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วันพุธ - ศุกรที่
8 - 10 มิถุนายน 2565

  

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด

วันพุ ธที่ 8 มิถน
ุ ายน 2565

08.30 - 09.00 พิธีเปดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
และการมอบรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน
ประธาน อ.ทญ.ดร.สินีภัทร ตลึงจิตร
09.00 - 11.00 Digital dentistry เปลี่ยนโฉมหนาการ practice ไดอยางไร
อ.ทพ. ดุสิต นันทนพิบูล
ทพ. ชยพร ศุภชาติวงศ
11.00 - 12.00 รอยโรคในชองปากและการใชยาสําหรับทันตแพทย ตอนที่ 1
ผศ.ทพ.ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง
13.30 - 14.30 รอยโรคในชองปากและการใชยาสําหรับทันตแพทย ตอนที่ 2
ผศ.ทพ.ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
14.30 - 16.30 การดูแลผูปวยที่มีโรคทางระบบ
อ.นพ.ทพ. วรภัทร ตราชู
อ.นพ. ธนา ทองศรีคํา
ประธาน รศ.ทญ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน
09.00 - 10.00 Loupes ปจจัยที่ 5 ของงานทันตกรรม
10.00 - 12.00 Endodontic challenging cases ถึงจะยาก... แตอยากยื้อ
12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน รศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
13.30 - 16.30 Debate of the century: smile design
ผูดําเนินรายการ
วันศุกร์ที่ 10 มิถน
ุ ายน 2565

ประธาน ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย
09.00 - 10.00 OHI ยังไงใหปง
10.00 - 12.00 วินิจฉัยโรคปริทันตแบบใหม รูไวไมตกเทรนด

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถน
ุ ายน 2565

ทพ. ทัชชกร กุลติยะรัตนะ
ทญ. ธาราธร สุนทรเกียรติ
ทพ. นรชัย วงศกรเชาวลิต
รศ.ทพ. มนตรี จันทรมังกร
รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน
ทพ. ธนวัต ฤทธิ์ขจร
รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
ผศ.ทพ. พิริยะ เชิดสถิรกุล

ผศ.ทญ.ดร. จันทรกร แจมไพบูลย
ผศ.ทญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูร
ผศ.ทญ. ศิริกาญจน อรัณยะนาค
อ.ทญ. พิมพชนก สุทธิบณ
ุ ยพันธ

12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน รศ.ร.อ.หญิง.ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา
13.30 - 16.30 เมือ่ ไมมอี ะมัลกัม แลวจะทําอะไร Clinical tips for alternative materials ผศ.ทญ.ดร. กรกมล สุขจิตร
ผศ.ทญ.ดร. จันทรธดิ า ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
ผศ.ทญ. ปุณยาพร ธัญญะคุปต

Treatment of Cleft Lip &
Palate Patients for GP
การรักษาผู้ปว
่ ยปากแหว่งเพดานโหว่ สําหรับทันตแพทย์ท่ัวไป
กล่าวเปิดงาน
8:45– 9:00

9 มิถน
ุ ายน 2565 ณ Lotus 1-4 ชัน
้ 22
นายกทันตแพทยสมาคมฯ

โรงแรม Centara Grand at Central World

Update นวัตกรรมที่ใช้รก
ั ษาผู้ปว
่ ยปากแหว่งเพดานโหว่
9:00 – 10:00

รศ.ทพ.ดร. พู นศักดิ์ ภิเศก (Orthodontics)

Genomics : What and why dentists should know
10:00 – 11:00

ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ (Pediatric & Molecular Geneticist)

การทํางานร่วมกันของ Maxillofacial Surgeon และ Plastic Surgeon
ในการรักษาผูป
้ ว
่ ย cleft
11:00 – 12:30

รศ.ทญ.ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข (Maxillo-facial Surgeon)
รศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่งรัศมี (Maxillo-facial Surgeon & Plastic Surgeon)

12:30 - 14:00

พั กเที่ยง

NAM จําเป็นสํ าหรับการรักษาผู้ปว
่ ยปากแหว่งเพดานโหว่จริงหรือ ?
14:00 - 15:00

รศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร (Plastic Surgeon)

How to set up CLEFT CENTER in your area แนวทางการจัดตั้งศูนย์ cleft
15:00 - 16:00
16:00

รศ.ทพ.ดร. พู นศักดิ์ ภิเศก (Orthodontics)
ปิดการประชุม ( มอบเกียรติบต
ั ร โดย นายกทันตแพทยสมาคมฯ )
Moderator : ทญ. ปิยะธิดา จิตตานันท์

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย

“ สแกนเพื่อลงทะเบียน “

ลงทะเบียนวันนี้ - 31 พ.ค 65
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ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
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Treatment of Cleft Lip & Palate Patients for GP
การรักษาผู้ปว
่ ยปากแหว่งเพดานโหว่ สําหรับทันตแพทย์ท่ัวไป
9 มิถน
ุ ายน 2565 ณ Lotus 1-4 ชัน
้ 22 โรงแรม Centara Grand at Central World

รศ.ทพ.ดร. พู นศักดิ์ ภิเศก

10.00-11.00 น

9.00-10.00 น / 15.00-16.00 น
ตําแหนงปจจุบัน
- ผูอํานวยการหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟน คณะทันตแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
- ผูอํานวยการศูนยวิจัยผูปวยปากแหวงเพดานโหวและความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา ม.ขอนแกน
- Director, Craniofacial Orthodontics Fellowship Program, Khon Kaen University
ผลงานดานนวัตกรรม
- อุปกรณปรับแตงจมูกสําหรับผูปวยปากแหวงเพดานโหว (Nasal Creator Device) ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ป 2562
รางวัลที่เคยไดรับ
- 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 2565

ตําแหนงปจจุบัน
- ผูอํานวยการศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเวชพันธุศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รองคณบดีฝายวิจยั คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาสมาคมพันธุศาสตรแหงประเทศไทย
- นายกสมาคมมนุษยพันธุศาสตร ทานแรกและทานปจจุบัน
รางวัลที่เคยไดรับ
- ไดรับการโปรดเกลาใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยตั้งแตอายุ 34 ป
- รางวัลกุมารแพทยดีเดน นักวิทยาศาสตรดีเดน และรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ
- คนไทยคนแรกที่ไดรับรางวัลนิวตัน (Newton Prize) จากประเทศอังกฤษ (ป 2560)
รศ.ทญ.ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข

ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

11.00-12.30 น

ตําแหนงปจจุบัน
- อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รางวัลที่ไดรับ
- 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
รศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

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

รศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่ งรัศมี

14.00-15.00 น
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บทความวิิชาการ
โดย ชมรมรอยโรคช่่องปากแห่่งประเทศไทย

ยาสีีฟัน
ั

ส่่วนประกอบของยาสีีฟััน
ในอดีีตยาสีีฟัันถููกใช้้เป็็นเพีียงผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาดภายในช่่องปาก โดยยาสีีฟัันในระยะเริ่่�มแรกถููกคิิดค้้นขึ้้�นที่่�ประเทศจีีน
และอิินเดีีย มีีลัักษณะเป็็นผง ยาสีีฟัันในสมััยนั้้�นจึึงถููกเรีียกว่่า Tooth Powder หรืือยาสีีฟัันชนิิดผงนั่่�นเอง หลัังจากนั้้�นมีีผู้้�คิิดค้้นยาสีีฟััน
รููปแบบอื่่น� อีีกมากมาย จนมาถึึงปััจจุุบันั เริ่่ม� มีีการใส่่สารประกอบเพิ่่ม� เติิมเป็็นส่่วนประกอบในยาสีีฟันั เพื่่อ� ให้้ยาสีีฟันั มีีคุณ
ุ สมบััติใิ นด้้านต่่าง ๆ
ที่่�ดีีขึ้้�น โดยส่่วนประกอบหลัักในยาสีีฟัันที่่�มีีขายในท้้องตลาด มีีดัังนี้้�
1. ผงขััด (Abrasives)

2. ตััวประสาน (Binder)

	ผงขััดซิิลิิกา (Silica Abrasive) โดยความแข็็งของผง
ขััดควรน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 3 บนมาตราค่่าความแข็็งของแร่่ที่่�
เรีียกว่่าสเกลของโมส์์ (Mohs scale of mineral hardness)
เนื่่อ� งจากหากผงขััดมีีค่า่ ความแข็็งของแร่่ที่่สูู� งกว่่าความแข็็งของ
เคลืือบฟัันซึ่่�งมีีความแข็็งที่่� 6 - 7 อาจทำำ�ลายผิิวเคลืือบฟัันได้้
อีีกทั้้�งรููปทรงของผงขััดควรมีีลัักษณะเป็็นผลึึกที่่�มีีความเรีียบ
และเล็็ก ไม่่ควรเป็็นรููปทรงแหลม ผงขััดควรมีีค่่าพีีเอชที่่�เป็็น
กรดอ่่อนถึึงเบสอ่่อน และมีีลักั ษณะผงสีีขาวที่่�ไม่่ละลายน้ำำ�� ไม่่มีี
รสชาติิและกลิ่่�น ตััวอย่่างของผงขััดที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลาย คืือ
แคลเซีียมคาร์์บอเนต (Calcium carbonate; CaCO3) แคลเซีียม
ฟอสเฟต (Calcium phosphate; CaHPO4) ซิิลิกิ อนไดออกไซด์์
(Silicon dioxide; SiO2)

	มีี คุ ุ ณ สมบัั ติ ิ คื ื อ ทำำ � ให้้ ส่ ่ ว นของแข็็ ง ที่่� เ ป็็ น ผงและ
ของเหลวในยาสีีฟัันอยู่่�รวมกัันได้้ ทำำ�ให้้ยาสีีฟัันมีีความหนืืด
และป้้องกัันไม่่ให้้ยาสีีฟัันแห้้งแข็็งเมื่่�ออยู่่�ในหลอดยาสีีฟัันเป็็น
เวลานาน ตััวประสานที่่�นิิยมใช้้กัันอย่่างกว้้างขวาง คืือ โซเดีียม
คาร์์บอกซีีเมทิิลเซลลููโลส (Sodium Carboxymethylcellulose)
และคาร์์บอกซีีเมทิิลเซลลููโลส (Carboxymethylcellulose;
CMC) ซึ่่ง� เป็็นสารที่่ล� ะลายน้ำำ�� และเข้้ากัับสารอื่่น� ได้้ดีี มีีความเสถีียร
และราคาถููก อาจมีีการใช้้ตััวประสานที่่�เป็็นสารประกอบของ
เซลลููโลสอื่่�น ๆ ได้้แก่่ เมทิิลเซลลููโลส (Methylcellulose) ไฮดรอกซีีเอทิิลเซลลููโลส (Hydroxyethylcellulose) ไฮดรอกซี่่�
โพรพิิลเซลลููโลส (Hydroxypropylcellulose) หรืือตััวประสาน
อื่่�น ๆ จากพอลิิแซ็็กคาไรด์์ (Polysaccharides) เช่่น โซเดีียม
แอลจิิเนต (Sodium alginate) คาร์์ราจีีแนน (Carrageenan)
แซนแทนกััม (Xanthan gum) รวมถึึงพอลิิเมอร์์สัังเคราะห์์
(Synthetic polymers) เช่่น โซเดีียมโพลิิอะคริิเลต (Sodium
polyacrylate) และแร่่ดินิ เหนีียว (Inorganic clay minerals)
เช่่น เบนโทไนท์์ (Bentonite) และลาโปไนต์์ (Laponite)
เป็็นต้้น

3. สารรัักษาสภาพความเปีียกชื้้�น (Humectants)
ซึ่่ง� เป็็นสารที่่�ใส่่ในยาสีีฟันั เพื่่�อให้้สามารถคงรููปร่่างได้้
เมื่่�อสััมผััสกัับอากาศ และมีีลัักษณะเป็็นครีีม สารรัักษาสภาพ
ความเปีียกชื้้�นบางชนิิดยัังมีีรสชาติิที่่�ผู้้�ใช้้ส่่วนใหญ่่พึึงพอใจ
ยกตััวอย่่างเช่่น กลีีเซอรีีน (Glycerine) ซอร์์บิิทอล (Sorbitol)
ไซลิิทอล (Xylitol) และโพรไพลีีนไกลคอล (Propylene glycol)

4. สารที่่�ทำำให้้เกิิดฟอง และสารลดแรงตึึงผิิว
(Foaming agents และ surfactants)

8. สารซึ่่�งทำำให้้ยาสีีฟัันมีีคุุณสมบััติิในการรัักษาและ
ป้้องกัันโรค ยกตััวอย่่างเช่่น..

	ส่่วนประกอบที่่เ� ติิมแต่่งเข้้ามาเพื่่อ� ทำำ�ให้้เกิิดฟอง ได้้แก่่
โซเดีียมลอริิลซััลเฟต (Sodium lauryl sulfate; SLS) ซึ่่�ง
เป็็นสารลดแรงตึึงผิิว ช่่วยให้้สารอื่่น� ๆ ในยาสีีฟันั กระจายตััวได้้ดีี
ขณะแปรงฟัันเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�ความสะอาด
คุุณสมบััติใิ นการทำำ�ให้้เกิิดฟองทำำ�ให้้ความรู้�สึึ้ กถึึงเนื้้อ� ของยาสีีฟันั
ขณะที่่�แปรง ซึ่่�งช่่วยให้้ผู้�ใ้ ช้้รู้้�สึึกถึึงความสะอาดสดชื่่�น และเกิิด
ความพึึงพอใจมากยิ่่ง� ขึ้้น� ลัักษณะของสารลดแรงตึึงผิิวที่่พึึ� งประสงค์์
คืือ เกิิดฟองได้้ดีี สามารถแพร่่กระจายตััวได้้ดีี มีีประสิิทธิิภาพใน
การทำำ�ความสะอาดคราบจุุลินิ ทรีีย์์ ไม่่มีคี วามเป็็นพิิษต่่อเนื้้อ� เยื่่อ�
และไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดการระคายเคืือง สามารถทำำ�ให้้สารเติิมแต่่งกลิ่่น�
และรสชาติิละลายและกระจายตััวได้้ดีี

