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 เข้้�ส่ิ�คร่�งหลัีงข้อิงปี 2563 ปีแห�งคว�มสัิบสินในหลี�ยๆด้�นทั�วโลีก้ โดยเร่�อิงใหญ�ที�ยังก้ระทบผู้่้คนทั�วโลีก้ก็้ค่อิเร่�อิงก้�รแพร�ระบ�ด 

ข้อิงโควิด-19 ซ่ึ่�งข้ณะนี� ก็้ม�ก้ก้ว�� 26 ล้ี�นคน แลีะแม้ว��ในประเทศ์ไทยเอิงจะยังไม�เกิ้ดก้�รแพร�ระบ�ดรอิบที�สิอิง แต์�ก็้ยังประม�ทไม�ได้  

แลีะสิิ�งที�น��กั้งวลีก็้ค่อิ ยังพบผู้่้ที�มีเช่ี�อิแต์�ไม�แสิดงอิ�ก้�รอิย่�ต์ลีอิดเวลี� ซ่ึ่�งเหม่อินระเบิดเวลี�ที�พร้อิมจะก้�อิให้เกิ้ดก้�รแพร�ระบ�ดครั�งใหม�หร่อิไม�ก็้

ต้์อิงติ์ดต์�มกั้นต์�อิไป อิย��งไรก็้ดี ต์อินนี�ก็้มีคว�มชัีดเจนม�ก้ข่้�นว�� คนที�ติ์ดโรคนี� จะสิ�งผู้ลีต์�อิสุิข้ภ�พในระยะย�ว โดยพบว��โรคนี�จะทำ�ลี�ยทั�งปอิด 

แลีะหัวใจ ทำ�ให้หลัีงจ�ก้ห�ยแล้ีว ก็้ยังมีอิ�ก้�รเหน่�อิยง��ย รวมทั�งอิ�จเกิ้ดภ�วะหัวใจล้ีมเหลีว แลีะยังมีผู้ลีต์�อิระบบประสิ�ท ทำ�ให้มีคว�ม

ทรงจำ�แลีะสิม�ธิ์ิที�ถดถอิยลีง แลีะมีภ�วะเครียดม�ก้ข้่�น  คุณหมอิผู้่้ร่้หลี�ยต์�อิหลี�ยท��นก้็อิอิก้ม�เต์่อินว�� โรคนี�ยังจะอิย่�ก้ับพวก้เร� 

อีิก้ย�วน�น ก็้ได้แต์�หวังว��พวก้เร�ชี�วทันต์แพทย์จะด่แลีตั์วเอิงให้ดี เพร�ะเร�ยังต้์อิงชี�วยกั้นด่แลีประชี�ชีนกั้นไปอีิก้น�น

         พบก้ันใหม� ฉบับหน้�ครับ
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Quanta กับงานทันตกรรม : การเรียนรู้ในยุคโควิค-19
ประสิทธิ์ ภวสันต์ เรียบเรียง

 จ�ก้ก้�รแพร�ระบ�ดข้อิงโคโรน�ไวรัสิ SARS-CoV-2 หร่อิ

โควิด-19 ซ่ึ่�งก้ำ�ลัีงก้�อิให้เกิ้ดปัญห�ไปทั�วโลีก้นั�น ในวงก้�รทันต์ก้รรม

ข้อิงเร� ก็้ก้ำ�ลัีงมีประเด็นถก้เถียงกั้นเร่�อิงข้อิง ventilation เกิ้ดคว�ม

สัิบสินในศั์พท์ใหม� ๆ  ที�เร�ไม�คุ้นห่กั้น เชี�น air change per hours 

(ACH หร่อิ ก้�รเปลีี�ยนแปลีงข้อิงอิ�ก้�ศ์ต์�อิชัี�วโมง หร่อิจำ�นวนรอิบ

ข้อิงก้�รแทนที�ข้อิงอิ�ก้�ศ์เดิมด้วยอิ�ก้�ศ์ใหม� ภ�ยในพ่�นที�หน่�ง ๆ  )

ซ่ึ่�งมีผู้ลีก้ระทบต์�อิก้�รอิอิก้แบบห้อิงให้บริก้�รท�งทันต์ก้รรม เพร�ะ

เร่�อิงข้อิง ACH เป็นปัจจัยสิำ�คัญประก้�รหน่�งในก้�รติ์ดเช่ี�อิระหว��ง

คนส่ิ�คน

 คว�มจริงเร่�อิงข้อิงอิ�ก้�ศ์ภ�ยในห้อิงที�สิ�งผู้ลีต์�อิก้�ร

ต์ิดเชี่�อินั�น มีก้�รพ่ดก้ันม�น�นม�ก้แลี้ว โดยมีก้�รสิร้�งสิมก้�ร

ท�งคณิต์ศ์�สิต์ร์ข้่�นต์ั�งแต์� ปี 1955 โดย William Firth Wells 

ซ่ึ่�งเป็นวิศ์วก้รด้�นสิ�ธิ์�รณสุิข้ แลีะได้ทำ�ง�นวิจัยเกี้�ยวกั้บก้�รติ์ดเช่ี�อิ

จ�ก้อิ�ก้�ศ์ภ�ยในห้อิง แลีะเขี้ยนบทคว�ม “Airborne Contagion

and Air Hygiene: An Ecological Study of Droplet Infections”

ซ่ึ่�งตี์พิมพ์โดย Harvard University Press [2]. โดยในบทคว�มนั�น 

Wells ได้พ่ดถ่งคว�มแต์ก้ต์��งข้อิง droplet nuclei (ซ่ึ่�งเกิ้ดจ�ก้ 

respiratory droplet ที�มีก้�รระเหยข้อิงนำ��อิอิก้จนก้ลี�ยเป็น 

อินุภ�คข้น�ดเล็ีก้ที�ลี�อิงลีอิยอิย่�ในอิ�ก้�ศ์ แลีะสิ�ม�รถเข้้�ส่ิ�ร��งก้�ย

ท�งลีมห�ยใจ) กั้บ germ-laden dust (หร่อิ respiratory droplets

ข้น�ดใหญ�ที�ไม�เข้้�ส่ิ�ลีมห�ยใจ) แลีะต์�อิม� Richard L. Riley ซ่ึ่�งเป็น

นัก้ศ่์ก้ษ์�แพทย์ที�ทำ�ง�นวิจัยกั้บ Wells ได้พิส่ิจน์แนวคิดข้อิง Wells

ในก้�รทดลีอิงก้�รติ์ดเช่ี�อิ Mycobacterium tuberculosis จ�ก้ 

ก้�รห�ยใจเอิ�อิ�ก้�ศ์ที�มี droplet nuclei ระหว��งคนถ��ยทอิด 

สิ่�หน่ต์ะเภ� [3-6] แลีะได้สิร้�งสิมก้�ร Wells-Riley equation 

สิำ�หรับก้�รประเมินโอิก้�สิก้�รต์ิดเชี่�อิข้อิงคนที�อิย่�ในห้อิงเดียวก้ับ 

คนที�ติ์ดเช่ี�อิในแต์�ระยะแรก้ ก้�รทำ�น�ยยังเป็นในลัีก้ษ์ณะข้อิงก้�รติ์ด 

ระหว��งคนที�อิย่�ในห้อิง จนในระยะต์�อิม� ได้มีก้�รเพิ�ม parameter อ่ิ�น

เพ่�อิทำ�น�ยโอิก้�สิก้�รต์ิดเชี่�อิในสิภ�วะที�มี movement ค่อิคน 

ที�ติ์ดเช่ี�อิเข้้�ม�ในห้อิง แลีะคนที�ต์�มหลัีงเข้้�ม�จะมีโอิก้�สิติ์ดเช่ี�อิ

ม�ก้น้อิยแค�ไหน ซ่ึ่�งเป็นปัจจัยที�เร�พ่ดคุยกั้นในปัจจุบัน ค่อิ ก้�ร 

ก้ำ�หนดจำ�นวนรอิบข้อิงก้�รไหลีเวียนข้อิงอิ�ก้�ศ์ต์�อิชัี�วโมง เพ่�อิให้

มีอิ�ก้�ศ์ใหม� หร่อิอิ�ก้�ศ์บริสุิทธิิ์� ม�แทนที�อิ�ก้�ศ์เดิม ซ่ึ่�งปนเป้�อิน 

เป็นก้�รก้ำ�จัดอิ�ก้�ศ์ที�ปนเป้�อิน เพ่�อิลีดอัิต์ร�ก้�รติ์ดเช่ี�อิ

 ในแง�ข้อิงก้�รเกิ้ด droplet nuclei Wells ได้ใช้ีศั์พท์ที� 

เรียก้ว�� Quanta หร่อิ จำ�นวนข้อิงสิิ�งที�ก้�อิให้เกิ้ดก้�รติ์ดเช่ี�อิที�ลี�อิงลีอิย

ในอิ�ก้�ศ์ (ซ่ึ่�งในที�นี� หม�ยถ่ง droplet nuclei) ซ่ึ่�งค�� quanta นี�

จะสิัมพันธิ์์ก้ับค��อิีก้ค��หน่�งที�เรียก้ว�� ค��ระดับก้�รต์ิดเชี่�อิพ่�นฐ�น 

(basic reproduction number หร่อิ basic reproductive ratio)

หร่อิ ค�� R0 (R nought) ซ่ึ่�งใช้ีเป็นตั์วชีี�วัดในท�งระบ�ดวิทย�ก้�ร

ที�ใชี้บอิก้ค��เฉลีี�ยข้อิงจำ�นวนต์ิดเชี่�อิร�ยใหม�ที�ต์ิดเชี่�อิจ�ก้ผู้่้ป่วย 

1 ร�ย ดังนั�น ค�� R0 ที�ม�ก้ก้ว�� 1 แสิดงว��ยังมีก้�รระบ�ด แต์�ถ้� 

ค��น้อิยก้ว�� 1 แสิดงว��ก้�รติ์ดเช่ี�อิน��จะหยุด แลีะในโรคที�มีค�� R0 ส่ิง

ก็้จะเป็นโรคที�มีก้�รแพร�ระบ�ดที�รวดเร็ว เป็นต้์น

ต์�ร�งแสิดงค�� R0 ข้อิงโรคบ�งโรคบ�งโรคจ�ก้ Wikipedia

ที�ม�: https://bit.ly/3iO0bvV

 ค��เหลี��นี� เป็นค��ก้�รต์ิดเชี่ �อิจ�ก้ก้�รสิำ�รวจในท�ง 

ระบ�ดวิทย� แต์�ในท�งทันต์ก้รรม ประเด็นที�เร�ต์้อิงพิจ�รณ�ค่อิ 

เร�จะสิ�ม�รถลีดค��ข้อิง R
0
 ในห้อิงฟัันให้ต์ำ��ที�สิุดได้อิย��งไร ซึ่่�งไม� 

เพียงแต์�จำ�เป็นสิำ�หรับก้�รปอ้ิงก้ันก้�รต์ิดเชี่�อิระหว��งบุคคลี�ก้รท�ง 

ทันต์ก้รรมเชี�น ทันต์แพทย์ ผู้่้ชี�วยทันต์แพทย์ กั้บผู้่้ป่วยเท��นั�น. แต์�ยังเป็น

ก้�รป้อิงกั้นก้�รติ์ดเช่ี�อิระหว��งผู้่้ป่วยที�รับบริก้�รแล้ีว กั้บผู้่้ป่วยที�ก้ำ�ลัีง

จะเข้้�ม�รับบริก้�รคนต์�อิไปด้วย

Quanta กับงานทันตกรรม : การเรียนรู้ในยุคโควิค-19
ประสิทธิ์ ภวสันต์ เรียบเรียง

 จ�ก้ก้�รแพร�ระบ�ดข้อิงโคโรน�ไวรัสิ SARS-CoV-2 หร่อิ

โควิด-19 ซึ่่�งก้ำ�ลีังก้�อิให้เก้ิดปัญห�ไปทั�วโลีก้นั�น ในวงก้�รทันต์ก้รรม

ข้อิงเร� ก้็ก้ำ�ลีังมีประเด็นถก้เถียงก้ันเร่�อิงข้อิง ventilation เก้ิดคว�ม

สิับสินในศ์ัพท์ใหม� ๆ ที�เร�ไม�คุ้นห่ก้ัน เชี�น air change per hours 

(ACH หร่อิ ก้�รเปลีี�ยนแปลีงข้อิงอิ�ก้�ศ์ต์�อิชีั�วโมง หร่อิจำ�นวนรอิบ

ข้อิงก้�รแทนที�ข้อิงอิ�ก้�ศ์เดิมด้วยอิ�ก้�ศ์ใหม� ภ�ยในพ่�นที�หน่�ง ๆ )

ซึ่่�งมีผู้ลีก้ระทบต์�อิก้�รอิอิก้แบบห้อิงให้บริก้�รท�งทันต์ก้รรม เพร�ะ

เร่�อิงข้อิง ACH เป็นปัจจัยสิำ�คัญประก้�รหน่�งในก้�รต์ิดเชี่�อิระหว��ง

คนสิ่�คน

 คว�มจรงิเร่�อิงข้อิงอิ�ก้�ศ์ภ�ยในหอิงที�สิ�งผู้ลีต์�อิก้�ร

ต์ดิเชี่�อินั�น มก้�รพด่ก้นัม�น�นม�ก้แลีว้ โดยมก้�รสิร�้งสิมก้�ร

ท�งคณต์ศ์�สิต์รข้่�นต์ั�งแต์� ป ี1955 โดย William Firth Wells 

ซึ่่�งเป็นวิศ์วก้รด้�นสิ�ธิ์�รณสิุข้ แลีะได้ทำ�ง�นวิจัยเก้ี�ยวก้ับก้�รต์ิดเชี่�อิ

จ�ก้อิ�ก้�ศ์ภ�ยในหอิง แลีะเข้ียนบทคว�ม “Airborne Contagion

and Air Hygiene: An Ecological Study of Droplet Infections”

ซึ่่�งต์ีพิมพ์โดย Harvard University Press [2]. โดยในบทคว�มนั�น 

Wells ได้พ่ดถ่งคว�มแต์ก้ต์��งข้อิง droplet nuclei (ซึ่่�งเก้ิดจ�ก้ 

respiratory droplet ที�มก้�รระเหยข้อิงนำ��อิอิก้จนก้ลี�ยเปน็ 

อินุภ�คข้น�ดเลีก้ที�ลี�อิงลีอิยอิย่�ในอิ�ก้�ศ์ แลีะสิ�ม�รถเข้�้สิ่�ร��งก้�ย

ท�งลีมห�ยใจ) ก้ับ germ-laden dust (หร่อิ respiratory droplets

ข้น�ดใหญ�ที�ไม�เข้้�สิ่�ลีมห�ยใจ) แลีะต์�อิม� Richard L. Riley ซึ่่�งเป็น

นัก้ศ์่ก้ษ์�แพทย์ที�ทำ�ง�นวิจัยก้ับ Wells ได้พิสิ่จน์แนวคิดข้อิง Wells

ในก้�รทดลีอิงก้�รต์ิดเชี่�อิ Mycobacterium tuberculosis จ�ก้ 

ก้�รห�ยใจเอิ�อิ�ก้�ศ์ที�ม ีdroplet nuclei ระหว��งคนถ��ยทอิด 

สิ่�หนต์ะเภ� [3-6] แลีะไดสิร�้งสิมก้�ร Wells-Riley equation 

สิำ�หรบัก้�รประเมนิโอิก้�สิก้�รต์ดิเชี่�อิข้อิงคนที�อิย่�ในหอิงเดยีวก้บั 

คนที�ต์ิดเชี่�อิในแต์�ระยะแรก้ ก้�รทำ�น�ยยังเป็นในลีัก้ษ์ณะข้อิงก้�รต์ิด 

ระหว��งคนที�อิย่�ในห้อิง จนในระยะต์�อิม� ได้มีก้�รเพิ�ม parameter อิ่�น

เพ่�อิทำ�น�ยโอิก้�สิก้�รต์ดิเชี่�อิในสิภ�วะที�ม ีmovement คอิคน 

ที�ต์ิดเชี่�อิเข้้�ม�ในห้อิง แลีะคนที�ต์�มหลีังเข้้�ม�จะมีโอิก้�สิต์ิดเชี่�อิ

ม�ก้นอิยแค�ไหน ซึ่่�งเป็นปัจจัยที�เร�พด่คุยก้นัในปัจจบุนั คอิ ก้�ร 

ก้ำ�หนดจำ�นวนรอิบข้อิงก้�รไหลีเวียนข้อิงอิ�ก้�ศ์ต์�อิชีั�วโมง เพ่�อิให้

มีอิ�ก้�ศ์ใหม� หร่อิอิ�ก้�ศ์บรสิุทธิ์ิ� ม�แทนที�อิ�ก้�ศ์เดิม ซึ่่�งปนเป้�อิน 

เป็นก้�รก้ำ�จัดอิ�ก้�ศ์ที�ปนเป้�อิน เพ่�อิลีดอิัต์ร�ก้�รต์ดิเชี่�อิ

 ในแง�ข้อิงก้�รเก้ิด droplet nuclei Wells ได้ใชี้ศ์ัพท์ที� 

เรียก้ว�� Quanta หร่อิ จำ�นวนข้อิงสิิ�งที�ก้�อิให้เก้ิดก้�รต์ิดเชี่�อิที�ลี�อิงลีอิย

