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สารบัญ

บรรณาธิการ
ชวนคุย :)

	 ข่่าวสารเล่่มท่ี่�ส่�น่ี้�	เราม่เร่�องราวท่ี่�น่ี้าสนี้ใจมาแบ่่งปัันี้กัันี้อ่านี้เช่่นี้เคย	เรอ่มจากักัารถอดบ่ที่ความ	ท่ี่�	อ	วรภััที่ร	ตราชู่	ได้บ่รรยาย

เก่ั�ยวกัับ่กัารดูแล่ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ได้รับ่ยาท่ี่�ม่ผู้ล่ต่อกัารแข็่งตัวข่องเล่่อด	เพ่ื่�อช่่วยเป็ันี้แนี้วที่างสำาหรับ่เพ่ื่�อนี้ๆที่นัี้ตแพื่ที่ย์ในี้กัารดูแล่ผูู้้ป่ัวยกัล่่่ม

ท่ี่�ได้รับ่ยาต้านี้กัารแข็่งตัวข่องเล่่อด		อ่กับ่ที่ความหน่ี้�งท่ี่�น่ี้าสนี้ใจค่อ	รวมทัี่�งบ่ที่ความจากั	อ	ร่ที่าปักัร	เร่�อง	adjunctive	orthodontic	

หร่อกัารจัดฟัันี้เพ่ื่�อส่งเสริมกัารรักัษาส่ข่ภัาพื่ช่่องปัากั	หร่อท่ี่�	อาจารย์ท่ี่านี้ให้ช่่�อว่า	กัารจัดฟัันี้แบ่บ่ส่งเสริม	ถ้างงว่ามันี้ค่ออะไร	ก็ัเชิ่ญ

เข้่ามาอ่านี้กัันี้เล่ยครับ่

	 เรายังม่บ่ที่ความพิื่เศษที่่�ที่างกัองบ่รรณาธิิกัารไปัรวบ่รวม	 ความเห็นี้แล่ะเน่ี้�อหาเกั่�ยวกัับ่กัารแปัรงฟัันี้มรอ่กัม่มมองหนี้่�งมา 

เล่่าสู่กัันี้ฟััง	ในี้เร่�อง		แปัรงแห้ง	แปัรงไม่แห้ง	เอายังไงกัันี้ด่	ล่องอ่านี้แล้่วส่งความคิดเห็นี้กัันี้เข้่ามาได้ครับ่

	 ในี้ส่วนี้ข่องสถานี้กัารณ์โควดิในี้บ้่านี้เรายงัม่ผูู้้ติดสูงจำานี้วนี้มากัอยู่อย่างต่อเน่ี้�อง	ซ่ึ่�งที่างที่นัี้ตแพื่ที่ยสมาคมฯ	ก็ัม่ความห่วงใย

ในี้เร่�องน่ี้�		แล่ะได้พื่ยายามปัระสานี้เพ่ื่�อติดต่อหาวัคซ่ึ่นี้มาฉ่ีดให้กัับ่เพ่ื่�อนี้ๆทัี่นี้ตแพื่ที่ย์โดยไม่คิดค่าใช้่จ่ายเท่ี่าท่ี่�เราจะสามารถที่ำาได้		ซ่ึ่�ง

เราก็ัยงัคงพื่ยายามดำาเนิี้นี้กัารเพ่ื่�อให้ความช่่วยหล่่อต่อไปัเท่ี่าท่ี่�ที่ำาได้อย่างไรก็ัด่	ระหว่างน่ี้�	ข่อให้เพ่ื่�อนี้	ๆ 	ดูแล่ตวัเองให้ด่ท่ี่�ส่ด	แล่ะที่าง

สมาคมก็ัข่อเอาใจช่่วยเพ่ื่�อนี้	ๆ	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ท่ี่กัคนี้ให้ปัล่อดภััย	แล่ะม่ส่ข่ภัาพื่แข็่งแรง

	 พื่บ่กัันี้ใหม่ฉีบั่บ่หน้ี้า
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วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ที ่  15 - 16 - 17 ธันวาคม 2564

กำาหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564)

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ช้ัน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่  17 ธันวาคม 2564

18 CE credits

08.30 - 09.00     พิธีเปิดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ทพ. ชวลิต  กาญจนโอภาสวงศ์

ประธาน     ศ.ทพ.ดร. แมนสรวง  อักษรนุกิจ     

10.00 - 12.00    Multidisciplinary based decision making in implant dentistry รศ.ทพ. ประเวศ  เสรีเชษฐพงษ์ 

ประธาน     รศ.ทญ.ดร. อรุณวรรณ  หลำาอุบล

               รศ.ทพ.ดร. อาทิพันธุ์  พิมพ์ขาวขำา
               อ.ทญ.ดร. วรีย์รัตน์  เจิ่งประภากร
               อ.ทญ. จีรภา  ศรีเพ็ชรดานนท์
              ทญ. ณัฐชยา  ถิตะพาณิชย์

               อ.ทพ. ยุทธการ  อัศว์ไชยตระกูล

               อ.ทญ.ดร. ญาณี  ตันติเลิศอนันต์
               อ.ทพ. บุญฑริก  นิยติวัฒน์ชาญชัย
               อ.ทพ. ดุสิต  นันทนพิบูล

วันพุธที่  15 ธันวาคม 2564

12.00 - 13.30      พักกลางวัน

15.30 - 16.30    รักษาทางทันตกรรมอย่างไร ในผู้ป่วยมะเร็ง    ผศ.ทพ. ชนธีร์  ชิณเครือ

15.00 - 17.00    งานอุดฟัน..สบายๆ สไตล์ อ. สุชิต     ผศ.ทพ.ดร. สุชิต  พูลทอง

ประธาน     รศ.ทญ.ดร. ศิริรักษ์  นครชัย
09.00 - 10.30    Caries fighters: SDF and fluoride toothpaste   ผศ.ทพ.ดร. พรพจน์  เฟื่องธารทิพย์

ประธาน     ศ.ทพ. พีรนิธ  กันตะบุตร
13.30 - 15.00    ไขมันเลว ไม่เลวอย่างที่คิด      ศ.นพ. ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา

           ผศ.ทญ.ดร. จรัญญา  หุ่นศรีสกุล

10.30 - 12.00      Pain and anxiety control      อ.พญ. ธันชุดา  สำาเภาเงิน
           ผศ.ทญ.ดร. อ้อยทิพย์  ชาญการค้า

09.00 - 10.00    กัญชา สมุนไพรเพื่อสุขภาพ      ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์  ภวสันต์

วันพฤหัสบดีที่  16 ธันวาคม 2564

12.00 - 13.30      พักกลางวัน

ประธาน     รศ.ทพ.ดร. สรสัณห์  รังสิยานนท์
13.30 - 16.30    หลากหลายเคสน่ารู้: การวินิจฉัยและวางแผนการรักษา   รศ.ทพ.ดร. ไกรสร  ทรัพยะโตษก

ประธาน     รศ.ทพ. พีรศุษม์  รอดอนันต์
09.00 - 10.30    Comprehensive dental treatment in daily practice            ผศ.ทญ. พัชนี  ชูวีระ

     โดย ชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย              รศ.ทพ.ดร. ชาญวิทย์  ประพิณจำารูญ

           อ.ทพ.ดร. ภาสวัชร์  วิริยกิจจา

10.30 - 12.00    รักษาผู้สูงอายุอย่างไร มองให้ไกล ไปให้ถึง    ผศ.ทญ.ดร. กันยารัตน์  คอวนิช

           ผศ.นพ.ทพ. ธิติพงษ์  พฤกษศรีสกุล

           ผศ.ทญ.ดร. มาริสา  สุขพัทธี

12.00 - 13.00      พักกลางวัน

           ผศ.ทพ.ดร. วีระพันธ์  อุ่นเมืองทอง
           ผศ.ทพ.ดร. คณิช  ตรีภูวพฤทธิ์

           ผศ.ทพ.ดร. จิตจิโรจน์  อิทธิชัยเจริญ
           ผศ.ทญ.ดร. พิมพ์เดือน  รังสิยากูล

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่

13.00 - 14.00     การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และการมอบรางวัลการประกวดงานวิจัย

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่

14.00 - 15.30    Neutrocentric occlusion for complete denture: possible or not? ผศ.ทพ.ดร. พิสัยศิษฎ์  ชัยจรีนนท์

                       และการมอบรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์



Interceptive space management

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

All about tooth autotransplant และ
ตอบปัญหาทางศัลยศาสตร์

ทญ. เรืองรัตน์  โกมลภิส

ผศ.ทพ. ขนิษฐ์  ธเนศวร

Meet the Expert

     คาลงทะเบียน : สมาชิกสมาคม 1,000 บาท  ไมใชสมาชิกสมาคม 1,500 บาท ตอ 1 หัวขอการบรรยาย 
                                                * รับจำนวนจำกัด  14 ท่าน / 1 หัวข้อการบรรยาย เท่าน้ัน *  
     ** การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการน้ี  ไมรวมกับการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 112 (1/2564)  

  ดังน้ัน ผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการน้ี  ต้องลงทะเบียนแยกต่างหาก

ทญ. ธาราธร  สุนทรเกียรติ

วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 และ วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564
เวลา 12.00 - 13.30 น.  

ณ ห้องโลตัส 1 - 4  ช้ัน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ท่านจะได้พบปะฟังบรรยายพูดคุยซักถามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น expert ในหัวข้อต่างๆ 
พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่เราแจกแบบ เบนโตะอาหารกลางวัน ท่านละ 1 กล่อง

Pulp treatment in primary teeth: 
How to manage poor prognosis and failure cases

ทำเอ็นโดฯ อย่างไรไม่ให่้เครียด “Bleeding control in minor oral surgery” และ 
“การถอนฟันในคนไข้ท่ีได้รับยาต้านการละลายของกระดูก” Vertical dimension and bite registration

รศ.ทญ. ปริม  อวยชัย

รศ.ทญ.ดร. จีรภัทร  จันทรัตน์ ผศ.ทพ. สรรพัชญ์  นามะโนรศ.ทญ.ดร. เกศกัญญา  สัพพะเลข

วัันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564

1.5 CE credits

วัันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564

รศ.ทญ.ดร. ศิริรักษ์  นครชัย

Treatment for unerupted canine

รศ.ทพ.ดร. ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์

คุยกันเร่ืองงาน Perio 

ผศ.ทญ. สภัทร์พร  สิทธิสมวงศ์

“ลัด ส้ัน ตรงประเด็น” การสร้าง ceramic veneer 
ให้สวยสมรอยย้ิมเฉพาะบุคคล

รศ.ทพ. เฉลิมพล  ล้ีไวโรจน์
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ตามท่ี่�ที่างคณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	 จ่ฬาล่งกัรณ์มหาวิที่ยาลั่ย	แล่ะทัี่นี้ตแพื่ที่ยสมาคมแห่งปัระเที่ศไที่ย	ได้จัดกัารบ่รรยายพิื่เศษ	ในี้หัวข้่อ 

การประเมินผูู้้ป่วยท่�ม่โรคทางระบบ และผูู้้ป่วยก่อนได้รับการดมยาสลบ เม่�อวนัี้ท่ี่�	17	ม่นี้าคม	2564	โดยเป็ันี้กัารบ่รรยาย	online	ผู่้านี้ที่าง	

Facebook	Live	นัี้�นี้	ที่าง	“ข่่าวสารทัี่นี้ตแพื่ที่ย์”	เห็นี้ว่า	เน่ี้�อหากัารบ่รรยายในี้ส่วนี้ข่อง	อ	วรภััที่ร	ตราชู่	ม่ปัระโยช่น์ี้แก่ัเพ่ื่�อนี้	ๆ 	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์	

จ่งได้ข่ออน่ี้ญาตถอดคำาบ่รรยายบ่ที่ความ	 เพื่่�อให้ท่ี่กัที่่านี้ได้อ่านี้ที่บ่ที่วนี้อันี้จะเปั็นี้ปัระโยช่นี้์ในี้กัารนี้ำาไปัปัระกัอบ่กัารให้กัารรักัษาที่าง 

ทัี่นี้ตกัรรมต่อไปั	

แนวทางการปฏิิบััติิทางทันติกรรมในการดููแลผูู้�ป่วยท่�ไดู�รับั
ยาติ�านเกล็ดูเลือดู และยาติ�านการแข็็งตัิวข็องเกล็ดูเลือดู

ผูู้้เข่่ยน: อ. นพ. ทพ.วรภัทร ตราชู 

คณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร	์จ่ฬาล่งกัรณ์มหาวิที่ยาล่ัย

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

	 ผูู้้ที่่�ได้รับ่ยาต้านี้กัารเกัิดกัารแข่็งตัวข่องเกัล่็ดเล่่อดอยู่ 

เปั็นี้ปัระจำานัี้�นี้	 จะเปั็นี้ผูู้้ปั่วยที่่�ม่ภัาวะกัารแข่็งตัวข่องเล่่อดที่่�มากั 

เกิันี้ไปั	 ซึ่่�งที่ำาให้เกิัดความเส่�ยงในี้กัารเกิัดโรคหล่อดเล่่อดสมองต่บ่	

ลิ่�มเล่่อดอ่ดตันี้	หร่อ	 เป็ันี้ผูู้้ป่ัวยท่ี่�เป็ันี้โรคลิ่�นี้หัวใจบ่างช่นิี้ดท่ี่�ที่ำาให้

เกิัดกัารอ่ดตันี้ข่องเล่่อดได้ง่าย

	 เม่�อผูู้้ป่ัวยกัล่่่มน่ี้�ม่ความจำาเป็ันี้ต้องเข้่ารบั่หัตถกัารที่างด้านี้

ทัี่นี้ตกัรรม	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์จะต้องพิื่จารณาแล่ะปัระเมินี้กัารรักัษาที่าง 

ทัี่นี้ตกัรรมต่อผูู้้ป่ัวยอย่างรอบ่คอบ่	เพ่ื่�อความปัล่อดภััยทัี่�งในี้ด้านี้ส่ข่

ภัาพื่ท่ี่�เก่ั�ยวข้่องกัับ่โรคปัระจำาตัว	แล่ะส่ข่ภัาพื่ที่างช่่องปัากัข่องผูู้้ป่ัวย	

ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์จะต้องซึ่ักัถามปัระวัติ	 เพื่่�อให้ที่ราบ่ถ่งข่้อมูล่ที่่�สำาคัญ 

ที่่�ส่งผู้ล่เกั่�ยวข่้องไปัยังกัารให้หัตถกัารที่างทัี่นี้ตกัรรมต่อผูู้้ปั่วย	

ซ่ึ่�งม่หลั่กักัารในี้กัารปัระเมินี้หลั่กั	ๆ	5	ปัระกัาร	ได้แก่ั	

 1. ชนิด หรือกลุ�มยาที่ผู้้�ป่วยได�รับ

	 เม่�อทัี่นี้ตแพื่ที่ยไ์ด้พื่บ่กัับ่ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ได้รับ่ยากัล่่่มท่ี่�ออกัฤที่ธิิ�

ต้านี้เกัล็่ดเล่่อด	แล่ะยาต้านี้กัารแข็่งตัวข่องเกัล็่ดเล่่อด	ผูู้้ป่ัวยอาจที่ราบ่

ข้่อมูล่กัารใช้่ยาข่องตนี้เองแค่ว่า “กำาลังได้รับยาละลายลิ�มเลือด” 

แต่ไม่สามารถระบ่่ได้อย่างแน่ี้ชั่ดว่ายาท่ี่�ตนี้เองได้รับ่นัี้�นี้ค่อยาอะไร

แล่ะอาจไม่ได้นี้ำายาติดตัวมาด้วย	สิ�งท่ี่�ที่นัี้ตแพื่ที่ย์ต้องพิื่จารณาเป็ันี้

อย่างแรกัค่อกัารแยกักัล่่่มข่องยาท่ี่�ผูู้้ป่ัวยกัำาลั่งได้รับ่ว่าเป็ันี้ยาท่ี่�อยู่

ในี้กัล่่่มใด

	 โดยทัี่�วไปั	 ผูู้้ปั่วยเหล่่านี้่�	 จะได้รับ่ยาหนี้่�งในี้สองกัล่่่มนี้่�	

ได้แก่ั

	 Antiplatelet	เป็ันี้ยาท่ี่�ใช้่กัับ่ผูู้้ป่ัวยโรคหล่อดเล่่อดหัวใจ

ต่บ่ท่ี่�ได้รับ่กัารสวนี้หัวใจ	หร่อใส่ข่ดล่วดร่วมด้วย	หร่อภัายหลั่งที่ำา	

CABG	(Coronary	artery	bypass	grafting)	โรคหล่อดเล่่อดสมอง	แล่ะ

โรคเบ่าหวานี้	ซ่ึ่�งยากัล่่่มดังกัล่่าวผูู้้ป่ัวยจะรับ่ปัระที่านี้หลั่งอาหารเช้่า

ด้วยปัริมาณข่นี้าดที่่�เที่่าเดิมท่ี่กัวันี้	 แล่ะม่ลั่กัษณะเฉีพื่าะค่อผูู้้ปั่วย 

มักัจะหย่ดยาเองก่ัอนี้มาถอนี้ฟัันี้

 1) ยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelet)	 ตัวอย่างยาในี้ 

กัล่่่มน่ี้�	ท่ี่�นิี้ยมใช้่	ได้แก่ั	

	 Aspirin,		Clopidrogrel	(Apolets,	Plavix),	

	 Ticlopidine	(Ticlid),		Prasugrel	(Effient),	

	 Tecagrelor	(Brilinta),	Cilostazol	(Pletaal)

 2) ยาต้านการแข็่งตัวข่องเลือด (Anticoagulant)	โดยยา 

ในี้กัล่่่มน่ี้�	แบ่่งออกัได้เป็ันี้สองแบ่บ่	ค่อแบ่บ่ยาฉ่ีดแล่ะยากิันี้	

-	 รูปแบบยาฉ่ีด	 ได้แกั่	 Heparin	 ซึ่่�งยังแบ่่งเปัน็ี้	 2	 ปัระเภัที่ตาม 

นี้ำ�าหนัี้กัโมเล่ก่ัล่		ได้แก่ั	

	 Unfractionated	heparin	:	UFH	แล่ะ	

	 Low	molecular	weight	heparin	:	LMFH	

	 โดย	LMFH	ท่ี่�รู้จักักัันี้ด่	ค่อ	Enoxaparin	ซ่ึ่�งนี้ำามาใช้่ในี้กัาร

		 bridging	therapy

-	รูปแบบยากิน	ได้แก่ั	Warfarin	(Coumadin,	Maforan,	Orfarin)	

แล่ะยากัล่่่ม	Direct	oral	anticoagulants	:	DOAC



	 Warfarin	 เปั็นี้ยาที่่�ใช่้กัับ่ผูู้้ปั่วยโรคหัวใจเต้นี้ผิู้ด 

จังหวะช่นิี้ด	atrial	fibrillation,	ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่	mechanical	heart	

valve		หร่อกัับ่ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่ปัระวัติลิ่�มเล่่อดอ่ดตันี้	เช่่นี้	deep	 

vein	 thrombosis,	 pulmonary	 embolism	 โดยทัี่�วไปั 

ผูู้้ปั่วยจะรับ่ปัระที่านี้ยาในี้กัล่่่ม	Warfarin	 กั่อนี้นี้อนี้เพื่่�อ 

หล่่กัเล่่�ยงกัารเกิัด	 food-drug	 interaction	หร่อในี้ผูู้้ป่ัวย 

บ่างรายที่่�ได้รับ่ยากัล่่่มนี้่�	 แพื่ที่ย์จะสั�งให้รับ่ปัระที่านี้ยาในี้ 

ปัริมาณข่นี้าดท่ี่�ไม่เท่ี่ากัันี้ในี้แต่ล่ะวนัี้	ล่กััษณะเฉีพื่าะท่ี่�บ่่งบ่อกั

ถ่งกัารใช้่ยาในี้กัล่่่มน่ี้�ข่องผูู้้ป่ัวยค่อ	ม่สม่ดบั่นี้ท่ี่กัปัระจำาตัวข่อง

ผูู้้ป่ัวยท่ี่�บั่นี้ท่ี่กัข้่อมูล่กัารใช้่ยา	แล่ะผูู้้ป่ัวยม่กัารเจาะเล่่อดเพ่ื่�อ

ติดตามระดับ่	INR	(international	normalized	ratio)

	 ดังนัี้�นี้จ่ดสังเกัตท่ี่�สามารถช่่วยให้ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์แยกั

