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 เดือนมิถุนำยนของทุกปี เป็นเดือนที่ทำงทันตแพทยสมำคมฯ จัด

งำนประชุมวิชำกำรกลำงปี โดยในปีนี้ ทำงทันตแพทยสมำคมฯ ได้ร่วมมือกับ

สมำคมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยในกำรจัดวิทยำกรบำงเสริมในงำน

ประชุม ท�ำให้เนื้อหำกำรประชุมเข้มข้นขึ้นอย่ำงมำก ดังที่เห็นในก�ำหนดกำร

ประชุมที่ผ่ำนมำ และในปีนี้ ทำงสมำคมฯ ได้ปรับตัว website ใหม่ เพื่อ

รองรบักำรเข้ำดเูทปเนือ้หำกำรประชมุครัง้ทีผ่่ำนมำให้รวดเรว็ขึน้ โดยไม่ต้องรอ

ถงึ 6 เดอืน อย่ำงทีผ่่ำนมำ โดยเทปเนื้อหำของกำรประชุมนั้น ท่ำนสมำชิกทุก

ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้ โดยกำร login เข้ำสู่ website ซึ่งทำงสมำคมฯ จะได้

ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึงระบบกำร login ต่อไป ผ่ำนทำง facebook และ 

line@ ของสมำคมฯ โดยคำดว่ำจะเปิดให้เข้ำดูได้ ภำยในเดือน กรกฎำคม นี้ 

โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย

 นอกจำกนี้ ทำงสมำคมฯ ยังได้จัดกิจกรรมยุวสมำชิกขึ้นใหม่ โดยมี

กำรบรรยำยทำงวชิำกำรส�ำหรบัยวุสมำชกิ ภำยใต้หวัข้อ DAT Comprehensive 

Review ซึง่แม้ว่ำ เรำจะไม่ได้เปิดให้ท่ำนสมำชกิเข้ำฟังในห้องบรรยำย แต่ท่ำน

สมำชิกที่สนใจก็สำมำรถเข้ำชมเทปย้อนหลัง ได้เช่นเดียวกับเทปกำรบรรยำย

วิชำกำร

 ในปีนี ้ทำงสมำคมฯ ยงัจดักำรสัมมนำทำงวชิำกำรสองเรือ่ง คอืเรือ่ง

วัสดุทำงเลือกส�ำหรับกำรใช้แทนอะมัลกัม และประเด็นท่ียังไม่ชัดเจนในงำน

ทำงทันตกรรมส�ำหรับเด็ก ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 12-13 มิถุนำยน ที่ผ่ำน

มำเช่นกัน รำยละเอียดของกำรสัมมนำ ซึ่งเรำก�ำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�ำ

ข้อสรุป และตีพิมพ์บน website ของสมำคมฯต่อไป 

 และในข่ำวสำรฉบบันี ้กย็งัมบีทควำมดีๆ  มำฝำกท่ำนสมำชิกเช่นเคย 

พบกันใหม่ฉบับหน้ำครับ
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รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 

 เวียนมาอีกครั้งกับการประชุมวิชาการประจ�าปีของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 และ 23 ครั้งนี้นับเป็นการประชุมวิชาการครั้งที่ 8 ของราชวิทยาลัย หรือเรียกว่า 
RCDS 2019 การ ประชุมครั้งนี้จัดล่าช้ากว่าทุกปีที่เคยจัดมา อันสืบเนื่องจากปัญหาในการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี  ดังเห็นได้จากการจัดการประชุมสองครั้งหลังที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจ�านวนมากจนจ�าเป็นต้องปิดรับ
การลง ทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาที่ก�าหนด เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าจะรองรับได้ ส�าหรับการเตรียมการจัดประชุมในครั้งนี้สามารถ
จะรอง รับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากว่า 1,500 คน และเป็นการประชุมที่แตกต่างจากการประชุมสองครั้งก่อนที่ผ่านมาคือ จะมีพิธีมอบเข็ม
และครุยวิทยฐา นะของผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัย และยังไม่เคยเข้าร่วมพิธีมาก่อนในวันที่สามของการจัดงาน โดย
ก�าหนด ให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านต้องลงทะเบียนประชุมวิชาการและลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนผู้ลงทะเบียนกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากต้องมีการ 
จัดเตรียมงานหลายส่วนให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดส�าหรับผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน

 ส�าหรับเนื้อหาการประชุมวิชาการจะยังคงเอกลักษณ์ของราชวิทยาลัย คือการบรรยายที่เป็นความร่วมมือของสหสาขาทั้ง 12 สาขา 
ที่มีการเปิดการฝึกอบรมในวิชาชีพทันตแพทย์ จากทีมวิทยากรที่มากทั้งความรู้และประสบการณ์ ในหลากหลายแง่มุม และที่ยังคงเหมือนเดิม
ส�าหรับการประชุม  ได้แก่ การน�าเสนอและการประกวดการน�าเสนอผลงานวิชาการหลักสูตรหลังปริญญาทางทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่ง
จะได้มีการเผยแพร่ผลงานในวิทยสารของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพ
ที่ดียิ่ง นอกจากนี้ยังมีรายการ workshop ที่เปิดรับลงทะเบียนเฉพาะส�าหรับสมาชิกสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และ
สาขาทันตสาธารณสุข ที่มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกของราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ที่พิเศษอีกประการหนึ่งส�าหรับ
การประชุ มครั้งนี้ได้แก่ การที่นิสิต นักศึกษา และทันตแพทย์ประจ�าบ้านที่ลงทะเบียนเข้าประชุมทุกท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวัน 
ทั้งสองวัน ส�าหรั บท่านที่น�าเสนอผลงานและประกวดการน�าเสนอผลงานในการประชุมจะได้รับการลงทะเบียนและร่วมรับประทานอาหาร
ฟรีทั้งส องวันเช่น กัน ส่วนท่านที่ชนะเลิศการประกวดการน�าเสนอผลงานวิชาการจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเดิน
ทางไปน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ IADR หรือการประชุมในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ในระหว่างการประชุมคณะท�างานยังจัดให้
มีสตูดิโอถ่ายรูป เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับท่านที่ประสงค์จะถ่ายรูปในชุดครุยของราชวิทยาลัย หรืออื่นๆ กับครอบครัว หรือเพื่อนๆ 

 ขณะนี้กา รลงทะเบีย นประชุมวิชาการและพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะเปิดรับลงทะเบียนแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่านเร่งรีบลง
ทะเบียน ก่อนที่จะปิดรับการลงทะเบียนล่วงหน้าเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับ

อัตราค่าลงทะเบียน

การประชุม RCDS 2019 
และพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่: WWW. ROYALTHAIDENT.ORG
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การลง ทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาที่ก�าหนด เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าจะรองรับได้ ส�าหรับการเตรียมการจัดประชุมในครั้งนี้สามารถ
จะรอง รับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากว่า 1,500 คน และเป็นการประชุมที่แตกต่างจากการประชุมสองครั้งก่อนที่ผ่านมาคือ จะมีพิธีมอบเข็ม
และครุยวิทยฐา นะของผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัย และยังไม่เคยเข้าร่วมพิธีมาก่อนในวันที่สามของการจัดงาน โดย
ก�าหนด ให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านต้องลงทะเบียนประชุมวิชาการและลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนผู้ลงทะเบียนกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากต้องมีการ 
จัดเตรียมงานหลายส่วนให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดส�าหรับผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน

 ส�าหรับเนื้อหาการประชุมวิชาการจะยังคงเอกลักษณ์ของราชวิทยาลัย คือการบรรยายที่เป็นความร่วมมือของสหสาขาทั้ง 12 สาขา 
ที่มีการเปิดการฝึกอบรมในวิชาชีพทันตแพทย์ จากทีมวิทยากรที่มากทั้งความรู้และประสบการณ์ ในหลากหลายแง่มุม และที่ยังคงเหมือนเดิม
ส�าหรับการประชุม  ได้แก่ การน�าเสนอและการประกวดการน�าเสนอผลงานวิชาการหลักสูตรหลังปริญญาทางทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่ง
จะได้มีการเผยแพร่ผลงานในวิทยสารของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพ
ที่ดียิ่ง นอกจากนี้ยังมีรายการ workshop ที่เปิดรับลงทะเบียนเฉพาะส�าหรับสมาชิกสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และ
สาขาทันตสาธารณสุข ที่มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกของราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ที่พิเศษอีกประการหนึ่งส�าหรับ
การประชุ มครั้งนี้ได้แก่ การที่นิสิต นักศึกษา และทันตแพทย์ประจ�าบ้านที่ลงทะเบียนเข้าประชุมทุกท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวัน 
ทั้งสองวัน ส�าหรั บท่านที่น�าเสนอผลงานและประกวดการน�าเสนอผลงานในการประชุมจะได้รับการลงทะเบียนและร่วมรับประทานอาหาร
ฟรีทั้งส องวันเช่น กัน ส่วนท่านที่ชนะเลิศการประกวดการน�าเสนอผลงานวิชาการจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเดิน
ทางไปน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ IADR หรือการประชุมในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ในระหว่างการประชุมคณะท�างานยังจัดให้
มีสตูดิโอถ่ายรูป เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับท่านที่ประสงค์จะถ่ายรูปในชุดครุยของราชวิทยาลัย หรืออื่นๆ กับครอบครัว หรือเพื่อนๆ 

 ขณะนี้กา รลงทะเบีย นประชุมวิชาการและพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะเปิดรับลงทะเบียนแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่านเร่งรีบลง
ทะเบียน ก่อนที่จะปิดรับการลงทะเบียนล่วงหน้าเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับ

อัตราค่าลงทะเบียน

การประชุม RCDS 2019 
และพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่: WWW. ROYALTHAIDENT.ORG

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  www.royalthaident.org

การประชุมวิชาการประจ�าปี 2562
และพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ  โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 และ 23 กรุงเทพมหานคร

Dentist’s mission for  

public health policy

ทพ.ประโยชน์ เพ็ญสุต  
คุณณัฐกร อุเทนสุต 

ทพญ.ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์ 
ผู้ด�าเนินการอภิปราย : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม

National guidelines for oral  

cancer screening

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ 
 พญ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์

ผู้ด�าเนินการอภิปราย ทพญ.นพวรรณ โพชนุกูล

Management of large caries in 

young permanent molars

ผศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ 
ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล 

ทพญ.ดร.พิมพ์ร�าไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ

Probiotic of oral health:  

Past to the present

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
ผศ.ทพญ.ดร.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์

What should be concerned  

in the immunocompromised  

patients?

ทพญ.วรวรรณ คุโณทัย 
นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร 

ทพ.ดร.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย 

Bleeding disorders:  

Understanding & connecting 

นพ.ดร.ปธาวุฒิ วัชราภรณินทร์ 
นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า 

รศ.ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์

Implant maintenance:  

Periodontic and prosthodontic 

perspective

ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์
ผศ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

Puzzle in oral lesion III 

รศ.ทพ.ดร.ไกรสร ทรัพยะโตษก 
ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล�าอุบล

Complete denture 4.0

ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน
อ.ทพญ.ปาหนัน ศาสตรวาหา

Essential factors for successful 

zirconia restorations

รศ.ทพญ.ดร.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์
ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ

Esthetics in implant dentistry, 

a step by step concept for 

your daily practice

รศ.ทพ.ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์
ทพญ.รีเบคก้า กรัยวิเชียร

Prosthodontic management in 

periodontal patients

รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม
ผศ.ทพ.ตระกล เมฆญารัชชนานนท์

A true story of “UNIVERSAL” 

adhesive for restorative dentistry

รศ.ทพ.ดร.พิศลย์ เสนาวงษ์
ผศ.ทพ.ดร.พงศ์ พงศ์พฤกษา

การประชุมสามัญประจ�าปี 2562   

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 และการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ 

การน�าเสนอผลงานวิชาการ

Analogue VS Digital ceramic 

veneer: Restorative workflow 

for predictable high-end results

รศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกร
ผศ.ทพ.ดร.ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร

ทพ.กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

How to handle dental pain

ทพญ.อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา
รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

ทพ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต

Management of unerupted teeth

รศ.ทพ.ดร.สุนทรา พันธ์มีเกียรติ
ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

ผศ.ทพ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก

8.00 - 10.00

8.45 - 09.00

9.00 - 10.30

10.30 - 12.00

12.00 - 13.30

13.30 - 15.00

15.00 - 16.30
 

8.30 - 10.00

9.00 - 10.20

10.20 - 10.40

10.30 - 12.00

10.40 - 12.00

12.00 - 13.30

13.30 - 15.00

15.00 - 16.30

8.30 - 13.30

6 November 2019

7 November 2019

8 November 2019

Early Morning Coffee Break

พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจ�าปี 2019   โดยประธานราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

Early Morning Coffee Break            

Lunch at Convention Center

Lunch at Convention Center
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พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ 
และมอบโล่รางวัลทันตแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น 
ห้องรับรองแขกของผู้รับเข็ม ห้องฝากของผู้รับเข็มห้องรับรองประธาน ห้องฝากของกรรมการ และ แขกรับเชิญ
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ประวัติ
การก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มีประวัติศำสตร์อันยำวนำน และก่อตั้งล้มลุกคลุกคลำนมำในยุคสมัย

เดียวกับคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ ซึ่งได้กล่ำวถึงไปแล้วในตอน

ก่อนหน้ำ อันที่จริงแล้วคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

ก็พึ่งจะฉลองครบรอบ 50 ปีไปเมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ.2561 นี้เอง 

 ในปี 2486 ซึ่งเป็นระยะเวลำเพียง 3 ปีหลังจำกสถำปนำ

แผนกทันตแพทยศำสตร์ภำยใต้จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยขึ้น ก็ได้มี

กำรย้ำยสังกัดแผนกทันตแพทย์มำอยู่ภำยใต้กระทรวงสำธำรณสุข 

ก่อตั้งเป็นมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ ต่อมำได้มีกำรจัดตั้งคณะ 

ทันตแพทยศำสตร์เพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ โดยให้คณะทันตแพทยศำสตร์

คณะที่ 1 แยกไปสังกัดจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยดังเดิมและคณะ 

ทันตแพทยศำสตร์ซึ่งอยู่ภำยใต้มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ ก็ได้รับ

กำรสถำปนำเมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ.2511 โดยใช้ชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้ง

ว่ำ คณะทันตแพทยศำสตร์พญำไท สังกัดมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ 

ซึ่งในวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ.2512 ก็ได้รับพระรำชทำนนำม “มหิดล” 

เป็นนำมใหม่ของมหำวิทยำลัยนั่นเอง 

 กำรด�ำเนินกำรจัดตั้งคณะทันตแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัย

มหิดลมี ศ.ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ เป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรด�ำเนิน

กำรจัดตั้ง ท่ำนเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยซึ่ง 

ส�ำเรจ็กำรศึกษำในปี พ.ศ.2487 ด้วยควำมทีท่่ำนได้เกียรตนิยิมอันดบั 

หน่ึงเหรียญทอง จึงได้รับบรรจุในต�ำแหน่งอำจำรย์ประจ�ำภำควิชำ

ทันตกรรมหัตถกำร (ขณะนั้นคณะทันตแพทยศำสตร์ยังอยู่ภำยใต้

สังกัดมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์) และได้ไปศึกษำต่อ ณ ประเทศ

องักฤษและสหรฐัอเมรกิำ จนกลบัมำท�ำงำนตำมเดมิในปี พ.ศ.2503 ต่อ

มำขณะที่ท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเวชศำสตร์ช่องปำกและ

