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	 ข่่าวสารฉบัับัน้ี้�	เป็็นี้ฉบัับัท้ี่�	2	ป็ระจำำาเดืือนี้ม้ีนี้าคมี	-	เมีษายนี้	2565		ท้ี่�จำะม้ีการรวมีเล่่มี

ข่องข่่าวสารท้ี่�เป็็นี้ทัี่�งเนืี้�อหาสาระเข้่มีข้่นี้กับัผู้้้สนัี้บัสนุี้นี้ให้อย่้ในี้เล่่มีเด้ืยวกันี้เพืื่�อเพืื่�อนี้สมีาชิิกจำะได้ื

ติิดืติามีข้่อม้ีล่ง่ายข้่�นี้กว่าเดิืมีนี้ะคะ		ในี้เล่่มีน้ี้�		เราก็ยังคงรวบัรวมีบัที่ความีท้ี่�น่ี้าสนี้ใจำ	อาทิี่	เรื�องข่อง

นี้ำ�ายาบ้้ัวนี้ป็าก,	พื่ลั่งงานี้สะอาดืแห่งอนี้าคติ	(อันี้ใกล้่),	ศิิล่ป็ะจำากอะคร้ลิ่ก	Arylic	Pouring	Art 

เป็็นี้ต้ินี้	ให้เพืื่�อนี้	ๆ	สมีาชิิกติิดืติามีกันี้เช่ินี้เคยค่ะ	

	 ช่ิวงน้ี้�สถานี้การณ์์การแพื่ร่ระบัาดืข่องโควิดื	 19	 จำะด้ืท่ี่าที่างม้ีแนี้วโน้ี้มีผู้้้ติิดืเชืิ�อเพิื่�มีข้่�นี้ 

แล่ะ	ม้ีการระบัาดืในี้กลุ่่มีเด็ืกเล็่กด้ืวย	แม้ีอาการส่วนี้ใหญ่่จำะไม่ีรุนี้แรงเหมืีอนี้ปี็ท้ี่�ผู่้านี้มีาเนืี้�องจำาก

การกล่ายพัื่นี้ธ์ุุ์ข่องเชืิ�อไวรัส	แต่ิท้ี่มีบัก.ข่อให้เพืื่�อนี้	ๆ 	ด้ืแล่สุข่ภาพื่ให้แข็่งแรง	ป็ล่อดืภัย	ป็ล่อดืโรคกันี้ 

ทุี่ก	ๆ	คนี้นี้ะคะ	

	 แล้้่วพื่บักัันี้ใหม่่ีฉบััับัหน้้ี้า		สวัสด้ืค่ะ	:)

บรรณาธิิการชวนคุุย by Dr.Jally



น้ำำ�ย�บ้ว้น้ำป�กน้ำำ�ย�บ้ว้น้ำป�ก
บทความวิชาการ

ประเภทของน้ำำ��ย�บ้้วน้ำป�ก

	 ป็ระวัติิศิาสติร์ข่องการใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากท้ี่�ม้ีหลั่กฐานี้อ้างอิง

ครั�งแรกเกิดืข้่�นี้ท้ี่�ป็ระเที่ศิจ้ำนี้	ป็ระมีาณ์	2,700	ปี็ก่อนี้คริสติกาล่	โดืย

การแพื่ที่ย์แผู้นี้จ้ำนี้ได้ืแนี้ะนี้ำาให้กลั่�วป็ากด้ืวยปั็สสาวะเด็ืก	เพืื่�อรักษา

โรคเหงือกอักเสบั	 ติ่อมีาการบั้วนี้ป็ากร่วมีกับัการที่ำาความีสะอาดื 

ช่ิองป็ากก็เป็็นี้ท้ี่�นิี้ยมีมีากข้่�นี้	โดืยเฉพื่าะในี้ชินี้ชัิ�นี้ส้งในี้ยุคโรมัีนี้	เช่ินี้	

พื่ลิ่น้ี้	(Pliny)	ซ้ึ่�งแนี้ะนี้ำาการกลั่�วป็ากด้ืวยนี้ำ�าเค็มีหรือนี้ำ�าที่ะเล่	หลั่ง 

จำากนัี้�นี้ท้ี่�กร้ซึ่โดืยฮิิป็โป็เครติิส	(Hippocrates)	บิัดืาแห่งการแพื่ที่ย์	

ได้ืแนี้ะนี้ำาให้กลั่�วป็ากด้ืวยส่วนี้ผู้สมีข่องเกลื่อ	สารส้มีแล่ะนี้ำ�าส้มีสายช้ิ	

ส่วนี้ติำารับัอื�นี้	ๆ 	ท้ี่�ม้ีรายงานี้ในี้ยุคโบัราณ์	ได้ืแก่	การผู้สมีนี้ำ�าผู้้�ง	นี้ำ�ามัีนี้	

แล่ะเบ้ัยร์	แล่ะส่วนี้ผู้สมีข่องผัู้กช้ิฝรั�ง	(anise	seed)	มีดืยอบั	(myrrh)	

แล่ะไวน์ี้ข่าว	นี้อกจำากน้ี้�	จำากวารสาร	The	Zene	Artzney	หรือ 

Medicines	 for	 the	 Teeth	 ซึ่้�งติ้พื่ิมีพื่์ในี้ป็ระเที่ศิเยอรมีนี้้ในี้ป็	ี

ค.ศิ.1530	ได้ืม้ีคำาแนี้ะนี้ำาว่า	

“หลัังจากรัับปรัะทานอาหารัเสร็ัจแล้ัว ให้กลัั�วปากด้้วยไวน์หรืัอเบียร์ั 
เพืื่�อชะล้ัางแลัะกำาจัด้อาหารัที�ติิด้ฟัันซ่ึ่�งจะทำาให้ฟัันผุุ 

ผุลิัติกลิั�นเหม็็น แลัะทำาลัายฟััน”

	 ในี้ศิติวรรษท้ี่�	19		โดืยในี้ปี็	1879		Dr.	Joseph	Lawrence	

แล่ะ	Jordan	Wheat	Lambert	ได้ืร่วมีกันี้ผู้ลิ่ติส้ติรนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	

ป็ระกอบัด้ืวยนี้ำ�ามัีนี้	4	ชินิี้ดื	ได้ืแก่	ไที่มีอล่	(thymol)	เมีนี้ที่อล่	(men-

thol)	ย้คาลิ่ป็ที่อล่	(eucalyptol)	แล่ะ	เมีทิี่ล่ซึ่าลิ่	ไซึ่เล่ติ	(methyl 

salicylate)	 แล่ะติั�งชิื�อผู้ล่ิติภัณ์ฑ์์นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากนี้้�ว่า	 Listerine® 

ซ้ึ่�งม้ีจำำาหน่ี้ายอย้่ในี้ปั็จำจุำบัันี้

	 ป็ัจำจำุบัันี้	 ดื้วยวิวัฒนี้าการแล่ะเที่คโนี้โล่ย้ที่างการแพื่ที่ย์ 

แล่ะเภสัชิวิที่ยา	ป็ระกอบักับักล่ไกที่างการติล่าดื	ที่ำาให้ม้ีนี้ำ�ายาบ้ัวนี้-

ป็ากออกมีาส่้ท้ี่องติล่าดืมีากมีายหล่ายแบับั	หล่ายชินิี้ดื	รวมีทัี่�งหล่าย

แบัรนี้ด์ื	อย่างไรก็ติามี	หากจำะแบ่ังชินิี้ดืป็ระเภที่ข่องนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก

สามีารถแบ่ังออกได้ื	โดืยข้่�นี้กับัมีาติรวัดืในี้การแบ่ัง	ซ้ึ่�งจำะแบ่ังมีาติร-

วัดืออกเป็็นี้	ดัืงน้ี้�

1.	แบ่ังติามีวัติถุป็ระสงค์ในี้การนี้ำาไป็ใช้ิ	จำะแบ่ังออกได้ืเป็็นี้

-	 นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากที่ั�วไป็	 ซึ่้�งส่วนี้ป็ระกอบัจำะไมี่เดื่นี้ชิัดืไป็ในี้ที่างใดื	

ใช้ิได้ืทัี่�วไป็

-	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากเพืื่�อการรักษาหรือวัติถุป็ระสงค์จำำาเพื่าะ	ในี้กรณ้์เป็็นี้

นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากผู้สมียาเพืื่�อรักษา	ยาฆ่่าเชืิ�อโรคบัางชินิี้ดื	หรือสารบัาง

อย่างท้ี่�หวังผู้ล่บัางอย่าง	อาทิี่	เติิมีฟล้่ออไรด์ื	 ช่ิวยล่ดืการเกิดืฟันี้ผุู้	

ใส่สารล่ดืการก่อตัิวข่องคราบัจุำลิ่นี้ที่ร้ย์หรือสารฟอกฟันี้ข่าว	เป็็นี้ต้ินี้

2.	แบ่ังติามีองค์ป็ระกอบัข่องตัิวที่ำาล่ะล่าย	จำะแบ่ังออกได้ืเป็็นี้

-	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากส้ติรท้ี่�ม้ีแอล่กอฮิอล์่

-	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากส้ติรไม่ีผู้สมีแอล่กอฮิอล์่หรือส้ติรนี้ำ�า

3.	แบ่ังติามีวิวัฒนี้าการในี้การผู้ลิ่ติ	จำะแบ่ังออกได้ืเป็็นี้

-	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากส้ติรดัื�งเดิืมี	เช่ินี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากกลุ่่มีท้ี่�ผู้สมีสมุีนี้ไพื่ร

หรือเกลื่อ

-	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากส้ติรปั็จำจุำบัันี้

	 อย่างไรก็ติามีเพืื่�อให้เห็นี้ภาพื่รวมี	ๆ 	ข่องติล่าดืนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก 

รวมีทัี่�งสาระป็ล้่กย่อยในี้แต่ิล่ะแบับัป็ระเภที่	ข่อเสนี้อกลุ่่มีป็ระเภที่

นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	จำากท้ี่�ม้ีจำำาหน่ี้ายในี้ท้ี่องติล่าดืแล่ะท้ี่�เคยม้ีผู้้้รวบัรวมีมีา	

ไว้เป็็นี้ป็ระเภที่ดัืงน้ี้�

กลุ่่�มท่ี่� 1 กลุ่่�มเสริิมสร้ิางความม่�นใจ เพิิ่�มความสดช่ื่�น ลุ่ดกลิุ่�นปาก
	 ส่วนี้ผู้สมีท้ี่�สำาคัญ่ข่องนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากในี้กลุ่่มีน้ี้�	มัีกเป็็นี้พื่วก

นี้ำ�ามัีนี้หอมีระเหย	ให้ความีร้้ส้กสดืชืิ�นี้หลั่งใช้ิ	อาจำม้ีผู้ล่ล่ดืจุำลิ่นี้ที่ร้ย์ในี้

ชิ่องป็ากไดื้บั้าง	 โดืยนี้ำ�ามีันี้หอมีระเหยที่้�นี้ิยมีใชิ้ไดื้แก่	 Methyl	 

Salicylate,	Thymol,	Menthol,	Eucalyptol,	Peppermint	oil,

Clove	 oil	 (นี้ำ�ามีันี้กานี้พื่ล่้)	 เป็็นี้ติ้นี้	 โดืยส่วนี้มีากจำะสามีารถล่ดื 

กลิ่�นี้ป็ากได้ืป็ระมีาณ์	2	-	3	ชัิ�วโมีงหลั่งใช้ิ	แล่ะกลิ่�นี้หอมีท้ี่�เกิดืจำาก

นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากจำะอย่้ได้ืไม่ีนี้านี้	โดืยป็ระมีาณ์	20	นี้าท้ี่	กลิ่�นี้หอมีก็จำะ

จำางไป็	 เนี้ื�องจำากนี้ำ�ามีันี้หอมีระเหยจำะล่ะล่ายอย้่แล่ะออกฤที่ธุ์ิ�ไดื้ดื้ 

ในี้แอล่กอฮิอล์่	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากกลุ่่มีน้ี้�จ้ำงมัีกม้ีส่วนี้ผู้สมีข่องแอล่กอฮิอล์่ 

ในี้ความีเข้่มีข้่นี้ร้อยล่ะ	10-30	ในี้บัางคนี้อาจำเกิดืภาวะแสบัร้อนี้ท้ี่� 

ไม่ีพ้ื่งป็ระสงค์เมืี�อใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากแบับัน้ี้�	ดัืงนัี้�นี้	ผู้้้ใช้ิหล่ายคนี้จ้ำงไม่ี

สามีารถใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากกลั่�วทิี่�งไว้ได้ืนี้านี้เท่ี่าท้ี่�คำาแนี้ะนี้ำาระบุั	เช่ินี้	

ระบุัว่า	1-2	นี้าท้ี่	ซ้ึ่�งที่ำาให้ป็ระสิที่ธิุ์ภาพื่ข่องการใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก 

ล่ดืล่งไป็	ซ้ึ่�งในี้ปั็จำจุำบัันี้จ้ำงม้ีส้ติรไร้แอล่กอฮิอล์่ออกมีาเป็็นี้ที่างเลื่อก

เสริมีเพืื่�อแก้ปั็ญ่หาดัืงกล่่าว

ชิมีรมีรอยโรคช่ิองป็ากแห่งป็ระเที่ศิไที่ย
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กลุ่่ �มที่่ � 2 กลุ่่ �มใส่สาริบางอย่�างเพิ่่ �อการิริ ่กษาหริ่อมีว ่ตถุ่ปริะสงค  ์
จำาเพิ่าะ
	 ส่วนี้ผู้สมีสำาคัญ่ในี้กลุ่่มีน้ี้�	ใส่เพืื่�อหวังผู้ล่บัางอย่างท้ี่�ชัิดืเจำนี้	
อาทิี่	การใส่สารหรือยาบัางป็ระเภที่เพืื่�อล่ดืป็ริมีาณ์เชืิ�อจุำลิ่นี้ที่ร้ย์ในี้
ช่ิองป็าก	ปั็จำจุำบัันี้ม้ีสารหล่ายชินิี้ดืท้ี่�นิี้ยมีใส่ไว้	เพืื่�อหวังผู้ล่ด้ืานี้การ 
ล่ดืเชืิ�อโดืยติรง	โดืยพื่วกม้ีฤที่ธิุ์�ล่ดืเชืิ�อจุำลิ่นี้ที่ร้ย์ได้ืบ้ัาง	อาทิี่เช่ินี้	สาร
ระเหยอย่าง	ไที่มีอล่	หรือ	เมีนี้ที่อล่		แล่ะ	พื่วกม้ีฤที่ธิุ์�ฆ่่าเชืิ�อแบัคท้ี่เร้ยได้ื	
เช่ินี้	กลุ่่มี	Chlorhexidine	หรือกลุ่่มี	Quaternary	ammonium	salts
ซ้ึ่�งม้ีฤที่ธิุ์�ฆ่่าเชืิ�อจุำลิ่นี้ที่ร้ย์ได้ืด้ืแล่ะไม่ีเป็็นี้พิื่ษในี้ความีเข้่มีข้่นี้ท้ี่�ใช้ิ	(ไม่ี
เกินี้ร้อยล่ะ	 0.5)	 นี้อกจำากนี้้�สารที่้�มีักเติิมีล่งไป็อ้กชินี้ิดืหนี้้�ง	 คือ	
Cetylpyridinium	chloride	(เซึ่ทิี่ล่ไพื่ริดิืเน้ี้ยมีคล่อไรด์ื)	เนืี้�องจำาก
นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากส้ติรไร้แอล่กอฮิอล่	์ ซึ่้�งมีักจำะโฆ่ษณ์าว่า	 สดืชิื�นี้แล่ะ 
ไม่ีแสบัป็าก	จำะนิี้ยมีใส่สารน้ี้�เพืื่�อช่ิวยในี้การฆ่่าเชืิ�อ	แที่นี้การใช้ิกลุ่่มี
นี้ำ�ามัีนี้หอมีระเหยท้ี่�จำะออกฤที่ธิุ์�ได้ืไม่ีด้ืหากไม่ีใช้ิแอล่กอฮิอล์่เป็็นี้ตัิว
ที่ำาล่ะล่าย	ส่วนี้ข้่อเส้ยข่อง	Cetylpyridinum	chloride	คือผู้้้ใช้ิจำะ
ร้้ส้กมี้รสข่มีติิดืป็าก	 ดืังนี้ั�นี้ในี้การผู้ล่ิติจำ้งติ้องมี้การใส่สารให้ความี 
หวานี้แที่นี้นี้ำ�าติาล่เพืื่�อช่ิวยป็รับัรสชิาติิให้ด้ืข้่�นี้
	 อ้กชินี้ิดื	 คือชินี้ิดืที่้�ใส่ฟล่้ออไรดื์ผู้สมีล่งไป็ในี้ป็ริมีาณ์ที่้� 
สมีควร	เนืี้�องจำากฟล้่ออไรด์ืเป็็นี้ท้ี่�ร้้จัำกกันี้อย่างด้ืว่าช่ิวยล่ดืการเกิดื 
ฟันี้ผุู้นัี้�นี้	ป็ระเด็ืนี้สำาคัญ่คือต้ิองใช้ิให้ถ้กต้ิอง	คืออมีหรือกลั่�วป็ากให้
นี้านี้อย่างน้ี้อย	1	นี้าท้ี่	แล่ะไม่ีบ้ัวนี้นี้ำ�าติามี	(เพืื่�อเพิื่�มีป็ระสิที่ธิุ์ภาพื่ไม่ี
ควรดืื�มีนี้ำ�าหรือกินี้อาหาร	หลั่งการบ้ัวนี้ป็ากเป็็นี้เวล่า	30	นี้าท้ี่ด้ืวย)	
อย่างไรก็ติามีม้ีข้่อต้ิองระวังสำาหรับันี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากชินิี้ดืน้ี้�	เนืี้�องจำาก
นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากผู้สมีฟล้่ออไรด์ืห้ามีใช้ิในี้เด็ืกอายุติำ�ากว่า	6	ปี็	ซ้ึ่�งเป็็นี้
คำาเตืิอนี้ท้ี่�ระบุัไว้บันี้ฉล่ากสินี้ค้า	แล่ะป็กติิเราจำะได้ืรับัฟล้่ออไรด์ืจำาก
นี้ำ�าดืื�มีแล่ะยาส้ฟันี้ท้ี่�ผู้สมีฟล้่ออไรด์ืจำากการแป็รงฟันี้อย่้แล้่ว	การรับั
ฟล้่ออไรด์ืเพิื่�มีจำากนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากจ้ำงม้ีข้่อต้ิองระวังคือ	หากรับัฟล้่ออไรด์ื 
มีากไป็	อาจำเกิดืปั็ญ่หาฟันี้ติกกระได้ื
	 ชินี้ิดืติ่อมีาคือพื่วกที่้�ใส่สารล่ดือาการเส้ยวฟันี้	 หรือการ 
สะสมีคราบัจุำลิ่นี้ที่ร้ย์	รวมีทัี่�งฟอกฟันี้ข่าว	พื่บัว่านี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากในี้ 
กลุ่่มีท้ี่�ล่ดือาการเส้ยวฟันี้	จำะใช้ิสาร	Potassium	Nitrate	เป็็นี้สาร 
ออกฤที่ธุ์ิ�สำาคัญ่	 ร่วมีกับัการใชิ้สารฆ่่าเชิื�อ	 ซึ่้�งชิ่วยบัรรเที่าอาการ 
เส้ยวฟันี้ได้ื	ส่วนี้กลุ่่มีท้ี่�ล่ดืคราบัหินี้นี้ำ�าล่ายแล่ะช่ิวยล่ดืคราบัต่ิาง	ๆ	
ท้ี่�มีาติิดืฟันี้จำนี้ด้ืเหมืีอนี้ว่าช่ิวยที่ำาให้ฟันี้ข่าวข้่�นี้	 นิี้ยมีใช้ิ	สาร	Zinc	
Chloride,	Zinc	Lactate	หรือ	Zinc	Citrate	เป็็นี้สารออกฤที่ธิุ์�สำาคัญ่	
จุำดืท้ี่�อยากเน้ี้นี้	คือ	อาการเส้ยวฟันี้หรือม้ีปั็ญ่หาด้ืานี้เหงือก	ผู้้้ป่็วย 
ไม่ีควรเพิื่กเฉยต่ิออาการเส้ยวฟันี้ซ้ึ่�งส่อให้เห็นี้ว่าสุข่ภาพื่ฟันี้กำาลั่งม้ี
ปั็ญ่หา	ควรไป็พื่บัทัี่นี้ติแพื่ที่ย์เพืื่�อหาสาเหตุิท้ี่�แท้ี่จำริงแล่ะร้บัรักษาท้ี่�
ต้ินี้เหตุิด้ืวย
	 ชินิี้ดืสุดืท้ี่ายในี้กลุ่่มีน้ี้�	คือ	กลุ่่มีท้ี่�เป็็นี้ยารักษาในี้ร้ป็แบับั
ข่องนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	ซ้ึ่�งกลุ่่มีน้ี้�มัีกจำะได้ืรับัการจ่ำาย	รวมีทัี่�งข้่อแนี้ะนี้ำา
การใช้ิ	จำากทัี่นี้ติแพื่ที่ย์เฉพื่าะสาข่าเวชิศิาสติร์ช่ิองป็าก	เพืื่�อหวังผู้ล่
ในี้การรักษารอยโรคบัางอย่างในี้ช่ิองป็าก	ตัิวอย่างเช่ินี้	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก
ท้ี่�ผู้สมีสเต้ิยรอยด์ื	หรือยาต้ิานี้เชืิ�อรา	เป็็นี้ต้ินี้	โดืยนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากในี้
กลุ่่มีน้ี้�ม้ีข้่อระวังอย่างยิ�ง	ต้ิองได้ืรับัการจ่ำายโดืยทัี่นี้ติแพื่ที่ย์เท่ี่านัี้�นี้

กลุ่่�มท่ี่� 3 นำ�าย่าบ้วนปากสำาหร่ิบเด็ก
	 นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากกลุ่่มีนี้้�	 มี้ไว้เพื่ื�อการป็้องกันี้ฟันี้ผูุ้ในี้เดื็ก	

