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บรรณาธิิการชวนคุุย by Dr.Jally
 ข่าวสารฉบับนี� เป็นฉบับที� 3 ประจำาเดือนพฤษภาคม - มิถุุนายน 2565  มีบทความที�น่าสนใจ

มากมายเลยค่ะ อาทิ เรื�องของยาสีฟััน,เรื�องการคุ้มครองผู้้้บริโภคทางทันตกรรมซ่ึ่�งเป็นประเด็นสำาคัญ

เพราะประชาชนต้องการความปลอดภัย เป็นธรรมและไม่ถุ้กเอารัดเอาเปรียบ ในขณะที�โฆษณาสินค้า

หรือบริการในสื�อ Social Media มากมายก็ยังมีการหลอกลวง สร้างความสับสนอลม่านให้กับผู้้้บริโภค

ในภาพกว้างและความคาดหวังต่อการบริการทางทันตกรรมที�มีคุณภาพ มีมาตรฐานและปลอดภัย 

รวมทั�ง ข้อม้ลข่าวสารที�ถุ้กต้องและการเข้าถุ่งบริการทันตกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมก็ยงัเป็น 

สิ�งที�ท้าทายวิชาชีพอย่างยิ�ง  นอกจากนี� ยังมีบทความปกิณกะ ที�ว่าด้วยเรื�องของยุงและเทคนิคเคล็ดลับ 

การด้แลสุขภาพแบบองค์รวม เพื�อน ๆ  ท่านใดอยากมีสุขภาพดีแบบ Optimal Health ในศาสตร์ Anti-

Aging อย่าได้พลาดนะคะ สุดท้าย นวัตกรรม Teledent นวัตกรรมทางไกลเป็นโครงการนำาร่องของ

น้องนิสิตจุฬาฯที�ใช้เทคโนโลยีช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ส้งสุดในการด้แลคนไข้แบบไม่ทิ�งกัน

ในยุคโควิด19 

 ส่วนเพื�อน ๆ  สมาชิกท่านใดที�ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการประชุมวิชาการ ครั�งที� 113 สามารถุ

ติดตามรายละเอียดได้ในเล่มนี�นะคะ

 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีค่ะ



�������������
วันพุธ - ศุกรท่ี  

8 - 10  มิถุนายน 2565
ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ช้ัน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด

08.30 - 09.00  พิธีเปดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ทพ. อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา
  และการมอบรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน
ประธาน    อ.ทญ.ดร.สินีภัทร ตลึงจิตร
09.00 - 11.00 Digital dentistry เปล่ียนโฉมหนาการ practice ไดอยางไร  อ.ทพ. ดุสิต  นันทนพิบูล
          ทพ. ชยพร  ศุภชาติวงศ
11.00 - 12.00   รอยโรคในชองปากและการใชยาสําหรับทันตแพทย ตอนท่ี 1  ผศ.ทพ.ดร. อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช
12.00 - 13.30   พักกลางวัน
ประธาน    ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง
13.30 - 14.30 รอยโรคในชองปากและการใชยาสําหรับทันตแพทย ตอนท่ี 2  ผศ.ทพ.ดร. อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช
14.30 - 16.30 การดูแลผูปวยท่ีมีโรคทางระบบ     อ.นพ.ทพ. วรภัทร  ตราชู
          อ.นพ. ธนา ทองศรีคํา

ประธาน   รศ.ทญ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน
09.00 - 10.00 Loupes ปจจัยท่ี 5 ของงานทันตกรรม    ทพ. ทัชชกร  กุลติยะรัตนะ
10.00 - 12.00   Endodontic challenging cases ถึงจะยาก... แตอยากยื้อ          ทญ. ธาราธร  สุนทรเกียรติ
          ทพ. นรชัย  วงศกรเชาวลิต
12.00 - 13.30   พักกลางวัน
ประธาน   รศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสด์ิ
13.30 - 16.30 Debate of the century: smile design    รศ.ทพ. มนตรี  จันทรมังกร
          รศ.ทพ. เฉลิมพล  ล้ีไวโรจน
          ทพ. ธนวัต  ฤทธ์ิขจร
       ผูดําเนินรายการ  รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล  ศรีสวัสด์ิ
          ผศ.ทพ. พิริยะ  เชิดสถิรกุล

ประธาน   ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย
09.00 - 10.00 OHI ยังไงใหปง       ผศ.ทญ.ดร. จันทรกร  แจมไพบูลย
10.00 - 12.00 วินิจฉัยโรคปริทันตแบบใหม รูไวไมตกเทรนด   ผศ.ทญ. อรวรรณ  จรัสกุลางกูร
          ผศ.ทญ. ศิริกาญจน  อรัณยะนาค
          อ.ทญ. พิมพชนก  สุทธิบุณยพันธ
12.00 - 13.30   พักกลางวัน
ประธาน   รศ.ร.อ.หญิง.ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา
13.30 - 16.30 เม่ือไมมีอะมัลกัม แลวจะทําอะไร Clinical tips for alternative materials ผศ.ทญ.ดร. กรกมล  สุขจิตร
          ผศ.ทญ.ดร. จันทรธิดา  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
          ผศ.ทญ. ปุณยาพร  ธัญญะคุปต

วนัพุธท่ี  8 มถินุายน 2565

วนัพฤหสับดีท่ี  9 มถินุายน 2565

วนัศุกรท่ี์  10 มถินุายน 2565

กําหนดการประชมุวชิาการ ครัง้ท่ี 113 (1/2565)
ทันตแพทยสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์
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ลงทะเบียนวันนี้ - 31 พ.ค 65
สมาชิกทพ.สมาคมฯ     800       บาท
ไม่ใช่สมาชิกทพ.สมาคมฯ  1,200     บาท

ลงทะเบียนวันที่ 1 - 7 มิ.ย 65
สมาชิกทพ.สมาคมฯ   1,000    บาท
ไม่ใช่สมาชิกทพ.สมาคมฯ  1,500    บาท

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย “ สแกนเพื่อลงทะเบียน “

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

Treatment of Cleft Lip & 
Palate Patients for GP
การรกัษาผู้ป่วยปากแหวง่เพดานโหว ่สําหรบัทันตแพทยท่ั์วไป

Moderator : ทญ. ปยิะธิดา จติตานันท์

9 มถินุายน 2565 ณ Lotus 1-4 ชัน้ 22  
โรงแรม Centara Grand at Central World

กล่าวเปดิงาน
8:45– 9:00    นายกทันตแพทยสมาคมฯ 

Update นวัตกรรมท่ีใชร้กัษาผู้ปว่ยปากแหว่งเพดานโหว่
9:00 – 10:00  รศ.ทพ.ดร. พูนศักด์ิ ภิเศก (Orthodontics)

Genomics : What and why dentists should know
10:00 – 11:00 ศ.นพ. วรศักด์ิ โชติเลอศักด์ิ (Pediatric & Molecular Geneticist)

การทํางานรว่มกันของ Maxillofacial Surgeon และ Plastic Surgeon 
ในการรกัษาผู้ปว่ย cleft 
11:00 – 12:30 รศ.ทญ.ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข (Maxillo-facial Surgeon)
    รศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่งรศัม ี(Maxillo-facial Surgeon & Plastic Surgeon)

12:30 - 14:00   พักเท่ียง

NAM จาํเป็นสําหรบัการรกัษาผู้ปว่ยปากแหว่งเพดานโหว่จรงิหรอื ? 
14:00 - 15:00   รศ.นพ. เฉลมิพงษ ์ฉัตรดอกไมไ้พร (Plastic Surgeon)

How to set up CLEFT CENTER in your area แนวทางการจดัต้ังศูนย ์cleft
15:00 - 16:00 รศ.ทพ.ดร. พูนศักด์ิ ภิเศก (Orthodontics)
16:00    ปดิการประชมุ ( มอบเกียรติบตัร โดย นายกทันตแพทยสมาคมฯ )



Treatment of Cleft Lip & Palate Patients for GP

การรกัษาผู้ป่วยปากแหวง่เพดานโหว ่สําหรบัทันตแพทยท่ั์วไป

ตําแหนงปจจุบัน

 - ผูอํานวยการหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟน คณะทันตแพทยศาสตร ม.ขอนแกน

 - ผูอํานวยการศูนยวิจัยผูปวยปากแหวงเพดานโหวและความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา ม.ขอนแกน

 - Director, Craniofacial Orthodontics Fellowship Program, Khon Kaen University

ผลงานดานนวัตกรรม

 - อุปกรณปรับแตงจมูกสําหรับผูปวยปากแหวงเพดานโหว (Nasal Creator Device)  ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ป 2562

รางวัลท่ีเคยไดรับ 

 - รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน โดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ ป 2563

 - The Silver Medal Award โดย The 48th international exhibition of Inventions Geneva ประเทศสวิสเซอรแลนด ป 2564

 - 2022 CDABO Case Report of the Year Award  โดย The College of Diplomate of  the American Board  of Orthodontics 2565รศ.ทพ.ดร. พูนศักด์ิ  ภิเศก

9 มิถนุายน 2565  ณ Lotus 1-4 ชัน้ 22  โรงแรม Centara Grand at Central World

9.00-10.00 น / 15.00-16.00 น

ศ.นพ. วรศักด์ิ โชติเลอศักด์ิ 

รศ.ทญ.ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข

รศ.นพ.ทพ. พรเทพ พ่ึงรศัมี

ตําแหนงปจจุบัน 

 - ผูอํานวยการศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานเวชพันธุศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 - รองคณบดีฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 - ท่ีปรึกษาสมาคมพันธุศาสตรแหงประเทศไทย

 - นายกสมาคมมนุษยพันธุศาสตร ทานแรกและทานปจจุบัน 

รางวัลท่ีเคยไดรับ  

 - ไดรับการโปรดเกลาใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยต้ังแตอายุ 34 ป

 - รางวัลกุมารแพทยดีเดน นักวิทยาศาสตรดีเดน และรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ

 - คนไทยคนแรกท่ีไดรับรางวัลนิวตัน (Newton Prize) จากประเทศอังกฤษ (ป 2560)

ตําแหนงปจจุบัน

 - อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รางวัลท่ีไดรับ

 - รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยแบบอยางดานการเรียนการสอน คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําป 2563

 - รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติดานการเรียนการสอน ระดับดีมาก กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2563 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงปจจุบัน

 - อาจารยประจําหนวยศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสราง ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Board Certification 

 - Diploma Thai Board of plastic Surgery , General Surgery & Family  Medicine

 - Certificate in Oral & Maxillofacial Surgery

Special Clinical Interest 

 - Hair transplantation, Craniofacial Surgery and Ear Reconstruction, Micro vascular Reconstruction

ตําแหนงปจจุบัน 

 - หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

 - อุปนายก สมาคมความพิการปากแหวง เพดานโหว ใบหนาและศีรษะ แหงประเทศไทย 

   (Thai cleft and craniofacial associate)

Licensure and Certification 

 - Board of General Surgery ( Thailand )

 - Board of Plastic and Reconstructive Surgery (Thailand )

 - Certificate of Craniofacial fellow, Royal Children Hospital, Australia

10.00-11.00 น

11.00-12.30 น

14.00-15.00 นรศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร



บทความวิชาการ
โดย ชมรมรอยโรคช่องปากแห่่งประเทศไทย

ยาสีีฟันัยาสีีฟันั
ส่่วนประกอบของยาส่ีฟััน

 ในอดีตยาสีฟัันถุ้กใช้เป็นเพียงผู้ลิตภัณฑ์์ทำาความสะอาดภายในช่องปาก โดยยาสีฟัันในระยะเริ�มแรกถุ้กคิดค้นข่�นที�ประเทศจีน 

และอินเดีย มีลักษณะเป็นผู้ง ยาสีฟัันในสมัยนั�นจ่งถุ้กเรียกว่า Tooth Powder หรือยาสีฟัันชนิดผู้งนั�นเอง หลังจากนั�นมีผู้้้คิดค้นยาสีฟััน

ร้ปแบบอื�นอีกมากมาย จนมาถุ่งปัจจุบันเริ�มมีการใส่สารประกอบเพิ�มเติมเป็นส่วนประกอบในยาสีฟััน เพื�อให้ยาสีฟัันมีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ 

ที�ดีข่�น โดยส่วนประกอบหลักในยาสีฟัันที�มีขายในท้องตลาด มีดังนี�

1. ผงขััด (Abrasives)

3. สารรักษาสภาพความเปีียกชื้้�น (Humectants)

2. ตััวปีระสาน (Binder)

 ผู้งขัดซิึ่ลิกา (Silica Abrasive) โดยความแข็งของผู้ง

ขัดควรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 บนมาตราค่าความแข็งของแร่ที�

เรียกว่าสเกลของโมส์ (Mohs scale of mineral hardness) 

เนื�องจากหากผู้งขัดมีค่าความแข็งของแร่ที�ส้งกว่าความแข็งของ

เคลือบฟัันซ่ึ่�งมีความแข็งที� 6 - 7 อาจทำาลายผิู้วเคลือบฟัันได้ 

อีกทั�งร้ปทรงของผู้งขัดควรมีลักษณะเป็นผู้ล่กที�มีความเรียบ

และเล็ก ไม่ควรเป็นร้ปทรงแหลม ผู้งขัดควรมีค่าพีเอชที�เป็น 

กรดอ่อนถุ่งเบสอ่อน และมีลักษณะผู้งสีขาวที�ไม่ละลายนำ�า ไม่มี

รสชาติและกลิ�น ตัวอย่างของผู้งขัดที�ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ  

แคลเซีึ่ยมคาร์บอเนต (Calcium carbonate; CaCO
3
) แคลเซีึ่ยม 

ฟัอสเฟัต (Calcium phosphate; CaHPO
4
) ซิึ่ลิกอนไดออกไซึ่ด์ 

(Silicon dioxide; SiO
2
) 

 มีคุณสมบัติคือทำาให้ส่วนของแข็งที �เป็นผู้งและ 

ของเหลวในยาสีฟัันอย้่รวมกันได้ ทำาให้ยาสีฟัันมีความหนืด 

และป้องกันไม่ให้ยาสีฟัันแห้งแข็งเมื�ออย้่ในหลอดยาสีฟัันเป็น 

เวลานาน ตัวประสานที�นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ โซึ่เดียม

