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 สิวัสิดีครับเพื�อินสิม�ชิีก้ทุก้ท่�น ข่�วสิ�รทันต์แพทย์ก็้อิอิก้ม�ถึึงฉบับที�สิ�มขอิงปี 2563   ปีแห่งก้�รแพร่ระบ�ดขอิงโควิด-19 ที�

มีผุ้่ติ์ดเชืี�อิม�ก้ก้ว่�หก้ล้ี�นคนทั�วโลีก้ พวก้เร�เข้�ใจดีว่� เพื�อิน ๆ ทันต์แพทย์ทุก้ ๆ ท่�นก็้ยังคงมีคว�มวิต์ก้กั้งวลีเกี้�ยวกั้บก้�รทำ�หัต์ถึก้�ร

ท�งทันต์ก้รรมซึ�งเป็นกิ้จก้รรมที�มีคว�มเสีิ�ยงส่ิงในก้�รแพร่เชืี�อิ เนื�อิงจ�ก้เป็นหัต์ถึก้รรมที�ก่้อิให้เกิ้ดลีะอิอิงฝอิย หรือิ aerosol ฟุ้งก้ระจ�ย 

ซึ�งอิ�จจะพบเชืี�อิไวรัสิติ์ดไปต์�มตั์วลีะอิอิงฝอิยเหลี่�นี� แลีะก้่อิก้�รแพร่ระบ�ดขอิงโรคได้  ในชี่วงเวลี�ที�ผุ่�นม� ท�งทันต์แพทยสิม�คมฯ 

เอิงก็้ไม่ได้นิ�งนอินใจ แลีะพย�ย�มรวบรวมข้อิม่ลีเกี้�ยวกั้บก้ลีไก้ก้�รเก้ดิ แลีะวิธีิ์ก้�รแพร่ระบ�ดขอิงโรคเท่�ที�สิ�ม�รถึทำ�ได้ ซึ�งก็้ยงัเป็นข้อิม่ลี

ที�ยังไม่นิ�ง เนื�อิงจ�ก้เร�เพิ�งจะร้่จัก้โรคนี�ม�เพียงไม่กี้�เดือิน แต่์ด้วยข้อิม่ลีเท่�ที�มี ท�งสิม�คมฯ ได้ขอิคว�มร่วมมือิจ�ก้ผุ้่ร้่หลี�ก้หลี�ยสิ�ข� 

เพื�อิจัดทำ�คำ�แนะนำ�ในก้�รทำ�หัต์ถึก้�ร เพื�อิเป็นแนวท�งให้กั้บเพื�อิน ๆ ร่วมวิชี�ชีีพทุก้ท่�น ซึ�งสิ�ม�รถึ download ได้จ�ก้ website 

ขอิงสิม�คม โดยในคำ�แนะนำ�ฉบับที� 1 นี�จะเกี้�ยวข้อิงกั้บแนวท�งในก้�รควบคุมแลีะป้อิงกั้นก้�รติ์ดเชืี�อิจ�ก้ก้�รทำ�ง�นท�งทันต์ก้รรม แลีะ 

ก้ำ�ลัีงอิย่่ระหว่�งก้�รรวบรวมข้อิม่ลีเพื�อิจัดทำ�คำ�แนะนำ� ฉบับที� 2 เกี้�ยวกั้บก้�รปรับปรุงห้อิงทันต์ก้รรมเพื�อิลีดคว�มเสีิ�ยงในก้�รให้บริก้�ร 

ท�งทันต์ก้รรม ซึ�งค�ดว่�จะสิ�ม�รถึอิอิก้ประก้�ศ์ได้ก่้อินที�ข่�วสิ�รเล่ีมนี�จะอิอิก้จ�ก้โรงพิมพ์ ซึ�งเพื�อินๆ สิ�ม�รถึติ์ดต์�มคว�มคืบหน้�ได้จ�ก้ 

website หรือิ facebook ขอิงสิม�คม

 ท�งสิม�คมฯ ขอิเป็นก้ำ�ลีังใจให้กั้บเพื�อินๆทันต์แพทย์แลีะประชี�ชีนทุก้คน ในก้�รต์่อิสิ่้กั้บโรคโควิด-19 แลีะเชืี�อิมั�นว่� 

เร�จะเอิ�ชีนะโรคนี�ได้ในเร็ววัน
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Update in pulp protection conceptUpdate in pulp protection concept
อิ.ทพ.บุญฑริก้ นิยติ์วัฒน์ชี�ญชัีย

 ก้�รคงไว้ซึ�งคว�มมีชีีวิต์ขอิงฟันนั�นคงเป็นสิิ�งที�ทันต์แพทย์

ทุก้ท่�นต้์อิงก้�รให้เกิ้ดภ�ยหลัีงจ�ก้ก้�รบ่รณะฟัน เนื�อิงจ�ก้ก้�รมีชีีวติ์

ขอิงฟันเป็นปัจจัยหนึ�งซึ�งสิ�ม�รถึส่ิงผุลีต่์อิก้�รอิย่่รอิดขอิงฟันซี�นั�น ๆ

ในชี่อิงป�ก้ได้ แต์่อิย่�งไรก็้ต์�มก้�รทำ�ง�นเก้ี�ยวกั้บก้�รบ่รณะฟัน 

สิ�ม�รถึก่้อิให้เกิ้ดอัินต์ร�ยกั้บโพรงประสิ�ทฟันได้ม�ก้ม�ย ไม่ว่�จะ

เป็นคว�มร้อินจ�ก้ก้�รก้รอิแต่์งโพรงฟัน ก้�รนำ�อุิณหภ่มิแลีะก้ระแสิ

ไฟฟ้�ขอิงวัสิดุบ่รณะฟัน คว�มเป็นพิษ์ขอิงวัสิดุบ่รณะบ�งชีนิด 

แรงในก้�รสิบฟัน แต์่สิ�เหตุ์หลัีก้ที�ทำ�ให้ฟันต์�ยนั�นมัก้ได้แก้ ่

แบคทีเรีย แลีะสิ�รพิษ์จ�ก้แบคทีเรีย 

 โดยก้�รทำ�ก้�รปก้ป้อิงโพรงประสิ�ทฟันนั�นมีข้อิพิจ�รณ�

หลี�ยประก้�ร ได้แก้่ชีนิดขอิงวัสิดุบ่รณะ คว�มลึีก้ขอิงโพรงฟัน 

ก้�รเกิ้ดก้�รทะลุีขอิงโพรงประสิ�ทฟัน เนื�อิงจ�ก้วัสิดุบ่รณะแต่์ลีะ 

ชีนิดมีคุณสิมบัติ์ที�แต์ก้ต่์�งกั้น อิ�ทิเช่ีน วัสิดุในก้ลุ่ีมพวก้โลีหะ เช่ีน

อิมัลีกั้ม สิ�ม�รถึนำ�คว�มอุิณหภ่มิแลีะก้ระแสิไฟฟ้�ได้ดี อีิก้ทั�งในช่ีวง

แรก้วัสิดุในก้ลุี่มนี�อิ�จจะมีคว�มสิ�ม�รถึในก้�รปิดท่อิเนื�อิฟันที�ไม ่

ดีนัก้ ให้วัสิดุในก้ลุ่ีมนี�ยงัต้์อิงทำ�ก้�รปก้ป้อิงโพรงประสิ�ทฟันในก้รณี

ที�โพรงฟัน แต์ก้ต่์�งจ�ก้วัสิดุก้ลุ่ีมเรซินคอิมโพสิิต์ที�มีคุณสิมบัติ์เป็น

ฉนวน นำ�อุิณหภ่มิหรือิไฟฟ้�ได้น้อิย อีิก้ทั�งห�ก้ใช้ีร่วมกั้บสิ�รยดึติ์ด  

(dental adhesive) ได้อิย่�งมีประสิิทธิิ์ภ�พ วัสิดุในก้ลุี่มนี�จะ 

สิ�ม�รถึปิดทอ่ิเนื�อิฟันได้อิย่�งดี ทำ�ให้เชืี�อิโรคไม่สิ�ม�รถึเข้�สิ่่ท่อิ 

เนื�อิฟันได้ ทำ�ให้วัสิดุในก้ลุ่ีมนี�มีคว�มจำ�เป็นที�จะต้์อิงทำ�ก้�รปก้ป้อิง

โพรงประสิ�ทฟันแต์ก้ต์่�งจ�ก้วัสิดุก้ลุี่มโลีหะในก้รณีที�ไม่ได้มีก้�ร 

ทะลุีขอิงโพรงประสิ�ทฟัน แต่์ในก้รณีที�มีก้�รทะลุีขอิงโพรงประสิ�ท

ฟันแลี้วนั�น ก็้มีคว�มจำ�เป็นที�จะต์้อิงปิดทับด้วยวัสิดุที�เหม�ะสิม 

ไม่ว่�จะทำ�ก้�รบ่รณะด้วยวัสิดุใดๆ (1)

 โดยในอิดีต์นั�นมีคว�มเชืี�อิที�ว่�วัสิดุบ่รณะฟันนั�นเป็นพิษ์

ต์่อิโพรงประสิ�ทฟัน เมื�อิโพรงฟันมีคว�มลีึก้ก็้ควรมีก้�รปก้ป้อิง 

โพรงประสิ�ทฟันด้วยวัสิดุ เช่ีน calcium hydroxide หรือิ glass 

ionomer cement แต่์ก้�รศึ์ก้ษ์�ในระยะหลัีงๆนั�นจะพบว่�สิ�เหตุ์

หลัีก้ ๆ ที�ก่้อิให้เกิ้ดก้�รต์�ยขอิงโพรงประสิ�ทฟันนั�นม�จ�ก้ก้�รที�

วัสิดุบ่รณะนั�นเกิ้ดก้�รรั�วซึมจนทำ�ให้แบคทีเรียสิ�ม�รถึเข้�ม�ทำ� 

อัินต์ร�ยแก่้โพรงประสิ�ทฟันได้ ม�ก้ก้ว่�คว�มเป็นพษิ์ขอิงวสัิดุหรือิ 

pH ขอิงวัสิดุ ดังก้�รศึ์ก้ษ์�ขอิง Kakehashi แลีะคณะที�พบว่� 

ในสิภ�วะที�ปร�ศ์จ�ก้เชืี�อินั�น ฟันที�ถ่ึก้ก้รอิทะลุีโพรงประสิ�ทฟันนั�น

ยงัคงมีชีีวิต์แลีะมีก้�รสิร้�งเนื�อิฟันชีนิดซ่อิมสิร้�งในภ�ยหลัีงได้ แต่์

ในภ�วะที�มีเชืี�อิแบคทีเรียฟันนั�น ฟันจะมีก้�รต์�ยในเวลี�ต่์อิม� (2)  

ซึ�งในภ�ยหลัีงมีก้�รศึ์ก้ษ์�ที�ไปในทิศ์ท�งเดียวกั้นอิอิก้ม�ม�ก้ม�ย 

ทำ�ให้ปัจจุบันค่อินข้�งเป็นที�น่�เชืี�อิถืึอิว่�ก้�รบ่รณะฟันให้ได้คว�ม 

แนบสินิทที�ดีนั�นส่ิงผุลีต่์อิคว�มมีชีีวิต์ขอิงโพรงประสิ�ทฟันม�ก้ก้ว่�ก้�ร

เลืีอิก้ใช้ีวัสิดุที�มีคว�มเข้�กั้นกั้บเนื�อิเยื�อิที�ดี (biocompatibility) (3-5)



 สิ�รยึดติ์ดแลีะวัสิดุในก้ลุี่มเรซินนั�นมีมอินอิเมอิร์เป็น 

อิงค์ประก้อิบ ซึ�งมอินอิเมอิร์นั�นมีคว�มเป็นพิษ์ต่์อิเซลีล์ี โดยเฉพ�ะ

มอินอิเมอิร์ที�มีชืี�อิว่� HEMA ที�นัก้วิจัยหลี�ยท่�นก้งัวลี เนื�อิงม�จ�ก้

เป็นมอินอิเมอิร์ที�มีขน�ดโมเลีก้ลุีที�เล็ีก้ทำ�ให้สิ�ม�รถึแทรก้ซมึเข้�ส่่ิ

ท่อิเนื�อิฟันได้ดี แต่์อิย่�งไรก็้ต์�มมีก้�รศึ์ก้ษ์�ที�ก้�รที�พบว่� HEMA 

นั�นต้์อิงมีระดับที�ม�ก้ก้ว่� 96.9 ไมโครก้รัมจึงจะก่้อิให้เกิ้ดคว�มเป็น

พิษ์ต่์อิเซลีล์ีได้ อิย่�งไรก็้ต์�มมีก้�รศึ์ก้ษ์�ที�วัดปริม�ณ HEMA จ�ก้ 

สิ�รยดึติ์ดระบบต่์�งๆที�แทรก้ซึมเข้�ส่่ิโพรงประสิ�ทฟัน ในฟันนำ��นม

ซึ�งมีขน�ดขอิงท่อิเนื�อิฟันที�ใหญ่ก้ว่�ฟันแท้ ซึ�งจ�ก้ก้�รศึ์ก้ษ์�นี�พบว่�

ปริม�ณ HEMA ที�ม�ก้ที�สุิดที�วัดได้อิย่่ที� 63 ไมโครก้รัม ซึ�งเป็น 

ปริม�ณที�น้อิยก้ว่�ปริม�ณที�ก้่อิให้เกิ้ดคว�มเป็นพิษ์ต์่อิโพรง 

ประสิ�ทฟัน (7) อิีก้ทั�งวัสิดุที�ทันต์แพทย์สิ่วนใหญ่เลีือิก้ใชี้ในก้�ร 

รอิงพื�นโพรงฟันนั�นมัก้จะได้แก้่วัสิดุในก้ลุี่ม resin modified 

glass ionomer cement ซึ�งวัสิดุชีนิดนี�มี HEMA แลีะ resin 

เป็นอิงค์ประก้อิบเช่ีนเดียวก้นั โดยในท�งก้ลีบักั้น ก้ลัีบพบว่�มีก้�ร

ศึ์ก้ษ์�ที�พบว่�วัสิดุรอิงพื�นในก้ลุ่ีม resin modified glass ionomer 

cement นั�น ทำ�ให้เซลีล์ีขอิงโพรงประสิ�ทฟันเกิ้ดก้�รต์�ยม�ก้ก้ว่�

สิ�รยึดติ์ดทั�งระบบ etch and rinse แลีะ self etch  (8) แต่์อิย่�ง 

ไรก็้ต์�มก้�รอิกั้เสิบที�เกิ้ดขึ�นขอิงโพรงประสิ�ทฟันภ�ยหลีงัก้�รบ่รณะ

ฟันส่ิวนใหญ่นั�น จะเป็นก้�รอิกั้เสิบเพียงชัี�วคร�ว ดังก้�รศึ์ก้ษ์�ขอิง 

Costa แลีะคณะที�พบว่�ภ�ยหลัีงก้�รรอิงพื�นโพรงฟันที�มีลัีก้ษ์ณะลึีก้

ใก้ล้ีโพรงประสิ�ทฟันด้วยวัสิดุ RMGI นั�น โพรงประสิ�ทฟันจะลัีก้ษ์ณะ

ขอิงก้�รอัิก้เสิบเล็ีก้น้อิยในช่ีวงแรก้ แลีะลัีก้ษ์ณะขอิงก้�รอัิก้เสิบนั�น

ห�ยไปเมื�อิเวลี�ผุ่�นไป 30 วัน (9)

 อิ�ก้�รเสีิยวฟันภ�ยหลีงัก้�รบ่รณะฟันนั�นเป็นสิิ�งที�พบขึ�น

ได้ โดยมีสิ�เหตุ์หลี�ยประก้�ร ไม่ว่�จะเป็นก้�รใชี้สิ�รยึดติ์ดที�ไม ่

ถ่ึก้ต้์อิง เทคนิคในก้�รอุิดที�ไม่ดีทำ�ให้มีช่ีอิงว่�ง (gap) ระหว่�งวัสิดุ

กั้บพื�นโพรงฟันหรือิในเนื�อิขอิงวัสิดุอุิด ทำ�ให้เกิ้ดก้�รขยับขอิงขอิง

เหลีวในท่อิเนื�อิฟันจนนำ�ม�ส่่ิอิ�ก้�รเสีิยวฟันต์�มทฤษ์ฎีี Hydrody-

namic theory หรือิ อิ�จจะเกิ้ดจ�ก้ก้�รอัิก้เสิบชัี�วคร�วขอิงโพรง

ประสิ�ทฟันจ�ก้เต์รียมโพรงฟันหรือิก้�รบ่รณะฟัน 

ทำ�ให้ฟันมีก้�รรับคว�มร่้สึิก้ที�ไวก้ว่�ปก้ติ์ อิย่�งไรก็้ต์�มก้�รศึ์ก้ษ์� 

ส่ิวนใหญ่ไม่พบคว�มสัิมพันธ์ิ์กั้นขอิงก้�รเสีิยวฟันภ�ยหลัีงก้�รบ่รณะ

กั้บก้�รรอิงพื�น นอิก้จ�ก้นั�นในปัจจุบันหลัีก้ก้�รในก้�รจัดก้�รกั้บฟันผุุ

นั�นมีก้�รเปลีี�ยนแปลีงไปจ�ก้ในอิดีต์ จ�ก้เดิมที�มุ่งเน้นก้�รก้ำ�จัด 

เนื�อิฟันที�เกิ้ดก้�รผุุจนหมดเหลีือิเพียงเนื�อิฟันที�สิะอิ�ดปร�ศ์จ�ก้ 

เชืี�อิโรค (Sound dentin) ก้ลี�ยเป็นสิ�ม�รถึเหลืีอิเนื�อิฟันที�ผุุบ�ง

สิ่วนได้ในก้รณีที�ก้�รก้ำ�จัดเนื�อิฟันผุุบริเวณนั�นจะนำ�ม�สิ่่ก้�รทะลุี 

ขอิงโพรงประสิ�ทฟัน โดยเทคนิคที�ก้ำ�ลัีงเป็นที�นิยมในปัจจบัุนได้แก่้ 

partial caries removal ซึ�งเป็นก้�รเหลืีอิเนื�อิฟันไว้ในจุดลึีก้สุิดขอิง

โพรงฟันแลีะทำ�ก้�รบ่รณะถึ�วร กั้บ stepwise removal ซึ�งเป็น

เทคนิคที�มีก้�รเปิดก้ลัีบเข้�ม�ก้ำ�จัดรอิยผุุอิอิก้ในภ�ยหลัีงแลี้วจึง 

ค่อิยทำ�ก้�รบ่รณะถึ�วรเมื�อิก้ำ�จัดรอิยผุุอิอิก้หมด โดยจ�ก้หลีกั้ฐ�น

ในปัจจุบันพบว่�ทั�งสิอิงวิธิ์ีนั�นให้อัิต์ร�คว�มสิำ�เร็จในก้�รคงคว�ม

มีชีีวิต์ขอิงโพรงประสิ�ทฟันม�ก้ก้ว่�ก้�รก้ำ�จัดรอิยผุุอิอิก้จนหมด 

แล้ีวมีก้�รทะลุีขอิงโพรงประสิ�ทฟันแล้ีวทำ� direct pulp capping 

(11)

