วารสารแจกฟรี

บรรณาธิิการชวนคุุย by Dr.Jally
สวััสดีีเพื่่�อน ๆ ทุุกท่่านนะคะ มาเจอกัันในเล่่มที่่� 4 ของข่่าวสารทัันตแพทย์์อีีกแล้้ว
พร้้อมสาระความรู้้� อััดแน่่นมากมายเหมืือนเดิิมค่่ะ หลัังจากที่่ป� ระชุุมวิิชาการทัันตแพทยสมาคมฯ
ครั้้ง� ที่่� 113 จบไปแล้้ว แต่่ก็มี็ เี รื่่อ� งเก็็บตก ชวนเพื่่อ� นตามต่่อใน “เก็็บตกห้้องประชุุมเล็็ก ๆ” รวมถึึง
content อื่่น� ๆ ที่่น่� า่ สนใจในเล่่มนะคะ ตอนนี้้�โรคโควิิด 19 ที่่อ� ยู่่�กับั พวกเราเกืือบ 3 ปีี ก็็กำ�ลั
ำ งั เข้้าสู่�่
การเป็็นโรคประจำำ�ถิ่่น� พวกเราคงต้้องติิดตามการเปลี่่ย� นแปลงและปรัับตััวให้้ทันั กัับสถานการณ์์
ด้้วยที่่�เชื้้�อโรคที่่�ระบาดง่่ายขึ้้�น ขอให้้เพื่่�อน ๆ ดููแลตััวเอง เพื่่�อความปลอดภััยกัันด้้วยนะคะ
แล้้วเจอกัันใหม่่ในเล่่มหน้้าค่่ะ :)
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โควิิด-19 กำำ�ลัังเข้้าสู่่�โรคประจำำ�ถิ่่�น
บริิการทัันตกรรมต้้องทำำ�อย่่างไรบ้้าง			
ข่่าวสารทัันตแพทยสมาคม:
งานประชุุมวิิชาการ ครั้้�งที่่� 113 (1/2565)		
เก็็บตกห้้องประชุุมเล็็ก ๆ				
บทความชุุมชน:
โควิิด-19 สะเทืือนวงการทัันตแพทย์์		
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โควิิด-19 กำำลัังเข้้าสู่่�โรคประจำำถิ่�น
่
บริิการทัันตกรรมต้้องทำำอย่่างไรบ้้าง

ทพ.ดร.ธงชััย วชิิรโรจน์์ไพศาล

สถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 จะเข้้าสู่่�ระยะโรคประจำำ�ถิ่�น่ ในเร็็ว ๆ นี้้� คำำ�ถามที่่�สำำ�คััญคืือคลิินิิกทัันตกรรมเราจะดููแลให้้บริิการ
ทัันตกรรมแก่่ผู้้�ป่่วยอย่่างไร จึึงจะปลอดภััยต่่อทั้้�งผู้้�ป่่วย ทัันตแพทย์์และผู้้�ช่่วยทัันตแแพทย์์ รวมทั้้�งมีีความคุ้้�มค่่าไม่่ใช้้ทรััพยากรเกิินความจำำ�เป็็น
ได้้มีีคณะทำำ�งานที่่�ประกอบด้้วยหน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้ตกลงแนวทางปฎิิบััติิฯ และประกาศใช้้เมื่่�อ 1 กรกฎาคม 2565 ซึ่�ง่ ผมขอสรุุปบางส่่วนเพื่่�อทาง
คลิินิิกทัันตกรรมจะได้้นำำ�ไปใช้้ได้้อย่่างเหมาะสมต่่อไป
เมื่่อ� มีีผู้้�ป่ว่ ยเข้้ามารัับบริิการทัันตกรรมสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่ต้� อ้ งทำำ�คือื การคััดกรองซัักประวััติอิ าการและความเสี่่ย� ง เพื่่�อแยกผู้้�ป่ว่ ยออกเป็็นสามกลุ่่�ม
ซึ่่�งแต่่ละกลุ่่�มจะมีีแนวปฎิิบััติิทางทัันตกรรมที่่�แตกต่่างกััน
กลุ่่�มแรก

กลุ่่�มสอง

กลุ่่�มสาม

คืือ กลุ่่�มที่่�ไม่่มีีความเสี่่�ยงและไม่่มีีอาการ
โควิิด-19 รวมถึึงผู้้�ติดิ เชื้้อ� ที่่�พ้น้ ระยะเวลาแพร่่
เชื้้�อแล้้ว ( 20 วัันหลัังการติิดเชื้้�อ)

คืือ กลุ่่�มที่่�มีีอาการสงสััยโควิิด-19 (ดูู
รายละเอีียดอาการในตาราง) และกลุ่่�มที่่มี� คี วาม
เสี่่�ยงสููง คืือผู้้�ที่่�สััมผััสใกล้้ชิิดกัับผู้้�ติิดเชื้้�อเข้้า
ข่่าย (ATK เป็็นบวก) หรืือ ผู้้�ติดิ เชื้้อ� ยืืนยััน (RTPCR เป็็นบวก) ในช่่วง 14 วัันที่่�ผ่่านมา

ผู้้�ติดิ เชื้้อ� เข้้าข่่าย หรืือผู้้�ติดิ เชื้้อ� ยืืนยััน
ที่่�ยัังอยู่่�ระหว่่างการรัักษา/ ยัังไม่่พ้้นระยะ
แพร่่เชื้้�อ

เมื่่�อเราแยกผู้้�ป่่วยได้้แล้้ว แนวทางปฎิิบััติิการรัักษาทัันตกรรมในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มแรกระบุุไว้้ว่่า เราสามารถให้้บริิการทัันตกรรมได้้ตาม
ปกติิภายใต้้ Category B หรืือเรีียกว่่า Normal Treatment under Category B ซึ่่�งหมายถึึง
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	ตััวทัันตแพทย์์และผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ให้้ใช้้ Standard PPE ได้้แก่่ การใส่่ N95 หรืือ Seal surgical mask, ใส่่
Face shield หรืือ Goggle, ใส่่เสื้้�อกาวน์์ปกติิ ใส่่หมวกตาข่่าย และถุุงมืือ ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า ไม่่มีีการใส่่กาวน์์กัันน้ำำ��และ
หมวกกัันน้ำำ��ในการให้้การัักษาทัันตกรรมแก่่ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�แล้้ว แต่่ยัังคงการใส่่ N95 หรืือ Seal surgical mask ไว้้เพื่่�อ
ความปลอดภััย

	มีีการควบคุุมการติิดเชื้้อ� จากละอองฝอย เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การบ้้วนน้ำำ�� ยาบ้้วนปาก การใส่่ Rubber Dam การใช้้ High
power suction การใช้้เครื่่�องดููดละอองฝอยภายนอกช่่องปาก และ

ให้้จััดการสิ่่�งแวดล้้อมโดย การทำำ�ความสะอาดพื้้�นผิิวด้้วยสารฆ่่าเชื้้�อที่่�เหมาะสม และจััดให้้มีีระบบระบาย
อากาศอย่่างน้้อย 3 Air Change per Hour (ACH) โดยคำำ�นวนให้้มีกี ารดููดอากาศเข้้าและดููดอากาศออกในอััตรา 3 ACH
ส่่วนเครื่่�องฟอกอากาศ HEPA Filter เป็็นข้้อแนะนำำ�เพิ่่�มเติิม

	สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มที่่�สอง คืือผู้้�ที่่�มีีอาการสงสััยโควิิด-19 หรืือสััมผััสใกล้้ชิิดผู้้�ติิดเชื้้�อเข้้าข่่าย/ผู้้�ติิดเชื้้�อยืืนยััน หรืือซัักประวััติิไม่่ได้้
แนวทางปฎิิบััติิฯ ระบุุว่่าต้้องคำำ�นึึงถึึงความเร่่งด่่วนของการรัักษาทางทัันตกรรมด้้วย ถ้้าเป็็นการรัักษาทางทัันตกรรมที่่�ไม่่เร่่งด่่วน (Elective)
ให้้พิจิ ารณาเลื่่อ� นการรัักษาออกไปก่่อนและทำำ�การนััดหมายภายหลััง แต่่ถ้า้ เป็็นภาวะเร่่งด่่วนทางทัันตกรรม
(Dental Urgency) ให้้พิจิ ารณารัักษาเบื้้�องต้้นที่่�ไม่่ฟุ้ง�้ กระจายเพื่่�อบรรเทาอาการ เช่่น จ่่ายยา อุุดฟัันชั่่ว� คราว
หากมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้อ้ งได้้รับั การรัักษาทางทัันตกรรมเร่่งด่่วนที่่�รอไม่่ได้้ ให้้อยู่่ใ� นดุุลพิินิจิ ของทัันตแพทย์์ และ
ผู้้�ป่่วยตััดสิินใจร่่วมกััน โดยจะมีีการตรวจ ATK ก่่อนทำำ�หััตถการ ถ้้า ATK เป็็นลบก็็ให้้รัักษาทางทัันตกรรม
ได้้แบบ Normal Treatment under Category B ส่่วนงานรัักษาทัันตกรรมฉุุกเฉิิน (Dental Emergency)
ก็็ให้้ตรวจ AKT ก่่อนทำำ�หััตถการ ถ้้าเป็็นลบให้้รัักษาทางทัันตกรรมได้้แบบ Normal Treatment under
Category B เช่่นกััน
DAT NEWSLETTER 4

DAT NEWSLETTER 5

ในกลุ่่ � ม ภาวะเร่่ ง ด่่ ว นและฉุุ ก เฉิิ น ทางทัั น ตกรรม ถ้้าผลตรวจ ATK เป็็นบวกควรจะส่่งต่่อให้้คลิิ นิิกทัันตกรรมในสถาน
พยาบาลที่่�มีีความพร้้อมตามเกณฑ์์ Treatment under Category A ซึ่�ง่ ประกอบไปด้้วย
1. ทัันตแพทย์์และผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์ใส่่ชุดุ Full PPE ได้้แก่่ การใส่่ N95, ใส่่ Face shield หรืือ Goggle, ใส่่เสื้้อ� กาวน์์กันั น้ำำ�� ใส่่หมวกกัันน้ำำ��
และใส่่ถุุงมืือ
2. ต้้องมีีการควบคุุมการติิดเชื้้�อจากละออง
ฝอยเช่่นเดีียวกัับใน Category B คืือ เริ่่�มตั้้�งแต่่การ
บ้้วนน้ำำ��ยาบ้้วนปาก การใส่่ Rubber Dam การใช้้
High power suction การใช้้เครื่่�องดููดละอองฝอย
ภายนอกช่่องปาก
3. ต้้องจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมโดย ทำำ�การรัักษา
ในห้้องความดัันลบหรืือห้้องแยกเดี่่ย� วทางทัันตกรรมที่่�
มีีระบบระบายอากาศไม่่ต่ำ�ำ� กว่่า 12 Air Change per
Hour (ACH) โดยเป็็นการเติิมอากาศเข้้าออก Fresh
Air 3 ACH และระบบหมุุนเวีียนอากาศด้้วยเครื่่�อง
ฟอกอากาศ HEPA Filter อีีก 9 ACH
	สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยในกลุ่่�มที่่�สาม คืือ ผู้้�ติดิ เชื้้อ� เข้้าข่่าย หรืือผู้้�ติดิ เชื้้อ�
ยืืนยััน ที่่�ยัังอยู่่�ระหว่่างการรัักษา/ ยัังไม่่พ้้นระยะแพร่่เชื้้�อ หากมาขอ
รัับบริิการทัันตกรรมให้้พิิจารณาเลื่่�อนการรัักษาที่่�เป็็นงานทัันตกรรม
ไม่่เร่่งด่่วนออกไปก่่อน ส่่วนงานที่่�เป็็นภาวะเร่่งด่่วนทางทัันตกรรมให้้
พิิจารณาให้้การรัักษาเบื้้�องต้้นที่่�ไม่่ฟุ้้�งกระจาย หากมีีความจำำ�เป็็นต้้อง