คาร์บอกซีึ่เมทิลเซึ่ลล้โลส (Sodium Carboxymethylcellulose)  

และคาร์บอกซึ่ีเมทิลเซึ่ลล้โลส (Carboxymethylcellulose; 

CMC) ซ่ึ่�งเป็นสารที�ละลายนำ�าและเข้ากับสารอื�นได้ดี มีความเสถีุยร  

และราคาถุ้ก อาจมีการใช้ตัวประสานที�เป็นสารประกอบของ 

เซึ่ลล้โลสอื�น ๆ ได้แก่ เมทิลเซึ่ลล้โลส (Methylcellulose) ไฮ-

ดรอกซีึ่เอทิลเซึ่ลล้โลส (Hydroxyethylcellulose) ไฮดรอกซีึ่�

โพรพิลเซึ่ลล้โลส (Hydroxypropylcellulose) หรือตัวประสาน

อื�น ๆ จากพอลิแซ็ึ่กคาไรด์ (Polysaccharides) เช่น โซึ่เดียม 

แอลจิเนต (Sodium alginate) คาร์ราจีแนน (Carrageenan) 

แซึ่นแทนกัม (Xanthan gum) รวมถุ่งพอลิเมอร์สังเคราะห์ 

(Synthetic polymers) เช่น โซึ่เดียมโพลิอะคริเลต (Sodium 

polyacrylate) และแร่ดินเหนียว (Inorganic clay minerals) 

เช่น เบนโทไนท์ (Bentonite) และลาโปไนต์ (Laponite) 

เป็นต้น

 ซ่ึ่�งเป็นสารที�ใส่ในยาสีฟัันเพื�อให้สามารถุคงร้ปร่างได้

เมื�อสัมผัู้สกับอากาศ และมีลักษณะเป็นครีม สารรักษาสภาพ 

ความเปียกชื�นบางชนิดยังมีรสชาติที�ผู้้ ้ใช้ส่วนใหญ่พ่งพอใจ 

ยกตัวอย่างเช่น กลีเซึ่อรีน (Glycerine) ซึ่อร์บิทอล (Sorbitol) 

ไซึ่ลิทอล (Xylitol) และโพรไพลีนไกลคอล (Propylene glycol)
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4. สารที่่�ที่ำให้้เกิดฟอง และสารลดแรงตัึงผิว 
   (Foaming agents และ surfactants)

8. สารซึ่ึ�งที่ำให้้ยาส่ฟันม่คุณสมบััตัิในการรักษาและ 
    ปี้องกันโรค ยกตััวอย่างเชื้่น..

5. สารปีรุงแตั่งรสชื้าตัิ และสารให้้ความห้วาน 
   (Flavouring agents และ sweeteners)

6. สารเตัิมแตั่งส่ (Colouring agents)

7. สารกันเส่ย (Preservatives)

 ส่วนประกอบที�เติมแต่งเข้ามาเพื�อทำาให้เกิดฟัอง ได้แก่ 

โซึ่เดียมลอริลซึ่ัลเฟัต (Sodium lauryl sulfate; SLS) ซึ่่�ง 

เป็นสารลดแรงต่งผิู้ว ช่วยให้สารอื�น ๆ  ในยาสีฟัันกระจายตัวได้ดี

ขณะแปรงฟัันเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทำาความสะอาด 

คุณสมบัติในการทำาให้เกิดฟัองทำาให้ความร้้ส่กถุ่งเนื�อของยาสีฟััน 

ขณะที�แปรง ซ่ึ่�งช่วยให้ผู้้้ใช้ร้้ส่กถุ่งความสะอาดสดชื�น และเกิด

ความพ่งพอใจมากยิ�งข่�น ลักษณะของสารลดแรงต่งผิู้วที�พ่งประสงค์  

คือ เกิดฟัองได้ดี สามารถุแพร่กระจายตัวได้ดี มีประสิทธิภาพใน

การทำาความสะอาดคราบจุลินทรีย์ ไม่มีความเป็นพิษต่อเนื�อเยื�อ 

และไม่ทำาให้เกิดการระคายเคือง สามารถุทำาให้สารเติมแต่งกลิ�น

และรสชาติละลายและกระจายตัวได้ดี 

 สารต่าง ๆ  ที�ใช้เป็นส่วนประกอบหลักอาจมีกลิ�นและ

รสชาติที�ไม่เป็นที�พ่งพอใจสำาหรับผู้้้ใช้งาน ดังนั�นจ่งมีการเติม 

สารปรุงแต่งเข้าไปในยาสีฟัันเพื�อเพิ�มกลิ�นและรสชาติที�ดี เช่น 

สเปียร์มินต์ (Spearmint) เปเปอร์มินต์ (Peppermint) 

ย้คาลิปตัส (Eucalyptus) และเมนทอล (Menthol) ซ่ึ่�งเป็น 

นำ�ามันหอมระเหย ไม่ละลายนำ�า เมื�อมีสารลดแรงต่งผิู้วจ่งละลาย

และกระจายตัวได้ดี นอกจากนี�อาจมีการเติมสารที�ให้ความ 

หวานในยาสีฟััน เช่น โซึ่เดียมแซ็ึ่กคาริน (Sodium saccharin) 

ซึ่อร์บิทอล (Sorbitol) กลีเซึ่อรอล (Glycerol) และไซึ่ลิทอล 

(Xylitol) โดยเป็นสารให้ความหวานที�มีคุณสมบัติลดการเกิด

โรคฟัันผุู้ได้อีกด้วย

 สารเติมแต่งสีในยาสีฟัันจะมีการเลือกสีที�ทำาให้ด้น่า 

ใช้โดยการใช้ดัชนีสี (Colour Index; CI) โดย Society of Dyers 

and Colourists (SDC) และ American Association of 

Textile Chemists and Colourists (AATCC) เพื�อการเลือกสี

ที�เหมาะสม เช่น สารเติมแต่งสีทำาให้ยาสีฟัันมีสีแดง สีเขียวและ

สีฟ้ัา ส่วนไทเทเนียม ไดออกไซึ่ด์ (Titanium dioxide) จะทำาให้

ได้ยาสีฟัันที�มีสีขาวสว่าง

 ในยาสีฟัันส่วนใหญ่จะมีการใส่สารกันเสียลงไป เพื�อ

ลดอัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ตัวอย่างของสารกันเสีย 

ได้แก่ โซึ่เดียมเบนโซึ่เอต (Sodium benzoate) เมทิลพาราเบน 

(Methylparaben) และเอทิลพาราเบน (Ethylparaben) 

ยาสีฟัันที�ใส่สารกันเสียจะมีอายุการใช้งานที�นานข่�น

8.1. สารยัับยัั�งการเกิดโรคฟัันผุุ (Anticaries agents)
 เช่น ฟัล้ออไรด์และไซึ่ลิทอล โดยฟัล้ออไรด์ถืุอเป็นสาร

ที�มีประสิทธิภาพป้องกันโรคฟัันผุู้ส้งสุด และยาสีฟัันเกือบทุก

ยี�ห้อในปัจจุบันจะมีฟัล้ออไรด์เป็นส่วนประกอบ โดยจะกระตุ้น

ให้เกิดกระบวนการคืนแร่ธาตุ (Remineralization) ซ่ึ่�งช่วยลด

ความเสี�ยงในการเกิดโรคฟัันผุู้ได้ ฟัล้ออไรด์ที�ใส่มักจะอย้ใ่นร้ป

ของโซึ่เดียมฟัล้ออไรด์ (Sodium Fluoride; NaF) โมโนฟัล้ออโร

ฟัอสเฟัต (Mono-fluoro-phosphate; MFP) หรือ สแตนนัส

ฟัล้ออไรด์ (Stannous Fluoride; SnF) 

 กลไกในการช่วยลดฟัันผูุ้ คือ ในช่วงพีเอชที�ตำ�าหม้ ่

ไฮดรอกซิึ่ลจะหลุดออกมาและฟัล้ออไรด์จะเข้าไปแทนที� ซ่ึ่�งจะ

เปลี�ยนเป็นไฮดรอกซีึ่อะพาไทต์ (Hydroxyapatite; HA) กลาย

เป็นฟัล้ออโรอะพาไทต์ (Fluoroapatite; FAP) ที�มีคุณสมบัติใน

การต้านการละลายต่อกรดของผู้ิวฟัันได้ดีกว่าเนื�องจากมีค่า 

พีเอชวิกฤต (Critical pH = 4.5) ตำ�ากว่าค่าพีเอชวิกฤตของ HA 

(Critical pH = 5.5) อีกหน่�งคุณสมบัติของฟัล้ออไรด์ คือ 

สามารถุสร้างแคลเซีึ่ยมฟัล้ออไรด์ (Calcium fluoride; CaF
2
) 

บนคราบจุลินทรีย์และผิู้วเคลือบฟัันได้ CaF
2
 จะทำาหน้าที�เป็น

แหล่งกักเก็บของฟัล้ออไรด์ เมื�อค่าพีเอชภายในช่องปากลดลง 

จะเกิดการแพร่ของฟัล้ออไรด์ออกมา และเพิ�มค่าพีเอชข่�นให้อย่้

เหนือค่าพีเอชวิกฤต เป็นการลดระยะเวลาที�สามารถุเกิดการ

ส้ญเสียแร่ธาตุได้

 นอกจากนี�แล้วฟัล้ออไรด์ยังมีความสามารถุในการลด

การเจริญเติบโตของเชื�อจุลินทรีย์ โดยจะเกิดไฮโดรเจนฟัล้ออไรด์ 

(Hydrogen fluoride; HF) ในสภาวะที�เป็นกรด HF สามารถุ

ทำาลายเยื�อบุเซึ่ลล์ของแบคทีเรีย ส่งผู้ลให้แบคทีเรียไม่สามารถุ

เติบโตได้ในที�สุด

 สำาหรับไซึ่ลิทอล (Xylitol) เป็นพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์

ที�ละลายนำ�าได้ดี มีรสชาติหวานและให้ความร้้ส่กเย็นภายในปาก 

สาเหตุที�ทำาให้ไซึ่ลิทอลต้านการเกิดโรคฟัันผูุ้ได้ดีเป็นเพราะ 

แบคทีเรียไม่สามารถุนำาไซึ่ลิทอลมาใช้ในการสร้างพลังงานได ้

อีกทั�งยังยับยั�งกระบวนการเมตาบอลิซึ่่มของคาร์โบไฮเดรตใน 

เชื�อจุลินทรีย์ เช่น การยับยั�งการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิึ่ส 

โดยรวมแล้วจะทำาให้สภาพความเป็นกรดของช่องปากลดลง  

และลดจำานวนของเชื�อ Streptococcus mutans ในคราบ 

จุลินทรีย์และในนำ�าลายได้
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8.2. สารยัับยัั�งการสะสมของคราบจุุลิินทรีย์ั (Anti-plaque 
     agents)
 เช่น SLS ไตรโคลซึ่าน (Triclosan) และไอออนของ 

โลหะบางชนิดจะมีฤทธ์ิในการยับยั�งการเกิดคราบจุลินทรีย์ SLS 

จะมีความสามารถุในการยับยั�งเอนไซึ่ม์ Glucosyltransferase 

และ Fructosyltransferase ที�เป็นเอนไซึ่ม์สร้างกล้แคนของเชื�อ

จุลินทรีย์ ทำาให้ลดการเพิ�มจำานวนของ Streptococcus mutans 

ในขณะที�ไตรโคลซึ่านจะทำาปฏิิกิริยากับเยื�อหุ้มเซึ่ลล์ของแบคทีเรีย

หลายชนิดทั�งแกรมบวกและแกรมลบ รวมถุ่งเชื�อรา เช่น Candida 

spp. ทำาให้เกิดการรั�วของสารเข้าส่้ภายในเซึ่ลล์แบคทีเรีย 

 ไอออนของโลหะที�ใช้เพื�อการลดการเจริญของคราบ

จุลินทรีย์ ได้แก่ สังกะสี (Zinc; Zn2+) และ สแตนนัส (Stannous; 

Sn2+) สังกะสีในยาสีฟัันจะอย่้ในร้ปซิึ่งค์คลอไรด์ (Zinc chloride)  

หรือซิึ่งค์ซิึ่เตรต (Zinc citrate) จะทำาหน้าที�เข้าไปยับยั�งการนำา 

กล้โคสเข้าส่้เซึ่ลล์ของ Streptococcus mutans Streptococcus 

sanguis และ Actinomyces naeslundii และจะยับยั�งการ 

ทำางานของ Trypsin-like protease ของ Porphyromonas 

gingivalis และ Capnocytophaga gingivalis นอกจากนี� 

สารลดแรงต่งผู้ิวยังสามารถุเพิ�มประสิทธิภาพของสังกะสีใน 

การลดคราบจุลินทรีย์อีกด้วย 

8.3. สารยัับยัั�งการสะสมของหิินนำ�าลิายั (Anti-calculus   
     agents)
 ไพโรฟัอสเฟัตในร้ปแบบของเตตระโซึ่เดียมไพโรฟัอสเฟัต 

(Tetrasodium pyrophosphate) เตตระโพสแทสเซีึ่ยมไพโร-

ฟัอสเฟัต (Tetra- potassium pyrophosphate) หรือไดโซึ่เดียม

ไพโรฟัอสเฟัต (Disodium pyrophosphate) ถุ้กใช้ในยาสีฟััน 

เพื�อลดการเกิดหินนำ�าลายเหนือเหงือก นอกจากนั�นพบว่าสังกะสี

มีความสามารถุในการยับยั�งการเกิดหินนำ�าลายได้เช่นเดียวกัน 

ซ่ึ่�งเป็นผู้ลมาจากคุณสมบัติการยับยั�งการเกิดคราบจุลินทรีย์เพิ�ม

กับความสามารถุในการยับยั�งการสร้างผู้ล่กของหินนำ�าลาย  

8.4. สารลิดการเสียัวฟััน (Anti-dentine hypersensitivity)
 เกลือของโพแทสเซึ่ียมจะขัดขวางการกระตุ้นเส้น 

ประสาทภายในฟััน ซึ่่�งทำาให้มีการยับยั�งการตอบสนองต่อสิ�ง 

กระตุ้นได้ ช่วยลดอาการเสียวฟััน

1. Edina Vranic et al. Formulation ingredients for 

toothpastes and mouthwashes.  Bosnian Journal of 

Basic Medical Sciences 2004; 4 (4): 51-58.

