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ข่าวสารทันตแพทย์เดินทางมาถึงเล่มที่ 5 ของปี 2562 แล้ว โดยในฉบับนี้ เราได้เริม่ series ของบทความชุดใหม่ โดย
ในชุดแรกได้คณ
ุ หมอ พิสทุ ธิ์ อ�ำนวยพาณิชย์ จากโรงพยาบาลปัตตานี กรุณาสละเวลา ค้นคว้า ในเรือ่ งของการให้บริการทันตกรรม
ในอดีตมาเล่าสูก่ นั ฟัง และใน series ถัดมา เป็นเรือ่ งราวทางวิชาการ ทีไ่ ด้ผทู้ รงคุณวุฒหิ ลายท่าน ช่วยกันถอดความจากประกาศ
ขององค์กรทันตแพทย์โลก (FDI statement policy) เกีย่ วกับงานบริการทางทันตกรรม ซึง่ บทความในทัง้ สอง series นีจ้ ะได้
ทยอยลงตีพมิ พ์ในหนังสือข่าวสาร และใน website ของทันตแพทยสมาคม ควบคูก่ นั ไป นอกจากนีเ้ รายังได้เตรียม บทความด้าน
วิชาการเกีย่ วกับวัสดุ และเทคโนโลยีทางทันตกรรมใหม่ๆ มาให้สมาชิกทุกท่านได้ตดิ ตาม ในอนาคตอันใกล้นี้ หวังว่าเพือ่ น ๆ สมาชิก
ทุกท่าน จะได้รบั ทัง้ ความรูแ้ ละความสนุกสนานจากบทความทีเ่ ราจัดเตรียมให้อย่างเต็มที่
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กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 109 (2/2562)

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ 18-19-20 ธันวาคม 2562
ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
08.45 - 09.00
ประธาน
09.00 - 10.00
10.00 - 12.00

พิธีเปิดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ผศ.ทญ.ดร. มานิสา ศรีชลเพ็ชร์
Update in Zirconia
Use of cone beam CT for successful diagnosis
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
15.30 - 16.30 Practical point of bonding in dentistry

ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์
ผศ.ทพ.ดร. ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
Dr. Leslie Ang

ผศ.นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล
ผศ.ทพ.ดร. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
ประธาน
09.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.30
ประธาน
13.30 - 15.30
15.30 - 16.30

รศ.(พิเศษ) ทญ.ดร. สมใจ สาตราวาหะ
Case-based orthodontics
Cardiovascular Disease Special For Dentist
พักกลางวัน
ศ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร
กัญชากับงานทางการแพทย์
Soft skills and professionalism for dentists

รศ.ทพ.ดร. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
พันตรีหญิง พญ. ธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์

ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ผศ.ทพ. ณรงค์ โพธิเกตุ

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
ประธาน
รศ.ทญ.ดร. ศิริรักษ์ นครชัย
09.00 - 10.30 Minamata Convention: alternative materials
10.30 - 12.00 Oral health care in children: An update guideline

12.00 - 13.30
13.30 - 14.30
ประธาน
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30

ผศ.ทญ.ดร. สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์
ผศ.ทญ. พรพรรณ อัศวาณิชย์
ศ.(พิเศษ) ทญ. ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
รศ.ทญ. จินดา เลิศศิริวรกุล
ผศ.ทญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวฒ
ุ ิ

พักกลางวัน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และการประกาศผลรางวัลวิจัย
รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
Smile design: analog vs digital
ทพ. กฤษฎา โตศักดิ์ภราเลิศ
Pulp protection: In and Out
อ.ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย
17 CE credits

80 ปีทันตแพทย์

ประวัตกิ ารก่อตัง้
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียบเรียงโดย ทพ.พิสุทธิ์ อ�ำนวยพาณิชย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้ง
อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยศาสตราจารย์
เกียรติคุณทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันท์ ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์อันดับที่ 4 ของประเทศไทย และมีวาระครบ 40 ปีใน
ปัจจุบัน
ในสมัยนั้นท่านอาจารย์อิศระ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปเรียนที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หรือ วปอ. ซึ่งเป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ท่านมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึ สภาพการณ์ของประเทศและประชาชน
จึงท�ำให้ทา่ นก่อตัง้ โรงเรียนทันตแพทย์แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิม่
อีกโรงเรียนหนึง่ โดยมีปณิธานสอดคล้องกับการจัดตัง้ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยภูมภิ าค เพือ่ ผลิตบัณฑิตมาแก้ปญ
ั หา
แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้นมีจุด
มุง่ หมายให้ผลิตทันตแพทย์มารับใช้สงั คมต่างจังหวัดในปริมาณมาก
และรวดเร็ว หลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จึงเป็นหลักสูตร 4 ปีเพือ่ ให้สอดคล้องกับปณิธาน โดยใน
เบื้องต้นหลังจากศึกษาครบ 4 ปี นิสิตจะออกมาท�ำงานระยะหนึ่ง
โดยในระยะนี้นิสิตจะได้ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตทันตกรรม
ซึ่งวางแนวทางไว้ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานทันตกรรมทั่วไปใน
โรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลอ�ำเภอได้เป็นอย่างดี
และหลังจากนั้น นิสิตจะกลับมาศึกษาเพิ่มอีก 2 ปี ให้ได้ปริญญา
ทันตแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต โดยมีวทิ ยฐานะเท่าเทียมทันตแพทย์จาก
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ความไม่เข้าใจสถานการณ์บา้ นเมืองและแนวคิดไม่สอดคล้อง
กันของแวดวงทันตแพทย์บางกลุ่ม ก่อให้เกิดกระแสคัดค้าน จนใน
ที่สุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงต้องปรับ
มาใช้หลักสูตรแนวเดียวกับที่อื่น ๆ โดยไม่เป็นไปตามนโยบายของ
ท่านคณบดีอาจารย์อิศระ อย่างไรก็ตามท่านคณบดีอาจารย์อิศระ
ก็ได้บริหารคณะทันตแพทย์ทั้งสองแห่งมาได้อย่างดี
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เดิมทีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์แพทยศาสตร์ เช่นเดียวกับคณะ
ทันตแพทย์ที่อื่น ๆ ในระยะก่อตั้ง
ในปี พ.ศ.2523 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีรนุ่ แรก จ�ำนวน 30 คน โดยรับนักศึกษาจากส่วนกลาง
(ระบบentrance) และนักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ระบบโควต้า) จากนัน้ มาได้รบั นักศึกษาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จนมี
นักศึกษาถึงปีละ 80 คน ในช่วง พ.ศ.2530-2536 และกลับมารับ
นักศึกษาเฉลี่ยปีละ 60 คน ในปัจจุบัน
ในเบือ้ งต้นของการด�ำเนินการสอน ได้ใช้อาคารเรียนของ
คณะแพทยศาสตร์ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ในปัจจุบัน) และคณะ
พยาบาลศาสตร์เป็นสถานทีเ่ รียนชัว่ คราว จนกระทัง่ เดือนสิงหาคม
พ.ศ.2527 จึงได้ย้ายส�ำนักงานคณบดี และสถานที่เรียนมาอยู่ที่
อาคารเรียนรวม สีค่ ณะในศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ มีอาคารคลินกิ
ทันตกรรม 1 (พ.ศ.2525) ใช้เป็นสถานทีส่ ำ� หรับฝึกปฏิบตั งิ านคลินกิ
ของวิชาทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา และ
ทันตกรรมบดเคี้ยว และอาคารคลินิกทันตกรรม 2 (พ.ศ.2529)
เป็นคลินกิ ของทันตกรรมส�ำหรับเด็ก เวชศาสตร์ชอ่ งปาก ศัลยศาสตร์
ช่องปาก ทันตรังสีวิทยา ตลอดจนห้องปฏิบัติการของภาควิชา
ทันตกรรมประดิษฐ์
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ต่อมา รองศาสตราจารย์ สมนึก พูนทรัพย์ คณบดีในสมัยนัน้
เล็งเห็นว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ยังขาดห้องบรรยาย และส�ำนัก
งานของตัวเอง จึงได้ขอจัดตัง้ งบประมาณส�ำหรับก่อสร้างอาคารใหม่
ทางด้านทิศเหนือของอาคารเดิม โดยอาคารดังกล่าว ต่อมาได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระราชทานนามว่ า “มหิ ต ลานุ ส รณ์ ” โดยพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาเปิดอาคารในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ.2533

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
1. https://dentist.kku.ac.th/page.php?id=2
2. รายงานผลการด�ำเนินงานอ.บ.ท.ท. 2548-2549
3. 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 7 มิถุนายน 2561

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2540 คณะทันตแพทยศาสตร์
ภายใต้การน�ำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิภาวี ศรีสุข ได้รับอนุมัติ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการหลังใหม่ เพื่อใช้
เป็นอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม และใช้ในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทัง้ เป็นห้องปฏิบตั ิ
การวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2544
อาคารดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา”ซึง่ ได้ให้บริการทางทันตกรรมโดยรอบด้าน
แก่ผู้ป่วยตามปณิธานการก่อตั้งคณะนั่นเอง
ในปั จ จุ บั น คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้การด�ำเนินการของ
รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิตพิ ฒ
ั น์ ซึง่ มีวสั ยั ทัศน์ทกี่ า้ วหน้าและทันสมัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความช�ำนาญใน
การรักษาและรองรับผู้ป่วยด้านมะเร็งช่องปากมากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการส่งนิสิตทันตแพทย์เข้าร่วมการแข่งขัน
การวิจยั มีการให้ความรูป้ ระชาชนผ่านรายการ “ฟันดีมสี ขุ คุยสนุกกับ
หมอฟัน” ผ่าน MTVขอนแก่นและ มีแนวคิดการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
ช่องปาก โดยผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ซึง่ การด�ำเนินการเหล่านี้
ล้วนเป็นแนวทางเดียวกับปณิธานเดิมสมัยก่อตั้งคณะที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตชาวอีสานให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

