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ให้ ปีระสิทธิ์ิ�พรสม่

วัาดีไวั้

โชค ทรัพย์ลาภัท่วัม่ถึม่
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กลับร้ายกลายดีี

หลีก ลี�เหล่าเล่ห์ลำ�า

พวักพาล

หนี้ี ห่างเรื�อึงรำาคาญ

ขุ่นี้ข้อึง

โค วัิดีสิ�นี้ฤทธิ์ิ�ราญ

ชีพห่อึนี้ ไดี้เฮย

วัิดี วัิดี วัี�วั วัี�วั ร้อึง

Happy New Year
ทพ.พิสุุทธิ์ิ� อำำ�นวยพ�ณิิชย์ ประพันธิ์์

อวยพรปีีใหม่่ จากนายกทัันตแพทัยสม่าคม่
ปีีใหม่่ปีีนี้นี้้� ับเปี็นี้ปีีที่้� 2 ซึ่่�งเรายัังไม่่หลุุดพ้้นี้จากการระบาดของไวรัสโควิด ตลุอดปีีที่้�ผ่่านี้ม่าโลุกของเรายัังคงดิ�นี้รนี้ หาหนี้ที่าง
ต่อส้้กับเชื้้�อไวรัสโควิด-19 ที่้�ม่ก้ ารกลุายัพ้ันี้ธุ์ุ�เปี็นี้หลุากหลุายัสายัพ้ันี้ธุ์ุ� ด้วยัการเร่งฉี้ดวัคซึ่้นี้สร้างภู้ม่ิคุ้ม่กันี้แลุะพ้ัฒนี้ายัากินี้ที่้�จะม่้ผ่ลุต่อ
การรักษาให้กับปีระชื้าชื้นี้อยั่างที่ั�วถึ่ง ผ่ม่ขอขอบคุณที่ันี้ตแพ้ที่ยั�ทีุ่กที่่านี้ที่้�มุ่่งม่ั�นี้ตั�งใจ เส้ยัสลุะ ที่ำาหนี้้าที่้�ในี้ฐานี้ะที่้�เปี็นี้บุคลุากรด่านี้หนี้้า
ที่ัง� การฉี้ดวัคซึ่้นี้ ที่ัง� การคัดกรองโรค ตลุอดระยัะเวลุาของการระบาด โดยัเฉีพ้าะในี้ชื้่วงของ โควิดเดลุต้าระบาด แลุะ อ้กหลุายัส่วนี้ที่้ยั� งั คง
ให้การรักษาที่ันี้ตกรรม่ ที่้�ม่ค้ วาม่ปีลุอดภูัยั ไม่่แพ้ร่เชื้้�อ แลุะ ไม่่ม่้บุคคลุากรที่้�ได้รับการติดเชื้้�อจากการให้การรักษาที่ันี้ตกรรม่
ในี้วาระดิถึ้ข่�นี้ปีีใหม่่ พ้.ศ. 2565 นี้้� ผ่ม่ขออำานี้วยัพ้รให้ทีุ่กที่่านี้ปีระสบแต่ความ่สุข แลุะความ่สำาเร็จในี้สิ�งที่้�ปีรารถึนี้า ม่้สุขภูาพ้
ร่างกายัแข็งแรง ที่้�สำาคัญต้องม่้สติในี้การที่ำางานี้แลุะการดำาเนี้ินี้ชื้้วิต เพ้้�อให้เราปีลุอดภูัยัจากเชื้้�อโรคแลุะภูัยัอันี้ตรายัที่ั�งปีวง
ผ่ม่ขอเปี็นี้กำาลุังใจให้ที่กุ ที่่านี้ในี้การปีฏิิบตั หิ นี้้าที่้ด� ว้ ยัความ่ขยัันี้ อดที่นี้ แลุะซึ่้อ� สัตยั�ตอ่ วิชื้าชื้้พ้ คำานี้่งถึ่งกฎหม่ายัแลุะกฎระเบ้ยับ
ที่้�พ้่งปีฏิิบัติ ที่้�สำาคัญค้อ การที่ำางานี้ในี้ฐานี้ะผ่้้ปีระกอบวิชื้าชื้้พ้ ตาม่พ้รบ.วิชื้าชื้้พ้ที่ันี้ตกรรม่ เคารพ้กฎหม่ายัแลุะจรรยัาบรรณแห่งวิชื้าชื้้พ้
ซึ่่�งนี้อกจากการชื้่วยักันี้รักษากฎหม่ายัเพ้้�อรักษาเก้ยัรติภู้ม่ิแลุะชื้้�อเส้ยังของพ้วกเราที่ันี้ตแพ้ที่ยั� ยัังเปี็นี้แบบอยั่างที่้�ด้ให้แก่วงการของเรา
แลุะคนี้รุ่นี้หลุังส้บต่อไปี
ขอแสดงความ่ปีราถึนี้าด้
ทพ.อดิิเรก ศรีวััฒนาวังษา
นายกทันตแพทยสมาคม

จากใจอดีีตนายกทัันตแพทัยสม่าคม่
ตลุอดระยัะเวลุา 3 ปีี ของการดำารงตำาแหนี้่งนี้ายักที่ันี้ตแพ้ที่ยัสม่าคม่แห่งปีระเที่ศไที่ยัในี้พ้ระบรม่ราชื้้ปีถึัม่ภู� อาจจะโชื้คร้ายัหนี้่อยั
ที่้� 2 ปีีหลุัง เปี็นี้ปีีแห่งความ่ต้นี้� ตระหนี้กแลุะวุนี้่ วายั สับสนี้ โลุกที่ัง� ใบเหม่้อนี้ถึ้กที่ำาให้หยัุดชื้ะงัก เกิดการเปีลุ้ยั� นี้แปีลุง เกิดวิธุ์ใ้ หม่่ สิง� ที่้ไ� ม่่เคยั
คาดคิดว่าจะเกิดก็เกิดข่�นี้ ที่่านี้เคยัคิดไหม่ว่า อาชื้้พ้ที่ันี้ตแพ้ที่ยั�อยั่างพ้วกเรานี้ั�นี้ ม่้อันี้ที่้�จะต้องหยัุดไปีค่อนี้ปีระเที่ศ ก็เนี้้�องม่าจาก
ความ่กลุัวหนี้่�ง ความ่ไม่่ร้ที่้�แที่้จริงหนี้่�ง อันี้นี้้�หม่ายัถึ่งโรค COVID-19 แต่พ้วกเราก็สาม่ารถึผ่่านี้วิกฤตต่าง ๆ ม่าได้อยั่างด้พ้อควร อาจม่้
บางเหตุการณ� เกิดดราม่่ากันี้บ้าง ก็คงไม่่เปี็นี้ไร เพ้ราะในี้ที่้�สุด เวลุาก็เปี็นี้เคร้�องตัดสินี้ถึ่งความ่ตั�งใจ ถึ่งการม่้เจตนี้าด้ ความ่หวังด้ แนี้่นี้อนี้
ในี้การที่ำางานี้ ก็คงหลุ้กเลุ้�ยังความ่ผ่ิดพ้ลุาดไปีไม่่ได้ แต่ทีุ่กอยั่างก็ข่�นี้กับเจตนี้า เจตนี้าด้ผ่ลุของกรรม่ด้ยั่อม่ด้ตาม่ไปีด้วยั ถึ้าเจตนี้าร้ายั ผ่ลุ
ของกรรม่ยั่อม่ร้ายัไปีด้วยั หร้ออยั่างคำาพ้ระที่้ว� า่ กรรม่เปี็นี้เคร้อ� งส่อเจตนี้า (กรรม่หม่ายัถึ่งกรรม่ด้แลุะกรรม่ชื้ัว� ) ความ่ร่วม่ม่้อร่วม่ใจ การรวม่
พ้ลุังของพ้วกเราชื้าวที่ันี้ตแพ้ที่ยั� เปี็นี้ปีัจจัยัสำาคัญ ที่้�ที่ำาให้กิจกรรม่ต่าง ๆ ของที่ันี้ตแพ้ที่ยัสม่าคม่แห่งปีระเที่ศไที่ยัฯ สาม่ารถึผ่่านี้พ้้นี้ไปีได้
ด้วยัด้ ต้องขอชื้้�นี้ชื้ม่ แลุะอยัากเห็นี้พ้ลุังแบบนี้้�ต่อไปี
สุดที่้ายั ในี้วารดิถึ้ข�่นี้ปีีใหม่่ 2565 ขออำานี้วยัพ้รให้สม่าชื้ิกทีุ่กที่่านี้ ม่้ความ่สุข ความ่เจริญ ไร้โรคภูัยัที่ั�งหลุายัที่ั�งปีวง ขอให้
สิ�งศักดิ�สิที่ธุ์ิ� ความ่เชื้้�อ ความ่ศรัที่ธุ์าของแต่ลุะที่่านี้ แต่ลุะศาสนี้า ดลุบันี้ดาลุให้ทีุ่กที่่านี้ ด้วยัจิต อธุ์ิษฐานี้ ความ่คิด ความ่หวังใดที่้�ปีระกอบ
ด้วยัเจตนี้าที่้�ด้ ที่้�ไม่่เบ้ยัดเบ้ยันี้ผ่้้อ�นี้้ ขอให้สม่ปีรารถึนี้า ผ่่านี้พ้้นี้ตลุอดไปี
ทพ ชวัลิิต กาญจนโอภาสวังศ์
อดิีตนายกทันตแพทยสมาคม

บรรณาธิการ
ชวนคุย :)
เนี้้�องในี้ศุภูวารดิถึ้ปีีใหม่่ 2565 ที่างกองบรรณาธุ์ิการหนี้ังส้อข่าวสาร ขออัญเชื้ิญคุณพ้ระศร้รัตนี้ตรัยัแลุะสิ�งศักดิ�สิที่ธุ์ิ�
ในี้สากลุโลุก โปีรดดลุบรรดาลุให้เพ้้อ� นี้ ๆ สม่าชื้ิกทีุ่กที่่านี้ ปีลุอดจากโรคาพ้ยัาธุ์ิที่ง�ั หลุายัที่ัง� ปีวง ขอให้ม่ค้ วาม่สุข สุขภูาพ้แข็งแรง
คิดอะไรที่้�ด้ก็ขอให้สม่ความ่ปีรารถึนี้าทีุ่กปีระการ
ในี้เลุ่ม่แรกของปีี 2565 นี้้� เราก็ได้รวบรวม่บที่ความ่ที่างวิชื้าการที่้�นี้่าสนี้ใจม่าให้เพ้้�อนี้ ๆ สม่าชื้ิกเชื้่นี้เคยั แลุะในี้ปีีนี้้�
เราได้ที่้ม่งานี้หนี้้าใหม่่ ๆ เข้าม่าเสริม่ โดยัหวังว่าจะม่าชื้่วยักันี้ที่ำาให้หนี้ังส้อข่าวสารม่้สาระที่้�นี้่าสนี้ใจข่�นี้ในี้ทีุ่ก ๆ ด้านี้ ก็ขอให้
ติดตาม่กันี้ต่อไปีนี้ะครับ :)
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ข่่าวสารงานประชุุมวิชุาการ

งานประชุุมวิิชุาการ
ทัันตแพทัยสมาคมฯ ครัง
� ทั่� 112
หลุังจากที่้ต� อ้ งเลุ้อ� นี้การปีระชืุ้ม่กลุางปีี ม่าเปี็นี้ชื้่วงปีลุายัปีี
แที่นี้ ด้วยัภูาวะการแพ้ร่ระบาดของโควิด-19 ในี้ที่้�สุดการปีระชืุ้ม่
วิชื้าการปีระจำาปีี 2564 ก็ผ่า่ นี้พ้้นี้ไปีด้วยัด้ โดยัในี้ส่วนี้ของการปีระชืุ้ม่
วิชื้าการ ได้รบั การตอบรับด้วยัด้ จากเพ้้�อนี้ ๆ ที่ันี้ตแพ้ที่ยั� ซึ่่ง� เห็นี้ได้
จากจำานี้วนี้การลุงที่ะเบ้ยันี้เพ้้�อเข้าปีระชืุ้ม่ที่ั�ง onsite แลุะ online
ม่ากกว่า 1000 คนี้ แม่้วา่ ในี้แต่ลุะชื้่วงของการปีระชืุ้ม่ onsite จะม่้
เพ้้อ� นี้ ๆ ที่ันี้ตแพ้ที่ยั�เข้าปีระชืุ้ม่ในี้ห้องปีระชืุ้ม่ ไม่่ม่ากนี้ัก ก็นี้า่ จะเปี็นี้
เพ้ราะสาม่ารถึฟัังที่าง online ได้ด้วยั ซึ่่�งก็ชื้่วยัลุดความ่แออัดในี้
ห้องปีระชืุ้ม่ แลุะลุดความ่เส้�ยังในี้ภูาวการณ�แพ้ร่ระบาด แต่จำานี้วนี้
ผ่้้ที่้�เข้าชื้ม่ในี้ส่วนี้แสดงสินี้ค้า ก็ยัังอุ่นี้หนี้าฝาคั�งเชื้่นี้เด้ยัวกับการ
ปีระชืุ้ม่ครัง� ที่้ผ่� า่ นี้ม่า ๆ โดยัในี้ปีีนี้เ�้ ราพ้ยัายัาม่ลุดความ่แออัดโดยัการ
ลุดจำานี้วนี้บ้ธุ์ต่อพ้้�นี้ที่้�ลุง
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นี้อกจากนี้้� เพ้้�อนี้ ๆ คงจะเห็นี้ว่าเราได้เพ้ิ�ม่รายังานี้
ที่างวิชื้าการ ที่้เ� ราใชื้้ชื้้�อว่า meet the expert หร้อการพ้้ดคุยั
กลุุ่ม่ยั่อยักับก้ร้ที่างที่ันี้ตแพ้ที่ยั� โดยัจัดในี้ชื้่วงเที่้�ยังของงานี้
ปีระชืุ้ม่สองวันี้แรก ซึ่่ง� ที่่านี้ที่้ลุ� งที่ะเบ้ยันี้ไม่่ตอ้ งกังวลุเร้อ� งอาหาร
กลุางวันี้เพ้ราะเราจัดเบนี้โตะ เสริฟัให้กับทีุ่ก ๆ ที่่านี้ที่้�เข้าร่วม่
ในี้การพ้้ดคุยัดังกลุ่าว แลุะก็พ้บว่ารายัการพ้้ดคุยันี้้� ม่้เพ้้อ� นี้ ๆ ที่้�
สนี้ใจลุงที่ะเบ้ยันี้เข้าม่าฟัังกันี้ในี้จำานี้วนี้ที่้�นี้่าพ้อใจ
นี้อกจากในี้ส่วนี้ของการบรรยัายัวิชื้าการ แลุะบ้ธุ์
แสดงสินี้ค้าแลุ้ว ในี้การปีระชืุ้ม่ยัังม่้กิจกรรม่การปีระกวดงานี้
วิจัยั ซึ่่�งเปี็นี้ที่้�นี้่ายัินี้ด้ที่้�ปีีนี้้�ม่้คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� จาก
ม่หาวิที่ยัาลุัยัต่าง ๆ ส่งงานี้วิจัยัเข้าปีระกวดจำานี้วนี้ม่ากกว่า
ทีุ่กปีี ซึ่่ง� แต่ลุะงานี้ได้แสดงถึ่งความ่ก้าวหนี้้าในี้วงการวิจยัั ที่าง
ที่ันี้ตกรรม่ที่้�นี้่าชื้้�นี้ชื้ม่
แล้้วพบกันใหม่ปหี น้าครับ ในการประชุุมวิชุาการครัง� ที่่� 113
แล้ะ 114 พร้อมงานแสดงสินค้า ในระหว่างวันที่่� 8-10 มิถุนุ ายน 2565
แล้ะ 7-9 ธัันวาคม 2565
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บที่ความวิชุาการ