2. Frank Lippert. An introduction to toothpaste-its 

purpose, history and ingredients. Monogr Oral Sci. 

2013; 23: 1-14.

เอกสีารอา้งองิ
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บทความปกิณกะ
โดย ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์์ไพศาล 
      อุปน์ายกทัน์ตแพทยสภาคน์ท่� 1 ทัน์ตแพทยสภาวาะท่� 10  

การคุ้มครองผ้้บัริโภค
ที่างที่ันตักรรม 
การคุ้มครองผ้้บัริโภค
ที่างที่ันตักรรม 
 เพื�อน ๆ อาจจะเห็นสื�อทาง Social Media ที�มีการโฆษณาขาย

สินค้าผู้ลิตภัณฑ์์ด้านทันตกรรมแปลก ๆ เช่น แปรงสีฟัันร้ปตัว U รีเทนเนอร์แฟัชั�น จัดฟัันแฟัชั�น หรือการให้ข้อม้ลที� 

บิดเบือนต่าง ๆ อย้เ่สมอ เช่น ยาสีฟัันที�ใช้แล้วทำาให้ฟัันที�ผูุ้เติมเต็มได้ ยาสีฟัันที�ทำาให้ฟัันที�ถุอนไปแล้วงอกข่�นใหม่ได ้

นำ�ายาบ้วนปากที�บ้วนแล้วหินป้นหลุดได้โดยโฆษณาว่าไม่ต้องไปพบทันตแพทย์เพื�อข้ดหินป้น

 เราที�เป็นทันตแพทย์อาจจะร้้ส่กว่า เรื�องนี�เป็นเรื�องหลอกลวง ไม่น่าจะมีความสำาคัญอะไรมากนัก เพราะเรื�องนี�

ประชาชนควรจะร้้ว่าอะไรจริง อะไรเท็จ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั�น

 ตัวอย่างเรื�องที�เพิ�งเกิดข่�นในเร็ว ๆ  นี� คือ  มีการโฆษณาขนม “แปรงสีฟัันลิูกอมแลิะยัาสีฟัันไซรัป” ประชาชน

อาจคิดว่า เรื�องนี�เป็นขนมที�เลียนแบบแปรงสีฟััน ยาสีฟััน โดยด้ามแปรงเป็นพลาสติก หัวแปรงเป็นล้กอม แล้วก็บีบไซึ่รัป

จากหลอดที�ทำาคล้าย ๆ ยาสีฟัันเพื�อเพิ�มรสชาติและความหวาน  ถุ้าซืึ่�อให้ล้กหลานกินสนุก ๆ ก็คงจะไม่เป็นไร

 แต่ที�จริงแล้วสินค้านี�มีอันตรายซ่ึ่อนอย้่ ทางสมาคมทันตกรรมสำาหรับเด็กฯได้สื�อสารเตือนผู่้าน fb ว่าเด็กอาจ 

สับสนเข้าใจว่ายาสีฟัันกินได้โดยเฉพาะเด็กเล็ก เด็กอาจจะเอายาสีฟัันจริงไปบีบใส่แปรงจริงแล้วก็กินยาสีฟัันเล่นก็ได้ ใน

โพสต์ของสมาคมทันตกรรมสำาหรับเด็กระบุไว้ว่า

“ถ้้าเด็กที�เคยักินขนมนี� พอเห็ินยัาสีฟัันจุริง ๆ  อาจุนึกว่าขนม ก็อาจุ
เอามากินเล่ิน ถ้้ากินยัาสีฟัันไปหิมดหิลิอดในคราวเดียัว นั�นคือได้รับ
ฟัลูิออไรด์ในปริมาณที�ทำให้ิเด็กเล็ิกตายัได้ ( Lethal Toxic Dose ) 
ผุู้ผุลิิตแลิะผุู้ขายัอาจุไม่ทันนึกถ้ึงอันตรายัข้อนี� แต่คุณพ่อคุณแม ่
ผุู้ปกครองควรระมัดระวัง ปัองกัน ไม่ซื�อใหิ้ลิูกกิน ไม่ใหิ้ลิูกมีการ 
เรียันรู้ที�ผุิด”

 งานคุ้มครองผู้้้บริโภคทางทันตกรรม ทันตแพทยสภา ได้ติดต่อไป

ยังเพจ fb ที�ลงรีวิวขนมดังกล่าวถุ่งความกังวลใจของวิชาชีพทันตแพทย์

ในระยะเวลาเพียง 1-2 วันเพจดังกล่าวก็ได้ลบโพสต์รีวิวแปรงสีฟััน

ล้กอมและยาสีฟัันไซึ่รัปออกไป

 เรื�องนี�เป็นตัวอย่างบทบาทของวิชาชีพในการสื�อสารเพื�อคุ้มครอง 

ประชาชน 

 ในธรรมน้ญสุขภาพแห่งชาติ ได้ระบุนิยามศัพท์ไว้ว่า “การคุ้มครองผูุ้บรโิภคด้านสุขภาพ หิมายัถึ้ง การดูแลิ 
ผุู้บริโภคใหิ้ได้รับความปลิอดภัยั เป็นธรรม ไม่ถู้กเอารัดเอาเปรียับจุากการบริโภคผุลิิตภัณฑ์์สุขภาพแลิะบริการ
สุขภาพ”
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 ในด้านทันตกรรมของเราได้มีการเสนอประเด็น “การคุ้มครองผู้้้บริโภคด้านบริการทันตกรรม”   

เข้าในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั�งที� 11 ปี พ.ศ. 2561 ซ่ึ่�งเป็นผู้ลงานการผู้ลักดันของ คณะกรรมการ

ทันตแพทยสภา วาระที� 8 ที�วางกรอบความหมายไว้ ดังนี� 

 การคุ้มครองผู้้้บริโภคทางทันตกรรม หมายถุ่ง การคุ้มครองผู้้้บริโภคให้ได้รับการบริการ 

ทันตกรรมที�มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย รวมถุ่งการได้รับข้อม้ลข่าวสารที�ถุ้กต้อง เหมาะสม 

และการเข้าถุ่งบริการทางทันตกรรมที�เท่าเทียมและเป็นธรรม

 ที�ผู่้านมาได้มีการดำาเนินการหลากหลายประการ เพื�อที�จะป้องกันและแก้ไขการทำาฟัันเทียม

เถืุ�อน การจัดฟัันแฟัชั�นที�เป็นอันตรายต่อประชาชนไปมากแล้ว แต่ในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ยังมีเป้าหมายให้มีการเข้าถุ่งบริการทันตกรรมที�เท่าเทียมและเป็นธรรมอีกด้วย 

 จากการสำารวจอนามัยและสวัสดิการ ปี 2562 คนไทยใช้บริการทันตกรรมเพียงร้อยละ 

9.6 หรือคิดเป็นประชากร 6.5 ล้านคนเท่านั�น และที�สำาคัญก็คือ  คนกรุงเทพมหานครมีการเข้าถุ่ง

บริการทันตกรรมมากกว่าคนต่างจังหวัดเกือบ 2 เท่า (กรุงเทพมหานครอย่้ที�ร้อยละ 15.8  เทียบกับ

พื�นที�อื�นๆจะอย้่ที�ร้อยละ 7-10 ) หรือ ถุ้าแบ่งตามสวัสดิการรักษาพยาบาล (ข้อม้ลในปี 2558) 

พบว่า ข้าราชการใช้สิทธิรักษาทางทันตกรรมที�ร้อยละ 13.1 พนักงานในระบบประกันสังคมใช้สิทธิ

ร้อยละ 10.2 และผู้้้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถุ้วนหน้าไปรับบริการร้อยละ 7.0 นอกจากนี�สิทธิ

ของการรับบริการทันตกรรมของประกันสังคมที�มีสิทธิเพียงปีละ 900 บาทก็มีความแตกต่างกับ

สิทธิของราชการและสิทธิหลักประกันสุขภาพถุ้วนหน้า ดังนั�นเราจะเห็นว่ามีความเหลื�อมลำ�าใน

การเข้าถุ่งบริการทันตกรรมตามพื�นที�และตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ  

 โจทย์ที�สำาคัญคือ จะทำาอย่างไรให้คนไทยเข้าถุ่งบริการทันตกรรมได้มากข่�นและเป็นธรรม เพราะว่าเมื�อเปรียบ

เทียบกับการเข้าถุ่งบริการของประชาชนกลุ่มประเทศ OECD 

จะอย้่ที� 31-71% 

 ถุ้าเราย้อนไปพิจารณาว่า คนไทยไปใช้บริการทันต- 

กรรมที�ไหนบ้าง จากการสำารวจอนามัยและสวัสดิการ ปี 2562 

พบว่า ใช้บริการที�คลินิกเอกชนร้อยละ 39.2 โรงพยาบาล 

เอกชนร้อยละ 4.9 โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที�เป็น 

รพ.ศ้นย์/รพ.ทั�วไปร้อยละ 15.2 รพ.ชุมชนร้อยละ 14.0 โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพระดับตำาบลร้อยละ 11.4 โรงพยาบาลของรัฐ

สังกัดอื�น ๆ ร้อยละ 4.5 

 ดังนั�นความท้าทายคือ จะทำาอย่างไรให้คลินิกทันต-

กรรมเอกชนที�มีอย้่ 6,000 กว่าแห่งสามารถุร่วมจัดบริการ 

ทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพได้ มีระบบการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนที�เป็น win win win ที�ประชาชนได้รับบริการ 

กองทุนสามารถุจ่ายได้ และคลินิกทันตกรรมได้ค่าตอบแทน

ที�เหมาะสม 
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บทความปกิิณกิะ

 สวัสดีครับคุณผู้้้อ่าน เรื�องที�จะเอามาเล่าวันนี� น่าจะถุ้กใจสายเนิร์ดแน่ ๆ 

ที �จริงแล้ว ผู้มไปเจอเรื �องพวกนี�มาสักพักหน่�งแล้ว และตั �งใจว่าอยากเอา 

ความเนิร์ดนี�มาแบ่งปันทุก ๆ  คน แต่เพิ�งมีโอกาสได้เขียนเอาป่านนี� ข้อม้ลทั�งหมด

ของวันนี�มาจากช่อง Veritasium ของ Dr. Derek ที�นำาเสนอเรื�องราวรอบ ๆ ตัว

ผู่้านมุมมองทางวิทยาศาสตร์อย่างน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น การอธิบายว่า ทำาไม

สัตว์มีพิษถุ่งถุ้กพบมากในพื�นที�เขตร้อน การหาคำาตอบว่า ยุงชอบกัดคนแบบไหนการสร้างของเล่นหรือแบบจำาลองสนุก ๆ ประโยชน์ของ

ความน่าเบื�อ และเรื�องที�ผู้ม Wow!! มากที�สุด คือเรื�อง การหาค่า Pi ที�เราเคยเรียนกัน 

สมัยเด็ก ๆ  อย่างส้ตรหาพื�นที�วงกลมเท่ากับ πr2 กว่ามนุษย์เราจะร้้จักค่า Pi ใช้เวลานาน

มากอย่างไม่น่าเชื�อ แต่ที�น่าตกใจกว่าคือวิธีการที�คนสมัยก่อนใช้คำานวณหาค่าของมัน  

ถุ้าคุณชอบเรื�องสนุก ๆ  แบบเนิร์ด ๆ  ผู้มรับรองว่าเรื�องที�ผู้มกำาลังเล่าต่อไปนี� จะต้องมีสักเรื�อง

ที�ทำาให้คุณท่�งอย่างแน่นอน

 เริ �มจากเรื �องสัตว์มีพิษก่อนก็แล้วกัน พ้ดถุ่งพิษ... เคยสังเกตุไหมครับว่า 

ในภาษาอังกฤษ มีคำาว่า Venom กับ Poison ซึ่่�งแปลเป็นไทยว่า พิษ เหมือนกัน  

เกร็ดความเนิร์ด Level 1 อันแรก ของวันนี�มาแล้วครับ Poison คือพิษที�เรารับโดยการกิน

เข้าไป แต่ Venom คือพิษที�ได้รับจากการถุ้กสัตว์มีพิษจ่้โจมครับ กลับมาที�เรื�องของเราต่อ

เลยนะครับ ถุ้าด้จากแผู้นที�แสดงอุณหภ้มิเฉลี�ยของโลก จะเห็นว่า พื�นที�ที�พบสัตว์ที�มีพิษร้ายแรงจำานวนมากสามอันดับแรกของโลกได้แก่ 

Mexico, Brazil และ Australia ซ่ึ่�งอย้ใ่นเขตร้อนทั�งหมด

 แต่นักวิทยาศาสตร์กลับปฏิิเสธความคิดนี� จากการทดลองง่าย ๆ โดยการนำาสัตว์มีพิษไปขังไว้ในห้องที�ถุ้กจัดให้มุมหน่�งของห้อง

มีอุณหภ้มิส้งกว่ามุมอื�น ๆ 10 องศา ผู้ลปรากฏิว่า บริเวณที�อุณหภ้มิส้งกว่าไม่ได้ด่งด้ดสัตว์เหล่านั�นเลย คำาอธิบายที�ฟัังด้มีเหตุผู้ลสำาหรับ 

เรื�องนี�คือสัตว์มีพิษส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดเย็น (Ectotherms) ดำารงชีวิตอย่้ได้โดยอาศัยความร้อนจากสภาพแวดล้อม จ่งเลือกที�จะอย่้ในที� ๆ  

มีความอบอุ่นจากแสงแดดมากกว่า และเมื�อสัตว์เลือดเย็นต้องใช้เวลาในการนอนตากแดดเพื�อปรับอุณหภ้มิของร่างกายเป็นเวลานาน จ่งตก

