภาครััฐหรืือรพ.เอกชนที่่มีีลั
� กั ษณะเป็็นองค์์กรชััดเจนเท่่านั้้น� ที่่ไ� ด้้รับก
ั ารจััดสรรไป
ก่่อน ส่่วนทัันตบุุคลากรในคลิินิกทั
ิ นั ตกรรมเอกชน stand alone ซึ่่ง� ขาดกลไกขององค์์กรวิิชาชีีพมารวบรวมข้้อมููล จึึงยัังไม่่ได้้รับก
ั ารจััดสรร
ทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ ร่่วมกัับ Well-mixed team ได้้เล็็ง
เห็็นช่่องว่่างการกระจายวััคซีีนที่่ส� มาคมฯ สามารถช่่วยเติิมเต็็มได้้ จึึงได้้มีีการรวบรวม
ข้้อมููล ทำ�ำ หนัังสืือขอรัับการจััดสรรวััคซีีนยื่่นถึึ
� งรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข 
จนมีีการฝากฉีดี ที่่� รพ.วิิมุุตไปแล้้วกว่่า 5,500 ราย รวม 11,000 โดส  ต่่อมาได้้รับก
ั าร
จัั ด สรรอีีก  4,400 โดส จากกระทรวงอุุดมศึึกษาฯ
แต่่หารพ.ที่่�จััดฉีีดได้้ยากเนื่่�องจากรพ.มีีคิิวยาวไปกว่่า
2 เดืือน จึึงจำำ�เป็็นต้อ้ งจััดศููนย์ฉี์ ดี เองเพื่่อ� ให้้ทันั ตบุุคลากร
ได้้รัับวััคซีีนโดยเร็็วที่่สุุ� ด โดยเจรจาฝาก รพ.วิิมุุต ฉีีดได้้
357 โดส และจััดศููนย์ฉี์ ดี ที่่ค� ณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
โดยทีีม รพ.ปิิยะเวท ในวัันที่่� 5-6 มิิ.ย. 64 จำำ�นวนกว่่า
2,037 โดส
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ศููนย์์ฉีีดที่่พั� ฒน
ั าขึ้้�นเองร่่วมกัับ partner หลายภาคส่่วน 
สามารถให้้บริิการด้้วยเวลาเฉลี่่�ยตั้้�งแต่่เข้้าสู่่�กระบวนการจนสัังเกต
อาการเสร็็จสิ้้�นราว 37 นาทีี มีีผลลััพธ์์ความพึึงพอใจมากที่่� 92%
มีีผู้้�ที่มีีผลข้
่�
้างเคีียงรุุนแรง 1 ราย ได้้รับก
ั ารส่่งต่่อและรัับการรัักษา
ต่่ออย่่างทัันท่ว่ งทีี ขณะนี้้อ� าการปลอดภััยแล้้ว นอกจากนี้้ยั� งั มีีการส่่ง
วััคซีีนไปเพื่่�อจััดฉีีดแก่่ทัันตบุุคลากรในต่่าง
จัังหวััด เช่่น จังั หวััดสุุริินทร์์ เป็็นต้น 
้ รวมแล้้ว
ราว 8,000 คน 
ทัันตแพทยสมาคมขอขอบคุุณ
partners ที่่�มาช่่วยให้้การกระจายวััคซีีนนี้้�
เป็็นไปได้้อย่่างกว้้างขวาง ได้้แก่่ รพ.วิิมุุต,
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ, รพ.ปิิยะเวท,
สปสช., Well-mixed Team และทีีมกระจาย
วััคซีีนที่่�เป็็นทัันตแพทย์์รุ่่�นใหม่่กว่่า 10 คน
มาช่่วยขัับเคลื่่อ� นระบบการกระจายวััคซีีน นัับเป็็นอีีกความชื่่น� ใจที่่�
ได้้พััฒนาผู้้�นำำ�วิิชาชีีพรุ่่�นใหม่่ภายใต้้สถานการณ์์วิิกฤตจริิง
การจััดการดัังกล่่าว เป็็นความภาคภููมิใิ จของทัันตแพทยสมาคมฯ ที่่�สามารถสร้้างความร่่วมมืือหลายภาคส่่วน และได้้ดููแล
สวััสดิิภาพของเพื่่อ� นร่่วมวิิชาชีีพและทีีมงานทัันตบุุคลากร ทัันตแพทยสมาคมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าสมาคมฯจะมีีโอกาสได้้ช่ว่ ยเหลืือส่่งเสริิม
เพื่่อ� นสมาชิิก เพื่่อ� ให้้ท่า่ นสามารถช่่วยเหลืือประชาชนและช่่วยดููแล
ระบบสุุขภาพไทยได้้อย่่างปลอดภััย

VACCINE
COVID-19
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บทความพิิเศษ
เรีียบเรีียงโดย: มายด์์มิ้้�งค์์ ผู้้�ชายสามมิิติิ