บทความวิชาการ

่
เรืองวุ ่นวาย
ในช่ วงสงคราม

เรียบเรียงโดย ทพ.พิสุทธิ์ อ�ำนวยพาณิชย์

สงครามไทย - สงครามโลก
หลังจากที่ประเทศสยามเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทย
ได้ไม่ทันครบขวบปี โรงเรียนทันตแพทย์ระดับปริญญาแห่งแรกใน
ประเทศไทยก็ ถื อ ก�ำเนิด ขึ้น ในปี 2483 ซึ่งเป็น ปีที่สั้นที่ สุ ด ใน
ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย ตามค�ำสัง่ แต่งตัง้ พ.อ. หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์
เป็นหัวหน้าแผนกทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม
โดย จอมพล ป. พิบลู สงคราม อธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึง่ ในขณะนัน้ ได้ควบต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี, รมว.มหาดไทย, รมว.
กลาโหม, รมว.การต่างประเทศ และผู้บัญชาการทหารบกในเวลา
เดียวกันด้วย
สาเหตุทบี่ อกว่าปี 2483 เป็นปีทสี่ นั้ ทีส่ ดุ ก็เพราะว่าปีนมี้ ี
เพียง 9 เดือนเท่านั้น แต่เดิมประเทศสยามนับวันขึ้นปีใหม่ตรงกับ
วันที่ 1 เมษายน จนกระทั่งถึงปี 2484 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่
1 มกราคม ตามอย่างสากล ท�ำให้ปี 2483 ซึง่ เป็นปีเปลีย่ นผ่าน มีเพียง
แค่เดือนเมษายน ถึง เดือนธันวาคมเท่านั้น
โรงเรี ย นทั น ตแพทย์ แ ห่ ง แรกนี้ ยั ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในช่ ว ง
สถานการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย ซึ่งกินเวลายืดเยื้อตั้งแต่
ปี 2482-2488 และหลังจากก่อตั้งได้ไม่ทันถึง 6 เดือน สงคราม
ฝรั่งเศส-ไทย หรือที่เรียกว่า กรณีพิพาทอินโดจีนก็เกิดซ้อนขึ้นมา
นิสติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเมือง และประชาชนร่วมกันเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาล
เอาดินแดนอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศส ต่อมาไม่นานทั้ง 2 ประเทศก็
เปิดฉากทิ้งระเบิดและยิงกันในเดือนพฤศจิกายน 2483 จนกระทั่ง
ถึงเดือนมกราคม 2484 ในปีถัดมา ประเทศญี่ปุ่นจึงได้เสนอตัวเข้า
มาไกล่เกลี่ยให้หยุดยิงกัน

เหตุการณ์ดเู หมือนจะสงบลง แต่ปรากฏว่าพอถึงปลายปีใน
เดือนธันวาคม 2484 ทหารญีป่ นุ่ กลับยกพลขึน้ บกบุกเข้าประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นทางผ่านไปโจมตีอาณานิคมของสหราชอาณาจักรต่อ
ซึ่งต่อมาก็ได้ขยายวงกลายเป็นสงครามมหาเอเชียบูรพา ตั้งแต่ปี
2484-2488 ท�ำให้ในช่วงเวลานั้นมีทหารญี่ปุ่นจ�ำนวนมากอยู่ทั่ว
กรุงเทพฯ หลังจากทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกได้ไม่นาน รัฐบาลไทย
ก็ได้ประกาศสงครามต่อสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ในเดือน
มกราคม 2485 ท�ำให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามอย่างเต็มตัว

นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเดินขบวนเรียกร้องเอาดินแดน
อินโดจีนคืนจากฝรั่งเศสที่หน้ากระทรวงกลาโหม
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ย้อนความหลังครัง้ สงคราม

ขาดผู ส้ อน

การก่อตั้งโรงเรียนทันตแพทย์ระดับปริญญาครั้งแรก
ในประเทศไทย ขณะที่อยู่ในช่วงภาวะสงคราม ถือเป็นเรื่องหนัก
หนาสาหัสเป็นอย่างยิ่ง เมื่อขึ้นชื่อว่าสงคราม ความยากล�ำบาก
และความไม่ปลอดภัยในการด�ำรงชีวิต รวมถึงความอดอยากและ
การขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โรงเรียน
ทันตแพทย์แห่งนี้กว่าจะอยู่รอดมาได้ ก็ต้องผ่านเรื่องวุ่นวายมาไม่
น้อยเช่นกัน

ในช่วงแรกทีโ่ รงเรียนทันตแพทย์เปิดสอน มีอาจารย์ทเี่ ป็น
ทันตแพทย์จริง ๆ อยูเ่ พียง 3 คนเท่านัน้ คือ พ.อ. หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์,
พ.ท. สี สิรสิ งิ ห และ ทพ.มาร์ตนิ ฮันฟ์ (Martin Hanf) แต่หลังจาก
เปิดสอนไปได้ประมาณครึ่งปี พ.อ. หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ และ
พ.ท. สี สิริสิงห ก็ถูกเรียกให้ไปช่วยราชการทหารในกรณีพิพาท
อินโดจีน ในเดือนธันวาคม 2483 ท�ำให้ทงั้ โรงเรียนมีอาจารย์สอน
วิชาทันตกรรมเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้น คือ ทพ.มาร์ติน ฮันฟ์
ซึง่ เป็นชาวเยอรมัน ทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษได้เลอะยิง่ กว่าคนไทยเสียอีก
ท�ำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกิดความวุ่นวายไม่น้อย

ขาดทีเ่ รียน
หลังจากโรงเรียนทันตแพทย์เปิดสอนไปได้ประมาณ 1 ปี
ชาวทันตแพทย์ถึงเพิ่งมีตึกเรียนเป็นของตัวเองหลังแรก เปิดใช้ใน
เดือนมิถุนายน 2484 เรียกกันว่า ตึกทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งต่อมา
มีชื่อใหม่เป็น ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ แต่ก็ดีใจไปได้ไม่สุด เพราะ 6
เดือนหลังจากนั้น ตึกแห่งนี้ก็ถูกทหารญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกเข้ามา
ยึดมาใช้เป็นที่ตั้งกองก�ำลังทหารในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ท�ำให้
นักเรียนทันตแพทย์ต้องระหกระเหินไปขออาศัยเรียนตามทีต่ า่ ง ๆ
อยูช่ ว่ งหนึง่ จนได้ยา้ ยมาตัง้ ทีท่ ำ� การชัว่ คราวทีช่ นั้ 2 ของตึกรัศมีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ในเดือนมิถุนายน 2485
แล้วต่อมาจึงย้ายไปอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคาร 5 ถนนราชด�ำเนิน ใน
เดือนเมษายน 2488
ระหว่างที่ทหารญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่ในตึก ก็ได้ช่วยกันรื้อ
ช�ำแหละโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ไม้ตา่ ง ๆ มาเผาเป็นฟืน เพือ่ ใช้ตม้ น�ำ้
อาบตามแบบ Ofuro ของคนญี่ปุ่นด้วย พวกกะโหลก กระดูก และ
Specimen แปลก ๆ ทีเ่ ก็บรวบรวมไว้เรียน เช่น กะโหลกทีม่ ฟี นั กรามสีซ่ ี่
ก็ถกู เผาไปด้วยเช่นกัน (มีคนพูดเล่น ๆ ว่า อาจเป็นเพราะทหารญีป่ นุ่
กลัวผี หรือคิดว่าอัปมงคล)
หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุตลิ ง ทหารญีป่ นุ่ ออกจาก
ตึกไป แต่ก็มีทหารสัมพันธมิตรเข้ามาอยู่ต่อ กว่าจะได้รับตึกทันต
แพทยศาสตร์คนื ก็ในเดือนสิงหาคม 2489 ทว่าก็อยูใ่ นสภาพทีท่ รุด
โทรมมาก ทรัพย์สนิ หลายอย่างทัง้ ของทางราชการและของทีท่ หาร
ญี่ปุ่นทิ้งไว้ก็ถูกแอบลักขโมยไป เช่น พัดลมเพดาน และกลอนทอง
เหลืองตามประตูหน้าต่าง ท�ำให้ตอ้ งซ่อมแซมตึกและจัดหาอุปกรณ์
ต่าง ๆ ขนานใหญ่ ระหว่างนั้นก็ต้องใช้โต๊ะเรียนคล้ายกับของเด็ก
ประถมนั่งเรียนกันไปพลาง ๆ

ทพ.มาร์ติน ฮันฟ์ (Martin Hanf) เป็น 1 ในอาจารย์
ทันตแพทย์ 3 คนแรกของโรงเรียนทันตแพทย์

ในช่วงนี้เอง ก็เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนทันตแพทย์ มีผู้
บริหารสูงสุดที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ โดย ศ.สุกิจ นิมมานเหมินทน์
อาจารย์สอนวิชาฟิสกิ ส์ จากคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ซึง่ เป็นเลขาธิการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในขณะนัน้ ได้มาเป็น
รักษาการแทนหัวหน้าแผนกทันตแพทยศาสตร์อยู่ช่วงหนึ่ง

ขาดอุ ปกรณ์
ระหว่างช่วงสงคราม สิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ขาดแคลน
เป็นอย่างมาก ต้องมีการปันส่วนข้าว น�ำ้ ตาล น�ำ้ มัน ผ้า เพือ่ จ�ำกัด
จ�ำนวนในการซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทันตกรรม ที่แทบ
ทั้งหมดต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ ก็หาซื้อได้ยากเช่นกัน
โดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศไทยประกาศสงครามต่อสหราช
อาณาจักรและสหรัฐฯ แล้ว ก็มีการระงับการน�ำเข้าสินค้าต่าง ๆ
ท�ำให้วัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรมพลอยถูกระงับและขาดตลาด
ไปด้วย นักเรียนทันตแพทย์จงึ ต้องหาทางท�ำของบางอย่างขึน้ มา
ใช้เอง อย่างเช่น Pink wax และ Amalgam plugger ส่วนของ
บางอย่างก็ได้ ศ.ทพ.ดร.มรว. อ๊อด กฤดากร อาจารย์ในขณะนั้น
ทดลองท�ำขึ้นมาให้ใช้ เช่น Amalgam, Special mouth rinse,
Talbot’s solution, Root canal sealer, น�้ำยาล้างคลอง
รากฟัน และยาชา

ยาชา ที่ใช้ในการถอนฟันก็ยังไม่มีเป็นหลอด Cartridge
แบบปัจจุบนั นี้ ต้องเตรียมใหม่ในตอนเช้าวันต่อวัน ท�ำโดยใส่ Novocaine
crystal ลงในถ้วย เติมน�ำ้ กลัน่ หยด Adrenaline ลงไปให้ได้ตามสูตร
แล้วดูดเข้า Glass syringe เพื่อน�ำไปฉีดให้คนไข้
นอกจากนี้ ในช่วงสงครามเลยไปถึงช่วงหลังสงคราม ก็ยงั
ขาดแคลนน�ำ้ ใช้ดว้ ย ท�ำให้ตอ้ งมีตมุ่ ใส่นำ�้ ขนาดใหญ่วางไว้ในคลินกิ
ทันตกรรม ส�ำหรับเก็บน�้ำเอาไว้ใช้ท�ำฟันด้วย