กลิ่ิ�นปาก (Halitosis)
ชื้ม่รม่รอยัโรคชื้่องปีากแห่งปีระเที่ศไที่ยั

กล่�นปาก (Halitosis or Malodor) หม่ายัถึ่ง กลุิ�นี้ไม่่พ้ง่ ปีระสงค�ที่้�ออกม่าที่างชื้่องปีากหร้อลุม่หายัใจอยั่างเร้�อรัง (chronic
bad breath) ซึ่่�งกลุิ�นี้นี้ั�นี้อาจออกม่าจากปีาก หร้อจม่้ก หร้อในี้ลุำาคอก็ได้ กลุิ�นี้ปีากเปี็นี้ปีัญหาที่้�พ้บได้ปีกติของคนี้ที่ั�วไปี อาจที่ำาให้เกิด
ความ่ร้ส้ ก่ ไม่่สบายัใจ ขาดความ่ม่ันี้� ใจในี้การเข้าสังคม่ แลุะส่งผ่ลุระยัะยัาวต่อสภูาวะจิตใจได้ โดยัที่ัว� ไปีกลุินี้� ปีากนี้ันี้� ก่อให้เกิดความ่รำาคาญ
เพ้้ยังชื้ั�วคราวเที่่านี้ั�นี้
ควิามชุุก
กลุิ�นี้ปีากเปี็นี้ภูาวะที่้�พ้บได้บ่อยัในี้ปีระชื้ากรที่ั�วไปี ในี้ปีระเที่ศที่้�พ้ัฒนี้าแลุ้ว
ม่้ปีระชื้ากรที่้ร� บั ร้ว้ า่ ตนี้เองม่้กลุินี้� ปีากปีระม่าณร้อยัลุะ 8-50 ข่นี้� อยั้ก่ บั แต่ลุะการศ่กษา
พยาธิิกำาเนิดของกลิ่ิ�นปาก
กลุไกการเกิดกลุิ�นี้ปีากที่้�ม่้สาเหตุจากภูายัในี้ชื้่องปีาก
เกิดจากเชื้้อ� แบคที่้เร้ยักรัม่ลุบที่้ไ� ม่่ชื้อบออกซึ่ิเจนี้ที่้ส� าม่ารถึยั่อยัสลุายั
โปีรต้นี้ได้ (proteolytic gram-negative anaerobic bacteria)
ยั่อยัสลุายัโปีรต้นี้จากคราบอาหารที่้�ตกค้างอยั้่ที่้�ฟัันี้ ลุิ�นี้ ซึ่อกหลุ้บ
ของต่อม่ที่อนี้ซึ่ิลุ เสม่หะในี้ลุำาคอ โปีรต้นี้ในี้นี้ำา� ลุายั หร้อนี้ำา� ร่องเหง้อก
(crevicular fluid) เกิดสารระเหยัที่้ม่� ก้ ลุินี้� เหม่็นี้ข่นี้� โดยัเฉีพ้าะก๊าซึ่
ที่้ม่� อ้ งค�ปีระกอบของซึ่ัลุเฟัอร�ที่เ�้ ร้ยักว่า volatile sulfur-containing
compounds (VSCs) ที่้�สำาคัญม่้อยั้่ 3 ชื้นี้ิด ค้อ ไฮโดรเจนี้ซึ่ัลุไฟัด�
(hydrogen sulfide) เม่ที่ิลุเม่อร�แคปีแที่นี้ (methyl mercaptan)
แลุะไดเม่ที่ิลุซึ่ัลุไฟัด� (dimethyl sulfide) ซึ่่ง� สารเหลุ่านี้้เ� กิดจากการ
ยั่อยัสลุายัโปีรต้นี้ที่้ม่� ก้ รดอะม่ิโนี้ –SH group เชื้่นี้ ซึ่ิสเตอินี้ (cysteine)
เม่ที่ิโอนี้ินี้ (methionine) ที่ริปีโตเฟันี้ (tryptophan) แลุะไลุซึ่ินี้
(lysine) เปี็นี้ต้นี้ (ดังภูาพ้ที่้� 1) นี้อกจากนี้้พ้� บว่าอาจม่้สารอ้นี้� ๆ ที่้ที่� าำ ให้
เกิดกลุิ�นี้ปีากได้ เชื้่นี้ สารระเหยัจำาพ้วกกรดไขม่ันี้ (volatile fatty
acid) เชื้่นี้ บิวไที่เรต (butyrate) โพ้รพ้ิโอเนี้ต (propionate) เปี็นี้ต้นี้
แลุะ สารระเหยัจำาพ้วกไดเอม่้นี้ (diamines) เชื้่นี้ คาดาเวอร้นี้
(cadaverine) พ้ิวที่ริซึ่้นี้ (putrescine) เปี็นี้ต้นี้
เนี้้อ� งจากเชื้้อ� แบคที่้เร้ยัที่้ผ่� ลุิตก๊าซึ่ VSCs ได้สว่ นี้ใหญ่เปี็นี้
เชื้้�อแบคที่้เร้ยัที่้�ไม่่ชื้อบออกซึ่ิเจนี้ ซึ่่�งภูาวะที่้�ไม่่ม่้ออกซึ่ิเจนี้สาม่ารถึ
พ้บได้ในี้ชื้่องปีากบริเวณร่องลุ่กปีริที่นี้ั ต� รวม่ถึ่งคราบจุลุนี้ิ ที่ร้ยัที่� ห้� นี้า
โดยัเฉีพ้าะคราบจุลุินี้ที่ร้ยั�บนี้ลุิ�นี้ คราบจุลุินี้ที่้รยั�บนี้ลุิ�นี้ที่้�หนี้าเพ้้ยัง
0.1-0.2 ม่ิลุลุิเม่ตร ก็สาม่ารถึสร้างภูาวะที่้�ไม่่ม่้ออกซึ่ิเจนี้ให้เชื้้�อ
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แบคที่้เร้ยักลุุ่ม่ที่้�ไม่่ชื้อบออกซึ่ิเจนี้เจริญได้ด้ ตัวอยั่างของเชื้้�อ
แบคที่้เร้ยักลุุม่่ นี้้ไ� ด้แก่ ฟัิวโซึ่แบคที่้เร้ยัม่ นี้ิวคลุิเอตัม่ (Fusobacterium nucleatum) ที่ร้โพ้นี้ิม่า่ เดนี้ติโคลุ่า (Treponemadenticola)
พ้ร้โวเที่ลุลุ่า อินี้เที่อร�ม่ิด้ยั (Prevotella intermedia) พ้อร�ไฟัโลุ
โม่นี้าส จินี้จิวาลุิส (Porphyromonas gingivalis) แที่นี้-เนี้อณ�เรลุลุ่า
ฟัอร�ไซึ่เที่้ยั (Tannerella forsythia) เปี็นี้ต้นี้ ซึ่่ง� ก๊าซึ่ VSCs แต่ลุะชื้นี้ิด
ม่้พ้ยัาธุ์ิกาำ เนี้ิดที่้แ� ตกต่างกันี้ เกิดลุักษณะกลุินี้� ไม่่พ้ง่ ปีระสงค�ที่แ้� ตกต่าง
กันี้ออกไปี
1. ไฮโดรเจนี้ซึ่ัลุไฟัด� ก๊าซึ่ชื้นี้ิดนี้้�กลุิ�นี้คลุ้ายัไข่เนี้่า (rotten egg) ม่ัก
เกิดจากฝ้าขาวที่้�ติดอยั้่บนี้ลุิ�นี้ (coated tongue) นี้อกจากนี้ั�นี้อาจ
เกิดจากเสม่หะในี้ลุำาคอ หร้อเศษอาหารที่้�ตกค้างอยั้่ในี้ร่อง หร้อ
ซึ่อกหลุ้บของต่อม่ที่อนี้ซึ่ิลุ
2. เม่ที่ิลุเม่อร�แคปีแที่นี้ ก๊าซึ่ชื้นี้ิดนี้้�ม่้กลุิ�นี้คลุ้ายัอุจจาระ (feces)
ม่ักเกิดจากฟัันี้ผุ่ลุ่ก แลุะร่องลุ่กปีริที่ันี้ต� จ่งพ้บม่ากในี้ผ่้้ที่้�ม่้อนี้าม่ัยั
ชื้่องปีากไม่่ด้ ม่้โรคฟัันี้ผุ่ โรคเหง้อกอักเสบ แลุะโรคปีริที่ันี้ต�อักเสบ
เม่ที่ิลุเม่อร�แคปีแที่นี้เปี็นี้ก๊าซึ่ VSCs ที่้ม่� ก้ ลุินี้� รุนี้แรงที่้ส� ดุ แลุะสัม่พ้ันี้ธุ์�
กับการพ้ิส้จนี้�กลุิ�นี้ด้วยัการดม่ (organoleptic; OLT)
3. ไดเม่ที่ิลุซึ่ัลุไฟัด� ก๊าซึ่ชื้นี้ิดนี้้�ม่้กลุิ�นี้เหม่้อนี้ผ่ักเนี้่า ม่ักพ้บในี้ผ่้้ที่้�ม่้
ปีัญหาเก้�ยัวกับระบบที่างเดินี้อาหาร เชื้่นี้ ที่้องอ้ด อาหารไม่่ยั่อยั
กรดไหลุยั้อนี้ หร้อเปี็นี้ผ่ลุม่าจากขบวนี้การยั่อยัสลุายัอาหารบางชื้นี้ิด
แลุ้วขับออกม่ากับลุม่หายัใจ เชื้่นี้ กระเที่้ยัม่ ทีุ่เร้ยันี้ กะหลุำ�าปีลุ้
บร็อคโคลุ้� บ้ที่ร้ธุ์ หนี้่อไม่้ฝรั�ง ข้าวโพ้ด แลุะอาหารที่ะเลุ เปี็นี้ต้นี้
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ภาพท่� 1 กลุไลุการเกิดกลุิ�นี้ปีากที่้�ม่้สาเหตุจากภูายัในี้ชื้่องปีากผ่ลุิตก๊าซึ่ที่้�ม่้กาำ ม่ะถึันี้เปี็นี้องค�ปีระกอบ
ที่้�ม่า: Suzuki N, Yoneda M, Takeshita T, Hirofuji T, Hanioka T. Induction and inhibition of oral malodor. Mol Oral Microbiol. 2019
Jun;34(3):85-96.

การจำำาแนกประเภทัของกลิ่ิ�นปาก
กลุิ�นี้ปีาก สาม่ารถึแบ่งออกเปี็นี้ 3 ปีระเภูที่ ค้อ

1. กล้ิน� ปากแที่้ (genuine halitosis) หม่ายัถึ่ง การม่้กลุินี้� ผ่ิดปีกติจริง ซึ่่ง� สาม่ารถึตรวจพ้บ แลุะวินี้จิ ฉีัยัได้จริง กลุินี้� ปีากปีระเภูที่นี้้แ� บ่งยั่อยั

ออกเปี็นี้ 2 ชื้นี้ิด ค้อ
1.1 กลุินี้� ปีากที่้ม่� ส้ าเหตุที่างกายัภูาพ้ (physiologic halitosis) เปี็นี้กลุินี้� ปีากที่้เ� กิดจากกระบวนี้การยั่อยัสลุายัปีกติภูายัในี้ชื้่องปีาก
เกิดข่�นี้กับทีุ่กคนี้ตาม่ธุ์รรม่ชื้าติ เชื้่นี้ กลุิ�นี้ปีากหลุังต้�นี้นี้อนี้ในี้เวลุาเชื้้า กลุิ�นี้ปีากในี้ขณะที่้�หิว หร้อกลุิ�นี้ปีากในี้สภูาวะขาดนี้ำ�า (dehydrate)
เปี็นี้ต้นี้ กลุิ�นี้ปีากชื้นี้ิดนี้้�จะเกิดข่�นี้เพ้้ยังชื้ั�วคราวแลุ้วหายัไปีได้เอง โดยัไม่่รบกวนี้การดำาเนี้ินี้ชื้้วิตปีกติของผ่้้ปี่วยั
1.2 กลุิ�นี้ปีากที่้�ม่ส้ าเหตุม่าจากโรคหร้อความ่ผ่ิดปีกติ (pathologic halitosis) กลุิ�นี้ปีากชื้นี้ิดนี้้�จะเกิดข่�นี้แบบเร้�อรัง อาการไม่่
สาม่ารถึหายัไปีได้เองหร้อจากการที่ำาความ่สะอาดชื้่องปีากตาม่ปีกติเที่่านี้ันี้� แต่จะต้องรักษาที่้ต� นี้้ เหตุของโรคหร้อความ่ผ่ิดปีกตินี้นี้ั� กลุินี้� ปีาก
ชื้นี้ิดนี้้�สาม่ารถึแบ่งตาม่สาเหตุได้เปี็นี้ 2 ชื้นี้ิด ค้อ
1.2.1 สาเหตุจากภูายัในี้ชื้่องปีาก พ้บได้ปีระม่าณร้อยัลุะ 90 โดยัเกิดจากการสะสม่ของเศษอาหารแลุะคราบ
จุลุินี้ที่ร้ยั�บนี้ตัวฟัันี้แลุะลุิ�นี้ โรคหร้อความ่ผ่ิดปีกติภูายัในี้ชื้่องปีาก
1.2.2 สาเหตุจากภูายันี้อกชื้่องปีาก พ้บได้ปีระม่าณร้อยัลุะ 10 สาเหตุส่วนี้ใหญ่เกิดจากโรคที่างระบบ โดยัเฉีพ้าะโรค
ของระบบที่างเดินี้หายัใจส่วนี้บนี้ ระบบที่างเดินี้อาหารแลุะโรคเม่ตตาบอลุิก เชื้่นี้ โรคเบาหวานี้ โรคไต

2. กล้ิน� ปากเที่่ยม (pseudo halitosis) หม่ายัถึ่ง การที่้ต� นี้เองร้ส้ ก่ ว่าม่้กลุินี้� ปีาก ที่ัง� ที่้จ� ริง ๆ แลุ้วไม่่ได้ม่ก้ ลุินี้� ปีาก แลุะผ่้อ้ นี้�้ ก็ไม่่ได้รส้ ก่ ถึ่งกลุินี้� นี้ันี้�
3. อาการกล้ัวการม่กล้ิน� ปาก (Halitophobia or Psychological halitosis or Delusional halitosis) ค้อ ผ่้ปี้ ว่ ยัที่้ร� ส้ ก่ วิตกกังวลุต่ออาการ
กลุินี้� ปีากของตนี้เองม่ากกว่าปีกติ ม่ักครุนี้่ คิดอยั้ต่ ลุอดเวลุาว่าตนี้เองม่้กลุินี้� ปีาก ถึ่งแม่้วา่ จะได้รบั การตรวจ รักษาเปี็นี้ที่้เ� ร้ยับร้อยัแลุ้วก็ตาม่
ซึ่่�งม่ักเกิดกับผ่้้ที่้�รักความ่สะอาดม่ากกว่าปีกติ ถึ้อเปี็นี้ความ่ผ่ิดปีกติที่างด้านี้จิตใจ โดยัอาจเกิดในี้ผ่้้ปี่วยัที่้�ม่้กลุิ�นี้ปีากเที่้ยัม่ หร้อม่้กลุิ�นี้ปีาก
แที่้แลุะได้รับการบำาบัดรักษาเร้ยับร้อยัแลุ้วก็ได้
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การจำัดการกับผู้้�ทั่�มป
่ ญ
ั หากลิ่ิ�นปาก
การจัดการกับผ่้้ที่้�ม่้ปีัญหากลุิ�นี้ปีาก สิ�งแรกที่้�ต้องที่ำาค้อ
การวินี้ิจฉีัยัยั้นี้ยัันี้แลุะหาสาเหตุที่้�อาจที่ำาให้เกิดกลุิ�นี้ปีากข่�นี้ โดยั
การซึ่ักปีระวัติ การตรวจชื้่องปีากอยั่างลุะเอ้ยัด แลุะการปีระเม่ินี้
กลุินี้� ปีาก นี้ำาข้อม่้ลุต่าง ๆ นี้ันี้� ม่าปีระม่วลุวิเคราะห� เพ้้อ� นี้ำาไปีส้ก่ าร
วินี้จิ ฉีัยัแลุะแผ่นี้การรักษาผ่้ที่้ ม่้� ปี้ ญ
ั หากลุินี้� ปีากต่อไปี ดังตารางที่้� 1
แลุะแผ่นี้ภูาพ้ที่้� 2

ตารางท่� 1 ปีระเภูที่ของผ่้้ปี่วยักลุิ�นี้ปีากแลุะแผ่นี้การรักษา
Table 1 The classification of halitosis and treatment needs (TN)6-8
Classification
I Genuine halitosis
A. Physiologic halitosis
B. Pathologic halitosis
a. Oral patholosis halitosis
b. Extraoral pathologic halitosis
I Pseudo-halitosis
III Halitophobia

Treatment needsa
TN-1
TN-1 and TN-2
TN-1 and TN-3
TN-1 and TN-4
TN-1 and TN-5

ภูาพ้ที่้� 2 แผ่นี้ภูาพ้แนี้วที่างการรักษากลุิ�นี้ปีาก
ที่้�ม่า: Coil JM, Yaegaki K, Matsuo T,Miyazaki H. Treatment Needs (TN) and practical remedies for halitosis. International
Dental Journal. 2002; 52(5): 187-91.