ในอิ�ก้�ศ์ (ซึ่่�งในที�นี� หม�ยถ่ง droplet nuclei) ซึ่่�งค�� quanta นี�

จะสิมัพนัธิ์ก้บัค��อิก้ค��หน่�งที�เรยีก้ว�� ค��ระดบัก้�รต์ดิเชี่�อิพ่�นฐ�น 

(basic reproduction number หร่อิ basic reproductive ratio)

หร่อิ ค�� R0 (R nought) ซึ่่�งใชี้เป็นต์ัวชีี�วัดในท�งระบ�ดวิทย�ก้�ร

ที�ใชีบ้อิก้ค��เฉลีี�ยข้อิงจำ�นวนต์ดิเชี่�อิร�ยใหม�ที�ต์ดิเชี่�อิจ�ก้ผู้่ป้ว่ย 

1 ร�ย ดังนั�น ค�� R0 ที�ม�ก้ก้ว�� 1 แสิดงว��ยังมีก้�รระบ�ด แต์�ถ้� 

ค��น้อิยก้ว�� 1 แสิดงว��ก้�รต์ิดเชี่�อิน��จะหยุด แลีะในโรคที�มีค�� R0 สิ่ง

ก้็จะเป็นโรคที�มีก้�รแพร�ระบ�ดที�รวดเร็ว เป็นต์้น

ต์�ร�งแสิดงค�� R0 ข้อิงโรคบ�งโรคบ�งโรคจ�ก้ Wikipedia

ที�ม�: https://bit.ly/3iO0bvV

 ค��เหลี��นี� เปน็ค��ก้�รต์ดิเชี่�อิจ�ก้ก้�รสิำ�รวจในท�ง 

ระบ�ดวทิย� แต์�ในท�งทนัต์ก้รรม ประเดน็ที�เร�ต์อิงพจิ�รณ�คอิ 

เร�จะสิ�ม�รถลีดค��ข้อิง R
0
 ในหอิงฟันัใหต์ำ��ที�สิดุไดอิย��งไร ซึ่่�งไม� 

เพยีงแต์�จำ�เปน็สิำ�หรบัก้�รป้อิงก้นัก้�รต์ดิเชี่�อิระหว��งบคุคลี�ก้รท�ง 

ทันต์ก้รรมเชี�น ทันต์แพทย์ ผู้่้ชี�วยทันต์แพทย์ ก้ับผู้่้ป่วยเท��นั�น. แต์�ยังเป็น

ก้�รป้อิงก้ันก้�รต์ิดเชี่�อิระหว��งผู้่้ป่วยที�รับบริก้�รแลี้ว ก้ับผู้่้ป่วยที�ก้ำ�ลีัง

จะเข้้�ม�รับบริก้�รคนต์�อิไปด้วย



 ในบทคว�มข้อิง ผู้ศ์ ดร ตุ์ลีย์ มณีวัฒน� ได้ก้ลี��วถ่งม�ต์รฐ�น

ก้�รระบ�ยอิ�ก้�ศ์ เพ่�อิให้คนที�อิย่�ในอิ�ค�รได้รับอิ�ก้�ศ์บริสิุทธิ์ิ� 

ที�เพียงพอิ ซึ่่�งได้อิ้�งอิิงต์�ม ANSI/ASHRAE Standard 62.1, 

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ที�ก้ำ�หนดค�� 

ventilation rate ในหน�วย cfm (cubic feet per minute) 

ต์�อิบุคคลี ค่อิ cfm/person แลีะต์�อิอุิปก้รณ์หร่อิสิิ�งก้�อิสิร้�ง ค่อิ 

cfm/sf (square feet) ทั�งนี�ข้่�นก้ับว�� เร�ก้ำ�ลีังอิย่�ในอิ�ค�รที�มี 

ก้ิจก้รรมอิะไร เชี�นถ้�อิย่�ในอิ�ค�รที�อิ�ก้�ศ์เสิียม�จ�ก้คน ก้็ใชี้ค�� 

cfm/person แต์�ถ้�อิย่�ในสิถ�นที�ที�อิ�ก้�ศ์เสีิยอิอิก้ม�จ�ก้เคร่�อิงยนต์์

หร่อิ furniture ก้็คิดเป็น cfm/sf หร่อิคิดรวมทั�งสิอิงอิย��ง 

ซึ่่�งในก้รณีข้อิงทันต์ก้รรม ก้็จะต์้อิงคำ�น่งถ่งทั�งจำ�นวนคนในห้อิง 

แลีะ จำ�นวน quanta ที�อิ�จจะเกิ้ดข่้�นจ�ก้ก้�รให้บริก้�รท�งทันต์ก้รรม

นอิก้จ�ก้นี� ปัจจัยที�สิำ�คัญที�เร�ต้์อิงคำ�น่งถ่งอีิก้สิ�วนหน่�ง ค่อิระยะ 

เวลี�ที�รับบริก้�ร เพร�ะระยะเวลี�ที�ทำ�หัต์ถก้�ร ก็้จะสิ�งผู้ลีต์�อิปริม�ณ 

quanta ที�จะเกิ้ดข่้�น หร่อิเร�มีโอิก้�สิ expose ต์�อิ quanta ในห้อิง 

น�นข่้�นด้วย

ต์�ร�งจ�ก้ อิ ตุ์ลีย์ (http://tmn.co.th/data/documents/Dental-Clinic-Solution-for-Public.pdf)

 ในต์�ร�งที�แสิดงในบทคว�มข้อิง อิ ตุ์ลีย์ จะเห็นว�� ค�� R
0 

จะข้่�นก้ับทั�ง จำ�นวน quanta แลีะระยะเวลี� ต์�ร�งบนแสิดงระยะ 

เวลี�ก้�รให้บริก้�รที� 1 ชีั�วโมง สิ�งคร่�งลี��งข้อิงต์�ร�งแสิดงระยะเวลี�

ที� 1.5 ชัี�วโมง สิ�วนค�� ACH ค่อิอัิต์ร�ก้�รระบ�ยอิ�ก้�ศ์ เชี�นที� 3 ACH 

ค่อิมีก้�รระบ�ยอิ�ก้�ศ์ 3 รอิบต์�อิชีั�วโมง ถ้�เร�ใชี้คว�มเข้้�ใจว�� ค�� 

R
0
 ยิ�งต์ำ��ยิ�งมีคว�มปลีอิดภัย. เร�ก้็จะสิ�ม�รถอิอิก้แบบก้�รไหลีเวียน 

ข้อิงอิ�ก้�ศ์ให้ต์อิบโจทย์ที�เร�ต์้อิงก้�รได้ แต์�ก้็ยังคงเหลี่อิโจทย์หลีัก้ 

ค่อิในก้รณีข้อิง SARS-CoV2 จะให้ค�� quanta เท��ไร ซ่ึ่�งในปัจจุบันยัง

มีข้้อิม่ลีไม�ม�ก้นัก้

 ลี��สุิด ในร�ยง�นข้อิง Stadnytskyi แลีะคณะ จ�ก้ 

University of Pensylvania ได้ร�ยง�นใน ว�รสิ�รวิชี�ก้�ร 

Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America ในเด่อินพฤษ์ภ�คม 

2020 แสิดงว�� ผู้่้ป่วยโควิดที�ไม�แสิดงอิ�ก้�ร สิ�ม�รถให้ก้ำ�เนิด 

droplet nuclei ข้น�ดประม�ณ 5 ไมครอิน หร่อิเล็ีก้ก้ว�� 

ซึ่่�งสิ�ม�รถผู้��นเข้้�สิ่�ท�งเดินห�ยใจได้ จ�ก้ก้�รพ่ดคุย 

โดยในก้�รศ่์ก้ษ์�ให้ผู้่้ป่วยพ่ดคำ�ว�� stay healthy ซึ่ำ�� ๆ 

เป็นเวลี� 25 วิน�ที (เสีิยง th จะทำ�ให้เกิ้ด droplet nuclei

อิอิก้ส่ิ�อิ�ก้�ศ์ได้ม�ก้) สิ�ม�รถต์รวจจับ droplet nuclei 

ได้ก้ว�� 7300 nuclei อิย��งไรก็้ดี จำ�นวน droplet ที�จะมี

เช่ี�อิไวรัสิเท��ใดนั�น จะข่้�นกั้บว��ผู้่้ป่วยนั�นมี viral load ในนำ��ลี�ยเท��ใดด้วย ซ่ึ่�งในบทคว�มดังก้ลี��วได้ระบุว�� ในก้รณีที� viral load ในนำ��ลี�ยมีไวรัสิ 

7 ล้ี�น copy จำ�นวน droplet ที�จะมีเช่ี�อิไวรัสิ จะมีเพียง 0.01% แลีะจ�ก้ร�ยง�นที�แสิดงว�� viral load ในนำ��ลี�ยสิ�ม�รถแปรผัู้นได้ ตั์�งแต์� 

ไม�กี้�ล้ี�น copy/ml จนถ่ง หลี�ยร้อิย หร่อิอิ�จะถ่ง พันล้ี�น copy/ml (Kai-Wang et al., https://doi.org/10.1093/cid/ciaa149) ทำ�

ให้ก้�รประเมินอัิต์ร�คว�มเสีิ�ยงข้อิง droplet nuclei ทำ�ได้ย�ก้ข่้�นอีิก้
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 ในบทคว�มข้อิง ผู้ศ์ ดร ต์ุลีย์ มณีวัฒน� ได้ก้ลี��วถ่งม�ต์รฐ�น

ก้�รระบ�ยอิ�ก้�ศ์ เพ่�อิใหค้นที�อิย่�ในอิ�ค�รไดร้บัอิ�ก้�ศ์บรสิทุธิ์ิ� 

ที�เพยีงพอิ ซึ่่�งไดอิ�้งอิงิต์�ม ANSI/ASHRAE Standard 62.1, 

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ที�ก้ำ�หนดค�� 

ventilation rate ในหน�วย cfm (cubic feet per minute) 

ต์�อิบุคคลี ค่อิ cfm/person แลีะต์�อิอิุปก้รณ์หร่อิสิิ�งก้�อิสิร้�ง ค่อิ 

cfm/sf (square feet) ทั�งนี�ข้่�นก้บัว�� เร�ก้ำ�ลีงัอิย่�ในอิ�ค�รที�มี 

ก้จิก้รรมอิะไร เชี�นถ�้อิย่�ในอิ�ค�รที�อิ�ก้�ศ์เสิยีม�จ�ก้คน ก้ใ็ชีค้�� 

cfm/person แต์�ถ้�อิย่�ในสิถ�นที�ที�อิ�ก้�ศ์เสิียอิอิก้ม�จ�ก้เคร่�อิงยนต์์

หรอิ furniture ก้ค็ดิเปน็ cfm/sf หรอิคดิรวมทั�งสิอิงอิย��ง 

ซึ่่�งในก้รณข้อิงทนัต์ก้รรม ก้จ็ะต์อิงคำ�นง่ถง่ทั�งจำ�นวนคนในหอิง 

แลีะ จำ�นวน quanta ที�อิ�จจะเก้ิดข้่�นจ�ก้ก้�รให้บริก้�รท�งทันต์ก้รรม

นอิก้จ�ก้นี� ปัจจัยที�สิำ�คัญที�เร�ต์้อิงคำ�น่งถ่งอิีก้สิ�วนหน่�ง ค่อิระยะ 

เวลี�ที�รับบริก้�ร เพร�ะระยะเวลี�ที�ทำ�หัต์ถก้�ร ก้็จะสิ�งผู้ลีต์�อิปริม�ณ 

quanta ที�จะเก้ิดข้่�น หร่อิเร�มีโอิก้�สิ expose ต์�อิ quanta ในห้อิง 

น�นข้่�นด้วย

ต์�ร�งจ�ก้ อิ ต์ุลีย์ (http://tmn.co.th/data/documents/Dental-Clinic-Solution-for-Public.pdf)

 ในต์�ร�งที�แสิดงในบทคว�มข้อิง อิ ต์ุลีย ์จะเห็นว�� ค�� R
0 

จะข้่�นก้บัทั�ง จำ�นวน quanta แลีะระยะเวลี� ต์�ร�งบนแสิดงระยะ 

เวลี�ก้�รใหบ้รก้�รที� 1 ชีั�วโมง สิ�งคร่�งลี��งข้อิงต์�ร�งแสิดงระยะเวลี�

ที� 1.5 ชีั�วโมง สิ�วนค�� ACH ค่อิอิัต์ร�ก้�รระบ�ยอิ�ก้�ศ์ เชี�นที� 3 ACH 

คอิมก้�รระบ�ยอิ�ก้�ศ์ 3 รอิบต์�อิชีั�วโมง ถ�้เร�ใชีค้ว�มเข้�้ใจว�� ค�� 

R
0
 ยิ�งต์ำ��ยิ�งมคีว�มปลีอิดภยั. เร�ก้จ็ะสิ�ม�รถอิอิก้แบบก้�รไหลีเวยีน 

ข้อิงอิ�ก้�ศ์ใหต์อิบโจทยท์ี�เร�ต์อิงก้�รได ้แต์�ก้ย็งัคงเหลีอิโจทยห์ลีก้ 

ค่อิในก้รณีข้อิง SARS-CoV2 จะให้ค�� quanta เท��ไร ซึ่่�งในปัจจุบันยัง

มีข้้อิม่ลีไม�ม�ก้นัก้

 ลี��สิุด ในร�ยง�นข้อิง Stadnytskyi แลีะคณะ จ�ก้ 

University of Pensylvania ได้ร�ยง�นใน ว�รสิ�รวชี�ก้�ร 

Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America ในเด่อินพฤษ์ภ�คม 

2020 แสิดงว�� ผู้่้ป่วยโควิดที�ไม�แสิดงอิ�ก้�ร สิ�ม�รถให้ก้ำ�เนิด 

droplet nuclei ข้น�ดประม�ณ 5 ไมครอิน หร่อิเลี็ก้ก้ว�� 

ซึ่่�งสิ�ม�รถผู้��นเข้�้สิ่�ท�งเดนิห�ยใจได ้จ�ก้ก้�รพด่คยุ 

โดยในก้�รศ์่ก้ษ์�ให้ผู้่้ป่วยพด่คำ�ว�� stay healthy ซึ่ำ�� ๆ 

เป็นเวลี� 25 วิน�ที (เสิียง th จะทำ�ให้เก้ิด droplet nuclei

อิอิก้สิ่�อิ�ก้�ศ์ได้ม�ก้) สิ�ม�รถต์รวจจับ droplet nuclei 

ได้ก้ว�� 7300 nuclei อิย��งไรก้็ดี จำ�นวน droplet ที�จะมี

เชี่�อิไวรัสิเท��ใดนั�น จะข้่�นก้ับว��ผู้่้ป่วยนั�นมี viral load ในนำ��ลี�ยเท��ใดด้วย ซึ่่�งในบทคว�มดังก้ลี��วได้ระบวุ�� ในก้รณีที� viral load ในนำ��ลี�ยมีไวรัสิ 

7 ลี้�น copy จำ�นวน droplet ที�จะมีเชี่�อิไวรสิ จะมีเพียง 0.01% แลีะจ�ก้ร�ยง�นที�แสิดงว�� viral load ในนำ��ลี�ยสิ�ม�รถแปรผู้ันได้ ต์ั�งแต์� 

ไม�ก้ี�ลี้�น copy/ml จนถ่ง หลี�ยร้อิย หร่อิอิ�จะถ่ง พันลี้�น copy/ml (Kai-Wang et al., https://doi.org/10.1093/cid/ciaa149) ทำ�

ให้ก้�รประเมินอิัต์ร�คว�มเสิี�ยงข้อิง droplet nuclei ทำ�ได้ย�ก้ข้่�นอิีก้
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 ในสิ�วนข้อิง quanta แม้ว��จะมีร�ยง�นเร่�อิงนี�ไม�ม�ก้นัก้. แต์�ร�ยง�นข้อิง Buonanno 

แลีะคณะ (doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.12.20062828) ได้แสิดงประม�ณก้�รค�� 

quanta ที�ทำ�ก้�รศ่์ก้ษ์�จ�ก้ผู้่้ติ์ดเช่ี�อิที�ไม�มีอิ�ก้�รในอิิต์�ลีีไว้อิย��งสินใจ

ต์�ร�งจ�ก้ Buonanno et al. (doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.12.20062828)

 โดยในต์�ร�งดังก้ลี��ว แสิดงค�� 

quanta ข้อิง activity ต์��ง ๆ  ข้อิงผู้่้ติ์ดเช่ี�อิ

ที�มีค��เฉลีี�ย viral load ในเสิมหะที� หน่�งร้อิยล้ี�น 

copy/ml แลีะพบว��ในก้�รพ่ดคุยต์�มปก้ติ์ 

quanta จะอิย่�ที� ประม�ณ 320 ที�น��สินใจ

ค่อิมีร�ยง�นว�� droplet เหลี��นี� ลี�อิงลีอิย

ในอิ�ก้�ศ์ได้น�น 8 น�ที  แลีะยิ�งน��สินใจม�ก้

ข่้�นเม่�อิพบว��ค�� quanta ที�เกิ้ดจ�ก้ก้�รพ่ดคุย

จะเพิ�มข่้�นสิ�มเท�� หลัีงก้�รอิอิก้ก้ำ�ลัีงก้�ย

เบ� ๆ  ดังนั�น แม้จะไม�มีข้้อิสิรุปอิย��งชัีดเจน

ในก้รณีนี� แต์�ข้้อิที�เร�ต้์อิงเรียนร้่ค่อิ อิย��ไป

คุยก้ับใครหลีังอิอิก้ก้ำ�ลีังก้�ย เพร�ะจะมี 

โอิก้�สิติ์ดเช่ี�อิเพิ�มข่้�น

ต์�ร�งจ�ก้เอิก้สิ�ร อิ ตุ์ลีย์ (http://tmn.co.th/data/documents/Dental-Clinic-Solution-for-Public.pdf)

