วารสารแจกฟรี

สาร
จากบรรณาธิิการ
	สวััสดีีครัับเพื่่�อนสมาชิิกทุุกท่่าน ข่่าวสารทัันตแพทย์์ก็็ออกมาถึึงฉบัับที่่�สามของปีี 2563 ปีีแห่่งการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�
มีีผู้้�ติิดเชื้้�อมากกว่่าหกล้้านคนทั่่�วโลก พวกเราเข้้าใจดีีว่่า เพื่่�อน ๆ ทัันตแพทย์์ทุุก ๆ ท่่านก็็ยัังคงมีีความวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับการทำำ�หััตถการ
ทางทัันตกรรมซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงในการแพร่่เชื้้�อ เนื่่�องจากเป็็นหััตถกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดละอองฝอย หรืือ aerosol ฟุ้้�งกระจาย
ซึ่่�งอาจจะพบเชื้้�อไวรััสติิดไปตามตััวละอองฝอยเหล่่านี้้� และก่่อการแพร่่ระบาดของโรคได้้ ในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา ทางทัันตแพทยสมาคมฯ
เองก็็ไม่่ได้้นิ่่ง� นอนใจ และพยายามรวบรวมข้้อมููลเกี่่ย� วกัับกลไกการเกิิด และวิิธีกา
ี รแพร่่ระบาดของโรคเท่่าที่่สา
� มารถทำำ�ได้้ ซึ่่ง� ก็็ยังั เป็็นข้้อมููล
ที่่�ยัังไม่่นิ่่�ง เนื่่�องจากเราเพิ่่�งจะรู้้�จัักโรคนี้้�มาเพีียงไม่่กี่่�เดืือน แต่่ด้้วยข้้อมููลเท่่าที่่�มีี ทางสมาคมฯ ได้้ขอความร่่วมมืือจากผู้้�รู้้�หลากหลายสาขา
เพื่่�อจััดทำำ�คำำ�แนะนำำ�ในการทำำ�หััตถการ เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้กัับเพื่่�อน ๆ ร่่วมวิิชาชีีพทุุกท่่าน ซึ่่�งสามารถ download ได้้จาก website
ของสมาคม โดยในคำำ�แนะนำำ�ฉบัับที่่� 1 นี้้�จะเกี่่�ยวข้้องกัับแนวทางในการควบคุุมและป้้องกัันการติิดเชื้้�อจากการทำำ�งานทางทัันตกรรม และ
กำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่างการรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อจััดทำำ�คำำ�แนะนำำ� ฉบัับที่่� 2 เกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงห้้องทัันตกรรมเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการให้้บริิการ
ทางทัันตกรรม ซึ่่ง� คาดว่่าจะสามารถออกประกาศได้้ก่อ่ นที่่�ข่า่ วสารเล่่มนี้้จ� ะออกจากโรงพิิมพ์์ ซึ่่ง� เพื่่�อนๆ สามารถติิดตามความคืืบหน้้าได้้จาก
website หรืือ facebook ของสมาคม
ทางสมาคมฯ ขอเป็็นกำำ�ลัังใจให้้กัับเพื่่�อนๆทัันตแพทย์์และประชาชนทุุกคน ในการต่่อสู้้�กัับโรคโควิิด-19 และเชื่่�อมั่่�นว่่า
เราจะเอาชนะโรคนี้้�ได้้ในเร็็ววััน
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บทความวิิชาการ

Update in pulp protection concept
อ.ทพ.บุุญฑริิก นิิยติิวััฒน์์ชาญชััย

	การคงไว้้ซึ่่ง� ความมีีชีวิี ติ ของฟัันนั้้น� คงเป็็นสิ่่ง� ที่่�ทันั ตแพทย์์
ทุุกท่า่ นต้้องการให้้เกิิดภายหลัังจากการบููรณะฟััน เนื่่�องจากการมีีชีวิี ติ
ของฟัันเป็็นปััจจััยหนึ่่�งซึ่่ง� สามารถส่่งผลต่่อการอยู่่ร� อดของฟัันซี่่นั้้� น� ๆ
ในช่่องปากได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตามการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับการบููรณะฟััน
สามารถก่่อให้้เกิิดอัันตรายกัับโพรงประสาทฟัันได้้มากมาย ไม่่ว่า่ จะ
เป็็นความร้้อนจากการกรอแต่่งโพรงฟััน การนำำ�อุุณหภููมิิและกระแส
ไฟฟ้้าของวััสดุุบููรณะฟััน ความเป็็นพิิษของวััสดุุบููรณะบางชนิิด
แรงในการสบฟััน แต่่สาเหตุุหลัักที่่�ทำำ�ให้้ฟัันตายนั้้�นมัั กได้้แก่่
แบคทีีเรีีย และสารพิิษจากแบคทีีเรีีย
โดยการทำำ�การปกป้้องโพรงประสาทฟัันนั้้น� มีีข้อพิ
้ จิ ารณา
หลายประการ ได้้แก่่ชนิิดของวััสดุุบููรณะ ความลึึกของโพรงฟััน
การเกิิดการทะลุุของโพรงประสาทฟััน เนื่่�องจากวััสดุุบููรณะแต่่ละ
ชนิิดมีีคุณ
ุ สมบััติที่่ิ แ� ตกต่่างกััน อาทิิเช่่น วััสดุใุ นกลุ่่�มพวกโลหะ เช่่น
อมััลกัมั สามารถนำำ�ความอุุณหภููมิิและกระแสไฟฟ้้าได้้ดีี อีีกทั้้ง� ในช่่วง
แรกวััสดุุในกลุ่่�มนี้้�อาจจะมีีความสามารถในการปิิดท่่อเนื้้�อฟัันที่่�ไม่่
ดีีนักั ให้้วัสดุ
ั ใุ นกลุ่่�มนี้้ยั� งั ต้้องทำำ�การปกป้้องโพรงประสาทฟัันในกรณีี
ที่่�โพรงฟััน แตกต่่างจากวััสดุกลุ่่�
ุ มเรซิินคอมโพสิิตที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติเิ ป็็น
ฉนวน นำำ�อุุณหภููมิิหรืือไฟฟ้้าได้้น้อ้ ย อีีกทั้้ง� หากใช้้ร่ว่ มกัับสารยึึดติิด
(dental adhesive) ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ วััสดุุในกลุ่่�มนี้้�จะ
สามารถปิิดท่่อเนื้้�อฟัันได้้อย่่างดีี ทำำ�ให้้เชื้้�อโรคไม่่สามารถเข้้าสู่่�ท่่อ

เนื้้อฟั
� นั ได้้ ทำำ�ให้้วัสดุ
ั ใุ นกลุ่่�มนี้้มี� คี วามจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทำำ�การปกป้้อง
โพรงประสาทฟัันแตกต่่างจากวััสดุุกลุ่่�มโลหะในกรณีีที่่�ไม่่ได้้มีีการ
ทะลุุของโพรงประสาทฟััน แต่่ในกรณีีที่่มี� กา
ี รทะลุุของโพรงประสาท
ฟัันแล้้วนั้้�น ก็็มีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องปิิดทัับด้้วยวััสดุุที่่�เหมาะสม
ไม่่ว่่าจะทำำ�การบููรณะด้้วยวััสดุุใดๆ (1)
โดยในอดีีตนั้้�นมีีความเชื่่�อที่่�ว่่าวััสดุุบููรณะฟัันนั้้�นเป็็นพิิษ
ต่่อโพรงประสาทฟััน เมื่่�อโพรงฟัันมีีความลึึกก็็ควรมีีการปกป้้อง
โพรงประสาทฟัันด้้วยวััสดุุ เช่่น calcium hydroxide หรืือ glass
ionomer cement แต่่การศึึกษาในระยะหลัังๆนั้้น� จะพบว่่าสาเหตุุ
หลััก ๆ ที่่�ก่่อให้้เกิิดการตายของโพรงประสาทฟัันนั้้�นมาจากการที่่�
วััสดุุบููรณะนั้้�นเกิิดการรั่่�วซึึมจนทำำ�ให้้แบคทีีเรีียสามารถเข้้ามาทำำ�
อัันตรายแก่่โพรงประสาทฟัันได้้ มากกว่่าความเป็็นพิิษของวััสดุหุ รืือ
pH ของวััสดุุ ดัังการศึึกษาของ Kakehashi และคณะที่่�พบว่่า
ในสภาวะที่่�ปราศจากเชื้้อนั้้
� น� ฟัันที่่�ถููกกรอทะลุุโพรงประสาทฟัันนั้้น�
ยัังคงมีีชีวิี ติ และมีีการสร้้างเนื้้�อฟันั ชนิิดซ่่อมสร้้างในภายหลัังได้้ แต่่
ในภาวะที่่�มีเี ชื้้อ� แบคทีีเรีียฟัันนั้้�น ฟัันจะมีีการตายในเวลาต่่อมา (2)
ซึ่่�งในภายหลัังมีีการศึึกษาที่่�ไปในทิิศทางเดีียวกัันออกมามากมาย
ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันค่่อนข้้างเป็็นที่่�น่่าเชื่่�อถืือว่่าการบููรณะฟัันให้้ได้้ความ
แนบสนิิทที่่�ดีนั้้ี น� ส่่งผลต่่อความมีีชีวิี ติ ของโพรงประสาทฟัันมากกว่่าการ
เลืือกใช้้วัสดุ
ั ทีุ่่ มี� คี วามเข้้ากันั กัับเนื้้อ� เยื่่อที่่
� ดี� ี (biocompatibility) (3-5)

	สารยึึดติิดและวััสดุุในกลุ่่�มเรซิินนั้้�นมีีมอนอเมอร์์เป็็น
องค์์ประกอบ ซึ่่ง� มอนอเมอร์์นั้้น� มีีความเป็็นพิิษต่อ่ เซลล์์ โดยเฉพาะ
มอนอเมอร์์ที่่มี� ชื่่ี อว่
� า่ HEMA ที่่�นักวิ
ั จัิ ยั หลายท่่านกัังวล เนื่่�องมาจาก
เป็็นมอนอเมอร์์ที่่มี� ขี นาดโมเลกุุลที่่เ� ล็็กทำ�ำ ให้้สามารถแทรกซึึมเข้้าสู่�่
ท่่อเนื้้�อฟัันได้้ดีี แต่่อย่่างไรก็็ตามมีีการศึึกษาที่่�การที่่�พบว่่า HEMA
นั้้น� ต้้องมีีระดัับที่่�มากกว่่า 96.9 ไมโครกรััมจึึงจะก่่อให้้เกิิดความเป็็น
พิิษต่่อเซลล์์ได้้ อย่่างไรก็็ตามมีีการศึึกษาที่่�วััดปริิมาณ HEMA จาก
สารยึึดติิดระบบต่่างๆที่่�แทรกซึึมเข้้าสู่โ�่ พรงประสาทฟััน ในฟัันน้ำำ�� นม
ซึ่่ง� มีีขนาดของท่่อเนื้้อฟั
� นั ที่่�ใหญ่่กว่าฟั
่ นั แท้้ ซึ่่ง� จากการศึึกษานี้้พ� บว่่า
ปริิมาณ HEMA ที่่�มากที่่�สุุดที่่�วััดได้้อยู่่�ที่่� 63 ไมโครกรััม ซึ่่�งเป็็น
ปริิ ม าณที่่� น้ ้ อ ยกว่่ า ปริิ ม าณที่่� ก่ ่ อ ให้้ เ กิิ ด ความเป็็ น พิิ ษต่ ่ อ โพรง
ประสาทฟััน (7) อีีกทั้้�งวััสดุุที่่�ทัันตแพทย์์ส่่วนใหญ่่เลืือกใช้้ในการ
รองพื้้�นโพรงฟัันนั้้�นมัักจะได้้แก่่วััสดุุในกลุ่่�ม resin modified
glass ionomer cement ซึ่่�งวััสดุุชนิิดนี้้�มีี HEMA และ resin
เป็็นองค์์ประกอบเช่่นเดีียวกััน โดยในทางกลัับกััน กลัับพบว่่ามีกา
ี ร
ศึึกษาที่่พ� บว่่าวัสดุ
ั รุ องพื้้�นในกลุ่่�ม resin modified glass ionomer
cement นั้้น� ทำำ�ให้้เซลล์์ของโพรงประสาทฟัันเกิิดการตายมากกว่่า
สารยึึดติิดทั้้�งระบบ etch and rinse และ self etch (8) แต่่อย่่าง
ไรก็็ตามการอัักเสบที่่�เกิิดขึ้้น� ของโพรงประสาทฟัันภายหลัังการบููรณะ
ฟัันส่่วนใหญ่่นั้้น� จะเป็็นการอัักเสบเพีียงชั่่ว� คราว ดัังการศึึกษาของ
Costa และคณะที่่�พบว่่าภายหลัังการรองพื้้น� โพรงฟัันที่่�มีลัี กษ
ั ณะลึึก
ใกล้้โพรงประสาทฟัันด้้วยวััสดุุ RMGI นั้้น� โพรงประสาทฟัันจะลัักษณะ
ของการอัักเสบเล็็กน้อ้ ยในช่่วงแรก และลัักษณะของการอัักเสบนั้้น�
หายไปเมื่่�อเวลาผ่่านไป 30 วััน (9)
	อาการเสีียวฟัันภายหลัังการบููรณะฟัันนั้้น� เป็็นสิ่่ง� ที่่�พบขึ้้น�
ได้้ โดยมีีสาเหตุุหลายประการ ไม่่ว่่าจะเป็็นการใช้้สารยึึดติิดที่่�ไม่่
ถููกต้้อง เทคนิิคในการอุุดที่่�ไม่่ดีีทำำ�ให้้มีีช่อ่ งว่่าง (gap) ระหว่่างวััสดุุ
กัับพื้้�นโพรงฟัันหรืือในเนื้้�อของวััสดุุอุุด ทำำ�ให้้เกิิดการขยัับของของ
เหลวในท่่อเนื้้อฟั
� นั จนนำำ�มาสู่่�อาการเสีียวฟัันตามทฤษฎีี Hydrodynnamic theory หรืือ อาจจะเกิิดจากการอัักเสบชั่่�วคราวของโพรง
ประสาทฟัันจากเตรีียมโพรงฟัันหรืือการบููรณะฟััน
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ทำำ�ให้้ฟัันมีีการรัับความรู้้�สึึกที่่�ไวกว่่าปกติิ อย่่างไรก็็ตามการศึึกษา
ส่่วนใหญ่่ไม่่พบความสััมพัันธ์์กันั ของการเสีียวฟัันภายหลัังการบููรณะ
กัับการรองพื้้น� นอกจากนั้้�นในปััจจุุบันั หลัักการในการจััดการกัับฟัันผุุ
นั้้�นมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปจากในอดีีต จากเดิิมที่่�มุ่่�งเน้้นการกำำ�จััด
เนื้้�อฟัันที่่�เกิิดการผุุจนหมดเหลืือเพีียงเนื้้�อฟัันที่่�สะอาดปราศจาก
เชื้้�อโรค (Sound dentin) กลายเป็็นสามารถเหลืือเนื้้�อฟันั ที่่�ผุบุ าง
ส่่วนได้้ในกรณีีที่่�การกำำ�จััดเนื้้�อฟัันผุุบริิเวณนั้้�นจะนำำ�มาสู่่�การทะลุุ
ของโพรงประสาทฟััน โดยเทคนิิคที่่�กำ�ำ ลัังเป็็นที่่�นิยิ มในปััจจุุบันั ได้้แก่่
partial caries removal ซึ่่ง� เป็็นการเหลืือเนื้้อฟั
� นั ไว้้ในจุุดลึึกสุดุ ของ
โพรงฟัันและทำำ�การบููรณะถาวร กัับ stepwise removal ซึ่่�งเป็็น
เทคนิิคที่่�มีีการเปิิดกลัับเข้้ามากำำ�จััดรอยผุุออกในภายหลัังแล้้วจึึง
ค่่อยทำำ�การบููรณะถาวรเมื่่�อกำ�ำ จััดรอยผุุออกหมด โดยจากหลัักฐาน
ในปััจจุุบัันพบว่่าทั้้�งสองวิิธีีนั้้�นให้้อััตราความสำำ�เร็็จในการคงความ
มีีชีีวิิตของโพรงประสาทฟัันมากกว่่าการกำำ�จััดรอยผุุออกจนหมด
แล้้วมีีการทะลุุของโพรงประสาทฟัันแล้้วทำำ� direct pulp capping
(11)
	จึึงเป็็นที่่�น่่าสนใจว่่าวััสดุุรองพื้้�นโพรงฟััน เช่่น calcium
hydroxide หรืือ glass ionomer cement นั้้�นจะส่่งผลต่่อ
การดำำ�เนิินต่่อของรอยโรคฟัันผุุด้้านใต้้หรืือไม่่ ซึ่่�งการศึึกษาของ
Signh และคณะพบว่่าการรัักษาด้้วยวิิธีี partial caries removal
ในฟัันที่่�ผุลึุ กึ ระหว่่างกลุ่่�มที่่�ทำ�ำ การรองพื้้น� ด้้วย calcium hydroxide
RMGI และบููรณะด้้วยเรซิินคอมโพสิิต โดยไม่่ทำำ�การรองพื้้�นเลย
ไม่่มีีความแตกต่่างกัันในด้้านความสำำ�เร็็จอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ แสดง
ให้้เห็็นว่่าวััสดุุรองพื้้�นโพรงฟัันไม่่ใช่่ปััจจััยหลัักที่่�จะส่่งผลให้้ฟัันผุุ
ไม่่ดำำ�เนิินต่่อ แต่่การบููรณะให้้ได้้ความแนบสนิิทที่่�ดีีต่่างหากที่่�เป็็น
ปััจจััยสำำ�คััญ เนื่่�องมาจากการที่่�ฟัันผุุจะเจริิญต่่อได้้นั้้�นจำำ�เป็็นต้้อง
อาศััยอากาศและอาหาร การบููรณะฟัันให้้ได้้ความแนบสนิิทที่่�ดีจึี ึง
ทำำ�ให้้เกิิดการยัับยั้้ง� การเจริิญต่่อของรอยผุุได้้ ทัันตแพทย์์จึงึ ควรให้้
ความสำำ�คััญกัับการบููรณะฟัันให้้ได้้ความแนบสนิิทที่่�ดีี มากกว่่าการ
รองพื้้�นโพรงฟััน (12)
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	อีีกทั้้ง� ยัังมีีการศึึกษาที่่พ� บว่่าการรองพื้้�นโพรงฟัันด้้วยวััสดุุ
caclium hydroxide กลัับไม่่ก่่อให้้เกิิดผลดีีหรืือเพิ่่�มอััตราความ
สำำ�เร็็จของการบููรณะฟัันที่่�มีฟัี นั ที่่�ผุลึุ กึ เนื่่�องจากในกรณีีที่่วั� สดุ
ั ไุ ม่่ได้้
มีีการสััมผััสกัับเซลล์์โดยตรงนั้้�นวััสดุุจะสามารถทำำ�หน้้าที่่�เพีียงแค่่
ออกฤทธิ์์�ในการกำำ�จััดเชื้้�อจากความเป็็นด่่างที่่�สููงและปลดปล่่อย
แร่่ธาตุุ ในทางกลัับกัันวััสดุุแคลเซีียมไฮดรอกไซด์์นั้้�นมีีการละลาย
ตััวค่่อนข้้างสููง มีีคุณ
ุ สมบััติเิ ชิิงกลที่่�ต่ำ�ำ� และไม่่มีกา
ี รยึึดติิดกัับโครงสร้้างฟััน เมื่่อ� เวลาผ่่านไปวััสดุมัุ กั จะมีีการละลายตััวออกไปจากโพรงฟััน
ทำำ�ให้้ส่ง่ ผลต่่อความแข็็งแรงต่่อวัสดุ
ั บููุ รณะโดยรวมได้้ (13, 14)

