บรรณาธิิการ
ชวนคุุย :)
ข่่าวสารฉบัับนี้้�เป็็นฉบัับประจำำ�เดืือน  พฤศจิิกายน-ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งตรงกัับช่่วงที่่�รััฐบาลเปิิดประเทศเพื่่�อต้้อนรัับ
นัักท่่องเที่่�ยว และนัับเป็็นจัังหวะที่่�ดีีที่่�ทางทัันตแพทยสมาคม จะได้้จััดการประชุุมวิิชาการแบบ hybrid คืือมีีทั้้�ง onsite และ
online แต่่เราก็็ต้อ้ งมีีมาตรการตามเกณฑ์์ของสำำ�นักั อนามััย กทม เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ซึ่่ง� อาจจะก่่อให้้เกิิด
ความไม่่สะดวกบ้้าง แต่่ก็็เพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกท่่าน
ในส่่วนของข่่าวสารเล่่มนี้้ ก็
� ยั็ งั คงความเข้้มข้้นทั้้ง� บทความวิิชาการ บทความปกิิณกะ และข่่าวสารจากมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ
เช่่นเคย  แล้้วพบกัันใหม่่ฉบัับหน้้า
สวััสดีีปีีใหม่่ครัับ

สารบัญ
บทความวิิชาการ:
โพลีีอีีเทอร์์อีีเทอร์์คีีโตน 
(Polyetheretherketone) ทางทัันตกรรม
การรัักษาการบาดเจ็็บของฟััน 
และกระดููกเบ้้าฟัันในชุุดฟัันน้ำำ��นม
บทความพิิเศษ:
Little World of Cactus

5
8

บทความปกิิณกะ:
ชีีวิิตติิดความหวาน แต่่ไม่่เติิมน้ำำ�� ตาลได้้ไหม?
บทความออกหน่่วย:
การออกชุุมชนในยุุคโควิิด-19
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ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ที่ 15 - 16 - 17 ธันวาคม 2564

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

08.15 - 09.00 พิธีเปิดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์
การมอบรางวัล หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์
และรางวัล ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุน ศ.อิศระ - ทญ. ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์
ประธาน
ศ.ทพ.ดร. แมนสรวง อักษรนุกิจ
09.00 - 10.00 กัญชา สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์
10.00 - 10.15 Break
10.15 - 12.15 Multidisciplinary based decision making in implant dentistry
รศ.ทพ. ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์
รศ.ทพ.ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำา
อ.ทญ.ดร. วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร
อ.ทญ. จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์
ทญ. ณัฐชยา ถิตะพาณิชย์
12.15 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน
รศ.ทพ.ดร. สรสัณห์ รังสิยานนท์
13.30 - 16.45 หลากหลายเคสน่ารู้: การวินิจฉัยและวางแผนการรักษา
รศ.ทพ.ดร. ไกรสร ทรัพยะโตษก
โดย ชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย
รศ.ทพ.ดร. ชาญวิทย์ ประพิณจำารูญ
ผศ.นพ.ทพ. ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล
อ.ทพ.ดร.
ภาสวัชร์ วิริยกิจจา
(Break เวลา 15.00 - 15.15)

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

ประธาน
09.00 - 10.30

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

10.30 - 10.45
10.45 - 12.15
12.15 - 13.30
ประธาน
13.30 - 14.45
14.45 - 15.00
15.00 - 17.00

Break
Pain and anxiety control
พักกลางวัน
ศ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร
ไขมันเลว ไม่เลวอย่างที่คิด
Break
งานอุดฟัน..สบายๆ สไตล์ อ. สุชิต

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

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่
ประธาน
รศ.ทพ. พีรศุษม์ รอดอนันต์
09.00 - 10.30 Comprehensive dental treatment in daily life
ผศ.ทญ.ดร. มาริสา สุขพัทธี
ผศ.ทพ.ดร. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง
ผศ.ทพ.ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์
ผศ.ทญ. ดรุณี โอวิทยากุล
10.30 - 10.40 Break
10.40 - 12.10 รักษาผู้สูงอายุอย่างไร มองให้ไกล ไปให้ถึง
ผศ.ทญ.ดร. กันยารัตน์ คอวนิช
ผศ.ทพ.ดร. จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ
ผศ.ทญ.ดร. พิมพ์เดือน รังสิยากูล
12.10 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 14.00 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และการมอบรางวัลการประกวดงานวิจัย
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่
ประธาน
รศ.ทญ.ดร. อรุณวรรณ หลำาอุบล
14.00 - 15.30 Neutrocentric occlusion for complete denture: possible or not?
ผศ.ทพ.ดร. พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
15.30 - 15.45 Break
15.45 - 16.45 รักษาทางทันตกรรมอย่างไร ในผู้ป่วยมะเร็ง
ผศ.ทพ. ชนธีร์ ชิณเครือ
อ.ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล

18 CE credits

Meet the Expert

1.5 CE credits

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 และ วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564

เวลา 12.00 - 13.30 น.

ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชัน
้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ท่านจะได้พบปะฟังบรรยายพูดคุยซักถามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น expert ในหัวข้อต่างๆ
พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่เราแจกแบบ เบนโตะอาหารกลางวัน ท่านละ 1 กล่อง
วัน
ั พุธที่ 15 ธันวาคม 2564

Interceptive space management

Treatment for unerupted canine

ทญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส

รศ.ทพ.ดร. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

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

All about tooth autotransplant และ
ตอบปัญหาทางศัลยศาสตร์

คุยกันเรือ
่ งงาน Perio

ทญ. ธาราธร สุนทรเกียรติ

ผศ.ทพ. ขนิษฐ์ ธเนศวร

ผศ.ทญ. สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์

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

รศ.ทญ.ดร. ศิรริ ก
ั ษ์ นครชัย

ทำเอ็นโดฯ อย่างไรไม่ให้เ่ ครียด

รศ.ทญ.ดร. จีรภัทร จันทรัตน์

“ลัด สัน
้ ตรงประเด็น” การสร้าง ceramic veneer
ให้สวยสมรอยยิม
้ เฉพาะบุคคล

รศ.ทญ. ปริม อวยชัย

รศ.ทพ. เฉลิมพล ลีไ้ วโรจน์

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

รศ.ทญ.ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข

Vertical dimension and bite registration

ผศ.ทพ. สรรพัชญ์ นามะโน

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

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

บทความวิิชาการ

DENT NEWS

โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
(Polyetheretherketone) ทางทันตกรรม
ผศ.ทพ.ดร.พิิสััยศิิษฏ์์ ชััยจรีีนนท์์
ภาควิิชาทัันตกรรมประดิิษฐ์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

บทนำำ�
Polyarlyetherketones (PAEKs) เป็็นสมาชิิกใหม่่ของโพลิิเมอร์์ในกลุ่่�มหลอมร้้อนผัันกลัับได้้ที่อุ�่ ณ
ุ หภููมิิสููง (high-temperature
thermoplastic polymer) ประกอบไปด้้วยโครงสร้้างหลัักแบบสายวงแหวนอะโรมาติิก (aromatic backbone molecular chain)
ที่่�เชื่่�อมต่่อระหว่่างกัันด้้วยหมู่่�ฟัังก์์ชัน 
ั (functional group) ชนิิดอีีเธอร์์ (ether) และ คีีโตน (ketone) โพลิิเมอร์์ชนิิดนี้้� มีี 2 ชนิิด ที่่�นิิยมใช้้
ในทางการแพทย์์คือื พอลิิอีีเทอร์์อีีเทอร์์คีีโตน Poly(ether-ether-ketone) หรืือ PEEK และ Poly(arly-ether-ketone-ether-ketone-ketone)
หรืือ PEKEKK โดยมีีสููตรทางเคมีีดัังรููปที่�่ 1

รููปที่่� 1 แสดงสููตรทางเคมีีของ PEEK และ PEKEKK

โครงสร้้างทางเคมีีของ PEEK มีีความเสถีียรที่่อุ� ณ
ุ หภููมิิสููง
ต้้านทานต่่อการกััดกร่่อนจากสารเคมีีและรัังสีีรวมถึึง มีีความเข้้ากััน
ได้้กับั สารเสริิมแรงหลากหลายชนิิด PEEK มีีลัักษณะเป็็นสายโซ่่ตรง
ที่มีี�่ หน่่วยมอนอเมอร์์ (Monomer) 100 หน่่วย มีีน้ำำ�� หนัักของโมเลกุุล
(molecular weight) 80,000-120,000 กรััมต่่อโมล (g/mol)  เป็็น
วััสดุุสีีขาว ที่่�มีีความโปร่่งรัังสีี  สามารถเปลี่่�ยนรููปด้้วยความร้้อน  
(thermoplastic polymer) ณ อุุณหภููมิิห้อ้ งจะมีีสถานะคล้้ายแก้้ว
(glassy state) ซึ่่ง� มีีความแข็็งและเปราะ ในช่่วงอุุณหภููมิิ 143 องศาเซลเซีียส จะมีีลัักษณะเป็็นทรานซิิชันั แก้้ว (glass transition phase;
Tg) โดย PEEK จะอ่่อนตััวและยืืดตัวั ได้้ สามารถทนความร้้อนได้้ถึึง
335.8 องศาเซลเซีียส และเมื่่อ� ถึึงช่่วงอุุณหภููมิิ 343 องศาเซลเซีียส
ซึ่่ง� เป็็นช่่วงอุุณหภููมิิหลอมเหลวผลึึก (crystalline melt transition
temperature; Tm) จะเกิิดการหลอมตััว นอกจากนี้้�ยัังมีีความ
แข็็งแรงมาก

อย่่างไรก็็ตาม PEEK บริิสุุทธิ์์� (pure PEEK) มีีค่่ามอดููลััส
ของสภาพยืืดหยุ่่�น 3 ถึึง 4 จิิกะปาสคาล (GPa) ซึ่่�งมีีค่่าต่ำำ�� และไม่่
เหมาะสมต่่อการนำำ�ไปใช้้งานในบริิเวณที่่�รัับแรงสููง ดัังนั้้�นจึึงมีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนให้้มีีค่า่ มอดููลััสของสภาพยืืดหยุ่่�นใกล้้เคีียงกัับกระดููกทึึบ 
(18GPa) หรืือสารประกอบไทเทเนีียม (110GPa) โดยการเสริิมด้้วย
วััสดุุอัดั แทรก เช่่น เส้้นใยคาร์์บอน และ เส้้นใยแก้้ว เข้้าไปทำำ�ให้้สามารถ
เปลี่่�ยนแปลงคุุณสมบััติิของ PEEK ได้้ ในช่่วงปลายของยุุค 1990
PEEK โพลิิเมอร์์เป็็นวััสดุุที่่�น่่าสนใจในกลุ่่�มเทอร์์โมพลาสติิกที่่�มีี
คุุณสมบััติิพิิเศษ (high-performance thermoplastic) ทำำ�ให้้
ปััจจุุบัันนิิยมนำำ�  PEEK มาใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วยในงานทัันตกรรม
เช่่น งานทัันตกรรมรากฟัันเทีียม การใส่่ฟัันเทีียมชนิิดถอดได้้

5

การนำำ�มาใช้้งานในทางทัันตกรรม
1. ทัันตกรรมรากเทีียม (Dental Implant)
Titanium (Ti) และ Titanium alloy เป็็นวััสดุุที่่�
นิิยมใช้้ในงานทัันตกรรมรากฟัันเทีียมมานาน เนื่่�องจากมีีคุุณสมบััติที่ิ เ�่ หมาะสมหลายประการ เช่่น การมีีคุุณสมบััติิทางเคมีี 
ทางกายภาพและคุุณสมบััติิทางกลที่่�ดีี มีีการเข้้ากัันได้้ดีีกัับ
เนื้้�อเยื้้�อในช่่องปากและมีีความแข็็งแรงอีีกทั้้�งยัังทนทานต่่อ
การกััดกร่่อนสููง แต่่อย่่างไรก็็ตาม Titanium ยัังเป็็นวัสั ดุุที่มีีค่
�่ า่
elastic modulus สููงกว่่ากระดููก (Titanium: 110 GPa; cortical
bone: 14 GPa) โดยความแตกต่่างของค่่า elastic modulus
ที่่แ� ตกต่่างกัันเกิินไปนี้้ทำ� �ำ ให้้เกิิดแรงความเค้้นรอบ ๆ กระดููกรอบ
รากฟัันเทีียม ส่่งผลให้้เกิิดการละลายของกระดููกและนำำ�มาสู่่�
ผลกระทบต่่าง ๆ ต่่อรากฟัันเทีียมได้้ นอกจากนี้้ยั� งั มีีรายงานถึึง
คนไข้้ที่แ�่ พ้้โลหะและปััญหาของการเกิิดการกระเจิิงของแสงรัังสีี
ในคนไข้้ที่ต้�่ อ้ งถ่่ายภาพรัังสีี MRI หรืือ CT scan นอกจากนี้้� Tittanium เป็็นโลหะที่่มีีสีีดำ
� �ส่
ำ ง่ ผลในเรื่่อ� งความสวยงามในการใช้้
งานในตำำ�แหน่่งที่่�ต้้องการความสวยงามเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
มีีความพยายามที่�จ่ ะลดปััญหาของ Titanium ดัังที่่�
กล่่าวมาโดยการเลืือกใช้้วัสั ดุุต่า่ งๆเช่่น Zirconia แต่่ Zirconia
ก็็ยัังเป็็นวััสดุุที่่�มีีค่่า elastic modulus สููงกว่่ากระดููกมาก
(Zr: 100 GPa) รวมทั้้�งมีีโอกาสเกิิดการแตกหัักได้้จึึงไม่่เป็็นที่่�
นิิยมใช้้เพื่่�อทำำ�รากฟัันเทีียม โดยในปััจจุบัุ นั ได้้มีีการพััฒนาวััสดุุ
Polymeric compounds โดยวััสดุุที่่�เริ่่�มนำำ�มาใช้้เพื่่�อทำำ�ราก
ฟัันเทีียมก็็คือื   PEEK โดยในทางทัันตกรรม PEEK นิิยมนำำ�มาใช้้
ทำำ�ส่ว่ น superstructure ของรากฟัันเทีียมเช่่นส่ว่ น abutment
และส่่วน healing cap (รููปที่่� 2) หรืือในบางบริิษัทั ได้้นำ�ำ มาทำำ�
ในส่่วน implant body โดย PEEK มีีค่่า elastic modulus
ประมาณ 3-18 GPa คุุณสมบััติต่ิ า่ งๆของวััสดุุจะขึ้้นกั
� บั การเสริิม
วััสดุุอััดแทรกเข้้าไป

2. ฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้
(Removable Partial Denture)
การสููญเสีียฟัันธรรมชาติิไปบางส่่วนในช่่องปาก ผู้้�ป่่วย
มัักมีีความต้้องการใส่่ฟัันทดแทนเพื่่�อทำำ�ให้้ประสิิทธิภิ าพในการบด
เคี้้�ยวดีีขึ้้�น ป้้องกัันการล้้มเอีียงของฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืืออยู่่� รวมถึึง
ช่่วยเพิ่่ม� ความสวยงามและสามารถออกเสีียงได้้ดีีขึ้้น 
� การใส่่ฟันั เทีียม
บางส่่วนถอดได้้เป็็นทางเลืือกหนึ่่�งในการรัักษา ส่่วนประกอบของ
ฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้ประกอบไปด้้วย 2 ส่่วนหลัักคืือ ซี่่ฟั� นั เทีียม
และฐานฟัันเทีียม เมื่่�อแบ่่งประเภทตามวััสดุุที่่�ใช้้ทำำ�ฐานฟัันเทีียม
จะสามารถจำำ�แนกได้้เป็็น 2 ชนิิดหลััก ชนิิดแรกคืือ ชนิิดฐานโลหะ
โดยโลหะที่่นิ� ยิ มนำำ�มาใช้้เป็็นโลหะเจืือ (metal alloy) เช่่น โคบอลต์์โครเมีียม (cobalt-chromium), นิิกเกิิล-โครเมีียม (nickel-chromium)
ที่�มีี่ ความแข็็งแรงคงทน สามารถนำำ�ความร้้อนได้้ดีี  แต่่มีีข้้อด้้อยใน
เรื่่�องความสวยงามที่่�มองเห็็นสีีของโลหะ มีีน้ำำ��หนัักที่่�ค่่อนข้้างมาก
อาจทำำ�ให้้เกิิดการแพ้้หรืือมีีรสชาติิของโลหะในผู้้�ป่ว่ ยบางราย ส่่วน
ในชนิิดที่�ส่ อง คืือ ชนิิดฐานโพลีีเมอร์์ (polymer) โดยโพลีีเมอร์์ที่่�
นิิยมนำำ�มาใช้้ คืือ โพลีีเมทิิลเมทาคริิเลต (polymethylmethaacrylate, PMMA) โดยฟัันเทีียมชนิิดบางส่่วนถอดได้้ฐานโพลีีเมอร์์นี้�้
มีีน้ำำ�� หนัักเบา มีีความสวยงาม ราคาถููก แต่่ก็มีีข้
็ อ้ ด้้อยที่มีี�่ ความเปราะ
แตกหัักได้้ง่่าย ไม่่มีีความแข็็งแรงคงทน จึึงมัักใช้้เป็็นฟัันเทีียมชนิิด
ชั่่�วคราว คุุณสมบััติิของวััสดุุที่่�นิิยมนำำ�มาใช้้เป็็นฐานฟัันเทีียมชนิิด
บางส่่วนถอดได้้แสดงในตารางที่่� 1
การใช้้ PEEK ถืือเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�แพ้้
โลหะ รู้้�สึึกว่่ามีีรสชาติิของโลหะขณะใส่่ฟันั เทีียมและไม่่ต้อ้ งการให้้
เห็็นสีีของโลหะ มีีความต้้องการฐานฟัันเทีียมที่่�มีีสีีใกล้้เคีียงฟััน
ธรรมชาติิ และมีีน้ำำ��หนัักเบาใกล้้เคีียงฐานโพลีีเมทิิลเมทาคริิเลต
แต่่มีีความแข็็งแรงคงทนต้้านการสึึกกร่่อนและแรงบดเคี้้ย� วได้้และ
ไม่่ก่่อให้้เกิิดการระคายเคืืองต่่อเนื้้�อเยื่่�อ ด้้วยคุุณสมบััติิการเข้้ากััน
กัับเนื้้อ� เยื่่อ� ได้้ดีีของวััสดุุ มีีความทนต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิสููง
และมีีความเสถีียรทางเคมีี นอกจากนี้้�ยัังพบการสะสมของคราบ
จุุลินทรีีย์
ิ ที่์ ผิ�่ วิ ของฟัันเทีียมได้้น้อ้ ย ในฟัันเทีียมที่ส�่ ร้้างจากวััสดุุชนิดิ นี้้�
เนื่่�องจากคุุณสมบััติิความมัันเงาของวััสดุุ แสดงดัังรููปที่�่ 3

ถึึงแม้้ว่่าการนำำ�  PEEK มาใช้้ในทางทัันตกรรมรากเทีียมเริ่่�ม
มีีความนิิยมมากขึ้้�นเรื่่�อยๆแต่่คุุณสมบััติิบางประการยัังต้้องมีีการศึึกษา
ต่่อไป ดัังนั้้�นการเลืือกใช้้วััสดุุควรเลืือกใช้้ให้้เหมาะสมและมีีการศึึกษา
หรืือรายงานผู้้�ป่่วยรองรัับการใช้้งาน
รููปที่่� 2 แสดง PEEK abutment  
(รููปโดย ผศ.ทพ.ดร.พิิสััยศิิษฏ์์ ชััยจรีีนนท์์)
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ตารางที่่� 1 เปรีียบเทีียบคุุณสมบััติิของวััสดุุที่่�นิิยมนำำ�มาใช้้เป็็นฐานฟัันเทีียมชนิิดบางส่่วนถอดได้้
ชนิิดของวััสดุุ
คุุณสมบััติิ

คุุณสมบััติิในอุุดมคติิ

ด้้านชีีวภาพ
(Biological)

ไม่่เป็็นพิิษและระคายเคืือง
ต่่อเนื้้�อเยื่่�อ

ด้้านเชิิงกล

สารถต้้านทานแรงบดเคี้้�ยวได้้ดีี 
ควรมีีค่่ามอดููลััสยืืดหยุ่่�นสููง
ควรต้้านการแตกหัักได้้ดีี มีีค่่า
ความแข็็งแรงดััดขวาง
(Flexural strength) สููง

ด้้านกายภาพ

สามารถนำำ�ความร้้อนได้้ดีี 
ควรมีีค่่าสภาพนำำ�ความร้้อนสููง

ด้้านอื่่�นๆ

มีีสีีใกล้้เคีียงเนื้้�อเยื่่�อและฟัันธรรมชาติิ
ให้้ความสวยงามที่�ส่ ามารถยอมรัับได้้
มีีราคาไม่่แพง
ควรมีีน้ำำ�� หนัักเบา โดยมีีค่่า
ความหนาแน่่นน้้อย

โลหะเจืือ

โพลีีเมทิิล
เมทาคริิเลต

PEEK

มีีความเข้้ากัันได้้
อาจพบการแพ้้และ
อาจพบการแพ้้โลหะที่่�เป็็น
กัับเนื้้�อเยื่่�อ
ระคายเคืืองเนื้้�อเยื่่�อได้้  
ส่่วนประกอบบางชนิิด 
จากส่่วนมอนอเมอร์์ที่่�ตกค้้าง
เช่่น นิิกเกิิล
ค่่ามอดููลััสยืืดหยุ่่�น
100-220
3-5
3-4
จิิกะปาสคาล
จิิกะปาสคาล
จิิกะปาสคาล
ค่่าความแข็็งแรงดััดขวาง
~ 2500
~100
140-170
เมกะปาสคาล
เมกะปาสคาล
เมกะปาสคาล
ค่่าสภาพนำำ�ความร้้อน (วััตต์์/ เมตร เคลวิิล)
9.4
0.21
0.29
มีีสีีขาว
มีีความทึึบแสงและมองเห็็น มีีความโปร่่งแสงสามารถ
ใกล้้เคีียงสีีฟัันธรรมชาติิ
เป็็นสีีของโลหะ
ทำำ�ให้้มีีสีีใกล้้เคีียงสีีของ
เนื้้�อเยื่่�อและฟัันธรรมชาติิ
มีีราคาสููงกว่่าฐานโพลีี
มีีราคาถููก
มีีราคาค่่อนข้้างสููง
เมทิิลเมทาคริิเลต
ค่่าความหนาแน่่น (กรััม/ลููกบาศก์์เซนติิเมตร)
8
1.19
1.3

การใช้้ PEEK ถืือเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่�แ่ พ้้
โลหะ รู้้�สึึกว่่ามีีรสชาติิของโลหะขณะใส่่ฟัันเทีียมและไม่่ต้้องการ
ให้้เห็็นสีีของโลหะ มีีความต้้องการฐานฟัันเทีียมที่มีีสีี
�่ ใกล้้เคีียงฟััน
ธรรมชาติิและมีีน้ำำ��หนัักเบาใกล้้เคีียงฐานโพลีีเมทิิลเมทาคริิเลต
แต่่มีีความแข็็งแรงคงทนต้้านการสึึกกร่่อนและแรงบดเคี้้ย� วได้้และ
ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการระคายเคืืองต่่อเนื้้อ� เยื่่อ�  ด้้วยคุุณสมบััติกิ ารเข้้ากััน
กัับเนื้้อ� เยื่่อ� ได้้ดีีของวััสดุุ มีีความทนต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิสููง
และมีีความเสถียี รทางเคมีี นอกจากนี้้ยั� งั พบการสะสมของคราบ
จุุลิินทรีีย์์ที่่�ผิิวของฟัันเทีียมได้้น้้อย ในฟัันเทีียมที่่�สร้้างจากวััสดุุ
ชนิิดนี้้� เนื่่�องจากคุุณสมบััติิความมัันเงาของวััสดุุ แสดงดัังรููปที่�่ 3

รููปที่่� 3 แสดง PEEK RPD Framework
(รููปโดย ผศ.ทพ.ดร.พิิสััยศิิษฏ์์ ชััยจรีีนนท์์)

ถึึงแม้้ว่่าการนำำ�  PEEK มาใช้้ในงานฟัันเทีียมบางส่่วน
ถอดได้้และฟัันเทีียมทั้้�งปากมากขึ้้�นแต่่ยัังต้้องมีีการศึึกษาและ
ติิดตามผู้้�ป่่วยในระยะยาวต่่อไป
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ผศ.ทพญ. วรรณภา จิินาเดช
ภาควิิชาทัันตกรรมสำำ�หรัับเด็็ก
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

อุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดกัับฟัันน้ำำ��นมเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมาพบทัันตแพทย์์ การบาดเจ็็บบริิเวณช่่องปากในเด็็กวััย 0-6 ปีี
พบได้้มากเป็็นอันดั
ั บั ที่่ส� องหรืือ 18 เปอร์์เซ็็นต์ข์ องการบาดเจ็็บทางร่่างกายทั้้�งหมด (Somatic injuries) และการบาดเจ็็บต่อ่ ฟัันจัดั เป็็นการ
บาดเจ็็บที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุดของการบาดเจ็็บบริิเวณช่่องปาก ตามด้้วยการบาดเจ็็บต่่อเนื้้�อเยื่่�ออ่่อน ดัังนั้้�นทัันตแพทย์์จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีความรู้้�
ความเข้้าใจ เกี่่�ยวกัับการจััดการที่่�เหมาะสมต่่อฟัันน้ำำ��นมที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บซึ่่�งมีีความพิิเศษ แตกต่่างจากการจััดการในฟัันแท้้ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บ 
เพราะนอกจากจะมีีผลต่่อตััวฟัันและเนื้้อ� เยื่่อ� รองรัับโดยรอบแล้้ว สิ่่ง� ที่ทั�่ นั ตแพทย์์ต้อ้ งพึึงระวัังก็็คือื การบาดเจ็็บต่อ่ ฟัันน้ำ�น
�ำ มอาจจะส่่งผลต่่อ
หน่่อฟัันแท้้ที่่�อยู่่�ข้้างใต้้ ดัังนั้้�นการติิดตามผลการรัักษาอย่่างเหมาะสม ตลอดจนทราบถึึงผลข้้างเคีียงที่่�อาจจะเกิิดในระยะยาวต่่อผู้้�ป่่วยจึึง
เป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็นที่ทั�่ นั ตแพทย์์ต้อ้ งแจ้้งให้้ผู้�ป้ กครองทราบ และหากผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั การรัักษาที่เ�่ หมาะสมและทัันท่ว่ งทีี จะสามารถลดความรุุนแรง
ของผลข้้างเคีียงที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อหน่่อฟัันแท้้ได้้
ชนิิดของการบาดเจ็็บที่่�เกิิดกัับฟััน แบ่่งออกเป็็น 3 แบบดัังนี้้�
1. การบาดเจ็็บจากการแตกหัักของฟััน (Fracture injuries)
การเกิิดการบาดเจ็็บต่อ่ ฟัันน้ำ�น
�ำ ม มัักจะพบได้้บ่อ่ ยในเด็็ก
2. การบาดเจ็็บจากฟัันเคลื่่อ� นเหตุุแรงกระแทก (Luxation injuries)
ซึ่่ง� อายุุต่ำ��ำ กว่่า 3 ปีี เนื่่อ� งจากวััยนี้้เ� ป็็นวัยั ที่่เ� ด็็กกำำ�ลังั เรีียนรู้้ที่� จ�่ ะหััดเดิิน 
3. การบาดเจ็็บต่่อเหงืือกและเยื่่�อบุุช่่องปาก (Injuries to gingiva  
วิ่่ง�  จึึงมีีโอกาสล้้มได้้ง่า่ ย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การฉีีกขาดของเหงืือกหรืือ
    or oral mucosa)
เนื้้�อเยื่่อ� ในช่่องปาก มัักจะเกิิดกับั เด็็กทารกที่�หั่ ดั เดิินและล้้มโดยดููด
ขวดนม (Bottle) ดููดจุุกนมหลอก (Pacifier) หรืือ ถืือแก้้วหััดดื่่�ม
(Sippy cups) ไปด้้วย หรืืออาจจะพบได้้ในเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษ
การบาดเจ็็บจากการแตกหัักของฟััน (Fracture injuries)
(Special health care needs) เช่่น เด็็กที่เ�่ ป็็นโรคลมชััก การพััฒนาช้้า
หรืือโรคสมาธิิสั้้น 
� เป็็นต้น สำ
้ �ำ หรัับผลต่่อฟัันแท้้ก็พ็ บได้้บ่อ่ ยหากการ
สิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�เป็็นอัันดัับแรกคืือ ประเมิินว่่าเศษฟัันที่่�แตก
บาดเจ็็บต่่อฟัันน้ำำ��นมเป็็นแบบหลุุดออกจากเบ้้าฟััน  (Avulsion) หัักออกไปนั้้�นไปฝัังอยู่่�บริิเวณริิมฝีีปาก ลิ้้�น หรืือกระพุ้้�งแก้้มหรืือไม่่
หรืือถููกดัันเข้้าสู่่�เบ้้าฟััน (Intrusion) ที่่�อายุุระหว่่าง 1-3 ปีี การเกิิด สัังเกตได้้จากการบวมของ soft tissue และมีีลัักษณะคลำำ�แข็็ง
การหัักของตััวฟัันหรืือรากฟัันจะพบได้้น้้อยในฟัันน้ำำ��นม ทั้้�งนี้้� เป็็นก้้อน กรณีีที่�ส่ งสััยสามารถถ่่ายภาพรัังสีีเนื้้�อเยื่่�ออ่่อนเพื่่�อตรวจ
เนื่่�องจากกระดููกรองรัับฟัันที่ยั�่ งั บางและมีีความยืืดหยุ่่�นค่่อนข้้างสููง สอบว่่ามีีการฝัังคุุดของเศษฟัันเหล่่านั้้น� หรืือไม่่ ซึ่่ง� สามารถถ่่ายภาพ
ในเด็็กวััยนี้้ก� ารบาดเจ็็บมักั จะเกิิดซ้ำ� 
�ำ ๆ ดัังนั้้�นการตััดสินิ ใจเรื่่อ� งการ ทางรัังสีีโดยใช้้ฟิิล์์มวางในช่่องปาก (Intra-oral examination)
รัักษาต้้องคำำ�นึึงถึึงหลาย ๆ ปััจจััยร่่วมด้้วย ยกตััวอย่่างเช่่น เวลาใน บริิเวณที่่�สงสััย และลด exposure time ลงจากปกติิ ร้้อยละ 25
การหลุุดของฟัันน้ำ�น
�ำ มซี่่นั้้� น 
� ๆ ความสามารถในการให้้ความร่่วมมืือ กรณีีที่่�วางฟิิล์์มนอกช่่องปาก (Extra-oral examination) ให้้ลด 
ของเด็็กต่่อการรัักษา การสบฟััน เป็็นต้น้
exposure time ลงจากปกติิร้้อยละ 50