เอกสารอ้างอิง

Buonanno et al., Estimation of airborne viral emission: quanta emission rate of SARS-CoV-2 for infection risk assess-

ment. https://doi.org/10.1101/2020.04.12.20062828

Noakes, C J et al. “Modelling the transmission of airborne infections in enclosed spaces.” Epidemiology and infection 

vol. 134,5 (2006): 1082-91. doi:10.1017/S0950268806005875

Stadnytskyi et al., The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 

transmission PNAS first published May 13, 2020 https://doi.org/10.1073/pnas.2006874117

To et al., Consistent Detection of 2019 Novel Coronavirus in Saliva. Clinical Infectious Diseases, ciaa149, https://doi.

org/10.1093/cid/ciaa149

ตุ์ลีย์ มณีวัฒน� ระบบระบ�ยอิ�ก้�ศ์สิำ�หรับคลิีนิก้ทันต์ก้รรมในยุควิก้ฤต์ COVID-19 http://tmn.co.th/data/documents/Dental- 

Clinic-Solution-for-Public.pdf  
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 ในสิ�วนข้อิง quanta แม้ว��จะมีร�ยง�นเร่�อิงนี�ไม�ม�ก้นัก้. แต์�ร�ยง�นข้อิง Buonanno 

แลีะคณะ (doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.12.20062828) ได้แสิดงประม�ณก้�รค�� 

quanta ที�ทำ�ก้�รศ์ก้ษ์�จ�ก้ผู้่้ต์ิดเชี่�อิที�ไม�มีอิ�ก้�รในอิิต์�ลีีไว้อิย��งสินใจ

ต์�ร�งจ�ก้ Buonanno et al. (doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.12.20062828)

 โดยในต์�ร�งดังก้ลี��ว แสิดงค�� 

quanta ข้อิง activity ต์��ง ๆ ข้อิงผู้่้ต์ิดเชี่�อิ

ที�มีค��เฉลีี�ย viral load ในเสิมหะที� หน่�งร้อิยลี้�น 

copy/ml แลีะพบว��ในก้�รพ่ดคุยต์�มปก้ต์ิ 

quanta จะอิย่�ที� ประม�ณ 320 ที�น��สินใจ

ค่อิมีร�ยง�นว�� droplet เหลี��นี� ลี�อิงลีอิย

ในอิ�ก้�ศ์ได้น�น 8 น�ที  แลีะยิ�งน��สินใจม�ก้

ข้่�นเม่�อิพบว��ค�� quanta ที�เก้ิดจ�ก้ก้�รพ่ดคุย

จะเพิ�มข้่�นสิ�มเท�� หลีังก้�รอิอิก้ก้ำ�ลีังก้�ย

เบ� ๆ ดังนั�น แม้จะไม�มีข้้อิสิรุปอิย��งชีัดเจน

ในก้รณีนี� แต์�ข้้อิที�เร�ต์้อิงเรียนร่้ค่อิ อิย��ไป

คยุก้บัใครหลีงัอิอิก้ก้ำ�ลีงัก้�ย เพร�ะจะม ี

โอิก้�สิต์ดิเชี่�อิเพิ�มข้่�น

ต์�ร�งจ�ก้เอิก้สิ�ร อิ ต์ุลีย์ (http://tmn.co.th/data/documents/Dental-Clinic-Solution-for-Public.pdf)

เอกสารอ้างอิง

Buonanno et al., Estimation of airborne viral emission: quanta emission rate of SARS-CoV-2 for infection risk assess-

ment. https://doi.org/10.1101/2020.04.12.20062828

Noakes, C J et al. “Modelling the transmission of airborne infections in enclosed spaces.” Epidemiology and infection 

vol. 134,5 (2006): 1082-91. doi:10.1017/S0950268806005875

Stadnytskyi et al., The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 

transmission PNAS first published May 13, 2020 https://doi.org/10.1073/pnas.2006874117

To et al., Consistent Detection of 2019 Novel Coronavirus in Saliva. Clinical Infectious Diseases, ciaa149, https://doi.

org/10.1093/cid/ciaa149

ต์ุลีย์ มณีวัฒน� ระบบระบ�ยอิ�ก้�ศ์สิำ�หรับคลีินิก้ทันต์ก้รรมในยุควิก้ฤต์ COVID-19 http://tmn.co.th/data/documents/Dental- 

Clinic-Solution-for-Public.pdf  

 DENT NEWS5



ทพญ. ปภาวิิน  อนุศัักดิ์ิ�เสถีียร

ประสบการณ์์บินกลัับไทยจากอเมริกา
ในช่่วงโควิดแลัะ การกักตัว 14 วัน 

ณ์ Alternate State Quarantine

 เช้ี�วันหน่�งในเด่อินก้รก้ฎ�คม 2563 ผู้่้เขี้ยนเหม�อิมอิงด่ผู้่้คนริมถนนเร�งรีบไปทำ�ง�น

ทุก้คนต้์อิงมี mask บนใบหน้�แลีะจำ�เป็นปรับตั์วเข้้�กั้บภ�วะ new normal เพ่�อิเต์รียม

พร้อิมรับม่อิกั้บสิถ�นก้�รณ์ก้�รแพร�ระบ�ดข้อิงเช่ี�อิ COVID-19 ทั�วโลีก้ ทำ�ให้ผู้่้เขี้ยนน่ก้ถ่ง

ต์อินที�ศ่์ก้ษ์�ต์�อิด้�น Public Health Policy and Management ที�เม่อิง Atlanta ประเทศ์

สิหรัฐอิเมริก้�ในชี�วงที�มีก้�รแพร�ระบ�ดข้อิงเช่ี�อิไวรัสินี� 

 วันนี�ผู้่้เขี้ยนจ่งข้อิเลี��บรรย�ก้�ศ์ชี�วงโควิดระบ�ดที�อิเมริก้�รวมถ่งเที�ยวบินพิเศ์ษ์

repatriation flight แลีะก้�รกั้ก้ตั์ว 14 วัน ณ Alterantive State Quarantne ให้ผู้่้อิ��น

ได้ฟัังกั้นนะคะ

 ในชี�วงเด่อินมีน�คม 2563 เป็นชี�วงที�โควิดเริ�มระบ�ดเข้้�ส่ิ�ประเทศ์ 

สิหรัฐอิเมริก้� แลีะเริ�มมีก้�รประก้�ศ์ Lock down ปิดโรงเรียนแลีะมห�วิทย�ลัีย 

เน่�อิงจ�ก้ ในต์อินนั�นที�อิเมริก้�ไม�มี surgical mask ข้�ยเลีย เวลี�ที�ไป super-

market  ผู้่้เข้ียนแลีะเพ่�อินๆก้็จะใสิ� mask ผู้้�ซึ่่�งที�อิเมริก้�มีร�ค�ค�อิน 

ข้้�งแพง ชิี�นลีะ 5-8 เหรียญเลียทีเดียว  ดังนั�นก็้จะมีหลี�ยคนที�นำ�ผู้้�พันคอิ 

ม�พันปิดป�ก้ปิดจม่ก้แทน ที� supermarket จะมีก้�รจำ�กั้ดจำ�นวนคนเข้้� 

ผู้่้เขี้ยนจ่งต้์อิงรีบไปตั์�งแต์�เช้ี�เพ่�อิที�จะได้ไม�รอิคิวน�น  ที�บริเวณพ่�นท�งเดิน

อิ�จไม�มีก้�ก้บ�ทที�พ่�นว��ต้์อิงยน่จุดนี�นะ เหม่อินในห้�งบ้�นเร� แต์�ทุก้คนก็้ 

เริ�มระแวงซ่ึ่�งกั้นแลีะกั้น เร�ก้ลัีวเข้� เข้�ก็้ก้ลัีวเร� ก็้จะเริ�มย่นห��งกั้นม�ก้ข่้�น   

เน่�อิงจ�ก้ท�ง supermarket ไม�มีก้�รก้ำ�จัดจำ�นวนในก้�รซ่ึ่�อิ  

 เม่�อิผู้่้เขี้ยนไปถ่งร้�นจ่งพบว�� สิินค้�หลี�ยอิย��ง เชี�น สิก๊้อิต์ไบรท์ 

ก้ระด�ษ์ทิชีช่ี� มีก้�รถ่ก้กั้ก้ตุ์น จนไม�เหล่ีอิบนชัี�นว�ง ในสิ�วนข้อิงอิ�ห�รแห้ง 

เชี�นข้นมปัง อิ�ห�รก้ระป๋อิง จะเหลี่อิแค�อิย��งลีะนิดหน�อิยเท��นั�น 

นอิก้จ�ก้นี� supermarket บ�งแห�ง ยังมีก้�รประก้�ศ์ ชี�วงเวลี�พิเศ์ษ์ 

ให้เฉพ�ะผู้่้ส่ิงอิ�ยุเข้้�ไปทำ�ก้�รจับจ��ยในชี�วงเช้ี�  7.00-8.00 เพร�ะท�ง

ร้�นถ่อิว��ผู้่้ส่ิงอิ�ยุเป็นก้ลุี�มเสีิ�ยงต์�อิก้�รติ์ดเช่ี�อิโควิดได้ง��ย

บทความพิเศษ
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ทพญ. ปภาวิิน  อนุศัักดิ์ิ�เสถีียร

ประสบการณ์์บินกลัับไทยจากอเมริกา
ในช่่วงโควิดแลัะ การกักตัว 14 วัน 

ณ์ Alternate State Quarantine

 เชี้�วันหน่�งในเด่อินก้รก้ฎ�คม 2563 ผู้่้เข้ียนเหม�อิมอิงด่ผู้่้คนริมถนนเร�งรีบไปทำ�ง�น

ทุก้คนต์้อิงมี mask บนใบหน้�แลีะจำ�เป็นปรับต์ัวเข้้�ก้ับภ�วะ new normal เพ่�อิเต์รียม

พร้อิมรับม่อิก้ับสิถ�นก้�รณ์ก้�รแพร�ระบ�ดข้อิงเชี่�อิ COVID-19 ทั�วโลีก้ ทำ�ให้ผู้่้เข้ียนน่ก้ถ่ง

ต์อินที�ศ์่ก้ษ์�ต์�อิด้�น Public Health Policy and Management ที�เม่อิง Atlanta ประเทศ์

สิหรัฐอิเมริก้�ในชี�วงที�มีก้�รแพร�ระบ�ดข้อิงเชี่�อิไวรัสินี� 

 วันนี�ผู้่เ้ข้ียนจ่งข้อิเลี��บรรย�ก้�ศ์ชี�วงโควิดระบ�ดที�อิเมรก้�รวมถง่เที�ยวบินพิเศ์ษ์

repatriation flight แลีะก้�รก้ัก้ต์ัว 14 วัน ณ Alterantive State Quarantne ให้ผู้่้อิ��น

ได้ฟัังก้นันะคะ

 ในชี�วงเด่อินมีน�คม 2563 เป็นชี�วงที�โควิดเริ�มระบ�ดเข้้�สิ่�ประเทศ์ 

สิหรัฐอิเมริก้� แลีะเริ�มมีก้�รประก้�ศ์ Lock down ปิดโรงเรียนแลีะมห�วิทย�ลีัย 

เน่�อิงจ�ก้ ในต์อินนั�นที�อิเมริก้�ไม�มี surgical mask ข้�ยเลีย เวลี�ที�ไป super-

market  ผู้่เ้ข้ยีนแลีะเพ่�อินๆก้จ็ะใสิ� mask ผู้�้ซึ่่�งที�อิเมรก้�มรี�ค�ค�อิน 

ข้้�งแพง ชีิ�นลีะ 5-8 เหรียญเลียทีเดียว  ดังนั�นก้็จะมีหลี�ยคนที�นำ�ผู้้�พันคอิ 

ม�พันปิดป�ก้ปิดจม่ก้แทน ที� supermarket จะมีก้�รจำ�ก้ัดจำ�นวนคนเข้้� 

ผู้่้เข้ียนจ่งต์้อิงรีบไปต์ั�งแต์�เชี้�เพ่�อิที�จะได้ไม�รอิคิวน�น  ที�บริเวณพ่�นท�งเดิน

อิ�จไม�มีก้�ก้บ�ทที�พ่�นว��ต์้อิงย่นจุดนี�นะ เหม่อินในห้�งบ้�นเร� แต์�ทุก้คนก้็ 

เริ�มระแวงซึ่่�งก้ันแลีะก้ัน เร�ก้ลีัวเข้� เข้�ก้็ก้ลีัวเร� ก้็จะเริ�มย่นห��งก้ันม�ก้ข้่�น   

เน่�อิงจ�ก้ท�ง supermarket ไม�มีก้�รก้ำ�จัดจำ�นวนในก้�รซึ่่�อิ  

 เม่�อิผู้่้เข้ียนไปถ่งร้�นจ่งพบว�� สิินค้�หลี�ยอิย��ง เชี�น สิก้๊อิต์ไบรท์ 

ก้ระด�ษ์ทิชีชี่� มีก้�รถ่ก้ก้ัก้ต์ุน จนไม�เหลี่อิบนชีั�นว�ง ในสิ�วนข้อิงอิ�ห�รแห้ง 

เชี�นข้นมปงั อิ�ห�รก้ระปอิง จะเหลีอิแค�อิย��งลีะนดิหน�อิยเท��นั�น 

นอิก้จ�ก้นี� supermarket บ�งแห�ง ยังมีก้�รประก้�ศ์ ชี�วงเวลี�พิเศ์ษ์ 

ให้เฉพ�ะผู้่้สิ่งอิ�ยุเข้้�ไปทำ�ก้�รจับจ��ยในชี�วงเชี้�  7.00-8.00 เพร�ะท�ง

ร้�นถ่อิว��ผู้่้สิ่งอิ�ยุเป็นก้ลีุ�มเสิี�ยงต์�อิก้�รต์ิดเชี่�อิโควิดได้ง��ย

บทความพเิศษ
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 ต์�อิม� ในชี�วงก้ลี�งเด่อินเมษ์�ยนท�งรัฐบ�ลีไทยได้ประก้�ศ์

ปิดเส้ินท�งก้�รบินพ�ณิชีย์ ไม�อินุญ�ต์ให้ flight บินจ�ก้นอิก้ประเทศ์

เข้้�ม�ที�สิุวรรณภ่มิได้ คนไทยที�อิย่�ต์��งประเทศ์ที�ต์้อิงก้�รบินเข้้� 

ประเทศ์ไทย จำ�เป็นต้์อิงลีงทะเบียนก้ลัีบเข้้�ไทยผู้��นสิถ�นท่ต์เท��

นั�น ผู้่้เขี้ยนต้์อิงข้อิบพระคุณท�ง Royal Thai Embassy เป็นอิย��ง

ม�ก้ที�จัดระบบก้�รลีงทะเบียน แลีะมีเจ้�หน้�ที�คอิยชี�วยให้ข้้อิม่ลี 

ต์ลีอิดเวลี� ติ์ดต์�อิท�งโทรศั์พท์ได้ทุก้เม่�อิ แล้ีวพ่ดจ�สุิภ�พม�ก้ ถ่งแม้

คำ�ถ�มบ�งครั�งข้อิงผู้่้เข้ียนจะอิอิก้แนว OCD แต์�ท�งเจ้�หน้�ที�ก้็ 

ไม�มีก้�รหงุดหงิดเลีย รวมทั�ง มีก้�รอัิพเดต์ ข้้อิม่ลีต์��ง ๆ ท�งอีิเมล์ี

แลีะเวปไซึ่ต์์ทันท�วงที

 หลัีงจ�ก้ลีงทะเบียนผู้��นฟัอิร์มข้อิงสิถ�นท่ต์แล้ีว เร�มีหน้�ที�

เพียงอิย��งเดียวค�ะ ค่อิ รอิ  รอิ แลีะรอิจนก้ว��จะมีอีิเมล์ีจ�ก้สิถ�นท่ต์

แจ้งว��สิ�ม�รถข่้�น repatriation flight ก้ลัีบเข้้�ประเทศ์ไทยได้ แลีะ

แล้ีวอีิเมล์ีในฝัันก็้ม�ถ่ง เม่�อิรอิประม�ณ 1 เด่อิน  ผู้่้เขี้ยนได้รับอินุญ�ต์

ให้ก้ลีับไทยได้แลี้ว โดยไดค้ิวเดินท�งก้ลีับในวันที� 14 พฤษ์ภ�คม 

แลีะจะถ่งเม่อิงไทยในวันที� 16 พฤษ์ภ�คม โดยเคร่�อิงบินพิเศ์ษ์จะอิอิก้จ�ก้ 

Los Angeles  ดังนั�น ผู้่้เขี้ยนจ่งจำ�เป็นต้์อิงซ่ึ่�อิตั์�วเคร่�อิงบินภ�ยใน 

ประเทศ์จ�ก้ Atlanta – Los Angeles ร�วมด้วยร�ยลีะเอีิยดค��ใช้ีจ��ย

ตั์�วเคร่�อิงบิน มีดังต์�อิไปนี� 

ขาที� 1 : จาก Atlanta - Los Angeles  

ค่าตั�ว 179.40 USD 

ขาที� 2 : จาก Los Angeles - Seoul  

ค่าตั�ว 973 USD

ขาที� 3 : จาก Seoul - Bangkok  

ค่าตั�ว 22,000 บาท 

            รวมแล้้วคิดเป็็นเงินไทย ( 1 USD = 32 Baht ) ทั้งหมด = 58,876 บาท 

เทียบแล้วแพงกว่าตั�วปกติประมาณ 

2.5 เท่าเลยทีเดียว!!!