Dionysopouslos และคณะพบว่่าการรองพื้้�นโพรงฟัันด้้วยวััสดุุ
ต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็น calcium hydroxide glass ionomer cement
นั้้�น ทำำ�ให้้ความแนบสนิิทของเรซิินคอมโพสิิตกับั โพรงฟัันลดลง (17)
รวมไปถึึงการศึึกษาใหม่่ๆที่่�ใช้้เครื่่อ� งมืือ micro-CT ในการประเมิิน
ช่่องว่่างที่่�เกิิดขึ้้น� ภายใต้้วัสดุ
ั บููุ รณะฟัันก็็ให้้ผลไปในทิิศทางเดีียวกััน
คืือ การรองพื้้�นโพรงฟัันด้้วยวััสดุุ RMGI ร่่วมกัับการบููรณะฟัันด้้วย
เรซิินคอมโพสิิต นั้้�นทำำ�ให้้เกิิดความแนบสนิิทของวััสดุุกัับโพรงฟััน
ที่่�น้้อยกว่่าการไม่่รองพื้้�นโพรงฟัันแล้้วบููรณะด้้วยเรซิินคอมโพสิิต
เพีียงอย่่างเดีียว (18)

โดยการบููรณะฟัันเพื่่�อให้้ได้้ความแนบสนิิทและนั้้�นต้้อง
อาศััยการยึึดติิดของวััสดุกัุ บั โครงสร้้างฟัันที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ Magne
และคณะได้้ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการกรอเตรีียมโพรงฟัันเพื่่�อให้้เกิิดการ
ยึึดติิดที่่�ดีว่ี า่ ควรกรอเตรีียมโพรงฟัันให้้ได้้ขอบที่่�เป็็นเนื้้อฟั
� นั ที่่�มีคุี ณ
ุ
ภาพด้้วย รวมทั้้�งบริิเวณรอยต่่อของเคลืือบฟัันและเนื้้�อฟััน (DEJ)
จะต้้องมีีการกำำ�จััดฟัันผุุจนสะอาด รวมไปถึึงเนื้้อฟั
� นั ที่่�ถัดั เข้้ามาจาก
DEJ ประมาณ 0.5 – 1 มม. ก็็ต้้องปราศจากฟัันผุุ จึึงจะสามารถ
ทำำ�ให้้เกิิดการยึึดติิดที่่�ดีไี ด้้ การเหลืือฟันั ผุุจึงึ สามารถเหลืือไว้้ได้้เพีียง
บางส่่วนบริิเวณจุุดลึึกสุดุ ของโพรงฟัันเท่่านั้้น� มิิใช่่เหลืือฟันั ผุุไว้้เต็็ม
โพรงฟััน (15)

เมื่่�อพิิจารณาถึึงผลการศึึกษาทางคลิินิิกแล้้วก็็จะพบว่่า
ผลการศึึกษาทางคลิินิกิ ให้้ผลไปในทิิศทางเดีียวกัับผลทางห้้องปฏิิบัติั ิ
การคืือ การรองพื้้�นโพรงฟัันไม่่ได้้ทำ�ำ ให้้การบููรณะฟัันด้้วยเรซิินคอมโพสิิตมีีความสำำ�เร็็จมากขึ้้�น ดัังการศึึกษาของ Banomyong และ
คณะที่่�ทำ�ำ การบููรณะฟัันหลัังที่่�มีโี พรงฟัันขนาดลึึกด้ว้ ยเรซิินคอมโพสิิต
โดยเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�มีีการรองพื้้�นโพรงฟัันด้้วยวััสดุุ RMGI
และไม่่รองพื้้�นโพรงฟัันเป็็นระยะเวลา 1 ปีี และ 2 ปีี โดยพบว่่าทั้้�ง
สองกลุ่่�มไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของการเกิิดภาวะ
แทรกซ้้อนของโพรงประสาทฟััน (19, 20) การศึึกษา ของ Sande
และคณะที่่�ได้้ทำ�ำ การติิดตามผลการรัักษาของฟัันหลัังที่่�บููรณะด้้วย
วััสดุุเรซิินคอมโพสิิตเป็็นเวลา 18 ปีี ก็็ไม่่พบความแตกต่่างกัันของ
อััตราความสำำ�เร็็จของการบููรณะระหว่่างกลุ่่�มที่่�รองพื้้�นโพรงฟัันด้้วย
วััสดุุ glass ionomer cement กัับกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้ทำ�ำ การรองพื้้น� แต่่พบว่่า
กลุ่่�มที่่�ทำ�ำ การรองพื้้�นโพรงฟัันจะมีีการแตกของวััสดุบููุ รณะมากกว่่า
(21) แต่่การศึึกษาของ Opdam และคณะนั้้น� พบว่่าฟันั หลัังที่่�บููรณะ
ด้้วยเรซิินคอมโพสิิตร่่วมกัับการรองพื้้�นโพรงฟัันด้้วย RMGI นั้้�น มีี
อััตราความสำำ�เร็็จของการบููรณะที่่�ต่ำ�ำ� กว่่ากลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้ทำ�ำ การรองพื้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยกลุ่่�มที่่�ทำำ�การรองพื้้�นนั้้�นจะมีีการแตกหัักที่่�
มากกว่่า ซึ่่ง� การศึึกษานี้้ไ� ด้้วิเิ คราะห์์ว่าสา
่ เหตุุของการแตกหัักของวััสดุุ
มาจากการเกิิดช่่องว่่างภายในตััววััสดุุ เมื่่อวั
� สดุ
ั รัุ บั แรงบดเคี้้ย� วจึึงก่่อ
ให้้เกิิดการแตกหัักได้้ง่า่ ยกว่่า (22) ดัังนั้้�นจากการรวบรวมหลัักฐาน
ในปััจจุุบันั จึึงพบว่่า การศึึกษาส่ว่ นใหญ่่ให้้ผลไปในทิิศทางเดีียวกััน
คืือการทำำ�การรองพื้้�นโพรงฟัันภายใต้้วัสดุ
ั เุ รซิินคอมโพสิิตโดยไม่่จำ�ำ
เป็็นนั้้�น อาจก่่อให้้เกิิดผลเสีียมากกว่่าผลดีี

ในเรื่่�องของการยึึดติิดกัับเนื้้�อฟัันส่่วนลึึกนั้้�น เนื่่�องจาก
เนื้้�อฟัันส่่วนที่่�ลึึกใกล้้โพรงประสาทฟัันจะมีีปริิมาณท่่อเนื้้�อฟัันที่่�
มากกว่่าเนื้้�อฟัันส่่วนตื้้�น อีีกทั้้�งเส้้นผ่่านศููนย์์กลางของท่่อเนื้้�อฟัันก็็
จะมีีขนาดใหญ่่กว่า่ ทำำ�ให้้เนื้้�อฟันั ส่่วนที่่�ลึึกนั้้น� มีีปริิมาณความชื้้น� ที่่�
มากกว่่าเนื้้อฟั
� นั ส่่วนตื้้น� การยึึดติิดกัับเนื้้อฟั
� นั ส่่วนนี้้จึ� งึ ทำำ�ได้้ยากกว่่า
และมัักจะได้้ค่่ากำำ�ลัังแรงยึึดที่่�น้้อยกว่่าเนื้้�อฟัันส่่วนตื้้�น ไม่่ว่่าจะใช้้
สารยึึดติิดระบบอะไรก็็ตาม แต่่แม้้ว่่าค่่ากำำ�ลัังแรงยึึดที่่�ได้้จะลดลง
ค่่าแรงยึึดติิดนั้้�นก็็ยัังสููงกว่่าค่่ากำำ�ลัังแรงยึึดของวััสดุุในกลุ่่�ม glass
iomomer cement ที่่�นิยิ มนำำ�มารองพื้้�นโพรงฟัันกัับเนื้้อฟั
� นั ดัังนั้้น�
การรองพื้้�นโพรงฟัันด้้วยวััสดุทีุ่่ ใ� ห้้ค่ากำ
่ �ำ ลัังแรงยึึดที่่�ต่ำ�ำ� โดยไม่่จำ�ำ เป็็น
จึึงเป็็นการลดพื้้�นที่่�การยึึดติิดโดยรวมของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตกัับ
โพรงฟััน (16) อีีกทั้้�งเมื่่�อเรซิินคอมโพสิิตเกิิดการโพลีีเมอร์์ไรเซชั่่�น
นั้้�นวััสดุุจะมีีการหดตััว (polymerization shrinkage) ซึ่่�งหากแรง
ในการหดตััวนั้้�นสููงกว่่าค่ากำ
่ �ำ ลัังแรงยึึด หรืือ มากกว่่าความแข็็งแรง
ของวััสดุุรองพื้้�นโพรงฟััน ก็็อาจทำำ�ให้้เกิิดการหลุุดของวััสดุุรองพื้้�น
โพรงฟัันหรืือเกิิดการแตกหัักภายในตััววััสดุุได้้ ซึ่่�งการศึึกษาของ

โดยในปััจจุุบันั มีีวัสดุ
ั รุ องพื้้�นโพรงฟัันออกมาสู่่�ท้อ้ งตลาด
มากมาย โดยวััสดุุรองพื้้�นโพรงฟัันที่่�อยู่่�ในรููปหลอดฉีีดแบบที่่�ไม่่มีี
การผสมนั้้น� เป็็นวััสดุทีุ่่ ไ� ด้้รับั ความนิิยมเป็็นอย่่างสููงและถููกโฆษณาว่่า
เป็็นวััสดุุในกลุ่่�มของ glass ionomer cement แต่่อย่่างไรก็็วััสดุุ
ในกลุ่่�มของ glass ionomer cement นั้้�น จำำ�เป็็นจะต้้องอาศััย
ปฎิิกิริิ ยิ ากรด-เบส (acid-base reaction) ในการก่่อตัวั จึึงไม่่สามารถ
ทำำ�ให้้อยู่ใ�่ นรููปของหลอดฉีีดแบบส่่วนผสมเดีียวได้้ วััสดุใุ นกลุ่่�มนี้้�จึงึ
มัักเป็็นวััสดุุในกลุ่่�มคอมโพเมอร์์ (compomer) ซึ่่�งมีีการยึึดติิดกัับ
โครงสร้้างฟัันที่่�น้อ้ ยมากหากไม่่ใช้้ร่ว่ มกัับสารยึึดติิด ทัันตแพทย์์จึงึ
ควรมีีความตระหนัักเมื่่�อจะใช้้วัสดุ
ั ใุ นกลุ่่�มนี้้�ในการรองพื้้�นโพรงฟััน
และหากจำำ�เป็็นก็็ควรเลืือกใช้้วัสดุ
ั ทีุ่่ มี� กา
ี รยึึดติิดที่่�ดีแี ละให้้ความแนบ
สนิิทกัับโพรงฟััน เช่่น วััสดุใุ นกลุ่่�ม glass ionomer cement จึึงจะ
เหมาะสมกว่่า