 จึงเป็นที�น่�สินใจว่�วัสิดุรอิงพื�นโพรงฟัน เชี่น calcium 

hydroxide หรือิ glass ionomer cement นั�นจะสิ่งผุลีต์่อิ 

ก้�รดำ�เนินต์่อิขอิงรอิยโรคฟันผุุด้�นใต์้หรือิไม่ ซึ�งก้�รศึ์ก้ษ์�ขอิง 

Signh แลีะคณะพบว่�ก้�รรัก้ษ์�ด้วยวิธีิ์ partial caries removal 

ในฟันที�ผุุลึีก้ ระหว่�งก้ลุ่ีมที�ทำ�ก้�รรอิงพื�นด้วย calcium hydroxide

RMGI แลีะบ่รณะด้วยเรซินคอิมโพสิิต์ โดยไม่ทำ�ก้�รรอิงพื�นเลีย 

ไม่มีคว�มแต์ก้ต์่�งกั้นในด้�นคว�มสิำ�เร็จอิย่�งมีนัยสิำ�คัญ แสิดง 

ให้เห็นว่�วัสิดุรอิงพื�นโพรงฟันไม่ใชี่ปัจจัยหลัีก้ที�จะสิ่งผุลีให้ฟันผุุ 

ไม่ดำ�เนินต่์อิ แต่์ก้�รบ่รณะให้ได้คว�มแนบสินิทที�ดีต่์�งห�ก้ที�เป็น

ปัจจัยสิำ�คัญ เนื�อิงม�จ�ก้ก้�รที�ฟันผุุจะเจริญต์่อิได้นั�นจำ�เป็นต์้อิง 

อิ�ศั์ยอิ�ก้�ศ์แลีะอิ�ห�ร ก้�รบ่รณะฟันให้ได้คว�มแนบสินิทที�ดีจึง 

ทำ�ให้เกิ้ดก้�รยบัยั�งก้�รเจริญต่์อิขอิงรอิยผุุได้ ทันต์แพทย์จึงควรให้

คว�มสิำ�คัญกั้บก้�รบ่รณะฟันให้ได้คว�มแนบสินิทที�ดี ม�ก้ก้ว่�ก้�ร 

รอิงพื�นโพรงฟัน (12)
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 อีิก้ทั�งยังมีก้�รศึ์ก้ษ์�ที�พบว่�ก้�รรอิงพื�นโพรงฟันด้วยวัสิดุ 

caclium hydroxide ก้ลัีบไม่ก้่อิให้เกิ้ดผุลีดีหรือิเพิ�มอัิต์ร�คว�ม 

สิำ�เร็จขอิงก้�รบ่รณะฟันที�มีฟันที�ผุุลึีก้ เนื�อิงจ�ก้ในก้รณีที�วัสิดุไม่ได้

มีก้�รสัิมผัุสิกั้บเซลีลี์โดยต์รงนั�นวัสิดุจะสิ�ม�รถึทำ�หน้�ที�เพียงแค่

อิอิก้ฤทธิิ์�ในก้�รก้ำ�จัดเชืี�อิจ�ก้คว�มเป็นด่�งที�สิ่งแลีะปลีดปลี่อิย 

แร่ธิ์�ตุ์ ในท�งก้ลีับกั้นวัสิดุแคลีเซียมไฮดรอิก้ไซด์นั�นมีก้�รลีะลี�ย 

ตั์วค่อินข้�งส่ิง มีคุณสิมบัติ์เชิีงก้ลีที�ต์ำ�� แลีะไม่มีก้�รยดึติ์ดกั้บโครง-

สิร้�งฟัน เมื�อิเวลี�ผุ่�นไปวัสิดุมัก้จะมีก้�รลีะลี�ยตั์วอิอิก้ไปจ�ก้โพรงฟัน 

ทำ�ให้ส่ิงผุลีต่์อิคว�มแข็งแรงต่์อิวัสิดุบ่รณะโดยรวมได้  (13, 14)

 โดยก้�รบ่รณะฟันเพื�อิให้ได้คว�มแนบสินิทแลีะนั�นต์้อิง 

อิ�ศั์ยก้�รยึดติ์ดขอิงวัสิดุกั้บโครงสิร้�งฟันที�มีประสิิทธิิ์ภ�พ Magne 

แลีะคณะได้ให้คำ�แนะนำ�ในก้�รก้รอิเต์รียมโพรงฟันเพื�อิให้เกิ้ดก้�ร

ยดึติ์ดที�ดีว่� ควรก้รอิเต์รียมโพรงฟันให้ได้ขอิบที�เป็นเนื�อิฟันที�มีคณุ

ภ�พด้วย รวมทั�งบริเวณรอิยต์่อิขอิงเคลืีอิบฟันแลีะเนื�อิฟัน (DEJ)

จะต้์อิงมีก้�รก้ำ�จัดฟันผุุจนสิะอิ�ด รวมไปถึึงเนื�อิฟันที�ถัึดเข้�ม�จ�ก้ 

DEJ ประม�ณ 0.5 – 1 มม. ก็้ต้์อิงปร�ศ์จ�ก้ฟันผุุ จึงจะสิ�ม�รถึ 

ทำ�ให้เกิ้ดก้�รยดึติ์ดที�ดีได้ ก้�รเหลีอืิฟันผุุจึงสิ�ม�รถึเหลืีอิไว้ได้เพียง

บ�งส่ิวนบริเวณจุดลึีก้สุิดขอิงโพรงฟันเท่�นั�น มิใช่ีเหลืีอิฟันผุุไว้เต็์ม

โพรงฟัน (15)

 ในเรื�อิงขอิงก้�รยึดติ์ดกั้บเนื�อิฟันสิ่วนลีึก้นั�น เนื�อิงจ�ก้ 

เนื�อิฟันสิ่วนที�ลึีก้ใก้ลี้โพรงประสิ�ทฟันจะมีปริม�ณท่อิเนื�อิฟันที� 

ม�ก้ก้ว่�เนื�อิฟันส่ิวนตื์�น อีิก้ทั�งเส้ินผุ่�นศ่์นย์ก้ลี�งขอิงท่อิเนื�อิฟันก็้

จะมีขน�ดใหญ่ก้ว่� ทำ�ให้เนื�อิฟันส่ิวนที�ลึีก้นั�นมีปริม�ณคว�มชืี�นที� 

ม�ก้ก้ว่�เนื�อิฟันส่ิวนตื์�น ก้�รยดึติ์ดกั้บเนื�อิฟันส่ิวนนี�จึงทำ�ได้ย�ก้ก้ว่�

แลีะมัก้จะได้ค่�ก้ำ�ลัีงแรงยึดที�น้อิยก้ว่�เนื�อิฟันสิ่วนตื์�น ไม่ว่�จะใชี้

สิ�รยึดติ์ดระบบอิะไรก็้ต์�ม แต์่แม้ว่�ค่�ก้ำ�ลัีงแรงยึดที�ได้จะลีดลีง 

ค่�แรงยึดติ์ดนั�นก็้ยังสิ่งก้ว่�ค่�ก้ำ�ลัีงแรงยึดขอิงวัสิดุในก้ลุี่ม glass 

iomomer cement ที�นิยมนำ�ม�รอิงพื�นโพรงฟันกั้บเนื�อิฟัน ดังนั�น

ก้�รรอิงพื�นโพรงฟันด้วยวัสิดุที�ให้ค่�ก้ำ�ลัีงแรงยดึที�ต์ำ��โดยไม่จำ�เป็น

จึงเป็นก้�รลีดพื�นที�ก้�รยึดติ์ดโดยรวมขอิงวัสิดุเรซินคอิมโพสิิต์กั้บ 

โพรงฟัน (16) อิีก้ทั�งเมื�อิเรซินคอิมโพสิิต์เกิ้ดก้�รโพลีีเมอิร์ไรเซชัี�น

นั�นวัสิดุจะมีก้�รหดตั์ว (polymerization shrinkage) ซึ�งห�ก้แรง

ในก้�รหดต์วันั�นส่ิงก้ว่�ค่�ก้ำ�ลีงัแรงยดึ หรอืิ ม�ก้ก้ว่�คว�มแข็งแรง

ขอิงวัสิดุรอิงพื�นโพรงฟัน ก็้อิ�จทำ�ให้เกิ้ดก้�รหลุีดขอิงวัสิดุรอิงพื�น

โพรงฟันหรือิเก้ิดก้�รแต์ก้หัก้ภ�ยในต์ัววัสิดุได้ ซึ�งก้�รศึ์ก้ษ์�ขอิง 

Dionysopouslos แลีะคณะพบว่�ก้�รรอิงพื�นโพรงฟันด้วยวัสิดุ 

ต่์�ง ๆ  ไม่ว่�จะเป็น calcium hydroxide glass ionomer cement

นั�น ทำ�ให้คว�มแนบสินิทขอิงเรซินคอิมโพสิิต์กั้บโพรงฟันลีดลีง (17) 

รวมไปถึึงก้�รศ์กึ้ษ์�ใหม่ๆที�ใช้ีเครื�อิงมือิ micro-CT ในก้�รประเมนิ 

ช่ีอิงว่�งที�เกิ้ดขึ�นภ�ยใต้์วัสิดุบ่รณะฟันก็้ให้ผุลีไปในทิศ์ท�งเดียวกั้น 

คือิ ก้�รรอิงพื�นโพรงฟันด้วยวัสิดุ RMGI ร่วมกั้บก้�รบ่รณะฟันด้วย

เรซินคอิมโพสิิต์ นั�นทำ�ให้เก้ิดคว�มแนบสินิทขอิงวัสิดุกั้บโพรงฟัน

ที�น้อิยก้ว่�ก้�รไม่รอิงพื�นโพรงฟันแลี้วบ่รณะด้วยเรซินคอิมโพสิิต์ 

เพียงอิย่�งเดียว (18)

 เมื�อิพิจ�รณ�ถึึงผุลีก้�รศึ์ก้ษ์�ท�งคลิีนิก้แลี้วก็้จะพบว่� 

ผุลีก้�รศ์กึ้ษ์�ท�งคลีนิิก้ให้ผุลีไปในทศิ์ท�งเดียวก้บัผุลีท�งห้อิงปฏิิบัติ์

ก้�รคือิ ก้�รรอิงพื�นโพรงฟันไม่ได้ทำ�ให้ก้�รบ่รณะฟันด้วยเรซินคอิม-

โพสิิต์มีคว�มสิำ�เร็จม�ก้ขึ�น ดังก้�รศึ์ก้ษ์�ขอิง Banomyong แลีะ 

คณะที�ทำ�ก้�รบ่รณะฟันหลัีงที�มีโพรงฟันขน�ดลึีก้ด้วยเรซินคอิมโพสิิต์

โดยเปรียบเทียบกั้บก้ลุี่มที�มีก้�รรอิงพื�นโพรงฟันด้วยวัสิดุ RMGI 

แลีะไม่รอิงพื�นโพรงฟันเป็นระยะเวลี� 1 ปี แลีะ 2 ปี โดยพบว่�ทั�ง

สิอิงก้ลุี่มไม่มีคว�มแต์ก้ต์่�งกั้นอิย่�งมีนัยสิำ�คัญขอิงก้�รเกิ้ดภ�วะ 

แทรก้ซ้อินขอิงโพรงประสิ�ทฟัน (19, 20) ก้�รศึ์ก้ษ์� ขอิง Sande  

แลีะคณะที�ได้ทำ�ก้�รติ์ดต์�มผุลีก้�รรัก้ษ์�ขอิงฟันหลัีงที�บ่รณะด้วย

วัสิดุเรซินคอิมโพสิิต์เป็นเวลี� 18 ปี ก็้ไม่พบคว�มแต์ก้ต่์�งกั้นขอิง 

อัิต์ร�คว�มสิำ�เร็จขอิงก้�รบ่รณะระหว่�งก้ลุ่ีมที�รอิงพื�นโพรงฟันด้วย

วัสิดุ glass ionomer cement กั้บก้ลุ่ีมที�ไม่ได้ทำ�ก้�รรอิงพื�น แต่์พบว่�

ก้ลุ่ีมที�ทำ�ก้�รรอิงพื�นโพรงฟันจะมีก้�รแต์ก้ขอิงวัสิดุบ่รณะม�ก้ก้ว่� 

(21) แต่์ก้�รศึ์ก้ษ์�ขอิง Opdam แลีะคณะนั�นพบว่�ฟันหลัีงที�บ่รณะ

ด้วยเรซินคอิมโพสิิต์ร่วมกั้บก้�รรอิงพื�นโพรงฟันด้วย RMGI นั�น มี

อัิต์ร�คว�มสิำ�เร็จขอิงก้�รบ่รณะที�ต์ำ��ก้ว่�ก้ลุ่ีมที�ไม่ได้ทำ�ก้�รรอิงพื�น

อิย่�งมีนัยสิำ�คัญ โดยก้ลุี่มที�ทำ�ก้�รรอิงพื�นนั�นจะมีก้�รแต์ก้หัก้ที� 

ม�ก้ก้ว่� ซึ�งก้�รศึ์ก้ษ์�นี�ได้วิเคร�ะห์ว่�สิ�เหต์ขุอิงก้�รแต์ก้หกั้ขอิงวสัิดุ

ม�จ�ก้ก้�รเกิ้ดช่ีอิงว่�งภ�ยในตั์ววัสิดุ เมื�อิวัสิดุรับแรงบดเคี�ยวจึงก่้อิ

ให้เกิ้ดก้�รแต์ก้หัก้ได้ง่�ยก้ว่� (22) ดังนั�นจ�ก้ก้�รรวบรวมหลัีก้ฐ�น

ในปัจจุบันจึงพบว่� ก้�รศ์กึ้ษ์�ส่ิวนใหญ่ให้ผุลีไปในทศิ์ท�งเดียวก้นั

คือิก้�รทำ�ก้�รรอิงพื�นโพรงฟันภ�ยใต้์วัสิดุเรซินคอิมโพสิิต์โดยไม่จำ�

เป็นนั�น อิ�จก่้อิให้เกิ้ดผุลีเสีิยม�ก้ก้ว่�ผุลีดี
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 โดยในปัจจุบันมีวัสิดุรอิงพื�นโพรงฟันอิอิก้ม�ส่่ิท้อิงต์ลี�ด

ม�ก้ม�ย โดยวัสิดุรอิงพื�นโพรงฟันที�อิย่่ในร่ปหลีอิดฉีดแบบที�ไม่มี 

ก้�รผุสิมนั�นเป็นวัสิดุที�ได้รับคว�มนิยมเป็นอิย่�งส่ิงแลีะถ่ึก้โฆษ์ณ�ว่�

เป็นวัสิดุในก้ลุ่ีมขอิง glass ionomer cement แต์อ่ิย่�งไรก็้วัสิดุ 

ในก้ลุี่มขอิง glass ionomer cement นั�น จำ�เป็นจะต์้อิงอิ�ศ์ัย 

ปฎิีกิ้ริย�ก้รด-เบสิ (acid-base reaction) ในก้�รก่้อิตั์ว จึงไม่สิ�ม�รถึ

ทำ�ให้อิย่่ในร่ปขอิงหลีอิดฉีดแบบส่ิวนผุสิมเดียวได้ วัสิดุในก้ลุ่ีมนี�จึง

มัก้เป็นวัสิดุในก้ลุ่ีมคอิมโพเมอิร์ (compomer) ซึ�งมีก้�รยึดติ์ดกั้บ

โครงสิร้�งฟันที�น้อิยม�ก้ห�ก้ไม่ใช้ีร่วมกั้บสิ�รยดึติ์ด ทันต์แพทย์จึง 

ควรมีคว�มต์ระหนกั้เมื�อิจะใช้ีวัสิดุในก้ลุ่ีมนี�ในก้�รรอิงพื�นโพรงฟัน

แลีะห�ก้จำ�เป็นก็้ควรเลืีอิก้ใช้ีวัสิดุที�มีก้�รยดึติ์ดที�ดีแลีะให้คว�มแนบ

สินิทกั้บโพรงฟัน เช่ีน วัสิดุในก้ลุ่ีม glass ionomer cement จึงจะ

เหม�ะสิมก้ว่�

 โดยสิรุปแลี้วก้�รปก้ป้อิงโพรงประสิ�ทฟันนั�นเป็นสิิ�งที� 

ทันต์แพทย์ควรให้คว�มสิำ�คัญ โดยหลัีก้ก้�รแลีะคว�มจำ�เป็นขอิงก้�ร

ปก้ป้อิงโพรงประสิ�ทฟันนั�นขึ�นอิย่่กั้บวัสิดุที�ทันต์แพทย์เลืีอิก้ใช้ี แลีะ

ขึ�นกั้บว่�มีก้�รทะลุีขอิงโพรงประสิ�ทฟันร่วมด้วยหรือิไม่ โดยในก้รณี

ที�โพรงฟันนั�นมีคว�มลึีก้แต่์ไม่มีก้�รทะลีขุอิงโพรงประสิ�ทฟัน ก้�ร

ปก้ป้อิงโพรงประสิ�ทฟันด้วยก้�รรอิงพื�นโพรงฟันด้วยวัสิดุที�เหม�ะสิม

ยงัคงจำ�เป็นอิย่่เมื�อิจะทำ�ก้�รบ่รณะฟันด้วยวัสิดุบ่รณะประเภทโลีหะ

อิ�ทิเชี่น อิมัลีกั้ม แต์่ในก้รณีที�จะบ่รณะฟันด้วยวัสิดุก้ลุี่มเรซิน

คอิมโพสิิต์ก้�รรอิงพื�นโพรงฟันนั�นอิ�จจะมีคว�มจำ�เป็นที�ลีดลีง 

ดังข้อิม่ลีที�ก้ลี่�วม�ในข้�งต์้น แต์่อิย่�งไรก็้ต์�มทันต์แพทย์จำ�เป็น 

ที�จะต์้อิงให้คว�มสิำ�คัญกั้บขั�นต์อินก้�รใชี้สิ�รยึดติ์ดที�ถึ่ก้ต์้อิง 

มีก้�รกั้นคว�มชืี�นที�ดี แลีะมีเทคนิคในก้�รบ่รณะที�เหม�ะสิม จึงจะ

นำ�ม�ส่่ิคว�มสิำ�เร็จขอิงก้�รบ่รณะฟันด้วยวัสิดุเรซินคอิมโพสิิต์ได้
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บทความพิเศษ

