


ข่าวสารทันตแพทย์
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-539-4748, 02-932-3176  โทรสาร. 02 -514-1100 
e-mail :  dat.newsdental@gmail.com หรือ thaidentalnet@gmail.com 
web   :  www.thaidental.or.th
issn : 0857 - 5841 

หนังสือข่าวสารทันตแพทย์ 

กองบรรณาธกิาร ประสิทธิ ์ภวสันต์  อสิระพงศ์ แก้วก�ำเหนดิพงษ์  พิมพ์ร�ำไพ โรจนกจิ สนิธวำชวีะ  สมโภช องัคณำวริิยำรักษ์

ฝ่ายศิลป ์อัญมณี คงชีพำ   ฝ่ายโฆษณา ชิตศักดิ์ สุวรรณโมลี  ฝ่ายบริหาร ชวลิต กำญจนโอภำสวงศ์ 

Time flies like an arrow; 
fruit flies like a banana.

Anthony G. Oettinger นกัวทิยาศาสตร์ชาวเยอรมนั 
ผู้ก่อตั้ง Computer Science and Engineering 

Board ของสถำบันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ (National 

Academy of Sciences) ในสหรัฐอเมริกำ

บ
       

คุยกั
        รร

ณาธิการ    

 ข่ำวสำรของเรำกไ็ด้ขบัเคล่ือนมำถงึเล่มสุดท้ำยของปี 2562 

โดยตลอดปีที่ผ่ำนมำ เรำได้พยำยำมพัฒนำรูปแบบ และติดต่อผู้ทรง

คุณวุฒิเพื่อหำบทควำมดี ๆ มำให้เพื่อนสมำชิกได้อ่ำน ชอบไม่ชอบ 

หรืออยำกได้เรื่องรำวเกี่ยวกับอะไร ก็สำมำรถ feedback กลับมำหำ

เรำได้ตลอดเวลำ ผ่ำนทำง dat.newsdental@gmail.com

 ตลอดปีท่ีผ่ำนมำ เรำได้น�ำเสนอเรือ่งรำวทำงประวตัศิำสตร์ 

ทีเ่กีย่วกบักำรก่อตัง้คณะทนัตแพทยศำสตร์ในช่วงแรก และสอดแทรก

เรื่องรำวทำงวิชำกำรเกี่ยวกับรอยโรคที่นำ่สนใจ และในปีหน้ำ เรำจะ

ได้น�ำเสนอเรื่องรำวทำงวิชำกำรที่เข้มข้นและหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 

เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง กำรก่อตั้งคณะทันตแพทยศำสตร์ครบ 80 ปีใน

ประเทศไทย ก็หวังว่ำจะเป็นประโยชน์กับเพื่อสมำชิกทุกท่ำน

 ส�ำหรับปี 2563 ที่ก�ำลังจะมำถึง ทำงกองบรรณำธิกำร

ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งปวงในสำกลโลก 

อ�ำนวยพรให้เพื่อนๆสมำชิกทุกท่ำน มีควำมสุข สุขภำพแข็งแรง และ

ประสบควำมส�ำเร็จในหนำ้ที่กำรงำนตำมที่ปรำรถนำทุกประกำร
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08.45 - 09.00  พิธีเปิดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ทพ. ชวลิต  กาญจนโอภาสวงศ์ 
ประธาน  ผศ.ทญ.ดร. มานิสา  ศรีชลเพ็ชร์ 
09.00 - 10.00 Update in Zirconia      ผศ.ทพ.ดร. ชัยมงคล  เปี่ยมพริ้ง 
10.00 - 12.00   Use of cone beam CT for successful diagnosis  Dr. Leslie Ang 

and treatment of complicated cases in dentistry    
12.00 - 13.30   พักกลางวัน  
ประธาน  ผศ.ทญ.ดร. ภัทรายุ  แต่บรรพกุล 
13.30 - 15.30   Rational drug use             ผศ.นพ. พิสนธิ์  จงตระกูล 
15.30 - 16.30 Practical point of bonding in dentistry   ผศ.ทพ.ดร. ทวีศักดิ์  ประสานสุทธิพร 
 

วันพฤหัสบดีที ่ 19 ธันวาคม 2562 
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10.30 - 12.00   Cardiovascular Disease Special For Dentist   พันตรีหญิง พญ. ธัญรัตน์  อร่ามเสรีวงศ์ 
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ประธาน  ศ.ทพ. พีรนิธ  กันตะบุตร 
13.30 - 15.30 กัญชากับงานทางการแพทย์     ศ.นพ. ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา 
15.30 - 16.30 Soft skills and professionalism for dentists   ผศ.ทพ. ณรงค์  โพธิเกตุ 
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10.30 - 12.00 Oral health care in children: An update guideline  ศ.(พิเศษ) ทญ. ชุติมา  ไตรรัตน์วรกุล 
          รศ.ทญ. จินดา  เลิศศิริวรกุล 
          ผศ.ทญ. ภัทรวดี  ลีลาทวีวฒุ ิ
12.00 - 13.30   พักกลางวัน 
13.30 - 14.30 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และการประกาศผลรางวัลวิจัย 
ประธาน  รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล  ศรีสวัสดิ์ 
14.30 - 15.30 Smile design: analog vs digital     ทพ. กฤษฎา  โตศักดิ์ภราเลิศ 
15.30 - 16.30 Pulp protection: In and Out     อ.ทพ. บุญฑริก  นิยติวัฒน์ชาญชัย 
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ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน 
เข้าร่วมการะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ



บทความวิชาการ

แต่ก่อนนั้น
      ทำ�ฟันกันอย่างไร? ตอ

นทำ
ี่ 2

  
(จ
บ)

เรียบเรียงโดย ทพ. พิสุทธิ์ อ�านวยพาณิชย์

 ตอ่จากตอนที่แลว้ที่ไดเ้ลา่ถงึผูท้ี่มบีทบาทในการท�าฟันใหแ้ก่ชาวสยาม ก่อนที่จะมโีรงเรยีนทนัตแพทยร์ะดบั
ปรญิญาในประเทศไทย ซ่ึงมทีัง้ที่เป็นภาคเอกชน และหนว่ยงานของทางราชการ ส�าหรบัในตอนนีก้จ็ะมาเลา่กนัตอ่...

กองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 1

 หลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองในปี 2475 ได้ไม่

กี่เดือน ทำงกองทัพบกก็ได้ตั้งกองเสนารักษ์ จังหวัดทหารบก

กรุงเทพฯ (ต่อมำเปล่ียนช่ือเป็น กองเสนารกัษ์ มณฑลทหารบกที ่1

ปัจจุบันคือ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ) ขึ้นที่บริเวณพระราชวัง

พญาไท เพื่อใช้เป็นสถำนพยำบำลกลำงของทำงทหำร พร้อมกับ

จดัให้มบีริกำรท�ำฟันด้วย แต่กด็เูหมอืนว่ำกจิกำรทนัตกรรมของกอง

เสนำรักษ์ในช่วงแรกยังค่อนขำ้งเสื่อมโทรมอยู่มำก ห้องท�ำฟันเป็น

เพียงห้องเล็ก ๆ เทำ่นั้น อยู่ใต้ถุนบันไดของตึกศรีสุนทร หมอฟันก็

เป็นหมอทหำรรุ่นเก่ำที่ท�ำงำนกันอยำ่งเสียไม่ได้

 ส่วนหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์เอง ก็ได้โอนย้ำยจำก 

โรงพยำบำลศริริำช มำอยูท่ีก่องเสนำรกัษ์แห่งนีด้้วย ตัง้แต่ปี 2475 

แต่ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำอำยุรแพทย์ มีชื่อเสียงในกำรรักษำโรค

ทั่วไปเป็นอย่ำงมำก จนได้เป็นแพทย์ประจ�ำตัวของนำยทหำรชั้น

ผู้ใหญ่หลำยคน รวมไปถึงจอมพล ป. พิบูลสงครามด้วย

 ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงหลวงวำจวิทยำวัฑฒน์กับ

จอมพล ป. พิบูลสงครำมในช่วงน้ีเอง น่ำจะเป็นจุดเริ่มต้นใน 

กำรผลกัดนัให้เกดิควำมเจรญิก้ำวหน้ำในวงกำรทนัตกรรม และกำร

ศกึษำทนัตแพทย์ไทยในเวลำต่อมำ กองเสนำรกัษ์ มณฑลทหำรที ่1

จงึเป็นสถำนทีท่ีม่คีวำมส�ำคญัต่อประวตัศิำสตร์ทนัตกรรมไทยเป็น

อย่ำงยิ่ง

 ในปี 2481 หลวงวำจวิทยำวัฑฒน์ได้พยำยำมปรับปรุง

กิจกำรทันตกรรมของกองเสนำรักษ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยได้เสนอต่อ

จอมพล ป. พบิลูสงครำม รองผู้บญัชำกำรทหำรบกและ รมว.กลำโหม

ในขณะนั้น ให้ช่วยขยับขยำยห้องท�ำฟันจำกห้องเล็ก ๆ  ให้ใหญ่ขึ้น

จอมพล ป. พบิลูสงครำม จงึได้ขอพระรำชทำนเงนิจำกพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ ์ จ�ำนวน 7,000 บำท มำสรำ้งตึกบ�าบัด

โรคฟันขึ้น เป็นตึกหลังเล็ก ๆ อยู่ข้ำงพระที่นั่งเทวราชสภารมย ์

ซึ่งในขณะนั้นใช้เป็น Cafeteria ของโรงพยำบำล โดยประชำชน 

ได้ร่วมกันบริจำคเงินจ�ำนวนหนึ่ง เพื่อซื้อเครื่องมือทันตกรรมของ

ญี่ปุ่นมำให้ใช้งำนด้วย ปัจจุบันตึกหลังนี้ถูกรื้อถอนไปแล้ว

พระที่นั่งเทวรำชสภำรมย์ พระรำชวังพญำไท

(ตึกบ�ำบัดโรคฟัน เดิมเคยตั้งอยู่บริเวณดำ้นซ้ำยมือ - ฝั่งที่เป็นเสำไฟฟำ้และอำคำร)

ตึกบ�ำบัดโรคฟัน กองเสนำรักษ์ มณฑลทหำรบกที่ 1 (ตึกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ หลังคำตัด)



ร้านท�าฟันเอกชน

 ตั้งแต่หลังปี 2475 เป็นต้นมำ ทำงรัฐบำลก็ได้เปิดให้

บริกำรท�ำฟันตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น เช่นที่โรงพยำบำลวชิร

พยำบำล สุขศำลำเจำ้คุณพระประยูรวงศ์ และสุขศำลำบำงรัก

 ส่วนร้ำนท�ำฟันของเอกชนกม็จี�ำนวนเพิม่มำกขึน้เรือ่ย ๆ  

เช่นกัน โดยใช้ชื่อเรียกต่ำง ๆ กัน เช่น ส�ำนักงำน ห้ำง โรงพยำบำล 

หรือทันตสถำน ประมำณกำรว่ำในช่วงปี 2470 มีร้ำนท�ำฟันทั้ง

ในกรุงเทพฯ และตำมหัวเมืองต่ำง ๆ อยู่จ�ำนวน 300 กว่ำแห่ง 

แต่มีร้ำนที่ท�ำฟันได้ดีและถูกต้องอยู่เพียง 6 แห่งเทำ่นั้น โดยร้ำน

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่ำนกำรค้ำหรือใกล้กับโรงภำพยนตร์ ส�ำหรับใน

กรุงเทพฯ ยำ่นที่มีร้ำนท�ำฟันมำกที่สุดก็คือบริเวณถนนเจริญกรุง

 งำนในร้ำนท�ำฟันส่วนใหญ่เป็นกำรตรวจฟัน ขดัฟัน อดุฟัน

ถอนฟัน และใส่ฟันแต่ส�ำหรับร้ำนท�ำฟันของชำวจีนและชำวญี่ปุ่น

บำงแห่งก็รับเลี่ยมฟันทอง และตัดฟันเพื่อให้ปลำยฟันหน้ำเรยีบ

เสมอกนัด้วย นอกจำกนีร้้ำนท�ำฟันส่วนใหญ่กม็กัมบีรกิำรอืน่ ๆ  รวม

อยูใ่นร้ำนด้วย เช่น ตรวจโรค ฝำกท้อง ขำยยำ ไปจนถงึถ่ำยรปู และ

ใส่ลกูตำปลอม หลำยคนเข้ำมำร้ำนท�ำฟัน ขดัฟันทีด่�ำจำกกำรเค้ียว

หมำกให้ขำว เสร็จแล้วก็ถำ่ยรูปยิ้มโชว์ฟันต่อทันที 

 ร้ำนท�ำฟันยงัมกีำรโฆษณำเรยีกลกูค้ำกนัอย่ำงคกึคกัตำม

หน้ำหนังสือพิมพ์ด้วย โดยมักเน้นถึงเรื่องเชื้อชำติ กำรศึกษำ และ

ควำมช�ำนำญของผู้ท�ำงำน รวมถึงรำคำที่ถูก แต่มักไม่บอกรำคำที่

ชัดเจน บำงร้ำนถึงขั้นแขวนซี่ฟันที่ถอนออกมำไว้เป็นแถว เพื่อให้

ผู้คนที่ผ่ำนไปมำเห็นแล้วเกิดควำมเชื่อถือร้ำนท�ำฟันเหล่ำนี้มีทั้งที่

เป็นของทันตแพทย์ปริญญำ ทันตแพทย์ประกำศนียบัตร หมอฟัน

ทหำร แพทย์ที่รับท�ำฟัน และช่ำงท�ำฟันที่เรียนเอง ส่วนใหญ่เป็น

ร้ำนของชำวต่ำงชำติ โดยเฉพำะชำวจีน มีร้ำนของชำวไทยแท้ ๆ 

เพียงจ�ำนวนเล็กน้อยเท่ำนั้น

 ส�ำหรบัร้ำนท�ำฟันของชำวไทย ส่วนใหญ่เป็นกจิกำรของ

ทหำรทีเ่คยเรียนวชิำแพทย์ หรอืเรยีนกำรท�ำฟันมำจำกภำครฐั แล้ว

ออกมำเปิดกจิกำรเอง หมอฟันทหำรทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัในสมยันัน้กเ็ช่น 

ร.อ. โปร่ง เมนะชัย แพทย์ประกำศนียบัตรรุ่นที่ 22 ของโรงเรียน

รำชแพทยำลัย (ปัจจุบันคือคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล)  

