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สวััสดีีปีีใหม่่ ๒๕๖๖

ทพ.พิสุุทธิิ์� อำำ�นวยพ�ณิิชย์ ประพันธ์ิ์

   	 จัันทร์์เอ๋๋ยจัันทร์์เจ้ัา	 	 ย่างเข้้าปีีใหม่่

	 	 	 คืืนวัันผัันไปี	 	 	 	 เถาะย้ายเข้้าม่า

	 	 	 สอ๋งห้าหกหก	 	 	 	 หวัังศกหร์ร์ษา

	 	 	 กร์ะต่่ายนำาพา	 	 	 	 พร์จัันทร์์ม่าแสดง

	 	 	 	 ข้้าข้อ๋ข้้าวัปีลา	 	 	 ร์าคืาอ๋ย่าแพง

	 	 	 ข้อ๋ทอ๋งคืำาแท่ง		 	 	 อ๋ย่่เต็่ม่คืลังข้้า

	 	 	 ข้อ๋ร์ถข้อ๋ร์า	 	 	 	 ให้ข้้ามี่ขั้บ

	 	 	 นำ�ามั่นไม่่ปีรั์บ	 	 	 	 ค่ืาไฟไม่่เพ่�ม่

	 	 	 ข้อ๋บ้านเบ้อ๋เร่์�ม่		 	 	 อ๋ย่่ทำาเลทอ๋ง

	 	 	 ข้อ๋ซีีรี์ส์ม่ากอ๋ง		 	 	 ให้ข้้านอ๋นด่

	 	 	 ข้อ๋ได้อ๋ย่่	 	 	 	 ที�อ๋ากาศดี	ๆ

	 	 	 ข้อ๋ได้มี่		 	 	 	 สุข้ภาพแข็้งแร์ง



อวยพรปีีใหม่่ จากนายกทัันตแพทัยสม่าคม่
	 นัับแต่่การเปลี่่�ยนัแปลี่งทางสัังคมของโลี่กแลี่ะหลี่าย	 ๆ	 เหตุ่การณ์์ท่�เกิดข้�นัอย่างฉัับพลี่ันัในัยุคของ 

เทคโนัโลี่ย่ดิจิิต่อลี่แลี่ะการระบาดของไวรัสัโควิด	19	อย่างกว้างขวางรุนัแรงทำาให้	2-3	ปีน่ั�	(2563	-	2566)	ถืือเป็นั	

“ช่่วงเวลี่าแห่งการเปล่ี่�ยนัแปลี่ง”	อย่างยิ�งยวดของทุกคนัแลี่ะทุกองค์ประกอบของหลี่าย	ๆ 	ภาคส่ัวนัในัโลี่ก	เป็นัช่่วงท่�

โลี่กต้่องเผชิ่ญกับสัถืานัการณ์์ท่�ยากลี่ำาบาก	ส่ังผลี่กระทบต่่อการทำางานัในัทุกด้านั	ไม่เว้นัแม้แต่่งานัด้านัสุัขภาพ	แต่่การ	

Disruption	 ใหญ่ในัครั�งนั่�	 	 อาจิหมายถื้งโอกาสัสัำาคัญท่�ทำาให้มนัุษยช่าต่ิแลี่ะทุกองค์กรต่้องเร่ยนัร้้	 เพื�อปรับปรุง	

เปลี่่�ยนัแปลี่ง	 แลี่ะลี่งมือทำาสัิ�งใหม	่ ๆ	 เกิดรป้แบบ	 วิธีก่ารแลี่ะนัวตั่กรรมใหม่เพื�อนัำาไปสั้ก่ารพัฒนัาในัสัิ�งใหมท่่�ด่ข้�นั

กว่าเดิม	

	 ทันัต่แพทยสัมาคมฯ	ก็เช่่นักันั	ต้่องม่การปรับตั่วต่่อการเปล่ี่�ยนัแปลี่งครั�งน่ั�อย่างมากทั�งในัส่ัวนัของการนัำา 

เทคโนัโลี่ย่มาร่วมใช้่ในัการดำาเนิันังานั	การเข้าถ้ืงข้อม้ลี่ข่าวสัาร	รวมทั�งการนัำาเสันัอวิช่าการให้แก่สัมาชิ่กในัการประชุ่ม

วิช่าการ	เพื�อให้ท่านัสัมาชิ่กแลี่ะทันัต่แพทย์ท่�ได้ม่โอกาสัเข้าร่วมประชุ่ม	สัามารถืนัำาแนัวคิดใหม่	ๆ	เทคโนัโลี่ยใ่หม่	ๆ	

ท่�ไม่ได้เร่ยนัในัช่่วงของการเร่ยนัระหว่างปริญญาทันัต่แพทยศาสัต่รบัณ์ฑิิต่	ไปปรับปรุงการทำางานัการรักษาให้ทันัสัมัย

ต่ามทันัความเปล่ี่�ยนัแปลี่งของโลี่ก		อย่างไรก็ต่าม	วิถ่ืใหม่น่ั�ยังคงต้่องอาศัยเวลี่าแลี่ะการติ่ดต่ามพัฒนัาอย่างเหมาะสัม

ในัจุิดสัมดุลี่	ทั�งทางวิช่าการแลี่ะผลี่ของการรักษา		

	 ในัศุภฤกษ์ดิถ่ืข้�นัปีใหม่	ปี	2566		กระผมขอขอบคุณ์ท่มผ้้บริหารแลี่ะท่มงานัทันัต่แพทย์พ่�	ๆ 	น้ัอง	ๆ 	ท่�ได้ร่วมแรง 

ร่วมใจิทุ่มเททำางานัอย่างมุ่งมั�นัตั่�งใจิในัปีท่�ผ่านัมา	ด้แลี่องค์กรทันัต่แพทยสัมาคมฯ	ให้เกิดความก้าวหน้ัา	แลี่ะประสับ

ผลี่สัำาเร็จิบรรลุี่เป้าหมายไปได้ด้วยด่	 หากไม่ได้รับการสันัับสันุันัจิากทุกทันัต่แพทย์ทุกรุ่นั	 วิช่าช่่พทันัต่แพทย์ก็จิะไม่

สัามารถืเดินัหน้ัาไปอย่างมั�นัคง

	 โอกาสัน่ั�	กระผมขอส่ังความปรารถืนัาด่	ส่ังความสุัขสัวัสัด่ในัเทศกาลี่ปีใหม่	ปีกระต่่ายทอง	2566	ขออำานัาจิ 

คุณ์พระศร่รัต่นัต่รัยแลี่ะสัิ�งศักดิ�สัิทธีิ�ในัสัากลี่โลี่ก	 จิงดลี่บันัดาลี่ให้ท่านัสัมาช่ิกแลี่ะครอบครัว	 ประสับแต่่ความสัุข	

ความเจิริญรุ่งเรือง	ความสัำาเร็จิต่ามท่�ปรารถืนัา	ท่�สัำาคัญขอให้ท่านัม่สุัขภาพท่�สัมบ้รณ์์แข็งแรงทั�งกายใจิ	ปราศจิากทุกข์

โศกโรคภัยทั�งหลี่ายทั�งปวง	 ขออำานัวยอวยพร	 อวยช่ัยให้ม่สัมหวัง	 ม่พลี่ังแลี่ะกำาลี่ังใจิด่	 ม่สัต่ิปัญญาท่�คิดด่	 ทำาด่ 

ม่กัลี่ยาณ์มิต่รท่�ด่ต่ลี่อดปีแลี่ะต่ลี่อดไปเทอญ

								 	 	 	 	 									ขอแสัดงความปรารถืนัาด่

	 	 	 	 	 				ทันัต่แพทย์	อดิเรก	ศร่วัฒนัาวงษา

	 	 	 	 	 นัายกทันัต่แพทยสัมาคมแห่งประเทศไทย	

	 	 	 	 	 	 ในัพระบรมราช้่ปถัืมภ์
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	 ในัปี	 2565	 ท่�ผ่านัมานั่�	 ม่หลี่ายสัิ�งหลี่ายอย่างผ่านัเข้ามาในัช่่วิต่แลี่ะเป็นัปีแห่งการเร่ยนัร้้ 

แลี่ะเติ่บโต่ของใครหลี่ายๆคนั	ทุกประสับการณ์์จิะคอยขัดเกลี่า	บ่มเพาะ	ฝึกฝนัให้กาย-จิิต่ใจิของทุกคนั

เข้มแข็งแลี่ะแข็งแกร่งข้�นันัะคะ		กองบรรณ์าธิีการหนัังสืัอข่าวสัารทันัต่แพทย์	(DAT	Newsletter)	อยาก

จิะถืือโอกาสันั่�ขอขอบคุณ์ท่มบริหารแลี่ะท่มงานั	 รวมทั�งผ้้ท่�เก่�ยวข้องทุกท่านัท่�ทำาให้งานัหนัังสัือ 

ข่าวสัารฯ	ดำาเนิันัไปด้วยความราบรื�นั	เร่ยบร้อยแลี่ะบรรลุี่วัต่ถุืประสังค์ทุกประการ	

	 สัำาหรับปีน่ั�	กองบรรณ์าธิีการได้ม่การทบทวนัในัส่ัวนัของเนืั�องานั	เนืั�อหา	content	ให้น่ัาสันัใจิ

ทุกไต่รมาสั	แลี่ะม่ท่มงานัน้ัองใหม่เข้ามาร่วมเสัริมทัพ	ช่่วยปรับร้ปแบบให้กระชั่บ	อ่านัง่าย	แลี่ะเข้ากับ

ยุคสัมัยในัแพลี่ต่ฟอร์มโลี่ก	 Digital	 มากข้�นั	 รวมทั�งม่ท๊อปอัพด้วยข่าวสัารกิจิกรรมของทันัต่แพทย- 

สัมาคมแลี่ะข่าวต่่างประเทศ	เพื�อหวังให้เห็นัภาพรวมว่า	DAT	ยังทันัโลี่ก	ทันัสัมัย	ไม่ต่กขบวนัในัระดับ

สัากลี่ค่ะ

																				แลี่ะในัศุภวาระดิถ่ืข้�นัปีใหม่	ปี	2566	หรือปีกระต่่ายทอง	จิะเป็นัปีแห่งความรุ่งโรจิน์ั	รุ่งเรือง	

เฟ่�องฟ้แลี่ะก้าวหน้ัาอย่างยิ�ง	เนืั�องจิากเป็นัปีแห่งการอภิวัฒน์ั	กองบรรณ์าธิีการขออัญเชิ่ญคุณ์พระศร่- 

รัต่นัต่รัยแลี่ะสิั�งศักดิ�สิัทธิี�ในัสัากลี่โลี่กท่�เพื�อนัๆสัมาชิ่กเคารพนัับถืือ		จิงดลี่บันัดาลี่ให้ท่านัแลี่ะครอบครัว	

ประสับแต่่ความสุัข	ความเจิริญด้วยจิตุ่รพิธีพรชั่ย	สัมบ้รณ์์พ้นัผลี่ในัสิั�งท่�พ้งปรารถืนัาทุกประการเทอญ



สรุุปกิิจกิรุรุมของทัันตแพทัยสมาคมฯ 
และวิิชาชพีทัันตแพทัย์ ป ี2565 

	 สัวัสัด่ปีใหม่	ปี	2566	มายังท่านัสัมาชิ่กทันัต่แพทยสัมาคม

แห่งประเทศไทยฯ	 ทุกท่านั	 ขออาราธีนัาคุณ์พระศร่รัต่นัต่รัยแลี่ะ 

สัิ�งศักดิ�สัิทธีิ�ท่�ท่านัเคารพ	 โปรดดลี่บันัดาลี่	 คุ้มครองให้ท่านัแลี่ะ 

ครอบครัวม่สุัขภาพแข็งแรง	ม่ความสุัขสัดชื่�นัต่ลี่อดปี	คิดสิั�งใดสัมความ

ปรารถืนัาทุกประการ	ในัปีน่ั�	ทันัต่แพทยสัมาคมฯ	ของเราก็ก้าวส่้ัขวบ

ปีท่�	85	แลี่ะปีน่ั�ก็ม่สัมาชิ่กแต่ะ	8,000	คนัแล้ี่ว

	 สัำาหรับกิจิกรรมของทันัต่แพทยสัมาคมในัช่่วงท่�ผ่านัมา	

ผมคัดสัรรมาฝากท่านัจิำานัวนั	3	เรื�อง	ได้แก่	

	 เร่ื่�องแรื่ก	 เป็็นบรื่รื่ยากาศงานป็รื่ะชุุมทัันตแพทัยสมาคม 

ครัื่�งท่ั�	114	(2/2565) นัับเป็นังานัประชุ่มท่�ม่ความค้กคักมาก	โดยม่ 

จิำานัวนัทันัต่แพทย์เข้าร่วมประชุ่มวิช่าการแบบ	Onsite	จิำานัวนัเกือบ	

1,600	คนั		เข้าร่วมประชุ่มแบบ	Online	อ่กกว่า	2,000	คนั	แลี่ะม่ผ้้เข้า

ช่มงานัแสัดงสิันัค้ารวมกว่า	4,000	คนั	เร่ยกได้ว่ากิจิกรรมทางวิช่าการ	

แลี่ะความสุัขในัการพบปะเพื�อนัทันัต่แพทย์แบบตั่วเป็นั	ๆ 	ได้กลัี่บมาส่้ั 

บ้านัเราอ่กครั�ง	นัอกจิากความอุ่นัหนัาฝาคั�งของงานัประชุ่ม	ปีน่ั�ยังม่	

parallel	session	เรื�องการทำา	prevention	ในัคลิี่นิักเอกช่นัท่�ทำาให้

ทันัต่แพทย์สัามารถืทำางานัท่�ม่คุณ์ค่าได้แลี่ะม่ความก้าวหน้ัาในัเชิ่งธุีรกิจิ

อ่กด้วย	ในัด้านัทันัต่แพทยสัภาเอง	ก็ขนักิจิกรรมเปิดตั่วทันัต่แพทยสัภา

ดิจิิทัลี่	“Envisioning	the	Digital	Dental	Council”	ท่�เปิดอัพเดท

ข้อม้ลี่ออนัไลี่นั์	 จิับแจิกของรางวัลี่กันัจินัการจิราจิรในังานัต่ิดขัดกันั

เลี่ยท่เด่ยว
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	 ค้่ขนัานัไปกับงานัวิช่าการแลี่ะงานัแสัดงสัินัค้า	 การประกวดงานัวิจิัยปีนั่�ก็เข้มข้นั 