เห็็ด... 
ยาวิิเศษจากกองดิน

 ในขณะที�ภ�วะเศ์รษ์ฐก้จิทั�งโลีก้ก้ำ�ลีงัเป็นพษิ์ แถึมยงัถ่ึก้

ซำ��เต์มิด้วยศั์ต์ร่ร้�ยที�มอิงไม่เหน็ ที�มีชืี�อิว่� โคโรน� ไวรสัิ โควดิ-19 

ทำ�ให้พวก้เร�หลี�ย ๆ  คนต้์อิงต์ก้อิย่่ในสิภ�วะก้ลีำ��ก้ลืีน ก้ระอัิก้ก้ระอ่ิวน

กั้บคว�มวิต์ก้กั้งวลีต่์�ง ๆ น�น� ทั�งในเรื�อิงขอิงสิวัสิดิภ�พท�งก้�ย 

ท�งจิต์ใจแลีะท�งก้�รเงิน อิย่�งที�ไม่เคยประสิบม�ก่้อินในช่ีวงหลี�ย 

ทศ์วรรษ์ เชืี�อิว่�คำ�ถึ�มในใจขอิงพวก้เร�หลี�ย ๆ  คนในต์อินนี�คงหนี 

ไม่พ้นคำ�ถึ�มที�ว่� “เร�ติ์ดหรือิยงั (วะ)?” ทั�งร้่สึิก้ก้ลัีวทั�งเป็นห่วงคน 

รอิบข้�งผุสิมปนเป กั้งวลีไปหมด วันนี� ผุมเลียอิย�ก้จะขอินำ�เสินอิ 

“ย�วิเศ์ษ์” บ้�นเร� ที�ทั�งร�ค�ถ่ึก้ ห�ซื�อิได้ง่�ยแล้ีวยังมีประโยชีน์

ต่์อิร่�งก้�ยอิย่�งไม่น่�เชืี�อิ ช่ีวยให้เร�มีร่�งก้�ยที�แข็งแรง สิ�ม�รถึรับมือิ

กั้บเจ้�เชืี�อิโควิด-19 ได้ แถึมยังสิบ�ยก้ระเป๋�อีิก้ด้วยครับ

 เห็ด คือิชีีวอิินทรีย์ (living organism) จัดอิย่่ในอิ�ณ�จกั้ร

ฟันไจ (Fungi Kingdom) วิวัฒน�ก้�รม�จ�ก้เชืี�อิร�ชัี�นส่ิง เจริญเติ์บโต์ 

ได้ดีต์�มธิ์รรมชี�ติ์ในหลี�ก้หลี�ยสิภ�พภ่มิประเทศ์แลีะภ่มิอิ�ก้�ศ์ 

เป็นหนึ�งในเมน่โปรดขอิงหลี�ย ๆ คน เพร�ะมีก้ลิี�นแลีะรสิชี�ติ์ 

ที�เป็นเอิก้ลัีก้ษ์ณ์ มีเนื�อิสัิมผัุสิที�เหนียวนุ่ม คลี้�ยเนื�อิสัิต์ว์ เหม�ะ 

สิำ�หรับนำ�ไปประก้อิบอิ�ห�รได้หลี�ก้หลี�ย แลีะเป็นส่ิวนประก้อิบ

หลัีก้ในเมน่สุิขภ�พขอิงวัฒนธิ์รรมก้�รกิ้นหลี�ก้หลี�ยเชืี�อิชี�ติ์ ไม่ว่�จะ

เป็นแก้งเห็ดขอิงไทยเอิง ที�มีวิธิ์ีก้�รปรุงม�ก้ม�ยต์�มแต์่ลีะภ�ค 

(ที�ผุมชีอิบม�ก้ที�สุิดคือิแก้งเลีียงใส่ิเห็ดน�งฟ้� รสิเผ็ุดร้อิน) เห็ดย่�ง 

เห็ดทอิด เรียก้ได้ว่� ต้์ม ผัุด แก้ง ทอิดหอิมอิร่อิยในพริบต์�ได้เลียครับ

รสิชี�ต์ิแลีะก้ลิี�นที�ชีวนรับประท�นขอิงเห็ดนั�น ม�จ�ก้ก้รดอิะมิโน- 

ก้ลี่ต์�มิค ซึ�งทำ�หน้�ที�ชี่วยก้ระตุ์้นประสิ�ทก้�รรับร่้รสิอิ�ห�รขอิง 

ลิี�นให้ไวก้ว่�ปก้ต์ ิแลีะทำ�ให้มีรสิชี�ต์คิล้ี�ยกั้บเนื�อิสัิต์ว์ หรอืิที�เร�ร้่จกั้

ในชืี�อิว่�รสิ “อ่ิม�มิ” ช่ีวยให้เร�เจริญอิ�ห�รนั�นเอิง เนื�อิงจ�ก้เห็ดมี

ร�ค�ถึ่ก้แลีะห�ได้ง่�ยปัจจุบันมีก้�รวิจัยจำ�นวนม�ก้ที�ยืนยันได้ว่� 

เห็ดหลี�ยชีนิดมีสิรรพคุณท�งย� ใช้ีในก้�รฟ้�นฟ่ร่�งก้�ยแลีะรกั้ษ์�โรค

หลี�ยโรคได้อีิก้ด้วย เห็ดแต่์ลีะชีนิดมีประโยชีน์แต์ก้ต่์�งกั้น เห็ดเหล่ี�นี�

ให้คุณค่�ต่์อิสุิขภ�พที�ดีเยี�ยม เป็นย�อิ�ยวัุฒนะ ช่ีวยลีดไขมัน เสิริมสิร้�ง

ภ่มิต้์�นท�น รวมไปถึึงเสิริมสิมรรถึภ�พด้�นต่์�ง ๆ ขอิงร่�งก้�ย

 ในแง่ขอิงคุณค่�สิ�รอิ�ห�ร เห็ดเป็นแหลี่งโปรต์ีนธิ์รรมชี�ต์ิ ที�ปร�ศ์จ�ก้ไขมัน 

มีปริม�ณนำ��ต์�ลีแลีะโซเดียมต์ำ�� มีไฟเบอิร์ส่ิง อุิดมไปด้วยวิต์�มนิแลีะแร่ธิ์�ต์ตุ่์�ง ๆ  โดยเฉพ�ะ

วิต์�มินบีรวม (ไรโบฟลี�วนิ) แลีะไนอิ�ซนิ ซึ�งจะช่ีวยควบคมุก้�รทำ�ง�นขอิงระบบย่อิยอิ�ห�ร

นอิก้จ�ก้นี�ยังมีเก้ลืีอิแร่ต่์�ง ๆ  ที�พบในเห็ด เช่ีน ซิลิีเนียม ช่ีวยต้์�นอินุม่ลีอิิสิระ ลีดคว�มเสีิ�ยง

ต่์อิก้�รเกิ้ดโรคมะเร็ง โรคหลีอิดเลืีอิดหัวใจอุิดตั์น โปแต์สิเซียม ทำ�หน้�ที�ควบคุมจังหวะก้�ร

เต์้นขอิงหัวใจ สิมดุลีขอิงนำ��ในร่�งก้�ย ก้�รทำ�ง�นขอิงก้ลี้�มเนื�อิแลีะระบบประสิ�ทต์่�ง ๆ 

ลีดก้�รเก้ดิโรคคว�มดนัโลีหติ์ส่ิง อัิมพฤก้ษ์์ แลีะอิมัพ�ต์ ส่ิวนทอิงแดง ทำ�หน้�ที�ช่ีวยเสิรมิสิร้�ง

ก้�รทำ�ง�นขอิงธิ์�ตุ์เหล็ีก้ แลีะที�น่�สินใจแลีะจำ�เป็นก้บัเร�ม�ก้ ๆ  ในสิถึ�นก้�รณ์ปัจจุบันนี�คือิ

สิ�ม�รถึเสิริมสิร้�งภ่มิคุ้มกั้นให้กั้บร่�งก้�ยได้ดีด้วยครับ

คุุณประโยชน์์โดยท่ั่�วไปของเห็็ด

ม�ยด์มิ�งค์ ผุ้่ชี�ยสิ�มมิติ์
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 เห็ดห่หน่ เป็นก้ลุี่มค�ร์โบไฮเดรต์ สิ�ม�รถึเพิ�มคว�มแข็งแรงให้เม็ดเลืีอิด

ข�วในผุ่้สิ่งอิ�ยุ ทำ�ให้ภ่มิต์้�นท�นร่�งก้�ยดีขึ�น รวมทั�งชี่วยรัก้ษ์�โรคก้ระเพ�ะแลีะ

ริดสีิดวง เห็ดห่หน่ข�ว ช่ีวยบำ�รุงปอิดแลีะไต์

ที�ม� : https://farmerspace.co/10-เห็ด-ที�ดีมีประโยชีน์/

ที�ม� : https://www.facebook.com/ชีมรมเพ�ะเห็ดแห่งประเทศ์ไทย

การเพาะเห็็ดห็อมในไต้้ห็วิัน 
ที�ม� : https://www.healthysuggest.com/shiitake-lentinus-edodes/

  ก้�รที�เห็ดสิ�ม�รถึเสิริมสิร้�งภ่มิคุ้มกั้นให้กั้บร่�งก้�ย

เร�นั�น เพร�ะอิงค์ประก้อิบท�งพฤก้ษ์เคมีขอิงเห็ดที�มีชืี�อิว่�  

โพลีีแซคค�ไรด์” (Polysaccharide) จะทำ�ง�นร่วมกั้บเซลีลี์คุ้มกั้น 

ขน�ดใหญ่ที�อิอิก้จ�ก้หลีอิดเลีือิดเข้�สิ่่เนื�อิเยื�อิซึ�งเมื�อิจับกั้บโพลีีแซค-

ค�ไรด์ที�บริเวณก้ระเพ�ะอิ�ห�ร แลีะนำ�ไปส่ิงยังเซลีล์ีคุ้มกั้นตั์วอืิ�น ๆ  จะช่ีวย 

ก้ระตุ์้นวงจรก้�รทำ�ง�นขอิงระบบภ่มิคุ้มกั้นขอิงร่�งก้�ย แลีะชี่วยเพิ�มปริม�ณ 

แลีะประสิิทธิิ์ภ�พขอิงเซลีล์ีคุ้มกั้นธิ์รรมชี�ติ์ ให้ทำ�หน้�ที�ทำ�ลี�ยเซลีล์ีแปลีก้ปลีอิมที�

เข้�ม�ในร่�งก้�ย รวมถึึงพวก้ไวรัสิแลีะแบคทีเรียอืิ�น ๆ  ด้วย เห็ดที�มีปริม�ณสิ�รโพลีีแซค- 

ค�ไรด์ส่ิง คือิ เห็ดหอิม หรือิ เห็ดชิีต์�เก้ะ เห็ดน�งรม เห็ดห่ช้ี�ง แลีะเห็ดก้ระดุม เป็นต้์น 

แลีะเห็ดอืิ�น ๆ ที�นิยมนำ�ม�รับประท�น ได้แก้่ เห็ดหลิีนจือิ เห็ดฟ�ง เห็ดห่หน่

เห็ดแชีมปิญอิง เหด็โคน แลีะเหด็เข็มทอิง เป็นต้์น นอิก้จ�ก้นี�ยงัสิ�ม�รถึใช้ีเห็ดเป็นย�

ได้อีิก้ด้วย ซึ�งสิรรพคณุท�งย�ขอิงเหด็มีม�ก้ม�ย เช่ีน ช่ีวยควบคมุก้�รทำ�ง�นขอิงอิวยัวะ

สิำ�คัญต่์�ง ๆ  เช่ีน สิมอิง หัวใจ ปอิด ตั์บ แลีะระบบไหลีเวียนขอิงโลีหิต์ เนื�อิงจ�ก้ชี�วจีน

จัดเห็ดเป็นย�เย็น เพร�ะมีสิรรพคุณชี่วยลีดไข้ เพิ�มพลัีงชีีวิต์ ดับร้อินใน แก้้ชีำ ��ใน 

บำ�รุงร่�งก้�ย ลีดระดับนำ��ต์�ลี แลีะคอิเลีสิเต์อิรอิลีในหลีอิดเลืีอิด ลีดคว�มดัน ขับปัสิสิ�วะ 

ชี่วยให้ห�ยหงุดหงิด บำ�รุงเซลีลี์ประสิ�ท รัก้ษ์�อิ�ก้�รอัิลีไซเมอิร์ แลีะที�สิำ�คัญคือิ ชี่วยยับยั�ง 

ก้�รเจริญเติ์บโต์ขอิงเซลีล์ีมะเร็ง

 ประโยชีน์ท�งก้�รแพทย์ขอิงเห็ดชีนิดต์่�ง ๆ ที�นิยมนำ�ม�รับประท�นกั้นในบ้�นเร� เชี่น 

เห็ดหอิม หรือิเห็ดชิีต์�เก้ะ เป็นย�อิ�ยุวัฒนะ เพร�ะช่ีวยลีดไขมันในเส้ินเลืีอิด อีิก้ทั�งยงัเพิ�มภ่มิคุ้มกั้นต่์อิ

เชืี�อิไวรัสิแลีะมะเร็ง มีก้รดอิะมิโนถึึง 21 ชีนิด มีวิต์�มิน บี 1 บี 2 ส่ิง มีวิต์�มินดีส่ิงช่ีวยบำ�รุงก้ระด่ก้แลีะมี

ปริม�ณโซเดียมต์ำ�� เหม�ะสิำ�หรับผุ้่ที�เป็นโรคไต์ นอิก้จ�ก้นี�ยงัมีแคลีเซียม ฟอิสิฟอิรัสิ แลีะเหล็ีก้ ซึ�งช่ีวยเสิริม

สิร้�งก้ระด่ก้แลีะฟันให้แข็งแรง ช่ีวยลีดคว�มเป็นก้รดในก้ระเพ�ะอิ�ห�ร ช่ีวยบำ�รุงก้ำ�ลัีง บรรเท�อิ�ก้�รไข้หวัด 

ชี�วจีนยก้ให้เห็ดหอิมเป็นอิ�ห�รต้์นต์ำ�รับ “อิมต์ะ”

 เห็ดฟ�ง เป็นเหด็ยอิดนิยมขอิงคนไทย นิยมเพ�ะกั้นบนก้อิงฟ�งข้�วชืี�น ๆ  

โคนมีสิีข�ว สิ่วนหมวก้สิีนำ��ต์�ลีอิมเท� ห�ซื�อิได้ง่�ยต์�มท้อิงต์ลี�ด ให้วิต์�มินซีสิ่ง 

แลีะมีก้รดอิะมิโนสิำ�คัญอิย่่หลี�ยชีนิด ห�ก้รับประท�นเป็นประจำ�จะชี่วยเสิริมภ่มิ

คุ้มกั้นก้�รติ์ดเชืี�อิต่์�ง ๆ ช่ีวยลีดคว�มดันโลีหิต์แลีะเร่งก้�รสิม�นแผุลี
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ที�ม� : https://farmerspace.co/10-เห็ด-ที�ดีมีประโยชีน์/

ที�ม� : https://farmerspace.co/10-เห็ด-ที�ดีมีประโยชีน์/

 เห็ดน�งรม เห็ดน�งฟ้� แลีะเห็ดเป๋�ฮื�อิ เห็ดสิ�มอิย่�งนี�อิย่่ต์ระก่้ลี

เดียวกั้น เจริญเติ์บโต์เป็นชี่อิ ๆ คลี้�ยพัด เห็ดน�งรมมีสิีข�วอิมเท� 

เห็ดน�งฟ้�มีสิีข�วอิมนำ��ต์�ลี ขณะที�เห็ดเป๋�ฮื�อิจะมีสิีคลีำ��แลีะเนื�อิเหนียว

หน�แลีะนุ่มอิร่อิยคลี้�ยเนื�อิสัิต์ว์ ม�ก้ก้ว่� เชืี�อิว่�สิ�ม�รถึป้อิงกั้นโรคหวัด 