รักษำกำรหัวหน้ำแผนกวิชำทันตกรรมหัตถกำร ก็มีค�ำสั่งจำกส�ำนัก

นำยกรัฐมนตรีในปีพ.ศ.2511 แต่งตั้งให้ท่ำนรักษำกำรคณบดี คณะ 

ทันตแพทยศำสตร์พญำไทอีกต�ำแหน่งหนึ่ง

เสื้อเชิร์ตรีดเรียบ กางเกงผ้าขายาว ผูกหูกระต่าย มือถือไปป์

เอกลักษณ์ของท่านอาจารย์อิศระ

 กำรเรยีนกำรสอนในขณะนัน้นสิิตต้องผ่ำนกำรศึกษำด้ำนพรี

คลินิกมำ 2 ปี จึงจะได้ศึกษำชั้นคลินิกต่ออีก 2 ปี โดย ศ.ทพ.อิศระ 

ยกุตะนนัทน์ มบีทบำทอย่ำงยิง่ในกำรพฒันำหลกัสูตร และบรหิำรงำน

คณะทนัตแพทยศำสตร์พญำไท จนมคีณุภำพทดัเทยีมสำกล โดยคณะ

ทนัตแพทยศำสตร์พญำไท มไิด้ใช้หลกัสูตรแบบเดมิ  (Conventional 

Dental Curriculum) ที่จัดกำรสอนในคณะทันตแพทยศำสตร์จุฬำ 

แต่ใช้หลักสูตรทแยง (Diagonal curriculum) ซึ่งเป็นกำรสอนทำง

วิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนและทำงคลินิคร่วมกันไปตั้งแต่ชั้นปีที่ 

1 ท�ำให้นักศึกษำมีโอกำสฝึกร่วมกับผู้ป่วยตั้งแต่ชั้นปีแรก ซึ่งระหว่ำง

นัน้องค์กำรอนำมยัโลกกไ็ด้ส่งทีป่รกึษำ คือ ศ.จอห์น ว.ี โอวซัน คณบดี

มหำวิทยำลัยHouston รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกำ มำให้ค�ำแนะน�ำใน

กำรจดักำรหลกัสูตรร่วมด้วย ท�ำให้คณะได้มกีำรจัดกำรเรยีนกำรสอน

แบบผสมผสำน (Integrated Topic Teaching) ซึง่ช่วยลดกำรซ�ำ้ซ้อน

ของวิชำที่สอนนั่นเอง



 คณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหดิล เริม่รบันสิติ
รุน่แรกในปีพ.ศ. 2513 เพียงจ�ำนวน 8 คน และได้เพิ่มเป็น 30 คน
และ 60 คนในปีต่อมำตำมล�ำดบั และภำยใต้กำรบรหิำรของ ศ.ทพ.
อิศระ ยุกตะนันทน์ น้ีเอง คณะทันตแพทยศำสตร์ก็ได้มีกำรเปิด
หลักสูตรหลังปริญญำขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบ 
1 ปี นอกจำกนี้ยังมีกำรเปิดรับนักศึกษำเข้ำเรียนในหลักสูตรผู้ช่วย
ทนัตแพทย์และหลกัสตูรช่ำงทนัตกรรมเป็นทีแ่รกในประเทศไทยใน
ปีเดยีวกนั ท�ำให้เกดิกำรผลติบคุลำกรในทมีงำนทนัตแพทย์ซึง่ช่วย
ส่งเสริมกำรท�ำงำนของทันตแพทย์ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

 ศ.ทพ.อิศระ ยกุตะนันทน์ หรอืทีน่สิติเรียกกันว่ำอำจำรย์
หมออิศระ ไม่เพียงมีวิสัยทัศน์และมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
วิชำกำรเท่ำนั้น ท่ำนยังเป็นท่ีเคำรพของผู้ร่วมงำนทุกคน โดย
ขณะท่ีท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี ท่ำนจะให้เกียรตินักศึกษำและ
ผู้ใต้บังคับบัญชำเท่ำเทียมกัน โดยเปิดโอกำสให้ทุกคนเข้ำพบเพื่อ
ปรึกษำเรื่องกำรเรียน กำรงำน และชีวิตส่วนตัว ท่ำนมักมำท�ำงำน
ที่คณะแต่เช้ำเพ่ือตรวจตรำสถำนที ่และภำควิชำต่ำง ๆ ท่ำนมกัเน้น
ย�ำ้ว่ำ “กำรเป็นข้ำรำชกำร จะต้องมรีะเบยีบวนัิย ซือ่สัตย์สุจรติ และ
ต้องตรงต่อเวลำ อำจำรย์จะต้องเป็น instructor ไม่ใช่ inspector 
ต้องเป็นผู้คอยให้ค�ำปรึกษำและแนะน�ำนักศึกษำ ไม่จับผิด” ท่ำน
ให้ควำมสนิทสนมเป็นกันเองและให้ก�ำลังใจนักศึกษำในกำรเรียน 
มีกำรชวนนักศึกษำไปรับประทำนอำหำรที่บ้ำนเพื่อใช้เวลำพูดคุย
สงัสรรค์นอกจำกกำรเรยีนในคณะ แม้นกัศกึษำจะส�ำเรจ็กำรศึกษำ
ไปแล้ว อำจำรย์ก็ยังคงติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนักศึกษำ จึงเป็น
แบบอย่ำงที่ดีของอำจำรย์ทันตแพทย์โดยแท้จริง

 หลงัจำกท่ำนถงึแก่กรรมในวนัที ่16 สิงหำคม พ.ศ.2537 
รวมอำย ุ 76 ปี ท่ำนได้อทุศิโครงกระดกูให้โรงพยำบำลศริริำช ให้
นสิติรุน่หลงัได้ศกึษำ ซ่ึงโครงกระดกูของท่ำนตัง้อยู่ทีห้่องปฏิบตักิำร 
มหกำยวิภำคศำสตร์ ภำควชิำกำยวิภำคศำสตร์ คณะทนัตแพทยศำสตร์ 
มหำวทิยำลัยมหดิลในปัจจบุนั มเีกรด็เรือ่งเล่ำทีไ่ม่ควรลบหลู่เกีย่วกบั
โครงกระดกูของท่ำนอำจำรย์อศิระ จำกศ.คลินคิเกียรตคุิณ ทพ.กิตติ 
สุพันธ์วนิช ท่ำนเล่ำเกี่ยวกับกำรท�ำฟันปลอมบนและล่ำงให้โครง
กระดกูของท่ำนอำจำรย์อศิระว่ำ “ผมเคยสญัญำทีจ่ะท�ำฟันปลอมให้
ท่ำนอำจำรย์อศิระเมือ่ครัง้ยงัมชีีวติอยู ่แต่ไม่มีโอกำส ประจวบเหมำะ
จนกระทัง่ท่ำนอำจำรย์อศิระถงึแก่กรรม แลได้มำเข้ำฝันผมเรือ่งฟัน 
ปลอม” เกรด็เล็กน้อยอกีอย่ำง คือ ท่ำนอำจำรย์อศิระมขีองโปรดคือ
อ้อยควัน่ “ถ้ำน�ำอ้อยควัน่ไปไหว้สกักำระโครงกระดกูของท่ำนอำจำรย์
อศิระ ทีห้่องปฏบิตักิำรมหกำยวภิำคศำสตร์ ภำควชิำกำยวภิำคศำสตร์ 
คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดลอธิษฐำนหรือขอพร 
กระดกูมอืด้ำนซ้ำยของโครงกระดกูท่ำนอำจำรย์อิศระจะแกว่งและ
ขยบัเพือ่ตอบรบัของทีพ่วกเรำน�ำไปสกักำระ”

 ทัง้นี ้แม้ท่ำนอำจำรย์อศิระจะไม่ได้อยูจ่นเห็นกำรเตบิโตของ
คณะทนัตแพทยศำสตร์มหดิล แต่จำกกำรเลง็เหน็ของท่ำนอำจำรย์ 
อศิระว่ำ “กำรเรยีนกำรสอนทีจ่ะมปีระสทิธภิำพต่อนกัศึกษำทนัตแพทย์ 
อนัส่งผลประโยชน์ในกำรรกัษำผูป่้วย เป็นไปไม่ได้เลยถ้ำขำดพืน้ฐำน
อนัเข้มแขง็ของงำนวจิยั” ท�ำให้คณะทนัตแพทยศำสตร์มหดิลผลติ
งำนวจิยัและนวตักรรมใหม่ ๆ  อย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้ยงัมกีำรริเริม่หลกัสตูร
ทนัตแพทยศำสตร์นำนำชำตขิึน้เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย และ
ได้ผลิตบัณฑิตคุณภำพตำมพระรำชพระสงค์ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำปรมินทรมหำภูมิพลอดุลเดชในกำรสถำปนำคณะฯ เพื่อ
เพิ่มจ�ำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน
สบืเน่ืองมำ

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
 1. 50 ปี คณะทันตแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยมหิดล 7 มิถุนำยน พ.ศ.2561 

 2. ประวัติครู ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณทันตแพทย์อิศระ ยุกต์อนันต์ พ.ศ.2461-2537 

กำรออกหน่วยทันตกรรมชุมชนในระยะเริ่มแรก
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ประวัติ
การก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เดิมทีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแผนกทันตกรรม 
ของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ชาวเชียงใหม่มา
ตัง้แต่ พ.ศ.2498 โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน เป็นหัวหน้า
แผนก แผนกนีอ้ยูบ่นช้ันสองของอาคารซ่ึงเป็นสว่นหนึ่งของตึกผูป่้วยนอกของคณะ
แพทยศาสตร์ โดยมีห้องหลักเพียง 2 ห้อง คือ ห้องอุดฟัน และห้องถอนฟัน และ
มีห้องตรวจและห้องเอ็กซ์ร่วมด้วย

 ทนัตแพทย์หญงิ ดร.ถำวร อนมุำนรำชธน เป็นชำวเชยีงใหม่โดยก�ำเนดิ 

เป็นบุตรสำวของ พระทวีประศำสน์ (บุญทวี ประทุมอินทร์) อดีตนำยอ�ำเภอ

แม่รมิ หลงัจำกส�ำเรจ็กำรศกึษำทนัตแพทยศำสตร์บณัฑติ เหรยีญทอง จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย ในปีพ.ศ.2495 ท่ำนก็ได้เข้ำรับรำชกำรเป็นทันตแพทย์คนแรก

ประจ�ำ  โรงพยำบำลนครเชียงใหม่  และได้ทุนมูลนิธิ Fulbright ไปศึกษำต่อที่

มหำวิทยำลัย Tufts เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นเวลำ 3 ปี

ทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน
18 เมษายน 2469 - 6 เมษายน 2540

 หลงัจำกท่ำนกลบัมำ แผนกทนัตกรรมยงัคงมฐีำนะเป็นแผนกหนึง่ในโรงพยำบำล

นครเชียงใหม่ สังกัดกรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข จนกระทั่งปีพ.ศ.2502 มีกำร

จัดตั้งคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ขึ้น แผนกทันตกรรมจึงอยู่ภำยใต้

มหำวทิยำลยัแพทยศำสตร์ จนกระทัง่ ปีพ.ศ.2508 เมือ่คณะแพทยศำสตร์ถกูโอนย้ำยเข้ำ

สงักดัมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ แผนกทนัตกรรมจงึอยูภ่ำยใต้มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ตัง้แต่นัน้มำ
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ประวัติ
การก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ชีวติขา้พเจา้เตบิโตมาโดยล�าดบั จากเดก็นกัเรยีนเตรยีม ไปเป็นนสิิตฯ 
ทั้งหมดนี้สังกัดส�านักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาทั้งสิ้น เรื่อยไปเป็นนักเรียน
ทนัตแพทย ์จนกระทั่งจบเป็นทนัตแพทย ์ไดรั้บทนุฟุลไบรตไ์ปเรียนที่อเมริกา 2 ปี 
กลบัมาท�างานเป็นทนัตแพทยอ์ยู ่รพ.สวนดอก ระหว่างนีก้แ็ต่งงาน มลีกูมเีตา้ไป
ตามวฏัสงัขารของมนษุย์ เวลาลว่งเลยมาเกอืบ 20 ปี อายุขา้พเจ้าก�าลังจะเขา้เลข
สี่น�าหนา้อยูแ่ลว้ กต้็องปรบัตวัให้เป็นอาจารยอ์กีเมื่อมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มอบ
หมายให้ขา้พเจา้เป็นหัวหนา้โครงการจดัต้ังคณะทนัตแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม ่ชีวติช่วงน้ีขอใช้ศพัทท์ี่คนยุคใหม ่ไฮเทคใช้กนัคือ มนัส ์จรงิ ๆ บอกกบั
ตวัเองวา่ เขาท�าไดเ้รากต็อ้งท�าไดส้นิะ สูห้วัชนฝาเลย ชวนใครมาสูด้้วยเขาก็ไมเ่อา 
ไปชวนอาจารยจ์ากกรุงเทพฯ หลายคน สว่นใหญไ่ดร้บัความกรุณาอยา่งดยีิ่ง เช่น 
ศาสตราจารย ์พ.ท.ทพ. ส ี สริสิงิห ์ผูท้ี่ขา้พเจา้เคารพเย่ียงบุพการ ี, อ.จ.หมออุบล
โพธทิตั , ศ.จ. ทพ.พรรณ ี สุม่สวัสด์ิ และอกีหลายคนที่กรุณาสละเวลามาช่วยสอน
แตอ่าจารยข์องเรายงัไมพ่อกบัวชิาที่นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนอยู่ดเีพราะช่วงนัน้เป็น
ระยะที่ อ.จ.ที่เราเตรยีมไวส้อนทางเชียงใหมน่ีก้�าลงัไปศกึษาต่อต่างประเทศกันทัง้
นัน้  เม่ือบางวชิาไมมี่คนสอนขา้พเจา้กส็อนเอง ข้าพเจา้เรยีกตวัเองวา่ อาจารย์
อเนกประสงค ์อาจารยข์าดวิชาไหน สอนแทนไดห้มด สนุกตอนเตรยีมการสอนนี่ซิ 
เพราะตัวเองกเ็รือ้ไปนานแล้วจะสอนตอนเช้ากด็หูนงัสือไวต้อนกลางคนื ดกึแสนดึก
ไมว่า่ ถา่งตาอา่นใหจ้บใหเ้ขา้ใจ ยงัคดิอยูเ่ลยวา่เราดหูนงัสอืไปสอนนักเรยีนมากกวา่
ตอนเราดหูนงัสอืสมยัเป็นนกัเรยีนเยอะแยะเลย…

 ในปีพ.ศ.2509 ได้มีเปิดสอนเป็นครั้งแรกขึ้น โดยได้ทดลองรับนักศึกษำ 2 คน พร้อมกับรับอำจำรย์ที่ท�ำกำรสอนเป็นครั้งแรก

ด้วยกัน 9 ท่ำน ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่วำงรำกฐำนหลักสูตรให้กับคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นมำ ทั้งนี้ในสำขำวิชำ

ต่ำง ๆ ยังมีกำรขำดแคลนอำจำรย์อยู่เป็นจ�ำนวนมำก จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องเชิญอำจำรย์พิเศษอีกหลำยท่ำนมำช่วยสอน ดังที่เห็นได้จำก

บันทึกตอนหนึ่งของทันตแพทย์หญิง ดร.ถำวร อนุมำนรำชธน ว่ำ

 ต่อมำในปีพ.ศ.2511 ได้มีประกำศจำกส�ำนักนำยกรัฐมนตรี อนุมัติให้ยกฐำนะจำกแผนกทันตกรรมขึ้นเป็นภำควิชำ 

ทนัตแพทยศำสตร์ และในปีพ.ศ.2512 ได้ย้ำยทีท่�ำงำนจำกเดมิท่ีมห้ีองเพยีงสองห้อง ไปยงัตกึ 7 ชัน้ทีส่ร้ำงใหม่ ต่อในวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ.

2515 กไ็ด้รบักำรจดัตัง้เป็นคณะทนัตแพทยศำสตร์ อนัเป็นคณะในล�ำดับที ่9 ของมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ และเป็นคณะทันตแพทยศำสตร์

แห่งแรกเขตภูมิภำค โดยมีอำจำรย์ทันตแพทย์หญิง ดร.ถำวร อนุมำนรำชธน ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคนแรก  และในปีเดียวกันนี้เองคณะ 

ทันตแพทยศำสตร์ก็ได้รับกำรอนุมัติให้จัดสร้ำงอำคำรบนที่ดินของมหำวิทยำลัยจ�ำนวน 11 ไร่ บนถนนสุเทพ ตรงข้ำมวัดสวนดอกเรื่อย

มำจนปัจจุบัน
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 จำกเดิมทีม่นีสิติทนัตแพทย์เพยีงสองคน จวบจนปัจจบุนั คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่กฉ็ลองครบรอบ 47 ปีแล้ว 

คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นบ้ำนหลังที่สองของเหล่ำศิษย์เก่ำที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมหอกัน และส่งผ่ำนควำมรักเอื้อ

อำทรกันจำกรุ่นสู่รุ่น ดังบันทึกจำกหนังสือครบรอบ 45 ปีคณะทันตแพทยศำสตร์ที่ได้รวบรวมข้อควำมประทับใจจำกทันตแพทย์หลำย

รุ่นกล่ำวไว้..