แลี่ะได้รับความร่วมมือจิากมหาวิทยาลี่ัยสั่วนัใหญ่	 ในัปีนั่�ม่การมอบรางวัลี่วิจิัย	 3	 ประเภท	

ได้แก่	1.	การประกวดผลี่งานัวิจัิย	The	25th	Student	Clinician	Program	สัำาหรับนัักศ้กษา

ปริญญาต่ร่ท่�ได้ผ้้ช่นัะจิากจุิฬาลี่งกรณ์์มหาวิทยาลัี่ย	แลี่ะรองช่นัะเลิี่ศจิากมหาวิทยาลัี่ยมหิดลี่	

ต่ามลี่ำาดับ	 2.	 การประกวดผลี่งานัวจิิัย	 2022	DAT-Oral	 Science	

Research	Competition	 สัำาหรับนัักศ้กษาปริญญาต่ร่	 ผ้้ช่นัะได้แก่ 

ท่มจิากมหาวิทยาลี่ัยมหิดลี่	 สั่วนัรองช่นัะเลี่ิศจิากจิุฬาลี่งกรณ์ ์

มหาวิทยาลัี่ย	แลี่ะ	3.	การประกวดผลี่งานัวิจัิย	2022	DAT-	Graduate

Research	 Competition	 ซึ่้�งท่มจิากมหาวิทยาลี่ัยเช่่ยงใหม่	 เป็นัผ้้ 

คว้าช่ัยช่นัะไป	 สั่วนัรองช่นัะเลี่ิศเป็นัของท่มจิากจิุฬาลี่งกรณ์  ์

มหาวิทยาลี่ัย	 เร่ยกได้ว่ากิจิกรรมด้านัวิจิัยวิช่าการของไทย	 จิะต่้อง 

ไม่แพ้ประเทศใด	 ทันัต่แพทยสัมาคมฯ	 พร้อมอัดฉั่ดแลี่ะสันัับสันัุนั 

อย่างเต็่มท่�		 	 	

	 นัอกจิากน่ั�	อ่กหน้ั�งรางวัลี่ท่�ทันัต่แพทย์ไทยภาคภ้มิใจิ	คือ	การท่�	

ทพญ.	 นัันัธิีพร	 โพธิี�งาม	 จิากภาควชิ่าทันัต่กรรมหตั่ถืการแลี่ะวิทยา- 

เอ็นัโดดอนัต์่	มหาวิทยาลัี่ยมหิดลี่	สัามารถืคว้ารางวัลี่ช่นัะเลิี่ศในัการ 

ประกวดอุดฟันั	ระดับนัานัาช่าติ่	กับ	รางวัลี่	“The	Dentsply	Sirona	

Global	Clinical	Case	Contest	(GCCC)	2021-2022”		โดยบริษัท	

Dentsply	 Sirona	 อ่านัย่อหนั้านั่�เสัร็จิหลี่ายท่านันั่าจิะยิ�มอย่าง 

ภาคภ้มิใจิในัความสัามารถืของทันัต่แพทย์ไทย	ว่าไม่แพ้ช่าติ่ใดในัโลี่กจิริง	 

จินัประเทศไทยเอง	ก็เต่ร่ยมผลัี่กดันัวงการเราเป็นัตั่วสัร้าง	GDP	ให้กับ

ประเทศผ่านันัโยบายการผลัี่กดันั	Dental	Hub	ท่�เป็นัศ้นัย์กลี่างการ

ท่องเท่�ยวเชิ่งสุัขภาพ	ในัพื�นัท่�เศรษฐกิจิ	เช่่นั	ภ้เก็ต่	เป็นัต้่นั
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	 เร่ื่�องท่ั�สอง	ในด้้านการื่ต่างป็รื่ะเทัศ	ทัันตแพทัยสมาคม 

ได้้ส่ง	National	liaison	officer	ไป็เล่่าในรื่ายการื่	“วิิเทัศป็ริื่ทััศน์”	 

ของ	International	Studies	Center	เรื�องทันัต่แพทย์กับการ

ต่่างประเทศ	ซ้ึ่�งสัรุปบทบาทของทันัต่แพทย์ทั�งในัด้านัการศ้กษา	

การเต่ร่ยมการเปิด	Mutual	recognition	arrangement	เพื�อรองรับ 

การเคลืี่�อนัย้ายทันัต่แพทย์ระหว่างประเทศอาเซ่ึ่ยนั	ต่ลี่อดจินัการ

ผลี่ักดันัแลี่ะขับเคลี่ื�อนันัโยบายด้านัสัุขภาพช่่องปากระดับโลี่ก 

อ่กประเด็นัอัพเดทสัำาคัญ	เรื�องความเคลืี่�อนัไหววงการทันัต่กรรม

ระดับโลี่ก	ได้แก่	การท่�องค์การอนัามัยโลี่กเปิดตั่ว	Global	Oral	

Health	Status	Report	เมื�อวันัท่�	18	พฤศจิิกายนั	2565	โดย 

เป็นัรายงานัสัภาวะสัุขภาพช่่องปากฉับับสัำาคัญ	 หลี่ังจิากเคยม่ 

ฉับับลี่่าสัุดเมื�อปี	 2003	 ในัเอกสัารฉับับนั่�	 ได้ม่ทันัต่แพทย์ไทย 

จิำานัวนั	4	ท่านั	ร่วมเป็นัผ้้จัิดทำาด้วย	แลี่ะกรณ่์ทันัต่กรรมโรงเร่ยนั

ในัประเทศไทยถื้กยกเป็นักรณ์่ศ้กษาให้แก่นัานัาประเทศ	

นัอกจิากน่ั�ยังม่	Country	profile	ของประเทศไทยอ่กด้วย

	 แล่ะเรื่่�องอัพเด้ทัสุด้ทั้าย	 สำาหรื่ับการื่เป็ล่่�ยนแป็ล่งทั่� 

กำาลั่งจะมากรื่ะทับวิิชุาชุ่พเรื่าเร็ื่วิ	ๆ 	น่�	ม่	3	กระแสัท่�ทันัต่แพทย-

สัมาคมนัำามาให้ข้อม้ลี่เบื�องต้่นั	 ก่อนัท่�จิะเนืั�อหาแบบลี่ะเอ่ยดมา

ฝากท่านัสัมาชิ่กในัรอบหน้ัา

1. กฎหมาย	–	ขณ์ะน่ั�กำาลัี่งม่การแก้ไขเพิ�มเติ่มกฎหมาย	2	ฉับับ

ท่�เก่�ยวข้องกับการประกอบวิช่าช่่พทันัต่กรรม	ได้แก่		พรบ.สัถืานั

พยาบาลี่ซ้ึ่�งม่การเพิ�มเรื�องการบริการคลิี่นิักแบบออนัไลี่น์ั	เพื�อรองรับ

การเปลี่่�ยนัแปลี่งทางเทคโนัโลี่ย่ท่�การแพทย์จิะเข้าใกลี่้ช่่วิต่ของ

ประช่าช่นัได้มากข้�นั	 นัอกจิากนั่�ยังม่เรื�องฉัลี่ากบรรจิุยาอ่กด้วย	

นัอกจิากนั่�ยังม่การแก้ไขเพิ�มเต่ิม	 พรบ.การประกอบโรคศิลี่ปะ	

อ่กด้วย

2. ข้อมูลทันตกรรม	 ขณ์ะน่ั�ได้ม่การประกาศใช้่มาตรฐานข้อมูล 

ทันตกรรมใหม่โดยสัถืาบันัทันัต่กรรม	กรมการแพทย์	ซ้ึ่�งมาต่รฐานัน่ั�	 

เมื�อม่การใช้่งานัอย่างกว้างขวาง	ก็จิะทำาให้ข้อม้ลี่ถ้ืกเก็บอย่างเป็นั

ระบบ	สัามารถืนัำามาทำาเป็นั	personal	health	record	ของผ้้ป่วย

แต่่ลี่ะคนัท่�จิะร้้ว่าตั่วเองเคยทำาฟันัอะไรไปเมื�อไร	ต่ลี่อดจินันัำาข้อม้ลี่

ไปใช้่วางแผนัจัิดการระบบสุัขภาพ	หรือแม้แต่่การพิส้ัจิน์ัเอกลัี่กษณ์์

บุคคลี่กรณ่์เกิดอุบัติ่ภัยหม่้ได้	ทันัต่แพทย์เราจิะต้่องปรับตั่วอย่างไร	

เพื�อรองรับกระแสัการเปลี่่�ยนัแปลี่ง	 สัามารถืรอต่ิดต่าม	 news-

letter	ได้ในัฉับับหน้ัา

3. ทันตแพทยสภา	กำาลัี่งจิะปรับบริการของสัภาแลี่ะระบบฐานัข้อม้ลี่

สัมาช่ิกให้เป็นัดิจิิทัลี่ทั�งหมด	 เพื�อให้ทันัต่แพทย์สัามารถืใช่้บริการ

ดิจิิทัลี่ของสัภา	หรือ	 เพื�อให้ทันัต่แพทย์เข้าถ้ืงข้อม้ลี่สุัขภาพผ้้ป่วย 

เช่่นั	ผลี่เลืี่อดผ้้ป่วย	หรือ	กรณ่์ผ้้ป่วยจิำาชื่�อยาท่�ใช้่ไม่ได้	ผ่านัการใช้่	

“สัมาชิ่ก”	ทันัต่แพทยสัภาเป็นักุญแจิยืนัยันัต่นัไปขอข้อม้ลี่	จิากฐานั

ข้อม้ลี่สุัขภาพระดับประเทศมาได้	 เพื�อให้สัมาชิ่กได้ประโยช่น์ัจิาก

การเปล่ี่�ยนัแปลี่งน่ั�อย่างเต็่มท่�	ให้ท่านัเต่ร่ยมตั่วยืนัยันัตั่วต่นัได้โดย

ต่ามข่าวจิากทันัต่แพทยสัภา

	 สัำาหรับสัรุปกิจิกรรมแลี่ะข่าวเด่นัในัวิช่าช่่พทันัต่กรรม 

ประจิำาข่าวสัารทันัต่แพทยสัมาคมฉับับน่ั�	ก็มาอัพเดทให้ท่านัทราบ

กันัแบบพอหอมปากหอมคอ	แลี่ะเราจิะนัำาเนืั�อหายาก	ๆ 	เหล่ี่าน่ั�มา

ขยายให้ง่ายสัำาหรับท่านัสัมาชิ่กในัโอกาสัต่่อไป
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ทัันตกรรมแบบรักษ์์โลก 
(Sustainability in Dentistry)

ทัันตกรรมแบบรักษ์์โลก 
(Sustainability in Dentistry)

	 การเพิ�มข้�นัของอุณ์หภ้มิทั�วโลี่ก	 การยกต่ัวสั้งข้�นัของ 

นัำ�าทะเลี่	 การลี่ะลี่ายของนัำ�าแข็งแถืบขั�วโลี่ก	 คือต่ัวอย่างของ 

สัถืานัการณ์์อันัเนืั�องมาจิากปรากฏการณ์์ท่�เร่ยกว่า	“ภาวะโลี่กรวนั” 

หรือ	“Climate	Change”	ซ้ึ่�งส่ังผลี่กระทบต่่อโลี่กแลี่ะประช่ากร

บนัโลี่กอย่างมหาศาลี่	 เช่ื�อว่าทันัต่แพทย์หลี่ายท่านัคงทราบกันัด่ 

อย้่แลี่้วว่าต่ัวการสัำาคัญท่�ทำาให้เกิดภาวะโลี่กรวนั	 คือ	 คาร์บอนั	 

ฟุต่พรินัท์	 (Carbon	 footprint)	 หรือปริมาณ์ก๊าซึ่เรือนักระจิกท่�

ถื้กปลี่่อยออกมาจิากกระบวนัการผลี่ิต่	 ใช่้	 หรือกำาจิัดผลี่ิต่ภัณ์ฑิ์	

หรือการใช่้บริการต่่าง	 ๆ	 ทั�งในัเช่ิงอุต่สัาหกรรม	 หรือต่ัวบุคคลี่	

อาหารท่�เราทานั	เสืั�อผ้าท่�เราสัวมใส่ั	รถืท่�เราขับข่�	ล้ี่วนัแล้ี่วแต่่สัร้าง	

carbon	footprint	ได้ทั�งนัั�นั

	 แต่่สิั�งท่�ทันัต่แพทย์หลี่ายท่านัอาจิไม่ทราบ	คือ	ขั�นัต่อนั

ทางทันัต่กรรมก็สัามารถืสัร้าง	carbon	footprint	ได้เช่่นักันั	ไม่ว่า 

จิะเป็นัการเดินัทางเพื�อมารับการรักษาทางทันัต่กรรมของผ้้ป่วย 

ขั�นัต่อนัทางทันัต่กรรม	 หรือแม้กระทั�งการผลี่ิต่แลี่ะกำาจิัดวัสัดุ 

อุปกรณ์์ท่�เราใช้่ในัการรักษาทางทันัต่กรรมก็ต่าม	เพราะต่ระหนััก

ถ้ืงความสัำาคัญในัปัญหาน่ั�	FDI	Word	Dental	Federation	จ้ิงได้

จิัดตั่�งโครงการ	 “Sustainability	 in	 Dentistry”	 ข้�นัมา	 เพื�อให้ 

ทันัต่แพทย์ทุกท่านัในัฐานัะประช่ากรคนัหนั้�งของโลี่กนั่�	 ได้ม่สั่วนั 

ปกป้องโลี่กของเราด้วยการลี่ดการสัร้าง	carbon	footprint		อันัเกิด

จิากการรักษาทางทันัต่กรรม

QQ
& ?AA

“ท่่านรู้้�ไหมว่า่ในงานทั่นตกรู้รู้ม 
กิจกรู้รู้มไหนท่่�เกิด carbon footprint สู้งสุูด???”
			a.	การขนัส่ังอุปกรณ์์ทันัต่กรรม

			b.	การเดินัทางไปรับบริการทางทันัต่กรรม

			c.	การใช้่พลัี่งงานัในัการรักษาผ้้ป่วย

(คิดคำาต่อบไว้ในัใจิ	แล้ี่วอ่านัเฉัลี่ยได้ท่�ท้ายบทความเลี่ยจ้ิา)