วัวัันนนนี้้�ี้รรัับับกาแฟอะไรด
กาแฟอะไรดีีีคครัรัับบ?? ตอนท
ตอนที่่�ี่ 22
สวััสดีีพลพรรคนัักดื่่�ม :D อย่่าเพิ่่�งตกใจนะครัับ ผมไม่่ได้้
มาชวนชนแก้้ว ดื่่�มของมึึนเมาในวารสารทางการแพทย์์นะ วัันนี้�ยั้ ัง
คงเป็็นเรื่่�องราวของกาแฟต่่อจากเล่่มที่่�แล้้ว มีีคุุณผู้้�อ่่านทัักมาถาม
ผมว่่า ปกติิไม่่ใช่่คนที่่�ดื่่�มกาแฟ แต่่อ่่านแล้้วอยากจะลองเดิินเข้้าไป
สั่่�งกาแฟสัักแก้้ว ควรจะสั่่�งเมนููไหนดีี  ซึ่่�งบัังเอิิญตรงกัับใจของผม
พอดีีครัับ ผมตั้้ง� ใจว่่าในเล่่มนี้้ ผ
� มอยากจะมาชวนคุุณผู้้�อ่า่ นลองกาแฟ
เมนููต่่างๆด้้วยกััน  แล้้วใครชอบแบบไหน ก็็อย่่าลืืมมาเล่่าสู่่�กัันฟััง
บ้้างนะครัับ
เมื่่อ� ก่่อนนี้ ก
�้ าแฟถููกมองเป็็นเพีียงเครื่่อ� งดื่่ม� กระตุ้้�นสมอง
ในมื้้�อเช้้า จนกระทั่่�งระยะหลััง มีีการพััฒนาเรื่่อ� งคุุณภาพของกาแฟ 
เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การดููถิ่่นกำ
� �ำ เนิิด วิิธีีการปลููก การเก็็บเกี่่ย� ว การบ่่ม การคั่่ว�
การบด และการชง (หรืือสกััด) เรีียกได้้ว่า่ ต้้องใส่่ใจพิิถีีพิถัิ นั ในทุุก ๆ
ขั้้น� ตอนกว่่าจะมาเป็็นกาแฟให้้เราดื่่ม� หนึ่่ง� แก้้วทำำ�ให้้สามารถยกระดัับ
จากการเป็็นแค่่เครื่่�องดื่่�มกระตุ้้�นสมอง กลายมาเป็็นการเสพเพื่่�อ
ความสุุขสุุนทรีีย์์ของหลาย ๆ คน
ก่่อนที่่�จะไปถึึงการเลืือกเมนููกาแฟ ขอให้้ผมได้้แนะ
นำำ�ให้้ได้้รู้้�จัักกัับเมล็็ดกาแฟที่่�นิิยมดื่่�มกัันก่่อนดีีกว่่า โดยขอเริ่่�ม
จากฝั่่�งทวีีปอััฟริิกาต้้นกำำ�เนิิดของกาแฟอย่่างกาแฟเอธิิโอเปีีย
ลัักษณะเด่่นของกาแฟเอธิิโอเปีียคืือ มีีรสชาติิที่ซั�่ บซ้
ั อ้ นหลากหลาย
อย่่างชััดเจน มีีความเปรี้้�ยวแบบผลไม้้ มะกรููด พีีช กลิ่่�นหอมดอกไม้้
ไปจนถึึงผลไม้้เคลืือบน้ำำ��ตาลขึ้้�นอยู่่�กัับกรรมวิิธีีในการบ่่ม ที่่�ผู้้�ผลิิต
ต้้องการจะดึึงรสสััมผััสแบบไหนออกมาจากเมล็็ด กาแฟเคนย่่าก็็เป็็น
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� อ�่ เสีียงและมีีเมล็็ดกาแฟคุุณภาพสููง ลัักษณะ
อีีกแหล่่งหนึ่่ง� ของโลกที่่มีีชื่
เด่่นของกาแฟเคนย่่าคืือความสดชื่่�นที่่ซั� บซ้
ั อ้ นของเบอร์์รี่ห�่ รืือผลไม้้
ความหวานและเปรี้้�ยวที่่ชั� ดั เจนคล้้ายกัับกาแฟแทนซาเนีีย แต่่กาแฟ
เคนย่่าอาจจะมีีความชุ่่ม� ฉ่ำำ�น้
� อ้ ยกว่่า อีีกหนึ่่ง� ประเทศที่่มีีก
� าแฟน่่าสนใจ
คืือหาแฟรวัันดา ที่่�มีีความเด่่นของรสผลไม้้และความสดชื่่�นของ
แอปเปิ้้ล� แดงหรืือองุ่�น่ แดงเป็็นเอกลัักษณ์์
ข้้ามมาฝั่่�งทวีีปเอเชีียในบ้้านเรา
กัันบ้้าง กาแฟที่่�มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดในทวีีปเอเชีีย
ของเราที่่�มีีชื่่�อเสีียงขจรกระจายข้้ามภพที่่�
คุ้้�นเคยกัันได้้แก่่ กาแฟอิินโดนิิเซีีย ซึ่่ง� มีีกาแฟ
ขี้้ช� ะมดที่่มีีชื่
� อ�่ เสีียง มีีรสและกลิ่่�นที่่เ� ป็็นเอกลัักษณ์์ที่เ�่ กิิดจากการหมััก
ในกระเพาะอาหารของสััตว์์ที่กิ�่ นผล
ิ เบอร์์รี่ก�่ าแฟเข้้าไปและเก็็บเอา
มููลที่่�ถ่่ายออกมาล้้างเพื่่�อเก็็บเมล็็ดผลกาแฟส่่วนที่่�ไม่่ย่่อยมาผ่่าน
กระบวนการผลิิตต่่อไป ทำำ�ให้้กาแฟมีีบอดี้้ที่� ห�่ นััก มีีกลิ่่นดิ
� น 
ิ ไม้้ และ
เครื่่อ� งเทศกัับความเปรี้้�ยวเล็็กน้อ้ ย กาแฟปาปััวนิิวกิินีี มีีความหวาน
มัันเนยที่่�ซัับซ้้อนเป็็นจุุดเด่่น สุุดท้้ายคืือกาแฟเยเมน  ที่่�ผมได้้
กล่่าวถึึงในเล่่มที่่แ� ล้้วไว้้ยาวเหยีียด ลัักษณะเด่่นของกาแฟเยเมนคืือ
ความแรง ซัับซ้้อนและกลิ่่�นฉุุน  ซึ่่�งเป็็นเอกลัักษณ์์ไม่่เหมืือนกาแฟ
อื่่น� ใดในโลก ทำำ�ให้้บางคนอาจจะไม่่ชอบกาแฟนี้้เ� ลย ในขณะที่่บ� างคน
ชื่่นช
� อบมากๆ ส่่วนกาแฟที่่ปลู
� กู ในไทย ส่่วนมากจะมีีอยู่่�สองแหล่่ง
ใหญ่่ ๆ คืือที่่ปลู
� กท
ู างภาคใต้้ สายพัันธุ์์�โรบััสต้้า ที่่มีี� ความเข้้มขมและ
� กู ในภาคเหนืือ(และภาคอีีสานบางส่่วน)
กลิ่่�นสโมคที่่ชั� ดั เจน กัับที่่ปลู
คืือกาแฟอาราบิิก้้า สายพัันธุ์์� Bourbon และ Caturra  ซึ่่�งมีีแหล่่ง
กำำ�เนิิดมาจากประเทศบราซิิล มีีรสเปรี้้�ยวเบอร์์รี่เ�่ ล็็กน้อ้ ย และมีีกลิ่่�น
ช็็อคโกแลต คาราเมลหรืือถั่่ว� บาง ๆ บอดี้้�ไม่่หนัักมาก จึึงเป็็นกาแฟ
ที่่ดื่� ่�มง่่าย
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ทวีีปที่่มีีก
� ารส่่งออกกาแฟมากที่่�สุุดในโลกคืือกลุ่่ม� ประเทศใน
ทวีีปอเมริิกา ประเทศบราซิิล  เป็็นผู้้�ส่่งออกกาแฟอัันดัับหนึ่่�งของโลก
มีีส่่วนแบ่่งการตลาดสููงถึึง 1 ใน 3 ของโลก โดยภาพรวมจึึงเป็็นการผลิิต
เชิิงอุุตสาหกรรม ที่่ไ� ม่่ได้้เน้้นเรื่อ�่ งของคุุณภาพเหมืือนกาแฟในประเทศอื่่น 
�
กาแฟบราซิิลเป็็นกาแฟที่่ร� สชาติิกลาง ๆ ไม่่เด่่นชัดั ไปในทางใดทางหนึ่่ง�
กาแฟโคลอมเบีียเป็็นอีีกหนึ่่ง� ตลาดที่่เ� ติิบโตอย่่างรวดเร็็ว มีีการควบคุุม
คุุณภาพการผลิิตที่่เ� ข้้มงวด มีีรสชาติิที่ห�่ ลากหลาย ทั้้�งรสหวานของผลไม้้
และแยม หรืือรสที่่ห� นัักและมีีรสช็็อคโกแลตและวนิิลา ขึ้้น� อยู่่�กับภู
ั มิู ภิ าค
ที่่ผลิ
� ิต กาแฟเอลซััลวาดอร์์ มีีชื่่�อเสีียงเรื่่�องความหวานและความสมดุุล 
มีีรสเปรี้้�ยวเล็็กน้อ้ ย มีีกลิ่่�นหอมผลไม้้อย่่างองุ่�น่ แห้้ง เหมาะสำำ�หรัับการดื่่ม�
เป็็นกาแฟดำำ� กาแฟกััวเตมาลา ขึ้้�นชื่อ�่ เรื่่อ� งความมีีรสชาติิที่ห�่ ลากหลาย
ตั้้�งแต่่มีีบอดี้้�น้้อย หวานมาก มีีรสผลไม้้ที่ซั่� ับซ้้อน ไปจนถึึงมีีบอดี้้�หนััก 
เข้้มข้้นและมีีรสช็็อคโกแลต และสำำ�หรัับคนที่่�ชอบกาแฟรสเปรี้้�ยว
ผมขอแนะนำำ � ให้้ ล องกาแฟฮอนดูู รัั ส ที่่ � มีี รสกลิ่่� นผล ไม้้ ห ลายมิิ ติิ
ฉ่ำำ�� ไวน์์และความเปรี้้�ยวที่่โ� ดดเด่่น และขอเสนอกาแฟคอสตาริิก้า้ เป็็นตัวั
ปิิดท้้ายของวัันนี้้ ก
� าแฟนี้้มีีบ
� อดี้้ที่� เ�่ บาบางและรสชาติิสะอาด ไม่่ซับซ้
ั อ้ น 
เปรี้้�ยวแบบส้้มเล็็กน้้อย มีีรสหวาน ดื่่�มง่่ายครัับ
หลัังจากการเลืือกเมล็็ดกาแฟ ผมจะขอข้้ามขั้้น� ตอนการเก็็บเกี่่ย� ว
บ่่ม หมััก ไปที่่�วิธีีก
ิ ารชงเลยนะครัับ ตอนนี้้�ผมเชื่่�อว่่าหลาย ๆ คนน่่าจะ
มีีเมนููที่อ�่ ยากลองในใจกัันบ้า้ งแล้้ว เตรีียมเงิินใน E-Wallet ไว้้ 100-200 บาท 
แล้้วตามผมมาเลยครัับ 

ที่่�มา : https://visionsespresso.com/wmf-espresso-superautomatic-espresso-machine/

สำำ�หรัับการชงหรืือการสกััดกาแฟ ส่่วนใหญ่่เราจะเห็็นเจ้้าเครื่่�องนี้้�ที่่�
ร้้านกาแฟส่่วนใหญ่่มัักจะต้้องมีี ก็็คืือเครื่่�อง Espresso machine
หน้้าที่่�ของมัันก็็ตามชื่่�อครัับ

