


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

ข่าวสารทันตแพทย์
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ชวนคุย :)

	 มีีคำำ�ถ�มีเข้้�มี�จ�กเพ่ื่�อน	ๆ	หล�ยคำนว่่�	ท�งสมี�คำมีฯได้้ด้ำ�เนินก�รอะไรในภ�ว่ะก�รแพื่ร่ระบ�ด้ข้องโคำวิ่ด้-19	บ้�ง	

ในข่้�ว่ส�รฉบับนี�	เร�จึงได้้ทำ�	timeline	แสด้งก�รทำ�ง�นข้องสมี�คำมีฯ	ตัั้�งแต่ั้เริ�มีเกิด้ก�รแพื่ร่ระบ�ด้เม่ี�อปีี	2563		โด้ยเร�ได้้ 

ด้ำ�เนินก�รระด้มีสมีองเพ่ื่�อจัด้ทำ�คำำ�แนะนำ�ในก�รให้บริก�รด้้�นทันตั้กรรมี	ตั้�มีด้้ว่ยก�รจัด้ทำ�และแจกเส่�อ	PPE	ก�รจัด้ห�วั่คำซีีน	

และล่�สุด้	ก�รจัด้ทำ�	โคำรงก�ร	D	Hub	D	Volunteer	เพ่ื่�อให้คำว่�มีช่่ว่ยเหล่อผู้้้ติั้ด้เช่่�อ	ซึี�งเป็ีนก�รด้ำ�เนินก�รข้องสมี�คำมีมี�อย่�ง

ต่ั้อเน่�องตั้ลอด้เก่อบสองปีีที�ผู่้�นมี�	และเช่่นเคำย	เน่�อห�ในข่้�ว่ส�รฉบับนี�	ยังคำงเข้้มีข้้นด้้ว่ยบทคำว่�มีที�หล�กหล�ยเช่่นเคำย

	 	 	 	 	 	 	 	 แล้ว่พื่บกันฉบับหน้�คำรับ
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บทบาทของทัน่ตแพิทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
กับการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19

	 นับตัั้�งแต่ั้มีีก�รระบ�ด้ข้องโรคำโคำวิ่ด้-19	ในปีล�ยปีี	2562	ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีแห่งปีระเทศไทยฯ	ได้้มีีบทบ�ทสำ�คัำญทั�งต่ั้อก�รแก้

สถ�นก�รณ์์ข้องว่ิช่�ช่ีพื่	 และก�รนำ�ทันตั้แพื่ทย์ไปีเปี็นกำ�ลังเสริมีข้องระบบสุข้ภ�พื่อย่�งตั้่อเน่�องเพื่่�อเสริมีสร้�งคำว่�มีย่ด้หยุ่นข้องระบบ 

สุข้ภ�พื่	(Health	systems	resiliency)	ซึี�งนอกจ�กผู้ลลัพื่ธ์์โด้ยตั้รงที�ดี้ต่ั้อสมี�ชิ่กและสังคำมีแล้ว่	ยังเป็ีนก�รสร้�งศักยภ�พื่ผู้้้นำ�รุ่นใหม่ีในวิ่ช่�ชี่พื่

ที�ลุกขึ้�นมี�ลงม่ีอทำ�	สร้�งก�รเปีลี�ยนแปีลงภ�ยใต้ั้ก�รสนับสนุนข้องสมี�คำมี	รว่มีถึงสร้�งช่่�อเสียงและจุด้ย่นอันดี้ให้แก่วิ่ช่�ชี่พื่ทันตั้กรรมีใน 

สังคำมีบุคำล�กรส�ธ์�รณ์สุข้อีกด้้ว่ย

การดำำาเนิินิการต่่อวิิชาชีพ

	 นับแต่ั้มีีก�รระบ�ด้ในระลอกแรก	ซึี�ง

ส่งผู้ลให้คำลินิกทันตั้กรรมี	จำ�นว่นมี�กต้ั้องหยุด้

ให้บริก�รชั่�ว่คำร�ว่	เน่�องจ�กง�นทันตั้กรรมีเป็ีนง�นที�มีีคำว่�มีเสี�ยงต่ั้อก�ร

สัมีผัู้สเช่่�อส้ง	ก�รศึกษ�ข้อง	Visual	Capitalist	และ	World	Economic	

Forum	(Lu,	2020a;	Lu,	2020b)	เปิีด้เผู้ยว่่�บุคำล�กรทันตั้กรรมีเสี�ยง 

ต่ั้อก�รรับเช่่�อ	SAR-CoV-2	มี�กกว่่�อ�ชี่พื่อ่�น	ๆ 	โด้ยนักวิ่จัยได้้จัด้อันดั้บ

คำว่�มีเสี�ยงต่ั้อก�รได้้รับเช่่�อดั้งกล่�ว่ข้อง	966	อ�ชี่พื่	ผู้ลก�รศึกษ�พื่บว่่�	

ทันตั้บุคำล�กร	ได้้แก่	ทันตั้�ภิบ�ล,	ผู้้้ช่่ว่ยทันตั้แพื่ทย์,	ทันตั้แพื่ทย์แมีกซิีล

โลเฟเชี่ยล	และ	ทันตั้แพื่ทย์ทั�ว่ไปี	ถ้กจัด้อย่้ในอันดั้บคำว่�มีเสี�ยงที�	1,	4,	6	

และ	7	ตั้�มีลำ�ดั้บ	ด้้ว่ยคำว่�มีตั้ระหนักถึงคำว่�มีต้ั้องก�รสุข้ภ�พื่	และก�ร

ยั�งย่นข้องบริก�รทันตั้กรรมี	ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีฯ	ได้้รว่บรว่มีนักวิ่ช่�ก�ร 

แนว่หน้�ข้องว่งก�ร	เพ่ื่�อกำ�หนด้แนว่ท�งปีฏิิบัติั้ด้้�นคำว่�มีปีลอด้ภัยและ

คำุณ์ภ�พื่บริก�รทันตั้กรรมี	 เพื่่�อเปี็นแนว่นำ�ในก�รปีรับปีรุงบริก�รและ 

สถ�นที�ให้มีีคำว่�มีพื่ร้อมีต่ั้อภัยคุำกคำ�มีสุข้ภ�พื่โด้ยเฉพื่�ะโรคำติั้ด้ต่ั้อท�งเดิ้น 

ห�ยใจ	ซึี�งแนว่ท�งปีฏิิบัติั้ดั้งกล่�ว่นับเป็ีนฉบับแรกข้องว่งก�รทันตั้กรรมีไทย	 

ก่อนที�กรมีก�รแพื่ทย์และทันตั้แพื่ทยสภ�จะออกแนว่ท�งปีฏิิบัติั้ในระดั้บ 

ปีระเทศตั้�มีมี�	นอกจ�กก�รสนับสนุนด้้�นองค์ำคำว่�มีร้้	ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีฯ	

ยังมีีก�รจัด้ห�อุปีกรณ์์ปี้องกันส่ว่นบุคำคำล	 (Personnal	 protective 

equipment)	 ให้แก่คำลินิกทันตั้กรรมีทั�ว่ปีระเทศ	 รว่มีเปี็นจำ�นว่นกว่่�	

130,000	ชุ่ด้	รว่มีม้ีลค่ำ�กว่่�	3,500,000	บ�ท	ตัั้�งแต่ั้เด่้อนพื่ฤษภ�คำมี	2563

 ในด้านของการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทันตบุคลากร 

ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีได้้มีีก�รทบทว่นหลักฐ�นท�งว่ิช่�ก�ร 

ระหว่่�งปีระเทศถึงแนว่ท�งก�รกระจ�ยวั่คำซีีนให้แก่ทันตั้-

บุคำล�กร	และได้้ด้ำ�เนิินก�รเสนอนโยบ�ยเร่�องก�รฉีด้วั่คำซีีน

ให้แก่ทันตั้บุคำล�กรเพื่่�อเตั้รียมีสนับสนุนทันตั้บุคำล�กรไปี 

เปี็นกำ�ลังเสริมีในระบบสุข้ภ�พื่	 (Vaccination	 and	 task	

shifting	to	dentist)	ในเว่ทีส�ธ์�รณ์ะเช่่น	ร�ยก�รคำลับเฮ�ส์	

เป็ีนต้ั้น	ทั�งนี�เน่�องจ�กสมี�คำมีได้้เห็นก�รด้ำ�เนินนโยบ�ยข้อง	

American	Dental	Association	และ	British	Dental	As-

sociation	ที�มีีก�รขั้บเคำล่�อนปีระเด็้นบทบ�ทในอน�คำตั้และ 

ก�รข้อรับวั่คำซีีนนี�คำว่บค่้ำกัน	และพื่บว่่�เป็ีนไปีได้้จริงในทั�งสอง

ปีระเทศ	ซึี�งจ�กขั้บเคำล่�อนทั�งในเชิ่งนโยบ�ยและภ�คำสังคำมีผู่้�น

ก�รรว่บรว่มีร�ยช่่�อผู้้้ต้ั้องก�รวั่คำซีีนเสนอต่ั้อรองน�ยกรัฐมีนตั้รี

และรัฐมีนตั้รีว่่�ก�รกระทรว่งส�ธ์�รณ์สุข้	ทำ�ให้ทันตั้แพื่ทย-

สมี�คำมีฯ	 ได้้รับก�รจัด้สรรว่ัคำซีีนจ�กกรมีสนับสนุนบริก�ร 

สุข้ภ�พื่	กระทรว่งส�ธ์�รณ์สุข้,	กระทรว่งอุด้มีศึกษ�	วิ่ทย�ศ�สตั้ร์ 

วิ่จัยและนวั่ตั้กรรมี	ทั�ง	Sinovac,	AstraZeneca	และ	Pfizer	

รว่มีกว่่�	18,000	โด้ส	โด้ยมีีก�รจัด้ฉีด้ที�รพื่.วิ่มุีตั้	รพื่.ปิียะเว่ท

คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	 จุฬ�ฯ	 นับเป็ีนแหล่งวั่คำซีีนใหญ่ที�สุด้ 

ข้องวิ่ช่�ชี่พื่ที�กระจ�ยให้แก่สมี�ชิ่กในพ่ื่�นที�ระบ�ด้ส้งสุด้อย่�ง

กรุงเทพื่ฯ	และปีริมีณ์ฑล	อย่�งไรก็ตั้�มี	ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีฯ

มิีได้้เพิื่กเฉยต่ั้อคำว่�มีต้ั้องก�รวั่คำซีีนข้องทันตั้บุคำล�กรในต่ั้�ง

จังหวั่ด้	แต่ั้ทั�งนี�โคำรงสร้�งก�รบริห�รจัด้ก�รวั่คำซีีนข้องจังหวั่ด้

มีิได้้อนุญ�ตั้ใหท้ันตั้แพื่ทยสมี�คำมีฯ	 เข้้�ไปีแทรกแซีงอำ�น�จ 

ก�รจัด้สรรได้้	 ในบ�งพ่ื่�นที�ทันตั้บุคำล�กรที�มีีศักยภ�พื่ในก�ร 

จัด้ฉีด้วั่คำซีีนเอง	เช่่น	จังหวั่ด้สุรินทร์	ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีฯก็ได้้

จัด้ส่งวั่คำซีีนไปีให้จังหวั่ด้จัด้ฉีด้กันเอง	เป็ีนต้ั้น	

พื่.ตั้.ธ์นศักดิ้�	ถัมีภ์บรรฑุ
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การดำำาเนิินิการเพ่�อสัังคม

	 ภ�ยหลังจ�กที�ทันตั้บุคำล�กรในพื่่�นที�ระบ�ด้ส้งสุด้ได้้รับ 

วั่คำซีีนคำรอบคำลุมีกว้่�งข้ว่�งแล้ว่	ทีมีวั่คำซีีนข้องทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีได้้

ปีรับบทบ�ทมี�ส่้ระยะที�สองข้องแผู้นง�น	ค่ำอ	ก�รนำ�ทันตั้บุคำล�กร

ไปีเปี็นกำ�ลังเสริมีข้องระบบสุข้ภ�พื่ที�กำ�ลังตั้้องแบกรับภ�ระด้้�น 

สุข้ภ�พื่อย่�งหนักหน่ว่งจ�กก�รระบ�ด้ระลอกใหญ่	ห้ว่งเด่้อน	มีี.คำ.	64 

เปี็นตั้้นมี�	 ซีึ�งก�รด้ำ�เนินก�รด้ังกล่�ว่สอด้คำล้องกับว่ิสัยทัศน์ข้อง 

World	Dental	Federation	(FDI)	ที�กำ�หนด้ไว้่ว่่�	ในปีี	2030	บุคำล�กร 

ในวิ่ช่�ชี่พื่ทันตั้กรรมีคำว่รเป็ีน	integral	part	ข้องระบบสุข้ภ�พื่	ส�มี�รถ

ช่่ว่ยในก�รตั้อบสนองตั้่อภัยคำุกคำ�มีท�งส�ธ์�รณ์สุข้และเพื่ิ�มีคำว่�มี 

ย่ด้หยุ่นข้องระบบสุข้ภ�พื่ได้้	จ�กแนว่คิำด้ดั้งกล่�ว่	ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีฯ

ได้้ร่ว่มีกันกับภ�คีำสำ�คัำญภ�ยในวิ่ช่�ชี่พื่	ได้้แก่	สมี�พัื่นธ์์ทันตั้แพื่ทย์

กระทรว่งส�ธ์�รณ์สุข้	และ	องค์ำกรคำณ์ะผู้้้บริห�รคำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์ 

แห่งปีระเทศไทย	(อ.บ.ท.ท.)	ภ�ยใต้ั้ช่่�อ	“เคำร่อข่้�ยทันตั้บุคำล�กรส้้ภัย

โคำวิ่ด้”	ระด้มีทันตั้แพื่ทย์	นักศึกษ�ทันตั้แพื่ทย์	กว่่�	1,400	คำน	และ	

200	 คำนตั้�มีลำ�ด้ับ	 มี�เปี็นกำ�ลังเสริมีให้แก่ระบบสุข้ภ�พื่ข้อง 

กรุงเทพื่มีห�นคำร	ในกิจกรรมีต่ั้�ง	ๆ	ต่ั้อไปีนี�

1. ศูน่ย์ประสาน่งาน่ทัน่ตแพิทย์สำหรับการฉีีดวัคซีีน่
	 ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีฯ	ส่งทันตั้แพื่ทย์ร่ว่มีฉีด้ย�ให้แก่ผู้้้ป่ีว่ย

ในชุ่มีช่น	และผู้้้ป่ีว่ยติั้ด้บ้�นติั้ด้เตีั้ยง	ร่ว่มีกับทีมี	Comprehensive	

COVID-19	Response	Team	(CCRT)	ข้องศ้นย์บริก�รส�ธ์�รณ์สุข้

ต่ั้�ง	ๆ 	จำ�นว่น	7	ศ้นย์	ใน	7	เข้ตั้ข้องกรุงเทพื่ฯ	รว่มีไปีถึงศ้นย์ฉีด้วั่คำซีีน

ข้องคำณ์ะแพื่ทยศ�สตั้ร์	ว่ชิ่รพื่ย�บ�ล,	รพื่.บ�งใหญ่ที�เซีนทรัลเว่สต์ั้เกท	

และผู้้้ให้บริก�รอ่�น	ๆ 	ตั้�มีร้องข้อ	ข้ณ์ะนี�มีีก�รส่งทันตั้แพื่ทย์ออกไปี

ทำ�หน้�ที�แล้ว่กว่่�	350	คิำว่ง�น

2. ศูน่ย์ประสาน่งาน่ทัน่ตแพิทย์สำหรับการ swab 
	 ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีฯ	 ส่งทันตั้แพื่ทย์ร่ว่มี	 Swab	 ให้แก่ 

ปีระช่�ช่นร่ว่มีกับทีมี	Comprehensive	COVID-19	Response	Team	 

(CCRT)	ข้องศ้นย์บริก�รส�ธ์�รณ์สุข้ต่ั้�ง	ๆ ,	คำณ์ะเทคำนิคำก�รแพื่ทย์	

มีห�วิ่ทย�ลัยมีหิด้ล,	สปีสช่.	

3. คัดกรองและให้คำแน่ะน่ำผูู้้ป่วยโควิดกว่า 4,000 คน่

	 ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีร่ว่มีกับสำ�นักง�นหลักปีระกันสุข้ภ�พื่

แห่งช่�ติั้	(สปีสช่.)	โทรคัำด้กรอง	ติั้ด้ตั้�มีที�อย่้	และให้คำำ�แนะนำ�เบ่�องต้ั้น

แก่ผู้้้ป่ีว่ย	confirmed	case	ที�ตั้รว่จจ�ก	รพื่.ธั์ญญ�รักษ์	และ	ผู้้้ป่ีว่ย

ที�รอตั้รว่จในระบบข้องศ้นย์บริก�รส�ธ์�รณ์สุข้	26	และ	59	ข้อง	กทมี.	

ซึี�งด้ำ�เนินก�รไปีแล้ว่กว่่�	4,000	คำน	โด้ยทันตั้แพื่ทย์รว่มี	200	คำน	

จ�กก�รคัำด้กรองคำรั�งแรกนั�น	ได้้เกิด้ก�รก่อตัั้�ง	Line	Official	Account	

ทันตั้ะส้้โคำวิ่ด้	สำ�หรับก�รปีระส�นง�นส่งผู้ลแลปี	รว่มีถึงด้้แลผู้้้ป่ีว่ย

ที�ไม่ีส�มี�รถเข้้�ส่้ระบบบริก�รได้้	จนเกิด้เป็ีนโคำรงก�รต่ั้อยอด้ข้อง

นักศึกษ�ผู้้้ปีฏิิบัติั้เอง	(น�งส�ว่เบญจมี�ภรณ์์	รังษีภ�ณุ์รัตั้น์)	ภ�ยใตัั้

ช่่�อ	“กล่องเร�ต้ั้องรอด้”	ส่งอ�ห�รให้ผู้้้ป่ีว่ย

4. บริการ Telemedicine ให้แก่ผูู้้ป่วยโควิดใน่ศูน่ย์บริการ
สาธารณสุข 14 แห่งและทาง Line OA สปสช.