 สมยัผม มกัีนอยูส่องคน อำจำรย์นีแ่ทบจะจบัมอืกนัท�ำ ตอนนัน้เรยีนอยูต่กึตรงบ�ำบดั

น�้ำเสียสวนดอก อำจำรย์บำงส่วนก็ต้องเชิญมำจำกจุฬำฯ เดินทำงกันด้วยรถไฟเท่ำน้ันแหละ 

เครื่องบินจริง ๆ ก็มีแต่มันแพงมำก และไม่ได้มีทุกวัน ตอนเรียนนี่สนุกมำก

 นทพ.รหัส 25 มีเพียง 70 กว่ำคน เรำเลยสนิทกันมำก ยิ่งเรียนหนักงำนแลปโหด เรำยิ่ง

จับมือกันแน่นฝ่ำฟันกันไป ในเวลำนั้น อำจำรย์และนักศึกษำใช้หอพักเดียวกัน เป็นหอเก่ำ ๆ มีสี่ชั้น 

นักศึกษำถูกจัดให้อยู่ชั้นสองถึงสี่ อำจำรย์อยู่ชั้นล่ำง จึงมีเหตุกำรณ์ส่งงำนแลปยำมดึกบ้ำง แอบมำ

ร้องไห้คร�ำ่ครวญหน้ำห้องอำจำรย์บ้ำง นกัศกึษำแอบปลืม้อำจำรย์ กเ็อำถงุขนมไปแขวนหน้ำห้องบ้ำง 

นักศึกษำตั้งวงส่งเสียงดัง อำจำรย์ลุยขึ้นไปเอ็ดหรือบำงทีก็ไปร่วมวงบ้ำง สนุกสนำนกันไป

 ในปัจจุบัน เข้ำสู่ทศวรรษที่ 5 แห่งกำรก่อตั้งคณะ คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ยังคงมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำง

ด้ำนวิชำกำร ควบคู่กับกำรพัฒนำสังคมสืบเนื่องไป..

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

1. หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกำสครบรอบ 40 ปีแห่งกำรสถำปนำคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 31 มีนำคม พ.ศ.2555

2. สูจิบัตรเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำ 36 ปี คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 31 มีนำคม พ.ศ.2551

3. 45 ปี คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

4. http://www.thainews70.com/

ผศ.ทพ. โชติ เหลืองอำภำ  พ.ศ.2507

ผศ.ทพญ. ทัดจันทร์ ครองบำรมี  พ.ศ.2525

https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/?r=site/viewdata&id=5
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บทความวิชาการ

การตกแต่งฟนั
ของ

คนยุคก่อนประวิติศาสตร์ทีป่างมะผ้า

 อาจไม่น่าเช่ือว่า... คนเราสนใจการท�าฟันเพื่อความสวยงามมาตัง้แต่สมัยโบราณแล้ว  ทัง้นี้
เพราะฟัน นอกจากจะใช้บดเคี้ยวอาหาร ยังเป็นสิ่งแสดงภาพลักษณ์ของร่างกาย คนบางกลุ่มจึงได้
ตกแต่งฟันให้ดูแตกต่างไปจากคนทั่ว ๆ ไปในสังคม เพ่ือให้ดูสวยงามหรือโดดเด่นขึ้น  หน่ึงในการ
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องฟันของคนในสมัยโบราณที่น่าสนใจในประเทศไทย ก็คือการขุดค้นทางโบราณคดี
ที่อ�าเภอปางมะผ้า ทัง้นี้เพราะเป็นเพียงไม่กี่ครัง้ที่มีทันตแพทย์เข้าไปเป็นหนึ่งใน
ทีมโบราณคดีด้วย ท�าให้การขุดค้นครั้งนี้มีการศึกษาเรื่องของฟันอย่างลึกซ้ึง
ในหลากหลายแง่มุม ช่วยให้เราได้รู้ถึงความเป็นไปและค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องฟัน
ของคนในสมัยโบราณเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 แหล่งโบรำณคดี “ถ�้าผีแมน” ในอ�ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัด

แม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนหุบเขำแห่งสุสำน ที่มีกำรฝังศพในถ�้ำหินปูน

บริเวณนัน้มำกกว่ำ 60 ถ�ำ้ กำรฝังศพท�ำในโลงไม้ขนำดใหญ่ ทีข่ดุจำกไม้

สักท่อนใหญ่ทั้งต้น ท�ำเป็นสองชิ้นประกบกัน ในแต่ละโลงจะมีกระดูก

และฟันของคนหลำยคนปะปนรวมกันและจ�ำนวนกระดูกและฟันไม่

ครบชิ้น จึงคำดว่ำน่ำจะเป็นกำรฝังศพครั้งที่สอง จำกกำรค�ำนวณอำยุ

ด้วยคำร์บอน 14 คำดว่ำคนในยุควัฒนธรรมโลงไม้หรือถ�้ำผีแมนนี้ น่ำ

จะมีอำยุประมำณ 2,080+60 ปีขึ้นไป ในจ�ำนวนฟันที่พบทั้งหมดนี้มี

ฟันจ�ำนวน 8 ซี่ จำก 5 ถ�้ำ ที่ได้รับกำรตกแต่งด้วยกำรเจำะรูขนำด 2 

มิลลิเมตร และมีกำรฝังโลหะเข้ำไปแทนท่ี โดยฟันแต่ละซ่ีมีรอยเจำะ

ตั้งแต่ 2-4 รู ฟันทุกซี่เป็นฟันแท้ และเป็นฟันหน้ำบน
ภาพแสดงแผนที่บริเวณถ�้าต่าง ๆ ที่พบโบราณวัตถุ  

และแสดงลักษณะโลงไม้ที่บรรจุกระดูกและฟันของคนหลายคน ในถ�้าผีแมน

ผศ.ทพญ.ดร. กนกนาฏ จินตกานนท์



 ลักษณะภำยนอกจะเห็นเม็ดโลหะที่ฝัง

ในฟัน นูนโป่งออกมำจำกผิวฟัน เหมือนกำรท�ำ

เม็ดโลหะทรงกลมจำกภำยนอกแล้วมำติดในหลุม

ที่เจำะไว้ เพรำะเห็นตัวเชื่อมเม็ดโลหะให้ติดกับฟัน 

(ไม่ใช่แบบอดัวสัดเุข้ำไปจนตดิแน่น แล้วตดิอยูด้่วย

แรงเสียดทำน) เนื้อฟันที่ถูกเจำะแข็งแรง ไม่มีรอย

ผุกร่อน จึงเป็นที่แน่นอนว่ำท�ำเพื่อควำมสวยงำม

มำกกว่ำกำรรักษำฟันผุ
รอบ ๆ บริเวณที่ฝังเม็ดโลหะ ฟันส่วนใหญ่จะเปลี่ยนสีเป็นสีด�า ๆ เม็ดโลหะส่วนใหญ่ผิวด้าน ทึบ เป็นทรง

กลมมีเพียงฟันที่มาจากถ�้าลอดเพียงซ่ีเดียวเท่านัน้ที่มีความมันวาว และมีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยม

 ภาพถ่าย Stereo zoom ของฟันที่

แตกหักจากถ�้าย่าป่าแหนพบว่า ฟันถูกเจาะผ่าน
เคลือบฟัน ทะลุลงไปจนถึงช้ันเนื้อฟัน แต่ไม่ถึง
โพรงประสาทฟัน

 กำรศึกษำฟันตกแต่งด้วย CT Scanning โดยใช้เครื่อง 

Cone beam CT Planmeca ProMax 3D Max พบว่ำ เม็ดโลหะมี

ขนำดไม่สม�ำ่เสมอ มขีนำดตัง้แต่ 1.3 มลิลเิมตร ไปจนถึง 2.5มลิลิเมตร 

เม็ดโลหะที่มีขนำดเล็กที่สุด พบในฟันหมำยเลข744 จำกถ�้ำบ่อไคร้ 

ส่วนเมด็โลหะทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุ พบในฟันหมำยเลข 875 จำกถ�ำ้ลอด 

หลุมที่เจำะลึกที่สุดจะอยู่บริเวณคอฟันที่มีเนื้อฟันมำกกว่ำ

 กำรศึกษำด้วย Scanning Electron Microscope พบว่ำ 

เมด็โลหะทีด่ผิูวด้ำน ไม่มคีวำมแวววำว มผีวิทีห่ยำบ และมรีอยแตกอยู่

ทั่วไป ท�ำให้กำรสะท้อนของแสงไม่เป็นระเบียบ จึงไม่มีควำมมันวำว 

ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำ ก่อนที่จะฝังโลหะไปนั้น มีควำมมันวำวหรือไม่ 

อำจเป็นไปได้ว่ำ สภำวะในช่องปำก เช่นน�้ำลำย หรือ อำหำร ท�ำให้

เกิดกำรกร่อนของเม็ดโลหะก็เป็นได้ 

 กำรศกึษำธำตอุงค์ประกอบของฟันด้วย Energy-Dispersive 

X-ray spectroscopy (EDX) พบว่ำ โลหะที่ฝังอยู่ในฟันนี้เป็นโลหะ

ผสมที่มีเงิน (Ag) เป็นส่วนประกอบหลัก

 ฟันทัง้หมด 7 ซ่ี ทีด่ทูบึด�ำไม่มคีวำมมนัวำว ก็มส่ีวนประกอบ

ส่วนใหญ่เป็นโลหะผสมเงินเช่นกัน

 นอกจำกนั้นยังพบว่ำ ส่วนเคลือบฟันที่เปลี่ยนสีเป็นสีด�ำๆ 

ก็มีส่วนของเงินคืบคลำนเข้ำไปด้วยเช่นกัน
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ฟัน

หมายเลข

สถานที่พบ ส่วนประกอบส่วนใหญ่

ของเม็ดโลหะ

ส่วนประกอบที่อยู่

ระหว่างโลหะกับฟัน

ส่วนประกอบส่วนใหญ่

ของผิวฟันที่เปลี่ยนสี

โลหะทรานซิชัน

(ท�าให้เกิดสี)

สารกัมมันตรังสี

020 ถ�้ำปำงตอง Silver(Ag) 66%, Aluminium
 (Al)

Silver, Oxygen Silver, Calcium, 
Phosphorus, Oxygen, 

Rhenium, Indium, Francium, 
Radon, Iridium

743 ถ�้ำบ่อไคร้ ไม่มีโลหะ Silver, Oxygen Silver, Calcium, 
Phosphorus, Oxygen, 

Molybdenum, 
Yttrium

744 ถ�้ำบ่อไคร้ Silver 53-63%, Aluminium Silver, Calcium, Bromine,
 Oxygen

Silver, Calcium, Oxygen Ruthenium Thorium, Iridium

750 ถ�้ำย่ำป่ำแหน2 เม็ดโลหะหลุดออกไป Silver, Calcium, Carbon, 
Oxygen

Silver, Calcium, Oxygen Thallium 

758 ถ�้ำย่ำป่ำแหน2 Silver 57-78%, Aluminium Silver, Oxygen ฟันไม่เปลี่ยนสี

817 ถ�้ำย่ำป่ำแหน2 Silver 37%, Aluminium, 
Iron(Fe)

Silver, Calcium, Oxygen Silver, Calcium, Oxygen,
 Bromine

Palladium Plutonium

865 ถ�้ำย่ำป่ำแหน1 Silver 53% Silver, Oxygen Silver, Calcium, Oxygen Molybdenum, 
Niobium

Radon

875 ถ�้ำลอด Gold (Au)>90%, Silver Silver, Calcium, Oxygen 
Gold

Silver, Calcium, Oxygen Niobium

ตำรำงสรุปกำรวิเครำะห์ธำตุองค์ประกอบด้วย EDX ของตัวอย่ำงฟันตกแต่ง

 ฟันหมำยเลข 875 ที่มีควำมมันวำวเพียงซี่เดียวนั้น มีลักษณะพิเศษ
จำกซี่อื่นๆ
 กำรศึกษำด้วย Scanning Electron Microscope พบว่ำผิวเม็ด
โลหะมีควำมเรียบมำกกว่ำ มีรอยขูดขีดเพียงเล็กน้อย กำรสะท้อนแสงจึงมี
ระเบียบ และเกิดควำมมันวำวชัดเจน
 กำรศึกษำธำตอุงค์ประกอบของฟันด้วย Energy-Dispersive X-ray 
spectroscopy (EDX) พบว่ำ โลหะทีฝั่งอยูใ่นฟันนีเ้ป็นโลหะผสมทีม่ทีอง (Au) 
เป็นส่วนประกอบหลัก คอืมำกกว่ำร้อยละ 90 และ เงนิ (Ag) เป็นส่วนประกอบบ้ำง 
 สิง่ท่ีน่ำสนใจคอื บริเวณทีฟั่นเปลีย่นสไีปจำกสฟัีนปกต ิพบแต่เฉพำะ
ส่วนประกอบของธำตเุงนิ แต่ไม่พบส่วนประกอบของทองในบรเิวณนอกเหนอื
จำกเม็ดโลหะเลย

 สิ่งที่น่ำสนใจอีกอย่ำงคือ ฟันท่ีมีกำรตกแต่งด้วยเม็ดโลหะ
เหล่ำนี้ มีธำตุองค์ประกอบที่มี โลหะทรำนซิชัน และ สำรกัมมันตรังสี 
เป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะไม่พบในฟันปกติทั่วไป ค�ำถำมคือ ธำตุเหล่ำนี้

มำจำกไหน มำจำกสิ่งแวดล้อมในบริเวณปำงมะผ้ำนั้นหรือไม่

ค�าตอบคือน่าจะไม่ได้มาจากบริเวณนัน้เพราะ
   1 ธำตุเหล่ำนี้พบเฉพำะส่วนของตัวฟัน ไม่พบในส่วนของรำกฟัน 
หรือผิวฟันที่มีสีปกติเลย 
         2  ไม่พบธำตเุหล่ำนีใ้นฟันซ่ีอืน่ ๆ  ทีไ่ม่มกีำรฝังโลหะ ไม่พบทัง้ในฟันแท้ 
และฟันน�้ำนม ไม่พบทั้งในฟันคนในยุคเดียวกัน และคนในปำงมะผ้ำ 
ยุคปัจจุบัน
     3  กำรศกึษำทำงธรณวิีทยำในบรเิวณนัน้ ก็ไม่พบสำรกัมมนัตรงัสีใน 
สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งแหล่งถลุงโลหะใดๆเลย คงต้องตำมหำ
แหล่งที่มำของโลหะต่อไป เท่ำที่มีกำรศึกษำมำก็อำจมำจำกพม่ำ หรือ 
เวียดนำม ในยุคเดียวกัน