รัักษาทางทัันตกรรมให้้เป็็นดุุลพิินิิจของ
ทัันตแพทย์์ที่่จ� ะตััดสิินใจร่่วมกัับผู้้�ป่่วยและ
ญาติิ ทั้้ง� นี้้ก� ลุ่่�มผู้้�ติดิ เชื้้อ� เข้้าข่่ายหรืือผู้้�ติดิ เชื้้อ�
ยืืนยััน จะต้้องให้้การรัักษาทางทัันตกรรม
ภายใต้้ Treatment under Category A

หมายเหตุุ: แนวทางการปฎิิบััติิทางทัันตกรรมในสถานการณ์์โควิิด-19 นี้้�จะเริ่่�มใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กค. 2565 เป็็นต้้นไป ทั้้�งนี้้�เป็็นความร่่วมมืือของคณะทำำ�งานของกรมการ
แพทย์์ และตััวแทนองค์์กรทัันตกรรมที่่�มาจาก ทัันตแพทยสภา ราชวิิทยาลััยทัันตแพทย์์แห่่งประเทศไทย ทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย องค์์กรผู้้�บริิหารคณะทัันตแพทยศาสตร์์แห่่งประเทศไทย สมาพัันธ์์ ทัันตแพทย์์กระทรวงสาธารณสุุข สมาคมทัันตแพทย์์เอกชนแห่่งประเทศไทย สำำ�นัักทัันตสาธารณสุุข กรมอนามััย
กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ และสถาบัันทัันตกรรม กรมการแพทย์์

ข่่าวสารทัันตแพทยสมาคม

งานประชุุมวิิชาการ
ครั้้�
ครั้้�งงที่่
ที่่� � 113
113 (1/2565)
(1/2565)

	ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจที่่�จะสนัับสนุุนให้้
วิิชาชีีพทัันตแพทย์์ก้้าวไปข้้างหน้้าอย่่างมั่่�นคง
และ เข้้มแข็็งด้้านวิิชาการ งานประชุุมวิิชาการของ
ทัันตแพทยสมาคมฯ ยัังคงถููกจััดอย่่างต่่อเนื่่�องมา
เป็็นครั้้ง� ที่่� 113 ในระหว่่างวัันที่่� 8-10 มิิถุนุ ายน 2565
ณ ห้้องบางกอกคอนเวนชัันเซ็็นเตอร์์ ชั้้�น 22
โรงแรมเซ็็นทาราแกรนด์์และบางกอกคอนเวนชััน
เซนเตอร์์ แอท เซนทรััลเวิิลด์์กรุุงเทพฯ ซึ่�ง่ ได้้รัับ
การตอบรัับอย่่างอุ่่�นหนาฝาคั่่�งจากสมาชิิกทัันตแพทย์์และบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งเห็็นได้้จาก
จำำ�นวนการลงทะเบีียนเพื่่�อเข้้าชมงานแสดงสิินค้้า
ทางทัันตกรรม และผู้้�เข้้าร่่วมงานประชุุมวิิชาการ
ทั้้�งแบบ onsite และ online รวมถึึงบััณฑิิตทัันตแพทย์์ที่่�จบใหม่่ และ ทัันตแพทย์์อาวุุโสที่่�ลง
ทะเบีียนมามากเป็็นพิิเศษ
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การประชุุมวิิชาการในห้้องหลัักปีีนี้้� มีีเนื้้อ� หาน่่าสนใจตั้้ง� แต่่
เรื่่�องของอุุปกรณ์์คู่่�กายทัันตแพทย์์อย่่าง Loop, รอยโรคช่่องปาก,
โรคทางระบบจนกระทั่่�งการดีีเบตเรื่่�อง Smile Design ที่่�ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ขนทั้้�งความรู้้�และประสบการณ์์มาเล่่าอย่่างน่่าตื่่�นตาตื่่�นใจ นอกจาก
งานประชุุมวิิชาการในห้้องหลัักแล้้ว ยัังมีีกิจิ กรรมวิิชาการคู่่ข� นานใน
ห้้องประชุุมเล็็ก สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีความสนใจเฉพาะด้้าน เช่่น โครงการ
ทบทวนแนวทางการประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดฟัันผุุ, โครงการ
ประชุุมวิิชาการ Treatment of Cleft Lip and Palate Patients
for GP การรัักษาผู้้�ป่ว่ ยปากแหว่่งเพดานโหว่่สำ�ำ หรัับทัันตแพทย์์ทั่่ว� ไป
และ โครงการทบทวนแนวทางการใช้้ฟลููออไรด์์สำำ�หรัับเด็็ก 2565

	สำำ � หรัั บ ด้้ า นการส่่ ง เสริิ ม เยาวชน ทางทัั น ตแพทยสมาคมฯ มีี ก ารมอบรางวัั ล
“หลวงวาจวิิทยาวััฑฒน์์” ให้้แก่่นิสิิ ติ /นัักศึึกษาชั้้น� ปีีที่่� 5 ของโรงเรีียนทัันตแพทย์์จำ�ำ นวน 13 แห่่ง
ผู้้�มีคี วามเป็็นผู้้�นำ�ำ ความเสีียสละอุุทิศิ ตนเพื่่�อสาธารณะประโยชน์์ รวมถึึงมีีคุณ
ุ ธรรม จริิยธรรมเป็็น
แบบอย่่างอัันดีีให้้แก่่เพื่่�อนนัักศึึกษา ทั้้�งนี้้�ทัันตแพทยสมาคมฯ มีีโครงการที่่�จะทำำ�โครงการ
สร้้างเสริิมศัักยภาพผู้้�นำ�ทั
ำ นั ตแพทย์์รุ่่�นใหม่่ (Capacity building program for young dentists)
ให้้เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาวิิชาชีีพต่่อไปอีีกด้้วย
	กิิจกรรมทางวิิชาการและทางสัังคมที่่�เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วงที่่�ผ่า่ น สะท้้อนความ
ตั้้ง� ใจของทัันตแพทยสมาคมฯ ที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ส่ง่ เสริิมสมาชิิกและเพื่่�อนทัันตแพทย์์ อย่่างไรก็็ตาม
ทัันตแพทยสมาคมฯ มีีความยิินดีีที่่�จะรัับฟัังข้้อมููล (feedback) จากท่่านเพื่่�อนำำ�มาใช้้ปรัับปรุุง
การทำำ�งานของทัันตแพทยสมาคมฯ ต่่อไป แล้้วพบกัันใหม่่ปลายปีีครัับ ในการประชุุมวิิชาการ
ครั้้�งที่่� 114 ในระหว่่างวัันที่่� 7-9 ธัันวาคม 2565
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เก็็บตกงานประชุุมเล็็ก ๆ

ในงานประชุุมวิิชาการ ทัันตแพทยสมาคมฯ ครั้้�งที่่� 113 เรามีีห้้องย่่อยจััดประชุุม ในหััวข้้อ

Treatment of Cleft lip & palate patients for GP
การรัักษาผู้้�ป่่วยปากแหว่่งเพดานโหว่่สำำหรัับทัันตแพทย์์ทั่่�วไป
	กิิจกรรมจััดขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 9 มิิถุนุ ายน 2565 โดยเป็็นงานประชุุมแบบ
onsite only งานนี้้ไ� ด้้รวมวิิทยากรที่่�น่า่ สนใจ อาทิิ รศ.ทพ.ดร.พููนศัักดิ์์� ภิิเศก
(ผอ.ศููนย์์ตะวัันฉาย ขอนแก่่น) มาอััพเดทนวััตกรรมที่่ใ� ช้้รักั ษาผู้้�ป่ว่ ยปากแหว่่ง
เพดานโหว่่ และ แนวทางในการตั้้�งศููนย์์ cleft, ศ.นพ.วรศัักดิ์์� โชติิเลอศัักดิ์์�
(กุุมารแพทย์์ และ ผอ.ศููนย์์เชี่่�ยวชาญด้้านพัันธุุศาสตร์์ คณะแพทย์์ จุุฬาฯ)
มาให้้ความรู้้�เรื่่�อง Genomics: What and why dentists should know,
รศ.ทญ.ดร. เกศกััญญา สััพพะเลข (อาจารย์์ภาควิิชาศััลยศาสตร์์ คณะทัันตแพทย์์
จุุฬาฯ) และ รศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่่�งรััศมีี (อาจารย์์หน่่วยศััลยศาสตร์์ตกแต่่ง
และเสริิมสร้้างคณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ) ได้้มาพููดคุุยแลกเปลี่่ย� นในเรื่่อ� งการ
ทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง Maxillofacial surgeon และ Plastic
surgeon, รศ.นพ.เฉลิิมพงษ์์ ฉััตรดอกไม้้ไพร (หััวหน้้าภาควิิชา
ศััลยศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ รพ.รามาฯ) มาเล่่าสู่่�กันั ฟัังว่่า NAM
จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการรัักษาผู้้�ป่่วยปากแหว่่งเพดานโหว่่จริิงหรืือ?
ดำำ�เนิินรายการประชุุมโดย ทญ.ปิิยะธิิดา จิิตตานัันท์์

งานนี้้�ผ่่านไปด้้วยดีี โดยได้้รัับความสนใจจาก
ทัันตแพทย์์รุ่่�นใหม่่ (เลข ท.หลัักหมื่่�น) เข้้าร่่วมประชุุมเป็็น
จำำ�นวนมาก น่่ายิินดีีที่่�ทัันตแพทย์์เห็็นความสำำ�คััญในการ
ดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยปากแหว่่งเพดานโหว่่ ผู้้�เข้้าประชุุมล้้วน
ตั้้�งใจเรีียนรู้้� วิิทยากรก็็ตั้้�งใจเตรีียมมาอย่่างเต็็มที่่� งานนี้้�
ได้้รัับ feedback จากผู้้�เข้้าประชุุมว่่า คุ้้�มค่่าลงทะเบีียน
วิิทยากรบรรยายดีีทุุกท่่าน ทีีมงานก็็หวัังว่่าจะได้้จััดงานที่่�
เป็็นประโยชน์์ขึ้้�นอีีกในอนาคต ขอบคุุณค่่ะ
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บทความชุุมชน
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COVID-19

สะเทือ นวงการทัน ตแพทย ์
COVID-19 vaccine allocation project

30TH AUG-23RD SEP, 2021

ในปี 2019 ขณะที่ทุ ก คนใช ้ชีว ิต กัน อย่ า งปกติสุ ข ทุ ก อย่ า งในโลกกาลัง ดาเนิ นไปใน
้
่ยนวิถ ีก ารดาเนิ น ชีว ิต ของววกเราทุ ก คน
ทางที่ควรจะเป็ น แต่ แ ล ว้ ก็ มี ส ่ิงหนึ่ งที่เกิด ขึนและเปลี
้
ไปอย่ า งสินเชิ
ง
่ “COVID-19”
SARS-CoV-2 หรือ ที่พวกเรารู จ
้ ก
ั กัน เป็ นอย่ า งดีใ นชือ
้
้
เป็ นเชือไวร
สั ที่เกิด ขึ นใหม่
สามารถแวร่ก ระจายติด ต่ อ กันได อ้ ย่ า งรวดเร็ว เป็ นวงกว า้ ง จากหนึ่ ง
ประเทศ ไปยัง หลายประเทศ และแวร่ไ ปสู่ ท่ วทุ
ั ก มุ มโลก ในระยะเวลาอัน รวดเร็ว และในที่สุ ด การ
แวร่ร ะบาดนั้ นก็ เ ข า้ มาถึง ประเทศไทย ผู ค
้ นต่ า งได ร้ บ
ั ผลกระทบจากโรค COVID-19 ไม่ ท างใด
ก็ ท างหนึ่ ง และส่ ง ผลกระทบกับ ระบบสาธารณสุ ข ไปจนถึง ระบบเศรษฐกิจ และสัง คม ผู ค
้ นต่ า ง
หวาดกลัวโรคระบาดใหม่ นี ้ จนนาไปสู่ ก ารใช ้ชีว ิต วิถ ีใ หม่ “New normal” หน้า กากอนามัย
กลายเป็ นอวัย วะที่ 33 ของทุ ก คนอย่ า งเลี่ยงไม่ ไ ด ้
ววกเรา นิ ส ิต ทัน ตแวทย ป์ ี 4 ในขณะนั้ น ต อ้ งเผชิญ กับ อุ ป สรรคมากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น
การปฏิบ ัต ิ งานในคลินิ ก ที่หยุ ด ชะงัก การเรีย นการสอนทั้งหมดที่ถู ก เปลี่ยนให อ้ ยู่ ใ นรู ป แบบ
ออนไลน์ และ COVID-19 ยัง ทาให ว้ งการทัน ตแพทย ไ์ ด้ร บ
ั ผลกระทบเป็ นอย่ า งมาก
น่ าเสียใจที่จนตอนนี ้ ววกเราก็ ย งั ต อ้ งใช ้ชีว ิต ร่ว มกับ COVID-19 อยู่