ศ. ทพ. ดร. มรว.อ๊อด กฤดากร
นักเรียนทันตแพทย์ปริญญารุ่นแรกของประเทศไทย

นักเรียนทันตแพทย์ในสมัยนั้นได้เขียนเล่าไว้ว่า ตอนนั้น
วัสดุทนั ตกรรมหลาย ๆ อย่างขาดแคลน แม้กระทัง่ Pink wax ทีไ่ ว้
ใช้ทำ� Occlusal rim ท�ำให้ตอ้ งคิดท�ำขึน้ มาใช้เอง โดยไปหาซือ้ ขีผ้ งึ้
ที่ใช้ท�ำเทียนไหว้พระมาจากแถวสะพานหัน น�ำมาผสมกับสีชมพู
เทลงบนกระจก แล้วเอากระจกอีกแผ่นวางทับด้านบน ได้ออกมา
เป็นขี้ผึ้งแผ่นที่หนาบ้างบางบ้าง เอาไว้ใช้ท�ำฟันปลอมทั้งปาก แต่
พอถึงเวลาเอาฟันปลอมไปลองในปาก ปรากฏว่าขี้ผึ้งนั้นกลับอ่อน
ปวกเปียก ไม่เหมือน Pink wax ทีเ่ คยใช้ ต้องคอยเอามือมาช่วยประคับ
ประคองอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ซี่ฟันปลอมหล่นลงคอคนไข้
ส่วนการท�ำครอบฟัน นักเรียนสมัยก่อนต้องท�ำครอบฟัน
ขึ้นมาให้คนไข้เอง ด้วยการเหวี่ยงทองด้วยมือ โดยใช้น�้ำมันเบนซิน
ในการหลอมทอง ทว่าน�้ำมันเป็นสินค้าปันส่วนในช่วงสงคราม ที่
ต้องยื่นค�ำร้องขอเป็นครั้ง ๆ ไป กว่าจะได้มาในแต่ละครั้งก็ใช้เวลา
นานพอสมควร นักเรียนบางคนทีท่ นรอไม่ไหว อยากจะท�ำครอบฟัน
ให้เสร็จเร็ว ๆ เพือ่ เอาใจคนไข้ ก็ได้คดิ หาทางลัด ด้วยการไปแอบดูด
น�้ำมันรถจากรถยนต์ของอาจารย์มาใช้ก่อน โดยเลือกเอารถยนต์ที่
ค่อนข้างเก่า เข็มน�ำ้ มันเสีย เพือ่ ไม่ให้อาจารย์รตู้ วั ว่าน�ำ้ มันรถหายไป
และเมือ่ Investment จากเมืองนอกขาดตลาด นักเรียนก็ตอ้ งผสม
ทรายกับปูนปลาสเตอร์เอามาใช้ทดแทน ใช้ได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง วุน่ วาย
กันเป็นอย่างมาก
Amalgam ซึ่งเป็นวัสดุหลักในการอุดฟันในสมัยนั้นก็
ขาดตลาดเช่นกัน ของทีห่ าได้กม็ คี ณ
ุ ภาพไม่ดี ทางห้างลีแ่ ซได้เคยผลิต
แล้วส่งมาให้ใช้งาน ปรากฏว่าผสมไปแล้ว 24 ชั่วโมงก็ยังไม่แข็งตัว
ศ.ทพ.ดร.มรว. อ๊อด กฤดากร จึงได้ทดลองท�ำขึน้ มาใช้เอง เล่ากันว่า
ต้องไปขอเรีย่ รายหัวเข็มขัดเงินของอาจารย์ผหู้ ญิงในโรงเรียนมาเป็น
ส่วนผสม ลองท�ำให้นกั เรียนใช้ แล้วปรับอัตราส่วนไปเรือ่ ย ๆ หากวันนี้
บอกว่าแข็งไปก็ปรับบางอย่างลดลง หากพรุง่ นีบ้ อกว่าเหลวไปก็ปรับบาง
อย่างเพิม่ ขึน้ จนได้สตู รทีแ่ น่นอนออกมา พ.อ. หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์
คณบดีในตอนนั้นจึงขอรับซื้อ Amalgam ที่ผลิตได้เอาไว้ทั้งหมด
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ตุ่มใส่น�้ำวางไว้ในคลินิกทันตกรรม ส�ำหรับเก็บน�้ำไว้ใช้ท�ำฟัน

อีกสิ่งหนึ่งที่หาซื้อได้ยากในช่วงสงคราม ก็คือต�ำราเรียน
ซึ่งในสมัยนั้นต�ำราส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ น�ำเข้ามาจากต่าง
ประเทศ นักเรียนจึงต้องไปขอยืมมาจากห้องสมุด แต่กย็ มื ได้เพียงคนละ
1 สัปดาห์เท่านัน้ และกว่าจะถึงคิวก็ตอ้ งรอกันเป็นเวลานานเพราะ
หนังสือมีจำ� กัด ส�ำหรับในวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึง่ มี ศ.นพ. สุด แสงวิเชียร
เป็นผูส้ อน อาจารย์จงึ ได้กรุณาเขียนต�ำรามหกายวิภาคศาสตร์ขนึ้ มา
ชุดหนึ่ง ส�ำหรับให้นักเรียนแพทย์และนักเรียนทันตแพทย์ใช้เรียน
โดยเขียนให้ในเวลากลางคืนครัง้ ละ 2-3 หน้า แล้วส่งโรงพิมพ์ พิมพ์
ขายให้ในราคาทุน นักเรียนก็ไปรอรับในวันรุ่งขึ้นตอนเช้า คล้าย
หนังสือพิมพ์รายวัน แล้วค่อยรวมน�ำไปเย็บเล่มเอง ต�ำราชุดนี้ใช้
ชือ่ ว่า คูม่ อื กายวิภาคสาตรช่วยไนการช�ำแหละสพ มีจำ� นวน 8 เล่ม
เป็นต�ำราภาษาไทย ทีใ่ ช้อกั ขรวิธแี บบสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม
ผสมกับการทับศัพท์ภาษาละติน ท�ำให้อา่ นค่อนข้างยาก ค�ำทีแ่ ผลง
คล้าย ๆ กันก็ต้องอ่านออกเสียงดัง ๆ จึงจะทราบว่าอะไรเป็นอะไร

การเรียนการสอนในช่วงสงครามย่อมเต็มไปด้วยความ
ยากล�ำบากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วันไหนที่เครื่องบินข้าศึกบินมา
ทิ้งระเบิด ก็จะมีสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ หรือที่เรียกกันว่า
“หวอ” ดังขึ้น บางวันก็ดังตั้งแต่ 7 โมงเช้า ไปหมดภัยเอาตอน 5
โมงเย็น ท�ำให้ต้องหยุดเรียนไปทั้งวัน บางวันหวอดังทั้งกลางวัน
กลางคืน ท�ำให้นอกจากไม่ได้เรียนแล้ว ยังไม่ได้นอนอีกด้วย บาง
วันก็ดังตอนก�ำลังท�ำคลินิกอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 5 ถนนราชด�ำเนิน
พอได้ยินเสียงหวอ ทั้งหมอทั้งคนไข้ก็จะชวนกันไปหลบภัยที่ท้อง
สนามหลวง เพราะเชื่อกันว่าข้าศึกคงจะไม่ทิ้งระเบิดบริเวณที่ไม่มี
ความส�ำคัญทางทหาร บางครั้งยังต้องพยุงคนไข้สูงอายุไปหลบภัย
ด้วยกัน มือหนึ่งจูงคนไข้ อีกมือช่วยหิ้วเชี่ยนหมาก ห่อของ ยาดม
ทั้งวิ่งทั้งเดินกันอย่างทุลักทุเล แต่บางวิชาถึงแม้ว่าหวอจะดังแล้วก็
ยังไม่หยุดสอน ต้องรอให้มีเสียงเครื่องบินบินมาจริง ๆ หรือมีเสียง
ปืนดังขึ้น อาจารย์จึงจะยอมเลิกได้ มีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณเกือบ
บ่าย 2 โมง ขณะก�ำลังฟังบรรยายกันอยู่ เสียงหวอดังขึ้นไม่ทันถึง
2 นาที เสียงเครื่องบินข้าศึกฝูงใหญ่ประมาณ 20 กว่าล�ำก็ดังขึ้น
ทันที แล้วทิ้งระเบิดลงเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ท�ำให้ทั้งอาจารย์ทั้ง
นักเรียนรีบกระโจนคนละทิศคนละทาง จากชั้น 3 ลงมาชั้นล่าง ไป
นอนหมอบทีใ่ ต้บนั ไดกันอย่างเป็นระเบียบโดยไม่ได้นดั หมาย ส่วน
วิชาพรีคลินกิ บางวิชาทีม่ อี ปุ กรณ์การทดลองไม่เพียงพอ นักเรียนก็
ต้องแบ่งกลุม่ มาท�ำการทดลองตอนค�ำ่ ระหว่าง 5 โมงเย็นถึง 2 ทุม่
ด้วย ท�ำให้เกิดความล�ำบากในการเดินทางกลับบ้านเป็นอย่างมาก
เนื่องจากในตอนนั้นมีการจี้ชิงทรัพย์ไปทั่ว
ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 การโจมตีทางอากาศ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนทางมหาวิทยาลัยต้องสั่งปิดการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นเวลาเกือบ 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2488
มาเปิดใหม่หลังจากทีส่ งครามยุตแิ ล้วในเดือนธันวาคม 2488 ท�ำให้
นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 5 ต้องเรียนชั้นปีที่ 1 นานถึง 3 พ.ศ.
ตัง้ แต่ปี 2487-2489 จึงไม่มนี กั เรียนทันตแพทย์สำ� เร็จการศึกษาใน
ปี 2491 ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลังจากหยุดไปได้ประมาณ 1
เดือน ก็กลับมาเรียนกันต่อในเดือนกุมภาพันธ์ 2488 ส่วนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3-4 แม้ว่าเครื่องบินจะทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงเพียงใด
ก็ยังคงต้องมาขึ้นคลินิกท�ำคนไข้ต่อไป จนกระทั่งในเดือนมีนาคม
2488 เครื่องบินข้าศึกได้มาทิ้งระเบิดที่สถานีรถไฟบางกอกน้อย

คลินิกทันตกรรมของโรงเรียนทันตแพทย์ ที่ชั้น 3 อาคาร 5 ถนนราชด�ำเนิน

(สถานีรถไฟธนบุรี) ในเวลากลางคืน ส่งผลให้ส่วนหลังของชั้น
ที่ 2 ตึกรัศมีวิทยาถูกระเบิดพังไปด้วย จึงได้หยุดพักการเรียนไป
ประมาณ 3 เดือนเศษ แต่หลังจากนั้นไม่นาน โรงไฟฟ้าวัดเลียบ
และโรงไฟฟ้าสามเสนก็ถูกระเบิดต่อ ท�ำให้กรุงเทพฯ ไม่มีไฟฟ้าใช้
นักเรียนก็ต้องอาศัยแสงริบหรี่จากตะเกียงน�้ำมันมะพร้าวหรือแสง
เทียนไข ในการท�ำงานและดูหนังสือยามค�่ำคืน โดยต้องคอยเงี่ยหู
ฟังเสียงหวอไปในขณะเดียวกัน
นอกจากนี้ในระหว่างสงคราม ช่วงปี 2485 นักศึกษา
ทันตแพทย์ยังต้องเจอเคราะห์ซ�้ำกรรมซัด จากภัยน�้ำท่วมครั้งใหญ่
ในกรุงเทพฯ อีกด้วย ระดับน�ำ้ ท่วมสูงจนคนพายเรือบนท้องถนนได้
ท�ำให้ต้องหยุดการเรียนชั่วคราวตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
เป็นเวลา 1 เดือน

