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สวัสดีปีใหม่ 2563
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ขออ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านสมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมส�ำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ
สมาชิกรุ่นอาวุโส ก็ขอให้ทา่ นมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ยังมีเรี่ยวแรงมาพบปะกันในการประชุมวิชาการ
ส�ำหรับสมาชิกรุ่นเยาว์ ก็ขอให้ทา่ นมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในกิจการ หน้าที่การงาน ปราศจากอุปสรรค ตลอดจนอย่าได้
มีคดีความในการประกอบวิชาชีพ
อยากจะฝากเรือ่ งทีเ่ ป็นห่วงและกังวล ส�ำหรับภาวะการผลิตทันตแพทย์ของประเทศไทย ซึง่ ปัจจุบนั มีทงั้ ภาคเอกชนและรัฐ นับ
วันจะทวีจำ� นวนมากขึน้ หากสถานการณ์การผลิตทันตแพทย์ ทัง้ ในด้านจ�ำนวน และการกระจาย ไม่ได้รบั การพิจารณาทบทวน และแก้ไข
อีก 10 ปี ข้างหน้า คงได้เห็นภาวะการตกงานในวงการทันตแพทย์ไทยอย่างแน่นอน ปัจจุบนั คลินกิ ทันตกรรมเกิดขึน้ อย่างมากมายจนผิดหู
ผิดตา และจะเน้นเฉพาะจัดฟันเป็นส่วนใหญ่ การแข่งขันก็มีมากมาย จนลืมถึงจรรยาบรรณศักดิ์ศรีของทันตแพทย์ เกิดการโฆษณาในรูป
แบบที่แปลก ๆ อย่างไม่เคยเกิดขึ้นในวิชาชีพมาก่อน ทั้งในแง่ของราคาและการส่งเสริมการขาย ราวกับการโฆษณาขายของ เพื่อเร่งเอา
เป้าเอายอดขาย เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ในภาวะเศรษฐกิจทีต่ กต�ำ่ เราเริม่ เห็นภาวะคลินกิ บางแห่งได้ปดิ กิจการลง และอาจมีแนวโน้มทีม่ ากขึน้
และถ้าหากอัตราการผลิตทันตแพทย์ทมี่ แี นวโน้มมากขึน้ และไม่ได้รบั การแก้ไข จะเป็นอย่างไร ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยบุคลากรทุกภาคส่วน
ที่มีความตระหนักรู้ถึงปัญหา และมองการณ์ไกล และร่วมกันแก้ไข ไม่ใช่รอให้ถึงหายนะแล้วค่อยแก้ไข คงไม่ทันการ
สุดท้าย ก็ขอให้ทกุ ท่านด�ำรงชีวติ ด้วยความมีสติ มีความรอบคอบในการประกอบวิชาชีพและหน้าทีก่ ารงาน โดยยึดเอาประโยชน์
ของประชาชนและวิชาชีพเป็นที่ตั้ง
								
ด้วยความรักและปรารถนาดี
								
ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์
							
นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
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บทความวิชาการ

เอกซเรย์ทันตกรรม
กว่าจะตั้งมั่นในเมืองไทย

เรียบเรียงโดย ทพ. พิสุทธิ์ อ�ำนวยพาณิชย์

เหงือกคู่กับฟันฉันใด เอกซเรย์ก็ย่อมคู่กับการท�ำฟันฉันนั้น แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา เรามักพูดกันถึงแต่เรื่องราวการท�ำฟันใน
ประเทศไทยในอดีต แต่ละยุคแต่ละสมัย โดยละเลยสิง่ ทีเ่ ป็นเหมือนคูห่ คู ชู่ วี ติ ไป ว่าเอกซเรย์ทางทันตกรรมในประเทศไทยมีจดุ เริม่ ต้นและ
ความเป็นมาอย่างไร ทั้งที่จริงแล้ว ทั้งสองสิ่งนี้ย่อมมีพัฒนาการด�ำเนินตามกันไปอย่างแยกกันไม่ออก
น�ำเรื่อง
เมื่อปลายปี 2438 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของประเทศสยาม
Wilhelm Conrad Röntgen นักฟิสกิ ส์ชาวเยอรมันได้ประกาศการค้นพบ
รังสีเอกซ์ (X-ray) ออกมา แล้วอีก 2 สัปดาห์หลังจากนั้น ในต้นปี 2439
John Hall-Edwards นายแพทย์ชาวอังกฤษก็เริ่มน�ำเอกซเรย์มาใช้ใน
คลินกิ เพือ่ ตรวจดูเข็มทีถ่ กู แทงติดในมือของผู้ร่วมงาน และอีก 1 วันถัดมา
ในวันที่ 12 มกราคม 2439 Otto Walkhoff ทันตแพทย์ชาวเยอรมัน ก็ได้
ทดลองถ่ายเอกซเรย์ฟันเป็นครั้งแรกของโลก โดยเป็นการถ่าย Bitewing
films ของฟันตนเอง
ภาพเอกซเรย์ฟันภาพแรกของโลก
เป็น Bitewing films ของ Otto Walkhoff

ศ. นพ.หลวงพิณพากย์พทิ ยาเภท
(พิณ เมืองแมน)
บิดาแห่งรังสีวทิ ยาของไทย

การน�ำเอกซเรย์มาใช้ทางการแพทย์เป็นเรื่องโด่งดังและตื่นเต้นไปทั่วโลก
ในขณะนัน้ รวมไปถึงประเทศสยามด้วย ในปี 2441 หลังการค้นพบรังสีเอกซ์เพียง 3 ปี
พระบ�ำบัดสรรพโรค หรือ Hans Adamsen นายแพทย์ใหญ่กองลหุโทษ ก็ได้สงั่ น�ำ
เครื่องเอกซเรย์จากสหรัฐฯ เข้ามาใช้ในประเทศสยามเป็นเครื่องแรก และอีก 30 ปี
หลังจากนั้น ในปี 2471 สมัยรัชกาลที่ 7 โรงพยาบาลศิริราชจึงเพิ่งมีเครื่องเอกซเรย์
เครื่องแรกไว้ใช้งาน ภายหลังจากที่ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน)
ส�ำเร็จการศึกษาด้านรังสีวิทยาจากประเทศสหรัฐฯ กลับมาประเทศสยามแล้ว

เรื่องหนึ่งที่สนใจก็คือ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) ผู้บุกเบิกการสอนวิชารังสีวิทยาในประเทศไทย มีความ
เกี่ยวพันกับ หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ (วาด แย้มประยูร) ผู้บุกเบิกการสอนวิชาทันตกรรมในประเทศไทย เป็นอย่างมาก ตั้งแต่เรียน
ชั้น ม.7-8 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยด้วยกัน และสามารถสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงประจ�ำปี 2460 ไปเรียนวิชาแพทยศาสตร์ที่
ประเทศสหรัฐฯ ได้เหมือนกัน โดยหลวงพิณพากย์พิทยาเภทสอบได้ที่ 1 และหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์สอบได้ที่ 2

DAT Newsletter 4

DAT Newsletter 5

เมือ่ ใกล้จะเรียนแพทยศาสตร์จบ ทางกระทรวงธรรมการ
แจ้งไปว่า รัฐบาลต้องการให้ทงั้ สองคนเลือกเรียนวิชาทันตแพทยศาสตร์
หรือวิชารังสีวิทยาต่อ เผอิญว่าผู้ปกครองนักเรียนไทยให้หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์เลือกก่อน ท่านได้เลือกเรียนทันตแพทยศาสตร์
เนื่องจากจะได้อยู่ต่างประเทศต่ออีก 2 ปี แต่หากเลือกเรียน
รังสีวิทยา จะได้อยู่ต่ออีกแค่ 1 ปี ดังนั้นหลวงพิณพากย์พิทยาเภท
จึงต้องเรียนรังสีวิทยาไปโดยปริยาย เมื่อเรียนจบแล้ว ทั้งสองท่าน
ก็กลับมารับราชการด้วยกัน ที่คณะแพทยศาสตร์และศิริราช
พยาบาลในปี 2471 เพราะฉะนั้น ในอีกมุมมองหนึ่งจะเห็นได้วา่
เอกซเรย์กับทันตกรรมในประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันมาตั้งแต่ผู้บุกเบิกก่อตั้งแล้ว

ก่อนมีโรงเรียนทันตแพทย์
แม้วา่ ประเทศสยามมีเครือ่ งเอกซเรย์ใช้มาตัง้ แต่ปี 2441
แต่กลับไม่มีการกล่าวถึงการใช้เอกซเรย์ในทางทันตกรรมเลย จน
กระทั่งหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ได้เข้ามาเป็นอาจารย์แพทย์ ที่คณะ
แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลในปี 2471 พร้อมกับรับหน้าที่
เป็นทันตแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชด้วย จึงเริ่มมีการกล่าวถึง
การถ่ายเอกซเรย์ประกอบการถอนฟันเป็นครั้งแรก โดยมีหลวงพิณพากย์พิทยาเภทเป็นผู้ถ่ายให้

เครือ่ งเอกซเรย์ Kellekoett, Aerial type, 30 MA, 120 KV, Motor
Rectification เป็นเครื่องเอกซเรย์เครื่องแรก ที่หลวงพิณพากย์พิทยาเภทน�ำมาติดตั้งเองที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ พ.ศ. 2471

เมื่อมีทันตแพทย์ที่เรียนจบจากต่างประเทศเข้ามายัง
ประเทศสยามมากขึ้น ไปอยู่ประจ�ำตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ
เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และกองเสนารักษ์ของกองทัพบก ก็
เริ่มมีการสั่งถ่ายเอกซเรย์ทันตกรรมตามโรงพยาบาลเหล่านี้ขึ้นมา
ส่วนทันตแพทย์บางคนที่ไปเปิดคลินิกส่วนตัว ก็ได้ส่งผู้ป่วยเข้ามา
ถ่ายเอกซเรย์ทันตกรรมตามโรงพยาบาลเหล่านี้บา้ งเช่นกัน
ในสมัยนั้น เครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ถ่ายภาพฟันยังต้องใช้
เครื่องเอกซเรย์ใหญ่ร่วมกับทางการแพทย์ ซึ่งงานส่วนใหญ่เน้น
ไปทางด้านเอกซเรย์ศัลยกรรม อายุรกรรม หรือสูตินรีเวชกรรม
มากกว่า ท�ำให้เอกซเรย์ทันตกรรมซึ่งเป็นเพียงงานส่วนน้อยถูก
ละเลยไป เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้ความสนใจ และขาดความช�ำนาญ
การถ่ายเอกซเรย์ฟันจึงคล้ายกับว่าสักแต่ถ่ายให้เสร็จ ๆ ไป ภาพที่
ถ่ายออกมาจึงมีคุณภาพไม่ดี มีทั้งสั้นเกินไป ยาวเกินไป ด�ำเกินไป
ขาวเกินไป หรือทับกันบ้าง ท�ำให้วนิ จิ ฉัยได้ยาก บางครัง้ ทันตแพทย์
ถึงกับต้องมาก�ำกับด้วยตัวเองว่าต้องท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ เพื่อให้ได้
ภาพที่ต้องการ
การอ่านฟิลม์ ก็มกั ให้การวินจิ ฉัยกันแบบกว้าง ๆ ตามแนว
ของ General Roentgenology เท่านั้น เช่น ถ้ามีเงากระดูก
ละลายที่ปลายราก ก็วินิจฉัยว่า Root abscess หรือถ้ามีกระดูก
เบ้าฟันละลาย ก็วินิจฉัยว่า Retraction ส่งผลให้ทันตแพทย์ไม่รู้
ว่าควรจะจัดการอย่างไรต่อไป ท้ายที่สุดจึงมักลงเอยด้วยการถอน
ฟันแทบทั้งหมด
ส่วนบรรดาช่างท�ำฟันเรียนเองที่มีอยู่มากในสมัยนั้น ก็
ไม่มีใครนึกถึงการถ่ายเอกซเรย์ฟันอย่างแน่นอน เมื่อจะถอนฟันก็
จัดการลงมือทันที ไม่รีรอเอกซเรย์ก่อนให้เสียเวลา
ดั ง นั้ น เอกซเรย์ ทั น ตกรรมในช่ ว งก่ อ นมี โรงเรี ย น
ทันตแพทย์ จึงถือว่าอยู่ในความมืดมนและขุ่นมัวพอ ๆ กับฟิล์ม
เอกซเรย์เป็นอย่างยิ่ง