อุุบััติิการณ์์และสาเหตุุการเกิิดการบาดเจ็็บต่่อฟัันน้ำำ�� นม
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• Crown fracture/Crown root fracture
ให้้ประเมิินว่า่ การแตกหัักของฟัันสามารถบููรณะได้้หรืือไม่่
กรณีีที่บูู�่ รณะไม่่ได้้ ให้้เลืือกการรัักษาเป็็นการถอนฟััน แต่่หากประเมิิน
แล้้วว่่าสามารถบููรณะได้้ ให้้พิจิ ารณาต่่อว่่าการแตกหัักของตััวฟัันนั้้น�
มีีการแตกหัักที่ท�่ ะลุุโพรงประสาทฟัันหรืือไม่่ (Complicated crown
fracture) หากมีีการทะลุุจำ�ำ เป็็นต้อ้ งให้้การรัักษาโพรงประสาทฟัันก่อ่ น
ซึ่่ง� สามารถทำำ�ได้้ตั้้ง� แต่่ direct pulp capping, partial pulpotomy,
pulpotomy หรืือ pulpectomy ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับ  exposure site,
ระยะเวลาที่่�เกิิดการบาดเจ็็บและเวลาที่่�ผู้้�ป่่วยมาพบทัันตแพทย์์
เพื่่อ� ประเมิินความมีีชีีวิิตของฟััน ยกตััวอย่่างเช่่น  หากเกิิดการบาดเจ็็บ
เป็็นระยะเวลายาวนานหลายอาทิิตย์์ ผู้้�ป่ว่ ยเกิิดอาการปวดฟัันแบบ 
spontaneous pain การรัักษามัักจะเป็็นการทำำ�  pulpectomy
เป็็นต้น 
้ การพิิจารณาเลืือกการรัักษาสำำ�หรัับ crown-root fracture
พิิจารณาเช่่นเดีียวกัับ crown fracture แต่่ประเด็็นสำำ�คััญคืือ หาก
นำำ�ชิ้้�นส่่วนที่่�มีีการแตกหัักออกไปแล้้ว ยัังสามารถบููรณะได้้หรืือไม่่
หากประเมิินแล้้วการแตกหัักอยู่่�ต่ำำ��จากขอบเหงืือกมากเกิินไป 
มัักจะไม่่สามารถบููรณะได้้ การรัักษามัักจะเป็็นการถอนฟััน 
• Root fracture
การให้้การรัักษาให้้ประเมิินว่า่ การแตกหัักของรากฟัันนั้้น�
ทำำ�ให้้เกิิดการโยกหรืือเคลื่่�อนในส่่วนของตััวฟัันมากน้้อยแค่่ไหน มีี 
occlusal interference หรืือไม่่ และพิิจารณาดัังนี้้�
ไม่่มีี  occlusal interference: รัักษาโดยทิ้้�งให้้เกิิด 
spontaneous reposition
มีี occlusal interference เล็็กน้้อย: สามารถฉีีดยาชา
และใช้้นิ้้ว� ค่่อยๆ ดัันตัวั ฟัันกลัับไปยัังตำำ�แหน่่งเดิิม หากตััวฟััน stable
ไม่่จำ�ำ เป็็นต้อ้ ง splint กรณีีที่ตั�่ วั ฟัันไม่่ stable ในตำำ�แหน่่งใหม่่ให้้ทำ�ำ
การ splint ฟัันโดยใช้้ flexible splint 4 สััปดาห์์
มีี severe displacement และ occlusal interference
มาก: ให้้พิิจารณาถอนฟัันโดยสามารถถอนเฉพาะในส่่วนของ
ตััวฟััน  และทิ้้�งส่่วนของรากฟัันให้้มีีการละลายไปตามธรรมชาติิได้้
เนื่่อ� งจากการพยายามเอาเศษรากฟัันออก อาจจะไปกระทบกระเทืือน
ต่่อหน่่อฟัันแท้้ข้้างใต้้ได้้
• Alveolar bond fracture
กระดููกเบ้้าฟัันเกิิดการแตกหััก สัังเกตว่่าหากเกิิดการ
บาดเจ็็บชนิดิ นี้้ฟั� นมั
ั นจ
ั ะมีีการเคลื่่อ� นไปจากตำำ�แหน่่งเดิิมพร้้อม ๆ กััน
ทั้้ง� segment หรืือมากกว่่า 1 ซี่่� การบาดเจ็็บชนิดิ นี้้ต้� อ้ งการการรัักษา
ที่่�เร่่งด่่วนเนื่่�องจากหากทิ้้�งไว้้นาน  หรืือได้้รัับการรัักษาที่่�ล่่าช้้าจะ
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเคลื่่�อนกระดููกเบ้้าฟัันกลัับไปยัังตำำ�แหน่่งเดิิมได้้
รัักษาได้้โดยการฉีีดยาชาและใช้้นิ้้�วมืือดัันกระดููกเบ้้าฟัันที่่�แตกให้้
กลัับไปยัังตำำ�แหน่่งเดิิมและผู้้�ป่ว่ ยสามารถสบฟัันได้้สนิิทเหมืือนเดิิม
และต้้องทำำ�การ splint โดยใช้้ flexible splint อย่่างน้้อย 4 สััปดาห์์

การบาดเจ็็บจากฟัันเคลื่่อ� นเหตุุแรงกระแทก (luxation injuries)
เป็็นการบาดเจ็็บที่่�มีีแรงมากระทำำ�กัับฟัันและเกิิดการ
บาดเจ็็บต่อ่ อวััยวะปริิทันต์
ั ร์ อบ ๆ รากฟััน อาจมีีการโยก หรืือมีีการ
เคลื่่�อนขยัับในแนวต่่าง ๆ ร่่วมด้้วย การบาดเจ็็บแบบ  luxation
ที่ไ�่ ม่่จำ�ำ เป็็นต้อ้ งให้้การรัักษา เพีียงแต่่ต้อ้ งติิดตามดููอาการทางคลิินิกิ
หรืือการเปลี่่�ยนแปลงทางภาพถ่่ายรัังสีี คืือ concussion และ
subluxation ดัังนั้้�นควรถ่่ายภาพทางรัังสีีอย่่างน้้อยหนึ่่�งฟิิล์์มเพื่่�อ
เป็็น baseline สำำ�หรัับกรณีีที่่อ� าจจะเกิิด unfavorable outcomes
ในอนาคต เช่่น ตััวฟัันเปลี่่�ยนสีี  หรืือมีีการอัักเสบติิดเชื้้�อ เป็็นต้้น 
สำำ�หรัับการบาดเจ็็บแบบ luxation ชนิิดอื่่น 
� ๆ มัักต้้องการการรัักษา
ดัังต่่อไปนี้้�
Intrusive luxation
คืือฟัันมีีการเคลื่่อ� นขยัับในทิิศทางเข้้าสู่่�กระดููกเบ้้าฟััน การรัักษาคืือ
ติิดตามดููอาการ โดยควรถ่่ายภาพรัังสีีเบื้้อ� งต้้นไว้้ก่อ่ นอย่่างน้้อยหนึ่่ง�
ฟิิล์์มเพื่่�อดููว่่าระดัับการเคลื่่�อนของฟัันมากน้้อยแค่่ไหน ในปััจจุุบััน
แนวการปฏิิบัติั ที่ิ แ�่ นะนำำ�โดย International association of dental
traumatology guidelines (IADT) ได้้แนะนำำ�ว่า่ ไม่่ควรรัักษาโดย
การถอนฟัันแม้้ว่่าทิิศทางการเคลื่่�อนของฟัันจะเป็็นในแนวที่่�อาจ
กระทบกระเทืือนต่่อหน่่อฟัันแท้้ข้า้ งใต้้หรืือไม่่กระทบก็็ตาม เนื่่อ� งจาก
มีีหลัักฐานจากงานวิิจััยที่่�ผ่่าน ๆ มาพบว่่า การพยายามเข้้าไปถอน
ฟัันที่ถูู�่ กดัันเข้้าไปในเบ้้าฟัันนั้้น 
� อาจจะไปกระทบกระเทืือนต่่อหน่่อฟััน
แท้้ข้า้ งใต้้ได้้ และจากการศึึกษาที่ผ่�่ า่ นมาพบว่่าฟัันน้ำ�น
�ำ มที่ถูู�่ กดัันเข้้า
ไปในเบ้้าฟัันสามารถเกิิด spontaneous re-eruption ได้้เองโดยใช้้
เวลาอย่่างน้้อย 6 เดืือน  หรืือในบางกรณีีอาจใช้้เวลามากถึึง 1 ปีี
สำำ�หรัับ unfavorable outcome ที่่เ� กิิดได้้บ่อ่ ยคืือ ankylosis ดัังนั้้น�
ต้้องมีีการติิดตามการบาดเจ็็บอย่่างเหมาะสม
Extrusive luxation
คืือการบาดเจ็็บที่่ฟั� นมีี
ั การเคลื่่อ� นออกจากเบ้้าฟััน การรัักษาประเมิินได้้
โดยหากพบว่่าฟัันมีีการเคลื่่อ� นขยัับออกจากเบ้้าฟัันมากกว่่า 3 มิิลลิิเมตร
ให้้เลืือกการรัักษาโดยการถอนฟััน  กรณีีที่่�น้้อยกว่่า 3 มิิลลิิเมตร
ให้้ประเมิินว่า่ มีี occlusal interference มากหรืือไม่่ สามารถกััดสบ
ฟัันได้้ตามปกติิหรืือไม่่ หากมีี occlusal interference เพีียงเล็็กน้้อย
สามารถทิ้้�งไว้้ให้้เกิิด spontaneous reposition เองได้้
Lateral luxation
คืือการบาดเจ็็บที่่�เกิิดการเคลื่่�อนขยัับไปในทิิศทางนอกเหนืือจาก
แนวแกนฟััน  (long axis) ให้้สัังเกตจากตััวฟััน  หากมีีการเคลื่่�อน
ขยัับไปในทิิศทางไหน  รากฟัันจะเคลื่่�อนไปในทิิศทางตรงกัันข้้าม
เช่่นตัวั ฟัันถููกดัันไปทางเพดานปาก รากฟัันจะถููกดัันไปทางริิมฝีีปาก
เป็็นต้้น
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การรัักษาให้้ประเมิินจากการมีี occlusal interference ดัังต่่อไปนี้้�
• ไม่่มีี  occlusal interference หรืือมีีเพีียงเล็็กน้้อย:
รัักษาโดยทิ้้�งให้้เกิิด spontaneous reposition
• มีี occlusal interference มาก (สัังเกตจากไม่่สามารถ
สบฟัันได้้): สามารถฉีีดยาชา และใช้้นิ้้�วค่่อยๆ ดัันตััวฟัันกลัับไปยััง
ตำำ�แหน่่งเดิิม หากตััวฟััน stable ไม่่จำ�ำ เป็็นต้อ้ ง splint กรณีีที่ตั�่ วั ฟััน
ไม่่ stable ในตำำ�แหน่่งใหม่่ให้้ทำำ�การ splint ฟัันโดยใช้้ flexible
splint 4 สััปดาห์์หรืือ หากกรณีีที่่�เด็็กเล็็กมากและไม่่สามารถให้้
ความร่่วมมืือได้้ ผู้้�ปกครองไม่่ต้้องการการรัักษา หรืือจำำ�นวนฟัันไม่่
มากพอให้้ splint สามารถเลืือกการรัักษาโดยการถอนฟัันได้้
• มีี severe displacement และ occlusal interference
มาก: ให้้พิิจารณาถอนฟััน

เอกสารอ้้างอิิง

1. Day PF, Flores MT, O’Connell AC, et al. International
association of dental traumatology guidelines for the
management of traumatic dental injuries: 3. Injuries in
primary dentition. Dental Traumatology 2020; 36(4):343-359.
2. Holan G. Development of clinical and radiographic
signs associated with dark discolored primary incicors
following traumatic injuries: a prospective controlled
study. Dental Traumatology 2004; 20: 276-287.
3. Thibodeau B, Martin T. Pulp revascularization of a
necrotic infected immature permanent tooth: case report
and review of the literature. Pediatr Dent 2007; 29(1):47-50.
Avulsion
4. Day PF, Duggal MS. A multicentre investigation into the
คืือการบาดเจ็็บที่่�ฟัันถููกแรงกระแทกและหลุุดออกมาจากเบ้้าฟััน  role of structured histories for patients with tooth avulsion
สิ่่�งสำำ�คััญคืือต้้องถามผู้้�ปกครองเสมอว่่าฟัันที่่�หลุุดออกมาหาเจอ at their initial visit to a dental hospital. Dent Traumatol.
หรืือไม่่ กรณีีที่่ห� าไม่่เจอให้้พึึงระวัังเนื่่อ� งจากฟัันอาจจะหลุุดลงไปใน 2003; 19: 243– 7.
หลอดลมได้้ ควรสัังเกตว่่าผู้้�ป่่วยมีีอาการของภาวะหายใจอุุดกลั้้�น 5. Lauridsen E, Blanche P, Yousaf N, Andreasen JO. The risk
หรืือไม่่ กรณีีที่่�หาฟัันไม่่เจอทัันตแพทย์์ควรส่่งผู้้�ป่่วยไปโรงพยาบา of healing complications in primary teeth with extrusive or
ลเพื่่�อทำำ� chest x-ray เสมอ กรณีีที่่�หาฟัันเจอไม่่ควรใส่่กลัับเข้้าไป lateral luxation - A retrospective cohort study. Dent Traumatol.
ทุุกกรณีี เนื่่อ� งจากอาจทำำ�ให้้เกิิดการกระทบกระเทืือนต่่อหน่่อฟัันแท้้ 2017; 33: 307– 16.
ข้้างใต้้ หรืือเกิิดการอัักเสบติิดเชื้้�อจากตััวฟัันน้ำำ��นมที่�ใ่ ส่่กลัับเข้้าไป

DENT NEWS 10

บทความพิเศษ

DENT NEWS

เรีียบเรีียงโดย ทพ. วุุฒิิพงษ์์ เหล่่าอมต

Little
Little world
world
of
of Cactus
Cactus
เมื่่อ� ไม่่นานมานี้้ ฉั
� นั เพิ่่ง� เริ่่ม� เลี้้ย� งพวกต้้นกระบองเพชร สาเหตุุ
เพราะการที่่อ� ยากมีีพื้้�นที่สีี�่ เขีียวให้้กับั ระเบีียงคอนโด แต่่ฉันั ไม่่ได้้นอน
ที่่นั่่� นทุ
� กุ คืืน เมื่่อ� ลองปลููกต้้นไม้้ปกติิทั่่ว� ๆ ไปที่ต้�่ อ้ งการการรดน้ำำ�ทุ
� กุ วััน
หรืือวัันเว้้นวัน มั
ั นจึึ
ั งเหี่่�ยวเฉาตายไปอย่่างน่่าสงสารและทำำ�ให้้ฉันรู้
ั �สึึ้ ก
ผิิดต่่อชีีวิิตพืืชที่่�ไม่่สามารถแสดงอาการทรมานออกมาให้้สัังเกตเห็็น 
และได้้แต่่สิ้้น� ใจตายไปอย่่างเงีียบ ๆ ฉัันจึึงเริ่่ม� คิิดได้้ว่า่ พืืชทนทานตาย
ยากอย่่างพวกกระบองเพชรที่่ทน
� ความแห้้งแล้้งได้้ดีีจึึงน่่าจะเหมาะกัับ
คนงานยุ่่�งและไม่่ได้้อยู่่�ที่�ค่ อนโดทุุกวัันอย่่างฉััน 
ฉัันเริ่่ม� ต้้นด้ว้ ยการไปตลาดต้้นไม้้สนามหลวงสอง และเลืือก
บ่่ายวัันหนึ่่ง� หลัังจากฉัันซื้้อ� พวกมัันมาได้้ราวสองสััปดาห์์
เอาต้้นเล็็ก ๆ 5 ต้้นที่่�ราคาไม่่แพงนััก โดยไม่่มีีความรู้้�ความเข้้าใจใด ๆ เพื่่�อน ๆ หมอฟัันมาเที่่�ยวเล่่นที่่�ห้้องของฉััน  หนึ่่�งในนั้้�นเริ่่�มเลี้้�ยง
ทั้้�งสิ้้�น
กระบองเพชรมาได้้หนึ่่ง� ปีี นางปรี่่�เข้้ามาชื่่นช
� มต้้นเล็็ก ๆ ทั้้�ง 5 ต้้น
ของฉัันอย่่างรัักใคร่่ แต่่เมื่่อ� นางยกกระถางขึ้้น� มาพิิศสัังเกตดูู นาง
ก็็บอกว่่าฉัันดููแลพวกมัันไม่่ถููกต้้อง ลำำ�ต้น้ ที่่เ� ริ่่ม� ยืืดยาวของมัันไม่่ใช่่
การเจริิญเติิบโตอย่่างที่ฉั�่ นั เข้้าใจและภููมิิใจในการดููแลของฉัันที่มีี�่
ต่่อพวกมััน  แต่่เป็็นอาการได้้รัับแสงสว่่างไม่่พอจนต้้องพยายาม
ยืืดลำ�ต้
ำ น้ เข้้าหาแสงอาทิิตย์์ หนามของต้้นหนึ่่ง� เปลี่่�ยนจากสีีเหลืือง
ทองเป็็นสีีขาวซีีดเพราะขาดแสง
นางแนะนำำ�ให้้ฉันั ไปลงทะเบีียนเรีียนเวิิร์ค์ ช็็อปมืือใหม่่
หััดปลููกต้้นกระบองเพชรกัับนาง ตอนแรกฉัันได้้แต่่งง ๆ ว่่ากัับอีีแค่่
จะปลููกอะไรพวกนี้้ถึึ� งกัับต้อ้ งไปลงคอร์์สเรีียนเลยเหรอ แต่่สุดท้
ุ า้ ย
นางก็็ลงทะเบีียนพร้้อมจ่่ายเงิินค่า่ เรีียนเผื่่อ� ฉััน ฉันจึึ
ั งต้้องไปเรีียน
อย่่างเลี่่�ยงไม่่ได้้และไปสายถึึง 30 นาทีี  ในห้้องเรีียนครููสอนให้้
เลืือกจากความถููกชะตาและเลืือกเพราะมัันเข้้ากัันได้้ดีีกัับ ฉัันลองดึึงต้้นกระบองเพชรออกจากกระถาง ตััดแต่่งราก สอนวิิธีี
กระถางดีีไซน์์มิินิิมอลที่่�ฉัันเดิินไปซื้้�อมาจากอีีกร้้าน จากนั้้�นก็็หอบหิ้้�ว เปลี่่�ยนดิิน  และสอนพื้้�นฐานการปรุุงดิินสำำ�หรัับกระบองเพชร
พวกมัันกลัับคอนโดด้้วยใจตื้้�นตัน 
ั โอ้้ นี่่ห้� อ้ งของฉัันจะสมบููรณ์์ขึ้้นด้
� ว้ ย โดยเฉพาะ สอนการตััดต่่อต้้นหนึ่่�งกัับอีีกต้้นหนึ่่�งหรืือที่่�เรีียกว่่า
สิ่่�งมีีชีีวิิตเล็็ก ๆ ทั้้�ง 5 นี้้�แล้้ว ฉัันรดน้ำำ��ให้้พวกมัันสามสี่่�วัันครั้้�งตาม การ graft สอนเพาะเมล็็ดและผสมเกสรดอกไม้้ จริิง ๆ แล้้วฉััน
ที่่�คนขายบอก ส่่วนเรื่่�องดิินปลููกอะไรนั้้�นฉัันไม่่รู้้�รายละเอีียดใด  ๆ เพิ่่�งรู้้�ด้้วยซ้ำำ�� ในวัันนั้้�นว่่ากระบองเพชรออกดอกได้้ด้้วย นัับว่่าฉััน
ยัังนึึกอยู่่�หน่่อย ๆ ด้้วยซ้ำำ��ว่า่ กระถางเล็็กแค่่นี้มั�้ ันคงไม่่โตและอยู่่�อย่่าง เป็็นนักั เรีียนที่่มีีพื้้
� น� ฐานที่่ค่� อ่ นข้้างเลว แต่่หลัังจากเรีียนจบวัันนั้้น 
�
กระจุ๋๋�มกระจิ๋๋�มเช่่นนี้้�ไปชั่่�วกััลปวสานแบบเดีียวกัับไม้้ประเภทบอนไซ  ชีีวิิตฉัันก็็ไม่่เหมืือนเดิิมอีีกเลยตลอดกาล
และแน่่นอนที่่�สุุดว่่าฉัันคิิดผิดทั้้
ิ �งหมด
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จากกระบองเพชรต้้นเล็็ก ๆ 5 ต้้นกลายเป็็นร้อ้ ยกว่่าต้้น
ภายในเวลาเพีียง 2 เดืือน ฉัันซื้้อ� โรงเรืือนขนาดเล็็กชนิิดประกอบเอง
3 หลัังมาวางไว้้ที่ร�่ ะเบีียงคอนโด เก้้าอี้้สูู� ง 2 ตััวที่ฉั�่ นตั้้
ั ง� ใจจะเอาไว้้
นั่่ง� จิิบเครื่่อ� งดื่่ม� กัับเพื่่�อนอย่่างเป็็นส่ว่ นตััวยามวิิกาลก็็ถููกยกออกไป
แจกจ่่ายให้้ผู้�อื่่้ น� เพื่่�อเคลีียร์์พื้้น� ที่่สำ� �ำ หรัับพวกมััน  พวกมัันไม่่ใช่่ของ