แผนการรักษาผู้ท่�ม่ปัญหากล่�นปาก ม่้ 5 แผ่นี้ ข่�นี้อยั้่กับปีระเภูที่ของผ่้้ปี่วยั
TN 1 ควรเนี้้นี้ให้ที่ันี้ตสุขศ่กษา ที่ั�งการที่ำาความ่สะอาดฟัันี้แลุะลุิ�นี้ รวม่ที่ั�งให้ความ่ร้้เร้�องการใชื้้ผ่ลุิตภูัณฑ์�ลุด
กลุิ�นี้ปีาก เชื้่นี้ ยัาส้ฟัันี้หร้อนี้ำ�ายัาอม่บ้วนี้ปีาก
TN 2 การรักษาปีัญหาหร้อพ้ยัาธุ์ิสภูาพ้ภูายัในี้ชื้่องปีากที่้�อาจที่ำาให้เกิดปีัญหากลุิ�นี้ปีาก เชื้่นี้ วัสดุอุดฟัันี้
สภูาพ้ไม่่ด้ ฟัันี้ผุ่ เศษอาหารติดซึ่อกฟัันี้ โดยัเฉีพ้าะโรคปีริที่ันี้ต� เปี็นี้ต้นี้
TN 3 การส่งต่อผ่้้ปี่วยั เพ้้�อปีร่กษากับอายัุรแพ้ที่ยั�หร้อแพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างอ้�นี้ ๆ
TN 4 การอธุ์ิบายัถึ่งข้อม่้ลุที่้�ตรวจพ้บแลุะการวินี้ิจฉีัยั โดยัอ้างอิงความ่ร้้พ้้�นี้ฐานี้ด้านี้กลุิ�นี้ปีาก
TN 5 การส่งต่อผ่้้ปี่วยั เพ้้�อปีร่กษากับแพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างจิตเวชื้
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ปีัจจุบันี้เริ�ม่ม่้ความ่สนี้ใจนี้ำาโพ้รไบโอติก (Probiotics)
ม่าใชื้้รักษาผ่้้ปี่วยัที่้�ม่้ปีัญหากลุิ�นี้ปีาก เนี้้�องจากการรักษาส่วนี้ใหญ่
ที่้�ให้กับผ่้้ปี่วยัในี้ปีัจจุบันี้ เชื้่นี้ การที่ำาความ่สะอาดฟัันี้แลุะลุิ�นี้
การข้ดหินี้ปี้นี้เกลุารากฟัันี้ การใชื้้ยัาส้ฟันี้ั นี้ำา� ยัาอม่บ้วนี้ปีาก สาม่ารถึ
ควบคุม่กลุิ�นี้ปีากได้เพ้้ยังชื้ั�วคราวเที่่านี้ั�นี้ แลุะการใชื้้สารที่้�ม่้ฤที่ธุ์ิ�
antimicrobial ในี้การยัับยัั�งเชื้้�อแบคที่้เร้ยัที่้�เปี็นี้ต้นี้เหตุกลุิ�นี้ปีาก
เปี็นี้ระยัะเวลุานี้านี้ จะส่งผ่ลุเส้ยั ที่ำาให้สม่ดุลุของเชื้้�อในี้ชื้่องปีาก
เปีลุ้�ยันี้แปีลุงไปี โพ้ไบโอติก ค้อ การนี้ำาเชื้้�อจุลุินี้ที่ร้ยั�ชื้นี้ิดด้ม่าใชื้้
เพ้้�อปี้องกันี้โรค โพ้รไบโอติกส�ถึ้กใชื้้อยั่างแพ้ร่หลุายัในี้การปี้องกันี้
โรคระบบที่างเดินี้อาหาร เชื้่นี้ โรคลุำาไส้แปีรปีรวนี้ อาหารไม่่ยั่อยั
ที่้องผุ่ ปีกติการเกิดกลุินี้� ปีากม่้สาเหตุจากเชื้้อ� แบคที่้เร้ยักรัม่ลุบที่้ไ� ม่่
ชื้อบออกซึ่ิเจนี้ แลุะพ้บว่าผ่้ที่้ ม่้� ปี้ ญ
ั หากลุินี้� ปีากจะพ้บเชื้้อ� แบคที่้เร้ยั
ปีระจำาถึิ�นี้ โดยัเฉีพ้าะ Streptococcus salivarius ลุดลุง
จากการศ่กษาแบบ systematic review แลุะ metaanalysis ถึ่งปีระสิที่ธุ์ิผ่ลุของโพ้รไบโอติกส� กับกลุินี้� ปีาก พ้บว่าการ
ศ่กษาส่วนี้ใหญ่ใชื้้ Lactobacillus strains สาม่ารถึลุดระดับ OLT scores (P < 0.0001) ได้อยั่างม่้นี้ยัั สำาคัญที่างสถึิติ แต่ไม่่พ้บความ่แตกต่าง
ของระดับความ่เข้ม่ข้นี้ VSC (P = 0.98) ซึ่่ง� อาจเปี็นี้ผ่ลุม่าจาก การที่้ก� ารศ่กษาส่วนี้ใหญ่นี้นี้ั� ใชื้้เชื้้อ� Lactobacillus strains เปี็นี้โพ้รไบโอติกส�
แที่นี้ที่้จ� ะเปี็นี้ Streptococcus salivarius ซึ่่ง� เปี็นี้เชื้้อ� หลุักที่้พ้� บในี้ชื้่องปีากของผ่้ที่้ ไ้� ม่่ม่ปี้ ญ
ั หากลุินี้� ปีาก ขณะที่้ก� ารศ่กษาแบบ clinical trial
ที่้�นี้ำา Streptococcus salivarius ม่ารักษาผ่้้ที่้�ม่้ปีัญหากลุิ�นี้ปีาก พ้บว่าสาม่ารถึลุดที่ั�งระดับก๊าซึ่ VSCs แลุะลุดปีริม่าณเชื้้�อแบคที่้เร้ยัที่้�
เปี็นี้สาเหตุของการเกิดกลุิ�นี้ปีากลุงได้ โดยั Streptococcus salivarius K12 สาม่ารถึผ่ลุิต lantibiotics ได้ 2 ชื้นี้ิด ค้อ salivaricin A2
(SalA2) แลุะ salivaricin B (SboB) ซึ่่�งม่้ฤที่ธุ์ิ�ยัับยัั�งแบคที่้เร้ยัตัวอ้�นี้ ๆ
เอกสารอ้างอิง
1. Coil JM, Yaegaki K, Matsuo T,Miyazaki H. Treatment Needs (TN) and practical remedies for halitosis,
2. International Dental Journal. 2002; 52(5): 187-91.
3. Karbalaei M, Keikha M, Kobyliak NM, Khatib Zadeh Z, Yousefi B, Eslami M. Alleviation of halitosis by use of probiotics
and their protective mechanisms in the oral cavity. New Microbes New Infect. 2021;42:100887.
4. Suzuki N, Yoneda M, Takeshita T, Hirofuji T, Hanioka T. Induction and inhibition of oral malodor. Mol Oral Microbiol.
2019 Jun;34(3):85-96.
5. Yaegaki K, Coil JM. Examination, classification, and treatment of halitosis; clinical perspectives. J Can Dent Assoc.
2000 May;66(5):257-61.
6. Yoo JI, Shin IS, Jeon JG, Yang YM, Kim JG, Lee DW. The Effect of Probiotics on Halitosis: a Systematic Review and
Meta-analysis. Probiotics Antimicrob Proteins. 2019 Mar;11(1):150-157.
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บทความวิชุาการ

โรคเริมบริเวณช่่องปาก
ความร้�สำำหรับทัันตแพทัย์์ทัั�วไป
ชื้ม่รม่รอยัโรคชื้่องปีากแห่งปีระเที่ศไที่ยั

Primary infection
การติดเชื้้�อเริม่ครั�งแรก เราเร้ยักว่า primary infection
หร้อ primary herpetic gingivostomatitis ส่วนี้ใหญ่ม่ักเกิดในี้
เด็กหร้อคนี้อายัุนี้้อยั ม่้การศ่กษาพ้บว่าชื้่วงอายัุที่้�ม่ักเกิดม่้สองชื้่วง
ค้อเด็กอายัุระหว่าง 6 เด้อนี้ ถึ่ง 5 ขวบ แลุะอ้กชื้่วงค้ออายัุปีระม่าณ
20 ต้นี้ ๆ ในี้เด็กบางรายัอาจไม่่ม่้อาการอะไรรุนี้แรง แต่ส่วนี้หนี้่�ง
หลุังจากชื้่วงระยัะฟัักตัวของเชื้้�อปีระม่าณ 2 ถึ่ง 20 วันี้ ก็จะเริ�ม่ม่้
อาการปีวดเม่้�อยัตาม่ตัวหร้อไม่่สบายัเนี้้�อสบายัตัว เด็กอาจ ร้องไห้
งอแง หาสาเหตุอนี้้� ไม่่พ้บ หลุังจากนี้ันี้� อ้กปีระม่าณ 1 ถึ่ง 3 วันี้ก็จะเริม่�
ม่้ลุักษณะตุ่ม่นี้ำ�าใส (vesicle) เกิดข่�นี้ในี้ชื้่องปีาก ตุ่ม่นี้ำ�าใสที่้�เกิดข่�นี้
เกิดได้ที่งั� บริเวณลุินี้� ริม่ฝีปีาก เหง้อก buccal mucosa แลุะเพ้ดานี้
ปีาก ที่ัง� hard แลุะ soft palates รวม่ไปีถึ่งอาจพ้บที่้� floor of mouth
ได้ด้วยั ซึ่่�งต่อไปีตุ่ม่นี้ำ�าใสจะแตกออกเปี็นี้แผ่ลุเลุ็ก ๆ ที่้�เจ็บม่าก
ลุักษณะแผ่ลุม่ักจะเปี็นี้แผ่ลุ irregular shape ม่้รอยัขาว เหลุ้อง ที่้�
เร้ยักว่า pseudomembrane ปีกคลุุม่ แลุะม่้รอยัแดง ๆ ลุ้อม่รอบ
คลุ้ายักับ aphthous ulcer ได้ โดยัที่ั�วไปีแผ่ลุจะหายัเองในี้ระยัะ
เวลุาปีระม่าณ 7-14 วันี้ โดยัไม่่ที่ิ�งรอยัแผ่ลุเปี็นี้ไว้
รอยัโรคที่้เ� หง้อกจะม่้ลุกั ษณะเหง้อกเปี็นี้แผ่ลุเลุ็ก ๆ กระจายั
ไปีที่ั�ว เหง้อกอาจม่้ลุักษณะบวม่ เกิดได้ที่ั�ง free แลุะ attached
gingiva ถึ้าม่้รอยัโรคในี้ชื้่องปีากม่ากหลุายัตำาแหนี้่ง แปีลุว่าอาการ
ม่ักจะรุนี้แรง ผ่้้ปี่วยัอาจม่้ไข้
ในี้บางรายัโดยัเฉีพ้าะในี้เด็กจะม่้อาการเบ้�ออาหาร แลุะ
นี้ำ�าลุายัเยัอะข่�นี้ร่วม่ด้วยัได้ อาจพ้บต่อม่นี้ำ�าลุายับริเวณคอบวม่ได้
ด้วยัเชื้่นี้กันี้ ในี้เด็กที่้�ม่้อาการรุนี้แรง เด็กจะไม่่ยัอม่รับปีระที่านี้
อาหาร เกิดภูาวะขาดนี้ำา� ที่ำาให้อาจต้องรับการรักษาในี้โรงพ้ยัาบาลุ
ในี้บางรายัถึ้อเปี็นี้ภูาวะเจ็บปี่วยัที่้�ร้ายัแรงสำาหรับเด็ก เพ้ราะอาจ
ลุุกลุาม่ไปีเปี็นี้ herpetic encephalitis ได้
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ในี้ผ่้ ้ ใ หญ่ อ าจพ้บรอยัโรคที่้� บ ริ เวณคอหอยัแลุะต่ อ ม่
ที่อนี้ซึ่ิลุได้ ซึ่่ง� ลุักษณะของรอยัโรคที่้พ้� บในี้บริเวณ non keratinized
tissue เหลุ่านี้้� รวม่ไปีถึ่งเพ้ดานี้อ่อนี้ buccal mucosa, floor of
mouth จะไม่่คอ่ ยัพ้บในี้กรณ้ recurrent herpes infection ที่้จ� ะ
กลุ่าวต่อไปี
การวินี้จิ ฉีัยัแยักโรคของรอยัโรค primary infection ของ
herpes simplex infection ในี้บางกรณ้อาจที่ำาได้ยัาก โดยัเฉีพ้าะ
ในี้ผ่้ปี้ ว่ ยัเด็ก (หร้อในี้ผ่้ปี้ ว่ ยัผ่้ใ้ หญ่บางรายัที่้พ้� บ primary infection)
เนี้้อ� งจากตำาแหนี้่งของรอยัโรคอาจเกิดได้ในี้บริเวณ non keratinized
mucosa ด้วยั (เปี็นี้ตำาแหนี้่งที่้ไ� ม่่คอ่ ยั common สำาหรับ recurrent
herpetic stomatitis) หร้อในี้บางรายัเกิดที่ัว� ไปีในี้ชื้่องปีาก ในี้กรณ้
ที่้ว� า่ อาจแยักยัากจากการติดเชื้้อ� ชื้นี้ิดอ้นี้� ๆ แพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างสาขา
เด็กซึ่่�งม่้โอกาสพ้บผ่้้ปี่วยัเด็กที่้�ม่้รอยัโรคลุักษณะแบบนี้้�ม่ากกว่า
ที่ันี้ตแพ้ที่ยั� อาจม่้การส่งตรวจเพ้ิม่� เติม่ในี้ที่าง cytology, serology
หร้อ molecular biology เพ้้�อการวินี้ิจฉีัยัแยักโรค นี้อกจากจะใชื้้
ลุักษณะที่างคลุินี้ิกเพ้้ยังอยั่างเด้ยัว
ดังที่้ไ� ด้กลุ่าวไปีแลุ้วว่าโดยัที่ัว� ไปีโรคจะหายัไปีเองภูายัในี้
7-14 วันี้ การรักษาจะมุ่่งเนี้้นี้การลุดความ่รุนี้แรงของโรคหร้อลุด
ความ่เจ็บปีวดในี้รายัที่้�เปี็นี้ม่าก เชื้่นี้แนี้ะนี้ำา soft diet หร้อให้สาร
นี้ำ�าที่ดแที่นี้ในี้กรณ้ผ่้ปี่วยัเปี็นี้เด็กแลุะรับปีระที่านี้อะไรไม่่ได้ ให้ยัา
ลุดไข้ได้ตาม่สม่ควร แต่ไม่่ควรให้ aspirin ในี้เด็ก
การให้ acyclovir แบบรับปีระที่านี้หร้อ แบบฉี้ด ก็อาจ
ให้ได้ในี้รายัที่้ม่� ร้ อยัโรครุนี้แรง หร้อในี้กรณ้ผ่ปี้ ว่ ยัเปี็นี้กลุุม่่ ที่้ม่� ค้ วาม่
ผ่ิดปีกติของระบบภู้ม่คิ มุ่้ กันี้ (immunocompromised patients)
หร้ออาจเลุ้อกใชื้้ valacyclovir ได้ แต่ราคาจะส้งกว่า
การใชื้้ยัา (แนี้วที่างการจ่ายัยัาต้านี้ไวรัสม่้หลุายัแนี้วที่าง
แตกต่างกันี้ตาม่แต่ลุะ guideline แนี้วที่างนี้้�เปี็นี้เพ้้ยังหนี้่�งในี้แนี้ว
ที่างที่้�ผ่้เข้ยันี้ใชื้้)
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Acyclovir (suspension หรือ tablets)
แบบ tablet ใชื้้ยัาขนี้าด 200 mg รับปีระที่านี้วันี้ลุะ 5 ครั�ง ทีุ่กวันี้ 7-10 วันี้ หร้อเพ้้�อให้บริหารยัาได้ง่ายั รับปีระที่านี้สองเม่็ด
(รวม่เปี็นี้ครั�งลุะ 400 ม่ิลุลุิกรัม่) วันี้ลุะสาม่ครั�ง
ในี้เด็กควรปีร่กษาแพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างเด็กเสม่อ ในี้เด็กอายัุ 2-11 ขวบ ขนี้าดยัาอยั้่ที่้� 80 ม่ิลุลุิกรัม่ ต่อกิโลุกรัม่ ต่อวันี้
แบ่งให้รับปีระที่านี้ได้ทีุ่ก 6 หร้อ 8 ชื้ั�วโม่ง ระยัะเวลุา 5-10 วันี้ ขนี้าดยัาส้งสุดไม่่เกินี้ 1000 ม่ิลุลุิกรัม่ต่อวันี้ (suspension สำาหรับเด็ก
ม่้ขนี้าดยัา 200 ม่ิลุลุิกรัม่ต่อ 5 ม่ิลุลุิลุิตร)
ในี้เด็กอายัุ 12 ขวบข่�นี้ไปี ให้ยัา 200 mg รับปีระที่านี้วันี้ลุะ 5 ครั�ง ทีุ่กวันี้ 7-10 วันี้ เชื้่นี้เด้ยัวกับผ่้้ใหญ่
• Recurrent herpetic infection (herpes labialis) •
เม่้อ� ผ่่านี้การติดเชื้้อ� ครัง� แรก เชื้้อ� จะหลุบซึ่่อนี้อยั้ใ่ นี้ sensory
ganglion ตัวเชื้้�ออาจถึ้กกระตุ้นี้ข่�นี้ม่าใหม่่ (reactivation) ได้จาก
หลุายั ๆ ปีัจจัยัเชื้่นี้ ชื้่วงที่้ร� า่ งกายัไม่่แข็งแรง ความ่เคร้ยัด อ่อนี้เพ้ลุ้ยั
หร้ออาจถึ้กกระตุนี้้ จากการม่้ไข้สง้ จากสาเหตุอนี้้� ๆ การได้รบั ยัากด
ภู้ม่คิ มุ่้ กันี้ ยัาเคม่้บาำ บัด บางคนี้อาจม่้รอยัโรคกลุับเปี็นี้ซึ่ำา� บ่อยัในี้ชื้่วง
ม่้ปีระจำาเด้อนี้ หร้อจากการได้รบั trauma เลุ็ก ๆ เชื้่นี้ในี้บางรายัพ้บว่า
ม่ักเกิดหลุังที่ำาฟัันี้ ซึ่่ง� อาจเปี็นี้ผ่ลุม่าจากการระคายัเค้อง หร้อ minor
trauma ในี้ระหว่างการที่ำาฟัันี้ หร้ออาจเปี็นี้เพ้ราะความ่เคร้ยัด ในี้
ระหว่างการที่ำาฟัันี้ก็ได้เชื้่นี้กันี้ ในี้บางกรณ้การติดเชื้้อ� ไวรัสชื้นี้ิดอ้นี้� ๆ
บางชื้นี้ิดที่้ส� ง่ ผ่ลุต่อภู้ม่คิ มุ่้ กันี้ ก็อาจส่งผ่ลุให้เกิดการกระตุนี้้ การที่ำางานี้
ของไวรัสเริม่ที่้�หลุบซึ่่อนี้อยั้่ในี้ sensory ganglion ได้
Herpes labialis จะม่้อาการนี้้อยั ไม่่รุนี้แรงเที่่าการติด
เชื้้อ� ครัง� แรก แลุะเกิดรอยัโรคที่้ม่� มุ่ ปีากเปี็นี้ส่วนี้ใหญ่ ในี้บางรายัอาจ
ม่้อาการนี้ำาก่อนี้ที่้จ� ะม่้รอยัโรคให้เห็นี้ เชื้่นี้ ม่้อาการชื้าเลุ็กนี้้อยั หร้อ
เจ็บ ๆ ที่้ร� ม่ิ ฝีปีาก บางรายั (ตาม่การศ่กษาบอกว่าอยั้ที่่ ปี้� ระม่าณ 4660 %) จะม่้อาการแสบร้อนี้ หร้อคันี้ ๆ ที่้ม่� มุ่ ปีาก ผ่้ปี้ ว่ ยัที่้เ� ปี็นี้บ่อยั ม่ักจะ
ที่ราบว่านี้้ค� อ้ อาการนี้ำา ว่ากำาลุังจะเกิด herpes labialis อ้กครัง�
รอยัโรคจะเริม่� จากม่้รอยัปี้นี้� แดงเลุ็ก ๆ ที่้ส� งั เกตได้ยัากม่าก
หลุังจากนี้ั�นี้จะม่้ตุ่ม่นี้ำ�าใสข่�นี้ ซึ่่�งถึ้อเปี็นี้ระยัะที่้�ม่้ความ่เส้�ยังในี้การ
ติดเชื้้อ� ส้ง ในี้ระยัะนี้้ต� อ้ งระวังการติดต่อไปียัังผ่้อ้ นี้้� หลุังจากนี้ันี้� ตุม่่ นี้ำา�
จะแตกออกเปี็นี้แผ่ลุแลุะอาจม่้ลุกั ษณะของการตกสะเก็ดที่้ม่� มุ่ ปีาก
ได้ โดยัที่ั�วไปีรอยัโรคจะหายัไปีเองในี้เวลุา 7 ถึ่ง 14 วันี้
ถึ้าจะใชื้้ยัาที่า ก็อาจเลุ้อกใชื้้ penciclovir 1% cream
หร้อ acyclovir 5% cream ซึ่่�งเปี็นี้ ยัาต้านี้ไวรัสแบบที่าเฉีพ้าะที่้�
ที่าบริเวณแผ่ลุก่อนี้ที่้จ� ะแตกออกเปี็นี้ตุม่่ นี้ำา� จะชื้่วยัให้เปี็นี้นี้้อยัแลุะ
หายัเร็วข่�นี้ โดยัที่ั�วไปีจะไม่่ให้ acyclovir แบบรับปีระที่านี้ เว้นี้ว่า
จะม่้อาการรุนี้แรงม่าก เปี็นี้ซึ่ำา� บ่อยั ๆ หร้อผ่้ปี้ ว่ ยัม่้ภูาวะ immunocompromised ร่วม่ด้วยั
อยั่างไรก็ตาม่อาจม่้แผ่ลุบางชื้นี้ิดที่้บ� ริเวณมุ่ม่ปีากที่้ผ่� ปี้ ว่ ยั
เองอาจไม่่สาม่ารถึแยักออกจากแผ่ลุ herpes labialis ได้ ดังนี้ันี้� ถึ้า
เปี็นี้แผ่ลุที่้�ริม่ฝีปีากบ่อยัจนี้เกินี้ไปี หร้อไม่่ตอบสนี้องต่อการรักษา
จากยัาต้านี้ไวรัสแบบเฉีพ้าะที่้� หร้อม่้แผ่ลุที่้ม่� มุ่ ปีากร่วม่กับปีากแห้ง
นี้ำา� ลุายันี้้อยั หร้อในี้กรณ้ที่พ้้� บแผ่ลุในี้ชื้่องปีากร่วม่กับฟัันี้ปีลุอม่ถึอด