กัล่่่มยา	2	กัล่่่มน่ี้�ได้	ค่อ	โรค/ภัาวะท่ี่�ได้รับ่ยา,	กัารรับ่ปัระที่านี้

ยา	 แล่ะลั่กัษณะเฉีพื่าะ	 รวมไปัถ่งกัารติดรูปัยาในี้ที่่�สถานี้ 

ทัี่นี้ตกัรรม	เพ่ื่�อให้ผูู้้ป่ัวยสามารถช่่�ส่แล่ะล่กััษณะเม็ดยาได้	ก็ั

จะสามารถช่่วยให้กัารแบ่่งปัระเภัที่ข่องยาทัี่�ง	2	กัล่่่มน่ี้�เป็ันี้

ไปัได้อย่างสะดวกัแล่ะแม่นี้ยำามากัยิ�งข่่�นี้

	 ส่วนี้ยากัล่่ม่	DOACs	นัี้�นี้ใช้่กัับ่เพ่ื่ยงผูู้้ป่ัวยบ่างกัล่่ม่

เท่ี่านัี้�นี้	เช่่นี้	ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่สิที่ธิิกัารรักัษาเบิ่กัจ่ายตรง,	ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่

ฐานี้ะในี้ระดับ่สูง	 เนี้่�องจากัเปั็นี้ยากัล่่่มที่่�ม่ราคาแพื่ง	 แล่ะ 

ไม่ก่ั�ย่�ห้อท่ี่�ข่่�นี้ที่ะเบ่่ยนี้ยา	ผูู้้ป่ัวยท่ี่�รับ่ปัระที่านี้ยากัล่่ม่	DOACs	

ไม่ม่สม่ดบั่กัท่ี่กัปัระจำาตัว	ไม่ม่กัารเจาะเล่่อดเพ่ื่�อติดตามระดับ่

ยา	แล่ะผูู้้ป่ัวยมักัรับ่ปัระที่านี้ยาหล่งัอาหารเช้่า	หร่อยาบ่างตวั

ในี้กัล่่่มน่ี้�ต้องรับ่ปัระที่านี้วันี้ล่ะ	2	ครั�ง

รูปัท่ี่�	1	สม่ดบั่นี้ท่ี่กัปัระจำาตัวข่องผูู้้ป่ัวยท่ี่�รับ่ปัระที่านี้ยากัล่่่ม	Warfarin

รูปัท่ี่�	2	ลั่กัษณะเม็ดยา	Warfarin	ท่ี่�ใช้่บ่่อยในี้โรงพื่ยาบ่าล่

รูปัท่ี่�	3	ยาในี้กัล่่่ม	DOACs	ท่ี่�ใช้่ในี้ปััจจ่บั่นี้

Antiplatelet Warfarin

โรค/ภัาวะท่ี่�ได้รับ่ยา »	โรคหล่อดเล่่อดหัวใจต่บ่	ท่ี่�ได้รับ่กัาร
สวนี้หัวใจหร่ออาจะใส่ข่ดล่วดร่วมด้วย
»	โรคหล่อดเล่่อดสมอง
»	โรคเบ่าหวานี้

»	โรคหัวใจเต้นี้ผิู้ดหวังหวะ	ช่นิี้ด	Atrial	fibrillation
»	ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่	mechanical	heart	value
»	ม่ปัระวัติลิ่�มเล่่อดอ่ดตันี้	เช่่นี้	deep	vein	thrombosis,	
pulmonary	embolism

กัารรับ่ปัระที่านี้ยา »	รับ่ปัระที่านี้หลั่งอาหารเช้่า
»	รับ่ปัระที่านี้ยาข่นี้าดเท่ี่าเดิมท่ี่กัวันี้

»	รับ่ปัระที่านี้ยาก่ัอนี้นี้อนี้เพ่ื่�อหล่่กัเล่่�ยง
กัารเกิัด	food-drug	interaction
»	ผูู้้ป่ัวยบ่างราย	แพื่ที่ย์จะสั�งให้รับ่ปัระที่านี้
ยาในี้แต่ล่ะวันี้ข่นี้าดไม่เท่ี่ากัันี้	(ดังรูปัท่ี่�	2)

ลั่กัษณะเฉีพื่าะ »	ผูู้้ป่ัวยมักัหย่ดยาเองก่ัอนี้มาถอนี้ฟัันี้ »	ม่สม่ดปัระจำาตัวผูู้้ป่ัวย		(ดังรูปัท่ี่�	1)
» ม่กัารเจาะเล่่อดเพ่ื่�อติดตามระดับ่	
INR	เป็ันี้ระยะ	

ตารางท่ี่�	1	แสดงข้่อแตกัต่างระหว่าง	Antiplatelet	แล่ะ	Anticoagulant	(Wafarin)

 DENT NEWS 6



 DENT NEWS 7

	 ปัระเภัที่ข่องหตัถกัารที่างที่นัี้ตกัรรม	แบ่่งตามระดบั่ความ

เส่�ยงท่ี่�ที่ำาให้เล่่อดออกัได้เป็ันี้	3	กัล่่่ม

 กลุ่มท่� 1 หัตถการท่�แทบจะไม่ม่เลือดออก (Unlikely to  

cause bleeding) เป็ันี้หัตถกัารท่ี่�ไม่ม่กัารย่ง่เก่ั�ยวกัับ่	soft	tissue	

เช่่นี้	กัารฉ่ีดยาช่าเฉีพื่าะท่ี่�	กัารขู่ดหินี้ปูันี้	กัารอ่ดฟัันี้เหน่ี้อข่อบ่เหง่อกั	

กัารติด	เคร่�องม่อจัดฟัันี้	กัารรักัษาคล่องรากัฟัันี้แบ่บ่มาตรฐานี้	เป็ันี้ต้นี้

 กลุ่มท่� 2 หัตถการท่�ม่ความเส่�ยงตำ�าท่�ทำาให้ม่เลือดออก

(Low bleeding risk procedures) เป็ันี้หัตถกัารท่ี่�เริ�มม่กัารย่ง่เก่ั�ยว

gingival	soft	tissue	เล็่กั	ๆ 	เช่่นี้	กัารถอนี้ฟัันี้	1-3	ซ่ึ่�	กัารระบ่ายหนี้อง	

กัารเกัล่ารากัฟัันี้	เป็ันี้ต้นี้

 กลุ่มท่� 3 หัตถการท่�ม่ความเส่�ยงสูงท่�ทำาให้ม่เลือดออก  

(High bleeding risk procedures) เป็ันี้หัตถกัารกัล่่่มท่ี่�ย่ง่เก่ั�ยวกัับ่	

gingival	 soft	 tissue	 โดยตรง	 เช่่นี้	 หัตถกัารที่่�ม่กัารเปัิด	 flap	

กัารถอนี้ฟัันี้มากักัว่า	3	ซ่ึ่�ข่่�นี้ไปั	แล่ะ	biopsies	เป็ันี้ต้นี้

*กัารแบ่่งกัล่่่มปัระเภัที่ข่องหตัถกัารที่างที่นัี้ตกัรรมข้่างต้นี้	ดัดแปัล่งมาจากั	Scottish	Clinical	Effective	

Programme	 (SDCEP).	 2015.	Management	of	dental	 patients	 taking	 anticoagulants	or	

antiplatelet	drugs.	Dental	Clinical	Guidance.

2. ประเภทของหัตถการทางทันตกรรม 4. ความเส่ียงของการเกิด thromboembolic event ของผู้้�ป่วย

3. ความเร�งด�วน และความจำาเป็นในการทำาหัตถการ

	 ความเร่งด่วนี้แล่ะความจำาเปั็นี้ในี้กัารให้กัารรักัษาที่าง 

ทัี่นี้ตกัรรมก็ัเป็ันี้อ่กัปััจจัยสำาคัญสำาหรับ่กัารปัระเมินี้กัารรักัษาให้กัับ่

ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ได้รับ่ยาต้านี้เกัล็่ดเล่่อด	โดยทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ควรพิื่จารณาถ่งกัล่่่ม

ยาแล่ะล่กััษณะกัารรกััษาท่ี่�ได้รับ่กัารรักัษาจากัแพื่ที่ย์	แล่ะพิื่จารณา

ต่อมาถ่งปัระเภัที่ข่องหัตถกัารว่าปัระเภัที่ข่องหัตถกัารที่่�ผูู้้ปั่วยจะ 

ต้องได้รับ่อยู่ในี้ปัระเภัที่ใด	แล่ะม่ความจำาเป็ันี้เร่งด่วนี้มากัน้ี้อยเพ่ื่ยงใด 

ยกัตัวอย่างเช่่นี้	กัรณ่ผูู้้ป่ัวยได้รับ่	dual-antiplatelet	therapy	(DAPT)	

ท่ี่�ผูู้้ป่ัวยได้รับ่ยาต้านี้เกัล็่ดเล่่อด	2	ช่นิี้ด	เป็ันี้ระยะเวล่าปัระมาณ	1	ปีั	

แล่ะกัารให้กัารรักัษาที่างที่ันี้ตกัรรมอยู่ในี้กัล่่่มหัตถกัารที่่�ม่ความ 

เส่�ยงสูงท่ี่�ที่ำาให้ม่เล่่อดออกั	แต่ไม่ม่ความจำาเป็ันี้เร่งด่วนี้	หร่อสามารถ

รอได้โดยไม่เกิัดผู้ล่เส่ยหายต่อกัารรักัษา	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์อาจตัดสินี้ใจเล่่�อนี้

หัตถกัารออกัไปัก่ัอนี้	แล่ะรอให้ผูู้้ป่ัวยกัลั่บ่มาได้รับ่	single	antiplatelet

therapy	(SAPT)	แล้่วจ่งค่อยที่ำาหัตถกัารเพ่ื่�อล่ดความเส่�ยงข่องกัารเกัดิ	

post-operative	bleeding	ในี้กัรณ่เช่่นี้น่ี้�ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ควรพิื่จารณา

หลั่กักัารเหล่่าน่ี้�ร่วมกัับ่แพื่ที่ยเ์จ้าข่องไข้่ข่องผูู้้ป่ัวยเพ่ื่�อวางแผู้นี้กัาร

รักัษาร่วมกัันี้	 ในี้ที่างกัล่บั่กัันี้หากัผูู้้ป่ัวยได้รับ่	 dual-antiplatelet	

therapy	แต่ม่ความจำาเป็ันี้เร่งด่วนี้ท่ี่�จะต้องได้รับ่กัารรกััษาที่างที่นัี้ตกัรรม

ท่ี่�อยู่ในี้กัล่่่มหัตถกัารท่ี่�ม่ความเส่�ยงสูงท่ี่�ที่ำาให้ม่เล่่อดออกั	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์

สามารถให้กัารรักัษาที่างทัี่นี้ตกัรรมร่วมกัับ่กัารห้ามเล่่อดเฉีพื่าะท่ี่�

(local	 hemostatic	measurement)	 โดยไม่ต้องปัร่กัษาแพื่ที่ย์

เพ่ื่�อหย่ดยา

	 อ่กัปััจจัยหนี้่�งที่่�ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ควรคำานี้่งถ่งร่วมด้วยกั่อนี้ที่่� 

ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์จะเข่่ยนี้ข่อคำาปัร่กัษากัับ่แพื่ที่ย์เจ้าข่องไข้่ข่องผูู้้ป่ัวยเพ่ื่�อ

หย่ดยาต้านี้กัารแข็่งตัวข่องเล่่อดก่ัอนี้ที่ำาหัตถกัาร	ค่อกัารพิื่จารณา

ถ่งความเส่�ยงข่องกัารเกิัด	thromboembolic	event	ข่องผูู้้ป่ัวย	

โดยเฉีพื่าะในี้กัรณ่ท่ี่�ม่ความเส่�ยงสูง	เน่ี้�องจากักัารท่ี่�แพื่ที่ยพิ์ื่จารณา

ให้ผูู้ ้ปั่วยหย่ดหร่อไม่หย่ดยานัี้�นี้ข่่ �นี้กัับ่ความเส่ �ยงข่องกัารเกิัด	

thromboembolic	event	ข่องผูู้้ป่ัวยแต่ล่ะราย	หากัแพื่ที่ย์ปัระเมนิี้

แล้่วว่าปัระโยช่น์ี้จากักัารรกััษาที่างที่นัี้ตกัรรมท่ี่�ผูู้้ป่ัวยจะได้รับ่ไม่ค้่ม

กัับ่ความเส่�ยงที่่�อาจจะที่ำาให้ผูู้้ปั่วยเกิัดท่ี่พื่พื่ล่ภัาพื่	หร่ออาจะเส่ย 

ช่่วติได้	แพื่ที่ย์ก็ัตัดสินี้ใจท่ี่�จะไม่ให้ผูู้้ป่ัวยหยด่ยาต้านี้กัารแข็่งตัวข่อง

เล่่อด	 แล่ะหากัในี้กัรณ่ที่่�ผูู้้ปั่วยได้รับ่ยา	 antithrombotic	 drugs 

แล่ะจะต้องได้รับ่หัตถกัารท่ี่�ม่ความเส่�ยงที่ำาให้ม่เล่่อดออกั	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์

ควรให้กัารรักัษาร่วมกัับ่พิื่จารณาใช้่กัารห้ามเล่่อดเฉีพื่าะท่ี่�ตามความ

เหมาะสม	แล่ะระมัดระวังเร่�องกัารจ่ายยา	โดยเฉีพื่าะเม่�อต้องให้ยา

ร่วมกัับ่	Warfarin	ซ่ึ่�งเป็ันี้ยาท่ี่�ม่	drug-drug	interaction	สูง	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์

ควรต้องหล่่กัเล่่�ยงกัารให้ยาในี้กัล่่่มยาต้านี้กัารอักัเสบ่ท่ี่�ไม่ใช้่สเต่ยรอยด์	

(non-steroidal	anti-inflammatory	drugs;	NSAIDs)	แก่ัผูู้้ป่ัวย

	 ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่	high	risk	thromboembolic	event	ท่ี่�แพื่ที่ย์

อาจพิื่จารณาไม่ให้หย่ดยาต้านี้กัารแข็่งตัวข่องเล่่อด	ได้แก่ั

			1.	ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่ลิ่�นี้หัวใจเท่ี่ยมท่ี่�เป็ันี้โล่หะ	(mechanical	heart	valve)

			2.	ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่ภัาวะหัวใจเต้นี้ผิู้ดจังหวะช่นิี้ด	AF	(atrial	fibrillation)	 

ท่ี่�ไม่ม่ความผิู้ดปักัติข่องลิ่�นี้หัวใจ	(non-valvular	atrial	fibrillation;	

NVAF)	ท่ี่�ม่โรคแที่รกัซ้ึ่อนี้อ่�นี้	ๆ	ด้วย

	 	 3.	 ผูู้้ปั่วยที่่�ม่ภัาวะลิ่�มเล่่อดอ่ดตันี้ในี้หล่อดเล่่อดดำา	 (venous	

thromboembolism)	ในี้ช่่วง	3	เด่อนี้ท่ี่�ผู่้านี้มากั

	 ในี้กัรณ่ท่ี่�ม่ความเร่งด่วนี้ที่างทัี่นี้ตกัรรมท่ี่�ผูู้้ป่ัวยจำาเป็ันี้ต้อง

ได้รับ่กัารรกััษา	แล่ะผูู้้ป่ัวยอยู่ในี้กัล่่่มโรค	3	กัล่่่มข้่างต้นี้	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์

อาจต้องปัร่กัษาร่วมกัันี้กัับ่แพื่ที่ย์เพ่ื่�อที่ำา	bridging	therapy	ค่อกัาร

เปัล่่�ยนี้มาใช้่ยาฉ่ีดท่ี่�ออกัฤที่ธิิ�	anticoagulant	ในี้ระยะเวล่าสั�นี้	ๆ 	แล้่ว

หยด่ยาก่ัอนี้กัารที่ำาหัตถกัารเพ่ื่�อที่ำาให้คนี้ไข้่ม่ช่่วงท่ี่�ไม่ม่	anticoagulant	

น้ี้อยท่ี่�ส่ด



	 ความพื่ร้อมข่องสถานี้พื่ยาบ่าล่เป็ันี้อ่กัปััจจยัหน่ี้�งท่ี่�ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์

ไม่ควรล่่มท่ี่�จะคำาน่ี้งถ่ง	โดยเฉีพื่าะกัับ่ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ได้รับ่ยาต้านี้กัารแข็่งตวั

ข่องเล่่อดช่นี้ดิ	Warfarin	ที่นัี้ตแพื่ที่ย์จำาเป็ันี้ต้องที่ราบ่ค่า	INR	ท่ี่กัครั�ง

ก่ัอนี้กัารให้กัารรักัษาโดยกัารเจาะเล่่อดคนี้ไข้่	 ค่า	 INR	 น่ี้�เป็ันี้ตัวท่ี่�

บ่่งบ่อกัถ่งผู้ล่กัระที่บ่ข่องยาว่าจะส่งผู้ล่ให้เล่่อดหย่ดยากัมากันี้้อย 

เพ่ื่ยงใด	โดยทัี่�วไปัต้องอยูใ่นี้ระดับ่	2.0	–	3.5	จ่งเหมาะสมท่ี่�จะให้

ผูู้้ป่ัวยได้รับ่กัารรักัษา	แล่ะระยะเวล่าท่ี่�เจาะเล่่อดตรวจค่า	INR	จนี้ถ่ง

วันี้ท่ี่�ที่ำาหัตถกัารจะต้องไม่เกิันี้	72	ชั่�วโมง	สถานี้พื่ยาบ่าล่บ่างแห่งท่ี่�

เป็ันี้คลิ่นิี้กัเอกัช่นี้	หร่อโรงพื่ยาบ่าล่ข่นี้าดเล็่กัอาจม่ข้่อจำากััดในี้กัาร

เจาะเล่่อดเพ่ื่�อส่งตรวจ	ที่ำาให้ผูู้้ป่ัวยท่ี่�จะเข้่ารับ่หัตถกัารในี้สถานี้พื่าบ่าล่

เหล่่าน่ี้�ถูกัแนี้ะนี้ำาให้ไปัรบั่กัารรกััษาท่ี่�โรงพื่ยาบ่าล่	นี้อกัจาดนัี้�นี้สิ�งท่ี่�

ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ควรคำาน่ี้งถ่งก่ัอนี้ให้กัารรักัษาหากัเป็ันี้	invasive	dental	

procedures	ค่อ	ความพื่ร้อมในี้เร่�องข่องวสัด่อ่ปักัรณ์ท่ี่�สามารถที่ำา

กัารห้ามเล่่อดเฉีพื่าะท่ี่�ได้อย่างม่ปัระสิที่ธิิภัาพื่	เช่่นี้	กัารใช้่วัสด่ห้าม

เล่่อด	กัารเย็บ่แผู้ล่	กัารบ้่วนี้ปัากัด้วย	Tranexamic	acid	(Transamine)	

กัารที่ำาเฝืือกับ่ริเวณแผู้ล่ผู่้าตัด	(surgical	stent)	เป็ันี้ต้นี้	

5. ความพร�อมของสถานพยาบาล

รูปัท่ี่�	4	แสดงขั่�นี้ตอนี้กัารพิื่จารณากัารให้กัารรักัษาที่างทัี่นี้ตกัรรมแก่ัผูู้้ป่ัวยท่ี่�กัำาลั่งได้รับ่ยาต้านี้เกัล็่ดเล่่อด	แล่ะยาต้านี้กัารแข็่งตัวข่องเกัล็่ดเล่่อด

 โดยสรุป 	เม่�อทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ต้องให้กัารรักัษาที่างทัี่นี้ตกัรรม

กัับ่ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ได้รับ่ยาต้านี้เกัล็่ดเล่่อดแล่ะยาต้านี้กัารแข็่งตัวข่องเล่่อด	

ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์สามารถเริ�มต้นี้ได้จากักัารซึ่กััปัระวติัข่องผูู้้ป่ัวยเพ่ื่�อแยกัแยะ

กัล่่่มยาท่ี่�ผูู้้ป่ัวยกัำาลั่งรับ่ปัระที่านี้ว่าอยู่ในี้กัล่่่มยาต้านี้เกัล็่ดเล่่อด	หร่อ

ยาต้านี้กัารแข็่งตัวข่องเล่่อด	จากันัี้�นี้พิื่จารณาถ่งปัระเภัที่ข่องหัตถกัาร

ท่ี่�ต้องให้กัารรักัษาแก่ัผูู้้ป่ัวยว่าม่ความเส่�ยงท่ี่�จะม่เล่่อดออกัมากัน้ี้อย

เพ่ื่ยงใด	ซ่ึ่�งสามารถพิื่จารณาได้ตามรายล่ะเอ่ยดในี้ตารางท่ี่�	2

ตารางท่ี่�	2	แสดงกัารพิื่จารณากัารให้กัารรักัษาที่างทัี่นี้ตกัรรม	โดยปัระเมินี้จากัความเส่�ยงข่องหัตถกัารในี้กัารเกิัด	bleeding	risk	กัับ่ช่นิี้ด

ข่องยาท่ี่�ผูู้้ป่ัวยกัำาลั่งได้รับ่

Bleeding	risk Type	of	Antithrombotic	drugs

SAPT DAPT Warfarin DOACs

Low	risk สามารถที่ำาหัตถกัารได้โดยไม่ต้องปัร่กัษาแพื่ที่ย์เพ่ื่�อหยด่ยา

High	risk สามารถที่ำาหัตถกัารได้

โดยไม่ต้องปัร่กัษาแพื่ที่ย์

เพ่ื่�อหยด่ยา

ปัร่กัษาร่วมกัันี้กัับ่แพื่ที่ย์เพื่่�อปัระเมินี้ความเส่�ยงในี้กัารเกัิด	 Thromboemtic	

event	หากัแพื่ที่ย์ปัระเมินี้แล้่ว

       »	 ความเส่�ยงตำ�า	->	แพื่ที่ย์อาจพิื่จารณาให้หยด่ยา	Warfarin	หร่อ	skip			

												dose	DOAC

       »	 ความเส่�ยงสูง	->	แพื่ที่ย์อาจพิื่จารณาที่ำา	bridging	therapyหร่อ	skip					

												dose	DOAC
SAPT;	Single-antiplatelet	therapy,	DAPT;	Dual-antiplatelet	therapy,	DOAC;	Direct	oral	anticoagulant
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*ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ได้รับ่ยา	Wafarin	ควรได้รับ่กัารส่งตรวจค่า	INR	ก่ัอนี้ที่ำาหัตกัารท่ี่กัครั�ง	โดยท่ี่�ค่า	INR...