8.1. สารยัับยั้้�งการเกิิดโรคฟัันผุุ (Anticaries agents)
เช่่น ฟลููออไรด์์และไซลิิทอล โดยฟลููออไรด์์ถือื เป็็นสาร
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพป้้องกัันโรคฟัันผุุสููงสุุด และยาสีีฟัันเกืือบทุุก
ยี่่ห้� อ้ ในปััจจุุบันั จะมีีฟลููออไรด์์เป็็นส่่วนประกอบ โดยจะกระตุ้้�น
ให้้เกิิดกระบวนการคืืนแร่่ธาตุุ (Remineralization) ซึ่่ง� ช่่วยลด
ความเสี่่�ยงในการเกิิดโรคฟัันผุุได้้ ฟลููออไรด์์ที่่�ใส่่มัักจะอยู่่�ในรููป
ของโซเดีียมฟลููออไรด์์ (Sodium Fluoride; NaF) โมโนฟลููออโร
ฟอสเฟต (Mono-fluoro-phosphate; MFP) หรืือ สแตนนััส
ฟลููออไรด์์ (Stannous Fluoride; SnF)
กลไกในการช่่วยลดฟัันผุุ คืือ ในช่่วงพีีเอชที่่�ต่ำำ��หมู่่�
ไฮดรอกซิิลจะหลุุดออกมาและฟลููออไรด์์จะเข้้าไปแทนที่่� ซึ่่ง� จะ
เปลี่่ย� นเป็็นไฮดรอกซีีอะพาไทต์์ (Hydroxyapatite; HA) กลาย
เป็็นฟลููออโรอะพาไทต์์ (Fluoroapatite; FAP) ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติใิ น
การต้้านการละลายต่่อกรดของผิิวฟัันได้้ดีีกว่่าเนื่่�องจากมีีค่่า
พีีเอชวิิกฤต (Critical pH = 4.5) ต่ำำ��กว่่าค่่าพีีเอชวิิกฤตของ HA
(Critical pH = 5.5) อีีกหนึ่่�งคุุณสมบััติิของฟลููออไรด์์ คืือ
สามารถสร้้างแคลเซีียมฟลููออไรด์์ (Calcium fluoride; CaF2)
บนคราบจุุลิินทรีีย์์และผิิวเคลืือบฟัันได้้ CaF2 จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
แหล่่งกัักเก็็บของฟลููออไรด์์ เมื่่�อค่่าพีีเอชภายในช่่องปากลดลง
จะเกิิดการแพร่่ของฟลููออไรด์์ออกมา และเพิ่่�มค่่าพีีเอชขึ้้น� ให้้อยู่่�
เหนืือค่่าพีีเอชวิิกฤต เป็็นการลดระยะเวลาที่่�สามารถเกิิดการ
สููญเสีียแร่่ธาตุุได้้
นอกจากนี้้แ� ล้้วฟลููออไรด์์ยังั มีีความสามารถในการลด
การเจริิญเติิบโตของเชื้้อ� จุุลินิ ทรีีย์์ โดยจะเกิิดไฮโดรเจนฟลููออไรด์์
(Hydrogen fluoride; HF) ในสภาวะที่่�เป็็นกรด HF สามารถ
ทำำ�ลายเยื่่�อบุุเซลล์์ของแบคทีีเรีีย ส่่งผลให้้แบคทีีเรีียไม่่สามารถ
เติิบโตได้้ในที่่�สุุด
	สำำ�หรัับไซลิิทอล (Xylitol) เป็็นพอลิิไฮดริิกแอลกอฮอล์์
ที่่ล� ะลายน้ำำ�� ได้้ดีี มีีรสชาติิหวานและให้้ความรู้�สึึ้ กเย็็นภายในปาก
สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ไซลิิทอลต้้านการเกิิดโรคฟัันผุุได้้ดีีเป็็นเพราะ
แบคทีีเรีียไม่่สามารถนำำ�ไซลิิทอลมาใช้้ในการสร้้างพลัังงานได้้
อีีกทั้้�งยัังยัับยั้้�งกระบวนการเมตาบอลิิซึึมของคาร์์โบไฮเดรตใน
เชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ เช่่น การยัับยั้้�งการเกิิดกระบวนการไกลโคไลซิิส
โดยรวมแล้้วจะทำำ�ให้้สภาพความเป็็นกรดของช่่องปากลดลง
และลดจำำ�นวนของเชื้้�อ Streptococcus mutans ในคราบ
จุุลิินทรีีย์์และในน้ำำ�� ลายได้้

5. สารปรุุงแต่่งรสชาติิ และสารให้้ความหวาน
(Flavouring agents และ sweeteners)
สารต่่าง ๆ ที่่�ใช้้เป็็นส่่วนประกอบหลัักอาจมีีกลิ่่น� และ
รสชาติิที่่�ไม่่เป็็นที่่�พึึงพอใจสำำ�หรัับผู้้�ใช้้งาน ดัังนั้้�นจึึงมีีการเติิม
สารปรุุงแต่่งเข้้าไปในยาสีีฟัันเพื่่�อเพิ่่�มกลิ่่�นและรสชาติิที่่�ดีี เช่่น
สเปีียร์์มิินต์์ (Spearmint) เปเปอร์์มิินต์์ (Peppermint)
ยููคาลิิปตััส (Eucalyptus) และเมนทอล (Menthol) ซึ่่�งเป็็น
น้ำำ�มั
� นั หอมระเหย ไม่่ละลายน้ำำ�� เมื่่อ� มีีสารลดแรงตึึงผิิวจึึงละลาย
และกระจายตััวได้้ดีี นอกจากนี้้�อาจมีีการเติิมสารที่่�ให้้ความ
หวานในยาสีีฟันั เช่่น โซเดีียมแซ็็กคาริิน (Sodium saccharin)
ซอร์์บิิทอล (Sorbitol) กลีีเซอรอล (Glycerol) และไซลิิทอล
(Xylitol) โดยเป็็นสารให้้ความหวานที่่�มีีคุุณสมบััติิลดการเกิิด
โรคฟัันผุุได้้อีีกด้้วย
6. สารเติิมแต่่งสีี (Colouring agents)
สารเติิมแต่่งสีีในยาสีีฟัันจะมีีการเลืือกสีีที่่�ทำำ�ให้้ดููน่่า
ใช้้โดยการใช้้ดัชั นีีสีี (Colour Index; CI) โดย Society of Dyers
and Colourists (SDC) และ American Association of
Textile Chemists and Colourists (AATCC) เพื่่�อการเลืือกสีี
ที่่�เหมาะสม เช่่น สารเติิมแต่่งสีีทำ�ำ ให้้ยาสีีฟันั มีีสีแี ดง สีีเขีียวและ
สีีฟ้า้ ส่่วนไทเทเนีียม ไดออกไซด์์ (Titanium dioxide) จะทำำ�ให้้
ได้้ยาสีีฟัันที่่�มีีสีีขาวสว่่าง
7. สารกัันเสีีย (Preservatives)
ในยาสีีฟัันส่่วนใหญ่่จะมีีการใส่่สารกัันเสีียลงไป เพื่่�อ
ลดอััตราการเจริิญเติิบโตของแบคทีีเรีีย ตััวอย่่างของสารกัันเสีีย
ได้้แก่่ โซเดีียมเบนโซเอต (Sodium benzoate) เมทิิลพาราเบน
(Methylparaben) และเอทิิลพาราเบน (Ethylparaben)
ยาสีีฟัันที่่�ใส่่สารกัันเสีียจะมีีอายุุการใช้้งานที่่�นานขึ้้�น
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8.2. สารยัับยั้้ง� การสะสมของคราบจุุลินิ ทรีีย์์ (Anti-plaque
agents)
เช่่น SLS ไตรโคลซาน (Triclosan) และไอออนของ
โลหะบางชนิิดจะมีีฤทธิ์์�ในการยัับยั้้ง� การเกิิดคราบจุุลินิ ทรีีย์์ SLS
จะมีีความสามารถในการยัับยั้้ง� เอนไซม์์ Glucosyltransferase
และ Fructosyltransferase ที่่เ� ป็็นเอนไซม์์สร้้างกลููแคนของเชื้้อ�
จุุลินิ ทรีีย์์ ทำำ�ให้้ลดการเพิ่่ม� จำำ�นวนของ Streptococcus mutans
ในขณะที่่ไ� ตรโคลซานจะทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ ากัับเยื่่อ� หุ้้�มเซลล์์ของแบคทีีเรีีย
หลายชนิิดทั้้ง� แกรมบวกและแกรมลบ รวมถึึงเชื้้อ� รา เช่่น Candida
spp. ทำำ�ให้้เกิิดการรั่่�วของสารเข้้าสู่่�ภายในเซลล์์แบคทีีเรีีย
ไอออนของโลหะที่่�ใช้้เพื่่�อการลดการเจริิญของคราบ
จุุลินิ ทรีีย์์ ได้้แก่่ สัังกะสีี (Zinc; Zn2+) และ สแตนนััส (Stannous;
Sn2+) สัังกะสีีในยาสีีฟันั จะอยู่่�ในรููปซิิงค์์คลอไรด์์ (Zinc chloride)
หรืือซิิงค์์ซิิเตรต (Zinc citrate) จะทำำ�หน้้าที่่�เข้้าไปยัับยั้้ง� การนำำ�
กลููโคสเข้้าสู่่�เซลล์์ของ Streptococcus mutans Streptococcus
sanguis และ Actinomyces naeslundii และจะยัับยั้้�งการ
ทำำ�งานของ Trypsin-like protease ของ Porphyromonas
gingivalis และ Capnocytophaga gingivalis นอกจากนี้้�
สารลดแรงตึึงผิิวยัังสามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของสัังกะสีีใน
การลดคราบจุุลิินทรีีย์์อีีกด้้วย

8.3. สารยัับยั้้�งการสะสมของหิินน้ำำ��ลาย (Anti-calculus
agents)
ไพโรฟอสเฟตในรููปแบบของเตตระโซเดีียมไพโรฟอสเฟต
(Tetrasodium pyrophosphate) เตตระโพสแทสเซีียมไพโรฟอสเฟต (Tetra- potassium pyrophosphate) หรืือไดโซเดีียม
ไพโรฟอสเฟต (Disodium pyrophosphate) ถููกใช้้ในยาสีีฟันั
เพื่่อ� ลดการเกิิดหิินน้ำำ�� ลายเหนืือเหงืือก นอกจากนั้้น� พบว่่าสัังกะสีี
มีีความสามารถในการยัับยั้้�งการเกิิดหิินน้ำำ��ลายได้้เช่่นเดีียวกััน
ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากคุุณสมบััติกิ ารยัับยั้้ง� การเกิิดคราบจุุลินิ ทรีีย์เ์ พิ่่ม�
กัับความสามารถในการยัับยั้้�งการสร้้างผลึึกของหิินน้ำำ��ลาย
8.4. สารลดการเสีียวฟััน (Anti-dentine hypersensitivity)
เกลืือของโพแทสเซีียมจะขััดขวางการกระตุ้้�นเส้้น
ประสาทภายในฟััน ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีการยัับยั้้�งการตอบสนองต่่อสิ่่�ง
กระตุ้้�นได้้ ช่่วยลดอาการเสีียวฟััน
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อุุปนายกทัันตแพทยสภาคนที่่� 1 ทัันตแพทยสภาวาะที่่� 10

การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ทางทัันตกรรม
เพื่่�อน ๆ อาจจะเห็็นสื่่�อทาง Social Media ที่่�มีีการโฆษณาขาย
สิินค้้าผลิิตภััณฑ์์ด้้านทัันตกรรมแปลก ๆ เช่่น แปรงสีีฟัันรููปตััว U รีีเทนเนอร์์แฟชั่่�น จััดฟัันแฟชั่่�น หรืือการให้้ข้้อมููลที่่�
บิิดเบืือนต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ เช่่น ยาสีีฟัันที่่�ใช้้แล้้วทำำ�ให้้ฟัันที่่�ผุุเติิมเต็็มได้้ ยาสีีฟัันที่่�ทำำ�ให้้ฟัันที่่�ถอนไปแล้้วงอกขึ้้�นใหม่่ได้้
น้ำำ��ยาบ้้วนปากที่่�บ้้วนแล้้วหิินปููนหลุุดได้้โดยโฆษณาว่่าไม่่ต้้องไปพบทัันตแพทย์์เพื่่�อขููดหิินปููน
เราที่่�เป็็นทัันตแพทย์์อาจจะรู้้�สึึกว่่า เรื่่อ� งนี้้�เป็็นเรื่่อ� งหลอกลวง ไม่่น่า่ จะมีีความสำำ�คัญ
ั อะไรมากนััก เพราะเรื่่อ� งนี้้�
ประชาชนควรจะรู้้�ว่่าอะไรจริิง อะไรเท็็จ แต่่ในความเป็็นจริิงไม่่ได้้เป็็นเช่่นนั้้�น
	ตััวอย่่างเรื่่�องที่่�เพิ่่�งเกิิดขึ้้�นในเร็็ว ๆ นี้้� คืือ มีีการโฆษณาขนม “แปรงสีีฟัันลููกอมและยาสีีฟัันไซรััป” ประชาชน
อาจคิิดว่่า เรื่่อ� งนี้้�เป็็นขนมที่่�เลีียนแบบแปรงสีีฟันั ยาสีีฟันั โดยด้้ามแปรงเป็็นพลาสติิก หััวแปรงเป็็นลููกอม แล้้วก็็บีบี ไซรััป
จากหลอดที่่�ทำำ�คล้้าย ๆ ยาสีีฟัันเพื่่�อเพิ่่�มรสชาติิและความหวาน ถ้้าซื้้�อให้้ลููกหลานกิินสนุุก ๆ ก็็คงจะไม่่เป็็นไร
แต่่ที่่�จริิงแล้้วสิินค้้านี้้�มีีอัันตรายซ่่อนอยู่่� ทางสมาคมทัันตกรรมสำำ�หรัับเด็็กฯได้้สื่่�อสารเตืือนผ่่าน fb ว่่าเด็็กอาจ
สัับสนเข้้าใจว่่ายาสีีฟันั กิินได้้โดยเฉพาะเด็็กเล็็ก เด็็กอาจจะเอายาสีีฟันั จริิงไปบีีบใส่่แปรงจริิงแล้้วก็็กินิ ยาสีีฟันั เล่่นก็็ได้้ ใน
โพสต์์ของสมาคมทัันตกรรมสำำ�หรัับเด็็กระบุุไว้้ว่่า