โดยขั้�นต์อินก้�รซ่ึ่�อิตั์�วก็้ไม�ใชี�ก้�รซ่ึ่�อิแบบปก้ติ์ธิ์รรมด� แต์�มีขั้�นต์อินต์��งๆม�ก้ม�ย  มีดังต์�อิไปนี�

ข่าที� 1 :  สิ�ม�รถซ่ึ่�อิตั์�วต์�มปก้ติ์ผู้��นท�ง website ได้เลีย เน่�อิงจ�ก้เป็นก้�รบินภ�ยในประเทศ์อิเมริก้�

ข่าที� 2 :  ก้�รซ่ึ่�อิตั์�วต้์อิงผู้��นจ�ก้ link ข้อิงอีิเมล์ีจ�ก้สิถ�นท่ต์  แลีะมีก้�รก้รอิก้ช่ี�อิ-น�มสิกุ้ลี แลีะ หม�ยเลีข้บัต์รเครดิต์   

 ไม�สิ�ม�รถห�ซ่ึ่�อิตั์�วที�นอิก้เหน่อิจ�ก้นี�ได้ ต้์อิงซ่ึ่�อิผู้��นชี�อิงท�งนี�เท��นั�น 

ข่าที� 3 :  อัินนี�แอิบโหด 555   ข้อิงก้�รบินไทยนั�นไม�สิ�ม�รถใช้ีบัต์รเครดิต์ได้ จะต้์อิงจ��ยเงินสิดที�สิำ�นัก้ง�นหร่อิ

 โอินเข้้�บัญชีีข้อิงก้�รบินไทยเท��นั�น   ดังนั�น คุณต้์อิงมีคนร้่จัก้ที�ไปจ��ยเงินที�สิำ�นัก้ง�นได้ 

 หร่อิ มีบัญชีีประเทศ์ไทย + internet banking  

 หลัีงจ�ก้ที�ผู้่้เขี้ยนซ่ึ่�อิตั์�วได้เรียบร้อิยแล้ีว จ่งได้ทำ�ก้�รจอิงโรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort ซ่ึ่�งเป็น Alternate 

State Quarantine  ในช่วงนั�นทางผูู้้เขี่ยนได้เห็นโฆษณาในเฟสบุ�ค แจ้้งราคาไว้อยู่ที� 53,000 บาท แต่พอดูรายละเอียดแล้วจ้ะพบว่าราคานี�

ยังไม่รวมการตรวจ้ Covid-19 ซ่ึ่�งเราต้องตรวจ้โควิดทั�ง 2 ครั�งด้วย ดังนั�น ราคาสุทธิิทั�งหมดคือ 60,300 บาท (ค่าตรวจ้สองครั�ง = 

7,300 บาท) เมื�อตกลงปลงใจ้และว่าอยากจ้ะพักที�นี� ก็รีบติดต่อทางโรงแรมทันที หลังจ้ากจ้องที�พักเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้้าหน้าที�จ้ะถาม

รายละเอียดเกี�ยวกับ Flight และวันเวลาที�มาถ่ง ในข่ณะเดียวกันผูู้้เขี่ยนต้องเตรียมเอกสารว่าประสงค์จ้ะกักตัวที�นี�ให้ทางเจ้้าหน้าที�

ที�สนามบินด้วย
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ต์�อิจ�ก้นี�จะเป็นก้�รเลี��ประสิบก้�รณ์ก้�รเดินท�งโดยเคร่�อิงบินทั�ง 3 เที�ยวบินจนถ่งก้�รเข้้�พัก้ที� Alternate State Quarantine

ขาที� 1 : Delta Air Lines (Atlanta - Los Angeles)

What is the busiest airport in the world?

ขาที� 2: Asiana airlines (Los Angeles - Seoul)

 เร่�อิงนี�หลี�ยคนอิ�จไม�ทร�บ สิน�มบิน Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ณ เม่อิงแอิต์แลีนต์�้เป็น 

สิน�มบินที�มีคนใชี้บริก้�รม�ก้ที�สิุดในโลีก้ เพร�ะสิน�มบินนี�เหม่อินเป็นบ้�นข้อิง Delta รวมทั�งสิำ�นัก้ง�นใหญ�ข้อิงสิ�ยก้�รบิน Delta 

ก็้ตั์�งอิย่�ที�เม่อิงนี� ดังนั�นสิน�มบินนี�โดยปก้ติ์แล้ีวคนจ่งเยอิะม�ก้ถ่งม�ก้ที�สุิด วันเดินท�งผู้่้เขี้ยนไปถ่ง airport ต์อินเที�ยง พบว�� ใน airport 

คนน้อิยก้ว��ปก้ติ์ม�ก้ๆๆๆ (ในร่ปเหม่อินผู้่้เขี้ยนเดินท�งคนเดียว ไม�มีเพ่�อินร�วมเดินท�งใน Terminal เลีย)

เจ้�หน้�ที�ทุก้คนใสิ� mask กั้นหมด มีพนัก้ง�นคอิยก้ด alcohol gel ให้ต์ลีอิดเวลี� พอิเข้้�ไปข้้�งในถ่ง

ชี�วงสิแก้นก้ระเป๋� โดยปก้ติ์จะเปิดเต็์มทุก้ชี�อิง แต์�พอิชี�วงโควิดเหล่ีอิแค�เพียงหน่�งชี�อิงเท��นั�น ระหว��ง

นั�งรอิหน้� Gate ถ้�มีใครไอิข่้�นม� จะมีคนรอิบตั์วหันไปมอิงประหน่�งว��คนนั�นเป็นจำ�เลียสัิงคม --” 

(เอิ�จริง ๆ  แล้ีวตั์�งแต์�โควิดเข้้�อิเมริก้� ผู้่้เขี้ยนเอิงก็้ไม�ได้กิ้นคุก้กี้�กั้บถั�วเลีย หลีอินจัดก้ลัีวคอิแห้งแล้ีวไอิ 

เดี�ยวไม�ได้ก้ลัีบบ้�น)

 เม่�อิข่้�นไปในเคร่�อิง ผู้่้เขี้ยนก็้ควัก้ hydrogen peroxide wipes ที�พก้ติ์ดตั์วม�ด้วย เช็ีดรอิบเก้้�อีิ�

แลีะหน้�จอิทุก้จุดทันที ในเร่�อิงที�นั�ง เคร่�อิงบินลีำ�นี�จะมีที�นั�ง ซ้ึ่�ย 3 ที�นั�ง แลีะข้ว� 3 ที�นั�ง ดังนั�น รหัสิที�นั�งจะเป็น 

ABC--DEF แล้ีวมีตั์วเลีข้ข้้�งหน้�แสิดงลีำ�ดับแถว เม่�อิข่้�นไปบนเคร่�อิง ต์ำ�แหน�งที�นั�งที�ทุก้คนจะได้นั�ง ค่อิ 

A,C,D,F ได้นั�งริมท�งเดินไม�ก็้ริมหน้�ต์��ง (แต์�ไม�มีก้�รเว้นแถวนะ แค�เว้นด้�นข้้�งเท��นั�น) ทุก้แถวจะมี

ก้�รเว้นแบบนี�เหม่อินกั้นหมด พอิชี�วงเสิิร์ฟัข้อิงว��งทุก้คนก็้จะได้นำ��เปลี��กั้บแครก้เก้อิร์ ไม�มีก้�รม�ถ�มว��

จะรับชี�ก้�แฟันำ��ส้ิม นำ��อัิดลีมไหม ทุก้คนรีบกิ้นรีบใสิ� mask แล้ีวนั�งเฉยๆ พอิชี�วงลีงจ�ก้เคร่�อิงก็้ตั์วใคร

ตั์วมันแหลีะ เร�ก้ลัีวเข้� เข้�ก็้ก้ลัีวเร� ก็้จะย่นห��ง ๆ  กั้น (เท��ที�จะทำ�ได้) อ้ิอิ ล่ีมบอิก้ไป แอิร์ฮอิสิเต์สิที�นี�ใสิ� 

mask กั้บ goggles กั้นนะ ไม�ถ่งขั้�นใสิ� Face Shield แล้ีวก็้ใสิ�ชุีดพนัก้ง�นปก้ติ์ ไม�มีอิะไรคลุีมเป็นพิเศ์ษ์

 โดยสิรุป ชีอิบนะ ด่มีคว�มพย�ย�มที�จะ social distancing แลีะลีดก้�รสัิมผัู้สิพ่ดคุยเท��ที�

สิ�ยก้�รบินจะทำ�ได้ เยี�ยม !

 จ�ก้เที�ยวบินข้�ที� 1 ผู้่้เขี้ยนแวะไปพัก้ที�บ้�นข้อิงคนร้่จัก้ 2 ค่น แลีะเม่�อิถ่งวันที� 14 พ.ค. ผู้่้เขี้ยนก็้พร้อิมแล้ีวที�จะเดินท�งก้ลัีบ 

ประเทศ์ไทยจ�ก้เม่อิง Los Angeles เอิก้สิ�รในม่อิครบทุก้อิย��งทั�งใบรับรอิงแพทย์ แลีะเอิก้สิ�รรับรอิงจ�ก้สิถ�นท่ต์ซ่ึ่�งสิ�งม�ท�งอีิเมล์ี 

เม่�อิไปถ่ง LAX airport จะมีป้�ยเขี้ยนบอิก้ที�หน้�ท�งเข้้� ว�� repatriation flight ก้ลัีบประเทศ์ไทยให้เดินต์�มล่ีก้ศ์รนี� แลีะเจ้�หน้�ที�จ�ก้ 

สิถ�นท่ต์คอิยอิำ�นวยคว�มสิะดวก้เป็นอิย��งดี   เม่�อิไปถ่งชี�อิงเช็ีคอิิน เร�จะพบก้ลุี�มเจ้�หน้�ที�จ�ก้สิถ�นท่ต์ โดยคำ�ถ�มแรก้ค่อิ ข้อิด่ใบรับรอิง 

แพทย์กั้บหนังส่ิอิรับรอิงค�ะ  ซ่ึ่�งเจ้�หน้�ที�จะเช็ีคว��เร�ข้อิใบรับรอิงแพทยใ์นชี�วง 72 ชัี�วโมงก้�อินเดินท�งไหม แล้ีวร�ยลีะเอีิยดในนั�นครบถ่ก้ต้์อิง 

ซ่ึ่�งต้์อิงข้อิบอิก้ว��ท�งเจ้�หน้�ที�เช็ีควันที�แลีะเวลี�ลีะเอีิยดม�ก้ นอิก้จ�ก้นี�ยังมีก้�รแจก้ถุงยังชีีพให้ โดยข้้�งในถุงจะมีแซึ่นด์วิชี , Alcohol 

gel, Surgical mask แลีะก้ระด�ษ์ทิชีช่ี�

 หลีังจ�ก้ที� check in เข้้�ไปข้้�งใน Gate จะพบว�� ที� LAX ยังเปิดร้�น duty free อิย่� มีข้อิงแบรนด์เนมข้�ยทุก้ก้อิย��ง  

แต์�ไม�มีล่ีก้ค้�เข้้�เลีย พอิมอิงไปรอิบๆ ก็้พบว�� ไม�ได้มีคนไทยแค�ประเทศ์เดียว ยังมีชี�วจีนแลีะชี�วเก้�หลีีใต้์ม�ร�วมบินด้วย เม่�อิข่้�นไปในเคร่�อิง 

ผู้่้โดยสิ�รทุก้คนจะได้นั�งชัี�นประหยัดทั�งหมดแลีะนั�งติ์ดกั้น  ไม�มีเว้นชี�อิงว��งเหม่อิน DELTA Airline  แอิร์ฮอิสิเต์สิข้อิงสิ�ยก้�รบินนี�ใสิ�แค� 

mask อิย��งเดียวเท��นั�น ไม�มีแว�นต์� หร่อิ face shield แลีะใสิ�ชุีดพนัก้ง�นปก้ติ์ เม่�อิถ่งม่�อิอิ�ห�ร พบว�� อิ�ห�รทุก้อิย��งว�งอิย่�บนถ�ดปก้ติ์ 

มีพนัก้ง�นสิอิบถ�มว��จะรับโค้ก้ นำ��ส้ิม หร่อิชี�ก้�แฟั พนัก้ง�นก้้มสิอิบถ�มใก้ล้ีผู้่้โดยสิ�รม�ก้ ในข้ณะนั�น ผู้่้เขี้ยนคิดในใจว�� ถ้�จะติ์ดโควิด 

ก็้คงติ์ดจ�ก้บนเคร่�อิงบินนี�แหลีะ --“
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ขาที� 3 : Thai airways รักคุณเท่าฟ้้า (Seoul - Bangkok)

 หลัีงจ�ก้ลีงเคร่�อิงม�เรียบร้อิย ผู้่้เขี้ยนก็้เจอิคนไทยที�ม�ต์�อิแถวเต์รียมเปลีี�ยนเคร่�อิงกั้น ในแถวแต์�ลีะคนก็้เริ�มแชีร์กั้นว��เร�ม�จ�ก้

ที�นี� แล้ีวเธิ์อิลี�ะม�จ�ก้ที�ไหนเหรอิ เสีิยค��ใบรับรอิงแพทย์ไปกี้�เหรียญ ทุก้คนเริ�มอุิ�นใจได้ก้ลัีบไทยแน�นอิน  ใน Incheon airpot พบว��มีร้�นเปิดไม�ถ่ง 

10 ร้�น มีแค�ร้�นเคร่�อิงสิำ�อิ�ง 1-2 จุด ร้�นข้นม 1 ร้�น แลีะมีร้�นอิ�ห�ร อีิก้ 1-2 ร้�น นอิก้นั�นปิดเงียบ ร้�งม�ก้ ที�สิำ�คัญในสิน�มบิน 

ไม�มี water fountain ให้บริก้�รเพ่�อิป้อิงกั้นก้�รแพร�ก้ระจ�ยเช่ี�อิโควิด  เม่�อิข่้�นเคร่�อิงบินข้อิงก้�รบินไทย จะเจอิน้อิงแอิร์สิ�วสิวย ว้�ว 

ชุีดพร้อิมลุียม�ก้ ปก้ปิดทุก้อิย��ง ยก้เว้นรอิงเท้� อุิปก้รณ์ Face shield, mask, หมวก้, ชุีด PPE พร้อิมจัดเต็์ม เม่�อิสัิงเก้ต์ต์ำ�แหน�งก้�รนั�ง 

จะพบว��แต์ก้ต์��งกั้บ Asiana Airline ค่อิ ข้อิงก้�รบินไทยถ้�เป็นครอิบครัวเดียวกั้นหร่อิเพ่�อินม�ด้วยกั้น จะให้นั�งติ์ดกั้น สิ�วนผู้่้เขี้ยนม�คน

เดียวก็้จะมีเว้นว��งให้ รอิบนี�โชีคดีผู้่้เขี้ยนได้นั�งริมท�งเดินด้วย เลียค�อินข้้�งสิบ�ยนิดน่ง พอิเห็นชุีดพร้อิมลุียข้อิงน้อิงแอิร์แล้ีวร้่ส่ิก้ร้อินแทน 

แอิบเห็นน้อิงแอิร์เหง่�อิซ่ึ่มด้วย ก้�อินเคร่�อิงอิอิก้ แอิร์ฮอิสิเต์สิจะประก้�ศ์ไว้ก้�อินเลียว�� ทุก้คนห้�มย้�ยที�นั�ง นั�งไหนก็้ต้์อิงนั�งต์รงนั�นซ่ึ่�งโอิเค

ม�ก้ ลีดโอิก้�สิก้�รแพร�ก้ระจ�ยข้อิงเช่ี�อิโรค ในด้�นก้�รเสิิร์ฟัอิ�ห�ร ข้อิงก้�รบินไทยจะให้เป็นข้้�วก้ลี�อิง สิะดวก้พร้อิมทิ�ง อิ�ห�รจัดเต็์ม  

โชีคดีว��ในไฟัลีท์นี�ไม�มีใครคุยกั้น ทุก้คนนั�งหลัีบเน่�อิงจ�ก้เพลีียม�ก้จ�ก้ Asiana airlines

 พอิเคร่�อิงถ่งสุิวรรณภ่มิ ผู้่้โดยสิ�รหลี�ยคนก้ำ�ลัีงเต์รียมจะลุีก้ แต์� ! น้อิงแอิร์ประก้�ศ์ทันทีว�� 

ให้ทุก้คนนั�งอิย่�กั้บที� เร�จะมีก้�รจัดระเบียบโดยให้ลุีก้ทีลีะ 3 แถว ดังนั�น คนจะทยอิยกั้นอิอิก้เป็นล็ีอิต์ ๆ

ทำ�ให้คนไม�ก้ระจุก้กั้นต์รงประต่์ ข้อิชีมว��บริห�รจัดก้�รเยี�ยมม�ก้ พอิเดินอิอิก้จ�ก้เคร่�อิง น้อิงแอิร์

จะพ่ดว�� “ยินดีต้์อินรับก้ลัีบบ้�นนะคะ” เป็นระยะ ผู้่้เขี้ยนฟัังแล้ีวซ่ึ่�งใจม�ก้ ๆ   พวก้เร�ปลีอิดภัย

แล้ีวจริง ๆ  เน่�อิงจ�ก้ผู้่้เขี้ยนได้จอิง Movenpick BDMS Wellness Resort ไว้ ที�ประต่์ท�งอิอิก้