Sometimes bad luck
brings good luck.
แต่ ใ นความโชคร ้ายเหล่ า นั้ นก็ ย งั มี ค วามโชคดี
ที่มนุ ษย ส์ ามารถคิด ค น
้ สิ่งที่เป็ นเหมื อ นความหวังให ว
้ วกเรา
ทุ ก คนสามารถกลับ มาใช ้ชีว ิต อย่ า งปกติไ ด ้ นั่ นคือ วัค ซีน
COVID-19 ที่สามารถช่ว ยป้ องกัน และลดความรุ น แรงของ
โรคระบาดนี ้ได ้ แต่ ปั ญ หาก็ คือ ข อ้ จากัด มากมายหลายประการ
่
ทั้งในเรืองของจ
านวนวัค ซีน ที่ไม่ เ วีย งวอกับ ประชาชน
การกระจายวัค ซีน ที่ไม่ ท่ วถึ
ั ง และประสิท ธิภ าวของวัค ซีน แต่ ล ะ
ชนิ ด ที่ยัง คงเป็ นที่ถกเถีย งกันในสัง คม ไปจนถึง ข้อ สงสัยในการ
บริห ารจัด การวัค ซีนโดยภาครัฐ ที่อาจยัง ดูไม่ โ ปร่งใสและวบ
ข อ้ บกวร่อ งในหลายจุ ด

สิ่งเหล่ า นี ้จุ ด ประกายให ว
้ วกเราสนใจที่จะทาโครงการเวื่ อแก ไ้ ขจุด บกวร่อ งต่ า ง ๆ
้
"โครงการ COVID-19 vaccine allocation" จึงได ถ
้ ือ กาเนิ ด ขึน

่ น
เราเริมต
้ ด ว้ ยการศึก ษาหาข อ้ มู ล
ความรู ้ ถกข อ้ สงสัย วิเ คราะห ป์ ระเด็ น
ปั ญ หาต่ า ง ๆ เกี่ยวกับ การจัด การวัค ซีน
COVID-19 ในระดับ ประเทศ ไปจนถึง
ระดับ สากล รวมถึง การได ส้ ม
ั ภาษณ์ วู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนกับ ผู ม
้ ี ป ระสบการณ์ และการดู
งานในสถานที่จัด บริก ารฉี ด วัค ซีน ที่
โรงวยาบาลวิมุ ต และโรงวยาบาลคณะ
ทัน ตแวทยศาสตร ์ จุ ฬ าฯ จนนาไปสู่ ก าร
วางแผนโครงการ

โดยกลุ่ ม เป้ าหมายที่ได เ้ ลือ กมาวิจ ารณามี
่
หลายกลุ่ ม ซึงแต่
ล ะกลุ่ ม มี เ หตุ ผ ลและข อ้
จากัดในการเข า้ ถึง วัค ซีน ที่แตกต่ า งกันไป
่ า้ ยที่สุ ด แล ว้ เราได ด
ซึงท
้ าเนิ นโครงการใน
กลุ่ ม เป้ าหมาย คือ ทัน ตแพทย แ์ ละผู ช
้ ่ว ย
่
ทัน ตแพทย ์ โดยผ่ า นการเชือมโยงเข
า้ กับ
ทฤษฎี “Six building blocks” หรือ
่ ก นามา
6 เสาหลัก ของระบบสุ ข ภาว ซึงถู
ใช เ้ ป็ นหลักในการวางแผนโครงการของ
ววกเรา

โจทย ข
์ องพวกเรา คือ การจัด สรรวัค ซีน 430 โดส ผ่ า นทัน ตแวทยสมาคม ววก
เราวบว่ า การจัด สรรวัค ซีนในรอบอื่น ๆ ที่ผ่ า นมา ยัง มี ปั ญ หาและข อ้ บกวร่อ งหลายประการ
้ ี ส ิท ธิ
เช่น ปั ญ หาการสวมสิท ธิ ์ ปั ญ หาเกี่ยวกับ ระบบลงทะเบีย น และปั ญ หาการตรวจสอบผู ม
รับ วัค ซีน เป็ นต น
้ ววกเราจึงได ค
้ ิด วิธ ีแ ก ป
้ ั ญ หาเหล่ า นี ้ โดยแก ไ้ ขระบบลงทะเบีย นของ
เว็ บไซต ท
์ ัน ตแวทยสมาคม ให เ้ วิ่มหลัก ฐานภาวถ่ า ยหน้า บัต รประชาชน เวิ่มหลัก ฐานวัน ที่
ผลตรวจ RT-PCR ยืน ยัน ว่ า ติด เชือ้ และให แ้ นบ Vaccine certificate
่ น
้ ววกเรา
"5 วัน แห่ ง ความท้า ทาย" ได เ้ ริมต
้ ขึน
้
ทั้ง 7 คนได ผ
้ ลัด กัน ทาทุ ก หน้า ที่ ตังแต่
ประชาสัม วัน ธ ก์ าร
ฉี ด วัค ซีน เปิ ดลงทะเบีย นรับ วัค ซีน ทาหน้า ที่เป็ น Admin
ใน Line Official ทัน ตแวทยสมาคม และติด ต่ อ ผู ้
ลงทะเบีย นทางโทรศัว ท ์ รวมถึง เป็ นระบบหลัง บ า้ นคอย
ตรวจสอบข อ้ มู ล ของผู ล้ งทะเบีย น
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ววกเราได ค
้ อยตอบคาถามและข อ้ สงสัย ต่ า ง ๆ ของผู ล้ งทะเบีย นที่สอบถามเข า้ มา
รวมไปถึง การติด ต่ อ กลับ เวื่อขอเอกสารและหลัก ฐานสาคัญ ต่ า ง ๆ เวิ่มเติม การทาหน้า ที่
เหล่ า นี ้อยู่ ภ ายใต้แ รงกดดัน และระยะเวลาที่ค่ อ นข้า งจากัด ววกเราทุ ก คนได ด
้ ึง ทัก ษะ
และศัก ยภาวที่มี อ อกมาใช ้อย่ า งเต็ ม ที่ ทั้งในด า้ นการสื่อสาร ไหววริบ และ การแก ป
้ ั ญ หา
เฉวาะหน้า รวมถึง การทางานร่ว มกัน เป็ น Teamwork อย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าว ท า้ ยที่สุ ด แล ว้
่ ม
เราก็ ไ ด ร้ ายชือผู
้ ี ส ิท ธิร บ
ั วัค ซีนในโครงการของเรา

่ างจัดการได ้อย่าง
ทุกสิงอย่
ลงตัวดีมาก

่
บริการดีประทับใจ สถานทีไม่
แออัด วางระบบได ้ดี

่ งไม่ได ้
อยากให ้มี boost ให ้บุคลากรทียั
้ ะ
วัคซีนเข็มแรกด ้วยในเร็ว ๆ นี ค่

โดยรวมดีมากค่ะ

่ จ้ ด
้ ่
เมื่ อมาถึง วัน จัด ฉี ด วัค ซีน ซึงได
ั ขึนที
โรงวยาบาลวิมุ ต ในวัน ที่ 18 - 20 กัน ยายน
2564 การทางานในวัน นั้ นดาเนิ นไปอย่ า งเป็ น
ระบบ มี ผู เ้ ดิน ทางมารับ วัค ซีน ตามการนั ด หมาย
เฉลี่ยร ้อยละ 95 ผู ใ้ ห บ
้ ริก ารและผู ร้ บ
ั บริก ารมี
่ อได ว้ ่ า การ
ความวึง วอใจมากถึง มากที่สุ ด ซึงถื
ดาเนิ นโครงการในคร งนี
ั้ ้บรรลุ ว ต
ั ถุ ป ระสงค ท์ ่ี
วางไว ้ แม้ปั ญ หาบางประการ จะยังไม่ ส ามารถ
แก ไ้ ขได ท
้ ้งหมด
ั
เนื่ องจากอยู่ น อกเหนื อ ความ
่ น
ควบคุ ม ของววกเรา แต่ น่ี ถือ เป็ นจุ ด เริมต
้ ที่ดี
ในการวัฒ นาต่ อ ยอดโครงการต่ อไปในอนาคต

้ า
สาหร บ
ั ววกเราการได ม
้ ี ส่ ว นร่ว มในการทาโครงการนี ้ ถือ เป็ นประสบการณ์อ น
ั ลาค่
ที่ไม่ ส ามารถหาได จ้ ากการเรีย นในตารา หรือ จากที่ใดเลย หากววกเรา
ไม่ ไ ด ร้ บ
ั โอกาสจากวี่ ๆ และอาจารย ์ ในวิช าทัน ตกรรมชุม ชน 3 (ทช.3)
่
่ ค ซีน เป็ นเรืองที
่
่ไกล
จากที่โลกของววกเรามี แ ต่ เ รืองในช่
อ งปาก จากที่เคยคิด ว่ า เรืองวั
ตัว นิ ส ิต ทัน ตแวทย ต์ วั เล็ ก ๆ อย่ า งววกเรา แต่ ว น
ั นี ้ววกเราได ว
้ ิสู จ น์แ ล ว้ ว่ า บทบาทหน้า ที่
ของทัน ตแวทย ไ์ ม่ ไ ด จ้ ากัด อยู่ เ วีย งแต่ ก ารบาบัด ร ก
ั ษาโรคในช่อ งปากเท่ า นั้ น
แต่ ย งั สามารถจัด การแก ไ้ ขปั ญ หาด า้ นอื่น ๆ ของระบบสาธารณสุ ขได ้

'เพราะพวกเราเองก็ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของระบบสาธารณสุ ข นี ้ เหมือ นก น
ั
แม้จ ะเป็ นฟั นเฟื องเล็ ก ๆ แต่ เ มื่อรวมก น
ั ก็ เ ป็ นกาลัง สาค ญ
ั ที่จะสามารถ
้ อไป'
พัฒ นาระบบสาธารณสุ ข ของประเทศไทยให้ด ีย ิ่งขึนต่

้ั ที่ 6 ปี การศึกษา 2564 คณะทันตแวทยศาสตร ์ จฬ
นิ สต
ิ ทันตแวทย ์ชนปี
ุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นทว.กันตินันท ์ ช ัยวฤกษ ์เดชา, นทว.นันทนัช สายวิณ, นทว.ปณิ ฏฐา อนันตร ัมวร, นทว.ปภาณิ น ยงเสถียรโชติ,
นทว.แวร ผดุงวิวฒ
ั น์บวร, นทว.ภณิ วม
ิ ว ์ ฟองวิสุทธิกุล, นทว.ภัทรกันย ์ ฉันช ัยวัฒนา
อาจารย ์นิ เทศ ผศ.ทวญ.ดร.วลินี เดชสมบูรณ์ร ัตน์ , อาจารย ์วิเศษ ทว.ธนศักดิ ์ ถัมภ ์บรรฑุ, ทวญ.ธนัชวร จินดานิ ล,
ผศ.ทว.ทักษ ์สิทธิ ์ จร ัสแสงไวสาล

