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 สวัสดีเพื�อน ๆ  ทุก ๆ  ท่านนะคะ ข่าวสารฉบับนี� เป็นฉบับที� 5 ประจำาเดือนกันยายน-

ตุลาคม 2565  เราอยากนำาเสนอบทความปกิณกะที�ประเด็นของ Soft side น่าสนใจนั�นคือ 

ความสัมพันธ์ที�จะทำาให้เกิดพลังได้ทั�งด้านบวกและลบ เพราะทันตแพทย์ที�ทำางานในองค์กรหรือ

ในคลินิกจะต้องได้พบเจอกับความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เสมอ และเรื�องเล่าจากยาพารา ยา

สามัญที�ใคร ๆ  ก็รู้จัก เพื�อน ๆ  ได้รู้ที�มาที�ไปของนวตกรรมการปิดผนึกบรรจุภััณฑ์์ยาแบบใหม่ที�เป็น

ผนึกกึ�งโลหะทดแทนสำาลีที�ใส่ลงขวดแล้วปิดฝา และสำาหรับใครที�ชอบท่องเที�ยวกับเรือสำาราญ 

ก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำาหรับคนที�ต้องการพักผ่อนหรือผ่อนคลายเพราะบันเทิงจะรวมกันอยู่ใน

ที�เดียวแบบครบวงจร  ส่วนปลายปีจะมีการประชุมวิชาการของทันตแพทยสมาคม ครั�งที� 114 

(2/2565) จะจัดขึ�นในวันที� 7-9 ธันวานี� เชิญชวนเพื�อน ๆ  มาร่วมงานกันเยอะ ๆ  นะคะ สุดท้าย 

ขอให้เพื�อน ๆ ดูแลสุขภัาพกันด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่กับข่าวสารฯเล่มสุดท้ายของปี65นี� 

มีอะไรดี ๆ ให้ติดตามกันอีกค่ะ  สวัสดีค่ะ



กําหนดการประชมุวิชาการ ครัง้ท่ี 114 (2/2565)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ช้ัน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด

8.45 - 9.00  พิธีเปดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ทพ. อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา
ประธาน  อ.ทญ.ดร.กุลธิดา ปรคนธรรพ 
9.00 - 12.00  Undeniable FACTS We Should Know about TMD and OSA 
  รศ.ทพ.ดร.สมศักด์ิ ไมตรีรัตนะกุล    
  ผศ.ทญ.สุนี พงศโรจนเผา 
  ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
  อ.ทญ.ดร.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต 
  อ.ทพ.ดร.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย        
  อ.ทญ.ดร.ณัฐกานต ฮอศิริลักษณ
12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน  ผศ.นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศช่ืนสุนทร    
13.30 - 14.30 Myofascial Release x Yoga จบทุกเจ็บ ท่ีคาดไมถึง    
  ทพ.สมดุลย หม่ันเพียรการ
14.30 - 16.30 Technique in Dental Extraction, Alveolar Bone 
  Contouring and Wound Complication Management
  ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

ประธาน ผศ.ทพ.ดร.พรพจน เฟองธารทิพย 
9.00 - 10.30 ปญหาตานารู สูหมอฟน    
  รศ.นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต 
  รศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกําธรกุล 
  รศ.ทพ.พีรศุษม รอดอนันต  
10.30 - 12.00 แนวทางการใชฟลูออไรด ในประเทศไทย 2565  
  รศ.ทญ.ดร.ศิริรักษ นครชัย
  ผศ.ทญ.พรทิพย ผจงวิริยาทร 
  อ.ทญ.ดร.ศิริพร สงศิริประดับบุญ
12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน รศ.ทญ.ดร.ศิริรักษ นครชัย 
13.30 - 14.30 DAT Caries Risk Assessment and Management 2022 
  ผศ.ทญ.ดร.ออยทิพย ชาญการคา
  ผศ.ทญ.ขวัญชนก อยูเจริญ
  อ.ทญ.ดร.สุพิชชา ตลึงจิตร
14.30 - 16.30 Management of Dental Hypomineralization 
  รศ.ทญ.ดร.วรานุช ปติพัฒน 
  รศ.ทญ.อรอุมา อังวราวงศ 
  ผศ.ทญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต

ประธาน  ทพ.วีระวัฒน สัตยานุรักษ 
9.00 - 11.00 Regenerative Endodontics      
  รศ.ทญ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน
  รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน หลินศุวนนท
  ผศ.ทญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ 
11.00 - 12.00 Current and Future Trends in 
  Periodontal Regeneration  
  อ.ทญ.ดร.วิชุรัตน สกุลภาพทอง 
  อ.ทพ.ดร.สุพลเทพ ตีระกนก 
12.00 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 14.00 การประชุมใหญสามัญประจําป 2565 ของ
  ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ   
  การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดงานวิจัย  
  การมอบรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผูมีจริยธรรมดีเย่ียม 
  จากกองทุน ศ.ทพ.อิศระ - ทญ.ขนบพันธุ ยุกตะนันทน 
ประธาน  ผศ.ทพ.ดร.ธนาศักด์ิ รักษมณี
14.00 - 15.00 Current and Future Trends in Periodontal Regeneration (cont) 
  อ.ทญ.ดร.วิชุรัตน สกุลภาพทอง 
  อ.ทพ.ดร.สุพลเทพ ตีระกนก 
15.00 - 16.30 Bioactive Materials & Regeneration in Operative Dentistry   
  ผศ.ทพ.ดร.ปยะพงษ พรรณพิสุทธ์ิ 
  อ.ทพ.บุญฑริก นิยติวัฒนชาญชัย

17.5 CE credits

วันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีท่ี  8 ธันวาคม 2565

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2565

วันพุธ พฤหัสบดี ศุกรท่ี์  
7 – 8 - 9  ธันวาคม 2565

วันพุธ พฤหัสบดี ศุกรท่ี์  
7 – 8 - 9  ธันวาคม 2565



บทความปกิิณกิะ

ความสัมัพัันธ์พ์ัลังั...แลัะ
ความท้อ้แท้ใ้นชีวีติหมอฟันั
ความสัมัพัันธ์พ์ัลังั...แลัะ

ความท้อ้แท้ใ้นชีวีติหมอฟันั

 เคยได้ยินมาว่าถ้้าหากเราได้ทำางานที�เรารัก จะไม่รู้สึกว่าทำางานอีกต่อไป 

อันนี�บางคนก็ว่าจริงบางคนก็ไม่ค่อยแน่ใจ แต่สำาหรับผมแล้วถ้้าได้ทำางานกับคนที�

เรารัก เคมีตรงกัน จะทำาให้รู้สึกว่าอยากมาทำางานทุกวัน ยิ�งวันไหนได้เห็นรอยยิ�ม

ของผู้ช่วยฯบ่อย ๆ  วันนั�นก็จะเป็นอีกวันที�เติมกำาลังใจในการลุยงานต่อได้อย่างดี

 ผมเชื�อว่าความรู้สึกเช่นนี�น่าจะเกิดกับคนทุกคน ทุกวงการ ทุกอาชีพ 

เพียงแต่ในอาชีพหมอฟัันของเรามันถู้กออกแบบให้หลาย ๆ  คนต้องวนเวียนทำางาน 

อยู่ในอาณาจักรแคบ ๆ ที�ติดป้ายข้างหน้าว่าห้องฟััน เพื�อนร่วมชะตาชีวิตในช่วง

เวลางานก็มีแค่ผู้ช่วย ผู้ช่วย คนไข้ เจ้าหน้าที�เคาน์เตอร์ไม่กี�คน ซ้ำำ�าไปมา พื�นที�ไม่กี�

ตารางเมตรของพวกเราเลยดูจะเป็นตัวตอกยำ�าและเร่งเร้าให้บรรยากาศและความ

รู้สึกต่าง ๆ  มันเด่นชัดและเป็นเรื�องเป็นราวได้มากกว่าที�อื�นอยู่พอสมควร หลายครั�ง

ที�ผมเคยรู้สึกว่าเรื�องราวกระทบกระทั�งระหว่างคนในห้องฟัันเป็นเรื�องหยุมหยิม 

เล็กน้อยจนไม่น่าเชื�อว่าจะส่งผลให้คนรักหรือเกลียดกันได้ขนาดนั�น แต่ในขณะ 

เดียวกันในช่วงชีวิตทำางานยี�สิบกว่าปีของผมก็ปฏิิเสธไม่ได้ว่าเคยลงไปคลุกกับความ

ขัดแย้งที�มาจาก”เรื�องไม่เป็นเรื�อง” มาแล้วนับครั�งไม่ถ้้วนเหมือนกัน

 ว่ากันว่าเรื�องดีดีจะจำายากกว่าเรื�องแย่ ๆ  ถ้้าให้ท่านลองนึกถึ้งประสบการณ์

ที�เคย “ไขว้” กับคนอื�นในสีเสื�อหมอฟััน ผมเชื�อว่าน้อยคนนักที�จะไม่มีเรื�องแบบนี� 

หลายคนซึ้ำมซั้ำบเรื�องนี�เข้าไปเป็นประสบการณ์ที�ไม่มีวันลืม  หลายคนก็ไม่เคยได้มี

โอกาสเคลียร์กับคู่กรณี (หลายคนตั�งปณิธานที�จะเป็นศัตรูกันไปตลอดอายุขัย)  

ที�แน่ ๆ  เรื�องหนึ�งที�หมอฟัันแทบทุกคนไม่อยากเจอคือประสบการณ์แย่ ๆ  กับคนไข้  

หมอฟัันหลายคนการงานสะดุดหัวทิ�มเพราะเรื�องเหล่านี�  มีคนเล่าให้ฟัังว่าคนทำาฟััน 

บางคนถึ้งกับเลิกอาชีพนี�เพราะความรู้สึกผิดกับสิ�งที�เกิดขึ�นในอดีต

 ถ้้าลองค้นหาว่าอะไรคือสิ�งที�ทำาให้สิ�งเหล่านี�เกิดขึ�น อะไรที�พอใช้อธิบาย

เหตุและผลในสิ�งเหล่านี�... ผมก็พบว่าทั�งเรื�องร้ายดีในชีวิตทำาฟัันของผมมักจะมี 

ตัวการที�เข้ามาเกี�ยวข้องทุกครั�ง นั�นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคนที�เกี�ยวข้อง

ในเหตุการณ์เหล่านั�น

 ความสัมพันธ์ (relationships) เป็นสิ�ง

ที�อยู่คู่กับความเป็นสัตว์สังคมของพวกเรามา 

ช้านาน ผมเชื�อมาโดยตลอดว่าความสัมพันธ์ 

ระหว่างคนกับคน เป็นผลผลิตของการที�เราม ี

ประสบการณ์ เรื�องเล่า และการสัมผัสปัจจุบันกับ

ใครสักคน ความสัมพันธ์มีทั�งแบบปัจจุบันทันด่วน 

(แบบรักแรกพบกระมัง...ชักนำ�าเน่า) และแบบ 

สะสมเนิ�นนาน และมันยังนิสัยไม่ดีตรงที�มัน 

แปรเปลี�ยนได้ตลอดเวลา การแสดงออกของคน

เราในหลายครั�งก็ไม่ได้สัมพันธ์กับความสัมพันธ์

จริง ๆ ที�เรามีต่อคนที�อยู่ตรงหน้า ดู ๆ แล้วไอ้ 

relationships นี�มันก็น่าศึกษาอยู่เหมือนกัน 

นะครับ เลยไม่แปลกใจที�มีการพูดถึ้งความสัมพันธ์

ของหมอกับคนไข้ (Doctor-Patient Relation-

ships) กันอย่างมากมายในช่วงหลังนี� แต่สำาหรับ

ผมแล้วความสัมพันธ์ที�สำาคัญไม่แพ้กันก็คือความ

สัมพันธ์ระหว่างเพื�อนร่วมงานนี�แหละครับ
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 ในการเริ�มต้นชีวิตการทำางาน ผมพบสัจธรรมอย่างหนึ�งคือ 