ได้ที่้�ใส่ไม่่สบายัร่วม่ด้วยั แนี้ะนี้ำาให้ที่่านี้ส่งต่อเพ้้�อพ้บที่ันี้ตแพ้ที่ยั�
เฉีพ้าะที่างเพ้้�อปีร่กษาให้แนี้่ชื้ัดว่าเปี็นี้รอยัโรคชื้นี้ิดใด เพ้้อ� จะได้ให้
การรักษาที่้�ตรงกับโรคต่อไปี
การใช้้ยา (แนี้วที่างการจ่ายัยัาต้านี้ไวรัสม่้หลุายัแนี้วที่างแตกต่างกันี้
ตาม่แต่ลุะ guideline แนี้วที่างนี้้�เปี็นี้เพ้้ยังหนี้่�งในี้แนี้วที่างที่้�
ผ่้้เข้ยันี้ใชื้้)
Acyclovir (5% cream) ที่าที่้�รอยัโรค แลุะควรใชื้้ cotton tip
applicator หร้อสวม่ถึุงม่้อไม่่ม่แ้ ปี้งที่า ถึ้าเลุ้ยั� งไม่่ได้ ใชื้้ม่อ้ เปีลุ่าต้อง
ลุ้าง ก่อนี้แลุะหลุังให้สะอาด ที่าทีุ่กสองชื้ัว� โม่ง เวลุากลุางวันี้ปีระม่าณ
ห้าวันี้
Penciclovir (1% cream) ที่าที่้ร� อยัโรค แลุะควรใชื้้ cotton tip
applicator หร้อสวม่ถึุงม่้อไม่่ม่แ้ ปี้งที่า ถึ้าเลุ้ยั� งไม่่ได้ ใชื้้ม่อ้ เปีลุ่าต้อง
ลุ้าง ก่อนี้แลุะหลุังให้สะอาดเชื้่นี้กันี้ ที่าทีุ่กสองชื้ัว� โม่ง เวลุากลุางวันี้
ปีระม่าณห้าวันี้
Acyclovir (tablets) 200 mg แบบรับปีระที่านี้ ในี้รายัที่้พ้� จิ ารณา
แลุ้วว่าควรต้องให้การรักษา การเริ�ม่ยัาให้เร็วที่้�สุดจะได้ปีระโยัชื้นี้�
ม่ากที่้�สุด รับปีะระที่านี้วันี้ลุะ 5 ครั�ง ทีุ่กวันี้ 5-7 วันี้ หร้อเพ้้�อให้
บริหารยัาได้งา่ ยั รับปีระที่านี้สองเม่็ด (รวม่เปี็นี้ครัง� ลุะ 400 ม่ิลุลุิกรัม่)
วันี้ลุะสาม่ครั�ง ในี้บางครั�งอาจปีรับระดับยัาได้ถึ่ง 400 ม่ิลุลุิกรัม่
วันี้ลุะห้าครั�ง ในี้ผ่้้ปี่วยั immunocompromised เชื้่นี้ HIV อาจให้
ยัาได้ยัาวจนี้กว่ารอยัโรคจะตกสะเก็ดแลุะเริ�ม่หายัไปี แลุะควร
ปีระเม่ินี้การที่ำางานี้ของไตก่อนี้ให้ยัาของผ่้้ปี่วยัด้วยัในี้ผ่้้ปี่วยักลุุ่ม่นี้้�
แลุะแนี้ะนี้ำาให้ปีร่กษาแพ้ที่ยั�ปีระจำาตัวที่้�รักษาโรคของผ่้้ปี่วยัก่อนี้
เพ้้�อระวังปีัญหาที่้�เกิดจาก drug interaction
ในี้ผ่้ปี้ ว่ ยัเด็กอายัุม่ากกว่า 12 ปีี ให้ขนี้าดยัาแบบเด้ยัวกับ
ผ่้้ใหญ่ได้เชื้่นี้กันี้
Valacyclovir (tablets) 2 g แบบรับปีระที่านี้ รับปีระที่านี้ทีุ่ก
12 ชื้ั�วโม่ง วันี้เด้ยัว ในี้รายัที่้�พ้ิจารณาแลุ้วว่าควรต้องให้การรักษา
เริม่� ยัาให้เร็วที่้ส� ดุ เที่่าที่้จ� ะเปี็นี้ไปีได้ เม่้อ� เริม่� ม่้อาการ ระม่ัดระวังการ
ใชื้้ในี้ผ่้้ปี่วยั HIV ที่้�ได้รับยัาต้านี้ไวรัส หร้อยัาที่้�ใชื้้รักษาโรคติดเชื้้�อ
ฉีวยัโอกาส หร้อผ่้้ปี่วยัที่้�ได้รับการปีลุ้กถึ่ายัไขกระด้ก ปีลุ้กถึ่ายัไต
เนี้้อ� งจากม่้ความ่เส้ยั� งในี้การพ้บ hemolytic uremic syndrome ได้
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• Recurrent herpetic stomatitis •

การเกิดรอยัโรคเริม่กลุับเปี็นี้ซึ่ำ�าในี้ชื้่องปีาก ม่้ชื้�้อเร้ยัก
หลุายัชื้้�อเชื้่นี้ recurrent herpetic stomatitis หร้อ herpetic
gingivostomatitis หร้อ recurrent intraoral herpes แผ่ลุเริม่
ชื้นี้ิดนี้้ส� ว่ นี้ใหญ่จะเกิดข่นี้� ที่้� keratinized oral mucosa ซึ่่ง� แตกต่าง
กับการติดเชื้้อ� ครัง� แรก แลุะแตกต่างจากแผ่ลุ aphthous ulcer (ใชื้้
แยักได้ระดับหนี้่ง� แต่ไม่่ที่งั� หม่ด) แผ่ลุเริม่กลุับเปี็นี้ซึ่ำา� ในี้ปีากม่ักจะม่้
ขนี้าดเลุ็ก แลุะเปี็นี้ปีระม่าณ7-14 วันี้ ยักเว้นี้ในี้บางรายัที่้อ� าจม่้อาการ
รุนี้แรงแลุะเปี็นี้ได้นี้านี้กว่าระยัะที่้�กลุ่าว รอยัโรคที่้�เพ้ดานี้ปีากหร้อ
ลุิ�นี้จะเปี็นี้ได้สองฝั�ง (ใชื้้แยักกับแผ่ลุ herpes zoster ในี้ชื้่องปีากที่้�
จะไม่่ข้าม่ midline)
ในี้ผ่้ปี้ ว่ ยัที่้ม่� ค้ วาม่ผ่ิดปีกติของระบบภู้ม่คิ มุ่้ กันี้ หร้อได้รบั
ยัากดภู้ม่คิ ม่้ ุ กันี้ จะพ้บว่าแผ่ลุที่้เ� กิดจากrecurrentherpeticstomatitis
จะรุนี้แรงม่าก แลุะม่้ลุกั ษณะแผ่ลุที่้แ� ตกต่างออกไปีอาจม่้ขนี้าดแผ่ลุ
ใหญ่ ม่้ตมุ่่ นี้ำา� ใสแตกออกเปี็นี้แผ่ลุเลุ็ก ๆ จำานี้วนี้ม่ากหายัชื้้า แลุะเจ็บ
ปีวดม่าก อาจพ้บรอยัโรคที่้ลุ� นี้ิ� ได้ม่ากกว่าคนี้ที่้แ� ข็งแรง แลุะที่้ส� าำ คัญในี้
ผ่้้ปี่วยักลุุ่ม่นี้้�อาจม่้การเกิิดการติตติิดเชื้้�อเเริริิม่ที่้
ม่ที่้ที่�้�บรริิเวณ
วณอ้อ้�นี้ (ไม่่เก้�ยัวกักกับ
ชื้่องปีาก) แลุะอาจรุนี้แรงถึ่งขั�นี้เส้ส้ยัชื้้วิตได้
ได้
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รอยัโรคอ้นี้� ๆ ที่้ม่� ลุ้ กั ษณะที่างคลุินี้กิ คลุ้ายักับ recurrent
herpetic stomatitis ม่้อ้กหลุายัชื้นี้ิด ถึ้าพ้บแผ่ลุในี้ชื้่องปีากที่้�ม่้
ลุักษณะรุนี้แรง ไม่่ตอบสนี้องต่อการรักษา หร้อเปี็นี้ซึ่ำ�าบ่อยัม่าก
หร้อที่่านี้ไม่่ม่นี้ั� ใจแนี้ะนี้ำาให้ที่า่ นี้ส่งต่อผ่้ปี้ ว่ ยัไปียัังแพ้ที่ยั� หร้อที่ันี้ตแพ้ที่ยั�
เฉีพ้าะที่าง เพ้้�อการวินี้ิจฉีัยัโรคให้ถึก้ ต้องต่อไปี
การรักษา recurrent herpetic stomatitis ก็ม่้หลุักการเชื้่นี้
เด้ยัวกันี้กับที่้�กลุ่าวม่า ค้อ รอยัโรคโดยัที่ั�วไปีจะหายัเอง ในี้รายัที่้ม่� ้
รอยัโรครุนี้แรง หร้อเปี็นี้ immunocompromised patients เลุ้อก
ใชื้้ยัาต้านี้ไวรัสเชื้่นี้ acyclovir หร้ออาจพ้ิจารณาเลุ้อกใชื้้ valacyclovir
หร้อ famciclovir (off label use) ได้ แต่ราคาจะส้งกว่า แลุะไม่่ควร
ใชื้้ยัาต้านี้ไวรัสชื้นี้ิดที่านี้อกปีากม่าที่าในี้ปีาก
การใช้้ยา (แนี้วที่างการจ่ายัยัาต้านี้ไวรัสม่้หลุายัแนี้วที่างแตกต่างกันี้
ตาม่แต่ลุะ guideline แนี้วที่างนี้้เ� ปี็นี้เพ้้ยังหนี้่ง� ในี้แนี้วที่างที่้ผ่� เ้ ข้ยันี้ใชื้้)
Acyclovir (tablets) 200 mg แบบรับปีระที่านี้ ในี้รายัที่้�คิดว่า
ควรต้องให้การรักษา การเริม่� ยัาให้เร็วที่้ส� ดุ จะได้ปีระโยัชื้นี้�ม่ากที่้ส� ดุ
รับปีระที่านี้วันี้ลุะ 5 times ทีุ่กวันี้ 5-7 วันี้ หร้อเพ้้�อให้บริหารยัา
ได้ง่ายั รับปีระที่านี้สองเม่็ด (รวม่เปี็นี้ครั�งลุะ 400 ม่ิลุลุิกรัม่) วันี้ลุะ
สาม่ครัง� ในี้ผ่้ปี้ ว่ ยั immunocompromised เชื้่นี้ HIV อาจให้ยัาได้
ยัาวจนี้กว่ารอยัโรคจะตกสะเก็ดแลุะเริ�ม่หายัไปี แลุะควรปีระเม่ินี้
การที่ำางานี้ของไตของผ่้้ปี่วยัด้วยัในี้ผ่้้ปี่วยักลุุ่ม่นี้้� แลุะแนี้ะนี้ำาให้
ปีร่กษาแพ้ที่ยั�ก่อนี้ เพ้้�อระวังปีัญหาที่้�เกิดจาก drug interaction
Valacyclovir (tablets) 2 g แบบรับปีระที่านี้ รับปีระที่านี้ทีุ่ก
12 ชื้ั�วโม่ง วันี้เด้ยัว ระม่ัดระวังการใชื้้ในี้ผ่้้ปี่วยั HIV ที่้�ได้รับยัาต้านี้
ไวรัส หร้อยัาที่้ใ� ชื้้รกั ษาโรคติดเชื้้อ� ฉีวยัโอกาส หร้อผ่้ปี้ ว่ ยัที่้ไ� ด้รบั การ
ปีลุ้กถึ่ายัไขกระด้ก ปีลุ้กถึ่ายัไต เนี้้�องจากม่้ความ่เส้�ยังในี้การพ้บ
hemolytic uremic syndrome ได้

บทความปกิณกะ
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เติิมพลัังแบบ Go Green Energy ง่าย ๆ
สบายกระเป๋๋า