เร่ยบเร่ยงโดย	ทญ.อดิศา	สุัธิีราธิีกุลี่

DAT's Global Connect
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	 เพื�อขับเคลืี่�อนัโครงการน่ั�	ทาง	FDI	แลี่ะ	University	of	

Sheffield	 ได้สัร้างข้อต่กลี่งร่วมในัการด้แลี่สัุขภาพช่่องปากแบบ 

อนุัรักษ์สิั�งแวดล้ี่อม	(Consensus	on	Environmentally	Sustainable	 

Oral	Healthcare:	A	Joint	Stakeholder	Statement)	เค้าโครง

ของข้อต่กลี่งฉับับนั่�	 ได้นัำาเสันัอแนัวทางท่�ทันัต่แพทย์จิะสัามารถื 

ทำาทันัต่กรรมแบบรักษ์โลี่กด้วยการย้ดหลี่ัก	 4	 Rs:	 Reduce	

(ลี่ดการสัร้างขยะ),	Recycle,	Reuse	(สันัับสันุันัการผลิี่ต่บรรจุิภัณ์ฑ์ิ

ท่�สัามารถืนัำากลัี่บมาใช้่ซึ่ำ�าหรือร่ไซึ่เคิลี่ได้)	แลี่ะ	Rethink	(ฉุักคิดว่า

เราม่พฤติ่กรรมต่ามหลัี่ก	4	Rsหรือไม่)

	 นัอกจิากนัั�นั	โครงการ	Sustainability	in	Dentistry	ยัง

เปิดโอกาสัให้ทันัต่แพทย์ทั�วโลี่กได้ท้าทายการทำาทันัต่กรรมแบบ 

รักษ์โลี่ก	ด้วยการผลิี่ต่	active	platform	ท่�ผ้้ลี่งทะเบ่ยนัจิะได้รับ 

การแนัะนัำาเครื�องมือแลี่ะแนัวทางในัการทำาทันัต่กรรมแบบรักษ์โลี่ก

แบบเป็นัขั�นัเป็นัต่อนั	แลี่ะค่อย	ๆ 	สัะสัมรางวัลี่เป็นัเหร่ยญทองแดง 

เหร่ยญเงินั	แลี่ะเหร่ยญทองต่ามลี่ำาดับ	ซ้ึ่�งสัามารถืจิะทำาคนัเด่ยวก็ได้	

หรือเล่ี่นัเป็นัท่มก็ได้	 ยิ�งไปกว่านัั�นั	 ผ้้เข้าร่วมสัามารถืส่ังชื่�อผ้้ร่วมท่ม 

เข้าชิ่งรางวัลี่	Sustainability	Champion	ได้อ่กด้วย	(ลี่งทะเบ่ยนั

ได้ท่�	https://sustainability-platform.fdiworlddental.org/)

ตัว่อย่า่งกิจกรู้รู้มในการู้ลด Carbon footprint ท่างทั่นตกรู้รู้ม

ทันตแพทย์และผูู้้ป่วยสามารถร่วมมือกันอนุรักษ์์โลกได้

ทันตแพทย์ ผูู้้ป่วย

-	นัำาเทคโนัโลี่ย่มาช่่วยเพื�อลี่ดการเดินัทางมาพบปะทันัต่แพทย์	

(Teledentistry)

-	เน้ันัการป้องกันัโรคในัช่่องปากควบค่้ไปกับการรักษา	เพื�อลี่ดการ

เดินัทางของผ้้ป่วย

-	ลี่ดการใช้่พลัี่งงานัแลี่ะของเส่ัย	เช่่นั	ใช้่พลัี่งงานัแสังอาทิต่ย์เข้า

มาช่่วย	หรือลี่ดการใช้่พลี่าสัติ่กแบบ	single-used	

-	รักษาสุัขภาพช่่องปากให้ด่	เพื�อลี่ดการเดินัทางไปพบทันัต่-

แพทย์เพื�อรักษาโรคในัช่่องปาก

-	 ใช่้ยานัพาหนัะท่�ไม่ก่อเกิดมลี่พิษในัการเดินัทางไปรับการ 

รักษาทางทันัต่กรรม	

-	พยายามนัำาบรรจุิภัณ์ฑ์ิกลัี่บมาใช้่ใหม่	เช่่นั	นัำาขวดนัำ�ายาบ้วนั

ปากท่�หมดแล้ี่วไปทำากระถืางต้่นัไม้

	 ทันัต่แพทย์ท่�สันัใจิเข้าร่วมโครงการนั่�	 สัามารถือ่านัราย

ลี่ะเอ่ยดเพิ�มเต่ิมได้ท่�	 https://www.fdiworlddental.org/sus-

tainability-dentistry	 ทางทันัต่แพทยสัมาคมแห่งประเทศไทย 

หวังเป็นัอย่างยิ�งว่า	ทันัต่แพทย์ไทยจิะม่ส่ัวนัในัการปกปักรักษาโลี่ก

ของเรา	ด้วยการเริ�มจิากเรื�องใกล้ี่	ๆ 	ตั่ว	หรือการทำาทันัต่กรรมแบบ

รักษ์โลี่กนัั�นัเอง		

เฉล่ย	ตอบข้อ	b.	การเดินัทางไปรับบริการทางทันัต่กรรม	

จิากการศ้กษาของ	B.	Duane	แลี่ะคณ์ะในัปี	2017	ท่�ระบุว่า	กว่า	2/3	หรือราว	64.5% 

ของ	carbon	footprint	ในักิจิการทันัต่กรรมของ	National	Health	Service	ของสัหราช่-

อาณ์าจัิกร	มาจิากเรื�องการเดินัทาง	ดังนัั�นั	FDI	จ้ิงแนัะนัำาให้ผ้้ป่วยท่�อาศัยในัครัวเรือนัเด่ยวกันั	

เดินัทางมารับบริการทางทันัต่กรรมพร้อมกันั	 เพื�อเป็นัการลี่ดการเกิด	 Carbon	 footprint 

แลี่ะยังเป็นัการสัร้างเสัริมความสััมพันัธ์ีแบบทันัต่แพทย์ครอบครัวได้อ่กด้วย	

ท่�มา:	https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2017.839
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ลงทุันในแบรนด์์เนมลงทุันในแบรนด์์เนม ลงทุันในแบรนด์์เนม 

คุุ้�มคุ่้าไหมคุุ้�มคุ่้าไหม

บท่คว่ามปากิณกะ

	 ไม่เชื่�อก็ต้่องเชื่�อว่า...ท่ามกลี่างโควิด	แลี่ะเศรษฐกิจิท่�ผันัผวนั 

แต่่สิันัค้าแบรนัด์เนัม	ไม่ว่าจิะเป็นักระเป๋า	Chanel		Hermès	Celine	

Dior	Prada	Gucci	LV	YSL	รวมถ้ืงนัาฬิิกา	Rolex		Patek	สิันัค้า

หลี่ายรุ่นัขายด่	หายาก	ขาดต่ลี่าด	แถืมราคาในัช้่อปปรับข้�นัปีน้ังก็

หลี่ายครั�ง	แต่่ก็ยังขายดิบขายด่ยังกะแจิกฟร่จ้ิา		นัอกจิากน่ั�บางรุ่นั

บางแบบ	 ยังไม่สัามารถืหาซืึ่�อได้จิากในัช้่อป	ไม่ว่าจิะเป็นักระเป๋า	

Hermes	Chanel	หรือนัาฬิิกา	Rolex	Patek	โอ้แม่เจ้ิา	ม่ตั่งก็ไม่ม่

ของให้ซึ่ื�อนัะจิ้ะ	 ทำาให้ต่ลี่าดร่เซึ่ลี่ลี่์ค้กคักท่�สัุดในัรอบหลี่ายปีกันั 

เลี่ยท่เด่ยว	หายาก	แต่่หาได้คือนิัยามของแม่ค้าร่เซึ่ลี่ล์ี่ยุคน่ั�

คำาถามท่่�มกัจะถก้ถามและพู้ดถึงกันบอ่ย่มากคือ
- กรู้ะเปา๋รูุ้น่ไหนเหมาะท่่�จะเก็งกำาไรู้!!!!
		 หลี่ายคนัคงจิะเห็นักระแสัของกระเป๋าหลี่ายรุ่นั	 หลี่าย 

แบรนัด์ท่�ในัแต่่ลี่ะปีปรับตั่วส้ังข้�นัอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่ัาเชื่�อ	แถืม

ขายดิบขายด่	คนัแย่งกันัซืึ่�อยังกับแจิกฟร่	โดยเฉัพาะ	Chanel	ไม่ว่า

จิะเป็นั	รุ่นั	classic	medium		(หรือ	ท่�เร่ยกสัั�นั	ๆ 	ว่า	classic	10”)	

ท่�ในัช่่วง	2	ปีน่ั�	ราคาก้าวกระโดดจิากสัองแสันัต้่นัข้�นัมาจินัทะลุี่สัาม

แสันัส่ั�ไปแล้ี่ว	แลี่ะคาดว่าในัอนัาคต่อันัใกล้ี่	เราจิะได้เห็นั		classic	10 

ในัราคาคร้�งล้ี่านักันัแน่ั	ๆ 		ส่ัวนัน้ัองส้ัมหรือน้ัองม้าของเราก็ไม่ต่่างกันั 

สัาวกน้ัองม้าคงทราบด่ว่าถ้ืาเป็นัรุ่นัฮิิต่อย่าง	Constance	Birkin	Kelly	

นัั�นัต่้องทำายอดกันัแค่ไหนักว่าจิะได้รุ่นัท่�ต่้องการมาครอบครอง	

walk	in	เข้าไปไม่ม่ทางได้เป็นัเจ้ิาของ	ทำาให้ราคาในัร่เซึ่ลี่ล์ี่นัั�นัม่	GAP	

จิากหน้ัาช้่อปแทบจิะสัองเท่ากันัเลี่ยท่เด่ยว	

	 หรือแบรนัด์ท่�มาแรง	 อย่าง	 Celine	 ท่�เลี่ือกนั้อง	 Lisa 

Blackpink	 มาเป็นั	 Brand	Ambassador	 ก็ม่ผลี่ทำาให้ยอดขาย 

ทะลุี่ทะลี่วงมาก	เร่ยกว่ารุ่นัไหนัท่�	Lisa	ถืือ	สัาว	ๆ	ต้่องไม่พลี่าด 

ทำาให้บางรุ่นัอย่าง	Ava	น่ั�ปรับราคากันัไปปีน่ั�ถ้ืง	5	รอบก็ยังกระแสั

แรงด่ไม่ม่ต่กเลี่ย	

	 แต่่การซืึ่�อกระเป๋าก็เหมือนัเล่ี่นัหุ้นั	ม่ข้�นั	แลี่ะม่ลี่งค่ะ	จิะ

ให้ได้กำาไรต้่องร้้จัิงหวะเข้าซืึ่�อ	แลี่ะจัิงหวะขายท่�ด่	ไม่ใช่่ทุกแบรนัด์	

ทุกรุ่นั	ท่�ได้กำาไรนัะคะ	บางแบรนัด์	แค่ซืึ่�อปุ้ป	ยังไม่ได้ใช้่จิะขายต่่อก็

ขาดทุนัหลัี่กหมื�นัแล้ี่วก็ม่ค่ะ	แถืมกระเป๋า	ข้�นัชื่�อว่าหนัังนัะ	มันัเสืั�อม

สัภาพได้จิากกาลี่เวลี่า	จิากการเก็บ	ด่ไม่ด่	เก็บไม่ด่	ทรงเส่ัย	หนัังนิั�ม	

กดทับโซ่ึ่	ยาแนัวลี่ะลี่าย	ราข้�นั	นัอกจิากไม่ได้กำาไรแล้ี่วยังขายยาก

ไปอ่กจ้ิา	ยังไงมือสัอง	มือสัาม	ราคาก็ลี่งค่ะ	ของม่เสืั�อมสัภาพ	โดย

เฉัพาะถื้าเราไม่ใช่่แม่ค้า	 (ไม่อย้่ในัวงการว่างั�นัเถือะ)	 ไปขายเองก็ 

ไม่ได้ง่ายนัะคะ	 แถืมสัมัยนั่�มิจิฉัาช่่พม่ทุกร้ปแบบ	 (คนัซึ่ื�อก็กลี่ัว 

คนัขาย	คนัขายก็กลัี่วคนัซืึ่�อค่ะ)	 ดังนัั�นั	ซืึ่�อรุ่นัท่�เราช่อบด่ท่�สุัดค่ะ	

กำาไรคือ…ได้ใช้่ค่ะ

เรียบเรียงโดย: 

ผู้ศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
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- อย่ากได�มือหนึ�งซื้ื�อในช้�อป หรู้อื รู้เ่ซื้ลล์ด่

     - ซื้ื�อมือสูอง หรู้อืรู้เ่ซื้ลล์ต�องดอ้ะไรู้บ�าง 
   ซื้ื�อจากรู้�านไหนด่ 

- กรู้ะเปา๋กับนาฬิิกา ลงทุ่นอะไรู้ด่กว่า่

- Chanel หรู้อื Hermès อนัไหนน่าลงท่นุกว่า่กัน

	 คำาต่อบง่ายมาก	ถ้ืาในัช้่อปม่ของให้ซืึ่�อ	ได้จิากช้่อปโดย
ต่รงส่ัวนัใหญ่ก็ด่กว่าอย่้แล้ี่วเนัาะ	มันัเป็นัฟีลี่ลิี่�งด้วย	มันัได้จัิบได้ลี่อง	 
มันัปลืี่�มมากว่างั�นัเถือะ	แต่่ความท่�การได้ของจิากช้่อปโดยต่รง	โดย