ต่อมำไปเป็นแพทย์ประจ�ำกองทหำรอำสำในสงครำมโลกครั้งที่ 1

เมือ่สงครำมสิน้สดุลงกไ็ด้เข้ำเรยีนวชิำทนัตกรรมต่อทีป่ระเทศองักฤษ

ภำยหลงัได้ออกมำเปิดร้ำนท�ำฟันเอง เรยีกกนัว่ำ ทนัตำ หน้ำวงับรูพำ

เมื่อพิจำรณำดูแล้ว ร.อ. โปร่ง เมนะชัย น่ำจะถือเป็นคนไทย

คนแรกที่เป็นทั้งแพทย์และทันตแพทย์ เพียงแต่อยู ่ในระดับ

ประกำศนียบัตรเท่ำนั้น

 ส�ำหรับหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ซึ่งเป็นทั้งแพทย์และ

ทันตแพทย์ปริญญำชำวไทยคนแรกนั้น ตั้งแต่กลับมำถึงประเทศ

สยำมในปี 2471 ก็ไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำได้เปิดคลินิกทันตกรรม

ส่วนตัวแต่อย่ำงใด คงมีแต่ไปท�ำคลินิกเวชกรรมบ้ำงเป็นระยะ

เท่ำนั้น ส่วน พ.ท. สี สิริสิงห เมื่อกลับมำถึงประเทศสยำมได้ระยะ

หนึ่งแล้ว ก็ได้เปิดคลินิกทันตกรรมส่วนตัวขึ้นที่ถนนรำชด�ำเนิน ใช้

ชื่อว่ำ ส�านักงานสี สิริสิงห มีชื่อเสียงเป็นอยำ่งมำกในสมัยนั้น 

 ส่วนร้ำนท�ำฟันของชาวจนี มกัด�ำเนนิกำรโดยช่ำงท�ำฟัน 

ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเคยฝึกหัดงำนมำจำกร้ำนท�ำฟันในประเทศจีนหรือ

ประเทศมำเลเซยี ก่อนทีจ่ะอพยพมำยงัประเทศสยำม อกีส่วนหนึง่

ก็เป็นลูกหลำนของชำวจีนอพยพที่เข้ำมำอยู่ในประเทศสยำมแล้ว 

และได้รบักำรถ่ำยทอดควำมรูก้ำรท�ำฟันจำกรุน่สูรุ่น่ คนไทยบำงคน

ทีท่�ำฟันไม่เป็นแต่อยำกเปิดร้ำนท�ำฟัน กม็กัไปลงทนุจ้ำงช่ำงท�ำฟัน

ชำวจีนเหล่ำน้ีมำอยู่ประจ�ำ แต่เปิดไปได้ไม่นำน เมื่อช่ำงชำวจีนม ี

เงินทุนมำกพอ ก็มักแยกตัวออกไปตั้งร้ำนเป็นของตัวเอง

โฆษณำร้ำนท�ำฟันทันตำ หน้ำวังบูรพำ, 

หนังสือพิมพ์ประชำชำติ วันที่ 2 ตุลำคม 2476

โฆษณำร้ำนท�ำฟันมีหลี, 

หนังสือพิมพ์สยำมรำษฎร์ วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2479
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 นอกจำกนี้ก็ยังมีร้ำนท�ำฟันของชำวญี่ปุ่น ซึ่งมีทั้ง

ที่เป็นของหมอฟันและของช่ำงท�ำฟัน รวมถึงร้ำนท�ำฟันของ

ชำวตะวันตก เช่น อเมริกัน เยอรมัน และฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นของหมอฟันที่ได้รับประกำศนียบัตรหรือปริญญำบัตรจำก

ต่ำงประเทศมำแล้ว ร้ำนท�ำฟันของชำวญีปุ่น่และชำวตะวนัตก 

เหล่ำนี ้ยงัเป็นทีฝึ่กหดังำนของคนทีอ่ยำกเปิดร้ำนท�ำฟันเองอกีด้วย

โดยคนเหล่ำนีต้้องไปสมคัรเป็นลกูมอืในร้ำนท�ำฟันก่อน ยอมรบั

ค่ำจ้ำงน้อย ๆ  และเป็นลกูมอืท�ำงำนให้ทกุอย่ำง โดยหวงัว่ำหมอ

ฟันที่เป็นนำยจ้ำงจะกรุณำช่วยสอนอะไรให้บ้ำง แต่นำยจ้ำง

เหล่ำนี้ก็มักไม่ยอมสอน หรือไม่ก็สอนให้อย่ำงช้ำ ๆ เพื่อที่จะ

ได้เก็บลูกมือเอำไว้ใช้งำนได้นำน ๆ ในรำคำถูก ๆ และกันไม่

ให้ออกไปเปิดร้ำนท�ำฟันแข่งกันตน ดังนั้นจึงมักให้ท�ำแต่งำนที่

ไม่ส�ำคัญ เช่น เทปูน แต่งฟัน เรียงฟัน ถูพื้น ขัดกระโถน ส่วน

เทคนิคส�ำคัญก็ปกปิดเอำไว้ พวกลูกมือจึงต้องคอยสังเกตและ

จดจ�ำเอำเอง เมื่อเห็นวำ่มีควำมรู้เพียงพอแล้ว ก็ลำออกไปเปิด

ร้ำนท�ำฟันเองต่อไป

โฆษณำร้ำนท�ำฟันของ Dr. Willm De Leeuwe, 

หนังสือพิมพ์ The Siam Observer วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2469

โฆษณำโรงพยำบำลฮัคไกว๊, 

หนงัสือพมิพ์กรงุเทพฯ วำรศัพท์ วนัที ่6 มนีำคม 2476

 ในวำรสำรข่ำวแพทย์ ของสโมสรแพทย์แห่งจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ได้เล่ำถงึร้ำนท�ำฟันของช่ำงท�ำฟันไว้ว่ำ ร้ำนเหล่ำนีส้ำมำรถถอนฟันและท�ำครอบฟัน

อย่ำงง่ำย ๆ ได้ แต่บำงครั้งก็ถอนฟันผิดซี่ ไปถอนเอำฟันซี่ที่ดีแทน ฟันบำงซี่ที่

รกัษำด้วยวธิอีืน่ได้โดยไม่ต้องถอน กม็กัแนะน�ำให้ถอนเพือ่หวงัเอำเงนิ เนือ่งจำก

ไม่มคีวำมรู้ในกำรรักษำด้วยวธิอีืน่ ๆ  มำกพอ กำรท�ำครอบฟันกม็กัท�ำได้ไม่แนบสนทิ

ส่วนกำรอดุฟันกม็กัท�ำควำมสะอำดในรฟัูนไม่มำกพอ (น่ำจะหมำยถงึกรอเอำฟันผุ

ออกไม่หมด) ท�ำให้อุดไปได้ไม่นำนก็ปวด ฟันท่ีเสียแล้วต้องถอนเส้นประสำท

ออก (น่ำจะหมำยถึงกำรรักษำคลองรำกฟัน) ก็ไม่ได้ท�ำ ท�ำเพียงแค่ใส่ยำพวก

กรดคำร์บอลกิลงไปฆ่ำเส้นประสำท แล้วก็ใช้ยำงกบัทองขำว (หมำยถงึอะมลักมั)

อดุปิดข้ำงนอกเท่ำนัน้ ทิง้ไว้ไม่นำนกม็กัปวดอกี นอกจำกนีย้งัรบัจ้ำงตดัฟันด้วย 

ซึง่ตำมจรงิแค่รบัตดัฟันเพยีงอย่ำงเดยีวกม็ีรำยได้พอเลีย้งตวัได้แลว้ ร้ำนเหล่ำนี้

มักเป็นลูกศิษย์แยกมำจำกร้ำนย่อยต่ำง ๆ อีกที

ร้านท�าฟันเร่ตระเวน

 ร้ำนท�ำฟันประเภทนี้ไม่ได้ตั้งร้ำนเป็นหลักแหล่งถำวร แต่จะตระเวนหำลกูค้ำไป

เรือ่ย ๆ  ตลอดทัง้วนั แทบทัง้หมดเป็นพวกช่ำงท�ำฟัน งำนส่วนใหญ่ทีท่�ำคอืกำรตดัฟัน ซึ่งเป็น

แฟชัน่ของคนสมยันัน้ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดั ทีช่อบมปีลำยฟันหน้ำทีเ่รยีบเสมอกนั 

มบีรกิำรทัง้ทำงน�ำ้และทำงบก โดยกำรพำยเรอืพร้อมเครือ่งตดัฟันไปหำ หรอืจ้ำงคนให้เดนิ

หำบเครื่องตัดฟันไปส่ง แล้วให้บริกำรถึงที่บ้ำน บำงเจ้ำก็อวดอ้ำงว่ำมีหินตัดแบบละเอียด 

สำมำรถตัดปลำยฟันให้เรียบเสมอกันได้โดยไม่กระเทือนและไม่ท�ำให้รู้สึกเสียว ส�ำหรับคำ่

บริกำรนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมำณฟันที่ตัด ขั้นต�่ำอยู่ที่คนละ 25 สตำงค์ หำกตัดมำกอำจขึ้น

รำคำไปถึง 1 บำท รำยได้มำกสุดต่อวันอยู่ที่ประมำณ 15 บำท โดยลงทุนค่ำเครื่องตัดฟัน

เพียง 80 บำทเท่ำนั้น ท�ำงำนไม่กี่วันก็คืนทุนแล้ว
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ช่ำงท�ำฟันชำวจีนท�ำฟันให้คนไข้บนทำงเท้ำที่สิงคโปร์ ในปี 2481

ซึ่งน่ำจะมีลักษณะใกล้เคียงกับกำรท�ำงำนของช่ำงท�ำฟันในประเทศ

สยำมสมัยนั้น

 นอกจำกนี้ ร้ำนท�ำฟันเร่ตระเวนยังมีบริกำรถอนฟัน ขัดฟันให้ขำว และเล่ียม

ฟันทองโดยใช้ทองผสมทีเ่รยีกว่ำทองนอกด้วย กำรเรยีกลกูค้ำกม็กัใช้วธิกีำรป่ำวประกำศ 

เสียงดัง ๆ ชำ่งท�ำฟันบำงรำยใช้วิธีเดินไปตำมถนน พร้อมหีบไม้เล็ก ๆ คล้องที่คอ มือถือ

แผ่นเหลก็เขย่ำดงักรุก๊กริก๊ ร้องไปเรือ่ย ๆ  ว่ำ “ฟันด�ำท�ำให้ขำว ฟันยำวท�ำให้ส้ัน” หมำยถงึ

ทำงร้ำนรบัขดัฟันให้ขำว และตดัปลำยฟันให้สัน้ลงเรยีบเสมอกนั บำงร้ำนกเ็รยีกลกูค้ำโดย

กำรตฆ้ีองร้องป่ำวพร้อมกบัแสดงกำรถอนฟันให้สำธำรณชนด ูร้ำนท�ำฟันเร่ตระเวนแบบนี้

มกัคดิค่ำบรกิำรถกูกว่ำร้ำนท�ำฟันทีต่ัง้ถำวรเป็นหลกัแหล่ง เนือ่งจำกไม่ต้องลงทนุมำกนกั

โรงเรยีนทนัตแพทยร์ะดบัปรญิญา

 จำกเรือ่งรำวกำรท�ำฟันทีล่�ำดบัเหตกุำรณ์มำตัง้แต่สมยัรชักำลที ่ 3 จะเหน็ได้ว่ำกจิกำรท�ำฟันในประเทศไทยนัน้ ส่วนใหญ่อยูใ่นมอื 

ของชำวต่ำงชำติเป็นหลัก และส่วนมำกก็เป็นกลุ่มช่ำงท�ำฟันชำวจีน ทันตแพทย์ชำวไทยเพิ่งจะเริ่มมีขึ้นบ้ำงก็หลังปี 2460 ที่มีกำรเปิด

สอนนักเรียนแพทย์ท�ำฟันในระดับประกำศนียบัตร ส่วนทันตแพทย์ปริญญำที่เป็นชำวไทยนั้น ก็เพิ่งมีหลังปี 2470 มำไม่นำน และในช่วง

นั้นก็มีเพียงไม่กี่คน อีกทั้งร้ำนท�ำฟันส่วนใหญ่ก็มีคุณภำพต�่ำกว่ำในระดับที่ยอมรับได้ แม้ว่ำจะใช้มำตรฐำนในสมัยนั้นมำพิจำรณำก็ตำม

 จนกระท่ังในปี 2483 หลงัจำกทีไ่ด้เปิดโรงเรยีนทนัตแพทย์ระดบัปรญิญำแห่งแรกในประเทศไทยแล้ว กจิกำรด้ำนทนัตกรรมของ

ประเทศไทยจงึค่อย ๆ  ยกระดบัดข้ึีนมำอย่ำงช้ำ ๆ  เริม่จำกมทีนัตแพทย์ปรญิญำชำวไทยเพิม่ขึน้ และกระจำยออกไปอยูต่ำมต่ำงจงัหวดัมำกขึน้ 

ร้ำนท�ำฟันก็ค่อย ๆ พัฒนำคุณภำพตำมแบบสมัยใหม่ยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งก็น่ำจะเป็นผลมำจำกกำรที่โรงเรียนทันตแพทย์แห่งนี้ เลือกใช้

หลักสูตรตำม University of Pennsylvania ซึ่งเป็นโรงเรียนทันตแพทย์อันดับต้น ๆ ของประเทศสหรัฐฯ ท้ำยที่สุดผลประโยชน์ทั้งมวล

ก็ตกไปที่ตัวคนไข้ ท�ำให้มีโอกำสได้พบทันตแพทย์ที่ดี และได้รับกำรรักษำที่มีคุณภำพ

1. ปรีดำภรณ์ เอี่ยมแจ๋. จำกฟันด�ำสู่ฟันขำว: ฟันและทันตกรรมในสังคมกรุงเทพ ทศวรรษ 2430-2490 [วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต]. 

   กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์; 2560.

2. แพทยพงศำวิสุทธำธิบดี, พระยำ (สุ่น สุนทรเวช). กำรท�ำฟัน. ข่ำวแพทย์ 2471;1(1):3-9.

3. วำจวิทยำวัฑฒน์อนุสรณ์. พระนคร: โรงพิมพ์แพร่กำรชำ่ง; 2509.

4. สี สิริสิงห. กำรผลิตทันตแพทย์ปริญญำ. วิทยำสำรทันตแพทยศำสตร์ 2496;3(3): 316-9.

5. สุภำษิตอิศรญำณ. พิมพ์ครั้งที่ 17. ธนบุรี: โรงพิมพ์อักษรเพชรเกษม; 2512. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ ร้อยเอก โปร่ง เมนะชัย)

6. ScorpianPK. พระที่นั่งเทวรำชสภำรมย์ พระรำชวังพญำไท กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย [อินเทอร์เน็ต]. 2551 [เข้ำถึงเมื่อ 20 พ.ค. 2562]. 

   เขำ้ถึงได้จำก: https://th.m.wikipedia.org/wiki/ไฟล์:Thewarat_Sapharom.jpg

บรรณานุกรม

      
   DAT Newsletter  10



ไขข้อสงสัย...