หลังมีโรงเรียนทันตแพทย์

เมื่ อ โรงเรี ย นทั น ตแพทย์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาแห่ ง แรกของ
ประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2483 ก็ได้บรรจุให้มีการเรียนวิชา
ทันตรังสีวิทยาในชั้นปีที่ 3-4 (คือชั้นปีที่ 5-6 ในปัจจุบัน) ด้วย โดย
ในขณะนัน้ เรียกว่าวิชา วิทยาเรินต์เกน อาจารย์ทสี่ อนวิชานี้ ในตอนแรกมีเพียงท่านเดียวเท่านัน้ คือ ศ. ร.อ. หิรญ
ั สาหร่ายทอง เป็น รัศมีแพทย์
หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า รังสีแพทย์ ไม่ได้เป็นทันตแพทย์แต่อย่างใด
ในระยะแรกนั้น ท่านยังประจ�ำอยู่ที่ กองเสนารักษ์ มณฑลทหารทหารบกที่ 1 (ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) ยัง
ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ�ำของโรงเรียนทันตแพทย์ นักศึกษารุ่นแรกจึงต้องเดินทางแสนไกลไปเรียนวิชานี้ถึงที่กองเสนารักษ์พญาไท โดย
ท�ำการสอนกันที่ห้องทันตกรรม และฝึกปฏิบัติกันที่แผนกรัศมีวิทยา แม้ว่าโรงเรียนทันตแพทย์ในขณะนั้นตั้งอยู่ที่ตึกรัศมีวิทยา ของคณะ
แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลก็ตาม

การสอนในระยะแรก ๆ ยังขลุกขลักอยู่มาก ตัวอย่างฟิล์มของ
รอยโรคต่าง ๆ ก็ไม่คอ่ ยมี จ�ำนวนชัว่ โมงเรียนก็มนี อ้ ย การเรียนจึงเน้นไป
ในทางทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ
ส่วนการถ่ายเอกซเรย์ทันตกรรมก็ขลุกขลักเช่นกัน เนื่องจาก
เครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ที่กองเสนารักษ์เป็นเครื่องเอกซเรย์ใหญ่ มี
Capacity สูง กรวยถ่ายภาพหาศูนย์ล�ำบาก หัวหลอดก็หนัก
มุมก็ไม่ค่อยดี ท�ำให้ภาพที่ได้มองเห็นรายละเอียดของฟันไม่ค่อย
ชัดเจน ต้องขอให้ถ่ายใหม่บ่อย ๆ จนเจ้าหน้าที่รังสีของกอง
เสนารักษ์รู้สึกร�ำคาญ ทว่าในภายหลังก็ได้ปรับปรุงพัฒนาขึ้น
เรื่อย ๆ จนสามารถถ่ายเอกซเรย์ได้ดีขึ้น ได้รับค�ำต�ำหนิ
น้อยลง
ต่อมาประมาณปี 2485 ก็ได้ย้ายการเรียน
การสอนวิชานี้ไปรวมอยู่ที่ ตึกรัศมีวิทยา ของคณะ
แพทยศาสตร์ แ ละศิ ริ ร าชพยาบาล ท� ำ ให้ ก ารถ่ า ย
เอกซเรย์ทนั ตกรรมกลับมาขลุกขลักอีกครัง้ ต้องเริม่ ต้นฝึกฝน
เจ้าหน้าทีก่ นั ใหม่ โดยการเรียนนัน้ ก็ยงั คงเน้นไปทางทฤษฎี แต่กม็ กี ารฝึก
ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
จนกระทั่งในปี 2488 เมื่อโรงเรียนทันตแพทย์ยา้ ยมาอยู่ที่ ชั้น
3 ของอาคาร 5 ถนนราชด�ำเนิน โดยมีคณบดีกับอาจารย์ของโรงเรียน
ทันตแพทย์เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มตัว งานเอกซเรย์
ทันตกรรมทั้งด้านการเรียนและการให้บริการ จึงค่อย ๆ เจริญก้าวหน้า
ขึ้นเรื่อย ๆ มีเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมมากขึ้น เริ่มมีเครื่องมือเครื่องใช้
เฉพาะ และเริ่มมีเจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านนี้เป็นครั้งแรก คือมี นายแปลก
เจตนศิลปิน เป็นเจ้าหน้าทีถ่ า่ ยภาพ (Technician) และ นางพิศ สุวคนธ์
เป็นผู้ช่วยเหลือ บุคลากรก็เพิ่มขึ้นจาก 1 คนเป็น 3 คน และต่อมาในปี
2493 จึงเพิง่ มีทนั ตแพทย์คนแรกเข้ามาอยูใ่ นแผนกรังสีวทิ ยาของโรงเรียน
ทันตแพทย์ คือ รศ. ทพญ.บุปผา วิเศษ
ส่ ว นในด้ า นการเรี ย นนั้ น ก็ มี จ� ำ นวนชั่ ว โมงเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากเรียนทางทฤษฎี ตัง้ แต่เรือ่ งการก�ำเนิดรังสีในทางฟิสกิ ส์ เทคนิค
การถ่ายภาพ การอ่านฟิลม์ และให้การวินจิ ฉัย ไปจนถึงเรือ่ งรังสีรกั ษาแล้ว
ก็มกี ารฝึกปฏิบตั เิ พิม่ ขึน้ โดยได้ฝกึ ปฏิบตั ใิ นผูป้ ว่ ยจริงตอนปีที่ 4 นักศึกษา
ต้องผลัดกันไปประจ�ำแผนกรังสีวทิ ยาคนละประมาณ 1 เดือน แล้วฝึกท�ำ
ทุกอย่าง ตั้งแต่ต้อนรับคนไข้ ลงทะเบียน ถ่ายเอกซเรย์ ล้างฟิล์มไปจน
ถึงอ่านฟิล์ม และวินิจฉัย
ดั ง นั้ น หลั ง จากมี โรงเรี ย นทั น ตแพทย์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาแล้ ว
เอกซเรย์ทันตกรรมจึงได้ตั้งมั่นและขยับขยายไปอย่างมีทิศทางมากขึ้น
พร้อม ๆ กับที่ทันตแพทย์ที่เรียนจบออกมา ก็เห็นถึงความส�ำคัญของ
การถ่ายเอกซเรย์ฟันประกอบการตรวจรักษามากขึ้นตาม ต่างจากพวก
ช่างท�ำฟันในสมัยนั้นหรือสมัยก่อนหน้า คลินิกและโรงพยาบาลต่าง ๆ
จึงเริม่ ติดตัง้ เครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรมกันเพิม่ มากขึน้ เอกซเรย์จงึ เป็นสิง่
ส�ำคัญจ�ำเป็นคู่กับงานทันตกรรมดังเช่นทุกวันนี้
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เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมที่ใช้ในโรงเรียนทันตแพทย์
ตั้งแต่ระยะแรกก่อตั้งจนถึงปี 2493

ระลึกถึง

ศ. ร.อ. หิรัญ สาหร่ายทอง
เรือ่ งหนึง่ ทีท่ นั ตแพทย์หลายคนอาจนึกไม่ถงึ ก็คอื ผูบ้ กุ เบิก
และวางรากฐานวิชาทันตรังสีวทิ ยาในประเทศไทยนัน้ ไม่ใช่ทนั ตแพทย์
แต่เป็น รังสีแพทย์ ทีช่ อื่ ศ. ร.อ. หิรญ
ั สาหร่ายทอง ซึ่งเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการก่อตั้งโรงเรียนทันตแพทย์ระดับปริญญาแห่งแรกใน
ประเทศไทยด้วย แต่เป็นทีน่ า่ เสียดายว่า ชือ่ นีก้ ลับถูกหลงลืมไปจาก
วงการทันตกรรมไทยไปตามกาลเวลา
ศ. ร.อ. หิรัญ สาหร่ายทอง เริ่มแรกเข้าเรียนที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปี 2473 แต่ตอ่ มา
ย้ายไปเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแทน
และส�ำเร็จการศึกษาในปี 2479 หลังจากนั้นจึงเข้าท�ำงานที่กอง
เสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 1 เรือ่ ยมา จนเมือ่ มีการก่อตัง้ โรงเรียน
ทันตแพทย์ระดับปริญญาแห่งแรกขึ้นในปี 2483 ขณะนั้นยังขาด
อาจารย์ผู้สอนวิชาต่าง ๆ อยู่มาก รวมถึงวิชาวิทยาเรินต์เกนด้วย
หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ จึงได้ชวน ศ. ร.อ. หิรัญ สาหร่ายทอง ซึ่ง
เป็นรังสีแพทย์ ให้มาร่วมงานด้วย แต่เนื่องจากอาจารย์ไม่ได้เรียน
จบทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ท�ำให้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเอกซเรย์
ทันตกรรมมาก่อน และไม่เคยเห็นการท�ำงานด้านนี้ที่ต่างประเทศ
ด้วย จึงต้องพยายามเร่งศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากหนังสือทีม่ ี
อยู่ ตัง้ แต่เรือ่ งเทคนิคการถ่ายเอกซเรย์ ไปจนถึงการอ่านฟิลม์ และ
การวินจิ ฉัยโรคต่าง ๆ ในช่องปาก โดยอาศัยพืน้ ฐานความรูด้ า้ นการ
แพทย์ทมี่ ี จนมีความรูแ้ ละความช�ำนาญในสาขาวิชานีอ้ ย่างยอดเยีย่ ม
เป็นทีย่ อมรับนับถือของทันตแพทย์ในสมัยนัน้ มีอาจารย์จากแผนก
ต่าง ๆ มาขอค�ำปรึกษาให้ชว่ ยอ่านฟิลม์ อยูเ่ สมอ และยังได้ทำ� หน้าที่