โรคก้ระเพ�ะ แลีะช่ีวยในก้�รไหลีเวียนขอิงเลืีอิดได้

 เห็ดเข็มทอิง เป็นเห็ดสิีข�ว หัวเล็ีก้ ๆ 

ขึ�นติ์ดกั้นเป็นแพ รสิชี�ติ์เหนียวนุ่ม นำ�ม�รับประท�น

แบบสิด ๆ ใส่ิกั้บสิลัีดผัุก้ก็้ได้ ถ้ึ�ชีอิบสุิก้ก็้นำ�ไปย่�ง 

ผัุดหรือิลีวก้แบบสุิกี้� ถ้ึ�กิ้นเป็นประจำ�จะช่ีวยรัก้ษ์�

โรคตั์บ ก้ระเพ�ะ แลีะลีำ�ไส้ิอัิก้เสิบเรื�อิรังได้

 เห็ดโคน ช่ีวยเจริญอิ�ห�ร บำ�รุงก้ำ�ลัีง 

แก้้บิด แก้้คลืี�นไส้ิ อิ�เจียน แก้้ไอิ ลีะลี�ยเสิมหะ 

ก้�รทดลีอิงท�งเภสัิชีศ์�สิต์ร์พบว่�นำ��ที�สิกั้ดจ�ก้

เห็ดโคนสิ�ม�รถึยับยั�งเชืี�อิโรคบ�ง ชีนิด เชี่น 

เชืี�อิไทฟอิยด์

 นอกจากน้� ในปัจจุบันยังม้การนำาเอาเห็ดชนิดต่าง ๆ มาสกัดเอาสารท้�ม้ประโยชน์และสรรพคุณทางร่างกายมาแปรรูปและบรรจุ

ในลักษณะต่าง ๆ เพื�อให้บริโภคได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข่องเครื�องดื�มในรูปข่องเหลว หรือแบบผงสำาหรับชงหรือแคปซููลแบบ 

เม็ดให้เราเลือกหลากหลายตามความสะดวก ท้�พัฒนาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาไทย สร้างรายได้ให้กับชุมชนหลายชุมชน เมื�อเราทราบ

ประโยชน์ข่องเห็ดกันอย่างน้�แล้ว อย่าลืมดูแลสุข่ภาพข่องเราและคนท้�เรารักให้อร่อยกันนะครับ

 เห็ดหลิีนจือิ มีสิ�รสิำ�คัญ เบต้์�ก้ล่ีแคน ซึ�งมีคุณสิมบัติ์ต้์�นมะเร็ง คนญี�ปุ�น

มัก้ใช้ีควบค่่กั้บก้�รรัก้ษ์�โรคมะเร็งแลีะโรคผุ้่ส่ิงอิ�ยุอิย่�งโรคหัวใจ โรคหลีอิดลีมอัิก้เสิบ

เรื�อิรัง แลีะโรคคว�มดันโลีหิต์สิ่ง ปัจจุบันยังมีก้�รนำ�ไปเป็นสิ่วนผุสิมขอิงเครื�อิง 

สิำ�อิ�งอีิก้ด้วย เพร�ะมีคุณสิมบัติ์ช่ีวยต้์�นอินุม่ลีอิิสิระ ยับยั�งก้�รเจริญเติ์บโต์ขอิง

เนื�อิร้�ย รวมทั�งก้ระตุ้์นภ่มิคุ้มกั้นไวรัสิ

 เห็ดก้ระดุมหรือิเห็ดแชีมปิญอิง ร่ปร่�งก้ลีมมน คล้ี�ยก้ระดุมที�มีขน�ดใหญ่ 

ผิุวเนื�อินวลี มีให้เลืีอิก้ทั�งแบบสิดหรือิบรรจุก้ระป๋อิง มีบทบ�ทในก้�รรัก้ษ์�แลีะ 

ป้อิงกั้นก้�รเกิ้ดมะเร็งเต้์�นมม�ก้ที�สุิด โดยสิ�รบ�งอิย่�งในเห็ดนี�ไปช่ีวยยบัยั�งเอินไซม์

อิะโรม�เต์สิ (aromatase) ทำ�ให้เก้ิดก้�รยับยั�งก้�รเปลีี�ยนฮอิร์โมนแอินโดรเจน 

เป็นฮอิร์โมนเอิสิโต์รเจนในผุ่้หญิงวัยหมดประจำ�เดือิน เมื�อิร่�งก้�ยผุลิีต์ฮอิร์โมน 

เอิสิโต์รเจนได้น้อิยลีงก็้ลีดโอิก้�สิก้�รเจริญเติ์บโต์ขอิงเซลีล์ี มะเร็งเต้์�นมให้น้อิยลีง

ต์�มไปด้วย
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“Miracle Apple”“Miracle Apple”
ม�ยด์มิ�งค์ ผุ้่ชี�ยสิ�มมิติ์

 เร�ทร�บกั้นแล้ีวว่�ก้�รรับประท�นแอิปเปิลีให้ประโยชีน์ต่์อิร่�งก้�ย เพร�ะอุิดมไปด้วยวิต์�มิน

แลีะแร่ธิ์�ตุ์หลี�ก้หลี�ยชีนิด วันนี�เร�จะม�ทำ�คว�มร่้จัก้กั้บเจ้�ผุลีไม้นี�กั้นอิีก้สัิก้หน่อิย ย้อินไปตั์�งแต์่ 

ยุคสิมัยก้�รก่้อิก้ำ�เนิดเผุ่�พันธ์ุิ์มนุษ์ย์กั้นเลียดีก้ว่�ครับ (ย้อินไก้ลีไปหรือิเปล่ี�เนี�ย??)

 ต์�มพระคัมภีร์ไบเบิ�ลี พระเจ้�ได้สิร้�งอิดัม มนุษ์ย์เพศ์ผุ่้ให้อิ�ศั์ยอิย่่ในสิวนอิีเดน (The 

Garden of Eden) พระเจ้�ได้ทรงอินุญ�ต์ให้อิดัมท�นพืชีผัุก้ผุลีไม้ทุก้อิย่�ง ยก้เว้นผุลีจ�ก้ต้์นแอิปเปิลี 

ซึ�งเป็นผุลีไม้แห่งคว�มปัญญ� ถ่ึก้เรียก้ว่�เป็นผุลีไม้ต้์อิงห้�ม (The Forbidden Fruit) กั้นเลียทีเดียว

  อิดัมอิ�ศั์ยอิย่่ในสิวนอีิเดนอิย่�งมีคว�มสุิข โดยมีสิิงสิ�ร�สัิต์ว์ต่์�งๆเป็นเพื�อินม�ก้ม�ยแลีะเป็นที�รัก้ขอิง

พระเจ้� แต์่คว�มเหง�ไม่เคยปร�นีใคร แม้แต์่อิดัม วันหนึ�ง พระเจ้�สัิมผัุสิได้ถึึงคว�มเปลี่�เปลีี�ยวเอิก้�ขอิงล่ีก้รัก้ 

แลีะบังเกิ้ดคว�มสิงสิ�ร จึงได้นำ�เอิ�ซี�โครงชิี�นหนึ�งขอิงอิดัมม�เสิก้ให้ก้ลี�ยเป็นหญิงสิ�ว น�มว่�อีิฟ ในเช้ี�วันนั�น 

อิดัมลืีมต์�ตื์�นขึ�นม�แลีะได้พบกั้บอิีฟ น�งในฝัน อิดัมมีอิีฟเข้�ม�ชี่วยเติ์มเต็์มหัวใจ ทั�งสิอิงอิย่่ด้วยกั้นอิย่�งม ี

คว�มสุิขในสิวนแห่งอีิเดนอีิก้ครั�ง

 ในต์อินนั�น มนุษ์ย์ทั�งสิอิงยังใสิบริสุิทธิิ์� ไร้เดียงสิ� ไม่ร่ ้จัก้แม้ก้ระทั�งคว�มเขินอิ�ยขอิงร่�งก้�ยที�ไร้อิ�ภรณ์ปก้คลีุม 

ก้ระทั�งวันหนึ�ง อิีฟเกิ้ดคว�มสิงสัิย ว่�ทำ�ไมพระเจ้�ถึึงได้ห้�มไม่ให้ท�นผุลีไม้ต์้อิงห้�ม จึงเดินไปที�ต์้นแอิปเปิลีแลีะ

ได้พบก้ับง่เจ้�เลี่ห์ตั์วหนึ�ง อิีฟเอิ่ยป�ก้ถึ�มเจ้�ง่ว่� เจ้�เคยชิีมผุลีไม้ชีนิดนี�หรือิไม่? เจ้�ง่ต์อิบว่� นี�เป็นผุลีไม้ต์้อิงห้�ม 

ที�ผุ่้ใดที�ได้ท�น จะเกิ้ดปัญญ�แลีะรอิบร่้ทุก้สิิ�ง พระเจ้�ถึึงได้หวงแลีะตั์�งใจจะเก็้บไว้ท�นคนเดียว เมื�อิอิีฟได้ร่้อิย่�งนั�น 

ก็้เกิ้ดอิย�ก้จะชิีมผุลีแอิปเปิลีขึ�นม� จึงเด็ดผุลีแอิปเปิลีจ�ก้ต์้นม�กั้ดกิ้นแลีะนำ�ไปแบ่งให้อิดัม ทันใดนั�น ทั�งสิอิงได้ยิน

เสีิยงฝีเท้�ขอิงพระเจ้�เดินเข้�ม�ห� เกิ้ดคว�มต์ก้ใจ จึงวิ�งเข้�ไปหลีบอิย่่ในพุ่มไม้ พระเจ้�สัิงเก้ตุ์เห็นจึงถึ�มว่� เหตุ์ใดพวก้เจ้�จึง 

ต้์อิงหลีบซ่อินข้�ด้วย? ทั�งสิอิงจึงต์อิบไปว่� พวก้ข้�ไร้อิ�ภรณ์ปก้ปิดร่�งก้�ย น่�อัิบอิ�ย แลีะอุิจ�ดต่์อิสิ�ยต์�

ขอิงท่�น พวก้ข้�จึงต์้อิงหลีบซ่อินมิให้ท่�นเห็น เมื�อิพระเจ้�ได้ยินอิย่�งนั�น ก็้ร่้ทันทีว่�มนุษ์ย์ทั�งสิอิงได้ 

ลัีก้ลีอิบท�นผุลีแอิปเปิลีเข้�ไปแล้ีว

 พระเจ้�โก้รธิ์ม�ก้ที�ทั�งสิอิงฝ��ฝ้นคำ�สัิ�งขอิงพระอิงค์ อีิฟจึงรีบแก้้ต์วัแลีะก้ล่ี�วโทษ์ว่�เป็น

เพร�ะเจ้�ง่เจ้�เลี่ห์ที�หลีอิก้ให้น�งท�นผุลีแอิปเปิลีแลีะอิดัมก็้มิได้ท้วงติ์ง พระเจ้�ได้ยิน 

คำ�แก้้ตั์วแบบนั�นก็้ยิ�งโมโห จึงได้สิ�ปทั�งสิ�มว่� ตั์�งแต่์นี�ต่์อิไป ขอิให้ล่ีก้หลี�นขอิง

ง่ทุก้ตั์วต้์อิงใช้ีท้อิงเลืี�อิยแนบไปกั้บพื�นดินอิย่�งต์ำ��ต้์อิย ให้อีิฟต้์อิงเจ็บปวด 

ทุก้ข์ทรม�นจ�ก้ก้�รให้ก้ำ�เนิดล่ีก้แลีะให้อิดัมต้์อิงทำ�ง�นอิ�บเหงื�อิทุก้วัน

เพื�อิแลีก้กั้บอิ�ห�ร แลีะเนรเทศ์มนุษ์ย์ทั�งสิอิงอิอิก้ไปจ�ก้สิรวงสิวรรค์

แห่งอีิเดนนับตั์�งแต่์นั�น...

บทความพิเศษ
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 และน้�ก็คือเรื�องราวข่องแอปเปิลท้�ตั�งใจจะเอามาเล่า

แค่นิดเด้ยว (เหรอ??) อ่านมาถึงตอนน้� ม้ใครอยากรู้หรือเปล่า 

ว่าแอปเปิลท้�อ้ฟและอดัมข่โมยทานนั�น เป็นแอปเปิลส้อะไร? 

พันธิุ์ไหน? เพราะทุกวันน้� แค่เราเดินเข่้าไปในซูุเปอร์มาร์เกต 

เราก็เจอแอปเปิลมากมายหลายชนิด ลูกเล็ก ลูกใหญ่ หลากส้ 

ม้ทั�งแบบนำาเข่้าจากต่างประเทศ บ้างก็ปลูกได้เองในประเทศ 

เพื�อท้�จะไข่ข่้อสงสัยน้� วันน้�เรามาลองทำาความรู้จักกับแอปเปิล

พันธ์ุิต่างๆ ท้�เรานิยมทานกันดูครับ

 เริ�มจ�ก้สิีก้่อินก็้แลี้วกั้น แอิปเปิลีเขียว vs แอิปเปิลีแดง ในแง่ขอิงเนื�อิสัิมผัุสิแลีะรสิชี�ติ์ 

แอิปเปิลีเขียวจะมีรสิที�หว�นน้อิยก้ว่� เปลืีอิก้หน�ก้ว่�แลีะเนื�อิที�ก้รอิบก้ว่� เมื�อิเทียบก้บัแอิปเปิลีแดง 

แลีะหลี�ย ๆ คนคงทร�บดีย่่แลี้วว่�ถึ้�อิย�ก้ลีดนำ��หนัก้ต์้อิงเลืีอิก้ท�นแอิปเปิลีเขียว เนื�อิงจ�ก้ใน 

แอิปเปิลีเขียวมีก้�ก้ใยสิ่งแลีะมีนำ��ต์�ลีน้อิยก้ว่� เมื�อิเทียบกั้บแอิปเปิลีแดง ชี่วยให้อิิ�มท้อิงก้ว่� 

ดีต่์อิระบบขับถ่ึ�ยแลีะลีำ�ไส้ิ แถึมยังช่ีวยลีดระดับ LDL-Cholesteral ได้ดีอีิก้ด้วย

 สิ่วนแอิปเปิลีแดง นอิก้จ�ก้รสิหว�นแลีะเนื�อิสัิมผัุสิที�นุ่นลีะเอิียด 

แล้ีว ยงัมีสิ�ร anti-oxidant ที�พบได้ม�ก้ในเปลืีอิก้สีิแดง ส่ิงก้ว่�แอิปเปิลีเขียว 

แลีะช่ีวยลีดแลีะยับยั�งก้�รอัิก้เสิบในร่�งก้�ยได้ดีก้ว่� แต่์ไม่ว่�จะ

เป็นแอิปเปิลีสีิอิะไร คุณค่�ท�งโภชีน�ก้�รก็้ไม่ได้มีคว�มแต์ก้ต่์�งกั้นม�ก้นัก้

 ใครชีอิบท�นแบบไหนก็้เลืีอิก้เอิ�ต์�มที�ชีอิบได้เลียครับ

 ทีนี� เมื�อิเร�ร่้สิรรพคุณขอิงแอิปเปิลีขอิงเร�แลี้ว เร�ก็้สิ�ม�รถึเลืีอิก้ท�นได้ต์�มจริต์คว�มชีอิบแลี้วลี่ะ สิำ�หรับผุม ผุมชีอิบท�น 

แอิปเปิลีแดงที�มีรสิหว�นฉำ�� อิมเปรี�ยว เนื�อิก้รอิบ ไม่เป็นเนื�อิทร�ย ทั�งๆที�ร้่ว่�ตั์วเอิงชีอิบแบบนี� แต่์ผุมก็้มีปัญห�เวลี�ที�ต้์อิงเลืีอิก้ซื�อิแอิปเปิลี

เอิงทุก้ครั�ง (ต์�มประสิ�ชี�ยโสิด ไร้คนด่แลี) เคยลีอิงซื�อิแอิปเปิลีนำ�เข้�ล่ีก้ลีะเกื้อิบสิอิงร้�ยบ�ทม�ลีอิงท�น หวังว่�มันคงจะอิร่อิยเหมือิน

เด็ดม�จ�ก้สิวนอิีเดนแท้ๆ แต์่ก้ลัีบต์้อิงผิุดหวังเพร�ะไม่ใชี่รสิชี�ติ์แลีะเนื�อิสัิมผัุสิในแบบที�ชีอิบ แต์่ปัญห�นี�ก้ำ�ลัีงจะหมดไปเมื�อิคุณอิ่�นม� 

ถึึงต์รงนี� แลีะอ่ิ�นต่์อิไปอีิก้นิดเดียวครับ

แอปเปิลที่่�เรามักจะเห็็นบ่อยๆในบ้านเรา ห็าซื้้�อได้ที่ั�วิไปต้ามต้ลาดห็ร้อซืุ้เปอร์มาร์เก็ต้ ได้แก่

 1. แอิปเปิลีโรยัลีก้�ล่ี� (Royal Gala Apple) หรือิก้�ล่ี� มีต้์นก้ำ�เนิดอิย่่ที�

ประเทศ์นวิซีแลีนด์ มีผิุวลี�ยที�มีเฉดสีิเหลืีอิง-ส้ิม-แดง ตั์ดกั้นเสิมอิอิย่�งชัีดเจนโดดเด่น

ในเรื�อิงรสิชี�ติ์ที�ค่อินข้�งหว�นม�ก้แลีะคว�มก้รอิบ เหม�ะสิำ�หรับก้�รทำ�สิลัีดนำ��ผุลีไม้

ขนมอิบหรือิซอิสิแอิปเปิลี อิอิก้ผุลีในช่ีวงเดือินสิิงห�คม – ก้รก้ฎี�คม

 2. แอิปเปิลีแปซิฟิก้โรสิ (Pacific Rose Apple) มีถิึ�นก้ำ�เนิดอิย่่ที�ประเทศ์ 

นิวซีแลีนด์ สิีชีมพ่-แดงเหมือินดอิก้กุ้หลี�บต์ลีอิดทั�วทั�งลี่ก้ มีคว�มหว�นธิ์รรมชี�ติ์ 

เหมือินนำ ��ผึุ �งไม่เหมือินนำ ��ต์�ลี ก้รอิบ แลีะ ผิุวหน�ก้ว่�แอิปเปิลีโดยทั�วไป 

เหม�ะสิำ�หรับท�นเลี่นเป็น ขอิงว่�งหรือิทำ�สิลัีด อิอิก้ผุลีในชี่วงเดือินพฤศ์จิก้�ยน 