บทความปากิิณกะ
ผู้้�เขีียน: มายด์์มิ้้�งค์์ ผู้้�ชายสามมิิติิ

เค็็ม... แต่่ดีี

และต้้องใช้้ให้้พอดีีด้้วยนะ

เกลืื อ หรืื อ เกลืื อ แกง... เครื่่� อ งปรุุ ง ที่่� ใ ห้้ ร สเค็็ ม
ใช้้กันั มายาวนานหลายพัันปีี เรารู้้�ว่า่ ไม่่ควรบริิโภคเกลืือหรืืออาหาร
รสเค็็มมากเกิินไป เพราะเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ แต่่ก็ข็ าดมัันไม่่ได้้...
เหมืือนรู้้�ว่่าเขาไม่่รััก ยื้้�อไว้้ก็็ปวดใจ แต่่จะให้้ทำำ�ยัังไง เมื่่�อใจมัันให้้
เธอไปแล้้ว... ฮิ้้�ววว!!!
สวััสดีีครัับ ท่่านผู้้�อ่่านที่่�คิิดถึึงทุุกท่่านวัันนี้้�จะมาชวนคุุย
เรื่่อ� งของเกลืือครัับ ว่่าจริิง ๆ แล้้ว... เกลืือมีีอันั ตรายต่่อสุุขภาพจริิง
หรืือเปล่่า? มัันมีีประโยชน์์ต่่อร่่างกายอย่่างไร? ทำำ�ไมเราถึึงใช้้เกลืือ
ในผลิิตภััณฑ์์ทางการแพทย์์และการดููแลร่่างกายหลายชนิิด ไม่่ว่่า
จะเป็็นน้ำำ�� เกลืือล้้างแผล ยาล้้างตา ยาสีีฟััน
น้ำำ��ยาบ้้วนปาก หรืือแม้้แต่่เวลาที่่�เรา
ป่่วยนอนโรงพยาบาล ทำำ�ไมหมอ
ต้้องให้้น้ำำ��เกลืือเราด้้วย และเมื่่�อ
เกลืือมีีประโยชน์์ขนาดนี้้� ทำำ�ไม
คนโบราณเขาถึึงต้้องห้้ามไม่่ให้้
เราเอาพิิมเสนไปแลกกัับเกลืือ
ด้้วยล่่ะ???..
ที่่�มา: www.kapook.com
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“ อย่่างที่่รู้� ้� ๆ กัันว่่าผู้้�ชายสามมิิติิคนนี้้�คงจะไม่่หยิิบ
เอาเรื่อ�่ งอะไรขึ้้น� มาเล่่าโดยไม่่เอ่่ยถึึงประวััติที่ิ น่�่ า่ สน
ใจของมััน มนุุษย์์เรารู้้�จัักการใช้้เกลืือมาหลายพัันปีี
วัันนี้้�เรามาทำำ�ความรู้้�จัักกัับเรื่่�องราวที่่�น่่าสนใจ
ของเจ้้าเครื่่�องปรุุงประจำำ�บ้้านชนิิดนี้้�ไปพร้้อม ๆ กััน
ดีีกว่่าครัับ ”

	มีีหลัักฐานบัันทึึกไว้้ว่า่ มนุุษย์์รู้้�จักั การใช้้เกลืือมานานกว่่า
8,000 ปีี ในสมััยโบราณเกลืือเป็็นวััตถุุดิิบที่่�มีีค่่ามหาศาล ว่่ากัันว่่า
เกลืือมีีราคาแพงมากกว่่าทองคำำ� และชาวโรมัันจ่่ายเงิินเดืือนให้้
ทหารด้้วยเกลืือ และคำำ�ว่่า Salary ที่่�แปลว่่าเงิินเดืือนก็็มีีรากศััพท์์
มาจากคำำ�ว่่า Sal ในภาษาละติิน ซึ่่�งแปลว่่าเกลืืออีีกด้้วย เหตุุผลที่่�
เกลืือในสมััยก่่อนมีีราคาสููงลิิบลิ่่ว� ก็็เพราะคุุณสมบััติที่่ิ เ� ป็็นเอกลัักษณ์์
เฉพาะตััวของมััน... คืือความเค็็ม ถ้้าเรามาลองนึึกดููดีี ๆ ผมยัังนึึก
ไม่่ออกเลยว่่ามีีอะไรบนโลกนี้้�ที่่�สามารถนำำ�มารัับประทานและให้้
รสเค็็มได้้เหมืือนเกลืือ เกลืือถููกใช้้ในการถนอมอาหาร ในหลาย ๆ
ภููมิิภาคบนโลก สภาพภููมิิประเทศและภููมิิอากาศ ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยต่่อ
การเพาะปลููกหรืือผลิิตอาหาร บางพื้้�นที่่�มีีอากาศร้้อนชื้้�น ทำำ�ให้้
อาหารเน่่าเสีียเร็็ว โดยเฉพาะในช่่วงที่่ป� ระสบภััยพิิบัติั ิ หรืือแม้้กระทั่่ง�
ภััยสงคราม การถนอมอาหารจึึงมีีความจำำ�เป็็นต่่อมนุุษย์์ในสมััยนั้้�น
อย่่างมาก
	ด้้วยความพิิเศษนี้้เ� อง ชนชั้้น� ปกครองในหลาย ๆ อารยธรรม
ต่่างพยายามผููกขาดการผลิิตและจำำ�หน่่ายเกลืืเพื่่�อสร้้างความมั่่�งคั่่ง�
และใช้้เกลืือเป็็นสิินค้้าสำำ�คััญในการค้้าขายเช่่นเดีียวกัับสิินค้้ามีีค่่า
อื่่น� ๆ สร้้างความเจริิญรุ่่�งเรืืองให้้กับั ประเทศของตน ยกตััวอย่่างเช่่น
ในสมััยราชวงศ์์ถัังของจีีน มีีบัันทึึกว่่ารายได้้ครึ่่�งหนึ่่�งของรััฐมา
จากการเก็็บภาษีีเกลืือ หรืือในประเทศฝรั่่�งเศส มีีการเก็็บภาษีี
ที่่�เรีียกว่่า Gabelle ที่่�รัฐั บาลผููกขาดเป็็นผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย
แต่่เพีียงผู้เ้� ดีียว แถมยัังบัังคัับให้้ประชาชนซื้้อ� เกลืือตามโควตาที่่�
รััฐกำำ�หนดโดยต้้องจ่่ายภาษีีที่่แ� พงขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ จนกระทั่่ง� ในศตวรรษ
ที่่� 18 ช่่วงสงครามระหว่่างฝรั่่�งเศสและอัังกฤษ ประชาชนรู้้�สึึก
ว่่าถููกรััฐบาลขููดรีีดมากเกิินไปจนกลายเป็็นชนวนนำำ�ไปสู่่ก� ารปฎิิวัติั ิ
ฝรั่่�งเศสในที่่�สุุด
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ที่่�มา : http://th.wikipedia.org/wiki

การใช้้น้ำำ��เกลืือบ้้วนปาก เนื่่�องจากน้ำำ��เกลืือมีีคุุณสมบััติิเป็็นด่่าง จึึง
สามารถช่่วยยัับยั้้ง� การเจริิญเติิบโตของแบคทีีเรีียในช่่องปาก สามารถ
ช่่วยบรรเทาอาการเจ็็บคอ หรืือมีีเป็็นแผลที่่เ� หงืือกได้้ การเตรีียมน้ำำ�� เกลืือ
เพื่่�อบ้้วนปากเองที่่บ้� า้ นสามารถทำำ�ได้้ง่า่ ย ๆ โดยผสมเกลืือประมาณ
ครึ่่�ง – 1 ช้้อนชาลงในน้ำำ��อุ่่�น 1 แก้้ว (250 มิิลลิิลิิตร) บ้้วนปากทุุก
2 – 3 ชั่่ว� โมงในช่่วงสองสามวัันแรกหลัังการรัักษาปััญหาในช่่องปาก
หลัังจากนั้้น� ก็็สามารถบ้้วนปากได้้ 3 – 4 ครั้้ง� ต่่อวััน ซึ่ง�่ น้ำำ�� เกลืือจะช่่วย
บรรเทาและรัักษาแผลในปาก ลดอาการเจ็็บคอที่่เ� กิิดจากเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
Streptococcus ภาวะทอนซิิลอัักเสบ หรืือแม้้กระทั่่�งอาการไข้้หวััด
ทั่่�วไป และช่่วยให้้ปากคุุณสะอาดได้้อย่่างรวดเร็็วในกรณีีที่่�คุุณไม่่มีี
น้ำำ��ยาบ้้วนปากหรืือไม่่สามารถแปรงฟัันได้้

ใช้้ในการกำำ�จัดั กลิ่่น� คาวจากอาหารทะเล ในการประกอบอาหารบางครั้้ง�
กลิ่่�นของอาหารทะเล มีีเอนไซม์์หรืือแบคทีีเรีียที่่�ทำำ�ให้้เกิิดกลิ่่�นคาว
ที่่�ไม่่พึงึ ประสงค์์ และเกลืือมีีคุณ
ุ สมบััติใิ นการดููดซัับกลิ่่น� เมื่่อ� เอามา
ขััดถููมืือสัักครู่่� และล้้างด้้วยน้ำำ��สะอาดจะช่่วยให้้กลิ่่�นเหล่่านั้้�นจาง
หายไป
การใช้้เกลืือถนอมอาหาร อย่่างที่่�รู้้�กันั ดีีว่า่ เกลืือสามารถเอามาหมััก
เนื้้อ� สััตว์์ โดยการคลุุกเนื้้อ� กัับเกลืือเป็็นการออสโมซิิส มีีผลให้้อาหาร
มีีความชื้้น� ลดลง น้ำำ�� ในเซลล์์ของจุุลินิ ทรีีย์ถูู์ กออสโมซิิสออกมา และ
ทำำ�ให้้จุลิุ นิ ทรีีย์ที่่์ ต้� อ้ งอาศััยน้ำำ�� ไม่่สามารถเจริิญเติิบโตได้้ เนื้้�อสััตว์์จึงึ
เน่่าเสีียช้้าลง
ข้้อนี้้เ� อาใจสายบิิวตี้้สั� กั หน่่อย มาส์์กเกลืือเหมาะมาก ๆ สำำ�หรัับผู้้�ที่่มี� ี
ผิิวมัันหรืือผิิวที่่�เป็็นสิิวง่่าย เกลืือจะช่่วยลดอาการอัักเสบของผิิว
รัักษาสมดุุลการผลิิตน้ำำ�มั
� นั รวมทั้้ง� ช่่วยให้้สิวิ หายเร็็วขึ้้น� ด้้วย วิิธีก็ี คื็ อื
ผสมเกลืือ 1 ส่่วน น้ำำ�อุ่่�
� น 3 ส่่วน และน้ำำ�ผึ้้
� ง� 3 ช้้อนชา ทาทั่่ว� ใบหน้้า ทิ้้ง� ไว้้
15 นาทีี จากนั้้�นล้้างออกด้้วยน้ำำ��อุ่่�น หรืือการลดรอยคล้ำำ��ใต้้ดวงตา
เพีียงผสมเกลืือ 1 ช้้อนชาในน้ำำ�ร้
� ้อนครึ่่�งถ้้วย แล้้วใช้้ผ้้าหรืือสำำ�ลีีชุุบ
น้ำำ��เกลืือมาปิิดตาไว้้สััก 5-10 นาทีี รอยช้ำำ��รอบดวงตาจะค่่อย ๆ
จางลงได้้ด้้วยครัับ