ถ่ายเอกซเรย์พระทนต์และอ่านฟิล์มถวายพระบรมวงศ์อีกหลาย
พระองค์ รวมถึงได้รับใบรับรองคุณวุฒิเป็นผู้ช�ำนาญการในวิชา
วิทยาเรินต์เกนจากทางรัฐบาลด้วย
เล่ากันว่าอาจารย์เป็นคนอารมณ์ดี คุยสนุก และมีคารม
คมคาย นอกจากสอนวิชาวิทยาเรินต์เกนแล้ว อาจารย์ยงั รับหน้าที่
เป็นแพทย์ชว่ ยตรวจรักษาบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนทันตแพทย์
ด้วย และเนื่องจากเป็นรังสีแพทย์ ดังนั้นในแผนกรังสีวิทยาของ
โรงเรียนทันตแพทย์แห่งนี้ จึงมีเครื่องเอกซเรย์ใหญ่ที่ใช้ทางการ
แพทย์อยูด่ ว้ ย ส�ำหรับท�ำ General survey ประกอบการวินจิ ฉัย
ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคทางระบบให้ครอบคลุมยิง่ ขึน้ อาจารย์เคยพูดถึงบทบาท
ของตนเองในโรงเรียนทันตแพทย์ไว้วา่ “เป็นหมอฟันก็ไม่ใช่ หมอไข้
ก็ไม่เชิง” อาจารย์ยงั ได้รบั ปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต (เรียนวิชา
กฎหมายเป็นหลัก) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง จึง
มักพูดเล่น ๆ ถามคนทีม่ าหาว่า “จะมาหาหมอยาหรือหมอความ”
ศ. ร.อ. หิรญ
ั สาหร่ายทอง เริม่ สอนนักเรียนทันตแพทย์
ตัง้ แต่รนุ่ ที่ 1 ในปี 2485 จนถึงรุน่ ที่ 30 ในปี 2515 โดยท�ำหน้าที่
เป็นหัวหน้าแผนกรังสีวทิ ยามาตัง้ แต่ตน้ จนเกษียณ ในการสอนวิชา
วิทยาเรินต์เกน อาจารย์จะเข้าห้องก่อนถึงเวลาเล็กน้อยเพือ่ เขียนโน้ต
ย่อบนกระดานด�ำ เมือ่ ถึงเวลาสอนก็พดู บรรยายไปทีละข้อ ๆ โดยไม่
ดูตำ� ราเลย ด้วยเสียงดังฟังชัดทัว่ ทัง้ ห้องแม้ไม่มไี มโครโฟนก็ตาม ส่วน
การสอบวิชานีข้ นึ้ ชือ่ เรือ่ งความโหดเป็นทีส่ ดุ อาจารย์จะเรียกนักเรียน
เข้ามาสอบปากเปล่าทีละคน ซักถามจนอาจารย์พอใจ แต่นกั เรียนน่า

จะหนักใจ แล้วจึงปล่อยออกไป โดยเป็นทีร่ กู้ นั ว่าต้องท่องหนังสือมา
ตัง้ แต่ตน้ จนจบ เพราะไม่ทราบว่าอาจารย์จะถามเรือ่ งอะไร และมักจะ
โดนถามจนจนมุมบ่อย ๆ นักเรียนบางคนถึงกับเหงือ่ แตกปากคอสัน่
ตอนสอบ นอกจากการสอบปากเปล่าแล้ว ก็ยงั มีการสอบอ่านฟิลม์
ด้วย เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษทีย่ ากถึงขนาดต่อให้นงั่ ติด ๆ กัน แอบ
ถามกันได้ ก็ยงั ท�ำไม่คอ่ ยได้ นักเรียนจึงสอบตกแทบทัง้ ชัน้ แต่ยงั ดีทมี่ ี
คะแนนจากการสอบปากเปล่ามาช่วยจึงพอรอดตัวไปได้
นอกจากนี้อาจารย์ยังได้รับ เชิญ ให้ไปสอนวิ ชาทัน ตรังสีวิทยาให้แก่แพทย์ประจ�ำบ้าน และเจ้าหน้าที่แผนกรังสีวิทยา

ของคณะแพทยศาสตร์และศิรริ าชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลโรคฟัน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยด้วย หลังจากเกษียณแล้ว อาจารย์กย็ งั รับเชิญมาเป็น
ศาสตราจารย์ทปี่ รึกษาในแผนกรังสีวทิ ยา คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ต่ออีกระยะหนึ่ง
ศ. ร.อ. หิรญ
ั สาหร่ายทอง ถึงแก่อนิจกรรมทีโ่ รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2525

ท้ายเรื่อง
ท้ายที่สุด เพื่อเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของเอกซเรย์ในทางทันตกรรม จึงขอทิ้งท้ายด้วยค�ำพูดของ ศ. ร.อ. หิรัญ สาหร่ายทอง
ผู้บุกเบิกและวางรากฐานวิชาทันตรังสีวิทยาของประเทศไทย ไว้วา่

“มือนัน้ ถ้าขาดนิ้วก้อยก็กำ� หรือท�ำงานไม่ถนัด
วิชาเอกซเรย์แม้เป็ นเพียงนิ้วก้อย ก็ขอให้ถนอมเพือ่ ความส�ำเร็จในวิชาชีพของตน”

บรรณานุกรม
1. คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. ชุมนุมพระนิพนธ์และบทความ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม; 2508.
2. วาจวิทยาวัฑฒน์อนุสรณ์. พระนคร: โรงพิมพ์แพร่การช่าง; 2509.
3. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ร้อยเอก นายแพทย์
หิรัญ สาหร่ายทอง. ม.ป.ท.; 2525.
4. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์; 2520.
5. Canger EM and Çelenk P. The history of dental radiology in
Turkey. J Oral Maxillofac Radiol 2013;1(3):94-8.
6. Martinez B. In a new light: early x-ray technology
in dentistry, 1890-1955 [Master’s thesis]. Arizona:
Arizona State University; 2013.

ศ. ร.อ. หิรัญ สาหร่ายทอง ผู้บุกเบิกและวางรากฐานวิชาทันตรังสีวิทยาของประเทศไทย
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เครื่องมือจัดฟัน

มีแบบไหนบ้างนะ ?
ในตอนทีแ่ ล้วเราได้รแู้ ล้วว่าการจัดฟัน ควรท�ำในกรณีใด มีประโยชน์อย่างไรบ้างไปแล้ว ในตอนนีเ้ ราจะมาท�ำความรูจ้ กั กับประเภท
ของเครือ่ งมือในงานทันตกรรมจัดฟันกันบ้างจริง ๆ แล้วเครือ่ งมือจัดฟันไม่ได้มเี พียงแค่เหล็กจัดฟันเท่านัน้ หมอจัดฟันยังมีเครือ่ งมือจัดฟัน
แบบอืน่ ๆ อีกหลายชนิด ตอนนีจ้ ะมาแนะน�ำเครือ่ งมือจัดฟันชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงข้อดี-ข้อด้อยของแต่ละ่ ชนิดแบบย่อ ๆ ให้ผอู้ ่านได้เข้าใจ
เพิ่มขึ้น เครื่องมือจัดฟันสามารถแบ่งให้เข้าใจง่าย ๆ ได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่คนไข้สามารถถอดออกได้เอง และชนิดที่คนไข้ไม่สามารถ
ถอดออกได้เองหรือที่เรียกว่าเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น
ชนิดที่คนไข้สามารถถอดได้ จะเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบที่คนไข้สามารถถอด
ออกได้เองเวลาทานอาหารหรือท�ำความสะอาดช่องปาก ข้อเด่นหลักๆ คือ คนไข้สามารถ
ดูแลท�ำความสะอาดช่องปากได้งา่ ยกว่าแบบติดแน่น ลดโอกาสการมีลวดทิม่ ต�ำในช่องปาก
แต่ขอ้ ด้อยหลักคือ คนไข้จะต้องให้ความร่วมมือในการรักษาเป็นอย่างมาก เพราะหากคนไข้
ไม่ใส่เครือ่ งมือในเวลาทีม่ ากพอก็จะไม่เกิดการเคลือ่ นขยับฟัน กล่าวโดยง่ายคือ ประสิทธิภาพ
ของการรักษาขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองเกือบ 100% นอกจากนี้เครื่องมือจัดฟันถอดได้ใน
แต่ล่ะชิ้นจะมีความสามารถในการขยับฟันได้จ�ำกัด ในกรณีที่ฟันมีความผิดปกติมากจึง
มีความจ�ำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเครื่องมือหลายชิ้น ตัวอย่างของเครื่องมือกลุ่มนี้ ดังภาพ
แสดงที่ 1 และ 2
ชนิดที่สองเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น คนไข้จะไม่สามารถถอด
เครื่องมือได้เอง จ�ำเป็นต้องให้หมอจัดฟันเป็นคนถอดหรือปรับเครื่องมือให้ ข้อ
เด่นของเครื่องมือในกลุ่มนี้ คือ ไม่จำ� เป็นต้องอาศัยความร่วมมือของคนไข้มาก
เท่าชนิดแรก เพราะหมอจัดฟันได้ทำ� การติดเครือ่ งมือในปากคนไข้แล้ว เครื่อง
มือจะท�ำหน้าทีเ่ คลือ่ นขยับฟันตามทีห่ มอได้วางแผนไว้ แต่ขอ้ ด้อย คือ การดูแล
ท�ำความสะอาดช่องปากท�ำได้ยากขึน้ เพิม่ โอกาสการเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ และ
มีโอกาสเกิดลวดทิม่ ต�ำจากเหล็กจัดฟันได้ ตัวอย่างของเครือ่ งมือ
กลุ่มนี้ ดังภาพแสดงที่ 3 และ 4
เป้าหมายของเครือ่ งมือจัดฟันทุกชนิด มีเพือ่ แก้ไขการสบฟันให้
ดีขึ้น การที่คนไข้จะใช้เลือกใช้เครื่องมือจัดฟันแบบใดนั้น มีปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาหลายอย่าง เช่น ความเหมาะสมของเครื่องมือกับสภาพความ
ผิดปกติของการสบฟัน อายุของคนไข้ ค่าใช้จ่ายในการรักษา ฯลฯ คนไข้
ควรไปรับการตรวจและปรึกษาหมอจัดฟันเพือ่ เลือกเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม
กับตนเองต่อไป
อ.ทพญ.ดร. กุลธิดา ปรคนธรรพ์
สาขาทันตกรรมจัดฟั น ภาควิชาทันตกรรมส�ำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ภาพที่ 1 เครื่องมือขยายขากรรไกรบนแบบถอดได้
( https://www.ortoplus.es/en/active-plates.html )

ภาพที่ 2 เครื่องมือจัดฟันแบบใส
( https://unsichtbare-zahnspange.berlin/invisalign-faq.html )

ภาพที่ 3 เหล็กจัดฟันแบบใช้ยางรัด
( https://www.tokopedia.com/drg-rosita/behelgigi-permanent-metal-ortho-permanent )

ภาพที่ 4 เครื่องมือขยายขากรรไกรบนแบบติดแน่น
( https://www.accutechortho.com/orthodontic-laboratory
products/expansion/haas-expander)
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การบู รณะฟั นผุ ลึกในเนื้อฟั น(1)
บริบท (Context)

ขอบเขต (Scope)

หลักการปัจจุบันของวิทยาการโรคฟันผุแนะน�ำว่า ให้
พิจารณาระดับความแข็งของเนือ้ ฟันผุทเี่ หลือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
ว่าจะก�ำจัดออกหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของการคงสุขภาพที่ดีของ
ประสาทฟันเป็นหลัก(1) อย่างไรก็ดี ในโรงเรียนทันตแพทย์จ�ำนวนไม่
น้อยทั่วโลก ยังคงมีการสอนวิธีการก�ำจัดรอยผุและเนื้อฟันที่เปลี่ยน
สีไปโดยวิธที แี่ นะน�ำโดย G.V. Black เมือ่ ประมาณ 150 กว่าปีมาแล้ว(2)
และทันตแพทย์จ�ำนวนมากทั่วโลกก็ยังถือปฏิบัติอยู่ แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดการ
รอยผุและการเตรียมโพรงฟันทีเ่ ป็นหลักการในปัจจุบนั ไม่ได้ถกู สือ่ สาร
อย่างมีประสิทธิภาพไปสู่การศึกษาระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และวงการวิชาชีพ ท�ำให้ผลทีต่ ามมา คือ การก�ำจัดโครงสร้างของฟัน
ออกมากเกินความจ�ำเป็น

เอกสารนโยบายของ FDI ฉบับนี้ ต้องการ
สนับสนุนแนวทางในปัจจุบนั ของการรักษารอยโรคฟันผุ
โดยมีการพัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางงานวิจัย
และเป็นข้อแนะน�ำร่วมกันในระดับนานาชาติ ด้วยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อคงสภาพความมีชีวิตของประสาทฟัน
ในโพรงฟันทีล่ กึ และผลทีค่ าดว่าจะได้รับตามมาคืออายุ
ของฟันที่ยืนยาวขึ้น(1,3)