อีกค�าถามคือ การเจาะฟันนัน้ใช้อะไรเจาะ
 ในสมัยโบรำณกว่ำ 8000 ปี มีกำรค้นพบสว่ำนคันธนูที่ใช้
เจำะลูกปัดหินต่ำง ๆ  สว่ำนชนิดนี้ก็พบได้ในประเทศไทยเช่นกัน ใน
ภำพเป็นสว่ำนคันธนูที่ประเทศจีน ใช้เจำะชำมกระเบื้องเซรำมิกได้ 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเจำะฟันในช่องปำกก็น่ำจะเป็นสภำวะที่ล�ำบำก
มำก ส�ำหรับทั้งช่ำงฝีมือและตัวเจ้ำของฟัน เพรำะเครื่องมือนี้ น่ำ
จะท�ำให้เกิดควำมร้อนสูง ไม่มีน�้ำช่วยลดควำมร้อนแบบในปัจจุบัน 
เมื่อเจำะลึกถึงเนื้อฟันก็น่ำจะเสียวฟัน เจ้ำของฟันก็ต้องอดทนมำก 
นอกจำกน้ี สว่ำนก็มีควำมเร็วต�่ำ คงมีแรงสะเทือนสูง และใช้เวลำ
นำนในกำรเจำะ ไม่แน่ว่ำอำจเกิดกำรแตกหักของฟันในบำงซี่ขณะ
เจำะบ้ำงก็ได้ 
 กำรตกแต่งฟันเช่นนี้น่ำจะไม่ได้เป็นกำรท�ำในคนท่ัวไป 
และไม่น่ำจะเป็นในคน ๆ  เดียวกันด้วย กำรเลือกใช้เงินหรือทอง ซึง่
เป็นของมค่ีำ มเีทคนคิทีต่่ำงกนั ก็
น่ำจะเป็นกำรระบุสถำนะเป็น

ชนชั้นสูงในสังคมนั้น ๆ 
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พิธีการมอบโลส่มาชิกกิตติมศกัด์ิของ
สภาสมาคมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

แด่

พลโท ศาสตราจารยพิ์เศษ ทนัตแพทย ์พิศาล  เทพสิทธา

วันพุธที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  เวลำ 13.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3  อำคำร 2 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 พธิกีารมอบโล่สมาชกิกติตมิศกัด์ิของสภาสมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย แด่ พลโท ศาสตราจารย์พเิศษ 

ทันตแพทย์ พิศาล  เทพสิทธา  ครั้งนี้  ได้กระท�ำในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2561  ของคณะกรรมกำรสภำสมำคมวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชมุ ชัน้ 3 อำคำร 2 ส�ำนกังำนปลดักระทรวงกำรอดุมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วจิยั และนวตักรรม

 เวลำ 13.00 น.  พลตรี รองศำสตรำจำรย์ ดร. ชัยณรงค์  เชิดชู  นำยกสภำสมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

ได้กล่ำวเปิดประชุมและต้อนรับคณะกรรมกำรและสมำชิกสภำสมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 จำกนัน้ ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร. แอนนำ  วงศ์กหุลำบ กรรมกำรสภำสมำคมวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ได้กล่ำว

ประกำศเกยีรติคณุ พลโท ศาสตราจารย์พเิศษ ทนัตแพทย์ พศิาล  เทพสทิธา

 ต่อมำ พลตร ีรองศำสตรำจำรย์ ดร. ชยัณรงค์  เชิดชู  นำยกสภำสมำคมวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  ได้ประกำศ

ต่อที่ประชุมว่ำ..

“ คณะกรรมการสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)  
ได้พิจารณาเห็นว่า พลโท ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ พิศาล  เทพสิทธา  
เป็นผู้ทีม่ีส่วนส�าคัญอย่างยิง่ในการพัฒนา สร้างความเจริญให้แก่ สภาสมาคม
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ไดเ้ป็นทีรู่จั้กของสงัคม  สามารถด�าเนนิ
กิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ทีเ่ป็นอเนกอนันต์ แก่วงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศ
 คณะกรรมการสภาสมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย จงึขอประกาศเกยีรตคิณุและมอบโลใ่หแ้ก ่พลโท  
ศาสตราจารย์พิเศษ ทนัตแพทย์ พิศาล  เทพสทิธา  เพือ่แสดงวา่
ทา่นเป็นสมาชิกกติตมิศกัดิ ์ของสภาสมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

แห่งประเทศไทย  มอบให้ ณ วันที ่22 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2562 ”

 ภำยหลังจำกที่พิธีมอบโล่เสร็จสิ้นแล้ว นำยกสภำสมำคม

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญ พลโท 

ศำสตรำจำรย์พิเศษ ทนัตแพทย์ พศิำล  เทพสทิธำ  บรรยำยเรือ่ง“บทบาท

ของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ

อนาคตวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ” ต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรและสมำชิกของสมำคมฯ ด้วย

 สภำสมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (สสวทท.)  ก่อตัง้ขึน้เพือ่ต้องกำร

กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ เป็นองค์กรหลักในกำร

พฒันำวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม เพ่ือสร้ำงปัญญำ

ในสังคม สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และควำม

สำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงยั่งยืน

ประกาศเกียรติคณุ
พลโท ศาสตราจารยพิ์เศษ ทนัตแพทย ์พิศาล  เทพสิทธา
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ประกาศเกียรติคณุ
พลโท ศาสตราจารยพิ์เศษ ทนัตแพทย ์พิศาล  เทพสิทธา

วุฒิการศึกษา 
    ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ปัจจุบัน

    พำณิชยศำสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ประกำศนียบัตรชั้นสูงทำงกำรบัญชี  นิติศำสตรบัณฑิต  

    บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

    ศึกษำศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สำขำบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

    ทันตแพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยมหิดล

    ประกำศนียบัตร หลักสูตรหลัก โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก กองทัพบก

    วุฒิบัตร วิทยำลัยกำรทัพบก สถำบันวิชำกำรทหำรบกชั้นสูง กองทัพบก

    
ต�าแหน่งทางวิชาการ
    ศำสตรำจำรย์พิเศษ ในสำขำวิชำทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  3 กันยำยน 2535

ประวัติการท�างาน
    ผู้อ�ำนวยกำร กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหำรบก  พ.ศ. 2515-2518

    ผู้อ�ำนวยกำร กองกำรศึกษำ และ รองผู้อ�ำนวยกำร วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ พ.ศ. 2518-2524

    ผู้ช่วยเจ้ำกรมแพทย์ทหำรบก  พ.ศ. 2525-2530

    รองเจ้ำกรมแพทย์ทหำรบก  พ.ศ. 2530-2532

    ประธำนสภำมนตรี สภำสมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2 วำระ  พ.ศ. 2539-2541 และ พ.ศ. 2541-2543

    นำยกทันตแพทยสภำ  นำยกทันตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยฯ  นำยกสมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำชฯ 

    ประธำนกรรมกำรมูลนิธิทันตสำธำรณสุขแห่งประเทศไทย

    นำยกสหพันธ์ทันตแพทย์ภำคพื้นเอเชียแปซิฟิค  พ.ศ. 2541-2542

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
    ประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำทันตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์

    ประธำนคณะกรรมกำรวิชำกำร มำตรฐำนทันตภัณฑ์ และ มำตรฐำนทันตภัณฑ์ระหว่ำงประเทศ คณะที่ 22 ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

    กระทรวงอุตสำหกรรม

    อำจำรย์พิเศษ คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวทิยำลยัมหดิล มหำวทิยำลยัขอนแก่น  มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหำวทิยำลัยนเรศวร 

    มหำวิทยำลัยรังสิต  และมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

    ประธำนคณะกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

    บริษัท บี ที เอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหำชน)

    กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ร็อค เวิธ จ�ำกัด (มหำชน)

    ผู้จัดกำรโครงกำรทันตแพทย์ไทยต่อต้ำนกำรบริโภคยำสูบ ภำยใต้กำรสนับสนุนของ สสส.

    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสถำนพยำบำล และคณะกรรมกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข และอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง  

    (พ.ศ. 2559 - 30 มิถุนำยน 2562)

    กรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  ประธำนคณะอนุกรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร และเครือข่ำยหน่วยบริกำร  

    อนุกรรมกำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ และ อนุกรรมกำรก�ำหนดประเภทและขอบเขตกำรให้บริกำรสำธำรณสุข ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  

    (พ.ศ. 2559 - 30 มิถุนำยน 2562)

การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยราชการและองค์กรวิชาชีพ
    ได้รับกำรยกย่องเป็นผู้ทรงเกียรติคุณ จำกสหพันธ์ทันตแพทย์ภำคพื้นเอเชียแปซิฟิค  โดยให้น�ำชื่อปรำกฏในรำยชื่อผู้ทรงเกียรติคุณ (List of Honour) 

    ของสหพันธ์ฯ  วันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 2544

    ได้รับกำรยกย่องจำกกรมแพทย์ทหำรบก เนื่องในโอกำสที่กรมแพทย์ทหำรบก สถำปนำครบปีที่ 113  ในวันที่ 7 มกรำคม พ.ศ. 2556  

    โดยกรมแพทย์ทหำรบกได้มีมติให้ประกำศให้เป็น ปูชนียบุคคลเหล่ำทหำรแพทย์ 1 ท่ำน จำกจ�ำนวนปูชนียบุคคลเหล่ำทหำรแพทย์ 6 ท่ำน

    ได้รบัประกำศเกียรตคุิณ จำกสมำคมแพทย์ทหำรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถัมภ์ เป็นคนดีศรีแพทย์ทหำร สำขำบริหำรจดักำร  เมือ่ 19 กมุภำพนัธ์ 2558

    สหพนัธ์ทันตแพทย์ภำคพืน้เอเชียแปซฟิิก (Asia Pacific Dental Federation - APDF) มอบรำงวลั “Lifetime Achievement Award”  เมือ่ 22 พฤษภำคม 2560
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งานประชุมวิชาการงานประชุมวิชาการ
ประจ�าปี 2562 ครัง้ท่ี 108 (1/2562)

 ผ่ำนไปแล้วอย่ำงยิง่ใหญ่ส�ำหรบังำนประชุมวชิำกำรประจ�ำปี 2562 ครัง้ที ่1 ของ

ทนัตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยฯ ระหว่ำงวนัที ่12-14 มถินุำยน 2562  ณ ห้องบำงกอก

คอนเวนชนัเซน็เตอร์ โรงแรมเซน็ทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ แอท เซน็

ทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ โดยในกำรประชุมครั้งนี้ ได้รับควำมสนใจจำกทันตแพทย์จ�ำนวนมำก 

โดยจะเห็นจำกตัวเลขของกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำและมำลงทะเบียนหน้ำงำน รวมกันถึง 

2048 ท่ำนด้วยกัน บรรยำกำศในห้องประชุมวิชำกำรเต็มไปด้วยควำมอบอุ่น แน่นขนัด 

เป็นก�ำลังใจให้ฝ่ำยวิชำกำร มีควำมพยำยำมในกำรหำโปรแกรมวิชำกำรดี ๆ มำบรรยำย

ให้ทันตแพทย์ทุกท่ำนได้ฟังในครั้งต่อ ๆ ไป

 ส่วนบรรยำกำศในส่วนของงำนแสดงสินค้ำ ก็คึกคักไม่

ต่ำงกัน โดยมีจ�ำนวนผู้ขอเข้ำเฉพำะส่วนแสดงสินค้ำถึง 2980 ท่ำน 

ตลอดทัง้สำมวนั โดยมบีธูแสดงสนิค้ำ กว่ำ 320 บธู รวมท้ังมบีธูของ

บริษัทต่ำงชำติมำร่วมในงำนแสดงสินค้ำด้วยอีก 4 ประเทศ ได้แก่ 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ปำกีสถำน 

และ เกำหลีใต้
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วันพุธที่ 12 มิถุนำยน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนำยน 2562

การสัมมนาทางวิชาการ  “ ประเด็นที่เป็นปัญหาในแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ”

โครงการสมัมนาวิชาการและการรบัฟังความคิดเห็น

“ ข้อสรุปทางวิชาการเรื่องผลกระทบของการใช้อะมัลกัมที่มีต่อสุขภาพ 
และการพิจารณาวัสดุทางเลือก (2) ”

 เมือ่วนัที ่12 มถินุำยน 2562 ทนัตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทย ได้จดั 

กำรสมัมนำเร่ือง “ประเดน็ทีเ่ป็นปัญหำในแนวทำงกำรดแูลสขุภำพช่องปำกเดก็” 

ที่ห้องโลตัส 1-4 เซนทำรำแกรนด์ โดยทำงสมำคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจำก

ภำครัฐและเอกชนกว่ำ 30 ท่ำน ร่วมกันก�ำหนดแนวทำงกำรดูแลสุขภำพช่อง

ปำกเด็ก โดยเฉพำะในประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นเป็นแนวทำง

ให้กับทันตแพทย์ทั่วไปได้ใช้ในกำรอ้ำงอิง ส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนโดยเฉพำะทำง

ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก

 กำรสมัมนำครัง้นี ้ มทีนัแพทย์ทีส่นใจเข้ำร่วมรบัฟังและออกควำมเหน็ 

เป็นจ�ำนวนมำก โดยข้อสรุปของกำรสัมมนำ ทำงสมำคมฯ จะได้จัดท�ำเป็น

บทควำมเพื่อเผยแพร่ผ่ำนทำง website ของสมำคมต่อไป

 ท่ำนท่ีสนใจข้อสรปุทำงวชิำกำรทีจั่ดท�ำผ่ำนกำรจัดสมัมนำทำงวชิำกำร

ของทนัตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทย สำมำรถเข้ำอ่ำนได้ที ่website ของสมำคม 

ที่ https://www.thaidental.or.th/main/articles

 เมือ่วนัที ่13 มถินุำยน 2562 ทนัตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยฯ ได้จดังำนสมัมนำวชิำกำร

ในหวัข้อ “ข้อสรปุทำงวชิำกำรเรือ่งผลกระทบของกำรใช้อะมลักมัทีม่ต่ีอสขุภำพ และกำรพจิำรณำวสัดุ

ทำงเลือก” ครั้งที่ 2 ที่ ห้องโลตัส 1-4 โรงแรมเซนทำรำแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล    

 กำรจัดสัมมนำในหัวข้อนี้ สืบเนื่องมำจำกควำมไม่ชัดเจนของประเด็นทำงวิชำกำรเกี่ยวกับ

วัสดุอุฟันอะมัลกัม ซึ่งภำยใต้ควำมกังวลเกี่ยวกับผลของปรอท ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในอะมัลกัม 

ท�ำให้เกิดเป็นข้อเรียกร้องให้มีกำรยกเลิก หรือลดกำรใช้ รวมทั้งให้มีกำรสนับสนุนและพัฒนำวัสดุ

ทำงเลือกขึ้นมำทดแทน โดยทำงทันตแพทยสมำคมฯ ได้จัดกำรสัมมนำขึ้นเป็นสองครั้ง เพื่อรวบรวม

ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับผลกระทบของกำรใช้อะมัลกัมที่มีต่อสุขภำพของประชำชน และคุณสมบัติ

ของวัสดุอุดฟันอื่น ๆ ที่มีกำรเสนอให้ใช้ทดแทน โดยในกำรสัมมนำทั้งสองครั้งท่ีผ่ำนมำ มีตัวแทน

จำกมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมเสนอแนะและให้ควำมเห็นจำกทั่ว

ประเทศกว่ำ 40 ท่ำน

 ผลสรปุของกำรสมัมนำครัง้แรก ท่ำนทีส่นใจสำมำรถเข้ำไปอ่ำนได้ใน website ของสมำคม 

ในหัวข้อบทควำมวิชำกำร หรือเข้ำโดยตรงผ่ำนทำง https://joo.gl/guIU ส่วนผลของกำรสัมมนำใน

ครั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ก็จะน�ำเสนอผ่ำนทำง website ของสมำคมต่อไป
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วันศุกร์ที่ 14 มิถุนำยน 2562

การบรรยายวิชาการ   “ DAT comprehensive review episode 1  ”

 เมือ่วันที ่14 มถินุำยน 2562 ทีห้่องโลตสั 1-4 โรงแรมเซนทำรำแกรนด์ เซ็นทรัลเวร์ิล 

ทันตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกำรบรรยำยวิชำกำร DAT comprehensive 

review episode 1 เพื่อเป็นกำรทบทวนควำมรู้ทำงวิชำกำรให้แก่ ยุวสมำชิกของสมำคม ซึ่ง

ทำงสมำคมฯ หวงัว่ำ นอกจำกเป็นเวทถ่ีำยทอดควำมรูแ้ล้ว ยงัจะเป็นเวทกีจิกรรมทีท่�ำให้นสิติ

