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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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