หลักการ (Principles)
ตามหลักวิชาและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การจัดการฟันผุ
และการจัดการรอยผุควรท�ำอย่างอนุรักษ์ให้มากที่สุด เพื่อป้องกัน
การเกิดรอยโรคใหม่หรือเกิดซ�ำ้ หยุดการด�ำเนินไปของโรค และช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถปรับปรุงและคงสภาพของสุขภาพช่องปากที่ด(5)ี

ค�ำจ�ำกัดความ (Definition)
ฟันผุ: โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศน์ภายในไบโอฟิล์ม (biofilm) จากระบบที่สมดุลย์
ไปสู่ระบบที่มีจุลชีพที่ก่อให้เกิดฟันผุ โดยปัจจัยส�ำคัญ
อันหนึ่งคืออาหารที่อุดมด้วยคารโบไฮเดรตและน�้ำตาล
ท�ำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุออกจากฟันและมีลักษณะ
และอาการของโรคฟันผุ(4)
โพรงฟันในเนือ้ ฟัน: การท�ำลายโครงสร้างใน
เคลือบฟันและเนื้อฟันที่ท�ำให้เกิดโพรงฟัน

นโยบาย (Policy)
FDI สนับสนุนแนวปฏิบัติทางคลินิกเกี่ยวกับการก�ำจัดรอยผุในเนื้อฟันในฟันที่ไม่มีอาการ ดังนี(1)้ :
1. รักษาไว้ซึ่งเนื้อฟันที่ไม่ผุและเนื้อฟันที่มีการคืนกลับของแร่ธาตุได้
2. สร้างการผนึกตามขอบที่ดี โดยท�ำการบูรณะให้วางอยู่บนเคลือบฟันและเนื้อฟันที่แข็งแรงเพื่อควบคุมการลุกลาม
ของการผุเอาไว้และท�ำให้เชื้อโรคที่เหลืออยู่อ่อนก�ำลังลง
3. ลดอาการไม่สบาย ความเจ็บปวด และความกังวลทางทันตกรรม
4. คงสภาพความมีสุขภาพดีของประสาทฟันโดยอนุรักษ์เนื้อฟันและป้องกันการทะลุเข้าโพรงประสาทฟัน ตัวอย่างเช่น
อาจเหลือเนื้อฟันที่อ่อนนิ่มที่ผุซึ่งอยู่ติดกับโพรงประสาทฟันเอาไว้ก่อนหากจ�ำเป็น
5. ยืดอายุการใช้งานของการบูรณะให้ยืนยาวที่สุดโดยการก�ำจัดเนื้อฟันที่นิ่มออกไปมากเพียงพอที่จะท�ำการบูรณะฟัน
ให้ได้วัสดุบูรณะที่มีความแข็งแรงและให้การผนึกตามขอบที่เหมาะสม
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FDI แนะน�ำให้สมาคมทางวิชาชีพระดับชาติ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทันตแพทย์:
1. ส่งเสริมให้สมาชิกท�ำการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย (evidence-based research)
2. ไม่ส่งเสริมให้ใช้การรักษาแบบรุกรานโดยการกรอรอยผุออกจนหมดสมบูรณ์และเข้าใกล้ประสาทฟัน
3. สนับสนุนการก�ำจัดรอยผุแบบไม่รุกราน (non-invasive) และอนุรักษ์เนื้อฟันให้มากที่สุดตามวิธีการที่แนะน�ำโดย
International Caries Consensus Cooperation (ICCC) เช่น วิธีการก�ำจัดรอยผุแบบ selective removal of
carious tissue to soft, firm and hard dentine วิธี step-wise excavation วิธี Hall Technique วิธี Atraumatic
Restorative Treatment (ART) และวิธีการรักษาแบบไม่บูรณะ เช่นการใช้สารซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้(1)
ค�ำส�ำคัญ (Keywords)
Carious tissue removal, unnecessary removal of tooth substance, cariology, restorative treatment,
dentine cavity, minimally invasive treatment procedure
ประกาศความไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (Disclaimer)
ข้อมูลที่ปรากฏในประกาศนโยบายฉบับนี้มาจากพื้นฐาน
ของข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
อาจมีการแปลหรือตีความให้เหมาะสมกับข้อจ�ำกัดของ
ความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมและสถานะทางเศรษฐสังคม
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บทความวิชาการ

การใส่ลูปท�ำฟัน
ช่วยลดอาการปวดไหล่และคอหรือไม่ ?

ชลิดา ลิ้มจีระจรัส
วีระ สุพรศิลป์ ชัย

เรามักจะเห็นทันตแพทย์ โดยเฉพาะทันตแพทย์เฉพาะทาง เช่น สายงานทันตกรรมประดิษฐ์ เอนโดดอนต์ หรือทันตกรรมเพื่อ
ความสวยงาม สวมลูปทันตกรรมในระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น แต่ก็มีบางการศึกษาให้ความเห็นว่าการใส่
ลูปช่วยท�ำให้ทา่ ในการปฏิบัติงานทางทันตกรรมถูกต้องตามหลักการของเออร์โกโนมิกส์ ดังนั้นแล้วมักมีค�ำถามจากเพื่อน ๆ ทันตแพทย์
ทั่วไปว่า ทันตกรรมทั่วไปควรใส่ลูปในการท�ำฟันเพื่อช่วยลดอาการปวดหลังหรือไม่ บทความวันนี้จะอธิบายตามหัวข้อต่อไปดังนี้

• ทันตแพทย์กลุ่มใด อายุ เพศ หรือจ�ำนวนการท�ำคนไข้แบบใดที่มีอาการปวดหลังและคอ ?
• อาการปวดหลัง คอ ไหล่เวลาท�ำฟันเกิดขึ้นจากท่าทางการท�ำฟันแบบใด ระยะเวลาแบบใด ?
• การใช้ลูป dental loupe ทางทันตกรรม ชนิดของลูปที่ใช้มีแบบไหนบ้าง?
• การใส่ลูปเพื่อท�ำให้ posture ร่างกายดีขึ้นขณะท�ำทันตกรรมอย่างไร
• ทันตแพทย์กลุ่มใด อายุ เพศ หรือจ�ำนวนการท�ำคนไข้แบบใดที่มีอาการปวดหลังและคอ ? อาการปวดหลังไหล่เป็นอาการในกลุ่มของ
กล้ามเนือ้ ชนิด musculoskeletal disorders (MSD) เป็นลักษณะอาการทีพ่ บได้มากในบุคลากรทางทันตกรรม จากการศึกษาsystematic
review ในปี 2009 (1) พบว่าทันตแพทย์ที่ยังท�ำการรักษาทางทันตกรรมเป็นอาชีพหลัก (ท�ำงานมากกว่าสี่วันต่อสัปดาห์) มีอาการทาง
MSD มากกว่า 65% ของประชากรทันตแพทย์ทสี่ ำ� รวจ โดยอาการปวดทีพ่ บมากทีส่ ดุ อันดับหนึง่ คือ อาการปวดหลังช่วงบน (upper back
pain) ตามมาด้วยอาการปวดทีค่ อ (neck/shoulder pain) ในขณะทีบ่ างประเทศทีม่ ที นั ตาภิบาล (ให้การรักษาจ�ำพวกขูดหินปูน) มีอตั รา
การปวดข้อมือและแขนสูง การศึกษาในปี 2015 (3) (4) แบบสอบถามพบว่า ทันตแพทย์ทงั้ เพศชายและหญิงมีอตั ราการเกิด MSD ไม่ตา่ งกัน
โดยพบว่า ไม่ว่าจะมีประวัติการท�ำงานมาตั้งแต่ เริ่มท�ำงานจนเกิน 10 ปี เป็นต้นไป ก็มีโอกาสการเกิด MSD เท่ากัน และเมื่อศึกษาว่า
ทันตแพทย์เหล่านี้ให้การรักษาผู้ป่วย กี่คนต่อวัน พบว่า ทันตแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยเพียง 2-3 คนต่อวันกับกลุ่มที่รักษาผู้ป่วยเกิน 7
คนต่อวัน มีอัตราการเกิด MSD ที่ไม่แตกต่างกันเลย เป็นที่น่าสังเกตว่าทันตแพทย์เหล่านี้ส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการ พักกล้ามเนื้อระหว่างการ
ท�ำงาน (exercising/stretching)
• อาการปวดหลัง คอ ไหล่เวลาท�ำฟันเกิดขึน้ จากท่าทางการท�ำฟันแบบใด ระยะเวลาแบบใด ? โอกาสการมีอาการปวดหลังและคอ จะเกิด
ขึน้ เมือมีการเกร็งต่อเนือ่ งของกล้ามเนือ้ (static muscle contraction) เป็นเวลานานกว่า 30 นาที โดยมีการงอของศรีษะ (neck flexion)
หรือหลัง (trunk flexion) มากกว่า 30 องศา ดังนั้นการให้การรักษาทางทันตกรรมเป็นเวลานานกว่า 30 นาที จึงท�ำให้ทันตแพทย์เกิด
การเกร็งแบบ static contraction เป็นเวลานาน
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ลักษณะการท�ำงานที่ต้องก้มคอเป็นเวลานานจะท�ำให้
กล้ามเนื้อกลุ่มที่ใช้เวลาก้มคอ (neck flexion) เช่น sternocleidomastoid ส่วนการท�ำงานให้ทา่ หดคอสั้นตลอดเวลาและกล้าม
เนื้อเงยคอ (neck extension) เช่น กล้ามเนื้อ splenius cervicis
ถูกยืดอยู่ตลอดเวลา (รูปที่ 1) ส่วนกล้ามเนื้อไหล่และหลังส่วน
บน เช่นกล้ามเนื้อ trapezius และกล้ามเนื้อ levator scapulae
ท�ำงานในลักษณะหดสั้นตลอดเวลา กล้ามเนื้อกลุ่ม rhomboid
ท�ำงานในลักษณะถูกยืด (รูปที่ 2) โดยจะพบมีจุดกดเจ็บบริเวณ
จุดเกาะของกล้ามเนือ้ หรือบริเวณตัวกล้ามเนือ้ ดังกล่าว โดยอาการ
ของโรคกลุม่ MSD อาจพบแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กบั
ความรุนแรง โดยระยะแรกอาจมีอาการปวดเมือ่ ยบริเวณคอและบ่า
มีอาการล้าของกล้ามเนือ้ ถ้าอาการเป็นมากขึน้ อาจจะมีอาการปวด
ร้าวลงแขนหรือปวดศีรษะ รบกวนการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันหรือรบกวน
การนอนได้
• การใช้ลูป dental loupe ทางทันตกรรม ชนิดของลูปที่ใช้มี
แบบไหนบ้าง?
การท�ำงานทางทันตกรรมในบริเวณที่มีขนาดเล็ก ย่อม
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องมีการใช้สายตาเป็นเวลานาน การใส่ลูป
แว่นขยายในการทันตกรรมจึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่ม
การมองเห็นให้ชัดเจนเพื่อลดการเพ่งสายตา อย่างไรก็ตาม นับว่า
มีงานวิจัยศึกษาจ�ำนวนไม่มากนักที่ยืนยันว่าช่วยในการมองเห็น
และช่วยแก้ไขท่าทางในการท�ำงานทางทันตกรรม อย่างไรก็ตาม
มีงานวิจยั พบว่าทันตแพทย์มกั มีการเปลีย่ นแปลงของสายตาอย่าง
มากเมื่ออายุถึง 40 (4) ซึ่งอาจมาจากการเริ่มมีอาการสายตายาว
จึงเป็นที่แนะน�ำว่าควรตรวจสายตาเมื่ออายุ 40 ปี
การน�ำแว่น หรือลูปมาใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มก�ำลัง
ขยายให้มองเห็นบริเวณท�ำงานชัดขึ้น optical magnification
(accuracy, comfort, ergonomics) เนื่องจาก ระยะสายตาที่
มองชัด (visual accommodation) ของสายตาหลังจากการใส่ลปู
แล้ว จะท�ำให้ทันตแพทย์ต้องมีระยะห่างจากบริเวณท�ำงานอย่าง
น้อย 30-40 ซม. จึงท�ำให้หลังของผู้ปฏิบัติงานยืดขึ้น ไม่สามารถ
งอให้เข้าใกล้บริเวณท�ำงานได้มากกว่านี้ (รูปที่ 3)
ลูปทางทันตกรรมที่ทันตแพทย์นิยมใช้ มีสองชนิด คือ
ชนิด TTL ( Through-the –lens) และแบบ flip-up ชนิด TTL
คือแว่นตาผ่าตัดประเภททีเ่ ลนส์จะขยายเจาะเข้าไปในแว่น แว่นตา
ผ่าตัดแบบนี้มีราคาสูงและต้องตัดเฉพาะตัวบุคคลในขณะที่แบบ
flip up เป็นเหมือนเลนส์ขนาดเล็กที่แปะอยู่บนแว่นพลาสติกอีก
ที จึงท�ำให้ชนิดนี้มีน�้ำหนักมากกว่าชนิด TTL ดังนั้น ต้องปรับ
แว่นและสายรัดให้แนบกับศรีษะเสมอ (ยิ่งถ้ามีไฟติดด้วย จะยิ่งมี
น�้ำหนักมาก ท�ำให้เพิ่มน�้ำหนักที่อยู่บนศรีษะอีก) แว่นชนิด flip
up มักมีก�ำลังขยาย 2.5- 4 เท่า ในขณะที่ TTL สามารถขยายได้
ตั้งแต่ 4 จนถึง 8 เท่า