สารที่้�ผู้สมีสำาคัญ่คือฟล่้ออไรดื์	 ซึ่้�งจำะไมี่มี้สารฆ่่าเชิื�อจำุล่ินี้ที่ร้ย์เป็็นี้ 

ส่วนี้ผู้สมี	 แติ่อย่างไรก็ติามีนี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากส่วนี้ใหญ่ม่ีักจำะผู้สมีสาร 

อื�นี้	ๆ 	ท้ี่�หวังผู้ล่หล่ายป็ระการ	โดืยแที่บัไม่ีม้ีท้ี่�ผู้สมีแต่ิเพ้ื่ยงฟล้่ออไรด์ื

อย่างเด้ืยว	โดืยไม่ีผู้สมีสารฆ่่าเชืิ�อร่วมีด้ืวย	ดัืงนัี้�นี้หากไม่ีต้ิองการใช้ิ

นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากที่้�มี้สารฆ่่าเชิื�อจำุล่ินี้ที่ร้ย์	 ติ้องการแติ่ฟล่้ออไรดื์เพื่ื�อ 

ป้็องกันี้	แนี้ะนี้ำาให้ใช้ินี้ำายาบ้ัวนี้ป็ากสำาหรับัเด็ืก	เนืี้�องจำากทัี่นี้ติแพื่ที่ย์

สำาหรับัเด็ืก	มัีกแนี้ะนี้ำากรณ้์ท้ี่�เด็ืกม้ีโอกาสท้ี่�ฟันี้ผุู้ส้งมีาก	ซ้ึ่�งผู้้้ป็กครอง

อาจำเสริมีด้ืวยนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากสำาหรับัเด็ืกหลั่งการแป็รงฟันี้ได้ื	

กลุ่่�มท่ี่� 4 นำ�าย่าบ้วนปากอ่�น ๆ
	 นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากกลุ่่มีน้ี้�	อาจำจัำดืเป็็นี้กลุ่่มีครอบัจัำกรวาล่	หรือ

หมีายถ้งเป็็นี้กลุ่่มีท้ี่�ไม่ีมุ่ีงไป็ในี้ที่างใดื	ม้ีคำาว่า	total	care		แล่ะสามีารถ

ม้ีผู้ล่ลั่พื่ธ์ุ์ได้ืตัิ�งแต่ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากกลุ่่มีท้ี่�	1-3		รวมีกันี้ทัี่�งหมีดื

ส่่วน้ำประกอบ้หลัักของน้ำำ��ย�บ้้วน้ำป�ก	ป็ระกอบัด้ืวย

1)	 สารออกฤที่ธุ์ิ�	 2)	 ติัวที่ำาล่ะล่ายแล่ะสารชิ่วยล่ะล่าย	 3)	 สารให้ 

ความีชุ่ิมีชืิ�นี้	4)	สารล่ดืแรงต้ิงผิู้ว	5)	บััฟเฟอร์	6)	สารกันี้เส้ย	7)	สาร

ให้ความีหวานี้		แล่ะ	สารแต่ิงส้

1. สารออกฤทธ์ิ์� ท้ี่�ใช้ิผู้สมีในี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากสามีารถแบ่ังออกได้ืติามี

หน้ี้าท้ี่�หลั่กในี้การรักษา	ได้ืแก่

-	 เพื่ื�อป็้องกันี้ฟันี้ผูุ้	 สารออกฤที่ธุ์ิ�ที่้�ใชิ้	 คือ	 ฟล่้ออไรดื์	 ซึ่้�งสารที่้�

มีักใชิ้ผู้สมีในี้นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็าก	 ไดื้แก่	 โซึ่เดื้ยมีฟล่้ออไรดื์	 (Sodium	

fluoride)	หรือ	โซึ่เด้ืยมีโมีโนี้ฟล้่ออโรฟอสเฟติ	(Sodium	mono-

fluorophosphate)

-	เพืื่�อยับัยั�งเชืิ�อแบัคท้ี่เร้ยแล่ะจุำล่ช้ิพื่อื�นี้	ๆ	เช่ินี้	การใช้ิสารสกัดืจำาก 

สมุีนี้ไพื่ร	หรือนี้ำ�ามัีนี้หอมีระเหย	ได้ืแก่	นี้ำ�ามัีนี้หอมีระเหยจำากเป็ป็-

เป็อร์มิีนี้ต์ิ	(Peppermint	oil)	หรือ	จำากสเปี็ยร์มิีนี้ต์ิ	(Spearmint	

oil)	ซ้ึ่�งม้ีเมีนี้ที่อล่	(Menthol)	แล่ะ	คาร์โวนี้	(Carvone)	ติามีล่ำาดัืบั

ในี้ข่ณ์ะท้ี่�	Tea	tree	oil	ม้ีสารสำาคัญ่ในี้การออกฤที่ธิุ์�ต้ิานี้เชืิ�อแบัคท้ี่เร้ย

คือ	Terpenen-4-ol,	α-Terpinene,	α-Terpinene	แล่ะ	Terpino-

lene	ส่วนี้สารสกัดืจำากสมุีนี้ไพื่รอื�นี้	ๆ 	ท้ี่�ม้ีการนี้ำาไป็ผู้สมีในี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้

ป็าก	ได้ืแก่	Cinnamon	bark	extract	จำากเป็ลื่อกอบัเชิย	ม้ีสาร 

ออกฤที่ธิุ์�ท้ี่�สำาคัญ่คือ	Tannin	แล่ะ	Catechins	 ซ้ึ่�งสามีารถยับัยั�ง 

เชืิ�อในี้กลุ่่มี	Streptococcus spp.	ได้ื	สำาหรับัสารสกัดืจำากใบัชิาเข้่ยว	

(Green	tea	leave	extract)	ม้ีสารออกฤที่ธิุ์�ท้ี่�สำาคัญ่คือ	Catechin,	

gallic	acid	แล่ะ	flavonoids	ต่ิางๆ	(เช่ินี้	quercetin,	quercitrin,	

rutin	แล่ะ	อื�นี้	ๆ )	ซ้ึ่�งสามีารถต้ิานี้เชืิ�อ	Streptococcus mutans	ได้ื	

หรือการใช้ิ	Sage	oil	ซ้ึ่�งม้ีกรดืฟีนี้อลิ่ก	(Phenolic	acid)	ก็ม้ีฤที่ธิุ์� 

ต้ิานี้เชืิ�อ	Streptococcus mutans	ได้ืเช่ินี้กันี้
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-	เพืื่�อล่ดืการสะสมีข่องไบัโอฟิล์่มีแล่ะหินี้นี้ำ�าล่าย	เช่ินี้	เซึ่ทิี่ล่ไพื่ริดิืเน้ี้ยมี 

คล่อไรด์ื	(Cetylpyridinium	chloride)	ซ้ึ่�งม้ีฤที่ธิุ์�ยับัยั�งเชืิ�อจุำลิ่นี้ที่ร้ย์	

แล่ะชิ่วยล่ดืการสะสมีข่องไบัโอฟิล่์มีแล่ะหินี้นี้ำ�าล่ายไดื้	 นี้อกจำากนี้้� 

ยังมี้สารออกฤที่ธุ์ิ�อื�นี้	 ๆ	 ที่้�มี้ผู้ล่ในี้การล่ดืการสะสมีข่องไบัโอฟิล่มี์ 

แล่ะหินี้นี้ำ�าล่าย	เช่ินี้	ไอออนี้ข่องสังกะส้	(Zinc	ion)	โดืยได้ืจำากซิึ่งค์

คล่อไรด์ื	(Zinc	chloride)	ซิึ่งค์ซิึ่เติรติ	(Zinc	citrate)	แล่ะ	ซิึ่งค์แล่คเติติ	 

(Zinc	lactate)	หรือสารพื่วกไพื่โรฟอสเฟติ	(pyrophosphate)	ซ้ึ่�ง

สามีารถล่ดืการสะสมีข่องหนิี้นี้ำ�าล่าย	 โดืยไดื้จำากการเติิมีสาร	 เชิ่นี้ 

เติติระโซึ่เดื้ยมีไพื่โรฟอสเฟติ	 (Tetrasodium	 pyrophosphate)	

เติติระโป็แติสเซ้ึ่ยมีไพื่โรฟอสเฟติ	(Tetra-potassium	pyrophosphate)	 

หรือ	ไดืโซึ่เด้ืยมีไพื่โรฟอสเฟติ	(Disodium	pyrophosphate)

-	เพืื่�อล่ดืการอักเสบั	เช่ินี้	สารสกัดืจำากว่านี้หางจำระเข้่	(Aloe	vera	

Extract)	 ชิ่วยสมีานี้แผู้ล่ในี้ชิ่องป็าก	 ล่ดืการอักเสบั	แล่ะติ้านี้เชิื�อ 

แบัคท้ี่เร้ยได้ื	โดืยม้ีสารออกฤที่ธิุ์�คือ	อะโล่ซิึ่นี้	(Aloesin)	อะโล่อินี้	(Aloin)	

อะโล่อ้โมีดิืนี้	 (Aloe-emodin)	 อะโล่แมีนี้แนี้นี้	 (Aloe-mannan) 

อะซ้ึ่แมีนี้แนี้นี้	(Acemannan)	อะโล่ไรด์ื	(Aloeride)	ฟล่าโวนี้อยด์ื	

(Flavonoids)	ซึ่าโป็นิี้นี้	(Saponin)	สเติอรอล่	(Sterol)	กรดือะมิีโนี้	

แล่ะ	วิติามิีนี้ต่ิาง	ๆ

-	 เพื่ื�อล่ดือาการเส้ยวฟันี้	 โดืยอาศิัยสารออกฤที่ธุ์ิ�หล่ัก	 คือ	 เกล่ือ 

โป็แติสเซ้ึ่ยมี	(Potassium	salts)	ซ้ึ่�งได้ืจำากการผู้สมีโป็แติสเซ้ึ่ยมี-

ไนี้เติรติ	(Potassium	nitrate)	โป็แติสเซ้ึ่ยมีคล่อไรด์ื	(Potassium	

chloride)	 หรือ	 โป็แติสเซึ่้ยมีซึ่ิเติรติ	 (Potassium	 citrate)	 ในี้ 

นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก

2. ตัวทำาละลายและสารช่วยละลาย	โดืยสารท้ี่�มัีกใช้ิ	ได้ืแก่	นี้ำ�า	เอธุ์านี้อล่	 

PEG-400	หรือ	โพื่รพิื่ล้่นี้ไกล่คอล่	(Propylene	glycol)	ซ้ึ่�งถ้าแบ่ัง

กลุ่่มีผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากติามีตัิวที่ำาล่ะล่าย	จำะสามีารถแบ่ังเป็็นี้

ชินิี้ดืท้ี่�ม้ี	แล่ะไม่ีม้ีแอล่กอฮิอล์่	จำากข้่อม้ีล่ปั็จำจุำบัันี้พื่บัว่านี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก

ส้ติรท้ี่�ป็ราศิจำากแอล่กอฮิอล์่	ม้ีวางข่ายในี้ท้ี่องติล่าดืมีากข้่�นี้	โดืยนี้ำ�ายา

บ้ัวนี้ป็ากท้ี่�ใช้ิสำาหรับัเด็ืกมัีกเป็็นี้ชินิี้ดืท้ี่�ไม่ีผู้สมีแอล่กอฮิอล์่

3. สารให้ความชุ่มชื�น	 ที่้�นี้ิยมีใชิ้คือ	 กล่้เซึ่อร้นี้	 (Glycerin)	 แล่ะ 

ซึ่อร์บัิที่อล่	 (Sorbitol)	 โดืยมี้คุณ์สมีบััติิให้ความีชิุ่มีชิื�นี้	 แล่ะให้ 

ความีหวานี้ด้ืวย

4. สารลดแรงตึงผ์ิว	 ซ้ึ่�งม้ีทัี่�งชินิี้ดืท้ี่�ม้ี	แล่ะไม่ีม้ีป็ระจุำ	โดืยจำากการ 

ศ้ิกษาข่อง	จำริงใจำ	อาร้มิีติร	แล่ะ	บัังอร	ศิร้พื่านิี้ชิกุล่ชัิย	(2562)	พื่บัว่า

ผู้ล่ิติภัณ์ฑ์์ที่้�ข่ายในี้ป็ระเที่ศิไที่ย	 มีักผู้สมีสารล่ดืแรงติ้งผู้ิวที่้�ไมี่มี ้

ป็ระจุำมีากกว่า	เช่ินี้	Poloxamer	407,	Polysorbate	20,	Polysorbate	 

80,	PEG-40	hydrogenated	castor	oil,	PEG-60	hydrogenated	

castor	oil	หรือ	Polyglyceryl-3	carprylateในี้ข่ณ์ะท้ี่�ผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์

ท้ี่�ผู้สมีสารล่ดืแรงต้ิงผิู้วท้ี่�ม้ีป็ระจุำ	คือ	โซึ่เด้ืยมีล่อริล่ซัึ่ล่เฟติ	(Sodium

lauryl	sulfate)	ม้ีน้ี้อยกว่า

5) บัฟเฟอร์	เช่ินี้	โซึ่เด้ืยมีคล่อไรด์ื	(Sodium	chloride)	โซึ่เด้ืยมี 

ซิึ่เติรติ	(Sodium	citrate)	กรดืซิึ่ติริก	(Citric	acid)	กรดืเบันี้โซึ่อิก

(Benzoic	acid)	กรดืฟอสฟอริก	(Phosphoric	acid)	ไดืโป็แติสเซ้ึ่ยมี

ฟอสเฟติ	(Dipotassium	phosphate)	เพื่นี้ติะโซึ่เด้ืยมีไติรฟอสเฟติ	

(Pentasodium	triphosphate)

6) สารกันเสีย	เช่ินี้	โซึ่เด้ืยมีเบันี้โซึ่เอติ	(Sodium	benzoate)	เมีทิี่ล่

พื่าราเบันี้	(Methylparaben)	โพื่รพิื่ล่พื่าราเบันี้	(Propylparaben)	

โป็แติสเซ้ึ่ยมีซึ่อร์เบัติ	(Potassium	sorbate)	O-Cymen-5-ol	หรือ	

เบันี้ซิึ่ล่แอล่กอฮิอล์่	(Benzyl	alcohol)

7) สารให้ความหวาน	ได้ืแก่	ไซึ่ลิ่ที่อล่	(Xylitol)	ซ้ึ่�งนี้อกจำากให้ความี

หวานี้แล้่ว	ยังม้ีฤที่ธิุ์�ต้ิานี้การเกิดืฟันี้ผุู้ได้ื	สำาหรับัสารให้ความีหวานี้อื�นี้	ๆ 	

ได้ืแก่	ซึ่อร์บิัที่อล่	(Sorbitol)	แมีนี้นิี้ที่อล่	(Mannitol)	โซึ่เด้ืยมีแซึ่คคารินี้

(Sodium	saccharin)	โป็แติสเซ้ึ่ยมีอะซ้ึ่ซัึ่ล่เฟมี	(Potassium	acesul-

fame)	ซ้ึ่คราโล่ส	(Sucralose)	กล้่เซึ่อรินี้	(Glycerin)	ซ้ึ่�งบัางผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์

ผู้สมีสารให้ความีหวานี้เพ้ื่ยงหน้ี้�งชินิี้ดื	บัางผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์ใช้ิสารให้ความี

หวานี้มีากกว่าหน้ี้�งชินิี้ดื

	 สารแต่ิงส้	ซ้ึ่�งนิี้ยมีใช้ิผู้สมีให้เกิดืส้	เช่ินี้

ส้ฟ้า	เข้่ยว	ม่ีวง	ส้มี	ชิมีพ้ื่	เหลื่อง	อย่างไรก็ด้ื	บัาง

ผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์ก็ไม่ีได้ืใช้ิแต่ิงส้ร่วมีด้ืวย	แล่ะ	บัางผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์

เป็็นี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากชินิี้ดืใส	ไม่ีม้ีส้

ก�รใช้้น้ำำ��ย�บ้้วน้ำป�กอย่�งถููกวิธีี 
					ส่วนี้ป็ระกอบัข่องนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากแต่ิล่ะชินิี้ดืม้ีความีแติกต่ิางกันี้

เล็่กน้ี้อย	ข้่�นี้อย่้กับัวัติถุป็ระสงค์ในี้การใช้ิงานี้	โดืยส่วนี้ป็ระกอบัหลั่ก

นี้อกจำากจำะมี้คุณ์สมีบััติิชิ่วยล่ดืกล่ิ�นี้ป็าก	 ล่ดืการสะสมีแผู้่นี้คราบั 

จุำลิ่นี้ที่ร้ย์บัริเวณ์ตัิวฟันี้	ซ้ึ่�งเป็็นี้สาเหตุิข่องฟันี้ผุู้แล่ะโรคเหงือกอักเสบั

ล่ดืการก่อตัิวข่องหินี้ป้็นี้แล้่ว	บัางชินิี้ดืยังช่ิวยฆ่่าเชืิ�อแบัคท้ี่เร้ย	รา	แล่ะ

ไวรัส	รวมีถ้งการล่ดืการอักเสบัข่องแผู้ล่ในี้ช่ิองป็าก	อย่างไรก็ติามีการ

ใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากควรที่ำาควบัค่้กับัการที่ำาความีสะอาดืช่ิองป็ากด้ืวย 

การแป็รงฟันี้แล่ะการใชิ้อุป็กรณ์์ที่ำาความีสะอาดืซึ่อกฟันี้	 จำ้งจำะมี้ 

ป็ระสิที่ธิุ์ภาพื่สมีบ้ัรณ์์	

	 การศ้ิกษาในี้ปี็	2010	ในี้ป็ระเที่ศิสก็อติแล่นี้ด์ื	พื่บัว่า	ม้ีคนี้ 

จำำานี้วนี้มีากท้ี่�ใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากทุี่กวันี้	เพืื่�อรักษาอาการข่องโรคเหงือก

แผู้ล่ในี้ชิ่องป็าก	 หรือเหงือกบัวมี	 ซึ่้�งนี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากจำะชิ่วยฆ่่าเชิื�อ

แบัคที่้เร้ยโดืยอาศิัยส่วนี้ป็ระกอบัที่้�มี้ฤที่ธุ์ิ�ติ่อติ้านี้การติิดืเชิื�อ	 เชิ่นี้	 

แอล่กอฮิอล์่	เมีนี้ที่อล่	แล่ะนี้ำ�ามัีนี้ย้คาลิ่ป็ตัิส	โดืยส่วนี้ป็ระกอบัเหล่่าน้ี้�

จำะซึ่อกซึ่อนี้เข้่าไป็ในี้ร่องเหงือก	รวมีถ้งบัริเวณ์ท้ี่�การแป็รงฟันี้เข้่าไป็

ไม่ีถ้ง	เช่ินี้	บัริเวณ์ช่ิองป็ากด้ืานี้ท้ี่าย	โดืยจำะช่ิวยฆ่่าเชืิ�อแบัคท้ี่เร้ยท้ี่�ม้ี

การสะสมีเป็็นี้แผู่้นี้ฟิล์่มีบัาง	ๆ 	บัริเวณ์นัี้�นี้	ซ้ึ่�งส่วนี้ป็ระกอบัดัืงกล่่าว	

อาจำที่ำาให้เกิดืความีร้้ส้กแสบัหรือระคายเคืองบ้ัางเล็่กน้ี้อยเมืี�อเริ�มีใช้ิ
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	 นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากหล่ายชินิี้ดืยังช่ิวยที่ำาให้ผิู้วเคลื่อบัฟันี้ม้ีความี

แข็่งแรงมีากข้่�นี้	โดืยม้ีการเพิื่�มีส่วนี้ผู้สมีข่องฟล้่ออไรด์ืเข้่าไป็	ในี้การ

ศ้ิกษาเมืี�อปี็	2007	ในี้กลุ่่มีเด็ืกนัี้กเร้ยนี้	การใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากผู้สมี 

ฟล้่ออไรด์ืที่ำาให้การเกิดืโพื่รงฟันี้ผุู้ล่ดืล่งมีากกว่า	50%	เมืี�อเป็ร้ยบัเท้ี่ยบั 

กับักลุ่่มีเด็ืกนัี้กเร้ยนี้ท้ี่�ไม่ีได้ืใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	โดืยฟล้่ออไรด์ืท้ี่�เติิมีล่ง

ในี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากจำะม้ีหน้ี้าท้ี่�ช่ิวยเคลื่อบัผิู้วฟันี้	ด้ืดืซ้ึ่มีล่งส่้ผิู้วเคลื่อบัฟันี้	

ซึ่้�งที่ำาให้ฟันี้แข่็งแรงแล่ะติ่อติ้านี้การสะสมีข่องแผู้่นี้คราบัจำุล่ินี้ที่ร้ย์ 

ได้ืมีากข้่�นี้

					ปั็จำจุำบัันี้	ในี้ช่ิวงสถานี้การณ์์การแพื่ร่ระบัาดืข่องโรคโควิดื-19	

ม้ีการแนี้ะนี้ำาให้ผู้้้ป่็วยที่างทัี่นี้ติกรรมีบ้ัวนี้ป็ากด้ืวย	chlorhexidine 

gluconate	(CHX)	cetylpyridinium	chloride	(CPC)		povidoneiodine 

(PVP-I)	 หรือ	hydrogen	peroxide	 (H2O2)	 ก่อนี้เริ�มีการรักษา 

(Preprocedural	mouth	rinses	:PPMR)	โดืยหวังผู้ล่ล่ดืจำำานี้วนี้เชืิ�อ

ในี้ล่ะอองฟุ้งกระจำาย	เพืื่�อความีป็ล่อดืภัยแล่ะล่ดืการกระจำายข่องโรค

อย่างไรก็ดื้	 ผู้ล่การวิจำัยถ้งป็ระสิที่ธุ์ิภาพื่ข่องนี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากในี้การ 

ป้็องกันี้โรคโควิดื-19	ยังไม่ีเป็็นี้ท้ี่�ยืนี้ยันี้ชัิดื

คำำาแนะนำาในการัใช้นำ�ายาบ้วนปาก

1.	จำากการศ้ิกษาข่อง	Mayo	clinic	แนี้ะนี้ำาให้แป็รงฟันี้แล่ะใช้ิไหมี

ข่ัดืฟันี้ที่ำาความีสะอาดืซึ่อกฟันี้ให้เร้ยบัร้อยก่อนี้ใชิ้นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็าก 