นักศึกษำทันตแพทย์จำกต่ำงสถำบันได้รู้จัก และมีกิจกรรมดี ๆ ร่วมกันด้วย

  ในกำรจัดงำนครั้งที่ 1 น้ี ทำงสมำคมฯ 

ได้รับควำมร่วมมือจำกคณำจำรย์ระดับแนวหน้ำของ

แต่ละมหำวิทยำลัย 6 ท่ำน มำช่วยบรรยำยอย่ำง

เข้มข้นและสนุกสนำน และทุกท่ำนก็ชื่นใจที่เห็นยุว

สมำชกิทกุคนตัง้ใจฟังและจดบนัทกึอย่ำงขะมกัเขม้น  และนอกจำกวชิำกำรสนกุๆทีอ่ำจำรย์แต่ละท่ำน

ได้เสียสละและตั้งใจมำบรรยำยแล้ว ตอนท้ำยของแต่ละช่วง ยังมีเกมส์ตอบค�ำถำมสนุกให้ยุวสมำชิก

ทีม่ำในงำนได้ร่วมสนกุ และมรีำงวัลเลก็ๆน้อยๆ ตดิไม้ตดิมอืกลบับ้ำนด้วย เรยีกว่ำได้ทัง้ควำมรูแ้ละของ

รำงวัลกันเลยทีเดียว 

พบกันใหม่ ในกำรบรรยำย episode 2 ปลำยปีนี้ครับ
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ข้อสรุปทางวิชาการ
 เรื่อง ผลกระทบของการใช้อะมัลกัมที่มีต่อสุขภาพ

บทสรุป

 พษิของสำรปรอทขึน้กบัลกัษณะรปูแบบ วธิกีำร และปรมิำณทีไ่ด้รบัเข้ำสูร่่ำงกำย กำรลดกำรใช้สำรปรอทเป็นประโยชน์ต่อมวล

มนษุยชำตทิัง้ในด้ำนกำรลดกำรรบัเข้ำสูร่่ำงกำย และลดผลต่อส่ิงแวดล้อม อย่ำงไรกด็ ีจนถงึปัจจบุนั ยงัไม่สามารถหาข้อสรปุและหลกัฐาน

ทางวทิยาศาสตร์ทีเ่ด่นชดัหนกัแน่นและเป็นทีย่อมรบัได้ว่าอะมัลกมัส่งผลเสยีต่อสขุภาพ การใช้วสัดุอะมัลกมับูรณะฟันไม่ได้เพิม่ความ

เส่ียงต่อการเกดิโรค ต่อสุขภาพ หรอืผลข้างเคยีงไม่พงึประสงค์ทางร่างกายต่อผูป่้วย มกีำรพบกำรตอบสนองเฉพำะที ่(local adverse 

effects) ได้บ้ำงแต่ไม่มำกนัก และสำมำรถจัดกำรรักษำได้โดยไม่ยุ่งยำก

 ในกลุ่มสตรีมีครรภ์และทำรก แม้ปรอทจะสำมำรถผ่ำนแนวกั้นระหว่ำงเลือดและสมอง รวมถึงรกได้ หลักฐำนจำกกำรศึกษำที่มี 

ไม่พบควำมสมัพันธ์ระหว่ำงกำรได้รบัสำรปรอทจำกอะมลักมักับกำรเกดิผลข้ำงเคียงระหว่ำงตัง้ครรภ์และน�ำ้หนกัแรกคลอดของทำรก รวม

ถงึไม่พบผลกระทบต่อทำรกจำกกำรได้รบันมมำรดำทีมี่วสัดอุะมลักัมในช่องปำก ส�ำหรบักำรศกึษำทำงคลนิกิในเดก็อำยุต�ำ่กว่ำ 6 ปี ทีม่วีสัด ุ

อุดอะมัลกัมในช่องปำกมีไม่มำกนัก และไม่พบผลกระทบต่อพัฒนำกำร กำรท�ำงำนของสมองและระบบประสำทจำกกำรได้รับปรอทจำก

วัสดุอะมัลกัม ส่วนในกลุ่มประชำกรเด็กที่มีอำยุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีวัสดุอะมัลกัมในช่องปำก ปริมำณปรอทที่วัดได้อยู่ในระดับต�่ำกว่ำเกณฑ์ที่

จะส่งผลอนัตรำยต่อสขุภำพ อย่ำงไรก็ด ีหำกสตรมีคีรรภ์จ�ำเป็นต้องรบักำรบรูณะฟัน ทนัตแพทย์ควรเลอืกวธิกีำรและวสัดใุนกำรบรูณะฟัน 

โดยพิจำรณำองค์ประกอบต่ำง ๆ  เช่น ประวตัสิขุภำพ ได้แก่ ควำมดนั กำรท�ำงำนของไต อำยขุองครรภ์ ประวตักิำรแพ้อะมัลกมั/วสัด/ุสำรเคมี 

เป็นต้น ส่วนกำรบูรณะฟันในเด็กควรพิจำรณำองค์ประกอบต่ำง ๆ เช่น ประวัติสุขภำพ ชนิดของฟัน (ฟันน�้ำนม หรือ ฟันแท้) ระยะเวลำ

ที่ฟันจะคงอยู่ในช่องปำก จ�ำนวนฟันที่ต้องรักษำ เป็นต้น ดังนั้น กำรบูรณะฟันในสตรีมีครรภ์และเด็ก ทันตแพทย์สำมำรถใช้ทันตวัสดุ ทั้ง

อะมัลกัมหรือวัสดุทำงเลือกตำมข้อบ่งชี้ โดยทันตแพทย์ควรแจ้งผลดี ผลเสีย และผลข้ำงเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของวัสดุที่จะใช้ในกำรรัษำ 

เพื่อให้สตรีมีครรภ์และผู้ปกครองพิจำรณำ

 ในส่วนของทนัตบคุคลำกร เป็นทีย่อมรบัว่ำได้รบัสำรปรอทมำกกว่ำคนท่ัวไปเพรำะเป็นกำรได้รบัต่อเน่ืองจำกสำยอำชพี อย่ำงไร

กด็ ีกำรรำยงำนเรือ่งผลกระทบต่อสขุภำพ ไม่ได้พบว่ำมคีวำมแตกต่ำงไปจำกประชำกรท่ัวไป มำตรกำรระมดัระวงักำรใช้สำรปรอทท่ีใช้ใน

ผู้ป่วย ก็ควรน�ำมำใช้กับทันตบุคคลำกรด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรจัดกำรสำรปรอทในกำรบูรณะฟัน รวมตั้งแต่กำรจัดเก็บ 

กำรจัดเตรียม ระหว่ำงข้ันตอนกำรบูรณะ กำรจัดกำรขยะอะมัลกัม และขั้นตอนกำรรื้ออะมัลกัมต้องท�ำอย่ำงระมัดระวังในผู้ป่วยทุกคน 

เช่น ต้องใส่แผ่นยำงกันน�้ำลำย ใช้ water coolant และ high power suction เป็นต้น 

 การลดการใช้สารปรอทลงเพื่อตอบสนองต่ออนุสัญญามินามาตะ

         เป็นการช่วยลดสารปรอทเข้าสู่สิ่งแวดล้อม 
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บทความพิเศษ เรยีบเรยีงโดย ตณิณ ์ภวสนัต์

 ภำพถ่ำยหลมุด�ำเมือ่วนัท่ี 10 เมษำยน ปี พ.ศ. 2562 นัน้ 

ถือเป็นอีกก้ำวท่ีส�ำคัญของวงกำรวิทยำศำสตร์ ภำพจริงของวัตถุ

ปริศนำที่ด�ำมืดที่สุดชนิดหน่ึงของจักรวำล ภำพท่ีนักวิทยำศำสตร์

หลำยคนเฝ้ำฝันจะได้เหน็ตวัตนของมันจรงิ ๆ  เพรำะมันคอืต�ำแปรส�ำคัญ 

ชิน้หนึง่ ทีจ่ะพิสจูน์ทฤษฎทีีเ่รำใช้เป็นพืน้ฐำนในกำรอธบิำยจกัรวำล

 ลองนกึสภาพกาแลคซ่ีที่หา่งไกลหลายลา้นปีแสงนัน้ จะ
มีขนาดเทา่ใดบนทอ้งฟ้า มนัยอ่มจะเลก็มาก เลก็จนตาเปลา่ไมอ่าจ 
มองเห็น เล็กจนกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ท่ีสุดบนโลกยังยากจะ
มองเห็นมัน
 แล้วลองนกึถงึใจกลำงของกำแลคซีน่ัน้ดนูะครบั ใจกลำง

ทีม่ขีนำดเลก็กว่ำตวักำแลคซ่ีเองนบัหมืน่นบัแสนเท่ำ ขนำดของมนั

จะเล็กกระจ้อยร่อยเพียงใด จะยำกแค่ไหนในกำรสังเกตมัน

 เรารูว้า่มนัม ีแตเ่รากลบัไมเ่คยถา่ยภาพจรงิ ๆ ของมนั
ไดเ้ลย
 ควำมพยำยำมในกำรถ่ำยรูปหลุมด�ำนี้ จึงกลำยมำเป็น

โครงกำรขนำดยักษ์ ท่ีท้ำทำยและทะเยอทะยำนท่ีคร้ังหนึ่งใน

ประวัติศำสตร์มนุษยชำติ ลงเงินทุนลงแรงมหำศำล ประกอบด้วย

หวักะทหิลำยสิบหลำยร้อยคน เพ่ือจะถ่ำยภำพวัตถทุีป่รำกฏบนฟ้ำ

กระจ้อยร่อยยิ่งกว่ำเส้นผมนี้

 ก่อนที่จะพูดถึงวิธีกำรถ่ำยภำพที่น่ำทึ่งนี้ ต้องขอพำทุก

ท่ำนไปท�ำควำมเข้ำใจกบัธรรมชำตขิองมนัเสยีก่อน ว่ำหลมุด�ำทีแ่ท้

จริงแล้วคืออะไร

 หลมุด�านัน้ คอืวตัถปุรศินา ที่ลกึลบัที่สดุอยา่งหนึ่งใน
จกัรวาล แรงโนม้ถว่งของมันมากเหลอื มากจนแมแ้ตส่ิ่งที่วิ่งเร็ว
ที่สุดในจักรวาลอย่างแสงยังไม่อาจหนีรอดออกไปได้ แต่ขนาด
ของมัน กลับเป็นเพียงจุด ๆ เดียว
    จุด ๆ เดียวที่มีควำมหนำแน่นเป็นอนันต์!

 นึกถึงภำพหลุมด�ำที่มีจุดสีด�ำใหญ่ ๆ  ดูนะครับ สิ่งนั้นชื่อ

ว่ำขอบฟ้ำเหตุกำรณ์ (Event Horizon) ขอบเขตสุดท้ำยที่แสงจะ

หนีออกไปจำกสนำมโน้มถ่วงของหลุมด�ำได้ ควำมจริงแล้วตัวหลุม

ด�ำเองเป็นจุดอยู่ตรงกลำงเท่ำน้ัน แต่ว่ำเม่ือมวลมำกขึ้น แรงโน้ม

ถ่วงมำกขึ้น ขอบฟ้ำเหตุกำรณ์นี้ก็ขยำยขึ้นตำมตัว

: ครั้งแรก
  ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ภาพ
ถ่าย

 

 “ห
ลมุด
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ุมด
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 หลมุด�านัน้เป็นวัตถทุี่เกดิขึน้ไดต้ามทฤษฎสีมัพันธภาพ
ทั่วไปของไอนส์ไตน์ ที่ไดท้�านายการมอียูข่องมนัเอาไว้ อีกหลาย
สบิปีถงึจะมกีารยนืยนัการคงอยูข่องมนั ซ่ึงในทางกลบักนั กค็อื
การยืนยันทฤษฎีของไอน์สไตน์ไปด้วย
 ทวา่การยนืยนัตวัตนของหลมุด�านัน้ กใ็ช่วา่เราจะมอง
เห็นมันได้ ในการยืนยันตัวตนของหลุมด�า ท�าโดยการศึกษาวง
โคจรของวัตถุรอบ ๆ มัน เท่านัน้ แล้วท�านายต�าแหน่งของมัน
ออกมา ซ่ึงกท็�าใหเ้รายนืยนัไดว้า่ใจกลางกาแลคซ่ีนัน้เป็นหลุมด�า 
เพราะมันมีวัตถุโคจรรอบจุด ๆ หนึ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่นั่นเอง
 เพราะฉะนัน้ ถงึจะยนืยนัว่าม ีแตก่ย็งัไมเ่คยมใีครเหน็มนั
ค�าถามที่ตามเสมอก็คือ หากเรายังไม่เห็น มันก็อาจจะไม่ใช่
หลุมด�ากไ็ด้ เพื่อใหก้ารยนืยนัทฤษฎจีกัรวาลเหลา่นีส้มบูรณ ์นกั
วิทยาศาสตร์จึงต้องถ่ายภาพมันออกมาให้ได้สักภาพ ให้มัน
ชัดเจนแจ่มแจ้งกันไป

 กำรพยำยำมถ่ำยภำพหลุมด�ำจึงเป็นโจทย์ที่ท้ำทำยนัก

วทิยำศำสตร์มำตลอด ทกุคนล้วนอยำกได้รปูจริงของมนั แต่ปัญหำ

มันก็มีหลักใหญ่ ๆ อยู่สองประกำร

 ประกำรแรก หลุมด�ำไม่มีแสงในตัวเอง

 ประกำรทีส่อง ขนำดปรำกฏของมนัเลก็มำก เลก็กว่ำขนำด

ปรำกฏของกำแลคซี่เป็นร้อยเท้ำ

 แต่ว่ำมนษุย์คือส่ิงมีชีวติทีเ่กลียดควำมพ่ำยแพ้ ปัญหำทัง้หลำย

 มนษุย์เรำพร้อมจะพุง่ชน

 โครงการ EHT (Event Horizon Telescope) จึง

ก�ำเนดิข้ึนมำ เป็นควำมทะเยอทะยำนทีใ่ช้กล้องโทรทศัน์ขนำดเท่ำ

ดำวเครำะห์โลกเพือ่สงัเหตกุำรณ์ เพือ่ตรวจจบัและถ่ำยภำพหลมุด�ำ

ที่ไม่เคยมีใครถ่ำยได้มำก่อน

ภำพที่ 1 ภำพหลุมด�ำจริงรูปแรกใน
ประวัติศำสตร์ที่ถ่ำยโดยกล้อง EHT

 EHT นี้ จะใช้กล้องหลำยตัวบนโลกท�ำงำนประสำนกัน 

กล้องทีต่ัง้อยูท่ี่จดุต่ำง ๆ  ของโลก ประสำนงำนช่วยกนัเพือ่ถ่ำยภำพ

หลุมด�ำนี้ออกมำ

 แต่ว่ำ กล้องแต่ละตัวนั้น อยู่ห่ำงกันคนละซีกโลก มิได้

เชือ่มโยงเป็นกล้องตวัเดยีวกนั กล้องทีต่ัง้กระจดักระจำยแบบนีจ้ะ

ถ่ำยภำพออกมำเป็นภำพเดียวได้อย่ำงไร ?