รูปที่ 1 https://www.t-nation.com/training/building-a-strong-neck แสดงกล้ามเนือ้ sternocleidomastoid
และกล้ามเนื้อ splenius cervicis (ลูกศร) ที่มักได้รับผลกระทบจากการก้มคอ เป็นเวลานาน

รู ปที่ 2 https://www.physio-pedia.com/Rhomboids แสดงกล้ามเนื้อ Trapezius, Levator
scapulae และกล้ามเนื้อกลุ่ม Rhomboid ที่มักได้รับผลกระทบจากการก้มคอ
เป็นเวลานาน

รู ปที่ 3 แสดงท่าของทันตแพทย์ปฏิบัติงานภายหลังการใส่ลูปในการท�ำงาน (ขอบคุณภาพจาก
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รูปที่ 4 รู ปแสดงชนิดของลูป จะเห็นว่าแว่นลูปทางซ้าย(สีแดง) เป็นแบบflip up คือสามารถ
ปรับระยะและยกเข้าออกได้ ในขณะที่ ทางขวามือ (สีเขียว) เป็นชนิด TTL ซึ่ งเจาะลงไป
บนแว่นอีกที (ภาพจากอินเตอร์เนต http://thaidentalloupes.blogspot.com/2014/03/
ttl-flip-up.html)

รูปที่ 5 Visual field ของลูปชนิด flip-up (ภาพจากอินเตอร์เนต http://thaidentalloupes.
blogspot.com/2014/03/ttl-flip-up.html )สามารถมองได้แคบกว่า แบบ TTL

รูปที่ 6 Visual field ของลูปชนิด TTL (ภาพจากอินเตอร์เนต http://thaidentalloupes.
blogspot.com/2014/03/ttl-flip-up.html) สามารถมองได้กว้างกว่า Flip up

ข้อดีของลูปชนิด TTL คือ น�ำ้ หนักเบากว่าและระยะของ
เลนส์กบั ลูกตา (interpupillary distance) อยูใ่ กล้กนั มากกว่าชนิด
Flip-up ท�ำให้ลดความเหนื่อยล้าของสายตาเมื่อต้องมองผ่านลูป
เป็นเวลานานๆ นอกจากนี้ เมื่อระยะห่างของตากับเลนส์ใกล้กัน
ท�ำให้ลูปแบบ TTL สามารถมองได้ชัดและกว้างกว่าแบบ flip-up
(รูปที่ 4)
โดยสรุปคือ อาการปวดหลังและคอ เป็นอาการทีพ่ บมาก
ในทันตแพทย์ ทั้งชายหญิง โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับจ�ำนวนปีที่
ท�ำงานหรือจ�ำนวนคนไข้ที่ท�ำงานในแต่ละวัน แต่เป็นที่สังเกตว่า
ท่าทาง posture ทีไ่ ม่ดจี ากการก้มงอ ท�ำให้คอและหลัง งอมากกว่า
30 องศา เป็นเวลานานเกิน 30 นาทีอย่างต่อเนือ่ ง การมีปญ
ั หาทาง
สายตาทีท่ ำ� ให้มองไม่ชดั เจน และการไม่หยุดพักกล้ามเนือ้ โดยการท�ำ
stretching มักเป็นสาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้เกิดอาการปวดหลังได้ อาการ
ปวดหลังมักเป็นกันเรื้อรังและอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้
จึงไม่ควรละเลย
ทันตแพทย์ควรวัดสายตาเป็นประจ�ำ โดยเฉพาะท่าน
ที่ก�ำลังอายุใกล้เลข สี่ หรือคนที่มีสวมแว่นสายตาคอนแทคเลนส์
ควรตรวจสายตาประจ�ำปีสม�่ำเสมอ ลูปทางทันตกรรมที่นิยมใช้มี
ชนิด flip-up ซึง่ มีราคาถูก ปรับขึน้ ลงได้ แต่มนี ำ�้ หนักมาก ส่วน TTL
loupe มีขนาดเบาและระยะเลนส์ใกล้กับดวงตามากกว่าจึงท�ำให้
มองเห็นได้กว้างและสบายตากว่า แต่มีราคาแพงและต้องตัด
พิเศษ การใช้ลูปเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นทาง
สายตาอาจจะช่วยให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นและท�ำให้ท่าทางใน
การท�ำงานดีขึ้น
ส่วนการใช้ลูปช่วยแก้ไขหรือลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
แบบใดได้บ้างและค�ำแนะน�ำในการออกก�ำลังกายเสริมความแข็ง
แรงให้กล้ามเนื้อ สามารถท�ำเช่นไรได้บา้ งจะกล่าวในบทความครั้ง
ต่อไป
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An apple a day,
keeps the doctor away
เรียบเรียงโดย “มายด์มิ้งค์ ผู้ชายสามมิติ”

ผลสีแดง รสหวานอมเปรีย้ ว มีเนือ้ สัมผัสฉ�ำ่ กรอบ ทานเย็นๆ ช่วยเพิม่ ความสดชืน่ แก้กระหายคลายร้อนได้ดี แถมยังอุดมไปด้วย
วิตามินและสารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ คงจะเดากันไม่ยาก ว่าก�ำลังพูดถึงผลไม้ชนิดหนึง่ ทีม่ ชี อื่ ว่าแอปเปิล้ มีแอปเปิล้ อยูป่ ระมาณ 7,500 สายพันธุ์
ทั่วโลก และมีอยู่ประมาณ 100 สายพันธุ์ที่ถูกน�ำมาบริโภคในเชิงพาณิชย์ เจ้าผลไม้ลูกสีแดง (หรือเขียว) นี้ มีประโยชน์ต่อร่างกายจนเกิด
เป็นวลีที่คุ้นหูว่า “An apple a day, keeps the doctor away” การทานแอปเปิ้ลแค่วันละหนึ่งลูก จะช่วยให้เราแข็งแรงจนเรา
ไม่จ�ำเป็นต้องหาหมออีกเลย เป็นความเชื่อของฝรั่งที่มีมานานแล้ว เท่าที่สืบค้นจากอากู๋ วลีนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 150 ปีก่อน วันนี้เรามา
ดูกันว่าเจ้าแอปเปิ้ลนี่มันดีขนาดนั้นจริงรึเปล่า?
ตอนสมัยผมเด็กๆ ผมจ�ำได้แม่นเลยว่า การทีจ่ ะได้ทานแอปเปิล้ แต่ละครัง้ นีจ่ ะต้องเป็นโอกาสทีพ่ เิ ศษจริงๆ เราจะได้ทานแอปเปิล้ กัน
แค่ในเทศกาลไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษเท่านั้น เพราะสมัยนั้น ราคาของแอปเปิ้ล เค้าขายกันเป็นลูก ลูกละประมาณ 25 ถึง 30 บาท ซึ่งเมื่อ
เทียบราคากับข้าวราดแกงจานหนึ่ง ก็ราคาประมาณจานละ 10 ถึง 15 บาทเท่านั้น เรียกว่า ถ้าจะซื้อแอปเปิ้ลมาทานกันหนึ่งลูก อาจจะ
ต้องอดข้าวกันไปสองมื้อเลยทีเดียว เปรียบเทียบกับตอนนี้ ที่แอปเปิ้ลกลายเป็นผลไม้ที่สามารถซื้อได้ทั่วไป ในราคาที่จับต้องได้ ที่แม้แต่
รถเข็นขายผลไม้ทั่วไป ก็มีแอปเปิ้ลอร่อยๆไว้เป็นตัวเลือกให้พวกเราหามาทานเล่น เป็นผลไม้ล้างปากหลังมื้อเที่ยงได้ทุกวัน

มีงานวิจยั ชิน้ หนึง่ (2010) ได้ศกึ ษาหาความสัมพันธ์ของการรับประทานแอปเปิล้
กับความถี่ในการพบหมอในกลุ่มตัวอย่างประมาณ 8,300 คน และผลการวิจัยสรุปว่า ไม่
พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ทานแอปเปิ้ลวันละผลกับกลุ่มที่
ไม่ได้รับประทานแอปเปิ้ลที่เกี่ยวข้องกับจ�ำนวนครั้งที่กลุ่มตัวอย่างต้องพบหมอ เอ๊ะ... พอ
รูอ้ ย่างนีแ้ ล้ว ก็เริม่ สงสัยว่า ตกลงเจ้าผลไม้รสอร่อยนีม้ นั มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายเราจริงหรือ
เปล่านะ? ท�ำไมคนถึงเชื่อและบอกต่อกันมาเรื่อยๆเป็น 100 ปี ว่า “An apple a day,
keeps the doctor away” หรือแม้แต่ความเชือ่ ทีว่ ่าเราสามารถทานแอปเปิล้ เพือ่ หวังผล
ในการลดน�้ำหนักอีกด้วย นี่ยังไม่รวมถึงคุณูปการที่แอปเปิ้ลมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ (ซึ่ง
จะขอเก็บไว้เล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปนะครับ) แล้วตกลงเจ้าผลไม้นี้ มันมีดีอะไรบ้าง แล้ว
จะช่วยให้เรา keep the doctor away ได้อย่างที่เค้าพูดกันได้อย่างไร?