 “ การจดัฟัน ” หรอืทีห่ลำยคนเรยีกว่ำ “กำรดดัฟัน” มชีือ่ทีเ่ป็นทำงกำรว่ำ “ทนัตกรรมจดัฟัน” จดัเป็นสำขำหนึง่

ในงำนทันตกรรมที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะคนไข้ในกลุ่มวัยรุ่น คนส่วนใหญ่มักมองว่ำกำรจัดฟันน้ันเป็นเรื่องท่ี

เกีย่วข้องกบักำรเรยีงฟันเพือ่ให้เกดิควำมสวยงำมเท่ำนัน้ แต่ควำมเป็นจรงิแล้วกำรจดัฟันนัน้มคีวำมหมำยกว้ำงกว่ำนัน้ กล่ำวคือ

ทนัตแพทย์จดัฟันจะมหีน้ำทีใ่นกำรแก้ไขฟันและขำกรรไกรทีอ่ยูใ่นต�ำแหน่งผดิปกต ิให้กลบัมำอยูใ่นต�ำแหน่งทีเ่ป็นปกตหิรอืใกล้

เคียงกับปกติเพื่อให้เกิดกำรบดเคี้ยว กำรสบฟัน กำรพูดที่ดีขึ้น เช่น คนไข้ที่ฟันหนำ้ไม่สบกัน, คนไข้ที่ฟันหนำ้ลำ่งคร่อมฟันบน, 

คนไข้ที่ฟันหน้ำบนยื่นมำกๆ ฯลฯ คนไข้เหล่ำนี้จะมีปัญหำในเรื่องกำรบดเคี้ยว, กำรกัดอำหำรไม่ขำด, กำรออกเสียงไม่ชัด,  

ขำดควำมมั่นใจในตนเอง เป็นต้น

 หลังจำกกำรแก้ไขกำรสบฟันให้กลับมำ

เป็นปกติแล้ว ฟันที่เรียงตัวดีจะเอื้อให้กำรดูแล

ควำมสะอำดในช่องปำกท�ำได้ง่ำยขึน้ ลดโอกำส

กำรเกดิโรคฟันผุและโรคเหงอืก มคีวำมสำมำรถ

ในกำรบดเค้ียวอำหำรดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภำพ

ในกำรออกเสียงให้ชัดข้ึน นอกจำกน้ีกำรที่ฟันเรียงตัวสวยงำมท�ำให้เกิดผลพลอยได้ในเรื่องของควำม

สวยงำมของรอยยิ้ม ควำมกลมกลืนของใบหน้ำเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นส่ิงที่คนไข้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้มำพบ

ทันตแพทย์เพื่อท�ำกำรจัดฟัน ยกตัวอยำ่งเช่น คนไข้ที่มีฟันหน้ำบนที่ยื่นมำก ๆ หลังจำกที่จัดฟันเสร็จ

แล้วฟันหน้ำบนจะถูกปรับให้ไปอยู่ในต�ำแหน่งที่เป็นปกติขึ้น หลังกำรรักษำเมื่อมองใบหนำ้ด้ำนขำ้งจึง

รู้สึกว่ำเห็นจมูกชัดขึ้น จึงเป็นที่มำของควำมเข้ำใจที่ว่ำกำรจัดฟันท�ำให้จมูกโด่งขึ้น ท้ังท่ี

ควำมเป็นจริงแล้วจมูกคนไข้ไม่ได้มีกำรเปล่ียนแปลง มีเพียงแต่ต�ำแหน่งฟันท่ียุบ

เข้ำไปเท่ำนั้น

  กล่ำวโดยสรุป คือ กำรจัดฟันเป็นกำรรักษำเพื่อปรับให้ฟัน 

และขำกรรไกรอยูใ่นต�ำแหน่งทีด่ขีึน้เพือ่เอือ้ให้กำรบดเคีย้ว กำรพดู กำรท�ำ

ควำมสะอำดช่องปำกท�ำได้ง่ำยขึ้น โดยมีผลพลอยได้ในเรื่องควำม

สวยงำมของรอยยิ้มนั่นเอง   

อ.ทพญ.ดร. กุลธิดำ ปรคนธรรพ์

สำขำทันตกรรมจัดฟัน ภำควิชำทันตกรรมส�ำหรับเด็กและทันตรรมป้องกัน

คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสำนมิตร)

จัดฟันคืออะไรทำ� ไมฮิตจัง?

บทความวชิาการ



ประวัติการก่อตัง้คณะทนัตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

80 ปีทันตแพทย์

 ในปี 2562 นี้ คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย 

สงขลำนครนิทร์ ได้รบักำรก่อตัง้อย่ำงเป็นทำงกำรเป็นปีที ่36 นบัเป็น

คณะทนัตแพทยศำสตร์ทีเ่ก่ำแก่ล�ำดบัที ่5 ของคณะทนัตแพทยศำสตร์

ในประเทศไทยซึ่งทุกคนต่ำงก็รู้จักในชื่อย่อว่ำ ม.อ.

 หลำยคนอำจตัง้ข้อสงสยัว่ำเหตใุดจงึใช้ชือ่ย่อว่ำ ม.อ. ไม่ใช่

ม.ส. นัน่เป็นเพรำะสงขลำนครนิทร์เป็นเพยีงพระอสิสรยิยศฐำนันดรศกัดิ์

ของสมเดจ็พระมหติลำธเิบศรอดลุยเดชวกิรมพระบรมรำชชนก เมือ่

ครัง้ได้รบัโปรดเกล้ำสถำปนำเป็นกรมหลวงสงขลำนครนิทร์ อกัษรย่อ

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ที่ใช้ชื่อย่อว่ำ ม.อ. นั้นจึงเป็นกำร

เฉลิมพระเกียรติตำมพระนำม มหิดลอดุลยเดช นั่นเอง

 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

ได้รบักำรก่อตัง้อย่ำงเป็นทำงกำรในวนัที ่10 พฤศจกิำยน พ.ศ.2526 

โดยมคีณบดท่ีำนแรกคอื รองศำสตรำจำรย์ทนัแพทย์ ชรีะ ศษุลิวรณ 

 ควำมคิดริเริ่มในกำรก่อตั้งคณะทันตแพทยศำสตร์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์นั้น เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2518 จำกกำร 

ประเมนิผลโดยทบวงมหำวทิยำลยั โดยมรีองศำสตรำจำรย์ทนัตแพทย์

ชรีะ ศษุลิวรณ์ เป็นประธำนคณะท�ำงำนสำขำทนัตแพทย์

รศ.ทพ.ชีระ ศุษิสลวรณ์
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จากการประเมินผล ท�าให้ได้ข้อสรุปหลัง 3 ประการ คือ

 1. ประชำชนมโีรคฟัน และโรคในช่องปำกสูงมำก (ประมำณ 85 %) แต่จ�ำนวน

ทันตแพทย์ เม่ือเทียบกับประชำชนทั้งประเทศในขณะน้ัน มีอัตรำส่วนหนึ่งต่อ 

สำมหมืน่กว่ำคน (WHO ตัง้เกณฑ์ไว้ว่ำควรจะ เป็น 1: 5,000) นบัว่ำประเทศอยูใ่นภำวะ

ขำดแคลนทันตแพทย์เป็นจ�ำนวนมำก

 2. กำรกระจำยของทนัตแพทย์ซึง่มอียูน้่อยแล้วนัน้ เป็นไปอย่ำงไม่เหมำะสม

อยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพำะภำคใต้และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 3. ควำมรูค้วำมสำมำรถของทนัตแพทย์ทีผ่ลติโดยคณะทนัตแพทยศำสตร์ 

ในขณะนัน้นบัว่ำอยูใ่นเกณฑ์ด ีแต่เหมำะส�ำหรบักำรปฏบิตังิำนอยูใ่นชมุชนเมอืงใหญ่ ๆ 

เท่ำนั้น ดังนั้นทันตแพทย์ส่วนใหญ่จึงปฏิบัติงำนในกรุงเทพฯและจังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลกำรประเมินดังกล่ำว น�ำไปสู่กำรสัมมนำครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีมำก่อนใน

วงกำรทนัตแพทย์ขึน้ทีโ่รงแรมรถไฟหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ในเดอืนสงิหำคม 

พ.ศ. 2521 โดยทบวงมหำวิทยำลัยและสมำคมทันตแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย 

และหน่ึงในข้อสรุปของกำรสัมมนำครั้งน้ันก็คือ กำรที่นักศึกษำทันตแพทย์ใน

ปัจจุบันต้องท�ำสัญญำไว้กับรัฐ เพื่อออกไปรับรำชกำรเป็นเวลำ 3 ปี เพื่อให้มีกำรก

ระจำยของทนัตแพทย์อย่ำงทัว่ถงึทัง้ประเทศ และกำรจดัตัง้คณะทนัตแพทยศำสตร์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ขึ้นนั่นเอง 

 ในปี 2523 ได้เริ่มมีกำรเสนอแผนกำรก่อตั้งคณะ และในเดือนมิถุนำยน 

2526 กไ็ด้มกีำรรบันกัศกึษำรุน่แรกซึง่มภีมูลิ�ำเนำอยูภ่ำคใต้เป็นจ�ำนวน 10 คน ซึง่ใน

ช่วง 10 ปีแรกของกำรก่อตัง้นัน้ อำจำรย์ส่วนใหญ่ก�ำลังศกึษำต่ออยูท่ัง้ในและต่ำงประเทศ 

   หลำยวิชำจึงต้องเชิญอำจำรย์พิเศษจำกจุฬำลงกรณ ์

   มหำวทิยำลัย และมหำวิทยำลยัมหดิลมำสอน นกัศึกษำ

   รุน่แรก ๆ  จงึต้องเรยีนกนัทัง้เวลำกลำงวนัและกลำงคนื 

   โดยไม่มปิีดเทอม ตำมตำรำงทีอ่ำจำรย์รบัเชญิสะดวก

    ซึง่มำตรฐำนกำรเรยีนกำรสอนอนัเข้มข้นนี ้ยงัคงเป็น

   มำตรฐำนของคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย 

   สงขลำนครินทร์ มำจนปัจจุบัน 

    ตัง้แต่กำรก่อตัง้คณะเพือ่สนองนโยบำยของ

   รัฐบำลในกำรกระจำยทันตแพทย์สู่ชุมชนชนบทใน 

   ภำคใต้ ปัจจุบันคณะทันตแพทยศำสตร์ ม.อ. ภำยใต ้

   คณบดีคนที่ 8 รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน ์

                                    ได้ขยำยหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งปรญิญำตร ีโท เอก

     มกีำรจดัตัง้ศนูย์ควำมเป็นเลศิ เพือ่แก้ไขและฟ้ืนฟูสภำพ

   ควำมผิดปกติขำกรรไกรใบหน้ำและกำรบดเค้ียว 

มีโครงกำรควำมร่วมมือรักษำผู้ป่วยปำกแหว่งเพดำนโหว่ในเขตภำคใต้ตอนล่ำง  

ซึ่งเป็นกำรดูแลผู้ป่วยอยำ่งครบวงจร ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่

นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 1

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
1. บทควำมคณะทันตแพทยศำสตร์ม.อ. กำ้วสู่ปีที่ 36 ในกำรจัดตั้ง รวบรวมจำกหนังสือครบรอบ 20 ปี และ 30 ปี 

    คณะทันตแพทยศำสตร์ ม.อ.
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 FDI World Dental Federation หรือ สมำพันธ์ทันตแพทย์โลก เป็นองค์กรนำนำชำติที่ท�ำ

หนำ้ท่ีเป็นตวัแทนของทนัตแพทย์ทัว่โลก โดยท�ำงำนประสำนกบั WHO และ สมำคมทนัตแพทย์ของ

ประเทศต่ำง ๆ ที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิก รวมทั้งทันตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยฯ

 FDI จะท�ำหนำ้ที่ในกำรพัฒนำนโยบำยสุขภำพ กำรพัฒนำโปรแกรมกำรศึกษำต่อเนื่องทำง 

ทันตสุขภำพ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของทันตแพทยสมำคมทั่วโลกเพื่อร่วมกันท�ำหน้ำที่ส่งเสริม 

ทันตสุขภำพของประชำชน

 หนึ่งในภำรกิจหลักของ FDI คือกำรพัฒนำและเผยแพร่ แนวทำง หรือนโยบำย ที่เกี่ยวข้อง

กบักำรก�ำหนดมำตรฐำน หรอืข้อมลู เกีย่วกบักำรดแูลสุขภำพช่องปำก ผ่ำนทำงกำรจดัท�ำ FDI policy 

statements ซึง่เป็นปฏญิญำทีแ่สดงแนวคดิปัจจบุนัทีเ่กีย่วข้องกบักำรดแูลรกัษำทำงทนัตกรรม โดย 

policy statement นี ้จะถกูร่ำงขึน้โดย FDI Science Committee ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชำญจำก WHO และ

จำกผูเ้ชีย่วชำญทำงทนัตกรรมทั่วโลกร่วมกับร่ำงขึ้น

 “ข่ำวสำรทนัตแพทย์” เหน็น่ำจะมกีำรน�ำเสนอเนือ้หำของ FDI policy statement ให้เพือ่นสมำชกิ

                    ทุกทำ่นได้รับทรำบ โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำกคณำจำรย์ในคณะทันตแพทย ์

                                  ช่วยเรียบเรียง

https://www.fdiworlddental.org/news/20180908/fdi-reports-on-key-outcomes-of-2018-world-dental-congress
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สขุภาพปรทินัต์
   ของประชากรโลก
สขุภาพปรทินัต์
   ของประชากรโลก

 โรคปรทินัต์ ซึง่ได้แก่ โรคเหงอืกอกัเสบและโรคปรทินัต์

อักเสบจัดเป็นโรคที่พบมำกที่สุดโรคหนึ่งในมนุษย์ โดยเกิดจำก

กำรเสยีสมดลุระหว่ำงกำรตอบสนองของร่ำงกำยต่อเช้ือในครำบ

จุลินทรีย์ กำรท�ำงำนของระบบภูมิคุ้มกันนี้ท�ำให้เกิดกำรอักเสบ

ที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ในกลุ่มผู ้ที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยจำก 