ที่่�มา : https://scribblerscoffee.com/blogs/news/espresso-based-drinks

คืือไว้้สำ�ำ หรัับทำ� 
ำ Espresso shot ซึ่่ง� ก็็คืือการสกััดเอาสารและ
น้ำำ�มั
� นั จากเมล็็ดกาแฟออกมา 1 ช็็อตหรืือประมาณ 30 มิิลลิลิิ ติ ร
ภายในระยะเวลาประมาณ 27-29 วิินาทีี ด้้วยแรงดัันน้ำ�ร้
ำ� ้อน
ที่่�ถููกควบคุุมไว้้อย่่างดีี ส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ที่่�ประมาณ 94 ถึึง 97
องศาเซลเซีียส ที่่�แรงดัันไม่่ต่ำำ��กว่่า 9 บาร์์ ซึ่่�งเป็็นจุุดที่่�เหมาะ
สำำ�หรัับการดึึงรสชาติิที่่�ดีีที่่�สุุดของกาแฟ ทำำ�ให้้ได้้กลิ่่�นและรส
ของกาแฟตรงตาม Character ของเมล็็ดกาแฟนั้้�น ๆ มากที่่สุุ� ด
จนมีีศััพท์์ที่่�เรีียกกัันในหมู่่�นัักดื่่�มกาแฟว่่า Perfect shot และ
บาริิสต้้าก็็จะนำำ�เอาเอสเพรสโซ่่ ช็อ็ ตนี้้� ไปรัังสรรค์์เมนููเครื่อ�่ งดื่่ม�
ต่่างๆให้้เราต่่อไปอย่่างที่่�เราคุ้้�นๆ เป็็นมาตรฐานร้้านกาแฟใน
บ้้านเรา เช่่นเมนูู เอสเปรสโซ่่ ลาเต้้ ม็อ็ คค่่า คาปููชิโิ น่่ ร้อ้ น-เย็็น ฯลฯ
และถ้้าเรานึึกถึึงความแฟนซีีเหมืือนหลุุดออกมาจาก
ห้้องทดลองทางวิิทยาศาสตร์์แล้้วล่่ะก็็... เราจะต้้องนึึกถึึงเครื่อ�่ งชง
สุุญญากาศ (Vacuum pot หรืือ Syphon brewer) ที่่ตั้้� ง� เด่่นอยู่่�
บนบาร์์กาแฟ จุุดเด่่นของเครื่อ�่ งนี้้ น
� อกจากความสวยงามสะดุุดตา
เหมืือนเครื่่อ� งตกแต่่งบ้้านมากกว่่าเครื่่อ� งชงกาแฟ ก็็คืือรสชาติิ
ความใสสว่่าง รสและกลิ่่�นแบบตรงไปตรงมาที่่ชั� ัดเจนของน้ำำ��
กาแฟ  แต่่บอดี้้�จะไม่่แน่่นและเข้้มเท่่าการสกััดด้้วยเครื่่�อง
Espresso machine
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อีีกหนึ่่ง� อุุปกรณ์์ที่ดู�่ เู รีียบง่่าย แต่่มีีเสน่่ห์ ชิ
์ ล 
ิ ๆ ฮิิป ๆ แบบ
ชีีวิิตสโลว์์ไลฟ์์ คืือกาแฟที่่ส� กััดแบบ Pour-Over หรืือที่่เ� รามัักจะเรีียก
ว่่ากาแฟดริิป แม้้จะดููเรีียบง่่าย แต่่บาริิสต้้าจะต้้องพิิถีีพิถัิ นั กัับการชง
กาแฟแบบนี้ม�้ าก เพราะรสชาติิของกาแฟจะขึ้้น� อยู่่�กับั ความละเอีียด
ของการบดเมล็็ดกาแฟ ปริิมาณกาแฟและปริิมาณน้ำำ��ที่่�ใช้้ รวมถึึง
เทคนิิคการริินน้ำ�ผ่
�ำ า่ นกระดาษกรอง ซึ่่ง� วิิธีีการสกััดกาแฟแบบPourOver นี้้� จะทำำ�ให้้ได้้กาแฟที่่เ� บา ใส รสชาติินุ่ม�่ นวลกว่่าการสกััดด้้วย
Syphon brewer หรืือ Espresso machine คำำ�แนะนำำ�เดีียวที่่�ขอ
เตืือนไว้้ตรงนี้คืื�้ อถ้้าคุุณสั่่ง� กาแฟดริิป ก็อ็ ย่่าเพิ่่�งชวนบาริิสต้้าคุุยตอน
กำำ�ลัังดริิปกาแฟนะครัับ

ที่่�มา : https://unocasa.com/blogs/tips/what-is-pour-over-coffee

ที่่�เล่่ามาข้้างต้้น ส่่วนมากจะเป็็นวิิธีีการชงกาแฟที่่�ต้้อง
อาศััยความชำำ�นาญและความแม่่นยำำ�ในการสกััดสารกาแฟ  ซึ่่�งเรา
อาจจะเจอในร้้านใหญ่่ๆเป็็นส่่วนมาก เพราะอุุปกรณ์์ที่่�กล่่าวมานั้้�น
ราคาค่่อนข้้างสููง บางยี่่�ห้้อราคาแพงกว่่ารถยนต์์ทั้้�งคััน  แต่่เราก็็
สามารถหากาแฟดีี ๆ แบบ Specialty Coffee ดื่่�มจากร้้านเล็็ก ๆ
ได้้เหมืือนกัันนะครัับ อุุปกรณ์์ที่ใ�่ ช้้ในการสกััดกาแฟที่่ใ� ช้้ได้้ดีีอีีกชนิดิ
หนึ่่�งคืือ Moka pot ซึ่่�งสามารถสกััดกาแฟได้้รสชาติิที่่�เข้้มข้้นใกล้้
เคีียงกัับ  Espresso shot ทีีเดีียว
หนึ่่�งในร้้านกาแฟ  Slow bar เจ้้า
ประจำำ�ของผมก็็ใช้้เจ้้า Moka pot
เป็็นหลััก ด้ว้ ยความใช้้ง่า่ ยและสามารถ
สกััดกาแฟที่่เ� ข้้มข้้น ทำ�ำ ให้้ Moka pot
เหมาะสำำ�หรัับเมนููกาแฟประเภทที่่�
ใส่่นม แบบที่่�คนไทยชอบดื่่�ม แล้้ว
ยัังเหมาะสำำ�หรัับซื้้�อไว้้ใช้้เองที่่�บ้้าน
ก็็ได้้นะครัับ

ถ้้าอ่่านมาถึึงตรงนี้แ�้ ล้้ว ยัังนึึกไม่่ออกว่่าจะสั่่ง� กาแฟอะไรดีี 
ผมขออนุุญาตแนะนำำ�เมนููกาแฟนม ที่่ดื่� ม�่ ง่่ายและกำำ�ลังั ฮิิตอยู่่�ช่ว่ งนี้�้
เห็็นใคร ๆ ก็็สั่่�งกัันเวลาเข้้าร้้านกาแฟ เมนููนั้้�นก็็คืือ Dirty coffee
ที่่�ชื่่�อเหมืือนจะไม่่สะอาด แต่่รสชาติิน่่าจะถููกใจนัักดื่่�มหน้้าใหม่่
แน่่นอนครัับ Dirty coffee มีีที่่ม� าจากร้้านกาแฟแห่่งหนึ่่ง� ในประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น  ที่่�เสิิร์์ฟ  Double Espresso shot ที่่�สกััดออกมาในปริิมาณ
แค่่ช็อ็ ตเดีียว เสิิร์ฟ์ โดยการให้้กาแฟค่่อย ๆ ไหลลงบนหน้้านมที่่เ� ย็็นจัดั
ช้้า ๆ ทำำ�ให้้ Dirty coffee
เป็็นเมนููกาแฟเย็็นที่่ไ� ม่่จำ�ำ เป็็น
ต้้องใส่่น้ำำ��แข็็งครัับ  เสน่่ห์์
ของ Dirty coffee คืือจะใช้้
� นก
การสกััดน้ำำ�มั
ั าแฟเข้้มข้้น
มาก ๆ ทำำ�ให้้กาแฟลอยอยู่่�
บนผิิวนม เวลาดื่่ม�  บาริิสต้้า
ไม่่ แ นะนำำ � ให้้ ค นนะครัั บ 
สามารถยกดื่่ม� ได้้เลย ทำำ�ให้้
ได้้สััมผััสแรกเป็็นกาแฟที่่� ที่่�มา : https://www.facebook.com/pacamaracoffee/posts/3434158009963712/
เข้้มข้้น และความหอมมัันของนมเย็็นตามมา ช่่วยให้้ดื่ม�่ ง่่ายและไม่่
รู้้�สึึกขม ใคร ๆ ก็็ดื่ม�่ ได้้ โดยที่่ม� าของชื่่อ� Dirty coffee ก็็คืือการเสิิร์ฟ์ ที่่ดู� ู
เหมืือนกัับมีีกาแฟไหลเปื้้อ� นขอบแก้้วลงมาอย่่างที่่เ� ห็็นในรููปนี่เ�่ องครัับ
และสำำ�หรัับคอกาแฟดำำ� ผมคิิดว่่าคุุณพร้้อมแล้้วสำำ�หรัับการ
ลิ้้�มลองรสชาติิใหม่่ๆของกาแฟทุุกแบบในร้้าน Specialty Coffee
ขอให้้มีีความสุุขกัับการดื่่�มนะครัับ 
และท้้ายสุุด... ขอขอบคุุณ(อีีกแล้้ว) คุุณเต้้ย บาริิสต้้าร้้าน 
King coffee ตลาดละลายทรััพย์รั์ ชั ดาซอย 4 ที่่เ� อื้้อ� เฟื้้�อคััมภีีร์์ The
World Atlas Coffee ของ James Hoffmann มาเป็็นแหล่่งอ้้างอิิง
ข้้อมููล พร้อ้ มคอมเม้้นต์ดีี์ ๆให้้กับั เรื่อ�่ งราวในวัันนี้้ด้� ว้ ยครัับ พบกัันใหม่่
ในฉบัับหน้้ากัับเรื่่�องราวน่่าสนใจที่่รู้้�� เอาไว้้ประดัับสมอง
วัันนี้้�ขอลาไปก่่อน สวััสดีีครัับผม..