คุณประโยชน์ทเี่ ด่นดังของเจ้าแอปเปิล้ นอกจากจะมีรสชาติทอี่ ร่อยและเนือ้ สัมผัสทีช่ วนให้กนิ ได้ไม่รเู้ บือ่ แล้ว แอปเปิล้ ยังเป็นผลไม้
ที่อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆ โดยเฉพาะวิตามินซี วิตามินเอ ไฟเบอร์ โพแทสเซี่ยม แคลเซี่ยม และสารต้านอนุมูลอิสระ Polyphenols มี
โซเดียมเพียงเล็กน้อย ปราศจากไขมันและคลอเลสเตอรอล แถมยังให้พลังงานเพียงแค่ 130Kcal.ต่อ 1 ผล ฟังดูเป็นอาหารที่ควรค่าแก่
การถูกยกย่องมา 150 ปีตามที่เค้ากล่าวอ้างกันมาจริงๆด้วย ว่ามั้ยครับ? มีงานวิจัยต่างๆมากมายที่สนับสนุนคุณประโยชน์ต่างๆของเจ้า
แอปเปิล้ เช่นการบรรเทาอาการของโรคหืดหอบ โรคอัลไซเมอร์ ช่วยในเรือ่ งการควบคุมน�ำ้ หนัก ป้องกันภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือด ช่วย
ลดระดับไขมัน LDL แม้กระทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการท�ำงานของปอด ระบบทางเดินอาหาร และเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง
แอปเปิ้ลจึงเหมือนกับเป็นอาหารที่เป็นยาบ�ำรุงร่างกายให้กับเรา
อย่างไรก็ตาม เหรียญมีสองด้าน ดาบมีสองคม นกมีสองหัวฉันใด เจ้าพระเอกของเราก็มขี อ้ เสียอยูบ่ า้ งเหมือนกันครับ การรับประทาน
แอปเปิ้ลมากเกินไป ถึงแม้จะไม่ได้มีอันตรายที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ แต่ก็อาจจะท�ำให้อ้วนได้ เพราะในแอปเปิ้ลหนึ่งผล มีน�้ำตาลอยู่ถึง 25
กรัม ดังนั้นเราจึงควรรับประทานในปริมาณที่พอดี ตามที่ฝรั่งเค้าแนะน�ำนั่นแหละ “An apple a day” คือรับประทานวันละ 1 ลูก
(ประมาณ 240กรัม ไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไป) และนอกจากน�้ำตาลแล้ว รสอมเปรี้ยวแสนอร่อยของเจ้าแอปเปิ้ลนี้เอง ก็มีส่วนในการท�ำลาย
เคลือบฟันได้เหมือนกัน เนื่องจากเป็นส่วนประกอบของกรดผลไม้ ซึ่งสามารถกัดกร่อนเคลือบฟันได้รุนแรงกว่าน�้ำอัดลมถึง 4 เท่า!! เมื่อรู้
อย่างนี้ เราจึงจ�ำเป็นต้องดึงสตินะลูก สติ!! ทานวันละ 1 ลูกก็พอ และควรทานพร้อมมื้ออาหาร แทนที่จะน�ำมาทานเล่นระหว่างวัน และ
แนะน�ำให้บว้ นปากทุกครัง้ หลังรับประทานแอปเปิล้ เพือ่ ล้างเอาน�ำ้ ตาลและกรดผลไม้ทเี่ ป็นตัวการท�ำลายเคลือบฟันของเราออกไป แต่ยงั
ครับ!! ยังไม่หมด ความร้ายกาจทีโ่ ด่งดังอีกอย่างนึงของเจ้าผลไม้นี้ ถ้าคุณรูจ้ กั สโนวไวท์
คุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้ว แอปเปิ้ลคือยาพิษ! ใช่ครับ คุณอ่านไม่ผิด แอปเปิ้ลคือยา
พิษ
แต่จะขออธิบายเพิ่มให้กระจ่างอีกหน่อย เพื่อพวกเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ
ทีน่ า่ สงสารของแอปเปิล้ เหมือนอย่างทีส่ โนวไวท์เคยโดน ส่วนทีม่ พี ษิ ของ
แอปเปิล้ จริงๆแล้วคือเมล็ดของมันครับ ในเมล็ดแอปเปิล้ มีสารพิษ
ร้ายแรงชนิดหนึง่ ทีม่ ชี อื่ ว่าไซยาไนด์ (Cyanide) ซึง่ เป็นสารที่
สามารถปลิดชีวติ มนุษย์ได้เลยครับ ถ้าเราเผลอรับประทาน
เจ้าไซยาไนด์เข้าไปในปริมาณที่มากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อ
น�้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมของเราจะท�ำให้ได้รับอันตรายถึง
ตายได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราหนัก 70 กิโลกรัม
หากเรารับประทานแอปเปิ้ลทั้งผล(แบบ
ไม่ ค ายเมล็ ด ทิ้ ง ) พร้ อ มกั น ที เ ดี ย ว
ประมาณ 18 ลูก เราจะได้รับไซยาไนด์
ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตครับ ดังนั้น
ก่อนจากกันในวันนี้ ขอย�ำ้ กันอีก
สักทีนะครับว่า “An apple a
day, keeps the doctor away”
และแถมท้ายให้อีกด้วยครับว่า
“If you take 18 apples a day,
go to the doctor right away” ครับ
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ทันตแพทย์กับการท่องเที่ยว

“ วิ่งไปเที่ยวไป
ดีต่อใจ ”
ผศ.ทพญ.ดร.วัลลภัทน์ แสนทวีสุข

สวัสดีค่ะ ผู้เขียนได้รับเกียรติจากกองบรรณาธิการให้เขียนเรื่องไลฟ์สไตล์ที่นอกเหนือจากการเป็นหมอฟัน คิด
ไม่นานก็ตอบรับเพราะว่า อยากแชร์ประสบการณ์ดี ๆ และอยากเชิญชวนคุณหมอฟันทุกท่านให้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ
ปัจจุบันนี้ผู้เขียนท�ำคลินิกน้อยลงมาก เพราะท�ำมา 20 กว่าปีแล้ว เหนื่อยและ เครียดค่ะ จึงท�ำคลินิกแค่สัปดาห์ละ 2 วัน
เป็นอาจารย์พเิ ศษ 1 วัน มีคนชอบถามว่าแล้ววันทีเ่ หลือท�ำอะไร กิจกรรมเยอะเลยค่ะ วิง่ ออกก�ำลังกาย เรียนโยคะ ไปเทีย่ ว
พักผ่อนหย่อนใจ ไปทานของอร่อย ๆ ใช้ชีวิตให้มีความสุขในบั้นปลายของชีวิต
ตั้งใจจะเขียนเรื่องวิ่ง ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่า
เป็นคนชอบเล่นกีฬาแต่ไม่ชอบวิง่ ไม่ได้วงิ่ เก่งวิง่ เร็ว ไม่ได้เป็น
นักวิ่งขาแรงล่าถ้วย ไม่ได้เป็นกูรูเรื่องวิ่ง ยังมีทันตแพทย์ที่วิ่ง
เก่ง ๆ อีกมากมายที่เป็นที่รู้จักในวงการวิ่ง แต่ผู้เขียนขอมาเล่า
ในมุมนักวิง่ กาก ๆ นักวิง่ สายเต่า วิง่ ไปเทีย่ วไปกินไปก็แล้วกันนะคะ
ผูเ้ ขียนเริม่ วิง่ เพือ่ ออกก�ำลังกายอย่างจริงจังมาได้ 3 ปีกว่า เมือ่ หลาย
ปีกอ่ นเคยไปวิง่ งาน TMB Park Run ซึง่ ลงสมัครวิง่ ฟันรัน (Fun
Run) 5 กิโลเมตร แล้วรูส้ กึ ว่าเหนือ่ ยมาก ๆ และครัง้ หนึง่ เคยไปเทีย่ ว
ญี่ปุ่นพร้อมกับน้องที่ไปวิ่งงาน Osaka Marathon 2015 ตอนนั้นยัง
คิดเลยว่า คนที่วิ่งมาราธอนได้นี่เก่งสุด ๆ ชาตินี้เราคงวิ่ง 42 กิโลเมตร
ไม่ได้แน่ ๆ แค่วิ่งรอบสวนลุมพินี 1 รอบ ระยะทางประมาณ 2.5
กิโลเมตร ยังเหนื่อยเลย โชคชะตาฟ้าลิขิตให้มาเจอคู่ชีวิตที่
ชอบวิ่ง ก็เลยต้องท�ำใจให้ชอบวิ่งไปด้วย

เริม่ จากอยากท้าทายตัวเองไปสมัครงานวิง่ มินมิ าราธอน
(Mini-Marathon) 10 กิโลเมตร ซึ่งตอนนั้นก็คิดว่ายากมาก
หวั่นใจอยู่ว่าจะวิ่งส�ำเร็จหรือไม่ ปรากฏว่าท�ำได้ ก็มีก�ำลัง
ใจ รู้สึกฮึกเหิมบวกกับเหิมเกริม ตั้งเป้าหมายใหม่ไปวิ่งฮาล์ฟ
มาราธอนแรก (Half-Marathon) 21.1 กิโลเมตร ที่งานบุรีรัมย์
มาราธอน 2017 ซึ่งก็วิ่งส�ำเร็จได้อีก แต่เดิมที่ไม่เคยคิดจะวิ่ง
มาราธอนเลย ก็เริม่ ทะเยอทะยานอยากจะวิง่ จบระยะมาราธอน
(Full-Marathon) 42.195 กิโลเมตร ท�ำให้มีเป้าหมายในชีวิต
ใหม่ ๆ อีกอย่างหนึง่ ตัดสินใจเลือกวิง่ มาราธอนแรกทีง่ านจอมบึง
มาราธอน 2018 ซึง่ เป็นงานวิง่ ในต�ำนานทีม่ ชี อื่ เสียง จัดมานาน
สามสิบกว่าปี รีววิ ดี ทีส่ ำ� คัญคือมีกำ� หนดเวลาคัทออฟ (cut-off)
8 ชัว่ โมง ดีตอ่ ใจส�ำหรับนักวิง่ มาราธอนแรก เพราะไม่กดดันเรือ่ ง
เวลาจนเกินไป แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ งานนี้ต้องสมัครแบบลุ้น
ล็อตโต้ เนื่องจากมีผู้สมัครจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนรับ จึงต้องมี
การสุ่มจับฉลากนักวิ่งผู้โชคดี แล้วผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้ว
ก็วิ่งจบมาราธอนแรกที่เวลา 6:43 ชั่วโมงเป็นที่นา่ พอใจ วิ่งจบ
ด้วยดี ไม่บาดเจ็บ ท�ำให้เปลีย่ นความคิด อะไรทีเ่ ราเคยคิดว่าท�ำ
ไม่ได้ ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจ ก็ไม่มีอะไรยากเกินความพยายาม แล้ว
มันก็ทำ� ให้เรารูส้ กึ ภูมใิ จสุด ๆ หลังจากวิง่ มาราธอนแรกได้สำ� เร็จ
ก็รู้สึกว่าการวิ่งมาราธอนไม่ได้ยากอย่างที่กลัวอย่างที่คิด จากที่
เคยคิดว่าจะวิง่ มาราธอนแค่สกั ครัง้ เดียวก็พอ ก็เริม่ มีความคิดจะ
สมัครวิง่ งานไหนต่อดี 555 แล้วอีกไม่กเี่ ดือนต่อมาก็วงิ่ มาราธอน
ทีส่ องคือ นาวิกโยธินมาราธอน (Marines Marathon) ทีฐ่ านทัพ
เรือสัตหีบ ก็วิ่งส�ำเร็จได้เวลาดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย 6:39 ชั่วโมง
เวลาเต่า ๆ เท่านี้ยังไม่มั่นใจว่าจะไปวิ่งมาราธอนงานใหญ่ ๆ
ในต่างประเทศได้ จนสมัครได้ลอ็ ตโต้ไปวิง่ งาน Osaka Marathon
2018 ซึง่ เป็นงานวิง่ มาราธอนต่างประเทศครัง้ แรก งานนีต้ งั้ ใจมาก
อยากวิง่ ให้สำ� เร็จ วิง่ จบได้เวลาดี ๆ ก็พยายามขยันซ้อมวิง่ มากขึน้
นักวิง่ งานนีส้ ามหมืน่ กว่าคน มีการคัทออฟหลายช่วงระยะ ท�ำให้
ท้าทายมากว่าจะวิง่ ทันเวลาหรือไม่ ในทีส่ ดุ เราก็วงิ่ ระยะมาราธอน
ท�ำเวลาดีทสี่ ดุ ในชีวติ คือ 5:54 ชัว่ โมง เฮ้ย! เราวิง่ มาราธอนต�ำ่ กว่า
6 ชั่วโมงได้แล้วนะ
คนที่วิ่งเร็ว ๆ อาจข�ำว่าวิ่งช้าขนาดนี้ยังดีใจ โถ ๆๆๆ
แค่วิ่งได้จบทันเวลาของงาน แถมวิ่งท�ำเวลาได้ดีขึ้นก็มคี วามสุข
มาก ๆ แล้วค่ะ เริม่ มีกำ� ลังใจซ้อมวิง่ ไปงานเมเจอร์มาราธอนของ
โลกทีม่ คี ทั ออฟ 6 ชัว่ โมงแล้ว จนถึงตอนนีผ้ เู้ ขียนวิง่ จบมาแล้ว 5
มาราธอนงานวิ่งฮาล์ฟ และมินิมาราธอน ก็วิ่งเยอะมากจนเลิก
นับจ�ำนวนไปแล้ว และยังมีงานวิ่งต่างประเทศที่ส�ำคัญรออยู่ใน
ปี 2020 อีก 3 งาน คือ Paris Marathon ที่สมัครเพราะชอบ
ไปเที่ยวฝรั่งเศส และงานเมเจอร์มาราธอนของโลก 2 งาน คือ
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Berlin Marathon และ Chicago Marathon ซึ่งสมัครมา 3 ปี
แล้วไม่เคยได้ แต่ปีนี้โชคดีได้ล็อตโต้ ดีใจมาก ๆ เพราะจะได้ไป
วิง่ งานเมเจอร์มาราธอนทีย่ งิ่ ใหญ่สำ� หรับนักวิง่ สมัครเล่นอย่างเรา
เป้าหมายนีใ้ หญ่หลวงนักคงต้องซ้อมหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
การไปวิ่งมาราธอนแต่ละครั้ง นอกจากความภาค
ภูมิใจที่วิ่งส�ำเร็จได้เวลาที่ดีกว่าเดิมแล้ว สิ่งที่ดีต่อใจที่ได้รับอีก
อย่างคือ เหรียญรางวัล (Finisher medal) รวมถึงเสื้อผู้พิชิต
(Finisher T-shirt) ทีเ่ ป็นเหมือนรางวัลให้กบั ผูท้ ชี่ นะ ถึงผูเ้ ขียน
จะวิ่ ง ช้ า ไม่ ช นะคนอื่ น แต่ ก็ ช นะใจตั ว เองที่ มี ค วามมานะ
พยายามซ้อมวิ่ง และอดทนวิ่งจนเข้าเส้นชัยได้ ยิ่งถ้างานไหนมี
เหรียญและเสื้อสวยจะยิ่งอยากวิ่งเป็นพิเศษ
เหรียญที่ผู้เขียนภูมิใจและประทับใจที่สุดอันหนึ่งคือ
เหรียญมาราธอนแรกในชีวติ จอมบึงมาราธอน 2018 เหรียญ
สวยคลาสสิกมาก
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เหรียญที่สวยงามประทับใจจนอยากไป
สอยมาครอบครองให้ได้ คือ Fujisan Marathon ที่
ออกแบบเหรียญเหมือนรูปภูเขาไฟฟูจแิ ละมีลายดอก
ซากุระและใบไม้แดงน่ารักมาก