สิง่แวดล้อมและปัจจยัด้ำนผูป่้วย เช่น กำรสบูบหุรีแ่ละโรคเบำหวำน

 โรคปริทันต์อักเสบเป็นสำเหตุหลักของกำรสูญเสียฟัน

จ�ำนวนมำกในผูใ้หญ่ และมคีวำมสมัพนัธ์กบักลุม่โรคไม่ตดิต่อ เช่น 

โรคเบำหวำน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทำงเดินหำย 

โรคข้ออักเสบรูมำตอย โรคไต และควำมบกพร่องของสมรรถนะ

ทำงสมองโดยผ่ำนทำงกลไกที่มีควำมเป็นไปได้คือ กำรติดเชื้อใน

กระแสเลือด กำรอกัเสบ ภำวะควำมไม่สมดลุของจลุนิทรีย์ภำยใน

ร่ำงกำย (dysbiosis)และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ

 โรคปรทินัต์จดัว่ำเป็นปัญหำสขุภำพระดบัโลกเนือ่งจำก

ท�ำให้เกดิผลกระทบของสขุภำพช่องปำกและสขุภำพองค์รวมของ 

ผู้ป่วยรวมทั้งคุณภำพชีวิตและควำมมั่นใจในตนเอง น�ำไปสู ่

กำรสูญเสียงบประมำณด้ำนสขุภำพจ�ำนวนมำก องค์กรทีท่�ำงำน

เกีย่วข้องกบัโรคปรทินัต์ทัว่โลกได้ท�ำข้อสรปุร่วมกนัในประเด็นกำร

ป้องกัน วินิจฉัย และกำรรักษำโรคปริทันต์เพื่อส่งเสริมสุขภำพ 

ปริทันต์และสุขภำพองค์รวมของประชำกรโลก โดยในที่ประชุม

เพื่อกำรจ�ำแนกโรคปริทันต์และโรครอบรำกเทียมแบบใหม่ ที่จัด

ขึน้ร่วมกนัระหว่ำงสมำคมปรทินัตวทิยำแห่งสหรฐัอเมรกิำร่วมกบั

สมำคมปริทันตวิทยำแห่งยุโรป ในปีค.ศ. 2018 ได้จัดจ�ำแนกโรค

ปรทินัต์เพือ่ให้สะดวกต่อกำรก�ำหนดแนวทำงกำรป้องกนัและกำร

รกัษำโรคปรทินัต์ ตลอดจนกำรศกึษำวจิยัเพือ่ส่งเสรมิสขุภำพปริ

ทันต์ของประชำกรโลก

 แถลงกำรณ์ฉบับนี้จะระบุถึงปัญหำที่ส�ำคัญในกำร

รบัมอืกบัโรคปรทินัต์รวมทัง้น�ำเสนอนโยบำยซึง่เป็นแนวทำงใหม่

ที่มีประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมสขุภำพปรทินัต์และสขุภำพองค์

รวมผ่ำนกำรใช้กลยทุธ์และกำรท�ำงำนร่วมกันในระดับโลก

 จำกกำรประชุม FDI General Assembly เมื่อวันที่ 7 

กันยำยน 2561 ที่เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอำร์เจนตินำ FDI 

World Health Federation ได้ออกแถลงกำรณ์เกี่ยวกับสุขภำพ

ทำงปริทันต์ของประชำกรโลกดังนี้

โรคปริทันต์

ค�าจ�ากัดความ

 หมำยถึง กำรอักเสบชนิดเรื้อรังในเนื้อเยื่อรอบรำกฟันที่เกิดจำกกำรเสียสมดุลของเชื้อจุลชีพและ

กำรท�ำงำนที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ของระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย

โรคเหงือกอักเสบ

โรคปริทันต์อักเสบ 

 หมำยถึง กำรอักเสบที่เกิดจำกครำบจุลินทรีย์ มีอำกำรทำงคลินิกได้แก่ เหงือกแดง บวม กำร

เปลี่ยนแปลงของรูปร่ำง และกำรมีเลือดออกขณะตรวจด้วยเครื่องมือปริทันต์ โดยจะไม่พบกำรสูญเสียอวัยวะ

ปริทันต์หรือกำรละลำยของกระดูกรอบรำกฟัน

 หมำยถึง โรคทีเ่กดิจำกกำรอกัเสบเรือ้รงัจำกกำรเสยีสมดลุของเชือ้จลุชพีและกำรท�ำงำนทีไ่ม่สำมำรถ

ควบคมุได้ของระบบภมูคิุม้กนัของร่ำงกำย ท�ำให้เกดิกำรท�ำลำยของอวยัวะปรทินัต์และกำรละลำยของกระดกู 

โดยมีปัจจัยหลำยประกำรที่มีผลต่อกำรเกิดและกำรด�ำเนินโรค

บทความFDI
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  โรคปริทันต์โดยเฉพำะโรคปริทันต์อักเสบเป็น

ปัญหำสุขภำพที่ส�ำคัญของโลกท�ำให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพ

ช่องปำกและมคีวำมสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกบัสขุภำพโดยรวม และ

เกดิผลกระทบต่อเศรษฐำนะและกำรสญูเสยีงบประมำณด้ำน

สำธำรณสขุปริมำณมำกทัว่โลก กำรให้ควำมส�ำคญัของสขุภำพ

ปรทินัต์ในประชำกรทัว่ไปยงัมน้ีอย กำรละเลยกำรดแูลสขุภำพ

ช่องปำกและโรคปริทนัต์เป็นปัญหำใหญ่ของบคุลำกรทำงกำรแพทย์ 

ดังนั้นกำรส่งเสริมให้เห็นควำมส�ำคัญของสุขภำพปริทันต์จึง

เป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรควบคุมผลกระทบจำกโรคปริทันต์ 

 โรคปริทันต์สำมำรถป้องกันและควบคุมได้โดยกำร

ท�ำควำมสะอำดช่องปำกอยำ่งมีประสิทธิภำพเป็นประจ�ำและ

กำรไปพบทันตแพทย์เพื่อรับกำรรักษำที่เหมำะสม

 แนวทำงกำรป้องกนัโรคปรทินัต์ทัง้ในระดบัปฐมภูมิ

และทตุยิภมูมิคีวำมส�ำคญัในกำรส่งเสรมิและดแูลสขุภำพปรทินัต์ 

โดยกำรวเิครำะห์กำรจ�ำเป็นและปัจจยัเสีย่งของผูป่้วยแต่ละรำย

กำรตรวจประเมนิและกำรวนิจิฉยัโรคปรทินัต์ควรท�ำในผูป่้วย

ทุกรำยโดยบุคลำกรผู้ช�ำนำญด้ำนสุขภำพช่องปำก

 โรคในช่องปำกหรือโรคปริทันต์มีปัจจัยเสี่ยงหลำย

ประกำรร่วมกับกลุ่มโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น กำรสูบบุหรี่และ

ควำมอ้วน ดังนั้นกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่ำวควรเป็นกำร

ท�ำงำนร่วมกนัแบบสหสำขำวชิำชพี กำรทีป่ระชำกรโลกมอีำยุ

มำกขึ้นท�ำให้ได้รับผลกระทบจำกโรคปริทันต์เพิ่มขึ้น จึงมี

ควำมจ�ำเป็นจะต้องมีกำรดูแลสุขภำพปริทันต์เชิงรุกเพื่อให้ผู้

สงูอำยมุสีขุภำพช่องปำกทีด่ ี ควรบรรจกุำรเรยีนกำรสอนวชิำ 

ปริทันตวิทยำในหลักสูตรทันตแพทยศำสตร์และหลักสูตร

หลังปริญญำ

 กำรวจิยัพืน้ฐำน กำรวจิยัด้ำนวทิยำศำสตร์ประยกุต์

กำรน�ำไปใช้ และกำรวจิยัทำงคลินกิทีเ่กีย่วข้องกบัโรคปรทินัต์

มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำก เช่น กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรอยู่ร่วม

กันของจุลินทรีย์แบบสมดุล (symbiosis) และ ภำวะควำมไม่

สมดลุของจลิุนทรย์ีภำยในร่ำงกำยในผู้ป่วยปกตแิละผู้ป่วยทีม่ี

โรคทำงระบบ รวมทั้งควรมีกำรจัดท�ำข้อมูล ค�ำแนะน�ำ และ

ระบบช่วยเหลือในกำรตัดสินใจของบุคลำกรทำงกำรแพทย์

 ทันตแพทย์มีควำมจ�ำเป็นในกำรท�ำงำนร่วมกับ

วิชำชีพอื่น ๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องเช่น แพทย์ องค์กรอิสระที่

ท�ำงำนเกีย่วข้องกบักำรดแูลสขุภำพ เจ้ำหน้ำทีร่ฐั และแหล่งทนุ

เพือ่ส่งเสรมิควำมส�ำคญัของกำรดแูลสขุภำพปรทินัต์ในประชำกร

เช่น ระบบกำรศึกษำ กำรให้ควำมรู้กับหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอำยุ 

และผู้ป่วยที่มีโรคทำงระบบ

 ในนโยบำยสุขภำพระดับชำติและโครงกำรส่งเสริม

สุขภำพและคุณภำพชีวิตของประชำกรควรมีกำรระบุถึง

สุขภำพช่องปำกและสุขภำพปริทันต์

 ควำมตื่นตัวเกี่ยวกับโรคปริทันต์ยังมีน้อยเนื่องจำก

เป็นโรคที่ไม่แสดงอำกำร ผู้คนเคยชินกับกำรไม่ดูแลอนำมัย

ช่องปำก กำรมีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ไม่เพียงพอ ในกำรให้

ควำมรูแ้ละดแูลสขุภำพช่องปำก ร่วมกบัขำดนโยบำยทีเ่กีย่วข้อง

กบัสขุภำพช่องปำกโดยรวมและสขุภำพปรทินัต์ นอกจำกนัน้

ยังขำดบทบัญญัติของกำรให้บริกำรในกำรดูแลสุขภำพอย่ำง

ประสทิธภิำพ ดงันัน้กำรสร้ำงข้อตกลงร่วมกนัในระดบัโลก ท�ำให้

เกดิกำรท�ำงำนร่วมกนัแบบสหสำขำในกำรสร้ำงกลยทุธ์ในกำร

ส่งเสรมิสขุภำพปรทินัต์ สขุภำพองค์รวมและกำรท�ำกำรศกึษำ

เกีย่วกบัโรคปรทินัต์จงึมคีวำมส�ำคญัอย่ำงมำก

เรียบเรียงโดย อ.ทพญ. นิศำชล  สิริไพบูลย์พงศ์

ภำควิชำปริทันตวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

หลักการ

นโยบาย
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อนุภาคนาโนในงานทันตกรรม

บทความFDI

 ในกำรประชุมธุรกำรของ FDI ที่จัดขึ้นควบคู่ไปกับงำนประชุมประจ�ำปีจะมีกำรอภิปรำยเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวกับทันตแพทย์ FDI 

เมื่อได้ข้อสรุปเพื่อเป็นค�ำแนะน�ำให้กับสมำชิกไปเพื่อพิจำรณำปฏบิตัหิรอืปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของแต่ละประเทศ ข้อสรปุเหลำ่

นั้นเรียกวำ่ Policy statement และเรื่อง Nanoparticles in Dental Practice เพิ่งได้รับกำรยอมรับในกำรประชุม FDI 2018 Buenos 

Aires ถือเป็นหนึ่งในเรื่องส�ำคัญที่ควรจะน�ำมำขยำยควำมเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ผศ.ทพญ.ดร. ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

 อนุภำคนำโน  สำมำรถเกิดขึ้นได้ใน

สิ่งแวดล้อม และจำกกำรผลิตในกระบวนกำร

อุตสำหกรรมซ่ึงในปัจจุบันได้ถูกน�ำมำใช้งำนอย่ำง

แพร่หลำยในหลำย ๆ  อตุสำหกรรม  เช่น  เครือ่งส�ำอำง

ครีมกันแดดที่มี Zinc oxide เป็นองค์ประกอบ

 อนภุำคนำโนถกูเตมิเข้ำไปในวสัดทุำง

ทันตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุนั้น  

ยิ่งไปกว่ำนั้น อนุภำคนำโน อำจเกิดขึ้นในขณะ

ทีท่�ำกำรตดัแต่ง สำรอดัแทรก (fillers) และ รวม

อยู่ในเนื้อของวัสดุทำงทันตกรรมหลำยชนิด

 ในห้องปฏิบตักิำรทำงทนัตกรรม  ช่ำง

ทันตกรรมก็มีโอกำสที่จะได้รับอนุภำคนำโนที่

เกิดจำกฝุ่นเช่นกัน

 ในคลินิกทันตกรรม  บุคลำกรทำงทันตกรรม มีโอกำสได้รับฝุ่น

อนุภำคนำโน ที่เกิดจำกกำรกรอ กำรขัดวัสดุ  เช่นกัน  และอวัยวะที่ได้รับผล 

กระทบอนัดบัแรกจงึน่ำจะเป็นปอด  จำกกำรประเมนิควำมเส่ียงของบคุลำกร

ทำงทันตกรรม เมื่อเร็ว ๆ น้ีถึงผลกระทบท่ีได้รับจำกกำรหำยใจในพื้นที่ที่มี 

อนุภำคนำโน  พบว่ำยังเป็นค่ำควำมเสี่ยงที่ต�่ำ อยำ่งไรก็ตำมยังไม่มีรำยงำน

ถงึผลกระทบทีไ่ด้รบัจำกกำรได้รบัอนภุำคนำโนในระยะยำว  แม้ว่ำจะท�ำงำน

ในคลินิกทันตกรรมหลำยสิบปี ก็ยังไม่พบรำยงำนควำมสัมพันธ์กับโรคที่เกิด

ขึ้นกับปอดในบุคคลำกรทำงทันตกรรม
 จำกกำรประเมินควำมเส่ียงในกลุ ่มผู ้ป่วย

พบวำ่ได้รับควำมเสี่ยงจำกวัสดุทำงทันตกรรมน้อยกว่ำ

บุคลำกรทำงทันตกรรมไม่ว่ำจะเป็นขณะรับกำรรักษำ 

หรือปริมำณที่เกิดจำกกำรสึกกร่อนของวัสดุอย่ำงไร

กต็ำมข้อมลูของผลกระทบต่อผูป่้วยกลุม่ทีอ่่อนแอ หรอื

มปัีญหำทำงเดินหำยใจเช่นโรคภูมิแพ้ยังน้อยมำก

 รำยงำนเรื่องอนุภำคนำโนของไททำเนียม 

จำกวัสดุรำกเทียมที่สะสมในกระดูกยังมีค่ำต�่ำมำก

 ล่ำสดุ ปัญหำเรือ่ง อนภุำคนำโนได้รบัควำมสนใจ

ท้ังในระดบัสำธำรณะชนและวงกำรวทิยำศำสตร์ ทัง้นีใ้นระดบั

ชำต ินำนำชำต ิและ หน่วยงำน ต่ำงค�ำนงึถึงควำมปลอดภยั

ในกำรจดักำรกบัอนภุำคเนือ่งจำกปรมิำณของอนภุำคนำโน และ

องค์ประกอบทำงเคมทีีใ่ช้ อำจมผีลกระทบให้เกดิอนัตรำย

กบัสำธำรณชนได้
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หลักการ 

นโยบาย

 งำนทนัตกรรมทีม่ปีระสทิธภิำพ จะต้องเป็นงำนทีค่ณุภำพดแีละมคีวำมปลอดภยั  เนือ่งจำก

อนภุำคนำโน เริม่เป็นทีก่งัวล FDI จงึพยำยำมรวบรวมข้อมลูเพือ่ให้ค�ำแนะน�ำแก่ ผูป่้วย ทันตบุคลำกร 

รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

 FDI  สนับสนุนหลักกำรต่อไปนี้

 แม้ว่ำข้อมลูเรือ่งผลของอนภุำคนำโนต่อสุขภำพยงัไม่ชัดเจน แต่กำรเปล่ียนแปลงทีไ่ด้เห็น

จำกสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม นำ่จะท�ำให้เรำตระหนักถึง กำรป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพเช่นกัน

 ผูแ้ปลเคยศึกษำทีม่หำวทิยำลัยเชียงใหม่ ในยคุทีเ่ชียงใหม่ไม่เคยมีปัญหำฝุ่นควนัเลย หน้ำหนำว 

ก็หนำวจัด หนำ้ฝนก็มีควำมชุ่มชื้นมำก หนำ้แล้ง อำกำศร้อนแล้ง แต่ก็ไม่นำนมำก ปัจจุบัน สภำพ

อำกำศปรวนแปร และส่ิงแวดล้อมก็เส่ือมโทรมไปมำก และปัญหำฝุ่นควันที่เชียงใหม่ก็รุนแรงขึ้น

เรื่อย ๆ  เมื่อกลับมำดูที่ร่ำงกำยคน พบว่ำ เด็กและเยำวชนรุ่นหลัง ได้รับอำหำรที่คุณภำพแย่ลงและ 

ปัญหำสุขภำพบำงอยำ่งเริ่มพบมำกขึ้น เช่นโรคภูมิแพ้

 ผู้แปลท�ำงำนกับวัสดุทันตกรรมมำนำน  เม่ือถึงวัยที่ร่ำงกำยอ่อนแอลงก็ถูกโรคภูมิแพ้

รบกวนเช่นกัน และอำกำรจะรุ่นแรงมำกขึ้นในพื้นที่ที่มีฝุ่น เช่น ห้องปฏิบัติกำรทันตกรมของนิสิต

หรือ ฝุ่นควันจำกท้องถนน

 ดังน้ันไม่ว่ำอนุภำคนำโนจะส่งผลมำกน้อยเพียงใดต่อร่ำงกำยคน แต่จำกปัจจัยท่ี

เปลี่ยนแปลงทั้งดำ้นสิ่งแวดล้อม ภูมิอำกำศ รวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นมำ และ ควำมอ่อนแอของ

ร่ำงกำยคนทีพ่บมำกขึน้  น่ำจะเชือ่ได้ว่ำ  เรำควรมมีำตรกำรป้องกนัสขุภำพมำกขึน้กว่ำทีเ่รำเคยท�ำ

ในอดตี   ดงันัน้ค�ำแนะน�ำจำกข้อสรปุของ  FDI   น่ำจะเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ ีทีท่นัตแพทย์จะระมดัระวงั

เรื่องกำรใช้งำนวัสดุที่มีองค์ประกอบเป็นอนุภำคนำโนให้มำกขึ้น

ผศ.ทพญ.ดร. ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

1. FDI  สนับสนุนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรได้รับ อนุภำคนำโนผ่ำน

ระบบทำงเดินอำหำร  ทำงเดินหำยใจ  รวมไปถึงงำนวิจัยที่ เกี่ยวกับ

เซลล์ และ เนื้อเยื่อที่ได้รับอนุภำคนำโน

2.  ในห้องปฏิบัติกำรทำงทันตกรรม  บุคคลำกรควร

ปฏิบัติตำมข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย ที่ได้รับกำร

แนะน�ำจำก องค์กรวิชำชีพ หรือ หน่วยงำนระดับชำติ

หรือนำนำชำติที่เกี่ยวข้องในประเทศท่ียังไม่มีกฎข้อ

บังคับด้ำนนี้  ก็ควรมีกำรพยำยำมลดควำมเสี่ยงของ 

บคุคลำกร ด้วยกำรให้บคุลำกรสวมใส่หน้ำกำกป้องกนั  

และจดักำรเร่ืองระบบระบำยอำกำศทีเ่หมำะสม วสัดทุี่

จะต้องมีกำรผสมในลักษณะผงและน�้ำควรบรรจะใน

แคปซูลเพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำย

3. ควรลดปริมำณอนุภำคนำโนในสิ่งแวดล้อมกำรท�ำงำนโดยวิธีต่ำง ๆ 

ดังนี้

 แต่งรูปร่ำงวัสดุให้ดี ในขั้นตอนที่วัสดุยังไม่แข็งตัว เพื่อลด

 กำรกรอแต่ง

 กรอแต่งวัสดุโดยใช้น�้ำ

 ใช้เครื่องฟอกอำกำศ

 ใช้วัสดุที่ผสมในแคปซูล

 กำรใช้ หน้ำกำกป้องกันอนุภำคที่มีควำมแนบสนิทพอดี

4. ข้อมลูเรือ่งควำมปลอดภยัยงัมน้ีอย เมือ่จะผลิตวสัดทุีใ่ช้อนภุำคนำโน

ควรค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องด้วย

ความเห็นผู้แปล
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โครงการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
	 “ในปีทีผ่า่นมา	ทนัตแพทยสมาคม	ไดมี้นโยบายสนบัสนุนการสอนทนัตสุขศกึษา	และการออกหน่วยทนัต

กรรมเคลือ่นที	่โดยเป็นกิจกรรมทีจ่ดัข้ึนรว่มกบัมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทนัตแพทยศาสตร	์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั เพ่ือไปจดักิจกรรมที	่โรงเรยีนวดัทพัหลวง	อ�าเภอ	บา้นไร	่จงัหวดั	อุทยัธานี”

 “ฉันต้องกำรให้หมอช่วยไปดูแล บ�ำบัดทุกข์ ให้แก่เด็ก

นักเรียนและประชำชนทีอ่ยูห่่ำงไกลหมอ” จำกพระรำชกระแสของ

ในหลวงรชักำลที ่9 ทีผ่มได้อ่ำนเจอในบทควำมหนึง่ตัง้แต่สมยัเรยีน 

เป็นจดุเริม่ต้นของกำรท�ำงำนในวชิำชพีทนัตแพทย์จนถงึทกุวนันี้

 “คนเก่งครบั หนมูฟัีนแท้ผ ุ 2 ซีน่ะ รบีไปอดุฟันนะครบั 

แล้วแปรงฟันให้สะอำด ๆ ด้วยนะ ฟันจะได้ไม่ผอุกี” เป็นประโยคที่

ผมใช้บ่อยมำกหลงัจำกตรวจช่องปำกเดก็นกัเรยีนประถมทีโ่รงเรยีน

ในจงัหวดัทีผ่มเริม่ท�ำงำนใช้ทนุปีแรกเมือ่ 10 กว่ำปีทีแ่ล้ว และจดใน

ใบประวตัติรวจสขุภำพเดก็ว่ำ “มฟัีนแท้ผ ุ2 ซี ่แนะน�ำอดุฟัน”  

 กำรออกไปตรวจฟันเดก็นกัเรยีนชัน้ประถมทีโ่รงเรยีนทกุ

โรงเรียนในอ�ำเภอร่วม ๆ  60 โรงเรยีนใน 1 ปีกำรศกึษำ และให้บรกิำร

ถอนฟันน�ำ้นมในกรณทีีจ่�ำเป็นทีโ่รงเรยีน แล้วนดัมำให้บรกิำรเคลอืบ

หลมุร่องฟันทีค่ลนิกิทนัตกรรม  ตอนนัน้รูส้กึว่ำเรำท�ำงำนป้องกนัโรค

แบบเชงิรุกได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ (ลกุออกจำกห้องฟัน) จนท�ำงำนปี

ที ่2 กไ็ปตรวจฟันทีโ่รงเรยีนตำมปกติ 

 “คนเก่งครบั ตัง้แต่ปีทีแ่ล้วทีห่มอมำตรวจ หนยูงัไม่ได้ไป

อดุฟันแท้เลย ผรุใูหญ่แล้วนะ ถ้ำไม่รบีไปหำหมอจะอดุไม่ได้ ต้อง

ถอนแล้วนะ รีบไปนะครบั จะได้มฟัีนแท้ไว้เคีย้วข้ำว” กเ็ป็นประโยค

คลำสสกิทีผ่มแนะน�ำหลงัจำกกำรตรวจฟันในปีที ่2 ของกำรท�ำงำน

เช่นกนั จนในปีที ่3 เหตกุำรณ์เดมิกเ็กดิขึน้ ทีเ่ปลีย่นไปคอืข้อควำมที่

ผมบนัทกึลงในใบประวตัติรวจสขุภำพ “แนะน�ำถอนฟันแท้ 2 ซี.่...” 

ท�ำให้ผมกลบัมำทบทวนวธิกีำรท�ำงำนว่ำ สิง่ทีเ่รำท�ำ (ตรวจฟันและ

ถอนฟันที่โรงเรียน) นั้น ก�ำลังหลงทำงจำกเปำ้หมำยที่แท้จริงของ

กำรเป็นทนัตแพทย์อยูร่เึปล่ำ ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของกำรท�ำงำนนอก

ช่องปำกในบทบำททนัตแพทย์ของผม

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรดูแลสุขภำพและสุขภำพ

ช่องปำกเดก็ไทยในชมุชนห่ำงไกลทีโ่รงเรยีนวดัทพัหลวง อ.บ้ำนไร่ 

จ.อทุยัธำน ี ซึง่ได้รบักำรสนบัสนนุจำกมลูนธิโิรงพยำบำลคณะทันต

แพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  และทนัตแพทยสมำคม

แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์  มเีป้ำหมำยระยะยำว คอื 

เด็กนักเรียน บุคลำกรในโรงเรียน และคนในชุมชน สำมำรถดูแล 

และป้องกนัโรคช่องปำกตนเองได้ เพือ่มสุีขภำพช่องปำกทีด่ ี  ด้วย

แนวคิดกำรท�ำงำน คือ ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ

กจิกรรมกำรดแูลช่องปำกของคนในชมุชนเอง  ปรบัวธิกีำรท�ำงำน

ของทนัตแพทย์จำก “ผูส้อน” เป็น “ผูส้ร้ำง” หำแนวร่วมในกำรให้

ควำมรูเ้ดก็นกัเรยีนในโรงเรยีน ด้วยกำรสร้ำงแกนน�ำนกัเรยีน และครู

ผู้น�ำด้ำนสุขภำพช่องปำก  หำวธิทีีจ่ะท�ำให้ “เดก็ได้แปรงฟัน” เปลีย่น

เป็น “เดก็แปรงฟันได้สะอำด และมปีระสทิธภิำพในกำรป้องกนัฟันผุ

ด้วยยำสฟัีนผสมฟลอูอไรด์” ทัง้ทีบ้่ำนและทีโ่รงเรยีน

 ส�ำหรับโครงกำรนี้ กำรออกหน่วยให้บริกำรทันตกรรม

เคลือ่นทีใ่นโรงเรยีน นอกจำกจะเป็นรกัษำโรคในช่องปำกเดก็นกัเรยีน 

และคนในชมุชนแล้ว  ยงัเป็นกำรสร้ำงกระแสให้ทกุคนตืน่ตวัในกำร

ดแูลสขุภำพช่องปำกของตนเอง สนในทีจ่ะไปรกัษำฟันทีจ่�ำเป็นต้อง

รกัษำ เช่น ถอนรำกฟันเพือ่ใส่ฟันปลอมทีโ่รงพยำบำลส�ำหรบัผูท้ีเ่คีย้ว

อำหำรได้ล�ำบำก  ผูส้งูอำยยุงัเหน็ควำมส�ำคญัของกำรดแูลช่องปำก

ของลกูหลำน เพือ่เดก็ ๆ จะได้ไม่มปัีญหำในช่องปำกเหมอืนตนเอง 



 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรดูแลสุขภำพและสุขภำพช่องปำกเด็กไทยในชุมชน

ห่ำงไกลนี้ รับสมัครนิสิตคณะทันตแพทย์ระดับพรีคลินิกที่มีจิตอำสำ และอยำกเพิ่มพูน

ประสบกำรณ์ และได้เหน็กำรท�ำงำนของทนัตแพทย์ทัง้ในคลนิกิ โดยเป็นผูช่้วยทนัตแพทย์ข้ำง 

เกำ้อี้  หรือบทบำทของทันตแพทย์ในชุมชน ด้วยกำรออกเยี่ยมบำ้นผู้ป่วย ให้ได้เห็นถึงชีวิต 

เขำ้ใจควำมล�ำบำกของคนไข้ และคนในครอบครัวคนไข้  เพื่อเขำ้ใจถึงบริบทของคนในชุมชน

ทีแ่ตกต่ำงจำกนสิติทีส่่วนใหญ่เป็นคนในเมอืง เพือ่ให้เข้ำใจถงึ “ควำมเป็นแพทย์ผูม้หัีวใจของ

ควำมเป็นมนษุย์” เป็นหมอผูม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถทำงวชิำชพี และหมอผูม้คีวำมเข้ำใจชวีติ

คนอยำ่งแท้จริง... 

อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์  แก้วก�ำเหนิดพงษ์

ภำควิชำทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ

นทพ.วีรดำ ลีลำเกรียงศักดิ์

นิสิตคณะทันตแพทยศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ชั้นปีที่ 3

 เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎำคม 2562 ที่ผ่ำนมำนี้ ดิฉันได้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพกำรดูแลสุขภำพและสุขภำพช่องปำกเด็กไทยในชุมชนห่ำงไกล ณ โรงเรียน

วัดทัพหลวง อ.บำ้นไร่ จ.อุทัยธำนี กำรเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้ท�ำให้ดิฉันได้เรียนรู้

ประสบกำรณ์ที่ไม่เคยได้สัมผัสมำกมำย อีกทั้งได้รู้จักเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ซึ่งท�ำให้ช่วง

เวลำทัง้หมด 3 วนั 2 คนืทีผ่่ำนมำนัน้ของดฉินัมคีวำมสขุและได้รบัส่ิงต่ำง ๆ  ไปมำกมำย

ไม่รู้ลมื

 ในวนัแรกทีด่ฉินัไปถงึโรงเรยีนวดัทพัหลวงประมำณบ่ำยโมงตรง งำนส่ิงแรก

ที่ดิฉันได้ท�ำคือกำรเป็นผู้ช่วยจดบันทึก index ในกำรตรวจฟัน ซึ่งดิฉันเคยได้เรียน

ในวิชำ Oral epidemiology ตอนปี 2 ในตอนที่ดิฉันเรียนนั้นรู้สึกวำ่เป็นเรื่องที่ต้อง

อำศยักำรท่องจ�ำและไม่ค่อยเหน็ภำพ แต่เมือ่ได้มำท�ำจรงิ ๆ  ท�ำให้ดฉินัรูสึ้กเข้ำใจมำกขึน้

และได้ลองจดจริง ๆ โดยมีพี่หมอคอยสอนอยู่ตลอด เมื่อลองท�ำไปสักพักดิฉันก็

สำมำรถท�ำได้อย่ำงคล่องแคล่วข้ึนและเริ่มสนุกไปกับมัน ถึงแม้ว่ำจะน่ำเสียดำยว่ำ

ดิฉันจะไม่ได้ไปช่วยย้อมสีฟันกับช่วยสอนนักเรียนแปรงฟันอยำ่งถูกวิธี แต่ดิฉันก็ดีใจ

ที่ได้มำช่วยตรวจฟัน

 เช้ำวันที่สองนั้นนิสิตจะถูกแบ่งออกไปสองกลุ่ม กลุ่มนึงไปช่วยตรวจฟัน

นักเรียนที่เหลือต่อและเลือกนักเรียนผู้น�ำที่จะช่วยสอนให้นักเรียนคนอื่น ๆ ให้มี

สุขภำพช่องปำกที่ดีต่อไป ส่วนดิฉันนั้นได้ออกไปเยี่ยมชุมชนร่วมกับพี่ อสม. และพี่

ทันตำภิบำล โดยได้ออกไปเยีย่ม 4 บ้ำน ซึง่เป็นผูป่้วยตดิบ้ำน 3 คน และผูป่้วยตดิเตยีง 

1 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอำยทุีย่งัพอช่วยเหลือตวัเองได้บ้ำง บำงคนไม่สำมำรถ

เดินได้ แต่ยังสำมำรถไถตัวไปกับพื้น บำงคนสำยตำเริ่มมองไม่เห็น ท�ำให้ไม่สำมำรถ

เดนิทำงออกนอกบ้ำนได้ กำรเข้ำถงึสถำนพยำบำลจงึเป็นไปได้ยำก ท�ำให้หน่วยแพทย์

ต้องเข้ำไปช่วยตรวจผูป่้วยทีบ้่ำนของผู้ป่วยแทน กำรออกเยีย่มชมุชนในครัง้นีส้ะท้อน

ให้ดฉินัได้เหน็ถงึกำรขำดแคลนบคุลำกรทำงกำรแพทย์ในชมุชนห่ำงไกล อย่ำงเช่นใน

ชมุชนแห่งนี ้ทีไ่ม่มแีพทย์หรอืทนัตแพทย์ประจ�ำอยู ่มเีพยีงแค่ อสม. พยำบำล ทนัตำภบิำล

ทีต้่องดแูลผูใ้นชมุชนหลำยร้อยหลำยพนัชวีติ หำกต้องกำรพบแพทย์จะต้องเดนิทำงไป 

โรงพยำบำลในตัวเมืองที่อยู่ห่ำงออกไป
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 ในช่วงบ่ำยดิฉันได้รับมอบหมำยให้สอนเด็กโรงเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่1-6 โดยพวกเรำได้เตรียมกิจกรรมไว้ทั้งหมด 3 อย่ำง ได้แก่ เกม

วิง่เปรีย้วแล้วเลอืกหยบิของทีม่ปีระโยชน์และไม่มปีระโยชน์ เกมคิดท่ำเต้น

โดยต้องมท่ีำแปรงฟันประกอบ และเกมแปะแขง็โดยให้คนทีเ่ป็นเช้ือโรคให้

วิง่ไปแปะเพ่ือน ๆ  แล้วจะมคีนทีถ่อืแปรงสฟัีนจะสำมำรถไปช่วยเพือ่นทีแ่ขง็

ได้ ซึ่งเป็นที่น่ำเสียดำยว่ำเกมแปะแข็งนั้นค่อนข้ำงเข้ำใจกฎได้ยำก ท�ำให้

เด็กประถมต้นนั้นเล่นเป็นว่ิงไล่จับกันแทน จนในท่ีสุดดิฉันก็ต้องเปล่ียน

กิจกรรมแทนตำมควำมเหมำะสมในแต่ละชั้นปี ท�ำให้บ่ำยวันนั้นเป็นวันที่

เหนื่อยที่สุดตั้งแต่มำที่โรงเรียนแห่งนี้ แต่ก็นับเป็นอีกประสบกำรณ์ดีๆที่ได้

เล่นกับเด็ก ๆ และได้ฝึกกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำอีกด้วย

 ในที่สุดวันสุดท้ำยของโครงกำรก็มำถึง ในวันนี้เป็นวันที่มีพี่หมอ

และอำจำรย์จำกคณะมำร่วมออกหน่วยทีโ่รงเรยีน กำรออกหน่วยในครัง้นี้

จะมีทั้งกำรขูดหินน�้ำลำย ท�ำsealant เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน และถอน

ฟันให้แก่นักเรียนและชำวบ้ำน โดยนิสิตจะได้มำเป็นผู้ช่วยข้ำงเก้ำอี้ท�ำฟัน

อย่ำงแท้จริง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้มำเป็นผู้ช่วยท�ำฟัน ท�ำให้กำร

เป็นผู้ช่วยในช่วงแรกเป็นไปได้อย่ำงยำกล�ำบำก แต่พี่หมอทุกคนล้วนช่วย

สอนดิฉันอย่ำงใจเย็น จนดิฉันสำมำรถท�ำงำนได้คล่องแคล่วมำกขึ้น สิ่งที่

ยำกที่สุดส�ำหรับกำรเป็นผู้ช่วยส�ำหรับดิฉันคือกำรช่วยถือsuction ให้ดูด

น�้ำลำยคนไข้ได้ถูกต�ำแหน่ง โดยไม่ไปบังพื้นที่ที่หมอจะท�ำ หรือในบำงครั้ง

ต้องช่วยกันลิ้นคนไข้พร้อมกับดูดน�้ำลำยไปด้วย ซ่ึงถือเป็นงำนที่ท้ำทำย

ควำมสำมำรถมือใหม่อย่ำงดิฉันเป็นอย่ำงมำก

 สุดท้ำยนี้ดิฉันรู้สึกดีใจท่ีได้เข้ำร่วมโครงกำรนี้ เพรำะได้ท�ำสิ่ง 

ต่ำง ๆ มำกมำยที่ไม่เคยได้ท�ำมำก่อน และหวังวำ่จะมีโครงกำรดี ๆ เช่นนี้

ต่อไปเรื่อย ๆ อีกค่ะ 

นทพ.ณัฐนันท์ ตันศิริ

นิสิตคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ชั้นปีที่ 4

 โรงเรียนวัดทัพหลวง จังหวัดอุทัยธำนี เป็นโรงเรียนช้ันอนุบำลและประถม

ศกึษำทีห่่ำงไกล ซึง่เป็นหนึง่ในโรงเรยีนทีท่ำงมลูนิธิโิรงพยำบำลคณะทนัตแพทยศำสตร์ 

จฬุำลงกรณ์มหำลัย ใช้ในกำรเป็นสถำนทีอ่อกหน่วยในกำรท�ำทนัตกรรมฟร ีและยงัเป็น

โรงเรยีนทีไ่ด้เข้ำร่วมโครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรดแูลสขุภำพและสขุภำพช่องปำกเดก็

ไทยในชมุชนห่ำงไกล ซ่ึงปีนีก้น็บัว่ำเป็นปีทีส่องแล้วในกำรด�ำเนนิโครงกำรนีม้ำ โดยกำร

จดักจิกรรมโครงกำรนีอ้กีครัง้ในวนัที ่4-6 กรกฎำคม พ.ศ.2562 และตวัของผมเองเป็น 

นกัศกึษำทนัตแพทย์ ทีไ่ด้เข้ำร่วมกบักจิกรรมของโครงกำรนีใ้นปีแรกด้วย ซึง่นบัว่ำเป็น

ประสบกำรณ์ด ีๆ  ทีอ่ยำกจะแบ่งปันให้ทกุคนได้อ่ำนกนั โดยในบทควำมนีก้จ็ะขอเขยีน

เล่ำถึงกำรด�ำเนินกิจกรรมในครั้งลำ่สุดที่ผ่ำนมำ

    DAT Newsletter  21



 ในวันที่ 2 ช่วงเชำ้จะมีกำรแยกนักศึกษำกลุ่มหนึ่งออกไปลงชุมชน และอีกกลุ่มจะอยู่โรงเรียนย้อมสีฟันของ

เดก็ทีเ่หลอืต่อ และจดักจิกรรมร่วมกบัเหล่ำเดก็ซึง่เป็นผูน้�ำนกัเรยีนในกำรส่งเสรมิสุขภำพช่องปำก โดยตวัของผมได้อยู่

ในกลุ่มที่ท�ำกิจกรรมอยู่โรงเรียน โดยกำรย้อมสีฟันนั้นเหลือเด็กเพียงแค่ชั้นเดียว จึงท�ำให้ใช้เวลำไม่นำนนัก แล้วกท็�ำ

กจิกรรมต่อไปกบัเดก็ทีถ่กูคดัเลอืกผูน้�ำนกัเรยีนประมำณ 20 คน โดยมจีดุมุง่หมำยในกำรสอนเดก็ให้เข้ำใจถงึควำมส�ำคญั 

ในกำรแปรงฟันเพือ่ป้องกนัฟันผ ุกำรแปรงแห้งเพือ่รกัษำสภำวะฟลอูอไรด์ในช่องปำก เพือ่ทีจ่ะสำมำรถไปอธบิำยและ

ช่วยกันสอดส่องดแูลเพือ่น ๆ  พี ่ๆ  น้อง ๆ  ให้ช่วยกนัดแูลกนัเอง กน็บัว่ำเป็นกำรผลกัดนัเด็ก ๆ  ให้ช่วยกนัส่งเสรมิสขุภำพ

ช่องปำกให้ดขีึน้ได้ ในกำรท�ำกิจกรรมนี้นับว่ำเป็นกิจกรรมที่สนุกอีกอยำ่ง

ในกำรที่จะพยำยำมอธิบำยให้เด็ก ๆ  เกิดควำมเขำ้ใจและเห็นภำพเป็นใน

ส่ิงทีเ่ขำสนใจ เลือกใช้ค�ำพดูกบัภำษำทีเ่หมำะสมกบัวยัของเดก็และให้เขำ

ได้ทบทวนควำมรูอ้กีทจีำกกำรสอนกนัเอง ซ่ึงกน็บัว่ำเป็นกจิกรรมทีด่ทีีผ่ม

ค่อนข้ำงชอบไม่น้อย เพรำะท�ำให้เรำได้เรยีนรูท้ีจ่ะพดูคยุกบัเดก็ สอนและ

ท�ำอย่ำงไรให้เด็กกระตือรือร้นสนใจในสิ่งที่เรำจะสื่อออกไป และผมเองก็

รู้สึกสนุกไม่น้อยเช่นกันที่ได้ร่วมท�ำกิจกรรมกับเด็ก ๆ

 ในวนัแรกของกำรเดนิทำงจำกคณะฯ ไปจนถงึทำงโรงเรยีนวดัทพัหลวง พวกเรำใช้เวลำเดนิทำง

กนัอยูป่ระมำณ 4-5 ชัว่โมง ซึง่นบัว่ำเป็นระยะเวลำทีไ่ม่มำกจนเกนิไปนกั พอได้มำถงึโรงเรยีนซึง่เป็นเวลำ

บำ่ยโมงกว่ำ ๆ พวกเรำก็ได้รีบแยกยำ้ยกันไปจัดเตรียมสถำนที่ในกำร

ท�ำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในวันแรกจะเป็นกำรย้อมสีฟัน และกำรตรวจ

ฟันเด็ก โดยผมได้รับมอบหมำยหน้ำท่ีให้เป็นผู้ช่วยของพี่หมอในกำร

ช่วยจดบันทึกกำรตรวจฟันของเด็ก ๆ  ซึ่งพอได้มำลองจดและสังเกตดู

พีห่มอตรวจฟันเดก็แล้ว กท็�ำให้ได้เรยีนรูว่้ำแค่กำรจ�ำพวกค่ำ index ต่ำง ๆ

ได้นั้นไม่เพียงพอ แต่ยังต้องสำมำรถดูเป็นและบอกคำ่ต่ำง ๆ ได้ โดย

สิง่นีก้น็บัว่ำเป็นประสบกำรณ์ เนือ่งจำกผมเองกเ็รยีนเรือ่ง index ต่ำง ๆ

เหล่ำนีแ้ล้ว แต่สิ่งที่ต่ำงกันคือประสบกำรณ์ในกำรที่ผมยังไม่เคยได้ใช้

งำนมันจริง ๆ  โดยพอเริ่มจดไปจนคล่องแล้ว ก็จึงพยำยำมลองฝึกมอง

และคดิตำมไปด้วย กน็บัว่ำได้ประโยชน์ไม่น้อย เพรำะพีห่มอเองกช่็วย

สอนและให้ค�ำแนะน�ำด้วยเช่นกัน และนอกจำกนี้บำงทีในกำรตรวจ 

ก็ได้พบลักษณะของฟันต่ำง ๆ  ที่นำ่สนใจ เช่น Tooth fusion ที่พอได้

มำเจอจรงิกท็�ำให้เรำรูส้กึตืน่เต้นทีเ่รำได้พบเจอสิง่ทีเ่รำได้เรยีนมำซึง่ได้

เคยพบเหน็เพียงแต่ในภำพของทำงห้องเรยีน เป็นต้น แต่น่ำเสยีดำยทีว่นั

แรกยงัไม่สำมำรถย้อมสฟัีนและตรวจฟันครบทกุระดบัชัน้ได้เนือ่งจำกเวลำหมดเสียก่อนและเดก็ ๆ  ต้อง

กลับบ้ำน จึงท�ำให้ต้องมำตรวจในวันพรุ่งนี้ตอนเชำ้ต่อ
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 ต่อมำในช่วงบ่ำยหลังจำกรับประทำนอำหำรกลำงวันที่