	 เคำร่อข้่�ยทันตั้บุคำล�กรส้้ภัยโคำว่ิด้ร่ว่มีกับสำ�นักอน�มีัย	

กรุงเทพื่มีห�นคำร	ระด้มีทันตั้แพื่ทย์กว่่�	350	คำน	นักศึกษ�กว่่�	200	คำน	

มี�ช่่ว่ยด้้แลผู้้้ปี่ว่ยที�มีีระดั้บคำว่�มีรุนแรงอ�ก�รเขี้ยว่	 ถึงเหล่อง	 ใน 

ศ้นย์บริก�รต่ั้�ง	ๆ 	เน่�องจ�กศ้นย์ต้ั้องด้้แลผู้้้ป่ีว่ยส้งสุด้กว่่�	500	คำน/

ศ้นย์	 ในข้ณ์ะที�มีีแพื่ทย์	 1-2	 คำน	 และเจ้�หน้�ที�ส�ธ์�รณ์สุข้ร�ว่	 

10-15	คำนเท่�นั�น	โด้ยก�รด้้แลจะด้้แลตั้ลอด้ระยะเว่ล�ในก�รรักษ�

ข้องผู้้้ป่ีว่ย	นอกจ�กบริก�ร	ทันตั้แพื่ทย์และนักศึกษ�ยังทำ�ง�นร่ว่มีกัน

อย�่งเป็ีนระบบ	มีีก�รตั้รว่จสอบคุำณ์ภ�พื่ง�นที�ทันตั้แพื่ทยจ์ะส่งให้

ศ้นย์	รว่มีไปีถึงมีีก�รสรุปีร�ยง�นปีระจำ�วั่นเพ่ื่�อลด้ภ�ระง�นให้ศ้นย์

ด้้แลเฉพื่�ะผู้้้ป่ีว่ยที�มีีคำว่�มีซัีบซ้่ีอน	หร่อมีีอ�ก�รป่ีว่ยมี�ก	ปัีจจุบัน

มีีผู้้้ป่ีว่ยที�ผู่้�นม่ีอทันตั้แพื่ทย์ไปีแล้ว่กว่่�	2,500	คำน

5. คัดกรองผูู้้ป่วยฉีุกเฉีิน่ ศูน่ย์เอราวัณ สำน่ักการแพิทย์ 
กรุงเทพิมหาน่คร

	 ในช่่ว่งที�มีีก�รระบ�ด้ส้งสุด้	มีีโทรศัพื่ท์แจ้งอ�ก�รฉุกเฉิน

เข้้�มี�ที�ศ้นย์เอร�ว่ัณ์เกินกว่่�กำ�ลังที�จะรับและตั้อบสนองได้้หมีด้ 

ท�งศ้นย์จึงมีีก�รปีรับมี�รับและเก็บข้้อมีล้เบ่�องตั้้น	 ก่อนส่งให้เจ้� 

หน้�ที�พื่�ร�เมีดิ้กส์หร่อทันตั้แพื่ทย์ช่่ว่ยปีระเมิีนคำว่�มีฉุกเฉิน	ก่อน

ที�จะสั�งก�รตั้อบสนองเพ่ื่�อนำ�ผู้้้ป่ีว่ยฉุกเฉินวิ่กฤตั้เข้้�ส่้ระบบบริก�ร	

และนำ�ผู้้้ป่ีว่ยฉุกเฉินเข้้�ส่้ระบบ	Colink	 ซึี�งเป็ีนระบบจองเตีั้ยงใน

ภ�ว่ะวิ่กฤตั้โคำวิ่ด้ต่ั้อไปี	ในโคำรงก�รดั้งกล่�ว่	ระยะหลังได้้มีีก�รรับ

นิสิตั้ทันตั้แพื่ทย์และทีมีว่ิศว่กรซีอฟท์แว่ร์เข้้�มี�ช่่ว่ยพื่ัฒน�ระบบ 

ก�รทำ�ง�นด้้�นก�รแพื่ทย์ฉุกเฉินแบบออนไลน์	เพ่ื่�อให้ส�มี�รถระด้มี

ทันตั้แพื่ทย์มี�ช่่ว่ยง�นได้้	ห�กเกิด้ภ�ว่ะผู้้้ป่ีว่ยฉุกเฉินล้นอีกคำรั�ง	
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6. ภารกิจด้าน่การศึกษา
	 นอกจ�กกิจกรรมีที�ทันตั้แพื่ทย์ลงมี่อทำ�เพื่่�อช่่ว่ยเหล่อ 

ระบบสุข้ภ�พื่แล้ว่	 ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีและเคำรอ่ข้่�ยยังได้้รับด้้แล	

สนับสนุนกลุ่มีนักศึกษ�ทันตั้แพื่ทย์ที�เข้้�มี�ศึกษ�ด้้ง�น	หร่อลงม่ีอ

แก้ปัีญห�ในวิ่กฤตั้โคำวิ่ด้ด้้ว่ย	เช่่น

1. D-hubs และ Give A Graph

						กลุ่มีนักศึกษ�ทันตั้แพื่ทย์หล�กหล�ย

สถ�บันที�เล็งเห็นปัีญห�ก�รข้�ด้แคำลน 

pulse	oximeter	ข้องผู้้้ป่ีว่ย	ทั�ง	ๆ 	ที�มีีี

ก�รจัด้สรรงบปีระมี�ณ์ลงมี�ให้	จึงได้้ 

ทำ�ก�รระด้มีเงินเพื่่�อซี่�อ	 pulse	 oxi- 

meter	และ	 ว่�งระบบก�รหมุีนเวี่ยน	

ก�รฆ่่�เช่่�ออุปีกรณ์์	เพ่ื่�อส่งต่ั้อระหว่่�ง

ผู้้้ป่ีว่ยแต่ั้ละคำน	เพ่ื่�อให้เกิด้ปีระสิทธิ์ภ�พื่

ข้องอุปีกรณ์์ส้งสุด้	ซึี�งโคำรงก�รดั้งกล่�ว่

ได้้ส่งมีอบ	oximeter	นับพัื่นชิ่�นให้แก่	

ศ้นย์บริก�รส�ธ์�รณ์สุข้และภ�คำปีระช่�- 

สังคำมีเพ่ื่�อนำ�ไปีหมุีนเวี่ยนช่่ว่ยเหล่อผู้้้อ่�น 

ตั้่อไปี	 ในกิจกรรมีนี�ได้้มีีก�รพื่ัฒน� 

นักศึกษ�โด้ยกระบว่นก�ร	Design	thinking,	Coaching	และก�ร

สนทน�กับผู้้้ปีฏิิบัติั้ง�นจริง	ที�จะช่่ว่ยพัื่ฒน�ผู้้้นำ�รุ่นใหม่ีข้องวิ่ช่�ชี่พื่

ให้ปีระสบก�รณ์์ที�เกี�ยว่ข้้อง	 ยึด้โยงกับคำว่�มีตั้้องก�รข้องสังคำมี 

ส�มี�รถแก้ปัีญห�จริงข้องสังคำมีได้้	และส่งเสริมีคำว่�มีร่ว่มีม่ีอระหว่่�ง

นักเรียนจ�กโรงเรียนทันตั้แพื่ทย์ต่ั้�ง	ๆ 	

	 	 	 	 	 	 	 ตั้่อยอด้จ�กโคำรงก�รข้้�งตั้้น	

ได้้มีีก�รจัด้ทำ�โคำรงก�ร	Give	A	graph

ให้นักศึกษ�ทันตั้แพื่ทย์	 หร่อนักว่�ด้ 

ภ�พื่ต่ั้�ง	ๆ 	มี�ว่�ด้ภ�พื่	protriat	ให้กับ 

ผู้้้บริจ�คำ	 เพื่่�อแลกกับเงินบริจ�คำที�จะ 

นำ�มี�สนับสนุนกิจกรรมีข้อง	D-hubs	

ด้้ว่ย	โด้ยมีีนักว่�ด้สมัีคำรเข้้�มี�นับร้อยคำน

ทั�งสองโคำรงก�รส�มี�รถระด้มีทุน	และ

อุปีกรณ์์ได้้กว่่�	300,000	บ�ท	ที�ช่่ว่ย 

ผู้้้คำนได้้นับพัื่นชี่วิ่ตั้

2. โครงการลงชุมชนของนิสิตชั�นปีท่� 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุุฬาฯ

	 ท�งภ�คำวิ่ช่�ทันตั้กรรมีชุ่มีช่น	ได้้ส่งนิสิตั้ชั่�นปีีที�	6	จำ�นว่น

3	กลุ่มี	เข้้�ร่ว่มีศึกษ�ปัีญห�เชิ่งระบบสุข้ภ�พื่และคิำด้	intervention	

เพ่ื่�อมี�ตั้อบโจทย์หร่อแก้ปัีญห�ในระบบสุข้ภ�พื่	ซึี�งกิจกรรมีที�นิสิตั้

เข้้�ร่ว่มีกับทีมีทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีได้้แก่	ก�รพัื่ฒน�	business	con-

tinuity	plan	และแผู้นก�รเสริมีกำ�ลัง	ย�มีวิ่กฤตั้ข้องศ้นย์เอร�วั่ณ์,

ก�รกระจ�ย	pulse	oximeter	ให้แก่พื่ริบตั้�แทนเจอรีนคำลินิก	(ภ�คำ

ปีระช่�สังคำมี)	 และก�รจัด้สรรว่ัคำซีีนให้แก่ทันตั้บุคำล�กรในเข้ตั้ 

พ่ื่�นที�กรุงเทพื่มีห�นคำร	ภ�ยใต้ั้ระยะเว่ล�	3	สัปีด้�ห์ที�นิสิตั้เข้้�มี�เรียนร้้

จะได้้พ้ื่ด้คุำยกับผู้้้มีีส่ว่นได้้ส่ว่นเสีย	ผู้้้เล่นในแต่ั้ละปีระเด็้น,	ทบทว่น 

เอกส�รท�งวิ่ช่�ก�รที�เกี�ยว่ข้้อง,	ฝึึกออกแบบกิจกรรมีที�	จะมี�แก้ปัีญห� 

ที�พื่บในระบบสุข้ภ�พื่	เป็ีนต้ั้น

	 ห�กมีองย้อนกลับไปีในวิ่กฤตั้โคำวิ่ด้รอบล่�สุด้	แม้ีจะมีีผู้ล

กระทบกับปีระเทศช่�ติั้อย่�งมีห�ศ�ล	 ทันตั้แพื่ทย์ไทยก็ภ้มิีใจได้้ที� 

อย่�งน้อย	เร�ได้้ทำ�อย่�งสุด้กำ�ลังคำว่�มีส�มี�รถในก�รช่่ว่ยเหล่อบ้�น

ข้องเร�	ไม่ีว่่�จะในก�รช่่ว่ยเหล่อด้้ว่ยก�รด้้แล	ด้้ว่ยทรัพื่ย�กรที�มีี	หร่อ

ด้้ว่ยก�รสร้�งผู้้้นำ�ก�รเปีลี�ยนแปีลงในอน�คำตั้	ทันตั้แพื่ทยสมี�คำมีฯ	

ข้อข้อบพื่ระคุำณ์องค์ำกรภ�คีำ	(สมี�พัื่นธ์์ทันตั้แพื่ทย์กระทรว่งส�ธ์�ร

ณ์สุข้	และ	อ.บ.ท.ท.)	อ�ส�สมัีคำรทันตั้แพื่ทย์	นิสิตั้นักศึกษ�ทุกท่�น	

ที�มีีส่ว่นร่ว่มีในกิจกรรมีนี�		ข้อบพื่ระคุำณ์ที�ท่�นเป็ีนส่ว่นหนึ�งในก�ร

สร้�งอน�คำตั้ข้องว่ิช่�ช่ีพื่	 สร้�งที�ย่นให้ทันตั้แพื่ทย์ในเว่ทีบุคำล�กร 

ส�ธ์�รณ์สุข้ข้องไทย	เร�ดี้ใจที�ทำ�ส�มี�รถทำ�	Vision	2030	ข้อง	FDI	

ข้้อที�ว่่�	“ภ�ยในสิบปีี	อย�กให้ทันตั้แพื่ทย์เป็ีนส่ว่นหนึ�งเน่�อเดี้ยว่กับ

ระบบสุข้ภ�พื่”	ให้เป็ีนจริงได้้ตัั้�งแต่ั้วั่นนี�
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บทความวิชาการ

รอยโรคในช่อ่งปาก
ท่ี่�พบได้้บอ่ยจากภาวะขาด้สารอาหาร
	 ช่่องปี�กถ่อว่่�เปี็นอว่ัยว่ะที�มีีคำว่�มีสำ�คำัญและมีีหน้�ที� 

หล�กหล�ยในมีนุษย์	ทั�งใช้่ในก�รพ้ื่ด้	ก�รบด้เคีำ�ยว่อ�ห�ร	ก�รกล่น	

และเป็ีนอีกอวั่ยว่ะหนึ�งที�ใช้่ปีกป้ีองร่�งก�ยจ�กเช่่�อโรคำ	ดั้งนั�นก�รมีี

คำว่�มีผิู้ด้ปีกติั้เกิด้ขึ้�นกับช่่องปี�ก	ย่อมีส่งผู้ลให้คำว่�มีส�มี�รถในรับ

ปีระท�นอ�ห�รทำ�ได้้น้อยลง	มีีผู้ลต่ั้อก�รด้ำ�เนินชี่วิ่ตั้ปีระจำ�วั่นและ

คุำณ์ภ�พื่ชี่วิ่ตั้ได้้

	 โรคำหร่อคำว่�มีผิู้ด้ปีกติั้ในช่่องปี�ก	นอกจ�กโรคำฟันผุู้และ

โรคำปีริทันตั้์ที�ทุกท่�นคำุ้นเคำยกันด้ีอย้่แล้ว่	 ยังอ�จมีีคำว่�มีผู้ิด้ปีกตั้ิที� 

เกิด้ขึ้�นกับอวั่ยว่ะอ่�นๆ	เช่่น	ริมีฝีึปี�ก	ลิ�น	เพื่ด้�น	กระพุ้ื่งแก้มี	ฯลฯ 

ซีึ�งนอกจ�กจะทำ�ให้เกิด้คำว่�มีเจ็บปีว่ด้ทรมี�นและมีีปีัญห�ในก�ร 

รับปีระท�นอ�ห�รแล้ว่	 ยังอ�จเปี็นสัญญ�ณ์ที�บ่งบอกถึงโรคำท�ง 

ระบบ	ภ�ว่ะข้�ด้ส�รอ�ห�ร	หร่อคำว่�มีผิู้ด้ปีกติั้ต่ั้ออวั่ยว่ะต่ั้�ง	ๆ 	ข้อง

ร่�งก�ยอีกด้้ว่ย	โด้ยส�เหตุั้อันเน่�องมี�จ�กก�รข้�ด้ส�รอ�ห�รเป็ีน 

ส�เหตุั้ที�พื่บได้้บ่อย	และทันตั้แพื่ทย์ทุกๆท่�นส�มี�รถพื่บเจอได้้ใน 

ผู้้้ป่ีว่ยที�มี�รับก�รรักษ�ท�งทันตั้กรรมีทั�ว่ไปีได้้	โด้ยผู้้้ป่ีว่ยอ�จมีีอ�ก�ร

หร่อไมี่มีีอ�ก�รก็ได้้	 ด้ังนั�นในหัว่ข้้อนี�จะมี�เน้นยำ��กันในเร่�องข้อง 

รอยโรคำในช่่องปี�กที�พื่บได้้บ่อยจ�กภ�ว่ะข้�ด้ส�รอ�ห�รกันนะคำะ

	 ส�เหตุั้ข้องก�รข้�ด้ส�รอ�ห�รที�พื่บได้้บ่อย	ได้้แก่	ก�รได้้

รับส�รอ�ห�รไมี่เพื่ียงพื่อตั้่อคำว่�มีตั้้องก�รข้องร�่งก�ย	 มีีโรคำหร่อ 

ภ�ว่ะที�ส่งผู้ลต่ั้อก�รด้้ด้ซึีมีและก�รย่อยอ�ห�รข้องร่�งก�ย	เช่่น	โรคำ

เซีลิแอคำ*	 (Celiac	 disease)	 โรคำโคำรห์น**	 (Crohn’s	 disease)	

ก�รส้ญเสียส�รอ�ห�รออกจ�กร่�งก�ยมี�กเกินไปี	 เช่่น	 อ�เจียน	

ท้องเสีย	 เปี็นตั้้น	 รว่มีถึงสภ�ว่ะท�งสรีระที�ทำ�ให้มีีคำว่�มีตั้้องก�ร 

เพิื่�มีมี�กขึ้�น	เช่่น	หญิงตัั้�งคำรรภ์	เป็ีนต้ั้น

	 ว่ิตั้�มีินที�มีีคำว่�มีสำ�คำัญและมีีผู้ลตั้่อเน่�อเย่�อในช่่องปี�ก 

ได้้แก่	วิ่ตั้�มิีนบี	กรด้โฟลิคำ	(foloic	acid)	และวิ่ตั้�มิีนซีี	สำ�หรับแร่ธ์�ตุั้

ที�มีีผู้ลต่ั้อเน่�อเย่�อในช่่องปี�ก	ได้้แก่	ธ์�ตุั้เหล็ก	(iron)	และธ์�ตุั้สังกะสี	

(zinc)	 ก�รข้�ด้ส�รอ�ห�รทำ�ให้เกิด้รอยโรคำหร่อคำว่�มีผู้ิด้ปีกตั้ิใน 

ช่่องปี�ก	ได้้แก่	ปี�กนกกระจอก	(angular	cheilitis)	เย่�อเม่ีอกใน

ช่่องปี�กอักเสบ	(stomatitis	หร่อ	oral	mucositis)	ลิ�นอักเสบและ

มีีก�รฝึ่อลีบข้องตัุ้่มีรับรส	 (atrophic	 glossitis)	 เหง่อกอักเสบ	

(gingivitis)	รว่มีถึงก�รมีีแผู้ลในช่่องปี�ก	(oral	ulcer)

	 ค่ำอ	ภ�ว่ะอักเสบที�เกิด้ขึ้�นบริเว่ณ์มุีมีปี�ก	ผู้้้ป่ีว่ยมัีกมีีอ�ก�ร

ระคำ�ยเค่ำอง	ตึั้ง	เจ็บ	และปีว่ด้แสบปีว่ด้ร้อนที�บริเว่ณ์มุีมีปี�ก	ส�เหตุั้

ข้องก�รเกิด้โรคำที�พื่บบ่อย	ได้้แก่	ภ�ว่ะข้�ด้ส�รอ�ห�ร	ซึี�งมัีกเกิด้จ�ก

ก�รข้�ด้วิ่ตั้�มิีนบี	2	ก�รข้�ด้ธ์�ตุั้เหล็ก	วิ่ตั้�มิีนซีี		เป็ีนต้ั้น	นอกจ�กนี�

ก�รติั้ด้เช่่�อร�ก็เป็ีนอีกส�เหตุั้หนึ�งที�พื่บได้้บ่อยเช่่นกัน	ซึี�งมัีกเกิด้ใน

ผู้้้ส้งอ�ยุที�ไมี่มีีฟันที�มีีก�รส้ญเสียมีิตั้ิในแนว่ด้ิ�ง	 ทำ�ให้นำ��ล�ยมี�อย้่ 

บริเว่ณ์นั�นมี�กขึ้�นเกิด้ก�รระคำ�ยเค่ำองที�มุีมีปี�ก	ต่ั้อมี�อ�จเกิด้ก�ร

ตั้ิด้เช่่�อแทรกซี้อนจ�กเช่่�อร�หร่อเช่่�อแบคำทีเรียตั้�มีมี�ได้้	 รอยโรคำ

ข้องปี�กนกกระจอกจะมีีลักษณ์ะแด้ง	แห้ง	แตั้กเป็ีนร่องที�มุีมีปี�ก	

อ�จปีกคำลุมีด้้ว่ยสะเก็ด้สีเหล่อง	 ๆ	 ข้�ว่	 ๆ	 ซีึ�งอ�จเกิด้ที�มีุมีปี�ก 

ข้้�งเดี้ยว่หรีอ	2	ข้้�งก็ได้้

รอยโรคำปี�กนกกระจอกที�มีีส�เหตุั้จ�กก�รข้�ด้ธ์�ตุั้เหล็ก

	 ปากนกกระจอก	
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	 เย่�อเม่ีอกช่่องปี�กอักเสบ	หมี�ยถึง	ก�รอักเสบข้องเน่�อเย่�อ

ภ�ยในช่่องปี�ก	 ได้้แก่	 เหง่อก	 กระพืุ่้งแก้มี	 ลิ�น	 เพื่ด้�น	พื่่�นปี�ก	

รว่มีถึงบริเว่ณ์ริมีฝีึปี�ก	โด้ยอ�จมีีแผู้ลร่ว่มีด้้ว่ยหร่อไม่ีก็ได้้	ผู้้้ป่ีว่ยที�มีี