 »	ควรน้ี้อยกัว่า	3.5

 »		ตรวจมาไม่เกิันี้	72	ชั่�วโมงก่ัอนี้วันี้ที่ำาหัตกัาร

**ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ได้รับ่ยา	DAPT	หากัเป็ันี้หัตถกัารท่ี่�ไม่เร่งด่วนี้	หร่อสามารถรอได้โดยไม่เกิัดผู้ล่เส่ยต่อกัารรักัษา	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์สามารถรอให้ผูู้้ป่ัวย

กัลั่บ่มาได้รับ่	SAPT	แล้่วจ่งเริ�มที่ำาหัตถกัาร	เพ่ื่�อล่ดความเส่�ยงข่อง	post-operation	bleeding

 »	ผูู้้ป่ัวยท่ี่กัรายท่ี่�ได้รับ่ยา	antithrombotic	drugs	แล่ะได้รับ่กัารที่ำาหัตถกัารท่ี่�ม่ความเส่�ยงที่ำาให้ม่เล่่อดออกัควรให้กัารรักัษา 

ร่วมกัับ่กัารพื่จิารณาใช้่กัารห้ามเล่่อดเฉีพื่าะท่ี่�ตามความเหมาะสม	แล่ะระมดัระวงัเร่�องกัารจ่ายยา	โดยเฉีพื่าะเม่�อต้องให้ยาร่วมกัับ่	Wafarin	

ซ่ึ่�งเป็ันี้ยาท่ี่�ม่	drug-drug	interaction	สูง	แล่ะหล่่กัเล่่�ยงกัารใช้่	NSAIDs

	 ส่วนี้ในี้หัตถกัารท่ี่�แที่บ่จะไม่ม่เล่่อดออกั	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์สามารถให้กัารรักัษาที่างทัี่นี้ตกัรรมได้ตามปักัติ	แต่หากัหัตถกัารอยู่ในี้กัล่่่ม

หัตถกัารท่ี่�ม่ความเส่�ยงท่ี่�ที่ำาให้เล่่อดออกัอยู่ในี้ระดับ่ตำ�าแล่ะสูง	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ควรพิื่จารณาถ่งกัารให้กัารรักัษาที่างทัี่นี้ตกัรรมร่วมกัับ่แพื่ที่ย์เจ้า

ข่องไข้่ข่องผูู้้ป่ัวย	เพ่ื่�อให้กัารรักัษาที่างทัี่นี้ตกัรรมน่ี้�เป็ันี้ปัระโยช่น์ี้ต่อผูู้้ป่ัวยมากัท่ี่�ส่ด	แล่ะสามารถคงความปัล่อดภััยต่อช่่วิตข่องผูู้้ป่ัวยด้วย

ในี้ข่ณะเด่ยวกัันี้
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ท่ี่กัคนี้คงน่ี้กัถ่ง	ทัี่นี้ตกัรรมจัดฟัันี้	ท่ี่�กัำาลั่งเป็ันี้ท่ี่�ต้องกัารกัารเข้่ารับ่ 

กัารรักัษาสูงท่ี่�ส่ดในี้ปััจจ่บ่นัี้	(จากัผู้ล่สำารวจข่องสำานัี้กัทัี่นี้ตสาธิารณส่ข่ 

กัรมอนี้ามยัในี้ปีั	2561)		เพื่ราะเป็ันี้กัารแก้ัไข่กัารสบ่ฟัันี้ท่ี่�ผิู้ดปักัตทัิี่�ง

หมดเพื่่�อให้ได้มาซึ่่�งกัารสบ่ฟัันี้ที่่�ปักัติ	 หร่อแบ่บ่ในี้อ่ดมคติ	 (Ideal	

occlusion)	แล่ะ	ยังสร้างความกัล่มกัล่่นี้ข่องส่วนี้ต่างๆข่องระบ่บ่

ช่่องปัากั	ข่ากัรรไกัรแล่ะใบ่หน้ี้า	(craniofacial-stomatognathic	

system)	เราจะเร่ยกักัารรักัษาที่างทัี่นี้ตกัรรมจัดฟัันี้น่ี้�ว่า	กัารรักัษา

ทัี่นี้ตกัรรมจัดฟัันี้แบ่บ่บ่ำาบั่ดเบ็่ดเสร็จ	(comprehensive	orthodontic	

treatment)		แต่กัารจัดฟัันี้นัี้�นี้	ไม่ใช่่ม่เพ่ื่ยงแค่กัารรักัษาแบ่บ่บ่ำาบั่ด

เบ็่ดเสร็จเท่ี่านัี้�นี้	ยงัม่กัารรกััษาที่างที่นัี้ตกัรรมจดัฟัันี้อ่กัแบ่บ่ท่ี่�ม่วตัถ่

ปัระสงค์ท่ี่�แตกัต่างออกัไปั	ท่ี่�ผู้มจะนี้ำามาเล่่าสู่กัันี้ฟัังในี้วันี้น่ี้�ครับ่	

การรักษาทัันตกรรมจััดฟัันแบบส่่งเส่ริม 
(adjunctive orthodontic)

) 
เป็ันี้กัารรักัษาที่างที่นัี้ตกัรรมจดัฟัันี้ท่ี่�ม่เป้ัาหมายในี้กัารรกััษาปััญหา

เฉีพื่าะอย่างเพ่ื่�อเอ่�อปัระโยช่น์ี้ให้กัับ่กัารรกััษาทัี่นี้ตกัรรมด้านี้อ่�นี้	ๆ

ซ่ึ่�งสามารถใช้่ได้ทัี่�งเคร่�องม่อจัดฟัันี้แบ่บ่ตดิแน่ี้นี้	(fixed	orthodontic	

appliance)	 หร่อ	 แบ่บ่ถอดได้	 (removeable	 orthodontic	 

appliance)	ก็ัได้	ระยะเวล่าในี้กัารรักัษาแบ่บ่ส่งเสริมเพ่ื่�อแก้ัปััญหา

เฉีพื่าะอย่างจะใช้่เวล่าน้ี้อยกัว่าแบ่บ่บ่ำาบั่ดเบ็่ดเสร็จอ่กัด้วย	

ตัวอย่างที่่�จะนี้ำามาเล่่าให้ฟัังในี้วันี้นี้่�ว่ากัารรักัษาทัี่นี้ตกัรรมจัดฟัันี้ 

แบ่บ่ส่งเสริมนัี้�นี้	จะม่กัารรักัษาส่วนี้ใหญ่	4	แบ่บ่ด้วยกัันี้ดังน่ี้�

  1. การตั�งฟัันหลััง (Molar uprighting)

 ในี้ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่กัารสูญเส่ยฟัันี้บ่างส่วนี้ไปัระยะเวล่านี้านี้	ที่ำาให้

เกิัดช่่องว่างในี้ข่ากัรรไกัรแล่ะเกัิดกัารล่้มเอ่ยงสู่ช่่องว่างข่องฟัันี้ซึ่่� 

ข้่างเค่ยงข่่�นี้	เม่�อผูู้้ป่ัวยต้องที่ำากัาร

รักัษาที่างทัี่นี้ตกัรรมปัระดิษฐิ�เพ่ื่�อ

ใส่ฟัันี้ที่ดแที่นี้	กัารล้่มเอ่ยงข่อง

ฟัันี้กัรามนัี้�นี้	ก็ัจะที่ำาให้กัารบู่รณะ

หร่อใส่ฟัันี้ม่ข้่อจำากััดมากัข่่�นี้แล่ะ

อาจจะส่งผู้ล่ต่อความสวยงามอ่กั

ด้วย	กัารจัดฟัันี้แบ่บ่ส่งเสริมเพ่ื่�อ

แก้ัปััญหากัารล้่มเอ่ยงข่องฟัันี้กัรามหร่อกัารตั�งฟัันี้	ก็ัจะเป็ันี้กัารเอ่�อ

ปัระโยช่น์ี้ให้กัารใส่ฟัันี้ได้ด่มากัยิ�งข่่�นี้	 ทัี่�งในี้เร่�องข่องข่นี้าดฟัันี้เท่ี่ยม

ท่ี่�เหมาะสมแล่ะแนี้วกัารถอดใส่ท่ี่�ด่	(part	of	insertion)	แล่ะกัาร 

ออกัแบ่บ่ตะข่อเพ่ื่�อแรงย่ดท่ี่�เหมาะสม	แล่ะไม่ที่ำากัารกัรอเน่ี้�อฟัันี้มากั

จนี้เกิันี้ไปัอ่กัด้วย	โดยเคร่�องม่อท่ี่�นิี้ยมใช้่ค่อเคร่�องแบ่บ่ติดแน่ี้นี้	หร่อ

กัารใช้่หม่ดที่างทัี่นี้ตกัรรมจัดฟัันี้เข้่ามาช่่วย	(รูปัท่ี่�	1)	แต่กัารตั�งฟัันี้ 

กัรามนัี้�นี้ม่ข้่อพ่ื่�งระวังในี้เคสผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่ใบ่หน้ี้ายาว	(long	anterior	

lower	facial	height)		หร่อมิติในี้แนี้วดิ�งยาวผิู้ดปักัติ	เพื่ราะกัารตั�ง

ฟัันี้กัรามนัี้�นี้เป็ันี้กัารเคล่่�อนี้ฟัันี้แบ่บ่	distalization	of	crown	แล่ะ

upright	 ซึ่่�งอาจเกิัดให้เกิัดกัารเปัล่่�ยนี้แปัล่งกัารสบ่ฟัันี้ในี้แนี้วดิ�ง	

หร่อกัารสบ่เปิัดในี้แนี้วดิ�งข่องฟัันี้หน้ี้าได้	(anterior	openbite)

รูปท่� 1 molar uprighting, Caldas SGFR 2014
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  2. การเคล่ั�อนฟัันเข้้า หร่อ ออกจัากกระดูกเบ้าฟััน
 (Force intrusion and eruption) 

	 กัารเคล่่�อนี้ฟัันี้แบ่บ่ส่งเสริมในี้แนี้วดิ�ง	ม่ทัี่�งกัารยกัฟัันี้ท่ี่�ม่

กัารย้อยล่งมาจากักัารท่ี่�ฟัันี้ซ่ึ่�นัี้�นี้ไม่ม่คู่สบ่เมาเป็ันี้เวล่านี้านี้โดยเฉีพื่าะ

ฟัันี้บ่นี้	จนี้ที่ำาให้เกิัดความแตกัต่างกัันี้ข่องแนี้วระนี้าบ่กัารบ่ดเค่�ยว	

แล่ะอาจจะเกิัดปััญหาข่องกัารสบ่ฟัันี้ท่ี่�ผิู้ดปักัติ	หร่อ	ไม่สามารถใส่

ฟัันี้เท่ี่ยมคู่สบ่ได้	กัารจัดฟัันี้เพ่ื่�อที่ำากัารยกัฟัันี้ซ่ึ่�นัี้�นี้	(intrusion)	เพ่ื่�อ

ให้ได้ระนี้าบ่กัารสบ่ฟัันี้ที่่�ด่แบ่บ่เดิมหร่อใกัล่้เค่ยงเดิมมากัที่่�ส่ด	

เพ่ื่�อล่ดกัารกัรอตัดฟัันี้	 (enameloplasty)	แล่ะที่ำาให้ม่ช่่องว่างในี้ 

แนี้วดิ�งเพ่ื่ยงพื่อต่อกัารใส่ฟัันี้คู่สบ่ได้	หร่อในี้กัรณ่ท่ี่�ฟัันี้ม่กัารแตกัหักั	

ม่ฟัันี้ผู่้ข่นี้าดใหญ่	หร่อฟัันี้ท่ี่�ได้รับ่กัารรักัษารากัฟัันี้แล่ะต้องกัารที่ำา

บ่่รณะฟัันี้เป็ันี้ครอบ่ฟัันี้

แบ่บ่ถาวร	(Final	per-

manent	restoration)	

แล้่วพื่บ่ว่าข่อบ่ข่องฟัันี้

นัี้�นี้	อยู่ล่่กัล่งไปัใต้เหง่อกั	

ส่งผู้ล่ต่อกัารที่ำากัารที่ำา	

final	restoration	กัาร

จัดเคล่่�อนี้ฟัันี้ออกันี้อกั 

กัระดูกัเบ้่าฟัันี้	(Force	

eruption	หร่อ	extrusion)

ก็ัสามารถช่่วยแก้ัปััญหา

นี้่�ได้	 แต่ข่้อพื่่งระวังค่อ	

ต้องให้อยู่ในี้อัตราส่วนี้ตัว	

ฟัันี้ต่อรากัฟัันี้ท่ี่�เหมาะสมด้วย	(รูปัท่ี่�	2)	

รูปท่� 2 Force eruption, Kang SH et al,2016

รูปท่� 3 Force eruption, Kang SH et al,2016

  3. การเรียงฟัันหน้า ( Alignment of anterior teeth) 

	 ในี้ฟัันี้หนี้้าที่่�ม่กัารซ้ึ่อนี้เกั	 หร่อม่ช่่องว่าง	 อาจเกัิดข่่�นี้ได้ 

หล่ายสาเหต่	เช่่นี้	อัตราส่วนี้ท่ี่�ไม่สัมพัื่นี้ธ์ิกัันี้ข่องข่นี้าดข่องฟัันี้แล่ะ

พ่ื่�นี้ท่ี่�ส่วนี้ข่องกัระดูกัรองรบั่ฟัันี้	(Arch	lenght	discrepancy	:	ALD)	

หร่อม่	 oral	 habit	 เม่�อตอนี้ยังเปั็นี้เด็กัเปั็นี้ต้นี้	 กัารม่ปััญหาข่อง	

aligment	ฟัันี้หน้ี้าเพ่ื่ยงเล็่กัน้ี้อย	กัารจัดฟัันี้แบ่บ่ส่งเสริมจะช่่วยให้

กัารเร่ยงตัวข่องฟัันี้ด่ข่่�นี้	 ส่งผู้ล่ด่ต่อเนี้่�อเย่�อปัริทัี่นี้ต์	 เพื่ราะคนี้ไข่้ 

สามารถที่ำาความสะอาดได้ง่ายข่่�นี้	หร่อในี้รายท่ี่�ม่ช่่องว่างแล่ะม่รูปัร่าง

ฟัันี้ท่ี่�ไม่สวยงามกัารจัดเตร่ยมช่่องว่างฟัันี้ให้เหมาะสมเพ่ื่�อที่ำากัารรักัษา

ด้วยว่เน่ี้ยร์	(Dental	veneer)	ก็ัจะที่ำาให้กัารที่ำากัารรักัษาง่ายข่่�นี้แล่ะ

ล่ดกัารกัรอฟัันี้ในี้บ่างตำาแหน่ี้งได้มากัข่่�นี้	แต่หากัผูู้้ป่ัวยม่ปััญหาข่อง

ฟัันี้ทัี่�งฟัันี้หน้ี้าแล่ะฟัันี้หลั่งด้วยแล่ะต้องกัารเคล่่�อนี้ฟัันี้หล่ายซ่ึ่�แล่ะ

ซัึ่บ่ซ้ึ่อนี้	กัารพื่จิารณากัารรกััษาแบ่บ่บ่ำาบั่ดเบ็่ดเสร็จอาจจะเหมาะสม

มากักัว่า	 ดังนัี้�นี้จ่งต้องข่่�นี้อยู่กัับ่ขั่�นี้ตอนี้แล่ะแผู้นี้กัารรักัษาข่อง 

ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์เห็นี้สมควร

  4. การเตรียมช่่องว่่างส่ำาหรับการใส่่รากฟัันเทีัยม   
  (Space management for Implant) 

	 ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่ความจำาเป็ันี้จะต้องที่ำากัารรกััษาใส่ฟัันี้เท่ี่ยมเพ่ื่�อ

ที่ดแที่นี้ฟัันี้ธิรรมช่าติท่ี่�สูญเส่ยไปั	ช่่องว่างท่ี่�เหมาะสม	ทัี่�งในี้ส่วนี้ข่อง

กัระดูกัเบ่้าฟัันี้	 แล่ะช่่องว่าง 

ระหว่างตัวฟัันี้ในี้ช่่องปัากั	

ต่างส่งผู้ล่ต่อกัารรักัษาหร่อ 

กัารฝัื�งรากัฟัันี้เท่ี่ยมทัี่�งสิ�นี้	กัาร

เตร่ยมช่่องว่างให้เหมาะสมในี้

บ่างจ่ด	จ่งเป็ันี้อ่กัที่างเล่่อกัในี้

กัารรักัษากั่อนี้กัารฝืังรากั 

ฟัันี้เที่่ยม	 (รูปัที่่�	 3)	 ปััจจ่บั่นี้ 

กัารเตร่ยมช่่องว่างเพ่ื่�อใส่รากั 

ฟัันี้เท่ี่ยมม่ความต้องกัารสูงข่่�นี้	

ตามความต้องกัารบู่รณะช่่อง 

ปัากั	ท่ี่�เน้ี้นี้ความสวยงามมากั

ข่ ่ �นี้	 เพื่ราะคนี้ไข่ ้ม ่ความ 

ต้องกัารที่ดแที่นี้ฟัันี้ท่ี่�สูญเส่ย

ไปัด้วยฟัันี้ช่นิี้ดติดแน่ี้นี้มากั

กัว่าแบ่บ่ถอดได้		กัารจัดฟัันี้แบ่บ่ส่งเพิื่�มด้วยเคร่�องม่อติดแน่ี้นี้บ่าง

ส่วนี้	จ่งเข้่ามาม่บ่ที่บ่าที่มากัข่่�นี้	แต่ในี้ปััจจ่บั่นี้กัารจัดฟัันี้แบ่บ่ส่งเสริม