– เมษ์�ยน

 3. แอิปเปิลีแดง (Red Delicious Apple) มีร่ปร่�งคลี้�ยร่ปหัวใจ 

มีต้์นก้ำ�เนิดอิย่่ที�ประเทศ์อิเมริก้� แลีะเปร่ มีสีิแดงเข้ม แลีะบ�งครั�งมีผิุวลี�ย ๆ  ปะปนม�

แอิปเปิลีพันธ์ุิ์นี�โดดเด่นในเรื�อิงคว�มก้รอิบ แลีะรสิชี�ต์ทีิ�หว�นก้ำ�ลีงัดี เหม�ะสิำ�หรบั

ท�นเล่ีนเป็นขอิงว่�ง ทำ�ขนมหรือิสิลัีด อิอิก้ผุลีในช่ีวงเดือินสิิงห�คม – ก้รก้ฎี�คม
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 4. แอิปเปิลีเอินวี� (Envy Apple) มีต้์นก้ำ�เนิดอิย่่ที�ประเทศ์นิวซีแลีนด์ เป็นแอิปเปิลี

พันธ์ุิ์ที�มีทั�งคว�มหว�นพอิดี เนื�อิก้รอิบแลีะฉุ่มฉำ�� มีสีิแดงเป็นสีิหลีกั้ แลีะสีิเหลีอืิงเป็นสีิรอิง 

มีลี�ยเป็นสีิแดงเข้ม เหม�ะสิำ�หรับท�นเป็นขอิงว่�ง ทำ�สิลัีด ขอิงหว�น ซอิสิแอิปเปิลีหรือิ

ทำ�เป็นนำ��ปั�นก็้ได้ แถึมยังเป็นพันธ์ุิ์ที�อิอิก้ผุลีต์ลีอิดทั�งปีอีิก้ด้วย

 5. แอิปเปิลีแจ๊สิ (Jazz Apple) มีต้์นก้ำ�เนิดอิย่่ที�ประเทศ์นิวซีแลีนด์แลีะได้ถ่ึก้

ขย�ยแหล่ีงก้�รปล่ีก้ไปยังหลี�ก้หลี�ยประเทศ์ทั�วโลีก้ เช่ีน อิเมริก้� อัิงก้ฤษ์ ชิีลีี แลีะอืิ�น ๆ

อีิก้ม�ก้ม�ย มีสีิ แดง-เหลืีอิงเป็นส่ิวนใหญ่ ซึ�งจะอิอิก้แนวแต้์มหรือิป้�ยสีิ ม�ก้ก้ว่�ลี�ยสีิ 

แอิปเปิลีมีคว�มหว�นก้รอิบ แลีะเนื�อิแน่นม�ก้ เหม�ะสิำ�หรับทำ�สิลัีด ขอิงหว�น ซอิสิ 

อิ�ห�ร นำ��ปั�น หรือิท�นเป็นขอิงว่�ง อิอิก้ผุลีต์ลีอิดทั�งปี

 6. แอิปเปิลีแก้รนนี� สิมิท (Granny Smith Apple) หรอืิที�ร้่จัก้กั้นโดย

ทั�วไปว่� แอิปเปิลีเขียว มีต์้นก้ำ�เนิดอิย่่ที�ประเทศ์อิอิสิเต์รเลีีย มีคว�มโดดเด่น 

ในเรื�อิง รสิชี�ติ์ที�เปรี �ยว แลีะสิีเขียวโดดเด่นที�แปลีก้กั้บแอิปเปิลีพันธุิ์์อืิ�น 

เหม�ะสิำ�หรับก้�รทำ�สิลัีด ขอิงหว�น ซอิสิแอิปเปิลี นำ��ปั�น หรือิเป็นขอิงว่�ง 

อิอิก้ผุลีในช่ีวงเดือินสิิงห�คม – ก้รก้ฎี�คม

 7. แอิปเปิลีทอิง (Golden Delicious Apple) มีต้์นก้ำ�เนิดอิย่่ที�ประเทศ์อิเมริก้� 

จุดเด่นขอิงแอิปเปิลีพันธ์ุิ์นี�คงไม่พ้นสีิขอิงมันที�เหลืีอิง-ทอิงอิร่�ม นอิก้จ�ก้นั�นเนื�อิในขอิง

แอิปเปิลี เมื�อิถ่ึก้หั�นอิอิก้ม�แล้ีวยงัสิ�ม�รถึคงคว�มข�วได้ย�วน�นก้ว่�แอิปเปิลีพันธ์ุิ์อืิ�น ๆ  

แอิปเปิลีทอิง มีรสิชี�ติ์ที�หว�นแลีะยงัมีคว�มก้รอิบอีิก้ด้วย นิยมนำ�ม�ใช้ีทำ�สิลัีด ขอิงหว�น 

ซอิสิแอิปเปิลี นำ��ปั�น หรือิท�นเป็นขอิงว่�ง อิอิก้ผุลีในช่ีวงเดือินสิิงห�คม – ก้รก้ฎี�คม

 8. แอิปเปิลีแอิมโบรเซีย (Ambrosia Apple) หรือิที�ร้่จัก้กั้นในน�ม 

แอิปเปิลีที�หยุดท�นไม่ได้ (Irresistible apple) มีต์้นก้ำ�เนิดที�ประเทศ์อัิงก้ฤษ์ 

แลีะโคลัีมเบีย แอิปเปิลีมีสิีเหลืีอิง-สิ้มเป็นสิ่วนใหญ่ ตั์ดกั้บลี�ยสิีแดง 

เนื�อิในขอิงแอิปเปิลีมีสิีเหลืีอิง-ข�ว รสิชี�ติ์หว�นเหม�ะสิำ�หรับก้�รทำ�สิลัีด 

ขอิงหว�น ซอิสิแอิปเปิลี นำ��ปั�น หรือิท�นเป็นขอิงว่�ง อิอิก้ผุลีต์ลีอิดทั�งปี

 9. แอิปเปิลีฟ่จิ (Fuji) มีต์้นก้ำ�เนิดจ�ก้ประเทศ์ญี�ปุ�น เป็นพันธุิ์์ผุสิมระหว่�ง 

แอิปเปิลีเรดดีลิีเชีียสิแลีะแรลีสิ์เจเน็ต์ มีคว�มก้รอิบแลีะหว�นที�โดดเด่น เหม�ะสิำ�หรับ 

ทำ�เป็นพ�ย ซอิสิแอิปเปิลี สิลัีดหรือิเครื�อิงดื�ม อิอิก้ผุลีในช่ีวงเดือินสิิงห�คม – ก้รก้ฎี�คม

 และที่ั�งห็มดน่�คื้อสารานุกรมแอปเปิลฉบับย่อสำาห็รับคืนรักแอปเปิลสุขภาพด่ที่่�ต้ั�งใจนำามาเสนอในวิันน่�คืรับ  

ที่านแอปเปิลให็้อร่อยและอย่าล้มนะคืรับวิ่า “An apple a day, keeps the doctor away” คืรับ
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บทความวิชาการ

การเคืล้อบห็ลุมร่องฟััน

เพ้�อป้องกันและยับยั�งรอยโรคืฟัันผุุ
ทญ.ดลีหทัย สิิทธิิ์พงษ์์พร

อิ.ทญ.ดร.ศิ์ริพร ส่ิงศิ์ริประดับบุญ

 โรคฟันผุุเป็นปัญห�สิขุภ�พช่ีอิงป�ก้ที�สิำ�คัญขอิงประชี�ก้ร

ไทยทุก้ก้ลุ่ีมอิ�ยุโดยเฉพ�ะอิย่�งยิ�งในก้ลุ่ีมเด็ก้แลีะวัยรุ่น จ�ก้ก้�ร

สิำ�รวจสิภ�วะทันต์สุิขภ�พชี่อิงป�ก้ระดับประเทศ์ครั�งลี่�สุิดในปี 

พ.ศ์. 2560 พบว่� ร้อิยลีะ 52.0 ขอิงเดก็้อิ�ย ุ12 ปี ซึ�งเป็นช่ีวงอิ�ยุ

ที�ฟันแท้เพิ�งขึ�นในชี่อิงป�ก้ครบ 28 ซี� มีฟันผุุ แลีะมีค่�เฉลีี�ยฟันผุุ 

ถึอิน อุิด (DMFT) เท่�กั้บ 1.4 ซี�ต่์อิคน โดยฟันก้ร�มถึ�วรซี�ที� 1 แลีะ 

2 เป็นซี�ที�มีร้อิยลีะขอิงก้�รมีประสิบก้�รณ์ฟันผุุส่ิงที�สุิด1

 ด้�นบดเคี�ยวขอิงฟันก้ร�มถึ�วรเป็นบรเิวณที�มีโอิก้�สิเกิ้ด

ฟันผุุได้ง่�ย เนื�อิงจ�ก้บริเวณนี�จะมีหลุีมร่อิงฟันที�แคบแลีะลึีก้ เป็น

จุดกั้ก้เก้บ็เศ์ษ์อิ�ห�รแลีะคร�บจลิุีนทรีย์  แลีะขนแปรงสีิฟันอิ�จไม่

สิ�ม�รถึเข้�ไปทำ�คว�มสิะอิ�ดถึึงจุดลึีก้สุิดขอิงหลุีมร่อิงฟันได้

 ก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟัน 

คือิ ก้�รปิดผุนึก้หลุีมร่อิงฟันด้วยวัสิดุ

ท�งทันต์ก้รรม ซึ�งจะช่ีวยให้หลุีมร่อิงฟันตื์�นขึ�น ทำ�คว�มสิะอิ�ดได้

ง่�ยขึ�น แลีะช่ีวยปก้ป้อิงผุวิเคลืีอิบฟันบรเิวณดังก้ล่ี�ว ไม่ให้สัิมผัุสิกั้บ 

สิิ�งแวดล้ีอิมภ�ยนอิก้ที�จะก่้อิให้เกิ้ดฟันผุุ จ�ก้ก้�รทบทวนวรรณก้รรม

อิย่�งเป็นระบบในปี ค.ศ์. 2017 พบว่� ก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันใน

เด็ก้แลีะวัยรุ่นช่ีวยลีดอุิบัติ์ก้�รณ์ขอิงรอิยโรคฟันผุุด้�นบดเคี�ยวขอิง

ฟันก้ร�มถึ�วรในชี่วงระยะเวลี� 2- 4 ปี ภ�ยหลัีงก้�รเคลืีอิบ 

ได้ประม�ณร้อิยลีะ 11-51 โดยปัจจัยสิำ�คัญที�มีผุลีต่์อิประสิิทธิิ์ภ�พ

ในก้�รป้อิงกั้นฟันผุุ คือิ ก้�รยึดติ์ดขอิงวัสิดุเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันกั้บ

ผิุวฟัน (retention)2

ชนิดของวิัสดุเคืล้อบห็ลุมร่องฟัันในปัจจุบัน

 วัสิดุเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันที�นิยมใช้ีแลีะมีจำ�หน่�ยใน

ปัจจุบันแบ่งอิอิก้เป็น 4 ประเภท3 ได้แก่้
1. วัสิดุประเภทเรซิน (Resin-based sealants) 

2. วัสิดุประเภทก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิร์ (Glass ionomer) 

3. วัสิดุประเภทผุสิมระหว่�งเรซินแลีะก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิร์ ได้แก่้ 

 3.1 เรซนิโมดิฟ�ยด์ ก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิร์ (Resin-modified

  glass ionomer) 

 3.2 คอิมโพเมอิร์ (Compomer) 

4. คอิมโพสิิต์ชีนิดแผุ่ไหลี (Flowable composite)

 โดยวัสิดุที�นิยมใช้ีในประเทศ์ไทยปัจจุบัน คือิ วัสิดุประเภท

 ที� 1 แลีะ 2 ซึ�งมีร�ยลีะเอีิยด ดังนี�

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซิูน

 วัสิดุเคลืีอิบหลีมุร่อิงฟันชีนดิเรซินถืึอิเป็นวสัิดุม�ต์รฐ�นที�

ใช้ีในก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟัน วัสิดุชีนิดนี�ได้รับก้�รคิดค้นแลีะพัฒน�

ม�อิย่�งต่์อิเนื�อิง ในปัจจุบันพัฒน�เป็นวัสิดุที�แข็งตั์วจ�ก้ก้�รก้ระตุ้์น

ด้วยแสิง (visible light-polymerizing resin-based sealant) 

ซึ�งใช้ีเวลี�ในก้�รแข็งตั์วเพียง 20 วิน�ที วัสิดุเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันชีนิดนี�

สิ�ม�รถึแบ่งต์�มสีิขอิงวสัิดุภ�ยหลีงัจ�ก้ก้�รก้ระตุ้์นด้วยแสิงได้เป็น

2 ชีนิด ได้แก่้ ชีนิดใสิไม่มีสีิ (clear sealant) แลีะชีนดิที�มีสีิ (unclear

or opaque sealant) แลีะยังสิ�ม�รถึแบ่งต์�มก้�รใส่ิวัสิดุอัิดแทรก้

ได้เป็นชีนิดที�มีวัสิดุอัิดแทรก้ (filled sealant) ซึ�งมีวัสิดุอัิดแทรก้

ในปริม�ณร้อิยลีะ 15-50 แลีะชีนิดที�ไม่มีวัสิดุอัิดแทรก้ (unfilled 

sealant) ซึ�งมีวัสิดุอัิดแทรก้ในปริม�ณน้อิยก้ว่�ร้อิยลีะ 10 จ�ก้ก้�ร

เปรียบเทียบก้�รยึดติ์ดระหว่�งวัสิดุเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันชีนิดไม่มีแลีะ

มีวัสิดุอัิดแทรก้ที�ระยะก้�รติ์ดต์�ม 12 เดือิน
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 พบว่� อัิต์ร�ก้�รยึดติ์ดขอิงวัสิดุทั�งสิอิงชีนิดไม่มีคว�ม 

แต์ก้ต่์�งอิย่�งมีนัยสิำ�คัญท�งสิถิึติ์4 นอิก้จ�ก้นี�วัสิดุยงัได้รับก้�รพัฒน�

โดยก้�รเติ์มฟล่ีอิอิไรด์ (Fluoride-releasing resin-based sealant)

เพื�อิเพิ�มคุณสิมบัติ์ในก้�รป้อิงกั้นฟันผุุ แม้ว่�ก้�รเต์ิมฟลี่อิอิไรด์ลีง 

ในวัสิดุประเภทเรซินทำ�ให้เกิ้ดคว�มกั้งวลีในแง่ก้�รลีดทอินคุณสิมบัติ์

ก้�รยดึติ์ดขอิงวัสิดุประเภทเรซิน แต่์จ�ก้ก้�รศึ์ก้ษ์�อัิต์ร�ก้�รยดึติ์ด

ระหว่�งวัสิดุชีนิดปลี่อิยแลีะไม่ปลี่อิยฟลี่อิอิไรด์พบว่�มีอัิต์ร�ก้�ร 

ยดึติ์ดไม่แต์ก้ต่์�งกั้นอิย่�งมีนัยสิำ�คัญท�งสิถิึติ์5 อิย่�งไรก็้ดี อัิต์ร�ก้�ร

เกิ้ดฟันผุุใหม่แลีะระดับขอิงฟล่ีอิอิไรด์ในคร�บจุลิีนทรีย์แลีะในนำ��ลี�ย

วัสิดุก้ลุ่ีมที�มีแลีะไม่มีฟล่ีอิอิไรด์ ไม่มีคว�มแต์ก้ต่์�งกั้นอิย่�งมีนัยสิำ�คัญ

ท�งสิถิึติ์6,7 ดังนั�นอิ�จก้ล่ี�วได้ว่� ก้�รเติ์มฟล่ีอิอิไรด์ลีงในวัสิดุเคลืีอิบ

หลุีมร่อิงฟันไม่ได้มีผุลีต่์อิประสิิทธิ์ภิ�พขอิงวัสิดุในก้�รป้อิงกั้นฟันผุุ

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์

 วัสิดุเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันชีนิดก้ลี�สิไอิโอิเมอิร์ มีคุณสิมบัติ์

เด่นในเรื�อิงก้�รปลีดปลี่อิยฟลี่อิอิไรด์ (releasing fluoride) แลีะ

ก้�รเติ์มฟลี่อิอิไรด์ก้ลัีบเข้�สิ่่วัสิดุใหม่ (recharge fluoride) แลี้ว 

ก้�รยดึติ์ดระหว่�งวัสิดุกั้บชัี�นเคลืีอิบฟันด้วยปฏิิกิ้ริย�ท�งเคมีชีนิด

ก้รด-เบสิ ยังสิ่งผุลีให้ก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิร์ สิ�ม�รถึทนต์่อิคว�มชืี�น 

ได้ดีก้ว่�วัสิดุชีนิดเรซิน ดังนั�นในสิถึ�นก้�รณ์ที�ไม่สิ�ม�รถึควบคุม 

คว�มชืี�นได้ดีนัก้ เช่ีน ฟันซี�ที�ต้์อิงก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันนั�นยงัขึ�นม�

ในชี่อิงป�ก้ไม่เต์็มที� จึงควรเลีือิก้ใชี้วัสิดุชีนิดก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิร์ 

ม�ก้ก้ว่�ชีนิดเรซิน

 ก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิร์ที�นิยมนำ�ม�ใช้ีเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันคือิ 

Fuji VII (GC, Tokyo, Japan) เนื�อิงจ�ก้มีก้�รปลีดปล่ีอิยฟล่ีอิอิไรด์

ในปริม�ณที�สิ่งก้ว่�ก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิร์ชีนิดอืิ�นๆ  นอิก้จ�ก้นี�อิ�จ 

พิจ�รณ�เลืีอิก้ใช้ีก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิร์ชีนิดที�มีคว�มหนืดส่ิงอืิ�น ๆ   เช่ีน

Fuji IX (GC, Tokyo, Japan) แลีะ Ketac Molar (3M, USA) เป็นต้์น

 ถึึงแม้ว่�คุณสิมบติั์ในก้�รยดึติ์ดขอิงวสัิดุเคลืีอิบหลีมุร่อิงฟันชีนดิก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิร์จะด้อิยก้ว่�ชีนดิเรซนิ3 แต่์อัิต์ร�ก้�รยดึติ์ดขอิง