ในี้ข่ณ์ะท้ี่�	National	Health	Service	(NHS)	แนี้ะนี้ำาว่า	เมืี�อแป็รงฟันี้

ด้ืวยยาส้ฟันี้ผู้สมีฟล้่ออไรด์ืแล้่ว	ควรทิี่�งระยะเวล่าคร่้หน้ี้�งก่อนี้จำะเริ�มี

ใชิ้นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็าก	 เนี้ื�องจำากนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากอาจำชิะล้่างหรือรบักวนี้ 

การที่ำางานี้ข่องฟล้่ออไรด์ืภายในี้ยาส้ฟันี้ท้ี่�กำาลั่งเริ�มี	กระบัวนี้การด้ืดื

ซ้ึ่มีแร่ธุ์าตุิเพืื่�อความีแข็่งแรงข่องตัิวฟันี้	

2.	การใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	ควรใช้ิป็ริมีาณ์ติามีท้ี่�บัริษัที่ผู้้้ผู้ลิ่ติแนี้ะนี้ำา	 

โดืยใชิ้ฝาข่วดืข่องนี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากหรือถ้วยติวงพื่ล่าสติิกเป็็นี้ติัววัดื 

ป็ริมีาณ์	โดืยมีาก	ควรใช้ิป็ริมีาณ์ไม่ีเกินี้	3-5	ช้ิอนี้โต๊ิะ

3.	อมีนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากแล่ะกลั่�วให้ทัี่�วป็าก	ห้ามีกลื่นี้	เนืี้�องจำากอาจำที่ำาให้ 

เกิดือันี้ติรายได้ื	ก่อนี้บ้ัวนี้ทิี่�ง	สามีารถกลั่�วคอ	30	วินี้าท้ี่	

4.	หลั่งบ้ัวนี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากทิี่�ง	หล้่กเล้่�ยงไม่ีให้ช่ิองป็ากสัมีผัู้สนี้ำ�าหรือ

อาหารเป็็นี้เวล่า	30	นี้าท้ี่

5.นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากสามีารถชิ่วยกำาจำัดืกล่ิ�นี้ป็ากไดื	้ ในี้ชิ่วงระยะเวล่า 

ป็ระมีาณ์	30	นี้าท้ี่ภายหลั่งการใช้ิ	แต่ิในี้กรณ้์ท้ี่�นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากม้ีส่วนี้

ป็ระกอบัข่องฟล่้ออไรดื์	 นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากจำะไมี่สามีารถชิ่วยป็้องกันี้ 

ฟันี้ผุู้	หรือป้็องกันี้เหงือกอักเสบัได้ื	ถ้าไม่ีใช้ิภายหลั่งการแป็รงฟันี้แล่ะ

การใช้ิไหมีขั่ดืฟันี้	ดัืงนัี้�นี้จ้ำงควรใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	2	ครั�งต่ิอวันี้	ภายหลั่ง 

การแป็รงฟันี้แล่ะการใช้ิไหมีขั่ดืฟันี้แล้่วเท่ี่านัี้�นี้

ข้อควรระวังใน้ำก�รใช้้น้ำำ��ย�บ้้วน้ำป�ก
	 	 	 	 นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากส่วนี้ใหญ่่มีักมี้ส่วนี้ผู้สมีข่องแอล่กอฮิอล่์แล่ะ 

ฟล้่ออไรด์ืในี้ป็ริมีาณ์ส้ง	ซ้ึ่�งส่วนี้ป็ระกอบัทัี่�งสองน้ี้�	ไม่ีควรถ้กด้ืดืซ้ึ่มี

เข่้าส้่ร่างกายในี้ป็ริมีาณ์มีาก	 โดืยเฉพื่าะอย่างยิ�งในี้เดื็ก	 ดืังนี้ั�นี้	

American	Dental	Association	จ้ำงไม่ีแนี้ะนี้ำาให้ใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก

ในี้เด็ืกอายุติำ�ากว่า	6	ปี็	เพืื่�อหล้่กเล้่�ยงปั็ญ่หาดัืงกล่่าว	เนืี้�องจำากเด็ืก

อาจำจำะเผู้ล่อกลื่นี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	ที่ำาให้เกิดือาการคลื่�นี้ไส้	อาเจ้ำยนี้	

รวมีถ้งอาการม้ีนี้เมีา	ท้ี่�เกิดืจำากป็ริมีาณ์แอล่กอฮิอล์่ในี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	

ส่วนี้การใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากในี้ผู้้้ใหญ่่เอง	ก็ควรหล้่กเล้่�ยงการกลื่นี้นี้ำ�ายา

บ้ัวนี้ป็ากโดืยไม่ีจำำาเป็็นี้เช่ินี้กันี้

					ในี้กรณ้์ท้ี่�ม้ีแผู้ล่หรือรอยโรคในี้ช่ิองป็าก	แล่ะต้ิองการใช้ินี้ำ�ายา 

บ้ัวนี้ป็ากเพืื่�อกำาจัำดืเชืิ�อแบัคท้ี่เร้ยแล่ะเพืื่�อเร่งการหายข่องแผู้ล่	ควร

ป็ร้กษาที่ันี้ติแพื่ที่ย์ก่อนี้	 โดืยเฉพื่าะอย่างยิ�งในี้กรณ์้ที่้�มี้รอยโรคในี้ 

ช่ิองป็ากซึ่ำ�าๆ	เนืี้�องจำากแผู้ล่ในี้ช่ิองป็ากดัืงกล่่าว	อาจำม้ีสาเหตุิมีาจำาก

การม้ีโรคป็ระจำำาตัิว	โดืยสรุป็	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากสามีารถใช้ิป้็องกันี้หรือ

แก้ไข่ปั็ญ่หากลิ่�นี้ป็าก	รวมีถ้งการชิะล้่างแผู่้นี้คราบัจุำลิ่นี้ที่ร้ย์แล่ะการ

รักษาโรคเหงือก	อย่างไรก็ด้ื	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากไม่ีสามีารถใช้ิแที่นี้ท้ี่�การ

แป็รงฟันี้แบับัป็กติิแล่ะการใช้ิไหมีขั่ดืฟันี้ได้ื	ดัืงนัี้�นี้	จ้ำงควรพิื่จำารณ์า

ใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากอย่างเหมีาะสมี

	 	 	 	 	 ถ้ามี้ป็ัญ่หากล่ิ�นี้ป็ากหรือสงสัยว่ามี้โรคเหงือก	 การใชิ้นี้ำ�ายา 

บ้ัวนี้ป็ากแต่ิเพ้ื่ยงอย่างเด้ืยว	ไม่ีสามีารถช่ิวยแก้ไข่ปั็ญ่หาโรคอื�นี้	ๆ	

ที่้�เป็็นี้สาเหติุไดื้	 ควรป็ร้กษาที่ันี้ติแพื่ที่ย์หากมี้ความีกังวล่เก้�ยวกับั 

สุข่ภาวะในี้ช่ิองป็าก	เพืื่�อแก้ไข่ปั็ญ่หาให้ติรงจุำดืต่ิอไป็
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Tomy International Inc. ผู�ผลิต

ผลิตภัณฑ�ทันตกรรมจัดฟ�นของญี่ปุ�นท่ี

แพร�หลายไปทั่วโลกอาทิ Clippy-C® และ 

mini-Clippy® ผลิตภัณฑ�ในกลุ�ม Self 

Ligating Bracket System ที่กําลังได�

รับความนิยมอย�างสูงไปทั่วโลก นอกจาก

นี้ยังเป�นผู�ผลิตลวด Sentalloy®, Neo 

Sentalloy®, Bioforce Sentalloy®

ที่ได�รับความนิยมเช�นกัน

Dynaflex คือผู�ผลิตที่สร�างสีสันให�กับ

งานทันตกรรมจัดฟ�นด�วย “O” ring และ 

Power chain ที่มีให�เลือกมากถึง 59 สี 

นอกจากนี้บริษัทยังเป�นผู�นําในตลาด

สําหรับอุปกรณ�จิปาถะสําหรับงานจัดฟ�น

หรือ Orthodontic auxiliary อีกด�วย

Reliance 
Orthodontic
Products, Inc.
วัสดุ Adhesive, Bonding, Primer 

และอุปกรณ�ที่ช�วยทันตแพทย�ในการติด

เครื่องมือจัดฟ�นคืองานถนัดของบริษัท

สัญชาติอเมริกันบริษัทนี้ อาทิ Rely-

A-Bond, Band Lock, Pad Lock, 

Access Cheek retractor หรือแม�แต� 

Bond-A-Braid ลวดสําหรับทํา Lingual 

Retainer ที่ยังหาคู�แข�งขันได�ยาก

IV-Tech ผู�ผลิตผลิตภัณฑ�ทันตกรรม

สําหรับงาน Invisible Orthodon-

tics จากประเทศเกาหลี โดยเฉพาะ

อุปกรณ�จําพวก Instruments และ 

Pliers สามารถผลิตได�อย�างประณีต

และสวยงามเป�นอย�างยิ่ง

Dentronix ผู�ผลิตผลิต Instruments 

และ Pl iers ท่ี โด�งดังและได� รับการ

ยอมรับมาอย�างยาวนานจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา จนกระทั้งรหัสของเครื่อง

มือถูกเรียกจนติดปากในหมู�ทันตแพทย�

จัดฟ�น เช�น คีม 204 (Bird Beak) 

และคีม 209 (Jarabak) ทั้งนี้ เพราะ

ความใส�ใจและพิถีพิถันในคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ�ทําให� Dentronix ได�รับการ

ยอมรับไปทั่วโลก

Stainless steel bone screw จากการ

ออกแบบของ Dr.Chris chang แห�ง

ประเทศใต�หวันผลิตด�วยวัสดุคุณภาพ

สูงในระดับ Medical grade เพื่อการ

ใช�งานได�จริงทุกรูปแบบ ในงานทันต

กรรมจัดฟ�น

OrthodonticLine Company Limited
บริษัท ออร�โทดอนทิคไลน� จํากัด 577/138 ซอยพงษ�เพชรนิเวศน� ถนนประชาชื่น แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 02 586 9088, 087 678 9091โทรสาร 02 911 1231 orthodonticline@hotmail.com
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ลวด SS,SE กลม  
012-020 
ลวด SS,SE เหลี่ยม 
16x16 - 21x25 

Oring + Chain 

มีให้เลือกมากกว่า 55 สี

BRACKET

SBT TORQUE 22 ° 

ROTH TORQUE 12°
STANDARD TORQUE 0 °

MBT TORQUE 17°

คีม iXion มีให้เลือก

มากกว่า 20 ตัว

ห้างหุ่นส่วนจำกัด ออร์โธไบรท์ 
ORTHOBRITE LIMITED PERTNERSHIP



บทความวิชาการ

รศิ.ที่พื่ญ่.ดืร.รัชิดืาภรณ์์	เค้ามีงคล่กิจำ	

ภาควิชิาทัี่นี้ติกรรมีวินิี้จำฉัย	คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ยนี้เรศิวร

ภาวะปากแห้้งเห้ตุุน้ำำ�าลายน้้ำอยเน่้ำ�องจากรัังสีีรัักษา 
(Radiation-induced xerostomia)

	 ติ่อมีนี้ำ �าล่ายเป็็นี้อวัยวะที่้�มี้ความีไวติ่อรังส้	 (radio- 

sensitivity)	 ดืังนี้ั�นี้การรักษามีะเร็งข่องศิ้รษะแล่ะล่ำาคอดื้วยรังส้

รักษาท้ี่�ม้ีต่ิอมีนี้ำ�าล่ายอย่้ในี้บัริเวณ์ท้ี่�ได้ืรับัรังส้จำะที่ำาให้เกิดืภาวะต่ิอมี

นี้ำ�าล่ายที่ำางานี้น้ี้อยเกินี้	 (salivary	 gland	hypofunction;	 SGH)	

แล่ะเกิดืภาวะป็ากแห้งเหตุินี้ำ�าล่ายน้ี้อย	(xerostomia)1-4		ม้ีรายงานี้

ว่าป็ริมีาณ์รังส้มีากกว่า	52	เกรย์	(Gy)	ม้ีผู้ล่ให้เกิดืภาวะต่ิอมีนี้ำ�าล่าย

ที่ำางานี้น้ี้อยเกินี้แบับัรุนี้แรง		แล่ะป็ริมีาณ์รังส้ท้ี่�ไม่ีเกินี้ระดัืบักระตุ้ินี้	

(threshold)	จำะส่งผู้ล่ต่ิอการที่ำางานี้ข่องต่ิอมีนี้ำ�าล่ายแบับัชัิ�วคราว5

	 	 อย่างไรก็ติามีโดืยป็กติิการรักษามีะเร็งข่องศิ้รษะแล่ะล่ำาคอนี้ั�นี้

	 ผู้้้ป็่วยจำะไดื้รับัป็ริมีาณ์รังส้ที่ั�งหมีดื	 50-70	 เกรย์	 ซึ่้�งส่งผู้ล่ให้เกิดื

ภาวะป็ากแห้งเหตุินี้ำ�าล่ายน้ี้อยแบับัเรื�อรังในี้ผู้้้ป่็วยส่วนี้ใหญ่่5		โดืย

การหลั่�งนี้ำ�าล่ายจำะล่ดืล่งภายในี้สัป็ดืาห์แรกข่องการได้ืรับัรังส้รักษา 

แล่ะจำะล่ดืล่งอย่างมีากในี้ช่ิวง	6	สัป็ดืาห์แรกข่องการรักษา		นี้อกจำากน้ี้�

การหล่ั�งข่องนี้ำ�าล่ายอาจำล่ดืล่งติ่อไป็จำนี้ถ้ง	 3	 เดืือนี้หล่ังจำากการ

รักษาเสร็จำสมีบ้ัรณ์์3,5		ในี้ข่ณ์ะท้ี่�ต่ิอมีนี้ำ�าล่ายท้ี่�เหลื่อจำะเกิดืการเจำริญ่

เกินี้	(hyperplasia)	เพืื่�อชิดืเชิยให้ม้ีการหลั่�งนี้ำ�าล่าย1		เนืี้�องจำากต่ิอมี

หลั่�งนี้ำ�าใส	(serous	gland)	ม้ีความีไวต่ิอรังส้มีากกว่าต่ิอมีหลั่�งเมืีอก

(mucous	 gland)1	 ดืังนี้ั�นี้ติ่อมีนี้ำ�าล่ายหนี้้าห้	 (parotid	 salivary	

gland)	 จำะมี้ความีไวติ่อรังส้มีากกว่าติ่อมีนี้ำ�าล่ายใติ้ข่ากรรไกรล่่าง	

(submandibular	salivary	gland)5	เมืี�อม้ีการฉายรังส้ในี้ติำาแหน่ี้ง

ต่ิอมีนี้ำ�าล่ายหน้ี้าห้จ้ำงเกิดืผู้ล่กระที่บัต่ิอต่ิอมีนี้ำ�าล่ายอย่างมีากแล่ะผัู้นี้

กลั่บัไม่ีได้ื		ในี้ที่างติรงกันี้ข้่ามีต่ิอมีหลั่�งเมืีอกจำะสามีารถฟ้�นี้กลั่บัได้ื

บัางส่วนี้1	 ซึ่้�งส่งผู้ล่ติ่อส่วนี้ป็ระกอบัในี้นี้ำ�าล่ายแล่ะการหล่ั�งข่อง

นี้ำ�าล่าย5		อย่างไรก็ติามีต่ิอมีนี้ำ�าล่ายอาจำค่อย	ๆ 	กลั่บัมีาที่ำางานี้ได้ืภายในี้	 

1-2	ปี็	หากได้ืรับัการฉายรังส้รักษาแบับัแป็รความีเข้่มีรังส้	(intensity-

modulated	radiation	therapy;	IMRT)1,3		หรือต่ิอมีนี้ำ�าล่ายได้ืรับั

ป็ริมีาณ์รังส้ไม่ีเกินี้ระดัืบักระตุ้ินี้	โดืยระดัืบักระตุ้ินี้ข่องต่ิอมีนี้ำ�าล่าย

หนี้้าห้มี้ค่าป็ระมีาณ์	 26	 เกรย์	 แล่ะติ่อมีนี้ำ�าล่ายใติ้ข่ากรรไกรล่่าง 

ม้ีค่าป็ระมีาณ์	39	เกรย์3	นี้อกจำากน้ี้�การใช้ิยาเอมิีฟอสท้ี่นี้	(amifostine)	 

ก่อนี้ไดื้รับัรังส้รักษาจำะชิ่วยล่ดืความีรุนี้แรงข่องภาวะป็ากแห้งเหติุ

นี้ำ�าล่ายนี้้อยในี้ผู้้้ป็่วยที่้�ไดื้รับัการรักษามีะเร็งข่องศิ้รษะแล่ะล่ำาคอ

ด้ืวยรังส้รักษา1

   

 

 

 

	 ภาวะป็ากแห้งเหตุินี้ำ�าล่ายน้ี้อยเป็็นี้ภาวะแที่รกซ้ึ่อนี้ที่้�พื่บั

บั่อยในี้ผู้้้ป็่วยท้ี่�ไดื้รับัการรักษามีะเร็งข่องศ้ิรษะแล่ะล่ำาคอดื้วยรังส้ 

รักษา	เมืี�อติรวจำในี้ช่ิองป็ากผู้้้ป่็วยจำะพื่บัว่ามีป้็ริมีาณ์นี้ำ�าล่ายน้ี้อย	ไม่ีม้ี 

นี้ำ�าล่ายขั่งในี้บัริเวณ์พืื่�นี้ป็าก	นี้ำ�าล่ายเป็็นี้ฟองเยื�อเมืีอกช่ิองป็ากแห้ง 

บัางครั�งพื่บัว่ากระจำกติรวจำช่ิองป็ากติิดืเยื�อเมืีอกช่ิองป็าก	พื่บัคราบั

หรือรอยล่ิป็สติิกแล่ะเศิษอาหารติิดืบัริเวณ์ฟันี้	 อาจำพื่บัเยื�อเมีือก 

ชิ่องป็ากแดืง	 โดืยที่ั�วไป็	 แล่ะดื้านี้บันี้ข่องล่ิ�นี้ม้ีล่ักษณ์ะแบั่งเป็็นี้ 

กล้่บัย่อย	(lobulated	appearance)1-3,6			ในี้ผู้้้ป่็วยที่้�ม้ีภาวะป็ากแห้ง

เหตุินี้ำ�าล่ายน้ี้อยมัีกจำะเกิดืโรคราแคนี้ดิืดืาในี้ช่ิองป็าก	(oral	candi-

diasis)	แล่ะมุีมีป็ากอักเสบั	(angular	cheilitis)6	ภาวะป็ากแห้งเหตุิ

นี้ำ�าล่ายนี้้อยส่งผู้ล่กระที่บัติ่อคุณ์ภาพื่ช้ิวิติข่องผู้้้ป็่วย	 รวมีที่ั�งการ

ที่ำางานี้ข่องช่ิองป็าก	ได้ืแก่	การพ้ื่ดื	การรับัรส	การเค้�ยวแล่ะการกลื่นี้	

การใส่ฟันี้เท้ี่ยมีส่งผู้ล่ต่ิอภาวะที่างโภชินี้าการแล่ะการมีป้็ฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ุ์ 

ที่างสังคมี1-3	 นี้อกจำากน้ี้�การเกิดืภาวะติ่อมีนี้ำ�าล่ายที่ำางานี้นี้้อยเกินี้ 

ยังส่งผู้ล่เพิื่�มีความีเส้�ยงในี้การเกิดืโรคฟันี้ผุู้	(xerostomia-related	

caries)	หรือฟันี้ผุู้เนืี้�องจำากรังส้รักษา	(radiation-induced	dental	

caries)	 โดืยมัีกพื่บัรอยผุู้ท้ี่�บัริเวณ์ป็ล่ายฟันี้หรือคอฟันี้	รวมีทัี่�งพื่บั 

การส้กเหตุิบัดืเค้�ยว	(attrition)	การส้กเหตุิขั่ดืถ้	(abrasion)	การส้ก

กร่อนี้	 (erosion)	ล่มีหายใจำเหม็ีนี้หรือป็ากเหม็ีนี้	 (halitosis)	 โรค 

ราแคนี้ดิืดืาในี้ช่ิองป็าก	อาการแสบัร้อนี้ช่ิองป็าก	เพิื่�มีความีไวข่อง

เยื�อเมีือก(mucosal	 sensitivity)	 แล่ะความีเส้�ยงติ่อการบัาดืเจ็ำบั

ข่องเยื�อเมีือกชิ่องป็าก2,3,7	 	 รวมีที่ั�งเป็็นี้ป็ัจำจำัยชิักนี้ำาให้เกดิืโรคติ่อมี

นี้ำ�าล่ายอักเสบั	(sialadenitis)	โดืยเฉพื่าะต่ิอมีนี้ำ�าล่ายหน้ี้าห้2,6
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	 การวินี้ิจำฉัยแยกโรคควรคำานี้้งถ้งสาเหติุอื�นี้	 ๆ	 ท้ี่�ที่ำาให้ 

เกิดืภาวะป็ากแห้งเหติุนี้ำ�าล่ายนี้้อย	 ไดื้แก่	 กลุ่่มีอาการโจำเกร็นี้ 

(SjÖgren’s	 syndrome)	 โรคเบัาหวานี้	 (diabetes	mellitus)	

โรคซึ่าร์คอยด์ื	(sarcoidosis)	แล่ะโรคอัล่ซึ่ไฮิเมีอร์	(Alzheimer’s	

disease)	 รวมีถ้งการรับัป็ระที่านี้ยาที่้�ส่งผู้ล่ให้ติ่อมีนี้ำ�าล่ายที่ำางานี้ 

ผิู้ดืป็กติิ	(medication-induced	salivary	gland	dysfunction;	 

MISGD)2,8	 ภาวะนี้ำ�าล่ายนี้้อยเกินี้	 (hyposalivation)	 เป็็นี้การ

วินิี้จำฉัยที่างคลิ่นิี้กซ้ึ่�งอาศัิยข้่อม้ีล่จำากการซัึ่กป็ระวัติิ	การติรวจำที่าง