เย่�อบุช่่องปี�กอักเสบ	มัีกพื่บก�รฝ่ึอข้องเย่�อเม่ีอกช่่องปี�ก	(atrophic	

mucosa)	ร่ว่มีด้้ว่ย	โด้ยส่ว่นใหญ่ผู้้้ป่ีว่ยมัีกมี�ด้้ว่ยอ�ก�รปีว่ด้แสบ 

ปีว่ด้ร้อนในช่่องปี�ก	 ลิ�นเปี็นตั้ำ�แหน่งที�ผู้้้ปี่ว่ยเกิด้อ�ก�รปีว่ด้แสบ 

ปีว่ด้ร้อนได้้บ่อยที�สุด้	โด้ยเฉพื่�ะบริเว่ณ์ปีล�ยลิ�น	และด้้�นข้้�งข้องลิ�น

โด้ยถ้�ลิ�นมีีอักเสบและมีีก�รห�ยไปีบ�งส่ว่น	 หร่อห�ยไปีทั�งหมีด้ 

ข้องตุ่ั้มีรับรสฟิลิฟอร์มีที�บริเว่ณ์ด้้�นบนข้องลิ�น	จะเรียกว่่�ภ�ว่ะนี�ว่่�	

atrophic	 glossitis	 ซีึ�งอ�จส่งผู้ลให้ผู้้้ปี่ว่ยเกิด้คำว่�มีร้้สึกไมี่สบ�ย	

มีีก�รรับรสที�ผิู้ด้ปีกติั้	หร่อส้ญเสียก�รรับรสได้้

เยื�อเมือกช่องปากอักเสบท่�ม่สาเหตุจุากการขาดวิตามินบ่ 12

แผลร้อนในขนาดใหญ่่ (รูปซ้้าย) และแผลร้อนในขนาดเล็ก (รูปขวา) ท่�ม่สาเหตุจุากการขาดธาตุเหล็ก 

	 ก�รเกิด้แผู้ลร้อนใน	(recurrent	aphthous	stomatitis	

หร่อ	recurrent	aphthous	ulceration)	เป็ีนก�รเกิด้แผู้ลในช่่องปี�ก

ที�พื่บได้้บ่อยในผู้้้ปี่ว่ยที�มีีภ�ว่ะข้�ด้ส�รอ�ห�ร	 โด้ยส�รอ�ห�รที�มีี 

คำว่�มีเกี�ยว่ข้้อง	ได้้แก่	ธ์�ตุั้เหล็ก	กรด้โฟลิคำ	วิ่ตั้�มิีนบี	1	บี	2	บี	6	บี	

12	และธ์�ตุั้สังกะสี	 ก่อนเกิด้แผู้ลผู้้้ป่ีว่ย	มัีกจะมีีอ�ก�รนำ�มี�ก่อน	

ทำ�ให้ผู้้้ป่ีว่ยเกิด้คำว่�มีไม่ีสบ�ย	หร่อมีีอ�ก�รแสบร้อนเป็ีนเว่ล�	2-48	

ช่ั�ว่โมีงก่อนเกดิ้แผู้ล	 ลักษณ์ะข้องแผู้ลมีรี้ปีร่�งกลมีหรอ่รี	 ปีกคำลุมี 

ด้้ว่ยเน่�อตั้�ยสีเหล่อง	 ล้อมีรอบด้้ว่ยข้อบสีแด้ง	 ข้อบเข้ตั้ช่ัด้เจน	 

แผู้ลมีักเกิด้บริเว่ณ์เย่�อเมี่อกช่่องปี�กที�มีีก�รเคำล่�อนไหว่	 โด้ยแผู้ล 

ร้อนในส�มี�รถแบ่งออกได้้เป็ีน	3	ช่นิด้ตั้�มีข้น�ด้	และจำ�นว่นข้องแผู้ล 

ได้้แก่	แผู้ลร้อนในข้น�ด้เล็ก	(minor	aphthous	ulcer)	แผู้ลร้อนใน

ข้น�ด้ใหญ่	(major	aphthous	ulcer)	และแผู้ลร้อนในช่นิด้คำล้�ยเริมี	

(herpetiform	aphthous	ulcer)	แผู้ลร้อนในมัีกจะพื่บก�รกลับมี�

มีีอ�ก�รข้องโรคำ	โด้ยอ�จเป็ีนแผู้ลเดี้�ยว่	หร่อหล�ยแผู้ลในช่่องปี�ก	

แตั้่มีักห�ยแล้ว่เกิด้แผู้ลในลักษณ์ะเด้ียว่กันที�ตั้ำ�แหน่งใหมี่เว่ียน 

ไปีเร่�อย	ๆ
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	 นอกจ�กนี�ยังอ�จพื่บเหง่อกบว่มีโตั้	(gingival	hypertrophy) 

เล่อด้ออกตั้�มีไรฟัน	พื่บจุด้เล่อด้ออก	(petechiae)	ในเน่�อเย่�อใน 

ช่่องปี�ก	รว่มีถึงเพิื่�มีคำว่�มีเสี�ยงในก�รเกิด้โรคำปีริทันต์ั้อักเสบ	(per-

iodontitis)	ในผู้้้ป่ีว่ยที�ข้�ด้วิ่ตั้�มิีนซีีได้้

	 ก�รซีักปีระว่ัตั้ิเปี็นสิ�งสำ�คำัญในก�รว่ินิจฉัยและว่�งแผู้น 

ก�รรักษ�	โด้ยคำว่รซัีกปีระวั่ติั้ถึงปัีจจัยที�เกี�ยว่ข้้องกับก�รเกิด้รอยโรคำ	

ตั้ำ�แหน่งที�เป็ีน	ระยะเว่ล�	คำว่�มีถี�ห่�งข้องก�รเกิด้รอยโรคำ	และคำว่�มี

สัมีพัื่นธ์์เกี�ยว่กับโรคำท�งระบบอ่�น	ๆ	ก�รรักษ�รอยโรคำในช่่องปี�ก 

ต้ั้องมีีก�รห�ส�เหตุั้ข้องก�รเกิด้โรคำ	ในบ�งคำรั�งอ�จต้ั้องมีีก�รตั้รว่จ

ท�งห้องปีฏิิบัตั้ิก�รเพิื่�มีเตั้ิมี	 ก�รแก้ไข้ที�ส�เหตัุ้ข้องโรคำร่ว่มีกับก�ร 

ให้ย�	จะส่งผู้ลให้ผู้ลก�รรักษ�ดี้	และรอยโรคำไม่ีกลับมี�เป็ีนซีำ��	

	 ก�รตั้รว่จท�งห้องปีฏิิบัตั้ิก�รในว่ิตั้�มีินหร่อแร่ธ์�ตัุ้ที�มี ี

คำว่�มีสำ�คัำญ	ได้้แก่	วิ่ตั้�มิีนบี	12	กรด้โฟลิคำ	และธ์�ตุั้เหล็ก	โด้ยจะ

พื่บระดั้บระดั้บวิ่ตั้�มิีนบี	12	ในซีีรัมีตั้ำ��ในผู้้้ป่ีว่ยที�ข้�ด้วิ่ตั้�มิีนบี	12	

พื่บระด้ับกรด้โฟลิคำในซีีรัมีตั้ำ��ในผู้้้ปี่ว่ยที�ข้�ด้กรด้โฟลิคำ	 พื่บระด้ับ 

ธ์�ตุั้เหล็กในซีีรัมี	ระดั้บเฟอร์ริติั้น	(ferritin)	ในซีีรัมีตั้ำ��	ปีริมี�ณ์ธ์�ตุั้เหล็ก 

ที�จับกับทร�นส์เฟอร์ริน	(total	iron	binding	capacity;	TIBC)	ส้ง

กว่่�ปีกติั้ในผู้้้ป่ีว่ยที�ข้�ด้ธ์�ตุั้เหล็ก	ถ้�ผู้้้ป่ีว่ยมีีภ�ว่ะโลหิตั้จ�งร่ว่มีด้้ว่ย	

จะพื่บว่่�มีีระดั้บฮีโมีโกลบินตั้ำ��กว่่�	12	กรัมีต่ั้อเด้ซิีลิตั้รในเพื่ศหญิง	

และตั้ำ��กว่่�13	กรัมีต่ั้อเด้ซิีลิตั้รในเพื่ศช่�ย	สำ�หรับผู้้้ป่ีว่ยที�ข้�ด้วิ่ตั้�มิีน

บี	12	และกรด้โฟลิคำจะตั้รว่จพื่บค่ำ�ปีริมี�ตั้รเม็ีด้เล่อด้แด้งโด้ยเฉลี�ย	

(MCV)	 และคำ่�เฉลี�ยข้องปีริมี�ณ์ข้องฮีโมีโกลบินในเมี็ด้เล่อด้แด้ง	

(MCH)	ส้งกว่่�ค่ำ�ปีกติั้	รว่มีถึงพื่บว่่�มีีข้น�ด้ข้องเม็ีด้เล่อด้แด้งใหญ่

กว่่�ปีกติั้	(megaloblastic	anemia)	ในท�งตั้รงกันข้้�มีผู้้้ป่ีว่ยที�ข้�ด้

ธ์�ตุั้เหล็กจะตั้รว่จพื่บค่ำ�ปีริมี�ตั้รเม็ีด้เล่อด้แด้งโด้ยเฉลี�ยและค่ำ�เฉลี�ย

ข้องปีริมี�ณ์ข้องฮีโมีโกลบินในเม็ีด้เล่อด้แด้งมีีค่ำ�ตั้ำ��กว่่�ปีกติั้	รว่มีถึง

พื่บว่่�มีีก�รตั้ิด้สีข้องเมี็ด้เล่อด้แด้งจ�งกว่่�ปีกตั้ิและพื่บข้น�ด้ข้อง 

เม็ีด้เล่อด้แด้งเล็กกว่่�ปีกติั้	(hypochromic	microcytic	anemia)

	 ก�รมีีรอยโรคำในช่่องปี�กต่ั้�ง	ๆ 	ดั้งที�ได้้กล่�ว่มี�	ถึงแม้ีจะเป็ีน 

สิ�งที�พื่บได้้ไม่ีบ่อยมี�กแต่ั้มีีคำว่�มีสำ�คัำญ	เน่�องจ�กมีีคำว่�มีสัมีพัื่นธ์์กับ

สุข้ภ�พื่ร่�งก�ย	โด้ยอ�จเป็ีนอ�ก�รแสด้งที�สำ�คัำญข้องภ�ว่ะข้�ด้ส�ร

อ�ห�ร	 เม่ี�อพื่บรอยโรคำเช่่นนี�อ�จมีีคำว่�มีจำ�เป็ีนต้ั้องตั้รว่จท�งห้อง 

ปีฏิิบัติั้ก�รเพิื่�มีเติั้มี	ได้้แก่	ก�รตั้รว่จคำว่�มีสมีบ้รณ์์ข้องเม็ีด้เล่อด้	ก�ร

ตั้รว่จระดั้บข้องส�รอ�ห�รในเล่อด้ที�สำ�คัำญ	ได้้แก่	ระดั้บวิ่ตั้�มิีนบี	12	

กรด้โฟลิคำ	และธ์�ตุั้เหล็ก	ก�รส�มี�รถให้ก�รวิ่นิจฉัยผู้้้ป่ีว่ยได้้ตัั้�งแต่ั้

ในระยะเริ�มีแรก	และให้ส�รอ�ห�รทด้แทน	จะช่่ว่ยลด้ผู้ลเสียต่ั้อสุข้

ภ�พื่ที�จะเกิด้ขึ้�นตั้�มีมี�ภ�ยหลัง	ส่งผู้ลให้ก�รพื่ย�กรณ์์ข้องโรคำดี้ขึ้�น	

1.	Neville	BW,	Damm	DD,	Allen	CM,	Chi	AC.	Oral	and	

Maxillofacial	Pathology.	4th	ed:	St.	Louis:	Elsevier;	2016.	

2.	 Glick	M.	 Burket’s	 Oral	Medicine.	 12th	 ed:	 Shelton:	

People’s	Medical	Publishing	House;	2015.	

3.	Pontes	HA,	Neto	NC,	Ferreira	KB,	Fonseca	FP,	Vallinoto	

GM,	Pontes	FS,	Pinto	Ddos	S	Jr.	Oral	Manifestations	of	

Vitamin	B12	Deficiency:	A	Case	Report.	J	Can	Dent	Assoc	

2009;	75:	533-7.

โรคำเซีลิแอคำ*	 (Celiac	disease)	 เป็ีนโรคำที�เกิด้จ�กก�รอักเสบที�ลำ�ไส้เล็ก	ทำ�ให้ลำ�ไส้เล็กไม่ีส�มี�รถทำ�ง�นได้้อย่�งมีีปีระสิทธิ์ภ�พื่	และมีีผู้ลต่ั้อปีระสิทธิ์ภ�พื่ก�รด้้ด้ซึีมีไข้มัีน	 วิ่ตั้�มิีน	 เกล่อแร่	

และส�รอ�ห�รอ่�น	ๆ

โรคำโคำรห์น**	(Crohn’s	disease)	เป็ีนโรคำที�เกิด้จ�กก�รอักเสบเร่�อรังข้องระบบท�งเดิ้นอ�ห�รหร่อลำ�ไส้	ถึงอย่�งไรก็ตั้�มีส่ว่นมี�กที�มัีกพื่บค่ำอส่ว่นปีล�ยข้องลำ�ไส้เล็ก	และส่ว่นต้ั้นข้องลำ�ไส้ใหญ่	

โด้ยเริ�มีจ�กเกิด้ก�รอักเสบข้องเย่�อบุในระบบท�งเดิ้นอ�ห�ร	ทำ�ให้เกิด้อ�ก�รต่ั้�ง	ๆ	เช่่น	ปีว่ด้ท้อง	ท้องเสียรุนแรง	หร่อนำ��หนักตัั้ว่ลด้ลง	นอกจ�กนั�น	ก�รอักเสบส�มี�รถเกิด้ขึ้�นกับส่ว่นใด้ข้อง

ระบบท�งเดิ้นอ�ห�รก็ได้้	แต่ั้มัีกจะเกิด้ขึ้�นที�ลำ�ไส้ส่ว่นปีล�ยหร่อลำ�ไส้ใหญ่	โรคำนี�โคำรห์นมัีกจะพื่บร่ว่มีกับภ�ว่ะทุพื่โภช่น�ก�ร	ภ�ว่ะซีีด้	นำ��หนักตัั้ว่ลด้ลง
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อาหารยุุคใหม่่ 
“พิิม่พ์ิ” ได้้แล้้วนะ ร้้ยัุง?

	 พื่ว่กเร�คำงเคำยด้้ภ�พื่ยนตั้์	 sci-fi	 อย่�งเร่�อง	

startrek	ที�ล้กเร่อส�มี�รถสั�งอ�ห�รจ�กเคำร่�อง	แล้ว่ก็ได้้

อ�ห�รหร่อเคำร่�องด่้�มี	ที�ส�มี�รถด่้�มีหร่อรับปีระท�นได้้

จริง	ๆ 	หร่ออย่�งในภ�พื่ยนต์ั้เร่�อง	harry	potter	พื่ว่กเร�

คำงจะคุ้ำนตั้�กับฉ�กที�เด็้ก	ๆ 	ปีระจำ�บ้�นต่ั้�ง	ๆ 	ใน	Hogwarts	

นั�งร�ยรอบโต๊ั้ะอ�ห�ร	ที�ว่่�งเปีล่�	จ�กนั�น	อ�จ�รย์ใหญ่

ดั้มีเบิลด้อร์	ก็โบกไม่ีก�ยสิทธิ์�หนึ�งคำรั�ง	แล้ว่ก็ปีร�กฏิอ�ห�ร

ขึ้�นมี�เต็ั้มีโต้ั้ะ	ที�ส�มี�รถกินได้้จริง	ๆ	เสียด้้ว่ย	เม่ี�อเห็น 

สิ�งต่ั้�ง	ๆ	เหล่�นี�ในภ�พื่ยนต์ั้แล้ว่	เร�อ�จจะคิำด้ในใจว่่� 

ถ้�เร�มีีเคำร่�องหร่อมีีเว่ทมีนต์ั้อย่�งนี�ก็น่�จะดี้นะ	อย�กจะ

กินจะด่้�มีอะไร	ก็ส�มี�รถสั�งผู่้�นเคำร่�อง	หร่อโบกม่ีอหนึ�งคำรั�ง

แล้ว่ข้องเหล่�นั�นก็ปีร�กฏิขึ้�น	โด้ยไม่ีต้ั้องรอให้	grab	หร่อ	

lineman	มี�ส่ง

แล้ว่ถ้�วั่นนี�	คำว่�มีฝัึนเหล่�นี�	กำ�ลังจะเป็ีนคำว่�มีจริงแล้ว่	

เพ่ื่�อน	ๆ	จะคิำด้ว่่�อย่�งไร?