วัสิดุก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิรนั์�นไม่สัิมพันธิ์์กั้บก้�รลุีก้ลี�มขอิงรอิยโรคฟันผุุ ซึ�งอิ�จเป็นผุลีม�จ�ก้ฟลี่อิอิไรดท์ี�ปลีดปลี่อิยอิอิก้ม�จ�ก้วัสิดุก้ลี�สิ 

ไอิโอิโนเมอิร์ จ�ก้ก้�รศ์กึ้ษ์�โดยก้ล้ีอิงจุลีทรรศ์น์อิิเลีค็ต์รอินชีนดิส่ิอิงก้ร�ดพบว่�ถึึงแม้ว่�จะมีก้�รหลุีดขอิงวัสิดุท�งคลิีนิก้ไปแล้ีวก้ต็์�มยงัคง

มีส่ิวนขอิงวัสิดุเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันชีนิดก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิร์ที�บริเวณหลุีมร่อิงฟันในส่ิวนที�ลึีก้ที�สุิดแลีะในบริเวณหลุีมร่อิงฟันดังก้ล่ี�วไม่พบว่�

มีร่อิงรอิยขอิงฟันผุุเกิ้ดขึ�น8,9 แลีะจ�ก้ก้�รศึ์ก้ษ์� meta-analysis ขอิง Mickenautsh แลีะ Yengopal ได้สิรุปว่� ก้�รป้อิงกั้นฟันผุุขอิงวัสิดุ

เคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันชีนิดเรซินแลีะชีนิดก้ลี�สิไอิโอิโนเมอิร์ไม่แต์ก้ต่์�งอิย่�งมีนัยสิำ�คัญท�งสิถิึติ์10
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บทบ�ทใหม่ขอิงก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันในยุคปัจจุบัน

 ในอิดีต์ก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันมีวัต์ถุึประสิงค์เพื�อิก้�ร 

ป้อิงกั้นก้�รเกิ้ดฟันผุุบริเวณหลุีมร่อิงฟันขอิงฟันก้ร�มเท่�นั�น ดังนั�น

ฟันที�จะได้รับก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันจะต้์อิงมีผิุวเคลืีอิบฟันที�ปก้ติ์ 

ปร�ศ์จ�ก้รอิยผุุ อิย่�งไรก็้ต์�ม เมื�อิวิทย�ก้�รจัดก้�รรอิยโรคฟันผุุ

มีคว�มก้้�วหน้�ม�ก้ขึ�น มีก้�รค้นพบว่�รอิยโรคฟันผุุระยะเริ�มต์้น 

สิ�ม�รถึหยดุยั�งแลีะผัุนก้ลัีบได้ห�ก้ได้รับก้�รจัดก้�รที�เหม�ะสิม อัินนำ�

ไปส่่ิแนวคดิก้�รรกั้ษ์�เชิีงอินุรัก้ษ์์ (minimal intervention) ทำ�ให้

วิธีิ์ก้�รจดัก้�รท�งทนัต์ก้รรมแบบไม่ใช่ีก้�รบ่รณะ (non-operative 

care) ได้รับคว�มสินใจเพิ�มม�ก้ขึ�น

 แนวท�งก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันซึ�งจ�ก้เดิมใช้ีเพื�อิป้อิงกั้น

ก้�รเกิ้ดรอิยโรคฟันผุุในฟันก้ร�มถึ�วรที�เพิ�งขึ�นใหม่ในช่ีอิงป�ก้ขอิง

เด็ก้แลีะวยัรุ่นเท่�นั�น จึงได้ถ่ึก้นำ�ไปใช้ีเพื�อิยบัยั�งก้�รลีกุ้ลี�มขอิงรอิย

โรคฟันผุุระยะเริ�มต้์นที�ยงัไม่แต์ก้เป็นร่ในบริเวณหลุีมร่อิงฟันทั�งใน

ฟันนำ��นมแลีะฟันถึ�วร ในเดก็้ วัยรุ่นแลีะผุ้่ใหญ่2,3 ทดแทนก้�รก้รอิ

ก้ำ�จัดเนื�อิฟันแลีะก้�รบ่รณะฟัน

ข้อิบ่งชีี�ในก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟัน

        1. ฟันก้ร�มถึ�วรที�เพิ�งขึ�นใหม่ มีหลุีมร่อิงฟันที�ลึีก้ แลีะยังไม่ผุุ

        2. ฟันก้ร�มถึ�วรที�ีมีรอิยผุุระยะเริ�มต้์นซึ�งคว�มลึีก้ขอิงรอิยผุุยังจำ�กั้ดอิย่่ในชัี�นเคลืีอิบฟัน

        3. ฟันก้ร�มนำ��นมที�มีหลุีมร่อิงฟันที�ลึีก้**

        4. ฟันก้ร�มนำ��นมที�มีรอิยผุุระยะเริ�มต้์นซึ�งคว�มลึีก้ขอิงรอิยผุุยังจำ�กั้ดอิย่่ในชัี�นเคลืีอิบฟัน

ข้อคืวิรพิจารณาเพิ�มเต้ิม

 • แม้ว่�ก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันจะสิ�ม�รถึชี่วยป้อิงกั้นฟันผุุ 

ในฟันก้ร�มนำ��นมได้อิย�่งมีประสิิทธิ์ภิ�พ อิย�่งไรก้ต็์�มยงัมีปัจจัยอืิ�น ๆ

ที�ควรพิจ�รณ�ร่วมด้วย เช่ีน คว�มร่วมมือิขอิงผุ้่ป�วยเด็ก้ในระหว่�งก้�ร

ทำ�หัต์ถึก้�ร เนื�อิงจ�ก้ก้�รควบคุมคว�มชืี�นต์ลีอิดก้�รรัก้ษ์�เป็นปัจจัยที�

จะสิ่งผุลีต์่อิประสิิทธิิ์ภ�พก้�รยึดติ์ดขอิงวัสิดุรวมถึึงคว�มคุ้มทุนขอิง 

ทรัพย�ก้ร แลีะ ระยะเวลี�ที�ฟันซี�นั�นจะยังคงอิย่่ในช่ีอิงป�ก้

 • ก้รณีอืิ�นที�อิ�จพิจ�รณ�ทำ�ก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟัน เช่ีน ฟัน

หน้�ถึ�วรที�มีหลุีมร่อิงฟันด้�นใก้ล้ีลิี�นที�ลึีก้ ขนแปรงไม่สิ�ม�รถึเข้�ไปทำ�

คว�มสิะอิ�ดได้ถึึง ฟันก้ร�มน้อิยบ�งซี�ที�มีหลุีมร่อิงฟันลึีก้ก้ว่�ทั�วไป
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ก้�รต์รวจติ์ดต์�มก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟัน

เอิก้สิ�รอ้ิ�งอิิง

 แม้ว่�โดยธิ์รรมชี�ติ์ฟันก้ร�มที�ผุ่�นก้�รใช้ีง�นจะเกิ้ดก้�ร

สึิก้จ�ก้ก้�รบดเคี�ยว ทำ�ให้หลีุมร่อิงฟันตื์�นขึ�นเมื�อิเวลี�ผุ่�นไป แต์่ 

ห�ก้ต์รวจพบว่�วัสิดุเคลืีอิบหลีมุร่อิงฟันหลีดุไปแล้ีวแลีะบรเิวณนั�น

ยงัคงเสีิ�ยงต่์อิก้�รเกิ้ดฟันผุุ คือิ หลุีมร่อิงฟันยงัมีลัีก้ษ์ณะลึีก้อิย่่ ควร

พิจ�รณ�ทำ�ก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันซำ�� (re-sealant) ก้�ร re-sealant

 เมื�อิต์รวจพบก้�รหลุีดขอิงวัสิดุไปบ�งส่ิวนหรือิทั�งหมด จะช่ีวยให้

ประสิิทธิิ์ภ�พในก้�รปอ้ิงก้�รฟันผุุสิ่งขึ�น โดยพบว�่ร้อิยลีะ 80-90 

ขอิงฟันที�ได้รับก้�รเคลืีอิบหลุีมร่อิงฟันแลีะติ์ดต์�มก้�รรัก้ษ์�อิย่�ง

สิมำ��เสิมอิเป็นระยะเวลี� 10 ปี ไม่พบรอิยผุุ11
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หยุด Covid
หยุด Covid

เราก็ติดซีรี่ส์
เราก็ติดซีรี่ส
เราก็ติดซีรี่ส์์

โดย ที่ญ. ศวิิต้า โล่ศุภกาญจน์

 สิวัสิดีทันต์แพทย์ทุก้ท่�นนะคะ ในชี่วงหยุดไปทำ�อิะไรกั้นบ้�งคะ  
บ�งคนก็้อิ�จจะค้นพบสิกิ้ลีที�ตั์วเอิงไม่เคยทำ�ได้ม�ก่้อิน เช่ีน ทำ�อิ�ห�ร ปล่ีก้ต้์นไม้

เลีี�ยงสัิต์ว์ ช่ี�งทำ�ผุม แลีะรวมไปถึึงก้�รนอินด่ซีรี�ส์ิติ์ดเตี์ยงกั้นเป็นวัน ๆ  ก็้มีกั้นอิย่่

ไม่น้อิยเลียใช่ีมั�ยคะ วันนี�เลียอิย�ก้จะขอิม�รีวิวซีรี�ส์ิสัิก้เล็ีก้น้อิย พอิด่ต์�มกั้นสินุก้นะคะ

คัดม�แล้ีวเน้นๆ ว่�สินุก้น่�ติ์ดต์�ม มีทั�งสิ�ยดร�ม่� สิ�ยหว�นแหววกุ๊้ก้กิ้�ก้ สิ�ยสืิบสิวน

แลีะสิ�ยให้ข้อิคิดดี ๆ ลีอิงด่ต์�มกั้นนะคะ 

Itaewon class
 เรื�อิงนี�สินุก้ม�ก้ค่ะ เป็นเรื�อิงเกี้�ยวกั้บ

บริษั์ทข�ยอิ�ห�รใหญ่ ๆ  ที�นึงที�เป็นอัินดับหนึ�ง

ในเก้�หลีี ก็้จะมีปมต์่�ง ๆ ม�ก้ม�ยในเรื�อิง 

ทำ�ให้พระเอิก้ต์้อิงต์่อิสิ่้ เพื�อิแย่งชิีงต์ำ�แหน่ง 

บริษั์ทอิ�ห�รอัินดับหนึ�งม�ให้ได้ มีดร�ม่�นิด ๆ

เรื�อิงร�วเข้มข้น เหมือินได้อ่ิ�นก้�ร์ต่์นสินุก้ ๆ  

เรื�อิงนึงเลียค่ะ พระเอิก้หล่ีอิม�ก้ค่ะ แนะนำ� 

เลียค่ะ

What’s wrong with secretary kim
 ถึ้�ใครด่อิิแทวอินคลี�สิ ก็้จะต์�มม�ด้วย 

เลีข�คิมเสิมอิค่ะ เรื�อิงนี�เป็นเรื�อิงที�พระเอิก้กั้บน�งเอิก้

เป็นเลีข�กั้บเจ้�น�ย ที�ทำ�ง�นด้วยกั้นม� 9 ปี แต่์จ่่ ๆ

เลีข�ค่่ใจม�ลี�อิอิก้ไปซะได้ เรื�อิงร�วจึงเริ�มต์้นขึ�น 

เรื�อิงนี�ถืึอิว่�แบบ ชีอิบม�ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ จิก้หมอินแต์ก้

หมอินระเบิดไปเลียค่ะ มันน่�รัก้แลีะต์ลีก้ม�ก้ก้ก้ก้ก้ 

คลี�ยเครียดสุิด ๆ แนะนำ�เลียนะคะ 

My secret romance 
 เรื�อิงนี�เป็นเรื�อิงเกี้�ยวกั้บประธิ์�นบริษั์ท (หล่ีอิม�ก้ก้ก้

หล่ีอิสุิด ๆ ) ม�บังเอิิญเม�แล้ีวดันพลี�ด onenight stand กั้บ

น�งเอิก้ เรื�อิงร�วคว�มกุ๊้ก้กิ้�ก้ก็้เริ�มต้์นขึ�น มีคว�มเป็นก้�ร์ต่์น

บงก้ชี ก้�ร์ต่์นหว�น ๆ  ส่ิงม�ก้ก้ก้ก้ก้เรื�อิงนี� ไม่มีคอินเทนต์์อิะไร

หนัก้ ด่เพลิีน ๆ สิบ�ย ๆ แค่ด่พระเอิก้เรื�อิงนี�ก็้คุ้มแล้ีวค่ะ 
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Dr. romantic
 เรื�อิงนี�เป็นซีรี�ส์ิแนวหมอิ ๆ ที�สินุก้ม�ก้ก้

ด่แล้ีวแบบนอินไม่ลีง มันแบบสินุก้น่�ติ์ดต์�มดีนะคะ

สิ�มต์อินแรก้อิ�จจะป่เรื�อิงยดื ๆ  หน่อิย แต่์พอิผุ่�น

ม�ได้แค่นั�นแหลีะค้่นนนนไม่นอิน เลียจ้� ด่ย�ว ๆ 

ไปเลีย สินุก้ม�ก้แม้เร�จะไม่มีคว�มร้่ท�งศั์ลีย์ขอิง

หมอิ ๆ ทั�งหลี�ยม�ก้นัก้ แต์่ไม่ร่้ทำ�ไมอิินไปด้วย 

55555555555555

Vagabond.
 ใครไม่ด่ vagabond นี�ถืึอิว่�พลี�ดนะคะ เป็นเรื�อิงที�สินุก้

ม�ก้ก้ก้ก้ก้ก้ เป็น action ที�ลุ้ีนม�ก้ พระเอิก้หนังเหนียวม�ก้ หนังเหนียว

เหลืีอิเกิ้น แลี้วก็้ต์้อิงคอิยลุี้นว่�ใครเป็นคนดีคนเลีวบ้�ง ก็้จะเป็น 

แบบมีแต์่คนที�ไม่ดีเต็์มไปหมดเลียเรื�อิงนี� แต์่ด่แลี้วว�งไม่ลีงเลียค่ะ 

ด่เถึอิะ ขอิร้อิงงงงง

Hi bye mama!
 เรื�อิงนี�เพิ�งจบสิด ๆ  ร้อิน ๆ  เลียค่ะ ต์อินแรก้เผุลีอิไปก้ดด่ เป็นเรื�อิงร�ว

ที�น�งเอิก้เสีิยชีีวติ์ เพื�อิจะรัก้ษ์�ชีีวิต์ล่ีก้ไว้ แล้ีวได้โอิก้�สิก้ลัีบม�ด่แลีล่ีก้เป็น

เวลี� 49 วัน แต์่มีเรื�อิงร�วเยอิะแยะเก้ิดขึ�น เป็นเรื�อิงที�ซ�บซึ�งม�ก้ก้ก้ก้ก้ 

ร้อิงไห้จนแบบต์�บวมจนลีืมต์�ไม่ขึ�น เป็นเรื�อิงเก้ี�ยวกั้บครอิบครัวแลีะทุก้

คนในเรื�อิงเป็นคนดี เหล่ี�คุณพ่อิคุณแม่ชี�วทันต์ะแนะนำ�เลียนะคะเรื�อิงนี�

เป็นยังไงกั้นบ้�งคะ มีใครด่เรื�อิงไหนกั้นบ้�งแล้ีวเอ่ิย ซีรี�ส์ิเก้�หลีีสินุก้ ๆ ยังมีอีิก้เยอิะม�ก้เลียนะคะ 

แต่์วันนี�ขอิรีวิวซีรี�ส์ิที�ด่กั้นได้ทุก้เพศ์ทุก้วัย มีคว�มสินุก้แฝงแง่คิดดี ๆ ไว้เท่�นี�ก่้อินนะคะ

Still 17
 เรื�อิงนี�เป็นซีรี�ส์ิพลัีงบวก้ดี ๆ  อีิก้เรื�อิงนึง ทำ�ให้

เร�ร่้สึิก้ว่�ชีีวิต์มีพลัีงขึ�นเยอิะนะคะ เป็นเรื�อิงเบ� ๆ 

ไม่มีคอินเทนต์์อิะไรหนัก้ ๆ  เป็นเรื�อิงเกี้�ยวกั้บน�งเอิก้ที� 

ประสิบอิบัุติ์เหตุ์ต์อินอิ�ย ุ17 ปี แล้ีวเป็นเจ้�หญิงนิทร� 

แล้ีวฟ้�นม�อีิก้ทีก็้อิ�ยุ 31 ปีแล้ีว พระเอิก้ พระรอิง น่�รัก้

ม�ก้ก้ก้ก้ก้ รัก้น�งเอิก้กั้นม�ก้ ๆ อิิจฉ�น�งเอิก้เลียค่�

Strong girl Bong-Soon
 เรื�อิงนี� น�งเอิก้มีพลัีงพิเศ์ษ์ค่ะ มีแรงเยอิะก้ว่�ใคร แรงเยอิะ

ขน�ดหยุดรถึเมล์ีที�ก้ำ�ลัีงวิ�งได้เลียค่ะ แต่์น�งเอิก้ตั์วจิ�วเดียว ด้วยพลัีง

บ�งอิย่�งขอิงน�งเอิก้ ทำ�ให้ต้์อิงไปเป็นบอิดี�ก้�ร์ดขอิงพระเอิก้ แลีะช่ีวย 

กั้นไขคดีที�พระเอิก้ต์้อิงเจอิ สิ่วนพระรอิงก็้เป็นคุณต์ำ�รวจสุิดหลี่อิ 

สินุก้ดีค่ะ แนะนำ� ๆ

Reply 1988
 เรื�อิงนี�สินุก้ค่ะ เป็นเรื�อิงเล่ี�เก้�หลีีสิมัยปี 1988 จะเป็นยุคถ้ึ�เทียบกั้บที�ไทยก็้สิมัยขอิงพี� 