ม่ายัด�ม่ิ�งค� ผ่้้ชื้ายัสาม่ม่ิติ

ฮาโหลุเพ้้�อนี้ ๆ ชื้าวโลุก เร้�องที่้�จะม่านี้ำาเสนี้อในี้วันี้นี้้� อยัาก
จะนี้ำาเสนี้อในี้ฐานี้ะปีระชื้ากรของโลุก ที่้ก� าำ ลุังบริโภูคที่รัพ้ยัากร แลุะผ่ลุิต
ของเส้ยัให้กบั โลุกใบนี้้ไ� ปีพ้ร้อม่ ๆ กันี้ ในี้ทีุ่กวินี้าที่้ที่ห้� ายัใจ เกรินี้� ม่าขนี้าดนี้้�
เดาง่ายัไม่่ตอ้ งส้บ ว่าจะม่าชื้วนี้สะกิดจิตสำานี้่กรักสิง� แวดลุ้อม่แนี้่นี้อนี้ครับ
ถึ้าลุองนี้่กยั้อนี้ด้ ตั�งแต่สม่ัยัเด็ก ๆ เราม่้แคม่เปีญเก้�ยัวกับสิ�งแวดลุ้อม่
ม่าตลุอด ถึ้าเอาแค่ที่้�ผ่ม่จำาได้ ยั้อนี้ไปีเม่้�อ 30 – 40 ปีีก่อนี้คงเคยัได้ยัินี้
คำาว่า “อ้สานี้เข้ยัว” เปี็นี้แคม่เปีญที่้�พ้ยัายัาม่จะบอกเลุ่าเร้�องราวการ
บุกรุกที่ำาลุายัพ้้�นี้ที่้�ปี่าในี้ภูาคอ้สานี้ ที่ำาให้เกิดปีัญหาความ่แห้งแลุ้ง
ที่้�ม่า : Youtube Matchingstudio Chanel
ฝนี้ตกไม่่ตรงฤด้ ตาม่ม่าด้วยัแคม่เปีญ “นี้ำา� ม่ันี้ไร้สารตะกัว� ” ในี้ชื้่วงปีลุายั
ที่ศวรรษ 1990 ที่้�ใชื้้ Mascot เปี็นี้ม่นีุ้ษยั�ตะกั�วตัวส้เที่า ๆ ปีรากฏิตัวในี้โฆษณาที่้ว้ รณรงค�ให้ผ่้ใชื้้รถึใชื้้นี้ำ�าม่ันี้ไร้สารตะกั�ว เพ้้�อลุดม่ลุพ้ิษ
จากโลุหะหนี้ักในี้ไอเส้ยั แลุะลุดผ่ลุกระที่บร้ายัแรงต่อสุขภูาพ้ในี้ระยัะยัาว
ที่ั�งสองแคม่เปีญที่้�กลุ่าวม่า ผ่ม่คิดว่าปีระสบความ่สำาเร็จม่ากกว่าลุ้ม่เหลุว เราสาม่ารถึลุดการบุกรุกผ่้นี้ปี่าลุงได้ ม่้ม่าตรการจัด
โซึ่นี้นี้ิ�งพ้้�นี้ที่้�ที่ั�งปีระเที่ศ ม่้หนี้่วยังานี้เข้าม่ากำากับด้แลุที่รัพ้ยัากรปี่าไม่้อยั่างเปี็นี้ร้ปีธุ์รรม่ควบค้่ไปีกับการพ้ัฒนี้าเม่้อง บรรลุุการบังคับใชื้้นี้ำ�า
ม่ันี้เบนี้ซึ่ินี้ไร้สารตะกั�วได้สำาเร็จในี้ปีี 1996 (สำาเร็จก่อนี้ปีระเที่ศม่หาอำานี้าจหลุายัปีระเที่ศ) แลุะยัอม่รับการใชื้้เชื้้�อเพ้ลุิงพ้ลุังงานี้ที่างเลุ้อก
อยั่างไบโอด้เซึ่ลุแลุะแก๊สโซึ่ฮอลุที่้�เปี็นี้ม่ิตรกับสิ�งแวดลุ้อม่ม่ากข่�นี้
แต่ถึง่ อยั่างนี้ันี้� ก็ยังั ม่้ปีญ
ั หาด้านี้สิง� แวดลุ้อม่เกิดข่นี้� ทีุ่กวันี้ ม่้คาำ ใหม่่ ๆ ที่้เ� ราไม่่
เคยัได้ยัินี้ เกิดข่�นี้ม่าตลุอดชื้่วง 2-3 ที่ศวรรษที่้�ผ่่านี้ม่า ที่้�เปี็นี้กระแสโด่งดังที่ั�วโลุก
ในี้ชื้่วงกลุางของที่ศวรรษ 2000 ค้อคำาว่าภูาวะโลุกร้อนี้ แลุะปีรากฏิการณ�เร้อนี้กระจก
ผ่่านี้ที่างภูาพ้ยันี้ตร�สารคด้เร้�อง An Inconvinient Truth ที่้�ม่้ชื้�้อภูาษาไที่ยัว่า
“เร้�องจริง ชื้็อคโลุก” ของรองปีระธุ์านี้าธุ์ิบด้สหรัฐฯ Al Gore ผ่้้ปีลุุกกระแสความ่ต้�นี้
ตัวด้านี้สิ�งแวดลุ้อม่ที่ั�วโลุก ภูัยัอันี้ตรายัที่้�จะเกิดข่�นี้กับโลุกใบนี้้� หากม่นีุ้ษยั�ยัังไม่่ปีรับ
เปีลุ้�ยันี้พ้ฤติกรรม่ หายันี้ะจะเกิดข่�นี้ในี้อนี้าคตอันี้ใกลุ้ ภูายัในี้ชื้่วงชื้้วิตของพ้วกเราเอง
นี้่าเส้ยัดายัที่้ก� ระแสนี้ันี้� ได้เลุ้อนี้หายัไปีในี้เวลุาต่อม่า จากความ่นี้่าต้นี้� เต้นี้ใหม่่ ๆ ที่้เ� กิดข่นี้�
บนี้โลุกในี้ชื้่วงต้นี้ที่ศวรรษ 2010 นี้วัตกรรม่แลุะเที่คโนี้โลุยั้การส้อ� สาร การเชื้้อ� ม่ต่อที่างไกลุ จาก 2G เปี็นี้ 3G 4G แลุะ 5G ที่ำาให้เกิดการ
แข่งขันี้ด้านี้การพ้ัฒนี้าเที่คโนี้โลุยั้ม่ากม่ายั เศรษฐกิจด้ข่�นี้ที่ั�วโลุกอยั่างก้าวกระโดด เราก็พ้ากันี้ยัินี้ด้ปีร้ดากับความ่สำาเร็จเหลุ่านี้ั�นี้ ขณะที่้�
ภูัยัเง้ยับอุบัติอยั้่รอบตัวเราทีุ่ก ๆ วินี้าที่้ แลุะนี้าที่้นี้้� ปีัญหาโลุกร้อนี้, นี้ำ�าที่่วม่, ดินี้ถึลุ่ม่, ปีัญหาสภูาพ้อากาศไม่่ว่าจะเปี็นี้ฝุ่นี้ลุะออง, ฤด้กาลุ
ผ่ิดเพ้้ยั� นี้, ภูัยัแลุ้ง, heat wave, ฝนี้กรด, ไฟัปี่า, ปีะการังฟัอกขาว, กระแสนี้ำา� ที่ะเลุแปีรปีรวนี้, นี้ำา� แข็งขัว� โลุกลุะลุายั, ขยัะในี้ที่ะเลุ, ขยัะพ้ิษ,
ขยัะอิเลุ็กที่รอนี้ิคส�, สัตว�ไร้ที่้�อยั้่อาศัยัแลุะใกลุ้ส้ส้ญพ้ันี้ธุ์ุุ� ฯลุฯ ลุ้วนี้ม่้สาเหตุุหลุักม่าจากกิจกรรม่ของม่นีุุ้ษยั�ที่ั�งสิ�นี้
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จนี้กระที่ัง� เม่้อ� 3 – 4 ปีีม่านี้้� ปีระเด็นี้เก้ยั� วกับสิง� แวดลุ้อม่
ได้ถึก้ หยัิบยักกลุับข่นี้� ม่าพ้้ดถึ่งใหม่่บนี้เวที่้ระดับโลุก แต่ครัง� นี้้ม่� นี้ั ถึ้ก
กลุ่าวถึ่งในี้อ้กมุ่ม่หนี้่�ง นี้ักวิที่ยัาศาสตร�จากหลุายัหนี้่วยังานี้ที่ั�วโลุก
ต่างนี้ำาเสนี้อแนี้วคิดแลุะข้อกังวลุไปีในี้ที่ิศที่างเด้ยัวกันี้ว่าในี้ที่ำานี้อง
ที่้ว� า่ Not Local but Global ภูายัในี้อนี้าคตอันี้ใกลุ้ (ม่าก ๆ) ที่้จ� ะถึ่งนี้้�
หากม่นีุ้ษยั�ยังั คงไม่่ปีรับพ้ฤติกรรม่ ลุดอัตราการปีลุ่อยัก๊าซึ่คาร�บอนี้ไดออกไซึ่ด�ลุงภูายัในี้ 2 – 3 ปีีข้างหนี้้า เราจะม่าถึ่งจุดที่้�ไม่่สาม่ารถึ
ยั้อนี้กลุับไปีแก้ไขอะไรได้อ้ก (Point of no return) พ้อเลุ่าม่าถึ่ง
ตรงนี้้� ผ่ม่ขอสารภูาพ้ว่า ร้้ส่กหดห้่ม่าก ผ่ม่ร้้ส่กเชื้้�อแลุะกังวลุกับ
สิ�งที่้�กำาลุังจะเกิดข่�นี้ อันี้ที่้�จริง ความ่คิดแรกเริ�ม่ผ่ม่ตั�งใจเข้ยันี้เร้�อง
เบา ๆ ม่าแบ่งปีันี้ไอเด้ยัให้เราม่าชื้่วยักันี้ปีรับเปีลุ้�ยันี้เร้�องเลุ็ก ๆ ในี้
ชื้้วติ ปีระจำาวันี้ ที่้จ� ะชื้่วยับรรเที่าความ่รุนี้แรงของปีัญหาต่าง ๆ ที่้ผ่� ม่
กลุ่าวถึ่งข้างต้นี้ แลุะถึ้าโชื้คด้ เราอาจจะสาม่ารถึยัับยััง� หายันี้ะได้กอ่ นี้
ที่้�จะสายัเกินี้ไปี
ความ่ซึ่ับซึ่้อนี้ของปีัญหาด้านี้สิง� แวดลุ้อม่ม่้หลุากหลุายัม่ิติ
เก้ยั� วข้องกับเราในี้ทีุ่ก ๆ ระดับ ตัง� แต่ตวั บุคคลุไปีจนี้ถึ่งระดับโลุก เชื้้อ� ม่
โยังกันี้แบบพ้ลุวัต แลุะส่งผ่ลุกระที่บต่อเราที่ัง� ที่างตรงแลุะที่างอ้อม่
อยั่างหลุ้กเลุ้�ยังไม่่ได้ หลุายัองค�กรพ้ยัายัาม่หาที่างแก้ไข สำาเร็จบ้าง
ลุ้ม่เหลุวบ้าง ความ่พ้ยัายัาม่ระดับปีระเที่ศครั�งลุ่าสุดที่้�เห็นี้ เม่้�อ
ต้นี้เด้อนี้พ้ฤศจิกายันี้ที่้ผ่� า่ นี้ม่า ม่้การปีระชืุ้ม่ COP26 หร้อ การปีระชืุ้ม่
รัฐภูาค้กรอบอนีุ้สญ
ั ญาสหปีระชื้าชื้าติวา่ ด้วยัการเปีลุ้ยั� นี้แปีลุงสภูาพ้
ภู้ม่อิ ากาศ ณ ปีระเที่ศอังกฤษ บรรดาผ่้นี้้ าำ กว่า 100 ปีระเที่ศ รวม่ที่ัง�
ปีระเที่ศไที่ยั ได้ม่้ความ่ตกลุงร่วม่กันี้เร้�องการหยัุดแลุะพ้ลุิกฟั้�นี้
สถึานี้การณ�การที่ำาลุายัปี่าแลุะหยัุดการเส้อ� ม่โที่รม่ของผ่้นี้ดินี้ให้ได้
ภูายัในี้ปีี 2030 โดยัได้ม่ก้ ารกำาหนี้ดยัุที่ธุ์ศาสตร�แลุะแนี้วที่างรวม่ถึ่ง
ตัวชื้้ว� ดั อยั่างเปี็นี้ร้ปีธุ์รรม่ภูายัในี้กรอบระยัะเวลุาไม่่ถึง่ 10 ปีี แสดง
ว่าที่ัว� โลุกเห็นี้ตรงกันี้ว่าเรากำาลุังตกอยั้ใ่ นี้สถึานี้การณ�ที่เ้� ลุวร้ายั แลุะ
ต้องร่วม่ม่้อแก้ไขปีัญหาพ้ร้อม่กันี้ที่ั�งโลุกอยั่างเร่งด่วนี้ แต่ก็ม่้บาง
ปีระเที่ศที่้ไ� ม่่ได้ตกลุงปีฏิิบตั ติ าม่ข้อตกลุงนี้้� เชื้่นี้ปีระเที่ศอินี้โดนี้ิเซึ่้ยั
ซึ่่ง� ให้ความ่เห็นี้ว่า การยัุตกิ ารตัดไม่้ที่าำ ลุายัปี่าที่ัง� หม่ดภูายัในี้ปีี 2030
นี้ันี้� ไม่่เหม่าะสม่แลุะอาจไม่่สาม่ารถึปีฏิิบตั ติ าม่ได้ โดยัให้เหตุผ่ลุว่า
ม่้หลุายัหนี้ที่างในี้การจำากัดการตัดไม่้ที่าำ ลุายัปี่า แต่สงิ� สำาคัญอันี้ดับ
แรกของรัฐบาลุค้อการพ้ัฒนี้าปีระเที่ศ ซึ่่�งการตัดไม่้ที่ำาลุายัปี่าม่้
ความ่จำาเปี็นี้ ความ่ม่ั�งคั�งที่างธุ์รรม่ชื้าติรวม่ถึ่งปี่าไม่้ ต้องได้รับการ
จัดการให้ใชื้้งานี้ได้ตาม่หลุักการที่้�ยัั�งยั้นี้ แลุะม่้อ้กหลุายัปีระเที่ศ ที่้�
ม่้ข้อจำากัดหร้อเหตุผ่ลุของตนี้เองในี้การไม่่เข้าร่วม่ตาม่ข้อตกลุงนี้้�
โชื้คด้ที่เ้� ราไม่่จาำ เปี็นี้ต้องรอถึ่งปีี 2030 หร้อฝากความ่หวัง
ไว้กับผ่้้นี้ำาปีระเที่ศไหนี้ ๆ เราคงเคยัได้ยัินี้แนี้วที่างในี้การรักษา
สิ�งแวดลุ้อม่ ที่้�พ้วกเราสาม่ารถึชื้่วยักันี้คนี้ลุะไม่้คนี้ลุะม่้อได้ที่ันี้ที่้
อยั่างการแยักขยัะ การปีระหยััดนี้ำา� การปีลุ้กต้นี้ไม่้ ลุดการใชื้้ผ่ลุิตภูัณฑ์�
จากพ้ลุาสติกแลุะโฟัม่ ลุดการใชื้้พ้ลุังงานี้ หร้อหันี้ม่าใชื้้พ้ลุังงานี้
ที่างเลุ้อก ฯลุฯ เหลุ่านี้้ลุ� ว้ นี้สาม่ารถึเริม่� ต้นี้ได้ที่นี้ั ที่้ แลุะหลุายัคนี้นี้่าจะ
ได้ที่าำ อยั้แ่ ลุ้ว แต่บางคนี้อาจจะไม่่สนี้ใจ แลุะถึาม่หาการขับเคลุ้อ� นี้เชื้ิง
นี้โยับายัจากภูาครัฐ หร้อที่ิง� ให้เปี็นี้ภูาระของภูาคการผ่ลุิต
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“ผมคิดเสมอว่า ทำาน้อย ดีกว่าไม่ทำา..
ผมไม่เคยติั้งคำาถามกับติัวเองเลัยว่า..
ติ้องรอให้ใครทำาก่อน”
อยั่างการแยักขยัะร้ไซึ่เคิลุ การไม่่สตาร�ที่รถึขณะจอดรอ
เคยัม่้การที่ดลุองสตาร�ที่รถึที่ิ�งไว้ 5 นี้าที่้ พ้บว่าเผ่าผ่ลุาญนี้ำ�าม่ันี้
เชื้้�อเพ้ลุิงได้ปีระม่าณ 1 ลุิตร เที่้ยับเที่่ากับการขับรถึเปี็นี้ระยัะที่าง
ปีระม่าณ 8-10 กม่. แลุะยัังเกิดม่ลุพ้ิษที่างอากาศม่ากข่�นี้ เพ้ราะ
การไหลุเว้ยันี้ของอากาศไม่่ด้ ที่ำาให้การสันี้ดาปีไม่่สม่บ้รณ�เม่้อ� เที่้ยับ
กับเวลุารถึวิ�ง
พ้้ดถึ่งเร้�องเชื้้�อเพ้ลุิงแลุะม่ลุพ้ิษ ก็เข้าเร้�องที่้�ต�ังใจจะเลุ่า
วันี้นี้้�สักที่้ ในี้หัวข้อพ้ลุังงานี้ที่างเลุ้อก ไบโอด้เซึ่ลุแลุะแก๊สโซึ่ฮอลุ
จากความ่สงสัยัของผ่ม่เอง ยั้อนี้ไปีชื้่วงที่้เ� ราเจอปีัญหา PM 2.5 ม่้การ
รณรงค�ให้ปีระชื้าชื้นี้ใชื้้นี้าำ� ม่ันี้พ้ลุังงานี้ที่างเลุ้อกแที่นี้เชื้้อ� เพ้ลุิงจากฟั
อสซึ่ิลุ เพ้้อ� ลุดปีัญหาอนีุ้ภูาคฝุนี้่ ขนี้าดเลุ็ก แต่โฆษณานี้ำา� ม่ันี้เชื้้อ� เพ้ลุิง
ในี้ที่้องตลุาดหลุายัยั้�ห้อ ก็โฆษณาว่านี้ำ�าม่ันี้เชื้้�อเพ้ลุิงฟัอสซึ่ิลุของ
ตัวเอง ม่้ปีระสิที่ธุ์ิภูาพ้การเผ่าไหม่้หม่ดจด ผ่ม่เลุยัสงสัยัว่า ตกลุงนี้ำา� ม่ันี้
แบบไหนี้สะอาดกว่ากันี้
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ขอเริ�ม่จากนี้ำ�าม่ันี้ด้เซึ่ลุ ที่้�ใชื้้ม่ากในี้ภูาคการผ่ลุิตแลุะการ
ขนี้ส่ง แลุะม่ักถึ้กม่องเปี็นี้ผ่้ร้ า้ ยัในี้การก่อม่ลุภูาวะม่าตลุอด ที่้นี้� ยัิ ม่ใชื้้
ม่้ 2 ปีระเภูที่ค้อ นี้ำา� ม่ันี้ด้เซึ่ลุปีิโตรเลุ้ยัม่ (ต่อไปีนี้้จ� ะขอเร้ยักว่านี้ำา� ม่ันี้
ด้เซึ่ลุเฉียั ๆ) แลุะไบโอด้เซึ่ลุ เราที่ำาความ่ร้้จักกับนี้ำ�าม่ันี้ที่ั�ง 2 ชื้นี้ิดนี้้�
กันี้แบบคร่าว ๆ สักนี้ิดด้กว่าครับ ไบโอด้เซึ่ลุ ผ่ลุิตจากพ้้ชื้จำาพ้วกปีาลุ�ม่
ถึั�วเหลุ้อง ที่านี้ตะวันี้ ม่ะพ้ร้าว ฯลุฯ ม่้ขนี้าดโม่เลุกุลุใกลุ้เค้ยังกับ
นี้ำ�าม่ันี้ด้เซึ่ลุ แตกต่างกันี้ตรงโครงสร้างของโม่เลุกุลุ นี้ำ�าม่ันี้ด้เซึ่ลุ
ม่้องค�ปีระกอบหลุักเปี็นี้สารปีระกอบไฮโดรคาร�บอนี้ชื้นี้ิดอิม่� ตัวแลุะ
ซึ่ัลุเฟัอร�เลุ็กนี้้อยั ส่วนี้ไบโอด้เซึ่ลุม่้โครงสร้างโม่เลุกุลุเปี็นี้สารปีระกอบ
ไฮโดรคาร�บอนี้ชื้นี้ิดไม่่อิ�ม่ตัวเปี็นี้หลุัก หากผ่ลุิตจากเม่ธุ์านี้อลุผ่สม่
จะเร้ยักว่า fatty acid methyl esters (FAME) แลุะหากใชื้้สว่ นี้ผ่สม่
เปี็นี้เอธุ์านี้อลุจะเร้ยักว่า fatty acid ethyl esters (FAEE) ความ่
แตกต่างที่างกายัภูาพ้ที่้�สังเกตได้ชื้ัดของนี้ำ�าม่ันี้ด้เซึ่ลุที่ั�งสองชื้นี้ิดนี้้�
ม่้ 7 อยั่างได้แก่
1. ไบโอด้เซึ่ลุ ม่้คุณสม่บัติด้านี้การ
หลุ่อลุ้�นี้ด้กว่าด้เซึ่ลุ จ่งชื้่วยัลุดการ
ส่กหรอของเคร้�องยันี้ต�ได้ด้กว่า
2. ไบโอด้เซึ่ลุ ไม่่ม่้ส่วนี้ผ่สม่ของซึ่ัลุเฟัอร� จ่งไม่่ก่อให้เกิดไอระเหยัที่้�เปี็นี้
พ้ิษต่อสิ�งแวดลุ้อม่
3. ไบโอด้เซึ่ลุบริสุที่ธุ์ิ� ม่้ Oxigen
content ม่ากกว่านี้ำา� ม่ันี้ด้เซึ่ลุบริสทีุ่ ธุ์ิ�
ปีระม่าณ 10 % - 12 % จ่งก่อม่ลุพ้ิษ
ท่�มา : www.machumetal.com
นี้้อยักว่า แต่ในี้ที่างกลุับกันี้ก็ให้กาำ ลุัง
เคร้�องยันี้ต�ตำ�ากว่านี้ำ�าม่ันี้ด้เซึ่ลุปีระม่าณ 4 %
4. ไบโอด้เซึ่ลุม่้ความ่เปี็นี้พ้ิษนี้้อยักว่านี้ำ�าม่ันี้ด้เซึ่ลุม่าก
เม่้อ� เกิดการรัว� ไหลุ จ่งเปี็นี้อันี้ตรายัต่อสิง� ม่้ชื้ว้ ติ แลุะสิง� แวดลุ้อม่นี้้อยั
กว่าม่าก
5. ที่้อ� ณ
ุ หภู้ม่ติ าำ� ไบโอด้เซึ่ลุม่้แนี้วโนี้้ม่ที่้จ� ะเหนี้้ยัวข้นี้ หร้อ
กลุายัเปี็นี้เจลุง่ายัข่นี้� จ่งไม่่เหม่าะกับการใชื้้งานี้ในี้พ้้นี้� ที่้ภู� ม่้ ปีิ ระเที่ศ
ที่้�ม่อ้ ากาศหนี้าว
6. จำาเปี็นี้ต้องม่้วธุ์ิ ก้ ารจัดเก็บไบโอด้เซึ่ลุที่้เ� หม่าะสม่ เพ้้อ�
ปี้องการการเกิดปีฏิิกิริยัากับออกซึ่ิเจนี้ (Oxidize) หร้อการใชื้้กับ
เคร้อ� งยันี้ต�ที่ไ้� ม่่ได้ใชื้้งานี้เปี็นี้ปีระจำา นี้ำา� ม่ันี้อาจจะเกิดการจับตัวเปี็นี้
ก้อนี้ได้
7. ไบโอด้เซึ่ลุ เปี็นี้ตัวที่ำาลุะลุายัที่้ด� ก้ ว่านี้ำา� ม่ันี้ด้เซึ่ลุ จ่งต้อง
เลุ้อกวัสดุบรรจุภูัณฑ์�ที่้�เหม่าะสม่ เพ้้�อปี้องกันี้ความ่เส้ยัหายัของ
บรรจุภูณ
ั ฑ์�แลุะเคร้อ� งยันี้ต� รวม่ถึ่งปีระสิที่ธุ์ิภูาพ้ของตัวนี้ำา� ม่ันี้ไบโอ
ด้เซึ่ลุเอง