คลิ่นิี้กแล่ะการวัดือัติราการไหล่ข่องนี้ำ�าล่าย	(salivary	flow	rate)	

หรือการติรวจำเพืื่�อวัดืป็ริมีาติรข่องนี้ำ�าล่ายท้ี่�หลั่�งออกจำากต่ิอมีนี้ำ�าล่าย	

(sialometry)	โดืยภาวะนี้ำ�าล่ายน้ี้อยเกินี้	คืออัติราการหลั่�งข่องนี้ำ�าล่าย

ท้ี่�ถ้กกระตุิ้นี้	 (stimulated	 salivary	 flow	 rate)	 นี้้อยกว่าหรือ

เท่ี่ากับั	0.5-0.7	มิีล่ลิ่ลิ่ติรต่ิอนี้าท้ี่	แล่ะอัติราการหลั่�งข่องนี้ำ�าล่ายท้ี่�

ไม่ีถ้กกระตุ้ินี้	(unstimulated	salivary	flow	rate)	น้ี้อยกว่าหรือ

เท่ี่ากับั	0.1	มิีล่ลิ่ลิ่ติรต่ิอนี้าท้ี่9

	 ผู้้้ป็่วยที่้�ม้ีภาวะป็ากแห้งเหติุนี้ำ�าล่ายนี้้อยควรไดื้รับัคำา

แนี้ะนี้ำาให้งดืส้บับุัหร้�แล่ะงดืดืื�มีแอล่กอฮิอล์่ซ้ึ่�งม้ีผู้ล่ล่ดืการหลั่�งข่อง

นี้ำ�าล่าย	หล้่กเล้่�ยงการใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากที่้�ม้ีส่วนี้ผู้สมีข่องแอล่กอฮิอล์่		

แนี้ะนี้ำาให้ม้ีการใช้ิเจำล่หรือสเป็รย์เพิื่�มีความีชุ่ิมีชืิ�นี้

ในี้ชิ่องป็าก	 การเค้�ยวหมีากฝรั�งหรืออมีล่้กอมีที่้�ป็ราศิจำากนี้ำ�าติาล่ 

การใช้ินี้ำ�าล่ายเท้ี่ยมี	(artificial	saliva)	หรือการจิำบันี้ำ�าติล่อดืทัี่�งวันี้1,6  

ผู้้้ป่็วยควรได้ืรับัฟล้่ออไรด์ืชินิี้ดืเฉพื่าะท้ี่�	 (topical	 fluoride)	 ทุี่กวันี้ 

เช่ินี้	การที่าเจำล่โซึ่เด้ืยมีฟล้่ออไรด์ื	(sodium	fluoride)	ความีเข้่มีข้่นี้ 

ร้อยล่ะ	0.1	หรือ	 เจำล่สแตินี้นัี้สฟล้่ออไรด์ื	 (stannous	fluoride) 

ความีเข้่มีข้่นี้ร้อยล่ะ	0.4	หรือนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากโซึ่เด้ืยมีฟล้่ออไรด์ื	ความี

เข้่มีข้่นี้ร้อยล่ะ	0.05	ร่วมีกับัการติรวจำสุข่ภาพื่ช่ิองป็ากเป็็นี้ป็ระจำำา 

เพื่ื�อป็้องกันี้แล่ะควบัคุมีโรคฟันี้ผุู้1,2,6	 ผู้้้ป็่วยที่้�ม้ีภาวะป็ากแห้งเหติุ

นี้ำ�าล่ายนี้้อยแบับัเรื�อรังอาจำไดื้รับัสารข่ับันี้ำ�าล่าย	 (sialogogue; 

sialagogue)	 เชิ่นี้	 ไพื่โล่คาร์พ้ื่นี้	 (pilocarpine)	 แล่ะเซึ่วิเมีล้่นี้ 

(cevimeline)1,6	อย่างไรก็ติามียากลุ่่มีน้ี้�ม้ีข้่อห้ามีใช้ิ	(contraindication)	 

ในี้ผู้้้ป่็วยโรคหืดื	(asthma)	แผู้ล่ในี้ที่างเดิืนี้อาหาร	(gastrointestinal	

ulceration)	ต้ิอหินี้	(glaucoma)	โรคป็อดือุดืกั�นี้เรื�อรัง	(chronic	

obstructive	pulmonary	disease;	 COPD)	 แล่ะโรคหัวใจำแล่ะ 

หล่อดืเลื่อดื	 (cardiovascular	disease;	CVD)	นี้อกจำากน้ี้�ยังพื่บั

อาการไม่ีพ้ื่งป็ระสงค์จำากการใช้ิยา	(adversedrug	reaction;	ADR)	

ได้ืแก่		ภาวะเหงื�อออกมีาก	เยื�อจำม้ีกอักเสบั	ป็วดืศ้ิรษะ	อาการคลื่�นี้ไส้

อาการที่้องอืดื	 แล่ะความีผู้ิดืป็กติิข่องระบับัไหล่เว้ยนี้เล่ือดื 

(circulatory	disorder)1
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*HIDY Hand Instruments ผลิตโดย
บริษทั เอส ดี เด็นแทล็ แอนด์ เมดดเิคิล ซัพพลาย จาํกดั
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016

Satisfaction Guaranteed

100% Stainless Steel

Hand Instruments

Made in
Thailand

ยาทากันเสียวฟัน

No.1 in JAPAN

   E�ective desensitization
   Triple actions:
               1) Seal - with MS polymer and Oxalic acid
               2) Analgesic - with Potassium salt
               3) Recalcification - with Sodium Fluoride
   Easy to use : Clean - Apply - Rinse

SKU: TS1001 - 3 ml syringe with 10 tips 

T4 instrument series
The entrance to the Dentsply Sirona world
Quality made in Germany

• Based on thoroughness, reliability and pioneering spirit
• Essential design out of stainless steel

*ทางบริษัทฯ ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้แทนจําหน่าย Dentsply Sirona Instruments อย่างเป็นทางการ



	 หล่ังจำากท้ี่�ส่งติ้นี้ฉบัับัเรื�อง	 เติิมีพื่ล่ังแบับั	 Go	 Green	

Energy	 ง่าย	ๆ	สบัายกระเป๋็า	แค่	1	สัป็ดืาห์	

ก็ม้ีการจัำดืงานี้	Thailand	Motor	Expo	2021	

ในี้ช่ิวงป็ล่ายปี็	ม้ีการเปิ็ดืตัิวรถยนี้ต์ิไฟฟ้า	หรือ	

EV	(Electric	Vehicles)	จำากค่ายผู้้้ผู้ลิ่ติรถยนี้ต์ิ	

มีากมีาย	ม้ีการนี้ำาเสนี้อนี้วัติกรรมีใหม่ี	ๆ 	ให้กับั

ผู้้้บัริโภคแล่ะติล่าดืรถยนี้ต์ิในี้บ้ัานี้เรา	ต่ิอเนืี้�อง

มีาถ้งติอนี้น้ี้�	ผู้้้ผู้ลิ่ติรถยนี้ต์ิทัี่�งหน้ี้าเก่า	หน้ี้าใหม่ีก็

แข่่งกันี้เปิ็ดืตัิวรถยนี้ต์ิไฟฟ้าข่องตัิวเองอย่างดุืเดืือดื	 

รับักับันี้โยบัายข่องรัฐบัาล่บ้ัานี้เราแล่ะข่องโล่ก

ท้ี่�ติ้องการล่ดืการป็ล่่อยก๊าซึ่เรือนี้กระจำก	 ก๊าซึ่ 

คาร์บัอนี้ไดืออกไซึ่ด์ื	รักษาแล่ะฟ้�นี้ฟ้สิ�งแวดืล้่อมี	

ฉะนี้ั�นี้วันี้น้ี้�	 ผู้มีเล่ยอยากจำะหยิบัเอาเรื�องรถยนี้ติ์ไฟฟ้ามีาเล่่าให้ 

ฟังกันี้ครับั

	 รถยนี้ต์ิไฟฟ้าท้ี่�พื่าเหรดืเปิ็ดืตัิวกันี้ทุี่กวันี้น้ี้�	สร้างความีหวือ

หวาตืิ�นี้เต้ินี้ให้กับัผู้มีไม่ีน้ี้อย	 ด้ืวยร้ป็ลั่กษณ์์ท้ี่�แป็ล่กติา	 ทัี่นี้สมัียล่ำ�า 

อนี้าคติ	แถมียังม้ีสเป็็คท้ี่�น่ี้าตืิ�นี้เต้ินี้	อัติราเร่งพุ่ื่งแรงแซึ่งรถ	Super	car	

ราคาหลั่กสิบัล้่านี้แบับัท้ี่�ต้ิองอ้าป็ากค้าง	ในี้ราคาท้ี่�จัำบัต้ิองได้ื	แถมี

ดื้วยฟังก์ชิั�นี้อำานี้วยความีสะดืวกท้ี่�อัดืแนี้่นี้	 พื่ื�นี้ท้ี่�ใชิ้สอยภายในี้รถ	

เครื�องเง้ยบั	การบัำารุงรักษาท้ี่�ง่ายแล่ะราคาถ้ก	แถมีราคาซืึ่�อยังใกล้่

เค้ยงกับัรถคันี้เก่าข่องเราซึ่ะดื้วย	 ใครท้ี่�กำาล่ังคิดืจำะซึ่ื�อรถคันี้ใหมี่

ติ้องม้ีรถยนี้ติ์ไฟฟ้าเป็็นี้หนี้้�งอย้่ในี้ตัิวเล่ือกแนี้่นี้อนี้	 เรามีาที่ำาความี

ร้้จัำกกับัเที่คโนี้โล่ย้น้ี้�กันี้หน่ี้อยด้ืกว่าครับั

	 ท้ี่�จำริงแล้่ว	รถยนี้ต์ิไฟฟ้า	ถ้กเปิ็ดืตัิวครั�งแรกในี้งานี้	Inter-

national	 Exhibition	 Electricity	 ในี้กรุงป็าร้สป็ระเที่ศิฝรั�งเศิส 

ตัิ�งแต่ิปี็	ค.ศิ.	1881	โดืยนี้าย	Gustave	Trouvé	รักป็ระดิืษฐ์ชิาวฝรั�งเศิส

เป็็นี้รถสามีล้่อ	ขั่บัเคลื่�อนี้ด้ืวยมีอเติอร์ไฟฟ้าท้ี่�ใช้ิพื่ลั่งงานี้จำากแบัติเติอร้�

แล่ะได้ืรับัความีสนี้ใจำจำากวิศิวกรแล่ะนัี้กป็ระดิืษฐ์ท้ี่�ม้ีชืิ�อเส้ยงในี้ยุคนัี้�นี้

อย่างมีาก	หน้ี้�งในี้นัี้�นี้คือ	Karl	Friedrich	Benz	หรือท้ี่�เราอาจำจำะเคย

ไดื้ยินี้กันี้ในี้ชิื�อ	 คาร์ล่	 เบันี้ซ์ึ่	 ซึ่้�งเป็น็ี้ผู้้้คดิืค้นี้รถเครื�องยนี้ติ์สันี้ดืาป็ 

ภายในี้	(Internal	Combustion	Engine	:	ICE)	เข่าได้ืยื�นี้จำดืสิที่ธิุ์บััติร

เครื�องยนี้ต์ิ	ICE	ไว้ตัิ�งแต่ิปี็	ค.ศิ.	1879	แล่ะ	

ได้ืรับัการรับัรองในี้เวล่า	6	ปี็ต่ิอมีา	จำนี้กระทัี่�ง

รถรุ่นี้	Benz	Patent-Motorwagen	จ้ำงได้ืถือ

กำาเนิี้นี้ข้่�นี้ในี้ปี็	ค.ศิ.	1885	เป็็นี้รถยนี้ต์ิเครื�อง

สันี้ดืาป็ภายในี้คันี้แรกแล่ะไดื้พื่ัฒนี้ามีาเป็็นี้ 

รถยนี้ต์ิย้�ห้อ	Mercedes	Benz	ท้ี่�เราร้้จัำกกันี้ในี้ 

ปั็จำจุำบัันี้	 ในี้ยคุนัี้�นี้เจ้ำาข่องเที่คโนี้โล่ยอุ้ติสาห- 

กรรมียานี้ยนี้ติ์ส่วนี้ใหญ่่เป็็นี้ฝั�งที่ว้ป็ยุโรป็	

ม้ีการแข่่งขั่นี้	ช่ิวงชิิงการเป็็นี้เจ้ำาติล่าดืระหว่าง

เที่คโนี้โล่ย้รถยนี้ติ์ไฟฟ้ากับัรถยนี้ติ์เครื�อง 

สันี้ดืาป็ภายในี้อย่้นี้านี้หล่ายปี็	แม้ีในี้ช่ิวงแรก	ๆ 	

รถยนี้ติ์ไฟฟ้า	 จำะไดื้รับัความีนิี้ยมีมีากกว่าเนืี้�องจำากความีสะดืวก 

ในี้การใชิ้งานี้การเดืินี้ที่างในี้สมีัยนี้ั�นี้ 

เป็็นี้ระยะที่างสั�นี้	ๆ 	ระหว่างชุิมีชินี้	แล่ะ 

เที่คโนี้โล่ยก้ารผู้ลิ่ติเชืิ�อเพื่ลิ่งปิ็โติรเล้่ยมี 

เอง	ก็ยังไม่ีด้ืนัี้ก	แม้ีราคาข่องรถทัี่�งสอง 

ป็ระเภที่	 จำะม้ีสนี้นี้ราคาที่้�ใกล้่เค้ยงกันี้ 

รถยนี้ติ์ไฟฟ้าก็ย ังถ ือว ่าม้ีความีไดื  ้

เป็ร้ยบัมีากกว่า	จำนี้กระทัี่�งปี็ค.ศิ.	1908	

นี้าย	Henry	Ford	 ผู้้้ก่อตัิ�งบัริษัที่ผู้ลิ่ติ 

รถยนี้ต์ิสัญ่ชิาติิอเมีริกันี้	ได้ืนี้ำาเอาหลั่ก

แนี้วคิดืแบับั	 Economy	of	 scale	 มีาผู้ลิ่ติรถเครื�องยนี้ต์ิสันี้ดืาป็ 

ภายในี้ภายใต้ิชืิ�อ	Ford	Model	T	ออกข่ายในี้ราคาคันี้ล่ะ	US$260	

ในี้ข่ณ์ะท้ี่�รถยนี้ต์ิไฟฟ้าในี้ข่ณ์ะนัี้�นี้ราคาป็ระมีาณ์	US$1,750	 เป็็นี้ 

จุำดืเป็ล้่�ยนี้เกมี	แล่ะที่ำาให้ทัี่�งโล่กหันี้มีาให้

ความีสนี้ใจำรถเครื�องยนี้ต์ิสันี้ดืาป็

ภายในี้ตัิ�งแต่ินัี้�นี้เป็็นี้ต้ินี้มีา

the	Trouvé	tricycle
ท้ี่�มีา	:	https://www.oreilly.com/content/a-new-value-chain-for-

next-generation-mobility/

Benz	Patent-Motorwagen	
ที่้�มีา	 :https://www.autospinn.com/2016/01/130-years-au-

tomobiles-benz

พลัังงานสะอาด
แห่่งอนาคุต (อันใกล้ั)
พลังงานสะอาด
แหงอนาคต (อันใกล)

บทความปกิณกะ

	 อาจำจำะด้ืเขิ่นี้	ๆ	ท้ี่�เพิื่�งจำะมีาสวัสด้ืปี็ใหม่ีกับัคุณ์ผู้้้อ่านี้ติอนี้น้ี้�	เพื่ราะเข้่ยนี้ต้ินี้ฉบัับัก่อนี้ไว้ตัิ�งแต่ิช่ิวงป็ล่ายปี็	แล้่วลื่มีคิดืไป็ว่าจำะได้ืต้ิ

พื่ิมีพื่์ในี้ศิักราชิใหมี่	 เอาเป็็นี้ว่าความีป็รารถนี้าด้ืข่องผู้มี	 ยังคงเหมีือนี้เดืิมี	 ถ้งจำะชิ้ากว่าคนี้อื�นี้นี้ิดืหนี้่อย	 ก็ข่อกราบัสวัสด้ืป็ีใหมี่คุณ์ผู้้้อ่านี้ 

ทุี่กที่่านี้ดื้วยใจำพื่ิสุที่ธุ์ิ�	 แล่ะข่อส่งความีป็รารถนี้าด้ืผู้่านี้ติัวอักษรน้ี้�	 พื่ร้อมีกับัเรื�องราวท้ี่�จำะเอามีาเล่่าติ่อจำากฉบัับัท้ี่�แล่้ว	 ว่าดื้วยเรื�องข่อง

พื่ลั่งงานี้สะอาดืนี้ะครับั

มายด์ม์ิ�งค์ ผู้้้ชายสามมิติิ

Ford	Model	T

ท้ี่�มีา	:	https://www.autofun.co.th/previous-cars/ford/ford-model-t-1908
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	 หลั่งจำากนัี้�นี้อ้ก	100	ปี็	รถยนี้ต์ิไฟฟ้า	ก็แที่บัไม่ีได้ืถ้กพัื่ฒนี้า

อย่างจำริงจัำง	แถมียังถ้กล่ดืบัที่บัาที่ล่งให้เหลื่อเพ้ื่ยงการใช้ิงานี้เล่ก็	ๆ 	

น้ี้อย	ๆ	อย่างการเดิืนี้ที่างระยะสั�นี้	ๆ	เช่ินี้รถกอล์่ฟ	หรือรถส่งข่อง

ในี้ชิมุีชินี้	เพื่ราะกญุ่แจำสำาคัญ่คือการเอาชินี้ะข้่อจำำากัดืข่องแบัติเติอร้�

ท้ี่�ต้ิอง	สามีารถรองรับัการเดิืนี้ที่างได้ืครั�งล่ะไกล่	ๆ 	ต่ิอการชิาร์จำไฟ

หนี้้�งครั�ง	 อายุการใชิ้งานี้ข่องติัวแบัติเติอร้�เองท้ี่�จำำาเป็็นี้ติ้องรองรับั

รอบัการชิารจ์ำไฟไดื้มีากพื่อแล่ะม้ีอายุการใชิ้งานี้ใกล่้เค้ยงกับัติัวรถ

	 หากสลั่กกุญ่แจำดือกน้ี้�ไม่ีออก	 ก็ไม่ีสามีารถเอาชินี้ะรถเครื�องยนี้ต์ิ

สันี้ดืาป็ภายในี้ไป็ได้ื

	 นี้ับัติั�งแติ่ม้ีการคิดืค้นี้แบัติเติอร้�ก้อนี้แรกข่องโล่กในี้ชิ่วง 

ที่ศิวรรษ	1800	จำนี้ม้ีการเปิ็ดืตัิวรถยนี้ต์ิไฟฟ้า	ล่่วงเล่ยมีาถ้งปั็จำจุำบัันี้

เป็็นี้เวล่ากว่า	 200	 ป็ีท้ี่�รถยนี้ติ์ไฟฟ้ายังไมี่เคยเอาชินี้ะเครื�องยนี้ติ์ 

สันี้ดืาป็ได้ืเล่ย	แม้ีจำะม้ีการศ้ิกษา	วิจัำยแล่ะพัื่ฒนี้าเครื�องยนี้ต์ิพื่ลั่งงานี้

ไฟฟ้ามีาอย่างต่ิอเนืี้�อง	จำนี้กระทัี่�งเมืี�อไม่ีนี้านี้มีาน้ี้�	แบัติเติอร้�ลิ่เธุ้์ยมีได้ื

ถือกำาเนิี้ดืข้่�นี้ในี้ช่ิวงต้ินี้ที่ศิวรรษ	2000	แล่ะที่ำาล่ายข้่อจำำากัดืต่ิาง	ๆ	

ข่องแบัติเติอร้�แบับัเดิืมี	ๆ 		ซ้ึ่�งถือเป็็นี้จุำดืเป็ล้่�ยนี้สำาคัญ่	ท้ี่�ที่ำาให้อนี้าคติ

แล่ะบัที่บัาที่ข่องรถยนี้ต์ิไฟฟ้ากลั่บัมีาสดืใสด้ือ้กครั�ง	ติอนี้น้ี้�เรากำาลั่ง

เข้่าส่้ยคุแห่งการพัื่ฒนี้ารถยนี้ต์ิไฟฟ้าเชิิงพื่าณิ์ชิยอ์ยา่งจำริงจัำง	โดืยม้ี

จุำดืมุ่ีงหมีายท้ี่�จำะให้รถยนี้ต์ิไฟฟ้าเข้่ามีาแที่นี้ที่้�รถเครื�องยนี้ต์ิสันี้ดืาป็	

เพื่ราะปั็ญ่หาด้ืานี้มีล่พิื่ษแล่ะสิ�งแวดืล้่อมี	ผู้้้ผู้ลิ่ติรถยนี้ต์ิจ้ำงแข่่งกันี้เสนี้อ 

ผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์ข่องตัิวเองจำนี้ที่ำาให้ผู้้้บัริโภคอย่างเรา	ๆ 	เกิดือาการงงงวย	

รับัข้่อม้ีล่ไม่ีทัี่นี้	ผู้มีเล่ยเติร้ยมีข้่อม้ีล่การจำำาแนี้กรถยนี้ต์ิไฟฟ้าป็ระเภที่

ต่ิาง	ๆ 	เพืื่�อเป็็นี้แนี้วที่างแล่ะเติร้ยมีพื่ร้อมีให้ร้้จัำกกับัเที่คโนี้โล่ยย้านี้ยนี้ต์ิ

แห่งอนี้าคติ	(อันี้ใกล้่)	ต่ิอไป็ครับั

รถยนต์ไฮบริด ห่รือ HEV (Hybrid Electric Vehicle) 
คือรถยนี้ติ์ท้ี่�ใชิ้เครื�องยนี้ติ์สองป็ระเภที่ที่ำางานี้ร่วมีกันี้ที่ั�งระบับั 

เครื�องยนี้ต์ิแบับัสันี้ดืาป็ภายในี้ท้ี่�ใช้ิเชืิ�อเพื่ลิ่งจำากฟอสซิึ่ล่	 (ICE)	แล่ะ 