“ถ้้าเด็็กที่่�เคยกิินขนมนี้้� พอเห็็นยาสีีฟันั จริิง ๆ อาจนึึกว่่าขนม ก็็อาจ
เอามากิินเล่่น ถ้้ากิินยาสีีฟันั ไปหมดหลอดในคราวเดีียว นั่่น� คืือได้้รับั
ฟลููออไรด์์ในปริิมาณที่่ทำ� ำให้้เด็็กเล็็กตายได้้ ( Lethal Toxic Dose )
ผู้้�ผลิิตและผู้้�ขายอาจไม่่ทัันนึึกถึึงอัันตรายข้้อนี้้� แต่่คุุณพ่่อคุุณแม่่
ผู้้�ปกครองควรระมััดระวััง ปััองกััน ไม่่ซื้้�อให้้ลููกกิิน ไม่่ให้้ลููกมีีการ
เรีียนรู้้�ที่่�ผิิด”
งานคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคทางทัันตกรรม ทัันตแพทยสภา ได้้ติดิ ต่่อไป
ยัังเพจ fb ที่่�ลงรีีวิวิ ขนมดัังกล่่าวถึึงความกัังวลใจของวิิชาชีีพทัันตแพทย์์
ในระยะเวลาเพีียง 1-2 วัันเพจดัังกล่่าวก็็ได้้ลบโพสต์์รีีวิิวแปรงสีีฟััน
ลููกอมและยาสีีฟัันไซรััปออกไป
เรื่่อ� งนี้้เ� ป็็นตััวอย่่างบทบาทของวิิชาชีีพในการสื่่อ� สารเพื่่�อคุ้้�มครอง
ประชาชน
ในธรรมนููญสุุขภาพแห่่งชาติิ ได้้ระบุุนิยิ ามศััพท์์ไว้้ว่า่ “การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพ หมายถึึง การดููแล
ผู้้�บริิโภคให้้ได้้รัับความปลอดภััย เป็็นธรรม ไม่่ถููกเอารััดเอาเปรีียบจากการบริิโภคผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพและบริิการ
สุุขภาพ”
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ในด้้านทัันตกรรมของเราได้้มีกี ารเสนอประเด็็น “การคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคด้้านบริิการทัันตกรรม”
เข้้าในสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้ง� ที่่� 11 ปีี พ.ศ. 2561 ซึ่่ง� เป็็นผลงานการผลัักดัันของ คณะกรรมการ
ทัันตแพทยสภา วาระที่่� 8 ที่่�วางกรอบความหมายไว้้ ดัังนี้้�
การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคทางทัันตกรรม หมายถึึง การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคให้้ได้้รัับการบริิการ
ทัันตกรรมที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน และปลอดภััย รวมถึึงการได้้รับั ข้้อมููลข่่าวสารที่่ถูู� กต้้อง เหมาะสม
และการเข้้าถึึงบริิการทางทัันตกรรมที่่�เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม
	ที่่�ผ่า่ นมาได้้มีกี ารดำำ�เนิินการหลากหลายประการ เพื่่อ� ที่่จ� ะป้้องกัันและแก้้ไขการทำำ�ฟัันเทีียม
เถื่่อ� น การจััดฟัันแฟชั่่�นที่่�เป็็นอัันตรายต่่อประชาชนไปมากแล้้ว แต่่ในมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
ยัังมีีเป้้าหมายให้้มีีการเข้้าถึึงบริิการทัันตกรรมที่่�เท่่าเทีียมและเป็็นธรรมอีีกด้้วย
จากการสำำ�รวจอนามััยและสวััสดิิการ ปีี 2562 คนไทยใช้้บริิการทัันตกรรมเพีียงร้้อยละ
9.6 หรืือคิิดเป็็นประชากร 6.5 ล้้านคนเท่่านั้้�น และที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ก็็คือื คนกรุุงเทพมหานครมีีการเข้้าถึึง
บริิการทัันตกรรมมากกว่่าคนต่่างจัังหวััดเกืือบ 2 เท่่า (กรุุงเทพมหานครอยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 15.8 เทีียบกัับ
พื้้�นที่่�อื่่�นๆจะอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 7-10 ) หรืือ ถ้้าแบ่่งตามสวััสดิิการรัักษาพยาบาล (ข้้อมููลในปีี 2558)
พบว่่า ข้้าราชการใช้้สิทิ ธิิรักั ษาทางทัันตกรรมที่่ร้� อ้ ยละ 13.1 พนัักงานในระบบประกัันสัังคมใช้้สิทิ ธิิ
ร้้อยละ 10.2 และผู้้�ใช้้สิิทธิิหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าไปรัับบริิการร้้อยละ 7.0 นอกจากนี้้�สิิทธิิ
ของการรัับบริิการทัันตกรรมของประกัันสัังคมที่่�มีีสิิทธิิเพีียงปีีละ 900 บาทก็็มีีความแตกต่่างกัับ
สิิทธิิของราชการและสิิทธิิหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า ดัังนั้้�นเราจะเห็็นว่่ามีีความเหลื่่�อมล้ำำ��ใน
การเข้้าถึึงบริิการทัันตกรรมตามพื้้�นที่่�และตามสิิทธิิหลัักประกัันสุุขภาพ
โจทย์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั คืือ จะทำำ�อย่่างไรให้้คนไทยเข้้าถึึงบริิการทัันตกรรมได้้มากขึ้้น� และเป็็นธรรม เพราะว่่าเมื่่�อเปรีียบ
เทีียบกัับการเข้้าถึึงบริิการของประชาชนกลุ่่�มประเทศ OECD
จะอยู่่�ที่่� 31-71%
	ถ้้าเราย้้อนไปพิิจารณาว่่า คนไทยไปใช้้บริิการทัันตกรรมที่่�ไหนบ้้าง จากการสำำ�รวจอนามััยและสวััสดิิการ ปีี 2562
พบว่่า ใช้้บริิการที่่�คลิินิิกเอกชนร้้อยละ 39.2 โรงพยาบาล
เอกชนร้้อยละ 4.9 โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุุขที่่เ� ป็็น
รพ.ศููนย์์/รพ.ทั่่ว� ไปร้้อยละ 15.2 รพ.ชุุมชนร้้อยละ 14.0 โรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพระดัับตำำ�บลร้้อยละ 11.4 โรงพยาบาลของรััฐ
สัังกััดอื่่�น ๆ ร้้อยละ 4.5
	ดัังนั้้�นความท้้าทายคืือ จะทำำ�อย่่างไรให้้คลิินิกิ ทัันตกรรมเอกชนที่่�มีีอยู่่� 6,000 กว่่าแห่่งสามารถร่่วมจััดบริิการ
ทัันตกรรมในระบบหลัักประกัันสุุขภาพได้้ มีีระบบการจ่่ายเงิิน
ค่่าตอบแทนที่่�เป็็น win win win ที่่�ประชาชนได้้รัับบริิการ
กองทุุนสามารถจ่่ายได้้ และคลิินิิกทัันตกรรมได้้ค่่าตอบแทน
ที่่�เหมาะสม
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คุุยกัับเนิิร์์ด

มายด์์มิ้้�งค์์ ผู้้�ชายสามมิิติิ

สวััสดีีครัับคุุณผู้้�อ่่าน เรื่่�องที่่�จะเอามาเล่่าวัันนี้้� น่่าจะถููกใจสายเนิิร์์ดแน่่ ๆ
ที่่�จริิงแล้้ว ผมไปเจอเรื่่�องพวกนี้้�มาสัักพัักหนึ่่�งแล้้ว และตั้้�งใจว่่าอยากเอา
ความเนิิร์ด์ นี้้�มาแบ่่งปัันทุุก ๆ คน แต่่เพิ่่�งมีีโอกาสได้้เขีียนเอาป่่านนี้้� ข้้อมููลทั้้�งหมด
ของวัันนี้้�มาจากช่่อง Veritasium ของ Dr. Derek ที่่�นำำ�เสนอเรื่่�องราวรอบ ๆ ตััว
ผ่่านมุุมมองทางวิิทยาศาสตร์์อย่่างน่่าสนใจ ยกตััวอย่่างเช่่น การอธิิบายว่่า ทำำ�ไม
สััตว์์มีีพิิษถึึงถููกพบมากในพื้้�นที่่�เขตร้้อน การหาคำำ�ตอบว่่า ยุุงชอบกััดคนแบบไหนการสร้้างของเล่่นหรืือแบบจำำ�ลองสนุุก ๆ ประโยชน์์ของ
ความน่่าเบื่่�อ และเรื่่�องที่่�ผม Wow!! มากที่่�สุุด คืือเรื่่�อง การหาค่่า Pi ที่่�เราเคยเรีียนกััน
สมััยเด็็ก ๆ อย่่างสููตรหาพื้้�นที่่�วงกลมเท่่ากัับ πr2 กว่่ามนุุษย์์เราจะรู้้�จัักค่่า Pi ใช้้เวลานาน
มากอย่่างไม่่น่่าเชื่่�อ แต่่ที่่�น่่าตกใจกว่่าคืือวิิธีีการที่่�คนสมััยก่่อนใช้้คำำ�นวณหาค่่าของมััน
ถ้้าคุุณชอบเรื่่อ� งสนุุก ๆ แบบเนิิร์ด์ ๆ ผมรัับรองว่่าเรื่่อ� งที่่ผ� มกำำ�ลังั เล่่าต่่อไปนี้้� จะต้้องมีีสักั เรื่่อ� ง
ที่่�ทำำ�ให้้คุุณทึ่่�งอย่่างแน่่นอน
เริ่่�มจากเรื่่�องสััตว์์มีีพิิษก่่อนก็็แล้้วกััน พููดถึึงพิิษ... เคยสัังเกตุุไหมครัับว่่า
ในภาษาอัังกฤษ มีีคำำ�ว่่า Venom กัับ Poison ซึ่่�งแปลเป็็นไทยว่่า พิิษ เหมืือนกััน
เกร็็ดความเนิิร์ด์ Level 1 อัันแรก ของวัันนี้้�มาแล้้วครัับ Poison คืือพิิษที่่�เรารัับโดยการกิิน
ที่่�มา : Veritasium Chanel, YouTube
เข้้าไป แต่่ Venom คืือพิิษที่่�ได้้รับั จากการถููกสััตว์์มีพิี ษิ จู่่�โจมครัับ กลัับมาที่่�เรื่่อ� งของเราต่่อ
เลยนะครัับ ถ้้าดููจากแผนที่่�แสดงอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลก จะเห็็นว่่า พื้้�นที่่�ที่่�พบสััตว์์ที่่�มีีพิิษร้้ายแรงจำำ�นวนมากสามอัันดัับแรกของโลกได้้แก่่
Mexico, Brazil และ Australia ซึ่่�งอยู่่�ในเขตร้้อนทั้้�งหมด
แต่่นัักวิิทยาศาสตร์์กลัับปฏิิเสธความคิิดนี้้� จากการทดลองง่่าย ๆ โดยการนำำ�สััตว์์มีีพิิษไปขัังไว้้ในห้้องที่่�ถููกจััดให้้มุุมหนึ่่�งของห้้อง
มีีอุุณหภููมิิสููงกว่่ามุุมอื่่�น ๆ 10 องศา ผลปรากฏว่่า บริิเวณที่่�อุุณหภููมิิสููงกว่่าไม่่ได้้ดึึงดููดสััตว์์เหล่่านั้้�นเลย คำำ�อธิิบายที่่�ฟัังดููมีีเหตุุผลสำำ�หรัับ
เรื่่อ� งนี้้คื� อื สััตว์์มีพิี ษิ ส่่วนใหญ่่เป็็นสััตว์์เลืือดเย็็น (Ectotherms) ดำำ�รงชีีวิติ อยู่่�ได้้โดยอาศััยความร้้อนจากสภาพแวดล้้อม จึึงเลืือกที่่�จะอยู่่�ในที่่� ๆ
มีีความอบอุ่่�นจากแสงแดดมากกว่่า และเมื่่อ� สััตว์์เลืือดเย็็นต้้องใช้้เวลาในการนอนตากแดดเพื่่�อปรัับอุุณหภููมิิของร่่างกายเป็็นเวลานาน จึึงตก
เป็็นอัันตรายต่่อการถููกผู้้�ล่า่ สัังหาร นอกจากนี้้� เพื่่�อลดการใช้้พลัังงานของร่่างกายลง เนื่่�องจากร่่างกายไม่่สามารถรัักษาความร้้อนได้้นาน จึึง
จำำ�เป็็นต้้องจำำ�กัดั ความเคลื่่อ� นไหวให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ ด้้วยสองเหตุุผลนี้้�จึึงเป็็นการสะดวกกว่่าที่่�สัตั ว์์เลืือดเย็็นหลายชนิิดวิิวัฒ
ั น์์ให้้ร่า่ งกายสามารถ
ผลิิตพิิษขึ้้�นมา เพื่่�อใช้้ในการล่่าเหยื่่�อและป้้องกัันตััวจากผู้้�ล่่า
แต่่นั่่�นก็็ยัังไม่่ใช่่เหตุุผลทั้้�งหมด เพราะเมื่่�อสำำ�รวจประชากรสััตว์์มีีพิิษในหลาย ๆ พื้้�นที่่�บนโลก ก็็จะพบว่่ามีีงููพิิษหลายชนิิดอย่่าง
European Viper ที่่�อาศััยอยู่่�ทางตอนเหนืือของทวีีปยุุโรป หรืือกิ้้ง� ก่่า Kosciusko ในออสเตรเลีียใต้้ ซึ่่ง� มีีอากาศหนาวจััด คำำ�อธิิบายสำำ�หรัับ
เรื่่อ� งนี้้�ก็คื็ อื การอพยพย้้ายถิ่่น� ฐาน จากข้้อเท็็จจริิงแรก ที่่�อ้า้ งว่่าสััตว์์มีพิี ษิ ไม่่ได้้เลืือกถิ่่น� ฐานจากสภาพภููมิิอากาศ จึึงมีีโอกาสเท่่า ๆ กัันที่่�สัตั ว์์
เหล่่านั้้�นจะอาศััยอยู่่�ในภููมิิภาคใดก็็ได้้บนโลก มัันจึึงเป็็นแค่่เรื่่�องของความบัังเอิิญ
ที่่�บรรพบุุรุุษของงูู European Viper
และกิ้้�งก่่า Kosciusko ได้้ไปสร้้าง
European Viper
อาณานิิคมอยู่่�ในพื้้�นที่่�เหล่่านั้้�น และ
อาศััยอยู่่�ที่่�นั่่�นจวบจนถึึงปััจจุุบัันนี้้�

ที่่�มา : https://www.istockphoto.com/
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Snowy mountains
Kosciusko lizard

ที่่�มา : https://www.worldbesthikes.com/
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สรุุปก็็คืือ สััตว์์มีีพิิษไม่่ได้้ชอบอยู่่�ในพื้้�นที่่�เขตร้้อน ถ้้าจะ
พููดให้้ถููกก็็คืือสััตว์์เลืือดเย็็นต่่างหาก ที่่�ชอบอยู่่�ในพื้้�นที่่�เขตตอบอุ่่�น
มากกว่่า และได้้วิิวัฒ
ั นาการตััวเองให้้กลายเป็็นสััตว์์มีีพิษิ เพื่่�อความ
อยู่่�รอดในภายหลัังนั่่�นเอง

ยุุงชอบกััดใคร? เคยไหมครัับ...
นั่่�งกัันอยู่่�ตั้้�งหลายคน ทำำ�ไมเราถึึงโดนยุุงกััด
มากกว่่าเพื่่�อน? สมััยเด็็ก ๆ พ่่อแม่่เคยหลอกว่่า
ยุุงชอบกิินเลืือดเด็็ก เพราะเด็็ก ๆ เนื้้�อหอมกว่่า
เลืือดหวานกว่่า (ฮ่่า ๆ) ตอนนั้้น� ก็็เชื่่อ� นะ จนโตมามีีลููก
นั่่ง� เล่่น Outdoor กัับลููก ๆ ตอนโพล้้เพล้้...
ทำำ�ไมยุุงกััดเรา แต่่ไม่่กัดั ลููกเรา? มีีงานวิิจัยั ในประเทศ Mexico โดย
Prof. Immo Hansen แห่่ง New Mexico State University ผู้้ไ� ด้้รับั
ฉายาว่่า Mosquito Man ผู้้�ที่่�เลี้้�ยงยุุงหลายพัันตััวด้้วยเลืือดตััวเอง
เพื่่�องานวิิจััยของเขา
แทรกเกร็็ดความเนิิร์์ด Level 2 ไว้้ตรงนี้้�ดีีกว่่า...
ทราบหรืือไม่่? ว่่ายุุงใช้้โปรตีีนจากเลืือดที่่�มััน
กิินไปสร้้างไข่่เพื่่�อการสืืบพัันธุ์์� เพราะเหตุุนี้้�จึึง
มีีแต่่ยุุงตััวเมีียที่่�กิินเลืือดสััตว์์อื่่�น
กลัับเข้้าเรื่่�องของเราแบบไม่่ให้้ตั้้�งตััว คุุณ Immo อธิิบาย
ว่่า DNA หรืือพัันธุุกรรมของเรามีีผลต่่อการดึึงดููด
ยุุง!! ตอนที่่� ฟั ั ง ถึึงตรงนี้้� ผมถึึงกัั บ ตบเข่่ า ฉาด!!
มิิน่่าล่่ะ... เราถึึงโดนยุุงกััดตลอดเลย >_<
การทดลองของคุุณ Immo คืือการให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
ซึ่่ง� ประกอบด้้วย แฝดแท้้ (หรืือแฝดเหมืือน) ซึ่่ง� มีีพันั ธุุกรรมเหมืือนกััน
ทุุกประการจำำ�นวน 18 คู่่� และแฝดเทีียมซึ่่ง� มีีรหััสพัันธุุกรรมต่่างกััน
อีีก 21 คู่่� เป็็นกลุ่่�มทดลอง วิิธีกี ารทดลองคืือการใช้้ท่อ่ รููปตััว Y ที่่มี� ยุี งุ
จำำ�นวนหนึ่่�งถููกขัังอยู่่�ที่่�ปลายท่่อฝั่่�งหนึ่่�ง แล้้วให้้แฝดกลุ่่�มตััวอย่่าง
สอดแขนเข้้าไปในท่่อคนละแขนทีีละคู่่� จากนั้้�นก็็จะเปิิดประตููท่่อให้้
ยุุง 1 ฝููงบิินไปตามท่่อตััว Y แล้้วสัังเกตุุว่่ายุุงจะเลืือกบิินไปดููดเลืือด
แฝดคนไหนที่่�อีีกปลายหนึ่่�งของท่่อมากกว่่ากััน