สังคมโรงพยาบาลชนบทแบบที�ผมอยู่นี�เริ�มต้นมอบความสัมพันธ์ใน

ลักษณะอภิัสิทธ์ิชนให้กับกลุ่มคนที�เป็นแพทย์และทันตแพทย์ทุกคน 

ในตอนเริ�มต้นนั�นก็จะสร้างความภัาคภัูมิใจผสมกับความฮึึกเหิม 

(เล็กน้อย) เมื�อสัมผัสต่อเนื�องเข้าก็ชักเคลิ�มไปกับความสัมพันธ์เช่นนี�

จนทำาให้คิดว่าเราเป็นคนพิเศษของที�นี�จริง ๆ และไม่แปลกหรอก 

ครับที�ตอนนั�นเราจะปลื�มความสัมพันธ์ที�สังคมหยิบยื�นนี�ให้ เชื�อว่า 

หลายคนอาจเคยพบประสบการณ์เช่นนี� มักจะมีคนรอบข้างที�พูดคุย 

ทักทาย และแสดงความสัมพันธ์ที�เจือด้วยการยก และ ให้เกียรติเรา

อย่างมากมาย ผมเชื�อว่าที�เป็นเช่นนี�ก็เพราะชื�อชั�นและค่านิยมใน 

วิชาชีพของพวกเราล้วน ๆ ครับ

 ส่วนในห้องฟัันนั�นความสัมพันธ์แบบนี�เริ�มต้นและสลาย 

ไปในเวลาไม่นานครับ ความใกล้ชิดกันทำาให้เราจะศึกษาและถู้ก 

ศึกษาจากคนรอบข้างอย่างรวดเร็ว ไม่มีใครอยากจะอยู่ในสถ้านการณ์

ของความสัมพันธ์ที�มีความเหลื�อมลำ�านาน ๆ  หรอกครับ โดยเฉพาะถ้้า

คนที�ต้องตกเป็นรองนั�นคือเรา ที�ห้องฟัันนี�ผมเริ�มสร้างความสัมพันธ์

ด้วยบุคลิกและท่าทางที�ผมคิดว่าจะสร้างมิตรได้มากกว่าศัตรู ผมเรียนรู้

ว่าการจำาชื�อเล่นของคนที�คุยด้วยจะทำาให้สร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ  

ได้ง่ายขึ�น  ผมเคยสนุกกับการที�ใครบางคนแฉประวัติของคนบางคน

ให้ผมฟัังโดยไม่เคยเรียกร้องอยากฟััง เพียงเพราะรู้สึกว่าความสัมพันธ์

ของผมและคูส่นทนามันแน่นแฟั้นรวดเร็วเพราะมศีัตรูคนเดียวกัน 

หลังจากนั�นความสัมพันธ์ของผมและทุก ๆ คนก็เริ�มก่อตัวขึ�น 

แน่นอน...มีทั�งดีและไม่ดี

 ลองนึกถึ้งสถ้านการณ์ที�เราต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที�เพิ�ง

รู้จักดูนะครับ คิดว่าอะไรคือสิ�งที�เราต้องการ สำาหรับผมมันคือ 

การยอมรับและชื�นชม (Accept&Appreciate)  สังคมที�เห็นตัวตน

และยอมรับนับถื้อว่าเราคือสมาชิกที�มีค่าและมีประโยชน์ คือสังคมที�

ผมใฝ่ฝันที�จะได้ใช้ชีวิต การยอมรับนับถื้อนี�แหละครับที�เป็นต้นตอที�

ทำาให้ผมพยายามสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที�ผมคิดว่าควรจะเป็น

กับสมาชิกในที�ทำางาน แต่ในช่วงที�ผมยังเป็นหมอฟัันจบใหม่ที�ขาด

ทั�งประสบการณ์ และยงัใช้ชีวิตแบบคนไฟัแรงที�คิดว่าพร้อมที�จะชน

กับทุกอย่างนั�น สูตรสำาเร็จในการสร้างการยอมรับของผมคือการ 

ทำาให้คนอื�นเห็นว่าเราเก่ง แกร่ง และแรงแบบที�ไม่มีใครจะอยากเป็น

ศัตรู การสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในขณะนั�นเลยมีหลาย 

ครั�งที�ผมเผลอแสดงความเหนือกว่า เก่งกว่า  เพื�อให้เกิดการยอมรับ

นับถื้อ และคิดไปเองว่า ถ้้าเค้าเกรงใจเรามากพอ เค้าจะมอบความ 

สัมพันธ์ในแบบที�ต้องการ โดยขณะนั�นผมไม่เคยสังเกตเลยว่าแท้จริง

แล้วสิ�งที�ผมพยายามกลบเกลื�อนด้วยเปลือกของความมั�นใจเช่นนี� 

คือความกลัว...ผมกลัวที�จะเผยให้เห็นสิ�งที�ทำาได้ไม่ดี กลัวที�จะต้อง 

เดินออกมาจากห้องฟัันโดยมีสายตาและการตัดสินว่าเราเป็นคน 

อ่อนแอ ไร้ค่า ขี�แพ้ กลัวความสัมพันธ์ที�กดให้เราต้องอยู่ในระดับที�

ด้อยกว่า ซึ้ำ�งผมก็พบในเวลาต่อมาว่าผลลัพธ์ของการออกแบบชีวิตนี�

ไม่ได้ส่งผลดีอย่างที�คิดไว้ การพลั�งไปสู่การด้อยค่าผู้อื�นกลับทำาให้ผม

ท้อแท้ เหนื�อยหน่ายและขาดพลังในการทำางานเหลือเกิน

 ในขณะที�ความเป็นทันตแพทย์หยิบยื�นการยอมรับนับถื้อ

จากสังคมวงกว้าง แต่ความต้องการยกระดับความสัมพันธ์ให้ทุกคน

ยอมรับในความ “โปร” กลับทำาลายการยอมรับนับถื้อระหว่างผม

กับคนใกล้ตัวในห้องฟััน

 ผมเชื�อว่าหลายท่านอาจเคยมีจังหวะชีวิตเช่นนี� ผมผ่าน 

ช่วงเวลายากลำาบากในครั�งนั�นมาด้วยการกลับมาครุ่นคิดพิจารณา

ด้วยตัวเองพักใหญ่ มีทั�งปรับทุกข์กับเพื�อนฝูง ครูบาอาจารย์ จนมี 

ท่านหนึ�งบอกผมว่า “คนทุกคนล้วนมีศักด์ิศรีและเบื�องหลังที�ยิ�งใหญ่

ไม่แพ้กัน เราสามารถ้อยู่ในโลกใบนี�ได้อย่างภัาคภูัมิใจได้ ถ้้าเราเคารพ 

ในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื�นมากพอ” และนี�ก็กลายมาเป็น

เสียงเล็ก ๆ  ที�ผมรับเข้ามาเป็นคาถ้าประจำาใจจนถึ้งทุกวันนี� และมัน

ก็ช่วยให้ผมได้คิด และคิดได้ ในหลาย ๆ  เรื�องราวที�เกี�ยวข้องกับความ

สัมพันธ์ที�ล้มเหลวเหล่านั�น และถึ้งแม้จะใช้เวลามากพอสมควร ผม

ก็ได้รับผลตอบแทนจากการปรับวิธีคิดเช่นนี�อย่างที�ผมควรจะได้รับ

ในเวลาต่อมา ประสบการณ์ครั�งนี�สอนให้ผมรู้ว่า ความสัมพันธ์ที�เรา

คาดหวังจากผู้อื�น จะเป็นผลมาจากการเริ�มต้นที�เราเป็นคนทำาขึ�น 

มาเอง แล้วถึ้งจะก่อตัวและยั�งยืนหรือสูญสลายจากการกระทำาของ

ทั�งเราและคนนั�น ๆ ต่อไป
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 ในห้วงเวลาที�ผ่านมาและผ่านไป ผมได้เรียนรู้ถึ้งลักษณะ

และแบบแผนที�เปลี�ยนแปลงไปมาของความสัมพันธ์ระหว่างคนเรา

ในอดีตความสัมพันธ์ที�ดีระหว่างผมกับผู้คนในโรงพยาบาลและ 

ชาวบ้านในชุมชนเกิดขึ�นได้เพราะกิจกรรมในชวีิตประจำาวันหลาย 

อย่าง ผมรู้จักพูดคุยกับพี� ๆ พยาบาลจากการไปนั�งร่วมวง (ข้าว) 

ที�กินกันตอนเยน็ บางวันครึ�ม ๆ  ก็ออกมาเผาข้าวหลามกันตรงถ้นน 

หน้าบ้าน ผมสนิทกับพวกพี� ๆ  ตชด.และตำารวจเกือบทั�งโรงพักจาก 

การไปเตะบอลตอนเย็น ในหลาย ๆ ครั�งผลจากความสัมพันธ์ดี ๆ 

เหล่านี�ก็ช่วยเยียวยาความรู้สึกเหงา เครียด เหนื�อยจากการทำางานได้

ไม่น้อย ในขณะที�ปัจจุบันนี�การใช้ชีวิตของเราเปลี�ยนไปมากกิจกรรม

ที�จะทำาให้มีการพบปะพูดคุยจริง ๆ  น้อยลง การสร้างความสัมพันธ์

ในชีวิตมนุษย์คนหนึ�งกับผู้คนกลับกลายเป็นกิจกรรมในโลกsocial 

media ที�มีโทรศัพท์คู่กายเป็นสื�อกลาง ภัาพและสิ�งที�เห็นในสื�อต่าง ๆ

กลายเป็นตัวแทนของเรามากกว่าตัวเป็น ๆ  เสียอีก แบบแผนในการ

สร้างความสัมพันธ์ของหมอฟัันยุคใหม่ในบางสถ้านการณ์ก็อาจต้อง

เปลี�ยนไปตามพลวัตที�เปลี�ยนแปลง

 แต่มีอยู่เรื�องหนึ�งที�ผมเห็นว่ามีแนวโน้มในทางที�ดี คือการ

ยอมรับในความแตกต่างของคนในสังคมที�มีมากขึ�น จึงน่าจะทำาให้

คนยุคใหม่เข้าใจและสามารถ้สร้างความสัมพันธ์ที�ดีกับคนที�แตกต่าง

จากตนเองได้

 ไม่ว่าโลกใบนี�จะเปลี�ยนไปอย่างไร ผมเชื�อว่าความสัมพันธ์

ที�เกิดขึ�นระหว่างเรากับผู้อื�นจะยังคงมีผลต่อการทำางานเหมือนเดิม 

โดยเฉพาะการทำางานของพวกเราที�ยังคงหนีไม่พ้นห้องเล็ก ๆ คน 

ทำางานที�ใกล้ชิดกัน  ถ้ึงแม้ความสัมพันธ์จะไม่ได้เป็นปัจจัยเพียง 

อยา่งเดียวที�จะทำาให้การทำางานของเราสำาเร็จลุล่วง แต่การทำางาน

ในที�ที�มีแต่ความรู้สึกหวาดระแวง ต้องสวมหน้ากากเข้าหากันเพื�อ 

กลบเกลื�อนความรู้สึกเกลียดชัง หันหลังใหก้ันทุกครั�งที�นั�งประชุม 

คงไม่ใช่สถ้านการณ์ที�จะสร้างพลังเชิงสร้างสรรค์ให้กับใครอย่าง 

แน่นอน และ ผมก็ยังเชื�อว่าชีวิตมนุษย์นั�นไม่ได้ยืนยาวมากมาย มา 

สร้างสรรค์ชีวิตการงานให้อยู่ในความสัมพันธ์ที�มีแต่ความหวังด ี

ให้กันและกันดีกว่าที�จะจมปลักอยู่กับทิฐิิ และความโดดเดี�ยวกัน 

เถ้อะครับ

 ความสัมพันธ์ เป็นสิ�งที�เราเลือกได้ว่าจะร่วมกันสร้างใน 

แบบไหน ความสำาเร็จของความสัมพันธ์ที�ดีดูได้จากปฏิิกริยาของคน

รอบตัว แต่จะสร้างขึ�นมาได้ต้อง

เริ�มต้นที�ตัวเรา 

เรียบเรียงโดย 

ทพ.กิตติคุณ บัวบาน
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บทความปกิิณกิะ

เดิิมพััน... 