มีอเติอร์ไฟฟ้าท้ี่�ใช้ิพื่ลั่งงานี้ไฟฟ้าจำากแบัติเติอร้�	ซ้ึ่�งม้ีข้่อด้ืคือราคาข่าย	

(ในี้ป็ระเที่ศิไที่ย)	ยังถ้กท้ี่�สุดื	เมืี�อเท้ี่ยบักับัรถยนี้ต์ิไฟฟ้าป็ระเภที่อื�นี้	ๆ 	

ท้ี่�กำาลั่งจำะกล่่าวถ้งต่ิอไป็	การที่ำางานี้ข่อง	HEV	จำะอาศัิยกำาลั่งจำาก 

เครื�องยนี้ต์ิเป็็นี้หลั่ก	แล่ะใช้ิมีอเติอร์ไฟฟ้าเป็็นี้ตัิวช่ิวยในี้การขั่บัเคลื่�อนี้	

ที่ำาให้ป็ระหยัดืนี้ำ�ามัีนี้	แล่ะก่อมีล่พิื่ษน้ี้อยล่ง	เมืี�อเท้ี่ยบักับัเครื�องยนี้ต์ิ

ICE	 รถป็ระเภที่น้ี้�จำะม้ีแบัติเติอร้�ข่นี้าดืเล็่กท้ี่�สุดื	 สามีารถวิ�งไดื้ในี้

ระยะที่างใกล้่เค้ยงกับัรถยนี้ต์ิเครื�องยนี้ต์ิ	ICE

รถยนต์ไฮบริดแบบชาร์จไฟได้ ห่รือ PHEV (Plug in 
Hybrid) คล้่ายกับัรถ	HEV	แต่ิติิดืตัิ�งชุิดือุป็กรณ์์ชิาร์จำไฟ	ที่ำาให้ 

สามีารถชิาร์จำป็ระจำุไฟฟ้ากล่ับัเข่้าไป็ในี้แบัติเติอร้�ไดื้	 ม้ีแบัติเติอร้� 

ข่นี้าดืใหญ่่กว่ารถยนี้ต์ิไฟฟ้าแบับัแรก	รถ	PHEV	ส่วนี้ใหญ่่ถ้กออกแบับั

มีาให้ขั่บัเคลื่�อนี้ด้ืวยมีอเติอร์ไฟฟ้าเป็็นี้หลั่กแล่ะใช้ิกำาลั่งจำากเครื�องยนี้ต์ิ 

เป็็นี้ตัิวช่ิวยติอนี้ที่้�ต้ิองการกำาลั่งขั่บัเคลื่�อนี้ส้ง	ๆ 	เช่ินี้	จัำงหวะเร่งแซึ่ง

หรือข่้�นี้ที่างล่าดืชิันี้	 ในี้การใชิ้งานี้ป็กติิอาจำจำะที่ำางานี้ดื้วยมีอเติอร ์

ไฟฟ้าติล่อดืเวล่าโดืยไม่ีจำำาเป็็นี้ต้ิองอาศัิยเครื�องยนี้ต์ิเล่ย	ที่ำาให้สามีารถ

ป็ระหยัดืค่าเชืิ�อเพื่ลิ่งแล่ะล่ดืมีล่พิื่ษได้ืมีาก	แต่ิสามีารถวิ�งได้ืระยะที่าง

ค่อนี้ข้่างจำำากัดืหากต้ิองการวิ�งด้ืวยพื่ลั่งงานี้ไฟฟ้า	เนืี้�องจำากแบัติเติอร้�

ม้ีข่นี้าดืไม่ีใหญ่่มีากนัี้ก	โดืยทัี่�วไป็จำะอย่้ท้ี่�ระยะที่างราว	ๆ 	40	–	60	กมี.	

ติ่อการชิาร์จำไฟฟ้า	 1	 ครั�ง	 แติ่รถยังสามีารถใชิ้งานี้ติ่อเนี้ื�องไดื้แมี้ 

พื่ล่ังงานี้จำากแบัติเติอร้�จำะหมีดื	 ดื้วยการข่ับัเคล่ื�อนี้โดืยเครื�องยนี้ติ์

แล่ะนี้ำ�ามัีนี้เชืิ�อเพื่ลิ่ง

รถยนต์ไฟฟ้า 100% ห่รือ BEV (Battery Electric 
Vehicle) หรืออาจำเร้ยกสั�นี้	ๆ	 ว่า	 EV	 เป็็นี้รถยนี้ต์ิท้ี่�ขั่บัเคลื่�อนี้ 

ด้ืวยมีอเติอร์ไฟฟ้าทัี่�งหมีดื	ไม่ีม้ีเครื�องยนี้ต์ิ	อาศัิยพื่ลั่งงานี้จำากแบัติเติอร้�	 

100%	 จำ้งจำำาเป็็นี้ติ้องม้ีแบัติเติอร้�ข่นี้าดืใหญ่่ท้ี่�สุดื	 ที่ำาให้ป็ระหยัดื 

พื่ล่ังงานี้มีากท้ี่�สุดืแล่ะก่อมีล่พื่ิษนี้้อยท้ี่�สุดืดื้วย	 ระยะที่างท้ี่�รถ	 EV	 

สามีารถวิ�งได้ืคือป็ระมีาณ์	200	–	700	กมี.	ต่ิอการชิาร์จำไฟฟ้า	1	ครั�ง 

ข้่�นี้อย่้กับัราคาข่องรถ	 เนืี้�องจำากข่นี้าดืแล่ะชินิี้ดืข่องแบัติเติอร้�	 เป็็นี้ 

ชิิ�นี้ส่วนี้	 แล่ะติัวแป็รสำาคัญ่ท้ี่�ม้ีผู้ล่ติ่อระยะที่างท้ี่�รถสามีารถวิ�งไดื ้

แล่ะยังม้ีราคาคิดืเป็็นี้สัดืส่วนี้	40%	ข่องราคาต้ินี้ทุี่นี้รถยนี้ต์ิ	EV	1	คันี้

ประเภทแลัะการทำางานของรถยนต์ไฟฟ้า
ท้ี่�มีา	:	https://www.swingelectric.com/buyers-guide/picking-an-electric-car/
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	 เห็นี้ไดื้ว่า	 แบัติเติอร้�ท้ี่�เป็็นี้หัวใจำสำาคัญ่ข่องรถยนี้ติ์ไฟฟ้า 

ม้ีการแข่่งขั่นี้อย่างส้งแล่ะได้ืรับัการพัื่ฒนี้าอยา่งก้าวกระโดืดืภายในี้

ช่ิวง	 10	 ปี็มีาน้ี้�อย่างต่ิอเนืี้�อง	 แม้ีจำะม้ีป็ระสิที่ธิุ์ภาพื่	 แต่ิแบัติเติอร้� 

ลิ่เธุ้์ยมีไอออนี้	ก็ม้ีข้่อจำำากัดื	เพื่ราะเป็็นี้ที่รัพื่ยากรท้ี่�ม้ีจำำากัดื	ม้ีราคา 

แพื่ง	จ้ำงจำำาเป็็นี้ต้ิองม้ีการพัื่ฒนี้าแบัติเติอร้�ชินิี้ดือื�นี้	ๆ 	ท้ี่�เป็็นี้ท้ี่�ร้้จัำกแล่ะ

กำาล่ังจำะถ้กนี้ำามีาที่ดืแที่นี้แบัติเติอร้�ล่ิเธุ้์ยมีท้ี่�ใชิ้อย้่ในี้ป็ัจำจุำบัันี้คือ 

แบัติเติอร้�ใบัม้ีดื	 หรือ	 Blade	 Battery	 ท้ี่�ถ้กพื่ัฒนี้าโดืยบัริษัที่ในี้ 

เครือBYDข่องจ้ำนี้	ซ้ึ่�งอ้างว่ามีค้วามีป็ล่อดืภัยแล่ะป็ระสิที่ธิุ์ภาพื่ส้งกว่า

แบัติเติอร้�ลิ่เธุ้์ยมี	เพื่ราะมีค้วามีร้อนี้สะสมีจำากการใช้ิงานี้ติำ�ากว่ามีาก	

ม้ีความีจุำมีากกว่าถ้ง	50%	ในี้ข่ณ์ะท้ี่�ม้ีข่นี้าดืเล็่กล่ง	30%	ช่ิวยให้รถ

ท้ี่�ใชิ้แบัติเติอร้�ใบัม้ีดืม้ีนี้ำ�าหนัี้กท้ี่�เบัาล่ง	 วิ�งไดื้ไกล่ข่้�นี้แล่ะต้ินี้ทุี่นี้การ 

ผู้ลิ่ติติำ�าล่งราว	25%	นี้อกจำากน้ี้�	ยงัม้ีแบัติเติอร้�แบับั	Dual	Carbon	

ซึ่้�งใชิ้ข่ั�วบัวกแล่ะข่ั�วล่บัข่องแบัติเติอร้�ท้ี่�ผู้ล่ิติดื้วยสารป็ระกอบัข่อง 

ธุ์าตุิคาร์บัอนี้	 ซึ่้�งไดื้ผู้่านี้การที่ดืสอบัในี้ห้องป็ฏิิบััติิการ	 ไดื้ผู้ล่ว่าม้ี

ความีจำุแล่ะสามีารถชิาร์จำไดื้เร็วกว่าแบัติเติอร้�ล่ิเธุ้์ยมีถ้ง	 20	 เที่่า

สามีารถชิาร์จำซึ่ำ�าได้ืถ้ง	 3,000	 รอบั	 ซ้ึ่�งมีากกว่าแบัติเติอร้�ลิ่เธุ้์ยมีท้ี่�

ที่ำาได้ืเพ้ื่ยง	400	–	1,200	รอบัเท่ี่านัี้�นี้	แถมีวัสดุืยังสามีารถนี้ำากลั่บั

มีาร้ไซึ่เคิล่ได้ื	100%	ที่ำาให้ม้ีต้ินี้ทุี่นี้การผู้ลิ่ติท้ี่�ติำ�าล่งแล่ะเป็็นี้มิีติรกับั

สิ�งแวดืล้่อมีมีากว่า	

	 ยังครับั...	ยังไม่ีหมีดื	ยังม้ีการวิจัำยเก้�ยวกับัการนี้ำากากข่อง

เส้ยจำากนิี้วเคล้่ยร์มีาผู้ลิ่ติแบัติเติอร้�	เร้ยกแบัติเติอร้�ชินิี้ดืน้ี้�ว่า	Nano	

Diamond	Battery	 ท้ี่�นี้ำากากนิี้วเคล้่ยร์เหลื่อใช้ิจำากโรงผู้ลิ่ติไฟฟ้า 

นิี้วเคล้่ยร์มีาผู่้านี้กระบัวนี้การที่างเคม้ีสร้างเป็็นี้	Artificial	Radio-

active	Diamond	ซ้ึ่�งผู้มีก็ไม่ีแน่ี้ใจำว่าจำะเร้ยกเป็็นี้ภาษาไที่ยว่าอย่างไร	

แต่ิความีหมีายข่องมัีนี้คือการสร้างเพื่ชิรเท้ี่ยมีท้ี่�สามีารถแผู่้กัมีมัีนี้ติ-

ภาพื่รังส้ได้ื	 ซ้ึ่�งสามีารถผู้ลิ่ติกระแสไฟฟ้าอ่อนี้	ๆ	 ใช้ิงานี้ได้ืนี้านี้ถ้ง 

28,000	ปี็	!!!	แล่ะม้ีแผู้นี้ท้ี่�จำะพัื่ฒนี้าให้สามีารถนี้ำาไป็ใช้ิกับัอุป็กรณ์์

อิเล็่คที่รอนิี้คทุี่กป็ระเภที่	 รวมีถ้งรถยนี้ต์ิไฟฟ้าด้ืวย	 โดืยในี้ขั่�นี้แรก	

จำะที่ดืล่องใช้ิจำริงในี้โครงการด้ืานี้อวกาศิในี้ปี็	2023	น้ี้�เอง

	 จำากข้่อเท็ี่จำจำริงท้ี่�ว่าแร่ลิ่เธุ้์ยมี	ก็เป็็นี้สินี้แร่เหมืีอนี้	ๆ	กับั 

ธุ์าตุิชินี้ิดือื�นี้	 ซึ่้�งใชิ้แล่้วหมีดืไป็	 ม้ีการคาดืการณ์์เอาไว้ว่าอัติราการ

ใชิ้แร่ล่ิเธุ้์ยมีในี้ป็ัจำจุำบัันี้	 จำะที่ำาให้แร่ชินี้ิดืน้ี้�หมีดืไป็จำากโล่กในี้อ้ก 

ป็ระมีาณ์	30	ปี็ข้่างหน้ี้า	การผู้ลิ่ติแบัติเติอร้�ร้ป็แบับัใหม่ี	ไม่ีว่าจำะเป็็นี้	

Dual	Carbon	Battery	ท้ี่�ผู้ลิ่ติจำากธุ์าตุิคาร์บัอนี้	ซ้ึ่�งเป็็นี้ธุ์าตุิพืื่�นี้ฐานี้

แล่ะม้ีอย่้ทัี่�วไป็ในี้องค์ป็ระกอบัข่องทุี่กสรรพื่สิ�งบันี้โล่กน้ี้�	หรือ	Nano	

Diamond	Battery	ท้ี่�ผู้ลิ่ติจำากกากนิี้วเคล้่ยร์ซ้ึ่�งเป็็นี้	Waste	product	

ข่องมีนุี้ษยแ์ล่ะม้ีอายุการใช้ิงานี้ท้ี่�ยาวนี้านี้มีาก	 จ้ำงด้ืเหมืีอนี้จำะเป็็นี้ 

กุญ่แจำเปิ็ดืป็ระต้ิส่้อนี้าคติท้ี่�สดืใสข่องรถยนี้ต์ิไฟฟ้าในี้เวล่าอันี้ใกล้่น้ี้�

	 หวังว่าเรื�องราวที่ั�งหมีดืน้ี้�	 นี้่าจำะชิ่วยให้คุณ์ผู้้้อ่านี้ไดื้เห็นี้ 

ภาพื่ข่องพื่ล่ังงานี้สะอาดือ้กร้ป็แบับัหนี้้�ง	 จำากความีพื่ยายามีข่อง 

มีนุี้ษย์แล่ะพื่ล่ังข่องวิที่ยาศิาสติร์	 ท้ี่�หวังจำะชิ่วยให้เรารอดืพื่้นี้จำาก 

อันี้ติรายจำากธุ์รรมีชิาติิท้ี่�เราไดื้ร่วมีกันี้ที่ำาล่ายมีาหล่ายสิบัป็ี	 แล่ะ 

สำาหรับัคนี้ท้ี่�ม้ีแผู้นี้ท้ี่�จำะซืึ่�อรถยนี้ต์ิไฟฟ้าในี้อนี้าคติอันี้ใกล้่น้ี้�	ก็หวังว่า

ที่่านี้จำะไดื้รับัข่้อมี้ล่ที่้�ม้ีป็ระโยชินี้์เพื่ื�อนี้ำาไป็ป็ระกอบัการติัดืสินี้ใจำ 

แล่ะอย่าลื่มีไป็เช็ิคระบับัไฟฟ้าที่้�บ้ัานี้ข่องท่ี่านี้ด้ืวยนี้ะครับั	ว่าสามีารถ

รองรับัการชิาร์จำไฟข่องรถ	 EV	 คันี้ใหมี่ข่องที่่านี้ไดื้หรือเป็ล่่า	 เพื่ื�อ 

ความีป็ล่อดืภัยข่องช้ิวิติแล่ะที่รัพื่ย์สินี้	สุดืท้ี่ายน้ี้�..	ก็ข่อล่าไป็ด้ืวยคำาว่า

สวัสด้ืปี็ใหม่ีอ้กท้ี่ครับั	:)

Nano Diamond Battery
ท้ี่�มีา	:	https://medium.com/0xmachina/the-nano-diamond-battery-ndb-too-good-to-be-true-548066508c49
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mer láser de diodo de tejido blando de longitud de onda 
de longitud de onda dual más potente disponible para 
tudes de onda simultáneamente. Combina la absorción 

itud de onda de 810 nanómetros con la absorción de 
e onda de 980 nanómetros.

te totalmente transparente y la elegante pieza de mano 
nidad como la próxima generación de láseres de diodo 
innovador láser de diodo Gemini lo hace más rápido, 

iones cortas del pulso proporcionan un corte más 
do.

LECTRO - LUMINISCENTE

 una pantalla electro-luminiscente que le hace único en el 
 GEMINI, le permite un fácil y sencillo cambio entre gabinetes.

A

ima de melanina con una longitud de onda de 810nm con 
 onda de 980nm. El láser de diodo GEMINI te permite usar 

ndiendo del tratamiento a realizar.

UAL  – INIGUALABLE

* SIROLaser Blue ™ es una marca registrada de Sirona Dental; EPIC ™ 10 es una marca registrada de Biolase, Inc .; Precise® es una marca registrada de CAO Group, Inc .;
tos publicados por el fabricante 2. Potencia máxima en modo de longitud de onda dual.

El poder de la tecnología super-pulsed con un pico máximo de potencia de 20 vatios en c
que los tejidos blandos se enfríen durante el procedimiento, evitando la carbonización y 
(mayor comodidad del paciente). 

Esta tecnología hace que los cortes sean rápidos y eficientes y además facilita la rápida 
tejidos.

20  V A TIO S  D E  P OTENCI A  S U P E R  P ULSAD A

TRADITIONAL DIODE LASER
Onda Contínua 1.0 W, 1/2 mm c

GEMINI DIODE LASER
1.0 W Super Pulsado, 1/2 mm/sec

El Dr. Mike Miyasaki discutió cómo el láser de diodo Gemini 810 + 980 si
procedimientos como la gingivectomía en preparación para una carilla.

“No solo obtenemos una mayor previsibilidad durante el procedimiento y duran
[cuando usamos el láser Gemini], sino que también obtenemos una mayor como
paciente, que creo que siempre está en la parte superior de nuestras mentes cua
pacientes” .

–Dr. Mike Miya

P R O C E D IM IE N T O S  S IM P L IF IC A DO S

CHARRING

TISSUE 

TISSUE TAG

5 10

Vatios

15 20

Pico de potencia de los láseres de diodo1

G IN G IV E C T O M IA

F R E N E C T O M IA

Antes de la intervención. Inmediatamente después de 
la intervención.

30 días después de la 
cirugía.

Antes de la intervención. Inmediatamente después de 
la intervención.

30 días después de la 
cirugía.

Los casos clínicos cedidos por el Dr. Bob Miller - Park City, UT (USA) clínicos gingivectomia

PULLING
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ใชงานดี ไมมีจุกจิก
ราคาสมเหตุผล คุมคา
คาบำรุงรักษาต่ำ
มีอะไหลรองรับทุกชิ้น ไมแพง
ออกแบบและ ผลิตโดยคนไทย
เพื่อคนไทย

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจระดับมาตรฐานโลก 
ม่ันใจ “ทันตภัณฑไทย” ผูผลิตยูนิตทันตกรรมรายแรกของไทย

ยูนิตทันตกรรมไทย พรอมรุกสู AECLIGHT-OPTION

AERO-SERIES

ACCESSORIES
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Acrylic 
Pouring Art
Acrylic 
Pouring Art

เร้ยบัเร้ยงโดืย	ที่พื่ญ่.ธิุ์ชิาพื่ร	ชินี้ะรัตินุี้บัล่

งานศิิลปะที่่�แพตที่ำเรี่ยกว่่า “Acrylic Pouring Art”

หรือศิิล่ป็ะการเที่ส้	ที่ำาโดืยการนี้ำาส้อะคริลิ่กมีาผู้สมีกับัสื�อ

ให้สามีารถไหล่ไดื้แล่้วนี้ำามีาเที่ล่งบันี้ผู้้าใบัดื้วยเที่คนี้ิคท้ี่� 

แติกต่ิางกันี้ไป็	ท้ี่�เลื่อกล่องที่ำาศิิล่ป็ะป็ระเภที่น้ี้�เพื่ราะยงัไม่ี

เคยล่องเนี้ื�องดื้วยติ้องเติร้ยมีอุป็กรณ์์เยอะแล่ะใชิ้ส้เยอะ 

(มีากค่ะ)	เคยเหน็ี้คลิ่ป็ศิิล่ปิ็นี้ต่ิางชิาติิที่ำาแล้่วน่ี้าสนี้กุมีาก	แล่ะ

คิดืว่าม้ีความีติรงกันี้ข่้ามีกับังานี้ที่ำาฟันี้ด้ื	 งานี้ข่องเรานี้ั�นี้ 

ต้ิองเป๊็ะทุี่กมิีล่ลิ่เมีติร	ต้ิองเพ่ื่งเล็่ง	เคลื่�อนี้นิี้ดืหน่ี้อย	อาจำจำะ 

ที่ำาให้งานี้ออกมีาไม่ีด้ืใช่ิไหมีคะ	แต่ิศิิล่ป็ะการเที่ส้เป็็นี้เหมืีอนี้

การได้ืป็ล่ดืป็ล่่อยจิำติใจำข่องเราให้ไหล่ไป็อย่างอิสระ	เป็็นี้ไป็ได้ื

ยากมีากท้ี่�เราจำะกำาหนี้ดืว่าผู้ล่ล่ัพื่ธุ์์สุดืที่้ายจำะออกมีาเป็็นี้ 

แบับัไหนี้	แต่ินัี้�นี้แหล่ะค่ะคือความีสนี้กุข่องมัีนี้	แพื่ติมีค้วามีสุข่ 

ทุี่กครั�งท้ี่�ได้ืเห็นี้ส้ไหล่มีารวมีกันี้เป็็นี้ร้ป็ร่างแป็ล่กใหม่ี	หรือ 

เป็็นี้ส้ใหม่ีเกดิืข่้�นี้มีาระหว่างที่าง	 แล่ะแติล่่ะร้ป็จำะออกมีา 

ไมี่ซึ่ำ�ากันี้เล่ยจำ้งร้้ส้กติื�นี้เติ้นี้ติล่อดืเล่ยค่ะ	 ก็เล่ยไดื้เร้ยนี้ร้้ 

เที่คนิี้คใหม่ี	ๆ 	เพิื่�มีทุี่กครั�งท้ี่�ที่ำา	เร้ยกได้ืว่ายิ�งที่ำายิ�งสนุี้กค่ะ