ที่่�มา : Veritasium Chanel, YouTube

	ผลการทดลองปรากฏออกมาว่่า ยุุงที่่�ถููกปล่่อยออกมา
จะเลืื อ กดููดเลืื อ ดของฝาแฝดแท้้ จ ากปลายอีี ก ฝั่่� ง หนึ่่ � ง ของท่่ อ
เป็็นจำำ�นวนเท่่า ๆ กััน ในขณะที่่�ผลการทดสอบกัับกลุ่่�มฝาแฝด
เทีียม ยุุงจะเลืือกดููดเลืือดเพีียงแค่่คนใดคนหนึ่่�งมากกว่่า อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ เมื่่�อนำำ�จำ�ำ นวนยุุงที่่�เลืือกกััดผู้้�ทดลอง แต่่ละชุุดมาพล็็อต
เป็็นกราฟ จะเห็็นว่่า กลุ่่�มฝาแฝดแท้้จะให้้ค่่า R2 ใกล้้เคีียงกัับ 1
มากกว่่า จึึงสามารถสรุุปได้้ว่่าพัันธุุกรรมมีีผลต่่อการดึึงดููดให้้ยุุง
มากััดเรานั่่�นเอง
เสริิมให้้อีีกนิิดครัับว่่างานวิิจััยของคุุณ Immo สามารถ
ระบุุได้้ว่า่ มีีรหััสพัันธุุกรรมทั้้ง� หมด 7 ตำำ�แหน่่งที่่แ� ตกต่่างกัันระหว่่าง
กลุ่่�มคนที่่�ดึึงดููดยุุง และกลุ่่�มที่่�ไม่่ดึึงดููดยุุง แต่่อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีี
ปััจจััยอื่่น� ๆ มีีหลายอย่่าง ที่่ดึึ� งดููดยุุงได้้เหมืือนกััน เช่่นกลิ่่น� ไอระเหย
ที่่�ออกจากร่่างกายที่่�เกิิดจากแบคทีีเรีีย และ จุุลิินทรีีย์์บนผิิวหนััง
และส่่วนสำำ�คัญ
ั อีีกอย่่างหนึ่่ง� ซึ่่ง� อาจจะเป็็นสาเหตุุหลัักอัันดัับ 1 เลย
ก็็คือื ยุุงสามารถรัับรู้้�ถึึงปริิมาณคาร์์บอนไดออกไซด์์ ซึ่่ง� จะมีีปริิมาณ
สููงในคนที่่�มีี Metabolism สููงอย่่างคนที่่�ออกกำำ�ลัังกาย คนตััวใหญ่่
หรืือแม้้แต่่หญิิงตั้้�งครรภ์์... ถึึงตรงนี้้� ถึึงคิิดได้้ว่า่ ที่่�เราโดนยุุงกััดมาก
กว่่าลููกน่่าจะเป็็นเพราะเราอ้้วนนี่่�เอง >_<
นอกจากนี้้� กรดแลคติิ ค อะซีี โ ตนและแอมโมเนีี ย
ก็็สามารถดึึงดููดยุุงได้้เช่่นกััน แต่่ข่่าวดีีก็็คืือ นัักวิิทยาศาสตร์์พบว่่า
มีีสารเคมีีตามธรรมชาติิบางชนิิด ที่่�สามารถรบกวนกระบวนการ
ทำำ�งานและระบบการรัับรู้้�ของยุุง ได้้แก่่ Octanal, Nonanal,
Decanal และ 6-Methyl-5-Hepten-2-one หรืือ Sulcatone
(ผมลองไป Google ดูู เข้้าใจว่่ามัันน่่าจะเป็็นสารประเภทน้ำำ��มััน
หอมระเหยในกลุ่่�ม Citrus นะครัับ)
เล่่ามาถึึงตรงนี้้� หลายคนอาจจะนึึกสงสััยว่่าทำำ�ไมนััก
วิิทยาศาสตร์์ถึึงได้้ให้้ความสนใจกัับเรื่่�องยุุงกััดมากขนาดนี้้� เหตุุผล
ก็็ คื ื อ เขาเชื่่� อ ว่่ า คุุ ณ สมบัั ติ ิ ใ นการดึึงดููดยุุ ง ถููกฝัั ง อยู่่�ในรหัั ส
พัันธุุกรรม เช่่นเดีียวกัับสีีผิิว ส่่วนสููง หรืือไอคิิวอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
และยุุงก็็เป็็นสััตว์์พาหะนำำ�โรคที่่�คร่่าชีีวิติ มนุุษย์์มากเป็็นอัันดัับหนึ่่ง�
ของโลก คุุณ Immo ถึึงกัับเอ่่ยปากว่่า
ยุุงเป็็นสััตว์์ที่่�อัันตรายที่่�สุุดในโลก
ตรงกัับสำำ�นวนไทยโบราณที่่�กล่่าว
ว่่า “ยุุงร้้ายกว่่าเสืือ”

ในตอนท้้ายของคลิิป คุุณ Derek เจ้้าของช่่องได้้ฝาก
คำำ�ถามที่่น่� า่ สนใจมาก ๆ พอ ๆ กัับความเนิิร์์ดของเขา 2 คำำ�ถาม
คืือคุุณคิิดว่่าการที่่�มนุุษย์์ที่่�มีีรหััสพัันธุุกรรมแบบที่่�ยุุงไม่่ชอบเป็็น
แค่่ความบัังเอิิญ หรืือเป็็นการวิิวััฒน์์ตนเองเพื่่�อป้้องกัันอัันตราย
จากยุุง? ในทางกลัับกััน... เป็็นไปได้้หรืือไม่่ ที่่�คนที่่�เคยโดนยุุงกััด
หรืือรัับเชื้้�อโรคจากยุุง อย่่างโรคมาลาเรีีย จะถููกเชื้้อ� นั้้น� ทำำ�ให้้เกิิดการ
เปลี่่ย� นแปลงในระดัับพัันธุุกรรม จนเกิิดการกลายพัันธุ์์� และกลาย
เป็็นคนที่่�ดึึงดููดยุุงมากขึ้้�น?
เป็็นอย่่างไรบ้้างครัับ? ให้้คะแนนความเนิิร์ด์ กัับเรื่่อ� ง
ยุุงกี่่ค� ะแนนกัันบ้้าง? มาถึึงเรื่่�องที่่� 3 ของวัันนี้้� เรื่่�องที่่�ผมให้้คะแนน
ความเนิิร์์ดทะลุุ Scale เป็็นเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นหลายพัันปีีก่่อน คืือ
วิิธีีการคำำ�นวณหาค่่า π ครัับ เริ่่ม� จากการลองนึึกถึึงพิิซซ่า่ กลม ๆ
ที่่�มีีขนาดรััศมีีเท่่ากัับ r กัันดููนะครัับ ถ้้าเราตััดขอบพิิซซ่่าออก
ตััดเป็็นท่่อน ๆ เอามาวางเรีียงกัันเป็็นเส้้นตรงแล้้วเอามาทาบลง
บนพิิซซ่่าแบบในรููป ก็็จะเห็็นว่่าความยาวของขอบพิิซซ่่าจะยาว
ประมาณ 3 ถาดกว่่า ๆ หรืือ ประมาณ 3 เท่่ากว่่า ๆ ของเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางพิิซซ่่าถาดนั้้�น ไม่่ว่่าจะใช้้พิิซซ่่าชิ้้�นใหญ่่ขนาดไหน เมื่่�อ
ทดลองตััดขอบของพิิซซ่า่ มาทาบด้้วยวิิธีนี้้ี � จะได้้ผลลััพธ์์เท่่าเดิิมเสมอ
คืือประมาณ 3 เท่่ากว่่า ๆ ของเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง สมมติิให้้ความยาว
ของเส้้นรอบรููปมีีค่า่ เท่่ากัับ πเท่่าของเส้้นผ่่านศููนย์์กลางดัังนั้้น� เส้้น
รอบรููปวงกลมจึึงยาว 2πr หรืือ πd เมื่่�อ d คืือความยาวเส้้น
ผ่่านศููนย์์กลาง เก็็บเรื่่�องนี้้�เอาไว้้ก่่อน แล้้วไปดููสููตรหาพื้้�นที่่�วงกลม
กัันต่่อครัับ
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	พื้้�นที่่ว� งกลมเท่่ากัับ πr2 มาดููกัันว่่าทำำ�ไมถึึงคิิดแบบนี้้ค� รัับ
กลัั บ ไปที่่� พิ ิ ซซ่ ่ า ถาดเดิิ ม ของเรา แต่่ ค ราวนี้้� ให้้ เราตัั ด พิิ ซซ่ ่ า
ออกเป็็นชิ้้�นเล็็ก ๆ ตามแนวเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง ยิ่่�งเล็็ก ยิ่่�งดีีนะครัับ
แล้้วเอาแต่่ละชิ้้น� มาเรีียงสลัับฟัันปลากััน จะได้้รููปสี่่เ� หลี่่ย� มผืืนผ้้า ซึ่่ง�
มีีความสููงเท่่ากัับรััศมีีของวงกลม r และความยาว L เท่่ากัับครึ่ง�่ หนึ่่ง�
ของความยาวเส้้นรอบรููป ซึ่่ง� ก็็คือื πr ดัังนั้้น� พื้้น� ที่่ข� องสี่่เ� หลี่่ย� มผืืนผ้้า
กว้้าง x ยาว จึึงเท่่ากัับ πr x r หรืือ πr2 นั่่น� เอง เมื่่อ� รู้ค�้ วามสััมพัันธ์์
ระหว่่างค่่า π กัับวงกลมแล้้ว มาดููกัันครัับว่่าคนโบราณเขาหาค่่า
π กัันอย่่างไร
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เริ่่�มด้้วยการวาดวงกลมขึ้้�นมา 1 รููป แล้้ววาด 6 เหลี่่�ยม
ไว้้ด้้านในของวงกลม โดยให้้แต่่ละด้้านของหกเหลี่่�ยมยาวเท่่ากัับ 1
หน่่วย จะได้้เส้้นรอบรููปของหกเหลี่่�ยมยาว 6 หน่่วย และเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางวงกลมเท่่ากัับ 2 หน่่วย ดัังนั้้�น ความยาวเส้้นรอบวงนี้้�จึึง
เท่่ากัับ πd หรืือ π x 2 เนื่่�องจากวงกลมนี้้�ครอบรููป 6 เหลี่่�ยมอยู่่�
เราจึึงรู้้�ว่่าความยาวของเส้้นรอบวงจะต้้องยาวกว่่าเส้้นรอบรููปของ
6 เหลี่่�ยมและ π x 2 ต้้องมากกว่่า 6 ดัังนั้้�น π > 3 ใช้้วงกลมวงเดิิม
แต่่คราวนี้้ใ� ห้้เขีียนรููป 4 เหลี่่ย� มจััตุรัุ สั ครอบรููปวงกลม จะได้้ความยาว
แต่่ละด้้านของ 4 เหลี่่�ยมเท่่ากัับ
2 หน่่วย และเส้้นรอบรููปยาว 8
หน่่วย เรารู้้�ว่่าเส้้นรอบรููปของ
4 เหลี่่�ยมต้้องยาวกว่่าเส้้นรอบ
วงกลม ดัังนั้้น� 8 ต้้องมากกว่่า π
x 2 หรืือ π < 4 ทำำ�ให้้เรารู้�ว่้ า่ ค่่า π
ต้้องอยู่่�ระหว่่าง 3 กัับ 4
เมื่่อ� กว่่า 2,000 ปีีที่่แ� ล้้ว
อาร์์คีีมีีดิิสเคยใช้้วิิธีีการแบบนี้้�
แบ่่งวงกลมออกเป็็นชิ้้�นเล็็ก ๆ
แทนที่่� จ ะเป็็ น รููป 6 เหลี่่� ย ม
ด้้านใน เขาเปลี่่�ยนเป็็นรููป 12
เหลี่่�ยมด้้านใน และแทนที่่�รููป 4
เหลี่่�ยมด้้านนอกด้้วยรููป 12 เหลี่่�ยมด้้านนอก ผลลััพธ์์ที่่�ได้้คืือค่่า π
ที่่�อยู่่�ระหว่่าง 3.106 กัับ 3.216 และทำำ�ซ้ำ�ำ� ๆ ไปเรื่่�อย ๆ ด้้วยการ
แบ่่งรููปเหลี่่�ยมภายในและภายนอกวงกลมให้้เล็็กลงเรื่่อ� ย ๆ ถึึงรููป
96 เหลี่่ย� ม จนในที่่�สุดุ ก็็คำ�ำ นวณได้้ค่่า π ที่่�อยู่่�ระหว่่าง 3.1408
กัับ 3.1429
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เรื่่�องตลกกำำ�ลัังจะเริ่่�มขึ้้�นหลัังจากนี้้�ครัับ หลัังจากที่่�อาร์์คีีมีีดิิส ได้้คำำ�นวณค่่า π ไว้้ 2,000 ปีีต่่อมา นัักคณิิตศาสตร์์ทั่่�วโลก
ในหลาย ๆ อารยธรรม ไม่่ว่่าจะเป็็น จีีน อิินเดีีย เปอร์์เซีีย และ
ยุุโรป ได้้พยายามทำำ�ตามสิ่่ง� ที่่�อาร์์คีีมิิดิสิ ทำำ�เอาไว้้ และแข่่งกัันหาค่่า
π ให้้ได้้ความแม่่นยำำ�มากที่่�สุุด จนกระทั่่�งในช่่วงศตวรรษที่่� 16 นััก
คณิิตศาสตร์์ชาวฝรั่่�งเศส Francois Viete ได้้แบ่่งวงกลมของอาร์์คีีมิดิิ สิ ออกเป็็น 393,216 ด้้านเพื่่�อหาค่่า π ถ้้าเป็็นสมััยนี้้� ก็็น่า่ จะใช้้
คำำ�ว่า่ นัักคณิิตศาสตร์์เขาขิิงกัันหาค่่า π ว่่าใครหาได้้ละเอีียดกว่่ากััน
หลัังจากนั้้�นราว 200 ปีี นัักคณิิตศาสตร์์ชาวดััชต์์ Ludolph Van
Ceulen ใช้้เวลาถึึง 25 ปีี ในการแบ่่งวงกลมออกเป็็น 262 ด้้าน
(อ่่านว่่า 2 ยกกำำ�ลััง 62) ซึ่่�งเขีียนเป็็นตััวเลขได้้ว่่า 4,611,686,018,
427,387,904 ด้้าน แลกกัับการคำำ�นวณหาค่่า π ได้้ถึึงทศนิิยม
ตำำ�แหน่่งที่่� 35!!! ผมก็็ไม่่แน่่ใจว่่าสิ่่�งนี้้�ได้้สร้้างคุุณููปการใดให้้กัับโลก
ใบนี้้� แต่่อย่่างน้้อย มัันก็็ได้้ถููกจารึึกไว้้บนป้้ายหลุุมศพของเขา