โดยสรุุปแล้้วการปกป้้องโพรงประสาทฟัันนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�
ทัันตแพทย์์ควรให้้ความสำำ�คััญ โดยหลัักการและความจำำ�เป็็นของการ
ปกป้้องโพรงประสาทฟัันนั้้น� ขึ้้น� อยู่่�กับั วััสดุทีุ่่ ทั� นั ตแพทย์์เลืือกใช้้ และ
ขึ้้น� กัับว่่ามีกา
ี รทะลุุของโพรงประสาทฟัันร่่วมด้้วยหรืือไม่่ โดยในกรณีี
ที่่�โพรงฟัันนั้้�นมีีความลึึกแต่่ไม่่มีกา
ี รทะลุุของโพรงประสาทฟััน การ
ปกป้้องโพรงประสาทฟัันด้้วยการรองพื้้น� โพรงฟัันด้้วยวััสดุทีุ่่ เ� หมาะสม
ยัังคงจำำ�เป็็นอยู่่เ� มื่่อ� จะทำำ�การบููรณะฟัันด้้วยวััสดุบููุ รณะประเภทโลหะ
อาทิิเช่่น อมััลกััม แต่่ในกรณีีที่่�จะบููรณะฟัันด้้วยวััสดุุกลุ่่�มเรซิิน
คอมโพสิิตการรองพื้้�นโพรงฟัันนั้้�นอาจจะมีีความจำำ�เป็็นที่่�ลดลง
ดัังข้้อมููลที่่�กล่่าวมาในข้้างต้้น แต่่อย่่างไรก็็ตามทัันตแพทย์์จำำ�เป็็น
ที่่�จะต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับขั้้�นตอนการใช้้สารยึึดติิดที่่�ถููกต้้อง
มีีการกัันความชื้้น� ที่่�ดีี และมีีเทคนิิคในการบููรณะที่่�เหมาะสม จึึงจะ
นำำ�มาสู่่�ความสำำ�เร็็จของการบููรณะฟัันด้้วยวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตได้้
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บทความพิเศษ

เห็็
ด
...
ยาวิิเศษจากกองดิิน
มายด์์มิ้้�งค์์ ผู้้�ชายสามมิิติิ

ในขณะที่่�ภาวะเศรษฐกิิจทั้้�งโลกกำำ�ลัังเป็็นพิิษ แถมยัังถููก
ซ้ำำ�� เติิมด้้วยศััตรููร้า้ ยที่่�มองไม่่เห็็น ที่่�มีชื่่ี อว่
� า่ โคโรนา ไวรััส โควิิด-19
ทำำ�ให้้พวกเราหลาย ๆ คนต้้องตกอยู่่ใ� นสภาวะกล้ำำ�� กลืืน กระอัักกระอ่่วน
กัับความวิิตกกังั วลต่่าง ๆ นานา ทั้้�งในเรื่่อ� งของสวััสดิภิ าพทางกาย
ทางจิิตใจและทางการเงิิน อย่่างที่่�ไม่่เคยประสบมาก่่อนในช่่วงหลาย
ทศวรรษ เชื่่อว่
� าคำ
่ �ำ ถามในใจของพวกเราหลาย ๆ คนในตอนนี้้ค� งหนีี

ไม่่พ้น้ คำำ�ถามที่่�ว่า่ “เราติิดหรืือยังั (วะ)?” ทั้้�งรู้้�สึกกลั
ึ วั ทั้้�งเป็็นห่่วงคน
รอบข้้างผสมปนเป กัังวลไปหมด วัันนี้้� ผมเลยอยากจะขอนำำ�เสนอ
“ยาวิิเศษ” บ้้านเรา ที่่�ทั้้�งราคาถููก หาซื้้�อได้้ง่่ายแล้้วยัังมีีประโยชน์์
ต่่อร่า่ งกายอย่่างไม่่น่า่ เชื่่อ� ช่่วยให้้เรามีีร่า่ งกายที่่�แข็็งแรง สามารถรัับมืือ
กัับเจ้้าเชื้้�อโควิิด-19 ได้้ แถมยัังสบายกระเป๋๋าอีีกด้้วยครัับ

เห็็ด คืือชีีวอิินทรีีย์์ (living organism) จััดอยู่่ใ� นอาณาจัักร
ฟัันไจ (Fungi Kingdom) วิิวัฒ
ั นาการมาจากเชื้้อ� ราชั้้�นสููง เจริิญเติิบโต
ได้้ดีีตามธรรมชาติิในหลากหลายสภาพภููมิิประเทศและภููมิิอากาศ
เป็็นหนึ่่�งในเมนููโปรดของหลาย ๆ คน เพราะมีีกลิ่่�นและรสชาติิ
ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ มีีเนื้้�อสััมผััสที่่�เหนีียวนุ่่�ม คล้้ายเนื้้�อสััตว์์ เหมาะ
สำำ�หรัับนำำ�ไปประกอบอาหารได้้หลากหลาย และเป็็นส่่วนประกอบ
หลัักในเมนููสุุขภาพของวััฒนธรรมการกิินหลากหลายเชื้้อชาติ
� ิ ไม่่ว่า่ จะ
เป็็นแกงเห็็ดของไทยเอง ที่่�มีีวิิธีีการปรุุงมากมายตามแต่่ละภาค
(ที่่�ผมชอบมากที่่�สุุดคืือแกงเลีียงใส่่เห็็ดนางฟ้้า รสเผ็็ดร้้อน) เห็็ดย่่าง
เห็็ดทอด เรีียกได้้ว่า่ ต้้ม ผััด แกง ทอดหอมอร่่อยในพริิบตาได้้เลยครัับ

รสชาติิและกลิ่่�นที่่�ชวนรัับประทานของเห็็ดนั้้�น มาจากกรดอะมิิโนกลููตามิิค ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยกระตุ้้�นประสาทการรัับรู้้�รสอาหารของ
ลิ้้น� ให้้ไวกว่่าปกติิ และทำำ�ให้้มีรี สชาติิคล้้ายกัับเนื้้อสั
� ตว์
ั ์ หรืือที่่เ� รารู้้�จััก
ในชื่่�อว่่ารส “อููมามิิ” ช่่วยให้้เราเจริิญอาหารนั่่�นเอง เนื่่�องจากเห็็ดมีี
ราคาถููกและหาได้้ง่่ายปััจจุุบัันมีีการวิิจััยจำำ�นวนมากที่่�ยืืนยัันได้้ว่่า
เห็็ดหลายชนิิดมีีสรรพคุุณทางยา ใช้้ในการฟื้้น� ฟููร่่างกายและรัักษาโรค
หลายโรคได้้อีกด้
ี ว้ ย เห็็ดแต่่ละชนิิดมีีประโยชน์์แตกต่่างกััน เห็็ดเหล่่านี้้�
ให้้คุณ
ุ ค่่าต่อสุ
่ ขุ ภาพที่่�ดีเี ยี่่ย� ม เป็็นยาอายุุวัฒ
ั นะ ช่่วยลดไขมััน เสริิมสร้้าง
ภููมิิต้้านทาน รวมไปถึึงเสริิมสมรรถภาพด้้านต่่าง ๆ ของร่่างกาย

คุุณประโยชน์์โดยทั่่�วไปของเห็็ด
ในแง่่ของคุุณค่่าสารอาหาร เห็็ดเป็็นแหล่่งโปรตีีนธรรมชาติิ ที่่�ปราศจากไขมััน
มีีปริิมาณน้ำำ�� ตาลและโซเดีียมต่ำำ�� มีีไฟเบอร์์สููง อุุดมไปด้้วยวิิตามินิ และแร่่ธาตุตุ่ า่ ง ๆ โดยเฉพาะ
วิิตามินิ บีีรวม (ไรโบฟลาวิิน) และไนอาซิิน ซึ่่ง� จะช่่วยควบคุุมการทำำ�งานของระบบย่่อยอาหาร
นอกจากนี้้�ยัังมีีเกลืือแร่่ต่า่ ง ๆ ที่่�พบในเห็็ด เช่่น ซิิลิิเนีียม ช่่วยต้้านอนุุมููลอิิสระ ลดความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดโรคมะเร็็ง โรคหลอดเลืือดหััวใจอุุดตััน โปแตสเซีียม ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมจัังหวะการ
เต้้นของหััวใจ สมดุุลของน้ำำ��ในร่่างกาย การทำำ�งานของกล้้ามเนื้้�อและระบบประสาทต่่าง ๆ
ลดการเกิิดโรคความดัันโลหิิตสููง อััมพฤกษ์์ และอััมพาต ส่่วนทองแดง ทำำ�หน้้าที่่ช่� ว่ ยเสริิมสร้้าง
การทำำ�งานของธาตุุเหล็็ก และที่่�น่าส
่ นใจและจำำ�เป็็นกัับเรามาก ๆ ในสถานการณ์์ปัจั จุุบันั นี้้คื� อื
สามารถเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับร่่างกายได้้ดีีด้้วยครัับ

การเพาะเห็็ดหอมในไต้้หวััน

ที่่�มา : https://www.healthysuggest.com/shiitake-lentinus-edodes/

		การที่่�เห็็ดสามารถเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กับั ร่่างกาย
เรานั้้� น เพราะองค์์ ป ระกอบทางพฤกษเคมีี ข องเห็็ ด ที่่� มี ี ชื่่� อว่ ่ า
โพลีีแซคคาไรด์์” (Polysaccharide) จะทำำ�งานร่่วมกัับเซลล์์คุ้้�มกััน
ขนาดใหญ่่ที่่�ออกจากหลอดเลืือดเข้้าสู่่�เนื้้�อเยื่่�อซึ่่�งเมื่่�อจัับกัับโพลีีแซคคาไรด์์ที่่�บริิเวณกระเพาะอาหาร และนำำ�ไปส่่งยัังเซลล์์คุ้้�มกัันตััวอื่่�น ๆ จะช่่วย
กระตุ้้�นวงจรการทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย และช่่วยเพิ่่�มปริิมาณ
และประสิิทธิิภาพของเซลล์์คุ้้�มกัันธรรมชาติิ ให้้ทำ�ำ หน้้าที่่ทำ� �ำ ลายเซลล์์แปลกปลอมที่่�
เข้้ามาในร่่างกาย รวมถึึงพวกไวรััสและแบคทีีเรีียอื่่น� ๆ ด้้วย เห็็ดที่่�มีปี ริิมาณสารโพลีีแซคคาไรด์์สููง คืือ เห็็ดหอม หรืือ เห็็ดชิิตาเกะ เห็็ดนางรม เห็็ดหููช้้าง และเห็็ดกระดุุม เป็็นต้้น
และเห็็ดอื่่�น ๆ ที่่�นิิยมนำำ�มารัับประทาน ได้้แก่่ เห็็ดหลิินจืือ เห็็ดฟาง เห็็ดหููหนูู
เห็็ดแชมปิิญอง เห็็ดโคน และเห็็ดเข็็มทอง เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยังั สามารถใช้้เห็็ดเป็็นยา
ได้้อีกด้
ี ว้ ย ซึ่่ง� สรรพคุุณทางยาของเห็็ดมีีมากมาย เช่่น ช่่วยควบคุุมการทำำ�งานของอวััยวะ
สำำ�คััญต่่าง ๆ เช่่น สมอง หััวใจ ปอด ตัับ และระบบไหลเวีียนของโลหิิต เนื่่�องจากชาวจีีน
จัั ดเห็็ ดเป็็ นยาเย็็ น เพราะมีีส รรพคุุณช่่วยลดไข้้ เพิ่่�มพลัั งชีี วิิ ต ดัั บร้้ อนใน แก้้ ช้ำำ � �ใน
บำำ�รุุงร่่างกาย ลดระดัับน้ำำ��ตาล และคอเลสเตอรอลในหลอดเลืือด ลดความดััน ขัับปััสสาวะ
ช่่วยให้้หายหงุุดหงิิด บำำ�รุุงเซลล์์ประสาท รัักษาอาการอััลไซเมอร์์ และที่่�สำำ�คััญคืือ ช่่วยยัับยั้้�ง
การเจริิญเติิบโตของเซลล์์มะเร็็ง
ประโยชน์์ทางการแพทย์์ของเห็็ดชนิิดต่่าง ๆ ที่่�นิิยมนำำ�มารัับประทานกัันในบ้้านเรา เช่่น
เห็็ดหอม หรืือเห็็ดชิิตาเกะ เป็็นยาอายุุวัฒ
ั นะ เพราะช่่วยลดไขมัันในเส้้นเลืือด อีีกทั้้ง� ยัังเพิ่่�มภููมิิคุ้้�มกัันต่่อ
เชื้้�อไวรััสและมะเร็็ง มีีกรดอะมิิโนถึึง 21 ชนิิด มีีวิิตามิิน บีี 1 บีี 2 สููง มีีวิตามิ
ิ ินดีีสููงช่่วยบำำ�รุุงกระดููกและมีี
ปริิมาณโซเดีียมต่ำำ�� เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่เ� ป็็นโรคไต นอกจากนี้้�ยังั มีีแคลเซีียม ฟอสฟอรััส และเหล็็ก ซึ่่ง� ช่่วยเสริิม
สร้้างกระดููกและฟัันให้้แข็็งแรง ช่่วยลดความเป็็นกรดในกระเพาะอาหาร ช่่วยบำำ�รุุงกำำ�ลััง บรรเทาอาการไข้้หวััด
ชาวจีีนยกให้้เห็็ดหอมเป็็นอาหารต้้นตำำ�รัับ “อมตะ”

เห็็ดฟาง เป็็นเห็็ดยอดนิิยมของคนไทย นิิยมเพาะกัันบนกองฟางข้้าวชื้้น� ๆ
โคนมีีสีีขาว ส่่วนหมวกสีีน้ำำ��ตาลอมเทา หาซื้้�อได้้ง่่ายตามท้้องตลาด ให้้วิิตามิินซีีสููง
และมีีกรดอะมิิโนสำำ�คััญอยู่่�หลายชนิิด หากรัับประทานเป็็นประจำำ�จะช่่วยเสริิมภููมิิ
คุ้้�มกัันการติิดเชื้้�อต่่าง ๆ ช่่วยลดความดัันโลหิิตและเร่่งการสมานแผล
ที่่�มา : https://farmerspace.co/10-เห็็ด-ที่่�ดีีมีีประโยชน์์/

เห็็ดหููหนูู เป็็นกลุ่่�มคาร์์โบไฮเดรต สามารถเพิ่่�มความแข็็งแรงให้้เม็็ดเลืือด
ขาวในผู้้�สููงอายุุ ทำำ�ให้้ภููมิิต้้านทานร่่างกายดีีขึ้้�น รวมทั้้�งช่่วยรัักษาโรคกระเพาะและ
ริิดสีีดวง เห็็ดหููหนููขาว ช่่วยบำำ�รุุงปอดและไต
ที่่�มา : https://www.facebook.com/ชมรมเพาะเห็็ดแห่่งประเทศไทย
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เห็็ดหลิินจืือ มีีสารสำำ�คััญ เบต้้ากลููแคน ซึ่่ง� มีีคุณ
ุ สมบััติต้ิ า้ นมะเร็็ง คนญี่่�ปุ่่น�
มัักใช้้ควบคู่่�กับั การรัักษาโรคมะเร็็งและโรคผู้้�สููงอายุุอย่า่ งโรคหััวใจ โรคหลอดลมอัักเสบ
เรื้้�อรััง และโรคความดัันโลหิิตสููง ปััจจุุบัันยัังมีีการนำำ�ไปเป็็นส่่วนผสมของเครื่่�อง
สำำ�อางอีีกด้้วย เพราะมีีคุุณสมบััติิช่่วยต้้านอนุุมููลอิิสระ ยัับยั้้�งการเจริิญเติิบโตของ
เนื้้�อร้้าย รวมทั้้�งกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันไวรััส
ที่่�มา : https://farmerspace.co/10-เห็็ด-ที่่�ดีีมีีประโยชน์์/