 ค�ำตอบคอืกำรหมนุของโลกครบั กล้องท่ีเคยอยูก่บัที ่เมือ่

มนัหมนุไปพร้อมกับโลก กจ็ะรบัภำพได้มำกขึน้ จำกทีส่่องต�ำแหน่ง

เดยีวบนท้องฟ้ำ ก็กลำยเป็นส่องได้หลำยต�ำแหน่งในบรเิวณของตวัเอง 

จำกกล้องที่ตั้งอยู่ห่ำง ๆ  กันบนโลก เมื่อโลกหมุนไป ทุกกล้องหมุน

ตำม กวำดรับภำพโดยใช้ขนำดของโลกเป็นเส้นผ่ำนศูนย์กลำง

 เมื่อโลกหมุนครบรอบ กล้องทุกตัวกลับมำที่เดิม ก็จะได้

ภำพทั้งวงของมัน กล้องที่กระจำยอยู่ต�ำแหน่งต่ำง ๆ ก็จะได้ภำพ

ส่วนของตวัเอง เมือ่น�ำมำประกอบกนั กจ็ะกลำยเป็นภำพทีส่มบูรณ์

 ทว่ำกำรรวมภำพแบบนีไ้ม่ใช่เรือ่งง่ำยเลยแม้ว่ำจะพยำยำม

ตัง้กล้องให้ครอบคลมุ แต่กใ็ช่ว่ำภำพทีอ่อกมำจะมข้ีอมลูสมบรูณ์ กำร

ค�ำนวณเพือ่ประมวลผลข้อมลูดบิกล้องโทรทศัน์ให้มำให้กลำยเป็น

ภำพนัน้ กเ็ป็นโจทย์ทีย่ำกและท้ำทำยทีส่ดุโจทย์หน่ึงเช่นกนั

 คนหนึ่งที่มีส่วนส�ำคัญมำกนำกรท�ำให้ภำพนี้แปลง 

 จำกข้อมลูดิบทีไ่ม่มผีูใ้ดอ่ำนรูเ้ร่ือง ออกมำเป็นภำพหลมุด�ำ

ประวติัศำสตร์นี ้ก็คงจะไม่พ้น ดร.แคธี ่บำวแมน (Ketie Bouman) 

นกัวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ชำวอเมริกนัและทมีงำน ผูพ้ฒันำวธิกีำร

ในกำรประมวลผลข้อมลูดบิทีก่ล้องโทรทศัน์ส่งมำออกมำเป็นภำพ

หลมุด�ำให้เรำได้เหน็กัน

 ควำมยำกในงำนนี ้ ไม่ใช่แค่กำรทีต้่องประมวลผลข้อมลู

มหำศำลเท่ำนัน้ แต่เป็นกำรทีเ่รำก�ำลงัพยำยำมสร้ำงภำพของส่ิง ๆ 

หนึง่ทีเ่รำไม่เคยรูว่้ำหน้ำตำทีแ่ท้จรงิของมนัคอืยงัไง ด้วยเหตนุีม้นั

จงึท้ำทำยควำมสำมำรถของทมีพฒันำอย่ำงมำก เม่ือพวกเขำก�ำลงั

สร้ำงภำพ ทีพ่วกเขำไม่ทำงรูว่้ำมันจะออกมำยงัไง

 แต่ภำพทีเ่ผยให้สำธำรณชนเหน็เมือ่วนัที ่10 เมษำยนนัน้

กพ็สูิจน์แล้ว ว่ำมนัยำกเพียงใด มนัซับซ้อนเพยีงใด กไ็ม่เกนิกว่ำก�ำลงั

มนษุย์เรำ

 ความทะเยอทะยานของมนุษย์ไม่มีขีดจ�ากัด เราจึง
สรรคส์รา้งสิ่งที่ทา้ทายยิ่งขึน้เร่ือย ๆ วันนีค้อืหลุมด�า วันหนา้
คอืสิ่งอื่นใดที่เหนอืย่ิงกวา่
 ไมว่า่อนาคตจะท�าสิ่งใด จะยิ่งใหญเ่พียงไหน จะมาก
ปัญหาเพยีงใด มนษุยย่์อมจะท�ามนั และท�าใหส้�าเรจ็
 ขึน้ช่ือวา่มนษุยแ์ล้ว เราไมเ่คยหยุดเดิน

ภำพที่ 2 ภำพเครื่องข่ำยของกล่อง EHT
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บทความวิชาการ

แต่ก่อนนั้น
      ทำ�ฟนักันอย่างไร? ตอ

นทำ
ี่ 1

เรียบเรียงโดย ทพ. พิสุทธิ์ อ�านวยพาณิชย์

 ประเทศไทยเพ่ิงมโีรงเรยีนทนัตแพทยร์ะดบัปรญิญาแหง่แรกเมื่อปี 2483 สมยัรชักาลท่ี 8 นี่เอง จึงสามารถผลติทนัตแพทย์
ชาวไทย ที่มีความรู้เรื่องการท�าฟันตามแบบสมยัใหม ่ออกมาใหบ้รกิารประชาชนได ้แลว้กอ่นหนา้นัน้ไปอกีหลายรอ้ยปี ใครกันที่เป็น
คนท�าฟันให้ชาวสยาม?
 แตเ่ดมินัน้ เมื่อมปัีญหาเร่ืองฟัน เช่น ปวดฟัน คนในอดตีกม็กัไปหาสมุนไพรบางอยา่ง มาอุดที่รูหรอืตม้กนิ เพ่ือใหอ้าการ
ปวดลดลง หรือหากมีฟันโยก ก็อาจปล่อยให้โยกจนหลุดออกไปเอง แต่หากถึงขัน้ต้องถอนฟันกันแล้ว คนใกลต้วักจ็ะมาช่วยกนั 
โดยใช้เชือกผูกซ่ีฟันที่จะถอนไวก้บัทอ่นไม ้ แลว้ใช้ไมอ้กีอนัตอกลงไปบนทอ่นไมน้ัน้ใหฟั้นหลดุออกมา หรืออาจท�าง่ายกว่านัน้โดยใช้
เชือกผูกซ่ีฟันไว้ แล้วดึงกระตุกให้หลุดออกมาโดยตรง

หมอบรัดเลย์  ส่วนกำรท�ำฟันโดยผูท้ีห่มอนัน้ มกีำรกล่ำวถงึเป็นครัง้แรกในสมยัรชักำลที ่3 เมือ่ปี 

2380 ตอนนั้นเจ้ำพระยำพระคลัง (คำดว่ำคือ ดิศ บุนนำค) มีฟันโยกและปวดฟันมำก จึงได้

ไปเชิญ หมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ซึ่งเป็นแพทย์แท้ ๆ ไม่ได้เป็นทันตแพทย์

เลย ให้ไปช่วยถอนฟันให้ เมื่อไปถึง หมอบรัดเลย์ก็ได้หยิบเครื่องมือออกมำวำงเตรียมไว้ มี

ทั้งที่เป็นคีมใหญ่ คีมเล็ก เหล็กแหลม และเสียมหลำยชิ้น พอเจ้ำพระยำพระคลังเห็นเครื่อง

มอืเข้ำกร็ูสึ้กกลวั จึงขอให้ถอนฟันของบ่ำวรบัใช้ทีม่ฟัีนโยกเหมอืนกนัให้ดกู่อน หมอบรดัเลย์

จึง “ลงมืองัดปำกให้อ้ำขึ้น เอำยำทำ แล้วก็แซะรำกฟัน จนกระทั่งจับคีมใหญ่มำแหย่เข้ำไป

จบัฟันซีน่ัน้หลดุออกมำทัง้รำก แล้วใส่ยำให้เป็นทีเ่รยีบร้อย” โดยทีบ่่ำวคนนัน้ไม่ได้เจบ็ปวด

มำกนัก และมีเลือดไหลเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น แต่ถึงอย่ำงนั้นเจ้ำพระยำพระคลังก็ยังรู้สึกไม่

ไว้วำงใจ จึงตัดสินใจปล่อยให้ฟันซี่นั้นหลุดออกเอง พร้อมกับชมหมอบรัดเลย์ว่ำ “มีวิชำดี

เหลือเกิน”
หมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley)

 ในระยะเวลำไล่เลี่ยกัน ในวรรณคดี กลอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค ์ซึ่งแต่งขึ้นในช่วงปี 2384-2385 ก็มีกำรกล่ำวถึง

ช่ำงท�ำฟันชำวจีนไว้ด้วย เรียกกันว่ำ จีนยู มีชื่อเสียงในเรื่องกำรท�ำฟันปลอมไม้ ฟันปลอมไม้นั้นท�ำมำจำกไม้มะเกลือ ไม้ทองหลำง หรือ

กะลำ น�ำมำร้อยด้วยเส้นไหมเป็นพวง เรยีกว่ำพวงฟัน ซ่ีฟันไม้จะมสีีออกด�ำเพือ่ให้กลมกลืนกบัสีฟันข้ำงเคียงทีเ่ป็นสีด�ำจำกกำรเค้ียวหมำก 

 หลังจำกนั้น ในช่วงปลำยรัชกำลที่ 4 ถึงรัชกำลที่ 5 ก็ปรำกฏหมอชำวศรีลังกำชื่อ ฮันราฮามสัน อยู่คนเดียว รับท�ำฟันทั่วทั้ง

กรงุเทพฯ ต่อมำกม็หีมอชำวองักฤษอกีคนมำจำกสงิคโปร์ชือ่ สรตาด แต่อยูไ่ด้ไม่นำนก็จำกไป นอกจำกน้ีกย็งัมช่ีำงท�ำฟันประเภททีถ่อนฟัน

ขณะคนไข้เผลออยู่อีกจ�ำนวนหนึ่ง
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ออฟฟิศประดิษฐ์ทนต์

หมอยอร์ช (George Bradley McFarland) หรือ

หมอยอด เมฆฟ้ำลั่น ภำยหลังได้เป็น พระอำจวิทยำคม

 ส�ำหรับทันตแพทย์จริง ๆ คนแรกของประเทศสยำมนั้น คือ หมอยอร์ช 
(George Bradley McFarland) เรียกแบบไทย ๆ ว่ำ หมอยอด เมฆฟ้าลั่น เป็น

ลกูของมชิชนันำรชีำวอเมรกินัทีเ่กดิทีก่รงุเทพฯ ส�ำเรจ็กำรศกึษำทัง้แพทยศำสตร์ และ

ทันตแพทยศำสตร์ จำกประเทศสหรัฐฯ เมื่อเดินทำงกลับถึงประเทศสยำมแล้ว ต่อมำ

ในปี 2435 สมยัรชักำลที ่5 กไ็ด้รบัแต่งตัง้เป็นนำยแพทย์ใหญ่ศริริำชพยำบำล ท�ำงำน

เป็นทัง้แพทย์ทีโ่รงพยำบำลศริริำช และอำจำรย์แพทย์ท่ีโรงเรยีนแพทยำกร หรอืทีเ่รยีก

กนัอกีชือ่ว่ำ โรงศริริำชแพทยำกร (ปัจจบุนัคอืคณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล) ต่อ

มำในภำยหลังได้รับบรรดำศักดิ์เป็น พระอาจวิทยาคม
 ในปีเดยีวกนั หมอยอร์ชยงัได้เปิดคลินกิทนัตกรรมส่วนตวั ตัง้ช่ือว่ำ ออฟฟิศ
ประดิษฐ์ทนต์ ที่ปำกคลองตลำดด้วย ต่อมำเม่ือตึกที่สี่กั๊กพระยำศรีสร้ำงเสร็จก็ได้

ย้ำยไปเปิดที่น่ันแทน เปิดท�ำฟันให้แก่ชำวบ้ำนตั้งแต่บ่ำย 3 โมง หลังเสร็จงำนจำก

โรงพยำบำลศิริรำช นับเป็นคลินิกทันตกรรมแบบตะวันตกแห่งแรกในสยำม และเป็น

คลนิกิแห่งแรกทีส่ัง่ซือ้ซีฟั่นสดี�ำจำกต่ำงประเทศมำใช้ท�ำฟันปลอม เพือ่ให้เข้ำกับสฟัีน

ของคนในสมัยนั้นด้วย คลินิกนี้เปิดมำได้ 24 ปี จึงปิดไปในปี 2459 เนื่องจำกหมอมี

ภำระหน้ำที่ด้ำนอื่น ๆ เพิ่มมำกขึ้น

 นอกจำกออฟฟิศประดษิฐ์ทนต์แล้ว ต่อมำกม็ร้ีำนท�ำฟัน เรยีกกนัว่ำ ร้าน
หมอผนั เปิดที่ถนนตะนำวด้วย หมอผันเดิมเคยเป็นลูกมืออยู่ช่วยงำนหมอยอร์ชมำ

ก่อน แล้วจงึมำเปิดร้ำนท�ำฟันเอง มีบรกิำรถอนฟัน ตดัฟัน กรอฟัน และใส่ฟันปลอมสดี�ำ 

มีคนไข้ติดกันมำก จนมีรำยได้เข้ำขั้นเป็นเศรษฐี

โรงพยาบาลศิริราช

 หลงัจำกทีห่มอยอร์ชเข้ำมำท�ำงำนทีโ่รงพยำบำลศิรริำช

ตัง้แต่ปี 2435 ได้ระยะหนึง่แล้ว กมี็ทนัตแพทย์เข้ำมำช่วยงำน

อกี 2 คน คอื หมอเอช เรก็ซ์ เดย ์และ หมอดวิ พเีตอรเ์ซน 
แต่กด็เูหมอืนว่ำกจิกำรทนัตกรรมของโรงพยำบำลศิรริำชกลบั

ไม่ได้เจริญก้ำวหน้ำไปมำกนัก เนื่องจำกข้อจ�ำกัดในหลำย ๆ 

ด้ำน รวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยนั้นยังไม่เห็นคุณค่ำของ

กำรรักษำฟันให้ถูกต้องด้วย

 จนกระทั่งเม่ือ หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ส�ำเร็จกำร

ศกึษำ ได้รบัทัง้ปรญิญำแพทยศำสตร์ และทนัตแพทยศำสตร์ 

และกลับมำประจ�ำอยู ่ที่ โรง

พยำบำลศิรริำชในปี 2471 แล้ว 

ทำงโรงพยำบำลก็ยังไม่มีห้องท�ำฟันเป็นสัดส่วน ไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ ต้องเอำคีมและปำกคีบที่หำได้จำก

ห้องผ่ำตัดเล็กของแผนกผู้ป่วยนอกมำใช้ถอนฟัน แม้แต่เก้ำอี้ท�ำฟันแบบที่ช่ำงท�ำฟันชำวจีนใช้กันเกล่ือนใน

กรุงเทพฯ ก็ยังไม่มี ต่อมำในภำยหลังจึงได้มีเก้ำอี้ท�ำฟันแบบทันสมัย 1 ตัวมำตั้งในห้องพักแพทย์ ติดกับห้อง

ตรวจอำยรุกรรมของแผนกผูป่้วยนอก ท่ีตกึอ�ำนวยกำร ดดัแปลงเป็นห้องท�ำฟันห้องแรกของโรงพยำบำลศริริำช
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 คนไข้รำยแรก ๆ ของหลวงวำจวิทยำวัฑฒน์ ก็คือพวก

นิสิตแพทย์ที่ปวดฟัน โดยจะนัดถอนฟันในช่วงบ่ำย หลังจำกที่

ตรวจคนไข้นอกในช่วงเช้ำเสร็จ กำรถอนฟันในแต่ละครั้งต้องใช้

คนจำกหลำยฝ่ำยมำช่วยกนั ทัง้ขอให้เภสัชกร (ภก.จ�ำลอง สวุคนธ์) 

ช่วยเตรียมยำชำให้ เพรำะในสมัยนัน้ยงัไม่มยีำชำแบบท่ีเป็นหลอด ๆ 

รวมถงึอำจขอให้ช่วยลอ็กคอคนไข้ไม่ให้ดิน้ตอนฉดียำชำและถอนฟัน

ด้วย ให้นกัศกึษำพยำบำลช่วยหยบิจบัส่งเครือ่งมือให้ ให้รงัสีแพทย์ 

(หลวงพณิพำกย์พทิยำเภท) ช่วยถ่ำยเอก็ซเรย์ฟันให้ ในรำยทีถ่อน

ล�ำบำกก็อำจต้องให้ยำสลบด้วย

 นพ.สุด แสงวิเชียรได้เล่ำว่ำ ตอนที่เป็นนิสิตแพทย์อยู่ 

มีฟันเขี้ยวบนซ่ีหน่ึงงอกออกมำผิดต�ำแหน่ง แล้วเสียดสีกับเยื่อ

บุริมฝีปำกจนเป็นแผล เมื่อหลวงวำจวิทยำวัฑฒน์เห็นเข้ำจึงนัด

ถอนฟันให้ในตอนเช้ำ โดยส่ังห้ำมกินอำหำรเช้ำ เม่ือมำถึงก็จับ

นอนลงที่เตียงในห้องตรวจอำยุรกรรมของแผนกผู้ป่วยนอก ให้ 

นพ.ประจักษ์ ทองประเสริฐ วำงยำสลบให้ แล้วหลวงวำจวิทยำ

วัฑฒน์ก็ขึ้นนั่งบนเตียง เอำสิ่วตอกงัดเอำฟันเขี้ยวออกมำ

ตึกผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี 2462

ห้องท�าฟัน ที่ตึกผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี 2462

 หลังจำกโรงพยำบำลศิริรำชด�ำเนินงำนไปได้ 26 ปี 

เมื่อถึงสมัยรัชกำลที่ 6 ในปี 2457 ก็มีกำรก่อตั้งโรงพยำบำง

จุฬำลงกรณ์ขึ้นมำอีกแห่ง โดยแรกเริ่มนั้นอยู่ในควำมดูแลของ

กระทรวงกลำโหม เรียกกันว่ำ กองพยำบำลทหำรบกกลำง ต่อมำ

ภำยหลังในปี 2459 จึงได้โอนกลับไปให้สภำกำชำดสยำมดูแล

 ถงึแม้ว่ำโรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ก่อตัง้หลงัโรงพยำบำล