เรือ่ งวุ่นวายยังคงไม่หายไป
กว่าโรงเรียนทันตแพทย์ระดับปริญญาในประเทศไทยจะ
ลงหลักปักฐานมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็ต้องอาศัยกลุ่มผู้ก่อตั้งที่เสีย
สละ อดทน และต่อสู้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในระหว่างช่วงสงคราม หลายสิง่ หลายอย่างก็ตอ้ งคอยปรับประยุกต์
ตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ รับมือกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ถึง
แม้ว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามมหาเอเชียบูรพาได้ยุติไป
ตั้งแต่ปี 2488 แล้ว แต่ปัญหาและเรื่องวุ่นวายในรูปแบบอื่น ๆ ก็
ยังคงปะดังเข้ามาเป็นระยะไม่ขาดสาย ให้กลุ่มทันตแพทย์รุ่นหลัง
ได้เผชิญหน้าและรับมือต่อไป
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FDI World Dental Federation หรือ สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก เป็นองค์กรนานาชาติที่ท�ำ
หน้าที่เป็นตัวแทนของทันตแพทย์ทวั่ โลก โดยท�ำงานประสานกับ WHO และ สมาคมทันตแพทย์ของ
ประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก รวมทั้งทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
FDI จะท�ำหน้าที่ในการพัฒนานโยบายสุขภาพ การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องทาง
ทันตสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของทันตแพทยสมาคมทั่วโลกเพื่อร่วมกันท�ำหน้าที่ส่งเสริม
ทันตสุขภาพของประชาชน
หนึ่งในภารกิจหลักของ FDI คือการพัฒนาและเผยแพร่ แนวทาง หรือนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ำหนดมาตรฐาน หรือข้อมูล เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพช่องปาก ผ่านทางการจัดท�ำ FDI policy
statements ซึง่ เป็นปฏิญญาทีแ่ สดงแนวคิดปัจจุบนั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาทางทันตกรรม โดย
policy statement นี้ จะถูกร่างขึน้ โดย FDI Science Committee ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญจาก WHO และ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญทางทันตกรรมทั่วโลกร่วมกับร่างขึ้น
“ข่าวสารทันตแพทย์” เห็นน่าจะมีการน�ำเสนอเนือ้ หาของ FDI policy statement ให้เพือ่ นสมาชิก
ทุกท่านได้รับทราบ โดยได้รับความช่วยเหลือจากคณาจารย์ในคณะทันตแพทย์
ช่วยเรียบเรียง
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ลดการใช้อมัลกัมทางทันตกรรม
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ค�ำจ�ำกัดความ (Definitions)
อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยเรื่องปรอท (Minamata
Convention on Mercury) คือ สนธิสัญญาระดับโลกเพื่อ
ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบและ
ความเป็นพิษของสารปรอท
การลดการใช้งานอมัลกัมทางทันตกรรม (Phase
down of dental amalgam) เป็นการลดการใช้งานอมัลกัม
ทางทันตกรรมโดยผ่านทางการเพิม่ การป้องกัน (prevention)
การส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) และการวิจัยเกี่ยว
กับการพัฒนาวัสดุบรู ณะ รวมถึงเทคนิคการบูรณะเพือ่ ปรับปรุง
ผลทางคลินิกให้เหมาะสม
หลักเกณฑ์ (Principles)
FDI และองค์กรทีม่ สี ว่ นร่วม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสมาคม
ทันตกรรมแห่งชาตินนั้ ๆ (National Dental Associations) ได้มี
การสนับสนุน องค์การอนามัยโลก (World Health Organization)
ให้มีการลดการใช้งานอมัลกัมทางทันตกรรมลง ซึ่งให้มุ่งเน้น
การป้องกันและการวิจัยวัสดุทางเลือกอื่น ๆ ในการรักษาให้
เพิม่ ขึน้ โดยการรักษาทางทันตกรรมควรตรวจสอบให้แน่ชดั ว่า
วัสดุทใี่ ช้ในการบูรณะฟันยังคงถูกน�ำไปใช้อย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพส�ำหรับผูป้ ว่ ย อีกทัง้ ยังต้องรักษาสภาพแวดล้อมไปด้วย

ปรอท (Mercury) เป็นมลพิษทางสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ย่างกว้างขวาง
ในปัจจุบนั ซึง่ บางรูปแบบของปรอทอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศ
ได้ อมัลกัม (amalgam) เป็นวัสดุอุดฟันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
สามารถน�ำมาใช้เป็นวัสดุอดุ ในทางคลินกิ ได้ดี แต่การใช้อมัลกัมในทาง
ทันตกรรมนัน้ ก็เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดมลพิษของปรอท ถึงแม้วา่
จะเล็กน้อยก็ตาม อย่างไรก็ตามในทางทันตกรรมได้ตระหนักถึงความ
จ�ำเป็นในการลดการใช้ปรอท ซึง่ รวมถึงการลดการใช้อมัลกัม อีกทัง้ ยัง
มีการจัดการปรอททีเ่ ป็นของเสียให้เกิดความปลอดภัย รวมไปถึงเพิม่
การมุง่ เน้นในการป้องกันฟันผุและพัฒนาวัสดุอดุ ทางทันตกรรมใหม่ ๆ
ทดแทน โดยให้วัสดุนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย มีอายุการ
ใช้งานที่ยาวนานและ มีการยึดติดได้ดี ซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยลดการ
ใช้อมัลกัมทางทันตกรรมได้
ขอบเขต (Scope)
ในปี ค.ศ. 2013 อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยเรื่องปรอท
(Minamata Convention on Mercury) ได้สร้างข้อตกลง โดยให้ลด
การใช้วสั ดุอมัลกัมเพือ่ บูรณะฟัน การประชุมดังกล่าวได้เป็นทีย่ อมรับ
ไปในแนวทางเดียวกันว่า ในปี ค.ศ. 2017 ต้องมีการวางแผนและ
ด�ำเนินการเพื่อลดการใช้อมัลกัมในทางทันตกรรมลง นอกจากนี้ยัง
เน้นย�้ำให้ความส�ำคัญในการเสริมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
ทันตแพทยศาสตร์ ให้มีการป้องกันหรือมีการสอนให้ใช้วัสดุบูรณะ
ทางเลือก (alternative restorative materials) ชนิดอื่น ๆ รวมไป
ถึงเทคนิคในการบูรณะต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น แนวคิดทาง
ทันตกรรมอนุรักษ์ (minimal intervention approach)

นโยบาย (Policy)
FDI ให้การสนับสนุนการลดการใช้งานอมัลกัมในทางทันตกรรม โดยเน้นการป้องกันและการท�ำวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยมาตรการเหล่านี้
ควรมาพร้อมกับการเรียนการสอนที่เหมาะสมของวัสดุและเทคนิคการบูรณะในรูปแบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและแต่ละหลักสูตรของ
การศึกษา
โดยที่การตัดสินใจในการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ นั้น ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักทางวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ป่วย
และการตัดสินใจทางคลินิกที่ดีที่สุด ในขณะที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยสรุป แล้ว FDI ให้การสนับสนุน ให้มีแนวทางการปฏิบัติในช่วงการลดการใช้อมัลกัมทางทันตกรรม (phase down of
dental amalgam) ดังต่อไปนี้
• เพิ่มความส�ำคัญในการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ

• เพิม่ การวิจยั และพัฒนาวัสดุบรู ณะฟันทีไ่ ม่มสี ารปรอท (mercury-free
material) และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมให้มีการจัดการกับของเสียของอมัลกัมไม่ให้ส่งผลกระทบถึง
สิ่งแวดล้อมและควรมีสิ่งห่อหุ้ม (encapsulated) ในการจัดเก็บอมัลกัม
ที่เป็นของเสีย

• ลดและหลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุอมัลกัมลง ในกรณี เช่น

- ในรอยโรค (lesion) ที่สามารถใช้วัสดุ
บูรณะอืน่ ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบูรณะฟันครัง้ แรก
(first restorative treatment) และในผูป้ ว่ ยอายุนอ้ ย
(young patients)

- ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ที่ต้องได้รับการดูแล
พิเศษ เช่น โรคไตวายเนื้อรัง (severe renal disease) หรือ
ในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้อมัลกัมหรือ ผู้ป่วยที่มี erosive
lichenoid contact lesions ในช่องปาก เป็นต้น

ข้อยกเว้น เมือ่ ทันตแพทย์เห็นว่า มีความจ�ำเป็นต้องท�ำการบูรณะด้วยอมัลกัม
โดยทันตแพทย์ หรือตามความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย
*** โดยนโยบายเหล่านี้อาจมีการใช้งานแตกต่างกันในประเทศนั้น ๆ ***
ค�ำปฏิเสธ (Disclaimer)
ข้อมูลใน Policy Statement นี้ยึดตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนั้น ซึ่งอาจถูกตีความเพื่อสะท้อนความ
อ่อนไหวทางวัฒนธรรมและข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจและสังคมได้
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บทความวิชาการ
แปลโดย รศ. ดร. ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรตั นะกุล

ทันตกรรมกับภาวะความผิดปกติ
ของ
การหายใจที่เกี่ยวข้องกับการนอน

(Dentistry and Sleep-Related Breathing Disorders)
Published on FDI World Dental Federation
(September, 2018 Buenos Aires Argentina)

เนื้อหา
ความผิดปกติของการหายใจที่เกี่ยวข้องกับการนอน (Sleep-Related Breathing Disorders: SRBD) เป็นความผิดปกติที่พบ
ได้ในประชาชนทุกวัยทั่วโดลก ความผิดปกตินี้อาจน�ำไปสู่ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางทันตกรรมตลอดจนปัญหาทางสุขภาพจิต โดยอาจจะ
เป็นปัญหาทีม่ คี วามรุนแรงไม่มาก เช่น ภาวะง่วงเกินในเวลากลางวันจนถึงปัญหาทีม่ คี วามรุนแรงเป็นอันตรายต่อชีวติ เช่น ภาวะแทรกซ้อน
ของระบบหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนัน้ ความผิดปกติของการหายใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการนอน ยังเพิม่ อัตราเสีย่ งในการเกิดปัญหาทางจิตเวช
อาทิ เช่น ภาวะซึมเศร้า และ ภาวะการติดยา ซึ่งภาวะดังกล่างจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมและประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของผู้ป่วยในที่สุด ดังนั้นความผิดปกติของการหายใจที่เกี่ยวข้องกับการนอนจึงมีผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตตลอดจนส่งผลต่อการท�ำงาน
รวมทั้งอุบัติเหตุทางการจราจร