เฉัพาะ	น้ัองแนัลี่	กับน้ัองส้ัม	บางรุ่นั	เป็นัเรื�องท่�ไม่ง่าย	
บางใบกว่าจิะได้มา	ต้่องทำายอด	โดนัพ่วงกันัยาว

เป็นัหางว่าว	 ต่้องซึ่ื�อเสัื�อผ้า	 นัาฬิิกา	 fine	
jewelry	บลี่าบลี่าบลี่า	ก่อนัก็ม่	การเลืี่อก
ซึ่ื�อจิากร้านัร่เซึ่ลี่ลี่์จิ้งเป็นัอ่กทางเลี่ือกท่� 
เราไม่ต้่องรอคิว	รอของ	ร้านัร่เซึ่ลี่ล์ี่ด่	ๆ 
น่ัาเชื่�อถืือ	แลี่ะบางครั�งก็ปล่ี่อยราคาด่กว่า
ช้่อปก็ม่		ม่เยอะหลี่ายร้านัมาก	เลืี่อกช้่อป

กันัได้ต่ามความช่อบเลี่ยค่ะ

	 อันันั่�ให้ย้อนักลี่ับไปอ่านัข้อแรกอ่กรอบ	 แลี่ะต่้องถืาม 

ตั่วเองว่าช่อบแบรนัด์ไหนัมากกว่ากันั	ถ้ืาเงินัถ้ืงเงินัเย็นั	ๆ 	เงินัเยอะ	ๆ 	

ก็เข้าคอกม้าไปเลี่ยค่ะ		C	B	K	ราคาข้�นัต่ลี่อด	แลี่ะร่เซึ่ลี่ล์ี่กันัแพงใช้่ได้

เลี่ยค่ะ	ช่่วงพ่ค	ๆ	น่ั�คือ	สัองเท่ากันัเลี่ย	เทคนิัคในัการจิะเก็ง

กำาไร	สัำาคัญเลี่ย	คือความร้้ค่ะ	จิะมาซืึ่�อสุ่ัมส่ั�สุ่ัมห้าหวังกำาไร

อย่างเด่ยวน่ั�บอกเลี่ยว่ายากค่ะ	(ศ้กษาหาข้อม้ลี่	ส่ัไหนัด่	

หนัังแบบไหนั	ขนัาดไหนั	การด้แลี่	การใช้่งานั)	แลี่ะ

เงินั	(เย็นั	ๆ		เยอะ	ๆ)	ค่ะ	ฮ่ิา	ฮ่ิา	ก็เหมือนัเล่ี่นัหุ้นั

อ่ะนัะ	จิะซืึ่�อแบบซืึ่�อต่ามคนัอื�นัอย่างเด่ยว	เค้าบอก

รุ่นัไหนัด่	ส่ัไหนัได้	มันัคงไม่ใช่่ทั�งหมดเนัาะ		บางคนั

เก็งกำาไร	แต่่เลืี่อกส่ัไม่ใช่่ส่ัต่ลี่าด	บางท่ก็ต้่องรอเนืั�อค่้

นัานัเลี่ย	กว่าจิะขายได้	ถ้ืาไม่ถือดใจิซึ่ะก่อนั	ฮ่ิา	ฮ่ิา	แลี่ะ

ม่ตั่งอย่างเด่ยว	เดินัเข้าช้่อปไปก็ไม่ม่ของให้ซืึ่�ออ่กต่่างหาก	

ไม่ง่ายเลี่ยใช่่ไหมคะ	แลี่ะถ้ืาหวังกำาไร	มันัก็ไม่ใช่่แบบซืึ่�อวันัน่ั�	

เดือนัน่ั�	เดือนัหน้ัาจิะขาย	ซืึ่�อร่เซึ่ลี่ล์ี่มาแบบแพงมาก	อยากได้กำาไร

ทันัท่	อันัน่ั�บอกเลี่ยม่ได้กำาไรเหมือนักันั	แต่่น้ัอยแลี่ะแบบมากะดวง

เลี่ยค่ะ	จิะบอกว่าซืึ่�อจิาก	shop	กำาไรด่สุัดก็ว่าไม่ได้นัะคะ	(ยกเว้นั

น้ัองม้า)	บางครั�ง	บางรุ่นั	อย่างน้ัองแนัลี่ต่อนัน่ั�ในัร่เซึ่ลี่ล์ี่ก็ราคาด่	ๆ 	

กว่าหน้ัาบิลี่เยอะก็ม่ค่ะ

	 สั่วนัต่ัวคิดว่า	 ใครช่อบอะไรก็ทำาอันันัั�นั	 ใครเงินัเย็นั	

เงินัเยอะ	เอาแบบท่�ช่อบเลี่ยค่ะ	Rolex	Patek	ยังไงก็ข้�นัค่ะ	แต่่ต้่อง

เลืี่อกให้ถ้ืกรุ่นันัะ	ข้�นัมาก	ข้�นัน้ัอย	แต่่…	ใช่่ค่ะ	จิะได้กำาไร	โดยเฉัพาะ

นัาฬิิกา	 ท่านัควรซึ่ื�อได้จิากช่้อปโดยต่รง	 (แต่่ช่้อปต่อนันั่�ก็ได้ของ 

ยากมาก	ต้่องเป็นัล้ี่กค้าเค้าก่อนั	ต้่องพ่วง	โอ๊ยมากมายหลี่ายสิั�ง)	แต่่

ก็จิะด่กว่ามาซืึ่�อร่เซึ่ลี่ล์ี่เพื�อเก็งกำาไรน๊ัาบอกเลี่ย	บอกอ่กรอบเลี่ยว่า	

ซืึ่�อกระเป๋ากะนัาฬิิกา	ก็เหมือนัเล่ี่นัหุ้นั	ม่ข้�นัก็ม่ลี่ง	ม่จัิงหวะของเค้า	

จิังหวะไหนัร่บช่้อนั	 จิังหวะไหนัควรขาย	 ทั�งกระเป๋าแลี่ะนัาฬิิกา	

ดังนัั�นั	กำาไร	คือซืึ่�อใช้่ค่ะ	อยากให้มองแบบน่ั�	แต่่ถ้ืาใครม่เงินัเย็นั	ๆ 	

การลี่งทุนัในันัาฬิิกาก็น่ัาสันัใจิมาก	ๆ 	เช่่นักันั	ทั�งน่ั�ทั�งนัั�นั	การลี่งทุนั

																			ม่ความเส่ั�ยง	ควรศ้กษาหาข้อม้ลี่ก่อนัการลี่งทุนัค่ะ

	 ถ้ืาเราไม่ม่ความร้้เรื�องด้แท้ปลี่อม	การเลืี่อกซืึ่�อจิากคนัขาย 
ท่�ม่ตั่วต่นัชั่ดเจินัน่ั�สัำาคัญมาก	ม่ความร้้ความช่ำานัาญ	หรือเป็นัร้านัท่�ม่
เครดิต่	ม่ประวัติ่การซืึ่�อค้าท่�ด่ก็เป็นัตั่วช่่วยท่�สัำาคัญอย่างน้ังท่�ช่่วยในั
การตั่ดสิันัใจิในัการซืึ่�อ	ไม่โดนัหลี่อก	แลี่ะได้ของด่		แต่่เด๋วน่ั�อ่ะนัะ	
ความท่�ต่ลี่าดร่เซึ่ลี่ล์ี่เติ่บโต่แบบก้าวกระโดดในัช่่วงโควิด	ร้านัท่�ม่ผ้้
ติ่ดต่ามเยอะ	ๆ 	ก็ไม่ใช่่ว่าจิะเชื่�อถืือได้	100%	เสัมอไป	เป็นั	account	ผ่ 
ก็ม่เยอะเหมือนักันั	ก่อนัซืึ่�อก็ด้กันันัานั	ๆ 	ให้เช็่คเครดิต่ให้ด่กันัก่อนัค่ะ	
ต้่องระวังมาก	ๆ 	เลี่ยเวลี่าซืึ่�อ	หลี่ายคนักังวลี่เวลี่าซืึ่�อร่เซึ่ลี่ล์ี่	ในัเรื�อง
ของการม่อุปกรณ์์ครบไหม	ม่ใบเสัร็จิไหม	บางคนัฝังหัวว่าอุปกรณ์์ครบ 
พร้อมใบเสัร็จิคือชั่วร์		อยากบอกว่า	ไม่จิริงเลี่ยค่า	แลี่ะใบเสัร็จิไทย	
หรือ	ต่ปท	สัำาคัญแค่ไหนั	อยากจิะบอกว่า	ทุกอย่างสัามารถืหามาได้
หมดค่ะ	ใช่่ค่ะ	มันัม่ขายหมดค่ะ	สัวมอุปกรณ์์ได้ทั�งนัั�นั	แถืมเด๋วน่ั� 
ลี่ำ�ากันัไปขนัาด	photoshop	ใบเสัร็จิกันัมาก็ม่ให้เห็นัแล้ี่ว	ดังนัั�นัด้
หลัี่ก	ๆ 	ท่�สัำาคัญเลี่ยคือ	ด้ท่�ตั่วกระเป๋าค่ะ	กระเป๋าปลี่อมคือ	ปลี่อม	
กระเป๋าแท้ก็คือแท้	ไม่ได้อย่้ท่�อุปกรณ์์	หรือใบเสัร็จิน๊ัา	ท่�เหลืี่อถ้ืาม่ก็ด่	
ไม่ม่ก็ไม่เป็นัไร	ยกเว้นัว่าโอ้โห	อุปกรณ์์ยังปลี่อม	แบบน่ั�ไม่ต้่องพ้ดกันั	
กระเป๋าจิะเหลืี่อเหรอ	ตั่ดต่กไปเลี่ยค่ะ	แบบน่ั�อย่าไปซืึ่�อ	หรือสุัดท้าย	 
ถ้ืาเราอยากเพิ�มความมั�นัใจิว่าเราได้ของแท้แน่ันัอนั	ต่อนัน่ั�ก็ม่สัถืาบันั 
ท่�ม่คร้ท่�ม่ความร้้ความช่ำานัาญ	รับต่รวจิสัอบกระเป๋าแท้ปลี่อม	รวมไป 
ถ้ืงสัอนัด้กระเป๋าแท้ปลี่อมด้วย	โดยเราสัามารถืส่ังภาพ	หรือส่ังของ
ไปต่รวจิสัอบพร้อมทั�งออกใบ	certificate	ให้เราแบบครบวงจิรด้วย	
หรือใครสันัใจิอยากม่ความร้้ติ่ดตั่วไว้ช้่อปปิ�งมือสัอง	หรือร่เซึ่ลี่ล์ี่	แบบ 
ไม่โดนัหลี่อกง่ายๆ	ก็ลี่องไปสัมัครเร่ยนัร้้ด้ได้นัะคะ	ตื่�นัต่าตื่�นัใจิแลี่ะ
ได้ความร้้มากมาย	สันุักด่ค่ะ	เหมือนัเล่ี่นัเกม		Catch	Fake	จัิบผิดภาพ	 
งานัแบบน่ั�หมอฟันัอย่างพวกเราน่ัาจิะถืนััดแลี่ะทำาได้ด่นัะคะ	อิอิ
	 สุัดท้าย	การลี่งทุนัม่ความเส่ั�ยง	ไม่ว่าเราจิะทำาอะไรควร 
ศ้กษาหาความร้้ค่ะ		อยากช้่อปปิ�งอย่างสันุัก	เลืี่อกซืึ่�อของท่�เราช่อบ
แลี่ะได้ใช้่งานัด่ท่�สุัดค่ะ	ส่ัวนัถ้ืาใช้่เบื�อแล้ี่วอยากขาย		กำาไร	ก็คือการ 
ได้ใช้่ค่ะ	ถ้ืาได้ตั่งด้วย	ก็ถืือเป็นัโบนััสัไปค่ะ	♥
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บท่คว่ามปากิณกะ

PT…. PT…. 

ทัางเลือกเพืื่�อสุุขภาวะ

ทัางเลือกเพืื่�อสุุขภาวะ
PT…. PT…. 

ทัางเลือกเพืื่�อสุุขภาวะ

ทัางเลือกเพืื่�อสุุขภาวะ
มายด์มิ�งค์	ผ้้ช่ายสั

ามมิติ่

 เคยรู้จัักคำาว่าพีที (PT) กันมาก่อนหรือเปล่าครับ?	ไม่ได้พ้ดถ้ืง

สัถืาน่ับริการนัำ�ามันั	หรือแฟรนัไช่ส์ัร้านักาแฟพันัธ์ุีไทยท่�กำาลัี่งมาแรงสุัด	ๆ 

ในัปีน่ั�	แต่่ขยับเข้ามมาใกล้ี่ตั่วอ่กหน่ัอยครับ☺Personal	Trainer	เป็นัอ่ก

คำาหน้ั�งท่�ผมอาจิจิะน้ักถ้ืงเป็นักลุ่ี่มแรก	ๆ	เมื�อได้ยินัคำาว่า	PT	เนืั�องจิากตั่ว 

ผมเองเป็นัสัายออกกำาลัี่งกาย	ช่อบเข้ายิมเป็นัประจิำา	แต่่ก็ยังไม่ใช่่เรื�องท่�จิะ

พ้ดถื้งในัวันันั่�อย้่ด่ครับ	 เรื�อง	 PT	 ท่�จิะนัำามาแบ่งปันัในัวันันั่�คือ	 Physical	

Therapy	หรือกายภาพบำาบัดครับ

 กายภาพบำาบัด หรือ Physical Therapy	เป็นัศาสัต่ร์ท่�ใช้่ในั 

การรักษา	ป้องกันัแลี่ะเสัริมสัร้างสุัขภาพท่�เก่�ยวกับการเคลืี่�อนัไหวท่�ผิดปกติ่

หรืออาการบาดเจ็ิบของร่างกาย	น่ัาแปลี่กใจิท่�คนัรอบ	ๆ 	ตั่วผมน้ัอยคนัจิะร้้

จัิกหรือม่ประสับการณ์์ในัการทำากายภาพบำาบัด	โดยส่ัวนัตั่วผม	ได้ม่โอกาสั

ได้ร้้จัิกศาสัต่ร์น่ั�ผ่านัการแนัะนัำาของเพื�อนัท่�ช่อบออกกำาลัี่งกายด้วยกันั	ขอ 

อนุัญาต่เล่ี่าประสับการณ์์ของตั่วผมเองหน่ัอยก็แล้ี่วกันันัะครับ

	 ย้อนัไปเมื�อหลี่ายปีก่อนั	สัมัยท่�ผ้้ช่ายสัามมิติ่คนัน่ั�ยังเป็นัหนุ่ัมน้ัอย 

อ้วนักลี่ม	นัำ�าหนัักเฉ่ัยด	ๆ 	0.1	ตั่นั	ทำาอะไรก็ไม่ถืนััด	น่้ันันิัด	น่ั�หน่ัอย	ก็เหนืั�อยง่าย	