เบิร์ดธิ์งไชีย เป็นเรื�อิงที�อุ่ิน ๆ  มีเรื�อิงร�วขอิงครอิบครวั แลีะน�งเอิก้ที�อิย่่ในซอิยบ้�นเดียวก้นักั้บเพื�อิน

ผุ้่ชี�ยรุ่นร�วคร�วเดียวกั้น 4 คน แล้ีวให้เร�เด�ว่� ใครกั้นน้� เป็นพระเอิก้ ลีอิงต์�มม�ด่กั้นนะคะ
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การเดินทางของนิสิตฝึกงานตัวเล็กๆ 

อีกไม่นานนิสิตทันตแพทย์ช้ันปีท่ี 6 อีกรุ่นหนึ่งก็จะเดินออกจากรั้วจามจุรีสู่โลกกว้างในฐานะหมอฟัน
สีชมพู น าส่ิงท่ีเรียนรู้อย่างเข้มข้นตลอด 6 ปีท่ีผ่านมาท้ังความรู้พื้นฐาน ความรู้เฉพาะทาง และการท างานใน
คลินิกไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ให้สมพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งแผ่นดิน”

อย่างไรก็ตามช่วงสุดท้ายของนิสิตทันตแพทย์ท่ีนอกเหนือจากการเรียนความรู้พื้นฐาน และการท างาน
ในคลินิกแล้ว อีกส่ิงหนึ่งท่ีจะละเลยไปไม่ได้นั่นก็คือการออกไปท าความรู้จักกับชุมชนและการท างานเพื่อ
ส่วนรวม ดังนั้นการเดินทางช่วงสุดท้ายของนิสิตทันตแพทย์กลุ่มหนึ่งจึงเริ่มต้นด้วยการเดินทางออกไปสู่
โรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีเติมเต็มความเป็นทันตแพทย์ให้นิสิตได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ภายใต้การดูแล และแนะน าของอาจารย์พิเศษ และอาจารย์นิเทศก์ผู้มีประสบการณ์ท างานคลินิก, 
งานชุมชนและคุ้นเคยกับพื้นท่ีเป็นอย่างดี

สู่การท างานเพ่ือชุมชน

ชีวิตในเมืองท่ีเร่งรีบ และการแข่งขันที่เกิดข้ึนตลอดเวลาอาจท าให้ใคร
หลายๆ คนหลงลืมความเรียบง่ายไป การมาใช้ชีวิตท่ีสระบุรีนอกจากจะได้เห็น
วิถีชีวิตอันเรียบง่าย มีความสุขตามอัตภาพของชาวบ้านแล้ว การได้นอนหัวค่ า 
หลับเต็มอิ่ม และตื่นมาพร้อมกับเสียงไก่ขันยามเช้าก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ
พวกเราเหล่าทันตแพทย์ฝึกหัดอย่างเต็มท่ี ให้พร้อมมีพลังในการออกเดิน
เยี่ยมบ้าน รวมถึงท ากิจกรรมกับคุณครู และน้องๆ ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล าได้อย่างเต็มที่  

งานชุมชนเป็นงานท่ีเหล่านิสิต
ทันตแพทย์ได้รับการสอน และฝึกฝนน้อยท่ีสุด
ในกลุ่มงานท้ังหมด เพราะเวลาส่วนใหญ่ของ
นิสิตหมดไปกับการท างานคลินิกต่างๆ มากมาย 
แต่อย่างไรก็ตามการออกเดินทางเพื่อศึกษา
ชุมชน และท าโครงการทันตสาธารณสุข 
5 สัปดาห์ในครั้งนี้ก็คงจะท าให้เหล่านิสิต
ทันตแพทย์ได้เข้าใจและเห็นภาพรวม
การท างาน รวมถึงได้ฝึกฝนการท างานในชุมชน
อย่างรวบรัด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



งานของเราในวันแรกๆ เริ่มจากการเรียนรู้ชุมชน และพูดคุยกับคุณครูท้ังสามท่านท่ีให้
ความร่วมมือในการเล่าถึงเรื่องราวชีวิตประจ าวันของตนเอง เด็กๆ และผู้ปกครองรวมถึงญาติได้
เป็นอย่างดี จนนิสิตสามารถน าข้อมูลท่ีได้กลับมาท าแบบสัมภาษณ์สอบถามท่ีเหมาะสมกับ
ผู้ปกครองท่ีแวะมารับลูกหลานก่อนกลับบ้านทุกวันหลังเลิกเรียน ซึ่งผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือ
ในการตอบค าถามอย่างเต็มท่ี ท าให้ทราบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ทราบปัญหาสุขภาพของ
บุตรหลานเป็นอย่างดี แต่ยังไม่รู้วิธีรับมือ หรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง รวมไปถึงการดูแลและ
วิธีการป้องกันท่ีเหมาะสมด้วย โดยผู้ปกครองหลายท่านมีความเข้าใจและวิธีการเล้ียงดูลูกหลาน
ท่ีแตกต่างกัน และนอกจากนี้สภาพแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ท่ีสามารถน าไปสู่พฤติกรรมของ
เด็กท่ีแตกต่างกันได้อีกด้วย 

การลงพื้นท่ีออกไปเยี่ยมบ้านท าให้ได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง ท่ีอาจ
ไม่สามารถบอกเล่าออกมาเป็นค าพูดได้ เช่น การอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ท่ีผู้ปกครองบางท่าน
เข้าใจวิธีการดูแลท่ีถูกต้อง และมีความเป็นห่วงบุตรหลานเรื่องสุขภาพ แต่ผู้ปกครองอีกท่าน
อาจจะให้ความส าคัญต่อความสุข ณ ปัจจุบันของเด็กมากกว่า อย่างเช่น การได้เล่นของเล่น 
การกินอิ่มนอนหลับ หรือการได้ทานขนมที่ตัวเองช่ืนชอบ โดยบางครั้งอาจลืมค านึงถึงปัญหา
สุขภาพหรือปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้นการท ากิจกรรมจึงมุ่งเน้น
ไปท่ีการให้ความรู้ และฝึกฝนทักษะในการเลือกอาหาร และของว่างท่ีมีประโยชน์แก่บุตรหลาน
เป็นส าคัญ โดยการให้ผู้ปกครองท าความรู้จักกับการแยกประเภทอาหาร และของว่างตามสี
ไฟจราจรง่ายๆ อย่างสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ร่วมกับการสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อ
การมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง รวมไปถึงการสุขภาพช่องปากท่ีดีด้วย อย่างการลดปริมาณ
น้ าตาลในน้ าหวาน และการเพิ่มอาหารท่ีดีต่อสุขภาพในรถขายของหน้าโรงเรียน เช่น การมี
นมจืดและนมเปรี้ยววางขายแทนท่ีน้ าอัดลม เก็บช้ันวางขายน้ าอัดลม, การน าขนมปังสอดไส้
ชนิดต่างๆ หรือปลาเส้นมาขายเป็นอาหารว่างทางเลือกให้กับเด็กๆ รวมไปถึงการท่ีผู้ปกครอง
เสนอให้ออกกฎห้ามน าของว่างท่ีไม่มีประโยชน์มาโรงเรียนอีกด้วย
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“อย่าใช้มาตรวัดของเราไปทาบความคิดคนอื่น” เสน่ห์อย่างหนึ่งของการมาชุมชนคือการมาเรียนรู้คน 
บางครั้งคนเรามักจะเผลอไปตัดสินคนอื่นโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองแล้วน าไปตีความพฤติกรรมนั้นว่าถูก
หรือผิด โดยท่ีลืมไปว่ามนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีหลายมิติ การจะท าความรู้จักกับคนคนหนึ่งควรไปศึกษา
ท าความเข้าใจเขาก่อน ท้ังในเรื่องความเป็นอยู่, ส่ิงแวดล้อม, ทัศนคติ และสังคม พอได้เรียนรู้เขาแล้วจะท าให้
เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น

การท ากิจกรรมท่ีกล่าวมาท้ังหมดนั้นจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน และความร่วมมืออย่างดี
จากท้ังผู้ปกครอง และคุณครูในการตอบแบบสอบถาม คุยวง และการท ากิจกรรม ซึ่งบุคคลในชุมชนนี้ได้แสดง
ให้เห็นแล้วว่า การท างานร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและทันตแพทย์เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงภายใต้การร่วมมือ 
ความเข้าใจ และการน าทฤษฎีมาปรับใช้ในชีวิตจริง โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเดียวกันคือสุขภาพท่ีดีของเด็กใน
ชุมชนท้ังในปัจจุบัน และในอนาคต

ระยะเวลาท่ีก าหนดในการออกชุมชนครั้งนี้คือ 5 สัปดาห์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โควิด-19 ท่ีรุนแรงมากขึ้น ท าให้การศึกษาชุมชนได้ส้ินสุดลงก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด 3 สัปดาห์ 
เป็นท่ีน่าเสียดายแก่เหล่านิสิตทันตแพทย์เป็นอย่างมาก ท่ีกิจกรรมดูงานต่างๆ ถูกยกเลิกไป แต่ทุกคนก็เข้าใจดี
ว่าคณะท าเพื่อสุขภาพของทุกคน แตส่ถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 นี ้ก็ท าให้เราเห็นคณุคา่ของ
การท างานชุมชนมากขึน้ เน่ืองจากไม่สามารถมุ่งเน้นไปท่ีการรักษาทางทนัตกรรมได้ เพราะจะท าให้เกิด
การฟุง้กระจายของเชือ้ในอากาศ ดงันัน้งานทนัตกรรมปอ้งกนัจึงมีความส าคญั ในการปอ้งกันการเกิด
โรคในช่องปาก ก่อนท่ีจะเกิดปัญหาขึน้ตามมาในอนาคต

อย่างไรก็ตามการท างานครั้งนี้ ในแต่ละวันจะส าเร็จไม่ได้หากขาดค าแนะน า และการดูแลจากอาจารย์
ปอ อาจารย์พี่เล้ียง และอาจารย์ผ้ึงซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศก์ ท่ีช่วยให้การดูแลพวกเรา ให้ท างานได้อย่างราบรื่น
ภายใต้สถานการณ์โควิดท่ีท าให้จิตใจหวาดหวั่นอยู่ตลอดเวลา และท่ีจะลืมไปไม่ได้เลยก็คือเหล่าเพื่อนๆ ท่ีได้มา
รวมกลุ่มและได้มาท างานด้วยกัน ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในกลุ่มจึงท าให้งานส าเร็จออกมาได้
เป็นอย่างดี และถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาท่ีไม่นาน แต่หวังว่ามิตรภาพเล็กๆ ท่ีได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาส้ันๆ นี้
จะอยู่ไปอีกยาวนาน
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ในแต่ละเส้นทางท่ีคนเราได้เดินไปย่อมมีบางส่วนของเส้นทางท่ีเต็มไปด้วยกรวดหิน 
เส้นทางคดโค้งไปโค้งมา แต่เมื่อได้ผ่านเส้นทางนั้นมาแล้ว ทุกประสบการณ์ในการเดินทาง
จะช่วยท าให้มีความมั่นใจท่ีจะก้าวเดินไปในเส้นทางใหม่ต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับทุกๆเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้นที่สระบุรี ไม่เว้นแม้กระท่ังโรคระบาดอย่างโควิดท่ีล้วนมีส่วนช่วยเติมเต็มทักษะของการ
เป็นทันตแพทย์ท่ีดี และทักษะในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และถึงแม้จะเป็นการเดินทางในช่วงเวลาส้ันๆ แต่ก็เต็มเป่ียมไปด้วยการเรียนรู้ เต็มไปด้วย
มิตรภาพ และการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพวกเราคาดหวังว่าจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตการท างานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
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CU NEWSCU NEWS
คืณะที่ันต้แพที่ยศาสต้ร์ จุฬาฯ รับมอบห็น้ากากอนามัย จากสมาคืม

แต้้จิ�วิแห็่งประเที่ศไที่ย

 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ รับมอิบหน้�ก้�ก้อิน�มัย 

จำ�นวน 70 ก้ลี่อิง จ�ก้สิม�คมแต์้จิ�วแห่งประเทศ์ไทย โดยมี ผุ่้ชี่วย 

ศ์�สิต์ร�จ�รย์ ทันต์แพทย์ ดร. สุิชิีต์ พ่ลีทอิง คณบดีคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์

จุฬ�ฯ แลีะคณะผุ้่บริห�ร เป็นผุ้่รบัมอิบ เมื�อิวันอัิงค�รที� 10 มีน�คม 2563

ณ สิำ�นัก้คณบดี ชัี�น 2 อิ�ค�รว�จวิทย�วัฑฒน์ คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ 

จุฬ�ฯ

คืณะที่ันต้แพที่ยศาสต้ร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ 

 ศ่์นย์นวัต์ก้รรมท�งทันต์แพทยศ์�สิต์ร์แห่งจุฬ�ลีงก้รณ์-

มห�วิทย�ลัีย คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ ร่วมกั้บ CU Innovation

Hub จัดง�น “Innovation Academy From Ideas to Markets” 

โดยมี ดร.พณชีติ์ กิ้ต์ติ์ปัญญ�ง�ม บรรย�ยในหัวข้อิ “Innovation

101” แลีะคุณณัฏิฐ์นภันต์์ อัิครจิร�ธิ์ร บรรย�ยในหัวข้อิ 

“ UX/UI” ให้เก้ียรติ์ม�เป็นวิทย�ก้ร โดยมีคณ�จ�รย์คณะ- 

ทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ บุคลี�ก้รจุฬ�ลีงก้รณ์มห�วิทย�ลัีย นิสิิต์ 

จุฬ�ลีงก้รณ์มห�วิทย�ลัีย แลีะศิ์ษ์ย์เก่้�จุฬ�ลีงก้รณ์มห�วิทย�

ลัีย เข้�ร่วมง�น เมื�อิวันพุธิ์ที� 11 มีน�คม 2563 ณ ห้อิง Smart 

Classroom 912 ชัี�น 9 อิ�ค�รทันต์แพทยศ์�สิต์ร์เฉลิีมนวมร�ชี 

80 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ

คืณะที่ันต้แพที่ยศาสต้ร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม ผุลิต้ห็น้ากากที่าม้อ

 ชีมรมผุ่้ชี่วยทันต์แพทย์ คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ 

จัดกิ้จก้รรม ผุลิีต์หน้�ก้�ก้ท�มอืิ โดยมีคณ�จ�รย์ บุคลี�ก้ร แลีะผุ้่สินใจ

เข้�ร่วมกิ้จก้รรม เมื�อิวันพุธิ์ที� 11 มีน�คม 2563 ณ บริเวณห้อิง 

อิเนก้ประสิงค์ ชัี�น 2 อิ�ค�รสิมเด็จย่� 93 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ 

จุฬ�ฯ
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คืณะที่ันต้แพที่ยศาสต้ร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายวิิชาการ

 โรงพย�บ�ลีคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ จัดก้�รบรรย�ยวิชี�ก้�รเรื�อิง “ร่ ้ทัน COVID-19 

เพื�อิคว�มปลีอิดภัยในง�นทันต์ก้รรม” โดยมี ศ์�สิต์ร�จ�รย์ น�ยแพทย์ ยง ภ่่วรวรรณ แลีะรอิงศ์�สิต์ร�จ�รย์ ทันต์แพทย์หญิง ดร. รัชีนี 

อัิมพรอิร่�มเวทย์ ให้เก้ียรต์ิม�เป็นวิทย�ก้ร เมื�อิวันที� 17 มีน�คม 2563 ณ ห้อิงประชีุมสิี สิิริสิิงห ชัี�น 2 อิ�ค�รสิมเด็จย่� 93 

คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ

คืณะที่ันต้แพที่ยศาสต้ร์ จุฬาฯ รับมอบผุลิต้ภัณฑ์์ที่ำาคืวิามสะอาดจากแอลกอฮอล์ 

จากบริษัที่ ไที่ยเบฟัเวิอเรจ จำากัด (มห็าชน)

 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ รับมอิบผุลิีต์ภัณฑ์ทำ�คว�มสิะอิ�ดจ�ก้แอิลีก้อิฮอิล์ี

จ�ก้บริษั์ท ไทยเบฟเวอิเรจ จำ�กั้ด (มห�ชีน) เพื�อิควบคุมแลีะป้อิงกั้นก้�รแพร่ระบ�ดขอิงไวรัสิ

COVID-19 โดยมีผุ้่ช่ีวยศ์�สิต์ร�จ�รย์ ทันต์แพทย์ ดร. สุิชิีต์ พ่ลีทอิง คณบดีคณะทนัต์แพทยศ์�สิต์ร์ 

จุฬ�ฯ แลีะคณะผุ้่บริห�ร เป็นผุ้่รับมอิบ เมื�อิวันพฤหัสิบดีที� 19 มีน�คม 2563 ณ อิ�ค�รบรม-

น�ถึศ์รีนครินทร์ คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ

คืณะทัี่นต้แพที่ยศาสต้ร์ จุฬาฯ รับมอบวัิสดุและอุปกรณ์ที่างการแพที่ย์

 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ รับมอิบวัสิดุแลีะอุิปก้รณ์ท�งก้�รแพทย์ เพื�อิควบคุม

แลีะป้อิงกั้นก้�รแพร่ระบ�ดขอิงไวรัสิ COVID - 19 จำ�นวน 2 ร�ย ดังนี� คุณธิิ์ด� พิกุ้ลีศ์ร ี

ได้บริจ�คหน้�ก้�ก้อิน�มัย N95 จำ�นวน 250 ชิี�น แลีะคณะนัก้เรียนหลัีก้ส่ิต์รสิร้�งนัก้ลีงทุน

ไทยในต่์�งประเทศ์ TOISC รุ่น 16 - 17หน้�ก้�ก้อิน�มัย N95 จ�นวน 166 ชิี�น , เจลีแอิลีก้อิฮอิล์ี

ขน�ด 450 มิลีลิีลิีต์ร จ�นวน 40 ขวด , เจลีแอิลีก้อิฮอิล์ี 1,000 มิลีลิีลิีต์ร จำ�นวน 4 แก้ลีลีอิน ,