ขอบเขต

แนวนโยบายนีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะเน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของบทบาทของทันตแพทย์ ในการป้องกัน คัดกรองเบือ้ งต้น และการรักษา
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติของการหายใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการนอนโดยการสร้างความร่วมมือระหว่างวิชาชีพทันตแพทย์และแพทย์ทางด้านการ
นอนที่มีประสิทธิภาพ

ค�ำจ�ำกัดความ
ความผิดปกติของการหายใจที่เกี่ยวข้องกับการนอน

คือ การรบกวนรูปแบบปกติของการหายใจขณะนอน

ความผิดปกติของการหายใจที่เกี่ยวข้องกับการนอนที่พบได้บ่อย
การนอนกรน (snoring) กลุ่มอาการภาวะตีบแคบลงของทางเดินหายใจ (Upper
Airway Resistance Syndrome: UARS) และภาวะหยุดหายใจขณะนอนชนิดอุดกั้น
(Obstructive Sleep Apnea: OSA) ภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นจากการมีการอุดกั้นของทางเดิน
หายใจขณะนอนซ�้ำๆ ถึงแม้จะมีความพยายามในการหายใจของร่างกาย ส่วนท้ายของลิ้นจะ
ตกลงไปทางด้ายหลังบริเวณคอท�ำให้เกิดการขัดขวางของอากาศทีห่ ายใจเข้ามา เป็นผลให้เกิดการกรนเสียงดังและการหยุดหายใจชัว่ คราว
ขณะหลับซึง่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาจากช่วงการหลับทีล่ กึ เป็นช่วงการหลับทีต่ นื้ หรือในบางครัง้ เกิดการตืน่ กลางดึก รูส้ กึ
หายใจไม่อิ่มหรือขาดอากาศหายใจ

อุปกรณ์ยื่นขากรรไกรมาทางด้านหน้า (Mandibular advancement device: MAD)
เป็นอุปกรณ์ใส่ในปากขณะนอนเพื่อการรักษา โดยอุปกรณ์นี้จะจัดต�ำแหน่งขากรรไกรมาทางด้านหน้าป้องกันให้ลิ้นตกลงไป
ทางด้านหลังปิดทางเดินหายใจ ผู้ป่วยสามารถหายใจได้คล่องขึ้น ในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจชนิดอุดกั้นระดับน้อยถึงปานกลาง
การใช้อุปกรณ์ยื่นขากรรไกรมาทางด้านหน้าจะเป็นการรักษาที่ง่ายและมีความร�ำคาญน้อยกว่าเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง
(continuous positive airway pressure: CPAP) ดังนี้นจึงเป็นที่ยอมรับกันว่าผู้ป่วยจะให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยอุปกรณ์ยื่นขา
กรรไกรมาทางด้านหน้ามากกว่าเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องซึ่งเป็นอุกรณ์ที่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอน
ระดับปานกลางถึงรุนแรง แต่อย่างไรก็ตามก็ควรลองใช้อปุ กรณ์ยนื่ ขากรรไกรมาทางด้านหน้าในผู้ปว่ ยทีม่ ภี าวะหยุดหายใจขณะนอนชนิด
อุดกัน้ ระดับรุนแรงและไม่สามารถใช้เครือ่ งอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนือ่ งได้ ส่วนการรักษาด้วยการผ่าตัดควรเลือกกรณีผปู้ ว่ ยทีเ่ หมาะ
สมและมีข้อบ่งชี้เป็นพิเศษ

http://oralmedsleep.com.au/mandibular-advancement-device.php

หลักการ

ภายหลังจากการคัดกรองอย่างระมัดระวังโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
การนอนและทันตแพทย์ จึงวางแผนการรักษาและการเลือกชนิด/แบบ
ของอุปกรณ์ใส่ในช่องปากยื่นขากรรไกรมาทางด้านหน้า
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นโยบาย

FDI แนะน�ำ
ดังต่อไปนี้

• คณะทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสมาคมทันตแพทย์ต่าง ๆ ควรจัดให้ทันตแพทย์
และนักศึกษาทันตแพทย์มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความส�ำคัญของหน้าที่ทันตแพทย์ในการป้องกัน/
รักษาความผิดปกติของการหายใจที่เกี่ยวข้องกับการนอน โดยเฉพาะการคัดกรองและวินิจฉัยเบื้องต้น
ในผูป้ ว่ ยเด็กและการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติขนึ้ ในภายหลัง ซึง่ การรักษาดังกล่าวอาจรวมถึงการ
จัดการทางเดินหายใจอย่างทันท่วงที

• แบบบันทึกการรักษาผู้ป่วยทางการแพทย์และทางทันตกรรมควรมีค�ำถามเกี่ยวกับคุณภาพของการ
นอนและข้อมูลเบื้องต้นเพื่อคัดกรองความผิดปกติของการหายใจที่เกี่ยวข้องกับการนอน
• ทันตแพทย์ควรให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องแก่ผปู้ ว่ ยทันตกรรมเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีความเข้าใจในเรือ่ งกระบวนการคัด
กรอง ทางเลือกของการรักษา และบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ทสี่ ามารถร่วมให้การรักษาผูป้ ว่ ย
ความผิดปกติของการหายใจที่เกี่ยวข้องกับการนอน
• การรักษาด้วยอุปกรณ์ยื่นขากรรไกรมาทางด้านหน้าที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายควรมาจากการ
คัดกรองทางการแพทย์/ทันตกรรมและการท�ำงานของระบบบดเคีย้ วแบบองค์รวมโดยละเอียดและการ
วางแผนการรักษาที่เหมาะเฉพาะบุคคล
• การรักษาด้วยอุปกรณ์ยนื่ ขากรรไกรมาทางด้านหน้าทีไ่ ด้ผลและมีประสิทธิภาพตามทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องการ
ขึ้นกับการสื่อสารของทันตแพทย์กับแพทย์ด้านการนอนที่สม�่ำเสมอ
• ควรประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ยื่นขากรรไกรทั้งจากการบอกเล่าของผู้ป่วยและจาก
การตรวจ ถ้าการรักษาไม่มปี ระสิทธิภาพควรประเมินปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาเหตุและการ
วินิจฉัยของความผิดปกติอีกครั้งและปรับอุปกรณ์ใส่ในปากดังกล่าว และถ้าการรักษายังคงไม่
ประสบความส�ำเร็จ ควรส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาด้วยวิธีการอื่น
• การอบรมทันตแพทย์ดา้ นการรักษาผูป้ ว่ ยความผิดปกติของการหายใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการนอนควร
อยูใ่ นขอบเขตของจรรยาบรรณวิชาชีพและความร่วมมือของแพทย์ดา้ นการนอนหลับเพือ่ การให้การ
รักษาที่ประสบความความส�ำเร็จและผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระดับสูง
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บทความวิชาการ

ความสัมพันธ์ อันใกล้ชิด

ของสภาวะสุขภาพในช่องปาก
			 		 กับโรคทางระบบอืน่ ๆ ของร่างกาย
		

ชุดที่ 2
จากสถานการณ์ของประชากรโลกในปัจจุบัน พบว่าใน
หลายประเทศของโลกก�ำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
เต็มรูปแบบ ซึ่งประเทศไทยของเราก�ำลังก้าวเข้าสู่สภาวะเดียวกัน
โดยเห็นได้ถงึ การปรับเปลีย่ นหน่วยงาน หรือโครงสร้างนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรทีม่ ากขึน้ ของผูส้ งู อายุ อย่างไรก็ตาม สิง่ ส�ำคัญทีม่ าพร้อม
กับการสูงวัยในกลุม่ ประชากร นัน่ คือการเปลีย่ นแปลงโดยตรงทาง
ร่างกายของผู้สูงวัยและส่งผลต่อการเสื่อมถอยของภาวะสุขภาพ
โดยรวมอันจะน�ำไปสูก่ ารเกิดโรคภัยไข้เจ็บของระบบร่างกายต่าง ๆ
ได้ในที่สุด ปัจจุบันนี้ วงการสาธารณสุข ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับ
กลุม่ โรคทางระบบเรือ้ รังทีไ่ ม่ตดิ ต่อ (non-communicable disease
หรือNCDs) ซึ่งพบว่าโรคในกลุ่มนี้ นอกจากพบความสัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุแล้ว โรคในกลุ่มนี้ยังต้องมีการใช้ยารักษาโรคทางระบบที่
ยาวนานอาจถึงต้องใช้เพือ่ รักษาควบคุมโรคตลอดชีวติ อันส่งผลข้าง
เคียงได้ ทั้งจากการใช้ยาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน หรือผลก
ระทบจากการเกิดพยาธิสภาพของโรคเหล่านี้เอง ที่จะส่งผลได้ต่อ
ระบบอืน่ ๆ ในร่างกาย ประเด็นส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกับงานทางทันตกรรม
คือพบรายงานวิจัยหรือการศึกษาทางระบาดวิทยาที่ให้หลักฐาน
เชื่อมโยงที่ชัดเจน ถึงความสัมพันธ์โดยตรงของโรคในกลุ่มเรื้อรัง
ไม่ติดต่อนี้ กับสภาวะสุขภาพในช่องปาก ในบทความชุดก่อนหน้า
นี้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของสภาวะโรคทางระบบ ได้แก่
โรคเบาหวานและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่พบสัมพันธ์
กับสภาวะโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งแน่นอนว่าทันตแพทย์ย่อมมีส่วน
จัดการกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงนี้ เพื่อหวังผลด้านการควบคุม
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อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิรณัฐ กิติศรีวรพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สรสัณห์ รังสิยานนท์
ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรคและสามารถจัดการกับโรคในช่องปากได้เป็นอย่างดี โดยจาก
ที่มีรายงานไว้ถึงความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบ กับโรคทาง
ระบบที่นา่ สนใจอื่นๆ นอกเหนือจากโรคที่ได้กล่าวไปแล้วในชุดที่
1 คือ โรคเบาหวานและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ดังมีราย
ละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป
สั ง คมไทยในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของกลุ ่ ม
ประชากรเป็นอย่างมาก กล่าวคือมีประชากรทีม่ อี ายุมาก กว่า 60 ปี
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัจจัยทางด้านสุขภาพถือเป็นสิ่งส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการด�ำรงชีวิต และหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญอย่าง
หนึ่งในผู้สูงอายุ คือ ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) ซึ่งเป็น
ภาวะทีม่ กี ารลดลงของ มวลกระดูกโดยเป็นปัญหาส�ำคัญทีพ่ บมาก
ในหญิงวัยกลางคนไปจนถึงวัยสูงอายุซึ่งการลดลงของมวลกระดูก
อาจน�ำไปสู่การแตกหักของกระดูกและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
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โรคกระดูกพรุ น
เป็นโรคที่มีการลดลงของความหนาแน่นของกระดูก
(bone mineral density หรือBMDs) ทั่วร่างกาย การศึกษา
ของ Brennan และคณะในปี20071 พบว่าโรคกระดูกพรุนมีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดclinical attachment loss ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของโรคปริทันต์อักเสบ สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ Jabbar และคณะในปี 20112 ซึ่งได้หาความสัมพันธ์
ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบ กับสารสื่อกลางในพลาสม่า (plasma
cytokine) วิตามินดี (vitamin D) และBMD ในผู้หญิงวัยหมด
ประจ�ำเดือนที่เป็นและไม่เป็นโรคกระดูกพรุน พบว่าโรคปริทันต์
อักเสบสามารถถูกพบได้สูงกว่าในกลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน และ
ยังมีความเกีย่ วข้องกับระดับของวิตามินดี ทีล่ ดต�ำ่ ลง รวมทัง้ ระดับ
ความเข้มข้นที่สูงขึ้นของ RANKL และosteoprotogerin (OPG)
ในร่างกาย โดยสารสื่อกลาง 2 ตัวนี้พบมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
การสร้างและการท�ำลายกระดูกอีกด้วยขณะเดียวกันมีรายงาน
ถึงการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ ที่อาจมีผลต่อระบบร่างกายด้วย
โดย Hathcock และคณะในปี 20073 พบว่าการใช้ยาปฏิชีวนะ
Subantimicrobial doses ของยาด็อกซี่ไซคลิน (doxycycline)
ในผูห้ ญิงวัยหมดประจ�ำเดือน สามารถช่วยลดการเกิดattachment
loss ร่วมกับมีผลต่อ serum biomarkers ที่เกี่ยวกับกลไกการ
ท�ำลายกระดูกทั่วร่างกายในส่วนผลการรักษาโรคกระดูกพรุนต่อ
โรคปริทันต์นั้นจากรายงานของ Bashutki และคณะในปี 20104