ในปััจจุุบััน เราสามารถหาซื้้�อเกลืือได้้ทั่่�วไป จนยากที่่�จะ
จิินตนาการได้้ว่่าเกลืือเคยเป็็นของล้ำำ��ค่่าและมีีบทบาทสำำ�คััญใน
ประวััติศิ าสตร์์ของมนุุษยชาติิอย่่างมากมายมาก่่อน ทุุกวัันนี้้เ� กลืือถููก
นำำ�มาใช้้อย่่างแพร่่หลาย ไม่่ได้้จำ�กั
ำ ดั อยู่่แ� ค่่ในครััวอีีกต่่อไป นอกจากที่่�
กล่่าวไปแล้้วข้้างต้้น เกลืือยัังถููกใช้้ในกระบวนการผลิิตในอุุตสาหกรรม
หนัักอย่่างเช่่นการผลิิต โซดาไฟ โรงน้ำำ�� แข็็ง โรงทำำ�แก้้ว เส้้นใยไนล่่อน
คลอรีีน โพลีีเมอร์์ ยางสัังเคราะห์์และสบู่่� เป็็นต้้น ก่่อนจะเลยเถิิดออก
ทะเลไปมากกว่่านี้้� ขออนุุญาตกลัับมาที่่เ� รื่่อ� งใกล้้ ๆ ตััวก่่อนดีีกว่่าครัับ
ประโยชน์์ของเกลืือในชีีวิติ ประจำำ�วันั ของเราก็็มีมี ากมายจนไล่่ไม่่หมด
ตั้้�งแต่่ตื่่�นนอนไปจนเข้้านอน เด็็กไปจนแก่่ เราสามารถใช้้ประโยชน์์
จากเกลืือได้้หลากหลาย อาทิิเช่่น
สครัับเกลืือ เป็็นสครัับธรรมชาติิ ช่่วยขััดผิิวทำำ�ให้้ผิิวเรีียบ
แถมยัังนุ่่�มนวลอีีกด้้วย คุุณสามารถทำำ�สครัับเกลืือใช้้เองได้้ง่่าย ๆ
โดยมีีหลายสููตร ดัังนี้้�
-	ผสมเกลืือ 1/4 ถ้้วย กัับออยล์์สััก ½ ถ้้วย ให้้เข้้ากััน
ใช้้สครัับผิิวกายได้้ตามต้้องการ
-	ผสมน้ำำ�ผึ้้
� ง� และน้ำำ�� มะนาวลงไปในเกลืือปริิมาณ 1 ถ้้วยตวง
คนให้้เป็็นเนื้้�อเดีียวกัันแล้้วก็็นำำ�มาสครัับผิิวได้้
-	ผสมดีีเกลืือ 2 ช้้อน เกลืือ 2 ช้้อน
น้ำำ��มัันอััลมอนด์์ 2 ช้้อน และน้ำำ��มััน
มะกอก ชนิิด extra virgin 2 ช้้อน
ผสมกัันแล้้วทิ้้�งไว้้สััก 2-3 นาทีี หรืือ
อาจใส่่ น้ำ ำ � �มั ั น หอมระเหยกลิ่่� น ที่่�
ชอบด้้วย นำำ�มาขััดชโลมผิิวให้้เปีียก
ขััดให้้ทั่่�วโดยเฉพาะบริิเวณที่่�แห้้ง
กร้้าน ทิ้้�งเอาไว้้สัักพัักจึึงล้้างออกด้้วย
น้ำำ��อุ่่�น
น้ำำ��เกลืือทางการแพทย์์ คืือการเอาเกลืือมาละลายน้ำำ��ใน
อััตราส่่วนที่่�เหมาะสม อาจมีีการผสมแร่่ธาตุุอื่่�น ๆ เพื่่�อใช้้ในวััตถุุ
ประสงค์์ต่่าง ๆ กััน ที่่�พบได้้บ่่อยมีีอยู่่� 4 ประเภทได้้แก่่
Normal Saline Solution หรืือ NSS เป็็นน้ำำ�� เกลืือที่่มี� คี วามเข้้มข้้น
ของเกลืือ 0.9 % เทีียบเท่่ากัับความเข้้มข้้นของเกลืือในเลืือดของคน
ที่่�มีีสุุขภาพปกติิ ใช้้สำำ�หรัับล้้างแผล ล้้างตา ไม่่ก่่อให้้เกิิดการระคาย
เคืืองเนื่่อ� งจากมีีความเข้้มข้้นของเกลืือใกล้้เคีียงกัับเกลืือในกระแสเลืือด
5% Dextrose in water หรืือ 5% D/W เป็็นน้ำำ��เกลืือชนิิดที่่�ไม่่มีี
เกลืือแร่่ผสม แต่่เป็็นน้ำำ�� เกลืือที่่�มีน้ำี ��ำ ตาลเด็็กซ์์โทรสความเข้้มข้้น 5%
ผสมแทน เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่มี� ภี าวะน้ำำ�� ตาลในเลืือดต่ำำ�� หรืืออดอาหาร

5% Dextrose in NSS หรืือ 5% D/NSS คืือน้ำำ��เกลืือ
NSS ที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ��ตาลเด็็กซ์์โทรสความเข้้มข้้น 5%
มัักใช้้ในเด็็กที่่�มีภี าวะขาดน้ำำ�� ช็็อก อดอาหาร ระดัับน้ำำ�� ตาลใน
เลืือดต่ำำ�� หรืือเด็็กที่่�เป็็นไข้้เลืือดออก
5% Dextrose in 1/3 NSS น้ำำ��เกลืือชนิิดนี้้�จะมีีน้ำำ��ตาล
เด็็กซ์์โทรสเข้้มข้้น 5% ผสมกัับน้ำำ��เกลืือที่่�มีีความเข้้มข้้น 0.3 % ใช้้
สำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีภาวะขาดน้ำำ�� ช็็อก อดอาหาร หรืือมีีระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืือดต่ำำ�� และห้้ามใช้้ในเด็็กเล็็ก รวมทั้้ง� ผู้้�ที่่มี� ภี าวะหััวใจวาย ไตวาย
ความดัันโลหิิตสููง หรืือร่่างกายบวม
แถมให้้อีีกนิิด เผื่่�อมีีคนสงสััยว่่าทำำ�ไมเวลาเป็็นแผลแล้้ว
โดนน้ำำ��เกลืือถึึงรู้้�สึึกแสบ ความรู้้�สึึกแสบนั้้�นคล้้ายกัับความรู้้�สึึกเผ็็ด
ที่่�เกิิดในปากเวลากิินพริิก ซึ่่ง� เป็็นความแสบร้้อนที่่�เกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ระบบ
ประสาทถููกรบกวนด้้วยสาร capsaicin ในพริิก กลไกระบบประสาท
ที่่�ถููกกระตุ้้�นด้้วยน้ำำ��เกลืือที่่�มีีความเข้้มข้้นสููงกว่่าปริิมาณเกลืือใน
กระแสเลืือดอย่่างเช่่นเหงื่่อ� หรืือน้ำำ�� ทะเลซึ่ง�่ มีีสถานะเป็็นด่่าง จะส่่ง
กระแสประสาทให้้รู้้�สึกึ แสบนั่่น� เอง นอกจากจะทำำ�ให้้เกิิดอาการระคาย
แสบบริิเวณแผลแล้้ว น้ำำ��เกลืือเข้้มข้้นยัังสามารถทำำ�ลายเนื้้�อเยื่่�อ
บริิเวณนั้้น� ได้้อีกี ด้้วย โดยเฉพาะน้ำำ�� ทะเลซึ่่ง� มีีโอกาสปนเปื้้อ� นจากสิ่่ง�
สกปรกและเชื้้อ� โรค ทางทีีดีคี วรหลีีกเลี่่ย� งไม่่ให้้แผลสดสััมผััสโดยตรง
จะดีีที่่�สุุดครัับ
	สำำ�หรัับเกลืือบริิโภคนั้้�น เป็็นที่่�รู้้�กัันมาหลายพัันปีีอยู่่�แล้้ว
ว่่าเกลืือช่่วยในการชููรสชาติิของอาหาร ทำำ�ให้้เกิิดความอยากอาหาร
มากขึ้้น� จึึงไม่่แปลกที่่อ� าหารหรืือขนมสำำ�เร็็จรููปต่่าง ๆ มัักจะมีีรสเค็็ม
หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้้ยิินมาว่่ากิินเค็็มไม่่ดีี ไตทำำ�งานหนััก และ
อาจจะเกิิดความเข้้าใจคลาดเคลื่่�อนระหว่่างเกลืือและโซเดีียม
ข้้อเท็็จจริิงก็็คือื โซเดีียมคืือแร่่ธาตุุชนิิดหนึ่่�ง ที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นต่่อการ
ทำำ�งานของร่่างกาย โดยจะมีีหน้้าที่่ห� ลัักในการควบคุุมระดัับน้ำำ�ภ
� าย
ในร่่างกายของเรา (รวมถึึงภายในเซลล์์ของเราด้้วย) เราสามารถพบ
โซเดีียมได้้ในเกลืือนี่่�เองครัับ โดยเกลืือ 1 กรััม จะมีีโซเดีียมประมาณ
400 มิิลลิิกรััม The American Heart Association แนะนำำ�ว่่า
เราไม่่ควรบริิโภคโซเดีียมเกิินวัันละ 2,300 มิิลลิิกรััม และจะดีีที่่�สุุด
คืือไม่่ควรเกิินวัันละ 1,500 มิิลลิิกรััม อย. บ้้านเรามัักจะแนะนำำ�ไว้้
ที่่�ข้้างสลากอาหารสำำ�เร็็จรููปว่่าไม่่ควรบริิโภคโซเดีียมเกิินวัันละ
2,000 มิิลลิิกรััม และสำำ�หรัับกรณีีผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน
ความดัันโลหิิตสููง ควรลดลงเหลืือเพีียง 3 ส่่วน 4 ของคนปกติิ
หรืือไม่่เกิิน 1,500 มิิลลิิกรััมต่่อวัันเท่่านั้้�น
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แล้้วถ้้าเราอยากจะควบคุุมปริิมาณโซเดีียม สิ่่�งแรกที่่�ขอแนะนำำ�คืือ
การสัังเกตสลากอาหารเสมอว่่าแต่่ละหน่่วยบริิโภคมีีปริิมาณโซเดีีย
มมากแค่่ไหน ในการปรุุงหรืือประกอบอาหารแต่่ละครั้้ง� ใช้้สติิให้้มา
กขึ้้�นก่่อนการเติิมเครื่่�องปรุุงเพราะว่่า... ในความเค็็ม 1 ช้้อนชานั้้�น
มีีโซเดีียมแฝงอยู่่�ดัังต่่อไปนี้้�...
- เกลืือ 1 ช้้อนชา = โซเดีียม 2,000 มิิลลิิกรััม (ใส่่ช้อ้ นชาเดีียว
หมดโควตาของวัันเลยนะครัับ)
-	ผงปรุุงรส 1 ช้้อนชา = โซเดีียม 500 มิิลลิิกรััม
- ปลาร้้า 1 ช้้อนชา = โซเดีียม 500 มิิลลิิกรััม
- กะปิิ 1 ช้้อนชา = โซเดีียม 400-500 มิิลลิิกรััม
-	ผงชููรส 1 ช้้อนชา = โซเดีียม 490 มิิลลิิกรััม
-	น้ำำ�� ปลา 1 ช้้อนชา = โซเดีียม 400 มิิลลิิกรััม
	ภาวะโซเดีียมในเลืือดสููง (Hypernatremia) อาจส่่งผล
ให้้มีอี าการกระหายน้ำำ�� มากกว่่าปกติิ อ่่อนเพลีีย หรืือชัักเกร็็ง ภาวะนี้้�
มัักเกิิดจากการรัับประทานอาหารที่่�มีีโซเดีียมสููงเกิินไป การดื่่�ม
น้ำำ�น้
� อ้ ย หรืือร่่างกายเสีียน้ำำ�� เป็็นปริิมาณมาก หากไม่่ได้้รับั การรัักษา
อาจมีี ผ ลกระทบต่่ อ สมองและเป็็ น อัั น ตรายถึึ ง ขั้้� น เสีี ย ชีี วิ ิ ต ได้้
สามารถสัังเกตสััญญาณบ่่งชี้้�ภาวะของโรคได้้จากอาการ ปััสสาวะ
น้้อยผิิดปกติิ ร่่างกายอ่่อนแรง ง่่วงซึึม หงุุดหงิิดง่่าย ปากแห้้ง ตาแห้้ง
สัับสน มึึนงง ปวดหััว หายใจเร็็วกว่่าปกติิ คลื่่�นไส้้ อาเจีียน
ในกรณีีที่่�มีีอาการรุุนแรง อาจเกิิดอาการกล้้ามเนื้้�อกระตุุกหรืือ
หดเกร็็งและชััก หากพบอาการเหล่่านี้้� ควรไปพบแพทย์์ เพราะจะช่่วย
ให้้การวิินิิจฉััยและการรัักษามีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
	ขอให้้อร่่อยกัับทุุกมื้้�อแบบสุุขภาพดีีกัันให้้ถ้้วนหน้้านะครัับ....
ด้้วยรัักและห่่วงใย จากมายด์์มิ้้�งค์์ ผู้้ช� ายสามมิิติิ :)
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บทความปากิิณกะ