25 ปีีต่อ่ มา Christoph Grienberger ได้้ทำ�ำ ลายสถิิติิของ
Ludolph โดยการคำำ�นวณค่่า π ได้้ถึึงทศนิิยมตำำ�แหน่่งที่่� 38
และเป็็ น คนสุุ ด ท้้ า ยที่่� ค รองสถิิ ติ ิ ก ารใช้้ วิ ิ ธี ี ก ารหาค่่ า π ด้้ ว ย
การแบ่่งชิ้้�นวงกลม เพราะหลัังจากนั้้�นไม่่นาน ในปีี ค.ศ. 1666
หนุ่่�มน้้อยวััย 23 ปีี ที่่�ต้อ้ งกัักตััวเองอยู่่�กัับบ้้าน เพราะกาฬโรคระบาด
หนัักในช่่วงนั้้น� เริ่่ม� ด้้วยการประยุุกต์์ Pascal Triangle และ Binomial
Theorem ซึ่่�งเป็็น Infinite Series และคิิดค้้นวิิธีีการคำำ�นวณที่่�
เรารู้้�จักั กัันในนามว่่า Calculus ในปััจจุุบันั เมื่่อ� แทนค่่า X = 1 ลงใน
สมการ ก็็จะสามารถหาค่่าของ π ไปถึึงทศนิิยมตำำ�แหน่่งใดก็็ได้้
สุุดแต่่ใจจะหาทำำ�
แต่่เด็็กหนุ่่�มยัังไม่่หยุุดแค่่นั้้�น เขาคิิดต่่อไปว่่า แทนที่่�จะ
Integrate function จาก 0 ไปถึึง 1 เขาเปลี่่�ยน จาก 1 เป็็น ½
และจััดรููปสมการใหม่่ของค่่า π ซึ่่�งเป็็น Infinite Series และเพื่่�อ
เป็็นการประหยััดเวลา หนุ่่�มน้้อยเลยพิิจารณาแค่่ 5 พจน์์ แรกของ
สมการเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้ได้้ค่่า π = 3.14161 และถ้้าต้้องไปแข่่งกัับ
Ludolph Van Ceulen ที่่�ต้้องแบ่่งวงกลมออกเป็็น 4,611,686,
018,427,387,904 ด้้านแล้้ว หนุ่่�มน้้อยคนนี้้�แค่่ต้้องแก้้สมการ
Calculus ที่่�มีีแค่่ 50 พจน์์เท่่านั้้�น จากที่่�ใช้้เวลาคำำ�นวณด้้วยมืือ
หลายสิิบปีี หนุ่่�มน้้อยคนนี้้�ใช้้เวลาเพีียงแค่่ไม่่กี่่�วััน
เป็็นอัันจบเรื่่อ� งราวทั้้�งหมดของฉบัับนี้้แ� ล้้วครัับ...เอ๊๊ะ... ผม
บอกไปหรืือยัังว่่าหนุ่่�มน้้อยที่่�ผมพููดถึึงชื่่�ออะไร? ชื่่�อ
ของเค้้าคืือ Isaac Newton ครัับ... สวััสดีี :)
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บทความปกิิณกะ
โดย ทพญ.รััชฎา ลิ้้�มวััฒนพรชััย
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eat”
	สิ่่�งมีีชีวิี ติ ทุุกชีีวิติ ล้้วนต้้องพบความเจ็็บป่่วยความแก่่
เป็็นธรรมดาใช่่ไหมคะ แต่่จะแก่่อย่่างไรก็็อยู่่�ที่่ก� ารดููแลค่่ะ แต่่ก่อ่ น
เป็็นคนนึึงที่่�คิดิ ว่่าศาสตร์์ anti-aging ไร้้สาระ เป็็นเรื่่อ� งของคนพวก
บ้้าความงาม ยืืดติิด ฝืืนธรรมชาติิ ฯลฯ แต่่จริิง ๆ แล้้วไม่่ใช่่เลย
มัันคืือศาสตร์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดููแลสุุขภาพแบบองค์์รวม เพื่่�อให้้
เกิิดภาวะสุุขภาพสมบููรณ์์สููงสุุด (optimal health) ให้้เซลล์์
หรืืออวััยวะของร่่างกาย ทำำ�งานได้้ดีที่่ี สุ� ดุ ตามที่่�ควรจะเป็็น รวมถึึง
สามารถป้้องกััน ซ่่อมแซม และฟื้้�นฟููตนเองได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ให้้เราแก่่อย่่างแข็็งแรงตามสมควร ไม่่เป็็นภาระตััวเองและลููกหลาน
เรามัักจะเข้้าใจว่่าการที่่�เรายัังไม่่ป่ว่ ย = เราสุุขภาพดีี แต่่มันั ไม่่ใช่่ค่ะ่
มัันมีีภาวะที่่อ� ยู่่�ระหว่่างนั้้น� เรีียกว่่า ภาวะต่ำำ�� กว่่าสุุขภาพสมบููรณ์์สููงสุุด
มีีอาการรบกวนต่่าง ๆ เรื้้อ� รััง เช่่น อ้้วนง่่าย ง่่วงบ่่อย นอนไม่่หลัับ
ท้้องผููกท้้องเสีียบ่่อย ผื่่�นแพ้้บ่่อย ๆ แต่่แค่่ไม่่ถึึงจุุดที่่�ค่่าเลืือด
ผิิดปกติิ หรืือมีีอาการรุุนแรงค่่ะ
เรากิินอาหารเพื่่�อต้้องการ “สารอาหาร หรืือ Nutrients”
ให้้เซลล์์ต่า่ ง ๆ ในร่่างกายเรา แต่่มีหี ลายครั้้ง� ที่่�เรากิินเพื่่�อความสุุข
ทางใจ แล้้วนัับวัันเราก็็ให้้น้ำ��ำ หนัักไปกิินเพื่่�อความสุุขมากขึ้้�น ๆ
เลืือกกิินของอร่่อยที่่�สารอาหารน้้อย พอกลััวอ้้วน เราก็็เลืือกตััด
สิ่่ง� ที่่�เราควรกิิน เช่่นเลืือกอดข้้าว เพื่่�อจะไปกิินขนม เราก็็ยิ่่ง� จะอยู่่�
ในภาวะ”พร่่องสารอาหาร” แต่่อ้ว้ นหรืือลงพุุง เพราะได้้พลัังงานเกิิน
พออายุุมากขึ้้น� ถึึงแม้้เรากิินได้้น้อ้ ยลง แต่่กลัับอ้้วนง่่ายขึ้้น� ๆ นั่่�น
เพราะเซลล์์และอวััยวะเรา เริ่่ม� เสื่่อ� มนั่่�นเอง อาหารทุุกวัันนี้้�มันั
ห่่างไกลจากธรรมชาติิมากขึ้้น� มีีการแปรรููปอาหาร กระบวนการ
แปรรููปนั้้�น มััน rip off nutrients ออกไปหมด นอกจากเอาออก
แล้้วยัังมีีการใส่่สารเคมีีลงไปเพิ่่�ม ถึึงแม้้จะปริิมาณน้้อยตาม
กฎหมายกำำ�หนด แต่่ทุกุ สิ่่�งที่่�เข้้าร่่างกาย ก็็เป็็นภาระแต่่ตับั แก่่
เซลล์์เราทั้้�งสิ้้�น มีีอาหารบางอย่่างที่่�ทาง nutrition เรีียกว่่า
empty calories หมายความว่่าให้้แต่่พลัังงานแต่่ไร้้สารอาหาร
อื่่�นเลย เช่่นน้ำำ�อั
� ัดลม ลููกอม เบเกอรี่่� (ก็็ของอร่่อย ๆ ทั้้�งนั้้�น
แหละค่่ะ5555) แล้้วควรจะปฏิิบััติิตััวอย่่างไรถึึงจะดีี มีีราย
ละเอีียดมากอยู่่�ค่่ะ เลืือกเน้้นจุุดที่่�คิดิ ว่่าสำำ�คัญ
ั และสามารถ
				
ปรัับพฤติิกรรมกัันได้้เลย
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Before

After

1. ดื่่�มน้ำำ��เยอะ ๆ
เยอะมากกว่่าที่่�เราคิิดเยอะค่่ะ ประมาณ 2.5-3 ลิิตรต่่อวััน
เกิินได้้ค่่ะ น้ำำ��เปล่่านะคะ ไม่่ใช่่น้ำำ��หวาน แค่่ดื่่�มน้ำำ��มากพอ
ระบบเผาผลาญเราก็็ดีขึ้้ี น� เพราะปฏิิกิริิ ยิ าการย่่อยอาหารของ
เราต้้องใช้้น้ำ�ทุ
�ำ กุ อัันค่่ะ น้ำำ�ยั
� งั ช่่วยไล่่โซเดีียมที่่�เรากิินเข้้ามาแล้้ว
อิ่่�มขัังอยู่่�ในเซลล์์ออกไปได้้ น้ำำ��เป็็นตััวทำำ�ละลายวิิตามิิน
ช่่วยกำำ�จัดั ของเสีีย ช่่วยคุุมอุุณหภููมิิ ช่่วยปรัับ pH ของเลืือดด้้วย
ประโยชน์์เยอะแยะเลย แค่่เรามัักลืืมมัันค่่ะ
2. กิินโปรตีีนให้้ถึงึ ปริิมาณที่่�ร่า่ งกายต้้องการต่่อวััน
ถ้้าเรากิินโปรตีีนไม่่ถึึง คำำ�ว่า่ สุุขภาพดีีกับั เราก็็ไม่่มีที างเจอกัันเลย
เราท่่องมาตั้้�งแต่่เด็็ก โปรตีีนมีีหน้้าที่่�ซ่่อมแซมส่่วนที่่�สึึกหรอ
เสริิมสร้้างกล้้ามเนื้้�อ เราก็็ไม่่คิดิ ว่่าเราสึึกหรอตรงไหน ไม่่เคยคิิด
จะเน้้น หารู้้�ไม่่ว่่า เซลล์์ร่่างกายเรามีีการ renewal ทุุกวิินาทีี
ทั้้�งเส้้นเลืือด ผิิวลำำ�ไส้้ ผิิวหนััง นอกจากนี้้�อวััยวะต่่าง ๆ จะทำำ�งาน
สอดประสานกััน ควบคุุมและสื่่อ� สารด้้วยฮอร์์โมนต่่าง ๆ มากมาย
ซึ่่�งใช้้สารอาหารโดยเฉพาะโปรตีีนมาสร้้างทั้้�งสิ้้�น ถ้้าไม่่พอ
เส้้นเลืือดเราก็็ไม่่ยืดื หยุ่่�น สึึกหรอ มีีแผลเล็็กๆเป็็นจุุดสะดุุดให้้
ไขมัันมาเกาะ ต้้องได้้รับั โปรตีีนให้้ถึึงเพื่่�อใช้้ในการคงรัักษามวล
กล้้ามเนื้้�อ ไม่่ให้้ลดลง ถ้้ามวลกล้้ามเนื้้�อเราลดลงทีีละนิิด ๆ เรา
ก็็อ้้วนง่่ายขึ้้�น ๆ ไปเรื่่�อยค่่ะ
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ในภาวะปกติิ คนเราควรกิินโปรตีีนปริิมาณ 0.8 - 1 กรััม
ต่่อน้ำำ�� หนัักตััวต่่อวััน คิิดเป็็น 1 ไปเลยค่่ะ เช่่น หนััก 60 กก. ควร
กิินโปรตีีนได้้ 60 กรััมต่่อวััน โปรตีีน 60 กรััม ไม่่ใช่่อกไก่่ 60 กรััม
นะคะ เพราะในอกไก่่มีอี ย่่างอื่่�นด้้วย ยกตััวอย่่างแหล่่งโปรตีีน
สองอย่่างนะคะ
เนื้้�อสััตว์์ 100 กรััม (ประมาณ
1 ฝ่่ามืือไม่่รวมนิ้้�ว) มีีโปรตีีนประมาณ
20 กรััมเนื้้�อสััตว์์จริิงนะคะ เนื้้�อสััตว์์
แปรรููปพวกไส้้กรอก หมููยอ กุุนเชีียง
ลููกชิ้้น� หมูู ลููกชิ้้น� ปลา นัับเป็็นแป้้งและ
ไขมัันค่่ะ

3. ลดอาหารแปรรููปให้้ได้้มากที่่�สุด
ุ แน่่นอนว่่าจะเลิิกไปเลย
คงจะทำำ�ใจได้้ยากและมีีชีวิี ติ อยู่่�ยากเกิินไป อาหารแปรรููปคืืออะไร
ก็็คือื อะไรก็็ตามที่่�เปลี่่ย� นแปลงไปจากรููปดั้้�งเดิิม จนต้้องถามว่่า
สิ่่ง� นี้้�ทำ�ำ มาจากอะไร ยิ่่ง� แปรมากยิ่่ง� แย่่ ทุุกขั้้น� ตอนของการแปรรููป
สารอาหารก็็หลุุดไป สารเคมีีและไขมัันก็็เพิ่่�มตามมาทุุกขั้้น� ตอน
ตััวอย่่างเช่่น ไส้้กรอก แฮม โบโลน่่า ลููกชิ้้น� ทุุกประเภท หมููไก่่ยอ
แป้้งแปรรููปต่่าง ๆ หลีีกเลี่่�ยงการซดน้ำำ��ซุุป น้ำำ�จิ้้
� �ม น้ำำ��กัับข้้าว
เนื่่�องจากไม่่มีสี ารอาหารแล้้ว ยัังอุุดมไปด้้วยโซเดีียม สารปรุุงรส
น้ำำ��มััน น้ำำ��ตาล ค่่ะ
4. Stable eating pattern กิินตรงมื้้�อ ตรงเวลาให้้
แน่่นอนทุุกวััน ไม่่ข้า้ มมื้้�อ ไม่่อด การที่่�เราทานอย่่างมั่่�นคงตาม
เวลาทุุกวัันด้้วยอาหารที่่�สารอาหารครบ จะทำำ�ให้้ร่า่ งกายรัับรู้้�ว่า่
จะไม่่ขาด จะชุ่่�มฉ่ำำ��ด้้วยสารอาหารเสมอ ฮอร์์โมนในร่่างกาย
ก็็จะสั่่ง� เผาผลาญกล้้าใช้้พลัังงาน การอดอาหารนั้้น� ยิ่่ง� อดยิ่่ง� อ้้วนค่่ะ
พอได้้รับั อาหารทีีร่า่ งกายก็็จะเก็็บ ยิ่่ง� กิินแต่่อาหารที่่ไ� ม่่มีสี ารอาหาร
มัันยิ่่ง� เก็็บ การอดอาหาร ร่่างกายเกิิดความเครีียด หลั่่ง� คอร์์ติซิ อล
ออกมา ทำำ�ให้้เราหิิวง่่ายและกิินเยอะขึ้้�นในครั้้�งถััดไปค่่ะ

ไข่่ไก่่ 1 ฟองทั้้�งลููก มีีโปรตีีน 7 กรััม
กิินกี่่�ลููกก็็คููณไป ไม่่ต้้องกลััวโคเลสเตอรอล
จากไข่่แดงนะคะ ห้้ามทิ้้�งไข่่แดง มีีวิิจััยมาแล้้ว
ว่่าไม่่สัมั พัันธ์์กับั โคเลสเตอรอลในเลืือดค่่ะ ไข่่แดงมีีสารอาหาร
อื่่�น ๆ อีีกมากมาย ไข่่ถืือเป็็นสุุดยอดแหล่่งโปรตีีนที่่�ดีีที่่�สุุด
ดููดซึึมง่่าย กรดอะมิิโนจำำ�เป็็นครบ ใช้้เป็็น gold standard
ในการเทีียบกัับคุุณภาพโปรตีีนจากแหล่่งอื่่น� ๆ ค่่ะ
ลองนึึกเมนููอาหารจานเดีียวที่่มี� ขี ายทั่่ว� ไปสิิคะ
ก๋๋วยเตี๋๋ย� วลููกชิ้้น� ผััดไทย แซนวิิชแฮมชีีส ฯลฯ มอง
ไปหาโปรตีีนไม่่เจอเลยค่่ะ ถ้้ามีีเนื้้�อสััตว์์ก็ก็ ระจิ๊๊ด� นึึง
เพราะฉะนั้้น� คนส่่วนใหญ่่ทานโปรตีีนไม่่พอจริิง ๆ ค่่ะ
ไข่่ต้้มคืือเพื่่�อนแท้้ในการเสริิมโปรตีีนค่่ะ ถ้้ากิิน
อาหารจานเดีียวสั่่ง� ไข่่เพิ่่�มเสมอ กิินก๋๋วยเตี๋๋ย� วก็็เสริิม
ไข่่ต้้มไปเลยค่่า