จ�ก้เคร่�อิงบินจะพบมีป้�ยที�แสิดงร�ยช่ี�อิข้อิงผู้่้ที�พัก้ Alternate State Quarantine  หลัีงจ�ก้

แจ้งช่ี�อิแล้ีว จะมีก้�รติ์ดป้�ยที�เส่ิ�อิให้ท�งเจ้�หน้�ที�ได้รับทร�บ เม่�อิเข้้�ม�ข้้�งในจะพบว��มีก้�รวัดไข้้

ต์รวจสิก้รีนทุก้อิย��ง เจ้�หน้�ที�ย่นยิ�มแย้มรอิรับพวก้เร�ต์ลีอิดท�งรวมทั�งมีร�วกั้�นไว้ไม�ให้พวก้เร�

หนีได้  ( ณ จุดนี� คงไม�มีใครก้ล้ี�หนีแล้ีวจ้�) ในก้�รนั�งก้รอิก้เอิก้สิ�ร จะมีต์ำ�แหน�งก้ำ�หนดก้�รนั�ง

ให้ห��งกั้นชัีดเจน เม่�อิผู้��นขั้�นต์อินเอิก้สิ�รเรียบร้อิย  ท�งเจ้�หน้�ที�จะพ�ผู้่้เขี้ยนไปรับก้ระเป๋�

โดยมีรถเข็้นว�งไว้ห��งกั้นรอิบสิ�ยพ�นรอิอิย่�แล้ีว โดยสิรุปแล้ีว ก้�รบริห�รจัดก้�รที�สิน�มบิน

สิุวรรณภ่มิยอิดเยี�ยมม�ก้ เป็นระเบียบเรียบร้อิยแลีะมีข้ั�นต์อินที�ชีัดเจน เม่�อิอิก้ม�ด้�นนอิก้ 

จะพบว��มีเจ้�หน้�ที�ข้อิงท�งรพ.ก้รุงเทพม�ด่แลี มีก้�รพ�นก้ระเป๋�ฆ่��เช่ี�อิทุก้ใบ รวมทั�งสิอิบถ�ม

เมน่อิ�ห�รที�จะรับประท�นในม่�อิเช้ี�แลีะม่�อิเที�ยงข้อิงวันถัดไป พร้อิมข่้�นรถแวนมุ�งส่ิ�รพ.ก้รุงเทพ

กักตัวคืนที� 1 : Bangkok Hospital 

 เม่�อิได้เข้้�รพ.ก้รุงเทพ อิย��งแรก้เลียค่อิ ก้�รวัดอุิณหภ่มิเช็ีคอีิก้ครั�ง 

โดยจะมีก้�รต์รวจโควิดทันทีเลียที�ม�ถ่ง ก้�รต์รวจโควิดจะทำ� 2 ต์ำ�แหน�ง

ได้แก้� Nasopharyngeal swab แลีะ  Oropharyngeal swab  ข้อิบอิก้ว��

Nasopharyngeal swab นั�นเจ็บม�ก้ก้ก้ก้ โดยขั้�นต์อินก้�รทำ� คุณหมอิจะ

นำ�ไม้พันสิำ�ลีีก้้�นย�วใสิ�เข้้�ไปในร่จม่ก้เพ่�อิไป swab ต์รงด้�นหลัีง แล้ีว

คุณหมอิก้็วนอิย่�สิี�ห้�รอิบเพ่�อิให้ได้สิ�รคัดหลีั�งแลี้วนำ�ก้้�นอิอิก้ม�  

ในวันรุ�งข่้�น ผู้ลีพบว�� ไม�พบมีเช่ี�อิ Covid-19  เต์รียมแพ็คก้ระเป๋�อีิก้ครั�ง

เพ่�อิย้�ยไปพัก้ที�โรงแรมต์�อิไป
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 กักตัวคืนที� 2-14 : เม่�อิผู้่้เขี้ยนได้ม�ถ่ง Movenpick BDMS Wellness 

Resort ท�งโรงแรมจะมีพนัก้ง�นม�ต์้อินรับแลีะให้เร�เปลีี�ยนรอิงเท้�เป็น 

slipper ข้อิงโรงแรม (สิ�วนรอิงเท้�ข้อิงผู้่้เขี้ยนให้ใสิ�ถุงแดงไว้) จ�ก้นั�นพนัก้ง�น

จะพ�ไปห้อิงรับรอิงคุยร�ยลีะเอีิยดเบ่�อิงต้์นว��มีอิ�ห�ร 3 ม่�อิ (มีร�ยลีะเอีิยด

เมน่ให้เล่ีอิก้ได้ว��ชีอิบสิไต์ล์ีฝัรั�งหร่อิเป็นแบบไทย) มีพย�บ�ลีม�วัดอุิณหภ่มิที�

ห้อิงวันลีะ 2 ครั�ง มีแม�บ้�นทำ�คว�มสิะอิ�ดห้อิงวันเว้นวัน สิ�ม�รถโทรติ์ดต์�อิ 

room service ได้ 24 ชัี�วโมง แลีะสิ�ม�รถเดินเลี�นในสิวนข้อิงโรงแรมได้ วันลีะ 

1 ชัี�วโมง โดยต้์อิงโทรจอิงลี�วงหน้�ก้�อินหน่�งวันเพ่�อิจำ�กั้ดจำ�นวนคนในแต์�ลีะชี�วง

สิวนนี�ไม�อินุญ�ต์ให้คนนอิก้เข้้�ม�เดินได้ ให้เฉพ�ะคนที�กั้ก้ตั์วเท��นั�น แลีะห้�มวิ�ง

เด็ดข้�ด รวมทั�งต้์อิงใสิ� mask ต์ลีอิดเวลี�

ที�อิย่�ในสิวน  ห้อิงพัก้ที�ได้เป็นห้อิง Suite

ภ�ยในห้อิงพัก้มี Fit Ball , Yoga Mat ,

Strech Band เพ่�อิให้ผู้่้กั้ก้ตั์วสิ�ม�รถ

อิอิก้ก้ำ�ลัีงก้�ยในห้อิงพัก้ได้ เวลี�ดำ�เนิน

ผู้��นไปจนถ่งวันที� 13 ข้อิงก้�รกั้ก้ตั์ว 

ผู้่้เข้ียนต์้อิงต์รวจโควิดอิีก้ครั�ง เพ่�อิ 

ย่นยันอีิก้ครั�ง ผู้ลีทดสิอิบพบว��ไม�พบ 

เช่ี�อิโควิด รวมทั�งคนในเคร่�อิงบินที�ม�

ลีำ�เดียวกั้นแลีะกั้ก้ตั์วที�อ่ิ�นก็้ไม�พบเช่ี�อิ 

เชี�นเดียวก้ันดังนั�น ผู้่้เข้ียนจ่งได้รับ 

อินุญ�ต์ให้ก้ลีับบ้�นได้ วันที�ก้ลีับบ้�น ท�งเจ้�หน้�ที�จะให้หนังสิ่อิรับรอิงจ�ก้รัฐบ�ลีว��เร�ผู้��นก้�รก้ัก้ต์ัว 14 วันแลี้ว ผู้ลีก้�รเทสิปก้ต์ิ 

ไม�พบเช่ี�อิโควิด  ก้�อินก้ลัีบบ้�นผู้่้เขี้ยนได้ข้อิถ��ยร่ปเก็้บไว้เป็นที�ระล่ีก้เป็นประสิบก้�รณ์ครั�งหน่�งในชีีวิต์ที�ไม�มีวันล่ีม

 สุุดท้ายนี้ ผูู้้เขียนอยากบอกท่านผูู้้อ่านทุกท่านว่า COVID-19 เป็็นโรคระบาดครั้งใหญ่่ ใกล้้ตัวกว่าที�เราคิด ถึึงแม้ว่าในป็ัจจุบัน 

ป็ระเทศไทยจะควบคุมสุถึานการณ์การติดเชื้้้อ COVID-19  ภายในป็ระเทศได้ค่อนข้างดีแล้้ว แต่ตราบใดก็ตามที�เรายังไม่มีวัคซีีน การต่อสุู้กับ

เชื้้้อโควิดของพวกเรายังต้องดำาเนินต่อไป็ อย่าล้้ม ใสุ่ mask  ล้้างม้อ พกแอล้กอฮอล้์เจล้ทุกครั้งเม้�อต้องออกนอกบ้านกันนะคะ ^__^

 DENT NEWS 10

 กักตัวคืนที� 2-14 : เม่�อิผู้่้เข้ียนได้ม�ถ่ง Movenpick BDMS Wellness 

Resort ท�งโรงแรมจะมพีนก้ง�นม�ต์อินรบัแลีะใหเ้ร�เปลีี�ยนรอิงเท�้เปน็ 

slipper ข้อิงโรงแรม (สิ�วนรอิงเท�้ข้อิงผู้่เ้ข้ียนให้ใสิ�ถุงแดงไว้) จ�ก้นั�นพนก้ง�น

จะพ�ไปห้อิงรับรอิงคุยร�ยลีะเอิียดเบ่�อิงต์้นว��มีอิ�ห�ร 3 ม่�อิ (มีร�ยลีะเอิียด

เมน่ให้เลี่อิก้ไดว้��ชีอิบสิไต์ลีฝัรั�งหร่อิเป็นแบบไทย) มีพย�บ�ลีม�วัดอิุณหภ่มทิี�

ห้อิงวันลีะ 2 ครั�ง มีแม�บ้�นทำ�คว�มสิะอิ�ดห้อิงวันเว้นวัน สิ�ม�รถโทรต์ิดต์�อิ 

room service ได้ 24 ชีั�วโมง แลีะสิ�ม�รถเดินเลี�นในสิวนข้อิงโรงแรมได้ วันลีะ 

1 ชีั�วโมง โดยต์้อิงโทรจอิงลี�วงหน้�ก้�อินหน่�งวันเพ่�อิจำ�ก้ัดจำ�นวนคนในแต์�ลีะชี�วง

สิวนนี�ไม�อินุญ�ต์ให้คนนอิก้เข้�้ม�เดินได้ ให้เฉพ�ะคนที�ก้ัก้ต์ัวเท��นั�น แลีะห้�มวิ�ง

เด็ดข้�ด รวมทั�งต์้อิงใสิ� mask ต์ลีอิดเวลี�

ที�อิย่�ในสิวน  ห้อิงพัก้ที�ได้เป็นห้อิง Suite

ภ�ยในห้อิงพัก้มี Fit Ball , Yoga Mat ,

Strech Band เพ่�อิให้ผู้่้ก้ัก้ต์ัวสิ�ม�รถ

อิอิก้ก้ำ�ลีังก้�ยในห้อิงพัก้ได้ เวลี�ดำ�เนิน

ผู้��นไปจนถง่วันที� 13 ข้อิงก้�รก้ัก้ต์ัว 

ผู้่เ้ข้ยีนต์อิงต์รวจโควดิอิก้ครั�ง เพ่�อิ 

ย่นยันอิีก้ครั�ง ผู้ลีทดสิอิบพบว��ไม�พบ 

เชี่�อิโควิด รวมทั�งคนในเคร่�อิงบินที�ม�

ลีำ�เดียวก้ันแลีะก้ัก้ต์ัวที�อิ่�นก้็ไม�พบเชี่�อิ 

เชี�นเดยีวก้นัดงันั�น ผู้่เ้ข้ยีนจง่ไดร้บั 

อินญุ�ต์ใหก้ลีบับ�้นได ้วนัที�ก้ลีบับ�้น ท�งเจ�้หน�้ที�จะใหห้นงัสิอิรบัรอิงจ�ก้รฐับ�ลีว��เร�ผู้��นก้�รก้ก้ต์วั 14 วนัแลีว้ ผู้ลีก้�รเทสิปก้ต์ิ 

ไม�พบเชี่�อิโควิด  ก้�อินก้ลีับบ้�นผู้่้เข้ียนได้ข้อิถ��ยร่ปเก้็บไว้เป็นที�ระลี่ก้เป็นประสิบก้�รณ์ครั�งหน่�งในชีวีิต์ที�ไม�มีวันลี่ม

 สุดุทา้ยนี ้ผูู้เ้ขยีนอยากบอกทา่นผูู้อ้า่นทกุทา่นวา่ COVID-19 เป็น็โรคระบาดครัง้ใหญ่ ่ใกล้ต้วักวา่ที�เราคดิ ถึงึแมว้า่ในป็จัจบุนั 

ป็ระเทศไทยจะควบคุมสุถึานการณ์การติดเชื้้้อ COVID-19  ภายในป็ระเทศได้ค่อนข้างดีแล้้ว แต่ตราบใดก็ตามที�เรายังไม่มีวัคซีีน การต่อสุู้กับ

เชื้้้อโควิดของพวกเรายังต้องดำาเนินต่อไป็ อย่าล้้ม ใสุ่ mask  ล้้างม้อ พกแอล้กอฮอล้์เจล้ทุกครั้งเม้�อต้องออกนอกบ้านกันนะคะ ̂__̂
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รังนกจักรพรรดิ�
มหัศจรรย์
รังนกจักรพรรดิ�
มายด์์ม้�งค์์ ผู้้�ชายสามม้ต้ิ

 รังนก้ (Edible bird’s nest) เมน่ที�ถ่ก้ยก้ย�อิงว��เป็นอิ�ห�รข้อิงจัก้รพรรดิ�จีนม�นับพันปี ได้รับก้�รข้น�นน�มว�� “ค�เวียร์แห�ง 

ต์ะวันอิอิก้” ถ่อิเป็นอิ�ห�รข้อิงชีนชัี�นส่ิง เน่�อิงจ�ก้เป็นวัต์ถุดิบที�ห�ย�ก้แลีะมีร�ค�แพง รังนก้ ได้จ�ก้นำ��ลี�ยข้อิงนก้น�งแอิ�น (Swiftlet หร่อิ

Collocalia) มีช่ี�อิท�งวิทย�ศ์�สิต์ร์ว�� Aerodramus fuciphagus รังนก้แท้คุณภ�พดีที�นิยมนำ�ม�รับประท�นที�สุิดค่อิรังนก้แท้สีิเหล่ีอิงทอิง

จ�ก้ถำ��ธิ์รรมชี�ต์ิ ที�เก้็บครั�งแรก้ข้อิงปี เพร�ะรังนก้จะมีข้น�ดใหญ� เน่�อิหน� ลีะเอิียด มีสิิ�งเจ่อิปนน้อิย อิุดมไปด้วยสิ�รอิ�ห�รต์��ง ๆ 

แถมยังเป็นเมน่เคล็ีดลัีบคว�มง�ม ทำ�ให้ด่อิ�อินเย�ว์ สุิข้ภ�พดีข้อิงหลี�ย ๆ คนอีิก้ด้วย

 สิ�วนประก้อิบหลัีก้ข้อิงรังนก้ที�เร�นำ�ม�รับประท�นนั�น ประม�ณ

85-90 % เป็นนำ��ลี�ยที�ผู้ลิีต์ม�จ�ก้ต์�อิมนำ��ลี�ยข้อิงพ�อิแม�นก้น�งแอิ�นชี�วง

ก้�อินก้�รผู้สิมพันธ์ุิ์แลีะใช้ีเป็นที�ว�งไข้� แลีะเป็นที�อิย่�ข้อิงล่ีก้นก้ก้�อินที�จะหัดบิน

แลีะอีิก้ 10-15 % เป็นข้นอิ�อิน ในด้�นเศ์รษ์ฐกิ้จ รังนก้ถ่อิเป็นสิินค้�ที� 

ร�ค�ส่ิงแลีะห�ได้ย�ก้ สิ�วนในท�งก้�รแพทย์แผู้นปัจจุบัน มีก้�รวิจัยม�ก้

ม�ยที�ย่นยันว��ในรังนก้มีสิ�รประก้อิบท�งชีีวะเคมีที�มีคุณค��ต์�อิร��งก้�ย

เชี�น ชี�วยซึ่�อิมแซึ่มแลีะก้ระตุ้์นก้�รเจริญเติ์บโต์ข้อิงเซึ่ลีล์ีเย่�อิบุผิู้วทำ�ให้ผิู้ว-

พรรณสิดใสิ ด่อิ�อินก้ว��วัย ชี�วยก้ระตุ้์นเม็ดเล่ีอิดข้�วให้ผู้ลิีต์แลีะสัิงเคร�ะห์

สิ�รต์�อิต้์�นเช่ี�อิแบคทีเรียแลีะไวรัสิ ชี�วยบำ�รุงปอิดแลีะหลีอิดลีม บำ�รุงระบบ

ท�งเดินห�ยใจ บรรเท�อิ�ก้�รหวัด ภ่มิแพ้ แลีะชี�วยฟ้ั�นฟ่ัสุิข้ภ�พข้อิงผู้่้ป่วย

ในระยะพัก้ฟ้ั�นรวมทั�งสิต์รีหลัีงคลีอิดบุต์ร
ที�ม�ภ�พ : http://bit.ly/2h4DcRO

คุณภาพของรังนกมีหล้ายระดับขึ้นอยู่กับที�มาแล้ะวิธีีการเก็บ

 1. รังนก้แดง ซ่ึ่�งสีิแดงนั�นเกิ้ดจ�ก้ปฏิิกิ้ริย�เคมีกั้บสิ�รประก้อิบประเภททอิงแดงบนผู้นังถำ�� ทำ�ให้รังนก้นั�นเป็นสีิแดง 