ด้วยอ่ปักัรณ์ถอดได้แบ่บ่ใส	(Clear	aligner)	เข้่ามาช่่วยย่นี้ระยะเวล่า

ในี้กัารรักัษาได้มากัข่่�นี้	 แล่ะสะดวกัสบ่ายต่อผูู้้ป่ัวยในี้กัารที่ำาความ

สะอาดแล่ะที่านี้อาหารอ่กัด้วย

 “การจััดฟัันทัั�งแบบบำาบัดเบ็ดเส่ร็จั หร่อ การจััดฟัันแบบ 
ส่่งเส่ริมนั�น มีวั่ตถุุประส่งค์ ระยะเว่ลัา แลัะวิ่ธีีการทีั�แตกต่างกัน แต่มี
จัุดมุ่งหมายเดียว่กันค่อส่่งเส่ริมให้มีการส่บฟัันทัี�ดี ส่่งผลัต่อคว่าม 
ส่ว่ยงาม หร่อเอ่�ออำานว่จัคว่ามส่ะดว่กในการรักษาทัันตกรรมด้านอ่�น ๆ  
ทัั�งนี�การว่างแผนการรักษาทัี�เหมาะส่มจัึงเป็นส่ิ�งส่ำาคัญต่อการรักษา 
ทัันตแพทัย์จึังคว่รมีการมองภาพร่ว่มอย่างครอบคลุัม หร่อเป็น Com- 
prehensive dental dental care ทัี�ดีเพ่�อประโยช่น์สู่งสุ่ดข้อง 
คนไข้้ครับ”  
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Commentary
บทความแสดงข�อคิดเห็น 

เรื่อง แปรงแห�ง แปรงไม�แห�ง เอายังไงกันดี?
	 ในี้ข่่าวสารทัี่นี้ตแพื่ที่ย์เล่่มสอง	เราได้ล่งบ่ที่ความ	สองเร่�อง	ท่ี่�กัล่่าวถ่งเร่�องกัารแปัรงแห้งในี้สองม่มมอง	แล่ะได้ก่ัอให้เกิัดคำาถาม

ข่่�นี้มาจากัเพ่ื่�อนี้	ๆ	ทัี่นี้ตแพื่ที่ยห์ล่ายท่ี่านี้

	 ในี้บ่ที่ความน่ี้�	ที่างท่ี่มบ่รรณาธิิกัาร	ร่วมกัับ่	ท่ี่มทัี่นี้ตแพื่ที่ย์นิี้รนี้าม	ได้เข้่าไปัสัมภัาษณ์	ความเห็นี้ข่องอาจารย์ทัี่นี้ตแที่พื่ย์หล่ายท่ี่านี้ 

เกั่�ยวกัับ่ความสำาคัญแล่ะวัตถ่ปัระสงค์ข่องกัารแปัรงฟัันี้	 รวมทัี่�งปัระเด็นี้เร่�อง	 กัารแปัรงแห้ง	 จากันัี้�นี้ที่างที่่มทัี่นี้ตแพื่ที่ย์นิี้รนี้าม	 ได้สร่ปั 

รวบ่รวมความเห็นี้ต่าง	ๆ	รวมทัี่�งค้นี้คว้าเพิื่�มเติม	ออกัมาเป็ันี้บ่ที่ความ	commentary	ฉีบั่บ่น่ี้�

	 ที่างท่ี่มบ่รรณาธิิกัารพื่ร้อมรับ่ฟัังความเห็นี้จากัจากัผูู้้ที่รงค่ณว่ฒิิ	แล่ะเพ่ื่�อนี้	ๆ 	ทัี่นี้ตแที่พื่ย์ท่ี่กัท่ี่านี้	ทัี่�งน่ี้�ข่อให้ตั�งอยู่บ่นี้ข้่อเท็ี่จจริง 

ที่างวิช่ากัาร	เพ่ื่�อส่งเสริมให้เกิัดกัารรับ่ฟัังแล่ะถกัเถ่ยงในี้ปัระเด็นี้ต่าง	ๆ	ที่างทัี่นี้ตกัรรมอย่างสร้างสรรค์	โดยข่่าวสารทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ยินี้ด่เป็ันี้

ตัวกัล่างในี้กัารรับ่ฟัังความคิดเห็นี้จากัท่ี่กัฝ่ืาย

	 กัารดูแล่รกััษาความสะอาดในี้ช่่องปัากั	 ถ่อว่าเป็ันี้ก้ัาวแรกั 

ข่องกัารม่ส่ข่ภัาพื่ในี้ช่่องปัากัท่ี่�ด่	แล่ะเป็ันี้สิ�งท่ี่�คนี้ทัี่�วไปัได้รับ่กัารสอนี้

มาตั�งแต่เด็กัว่าเป็ันี้หน่ี้�งในี้ส่ข่นิี้สัยท่ี่�จำาเป็ันี้ต้องที่ำาในี้ท่ี่กัวันี้	กัารแปัรงฟัันี้

ค่อวิธ่ิกัารเบ่่�องต้นี้ท่ี่�คนี้ทัี่�วไปัสามารถที่ำาได้ด้วยตัวเอง	ร่วมกัับ่กัารไปั

ตรวจส่ข่ภัาพื่ในี้ช่่องปัากักัับ่ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์เป็ันี้ปัระจำาท่ี่กัปีั

	 กัารที่ำาความสะอาดช่่องปัากัด้วยกัารแปัรงฟัันี้	 ม่วัตถ่- 

ปัระสงค์หล่กัั	ค่อ	กัารกัำาจัดคราบ่สกัปัรกัท่ี่�ติดในี้บ่รเิวณต่าง	ๆ 	ข่องฟัันี้	

รวมถ่งกัารแปัรงบ่ริเวณลิ่�นี้	 (Mechanical	cleansing)	 โดยคราบ่ 

สกัปัรกันัี้�นี้	หมายถ่ง	Biofilm	แล่ะ	food	debris	ต่าง	ๆ 	กัารควบ่ค่ม

ปัริมาณ	Biofilm	ยังเป็ันี้กัารรักัษาสมด่ล่ข่องเช่่�อจ่ลิ่นี้ที่ร่ย์ในี้ช่่องปัากั

อ่กัด้วย	ซ่ึ่�งหากัเส่ยสมด่ล่	(Dysbiosis)	จะนี้ำาไปัสู่กัารเกิัดโรคต่าง	ๆ 	

ในี้ช่่องปัากั	ทัี่�งโรคฟัันี้ผู่้	โรคปัริทัี่นี้ต์	แล่ะ	โรคข่องเน่ี้�อเย่�อในี้ช่่องปัากั	

ได้ต่อไปั

	 วิธิ่กัารแปัรงฟัันี้ที่่�ได้รับ่กัารพืู่ดถ่งในี้วงกัารทัี่นี้ตกัรรม 

ปัระเที่ศไที่ยในี้ช่่วงเวล่าท่ี่�ผู่้านี้มา	ค่อ	กัารแปัรงแห้ง	หร่อถ่มทิี่�งไม่

ต้องบ้่วนี้นี้ำ�า	 (spit	 don’t	 rinse)	 โดยเป็ันี้วิธ่ิกัารท่ี่�ม่วัตถ่ปัระสงค์ 

เพ่ื่�อคงความเข้่มข้่นี้ข่องฟัลู่ออไรด์ในี้ช่่องปัากัภัายหลั่งกัารแปัรงฟัันี้	

(Post-brushing	fluoride	retention)	เอาไว้ให้ได้มากัแล่ะนี้านี้ท่ี่�ส่ด	

เพ่ื่�อล่ดแล่ะป้ัองกัันี้กัารเกิัดฟัันี้ผู่้	

	 อย่างไรก็ัด่	กัารแปัรงฟัันี้แบ่บ่แปัรงแห้งน่ี้�	ม่ยังม่แนี้วคิด 

ขั่ดแย้งกัับ่วัตถ่ปัระสงค์หล่กััข่องกัารแปัรงฟัันี้ท่ี่�กัล่่าวถ่งข้่างต้นี้	โดย

กัารคำานี้่งถ่งเพื่่ยงปััจจัยในี้กัารคงความเข่้มข่้นี้ข่องฟัลู่ออไรด์ไว้ในี้ 

ช่่องปัากัเท่ี่านัี้�นี้

	 ในี้บ่ที่ความข่อง	 Pitts	 ในี้ปัี	 2012	 แล่ะ	 Parnell	 กัับ่	

Mullane	ในี้ปีั	2013	ได้สร่ปัว่าม่	After-Brush	rinsing	protocol	

3	วิธ่ิ	ได้แก่ั

				1.	Spit	don’t	rinse	

				2.	แปัรงฟัันี้ด้วยยาส่ฟัันี้ท่ี่�ม่ฟัลู่ออไรด์โดยไม่ต้องผู้สมนี้ำ�าหร่อ

							ผู้สมน้ี้อยท่ี่�ส่ด	(แปัรงร่วมกัับ่นี้ำ�าล่ายในี้ช่่องปัากั)

								3.	บ้่วนี้ปัากัตามหลั่งกัารแปัรงฟัันี้ด้วยนี้ำ�ายาบ้่วนี้ปัากัท่ี่�ม่ฟัลู่ออไรด์ 

	 โดยควรม่ข้่อพิื่จารณาอ่�นี้	ๆ 	ในี้กัารเล่่อกัวิธ่ิดังกัล่่าว	ได้แก่ั	

สภัาวะข่องส่ข่ภัาพื่ในี้ช่่องปัากั	 ความสามารถในี้กัารดูแล่ที่ำาความ 

สะอาดในี้ช่่องปัากั	แล่ะความสามารถในี้กัารควบ่ค่มกัารบ้่วนี้ปัากัข่อง

แต่ล่ะบ่่คคล่ด้วย	เช่่นี้		แนี้ะนี้ำากัารแปัรงแห้ง	หร่อกัารใช้่นี้ำ�ายาบ้่วนี้ปัากั

ในี้เด็กั	ควรจะแนี้ะนี้ำาในี้

เด็กัท่ี่�ม่อายม่ากักัว่า	6	ปีั

ข่่�นี้ไปั	เป็ันี้ต้นี้

บทความวิชาการ

 DENT NEWS 12



 DENT NEWS 13

	 อย่างที่่�กัล่่าวไปัแล่้วว่า	 วัตถ่ปัระสงค์หลั่กัข่อง 

กัารแปัรงฟัันี้แล่ะกัารใช่้อ่ปักัรณ์สำาหรับ่ที่ำาความสะอาด 

ซึ่อกัฟัันี้	ค่อ	กัารกัำาจัดคราบ่สกัปัรกัท่ี่�ตัวฟัันี้	แล่ะส่วนี้อ่�นี้	ๆ 	

ในี้ช่่องปัากั	ซ่ึ่�งจะได้ผู้ล่ด่แค่ไหนี้ก็ัยังข่่�นี้กัับ่	กัารแปัรงฟัันี้

ที่่�ถูกัวิธิ่	 ระยะเวล่าในี้กัารแปัรงฟัันี้ในี้แต่ล่ะครั�ง	 แล่ะ	

จำานี้วนี้ครั�งในี้กัารแปัรงฟัันี้ด้วย	 โดยควรจะแปัรงให้ได้ 

วันี้ล่ะ	2	ครั�ง

	 ในี้ข่ณะเด่ยวกัันี้	 ผู้ล่ข่องฟัลู่ออไรดนั์ี้�นี้	 เปั็นี้ที่่�ยอมรับ่ในี้ 

วงกัารทัี่นี้ตกัรรม	ว่าสามารถล่ดแล่ะป้ัองกัันี้ฟัันี้ผู่้ได้อย่างม่ปัระสิที่ธิิภัาพื่	

หากัใช้่ในี้ปัรมิาณแล่ะวธ่ิิกัารท่ี่�เหมาะสม	ร่วมกัับ่กัารปัระเมนิี้ความเส่�ยง

ในี้กัารเกิัดฟัันี้ผู่้ข่องแต่ล่ะบ่่คคล่	 โดยฟัลู่ออไรด์ในี้รูปัแบ่บ่ยาส่ฟัันี้ 

เป็ันี้วิธ่ิกัารท่ี่�แพื่ร่หล่ายแล่ะเข้่าถ่งปัระช่าช่นี้ได้ง่าย	กัารแปัรงฟัันี้โดย

ใช้่ยาส่ฟัันี้ท่ี่�ม่ช่นี้ดิแล่ะปัริมาณฟัลู่ออไรด์ท่ี่�เหมาะสม	จ่งเป็ันี้วิธ่ิกัาร

ล่ดกัารเกิัดฟัันี้ผู่้ท่ี่�แนี้ะนี้ำากัันี้โดยทัี่�วไปั

 

 “ในการแนะนำาให้ผูู้้ป่วยแปรงฟัันด้วยวิธ่ีแปรงแห้ง ม่ 

การพูดถึงข่้อด่คือ สามารถคงความเข่้มข่้นข่องฟัลูออไรด์ใน 

ช่องปากได้นานขึ่�น ผูู้้ป่วยเข้่าใจและปฏิิบัติตามได้ง่าย และ ประหยัด 

เพราะไม่ต้องใช้นำ�ายาบ้วนปากเพิ�ม อย่างไรก็ตามในส่วนข่ององค์

ประกอบอื�น ๆ  ในยาส่ฟัันนอกเหนือจากฟัลอูอไรด์ท่�จะคงค้างอยู่

ในช่องปาก ยังเป็นท่�ถกเถ่ยงว่าสารเหล่าน่�จะส่งผู้ลต่อฟัันและ 

เนื�อเยื�อในช่องปากอย่างไรบ้าง” 

แล่ะยังต้องกัารข่้อมูล่ที่างกัารวิจัยเพิื่�มเติมเพื่่�อปัระกัอบ่กัารให้คำา

แนี้ะนี้ำาในี้กัารเร่�องน่ี้�

	 ส่วนี้ปัระกัอบ่อ่�นี้	ๆ	ในี้ยาส่ฟัันี้	นี้อกัเหน่ี้อจากัฟัลู่ออไรด์	

เช่่นี้	

							-	 Antiplaque/Anti-calculus	 /Anti-gingivitis	 agent			

เช่่นี้	Metal	salts	Pyrophosphate	Chlorhexidine

							-	 Whitening	agent

							-	 Desensitizing	agent

							-	 ผู้งขั่ดซ่ึ่�งมักัเป็ันี้สารในี้กัล่่่ม	Microplastic	

							-	 Essential	oil	หร่อ	ส่วนี้ผู้สมข่องสม่นี้ไพื่ร

							-	 สารล่ดแรงต่งผิู้ว	เช่่นี้	Sodium	Dodecyl	Sulfate	(SDS)	

หร่ออ่กัช่่�อค่อ	Sodium	Lauryl	Sulfate	(SLS)

	 ในี้ส่วนี้ข่อง	SLS	ม่รายงานี้ว่า	ที่ำาให้เกิัดกัารล่อกัข่องเย่�อบ่่

ในี้ช่่องปัากัรวมถ่งริมฝีืปัากั	ม่ความสมัพัื่นี้ธ์ิกัับ่กัารเกัดิแผู้ล่ในี้ช่่องปัากั

ช่นิี้ด	Recurrent	aphthous	stomatitis		แล่ะระคายเค่องเน่ี้�อเย่�อ

ในี้ช่่องปัากัในี้ช่่วงท่ี่�ม่กัารบ่าดเจ็บ่หร่อรอยโรค

	 นี้อกัจากัน่ี้�	ควรม่กัารปัระเมนิี้ด้วยว่า	กัารแปัรงแบ่บ่แห้งนัี้�นี้	

ผูู้้แปัรงสามารถที่ำาความสะอาดได้ด่เพ่ื่ยงใดด้วย

	 เม่�อมองในี้ภัาพื่รวม	กัารม่ส่ข่ภัาพื่ช่่องปัากัท่ี่�ด่ปัระกัอบ่ด้วย

หล่ายปััจจัย	หากัมองแค่เพ่ื่ยงกัารล่ดกัารเกิัดฟัันี้ผู่้เพ่ื่ยงอย่างเด่ยว

ก็ัอาจส่งผู้ล่ต่อส่ข่ภัาพื่ในี้ช่่องปัากัด้านี้อ่�นี้	ๆ 	ได้เช่่นี้กัันี้		ปััจจัยอ่�นี้	ๆ 	

ท่ี่�ควรนี้ำามาพิื่จารณาเพ่ื่�อให้คำาแนี้ะนี้ำาในี้กัารดูแล่ส่ข่ภัาพื่ในี้ช่่องปัากั

ให้กัับ่ผูู้้ปั่วย	 นี้อกัเหนี้่อจากักัารใช่้ฟัลู่ออไรด์เพื่่�อกัารปั้องกัันี้ฟัันี้ผู่้ 

ได้แก่ั

							-	 วิธิ่กัารแปัรงฟัันี้ที่่�ถูกัวิธิ่	 ที่่�นี้อกัจากัจะช่่วยล่ด	 Biofilm	

ได้อย่างม่ปัระสทิี่ธิิภัาพื่	ยังถนี้อมเน่ี้�อฟัันี้รวมถ่งเหง่อกัจากักัารข่ดัถู	

ท่ี่�จะนี้ำาไปัสู่กัารเกิัดคอฟัันี้ส่กัแล่ะเหง่อกัร่นี้ได้

							-	 ภัาวะที่างโภัช่นี้ากัาร	 ความถ่�ในี้กัารรับ่ปัระที่านี้อาหาร	

รูปัแบ่บ่กัารใช้่ช่่วิต	 	 Parafunctional	habit	 โรคปัระจำาตัว	 แล่ะ	

ยาท่ี่�รับ่ปัระที่านี้เป็ันี้ปัระจำา

							-	 อาย	่แล่ะ	สภัาวะที่างร่างกัายแล่ะจติใจ	ข่องผูู้้ป่ัวยท่ี่�ส่งผู้ล่

ต่อความสามารถในี้กัารดูแล่ความสะอาดในี้ช่่องปัากั	รวมถ่งกัารบ้่วนี้

ถ่ม	หร่อ	ถ่ยนี้ำ�าล่าย

							-	 ปัริมาณแล่ะค่ณภัาพื่ข่องนี้ำ�าล่ายผูู้้ป่ัวย

							-	 ระบ่บ่นิี้เวศในี้ช่่องปัากั	แล่ะ	ระบ่บ่ภูัมิค้่มกัันี้ข่องผูู้้ป่ัวย

							-	 ความเช่่�อที่างสังคม	วฒัินี้ธิรรม	เศรษฐกัจิ	ระดับ่กัารศ่กัษา	

ระบ่บ่สาธิารณส่ข่	ท่ี่�ส่งผู้ล่ต่อทัี่ศนี้คติที่างส่ข่ภัาพื่		

	 ดังนัี้�นี้	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์แล่ะบ่่คล่ากัรที่างกัารแพื่ที่ย์ควรคำาน่ี้ง

ถ่งปััจจัยเหล่่าน่ี้�ด้วย	 เพื่่�อสามารถให้คำาแนี้ะนี้ำาในี้กัารดูแล่ส่ข่ภัาพื่ 

ช่่องปัากัท่ี่�ด่	แล่ะเหมาะสมกัับ่สภัาพื่ข่องผูู้้ป่ัวยแต่ล่ะคนี้ในี้องค์รวม



แผู้นี้ภูัมิแสดงปััจจัยท่ี่�ม่ผู้ล่ต่อส่ข่ภัาพื่ในี้ช่่องปัากั	ได้แก่ั	ผูู้้ป่ัวย	อวัยวะแล่ะส่วนี้ปัระกัอบ่ต่าง	ๆ	ในี้ช่่องปัากั	แล่ะ	ปััจจัยอ่�นี้	ๆ

สรุปคำาแนะนำา

								•	 จากัหลั่กัฐานี้ที่างวิที่ยาศาสตร์เท่ี่าท่ี่�ม่ในี้ปััจจ่บ่นัี้	บ่่คล่ากัรที่างกัารแพื่ที่ย์ควรพิื่จารณาปััจจัยต่าง	ๆ 	ให้รอบ่ด้านี้	เพ่ื่�อให้คำาแนี้ะนี้ำา

ในี้กัารดูแล่ส่ข่ภัาพื่ในี้ช่่องปัากัท่ี่�เหมาะสมกัับ่ผูู้้ป่ัวยแต่ล่ะคนี้

								•	 วิธ่ิกัารแปัรงแห้ง	แบ่บ่	Spit	don’t	rinse	เหมาะในี้คนี้ท่ี่�ได้รับ่กัารปัระเมินี้ว่าม่ความเส่�ยงต่อกัารเกิัดฟัันี้ผู่้สูง	แล่ะจะได้ผู้ล่ด่ต่อ

ส่ข่ภัาพื่ข่องผูู้้ป่ัวยมากัท่ี่�ส่ดเม่�อปัระกัอบ่ด้วยปััจจัยดังต่อไปัน่ี้�

								1.	 ผูู้้ป่ัวยท่ี่�ม่อาย่	6	ปีัข่่�นี้ไปั	หร่อ	คนี้ท่ี่�สามารถบ้่วนี้	หร่อ	ถ่ย	หร่อ	ถ่ม	ได้อย่างม่ปัระสิที่ธิิภัาพื่