เห็็ดกระดุุมหรืือเห็็ดแชมปิิญอง รููปร่่างกลมมน คล้้ายกระดุุมที่่�มีขี นาดใหญ่่
ผิิวเนื้้�อนวล มีีให้้เลืือกทั้้�งแบบสดหรืือบรรจุุกระป๋๋อง มีีบทบาทในการรัักษาและ
ป้้องกัันการเกิิดมะเร็็งเต้้านมมากที่่�สุดุ โดยสารบางอย่่างในเห็็ดนี้้ไ� ปช่่วยยัับยั้้ง� เอนไซม์์
อะโรมาเตส (aromatase) ทำำ�ให้้เกิิดการยัับยั้้�งการเปลี่่�ยนฮอร์์โมนแอนโดรเจน
เป็็นฮอร์์โมนเอสโตรเจนในผู้้�หญิิงวััยหมดประจำำ�เดืือน เมื่่�อร่่างกายผลิิตฮอร์์โมน
เอสโตรเจนได้้น้อ้ ยลงก็็ลดโอกาสการเจริิญเติิบโตของเซลล์์ มะเร็็งเต้้านมให้้น้อ้ ยลง
ตามไปด้้วย
ที่่�มา : https://farmerspace.co/10-เห็็ด-ที่่�ดีีมีีประโยชน์์/

เห็็ดนางรม เห็็ดนางฟ้้า และเห็็ดเป๋๋าฮื้้อ� เห็็ดสามอย่่างนี้้อยู่
� �ต่ ระกููล
เดีี ย วกัั น เจริิ ญเติิ บโตเป็็ น ช่่ อ ๆ คล้้ า ยพัั ด เห็็ ด นางรมมีี สีี ข าวอมเทา
เห็็ดนางฟ้้ามีีสีีขาวอมน้ำำ��ตาล ขณะที่่�เห็็ดเป๋๋าฮื้้�อจะมีีสีีคล้ำำ��และเนื้้�อเหนีียว
หนาและนุ่่�มอร่่อยคล้้ายเนื้้�อสััตว์์ มากกว่่า เชื่่�อว่่าสามารถป้้องกัันโรคหวััด
โรคกระเพาะ และช่่วยในการไหลเวีียนของเลืือดได้้

เห็็ดเข็็มทอง เป็็นเห็็ดสีีขาว หััวเล็็ก ๆ
ขึ้้น� ติิดกัันเป็็นแพ รสชาติิเหนีียวนุ่่�ม นำำ�มารัับประทาน
แบบสด ๆ ใส่่กัับสลััดผัักก็็ได้้ ถ้้าชอบสุุกก็็นำำ�ไปย่่าง
ผััดหรืือลวกแบบสุุกี้้� ถ้้ากิินเป็็นประจำำ�จะช่่วยรัักษา
โรคตัับ กระเพาะ และลำำ�ไส้้อัักเสบเรื้้�อรัังได้้

เห็็ดโคน ช่่วยเจริิญอาหาร บำำ�รุุงกำำ�ลััง
แก้้บิดิ แก้้คลื่่น� ไส้้ อาเจีียน แก้้ไอ ละลายเสมหะ
การทดลองทางเภสััชศาสตร์พ์ บว่่าน้ำ��ำ ที่่�สกัดั จาก
เห็็ดโคนสามารถยัับยั้้�งเชื้้�อโรคบาง ชนิิด เช่่น
เชื้้�อไทฟอยด์์

นอกจากนี้้� ในปััจจุุบันั ยัังมีีการนำำ�เอาเห็็ดชนิิดต่่าง ๆ มาสกััดเอาสารที่่มีี� ประโยชน์์และสรรพคุุณทางร่่างกายมาแปรรููปและบรรจุุ
ในลัักษณะต่่าง ๆ เพื่่�อให้้บริิโภคได้้ง่่าย ไม่่ว่่าจะเป็็นในรููปแบบของเครื่่�องดื่่�มในรููปของเหลว หรืือแบบผงสำำ�หรัับชงหรืือแคปซููลแบบ
เม็็ดให้้เราเลืือกหลากหลายตามความสะดวก ที่่�พัฒ
ั นาต่่อยอดมาจากภููมิปัิ ญ
ั ญาไทย สร้้างรายได้้ให้้กับั ชุุมชนหลายชุุมชน เมื่่อ� เราทราบ
ประโยชน์์ของเห็็ดกัันอย่่างนี้้�แล้้ว อย่่าลืืมดููแลสุุขภาพของเราและคนที่่�เรารัักให้้อร่่อยกัันนะครัับ

บทความพิเศษ

“Miracle Apple”
มายด์์มิ้้�งค์์ ผู้้�ชายสามมิิติิ

เราทราบกัันแล้้วว่่าการรัับประทานแอปเปิิลให้้ประโยชน์์ต่อร่
่ า่ งกาย เพราะอุุดมไปด้้วยวิิตามินิ
และแร่่ธาตุุหลากหลายชนิิด วัันนี้้�เราจะมาทำำ�ความรู้้�จัักกัับเจ้้าผลไม้้นี้้�กัันอีีกสัักหน่่อย ย้้อนไปตั้้�งแต่่
ยุุคสมััยการก่่อกำำ�เนิิดเผ่่าพัันธุ์์�มนุุษย์์กัันเลยดีีกว่่าครัับ (ย้้อนไกลไปหรืือเปล่่าเนี่่�ย??)
	ตามพระคััมภีีร์์ไบเบิ้้�ล พระเจ้้าได้้สร้้างอดััม มนุุษย์์เพศผู้้�ให้้อาศััยอยู่่�ในสวนอีีเดน (The
Garden of Eden) พระเจ้้าได้้ทรงอนุุญาตให้้อดัมั ทานพืืชผักผล
ั ไม้้ทุกอย่
ุ า่ ง ยกเว้้นผลจากต้้นแอปเปิิล
ซึ่่�งเป็็นผลไม้้แห่่งความปััญญา ถููกเรีียกว่่าเป็็นผลไม้้ต้้องห้้าม (The Forbidden Fruit) กัันเลยทีีเดีียว

		อดััมอาศััยอยู่่�ในสวนอีีเดนอย่่างมีีความสุุข โดยมีีสิิงสาราสััตว์์ต่่างๆเป็็นเพื่่�อนมากมายและเป็็นที่่�รัักของ
พระเจ้้า แต่่ความเหงาไม่่เคยปรานีีใคร แม้้แต่่อดััม วัันหนึ่่�ง พระเจ้้าสััมผััสได้้ถึึงความเปล่่าเปลี่่�ยวเอกาของลููกรััก
และบัังเกิิดความสงสาร จึึงได้้นำ�ำ เอาซี่่�โครงชิ้้น� หนึ่่�งของอดััมมาเสกให้้กลายเป็็นหญิิงสาว นามว่่าอีฟี ในเช้้าวันั นั้้�น
อดััมลืืมตาตื่่�นขึ้้�นมาและได้้พบกัับอีีฟ นางในฝััน อดััมมีีอีีฟเข้้ามาช่่วยเติิมเต็็มหััวใจ ทั้้�งสองอยู่่�ด้้วยกัันอย่่างมีี
ความสุุขในสวนแห่่งอีีเดนอีีกครั้้�ง
ในตอนนั้้�น มนุุษย์์ทั้้�งสองยัังใสบริิสุุทธิ์์� ไร้้เดีียงสา ไม่่รู้้�จัักแม้้กระทั่่�งความเขิินอายของร่่างกายที่่�ไร้้อาภรณ์์ปกคลุุม
กระทั่่�งวัันหนึ่่�ง อีีฟเกิิดความสงสััย ว่่าทำำ�ไมพระเจ้้าถึึงได้้ห้้ามไม่่ให้้ทานผลไม้้ต้้องห้้าม จึึงเดิินไปที่่�ต้้นแอปเปิิลและ
ได้้พบกัับงููเจ้้าเล่่ห์์ตััวหนึ่่�ง อีีฟเอ่่ยปากถามเจ้้างููว่่า เจ้้าเคยชิิมผลไม้้ชนิิดนี้้�หรืือไม่่? เจ้้างููตอบว่่า นี่่�เป็็นผลไม้้ต้้องห้้าม
ที่่�ผู้้�ใดที่่�ได้้ทาน จะเกิิดปััญญาและรอบรู้้�ทุุกสิ่่�ง พระเจ้้าถึึงได้้หวงและตั้้�งใจจะเก็็บไว้้ทานคนเดีียว เมื่่�ออีีฟได้้รู้้�อย่่างนั้้�น
ก็็เกิิดอยากจะชิิมผลแอปเปิิลขึ้้�นมา จึึงเด็็ดผลแอปเปิิลจากต้้นมากััดกิินและนำำ�ไปแบ่่งให้้อดััม ทัันใดนั้้�น ทั้้�งสองได้้ยิิน
เสีียงฝีีเท้้าของพระเจ้้าเดิินเข้้ามาหา เกิิดความตกใจ จึึงวิ่่�งเข้้าไปหลบอยู่่�ในพุ่่�มไม้้ พระเจ้้าสังั เกตุุเห็็นจึึงถามว่่า เหตุุใดพวกเจ้้าจึงึ
ต้้องหลบซ่่อนข้้าด้ว้ ย? ทั้้ง� สองจึึงตอบไปว่่า พวกข้้าไร้้อาภรณ์์ปกปิิดร่่างกาย น่่าอับั อาย และอุุจาดต่่อสายตา
ของท่่าน พวกข้้าจึึงต้้องหลบซ่่อนมิิให้้ท่่านเห็็น เมื่่�อพระเจ้้าได้้ยิินอย่่างนั้้�น ก็็รู้้�ทัันทีีว่่ามนุุษย์์ทั้้�งสองได้้
ลัักลอบทานผลแอปเปิิลเข้้าไปแล้้ว
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พระเจ้้าโกรธมากที่่�ทั้้ง� สองฝ่่าฝืืนคำำ�สั่่ง� ของพระองค์์ อีีฟจึึงรีีบแก้้ตัวั และกล่่าวโทษว่่าเป็็น
เพราะเจ้้างููเจ้้าเล่่ห์์ที่่�หลอกให้้นางทานผลแอปเปิิลและอดััมก็็มิิได้้ท้้วงติิง พระเจ้้าได้้ยิิน
คำำ�แก้้ตััวแบบนั้้�นก็็ยิ่่�งโมโห จึึงได้้สาปทั้้�งสามว่่า ตั้้�งแต่่นี้้�ต่่อไป ขอให้้ลููกหลานของ
งููทุุกตััวต้้องใช้้ท้้องเลื้้�อยแนบไปกัับพื้้�นดิินอย่่างต่ำำ��ต้้อย ให้้อีีฟต้้องเจ็็บปวด
ทุุกข์ท์ รมานจากการให้้กำ�ำ เนิิดลููกและให้้อดัมั ต้้องทำำ�งานอาบเหงื่่อทุ
� กวั
ุ นั
เพื่่�อแลกกัับอาหาร และเนรเทศมนุุษย์ทั้้์ ง� สองออกไปจากสรวงสวรรค์์
แห่่งอีีเดนนัับตั้้�งแต่่นั้้�น...
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และนี่่�ก็็คืือเรื่่�องราวของแอปเปิิลที่่�ตั้้�งใจจะเอามาเล่่า
แค่่นิิดเดีียว (เหรอ??) อ่่านมาถึึงตอนนี้้� มีีใครอยากรู้้�หรืือเปล่่า
ว่่าแอปเปิิลที่่�อีีฟและอดััมขโมยทานนั้้�น เป็็นแอปเปิิลสีีอะไร?
พัันธุ์์�ไหน? เพราะทุุกวัันนี้้� แค่่เราเดิินเข้้าไปในซุุเปอร์์มาร์์เกต

เราก็็เจอแอปเปิิลมากมายหลายชนิิด ลููกเล็็ก ลููกใหญ่่ หลากสีี
มีีทั้้�งแบบนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ บ้้างก็็ปลููกได้้เองในประเทศ
เพื่่�อที่่�จะไขข้้อสงสััยนี้้� วัันนี้้�เรามาลองทำำ�ความรู้้�จัักกัับแอปเปิิล
พัันธุ์์�ต่่างๆ ที่่�เรานิิยมทานกัันดููครัับ

เริ่่�มจากสีีก่่อนก็็แล้้วกััน แอปเปิิลเขีียว vs แอปเปิิลแดง ในแง่่ของเนื้้�อสััมผััสและรสชาติิ
แอปเปิิลเขีียวจะมีีรสที่่�หวานน้้อยกว่่า เปลืือกหนากว่่าและเนื้้�อที่่ก� รอบกว่่า เมื่่�อเทีียบกัับแอปเปิิลแดง
และหลาย ๆ คนคงทราบดีียู่่�แล้้วว่่าถ้้าอยากลดน้ำำ��หนัักต้้องเลืือกทานแอปเปิิลเขีียว เนื่่�องจากใน
แอปเปิิลเขีียวมีีกากใยสููงและมีีน้ำำ��ตาลน้้อยกว่่า เมื่่�อเทีียบกัับแอปเปิิลแดง ช่่วยให้้อิ่่�มท้้องกว่่า
ดีีต่อ่ ระบบขัับถ่่ายและลำำ�ไส้้ แถมยัังช่่วยลดระดัับ LDL-Cholesteral ได้้ดีีอีีกด้้วย
	ส่่วนแอปเปิิลแดง นอกจากรสหวานและเนื้้�อสััมผััสที่่�นุ่่�นละเอีียด
แล้้ว ยัังมีีสาร anti-oxidant ที่่�พบได้้มากในเปลืือกสีแี ดง สููงกว่่าแอปเปิิลเขีียว
และช่่วยลดและยัับยั้้�งการอัักเสบในร่่างกายได้้ดีีกว่่า แต่่ไม่่ว่่าจะ
เป็็นแอปเปิิลสีอี ะไร คุุณค่่าทางโภชนาการก็็ไม่่ได้้มีคี วามแตกต่่างกัันมากนััก
ใครชอบทานแบบไหนก็็เลืือกเอาตามที่่�ชอบได้้เลยครัับ
	ทีีนี้้� เมื่่�อเรารู้้�สรรพคุุณของแอปเปิิลของเราแล้้ว เราก็็สามารถเลืือกทานได้้ตามจริิตความชอบแล้้วล่่ะ สำำ�หรัับผม ผมชอบทาน
แอปเปิิลแดงที่่�มีรี สหวานฉ่ำำ�� อมเปรี้้ย� ว เนื้้�อกรอบ ไม่่เป็็นเนื้้�อทราย ทั้้�งๆที่่�รู้้�ว่าตั
่ วั เองชอบแบบนี้้� แต่่ผมก็็มีปัี ญ
ั หาเวลาที่่�ต้อ้ งเลืือกซื้้อ� แอปเปิิล
เองทุุกครั้้�ง (ตามประสาชายโสด ไร้้คนดููแล) เคยลองซื้้�อแอปเปิิลนำำ�เข้้าลููกละเกืือบสองร้้ายบาทมาลองทาน หวัังว่่ามัันคงจะอร่่อยเหมืือน
เด็็ดมาจากสวนอีีเดนแท้้ๆ แต่่กลัับต้้องผิิดหวัังเพราะไม่่ใช่่รสชาติิและเนื้้�อสััมผััสในแบบที่่�ชอบ แต่่ปััญหานี้้�กำำ�ลัังจะหมดไปเมื่่�อคุุณอ่่านมา
ถึึงตรงนี้้� และอ่่านต่่อไปอีีกนิิดเดีียวครัับ