ยิ�งอายุเริ�มเข้าเลี่ข	 3	 ก็ม่อาการปวดเมื�อยต่ามร่างกายแถืมมาด้วย	 ท่�หนััก 

ท่�สุัดคืออาการปวดหลัี่ง	แค่ทำากิจิวัต่รประจิำาวันัอย่างการยืนัร่ดผ้า	หรือล้ี่าง

จิานั	ก็ปวดหลัี่งแล้ี่ว	ยงัจิำาได้แม่นัเลี่ยว่าม่คุณ์หมอท่านัหน้ั�งเคยเตื่อนัผมว่า 

“คุณม่เวิล่าอ่ก	10	ปี็ในการื่ล่ด้นำ�าหนัก	ถ้้าเกินจากนั�นไป็แล้่วิแทับจะไม่ม่

ทัางกลั่บตัวิได้้”	เสัมือนัว่าเป็นั	Point	of	no	return	ของช่่วิต่ผมแลี่ะเป็นั

สิั�งท่�ผมต้่องตั่ดสิันัใจิอย่างเด็ดขาดให้กับตั่วเองแลี่ะสัำาน้ักได้ว่าน่ัาจิะถ้ืงวัยท่�

เราต้่องหันัมาใส่ัใจิเรื�องสุัขภาพของตั่วเองอย่างจิริงจัิงได้แล้ี่ว

	 ผมเลี่ยเริ�มหันัมาออกกำาลัี่งกายเพื�อลี่ดนัำ�าหนัักตั่�งแต่่นัั�นัเป็นัต้่นัมา	

ประมาณ์	 2	 สััปดาห์แรก	 ม่แต่่คำาถืามในัหัวต่ัวเองเป็นัเสั่ยงเพลี่งพ่�เบิร์ด 

ธีงชั่ยฯว่า	“ฉันมาทัำาอะไรื่ท่ั�น่�	?”	การเล่ี่นัเครื�อง	Elliptical	แค่	5	นัาท่ก็ 

ทำาให้เหงื�อท่วม	หอบเหมือนัหมา	(ขออภัยสัำาหรับคำาไม่สุัภาพ...	แต่่ตั่�งใจิให้

น้ักภาพต่ามนัะครับ)	ทั�งปวดเมื�อย	ทั�งทรมานั	แต่่ข่าวด่ก็คือ	ร่างกายเราจิะ

สัามารถืปรับต่ัวให้ช่ินักับความเหนัื�อยแลี่ะความเจิ็บปวดเหลี่่านัั�นัได้ด่ 

ข้�นัเรื�อย	ๆ 	ข้�นัอย่้กับสัภาพร่างกายของแต่่ลี่ะบุคคลี่	สัำาหรับผม

ใช้่เวลี่า	2	สััปดาห์	จ้ิงจิะเริ�มชิ่นัแลี่ะใช้่เวลี่าประมาณ์	6	เดือนั

แรกในัการลี่ดนัำ�าหนัักต่ัวลี่งไปได้	 10	 กิโลี่กรัม	 โดยการ 

ออกกำาลัี่งกายแบบคาดิโอล้ี่วนั	ๆ	สััปดาห์ลี่ะ	2-3	วันั	ๆ	ลี่ะ	

60–90	นัาท่	ต่ามแต่่เวลี่าจิะเอื�ออำานัวย
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	 เป้าหมายของผมในัต่อนันัั�นั	ตั่�งใจิจิะลี่ดนัำ�าหนัักให้ได้	25	

กิโลี่กรัม	แต่่ก็มาเจิอทางตั่นั	เมื�อผ่านัไปได้คร้�งทาง	10	กิโลี่กรัมแรก

ท่�ใช้่เวลี่าลี่ดได้ในั	6	เดือนัอย่างรวดเร็ว	แต่่หลัี่งจิากนัั�นัอ่ก	6	เดือนั	

ผมสัามารถืลี่ดนัำ�าหนัักลี่งไปได้อ่กแค่	2	กิโลี่กรัม	แลี่ะนัำ�าหนัักก็คงท่�

อย้่อย่างนัั�นั	เชื่�อว่าหลี่าย	ๆ 	คนัท่�เคยลี่ดนัำ�าหนัักก็น่ัาจิะเคยประสับ 

กับปัญหาท่�	เร่ยกว่า	Hit the plateau	จิากปัญหาน่ั�เอง	ทำาให้ผมเริ�ม

เสัาะหาความร้้ในัการลี่ดนัำ�าหนัักเพื�อท่�จิะบรรลุี่ต่ามเป้าหมายต่ามท่�

ตั่�งไว้	ทำาให้เข้าใจิเรื�องกลี่ไกระบบการเผาผลี่าญ	คำาว่าโยโย่เอฟเฟ็ค 

(Yo-Yo Effect)	 การคำานัวณ์พลี่ังงานัท่�ได้รับจิากสัารอาหาร	

การคำานัวณ์ค่า	BMR	(Basal	Metabolic	Rate)	ค่า	TDEE	(Total	

Daily	Energy	Expenditure)	การทำาไดเอทแบบต่่าง	ๆ	ไปจินัถ้ืง

การใช่้ยาแลี่ะผลี่ิต่ภัณ์ฑิ์เสัริมอาหาร	 เร่ยกได้ว่าลี่องมาหลี่ายอย่าง 

เท่าท่�จิะหาได้	ซ้ึ่�งผมเองก็บรรลุี่เป้าหมายท่�ตั่�งไว้ได้สัำาเร็จิแลี่ะพอใจิ

กับผลี่ลัี่พธ์ีท่�ได้ภายในัระยะเวลี่า	 20	 เดือนั	 (ไว้ม่โอกาสัอาจิจิะมา 

เล่ี่าให้ฟังวันัหลัี่ง)

	 ทุก	ๆ 	อย่างท่�กล่ี่าวมา	ล้ี่วนัม่ผลี่ 

ต่่อการพิชิ่ต่	25	กิโลี่กรัม	แลี่ะอ่กปัจิจัิยหน้ั�ง

ท่�ผมยังไม่ได้เอ่ยถ้ืง	 แลี่ะเป็นัอ่ก	1	 ปัจิจัิย 

สัำาคัญในัภารกิจิการลี่ดนัำ�าหนัักของผมก ็

คือการออกกำาลี่ังกายแบบใช่้แรงต่้านั	 ท่� 

เร่ยกกันัคุ้นัปากว่าการเล่ี่นัเวทหรือ	Weight

training	 นัั�นัเองครับ	 ผมอยากจิะบอกว่า 

มันัคือพระเอกของผมเลี่ย	 เหมือนักับการ 

เจิอเนืั�อค่้	ตุ่นัาหงันัท่�ต่ามหา	ผมรักแลี่ะสันุัก

กับการเลี่่นัเวทมาต่ลี่อด	 10	 ปีท่�ผ่านัมา	

แต่่ช่่วิต่ไม่ได้โรยด้วยกลี่่บกุหลี่าบครับ	

เหร่ยญม่สัองด้านัฉัันัใด	การเล่ี่นัเวท...	ถ้ืงแม้

จิะสันัุกแต่่ก็ม่อันัต่รายหากเราไม่ร้้จิักการ 

ประมาณ์กำาลัี่งตั่วเอง

	 ผมได้รับบาดเจ็ิบจิากการพยายาม 

ฝึกกล้ี่ามเนืั�อหน้ัาอก	(Pectoralis	major)	

ต่ั�งแต่่แรกท่�เริ�มยกนัำ�าหนััก	 ผมก็ต่ั�งเป้ากับ 

ต่ัวเองว่าอยากม่หนั้าอกใหญ่	 ๆ	 แนั่นั	 ๆ 

(ปั�มนัมให้นัำาพุง)	เลี่ยพยายามเล่ี่นัแต่่ท่าบริหารอก	Bench	press	

โดยขาดความร้้	ความเข้าใจิท่�ในัการยกอย่างถ้ืกวิธ่ี	ผลี่สุัดท้ายก็คือ

ผมเจ็ิบหัวไหล่ี่ด้านัหน้ัา	สัาเหตุ่ก็เพราะการฝ่นัฝึกกล้ี่ามเนืั�อหน้ัาอก

ต่ิดต่่อกันัอย่างหักโหม	 ไม่ให้กลี่้ามเนัื�อได้ม่เวลี่าพักฟ่�นัต่ัวเพ่ยงพอ 

ให้ให้กลี่้ามเนัื�อมัดนัั�นัอ่อนัลี่้า	 ไม่สัามารถืแบกรับนัำ�าหนัักจิากการ 

ใช้่งานัแลี่ะการฝึกได้เต็่มประสิัทธิีภาพ	ทำาให้กล้ี่ามเนืั�อมัดอื�นั	ๆ 	ในั 

บริเวณ์ใกล้ี่เค่ยงต้่องแบกรับภาระนัำ�าหนัักแทนักล้ี่ามเนืั�อมัดหลัี่กท่� 

เราตั่�งใจิจิะฝึก	ในักรณ่์ของผมก็คือกล้ี่ามเนืั�อหัวไหล่ี่	(Deltoid)	ซ้ึ่�งม่ 

ขนัาดเล็ี่กกว่ากล้ี่ามเนืั�อหน้ัาอกมาก	ต้่องมาแบกรับภาระแทนัหน้ัาอก	

จ้ิงนัำาไปส่้ัการบาดเจ็ิบในัเวลี่าต่่อมา

ท่�มา	:	Getbodysmart.com

	 หลัี่งจิากทนัเจ็ิบอย่้หลี่ายวันั	อาการเริ�มแย่ลี่งเรื�อย	ๆ 	จิาก

ท่�แค่ร้้สั้กเจิ็บเวลี่าออกแรงยกของหนััก	 ก็เริ�มเจิ็บเวลี่าขยับหัวไหลี่่	

แลี่ะสุัดท้ายคือไม่สัามารถืยกแขนัได้สุัด	ผมไปหาหมอท่�โรงพยาบาลี่

แห่งหน้ั�ง	ได้รับการรักษาโดยการให้ทานัยาแก้ปวด	ยาคลี่ายกล้ี่ามเนืั�อ

แลี่ะยาทา	อาการก็ทุเลี่าลี่งไปบ้าง	แต่่ก็ไม่เคยหายขาดเส่ัยท่	แลี่ะ 

ผมก็ยังฝ่นัใช่้งานัแลี่ะออกกำาลี่ังกายอย่างต่่อเนัื�องโดยไม่สันัใจิว่า 

หัวไหล่ี่ยังบาดเจ็ิบอย้่	 จินัเวลี่าล่ี่วงเลี่ยไปถ้ืง	 3	 ปี!!	 ระหว่างนัั�นั	 ม่ 

หลี่ายครั�งท่�เจิ็บมากจินัร้้สั้กว่าเป็นัอุปสัรรคในัการดำาเนัินัช่่วิต่ 

ประจิำาวันั	จ้ิงไปหาหมอแลี่ะโดนัหมอจัิบฉ่ัดยาลี่งไปท่�บริเวณ์หัวไหล่ี่

วันัรุ่งข้�นัหายปวดทันัท่เลี่ยครับ	เมื�อหายปวด	ผมก็พุ่งกลัี่บไปเล่ี่นัเวท

ต่่อทันัท่	 หาร้้ไม่	 ว่ายาท่�คุณ์หมอฉั่ดให้คือยาสัเต่่ยรอยด์	 ท่�ช่่วย 

บรรเทาอาการปวดแค่ช่ั �วคราวเท่านัั �นั	 แลี่ะผมได้รับการฉั่ด 

สัเต่่ยรอยด์ไปทั�งหมด	2	ครั�งท่�หัวไหล่ี่	แลี่ะคุณ์หมอบอกกับผมว่า	

ถ้ืายังเจ็ิบกลัี่บมาอ่ก	คราวต่่อไปต้่องผ่าตั่ดแล้ี่วนัะ	 ซ้ึ่�งต่อนันัั�นั	ผม

ก็ยังไม่เข้าใจิแลี่ะยังไม่ร้้ว่ายาท่�ฉั่ดเข้า

ไปคือสัเต่่ยรอยด์		โช่คด่ท่�ได้ม่โอกาสั

คุยกับเพื�อนัท่�ช่อบเลี่่นัเวทเหมือนักันั	

เพื�อนัเลี่ยแนัะนัำาคลิี่นิักท่�รักษาอาการ

บาดเจ็ิบด้วยการทำากายภาพบำาบัด

	 	 ประสับการณ์์ในัการรักษา

ด้วยวิธ่ีกายภาพบำาบัดครั�งแรกของผม	

ค่อนัข้างนั่าประหลี่าดใจิ	 เริ�มต่้นัจิาก 

การซัึ่กประวัติ่อย่างลี่ะเอ่ยด	ว่าไปทำา

อะไรมา	ทำาไมถ้ืงบาดเจ็ิบ	 รักษาด้วย 

อะไรมาแล้ี่วบ้าง	(ต่อนัน่ั�เอง	ผมถ้ืงได้

ทราบจิากนัักกายภาพบำาบัดว่าผมถ้ืก

ฉั่ดสัเต่่ยรอยด์ไปแลี่้ว	 2	 เข็มแลี่ะไม ่

สัามารถืฉั่ดได้อ่กแลี่้ว	 เพราะจิะเป็นั 

อันัต่รายต่่อเส้ันัเอ็นับริเวณ์ท่�ฉ่ัดเข้าไป)