เป็นอันตรายต่อการถุ้กผู้้้ล่าสังหาร นอกจากนี� เพื�อลดการใช้พลังงานของร่างกายลง เนื�องจากร่างกายไม่สามารถุรักษาความร้อนได้นาน จ่ง

จำาเป็นต้องจำากัดความเคลื�อนไหวให้น้อยที�สุด ด้วยสองเหตุผู้ลนี�จ่งเป็นการสะดวกกว่าที�สัตว์เลือดเย็นหลายชนิดวิวัฒน์ให้ร่างกายสามารถุ

ผู้ลิตพิษข่�นมา เพื�อใช้ในการล่าเหยื�อและป้องกันตัวจากผู้้้ล่า

 แต่นั�นก็ยังไม่ใช่เหตุผู้ลทั�งหมด เพราะเมื�อสำารวจประชากรสัตว์มีพิษในหลาย ๆ พื�นที�บนโลก ก็จะพบว่ามีง้พิษหลายชนิดอย่าง 

European Viper ที�อาศัยอย่้ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป หรือกิ�งก่า Kosciusko ในออสเตรเลียใต้ ซ่ึ่�งมีอากาศหนาวจัด คำาอธิบายสำาหรับ

เรื�องนี�ก็คือการอพยพยา้ยถิุ�นฐาน จากข้อเท็จจริงแรก ที�อ้างว่าสัตว์มีพิษไม่ได้เลือกถิุ�นฐานจากสภาพภ้มิอากาศ จ่งมีโอกาสเท่า ๆ  กันที�สัตว์

เหล่านั�นจะอาศัยอย้ใ่นภ้มิภาคใดก็ได้บนโลก มันจ่งเป็นแค่เรื�องของความบังเอิญ

ที�บรรพบุรุษของง้ European Viper 

และกิ�งก่า Kosciusko ได้ไปสร้าง

อาณานิคมอย้่ในพื�นที�เหล่านั�น และ

อาศัยอย้่ที�นั�นจวบจนถุ่งปัจจุบันนี�

 ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

European ViperEuropean Viper

Snowy mountains
Kosciusko lizard
Snowy mountains
Kosciusko lizard

ที�มา : https://www.istockphoto.com/ ที�มา : https://www.worldbesthikes.com/

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

คุุยกับเนิร์ดคุุยกับเนิร์ด
มายด์มิ�งค์ ผู้้�ชายสามมิติ
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 สรุปก็คือ สัตว์มีพิษไม่ได้ชอบอย้ใ่นพื�นที�เขตร้อน ถุ้าจะ 

พ้ดให้ถุ้กก็คือสัตว์เลือดเย็นต่างหาก ที�ชอบอย้ใ่นพื�นที�เขตตอบอุ่น

มากกว่า และได้วิวัฒนาการตัวเองให้กลายเป็นสัตว์มีพิษเพื�อความ

อย้่รอดในภายหลังนั�นเอง

ยุงชอบกัดใคุร? เคยไหมครับ... 

นั�งกันอย้่ตั�งหลายคน ทำาไมเราถุ่งโดนยุงกัด 

มากกว่าเพื�อน? สมัยเด็ก ๆ พ่อแม่เคยหลอกว่า 

ยุงชอบกินเลือดเด็ก เพราะเด็ก ๆ เนื�อหอมกว่า 

เลือดหวานกว่า (ฮ่า ๆ ) ตอนนั�นก็เชื�อนะ จนโตมามีล้ก 

นั�งเล่น Outdoor กับล้ก ๆ ตอนโพล้เพล้...

ทำาไมยุงกัดเรา แต่ไม่กัดล้กเรา? มีงานวิจัยในประเทศ Mexico โดย 

Prof. Immo Hansen แห่ง New Mexico State University ผู้้้ได้รับ

ฉายาว่า Mosquito Man ผู้้้ที�เลี�ยงยุงหลายพันตัวด้วยเลือดตัวเอง

เพื�องานวิจัยของเขา 

แทรกเกร็ดความเนิร์ด Level 2 ไว้ตรงนี�ดีกว่า... 
ทราบหรือไม่่? ว่ายุงใช้โปรตีนจากเลือดที�มัน

กินไปสร้างไข่เพื�อการสืบพันธ์ุ เพราะเหตุนี�จ่ง

มีแต่ยุงตัวเมียที�กินเลือดสัตว์อื�น

 กลับเข้าเรื�องของเราแบบไม่ให้ตั�งตัว คุณ Immo อธิบาย 

ว่า DNA หรือพันธุกรรมของเรามีผู้ลต่อการด่งด้ด

ยุง!! ตอนที �ฟัังถุ่งตรงนี � ผู้มถุ่งกับตบเข่าฉาด!! 

มิน่าล่ะ... เราถุ่งโดนยุงกัดตลอดเลย >_< 

 การทดลองของคุณ Immo คือการให้กลุ ่มตัวอย่าง 

ซ่ึ่�งประกอบด้วย แฝดแท้ (หรือแฝดเหมือน) ซ่ึ่�งมีพันธุกรรมเหมือนกัน

ทุกประการจำานวน 18 ค่้ และแฝดเทียมซ่ึ่�งมีรหัสพันธุกรรมต่างกัน

อีก 21 ค่้ เป็นกลุ่มทดลอง วิธีการทดลองคือการใช้ท่อร้ปตัว Y ที�มียุง

จำานวนหน่�งถุ้กขังอย้่ที�ปลายท่อฝั�งหน่�ง แล้วให้แฝดกลุ่มตัวอย่าง 

สอดแขนเข้าไปในท่อคนละแขนทีละค่้ จากนั�นก็จะเปิดประต้ท่อให้

ยุง 1 ฝ้งบินไปตามท่อตัว Y แล้วสังเกตุว่ายุงจะเลือกบินไปด้ดเลือด

แฝดคนไหนที�อีกปลายหน่�งของท่อมากกว่ากัน

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

 ผู้ลการทดลองปรากฏิออกมาว่า ยุงที�ถุ้กปล่อยออกมา 

จะเลือกด้ดเลือดของฝาแฝดแท้จากปลายอีกฝั �งหน่ �งของท่อ 

เป็นจำานวนเท่า ๆ กัน ในขณะที�ผู้ลการทดสอบกับกลุ่มฝาแฝด 

เทียม ยุงจะเลือกด้ดเลือดเพียงแค่คนใดคนหน่�งมากกว่า อย่างมี 

นัยสำาคัญ เมื�อนำาจำานวนยุงที�เลือกกัดผู้้้ทดลอง แต่ละชุดมาพล็อต 

เป็นกราฟั จะเห็นว่า กลุ่มฝาแฝดแท้จะให้ค่า R2 ใกล้เคียงกับ 1 

มากกว่า จ่งสามารถุสรุปได้ว่าพันธุกรรมมีผู้ลต่อการด่งด้ดให้ยุง 

มากัดเรานั�นเอง

 เสริมให้อีกนิดครับว่างานวิจัยของคุณ Immo สามารถุ 

ระบุได้ว่า มีรหัสพันธุกรรมทั�งหมด 7 ตำาแหน่งที�แตกต่างกันระหว่าง

กลุ่มคนที�ด่งด้ดยุง และกลุ่มที�ไม่ด่งด้ดยุง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี 

ปัจจัยอื�น ๆ  มีหลายอย่าง ที�ด่งด้ดยุงได้เหมือนกัน เช่นกลิ�น ไอระเหย

ที�ออกจากร่างกายที�เกิดจากแบคทีเรีย และ จุลินทรีย์บนผู้ิวหนัง 

และส่วนสำาคัญอีกอย่างหน่�ง ซ่ึ่�งอาจจะเป็นสาเหตุหลักอันดับ 1 เลย

ก็คือยุงสามารถุรับร้้ถุ่งปริมาณคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ ซ่ึ่�งจะมีปริมาณ

ส้งในคนที�มี Metabolism ส้งอย่างคนที�ออกกำาลังกาย คนตัวใหญ่

หรือแม้แต่หญิงตั�งครรภ์... ถุ่งตรงนี� ถุ่งคิดได้ว่า ที�เราโดนยงุกัดมาก

กว่าล้กน่าจะเป็นเพราะเราอ้วนนี�เอง >_< 

 นอกจากนี � กรดแลคติค อะซึ่ีโตนและแอมโมเนีย 

ก็สามารถุด่งด้ดยุงได้เช่นกัน แต่ข่าวดีก็คือ นักวิทยาศาสตร์พบว่า 

มีสารเคมีตามธรรมชาติบางชนิด ที�สามารถุรบกวนกระบวนการ 

ทำางานและระบบการรับร้้ของยุง ได้แก่ Octanal, Nonanal, 

Decanal และ 6-Methyl-5-Hepten-2-one หรือ Sulcatone 

(ผู้มลองไป Google ด้ เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นสารประเภทนำ�ามัน 

หอมระเหยในกลุ่ม Citrus นะครับ)

 เล่ามาถุ่งตรงนี� หลายคนอาจจะน่กสงสัยว่าทำาไมนัก 

วิทยาศาสตร์ถุ่งได้ให้ความสนใจกับเรื�องยุงกัดมากขนาดนี� เหตุผู้ล 

ก็คือ เขาเชื �อว่าคุณสมบัติในการด่งด้ดยุงถุ้กฝังอย้ ่ในรหัส 

พันธุกรรม เช่นเดียวกับสีผู้ิว ส่วนส้ง หรือไอคิวอย่างมีนัยสำาคัญ 

และยุงก็เป็นสัตว์พาหะนำาโรคที�คร่าชีวิตมนุษย์มากเป็นอันดับหน่�ง 

ของโลก คุณ Immo ถุ่งกับเอ่ยปากว่า 

ยุงเป็นสัตว์ที�อันตรายที�สุดในโลก 

ตรงกับสำานวนไทยโบราณที�กล่าว 

ว่า “ยุงร้ายกว่าเส้อ” 
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 ในตอนท้ายของคลิป คุณ Derek เจ้าของช่องได้ฝาก 

คำาถุามที�น่าสนใจมาก ๆ พอ ๆ กับความเนิร์ดของเขา 2 คำาถุาม 

คือคุณคิดว่าการที�มนุษย์ที�มีรหัสพันธุกรรมแบบที�ยุงไม่ชอบเป็น 

แค่ความบังเอิญ หรือเป็นการวิวัฒน์ตนเองเพื�อป้องกันอันตราย 

จากยุง? ในทางกลับกัน... เป็นไปได้หรือไม่ ที�คนที�เคยโดนยุงกัด 

หรือรับเชื�อโรคจากยุง อย่างโรคมาลาเรีย จะถุ้กเชื�อนั�นทำาให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงในระดับพันธุกรรม จนเกิดการกลายพันธุ์ และกลาย 

เป็นคนที�ด่งด้ดยุงมากข่�น?