1. Astrophytum asterias น่่ารัักแบน ๆ
ไม่่มีีหนาม บางต้้นมีีขนปุุยฟูู ออกดอกสีี
เหลืืองตอนฤดููร้้อน ชอบความแห้้ง ใช้้ดินิ
โปร่่ง ๆ และให้้น้ำ�ทุ
ำ� ุก 7 วัันก็็พอ
2. Lophophora fricii หรืือชื่่อ� เล่่นคือื น้้อง
ซาลาเปา เป็็นกระบองเพชร หรืือแคคตััส
ที่่ไ� ม่่มีีหนาม แต่่เป็็นตุ่่�มขนปุุย ๆ ฟูู ๆ ผิิวต้้น
นุ่่�มนิ่่�มน่่ารัักอวบอ้้วน แถมให้้ดอกสีีชมพูู
หวานสวย ออกดอกง่่ายถ้้าเลี้้�ยงไว้้ในที่่�ที่่�
แสงแดดเพีียงพอและความชื้้�นต่ำ� 
ำ� ๆ ดิิน
ต้้องโปร่่งมาก และ ห้้ามรดน้ำำ�� มากเกิินไป
เพราะเน่่าง่่าย
3. Mammillaria lenta แมมมิิลาเรีียนั้้�น
เป็็นสายพัันธุ์์�ที่่มีี� ความหลากหลายสููงมาก
แต่่มีีความน่่ารัักน่่าเอ็็นดูู ชอบอากาศถ่่าย
เทดีี แสงแดดจััด และห้้ามให้้น้ำ�บ่
�ำ อ่ ย ออก
ดอกในช่่ ว งอากาศเย็็ น มั ั ก ออกดอก
กัันตอนปลายปีีถึึงต้้นปีที่ี �มีี่ ลมหนาวและ
แสงแดดสีีทอง แมมมิิลาเรีีย เลนต้้า ถืือเป็็นราชิินีีแห่่งแมมมิิลาเรีีย
เพราะเมื่่อ� อยู่่�ในสภาพที่่ส� มบููรณ์์แข็็งแรงจะให้้ดอกรอบ ๆ หััวเหมืือน
มงกุุฎดอกไม้้ เจอแบบนี้้�เข้้าไป ใครจะอดใจไม่่หลงรัักไหวล่่ะเนาะ
4. Mammillaria schumannii เป็็น
แมมมิิลาเรีียที่่�อึึด อดทน ราคาไม่่แพง
เลี้้�ยงไม่่ยากนััก ให้้ดอกสีีชมพููเข้้มสดใส
สะกดสายตา มองเพลิิน ๆ ลืืมเรื่่อ� งกลุ้้�มใจ
ไปหมด
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ประดัับห้อ้ งสไตล์์มินิิ มิ อลอย่่างที่่ฉั� นตั้้
ั ง� ใจอีีกต่่อไป ฉัันคลั่่ง� พวกมััน 
หลงรัักพวกมััน สะสมพวกมััน อ่า่ นหนัังสืือเกี่่ย� วกัับพวกมััน เฝ้้าครุ่่�น
คิิดถึึงแต่่เรื่่อ� งของพวกมัันทั้้ง� วััน  และยิินดีีกับวั
ั นั ที่แ�่ สงอาทิิตย์์แผด
เปลวระอุุเดืือดทั้้�ง ๆ ที่แ�่ ต่่ก่อ่ นฉัันออกจะเกลีียดวัันที่อ�่ ากาศร้้อน
จากเพลิิงนรกของแสงแดดอย่่างนั้้�น  ในช่่วงเวลานั้้�นเองขณะที่�ต้่ ้น
กระบองเพชรของฉัันต่า่ งเติิบโตขึ้้น� อย่่างแข็็งแกร่่งและผลิิดอกงดงาม
ให้้ฉันชื่่
ั น� ใจและภููมิิใจในตััวเองที่ส�่ ามารถเลี้้ย� งมัันรอดได้้สมบููรณ์์
ต่่อไปนี้้�เป็็นตััวอย่่างสายพัันธ์ุุ�ของกระบองเพชรที่่�น่่ารััก
น่่าเอ็็นดูู เผื่่อ� จะมีีใครสนใจอยากลองเลี้้ย� งแล้้วตกเป็็นทาสน้้องหนาม
เหมืือนกัับฉัน มั
ั นั สนุุกและผ่่อนคลายความเครีียดได้้ดีีมาก โดยเฉพาะ
กัับอาชีีพอย่่างพวกเราที่มีี�่ แรงกดดัันจากการทำำ�งานสููง มาลองปลููก
เลี้้�ยงกระบอกเพชรกัันเถอะนะ

5. Ariocarpus kotschoubeyanus เป็็นกระบองเพชรที่่�เหนืือ
จิินตนาการของเราว่่ากระบองเพชรต้้องเป็็นลำำ� 
หรืือกลม ๆ แล้้วมีีหนาม แต่่อริิโอคาปััสนั้้�น 
กลัับมีีโครงสร้้างเหมืือนใบ ซึ่่ง� จริิง ๆ ไม่่ใช่่ใบ 
แต่่เป็็น tubercle สายพัันธุ์์�คอทชููบุุยยานััส
นั้้นมีีขน
�
าดเล็็ก มีีใบ แผ่่แบนราบไปกัับผิวิ ดิิน 
ออกดอกช่่วงฤดููหนาว เหมืือนน้ำำ�พุ
� อัุ นั สดใส
ใจกลางต้้น สวยงามแปลกตา อาจหาซื้้อ� ยาก
หน่่อย ปลููกเลี้้�ยงเหมืือนสกุุลโลโฟโฟร่่า
6. Ariocarpus fissuratus cv. Godzilla
พัั ฒ นาสายพัั นธุ์์� โดยชาวญี่่� ปุ่่�น  ที่่ � คัั ดต้ ้ น
ผสมพัันธุ์์�จนได้้ลัักษณะผิิวที่�ยั่ ับขรุุขระเป็็น
พิิเศษ จึึงมีีชื่่อ� เล่่นเรีียกว่่าก๊๊อตซิิล่า่  ด้้วยความ
ที่่�มีีผิิวยัับเหมืือนกััน  (คนไทยบางคนบอก
เหมืือนบร็็อคโคลี่่ม� ากกว่่า) สวยงามแปลกตา
แต่่หาซื้้�อยากและมีีราคาสููงให้้ดอกช่่วงหน้้าหนาวเช่่นเดีียวกััน
7. Gymnocalycium mihanovichii เป็็น
แคคตััสที่่ผ่� า่ นการคััดเลืือกลัักษณะ และผสม
หลายครั้้�งจนได้้ความด่่างที่่�แสดงออกมาใน
รููปสีีแดง ชมพูู  เหลืือง ส้้ม น้ำำ��ตาล ม่่วง
บางลัักษณะสามารถผลิิตซ้ำำ�� ได้้อีีกหลายรุ่่�น
จนสามารถตั้้�งชื่่อ� เฉพาะโดยเป็็นที่่ย� อมรัับได้้
เช่่นในภาพคืือ pink diamond ส่่วนยิิมโน
คาลิิเซีียมสีีเขีียวล้้วน ๆ จะราคาไม่่แพง ข้้อดีีคืือความทน อึึด ปลููก
เลี้้�ยงไม่่ยาก เป็็นที่่�นิิยมในหมู่่�นัักเลี้้�ยง
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สวััสดีีเพื่่�อน ๆ ผู้้�อ่า่ นทุุกท่่าน ตอนที่่�
ผมกำำ�ลังั คิิดเรื่่อ� งที่่จ� ะมาเล่่าในวัันนี้้ ก็
� เ็ พิ่่�งเข้้าสู่่�
เดืือนสิิงหาคม เป็็นระยะเวลากว่่า 18 เดืือนแล้้ว
ท่่ามกลางสถานการณ์์ที่่�คนไทยทั้้�งประเทศ
(และชาวโลก) ต้้องประสบความยากลำำ�บาก
หัันไปทางไหนก็็ได้้ยิินแต่่เสีียงบ่่น กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เคยขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจและหล่่อเลี้้ย� งชีีวิิตต้้องหยุุดชะงััก บางรายถึึงขั้้นปิ
� ดกิ
ิ จิ การ
จะใช้้คำำ�ว่่าชีีวิิตขมขื่่�นกัับหลาย ๆ คนคงไม่่เกิินจริิงไปนััก แต่่ก่่อนที่่�
ผมจะดึึงอารมณ์์ของท่่านให้้ดิ่่�งลงไปกว่่านี้้� ผมขอกลัับเข้้ามาสู่่�เรื่่�อง
ที่่�ผมตั้้�งใจจะนำำ�มาฝากวัันนี้้�ก่่อนดีีกว่่าครัับ
พููดถึึงความขมขื่่�น สิ่่�งที่่�ช่่วยเติิมความรื่่�นรมย์์ เพิ่่�มพลััง
ชีีวิิตให้้เราได้้เป็็นอย่่างดีีในเวลานี้้� คงไม่่พ้้นการสรรหาของอร่่อย
มาปรนเปรอตััวเอง หลายคนคงอดคิิดถึึงขนมหวานไม่่ได้้ และในยุุค
ที่่�ใคร ๆ ก็็สามารถเปิิดร้้านขายขนมได้้ ทำำ�ให้้คนที่่�มีีฝีีไม้้ลายมืือ
ในการเข้้าครััว ต่่างพากัันปล่อ่ ยของ ปลดล็็อคสกิิลกัันจนบางทีีก็็อด
สงสารคนที่่กำ� �ลั
ำ งั ลดน้ำำ�� หนัักไม่่ได้้ ทั้้ง� Instagram, Tiktok, Facebook
แม้้กระทั่่�งไลน์์กลุ่่�มหมู่่�บ้้าน มีีแต่่ของอร่่อยคอย feed เข้้ามายั่่�ว
น้ำำ�� ลายทุุกครั้้ง� ที่เ�่ ปิิดดูู ยิ่่ง� ต้้อง Work from home ทำำ�งานไม่่เป็็นเวลา
มีีเวลาอยู่่�หน้้าจอมากกว่่าปกติิ แยกชีีวิิตส่่วนตััวออกจากการทำำ�งาน
แทบไม่่ออก แถมยัังขยัับร่า่ งกายน้้อยเหลืือเกิิน ลุกุ ออกมาจากเตีียงปุ๊๊บ�
ก็็ถึึงโต๊๊ะทำำ�งานปั๊๊�บ ถึึงเวลาทานข้้าว ขยัับตััวไม่่ถึึง 10 ก้้าวก็็ถึึงโต๊๊ะ
อาหาร จนนึึกว่่าตััวเองเหมืือนจระเข้้นอนอาบแดด... ขยัับตััวน้้อย
เหลืือเกิิน... ผมลองนึึกเปรีียบเทีียบกัับตัวั เอง ตอนที่่ยั� งั ไม่่มีีโรคโควิิด
ผมทำำ�งาน Desk job เป็็นพนัักงานออฟฟิิศ นัับก้า้ วเดิินทั้้ง� วัันเฉลี่่ย�
ประมาณ 10,000 – 12,000 ก้้าว หลัังจากเปลี่่�ยนมานั่่ง� ทำำ�งานที่บ้�่ า้ น 
เหลืือแค่่วันั ละ 2,000 – 3,000 ก้้าว น้ำำ�� หนัักขึ้้น� มา 5 กิิโลกรััมภายใน 
2 เดืือน มาลองทบทวนหาสาเหตุุดูู นอกจากเรื่่อ� งเราขยัับตัวั น้้อยลง
ก็็คงจะเป็็นความเครีียดสะสมจากการทำำ�งานอยู่่�กัับบ้้านแบบที่�เ่ รา
ไม่่รู้�ตั้ วั  สุุดท้า้ ยต้้องไประบายลงที่�่ Shopee, Lazada และร้้านขาย
ขนมออนไลน์์ต่่าง ๆ นี่่�แหละครัับ