	 ใช่่แล้ว่คำรับ.	 ว่ันนี�เร�ก็จะมี�ช่ว่นคำุยเร่�อง	 เครื�องพิมพ ์

สามมิติ หรือ 3D printer	ซึี�งในปัีจจุบันนอกจ�กจะส�มี�รถพิื่มีพ์ื่

เคำร่�องม่ีอเคำร่�องใช้่	ในง�นปีระเภทต่ั้�ง	ๆ 	ตัั้�งแต่ั้ง�นก่อสร้�งง�นแฟชั่น	

ไปีจนถึง	ง�นท�งทันตั้กรรมี	ได้้ร�ว่กับเนรมิีตั้แล้ว่		พื่ว่กเร�ทร�บกัน

ไหมีว่่�	เคำร่�องพิื่มีพ์ื่เหล่�นี�	ยังส�มี�รถพิื่มีพ์ื่อ�ห�ร	และมีีก�รใช้่ง�น

จริงในร้�นอ�ห�รหล�ย	ๆ	แห่งในปัีจจุบันแล้ว่		วั่นนี�มัีนอ�จจะยัง

ไม่ีเก่งพื่อที�จะสั�งง�นด้้ว่ยว่�จ�แล้ว่ได้้อ�ห�รหร่อเคำร่�องด่้�มีที�ต้ั้องก�ร	

แต่ั้ก็ใกล้คำว่�มีเป็ีนจริงมี�กขึ้�นเร่�อย	ๆ	แล้ว่

	 ก่อนอ่�น	เร�มี�ร้้จักเทคำโนโลยีที�เรียกว่่�	3D	printing	นี� 

กันก่อน

	 แนว่คำิด้ข้องเทคำโนโลยีก�รพื่ิมีพื่์แบบส�มีมีิตั้ิ	 หร่อ	

three-dimensional	(3D)	printing	นี�	มีีก�รพัื่ฒน�ขึ้�นมี�ตัั้�งแต่ั้	ช่่ว่งปีี	

คำศ	1980s	หร่อกว่่�สี�สิบปีีมี�แล้ว่	โด้ยอ�ศัยพ่ื่�นฐ�นเทคำโนโลยีแบบ	

additive	manufacturing	หร่อ	AM	ซึี�งเป็ีนร้ปีแบบข้องก�รพิื่มีพ์ื่

ในลักษณ์ะข้องก�รเติั้มีวั่สดุ้ลงไปีทีละชั่�นทีละชั่�น	(layer	by	layer)	

และเม่ี�อใช้่ก�รคำว่บคุำมีข้องคำอมีพิื่ว่เตั้อร์	ที�ก�รกำ�หนด้ก�รเคำร่�องไหว่

ข้องหัว่ฉีด้	 ก็จะทำ�ให้ได้้ให้เกิด้ง�นพื่มิีพื่์ที�มีีเปี็นร้ปีร่�งข้องช่ิ�นง�น 

ตั้�มีที�เร�กำ�หนด้ไว้่อย่�งแม่ีนยำ�	ซึี�งก็เป็ีนหลักก�รคำล้�ยกับเทคำโนโลยี	

CAD-CAM	ที�เร�เคำยเล่�ส่้กันฟังมี�แล้ว่	(CAD/CAM	in	dentistry	:	

อย่้ในข่้�ว่ส�รทันตั้แพื่ทย์เล่มี	5/2017)	ตัั้�งแต่ั้เริ�มีก�รพัื่ฒน�เทคำโนโลยี	

มี�จนถึงปัีจจุบัน	มีีก�รใช้่เทคำโนโลยีนี�ในก�รผู้ลิตั้ชิ่�นส่ว่นหร่ออุปีกรณ์์

ต่ั้�ง	ๆ 	ในแทบทุกว่งก�ร	ตัั้�งแต่ั้ก�รก่อสร้�ง	ก�รออกแบบ	ชิ่�นส่ว่น

ข้องเคำร่�องมี่อตั้่�ง	 ๆ	 รว่มีทั�งอุปีกรณ์์ท�งก�รแพื่ทย์	 และในท�ง 

ทันตั้กรรมี	 และที�เร�จะคำุยกันว่ันนี�	 คำ่อ	 ก�รใช่้เทคำโนโลยีนี�ใน 

อุตั้ส�หกรรมีอ�ห�ร

บทความปากิณกะ

เรียบเรียงโด้ย	ศ.ทพื่.ด้ร.	ปีระสิทธิ์�	ภว่สันต์ั้
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	 โด้ยจุด้เด่้นที�ทำ�ให้	ก�รใช้่เคำร่�องพิื่มีพ์ื่ส�มีมิีติั้	ค่ำอทำ�ให้ได้้ง�นที�มีีคำว่�มีเที�ยงตั้รง	แม่ีนยำ�	

รว่มีทั�งตั้อบโจทย์	 green	 technology	 เน่�องจ�กมีีข้องเสียจ�กก�รผู้ลิตั้น้อยกว่่�	 และที�สำ�คัำญค่ำอ	

ส�มี�รถผู้ลิตั้ชิ่�นส่ว่นวั่สดุ้	แบบ	customized	ค่ำอทำ�ตั้�มีแบบที�ต้ั้องก�รได้้	ซึี�งจุด้เด่้นนี�	เหมี�ะมี�กสำ�หรับ

อุตั้ส�หกรรมีอ�ห�ร	 เน่�องจ�กส�มี�รถจัด้ก�ร	 พื่ิมีพื่์	 อ�ห�ร	 ที�มีมีีส่ว่นผู้สมีข้องส�รอ�ห�รที�เหมี�ะสำ�หรับ 

บุคำคำล	ได้้	ส�มี�รถทำ�อ�ห�รที�เหมี�ะกับผู้้้สุงอ�ยุ	ผู้้้ที�แพ้ื่ส�รอ�ห�รบ�งอย่�ง	ผู้้้ป่ีว่ยมีะเร็ง	นอกจ�กนี�	ยังไม่ีมีีก�ร

เบียด้เบียนชี่วิ่ตั้ด้้ว่ย	เพื่ร�ะเร�ส�มี�รถพัื่ฒน�	ผู้งหมึีก	ที�ใช้่พิื่มีพ์ื่	จ�กพ่ื่ช่	หร่อจ�กเศษอ�ห�ร	โด้ยก�รนำ�กลับมี�ใช้่ใหม่ี	

ซึี�งจะแก้ปัีญห�เร่�องข้องสิ�งแว่ด้ล้อมีข้องโลก	รว่มีทั�งปัีญห�ก�รข้�ด้แแคำลนอ�ห�รในปีระเทศที�ย�กจนได้้เป็ีนอย่�งดี้

เทคโนโลยีีการพิิมพ์ิอาหาร

	 ในปัีจจุบัน	 วิ่ธี์ก�ร	“พิื่มีพ์ื่”	อ�ห�รที�ทำ�กันอย้่นั�น	จะมีี 

ด้้ว่ยกัน	ส�มีวิ่ธี์	ได้้แก่

1. Extrusion-based printing

	 ก�รพิื่มีพ์ื่ด้้ว่ยวิ่ธี์นี�	จะใช้่ก�รอัด้	หร่อฉีด้	หมึีกพิื่มีพ์ื่	(ซึี�งทำ�

มี�จ�กส�รอ�ห�ร)	ผู่้�นหัว่ฉีด้	หร่อ	nozzle	ด้้ว่ยแรงดั้นที�เหมี�ะสมี	

โด้ยก�รอัด้	หร่อฉีด้หมึีกนี�	หัว่ฉีด้จะเคำล่�อนตัั้ว่ไปีตั้�มี	ร้ปีแบบข้อง

อ�ห�ร	ที�กำ�หนด้ไว้่.	ก�รฉีด้หมึีกนี�จะทำ�เป็ีนชั่�น	ๆ 	เหม่ีอนที�อธิ์บ�ย

ข้้�งต้ั้น	จนได้้ร้ปีร่�งข้องอ�ห�รที�ต้ั้องก�ร	ซึี�งเทคำโนโลยีนี�	เป็ีนวิ่ธี์ก�ร

ที�ไม่ียุ่งย�กซัีบซ้ีอน	และเคำร่�องพิื่มีพ์ื่ช่นิด้นี�	มีีร�คำ�ไม่ีแพื่งนัก	โด้ยจะ

พื่ิมีพื่์อ�ห�รอะไรได้้บ้�งนั�น	 ก็จะข้ึ�นกับหมีึกพื่ิมีพื่์	 เช่่นพื่ิมีพื่์ด้้ว่ย	

chocolate	เป็ีนต้ั้น

diagram	แสด้งก�รสร้�งอ�ห�รแบบวิ่ธี์	extrusion	(ร้ปีจ�ก	https://www.researchgate.

net/figure/Schematic-diagram-of-3D-food-printing-extrusion-processes-see-on-

line-version-for-colours_fig5_330898185)

ภ�พื่แสด้งคำุกกี�ที�พื่ิมีพื่์แบบ	 extrusionโด้ยท�งซี้�ยคำ่อ	 3D	model	 ส่ว่นท�งข้ว่�คำ่อคำุกกี�

ที�พื่ิมีพื่์ออกมี�ตั้�มีแบบ	 (ร้ปีจ�ก	 https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-

S0260877417300730-gr3_lrg.jpg)

ร้ปีจ�ก	 https://3dfoodprintingconference.com/wp-content/uploads/2017/07/

Nesli-Sozer-3D-Food-Printing-Conference_Sozer28062017.pdf

2. Inkjet Printing (IJP) 

	 ก�รพิื่มีพ์ื่ด้้ว่ยเทคำโนโลยีแบบอิงค์ำเจ๊ทนี�จะคำล้�ยกับแบบ

extrusion	ข้้�งต้ั้น		ต่ั้�งกันตั้รงที�	“หมึีก”	ที�ใช้่พิื่มีพ์ื่จะมีีคำว่�มีเหลว่

มี�กกว่่�	ทำ�ให้ก�รพิื่มีพ์ื่ด้้ว่ยวิ่ธี์นี�	ไม่ีส�มี�รถพิื่มีพ์ื่ให้เกิด้เป็ีนโคำรงสร้�ง

เหม่ีอนแบบ	extrusion	และนิยมีใช้่ในก�รพิื่มีพ์ื่เพ่ื่�อตั้กแต่ั้งอ�ห�ร

ให้มีีคำว่�มีสว่ยมี�กกว่่�
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3. Binder jetting

	 เปี็นว่ิธ์ีก�รที�ซีับซี้อนข้ึ�น	 แตั้่ก็จะได้้ร้ปีร่�งข้องอ�ห�รที� 

ซัีบซ้ีอนขึ้�นด้้ว่ยเช่่นกัน	หลักก�รข้อง	The	binder	jetting	ค่ำอก�รใช้่	

ส�รเช่่�อมี	ที�มีีคุำณ์สมีบัติั้ที�ส�มี�รถไหลแทรกซึีมีเข้้�ไปีในระหว่่�งอนุภ�คำ	

ข้องส�รอ�ห�รหลัก	และเม่ี�อได้้รับคำว่�มีร้อน	ก็ส�มี�รถยึด้โมีเลกุล

ข้องส�รอ�ก�รเข้้�ด้้ว่ยกัน

	 ว่ิธ์ีก�รพื่ิมีพื่์แบบนี�	 จะเริ �มีด้้ว่ยก�รเกลี�ยอนุภ�คำส�ร 

อ�ห�รหลักไปีบน	platform	ให้เรียบเสมีอกัน	จ�กนั�นหัว่ฉีด้จะเคำล่�อน

ไปีบน	platform	และ	ปีล่อยส�รเช่่�อมี	หร่อ	binder	ลงบนส�รอ�ห�ร

หลักนั�น	 แตั้่จะปีล่อยในตั้ำ�แหน่งที�ถ้กกำ�หนด้ไว่้ตั้�มีแบบเท่�นั�น	

จ�กนั�นอนุภ�คำข้องส�รอ�ห�รหลักถ้กเช่่�อมีตั้ิด้กันด้้ว่ยคำว่�มีร้อน 

จ�กนั�นก็เริ�มีรอบใหม่ี	ค่ำอเกลี�ยอนุภ�คำส�รอ�ห�รหลักไปีบน	platform

ให้เรียบเสมีอกัน	แล้ว่หัว่ฉีด้ก็จะเคำล่�อนไปีบน	platform	และ	ปีล่อย

ส�รเช่่�อมี	และให้คำว่�มีร้อน	

	 เม่ี�อทำ�แบบนี�ไปีเร่�อยๆ	ในตั้อนสุด้ท้�ย	เม่ี�อเป่ี�เอ�อนุภ�คำ

ส�รอ�ห�รที�ไมี่ได้้รับก�รเช่่�อมีตั้ิด้ออก	 ก็จะเหล่อแตั้่อนุภ�คำที�ถ้ก 

เช่่�อมีด้้ว่ยส�รเช่่�อมีเท่�นั�น	จะได้้ร้ปีร่�งข้องอ�ห�รตั้�มีที�กำ�หนด้ไว้่

จ�กร้ปี	สีนำ��ตั้�ลส้มี	ค่ำออนุภ�คำข้องส�รอ�ห�รที�เกลี�ยไปีบน	platform	สีเท�เข้้มี	 

ด้้ว่ยล้กกลิ�งสีเขี้ยว่	จ�กนั�นส่ว่นข้องหัว่ฉีด้	สีเขี้ยว่เข้้มี	ก็จะเคำล่�อนไปียังตั้ำ�แหน่ง

ที�กำ�หนด้ไว้่	แล้ว่ปีล่อยส�รเช่่�อมีลงไปีเพ่ื่�อเช่่�อมีอนุภ�คำข้องส�รอ�ห�รในตั้ำ�แหน่ง

นั�น	ด้้ว่ยคำว่�มีร้อน	เรียกว่่�คำรบหนึ�งรอบ		จ�กนั�น	ก็จะเริ�มีรอบใหม่ี	โด้ยก�รเกลี�ยผู้ง

สีนำ��ตั้�ลให้เตั้็มีพื่่�นที�อีกคำรั�ง	 แล้ว่ก็หยด้ส�รเช่่�อมีลงในตั้ำ�แหน่งที�ตั้้องก�รอีก 

เม่ี�อทำ�ซีำ��	ๆ	แบบนี�ไปีหล�ยรอบ	โคำรงสร้�งทั�งระบบจะค่ำอย	ๆ	หน�ขึ้�น	จนได้้

คำว่�มีหน�ที�ต้ั้องก�ร	แล้ว่เป่ี�ส่ว่นสีนำ��ตั้�ลออก	หร่อส่ว่นผู้งที�ไม่ีได้้รับส�รเช่่�อมี

ออกไปี	ก็จะเหล่อแต่ั้อนุภ�คำส�รอ�ห�รที�ได้้รับก�รเช่่�อมีติั้ด้กัน	เกิด้เป็ีนร้ปีร่�ง

อ�ห�รที�ต้ั้องก�ร	(ร้ปีจ�ก	https://3dfoodprintingconference.com/wp-

content/uploads/2017/07/Nesli-Sozer-3D-Food-Printing-Conference_

Sozer28062017.pdf)

จ�กร้ปี	แสด้งอนุภ�คำหลัก	(สีเท�)	ที�ถ้กแทลงบน	platform	จ�กนั�นหัว่ฉีด้จะ

หยด้ตัั้ว่เช่่�อมีลงไปีบนอนุภ�คำลหลักเหล่�นี�	 และตัั้ว่เช่่�อมีจะเช่่�อมีอนุภ�คำหลัก 

เข้้�ด้้ว่ยกัน	 	 แตั้่ในบริเว่ณ์ที�ไมี่ได้้รับตั้ัว่เช่่�อมี	 อนุภ�คำหลักก็จะถ้กเปี่�ออกคำง 

เหล่อแตั้่โคำรงสร้�งที�มีีก�รเช่่�อมีตั้ิด้เท่�นั�น	 (ร้ปีจ�ก	 https://www.mdpi.

com/2075-4701/10/10/1354/htm)

ร้ปีแสด้ง	 	 pasta	 ที�มีีร้ปีร่�งวิ่จิตั้รสว่ยง�มี	 ที�สร้�งขึ้�นโด้ยเคำร่�องพิื่มีพ์ื่ส�มีมิีติั้	

(ร้ปีจ�ก	https://zannifoodcuriosities.blogspot.com/)

เน่ิ�อสัเต่คจากการพิมพ์สัามมิติ่ คุณเคยลองแล้วิหร่อยัง?

	 วิ่ธี์ก�รพิื่มีพ์ื่อ�ห�รตั้�มีที�กล่�ว่มี�ข้้�งต้ั้น	มีีพัื่ฒน�ก�รมี�

ระยะหนึ�งแล้ว่	โด้ยหมึีกพิื่มีพ์ื่ที�ใช้่ก็มัีกจะเป็ีนพื่ว่กแป้ีง	หร่อส�รใน

กลุ่มีคำ�ร์โบไฮเด้รตั้	ผู้สมีกับส�รแต่ั้งกลินแต่ั้งรสต่ั้�ง	ๆ 	คำว่�มีแปีลก

ใหม่ีข้องอ�ห�รจ�กง�นพิื่มีพ์ื่ส�มีมิีติั้	ค่ำอร้ปีร่�งที�สว่ยง�มี	ข้องอ�ห�ร

ที�รังสรรค์ำขึ้�น	แต่ั้ถ้�เป็ีน	meat	lover	แต่ั้ก็เป็ีน	environmental	

activist	 ด้้ว่ย	 คำ่ออย�กจะกินเน่�อที�ไมี่มีีผู้ลกระทบกับธ์รรมีช่�ตั้	ิ

ก็นำ�ไปีส้่คำว่�มีท้�ท�ยใหมี่ๆ	 กล่�ว่คำ่อ	 เร�จะส�มี�รถพื่ิมีพื่์โปีรตั้ีน

ได้้หร่อไม่ี
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Before 3D printing meat is the lab grown meat

	 จริง	ๆ	แล้ว่	ก่อนที�เร�จะพิื่มีพ์ื่เน่�อได้้นั�น	เร�มีีก�รสร้�ง 

เน่�อสัตั้ว์่ขึ้�นมี�จ�กเซีลล์ที�เพื่�ะเลี�ยงในห้องปีฏิิบัติั้ก�รมี�ก่อน		

ถ้�เร�นั�ง	time	machine	ย้อนกลับไปีในอดี้ตั้	เพ่ื่�อติั้ด้ตั้�มีด้้ 

คำว่�มีพื่ย�ย�มีข้องนักว่ิทย�ศ�สตั้ร์	 ในก�รผู้ลิตั้เน่�อจ�กห้อง 

ปีฏิิบัติั้ก�รจะพื่บพัื่ฒน�ก�รในเร่�องนี�ที�น่�ทึ�งมี�ก

	 แนว่คิำด้ในก�รสร้�งเน่�อจ�กจ�นเลี�ยงเซีลล์เริ�มีขึ้�นตัั้�งแต่ั้	

ปีี	1950s,	โด้ยนักวิ่ทย�ศ�สตั้ร์ช่�ว่เนเธ์อร์แลนด์้ที�ช่่�อว่่�	William	

Van	Eelen	แต่ั้กว่่�ที�เร�จะเลี�ยงเซีลล์กล้�มีเน่�อได้้สำ�เร็จ	ก็ต้ั้องใช้่

เว่ล�อีกกว่่�	 20	 ปีี	 กว่่�ที�จะปีระสบคำว่�มีสำ�เร็จในก�รเลี�ยงเซีลล์ 

กล้�มีเน่�อบนจ�นเลี�ยงเซีลล์		โด้ย	Russel	Ross	เป็ีนคำนแรกที�ร�ยง�น

ผู้ลก�รเลี�ยงเซีลล์กล้�มีเน่�อในห้องปีฏิิบัติั้ก�ร	และได้้บรรย�ยคำว่�มี

สำ�เร็จนี�	ไว้่ในบทคำว่�มีข้องเข้�ว่่�	

“Smooth muscle …….. of immature guinea pig aorta were grown for 
up to 8 weeks in cell culture. ..... By week 4 in culture, microfibrils 
appeared within the spaces between the layers of cells. Analysis 
of the microfibrils showed that they have an amino acid composition  
similar to that of the microfibrillar protein of the intact 
elastic fiber.

         	ข้ออนุญ�ตั้ไม่ีแปีลนะคำรับ	กลัว่จะเสียอรรถรส	:)

 แต่ั้กว่่�ที�จะเลี�ยงเซีลล์กล้�มีเน่�อให้กล�ยเป็ีนชิ่�นเน่�อที�รับ

ปีระท�นได้้จริง	ก็ล่ว่งมี�จนถึงปีี	2003	โด้ย	ร�ยง�นจ�กมีห�วิ่ทย�ลัย	

Harvard	ได้้นำ�เสนอ	“steak”	ข้น�ด้จิ�ว่	ที�เพื่�ะเลี�ยงได้้จ�กเซีลล์ต้ั้น

กำ�เนิด้ข้องกบ		frog	stem	cells	ที�กินได้้จริง	ๆ	เป็ีนคำรั�งแรก

	 สิบปีีต่ั้อมี�	Dr.	Mark	Post	at	Maastricht	University	

ที�เนเธ์อร์แลนด์้	ได้้แสด้งคำว่�มีสำ�เร็จในก�รสร้�งเน่�อข้น�ด้ใหญ่เท่�

กับข้น�ด้ข้อง	burger	ขึ้�นเป็ีนคำรั�งแรก	ซึี�งเข้�ยอมีรับว่่�ต้ั้องใช้่เงิน

มีห�ศ�ลถึง		$300,000	เพ่ื่�อให้ได้้เน่�อหนึ�งชิ่�น		โด้ยก�รปีรุงและรับ

ปีระท�นเน่�อชิ่�นนี�	มีีก�รถ่�ยทอด้สด้ท�งโทรทัศน์ด้้ว่ยในกรุงลอนด้อน

และหนึ�งในผู้้้ที�ได้้รับปีระท�นเน่�อช่ิ�น	 ได้้กล่�ว่ถึง	 burger	 นี�ว่่� 

“This is meat to me... It’s really something to bite on and I think 
the look is quite similar.”