แลีะไม�เป็นที�นิยมเท��ไรนัก้

 2. รังนก้ดำ� เป็นรังนก้ที�ไม�บริสุิทธิิ์� มีเศ์ษ์ข้นข้อิงนก้เจ่อิปนอิย่�ม�ก้ จ่งทำ�ให้คุณภ�พแลีะร�ค�ต์ำ��

 3. รังนก้บ้�น เป็นรังที�นก้น�งแอิ�นม�สิร้�งไว้ต์�มบ้�น มีสีิข้�วจัด ข้น�ดเล็ีก้แลีะบ�ง ร�ค�จะถ่ก้ก้ว��รังนก้ต์�มถำ��ธิ์รรมชี�ติ์ม�ก้

 4. รังนก้ถำ��หร่อิรังนก้เก้�ะ เป็นรังนก้ที�มีคุณภ�พดีที�สุิดแลีะได้รับคว�มนิยมม�ก้ในประเทศ์ไทย สีิข้อิงรังนก้ชีนิดนี�จะมีหลี�ก้หลี�ย

  ต์�มสิ�รอิ�ห�รที�ได้รับแลีะแหลี�งที�อิย่�ข้อิงนก้ โดยรังนก้ถำ��ที�ดีที�สุิดจะมีสีิเหล่ีอิงทอิง เน่�อิรังนก้สิะอิ�ดแลีะหน� แลีะมีสิ�รอิ�ห�รม�ก้ก้ว�� 

   รังนก้ชีนิดอ่ิ�น ๆ

บทความพิิเศษ



 ก้�รเก็้บรังนก้ต์�มธิ์รรมชี�ติ์ในประเทศ์ไทย จะต้์อิงได้รับอินุญ�ต์แลีะก้ระทำ�ใน

ร่ปแบบข้อิงก้�รข้อิสัิมปท�น โดยก้�รทำ�สัิมปท�นรังนก้ต้์อิงดำ�เนินก้�รด้วยคว�มระมัด

ระวังโดยต้์อิงอินุรัก้ษ์์นก้แลีะสิิ�งแวดล้ีอิมให้ม�ก้ที�สุิด ผู้่้รับสัิมปท�นจำ�เป็นต้์อิงมีคว�มเข้้�ใจ

ในวัฏิจัก้รข้อิงก้�รผู้สิมพันธิ์ุ์ วิธิ์ีก้�รทำ�รัง ว�งไข้�แลีะฟััก้ต์ัวข้อิงนก้น�งแอิ�นเป็นอิย��งด ี

เพ่�อิอินุรัก้ษ์์นก้แลีะรัก้ษ์�ระบบนิเวศ์ให้อิุดมสิมบ่รณ์ ซึ่่�งแหลี�งถำ��ธิ์รรมชี�ต์ิที�มีคว�ม 

อุิดมสิมบ่รณ์ที�สุิดค่อิถำ��ที�อิย่�บนเก้�ะท�งภ�คใต้์ข้อิงเม่อิงไทย บริเวณเก้�ะทะเลีอัินด�มัน 

แลีะอิ��วไทย เชี�นจังหวัด สุิร�ษ์ฎร์ธิ์�นี สิต่์ลี นครศ์รีธิ์รรมร�ชี ก้ระบี� พังง� ชุีมพร ซ่ึ่�งจะเต็์ม

ไปด้วยนก้น�งแอิ�นที�บินม�ทำ�รังหลัีงฤด่ผู้สิมพันธ์ุิ์อิย��งต์�อิเน่�อิงม�หลี�ยสิิบปี

 หลี�ยคนอิ�จสิงสัิยว�� แล้ีวทำ�ไมรังนก้ ถ่งมีร�ค�ส่ิง เหตุ์ผู้ลีก็้เพร�ะว�� มีก้ระบวนก้�ร

เก็้บที�ยุ�งย�ก้ โดยก้�รเก็้บแต์�ลีะครั�ง ผู้่้เก็้บจะไม�ใช้ีม่อิสัิมผัู้สิกั้บรังนก้หร่อิผู้นังถำ��โดยเด็ดข้�ด

เพ่�อิหลีีก้เลีี�ยงก้�รทำ�ให้ก้ลิี�นจ�ก้ตั์วคนไปติ์ดบริเวณผู้นังถำ��ซ่ึ่�งจะทำ�ให้นก้ไม�ก้ลัีบม�ทำ�รัง

ที�เดิมอีิก้ แลีะใน 1 ปีสิ�ม�รถเก็้บรังนก้ได้เพียง 3 ครั�งเท��นั�น ครั�งที� 1 ในชี�วงปลี�ยเด่อิน

มก้ร�คมถ่งต้์นเด่อินกุ้มภ�พันธ์ิ์ ซ่ึ่�งก้�รเก็้บครั�งนี�จะได้รังนก้ที�มีคุณภ�พดีที�สุิด ครั�งที� 2

ประม�ณก้ลี�งเด่อินมีน�คม จ�ก้นั�นจะปลี�อิยให้นก้ทำ�รังแลีะว�งไข้� แลีะครั�งที� 3 ในชี�วง

เด่อินก้รก้ฎ�คม เม่�อิล่ีก้นก้โต์เต็์มที�แลีะพร้อิมที�จะอิอิก้จ�ก้รังไปพร้อิมกั้บพ�อิแม�แล้ีวเท��นั�น

รังนก้ที�เหล่ีอิอิย่�ในถำ��จ่งจะถ่ก้เก็้บเป็นครั�งที�สิ�ม แลีะนก้เหลี��นี�จะบินก้ลัีบม�อีิก้ครั�งใน

เด่อินธัิ์นว�คมข้อิงทุก้ปี

ที�ม� : https://www.matichon.co.th/advertorial/news_1538551

 มีคว�มเข้้�ใจที�คลี�ดเคลี่�อินเก้ี�ยวก้ับรังนก้ที�ว�� ก้�รเก้็บรังนก้เป็นก้�รรังแก้สิัต์ว์ ? แท้จริงแลี้ว ธิ์รรมชี�ต์ิข้อิงนก้น�งแอิ�น 

มีพฤติ์ก้รรมสิร้�งรังทดแทน (Re-nest) แลีะสิร้�งในที�เดิมกั้บรังที�ถ่ก้เก็้บไป ถ้�ไม�เก็้บ นก้ก็้จะสิร้�งทับรังเดิม โดยนก้น�งแอิ�นจะทำ�รัง 3 ครั�ง

รังแรก้เป็นรังที�ดีที�สุิดเม่�อิถ่ก้คนเก็้บไป นก้ตั์วเมียจะสิร้�งรังใหม�อีิก้อิย��งเร็ว เป็นครั�งที� 2 แต์�ถ้�รังที�สิร้�งครั�งที� 2 ถ่ก้เก็้บไปอีิก้ นก้น�งแอิ�น

ทั�งตั์วผู้่้แลีะตั์วเมียจะชี�วยกั้นสิร้�งรังใหม�เป็นครั�งที� 3 โดยปก้ติ์ คนที�เก็้บรังนก้จะเก็้บรังนก้เพียง 2 ครั�งแลีะจะปลี�อิยให้นก้น�งแอิ�นว�งไข้�

ในครั�งที� 3 เพ่�อิแพร�พันธ์ุิ์ต์�อิไป ดังนั�นก้�รเก็้บรังนก้จ่งไม�ใชี�อิ�ห�รบ�ปเพร�ะไม�ได้ทำ�ร้�ยนก้แต์�อิย��งใด

น้องนางแอ่น
เองค่ะ 
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 ก้�รเก้็บรังนก้ต์�มธิ์รรมชี�ต์ิในประเทศ์ไทย จะต์้อิงได้รับอินุญ�ต์แลีะก้ระทำ�ใน

ร่ปแบบข้อิงก้�รข้อิสิัมปท�น โดยก้�รทำ�สิมัปท�นรังนก้ต์้อิงดำ�เนินก้�รด้วยคว�มระมัด

ระวังโดยต์้อิงอินุรัก้ษ์์นก้แลีะสิิ�งแวดลี้อิมให้ม�ก้ที�สิุด ผู้่้รับสิัมปท�นจำ�เป็นต์้อิงมีคว�มเข้้�ใจ

ในวฏิจก้รข้อิงก้�รผู้สิมพนัธิ์ุ ์วธิ์ก้�รทำ�รงั ว�งไข้�แลีะฟัก้ต์วัข้อิงนก้น�งแอิ�นเปน็อิย��งดี 

เพ่�อิอินรุก้ษ์น์ก้แลีะรก้ษ์�ระบบนเิวศ์ใหอิดุมสิมบร่ณ ์ซึ่่�งแหลี�งถำ��ธิ์รรมชี�ต์ทิี�มคีว�ม 

อิุดมสิมบ่รณ์ที�สิุดค่อิถำ��ที�อิย่�บนเก้�ะท�งภ�คใต์้ข้อิงเม่อิงไทย บริเวณเก้�ะทะเลีอิันด�มัน 

แลีะอิ��วไทย เชี�นจังหวัด สิุร�ษ์ฎร์ธิ์�นี สิต์่ลี นครศ์รีธิ์รรมร�ชี ก้ระบี� พังง� ชีุมพร ซึ่่�งจะเต์็ม

ไปด้วยนก้น�งแอิ�นที�บินม�ทำ�รังหลีังฤด่ผู้สิมพันธิ์ุ์อิย��งต์�อิเน่�อิงม�หลี�ยสิิบปี

 หลี�ยคนอิ�จสิงสิัยว�� แลี้วทำ�ไมรังนก้ ถ่งมีร�ค�สิ่ง เหต์ุผู้ลีก้็เพร�ะว�� มีก้ระบวนก้�ร

เก้็บที�ยุ�งย�ก้ โดยก้�รเก้็บแต์�ลีะครั�ง ผู้่้เก้็บจะไม�ใชี้ม่อิสิัมผู้ัสิก้ับรังนก้หร่อิผู้นังถำ��โดยเด็ดข้�ด

เพ่�อิหลีีก้เลีี�ยงก้�รทำ�ให้ก้ลีิ�นจ�ก้ต์ัวคนไปต์ิดบริเวณผู้นังถำ��ซึ่่�งจะทำ�ให้นก้ไม�ก้ลีับม�ทำ�รัง

ที�เดิมอิีก้ แลีะใน 1 ปีสิ�ม�รถเก้็บรังนก้ได้เพียง 3 ครั�งเท��นั�น ครั�งที� 1 ในชี�วงปลี�ยเด่อิน

มก้ร�คมถ่งต์้นเด่อินกุ้มภ�พันธิ์์ ซึ่่�งก้�รเก้็บครั�งนี�จะได้รังนก้ที�มีคุณภ�พดีที�สิุด ครั�งที� 2

ประม�ณก้ลี�งเด่อินมีน�คม จ�ก้นั�นจะปลี�อิยให้นก้ทำ�รังแลีะว�งไข้� แลีะครั�งที� 3 ในชี�วง

เด่อินก้รก้ฎ�คม เม่�อิลี่ก้นก้โต์เต์็มที�แลีะพร้อิมที�จะอิอิก้จ�ก้รังไปพร้อิมก้ับพ�อิแม�แลี้วเท��นั�น

รังนก้ที�เหลี่อิอิย่�ในถำ��จ่งจะถ่ก้เก้็บเป็นครั�งที�สิ�ม แลีะนก้เหลี��นี�จะบินก้ลีับม�อิีก้ครั�งใน

เด่อินธิ์ันว�คมข้อิงทุก้ปี

ที�ม� : https://www.matichon.co.th/advertorial/news_1538551

 มคีว�มเข้�้ใจที�คลี�ดเคลี่�อินเก้ี�ยวก้บัรงันก้ที�ว�� ก้�รเก้บ็รงันก้เปน็ก้�รรงัแก้สิต์ว ์? แทจ้รงิแลีว้ ธิ์รรมชี�ต์ข้อิงนก้น�งแอิ�น 

มีพฤต์ิก้รรมสิร้�งรังทดแทน (Re-nest) แลีะสิร้�งในที�เดิมก้ับรังที�ถ่ก้เก้็บไป ถ้�ไม�เก้็บ นก้ก้็จะสิร้�งทับรังเดิม โดยนก้น�งแอิ�นจะทำ�รัง 3 ครั�ง

รังแรก้เป็นรังที�ดีที�สิุดเม่�อิถ่ก้คนเก้็บไป นก้ต์ัวเมียจะสิร้�งรังใหม�อิีก้อิย��งเร็ว เป็นครั�งที� 2 แต์�ถ้�รังที�สิร้�งครั�งที� 2 ถ่ก้เก้็บไปอิีก้ นก้น�งแอิ�น

ทั�งต์ัวผู้่้แลีะต์ัวเมียจะชี�วยก้ันสิร้�งรังใหม�เป็นครั�งที� 3 โดยปก้ต์ ิคนที�เก้็บรังนก้จะเก้็บรังนก้เพียง 2 ครั�งแลีะจะปลี�อิยให้นก้น�งแอิ�นว�งไข้�

ในครั�งที� 3 เพ่�อิแพร�พันธิ์ุ์ต์�อิไป ดังนั�นก้�รเก้็บรังนก้จ่งไม�ใชี�อิ�ห�รบ�ปเพร�ะไม�ได้ทำ�ร้�ยนก้แต์�อิย��งใด

น้องนางแอ่น
เองค่ะ 
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 จ�ก้ก้�รวเิคร�ะห์อิงค์ประก้อิบข้อิงรังนก้พบว�� รังนก้มี

โปรต์ีนเป็นสิ�วนประก้อิบหลีัก้ประม�ณร้อิยลีะ 50 ถ่ง ร้อิยลีะ 60 

(โดยประม�ณ) อิุดมไปด้วยก้รดอิะมิโนหลี�ยชีนิดเชี�น ไอิโซึ่ลีิวซึ่ีน, 

ลีิวซึ่ีน, ไลีซึ่ีน, ว�ลีีน, เมทธิ์ิโอินีน+ซึ่สิต์ีน, ฟัินิลีอิะลี�นีน+ไทโรซึ่ีน, 

ทริพโต์เฟัน, เซึ่อิรีน, ทรีโอินีน, แลีะโปรลีีน ในรังนก้ยังมีแร�ธิ์�ต์ุที�มี 

ประโยชีน์ต์�อิร��งก้�ยเชี�น แคลีเซึ่ียม โซึ่เดียม แมก้นีเซึ่ียม โพแทสิเซึ่ียม 

แลีะมี Sialic acid ซึ่่�งมีฤทธิ์ิ�ในก้�รชี�วยยับยั�งก้�รต์ิดเชี่�อิไวรัสิไข้้หวัดใหญ�

แลีะเก้ี�ยวข้อิงก้บัก้�รทำ�ง�นข้อิงสิมอิง ชี�วยเพิ�มคว�มจำ�แลีะลีด 

ก้�รอิัก้เสิบข้อิงระบบประสิ�ท

 ด้วยสิรรพคุณต์��ง ๆ เหลี��นี�ทำ�ให้รังนก้เป็นที�นิยมนำ�ม�

บริโภคเพ่�อิบำ�รุงสิุข้ภ�พในระยะย�ว อิย��งไรก้็ต์�ม เน่�อิงจ�ก้ร�ค�ที�สิ่ง 

รวมถ่งผู้ลีผู้ลีิต์อิอิก้ม�ได้น้อิย ทำ�ให้มีรังนก้ปลีอิมในต์ลี�ด โดยเฉพ�ะ

อิย��งยิ�งที�รังนก้ปลีอิมที�ผู้ลีิต์จ�ก้ย�งไม้ค�ร�ย�ที�ผู้ลีิต์เลีียนแบบรังนก้

แท้อิอิก้ม�ในทอิงต์ลี�ด มีลีัก้ษ์ณะภ�ยนอิก้ที�คลี�้ยคลี่งก้ันม�ก้จน

ไม�สิ�ม�รถแยก้คว�มแต์ก้ต์��งได้จ�ก้ก้�รสิังเก้ต์ สิ�ม�รถแยก้ได้จ�ก้

ก้�รต์รวจสิอิบในห้อิงปฏิิบัต์ิก้�รด้วยวิธิ์ีท�งเคมีแลีะเทคนิคอิินฟัร�เรด

สิเปก้ต์รมั ทำ�ใหผู้่บ้รโิภครงันก้ไม�ไดร้บัประโยชีนโ์ดยต์รงอิย��งที� 

ควรจะเป็น นอิก้จ�ก้นั�นแลี้วอิ�จมีคว�มเสิี�ยงที�จะได้รับอิันต์ร�ยจ�ก้

รังนก้ปลีอิมด้วย เพร�ะฉะนั�นก้�รจะเลี่อิก้รังนก้แท้สิำ�หรับบริโภค

ควรเลีอิก้ผู้ลีิต์ภณัฑ์ท์ี�น��เชี่�อิถอิ เพ่�อิใหไ้ดป้ระโยชีนอิย��งแทจ้รงิ

นะครับ

ที�ม� : https://www.thairath.co.th/news/local/1610696

 อิ�ห�รที�มีรสิชี�ต์ิแปลีก้ใหม�อิย��งที�พระอิงค์ไม�เคยเสิวย

ม�ก้�อิน สิร�้งคว�มลีำ�บ�ก้ใจใหก้บัพ�อิครวัหลีวงเปน็อิย��งม�ก้ 

ด้วยคว�มเก้รงก้ลีัวอิ�ญ� พ�อิครัวหลีวงจ่งได้นำ�เอิ�วัต์ถุดิบนำ�เข้้�

ต์��ง ๆ ม�พิจ�รณ� แลีะไดพ้บก้ับรังนก้ ซึ่่�งในสิมัยนั�น เป็นวัต์ถุดิบ

ที�นำ�เข้้�ม�จ�ก้บอิเนียว ประเทศ์อิินโดนิเซึ่ีย พ�อิครัวจ่งนำ�เอิ�รังนก้

นั�นม�ปรงุเปน็นำ��ซึ่ปุอิย��งพิถพีถินัแลีะนำ�ไปถว�ยอิงคจ์ก้รพรรดิ� 

เม่�อิจัก้รพรรดิ�ได้ชีิม ก้็ได้รับสิั�งด้วยคว�มโมโหว��นี�เป็นแค�ซึุ่ปที�มีรสิชี�ต์ิ