บทความพิิเศษ

	 ที่ันี้ติแพื่ที่ย์ทุี่กคนี้คงจำะคุ้นี้เคยกับัคำากล่่าวท้ี่�ว่า	 “งานี้ที่ันี้ติกรรมี 

เป็็นี้ทัี่กษะที่้�ต้ิองอาศัิยทัี่�งความีร้เ้ชิิงวิชิาการแล่ะศิิล่ป็ะใช่ิไหมีคะ”	แพื่ติเล่ย

คิดืว่าจำริง	ๆ	แล้่วพื่วกเราทุี่กคนี้ล้่วนี้ม้ีความีอาร์ติอย้่ในี้ตัิวแน่ี้นี้อนี้ค่ะ

	 ก่อนี้อื�นี้ข่อแนี้ะนี้ำาติัวก่อนี้เล่ยนี้ะคะ	 ชิื�อที่ันี้ติแพื่ที่ย์หญ่ิงธุ์ิชิาพื่ร	

ชืิ�อเล่่นี้แพื่ติค่ะ	ตัิ�งแต่ิจำำาความีได้ืก็ชิอบัวาดืร้ป็ระบัายส้แล้่ว	ท้ี่�บ้ัานี้จำะม้ีสมุีดื

วาดืเข้่ยนี้อย้่เต็ิมีไป็หมีดืเล่ย	 เป็็นี้สิ�งท้ี่�คิดืว่าติัวเองที่ำาแล่้วม้ีความีสุข่ท้ี่�สุดื	 แติ่เมีื�อเติิบัโติข่้�นี้ 

ดื้วยภาระหนี้้าท้ี่�การงานี้จำ้งที่ำาให้เราไมี่ม้ีเวล่าว่างแล่ะหล่งล่ืมีงานี้อดืิเรกท้ี่�ที่ำาให้เราม้ีช้ิวิติช้ิวาไป็	

แพื่ติเชืิ�อว่าหล่าย	ๆ	คนี้คงม้ีงานี้อดิืเรกท้ี่�ชิอบัแต่ิไม่ีม้ีเวล่าจำะที่ำามัีนี้เมืี�อโติข้่�นี้เช่ินี้กันี้ใช่ิไหมีคะ

	 จำนี้กระที่ั�งม้ีการระบัาดืข่องเจำ้าไวรัสติัวร้ายโควดิื-19	 ท้ี่�ที่ำาให้ที่ันี้ติแพื่ที่ย์ว่างงานี้อย่าง 

ไม่ีเคยเป็็นี้มีาก่อนี้	ในี้ช่ิวงท้ี่�หยดุืงานี้ติอนี้ช่ิวงกล่างปี็	2564		แพื่ติที่้�ป็กติิแล้่วเป็็นี้คนี้ที่้�ชิอบัออกไป็

ข้่างนี้อก	ไป็ที่ำางานี้	ไป็ออกกำาลั่งกาย	ไป็เท้ี่�ยวท้ี่�ต่ิาง	ๆ 	แล่ะชิอบัพ้ื่ดืคุยกับัผู้้้คนี้ร้้ส้กเหงามีาก	ๆ 	เล่ยค่ะ	

นัี้�งคิดืไป็คิดืมีาก็น้ี้กได้ืว่า	จำริง	ๆ 	เราก็ม้ีสิ�งท้ี่�เราชิอบัมีาก	แล่ะม้ีความีสุข่ทุี่กครั�งท้ี่�ได้ืที่ำามัีนี้	ซ้ึ่�งก็คือ

งานี้ศิิล่ป็ะนัี้�นี้เอง		เล่ยเป็็นี้จุำดืเริ�มีต้ินี้ในี้การล่องที่ำางานี้ศิิล่ป็ะร้ป็แบับัหน้ี้�งท้ี่�ไม่ีเคยล่องที่ำามีาก่อนี้ค่ะ
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ชื่่�อภาพ Flame Canyon  
แรงบัันดาลใจจากหุุบัเขาที่่�มี่ลาวาไหุล

	 จำากท้ี่�โพื่สร้ป็แรกท้ี่�วาดืล่งในี้โซึ่เช้ิยล่ม้ีเด้ืยส่วนี้ตัิวเมืี�อ	4	เดืือนี้ก่อนี้	ก็ม้ี 

เพืื่�อนี้	ๆ 	สนี้ใจำมีาข่อซืึ่�อผู้ล่งานี้ค่ะ	เล่ยที่ำามีาเรื�อย	ๆ 	จำนี้ติอนี้น้ี้�แพื่ติที่ำาผู้ล่งานี้ไป็ทัี่�งสิ�นี้	

40	ชิิ�นี้แล้่วค่ะ	แล่ะม้ีล้่กค้าทัี่�งท้ี่�เป็็นี้คนี้ร้้จัำกกันี้แล่ะนัี้กสะสมีซืึ่�อไป็ทัี่�งหมีดื	กล่ายเป็็นี้ 

ว่าติอนี้น้ี้�ม้ีคิวงานี้ศิิล่ป็ะเพิื่�มีข้่�นี้มีาจำนี้ล่ดืงานี้ที่ำาฟันี้ล่งบัางวันี้ค่ะเพื่ราะที่ำาไม่ีทัี่นี้กลั่ว 

ล้่กค้ารอซ้ึ่�งเกินี้กว่าท้ี่�คิดืไว้มีาก	ร้้ส้กด้ืใจำมีากท้ี่�ม้ีคนี้ชิอบัผู้ล่งานี้ศิิล่ป็ะข่องเรา	ติอนี้น้ี้�

เล่ยกล่ายเป็็นี้ว่างานี้อดิืเรกที่้�เราชิอบัท้ี่�สุดืได้ืกลั่บัมีาเติิมีเต็ิมีช้ิวิติข่องเราอ้กครั�ง	แล่ะ	

สามีารถสร้างรายได้ืเสริมีได้ืด้ืวย	ส่วนี้ความีฝันี้อ้กอย่างก็คืออยากจำะจัำดืงานี้แสดืง

ผู้ล่งานี้ในี้แกล่เล่อร้�สักครั�งในี้ช้ิวิติค่ะ

	 สุดืท้ี่ายน้ี้�แพื่ติอยากจำะเชิิญ่ชิวนี้เพืื่�อนี้ๆทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ทุี่กคนี้ให้ล่องหาเวล่า

ที่ำางานี้อดืิเรกที่้�ติัวเองชิอบัดื้นี้ะคะ	 เพื่ราะนี้อกจำากจำะไดื้ความีผู้่อนี้คล่ายแล่้ว	

บัางท้ี่เราอาจำจำะได้ืพื่บัตัิวเราอ้กคนี้	หรือได้ือาช้ิพื่ใหม่ีอย่างไม่ีคาดืคิดือ้กด้ืวยค่ะ

	 วันี้น้ี้�แพื่ตินี้ำาภาพื่ผู้ล่งานี้	Acrylic	pouring	art	มีาให้ชิมีกันี้นี้ะคะ	เพืื่�อนี้	ๆ 	

สามีารถเข้่าไป็ชิมีเพิื่�มีเติิมีได้ืท้ี่�	IG	แล่ะ	Facebook	page	:	patt.palette		ถ้าอยาก

ล่องที่ำางานี้ศิิล่ป็ะป็ระเภที่น้ี้�ด้ืสามีารถทัี่กมีาได้ืเล่ยนี้ะคะ	ยินี้ด้ืให้คำาแนี้ะนี้ำาเสมีอค่ะ

ชืิ�อภาพื่: BEACH		ได้ืรับัแรงบัันี้ดืาล่ใจำมีาจำากชิายหาดื	
เนืี้�องจำากช่ิวงโควิดืไม่ีได้ืไป็เท้ี่�ยวแล่ะคิดืถ้งที่ะเล่มีากค่ะ 
ภาพื่น้ี้�ใช้ิเที่คนิี้คการเที่ส้ท้ี่�เร้ยกว่า	Swipe	คือการเที่ส้
เป็็นี้ชัิ�นี้แยกกันี้	แล้่วใช้ิแผู่้นี้กระดืาษบัาง	ๆ 	มีาป็าดืส้ที่ำาให้
ได้ืลั่กษณ์ะเป็็นี้ฟองเคลื่�อนี้ค่ะ	ส่วนี้ส้ท้ี่�ใช้ิจำะเป็็นี้ส้อะคริลิ่ก 
นี้ำามีาผู้สมีกับัสื�อท้ี่�ที่ำาให้ไหล่ได้ืค่ะ	ม้ีหล่ายชินิี้ดืเล่ยได้ื
ตัิ�งแต่ิ	นี้ำ�าเป็ล่่า	กาวชินิี้ดืต่ิาง	ๆ 	หรือจำะเป็็นี้ตัิว	acrylic
medium	ท้ี่�ผู้ลิ่ติสำาหรับังานี้เที่โดืยเฉพื่าะ	ซ้ึ่�งการใช้ิสือผู้สมี 
แต่ิล่ะชินิี้ดืรวมีถ้งเที่คนิี้คในี้การเที่จำะที่ำาให้ภาพื่ท้ี่�ได้ื
ออกมีาแติกต่ิางกันี้ค่ะ

ชื่่�อภาพ Jade 
แรงบัันดาลใจจากสี่สีันของหุยก

ชื่่�อภาพ Colorful Nebula 
แรงบัันดาลใจจากสี่สีันของกาแล็กซี่่�

ชื่่�อภาพ Copper Tree Ring 
แรงบัันดาลใจจากวงปีีของต้้นไมี้
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เน่ืองจากการด าเนินโครงการ
ของเราในครัง้น้ี มีระยะเวลาที่คาบ
เก่ียวกับชว่งเวลาลงพ้ืนทีชุ่มชนของ
นักศึกษาทนัตแพทย์จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นพอดี ท าให้ได้มาท างาน
รว่มกันในที่สุด และ คนกลุ่มแรกที่
เราได้ติดต่อผ่านออนไลน์คือเพ่ือน ๆ
จากมข. น่ีเอง เพราะต้องวางแผน
โครงการและประชุมรว่มกันอยู่เนือง ๆ
จึงท าให้เราได้เพ่ือนใหมวั่ยเดียวกัน
ที่คอยชว่ยเหลือเราอยู่ทางไกลข้อมูล
การส ารวจต่าง ๆ ของชุมชนก็ได้เพ่ือน ๆ
น่ีแหละทีค่อยลงพ้ืนที่รวบรวมมาให้
และท าให้เราวางแผนโครงการของเรา
ต่อไปได้

องออกไปนอกรถตู้
บรรยากาศเปล่ียนผ่านไปเรือ่ย ๆ
จากตึกสงูกลางเมืองใหญ่
กลายเป็นตึกแถวสองชัน้ บางชว่ง
ก็เห็นเพียงทุ่งนา จากความ
วุ่นวายกลายเป็นความสงบ พวก
เราก าลังมุ่งหน้าสู่จงัหวัดชยัภูมิ
และจดุมุ่งหมายในการเดนิทาง
ครัง้น้ีคือ อ าเภอหนองบวัระเหว

การเดินทางในครัง้น้ีมี
ความส าคัญอย่างไร?

ส าหรบันิสิตปี 6/63 อย่าง
พวกเรา คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
สถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อการ
จดัการเรยีนการสอนวิชาน้ีเป็นอย่างมาก
เพราะต้องใชช้อ่งทางออนไลน์ ความ
ท้าทายจงึมาตกอยู่ท่ีพวกเราว่าจะท า
อย่างไรท่ีจะเข้าใจชุมชน และสามารถเข้า
ไปมีส่วนรว่มในชุมชนได้ นับว่าเป็นความ
แปลก-ใหม่และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะลอง
ปรบัการด าเนินงานชุมชน เข้าสู่ความ
new normal ท่ีใชก้ารติดต่อประสานงาน
แบบออนไลน์เป็นหลัก แต่หลังจากท่ี
คุยกันหลายต่อหลายครัง้ จงึได้ข้อสรุป
ว่าเราควรมีสักหน่ึงวันท่ีได้ลงไปในพ้ืนท่ี
แต่ใครจะคาดคิดว่า...

ONE DAY
DAY ONE.

ONE DAY
DAY ONE.

“การเดินทางในครัง้น้ีจะน าไปสู่ความ
ประทับใจและประสบการณ์ชีวติที่คุ้มค่า”

กว่า 5 ชัว่โมง...
...จากกรุงเทพฯ

โครงการลดหวานอา่นฉลาก @ โรงเรยีนหนองบวัระเหววทิยาคาร

ม

บทความชุมชน
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เน่ืองจากการด าเนินโครงการ
ของเราในครัง้น้ี มรีะยะเวลาที่คาบ
เก่ียวกับชว่งเวลาลงพ้ืนทีชุ่มชนของ
นักศึกษาทนัตแพทย์จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นพอดี ท าให้ได้มาท างาน
รว่มกันในที่สุด และ คนกลุ่มแรกที่
เราได้ติดต่อผ่านออนไลน์คือเพ่ือน ๆ
จากมข. น่ีเอง เพราะต้องวางแผน
โครงการและประชุมรว่มกันอยู่เนือง ๆ
จึงท าให้เราได้เพ่ือนใหมวั่ยเดียวกัน
ที่คอยชว่ยเหลือเราอยู่ทางไกลข้อมูล
การส ารวจต่าง ๆ ของชุมชนก็ได้เพ่ือน ๆ
น่ีแหละทีค่อยลงพ้ืนที่รวบรวมมาให้
และท าให้เราวางแผนโครงการของเรา
ต่อไปได้

องออกไปนอกรถตู้
บรรยากาศเปล่ียนผ่านไปเรือ่ย ๆ
จากตึกสงูกลางเมืองใหญ่
กลายเป็นตึกแถวสองชัน้ บางชว่ง
ก็เห็นเพียงทุ่งนา จากความ
วุ่นวายกลายเป็นความสงบ พวก
เราก าลังมุ่งหน้าสู่จงัหวัดชยัภูมิ
และจดุมุ่งหมายในการเดนิทาง
ครัง้น้ีคือ อ าเภอหนองบวัระเหว

การเดินทางในครัง้น้ีมี
ความส าคัญอย่างไร?

ส าหรบันิสิตปี 6/63 อย่าง
พวกเรา คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
สถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อการ
จดัการเรยีนการสอนวิชาน้ีเป็นอย่างมาก
เพราะต้องใชช้อ่งทางออนไลน์ ความ
ท้าทายจงึมาตกอยู่ท่ีพวกเราว่าจะท า
อย่างไรท่ีจะเข้าใจชุมชน และสามารถเข้า
ไปมีส่วนรว่มในชุมชนได้ นับว่าเป็นความ
แปลก-ใหม่และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะลอง
ปรบัการด าเนินงานชุมชน เข้าสู่ความ
new normal ท่ีใชก้ารติดต่อประสานงาน
แบบออนไลน์เป็นหลัก แตห่ลังจากท่ี
คุยกันหลายต่อหลายครัง้ จงึไดข้้อสรุป
ว่าเราควรมีสักหน่ึงวันท่ีได้ลงไปในพ้ืนท่ี
แต่ใครจะคาดคิดว่า...

ONE DAY
DAY ONE.

ONE DAY
DAY ONE.

“การเดินทางในครัง้น้ีจะน าไปสู่ความ
ประทับใจและประสบการณ์ชีวติที่คุ้มค่า”

กว่า 5 ชัว่โมง...
...จากกรุงเทพฯ

โครงการลดหวานอา่นฉลาก @ โรงเรยีนหนองบวัระเหววทิยาคาร

ม

จากการส ารวจของเพ่ือน ๆ ท าให้
เราค้นพบตัวแปรส าคัญที่จะท าให้
โครงการของเราแข็งแกรง่และย่ังยืน
ต่อไปในอนาคตได้ พวกเขาคือคุณครู
ผู้ดูแลรบัผิดชอบสหกรณ์โรงเรยีนและ
แกนน านักเรยีนทัง้ 18 คนที่อาสามา
ชว่ยเหลือโครงการของเราน่ันเอง เมื่อ
แผนที่รา่งไว้เริม่ชดัเจนขึ้น และ ทาง
โรงเรยีนเหมอืนจะส่งสัญญาณไฟเขียว
แสดงความสนใจส่ิงทีเ่ราก าลังจะท า
การลงพ้ืนที่ในครัง้น้ี จึงกลายเป็น
The must เพ่ือให้โครงการเราประสบ
ความส าเรจ็และเกิดประโยชน์ต่อ
โรงเรยีนอย่างแทจ้รงิ

ถ้าไม่ได้ลงพ้ืนทีเ่ราคงไม่สามารถรู้
ได้เลยว่าการที่ชุมชนมีส่วนรว่มเป็น
อย่างไร เป็นโชคดีของพวกเราที่ได้มี
โอกาสติดต่อคุณครูพวงพะยอม ซึง่
เป็นคุณครูสหกรณ์ของโรงเรยีน
คุณครูเป็นคนในพ้ืนที่และเป็นศิษย์
เก่าของโรงเรยีน อีกทั้งยังตระหนักใน
เรือ่งสุขภาพของนักเรยีนคุณครูเชือ่ว่า
โรงเรยีนจะเป็นแหล่งเพาะต้นกล้า
ขัดเกลาเด็กนักเรยีนทุกคน

ให้เติบโตข้ึนอย่างมีคุณภาพได้เป็น
หัวหน้าในสายอาชพีต่าง ๆ ความมุ่งมั่น
ของครูได้ถูกรอ้ยเรยีงเป็นประโยค
ต่าง ๆ ที่เราสัมผัสได้ตลอดการสนทนา
โดยเฉพาะค าท่ีว่า “จะท าให้สหกรณ์มี
ขนมสีเขียว 100%” ณ เวลาน้ันทุกคน
ณ ท่ีน้ันคงเชือ่เหมือนพวกเราว่า
โรงเรยีนก าลังจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นได้อย่างแน่นอนประโยค
ท่ีครูพูดขึ้นมาน้ัน จะว่าเป็นฝันหวาน
ของผู้ท าโครงการชุมชนก็ไม่ผิด แต่
กรุงโรมไม่ได้สรา้งเสรจ็ในวันเดียว
การท าโครง การชุมชนก็เชน่กัน
ดังน้ันการเปลี่ยน แปลงไปในทาง
ท่ีดีขึ้น แมเ้พียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นส่ิง
ท่ีน่าพอใจมากแล้ว

เชือ่ว่าใคร ๆ ก็อยากให้โครงการ
ส าเรจ็แบบในอุดมคติที่วาดไว้
แต่ในครัง้น้ีพวกเราได้เข้าใจค าพูด
ของอาจารย์อย่างถ่องแท้เมือ่ได้เห็น
สหกรณ์ด้วยตาของตัวเอง

“ขอแค่ให้ดีข้ึน แต่
ไม่ต้องดีท่ีสุด" 

"Better not the 
best"

อย่างท่ีอาจารย์สุดาดวงอาจารย์
นิเทศก์ โครงการของพวกเราพูด
อยู่เสมอว่า
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นอกจากน้ีคุณครูพวงพยอมยังให้
ข้อมูลที่น่าสนใจถึงพฤติกรรมการซือ้
ขนมของนักเรยีนในโรงเรยีนที่คล้าย
กับต๊ักแตน หากมีขนมใหม่เข้ามาขาย
ในสหกรณ์ นักเรยีนก็จะกรูซือ้ขนม
ชนิดน้ันทุกวัน ๆ จนเบ่ือ สักหน่ึง
เดือนผ่านไปนักเรยีนจะไม่ซือ้ขนม
ชนิดน้ันอีกเลย

เพราะฉะน้ันครูเลยเสนอแผนการ
ปรบัเปล่ียนทีเ่ข้ากับนักเรยีนโดยการ
เลือกน าขนมที่ดีต่อสุขภาพหลาย ๆ
ชนิดมาหมนุเวียนขายให้เด็ก ๆ ได้
เลือกทานกันเรือ่ย ๆ พอฟังแล้วเรา
ก็ได้เข้าใจ ว่าไม่มีใครจะเข้าใจชุมชน
ไปมากกว่าชุมชนเอง และในท านอง
เดียวกัน ชนิดของขนมและเครือ่งด่ืม
ที่จะน ามาเป็นตัวเลือก ถ้าให้นักเรยีน
ในโรงเรยีนเป็นคนหาและเลือกเข้า
มาเองคงจะถูกใจที่สุด

การรว่มมอืกันของคุณครู และ
แกนน านักเรยีนแบบน้ีนอกจากจะ
เหมาะสมกับชุมชน ยังเป็นการวาง
รากฐานที่ย่ังยืนในระยะยาวที่ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงชุมชนต่อ ๆ ไป
ไปทั้งทีก็ขอมีทั้ง...