คำว่�มีสำ�เร็จนี�	ได้้ปีลุกกระแสคำว่�มีพื่ย�ย�มีสร้�งเน่�อจ�กห้องปีฏิิบัติั้

ก�รขึ้�นทั�ว่โลก	มีีก�รตัั้�งบริษัท	startup	ขึ้�นมี�จำ�นว่นมี�ก	เพ่ื่�อพื่ย�ย�มี

ที�จะตั้่อยอด้เทคำโนโลยีนี�	 ให้เกิด้ข้ึ�นได้้จริง	 ในร�คำ�ที�เหมี�ะสมี	

ปีระโยช่น์ข้องง�นวิ่จัยนี�

 นอกจ�กจะเป็ีนก�รลด้ในเร่�องข้องก�รฆ่่�สัตั้ว์่แล้ว่	ยังเป็ีน

ก�รช่่ว่ยลด้มีลภ�ว่ะให้โลกด้้ว่ย	เน่�องจ�กกระบว่นก�รในก�รเลี�ยง

ปีศุสัตั้ว่์สำ�หรับก�รบริโภคำนั�น	 มีีตั้้นทุนท�งสิ�งแว่ด้ล้อมีส้งมี�ก	

ตัั้�งแต่ั้เร่�องข้องต้ั้นนำ��	ค่ำอ	ก�รพัื่ฒน�อ�ห�รสัตั้ว์่	ไปีจนถึงก�ร	กำ�จัด้

ข้องเสียจ�กกระบว่นก�รเลี�ยง	และก�รผู้ลิตั้เน่�อสัตั้ว์่	

	 อย่�งไรก็ดี้	คำว่�มีสำ�เร็จที�เป็ีนร้ปีธ์รรมีที�ชั่ด้เจน	เกิด้ขึ้�นในปีี	

2020	เม่ี�อ	องค์ำก�ร	อย	ข้องสิงคำโปีร์อนุญ�ตั้ให้ข้�ย	“chicken	bites”	

ที�ผู้ลิตั้จ�กห้องแลบ	(ซึี�งใช้่เว่ล�ในก�รพิื่จ�รณ์�น�นกว่่�สองปีี)	และ

มีีก�รตัั้�ง	The	“world’s	first	commercial	sale	of	cell-cultured	

meat”	ขึ้�นที�สิงคำโปีร์	

 DENT NEWS 14



หนัิงส่ัออ่านิประกอบ
1.	Pitayachaval	P.	A	Review	of	3D	Food	Printing	Technology.	MATEC	Web	of	Conferences	213,	01012	(2018)	ACMME	

2018.	https://doi.org/10.1051/matecconf/201821301012

2.	Godoi	FC,	et	al.	An	Introduction	to	the	principles	of	3D	food	printing.	In		Fundamentals	of	3D	Food	Printing	and	

Applications.	2019,	Elsevier	Inc.	https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814564-7.00001-8

3.	The	latest	developments	in	3D	printed	meat.	https://www.3dnatives.com/en/3d-printed-meat-040720204/

4.	Gholamipour-Shirazi	A,	Kamlow	MA,	T	Norton	I,	Mills	T.	How	to	Formulate	for	Structure	and	Texture	via	Medium	

of	Additive	Manufacturing-A	Review.	Foods.	2020	Apr	15;9(4):497.	doi:	10.3390/foods9040497.	PMID:	32326451;	PMCID:	

PMC7231001.

	 อย่�งไรก็ดี้	จ�กก�รที�ต้ั้นทุนในก�รเพื่�ะเลี�ยงเซีลล์ก็ยังคำง

ส้งและยังก่อให้เกดิ้มีลภ�ว่ะจ�กก�รกำ�จัด้ข้องเสียที�เกิด้ข้ึ�น	 ทำ�ให้ 

คำว่�มีพื่ย�ย�มีในก�รพิื่มีพ์ื่	ribeye	steak	ยังคำงด้ำ�เนินอย่้อย่�งต่ั้อเน่�อง	

เน่�องจ�กเทคำโนโลยีข้องก�รพิื่มีพ์ื่ส�มีมิีติั้นั�น	จะมีีกระบว่นก�รจัด้ก�ร

ที�มีีปีระสิทธิ์ภ�พื่กว่่�	และมีีข้องเสียจ�กกระบว่นก�รน้อยกว่่�มี�ก	

และที�สำ�คัำญค่ำอไม่ีมีีก�รใช้่ผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์จ�กสัตั้ว์่เลย	โด้ยผู้งหมึีกโปีรตีั้น

ที�ใช้่ในก�รผู้ลิตั้นั�น	ก็พัื่ฒน�มี�จ�กโปีรตีั้นพ่ื่ช่	ซึี�งน่�จะถ้กใจนักอนุรักษ์

หล�ย	ๆ	คำน	

	 และในที�สุด้	เร�ก็ปีระสบคำว่�มีสำ�เร็จในก�รสร้�งสเต็ั้กที�

พิื่มีพ์ื่ขึ้�นมี�จ�กเคำร่�องพิื่มีพ์ื่ส�มีมิีติั้	โด้ยหมึีกพิื่มีพ์ื่ทั�งหมีด้นั�นพัื่ฒน�

มี�จ�กโปีรตั้ีนจ�กพื่่ช่	 และมีีก�รทด้สอบจ�กผู้้้บริโภคำในเบ่�องตั้้น 

แล้ว่ว่่�	เน่�อสัตั้ว์่ที�พิื่มีพ์ื่ขึ้�นมี�นั�น	มีีลักษณ์ะที�คำล้�ยกับเน่�อสัตั้ว์่จริง	

โด้ยมีีข้้อได้้เปีรียบเมี่�อเทียบกับเน่�อจ�กจ�นเลี�ยงเซีลล์ตั้รงที�	 ใน 

กระบว่นก�รพิื่มีพ์ื่นั�น	ส�มี�รถใส่กลิ�น	รส	texture	โด้ยเฉพื่�ะข้อง

ไข้มัีนเข้้�ไปีด้้ว่ย	ทำ�ให้มีีคำว่�มีคำล้�ยกับเน่�อมี�กกว่่�เน่�อที�ผู้ลิตั้จ�ก

จ�นเลี�ยงเซีลล์	นอกจ�กนี�	ก�รใช้่เทคำโนโลยีข้องก�รพิื่มีพ์ื่ยังมีีข้้อได้้

เปีรียบตั้รงที�	 ส�มี�รถทำ�เน่�อให้มีีองคำ์ปีระกอบตั้�มีคำว่�มีตั้้องก�ร 

Winston Churchill: “We shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing, by 

growing these parts separately under a suitable medium.”

[Winston	Churchill	Imagined	the	Lab-Grown	Hamburger.		https://www.smithsonianmag.com/smart-news/winston-churchill-

imagined-lab-grown-hamburger-180967349]

เฉพื่�ะข้องล้กค้ำ�แต่ั้ละคำนได้้ด้้ว่ย	โด้ยอ�จจะทำ�ให้มีีส�รอ�ห�รพิื่เศษ

เพิื่�มีสำ�หรับคำนป่ีว่ย	มีี	texture	ที�เหมี�ะกับผู้้้ส้งอ�ยุ	หร่อผู้้้ที�มีีโรคำ

ปีระจำ�ตัั้ว่บ�งอย่�ง	

	 แต่ั้	3D	print	meat	จะอร่อยจริงหร่อไม่ีนั�น	ผู้้้เขี้ยนบทคำว่�มี

ก็ตั้อบไมี่ได้้เพื่ร�ะไมี่เคำยลอง	 แตั้่ถ้�ใคำรคำิด้ว่่�อย�กจะลอง	 ตั้อนนี� 

บ้�นเร�ก็มีีจำ�หน่�ยแล้ว่	ซึี�งอ�จจะ	search	ห�ได้้ด้้ว่ย	keyword 

plant-based	burger	หร่อ	plant-based	beef	
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บทความพิิเศษ

	 ในช่่ว่งเว่ล�ว่่�งข้องก�รไม่ีได้้ทำ�คำลินิกในช่่ว่งโคำวิ่ด้	ทำ�ให้เหล่�

ทันตั้แพื่ทย์หล�ยคำนค้ำนพื่บง�นพิื่เศษที�เป็ีนสิ�งที�ตั้นเองช่อบเน่�องจ�กได้้มีี

เว่ล�อย้่กับตั้นเองมี�กขึ้�น	สำ�หรับตัั้ว่ข้องฉัน	คำงหนีไม่ีพ้ื่นก�รนั�งเล่�อน	IG	

เพ่ื่�อด้้ร้ปีง�นทำ�ฟันข้องต่ั้�งปีระเทศบ้�ง	ร้ปีผู้้้ช่�ยบ้�ง	แต่ั้มีีหนึ�งเร่�องที�ฉันด้้

ปีระจำ�นั�นค่ำอ	IG	ข้องคุำณ์ย�ยป๋ีอมีแป๋ีมีที�เปิีด้กรงกระต่ั้�ยในทุกเช้่�	ทำ�ให้ฉันร้้สึกว่่�ก�ร

เลี�ยงกระต่ั้�ยเป็ีนเร่�องที�ด้้ไม่ีย�ก	และเป็ีนสิ�งมีีชี่วิ่ตั้ที�น่�รักเหมี�ะกับคำว่�มีเป็ีนผู้้้หญิงวั่ยใสตัั้ว่เล็ก

ข้องฉันเอง

	 ฉันได้้ศึกษ�วิ่ธี์ก�รเลี�ยงกระต่ั้�ยจ�กใน	Youtube	และกลุ่มีคำนรักกระต่ั้�ยต่ั้�ง	ๆ 	ทำ�ให้

ฉันเริ�มีมีีแผู้นที�จะเลี�ยงกระต่ั้�ยในบ้�นแบบที�คำนอ่�นเข้�เลี�ยงกระต่ั้�ยในคำอนโด้กัน	ภ�พื่จำ�ข้องฉัน

ต่ั้อกระต่ั้�ยค่ำอ	เป็ีนสิ�งมีีชี่วิ่ตั้ที�น่�รัก	ข้นนิ�มี	มีีฟันสองซีี�หน้�	กินแคำรอทเป็ีนอ�ห�ร	และเก่งเร่�อง

ก�รส่บพัื่นธ์ุ์	เพื่ร�ะกระต่ั้�ยตัั้ว่ผู้้้จะมีีนิสัยห่�นก�มี	ส�มี�รถผู้สมีสัมีพัื่นธ์์ได้้ตั้ลอด้เว่ล�	หล�ยคำน

คำงนึกออกว่่�มีีแบรนด์้เส่�อผู้้�ที�ใช้่กระต่ั้�ยเป็ีนสัญลักษณ์์อธิ์บ�ยคำว่�มีหมี�ยข้องช่่�อแบรนด์้

	 ใคำรจะไปีร้้ก�รเลี�ยงกระต่ั้�ยนั�นไม่ีใช่่เร่�องง่�ย	จ�กที�ฉันเคำยคิำด้ว่่�กระต่ั้�ยนั�นส�มี�รถ 

ด้ำ�รงช่ีพื่อย้่ได้้ด้้ว่ยก�รกินแคำรอท	 แตั้่ไมี่ใช่่อย่�งที�ฉันเคำยรับร้้มี�ก่อน	 

กระตั้่�ยเปี็นสัตั้ว่์ที�กินหญ้�เปี็นอ�ห�ร	 ฉันคำิด้ว่่�หญ้�มี�เลย์หน้�บ้�น 

ในสว่นฉันเนี�ยแหละเปี็นยอด้อ่อนอย่�งด้ีในก�รเลี�ยงกระตั้่�ย	 แตั้่เมี่�อ 

คำว่�มีจริงปีร�กฏิ	กระต่ั้�ยแรกเกิด้ที�เร�รับมี�ต้ั้องหย่�นมีแม่ีกระต่ั้�ยแล้ว่	 

ค่ำอ	อ�ยุต้ั้องมี�กกว่่�	2	เด่้อน	หญ้�ที�กระต่ั้�ยส�มี�รถกินได้้ในช่่ว่งไม่ีเกิน

6	เด่้อนค่ำอ	หญ้�อัลฟ�ฟ่�	หล�ยคำนคำงเคำยได้้ยินช่่�อนี�เป็ีนคำรั�งแรก	อัลฟ�ฟ่� 

เป็ีนพ่ื่ช่ตั้ระก้ลถั�ว่	 ที�มีีไฟเบอร์	 โปีรตีั้นและปีระมี�ณ์แร่ธ์�ตัุ้ส�รอ�ห�ร 

เพีื่ยงพื่อกับกระต่ั้�ยเด็้ก	 แต่ั้มีีปีริมี�ณ์แคำลเซีียมีส้ง	 ดั้งนั�นเม่ี�อกระต่ั้�ย

มีีอ�ยุมี�กกว่่�	 6	 เด่้อนขึ้�นไปีคำว่รลด้ปีริมี�ณ์ข้องหญ้�ช่นิด้นี�ลงเพ่ื่�อลด้

โอก�สก�รเกิด้นิ�ว่ข้องกระต่ั้�ยได้้

	กระตั้่�ยอ�ยุมี�กข้ึ�น	 อ�ยุ	 6	 เด้่อนเป็ีนตั้้นไปีเมี่�อเร�ลด้ปีริมี�ณ์ข้องหญ้� 

อัลฟ�ฟ่�แล้ว่	 เร�ก็ส�มี�รถให้หญ้�ทิมีโมีธ์ี	 ซีึ�งเปี็นหญ้�ที�ให้ส�รอ�ห�ร	

ไฟเบอร์คำ่อนข้้�งส้ง	 เหมี�ะสำ�หรับกระตั้่�ยโตั้	 รว่มีไปีถึงส�มี�รถช่่ว่ยลับ 

ฟันข้องกระต่ั้�ยได้้เป็ีนอย่�งดี้	 อีกทั�งยังมีีหญ้�ช่นิด้อ่�นที�ส�มี�รถให้ร่ว่มีกันได้้ 

เพ่ื่�อคำว่�มีหล�กหล�ยในอ�ห�ร	เช่่น	หญ้�วี่ท	หญ้�โอ้ตั้	เป็ีนต้ั้น	สำ�หรับหญ้�นั�น 

แต่ั้ละร้�นที�ซ่ี�อก็จะมีีคำว่�มีหอมีข้องหญ้�ที�แตั้กต่ั้�งกัน	 และมีีกรรมีวิ่ธี์ก�ร 

ผู้ลิตั้หญ้�ที�ทำ�ให้หญ้�คำงสภ�พื่สด้และหอมีแตั้กตั้่�งกัน	 กระตั้่�ยเปี็นสัตั้ว่์ 

ที�เล่อกกินและกินทิ�งกินข้ว่้�ง	 กระตั้่�ยมีักเล่อกกินแตั้่ใบข้องหญ้�และไมี ่

ค่ำอยกินก้�นหญ้�	ทำ�ให้กระต่ั้�ยจะมีีปัีญห�เร่�องระบบย่อยอ�ห�ร	กระต่ั้�ย

จะไม่ีส�มี�รถขั้บถ่�ยอุจจ�ระออกมี�เป็ีนก้อนกลมีสว่ยง�มี	แต่ั้กระต่ั้�ยจะ 

อุจจ�ระนิ�มี	และมีีปัีสส�ว่ะที�สีเข้้มีกว่่�ปีกติั้	รว่มีไปีถึงฟันข้องกระต่ั้�ยก็จะ 

ไม่ีถ้กลับ	ทำ�ให้ฟันข้องกระต่ั้�ยย่�นย�ว่	ดั้งนั�นเร�จึงคำว่รสังเกตั้สีข้องปัีสส�ว่ะ

ลักษณ์ะข้องอุจจ�ระ	เพ่ื่�อปีระเมิีนสภ�ว่ะร่�งก�ยข้องกระต่ั้�ย

มุมหมอฟัันิในิวัินิทีี่�ต้่องดูำแล
(ฟัันิ)กระต่่าย
มุมหมอฟนในวันที่ตองดูแล
(ฟน)กระตาย

น้ิองดุ้ำกดิำ�ก
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	 เม่ี�อกล่�ว่ถึงฟันข้องกระต่ั้�ย	ในฐ�นะที�เร�เป็ีนหมีอฟัน

เร�ย่อมีให้คำว่�มีสำ�คัำญกับเร่�องฟันเป็ีนพิื่เศษ	กระต่ั้�ยนั�นไม่ีได้้

มีีเฉพื่�ะฟันตัั้ด้ค่้ำหน้�เท่�นั�น	กระต่ั้�ยมีีฟัน	28	ซีี�	แบ่งออกเป็ีน	

ฟันตัั้ด้ค่้ำหน้�บนล่�ง	ฟัน	peg	shape	ที�อย่้ด้้�นหลังต่ั้อฟันตัั้ด้	

และฟันด้้�นในจะปีระกอบด้้ว่ย	ฟันกร�มีบน	6	ค่้ำ	ฟันกร�มีล่�ง	

5	ค่้ำ	โด้ยฟันด้้�นในมีีหน้�ที�ในก�รบด้เคีำ�ยว่อ�ห�ร	ปัีจจัยที�สำ�คัำญ

และมัีกทำ�ให้เกิด้ปัีญห�ฟันกระต่ั้�ยย่�นย�ว่มี�กกว่่�ปีกติั้	มัีก 

มี�จ�กก�รที�กระต่ั้�ยได้้รับหญ้�แห้ง	และอ�ห�รที�ไม่ีเหมี�ะสมี	

กระตั้่�ยกินหญ้�แห้งเปี็นหลักส่ว่นอ�ห�รเมี็ด้จะเปี็นอ�ห�ร 

เสริมีเท่�นั�น	ส่ว่นข้นมีกระต่ั้�ย	รว่มีไปีถึงผู้ลไม้ีต่ั้�ง	ๆ 	จะเป็ีน

ร�งวั่ลหร่อเป็ีนตัั้ว่ล่อให้กระต่ั้�ยรักผู้้้เลี�ยงมี�กขึ้�น	โด้ยจ�กก�ร

ศึกษ�ข้อง	Hamidur	Rahman	และคำณ์ะพื่บว่่�	ค่ำ�เฉลี�ยก�ร

งอกข้องฟันตั้ัด้กระตั้่�ยคำ้ ่บนงอกย�ว่เฉลี �ยปีีละ	 12.7	 

เซีนติั้เมีตั้รต่ั้อปีี	และฟันตัั้ด้ค่้ำล่�งอย้่ที�	20.3	เซีนติั้เมีตั้รต่ั้อปีี 

เน่�องจ�กฟันข้องกระต่ั้�ยมีีร�กฟันที�เป็ีนปีล�ยร�กเปิีด้	ดั้งนั�น

ฟันข้องกระต่ั้�ยจึงส�มี�รถงอกย�ว่ขึ้�นได้้ทั�งชี่วิ่ตั้

ห�กเร�พื่บว่่�กระตั้่�ยที�เลี�ยงมีีคำว่�มีผู้ิด้

ปีกตั้ิ	 เร�ส�มี�รถที�จะนำ�กระตั้่�ยไปีให ้

สัตั้ว่แพื่ทย์เฉพื่�ะท�งทำ�ก�รกรอฟันหน้�

ด้้ว่ยเคำร่�องกรอฟัน	ลบเหลี�ยมีมุีมีคำมีข้อง

ฟันเพ่ื่�อไม่ีให้เกิด้บ�ด้แผู้ลในช่่องปี�ก	แต่ั้

ทันตั้แพื่ทย์อย่�งพื่ว่กเร�ก็ไม่ีคำว่รที�จะนำ� 

กระตั้่�ยไปีคำลินิกทันตั้กรรมี	 แล้ว่ให ้

กระต่ั้�ยนั�งบนย้นิตั้ใช้่หัว่กรอฟันข้องเร�กรอฟันข้องกระต่ั้�ยได้้	ถึงแม้ีว่่�เร�จะ