ที่่�มา : https://www.alzashop.com/kela-espresso-maker-ITALIA-d5123422.htm
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ผู้้�เขีียน: กฤษดา เดชะริินทร์์ (มิ้้�งค์์)
วิิศวกรโยธา จาก มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ที่่�มีีครอบครััวที่่�อบอุ่่�น และมีีงานอดิิเรก
ที่่�น่่าสนใจ คืือ การทำำ�อาหาร อ่่านหนัังสืือ และเขีียนเล่่าเรื่่�องต่่าง ๆ รอบตััวที่่�น่่าสนใจ

บทความพิิเศษ

DENT NEWS

Staycation

ริิมเจ้้าพระยา
หมอหมููน้้อย

กลัับมาพบกัันอีีกครั้้�งนะครัับกัับผมเอง หมอหมููน้้อย
ผมห่่างหายจากการเขีียน column ไปนานหลายปีี ดีีใจที่่ไ� ด้้กลับั มา
เขีียนเรื่อ�่ งกิิน ๆ เที่่ย� ว ๆ ตาม style ผมอีีกครั้้ง�  รัับรองว่่ามีีหลากหลาย
style แน่่นอนครัับ 
ในช่่วงการระบาดหนัักของ COVID-19 ตั้้�งแต่่ปีีที่่�แล้้ว
เพื่่อ� น ๆ พี่่น้� อ้ งทัันตแพทย์์น่า่ จะเห็็นคำ�ว่
ำ า่ staycation กัันมากขึ้้�นนะ
ครัับทั้้�งตามหน้้า website ของโรงแรม หรืือตามโฆษณาใน social
media ต่่าง ๆ ตามนิิยามแล้้วคำำ�ว่่า staycation นั้้�นมีีความหมาย
กว้้างมากทั้้�งหมายถึึงการเที่่�ยวในประเทศตััวเอง หรืือไม่่ก็็หมายถึึง
การพัักผ่่อนอยู่่�กัับบ้้านสบาย ๆ  หรืือไปที่่�ไหนใกล้้ ๆ แบบไม่่ต้้อง
พิิธีีรีีตรองมากมายนััก
ที่่ผ่� า่ นมา COVID-19 สร้้างความเสีียหายให้้กับธุุ
ั รกิิจภาค
ต่่าง ๆ มากมายไปหมดครัับ ที่่เ� ห็็นเด่่นชัดั อย่่างหนึ่่ง� คืืออุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่ย� วและร้้านอาหาร ในช่่วงที่่ผ่� า่ นมาตั้้ง� แต่่ปีที่ี แ�่ ล้้ว โรงแรม
ทั้้�งในกรุุงเทพ และต่่างจัังหวััด จึึงออก package แบบ staycation
ต่่าง ๆ ออกมาอย่่างถล่่มทลาย เพื่่�อให้้สามารถพยุุงตััวเองในช่่วงที่่�
ไม่่มีีนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิเข้้ามาในระบบ  แถม staycation ของ
โรงแรมในเมืืองไทย ก็็ยัังมีีอะไรที่่�น่่าแปลกใจ อึ้้�ง ทึ่่�ง มากมาย
ไปหมดเลยครัับ  ถามเพื่่�อนที่่�ต่่างประเทศมาหลาย ๆ ที่่�ทั้้�งยุุโรป 
ญี่่ปุ่� �น ฮ่
่ ่องกง ไม่่มีี  staycation ที่่�ไหน สุุด ๆ เท่่าในไทยอีีกแล้้ว
หลาย ๆ อย่่างเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้คิิดว่่าจะได้้เห็็นในอุุตสาหกรรมการ
ท่่องเที่่ย� วไทยเลย ไม่่ว่า่ จะเป็็นการเข้้าพัักได้้ตั้้ง� แต่่ 8.00 แล้้ว check
out ได้้อีีกวัันเวลา 20.00 หรืือบางโรงแรมใจป้ำำ��ขนาดให้้ถึึง 22.00
ไปเลย หรืือบางแห่่งก็็มีีแม้้กระทั่่ง� ราคาค่่าพัักที่่ถู� กกว่
ู า่ ปกติิอย่่างมาก 
หั่่�นราคาลงมามากกว่่า 50% ซึ่่�งในช่่วงปกติิจัับต้้องได้้ยากมาก
สำำ�หรัับบางโรงแรม แล้้วแถมยัังให้้ credit เป็็นค่่าอาหารอีีก 50%