พัลิิกวิิกฤติิให้้เป็็นโอกาส
มายด์์ม้�งค์์ ผู้้�ชายสามม้ติ้

 สวัสดีครับท่านผู้อ่านที�รักทุก ๆ  ท่าน เมื�อเร็ว ๆ  นี� ผมได้ไป

เจอเรื�องราวที�น่าสนใจ และตั�งใจว่าจะเก็บเอามาแบ่งปันกับทุกคน

ในฉบับนี� เป็นเรื�องราวเกี�ยวกับการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ที�บอกว่า

น่าสนใจก็เพราะว่าวิกฤติที�ผมกำาลังจะพูดถึ้งนี� เป็นวิกฤติระดับหายนะ 

มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั�นเป็นวงกว้างมาก ๆ  แต่เพราะ

แนวคิดและการตัดสินใจของผู้นำาบางอย่างในขณะนั�น ทำาให้สามารถ้

พลิกวิกฤตินั�น ให้กลับมาเป็นชัยชนะที�ยิ�งใหญ่อย่างเหลือเชื�อ

 ช่วงนี� พวกเรากับคนอีกหลายพันล้านคนทั�วโลก ยังคง 

วนเวียนอยู่กับโรคภััยไข้เจ็บ ทั�งโควิดที�อยู่ด้วยกันมา 2 – 3 ปี หลาย ๆ  

คนเริ�มปรับตัวและเรียนรู้ที�จะอยู่ร่วมกับมันได้ ก็ต้องมาเจอกับ 

สถ้านการณ์กระตุกขวัญวนลูปกลับมาอีกครั�ง เพราะเจ้าโรคฝีดาษลิง

ที�ขณะนี�กำาลังเกิดการแพร่ระบาดในหลาย ๆ  ภูัมิภัาคทั�วโลก โดยเฉพาะ

ทวีปยุโรป และถู้กเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ยังดีที�สัปดาห์ที�ผ่านมา (ช่วง

ต้นเดือนสิงหาคม 2565) ยังพอมีข่าวดีให้ได้ยินบ้างเกี�ยวกับความ 

คืบหน้าในการควบคุมและป้องกันโรคนี� แต่วันนี�ผมไม่ได้จะมาเล่า 

เรื �องฝีดาษลิงหรอกนะครับ เพราะฉะนั�น ขออนุญาตพักเรื�อง 

โรคภััยเอาไว้ตรงนี�ก่อน แต่ที�เอ่ยถึ้งเรื�องเชื�อโรคขึ�นมานี�

  ก็เพราะว่า เรื�องที�กำาลังจะเล่าต่อไปนี� มันมีความ 

เกี�ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราทุกคนครับ

  เชื�อว่าทุก ๆ  คนคงจะรู้จักและเคยใช้

ยาแก้ปวดกันอย่างแน่นอน  

และ แทบทุกบ้าน ก็น่าจะมีติด

อยูใ่นตู้ยาแน่ ๆ ผมกำาลังพูดถึ้ง 

ยาพาราเซ้ำตามอล, Paracetamol ที� 

คนไทยเรียกติดปากกันสั�น ๆ  ว่า ”ยาพารา” 

นี�เองครับ ยาสามัญประจำาบ้าน ที�สามาถ้หาซื้ำ�อได้

ทั�วไปโดยไม่ต้องมีคำาสั�งแพทย์และไม่จำาเป็นต้อง

จ่ายโดยเภัสัชกร มีฤทธิ์แก้ปวด ลดไข้ บรรเทา 

อาการปวดศีรษะ ปวดเมื�อยตามร่างกาย และ 

รักษา ให้หายจากโรคหวัดและไข้หวัด เป็นยาที�ใช้กัน

มานานหลายสิบปี มีความปลอดภััยสูงและมีผล 

ข้างเคียงตำ�า แต่หากได้รับปริมาณมากเกินไป จะทำา

ให้เกิดความเสียหายต่อการทำางานของตับได้

 

 ยาพัาราเซติามอลิ  มีชื�อทางการค้ามากมายหลาก

หลายยี�ห้อ ที�คุ้นหูและติดตลาดในบ้านเรามาก ๆ คงจะไมพ่้นชื�อ 

ไทลินอล, Tylenol ซึ้ำ�งบริษัทแม่เจ้าของลิขสิทธ์ิเครื�องหมายการค้านี�

ก็คือ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) ประเทศสหรัฐิอเมริกา 

และนี�คือเรื�องที�ผมกำาลังจะเล่าครับ

 “ วันที� 29 กันยายน 1982 ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ�งใน 

เมืองชิคาโก, อิลลินอยส์ มีผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติด้วยอาการหัวใจ

ล้มเหลวเฉียบพลันชื�อนาย Adam Janus แพทย์ได้พยายามกู้ชีพ 

แต่ไม่ประสบผลสำาเร็จ จึงได้แจ้งให้ญาติเข้ามา

รับศพนาย Adam แต่หลังจากเหตุการณ์นั�น

ไม่กี�วัน น้องชายและน้องสะใภ้ัของนาย Adam 

ซึ้ำ�งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับผู้ตาย ในช่วง 

เวลานั�นก็ถู้กนำาตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตด้วยอาการเดียวกัน 

แพทย์ได้สังเกตเห็นความผิดปกติ จึงได้แจ้งไปยังหน่วยสืบสวนด้าน

สาธารณสุขท้องถ้ิ�น เพื�อค้นหาสาเหตุของการเสียชีวิต เนื�องจาก 

ลักษณะการตายคล้ายการถู้กวางยาพิษและเป็นฆาตกรรม จากการ

สืบสวนและตรวจค้นบ้านผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที�พบว่ามีขวดยาไทลินอล

ชนิดแคปซู้ำล 1 ขวดถู้กเปิดใช้ และมียาหายไปจากขวด 6 เม็ด จึงตั�ง

ข้อสงสัยว่าผู้เสียชีวิต ทั�ง 3 คนน่าจะทานยาจากขวดนี� และได้เก็บ

ขวดยาไทลินอลไปเป็นหลักฐิานเพื�อการตรวจสอบต่อไป

 ระหว่างนั�น เจ้าหน้าที�สืบสวนได้รับแจ้งจากอีกโรงพยาบาล

อีกแห่งหนึ�งแถ้บชานเมืองชิคาโก ว่าในเช้าวันนั�น มีเหตุการณ์ลักษณะ

คล้ายกัน คือมีเด็กหญิงชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวหลังจาก 

รับประทานยาไทลินอล (ชนิดแคปซู้ำล) เช่นเดียวกันอีกหนึ�งราย จึงได้

ส่งยาไทลินอลขวดที�ต้องสงสัยนั�นให้กับทีมสืบสวน ผลการทดสอบใน

ห้องปฏิิบัติการพบว่าในขวดยาไทลินอลทั�ง 2 ขวดนั�นมีสารโพแทสเซี้ำยม

ไซ้ำยาไนด์ (Potassium Cyanide) ความเข้มข้นสูงถึ้ง 10 เท่า ของ

ปริมาณที�ทำาให้เป็นอันตรายถึ้งชีวิต (1,000% Lethal dose) บรรจุอยู่

ในแคปซู้ำล ตรงกับผลการชันสูตรศพผู้เสียชีวิตทั�ง 3 ที�พบสารไซ้ำยาไนด์

อยู่ในกระแสเลือดและเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต ”
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“ถึึง บริิษััทจอห์์สััน แอนด์์ จอห์์นสััน,

ถึ้าคุุณต้้องการิให์้ผมเลิิกวางยาพิษิัใน 

ยาของคุุณ ให้์โอนเงินห์นึ�งล้ิานด์อลิลิาร์ิ

เข้ามาท่�บัญช่ีห์มายเลิข xxx-xxxx-xxxx 

แลิะห้์ามไม่ให้์แจ้งต้ำาริวจห์รืิอ FBI”

“ถึึง บริิษััทจอห์์สััน แอนด์์ จอห์์นสััน,

ถึ้าคุุณต้้องการิให์้ผมเลิิกวางยาพิษิัใน 

ยาของคุุณ ให้์โอนเงินห์นึ�งล้ิานด์อลิลิาร์ิ

เข้ามาท่�บัญช่ีห์มายเลิข xxx-xxxx-xxxx 

แลิะห้์ามไม่ให้์แจ้งต้ำาริวจห์รืิอ FBI”

 แน่นอนครับว่า J&J แจ้งเรื�องนี�กับ FBI ทันที และยินดีที�จะ 

จ่ายค่าไถ่้หนึ�งล้านดอลลาร์ เพื�อยุติปัญหาทั�งหมด แต่ FBI ไม่เห็นด้วย

และต้องการที�จะจับกุมคนร้ายให้ได้ จากเบาะแสเลขบัญชีธนาคาร 

นำาไปสู่การจับกุมเจ้าของบัญชี ซ้ำึ�งเป็นเจ้าของบริษัท Lake Side 

Travel ที�ได้ปิดกิจการไปแล้ว ผลการสอบสวนพบว่าเจ้าของบัญชี

ไม่ได้มีส่วนเกี�ยวข้องใด ๆ  กับคดี แต่โชคยงัเข้าข้างคนดีครับ เพราะ

นอกจากหมายเลขบัญชีธนาคารแล้ว เจ้าหน้าที�ตำารวจยังพบลายนิ�ว

มือของผู้ต้องสงสัยปรากฎอยู่บนซ้ำองจดหมาย และสามารถ้นำาไปสู่

การจับตัวคนร้ายได้ในที�สุด

 ผู้ถู้กจับกุมมีชื�อว่านาย James Lewis ซึ้ำ�งได้สารภัาพว่า

ตนเป็นคนส่งจดหมายเรียกค่าไถ่้ไปถึ้ง J&J จริง แต่ไม่ได้มีส่วนเกี�ยว

ข้องกับการวางยาพิษหรือฆาตกรรม ที�ทำาไปเพราะมีความแค้นส่วนตัว 

กับเจ้าของบริษัท Lake Side Travel จึงได้ฉวยโอกาสทำาจดหมาย

เรียกค่าไถ่้เพื�อกลั�นแกล้ง และถึ้งแม้จะรอดพ้นจากข้อหาฆาตกรรม 

แต่คุณ James ก็ถู้กตัดสินจำาคุก 20 ปีในข้อหาเรียกค่าไถ่้อยู่ดี และ

จนกระทั�งทุกวันนี� ตำารวจก็ยังไม่สามารถ้จับกุมตัวที�วางยาพิษตัว

จริงได้ แต่นั�นไม่ใช่ประเด็นสำาคัญของเรื�องที�เล่าในวันนี�หรอกครับ

 ขณะที�สถ้านการณ์ต่าง ๆ  อยูบ่นเส้นด้าย บริษัทกำาลังจะ

ปิดตัว ผู้บริหารของ J&J ตัดสินใจที�จะยืนหยัดต่อสู้กับวิกฤติที�เผชิญ

อยู่ โดยกำาหนดกลยุทธขึ�นมา 2 ข้อคือ 1. การปกป้องลูกค้า และ 2. 