ร้้เร่�องฟันเปี็นอย่�งด้ี	 แตั้่สำ�หรับกระตั้่�ยนั�นฟันคำ่อสิ�งที�สำ�คำัญมี�กเช่่นกัน	 

เพื่ร�ะถ้�ห�กกระต่ั้�ยมีีสุข้ภ�พื่ฟันที�ไม่ีแข็้งแรง	ก็จะส่งผู้ลให้ระบบย่อยอ�ห�ร

และคำว่�มีร่�เริงข้องกระต่ั้�ยห�ยไปีเช่่นกัน

ข้อบคุำณ์ข้้อม้ีล	จ�ก	Premier	pet	hospital	,Pet	healthcare	network

ทพื่.จักรกฤษณ์์	ร่มีโพื่ธิ์�ชี่

ทันตั้แพื่ทย์ช่ำ�น�ญก�ร	โรงพื่ย�บ�ลเจ้�พื่ระย�ยมีร�ช่		สุพื่รรณ์บุรี

ภาพฟัันล่างกระต่ายไหม้จุากการกัดสายไฟัระเบิด
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	 อ�ห�รปีระเภทหนึ�งที�คำรองใจคำนทุกเพื่ศทุกวั่ยคำงล่มีนึกถึง	

‘ข้นมีหว่�น’	ไม่ีได้้	โด้ยเฉพื่�ะกับเด็้ก	ๆ 	ข้นมีหว่�นค่ำอสิ�งที�พื่ว่กเข้� 

ข้�ด้ไมี่ได้้	 และสำ�หรับคำนจำ�นว่นมี�กแลว้่	 ข้องหว่�นคำ่อคำว่�มีสุข้	

เพื่ร�ะนำ��ตั้�ลจะออกฤทธิ์�กระตุ้ั้นสมีองส่ว่นที�เกี�ยว่กับก�รให้ร�งวั่ล	

หร่อที�ท�งวิ่ทย�ศ�สตั้ร์	เรียกว่่�	mesolimbic	dopamine	system	

และกระตุ้ั้นให้สมีองส่ว่นนี�หลั�งส�ร	dopamine	ซึี�งเป็ีนส�รหลั�งสำ�คัำญ

ในสมีองที�ทำ�ให้เร�ร้้สึกอ�รมีณ์์ดี้	มีีคำว่�มีสุข้	ซึี�งเป็ีนเหตุั้ผู้ลที�ว่่�ทำ�ไมี

เว่ล�รับปีระท�นข้นมีหว่�นแล้ว่จึงมีีคำว่�มีสุข้

	 โด้ยปีกตั้ิแล้ว่สมีองส่ว่นที�ทำ�หน้�ที�เกี�ยว่กับระบบร�งว่ัล 

หร่อ	rewarding	system	นี�	ถ้กพื่บในสมีองข้องสัตั้ว์่ที�มีีกระด้้กสันหลัง	

โด้ยสมีองส่ว่นนี�เป็ีนเคำร่อข่้�ยข้องเซีลล์ปีระส�ทที�ทำ�หน้�ที�ในก�ร

เสริมีแรง	 (reinforce)	 หร่อทำ�ให้เร�อย�กกระทำ�แตั้่พื่ฤตั้ิกรรมีที�

ทำ�ให้เร�มีีคำว่�มีสุข้	และจะกระตุ้ั้นให้เร�ทำ�พื่ฤติั้กรรมีนั�น	ๆ	ซีำ��	ๆ	

และบ่อยคำรั�งข้ึ�น	 โด้ยพื่ฤตั้ิกรรมีที�กระตัุ้้นให้สมีองส่ว่นนี�ทำ�ง�น	

มีักจะเปี็นพื่ฤตั้ิกรรมีที�จำ�เปี็นตั้่อก�รอย้่รอด้ข้องเผู้่�พื่ันธ์์	 เช่่น	

ก�รได้้รับอ�ห�ร	พื่ฤติั้กรรมีท�งเพื่ศ	หร่อก�รช่นะก�รแข่้งขั้น	เป็ีนต้ั้น	

แต่ั้เม่ี�ออย่้ในสภ�ว่ะที�ร่�งก�ยได้้รับนำ��ตั้�ล	ปัีญห�จึงเริ�มีต้ั้นขึ้�น	เม่ี�อ

เจ้�นำ��ตั้�ลที�เร�บริโภคำเข้้�ไปีนั�น	 ไปีกระตัุ้้นสมีองส่ว่นที�เกี�ยว่กับ 

ระบบร�งว่ัล	 โด้ยไมี่เกี�ยว่ข้้องกับกิจกรรมี	 หร่อคำว่�มีสำ�เร็จข้อง 

พื่ฤตั้ิกรรมีข้องเร�	 และไมี่สนใจว่่�เปี็นพื่ฤตั้ิกรรมีที�จำ�เปี็นตั้่อก�ร 

อย้่รอด้หร่อไม่ี	จนทำ�ให้เร�เสพื่ติั้ด้คำว่�มีสุข้จ�กก�รบริโภคำนำ��ตั้�ล 

จนเกินพื่อดี้

กระจกอีกด้ำานิ
ของเจ้านิำ�าต่าลของโปรดำ
กระจกอีกด้ำานิ
ของเจ้านิำ�าต่าลของโปรดำ

บทความปกิณกะ	

	 ในคำว่�มีเปี็นจริงแล้ว่	 สมีองข้องเร�ตั้้องก�รพื่ลังง�น 

จำ�นว่นมี�กในระหว่่�งวั่น	และแหล่งพื่ลังง�นหลักสำ�หรับสมีองก็ค่ำอ

นำ��ตั้�ล	glucose	นั�นเอง	แต่ั้....ห�กเร�บริโภคำนำ��ตั้�ลมี�กเกินพื่อดี้	

มัีนจะกลับกล�ยเป็ีนผู้ลเสียต่ั้อสมีอง	 เพื่ร�ะพื่ฤติั้กรรมีก�รบริโภคำ 

นำ��ตั้�ลที�มี�กเกินไปีนี�	จะส่งผู้ลต่ั้อสมีองไม่ีต่ั้�งจ�กก�รติั้ด้ส�รเสพื่ติั้ด้

	ที�ส�มี�รถส่งผู้ลต่ั้อพื่ฤติั้กรรมี	over-eating	และก�รคำว่บคุำมีตั้นเอง	

รว่มีถึงก่อให้เกิด้โรคำต่ั้�ง	ๆ 	ตัั้ว่อย่�งเช่่น	โรคำอ้ว่น	โรคำหัว่ใจ	และโรคำ

เบ�หว่�น	เป็ีนต้ั้น

	 ในว่งก�รแพื่ทย์นั�น	เป็ีนที�รับร้้กันมี�หล�ยปีีแล้ว่ว่่�	นอกจ�ก 

ผู้ลข้องก�รบริโภคำนำ��ตั้�ลในปีริมี�ณ์มี�กติั้ด้ต่ั้อกันเป็ีนระยะเว่ล�หนึ�ง

จะส่งผู้ลต่ั้อคำว่�มีเสี�ยงข้องก�รเกิด้โรคำท�งระบบแล้ว่	ก�รบริโภคำอ�ห�ร 

ที�มีีนำ��ตั้�ลส้งจนทำ�ให้ระดั้บนำ��ตั้�ล	glucose	ในกระแสเล่อด้ส้งขึ้�น 

เพีื่ยงคำรั�งเดี้ยว่ก็ยังส�มี�รถส่งผู้ลด้้�นลบไปียังทักษะกระบว่นก�รคิำด้

และก�รคำว่บคุำมีตั้นเอง	ทำ�ให้กระบว่นก�รดั้งกล่�ว่ข้องสมีองทำ�ง�น

ได้้ช้่�ลง	และทำ�ให้สมีองในส่ว่นข้องก�รทำ�ง�นด้้�นสมี�ธิ์และคำว่�มีจำ�

มีีคำว่�มีบกพื่ร่องได้้อีกด้้ว่ย	ตัั้ว่อย่�งเช่่น	ร�ยง�นก�รวิ่จัยข้อง	J.E. 

Beilharz	และคำณ์ะ	ในปีี	2016	ที�	ทำ�ก�รศึกษ�วิ่จัยและวิ่เคำร�ะห์ผู้ล

ในหน้ทด้ลอง	ที�มีีพื่ฤติั้กรรมีก�รบริโภคำนำ��ตั้�ลในปีริมี�ณ์ส้งเปีรียบเทียบ 

กับหน้ทด้ลองที�มีีพื่ฤติั้กรรมีก�รบริโภคำแบบปีกติั้	โด้ยผู้ลก�รศึกษ�

ที�ได้้ชี่�ให้เห็นว่่�นำ��ตั้�ลในปีริมี�ณ์มี�กจนเกินไปีจะสร้�งกลไกทำ�ล�ย

สมีองด้้ว่ยก�รก่อให้ก่อก�รอักเสบข้องสมีองส่ว่น	hippocampus	

เป็ีนหลักและนำ�ไปีส่้คำว่�มีบกพื่ร่องในด้้�นก�รจด้จำ�ต่ั้อไปีในที�สุด้
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	 อย่�งไรก็ด้ี	 กลไกภ�ยในร่�งก�ยข้องนำ��ตั้�ลที�ก่อให้เกิด้ 

ผู้ลเสียตั้่อก�รทำ�หน้�ที�ข้องสมีองด้้�นคำว่�มีคำิด้คำว่�มีเข้้�ใจ	 หร่อ	

Cognitive	function	นั�น	ยังไม่ีเป็ีนที�เข้้�ใจอย่�งชั่ด้เจน	โด้ยนักวิ่จัย

คำ�ด้กันว่่�ผู้ลข้องนำ��ตั้�ลนั�นอ�จจะไมี่ได้้เกิด้ข้ึ�นกับเซีลล์ปีระส�ท 

โด้ยตั้รง	แต่ั้เกิด้ผู่้�นผู้ลข้องนำ��ตั้�ลที�มีีต่ั้อท�งระบบก�รทำ�ง�นข้อง

ร่�งก�ย	 เน่�องจ�กก�รบริโภคำนำ��ตั้�ลที�มี�กเกินไปีจะส่งผู้ลให้เกดิ้ 

ภ�ว่ะ	hyperglycemia,	hypertension,	insulin	resistant	รว่มีทั�ง

มีีก�รเพิื่�มีข้องระดั้บ	cholesterol	ในกระแสเล่อด้	และ	ส่งผู้ลกระทบ

ต่ั้อก�รทำ�ง�นข้องเซีลล์ปีระส�ทในสมีอง	นอกจ�กนี�	ยังมีีร�ยง�นว่่�

ก�รบริโภคำนำ��ตั้�ลมี�กเกินไปีจะทำ�ให้ก�รสร�้ง	 และหลั�ง	 brain- 

derived	neurotrophic	factor	(BDNF)	ภ�ยในสมีองลด้น้อยลง	

ซึี�ง	BDNF	นี�	เป็ีนส�รหลั�งสำ�คัำญที�ส่งเสริมีในเร่�องคำว่�มีจำ�และก�ร

เรียนร้้	ดั้งนั�นก�รที�ระดั้บข้อง	BDNF	ลด้ลงจึงส่งผู้ลต่ั้อ	cognitive	

และ	memory	ด้้ว่ย

	 แต่ั้เม่ี�อเร็ว่	ๆ 	นี�	มีีก�รเสนอแนว่คิำด้ที�เช่่�อมีโยงผู้ลข้องก�ร

บริโภคำนำ��ตั้�ลจำ�นว่นมี�กที�ก่อให้เกิด้	cognitive	impairment	เข้้�

กับช่นิด้และปีริมี�ณ์ข้องเช่่�อในท�งเดิ้นอ�ห�ร	หร่อ	gut	microbiome 

(microbiome–gut–brain	axis)	โด้ยนำ�เสนอว่่�	สมีดุ้ลข้องช่นิด้และ

ปีริมี�ณ์เช่่�อในท�งเดิ้นอ�ห�ร	จะมีีอิทธิ์พื่ลต่ั้อก�รทำ�ง�นและคำว่�มี

เส่�อมีข้องเซีลล์ปีระส�ท

	 คำว่�มีจริงแล้ว่	แนว่คิำด้นี�	ได้้ถ้กนำ�เสนอขึ้�นมี�ระยะหนึ�งแล้ว่	

ยกตัั้ว่อย่�งเช่่นง�นวิ่จัยข้อง	Yuhai	Zhao	และคำณ์ะในปีี	2017	ที�

เสนอแนว่คำิด้นี�จ�กก�รคำ้นพื่บหลักฐ�นในผู้้้ปี่ว่ยโรคำอัลไซีมี์เมีอร	์

(Alzheimer’s	disease:	AD)	ที�มีีร่องรอยข้องโรคำจ�กก�รตั้รว่จพื่บ

ส�รพื่ิษเอนโด้ทอกซีินข้องแบคำทีเรีย	 หร่อช่ิ�นส่ว่นที�เปี็นส่ว่นผู้นัง 

ชั่�นนอกข้องแบคำทีเรีย	(bacterial	lipopolysaccharide;	LPS)	ใน	

brain	 lysates	 ข้องสมีองส่ว่น	 hippocampus	 และ	 superior	

temporal	lobe	ข้องผู้้้ป่ีว่ย	ซึี�งได้้สนับสนุนและให้ข้้อสรุปีว่่�	LPS	

ส�มี�รถผู่้�น	blood	brain	barriers	 เข้้�ไปีก่อให้เกิด้ก�รอักเสบ 

ในสมีอง	จนนำ�ไปีส่้ก�รเส่�อมีสภ�พื่ข้องเซีลล์ปีระส�ทได้้

	 แนว่คิำด้ข้้�งต้ั้น	นำ�เสนอว่่�	ก�รบริโภคำนำ��ตั้�ลที�มี�กเกิน

ไปีโด้ยเฉพื่�ะในเด็้ก	 ส�มี�รถส่งผู้ลร้�ยไปีถึงก�รเปีลี�ยนแปีลงข้อง 

ระบบจุลินทรีย์ในระบบท�งเดิ้นอ�ห�ร	ซึี�งเช่่�อมีโยงและส่งผู้ลกระทบ

ตั้่อเน่�องในท�งลบตั้่อพื่ัฒน�ก�รและก�รทำ�ง�นข้องสมีองส่ว่นที� 

ทำ�ง�นด้้�นก�รเรียนร้้และจด้จำ�

	 แนว่คิำด้นี�	ได้้รับก�รสนับสนุน	โด้ยทีมีวิ่จัย	จ�ก	University	

of	Georgia	และ	University	of	Southern	California	ที�ร่ว่มีกัน

ร�ยง�นผู้ลก�รวิ่จัย	เม่ี�อต้ั้นปีี	2021	โด้ยทีมีวิ่จัยนี�	ได้้ทำ�ก�รศึกษ�

คำว่�มีเช่่�อมีโยงข้องนำ��ตั้�ลที�มีีผู้ลต่ั้อก�รเปีลี�ยนแปีลงข้อง	gut	microbial	 

และผู้ลกระทบต่ั้อ	‘hippocampus’	ซึี�งเป็ีนสมีองส่ว่นที�ทำ�หน้�ที�

สำ�คัำญในด้้�นก�รเรียนร้้และจด้จำ�	และยังคำงมีีพัื่ฒน�ก�รอย่�งต่ั้อ

เน่�องตั้ั�งแตั้่เกิด้ไปีจนถึงช่่ว่งว่ัยรุ่นตั้อนปีล�ย	 โด้ยออกแบบให้หน ้

ทด้ลองที�มีีก�รเจริญเติั้บอย่้ในช่่ว่งวั่ยรุ่นบริโภคำเคำร่�องด่้�มีที�มีีนำ��ตั้�ล	

(sugar-sweetened	beverages)	เป็ีนระยะเว่ล�น�นจนหน้เจริญ 

เตั้ิบโตั้ข้ึ�น	 เมี่�อหน้เจริญเตั้ิบโตั้จนอย้่ในช่่ว่งว่ัยผู้้้ใหญ่	 หน้จะถ้ก 

ว่ิเคำร�ะห์พื่ฤตั้ิกรรมีท�งคำว่�มีเคำรียด้	 ก�รจด้จำ�	 ก�รเปีลี�ยนแปีลง 

ข้องจุลินทรีย์ในระบบท�งเด้ินอ�ห�ร	 รว่มีไปีถึงว่ิเคำร�ะห์ชุ่ด้ข้อง	

RNA	ทั�งหมีด้ข้องเซีลล์สมีอง	(Brain	Transcriptome)
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	 ผู้ลข้องก�รศึกษ�นี�พื่บว่่�	จุลินทรีย์ใน	genus	‘Parabac-