หลัี่งจิากนัั�นั	นัักกายภาพบำาบัด	(ซ้ึ่�งต่่อไป 

ผมจิะของใช่้คำาว่า	 PT	 -	 Physical 

Therapist	 แทนันัะครับ)	 กจ็ิะต่รวจิ 

ร่างกายผมว่ากล้ี่ามเนืั�อ	ข้อต่่อ	เส้ันัเอ็นั	 

บริเวณ์ท่�เก่�ยวข้องกับอาการบาดเจิ็บของผมนัั�นัสัามารถืใช่้งานัได ้

แลี่ะม่อาการบาดเจ็ิบในัระดับใด	จ้ิงจิะเริ�มลี่งมือรักษาด้วยเครื�องมือ

ต่่าง	ๆ 	หลี่ายจุิดทั�วร่างกายของผม	(บางจุิดก็ไกลี่จิากจุิดท่�ผมบาดเจ็ิบ	

แต่่	PT	อธิีบายว่ากล้ี่ามเนืั�อมันัเชื่�อมโยงถ้ืงกันั)	ผมรักษาอย่้ประมาณ์	

3	 เดือนั	 อาการบาดเจ็ิบของผมด่ข้�นัประมาณ์	90-95	 เปอร์เซ็ึ่นัต์่	

ซ้ึ่�งผมร้้ส้ักว่าด่ข้�นัมาก	ๆ 	เมื�อเท่ยบกับการรักษาท่�ผ่านัมาต่ลี่อด	3	ปี	

จินักระทั�งทุกวันัน่ั�	ผ่านัมาเกือบ	10	ปีแล้ี่ว	ถ้ืงแม้หัวไหล่ี่ของผมจิะ 

ไม่ได้หายสันิัท	แต่่ก็แทบจิะไม่ได้ร้้ส้ักเป็นัอุปสัรรคใด	ๆ 	ในัการดำาเนิันั

ช่่วิต่หรือเลี่่นัก่ฬาอะไรเลี่ย	 ร้้สั้กประทับใจิแลี่ะท้�งกับวิธี่การรักษา 

แบบน่ั�	แลี่ะเมื�อม่โอกาสัได้แนัะนัำาคนัท่�บาดเจ็ิบหรือม่ความผิดปกติ่
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ด้านัการเคลืี่�อนัไหว	ผมก็มักจิะแนัะนัำาให้ไปลี่องรักษาด้วยการทำากายภาพบำาบัดด้	ซ้ึ่�งท่�จิริงแล้ี่ว	

การทำากายภาพบำาบัดครอบคลุี่มการรักษาอ่กหลี่ายสัาขา	ได้แก่

1.	กายภาพบำาบัดระบบกระด้กแลี่ะกล้ี่ามเนืั�อ	(Orthopedic)

2.	กายภาพบำาบัดด้านัระบบประสัาท	(Neurological)

3.	กายภาพบำาบัดหลี่อดเลืี่อดแลี่ะหัวใจิ	(Cardiopulmonary)

4.	กายภาพบำาบัดในัผ้้ป่วยเด็ก	(Pediatric)

5.	กายภาพบำาบัดผ้้ส้ังวัย	(Geriatric)

กายภาพบำาบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื�อ (orthopedic) 

นัักกายภาพบำาบัดจิะด้แลี่ต่รวจิวินัิจิฉััยโรค	 แลี่ะการบาดเจิ็บของ 

ร่างกายในัส่ัวนัของระบบกล้ี่ามเนืั�อแลี่ะกระด้ก	รักษาผ้้ป่วยจิากการ

บาดเจ็ิบเฉ่ัยบพลัี่นัม่อาการปวด	บวม	แดง	ร้อนั	ต่ามร่างกาย	กายภาพ

บำาบัดกล้ี่ามเนืั�ออักเสับ	เช่่นั	ปวดคอ	บ่า	หลัี่ง	ปวดไหล่ี่	บาดเจ็ิบจิาก

กิจิกรรม,	 ข้อเสัื�อม,	 ออฟฟิศซึ่ินัโดรม,	 โรคกระด้กสัันัหลี่ังคด	 ข้อ 

ติ่ดแข็ง,	การเพิ�มความแข็งแรง,	หลัี่งค่อม,	แลี่ะการเพิ�มการเคลืี่�อนัไหว	

เป็นัต้่นั

กายภาพบำาบัดระบบประสาท (Neurological) 

นัักกายภาพบำาบัดระบบประสัาทจิะด้แลี่เฉัพาะเจิาะจิงลี่งไปในั

ผ้้ป่วยท่�ม่ภาวะโรค	หรือ	ความผิดปกติ่ทางระบบประสัาท	เช่่นั 

โรคสัมองท่�ได้รับการกระทบกระเทือนั,	โรคสัมองพิการแต่่กำาเนิัด,

โรคเส้ันัเลืี่อดในัสัมองต่่บ/แต่ก,โรคไขสัันัหลัี่งได้รับการบาดเจ็ิบ	

ส้ัญเส่ัยร้ปแบบการทำางานัท่�เคยทำาเองได้	นัักกายภาพบำาบัดจิะ

ทำาการเพิ�มพัฒนัาการในัส่ัวนัท่�เส่ัยไป

กายภาพบำาบัดระบบหัวใจัและหลอดเลือด (Cardiopulmonary) 

นัักกายภาพบำาบัดระบบหัวแลี่ะหลี่อดเลี่ือดจิะด้แลี่ผ้้ป่วยท่�ได้รับ 

การผ่าตั่ดหลี่อดเลืี่อดหัวใจิแลี่ะปอดเป็นัการทำาหัต่ถืการเพื�อระบาย 

ของเสั่ยออกจิากปอด	 ซึ่้�งพบได ้

ในัผ้้ป่วยท่�เป็นัพังผืดท่�ถืุงลี่ม	 โรค 

ต่ิดเช่ื�อทางระบบทางเดินัหายใจิม่ 

เสัมหะเหน่ัยวแห้ง	โรคปอดอุดกลัี่�นั	

เรื�อรัง	แลี่ะผ้้ป่วยท่�หลัี่งทำาการผ่าตั่ด

เปล่ี่�ยนัทางเดินัหลี่อดเลืี่อดหัวใจิ

กายภาพบำาบัดในผูู้้ป่วยเด็ก (Pediatric) 

นัักกายภาพบำาบัดผ้้ป่วยเด็กจิะด้แลี่ต่รวจิหาปัญหาสัุขภาพ 

ต่ั�งแต่่แรกเริ�ม	 แลี่ะใช่้เทคนัิคการรักษาเฉัพาะทางสัำาหรับแก ้

ความผิดปกติ่ของเด็ก	นัักกายภาพบำาบัดจิะม่ความช่ำานัาญเป็นั 

พิเศษในัการวินัิจิฉััย	 ให้การรักษาแลี่ะการจิัดการในัเด็กทารก 

เด็ก	แลี่ะวัยรุ่นัเก่�ยวกับภาวะท่�ผิดปกติ่ตั่�งแต่่กำาเนิัด	การพัฒนัาการ 

ระบบกล้ี่ามเนืั�อประสัาท	ระบบกระด้ก	แลี่ะภาวะโรคหรือความ

ผิดปกติ่ท่�เกิดหลัี่งคลี่อด	การรักษามุ่งเน้ันัการเพิ�มทักษะเก่�ยวกับ

การควบคุมกลี่้ามเนัื�อมัดใหญ่แลี่ะมัดเลี่็ก	 การทรงต่ัวความ 

สััมพันัธี์ของกลี่้ามเนัื�อ	 ความแข็งแรงแลี่ะความทนัทานัของ 

กล้ี่ามเนืั�อ	รวมถ้ืงการแปลี่ผลี่ทางการรับร้้	การรับสััมผัสั	ผ้้ป่วย

ส่ัวนัใหญ่คือ	เด็กท่�ม่การพัฒนัาการล่ี่าช้่า	สัมองพิการแต่่กำาเนิัด

กายภาพบำาบัดผูู้้สูงวัย (Geriatric) 

นัักกายภาพบำาบัดจิะด้แลี่ผ้้ส้ังวัยท่�ส่ัวนัใหญ่จิะม่ปัญหาโรค	ข้อเสืั�อม	

ข้ออักเสับ	ภาวะกระด้กบาง	มะเร็ง	โรคอัลี่ไซึ่เมอร์	การเปล่ี่�ยนัข้อ 

สัะโพก	แลี่ะข้อต่่ออื�นั	ๆ	การกลัี่�นัปัสัสัาวะ	อุจิจิาระไม่อย้่	เป็นัต้่นั	

กายภาพบำาบัดจิะให้โปรแกรมพิเศษท่�ช่่วยให้ผ้้ป่วยม่การเคลืี่�อนัไหว

ท่�ด่ข้�นั	ลี่ดอาการปวด 

แลี่ะเพิ�มสัมรรถืภาพ 

ร่างกาย
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	 วิธ่ีการแลี่ะเครื�องมือท่�ใช้่ในัการทำากายภาพบำาบัดม่ค่อนัข้างหลี่ากหลี่าย	PT	จิะเป็นัผ้้ประเมินัวิธ่ีการรักษาท่�เหมาะสัมให้กับผ้้ป่วย

โดยไม่ต้่องรอให้แพทย์เป็นัผ้้ระบุว่าจิำาเป็นัต้่องใช้่การกายภาพบำาบัด	แต่่หากม่อาการป่วยรุนัแรง	หรือได้รับบาดเจ็ิบหนััก	นัักกายภาพบำาบัด

อาจิไม่ใช่่ทางเลืี่อกหลัี่กในัการรักษา	แลี่ะไม่สัามารถืทำาหน้ัาท่�แทนัแพทย์ได้	อุปกรณ์์แลี่ะเครืองมือท่�ใช้่ในัการบำาบัดม่ดังน่ั�

เครื�องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulator)	เป็นัการกระตุ้่นั

การทำางานัของเส้ันัประสัาทกล้ี่ามเนืั�อ	ทำาให้กล้ี่ามเนืั�อเกิดฟังก์ชั่นั

ช่่วยคลี่ายกล้ี่ามเนืั�อชั่�นัตื่�นัแลี่ะชั่�นัล้ี่กได้

เครื�องคลื�นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound therapy) เป็นัคลืี่�นัเหนืัอ

เสั่ยงท่�ม่ความถื่�อาศัยคลี่ื�นัสัั�นัสัะเทือนัลี่งช่ั�นักลี่้ามเนัื�อได้	 3-5ซึ่ม. 

ทำาให้กลี่้ามเนัื�อท่�เป็นัลี่ำาเป็นัก้อนัเกร็งคลี่ายต่ัวออกแลี่ะนัิ�มลี่ง	

ลี่ดปวด	ลี่ดบวม	เพิ�มการไหลี่เว่ยนัเลืี่อดแลี่ะอาการในัเซึ่ลี่ล์ี่กล้ี่ามเนืั�อ

เครื�องเลเซอร์กำาลังสูง (High Power Laser Therapy) เป็นั 

เลี่เซึ่อร์ท่�ม่ความถื่�สั้ง	 ปลี่่อยพลี่ังงาความถื่�สั้งช่่วยลี่ดการอักเสับ	

ปวด	บวม	แดง	ร้อนั	เร่งซ่ึ่อมสัร้างเนืั�อเยื�อท่�ได้รับบาดเจ็ิบ
เครื�องรักษ์าด้วยคลื�นกระแทก (Shock wave Therapy) เป็นั

คลี่ื�นักระแทกท่�กระตุ่้นัให้พังผืดได้รับการบาดเจิ็บเพื�อให้ร่างกาย

สัร้างเซึ่ลี่ลี่์กลี่้ามเนัื�อใหม่ทำาให้สัลี่ายพังผืดแลี่ะทำาให้ช่ั�นักลี่้ามเนัื�อ 

คลี่ายตั่วลี่ง
เครื�องแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Stimulator)	เป็นัการ