ศิริรำชหลำยปี แต่ทว่ำกิจกำรทันตกรรมของโรงพยำบำล

จฬุำลงกรณ์กลับดเูหมอืนว่ำจะเจรญิก้ำวหน้ำไปมำกกว่ำ มกีำรตัง้ 

กองประจ�ำห้องท�ำฟัน สังกัดอยู่ใน แผนกผ่ำตัด โดยมีเจ้ำหน้ำที่

จ�ำนวนหนึ่งอยู่ประจ�ำ และมีหัวหน้ำกองประจ�ำห้องแสงรัศมีท�ำ

หน้ำที่ช่วยดูแลกองนี้ รวมถึงมีห้องท�ำฟันแยกออกมำเป็นสัดส่วน 

ตัง้อยูท่ีตึ่กผ่ำตดั มทีนัตแพทย์ชำวเดนมำร์กคอื หมอเอช เรก็ซ์ เดย์ 

อยู่ในต�ำแหน่งผู้ช�ำนำญเฉพำะวิชำ และได้เชิญพระอำจวิทยำคม 

หรือหมอยอร์ช มำเป็นแพทย์กิตติมศักดิ์ด้วย

 เนื่องจำกในขณะนั้นยังขำดแคลนแพทย์

และทันตแพทย์ตำมหน่วยงำนรำชกำรอยู่มำก

ในปี 2460 ทำงสภำกำชำดสยำมจึง

ได้จัดตั้ง โรงเรียนแพทย์ท�ำฟันขึ้น

ที่โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ในเวลำ

เดียวกับที่กระทรวงกลำโหมได้จัดตั้ง

โรงเรียนกำรแพทย์ทหำรบกขึ้น 

แล้วฝำกไว้ให้โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ดูแล

      DAT Newsletter  24



 ส�ำหรบัโรงเรยีนแพทย์ท�ำฟันแห่งนี ้อำจถอืได้ว่ำเป็นโรงเรยีน

ทันตแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดรับเอำนำยสิบจำกกองทัพ 

ข้ำรำชกำรบำงกระทรวง และพยำบำลประกำศนยีบตัร มำเป็นนกัเรยีน

แพทย์ท�ำฟัน อบรมเป็นเวลำ 24 เดือน โดยมีหมอเอช เร็กซ์ เดย์ เป็น

ผูส้อน เพือ่ให้กลบัมำท�ำงำนให้ทำง

รำชกำร แต่เปิดสอนได้เพียง 1 รุ่น 

ผลติแพทย์ท�ำฟันได้ 10 คนกปิ็ดไป 

 หนึ่งในนักเรียนแพทย์

ท�ำฟันที่เป็นท่ีรู้จักกันในสมัยน้ันก็
คือ      น.ส.เชย กฤษณมติร 

ผู้ที่ได้บริจำคเก้ำอี้ท�ำฟันโบรำณ

แบบเท้ำสิงห์ ที่เคยใช้งำนตั้งแต่

ช่วงปี 2460 เป็นต้นมำ ให้ทำง

พิพิธภัณฑสถำนวำจวิทยำวัฑฒน์

เก็บรักษำไว้ ถือเป็นเก้ำอี้ท�ำฟันที่เก่ำแก่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์

 นอกจำกนี้ ในปี 2466 ทำงสภำกำชำดสยำมยังได้เริ่มเปิด สถำนีประชำนำมัยพิทักษ์ แห่งแรกขึ้นที่ถนนพลับพลำไชย เพื่อให้

บริกำรตรวจรักษำโรคท่ัวไปและท�ำฟันให้แก่ประชำชน และต่อมำก็ได้ร่วมมือกับ แผนกสุขำภิบำลโรงเรียนของกระทรวงธรรมกำร เพื่อ

ไปตรวจและท�ำฟันให้แก่เด็กนักเรียนด้วย

 ส�ำหรับตอนที่ 1 ก็ขอจบไว้เพียงเท่ำนี้ แล้วมำต่อกันในตอนหน้ำ…

1. เชยยำนุสรณ์. พระนคร: โรงพิมพ์แพร่กำรช่ำง; 2513.

2. แมคฟำร์แลนด์ จีบี. ประวัติของสกุลแมคฟำร์แลนด์ในสยำม. พระนคร: โรงพิมพ์เสรีวำนิช; 2493.

3. นำยหนหวย. หมอปลัดเลกับกรุงสยำม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: วัชรินทร์กำรพิมพ์; 2537.

4. ปรดีำภรณ์ เอ่ียมแจ๋. จำกฟันด�ำสูฟั่นขำว: ฟันและทันตกรรมในสังคมกรุงเทพ ทศวรรษ 2430-2490 [วทิยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบณัฑิต]. กรงุเทพฯ: 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์; 2560.

5. วำจวิทยำวัฑฒน์อนุสรณ์. พระนคร: โรงพิมพ์แพร่กำรช่ำง; 2509.

6. สภำกำชำดสยำม. โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ โรงเรียนนำงพยำบำล สถำนปำสเตอร์. ม.ป.ท.; 2462.

7. ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ. ภำพที่อัดจำกฟิล์มกระจกผนึกบนกระดำษแข็ง 10M36M/42 ภำพพระอำจวิทยำคม (Geroge Bradley McFarland)

8. สี สิริสิงห. ทันตศัลยกรรม. วิทยำสำรทันตแพทยศำสตร์ 2496;3(2): 249-54.

9. Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริรำช. ตึกอ�ำนวยกำร โรงพยำบำลศิริรำช [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล; 

2559 [เข้ำถึงเมื่อ 20 พ.ค. 2562]. เข้ำถึงได้จำก: https://www.facebook.com/siriraj.museum/posts/634207200077746/

10. Stuart Bradley. Dan Beach Bradley: Missionary & Doctor to the Royal Court of the Kingdom of Siam [Internet]. The Bradley Family of 

America Blog; 2017 [cited 20 May 2019]. Available from: https://bradleyhistory.com/2017/03/16/dan-beach-bradley-missionary-doctor-

to-the-royal-court-of-the-kingdom-of-siam/

บรรณานุกรม



ความสัมพันธ์ อันใกล้ชิด 
ของสภาวะสุขภาพในช่องปาก 

กับโรคทางระบบอืน่ๆ ของร่างกาย ชุดที1่

บทความวิชาการ

 จำกสถำนกำรของประชำกรโลกในปัจจุบัน พบว่ำใน

หลำยประเทศของโลกก�ำลังเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำง

เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ส�ำหรับประเทศไทยของเรำ มีกำรคำดกำรณ์ไว้ 

กล่ำวคือในปีพ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีจ�ำนวนประชำกรทั้งหมด 

65.9 ล้ำนคน และมีประชำกรผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปอยู่

ประมำณ 11 ล้ำนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชำกร

ทั้งหมด กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรเป็นสังคมผู้สูงอำยุนี้ 

รฐับำล รวมทัง้บคุลำกรทำงกำรแพทย์ทกุสำขำ ต้องมกีำรวำงแผน

ตัง้รับกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวในทกุด้ำน ดงัทีจ่ะเหน็ได้ถึงกำรปรบั

เปลีย่นหน่วยงำน หรอืโครงสร้ำงนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสขุ 

เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม สิ่งส�ำคัญท่ีมำพร้อมกับกำรสูงวัยในกลุ่ม

ประชำกร นั่นคือกำรเปลี่ยนแปลงโดยตรงทำงร่ำงกำยของผู้สูงวัย

และส่งผลต่อกำรเสือ่มถอยของภำวะสขุภำพโดยรวมอนัจะน�ำไปสู่

กำรเกดิโรคภัยไข้เจบ็ของระบบร่ำงกำยต่ำง ๆ ได้ในทีส่ดุ ปัจจบุนันี ้

วงกำรสำธำรณสุข ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งกับกลุ่มโรคทำงระบบ

เรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (non-communicable disease หรือ NCDs)

ตัวอย่ำงเช่น โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง โรคของระบบหัวใจ

และหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งพบว่ำโรคในกลุ่มนี้ นอกจำกพบควำม

สัมพันธ์กับผู้สูงอำยุแล้ว โรคในกลุ่มนี้ยังต้องมีกำรใช้ยำรักษำโรค

ทำงระบบที่ยำวนำน อำจถึงต้องใช้เพื่อรักษำควบคุมโรคตลอด

ชีวิต อันส่งผลข้ำงเคียงได้ ทั้งจำกกำรใช้ยำเป็นระยะเวลำต่อเนื่อง

ยำวนำน หรอืผลกระทบจำกกำรเกดิพยำธสิภำพของโรคเหล่ำนีเ้อง 

ที่จะส่งผลได้ต่อระบบอื่น ๆ ในร่ำงกำย ประเด็นส�ำคัญที่ส่งผลกับ

งำนทำงทันตกรรม คือพบรำยงำนวิจัยหรือกำรศึกษำทำงระบำด

วิทยำที่ให้หลักฐำนเชื่อมโยงที่ชัดเจน ถึงควำมสัมพันธ์โดยตรงของ

โรคในกลุ่มเรื้อรังไม่ติดต่อนี้ กับสภำวะสุขภำพในช่องปำก ดังที่จะ

ได้กล่ำวถึงในล�ำดับต่อไป

 ส�ำหรับปัญหำโรคในช่องปำก ที่มีรำยงำนไว้ถึงควำม

สัมพนัธ์กบัโรคทำงระบบอืน่ ๆ  และยงัพบสัมพนัธ์กบัผู้สูงอำยุ ได้แก่

โรคปริทันต์อักเสบ เนื่องจำกโรคนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอำยุ 

บทควำมชุดน้ีจะกล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบกับ

โรคทำงระบบ ที่น่ำสนใจ โดยจะแบ่งออกเป็นเนื้อหำ 2 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 คือควำมสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบ กับโรคเบำหวำน(diabetes) 

โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease หรือ CVD)

ชุดที่ 2 คือควำมสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบ กับโรคกระดูกพรุน

(osteoporosis) โรคทำงระบบทำงเดินหำยใจ (respiratory disease) 

และโรคข้ออักเสบรูมำตอยด์ (rheumatoidarthritis)

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิรณัฐ กิติศรีวรพันธ์ุ
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สรสัณห์ รังสิยานนท์

ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 ในปี 2009 กำรศึกษำของ 

Chavary และคณะ1 พบว่ำโรค

เบำหวำนชนิดท่ี 2 ซ่ึงเป็นกลุ่ม

ไม่พึ่งพำอินซูลินและเป็นชนิดที่

พบในผูส้งูอำยเุป็นส่วนใหญ่ เป็น

ปัจจยัเสีย่งต่อกำรเกดิโรคปรทินัต์อกัเสบในผูป่้วยกลุม่นี ้โดยสภำวะ

แทรกซ้อนทีพ่บมำกในผูป่้วยโรคเบำหวำนได้แก่ สภำวะmacrovascular 

และ microvascular complications หน่ึงในกลไกที่ส่งผลให้

เกดิภำวะแทรกซ้อนดงักล่ำว กล่ำวคอื กำรจบักนัของ Advanced  

glycosilation end product (AGEs) กับเซลล์เม็ดเลือดขำว ท�ำให้

กระบวนกำรเกิด chemotaxis และphagocytosis ของเซลล์เม็ด

เลือดขำวลดลง ยิ่งไปกว่ำนั้นยังส่งผลต่อกำรตอบสนองที่มำกเกิน

ไปของกลไกกำรอักเสบของร่ำงกำยต่อเชือ้แบคทเีรยีท่ีเข้ำสูร่่ำงกำย

โดยกำรปล่อยสำรหลั่งกลุ่มสื่อกลำงกำรอักเสบ (inflammatory 

mediators) ออกมำในปริมำณมำก กลไกนี้ยังมีผลกระทบต่อกำร

ท�ำหน้ำที่ของเซลล์ไฟโบรบลำสต์ (fibroblasts) ซึ่งส่งผลให้เกิด

ควำมบกพร่องในกำรหำยของแผล รวมทั้งมีกำรหำยของแผลที่

ช้ำลงด้วย นอกจำกนี้ยังพบกำรเพิ่มกำรผลิตเอนไซม์คอลลำจีเนส 

(collagenase) ซึง่มีผลให้เกดิกำรท�ำลำยเนือ้เยือ่ต่ำง ๆ  ในร่ำงกำย

อกีด้วยดงันัน้ผูป่้วยเบำหวำนโดยเฉพำะกลุม่ทีไ่ม่สำมำรถคมุสภำวะ

ของโรคได้ด ีมโีอกำสเกดิกำรตอบสนองต่อเชือ้ก่อโรคปรทินัต์อกัเสบ

ด้วยปฏกิิรยิำกำรอักเสบของร่ำงกำยทีม่ำกกว่ำปกต ิภำวะอกัเสบที่

เกิดขึ้นรวมถึงภำวะบกพร่องของกำรซ่อมแซมเน้ือเยื่อในผู้ป่วยโรค

เบำหวำน ส่งผลให้กำรท�ำลำยเนือ้เยือ่ปรทินัต์ในผูป่้วยโรคปรทินัต์ 

อักเสบมีควำมรุนแรงมำกข้ึน ในส่วนผลทำงระบบของโรคปริทันต์

อกัเสบนัน้พบว่ำอำจท�ำให้เกดิภำวกำรณ์ตดิเชือ้แบคทีเรียในกระแส

เลอืด (bacteremia) และกำรมพีษิจำกเชือ้แบคทเีรยีในกระแสเลือด 

(endotoximia) ได้  โดยผลลพัธ์ทีต่ำมมำของโรคปรทินัต์อกัเสบคอื

ท�ำให้มสีำรสือ่กลำงกระบวนกำรอกัเสบเข้ำสูก่ระแสเลอืดและมผีล

ต่อทำงระบบต่ำงๆในร่ำงกำย จำกกำรศกึษำของ Genco และคณะ

ในปี20052 พบว่ำกำรตดิเชือ้ก่อโรคปรทินัต์แกรมลบเรื้อรังในผู้ป่วย

เบำหวำน สำมำรถส่งผลให้กำรควบคุมระดับน�้ำตำลในเลือดแย่ลง

ได้  นอกจำกนี้กำรศึกษำของ Santos และคณะในปี 20103 ยังพบ

ว่ำผูป่้วยเบำหวำนทีไ่ม่ได้รบักำรรกัษำโรคปรทัินต์อกัเสบจะมรีะดบั

ของสำรสื่อกลำงกระบวนกำรอักเสบในกระแสเลือดท่ีสูงกว่ำปกติ

และสำมำรถส่งผลให้เกดิสภำวะดือ้ต่ออนิซลูนิ (insulin resistance) 

รุนแรงมำกขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยเบำหวำนและท�ำให้กำรควบคุมระดับ