 เป็นอยั่างไรบ้างครับ? ให้คะแนนความเนิร์ดกับเรื�อง 

ยุงกี�คะแนนกันบ้าง? มาถุ่งเรื�องที� 3 ของวันนี� เรื�องที�ผู้มให้คะแนน 

ความเนิร์ดทะลุ Scale เป็นเรื�องที�เกิดข่�นหลายพันปีก่อน คือ 

วิธีการคำานวณหาค่า π ครับ เริ�มจากการลองน่กถุ่งพิซึ่ซ่ึ่ากลม ๆ 

ที�มีขนาดรัศมีเท่ากับ r กันด้นะครับ ถุ้าเราตัดขอบพิซึ่ซึ่่าออก 

ตัดเป็นท่อน ๆ เอามาวางเรียงกันเป็นเส้นตรงแล้วเอามาทาบลง 

บนพิซึ่ซึ่่าแบบในร้ป ก็จะเห็นว่าความยาวของขอบพิซึ่ซึ่่าจะยาว 

ประมาณ 3 ถุาดกว่า ๆ หรือ ประมาณ 3 เท่ากว่า ๆ ของเส้นผู่้าน 

ศ้นย์กลางพิซึ่ซึ่่าถุาดนั�น ไม่ว่าจะใช้พิซึ่ซึ่่าชิ�นใหญ่ขนาดไหน เมื�อ 

ทดลองตัดขอบของพิซึ่ซ่ึ่ามาทาบด้วยวิธีนี� จะได้ผู้ลลัพธ์เท่าเดิมเสมอ 

คือประมาณ 3 เท่ากว่า ๆ ของเส้นผู่้านศ้นย์กลาง สมมติให้ความยาว 

ของเส้นรอบร้ปมีค่าเท่ากับ πเท่าของเส้นผู่้านศ้นย์กลางดังนั�น เส้น

รอบร้ปวงกลมจ่งยาว  2πr หรือ πd เมื�อ d คือความยาวเส้น 

ผู่้านศ้นย์กลาง เก็บเรื�องนี�เอาไว้ก่อน แล้วไปด้ส้ตรหาพื�นที�วงกลม

กันต่อครับ

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

 พื�นที�วงกลมเท่ากับ πr2 มาด้กันว่าทำาไมถุ่งคิดแบบนี�ครับ 

กลับไปที �พิซึ่ซึ่่าถุาดเดิมของเรา แต่คราวนี � ให้เราตัดพิซึ่ซึ่่า 

ออกเป็นชิ�นเล็ก ๆ  ตามแนวเส้นผู่้านศ้นย์กลาง ยิ�งเล็ก ยิ�งดีนะครับ 

แล้วเอาแต่ละชิ�นมาเรียงสลับฟัันปลากัน จะได้ร้ปสี�เหลี�ยมผืู้นผู้้า ซ่ึ่�ง

มีความส้งเท่ากับรัศมีของวงกลม r และความยาว L เท่ากับคร่�งหน่�ง

ของความยาวเส้นรอบร้ป ซ่ึ่�งก็คือ πr ดังนั�น พื�นที�ของสี�เหลี�ยมผืู้นผู้้า

กว้าง x ยาว จ่งเท่ากับ πr x r หรือ πr2 นั�นเอง เมื�อร้้ความสัมพันธ์

ระหว่างค่า π กับวงกลมแล้ว มาด้กันครับว่าคนโบราณเขาหาค่า 

π กันอย่างไร

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

 เริ�มด้วยัการวาดวงกลมข่�นมา 1 ร้ป แล้ววาด 6 เหลี�ยม

ไว้ด้านในของวงกลม โดยให้แต่ละด้านของหกเหลี�ยมยาวเท่ากับ 1 

หน่วย จะได้เส้นรอบร้ปของหกเหลี�ยมยาว 6 หน่วย และเส้นผู่้าน 

ศ้นย์กลางวงกลมเท่ากับ 2 หน่วย ดังนั�น ความยาวเส้นรอบวงนี�จ่ง

เท่ากับ πd  หรือ π  x 2 เนื�องจากวงกลมนี�ครอบร้ป 6 เหลี�ยมอย้่ 

เราจ่งร้้ว่าความยาวของเส้นรอบวงจะต้องยาวกว่าเส้นรอบรป้ของ 

6 เหลี�ยมและ π x 2 ต้องมากกว่า 6 ดังนั�น π > 3 ใช้วงกลมวงเดิม 

แต่คราวนี�ให้เขียนร้ป 4 เหลี�ยมจัตุรัสครอบร้ปวงกลม จะได้ความยาว

แต่ละด้านของ 4 เหลี�ยมเท่ากับ 

2 หน่วย และเส้นรอบร้ปยาว 8 

หน่วย เราร้้ว่าเส้นรอบร้ปของ 

4 เหลี�ยมต้องยาวกว่าเส้นรอบ 

วงกลม ดังนั�น 8 ต้องมากกว่า π 

x 2 หรือ π < 4 ทำาให้เราร้้ว่าค่า π 

ต้องอย้่ระหว่าง 3 กับ 4

 เมื�อกว่า 2,000 ปีที�แล้ว 

อาร์คีมีดิสเคยใช้วิธีการแบบนี� 

แบ่งวงกลมออกเป็นชิ�นเล็ก ๆ 

แทนที �จะเป็นร้ป 6 เหลี �ยม 

ด้านใน เขาเปลี�ยนเป็นร้ป 12 

เหลี�ยมด้านใน และแทนที�ร้ป 4 

เหลี�ยมด้านนอกด้วยร้ป 12 เหลี�ยมด้านนอก ผู้ลลัพธ์ที�ได้คือค่า π 

ที�อย้่ระหว่าง 3.106 กับ 3.216 และทำาซึ่ำ�า ๆ ไปเรื�อย ๆ ด้วยการ 

แบ่งร้ปเหลี�ยมภายในและภายนอกวงกลมให้เล็กลงเรื�อย ๆ ถุ่งร้ป 

96 เหลี�ยม จนในที�สุด ก็คำานวณได้ค่า π ที�อย้่ระหว่าง 3.1408 

กับ 3.1429
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ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

 เรื�องตลกกำาลังจะเริ�มข่�นหลังจากนี�ครับ หลังจากที�อาร์-

คีมีดิส ได้คำานวณค่า π ไว้ 2,000 ปีต่อมา นักคณิตศาสตร์ทั�วโลก

ในหลาย ๆ อารยธรรม ไม่ว่าจะเป็น จีน อินเดีย เปอร์เซีึ่ย และ 

ยโุรป ได้พยายามทำาตามสิ�งที�อาร์คีมิดิสทำาเอาไว้ และแข่งกันหาค่า 

π ให้ได้ความแม่นยำามากที�สุด จนกระทั�งในช่วงศตวรรษที� 16 นัก

คณิตศาสตร์ชาวฝรั�งเศส Francois Viete ได้แบ่งวงกลมของอาร์-

คีมิดิสออกเป็น 393,216 ด้านเพื�อหาค่า π ถุ้าเป็นสมัยนี� ก็น่าจะใช้

คำาว่า นักคณิตศาสตร์เขาขิงกันหาค่า π ว่าใครหาได้ละเอียดกว่ากัน 

หลังจากนั�นราว 200 ปี นักคณิตศาสตร์ชาวดัชต์ Ludolph Van 

Ceulen ใช้เวลาถุ่ง 25 ปี ในการแบ่งวงกลมออกเป็น 262 ด้าน 

(อ่านว่า 2 ยกกำาลัง 62) ซ่ึ่�งเขียนเป็นตัวเลขได้ว่า 4,611,686,018, 

427,387,904 ด้าน แลกกับการคำานวณหาค่า π ได้ถุ่งทศนิยม 

ตำาแหน่งที� 35!!! ผู้มก็ไม่แน่ใจว่าสิ�งนี�ได้สร้างคุณ้ปการใดให้กับโลก 

ใบนี� แต่อย่างน้อย มันก็ได้ถุ้กจาร่กไว้บนป้ายหลุมศพของเขา

 25 ปีต่อมา Christoph Grienberger ได้ทำาลายสถิุติของ 

Ludolph โดยการคำานวณค่า π ได้ถุ่งทศนิยมตำาแหน่งที� 38 

และเป็นคนสุดท้ายที �ครองสถุิติการใช้วิธีการหาค่า π ด้วย 

การแบ่งชิ�นวงกลม เพราะหลังจากนั�นไม่นาน ในปี ค.ศ. 1666 

หนุ่มน้อยวัย 23 ปี ที�ต้องกักตัวเองอย่้กับบ้าน เพราะกาฬโรคระบาด

หนักในช่วงนั�น เริ�มด้วยการประยุกต์ Pascal Triangle และ Binomial 

Theorem ซึ่่�งเป็น Infinite Series และคิดค้นวธิีการคำานวณที� 

เราร้้จักกันในนามว่า Calculus ในปัจจุบัน เมื�อแทนค่า X = 1 ลงใน

สมการ ก็จะสามารถุหาค่าของ π ไปถุ่งทศนิยมตำาแหน่งใดก็ได้ 

สุดแต่ใจจะหาทำา

 แต่เด็กหนุ่มยังไม่หยุดแค่นั�น เขาคิดต่อไปว่า แทนที�จะ 

Integrate function จาก 0  ไปถุ่ง 1 เขาเปลี�ยน จาก 1 เป็น ½ 

และจัดร้ปสมการใหม่ของค่า π ซ่ึ่�งเป็น Infinite Series และเพื�อ 

เป็นการประหยัดเวลา หนุ่มน้อยเลยพิจารณาแค่ 5 พจน์ แรกของ 

สมการเท่านั�น ทำาให้ได้ค่า π = 3.14161 และถุ้าต้องไปแข่งกับ 

Ludolph Van Ceulen ที�ต้องแบ่งวงกลมออกเป็น 4,611,686, 

018,427,387,904 ด้านแล้ว หนุ่มน้อยคนนี�แค่ต้องแก้สมการ 

Calculus ที�มีแค่ 50 พจน์เท่านั�น จากที�ใช้เวลาคำานวณด้วยมือ 

หลายสิบปี หนุ่มน้อยคนนี�ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี�วัน

 เป็นอันจบเรื�องราวทั�งหมดของฉบับนี�แล้วครับ...เอ๊ะ... ผู้ม

บอกไปหรือยังว่าหนุ่มน้อยที�ผู้มพ้ดถุ่งชื�ออะไร? ชื�อ

ของเค้าคือ Isaac Newton ครับ... สวัสดี :)                                                        

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube
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บทความปกิิณกิะ

โดย ทพญ.รััชฎา ลิ้ิ�มวัฒนพรัชัย

“you are what you eat and 
you are what you don’t eat”  
“you are what you eat and 

you are what you don’t eat”  
 สิ�งมีชีวิตทุกชีวิต ล้วนต้องพบความเจ็บป่วยความแก่

เป็นธรรมดาใช่ไหมคะ แต่จะแก่อย่างไรก็อย่้ที�การด้แลค่ะ แต่ก่อน

เป็นคนน่งที�คิดว่าศาสตร์ anti-aging ไร้สาระ เป็นเรื�องของคนพวก

บ้าความงาม ยืดติด ฝืนธรรมชาติ ฯลฯ แต่จริง ๆ  แล้วไม่ใช่เลย 

มันคือศาสตร์ที�เกี�ยวข้องกับการด้แลสุขภาพแบบองค์รวม เพื�อให้

เกิดภาวะสุขภาพสมบ้รณ์ส้งสุด (optimal health) ให้เซึ่ลล์

หรืออวัยวะของร่างกาย ทำางานได้ดีที�สุดตามที�ควรจะเป็น รวมถุ่ง

สามารถุป้องกัน ซ่ึ่อมแซึ่ม และฟืั�นฟ้ัตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้เราแก่อย่างแข็งแรงตามสมควร ไม่เป็นภาระตัวเองและล้กหลาน 

เรามักจะเข้าใจว่าการที�เรายังไม่ป่วย = เราสุขภาพดี แต่มันไม่ใช่ค่ะ

 มันมีภาวะที�อย่้ระหว่างนั�น เรียกว่า ภาวะตำ�ากว่าสุขภาพสมบ้รณ์ส้งสุด 

มีอาการรบกวนต่าง ๆ  เรื�อรัง เช่น อ้วนง่าย ง่วงบ่อย นอนไม่หลับ 

ท้องผู้้กท้องเสียบ่อย ผืู้�นแพ้บ่อย ๆ แต่แค่ไม่ถุ่งจุดที�ค่าเลือด

ผิู้ดปกติ หรือมีอาการรุนแรงค่ะ

 เรากินอาหารเพื�อต้องการ “สารอาหาร หรือ Nutrients”  

ให้เซึ่ลล์ต่าง ๆ  ในร่างกายเรา แต่มีหลายครั�งที�เรากินเพื�อความสุข

ทางใจ แล้วนับวันเราก็ให้นำ�าหนักไปกินเพื�อความสุขมากข่�น ๆ  

เลือกกินของอร่อยที�สารอาหารน้อย พอกลัวอ้วน เราก็เลือกตัด

สิ�งที�เราควรกิน เช่นเลือกอดข้าว เพื�อจะไปกินขนม เราก็ยิ�งจะอย่้

ในภาวะ”พร่องสารอาหาร” แต่อ้วนหรือลงพุง เพราะได้พลังงานเกิน 

พออายุมากข่�น ถุ่งแม้เรากินได้น้อยลง แต่กลับอ้วนง่ายข่�น ๆ  นั�น

เพราะเซึ่ลล์และอวัยวะเรา เริ�มเสื�อมนั�นเอง อาหารทุกวันนี�มัน

ห่างไกลจากธรรมชาติมากข่�น มีการแปรร้ปอาหาร กระบวนการ

แปรร้ปนั�น มัน rip off nutrients ออกไปหมด นอกจากเอาออก

แล้วยังมีการใส่สารเคมีลงไปเพิ�ม ถุ่งแม้จะปริมาณน้อยตาม 

กฎหมายกำาหนด แต่ทุกสิ�งที�เข้าร่างกาย ก็เป็นภาระแต่ตับแก่

เซึ่ลล์เราทั�งสิ�น มีอาหารบางอย่างที�ทาง nutrition เรียกว่า 

empty calories หมายความว่าให้แต่พลังงานแต่ไร้สารอาหาร

อื�นเลย เช่นนำ�าอัดลม ล้กอม เบเกอรี� (ก็ของอร่อย ๆ ทั�งนั�น 

แหละค่ะ5555) แล้วควรจะปฏิิบัติตัวอย่างไรถึงจะดี มีราย

ละเอียดมากอยู่ค่ะ เลือกเน้นจุดที�คิดว่าสำาคัญ และสามารถ 

    ปรับพฤติกรรมกันได้เลย

1. ดื�ม่นำ�าเยอะ ๆ 
เยอะมากกว่าที�เราคิดเยอะค่ะ ประมาณ 2.5-3 ลิตรต่อวัน 

เกินได้ค่ะ นำ�าเปล่านะคะ ไม่ใช่นำ�าหวาน แค่ดื�มนำ�ามากพอ 

ระบบเผู้าผู้ลาญเราก็ดีข่�น เพราะปฏิิกิริยาการย่อยอาหารของ

เราต้องใช้นำ�าทุกอันค่ะ นำ�ายังช่วยไล่โซึ่เดียมที�เรากินเข้ามาแล้ว

อิ�มขังอย้่ในเซึ่ลล์ออกไปได้ นำ �าเป็นตัวทำาละลายวิตามิน 

ช่วยกำาจัดของเสีย ช่วยคุมอุณหภ้มิ ช่วยปรับ pH ของเลือดด้วย 

ประโยชน์เยอะแยะเลย แค่เรามักลืมมันค่ะ

2. กินโปรตีีนให้ถึึงปริม่าณที�ร่างกายต้ีองการต่ีอวัน 

ถุ้าเรากินโปรตีนไม่ถุ่ง คำาว่าสุขภาพดีกับเราก็ไม่มีทางเจอกันเลย 

เราท่องมาตั�งแต่เด็ก โปรตีนมีหน้าที�ซึ่่อมแซึ่มส่วนที�ส่กหรอ 

เสริมสร้างกล้ามเนื�อ เราก็ไม่คิดว่าเราส่กหรอตรงไหน ไม่เคยคิด

จะเน้น หาร้้ไม่ว่า เซึ่ลล์ร่างกายเรามีการ renewal ทุกวินาที 

ทั�งเส้นเลือด ผิู้วลำาไส้ ผิู้วหนัง นอกจากนี�อวัยวะต่าง ๆ  จะทำางาน

สอดประสานกัน ควบคุมและสื�อสารด้วยฮอร์โมนต่าง ๆ  มากมาย 

ซึ่่�งใช้สารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนมาสร้างทั�งสิ�น ถุ้าไม่พอ 