ของค่่าห้้อง รวมกัับอาหารเช้้าสองท่่าน และสปาสำำ�หรัับสองท่่านฟรีี ๆ
เพิ่่�มไปอีีก ผมเคยเห็็น package ของบางโรงแรม ให้้ราคาห้้อง suite
ที่่�ในช่่วงปกติิแพงมาก  ๆ คืืนละมากกว่่าหนึ่่�งแสน ลดลงมาเหลืือ
สองหมื่่นนิ
� ดิ ๆ พัักได้้สี่ท่�่ า่ น แล้้วก็็แถมค่่าอาหารเท่่าค่่าห้้องเลยครัับ 
ลดสุุดมาก ๆ จริิง ๆ
แล้้วก็็ไม่่ใช่่แค่่ใน กรุุงเทพนะครัับ โรงแรมในเมืืองท่่องเที่่ย� ว
ทั้้ง� สมุุย ภููเก็็ต ก็็ออก package หั่่�นราคากัันน่า่ กลััวมากแบบที่่ไ� ม่่เคย
เห็็นราคาห้้องพัักของโรงแรมหรูู ๆ ห้้าดาวในเมืืองท่่องเที่่ย� วทั้้�งสอง
แห่่งเป็็นแบบนี้้ม� าก่่อนเลยครัับ ดังั นั้้น� ช่่วงนี้้เ� ป็็นช่่วงที่่ไ� ปต่่างประเทศ
ไม่่ได้้ ในฉบัับนี้ผ�้ มก็็เลยพา staycation แบบไทย พัักผ่อ่ นในประเทศ
กัันไปแทนนะครัับ
รอบนี้ผ�้ มตั้้ง� ใจจะพามา staycation ริิมแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยากัับ
โรงแรมที่่�เก่่าแก่่และคลาสสิิคที่่�สุุดในกรุุงเทพมหานคร คืือโรงแรม
Mandarin Oriental Bangkok ซึ่่�งผมจะขอย่่อว่่า MOBKK
ผมไปพัักเอง ไม่่ได้้มีี sponsor ใด ๆ ไม่่ได้้มีี conflict of interest
ใด ๆ ทั้้�งสิ้้�นนะครัับ  :)
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แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาเป็็นแม่่น้ำำ��หลัักของภาคกลาง ไหลผ่่าน
กรุุงเทพมหานครแบ่่งฝั่่ง� พระนคร กัับฝั่่ง� ธนออกจากกััน ถ้า้ เราไม่่ได้้
ไปเที่่�ยวทะเลที่่�ไหนไกล  ๆ ผมว่่าการมาพัักผ่่อนโรงแรมริิมแม่่น้ำำ��
เจ้้าพระยาก็็เป็็นการผ่่อนคลายที่่ดีี� มาก ๆ อย่่างหนึ่่ง�  นั่่�งมองแม่่น้ำ��ำ ไป 
ทานข้้าวริิมน้ำำ� 
� ออกไปตัักบาตร นั่่�งเรืือไปวััดต่่าง ๆ ที่่อ� ยู่่�ริมิ น้ำำ� ก็
� เ็ ป็็น
การผ่่อนคลายได้้ระดัับหนึ่่�งเหมืือนกััน
MOBKK เป็็ น โรงแรมที่่ � เ ก่่ า แก่่ ที่ ่ � สุุ ดในประเทศไทย
ตอนนี้้�ก็มีี็ อายุุมากกว่่า 145 ปีีแล้้ว เปิิดให้้บริิการครั้้�งแรกก็็ปี พ
ี .ศ.
2419 โน่่นเลยมาถึึงตอนนี้้�โรงแรมได้้รัับรางวััลมามากมาย ทั้้�งจาก 
Travel-leisure ซึ่่ � ง เป็็ น  website ที่่ � จัั ด อัั นดัั บ โรงแรมและ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวชื่่�อดััง โดย MOBKK เคยได้้รางวััลโรงแรมที่่ดีี� ที่่�สุุด
ในโลกมาแล้้วสามปีีด้้วยกัันครัับ นอกจากนี้้� MOBKK ยัังได้้รางวััล
ห้้าดาวทั้้�งในส่่วนของโรงแรมและสปา จาก Forbes โดยเฉพาะสปา
เป็็นห้้าดาวจาก Forbes แห่่งเดีียวในไทยอีีกด้้วย
ตััวโรงแรมมีีสองฝั่่ง� แม่่น้ำ� ฝั่่
�ำ ง� พระนครเป็็นฝั่่ง� ห้้องพัักหลััก
ของโรงแรม มีีสองตึึก ผมก็็ไม่่แน่่ใจแล้้วว่่าตอนนี้้�เขาเรีียกอะไร แต่่
ผมเรีียก Author’s wing หรืือ Garden wing แล้้วก็็อีีกตึึกที่่สู� งู กว่่า
ผมเรีียก River wing หรืือ Main wing ฝั่่�งนี้้�นอกจากเป็็นที่่ตั้้� �งของ
ตััวโรงแรม ก็็มีีห้้องอาหารหลายห้้อง ได้้แก่่ห้้องอาหารนานาชาติิ
Lord Jim’s ห้้องอาหารฝรั่่�งเศสระดัับมิชลิ
ิ นิ สองดาว Le Normandie
และห้้องอาหารที่่�บริิการ all day dining ชื่่�อ Verandah ซึ่่�งตอนนี้�้
เชฟที่่ดู� แู ลก็็เป็็นเชฟอาหารไทยที่่เ� คยทำำ�งานในร้้านอาหารระดัับมิชลิ
ิ นิ
� ังมีีห้้องอาหาร Riverside Terrace
มาก่่อนเช่่นกััน ส่่วนตรงริิมน้ำำ�ยั
ที่่�ปกติิบริิการ buffet มื้้�อค่ำำ��ทุุกวััน  (แต่่ช่่วงนี้้�ยัังปิิดบริิการครัับ)
แล้้วก็็มีีห้อ้ งอาหารอิิตาเลีียนใกล้้ ๆ กัับท่า่ เรืืองของโรงแรมชื่่อ� Ciao
� dim sum
ที่่อ� าหารอร่่อยมากเช่่นกััน (จริิง ๆ ก็็ยังั มีีห้้องอาหารจีีนที่่มีี 
buffet ที่่เ� ยี่่ย� มมาก ๆ ชื่่อ� The China House ซึ่่ง� ตอนนี้้ยั� งั ปิิดบริิการ
อยู่่�) แถมตอนนี้้มีีอีีก
� หนึ่่ง� ห้้องที่่เ� ปิิดใหม่่พร้อ้ มกัับการเปิิดบริิการใหม่่
ของตึึก  River wing หลัังจากปิิดซ่่อมเพื่่�อ renovate มาเป็็นปีี
เป็็นห้อ้ งอาหารญี่่ปุ่� �นชื่
่ อ�่ Kinu by Takagi นอกจากนี้ฝั่่�้ ง� นี้ยั�้ งั มีี Jazz
bar แห่่งแรกของไทย เปิิดเมื่่อ� ปีี พศ. 2493 และได้้รางวััล jazz bar
ที่่เ� ยี่่ย� มที่่สุุ� ดในไทยชื่่อ� Bamboo Bar รวมทั้้�งที่่ฝั่่� �ง Garden wing ก็็
ยัังมีี Author’s lounge ที่่ใ� ห้้บริกิ าร afternoon tea ที่่ค� ลาสสิิคมาก ๆ
อีีกที่่ห� นึ่่ง� ด้้วยครัับ (Author’s lounge เป็็นห้อ้ งขาว ๆ ที่่ช� อบมีีงาน
หมั้้�นหรืืองานแต่่งงานจััดกัันครัับ)
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อีีกฝั่่�งของโรงแรมอยู่่�ที่ฝั่่�่ ง� กรุุงธนบุุรีีชื่่อ� ว่่า ศาลาริิมน้ำำ� � เพราะ
ตั้้ง� อยู่่�ริมิ แม่่น้ำ��ำ ระหว่่างโรงแรม Peninsula และห้้าง Icon Siam ต้้อง
นั่่�งเรืือข้้ามฟากไปจากฝั่่�งห้้องพัักของโรงแรม โดยมีีเรืือข้้ามไปทุุก
10 นาทีีทั้้�งวััน แถมเรืือที่่ว่� า่  ยัังบริิการรัับส่ง่ ที่่ท่� า่ เรืือสะพานตากสิิน
(ทำำ�ให้้เดิินทางมาโรงแรมทาง BTS ได้้สะดวก) และ Icon Siam ทุุกครึ่ง�่
ชั่่�วโมงด้้วยครัับ ฝั่่�งศาลาริิมน้ำำ��มีีห้้องอาหารไทยศาลาริิมน้ำำ��ที่่�เดิิม
มีี  buffet อาหารไทยมื้้�อเที่่�ยงที่่�อร่่อยมากและราคาไม่่ถึึงพัันบาท
(ตอนนี้้ยั� งั ปิิดอยู่่�) มีี Oriental spa ที่่โ� ด่่งดัังของโรงแรม บริิการดีีมาก ๆ
และมีี Fitness center รวมทั้้ง� โรงเรีียนสอนการโรงแรมของ MOBKK