ดููเหมืือนว่่ากลไกธรรมชาติิของพฤติิกรรมของมนุุษย์์เอง ก็็เป็็น
สาเหตุุที่่�สอดคล้้องกัับสถานการณ์์นี้้� เมื่่�อมีีความเครีียดเกิิดขึ้้�น
เราจะหาทางปลดปล่่อยความเครีียดเหล่่านั้้�นผ่่านกิิจกรรมการ
บริิโภค หลาย ๆ ครั้้ง� ที่่เ� รา CF ของจาก IG อย่่างไร้้เหตุุผล รู้้�ตัวั อีีกทีี
ตอนเห็็นยอดเงิินในบััญชีีหรืือถ้้าเป็็นเรื่่�องอาหารการกิิน  เราก็็มีี
แนวโน้้มที่่�จะชื่่�นชอบและมีีความสุุขจากของหวาน ๆ มััน ๆ เค็็ม ๆ
เป็็นพิิเศษ มารู้้�สึึกตััวอีีกทีี  ตอนที่่�ตััวเลขบนตาชั่่�งมัันพุ่่�งขึ้้�นจนน่่า
ตกใจ เหตุุผลทางด้้านวิิวััฒนาการที่�่
รองรัับเรื่่�องนี้้�ก็็คืือตลอดเวลา
หลายแสนปีีที่ผ่�่ า่ นมา มนุุษย์์เอา
ชีีวิิตรอดได้้จากการล่่าสััตว์์ วััน
ไหนล่่าได้้ก็็อิ่่�มท้้อง วัันไหนล่่า
ไม่่ได้้ก็็ต้้องอดทนกัับความหิิว
ดัังนั้้�นมนุุษย์์จึึงโหยหาอาหารที่�่
ให้้พลัังงานมาก ๆ อิ่่�มนาน  ๆ
อย่่างไขมัันและอาหารที่มีี�่ รสหวาน รวมไปถึึงรสเค็็มที่จำ�่ �ำ เป็็นสำ�ำ หรัับ
กลไกการเก็็บกักั น้ำำ�� ในเซลล์์ร่า่ งกาย ตรงกัันข้า้ มกัับอาหารรสเปรี้้ย� ว
และขม ซึ่่ง� มัักจะเป็็นรสของอาหารที่เ�่ น่่าเสีียหรืือมีีพิิษ ที่ม�่ นุุษย์์สมััย
ก่่อนได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งเหล่่านี้้� และถ่่ายทอดประสบการณ์์ผ่่านทาง DNA
มารุ่่�นสู่่�รุ่่�นจนถึึงพวกเราในปััจจุุบันั
อธิิบายกลไกการใช้้พลัังงานจากน้ำำ��ตาลของร่่างกาย
สรุุปสั้้น 
� ๆ ได้้ว่า่ อาหารประเภทแป้้งและน้ำำ�� ตาลจะให้้พลัังงาน 4 กิิโล
แคลอรี่่�ต่่อกรััม เมื่่�อเรารัับประทานอาหารประเภทคาร์์โบไฮเดรต
เข้้าไป ร่่างกายเราจะย่่อยสารอาหารเหล่่านั้้น� เป็็นน้ำ��ำ ตาลโมเลกุุลเดี่่ย� ว
หน่่วยเล็็ก ๆ เรีียกว่่ากลููโคส เก็็บไว้้ในกล้้ามเนื้้อ� และตัับเพื่่�อนำำ�ไปใช้้
เป็็นพลัังงานหลััก โดยเฉพาะสมอง ซึ่่ง� ใช้้พลัังงานจากกลููโคสมากถึึง
ร้้อยละ 20 – 25 เทีียบกัับพลัังงานทั้้�งหมดที่่�ร่่างกายใช้้ในแต่่ละวััน
รวมถึึงกิิจกรรมทางร่่างกายที่ใ�่ ช้้พลัังงานสููง อย่่างการออกกำำ�ลังั กาย
หรืือการออกแรงยกของหนััก ๆ และถ้้าเราใช้้พลัังงานเหล่่านั้้น� ไม่่หมด 
ร่่างกายก็็จะนำำ�เอาพลัังงานส่่วนเกิิน ไปเก็็บไว้้เป็็นพลัังงานสำำ�รอง ในรููป
ของไขมััน ซึ่่ง� จะถููกดึึงออกมาใช้้เป็็นพลัังงานหลัักในกิิจกรรมเบา ๆ
อย่่างเช่่นการหายใจ การนอน หรืือการออกกำำ�ลังั กายประเภท Low
intensity exercise
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ต้้องขอบคุุณวิิทยาการด้้านโภชนาการ ที่่�ทำำ�ให้้เรารู้้�ว่่า
ของหวานมีีความจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิิต (และเผ่่าพัันธุ์์�) ของเรา
แต่่หากรัับประทานมากเกิินไป ก็็อาจส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพในระยะยาว
เราจึึงควรเลืือกทานอาหารให้้หลากหลายและครบ 5 หมู่่� แต่่สิ่่ง� เร้้า
รอบตััว กลัับนำำ�พาให้้เราเสพติิดของหวาน ๆ มีีการศึึกษาที่�อ้่ ้างว่่า
การเสพติิดรสหวาน  เลิิกยากกว่่าการเสพติิดโคเคนถึึง 6 เท่่า!!!
แน่่นอนว่่าส่่วนหนึ่่ง� เป็็นกับดั
ั กั ทางธุุรกิิจ ที่่ใ� ช้้กลไกทางธรรมชาติิของ
มนุุษย์์ (ที่ช�่ อบอาหารรสหวาน-เค็็ม-มััน) ยััดเยีียดความหวานให้้กับั
เราโดยไม่่รู้�ตั้ วั ใครที่่เ� คยสั่่ง� ชานมไข่่มุกุ น่่าจะนึึกออก ว่่าถ้้าเราไม่่สั่่ง�
ลดน้ำำ��ตาลเหลืือ 50% หรืือ 25% แล้้ว เราจะได้้น้ำำ��เชื่่�อมกลิ่่�นชานม
ใส่่ไข่่มุุกดีี ๆ นี่่�เอง
และทั้้�งหมดที่ก�่ ล่่าวมานี้้ ก็
� เ็ พื่่�อจะนำำ�ไปสู่่�วิิธีีการรัับมือื กัับ
กลไกที่่แ� ยบยลนี้้� โดยจะขอข้้ามเรื่่อ� งของอาหารมััน ๆ เค็็ม ๆ ไปก่่อน 
แต่่เราจะมาเรีียนรู้้�วิธีีิ การรัับมือื กัับภััยอัันตรายที่ช�่ วนหลงไหลอย่่าง
ของหวาน เพื่่อ� สุุขภาพที่ดีี�่ แบบยั่่�งยืืน ความรู้�ด้้ า้ นโภชนาการในปััจจุบัุ น 
ั
ที่่ช่� ว่ ยเราจำำ�แนกแหล่่งที่่ม� าของความหวานออกมาได้้หลายแบบ แถม
ยัังสามารถสัังเคราะห์์สารให้้ความหวานทดแทนน้ำำ��ตาลได้้อีีกด้้วย
เรามาทำำ�ความรู้้�จักั กัับสารให้้ความหวานต่่าง ๆ เหล่่านั้้นกั
� นั ครัับ :)
สารแต่่งเติิมรสหวานธรรมชาติิ ที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักและนิิยมใช้้
กัันอย่่างแพร่่หลายมากที่่�สุุดก็็คืือน้ำำ��ตาล ซึ่่�งผลิิตจากพืืชอย่่างเช่่น 
อ้้อย ตาล มะพร้้าว ข้้าวโพด หััวบีีท ธััญพืืช  ฯลฯ ถููกผลิิตขึ้้�นเพื่่�อ
ให้้สะดวกต่่อการนำำ�มาปรุุงอาหารในรููปของน้ำำ�� ตาลทราย น้ำำ��เชื่่�อม
น้ำำ�� ตาลกรวด หรืือรููปแบบอื่่�น ๆ อีีกมากมาย สามารถแบ่่งออกเป็็น 3
ประเภท ตามรููปแบบโครงสร้้างโมเลกุุล ได้้แก่่ น้ำ��ำ ตาลโมเลกุุลเดี่่ย� ว
(Monosaccharide) เช่่น  กลููโคส (Glucose) เป็็นน้ำำ��ตาลที่่�พบ
มากที่สุ�่ ดุ ในธรรมชาติิ พบได้้ในผลไม้้รสหวาน น้ำำ�ผึ้้
� ง� และในกระแส
เลืือด ช่่วยในการทำำ�งานของระบบต่่าง ๆ ในร่่างกาย ช่่วยให้้กล้้ามเนื้้อ�
มีีการยืืดหดตััว ควบคุุมการเต้้นของหััวใจ มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น 
ฟรุุกโตส (Fructose) เป็็นน้ำำ��ตาลที่่�มีีความหวานมากที่�สุ่ ุด พบมาก
ในน้ำำ�ผึ้้
� ง�  ผััก และผลไม้้ที่มีี�่ รสหวานต่่าง ๆ โดยมัักพบอยู่่�ร่ว่ มกัับซููโครส
และกลููโคส เป็็นน้ำ��ำ ตาลที่มีีบทบ
�่
าทที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั ในกระบวนการเผาผลาญ
อาหารของสิ่่ง� มีีชีีวิิต และสามารถคงรููปอยู่่�ในสถานะของเหลว จึึงเป็็น
ที่นิ�่ ยิ มในอุุตสาหกรรมอาหารเป็็นอย่่างมาก กาแลคโตส (Galactose)
เป็็นน้ำำ��ตาลที่่�มีีความหวานน้้อย ไม่่พบในธรรมชาติิ แต่่ได้้จากการ
ย่่อยน้ำำ�� ตาลแลกโทสในน้ำำ�น
� ม เป็็นสารองค์์ประกอบของระบบสมอง
และเนื้้�อเยื่่�อประสาท ร่่างกายสามารถดููดซึึมน้ำำ��ตาลประเภทนี้้�
และนำำ�ไปใช้้ได้้ทัันทีี
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น้ำำ�� ตาลโมเลกุุลคู่่�
(Disaccharide) คืือน้ำำ��ตาล
โมเลกุุลเดี่่�ยว 2 ตััวมารวมกััน 
เมื่่�อรัับประทานเข้้าไป จะถููกย่่อย
ในลำำ�ไส้้เล็็กให้้เป็็นน้ำำ��ตาลโมเลกุุลเดี่่�ยวก่่อน ร่่างกายจึึงนำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ได้้ น้ำ�ำ� ตาลโมเลกุุลคู่่�  ได้้แก่่ ซููโครส (Sucrose) หรืือ
น้ำำ�� ตาลทราย พบได้้มากในอ้้อย ตาล มะพร้้าว ผลไม้้ที่มีี�่ รสหวานทุุกชนิิด 
เมื่่อ� ถููกย่่อยจะได้้ กลููโคส และ ฟรุุกโตส อย่่างละ 1 โมเลกุุล น้ำำ��ตาล
ซููโครสเป็็นน้ำำ��ตาลที่่�นิิยมใช้้ในการผลิิตไวน์์ แลคโตส (Lactose)
เป็็นน้ำ��ำ ตาลซึ่่ง� มีีรสหวานน้้อย ย่่อยสลายได้้ยากกว่่าน้ำำ��ตาลโมเลกุุล
คู่่�อื่่น 
� ๆ พบมากในน้ำำ�น
� ม เมื่่อ� ย่่อยสลายจะได้้ กาแลกโตสและกลููโคส
อย่่างละ 1 โมเลกุุล มอลโตส (Maltose) พบได้้มากในข้้าวมอลต์์
เมล็็ดข้า้ วที่่กำ� �ลั
ำ งั งอก น้ำำ�น
� มข้้าว และข้้าวโพด เมื่่อ� ถููกย่่อยจะได้้กลููโคส
2 โมเลกุุล
และประเภทที่่� 3 คืือน้ำำ�� ตาลโมเลกุุลใหญ่่ (Polysaccharide)
จััดเป็็นคาร์์โบไฮเดรตโมเลกุุลใหญ่่ที่มีีสูู
�่ ตรโครงสร้้างซัับซ้อ้ น  ประกอบ
ไปด้้วยน้ำำ�� ตาลโมเลกุุลเดี่่ย� วจำำ�นวนมากกว่่า 10 หน่่วยขึ้้น� ไปมารวมตััว
กัันอยู่่� พบได้้ทั่่ว� ไปในอาหารที่เ�่ ราทานกัันอยู่่� อาทิิเช่่น แป้้ง (Starch)
เกิิดจากกลููโคสหลายพัันโมเลกุุลเชื่่�อมต่่อกััน ละลายน้ำำ��ได้้เล็็กน้้อย
เป็็นรููปแบบของคาร์์โบไฮเดรตที่พื�่ ชื ใช้้ในการเก็็บสะสมอาหาร โดย
เปลี่่�ยนกลููโคสที่่�ได้้จากกระบวนการสัังเคราะห์์แสงให้้มาอยู่่�ในรููป
ของแป้้ง เป็็นโมเลกุุลที่่�มีีขนาดใหญ่่ ร่่างกายจึึงไม่่สามารถดููดซึึม
ได้้ทันทีี ต้
ั อ้ งมีีการย่่อยสลายให้้กลายเป็็นน้ำำ��ตาลโมเลกุุลเดี่่ย� วก่่อน 
เซลลููโลส (Cellulose) เกิิดจากการรวมตััวกัันของกลููโคสหลาย
หมื่่�นโมเลกุุล มีีลัักษณะเป็็นเส้้นใยยาวที่ไ�่ ม่่ละลายน้ำำ�� และไม่่ได้้เป็็น
รููปแบบการเก็็บสะสมอาหารของสิ่่�งมีีชีีวิิต แต่่เป็็นองค์์ประกอบที่่�
สำำ�คััญของผนัังเซลล์์ของพืืช ทำำ�หน้้าที่่�เพิ่่�มความแข็็งแรงให้้แก่่ผนััง
เซลล์์ของพืืช มนุุษย์์เราไม่่สามารถย่่อยเซลลููโลสได้้ แต่่เราก็็ควรบริิโภค
เซลลููโลสอยู่่�เสมอ เนื่่�องจากเซลลููโลสมีีลัักษณะเป็็นเส้้นใย ซึ่่�งช่่วย
กระตุ้้�นลำำ�ไส้้ทำำ�ให้้ขัับถ่่ายได้้สะดวก โดย เซลลููโลสจะมีีอยู่่�มากใน
อาหารประเภทพืืช ผักั และผลไม้้ ไกลโคเจน (Glycogen) มีีขนาด
โมเลกุุลใหญ่่กว่่าแป้้งมาก เป็็นรููปแบบการเก็็บสะสมอาหารที่่พ� บใน
มนุุษย์์และสััตว์์เท่่านั้้�น  โดยร่่างกายจะเปลี่่�ยนกลููโคสที่่�มีีอยู่่�มากใน
กระแสเลืือดให้้เป็็นไกลโคเจนเก็็บไว้้ในบริิเวณกล้้ามเนื้้�อและตัับ 
และ จะสามารถเปลี่่�ยนให้้กลัับมาเป็็นกลููโคสได้้ในภาวะที่่�ปริิมาณ
น้ำำ��ตาลในเลืือดลดต่ำำ��ลง ภาวะที่่�ร่่างกายขาดสารอาหารหรืือเมื่่�อ
ร่่างกายมีีกิิจกรรมที่่�ต้้องการใช้้พลัังงานสููง
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เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งภาวะไม่่พึึงประสงค์์จากการบริิโภคน้ำำ��ตาล
เราไม่่ควรบริิโภคน้ำำ��ตาลเกิิน 6 ช้้อนชาหรืือ 30 กรััมต่่อวััน ซึ่่�งนัับ
เฉพาะน้ำำ��ตาลส่่วนที่่�ตัักเพิ่่�มนะครัับ  เช่่นดื่่�มกาแฟใส่่นม ในนมมีี
น้ำำ��ตาลประมาณ 5 – 6 กรััมอยู่่�แล้้ว ไม่่ต้้องนัับ แต่่ถ้้าเราปรุุงหวาน
เติิมน้ำำ��ตาลลงไปอีีก ให้้หัักออกจากโควต้้าน้ำำ��ตาลที่่�เติิมได้้ในวัันนั้้�น
ครัับ และอย่่าลืืมว่่าอาหารรสหวานต่่าง ๆ อย่่างน้ำำ�� ราดข้้าวหมููแดง
น้ำำ��จิ้้�มไก่่ ซีีอิ้้�วหวาน น้ำำ��มัันหอย ส้้มตำำ�ไทย น้ำำ��อััดลม น้ำำ��ผลไม้้ ฯลฯ
ก็็นัับเป็็นน้ำำ��ตาลส่่วนเพิ่่�มเหมืือนกััน  แม้้แต่่ของที่่�หลายคนคิิดว่่ามีี
ประโยชน์์อย่่างน้ำำ��ผึ้้�งแท้้ ก็็ไม่่ต่่างอะไรกัับน้ำำ��เชื่่�อมครัับ  เพราะมีี
ปริิมาณน้ำำ�� ตาลสููงมาก แต่่ก็็มีีข้้อดีีมากกว่่าตรงที่่�มีีสารอาหารอื่่�น ๆ
อย่่าง โปรตีีน วิิตามิินและแร่่ธาตุุเป็็นองค์์ประกอบด้้วย
จะเห็็นว่า่ การหลีีกเลี่่ย� งน้ำำ�� ตาลส่่วนเกิินในชีีวิิตประจำำ�วันั