หน้�ก้�ก้ Face Shield จำ�นวน 116 ชิี�น แลีะชุีด PPE จำ�นวน 83 ชุีด โดยมีผุ้่ช่ีวยศ์�สิต์ร�จ�รย์

ทันต์แพทย์ ดร. สุิชีิต์ พ่ลีทอิง คณบดีคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ� เป็นผุ้่รับมอิบเมื�อิวันอัิงค�รที� 7 เมษ์�ยน 2563 ณ บริเวณด้�นหน้� 

สิำ�นัก้คณบดี ชัี�น 2 อิ�ค�รว�จวิทย�วัฑฒน์คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ
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 คณะก้รรมก้�รอิ�จ�รย์ที�ปรึก้ษ์� คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี จัดกิ้จก้รรมโครงก้�รเสิริมสัิมพันธิ์์ฉันท์ศิ์ษ์ย์-คร่ 

ง�นพบอิ�จ�รย์ที�ปรึก้ษ์� ครั�งที� 2 ประจำ�ปีก้�รศึ์ก้ษ์� 2562 ในร่ปแบบลีะครเวที เรื�อิง “ย้อิน” นำ�แสิดงโดยนัก้ศึ์ก้ษ์�ทันต์แพทย์   โดยมี

อิ�จ�รย์ประจำ�สิ�ยรหัสิ  นัก้ศึ์ก้ษ์�ทันต์แพทย์แลีะผุ่ ้สินใจเข้�ร่วมชีมก้�รแสิดง ณ ห้อิงประชีุมเทพรัต์นทันต์กิ้จสิโมสิร ชัี�น 4 

อิ�ค�รเฉลิีมพระเกี้ยรติ์ 50 พรรษ์� (ส่ิวนหลัีง) เมื�อิวันที� 11 มีน�คม 2563 

 โรงพย�บ�ลีทันต์ก้รรม คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี จัดกิ้จก้รรมอิบรม เรื�อิง “รอิบร้่เรื�อิง 

COVID-19 สิำ�หรับทันต์บุคลี�ก้ร” วิทย�ก้รโดย รอิงศ์�สิต์ร�จ�รย์ แพทย์หญิง สิิริอิร วัชีร�น�นนท์ แลีะ 

ผุ้่ช่ีวยศ์�สิต์ร�จ�รย์ แพทย์หญิง ดรุณี โชีติ์ประสิิทธิิ์�สิกุ้ลี อิ�จ�รย์ประจำ�สิ�ข�วิชี�โรคติ์ดเชืี�อิ ภ�ควิชี�อิ�ยุรศ์�สิต์ร์ 

คณะแพทยศ์�สิต์ร์ โรงพย�บ�ลีร�ม�ธิ์ิบดี ณ ห้อิงประชุีม 304-306 ชัี�น3 อิ�ค�รเฉลีิมพระเก้ียรติ์ 50 พรรษ์� 

(ส่ิวนหลัีง) เมื�อิวันที� 11 มีน�คม 2563

MU NEWSMU NEWS

 ศ่์นย์ทันต์ก้รรมพระร�ชีท�นสิมเด็จพระก้นิษ์ฐ�ธิิ์ร�ชีเจ้� ก้รมสิมเด็จพระเทพรัต์นร�ชีสุิด�ฯ สิย�มบรมร�ชีกุ้ม�รี ร่วมกั้บสิ�ข� 

ทันต์ก้รรมหัต์ถึก้�ร ภ�ควิชี�ทันต์ก้รรมหัต์ถึก้�รแลีะวิทย�เอ็ินโดดอินต์ ์  คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร ์  มห�วิทย�ลัียมหิดลี 

เปิดให้ก้�รรัก้ษ์�ท�งทันต์ก้รรม อิ�ทิเช่ีน อุิดฟัน,ข่ดหินนำ��ลี�ย, ถึอินฟัน, ผุ่�ฟันคุด แก่้นัก้เรียนแลีะประชี�ชีนพื�นที� ณ โรงเรียนต์ำ�รวจต์ระเวน

ชี�ยแดนสิิริร�ษ์ฎีร์ แลีะ โรงเรียนต์ำ�รวจต์ระเวนชี�ยแดนบ้�นสิวนเพชีร อิำ�เภอิลีะแม จังหวัดชุีมพร ระหว่�งวันที� 2-4 มีน�คม 2563 

ในก้�รนี�ได้ร่วมเฝ้�รับเสิด็จ สิมเดจ็พระก้นิษ์ฐ�ธิ์ริ�ชีเจ้� ก้รมสิมเดจ็พระเทพรตั์นร�ชีสุิด�ฯ สิย�มบรมร�ชีก้มุ�รี เสิดจ็เยี�ยมก้�รปฏิิบัติ์ง�น

ศ่์นย์ทันต์ก้รรมพระร�ชีท�นฯ โดยมี รศ์.ทพ.ดร.ชีลีธิ์ชี� ห้�นิรัติ์ศั์ย , รศ์.ทพ.ดร.พศิ์ลีย์ เสิน�วงษ์์ รอิงคณบดีฝ��ยก้�ยภ�พแลีะวเิทศ์สัิมพันธ์ิ์     

ถึว�ยร�ยง�นผุลีก้�รดำ�เนินง�นขอิงศ่์นย์ทันต์ก้รรมพระร�ชีท�นฯ    พร้อิมด้วย ทันต์แพทย์ ผุ้่ช่ีวยทันต์แพทย์ แลีะเจ้�หน้�ที� เฝ้�รับเสิด็จฯ
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KKU NEWSKKU NEWS
รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ� ภิิเศก เข้้ารับรางวัลประกาศเกียรติิคุณ ประจำำาปี 2563
 เมื�อิวันที� 2 กุ้มภ�พันธิ์์ 2563 ที�ผุ่�นม� ณ ห้อิงประชุีมสิำ�นัก้ง�นสิภ�วิจัยแห่งชี�ติ์ 

ก้รุงเทพมห�นคร รศ์.ดร.ทพ.พ่นศั์ก้ดิ� ภิเศ์ก้ เข้�รับร�งวัลีประก้�ศ์เก้ียรติ์คุณ ประจำ�ปี 2563 

พร้อิมเงินร�งวัลี 100,000 บ�ท จ�ก้สิภ�วิจัยแห่งชี�ติ์ (วชี.) จ�ก้ผุลีง�น “อุิปก้รณ์ปรับแต่์งจม่ก้ 

สิำ�หรับผุ้่ป�วยป�ก้แหว่งเพด�นโหว่” โดยที�ผุ่�น ม�ผุลีง�นดังก้ล่ี�ว คว้�ร�งวัลีรอิงชีนะเลิีศ์อัินดับ 1 

นวัต์ก้รรมแห่งชี�ติ์ ด้�นสัิงคม ประเภทหน่วยง�นภ�ครัฐ ซึ�งผุลีง�นดังก้ล่ี�วเริ�มต้์นจ�ก้ง�นวิจัยใน

ลัีก้ษ์ณะสิหสิ�ข�วิชี�ชีีพ ขอิงนัก้ศึ์ก้ษ์�ทันต์แพทย์ระดับปริญญ�ต์รี ต่์อิยอิดด้วยวจิยัเชิีงคลิีนกิ้ขอิง 

นัก้ศึ์ก้ษ์�หลัีก้สิ่ต์รทันต์แพทย์ประจำ�บ้�น นำ�ม�พัฒน�จนได้รับก้�รรับรอิงจ�ก้สิำ�นัก้ง�นหลัีก้ 

ประกั้นสุิขภ�พ แห่งชี�ติ์ให้เบิก้จ่�ยอุิปก้รณ์นี�ในสิถึ�นพย�บ�ลีทั�วประเทศ์

นักศึกษาทันติะ ม. ข้อนแก่น เจ๋ำง คว้ารางวัลเหรียญทอง ในงาน THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD 2020
 เมื�อิวันที� 2 – 6 กุ้มภ�พันธ์ิ์ พ.ศ์. 2563  นทพ. ณัฏิฐก้ลุี สิลีะชีีพ นทพ. ชีลีด� ศ์รีต์ระก่้ลี แลีะ นทพ. สุิจ�รี พิพิธิ์พร นัก้ศึ์ก้ษ์�ชัี�นปีที� 

5 ขอิงคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียขอินแก่้น ได้คว้�ร�งวัลี Thailand New Gen Inventors Award 2020 (I-New Gen Award 

2020) ระดับเหรียญทอิงระดับอุิดมศึ์ก้ษ์� แลีะรอิงชีนะเลิีศ์อัินดับสิอิง 2 ในก้ลุ่ีมวิทย�ศ์�สิต์ร์สุิขภ�พแลีะก้�รแพทย์พร้อิมถ้ึวยร�งวัลีแลีะ

เงินร�งวัลี 50,000 บ�ทในก้�รแข่งขันผุลีง�นประดิษ์ฐ์แลีะนวัต์ก้รรมระดับอุิดมศึ์ก้ษ์� ในมหก้รรมง�นวันนัก้ประดิษ์ฐ์ที�จดัขึ�นโดยสิำ�นัก้ง�น

คณะก้รรมก้�รก้�รวิจัยแห่งชี�ติ์ ณ ศ่์นย์ประชุีมน�น�ชี�ติ์ ไบเทค บ�งน� ซึ�งในปีนี�มีทีมผุ้่ส่ิงผุลีง�นประดิษ์ฐ์แลีะนวัต์ก้รรมเข้�ร่วมประก้วด

ในระดับอุิดม ศึ์ก้ษ์�จำ�นวนม�ก้ถึึง 102 ทีมจ�ก้ทั�วประเทศ์

คณะทันติแพทย์ ข้อร่วมแสดงความยินดีรางวัลศิษย์เก่าทันติแพทย์ดีเด่น
 เมื�อิวันที� 25 มก้ร�คม 2563 ที�ผุ่�นม� รศ์.ดร.ทพญ.วร�นุชี ปิติ์พัฒน์ คณบดี 

พร้อิมผุ้่บริห�รคณะ บุคลี�ก้ร คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มอิบช่ีอิดอิก้ไม้ร่วมแสิดงคว�มยนิดี

แก่้ผุ้่ได้รับร�งวัลี ได้แก่้ ร�งวัลีศิ์ษ์ย์เก่้�ดีเด่น คือิ ศ์.ดร.ทพญ.สุิด�รัต์น์ เกี้ยรติ์อิำ�นวย แลีะ 

ร�งวัลีศิ์ษ์ย์เก่้�แห่งคว�มภ่มิใจ มห�วิทย�ลัียขอินแก่้น ประจำ�ปี 2562  คือิ ทพ.วัฒน� 

บุญอิ่อิน  โดยทั�งสิอิงท่�นเป็นศิ์ษ์ย์เก้่�ทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียขอินแก้่น รุ่นที� 

25  จัดโดยสิม�คมศิ์ษ์ย์เก้่�มห�วิทย�ลัียขอินแก้่น ณ ศ์�ลี�พระร�ชีท�นปริญญ�บัต์ร 

เดิมมห�วิทย�ลัียขอินแก่้น 
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“ทันติะ มข้.และผองเพ่�อน ปันนำ�าใจำ สู้ภัิยโควิด” ร่วมกับ โรงทานร่วมใจำ “ปันกันอิ�ม” ข้อนแก่น เยียวยาผู้ข้าดรายได้จำากวิกฤติิ
ไวรัสโควิด-19
 เมื�อิวันที� 29 เมษ์�ยน 2563  รศ์.ดร.ทพญ.วร�นุชี  ปิติ์พัฒน์ คณบดีคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์  พร้อิมด้วย น�ยเข็มชี�ติ์ สิมใจวงษ์์ 

ประธิ์�นก้ิต์ติ์มศั์ก้ดิ�หอิก้�รค้�จังหวัดขอินแก้่น หน่วยง�นภ�คเอิก้ชีน แลีะอิงค์ก้รเศ์รษ์ฐก้ิจในจังหวัดขอินแก้่น นำ�โครงก้�ร “ทันต์ะ 

มข.แลีะผุอิงเพื�อิน ปันนำ��ใจ ส้่ิภัยโควิด”  ร่วมกั้นจัดตั์�งโรงท�นร่วมใจ ไม่แพร่เชืี�อิโควิด-19 ในโครงก้�รคนขอินแก่้นไม่ทอิดทิ�งกั้น“ปันกั้นอิิ�ม” 

โดยนำ�อิ�ห�รม�ร่วมแจก้ ในวนันี� 110 ชุีด ตั์�งแต่์เวลี� 11.00 – 14.00 น. ให้กั้บประชี�ชีนที�ได้รับผุลีก้ระทบจ�ก้ก้�รระบ�ดขอิงไวรสัิโควิด-19

ที�สิถึ�นีรถึไฟขอินแก่้น

“The 7th UW/KKU/TU Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health”
 เมื�อิวันที� 17-21 กุ้มภ�พันธิ์์ 2563 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียขอินแก้่น ร่วมกั้บ คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ 

มห�วิทย�ลัียธิ์รรมศ์�สิต์ร์ แลีะ University of Washington School of Dentistry ประเทศ์สิหรัฐอิเมริก้� จัดประชุีมเชิีงปฏิิบัต์กิ้�รน�น�ชี�ติ์ 

เพื�อิพัฒน� ส่ิงเสิริมแลีะสินับสินุนให้เกิ้ดก้�รเพิ�มพ่นทัก้ษ์ะแลีะแลีก้เปลีี�ยนคว�มร้่เกี้�ยวกั้บก้�รวิจัยท�งคลิีนิก้ในท�งทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ โดย

ใชี้ก้ระบวนก้�รจัดก้�รคว�มร่้ที�ถึ่ก้ต์้อิง ในหัวข้อิ Clinical Research Methods in Oral Health ครั�งที� 7 โดยได้รับทุนสินับสินุนจ�ก้ 

Fogarty International Center, National Institutes of Health (NIH) ประเทศ์สิหรัฐอิเมริก้� ซึ�งโครงก้�รดังก้ล่ี�วจัดขึ�นติ์ดต่์อิกั้นเป็น

เวลี� 14 ปี นับจ�ก้ระหว่�งปี พ.ศ์. 2549 เป็นต้์นม� โดยได้รับเกี้ยรติ์จ�ก้ รศ์.นพ.ชี�ญชัีย พ�นทอิงวิริยะกุ้ลี รัก้ษ์�ก้�รแทน อิธิิ์ก้�รบดี 

มห�วิทย�ลัียขอินแก่้น เป็นประธิ์�นในพิธีิ์เปิด แลีะ รศ์.ดร.ทพญ.วร�นุชี ปิติ์พัฒน์ คณบดีคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียขอินแก่้น 

เป็นผุ่้ก้ลี่�วร�ยง�น จัดขึ�น ณ อุิทย�นวิทยศ์�สิต์ร์ภ�คต์ะวันอิอิก้เฉียงเหนือิ มห�วิทย�ลัียขอินแก้่น (Northeastern Science Park) 

แลีะมีผุ้่เข้�ร่วมประชุีม ประก้อิบด้วย คณ�จ�รย์ นัก้วิจัย นัก้ศึ์ก้ษ์�ระดับปริญญ�ต์รี แลีะระดับบัณฑิต์ศึ์ก้ษ์� จำ�นวนก้ว่� 40 คน

ทันติแพทย์ มข้. มอบเมล็ดพันธ์ุุ์กาฬพฤกษ์ทรงปลูก เพ่�อเพาะพันธ์ุุ์แจำกจ่ำายแก่ประชาชน
สานต่ิอพระราชปณิธุ์าน “อนุรักษ์ทรัพยากรธุ์รรมชาติิ และสิ�งแวดล้อมเพ่�อลูกหลาน”
 เมื�อิวันที� 24 เมษ์�ยน 2563  รศ์.ดร.ทพญ.วร�นชุี ปิติ์พัฒน์ คณบดีคณะทนัต์แพทยศ์�สิต์ร์ 

ผุ้่บริห�ร บุคลี�ก้ร แลีะ น�ยประจนั ด�วงัป� เจ้�พนัก้ง�นป��ไม้อิ�วโุสิ หัวหน้�ฝ��ยโครงก้�รพระร�ชีดำ�ริ 

สิ่วนสิ่งเสิริมก้�รป��ไม้ หัวหน้�สิถึ�นีเพ�ะชีำ�ก้ลี้�ไม้จังหวัดขอินแก้่น สิำ�นัก้จัดก้�รทรัพย�ก้รป��ไม้ 

ที� 7 (ขอินแก่้น) ต์ลีอิดจนบุคลี�ก้รผุ้่เชีี�ยวชี�ญด้�นก้�รเพ�ะเมล็ีดพันธ์ิ์  ร่วมกั้นเก็้บฝัก้ก้�ฬพฤก้ษ์์ 

(ต้์นไม้ทรงปล่ีก้) ที�พระบ�ทสิมเด็จพระบรมชีนก้�ธิิ์เบศ์ร มห�ภ่มิพลีอิดุลียเดชีมห�ร�ชี บรมน�ถึบพิต์ร 

แลีะ สิมเด็จพระก้นิษ์ฐ�ธิิ์ร�ชีเจ้� ก้รมสิมเด็จพระเทพรัต์นร�ชีสุิด�ฯ สิย�มบรมร�ชีกุ้ม�รี ได้ทรงปล่ีก้

ไว้ตั์�งแต่์วันพฤหัสิบดีที� 13 ธัิ์นว�คม 2533 เป็นเวลี� 30 ปีที�ผุ่�นม� แลีะมอิบเป็นผุ้่ดำ�เนินก้�รเพ�ะชีำ� 

แลีะนำ�ม�ให้คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียขอินแก่้น แจก้จ่�ยให้แก่้คณะแลีะหน่วยง�นภ�ยใน 

มห�วิทย�ลัียขอินแก้่น  โดยคณบดีคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ เป็นผุ่้แทนมอิบเมล็ีดพันธุิ์์ดังก้ลี่�ว ณ 

บริเวณลี�นต้์นก้�ฬพฤก้ษ์์ (ต้์นไม้ทรงปล่ีก้) 
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