ของก็็จะอยู่่�ที่่�ฝั่่ง� นี้้�ด้้วยครัับ
ปััจจุุบัันโรงแรมมีีการ renovate เสร็็จสิ้้�นไปแล้้ว โดยทำำ�
เป็็นสองช่่วง (เป็็นโรงแรมริิมน้ำำ�� เจ้้าพระยาห้้าดาวแห่่งแรกที่่� renovate
ครั้้ง� ใหญ่่ทั้้ง� หมดในช่่วงหลัังปีี 2000 เลยครัับ) ช่่วงแรกก็็มีีการทำำ�ห้อ้ ง
ใหม่่ที่่� Garden wing ก่่อนครัับ เสร็็จไปสัักพัักแล้้วครัับ ห้้องพัักที่่�
ตึึกนี้�ถ้้ ้าจำำ�ไม่่ผิิดเมื่่�อก่่อนใช้้คำ�ว่
ำ ่า Premier room ครัับ มีีห้้องเล่่น
ระดัับสองแบบ ตอนนี้้ทำ� �ำ ใหม่่แล้้วครัับ มีีห้อ้ งสองแบบคืือ Chaophraya
room กัับ  Chaophraya suite ห้้องยัังมีี layout การเล่่นระดัับหลาย
แบบเหมืือนเดิิมครัับ แต่่ตกแต่่งใหม่่สวยมากๆ ดููสว่่างและทัันสมััย
มากขึ้้�น แล้้วก็็เปลี่่ย� น audiovisual system เป็็นแบบ online แล้้ว
(เมื่่อ� ก่่อนเป็็นระบบยืืม DVD มาเปิิด ซึ่่ง� จริิง ๆ ผมก็็ชอบมาก ๆ ครัับ 
มัันคลาสสิิคดีีมาก)
ตอนที่่�ยัังเป็็นตึึกเก่่าก่่อน  renovate จะมีีห้้องที่่�ตกแต่่ง
แบบเก่่ามาก เตีียงเป็็นแบบตั่่�ง มีีขาสี่่ข� า ห้้องน้ำำ� ห้
� อ้ งแต่่งตััวเป็็นแบบ
โบราณหมดเลย ผมจำำ�ชื่่�อไม่่ได้้แม่่นทั้้�งหมด แต่่น่่าจะมีีห้้องสี่่�ห้้อง
เรีียกว่่า Heritage Authors’ Suite คืือ Joseph Conrad, Somerset
Maugham, Noel Coward แล้้วก็็ James Michener แถมห้้องฝั่่ง�
ริิมสวนอีีกห้้องชื่่�อ Adisorn lodge room ห้้องฝั่่�งนี้้� ต่่างชาติิ
และคนญี่่�ปุ่่�นชอบมาพัักนะครัับ ผมเสีียดายเหมืือนกัันที่่�ไม่่มีีห้้อง
แบบโบราณแบบนี้้ใ� นโรงแรมแล้้ว ห้้องทั้้�งหมดที่่ว่� า่ ที่่อ� ยู่่�ชั้้น� สองของ
Authors’ lounge ถููกเปลี่่ย� นเป็็นห้อ้ งใหญ่่ ๆ สองห้้องที่่� connect
กัันได้้ คืือ Ambassador two-bedroom suite กัับ Royal suite
ห้้องพัักฝั่่ง� River wing หลัังตกแต่่งใหม่่ทั้้ง� หมด ห้้องเล็็ก
ที่่สุุ� ดเปลี่่ย� นชื่่อ� เป็็น Deluxe premier room มีีการขยายขนาดของ
ห้้องออกไปนิิดหนึ่่ง� ครัับ  ทำ�ำ ให้้กว้า้ งกว่่าเดิิมมาก เปลี่่ย� นระบบ audiovisual system ให้้เปิิด Youtube หรืืออะไรต่่าง ๆ จากโทรศััพท์์
มืือถืือขึ้้น� จอได้้ บางห้้องมีีระเบีียงเล็็ก ๆ เพิ่่�มขึ้้น� มาก็็เรีียกว่่า Deluxe
balcony room แล้้วก็็มีีการแบ่่ง category ของห้้องใหม่่แยกย่่อย
ไปกว่่าเดิิมเยอะมากครัับ เช่่นตำ�ำ แหน่่งของห้้อง Executive suite
เดิิมก็็เปลี่่ย� นเป็็นห้อ้ ง Premier one-bedroom suite ตกแต่่งสีีแดง
สด สวยแล้้วก็็กว้า้ งขึ้้น� มาก ๆ ด้้วย (เท่่ากัับสามห้้อง deluxe มารวมกััน)
และมีีห้้อง One bedroom suite (เท่่ากัับสองห้้อง deluxe มารวมกััน)
ตกแต่่งด้้วยโทนเหลืืองทอง หัันไปทางสะพานตากสิินอีีกห้อ้ งหนึ่่ง� ครัับ
ที่่�เพิ่่�มมาใหม่่
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สามห้้องที่่หั� นั หน้้าเข้้าแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา และพิิเศษกว่่าห้้อง
� ๆ ตรงที่่มีี� ระเบีียงหัันหน้้าเข้้าหาแม่่น้ำ��ำ เลยยัังอยู่่�ตำ�ำ แหน่่งเหมืือนเดิิม
อื่่น 
แต่่ตกแต่่งใหม่่หมดคืือห้้อง State room และ Authors’ suite
(ผมจะเล่่าต่่อในส่่วนต่่อไป) ห้้องสองแบบนี้้ผ� มว่่าเป็็นมุุมห้้องที่่ส� วย
ที่่สุุ� ด เห็็นโค้้งแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยาได้้สวยที่่สุุ� ด (ไม่่นับห้
ั อ้ งใหญ่่สุุดชั้้นบน
�
สุุดคืือห้้อง Oriental suite)
ส่่วนที่่ฝั่่� �งท้้ายของโรงแรม ซึ่่�งจะได้้วิิวแม่่น้ำำ��แบบเฉียี ง ๆ
จะมีีห้้องแบบเดิิมสองห้้องคืือ Mandarin room และ Selandia suite
(ชั้้�นบนสุุด) และมีีห้้องเพิ่่�มมาใหม่่อีีกหนึ่่�งแบบชื่่�อ Junior terrace
suite หัันไปทางสะพานตากสิินและโรงเรีียนอััสสััมชััญ ที่่ชั้้� �นบนสุุด
(ชั้้น 
� 16) ยัังมีีห้้องพิิเศษที่่มีี� ความเป็็นไทยมาก ๆ เรีียกว่่า Siam suite
แล้้วก็็ห้อ้ ง Theme suite ซึ่่ง� เหมืือนกัับห้อ้ ง One bedroom suite
แต่่มีีเพดานสููงกว่่า มีีชื่่�อเป็็นชื่่�อเรืือเช่่น  Otago, Melita, Vesatri
และ Natuna
ห้้องที่่ผ� มจะพามาชมเป็็นหลัักในครั้้ง� นี้้� เป็็นห้อ้ ง Authors’
suite ซึ่่�งมีีแค่่ 10 ห้้องเท่่านั้้�น แม้้ว่่า layout จะของแต่่ละห้้องจะ
เหมืือนกััน คืือหนึ่่ง� ห้้องนั่่�งเล่่น หนึ่่ง� ห้้องนอนและระเบีียงริิมน้ำำ�� ใหญ่่
แต่่ว่า่ แต่่ละห้้องจะตกแต่่งด้้วยโทน และสีีไม่่เหมืือนกัันเลย ห้้องแต่่ละ
ห้้องจะถููกตั้้ง� ชื่่อ� ห้้องตามนัักเขีียนหรืือคนมีีชื่่อ� เสีียงที่่มีีส่
� ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับ
โรงแรม เช่่น Jim Thompson ที่่เ� คยเป็็นเจ้้าของโรงแรมอยู่่�ช่ว่ งหนึ่่ง�
การตกแต่่งของห้้อง Author’s suite แต่่ละแบบ น้ำำ�� หนััก
และสััดส่่วนความ contemporary หรืือ modern หรืือไทย ๆ ก็็
แล้้วแต่่เอกลัักษณ์์ของแต่่ละห้้องครัับ ห้อ้ งที่่ล� งท้้ายด้้วย 12 จะอยู่่�ฝั่่ง�
ที่่ม� องไปทางสะพานตากสิิน ส่ว่ นห้้องที่่ล� งท้้ายด้้วย 10 จะหัันไปทาง
French embassy และ Icon Siam แต่่ไม่่ว่่าจะเป็็นฝั่่�งไหน ห้้อง
� า้ งมาก เพราะฉะนั้้�นออกมายืืนที่่�
Authors’ suite จะมีีระเบีียงที่่กว้
ระเบีียง วิิวก็็จะเห็็นไปทั้้�งสองฝั่่�งครัับ  แต่่ว่่าจะมองไกลไปทางไหน
มากกว่่าเท่่านั้้�นเองครัับ