เหน่ั�ยวนัำาของคลืี่�นัแม่เหล็ี่กให้เกิดการกระตุ้่นัของระบบเส้ันัประสัาท

ในักลี่้ามเนัื�อให้เกิดการทำางานัต่ามฟังก์ช่ันัของกลี่้ามเนัื�อนัั�นั	 ๆ 

กระตุ่้นัการคลี่ายกลี่้ามเนัื�อช่ั �นัลี่้กท่�ปวดจิากการรัดเกร็งของ 

กล้ี่ามเนืั�อแลี่ะเส้ันัประสัาท

เครื�องดีงหลังดึงคอ (Pelvic/Cervical Traction)	เป็นัเครื�องมือ

ท่�ช่่วยลี่ดการต้่งตั่วของกล้ี่ามเนืั�อคอแลี่ะหลัี่ง	กรณ่์ม่ภาวะการทรุดตั่ว 

ของกระด้กสัันัหลัี่งจิะเพิ�มช่่องว่างของกระด้กสัันัหลัี่ง	ลี่ดการกดทับ

ของเส้ันัประสัาท

การฝัังเข็ม (dry needling)	 การฝังเข็มคลี่ายจิุดบริเวณ์ท่�

กลี่้ามเนัื�อ	 เป็นัการฝังเข็มเฉัพาะท่�	 คลี่ายกลี่้ามเนัื�อท่�เป็นัปม	

หดเกร็งเป็นัก้อนัๆ	(Trigger	points)	ช่่วงลี่ดอาการปวดท่�สัาเหตุ่ 

เกิดการการเกร็ง	การหดตั่วของกล้ี่ามเนืั�อ

 นอกจัากนี �ย ังมีเทคนิคบำาบัดด้วยมือ (Manual 

therapy) ได้แก่

 Deep friction การกดแรงลี่งไปต่รงจิุดกดเจิ็บของ 

กล้ี่ามเนืั�อเพื�อขยายคลี่ายก้อนักล้ี่ามเนืั�อกระตุ้่นัให้เกิดการไหลี่เว่ยนั

ของเลืี่อดในับริเวณ์ท่�รักษา

 Mobilization การด้งขยับข้อต่่อ	สัำาหรับผ้้ป่วยท่�ม่ภาวะ

ข้อติ่ดแข็ง	เช่่นั	โรคข้อไหล่ี่ติ่ด	นัักกายภาพบบำาบัดจิะพิจิารณ์าการ

ติ่ดของข้อต่รวจิกระด้กแลี่ะกล้ี่ามเนืั�อเก่�ยวพันับริเวณ์ท่�ดัด	ขยับ	ด้ง

ให้ยืดหยุ่นัแลี่ะกลี่ับเข้าท่�	 ช่่วยเพิ�มระยะการเคลี่ื�อนัไหว	 (Range	

of	Motion)	ให้มากข้�นั

 Exercise Therapy	เป็นัการออกแบบท่าออกกำาลัี่งกาย

โดยการบริหาร	การยืดกล้ี่ามเนืั�อเพื�อปรับสัมดุลี่	เพิ�มความยืดหยุ่นั

แลี่ะความแข็งแรงของกล้ี่ามเนืั�อป้องกันัการบาดเจ็ิบแลี่ะการเกร็งตั่ว

ของกล้ี่ามเนืั�อซึ่ำ�าอ่ก

	 การทำากายภาพบำาบัดจ้ิงเป็นัอ่กทางเลืี่อกหน้ั�งสัำาหรับผ้้ 

ท่�ม่ความผิดปกต่ิทางการเคลี่ื�อนัไหวหรืออาการปวดเมื�อยต่าม 

ร่างกาย	สัามารถืช่่วยลี่ดปวดโดยไม่ต้่องใช้่ยา	แก้ไขความบกพร่อง

ของร่างกาย	 หลี่่กเลี่่�ยงการผ่าต่ัด	 รักษาได้ต่รงจิุดปวด	 ป้องกันั 

กล้ี่ามเนืั�อฝ่อล่ี่บ	อ่อนัแรง	คืนัความยืดหยุ่นัแลี่ะสัร้างความแข็งแรง

ให้กับกลี่้ามเนัื�อ	 แลี่ะปรับสัมดลุี่ของร่างกายแบบยั�งยืนั	 สัามารถื 

ทำาได้ต่ามโรงพยาบาลี่	หรือคลิี่นิักกายภาพบำาบัด	ค่าใช้่จ่ิายในัการ

รักษา	(จิากประสับการณ์์ของตั่วผมเอง)		โดยทั�ว	ๆ 		ไปจิะอย่้ประมาณ์

1,000	–	2,000	บาท	ต่่อ	1	ครั�ง	แลี่ะหากใครท่�ม่ประกันัสุัขภาพ 

อาจิจิะสัามารถืเบิกได้ต่ามเงื�อนัไขของกรมธีรรม์	โดยจิะต้่องให้แพทย์

สัาขา	Orthopedics	หรือ	Rehabilitation	เป็นัผ้้สัั�งจ้ิงจิะสัามารถื

เบิกได้นัะครับ

	 แลี่ะเนัื�องจิากหนั้ากระดาษยังยังหมด	 ผมเลี่ยอยากจิะ 

แนัะนัำาคลิี่นิักท่�ผมไปรักษามา	เผื�อใครท่�กำาลัี่งม่ปัญหาสุัขภาพแลี่ะ

อยากจิะลี่องรักษาด้วยวิธ่ีน่ั�ด้นัะครับ	ชื่�อว่า	กันัยาคลิี่นิัก	ม่หลี่าย 

สัาขา	ลี่องไปหาท่�สัะดวกใกล้ี่บ้านัได้เลี่ยครับ	สิั�งท่�ช่อบมาก	ๆ 	ของ

คลี่นิัิกนั่�คือนั้อง	 ๆ	 PT	 ท่�เจิอแต่่ลี่ะคนัดเ้ปน็ัคนัขยันัขวนัขวายหา 

ความร้้แลี่ะกระต่ือรือร้นัในัการด้แลี่ผ้้ป่วยอย่างนั่าประทับใจิ	 กับ 

อ่กท่�หน้ั�งชื่�อ	FITZ	PHYSIO	ซ้ึ่�งจิะเช่่�ยวช่าญการรักษานัักก่ฬาหรือ

คนัออกกำาลัี่งกายหนััก	ๆ 		(แบบผม)	แต่่ท้ายท่�สุัด	ก็หวังว่าคงจิะไม่ม่

ใครต้่องไปใช้่บริการ	PT	นัะครับ	หวังให้ทุกท่านัสุัขภาพด่	ไร้โรคภัย

ไข้เจ็ิบ	แข็งแรงตั่�งแต่่ต้่นัปีไปยันัท้ายปีแลี่ะต่ลี่อดไป....	

	 	 สัวัสัด่ปีใหม่	๒๕๖๖	ครับผม!!
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุัฬาฯ จััดโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข

	 คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	 จิุฬาฯ	 ร่วมกับม้ลี่นัิธีิสัมเด็จิพระญาณ์สัังวรสัมเด็จิพระสัังฆราช่สักลี่มหาสัังฆปริณ์ายก	 แลี่ะโครงการ 

สันัทนัาธีรรมสัร้างสุัข	จัิดการบรรยายธีรรม	เรื�อง	“เรื�องน่ัาร้้เก่�ยวกับสัวรรค์	แลี่ะสิั�งท่�ด่กว่านัั�นั”	โดย	พระคร้วรวงศ์	(ว่รภัทร	ถิืรญาโณ์)	พระ

วิธีานัาธิีการ	วัดญาณ์เวศกวันั	จัิงหวัดนัครปฐม	แลี่ะร่วมทำาบุญถืวายสัังฆทานั	เมื�อวันัท่�	2	พฤศจิิกายนั	2565	ณ์	ห้องพระพุทธีชิ่นัรังษ่	ชั่�นั	

12	อาคารทันัต่แพทยศาสัต่ร์เฉัลิี่มนัวมราช่	80	คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	จุิฬาฯ	โดยม่คณ์าจิารย์	บุคลี่ากร	แลี่ะบุคคลี่ภายนัอก	ร่วมเข้าฟัง

การบรรยายธีรรมในัครั�งน่ั�

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุัฬาฯ จััดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิุตใหม่

	 คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	จุิฬาฯ	จัิดงานัแสัดงความยินัด่กับบัณ์ฑิิต่ทันัต่แพทยศาสัต่ร์	รุ่นัท่�	78	เมื�อวันัพฤหัสับด่ท่�	10	พฤศจิิกายนั	2565	 

โดยม่คณ์าจิารย์	นิัสิัต่	แลี่ะญาติ่บัณ์ฑิิต่มาร่วมแสัดงความยินัด่กันัเป็นัจิำานัวนัมาก
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุัฬาฯ จััดการบรรยาย เรื�อง “COVID IN ENDEMIC ERA”

	 องค์กรแพทย์	 โรงพยาบาลี่คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	 จิุฬาฯ	 จิัดการบรรยาย	 เรื �อง	 “COVID	 IN	 ENDEMIC	 ERA”	 โดย	

ผ้้ช่่วยศาสัต่ราจิารย์	 นัายแพทย์	 โอภาสั	 พุทธีเจิริญ	 หัวหนั้าศ้นัย์โรคอุบัต่ิใหม่ทางคลี่ินัิก	 โรงพยาบาลี่จิุฬาลี่งกรณ์	์ แลี่ะอาจิารย์ประจิำา	

ภาควิช่าอายุรศาสัต่ร์	คณ์ะแพทยศาสัต่ร์	จุิฬาฯ	ได้ให้เก่ยรติ่มาเป็นัวิทยากรในัการบรรยาย	โดยม่	คณ์าจิารย์	ทันัต่แพทย์	แลี่ะบุคลี่ากร	

เข้าร่วมฟังการบรรยาย	 เมื�อวันัพุธีท่�	 30	พฤศจิิกายนั	2565	ณ์	 ห้องประชุ่มสัมเด็จิพระญาณ์สัังวร	 ชั่�นั	 19	อาคารบรมนัาถืศร่นัครินัทร์	

คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	จุิฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุัฬาฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จัพระเจ้ัาลูกเธอ เจ้ัาฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช-

สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

	 คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	 จิุฬาฯ	 ร่วมลี่งนัามถืวายพระพรสัมเด็จิพระเจิ้าลี่้กเธีอ	 เจิ้าฟ้าพัช่รกิต่ิยาภา	 นัเรนัทิราเทพยวด่	

กรมหลี่วงราช่สัาริณ่์สิัริพัช่ร	มหาวัช่รราช่ธิีดา	เมื�อวันัศุกร์ท่�	16	ธัีนัวาคม	2565	โดย	ศ.ทพ.ดร.พรชั่ย	จัินัศิษย์ยานันัท์	คณ์บด่	คณ์ะทันัต่-

แพทยศาสัต่ร์	จุิฬาลี่งกรณ์์มหาวิทยาลัี่ย	พร้อมด้วยคณ์ะผ้้บริหาร	คณ์าจิารย์	แลี่ะบุคลี่ากร	นัำาแจิกันัดอกไม้ถืวายเบื�องหน้ัาพระฉัายาลัี่กษณ์์	

แลี่ะร่วมลี่งนัามถืวายพระพรสัมเด็จิพระเจ้ิาล้ี่กเธีอ	เจ้ิาฟ้าพัช่รกิติ่ยาภา	นัเรนัทิราเทพยวด่	กรมหลี่วงราช่สัาริณ่์สิัริพัช่ร	มหาวัช่รราช่ธิีดา	

ขอให้ทรงหายจิากพระอาการประช่วรโดยเร็ว	ณ์	อาคารภ้มิสิัริมังคลี่านุัสัรณ์์	โรงพยาบาลี่จุิฬาลี่งกรณ์์	สัภากาช่าดไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุัฬาฯ จััดพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษ์ณ์ พระบาทสมเด็จัพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เนื�องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จัพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

	 คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	จุิฬาฯ	จัิดพิธ่ีถืวายราช่สัักการะพระฉัายาลัี่กษณ์์	พระบาทสัมเด็จิพระบรมช่นักาธิีเบศร	มหาภ้มิพลี่อดุลี่ย-

เดช่มหาราช่	บรมนัาถืบพิต่ร	 เพื�อเฉัลิี่มพระเก่ยรติ่	 แลี่ะน้ัอมรำาล้ี่กในัพระมหากรุณ์าธิีคุณ์	 เนืั�องในัโอกาสัวันัคล้ี่ายวันัพระบรมราช่สัมภพ

ของพระบาทสัมเด็จิพระบรมช่นักาธิีเบศร	มหาภ้มิพลี่อดุลี่ยเดช่มหาราช่	บรมนัาถืบพิต่ร	วันัช่าติ่	แลี่ะวันัพ่อแห่งช่าติ่	5	ธัีนัวาคม	2565	

โดยม่คณ์ะผ้้บริหาร	คณ์าจิารย์	ทันัต่แพทย์	นิัสิัต่	แลี่ะบุคลี่ากร	เข้าร่วมพิธ่ีถืวายราช่สัักการะพระฉัายาลัี่กษณ์์	เมื�อวันัท่�	2	ธัีนัวาคม	2565	ณ์		

บริเวณ์โถืงชั่�นัล่ี่าง		อาคารบรมนัาถืศร่นัครินัทร์	คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	จุิฬาฯ
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พิธีเปิดการฝัึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ จัาก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำาริ สมเด็จัพระกนิษ์ฐาธิราชเจ้ัา กรมสมเด็จัพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
	 เมื�อวันัท่�	21	พฤศจิิกายนั	2565	รองศาสัต่ราจิารย์	ดร.	ทันัต่แพทย์หญิงศิริรักษ์	นัครชั่ย	รองคณ์บด่
ฝ่ายวิช่าการ	แลี่ะการศ้กษาหลัี่งปริญญา	คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	มหาวิทยาลัี่ยมหิดลี่	กล่ี่าวต้่อนัรับผ้้เข้าร่วม
พิธ่ีเปิดการฝึกอบรมเทคโนัโลี่ย่ทางการแพทย์แลี่ะสัาธีารณ์สุัขสัำาหรับบุคลี่ากรทางการแพทย์	จิากสัาธีารณ์รัฐ
ประช่าธิีปไต่ยประช่าช่นัลี่าว	ต่ามพระราช่ดำาริสัมเด็จิพระกนิัษฐาธิีราช่เจ้ิา	กรมสัมเด็จิพระเทพรัต่นัราช่สุัดา	ฯ	
สัยามบรมราช่กุมาร่	(รุ่นัท่�	23	แลี่ะรุ่นัท่�	24)	
	 จิากนัั�นั	พันัเอกหญิง	รองศาสัต่ราจิารยนั์ันัทพร		ว่รวัฒน์ั	ท่�ปร้กษาโครงการส่ัวนัพระองค์สัมเด็จิ
พระกนิัษฐาธิีราช่เจ้ิา	กรมสัมเด็จิพระเทพรัต่นัราช่สุัดา	ฯ	สัยามบรมราช่กุมาร่	กล่ี่าวแนัะนัำาการศ้กษาด้งานั
แก่ผ้้รับการฝึกอบรมฯ	ต่่อด้วยการนัำาเสันัอผลี่งานัวิจัิยเพื�อพัฒนัางานั	รุ่นัท่�	23	จิำานัวนั	6	หลัี่กส้ัต่ร	แลี่ะความ
ก้าวหน้ัาโครงการวิจัิยเพื�อพัฒนัางานั	รุ่นัท่�	24	จิำานัวนั	8	หลัี่กส้ัต่ร	ต่่อจิากนัั�นั	ศาสัต่ราจิารย์เก่ยรติ่คุณ์	
นัายแพทย์ไกรสัิทธีิ�	 ต่ันัต่ิศิรินัทร์	 ท่�ปร้กษางานัโครงการต่ามพระราช่ดำาริ	 สัมเด็จิพระกนัิษฐาธีิราช่เจิ้า	
กรมสัมเด็จิพระเทพรัต่นัราช่สุัดา	ฯ	สัยามบรมราช่กุมาร่	เป็นัประธีานัมอบเก่ยรติ่บัต่รแลี่ะกล่ี่าวแสัดงความ
ยินัด่แก่ผ้้เข้ารับการฝึกอบรมฯ		ณ์	ห้องประชุ่มเทพรัต่นัทันัต่กิจิสัโมสัร	อาคารเฉัลิี่มพระเก่ยรติ่	50	พรรษา
	 โดยผ้้เข้ารับการฝึกอบรมฯ	จิำานัวนั	2	ท่านั	จิะเข้ารับการฝึกอบรมในัหลัี่กส้ัต่รทันัต่แพทย์	(รุ่นัท่�	24)	
ณ์	คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	มหาวิทยาลัี่ยมหิดลี่	ระหว่างวันัท่�	20	-	25	พฤศจิิกายนั	2565