นั้้�นทำำ�ได้้ยาก โดยเฉพาะเมื่่�อเราต้้องซื้้�ออาหารนอกบ้้าน แต่่ก็็ใช่่ว่่า
จะทำำ�ไม่่ได้้สัักทีีเดีียว วิิธีีการลดการดููดซึึมน้ำำ��ตาลของร่่างกายที่่�
นัักโภชนาการแนะนำำ�คืือการทานอาหารที่่�มีีไฟเบอร์์สููง อย่่างผััก
และธััญพืืชไม่่ขััดสีีเช่่นข้้าวกล้้อง หรืือขนมปัังโฮลวีีท  โฮลเกรน 
เพราะไฟเบอร์์ในอาหารเหล่่านี้้จ� ะช่่วยชะลอการดููดซึึมน้ำำ��ตาลจาก
ลำำ�ไส้้ให้้ค่อ่ ย ๆ เข้้าสู่่�กระแสเลืือดอย่่างช้้า ๆ ด้้วยหลัักการเดีียวกัันนี้้�
การรัับประทานผลไม้้สดที่่�มีีทั้้�งเนื้้�อผลไม้้และไฟเบอร์์จึึงดีีกว่่าการ
ดื่่�มน้ำำ��ผลไม้้คั้้�นหรืือสกััด ซึ่่�งปราศจากเส้้นใยไฟเบอร์์นั่่�นเอง
ตามที่่�ผมได้้กล่่าวในช่่วงแรก เกี่่�ยวกัับสารให้้ความหวาน
แทนน้ำำ��ตาล จุุดเด่่นของสารให้้ความหวานแทนน้ำำ��ตาลที่่�ชััดที่่�สุุด
ก็็คือื ให้้รสหวาน แต่่ไม่่ให้้พลัังงาน หรืืออาจจะให้้พลัังงานน้้อยกว่่า
น้ำำ�� ตาลตามธรรมชาติิอย่่างมีีนััยยะสำำ�คัญ
ั ช่่วยให้้คนที่ต้�่ อ้ งการควบคุุม
น้ำำ�� หนััก หรืือมีีโรคประจำำ�ตัวั อย่่างโรคเบาหวาน ความดััน ที่ต้�่ อ้ งการ
ควบคุุมระดัับน้ำ��ำ ตาลหรืืออิินซุลิุ นิ ในเลืือด ยัังสามารถทานของหวาน
ให้้ได้้ชุ่่�มชื่่�นหััวใจ  โดยไม่่เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ อย่่างไรก็็ตาม
สารให้้ความหวานแทนน้ำำ�� ตาลก็็มีีมากมายหลากหลายชนิิด ทั้้ง� แบบ
ที่ม�่ าจากธรรมชาติิและที่่เ� ป็็นสารที่่สั� งั เคราะห์์ขึ้้น 
� แต่่ละชนิิด มีีความ
แตกต่่างกััน ซึ่่ง� ผู้้�ป่ว่ ยและคนที่่ต้� อ้ งการลดน้ำำ�� หนััก อาจจะต้้องเลืือก
ใช้้ให้้ถููกต้้อง เพื่่�อความปลอดภััยและสุุขภาพด้้วยนะครัับ 
สารให้้ความหวานแทนน้ำำ�� ตาลที่มีีชื่่
�่ อ� เสีียง (และราคา) สููง
และเป็็นที่่�นิิยมมากที่่�สุุดก็็คืือ หญ้้าหวาน  หรืือ สตีีเวีีย (Stevia)
เป็็นสารให้้ความหวานจากธรรมชาติิที่�่ให้้พลัังงานเป็็น  0 แคลอรี่่�
ที่่ไ� ม่่มีีผลเสีียต่่อสุุขภาพ ให้้รสหวานมากกว่่าน้ำำ�� ตาลทั่่�วไป 350 เท่่า
จึึงควรใช้้ทีีละน้้อย ค่่อย ๆ เติิมจนได้้รสชาติิที่�พ่ อใจ
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ผมมีี Tips สำำ�หรัับสาย Hardcore ใจแข็็ง ที่่อ� ยากเปลี่่�ยน
นิิสัยั ติิดของหวานมาฝากด้้วยครัับ จำำ�ได้้ว่า่ เมื่่อ� หลายปีีก่อ่ น เคยเห็็น
โฆษณาของ สสส. เรื่่อ� งลดเค็็ม ลดโรค รณรงค์์ให้้คนไทยไม่่ทานรสเค็็ม
เขาแนะนำำ�ให้้เราค่่อย ๆ ลดความเค็็มของอาหารที่่�ทาน ค่่อย ๆ ลด
เครื่่�องปรุุง เกลืือ น้ำำ�ป
� ลาลง แล้้วเราจะเริ่่�มชิินและอร่่อยกัับรสชาติิ
ที่่�อ่่อนลงได้้ภายใน  2 สััปดาห์์ ผมเคยเป็็นคนที่่�ทานอาหารรสจััด 
พริิก น้ำำ�ป
� ลา น้ำำ�� ตาล น้ำำ�ส้
� ้ม น้ำำ�จิ้้
� �ม มีีอะไรผมใส่่หมด โดยเฉพาะ
รสหวาน จนกระทั่่�งเริ่่�มมาคิิดว่่าอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาก็็ไม่่น้้อย กัับลููก ๆ
ที่่ยั� งั ต้้องเลี้้ย� งอีีกหลายปีี น่า่ จะลองปรัับพฤติิกรรมการกิินของตััวเอง
ดููสัักทีี  และผมก็็เป็็นพวกใจร้้อนเสีียด้้วย เลยหัักดิิบ  เลิิกปรุุงเค็็ม
กัับหวานทัันทีี  (แต่่ยัังใส่่พริิกกัับน้ำำ��ส้้มสายชููอยู่่�นะ) จากกาแฟเย็็น
หวานมััน  เปลี่่�ยนมาเป็็นกาแฟดำำ�  ไม่่ใส่่น้ำำ��ตาล แล้้วมัันก็็ได้้ผล
จริิง ๆ ครัับ ภายใน 2 สััปดาห์์ ผมสามารถเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการทาน
อาหารได้้ตามที่�่ สสส. โฆษณาไว้้จริิง ๆ ด้้วย มีีของแถมคืือหมอฟััน
จะชมผมตลอด เรื่่อ� งฟัันไม่่ผุุ (ฮ่่า ๆ) และน้ำำ�� หนัักผมลดลงประมาณ
10 กิิโลกรััม ภายในเวลา 10 เดืือน ไม่่มีีโยโย่่ เอฟเฟ็็คด้้วย :) เลย
อยากจะขอใช้้พื้้�นที่่�นี้้� เป็็นกำำ�ลัังใจให้้ผู้้�อ่่านทุุกท่่าน  ที่่�อยากลอง
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมติิดรสหวาน เวลา 2 สััปดาห์์ มันสั้้
ั น� มากจริิง ๆ ครัับ 
ผมทำำ�ได้้ ใคร ๆ ก็็ต้อ้ งทำำ�ได้้เหมืือนกัันครัับ แต่่สำ�ำ หรัับใครที่่เ� คยลอง
ทำำ�มาแล้้วไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ เรายัังมีีตััวช่่วยอีีกนะครัับ
ตามที่�ผ่ มได้้กล่่าวในช่่วงแรก เกี่่�ยวกัับสารให้้ความหวาน
แทนน้ำำ��ตาล จุุดเด่่นของสารให้้ความหวานแทนน้ำำ�� ตาลที่่�ชััดที่่�สุุดก็็
คืือ ให้้รสหวาน แต่่ไม่่ให้้พลัังงาน หรืืออาจจะให้้พลัังงานน้้อยกว่่า
น้ำำ�� ตาลตามธรรมชาติิอย่่างมีีนััยยะสำำ�คัญ
ั ช่่วยให้้คนที่่ต้� อ้ งการควบคุุม
น้ำำ�� หนััก หรืือมีีโรคประจำำ�ตัวั อย่่างโรคเบาหวาน ความดััน ที่ต้�่ อ้ งการ
ควบคุุมระดัับน้ำ��ำ ตาลหรืืออิินซุลิุ นิ ในเลืือด ยัังสามารถทานของหวาน
ให้้ได้้ชุ่่�มชื่่นหั
� วั ใจ โดยไม่่เป็็นอันั ตรายต่่อสุุขภาพ อย่่างไรก็็ตาม สาร
ให้้ความหวานแทนน้ำำ�� ตาลก็็มีีมากมายหลากหลายชนิิด ทั้้ง� แบบที่่ม� า
จากธรรมชาติิและที่่�เป็็นสารที่่�สัังเคราะห์์ขึ้้�น  แต่่ละชนิิด มีีความ
แตกต่่างกััน ซึ่่ง� ผู้้�ป่ว่ ยและคนที่่ต้� อ้ งการลดน้ำำ�� หนััก อาจจะต้้องเลืือก
ใช้้ให้้ถููกต้้อง เพื่่�อความปลอดภััยและสุุขภาพด้้วยนะครัับ 
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ไซลิิทอล (Xylitol) เป็็นน้ำำ��ตาลแอลกอฮอล์์ที่่�ให้้แคลอรี่่�
น้้อยกว่่าน้ำำ�� ตาลปกติิประมาณ 40% และยัังให้้ความหวานได้้ใกล้้
เคีียงกัับน้ำ��ำ ตาลมาก ๆ ช่่วยลดระดัับน้ำ��ำ ตาลในเลืือดหรืือลดอิินซููลิน 
ิ
ลดปััญหาการเกิิดฟัันผุุ แนะนำำ�ให้้ใช้้ไซลิิทอลในปริิมาณที่พ�่ อเหมาะ
เพราะอาจทำำ�ให้้ท้้องเสีียได้้หากใช้้ในปริิมาณมาก ๆ
อีีริธิ ริิทอล (Erythritol) เป็็นน้ำ��ำ ตาลแอลกอฮอล์์เช่่นกััน
แต่่มีีแคลอรี่่น้� อ้ ยกว่่าไซลิิทอล นิิยมใช้้กับั การลดน้ำำ�� หนัักแบบคีีโตเจนิิค
เพราะให้้พลัังงานต่ำำ�� เพีียง 6% ของน้ำำ�� ตาลปกติิ และให้้ความหวานเกืือบ
เหมืือนน้ำำ�� ตาลสุุด ๆ ทั้้�งยัังไม่่ส่ง่ ผลอัันตรายต่่อร่่างกายเหมืือนอย่่าง
น้ำำ��ตาลทั่่�วไป คนที่่�เป็็นเบาหวานก็็สามารถทานได้้ เพราะมัันจะไม่่
เพิ่่�มระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด, คอเลสเตอรอล หรืือไตรกลีีเซอไรด์์ครัับ
น้ำำ�� ตาลหล่่อฮั่่ง� ก้้วย (Monk fruit) เป็็นสารให้้ความหวาน
จากธรรมชาติิที่่�ไม่่ให้้พลัังงาน ทั้้�งยัังมีีความหวานกว่่าน้ำำ��ตาลทั่่�วไป
ประมาณ 100–250 เท่่า ช่่วยลดระดัับน้ำ��ำ ตาลในเลืือดและยัังมีีสาร
ต้้านอนุุมููลอิิสระที่่�มีีฤทธิ์์�ต้้านการอัักเสบอีีกด้้วย
	น้ำำ�� เชื่่อ� มเสวี่่ย� เหลีียนกว่่อ (Yacon) หรืือที่่ค� นไทยเรีียกว่่า
น้ำำ�� เชื่่อ� มบััวหิิมะ สกััดจากพืืชที่มีีลั
�่ กั ษณะคล้้ายมัันเทศ รสหวานคล้้าย
กัับน้ำ��ำ ตาล แต่่ให้้พลัังงานเพีียง 1 ใน 3 ของน้ำำ�� ตาลปกติิ มีีคุณ
ุ สมบััติิ
เด่่นที่่�ช่่วยลดความเสี่่�ยงของมะเร็็งลำำ�ไส้้ใหญ่่ ช่่วยทำำ�ให้้รู้้�สึึกอิ่่�ม
เร็็วขึ้้น 
� ช่่วยลดการเสี่่ย� งของโรคเบาหวาน และโรคอ้้วนแนะนำำ�ให้้ทาน
ในปริิมาณที่พ�่ อเหมาะ เพราะหากมากเกิินไปอาจจะทำำ�ให้้ท้อ้ งเสีียได้้
แอสปาร์์แตม (Aspartame) เป็็นสารให้้ความหวาน
แทนน้ำำ�� ตาลแบบสัังเคราะห์์ หวานกว่่าน้ำำ�� ตาลทราย 200 เท่่า แต่่จะมีี
รสขมปลายเล็็กน้้อย แม้้จะให้้พลัังงาน 4 กิิโลแคลอรี่่/� กรััมเท่่ากัับน้ำ��ำ ตาล
แต่่เนื่่�องจากรัับประทานในปริิมาณน้้อยจึึงถืือว่่าให้้พลัังงานต่ำำ��  ไม่่
ทำำ�ให้้ฟันผุ
ั ุ แต่่ไม่่ถููกกัับความร้้อน จึึงไม่่เหมาะกัับการนำำ�มาปรุุงอาหาร
บนเตา และห้้ามรัับประทานสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโรคเฟนิิลคีีโตนููเรีีย
(Phenylketonuria) ที่่�ผ่่านมา มีีรายงานที่่�เชื่่�อมโยงแอสปาร์์แตม
เข้้ากัับอาการปวดไมเกรนในผู้้ใ� ช้้บางราย และเมื่่�อบริิโภคไปนาน ๆ
อาจส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพในระยะยาวได้้ ปริมิ าณที่่แ� นะนำำ�ให้้ใช้้อย่่าง
ปลอดภััยในคนคืือ 50 มิิลลิิกรััมต่่อน้ำำ��หนัักตััว 1 กิิโลกรััมต่่อวััน 
ในสหรััฐอเมริิกาและในสหภาพยุุโรป และเท่่ากัับ 40 มิิลลิิกรััมต่่อ
น้ำำ��หนัักตััว 1 กิิโลกรััมต่่อวัันในผู้้�ป่่วยเฟนิิลคีีโตนููเรีีย
ซููคราโลส (Sucralose) เป็็นสารให้้ความหวานแทน
น้ำำ�� ตาลแบบสัังเคราะห์์ มีีความหวานมากกว่่าน้ำำ�� ตาลทรายถึึง 600 เท่่า
ไม่่มีีรสขม ใช้้ได้้หลากหลาย ทนความร้้อนได้้ดีี เป็็นสารให้้ความหวาน
ที่ค่�่ อ่ นข้้างใหม่่เมื่่อ� เทีียบกัับสารให้้ความหวานอื่่�น ปริมิ าณที่ส�่ ามารถ
ใช้้ได้้อย่่างปลอดภััยคืือ 15 มิิลลิิกรััม ต่่อน้ำำ�� หนัักตััว 1 กิิโลกรััมต่่อวััน
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และสารให้้ความหวานตััวสุุดท้้ายของวัันนี้้� ที่่�คุุณอาจจะ
อ่่านเจอชื่่อ� หลัังซองสลากกำำ�กับั อาหารก็็คือื อะเซซััลเฟม-เค (Acesulfame-K) ซึ่่ง� เจ้้า K นี้้ย่� อ่ มาจากชื่่อ� ธาตุุ โพแทสเซีียม เป็็นสารสัังเคราะห์์
ที่่�หวานมากกว่่าน้ำำ�� ตาลทราย 200 เท่่า แต่่อาจมีีรสขมเล็็กน้้อย ให้้
พลัังงาน 0 แคลอรี่่� ทนความร้้อนได้้ดีี ปริิมาณที่่�สามารถใช้้ได้้อย่่าง
ปลอดภััยคืือ 15 มิิลลิิกรััม ต่่อน้ำำ�� หนัักตััว 1 กิิโลกรััมต่่อวััน
สุุดท้า้ ยนี้้� อยากจะฝากเอาไว้้ว่า่  ถึึงแม้้เราจะมีีตััวช่่วยต่่าง ๆ
แต่่ส่ว่ นตััวผมแล้้วก็็ยังั คิิดว่า่ ยัังมีีปััจจัยั อื่่น 
� ๆ อีีกมากมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการทานรสหวาน ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งของนิิสัยั ติิดหวาน กระบวนการ
ทางชีีวเคมีีของร่่างกายเมื่่อ� ได้้รับั สารให้้ความหวานสัังเคราะห์์เหล่่านี้้�
เช่่น การกระตุ้้�นระดัับอินซุ
ิ ลิุ นิ ในเลืือด การทำำ�งานของตัับ การขจััดสาร
แปลกปลอมออกจากร่่างกาย รวมถึึงปััจจััยด้้านสุุขภาพเดิิมและ
โรคประจำำ�ตัวั ของแต่่ละบุุคคล ผมเลยอยากจะกลัับมาเชีียร์์ให้้ทุกุ คน
ที่่มีี� ความตั้้ง� ใจ อยากจะกู้้ห� รืือรัักษาสุุขภาพที่่ดีี 
� ให้้อยู่่�กับั เราไปนาน ๆ
กลัับมาใส่่ใจเรื่่�องการบริิโภคน้ำำ��ตาลอย่่างมีีสติิ ลดหวาน  ลดโรค
ขอให้้สุุขภาพดีีกัันไปนาน ๆ สวััสดีีครัับ :)
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บทความออกหน่วย