น�ำ้ตำลในเลือดแย่ลงได้เช่นกัน  ในปัจจบุนั กำรประเมนิควำมสำมำรถ

ในกำรควบคมุระดบัน�ำ้ตำลในเลอืดในผูป่้วยเบำหวำนนยิมวดัปรมิำณ

ของ Glycated hemoglobin A1c(HbA1c) ซึง่เป็นค่ำทีส่ะท้อนค่ำ

เฉลี่ยของน�้ำตำลในเลือดผู้ป่วยในช่วงเดือนที่ 3 ถึง 4 เดือนที่ผ่ำน

มำของผูป่้วย  จำกผลกำรศกึษำ Cochrane database systematic 

review ของ Simpson และคณะในปี 20154 พบหลกัฐำนสนบัสนนุ

ว่ำกำรรกัษำโรคปรทินัต์อกัเสบ สำมำรถช่วยท�ำให้กำรควบคมุระดบั

น�ำ้ตำลในเลือดของผู้ป่วยเบำหวำนดยีิง่ขึน้ โดยพบค่ำเฉล่ียกำรลดลง

ของ HbA1c เท่ำกบัร้อยละ 0.29 หลงัผูป่้วยได้รบักำรรกัษำโรคปรทินัต์

อกัเสบ เป็นระยะเวลำ 3 ถงึ 4 เดอืน  จงึอำจคำดกำรณ์ได้ว่ำกำรรักษำ

โรคปรทินัต์อกัเสบ อำจส่งผลดต่ีอกำรควบคุมโรคเบำหวำนของผูป่้วย 

อย่ำงไรก็ตำมประเด็นของกำรติดตำมผลระยะยำวส�ำหรับเร่ืองโรค

ปรทินัต์อกัเสบและกำรควบคมุโรคเบำหวำน ยงัคงต้องมกีำรตดิตำม

ผลกำรรักษำในระยะยำวต่อไปในอนำคต

โรคเบาหวาน
 จดัเป็นโรคกลุม่ทีม่คีวำมผดิปกตขิองกระบวนกำรเมตำบอลซิมึของร่ำงกำย ในกำรจดักำรกบัระดบั

ของน�ำ้ตำลของร่ำงกำยเรำ โดยพบสัมพนัธ์กบัฮอร์โมนท่ีชือ่ว่ำอนิซลูนิ ในทีน่ีจ้ะไม่ขอกล่ำวถงึรำยละเอยีดของ

โรคเบำหวำน อยำ่งไรก็ตำมพบว่ำ โรคเบำหวำนน้ี จัดเป็นหนึ่งในปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดโรคปริทันต์อักเสบ 

ขณะเดียวกันมีรำยงำนควำมสัมพันธ์ของระดับควำมรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบที่สำมำรถส่งผลต่อกำร

ควบคุมระดับน�้ำตำลในเลือด รวมถึงภำวะแทรกซ้อนอื่นๆในผู้ป่วยโรคเบำหวำนได้

ภาพผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ ที่มีประวัติไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ดี

แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักสบและโรคอ้วน กับเบาหวาน

แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักสบและเบาหวานชนิดที่ 2
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โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เป็นโรคเรื้อรังที่พบมำกในกลุ่มผู้สูง

อำยุอีกโรคหน่ึงตำมรำยงำนทำงระบำดวิทยำ 

และพบมีควำมสัมพันธ์กับโรคปริทันต์อักเสบ

ในด้ำนของกระบวนกำรอกัเสบ  จำกกำรศกึษำ

ของ Kaptoge และคณะในปี 20105 พบว่ำเมื่อ

เกิดกระบวนกำรอักเสบในร่ำงกำย จะมกีำรหลัง่สำร ทีม่คีวำมสมัพนัธ์

กับโรคหัวใจและหลอดเลือดออกมำ ได้แก่ pro-inflammatory 

cytokines และC-reactive protein (CRP) โดยในปี 2003 Ridker 

และคณะ6 พบว่ำ CRP เป็นสำรทีส่ำมำรถน�ำมำใช้พยำกรณ์แนวโน้ม

ของกำรเกดิโรคหัวใจและหลอดเลอืดในผูป่้วยได้ ขณะเดยีวกนั Loos

และคณะในปี 20057 พบว่ำกระบวนกำรอกัเสบในผู้ป่วยโรคปรทินัต์ 

ส่งผลให้มีกำรหลั่ง pro-inflammatory cytokines ตลอดจนCRP 

และtumor necrosis factor alpha (TNF-α) ที่ต่อเนื่องและส่ง

ผลท�ำให้เกิดกำรก่อตวัของไขมันในเส้นเลอืด(atherogenesis)นอกจำก

นีเ้ชือ้ก่อโรคปรทินัต์อกัเสบทีร่ัว่ไหลเข้ำสูก่ระแสเลอืดยงัสำมำรถไป

สะสมในครำบไขมนัทีผ่นงัหลอดเลอืด (atheromatous plaques)

และเหน่ียวน�ำให้เกิดกำรปฏิกิริยำเกำะตัวของเลือดในเส้นเลือด 

(procoagulant response) ได้อีกด้วย  ในปี 2008 Higashi และ

คณะ8 ยงัพบว่ำโรคปรทินัต์อกัเสบมคีวำมสมัพนัธ์กบัสภำวะผดิปกติ

ในกำรท�ำงำนของเซลล์บผุวิหลอดเลอืด (endothelial dysfunction) 

ซึ่งภำวะดังกล่ำวเป็นอำกำรแสดงอย่ำงแรกของภำวะหลอดเลือด

แดงแข็ง(artherosclerotic vascular disease) จำกข้อมูลข้ำงต้น

แสดงให้เหน็ควำมสมัพนัธ์ของโรคปรทินัต์ต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด

สอดคล้องกบัข้อมลูจำกองค์กรทำงกำรแพทย์ทีส่�ำคญั ได้แก่ consensus 

report โดย the Joint European Federation of Periodontology 

(EFP) และ American Academy of Periodontology (AAP) 

workshop ในปี 20139 ที่พบว่ำผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบมีควำม

เส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยำ่งมีหลักฐำนทำงกำร

แพทย์สนับสนุน

 ดงันัน้จะเห็นได้ถึงควำมเชือ่มโยงสภำวะโรคในช่องปำกทีส่�ำคัญ และสมัพนัธ์กบักลุม่ประชำกรผูส้งูอำย ุรวม

ทั้งสภำวะโรคทำงระบบที่สำมำรถพบได้มำก โดยบทควำมชุดที่ 1 นี้ ได้กล่ำวถึงควำมเชื่อมโยงกันของโรคเบำหวำน 

และโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด ส�ำหรับโรคทำงระบบอื่น ๆ ได้แก่

 ควำมสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบ กับโรคกระดูกพรุน(osteoporosis) โรคทำงระบบทำงเดินหำยใจ

(respiratory disease) และโรคข้ออักเสบรูมำตอยด์(rheumatoidarthritis) จะได้กล่ำวถึงในโอกำสต่อไป

1. Chavarry NG, vettore MV, Sansone C, Sheiham A. The relationship between diabetes mellitus and destructive periodontal disease: a meta-analysis. 
Oral health Prev Dent 2009;7:107-27.
2. Genco RJ, Grossi SG, Ho A, Nishimura F, Murayama Y. A proposed model linking inflammation to obesity, diabetes and periodontal infections. 
J Periodontol 2005;76:2075-84.
3. Santos Tunes R, Foss-Freitas MC, Nogueira-Filho Gda R. Impact of periodontitis on the diabetes-related inflammatory status. J Can Dent Assoc 
2010;76:a35.
4. Simpson TC, Weldon JC, Worthington HV, Needleman I, Wild SH, Moles DR, et al. Treatment of periodontal disease for glycaemic control in 
people with diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2015;(11):CD004714.
5. Kaptoge S, Di Angelantonio E, Lowe G, Pepys MB, Thompson SG, Collins R, et al. C-reactive protein concentration and risk of coronary heart 
disease, stroke, and mortality: an individual participant meta-analysis. Lancet 2010;375:132-40.
6. Ridker PM. Clinical application of C-reactive protein for cardiovascular disease detection and prevention. Circulation 2003;107:363-9.
7. Loos BG. Systemic markers of inflammation in periodontitis. J Periodontol 2005;76:2106-15.
8. Higashi Y, Goto C, Jitsuiki D, Umemura T, Nishioka K, Hidaka T, et al. Periodontal infection is associated with endothelial dysfunction in healthy 
subjects and hypertensive patients. Hypertension 2008;51:446-53.
9. Tonetti MS, Van Dyke TE working group 1 of the joint EFP/AAP workshop. Periodontitis and artherosclerotic cardiovascular disease: consensus 
report of the joint EFP/AAP workshop on periodontitis and systemic diseases. J periodontol 2013;84(4 Suppl):S24-9.

เอกสารอ่านเพิ่มเติม
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CU NEWS

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมลงนำม

ถวำยพระพร สมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่วมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู 

เนือ่งในโอกำสพระรำชพิธบีรมรำชำภิเษก โดยม ีผศ. ทพ. ดร. สชิุต พลูทอง

คณบดี คณำจำรย์ และบุคลำกร ได้ร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จ

พระเจ้ำอยูหั่วมหำวชิรำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู เนือ่งในโอกำสพระ

รำชพิธีบรมรำชำภิเษก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภำคม 2562 เวลำ 11.00 น. 

ณ ศำลำพระเกี้ยว จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการอบรม 

Work Shop เรื่อง Green Office 

 คณะทนัตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ ร่วมกบัทำง Chula 

zero waste จัดกำรอบรม Work Shop เรื่อง “Green 

Officeกำรลดและแยกขยะในส�ำนักงำน” โดย คุณวรุณ  

วำรัญญำนนท์ ท่ีปรึกษำเพื่อภำคีอุตสำหกรรม ศูนย์ควำม

เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ให้เกียรติมำ

เป็นวทิยำกร เมือ่วนัที ่29 พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชมุ

สี สริสิิงห ชัน้ 2 อำคำรสมเดจ็ย่ำ 93 คณะทนัตแพทยศำสตร์ 

จุฬำฯ นอกจำกนี้ บุคลำกร ของคณะทันตแพทยศำสตร์ 

จุฬำฯ ที่เข้ำร่วมกำรอบรมในครั้งนี้ ได้นำภำชนะสำหรับใส่

อำหำร และแก้วน้ำส่วนตัว มำร่วมรับประทำนอำหำรกลำง

วันด้วยกันอีกด้วย

 ปัจฉมินเิทศนสิติระดบับณัฑติศกึษา ประจ�าการศกึษา 2561 

 คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ จัดพิธีกรำบลำอำจำรย์ และรับ

โอวำท แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ในงำนปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิต

ศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 โดยมีกำรบรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ

เรื่อง “กำรบริหำรงำนและกำรบริหำรชีวิตในฐำนะทันตแพทย์” โดย 

ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยกำร โรงพยำบำลรำมค�ำแหง ได้

ให้เกียรติมำเป็นวิทยำกร และพิธีกรำบลำคณำจำรย์ พิธีบำยศรีสู่ขวัญ

และให้โอวำท โดยในงำนมี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ และคณำจำรย ์

คณะทันตแพทยศำสตร์ เข้ำร่วมงำนเป็นจำนวนมำก เม่ือวันที่ 15 

พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญำณสังวร ชั้น 19 อำคำร 

บรมนำถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ
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 ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ บรรจง มไหสวรยิะ รกัษำ

กำรแทนอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัมหดิล ให้เกยีรตร่ิวมงำนวนั

คล้ำยวันสถำปนำครบรอบ 51 ปี คณะทันตแพทยศำสตร์ 

มหำวทิยำลัยมหดิล พร้อมด้วย รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ 

ธนัย์ สุภทัรพนัธุ ์ รกัษำกำรแทนรองอธกิำรบดมีหำวิทยำลยั

มหดิล , ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เอือ้มพร มชัฌมิวงศ์ รกัษำ

กำรแทนรองอธกิำรบดฝ่ีำยกำรคลงั มหำวทิยำลัยมหิดล และ

ผู้บรหิำร (คณะฯ) ผู้อ�ำนวยกำร (สถำบนั) ส่วนงำนต่ำงๆ    โดย

มศีำสตรำจำรย์ ดร. ทนัตแพทย์หญงิวรำนนัท์ บวัจบี คณบดี

คณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหิดล พร้อมทัง้ผู้บรหิำร 

อำจำรย์ บคุลำกร และนกัศึกษำคณะทนัตแพทยศำสตร์ เข้ำร่วม

งำนอย่ำงพร้อมเพรยีง

 จำกนั้น ผู้บริหำรฯ ได้ร่วมพิธีสักกำระพระพุทธ

เทพทันตรำช พระพุทธรูปประจ�ำคณะทันตแพทยศำสตร์ 

และสักกำระรูปหล่อ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ 

ยุกตะนันทน์  ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่ำนแรก    เพื่อควำม

เป็นสริมิงคล ณ บรเิวณโถงชัน้ 7 อำคำรเฉลมิพระเกยีรต ิ50 

พรรษำ คณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหิดล เมือ่วนั

ที่ 7 มิถุนำยน 2562
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 ศูนย์ทันตกรรมพระรำชทำนสมเด็จพระ

กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำช 

สุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี คณะทันตแพทยศำสตร์  

มหำวิทยำลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป 

โฮลดิง้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมให้บริกำรตรวจสขุภำพ

ช่องปำกพร้อมให้ค�ำปรึกษำทำงทันตกรรม แก่

ประชำชนทั่วไป โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  ในโครงกำร 

“คลินิกลอยฟ้ำ ปีที่ 17” ณ สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส

ปำกน�้ำ ระหว่ำงวันที่ 5-8 มิถุนำยน 2562

 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ให้กำรต้อนรับ Ms. Luh 

Made Diva Sasmita Pradnyani, Ms. Kim Henadi, Ms. Made Citra Bunga 

Anjani, Ms. Oyagi Shuka และ Mr. Samuel Pramadisa นักศึกษำทันตแพทย์

ชั้นปีที่ 4 จำก Udayana University, Bali, Indonesia ประเทศอินโดนิเซีย ซึ่งเข้ำ

ศึกษำดูงำนทำงทันตกรรมและกำรสังเกตกำรณ์ทำงคลินิก ณ ภำควิชำศัลยศำสตร์

ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล, ภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์, ภำควิชำทันตกรรม

เด็ก, ภำควชิำเวชศำสตร์ช่องปำกและปรทัินตวทิยำ, ภำควิชำทนัตกรรมหตัถกำรและ

วทิยำเอน็โดดอนต์ และภำควิชำวทิยำระบบบดเคีย้ว ระหว่ำงวนัที ่13 พฤษภำคม – 7 

มถินุำยน 2562 โดยเมือ่วนัที ่7 มถินุำยน 2562 ศำสตรำจำรย์ ดร. ทญ.วรำนนัท์ บวั

จีบ คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้มอบใบประกำศนียบัตร 

ให้แก่นักศึกษำดังกล่ำว
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 Dr. L. B. Lahiru Prabodha, Specialist in Clinical Genetics จำก Faculty 

of Medicine, University of Ruhuna ประเทศศรีลังกำ มำเยี่ยมชมและปรึกษำหำรือ

ทำงวิชำกำรและด้ำนวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ Molecular Etiology of Facial Clefts ร่วม

กบั ผศ.ทพ.ดร.ชยำรพ สพุรรณชำต ิรองคณบดฝ่ีำยวจัิย และ ศ.ทพ.พรีนธิ กนัตะบตุร เมือ่

วันที่ 24 พ.ค.62

 Dr. Siti Zuriana Mohd Zamzuri ทันตแพทย์จำกประเทศมำเลเซียพร้อมทั้ง

ทนัตแพทย์และเจ้ำหน้ำทีจ่ำกศนูย์ทันตระหว่ำงประเทศ เยีย่มชมคณะฯ และร่วมอภิปรำย

และพังบรรยำยร่วมกับอำจำรย์สำขำชีววิทยำช่องปำกและทันตกรรมชุมชน ณ คณะ 

ทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4,7 มิ.ย.62

 ผศ.ทพ.ดร.นฤมนสั คอวนชิ คณบด ีให้กำรต้อนรบั Professor Allen Ming-Lun 

Hsu, Dean พร้อมคณะฯ จำก School of Dentistry, National Yang-Ming University, 

Taiwan ในโอกำสเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร

ระหว่ำงสถำบัน เพื่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำร วิจัย กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ บุคลำกร

ศกึษำดงูำน และพัฒนำเครือข่ำยของสถำบนักำรศกึษำ พร้อมนี ้Professor Allen Ming-Lun 

Hsu บรรยำยพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Dental Education and Digital Dentistry” ให้กับ

บุคลำกรและนักศึกษำของคณะฯ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62
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