การปกป้องผลิตภััณฑ์์ของบริษัท

 J&J ได้ตั�งทีมดูแลลูกค้าโดยจ้างพนักงานสายด่วน Call 

center ถึ้ง 800 คน เพื�อให้ข้อมูลและตอบคำาถ้ามแก่ลูกค้าโดยไม่ 

คิดค่าใช้จ่าย เนื�องจากขณะนั�น คนที�ได้กินไทลินอลทั�งประเทศเกิด 

ความไม่มั�นใจในความปลอดภััย ประธานบริษัท ได้ออกมาประกาศ

ต่อหน้าสื�อด้วยตัวเอง ขอให้ประชาชนหยุดซื้ำ�อยาไทลินอลทันที จน

กว่าปัญหานี�จะได้รับการยืนยันว่าถู้กแก้ไขแล้ว และยังเสนอทางเลือก

ให้กับลูกค้าที�ได้ซื้ำ�อไทลินอลชนิดแคปซู้ำลไปก่อนหน้านี� สามารถ้มา

ขอเปลี�ยนเป็นไทลินอลชนิดเม็ดได้อีกด้วย ทางด้านของการสืบสวน

คดี J&J ได้ให้ความร่วมมือกับตำารวจท้องถิ้�น FBI และ FDA ในการ

หาตัวผู้ก่อเหตุและตั�งสินบนนำาจับกับผู้ให้เบาะแสคนร้ายเป็นเงิน 

จำานวนสูงถึ้ง 100,000 ดอลลาร์

 ความวุ่นวายดำาเนินผ่านไป 1 สัปดาห์ ก็มีเหตุเกิดขึ�นอีก เมื�อ 

J&J ได้รับจดหมายฉบับหนึ�งส่งตรงถึ้งสำานักงานใหญ่ใน นิวเจอร์ซี้ำย์  

ใจความโดยสรุปว่า..

 จากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น หน่วยงานที�เกี�ยวข้องด้านสา- 

ธารณสุขของรัฐิจึงได้แจ้งไปยังผู้ผลิตยาไทลินอล บริษัทจอห์นสัน 

แอนด์ จอห์นสัน ซึ้ำ�งในขณะนั�นถื้อว่าเป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ มีส่วน

แบ่งการตลาดยาพาราเซ้ำตามอลสูงเป็นอันดับหนึ�งของประเทศ สิ�งที� 

J&J ตัดสินใจในตอนนั�นคือการประกาศแจ้งเตือนและเรียกเก็บยา 

ไทลินอลทุกขวดในชิคาโกกลับบริษัท และเริ�มการสืบสวนภัายในเพื�อ

หาสาเหตุของปัญหาที�เกิดขึ�น โดยเริ�มจากการเช็ค Lot การผลิต และ

ผลที�พบก็สร้างความประหลาดใจให้กับทีมสืบสวน เพราะแหล่งผลิต

ยาไทลินอลทั�ง 2 ขวด มาจากคนละโรงงาน ซึ้ำ�งมีความเป็นไปได้ตำ�ามาก

ที�โรงงานผลิตยา 2 แห่ง จะเกิดข้อผิดพลาดลักษณะเดียวกันในช่วง

เวลาใกล้ ๆ  กัน และจากการตรวจสอบเพิ�มเติม ทีมสืบสวนก็พบยา

ที�มีการปนเป้�อนไซ้ำยาไนด์อีก 2 ขวด ซ้ำึ�งผลิตจากโรงงานอื�นอีก 

เท่ากับว่ามียาที�ปนเป้�อน 4 ขวดที�ผลิตมาจากโรงงาน 4 แห่ง

 ทีมสืบสวนจึงได้ข้อสรุปว่าเหตุการณ์ลักษณะนี� มีความ 

เป็นไปได้ตำ�ามากที�จะเกิดความผิดพลาดแบบเดียวกัน พร้อมกันถึ้ง 4 

โรงงาน เนื�องจากมาตรฐิานในการควบคุมการผลิตยานั�น ทราบกัน

ดีว่าเข้มงวดมาก ๆ  ทีมสืบสวนตั�งสมมติฐิานว่า น่าจะมีผู้ไม่หวังดีนำา

ยาออกมาจากร้านสะดวกซื้ำ�อมาใส่ยาพิษ แล้วแอบนำากลับเข้าไปวาง

บนชั�นขายยาเหมือนเดิม จนกระทั�งมีคนโชคร้ายไปหยิบเอายานั�น 

ไปกิน ถึ้งแม้ว่าจะฟัังดูเหมือนคำาแก้ตัวให้พ้นผิดของ J&J แต่เจ้าหน้าที�

รัฐิก็เชื�อเช่นสมมตฐิิานนั�น เพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที�คนร้าย

จะแทรกแซ้ำงกระบวนการผลิตยาที�โรงงานถึ้ง 4 แห่ง ต่างสถ้านที� 

ในเวลาใกล้ ๆ กัน 

 เมื�อได้ข้อสรุปดังนี� J&J จึงตัดสินใจเรียกคืนยาไทลินอล 

ทุกขวดจากทั�วประเทศ เพราะพิจารณาเห็นว่าชีวิตของลูกค้ามีความ

สำาคัญมากกว่ายอดขาย มูลค่าความเสียหายที�ประเมินในตอนนั�นสูง

ถึ้ง 100 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ 

หรือกว่า 10,000 ล้านบาทในปัจจุบัน ถื้อเป็นการตัดสินใจครั�งใหญ่

ที�มีชื�อเสียงและความอยู่รอดของบริษัทเป็นเดิมพัน แน่นอนว่า 

เหตุการณ์นี�สร้างผลกระทบอย่างหนักทั�งต่อตัวบริษัทเอง รวมไปถึ้ง

คนอเมริกันทั�งประเทศ จากยอดขายที�เคยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึ้ง 

37% ตกลงมาเหลือ 7% ในทันที ไม่ต้องพูดถึ้งราคาหุ้นของบริษัท

ที�เส้นกราฟัปักหัวลง สูญเสียมูลค่าไปถึ้ง 1,240 ล้านดอลลาร์ จนนัก

วิเคราะห์หลายสำานักในขณะนั�นออกมาบอกว่า J&J จะต้องปิด 

กิจการลงอย่างแน่นอน
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 หลังจากที� J&J ได้ดำาเนินกลยุทธหลาย ๆ อย่างไปตามที�ได้กล่าวไป 

แล้วข้างต้นเพื�อดูแลลูกค้าคนสำาคัญของเขาแล้ว อีกโจทย์หนึ�งของบริษัทคือการ 

ปกป้องและรักษาผลิตภััณฑ์์ มีการถ้กเถี้ยงกันภัายในบริษัทเรื�องการยกเลิกแบรนด์

ไทลินอลแล้วสร้างแบรนด์ใหม่ทดแทน แต่ผู้บริหารของ J&J มีแนวคิดที�หนักแน่น

ว่าต้องการปกป้อง และ พิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่าบริษัทมีความใส่ใจในการผลิตสินค้า

ที�มีคุณภัาพสูงและใส่ใจต่อความปลอดภััยของผู้บริโภัคเป็นสำาคัญ และจะต้อง 

ไม่มีใครต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ลักษณะนี�อีก.... หลังจากนั�น โลกจึงได้รู้จัก

กับนวัตกรรมการปิดผนึกบรรจุภััณฑ์์

ยาแบบใหม่ จากเดิมที�เคยใช้สำาลี

ยัดลงขวดแล้วปิดฝา กลายมาเป็น

ผนึกกึ�งโลหะที�ใช้มาจนถึ้งทุกวันนี�

 มีผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏิกรรมนี�ทั�งหมด 7 รายภัายในช่วง

สัปดาห์แรก นับตั�งแต่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตรายแรกในคดีนี� J&J ใช้

เวลาเพียงแค่ 8 สัปดาห์ในการสร้างความเชื�อมั�นให้กับลูกค้าและ 

ทำาให้ส่วนแบ่งการตลาดที�เคยตกลงไปเหลือ 7% กระเด้งกลับขึ�นมา

ที� 30% พร้อมกับทวงบัลลังค์แชมป์อันดับหนึ�งของตัวเองกลับมาได้ 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภัาพันธ์ 1986 เกิดเหตุพบผูเ้สียชีวิตใน 

นิวยอร์ค สาเหตุเกิดจากได้รับสารพิษไซ้ำยาไนด์ที�ถู้กใส่ไว้ในแคปซู้ำล

ยาไทลินอล ซึ้ำ�งถู้กบรรจุไว้ในขวดที�ปิดผนึกแบบใหม่ จากการตรวจ

สอบ พบว่ามียาพิษอยู่ 5 ใน 24 แคปซู้ำลในบรรจุภััณฑ์์ขวดนั�น ด้วย

เหตุนี� J&J จึงยกเลิกการผลิตยาไทลินอลในรูปแบบแคปซู้ำล และหัน

มาผลิตแต่ไทลินอลชนิดเม็ดตั�งแต่นั�นเป็นต้นมา

 จากกรณีศึกษาที�โด่งดังนี� J&J สามารถ้รอดพ้นจากวิกฤติ-

การณ์นี�มาได้ เป็นเพราะวิธีการคิดที�ยึดถื้อเอาความปลอดภััยและ 

สวัสดิภัาพของผู้บริโภัคเป็นสำาคัญ มีการใช้มาตรการในการแก้ไข 

ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงจุด วางตัวเองอยู่ในส่วนหนึ�ง

ของทีมที�พร้อมจะช่วยแก้ปัญหา โดยไม่ได้แสดงท่าทีในการปัดความ

รับผิดชอบเหมือนอย่างที�หลาย ๆ  บริษัทเลือกจะทำาเป็นอย่างแรกถึ้ง

แม้จะแน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ทำาอะไรผิดเลยก็ตาม ควบคู่ไปกับคิดค้น

นวัตกรรมด้านความปลอดภััยที�สามารถ้นำามาใช้แก้ปัญหาได้จริง

  ขอให้สุขภัาพดี ห่างไกลจากโรคภััย ทุกโรค ทุกซี้ำซั้ำ�นนะครับ 

... ด้วยรัก
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Cruising Cruising 
การเดิินทางท่องเท่�ยวิสำห้รับทุกคน