								2.	 แปัรงฟัันี้ได้ถูกัวิธ่ิ	ไม่เป็ันี้อันี้ตรายต่อตัวฟัันี้	เหง่อกั	แล่ะเน่ี้�อเย่�อในี้ช่่องปัากั	แล่ะ	แปัรงฟัันี้วันี้ล่ะ	2	ครั�ง

								3.	 ใช้่ยาส่ฟัันี้ท่ี่�ม่ความเข้่มข้่นี้ฟัลู่ออไรด์ตามท่ี่�กัำาหนี้ด	แล่ะเหมาะกัับ่สภัาพื่ข่องผูู้้ป่ัวย

								4.	 ม่โภัช่นี้ากัารท่ี่�ด่ต่อส่ข่ภัาพื่ในี้ช่่องปัากั	

								5.	 ไม่แพ้ื่	SLS	หร่อ	ingredients	อ่�นี้	ๆ	ในี้ยาส่ฟัันี้	(ข่่�นี้กัับ่สภัาพื่แต่ล่ะบ่่คคล่	แล่ะ	ยาส่ฟัันี้แต่ล่ะย่�ห้อ)

								•	 ในี้กัล่่่มผูู้้ป่ัวยท่ี่�นี้อกัเหน่ี้อจากัท่ี่�กัล่่าวข้่างต้นี้	ม่คำาแนี้ะนี้ำาโดยทัี่�วไปัในี้	

ค่อ	ให้แปัรงอย่างถูกัวิธ่ิด้วยยาส่ฟัันี้ท่ี่�ม่ฟัลู่ออไรด์แล้่วบ้่วนี้ฟัองออกัให้มากัท่ี่�ส่ด	
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หมอฟัันต้องพร้อม..
ส่มาคมจัะอยู่เคียงข้้างว่ิช่าช่ีพ

ข่าวสารจากสมาคม

	 ในี้ท่ี่ามกัล่างสถานี้กัารณ์กัารระบ่าดท่ี่�ร่นี้แรงข่่�นี้ข่องโรคโควดิ-19,	ความเส่�ยงสูงข่องวชิ่าช่่พื่ทัี่นี้ตกัรรมต่อกัารสมัผู้สัเช่่�อ	รวมถ่งความ

ไม่พื่ร้อมข่องระบ่บ่กัารจดัสรรวคัซ่ึ่นี้ในี้ระดบั่ปัระเที่ศ	แม้ทัี่นี้ตบ่่คล่ากัรจะได้รับ่กัารวางล่ำาดับ่ความสำาคัญไว้ในี้กัล่่ม่แรกั	ๆ 	ท่ี่�ควรได้รับ่วัคซ่ึ่นี้	

แต่ในี้ความเป็ันี้จริงพื่บ่ว่า	ม่เพ่ื่ยงทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ในี้โรงพื่ยาบ่าล่ภัาครฐัหร่อรพื่.เอกัช่นี้ท่ี่�ม่ลั่กัษณะเป็ันี้องค์กัรชั่ดเจนี้เท่ี่านัี้�นี้ท่ี่�ได้รับ่กัารจดัสรรไปั

ก่ัอนี้	ส่วนี้ทัี่นี้ตบ่่คล่ากัรในี้คลิ่นิี้กัทัี่นี้ตกัรรมเอกัช่นี้	stand	alone	ซ่ึ่�งข่าดกัล่ไกัข่ององค์กัรวิช่าช่่พื่มารวบ่รวมข้่อมูล่	จ่งยงัไม่ได้รับ่กัารจัดสรร

	 ทัี่นี้ตแพื่ที่ยสมาคมแห่งปัระเที่ศไที่ยฯ	ร่วมกัับ่	Well-mixed	team	ได้เล็่ง

เห็นี้ช่่องว่างกัารกัระจายวัคซ่ึ่นี้ท่ี่�สมาคมฯ	สามารถช่่วยเติมเต็มได้	จ่งได้ม่กัารรวบ่รวม

ข้่อมูล่	ที่ำาหนัี้งส่อข่อรับ่กัารจัดสรรวัคซ่ึ่นี้ย่�นี้ถ่งรัฐมนี้ตร่ว่ากัารกัระที่รวงสาธิารณส่ข่	

จนี้ม่กัารฝืากัฉ่ีดท่ี่�	รพื่.วิม่ตไปัแล้่วกัว่า	5,500	ราย	รวม	11,000	โดส		ต่อมาได้รับ่กัาร

จัดสรรอ่กั	 4,400	 โดส	 จากักัระที่รวงอ่ดมศ่กัษาฯ	

แต่หารพื่.ที่่�จัดฉี่ดได้ยากัเนี้่�องจากัรพื่.ม่คิวยาวไปักัว่า 

2	เด่อนี้	จ่งจำาเป็ันี้ต้องจัดศูนี้ย์ฉ่ีดเองเพ่ื่�อให้ทัี่นี้ตบ่่คล่ากัร

ได้รับ่วัคซ่ึ่นี้โดยเร็วท่ี่�ส่ด	โดยเจรจาฝืากั	รพื่.วิม่ต	 ฉ่ีดได้	

357	โดส	แล่ะจัดศูนี้ย์ฉ่ีดท่ี่�คณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	จ่ฬาฯ	

โดยท่ี่ม	รพื่.ปิัยะเวที่	ในี้วันี้ท่ี่�	5-6	มิ.ย.	64	จำานี้วนี้กัว่า 

2,037	โดส
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	 ศูนี้ย์ฉ่ีดท่ี่�พัื่ฒินี้าข่่�นี้เองร่วมกัับ่	partner	หล่ายภัาคส่วนี้	

สามารถให้บ่ริกัารด้วยเวล่าเฉีล่่�ยตั�งแต่เข้่าสู่กัระบ่วนี้กัารจนี้สังเกัต

อากัารเสร็จสิ�นี้ราว	37	นี้าท่ี่	 ม่ผู้ล่ลั่พื่ธ์ิความพ่ื่งพื่อใจมากัท่ี่�	 92%	

ม่ผูู้้ท่ี่�ม่ผู้ล่ข้่างเค่ยงร่นี้แรง	1	ราย	ได้รับ่กัารส่งต่อแล่ะรับ่กัารรักัษา 

ต่ออย่างทัี่นี้ท่ี่วงท่ี่	ข่ณะน่ี้�อากัารปัล่อดภััยแล้่ว	นี้อกัจากัน่ี้�ยงัม่กัารส่ง

วัคซึ่่นี้ไปัเพื่่�อจัดฉี่ดแกั่ทัี่นี้ตบ่่คล่ากัรในี้ต่าง 

จังหวัด	เช่่นี้	จังหวัดส่รินี้ที่ร์	เป็ันี้ต้นี้	รวมแล้่ว

ราว	8,000	คนี้	

	 ทัี่นี้ตแพื่ที่ยสมาคมข่อข่อบ่ค่ณ	

partners	ท่ี่�มาช่่วยให้กัารกัระจายวัคซ่ึ่นี้น่ี้� 

เปั็นี้ไปัได้อย่างกัว้างข่วาง	 ได้แกั่	 รพื่.วิม่ต, 

คณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	จ่ฬาฯ,	รพื่.ปิัยะเวที่,

สปัสช่.,	Well-mixed	Team	แล่ะท่ี่มกัระจาย

วัคซ่ึ่นี้ท่ี่�เป็ันี้ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ร่่นี้ใหม่กัว่า	10	คนี้ 

มาช่่วยขั่บ่เคล่่�อนี้ระบ่บ่กัารกัระจายวัคซ่ึ่นี้	นัี้บ่เป็ันี้อ่กัความช่่�นี้ใจท่ี่�

ได้พัื่ฒินี้าผูู้้นี้ำาวิช่าช่่พื่ร่่นี้ใหม่ภัายใต้สถานี้กัารณ์วิกัฤตจริง	

	 กัารจัดกัารดังกัล่่าว	เป็ันี้ความภัาคภูัมใิจข่องทัี่นี้ตแพื่ที่ย-

สมาคมฯ	ท่ี่�สามารถสร้างความร่วมม่อหล่ายภัาคส่วนี้	แล่ะได้ดูแล่ 

สวัสดิภัาพื่ข่องเพ่ื่�อนี้ร่วมวิช่าช่่พื่แล่ะท่ี่มงานี้ทัี่นี้ตบ่่คล่ากัร	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย-

สมาคมหวงัเป็ันี้อย่างยิ�งว่าสมาคมฯจะม่โอกัาสได้ช่่วยเหล่่อส่งเสรมิ

เพ่ื่�อนี้สมาช่กิั	เพ่ื่�อให้ท่ี่านี้สามารถช่่วยเหล่่อปัระช่าช่นี้แล่ะช่่วยดูแล่

ระบ่บ่ส่ข่ภัาพื่ไที่ยได้อยา่งปัล่อดภััย

VACCINE
COVID-19
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วั่นนี�รับกาแฟัอะไรดีครับ? ตอนทีั� 2วันนี้รับกาแฟอะไรดีครับ? ตอนที่ 2
บทความพิิเศษ

เร่ยบ่เร่ยงโดย:	มายด์มิ�งค์	ผูู้้ช่ายสามมิติ

	 สวัสด่พื่ล่พื่รรคนัี้กัด่�ม	:D	อย่าเพิื่�งตกัใจนี้ะครับ่	ผู้มไม่ได้

มาช่วนี้ช่นี้แก้ัว	ด่�มข่องม่นี้เมาในี้วารสารที่างกัารแพื่ที่ย์นี้ะ	วันี้น่ี้�ยัง

คงเป็ันี้เร่�องราวข่องกัาแฟัต่อจากัเล่่มท่ี่�แล้่ว	 ม่ค่ณผูู้้อ่านี้ทัี่กัมาถาม 

ผู้มว่า	ปักัติไม่ใช่่คนี้ท่ี่�ด่�มกัาแฟั	แต่อ่านี้แล้่วอยากัจะล่องเดินี้เข้่าไปั 

สั�งกัาแฟัสักัแกั้ว	 ควรจะสั�งเมนีู้ไหนี้ด่	 ซึ่่�งบั่งเอิญตรงกัับ่ใจข่องผู้ม 

พื่อด่ครับ่	ผู้มตั�งใจว่าในี้เล่่มน่ี้�	ผู้มอยากัจะมาช่วนี้ค่ณผูู้้อ่านี้ล่องกัาแฟั

เมนีู้ต่างๆด้วยกัันี้	 แล่้วใครช่อบ่แบ่บ่ไหนี้	 กั็อย่าล่่มมาเล่่าสู่กัันี้ฟััง

บ้่างนี้ะครับ่

	 เม่�อก่ัอนี้น่ี้�	กัาแฟัถูกัมองเป็ันี้เพ่ื่ยงเคร่�องด่�มกัระต้่นี้สมอง

ในี้ม่�อเช้่า	จนี้กัระทัี่�งระยะหลั่ง	ม่กัารพัื่ฒินี้าเร่�องค่ณภัาพื่ข่องกัาแฟั	

เริ�มตั�งแต่กัารดูถิ�นี้กัำาเนิี้ด	วิธ่ิกัารปัลู่กั	กัารเก็ับ่เก่ั�ยว	กัารบ่่ม	กัารคั�ว	

กัารบ่ด	แล่ะกัารช่ง	(หร่อสกััด)	เร่ยกัได้ว่าต้องใส่ใจพื่ถ่ิพิื่ถันี้ในี้ท่ี่กั	ๆ

ขั่�นี้ตอนี้กัว่าจะมาเป็ันี้กัาแฟัให้เราด่�มหน่ี้�งแก้ัวที่ำาให้สามารถยกัระดับ่

จากักัารเปั็นี้แค่เคร่�องด่�มกัระต่้นี้สมอง	 กัล่ายมาเปัน็ี้กัารเสพื่เพื่่�อ 

ความส่ข่ส่นี้ที่ร่ย์ข่องหล่าย	ๆ	คนี้

	 กั่อนี้ที่่�จะไปัถ่งกัารเล่่อกัเมนีู้กัาแฟั	 ข่อให้ผู้มได้แนี้ะ

นี้ำาให้ได้รู้จักักัับ่เมล่็ดกัาแฟัที่่�นิี้ยมด่�มกัันี้กั่อนี้ด่กัว่า	 โดยข่อเริ�ม

จากัฝืั�งที่ว่ปัอัฟัริกัาต้นี้กัำาเนิี้ดข่องกัาแฟัอย่างกัาแฟัเอธิิโอเปัีย	 

ลั่กัษณะเด่นี้ข่องกัาแฟัเอธิิโอเปีัยค่อ	ม่รสช่าตท่ิี่�ซัึ่บ่ซ้ึ่อนี้หล่ากัหล่าย

อย่างช่ดัเจนี้	ม่ความเปัร่�ยวแบ่บ่ผู้ล่ไม้	มะกัรูด	พ่ื่ช่	กัลิ่�นี้หอมดอกัไม้	 

ไปัจนี้ถ่งผู้ล่ไม้เคล่่อบ่นี้ำ�าตาล่ข่่�นี้อยู่กัับ่กัรรมวิธิ่ในี้กัารบ่่ม	 ที่่�ผูู้้ผู้ลิ่ต 

ต้องกัารจะด่งรสสัมผัู้สแบ่บ่ไหนี้ออกัมาจากัเมล็่ด	กัาแฟัเคนี้ย่าก็ัเป็ันี้

อ่กัแหล่่งหน่ี้�งข่องโล่กัท่ี่�ม่ช่่�อเส่ยงแล่ะม่เมล็่ดกัาแฟัค่ณภัาพื่สูง	ลั่กัษณะ

เด่นี้ข่องกัาแฟัเคนี้ยา่ค่อความสดช่่�นี้ท่ี่�ซัึ่บ่ซ้ึ่อนี้ข่องเบ่อร์ร่�หร่อผู้ล่ไม้	

ความหวานี้แล่ะเปัร่�ยวท่ี่�ชั่ดเจนี้คล้่ายกัับ่กัาแฟัแที่นี้ซึ่าเน่ี้ย	แต่กัาแฟั

เคนี้ย่าอาจจะม่ความช่่่มฉีำ�าน้ี้อยกัว่า	อ่กัหน่ี้�งปัระเที่ศท่ี่�ม่กัาแฟัน่ี้าสนี้ใจ

ค่อหาแฟัรวันี้ดา	 ที่่�ม่ความเด่นี้ข่องรสผู้ล่ไม้แล่ะความสดช่่�นี้ข่อง 

แอปัเปิั�ล่แดงหร่ออง่่นี้แดงเป็ันี้เอกัลั่กัษณ์

	 ข่้ามมาฝืั�งที่ว่ปัเอเช่่ยในี้บ่้านี้เรา 

กัันี้บ่้าง	 กัาแฟัที่่�ม่ถิ�นี้กัำาเนิี้ดในี้ที่ว่ปัเอเช่่ย 

ข่องเราที่่�ม่ช่่�อเส่ยงข่จรกัระจายข่้ามภัพื่ที่่� 

ค้่นี้เคยกัันี้ได้แก่ั	กัาแฟัอินี้โดนิี้เซ่ึ่ย	ซ่ึ่�งม่กัาแฟั

ข่่�ช่ะมดท่ี่�ม่ช่่�อเส่ยง	ม่รสแล่ะกัลิ่�นี้ท่ี่�เป็ันี้เอกัลั่กัษณ์ท่ี่�เกิัดจากักัารหมักั

ในี้กัระเพื่าะอาหารข่องสตัว์ท่ี่�กิันี้ผู้ล่เบ่อร์ร่�กัาแฟัเข้่าไปัแล่ะเก็ับ่เอา

มูล่ที่่�ถ่ายออกัมาล่้างเพื่่�อเกั็บ่เมล่็ดผู้ล่กัาแฟัส่วนี้ที่่�ไม่ย่อยมาผู้่านี้ 

กัระบ่วนี้กัารผู้ลิ่ตต่อไปั	ที่ำาให้กัาแฟัม่บ่อด่�ท่ี่�หนัี้กั	ม่กัลิ่�นี้ดินี้	ไม้	แล่ะ

เคร่�องเที่ศกัับ่ความเปัร่�ยวเล็่กัน้ี้อย	กัาแฟัปัาปััวนิี้วกิัน่ี้	ม่ความหวานี้

มันี้เนี้ยที่่�ซัึ่บ่ซึ่้อนี้เปั็นี้จ่ดเด่นี้	 ส่ดที่้ายค่อกัาแฟัเยเมนี้	 ที่่�ผู้มได้ 

กัล่่าวถ่งในี้เล่่มท่ี่�แล้่วไว้ยาวเหย่ยด	ลั่กัษณะเด่นี้ข่องกัาแฟัเยเมนี้ค่อ

ความแรง	 ซัึ่บ่ซึ่้อนี้แล่ะกัลิ่�นี้ฉ่ีนี้	 ซ่ึ่�งเปั็นี้เอกัลั่กัษณ์ไม่เหม่อนี้กัาแฟั 

อ่�นี้ใดในี้โล่กั	ที่ำาให้บ่างคนี้อาจจะไม่ช่อบ่กัาแฟัน่ี้�เล่ย	ในี้ข่ณะท่ี่�บ่างคนี้

ช่่�นี้ช่อบ่มากัๆ	ส่วนี้กัาแฟัท่ี่�ปัลู่กัในี้ไที่ย	ส่วนี้มากัจะม่อยู่สองแหล่่ง

ใหญ่	ๆ 	ค่อท่ี่�ปัลู่กัที่างภัาคใต้	สายพัื่นี้ธ์่ิโรบั่สต้า	ท่ี่�ม่ความเข้่มข่มแล่ะ

กัลิ่�นี้สโมคท่ี่�ชั่ดเจนี้	กัับ่ท่ี่�ปัลู่กัในี้ภัาคเหน่ี้อ(แล่ะภัาคอ่สานี้บ่างส่วนี้)

ค่อกัาแฟัอาราบิ่ก้ัา	สายพัื่นี้ธ์่ิ	Bourbon	แล่ะ	Caturra		ซ่ึ่�งม่แหล่่ง

กัำาเนิี้ดมาจากัปัระเที่ศบ่ราซิึ่ล่	ม่รสเปัร่�ยวเบ่อร์ร่�เล็่กัน้ี้อย	แล่ะม่กัลิ่�นี้

ช็่อคโกัแล่ต	คาราเมล่หร่อถั�วบ่าง	ๆ 	บ่อด่�ไม่หนัี้กัมากั	จ่งเป็ันี้กัาแฟั

ท่ี่�ด่�มง่าย



	 ที่ว่ปัท่ี่�ม่กัารส่งออกักัาแฟัมากัท่ี่�ส่ดในี้โล่กัค่อกัล่่่มปัระเที่ศในี้

ที่ว่ปัอเมริกัา	 ปัระเที่ศบ่ราซึ่ิล่	 เปั็นี้ผูู้้ส่งออกักัาแฟัอันี้ดับ่หนี้่�งข่องโล่กั 

ม่ส่วนี้แบ่่งกัารตล่าดสูงถ่ง	1	ในี้	3	ข่องโล่กั	โดยภัาพื่รวมจ่งเป็ันี้กัารผู้ล่ติ

เชิ่งอ่ตสาหกัรรม	ท่ี่�ไม่ได้เน้ี้นี้เร่�องข่องค่ณภัาพื่เหม่อนี้กัาแฟัในี้ปัระเที่ศอ่�นี้	

กัาแฟับ่ราซิึ่ล่เป็ันี้กัาแฟัท่ี่�รสช่าติกัล่าง	ๆ 	ไม่เด่นี้ชั่ดไปัในี้ที่างใดที่างหน่ี้�ง	

กัาแฟัโคล่อมเบ่่ยเป็ันี้อ่กัหน่ี้�งตล่าดท่ี่�เติบ่โตอย่างรวดเร็ว	ม่กัารควบ่ค่ม

ค่ณภัาพื่กัารผู้ล่ติท่ี่�เข้่มงวด	ม่รสช่าตท่ิี่�หล่ากัหล่าย	ทัี่�งรสหวานี้ข่องผู้ล่ไม้

แล่ะแยม	หร่อรสท่ี่�หนัี้กัแล่ะม่รสช็่อคโกัแล่ตแล่ะวนิี้ล่า	ข่่�นี้อยู่กัับ่ภูัมิภัาค