นอกจากการลงพ้ืนที่พูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคุณครู
สหกรณ์และแกนน านักเรยีน พวกเรา
ยังเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะชกัชวน
น้อง ๆ ในโรงเรยีนคนอ่ืน ๆ ให้มา
รว่มกิจกรรมกับพวกเราผ่านชอ่งทาง
ออนไลน์มากขึ้น เราเลือกเวลาก่อน
กลับบ้าน เพราะนักเรยีนจะมารวม
ตัวกันหน้าเสาธงก่อนกลับเป็นประจ า
ทุกวัน เมื่อถึงเวลาดวงตานับรอ้ย ๆ คู่
จับจ้องมาที่ หน้าเวทีเพ่ือดูซว่ิาวันน้ีมี
กิจกรรมอะไรน่าสนใจ ที่แกนน า
นักเรยีนเคยบอกไว้ว่าเพ่ือน ๆ จะชอบ
กิจกรรมหน้าเสาธงน่ีไม่เกินจรงิเลย
ผลต่อเน่ือง จากวันน้ันท าให้มน้ีองมา
เข้ารว่มกิจกรรมผ่าน เฟซบุ๊กกับ
พวกเรามากขึ้นกว่าเดิมเป็นเทา่ตัวจน
ท าให้ เราอดคิดไม่ได้เลยว่า หากได้มา
ลงพ้ืนที่และท ากิจกรรมในโรงเรยีน
หนองบัวระเหวฯ จรงิ ๆ คงท าให้
นักเรยีน ในโรงเรยีนสนใจโครงการ
เราและมารว่มกิจกรรมของเราจนเกิด
กระแสรณรงค์กันภายในโรงเรยีนได้
ไม่ยาก

สภาพสหกรณ์เปิดใหม่หลังการ
ปรบัเปลี่ยนโซนขนมโดยเพ่ือนมข. 
ขนมสีเขียวถูกจดัวางอยู่ในชัน้ท่ีมี
การตกแต่งมาเป็นอย่างดี ลูกอมและ
หมากฝรัง่ท่ีเคยแขวนอยู่ท่ีเสากลาง
สหกรณ์ ซึง่จะเรยีกว่าเป็นท าเลทอง
ก็ได้ ขณะน้ีได้กลายเป็นหนังปลา
แซลมอนทอดกรอบแทน (อรอ่ยด้วย) 
ลูกอมและหมากฝรัง่ได้ถูกย้ายไปใน
ท่ีท่ีสมศักดิ์ศรซีึง่คือมุมอับลับตา
มากขึ้น เพ่ือไม่ให้เป็นท่ีสนใจ แม้ว่า
จรงิ ๆ พวกมันไม่ควรจะได้มาอยู่ใน
สหกรณ์ด้วย แต่ผลประโยชน์ใน
แงข่องรายได้ ท าให้คุณครูปฏิเสธท่ี
จะน าลูกอมและหมากฝรัง่ออกไป
มาถึงจดุน้ี พวกเราได้รบับทเรยีนท่ี
ลึกซึง้ โครงการไม่จ าเป็นต้องได้
ผลลัพธ์ 100% ถึงจะนับว่าส าเรจ็
แต่การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงต่างหาก
จะเล็กน้อยแค่ไหนก็มีคุณค่า … 
เปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น...            
Better not the best.

Up-mid-
downstream
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รถค่อย ๆ เคล่ือนผ่านสถานที่
ต่าง ๆ อีกครัง้ จากความเงยีบสะงดั
คืนสู่แสงสีและเสียงของเมืองกรุง
ทุกอย่างดูคล้ายเดิม แต่ส่ิงที่ต่างไป
คือทัศนคติของพวกเราที่มีต่อทันต-
กรรมชุมชน เราค้นพบว่าส่ิงทีส่ าคัญ
ที่สุดไม่ใชก่ารยัดเยียดส่ิงที่เราค้นพบ
ว่าส่ิงที่ส าคัญที่สุดไม่ใชก่ารยัดเยียด
ส่ิงที่เราคิดว่าดีทีสุ่ดให้กับชุมชน
แต่เป็นการสรา้งความตระหนักรู้
(awareness) ให้เกิดขึ้นตามความ
แตกต่างของแต่ละชุมชน เมื่อท าได้
ชุมชนก็จะเกิดการเปล่ียน แปลงและ
พัฒนาไปในทางทีดี่ขึ้นด้วยตัวของ
ชุมชนเอง ส่งเสรมิให้ชุมชนน้ีกลาย
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

เราเป็นเพียงแค่ผู้เริม่ต้นจุดประกาย
และคอยมองชุมชน ขับเคล่ือนไปด้วย
กลไกของตัวเอง

เมื่อกลับมายังคณะทนัตแพทย์
ที่เราคุ้นเคย พวกเราก็อดคิดไม่ได้ว่า
การเดินทางครัง้น้ีมนัชา่งเป็น 1 วัน
ที่แสนคุ้มค่า เพราะหากเทียบกันแล้ว
เวลา 1 วัน ที่เราปฏิบัติงานคลินิก
เท่ากับเราสามารถรกัษาคนไข้ได้
2 คน แต่ส าหรบังานชุมชนน้ัน ด้วย
เวลาแค่ 1 วัน พวกเราสามารถเริ่มต้น
การเปล่ียนแปลงของชุมชนซึง่ประกอบ
ไปด้วยคนกว่า 700 คนเลยทีเดียว

เรือ่งราวทีทุ่กคน
ได้อ่านมาทั้งหมดถึงบรรทัดน้ี จะ
เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงหน่ึงวันเท่าน้ัน
ถึงเวลาต้องย้ายทั้งหมดกลับไปสู่โลก
ออนไลน์ เราจึงได้ขอแชะภาพไว้
สักหน่อย อย่างน้อยที่ สุดก็จะเอาไว้
ใส่รูปเล่มรายงานได้ แต่มากไปกว่าน้ัน
ก็เป็นหลักฐานความทรงจ า วันหน่ึงที่
ได้มาออกชุมชน ณ หนอง บัวระเหวซึง่
ได้ความเอ้ือเฟ้ือจากทั้งอาจาย์
ทญ.จิราพร เพ่ือน ๆ มข. ครูสหกรณ์
และแกนน านักเรยีน และเป็นการ
บันทึกส่ิงที่เราเชือ่ว่าจะเป็นจุดเริม่ต้น
ของการเปล่ียนแปลงของหนองบัว
ระเหววิทยาคารต่อไป..

“ การเดินทางของเราในวันน้ีจะเป็นส่ิงที่ย ้าเตือนถึงบทบาทของ
ทันตแพทยท์ี่สมบูรณ์ และเป็นแรงบันดาลใจขับเคลือ่นเราให้

ท าประโยชน์ให้คนหมู่มากตลอดอาชีพทันตแพทยข์องเราต่อไป ”
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
ทญ. จิราพร ชวีาสุขถาวร
และพ่ีอภินันท์ สน่ันเมือง

งานทันตกรรม รพ.หนองบัวระเหว

ไม่น่าเชือ่ว่า
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ พ์ธิ์ีลงนามบันทึกข้้อตกลงความร่วมมือทางว์ชาการ โครงการหลักสูตรควบข้้ามระดับระหว่างคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ กับ ว์ทยาลัยว์ทยาศาสตร์สาธิ์ารณสุข้ จุุฬาฯ

	 คณ์ะที่นัี้ติแพื่ที่ยศิาสติร	์ จุำฬาฯ	 แล่ะวิที่ยาลั่ยวิที่ยาศิาสติร์สาธุ์ารณ์สุข่	 จุำฬาฯ	 ร่วมีมีือที่างวชิิาการเป็ดิืหล่ักส้ติรควบัข่้ามีระดืบัั

ทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติรบััณ์ฑิ์ติแล่ะสาธุ์ารณ์สุข่ศิาสติรมีหาบััณ์ฑิ์ติ	จุำฬาฯ	เป็็นี้ครั�งแรกในี้ป็ระเที่ศิไที่ย		เพืื่�อเสริมีสร้างความีร้้ความีสามีารถข่อง

บััณ์ฑิ์ติทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ด้ืานี้การบัริหารงานี้สาธุ์ารณ์สุข่	รวมีทัี่�งสร้างความีร่วมีมืีอในี้การผู้ลิ่ติงานี้วิจัำยด้ืานี้ทัี่นี้ติสาธุ์ารณ์สุข่แล่ะสาข่าที่้�เก้�ยวข้่อง

ซ้ึ่�งจำะเป็็นี้ป็ระโยชิน์ี้ในี้การแก้ไข่ปั็ญ่หาสาธุ์ารณ์สขุ่ข่องป็ระเที่ศิรวมีทัี่�งเสริมีสร้างสขุ่ภาพื่โดืยรวมีข่องป็ระชิาชินี้อย่างยั�งยืนี้	นี้อกจำากน้ี้�ยังเป็็นี้ 

การสร้างความีร่วมีมืีอในี้การดืำาเนิี้นี้กิจำกรรมีด้ืานี้วิชิาการอื�นี้	ๆ 	ท้ี่�ส่งเสริมีการพัื่ฒนี้าด้ืานี้สาธุ์ารณ์สุข่ในี้ระดัืบัชุิมีชินี้	ระดัืบัชิาติิแล่ะนี้านี้าชิาติิ

เพืื่�อส่งเสริมีศัิกยภาพื่ข่องจุำฬาล่งกรณ์์มีหาวิที่ยาลั่ยในี้การเป็็นี้มีหาวิที่ยาลั่ยชัิ�นี้นี้ำาข่องป็ระเที่ศิแล่ะภ้มิีภาคท้ี่�มุ่ีงมัี�นี้ผู้ลิ่ติบััณ์ฑิ์ติท้ี่�ม้ีความีเป็็นี้

เลิ่ศิที่างวิชิาการแล่ะวิจัำย

	 พิื่ธุ้์ล่งนี้ามีบัันี้ท้ี่กข้่อติกล่งความีร่วมีมืีอที่างวิชิาการดัืงกล่่าว	ศิ.ดืร.บััณ์ฑิ์ติ	เอื�ออาภรณ์์	อธิุ์การบัด้ืจุำฬาฯ	เป็็นี้ป็ระธุ์านี้ในี้พิื่ธุ้์	เมืี�อ

วันี้อังคารท้ี่�	28	ธัุ์นี้วาคมี	2564	ณ์	ห้องป็ระชุิมีรฦกคุณ์	ชัิ�นี้	2	อาคารบัรมีนี้าถศิร้นี้ครินี้ที่ร์	คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ	ในี้การน้ี้�	ศิ.ที่พื่.

ดืร.พื่รชัิย	จัำนี้ศิิษย์ยานี้นี้ท์ี่	คณ์บัด้ืคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ	ศิ.ดืร.สถิรกร	พื่งศ์ิพื่านิี้ชิ	คณ์บัด้ืวิที่ยาลั่ยวิที่ยาศิาสติร์		สาธุ์ารณ์สขุ่	จำฬุาฯ	

ล่งนี้ามีบัันี้ท้ี่กข้่อติกล่งความีร่วมีมืีอที่างวิชิาการโดืยม้ี	ศิ.ดืร.ป็าริชิาติ	สถาปิ็ติานี้นี้ท์ี่	รองอธิุ์การบัด้ืฝ่ายวิชิาการแล่ะเชืิ�อมีโยงกับัสังคมี	แล่ะ	

รศิ.ดืร.ยุที่ธุ์นี้า	ฉัพื่พื่รรณ์รัติน์ี้	คณ์บัด้ืบััณ์ฑิ์ติวิที่ยาลั่ย	ร่วมีเป็็นี้สักข้่พื่ยานี้	อ้กด้ืวย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื�อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดข้องไวรัส COVID - 19

	 คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ	รับัมีอบัวัสดุืแล่ะอุป็กรณ์์ที่างการแพื่ที่ย์	

เพืื่�อควบัคมุีแล่ะป้็องกันี้การแพื่ร่ระบัาดืข่องไวรัส	COVID	-	19	จำาก	บัริษัที่	ซิึ่นี้	เคอ	

หยวนี้	สต้ิล่	จำำากัดื	โดืยม้ี	คุณ์	เฉินี้	หลิ่นี้ฟง	รองผู้้้จัำดืการใหญ่่บัริษัที่ฯ	พื่ล่เอกวิสิษฐ	

แจำ้งป็ระจำักษ์	 ท้ี่�ป็ร้กษาบัริษัที่ฯ	 แล่ะคุณ์	 เฉินี้	 ย้�จ้ำ	 ผู้้้ชิ่วยผู้้้จำัดืการใหญ่่บัริษัที่ฯ	

เป็็นี้ตัิวแที่นี้มีอบั	หน้ี้ากากอนี้ามัีย	จำำานี้วนี้	100,000	ชิิ�นี้	โดืยม้ี	อาจำารย์	ทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ดืร.

ณ์ัฐวุฒิ	 คุติติะเที่พื่	 รองคณ์บัด้ืฝ่ายบัริหาร	 คณ์ะที่ันี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	 จุำฬา	 แล่ะ 

ผู้้้ช่ิวยศิาสติราจำารย์	ทัี่นี้ติแพื่ที่ย์หญิ่งดืร.พิื่สชิา	พิื่ที่ยพัื่ฒน์ี้	รองคณ์บัด้ืฝ่ายโรงพื่ยาบัาล่

เป็็นี้ผู้้้รับัมีอบั	 เมืี�อวันี้ศุิกร์ท้ี่�	 7	มีกราคมี	2565	ณ์	บัริเวณ์ด้ืานี้หน้ี้าสำานัี้กคณ์บัด้ื	

ชัิ�นี้	2	อาคารวาจำวิที่ยาวัฑ์ฒน์ี้คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื�อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดข้องไวรัส COVID - 19

	 คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ	รับัมีอบัวัสดุืแล่ะอุป็กรณ์์ที่างการแพื่ที่ย์	

เพืื่�อควบัคมุีแล่ะป้็องกันี้การแพื่ร่ระบัาดืข่องไวรัส	COVID	-	19	จำาก	บัริษัที่	ล้่ซัึ่นี้	วิชัิ�นี้ 

จำำากัดื	โดืยม้ี	คุณ์	ศิร้บัังอร	รัตินี้วงศ์ิสวัสดิื�	เป็็นี้ตัิวแที่นี้มีอบั	Set	Spray	Alcohol	

50	ml	&	Wet	Wipe	10	pc	จำำานี้วนี้	300	ชุิดื	โดืยม้ี	ศิาสติราจำารย์	ทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ดืร.

พื่รชิัย	 จำันี้ศิิษย์ยานี้นี้ที่์	 คณ์บัด้ื	 คณ์ะที่ันี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	 จุำฬาฯ	 เป็็นี้ผู้้้รับัมีอบั	

เมืี�อวันี้จัำนี้ที่ร์ท้ี่�	17	มีกราคมี	2565	ณ์	บัริเวณ์ด้ืานี้หน้ี้าสำานัี้กคณ์บัด้ื	ชัิ�นี้	2	อาคาร

วาจำวิที่ยาวัฑ์ฒน์ี้	คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื�อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดข้องไวรัส COVID - 19

	 คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ	รับัมีอบัวัสดุืแล่ะอุป็กรณ์์ที่างการแพื่ที่ย์	

เพืื่�อควบัคุมีแล่ะป้็องกันี้การแพื่ร่ระบัาดืข่องไวรัส	COVID	-	19	จำาก	บัริษัที่	ไวพิื่เด้ืย 

จำำากัดื	โดืยม้ี	คุณ์	ธัุ์ญ่น้ี้ย์	รักปั็ญ่ญ่า	เป็็นี้ตัิวแที่นี้มีอบั	Wet	Wipe	10	pc/	Pack	

จำำานี้วนี้	144	Pack	โดืยม้ี	ศิาสติราจำารย์	ทัี่นี้ติแพื่ที่ย์	ดืร.พื่รชัิย	จัำนี้ศิิษย์ยานี้นี้ท์ี่	

คณ์บัด้ื	คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ	เป็็นี้ผู้้้รับัมีอบั	เมืี�อวันี้จัำนี้ที่ร์ท้ี่�	17	มีกราคมี	

2565	ณ์	บัริเวณ์ด้ืานี้หน้ี้าสำานัี้กคณ์บัด้ื	ชัิ�นี้	2	อาคารวาจำวิที่ยาวัฑ์ฒน์ี้	คณ์ะทัี่นี้ติ-

แพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ

CU NEWS

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ รับมอบครุภัณฑ์์ทางทันตกรรม จุากบร์ษััท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีุ ดีเวลลอปเมนท์ จุำากัด (มหาชน)

	 คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ	รับัมีอบัครุภัณ์ฑ์์ที่างทัี่นี้ติกรรมี	จำาก	บัริษัที่	กัล่ฟ์	เอ็นี้เนี้อร์จ้ำ	ด้ืเวล่ล่อป็เมีนี้ท์ี่	จำำากัดื	(มีหาชินี้) 

ได้ืแก่	ชุิดืผู่้าฟันี้คุดื	จำำานี้วนี้	10	ชุิดื	เครื�องพื่ล่าสมีา	BIOZONE	จำำานี้วนี้	3	เครื�อง	เครื�อง	Mobile	Suction	งานี้ศัิล่ย์	(สำาหรับัการผู่้าตัิดื)	

จำำานี้วนี้	1	ชุิดื	แล่ะเก้าอ้�สนี้ามี	จำำานี้วนี้	4	ชุิดื	รวมีม้ีล่ค่าทัี่�งสิ�นี้	300,000	บัาที่	รวมีถ้ง	มีอบัหน้ี้ากากอนี้ามัีย	KN95	จำำานี้วนี้	1000	ชิิ�นี้	โดืย

คุณ์ญ่าณิ์ศิา	วัฒนี้คำานี้วณ์	ผู้้้อำานี้วยการอาวุโสฝ่ายชุิมีชินี้สัมีพัื่นี้ธ์ุ์	บัริษัที่	กัล่ฟ์	เอ็นี้เนี้อร์จ้ำ	ด้ืเวล่ล่อป็เมีนี้ท์ี่	จำำากัดื	(มีหาชินี้)	เป็็นี้ตัิวแที่นี้มีอบั	

เพืื่�อให้กับัคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาล่งกรณ์์มีหาวิที่ยาลั่ย	เพืื่�อใช้ิในี้การออกหน่ี้วยทัี่นี้ติกรรมีเคลื่�อนี้ท้ี่�	โดืยม้ี	ศิาสติราจำารย์	ทัี่นี้ติแพื่ที่ย์

ดืร.พื่รชัิย	จัำนี้ศิิษย์ยานี้นี้ท์ี่	คณ์บัด้ืคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬา	เป็็นี้ผู้้้รับัมีอบั	เมืี�อวันี้จัำนี้ที่ร์ท้ี่�	7	กุมีภาพัื่นี้ธ์ุ์	2565	ณ์	บัริเวณ์สนี้ามีหญ้่าเท้ี่ยมี	

คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ จัุดโครงการสนทนาธิ์รรมสร้างสุข้

	 คณ์ะที่ันี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	 จุำฬาฯ	 ร่วมีกับัมี้ล่นี้ิธุ์ิสมีเด็ืจำพื่ระญ่าณ์สังวรสมีเดื็จำพื่ระสังฆ่ราชิสกล่มีหาสังฆ่ป็ริณ์ายก	 แล่ะโครงการ

สนี้ที่นี้าธุ์รรมีสร้างสุข่	จัำดืการบัรรยายธุ์รรมี	เรื�อง	“สวดืมีนี้ต์ิต้ินี้ปี็	จิำติด้ืร่มีเย็นี้”	โดืย	พื่ระคร้วรวงศ์ิ	(ว้รภัที่ร	ถิรญ่าโณ์)	พื่ระวิธุ์านี้าธิุ์การ	

วัดืญ่าณ์เวศิกวันี้	จัำงหวัดืนี้ครป็ฐมี	เมืี�อวันี้ท้ี่�	9	กุมีภาพัื่นี้ธ์ุ์	2565	ณ์	ห้องป็ระชุิมีสมีเด็ืจำพื่ระญ่าณ์สังวร	ชัิ�นี้	19	อาคารบัรมีนี้าถศิร้นี้ครินี้ที่ร์	

คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ	โดืยม้ีคณ์าจำารย์	บุัคล่ากร	แล่ะบุัคคล่ภายนี้อก	ร่วมีเข้่าฟังการบัรรยายธุ์รรมีในี้ครั�งน้ี้�
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CU NEWS

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษัาตัวอย่างด้านการจัุดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผิล ประจุำาปี 2564

	 คณ์ะที่ันี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	 จุำฬาฯ	 ไดื้รับัรางวัล่สถาบัันี้การศิ้กษาติัวอย่างดื้านี้การจำัดืการเร้ยนี้การสอนี้การใชิ้ยาอย่างสมีเหตุิผู้ล่	

ป็ระจำำาปี็	2564	จำากการป็ระชุิมีคณ์ะกรรมีการพัื่ฒนี้าระบับัยาแห่งชิาติิ	ครั�งท้ี่�1/2565	โดืยม้ี	รศิ.ที่ญ่.ดืร.สิร้รัติน์ี้	ส้อำาพัื่นี้	หัวหน้ี้าภาควิชิา

เภสัชิวิที่ยา	คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาฯ	เป็็นี้ผู้้้รับัมีอบั	โล่่เก้ยรติิคุณ์	จำาก	นี้ายอนุี้ทิี่นี้	ชิาญ่ว้รก้ล่	รองนี้ายกรัฐมีนี้ติร้แล่ะรัฐมีนี้ติร้ว่าการ

กระที่รวงสาธุ์ารณ์สุข่	เมืี�อวันี้ท้ี่�	9	กุมีภาพัื่นี้ธ์ุ์	2565	ณ์	สำานัี้กงานี้ป็ลั่ดืกระที่รวงสาธุ์ารณ์สุข่	จัำงหวัดืนี้นี้ที่บุัร้

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ จัุดพ์ธีิ์มอบประกาศนียบัตรผู้ิช่วยทันตแพทย์

	 คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาล่งกรณ์์มีหาวิที่ยาลั่ย	จัำดืพิื่ธุ้์มีอบัป็ระกาศิน้ี้ยบััติรแก่ผู้้้ช่ิวยทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ท้ี่�สำาเร็จำการฝึกอบัรมี	“โครงการ

ฝึกอบัรมีผู้้้ช่ิวยทัี่นี้ติแพื่ที่ย์	รุ่นี้ท้ี่�	18”	เมืี�อวันี้ท้ี่�	9	กุมีภาพัื่นี้ธ์ุ์	2565	ณ์	ห้องเอนี้กป็ระสงค์	ชัิ�นี้	2	อาคารสมีเด็ืจำย่า	93	โดืยม้ี	ศิ.ที่พื่.ดืร.พื่รชัิย 

จัำนี้ศิิษย์ยานี้นี้ท์ี่	คณ์บัด้ืคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาล่งกรณ์์มีหาวิที่ยาลั่ย	เป็็นี้ป็ระธุ์านี้ในี้พิื่ธุ้์	ทัี่�งน้ี้�ม้ีผู้้้สำาเร็จำการฝึกอบัรมีทัี่�งสิ�นี้จำำานี้วนี้	17	ราย



           D E N T   N E W S   

MU NEWS

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาว์ทยาลัยมห์ดล ส่งมอบพื�นที�ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เพื�อใช้รองรับการจัุดก์จุกรรม

ด้านการเรียนการสอน และก์จุกรรมสันทนาการข้องนักศึกษัาทุกหลักสูตร

	 เมืี�อวันี้ท้ี่�	4	มีกราคมี	2565	รองศิาสติราจำารย์	ดืร.	นี้พื่.	ที่พื่.ศิิริชัิย	เก้ยรติิถาวรเจำริญ่	คณ์บัด้ื	คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ย