บทค์วามปกิ้ณกิะ

เรีียบเรีียงโดย อ.ทพ.ศิิรีวุุฒิิ หิิรีัญอัศิวุ์

 โลกของเราผ่านช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 กัน 

ไปแล้ว แม้ยังคงพบว่ามีจำานวนผู้ติดเชื�อเพิ�มขึ�นอยู่อย่างต่อเนื�อง แต่

อัตราการป่วยหนัก และเสียชีวิตก็ลดลงอย่างมากจากการได้รับวัคซี้ำน

ที�เพียงพอในประชากรส่วนมากของโลก ทำาให้ตอนนี�การออกเดิน 

ทางเพื�อท่องเที�ยว พักผ่อน และหาประสบการณ์ในต่างประเทศเริ�ม

กลับเข้าสู่ภัาวะปกติอีกครั�ง หลังจากห่างหายไปนานมากกว่าสองปี 

วันนี�ผมจะมาแนะนำาการท่องเที�ยวอีกรูปแบบหนึ�งที�อาจ 

เป็นทางเลือกหนึ�งให้กับพี� ๆ  น้อง ๆ  ชาวทันตแพทย์ทุกคน

 หากย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 2020 ใน 

ช่วงที�โรคโควิด-19 เริ�มระบาด เชื�อว่าทุกคน

คงจะไม่มีใครที�ไม่เคยได้ยินข่าวของเรือ 

สำาราญซ้ำอมบี� Diamond Princess ซึ้ำ�ง 

มีผู้โดยสารและลูกเรือจำานวน 3,711 คน  

ถู้กกักตัวไว้บนเรือเพื�อเฝ้าดูอาการ

และตรวจคัดกรองเป็นเวลากว่า 14 

วัน โดยรัฐิบาลของญี�ปุ่น และนั�นจึง

เป็นจุดเริ�มต้นของการยุติการท่องเที�ยว

ในรูปแบบของการ Cruising หรือล่อง

เรือสำาราญไปนานกว่า 2 ปี เนื�องจากสภัาวะ

ที�ไม่เหมาะสมต่อการควบคุมโรคระบาด 

ผู้แต่งเองก็ได้เดินทาง Cruising ใน

ช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน ซึ้ำ�ง

หลังจากผู้แต่งกลับถึ้งประเทศ

ไทยแล้ว เรือสำาราญลำาดังกล่าว

มีแผนที�จะล่องมาเทียบท่าที�จังหวัด

ภูัเก็ต ก็ถู้กสั�งห้ามเข้าเทียบท่าเพื�อเป็นการป้องกันโรคในทันที ผู้แต่ง

ก็ยังนับว่าโชคดีที�กลับมาถึ้งประเทศไทยได้อย่างปลอดภััย และยัง

รอดพ้นจากโรคระบาดมาได้จนถึ้งปัจจุบัน

 สำาหรับในปัจจุบัน ธุรกิจการล่องเรือสำาราญมีการปรับตัว

เพื�อให้สอดคล้องกับสถ้านการณ์ปัจจุบันมากขึ�นอย่างมาก ยกตัวอย่าง

ผู้ให้บริการเรือสำาราญรายใหญ่รายหนึ�งที�ผู้แต่งใช้บริการอยู่เป็นประจำา  

คือการปรับปรุงระบบระบายอากาศทั�งหมดของเรือสำาราญ จัดให้มี

อัตราการไหลเวียนของอากาศ (air change) มากถึ้ง 12 air changes/

hour ในห้องพักของผู้โดยสาร และมากถึ้ง 15 air changes/hour 

ในส่วนที�เป็นพื�นที�สาธารณะขนาดใหญ่ รวมถึ้งการมีแผ่นกรอง

อากาศในระบบปรับอากาศคุณภัาพสูงที�สามารถ้กรองและดักจับ 

aerosol ที�มีขนาด 1-3 microns ได้ ซึ้ำ�งเพียงพอ 

ต่อการดักจับเชื�อ Coronavirus ผมเชื�อว่าด้วย 

คุณภัาพการปรับและระบายอากาศที�ดีขนาดนี� 

การไปท่องเที�ยวในเรือสำาราญที�มีการปรับตัว 

ตามสถ้านการณ์ปัจจุบัน คงไม่น่ากังวลไปกว่า 

การทำาฟัันในห้องฟัันส่วนใหญ่ที�พวกเรา 

ท ำางานกันหรือการไปเดินเล่นในห้าง 

สรรพสินค้าทั�วไปในทุกวันนี� ทุกท่านน่าจะ

ตัดสินใจไปเที�ยวในรูปแบบของการ Cruising 

กันได้ง่ายมากขึ�น

  การเดินทางในรูปแบบ Cruising นั�น

คือการควบรวมของ โรงแรม พาหนะ ร้านอาหาร 

โรงละคร เข้าไว้ในที�เดียวกันในเรือสำาราญ เรือ 

สำาราญที�ผู้แต่งพูดนี�ไม่ได้หมายถ้ึง 

เรือสำาราญที�ล่องชมแม่นำ�าเจ้าพระยา 

ซึ้ำ�งมีขนาดเล็กมาก ๆ  แต่เรือสำาราญ

ที�พูดถ้ึงนี�จะมีขนาดที�ใหญ่มาก ๆ เรือ 

ข้ามฟัากสุราษฎร์-สมุย ที�สามารถ้ขนรถ้ยนต์ไปด้วยได้ก็ยังใหญ ่

ไม่พอ หรือแม้แต่ เรือสำาราญไททานิคที�ทุกคนเคยเห็นในภัาพยนตร์

ก็ยังไม่สามารถ้เทียบได้กับเรือสำาราญในปัจจุบัน โดยผู้แต่งเคยมี 

โอกาสได้ไปเรือสำาราญที�ครั�งหนึ�งเคยเป็นเรือสำาราญที�มีขนาดใหญ่

ที�สุดในโลกในปี 2018 คือเรือ Symphony of the Sea เรือลำานั�น

มีนำ�าหนักมากกว่า 225,000 ตันในขณะที�เรือไททานิคนั�นมีนำ�าหนัก

เพียงแค่ 46,000 ตันเท่านั�น ผู้แต่งคิดว่าทุกท่านคงจะพอมองเห็น

ภัาพกันแล้วว่าเรือสำาราญที�ผู้แต่งพูดถึ้งนั�นมันยิ�งใหญ่ในระดับไหน
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 โดยจุดเด่นของการท่องเที �ยวในรูปแบบของการ 

Cruising คือการพักอาศัยอยู่บนเรือสำาราญ ในช่วงเวลากลาง

คืนที�เรานอนหลับพักผ่อนอย่างสุขสบาย พร้อมไปกับการที�เรือ

สำาราญก็จะเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปในการท่องเที�ยว เช้ามา

เราจะพบกับจุดหมายการเดินทางใหม่พร้อมที�จะออกไปสำารวจ

และหาประสบการณ์อยู่เสมอ โดยไม่เสียเวลาในการเดินทาง 

ระหว่างจุดหมายเลย และเรือสำาราญยังสามารถ้พาเราไปเที�ยว

ในสถ้านที�ที�อาจจะมาด้วยวิธีปกติไม่ได้ เช่น Mystery Island, 

Vanuatu หรือ Noumea, New Caledonia ยิ�งไปกว่านั�นผู้ให้

บริการเรือสำาราญบางบริษัทมีเกาะส่วนตัวของตัวเองที�เปิดให้ 

บริการเป็นสวนนำ�า สวนสนุกที�จะมีเฉพาะผู้โดยสารของเรือสำาราญ

ของบริษัทเท่านั�นที�ไปใช้บริการได้ เป็นต้น

 ห้องพักบนเรือสำาราญมีให้เลือกได้มากมายหลายรูปแบบ 

ตั�งแต่ห้องขนาดเล็กกะทัดรัดไม่มีแม้แต่หน้าต่าง ห้องที�พอจะให้

เราได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันจากหน้าต่างบานน้อยในห้อง ห้อง

ที�มีพื�นที�ให้ได้นั�งกินลมชมวิวอย่างเป็นส่วนตัวจากการที�มีระเบียง

เป็นของตัวเอง หรืออยู่อย่างหรูหราในห้อง Suites ซึ้ำ�งยังแบ่งย่อย

ไปอีกหลายระดับ ถึ้งขั�นที�บางห้องนั�นมี Slider เป็นของตัวเองใน

ห้องพักลักษณะ duplex ก็แล้วแต่งบประมาณของแต่ละท่าน 

นอกเหนือจากการใช้เวลาพักผ่อนในห้องพักแล้ว บนเรือสำาราญ

ยังมีสิ�งอำานวยความสะดวกทุกอย่างที�เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็น

ยิม คลาสออกกำาลังกาย สปา เกมส์เซ็้ำนเตอร์ สระว่ายนำ�า บ่อจา

กุซ้ำซ้ำี� ซ้ำึ�งเป็นสิ�งที�พบได้ในโรงแรมหรูทั�วไป 

แต่ในเรือสำาราญขนาดใหญ่มาก ๆ นั�นจะม ี

กิจกรรมอย่างอื�นที�ไม่น่าจะมีอยู่บนเรือได ้

เช่น ลานขับรถ้บั�มขนาดใหญ่ที�สามารถ้เล่น 

พร้อมกันได้เป็น 20 คัน เครื�องเล่น Virtual 

Reality (VR) Trampoline ให้เราได้กระโดด

เล่นบน Trampoline และได้โลดแล่นไปใน 

โลกเสมือนจริงด้วยเทค-โนโลยี VR หรือจะ 

เลือกซื้ำ�อสินค้าปลอดภัาษีที�มีร้านค้ามากมาย

หลายชนิดตั�งแต่เครื�องสำาอาง SKII ยันเครื�อง-

ประดับแฟัชั�นชั�นนำาอย่าง Cartier

 ในช่วงเวลากลางคืนที�เรือสำาราญออกเดินทาง จะม ี

การกำาหนด Dress code แก่ผู้คนในเรือ ในบางคืนนั�นจะเป็น 

Formal night ที�ทุกคนจะแต่งองค์ทรงเครื�องกันอย่างงดงามผู้ชาย 

ใส่สูท ผู้หญิงใส่ชุดราตรี ประสบการณ์การร่วมงานครั�งแรกของ

ผู้แต่งรู้สึกเหมือนกับงานเต้นรำาของ Jack กับ Rose บนเรือไททานิค 

อย่างไรก็อย่างนั�นเลย บนเรือสำาราญยังมีกิจกรรมต่าง ๆ  บนเรือ

ให้ทำาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชมการแสดงที�หลากหลาย และ

ไม่ซ้ำำ�ากันในแต่ละคืน ตั�งแต่ละครเพลงระดับ Broadway เช่น 

Mamma Mia และ Hairspray การแสดงมายากลหลากหลาย 

รูปแบบ การแสดงกายกรรม โชว์สเกตนำ�าแข็งการร้องรำาทำาเพลง

ที�หลากหลาย ตั�งแต่ Belly Dance ไปถึ้งการเต้นแบบ K-Pop 

สิ�งที�แปลกใหม่และน่าประทับใจผู้แต่งมาก คือ Aqua Theatre 

ซึ้ำ�งเป็นโรงละครกลางแจ้งบนเรือที�มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน

การเล่นกับนำ�าร่วมกับการแสดงกายกรรมของนักแสดง นอกเหนือ

จากการแสดงแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น

การไปเล่นเกมส์โชว์ร่วมกับผู้โดยสารคนอื�น การไปนั�งจิบเครื�องดื�ม 

ฟัังดนตรีสด ส่วนสายเสี�ยงโชคที�อาจจะอยากหาความสนุกใน 

คาสิโนก็มีให้บริการเช่นเดียวกัน นอกจากนี�ยังมีพื�นที�สำาหรับ

การพบปะผู้คนเพื�อสร้างมิตรภัาพใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง 

ไม่แน่นะ ไป Cruising ครั�งหน้าคุณอาจจะได้เจอรักแท้ก็เป็นได้

 
DAT NEWSLETTER 11



ทำาไม Cruising จึึงเป็นการท่องเท่�ยวสำาหรับทุกคน..

Cruising ไม่ได้แพงอย่างท่�คิด..