ได้ติดตามผลของการให้ยารักษาโรคกระดูกพรุนได้แก่ยาเทอริพา
ราไทด์(teriparatide)ซึ่งเป็นยากลุ่มที่สังเคราะห์จากฮอร์โมนของ
ต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid hormone) เปรียบเทียบกับ
การให้ยาหลอก(placebo medication) ร่วมกับการให้การรักษา
ทางปริทันต์ ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบสูงต่อ
เนือ่ งเป็นระยะเวลา1ปี พบว่ามีการซ่อมสร้างกระดูกบริเวณทีเ่ คยมี
รอยโรคปริทนั ต์อกั เสบเพิม่ ขึน้ อย่างมากในผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยา เท
อริพาราไทด์เมื่อเทียบกับในกลุ่มที่ให้ยาหลอก ตั้งแต่ระยะเวลา 6
เดือนขึ้นไป โดยมีคา่ mean linear gain ของกระดูกที่ระยะ 1 ปี
เท่ากับ 29 % ในกลุม่ แรก และเท่ากับ 3 % ในกลุม่ หลัง โดยจะเห็น
ได้ถึงความส�ำเร็จที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญและน่าสนใจ

โรคของระบบทางเดินหายใจ
จัดเป็นโรคที่อาจพบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กั บ การติ ด เชื้ อ ก่ อ โรคปริ ทั น ต์ อั ก เสบดั ง มี
รายงานถึงการพบว่าเชือ้ โรคในช่องปากสามารถ
รัว่ ไหลเข้าสูร่ ะบบทางเดินหายใจและอาจก่อให้
เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจได้ ในปี 1996
Niederman5 ได้ตงั้ ข้อเสนอว่า ภาวะสุขอนามัย
ช่องปากที่ไม่ดีและการเป็นโรคปริทันต์อักเสบมีความสัมพันธ์
กับโรคทางระบบทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะในกลุ่ม Chronic
obstructive pulmonary disease (COPD) อีกทั้งข้อมูลจาก
systemicreviewของ Scannapieco และคณะในปี 20036 และการ
ศึกษาของ Yoneyama และคณะในปี 20027 พบว่าการมีสุขอนามัย
ช่องปากที่ดีขึ้นสามารถช่วยลดอัตราความชุกของการเกิดการติด
เชื้อปอดอักเสบในสถานพยาบาล (nosocomialpneumonia) ได้
โดยมีรายงานว่าการติดเชือ้ ปอดอักเสบในสถานพยาบาลที่เกิดในกลุ่ม

ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ น Intensivecareunits (ICUs) และสถานดูแลผูส้ งู อายุ
ติดเตียงมีโอกาสเกิดจากเชือ้ ทีไ่ ม่ใช่เชือ้ ประจ�ำถิน่ ในช่องปาก (normal flora) ได้มากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ป่วย
กลุ่มดังกล่าวมีปริมาณคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบนผิวฟันในปริมาณ
ที่สูงและมีสุขอนามัยช่องปากที่แย่กว่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มอื่น
นอกจากนีย้ งั มีรายงานการพบเชือ้ ก่อโรคทางเดิน
หายใจในคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบนผิวฟันของ
ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจได้บ่อยกว่าผู้ป่วยกลุ่ม
อื่นอีกด้วยจากที่กล่าวมาข้างต้นอาจพอคาด
การณ์ได้วา่ การรักษาทางปริทนั ต์และการรักษา
สุขอนามัยช่องปากให้ดีขึ้นย่อมส่งผลให้ความ
เสีย่ งในการเกิดโรคหรือความรุนแรงของโรคติด
เชือ้ ทางเดินหายใจลดลงได้นั่นเอง

โรคข้ออักเสบรู มาตอยด์
		
เป็นโรคของระบบภูมิคุ้มกันที่มีการ
อักเสบบริเวณข้อต่อทั่วร่างกายและพบได้บ่อย
ในกลุ่มผู้สูงอายุ จากศึกษาของ Rutger และ
คณะในปี 20128 พบเอกสารทางการแพทย์ที่
เสนอว่าการติดเชือ้ ในช่องปากสามารถท�ำให้เกิด
อาการก�ำเริบในผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้
ด้วยกลไกการอักเสบทีเ่ ป็นลักษณะร่วมกันของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
และโรคปริทนั ต์อกั เสบ จึงเป็นหลักฐานทีน่ า่ สนใจที่ แสดงถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างโรคทั้งสองนี้ จากการศึกษาของ Ogrendik และ
คณะในปี 20129 รายงานว่ามีการพบแอนติบอดี้ต่อเชื้อก่อโรค
ปริทนั ต์แกรมลบทีไ่ ม่ใช้ออกซิเจน เช่น เชือ้ พอร์ไฟโรโมแนสจินจิวาริส
(Porphyromonasgingivalis) เชื้อพรีโวเทลลา อินเตอร์มีเดีย
(Prevotellaintermedia) และเชื้ อ แทนนาเรลลาฟอร์ ซิ เ ธี ย
(Tannerellaforsythia) ในซีรั่มและน�้ำไขข้อ(synovial fluid)
ของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และยังมีการพบเชื้อก่อโรคปริ
ทันต์อักเสบในน�้ำไขข้อของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในระยะ
ที่ยังแสดงอาการอีกด้วย ที่น่าสนใจเพิ่มเติม คือ Mikuls และ
คณะในปี 201210 ยังพบความสัมพันธ์ของการมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
พอร์ไฟโรโมแนสจินจิวาริสกับการปรากฏของแอนติบอดี้ต่อข้อ
อักเสบรูมาตอยด์ (RA-related autoantibodies)ในผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงต่อโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ในส่วนของผู้ป่วยโรคข้อ
อักเสบรูมาตอยด์นั้น Scher และคณะในปี 201211 ยังพบว่าผู้

ป่วยที่เพิ่งเป็นโรคและยังไม่ได้รับการรักษา จะมีอัตราความชุก
ของการพบโรคปริทันต์อักเสบได้สูงกว่าคนปกติปัจจุบันยังไม่
สามารถยืนยันความสัมพันธ์โดยตรงของผลการรักษาโรคปริทันต์
และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Savioli
และคณะในปี201212 ให้ความส�ำคัญกับความเชือ่ มโยงของ 2 โรคนี้
โดยได้ติดตามผลการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์โดยวิธี AntiTNF-α therapy และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโรคปริทันต์
อักเสบ และพบว่าการด�ำเนินของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ลดลงมาก
เฉพาะในกลุม่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีไ่ ม่มรี อ่ งลึกปริทนั ต์ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าการติดเชื้อปริทันต์และการอักเสบ
สามารถขัดขวางประสิทธิภาพการท�ำหน้าที่ของ Anti-TNF-α
therapyในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และยังแสดงให้เห็น
ว่าโรคปริทันต์อักเสบอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ภาวะของโรคข้อ
อักเสบรูมาตอยด์แย่ลงได้
จากเนื้อหาทั้ง 2 ชุดที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของโรคทาง
ระบบที่น่าสนใจในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ กับการเกิดโรคในช่องปาก
ซึ่งในที่นี้ได้กล่าวถึงเฉพาะโรคปริทันต์อักเสบนั้น คงไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ว่าสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับระบบต่างๆภายใน
ร่างกาย การช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะอนามัยช่องปากที่ดี ย่อม
ส่งผลโดยตรงต่อการรักษาโรคทางระบบในผู้ป่วยกลุ่มนี้ สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรอยยิ้มให้กับประชากรกลุ่มนี้ได้
โดยทันตแพทย์มีบทบาทที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
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บทความวิชาการ

โรคสะเก็ดเงิน
กับทันตแพทย์
เรียบเรียงโดย อ ทญ ดร ภัทรายุ แต่บรรพกุล

https://health.kapook.com/view5393.html

เคยได้ยนิ ชือ่ โรคสะเก็ดเงินกันไหมค่ะ เชือ่ ว่าน่าจะเคยได้ยนิ
กันมาบ้างว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึง่ แล้วทราบกันไหมค่ะว่า ถ้าเรามี
คนไข้มมี าท�ำฟันกับเราแล้วเป็นโรคสะเก็ดเงิน เราจ�ำเป็นจะต้องค�ำนึง

โรคสะเก็ดเงิน
(psoriasis: PS)