ท่ี่�ผู้ลิ่ต	กัาแฟัเอล่ซัึ่ล่วาดอร์	ม่ช่่�อเส่ยงเร่�องความหวานี้แล่ะความสมด่ล่	

ม่รสเปัร่�ยวเล็่กัน้ี้อย	ม่กัลิ่�นี้หอมผู้ล่ไม้อย่างอง่่นี้แห้ง	เหมาะสำาหรับ่กัารด่�ม

เป็ันี้กัาแฟัดำา	กัาแฟักััวเตมาล่า	ข่่�นี้ช่่�อเร่�องความม่รสช่าติท่ี่�หล่ากัหล่าย

ตั�งแต่ม่บ่อด่�น้ี้อย	หวานี้มากั	ม่รสผู้ล่ไม้ท่ี่�ซัึ่บ่ซ้ึ่อนี้	ไปัจนี้ถ่งม่บ่อด่�หนัี้กั	

เข่้มข่้นี้แล่ะม่รสช่็อคโกัแล่ต	 แล่ะสำาหรับ่คนี้ที่่�ช่อบ่กัาแฟัรสเปัร่�ยว	

ผู้มข่อแนี้ะนี้ำาให้ล่องกัาแฟัฮอนี้ดูรัส	 ที่่ �ม ่รสกัลิ่�นี้ผู้ล่ไม้หล่ายมิติ	

ฉีำ�าไวน์ี้แล่ะความเปัร่�ยวท่ี่�โดดเด่นี้	แล่ะข่อเสนี้อกัาแฟัคอสตาริก้ัาเป็ันี้ตัว

ปิัดท้ี่ายข่องวันี้น่ี้�	กัาแฟัน่ี้�ม่บ่อด่�ท่ี่�เบ่าบ่างแล่ะรสช่าตสิะอาด	ไม่ซัึ่บ่ซ้ึ่อนี้	

เปัร่�ยวแบ่บ่ส้มเล็่กัน้ี้อย	ม่รสหวานี้	ด่�มง่ายครับ่

	 หลั่งจากักัารเล่่อกัเมล็่ดกัาแฟั	ผู้มจะข่อข้่ามขั่�นี้ตอนี้กัารเก็ับ่เก่ั�ยว	

บ่่ม	หมักั	ไปัท่ี่�วิธ่ิกัารช่งเล่ยนี้ะครับ่	ตอนี้น่ี้�ผู้มเช่่�อว่าหล่าย	ๆ	คนี้น่ี้าจะ

ม่เมนูี้ท่ี่�อยากัล่องในี้ใจกัันี้บ้่างแล้่ว	เตร่ยมเงินี้ในี้	E-Wallet	ไว้	100-200	บ่าที่	

แล้่วตามผู้มมาเล่ยครับ่	

สำาหรับ่กัารช่งหร่อกัารสกััดกัาแฟั	 ส่วนี้ใหญ่เราจะเห็นี้เจ้าเคร่�องนี้่�ที่่�

ร้านี้กัาแฟัส่วนี้ใหญ่มักัจะต้องม่	 กั็ค่อเคร่�อง	 Espresso	machine	

หน้ี้าท่ี่�ข่องมันี้ก็ัตามช่่�อครับ่

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

ค่อไว้สำาหรับ่ที่ำา	Espresso	shot	ซ่ึ่�งก็ัค่อกัารสกััดเอาสารแล่ะ

นี้ำ�ามันี้จากัเมล็่ดกัาแฟัออกัมา	1	ช็่อตหร่อปัระมาณ	30	มิล่ลิ่ลิ่ตร	

ภัายในี้ระยะเวล่าปัระมาณ	27-29	วินี้าท่ี่	ด้วยแรงดันี้นี้ำ�าร้อนี้

ท่ี่�ถูกัควบ่ค่มไว้อย่างด่	ส่วนี้ใหญ่จะอยูท่่ี่�ปัระมาณ	94	ถ่ง	97 

องศาเซึ่ล่เซ่ึ่ยส	ท่ี่�แรงดันี้ไม่ตำ�ากัว่า	9	บ่าร์	ซ่ึ่�งเป็ันี้จ่ดท่ี่�เหมาะ 

สำาหรับ่กัารด่งรสช่าติท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ดข่องกัาแฟั	ที่ำาให้ได้กัลิ่�นี้แล่ะรส

ข่องกัาแฟัตรงตาม	Character	ข่องเมล็่ดกัาแฟันัี้�นี้	ๆ 	มากัท่ี่�ส่ด	

จนี้ม่ศัพื่ท์ี่ท่ี่�เร่ยกักัันี้ในี้หมู่นัี้กัด่�มกัาแฟัว่า	Perfect	shot	แล่ะ

บ่าริสต้าก็ัจะนี้ำาเอาเอสเพื่รสโซ่ึ่	ช็่อตน่ี้�	ไปัรังสรรค์เมนูี้เคร่�องด่�ม

ต่างๆให้เราต่อไปัอย่างท่ี่�เราค้่นี้ๆ	 เป็ันี้มาตรฐานี้ร้านี้กัาแฟัในี้ 

บ้่านี้เรา	เช่่นี้เมนูี้	เอสเปัรสโซ่ึ่	ล่าเต้	ม็อคค่า	คาปูัชิ่โน่ี้	ร้อนี้-เย็นี้	ฯล่ฯ

	 แล่ะถ้าเราน่ี้กัถ่งความแฟันี้ซ่ึ่เหม่อนี้หล่่ดออกัมาจากั 

ห้องที่ดล่องที่างวิที่ยาศาสตร์แล้่วล่่ะก็ั...	เราจะต้องน่ี้กัถ่งเคร่�องช่ง

ส่ญญากัาศ	(Vacuum	pot	หร่อ	Syphon	brewer)	ท่ี่�ตั�งเด่นี้อยู่

บ่นี้บ่าร์กัาแฟั	จ่ดเด่นี้ข่องเคร่�องน่ี้�	นี้อกัจากัความสวยงามสะด่ดตา

เหม่อนี้เคร่�องตกัแต่งบ้่านี้มากักัว่าเคร่�องช่งกัาแฟั	ก็ัค่อรสช่าติ 

ความใสสว่าง	รสแล่ะกัลิ่�นี้แบ่บ่ตรงไปัตรงมาท่ี่�ชั่ดเจนี้ข่องนี้ำ�า

กัาแฟั	 แต่บ่อด่�จะไม่แนี้่นี้แล่ะเข่้มเที่่ากัารสกััดด้วยเคร่�อง	

Espresso	machine

ท่ี่�มา	:	https://scribblerscoffee.com/blogs/news/espresso-based-drinks
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วิศวกัรโยธิา	จากั	มหาวิที่ยาลั่ยเกัษตรศาสตร์	ท่ี่�ม่ครอบ่ครัวท่ี่�อบ่อ่่นี้	แล่ะม่งานี้อดิเรกั

ท่ี่�น่ี้าสนี้ใจ	ค่อ	กัารที่ำาอาหาร	อ่านี้หนัี้งส่อ	แล่ะเข่่ยนี้เล่่าเร่�องต่าง	ๆ	รอบ่ตัวท่ี่�น่ี้าสนี้ใจ

	 อ่กัหน่ี้�งอ่ปักัรณ์ท่ี่�ดูเร่ยบ่ง่าย	แต่ม่เสน่ี้ห์	ชิ่ล่	ๆ 	ฮิปั	ๆ 	แบ่บ่

ช่่วิตสโล่ว์ไล่ฟ์ั	ค่อกัาแฟัท่ี่�สกััดแบ่บ่	Pour-Over	หร่อท่ี่�เรามกััจะเร่ยกั

ว่ากัาแฟัดริปั	แม้จะดูเร่ยบ่ง่าย	แต่บ่าริสต้าจะต้องพิื่ถ่พิื่ถันี้กัับ่กัารช่ง

กัาแฟัแบ่บ่น่ี้�มากั	เพื่ราะรสช่าติข่องกัาแฟัจะข่่�นี้อยู่กัับ่ความล่ะเอ่ยด

ข่องกัารบ่ดเมล่็ดกัาแฟั	ปัริมาณกัาแฟัแล่ะปัริมาณนี้ำ�าที่่�ใช่้	 รวมถ่ง 

เที่คนี้คิกัารรนิี้นี้ำ�าผู่้านี้กัระดาษกัรอง	ซ่ึ่�งวธ่ิิกัารสกััดกัาแฟัแบ่บ่Pour-

Over	น่ี้�	จะที่ำาให้ได้กัาแฟัท่ี่�เบ่า	ใส	รสช่าตินี้่ม่นี้วล่กัว่ากัารสกััดด้วย	

Syphon	brewer	หร่อ	Espresso	machine	คำาแนี้ะนี้ำาเด่ยวท่ี่�ข่อ

เต่อนี้ไว้ตรงน่ี้�ค่อถ้าค่ณสั�งกัาแฟัดริปั	ก็ัอย่าเพิื่�งช่วนี้บ่าริสต้าค่ยตอนี้

กัำาลั่งดริปักัาแฟันี้ะครับ่

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

ท่ี่�มา	:	https://www.alzashop.com/kela-espresso-maker-ITALIA-d5123422.htm

	 ที่่�เล่่ามาข่้างต้นี้	 ส่วนี้มากัจะเปั็นี้วิธิ่กัารช่งกัาแฟัที่่�ต้อง 

อาศัยความช่ำานี้าญแล่ะความแม่นี้ยำาในี้กัารสกััดสารกัาแฟั	 ซึ่่�งเรา 

อาจจะเจอในี้ร้านี้ใหญ่ๆเป็ันี้ส่วนี้มากั	เพื่ราะอ่ปักัรณ์ท่ี่�กัล่่าวมานัี้�นี้

ราคาค่อนี้ข่้างสูง	 บ่างย่�ห้อราคาแพื่งกัว่ารถยนี้ต์ทัี่�งคันี้	 แต่เรากั็ 

สามารถหากัาแฟัด่	ๆ	แบ่บ่	Specialty	Coffee	ด่�มจากัร้านี้เล็่กั	ๆ 

ได้เหม่อนี้กัันี้นี้ะครับ่	อ่ปักัรณ์ท่ี่�ใช้่ในี้กัารสกััดกัาแฟัท่ี่�ใช้่ได้ด่อ่กัช่นิี้ด

หน่ี้�งค่อ	Moka	 pot	 ซ่ึ่�งสามารถสกััดกัาแฟัได้รสช่าติที่่�เข้่มข้่นี้ใกัล่้ 

เค่ยงกัับ่	 Espresso	 shot	 ที่่เด่ยว	

หนี้่�งในี้ร้านี้กัาแฟั	 Slow	 bar	 เจ้า 

ปัระจำาข่องผู้มก็ัใช้่เจ้า	Moka	pot 

เป็ันี้หล่กัั	ด้วยความใช้่ง่ายแล่ะสามารถ

สกััดกัาแฟัท่ี่�เข้่มข้่นี้	ที่ำาให้	Moka	pot	

เหมาะสำาหรับ่เมนูี้กัาแฟัปัระเภัที่ท่ี่�

ใส่นี้ม	 แบ่บ่ที่่�คนี้ไที่ยช่อบ่ด่�ม	 แล่้ว

ยังเหมาะสำาหรับ่ซึ่่�อไว้ใช่้เองที่่�บ่้านี้

ก็ัได้นี้ะครับ่

	 ถ้าอ่านี้มาถ่งตรงน่ี้�แล้่ว	ยงัน่ี้กัไม่ออกัว่าจะสั�งกัาแฟัอะไรด่	

ผู้มข่ออน่ี้ญาตแนี้ะนี้ำาเมนูี้กัาแฟันี้ม	ท่ี่�ด่�มง่ายแล่ะกัำาลั่งฮิตอยู่ช่่วงน่ี้�	

เห็นี้ใคร	ๆ	ก็ัสั�งกัันี้เวล่าเข้่าร้านี้กัาแฟั	เมนูี้นัี้�นี้ก็ัค่อ	Dirty	coffee	

ที่่�ช่่�อเหม่อนี้จะไม่สะอาด	 แต่รสช่าตินี้่าจะถูกัใจนัี้กัด่�มหนี้้าใหม่ 

แน่ี้นี้อนี้ครบั่	Dirty	coffee	ม่ท่ี่�มาจากัร้านี้กัาแฟัแห่งหน่ี้�งในี้ปัระเที่ศ

ญ่�ป่่ันี้	ท่ี่�เสิร์ฟั	Double	Espresso	shot	ท่ี่�สกััดออกัมาในี้ปัริมาณ 

แค่ช็่อตเด่ยว	เสิร์ฟัโดยกัารให้กัาแฟัค่อย	ๆ 	ไหล่ล่งบ่นี้หน้ี้านี้มท่ี่�เย็นี้จัด 

ช้่า	ๆ	ที่ำาให้	Dirty	coffee	

เป็ันี้เมนูี้กัาแฟัเย็นี้ท่ี่�ไม่จำาเป็ันี้ 

ต้องใส่นี้ำ�าแข่็งครับ่	 เสนี้่ห์ 

ข่อง	Dirty	coffee	ค่อจะใช้่

กัารสกััดนี้ำ�ามันี้กัาแฟัเข้่มข้่นี้

มากั	ๆ 	ที่ำาให้กัาแฟัล่อยอยู่

บ่นี้ผิู้วนี้ม	เวล่าด่�ม	บ่าริสต้า

ไม่แนี้ะนี้ำาให้คนี้นี้ะครับ่	

สามารถยกัด่�มได้เล่ย	ที่ำาให้

ได้สัมผัู้สแรกัเปั็นี้กัาแฟัที่่� 

เข้่มข้่นี้	แล่ะความหอมมันี้ข่องนี้มเย็นี้ตามมา	ช่่วยให้ด่�มง่ายแล่ะไม่ 

รู้ส่กัข่ม	ใคร	ๆ 	ก็ัด่�มได้	โดยท่ี่�มาข่องช่่�อ	Dirty	coffee	ก็ัค่อกัารเสิร์ฟัท่ี่�ดู 

เหม่อนี้กัับ่ม่กัาแฟัไหล่เปืั�อนี้ข่อบ่แก้ัวล่งมาอย่างท่ี่�เห็นี้ในี้รูปัน่ี้�เองครบั่

	 แล่ะสำาหรบั่คอกัาแฟัดำา	ผู้มคดิว่าค่ณพื่ร้อมแล้่วสำาหรบั่กัาร

ลิ่�มล่องรสช่าติใหม่ๆข่องกัาแฟัท่ี่กัแบ่บ่ในี้ร้านี้	Specialty	Coffee	

ข่อให้ม่ความส่ข่กัับ่กัารด่�มนี้ะครับ่	

	 แล่ะท้ี่ายส่ด...	ข่อข่อบ่ค่ณ(อ่กัแล้่ว)	ค่ณเต้ย	บ่าริสต้าร้านี้	

King	coffee	ตล่าดล่ะล่ายที่รัพื่ย์รัช่ดาซึ่อย	4	ท่ี่�เอ่�อเฟืั�อคัมภ่ัร์	The	

World	Atlas	Coffee	ข่อง	James	Hoffmann	มาเป็ันี้แหล่่งอ้างอิง

ข้่อมูล่	พื่ร้อมคอมเม้นี้ต์ด่ๆให้กัับ่เร่�องราวในี้วันี้น่ี้�ด้วยครับ่	พื่บ่กัันี้ใหม่

ในี้ฉีบั่บ่หน้ี้ากัับ่เร่�องราวน่ี้าสนี้ใจท่ี่�รู้เอาไว้ปัระดับ่สมอง	

	 วันี้น่ี้�ข่อล่าไปัก่ัอนี้	สวัสด่ครับ่ผู้ม..

	ท่ี่�มา	:	https://www.facebook.com/pacamaracoffee/posts/3434158009963712/
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   Staycation
   ริิมเจ้้าพริะยา

บทความพิเศษ

หมอหมูน้ี้อย

	 กัลั่บ่มาพื่บ่กัันี้อ่กัครั�งนี้ะครับ่กัับ่ผู้มเอง	 หมอหมูนี้้อย	

ผู้มห่างหายจากักัารเข่่ยนี้	column	ไปันี้านี้หล่ายปีั	ด่ใจท่ี่�ได้กัลั่บ่มา

เข่่ยนี้เร่�องกันิี้	ๆ 	เท่ี่�ยว	ๆ 	ตาม	style	ผู้มอ่กัครั�ง	รับ่รองว่าม่หล่ากัหล่าย	

style	แน่ี้นี้อนี้ครับ่	

	 ในี้ช่่วงกัารระบ่าดหนัี้กัข่อง	 COVID-19	 ตั�งแต่ปัีที่่�แล่้ว	

เพ่ื่�อนี้	ๆ 	พ่ื่�น้ี้องทัี่นี้ตแพื่ที่ย์น่ี้าจะเห็นี้คำาว่า	staycation	กัันี้มากัข่่�นี้นี้ะ

ครับ่ทัี่�งตามหน้ี้า	website	ข่องโรงแรม	หร่อตามโฆษณาในี้	social	

media	ต่าง	ๆ	ตามนิี้ยามแล้่วคำาว่า	staycation	นัี้�นี้ม่ความหมาย 

กัว้างมากัทัี่�งหมายถ่งกัารเท่ี่�ยวในี้ปัระเที่ศตัวเอง	หร่อไม่ก็ัหมายถ่ง

กัารพัื่กัผู่้อนี้อยูกั่ับ่บ้่านี้สบ่าย	ๆ		หร่อไปัท่ี่�ไหนี้ใกัล้่	ๆ	แบ่บ่ไม่ต้อง 

พิื่ธ่ิร่ตรองมากัมายนัี้กั

	 ท่ี่�ผู่้านี้มา	COVID-19	สร้างความเส่ยหายให้กัับ่ธ่ิรกิัจภัาค

ต่าง	ๆ 	มากัมายไปัหมดครับ่	ท่ี่�เห็นี้เด่นี้ชั่ดอย่างหน่ี้�งค่ออ่ตสาหกัรรม

กัารท่ี่องเท่ี่�ยวแล่ะร้านี้อาหาร	ในี้ช่่วงท่ี่�ผู่้านี้มาตั�งแต่ปีัท่ี่�แล้่ว	โรงแรม

ทัี่�งในี้กัร่งเที่พื่	แล่ะต่างจังหวัด	จ่งออกั	package	แบ่บ่	staycation	

ต่าง	ๆ	ออกัมาอย่างถล่่มที่ล่าย	เพ่ื่�อให้สามารถพื่ยง่ตัวเองในี้ช่่วงท่ี่� 

ไม่ม่นัี้กัที่่องเที่่�ยวต่างช่าติเข่้ามาในี้ระบ่บ่	 แถม	 staycation	 ข่อง 

โรงแรมในี้เม่องไที่ย	 กั็ยังม่อะไรที่่�นี้่าแปัล่กัใจ	 อ่�ง	 ที่่�ง	 มากัมาย 

ไปัหมดเล่ยครับ่	 ถามเพื่่�อนี้ที่่�ต่างปัระเที่ศมาหล่าย	 ๆ	 ที่่�ทัี่�งย่โรปั	

ญ่�ป่่ันี้	 ฮ่องกัง	 ไม่ม่	 staycation	 ท่ี่�ไหนี้	 ส่ด	 ๆ	 เท่ี่าในี้ไที่ยอ่กัแล้่ว	

หล่าย	 ๆ	 อย่างเปั็นี้สิ�งที่่�ไม่ได้คิดว่าจะได้เห็นี้ในี้อ่ตสาหกัรรมกัาร 

ท่ี่องเท่ี่�ยวไที่ยเล่ย	ไม่ว่าจะเป็ันี้กัารเข้่าพื่กััได้ตั�งแต่	8.00	แล้่ว	check	

out	ได้อ่กัวันี้เวล่า	20.00	หร่อบ่างโรงแรมใจปัำ�าข่นี้าดให้ถ่ง	22.00	

ไปัเล่ย	หร่อบ่างแห่งก็ัม่แม้กัระทัี่�งราคาค่าพัื่กัท่ี่�ถูกักัว่าปักัติอย่างมากั	

หั�นี้ราคาล่งมามากักัว่า	 50%	 ซึ่่�งในี้ช่่วงปักัติจับ่ต้องได้ยากัมากั 

สำาหรับ่บ่างโรงแรม	แล้่วแถมยังให้	credit	เป็ันี้ค่าอาหารอ่กั	50% 

ข่องค่าห้อง	รวมกัับ่อาหารเช้่าสองท่ี่านี้	แล่ะสปัาสำาหรบั่สองท่ี่านี้ฟัร่	ๆ 	

เพิื่�มไปัอ่กั	ผู้มเคยเห็นี้	package	ข่องบ่างโรงแรม	ให้ราคาห้อง	suite	

ที่่�ในี้ช่่วงปักัติแพื่งมากั	 ๆ	 ค่นี้ล่ะมากักัว่าหนี้่�งแสนี้	 ล่ดล่งมาเหล่่อ 

สองหม่�นี้นิี้ด	ๆ 	พัื่กัได้ส่�ท่ี่านี้	แล้่วก็ัแถมค่าอาหารเท่ี่าค่าห้องเล่ยครบั่	