งาน Osaka Marathon 2019 ปีนี้
ก็ออกแบบเหรียญใหม่ มีปราสาท
โอซาก้าอยูบ่ นเหรียญรูปใบแปะก๊วย
งานละเอียดสวยงามมาก และเหรียญ
งานเมเจอร์มาราธอนทัง้ 6 งาน ของโลก
(The Abbott World Marathon
Majors) ได้แก่ โตเกียว (Tokyo
Marathon), บอสตั น (Boston
Marathon), ลอนดอน (London
Marathon), เบอร์ ลิ น (Berlin
Marathon), ชิคาโก (Chicago Marathon) และ นิวยอร์ก
(New York City Marathon)
ทีส่ ดุ ยอดกว่านัน้ คือ ถ้าใครเป็นนักวิง่ มาราธอน
ที่พิชิตครบทั้ง 6 งานมาราธอนระดับเมเจอร์นี้ จะได้รับ
เหรียญ 6 ดาว (Six Star Finisher Medal) หรือที่เรา
เรียกกันว่า เหรียญพอนเดอริง (Pon de Ring) เนือ่ งจาก
รูปร่างคล้ายโดนัท ซึง่ ในปัจจุบนั มีนกั วิง่ คนไทยได้เหรียญ
เกียรติยศนีม้ าครอบครองแล้ว 4 คน สุดยอดมาก ๆ ผูเ้ ขียน
ไม่มที างได้แน่ ๆ เพราะงานวิง่ บอสตันมาราธอนจะต้องวิง่
ท�ำเวลาได้เร็วตามเกณฑ์อายุที่ก�ำหนดจึงจะมีสิทธิ์สมัคร
อายุผเู้ ขียนช่วง 45-49 ปี จะต้องวิง่ ได้เร็วกว่า 3:55 ชัว่ โมง
เฮ้อ! คงต้องไปเกิดใหม่ทเี่ คนย่าแล้วค่ะ แต่กช็ า่ งมันเถอะ
แค่ได้มีโอกาสไปสัมผัสงานวิ่งเมเจอร์มาราธอน 2 งานใน
ปีหน้านี้ ก็เป็นบุญแล้วค่ะ

ที่เล่ามาข้างต้น อยากจะให้เห็นภาพว่าจากคนที่
ไม่ชอบวิ่งเลย วิ่งก็ช้ามาก ก็ยังวิ่งมาได้ขนาดนี้ แต่ก่อนเคย
คิดว่าวิง่ แล้วเหนือ่ ยจะตาย จะทรมานตัวเองท�ำไม แต่จริง ๆ
แล้ว พอเราวิง่ เป็นประจ�ำไปสักพัก เราจะวิง่ ได้สบาย ๆ วิง่ แล้ว
เหงื่อออก หัวใจได้ท�ำงาน สดชื่นมากๆค่ะ เรามาวิ่งเพื่อ
ออกก�ำลังกาย ไม่ได้แข่งกับคนอื่น แข่งกับตัวเองนี่ล่ะค่ะ
แค่ขดุ ตัวเองจากเตียงออกไปวิง่ ก็ชนะใจตัวเองได้
แล้วค่ะ และการออกไปวิ่งในแต่ละครั้ง แค่เราตั้งเป้าหมาย
ว่าจะวิ่งกี่กิโลเมตร หรือวิ่งจบเวลาเท่าไร แล้วท�ำได้ตามนั้น
ก็เหมือนเราประสบความส�ำเร็จเล็ก ๆ ในทุก ๆ วัน ดีต่อใจ
จริง ๆ ค่ะ
การไปวิง่ ตามงานวิง่ ก็มขี อ้ ดีคอื สนุกสนานคึกคัก
เพราะมีเพือ่ นวิง่ เยอะ และโมเมนต์การวิง่ เข้าเส้นชัยและได้
รับเหรียญหรือเสื้อ Finisher นี่มันก็ฟินสมชื่อว่าเราได้วิ่ง
ส�ำเร็จแล้ว แต่ก่อนผู้เขียนท�ำแต่งาน เป็นข้าราชการแล้ว
ท�ำคลินิกต่อตอนเย็นและเสาร์อาทิตย์ ท�ำงานหนักเครียด
ตลอดจนเป็นไมเกรน ท�ำงานเสร็จก็หมดแรง อยากนอน
อย่างเดียว ไม่เคยไปออกก�ำลังกายเลย ท้องผูกมาตลอด
ชีวิต พอมาเริ่มวิ่ง ปัญหาสุขภาพทั้งหลายก็หายเลยค่ะ คิด
ว่าร่างกายได้เคลื่อนไหวท�ำให้การขับถ่ายดีไปด้วย ร่างกาย
ก็แข็งแรง แต่กอ่ นเดินขึน้ บันไดสะพานลอยก็เหนือ่ ยละ ตอนนี้
วิ่งขึ้นบันไดสบาย ๆ