การออกชุมชน
ในยุคโควิด-19
เขียนโดย นทพ.รวิสรา สุวรรณนิมต
ิ ร และนทพ.สัญฐกรณ� วิเวโก
ิ คณะทันตแพทยศาสตร� ชัน
นิสต
้ ป�ที่ 5 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

OK

หนึ่งในวิชาสําคัญที่จะขาดไปไมไดสําหรับการเปนทันตแพทย คือ วิชาทันตกรรมชุมชนพวกเราเปนนิสิตทันตแพทยชั้น
ปที่สี่ ที่เรียนออนไลนมาราว ๆ หนึ่งปเต็ม สถานการณในปจจุบันหลายคนอาจจะเรียกวา “ยุคโควิด” แนนอนวาโรคระบาด
รายแรงที่ดําเนินมาตั้งแตปที่แลวทําให การดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปในทุกแง หลายภาคสวนตองเตรียมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันและปรับตัวเพื่อใหทุกอยางดําเนินตอไปได ซึ่งการเรียนก็เปนสวนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบ
ทําใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่แตกตางจากเดิม โดยปกติแลวหากไดยินคําวาทันตกรรมชุมชน ก็คงหนีไมพนกับการไดลง
ไปสัมผัส ประสบการณการใชชีวิตที่ตางจังหวัดในชุมชนเล็กๆ และใชชีวิตอยูกับชาวบาน ในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งพวกเรา จึง
ไมเคยคิดมากอนวาการเรียนวิชาทันตกรรมชุมชนนั้นจะสามารถจัดกิจกรรมในรูปออนไลนได แตอยางไรก็ตาม “ชุมชน
ออนไลน” ที่เราไมเคยคาดคิดถึงนั้นไดเกิดขึ้นแลวจริง ๆ ในยุคที่เราเรียกกันวายุคโควิด
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Today

กิจกรรมชุมชนออนไลนหรือที่มีชื่อกิจกรรมเต็มๆ วาวิชาทันตกรรมชุมชน ภาคปฏิบัติ
(ในรูปแบบออนไลน) มีทั้งหมดหาวัน โดยชุมชนที่พวกเราทําการศึกษาดูงาน คือ
ตําบลชําผักแพว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี กิจกรรมทั้งหมดแบงเปนสามสวน
หลัก ๆ สวนแรกคือการดูงานผานทางระบบ zoom ทั้งโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลชําผักแพวองคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาลแกงคอย และหนวย
บริการปฐมภูมิ สวนที่สองเปนการสํารวจชุมชน โดยจะให อสม. พาพวกเราไปเยี่ยม
บานของคนในหมูบาน นิสิตทําการสัมภาษณผานไลนวิดีโอคอล โดยถามคําถาม
หลัก ๆ และนําขอมูลที่ไดรับมาทําความเขาใจ ระดมความคิดรวมกันในกลุมนําไปสู
การทําประวัติชีวิตบุคคล โครงสรางองคกรชุมชน และระบบสุขภาพชุมชนออกมา
เปนรูปธรรม และนํามาสรุปผลนําเสนอ ในวันสุดทายของกิจกรรม และสวนสุดทาย
คือการทําฟลดโนตและสรุป การเรียนรูที่เปนสวนของพวกเราที่ตองรับผิดชอบ โดย
เปนการบันทึกลงฟลดโนตในทุก ๆ วันเพื่อสรุปสิ่งที่ไดทําและความรูสึกในแตละวัน
จากนั้นก็นําสิ่งที่ไดเรียนรูจากการออกชุมชนออนไลนในครั้งนี้มาสรุป วิเคราะหและ
บูรณาการรวมกับหลักการที่ไดเรียนจากวิชาทันตกรรมชุมชนตลอดระยะเวลา 4 ป
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ในวัน⅝ถัūด· מּūๆŨמּ
มา
การสัมภาษณชาวบานเริ่มตนขึ้นจากการสัมภาษณ อสม.
ŦЧ ŷ ‾ Ī ‾ ǺẂמּŷ Ŷ‾ ẁŝ פֿķ ‾ · Ŭ ‾צּū ℮Ǻ،ŷ ףּŧ צּū ī קּـū ĵ ‾ Ī Ī ‾ ǺẂמּŷ Ŷ‾ ẁŝ פֿỲẂŷ .
⅝ū · מּū ŨמּŦЧ ŷ ‾ Ī ‾ ǺẂמּŷ Ŷ‾ ẁŝ פֿķ ‾ · Ŭ ‾צּū ℮Ǻ،ŷ ףּŧ צּū ī קּـū ĵ ‾ Ī Ī ‾ ǺẂמּŷ Ŷ‾ ẁŝ פֿỲẂŷ .
เพื่อให
นỲ℮
ภาพความเป
องผู
าว‾סּๆĴ ĭ กǺסּ
อ‾น· Чและ
℮ŴพٌףּỲอเห็
⅝ẃצּŴ
ẃū Ŷ‾ Ŵĭ · น‾ อยู
ŷ ℮ŭขū
Ỳſ ค٤
סּīนภายในชุ
ỲĴ Ų٤
צּĭ ū Ŷ‾มſชนอย
⅝ū ķ۲
ŷางคร
ķū Ỳſ
Ī סּỲū
℮ŴٌףּỲ⅝ẃצּŴỲ℮ẃū Ŷ‾ Ŵĭ · ‾ ŷ ℮ŭ ū Ỳſ ٤
סּī ỲĴ Ų٤
צּĭ ū Ŷ‾ ſ ⅝ū ķ۲
ŷ ķū Ỳſ  ‾סּĴ ĭ Ǻסּ
‾ · Ч Ī סּỲū

เริ่มสั⅛ǽ‛
มภาษณ
ชמּŷาวบ
นในพื
ที่พวกเรา
℮Ǻ،ŷ ףּẂ
Ŷ‾ าẁŝ
פֿķ ‾ ้น
· ที
Ŭ่צּม
‾ ūากขึ
⅝ū ้น
Ŵٌקּūโดยเป
ũ ףּ؟ŷ ‾ Īนīการทํ
קּـū ⅜Ŧſาแบบสอบถาม
℮ŭ ū Ī ‾ Ǻũ َ‾ ⅛ŬŬẂ
ỲŬŨ‾ ŷ

⅛ǽ‛ ℮Ǻ،ŷ ףּẂמּŷ Ŷ‾ ẁŝ פֿķ ‾ · Ŭ ‾צּū ⅝ū Ŵٌקּū ũ ףּ؟ŷ ‾ Ī ī קּـū ⅜Ŧſ ℮ŭ ū Ī ‾ Ǻũ َ‾ ⅛ŬŬẂỲŬŨ‾ ŷ

จัดทํũาขึףּ؟Ŵ
้น·มา
โดยพวกเราทํ
ภาษณ
6ŷ מּบŶ‾านẁŝในแต
ละบŦานมี
Ī ℮Ǻ
‾ ĵ מּŦũ َ‾ ī קּـū ŷ ‾าการสั
⅜ŦſมŴ
· Ī ℮Ǻ‾ทũั้งَ‾หมด
Ī ‾ ǺẂ
פֿũ קּמּĴẃŷ
6 ความ
Ŭ ‾צּū

ũ ףּ؟Ŵ· Ī ℮Ǻ‾ ĵ מּŦũ َ‾ ī קּـū ŷ ‾ ⅜Ŧſ Ŵ· Ī ℮Ǻ‾ ũ َ‾ Ī ‾ ǺẂמּŷ Ŷ‾ ẁŝ פֿũ מּĴקּẃŷ Ŧ 6 Ŭ ‾צּū
⅝
ū
⅛ŧ סּǽ‛ Ŭצּหลากหลายอาชี
‾ ū ŷ ؟ĭ · ‾ ŷ ẃǽ‾ พ
Ī ẃǽ‾
ẃǽ‾ Ī ẃǽ‾ ſ น
Ỳ‾ ķ؟Ŵมĸـชนอย
ףּĴ Ẃ،Ĵ ףּũ ףּ؟Ŵ· Ī ℮Ǻ‾
หลากหลายวั
่งสิſ่ง·ſทีמּſ·่พמּſวกเรามองเห็
⅝ū ⅛ŧ סּǽย‛ Ŭצּ
‾ ū ŷ ؟ĭ · ‾ ŷ ẃǽ‾ Ī ซึẃǽ‾
ẃǽ‾ Ī ẃǽ‾ ſ จากชุ
Ỳ‾ ķ؟Ŵ ĸףּـĴ Ẃ،ףּĴาũงףּ؟Ŵ· Ī ℮Ǻ‾
ŷ ỲĴคื℮
ẃūการมี
ĵ ‾ Ī ķ۲
ŷิตķū
Ỳſ ‾ סּĴ ķמּŦ℮ĵทūี่ตางจาก
ĭ ٌỲ Ī ‾ Ǻŷ ؟ķ  ·؟อ
،ŧ ĭ · ‾าŷงชั
℮ŭดūเจน
Ỳſ ٤
סּũ ףּ؟ŧก‾סּทัĴ้งĵ ‾ Ī
ชัดเจน
ŷ ỲĴอ℮ẃ
ū ĵ ‾ชĪีวķ۲
ŷความเป
ķū Ỳſ ‾סּนĴอยู
ķמּŦ℮ĵ ū ĭ ٌỲ สัĪง‾คมเมื
Ǻŷ ؟ķ  ·؟งอย
،ŧ ĭ · ‾ ŷ ℮
ŭ ū Ỳſอี٤
סּũ ףּ؟ŧ  ‾סּĴ ĵ ‾ Ī
ẂמּĴĭ ŷ ℮ŷ ٌỲĴ Ỳſ  ‾סּĴ ķמּŦ℮ĵ ū Ỳ؟Ī ũ קּמּĴ Ī ‾ Ǻ℮ī  ‾צּŨـĴ Ī ‾ ǺǺמּ
Ī ẁ‾ Ŵſ ‾ Ŭ‾ ǽũ ⅞ףּ؟ŷ ⅞סּŦצּŷ ؟
การเขาẂ
ถึמּĴงĭ การรั
กĴษาพยาบาลที
ไดĪ มũีทקּמּĴางเลื
ากัĴบĪ คนในเมื
งนั
ซึ่งǽũ
คนใน
ŷ ℮ŷ ٌỲ
Ỳſ  ‾סּĴ ķמּŦ℮ĵ ū่ไมỲ؟
Ī ‾อǺกเท
℮ī  ‾צּŨـ
‾ ǺǺמּ
Ī ẁ‾อŴ
ſก
‾ Ŭ‾
⅞ףּ؟ŷ ⅞סּŦצּŷ ؟
ũ ‾ Ĵ ℮ǽٌỲĪ ℮ũ  ‾סּĪ מּŬĭ ū ⅝ū ℮ŷ ٌỲĴ ū מּĪ ĸףּـĴ ĭ ū ⅝ū ķ۲
ŷ ķū ŷ ؟ĭ · ‾ ŷ ℮ķٌףּỲ ĭ  ‾סּū ،ſ ŷ ⅛ǽ‛
Ĵ ℮ǽٌỲĪ่อ℮ũค‾סּาĪนิמּŬ
⅝ū ℮ŷพฤติ
ٌỲĴ ūกמּĪรรมเกี
ĸףּـĴ ĭ ū่ย⅝
ū ķ۲
ŷ ؟ĭ · ่แ‾ ตกต
ŷ ℮ķٌףּỲางกั
ĭ ‾סּนū ،ſ ŷ ⅛ǽ‛
ชุมชนมีũค‾ วามเชื
ยĭมūและ
วกั
บŷสุķū
ขภาพที
Ŵǻ ŧ ،Ī ǺǺŷ ℮Ī ؟ףּſ · Ī מּŬẂ۲
ī Ŷ‾ Ŵũ ⅛ףּ؟ŧ Ī ŧ  ‾סּĴ Ī מּū ỲỲĪ ⅞ŭ ẃǺٌỲỲ‾ ĵ ĵ ‛ Ũ٤
Ī ŷ ỲĴ · ‾סּ
ǻ ŧ อ،Ī อาจจะถู
ǺǺŷ ℮Ī ףּ؟ſก· มองว
Ī מּŬẂ۲
īาŶ‾
؟ตŧ อĪง”ŧ ‾סּตามหลั
Ĵ Ī מּū ỲỲĪ
⅞ŭ ẃǺٌ
ỲỲ‾มĵมองของ
ĵ ‛ Ũ٤
Ī ŷ ỲĴ · ‾סּ
ออกไปŴหรื
“ไมŴถũูก⅛ףּ
กการหรื
อในมุ
“⅞ŷ סּŨ٤
Ī ŧ צּỲĴ ” ŧ ‾ ŷ ẃǽמּĪ Ī ‾ ǺẃǺٌỲ⅝ū ŷ ۲
ŷ ŷ ỲĴ ī ỲĴ Ŭ۲
ĭ ǽ‾ Ī ǺẂ‾ ſ · ،ũ ſ ‾ Ẁ‾ Ẃŧ Ǻפֿ
“⅞ŷ סּŨ٤
Ī ŧทצּỲ
Ĵ ” ŧ ‾ ŷ ẃǽמּ
Ī ‾ ǺẃǺٌ
Ỳ⅝ūพวกเรามี
ŷ۲
ŷ ŷ ỲĴ īคỲĴ
Ŭ۲
ĭ ดǽ‾เห็ĪนǺวẂ
ſ · ،ũกſรรม
‾ Ẁ‾ Ẃŧ Ǻפֿ
บุคลากรสายวิ
ยาศาสตร
สุขĪภาพก็
ตาม
วามคิ
า‾พฤติ
Ẃ۲
ī Ŷ‾ ŴĪ ŧ ‾ ŷ Ŵ· Ī ℮Ǻ‾ ŷ ؟ĭ · ‾ ŷ ĭ ،Ŧ℮ẃū ·  ‾סּŴǻ ŧ ،Ī ǺǺŷ ŦמּĴĪ ǽ · ‾סּ℮Ī ،Ŧī קּـū ĵ ‾ Ī
Ẃ۲
ī Ŷ‾ ŴĪ ŧ ‾ ŷ Ŵ· Ī ℮Ǻ‾ ŷ ؟ĭ · ‾ ŷ ĭ ،Ŧ℮ẃū ·  ‾סּŴǻ ŧ ،Ī ǺǺŷ ŦמּĴĪ ǽ · ‾סּ℮Ī ،Ŧī קּـū ĵ ‾ Ī
ดังกลŧ าצּūวเกิ
ดũขึ้น‾ จาก
ตนเหตุทīางสั
งคมของสุขภาพ (social determinants)
℮ẃŧ ۲
Ĵ ẂמּĴĭ ŷ ī ỲĴ Ẃ۲
Ŷ‾ Ŵ(s ocia l de t e rmina nt s )
ŧ צּū ℮ẃŧ ۲
ũ ‾ Ĵ ẂמּĴĭ ŷ ī ỲĴ Ẃ۲
ī Ŷ‾ Ŵ(s ocia l de t e rmina nt s )

ซึ่งประกอบดวย วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และสถานะทางเศรษฐกิจ และ สังคม
หลอหลอมรวมกันสงผลใหเกิดความเชื่อ และขอจํากัดที่ทําใหชาวบานมีความคิด
ตัดสินใจ ตลอดจนมีพฤติกรรมตาง ๆ ที่เราสามารถ เห็นไดวาในแงของ
วัฒนธรรม ชาวบานมักจะมีพฤติกรรมคลอยตามจากคนรูจัก อยางเชน
ไดยินมาวาทําอยางนั้น อยางนี้แลวจะหายปวย จึงตัดสินใจทําตามที่ไดยินจากคน
สนิท และผูเฒาผูแกในบานบอกมามากกวาที่จะเชื่อคําพูดของ อสม. หรือแมแต
คําแนะนําของหมอก็ตาม สวนในแงของสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวาการมียาชุดขาย
ที่รานขายยา ในหมูบานทําใหชาวบานสามารถเขาถึงสิ่งเหลานี้มากขึ้น หรือหาก
มองในแงที่ดี การที่ชาวบานหลายคน มีรถจักรยานยนตก็ทําใหสามารถเขาถึง
การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไดมากขึ้นเชนกัน ในสวนของปจจัยทางดาน
สถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมก็เปนอีกปจจัยที่สําคัญ อยางหลายคนเลือกที่
จะซื้อยารับประทานเอง บางคนเลือกไปที่ รพ.สต. บางคน เลือกที่จะไปรักษา
โรงพยาบาลสังกัดเอกชนตามกําลังทรัพยที่มี หรือบางคนเลือกจะไปรักษา
โรงพยาบาลที่ตนมีสิทธิ์การรักษาที่ทําให ชวยประหยัดคาใชจายได
เหลานี้ ยิ่งตอกย้ําความเหลื่อมล้ําทางความคิด เศรษสถานะ
รวมถึงการเขาถึงสุขศึกษาที่ถูกตอง จนนําไปสูการเกิดขึ้นของคานิยม และ