มีหิดืล่	พื่ร้อมีด้ืวย	ผู้้้ช่ิวยศิาสติราจำารย์	ที่พื่.บััณ์ฑิ์ติ	จิำรจำริยาเวชิ	รองคณ์บัด้ื	รองศิาสติราจำารย์	ดืร.รัชิชิพิื่นี้	ศิร้สัจำจำะลั่กษณ์์	รองคณ์บัด้ืฝ่าย

หลั่กส้ติรก่อนี้ป็ริญ่ญ่านี้านี้าชิาติิแล่ะเครือข่่ายความีร่วมีมืีอ	รองศิาสติราจำารย์	ดืร.ที่พื่ญ่.ศิิริรักษ์	นี้ครชัิย	รองคณ์บัด้ืฝ่ายวิชิาการแล่ะการ

ศ้ิกษาหลั่งป็ริญ่ญ่า	แล่ะรองศิาสติราจำารย์	ดืร.ที่พื่.พิื่ศิล่ย์	เสนี้าวงษ์	รองคณ์บัด้ืฝ่ายวิจัำย	กายภาพื่แล่ะสิ�งแวดืล้่อมี	ร่วมีเป็็นี้เก้ยรติิในี้พิื่ธุ้์ส่ง

มีอบัพืื่�นี้ท้ี่�ภายในี้อาคารศ้ินี้ย์การเร้ยนี้ร้้แล่ะนัี้นี้ที่นี้าการ	โดืยม้ี	นี้ศิ.ที่พื่.พื่รจำรัส	เจ้ำยรรัตินี้สวัสดิื�	นี้ายกสโมีสรนัี้กศ้ิกษาคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	

เป็็นี้ผู้้้แที่นี้รับัมีอบัพืื่�นี้ท้ี่�	เพืื่�อใช้ิรองรับัการจัำดืกิจำกรรมีด้ืานี้การเร้ยนี้การสอนี้	แล่ะกิจำกรรมีสันี้ที่นี้าการข่องนัี้กศ้ิกษาทุี่กหลั่กส้ติร

	 โดืยที่างคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ยมีหิดืล่	ได้ืดืำาเนิี้นี้การป็รับัป็รุงพืื่�นี้ท้ี่�ภายในี้อาคารศ้ินี้ย์การเร้ยนี้ร้้แล่ะนัี้นี้ที่นี้าการ

บัริเวณ์ชัิ�นี้	G,	ชัิ�นี้	1,	ชัิ�นี้	2,	ชัิ�นี้	4	แล่ะชัิ�นี้	5	เพืื่�อใช้ิรองรับัเป็็นี้ห้องป็ฏิิบััติิการสำาหรับันัี้กศ้ิกษา	สโมีสรนัี้กศ้ิกษาคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	

ห้องป็ระชุิมี	ห้องฝึกซ้ึ่อมีดืนี้ติร้	แล่ะชิมีรมี	รวมีถ้งห้องพัื่กสำาหรับันัี้กศ้ิกษาหลั่งป็ริญ่ญ่าหลั่กส้ติรต่ิาง	ๆ	อ้กด้ืวย

พ์ธีิ์มอบทุนการศึกษัา สำาหรับนักศึกษัาทันตแพทย์ ประจุำาปีการศึกษัา 2564

	 เมืี�อวันี้ท้ี่�	4	มีกราคมี	2565	รองศิาสติราจำารย	์ดืร.	นี้ายแพื่ที่ย์	ทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ศิิริชัิย	เก้ยรติิถาวรเจำริญ่	คณ์บัด้ื	คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	

มีหาวิที่ยาลั่ยมีหิดืล่	ให้เก้ยรติิเป็็นี้ป็ระธุ์านี้ในี้การมีอบัทุี่นี้การศ้ิกษา	ให้กับันัี้กศ้ิกษาทัี่นี้ติแพื่ที่ย์	ป็ระจำำาปี็การศ้ิกษา	2564		จำำานี้วนี้ทัี่�งสิ�นี้	8	ทุี่นี้	

โดืยม้ี	ผู้้้ช่ิวยศิาสติราจำารย์	ทัี่นี้ติแพื่ที่ย์บััณ์ฑิ์ติ	จิำรจำริยาเวชิ	รองคณ์บัด้ื	อาจำารย์	ทัี่นี้ติแพื่ที่ย์หญิ่งเพ็ื่ญ่พื่ร	เหลื่องชินี้ะ	ผู้ชิ.	ดืร.	ที่ญ่.นัี้จำชิล้่

ศิร้มีณ้์กาญ่จำน์ี้	ผู้้้ช่ิวยคณ์บัด้ืฝ่ายการศ้ิกษาแล่ะเที่คโนี้โล่ย้การศ้ิกษา	เข้่าร่วมีเป็็นี้เก้ยรติิ	ณ์	ชัิ�นี้	17	อาคารเฉลิ่มีพื่ระเก้ยรติิ	50	พื่รรษา

	 โดืยม้ีผู้้้มีอบัทุี่นี้การศ้ิกษา	ดัืงน้ี้�

	 คุณ์นี้ฤมีล่	ติิวัฒนี้าสุข่	ม้ีล่นิี้ธิุ์โมีร้ยา	-	เอร้ยา	จำำานี้วนี้เงินี้ทุี่นี้	100,000	บัาที่	

	 คุณ์ธัุ์ญ่ดืา	ติิวัฒนี้าสุข่	ตัิวแที่นี้จำากคุณ์ชิยานิี้ษฐ์	พื่ฤฒพ้ื่ระวิที่ย์	(บัริษัที่	ด้ืพื่เลิ่ฟ	จำำากัดื)		จำำานี้วนี้เงินี้ทุี่นี้	50,000	บัาที่

	 คุณ์รว้วรรณ์	กาญ่จำนี้วิสิษฐผู้ล่	จำำานี้วนี้เงินี้ทุี่นี้	30,000	บัาที่

	 คุณ์มีนี้พัื่ที่ธ์ุ์ธุ์นี้	โรจำน์ี้ข่จำรวณิ์ชิ	จำำานี้วนี้เงินี้ทุี่นี้	10,000	บัาที่
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คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาว์ทยาลัยมห์ดล จัุดพ์ธีิ์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ิสำาเร็จุการศึกษัา หลักสูตรประกาศนียบัตรว์ชาช่างทันตกรรม 

และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ิช่วยทันตแพทย์ขั้�นสูง ประจุำาปีการศึกษัา 2563

	 เมืี�อวันี้ท้ี่�	12	มีกราคมี	2565	คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ยมีหิดืล่	จัำดืพิื่ธุ้์มีอบัป็ระกาศิน้ี้ยบััติรแก่ผู้้้สำาเร็จำการศ้ิกษาหลั่กส้ติร

ป็ระกาศิน้ี้ยบััติรวิชิาช่ิางทัี่นี้ติกรรมี	แล่ะ	หลั่กส้ติรป็ระกาศิน้ี้ยบััติรผู้้้ช่ิวยทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ขั่�นี้ส้ง	ป็ระจำำาปี็การศ้ิกษา	2563	โดืยม้ี	ผู้้้ช่ิวยศิาสติราจำารย์	

ทัี่นี้ติแพื่ที่ย์บััณ์ฑิ์ติ	จิำรจำริยาเวชิ	รองคณ์บัด้ื	กล่่าวรายงานี้การดืำาเนิี้นี้งานี้แล่ะผู้ล่การศ้ิกษาข่องทัี่�ง	2	หลั่กส้ติร	จำากนัี้�นี้	รองศิาสติราจำารย์	ดืร.	

นี้ายแพื่ที่ย์	ทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ศิิริชัิย	เก้ยรติิถาวรเจำริญ่	คณ์บัด้ื	ให้เก้ยรติิเป็็นี้ป็ระธุ์านี้มีอบัป็ระกาศิน้ี้ยบััติรแก่ผู้้้สำาเร็จำการศ้ิกษาหลั่กส้ติรป็ระกาศิ-

น้ี้ยบััติรวิชิาช่ิางทัี่นี้ติกรรมี	จำำานี้วนี้	17	ราย	แล่ะ	หลั่กส้ติรป็ระกาศิน้ี้ยบััติรผู้้้ช่ิวยทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ขั่�นี้ส้ง	จำำานี้วนี้	46	ราย	ป็ระจำำาปี็การศ้ิกษา	2563	 

พื่ร้อมีให้โอวาที่	จำากนัี้�นี้พิื่ธุ้์มีอบัรางวัล่เร้ยนี้ด้ื	รางวัล่ความีป็ระพื่ฤติิด้ืข่องแต่ิล่ะหลั่กส้ติร		แล่ะรางวัล่เพืื่�อนี้ด้ืเด่ืนี้ข่องหลั่กส้ติรป็ระกาศิน้ี้ยบััติร

ผู้้้ช่ิวยทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ขั่�นี้ส้ง	ต่ิอจำากนัี้�นี้ผู้้้สำาเร็จำการศ้ิกษากล่่าวคำาป็ฏิิญ่าณ์	พื่ร้อมีถ่ายภาพื่หม่้ีร่วมีกับัคณ์าจำารย์		ณ์	ห้องป็ระชิมุีเที่พื่รัตินี้ทัี่นี้ติกิจำ

สโมีสร	ชัิ�นี้	4	อาคารเฉลิ่มีพื่ระเก้ยรติิ	50	พื่รรษา	(ส่วนี้หลั่ง)

MU NEWS

สโมสรนักศึกษัาคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาว์ทยาลัยมห์ดล จัุดการแข่้งขั้นตอบปัญหาว์ชาการ “Mahidol Dental Integration 

Academic Competition (MDIAC)” ระดับชั�นมัธิ์ยมศึกษัาตอนปลาย ช์งเง์นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

และเกียรต์บัตร  ในงานน์ทรรศการทันตสุข้ภาพ “เพื�อฟันที�คุณรัก” ประจุำาปีการศึกษัา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

	 เมืี�อวันี้ท้ี่�	 15	มีกราคมี	2565	สโมีสรนัี้กศ้ิกษาคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	 	 มีหาวิที่ยาลั่ยมีหิดืล่	 	 จัำดืงานี้นิี้ที่รรศิการทัี่นี้ติสุข่ภาพื่	

“เพืื่�อฟันี้ท้ี่�คุณ์รัก”	ป็ระจำำาปี็การศ้ิกษา	2564	ในี้ร้ป็แบับัออนี้ไล่น์ี้	โดืยจัำดืให้ม้ีการแข่่งขั่นี้ติอบัปั็ญ่หาวิชิาการ	“Mahidol	Dental	Integration	

Academic	Competition	(MDIAC)”	ระดัืบัชัิ�นี้มัีธุ์ยมีศ้ิกษาติอนี้ป็ล่าย	(ท้ี่มีล่ะ	3	คนี้)	จำำานี้วนี้	59	ท้ี่มี	ชิิงเงินี้รางวัล่ม้ีล่ค่ารวมีกว่า	11,000	บัาที่ 

พื่ร้อมีโล่่รางวัล่แล่ะเก้ยรติิบััติร		โดืยจัำดืการแข่่งขั่นี้รอบัคัดืเลื่อกในี้วันี้ท้ี่�	15	มีกราคมี	2565	ถ่ายที่อดืสดืผู่้านี้	Facebook	live		เพื่จำสโมีสร

นัี้กศ้ิกษาคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ยมีหิดืล่		แล่ะแข่่งขั่นี้รอบัชิิงชินี้ะเลิ่ศิในี้วันี้ท้ี่�		22	มีกราคมี	2565
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาว์ทยาลัยมห์ดล  ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ�งในสถาบันการศึกษัาตัวอย่างด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผิล จุากเครือข่้ายการศึกษัาข้อง 5 ว์ชาชีพ ประจุำาปี 2564 จุากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาต์

	 เมืี�อวันี้ท้ี่�	9	กุมีภาพัื่นี้ธ์ุ์	2565		นี้ายอนุี้ทิี่นี้	ชิาญ่ว้รก้ล่	รองนี้ายกรัฐมีนี้ติร้แล่ะรัฐมีนี้ติร้ว่าการกระที่รวงสาธุ์ารณ์สุข่	ป็ระธุ์านี้คณ์ะ

กรรมีการพัื่ฒนี้าระบับัยาแห่งชิาติิ	เป็็นี้ป็ระธุ์านี้ในี้พิื่ธุ้์มีอบัโล่่รางวัล่เก้ยรติิคุณ์	แก่สถาบัันี้การศ้ิกษาตัิวอย่างด้ืานี้การจัำดืการเร้ยนี้การสอนี้

การใช้ิยาอย่างสมีเหตุิผู้ล่	จำากเครือข่่ายการศ้ิกษาข่อง	5	วิชิาช้ิพื่	ได้ืแก่	แพื่ที่ยศิาสติร์	ทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	เภสัชิศิาสติร์	สัติวแพื่ที่ยศิาสติร์	

แล่ะพื่ยาบัาล่ศิาสติร์	ป็ระจำำาปี็	2564	ซ้ึ่�งคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ยมีหิดืล่	ได้ืรับัคัดืเลื่อกเป็็นี้หน้ี้�งในี้สถาบัันี้การศ้ิกษาตัิวอย่างด้ืานี้

การเร้ยนี้การสอนี้การใช้ิยาอย่างสมีเหตุิผู้ล่	โดืยม้ี	รองศิาสติราจำารย์	ดืร.	นี้พื่.	ที่พื่.ศิิริชัิย		เก้ยรติิถาวรเจำริญ่	คณ์บัด้ืคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์

มีหาวิที่ยาลั่ยมีหิดืล่	เป็็นี้ผู้้้แที่นี้คณ์ะฯ	เข้่ารับัมีอบัรางวัล่ดัืงกล่่าว	ณ์	ห้องป็ระชุิมีชัิยนี้าที่นี้เรนี้ที่ร	อาคาร	1	 ต้ิกสำานัี้กงานี้ป็ลั่ดืกระที่รวง

สาธุ์ารณ์สุข่

	 สถาบัันี้การศ้ิกษาตัิวอย่างด้ืานี้การจัำดืการเร้ยนี้การสอนี้การใช้ิยาอย่างสมีเหตุิผู้ล่	ป็ระจำำาปี็	2564

	 1.	คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาล่งกรณ์์มีหาวิที่ยาลั่ย

	 2.	คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ยมีหิดืล่

	 3.	คณ์ะเภสัชิศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ยเช้ิยงใหม่ี

	 4.	คณ์ะเภสัชิศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ยสงข่ล่านี้ครินี้ที่ร์

	 5.	คณ์ะสัติวแพื่ที่ยศิาสติร์	จุำฬาล่งกรณ์์มีหาวิที่ยาลั่ย

	 6.	โรงเร้ยนี้พื่ยาบัาล่รามีาธิุ์บัด้ื	คณ์ะแพื่ที่ยศิาสติร์โรงพื่ยาบัาล่รามีาธิุ์บัด้ื	มีหาวิที่ยาลั่ยมีหิดืล่

	 7.	วิที่ยาลั่ยพื่ยาบัาล่กองทัี่พื่เรือ	ศ้ินี้ย์วิที่ยาการ	กรมีแพื่ที่ย์ที่หารเรือ

พ์พ์ธิ์ภัณฑ์์ส์ร์นธิ์รทันตพ์พ์ธิ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษัาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาว์ทยาลัยมห์ดล จัุดการแสดงบรรเลงดนตรีไทย โดย

ชมรมดนตรีไทยข้องนักศึกษัาทันตแพทย์ แก่ผู้ิสนใจุและผู้ิมารับบร์การทางทันตกรรม

	 เมืี�อวันี้ท้ี่�	9	กุมีภาพัื่นี้ธ์ุ์	2565	รองศิาสติราจำารย์	ดืร.	นี้พื่.	ที่พื่.ศิิริชัิย		เก้ยรติิถาวรเจำริญ่	คณ์บัด้ืคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ย

มีหิดืล่	พื่ร้อมีด้ืวย	ผู้้้ช่ิวยศิาสติราจำารย์	ที่พื่.บััณ์ฑิ์ติ		จิำรจำริยาเวชิ	รองคณ์บัด้ื,		ผู้้้ช่ิวยศิาสติราจำารย์	ที่พื่.สุรกิจำ	วิสุที่ธิุ์วัฒนี้ากร	ผู้้้อำานี้วยการ

โรงพื่ยาบัาล่ทัี่นี้ติกรรมี	 คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์,	 ผู้้้ช่ิวยศิาสติราจำารย์	 ดืร.นี้พื่.ที่พื่.บัวร	 คล่องน้ี้อย	 นี้ายกสโมีสรคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์,		

รองศิาสติราจำารย์	ดืร.ที่พื่ญ่.สิริบัังอร	พิื่บ้ัล่นิี้ยมี	โข่วิฑ้์รกิจำ,	ผู้้้ช่ิวยศิาสติราจำารย์	ดืร.ที่พื่.พื่รพื่จำน์ี้		เฟ้�องธุ์ารทิี่พื่ย์		ป็ระธุ์านี้คณ์ะกรรมีการ

อาจำารย์ท้ี่�ป็ร้กษา	แล่ะ	อาจำารย์ที่ะเบ้ัยนี้	มีาลั่ยเล็่ก	คร้สอนี้ดืนี้ติร้ไที่ย	พื่ร้อมีด้ืวยคณ์าจำารย์ข่องคณ์ะฯ	ให้เก้ยรติิเข้่าร่วมีรับัชิมีการแสดืง

บัรรเล่งดืนี้ติร้ไที่ย	 โดืยชิมีรมีดืนี้ติร้ไที่ยข่องนัี้กศ้ิกษาทัี่นี้ติแพื่ที่ย์	 แก่ผู้้้สนี้ใจำแล่ะผู้้้มีารับับัริการที่างทัี่นี้ติกรรมี	 ซ้ึ่�งกิจำกรรมีดัืงกล่่าวจัำดืโดืย

หน่ี้วยพิื่พิื่ธุ์ภัณ์ฑ์์แล่ะหอจำดืหมีายเหตุิ	 ร่วมีกับั	 สโมีสรนัี้กศ้ิกษาคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	 มีหาวิที่ยาลั่ยมีหิดืล่	ณ์	 สิรินี้ธุ์รทัี่นี้ติพิื่พิื่ธุ์	 ชัิ�นี้	 1	

อาคารเฉลิ่มีพื่ระเก้ยรติิ	50	พื่รรษา
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คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจุากกองทุน กสศ.

	 คณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ยข่อนี้แก่นี้	ได้ืรับัการคัดืเลื่อกจำากกองทุี่นี้เพืื่�อความีเสมีอภาคที่างการศ้ิกษา	(กสศิ.)	ให้เข้่า

ร่วมีโครงการ	“ทุี่นี้นี้วัติกรรมีสายอาช้ิพื่ชัิ�นี้ส้ง”	เพืื่�อส่งเสริมีแล่ะสนัี้บัสนุี้นี้เยาวชินี้ผู้้้ข่าดืแคล่นี้ทุี่นี้ที่รัพื่ย์	จำำานี้วนี้	30	คนี้	เข้่าศ้ิกษาต่ิอในี้

หลั่กส้ติรป็ระกาศิน้ี้ยบััติรผู้้้ช่ิวยทัี่นี้ติแพื่ที่ย์	หลั่กส้ติร	1	ปี็	ท้ี่�ได้ืรับัการรับัรองจำากทัี่นี้ติแพื่ที่ยสภา	ผู้้้สนี้ใจำสามีารถอ่านี้รายล่ะเอ้ยดืเพิื่�มีเติิมี

ได้ืท้ี่�	:	https://dentistry.kku.ac.th/?p=14543	

นักศึกษัาทันตแพทย์ คว้ารางวัลชนะเล์ศ I-New Gen Award 2021-22

	 เมืี�อวันี้ท้ี่�	2	–	6	กุมีภาพัื่นี้ธ์ุ์	พื่.ศิ.	2565	นี้ที่พื่.	สุพิื่ชิญ่า	โรจำนี้ะหัสดิืนี้	นี้ที่พื่	ณิ์ชิาภัที่ร	ป็าณั์ฐโยธิุ์นี้	นัี้กศ้ิกษาทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ชัิ�นี้ปี็ท้ี่�	5, 

นี้ที่พื่.	พิื่มีพ์ื่ล่ดืา	พิื่ศัิกดิื�ศุิที่ธิุ์กุล่	แล่ะนี้ที่พื่.	ทิี่พื่ย์ญ่าดืา	ม้ีครไที่ย	นัี้กศ้ิกษาทัี่นี้ติแพื่ที่ย์ชัิ�นี้ปี็ท้ี่�	4	ข่องคณ์ะทัี่นี้ติแพื่ที่ยศิาสติร์	มีหาวิที่ยาลั่ย

ข่อนี้แก่นี้	ได้ืคว้ารางวัล่	Thailand	New	Gen	Inventors	Award	

2021-22	(I-New	Gen	Award	2021-22)	ระดัืบัชินี้ะเลิ่ศิแล่ะระดัืบั

เหร้ยญ่ที่องระดัืบัอุดืมีศ้ิกษา	ในี้กลุ่่มีวิที่ยาศิาสติร์สุข่ภาพื่แล่ะการ

แพื่ที่ย์พื่ร้อมีโล่่ห์รางวัล่แล่ะเงินี้รางวัล่	70,000	บัาที่ในี้การแข่่งขั่นี้

ผู้ล่งานี้ป็ระดิืษฐ์แล่ะนี้วัติกรรมีระดัืบัอุดืมีศ้ิกษา	ในี้มีหกรรมีงานี้วันี้

นัี้กป็ระดิืษฐ์ที่้�จัำดืข้่�นี้โดืยสำานัี้กงานี้คณ์ะกรรมีการการวิจัำยแห่งชิาติิ

ณ์	ศ้ินี้ย์ป็ระชุิมีนี้านี้าชิาติิ	ไบัเที่คนิี้ค	บัางนี้า	ซ้ึ่�งในี้ปี็น้ี้�ม้ีท้ี่มีผู้้้ส่งผู้ล่งานี้

ป็ระดิืษฐ์แล่ะนี้วัติกรรมีเข้่าร่วมีป็ระกวดืในี้ระดัืบัอุดืมีศ้ิกษาจำำานี้วนี้

มีากถ้ง	126	ท้ี่มีจำากทัี่�วป็ระเที่ศิ
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