How to
แยกขยะง่่าย ๆ ที่่�บ้้าน

ผู้้�เขีียน: ผศ.ทญ.ดร.พิิไลพร วิิวััฒน์์บุุตรสิิริิ

ทราบหรืือไม่่ว่า่ ในหนึ่่ง� วัันเราสร้้างขยะจำำ�นวนเท่่าไหร่่
ในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา ปริิมาณขยะมููลฝอยที่่เ� กิิดขึ้้น� ในประเทศไทย
รวมทั้้�งสิ้้�น 24.98 ล้้านตััน หรืือประมาณ 68,000 ตัันต่่อวััน
เมื่่อ� เทีียบกัับประชากร 66.17 ล้้านคน ประเมิินคร่่าว ๆ ได้้ว่า่ เรา
สร้้างขยะกัันคนละ 377 กิิโลกรััมต่่อปีี หรืือคนละมากกว่่า 1 กิิโลกรััม
ต่่อวััน แล้้วขยะมากมายเหล่่านี้้มั� นั มีีปลายทางอย่่างไร มัันถููกกำำ�จัดั
ให้้หายไปจากโลกนี้้�ได้้อย่่างไรกััน ขยะทุุกชิ้้น� ไม่่ได้้มีปี ลายทางใน
การกำำ�จัดั เหมืือนกััน สิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งคำำ�นึงึ ถึึงเมื่่อ� เราต้้องการกำำ�จัดั ขยะ
สัักชิ้้�นหนึ่่�งให้้หายไปอย่่างถููกวิิธีีและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมคืือ
ต้้องทราบว่่า ขยะชิ้้�นนั้้�นมัันคืืออะไร ทำำ�มาจากวััสดุุใด สามารถ
ย่่อยสลายได้้หรืือไม่่ นำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้หรืือไม่่ เพื่่�อจะได้้ทำำ�ให้้มััน
หายไปจากโลกใบนี้้�อย่่างถููกต้้อง
หลายคนคุ้้�นชิินกัับคำำ�ว่า่ “ขยะเปีียก” และ “ขยะแห้้ง”
โดยขยะเปีียกหมายถึึงขยะที่่�ย่่อยสลายได้้ เช่่น เศษอาหาร
เปลืือกผััก ผลไม้้ ส่่วนขยะแห้้งหมายถึึงขยะย่่อยสลายได้้ยากและ
ไม่่มีคี วามเปีียกจากเศษอาหารมาเจืือปน เช่่น กระดาษ กระป๋๋อง
แก้้ว พลาสติิก แต่่ภายในขยะแห้้งพวกนี้้ก็� มี็ ทั้้ี ง� สิ่่ง� ที่่ย่� อ่ ยสลายได้้เอง
ตามธรรมชาติิและสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถย่่อยสลายได้้ จึึงมัักไม่่ค่่อย
พบเห็็นการแยกขยะแบบนี้้�เท่่าไหร่่นัักในปััจจุุบััน แต่่จะพบเห็็น
การแยกขยะเป็็น “ขยะทั่่ว� ไป” และ “ขยะรีีไซเคิิล” โดยขยะทั่่ว� ไป
ก็็คืือขยะเปีียก ส่่วนขยะรีีไซเคิิลก็็คืือขยะแห้้ง แต่่สิ่่�งที่่�เรามัักพบ
เห็็นคืือขยะในถัังทั้้�ง 2 ใบก็็หน้้าตาคล้้าย ๆ กััน เพราะคนทิ้้�ง
ส่่วนหนึ่่�งไม่่สนใจในการแยกขยะ เห็็นถัังขยะวางอยู่่�ก็ทิ้้็ ง� เลยโดย
ไม่่มองว่่าถัังเขีียนว่่าอะไรและอีีกหลายคนคิิดว่่าทิ้้ง� แยกไป คนเก็็บ
ก็็เอาไปรวมกัันอยู่่�ดีี ซึ่่ง� เป็็นความคิิดที่่ไ� ม่่ถููกต้้อง พนัักงานเก็็บขยะ
ของ กทม.ที่่�เราคิิดว่่าเก็็บขยะรวมกัันขึ้้น� รถขยะไปนั้้น� จริิง ๆ แล้้ว
จะมีีการแยกขยะที่่�รีีไซเคิิลออกมา บางครั้้�งการแยกไม่่สามารถ
ทำำ�ได้้ที่่จุ� ดุ เก็็บขยะพนัักงานเก็็บขยะก็็จะนำำ�ไปแยกในตำำ�แหน่่งที่่�
ห่่างออกไปที่่�สามารถจอดรถได้้สะดวกและไม่่รบกวนผู้้�คน
การกำำ�จัดั ขยะทั่่ว� ไปทำำ�ได้้โดยการฝัังกลบเป็็นส่่วนใหญ่่
บางส่่วนจะอาจถููกนำำ�ไปเผาเป็็นพลัังงานไฟฟ้้าแต่่ก็็ยัังเป็็นส่่วน
น้้อยมาก ส่่วนขยะในถัังขยะรีีไซเคิิลนั้้น� ถ้้าเราดููกัันดีี ๆ จะสามารถ
แยกออกเป็็นขยะที่่�สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้โดยง่่าย เช่่น ขวด
พลาสติิก กระป๋๋อง แก้้ว ซึ่่�งเมื่่�อถููกคััดแยกแล้้วจะสามารถนำำ�ไป
ขายให้้ซาเล้้งหรืือร้้านรัับซื้้อ� ของเก่่าเพื่่�อนำำ�ไปส่่งต่่อให้้โรงงานเพื่่�อ
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รีีไซเคิิลต่่อไป แต่่ยังั มีีขยะอีีกหลายชนิิดในถัังขยะรีีไซเคิิลที่่�นำ�ำ ไป
รีีไซเคิิลได้้ยากหรืือรีีไซเคิิลไม่่ได้้ และก็็ไม่่สามารถย่่อยสลายได้้
เช่่น แก้้วกาแฟ หลอด ถุุงพลาสติิก ถุุงฟอยด์์ใส่่ขนม กล่่องข้้าว
พลาสติิกแบบบาง กล่่องโฟม ช้้อนส้้อมพลาสติิก แผ่่นพลาสติิก
กัันกระแทก เสื้้�อผ้้าเก่่า ของเล่่นเด็็กหลาย ๆ ชนิิด เป็็นต้้น ขยะ
เหล่่านี้้�จึึงถููกเรีียกว่่า “ขยะกำำ�พร้้า” เพราะเป็็นขยะที่่�ขายไม่่ได้้
เพราะนำำ�ไปรีีไซเคิิลไม่่ได้้ ไม่่มีีใครต้้องการ ขยะเหล่่านี้้�จะถููกนำำ�
ไปรวมกัับขยะทั่่�วไปและนำำ�ไปฝัังกลบ ในปััจจุุบัันขยะกำำ�พร้้าไม่่
อาภััพอีีกต่่อไปพวกมัันสามารถถููกนำำ�ไปใช้้ทำ�ำ เป็็นเชื้้อ� เพลิิงแทน
การใช้้พลัังงานจากถ่่านหิินหรืือพลัังงานจากฟอสซิิลในโรงงาน
ผลิิตไฟฟ้้าและโรงงานปููนซีีเมนต์์ได้้ หรืือที่่เ� ราเรีียกว่่า RDF (Refuse
Derived Fuel) หรืือเชื้้อ� เพลิิงขยะ โดยขยะกำำ�พร้้าเหล่่านี้้จ� ะต้้อง
แห้้งและสะอาด ไม่่มีีการปนเปื้้�อนเศษอาหาร การแยกทิ้้�งขยะ
กำำ�พร้้าจึึงควรล้้างและตากให้้แห้้งก่่อนนำำ�ไปทำำ�เป็็นเชื้้�อเพลิิง
การแยกขยะตั้้ง� แต่่ต้น้ ทางช่่วยให้้การนำำ�ขยะไปกำำ�จัดั
เกิิดขึ้้�นได้้ง่่ายขึ้้�น เมื่่�อขยะถููกแยกทิ้้�ง ซาเล้้งเจอก็็นำำ�ไปขายเป็็น
รายได้้ เจ้้าหน้้าที่่เ� ก็็บขยะไม่่ต้อ้ งเสี่่ย� งมารื้้อ� ค้้นแยกขยะที่่ป� ะปนกััน
มากมาย ขยะเหล่่านั้้�นก็็ถููกนำำ�ไปกำำ�จัดั อย่่างถููกต้้องตามประเภท
ลองแยกขยะที่่�บ้า้ นของตััวเองอย่่างง่่าย ๆ ตามความสะดวกของ
แต่่ละบ้้าน ได้้ดัังนี้้�
แยก 2 ประเภท : ขยะทั่่�วไป และ ขยะรีีไซเคิิล
แยก 3 ประเภท : ขยะทั่่ว� ไป ขยะรีีไซเคิิล
(นำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้/ขายได้้) และ ขยะกำำ�พร้้า

How to
แยกขยะง่ายๆ ท่ีบ้าน
ฝงั กลบ

แยก 2 ถงั
ฝงั กลบ

รไซเค
ลิ
ี

แยก 3 ถงั

บทความอ้้างอิิง

ฝงั กลบ

- กรมควบคุุมมลพิิษ (2565). ข้้อมููลสถานการณ์์ขยะมููลฝอยของประเทศ
ปีี 2564. สืืบค้้นวัันที่่� 7 มิิถุุนายน 2565, จาก https://thaimsw.pcd.
go.th/report1.php?year=2564
- Parppim Pim (2564). ตามพนัักงานเก็็บขยะไปสำำ�รวจการทิ้้�งขยะของ
คนกรุุงเทพฯ. สืืบค้้นวัันที่่� 8 มิิถุนุ ายน 2565, จาก https://www.greenery.
org/articles/wastesidestory-bkkwastemanagement/
- Pepsi Thailand. แยกขยะไปทำำ�ไม สุุดท้้าย ‘คนเก็็บขยะ’ ก็็เทรวมกััน
อยู่่�ดี.ี ..จริิงหรืือ? [Video]. 24 ธัันวาคม 2561 [วัันที่่อ้� า้ งอิิง 8 มิิถุนุ ายน 2565].
จาก https://www.youtube.com/watch?v=O3K4Me7IOxU
- เถื่่อ� น Channel. Waste Journey EP.2: แยกขยะผิิดชีีวิติ เปลี่่ย� น [Video].
24 มกราคม 2564 [วัันที่่�อ้้างอิิง 8 มิิถุุนายน 2565]. จาก https://www.
youtube.com/watch?v=b0lCwGzb-LM