แอปเปิิลที่่�เรามัักจะเห็็นบ่่อยๆในบ้้านเรา หาซื้้�อได้้ทั่่�วไปตามตลาดหรืือซุุเปอร์์มาร์์เก็็ต ได้้แก่่
1. แอปเปิิลโรยััลกาล่่า (Royal Gala Apple) หรืือกาล่่า มีีต้้นกำำ�เนิิดอยู่่�ที่่�
ประเทศนิิวซีีแลนด์์ มีีผิวิ ลายที่่�มีเี ฉดสีีเหลืือง-ส้้ม-แดง ตััดกัันเสมออย่่างชััดเจนโดดเด่่น
ในเรื่่อ� งรสชาติิที่่ค่� อ่ นข้้างหวานมากและความกรอบ เหมาะสำำ�หรัับการทำำ�สลััดน้ำำ�� ผลไม้้
ขนมอบหรืือซอสแอปเปิิล ออกผลในช่่วงเดืือนสิิงหาคม – กรกฎาคม
2. แอปเปิิลแปซิิฟิกิ โรส (Pacific Rose Apple) มีีถิ่่น� กำำ�เนิิดอยู่่�ที่่ป� ระเทศ
นิิวซีีแลนด์์ สีีชมพูู-แดงเหมืือนดอกกุุหลาบตลอดทั่่�วทั้้�งลููก มีีความหวานธรรมชาติิ
เหมืื อ นน้ำำ � � ผึ้้� ง ไม่่ เ หมืื อ นน้ำำ � � ตาล กรอบ และ ผิิ ว หนากว่่ า แอปเปิิ ล โดยทั่่� ว ไป
เหมาะสำำ�หรัับทานเล่่นเป็็น ของว่่างหรืือทำำ�สลััด ออกผลในช่่วงเดืือนพฤศจิิกายน
– เมษายน
3. แอปเปิิลแดง (Red Delicious Apple) มีีรููปร่่างคล้้ายรููปหััวใจ
มีีต้น้ กำำ�เนิิดอยู่่�ที่่ป� ระเทศอเมริิกา และเปรูู มีีสีแี ดงเข้้ม และบางครั้้ง� มีีผิวิ ลาย ๆ ปะปนมา
แอปเปิิลพันั ธุ์์�นี้้โ� ดดเด่่นในเรื่่อ� งความกรอบ และรสชาติิที่่ห� วานกำำ�ลัังดีี เหมาะสำำ�หรัับ
ทานเล่่นเป็็นของว่่าง ทำำ�ขนมหรืือสลััด ออกผลในช่่วงเดืือนสิิงหาคม – กรกฎาคม

4. แอปเปิิลเอนวี่่� (Envy Apple) มีีต้น้ กำำ�เนิิดอยู่่�ที่่ป� ระเทศนิิวซีีแลนด์์ เป็็นแอปเปิิล
พัันธุ์์�ที่่มี� ทั้้ี ง� ความหวานพอดีี เนื้้�อกรอบและฉุ่่�มฉ่ำำ�� มีีสีแี ดงเป็็นสีีหลััก และสีีเหลืืองเป็็นสีีรอง
มีีลายเป็็นสีีแดงเข้้ม เหมาะสำำ�หรัับทานเป็็นของว่่าง ทำำ�สลััด ของหวาน ซอสแอปเปิิลหรืือ
ทำำ�เป็็นน้ำำ��ปั่่�นก็็ได้้ แถมยัังเป็็นพัันธุ์์�ที่่�ออกผลตลอดทั้้�งปีีอีกด้
ี ้วย
5. แอปเปิิลแจ๊๊ส (Jazz Apple) มีีต้้นกำำ�เนิิดอยู่่�ที่่�ประเทศนิิวซีีแลนด์์และได้้ถููก
ขยายแหล่่งการปลููกไปยัังหลากหลายประเทศทั่่�วโลก เช่่น อเมริิกา อัังกฤษ ชิิลีี และอื่่น� ๆ
อีีกมากมาย มีีสีี แดง-เหลืืองเป็็นส่่วนใหญ่่ ซึ่่�งจะออกแนวแต้้มหรืือป้า้ ยสีี มากกว่่าลายสีี
แอปเปิิลมีีความหวานกรอบ และเนื้้�อแน่่นมาก เหมาะสำำ�หรัับทำำ�สลััด ของหวาน ซอส
อาหาร น้ำำ��ปั่่�น หรืือทานเป็็นของว่่าง ออกผลตลอดทั้้�งปีี
6. แอปเปิิลแกรนนี่่� สมิิท (Granny Smith Apple) หรืือที่่รู้้�จั
� กกั
ั นั โดย
ทั่่�วไปว่่า แอปเปิิลเขีียว มีีต้้นกำำ�เนิิดอยู่่�ที่่�ประเทศออสเตรเลีีย มีีความโดดเด่่น
ในเรื่่�อง รสชาติิที่่�เปรี้้�ยว และสีีเขีียวโดดเด่่นที่่�แปลกกัับแอปเปิิลพัันธุ์์�อื่่�น
เหมาะสำำ�หรัับการทำำ�สลััด ของหวาน ซอสแอปเปิิล น้ำำ��ปั่่�น หรืือเป็็นของว่่าง
ออกผลในช่่วงเดืือนสิิงหาคม – กรกฎาคม
7. แอปเปิิลทอง (Golden Delicious Apple) มีีต้น้ กำำ�เนิิดอยู่่�ที่่ป� ระเทศอเมริิกา
จุุดเด่่นของแอปเปิิลพันั ธุ์์�นี้้ค� งไม่่พ้น้ สีีของมัันที่่�เหลืือง-ทองอร่่าม นอกจากนั้้�นเนื้้�อในของ
แอปเปิิล เมื่่�อถููกหั่่น� ออกมาแล้้วยัังสามารถคงความขาวได้้ยาวนานกว่่าแอปเปิิลพันั ธุ์์�อื่่น� ๆ
แอปเปิิลทอง มีีรสชาติิที่่ห� วานและยัังมีีความกรอบอีีกด้ว้ ย นิิยมนำำ�มาใช้้ทำ�ำ สลััด ของหวาน
ซอสแอปเปิิล น้ำำ��ปั่่�น หรืือทานเป็็นของว่่าง ออกผลในช่่วงเดืือนสิิงหาคม – กรกฎาคม
8. แอปเปิิลแอมโบรเซีีย (Ambrosia Apple) หรืือที่่�รู้้�จักกั
ั ันในนาม
แอปเปิิลที่่�หยุุดทานไม่่ได้้ (Irresistible apple) มีีต้้นกำำ�เนิิดที่่�ประเทศอัังกฤษ
และโคลัั ม เบีี ย แอปเปิิ ลมี ี สี ี เ หลืื อ ง-ส้้ ม เป็็ น ส่่ ว นใหญ่่ ตัั ด กัั บ ลายสีี แ ดง
เนื้้�อในของแอปเปิิลมีีสีีเหลืือง-ขาว รสชาติิหวานเหมาะสำำ�หรัับการทำำ�สลััด
ของหวาน ซอสแอปเปิิล น้ำำ��ปั่่�น หรืือทานเป็็นของว่่าง ออกผลตลอดทั้้�งปีี
9. แอปเปิิลฟููจิิ (Fuji) มีีต้้นกำำ�เนิิดจากประเทศญี่่�ปุ่่�น เป็็นพัันธุ์์�ผสมระหว่่าง
แอปเปิิลเรดดีีลิิเชีียสและแรลส์์เจเน็็ต มีีความกรอบและหวานที่่�โดดเด่่น เหมาะสำำ�หรัับ
ทำำ�เป็็นพาย ซอสแอปเปิิล สลััดหรืือเครื่่อ� งดื่่ม� ออกผลในช่่วงเดืือนสิิงหาคม – กรกฎาคม

และทั้้�งหมดนี้้�คืือสารานุุกรมแอปเปิิลฉบัับย่่อสำำ�หรัับคนรัักแอปเปิิลสุุขภาพดีีที่่�ตั้้�งใจนำำ�มาเสนอในวัันนี้้�ครัับ
ทานแอปเปิิลให้้อร่่อยและอย่่าลืืมนะครัับว่่า “An apple a day, keeps the doctor away” ครัับ
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บทความวิิชาการ

การเคลืือบหลุุมร่่องฟััน
เพื่่�อป้้องกัันและยัับยั้้�งรอยโรคฟัันผุุ
ทญ.ดลหทััย สิิทธิิพงษ์์พร
อ.ทญ.ดร.ศิิริิพร ส่่งศิิริิประดัับบุุญ

โรคฟัันผุุเป็็นปััญหาสุุขภาพช่่องปากที่่�สำ�ำ คััญของประชากร
ไทยทุุกกลุ่่�มอายุุโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มเด็็กและวััยรุ่่�น จากการ
สำำ�รวจสภาวะทัันตสุุขภาพช่่องปากระดัับประเทศครั้้�งล่่าสุุดในปีี
พ.ศ. 2560 พบว่่า ร้้อยละ 52.0 ของเด็็กอายุุ 12 ปีี ซึ่่ง� เป็็นช่่วงอายุุ
ที่่�ฟัันแท้้เพิ่่�งขึ้้�นในช่่องปากครบ 28 ซี่่� มีีฟัันผุุ และมีีค่่าเฉลี่่�ยฟัันผุุ
ถอน อุุด (DMFT) เท่่ากับั 1.4 ซี่่ต่� อ่ คน โดยฟัันกรามถาวรซี่่ที่่� � 1 และ
2 เป็็นซี่่�ที่่�มีีร้้อยละของการมีีประสบการณ์์ฟัันผุุสููงที่่�สุุด1
	ด้้านบดเคี้้ย� วของฟัันกรามถาวรเป็็นบริิเวณที่่�มีโี อกาสเกิิด
ฟัันผุุได้้ง่า่ ย เนื่่�องจากบริิเวณนี้้�จะมีีหลุุมร่่องฟัันที่่�แคบและลึึก เป็็น
จุุดกัักเก็็บเศษอาหารและคราบจุุลินิ ทรีีย์์ และขนแปรงสีีฟันั อาจไม่่
สามารถเข้้าไปทำำ�ความสะอาดถึึงจุุดลึึกสุุดของหลุุมร่่องฟัันได้้

ชนิิดของวััสดุุเคลืือบหลุุมร่่องฟัันในปััจจุุบััน
	วััสดุุเคลืือบหลุุมร่่องฟัันที่่�นิิยมใช้้และมีีจำำ�หน่่ายใน
ปััจจุุบัันแบ่่งออกเป็็น 4 ประเภท3 ได้้แก่่

1. วััสดุุประเภทเรซิิน (Resin-based sealants)
2. วััสดุุประเภทกลาสไอโอโนเมอร์์ (Glass ionomer)
3. วััสดุุประเภทผสมระหว่่างเรซิินและกลาสไอโอโนเมอร์์ ได้้แก่่
3.1 เรซิินโมดิิฟายด์์ กลาสไอโอโนเมอร์์ (Resin-modified
glass ionomer)
3.2 คอมโพเมอร์์ (Compomer)
4. คอมโพสิิตชนิิดแผ่่ไหล (Flowable composite)
โดยวััสดุทีุ่่ นิ� ยิ มใช้้ในประเทศไทยปััจจุุบันั คืือ วััสดุปุ ระเภท
	ที่่� 1 และ 2 ซึ่่�งมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

	การเคลืือบหลุุมร่่องฟััน
คืือ การปิิดผนึึกหลุุมร่่องฟัันด้้วยวััสดุุ
ทางทัันตกรรม ซึ่่�งจะช่่วยให้้หลุุมร่่องฟัันตื้้�นขึ้้�น ทำำ�ความสะอาดได้้
ง่่ายขึ้้น� และช่่วยปกป้้องผิิวเคลืือบฟัันบริิเวณดัังกล่่าว ไม่่ให้้สัมั ผััสกับั
สิ่่ง� แวดล้้อมภายนอกที่่�จะก่่อให้้เกิิดฟัันผุุ จากการทบทวนวรรณกรรม
อย่่างเป็็นระบบในปีี ค.ศ. 2017 พบว่่า การเคลืือบหลุุมร่่องฟัันใน
เด็็กและวััยรุ่่�นช่่วยลดอุุบัติั กา
ิ รณ์์ของรอยโรคฟัันผุุด้า้ นบดเคี้้ย� วของ
ฟัันกรามถาวรในช่่วงระยะเวลา 2- 4 ปีี ภายหลัังการเคลืือบ
ได้้ประมาณร้้อยละ 11-51 โดยปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีผลต่
ี อ่ ประสิิทธิิภาพ
ในการป้้องกัันฟัันผุุ คืือ การยึึดติิดของวััสดุุเคลืือบหลุุมร่่องฟัันกัับ
ผิิวฟััน (retention)2
วััสดุุเคลืือบหลุุมร่่องฟัันชนิิดเรซิิน
	วััสดุเุ คลืือบหลุุมร่่องฟัันชนิิดเรซิินถืือเป็็นวััสดุมุ าตรฐานที่่�
ใช้้ในการเคลืือบหลุุมร่่องฟััน วััสดุชนิ
ุ ดิ นี้้ไ� ด้้รับั การคิิดค้้นและพััฒนา
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ในปััจจุุบันั พััฒนาเป็็นวััสดุทีุ่่ แ� ข็็งตััวจากการกระตุ้้�น
ด้้วยแสง (visible light-polymerizing resin-based sealant)
ซึ่่ง� ใช้้เวลาในการแข็็งตััวเพีียง 20 วิินาทีี วััสดุเุ คลืือบหลุุมร่่องฟัันชนิิดนี้้�
สามารถแบ่่งตามสีีของวััสดุภุ ายหลัังจากการกระตุ้้�นด้้วยแสงได้้เป็็น
2 ชนิิด ได้้แก่่ ชนิิดใสไม่่มีสีี ี (clear sealant) และชนิิดที่่�มีสีี ี (unclear
or opaque sealant) และยัังสามารถแบ่่งตามการใส่่วัสดุ
ั อัุ ดั แทรก
ได้้เป็็นชนิิดที่่�มีีวััสดุุอััดแทรก (filled sealant) ซึ่่�งมีีวััสดุุอััดแทรก
ในปริิมาณร้้อยละ 15-50 และชนิิดที่่�ไม่่มีีวััสดุุอััดแทรก (unfilled
sealant) ซึ่่ง� มีีวัสดุ
ั อัุ ดั แทรกในปริิมาณน้้อยกว่่าร้อ้ ยละ 10 จากการ
เปรีียบเทีียบการยึึดติิดระหว่่างวััสดุเุ คลืือบหลุุมร่่องฟัันชนิิดไม่่มีแี ละ
มีีวััสดุุอััดแทรกที่่�ระยะการติิดตาม 12 เดืือน

พบว่่า อััตราการยึึดติิดของวััสดุุทั้้�งสองชนิิดไม่่มีีความ
แตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญทางสถิิติ4ิ นอกจากนี้้�วัสดุ
ั ยัุ งั ได้้รับั การพััฒนา
โดยการเติิมฟลููออไรด์์ (Fluoride-releasing resin-based sealant)
เพื่่�อเพิ่่�มคุุณสมบััติิในการป้้องกัันฟัันผุุ แม้้ว่่าการเติิมฟลููออไรด์์ลง
ในวััสดุปุ ระเภทเรซิินทำำ�ให้้เกิิดความกัังวลในแง่่การลดทอนคุุณสมบััติิ
การยึึดติิดของวััสดุปุ ระเภทเรซิิน แต่่จากการศึึกษาอัตั ราการยึึดติิด
ระหว่่างวััสดุุชนิิดปล่่อยและไม่่ปล่่อยฟลููออไรด์์พบว่่ามีีอััตราการ
ยึึดติิดไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญทางสถิิติ5ิ อย่่างไรก็็ดีี อััตราการ
เกิิดฟัันผุุใหม่่และระดัับของฟลููออไรด์์ในคราบจุุลินิ ทรีีย์แ์ ละในน้ำำ�� ลาย
วััสดุกลุ่่�
ุ มที่่�มีแี ละไม่่มีฟี ลููออไรด์์ ไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ
ทางสถิิติ6,7ิ ดัังนั้้น� อาจกล่่าวได้้ว่า่ การเติิมฟลููออไรด์์ลงในวััสดุเุ คลืือบ
หลุุมร่่องฟัันไม่่ได้้มีผลต่
ี อ่ ประสิิทธิิภาพของวััสดุใุ นการป้้องกัันฟัันผุุ