บางคนอาจคิดว่าการวิง่ น่าเบือ่ โดยส่วนตัวก็
เคยคิดเช่นนัน้ ผูเ้ ขียนไม่ชอบวิง่ สายพานเพราะวิง่ ย�ำ่ อยู่
กับที่ แต่ถา้ เราไปวิ่งในสวน เช่น สวนลุมพินี สวนหลวง
ร.9 สวนรถไฟ เราก็จะได้ดูผู้คน ต้นไม้ดอกไม้ วิ่งอย่าง
เพลิดเพลิน หรือเลือกไปงานวิง่ ทีว่ วิ สวย ๆ เช่น เขาใหญ่
มาราธอน ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน ก็จะเหมือนได้เที่ยว
ไปด้วย หรือไปงานวิง่ ต่างประเทศทีเ่ ราอยากไป วิง่ เสร็จ
ก็เทีย่ วต่อได้เลย เช่นงาน Paris Marathon ทีไ่ ด้วงิ่ กลาง
เมืองปารีส งาน Fujisan Marathon วิ่งรอบทะเลสาบ
วิง่ ไปชมวิวฟูจไิ ป ถ่ายรูปสวยๆไปด้วย มีความสุขมาก ๆ
เลยค่ะ หรือถ้าไม่ชอบวิ่งถนน เพราะเบื่อรถราและ
ควันพิษ งานวิ่งเทรล (trail) ก็มีมากมายนะคะ วิ่งตาม
ภูมปิ ระเทศ วิง่ ตามภูเขาป่าไม้สดชืน่ สวยงาม ความยาก
ง่ายก็แล้วแต่งาน ระยะทาง และ ความชันของเส้นทางวิง่
เลือกให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองค่ะ ผู้เขียน
ยังไม่แข็งแกร่งพอขนาดไปวิ่งอัลตร้าเทรลที่ระยะทาง
เกิน 50 กิโลเมตร ขอวิง่ ระยะทางแค่ 20 ถึง 35 กิโลเมตร ความชัน
ไม่เกิน 2000 เมตร ก็พอค่ะ ทางโหด ๆ ชัน ๆ ต้องค้างคืนในป่า ขอ
บายค่ะ ไม่อยากบาดเจ็บ ยังมีผู้ป่วยรอใส่ฟันอยู่ค่ะ เอาแค่ได้วิ่ง
ชมธรรมชาติปา่ เขา ฟังเสียงน�้ำตกล�ำธารไหลริน วิวทะเลหมอก
หรือวิวจากยอดเขาที่เราไปพิชิตมาก็จะสวยตราตรึงใจมากเป็น
พิเศษค่ะ วิ่งไปถ่ายรูปไป ส่วนใหญ่งานวิ่งเทรล จะจัดตามภูเขา
แถบภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮอ่ งสอน อากาศดี
วิวสวย อาหารอร่อย เลือกได้ตามใจชอบค่ะ แต่งานวิ่งเทรล
อาจต้องเตรียมความพร้อมทัง้ ร่างกาย และอุปกรณ์หน่อยนะคะ
เช่นเป้น�้ำเพื่อใส่น�้ำและอาหารให้พลังงานระหว่างวิ่ง เพราะวิ่ง
อยูบ่ นเขาหรือในป่า ต้องมีนำ�้ ส�ำรองไว้คะ่ ไม้โพล (trekking pole)
ช่วยค�ำ้ ยันตอนปีนเขา รองเท้าเทรลทีม่ พี นื้ รองเท้าจิกเกาะกันลืน่
เวลาขึ้นลงเขา แต่ถ้าเราเป็นนักวิ่งเทรลสมัครเล่น วิ่งระยะสั้น
ความชันไม่มาก ก็อาจยังไม่ต้องมีอุปกรณ์ครบมากก็ได้ค่ะ สิ้น
เปลืองเปล่าๆ โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนชอบการวิ่งเทรลมากกว่า
วิ่งถนนค่ะ ได้อารมณ์เหมือนไปเที่ยวมากกว่าวิ่ง และยังได้ภาพ
สวย ๆ ด้วยค่ะ
ส�ำหรับผูอ้ า่ นทีไ่ ม่ชอบวิง่ มือใหม่หดั วิง่ ทีไ่ ม่เคยวิง่ ออก
ก�ำลังกาย และอยากจะเริ่มวิ่งนะคะ แนะน�ำให้ไปวิ่งออกก�ำลัง
กายในสวนสาธารณะ เพราะมีคนมาวิ่งเยอะ ท�ำให้เรามีแรง
บันดาลใจ มีก�ำลังใจวิ่งค่ะ ควรหารองเท้าวิ่งที่เหมาะสม เพื่อให้
รองรับแรงกระแทกจากการวิง่ ได้ดี เท้าไม่บาดเจ็บ หรือถ้าอยาก
ออกก�ำลังกายแค่เดิน หรือวิ่งเบาๆ (jog) ก็ใส่รองเท้าผ้าใบที่ใส่
สบาย ๆ ก็ได้คะ่ ก่อนทีจ่ ะเริม่ วิง่ ออกก�ำลังกาย ควรมีการอบอุน่
ร่างกาย หรือวอร์มอัพ (warm up) ด้วยการเดิน หรือวิง่ เหยาะ ๆ
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เพื่อบริหารข้อต่อต่าง ๆ และยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างช้า ๆ ให้
ร่างกายพร้อมที่จะวิ่ง ควรเตรียมน�้ำเพื่อไว้จิบระหว่างวิ่งด้วย
เพราะร่างกายอาจขาดน�้ำจากการเสียเหงื่อ จัดท่าทางการวิ่งที่
เราวิง่ ได้สบาย ๆ เริม่ วิง่ ช้า ๆ ก่อน ให้เรารูส้ กึ ว่าหายใจได้สะดวก
ไม่หอบเหนื่อย ถ้ารู้สึกเหนื่อยมาก หัวใจเต้นแรง หายใจไม่ทัน
ควรลดระดับความเร็วลง แล้วเปลี่ยนเป็นเดินแทน อย่าหักโหม
เดินหรือวิ่งครั้งแรกๆ อาจเริ่มต้นตั้งเป้าหมายที่ระยะทาง 2 ถึง
3 กิโลเมตรก่อน แล้ววันต่อ ๆ ไป ก็ค่อย ๆ เพิ่มระยะทาง หรือ
เพิ่มความเร็วในการวิ่งทีละน้อย เอาความเร็วที่ดีต่อใจนะคะ
เมื่อออกก�ำลังกายจนปอดและหัวใจเราแข็งแรงขึ้น อาการหอบ
เหนื่อยจะลดลง เราจะเพลิดเพลินกับการวิ่งมากขึ้น และหลัง
จากวิง่ ออกก�ำลังกาย อย่าลืมการยืดเหยียดผ่อนคลายกล้ามเนือ้
หรือวอร์มดาวน์ (warm down) ด้วยนะคะ เพื่อช่วยลดการ
บาดเจ็บจากการวิ่งค่ะ และถ้าผู้อ่านสนใจอยากจะสมัครงาน
วิ่ง แนะน�ำให้หาข้อมูลงานวิ่งที่สนใจ ปฏิทินงานวิ่ง ก�ำหนดการ
และวันรับสมัครจาก เพจวิ่งไหนดี หรือหาความรู้ ข้อมูลการวิ่ง
จากเพจวิ่งอื่น ๆ เช่น Running Insider, Runner’s journey
เป็นต้นค่ะ
ทีเ่ ล่ามาทัง้ หมดนี้ ก็แค่อยากแชร์ประสบการณ์การวิง่
ในมุมของนักวิง่ สายเต่าทีว่ งิ่ ไม่เก่ง แต่วงิ่ เพือ่ สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
วิง่ แล้วชีวติ ดีขนึ้ วิง่ แล้วได้เทีย่ วด้วย วิง่ แล้วกินของอร่อยได้มากขึน้
(กินแล้วค่อยไปเบิรน์ ออก) วิง่ เพือ่ คนทีค่ ณ
ุ รักและตัวคุณเอง มา
วิ่งด้วยกันค่ะ

ประมวลภาพ
งานประชุมวิชาการประจำ�ปีครั้งที่ 109
ทันตแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจ�ำปี
ครั้งที่ 109 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ บางกอกคอนเวนชัน
เซนเตอร์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ มีผู้เข้าประชุม รวม 5578 คน
โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การประชุมวิชาการประจ�ำปี ครั้งที่ 109,
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562, การบรรยายทางวิชาการให้แก่ยวุ สมาชิก,
การประกวดผลงานวิจัยทั้งในนักศึกษาทันตแพทย์ และระดับหลังปริญญา
ในงานยังมีการออกบูธแสดงสินค้า โดยมีจำ� นวนบูธแสดงสินค้ากว่า 290 บูธ
และมีบริษัทห้างร้านเข้าร่วมกว่า 80 บริษัท
นอกจากนี้ ยังมีสมาคม ชมรม และมูลนิธิ มาร่วมแสดงผลงานในการ
ประชุมอีกจ�ำนวนหนึ่ง

เก็บเรื่องราว
มาเล่าเรื่อง
ส� ำ หรั บ การประชุ ม วิ ช าการประจ� ำ ปี
2562 ในรอบปลายปีที่ผ่านมา ทางทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดนิทรรศการพิเศษ
ขึ้น ชื่อว่า “120 ปีชาตกาล หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์
8 ทศวรรษ การศึ ก ษาทั น ตแพทย์ ไ ทย” เพื่ อ
เป็นการอุ่นเครื่องเตรียมรับปี 2563 ซึ่งถือเป็นปี
ส�ำคัญของวงการทันตกรรม เนื่องจากเป็นปีครบ
รอบวาระส�ำคัญ 3 วาระด้วยกัน คือ
สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือ วาระส�ำคัญทัง้ 3 วาระนี้
ล้วนเกีย่ วข้องกับหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ทงั้ สิน้ การจัด
นิ ท รรศการครั้ ง นี้ จึงมีจุด มุ่งหมายหลัก เพื่อให้
ทันตแพทย์ไทยได้รู้จักและระลึกถึง “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์” ซึ่งถือเป็นผู้ให้ก�ำเนิดการศึกษา
ทันตแพทย์ไทย และผูว้ างรากฐานวิชาชีพทันตกรรม
ไทย ให้มั่นคงเช่นทุกวันนี้

1. ครบรอบ 120 ปีชาตกาล ของหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ซึง่ เกิดเมือ่ วันที่
7 ธันวาคม 2443 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนทันตแพทย์ระดับปริญญาแห่งแรกของไทย
และเป็นผู้ก่อตั้งทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ด้วย
2. ครบรอบ 80 ปี การศึกษาทันตแพทย์ไทย โดยนับตามการก่อตั้ง
โรงเรียนทันตแพทย์ระดับปริญญาแห่งแรกของไทย คือ แผนกทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2483
3. ครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งริเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2488

ภายในนิทรรศการแบ่งเนื้อหาออกเป็น
4 ส่วนหลักด้วยกัน คือ

ส่วนที่ 1 บทน�ำ – เล่าถึงความส�ำคัญของ
หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ต่อการศึกษาทันตแพทย์ไทย
และวงการทันตกรรมไทย

DAT Newsletter 22

ส่วนที่ 2 ประวัตชิ วี ติ ของหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ – เล่าถึงชีวติ การศึกษา
และผลงานของหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ผ่านรูปภาพ ตามล�ำดับ พ.ศ. ในแต่ละช่วง
รัชสมัย โดยเทียบเคียงกับเหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ไทย และยัง
มีสมุดรายงานผลการเรียนแพทยศาสตร์ของท่าน สมุดภาพโรงเรียนแพทย์ และ
โรงเรียนทันตแพทย์ในสหรัฐฯ ทีท่ า่ นเคยเรียน รวมถึงสมุดภาพโรงเรียนทันตแพทย์
ระดับปริญญาแห่งแรกของไทย จัดแสดงไว้ให้เปิดดูด้วย
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ส่วนที่ 3 โรงเรียนทันตแพทย์ของไทย – แสดงเฉพาะโรงเรียน
ทันตแพทย์ทกี่ อ่ ตัง้ ก่อนปี 2560 ทีก่ ระจายอยูต่ ามภูมภิ าคต่าง ๆ ของไทย ซึง่
โรงเรียนทันตแพทย์เหล่านี้ นัยหนึ่งก็เป็นเหมือนดอกผลที่เติบโตออกมาจาก
โรงเรียนทันตแพทย์ระดับปริญญาแห่งแรกทีห่ ลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ได้สร้างขึน้

นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังมีกิจกรรมให้
ผู้เข้าชมร่วมสนุกอีก 3 กิจกรรม คือ

ส่วนที่ 4 ผลงานของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ – เล่า
ถึงผลงานทีส่ ำ� คัญตลอด 75 ปีทผี่ า่ นมา โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
สังคม ด้านวิชาการ และ ด้านวิจัย

กิจกรรมที่ 2 ตอบค�ำถามชิงรางวัล – ตอบค�ำถามง่าย ๆ
เกี่ยวกับเนื้อหาในนิทรรศการนี้ แล้วจับฉลากลุ้นรับของรางวัลทันที

กิ จ กรรมที่ 1 ถ่ า ยรู ป แลกรั บ หนั ง สื อ
“พรหมลิขิต” – ถ่ายรูปตนเองภายในนิทรรศการ
แล้วอัปโหลดขึ้น Facebook แล้วมาแลกรับหนังสือ
พรหมลิขิตไปเลย

หนังสือ “พรหมลิขติ ” เล่มนี้ ไม่ได้แต่งโดย
รอมแพง และไม่ได้เกี่ยวกับพี่หมื่น หรือแม่การะเกด
แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติชีวิตของหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ทีท่ า่ นแต่งด้วยตนเองในรูปแบบนวนิยาย
มีครบรส ทั้งความเศร้า ความสุข ความรัก และเรื่อง
ดรามา จัดพิมพ์มาจ�ำนวนจ�ำกัด เพื่อแจกในวาระ
ส�ำคัญนี้โดยเฉพาะ

กิจกรรมที่ 3 สุ่มชื่อลุ้นทอง – ส�ำหรับผู้ลงทะเบียน
เข้าประชุม ที่ตอบค�ำถามชิงรางวัลได้ถูกต้อง จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น
รับทองจ�ำนวน 5 รางวัล สุ่มชื่อในวันสุดท้ายของการประชุม
ที่ห้องประชุมใหญ่ แล้วแจกทองกันจริง ๆ ที่หน้าเวทีกันเลย

นิทรรศการ “120 ปีชาตกาล หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ 8 ทศวรรษ การศึกษาทันตแพทย์ไทย”
ครั้งนี้ ก็จบลงไปพร้อมกับงานประชุมวิชาการประจ�ำปี 2562 แต่อย่าลืมว่านิทรรศการครั้งนี้เป็นเพียง
การอุ่นเครื่องเท่านั้น
รอพบกับการประชุมวิชาการประจ�ำปี 2563 ในรอบกลางปี จะมีการจัดนิทรรศการพิเศษขึน้
อีกครั้ง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของทันตกรรมไทย ที่มีเนื้อหาน่าสนใจแตกต่างไปจากเดิม พร้อมด้วย
กิจกรรมให้ร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัล และมีรูปแบบการจัดงานที่อลังการกว่าเดิมอย่างแน่นอน !!!