ล่ดส่ดมากั	ๆ	จริง	ๆ

	 แล้่วก็ัไม่ใช่่แค่ในี้	กัร่งเที่พื่นี้ะครับ่	โรงแรมในี้เม่องท่ี่องเท่ี่�ยว

ทัี่�งสม่ย	ภูัเก็ัต	ก็ัออกั	package	หั�นี้ราคากัันี้น่ี้ากัลั่วมากัแบ่บ่ท่ี่�ไม่เคย

เห็นี้ราคาห้องพื่กััข่องโรงแรมหรู	ๆ 	ห้าดาวในี้เม่องท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งสอง 

แห่งเป็ันี้แบ่บ่น่ี้�มาก่ัอนี้เล่ยครับ่	ดังนัี้�นี้ช่่วงน่ี้�เป็ันี้ช่่วงท่ี่�ไปัต่างปัระเที่ศ

ไม่ได้	ในี้ฉีบั่บ่น่ี้�ผู้มก็ัเล่ยพื่า	staycation	แบ่บ่ไที่ย	พัื่กัผู่้อนี้ในี้ปัระเที่ศ

กัันี้ไปัแที่นี้นี้ะครับ่	

	 รอบ่น่ี้�ผู้มตั�งใจจะพื่ามา	staycation	รมิแม่นี้ำ�าเจ้าพื่ระยากัับ่

โรงแรมที่่�เกั่าแกั่แล่ะคล่าสสิคที่่�ส่ดในี้กัร่งเที่พื่มหานี้คร	 ค่อโรงแรม	

Mandarin	 Oriental	 Bangkok	 ซึ่่ �งผู้มจะข่อย่อว่า	 MOBKK	

ผู้มไปัพัื่กัเอง	ไม่ได้ม่	sponsor	ใด	ๆ	ไม่ได้ม่	conflict	of	interest	

ใด	ๆ	ทัี่�งสิ�นี้นี้ะครับ่		:)
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	 แม่นี้ำ�าเจ้าพื่ระยาเปั็นี้แม่นี้ำ�าหลั่กัข่องภัาคกัล่าง	 ไหล่ผู่้านี้ 

กัร่งเที่พื่มหานี้ครแบ่่งฝัื�งพื่ระนี้คร	กัับ่ฝัื�งธินี้ออกัจากักัันี้	ถ้าเราไม่ได้

ไปัเที่่�ยวที่ะเล่ที่่�ไหนี้ไกัล่	 ๆ	 ผู้มว่ากัารมาพัื่กัผู้่อนี้โรงแรมริมแม่นี้ำ�า 

เจ้าพื่ระยาก็ัเป็ันี้กัารผู่้อนี้คล่ายท่ี่�ด่มากั	ๆ 	อย่างหน่ี้�ง	นัี้�งมองแม่นี้ำ�าไปั	

ที่านี้ข้่าวรมินี้ำ�า	ออกัไปัตกัับ่าตร	นัี้�งเร่อไปัวดัต่าง	ๆ 	ท่ี่�อยู่รมินี้ำ�า	ก็ัเป็ันี้

กัารผู่้อนี้คล่ายได้ระดับ่หน่ี้�งเหม่อนี้กัันี้

	 MOBKK	 เปั็นี้โรงแรมที่่ �เกั่าแกั่ที่่ �ส่ดในี้ปัระเที่ศไที่ย	

ตอนี้น่ี้�ก็ัม่อาย่มากักัว่า	145	ปีัแล้่ว	เปิัดให้บ่ริกัารครั�งแรกัก็ัปีั	พื่.ศ.	

2419	โน่ี้นี้เล่ยมาถ่งตอนี้น่ี้�โรงแรมได้รับ่รางวัล่มามากัมาย	ทัี่�งจากั	 

Travel-leisure	 ซึ่่ �งเปั็นี้	 website	 ที่่ �จัดอันี้ดับ่โรงแรมแล่ะ 

แหล่่งท่ี่องเท่ี่�ยวช่่�อดัง	 โดย	MOBKK	 เคยได้รางวัล่โรงแรมท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ด 

ในี้โล่กัมาแล้่วสามปีัด้วยกัันี้ครับ่	นี้อกัจากัน่ี้�	MOBKK	ยังได้รางวัล่ 

ห้าดาวทัี่�งในี้ส่วนี้ข่องโรงแรมแล่ะสปัา	จากั	Forbes	โดยเฉีพื่าะสปัา

เป็ันี้ห้าดาวจากั	Forbes	แห่งเด่ยวในี้ไที่ยอ่กัด้วย

	 ตัวโรงแรมม่สองฝัื�งแม่นี้ำ�า	ฝัื�งพื่ระนี้ครเป็ันี้ฝัื�งห้องพัื่กัหลั่กั

ข่องโรงแรม	ม่สองต่กั	ผู้มก็ัไม่แน่ี้ใจแล้่วว่าตอนี้น่ี้�เข่าเร่ยกัอะไร	แต่ 

ผู้มเร่ยกั	Author’s	wing	หร่อ	Garden	wing	แล้่วก็ัอ่กัต่กัท่ี่�สูงกัว่า

ผู้มเร่ยกั	River	wing	หร่อ	Main	wing	ฝัื�งน่ี้�นี้อกัจากัเป็ันี้ท่ี่�ตั�งข่อง

ตัวโรงแรม	 กั็ม่ห้องอาหารหล่ายห้อง	 ได้แกั่ห้องอาหารนี้านี้าช่าติ	

Lord	Jim’s	ห้องอาหารฝืรั�งเศสระดับ่มิช่ลิ่นี้สองดาว	Le	Normandie	

แล่ะห้องอาหารท่ี่�บ่ริกัาร	all	day	dining	ช่่�อ	Verandah	ซ่ึ่�งตอนี้น่ี้� 

เช่ฟัท่ี่�ดูแล่ก็ัเป็ันี้เช่ฟัอาหารไที่ยท่ี่�เคยที่ำางานี้ในี้ร้านี้อาหารระดับ่มิช่ลิ่นี้

มาก่ัอนี้เช่่นี้กัันี้	ส่วนี้ตรงริมนี้ำ�ายังม่ห้องอาหาร	Riverside	Terrace	

ที่่�ปักัติบ่ริกัาร	 buffet	 ม่�อคำ�าท่ี่กัวันี้	 (แต่ช่่วงนี้่�ยังปัิดบ่ริกัารครับ่)	

แล้่วก็ัม่ห้องอาหารอิตาเล่่ยนี้ใกัล้่	ๆ 	กัับ่ท่ี่าเร่องข่องโรงแรมช่่�อ	Ciao	

ท่ี่�อาหารอร่อยมากัเช่่นี้กัันี้	(จริง	ๆ 	ก็ัยงัม่ห้องอาหารจ่นี้ท่ี่�ม่	dim	sum

buffet	ท่ี่�เย่�ยมมากั	ๆ 	ช่่�อ	The	China	House	ซ่ึ่�งตอนี้น่ี้�ยงัปิัดบ่ริกัาร

อยู่)	แถมตอนี้น่ี้�ม่อ่กัหน่ี้�งห้องท่ี่�เปิัดใหม่พื่ร้อมกัับ่กัารเปิัดบ่ริกัารใหม่

ข่องต่กั	 River	 wing	 หลั่งจากัปัิดซึ่่อมเพื่่�อ	 renovate	 มาเปั็นี้ปัี	

เป็ันี้ห้องอาหารญ่�ปั่น่ี้ช่่�อ	Kinu	by	Takagi	นี้อกัจากัน่ี้�ฝัื�งน่ี้�ยงัม่	Jazz	

bar	แห่งแรกัข่องไที่ย	เปิัดเม่�อปีั	พื่ศ.	2493	แล่ะได้รางวลั่	jazz	bar

ท่ี่�เย่�ยมท่ี่�ส่ดในี้ไที่ยช่่�อ	Bamboo	Bar	รวมทัี่�งท่ี่�ฝัื�ง	Garden	wing	ก็ั

ยงัม่	Author’s	lounge	ท่ี่�ให้บ่ริกัาร	afternoon	tea	ท่ี่�คล่าสสิคมากั	ๆ 	

อ่กัท่ี่�หน่ี้�งด้วยครับ่	(Author’s	lounge	เป็ันี้ห้องข่าว	ๆ 	ท่ี่�ช่อบ่ม่งานี้

หมั�นี้หร่องานี้แต่งงานี้จัดกัันี้ครับ่)

	 อ่กัฝัื�งข่องโรงแรมอยู่ท่ี่�ฝัื�งกัร่งธินี้บ่่ร่ช่่�อว่า	ศาล่าริมนี้ำ�า	เพื่ราะ

ตั�งอยู่ริมแม่นี้ำ�าระหว่างโรงแรม	Peninsula	แล่ะห้าง	Icon	Siam	ต้อง 

นัี้�งเร่อข่้ามฟัากัไปัจากัฝืั�งห้องพื่ักัข่องโรงแรม	 โดยม่เร่อข่้ามไปัท่ี่กั 

10	นี้าท่ี่ทัี่�งวันี้	แถมเร่อท่ี่�ว่า	ยังบ่ริกัารรับ่ส่งท่ี่�ท่ี่าเร่อสะพื่านี้ตากัสินี้

(ที่ำาให้เดินี้ที่างมาโรงแรมที่าง	BTS	ได้สะดวกั)	แล่ะ	Icon	Siam	ท่ี่กัคร่�ง

ชั่�วโมงด้วยครับ่	 ฝืั�งศาล่าริมนี้ำ�าม่ห้องอาหารไที่ยศาล่าริมนี้ำ�าที่่�เดิม 

ม่	 buffet	 อาหารไที่ยม่�อเที่่�ยงที่่�อร่อยมากัแล่ะราคาไม่ถ่งพัื่นี้บ่าที่ 

(ตอนี้น่ี้�ยงัปิัดอยู่)	ม่	Oriental	spa	ท่ี่�โด่งดงัข่องโรงแรม	บ่รกิัารด่มากั	ๆ 	

แล่ะม่	Fitness	center	รวมทัี่�งโรงเร่ยนี้สอนี้กัารโรงแรมข่อง	MOBKK	

ข่องก็ัจะอยู่ท่ี่�ฝัื�งน่ี้�ด้วยครับ่

	 ปััจจ่บั่นี้โรงแรมม่กัาร	renovate	เสร็จสิ�นี้ไปัแล้่ว	โดยที่ำา

เป็ันี้สองช่่วง	(เป็ันี้โรงแรมริมนี้ำ�าเจ้าพื่ระยาห้าดาวแห่งแรกัท่ี่�	renovate	

ครั�งใหญ่ทัี่�งหมดในี้ช่่วงหลั่งปีั	2000	เล่ยครับ่)	ช่่วงแรกัก็ัม่กัารที่ำาห้อง

ใหม่ท่ี่�	Garden	wing	ก่ัอนี้ครับ่	เสร็จไปัสักัพัื่กัแล้่วครับ่	ห้องพัื่กัท่ี่�

ต่กัน่ี้�ถ้าจำาไม่ผิู้ดเม่�อก่ัอนี้ใช้่คำาว่า	Premier	room	ครับ่	ม่ห้องเล่่นี้ 

ระดับ่สองแบ่บ่	ตอนี้น่ี้�ที่ำาใหม่แล้่วครับ่	ม่ห้องสองแบ่บ่ค่อ	Chaophraya	

room	กัับ่		Chaophraya	suite	ห้องยังม่	layout	กัารเล่่นี้ระดับ่หล่าย

แบ่บ่เหม่อนี้เดิมครับ่	แต่ตกัแต่งใหม่สวยมากัๆ	ดูสว่างแล่ะทัี่นี้สมัย

มากัข่่�นี้	แล้่วก็ัเปัล่่�ยนี้	audiovisual	system	เป็ันี้แบ่บ่	online	แล้่ว	

(เม่�อก่ัอนี้เป็ันี้ระบ่บ่ย่ม	DVD	มาเปิัด	ซ่ึ่�งจรงิ	ๆ 	ผู้มก็ัช่อบ่มากั	ๆ 	ครับ่	

มันี้คล่าสสิคด่มากั)	

	 ตอนี้ท่ี่�ยังเป็ันี้ต่กัเก่ัาก่ัอนี้	 renovate	 จะม่ห้องท่ี่�ตกัแต่ง 

แบ่บ่เก่ัามากั	เต่ยงเป็ันี้แบ่บ่ตั�ง	ม่ข่าส่�ข่า	ห้องนี้ำ�า	ห้องแต่งตวัเป็ันี้แบ่บ่

โบ่ราณหมดเล่ย	 ผู้มจำาช่่�อไม่ได้แม่นี้ทัี่�งหมด	 แต่นี้่าจะม่ห้องส่�ห้อง 

เร่ยกัว่า	Heritage	Authors’	Suite	ค่อ	Joseph	Conrad,	Somerset	

Maugham,	Noel	Coward	แล้่วก็ั	James	Michener	แถมห้องฝัื�ง 

ริมสวนี้อ่กัห้องช่่�อ	 Adisorn	 lodge	 room	 ห้องฝืั�งนี้่�	 ต่างช่าติ	

แล่ะคนี้ญ่�ป่ั่นี้ช่อบ่มาพัื่กันี้ะครับ่	 ผู้มเส่ยดายเหม่อนี้กัันี้ที่่�ไม่ม่ห้อง 

แบ่บ่โบ่ราณแบ่บ่น่ี้�ในี้โรงแรมแล้่ว	ห้องทัี่�งหมดท่ี่�ว่าท่ี่�อยู่ชั่�นี้สองข่อง	

Authors’	lounge	ถูกัเปัล่่�ยนี้เป็ันี้ห้องใหญ่	ๆ 	สองห้องท่ี่�	connect	

กัันี้ได้	ค่อ	Ambassador	two-bedroom	suite	กัับ่	Royal	suite

	 ห้องพัื่กัฝัื�ง	River	wing	หลั่งตกัแต่งใหม่ทัี่�งหมด	ห้องเล็่กั

ท่ี่�ส่ดเปัล่่�ยนี้ช่่�อเป็ันี้	Deluxe	premier	room	ม่กัารข่ยายข่นี้าดข่อง

ห้องออกัไปันิี้ดหน่ี้�งครับ่		ที่ำาให้กัว้างกัว่าเดิมมากั	เปัล่่�ยนี้ระบ่บ่	audio- 

visual	system	ให้เปิัด	Youtube	หร่ออะไรต่าง	ๆ	จากัโที่รศัพื่ท์ี่ 

ม่อถ่อข่่�นี้จอได้	บ่างห้องม่ระเบ่่ยงเล็่กั	ๆ 	เพิื่�มข่่�นี้มาก็ัเร่ยกัว่า	Deluxe

balcony	room	แล้่วก็ัม่กัารแบ่่ง	category	ข่องห้องใหม่แยกัย่อย

ไปักัว่าเดิมเยอะมากัครับ่	เช่่นี้ตำาแหน่ี้งข่องห้อง	Executive	suite 

เดิมก็ัเปัล่่�ยนี้เป็ันี้ห้อง	Premier	one-bedroom	suite	ตกัแต่งส่แดง

สด	สวยแล้่วก็ักัว้างข่่�นี้มากั	ๆ 	ด้วย	(เท่ี่ากัับ่สามห้อง	deluxe	มารวมกัันี้)

แล่ะม่ห้อง	One	bedroom	suite	(เท่ี่ากัับ่สองห้อง	deluxe	มารวมกัันี้)	

ตกัแต่งด้วยโที่นี้เหล่่องที่อง	หันี้ไปัที่างสะพื่านี้ตากัสินี้อ่กัห้องหน่ี้�งครับ่

ท่ี่�เพิื่�มมาใหม่
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	 สามห้องท่ี่�หันี้หน้ี้าเข้่าแม่นี้ำ�าเจ้าพื่ระยา	แล่ะพื่เิศษกัว่าห้อง

อ่�นี้	ๆ 	ตรงท่ี่�ม่ระเบ่่ยงหันี้หน้ี้าเข้่าหาแม่นี้ำ�าเล่ยยงัอยู่ตำาแหน่ี้งเหม่อนี้เดิม	

แต่ตกัแต่งใหม่หมดค่อห้อง	 State	 room	แล่ะ	 Authors’	 suite	

(ผู้มจะเล่่าต่อในี้ส่วนี้ต่อไปั)	ห้องสองแบ่บ่น่ี้�ผู้มว่าเป็ันี้ม่มห้องท่ี่�สวย

ท่ี่�ส่ด	เห็นี้โค้งแม่นี้ำ�าเจ้าพื่ระยาได้สวยท่ี่�ส่ด	(ไม่นัี้บ่ห้องใหญ่ส่ดชั่�นี้บ่นี้

ส่ดค่อห้อง	Oriental	suite)	

	 ส่วนี้ท่ี่�ฝัื�งท้ี่ายข่องโรงแรม	 ซ่ึ่�งจะได้วิวแม่นี้ำ�าแบ่บ่เฉ่ียง	 ๆ	

จะม่ห้องแบ่บ่เดิมสองห้องค่อ	Mandarin	room	แล่ะ	Selandia	suite	

(ชั่�นี้บ่นี้ส่ด)	แล่ะม่ห้องเพิื่�มมาใหม่อ่กัหน่ี้�งแบ่บ่ช่่�อ	Junior	terrace	 

suite	หันี้ไปัที่างสะพื่านี้ตากัสินี้แล่ะโรงเร่ยนี้อัสสัมชั่ญ	ท่ี่�ชั่�นี้บ่นี้ส่ด	

(ชั่�นี้	16)	ยังม่ห้องพิื่เศษท่ี่�ม่ความเป็ันี้ไที่ยมากั	ๆ 	เร่ยกัว่า	Siam	suite

แล้่วก็ัห้อง	Theme	suite	ซ่ึ่�งเหม่อนี้กัับ่ห้อง	One	bedroom	suite	

แต่ม่เพื่ดานี้สูงกัว่า	 ม่ช่่�อเป็ันี้ช่่�อเร่อเช่่นี้	Otago,	Melita,	 Vesatri	

แล่ะ	Natuna	

		 ห้องท่ี่�ผู้มจะพื่ามาช่มเป็ันี้หลั่กัในี้ครั�งน่ี้�	เป็ันี้ห้อง	Authors’	

suite	ซ่ึ่�งม่แค่	10	ห้องเท่ี่านัี้�นี้	แม้ว่า	layout	จะข่องแต่ล่ะห้องจะ

เหม่อนี้กัันี้	ค่อหน่ี้�งห้องนัี้�งเล่่นี้	หน่ี้�งห้องนี้อนี้แล่ะระเบ่่ยงรมินี้ำ�าใหญ่	

แต่ว่าแต่ล่ะห้องจะตกัแต่งด้วยโที่นี้	แล่ะส่ไม่เหม่อนี้กัันี้เล่ย	ห้องแต่ล่ะ

ห้องจะถูกัตั�งช่่�อห้องตามนัี้กัเข่่ยนี้หร่อคนี้ม่ช่่�อเส่ยงท่ี่�ม่ส่วนี้เก่ั�ยวข้่องกัับ่

โรงแรม	เช่่นี้	Jim	Thompson	ท่ี่�เคยเป็ันี้เจ้าข่องโรงแรมอยู่ช่่วงหน่ี้�ง

	 กัารตกัแต่งข่องห้อง	Author’s	suite	แต่ล่ะแบ่บ่	นี้ำ�าหนัี้กั

แล่ะสัดส่วนี้ความ	contemporary	หร่อ	modern	หร่อไที่ย	ๆ	ก็ั 

แล้่วแต่เอกัลั่กัษณ์ข่องแต่ล่ะห้องครับ่	ห้องท่ี่�ล่งท้ี่ายด้วย	12	จะอยู่ฝัื�ง

ท่ี่�มองไปัที่างสะพื่านี้ตากัสินี้	ส่วนี้ห้องท่ี่�ล่งท้ี่ายด้วย	10	จะหันี้ไปัที่าง	