โรงเรียน ก็เป็นกิจกรรมในตอนบ่ำยที่จัดให้กับเด็ก ๆ ช้ันประถม

ศึกษำช่วงชั้นที่ 1-6 โดยพยำยำมจัดกิจกรรมให้เป็นกิจกรรม

สันทนำกำรที่สอดแทรกเนื้อหำทำงวิชำกำรไว้เล็กน้อยที่เกี่ยวข้อง

กบักำรส่งเสรมิสขุภำพช่องปำก อนัได้แก่ เกมวิง่เปรีย้วให้หยบิและ

แยกสิง่ของทีม่ปีระโยชน์และไม่มปีระโยชน์ เกมเต้นสนัทนำกำรโดย

ให้คดิท่ำแปรงฟันประกอบ และเกมแปะแข็งโดยให้คนทีไ่ล่แปะเป็น

เชื้อโรค และมีแปรงสีฟันท่ีสำมำรถช่วยเพื่อนท่ีแข็งได้ โดยกำรจัด

กิจกรรมจะจับคู่เด็ก 2 ชั้นปี ท�ำให้ได้เด็ก 3 กลุ่ม และวนกันไปใน

แต่ละฐำน โดยในทแีรกผมอยูฐ่ำนเกมวิง่เปรีย้วซึง่กน็บัว่ำสนกุทัง้ได้

สอนเดก็ๆ ให้เขำรูเ้รือ่งอำหำรทีม่ปีระโยชน์และไม่มปีระโยชน์ และ

เห็นเด็กๆตั้งใจฟัง ตั้งใจเล่นกิจกรรมที่เรำจัดขึ้นก็รู้สึกดีอยู่ไม่น้อย 

แต่เหมือนว่ำฐำนของเกมแปะแข็งจะมีปัญหำในบำงส่วนอำจด้วย

เพรำะกฎกติกำที่เด็กอำจไม่เข้ำใจ ผมเลยสลับกับเพื่อนไปอยู่ฐำน

นั้นและท�ำกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมำะสมขึ้นแทนโดยขึ้นกับ

เด็กแต่ละชั้นปีนั้นไป เช่นกำรเล่น Hangman ทำยค�ำศัพท์ เป็นต้น

 พอได้ท�ำกจิกรรมของวนัที ่2 เสรจ็ กร็ูสึ้กช่ืนชมตวัเองค่อน

ข้ำงมำกทีท่�ำกจิกรรมกบัเดก็ได้ดขีึน้เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ล้วทีเ่คยได้มำ 

เพรำะตอนนัน้ยงัคยุกบัเดก็และอธบิำยอะไรต่ำง ๆ  กบัเดก็ ๆ  ได้ยงัไม่ดี

เท่ำนี ้จงึค่อนข้ำงประทบัใจทีต่วัเองมพีฒันำกำรทีเ่ข้ำหำเดก็ได้มำกยิง่ขึน้

เพรำะอนัทีจ่รงิแล้วส�ำหรบัผมเองเคยมคีวำมคิดทีไ่ม่ค่อยจะชอบเดก็

เท่ำไหร่ เนือ่งจำกคดิว่ำเดก็ไม่ยอมเชือ่ฟัง เดก็ดือ้ เดก็ซน ไม่ยอมฟัง

ทีเ่รำพดู แต่พอได้มำท�ำกจิกรรมในโครงกำรนีบ่้อยเข้ำ ควำมคดิและ

ทัศนคติเหล่ำน้ันมันก็เริ่มแปรเปล่ียนไป เพรำะรู้สึกว่ำถ้ำเรำเข้ำใจ

เด็กว่ำเขำต้องกำรอะไร เรำจะพูดคุยอย่ำงไร เรำจะท�ำอย่ำงไรที่จะ

เข้ำถึงเด็กได้ เขำก็จะสนใจเรำ และให้ควำมร่วมมือกับเรำเอง

 ส�ำหรบัในวนัสดุท้ำยเป็นวนัออกหน่วยของทำงมลูนธิ ิโดย

พวกผมนกัศกึษำทีม่ำกนักม็โีอกำสได้เป็นผูช่้วยข้ำงเก้ำอีท้�ำฟัน โดย

จะมอียู ่2 ห้องคอื ห้องอดุ ขดู และห้องถอน โดยในตอนเช้ำผมได้ประจ�ำ

อยู่ในห้องถอนซึ่งปีที่แล้วเองผมก็ได้เป็นผู้ช่วยในห้องถอนเช่น

เดียวกัน ซึ่งปีที่แล้วผมประทับ

ใจมำก เพรำะพี่หมอและพี่ผู้ช่วย 

ตัวจริงของทำงมูลนิธิได้สอนอะไร

ผมไว้มำกมำย แต่ในปีทีแ่ล้วผมยงัมี

ควำมรู้อยู่แค่ชั้นปีที ่2 ท�ำให้พอเหน็

ภำพคร่ำว ๆ  แต่ในปีนี้ผมได้เรียนสิ่ง

ต่ำง ๆ  เพิม่มำกขึน้แล้วเกีย่วกบักำร

ถอนฟัน อปุกรณ์ กำรฉดียำชำต่ำง ๆ

ปีนี้ผมจึงอยำกที่จะมำเป็นผู้ช่วยห้องถอนอีก และในปีนี้พี่ผู้ช่วย

กไ็ด้สอนผมดอูปุกรณ์เซทถอนฟันและสอนประกอบกำรใส่ยำชำใน

ไซริงค์ฉีดยำและในขณะเป็นผู้ช่วยก็มีอำจำรย์ที่สอนผมและ

อธบิำยขัน้ตอนกำรถอนฟันให้ฟัง ซึง่ผมกไ็ด้ดแูละสงัเกตเห็นใน

หลำย ๆ  เคส และนบัว่ำเป็นประสบกำรณ์อกีอย่ำงทีห่ำไม่ได้จำก

เพยีงในห้องเรยีน ท�ำให้เรำเข้ำใจและเหน็ภำพของจรงิจำกในสิง่

ที่เรำได้เรียนมำมำกขึ้น 

 สุดท้ำยน้ี อยำกจะขอขอบคุณมูลนิธิโรงพยำบำล 

คณะทนัตแพทยศำสตร์ จฬุำฯ ทีจ่ดักจิกรรมด ีๆ อย่ำงนีข้ึน้มำ 

และขอบคณุพี ่ๆ ผู้ช่วย พี่หมอและอำจำรย์ทุกคน ที่ให้โอกำส

นักศึกษำได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำรออกหน่วยทันตกรรมฟรี 

ให้ได้มีประสบกำรณ์และอีกทั้งยังได้รับกำรสั่งสอนสิ่งต่ำงๆอีก

มำกมำย ท�ำให้ผมรู้สึกมีแรงบันดำลใจมำกขึ้นในกำรเป็นทันตแพทย์ที่ดี อีกทั้งยังได้รับประสบกำรณ์ดี ๆ  และควำมรู้สึกดีๆอีกมำกมำย ได้

มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป และหวังว่ำหำกมีโอกำสก็อยำกจะกลับมำเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรดี ๆ แบบนี้อีกต่อไปเรื่อย ๆ ครับ

อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์  แก้วก�ำเหนิดพงษ์

ภำควิชำทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ

นทพ.วีรดำ ลีลำเกรียงศักดิ์

นิสิตคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ชั้นปีที่ 3

นทพ.ณัฐนันท์ ตันศิริ

นิสิตคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ชั้นปีที่ 4
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Bisphenol A (BPA) 
บทความวิชาการ

นทพ.จันทนี ลีลำนำธิวัฒน์
ผศ.ทพ.ดร.ตุลย์ ศรีอัมพร

ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์ 

กับงานทันตกรรม

Bisphenol A (BPA) คือ สารอะไร พบได้ที่ไหนบ้าง?

 Bisphenol A (BPA) เป็นสำรประกอบชนิดอินทรีย์

กลุ่มพอลิเมอร์ ที่มีสูตรโครงสร้ำงเคมีคือ (CH
3
)
2
 C(C

6
H

4
OH)

2
 

 บิสฟีนอลเอ ถูกสังเครำะห์ขึ้นครั้งแรกโดย A.P.Dianin 

ในปีค.ศ.1891 โดยกำรท�ำปฏิกิริยำระหว่ำงฟีนอล 2 โมเลกุลกับ

อะซีโตน 1 โมเลกุล และพบว่ำเป็นสำรท่ีมีฤทธ์ิคล้ำยเอสโตรเจน 

(ฮอร์โมนเพศหญงิ) แต่ในขณะนัน้ เนือ่งจำกมสีำรอืน่ ทีม่ฤีทธิค์ล้ำย

เอสโตรเจนมำกกว่ำ บิสฟีนอลเอ จึงไม่ถูกน�ำมำใช้เป็นเอสโตรเจน

สงัเครำะห์ แต่ถกูน�ำมำใช้เป็นสำรตัง้ต้นของกำรผลติพอลเิมอร์กลุ่ม 

พอลิคำร์บอเนต (polycarbonate) และ อีพอกซี เรซิน (epoxy 

resins) ซึง่เป็นพอลเิมอร์ทีใ่ช้งำนอย่ำงกว้ำงขวำงในวงกำรอตุสำหกรรม

 โดยเฉพำะในกำรผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคตำ่ง ๆ  เช่น แผ่นหลังคำ

ใสกันแดด แว่นกันแดด แผ่นซีดี เป็นต้น

 บิสฟีนอลเอ ยงัถกูน�ำมำใช้เป็นสำรตัง้ต้นในอตุสำหกรรม

อำหำรด้วย  ดงันัน้เรำจงึสำมำรถพบวสัดทุีผ่ลิตจำกพอลิเมอร์กลุม่นี้

ได้ในผลติภณัฑ์จ�ำนวนมำกทีเ่กีย่วข้องกบัอำหำร เช่น ขวดพลำสตกิ

บรรจุน�้ำ ขวดนมเด็กชนิดตกไม่แตก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ห่ออำหำร 

นอกจำกนี้ ยังพบได้ในของเล่นที่ท�ำมำจำกพลำสติกต่ำง ๆ ด้วย 

โดยเรำสำมำรถสังเกตได้จำกสัญลักษณ์กำรรีไซเคิลบนผลิตภัณฑ์

พลำสตกิในกลุม่นี ้ซึง่จะปรำกฏเป็นกลุม่หมำยเลข 7 หรอื 

กลุม่ other

 ในทำงทนัตกรรม สำร BPA จะเป็นส่วนประกอบของวสัดุ

ในกลุ่ม resin composite ที่ใช้ในกำรอุดฟันและสำร sealant ที่

ใช้เป็นสำรเพื่อเคลือบหลุมร่องฟัน ซึ่งจำกกำรที่ BPA มีฤทธิ์คล้ำย

เอสโตรเจน จึงก่อให้เกิดควำมกังวลว่ำ สำรเหล่ำน้ีอำจจะถูกปลด

ปล่อยออกมำจำกวสัดทุำงทนัตกรรมเหล่ำนีเ้ข้ำสูร่่ำงกำยของเรำได้ 

อย่ำงไรกต็ำม มรีำยงำนทีแ่สดงว่ำ ปรมิำณ BPA ทีถ่กูถกูปลดปล่อย

ออกมำมปีรมิำณเพยีงเลก็น้อยเท่ำนัน้ เช่น ผลกำรศกึษำของ Fung

และคณะ ได้ศกึษำหำปรมิำณ BPA ในน�ำ้ลำยของอำสำสมคัร 40 คน

หลงัจำกท�ำ sealant และสำมำรถตรวจพบปรมิำณ BPA ในน�ำ้ลำย

ของอำสำสมัครบำงเท่ำนั้น และพบเพียง 5.8-105.6 ppb (part 

per billion) ภำยในช่วงเวลำที่ใช้ทดสอบ 1 และ 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็น

ปริมำณทีน้่อยมำก หรอืจำกกำรศกึษำของ Moreira และคณะ ทีศ่กึษำ

หำปริมำณสำร BPA ในสำรยดึส�ำหรบัจดัฟัน (orthodontic adhesive)

ทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ทำงกำรค้ำ 5 ชนดิ ผลกำรศกึษำโดยใช้เครือ่งมอื gas

chromatography พบว่ำ สำมำรถตรวจพบสำร BPA ได้ ในปรมิำณที่

ต�่ำมำก คือ 21.6 – 252.4 ng.g-1 ในช่วงเวลำ 24 ชั่วโมงแรก ซึ่ง

ค่ำดังกล่ำวต�่ำกว่ำค่ำของข้อก�ำหนดกำรรับสำร BPA เข้ำสู่ร่ำงกำย

ต่อวันมำก (European Food Safety Authority (EFSA) ก�ำหนด

ปริมำณสูงสุดที่ยอมให้รับได้ต่อวัน เท่ำกับ 4 ไมโครกรัมต่อน�้ำหนัก

หนึ่งหน่วยกิโลกรัมต่อหนึ่งวัน  แต่ในประเทศไทย ยังไม่มีตัวเลข

ของ BPA ทีร่่ำงกำยสำมำรถรบัได้ทีช่ดัเจน แต่กม็ข้ีอก�ำหนดปรมิำณ

สงูสดุของ BPA ในผลติภณัฑ์ส�ำหรบัเดก็และทำรก ตำมประกำศของ

กระทรวงสำธำรณสุข http://www.ocpb.go.th/upvac_web/

download/Scan_Pic0003.pdf
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BPA มีผลต่อสุขภาพมนุษย์อย่างไร ?
 รำยงำนจ�ำนวนมำกระบุตรงกันว่ำ กำรที่ร่ำงกำยได้รับสำร BPA 

ในปรมิำณสงู มคีวำมสมัพนัธ์ในกำรเพิม่ควำมเสีย่งของกำรเกดิมะเรง็เต้ำนม

มะเร็งต่อมลกูหมำก กำรเกดิโรคหวัใจและหลอดเลือด และมผีลต่อระบบสบืพนัธุ์

รวมทั้งส่งผลต่อควำมผิดปกติของกำรพัฒนำทำงสมอง เพรำะสำร BPA  

มีกำรออกฤทธิค์ล้ำยกบัฮอร์โมนเอสโตรเจน ดงันัน้ ในเดก็ทีก่�ำลงัเจรญิเตบิโต

จงึมคีวำมเสีย่งทีต้่องเผชญิกบักำรได้รบัสำร BPA ซึง่จะส่งผลไปรบกวนระบบ

สบืพนัธุท์ัง้เพศชำยและเพศหญงิ โดยในเพศชำยพบว่ำ ส่งผลให้เกดิกำรลดลง

ของปรมิำณอสจุ ิและกำรเปลีย่นแปลงควำมเข้มข้นของฮอร์โมนทำงเพศชำย  

ส่วนในเพศหญิงพบว่ำท�ำให้เกิดกลุ่มอำกำร polycystic ovary syndrome 

ท�ำให้เพิม่โอกำสเป็นหมนั กำรคลอดก่อนก�ำหนด และเพิ่มควำมเสีย่งในกำร

เป็นมะเร็งเต้ำนม

 นอกจำกนี้ BPA ในปริมำณสูง ยังอำจส่งผลท�ำให้เกิดกำร

เปลีย่นแปลงกำรท�ำงำนของต่อมไทรอยด์ ท�ำให้เกดิโรคอ้วน โรคหวัใจ โรคตบั

และไต และมผีลต่อกำรเรยีนรูข้องเดก็ด้วย โดยผลของกำรศกึษำพบว่ำ BPA 

ส่งผลต่อกำรท�ำงำนของระบบต่ำง ๆ  ในร่ำงกำย แตกต่ำงกนัไปตำมประเภท

ของสิ่งมีชีวิต อำยุ และกระบวนกำรทำงเมทำบอลิซึมเพื่อก�ำจัดสำรพิษของ

ร่ำงกำย

BPA กับงานทันตกรรม 
 ในทำงทันตกรรม BPA เป็นสำรตั้งต้นที่ใช้ในกำรผลิตมอนอเมอร์

กลุม่ Bis-GMA (bisphenol glycidyl methacrylate) ซึง่เป็นส่วนประกอบ

หลักใน resin matrix ของวัสดุกลุ่ม resin composite, sealant และ 

orthodontic adhesives และเมื่อมีรำยงำนที่แสดงผลขำ้งเคียงของ BPA 

ก็ท�ำให้เกิดควำมกังวลวำ่ ยังมีสำร BPA หลงเหลืออยู่ในวัสดุทำงทันตกรรม 

และอำจจะมกีำรปลดปล่อยออกมำหรอืไม่?  สำร Bis-GMA ทีเ่สือ่มสภำพแล้ว

จะสลำยตวัให้ผลพลอยได้เป็น BPA ได้หรอืไม่ ? ซึง่ทำงบรษิทัผูผ้ลติวสัดทุำง

ทันตกรรมต่ำงยืนยันถึงควำมปลอดภัยของวัสดุของตน รวมทั้งผลของกำร

ศกึษำกพ็บว่ำสำร Bis-GMA เป็นสำรทีม่คีวำมเสถยีรมำก และกำรทีจ่ะสลำย

ตวัเป็นสำร BPA ได้ ต้องใช้อณุหภมูทิีส่งูมำก ๆ  ซ่ึงท�ำได้ในห้องปฏบิตักิำรณ์เท่ำนัน้ 