ธิ์รรมด� ที�ห�ก้ินที�ไหนก้็ได้ในอิ�ณ�จัก้รข้อิงเร� แลีะรับสิั�งให้นำ�ต์ัว

พ�อิครัวไปประห�รชีีวิต์ ด้วยคว�มต์ก้ใจก้ลีัว พ�อิครัวจ่งโก้หก้ไปว�� 

นี�ค่อิซึุ่ปรังนก้จ�ก้บอิเนียว เป็นย�อิ�ยุวัฒนะที�มีไว้ถว�ยให้อิงค์จัก้รพรรดิ�

เท��นั�น เม่�อิได้ยินเชี�นนั�น จัก้รพรรดิ�จ่งประท�นอิภัยโทษ์ให้พ�อิครัว

หลีวง แลีะเมน่รังนก้ ก้็ได้ก้ลี�ยเป็นอิ�ห�รชีั�นสิ่งสิำ�หรับร�ชีวงศ์์ต์ั�งแต์�

นั�นเป็นต์น้ม� 

 ทุก้วันนี� มีเคร่�อิงด่�มรังนก้สิำ�เร็จร่ปว�งข้�ยทั�วไปเป็นจำ�นวน

ม�ก้ นอิก้จ�ก้จะมีประโยชีน์ต์�อิร��งก้�ยแลี้ว รังนก้ยังมีรสิหอิมหว�นอิร�อิย 

ชี�วยเต์ิมคว�มสิดชี่�นได้เป็นอิย��งดี ยิ�งอิ�ก้�ศ์ร้อิน ๆ แบบบ้�นเร�อิย��งนี� 

ได้ด่�มเมน่จัก้รพรรดิ�เย็น ๆ สิัก้ถ้วย เต์ิมคว�มสิดใสิ อิ�อินวัย ก้็ดีนะครับ
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 จ�ก้ก้�รวิเคร�ะห์อิงค์ประก้อิบข้อิงรังนก้พบว�� รังนก้มี

โปรตี์นเป็นสิ�วนประก้อิบหลัีก้ประม�ณร้อิยลีะ 50 ถ่ง ร้อิยลีะ 60 

(โดยประม�ณ) อุิดมไปด้วยก้รดอิะมิโนหลี�ยชีนิดเชี�น ไอิโซึ่ลิีวซีึ่น, 

ลิีวซีึ่น, ไลีซีึ่น, ว�ลีีน, เมทธิิ์โอินีน+ซีึ่สิตี์น, ฟิันิลีอิะลี�นีน+ไทโรซีึ่น, 

ทริพโต์เฟัน, เซึ่อิรีน, ทรีโอินีน, แลีะโปรลีีน ในรังนก้ยังมีแร�ธิ์�ตุ์ที�มี 

ประโยชีน์ต์�อิร��งก้�ยเชี�น แคลีเซีึ่ยม โซึ่เดียม แมก้นีเซีึ่ยม โพแทสิเซีึ่ยม 

แลีะมี Sialic acid ซ่ึ่�งมีฤทธิิ์�ในก้�รชี�วยยับยั�งก้�รติ์ดเช่ี�อิไวรัสิไข้้หวัดใหญ�

แลีะเก้ี�ยวข้้อิงก้ับก้�รทำ�ง�นข้อิงสิมอิง ชี�วยเพิ�มคว�มจำ�แลีะลีด 

ก้�รอัิก้เสิบข้อิงระบบประสิ�ท

 ด้วยสิรรพคุณต์��ง ๆ  เหลี��นี�ทำ�ให้รังนก้เป็นที�นิยมนำ�ม�

บริโภคเพ่�อิบำ�รุงสุิข้ภ�พในระยะย�ว อิย��งไรก็้ต์�ม เน่�อิงจ�ก้ร�ค�ที�ส่ิง 

รวมถ่งผู้ลีผู้ลิีต์อิอิก้ม�ได้น้อิย ทำ�ให้มีรังนก้ปลีอิมในต์ลี�ด โดยเฉพ�ะ

อิย��งยิ�งที�รังนก้ปลีอิมที�ผู้ลิีต์จ�ก้ย�งไม้ค�ร�ย�ที�ผู้ลิีต์เลีียนแบบรังนก้

แท้อิอิก้ม�ในท้อิงต์ลี�ด มีลัีก้ษ์ณะภ�ยนอิก้ที�คล้ี�ยคล่ีงกั้นม�ก้จน

ไม�สิ�ม�รถแยก้คว�มแต์ก้ต์��งได้จ�ก้ก้�รสัิงเก้ต์ สิ�ม�รถแยก้ได้จ�ก้

ก้�รต์รวจสิอิบในห้อิงปฏิิบัติ์ก้�รด้วยวิธีิ์ท�งเคมีแลีะเทคนิคอิินฟัร�เรด

สิเปก้ต์รัม ทำ�ให้ผู้่้บริโภครังนก้ไม�ได้รับประโยชีน์โดยต์รงอิย��งที� 

ควรจะเป็น นอิก้จ�ก้นั�นแล้ีวอิ�จมีคว�มเสีิ�ยงที�จะได้รับอัินต์ร�ยจ�ก้

รังนก้ปลีอิมด้วย เพร�ะฉะนั�นก้�รจะเล่ีอิก้รังนก้แท้สิำ�หรับบริโภค

ควรเลี่อิก้ผู้ลีติ์ภัณฑ์์ที�น��เชี่�อิถ่อิ เพ่�อิให้ได้ประโยชีน์อิย��งแท้จริง

นะครับ

ที�ม� : https://www.thairath.co.th/news/local/1610696

 อิ�ห�รที�มีรสิชี�ติ์แปลีก้ใหม�อิย��งที�พระอิงค์ไม�เคยเสิวย

ม�ก้�อิน สิร้�งคว�มลีำ�บ�ก้ใจให้ก้ับพ�อิครัวหลีวงเป็นอิย��งม�ก้ 

ด้วยคว�มเก้รงก้ลัีวอิ�ญ� พ�อิครัวหลีวงจ่งได้นำ�เอิ�วัต์ถุดิบนำ�เข้้�

ต์��ง ๆ  ม�พิจ�รณ� แลีะได้พบกั้บรังนก้ ซ่ึ่�งในสิมัยนั�น เป็นวัต์ถุดิบ

ที�นำ�เข้้�ม�จ�ก้บอิเนียว ประเทศ์อิินโดนิเซีึ่ย พ�อิครัวจ่งนำ�เอิ�รังนก้

นั�นม�ปรุงเป็นนำ��ซึุ่ปอิย��งพถิีพิถันแลีะนำ�ไปถว�ยอิงค์จัก้รพรรดิ� 

เม่�อิจัก้รพรรดิ�ได้ชิีม ก็้ได้รับสัิ�งด้วยคว�มโมโหว��นี�เป็นแค�ซุึ่ปที�มีรสิชี�ติ์

ธิ์รรมด� ที�ห�กิ้นที�ไหนก็้ได้ในอิ�ณ�จัก้รข้อิงเร� แลีะรับสัิ�งให้นำ�ตั์ว

พ�อิครัวไปประห�รชีีวิต์ ด้วยคว�มต์ก้ใจก้ลัีว พ�อิครัวจ่งโก้หก้ไปว�� 

นี�ค่อิซุึ่ปรังนก้จ�ก้บอิเนียว เป็นย�อิ�ยุวัฒนะที�มีไว้ถว�ยให้อิงค์จัก้รพรรดิ�

เท��นั�น เม่�อิได้ยินเชี�นนั�น จัก้รพรรดิ�จ่งประท�นอิภัยโทษ์ให้พ�อิครัว

หลีวง แลีะเมน่รังนก้ ก็้ได้ก้ลี�ยเป็นอิ�ห�รชัี�นส่ิงสิำ�หรับร�ชีวงศ์์ตั์�งแต์�

นั�นเป็นต้์นม� 

 ทุก้วันนี� มีเคร่�อิงด่�มรังนก้สิำ�เร็จร่ปว�งข้�ยทั�วไปเป็นจำ�นวน

ม�ก้ นอิก้จ�ก้จะมีประโยชีน์ต์�อิร��งก้�ยแล้ีว รังนก้ยังมีรสิหอิมหว�นอิร�อิย 

ชี�วยเติ์มคว�มสิดช่ี�นได้เป็นอิย��งดี ยิ�งอิ�ก้�ศ์ร้อิน ๆ  แบบบ้�นเร�อิย��งนี� 

ได้ด่�มเมน่จัก้รพรรดิ�เย็น ๆ  สัิก้ถ้วย เติ์มคว�มสิดใสิ อิ�อินวัย ก็้ดีนะครับ
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งานป็ระชืุ้มวิชื้าการครั้งที� 110 งานป็ระชืุ้มวิชื้าการครั้งที� 110 
 ก้�รแพร�ระบ�ดข้อิงโควิด-19 เม่�อิชี�วงต้์นปีที�ผู้��นม� ทำ�ให้ท�ง

ทันต์แพทยสิม�คมฯ ต้์อิงประก้�ศ์งดก้�รจัดประชุีมวิชี�ก้�รประจำ�ปีครั�งที� 110 ที�

เดิมก้ำ�หนดจะจัดในชี�วงก้ลี�งเด่อินมิถุน�ยน ต์�มม�ต์รก้�รก้�รควบคุมข้อิงรัฐบ�ลี  

แต์�จ�ก้สิถ�นก้�รณ์ที�ดีข่้�นในชี�วงสิอิงเด่อินที�ผู้��นม� ท�งรัฐบ�ลีจ่งได้เริ�ม 

ผู้�อินปรนม�ต์รก้�รก้�รควบคุม แลีะอินุญ�ต์ให้มีก้�รจัดกิ้จก้รรมท�งวิชี�ก้�รได้

ท�งสิม�คมฯ ได้เล็ีงเห็นคว�มสิำ�คัญในก้�รเรียนร้่อิย��งต์�อิเน่�อิงข้อิงเพ่�อิน ๆ

แพทย์ ท�งสิม�คมฯ จ่งได้จัดก้�รประชุีมวิชี�ก้�รครั�งที� 110 ข่้�น ณ บ�งก้อิก้

คอินเวนชัีนเซ็ึ่นเต์อิร์ ชัี�น 22 โรงแรมเซ็ึ่นท�ร�แก้รนด์แลีะบ�งก้อิก้คอินเวชัีน 

เซ็ึ่นเต์อิร์ แอิท เซ็ึ่นทรัลีเวิลีด์ เม่�อิวันที� 21-23 ก้รก้ฏิ�คม 2563 ซ่ึ่�งมีทั�งง�น 

บรรย�ยท�งวิชี�ก้�รแลีะง�นแสิดงสิินค้� ในร่ปแบบ new normal ค่อิต้์อิงมี 

ก้�รลีงทะเบียนเข้้�ด่ง�นแสิดงสิินค้�ลี�วงหน้� เพ่�อิควบคุมจำ�นวนข้อิงผู้่้เข้้�ชีมง�น 

รวมทั�งมีก้�รก้ำ�หนดให้ใสิ� mask มีก้�รวัดอุิณหภ่มิก้�อินเข้้�ง�น ทั�งนี� เพ่�อิ

ให้สิอิดคล้ีอิงกั้บม�ต์รก้�รป้อิงกั้นข้อิงท�ง ศ์บค แลีะแม้ว��ก้�รจัดง�นจะ 

ก้ำ�หนดข่้�นอิย��งฉุก้ลีะหุก้ โดยมีเวลี�เต์รียมก้�รไม�ม�ก้นัก้ แต์�ก็้ได้รับคว�ม

ร�วมม่อิเป็นอิย��งดีจ�ก้ทุก้ฝ่ั�ย ทำ�ให้ก้�รประชุีม แลีะง�นแสิดงสิินค้�ผู้��น

ไปอิย��งเรียบร้อิย
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งานป็ระชืุ้มวิชื้าการครั้งที� 110 งานป็ระชืุ้มวิชื้าการครั้งที� 110 

 ในสิ�วนข้อิงก้�รบรรย�ยท�งวิชี�ก้�รครั�งนี� 

นับเป็นครั�งแรก้ที�ท�งสิม�คมฯ ได้จัด ก้�รบรรย�ยท�งวิชี�ก้�ร

ในสิอิง platforms พร้อิมกั้น ค่อิแบบ onsite แลีะ online

ผู้��นท�ง facebook live ซ่ึ่�งก็้ได้รับก้�รต์อิบรับจ�ก้เพ่�อิน ๆ

ทันต์แพทย์เป็นอิย��งดี คนลีงทะเบียน onsite ที�ก้ำ�หนดไว้

1000 ที�นั�ง มีคนลีงทะเบียนเต์็มจำ�นวน รวมทั�งมีก้�ร 

ลีงทะเบียนรับฟััง

 ก้�รบรรย�ยวิชี�ก้�รท�ง online อิีก้หลี�ย 

ร้อิยคน ซ่ึ่�งจ�ก้เสีิยงสิะท้อินจ�ก้แบบประเมิน พบว��ก้�ร

จัดง�นวิชี�ก้�รแบบ online นั�น มีเสีิยงต์อิบรับที�ดีม�ก้ 

แลีะท�งสิม�คมฯ ต์้อิงข้อิอิภัย ที�หัวข้้อิแลีะจำ�นวน 

ชัี�วโมงข้อิงก้�รบรรย�ยจะน้อิยก้ว��ทุก้ครั�ง ทั�งนี� เพ่�อิลีด

คว�มแอิอิัดแลีะมีเวลี�สิำ�หรับก้�รระบ�ยอิ�ก้�ศ์ ต์�ม 

ม�ต์รฐ�นข้อิงท�ง ศ์บค  

 เน่�อิงจ�ก้มีเวลี�เต์รียมตั์วในก้�รจัดง�นประชุีมน้อิยม�ก้ จ่ง

อิ�จมีข้้อิบก้พร�อิงในก้�รจัดง�นบ้�ง ซ่ึ่�งท�งสิม�คมฯ ต้์อิงข้อิอิภัยใน 

คว�มไม�สิะดวก้ต์��ง ๆ  ที�เกิ้ดข่้�น สิม�คมฯ ยินดีน้อิมรับฟัังทุก้เสีิยงสิะท้อิน 

เพ่�อิจะได้นำ�คว�มเห็นเหลี��นั�นม�ปรับปรุงในก้�รจัดก้�รประชุีมครั�งต์�อิไป

ให้ดียิ�งข่้�น สุิดท้�ยนี� ท�งสิม�คมฯ หวังว�� เพ่�อิน ๆ  ทันต์แพทย์ทุก้ท��น 

จะปลีอิดภัยจ�ก้โควิด-19 แลีะมีสุิข้ภ�พที�แข็้งแรง  

 แล้ีวพบกั้นในก้�รประชุีม ปลี�ยปีนะครับ 

ข้อิเชิีญชีมภ�พบรรย�ยก้�ศ์ข้อิงง�นประชุีม แลีะง�นแสิดงสิินค้�ครับ
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สีล่อของรสบสัคณะเริม่เคลือ่นออกไป โดยมจีดุหมายปลายทางอยูทีจ่งัหวดัสระบรุ ีการออกเดนิทาง 

ในครัง้นีข้องพวกเรา เหลานสิติทนัตแพทยชัน้ปที ่6 รูอยูแลววาจะตองไปทาํโครงการชมุชนในพืน้ทีท่ีไ่ดเลอืก

กันไว แตมันจะออกมาในรูปแบบไหน เราจะทําสําเร็จหรือไม พวกเราทุกคนที่โดยสารไปบนรถบัสคันนั้นไมอาจ

รูไดเลย สิ่งที่พวกเราไดเรียนมานัน้ จะตองนํามาใชจรงิ ๆ  เราไดรับการสอนมาตลอดวา จะเริ่มตนทาํโครงการ

อะไร สกัอยาง สิง่สาํคญัคอื เราจาํเปนตองรูบรบิทของชมุชนนัน้กอนวาเปนอยางไร เราตองเขาใจถงึความ

เปนอยูของผูคนที่นั่น แลวเราที่เปนคนนอกพื้นที่ ตองเริ่มจากตรงไหนละ? 