เส้นเลือดเราก็ไม่ยืดหยุ่น ส่กหรอ มีแผู้ลเล็กๆเป็นจุดสะดุดให้

ไขมันมาเกาะ ต้องได้รับโปรตีนให้ถุ่งเพื�อใช้ในการคงรักษามวล

กล้ามเนื�อ ไม่ให้ลดลง ถุ้ามวลกล้ามเนื�อเราลดลงทีละนิด ๆ  เรา

ก็อ้วนง่ายข่�น ๆ ไปเรื�อยค่ะ

Before After

      DENT NEWS 16



 มื�อเช้าเป็นมื�อสำาคัญ ห้ามอด 

ตื�นปุ�บกินเลย แล้วไม่ใช่กินกาแฟัดำา ขนมปัง 

1 แผู่้นนะคะ กินให้ครบหม่้ โปรตีนส้งยิ�งดี 

จะเป็นการตัดวงจรคอร์ติซึ่อลมีอย้่จาก 

การ fasting มาทั�งคืน มื�อเย็นก็ควรจบเร็ว 

ไม่ควรเกิน 1 ทุ่ม เพื�อให้ห่างจากเวลานอน

นานพอที�จะเผู้าผู้ลาญได้หมด ในตอน

กลางคืนเซึ่ลล์จะได้ใช้ไขมันอย่างเต็มที�

 ไม่กินระหว่างมื�อ เพื�อเว้นให ้

ร่างกายมีช่วงได้ใช้พลังงานจากการนำา 

ไขมันสะสมมาใช้บ้าง อินซ้ึ่ลินไม่ต้องออก

มาบ่อย บ่อยจน เกิดภาวะดื�ออินซ้ึ่ลิน นำาไป

ส่้ภาวะเบาหวาน ไตรกลีเซึ่อไรด์ส้งได้

 ในภาวะปกติ คนเราควรกินโปรตีนปริมาณ 0.8 - 1 กรัม

ต่อนำ�าหนักตัวต่อวัน คิดเป็น 1 ไปเลยค่ะ เช่น หนัก 60 กก. ควร

กินโปรตีนได้ 60 กรัมต่อวัน โปรตีน 60 กรัม ไม่ใช่อกไก่ 60 กรัม

นะคะ เพราะในอกไก่มีอย่างอื�นด้วย ยกตัวอย่างแหล่งโปรตีน 

สองอย่างนะคะ

 เนื�อสัตว์ 100 กรัม (ประมาณ

1 ฝ่ามือไม่รวมนิ�ว) มีโปรตีนประมาณ 

20 กรัมเนื�อสัตว์จริงนะคะ เนื�อสัตว์ 

แปรร้ปพวกไส้กรอก หม้ยอ กุนเชียง 

ล้กชิ�นหม้ ล้กชิ�นปลา นับเป็นแป้งและ

ไขมันค่ะ

 ไข่ไก่ 1 ฟัองทั�งล้ก มีโปรตีน 7 กรัม 

กินกี�ล้กก็ค้ณไป ไม่ต้องกลัวโคเลสเตอรอล

จากไข่แดงนะคะ ห้ามทิ�งไข่แดง มีวิจัยมาแล้ว

ว่าไม่สัมพันธ์กับโคเลสเตอรอลในเลือดค่ะ ไข่แดงมีสารอาหาร

อื�น ๆ อีกมากมาย ไข่ถืุอเป็นสุดยอดแหล่งโปรตีนที�ดีที�สุด 

ด้ดซ่ึ่มง่าย กรดอะมิโนจำาเป็นครบ ใช้เป็น gold standard 

ในการเทียบกับคุณภาพโปรตีนจากแหล่งอื�น ๆ  ค่ะ

 ลองน่กเมน้อาหารจานเดียวที�มีขายทั�วไปสิคะ  

ก๋วยเตี�ยวล้กชิ�น ผัู้ดไทย แซึ่นวิชแฮมชีส ฯลฯ มอง

ไปหาโปรตีนไม่เจอเลยค่ะ ถุ้ามีเนื�อสัตว์ก็กระจิ�ดน่ง 

เพราะฉะนั�น คนส่วนใหญ่ทานโปรตีนไม่พอจริง ๆ  ค่ะ  

ไข่ต้มคือเพื�อนแท้ในการเสริมโปรตีนค่ะ ถุ้ากิน 

อาหารจานเดียวสั�งไข่เพิ�มเสมอ กินก๋วยเตี�ยวก็เสริม

ไข่ต้มไปเลยค่า

3. ลดอาหารแปรรูปให้ได้ม่ากที�สุุด แน่นอนว่าจะเลิกไปเลย 

คงจะทำาใจได้ยากและมีชีวิตอย่้ยากเกินไป อาหารแปรร้ปคืออะไร 

ก็คืออะไรก็ตามที�เปลี�ยนแปลงไปจากร้ปดั�งเดิม จนต้องถุามว่า

สิ�งนี�ทำามาจากอะไร ยิ�งแปรมากยิ�งแย่ ทุกขั�นตอนของการแปรร้ป

สารอาหารก็หลุดไป สารเคมีและไขมันก็เพิ�มตามมาทุกขั�นตอน 

ตัวอย่างเช่น ไส้กรอก แฮม โบโลน่า ล้กชิ�นทุกประเภท หม้ไก่ยอ 

แป้งแปรร้ปต่าง ๆ หลีกเลี�ยงการซึ่ดนำ�าซุึ่ป นำ�าจิ�ม นำ�ากับข้าว 

เนื�องจากไม่มีสารอาหารแล้ว ยังอุดมไปด้วยโซึ่เดียม สารปรุงรส 

นำ�ามัน นำ�าตาล ค่ะ

4. Stable eating pattern กินตรงมื�อ ตรงเวลาให้

แน่นอนทุกวัน ไม่ข้ามมื�อ ไม่อด การที�เราทานอย่างมั�นคงตาม 

เวลาทุกวันด้วยอาหารที�สารอาหารครบ จะทำาให้ร่างกายรับร้้ว่า 

จะไม่ขาด จะชุ่มฉำ�าด้วยสารอาหารเสมอ ฮอร์โมนในร่างกาย

ก็จะสั�งเผู้าผู้ลาญกล้าใช้พลังงาน การอดอาหารนั�น ยิ�งอดยิ�งอ้วนค่ะ 

พอได้รับอาหารทีร่างกายก็จะเก็บ ยิ�งกินแต่อาหารที�ไม่มีสารอาหาร 

มันยิ�งเก็บ การอดอาหาร ร่างกายเกิดความเครียด หลั�งคอร์ติซึ่อล

ออกมา ทำาให้เราหิวง่ายและกินเยอะข่�นในครั�งถัุดไปค่ะ
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fish ที�ไม่ผู่้านความร้อนส้ง ถุ้าทำาไม่ได้ควรทาน fish oil sup-

plement เวลาเลือกก็ด้ที�ปริมาณ EPA และ DHA  โดย minimum 

dose คือ 250-500 mg (combined EPA & DHA) นี�คือน้อย

สุดที�คนสุขภาพปกติควรกิน คนที�เป็นโรคอื�น ๆ  เช่น โรคหัวใจ 

AHA แนะนำา 1000 mg ถุ้ามีภาวะ TG ส้งด้วย จะเป็น 2000-

4000 mg ต่อวันค่ะ

6. อย่านอนดึก อย่าเคุรียด ฟัังแล้วเหมือนง่ายนะคะ 

แต่ทำายากมากเลย อาชีพเราถุ่งแม้เราจะทำากันจนร้้ส่กชิน แต่

เชื�อว่า ทุกครั�งที�เราจรดหัวกรอ จรดเข็ม จรดblade มันมี stress 

เล็ก ๆ  ที�บังคับไม่ได้ มี cortisol หลั�งตลอด cortisol เป็นฮอร์โมน

ที�สำาคัญ ร่างกายจะใช้วัตถุุดิบที�มีมาสร้างสิ�ง ๆ  นี�ก่อน แล้วถุ้าเรา

กินสารอาหารไม่พอ จะทำาให้ฮอร์โมนอื�น ๆ  จะรวนแทน เช่น 

เป็นไทรอยด์ ประจำาเดือนมาไม่ปกติ ฯลฯ ความเครียดไรที�เลี�ยง

ได้ก็ควรเลย ทำางานก็ลุกยืนเป็นพัก ๆ บ่อย ๆ ค่ะ 

หาเวลาเดินเยอะ ๆ ค่ะ

 หวังว่าจะเป็นประโยชน์ จุดประกายให้เพื�อนพี�น้อง

ทันตแพทย์ทุกท่าน หันมาด้แลตัวเองจากพื�นฐานที�สำาคัญที�สุด

นะคะ ไม่มีความสำาเร็จใดชดเชยความล้มเหลวทางสุขภาพได้

ศาสตร์ anti-aging เป็นอะไรที�คุ้มค่ากับการสนใจ เหมือนได้

ชีวิตใหม่เลยค่ะ

5. กิน supplements เสุริม่คุ่ะ 

ไม่ได้หมายถุ่งแปะก๊วย ถัุ�งเช่า หรือ

สารแปลกใหม่ใด แต่คือ Nutrients 

ที �ร ่างกายต้องใช้อย้ ่แล้วค่ะ ซึ่่ �งใน 

อาหารท ุกว ันน ี � เราได ้ ไม ่ เพ ียงพอ 

บางคนก็แอนตี� บอกว่าอาหารปกติก็พอ

อย้่แล้ว จริงอย้่ค่ะ ปริมาณ minimum need ของ 

Vitamins และ minerals เป็นอะไรที�น้อยมากมาก ถุ่ง

ไม่กินเสริมเราก็ไม่ถุ่งจุดที� deficiency จนเป็นโรคแน่ ๆ แต่

เราไม่ได้กินกันขาด เรากินเพื�อให้เซึ่ลล์เรามีมากพอใช้ในการ

จัดการสารพิษ และฟืั�นฟ้ัตัวเองค่ะ

 - วิตามินซึ่ีเสริม 1000 มิลลิกรัมต่อวัน วิตามินซึ่ี 

เป็นสารต้านอนุม้ลอิสระ ช่วยภ้มิคุ้มกัน และช่วยเสริมคอลลาเจน 

พอพ้ดถุ่งคอลลาเจนอย่าคิดแต่เรื�องสวยงามอย่างเดียว ใน 

เส้นเลือดเราก็มีคอลลาเจนนะคะ เส้นเลือดเราจะได้ยืดหยุน่

แข็งแรงค่ะ

 - Omega-3 fatty acids มันเป็นสารอาหารจำาเป็นมาก

ที�ต้องทาน มีประโยชน์ในการต้านสารอักเสบที�เกิดข่�นในร่างกาย 

จากพวกอาหารอร่อย ๆ  นี�แหละค่ะ จะก่อสารอักเสบเยอะค่ะ 

ทางที�จะได้มาจากอาหารธรรมชาติ ค่อนข้างยาก ต้องทาน fatty 
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Teledent ฬ# ทันตะ จุฬาใส่ ใจ ถึง
บ้า
น

จัด ทํา โดย
 นทพ .  จิ รสิทธิ�     เ จี ยรพรรณี     5936008332

นทพ .  ณัชชา      วิ ศิษ ฏ์สรอรรถ  5936020832

นทพ .  บุณยวี ร์    ธารณามัย       5936032332

นทพ .  ธัชมณฑล  เพชรบรม       5936039832

นทพ .  วันรัก ษ์     นนท์ฐิ ติพง ศ์    5936078232

นทพ .  อรรวิน ท์   พงษ์ เพชร       5936095932

นทพ .  อารีย า      นารถติกรมม   5936097132

              ชั�นป� ที�  6  ป�ก าร ศึกษา  2564

        อ .ทพ .ดร . อิ สร ะพง ศ์  แก้ว กํา เหนิดพงษ์
 

บทความออกหิน่วยั
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                     เนื� องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้การดูแลรักษาทาง
ทันตกรรมทําได้ซับซ้อนมากขึ�น รวมทั�งมีจาํนวนคนไข้ที�สะดวกมารับการรักษา
น้อยลง ทั�งจากความหวาดกลัวต่อโรคระบาด และความไม่สบายใจในการเดิน
ทางในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี� 
     ในขณะเดียวกันการใช้งานอุปกรณ์สื� อสารทางไกล และอินเทอร์เน็ตมีการ
พัฒนา รวมทั�งผู้คนมีการปรับตัวไปใช้อุปกรณ์เหล่านั�นในการทํางานออนไลน์
ตลอดช่วง 2 ป�ที�ผ่านมา เพื� อให้เข้ากับสถานการณ์ในป�จจุบัน ป�นี�จึงเป�นอีกป�ที�
กระบวนการเรียนรู ้ชุมชนภาคสนามจัดเป�นรูปแบบ “ออนไลน์” 

                  สาํหรับโครงการ “Teledent ฬ สุขอนามัยช่องปากในเด็ก และ
ผู้สูงวัย” เริ�มต้นจากป�ญหาที�ว่า คนไข้อาศัยอยู่ในที�พักอาศัยมากขึ�น และมี
โอกาสได้พบทันตแพทย์ลดลง ส่งผลให้มีพฤติกรรมที�เปลี�ยนไป ทั�งการดูแล
สุขภาพช่องปากที�ลดลง การบริโภคอาหารที�เพิ�มความเสี�ยงต่อโรคในช่อง-

ปากมากขึ�น และการขาดการกระตุ้นจากทันตแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้
เด็ก และผู้สูงอายุ 

     ดังนั�นโครงการนี�จึงจะเน้นไปที�กลุ่มเป�าหมาย คือ คนไข้เด็ก และผู้สูงอายุ
เพื� อส่งเสริมพฤติกรรมอันดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก และสร้างแรง
กระตุ้นจากทันตแพทย์ให้แก่ตัวคนไข้ ผู้ดูแลคนไข้ และผู้ปกครอง ผ่านช่อง
ทางออนไลน์ในแอพพลิเคชันที�สามารถใช้งานได้ง่าย
 

•   ทันตะ จุฬา  ใ ส่ ใ จ ถึงบ้ าน   •

TELEDENT ฬ 
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                     เนื� องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้การดูแลรักษาทาง
ทันตกรรมทําได้ซับซ้อนมากขึ�น รวมทั�งมีจาํนวนคนไข้ที�สะดวกมารับการรักษา
น้อยลง ทั�งจากความหวาดกลัวต่อโรคระบาด และความไม่สบายใจในการเดิน
ทางในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี� 
     ในขณะเดียวกันการใช้งานอุปกรณ์สื� อสารทางไกล และอินเทอร์เน็ตมีการ
พัฒนา รวมทั�งผู้คนมีการปรับตัวไปใช้อุปกรณ์เหล่านั�นในการทํางานออนไลน์
ตลอดช่วง 2 ป�ที�ผ่านมา เพื� อให้เข้ากับสถานการณ์ในป�จจุบัน ป�นี�จึงเป�นอีกป�ที�
กระบวนการเรียนรู ้ชุมชนภาคสนามจัดเป�นรูปแบบ “ออนไลน์” 