ห้้อง Authors’ suite มีี 10 ห้้องนะครัับ ที่่�นี่่�น่่าจะเป็็น
ที่่�เดีียวนะครัับ  ที่่�จะมีีรููปครบทั้้�ง 10 ห้้องให้้ชม สิิบห้้องที่่�ว่่าได้้แก่่
Jim Thompson, Gore Vidal, Wilbur Smith, Barbara Cartland,
Captain Andersen, Graham Greene, SEA write, John Le
Carre, Normal Mailer แล้้วก็็ห้อ้ งใหม่่คืือห้้อง Adisorn (แทนห้้อง
เดิิม) ชื่่�อ Adisorn เป็็นชื่่�อของเจ้้าของเก่่าของโรงแรมครัับ
Barbara Cartland

Captain Andersen

Gore Vidal

Graham Greene

Jim Thompson

Normal Mailer

SEA write

Wilbur Smith

Adisorn

John Le Carre

Chaophraya suite
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ห้้อง Authors’ suite ที่่�ตกแต่่งใหม่่ มีีการใช้้กระจกใน
่� อว่่า
ห้้องนอนมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ห้้องดููกว้้างมาก การบริิการของที่่นี่�  ถืื
ดีีเยี่่�ยมสมกัับรางวััลต่่าง ๆ ที่่�ได้้มามากเลยครัับ ทุุกห้้องมีี butler
ประจำำ�  อยากให้้ช่่วย unpack หรืือจััดกระเป๋๋าก่่อนกลัับ  จองห้้อง
อาหาร สปา ตีีฟองในอ่่างน้ำำ�� เรีียก butler ได้้เลยครัับ ถ้้าเป็็นแขก
ประจำำ�  butler จะจดจำำ�ได้้เลยว่่าเราชอบอะไร มีีระบบการส่่งต่่อ
preference ของเรา แม้้ไม่่ได้้เจอกัับ butler คนเดิิม จริิง ๆ แล้้ว
หลายโรงแรมในไทยก็็มีีระบบ butler นะ แต่่ที่บริ
�่ กิ ารดีีมาก ๆ จริิง ๆ
และมืืออาชีีพก็็คืือที่่� MOBKK นี่่ล่� ะ่ ครัับที่่ห� นึ่่ง� เลย เช่่นพอมาในห้้อง
butler จะจััดเตรีียมทุุกอย่่างที่่�เราชอบที่่�โรงแรมจำำ�ได้้ เช่่นผมชอบ
มะม่่วงมาก ทุุกครั้้�งที่่�มาพัักก็็จะมีีมะม่่วงปอกไว้้ให้้เดิินมาที่่�ห้้อง
อาหาร ชอบนั่่�งที่่ไ� หนก็็จะได้้ที่เ�่ ดิิมเป็็นประจำำ� มาพัักที่่นี่� พร้
�่ อ้ มกัับทาน
อาหารในโรงแรม แวะไปพัักผ่่อนที่่�สปา ก็็ถืือว่่าได้้ผ่่อนคลายจาก
ความเครีียดแล้้วนะครัับ 
สำำ�หรัับอาหารเที่่ย� งก็็เลืือกได้้ว่า่ จะไปรัับประทานที่่� Lord
Jim’s ที่่ � ปกติิ แ ล้้ ว เป็็ น 
buffet แต่่ตอนนี้้�เนื่่�อง
เพราะ COVID-19 เลยเป็็น
Buffet ที่่ใ� ช้้วิธีีสั่่
ิ ง� จากเมนูู
แล้้วบริิกรจะนำำ�มาเสิิร์์ฟ
ที่่โ� ต๊๊ะเลยครัับ อาหารมีีทั้้�ง
อาหารไทย และอาหาร
นานาชาติิครัับ ตัับห่่าน 
อาหารไทย อาหารญี่่�ปุ่่�น 
และของหวานที่่�นี่่�อร่่อย
ทุุก ๆ จานเลยครัับ ส่ว่ นที่่�
Le Normandie ซึ่่�งเป็็น
ห้้องอาหารระดัับมิิชลิิน
สองดาว จะให้้ บริิ ก าร
อาหารฝรั่่�งเศสซึ่่�งมีีทั้้�งแบบ Set menu และ a la carte ครัับ ตอน
เที่่�ยงแต่่งตััวแบบสุุภาพแต่่มื้้�อค่ำำ��ต้้องใส่่สููทสำำ�หรัับผู้้�ชาย อาหารที่่�
Le Normandie จะเปลี่่ย� นไปเรื่่อ� ย ๆ ครัับ แล้้วแต่่วัตั ถุุดิิบในแต่่ละ
ช่่วง ส่่วนห้้องอาหาร Verandah ที่่เ� ปิิดเป็็น all day dining ตอนนี้ก็�้ ็
จะเป็็นอาหารไทย และอาหารนานาชาติิครัับ ผัดั กระเพาและผััดไทย
ที่่�นี่่�อร่่อยมาก ๆ เลยครัับ

ส่่วนถ้้าอยากลอง Afternoon tea ก็็จองที่่� Authors’
lounge ได้้เลยครัับ แต่่ว่า่ เช็็ควัันดีี ๆ เพราะว่่าบางช่่วงจะมีีงานหมั้้น�
จััดที่่นี่� ่� ไม่่งั้้�นแทนที่่�จะได้้บรรยากาศของ lounge ก็็จะต้้องมานั่่�งที่่�
lobby แทนครัับ เมนููที่นี่�่ ปั�่ จั จุุบัันใช้้ชาของ TWG ครัับ โดยปกติิชุุด
afternoon  tea ก็็จะมีีชุุด Oriental set มีีของคาวและของหวาน
เป็็นแบบไทย ๆ มีีขนมไทย แล้้วก็็มีี Vegan and gluten free set
แล้้วก็็ Western set ที่่�เป็็นพวก finger sandwich แล้้วก็็เค้้กทั่่�ว ๆ
ไปซึ่่�งจะเปลี่่�ยน theme ไปทุุก ๆ เดืือนครัับ   โดยบางช่่วงก็็จะมีี  
Oriental set พิิเศษครัับ เช่่นตอนที่่ผ� มเขีียน column อยู่่�ก็็จะเป็็น
ข้้าวแช่่ set แทน Oriental set ปกติิ
สำำ�หรัับ  Oriental Spa ที่่�ต้้องข้้ามฝั่่�งมาศาลาริิมน้ำำ�� 
มีีห้้องหลายแบบนะครัับ ผมมีีรููปห้อ้ งที่่ใ� หญ่่ที่�สุุ่ ดคืือ Oriental spa
suite มาให้้ชมนะครัับ ห้้องกว้้างมาก ๆ มีีอ่่างอาบน้ำำ��ใหญ่่มาก ๆ
แช่่ได้้สองคนเลย ที่่นี่� จ�่ ะตกแต่่งเป็็นแบบไทยมาก ๆ เลยครัับ Therapist
แต่่ละคนผมว่่าประสบการณ์์มากมายและสุุภาพมาก ๆ นอกจาก
staycation จะมีีค่่าห้้องที่่�ถููกแล้้ว ค่่าสปาที่่�นี่่�ก็็ถููกที่่�สุุดที่่�เคยเห็็น
มาเลยครัับ 

ทุุกท่่านอ่่านแล้้วก็็ชมรููปไป น่่าจะคลายเครีียดจาก COVID-19
ไปได้้บ้้างนะครัับแล้้วเจอกัันในฉบัับต่่อไปนะครัับ :)
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สถานการณโลกตอนนี้ตองเผชิญกับโรคระบาดโควิด 19 สงผลกระทบไปทั่วโลก
รวมถึงนักศึกษาทันตแพทย เดิมทีการศึกษาชุมชนป 6 นิสิตตองไปใชชีวิตในชุมชน
หางไกล เปนเวลา 5 สัปดาห ศึกษาปญหาสุขภาพของคนในชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อที่
จะแกปญหาของชาวบาน และประเมินผล ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนทักษะการเรียนรูอีกรูปแบบ
ที่นิสิตอยางเราจําเปนตองไดเรียนรูที่จะจบออกไปเปนทําหนาที่เปนทันตแพทยรับใช
ประชาชน แตปนี้ตองถูกปรับเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง เนื่องจากเชื้อโควิด 19 ไดเขายึดทุก
พื้นที่ และจะเปนเรื่องที่เสี่ยงมาก หากเรายังคงทํางานโดยเขาพื้นที่ทุกวัน
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สิ่งที่เราตองการจะสรางคือ ระบบคัดกกรอง “ออนไลน” ที่ผูปวยไมจําเปน
ตองไปตรวจฟนคัดกรองกับโรงพยาบาล แตมีเจาหนาที่อาสาเขามาถึงบาน ถายรูป
ดวยกลองถายในปาก ซักประวัตอิ าการสําคัญและขอมูลสวนตัว เก็บภาพและขอมูล
เขา google form จากนัน้ สงขอมูลทาง “ออนไลน” แลวใหทนั ตแพทยในโรงพยาบาลใหญ
ประเมินความยากงายคราว ๆ ทีเ่ หมาะกับความพรอมของโรงพยาบาลระดับตาง ๆ
และจัดคิวไปตามโรงพยาบาลนัน้ หรือตามทีผ่ ปู ว ยจะสะดวกไปตามวันเวลาและสถาน
ที่ตาง ๆ โดยปกติโรงพยาบาลใหญหลายที่จะมีคิวทําฟนที่นาน ทําบอยครั้งผูปวยที่
walk-in เขามาไดแคตรวจคัดกรองแลวก็เขาคิว ทําใหผูปวยรูสึกเสียเวลา หากเรา
มีระบบคัดกรองและนัดคิวไดทาง “ออนไลน” จะทําใหผูปวยสะดวกมากขึ้นที่จะเขา
มารับการรักษาทางทันตกรรม
เราเริม่ ทดสอบอุปกรณกบั พนักงานในคณะ โดยจําลองใหพนักงานเทียบเทา
อสม. แลวนําคําแนะนําทีไ่ ดไปปรับปรุงแกไขคําถามคัดกรองใหเหมาะสมมากขึน้ แลว
ทดลองลงพื้นที่จริงกับบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งมีทันตแพทยรวมดวย และ อสม.
ที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันนั้นมี อสม. 3 คนที่ไดลองใชระบบ กับผู
ปวยติดบานติดเตียง 3 บาน อสม.ทุกคนถายรูปออกมาไดคอนขางดี และสามารถ
ใช google form เก็บภาพและขอมูลอัพโหลดออนไลนได ผลตอบรับที่ไดจากผูปวย
แตละบานก็ออกมาดี มีบานหนึ่งเราถามคุณยายไปวา “ยาย เต็ม 5 ยายจะใหคะแนน
เทาไหร” “ยายตอบวา โอยให 100 ไปเลย”
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เมือ่ เสร็จจากการเยีย่ มบาน เราไดคยุ กับบุคลากรทีโ่ รงพยาบาลลําลูกกาถึงผลของการลงพืน้ ที่
อสม. ไดใหขอเสนอแนะวา ยังรูสึกไมคุนเคยกับการใชกลอง และ google form มากนัก อยากให
มีการอบรมและฝกกอนที่จะลงมือทํางานจริง อสม. ประเมินวาหากฝกฝนอยากเพียงพอ จะ
สามารถถายรูปไดคุณภาพของภาพ ตามที่ทันตแพทยตองการ สําหรับพยาบาล ไดใหคําแนะนํา
วา ควรมีคูมือเพิ่มเติมสําหรับการจัดการผูปวยอยางเหมาะสม เชน วิธีการคุย วิธีการปฏิบัติ
ขณะ อสม. ใชกลองตรวจบันทึกขอมูลผูปวย เพราะในครั้งนี้ผูปวยทั้ง 3 บานดูเกร็ง และกังวล
เวลาใชกลองตรวจถายภาพ สําหรับทันตแพทย ไดบอกวา ชอบที่จะตรวจเองในปากแบบผูปวย
มาหา อยางไรก็ตามการถายรูปจะเปนประโยชนแนนอนสําหรับการดูความยากงายของเคสแบบ
คราว ๆ กอนที่จะเลือกวาผูปวยไปรักษากับโรงพยาบาลสวนตําบลก็เพียงพอแลว หรือจําเปน
ตองมาโรงพยาบาลประจําชุมชน
นอกจากนี้อาจารยทันตแพทยไดกลาววา ไมอยากใหระบบหยุดแคการคัดกรองอาการ
สําคัญของผูปวย แตคิดวาควรตอยอดการเก็บขอมูลเชิงรุกลักษณะ นี้เปนแบบระดับทั้งประเทศ
เก็บขอมูลชองปากของผูปวยทุกคน ใหเหมือนเก็บขอมูลบัตรประชาชน ถายภาพชองปากมาให
ไดขอ มูลทัง้ ปาก เก็บไวในฐานขอมูลประเทศโดยทีท่ นั ตแพทยทกุ คนสามารถเรียกขอมูลมาดูไดผา น
แอพลิเคชัน ไมวาจะอยูที่ไหนก็ตาม ซึ่งจะเปนประโยชนตอคนไข เพราะเหมือนไดมีหมอทั้งประเทศ
ชวยกันวินิจฉัยวางแผนการรักษา และสามารถนัดผูปวยได โดยมีการสงขอความอัตโนมัติ เมื่อ
ทันตแพทยลงนัดในแอพ
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มาถึงผลของการดําเนินโครงการ เราไดบรรลุตัวชี้วัด 3 ขอที่คิดไวคือ สรางระบบการคัดกรอง
และสงตอผูป ว ยโดยการเก็บขอมูลและภาพสงออนไลน ไดขอ เสนอแนะจากผูท ดสอบระบบในชุมชน และ
เกิดรูปแบบตาง ๆ ของระบบคัดกรองและสงตอออนไลน ที่สอดคลองตามบริบทตาง ๆ ของชุมชน ซึ่ง
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นยังเปนเพียงแคกาวแรกเทานั้น โครงการของเรายังหางจากคําวาความเปนจริง แต
เปนการเริ่มตนของทันตกรรมรูปแบบใหม ทันตกรรมเชิงรุกที่ทันตแพทยไมไดเขาไปตรวจเอง แตทําให
ผูปวยเขาถึงการรักษาไดงายขึ้นผานทาง อสม. ซึ่งหากมีผูสานตอโครงการ และพัฒนาตอ พวกเรา
มองวาประชาชนทุกคนในประเทศจะไดรับประโยชนอยางแนนอน
สุดทายเราตองขอขอบคุณทุก ๆ ฝายที่ทําใหโครงการนี้เกิดขึ้นได ขอขอบคุณ อสม. ที่ใหความ
สนใจ และผลตอบรับที่ดี ขอขอบคุณคําแนะนําจากพี่พยาบาลและอาจารยทันตแพทยในพื้นที่ ขอบคุณ
ผูปวยและครอบครัว ที่ใหโอกาสกับเราไดลองโครงการ สุดทายขอขอบคุณอาจารย อิสระพงศ แกว
กําเหนิดพงษ อาจารยที่ปรึกษา ที่คอยชี้แนะ จัดหาสถานที่ และใหคําปรึกษาตลอดระยะเวลาการดําเนิน
โครงการ พวกเราหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการของพวกเราจะเปนประโยชนตอประชาชนทุกคนใน
อนาคต