French	embassy	แล่ะ	Icon	Siam	แต่ไม่ว่าจะเป็ันี้ฝัื�งไหนี้	ห้อง	 

Authors’	suite	จะม่ระเบ่่ยงท่ี่�กัว้างมากั	เพื่ราะฉีะนัี้�นี้ออกัมาย่นี้ท่ี่�

ระเบ่่ยง	วิวก็ัจะเห็นี้ไปัทัี่�งสองฝัื�งครับ่	แต่ว่าจะมองไกัล่ไปัที่างไหนี้

มากักัว่าเท่ี่านัี้�นี้เองครับ่

Barbara Cartland Captain Andersen

Gore Vidal Graham Greene

	 ห้อง	Authors’	suite	ม่	10	ห้องนี้ะครับ่	ท่ี่�น่ี้�น่ี้าจะเป็ันี้ 

ท่ี่�เด่ยวนี้ะครับ่	ท่ี่�จะม่รูปัครบ่ทัี่�ง	10	ห้องให้ช่ม	สิบ่ห้องท่ี่�ว่าได้แก่ั	

Jim	Thompson,	Gore	Vidal,	Wilbur	Smith,	Barbara	Cartland,	

Captain	Andersen,	Graham	Greene,	SEA	write,	John	Le 

Carre,	Normal	Mailer	แล้่วก็ัห้องใหม่ค่อห้อง	Adisorn	(แที่นี้ห้อง

เดิม)	ช่่�อ	Adisorn	เป็ันี้ช่่�อข่องเจ้าข่องเก่ัาข่องโรงแรมครับ่

Jim Thompson

SEA write

Adisorn John Le Carre 

Wilbur Smith

Normal Mailer 

Chaophraya suite
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	 ห้อง	Authors’	suite	ท่ี่�ตกัแต่งใหม่	 ม่กัารใช้่กัระจกัในี้ 

ห้องนี้อนี้มากัข่่�นี้	ที่ำาให้ห้องดูกัว้างมากั	กัารบ่ริกัารข่องท่ี่�น่ี้�	 ถ่อว่า 

ด่เย่�ยมสมกัับ่รางวัล่ต่าง	ๆ	ท่ี่�ได้มามากัเล่ยครับ่	ท่ี่กัห้องม่	butler 

ปัระจำา	อยากัให้ช่่วย	unpack	หร่อจัดกัระเป๋ัาก่ัอนี้กัลั่บ่	จองห้อง 

อาหาร	สปัา	ต่ฟัองในี้อ่างนี้ำ�า	เร่ยกั	butler	ได้เล่ยครับ่	ถ้าเป็ันี้แข่กั

ปัระจำา	butler	จะจดจำาได้เล่ยว่าเราช่อบ่อะไร	 ม่ระบ่บ่กัารส่งต่อ	

preference	ข่องเรา	แม้ไม่ได้เจอกัับ่	butler	คนี้เดิม	จริง	ๆ	แล้่ว	

หล่ายโรงแรมในี้ไที่ยก็ัม่ระบ่บ่	butler	นี้ะ	แต่ท่ี่�บ่ริกัารด่มากั	ๆ 	จริง	ๆ 	

แล่ะม่ออาช่่พื่ก็ัค่อท่ี่�	MOBKK	น่ี้�ล่่ะครบั่ท่ี่�หน่ี้�งเล่ย	เช่่นี้พื่อมาในี้ห้อง	

butler	จะจัดเตร่ยมท่ี่กัอย่างท่ี่�เราช่อบ่ท่ี่�โรงแรมจำาได้	เช่่นี้ผู้มช่อบ่

มะม่วงมากั	 ท่ี่กัครั�งที่่�มาพัื่กักั็จะม่มะม่วงปัอกัไว้ให้เดินี้มาที่่�ห้อง 

อาหาร	ช่อบ่นัี้�งท่ี่�ไหนี้ก็ัจะได้ท่ี่�เดิมเป็ันี้ปัระจำา	มาพัื่กัท่ี่�น่ี้�พื่ร้อมกัับ่ที่านี้

อาหารในี้โรงแรม	 แวะไปัพัื่กัผู้่อนี้ที่่�สปัา	 กั็ถ่อว่าได้ผู้่อนี้คล่ายจากั 

ความเคร่ยดแล้่วนี้ะครับ่	

	 สำาหรับ่อาหารเท่ี่�ยงก็ัเล่่อกัได้ว่าจะไปัรบั่ปัระที่านี้ท่ี่�	Lord

Jim’s	 ที่่ �ปักัติแล่้วเปั็นี้	

buffet	 แต่ตอนี้นี้่�เนี้่ �อง 

เพื่ราะ	COVID-19	เล่ยเป็ันี้

Buffet	ท่ี่�ใช้่วิธ่ิสั�งจากัเมนูี้

แล่้วบ่ริกัรจะนี้ำามาเสิร์ฟั 

ท่ี่�โต๊ะเล่ยครับ่	อาหารม่ทัี่�ง

อาหารไที่ย	 แล่ะอาหาร 

นี้านี้าช่าติครับ่	 ตับ่ห่านี้	

อาหารไที่ย	 อาหารญ่�ป่่ันี้	

แล่ะข่องหวานี้ที่่�นี้่�อร่อย 

ท่ี่กั	ๆ 	จานี้เล่ยครับ่	ส่วนี้ท่ี่�	

Le	Normandie	ซ่ึ่�งเป็ันี้ 

ห้องอาหารระดับ่มิช่ลิ่นี้ 

สองดาว	 จะให้บ่ริกัาร 

อาหารฝืรั�งเศสซ่ึ่�งม่ทัี่�งแบ่บ่	Set	menu	แล่ะ	a	la	carte	ครับ่	ตอนี้

เที่่�ยงแต่งตัวแบ่บ่ส่ภัาพื่แต่ม่�อคำ�าต้องใส่สูที่สำาหรับ่ผูู้้ช่าย	 อาหารที่่�	

Le	Normandie	จะเปัล่่�ยนี้ไปัเร่�อย	ๆ 	ครับ่	แล้่วแต่วัตถ่ดิบ่ในี้แต่ล่ะ

ช่่วง	ส่วนี้ห้องอาหาร	Verandah	ท่ี่�เปิัดเป็ันี้	all	day	dining	ตอนี้น่ี้�ก็ั

จะเป็ันี้อาหารไที่ย	แล่ะอาหารนี้านี้าช่าตคิรับ่	ผัู้ดกัระเพื่าแล่ะผู้ดัไที่ย

ท่ี่�น่ี้�อร่อยมากั	ๆ	เล่ยครับ่

	 ส่วนี้ถ้าอยากัล่อง	 Afternoon	 tea	 ก็ัจองท่ี่�	 Authors’	 

lounge	ได้เล่ยครบั่	แต่ว่าเช็่ควนัี้ด่	ๆ 	เพื่ราะว่าบ่างช่่วงจะม่งานี้หมั�นี้

จัดท่ี่�น่ี้�	ไม่งั�นี้แที่นี้ท่ี่�จะได้บ่รรยากัาศข่อง	lounge	ก็ัจะต้องมานัี้�งท่ี่�	

lobby	แที่นี้ครับ่	เมนูี้ท่ี่�น่ี้�ปััจจ่บั่นี้ใช้่ช่าข่อง	TWG	ครับ่	โดยปักัติช่่ด

afternoon		tea	ก็ัจะม่ช่่ด	Oriental	set	ม่ข่องคาวแล่ะข่องหวานี้

เป็ันี้แบ่บ่ไที่ย	ๆ	ม่ข่นี้มไที่ย	แล้่วก็ัม่	Vegan	and	gluten	free	set	

แล้่วก็ั	Western	set	ท่ี่�เป็ันี้พื่วกั	finger	sandwich	แล้่วก็ัเค้กัทัี่�ว	ๆ

ไปัซ่ึ่�งจะเปัล่่�ยนี้	 theme	ไปัท่ี่กั	ๆ	 เด่อนี้ครับ่	 	 โดยบ่างช่่วงก็ัจะม่		

Oriental	set	พิื่เศษครับ่	เช่่นี้ตอนี้ท่ี่�ผู้มเข่่ยนี้	column	อยู่กัจ็ะเป็ันี้

ข้่าวแช่่	set	แที่นี้	Oriental	set	ปักัติ

	 สำาหรับ่	 Oriental	 Spa	 ที่่�ต้องข่้ามฝืั�งมาศาล่าริมนี้ำ�า	

ม่ห้องหล่ายแบ่บ่นี้ะครบั่	ผู้มม่รูปัห้องท่ี่�ใหญ่ท่ี่�ส่ดค่อ	Oriental	spa	

suite	มาให้ช่มนี้ะครับ่	ห้องกัว้างมากั	ๆ	ม่อ่างอาบ่นี้ำ�าใหญ่มากั	ๆ	

แช่่ได้สองคนี้เล่ย	ท่ี่�น่ี้�จะตกัแต่งเป็ันี้แบ่บ่ไที่ยมากั	ๆ 	เล่ยครบั่	Therapist	

แต่ล่ะคนี้ผู้มว่าปัระสบ่กัารณ์มากัมายแล่ะส่ภัาพื่มากั	ๆ	 นี้อกัจากั 

staycation	 จะม่ค่าห้องที่่�ถูกัแล่้ว	 ค่าสปัาที่่�นี้่�กั็ถูกัที่่�ส่ดที่่�เคยเห็นี้

มาเล่ยครับ่	

	 ท่ี่กัท่ี่านี้อ่านี้แล้่วก็ัช่มรูปัไปั	น่ี้าจะคล่ายเคร่ยดจากั	COVID-19	 

ไปัได้บ้่างนี้ะครับ่แล้่วเจอกัันี้ในี้ฉีบั่บ่ต่อไปันี้ะครับ่	:)
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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 ซักประวัติอาการสําคัญและขอมูลสวนตัว เก็บภาพและขอมูล
เขา google form จากน้ันสงขอมูลทาง “ออนไลน” แลวใหทันตแพทยในโรงพยาบาลใหญ
ประเมินความยากงายคราว ๆ  ท่ีเหมาะกับความพรอมของโรงพยาบาลระดับตาง ๆ  
และจัดคิวไปตามโรงพยาบาลน้ัน หรือตามท่ีผูปวยจะสะดวกไปตามวันเวลาและสถาน
ที่ตาง ๆ  โดยปกติโรงพยาบาลใหญหลายที่จะมีคิวทําฟนที่นาน ทําบอยครั้งผูปวยที่ 
walk-in เขามาไดแคตรวจคัดกรองแลวก็เขาคิว ทําใหผูปวยรูสึกเสียเวลา หากเรา
มีระบบคัดกรองและนัดคิวไดทาง “ออนไลน” จะทําใหผูปวยสะดวกมากขึ้นที่จะเขา
มารับการรักษาทางทันตกรรม

   เราเร่ิมทดสอบอุปกรณกับพนักงานในคณะ โดยจําลองใหพนักงานเทียบเทา 
อสม. แลวนําคําแนะนําท่ีไดไปปรับปรุงแกไขคําถามคัดกรองใหเหมาะสมมากข้ึน 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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      เม่ือเสร็จจากการเย่ียมบาน เราไดคุยกับบุคลากรท่ีโรงพยาบาลลําลูกกาถึงผลของการลงพ้ืนท่ี 
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
ไดขอมูลท้ังปาก เก็บไวในฐานขอมูลประเทศโดยท่ีทันตแพทยทุกคนสามารถเรียกขอมูลมาดูไดผาน
แอพลิเคชัน ไมวาจะอยูที่ไหนก็ตาม ซึ่งจะเปนประโยชนตอคนไข เพราะเหมือนไดมีหมอทั้งประเทศ
ชวยกันวินิจฉัยวางแผนการรักษา และสามารถนัดผูปวยได โดยมีการสงขอความอัตโนมัติ เมื่อ
ทันตแพทยลงนัดในแอพ
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   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 

   มาถึงผลของการดําเนินโครงการ เราไดบรรลุตัวชี้วัด 3 ขอที่คิดไวคือ สรางระบบการคัดกรอง
และสงตอผูปวยโดยการเก็บขอมูลและภาพสงออนไลน ไดขอเสนอแนะจากผูทดสอบระบบในชุมชน และ
เกิดรูปแบบตาง ๆ  ของระบบคัดกรองและสงตอออนไลน ที่สอดคลองตามบริบทตาง ๆ  ของชุมชน ซึ่ง
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นยังเปนเพียงแคกาวแรกเทานั้น โครงการของเรายังหางจากคําวาความเปนจริง แต
เปนการเริ่มตนของทันตกรรมรูปแบบใหม ทันตกรรมเชิงรุกที่ทันตแพทยไมไดเขาไปตรวจเอง แตทําให
ผูปวยเขาถึงการรักษาไดงายขึ้นผานทาง อสม. ซึ่งหากมีผูสานตอโครงการ และพัฒนาตอ พวกเรา
มองวาประชาชนทุกคนในประเทศจะไดรับประโยชนอยางแนนอน
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เม่�อวันี้ท่ี่�	2	มิถ่นี้ายนี้	2564	รองศาสตราจารย์	ดร.	นี้พื่.	ที่พื่.ศิริชั่ย		เก่ัยรติถาวรเจริญ	คณบ่ด่	คณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	มหาวิที่ยาลั่ยมหิดล่	

เป็ันี้ปัระธิานี้เปิัดกัรวยกัระที่งดอกัไม้ถวายราช่สักักัาระ		ในี้พิื่ธ่ิล่งนี้ามถวายพื่ระพื่รชั่ยมงคล่	สมเด็จพื่ระนี้างเจ้าส่ทิี่ดา	พัื่ช่รส่ธิาพิื่มล่ลั่กัษณ	

พื่ระบ่รมราชิ่น่ี้	เน่ี้�องในี้โอกัาสวันี้เฉีลิ่มพื่ระช่นี้มพื่รรษา	43	พื่รรษา	3	มิถ่นี้ายนี้	2564	แล่ะร่วมล่งนี้ามถวายพื่ระพื่ร		โดยม่ผูู้้บ่ริหารแล่ะ

บ่่คล่ากัรเข้่าร่วมงานี้	ณ	พิื่พิื่ธิภััณฑ์์สิรินี้ธิรทัี่นี้ตพิื่พิื่ธิ	ชั่�นี้	1	อาคารเฉีลิ่มพื่ระเก่ัยรติ	50	พื่รรษา		นี้อกัจากัน่ี้�ภัายในี้งานี้ม่กัารถ่ายที่อดผู่้านี้

ระบ่บ่ออนี้ไล่น์ี้	Cisco	Webex	Meetings	อ่กัด้วย

เม่�อวันี้ท่ี่�	2	มิถ่นี้ายนี้	2564	รองศาสตราจารย์	ดร.	นี้พื่.	ที่พื่.ศิริชั่ย		เก่ัยรติถาวรเจริญ	คณบ่ด่	คณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	มหาวิที่ยาลั่ยมหิดล่	

เป็ันี้ปัระธิานี้กัล่่าวเปิัด	“งานี้มหกัรรมค่ณภัาพื่	ปัระจำาปีั	2564”	โดยภัายในี้งานี้ม่กัารบ่รรยาย	กิัจกัรรมแล่กัเปัล่่�ยนี้เร่ยนี้รู้เร่�อง	รู้ล่่กั	รู้จริง	

กัับ่กัารที่ำาผู้ล่งานี้ค่ณภัาพื่ให้ปัระสบ่ความสำาเร็จ	โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.	ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ชู่ชั่ย	อนัี้นี้ต์มานี้ะ	รองคณบ่ด่ฝ่ืายพัื่ฒินี้าค่ณภัาพื่	

แล่ะพิื่ธ่ิมอบ่รางวัล่กัารปัระกัวดผู้ล่งานี้ค่ณภัาพื่	พื่ร้อมจับ่รางวัล่แก่ัผูู้้ล่งที่ะเบ่่ยนี้เข้่าร่วมงานี้	ผู่้านี้ระบ่บ่ออนี้ไล่น์ี้	Cisco	Webex	Meetings

เม่�อวันี้ท่ี่�	7	มิถ่นี้ายนี้	2564	รองศาสตราจารย์	ดร.	นี้พื่.	ที่พื่.ศิริชั่ย		เก่ัยรติถาวรเจริญ	คณบ่ด่	พื่ร้อมด้วยผูู้้บ่ริหารคณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	

มหาวิที่ยาลั่ยมหิดล่	เข้่าร่วมในี้พิื่ธ่ิที่ำาบ่่ญครบ่รอบ่	53	ปีั	วันี้คล้่ายวันี้สถาปันี้าคณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	มหาวิที่ยาลั่ยมหิดล่	ณ	วัดราช่บ่พิื่

ธิสถิตมหาส่มารามราช่วรวิหาร		กัร่งเที่พื่มหานี้คร	แล่ะจัดให้ม่กัารถ่ายที่อดสดบ่รรยากัาศภัายในี้งานี้ผู่้านี้ระบ่บ่ออนี้ไล่น์ี้	Cisco	Webex	

Meetings	ให้ได้รับ่ช่มอ่กัด้วย
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คณะที่นัี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	มหาวทิี่ยาล่ยัเช่่ยงใหม่	ข่อแสดงความยนิี้ด่กัับ่	ศ.คลิ่นิี้กั	ที่พื่.กัาร่ณ	เวโรจน์ี้	ท่ี่�ได้รับ่แต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่ี้ง	เล่ข่าธิิกัาร	

องค์กัรผูู้้บ่ริหารคณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์แห่งปัระเที่ศไที่ย	ตั�งแต่วันี้ท่ี่�	23	เมษายนี้	2564

คณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	 มหาวิที่ยาลั่ยเช่่ยงใหม่	 ข่อแสดงความยินี้ด่กัับ่	 ผู้ศ.ที่พื่.ดร.นี้ฤมนัี้ส	 คอวนิี้ช่	 คณบ่ด่คณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	

มหาวิที่ยาลั่ยเช่่ยงใหม่	 ที่่�ได้รับ่แต่งตั�งใหด้ำารงตำาแหนี้่ง	 ปัระธิานี้กัรรมกัาร	 ผูู้้บ่ริหารคณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์แห่งปัระเที่ศไที่ย	 ตั�งแตวั่นี้ที่่�	

23	เมษายนี้	2564
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ร่วมใจสู้ภััย	 COVID-19	 ความร่วมม่อระหว่างสำานัี้กังานี้สาธิารณส่ข่จังหวัดเช่่ยงใหม่แล่ะคณะที่ันี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	 มหาวิที่ยาล่ัยเช่่ยงใหม่	

จัดอบ่รมเพิื่�มทัี่กัษะกัารฉ่ีดวัคซ่ึ่นี้	COVID-19	แล่ะกัาร	swab	สำาหรับ่ทัี่นี้ตแพื่ที่ย์ผูู้้สนี้ใจแล่ะอยากัเข้่าร่วมเป็ันี้อาสาสมัครในี้กัารฉ่ีดวัคซ่ึ่นี้

แล่ะตรวจเช่่�อแก่ัปัระช่ากัรในี้	จ.เช่่ยงใหม่	เม่�อวันี้ท่ี่�	18-19	พื่ฤษภัาคม	2564	ณ	คณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	มหาวิที่ยาลั่ยเช่่ยงใหม่

คณะทัี่นี้ตแพื่ที่ยศาสตร์	มหาวิที่ยาลั่ยเช่่ยงใหม่	ข่อข่อบ่พื่ระค่ณ	โครงกัาร	“ล่มหายใจเด่ยวกัันี้”	จากักัล่่่ม	บ่ริษัที่	ปัตที่.จำากััด	(มหาช่นี้)	ในี้

โอกัาสสนัี้บ่สน่ี้นี้เคร่�องช่่วยหายใจแก่ัโรงพื่ยาบ่าล่ทัี่นี้ตกัรรมเพ่ื่�อใช้่สนัี้บ่สน่ี้นี้กัารที่ำางานี้ข่องบ่่คล่ากัรที่างกัารแพื่ที่ย์ในี้กัารดูแล่รักัษาผูู้้ป่ัวย	

จำานี้วนี้	2	เคร่�อง	มูล่ค่า	870,000	บ่าที่	โดยม่	ผู้ศ.ที่พื่.ดร.นี้ฤมนัี้ส	คอวนิี้ช่	คณบ่ด่	พื่ร้อมด้วย	ผูู้้บ่ริหารเป็ันี้ผูู้้รับ่มอบ่	เม่�อวันี้ท่ี่�	19	พื่.ค.64
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