teroides’	เพิื่�มีส้งขึ้�นมี�กในท�งเดิ้นอ�ห�รข้องหน้ที�บริโภคำเคำร่�องด่้�มี

ที�มีีนำ��ตั้�ล	 เมี่�อเทียบกับหน้ในกลุ่มีที�ไมี่ได้้บริโภคำ	 และแบคำทีเรีย	

‘Parabacteroides’	นี�	มีีอิทธิ์พื่ลต่ั้อก�รเส่�อมีสภ�พื่ข้องเซีลล์ปีระส�ท 

ในสมีองส่ว่น	hippocampus	และสมีองส่ว่นอ่�น	ๆ 	ที�ทำ�ง�นด้้�นก�ร

เรียนร้้และจด้จำ�	โด้ยจะทำ�ให้ร้ปีแบบก�รแสด้งออกข้องยนี	(gene	

expression)	 ใน	 kinase	 และ	 synaptic	 neurotransmitter	 

signaling	pathway	เปีลี�ยนแปีลงไปี	ซึี�งส่งผู้ลกระทบต่ั้อก�รคำว่บคุำมี

ก�รทำ�ง�นข้องระบบเผู้�ผู้ล�ญข้องร่�งก�ย	และก�รส่งสัญญ�ณ์ข้อง	

dopamine	และนำ�ไปีส่้ก�รเกิด้โรคำสมีองเส่�อมีในที�สุด้

	 ผู้ลก�รศึกษ�นี�	บ่งชี่�ว่่�	ผู้ลจ�กก�รเปีลี�ยนแปีลงช่นิด้และ

ปีริมี�ณ์ข้องจุลินทรีย์ในท�งเด้ินอ�ห�รนั�น	 ทำ�ให้ภ�ว่ะไมี่สมีดุ้ล	

(dysbiosis)	ข้องจุลินทรีย์ในระบบท�งเดิ้นอ�ห�ร	และส่งผู้ลด้้�นลบ

เป็ีนกลไกห่ว่งโซ่ีต่ั้อไปียังก�รทำ�ง�นข้องสมีองด้้�นก�รเรียนร้้และจด้จำ�

	 ก�รบริโภคำนำ��ตั้�ลมี�กเกินไปี	ในหน้ที�โตั้เต็ั้มีวั่ยนั�น	ก็ส่งผู้ล

ต่ั้อก�รทำ�ง�นข้องสมีองเช่่นกัน	โด้ยทำ�ให้ระดั้บคำว่�มีส�มี�รถข้อง

สมีองในก�รแยกแยะบริบทสิ�งข้องต่ั้�ง	ๆ 	ลด้ตั้ำ��ลง	และไม่ีส�มี�รถ

ทำ�กิจกรรมีบ�งอย่�งได้้ดี้เท่�กับกลุ่มีหน้ปีกติั้	แต่ั้ผู้ลที�มีีต่ั้อก�รจด้จำ�

หร่อคำว่�มีทรงจำ�ข้องหน้ยังไม่ีชั่ด้เจน			

	 ผู้ลข้องนำ��ตั้�ลที�มีีต่ั้อสมีองนั�น	น่�จะเกิด้จ�กก�รอักเสบ

ที�เหนี�ยว่นำ�โด้ยจุลินทรีย์ข้องท�งเดิ้นอ�ห�ร	แนว่คิำด้นี�	มี�จ�กร�ยง�น

ที�แสด้งว่่�ก�รให้ย�	Minocycline	ซึี�งเป็ีนย�ที�มีีฤทธิ์�ต่ั้อต้ั้�นก�รอักเสบ 

ที�ส�มี�รถซึีมีผู่้�นชั่�นข้องผู้นังหุ้มีสมีอง	(blood-brain	barrier)	และ

ออกฤทธิ์�ยับยั�งก�รทำ�ง�นข้อง	microglia	ส�มี�รถป้ีองกันก�รเส่�อมี

ข้องเซีลล์ปีระส�ทในหน้จ�กภ�ว่ะเบ�หว่�นได้้	(diabetes-associated	

cognitive	decline)	ซึี�งสนับสนุนผู้ลข้องส�รพิื่ษจ�กเช่่�อจุลินทรีย์

บ�งกลุ่มี	ที�ส�มี�รถผู่้�นจ�กหลอด้เล่อด้เข้้�ไปีทำ�ล�ยเซีลล์ปีระส�ทได้้	

	 ทั�งนี�ทั�งนั�นแมี้ว่่�ในปีัจจุบันจะมีีผู้ลก�รศึกษ�ที�ช่ี�ให้เห็น 

ถึงผู้ลกระทบข้องก�รบริโภคำนำ��ตั้�ลที�มีีผู้ลต่ั้อก�รเปีลี�ยนแปีลงข้อง

จุลินทรีย์ในระบบท�งเดิ้นอ�ห�ร	ที�มีีผู้ลเช่่�อมีโยงไปีถึงก�รทำ�ง�นที�

บกพื่ร่องข้องสมีองในด้้�นก�รเรียนร้้และจด้จำ�	แต่ั้นักวิ่จัยยังคำงตัั้�ง 

คำำ�ถ�มีและยังคำงให้คำว่�มีสำ�คัำญในก�รศึกษ�เพิื่�มีเติั้มีถึง	pathway	

เฉพื่�ะที�ส่งสัญญ�ณ์หร่อเช่่�อมีต่ั้อถึงกันระหว่่�งระบบท�งเดิ้นอ�ห�ร

และสมีอง	(gut-brain	signaling	pathway)	เพ่ื่�อจะได้้เข้้�ใจถึงกลไก

ก�รทำ�ง�นที�สัมีพัื่นธ์์กันอย่�งชั่ด้เจนระหว่่�ง	2	ส่ว่นนี�มี�กยิ�งขึ้�น	และ

นำ�ไปีส่้ก�รห�วิ่ธี์ก�รป้ีองกันและก�รรักษ�โรคำท�งระบบปีระส�ทได้้

อย่�งมีีปีระสิทธิ์ภ�พื่มี�กยิ�งขึ้�นในอน�คำตั้

 ดังนั่�น่ เพ่ิ�อเป็น่การดีที�สุด ใน่การป้องกัน่ไม่ให้เกิด
ภาวะเหล่านี่� การบริโภคน่ำ�าตาลให้อยู่ใน่ปริมาณที�เหมาะสม
จึงเป็น่เร่�องสำคัญที�ต้องควบคุม ไม่เฉีพิาะใน่วัยเด็กที�ยัง 
คงพิบพิัฒน่าการของสมอง แต่ก็ควรมีการควบคุมใน่วัย 
ผูู้้ใหญ่ด้วยเช่น่เดียวกัน่ โดยทาง The Dietary Guidelines 
ของสหรัฐอเมริกาได้ให้คำแน่ะน่ำปริมาณน่ำ�าตาลที�ควร 
บริโภคว่าไม่ควรเกิน่ 10% ของ แคลอรีรวมทั�งหมดที�บริโภค
ต่อวัน่ 

•	Emily	E.	Noble,	Christine	A.	Olson,	Elizabeth	Davis,	Linda	Tsan,	

Yen-Wei	Chen,	Ruth	Schade,	Clarissa	Lui,	Andrea	Suarez,	Roshonda	B.	

Jones,	Claire	de	La	Serre,	Xia	Yang,	Elaine	Y.	Hsiao,	Scott	E.	Kanoski.	Gut	

microbial	taxa	elevated	by	dietary	sugar	disrupt	memory	function.	

Translational	Psychiatry,	2021;11(1)	DOI:10.1038/s41398-021-01309-7.

•	University	of	Georgia	(2021).	Sugar	not	so	nice	for	your	child’s	

brain	development,	study	suggests.	Retrieved	April	22,	2021,	from	

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210331130910.htm.

•	 Joel	Fuhrman	 (2020).	Negative	 impact	of	 sugar	on	 the	brain.	

Retrieved	May	 10,	 2021,	 from	https://www.verywellmind.com/

how-sugar-affects-the-brain-4065218#citation-5

•	Beilharz	JE,	Maniam	J,	Morris	MJ.,	Short-term	exposure	to	a	diet	

high	in	fat	and	sugar,	or	liquid	sugar,	selectively	impairs	hippocam-

pal-dependent	memory,	with	differential	impacts	on	inflammation.	

Behav	Brain	Res.	2016;306:1-7.	DOI:10.1016/j.bbr.2016.03.018.

•	 Tran	 DMD,	Westbrook	 RF.	 A	 high-fat	 high-sugar	 diet-induced	

impairment	 in	 place-recognition	 memory	 is	 reversible	 and	

training-dependent.	 Appetite.	 2017;110:61-71.	 DOI:10.1016/j.

appet.2016.12.010

•	Yuhai	Zhao,	Vivian	Jaber,	Walter	Lukiw.	Secretory	products	of	the	

human	GI	tract	microbiome	and	their	potential	impact	on	Alzheimer’s	

Disease	(AD):	detection	of	lipopolysaccharide	(LPS)	in	AD	hippocampus.	 

Frontiers.	2017;7(318)	DOI:10.3389/fcimb.2017.00318		

บที่ควิามอ้างอิง

 DENT NEWS 20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากผ่านการเรียนวิชาชุมชนในห้องเรียนเลคเชอร์มาหลายปี พวกเรานิสิตทันตแพทย์ช้ันปีท่ี6 ก็ได้มาเรียนวิชาสุดท้ายของภาคทัน

ตกรรมชุมชน “ทันตกรรมชุมชน 3” ซ่ึงจะต้องออกไปลงพ้ืนท่ีจริงและใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาทำโครงการเพ่ือสุขภาพช่องปากท่ีดีของคน

ในชุมชนน้ัน พวกเราต่ืนเต้นกันมากและเตรียมตัวกันเป็นอย่างดีเพ่ือท่ีจะไปยังอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  เน่ืองจากพวกเรา

สนิทกันมากและมีความสามัคคีกันในการทำงาน พวกเราจึงไม่ได้มีความกังวลใดๆในการทำงานเป็นทีมเลย อีกท้ังพร้อมท่ีจะใช้

ความสามารถท่ีตนเองมี ร่วมกันทำงานให้สำเร็จลุล่วง แต่ก่อนท่ีจะถึงวันไปลงชุมชน กลับเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

ระลอกท่ี2 จนทำให้อาจารย์ต้องตัดสินใจไม่ให้พวกเราไปลงพ้ืนท่ีจริงท่ีอำเภอพระพุทธบาท เพ่ือความปลอดภัยของท้ังนิสิตและคนใน

พ้ืนท่ี แต่การทำงานชุมชนและการทำโครงการยังต้องดำเนินต่อไป แต่ทำในรูปแบบใหม่ท่ีสามารถทำได้จริง ๆ น่ันคือการทำแบบออนไลน์  

พวกเราเร่ิมต้นการทำงานจากการพูดคุยกับอาจารย์พิเศษท่ีปรึกษาโครงการ ทพญ.หทัยชนก สุขเกษม ผ่านแอปพลิเคชัน Line และ 

Zoom พร้อมกับทำความรู้จักกับพ่ีๆในห้องฟันท่ีโรงพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และได้รับทราบข้อมูลว่า

อาจารย์ได้เคยดำเนินโครงการโรงพยาบาลอ่อนหวานกับกลุ่มเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลพระพุทธบาทไว้ก่อนแล้ว และมีกลุ่ม Line ของ

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ ช่ือกลุ่มว่า Sweet enough society PBH พวกเราจึงมีความเห็นตรงกันว่าจะต่อยอดโครงการน้ี

และใช้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

หลังจากท่ีได้เข้ากลุ่มไลน์ พวกเราก็ได้ทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการตอบแบบสำรวจใน Google form และพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ท่ี

พวกพ่ีๆเจ้าหน้าท่ีกังวลและส่งผลต่อชีวิตประจำวันมากท่ีสุดคือโรคอ้วน และยังพบว่าส่วนใหญ่ทานเคร่ืองด่ืมหวานเป็นอาหารระหว่าง

ม้ือ พวกเราจึงคิดโครงการท่ีจะสามารถต่อยอดได้ ไม่เพียงจำกัดอยู่ในช่องปาก แต่รวมถึงปัญหาท่ีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่กังวลด้วย 

จึงเกิดข้ึนมาเป็นโครงการโรคระบาดหวานน้อยน่ันเอง 
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“โรคระบาดหวานนอ้ย” 

พวกเราทำโครงการโดยหวังว่าพ่ีๆเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลพระพุทธบาทและ 

บุคคลใกล้ตัวจะสามารถเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพและสุขภาพ 

ช่องปากได้อย่างถูกต้องการจะแก้ปัญหาน้ัน นอกจากจะมุ่งเน้นไปท่ีตัวบุคคล 

แล้วยังต้องคำนึงถึงส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ด้วยว่าเอ้ือต่อความต้องการหรือไม่?  

พวกเราจึงได้ทำโปสเตอร์ “ร้านน้ีหวานน้อย ส่ังได้” แล้วฝากทางพ่ี ๆ ทันตแพทย์ 

และทันตาภิบาลนำไปติดท่ีร้านค้าท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล  

เพ่ือเป็นการเชิญชวนและกระตุ้นเตือนใจให้ผู้ท่ีมาซ้ือได้เลือกส่ังเคร่ืองด่ืม 

แบบหวานคร่ึง หวานน้อย หรือไม่หวานเลย นอกจากน้ี ยังมีการให้ทำแบบทดสอบ 

เก่ียวกับการเลือกเคร่ืองด่ืมและการดูฉลากผลิตภัณฑ์ โดยจะให้ทำก่อนและ 

หลังการดูคลิปวิดีโอโรคระบาดหวานน้อย เน้ือหาภายในคลิปจะเน้นไปท่ี 

การเลือกเคร่ืองด่ืมหวานน้อย การดูฉลากโภชนาการและส่วนประกอบ  

การคำนวณความเข้มข้นน้ำตาลว่าไม่ควรเกิน 6% และดูฉลากใบไม้  เราได้เชิญชวน 

ให้ทุกคนเข้ามาดูคลิปท่ีโพสต์ลงในเพจ facebook ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท 

และทำการ like&share ผลตอบรับของคลิปน้ีเกินความคาดหมายของ 

พวกเราเน่ืองจากมีคนเข้ามาดูและให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก  

พวกเราก็ได้แต่หวังว่าทุกคนท่ีเข้ามาดูจะได้รับความรู้กลับไปไม่มากก็น้อย  

ถ้าจะให้โครงการเรามีผลแค่กับกลุ่มเป้าหมายเพียงอย่างเดียวก็ดูจะน้อย 

เกินไปเพราะเราอยากให้เกิดการแพร่ระบาดไปได้ไกลกว่าน้ัน เร่ิมจาก 

คนใกล้ตัวก่อนน่าจะง่ายท่ีสุด จึงได้เกิดกิจกรรม “แพร่ระบาดหวานน้อย”  

โดยการให้กลุ่มเป้าหมายไปชักชวนคนในครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมงานมาทาน 

ด่ืมหวานน้อยและน้ำเปล่าไปด้วยกันแล้วทำการถ่ายภาพลงกลุ่มไลน์ให้เพ่ือน ๆ 

ได้รู้กันไปเลยว่าทำจริงหรือไม่ ย่ิงชวนได้เยอะย่ิงดี หลังจากรูปแรกได้ลงไปแล้ว  

รูปถัดมาก็ตามมาติดๆเรียกได้ว่าไลน์เด้งกันไม่หยุดเลยทีเดียว  

เกิดกระแสกันท้ังในกลุ่มไลน์และชีวิตจริงเลยก็ว่าได้ 

 การแพร่ระบาดคร้ังน้ีไม่ได้หยุดอยู่แค่ในอำเภอพระพุทธบาทเท่าน้ันแต่ยัง 

แพร่ระบาดไปถึงเพ่ือนๆต่างอำเภออีกด้วยน่าประทับใจจริง ๆ 
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    หลังจากได้รับความรู้กันไปแล้ว ก็ต้องมาดูกันหน่อยว่าพฤติกรรมการเลือกเคร่ืองด่ืมเป็นยังไงกันบ้าง 

กับกิจกรรมท่ีช่ือว่า “บันทึกเคร่ืองด่ืมประจำวัน” โดยจะให้บันทึกอย่างละเอียดและตามความเป็นจริง 

เป็นเวลาแค่3วันเท่าน้ัน พวกเราเช่ือว่าพ่ีๆทุกคนไม่โกหกอย่างแน่นอนไม่น่าเช่ือว่าแค่การทำโครงการ 

ผ่านกลุ่มไลน์เพียงอย่างเดียวจะได้รับกระแสตอบรับท่ีดีมากถึงเพียงน้ี พ่ี ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

กลุ่มไลน์มีความสนุกสนาน ครึกคร้ืนอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นการทำโครงการท่ีประสบความสำเร็จและน่าประทับใจ

เป็นอย่างมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม้ว่า ในช่วงวิกฤติ COVID -19 ท่ีทำให้หลายๆอย่างน้ันเป็นอุปสรรคกับการทำงานแต่ก็ทำให้พวกเราได้

เรียนรู้วิธีการทำงานชุมชนแบบใหม่ คือ แบบออนไลน์ ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นความท้าทายท่ีทำให้พวกเราน้ันต้อง

คอยหาวิธีการใหม่ๆในการเข้าถึงและกระตุ้นให้พ่ีๆโรงพยาบาลพระพุทธบาทมีส่วนร่วมและสนุกกับทุกๆกิจกรรม

อย่างต่อเน่ือง โดยท่ีไม่ได้ลงไปลงพ้ืนท่ี 

ปัญหาอีกหน่ึงอย่างเลยคือ ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะสามารถใช้โซเชียลและ google form ได้ ทำให้พลาดโอกาสท่ี

จะได้ร่วมกิจกรรมกับเราไปอย่างน่าเสียดาย  

 

 

 

“โรคระบาดหวานนอ้ย” 

พวกเราทำโครงการโดยหวังว่าพ่ีๆเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลพระพุทธบาทและ 

บุคคลใกล้ตัวจะสามารถเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพและสุขภาพ 

ช่องปากได้อย่างถูกต้องการจะแก้ปัญหาน้ัน นอกจากจะมุ่งเน้นไปท่ีตัวบุคคล 

แล้วยังต้องคำนึงถึงส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ด้วยว่าเอ้ือต่อความต้องการหรือไม่?  

พวกเราจึงได้ทำโปสเตอร์ “ร้านน้ีหวานน้อย ส่ังได้” แล้วฝากทางพ่ี ๆ ทันตแพทย์ 

และทันตาภิบาลนำไปติดท่ีร้านค้าท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล  

เพ่ือเป็นการเชิญชวนและกระตุ้นเตือนใจให้ผู้ท่ีมาซ้ือได้เลือกส่ังเคร่ืองด่ืม 

แบบหวานคร่ึง หวานน้อย หรือไม่หวานเลย นอกจากน้ี ยังมีการให้ทำแบบทดสอบ 

เก่ียวกับการเลือกเคร่ืองด่ืมและการดูฉลากผลิตภัณฑ์ โดยจะให้ทำก่อนและ 

หลังการดูคลิปวิดีโอโรคระบาดหวานน้อย เน้ือหาภายในคลิปจะเน้นไปท่ี 

การเลือกเคร่ืองด่ืมหวานน้อย การดูฉลากโภชนาการและส่วนประกอบ  

การคำนวณความเข้มข้นน้ำตาลว่าไม่ควรเกิน 6% และดูฉลากใบไม้  เราได้เชิญชวน 

ให้ทุกคนเข้ามาดูคลิปท่ีโพสต์ลงในเพจ facebook ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท 

และทำการ like&share ผลตอบรับของคลิปน้ีเกินความคาดหมายของ 

พวกเราเน่ืองจากมีคนเข้ามาดูและให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก  

พวกเราก็ได้แต่หวังว่าทุกคนท่ีเข้ามาดูจะได้รับความรู้กลับไปไม่มากก็น้อย  

ถ้าจะให้โครงการเรามีผลแค่กับกลุ่มเป้าหมายเพียงอย่างเดียวก็ดูจะน้อย 

เกินไปเพราะเราอยากให้เกิดการแพร่ระบาดไปได้ไกลกว่าน้ัน เร่ิมจาก 

คนใกล้ตัวก่อนน่าจะง่ายท่ีสุด จึงได้เกิดกิจกรรม “แพร่ระบาดหวานน้อย”  

โดยการให้กลุ่มเป้าหมายไปชักชวนคนในครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมงานมาทาน 

ด่ืมหวานน้อยและน้ำเปล่าไปด้วยกันแล้วทำการถ่ายภาพลงกลุ่มไลน์ให้เพ่ือน ๆ 

ได้รู้กันไปเลยว่าทำจริงหรือไม่ ย่ิงชวนได้เยอะย่ิงดี หลังจากรูปแรกได้ลงไปแล้ว  

รูปถัดมาก็ตามมาติดๆเรียกได้ว่าไลน์เด้งกันไม่หยุดเลยทีเดียว  

เกิดกระแสกันท้ังในกลุ่มไลน์และชีวิตจริงเลยก็ว่าได้ 

 การแพร่ระบาดคร้ังน้ีไม่ได้หยุดอยู่แค่ในอำเภอพระพุทธบาทเท่าน้ันแต่ยัง 

แพร่ระบาดไปถึงเพ่ือนๆต่างอำเภออีกด้วยน่าประทับใจจริง ๆ 
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ระยะเวลาโครงการของเราน้ันส้ันเกินไปท่ีจะทำให้พ่ีๆท่ีโรงพยาบาลเปล่ียนพฤติกรรมให้หันมาเลือกด่ืมหวานน้อยหรือน้ำเปล่าไปจนเป็น

กิจวัตร แต่อย่างไรก็ตามพวกเราได้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีและเช่ือว่าพ่ีๆจะทำดีต่อไปเร่ือยๆอย่างแน่นอน  

จากการดำเนินโครงการโรคระบาดหวานน้อย ทำให้พวกเรานิสิตทันตแพทย์ช้ันปีท่ี 6 ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง 

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงพ้ืนท่ีทำกิจกรรมด้วยตนเอง แต่พวกเราได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์และพ่ีๆชาวพระพุทธบาททุกท่าน จึงทำให้

โครงการน้ีดำเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี ท้ังน้ียังได้รับบทเรียนจากอุปสรรคและความสำเร็จของการดำเนินงานท่ีมีค่ามากมาย 

 

 

แม้ว่าจะหมดเวลาการดำเนินโครงการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ส่ิงท่ีโครงการน้ีได้เคยริเร่ิมไว้จะยังคงดำเนินต่อไป พ่ีๆชาวพระพุทธบาทท่ี

ได้รับความรู้การเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมหวานน้อยสามารถเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพได้ และยังถ่ายทอดความรู้เหล่าน้ันให้คน

รอบข้างและครอบครัวสู่คนในชุมชนได้ในท่ีสุด และไม่ได้จำกัดแค่กลุ่มงานทันตกรรมเท่าน้ันแต่ยังขยายไปสู่ผู้ป่วยNCDด้วย ท้ังน้ีคลิปวิดีโอ

ให้ความรู้ก็ยังได้รับการตอบรับและเกิดกระแสเป็นอย่างมาก ทำให้คนท่ัวไปเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสามารถนำไปเป็นส่ือความรู้ต่อไปได้ไม่มี

ท่ีส้ินสุด ร้านค้ามีการติดป้ายเชิญชวนให้ด่ืมหวานน้อย เป็นการเตือนใจผู้บริโภคทุกๆคร้ังท่ีได้เห็นและยังมีการติดป้ายเพ่ิมเติมต่อไปโดย 

อ.ทพญ.หทัยชนก  

สุขเกษมและพ่ีๆกลุ่มงานทันตกรรม การเปล่ียนแปลงเล็กๆเหล่าน้ีจะส่งผลต่อชุมชนได้ในระยะยาวไม่มากก็น้อย ผลของการดำเนินการท่ี

ได้รับในคร้ังน้ีเป็นความสำเร็จท่ีเกินความคาดหมายเป็นอย่างย่ิง เป็นท้ังกำลังใจและแนวทางในการออกไปทำงานในฐานะทันตแพทย์ เม่ือ

มองย้อนกลับมาถึงความสำเร็จในคร้ังน้ี เช่ือว่าจะเป็นแรงผลักดันและกำลังใจในการทำงานเพ่ือชุมชนในอนาคตได้อย่างแน่นอน 

สุดท้ายน้ีการดำเนินงานจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ถ้าหากขาดบุคคลสำคัญท่ีอยู่เบ้ืองหลังการดำเนินโครงการของพวกเรา  

ขอขอบพระคุณ ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์, ทพญ.หทัยชนก สุขเกษม และพ่ีๆชาวพระพุทธบาท 

ทุกท่าน ผู้มอบประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนให้แก่พวกเรานิสิตทันตแพทย์ช้ันปีท่ี 6 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ ได้ลงบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแ่ห่งชาติ (สวทช.)  