วััสดุุเคลืือบหลุุมร่่องฟัันชนิิดกลาสไอโอโนเมอร์์
	วััสดุเุ คลืือบหลุุมร่่องฟัันชนิิดกลาสไอโอเมอร์์ มีีคุณ
ุ สมบััติิ
เด่่นในเรื่่�องการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ (releasing fluoride) และ
การเติิมฟลููออไรด์์กลัับเข้้าสู่่�วััสดุุใหม่่ (recharge fluoride) แล้้ว
การยึึดติิดระหว่่างวััสดุกัุ บั ชั้้น� เคลืือบฟัันด้้วยปฏิิกิริิ ยิ าทางเคมีีชนิดิ
กรด-เบส ยัังส่่งผลให้้กลาสไอโอโนเมอร์์ สามารถทนต่่อความชื้้�น
ได้้ดีีกว่่าวััสดุุชนิิดเรซิิน ดัังนั้้�นในสถานการณ์์ที่่�ไม่่สามารถควบคุุม
ความชื้้น� ได้้ดีนัี กั เช่่น ฟัันซี่่ที่่� ต้� อ้ งการเคลืือบหลุุมร่่องฟัันนั้้น� ยัังขึ้้น� มา
ในช่่องปากไม่่เต็็มที่่� จึึงควรเลืือกใช้้วััสดุุชนิิดกลาสไอโอโนเมอร์์
มากกว่่าชนิิดเรซิิน
	กลาสไอโอโนเมอร์์ที่่นิ� ยิ มนำำ�มาใช้้เคลืือบหลุุมร่่องฟัันคืือ
Fuji VII (GC, Tokyo, Japan) เนื่่�องจากมีีการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์
ในปริิมาณที่่�สููงกว่่ากลาสไอโอโนเมอร์์ชนิิดอื่่�นๆ นอกจากนี้้�อาจ
พิิจารณาเลืือกใช้้กลาสไอโอโนเมอร์์ชนิดิ ที่่�มีคี วามหนืืดสููงอื่่น� ๆ เช่่น
Fuji IX (GC, Tokyo, Japan) และ Ketac Molar (3M, USA) เป็็นต้้น

ถึึงแม้้ว่าคุ
่ ณ
ุ สมบััติใิ นการยึึดติิดของวััสดุเุ คลืือบหลุุมร่่องฟัันชนิิดกลาสไอโอโนเมอร์์จะด้้อยกว่่าชนิดิ เรซิิน3 แต่่อัตั ราการยึึดติิดของ
วััสดุุกลาสไอโอโนเมอร์์นั้้�นไม่่สััมพัันธ์์กัับการลุุกลามของรอยโรคฟัันผุุ ซึ่่�งอาจเป็็นผลมาจากฟลููออไรด์์ที่่�ปลดปล่่อยออกมาจากวััสดุุกลาส
ไอโอโนเมอร์์ จากการศึึกษาโดยกล้้องจุุลทรรศน์์อิเิ ล็็คตรอนชนิิดส่่องกราดพบว่่าถึึงแม้้ว่า่ จะมีีการหลุุดของวััสดุทุ างคลิินิกิ ไปแล้้วก็็ตามยัังคง
มีีส่ว่ นของวััสดุเุ คลืือบหลุุมร่่องฟัันชนิิดกลาสไอโอโนเมอร์์ที่่บ� ริิเวณหลุุมร่่องฟัันในส่่วนที่่�ลึกที่่
ึ สุ� ดุ และในบริิเวณหลุุมร่่องฟัันดัังกล่่าวไม่่พบว่่า
8,9
มีีร่อ่ งรอยของฟัันผุุเกิิดขึ้้น� และจากการศึึกษา meta-analysis ของ Mickenautsh และ Yengopal ได้้สรุปุ ว่่า การป้้องกัันฟัันผุุของวััสดุุ
เคลืือบหลุุมร่่องฟัันชนิิดเรซิินและชนิิดกลาสไอโอโนเมอร์์ไม่่แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติ10ิ
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บทบาทใหม่่ของการเคลืือบหลุุมร่่องฟัันในยุุคปััจจุุบััน
ในอดีีตการเคลืือบหลุุมร่่องฟัันมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการ
ป้้องกัันการเกิิดฟัันผุุบริิเวณหลุุมร่่องฟัันของฟัันกรามเท่่านั้้น� ดัังนั้้น�
ฟัันที่่�จะได้้รับั การเคลืือบหลุุมร่่องฟัันจะต้้องมีีผิวิ เคลืือบฟัันที่่�ปกติิ
ปราศจากรอยผุุ อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อวิิทยาการจััดการรอยโรคฟัันผุุ
มีีความก้้าวหน้้ามากขึ้้�น มีีการค้้นพบว่่ารอยโรคฟัันผุุระยะเริ่่�มต้้น
สามารถหยุุดยั้้ง� และผัันกลัับได้้หากได้้รับั การจััดการที่่�เหมาะสม อัันนำำ�
ไปสู่่แ� นวคิิดการรัักษาเชิิงอนุุรักั ษ์์ (minimal intervention) ทำำ�ให้้
วิิธีกา
ี รจััดการทางทัันตกรรมแบบไม่่ใช่่การบููรณะ (non-operative
care) ได้้รัับความสนใจเพิ่่�มมากขึ้้�น

แนวทางการเคลืือบหลุุมร่่องฟัันซึ่่ง� จากเดิิมใช้้เพื่่�อป้อ้ งกััน
การเกิิดรอยโรคฟัันผุุในฟัันกรามถาวรที่่�เพิ่่�งขึ้้น� ใหม่่ในช่่องปากของ
เด็็กและวััยรุ่่�นเท่่านั้้น� จึึงได้้ถููกนำ�ำ ไปใช้้เพื่่�อยับั ยั้้ง� การลุุกลามของรอย
โรคฟัันผุุระยะเริ่่ม� ต้้นที่่�ยังั ไม่่แตกเป็็นรููในบริิเวณหลุุมร่่องฟัันทั้้�งใน
ฟัันน้ำำ�� นมและฟัันถาวร ในเด็็ก วััยรุ่่�นและผู้้�ใหญ่่2,3 ทดแทนการกรอ
กำำ�จััดเนื้้�อฟัันและการบููรณะฟััน

ข้้อบ่่งชี้้�ในการเคลืือบหลุุมร่่องฟััน
1.	ฟัันกรามถาวรที่่�เพิ่่�งขึ้้�นใหม่่ มีีหลุุมร่่องฟัันที่่�ลึึก และยัังไม่่ผุุ
2.	ฟัันกรามถาวรที่ีี�มี� ีรอยผุุระยะเริ่่�มต้้นซึ่่�งความลึึกของรอยผุุยัังจำำ�กััดอยู่่�ในชั้้�นเคลืือบฟััน
3.	ฟัันกรามน้ำำ��นมที่่�มีีหลุุมร่่องฟัันที่่�ลึึก**
4.	ฟัันกรามน้ำำ��นมที่่�มีีรอยผุุระยะเริ่่�มต้้นซึ่่�งความลึึกของรอยผุุยัังจำำ�กััดอยู่่�ในชั้้�นเคลืือบฟััน

ข้้อควรพิิจารณาเพิ่่�มเติิม

• แม้้ว่่าการเคลืือบหลุุมร่่องฟัันจะสามารถช่่วยป้้องกัันฟัันผุุ
ในฟัันกรามน้ำำ�� นมได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิิภาพ อย่่างไรก็็ตามยัังมีีปัจั จััยอื่่น� ๆ
ที่่�ควรพิิจารณาร่่วมด้้วย เช่่น ความร่่วมมืือของผู้้�ป่่วยเด็็กในระหว่่างการ
ทำำ�หััตถการ เนื่่�องจากการควบคุุมความชื้้�นตลอดการรัักษาเป็็นปััจจััยที่่�
จะส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพการยึึดติิดของวััสดุุรวมถึึงความคุ้้�มทุุนของ
ทรััพยากร และ ระยะเวลาที่่�ฟัันซี่่�นั้้�นจะยัังคงอยู่่�ในช่่องปาก

• กรณีีอื่่�นที่่�อาจพิิจารณาทำำ�การเคลืือบหลุุมร่่องฟััน เช่่น ฟััน
หน้้าถาวรที่่�มีหี ลุุมร่่องฟัันด้้านใกล้้ลิ้้น� ที่่�ลึกึ ขนแปรงไม่่สามารถเข้้าไปทำำ�
ความสะอาดได้้ถึึง ฟัันกรามน้้อยบางซี่่�ที่่�มีีหลุุมร่่องฟัันลึึกกว่่าทั่่�วไป

การตรวจติิดตามการเคลืือบหลุุมร่่องฟััน
แม้้ว่า่ โดยธรรมชาติิฟันั กรามที่่�ผ่า่ นการใช้้งานจะเกิิดการ
สึึกจากการบดเคี้้�ยว ทำำ�ให้้หลุุมร่่องฟัันตื้้�นขึ้้�นเมื่่�อเวลาผ่่านไป แต่่
หากตรวจพบว่่าวัสดุ
ั เุ คลืือบหลุุมร่่องฟัันหลุุดไปแล้้วและบริิเวณนั้้�น
ยัังคงเสี่่ย� งต่่อการเกิิดฟัันผุุ คืือ หลุุมร่่องฟัันยัังมีีลักษ
ั ณะลึึกอยู่�่ ควร
พิิจารณาทำำ�การเคลืือบหลุุมร่่องฟัันซ้ำำ�� (re-sealant) การ re-sealant

เมื่่�อตรวจพบการหลุุดของวััสดุุไปบางส่่วนหรืือทั้้�งหมด จะช่่วยให้้
ประสิิทธิิภาพในการป้้องการฟัันผุุสููงขึ้้�น โดยพบว่่าร้้อยละ 80-90
ของฟัันที่่�ได้้รัับการเคลืือบหลุุมร่่องฟัันและติิดตามการรัักษาอย่่าง
สม่ำำ��เสมอเป็็นระยะเวลา 10 ปีี ไม่่พบรอยผุุ11
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โล่่ศุุภกาญจ

	สวััสดีีทัันตแพทย์์ทุุกท่่านนะคะ ในช่่วงหยุุดไปทำำ�อะไรกัันบ้้างคะ 
บางคนก็็อาจจะค้้นพบสกิิลที่่ตั� วั เองไม่่เคยทำำ�ได้้มาก่่อน เช่่น ทำำ�อาหาร ปลููกต้้นไม้้
เลี้้ย� งสััตว์์ ช่่างทำำ�ผม และรวมไปถึึงการนอนดููซีีรี่่�ส์์ติดิ เตีียงกัันเป็็นวััน ๆ ก็็มีีกันั อยู่่�
ไม่่น้อ้ ยเลยใช่่มั้้ย� คะ วัันนี้้เ� ลยอยากจะขอมารีีวิวิ ซีีรี่่ส์� สั์ กั เล็็กน้อ้ ย พอดููตามกัันสนุุกนะคะ
คััดมาแล้้วเน้้นๆ ว่่าสนุกน่
ุ าติ
่ ดิ ตาม มีีทั้้ง� สายดราม่่า สายหวานแหววกุ๊๊�กกิ๊๊ก� สายสืืบสวน
และสายให้้ข้อคิ
้ ิดดีี ๆ ลองดููตามกัันนะคะ

What’s wrong with secretary kim
	ถ้้าใครดููอิิแทวอนคลาส ก็็จะตามมาด้้วย
เลขาคิิมเสมอค่่ะ เรื่่อ� งนี้้เ� ป็็นเรื่่อ� งที่่�พระเอกกัับนางเอก
เป็็นเลขากัับเจ้้านาย ที่่�ทำ�ำ งานด้้วยกัันมา 9 ปีี แต่่จู่�่ ๆ
เลขาคู่่�ใจมาลาออกไปซะได้้ เรื่่�องราวจึึงเริ่่�มต้้นขึ้้�น
เรื่่อ� งนี้้ถื� อว่
ื า่ แบบ ชอบมากกกกกกกกก จิิกหมอนแตก
หมอนระเบิิดไปเลยค่่ะ มัันน่่ารักั และตลกมากกกกก
คลายเครีียดสุุด ๆ แนะนำำ�เลยนะคะ

Itaewon class
เรื่่อ� งนี้้สนุ
� กุ มากค่่ะ เป็็นเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับ
บริิษัทั ขายอาหารใหญ่่ ๆ ที่่�นึงึ ที่่�เป็็นอัันดัับหนึ่่�ง
ในเกาหลีี ก็็จะมีีปมต่่าง ๆ มากมายในเรื่่�อง
ทำำ�ให้้พระเอกต้้องต่่อสู้้� เพื่่�อแย่่งชิิงตำำ�แหน่่ง
บริิษัทั อาหารอัันดัับหนึ่่�งมาให้้ได้้ มีีดราม่่านิดิ ๆ
เรื่่อ� งราวเข้้มข้้น เหมืือนได้้อ่า่ นการ์์ตููนสนุุก ๆ
เรื่่�องนึึงเลยค่่ะ พระเอกหล่่อมากค่่ะ แนะนำำ�
เลยค่่ะ

My secret romance
เรื่่อ� งนี้้เ� ป็็นเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับประธานบริิษัทั (หล่่อมากกก
หล่่อสุดุ ๆ) มาบัังเอิิญเมาแล้้วดัันพลาด onenight stand กัับ
นางเอก เรื่่�องราวความกุ๊๊�กกิ๊๊�กก็็เริ่่�มต้้นขึ้้�น มีีความเป็็นการ์์ตููน
บงกช การ์์ตููนหวาน ๆ สููงมากกกกกเรื่่อ� งนี้้� ไม่่มีคี อนเทนต์์อะไร
หนััก ดููเพลิิน ๆ สบาย ๆ แค่่ดููพระเอกเรื่่�องนี้้�ก็็คุ้้�มแล้้วค่่ะ

Vagabond.