จัดทําโดย
นทพ. กฤตชย ทวีชุมพล
นทพ. ธนาพงษ สิทธิโชคตระกูล
นทพ. นารายญ เมฆพฤทธิ์
นทพ. วัชรพล เอี่ยมศรี
นทพ. ศุภชัย อิสรานุสรณ
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เมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2564 รองศาสตราจารย์์ ดร. นพ. ทพ.ศิิริชัิ ัย  เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล 
เป็็นประธานเปิิดกรวยกระทงดอกไม้้ถวายราชสัักการะ  ในพิิธีีลงนามถวายพระพรชััยมงคล สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิิดา พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ
พระบรมราชิินีี เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิิถุุนายน 2564 และร่่วมลงนามถวายพระพร  โดยมีีผู้้�บริิหารและ
บุุคลากรเข้้าร่่วมงาน ณ พิิพิิธภััณฑ์์สิิริินธรทัันตพิิพิิธ ชั้้�น 1 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา  นอกจากนี้้�ภายในงานมีีการถ่่ายทอดผ่่าน
ระบบออนไลน์์ Cisco Webex Meetings อีีกด้้วย

เมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2564 รองศาสตราจารย์์ ดร. นพ. ทพ.ศิิริิชััย  เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล 
เป็็นประธานกล่่าวเปิิด “งานมหกรรมคุุณภาพ ประจำำ�ปีี 2564” โดยภายในงานมีีการบรรยาย กิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�เรื่่�อง รู้้�ลึึก รู้้�จริิง
กัับการทำำ�ผลงานคุุณภาพให้้ประสบความสำำ�เร็็จ โดย รองศาสตราจารย์์ ดร. ทัันตแพทย์์ชูชัู ัย อนัันต์์มานะ รองคณบดีีฝ่่ายพััฒนาคุุณภาพ 
และพิิธีีมอบรางวััลการประกวดผลงานคุุณภาพ พร้้อมจัับรางวััลแก่่ผู้้�ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมงาน ผ่่านระบบออนไลน์์ Cisco Webex Meetings

เมื่่�อวัันที่่� 7 มิิถุุนายน 2564 รองศาสตราจารย์์ ดร. นพ. ทพ.ศิิริิชััย  เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหารคณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้าร่่วมในพิิธีีทำำ�บุุญครบรอบ 53 ปีี วันั คล้้ายวัันสถาปนาคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ณ วััดราชบพิิ
ธสถิิตมหาสีีมารามราชวรวิิหาร  กรุุงเทพมหานคร และจััดให้้มีีการถ่่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานผ่่านระบบออนไลน์์ Cisco Webex
Meetings ให้้ได้้รับช
ั มอีีกด้้วย
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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ขอแสดงความยิินดีีกัับ ศ.คลิินิก ทพ
ิ .การุุณ เวโรจน์์ ที่่ไ� ด้้รับั แต่่งตั้้ง� ให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง เลขาธิิการ
องค์์กรผู้้�บริิหารคณะทัันตแพทยศาสตร์์แห่่งประเทศไทย ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 เมษายน 2564

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ขอแสดงความยิินดีีกัับ ผศ.ทพ.ดร.นฤมนััส คอวนิิช  คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธานกรรมการ ผู้้�บริิหารคณะทัันตแพทยศาสตร์์แห่่งประเทศไทย ตั้้�งแต่่วัันที่่�
23 เมษายน 2564
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ร่่วมใจสู้้�ภััย COVID-19 ความร่่วมมืือระหว่่างสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดเชีียงใหม่่และคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
จััดอบรมเพิ่่�มทัักษะการฉีีดวััคซีีน COVID-19 และการ swab สำำ�หรัับทัันตแพทย์์ผู้ส้� นใจและอยากเข้้าร่่วมเป็็นอาสาสมััครในการฉีีดวััคซีีน
และตรวจเชื้้�อแก่่ประชากรใน จ.เชีียงใหม่่ เมื่่�อวัันที่่� 18-19 พฤษภาคม 2564 ณ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ขอขอบพระคุุณ โครงการ “ลมหายใจเดีียวกััน” จากกลุ่่�ม บริิษัท ป
ั ตท.จำำ�กััด (มหาชน) ใน
โอกาสสนัับสนุุนเครื่่อ� งช่่วยหายใจแก่่โรงพยาบาลทัันตกรรมเพื่่อ� ใช้้สนัับสนุุนการทำำ�งานของบุุคลากรทางการแพทย์์ในการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย
จำำ�นวน 2 เครื่่�อง มููลค่่า 870,000 บาท โดยมีี ผศ.ทพ.ดร.นฤมนััส คอวนิิช คณบดีี พร้้อมด้้วย ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับมอบ เมื่่�อวัันที่่� 19 พ.ค.64
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