ยังไม่มรี ายงานอุ บตั กิ ารณ์การเกิดโรคที่แน่ชัด แต่
ในประเทศไทย จากข้อมูลสถิตโิ รคผู ป้ ่ วยนอกที่พบตามล�ำดับ
10 อันดับกลุม่ โรค ปี งบประมาณ 2561 ของสถาบันโรค
ผิวหนัง พบโรคสะเก็ดเงินได้ เป็นล�ำดับที่ 3 โดยมีรายงาน
เป็นผู ป้ ่ วยใหม่เกิดโรคขึน้ ใหม่ จ�ำนวน 1,713 ราย เป็นผู ป้ ่ วย
เก่าเกิดโรคขึน้ ใหม่จำ� นวน 910 รายและเป็นผู ป้ ่ วยเก่าจ�ำนวน
10,734 ราย

ถึงอะไรบ้าง หรือว่าโรคนีเ้ ป็นทีผ่ วิ หนัง จึงไม่นา่ จะมีผลกระทบต่อการ
รักษาทางทันตกรรมหรือเกีย่ วข้องกับงานในช่องปากของเรา ดังนัน้
เรามาท�ำความรูจ้ กั กับโรคสะเก็ดเงินให้มากขึน้ กันดีกว่าค่ะ
เป็ น โรคที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องระบบภู มิ คุ ้ ม กั น
ของร่างกาย (immune-mediated disease) ซึ่งจะพบว่ามีการ
อักเสบของชั้นผิวหนังและใต้ผิวหนัง (dermis and epidermis)
จากการมีการเจริญและเพิ่มจ�ำนวนที่ผิดปกติของเซลล์เคอราติ
โนไซด์ (atypical keratinocyte differentiation and hyper
proliferation) เดิมเชื่อกันว่าโรคนี้ เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการ
อักเสบเรื้อรังของผิวหนังเท่านั้น แต่ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นโรคที่มี
ความสัมพันธ์กับโรคอื่น ๆ ในร่างกาย (multisystem disease)
สาเหตุการเกิดโรคสะเก็ดเงินยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีการศึกษาพบ
ว่ามีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม นอกจากนั้น โรคนี้ยังสามารถ
ถูกกระตุ้นได้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเครียด การบาดเจ็บต่อ
ผิวหนัง และการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส เป็นต้น

ลักษณะผื่นผิวหนังของโรคสะเก็ดเงินมีได้หลายรูปแบบ
แต่ที่พบบ่อย คือ ผิวหนังอักเสบเป็นปื้นแดง ลอกเป็นขุย เป็น ๆ
หาย ๆ โดยจะเป็นปื้นหรือตุ่มสีแดง ขอบเขตชัดเจน บนผิวของผื่น
จะมีสะเก็ดสีขาวปกคลุมอยู่ เมือ่ สะเก็ดหลุดลอกออกจากผิวหนังจะ
เห็นจุดเลือดออกบนผิวของผืน่ ทีอ่ กั เสบแดง ซึง่ เป็นลักษณะจ�ำเพาะ
ของโรคนี้ โรคนีจ้ ะสามารถกระจายไปยังบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย
เช่น ข้อศอก หัวเข่า หน้าแข้ง หนังศีรษะ หลังส่วนล่าง และเชื่อว่า
พบในช่องปากได้เช่นกัน โดยมีระดับความรุนแรงของโรคแตกต่าง
กันไป โรคนี้ส่งผลทางจิตใจซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผู้ที่
เป็นโรคสะเก็ดเงิน อาจพบอาการที่เรียกว่า โรคข้ออักเสบสะเก็ด
เงินได้ (psoriatic arthritis: PsA) คือโรคที่มีการอักเสบของข้อต่อ
ร่วมกับผื่นผิวหนังของโรคสะเก็ดเงิน โดยรอยโรคที่ผิวหนังของโรค
สะเก็ดเงิน จะเกิดขึ้นก่อนอาการและอาการแสดงของข้ออักเสบ
อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคผิวหนังสะเก็ดเงินอาจจะมีหรือไม่มีข้อ
อักเสบก็ได้ ในบางครั้งผู้ป่วยโรคผิวหนังสะเก็ดเงินที่มีข้ออักเสบก็

อาจจะเป็นโรคข้ออักเสบชนิดอื่นที่ไม่ใช่โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
ก็ได้เช่นกัน นอกจากนัน้ ยังมีรายงานเกีย่ วกับโรคต่าง ๆ ทีพ่ บร่วมใน
ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคทางเมตาบอลิซมึ โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease)
และโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเชื่อว่าภาวะการอักเสบทางร่างกาย
ทั้งระบบ (systemic inflammatory state) อาจมีส่วนเชื่อมโยง
กับการพบโรคที่เกิดร่วม (comorbidities) กับโรคสะเก็ดเงินนี้

โรคสะเก็ดเงินกับช่ องปาก

มีรายงานพบรอยโรคสะเก็ดเงินในช่องปาก (oral psoriasis)
ทีบ่ ริเวณต่าง ๆ ได้แก่ ริมฝีปาก ลิน้ เพดานปาก กระพุง้ แก้มและ
เหงือกลักษณะทางคลินิกที่เชื่อว่าเป็นรอยโรคสะเก็ดเงินในช่อง
ปากพบได้หลายแบบ เช่น ตุ่มตันสีขาวขนาดเล็ก (small whitish
papules) ซึ่งเมื่อขูดออกจะพบจุดเลือดออก หรือพบปื้นขาวแดง
(red and white plaques) ซึ่งเกิดขึ้นตามหลังรอยโรคที่ผิวหนัง
หรือพบเป็นปืน้ สีแดง (bright red patches) โดยมีรายงานว่าผูป้ ว่ ย
โรคสะเก็ดเงิน อาจมีอาการเจ็บ แสบในช่องปากและรับรสเปลีย่ นได้
นอกจากนัน้ มีรายงานพบลักษณะลิน้ แผนที่ (geographic
tongue) หรือลิ้นอักเสบลามไม่รุนแรง (benign migratory glossitis: BMG) และภาวะลิ้นแตกเป็นร่องลึก (fissure tongue) ได้
สูงขึ้นในผู้เป็นโรคสะเก็ดเงิน โดยพบว่าในผู้เป็นโรคสะเก็ดเงินมี
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อัตราการพบลิ้นแผนที่และลิ้นแตกเป็นร่องลึกสูงขึ้น เมื่อเปรียบ
เทียบกับประชากรปกติ โดยส�ำหรับลิ้นแผนที่จะพบได้มากขึ้นใน
ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินทีม่ ตี มุ่ หนองร่วมด้วย (generalized pustular
psoriasis) และยังพบว่าลักษณะทางพยาธิวทิ ยาของ BMG เหมือน
กับทีพ่ บในโรคสะเก็ดเงินชนิดตุม่ หนอง ซึง่ ช่วยสนับสนุนว่า BMG นี้
อาจเป็นรอยโรคในช่องปากของรอยโรคสะเก็ดเงิน มีการศึกษาพบ
ว่ารอยโรค BMG ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยารักษาโรคสะเก็ดเงิน
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ จะมีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความเป็นไป
ได้วา่ ลิ้นแผนที่อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคสะเก็ดเงินที่พบในช่อง
ปาก แต่ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้โดยเฉพาะเมื่อลักษณะในช่อง
ปากนี้พบอยู่แล้วเป็นระยะเวลานานหลายๆ ปี ก่อนที่จะมีรอยโรค
สะเก็ดเงินที่ผิวหนังเกิดขึ้น
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ส�ำหรับปัญหาที่พบในทางคลินิกที่เชื่อมโยงจากการเป็น
โรคสะเก็ดเงิน (issues related to the clinical implications)
ได้แก่ โรคปริทันต์ พบว่าผู้เป็นโรคสะเก็ดเงินมีความเสี่ยงในการ
เกิดโรคปริทันต์ได้มากกว่าคนปกติ และยังพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมี
ปัญหาเกีย่ วกับกระดูก ได้แก่ โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) และ
ภาวะกระดูกบาง (osteopenia) เป็นต้น มีกลไกหลายอย่างทีอ่ าจมี
ความเกีย่ วข้องกับการพบโรคกระพรุนได้มากขึน้ ในผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน
เช่น การพบไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ (inflammatory
cytokines) เพิ่มสูงขึ้นในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน โดยไซโตไคน์เหล่านี้
ส่งผลต่อการแสดงออกของ RANK และ RANKL ทีม่ ากขึน้ ซึง่ กระตุน้
การสลายกระดูก (osteoclastogenesis) ได้ และยังมีการศึกษา
พบว่าการอักเสบของผิวหนังสามารถกระตุ้นให้เกิดการสูญเสีย
กระดูก (bone loss) ผ่านทางการเพิ่มขึ้นของ IL-17A signaling
โดยเกี่ยวข้องกับการยับยั้งออสติโอบลาสต์ที่จะท�ำให้เกิดการสร้าง
กระดูก (osteoblast-mediated bone formation) ผ่านทางการ
ลดสัญญาณของ Wnt signaling ได้เช่นกัน
ส�ำหรับโรคปริทนั ต์ในผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินนัน้ ยังยากทีจ่ ะ
สรุปได้วา่ โรคใดเกิดขึน้ ก่อน โดยการศึกษาในปัจจุบนั พบความเป็น
ไปได้วา่ โรคปริทนั ต์อาจกระตุน้ หรือท�ำให้โรคสะเก็ดเงินทีผ่ วิ หนังแย่ลง
มีการศึกษาเปรียบเทียบอุบตั กิ ารณ์เกิดโรคปริทนั ต์อกั เสบและการ
ละลายของกระดูกขากรรไกรในผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินทีผ่ วิ หนังเปรียบ
เทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่ามีอุบัติการณ์พบโรคปริทันต์อักเสบ
ปานกลางถึงรุนแรงในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินสูงกว่าคนปกติ พบฟัน
หายและตรวจพบคราบจุลินทรีย์ร่วมกับมีเลือดออกเมื่อท�ำการวัด
ระดับร่องลึกปริทนั ต์มากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ และยัง
พบต�ำแหน่งที่มีละลายตัวของกระดูกมากกว่า 3 มม. ในภาพรังสี
มากกว่ากลุ่มควบคุมอีกด้วย ผลต่อช่องปากอื่นๆ นั้นมีรายงาน
เกี่ยวข้องกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ยกตัวอย่างยาเช่น
เมโธรเทรกเซท (methotrexate) ท�ำให้เกิดแผลในช่องปาก เยื่อบุ
ช่องปากและลิน้ อักเสบ หรือยาไซโคลสปอริน (cyclosporin) ส่งผล
ให้เกิดเหงือกโต เจ็บในช่องปาก เป็นต้น