การควบคุม่ม่าตรฐานี้การผ่ลุิตนี้ำา� ม่ันี้ไบโอด้เซึ่ลุที่ำาได้ยัาก
กว่าม่าก โดยัเฉีพ้าะเม่้�อผ่ลุิตครั�งลุะนี้้อยั ๆ ผ่้้ผ่ลุิตจ่งเลุ้อกใชื้้ไบโอด้
เซึ่ลุผ่สม่กับนี้ำา� ม่ันี้ด้เซึ่ลุปีิโตรเลุ้ยัม่ รวม่ถึ่งการเติม่สารผ่สม่เพ้ิม่� เพ้้อ�
ลุดข้อจำากัดที่างกายัภูาพ้ ของนี้ำา� ม่ันี้ไบโอด้เซึ่ลุให้อยั้ใ่ นี้ระดับที่้ผ่� า่ นี้
ม่าจรฐานี้การใชื้้งานี้ โดยัที่ั�วไปี จะนี้ิยัม่นี้ำาไปีผ่สม่หลุายัส้ตรตาม่
สัดส่วนี้ของ ไบโอด้เซึ่ลุ : ด้เซึ่ลุตาม่กำาลุังการผ่ลุิตของวัตถึุดิบในี้
แต่ลุะพ้้�นี้ที่้� เชื้่นี้
B2 หม่ายัถึ่งอัตราส่วนี้ระหว่างไบโอด้เซึ่ลุ 2 % ต่อ ด้เซึ่ลุ
98 % ม่้จาำ หนี้่ายัที่ัว� ไปีในี้ม่ลุรัฐม่ินี้นี้ิโซึ่ตา ปีระเที่ศสหรัฐอเม่ริกา แลุะ
ถึ้กบังคับใชื้้ที่ั�งม่ลุรัฐในี้ปีี พ้.ศ. 2548
B5 ม่้อัตราส่วนี้ระหว่างไบโอด้เซึ่ลุ 5 % ต่อ ด้เซึ่ลุ 95 %
ม่้จาำ หนี้่ายัที่ัว� ไปีในี้ปีระเที่ศฝรัง� เศส โดยักว่าคร่ง� หนี้่ง� ของนี้ำา� ม่ันี้ด้เซึ่ลุ
ที่้�จำาหนี้่ายัเปี็นี้นี้ำ�าม่ันี้ส้ตร B5
B20 ม่้อตั ราส่วนี้ระหว่างไบโอด้เซึ่ลุ 20 % ต่อ ด้เซึ่ลุ 80 %
เปี็นี้นี้ำ�าม่ันี้ผ่สม่ที่้�คณะกรรม่การไบโอด้เซึ่ลุแห่งชื้าติ แลุะสำานี้ักงานี้
ปี้องกันี้สิ�งแวดลุ้อม่ของปีระเที่ศสหรัฐอเม่ริกา แนี้ะนี้ำาให้ใชื้้
B40 ม่้อตั ราส่วนี้ระหว่างไบโอด้เซึ่ลุ 40 % ต่อ ด้เซึ่ลุ 60 %
เปี็นี้ส้ตรที่้ใ� ชื้้ในี้รถึยันี้ต�ขนี้ส่งม่วลุชื้นี้ในี้ปีระเที่ศฝรัง� เศส ที่ัง� นี้้เ� พ้้อ� ผ่ลุ
ในี้การลุดม่ลุพ้ิษ
B100 ค้อนี้ำา� ม่ันี้ไบโอด้เซึ่ลุ 100 % ที่้ใ� ชื้้ในี้ปีระเที่ศเยัอรม่นี้้
แลุะออสเตร้ยั โดยัได้รับการรับรองจากบริษัที่ผ่้้ผ่ลุิตรถึยันี้ต�รายั
ใหญ่ของปีระเที่ศ
ในี้ตลุาดบ้านี้เราที่้�เห็นี้ตาม่สถึานี้้บริการนี้ำ�าม่ันี้จะม่้ให้
เลุ้อก 2 เกรด ค้อ B7 แลุะ B10 แต่จะม่้การปีรับส้ตรใหม่่ตาม่ม่ติ
คณะกรรม่การบริหารนี้โยับายัพ้ลุังงานี้ เม่้�อวันี้ที่้� 4 ตุลุาคม่ 2564
ให้ลุดการผ่สม่ไบโอด้เซึ่ลุจาก B10 แลุะ B7 ให้เหลุ้อ B6 ซึ่่�งม่้ผ่ลุ
ระหว่างวันี้ที่้� 11-31 ตุลุาคม่ 2564 ก็ไม่่แนี้่ใจว่ากว่าเร้อ� งนี้้จ� ะต้พ้ม่ิ พ้�
เราจะได้ใชื้้ไบโอด้เซึ่ลุส้ตรใหม่่กันี้หร้อยััง
ม่าถึ่งฝั�งเคร้�องยันี้ต�เบนี้ซึ่ินี้บ้าง เชื้้�อเพ้ลุิงที่างเลุ้อกของ
ฝัง� นี้้ม่� ใ้ ห้เลุ้อกใชื้้ตงั� แต่ แก๊สโซึ่ฮอลุ E10, แก๊สโซึ่ฮอลุ E20 แลุะ แก๊ส
โซึ่ฮอลุ E85 ซึ่่ง� หม่ายัถึ่งอัตราส่วนี้ผ่สม่ของนี้ำา� ม่ันี้เบนี้ซึ่ินี้ต่อเอธุ์านี้อลุ
บริสทีุ่ ธุ์ิ� 99.5% เที่่ากับ 90:10, 80:20 แลุะ 15:85 ตาม่ลุำาดับ แต่ลุะ
ชื้นี้ิดม่้ข้อจำากัดในี้การใชื้้แตกต่างกันี้
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• นำา� มันแก๊สโซฮอล 95 (E10) เปี็นี้นี้ำา� ม่ันี้เชื้้อ� เพ้ลุิงในี้กลุุม่่
ของแก๊สโซึ่ลุ้นี้ ที่้ถึ� ก้ ผ่ลุิตม่าให้ใชื้้แที่นี้ เบนี้ซึ่ินี้ออกเที่นี้ 95 ม่้สว่ นี้ผ่สม่
ของเบนี้ซึ่ินี้ออกเที่นี้ 95 อยั้่ 90 % ต่อเอธุ์านี้อลุ 10 % ที่ำาให้แก๊ส
โซึ่ฮอลุที่้อ� อกม่าม่้ออกเที่นี้เที่้ยับเที่่ากับ เบนี้ซึ่ินี้ 95 ปีัจจุบนี้ั ถึ้กนี้ำาม่า
แที่นี้ที่้�เบนี้ซึ่ินี้ออกเที่นี้ 95
• นำา� มันแก๊สโซฮอล 91 (E10) ม่้สว่ นี้ผ่สม่ของ นี้ำา� ม่ันี้เบนี้ซึ่ินี้
ออกเที่นี้ 91 อยั้่ 90 % ผ่สม่กับเอธุ์านี้อลุ 10 % ม่้ข้อด้ค้อ ราคาถึ้ก
แลุะเปี็นี้ที่้�นี้ิยัม่อยั่างม่าก ไม่่ม่้ผ่ลุกระที่บต่อสม่รรถึนี้ะเคร้�องยันี้ต�
แลุะอัตราการเร่งไม่่แตกต่างจากนี้ำา� ม่ันี้เบนี้ซึ่ินี้ออกเที่นี้ 91 ม่ากนี้ัก
• นำ�ามันแก๊สโซฮอล E20 ม่้ส่วนี้ผ่สม่ของ นี้ำ�าม่ันี้เบนี้ซึ่ินี้
ออกเที่นี้ 95 ในี้สัดส่วนี้ 80 % ผ่สม่กับเอธุ์านี้อลุ 20 % ม่้ราคาถึ้ก
ปีระสิที่ธุ์ิภูาพ้การใชื้้งานี้ อัตราในี้การเร่งจะด้อยักว่าแก๊สโซึ่ฮอลุ� 95
แลุะ 91 เนี้้นี้การใชื้้งานี้ในี้เม่้องเปี็นี้หลุัก
• นำ�ามันแก๊สโซฮอล E85 ม่้ส่วนี้ผ่สม่ของ นี้ำ�าม่ันี้เบนี้ซึ่ินี้
ออกเที่นี้ 95 อยั้่ 15 % แลุะเอธุ์านี้อลุ 85 % เปี็นี้นี้ำา� ม่ันี้ที่้ม่� ร้ าคาถึ้กที่้ส� ดุ
เพ้ราะม่้ปีริม่าณส่วนี้ผ่สม่ของนี้ำา� ม่ันี้เบนี้ซึ่ินี้ออกเที่นี้ที่้ค� อ่ นี้ข้างนี้้อยั
ม่้การระเหยัส้ง เพ้ราะม่้ส่วนี้ผ่สม่ของแอลุกอฮอลุม่าก หากม่้การ
ขับข้�ในี้ระยัะที่างไกลุๆ เปี็นี้ระยัะเวลุานี้านี้ จะสังเกตได้ถึ่งการเผ่า
ไหม่้ที่ไ้� วกว่านี้ำา� ม่ันี้ชื้นี้ิดอ้นี้� เเม่้จะม่้ราคาถึ้ก แต่กต็ อ้ งเติม่นี้ำา� ม่ันี้บ่อยั
กว่าชื้นี้ิดอ้�นี้ ๆ แลุะสม่รรถึนี้ะในี้การขับข้� ไม่่เที่้ยับเที่่ารถึยันี้ต�ที่้�ใชื้้
นี้ำา� ม่ันี้เบนี้ซึ่ินี้แบบธุ์รรม่ดา นี้ำา� ม่ันี้แก๊สโซึ่ฮอลุ E85 ต้องใชื้้กบั รถึยันี้ต�
FFVs (Flexible Fuel Vehicles) เที่่านี้ั�นี้ หากรถึของคุณไม่่ได้ระบุ
ว่าสาม่ารถึเติม่นี้ำา� ม่ันี้แก็สโซึ่ฮอลุ E85 ก็หา้ ม่เติม่โดยัเด็ดขาด เพ้ราะ
จะส่งผ่ลุให้เคร้�องยันี้ต�เร่งไม่่ข่�นี้ สะดุด แลุะสตาร�ที่ติดยัาก
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หากเปีร้ยับเที่้ยับข้อด้-ข้อด้อยัระหว่างนี้ำา� ม่ันี้เบนี้ซึ่ินี้แลุะ
แก๊สโซึ่ฮอลุในี้ภูาพ้รวม่ สรุปีได้ว่า แก๊สโซึ่ฮอลุม่้ราคาถึ้กกว่า ยัิ�งม่้
อัตราส่วนี้ของเอธุ์านี้อลุม่ากเที่่าไร ยัิ�งราคาถึ้กลุงม่ากเที่่านี้ันี้� เม่้�อ
เที่้ยับกันี้ลุิตรต่อลุิตร แม่้การใชื้้นี้ำ�าม่ันี้แก๊สโซึ่ฮอลุจะที่ำาให้ขับได้
ระยัะที่างนี้้อยักว่าเบนี้ซึ่ินี้ แต่เนี้้�องจากเอธุ์านี้อลุม่้ค่าออกเที่นี้ส้ง
ว่าเบนี้ซึ่ินี้จ่งที่ำาให้เคร้อ� งยันี้ต�ม่ก้ าำ ลุังแลุะสม่รรถึนี้ะด้กว่า นี้อกจากนี้้�
แก๊สโซึ่ฮอลุก็ก่อม่ลุพ้ิษนี้้อยักว่าเบนี้ซึ่ินี้ได้ถึ่ง 70 % ถึ่งแม่้ว่าจะม่้
ข้อจำากัดการในี้ใชื้้งานี้กับเคร้�องยันี้ต�บางปีระเภูที่แลุะเหม่าะกับ
ยัานี้พ้าหนี้ะขนี้าดเลุ็กม่ากกว่า การหันี้ม่าใชื้้นี้ำ�าม่ันี้แก๊สโซึ่ฮอลุยััง
ให้ปีระโยัชื้นี้�ที่างอ้อม่อ้กม่ากม่ายั อาที่ิ การลุดการนี้ำาเข้านี้ำ�าม่ันี้
การส่งเสริม่อาชื้้พ้เกษตรกร จ่งชื้่วยัเสริม่สร้างความ่ม่ั�นี้คงที่างด้านี้
พ้ลุังงานี้ให้กบั ปีระเที่ศ ชื้่วยัให้เคร้อ� งยันี้ต�สะอาดเนี้้อ� งจากสาม่ารถึ
เผ่าไหม่้ได้สม่บ้รณ�ม่ากกว่า
เม่้อ� ม่้ขอ้ ด้ ก็ตอ้ งม่้ขอ้ เส้ยัเหม่้อนี้กันี้ เนี้้อ� งจากเอธุ์านี้อลุผ่ลุิต
จากพ้้ชื้ที่้�ม่้แปี้งแลุะนี้ำ�าตาลุส้งจำาพ้วกอ้อยัหร้อข้าวโพ้ด ดังนี้ั�นี้จ่ง
จำาเปี็นี้ต้องจัดสรรผ่ลุผ่ลุิตให้สอดคลุ้องกับความ่ต้องการของตลุาด
ที่ั�งในี้ฝั�งพ้ลุังงานี้แลุะอาหาร เนี้้�องจากนี้ำ�าตาลุเปี็นี้วัตถึุดิบหลุัก
ในี้การผ่ลุิตอาหารหลุายัปีระเภูที่ หากจัดสรรไม่่ดอ้ าจส่งผ่ลุกระที่บ
ต่อต้นี้ทีุ่นี้การผ่ลุิตอาหารได้ เอธุ์านี้อลุยัังม่้คุณสม่บัติกัดกร่อนี้วัสดุ
ปีระเภูที่ยัาง จ่งเปี็นี้อันี้ตรายัต่อชื้ินี้� ส่วนี้อะไหลุ่ยัางภูายัในี้เคร้อ� งยันี้ต�
ดังนี้ั�นี้ผ่้้ใชื้้รถึที่้�ต้องการใชื้้แก๊สโซึ่ฮอลุที่้�ม่้สัดส่วนี้ของเอธุ์านี้อลุในี้
ปีริม่าณส้ง ๆ อยั่าง E85 จำาเปี็นี้ต้องตรวจสอบในี้แนี้่ใจว่ารถึของ
ที่่านี้ได้รับการรับรองจากผ่้้ผ่ลุิตว่าเปี็นี้เคร้�องยันี้ต�ปีระเภูที่ FFVs
(Flexible-Fuel Vehicles) หร้อไม่่
เม่้�อร้้อยั่างนี้้�แลุ้ว ต่อไปีเราก็สาม่ารถึเลุ้อกเติม่นี้ำ�าม่ันี้ได้
อยั่างม่ันี้� ใจแบบ Go Green ง่ายั ๆ แถึม่สบายักระเปี๋าด้วยัเชื้้อ� เพ้ลุิง
ที่างเลุ้อกแบบไม่่ต้องกังวลุว่าเคร้�องยันี้ต�พ้าหนี้ะค้่ใจจะเส้ยัหายั
แลุ้วนี้ะครับ