	มื้้�อเช้้าเป็็นมื้้�อสำำ�คััญ ห้้ามอด
ตื่่น� ปุ๊๊บ� กิินเลย แล้้วไม่่ใช่่กินิ กาแฟดำำ� ขนมปััง
1 แผ่่นนะคะ กิินให้้ครบหมู่่� โปรตีีนสููงยิ่่ง� ดีี
จะเป็็นการตััดวงจรคอร์์ติิซอลมีีอยู่่�จาก
การ fasting มาทั้้�งคืืน มื้้อ� เย็็นก็็ควรจบเร็็ว
ไม่่ควรเกิิน 1 ทุ่่�ม เพื่่�อให้้ห่า่ งจากเวลานอน
นานพอที่่�จะเผาผลาญได้้หมด ในตอน
กลางคืืนเซลล์์จะได้้ใช้้ไขมัันอย่่างเต็็มที่่�
ไม่่กิินระหว่่างมื้้�อ เพื่่�อเว้้นให้้
ร่่างกายมีีช่่วงได้้ใช้้พลัังงานจากการนำำ�
ไขมัันสะสมมาใช้้บ้า้ ง อิินซููลิินไม่่ต้อ้ งออก
มาบ่่อย บ่่อยจน เกิิดภาวะดื้้อ� อิินซููลิิน นำำ�ไป
สู่่�ภาวะเบาหวาน ไตรกลีีเซอไรด์์สููงได้้

5. กิิน supplements เสริิมค่่ะ
ไม่่ได้้หมายถึึงแปะก๊๊วย ถั่่�งเช่่า หรืือ
สารแปลกใหม่่ใด แต่่คืือ Nutrients
ที่่� ร่ ่ า งกายต้้ อ งใช้้ อ ยู่่�แล้้ ว ค่่ ะ ซึ่่ � ง ใน
อาหารทุุ ก วัั น นี้้� เ ราได้้ ไ ม่่ เ พีี ย งพอ
บางคนก็็แอนตี้้� บอกว่่าอาหารปกติิก็็พอ
อยู่่�แล้้ว จริิงอยู่่�ค่่ะ ปริิมาณ minimum need ของ
Vitamins และ minerals เป็็นอะไรที่่�น้้อยมากมาก ถึึง
ไม่่กิินเสริิมเราก็็ไม่่ถึึงจุุดที่่� deficiency จนเป็็นโรคแน่่ ๆ แต่่
เราไม่่ได้้กิินกัันขาด เรากิินเพื่่�อให้้เซลล์์เรามีีมากพอใช้้ในการ
จััดการสารพิิษ และฟื้้�นฟููตััวเองค่่ะ
- วิิตามิินซีีเสริิม 1000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน วิิตามิินซีี
เป็็นสารต้้านอนุุมููลอิิสระ ช่่วยภููมิิคุ้้�มกััน และช่่วยเสริิมคอลลาเจน
พอพููดถึึงคอลลาเจนอย่่าคิิดแต่่เรื่่�องสวยงามอย่่างเดีียว ใน
เส้้นเลืือดเราก็็มีีคอลลาเจนนะคะ เส้้นเลืือดเราจะได้้ยืืดหยุ่่�น
แข็็งแรงค่่ะ
- Omega-3 fatty acids มัันเป็็นสารอาหารจำำ�เป็็นมาก
ที่่�ต้อ้ งทาน มีีประโยชน์์ในการต้้านสารอัักเสบที่่�เกิิดขึ้้น� ในร่่างกาย
จากพวกอาหารอร่่อย ๆ นี่่�แหละค่่ะ จะก่่อสารอัักเสบเยอะค่่ะ
ทางที่่�จะได้้มาจากอาหารธรรมชาติิ ค่่อนข้้างยาก ต้้องทาน fatty
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fish ที่่�ไม่่ผ่า่ นความร้้อนสููง ถ้้าทำำ�ไม่่ได้้ควรทาน fish oil supplement เวลาเลืือกก็็ดููที่่ป� ริิมาณ EPA และ DHA โดย minimum
dose คืือ 250-500 mg (combined EPA & DHA) นี่่�คือื น้้อย
สุุดที่่�คนสุุขภาพปกติิควรกิิน คนที่่�เป็็นโรคอื่่�น ๆ เช่่น โรคหััวใจ
AHA แนะนำำ� 1000 mg ถ้้ามีีภาวะ TG สููงด้้วย จะเป็็น 20004000 mg ต่่อวัันค่่ะ
6. อย่่านอนดึึก อย่่าเครีียด ฟัังแล้้วเหมืือนง่่ายนะคะ
แต่่ทำ�ำ ยากมากเลย อาชีีพเราถึึงแม้้เราจะทำำ�กันั จนรู้้�สึึกชิิน แต่่
เชื่่อ� ว่่า ทุุกครั้้ง� ที่่�เราจรดหััวกรอ จรดเข็็ม จรดblade มัันมีี stress
เล็็ก ๆ ที่่�บังั คัับไม่่ได้้ มีี cortisol หลั่่ง� ตลอด cortisol เป็็นฮอร์์โมน
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ร่่างกายจะใช้้วัตั ถุุดิบิ ที่่�มีมี าสร้้างสิ่่ง� ๆ นี้้�ก่อ่ น แล้้วถ้้าเรา
กิินสารอาหารไม่่พอ จะทำำ�ให้้ฮอร์์โมนอื่่�น ๆ จะรวนแทน เช่่น
เป็็นไทรอยด์์ ประจำำ�เดืือนมาไม่่ปกติิ ฯลฯ ความเครีียดไรที่่�เลี่่ย� ง
ได้้ก็็ควรเลย ทำำ�งานก็็ลุุกยืืนเป็็นพััก ๆ บ่่อย ๆ ค่่ะ
หาเวลาเดิินเยอะ ๆ ค่่ะ
หวัังว่่าจะเป็็นประโยชน์์ จุุดประกายให้้เพื่่�อนพี่่�น้้อง
ทัันตแพทย์์ทุกุ ท่่าน หัันมาดููแลตััวเองจากพื้้�นฐานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�สุดุ
นะคะ ไม่่มีคี วามสำำ�เร็็จใดชดเชยความล้้มเหลวทางสุุขภาพได้้
ศาสตร์์ anti-aging เป็็นอะไรที่่�คุ้้�มค่่ากัับการสนใจ เหมืือนได้้
ชีีวิิตใหม่่เลยค่่ะ
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บทความออกหน่่วย

#

Te

ทั น
ต

ledent ฬ

ะ จุ ฬ า ใ ส่ ใ จ ถึ ง

จั ด ทํา โ ด ย
นทพ.
นทพ.
นทพ.
นทพ.
นทพ.
นทพ.
นทพ.

จิ ร สิ ท ธิ� เ จี ย ร พ ร ร ณี
5936008332
ณั ช ช า
วิ ศิ ษ ฏ์ ส ร อ ร ร ถ 5 9 3 6 0 2 0 8 3 2
บุ ณ ย วี ร์ ธ า ร ณ า มั ย
5936032332
ธั ช ม ณ ฑ ล เ พ ช ร บ ร ม
5936039832
วั น รั ก ษ์
น น ท์ ฐิ ติ พ ง ศ์ 5 9 3 6 0 7 8 2 3 2
อ ร ร วิ น ท์ พ ง ษ์ เ พ ช ร
5936095932
อ า รี ย า
น า ร ถ ติ ก ร ม ม 5 9 3 6 0 9 7 1 3 2
ชั � น ป� ที� 6 ป� ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 4
อ . ท พ . ด ร . อิ ส ร ะ พ ง ศ์ แ ก้ ว กํา เ ห นิ ด พ ง ษ์

น
า
้
บ

TELEDENT ฬ

• ทั น ต ะ จุ ฬ า ใ ส่ ใ จ ถึ ง บ้ า น •

เนื� องด้ ว ยสถานการณ์ Covid-19 ส่ ง ผลให้ก ารดู แ ลรัก ษาทาง
ทั น ตกรรมทํา ได้ ซับ ซ้อ นมากขึ� น รวมทั�ง มี จาํ นวนคนไข้ ที� ส ะดวกมารับ การรัก ษา
น้ อ ยลง ทั �ง จากความหวาดกลั ว ต่ อ โรคระบาด และความไม่ ส บายใจในการเดิ น
ทางในช่ ว งสถานการณ์ โ รคระบาดนี�
ในขณะเดี ย วกั น การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ส� ื อสารทางไกล และอิ น เทอร์เ น็ ต มี ก าร
พั ฒ นา รวมทั �ง ผู้ ค นมี ก ารปรับ ตั ว ไปใช้ อุ ป กรณ์ เ หล่ า นั�น ในการทํา งานออนไลน์
ตลอดช่ ว ง 2 ป� ที� ผ่ า นมา เพื� อให้เ ข้ า กั บ สถานการณ์ ใ นป� จ จุ บั น ป� นี� จึ ง เป� น อี ก ป� ที�
กระบวนการเรีย นรู ้ชุ ม ชนภาคสนามจั ด เป� น รู ป แบบ “ออนไลน์ ”

สํา หรับ โครงการ “Teledent ฬ สุ ข อนามั ย ช่อ งปากในเด็ ก และ
ผู้ สู ง วัย ” เริ�ม ต้ น จากป� ญ หาที� ว่ า คนไข้ อ าศั ย อยู่ ใ นที� พั ก อาศั ย มากขึ� น และมี
โอกาสได้ พ บทั น ตแพทย์ ล ดลง ส่ ง ผลให้มี พ ฤติ ก รรมที� เ ปลี� ย นไป ทั�ง การดู แ ล
สุ ข ภาพช่ อ งปากที� ล ดลง การบริโ ภคอาหารที� เ พิ� ม ความเสี� ย งต่ อ โรคในช่ อ ง ปากมากขึ� น และการขาดการกระตุ้ น จากทั น ตแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่ ม คนไข้
เด็ ก และผู้ สู ง อายุ
ดั ง นั�น โครงการนี� จึ ง จะเน้ น ไปที� ก ลุ่ ม เป� า หมาย คื อ คนไข้ เ ด็ ก และผู้ สู ง อายุ
เพื� อส่ ง เสริม พฤติ ก รรมอั น ดี ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปาก และสร้า งแรง
กระตุ้ น จากทั น ตแพทย์ ใ ห้แ ก่ ตั ว คนไข้ ผู้ ดู แ ลคนไข้ และผู้ ป กครอง ผ่ า นช่ อ ง
ทางออนไลน์ ใ นแอพพลิ เ คชั น ที� ส ามารถใช้ ง านได้ ง่ า ย
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• ทั น ต ะ จุ ฬ า ใ ส่ ใ จ ถึ ง บ้ า น •
สิ� ง ที� เ ราต้ อ งการสร้า ง คื อ ช่ อ งทาง “ออนไลน์ ” ที� ทํา ให้ทั น ตแพทย์ และ
คนไข้ ส ามารถพู ดคุ ย กั น ได้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด เหมื อ นเดิ ม แต่ ทํา ได้ ง่ า ยขึ� น ลดความ
เสี� ย งต่ อ การแพร่ห รือ รับ เชื� อ ภายใต้ ส ถานการณ์ ป� จ จุ บั น โดยทั น ตแพทย์
สามารถดู แ ล ติ ด ตาม และให้คํา แนะนํา ได้ เ ฉพาะเจาะจงกั บ คนไข้ รวมถึ ง คนไข้
สามารถซัก ถามสิ� ง ที� ส งสั ย หรือ ไม่ มั �น ใจ ได้ ร ับ ข่ า วสารความรู ้ และวิ ธี ดู แ ลสุ ข
อนามั ย ช่ อ งปากที� ถู ก ต้ อ ง ผ่ า นทั น ตแพทย์ ไ ด้ โ ดยตรง ซึ�ง ถื อ เป� น การส่ ง เสริม
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งทั น ตแพทย์ และคนไข้ อี ก ด้ ว ย นอกจากนี� ก ารพู ดคุ ย
ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ส ามารถช่ ว ยคั ด กรองป� ญ หาในช่ อ งปากได้ เ บื� องต้ น
ทํา ให้ท ราบว่ า ป� ญ หาใดที� มี ค วามจํา เป� น ต้ อ งมาพบทั น ตแพทย์ โ ดยเร็ว หรือ
ป� ญ หาใดที� ค นไข้ ส ามารถดู แ ลตนเองได้ เ บื� องต้ น ซึ�ง ช่ ว ยให้ค นไข้ ไ ด้ พ บ
ทั น ตแพทย์ ต ามความเร่ง ด่ ว นของป� ญ หา และลดการเดิ น ทางที� ไ ม่ จาํ เป� น ลง

เราเริ�ม จากการสร้า งช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ระหว่ า งทั น ตแพทย์ และคนไข้ โดย
การใช้ Line Official Account (Line OA) และ VRoom ซึ�ง ผ่ า นการ
ทดสอบระบบกั บ สมาชิ ก เจ้ า ของโครงการ และญาติ ผู้ ใ หญ่ ข องสมาชิ ก ทุ ก คน
ก่ อ นปรับ ปรุ ง ระบบ และนํา มาใช้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ว มโครงการจริง โดยมี ร ายละเอี ย ด
ของแอพพลิ เ คชั �น ดั ง นี�
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• ทั น ต ะ จุ ฬ า ใ ส่ ใ จ ถึ ง บ้ า น •
เมื� อแอพพลิ เ คชั�น มี ค วามพร้อ มแล้ ว เราจึ ง โทรติ ด ต่ อ
คนไข้ โ ดยคั ด เลื อ กคนไข้ ที� เ ข้ า เกณฑ์ จ าก database ของ
คณะ แนะนํา ขอบเขตของโครงการคร่า ว ๆ เพื� อสอบถาม
ความต้ อ งการในการเข้ า ร่ว มโครงการ โดยหนึ� ง ในเกณฑ์ ที�
สํา คั ญ ที� สุ ด คื อ ผู้ เ ข้ า ร่ว มหรือ ผู้ ดู แ ลต้ อ งมี Smartphone
หรือ Tablet หรือ Computer ที� มี อิ น เทอร์เ นต และสามารถ
video call ได้ ผู้ ที� ส นใจจะได้ ร ับ SMS สํ า หรับ เพิ� ม เพื� อน
Line official ของโครงการ เพื� อทํา การนั ด เวลาสํา หรับ การ
video call ต่ อ ไป คนไข้ แ ต่ ล ะคนจะมี นิ สิ ต ทั น ตแพทย์ ค นเดิ ม
เป� น ผู้ ดู แ ลในการพู ดคุ ย 2 ครัง
� ( ครัง
� แรกเพื� อพู ดคุ ย และให้
คํา แนะนํา ครัง
� ที� ส องเพื� อติ ด ตามผล ดู ก ารพั ฒ นาของคนไข้
และสอบถาม feedback)
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• ทั น ต ะ จุ ฬ า ใ ส่ ใ จ ถึ ง บ้ า น •
หลั ง จากการพู ดคุ ย video call ในแต่ ล ะครัง
� เราจะทํา การบั น ทึ ก รายละเอี ย ด
ทุ ก อย่ า งไว้ ใ น Google sheet ได้ แ ก่ กิ จ กรรมที� ทํา เช่ น คํา แนะนํา ตนเอง self
care สํา หรับ ฟ�น เที ย มแต่ ล ะชนิ ด ของคนไข้ รวมทั�ง ให้ค นไข้ ล องใช้ อุ ป กรณ์
ทํา ความสะอาดทํา ให้ดู , เนื� อหาที� ส อน เช่ น แนะนํา ให้เ ปลี� ย นอุ ป กรณ์ ทํา ความ
สะอาดเป� น อะไร พร้อ มเหตุ ผ ล , พฤติ ก รรมของคนไข้ เช่ น ความสนใจของคนไข้
ในการเข้ า ร่ว ม หรือ ข้ อ จํา จั ด ต่ า งๆของคนไข้ และพฤติ ก รรมการดู แ ลช่ อ งปาก
ของคนไข้ ต ามปกติ ก่ อ น และหลั ง เข้ า ร่ว มโครงการ เป� น ต้ น