                  สาํหรับโครงการ “Teledent ฬ สุขอนามัยช่องปากในเด็ก และ
ผู้สูงวัย” เริ�มต้นจากป�ญหาที�ว่า คนไข้อาศัยอยู่ในที�พักอาศัยมากขึ�น และมี
โอกาสได้พบทันตแพทย์ลดลง ส่งผลให้มีพฤติกรรมที�เปลี�ยนไป ทั�งการดูแล
สุขภาพช่องปากที�ลดลง การบริโภคอาหารที�เพิ�มความเสี�ยงต่อโรคในช่อง-

ปากมากขึ�น และการขาดการกระตุ้นจากทันตแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้
เด็ก และผู้สูงอายุ 

     ดังนั�นโครงการนี�จึงจะเน้นไปที�กลุ่มเป�าหมาย คือ คนไข้เด็ก และผู้สูงอายุ
เพื� อส่งเสริมพฤติกรรมอันดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก และสร้างแรง
กระตุ้นจากทันตแพทย์ให้แก่ตัวคนไข้ ผู้ดูแลคนไข้ และผู้ปกครอง ผ่านช่อง
ทางออนไลน์ในแอพพลิเคชันที�สามารถใช้งานได้ง่าย
 

•   ทันตะ จุฬา  ใ ส่ ใ จ ถึงบ้ าน   •
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     สิ�งที�เราต้องการสร้าง คือ ช่องทาง “ออนไลน์” ที�ทําให้ทันตแพทย์ และ
คนไข้สามารถพูดคุยกันได้อย่างใกล้ชิดเหมือนเดิม แต่ทําได้ง่ายขึ�น ลดความ
เสี�ยงต่อการแพร่หรือรับเชื�อภายใต้สถานการณ์ป�จจุบัน โดยทันตแพทย์
สามารถดูแล ติดตาม และให้คําแนะนําได้เฉพาะเจาะจงกับคนไข้ รวมถึงคนไข้
สามารถซักถามสิ�งที�สงสัยหรือไม่มั�นใจ ได้รับข่าวสารความรู ้ และวิธีดูแลสุข
อนามัยช่องปากที�ถูกต้อง ผ่านทันตแพทย์ได้โดยตรง ซึ�งถือเป�นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทันตแพทย์ และคนไข้อีกด้วย นอกจากนี�การพูดคุย
ผ่านช่องทางออนไลน์สามารถช่วยคัดกรองป�ญหาในช่องปากได้เบื� องต้น
ทําให้ทราบว่าป�ญหาใดที�มีความจาํเป�นต้องมาพบทันตแพทย์โดยเร็ว หรือ
ป�ญหาใดที�คนไข้สามารถดูแลตนเองได้เบื� องต้น ซึ�งช่วยให้คนไข้ได้พบ
ทันตแพทย์ตามความเร่งด่วนของป�ญหา และลดการเดินทางที�ไม่จาํเป�นลง

•   ทันตะ จุฬา  ใ ส่ ใ จ ถึงบ้ าน   •
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     เราเริ�มจากการสร้างช่องทางการติดต่อระหว่างทันตแพทย์ และคนไข้ โดย
การใช้ Line Official Account (Line OA) และ VRoom ซึ�งผ่านการ
ทดสอบระบบกับสมาชิกเจ้าของโครงการ และญาติผู้ใหญ่ของสมาชิกทุกคน
ก่อนปรับปรุงระบบ และนํามาใช้กับผู้เข้าร่วมโครงการจริง โดยมีรายละเอียด
ของแอพพลิเคชั�นดังนี�
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     เมื� อแอพพลิเคชั�นมีความพร้อมแล้ว เราจึงโทรติดต่อ
คนไข้โดยคัดเลือกคนไข้ที�เข้าเกณฑ์จาก database ของ
คณะ แนะนําขอบเขตของโครงการคร่าว ๆ เพื� อสอบถาม
ความต้องการในการเข้าร่วมโครงการ โดยหนึ�งในเกณฑ์ที�
สาํคัญที�สุด คือ ผู้เข้าร่วมหรือผู้ดูแลต้องมี Smartphone

หรือ Tablet หรือ Computer ที�มีอินเทอร์เนต และสามารถ
video call ได้ ผู้ที�สนใจจะได้รับ SMS สําหรับเพิ�มเพื� อน
Line official ของโครงการ เพื� อทําการนัดเวลาสาํหรับการ
video call ต่อไป คนไข้แต่ละคนจะมีนิสิตทันตแพทย์คนเดิม
เป�นผู้ดูแลในการพูดคุย 2 ครั�ง (ครั�งแรกเพื� อพูดคุย และให้
คําแนะนํา ครั�งที�สองเพื� อติดตามผล ดูการพัฒนาของคนไข้
และสอบถาม feedback)

•   ทันตะ จุฬา  ใ ส่ ใ จ ถึงบ้ าน   •
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     หลังจากการพูดคุย video call ในแต่ละครั�งเราจะทําการบันทึกรายละเอียด
ทุกอย่างไว้ใน Google sheet ได้แก่ กิจกรรมที�ทํา เช่น คําแนะนําตนเอง self

care สาํหรับฟ�นเทียมแต่ละชนิดของคนไข้ รวมทั�งให้คนไข้ลองใช้อุปกรณ์
ทําความสะอาดทําให้ดู, เนื� อหาที�สอน เช่น แนะนําให้เปลี�ยนอุปกรณ์ทําความ
สะอาดเป�นอะไร พร้อมเหตุผล, พฤติกรรมของคนไข้ เช่น ความสนใจของคนไข้
ในการเข้าร่วม หรือ ข้อจาํจัดต่างๆของคนไข้ และพฤติกรรมการดูแลช่องปาก
ของคนไข้ตามปกติก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ เป�นต้น
 

 

 

 

 

 

     เมื� อเสร็จสิ�นโครงการเราจะส่งของขวัญแสดงความขอบคุณไปทาง
ไปรษณีย์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกบ้าน โดยจะเป�น Gift set ที�ประกอบด้วย
แปรงสีฟ�น ยาสีฟ�น นํ�ายาบ้วนปาก และมีอุปกรณ์การทําความสะอาดที�เหมาะสม
กับแต่ละคน เช่น floss holder, super floss, single tufted brush พร้อม
เขียนการ์ดจากทันตแพทย์เพื� ออธิบายคําแนะนํา ให้กําลังใจ และแสดงความ
ขอบคุณสาํหรับการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

•   ทันตะ จุฬา  ใ ส่ ใ จ ถึงบ้ าน   •
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•   ทันตะ จุฬา  ใ ส่ ใ จ ถึงบ้ าน   •
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        การประเมินผลโครงการทําในรูปแบบออนไลน์ผ่านการให้คะแนนใน
Google form แบบ anonymousใน 3 ประเด็น ได้แก่ ผู้เข้าร่วมได้นําความรู ้
ไปใช้จริง ผู้เข้าร่วมมีความยินดีที�เข้าร่วมโครงการ และผู้เข้าร่วมมีความยินดี
ที�จะแนะนําโครงการต่อให้ผู้อื� นมาเข้าร่วม ผลปรากฏว่าเราได้คะแนนมากกว่า
80% ในทุกหัวข้อจากผู้เข้าร่วมทุกคน ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
 

 

 

 

 

 

 

        อย่างไรก็ตามโครงการนี�เป�นเพียงระบบนําร่องเท่านั�น โครงการของเรา
ยังต้องมีการพัฒนา และขยายขอบเขตการดําเนินงานอีกมาก แต่สิ�งนี�ถือ
เป�นการเริ�มต้นที�ดีสาํหรับการสร้างระบบทันตกรรมทางไกลของคณะทันต-

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที�แสดงให้เห็นความเป�นไปได้ว่า
ทันตแพทย์จะสามารถติดตามดูแลคนไข้จากทางบ้านได้มากขึ�น เราหวังเป�น
อย่างยิ�งว่าจะมีผู้สานต่อโครงการ และพัฒนาโครงการต่อไป ซึ�งจะมีประโยชน์
ต่อทั�งทันตแพทย์ และคนไข้อย่างแน่นอน 

     สุดท้ายต้องขอขอบคุณ อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกําเหนิดพงษ์ ที�ทําให้
โครงการนี�เกิดขึ�นได้ และคอยให้คําแนะนําตลอดโครงการ รวมถึงผู้เข้าร่วม
โครงการทุกท่านที�มีความสมัครใจมาเข้าร่วมโครงการแม้จะเป�นเพียงระบบ
ต้นแบบก็ตาม
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบทุนการศึกษา 

จาก กองทุนฮาตาริเพื�อการศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบทุนการศ่กษาจาก 

กองทุนฮาตาริเพื�อการศ่กษา โดยมี คุณจุน – คุณสุนทรี 

วนวิทย์ และครอบครัว เป็นตัวแทนมอบ จำานวน 1,200,000 

บาท ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯเพื�อเป็นทุนการ

ศ่กษาให้กับนักเรียนผู้้้ช่วยทันตแพทย์โดยมี ศาสตราจารย์ 

ดร. ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันต-

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื�อวันที� 21 

มีนาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เนื�องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐา- 

ธิีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 67 พรรษา 2 เมษายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีถุวายราชสักการะพระฉายาลัก

ษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื�องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ 

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 67 

พรรษา 2 เมษายน 2565 เพื�อถุวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถุ่งความ 

จงรักภักดีและสำาน่กในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้้้บริหาร คณาจารย์ 

และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธีถุวายราชสักการะพระ

ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื�อวันที� 1 เมษายน 2565 ณ บริเวณโถุงชั�นล่าง  อาคาร

บรมนาถุศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีีสรงนำ�าพระ เนื�อง

ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดพิธีสรงนำ�าพระพุทธ

ร้ป เนื�องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำาปี 2565

เพื�อความเป็นสิริมงคล รวมทั�งเป็นการสืบสานประเพณี

สงกรานต์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ พรชัย

จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

พร้อมด้วยคณะผู้้้บริหารฯ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีอัน 

เป็นสิริมงคลนี�อย่างพร้อมเพียงกัน เมื�อวันที� 12 เมษายน 

2565 ณ บริเวณโถุง ชั�น 1 อาคารบรมนาถุศรีนครินทร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ ประจำา

ปีการศึกษา 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำาปีการศ่กษา 2564  

และพิธีกราบลาคณาจารย์ พิธีบายศรีส่้ขวัญ และให้โอวาทแก่นิสิตทันตแพทย์

ชั�นปีที� 6 โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ แนะนำาสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และการบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อเรื�อง “จบไปยังไงต่อดี ? : แผู้นชีวิต” โดย ทันตแพทย์ กิจพัฒน์ ลือ

สิงหนาท และ “Soft skill needed for Dentist in 2022” และ “10 หนทาง 

รอดที�ผู้้้ใหญ่อยากถุ่ายทอดให้ฟััง” โดย ผู้้้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ณรงค์ 

โพธิเกตุ และทันตแพทย์ พรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร 

โดยในงานมี นิสิต และคณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงาน ภายใต้

การย่ดหลัก D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 เมื�อวันที� 20 เมษายน 2565 ณ ห้อง 

ประชุมสี สิริสิงห ชั�น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนางานวิจัยสู่... สิรินเด้นท์ ยาสีฟัันสมุนไพรนำ�ามันมะพร้าว มีฤทธิี�ยับยั�งเชื�อแบคทีเรียและเชื�อราในช่องปากที�ก่อ

ให้เกิดฟัันผุุ เหงือกอักเสบ ลดกลิ�นปาก และลดอาการปากแห้ง ช่วยดูแลสุขภาพของช่องปากได้อย่างมีประสิทธิีภาพเฉลิมพระเกียรติ

เนื�องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันที� 2 เมษายน 2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี
 ยาสีฟััน “สิรินเด้นท์” เป็นยาสีฟัันที�มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท้ลเกล้าท้ลกระหม่อม ถุวายอนุสิทธิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ- 

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้ลิต และใช้ชื�อผู้ลิตภัณฑ์์ดังกล่าวว่า “สิรินเด้นท์” ชื�อภาษาอังกฤษ “Sirindent” 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนายาสีฟัันที�มีคุณสมบัติในการกำาจัดเชื�อและสามารถุเพิ�มความชุ่มชื�นภายใน 

ช่องปาก เนื�องจากผู้ลการวิจัยพบว่าผู้้้ที�มีปัญหาริมฝีปากและภายในช่องปากแห้งจากสภาวะต่าง ๆ หรือผู้้้ป่วยที�ได้รับยาบางชนิด 

ผู้้้ส้งอายุ รวมถุ่งผู้้้ที�ต้องสวมหน้ากากอนามัยเป็นระยะเวลานาน มักจะก่อให้เกิดภาวะปากแห้ง ส่งผู้ลให้เชื�อแบคทีเรียและเชื�อราที�อย่้

ในช่องปากมีการสะสม และก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่ายข่�น จากกระแสของแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้มีการ

นำาศาสตร์ทางอายุรเวทมาใช้ในการด้แลสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การทำา oil pulling หรือ oil swishing (การใช้นำ�ามันในการอมกลั�วปาก

แล้วบ้วนทิ�ง) เชื�อว่ากระบวนการนี�มีประโยชน์ในการป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ ฟัันผุู้ เหงือกอักเสบ กลิ�นปาก และปากแห้ง โดยมี

บทความเป็นจำานวนมากที�สนับสนุนคุณสมบัติดังกล่าว สรุปได้ว่า นำ�ามันมะพร้าว มีฤทธ์ิต้านเชื�อที�ทำาให้เกิดโรคในช่องปากได้แก่ ฟัันผุู้ 

เหงือกอักเสบ และเชื�อรา มีประสิทธิภาพทำาความสะอาด cleansing properties จากการสามารถุทำาให้เกิด saponification การ

ลดเกาะของ plaque โดยไม่ทำาให้เกิดการระคายเคืองจากการที�ไม่มีส่วนผู้สมของ Sodium lauryl sulfate (SLS) ซ่ึ่�งเป็นสารทำาให้