♦หากคุณยังเป็นวัยรุ่น คุณพร้อมที�จะลุยทุกกิจกรรมบนเรือ 

รวมไปถึ้งกิจกรรมสุด Extreme อย่างการป้นหน้าผาจำาลอง การโหน 

Zipline หรือ แม้แต่การเล่น Slider Ultimate Abyss ที�สูงเท่าตึก 

10 ชั�น แถ้มมีบางส่วนยื�นออกไปในทะเลอีกด้วย การเที�ยวครั�งนี�จะ

ไม่เหมือนการเที�ยวครั�งไหน ๆ ของคุณอย่างแน่นอน

♦หากคุณเป็นสายสุขภัาพ คุณสามารถ้ไปวิ�งบนทางวิ�งบนดาดฟ้ัา

เรือ ฝึกพัตต์กอล์ฟัในสนามขนาดเล็ก จะเข้าคลาสการออกกำาลังกาย 

หรือจะใช้ยิมแบบปกติทั�วไป ทำาให้คุณยังรักษาความฟิัตของร่างกาย

ได้ตลอดการเที�ยวได้อย่างไม่ต้องกังวล

♦หากคุณเป็นสายกิน เรือสำาราญคือสวรรค์ของคุณ มีอาหารให้ 

คุณกินได้ตลอด 24 ชม. อาหารมีความหลากหลาย คุณอาจได้ลอง

อาหารใหม่ ๆ  ที�คุยไม่เคยกินมาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม และ

ถ้้าหากว่าคุณ enjoy eating มาก ๆ ยังสามารถ้ลองใช้บริการห้อง

อาหารพิเศษ ที�ใช้วัตถุ้ดิบสุดพรีเมียม ร้านอาหารของ Celebrity chef 

รวมไปถึ้ง Fine dining ต่าง ๆ  โดยจ่ายเงินเพิ�มขึ�นในราคาที�สมเหตุ

สมผล เนื�องจากมีค่าอาหารของเรือส่วนหนึ�งมาช่วยทดแทนอยู่แล้ว

♦ หากคุณอยู่ในวัยเกษียณ พาผู้ใหญ่ในบ้านมาเที�ยว หรือทำางานมา

ก็ปวดหลังจะแย่แล้ว คุณจะมีความสุขกับการท่องเที�ยวที�ไม่ต้องเก็บ

สัมภัาระย้ายของไปในทุก ๆ  วันที�เปลี�ยนจุดหมาย มีกิจกรรมให้เลือก

ทำามากมาย การท่องเที�ยวในแต่ละจุดหมาย มีทัวร์ให้เลือกซื้ำ�อได้ตาม

ความชอบซึ้ำ�งจะมีเขียนบอกอย่างชัดเจนว่าทัวร์นี�เหมาะสำาหรับผู้มี

ปัญหาในการเดิน หรือทัวร์นี�จำาเป็นจะต้องใช้ร่างกายที�แข็งแรงใน

การเดินอย่างน้อยกี�ไมลส์ก็ว่ากันไป

♦หากคุณพาลูก พาหลาน มาเที�ยว พวกเขาจะสนุกกับสวนนำ�า 

Kids’ Club รวมไปถึ้งการดูหนังกลางแจ้งในสระว่ายนำ�าตอนกลางคืน 

หรือแม้แต่ซื้ำ�อกิจกรรมการทัวร์เข้าชมระบบต่าง ๆ ของเรือสำาราญ 

เช่น การจัดเก็บและทำาอาหาร เขาทำายังไงที�จะสามารถ้ทำาอาหารให้ 

เพียงพอและรวดเร็วและถู้กหลักอนามัยสำาหรับคนเกือบหมื�นคนใน

เวลาที�จำากัด การทัวร์ชมระบบห้องควบคุมเรือและพูดคุยกับกัปตัน 

ทัวร์ชมระบบการผลิตนำ�ากินนำ�าใช้บนเรือสำาราญที�ผลิตได้เองจาก

นำ�าทะเล

 ดังนั�นการท่องเที�ยวเรือสำาราญจึงเหมาะกับคนทุกเพศ 

ทุกวัยทำาให้ทุกคนสามารถ้ไปเที�ยวด้วยกันได้โดยมีกิจกรรมที�ตอบ 

โจทย์สำาหรับทุกคน ทั�งที�ทำาร่วมกันและทำาแยกกัน

♦ ราคาขึ�นกับ “จำานวนคืน” เป็นหลัก มักไม่ค่อยขึ�นกับเส้นทาง 

หรือ ท่าที�เริ�มต้นเดินทาง แต่ราคาค่าตั�วเครื�องบินเพื�อไปยังท่าเริ�มต้น

จะเป็นปัจจัยเสริมให้ราคาสูงขึ�น แม้เลือกจำานวนคืนที�น้อยก็สามารถ้

ใช้สิ�งอำานวยความสะดวกทุกอย่างของเรือสำาราญได้เหมือนกัน แต่

แน่นอนจะมีเรือบางลำาที�กิจกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม มือใหม่

ไปครั�งแรก เริ�มจากท่าเรือสิงคโปร์ก็สะดวกดี ช่วยประหยัดในเรื�อง

ของค่าเดินทาง แต่เรือลำาที�มีขนาดใหญ่มาก ๆ  มักประจำาการอยู่ใน 

อเมริกา และยุโรป 

♦ ราคาขึ�นกับ “ชนิดของห้อง” ห้องธรรมดาที�สุด 3-4 คืน ราคาเริ�มต้น 

เพียง 2-30,000 บาท ต่อห้องต่อสองคน แต่ราคาจะเป็นทวีคูณเมื�อ

พักห้อง Suites ที�ไม่ได้เพียงแค่ห้องพักที�หรูหรา ข้าวของเครื�องใช้

ที�ดีขึ�น แต่พ่วงมาด้วยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น Priority ในการ Check 

in/out การได้ที�นั�งพิเศษในโรงละครที�จองไว้ให้เสมอ การได้รับสิทธิ

รับประทานอาหารในห้องอาหารสุดพิเศษที�ใช้วัตถุ้ดิบชั�นเลิศ และปรุง

มาอย่างยอดเยี�ยม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพิ�มเติม รวมถึ้งสิทธิในการ

เข้าถึ้งบางบริเวณของเรือที�จำากัดไว้ให้เฉพาะลูกค้าระดับ Suites ขึ�นไป

อีกด้วย

♦ จองล่วงหน้า นานเป็นปี จะได้ราคาที�ดีเสมอ เนื�องจากยังมี 

supply ที�สูง และราคาห้องพักจะปรับตาม demandและ supply 

ที�เปลี�ยนไปตามเวลา และถ้้าจองโดยตรงบนเรือสำาราญสำาหรับ trip 

ถั้ดไปจะได้ข้อเสนอที�พิเศษขึ�นไปอีก ดังนั�นใครไปแล้วก็คงต้องจองต่อ

ไปเรื�อย ๆ ไม่มีวันจบ ผู้แต่งเองเคยจองล่วงหน้านานที�สุดกว่า 18 

เดือนได้ราคาห้องพัก Royal Suites ที�ดีมาก ๆ  แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไป

เนื�องจากการระบาดของโรคโควิด-19

♦ ราคาจะยิ�งถู้กเมื�อพักหลายคนในห้องพักเพียงห้องเดียว ซ้ำึ�งม ี

หลากหลายแบบสามารถ้พัดได้มากที�สุดถ้ึง 6 คน และราคาจะ

แพงมากหากพักเดี�ยวเพียงคนเดียว ดังนั�นชวนเพื�อน ชวนแฟัน 

ชวนครอบครัวไปด้วยกันเยอะ ๆ จะคุ้มค่าที�สุด ห้องที�ว่าเล็กที�สุด 

ของเขามีขนาดประมาณ 13.5-15 ตรม. ขึ�นกับเรือแต่ละลำา ไปญี�ปุ่น

ผ่านกันมาได้ แค่นี�ธรรมดามาก 
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 หวังว่าบทความนี�จะช่วยแนะนำาทางเลือกในการท่องเที�ยวแบบอื�นๆให้กับพี� ๆ น้อง ๆ ชาว 

ทันตแพทย์ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ปีหน้าจะเริ�มมีเรือสำาราญที�แวะมาที�จังหวัดภูัเก็ต ประเทศไทยแล้ว 

แต่เราไม่มีสิทธิขึ�นนะครับ ปกติภูัเก็ตเป็นแค่ท่าที�เรือสำาราญแวะมาเที�ยว ไม่ได้เป็นท่าหลักสำาหรับการ 

Check in/out น่าจะจากความไม่พร้อมในเรื�องของสถ้านที� 

 ผมเชื�อว่าในไม่ช้าท่าเรือแหลมฉบังของเราจะกลับมาเปิดรับการท่องเที�ยวแบบ Cruising 

อีกครั�ง ซึ้ำ�งเป็นท่าที�สามารถ้เป็นจุดเริ�มต้นได้ครับ และขอให้มีเรือสำาราญใหญ่ ๆ  ดี ๆ  มาให้บริการคนไทย

เหมือนเดิม คนไทยจะได้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางไปยัง ท่าต่าง ๆ ทั�วโลก ให้เราได้เที�ยวกันในราคา 

ประหยัดครับผม

      Tips and Tricks in Cruising

♦เลือกบริษัทเรือสำาราญที�ถู้กใจ ในตัวเรือ การบริการ เส้นทาง และใช้บริการเพียงเจ้าเดียว เพราะมีสิทธิประโยชน์ 

พิเศษสำาหรับ Loyalty member สิทธิพิเศษเหล่านี� ได้ตั�งแต่ส่วนลดต่างๆภัายในเรือ การได้รับ Complimentary 

เครื�องดื�มพิเศษต่าง ๆ  การใช้ Lounge ที�มีอาหารพิเศษและเครื�องดื�มแอลกอฮึอลล์บริการ และสมาชิกระดับสูงสุดสามารถ้

ใช้ห้องอาหารสุดพรีเมียมสำาหรับลูกค้าที�พักห้อง Suites แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้พักห้อง Suites ก็ตาม

♦บางบริษัทมีนโยบายการให้ BID หรือประมูลห้องว่างที�เหลืออยู่ในราคาสุดคุ้ม เมื�อใกล้จะถึ้งวันเดินทางจริงแล้วยัง

มีห้องว่างอยู่ หากวางแผนในการจองให้ดี อาจะได้ห้องดีๆในราคาสุดพิเศษก็เป็นไปได้

♦การซื้ำ�อ Package ต่างๆเพิ�มเติมไม่ว่าจะเป็น Day tour หรือ ห้องอาหารพิเศษบนเรือ ควรซื้ำ�อล่วงหน้าในระบบจัด

การการจอง เพื�อให้ได้ข้อเสนอราคาพิเศษสุดคุ้มกว่าการไปซื้ำ�อเพิ�มบนเรือ ซึ้ำ�งจะทำาให้ได้ข้อเสนอที�ไม่ดีและเสียเวลาใน

การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนเรือสำาราญ

“

”
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DENTCOMMU
สี ชั ง ยั ง ห ว า น น้ อ ย

โ รง เ รียน เกา ะสี ชั ง

อ าจ ารย์ ที� ป รึกษา

5 8  ห มู่  6  ต . ท่ า เทววง ษ์  
อ . เ ก า ะสี ชั ง  จ .ชล บุรี  2 0 1 2 0

อ .ทพญ .  ปณัทชา  วี ร ะพล
อ .ทพญ .  รมิด า  ปร ะ เสริฐล าภ

APRIL ,  2022 DENTCU78 X KOH SICHANG

เ ธียร  ศ รีก สิ กุล
ภู รินทร  ค ริสธา นินทร

ภู วิศ  ลุ ยะ พัน ธุ
มั สรอน  ยือร า

รัชชานน  ท  จันทร เ พ็ ง
วินท  สุ วรรณรัตน

วรท รัพย  ตัน ติแพทยาง กูร

บทความชุุมชุน
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About
DENTCU78

จากเด็กป� 1 ที�ไม่เคยสัมผัสชวีิตการเป�น
ทันตแพทย์ ในท้ายที�สุดนา�ิกาก็นาํพา

พวกเรามาถึงชั�นป�สุดท้าย แต่เอ๊ะ! 
ที�ผ่านมาเราเคยแค่เรยีนรูผ้่านตัว
หนังสือจากการสอนจากอาจารย์ 

เหน็ตัวอย่างโครงการทันตกรรมชุมชน
จากรุน่พี� แต่ยังไม่เคยได้ลงมือทําเลย

 
 