พฤติกรรมผิด ๆ ที่ยังคงมีอยูในปจจุบันของสังคมไทย
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พวกเรามีความเห็นวา ทั้งการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยในชุมชน
ทั้งปญหาเรื่องของเหตุผลของความเชื่อของชุมชนในตางจังหวัดที่แตกตางจาก
สังคมเมือง ลวนมาจากความลมเหลวของระบบการจัดการของภาครัฐ ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ไมใชความผิดของชาวบานแตอยางใด เพราะแมจะมีการ
พัฒนามาเรื่อย ๆ แตการพัฒนาดังกลาวก็ยังไมไดแกปญหา ความเหลื่อมล้ําที่
เกิดขึ้นได โดยยังสามารถพบเห็นไดจากบริบทสังคมเมือง เมื่อเปรียบเทียบกับ
สังคมในตางจังหวัด จึงเปนสาเหตุใหตนเหตุทางสังคมที่พวกเรากลาวไปขางตน
ยังคงมีอยู ยังคงเกิดขึ้น และมีผลตอพฤติกรรม สุขภาพของคนไทยเสมอมา

Su mma r y
สุดทายนี้ ในเมื่อเราไมสามารถเลือกเกิดได
จะเปนไปไดหรือไม ถาทุกคนไดเกิดขึ้นมา
ไมวาจะเปนในเมืองหรือ นอกเมืองออกไป
กิจกรรมชุมชนออนไลนในวันสุดทาย จบลงดวยการนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู

แลวไดรับการศึกษา สวัสดิการคารักษา

ตลอดสี่วัน ไดแลกเปลี่ยนมุมมอง และสิ่งที่พบเจอจากการสัมภาษณคนใน ชุมชน

พยาบาล การไดมีสิทธิเขาถึงชุดขอมูล

ระหวางกลุม แตกตางกันไปตามคําถามที่ตั้งขึ้นและคําตอบที่ไดรับ อยางหลากหลาย

ความรู รวมถึงมีการปลูกฝงใหมีการเติบโต

และไดปดทายดวยการพูดความรูสึกที่ไดจากการเขารวม กิจกรรมครั้งนี้ คนละ 1

สูการเปนผูใหญที่ดีนั้น มีความเทาเทียม

นาที เพื่อน ๆ เห็นตรงกันวาเปนกิจกรรมที่ชวยใหเรา เขาใจชุมชนมากขึน
้ และทําให

กันในทุก ๆ คน เพื่อตั้งแตวันนี้ตลอดจน

เราไดมองเห็นภาพหลายดาน ตั้งแตมุมมองของคนในชุมชนไปจนถึงการเขาใจ

ในอนาคต สามารถแกปญหาความเหลื่อม-

สาเหตุของปญหาใตพรหมที่ซอนอยู ไมใชแคมองจากมุมมองของนิสิตทันตแพทยที่

ล้ําที่เกิดขึ้นนี้ รวมถึงการสราง ความเปน

ใชชีวิตในเมืองหลวงแตเพียงอยางเดียว จากที่พวกเราจินตนาการภาพกิจกรรม

“ มนุษย ” ที่มีสิทธิคิด มีสิทธิแสดงออก

“ชุมชนออนไลน” ไมออกในตอนแรก แตสุดทายแลวกิจกรรมครั้งนี้ก็สามารถเกิดขึ้น

และสรางสรรคสิ่งดี ๆ จนเกิดเปนความ

ไดจริง แมจะไมสามารถลงไปศึกษาพื้นที่จริงได แตก็ทําใหพวกเราไดรับประโยชน

หลากหลายในฐานะประชาชนโลกไดอยางมี

ไมมากก็นอย

ประสิทธิภาพ..

DENT NEWS 20

DENT NEWS

DENT NEWS

CU NEWS
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบรถเก็็บตััวอย่่างชีีวนิิรภััย จาก มููลนิิธิโิ รงพยาบาลพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารในพระสัังฆราชููปถััมภ์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบรถเก็็บตััวอย่่างชีีวนิิรภััย จากมููลนิิธิิโรงพยาบาลพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารในพระสัังฆ
ราชููปถััมภ์์ โดยคุุณบรรณสาร จัันทร์์สมศัักดิ์์� กรรมการและผู้้�จััดการมููลนิิธิิโรงพยาบาลพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารในพระสัังฆราชููปถััมภ์์
ดร.จรููญเดช เจนจรััสสกุุล กรรมการสภาสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบัังและกรรมการมููลนิิธิโิ รงพยาบาลพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหาร ในพระสัังฆราชููปถััมภ์์ รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ ประเสริิฐตรีีวิิจิติ รศิิลป์์
รองอธิิการบดีี  สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง และทัันตแพทย์์
ธรรศ สุุนทรภิิษััช  ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
เป็็นตัวั แทนมอบ โดยมีีรองศาสตราจารย์์ ทันั ตแพทย์์ ดร.พรชััย จัันศิษิ ย์์ยานนท์์ คณบดีีคณะ
ทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ เป็็นตััวแทนรัับมอบรถเก็็บตััวอย่่างชีีวนิิรภััย เมื่่�อวัันที่�่ 3 กัันยายน 
2564 ณ บริิเวณสนามหญ้้าเทีียม คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบวััสดุุและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID - 19
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ รัับมอบวััสดุุและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ เพื่่อ� ควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID - 19
จาก บริิษัท 
ั ไทยแทฟฟิิต้า้  จากััด โดยมีี คุุณสุุพจน์์ ชัยั วิิไล เป็็นตัวั แทนมอบชุุดป้อ้ งกัันเชื้้อ� โรค
แบบ Cover all (PPE) จำำ�นวน 100 ชุุด  โดยมีี รองศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ ดร.พรชััย
จัันศิษิ ย์์ยานนท์์ คณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ า และรองศาสตราจารย์์ ทันั ตแพทย์์หญิิง
ดร.รัังสิิมา สกุุลณะมรรคา รองคณบดีี ฝ่่ายวิิรัชกิ
ั จ สื่่
ิ อ� สารองค์์กร และกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม เป็็น
ผู้้�รับั มอบเมื่่อ� วัันพฤหััสบดีีที่�่ 16 กัันยายน 2564 ณ บริิเวณด้้านหน้้าสำำ�นักั คณบดีี ชั้้�น 2 อาคาร
วาจวิิทยาวััฑฒน์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบเงิินบริิจาค จากบริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ รัับมอบเงิินบริจิ าค จาก บริิษัท ป
ั ตท. จำำ�กัด 
ั (มหาชน) โดยมีี นางสาวดวงพร เที่ย�่ งวััฒนธรรม รอง
กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่กำ�กั
ำ บดูู
ั แลองค์์กรและกิิจการสััมพัันธ์ ป
์ ตท. เป็็นตัวั แทนมอบเงิินบริจิ าค
จานวน  1,000,000 บาท  ให้้กัับคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ เพื่่�อสนัับสนุุนโครงการทััน
ตกรรมเพื่่�อผู้้�พิิการทางสายตา โดยมีีศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ ดร.พรชััย จัันศิิษย์์ยานนท์์
คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ และทีีมผู้้�บริิหารคณะฯ เป็็นผู้้�รัับมอบ  เมื่่�อวัันพุุธที่่�
22 กัันยายน 2564 ณ ห้้องประชุุมกรรมการบริิหารคณะฯ ชั้้�น  2 อาคารวาจวิิทยาวััฑฒน์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีีถวายราชสัักการะ พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต
รองศาสตราจารย์์ ทันั ตแพทย์์ สุพุ จน์์ ตามสายลม รองคณบดีีฝ่่ายวิิชาการ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ นํํา คณะผู้้�บริิหาร ทัันตแพทย์์ และบุุคลากร คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ไปวางพวงมาลััย ถวายราชสัักการะพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต วัันที่�่ 13 ตุุลาคม
เพื่่�อน้้อมรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ที่มีีต่
�่ อ่ ปวงชนชาวไทยทุุกคน เมื่่อ� วัันอังั คารที่่� 12 ตุุลาคม 2564
ณ บริิเวณโถงชั้้�นล่่าง  อาคารบรมนาถศรีีนคริินทร์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย รัับมอบเงิินสนัับสนุุนในการฉีดี วััคซีนี สาหรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ จากทัันตแพทยสภา
ทัันตแพทยสภา มอบเงิินสนัับสนุุนในการฉีีดวััคซีีนสาหรัับบุคุ ลากรทางการแพทย์์ ให้้กับั โครงการซื้้อ� ครุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อการศึึกษาวิิจัยั
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยมีี พัันตำ�ำ รวจโทพจนารถ พุ่่�มประกอบศรีี 
นายกทัันตแพทยสภา และทัันตแพทย์์ยุวุ บููรณ์์ จัันทร์์แจ่่มจรููญ เลขาธิิการทัันตแพทยสภา
เป็็นตัวั แทนมอบ โดยมีีศาสตราจารย์์ ทันั ตแพทย์์ ดร.พรชััย จัันศิษิ ย์์ยานนท์์ คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เป็็นตััวแทนรัับมอบ เมื่่�อวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564 ณ
ทัันตแพทยสภา ชั้้�น 5 อาคารสภาวิิชาชีีพจัังหวััดนนทบุุรีี
คณะผู้้�บริิหาร จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มอบกระเช้้าของที่่�ระลึึกและบััตรแสดงความขอบคุุณ แด่่คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
เมื่่�อวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564 ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ ดร.นริินทร์์ หิิรััญสุุทธิิกุุล รองอธิิการบดีี ประธานคณะกรรมการโควิิด-19
จุุฬาฯ และประธานคณะกรรมการอำำ�นวยการโครงการจััดบริกิ ารวััคซีีนโควิิด-19 จุุฬาฯ พร้้อมด้้วย นายแพทย์์สัณ
ั ฐิิติ ด
ิ ะห์์ลัน 
ั ผู้้�อำ�น
ำ วยการ
ศููนย์์บริกิ ารสุุขภาพแห่่งจุุฬาฯ เป็็นตัวั แทนมอบกระเช้้าของที่ร�่ ะลึึก และบััตรแสดงความขอบคุุณ
จาก ศาสตราจารย์์ ดร.บััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์ อธิิการบดีี จุุฬาฯ เพื่่�อแสดงความขอบคุุณที่่�ให้้
การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของศููนย์์บริิการวััคซีีนจุุฬาฯ โดยมีีศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์
ดร.พรชััย จัันศิษิ ย์์ยานนท์์ คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ เป็็นตัวั แทนรัับมอบ ณ บริิเวณ
ด้้านหน้้าห้้องสำำ�นัักคณบดีี ชั้้�น 2 อาคารวาจวิิทยาวััฑฒน์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีีวางพานพุ่่�มถวายสัักการะพระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี
อาจารย์์ ทันั ตแพทย์์ ดร.ณััฐวุุฒิิ คุุตตะเทพ รองคณบดีีฝ่่ายบริิหาร คณะผู้้�บริิหาร
และบุุคลากร จััดพิธีีิ วางพานพุ่่�มถวายสัักการะพระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี เนื่่�องในโอกาส 121 ปีี วันั คล้้ายวัันพระราชสมภพ และวัันทันั ตสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีี 2564 เมื่่อ� วัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564 ณ บริิเวณลานพระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ

MU NEWS
เมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2564 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดพิิธีีไหว้้ครูู ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 โดยมีี รอง
ศาสตราจารย์์ ดร. นพ. ทพ.ศิิริิชััย  เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี เป็็นประธานในพิิธีี  พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ และนัักศึึกษาเข้้าร่่วม
พิิธีี ณ ห้้องประชุุมเทพรััตนทัันตกิิจสโมสร ชั้้�น 4 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา (ส่่วนหลััง) และผ่่านระบบออนไลน์์ Cisco Webex
Meetings โดยภายในงานประกอบด้้วย ตััวแทนนัักศึึกษากล่่าวคำำ�ขอขมาและคำำ�ไหว้้ครูู พิิธีีมอบพานไหว้้ครููและพวงมาลััยแด่่อาจารย์์ ร้อ้ ง
เพลงเทิิดพระคุุณครูู และพิิธีีเจิิมตำำ�รา หลัังจากนั้้�นประธานในพิิธีีให้้โอวาทแก่่นัักศึึกษา พิิธีีมอบรางวััลและทุุนการศึึกษา และพิิธีีมอบเสื้้�อ
กาวน์์ปฏิบัิ ติั งิ านคลิินิกิ แก่่นักั ศึึกษาทัันตแพทย์์ ชั้้นปี
� ที่ี �่ 4 จากนั้้�นคณะผู้้�บริหิ าร คณาจารย์์พร้้อมด้้วยนัักศึึกษาร่่วมวางพานไหว้้ครูู และพวง
มาลััยสัักการะรููปปั้้�น ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ  ทพ.อิิศระ ยุุกตะนัันทน์์ ผู้้เ� ป็็น “ครููคนแรก” ของคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ณ บริิเวณโถง ชั้้�น 7 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา
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เมื่่อ� วัันที่่� 24 กัันยายน 2564 รองศาสตราจารย์์ ดร. นพ. ทพ.ศิิริชัิ ยั   เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี พร้้อมด้้วย ผู้้�บริหิ าร และบุุคลากร
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ร่่วมวางพวงมาลา ถวายราชสัักการะพระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม
พระบรมราชชนก “พระบิิดาแห่่งการแพทย์์แผนปััจจุบัุ นั และการสาธารณสุุขของไทย“ เนื่่อ� งในวัันมหิิดล เพื่่อ� น้้อมรำำ�ลึึกถึึงพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
และพระราชกรณีียกิิจที่่�ทรงวางรากฐานต่่อวงการแพทย์์และการสาธารณสุุขของไทย ณ พระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร
อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล  และพระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล

เมื่่�อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ ทัันตแพทย์์ศิิริิชััย เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี  พร้้อมด้้วย
คณะผู้้�บริหิ ารคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล  เข้้าร่่วมพิิธีีวางพานพุ่่�มและถวายราชสัักการะเพื่่�อเทิิดพระเกีียรติิ พระบาทสมเด็็จ
พระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช บรมนาถบพิิตร ในฐานะทรงเป็็น “พระบิิดาแห่่งเทคโนโลยีีของไทย” เนื่่�องใน “วัันเทคโนโลยีีของไทย”
ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่�อเป็็นการแสดงความจงรัักภัักดีีและรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ ณ ลานพระบรมราชานุุสาวรีีย์์พระบาทสมเด็็จพระ
จอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่�่ 4 กระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี กรุุงเทพฯ

เมื่่�อวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดกิิจกรรมเพื่่�อถวายเป็็นพระราชกุุศล เนื่่�องในวััน
คล้้ายวัันพระราชสมภพสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี และวัันทันั ตสาธารณสุุขแห่่งชาติิ โดยได้้เปิิดให้้บริกิ ารตรวจรัักษาทางทัันตกรรม โดยไม่่คิดมูู
ิ ลค่่าแก่่ประชาชนทั่่�วไป ( 1 คน / 1 การรัักษา ) ได้้แก่่ อุดุ ฟััน ถอนฟััน ผ่่าฟัันคุุด ขููดหินน้ำ
ิ ำ��ลาย รัักษารากฟัันฉุุกเฉิิน 
ทัันตกรรมเด็็ก และถ่่ายภาพรัังสีีทางทัันตกรรม ณ โรงพยาบาลทัันตกรรมคณะทัันตแพทยศาสตร์์ (วิิทยาเขตพญาไท) ผู้้�ใหญ่่ 260 ราย /
เด็็ก 40 ราย และโรงพยาบาลทัันตกรรมมหาจัักรีีสิิริินธร (วิิทยาเขตศาลายา) ผู้้�ใหญ่่ 200 ราย / เด็็ก 30 ราย
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส COVID-19 โรงพยาบาลทัันตกรรมคณะทัันตแพทยศาสตร์์ (วิิทยาเขตพญาไท)
ได้้จััดให้้มีีการตรวจคััดกรอง COVID-19 ด้้วยชุุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่่ผู้้�มารัับบริิการ ก่่อนเข้้ารัับบริิการทางทัันตกรรม ใน
ส่่วนของโรงพยาบาลทัันตกรรมมหาจัักรีีสิิริินธร (วิิทยาเขตศาลายา) ได้้เปิิดให้้มีีการลงทะเบีียนออนไลน์์ล่่วงหน้้า และปฏิิบััติิตามแนวทาง
การควมคุุมและป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ทางทัันตกรรมในสถานการณ์์ COVID-19 ของทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์
ในการให้้บริิการทางทัันตกรรม เพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�มารัับบริิการและบุุคลากรทางการแพทย์์ด้้วย
สำำ�หรัับกิิจกรรมภายในงานประกอบด้้วย พิิธีีถวายราชสัักการะพระฉายาลัักษณ์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี พิิธีีเปิิด
การให้้บริิการทางทัันตกรรมแก่่ประชาชน โดยไม่่คิิดมููลค่่า
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