เมื� อเสร็จ สิ� น โครงการเราจะส่ ง ของขวั ญ แสดงความขอบคุ ณ ไปทาง
ไปรษณี ย์ ใ ห้กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ว มโครงการทุ ก บ้ า น โดยจะเป� น Gift set ที� ป ระกอบด้ ว ย
แปรงสี ฟ�น ยาสี ฟ�น นํ�า ยาบ้ ว นปาก และมี อุ ป กรณ์ ก ารทํา ความสะอาดที� เ หมาะสม
กั บ แต่ ล ะคน เช่ น floss holder, super floss, single tufted brush พร้อ ม
เขี ย นการ์ด จากทั น ตแพทย์ เ พื� ออธิ บ ายคํา แนะนํา ให้กํา ลั ง ใจ และแสดงความ
ขอบคุ ณ สํา หรับ การเข้ า ร่ว มโครงการ
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• ทั น ต ะ จุ ฬ า ใ ส่ ใ จ ถึ ง บ้ า น •
การประเมิ น ผลโครงการทํา ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นการให้ค ะแนนใน
Google form แบบ anonymous ใน 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ว มได้ นํา ความรู ้
ไปใช้ จ ริง ผู้ เ ข้ า ร่ว มมี ค วามยิ น ดี ที� เ ข้ า ร่ว มโครงการ และผู้ เ ข้ า ร่ว มมี ค วามยิ น ดี
ที� จ ะแนะนํา โครงการต่ อ ให้ผู้ อ� ื นมาเข้ า ร่ว ม ผลปรากฏว่ า เราได้ ค ะแนนมากกว่ า
80% ในทุ ก หัว ข้ อ จากผู้ เ ข้ า ร่ว มทุ ก คน ถื อ ว่ า บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ

อย่ า งไรก็ ต ามโครงการนี� เ ป� น เพี ย งระบบนํา ร่อ งเท่ า นั�น โครงการของเรา
ยั ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา และขยายขอบเขตการดํา เนิ น งานอี ก มาก แต่ สิ� ง นี� ถื อ
เป� น การเริ�ม ต้ น ที� ดี สาํ หรับ การสร้า งระบบทั น ตกรรมทางไกลของคณะทั น ต แพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที� แ สดงให้เ ห็น ความเป� น ไปได้ ว่ า
ทั น ตแพทย์ จ ะสามารถติ ด ตามดู แ ลคนไข้ จ ากทางบ้ า นได้ ม ากขึ� น เราหวั ง เป� น
อย่ า งยิ� ง ว่ า จะมี ผู้ ส านต่ อ โครงการ และพั ฒ นาโครงการต่ อ ไป ซึ�ง จะมี ป ระโยชน์
ต่ อ ทั �ง ทั น ตแพทย์ และคนไข้ อ ย่ า งแน่ น อน

สุ ด ท้ า ยต้ อ งขอขอบคุ ณ อ.ทพ.ดร.อิ ส ระพงศ์ แก้ ว กํ า เหนิ ด พงษ์ ที� ทํา ให้
โครงการนี� เ กิ ด ขึ� น ได้ และคอยให้ คํา แนะนํา ตลอดโครงการ รวมถึ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการทุ ก ท่ า นที� มี ค วามสมั ค รใจมาเข้ า ร่ ว มโครงการแม้ จ ะเป� น เพี ย งระบบ
ต้ น แบบก็ ต าม

DENT NEWS 24

DENT NEWS

DENT NEWS 25

CU NEWS
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบทุุนการศึึกษา
จาก กองทุุนฮาตาริิเพื่่�อการศึึกษา
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบทุุนการศึึกษาจาก
กองทุุนฮาตาริิเพื่่�อการศึึกษา โดยมีี คุุณจุุน – คุุณสุุนทรีี
วนวิิทย์์ และครอบครััว เป็็นตััวแทนมอบ จำำ�นวน 1,200,000
บาท ให้้กับั คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯเพื่่อ� เป็็นทุุนการ
ศึึกษาให้้กับั นัักเรีียนผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์โดยมีี ศาสตราจารย์์
ดร. ทัันตแพทย์์ พรชััย จัันศิิษย์์ยานนท์์ คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ เป็็นตััวแทนรัับมอบ เมื่่�อวัันที่่� 21
มีีนาคม 2565

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีสี รงน้ำำ�� พระ เนื่่อ� ง
ในเทศกาลสงกรานต์์ ปีีใหม่่ไทย 2565
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ ได้้จัดั พิิธีสี รงน้ำำ�� พระพุุทธ
รููป เนื่่อ� งในเทศกาลสงกรานต์์ ปีีใหม่่ไทย ประจำำ�ปีี 2565
เพื่่�อความเป็็นสิิริมิ งคล รวมทั้้�งเป็็นการสืืบสานประเพณีี
สงกรานต์์ โดยมีี ศาสตราจารย์์ ดร. ทัันตแพทย์์ พรชััย
จัันศิิษย์์ยานนท์์ คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารฯ และบุุคลากร เข้้าร่่วมพิิธีีอััน
เป็็นสิิริมิ งคลนี้้อ� ย่่างพร้้อมเพีียงกััน เมื่่อ� วัันที่่� 12 เมษายน
2565 ณ บริิเวณโถง ชั้้�น 1 อาคารบรมนาถศรีีนคริินทร์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีถี วายราชสัักการะพระฉายาลัักษณ์์
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรม
ราชกุุมารีี เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงเจริิญ
พระชนมพรรษา 67 พรรษา 2 เมษายน 2565
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีีถวายราชสัักการะพระฉายาลััก
ษณ์์ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ สมเด็็จพระ
กนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี 67
พรรษา 2 เมษายน 2565 เพื่่�อถวายเป็็นพระราชกุุศล แสดงออกถึึงความ
จงรัักภัักดีีและสำำ�นึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ โดยมีีคณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์
และบุุคลากรคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ เข้้าร่่วมพิิธีถี วายราชสัักการะพระ
ฉายาลัักษณ์์ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี เมื่่อ� วัันที่่� 1 เมษายน 2565 ณ บริิเวณโถงชั้้น� ล่่าง อาคาร
บรมนาถศรีีนคริินทร์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีปัี จั ฉิิมนิิเทศนิิสิติ ทัันตแพทย์์ ประจำำ�
ปีีการศึึกษา 2564
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีปัี จั ฉิิมนิิเทศนิิสิติ ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2564
และพิิธีกี ราบลาคณาจารย์์ พิิธีบี ายศรีีสู่่�ขวััญ และให้้โอวาทแก่่นิสิิ ติ ทัันตแพทย์์
ชั้้น� ปีีที่่� 6 โดยในงานได้้รับั เกีียรติิจาก นายกสมาคมนิิสิติ เก่่าทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ แนะนำำ�สมาคมนิิสิติ เก่่าทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ และการบรรยายพิิเศษ
ในหััวข้้อเรื่่�อง “จบไปยัังไงต่่อดีี ? : แผนชีีวิิต” โดย ทัันตแพทย์์ กิิจพััฒน์์ ลืือ
สิิงหนาท และ “Soft skill needed for Dentist in 2022” และ “10 หนทาง
รอดที่่ผู้� ใ�้ หญ่่อยากถ่่ายทอดให้้ฟังั ” โดย ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ ณรงค์์
โพธิิเกตุุ และทัันตแพทย์์ พรชััย วิิวัฒ
ั นาสิิทธิิพงศ์์ ได้้ให้้เกีียรติิมาเป็็นวิิทยากร
โดยในงานมีี นิิสิติ และคณาจารย์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ เข้้าร่่วมงาน ภายใต้้
การยึึดหลััก D-M-H-T-T ป้้องกัันโควิิด-19 เมื่่อ� วัันที่่� 20 เมษายน 2565 ณ ห้้อง
ประชุุมสีี สิิริิสิิงห ชั้้�น 2 อาคารสมเด็็จย่่า 93 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ

DENT NEWS

MU NEWS
มหาวิิทยาลััยมหิิดล พััฒนางานวิิจัยั สู่่�... สิิรินิ เด้้นท์์ ยาสีีฟันั สมุุนไพรน้ำำ��มันั มะพร้้าว มีีฤทธิ์์ยั� บั ยั้้ง� เชื้้อ� แบคทีีเรีียและเชื้้อ� ราในช่่องปากที่่�ก่อ่
ให้้เกิิดฟัันผุุ เหงืือกอัักเสบ ลดกลิ่่�นปาก และลดอาการปากแห้้ง ช่่วยดููแลสุุขภาพของช่่องปากได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเฉลิิมพระเกีียรติิ
เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ (วัันที่่� 2 เมษายน 2565) สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี

ยาสีีฟััน “สิิริินเด้้นท์์” เป็็นยาสีีฟัันที่่�มหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้ทููลเกล้้าทููลกระหม่่อม ถวายอนุุสิิทธิิบััตรแด่่สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี และได้้รับั พระราชทานพระราชานุุญาตให้้ผลิติ และใช้้ชื่่อ� ผลิิตภััณฑ์์ดังั กล่่าวว่่า “สิิรินิ เด้้นท์์” ชื่่อ� ภาษาอัังกฤษ “Sirindent”
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้พััฒนายาสีีฟัันที่่�มีีคุุณสมบััติิในการกำำ�จััดเชื้้�อและสามารถเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นภายใน
ช่่องปาก เนื่่�องจากผลการวิิจััยพบว่่าผู้้�ที่่�มีีปััญหาริิมฝีีปากและภายในช่่องปากแห้้งจากสภาวะต่่าง ๆ หรืือผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาบางชนิิด
ผู้้�สููงอายุุ รวมถึึงผู้้�ที่่ต้� อ้ งสวมหน้้ากากอนามััยเป็็นระยะเวลานาน มัักจะก่่อให้้เกิิดภาวะปากแห้้ง ส่่งผลให้้เชื้้อ� แบคทีีเรีียและเชื้้อ� ราที่่อ� ยู่่�
ในช่่องปากมีีการสะสม และก่่อให้้เกิิดโรคในช่่องปากได้้ง่่ายขึ้้�น จากกระแสของแพทย์์ทางเลืือก (Alternative Medicine) ได้้มีีการ
นำำ�ศาสตร์์ทางอายุุรเวทมาใช้้ในการดููแลสุุขภาพช่่องปาก ได้้แก่่ การทำำ� oil pulling หรืือ oil swishing (การใช้้น้ำ�มั
�ำ นั ในการอมกลั้้ว� ปาก
แล้้วบ้้วนทิ้้�ง) เชื่่อ� ว่่ากระบวนการนี้้�มีปี ระโยชน์์ในการป้้องกัันโรคในช่่องปาก ได้้แก่่ ฟัันผุุ เหงืือกอัักเสบ กลิ่่น� ปาก และปากแห้้ง โดยมีี
บทความเป็็นจำำ�นวนมากที่่ส� นัับสนุุนคุุณสมบััติดัิ งั กล่่าว สรุุปได้้ว่า่ น้ำำ�มั
� นั มะพร้้าว มีีฤทธิ์์�ต้า้ นเชื้้อ� ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดโรคในช่่องปากได้้แก่่ ฟัันผุุ
เหงืือกอัักเสบ และเชื้้อ� รา มีีประสิิทธิิภาพทำำ�ความสะอาด cleansing properties จากการสามารถทำำ�ให้้เกิิด saponification การ
ลดเกาะของ plaque โดยไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดการระคายเคืืองจากการที่่�ไม่่มีส่ี ว่ นผสมของ Sodium lauryl sulfate (SLS) ซึ่่ง� เป็็นสารทำำ�ให้้
เกิิดฟอง รวมทั้้�งเป็็น Oral moisturizer ที่่�ดีี ในการเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้น� ภายในช่่องปากจากการเคลืือบของน้ำำ�มั
� นั บนผิิวเยื่่อ� บุุในช่่องปาก
แนวคิิดในช่่วงแรกเริ่่�มจากคุุณหญิิงชวลีี อมาตยกุุล รองราชเลขานุุการในพระองค์์สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ได้้นำำ�ความมาปรึึกษา ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ ทพญ. ดร.ธีีรลัักษณ์์ สุุทธเสถีียร
เนื่่อ� งจากสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงมีีพระราชดำำ�ริิ ว่่ายาสีีฟันั สมุุนไพร
ของไทยส่่วนใหญ่่จะเป็็นผง มีีส่ว่ นประกอบที่่เ� ป็็นสมุุนไพรที่่ล้� ว้ นแต่่มีปี ระโยชน์์น่า่ จะได้้ศึึกษาถึึงคุุณสมบััติต่ิ า่ ง ๆ และนำำ�ไปใช้้เป็็นองค์์ประกอบของยาสีีฟันั ได้้ดีี ทางคุุณหญิิง
ชวลีีจึึงเห็็นสมควรที่่�ได้้ร่ว่ มกัันพิิจารณาถึึงการนำำ�สมุุนไพรไทยและน้ำำ��มันั มะพร้้าว ที่่�ทางคณะทัันตแพทยศาสตร์์ กำำ�ลังั ศึึกษาอยู่่�มาเป็็นองค์์ประกอบของยาสีีฟันั เพื่่�อใช้้ใน
ผู้้�สููงอายุุ หลัังจากได้้พิิจารณาถึึงส่่วนประกอบของยาสีีฟัันที่่�เป็็นลัักษณะ paste ร่่วมกัับส่่วนประกอบของยาสีีฟัันสมุุนไพรไทยที่่�มีีลัักษณะเป็็นผง และดำำ�เนิินการจััดหา
ส่่วนผสมต่่าง ๆ แล้้ว จึึงได้้ทำำ�การทดลองผสมยาสีีฟัันดัังกล่่าวเป็็นครั้้�งแรก ณ วัังสระปทุุม
		ต่่อมาได้้มีีการพััฒนาสููตรทำำ�ให้้ได้้องค์์ประกอบของยาสีีฟัันที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ�มั
� ันมะพร้้าวซึ่่�งเป็็น Oral moisturizer
โดยมีีส่่วนประกอบของน้ำำ��มัันมะพร้้าวในยาสีีฟัันสููงถึึงเกืือบ 30% สามารถเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นภายในช่่องปาก มีีส่่วนผสมของสมุุนไพร
หลายชนิิด เช่่น สารสกััดจากเปลืือกมัังคุุด กานพลูู ข่่อย อบเชย สะระแหน่่ และแอนโทไซยานิิน เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็นสารต้้านอนุุมููลอิิสระ
ช่่วยยัับยั้้ง� จุุลินิ ทรีีย์ที่่์ ทำ� �ำ ให้้เกิิดโรคฟัันผุุ เหงืือกอัักเสบและเชื้้อ� ราที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดโรคในช่่องปาก รวมทั้้ง� มีีส่ว่ นผสมของเกลืือ ประมาณ 5%
จึึงช่่วยรัักษาสุุขภาพภายในช่่องปาก ป้้องกัันการก่่อตััวของคราบหิินปููน ช่่วยลดการเกิิดและสะสมของแบคทีีเรีีย ลดฟัันผุุ รัักษาสมดุุล
ในช่่องปาก ลดโรคที่่�เกิิดจากเชื้้อ� ราในช่่องปาก และยัังมีีกลิ่่น� หอมจากสมุุนไพรไทยอีีกหลายชนิิด สามารถลดกลิ่่น� ปากหอมสดชื่่น� ช่่วย
ดููแลสุุขภาพของช่่องปากได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จากการทดสอบคุุณสมบััติขิ องยาสีีฟันั โดยสำำ�นักั งานการวิิจัยั คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พบว่่ายาสีีฟันั
สิิริินเด้้นท์์สามารถฆ่่าเชื้้�อก่่อโรคที่่�สำำ�คััญในช่่องปาก ได้้แก่่ เชื้้�อก่่อโรคฟัันผุุ เชื้้�อก่่อโรคปริิทัันต์์อัักเสบ และเชื้้�อราก่่อโรคเยื่่�อบุุ ผลการทดสอบยาสีีฟัันในห้้องทดลอง Cyttotoxicity test ไม่่มีีผลการระคายเคืืองต่่อเยื่่�อบุุผิิวและไม่่มีีความเป็็นพิิษ นอกจากนั้้�นกล่่องและหลอดที่่�เป็็นบรรจุุภััณฑ์์ ยัังเป็็นวััสดุุที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ยาสีีฟััน
สมุุนไพรน้ำำ�มั
� ันมะพร้้าวของไทย เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้ผลผลิิตภายในประเทศเป็็นส่่วนประกอบ อัันจะเป็็นการสนัับสนุุนในการต่่อยอดในการสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจอีีก
ประการหนึ่่ง� เกิิดขึ้้น� จากความร่่วมมืือของ มหาวิิทยาลััยมหิิดล คณะทัันตแพทยศาสตร์์ และหน่่วยงานต่่าง ๆ ในหลายภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐและเอกชน ให้้ได้้ผลิติ ภััณฑ์์ที่่มี� ี
คุุณภาพที่่ดี� ี เพื่่�อให้้ผลผลิิตดัังกล่่าวสามารถกระจายสู่่�สาธารณชน ดัังนั้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2565 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้จัดั พิิธีลี งนามบัันทึึก
ข้้อตกลงการเป็็นตััวแทนนำำ�สิินค้้าออกจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ ยาสีีฟัันสิิริินเด้้นท์์ ระหว่่าง มหาวิิทยาลััยมหิิดล กัับ บริิษััท โอเร็็กซ์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด ณ สถาบัันบริิหารจััดการ
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยมหิิดล ให้้ดำำ�เนิินการผลิิตยาสีีฟัันสิิริินเด้้นท์์ ตามอนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่� 11905 เพื่่�อใช้้ทางสาธารณประโยชน์์และจััดจำำ�หน่่ายแก่่
ประชาชนทั่่�วไป
นอกจากนี้้� เพื่่�อร่่วมเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี เนื่่อ� งในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ (วัันที่่� 2 เมษายน 2565) คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้กำ�ำ หนดจััดพิิธีถี วายพระพรชััยมงคล สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี จััดนิิทรรศการเฉลิิมพระเกีียรติิ พร้้อมจััดงานแถลงข่่าว ผลสำำ�เร็็จการพััฒนา “สิิรินิ เด้้นท์์” ยาสีีฟันั สมุุนไพรน้ำำ�มั
� นั มะพร้้าว เพื่่�อรัักษาสุุขภาพ
และเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นในช่่องปาก” ในวัันศุุกร์์ที่่� 1 เมษายน 2565 ตั้้�งแต่่เวลา 9.00 น. เป็็นต้้นไป โดยรัับเกีียรติิจาก ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นายแพทย์์ปิิยะสกล
สกลสััตยาทร (นายกสภามหาวิิทยาลััยมหิิดล) ร่่วมแถลงในหััวข้้อ “นโยบายมหาวิิทยาลััยมหิิดล เรื่่�อง การสนัับสนุุนการวิิจััยสู่่�ผลิิตภััณฑ์์” รองศาสตราจารย์์ ดร. ภญ.
จุุฑามณีี สุุทธิิสีสัี ังข์์ (รองอธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล) ร่่วมแถลงในหััวข้้อ “สถาบัันบริิหารจััดการเทคโนโลยีีและนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยมหิิดล (iNT) ที่่�เป็็นองค์์กรใน
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ดำำ�เนิินการด้้านผลิิตภััณฑ์์” และรองศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ ทัันตแพทย์์ศิริิ ชัิ ยั เกีียรติิถาวรเจริิญ (คณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล)
ร่่วมแถลงในหััวข้้อ “สิิริินเด้้นท์์” ยาสีีฟัันสมุุนไพรน้ำำ�มั
� ันมะพร้้าว พร้้อมตอบข้้อซัักถามจากสื่่�อมวลชน ณ อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดงานปััจฉิิมนิิเทศนัักศึึกษา และงานแสดงความ
ยิินดีีแก่่ว่่าที่่�บััณฑิิตใหม่่
เมื่่�อวัันที่่� 18 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์์ ดร. นพ. ทพ.ศิิริิชััย เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี คณะ
ทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ให้้เกีียรติิเป็็นประธานกล่่าวเปิิดงานปััจฉิิมนิิเทศนัักศึึกษา
และงานแสดงความยิินดีีแก่่ว่า่ ที่่�บัณ
ั ฑิิตใหม่่ ให้้กับั นัักศึึกษาทัันตแพทย์์ชั้้น� ปีีที่่� 6 รุ่่�นที่่� 49 พร้้อมกัันนี้้�
ได้้ให้้โอวาทแก่่ว่่าที่่�บััณฑิิตใหม่่ด้้วย โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ทพ.บััณฑิิต จิิรจริิยาเวช รองคณบดีี
กล่่าวรายงานการจััดงาน ภายในงานมีีพิธีิ มี อบเสื้้อ� กาวน์์ที่่ร� ะลึึกแก่่ว่า่ ที่่บั� ณ
ั ฑิิตใหม่่ การบรรยายพิิเศษ
เรื่่อ� ง องค์์กรวิิชาชีีพทัันตแพทย์์ : บทบาทที่่ทั� นั ตแพทย์์จบใหม่่ไม่่อาจมองข้้าม โดย ทัันตแพทย์์อดิิเรก
ศรีีวัฒ
ั นาวงษา นายกสมาคมทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย และต่่อด้้วยงานสานสััมพัันธ์์สมาคม
ศิิษย์์เก่่า พิิธีบี ายศรีี มอบเข็็มที่่ร� ะลึึก และกิิจกรรมของฝากจากอาจารย์์ที่่ป� รึึกษา กิิจกรรมแสดงความ
ยิินดีีกับั ว่่าที่่�บัณ
ั ฑิิตใหม่่ และช่่วงเย็็นเป็็นงาน Bye Nior ณ ห้้องประชุุมเทพรััตนทัันตกิิจสโมสรชั้้�น 4
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา (ส่่วนหลััง) จััดโดยหน่่วยกิิจการนัักศึึกษาและศิิษย์์เก่่าสััมพัันธ์์

สโมสรคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดงาน
“รื่่น� เริิงสำำ�ราญ สงกรานต์์ทุ่่�งพญาไท ร่่วมใจใส่่เสื้้อ� ลายดอก”
เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์์ ดร. นพ. ทพ.
ศิิริชัิ ยั เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิหาร คณะกรรมการประจำำ�
คณะ อาจารย์์อาวุุโส คณะกรรมการสโมรสรและคณะอนุุกรรม
การในกิิจการสโมสรฯ บุุคลากรและนัักศึึกษา เข้้าร่่วมงาน “รื่่น� เริิง
สำำ�ราญ สงกรานต์์ทุ่่�งพญาไท ร่่วมใจใส่่เสื้้�อลายดอก” จััดโดย
สโมสรคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เพื่่�อร่่วม
สืืบสานและอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมอัันดีีงามของไทย
โดยเข้้ากราบสัักการะพระพุุทธเทพทัันตราช พระพุุทธรููป
ประจำำ�คณะฯ และวางพวงมาลััยเพื่่อ� สัักการะรููปหล่่อ ศาสตราจารย์์
เกีียรติิคุุณ ทัันตแพทย์์อิิศระ ยุุกตะนัันทน์์ ผู้้�ก่่อตั้้�งและอดีีต
คณบดีีท่า่ นแรก ณ บริิเวณโถง ชั้้น� 7 จากนั้้น� ผช. ดร. นพ. ทพ.บวร
คลองน้้อย นายกสโมสรฯ อััญเชิิญพระพุุทธเทพทัันตราช ไปยััง
บริิเวณโถงชั้้�น 1 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา เพื่่�อให้้
ผู้้เ� ข้้าร่่วมงานสรงน้ำำ�� เนื่่�องในเทศกาลสงกรานต์์ จากนั้้�นเป็็นพิิธีี
รดน้ำำ�� และขอพรอาจารย์์อาวุุโส โดยผู้้แ� ทนจากหน่่วยงานต่่าง ๆ
พร้้อมกัันนี้้�คณบดีี ได้้กล่่าวให้้พรแก่่บุุคลากรและนัักศึึกษา
เนื่่�องในวัันปีีใหม่่ไทย พร้้อมถ่่ายภาพร่่วมกััน

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดกิิจกรรมเตรีียมความ
พร้้อมบััณฑิิตสู่่�การประกอบอาชีีพ และแนะแนวการศึึกษาต่่อสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาทัันตแพทย์์
เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์์ ดร. รััชชพิิน ศรีีสััจจะ
ลัักษณ์์ รองคณบดีีฝ่่ายหลัักสููตรก่่อนปริิญญานานาชาติิและเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ให้้เกีียรติิ
เป็็นประธานกล่่าวเปิิดงาน โครงการเตรีียมความพร้้อมบััณฑิิตสู่่�การ
ประกอบอาชีีพและแนะแนวการศึึกษาต่่อสำำ�หรัับนัักศึึกษาทัันตแพทย์์
หลัักสููตรทัันตแพทยศาสตรบััณฑิิต (หลัักสููตรนานาชาติิ) โดยได้้รับั เกีียรติิ
จาก ทัันตแพทย์์พรชััย วิิวัฒ
ั นาสิิทธิิพงศ์์ เป็็นวิิทยากรบรรยายให้้ความรู้้�
เรื่่�อง “Soft Skills for Dental Entrepreneur” ต่่อจากนั้้�นเป็็นการ
บรรยายเรื่่�อง “Personal Data Protection Act for Dentists” โดย
อาจารย์์ ดร.พีีรพััฒน์์ โชคสุุวัฒ
ั นสกุุล และการบรรยายเรื่่อ� ง “รู้้ก� ฎหมาย
หายกัังวล รอดถููกฟ้้อง (Medical Lawsuits, A Friendly Guide) โดย
พัันตำำ�รวจโท ทัันตแพทย์์พจนารถ พุ่่�มประกอบศรีี ณ ห้้องประชุุมสมพร
เรืืองผกา ชั้้�น 5 อาคารศููนย์์การเรีียนรู้้�และนัันทนาการ
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Tomy International Inc. ผู ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑทันตกรรมจัดฟนของญี่ปุนที่
แพรหลายไปทั่วโลกอาทิ Clippy-C® และ
mini-Clippy® ผลิตภัณฑ ในกลุม Self
Ligating Bracket System ที่กําลังได
รับความนิยมอยางสูงไปทั่วโลก นอกจาก
นี้ยังเปนผูผลิตลวด Sentalloy®, Neo
Sentalloy®, Bioforce Sentalloy®
ที่ไดรับความนิยมเชนกัน

Dynaflex คือผูผลิตที่สรางสีสันใหกับ
งานทันตกรรมจัดฟนดวย “O” ring และ
Power chain ที่มีใหเลือกมากถึง 59 สี
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง เป น ผู นํา ในตลาด
สําหรับอุปกรณจิปาถะสําหรับงานจัดฟน
หรือ Orthodontic auxiliary อีกดวย

Reliance
Orthodontic
Products, Inc.

วัสดุ Adhesive, Bonding, Primer
และอุปกรณที่ชวยทันตแพทย ในการติด
เครื่องมือจัดฟนคืองานถนัดของบริษัท
สั ญ ชาติ อ เมริ กั น บริ ษั ท นี้ อาทิ RelyA-Bond, Band Lock, Pad Lock,
Access Cheek retractor หรือแมแต
Bond-A-Braid ลวดสําหรับทํา Lingual
Retainer ที่ยังหาคูแขงขันไดยาก

Dentronix ผูผลิตผลิต Instruments
และ Pliers ที่ โ ด ง ดั ง และได รั บ การ
ยอมรั บ มาอย า งยาวนานจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา จนกระทั้งรหัสของเครื่อง
มือถูกเรียกจนติดปากในหมูทันตแพทย
จั ด ฟ น เช น คี ม 204 (Bird Beak)
และคี ม 209 (Jarabak) ทั้ ง นี้ เ พราะ
ความใสใจและพิถีพิถันในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทําให Dentronix ไดรับการ
ยอมรับไปทั่วโลก

IV-Tech ผูผลิตผลิตภัณฑทันตกรรม
สํา หรั บ งาน Invisible Orthodontics จากประเทศเกาหลี โดยเฉพาะ
อุ ป กรณ จํา พวก Instruments และ
Pliers สามารถผลิ ต ได อ ย า งประณี ต
และสวยงามเปนอยางยิ่ง

Stainless steel bone screw จากการ
ออกแบบของ Dr.Chris chang แหง
ประเทศใตหวันผลิตดวยวัสดุคุณภาพ
สูงในระดับ Medical grade เพื่อการ
ใช ง านได จ ริ ง ทุ ก รู ป แบบ ในงานทั น ต
กรรมจัดฟน

OrthodonticLine Company Limited
บริษัท ออร โทดอนทิคไลน จํากัด 577/138 ซอยพงษเพชรนิเวศน ถนนประชาชื่น แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 586 9088, 087 678 9091โทรสาร 02 911 1231 orthodonticline@hotmail.com

ห้ORTHOBRITE
างหุ่นส่วนจำกั
ด
ออร์
โ
ธไบรท์
LIMITED PERTNERSHIP

ลวด SS,SE กลม
Oring + Chain
คีม iXion มีให้เลือก
012-020
ลวด SS,SE เหลี่ยม มีให้เลือกมากกว่า 55 สี มากกว่า 20 ตัว
16x16 - 21x25

BRACKET
SBT TORQUE 22 °
MBT TORQUE 17°
ROTH TORQUE 12°
STANDARD TORQUE 0 °

*HIDY Hand Instruments ผลติโดย
บรษิทั เอส ดี เดน็แทล็ แอนด์ เมดดเิคลิ ซัพพลาย จาํกดั
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 13485:2016

Hand Instruments
Satisfaction Guaranteed
100% Stainless Steel
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Made in
Thailand

GAPADENT

ยาทากนัเสยีวฟั น
No.1 in JAPAN
• Made of highest-quality Gutta Percha
• Precise and resilient with excellent radiopacity
• Flexible and pliable, yet stiff 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)

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

DRIVE DENTAL
Incorporation

บรษิทั ไดรว เดน็ทล่ั อนิคอรปอเรชน่ั จาํกดั

627 ซอยลาดพราว 101 ถ.ลาดพราว แขวงคลองเจาคณ
ุ สงิห เขตวงัทองหลาง กทม. 10310
โทร. 0-2731-0711, 0-2731-3201
E-Mail : info@didentalgroup.com

@drivedental

You made
a great choice.
Opalescence
by the Numbers
™

12
countries

02-611-0153

You’re going to love your healthy smile!
Sold in more than

125
30 YEARS

If you’re looking for an even brighter smile, we’ve got your back.
™
whitening is the leader in professional
NotWhitened
to brag, but Opalescence
over
teeth whitening products.
countries
Talk to your dental professional about which Opalescence whitening
product is best for you—we have an entire lineup to choose
from.
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ใชงานดี ไมมีจุกจิก
ราคาสมเหตุผล คุมคา
คาบำรุงรักษาต่ำ
มีอะไหลรองรับทุกชิ้น ไมแพง
ออกแบบและ ผลิตโดยคนไทย

เพื่อคนไทย










AERO-SERIES


LIGHT-OPTION

ยูนติ ทันตกรรมไทย พรอมรุกสู AEC

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจระดับมาตรฐานโลก

มั่นใจ “ทันตภัณฑไทย” ผูผลิตยูนิตทันตกรรมรายแรกของไทย

ACCESSORIES

 




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

Morita Group Company

Dental Treatment Unit

SX3000 ec

Comfortable & Affordable
Easy handling tray
and semi air system

Operating stool OS-F
Easy to use

scan
Check spec
and promotion

AMBER BLISTER FOIL
Protection of light sensitivity

Tri-Bevel Needle
MISAWA JAPAN

Atraumatic Extraction
Socket Preservation Immediate Implant
Special design

3D

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

NEW!!!

Tunneling Techique

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.

Leftose

Lys ozyme สารสกัดจากไข่ขาว

Suction, Instrument, Impression
Wipes, Lubrioil

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

@schumitdental

Anti-Inflammatory
ลดบวม-อักเสบ (ทำงทันตกรรม)