จาก Freshy สู วาที่หมอฟน
 

DENTCU78 X KOH SICHANG

ทันตกรรมชุมชน 3  (ทช.3)
การ เป� ดปร ะตูบ านสุด ท้ าย ให้พวก เร ามี

โ อกาสลงมือป ฏิบั ติ ง าน ใน ชุมชน  
ได้ สาํ ร วจป�ญหาแล ะออกแบบโครงการ
ด้ วย ตั ว เอง  ในกรอบ เวลากว่ า  3  เดื อน
โดย ที� พวก เร า ไม่ ส ามารถลงพื� น ที� ไ ด้ เ ลย
เนื� อ งจ ากสถานการณ์แพร่ร ะบ าดของ  

 
 
 
 

ความ ท้ าทายสุด ท้ ายของชี วิ ต
นิ สิ ต ทันตแพทย์ ได้ เ ริ�ม ต้นขึ� นแ ล้ ว

COVID-19
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เป�นอําเภอที�มีขนาดเล็กที�สุดของประเทศไทย ขนาดพื�นที�ของเกาะมีความยาว 7.9 ตารางกิโลเมตร
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 10,000 คน ทั�งที�เป�นประชากรที�แท้จรงิและประชากรแฝง  
ไม่มีคลินิกทันตกรรมอื�นๆ นอกจาก รพ.เกาะสีชงั

เกาะสีชัง

Hello From 
Sichang

DENTCU78 X KOH SICHANG

โรงเรียนเกาะสีชัง

ตั�งอยู่ที�ตําบลท่าเทววงษ์ รบันักเรยีนตั�งแต่ระดับประถมต้นถึงมัธยมปลาย 
ในป�การศึกษา 2564 นักเรยีนส่วนมากอยู่ในระดับชั�นประถมปลาย เป�นจํานวน 246 คน จาก
นักเรยีนทั�งหมด 369 คน ประกอบด้วยเพศชาย 184 คนและเพศหญิง 185 คน 

อยู่ภายใต้การดูแลของครู 18 คน คุณครูตู่ (ครูฝ�ายวิชาการ)
คุณครูสุภาวรรณ (ครูสุขศึกษา) 
คุณครูยุทธนา (ประจําชั�นป. 6/1) 
คุณครูพรไพลิน (ประจําชั�นป. 6/2) 
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What
We
Do ?

DENTCU78 X KOH SICHANG

กิ จกรรม ที�  2 .1  T ikTok Chal lenge 
การ เ ลือกอาหารว่ า งตามกลุ่ ม  เ ขี ย ว  เ ห ลือง  แดง

กิจกรรม ที�  2 .2  T ikTok Chal lenge 
การออก กํ า ลั งกาย

 

นํ า เสนอโครงการ กับคุณค รู โ ร ง เ รี ยน เกาะ สี ชั ง
รับฟ ง  f eedback  มาแ ก้ ไข  หาจุ ด ร่ วม กัน  

ประชา สัม พัน ธ์ ผ่ าน  T i k -Tok

ใ ห้ ความ รู้ น้ อ งๆ  ผ่ าน  L i ne  G roup  Ca l l
ซึ� ง เ ป� น วิ ธี ที� คุ้ น เ คย ในการ เ รี ยนการสอนของ โรง เ รี ยน

" Common Risk Factors "

คณะครู wวกเรา

คณุครูมองวา่ป�ญหาประเดน็ภาวะอ้วน
ของเด็กวยัเรยีนเป�นป�ญหาสาํคัญ

 

กิ จกรรม ที�  1  

ใ ห้คว ามรู ้ เ กี� ย ว กับความสํ า คัญของการ
ออก กํ า ลั งกายแล ะการ เ ลือกอาหาร ที� มี
น� าต าล  NMES ต� า  สร้า ง ทักษะ ในการ เ ลือกอาหาร
ขนม  และ เครื� อ งดื� ม ที� ดี ต่ อสุ ขภาพ

เป�นอําเภอที�มีขนาดเล็กที�สุดของประเทศไทย ขนาดพื�นที�ของเกาะมีความยาว 7.9 ตารางกิโลเมตร
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 10,000 คน ทั�งที�เป�นประชากรที�แท้จรงิและประชากรแฝง  
ไม่มีคลินิกทันตกรรมอื�นๆ นอกจาก รพ.เกาะสีชงั

เกาะสีชัง

Hello From 
Sichang

DENTCU78 X KOH SICHANG

โรงเรียนเกาะสีชัง

ตั�งอยู่ที�ตําบลท่าเทววงษ์ รบันักเรยีนตั�งแต่ระดับประถมต้นถึงมัธยมปลาย 
ในป�การศึกษา 2564 นักเรยีนส่วนมากอยู่ในระดับชั�นประถมปลาย เป�นจํานวน 246 คน จาก
นักเรยีนทั�งหมด 369 คน ประกอบด้วยเพศชาย 184 คนและเพศหญิง 185 คน 

อยู่ภายใต้การดูแลของครู 18 คน คุณครูตู่ (ครูฝ�ายวิชาการ)
คุณครูสุภาวรรณ (ครูสุขศึกษา) 
คุณครูยุทธนา (ประจําชั�นป. 6/1) 
คุณครูพรไพลิน (ประจําชั�นป. 6/2) 
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MIDSTREAM

การใหคุ้ณครูในดวงใจของน้องๆ
มารว่มกิจกรรมด้วย เป�น Role

model ชว่ยดึงน้องๆ ใหเ้ล่น
กิจกรรมมากขึ�น เกิดเป�นกระแสขึ�น 

ขอบคณุมนต์เสน่ห์จากงานชุมชนที�ชว่ยบม่เพาะให้
พวกเราเป�นทันตแพทยที์�มองป�ญหารอบด้านมากยิ�งขึ�น
ขอบคณุเทคโนโลยทีี�ชว่ยเชื�อมต่อ
ทันตแพทยกั์บผู้คนในชุมชนจากพื�นที�ห่างไกล

#สี ชั ง ยั ง#สี ชั ง ยั ง#สี ชั ง ยั ง
ห ว านน้ อยหว านน้ อยหว านน้ อย

มียอด เข้ า ชมมากกว่ า

47,90047,90047,900
ร้อ ยล ะ  6 0  ของนั ก เ รียน

แบ่ งป ร ะ เ ภทอ าห า ร ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ทั� ง หมด  

ถึ งแม้ ว่ า ไม่ มี น โยบายการ เพิ� มก าร
ออก กํ า ลั งกาย ในชั�ว โมง เ รียน  แ ต่มีคุณครู
หลาย ท่ าน ได้ ใ ช้ เ วล า  ในช่ วง ต้นคาบ ให้

นั ก เ รียน ทํา กิ จกรรมขยับร่า งกาย

อุปสรรค

" การทํางานกับเด็ก " รูซ้ึ�งเลยครบั
หลังจากสอนออนไลน์ การควบคุมให้
น้องๆมีสมาธจิดจ่ออยู่กับเราเป�นสิ�งที�
ยากมาก ประกอบกับความเข้าใจใน
บรบิทภาษาที�แตกต่างกันของชว่งวัย
สุดท้ายแก้ป�ญหาโดยการปรบัใช้
Infographic ความรูส้่งใน Group

และทําคลิปอธบิายใน Tik-tok

DOWNSTREAM

การใหค้วามรูแ้ละเสรมิทักษะการเลือก
อาหารที�มีนํ�าตาลตํ�าและระยะเวลาที�ควร
ออกกําลังกายใหเ้หมาะกับชว่งวัย

ข้อจาํกัด

เด็กนักเรยีนกลุ่มหนึ�งไม่สามารถเข้า
รว่มกิจกรรมได้เนื�องจากไม่มีอุปกรณ์

UPSTREAM

ด้ วยข้ อจาํ กัดของ เวลา
แล ะการ ไม่ ไ ด้ ลงพื� น ที�  
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ข่าวสารทันตแพทยสมาคมฯ

 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถั้มภ์ั โดย พันตรี ธนศักด์ิ ถั้มภ์ับรรฑุ์ รองเลขาธิการ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถ้วาย 

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหา-

มกุฎวิทยมหาราช ในวันพฤหัสบดีที� 18 สิงหาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ้นนพระรามที� 6 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื�อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐิานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุึฬาฯ จัึดพิธ่ีต้อนรับนิสิตใหม่ กิจึกรรมปฐมนิเทศ และมอบตัวนิสิตใหม่ ประจึำาปีการศึกษา 2565

 ฝ่ายกิจการนิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีต้อนรับนิสิตใหม่ กิจกรรมปฐิมนิเทศ และมอบตัวนิสิตใหม่ 

ประจำาปีการศึกษา 2565 โดยในงานมีคณาจารย์ และนิสิตรุ่นพี� ต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อย่างเป็นทางการ 

มีผู้บริหารฯ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวแนะนำาสมาคมนิสิตเก่า รวมถึ้ง

การนำาผู้ปกครองและนิสิตใหม่พบอาจารย์ที�ปรึกษาอีกด้วย เมื�อวันที� 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั�น 2 อาคารสมเด็จย่า 

93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จึุฬาฯ จึัดพิธี่ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จึพระปรเมนทรรามาธีิบด่ศร่สินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้ึาอยู่หัว เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีถ้วายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  เพื�อถ้วายเป็นพระราชกุศล 

แสดงออกถ้ึงความจงรักภัักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธีถ้วายราชสักการะ

พระพระฉายาลักษณ์ เมื�อวันจันทร์ที� 25 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณโถ้งชั�นล่าง  อาคารบรมนาถ้ศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุึฬาฯ จัึดการอบรม เรื�อง “PDPA for dental personnel พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำาหรับบุคลากร

ทางทันตกรรม”

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยาย เรื�อง “PDPA for dental personnel พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลสำาหรับบุคลากรทางทันตกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล และทันตแพทย์ พรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ได้

ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม โดยมี คณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟัังการอบรม เมื�อวันที� 3 สิงหาคม 2565 ณ 

ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั�น 19 อาคารบรมนาถ้ศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

พิธ่ีมอบเสื�อกาวน์แก่นิสิตทันตแพทย์ ประจึำาปีการศึกษา 2565 

ฝ่ายกิจการนิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเสื�อกาวน์และให้โอวาทแก่นิสิต  ในวาระที�นิสิตเริ�มฝึก

ทักษะการปฏิิบัติงานรักษาผู้ป่วย โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมดังกล่าว

เน้นให้นิสิตตระหนักถึ้งความสำาคัญในการดูแลผู้ป่วยเพื�อให้ได้รับประสบการณ์ตรง และรับรู้บทบาทหน้าที�ตลอดจนความรับผิดชอบด้วย

ความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในฐิานะผู้ประกอบวิชาชีพ ในการนี�ยังได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมงานเพื�อให้เห็นความก้าวหน้าของนิสิต และ

ยังจะได้พบปะแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกับคณาจารยอี์กด้วย  เมื�อวันศุกร์ที� 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั�น 2 อาคารสมเด็จย่า 

93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุึฬาฯ จัึดโครงการสนทนาธีรรมสร้างสุข

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และโครงการ 

สนทนาธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรม เรื�อง “เรื�องน่ารู้ เกี�ยวกับการทำาทาน” โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภััทร ถิ้รญาโณ) พระวิธานาธิการ 

วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐิม เมื�อวันที� 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั�น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภัายนอก ร่วมเข้าฟัังการบรรยายธรรมในครั�งนี�
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นักศึกษาทันตแพทย์จึาก University of Dundee สหราชอาณาจัึกร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Ms. Shannon Polson และ Ms. Sutida Kajorndechasak 

นักศึกษาทันตแพทย์ชั�นปีที� 5 จาก School of Dentistry, University of Dundee สหราชอาณาจักร ซึ้ำ�งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรม 

และเข้าร่วมการปฏิิบัติงานคลินิกทันตกรรมของนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ์ต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที� 