เกิดฟัอง รวมทั�งเป็น Oral moisturizer ที�ดี ในการเพิ�มความชุ่มชื�นภายในช่องปากจากการเคลือบของนำ�ามันบนผิู้วเยื�อบุในช่องปาก 

แนวคิดในช่วงแรกเริ�มจากคุณหญิงชวลี  อมาตยกุล  รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ- 

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำาความมาปร่กษา ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถีุยร  

เนื�องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำาริ ว่ายาสีฟัันสมุนไพร

ของไทยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ง มีส่วนประกอบที�เป็นสมุนไพรที�ล้วนแต่มีประโยชน์น่าจะได้ศ่กษาถุ่งคุณสมบัติต่าง ๆ และนำาไปใช้เป็นองค์ประกอบของยาสีฟัันได้ดี ทางคุณหญิง

ชวลีจ่งเห็นสมควรที�ได้ร่วมกันพิจารณาถุ่งการนำาสมุนไพรไทยและนำ�ามันมะพร้าว ที�ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ กำาลังศ่กษาอย่้มาเป็นองค์ประกอบของยาสีฟััน เพื�อใช้ใน

ผู้้้ส้งอายุ  หลังจากได้พิจารณาถุ่งส่วนประกอบของยาสีฟัันที�เป็นลักษณะ paste ร่วมกับส่วนประกอบของยาสีฟัันสมุนไพรไทยที�มีลักษณะเป็นผู้ง และดำาเนินการจัดหา

ส่วนผู้สมต่าง ๆ แล้ว จ่งได้ทำาการทดลองผู้สมยาสีฟัันดังกล่าวเป็นครั�งแรก ณ วังสระปทุม 

  ต่อมาได้มีการพัฒนาส้ตรทำาให้ได้องค์ประกอบของยาสีฟัันที�มีส่วนผู้สมของนำ�ามันมะพร้าวซ่ึ่�งเป็น Oral moisturizer 

โดยมีส่วนประกอบของนำ�ามันมะพร้าวในยาสีฟัันส้งถุ่งเกือบ 30% สามารถุเพิ�มความชุ่มชื�นภายในช่องปาก มีส่วนผู้สมของสมุนไพร

หลายชนิด เช่น สารสกัดจากเปลือกมังคุด กานพล้ ข่อย อบเชย สะระแหน่ และแอนโทไซึ่ยานิน เป็นต้น ซ่ึ่�งเป็นสารต้านอนุม้ลอิสระ 

ช่วยยับยั�งจุลินทรีย์ที�ทำาให้เกิดโรคฟัันผุู้ เหงือกอักเสบและเชื�อราที�ทำาให้เกิดโรคในช่องปาก รวมทั�งมีส่วนผู้สมของเกลือ ประมาณ 5% 

จ่งช่วยรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ป้องกันการก่อตัวของคราบหินป้น ช่วยลดการเกิดและสะสมของแบคทีเรีย ลดฟัันผุู้ รักษาสมดุล

ในช่องปาก ลดโรคที�เกิดจากเชื�อราในช่องปาก และยังมีกลิ�นหอมจากสมุนไพรไทยอีกหลายชนิด  สามารถุลดกลิ�นปากหอมสดชื�น ช่วย

ด้แลสุขภาพของช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทดสอบคุณสมบัติของยาสีฟัันโดยสำานักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่ายาสีฟััน

สิรินเด้นท์สามารถุฆ่าเชื�อก่อโรคที�สำาคัญในช่องปาก ได้แก่ เชื�อก่อโรคฟัันผุู้ เชื�อก่อโรคปริทันต์อักเสบ และเชื�อราก่อโรคเยื�อบุ ผู้ลการทดสอบยาสีฟัันในห้องทดลอง Cy-

totoxicity test ไม่มีผู้ลการระคายเคืองต่อเยื�อบุผิู้วและไม่มีความเป็นพิษ นอกจากนั�นกล่องและหลอดที�เป็นบรรจุภัณฑ์์ ยังเป็นวัสดุที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม ยาสีฟััน 

สมุนไพรนำ�ามันมะพร้าวของไทย เป็นผู้ลิตภัณฑ์์ที�ใช้ผู้ลผู้ลิตภายในประเทศเป็นส่วนประกอบ อันจะเป็นการสนับสนุนในการต่อยอดในการสร้างม้ลค่าทางเศรษฐกิจอีก 

ประการหน่�ง เกิดข่�นจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ  ในหลายภาคส่วน ทั�งภาครัฐและเอกชน ให้ได้ผู้ลิตภัณฑ์์ที�มี

คุณภาพที�ดี เพื�อให้ผู้ลผู้ลิตดังกล่าวสามารถุกระจายส่้สาธารณชน ดังนั�นเมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีลงนามบันท่ก 

ข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำาสินค้าออกจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ ยาสีฟัันสิรินเด้นท์  ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โอเร็กซ์ึ่ เทรดดิ�ง จำากัด  ณ สถุาบันบริหารจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้ดำาเนินการผู้ลิตยาสีฟัันสิรินเด้นท์ ตามอนุสิทธิบัตรเลขที� 11905  เพื�อใช้ทางสาธารณประโยชน์และจัดจำาหน่ายแก่

ประชาชนทั�วไป

 นอกจากนี� เพื�อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื�องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช-

สมภพ (วันที� 2 เมษายน 2565) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำาหนดจัดพิธีถุวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมจัดงานแถุลงข่าว ผู้ลสำาเร็จการพัฒนา “สิรินเด้นท์” ยาสีฟัันสมุนไพรนำ�ามันมะพร้าว เพื�อรักษาสุขภาพ

และเพิ�มความชุ่มชื�นในช่องปาก” ในวันศุกร์ที� 1 เมษายน 2565 ตั�งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล 

สกลสัตยาทร (นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล)   ร่วมแถุลงในหัวข้อ “นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล เรื�อง การสนับสนุนการวิจัยส่้ผู้ลิตภัณฑ์์” รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.

จุฑ์ามณี สุทธิสีสังข์ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) ร่วมแถุลงในหัวข้อ “สถุาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ที�เป็นองค์กรใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนินการด้านผู้ลิตภัณฑ์์” และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถุาวรเจริญ (คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ร่วมแถุลงในหัวข้อ “สิรินเด้นท์” ยาสีฟัันสมุนไพรนำ�ามันมะพร้าว พร้อมตอบข้อซัึ่กถุามจากสื�อมวลชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานแสดงความ

ยินดีแก่ว่าที�บัณฑิิตใหม่

เมื�อวันที� 18 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถุาวรเจริญ คณบดี คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศ่กษา 

และงานแสดงความยินดีแก่ว่าที�บัณฑิ์ตใหม่ ให้กับนักศ่กษาทันตแพทย์ชั�นปีที� 6 รุ่นที� 49 พร้อมกันนี�

ได้ให้โอวาทแก่ว่าที�บัณฑิ์ตใหม่ด้วย โดยมี ผู้้้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิ์ต  จิรจริยาเวช รองคณบดี 

กล่าวรายงานการจัดงาน ภายในงานมีพิธีมอบเสื�อกาวน์ที�ระล่กแก่ว่าที�บัณฑิ์ตใหม่ การบรรยายพิเศษ

เรื�อง องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ : บทบาทที�ทันตแพทย์จบใหม่ไม่อาจมองข้าม โดย ทันตแพทย์อดิเรก 

ศรีวัฒนาวงษา นายกสมาคมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และต่อด้วยงานสานสัมพันธ์สมาคม

ศิษย์เก่า พิธีบายศรี มอบเข็มที�ระล่ก และกิจกรรมของฝากจากอาจารยที์�ปร่กษา กิจกรรมแสดงความ

ยินดีกับว่าที�บัณฑิ์ตใหม่ และช่วงเยน็เป็นงาน Bye Nior ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสรชั�น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยหน่วยกิจการนักศ่กษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 

“รื�นเริงสำาราญ สงกรานต์ทุ่งพญาไท ร่วมใจใส่เสื�อลายดอก” 

เมื�อวันที� 20 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.

ศิริชัย เกียรติถุาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหา-

วิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วยคณะผู้้้บริหาร คณะกรรมการประจำา

คณะ อาจารย์อาวุโส คณะกรรมการสโมรสรและคณะอนุกรรม

การในกิจการสโมสรฯ บุคลากรและนักศ่กษา เข้าร่วมงาน “รื�นเริง

สำาราญ สงกรานต์ทุ่งพญาไท ร่วมใจใส่เสื�อลายดอก”  จัดโดย

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื�อร่วม 

สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 โดยเข้ากราบสักการะพระพุทธเทพทันตราช พระพุทธร้ป 

ประจำาคณะฯ และวางพวงมาลัยเพื�อสักการะร้ปหล่อ ศาสตราจารย์ 

เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้้้ก่อตั�งและอดีต 

คณบดีท่านแรก ณ บริเวณโถุง ชั�น 7 จากนั�น ผู้ช. ดร. นพ. ทพ.บวร 

คลองน้อย นายกสโมสรฯ อัญเชิญพระพุทธเทพทันตราช ไปยัง

บริเวณโถุงชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เพื�อให้ 

ผู้้้เข้าร่วมงานสรงนำ�าเนื�องในเทศกาลสงกรานต์ จากนั�นเป็นพิธี

รดนำ�าและขอพรอาจารย์อาวุโส โดยผู้้้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  

พร้อมกันนี�คณบดี ได้กล่าวให้พรแก่บุคลากรและนักศ่กษา 

เนื�องในวันปีใหม่ไทย พร้อมถุ่ายภาพร่วมกัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเตรียมความ

พร้อมบัณฑิิตสู่การประกอบอาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อสำาหรับ

นักศึกษาทันตแพทย์

เมื�อวันที� 20 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะ

ลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักส้ตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่าย

ความร่วมมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติ

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑ์ิตส้ก่าร

ประกอบอาชีพและแนะแนวการศก่ษาต่อสำาหรับนักศ่กษาทันตแพทย์ 

หลักส้ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ์ต (หลักส้ตรนานาชาติ) โดยได้รับเกียรติ

จาก ทันตแพทย์พรชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความร้้ 

เรื�อง “Soft Skills for Dental Entrepreneur” ต่อจากนั�นเป็นการ

บรรยายเรื�อง “Personal Data Protection Act for Dentists” โดย 

อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล และการบรรยายเรื�อง “ร้้กฎหมาย 

หายกังวล รอดถุ้กฟ้ัอง (Medical Lawsuits, A Friendly Guide) โดย 

พันตำารวจโท ทันตแพทย์พจนารถุ พุ่มประกอบศรี ณ ห้องประชุมสมพร 

เรืองผู้กา ชั�น 5 อาคารศ้นย์การเรียนร้้และนันทนาการ
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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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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
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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



ดักาํจ น่ัชรเอปรอคนิอ ล่ัทน็ดเ วรดไ ทัษิรบ
ลหงอทงัวตขเ หงิสณุคาจเงอลคงวขแ วารพดาล.ถ 101 วารพดาลยอซ 726 าง กทม. 10310

โทร. 0-2731-0711, 0-2731-3201  E-Mail : info@didentalgroup.com

DRIVE DENTAL
Incorporation

@drivedental

*HIDY ยดโติลผ stnemurtsnI dnaH 
ดักาํจ ยาลพพซั ลิคเิดดมเ ์ดนอแ ล็ทแน็ดเ ีด สอเ ทัษิรบ

6102:58431 OSI นาฐรตามงอรบัรรากบัร้ดไ

Satisfaction Guaranteed

100% Stainless Steel

Hand Instruments

Made in
Thailand

นฟัวยีสเนักาทาย

No.1 in JAPAN

   
   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 

GAPADENTG

A P A D E N
T

G
APADENT

  •  Made of highest-quality Gutta Percha
  •  Precise and resilient with excellent radiopacity
  •  Flexible and pliable, yet sti� enough to be inserted 

into the root canal
  •  Uniformly hand-jig rolled
  •  World best quality by specially managed total 

inspection system on the conditions of  tolerance 
0.049 mm (ISO tolerance 0.07 mm)





If you’re looking for an even brighter smile, we’ve got your back.  
Not to brag, but Opalescence ™ whitening is the leader in professional 
teeth whitening products.

Talk to your dental professional about which Opalescence whitening 
product is best for you—we have an entire lineup to choose from.

You made 
a great choice.   
You’re going to love your healthy smile!

125
countries

Whitened over

100 
MILLION

smiles

30 YEARS
 of whitening experience

Received over The

50 
industry awards 

for whitening

#1
most tested 

whitening brand

Opalescence ™

by the Numbers

Sold in more than 

125
countries

Whitened over

100 
MILLION

smiles

30 YEARS
 of whitening experience

Received over The

50 
industry awards 

for whitening

#1 
most tested  

whitening brand

© 2020 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.  080520

800.552 .5512 |  ULTRADENT.COM

02-611-0153
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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





www.thaidentalproducts.com
Line id Sales : 027476168
Line id customer service :027478688
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Morita Group Company

Comfortable & Affordable

Operating stool OS-F

Easy handling tray 
and semi air system

Easy to use

SX3000 ec
D e n t a l  T r e a t m e n t  U n i t

Check spec
and promotion

scan



Tunneling Techique

บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกัด 
13 ซอยเกษร ถนนลำดพร้ำว 91 แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  10310 โทร 0-2-542-1791-5 www.schumit.com

Atraumatic  Extraction
Socket Preservation Immediate Implant

Easy to place below the gingival
Margin.  Fit exactly on the teeth.

Complete removal of all inflammable 
and concentive tissue structure.

Minimally invastive
treatment of soft tissue deficiency.

AMBER BLISTER FOIL
Protection of light sensitivity

Special design
- Buccal bone safe
- No root and crown fractures
- Immediate implant

33DD

NEW!!!

Suction, Instrument, Impression
Wipes,  Lubrioil

MISAWA JAPAN 
Tri-Bevel Needle

LLyyssoozzyymmee  สารสกัดจากไข่ขาว

Anti-Inflammatory 
ลดบวม-อักเสบ (ทำงทันตกรรม)

Leftose

@schumitdental
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