พระเจ้ัาวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ัาโสมสวลี กรมหมื�นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ผูู้้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ 
“เพื�อฟันที�คุณรัก” ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ�นเกล้า
	 เมื�อวันัท่�	19	พฤศจิิกายนั	2565	พระเจ้ิาวรวงศ์เธีอ	พระองค์เจ้ิาโสัมสัวล่ี่	กรมหมื�นัสุัทธีนัาร่นัาถื	ทรงโปรดให้	หม่อมหลี่วงสัราล่ี่-
กิต่ิยากร	 	 เป็นัผ้้แทนัพระองค์	 เปิดงานันัิทรรศการทันัต่สัุขภาพ	 “เพื�อฟันัท่�คุณ์รัก”	 	 ประจิำาปี	 พ.ศ.2565	 ซึ่้�งคณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร	์
มหาวิทยาลี่ัยมหิดลี่	 ร่วมกับสัโมสัรนัักศก้ษาทันัต่แพทย์	 มหาวิทยาลี่ัยมหิดลี่	 ในัการจิัดกิจิกรรมดังกลี่่าว	 โดยเป็นัสั่วนัหนั้�งของกิจิกรรม 
เสัริมหลี่ักสั้ต่รให้กับนัักศ้กษาทันัต่แพทย์	 โดยม่วัต่ถืุประสังค์เพื�อเป็นัการให้ความร้้	 คำาแนัะนัำาในัการป้องกันัโรคแลี่ะแนัวทางการรักษา 
ทางทันัต่กรรม		พร้อมทั�งกระตุ้่นัให้ประช่าช่นัเล็ี่งเห็นัถ้ืงความสัำาคัญของการรักษาสุัขภาพช่่องปากแลี่ะฟันั	แลี่ะเป็นัการหารายได้สัมทบ
ม้ลี่นิัธิีอาสัาเพื�อนัพ้�ง	(ภาฯ)	ยามยาก	สัภากาช่าดไทย		ณ์	บริเวณ์ชั่�นั	1	ศ้นัย์การค้าเซ็ึ่นัทรัลี่	ปิ�นัเกล้ี่า	เขต่บางกอกน้ัอย	กรุงเทพมหานัคร		
	 โดยม่	ผ้้ช่่วยศาสัต่ราจิารย์	ร.ท.ทพ.ชั่ช่ชั่ย	คุณ์าวิศรุต่	รองอธิีการบด่ฝ่ายกิจิการนัักศ้กษาแลี่ะศิษย์เก่าสััมพันัธ์ี	มหาวิทยาลัี่ยมหิดลี่	
พร้อมด้วย	ศาสัต่ราจิารย์คลิี่นิัก	ดร.	นัพ.ทพ.ศิริชั่ย	เก่ยรติ่ถืาวรเจิริญ	คณ์บด่คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์		มหาวิทยาลัี่ยมหิดลี่		คณ์ะผ้้บริหาร	
คณ์ะกรรมการจัิดงานัฯ	นัักศ้กษา	แลี่ะประช่าช่นั	รอรับผ้้แทนัพระองค์
	 ผ้้ช่่วยศาสัต่ราจิารย์	ร.ท.	ทพ.ชั่ช่ชั่ย	คุณ์าวิศรุต่	รองอธิีการบด่ฝ่ายกิจิการนัักศ้กษาแลี่ะศิษย์เก่าสััมพันัธ์ี		มหาวิทยาลัี่ยมหิดลี่	กล่ี่าว
รายงานัวัต่ถุืประสังค์การจัิดงานั	แลี่ะ	ศาสัต่ราจิารย์คลิี่นิัก	ดร.	นัพ.	ทพ.ศิริชั่ย		เก่ยรติ่ถืาวรเจิริญ	คณ์บด่	มอบของท่�ระล้ี่กแด่ผ้้แทนัพระองค์	
เพื�อเชิ่ญไปถืวายพระเจ้ิาวรวงศ์เธีอ	พระองค์เจ้ิาโสัมสัวล่ี่	กรมหมื�นัสุัทธีนัาร่นัาถื		จิากนัั�นัผ้้แทนัพระองค์	ได้มอบโล่ี่ท่�ระล้ี่ก	แก่ผ้้ช่นัะการ 
ประกวดหน้ัน้ัอยฟันัสัวยประจิำาปี	2565		จิำานัวนั	3	ราย		
	 รางวัลี่ช่นัะเลิี่ศ	ได้แก่	เด็กหญิง	นัันัทิต่าณั์ฬ	วิรุฬห์ประภา		
	 รางวัลี่รองช่นัะเลิี่ศอันัดับ	1	ได้แก่	เด็กหญิง	ขวัญทิช่า	สัถิืต่ย์ก้ลี่
	 รางวัลี่รองช่นัะเลิี่ศอันัดับ	2		ได้แก่	เด็กหญิง	วริศรานัันัท์	เพช่รรัต่น์ั		
	 โดยในัปีน่ั�ม่ผ้้สันัใจิเข้าร่วมประกวดทั�งสิั�นั	116	ราย	แลี่ะมอบโล่ี่ท่�ระล้ี่กแก่ผ้้ให้การสันัับสันุันัการจัิดงานั		พร้อมช่มการแสัดงระบำา
กฤดาภินิัหาร				ต่่อจิากนัั�นั			ผ้้แทนัพระองค์ตั่ดแถืบแพรเปิดนิัทรรศการทันัต่สุัขภาพ		“เพื�อฟันัท่�คุณ์รัก”		ช่มนิัทรรศการเฉัลิี่มพระเก่ยรติ่
พระบาทสัมเด็จิพระเจ้ิาอย้่หัว	แลี่ะนิัทรรศการทันัต่สุัขภาพ	
	 ในัการน่ั�	ผ้้แทนัพระองค์	ได้ร่วมกิจิกรรมตั่กไข่เพื�อการกุศลี่	รายได้สัมทบทุนัม้ลี่นิัธิีอาสัาเพื�อนัพ้�ง	(ภาฯ)	ยามยาก	สัภากาช่าดไทย	
นัอกจิากน่ั�ภายในังานัยังได้เปิดให้บริการต่รวจิแลี่ะรับปร้กษาปัญหาสุัขภาพช่่องปากแก่ประช่าช่นัทั�วไป	โดยไม่เส่ัยค่าใช้่จ่ิาย	ผ้้สันัใจิสัามารถื
เข้าร่วมงานัได้		ตั่�งแต่่วันัท่�	19-20	พฤศจิิกายนั	2565	ณ์	บริเวณ์ชั่�นั	1	ศ้นัย์การค้าเซ็ึ่นัทรัลี่	ปิ�นัเกล้ี่า
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พิธีมอบประกาศนียบัตรผูู้้เข้ารับการฝึักอบรมหลักสูตรการฝึักอบรมทันตแพทย์ประจัำาบ้าน และผูู้้เข้ารับการฝึักอบรมผูู้้ชำานาญเฉพาะทาง
ด้านคลินิก อนุสาขาทันตกรรมจััดฟันร่วมกับการผู่้าตัดขากรรไกร ประจัำาปีการศึกษ์า 2564
	 เมื�อวันัท่�	14	ธัีนัวาคม	2565	รองศาสัต่ราจิารย์	ดร.	ทันัต่แพทย์หญิงศิริรักษ์	นัครชั่ย	รองคณ์บด่ฝ่ายวิช่าการ	แลี่ะการศ้กษาหลัี่ง
ปริญญา	คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	มหาวิทยาลัี่ยมหิดลี่	กล่ี่าวรายงานัในัพิธ่ีมอบประกาศน่ัยบัต่รผ้้เข้ารับการฝึกอบรมหลัี่กส้ัต่รการฝึกอบรม
ทันัต่แพทย์ประจิำาบ้านั	 แลี่ะผ้้เข้ารับการฝึกอบรมผ้้ช่ำานัาญเฉัพาะทางด้านัคลี่ินัิก	 อนัุสัาขาทันัต่กรรมจิัดฟันัร่วมกับการผ่าต่ัดขากรรไกร	
ประจิำาปีการศ้กษา	2564	จิากนัั�นัเป็นัการฉัายวิด่ทัศน์ัแสัดงความยินัด่แก่ผ้้เข้ารับประกาศน่ัยบัต่ร	
	 ลี่ำาดับถัืดไปเป็นัพิธ่ีเชิ่ญพระร้ปหล่ี่อสัมเด็จิพระมหิต่ลี่าธิีเบศร	อดุลี่ยเดช่วิกรม	พระบรมราช่ช่นัก	แลี่ะต่ราสััญลัี่กษณ์์มหาวิทยาลัี่ย
มหิดลี่	ต่่อด้วยพิธ่ีมอบประกาศน่ัยบัต่รแก่ผ้้สัำาเร็จิการฝึกอบรมฯ	โดยได้รับเก่ยรติ่จิาก	ศาสัต่ราจิารย์คลิี่นิัก	ดร.	นัายแพทย์	ทันัต่แพทย์ศิริชั่ย	
เก่ยรติ่ถืาวรเจิริญ	คณ์บด่	เป็นัประธีานัในัพิธ่ี	จิากนัั�นัผ้้เข้ารับประกาศน่ัยบัต่รกล่ี่าวคำาปฏิญาณ์		คณ์บด่ให้โอกาสัแก่ผ้้เข้ารับประกาศน่ัยบัต่ร	
แลี่ะถ่ืายภาพร่วมกันั	ณ์	ห้องประชุ่มเทพรัต่นัทันัต่กิจิสัโมสัร	ชั่�นั	4	อาคารเฉัลิี่มพระเก่ยรติ่	50	พรรษา	จัิดโดยงานับริหารการศ้กษาหลัี่ง

ปริญญา

นักศึกษ์าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “ทันตแพทยศาสตรบัณฑุิต 
ผูู้้มีจัริยธรรมดีเยี�ยม”
	 เมื�อวันัท่�	 9	 ธัีนัวาคม	 2565	 ผ้้ช่่วยศาสัต่ราจิารย์	 ทันัต่แพทย์บัณ์ฑิิต่	 จิิรจิริยาเวช่	 รองคณ์บด่	
คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	 มหาวิทยาลี่ัยมหิดลี่	 แลี่ะกรรมการบริหารม้ลี่นัิธีิคณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์มหิดลี่	
ร่วมแสัดงความยินัด่กับทันัต่แพทย์	 จิาก	 13	 สัถืาบันัในัโอกาสัเข้ารับโล่ี่ประกาศเก่ยรติ่คุณ์รางวัลี่	 ทันัต่-
แพทยศาสัต่รบัณ์ฑิิต่ผ้้ม่จิริยธีรรมด่เย่�ยม	 จิากกองทุนั	 ศาสัต่ราจิารย์อิศระ	 -	 ทันัต่แพทย์หญิงขนับพันัธีุ์	
ยุกต่ะนัันัทน์ั	ในัม้ลี่นิัธิีคณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์มหิดลี่	ประจิำาปีการศ้กษา	2564	
	 โดยคณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	มหาวิทยาลัี่ยมหิดลี่	ได้รับรางวัลี่	2	คนั	ได้แก่
	 -ทันัต่แพทย์วรพงศ์	ชุ่มเกตุ่	(หลัี่กส้ัต่รทันัต่แพทยศาสัต่รบัณ์ฑิิต่)
	 -ทันัต่แพทย์หญิงจิิรัช่ญา	นัันัทช้่รัต่น์ั	(หลัี่กส้ัต่รทันัต่แพทยศาสัต่รบัณ์ฑิิต่	หลัี่กส้ัต่รนัานัาช่าติ่)
ในังานัประชุ่มวิช่าการ	ครั�งท่�	114	ทันัต่แพทยสัมาคมแห่งประเทศไทย	ในัพระบรมราช้่ปถัืมภ์	ซ้ึ่�งจัิดข้�นั
ระหว่างวันัท่�	 7	 –	 9	 ธีันัวาคม	 2565	ณ์	 บางกอกคอนัเวนัช่ันัเซึ่็นัเต่อร์	 โรงแรมเซึ่็นัทาราแกรนัด์แลี่ะ 
บางกอกคอนัเวนัชั่นัเซ็ึ่นัเต่อร์	แอท	เซ็ึ่นัทรัลี่เวิลี่ด์	กรุงเทพมหานัคร

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จัพระกนิษ์ฐาธิราชเจ้ัา กรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทย-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ออกให้การรักษ์าทางทันตกรรม
	 ศ้นัย์ทันัต่กรรมพระราช่ทานั	 สัมเด็จิพระกนัิษฐาธีิราช่เจิ้า	 กรมสัมเด็จิพระเทพรัต่นัราช่สัุดา	 ฯ	 สัยามบรมราช่กุมาร่	
คณ์ะทันัต่แพทยศาสัต่ร์	 มหาวิทยาลัี่ยมหิดลี่	 ร่วมกับ	 ภาควิช่าเวช่ศาสัต่ร์ช่่องปากแลี่ะปริทันัต่วิทยา	 ออกให้การรักษาทางทันัต่กรรมแก่ 
ประช่าช่นัทั�วไป	โดยม่	ศาสัต่ราจิารย์คลิี่นิัก	ดร.	นัายแพทย์	ทันัต่แพทย์ศิริชั่ย	เก่ยรติ่ถืาวรเจิริญ	คณ์บด่	พร้อมด้วยทันัต่แพทย์	แลี่ะบุคลี่ากร	
เข้าร่วมเป็นัอาสัาสัมัครให้บริการทางทันัต่กรรม	ณ์	โครงการชั่�งหัวมันัต่ามพระราช่ดำาริ	อำาเภอท่ายาง	จัิงหวัดเพช่รบุร่	ระหว่างวันัท่�	6	-	8	
ธัีนัวาคม	2565
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