11-12 กรกฎาคม 2565 ณ คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำาบัดฉุกเฉิน คลินิกกลาง คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร คลินิกรังสี

วิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร และศูนย์ปฏิิบัติการซิ้ำมมิวเลชั�น

 โดยเมื�อวันที� 12 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิ์ต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัึดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจึำาปีการศึกษา 2565

 เมื�อวันที� 18 กรกฎาคม 2565   รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถ้าวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นป

ระธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และกล่าวเปิดงานปฐิมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำาปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุ้ประสงค์เพื�อให้

นักศึกษาหลังปริญญาได้ทราบข้อมูลที�สำาคัญ   เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

มหิดล ซึ้ำ�งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับหลังปริญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนี�

 ช่วงเช้า:  แนะนำาแนวทางการศึกษาหลังปริญญา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่าย 

วิชาการและการศึกษาหลังปริญญา และการแนะนำาห้องปฏิิบัติการงานวิจัยกลาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภัาพและสิ�งแวดล้อม, แนะนำาระบบโรงพยาบาลทันตกรรมหาจักรีสิรินธร โดย อาจารย์ ทันตแพทย์ปริย  แก้วประดับ 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, การแนะนำาระบบการส่งตรวจชิ�นเนื�อ โดย รองศาสตราจารย ์ดร. ทันตแพทย์หญิงโสภีั  

ภูัมิสวัสด์ิ หัวหน้าภัาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิ้ำลโลเฟัเชียล, การแนะนำาหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดย อาจารย์ ทันตแพทย์

คมสัน  ลาภัาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ 

 ช่วงบ่าย: แนะนำาระบบโรงพยาบาลทันตกรรม การปฏิิบัติงานทางทันตกรรม การส่งต่อผู้ป่วย และ Infection Control 

คณะทันตแพทยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ณัฐิพงศ์ สิรินทวัฒน์ รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์และทันตแพทย์ 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงลลิดา  องค์ชวลิต รองผู้อำานวยการฝ่ายคุณภัาพและความเสี�ยง 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คุณกฤตติกา สายโส รองผู้อำานวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์  ต่อด้วยการแนะนำาห้องสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล การสาธิตการใช้ฐิานข้อมูล Dental Education 

in Video โดย หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี้  และสาธิตการใช้ฐิานข้อมูล Dentistry & Oral Science Source โดย คุณมนทกานติ  

จันทรวรินทร์ (Sale Manager EBSCO International Service) ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั�น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัึดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั�นปีท่� 1 ประจึำาปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 เมื�อวันที� 3 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและ 

เครือข่ายความร่วมมือ กล่าวรายงานการจัดงานปฐิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั�นปีที� 1 ประจำาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร-

บัณฑิ์ต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถ้าวรเจริญ คณบดี เป็นประธาน

กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 

 จากนั�นเป็นการแนะนำาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ์ต (หลักสูตรนานาชาติ) MIDS และแนะนำาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

นักศึกษา MIDSA โดยทีมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที�ประจำาหลักสูตร 

และสโมสรนักศึกษา MIDS ณ ห้องประชุม 304 - 305 ชั�น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex 

Meetings  จัดโดย โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Saveetha Dental College 

สาธีารณรัฐอินเด่ย

 เมื�อวันที� 5 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถ้าวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Saveetha Dental College, Saveetha Institute 

of Medical and Technical Science (SIMATS) สาธารณรัฐิอินเดีย ซึ้ำ�งนำาโดย Prof. Dr. Aravind Kumar Subramanian, Dean โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ, Prof. Dr. 

Lakshmi Thangavelu, Dean of International Affairs และ Prof. Dr. Sheeja Varghese, Registrar ร่วมเป็นพยาน และมีคณะผู้บริหารจาก 

ทั�งสองสถ้าบัน พร้อมด้วยหัวหน้าภัาควิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex 

Meetings

 การจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี� มีวัตถุ้ประสงค์เพื�อเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัย ด้านการศึกษา 

และด้านการแลกเปลี�ยนบุคลากรและนักศึกษา ระหว่างทั�งสองสถ้าบัน
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัึดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั�นปีท่� 2 ประจึำาปีการศึกษา 2565 

 เมื�อวันที� 8 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑ์ิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานปฐิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั�นปีที� 2 ประจำาปีการศึกษา 2565 จากนั�น รองศาสตราจารย์ 

ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถ้าวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

 ลำาดับถั้ดไปเป็นการแนะนำาการเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ์ต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ทันตแพทย์หญิงนฤมล  พันธ์ุประดิษฐ์ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา และการแนะนำาและพูดคุยกับคณาจารย์โครงการ

ทุนมหิดลวิทยาจารย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักด์ิ ไมตรีรัตนะกุล ผู้อำานวยการคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการทุน

มหิดลวิทยาจารย์ และทีมอาจารย์

 จากนั�นเป็นการแนะนำางานกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร  เหลืองชนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและ

เทคโนโลยีการศึกษา การแนะนำาระบบอาจารย์ที�ปรึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟ้ั�องธารทิพย์ ประธานคณะ 

กรรมการอาจารย์ที�ปรึกษา จากนั�นเป็นการแนะนำาหน่วยบริการสุขภัาพ โดย รองผู้อำานวยการฝ่ายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการแนะนำาเรื�องสิ�งแวดล้อมความปลอดภััยและการใช้พลังงาน โดยงานกายภัาพและสิ�งแวดล้อม 

ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั�น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  จัดโดยหน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิ์ต

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจึประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ิคุณภาพการศึกษา 

เพื�อการดำาเนินการท่�เป็นเลิศ (EdPEx) ประจึำาปี 2565

 เมื�อวันที� 8 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถ้าวรเจริญ  คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภัาพ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ 

บุคลากรผู้เกี�ยวข้อง ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์  สูงสว่าง หัวหน้าภัาควิชากุมาร-

เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักด์ิ ลิมป์กิตติกุล 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย ์ดร.ปาหนัน พิชยภิัญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  แก่งอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  โควาวิเศษสุต คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ชัย  โชติดาว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ ดร.เลิศยศ  ตรีรัตนไพบูลย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าการตรวจประเมินคุณภัาพ

ภัายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์์คุณภัาพการศึกษา เพื�อการดำาเนินการที�เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำาปี 2565 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที� 8 – 9 สิงหาคม 2565 

 และร่วมรับฟัังการนำาเสนอผลการตรวจประเมินฯ ในวันที� 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 301, 304 ชั�น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings จัดโดยงานบริหารคุณภัาพ

 
DAT NEWSLETTER 23



ลวด SS,SE กลม  
012-020 
ลวด SS,SE เหลี่ยม 
16x16 - 21x25 

Oring + Chain 

มีให้เลือกมากกว่า 55 สี

BRACKET

SBT TORQUE 22 ° 

ROTH TORQUE 12°
STANDARD TORQUE 0 °

MBT TORQUE 17°

คีม iXion มีให้เลือก

มากกว่า 20 ตัว

ห้างหุ่นส่วนจำกัด ออร์โธไบรท์ 
ORTHOBRITE LIMITED PERTNERSHIP



Tomy International Inc. ผู�ผลิต

ผลิตภัณฑ�ทันตกรรมจัดฟ�นของญี่ปุ�นท่ี

แพร�หลายไปทั่วโลกอาทิ Clippy-C® และ 

mini-Clippy® ผลิตภัณฑ�ในกลุ�ม Self 

Ligating Bracket System ที่กําลังได�

รับความนิยมอย�างสูงไปทั่วโลก นอกจาก

นี้ยังเป�นผู�ผลิตลวด Sentalloy®, Neo 

Sentalloy®, Bioforce Sentalloy®

ที่ได�รับความนิยมเช�นกัน

Dynaflex คือผู�ผลิตที่สร�างสีสันให�กับ

งานทันตกรรมจัดฟ�นด�วย “O” ring และ 

Power chain ที่มีให�เลือกมากถึง 59 สี 

นอกจากนี้บริษัทยังเป�นผู�นําในตลาด

สําหรับอุปกรณ�จิปาถะสําหรับงานจัดฟ�น

หรือ Orthodontic auxiliary อีกด�วย

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

และอุปกรณ�ที่ช�วยทันตแพทย�ในการติด

เครื่องมือจัดฟ�นคืองานถนัดของบริษัท

สัญชาติอเมริกันบริษัทนี้ อาทิ Rely-

A-Bond, Band Lock, Pad Lock, 

Access Cheek retractor หรือแม�แต� 

Bond-A-Braid ลวดสําหรับทํา Lingual 
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ลวด SS,SE กลม  
012-020 
ลวด SS,SE เหลี่ยม 
16x16 - 21x25 

Oring + Chain 

มีให้เลือกมากกว่า 55 สี

BRACKET

SBT TORQUE 22 ° 

ROTH TORQUE 12°
STANDARD TORQUE 0 °

MBT TORQUE 17°

คีม iXion มีให้เลือก

มากกว่า 20 ตัว

ห้างหุ่นส่วนจำกัด ออร์โธไบรท์ 
ORTHOBRITE LIMITED PERTNERSHIP



บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด
627 ซอยลาดพราว 101 ถ.ลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทร. 0-2731-0711, 0-2731-3201  E-Mail : info@didentalgroup.com

DRIVE DENTAL
Incorporation

@drivedental

*HIDY Hand Instruments ผลิตโดย
บริษทั เอส ดี เด็นแทล็ แอนด์ เมดดเิคิล ซัพพลาย จาํกดั
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016

Satisfaction Guaranteed

100% Stainless Steel

Hand Instruments

Made in
Thailand

ANK01 Contains:

50 short bands
50 tall bands
25 extra small wedges
25 small wedges
25 medium wedges
25 large wedges

I N T R O D U C I N G  T H E  A L L – N E W

The all-new Fusion™ Anterior Matrix System from Garrison®
gives you the materials and techniques to restore many types
of anterior lesions with con�dence.

Try the 

all-new Fusion™ 

Anterior 

Matrix System

today!

Try the 

all-new Fusion™ 

Anterior 

Matrix System

today!
Cervical
Interface

Separator
Strut
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Assistina 301:
For 30 years the number 1

3 decades – 1 mission

Assistina 301 กลายเป�นส��งที่ขาดไม�ได�ในทันตกรรมทั่วโลก  
ช�วยให�มั่นใจได�ว�าด�ามกรอฟ�นจะได�รับการบำรุงรักษา
อย�างสมบูรณ�แบบในเวลาเพ�ยงไม�กี่ว�นาที ช�วยเพ��มอายุการใช�งาน 
และลดต�นทุนการดูแลรักษา ซึ่งเป�นงานที่ดำเนินการมา 30 ป�แล�ว

Now at
your dealer
or wh.com

#whdentalwerk

video.wh.com
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So Much Power
in one little drop...
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If you are nervous about any 
cross infection caused by foreign 
matters in the water tube, handpiece 
clogging and water smell from unit 
chairs.

“ Make the clean dental 
water quality space with 
Dentozone Plasma System
((DDPPSS))”

Dental unit water line
Disinfection system

DDPPSS SYSTEM NNOO Chemicals
NNOO Bacteria
NNOO Biofilm

Biofilm in the water 
tube

Handpiece clogging

Water smell from 
unit chair

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ.อี.บี. มิเลนเนียม (ประเทศไทย) จ ากดั
โทร.  02-320-1228, 02-321-0343 

Email : 
Jeb-millennium@windowslive.com
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Morita Group Company

Comfortable & Affordable

Operating stool OS-F

Easy handling tray 
and semi air system

Easy to use

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

Check spec
and promotion

scan
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