BPA ในงานทันตกรรมอันตรายหรือไม่ อย่างไร ? 
 ปัจจุบัน มีรำยงำนของหน่วยงำนควำมปลอดภัยอำหำรแห่ง

สหภำพยุโรป หรือ EFSA (European food safety authority) ซึ่งได้

ตระหนักถึงอันตรำยที่เกิดขึ้นกับสำร BPA โดยออกข้อก�ำหนดห้ำมใช้สำร 

BPA ในกำรผลิตขวดนมเด็กทำรก รวมถึงปรับเกณฑ์ระดับควำมปลอดภัย

กำรได้รับสำร BPA ในแต่ละวันจำก 50 ไมโครกรัมต่อวัน เป็น 4 ไมโครกรัม

ต่อวัน อีกทั้งยังมีหลำยงำนวิจัยพบว่ำสำร BPA ที่ร่ำงกำยได้รับไม่ได้มำจำก

วสัดหุรอืภำชนะส�ำหรบัใส่อำหำรเท่ำนัน้ โดยร่ำงกำยมนษุย์ยงัได้รบัสำร BPA 

จำกสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว เช่น อำกำศ ฝุ่น เป็นต้น ดังนั้นจึงมีกำรออก

ข้อก�ำหนดกำรรับสำร BPA เขำ้สู่รำ่งกำยต่อวัน (Tolerable Daily Intake 

TDI) ที่ระดับ 4 ไมโครกรัมต่อน�้ำหนักหนึ่งหน่วยกิโลกรัมต่อหนึ่งวัน 

 แม้ BPA จะเป็นวัสดุตั้งต้นที่ใช้ผลิตสำร sealant หรือ resin 

composite แต่จำกกำรศกึษำของ ADA (American Dental Association) 

ได้ออกมำยืนยันว่ำสำมำรถตรวจพบสำร BPA ที่ปล่อยออกมำหลังจำกท�ำ 

sealant เพยีง 0.09 นำโนกรมัเท่ำนัน้ ซึง่มปีรมิำณทีน้่อยกว่ำทีต่รวจพบจำก

ในอำกำศคอื 8 นำโนกรมัถงึประมำณ 100 เท่ำ รวมถงึกำรตรวจพบสำร BPA 

ซึง่ไม่เพยีงจะมำจำกภำชนะใส่อำหำรเท่ำนัน้ ยงัพบว่ำร่ำงกำยมนษุย์สำมำรถ

สมัผสัสารดงักล่าวได้จากกระดาษความร้อนทีใ่ช้ส�าหรบัเป็นใบเสรจ็ช�าระ

เงินถึง 138 นาโนกรัม ซึ่งปัจจุบันมีกำรใช้งำนกันอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งนี้โดย

สรุปแล้ว ADA ยังคงยืนยันว่ำกำรเคลือบหลุมร่องฟันด้วยวัสดุ sealant ที่

ได้มำตรำฐำน มีควำมปลอดภัยจำกสำร BPA มำก รวมถึงองค์กำรอำหำร

และยำแห่งสหรัฐอเมริกำ หรือ FDA ยังออกมำยืนยันว่ำปริมำณสำร BPA 

ที่เจือปนอยู่ในอำหำรมีปริมำณที่น้อยมำก ๆ ซึ่งนำ่จะไม่สำมำรถกระทบต่อ

สุขภำพของมนุษย์โดยตรงได้ อีกทั้งปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตวัสดุทำงทันตกรรม

หลำยบริษัท ซึ่งมีควำมกังวลต่อกระแสและอันตรำยที่เกิดขึ้นกับสำร BPA 

ต่ำงก็ออกมำยืนยันว่ำ ผลิตภัณฑ์ที่ตนจ�ำหน่ำยจัดอยู่ในกลุ่ม BPA-free ซึ่ง

เรำอำจสังเกตุใดจำกฉลำกดำ้นข้ำงผลิตภัณฑ์ หรือในโฆษณำต่ำง ๆ

 โดยสรุปแล้วทั้งจำกกำรรับรองของ ADA และจำกกำรศึกษำวิจัย

มำกมำย พบวำ่กำรบูรณะฟันด้วย resin composite และกำรท�ำ sealant 

ถือวำ่มีควำมปลอดภัยจำกสำร BPA มำก เมื่อเทียบกับกำรได้รับ BPA จำก

ช่องทำงอืน่ ๆ  เช่น จำกอำหำร หรอื จำกกำรสมัผสั กบักระดำษควำมร้อน หรอื

thermal print paper 

ดงันัน้หำกผูป่้วยทีเ่รำท�ำกำรรกัษำ

มีควำมกังวลเกี่ยวกับเรื่องสำร 

BPA ในวสัดบุรูณะฟัน ทนัตแพทย์

ผู้ท�ำกำรรักษำจึงควรให้ข้อมูลที่

ถกูต้องจำกแหล่งอ้ำงองิทีน่่ำเชือ่ถอื

กบัผูป่้วย เพือ่คลำยควำมกงัวลใจ

ในกำรรกัษำทำงทนัตกรรม อกีทัง้ 

กำรพจิำรณำเลอืกใช้วสัดบุรูณะฟัน

จำกบรษิทัผูผ้ลติทีไ่ด้มำตรำฐำนและมคีวำมน่ำเชือ่ถอื รวมถงึกำรปฏบิตัติำม

ข้ันตอนกำรท�ำงำนที่ถูกต้องอย่ำงเคร่งครัด จะส่งผลดีและสร้ำงควำม

ปลอดภัยกับผู้ป่วยและบุคลำกรทำงกำรแพทย์อีกด้วย 
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CU NEWS

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัด
งานประชุมวิชาการ และงานมุทิตาจิต  
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง 
ปิยาณี พาณิชย์วิสัย
 ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร 

คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ จัดงำน

ประชุมวิชำกำรสบำย ๆ สไตล์อำจำรย ์

ปิยำณี และงำนมทุติำจติ รองศำสตรำจำรย์ 

ทันตแพทย์หญิง ปิยำณี พำณิชย์วิสัย 

โดยมคีณำจำรย์อำวุโส คณำจำรย์ทนัตแพทย์ 

นิสิต และบุคลำกร และบุคคลภำยนอก

เข้ำร่วมงำน เมือ่วนัที ่4 กนัยำยน 2562 ณ 

ห้องประชมุส ีสริสิงิหชั้น 2 อำคำรสมเด็จ

ย่ำ 93 คณะ ทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัด
โครงการสนทนาธรรมสร้างสุข
 คณะทนัตแพทยศำสตร์ จฬุำฯ ร่วม

กับมูลนิธิสมเด็จพระญำณสังวรสมเด็จพระ

สงัฆรำชสกลมหำสงัฆปรณิำยก และโครงกำร

สนทนำธรรมสร้ำงสขุ จดักำรบรรยำยธรรม 

เรื่อง “วิธีระงับควำมโกรธใน วิมุตติมรรค” 

โดย อำจำรย์แม่ชวีมิตุยิำ (รศ.ดร.สภุำพรรณ 

ณ บำงช้ำง) ประธำนหอพระไตรปิฎก

นำนำชำต ิคณะอกัษรศำสตร์ จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2562 

ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ช้ัน 12 อำคำร

ทันตแพทยศำสตร์เฉลิมนวมรำช 80 คณะ

ทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ โดยมีคณำจำรย์ 

บคุลำกร และบคุคลภำยนอก ร่วมเข้ำฟังกำร

บรรยำยธรรมในครัง้นี้

มุทิตาจิต รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ 
ดร. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ
 ภ ำ ค วิ ช ำ รั ง สี วิ ท ย ำ  ค ณ ะ 

ทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ จัดงำนท�ำบุญ

ถวำยสังฆทำน และงำนแสดงมุทิตำจิตครบ

5 รอบ รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.  

สนุทรำ พนัธ์มเีกยีรต ิโดยมคีณำจำรย์อำวโุส 

คณำจำรย์ ทันตแพทย์ นิสิต และบุคลำกร 

และบุคคลภำยนอกเข้ำร่วมงำน เมื่อวันท่ี  

11 กนัยำยน 2562 ณ คลนิกิภำควชิำรงัสวีทิยำ

ชั้น 11 อำคำรบรมนำถศรีนครินทร์ คณะ

ทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ

คณะทนัตแพทยศาสตร ์จุฬาฯ จดับรรยายเรื่อง 
“หัวใจบริการ คือหัวใจงานทันตกรรม (Service 
Mild)”
 โรงพยำบำลคณะทนัตแพทยศำสตร์ คณะ 

ทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ จัดบรรยำยเรื่อง “หัวใจ

บริกำร คือ หัวใจงำนทันตกรรม (Service Mild)” 

โดย ดร. จอย ทองกล่อมส ีผูอ้ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร 

ได้ให้เกียรติมำเป็นวิทยำกร เมื่อวันที่ 11 กันยำยน  

2562 ณ ห้องประชมุสมเดจ็พระญำณสงัวร ชัน้ 19

อำคำรบรมนำถศรนีครินทร์ คณะทนัตแพทยศำสตร์

จฬุำฯ โดยมบีคุลำกรคณะทนัตแพทยศำสตร์ จฬุำฯ 

ร่วมเข้ำฟังกำรบรรยำยในครั้งนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน
เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2562
 คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ 

จัดงำน “เกษียณอำยุรำชกำร ประจำปี 

2562” เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2562 ณ ห้อง

ประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อำคำรสมเด็จย่ำ 93 

โดยมีคณำจำรย์อำวุโส ศิษย์เก่ำคณำจำรย์ 

ทันตแพทย์ นิสิต และบุคลำกร เข้ำร่วมงำน

เป็นจ�ำนวนมำก

      
   DAT Newsletter  26



           D E N T   N E W S   

MU NEWS

8 กันยายน 2562
 โรงพยำบำลทันตกรรมมหำจักรีสิรินธร ร่วมกับ 

ศนูย์ทนัตกรรมพระรำชทำนสมเดจ็ พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล โดยมี 

รศ.ทพ.ดร. ศิริชัย เกียรติถำวรเจริญ ผู้อ�ำนวยกำรโรง

พยำบำลทันตกรรมมหำจักรีสิรินธร ทันตแพทย์ และ

บุคลำกร ออกให้บริกำรทำงทันตกรรมและให้ควำมรู้ทำง 

ทันตสุขศึกษำแก่เด็ก เเละผู้ดูแลเด็ก ณ  หมู่บ้ำนเด็ก

สภำกำชำดไทย ต�ำบลบ่อพลบั อ�ำเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม

11 กันยายน 2562
 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ให้กำร

ต้อนรับ บุคลำกรและนักศึกษำ จำกคณะทันตแพทยศำสตร์

มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ที่เป็นสมำชิกในกลุ่มควำมร่วมมือทำง

ทนัตแพทย์ในอนภุมูภิำคลุม่แม่น�ำ้โขง หรอื IDCMR (International 

Dental Collaboration of Mekong River Region) จ�ำนวน 

12 คน ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเพื่อเข้ำร่วมทุนฝึกอบรมระยะสั้น 

IDCMR Scholarship 2019 ในระหวำ่งวันที่ 14 สิงหำคม – 14 

กนัยำยน 2562 โดยในวนัที ่11 กนัยำยน 2562 รองศำสตรำจำรย์ 

ดร. ทันตแพทย์ พิศลย์ เสนำวงษ์ รองคณบดีฝ่ำยกำยภำพและ

วิเทศสัมพันธ์ ได้มอบใบประกำศนียบัตร ให้แก่บุคลำกรและ

นักศึกษำดังกล่ำว

19 กันยายน 2562
 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้รับ

รำงวลัประกำศนยีบตัรคำร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร ในงำน “ร้อย

ดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�ำปี 2562 จดัโดย องค์กำรบรหิำร

จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 

ขององค์กร และน�ำไปสู่กำรก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร

เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

เพื่อให้เกิดกำรตระหนักรู้ในกำรใช้ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ

สูงสุด โดยมี ศ.ทญ.ดร.วรำนันท์ บัวจีบ คณบดี เข้ำรับมอบ

ประกำศนียบัตร จำก นำยนพดล  พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธำนมอบ

รำงวัลดังกล่ำว ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม

เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ กรุงเทพฯ

19 กันยายน 2562
 ศ.ทญ.ดร.วรำนันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันฯ ม.มหิดล 

เป็นประธำนในพิธีไหว้ครู ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 พร้อมด้วย 

ผูบ้รหิำร คณำจำรย์ นกัศกึษำ จดัพธิไีหว้คร ูพธิมีอบรำงวลัเรยีนดี

และประพฤติดี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 

อำคำรเฉลิมพระเกยีรต ิ50 พรรษำ (ส่วนหลัง) จำกนัน้คณะผูบ้รหิำร

คณำจำรย์พร้อมด้วยนกัศกึษำร่วมวำงพำนไหว้คร ูณ บรเิวณรปูป้ัน

ศำสตรำจำรย์เกยีรตคิณุ ทพ.อศิระ  ยกุตะนนัทน์ ผู้ก่อตัง้และอดตี

คณบดท่ีำนแรก ณ บรเิวณโถง ช้ัน 7 อำคำรเฉลิมพระเกยีรต ิ50 พรรษำ 
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