พัฒนาผลิตภัณฑ์์สุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม

คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	จุฬ�ฯ	ได้้ลงบันทึกคำว่�มีร่ว่มีม่ีอ	ร่ว่มีกับ	สำ�นักง�นพัื่ฒน�วิ่ทย�ศ�สตั้ร์และเทคำโนโลยีแห่งช่�ติั้	(สว่ทช่.)	พัื่ฒน� 

ผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์สุข้ภ�พื่ช่่องปี�กและก�รรักษ�ท�งทันตั้กรรมี	ก�รลงน�มีในบันทึกข้้อตั้กลงมีีวั่ตั้ถุปีระสงค์ำ	ร่ว่มีกันผู้ลักดั้นและพัื่ฒน�ผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์

สำ�หรับสุข้ภ�พื่ช่่องปี�กและก�รรักษ�ท�งทันตั้กรรมี	 มีุ่งยกระด้ับก�รรักษ�ท�งทันตั้กรรมีไทยส้่ส�กล	 เมี่�อว่ันที�	 20	 สิงห�คำมี	 2564	

คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	จุฬ�ลงกรณ์์มีห�วิ่ทย�ลัย	ร่ว่มีกับ	กระทรว่งก�รอุด้มีศึกษ�วิ่ทย�ศ�สตั้ร์	วิ่จัยและนวั่ตั้กรรมี	(อว่.)	สำ�นักง�นพัื่ฒน�

ว่ิทย�ศ�สตั้ร์และเทคำโนโลยีแห่งช่�ตั้ิ	 (สว่ทช่.)	 โด้ย	 ศ้นย์ว่ิจัยเทคำโนโลยีสิ�งอำ�นว่ยคำว่�มีสะด้ว่กและเคำร่�องมี่อแพื่ทย์	 (A-MED)	 ร่ว่มีลง

น�มีบันทึกข้้อตั้กลงคำว่�มีร่ว่มีมี่อ	 “โคำรงก�รผู้ลักด้ันและพื่ัฒน�ผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์สำ�หรับสุข้ภ�พื่ช่่องปี�กและก�รรักษ�ท�งทันตั้กรรมี”	 โด้ย

พื่ิธ์ีก�รลงน�มีจัด้ข้ึ�นในร้ปีแบบออนไลน์	 โด้ยมีี	 รศ.ทพื่.ด้ร.พื่รช่ัย	 จันศิษย์ย�นนท์	 คำณ์บด้ีคำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	 และศ.ทพื่.ด้ร.ธ์นภ้มีิ	

โอสถ�นนท์รองคำณ์บดี้ฝ่ึ�ยวิ่จัย	คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	จุฬ�ลงกรณ์์มีห�วิ่ทย�ลัย	ร่ว่มีลงน�มีกับ	อ�จ�รย์วั่นทนีย์	พัื่นธ์ช่�ติั้	ผู้้้อำ�นว่ยก�ร

ศ้นย์วิ่จัยเทคำโนโลยีสิ�งอำ�นว่ยคำว่�มีสะด้ว่กและเคำร่�องม่ีอแพื่ทย์	เป็ีนผู้้้แทน	ด้ร.ณ์รงค์ำ	ศิริเลิศว่รกุล	ผู้้้อำ�นว่ยก�รสำ�นักง�นพัื่ฒน�วิ่ทย�ศ�สตั้ร์

และเทคำโนโลยีแห่งช่�ติั้คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ จุัดพิธ่ถวายราชสักการะพระ-

ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จุพระปรเมนทรรามาธิบด่ศร่สินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจุ้าอยู่หัว เนื�องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	จุฬ�ฯ	จัด้พิื่ธี์ถว่�ยร�ช่สักก�ระพื่ระฉ�ย�ลักษณ์์	

พื่ระบ�ทสมีเด็้จพื่ระปีรเมีนทรร�มี�ธิ์บดี้ศรีสินทร	มีห�ว่ชิ่ร�ลงกรณ์	

พื่ระว่ชิ่รเกล้�เจ้�อย่้หัว่	เน่�องในโอก�สวั่นเฉลิมีพื่ระช่นมีพื่รรษ�	69	

พื่รรษ�	28	กรกฎ�คำมี	2564	เพ่ื่�อถว่�ยเป็ีนพื่ระร�ช่กุศล	แสด้งออก

ถึงคำว่�มีจงรักภักดี้และส�นึกในพื่ระมีห�กรุณ์�ธิ์คุำณ์	ข้องพื่ระบ�ท-

สมีเด้็จพื่ระปีรเมีนทรร�มี�ธ์ิบด้ีศรีส ินทร	 มีห�ว่ช่ิร�ลงกรณ์	

พื่ระว่ชิ่รเกล้�เจ้�อย้่หัว่	โด้ยมีีคำณ์ะผู้้้บริห�ร	คำณ์�จ�รย์	ทันตั้แพื่ทย์	

และบุคำล�กร	 เข้้�ร่ว่มีพื่ิธ์ีถว่�ยร�ช่สักก�ระพื่ระพื่ระฉ�ย�ลักษณ์ ์

เม่ี�อวั่นที�	27	กรกฎ�คำมี	2564	ณ์	บริเว่ณ์โถงชั่�นล่�ง	อ�คำ�รบรมีน�ถ-

ศรีนคำรินทร์	คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	จุฬ�ฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ จัุดพิธ่ถวายราชสักการะพระฉายา-

ลักษณ์สมเด็จุพระนางเจุ้าสิริกิติ� พระบรมราชิน่นาถ พระบรมราชชนน่

พันปีหลวง เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระ-ชนมพรรษา 89 พรรษา 

12 สิงหาคม 2564

คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	จุฬ�ฯ	จัด้พิื่ธี์ถว่�ยร�ช่สักก�ระพื่ระฉ�ย�-

ลักษณ์์สมีเด็้จพื่ระน�งเจ้�สิริกิติั้�	พื่ระบรมีร�ชิ่นีน�ถ	พื่ระบรมีร�ช่ช่นนี

พัื่นปีีหลว่ง	เน่�องในโอก�สวั่นเฉลิมีพื่ระช่นมีพื่รรษ�	89	พื่รรษ�	12	

สิงห�คำมี	2564	เพ่ื่�อถว่�ยเป็ีนพื่ระร�ช่กุศล	แสด้งออกถึงคำว่�มีจงรัก

ภักดี้และส�นึกในพื่ระมีห�กรุณ์�ธิ์คุำณ์	ข้องสมีเด็้จพื่ระน�งเจ้�สิริกิติั้�	

พื่ระบรมีร�ชิ่นีน�ถ	พื่ระบรมีร�ช่ช่นนีพัื่นปีีหลว่ง	โด้ยมีีคำณ์ะผู้้้บริห�ร	

คำณ์�จ�รย์	และบุคำล�กรคำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	จุฬ�ฯ	เข้้�ร่ว่มีพิื่ธี์

ถว่�ยร�ช่สักก�ระพื่ระพื่ระฉ�ย�ลักษณ์์	เม่ี�อวั่นที�	11	สิงห�คำมี	2564	

ณ์	บริเว่ณ์โถงชั่�นล่�ง	อ�คำ�รบรมีน�ถศรีนคำรินทร์	คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	 

จุฬ�ฯ
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	 เมี่�อว่ันที�	 23	 กรกฎ�คำมี	 2564	 คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	 มีห�ว่ิทย�ลัยมีหิด้ล	 ในฐ�นะสำ�นักง�นเลข้�ธ์ิก�รคำว่�มีร่ว่มีมี่อท�ง 

ทันตั้แพื่ทย์ศ�สตั้ร์ในลุ่มีแม่ีนำ��โข้ง	 (IDCMR	Secretariat	office)	 ได้้ร่ว่มีห�ร่อกับ	University	of	 Indonesia	 Faculty	of	Dentistry 

ส�ธ์�รณ์รัฐอินโด้นีเซีีย	 เพื่่�อเตั้รียมีคำว่�มีพื่ร้อมีสำ�หรับก�รจัด้ปีระชุ่มีว่ิช่�ก�รน�น�ช่�ตั้ิท�งทันตั้แพื่ทย์ลุ่มีแมี่นำ��โข้ง	 (15th	 IDCMR	

Congress)	โด้ยในโอก�สนี�	รองศ�สตั้ร�จ�รย์	ด้ร.	นพื่.	ทพื่.ศิริชั่ย	เกียรติั้ถ�ว่รเจริญ	คำณ์บดี้	พื่ร้อมีด้้ว่ย	รองศ�สตั้ร�จ�รย์	ด้ร.	รัช่ช่พิื่น	

ศรีสัจจะลักษณ์์	 รองคำณ์บดี้ฝ่ึ�ยหลักส้ตั้รก่อนปีริญญ�น�น�ช่�ติั้และเคำร่อข่้�ยคำว่�มีร่ว่มีม่ีอ	 ได้้ร่ว่มีห�ร่อกับ	Prof.	 Dr.	M.F	 Lindawati	 S.	

Kusdhany,	Dean,	Dr.	Lisa	R.	Amir	และ	Organizing	Committee	ข้อง	University	of	Indonesia	Faculty	of	Dentistry	ผู่้�นระบบ	

Zoom	Meetings	ก�รปีระชุ่มีวิ่ช่�ก�ร	15th	IDMCR	Congress	มีีกำ�หนด้จัด้ขึ้�นระหว่่�งวั่นที�	20-21	สิงห�คำมี	2564	ผู่้�นระบบออนไลน์	

โด้ยมีี	University	of	Indonesia	Faculty	of	Dentistry	เป็ีนเจ้�ภ�พื่ก�รปีระชุ่มี

เมี่�อว่ันที�	 27	 กรกฎ�คำมี	 2564	 ผู้้้ช่่ว่ยศ�สตั้ร�จ�รย์	 ทพื่.บัณ์ฑิตั้	

จิรจริย�เว่ช่	รองคำณ์บดี้คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	มีห�วิ่ทย�ลัยมีหิด้ล	

เป็ีนปีระธ์�นเปิีด้กรว่ยกระทงด้อกไม้ีถว่�ยร�ช่สักก�ระ		ในพิื่ธี์ลงน�มี

ถว่�ยพื่ระพื่รชั่ยมีงคำล	พื่ระบ�ทสมีเด็้จพื่ระว่ชิ่รเกล้�เจ้�อย่้หัว่	เน่�อง

ในโอก�สวั่นเฉลิมีพื่ระช่นมีพื่รรษ�	69	พื่รรษ�	28	กรกฎ�คำมี	2564			

และร่ว่มีลงน�มีถว่�ยพื่ระพื่ร		โด้ยมีี	รองศ�สตั้ร�จ�รย์	ทพื่.ยสวิ่มีล		

ค้ำผู้�สุข้	รองคำณ์บดี้ฝ่ึ�ยทรัพื่ย�กรบุคำคำล		และบุคำล�กรเข้้�ร่ว่มีง�น	

ณ์	 พิื่พิื่ธ์ภัณ์ฑ์สิรินธ์รทันตั้พิื่พิื่ธ์	 ชั่�น	 1	อ�คำ�รเฉลิมีพื่ระเกียรติั้	 50	

พื่รรษ�	 นอกจ�กนี�ภ�ยในง�นมีีก�รถ่�ยทอด้ผู้่�นระบบออนไลน์	

Cisco	Webex	Meetings	อีกด้้ว่ย

เม่ี�อวั่นที�	5	สิงห�คำมี	2564	ศ�สตั้ร�จ�รย์คำลินิกเกียรติั้คุำณ์	น�ยแพื่ทย์	

ปิียะสกล	สกลสัตั้ย�ทร	น�ยกสภ�มีห�วิ่ทย�ลัยมีหิด้ล	พื่ร้อมีด้้ว่ย 

กรรมีก�รสภ�มีห�วิ่ทย�ลัยมีหิด้ล	รับฟังผู้ลก�รด้ำ�เนินง�นข้องส่ว่นง�น	

(University	Council	Visit	:	2)	คำรั�งที�	32/2564	ข้องคำณ์ะทันตั้- 

แพื่ทยศ�สตั้ร์	เพ่ื่�อกำ�หนด้เป้ี�หมี�ยแผู้นด้ำ�เนินก�ร	ปีีงบปีระมี�ณ์	

2564	–	2565	และรับฟังถึงผู้ลสำ�เร็จข้องก�รด้ำ�เนินง�นที�ผู่้�นมี� 

รว่มีทั�งก�รพัื่ฒน�และคำว่�มีท้�ท�ยในอน�คำตั้	โด้ยมีี	รองศ�สตั้ร�จ�รย์	

ด้ร.	น�ยแพื่ทย์	ทันตั้แพื่ทย์ศิริชั่ย	เกียรติั้ถ�ว่รเจริญ	คำณ์บดี้คำณ์ะทันตั้-

แพื่ทยศ�สตั้ร์	พื่ร้อมีด้้ว่ยผู้้้บริห�รคำณ์ะ	เข้้�ร่ว่มีรับฟังคำว่�มีคิำด้เห็น	

ผู่้�นก�รปีระชุ่มีออนไลน์
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ศ้นย์ฉีด้วั่คำซีีน	คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	มีห�วิ่ทย�ลัยเชี่ยงใหม่ี	ได้้รับก�รจัด้สรรวั่คำซีีน	Sinovac	จ�กองค์ำกรผู้้้บริห�รคำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์

แห่งปีระเทศไทย	(อ.บ.ท.ท.)	เพ่ื่�อฉีด้ให้กับนักศึกษ�ระดั้บบัณ์ฑิตั้ศึกษ�	และนักเรียนผู้้้ช่่ว่ยทันตั้แพื่ทย์	รุ่นที�	12	จำ�นว่น	31	ร�ย	ในเข็้มีที�	

1	เม่ี�อวั่นที�	2	ก.คำ.64

รศ.ทพื่ญ.สั�งสมี	 ปีระภ�ยส�ธ์ก	 รองคำณ์บด้ีฝึ่�ยบริห�ร	 พื่ร้อมีด้้ว่ย	 ผู้ศ.ทพื่.ช่นธ์ีร์	

ชิ่ณ์เคำร่อ	 รองคำณ์บดี้ฝ่ึ�ยก�รศึกษ�	 และอ.ทพื่ญ.ภัทริก�	 อังกสิทธิ์�	 ผู้้้ช่่ว่ยคำณ์บดี้ฝ่ึ�ย 

พัื่ฒน�คุำณ์ภ�พื่นักศึกษ�ร่ว่มีมีอบเข็้มีเชิ่ด้ช้่เกียรติั้และเกียรติั้บัตั้รร�งวั่ลคำว่�มีปีระพื่ฤติั้ดี้	

ปีระจำ�ปีี	2564	ให้แก่	นทพื่.อภิช่ญ�	ปีริศน�นันทกุล	 นักศึกษ�ทันตั้แพื่ทย์ชั่�นปีีที�	2 

รหัส	630910063	จ�กพุื่ทธ์สมี�คำมีแห่งปีระเทศไทย	ในพื่ระบรมีร�ช้่ปีถัมีภ์	ณ์	ห้อง 

ปีระชุ่มีกรรมีก�รคำณ์ะ	เม่ี�อวั่นที�	13	ก.คำ.64

ผู้ศ.ทพื่.ด้ร.นฤมีนัส	คำอว่นิช่	คำณ์บดี้พื่ร้อมีด้้ว่ยผู้้้บริห�ร	คำณ์�จ�รย์	และบุคำล�กร	คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	มีห�วิ่ทย�ลัยเชี่ยงใหม่ี	เข้้�ร่ว่มี 

พื่ิธ์ีทำ�บุญเพื่่�ออุทิศเปี็นพื่ระร�ช่กุศลถว่�ยแด้่สมีเด้็จพื่ระศรีนคำรินทร�บรมีร�ช่ช่นน	ี เน่�องในโอก�สคำรบรอบว่ันสว่รรคำตั้	ณ์	 ว่ดั้ศรีโสด้�	

พื่ระอ�ร�มีหลว่ง	เม่ี�อวั่นที�	19	ก.คำ.64

ศ้นย์ฉีด้ว่ัคำซีีน	 คำณ์ะทันตั้แพื่ทยศ�สตั้ร์	 มีห�ว่ิทย�ลัยเช่ียงใหมี่	 ได้้รับก�รจัด้สรรว่ัคำซีีน	 Sinovac	 จ�กองคำ์กรผู้้้บริห�รคำณ์ะทันตั้แพื่ทย-

ศ�สตั้ร์แห่งปีระเทศไทย	(อ.บ.ท.ท.)	เพ่ื่�อฉีด้ให้กับนักศึกษ�ทันตั้แพื่ทย์	ชั่�นปีีที�	2-6	จำ�นว่น	49	ร�ย	ในเข็้มีที�	1	เม่ี�อวั่นที�	19	ก.คำ.64
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