บที่ความพิเศษ

หมอฟัันออกวิ�ง
ที่พ้ญ. ชื้รินี้ญา กาญจนี้เสว้ (ม่ิยั้)

อาชื้้พ้หม่อฟัันี้แบบพ้วกเราแค่ต้องนี้ั�งเพ้่งชื้่องปีาก
คนี้ไข้ ที่ำาฟัันี้ที่ั�งวันี้ก็ร้หม่ดแรงแลุ้ว ยัิ�งถึ้าใครที่ำางานี้ในี้คลุินี้ิก
เอกชื้นี้ยัิง� แลุ้วใหญ่ บางคนี้ต้องลุากยัาวถึ่ง 2 ทีุ่ม่่ เลุยั ยัิง� ที่ำางานี้
หนี้ักก็ยัิ�งไม่่ค่อยัได้พ้บปีะผ่้้คนี้ม่ากเที่่าไหร่เจอก็แต่ผ่้ชื้่วยั แลุะ
คนี้ไข้ที่้�อ้าปีากให้เราอยั่างเด้ยัว เราเปี็นี้คนี้นี้่งที่้�ร้สก่ ว่าการนี้ั�ง
ที่ำาฟัันี้ ๆๆ อยั่างเด้ยัวโดยัที่้ไ� ม่่ให้เวลุากับตัวเองในี้การพ้ักผ่่อนี้
ที่ัง� ร่างกายัแลุะจิตใจบ้างอาจจะที่ำาให้เราหม่ด passion ในี้การ
ที่ำางานี้ได้ ปีัจจุบนี้ั เราจะเห็นี้ว่าเหลุ่าที่ันี้ตแพ้ที่ยั�เริม่� ใชื้้ชื้ว้ ติ แบบ
work life balance ม่ากข่นี้� “การวิง� ” ก็ถึอ้ เปี็นี้การออกกำาลุังกายั
อยั่างนี้่งที่้ฮ� ติ ม่ากในี้ยัุคนี้้� อาจเพ้ราะความ่ง่ายัที่ัง� อุปีกรณ� เวลุา
สถึานี้ที่้� ม่้แค่รองเที่้า แลุะชืุ้ดวิง� ก็สาม่ารถึเริม่� ต้นี้การออกกำาลุังกายั
ได้แลุ้ว บางคนี้วิง� ลุดความ่อ้วนี้ บางคนี้วิง� เพ้้อ� สุขภูาพ้ วิง� ลุดโรค
แลุะบางคนี้ (เชื้่นี้เรา) ก็วิ�งเพ้้�อให้ลุ้ม่ใครสักคนี้

วันี้นี้้�เลุยัอยัากม่าแชื้ร�ปีระสบการณ�ในี้วงการวิ�งของ
เราให้เพ้้อ� นี้ ๆ ที่ันี้ตแพ้ที่ยั�ได้เห็นี้ว่า การวิง� ก็เปี็นี้อ้กกิจกรรม่ที่้ด� ้
เพ้้อ� ลุดความ่เคร้ยัดจากการที่ำางานี้ จากคนี้ที่้ว� งิ� เพ้ราะอกหัก วิง� ๆ
เดินี้ ๆ หยัุด ๆ ในี้ตอนี้แรก จนี้ตอนี้นี้้เ� ราสาม่ารถึกลุายัเปี็นี้นี้ักวิง�
ที่้�ลุ่าถึ้วยัในี้สนี้าม่แข่งวิง� จริงได้ ม่้ถึ้วยัรางวัลุกว่า 100 ถึ้วยัเต็ม่
บ้านี้ สาม่ารถึวิง� จบระยัะม่าราธุ์อนี้ แลุ้วเรายัังที่ำาให้คนี้ในี้ครอบครัว
แลุะคนี้ที่้�เรารักออกม่าวิ�งตาม่ได้ด้วยั

สำาหรับเพ้้�อนี้ ๆ ที่้�ไม่่เคยัวิ�งม่าก่อนี้แลุะอยัากเริ�ม่ต้นี้
วิ�งด้เราม่้เที่คนี้ิคเลุ็ก ๆ นี้้อยั ๆ ที่้�เราใชื้้ตอนี้เราเริ�ม่วิ�งแรก ๆ ม่า
แนี้ะนี้ำา นี้ั�นี้ค้อ เที่คนี้ิคการวิ�งสลุับเดินี้ เราจะเห็นี้ว่าชื้่วงแรก ๆ
สำาหรับคนี้ที่้�เพ้ิ�งเริ�ม่ต้นี้วิ�งหร้อไม่่เคยัวิ�งม่าก่อนี้จะวิ�งออกตัวกันี้
แรงม่ากกก ซึ่่�งพ้อเราวิ�งไปีสัก 100-200 m ก็หอบแลุ้ว แรก ๆ
เราจะร้ส้ ก่ เฟัลุนี้ิด ๆ ว่าที่ำาไม่เหนี้้อ� ยัง่ายัจัง แต่ไม่่ตอ้ งเศร้าใจไปี
เราไม่่จำาเปี็นี้ต้องเริ�ม่ด้วยัการวิ�งเร็ว แค่สาม่ารถึวิ�งสลุับเดินี้ไปี
ให้ครบเปี้าหม่ายัที่้�ตั�งไว้ให้ได้ก็พ้อ เชื้่นี้ การวิ�งแบบนี้ับเวลุา
โดยัวิ�งต่อเนี้้�องไปีเร้�อยั ๆ พ้อให้เราไม่่เหนี้้�อยัม่าก พ้อพ้้ดคุยัได้
ด้สิว่าได้นี้านี้แค่ไหนี้ บางคนี้วิ�งต่อเนี้้�อง 30 วินี้าที่้ ก็ถึ้อว่าเยัอะ
แลุ้ว บางคนี้อาจจะได้ 1 นี้าที่้ เปี็นี้ต้นี้ ถึ้าเหนี้้�อยัก็เดินี้ พ้อหายั
เหนี้้�อยัก็เริ�ม่ใหม่่ หร้อ บางคนี้อาจจะตั�งเปี้าจากระยัะที่างในี้
การวิ�ง เชื้่นี้ ถึ้าเราตั�งเปี้าการฝึกวิ�งไว้ที่้� 3 กิโลุเม่ตร อาจจะลุอง
ฝึกแบบนี้้�ด้

วิง� ต่อเนี้้อ� งด้วยัความ่เร็วที่้เ� ราพ้้ดเปี็นี้ปีระโยัคได้ (หัวใจโซึ่นี้ 2) อยั่าง
ต่อเนี้้�อง สัก 300-500 m แลุะสลุับเดินี้ 1 km ที่ำาไปีจนี้ครบ 3 km
ค่อยั ๆ ขยัับเปี็นี้วิง� ต่อเนี้้อ� ง 1 km สลุับเดินี้ 1 km ที่ำาไปีจนี้ครบ 3 km
ลุองเพ้ิ�ม่ระยัะการวิ�งต่อเนี้้�องเปี็นี้ 1-2 km ไม่่ต้องวิ�งเร็ว แค่วิ�งชื้้า ๆ
ค่อยัๆ ไปี แลุะสลุับเดินี้ 1 km (credit : Thairun) เม่้อ� ร่างกายั แลุะ
หัวใจเราเริม่� ชื้ินี้กับความ่เหนี้้อ� ยัที่้เ� ราซึ่้อม่แลุ้ว เราก็จะสาม่ารถึวิง� ต่อ
เนี้้อ� ง 3 km ได้ม่นี้ั จะวิง� ได้เองแบบงง ๆ เลุยัลุ่ะ รับรองว่า 1 อาที่ิตยั�
ผ่่านี้ไปีก็จะเริ�ม่เห็นี้ผ่ลุแลุ้วแนี้่
อ้กเที่คนี้ิคที่้�คนี้ที่้�ม่้ดนี้ตร้ในี้หัวใจอยั่างเราใชื้้ในี้การซึ่้อม่
ปีัจจุบันี้ ค้อ การวิ�งตาม่จังหวะเพ้ลุง เราจะม่้ playlist ของเราเลุยั
ว่าตารางวิง� วันี้ไหนี้จะวิง� ชื้้าวิง� เร็ว วิง� เพ้ซึ่อะไรต้องใชื้้ playlist อะไร
ซึ่่�งส่วนี้ตัวแลุ้วที่ำาให้ร้ส่กว่าเราวิ�งไปีเร้�อยั ๆ ต่อเนี้้�องได้สนีุ้กข่�นี้ วิ�ง
แลุ้วไม่่เหนี้้อ� ยั วิง� ไปีเต้นี้ไปีก็ได้ หร้อ บางคนี้ก็ไปีวิง� กับเพ้้อ� นี้ กับก๊วนี้
วิง� วิง� ไปีคุยัไปีก็เพ้ลุินี้ ๆ ไปีอ้กแบบ แถึม่พ้อเริม่� วิง� จริง ๆ จัง ๆ เราก็
จะเริม่� ม่้เพ้้อ� นี้ที่้อ� ยั้นี้่ อกวงการที่ำาฟัันี้ม่ากข่นี้� เร้ยักได้วา่ ได้เพ้้อ� นี้ใหม่่
เยัอะม่าก ๆ จากทีุ่กวงการ ม่้สงั คม่ใหม่่ ๆ ม่ากข่นี้� แถึม่ยัังพ้าพ้วกเขา
ม่าที่ำาฟัันี้กับเราได้อ้กด้วยั
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สิ�งที่้�เกิดข่�นี้อ้กอยั่างสำาหรับเราเม่้�อเข้าวงการวิ�งแลุ้วค้อ
เราม่้กจิ กรรม่เพ้ิม่� เติม่เวลุาไปีเที่้ยั� วต่างจังหวัดหร้อต่างปีระเที่ศ นี้ันี้�
ค้อ การสม่ัครงานี้วิง� แลุะไปีเที่้ยั� วตาม่สถึานี้ที่้ต� า่ ง ๆ ม่ากม่ายั อยั่าง
ม่าราธุ์อนี้แรกของเราที่้� Osaka Marathon 2019 ของเรา เราเปี็นี้
คนี้ที่้ชื้� อบเที่้ยั� วญ้ปี� นีุ้่ ม่ากกกกก เคยัไปีปีีลุะหลุายัครัง� แต่ครัง� ที่้ไ� ปีลุง
งานี้วิ�งม่้ความ่พ้ิเศษสุดๆ เหม่้อนี้เราจะได้เห็นี้อ้กมุ่ม่นี้่งของเม่้องที่้�
เราไปี เห็นี้ผ่้้คนี้ เห็นี้สิ�งแวดลุ้อม่
ที่้� ต ่ า งไปีจากการที่้� เราไปีเที่้� ยั ว
เฉียั ๆ ที่้เ� คยัไปี จนี้วางแพ้ลุนี้สม่ัคร
วิ�งแลุะไปีเที่้�ยัวในี้ปีระเที่ศต่าง ๆ
หลุายัปีระเที่ศ (แต่ ดั นี้ ม่้ โ ควิ ด
ต้องพ้ับแพ้ลุนี้ไปีก่อนี้ ) สรุปีแลุ้ว
การวิ�งก็ถึ้อว่าเปี็นี้ Hobby อ้ก
อยั่างที่้นี้� า่ สนี้ใจสำาหรับอาชื้้พ้ที่ันี้ตแพ้ที่ยั� เพ้้อ� สุขภูาพ้ร่างกายัแลุะจิต
ใจที่้�แข็งแรง เติม่ Passion ในี้การที่ำางานี้ของพ้วกเราได้ ขอบอกว่า
ตั�งแต่ม่าวิ�ง อาการเม่้�อยัตาม่ตัว หลุัง แขนี้ ไม่่ค่อยัม่้แลุ้ว (เม่้�อยัขา
แที่นี้) แถึม่เวลุาที่ำาคนี้ไข้ตดิ ต่อกันี้นี้านี้ ๆ ร้ส้ ก่ เหนี้้อ� ยันี้้อยัลุงกว่าเดิม่
เยัอะเลุยั อยัากให้เพ้้อ� นี้ ๆ ลุองด้นี้ะ ม่าวิง� กันี้ เราอยัากเห็นี้ที่ันี้ตแพ้ที่ยั�
ไที่ยัแข็งแรง ถึ้าเจอกันี้ตาม่งานี้วิ�งหร้อตาม่สวนี้ม่าที่ักกันี้ได้นี้้า
รักใครให้ลุองชื้วนี้ม่าวิ�งกันี้นี้ะคะ :) :)
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CU NEWS
น่ส่ตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ ได้รับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิ่ตผู้ม่จุร่ยธรรมด่เย่�ยม ประจุำาปี การศึกษา 2563 และรางวัล
หลวงวาจุว่ทยาวัฑิฒน์ ประจุำาปี 2564
ที่พ้.เจตณัฐ ที่ัศนี้านีุ้ตริยักุลุ ศิษยั�เก่าคณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� จุฬาฯ รุนี้่ 77 ได้รบั รางวัลุที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร บัณฑ์ิตผ่้ม่้ จ้ ริยัธุ์รรม่ด้เยั้ยั� ม่
ปีระจำาปีีการศ่กษา 2563 จากกองทีุ่นี้ ศ.อิศระ - ที่ญ.ขนี้บพ้ันี้ธุ์ุ� ยัุกตะนี้ันี้ที่นี้� แลุะ นี้ที่พ้.ภูคนี้ันี้ที่� ศิรจิ ารุวร นี้ิสติ ที่ันี้ตแพ้ที่ยั� ชื้ันี้� ปีีที่้� 6 ได้รบั
รางวัลุหลุวงวาจวิที่ยัาวัฑ์ฒนี้� ปีระจำาปีี 2564 ในี้การปีระชืุ้ม่วิชื้าการ ครั�งที่้� 112 (1/2564) จัดโดยัที่ันี้ตแพ้ที่ยัสม่าคม่แห่งปีระเที่ศไที่ยั
ในี้พ้ระบรม่ราชื้้ปีถึัม่ถึ� เม่้�อ วันี้ที่้� 15 ธุ์ันี้วาคม่ 2564 ณ โรงแรม่เซึ่็นี้ที่าราแกรนี้ด� แลุะบางกอกคอนี้เวนี้ชื้ันี้เซึ่็นี้เตอร� แอที่ เซึ่็นี้ที่รัลุเวิลุด�

น่ส่ตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเล่ศ DAT Graduate Research Compettition
ที่พ้. ธุ์้รวัฒนี้� สุขไผ่่ตา นี้ิสิตระดับบัณฑ์ิตศ่กษา ได้รับรางวัลุรองชื้นี้ะเลุิศ ในี้การปีระกวด DAT Graduate Research Compettition ในี้
การปีระชืุ้ม่วิชื้าการครั�งที่้� 112 (1/2564) จัดโดยัที่ันี้ตแพ้ที่ยัสม่าคม่แห่งปีระเที่ศ ไที่ยั ในี้พ้ระบรม่ราชื้้ปีถึัม่ภู� จากการปีระกวด
ผ่ลุงานี้วิจัยัเร้�อง Development of Novel Chitosan/BCP/Tricostatin A scaffolds for Mineralized Tissue Regeneration โดยัม่้
รศ.ที่ญ.ดร.รัชื้นี้้ อัม่พ้ร อร่าม่เวที่ยั� ภูาควิชื้าจุลุชื้้ววิที่ยัา เปี็นี้อาจารยั�ที่ปี้� ร่กษาโครงการวิจยัั แลุะ รศ.ที่พ้.ดร.อาที่ิพ้นี้ั ธุ์ุ� พ้ิม่พ้�ขาวขำา ภูาควิชื้า
ศัลุยัศาสตร� แลุะ ศ.ดร.สุวบุญ จิรชื้าญชื้ัยั วิที่ยัาลุัยัปีิโตรเลุ้ยัม่แลุะปีิโตรเคม่้ เปี็นี้อาจารยั�ที่ปี้� ร่กษาร่วม่ อ้กด้วยั เม่้อ� วันี้ที่้� 15 ธุ์ันี้วาคม่ 2564
ณ โรงแรม่เซึ่็นี้ที่าราแกรนี้ด�แลุะบางกอกคอนี้เวนี้ชื้ันี้เซึ่็นี้เตอร� แอที่ เซึ่็นี้ที่รัลุ เวิลุด� กรุงเที่พ้ฯ

พ่ธ่มอบเสื�อกาวน์แก่น่ส่ตทันตแพทย์ ประจุำาปี การศึกษา 2564
ฝ่ายักิจการนี้ิสิต แลุะนี้ิสิตเก่าสัม่พ้ันี้ธุ์� คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� จุฬาฯ ได้จัดพ้ิธุ์้ม่อบเส้�อกราวนี้� แลุะให้โอวาที่แก่นี้ิสิต ในี้วาระ
ที่้�นี้ิสิตเริ�ม่ฝึกที่ักษะการปีฏิิบัติงานี้รักษาผ่้้ปี่วยั โดยัม่้ ศ.ที่พ้.ดร.พ้รชื้ัยั จันี้ศิษยั�ยัานี้นี้ที่� คณบด้ เปี็นี้ปีระธุ์านี้ในี้พ้ิธุ์้ กิจกรรม่ดังกลุ่าวเนี้้นี้
ให้นี้สิ ติ ตระหนี้ักถึ่งความ่สำาคัญในี้การด้แลุผ่้ปี้ ว่ ยั เพ้้อ� ให้ได้รบั ปีระสบการณ�ตรง แลุะรับร้บ้ ที่บาที่หนี้้าที่้ต� ลุอดจนี้ความ่รับผ่ิดชื้อบด้วยัความ่
ม่้คณ
ุ ธุ์รรม่ แลุะจรรยัาบรรณ ในี้ฐานี้ะผ่้ปี้ ระกอบวิชื้าชื้้พ้ ในี้การนี้้ยั� งั ได้เชื้ิญผ่้ปี้ กครองม่ร่วม่งานี้เพ้้อ� ให้เห็นี้ความ่ก้าวหนี้้าของนี้ิสติ แลุะพ้บปีะ
แลุกเปีลุ้�ยันี้ความ่คิดเห็นี้กับคณาจารยั�อ้กด้วยั เม่้�อวันี้ที่้� 17 ธุ์ันี้วาคม่ 2564 ณ ห้องปีระชืุ้ม่ส้ สิริสิงห ชื้ั�นี้ 2 อาคารสม่เด็จยั่า 93 คณะ
ที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� จุฬาฯ
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เมือ� วันท่� 3 ธันวาคม 2564 ศาสตราจุารย์ นพ.บรรจุง มไหสวร่ยะ อธ่การบด่มหาว่ทยาลัยมห่ดล พร้อมด้วยผูบ้ ร่หารมหาว่ทยาลัย
มห่ดล รองศาสตราจารยั� ดร.นี้พ้.ที่พ้.ศิรชื้ิ ยัั เก้ยัรติถึาวรเจริญ คณบด้ คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� ผ่้บ้ ริหารส่วนี้งานี้ แลุะบุคลุากรจากส่วนี้งานี้ต่าง ๆ
เข้าร่วม่พ้ิธุ์้ที่ำาบุญตักบาตรแด่พ้ระภูิกษุสงฆ�จากวัดม่หาสวัสดิ� เพ้้�อถึวายัเปี็นี้พ้ระราชื้กุศลุ แด่ พ้ระบาที่สม่เด็จพ้ระบรม่ชื้นี้กาธุ์ิเบศร
ม่หาภู้ม่พ้ิ ลุอดุลุยัเดชื้ม่หาราชื้ บรม่นี้าถึ เนี้้อ� งในี้โอกาสวันี้คลุ้ายัวันี้พ้ระบรม่ราชื้สม่ภูพ้ วันี้ชื้าติ แลุะวันี้พ้่อแห่งชื้าติ 5 ธุ์ันี้วาคม่ 2564 จากนี้ันี้�
เปี็นี้พ้ิธุ์้ถึวายัราชื้สดุด้ฯ เพ้้�อนี้้อม่รำาลุ่กในี้พ้ระม่หากรุณาธุ์ิคุณของ พ้ระบาที่สม่เด็จพ้ระบรม่ชื้นี้กาธุ์ิเบศร ม่หาภู้ม่ิพ้ลุอดุลุยัเดชื้ม่หาราชื้
บรม่นี้าถึบพ้ิตร แลุะถึวายัความ่เคารพ้พ้ร้อม่กันี้ ณ สำานี้ักงานี้อธุ์ิการบด้ ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ ศาลุายัา

เมื�อวันท่� 3 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจุารย์ ดร. นพ. ทพ.ศ่ร่ชัย เก่ยรต่ถาวรเจุร่ญ คณบด่คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาว่ทยาลัยมห่ดล ได้เข้้าร่วมประชุม Dean’s Meeting โดยม่คณบด่จุากประเทศสมาช่ก SEAADE เข้้าร่วมประชุม เพือ� เจุรจุาความ
ร่วมมือและแลกเปล่ย� น ทางด้านการศึกษาระหว่างกัน และวันท่� 4 ธันวาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาว่ทยาลัยมห่ดล นี้ำาโดยั
ผ่้้บริหาร ได้แก่
-รองศาสตราจารยั� ดร. นี้พ้. ที่พ้.ศิริชื้ัยั เก้ยัรติถึาวรเจริญ คณบด้
-ผ่้้ชื้่วยัศาสตราจารยั� ที่พ้.บัณฑ์ิต จิรจริยัาเวชื้ รองคณบด้
-รองศาสตราจารยั� ดร. รัชื้ชื้พ้ินี้ ศร้สัจจะลุักษณ� รองคณบด้ฝ่ายัหลุักส้ตรก่อนี้ปีริญญานี้านี้าชื้าติแลุะเคร้อข่ายัความ่ร่วม่ม่้อ
-รองศาสตราจารยั� ดร. ที่ญ.ศิริรักษ� นี้ครชื้ัยั รองคณบด้ฝ่ายัวิชื้าการแลุะการศ่กษาหลุังปีริญญา
พ้ร้อม่ด้วยั คณาจารยั� แลุะนี้ักศ่กษา ได้เข้าร่วม่งานี้ปีระชืุ้ม่วิชื้าการ The 32nd South East Asia Association for Dental Education
(SEAADE) Meeting ในี้หัวข้อ “Transforming Dental Education through Innovation - Learning Strategies During and Beyond
the COVID-19 Pandemic” จัดข่�นี้โดยั Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธุ์ารณรัฐอินี้โดนี้้เซึ่้ยั ระหว่างวันี้ที่้� 4-5
ธุ์ันี้วาคม่ 2564 ผ่่านี้ระบบออนี้ไลุนี้� การปีระชืุ้ม่ SEAADE ในี้ครั�งนี้้� ม่้การจัดในี้ร้ปีแบบเสม่้อนี้จริง (Virtual) อยั่างเต็ม่ร้ปีแบบ เนี้้�องจาก
สถึานี้การณ�การแพ้ร่ระบาดของโรคติดเชื้้�อไวรัสโคโรนี้า (COVID-19) โดยัม่้ ศาสตราจารยั�คลุินี้ิกเก้ยัรติคุณ ที่พ้.พ้าสนี้�ศิริ นี้ิสาลุักษณ�
ที่้�ปีร่กษาคณบด้ คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ ในี้ฐานี้ะ SEAADE President ร่วม่กลุ่าวเปีิดการปีระชืุ้ม่อยั่างเปี็นี้ที่างการ
ในี้โอกาสนี้้� ผ่้้ชื้่วยัศาสตราจารยั� ดร.ที่พ้ญ.วรางคณา จิรรัตนี้โสภูา อาจารยั�ปีระจำาภูาควิชื้าที่ันี้ตกรรม่เด็ก ได้รับเก้ยัรติให้เปี็นี้
Competition Judge สำาหรับ Student Community Engagement Competition ของงานี้ปีระชืุ้ม่ พ้ร้อม่ด้วยั ผ่้้ชื้่วยัศาสตราจารยั�
ดร.ที่พ้.กวินี้ สิปียัิ ารักษ� อาจารยั�ปีระจำาภูาควิชื้าที่ันี้ตกรรม่จัดฟัันี้ ที่้ไ� ด้รบั เก้ยัรติเปี็นี้วิที่ยัากรบรรยัายัในี้หัวข้อ “Serious Games in Dental
Education: The Promising Learning Tools in the Post-COVID-19 Era” แลุะนี้ักศ่กษาที่ันี้ตแพ้ที่ยั� ได้เข้าร่วม่นี้ำาเสนี้อผ่ลุงานี้ Oral /
Poster Presentation อ้กด้วยั
การปีระชืุ้ม่วิชื้าการดังกลุ่าว ม่้กิจกรรม่ต่าง ๆ ปีระกอบไปีด้วยั Main Lecture Session, Workshop, การนี้ำาเสนี้อ Oral แลุะ
Poster Presentation รวม่ไปีถึ่ง Cultural Night โดยัม่้ผ่้บริหาร คณาจารยั� ที่ันี้ตแพ้ที่ยั� แลุะนี้ักศ่กษา จากสถึาบันี้สม่าชื้ิก SEAADE
จากปีระเที่ศต่าง ๆ ในี้ที่ว้ปีเอเชื้้ยั กว่า 60 สถึาบันี้ ให้ความ่สนี้ใจเข้าร่วม่ปีระชืุ้ม่
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เมือ� วันท่� 15 ธันวาคม 2564 ทพ.ชวล่ต กาญจุนโอภาสวงศ์ นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานมอบรางวัลแก่ นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาว่ทยาลัยมห่ดล ในโอกาสเข้้ารับรางวัล ในงานประชุมว่ชาการ
ครั�งท่� 112 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่่�งจัดข่�นี้ระหว่างวันี้ที่้� 15 - 17 ธุ์ันี้วาคม่ 2564 ณ
บางกอกคอนี้เวนี้ชื้ันี้เซึ่็นี้เตอร� โรงแรม่เซึ่็นี้ที่าราแกรนี้ด�แลุะบางกอกคอนี้เวนี้ชื้ันี้เซึ่็นี้เตอร� แอที่ เซึ่็นี้ที่รัลุเวิลุด� กรุงเที่พ้ม่หานี้คร
• รางวัลุ “หลุวงวาจวิที่ยัาวัฑ์ฒนี้�” (รุ่นี้ 2) ได้แก่ นี้ักศ่กษาที่ันี้ตแพ้ที่ยั�พ้ัที่ธุ์วรรณ กลุลุดาเร้องไกร ชื้ั�นี้ปีีที่้� 6
• รางวัลุที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตรบัณฑ์ิตผ่้้ม่จ้ ริยัธุ์รรม่ด้เยั้�ยัม่ จากกองทีุ่นี้ ศ.อิศระ-ที่ญ.ขนี้บพ้ันี้ธุ์ุ� ยัุกตะนี้ันี้ที่นี้� ปีระจำาปีีการศ่กษา 2563 ได้แก่
- ที่ันี้ตแพ้ที่ยั�หญิงอภูิษฎา จินี้ดาโรจนี้กุลุ (หลุักส้ตรที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตรบัณฑ์ิต)
- ที่ันี้ตแพ้ที่ยั�หญิงปีภูาวรินี้ที่ร� วุฒิสิริวรภูัที่ร� (หลุักส้ตรที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตรบัณฑ์ิต หลุักส้ตรนี้านี้าชื้าติ)
พ้ร้อม่ที่ั�ง คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ ได้เข้าร่วม่ออกบ้ธุ์ แลุะจำาหนี้่ายัผ่ลุิตภูัณฑ์�ที่างที่ันี้ตกรรม่ ภูายัในี้งานี้ด้วยั

เมื�อวันท่� 14 ธันวาคม 2564 ศาสตราจุารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจุ่บ ท่�ปรึกษาคณบด่ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาว่ทยาลัยมห่ดล เข้้าร่วมงานสัมมนาว่ชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social
Innovation” และร่วมบรรยายในหัวข้้อ “Innovation Development in Dentistry in Response to Covid-19” โดยัม่้
รองศาสตราจารยั� ดร.ฤด้ สุราฤที่ธุ์ิ� อาจารยั�ปีระจำาภูาควิชื้าชื้้ววิที่ยัาชื้่องปีาก คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ ร่วม่เปี็นี้ผ่้ด้ าำ เนี้ินี้
รายัการ (Moderator)
งานี้สัม่ม่นี้าวิชื้าการดังกลุ่าว จัดข่�นี้โดยั National Cheng Kung University (NCKU) สาธุ์ารณรัฐจ้นี้ (ไต้หวันี้) ร่วม่กับ
คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ ในี้ฐานี้ะ MU-NCKU Joint Research Center ผ่่านี้ระบบ Cisco Webex Meetings โดยัได้รบั
เก้ยัรติจากวิที่ยัากรผ่้้ที่รงคุณวุฒิจาก คณะสาธุ์ารณสุขศาสตร� ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ แลุะ Institute of Allied Health Sciences, NCKU
ไต้หวันี้ ร่วม่บรรยัายัเก้ยั� วกับการสร้างสรรค�นี้วัตกรรม่เพ้้อ� สังคม่ในี้ชื้่วงสถึานี้การณ�ของการแพ้ร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้้อ� ไวรัสโคโรนี้่า 2019
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