อย่างไรก็ตามยังไม่มแี นวทางการจัดการรอยโรคสะเก็ด
เงินในช่ องปากอย่างชัดเจนเหมือนกับรอยโรคที่ผวิ หนัง เนื่องจาก
รอยโรคในช่ องปากที่พบมักเป็นอยู ่ช่ั วคราว เปลี่ยนที่ไปได้และ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอาการของรอยโรคที่ผิวหนัง โดยมี
รายงานว่าการควบคุมโรคสะเก็ดเงินที่ผวิ หนัง มักจะท�ำให้อาการ
ของโรคสะเก็ดเงินในช่ องปากดีขนึ้ ได้เช่ นกัน ส�ำหรับข้อแนะน�ำใน
การดูแลทางทันตกรรมของผู ป้ ่ วยด้วยโรคสะเก็ดเงินโดยทั่ว ๆ ไป
ได้แก่ การตรวจเช็คช่ องปากของผู ป้ ่ วยในกลุม่ นี้ โดยควรตรวจดู
การเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุ ช่องปากที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ
รอยโรคสะเก็ดเงิน รวมทั้งผลข้างเคียงในช่ องปากซึ่ งเกิดจาก
ยาที่ใช้รกั ษา การให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่ องปาก
การจัดการกับปั ญหาในช่ องปากต่าง ๆ เช่ น วัสดุอุดฟั นแตก
ฟั นปลอมที่ไม่พอดี เป็นต้น นอกจากนัน้ ควรให้คำ� แนะน�ำให้หลีก
เลี่ยงอาหารที่มคี วามเป็นกรดสูง อาหารรสจัด โดยเฉพาะในผู ป้ ่ วย
ที่มอี าการปากแห้งและไม่สบายในช่ องปากร่วมด้วย หากมีลกั ษณะ
ของรอยโรคสะเก็ดเงินในช่ องปากปรากฏขึน้ อาจพิจารณาให้ยา
ทาเฉพาะที่ เช่ น สเตียรอยด์ ได้เช่ นกัน
จากที่กล่าวมา ถึงแม้ว่าโรคสะเก็ดเงินอาจจะไม่ใช่โรค
หลักที่ทันตบุคลากรให้ความสนใจ แต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ สามารถ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรม
รวมทั้งอาจพบอาการในช่องปากโดย ตรงจากโรคหรือจากการ
รักษาที่ผู้ป่วยได้รับ และผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมีความเสี่ยงในการเกิด
โรคปริทันต์มากขึ้น และอาจพบความเสี่ยง
ที่ จ ะมี โรคทางระบบอื่ น ๆร่ ว มด้ ว ยเช่ น กั น
ซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ จะช่วยให้เรา
สามารถดูแลผู้ป่วยในทางทันตกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ International College of Dentists (ICD) Section XV
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน The 6th ICD Section XV International
Dental Congress & Induction Ceremony โดยในงานประกอบ
ด้วยการประชุมนานาชาติหลายการประชุม ได้แก่ Invisalign
Sympoisum, Implant & Esthetic Symposium , Asia Pacific
Speaker Summit และ Free Oral presentation ซึ่งมีผู้
สนใจจากนานาประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมอย่าง
มากมายอีกด้วย ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562

คณบดี แ ละผู ้ บ ริ ห ารคณะทั น ตแพทยศาสตร์
คณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากร จัดพิธีถวายสักการะ วาง
พวงมาลา เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี” ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
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ฝ่ายกิจการนิสติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธตี อ้ นรับ
และปฐมนิเทศมอบตัวนิสติ ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 “ร้อยใจผูกพัน
รับขวัญน้องใหม่” โดยในงานมีคณาจารย์ และนิสิตรุ่นพี่ ต้อนรับนิสิต
ใหม่เข้าสูค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อย่างเป็นทางการ มีผบู้ ริหารฯ
กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวแนะนาสมาคมนิสิตเก่า รวมถึงการนา
ผู้ปกครองและนิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย ณ ห้องประชุม สี
สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีถวายราชสักการะ
พระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยมีคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ ทันตแพทย์ และ
บุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระพระฉายาลักษณ์ ณ บริเวณ
โถงชัน้ ล่าง อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมือ่ วันที่
26 กรกฎาคม 2562
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราช ชนนีพนั ปีหลวง
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการ ประชวรโดยเร็ว โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ทันตแพทย์ ดร. สุชิต พูลทอง คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากร นาแจกันดอกไม้ไปถวาย พร้อมลงนาม
ถวายพระพร ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และหายจากพระประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

MU NEWS
โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม
ประจ�ำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต
จิรจิรยาเวช รองคณบดีฝ่ ายเทคโนโลยีก ารศึกษาและรักษา
การแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “โลกเปลี่ยนไป การปรับตัวต้อง
เปลีย่ นแปลง” โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิรกิ จิ อาจารย์
พิเศษหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปัญญาภิวฒ
ั น์ จากนัน้ ผูแ้ ทนนักศึกษาฯ กล่าวขอบคุณอาจารย์ พิธี
บายศรี และการบรรยายเรือ่ ง “ประสบการณ์ทอี่ ยากแบ่งปันจาก
รุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง” โดยคุณจริญาพร กิง่ รันต์ ศิษย์เก่าช่างทันตกรรม
รุ่นที่ 22 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา (ส่วนหลัง) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม
งานประชุมวิชาการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 17 The 17th International
Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium
of Thailand “Emerging Trends in Dentistry” ระหว่างวันที่
8-10 กรกฎาคม 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง
วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย
บุคลากร และนักศึกษาทันตแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
จังหวัดขอนแก่น
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จัดงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อทิตยาทร กิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการให้ความรู้เรื่องทันตสุขภาพ
บูธจ�ำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมูลนิธิ ณภา ในพระด�ำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี บูธจ�ำหน่ายสินค้า
ของทีร่ ะลึกมูลนิธคิ ณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และบูธทันตแพทยสภา เพือ่ ให้ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับวิชาชีพทันตแพทย์ โดยงานดังกล่าวจัดขึน้
ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

ศ.ทญ.ดร.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.ทญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ ผศ.ทญ. กัลยา ยันต์
พิเศษ รองคณบดีฝา่ ยการคลังและพัสดุ รศ.ทพ.ดร.ชูชยั อนันต์มานะ
รองคณบดีฝา่ ยพัฒนาคุณภาพ ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและรักษาการแทนรองคณบดีฝา่ ยการศึกษา
และ ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ ทพ.พาสน์ศริ ิ นิสาลักษณ์ในฐานะPresidentElect of SEAADE ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ the 30th
Scientific Meeting of the South East Asia Association for
Dental Education (SEAADE) ในหัวข้อเรือ่ ง “Reimagining Dental
Education” ซึง่ จัดขึน้ ณ International Medical University และ
Connexion Conference & Event Centre (CCEC) กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562
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นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาคว้ารางวัลจากการประกวดการน�ำเสนอผลงาน
วิจยั สาขาทันตแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติ จัดโดยองค์กรผูบ้ ริหารคณะ
ทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครัง้ ที่ 17 ณ โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้แก่
Miss Katherine Mae UY นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกปริทันตวิทยา รางวัลชนะเลิศจาก
การประกวดการน�ำเสนอผลงานวิจยั แบบ Oral Presentation Award
หัวข้อเรื่อง : An Investigation of Optimal Doses of Azulen
and Light Fluency to Produce, Ms. Marie Rossini Carmela
T. LACHICA ศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกปริทันตวิทยา รองชนะเลิศ จากการ
ประกวดการน�ำเสนอผลงานแบบ Singlet Oxygen in Photodynamic
Therapy หัวข้อเรื่อง : Synergistic Effects of LFchimera and
Doxycycline against Planktonic and Biofilm of Aggregatibacter
actinomycetemcomitans และ Ms. Boonsita Wuttirak นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีรางวัลทีส่ าม จากการประกวดการน�ำเสนอผลงานวิจยั
แบบ Poster Presentation ในหัวข้อ : Singlet Oxygen Formation in
Different Irradiation Modes of Azulene – mediated Photodynamic
Therapy เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั สาขาทันตแพทยศาสตร์
ระดั บ นานาชาติ องค์ ก รผู ้ บ ริ ห ารคณะทั น ตแพทยศาสตร์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครัง้ ที่ 17 ในหัวข้อเรือ่ ง “Emerging Trends
in Dentistry” โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับประเทศและระดับโลก
พร้อมการน�ำเสนอผลงานวิจยั ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
นักวิจัย นักศึกษาหลังปริญญา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด รศ.ทญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคิด อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้
เข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นคณบดีและผูบ้ ริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 30 แห่ง จาก 13 ประเทศ
ทั่วโลก เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562
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ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 109

โดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

DECEMBER 2019
เพื่อน ๆ ทันตแพทย์ ที่ สนใจเข้าร่วมงานประชุม
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่

ณ บางกอกคอนเวนชัน เซนเตอร์ ชั้น 22
เซนทาราแกรนดก์ เซนทรัลเวิร์ล

20 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2562
โดยการประชุมครั้งนี้ การลงทะเบียน จะเป็นระบบ online เท่านั้น
ค่าลงทะเบียน

ก่อน 20 พย 62

หลัง 20 พย 62

สมาชิก
1,500
3,000
ไม่ใช่สมาชิก
3,000
5,000
สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ (ตลอดชีพ) อายุ 65 ปีข้นไป
ึ ลงทะเบียนฟรี ผ่านทาง website ของสมาคม
(เพื่อรับสิทธิ์ในการรับกระเป๋าเอกสาร เฉพาะท่านที่ลงทะเบียน ก่อน 20 พย 62)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตใหม่ท่จบการศึ
ี
กษาในปี 2562 สามารถลงทะเบียนฟรี ผ่านทาง website ของสมาคม

ลงทะเบียน online

ได้ทาง https://www.thaidental.or.th/memberdat/register
หรือ scan QR code

หรือเข้าไปที่ website https://www.thaidental.or.th และเลือกปุ่มลงทะเบียน
พบกันในงานประชุม 18-20 ธันวาคมนี้ ครับ

WE NEED YOU
รับสมัครทันตแพทย์

เซ้ง CLINIC ราชวิถีทันตแพทย์
(อนุสาวรีย์ชัย)
2 UNIT อุ ปกรณ์ครบชุ ด
คนไข้พร้อม
02-2451303
082-6817018

รพ.พัทยาอินเตอร์
(ชลบุ รี)
GP (FT, PT)
จันทร์ - อาทิตย์
K.อิสรีย์ 038-428374

ศูนย์ทันตกรรมรังสิต
ENDO (FT, PT)
02-959-1585-6

คลิกเลย

www.thaidental.or.th