Dr. romantic
เรื่่อ� งนี้้เ� ป็็นซีีรี่่ส์� แ์ นวหมอ ๆ ที่่�สนุกุ มากก
ดููแล้้วแบบนอนไม่่ลง มัันแบบสนุุกน่าติ
่ ดิ ตามดีีนะคะ
สามตอนแรกอาจจะปููเรื่่อ� งยืืด ๆ หน่่อย แต่่พอผ่่าน
มาได้้แค่่นั้้น� แหละคู้้�นนนนไม่่นอน เลยจ้้า ดููยาว ๆ
ไปเลย สนุุกมากแม้้เราจะไม่่มีคี วามรู้้�ทางศััลย์ข์ อง
หมอ ๆ ทั้้�งหลายมากนััก แต่่ไม่่รู้้�ทำำ�ไมอิินไปด้้วย
55555555555555

ใครไม่่ดูู vagabond นี่่�ถือว่
ื ่าพลาดนะคะ เป็็นเรื่่อ� งที่่�สนุกุ
มากกกกกก เป็็น action ที่่�ลุ้้�นมาก พระเอกหนัังเหนีียวมาก หนัังเหนีียว
เหลืือเกิิน แล้้วก็็ต้้องคอยลุ้้�นว่่าใครเป็็นคนดีีคนเลวบ้้าง ก็็จะเป็็น
แบบมีีแต่่คนที่่�ไม่่ดีีเต็็มไปหมดเลยเรื่่�องนี้้� แต่่ดููแล้้ววางไม่่ลงเลยค่่ะ
ดููเถอะ ขอร้้องงงงง

Hi bye mama!
เรื่่อ� งนี้้เ� พิ่่�งจบสด ๆ ร้้อน ๆ เลยค่่ะ ตอนแรกเผลอไปกดดูู เป็็นเรื่่อ� งราว
ที่่�นางเอกเสีียชีีวิติ เพื่่�อจะรัักษาชีีวิตลููก
ิ ไว้้ แล้้วได้้โอกาสกลัับมาดููแลลููกเป็็น
เวลา 49 วััน แต่่มีีเรื่่�องราวเยอะแยะเกิิดขึ้้�น เป็็นเรื่่�องที่่�ซาบซึ้้�งมากกกกก
ร้้องไห้้จนแบบตาบวมจนลืืมตาไม่่ขึ้้�น เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับครอบครััวและทุุก
คนในเรื่่�องเป็็นคนดีี เหล่่าคุุณพ่่อคุุณแม่่ชาวทัันตะแนะนำำ�เลยนะคะเรื่่�องนี้้�

Still 17
เรื่่อ� งนี้้เ� ป็็นซีีรี่่ส์� พ์ ลัังบวกดีี ๆ อีีกเรื่่อ� งนึึง ทำำ�ให้้
เรารู้้�สึึกว่่าชีีวิิตมีีพลัังขึ้้�นเยอะนะคะ เป็็นเรื่่�องเบา ๆ
ไม่่มีคี อนเทนต์์อะไรหนััก ๆ เป็็นเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับนางเอกที่่�
ประสบอุุบัติั เิ หตุุตอนอายุุ 17 ปีี แล้้วเป็็นเจ้้าหญิิงนิิทรา
แล้้วฟื้้น� มาอีีกทีก็ี อายุ
็ ุ 31 ปีีแล้้ว พระเอก พระรอง น่่ารักั
มากกกกก รัักนางเอกกัันมาก ๆ อิิจฉานางเอกเลยค่่า

Strong girl Bong-Soon
เรื่่อ� งนี้้� นางเอกมีีพลัังพิิเศษค่่ะ มีีแรงเยอะกว่่าใคร แรงเยอะ
ขนาดหยุุดรถเมล์์ที่่�กำำ�ลัังวิ่่�งได้้เลยค่่ะ แต่่นางเอกตััวจิ๋๋�วเดีียว ด้้วยพลััง
บางอย่่างของนางเอก ทำำ�ให้้ต้อ้ งไปเป็็นบอดี้้�การ์ด์ ของพระเอก และช่่วย
กัันไขคดีีที่่�พระเอกต้้องเจอ ส่่วนพระรองก็็เป็็นคุุณตำำ�รวจสุุดหล่่อ
สนุุกดีีค่่ะ แนะนำำ� ๆ

Reply 1988
เรื่่อ� งนี้้�สนุกค่
ุ ะ่ เป็็นเรื่่อ� งเล่่าเกาหลีีสมัยั ปีี 1988 จะเป็็นยุุคถ้้าเทีียบกัับที่่�ไทยก็็สมัยั ของพี่่�
เบิิร์ด์ ธงไชย เป็็นเรื่่อ� งที่่�อุ่่�น ๆ มีีเรื่่อ� งราวของครอบครััว และนางเอกที่่�อยู่ใ�่ นซอยบ้้านเดีียวกัันกัับเพื่่�อน
ผู้้�ชายรุ่่�นราวคราวเดีียวกััน 4 คน แล้้วให้้เราเดาว่่า ใครกัันน้้า เป็็นพระเอก ลองตามมาดููกัันนะคะ
เป็็นยัังไงกัันบ้้างคะ มีีใครดููเรื่่�องไหนกัันบ้้างแล้้วเอ่่ย ซีีรี่่�ส์์เกาหลีีสนุุก ๆ ยัังมีีอีีกเยอะมากเลยนะคะ
แต่่วัันนี้้�ขอรีีวิิวซีีรี่่�ส์์ที่่�ดููกัันได้้ทุุกเพศทุุกวััย มีีความสนุุกแฝงแง่่คิิดดีี ๆ ไว้้เท่่านี้้�ก่่อนนะคะ
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การเดินทางของนิสิตฝึกงานตัวเล็กๆ
สู่การทางานเพื่อชุมชน

อีกไม่นานนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 อีกรุ่นหนึ่งก็จะเดินออกจากรั้วจามจุรีสู่โลกกว้างในฐานะหมอฟัน
สีชมพู นาสิ่งที่เรียนรู้อย่างเข้มข้นตลอด 6 ปีที่ผ่านมาทั้งความรู้พื้นฐาน ความรู้เฉพาะทาง และการทางานใน
คลินิกไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ให้สมพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งแผ่นดิน”
อย่างไรก็ตามช่วงสุดท้ายของนิสิตทันตแพทย์ที่นอกเหนือจากการเรียนความรู้พื้นฐาน และการทางาน
ในคลินิกแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะละเลยไปไม่ได้นั่นก็คือการออกไปทาความรู้จักกับชุมชนและการทางานเพื่อ
ส่วนรวม ดังนั้นการเดินทางช่วงสุดท้ายของนิสิตทันตแพทย์กลุ่มหนึ่งจึงเริ่มต้นด้วยการเดินทางออกไปสู่
โรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่เติมเต็มความเป็นทันตแพทย์ให้นิสิตได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ภายใต้การดูแล และแนะนาของอาจารย์พิเศษ และอาจารย์นิเทศก์ผู้มีประสบการณ์ทางานคลินิก,
งานชุมชนและคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดี
งานชุมชนเป็นงานที่เหล่านิสิต
ทันตแพทย์ได้รับการสอน และฝึกฝนน้อยที่สุด
ในกลุ่มงานทั้งหมด เพราะเวลาส่วนใหญ่ของ
นิสิตหมดไปกับการทางานคลินิกต่างๆ มากมาย
แต่อย่างไรก็ตามการออกเดินทางเพื่อศึกษา
ชุมชน และทาโครงการทันตสาธารณสุข
5 สัปดาห์ในครั้งนี้ก็คงจะทาให้เหล่านิสิต
ทันตแพทย์ได้เข้าใจและเห็นภาพรวม
การทางาน รวมถึงได้ฝึกฝนการทางานในชุมชน
อย่างรวบรัด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ชีวิตในเมืองที่เร่งรีบ และการแข่งขันที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอาจทาให้ใคร
หลายๆ คนหลงลืมความเรียบง่ายไป การมาใช้ชีวิตที่สระบุรีนอกจากจะได้เห็น
วิถีชีวิตอันเรียบง่าย มีความสุขตามอัตภาพของชาวบ้านแล้ว การได้นอนหัวค่า
หลับเต็มอิ่ม และตื่นมาพร้อมกับเสียงไก่ขันยามเช้าก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ
พวกเราเหล่าทันตแพทย์ฝึกหัดอย่างเต็มที่ ให้พร้อมมีพลังในการออกเดิน
เยี่ยมบ้าน รวมถึงทากิจกรรมกับคุณครู และน้องๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาได้อย่างเต็มที่

งานของเราในวันแรกๆ เริ่มจากการเรียนรู้ชุมชน และพูดคุยกับคุณครูทั้งสามท่านที่ให้
ความร่วมมือในการเล่าถึงเรื่องราวชีวิตประจาวันของตนเอง เด็กๆ และผู้ปกครองรวมถึงญาติได้
เป็นอย่างดี จนนิสิตสามารถนาข้อมูลที่ได้กลับมาทาแบบสัมภาษณ์สอบถามที่เหมาะสมกับ
ผู้ปกครองที่แวะมารับลูกหลานก่อนกลับบ้านทุกวันหลังเลิกเรียน ซึ่งผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือ
ในการตอบคาถามอย่างเต็มที่ ทาให้ทราบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ทราบปัญหาสุขภาพของ
บุตรหลานเป็นอย่างดี แต่ยังไม่รู้วิธีรับมือ หรือวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง รวมไปถึงการดูแลและ
วิธีการป้องกันที่เหมาะสมด้วย โดยผู้ปกครองหลายท่านมีความเข้าใจและวิธีการเลี้ยงดูลูกหลาน
ที่แตกต่างกัน และนอกจากนี้สภาพแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่สามารถนาไปสู่พฤติกรรมของ
เด็กที่แตกต่างกันได้อีกด้วย
การลงพื้นที่ออกไปเยี่ยมบ้านทาให้ได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง ที่อาจ
ไม่สามารถบอกเล่าออกมาเป็นคาพูดได้ เช่น การอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ที่ผู้ปกครองบางท่าน
เข้าใจวิธีการดูแลที่ถูกต้อง และมีความเป็นห่วงบุตรหลานเรื่องสุขภาพ แต่ผู้ปกครองอีกท่าน
อาจจะให้ความสาคัญต่อความสุข ณ ปัจจุบันของเด็กมากกว่า อย่างเช่น การได้เล่นของเล่น
การกินอิ่มนอนหลับ หรือการได้ทานขนมที่ตัวเองชื่นชอบ โดยบางครั้งอาจลืมคานึงถึงปัญหา
สุขภาพหรือปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้นการทากิจกรรมจึงมุ่งเน้น
ไปที่การให้ความรู้ และฝึกฝนทักษะในการเลือกอาหาร และของว่างที่มีประโยชน์แก่บุตรหลาน
เป็นสาคัญ โดยการให้ผู้ปกครองทาความรู้จักกับการแยกประเภทอาหาร และของว่างตามสี
ไฟจราจรง่ายๆ อย่างสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ร่วมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อ
การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมไปถึงการสุขภาพช่องปากที่ดีด้วย อย่างการลดปริมาณ
น้าตาลในน้าหวาน และการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพในรถขายของหน้าโรงเรียน เช่น การมี
นมจืดและนมเปรี้ยววางขายแทนที่น้าอัดลม เก็บชั้นวางขายน้าอัดลม, การนาขนมปังสอดไส้
ชนิดต่างๆ หรือปลาเส้นมาขายเป็นอาหารว่างทางเลือกให้กับเด็กๆ รวมไปถึงการที่ผู้ปกครอง
เสนอให้ออกกฎห้ามนาของว่างที่ไม่มีประโยชน์มาโรงเรียนอีกด้วย
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“อย่าใช้มาตรวัดของเราไปทาบความคิดคนอื่น” เสน่ห์อย่างหนึ่งของการมาชุมชนคือการมาเรียนรู้คน
บางครั้งคนเรามักจะเผลอไปตัดสินคนอื่นโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองแล้วนาไปตีความพฤติกรรมนั้นว่าถูก
หรือผิด โดยที่ลืมไปว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายมิติ การจะทาความรู้จักกับคนคนหนึ่งควรไปศึกษา
ทาความเข้าใจเขาก่อน ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่, สิ่งแวดล้อม, ทัศนคติ และสังคม พอได้เรียนรู้เขาแล้วจะทาให้
เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น
การทากิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และความร่วมมืออย่างดี
จากทั้งผู้ปกครอง และคุณครูในการตอบแบบสอบถาม คุยวง และการทากิจกรรม ซึ่งบุคคลในชุมชนนี้ได้แสดง
ให้เห็นแล้วว่า การทางานร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและทันตแพทย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงภายใต้การร่วมมือ
ความเข้าใจ และการนาทฤษฎีมาปรับใช้ในชีวิตจริง โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเดียวกันคือสุขภาพที่ดีของเด็กใน
ชุมชนทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

ระยะเวลาที่กาหนดในการออกชุมชนครั้งนี้คือ 5 สัปดาห์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ทาให้การศึกษาชุมชนได้สิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาที่กาหนด 3 สัปดาห์
เป็นที่น่าเสียดายแก่เหล่านิสิตทันตแพทย์เป็นอย่างมาก ที่กิจกรรมดูงานต่างๆ ถูกยกเลิกไป แต่ทุกคนก็เข้าใจดี
ว่าคณะทาเพื่อสุขภาพของทุกคน แต่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 นี ้ ก็ทาให้ เราเห็นคุณค่าของ
การทางานชุมชนมากขึ ้น เนื่องจากไม่สามารถมุ่งเน้ นไปที่การรักษาทางทันตกรรมได้ เพราะจะทาให้ เกิด
การฟุง้ กระจายของเชื ้อในอากาศ ดังนันงานทั
้
นตกรรมป้องกันจึงมีความสาคัญ ในการป้องกันการเกิด
โรคในช่องปาก ก่อนที่จะเกิดปั ญหาขึ ้นตามมาในอนาคต
อย่างไรก็ตามการทางานครั้งนี้ ในแต่ละวันจะสาเร็จไม่ได้หากขาดคาแนะนา และการดูแลจากอาจารย์
ปอ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์ผึ้งซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศก์ ที่ช่วยให้การดูแลพวกเรา ให้ทางานได้อย่างราบรื่น
ภายใต้สถานการณ์โควิดที่ทาให้จิตใจหวาดหวั่นอยู่ตลอดเวลา และที่จะลืมไปไม่ได้เลยก็คือเหล่าเพื่อนๆ ที่ได้มา
รวมกลุ่มและได้มาทางานด้วยกัน ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในกลุ่มจึงทาให้งานสาเร็จออกมาได้
เป็นอย่างดี และถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ไม่นาน แต่หวังว่ามิตรภาพเล็กๆ ที่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ นี้
จะอยู่ไปอีกยาวนาน

ในแต่ละเส้นทางที่คนเราได้เดินไปย่อมมีบางส่วนของเส้นทางที่เต็มไปด้วยกรวดหิน
เส้นทางคดโค้งไปโค้งมา แต่เมื่อได้ผ่านเส้นทางนั้นมาแล้ว ทุกประสบการณ์ในการเดินทาง
จะช่วยทาให้มีความมั่นใจที่จะก้าวเดินไปในเส้นทางใหม่ต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับทุกๆเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นที่สระบุรี ไม่เว้นแม้กระทั่งโรคระบาดอย่างโควิดที่ล้วนมีส่วนช่วยเติมเต็มทักษะของการ
เป็นทันตแพทย์ที่ดี และทักษะในการดาเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และถึงแม้จะเป็นการเดินทางในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยการเรียนรู้ เต็มไปด้วย
มิตรภาพ และการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่พวกเราคาดหวังว่าจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตการทางานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
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CU NEWS
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบหน้้ากากอนามััย จากสมาคม
แต้้จิ๋๋�วแห่่งประเทศไทย
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบหน้้ากากอนามััย
จำำ�นวน 70 กล่่อง จากสมาคมแต้้จิ๋๋�วแห่่งประเทศไทย โดยมีี ผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ ดร. สุุชิติ พููลทอง คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ และคณะผู้้�บริิหาร เป็็นผู้้�รับั มอบ เมื่่�อวันั อัังคารที่่� 10 มีีนาคม 2563
ณ สำำ�นัักคณบดีี ชั้้น� 2 อาคารวาจวิิทยาวััฑฒน์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดกิิจกรรม ผลิิตหน้้ากากทามืือ
	ชมรมผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
จััดกิิจกรรม ผลิิตหน้้ากากทามืือ โดยมีีคณาจารย์์ บุุคลากร และผู้้�สนใจ
เข้้าร่่วมกิิจกรรม เมื่่�อวัันพุุธที่่� 11 มีีนาคม 2563 ณ บริิเวณห้้อง
อเนกประสงค์์ ชั้้�น 2 อาคารสมเด็็จย่่า 93 คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดการบรรยายพิิเศษ
	ศููนย์์นวััตกรรมทางทัันตแพทยศาสตร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ ร่่วมกัับ CU Innovation
Hub จััดงาน “Innovation Academy From Ideas to Markets”
โดยมีี ดร.พณชิิต กิิตติปัิ ญั ญางาม บรรยายในหััวข้้อ “Innovation
101” และคุุณณััฏฐ์์นภัันต์์ อััครจิิราธร บรรยายในหััวข้้อ
“ UX/UI” ให้้เกีียรติิมาเป็็นวิิทยากร โดยมีีคณาจารย์์คณะทัันตแพทยศาสตร์์ บุุคลากรจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย นิิสิิต
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และศิิษย์์เก่่าจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยา
ลััย เข้้าร่่วมงาน เมื่่�อวัันพุุธที่่� 11 มีีนาคม 2563 ณ ห้้อง Smart
Classroom 912 ชั้้น� 9 อาคารทัันตแพทยศาสตร์์เฉลิิมนวมราช
80 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ

DENT NEWS
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดการบรรยายวิิชาการ
โรงพยาบาลคณะทัั น ตแพทยศาสตร์์ คณะทัั น ตแพทยศาสตร์์ จุุ ฬ าฯ จัั ด การบรรยายวิิ ชาการเรื่่� อ ง “รู้้�ทัั น COVID-19
เพื่่�อความปลอดภััยในงานทัันตกรรม” โดยมีี ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ ยง ภู่่ว� รวรรณ และรองศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์หญิิง ดร. รััชนีี
อััมพรอร่่ามเวทย์์ ให้้เกีียรติิมาเป็็นวิิทยากร เมื่่�อวัันที่่� 17 มีีนาคม 2563 ณ ห้้องประชุุมสีี สิิริิสิิงห ชั้้�น 2 อาคารสมเด็็จย่่า 93
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาดจากแอลกอฮอล์์
จากบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ทำ�ำ ความสะอาดจากแอลกอฮอล์์
จากบริิษัทั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััส
COVID-19 โดยมีีผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ ดร. สุุชิติ พููลทอง คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ และคณะผู้้�บริิหาร เป็็นผู้้�รับั มอบ เมื่่อวั
� นั พฤหััสบดีีที่่� 19 มีีนาคม 2563 ณ อาคารบรมนาถศรีีนคริินทร์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบวััสดุุและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบวััสดุแุ ละอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ เพื่่�อควบคุุม
และป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID - 19 จำำ�นวน 2 ราย ดัังนี้้� คุุณธิิดา พิิกุุลศรีี
ได้้บริิจาคหน้้ากากอนามััย N95 จำำ�นวน 250 ชิ้้�น และคณะนัักเรีียนหลัักสููตรสร้้างนัักลงทุุน
ไทยในต่่างประเทศ TOISC รุ่่�น 16 - 17หน้้ากากอนามััย N95 จานวน 166 ชิ้้น� , เจลแอลกอฮอล์์
ขนาด 450 มิิลลิลิิ ติ ร จานวน 40 ขวด , เจลแอลกอฮอล์์ 1,000 มิิลลิลิิ ติ ร จำำ�นวน 4 แกลลอน ,
หน้้ากาก Face Shield จำำ�นวน 116 ชิ้้น� และชุุด PPE จำำ�นวน 83 ชุุด โดยมีีผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์
ทัันตแพทย์์ ดร. สุุชิิต พููลทอง คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬา เป็็นผู้้�รัับมอบเมื่่�อวัันอัังคารที่่� 7 เมษายน 2563 ณ บริิเวณด้้านหน้้า
สำำ�นัักคณบดีี ชั้้�น 2 อาคารวาจวิิทยาวััฑฒน์์คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
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MU NEWS
	ศููนย์์ทัันตกรรมพระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ร่่วมกัับสาขา
ทัั น ตกรรมหัั ตถกา ร ภาควิิ ชาทัั น ตกรรมหัั ตถกา รและวิิ ท ยาเอ็็ น โดดอนต์์ คณะทัั น ตแพทยศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล
เปิิดให้้การรัักษาทางทัันตกรรม อาทิิเช่่น อุุดฟััน,ขููดหิินน้ำำ�� ลาย, ถอนฟััน, ผ่่าฟันั คุุด แก่่นักั เรีียนและประชาชนพื้้�นที่่� ณ โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวน
ชายแดนสิิริิราษฎร์์ และ โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านสวนเพชร อำำ�เภอละแม จัังหวััดชุุมพร ระหว่่างวัันที่่� 2-4 มีีนาคม 2563
ในการนี้้�ได้้ร่ว่ มเฝ้้ารับั เสด็็จ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จเยี่่ย� มการปฏิิบัติั งิ าน
ศููนย์์ทันั ตกรรมพระราชทานฯ โดยมีี รศ.ทพ.ดร.ชลธชา ห้้านิรัิ ติั ศัิ ยั , รศ.ทพ.ดร.พิิศลย์์ เสนาวงษ์์ รองคณบดีีฝ่่ายกายภาพและวิิเทศสััมพัันธ์์
ถวายรายงานผลการดำำ�เนิินงานของศููนย์์ทันั ตกรรมพระราชทานฯ พร้้อมด้้วย ทัันตแพทย์์ ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ และเจ้้าหน้้าที่่� เฝ้้ารับั เสด็็จฯ

คณะกรรมการอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดกิิจกรรมโครงการเสริิมสััมพัันธ์์ฉัันท์์ศิิษย์์-ครูู
งานพบอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ครั้้�งที่่� 2 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2562 ในรููปแบบละครเวทีี เรื่่�อง “ย้้อน” นำำ�แสดงโดยนัักศึึกษาทัันตแพทย์์ โดยมีี
อาจารย์์ ป ระจำำ �สายรหัั ส นัั กศึึ กษาทัั น ตแพทย์์ แ ละผู้้�สนใจเข้้ าร่ ่ ว มชมการแสดง ณ ห้้ อ งประชุุ มเทพรัั ต นทัั น ตกิิ จ สโมสร ชั้้� น 4
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา (ส่่วนหลััง) เมื่่�อวัันที่่� 11 มีีนาคม 2563

โรงพยาบาลทัันตกรรม คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดกิิจกรรมอบรม เรื่่�อง “รอบรู้้�เรื่่�อง
COVID-19 สำำ�หรัับทัันตบุุคลากร” วิิทยากรโดย รองศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิง สิิริิอร วััชรานานนท์์ และ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิง ดรุุณีี โชติิประสิิทธิ์์�สกุุล อาจารย์์ประจำำ�สาขาวิิชาโรคติิดเชื้้�อ ภาควิิชาอายุุรศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี ณ ห้้องประชุุม 304-306 ชั้้�น3 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา
(ส่่วนหลััง) เมื่่�อวัันที่่� 11 มีีนาคม 2563
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รศ.ดร.ทพ.พููนศัักดิ์์� ภิิเศก เข้้ารัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณ ประจำำ�ปีี 2563
เมื่่�อวัันที่่� 2 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ที่่�ผ่่านมา ณ ห้้องประชุุมสำำ�นัักงานสภาวิิจััยแห่่งชาติิ
กรุุงเทพมหานคร รศ.ดร.ทพ.พููนศัักดิ์์� ภิิเศก เข้้ารัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณ ประจำำ�ปีี 2563
พร้้อมเงิินรางวััล 100,000 บาท จากสภาวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) จากผลงาน “อุุปกรณ์์ปรัับแต่่งจมููก
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยปากแหว่่งเพดานโหว่่” โดยที่่�ผ่า่ น มาผลงานดัังกล่่าว คว้้ารางวััลรองชนะเลิิศอันั ดัับ 1
นวััตกรรมแห่่งชาติิ ด้้านสัังคม ประเภทหน่่วยงานภาครััฐ ซึ่่�งผลงานดัังกล่่าวเริ่่�มต้้นจากงานวิิจััยใน
ลัักษณะสหสาขาวิิชาชีีพ ของนัักศึกษาทั
ึ
นั ตแพทย์์ระดัับปริิญญาตรีี ต่่อยอดด้้วยวิิจัยั เชิิงคลิินิกิ ของ
นัักศึึกษาหลัักสููตรทัันตแพทย์์ประจำำ�บ้้าน นำำ�มาพััฒนาจนได้้รัับการรัับรองจากสำำ�นัักงานหลััก
ประกัันสุุขภาพ แห่่งชาติิให้้เบิิกจ่่ายอุุปกรณ์์นี้้�ในสถานพยาบาลทั่่�วประเทศ

นัักศึึกษาทัันตะ ม. ขอนแก่่น เจ๋๋ง คว้้ารางวััลเหรีียญทอง ในงาน THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD 2020
เมื่่อวั
� นั ที่่� 2 – 6 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 นทพ. ณััฏฐกุุล สละชีีพ นทพ. ชลดา ศรีีตระกููล และ นทพ. สุุจารีี พิิพิธิ พร นัักศึกษาชั้้
ึ น� ปีีที่่�
5 ของคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ได้้คว้้ารางวััล Thailand New Gen Inventors Award 2020 (I-New Gen Award
2020) ระดัับเหรีียญทองระดัับอุุดมศึึกษา และรองชนะเลิิศอัันดัับสอง 2 ในกลุ่่�มวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพและการแพทย์์พร้้อมถ้้วยรางวััลและ
เงิินรางวััล 50,000 บาทในการแข่่งขัันผลงานประดิิษฐ์แ์ ละนวััตกรรมระดัับอุุดมศึึกษา ในมหกรรมงานวัันนัักประดิิษฐ์ที่่์ จั� ดั ขึ้้น� โดยสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการการวิิจัยั แห่่งชาติิ ณ ศููนย์์ประชุุมนานาชาติิ ไบเทค บางนา ซึ่่ง� ในปีีนี้้มี� ทีี มี ผู้้�ส่่งผลงานประดิิษฐ์แ์ ละนวััตกรรมเข้้าร่ว่ มประกวด
ในระดัับอุุดม ศึึกษาจำำ�นวนมากถึึง 102 ทีีมจากทั่่�วประเทศ

คณะทัันตแพทย์์ ขอร่่วมแสดงความยิินดีีรางวััลศิิษย์์เก่่าทัันตแพทย์์ดีีเด่่น
เมื่่�อวัันที่่� 25 มกราคม 2563 ที่่�ผ่่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุุช ปิิติิพััฒน์์ คณบดีี
พร้้อมผู้้�บริิหารคณะ บุุคลากร คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มอบช่่อดอกไม้้ร่ว่ มแสดงความยิินดีี
แก่่ผู้้�ได้้รับั รางวััล ได้้แก่่ รางวััลศิษย์
ิ เ์ ก่่าดีเี ด่่น คืือ ศ.ดร.ทพญ.สุุดารััตน์์ เกีียรติิอำ�ำ นวย และ
รางวััลศิิษย์์เก่่าแห่่งความภููมิิใจ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ประจำำ�ปีี 2562 คืือ ทพ.วััฒนา
บุุญอ่่อน โดยทั้้�งสองท่่านเป็็นศิิษย์์เก่่าทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น รุ่่�นที่่�
25 จััดโดยสมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ณ ศาลาพระราชทานปริิญญาบััตร
เดิิมมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
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“The 7th UW/KKU/TU Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health”
เมื่่� อวัันที่่� 17-21 กุุ มภาพัั นธ์์ 2563 คณะทัั นตแพทยศาสตร์์ มหาวิิ ทยาลัั ย ขอนแก่่ น ร่่ ว มกัั บ คณะทัั นตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และ University of Washington School of Dentistry ประเทศสหรััฐอเมริิกา จััดประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กา
ิ รนานาชาติิ
เพื่่�อพัฒ
ั นา ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิดการเพิ่่�มพููนทัักษะและแลกเปลี่่ย� นความรู้้�เกี่่ย� วกัับการวิิจัยั ทางคลิินิกิ ในทางทัันตแพทยศาสตร์์ โดย
ใช้้กระบวนการจััดการความรู้้�ที่่�ถููกต้้อง ในหััวข้้อ Clinical Research Methods in Oral Health ครั้้�งที่่� 7 โดยได้้รัับทุุนสนัับสนุุนจาก
Fogarty International Center, National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวจััดขึ้้�นติิดต่่อกัันเป็็น
เวลา 14 ปีี นัับจากระหว่่างปีี พ.ศ. 2549 เป็็นต้้นมา โดยได้้รัับเกีียรติิจาก รศ.นพ.ชาญชััย พานทองวิิริิยะกุุล รัักษาการแทน อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น เป็็นประธานในพิิธีีเปิิด และ รศ.ดร.ทพญ.วรานุุช ปิิติิพััฒน์์ คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
เป็็นผู้้�กล่่าวรายงาน จััดขึ้้�น ณ อุุทยานวิิทยศาสตร์์ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (Northeastern Science Park)
และมีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม ประกอบด้้วย คณาจารย์์ นัักวิจัิ ัย นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี และระดัับบััณฑิิตศึึกษา จำำ�นวนกว่่า 40 คน

ทัันตแพทย์์ มข. มอบเมล็็ดพัันธุ์ก์� าฬพฤกษ์์ทรงปลููก เพื่่อ� เพาะพัันธุ์แ์� จกจ่่ายแก่่ประชาชน
สานต่่อพระราชปณิิธาน “อนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อลููกหลาน”
เมื่่อวั
� นั ที่่� 24 เมษายน 2563 รศ.ดร.ทพญ.วรานุุช ปิิติพัิ ฒ
ั น์์ คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์
ผู้้�บริิหาร บุุคลากร และ นายประจััน ดาวัังปา เจ้้าพนัักงานป่่าไม้้อาวุโุ ส หััวหน้้าฝ่่ายโครงการพระราชดำำ�ริิ
ส่่วนส่่งเสริิมการป่่าไม้้ หััวหน้้าสถานีีเพาะชำำ�กล้้าไม้้จัังหวััดขอนแก่่น สำำ�นัักจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
ที่่� 7 (ขอนแก่่น) ตลอดจนบุุคลากรผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการเพาะเมล็็ดพัันธ์์ ร่่วมกัันเก็็บฝัักกาฬพฤกษ์์
(ต้้นไม้้ทรงปลููก) ที่่�พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
และ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ได้้ทรงปลููก
ไว้้ตั้้ง� แต่่วันั พฤหััสบดีีที่่� 13 ธัันวาคม 2533 เป็็นเวลา 30 ปีีที่่ผ่� า่ นมา และมอบเป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการเพาะชำำ�
และนำำ�มาให้้คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น แจกจ่่ายให้้แก่่คณะและหน่่วยงานภายใน
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น โดยคณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ เป็็นผู้้�แทนมอบเมล็็ดพัันธุ์์�ดัังกล่่าว ณ
บริิเวณลานต้้นกาฬพฤกษ์์ (ต้้นไม้้ทรงปลููก)
“ทัันตะ มข.และผองเพื่่อ� น ปัันน้ำำ�� ใจ สู้้�ภััยโควิิด” ร่่วมกัับ โรงทานร่่วมใจ “ปัันกัันอิ่่ม� ” ขอนแก่่น เยีียวยาผู้้�ขาดรายได้้จากวิิกฤติิ
ไวรััสโควิิด-19
เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน 2563 รศ.ดร.ทพญ.วรานุุช ปิิติิพััฒน์์ คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ พร้้อมด้้วย นายเข็็มชาติิ สมใจวงษ์์
ประธานกิิตติิมศัักดิ์์�หอการค้้าจัังหวััดขอนแก่่น หน่่วยงานภาคเอกชน และองค์์กรเศรษฐกิิจในจัังหวััดขอนแก่่น นำำ�โครงการ “ทัันตะ
มข.และผองเพื่่�อน ปัันน้ำำ�� ใจ สู้้�ภััยโควิิด” ร่่วมกัันจััดตั้้ง� โรงทานร่่วมใจ ไม่่แพร่่เชื้้อ� โควิิด-19 ในโครงการคนขอนแก่่นไม่่ทอดทิ้้ง� กััน“ปัันกัันอิ่่ม� ”
โดยนำำ�อาหารมาร่่วมแจก ในวัันนี้้� 110 ชุุด ตั้้ง� แต่่เวลา 11.00 – 14.00 น. ให้้กับั ประชาชนที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากการระบาดของไวรััสโควิิด-19
ที่่�สถานีีรถไฟขอนแก่่น