รไซเค
ลิ
ี

เชื้อเพลิง
RDF

ขยะ

กําพร้า
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หลัังจากเราแยกขยะเป็็นขยะทั่่�วไปและรีีไซเคิิลแล้้วก็็
สามารถทิ้้�งได้้เหมืือนปกติิเพื่่�อให้้รถเก็็บขยะมาเก็็บไป แต่่ถ้า้ หาก
เรามีีการแยกขยะกำำ�พร้้าออกมาด้้วย การทิ้้�งจะต้้องนำำ�ส่่งไปยััง
บริิษัทั เอกชนที่่นำ� �ร่
ำ อ่ งในการรัับขยะกำำ�พร้้าไปทำำ�เป็็นทำำ�เชื้้อ� เพลิิง
คืือ บริิษััท เอ็็น15 เทคโนโลยีี จำำ�กััด โดยสามารถส่่งขยะกำำ�พร้้า
ไปได้้ทางไปรษณีีย์์ หรืือสามารถนำำ�ไปส่่งในจุุดรัับขยะกำำ�พร้้าสััญจร
ที่่�จัดั ขึ้้น� ตามจุุดต่่าง ๆ ทุุกวัันเสาร์์ โดยสามารถดููตารางโครงการ
ขยะกำำ�พร้้าสััญจรได้้ที่่� Facebook: N15Technology
การแยกขยะเป็็นการช่่วยรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ป� ลายทาง
เพื่่�อให้้มีีการจััดการขยะอย่่างถููกต้้องและเหมาะสม แต่่การลด
การสร้้างขยะจะเป็็นการดีีมากกว่่า ตามแนวทาง 3R : Reduce
Reuse Recycle หลีีกเลี่่�ยงการใช้้สิ่่�งของที่่�ผลิิตจากวััสดุุที่่�
ย่่อยสลายไม่่ได้้ เช่่น พลาสติิกที่่�ใช้้ครั้้ง� เดีียวทิ้้�ง เพื่่�อช่่วยไม่่ให้้เกิิด
ขยะชิ้้น� ใหม่่ เช่่น นำำ�แก้้วส่่วนตััวไปซื้้อ� กาแฟ ลดการใช้้หลอดดููดน้ำำ��
(Reduce) แต่่หากเลี่่�ยงไม่่ได้้ที่่�จะใช้้ก็็ควรนำำ�มาใช้้ซ้ำำ�� เช่่น นำำ�ถุุง
พลาสติิกที่่�ใช้้ใส่่ของกลัับมาใช้้ซ้ำำ�� นำำ�กล่่องพลาสติิกที่่�ใส่่อาหาร
มาจากร้้านค้้ามาใช้้บรรจุุอาหารในบ้้านอีีกครั้้ง� (Reuse) และหาก
เลี่่�ยงไม่่ได้้ที่่�จะต้้องใช้้ก็็ควรทิ้้�งก็็ให้้ทิ้้�งแยกประเภทให้้ถููกต้้อง
ทั้้ง� หมดที่่ก� ล่่าวมานี้้ส� ามารถเริ่่ม� ต้้นได้้ง่า่ ย ๆ โดยตััวของเรา ที่่บ้� า้ น
ของเรา แล้้วค่่อย ๆ ขยายไปสู่่ค� นในครอบครััวและคนรอบตััวเรา
เมื่่อ� เราช่่วยกัันทำำ�สักั วัันนึึงประเทศของเรา โลกของเราก็็จะต้้อง
ดีีขึ้้�นแน่่นอน :)
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ขยะกํา พร้า
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ล ้ างพอสะอาด
ผ่ึ ง ให แห
้ ง้

เก บ
็ รวบรวบและนํา ส่ ง

เช้ื อเพล ิง RDF/เช้ื อเพล ิง ขยะ

RDF=Refuse Derived Fuel
ค อื เชื้ อเพล งิ ท่ ี ไ ด้ จากการนํา ขยะท่ ี ไ ร ้ค ่า
ร ไซเค
ลิ ได้ ยาก/ไม่ ได้ มาใช ้เป็ นเชื้ อเพล งิ
ี
ใช ้ในการผล ต
ั
ิ พล งงานไฟฟ
้ า หร ือ
โรงงานปู น ซ ีเ มนต์
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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีถี วายราชสัักการะพระฉายาลัักษณ์์ สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิดิ า พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี
เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีถี วายราชสัักการะพระฉายาลัักษณ์์ สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิดิ า พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี
เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิดิ า พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ์์ พระบรมราชิินีี 44 พรรษา 3 มิิถุนุ ายน 2565 เพื่่�อ
ถวายเป็็นพระราชกุุศล แสดงออกถึึงความจงรัักภัักดีีและสำำ�นึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ โดยมีีคณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ และบุุคลากรคณะ
ทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ เข้้าร่่วมพิิธีีถวายราชสัักการะพระฉายาลัักษณ์์ สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิิดา พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ์์ พระบรมราชิินีี
เมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2565 ณ บริิเวณโถงชั้้�นล่่าง อาคารบรมนาถศรีีนคริินทร์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ

นิิสิิตคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ ได้้รัับรางวััลหลวงวาจวิิทยาวััฑฒน์์ ประจำำ�ปีี 2565
นทพ.ณภััทร เตชะทััศนสุุนทร นิิสิิตทัันตแพทย์์ ชั้้�นปีีที่่� 6 คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ที่่ไ� ด้้รับั รางวััลหลวงวาจวิิทยาวััฑฒน์์ ประจำำ�ปีี 2565 จากทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมถ์์ ในการประชุุมวิิชาการ ครั้้ง� ที่่� 113 (1/2565)
เมื่่�อระหว่่างวัันที่่� 8 - 10 มิิถุุนายน 2565 ณ ชั้้�น 22 โรงแรมเซ็็นทารา แกรนด์์ แอท
เซ็็นทรััลเวิิลด์์ กรุุงเทพฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบเครื่่อ� งมืือครุุภัณ
ั ฑ์์ จาก นิิสิติ เก่่าทัันตแพทย์์ รุ่่�นที่่� 44
และรุ่่�นที่่� 45
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบเครื่่�องมืือครุุภััณฑ์์ จากนิิสิิตเก่่าทัันตแพทย์์
รุ่่�นที่่� 44 และ 45 ได้้แก่่ เครื่่อ� งชั่่ง� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และเครื่่อ� งลดความชื้้น� โดย ทพญ.ศศิิธร พููลผล,
ทพญ.สดใส ฟููศิิริิ, ทพ.อุุดม อนุุรัักษ์์ วงศ์์ศรีี และทพ.วิิศิิษฐ์์ โชติิชมภูู เป็็นตััวแทนมอบ
ให้้กัับคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เพื่่�อใช้้กัับส่่วนงานคลัังยาปรุุง
ภาควิิชาเภสััชวิิทยา โดยมีี ศ.ทพ.ดร.พรชััย จัันศิิษย์์ยานนท์์ คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ เป็็นผู้้�รัับมอบ เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 9 มิิถุุนายน 2565 ณ บริิเวณด้้านหน้้าสำำ�นัักคณบดีี
ชั้้�น 2 อาคารวาจวิิทยาวััฑฒน์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบเงิินบริิจาค จาก คุุณสมชาย เบญจรงคกุุล และ
คุุณเกรซ สิิริวัิ ัฒนเวคิิน
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบเงิินบริิจาค จาก คุุณสมชาย เบญจรงคกุุล
และคุุณเกรซ สิิ ริิ วััฒนเวคิิน จำำ�นวน 250,000 บาท ให้้กัับคณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับโครงการปรัับปรุุงงานกายภาพของคณะฯ โดยมีี
ศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ ดร.พรชััย จัันศิิษย์์ยานนท์์ คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬา
เป็็นผู้้�รับั มอบ เมื่่อ� วัันศุุกร์์ที่่� 17 มิิถุนุ ายน 2565 ณ สำำ�นักั คณบดีี ชั้้น� 2 อาคารวาจวิิทยาวััฑฒน์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ

DAT NEWSLETTER 20

DENT NEWS

DAT NEWSLETTER 21

CU NEWS
นิิสิติ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ ได้้รับั เงิินรางวััลชนะเลิิศ การประกวด The 7th Endo Star: Endodontic case competition 2022
	ทัันตแพทย์์หญิิง ชนากานต์์ สิินเสรีีกุลุ นิิสิติ ระดัับบััณฑิิตศึึกษา หลัักสููตรวุุฒิบัิ ตั ร สาขาวิิทยาเอ็็นโดดอนต์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ ที่่�ได้้รับั ตำำ�แหน่่งชนะเลิิศการประกวด The 7th Endo Star: Endodontic case competition
2022 ซึ่่�งจััดโดย สมาคมเอ็็นโดดอนติิกส์์ประเทศไทย โดยได้้นำำ�เสนอเคสการรัักษาภาวะฟัันในฟััน
ประเภทที่่� 3 ด้้วยวิิธีกี ารรัักษาคลองรากฟัันโดยไม่่ใช้้วิธีิ ศัี ลั ยกรรม ร่่วมกัับการทำำ�เอ็็มทีีเอ เอเพคซิิฟิเิ คชััน
ได้้รับั โล่่เกีียรติิยศ สายสะพาย และของรางวััลจากบริิษัทั Dentsply Sirona Thailand รวมมููลค่่ากว่่า
166,485 บาท เมื่่อ� วัันที่่� 19 มิิถุนุ ายน 2565 ในงานประชุุมจองสมาคมเอ็็นโดดอนติิกส์์ไทยในรููปแบบ
ออนไลน์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดโครงการสนทนาธรรมสร้้างสุุข
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ ร่่วมกัับมููลนิิธิสิ มเด็็จพระญาณสัังวรสมเด็็จพระสัังฆราชสกลมหาสัังฆปริิณายก และโครงการสนทนา
ธรรมสร้้างสุุข จััดการบรรยายธรรม เรื่่อ� ง “วัันอาสาฬบููชา” โดย พระครููวรวงศ์์ (วีีรภััทร ถิิรญาโณ) พระวิิธานาธิิการ วััดญาณเวศกวััน จัังหวััด
นครปฐม เมื่่อ� วัันที่่� 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้้องพระพุุทธชิินรัังษีี ชั้้น� 12 อาคารทัันตแพทยศาสตร์์เฉลิิมนวมราช 80 คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ โดยมีีคณาจารย์์ บุุคลากร และบุุคคลภายนอก ร่่วมเข้้าฟัังการบรรยายธรรมในครั้้�งนี้้�

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดการฝึึกอบรม การดัับเพลิิงขั้้�นต้้น และอพยพหนีีไฟ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดโครงการฝึึกอบรม การดัับเพลิิงขั้้�นต้้น และอพยพหนีีไฟ โดย วิิทยากรจาก สถานีีดัับเพลิิง
บรรทััดทอง เพื่่�อให้้ผู้้�ร่่วมเข้้าอบรมมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับหลัักในการป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย มีีความเข้้าใจในการใช้้อุุปกรณ์์ดัับเพลิิงได้้อย่่าง
ถููกต้้อง และปลอดภััย โดยในงานนี้้�มีีบุุคลากรภายในคณะฯ ได้้เข้้าร่่วมการอบรมเป็็นจำำ�นวนมาก เมื่่�อระหว่่างวัันที่่� 5 - 7 กรกฎาคม 2565
ณ ห้้องประชุุมสีี สิิริิสิิงห ชั้้�น 2 อาคารสมเด็็จย่่า 93 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีีวางพวงมาลา “ วัันคล้้ายวัันสวรรคตสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี ”
วัันที่่� 18 กรกฎาคม 2565
คณะผู้บ้� ริิหารคณะทัันตแพทยศาสตร์์ คณาจารย์์ ทัันตแพทย์์ และบุุคลากร จััดพิิธีถี วายสัักการะ วางพวงมาลาเนื่่อ� งในโอกาส “วััน
คล้้ายวัันสวรรคตสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี” เมื่่�อวัันจัันทร์์ที่่� 18 กรกฎาคม 2565 ณ บริิเวณลานพระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จ
พระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดงานแถลงข่่าว “ผลสำำ�เร็็จการสร้้างขากรรไกร โดยใช้้
กระดููกน่่องและการต่่อเส้้นเลืือด ร่่วมกัับการใส่่ฟันั ปลอมยึึดด้้วยรากเทีียม (Fibula Jaw in a Day)
ครั้้�งแรกในประเทศไทย”
เมื่่�อวัันที่่� 8 มิิถุุนายน 2565 รองศาสตราจารย์์ ดร. นพ. ทพ.ศิิริิชััย เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็นประธานในงานแถลงข่่าว “ผลสำำ�เร็็จการสร้้างขากรรไกร
โดยใช้้กระดููกน่่องและการต่่อเส้้นเลืือด ร่่วมกัับการใส่่ฟันั ปลอมยึึดด้้วยรากเทีียม (Fibula Jaw in a Day)
ครั้้ง� แรกในประเทศไทย” โดยมีี ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ทพ.สุุรกิิจ วิิสุทุ ธิิวัฒ
ั นากร ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงพยาบาล
ทัันตกรรม คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล, ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ทพ.ยุุทธศัักดิ์์� เกรีียงเชิิดศัักดิ์์�
หััวหน้้าภาควิิชาศััลยศาสตร์์ช่อ่ งปากและแม็็กซิิลโลเฟเชีียล, ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร. นพ. ทพ.บวร คลองน้้อย
หััวหน้้าโครงการและทีีมแพทย์์ ภาควิิชาศััลยศาสตร์์ช่อ่ งปากและแม็็กซิิลโลเฟเชีียล, อาจารย์์ นพ. ทพ.
คณิิน อรุุณากููร, อาจารย์์ ทพญ.สุุขกาญจน์์ เต็็มคำำ�ขวััญ, อาจารย์์ ทพญ.วรุุตตา เกษมศานติ์์�, อาจารย์์
ทพ.ปริิญญา อมรเศรษฐชััย ภาควิิชาทัันตกรรมทั่่ว� ไปขั้้น� สููง และผู้้�ป่ว่ ยที่่ทำ� �ำ การรัักษาสำำ�เร็็จ เป็็นรายแรก
ของประเทศไทย “ด้้วยวิิธีีการสร้้างขากรรไกร โดยใช้้กระดููกน่่องและการต่่อเส้้นเลืือด ร่่วมกัับการใส่่
ฟัันปลอมยึึดด้้วยรากเทีียม (Fibula Jaw in a Day)” เข้้าร่่วมแถลงข่่าว ณ ห้้องประชุุม 301 ชั้้�น 3
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา (ส่่วนหลััง)
	ปััจจุุบันั มะเร็็งช่่องปากและเนื้้อ� งอกในช่่องปากนัับเป็็นโรคที่่พ� บได้้บ่อ่ ย การรัักษาด้้วยการผ่่าตััด
ยัังคงเป็็นวิิธีกี ารรัักษาหลััก แต่่มีขั้้ี น� ตอนที่่มี� คี วามซัับซ้้อนและยุ่่�งยาก กว่่าจะได้้ใบหน้้าและการสบฟัันที่่�ดีี
และจากผลสำำ�เร็็จในการรัักษาผู้้�ป่ว่ ยโดยการผ่่าตััดเนื้้�องอกในช่่องปากและสร้้างขากรรไกรโดยใช้้กระดููก
น่่องและต่่อเส้้นเลืือดร่่วมกัับการใส่่ฟันั ปลอมยึึดด้้วยรากเทีียมได้้สำ�ำ เร็็จเป็็นครั้้ง� แรกในประเทศไทย จาก
การผนึึกกำำ�ลัังของทีีมแพทย์์และทัันตแพทย์์ ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในการผ่่าตััดที่่�มีีความยุ่่�งยาก และ
ซัับซ้้อน ร่่วมกัับให้้การรัักษาอย่่างเป็็นองค์์รวม ได้้นำ�ำ เทคโนโลยีีทางด้้านดิิจิทัิ ลั มาช่่วยในการสร้้างชิ้้น� งานตั้้ง� แต่่ก่อ่ นทำำ�การผ่่าตััด ซึ่ง่� ทำำ�ให้้
ผลของการรัักษามีีความแม่่นยำำ�ที่่สุ� ดุ เพื่่�อให้้การทำำ�งานในห้้องผ่่าตััดเป็็นไปได้้อย่่างรวดเร็็ว สามารถลดระยะเวลาในการรอใส่่ฟันั เทีียมไปได้้
เป็็นปีีหรืือหลายปีี ผู้้�ป่ว่ ยสามารถกลัับมามีีโครงสร้้างใบหน้้าที่่ดี� เี หมืือนก่่อนผ่่าตััด หายจากโรคเนื้้อ� งอกในช่่องปาก และมีีการสบฟัันที่่�ดีทัี นั ทีี
หลัังการผ่่าตััด มีีรอยยิ้้ม� ที่่ส� วยงาม เพิ่่ม� คุุณภาพชีีวิติ ที่่ดี� ต่ี อ่ ผู้้�ป่ว่ ย นัับเป็็นอีีกก้้าวสำำ�คัญ
ั ของประเทศไทยที่่ย� กระดัับการผ่่าตััดบููรณะใบหน้้าและ
ขากรรไกรให้้สำำ�เร็็จเร็็วขึ้้�นและปลอดภััย ซึ่่�งคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล มีีแผนที่่�จะพััฒนาให้้โรงพยาบาลทัันตกรรม
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็น Excellence Center ด้้านการผ่่าตััดเนื้้�องอกและมะเร็็งช่่องปาก ในอนาคตอัันใกล้้ต่่อไป
นัักศึึกษาคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้ารัับรางวััล “หลวงวาจวิิทยาวััฑฒน์์” (รุ่่�น 3)
เมื่่อ� วัันที่่� 8 มิิถุนุ ายน 2565 รองศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ ทัันตแพทย์์ศิริิ ชัิ ยั เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้าร่่วมแสดงความยิินดีีแก่่ นัักศึึกษาทัันตแพทย์์พีรี ทััศน์์ พิิทักั ษ์์ธนากููล นัักศึึกษาคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ในโอกาสเข้้ารัับรางวััล “หลวงวาจวิิทยาวััฑฒน์์” (รุ่่�น 3) ในงานประชุุมวิิชาการ ครั้้�งที่่� 113 (1/2565) ทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ โดยมีี ทพ.อดิิเรก ศรีีวัฒ
ั นาวงษา นายกทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ เป็็นประธานเปิิดงาน
และ มอบรางวััลดัังกล่่าว ซึ่่ง� งานประชุุม จััดขึ้้น� ระหว่่างวัันที่่� 8 – 10 มิิถุนุ ายน 2565 ณ โรงแรมเซ็็นทาราแกรนด์์ และบางกอกคอนเวนชัันเซ็็นเตอร์์
แอท เซ็็นทรััลเวิิลด์์
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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้ารัับการตรวจประเมิินคุุณภาพการศึึกษาระดัับ
หลัักสููตรตามเกณฑ์์ AUN – QA มหาวิิทยาลััยมหิิดล (MU AUN-QA Assessment 2.0) หลัักสููตร
วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาทัันตกรรมทั่่�วไปขั้้�นสููง
เมื่่อ� วัันที่่� 9 มิิถุนุ ายน 2565 รองศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ ทัันตแพทย์์ศิริิ ชัิ ยั เกีียรติิถาวรเจริิญ
คณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พร้้อมด้้วย รองศาสตราจารย์์ ดร. ทพญ. ศิิริิรัักษ์์
นครชััย รองคณบดีีฝ่า่ ยวิิชาการและการศึึกษาหลัังปริิญญา ผู้บ้� ริิหาร คณาจารย์์ และบุุคลากรผู้เ้� กี่่ย� วข้้อง
ให้้การต้้อนรัับผู้ต้� รวจประเมิิน อาจารย์์ ดร.วีีรเดช พัันธ์์วิศิ วาส วิิทยานานาชาติิ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ใน
โอกาสเข้้าการตรวจประเมิินคุุณภาพการศึึกษาระดัับหลัักสููตรตามเกณฑ์์ AUN – QA มหาวิิทยาลััยมหิิดล
(MU AUN-QA Assessment 2.0) หลัักสููตรวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาทัันตกรรมทั่่�วไปขั้้น� สููง
ของคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พร้้อมร่่วมรัับฟัังการนำำ�เสนอผลการตรวจประเมิินฯ
ในรููปแบบ Online MU AUN-QA Assessment จััดโดยงานบริิหารการศึึกษาหลัังปริิญญา
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุมคณะกรรมการองค์์กร
ผู้้�บริิหาร คณะทัันตแพทยศาสตร์์แห่่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)
เมื่่อ� วัันที่่� 13 มิิถุนุ ายน 2565 รองศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ ทัันตแพทย์์ศิริิ ชัิ ยั เกีียรติิถาวรเจริิญ
คณบดีี พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหาร คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ให้้การต้้อนรัับคณะผู้บ้� ริิหาร
คณะทัันตแพทยศาสตร์์แห่่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) จาก 17 สถาบััน ได้้แก่่ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย,
มหาวิิทยาลััยมหิิดล, มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่, มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น, มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์,
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ, มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, มหาวิิทยาลััยนเรศวร, มหาวิิทยาลััยพะเยา,
มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง, มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุรุ นารีี, มหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์, มหาวิิทยาลััยรัังสิิต,
มหาวิิทยาลััยเวสเทิิร์์น, มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพธนบุุรีี, มหาวิิทยาลััยเนชั่่�น และสถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง ในการประชุุมคณะกรรมการองค์์กรผู้้�บริิหารคณะทัันตแพทยศาสตร์์แห่่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้้�งที่่� 5/2565
และประชุุมระดมสมองเพื่่�อกำำ�หนดแนวทางร่่วมกัันในการดููแลและเยีียวยาปััญหาสุุขภาพจิิต
ในคณะทัันตแพทยศาสตร์์ โดยมีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุม
ระหว่่างวัันที่่� 13-14 มิิถุุนายน 2565 ณ อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้าร่่วมบัันทึึกเทปถวายพระพรชััยมงคลพระบาท
สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
เมื่่อ� วัันที่่� 15 มิิถุนุ ายน 2565 รองศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ ทัันตแพทย์์ศิริิ ชัิ ยั เกีียรติิถาวรเจริิญ
คณบดีี นำำ�คณะผู้บ้� ริิหาร คณาจารย์์ และบุุคลากร คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้าร่่วม
บัันทึึกเทปถวายพระพรชััยมงคล เนื่่อ� งในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั
28 กรกฎาคม 2565 เพื่่�อแสดงความจงรัักภัักดีี และน้้อมรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณที่่�ทรงมีีต่่อ
พสกนิิกรชาวไทย ณ สถานีีโทรทััศน์์กองทััพบกช่่อง 5
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