 

 
 
 

 
การเริ่มตนเรียนรูพื้นที่ชุมชน สามารถทําไดหลายรูปแบบ  

อาจลงไปเดินพูดคุยตามบาน หรืออาศัยการพูดคุยจากบุคคลสําคัญ 

ในพื้นทีท่ี่เขาใจถึงบริบทของพื้นที่ของตนเปนอยางดี ซึ่งบคุคลเหลานั้น 

ไมใชใครที่ไหน แตเปนพี่ ๆ อสม.นั่นเอง 

 

พวกเราเริ่มตนดวยการลงไปพบปะพูดคุยกับกลุมอสม.ที่ตําบลหนองโรง  

ความตลกและอารมณดขีอง พี ๆ่ เปนสีสันของการไปลงชุมชน อสม.ที่นี่ทุกคนทํางาน 

ดวยความภาคภมูิใจ แมจะมีภมูิหลังในการมารวมทํางาน อสม. ที่แตกตางกัน แตทกุคน  

ทํางานดวยใจ แมจะไมไดรับความรวมมือจากลูกบานบาง แตก็มีความพยายามที่จะเขา 

ไปดูแล เพือ่ใหคนในชุมชนมีสขุภาพที่ดขีึ้น นอกจากเรือ่งสุขภาพแลว พี ๆ่ อสม.ตองดูแล  

เรื่องอื่น ๆ ดวย เชน เรื่องขยะ หรือ เรื่องการจัดการกับแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย เปนตน  

 

“คนปวยที่นี่ยอมกินยารักษาโรค ดีกวาไมไดกินของอรอย” นี่เปนประโยคที่พี ๆ่ อสม. คนหนึ่งกลาวไว 

เพือ่สะทอนปญหาเกีย่วกบัผูปวยโรค NCDs ในชมุชนทีม่จีํานวนเพิม่ขึน้ แมวาทีน่ีจ่ะมทีัง้แพทยทีม่าตรวจ และ

ใหความรูทกุ ๆ 2 เดอืน และมพีี ๆ่ อสม. ทีค่อยไปตรวจตามบานบอย ๆ คอยกระตุนใหดแูลสขุภาพกต็าม 

แสดงใหเห็นวา การ approach ในระดับตัวบุคคลนั้น อาจไมเพียงพอ จําเปนทีจ่ะตองทําในระดับที่สูงกวานั้น  

ลงชØÁชช  ทèËชÍงáน 

 ถาอยากรู ก็ตองลงไปดใูหเหน็  

ถาอยากเขาใจ ก็ตองเปดใจลงไปรับฟง 
 

 

นั่นเปนสิ่งที่พวกเราเหลานิสิตไดร่ําเรียนมา แตการจะแกปญหาจริง ๆ  

นั้นไมใชเรือ่งที่งายจําเปนตองพึ่งพาบุคคลจากหลายภาคสวน และ 

ใชระยะเวลานับวาเปนประเดน็ที่นาสนใจในการสัมภาษณพี ๆ่ อสม.  

ในครั้งนี ้
 

 
 
 
 
 

 

การทํางานชุมชนในครั้งนี้คอนขางยาก เพราะสถานการณ 

โรคระบาดของ Corona virus (COVID – 19) ที่เกิดขึ้น อาจารยพี่เลี้ยงให 

ความสําคัญกับสวัสดิภาพของพวกเราเปนอยางมาก พื้นที่ในการลงปฏิบัติ  

งานชุมชนจึงถูกเปลี่ยนมาเปนชุมชนหนองแค จาก secondary data ของ 

โรงพยาบาลหนองแคทีแ่สดงผลวาผูปวย NCDs มีอุบัติการณในระดับอําเภอ 

 พวกเราจึงลงสํารวจพื้นที่ พบวาหนึ่งในปจจัยเสี่ยงนั่นคือ การไดรับน้ําตาลเกนิ 

จากรานเครือ่งดื่มที่มอียูทั่วไปในอําเภอหนองแค เนื่องจากพวกเราอยากทาํ 

โครงการที่แกไข ที่ตนเหตขุองปญหา (Upstream) โดยการปรับสิ่งแวดลอมของชมุชน ไดคุยกับรวมกับอาจารย

พี่เลี้ยงก็เห็นตรงกันวา งั้นเรามาทําโครงการติดตั้งปายเลือกระดับความหวานในรานเครื่องดื่มกันเถอะ   
 

อาจารยพี่เลี้ยงทุกคนนารักและเปน

กันเองมาก ใหคําแนะนําพวกเราเปนอยางด ี

เกือบทุกเชาก็จะมี Morning talk กับอาจารย

เพื่อ Update งาน และ Discuss ปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้น  แมวาพวกเราจะเคยไดเรียนรูทฤษฏีและไดทําโครงการมาบาง แตดวยประสบการณที่นอยทําให

บางครั้งอาจใหน้ําหนักในกระบวนการคิดบางอยางนอยเกินไป หรืออาจตคีวามประเด็นตาง ๆ พลาดไปบาง แต

อาจารยพี่เลี้ยงก็ไดรับฟงและใหขอคิดกับพวกเรากลับไปประติดประตอแกไขจนเปนโครงการออกมาสมบูรณได 

 
 

        
 

 
 
 

“เริ่มเปน อสม. ตั้งแตตอนไหน จําไมไดแลว นานแลวนะ   

เริม่ตัง้แตดแูลคนในครอบครวั ดแูลคนขางบาน เลยคดิวา

งั้นไปดูแลคนทั้งตําบลเลยแลวกัน ” 
 

ถาไมเริม่ทําอะไรเลย คนทีไ่มมีโรคในวันนี ้ 

ก็คือผูปวยเบาหวานในวันขางหนา  
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สี่ลอของรสบัสคณะเริ่มเคลื่อนออกไป โดยมีจุดหมายปลายทางอยูที่จังหวัดสระบุรี การออกเดินทาง 

ในครั้งนี้ของพวกเรา เหลานิสิตทันตแพทยชั้นปที่ 6 รูอยูแลววาจะตองไปทําโครงการชุมชนในพ้ืนที่ที่ไดเลือก

กันไว แตมันจะออกมาในรูปแบบไหน เราจะทําสําเร็จหรือไม พวกเราทุกคนที่โดยสารไปบนรถบัสคันนั้นไมอาจ

รูไดเลย สิ่งที่พวกเราไดเรียนมานั้น จะตองนํามาใชจริง ๆ  เราไดรับการสอนมาตลอดวา จะเริ่มตนทําโครงการ

อะไร สักอยาง สิ่งสําคัญคือ เราจําเปนตองรูบริบทของชุมชนนั้นกอนวาเปนอยางไร เราตองเขาใจถึงความ

เปนอยูของผูคนที่นั่น แลวเราที่เปนคนนอกพ้ืนที่ ตองเริ่มจากตรงไหนละ? 

 

 
 
 

 
การเริ่มตนเรียนรูพ้ืนที่ชุมชน สามารถทําไดหลายรูปแบบ  

อาจลงไปเดินพูดคุยตามบาน หรืออาศัยการพูดคุยจากบุคคลสําคัญ 

ในพ้ืนที่ที่เขาใจถึงบริบทของพ้ืนที่ของตนเปนอยางดี ซึ่งบุคคลเหลานั้น 

ไมใชใครที่ไหน แตเปนพี่ ๆ อสม.นั่นเอง 

 

พวกเราเริ่มตนดวยการลงไปพบปะพูดคุยกับกลุมอสม.ที่ตําบลหนองโรง  

ความตลกและอารมณดีของ พ่ี ๆ เปนสีสันของการไปลงชุมชน อสม.ที่นี่ทุกคนทํางาน 

ดวยความภาคภูมิใจ แมจะมีภูมิหลังในการมารวมทํางาน อสม. ที่แตกตางกัน แตทุกคน  

ทํางานดวยใจ แมจะไมไดรับความรวมมือจากลูกบานบาง แตก็มีความพยายามที่จะเขา 

ไปดูแล เพ่ือใหคนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดีขึ้น นอกจากเรื่องสุขภาพแลว พี่ ๆ อสม.ตองดูแล  

เรื่องอ่ืน ๆ ดวย เชน เรื่องขยะ หรือ เรื่องการจัดการกับแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย เปนตน  

 

“คนปวยที่นี่ยอมกินยารักษาโรค ดีกวาไมไดกินของอรอย” นี่เปนประโยคที่พ่ี ๆ อสม. คนหนึ่งกลาวไว 

เพ่ือสะทอนปญหาเกี่ยวกับผูปวยโรค NCDs ในชุมชนที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น แมวาที่นี่จะมีทั้งแพทยที่มาตรวจ และ

ใหความรูทุก ๆ 2 เดือน และมีพ่ี ๆ อสม. ที่คอยไปตรวจตามบานบอย ๆ คอยกระตุนใหดูแลสุขภาพก็ตาม 

แสดงใหเห็นวา การ approach ในระดับตวับุคคลนั้น อาจไมเพียงพอ จําเปนที่จะตองทําในระดับที่สูงกวานั้น  

ลงชØÁชช  ทèËชÍงáน ล

 ถาอยากรู ก็ตองลงไปดูใหเห็น  

ถาอยากเขาใจ ก็ตองเปดใจลงไปรับฟง 
 

 

นั่นเปนสิ่งที่พวกเราเหลานิสิตไดร่ําเรียนมา แตการจะแกปญหาจริง ๆ  

นั้นไมใชเรื่องที่งายจําเปนตองพ่ึงพาบุคคลจากหลายภาคสวน และ 

ใชระยะเวลานับวาเปนประเด็นที่นาสนใจในการสัมภาษณพ่ี ๆ อสม.  

ในครั้งนี้ 
 

 
 
 
 
 

 

การทํางานชุมชนในครั้งนี้คอนขางยาก เพราะสถานการณ 

โรคระบาดของ Corona virus (COVID – 19) ที่เกิดขึ้น อาจารยพ่ีเลี้ยงให 

ความสําคัญกับสวัสดิภาพของพวกเราเปนอยางมาก พ้ืนที่ในการลงปฏิบัติ  

งานชุมชนจึงถูกเปลี่ยนมาเปนชุมชนหนองแค จาก secondary data ของ 

โรงพยาบาลหนองแคที่แสดงผลวาผูปวย NCDs มีอุบัติการณในระดับอําเภอ 

 พวกเราจึงลงสํารวจพื้นที่ พบวาหนึ่งในปจจัยเสี่ยงนั่นคือ การไดรับน้ําตาลเกิน 

จากรานเครื่องดื่มที่มีอยูทั่วไปในอําเภอหนองแค เนื่องจากพวกเราอยากทํา 

โครงการทีแ่กไข ที่ตนเหตุของปญหา (Upstream) โดยการปรับสิ่งแวดลอมของชุมชน ไดคุยกับรวมกับอาจารย

พ่ีเลี้ยงก็เห็นตรงกันวา งั้นเรามาทําโครงการติดตั้งปายเลือกระดับความหวานในรานเครื่องดื่มกันเถอะ   
 

อาจารยพ่ีเลี้ยงทุกคนนารักและเปน

กันเองมาก ใหคําแนะนําพวกเราเปนอยางดี 

เกือบทุกเชาก็จะมี Morning talk กับอาจารย

เพ่ือ Update งาน และ Discuss ปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้น  แมวาพวกเราจะเคยไดเรียนรูทฤษฏีและไดทําโครงการมาบาง แตดวยประสบการณที่นอยทําให

บางครั้งอาจใหน้ําหนักในกระบวนการคิดบางอยางนอยเกินไป หรืออาจตีความประเด็นตาง ๆ พลาดไปบาง แต

อาจารยพี่เลี้ยงก็ไดรับฟงและใหขอคิดกับพวกเรากลับไปประติดประตอแกไขจนเปนโครงการออกมาสมบูรณได 

 
 

        
 

 
 
 

“เริ่มเปน อสม. ตั้งแตตอนไหน จําไมไดแลว นานแลวนะ   

เริ่มตั้งแตดูแลคนในครอบครัว ดูแลคนขางบาน เลยคิดวา

งั้นไปดูแลคนทั้งตําบลเลยแลวกัน ” 
 

ถาไมเริ่มทําอะไรเลย คนที่ไมมีโรคในวันนี้  

ก็คือผูปวยเบาหวานในวันขางหนา  
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สี่ลอของรสบัสคณะเริ่มเคลื่อนออกไป โดยมีจุดหมายปลายทางอยูที่จังหวัดสระบุรี การออกเดินทาง 

ในครั้งนี้ของพวกเรา เหลานิสิตทันตแพทยชั้นปที่ 6 รูอยูแลววาจะตองไปทําโครงการชุมชนในพื้นที่ที่ไดเลือก

กันไว แตมันจะออกมาในรูปแบบไหน เราจะทําสําเร็จหรือไม พวกเราทุกคนที่โดยสารไปบนรถบัสคันนั้นไมอาจ

รูไดเลย สิ่งที่พวกเราไดเรียนมานั้น จะตองนํามาใชจริง ๆ  เราไดรับการสอนมาตลอดวา จะเริ่มตนทําโครงการ

อะไร สักอยาง สิ่งสําคัญคือ เราจําเปนตองรูบริบทของชุมชนนั้นกอนวาเปนอยางไร เราตองเขาใจถึงความ

เปนอยูของผูคนที่นั่น แลวเราที่เปนคนนอกพื้นที่ ตองเริ่มจากตรงไหนละ? 

 

 
 
 

 
การเริ่มตนเรียนรูพื้นที่ชุมชน สามารถทําไดหลายรูปแบบ  

อาจลงไปเดินพูดคุยตามบาน หรืออาศัยการพูดคุยจากบุคคลสําคัญ 

ในพื้นที่ที่เขาใจถึงบริบทของพื้นที่ของตนเปนอยางดี ซึ่งบุคคลเหลานั้น 

ไมใชใครที่ไหน แตเปนพี่ ๆ อสม.นั่นเอง 

 

พวกเราเริ่มตนดวยการลงไปพบปะพูดคุยกับกลุมอสม.ที่ตําบลหนองโรง  

ความตลกและอารมณดีของ พี่ ๆ เปนสีสันของการไปลงชุมชน อสม.ที่นี่ทุกคนทํางาน 

ดวยความภาคภูมิใจ แมจะมีภูมิหลังในการมารวมทํางาน อสม. ที่แตกตางกัน แตทุกคน  

ทํางานดวยใจ แมจะไมไดรับความรวมมือจากลูกบานบาง แตก็มีความพยายามที่จะเขา 

ไปดูแล เพื่อใหคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากเรื่องสุขภาพแลว พี่ ๆ อสม.ตองดูแล  

เรื่องอื่น ๆ ดวย เชน เรื่องขยะ หรือ เรื่องการจัดการกับแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย เปนตน  

 

“คนปวยที่นี่ยอมกินยารักษาโรค ดีกวาไมไดกินของอรอย” นี่เปนประโยคที่พี่ ๆ อสม. คนหนึ่งกลาวไว 

เพื่อสะทอนปญหาเกี่ยวกับผูปวยโรค NCDs ในชุมชนที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น แมวาที่นี่จะมีทั้งแพทยที่มาตรวจ และ

ใหความรูทุก ๆ 2 เดือน และมีพี่ ๆ อสม. ที่คอยไปตรวจตามบานบอย ๆ คอยกระตุนใหดูแลสุขภาพก็ตาม 

แสดงใหเห็นวา การ approach ในระดับตวับุคคลนั้น อาจไมเพียงพอ จําเปนที่จะตองทําในระดับที่สูงกวานั้น  

ลงชØÁชช  ทèËชÍงáน 

 ถาอยากรู ก็ตองลงไปดูใหเห็น  

ถาอยากเขาใจ ก็ตองเปดใจลงไปรับฟง 
 

 

นั่นเปนสิ่งที่พวกเราเหลานิสิตไดร่ําเรียนมา แตการจะแกปญหาจริง ๆ  

นั้นไมใชเรื่องที่งายจําเปนตองพึ่งพาบุคคลจากหลายภาคสวน และ 

ใชระยะเวลานับวาเปนประเด็นที่นาสนใจในการสัมภาษณพี่ ๆ อสม.  

ในครั้งนี้ 
 

 
 
 
 
 

 

การทํางานชุมชนในครั้งนี้คอนขางยาก เพราะสถานการณ 

โรคระบาดของ Corona virus (COVID – 19) ที่เกิดขึ้น อาจารยพี่เลี้ยงให 

ความสําคัญกับสวัสดิภาพของพวกเราเปนอยางมาก พื้นที่ในการลงปฏิบัติ  

งานชุมชนจึงถูกเปลี่ยนมาเปนชุมชนหนองแค จาก secondary data ของ 

โรงพยาบาลหนองแคที่แสดงผลวาผูปวย NCDs มีอุบัติการณในระดับอําเภอ 

 พวกเราจึงลงสํารวจพื้นที่ พบวาหนึ่งในปจจัยเสี่ยงนั่นคือ การไดรับน้ําตาลเกิน 

จากรานเครื่องดื่มที่มีอยูทั่วไปในอําเภอหนองแค เนื่องจากพวกเราอยากทํา 

โครงการที่แกไข ที่ตนเหตุของปญหา (Upstream) โดยการปรับสิ่งแวดลอมของชุมชน ไดคุยกับรวมกับอาจารย

พี่เลี้ยงก็เห็นตรงกันวา งั้นเรามาทําโครงการติดตั้งปายเลือกระดับความหวานในรานเครื่องดื่มกันเถอะ   
 

อาจารยพี่เลี้ยงทุกคนนารักและเปน

กันเองมาก ใหคําแนะนําพวกเราเปนอยางดี 

เกือบทุกเชาก็จะมี Morning talk กับอาจารย

เพื่อ Update งาน และ Discuss ปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้น  แมวาพวกเราจะเคยไดเรียนรูทฤษฏีและไดทําโครงการมาบาง แตดวยประสบการณที่นอยทําให

บางครั้งอาจใหน้ําหนักในกระบวนการคิดบางอยางนอยเกินไป หรืออาจตีความประเด็นตาง ๆ พลาดไปบาง แต

อาจารยพี่เลี้ยงก็ไดรับฟงและใหขอคิดกับพวกเรากลับไปประติดประตอแกไขจนเปนโครงการออกมาสมบูรณได 

 
 

        
 

 
 
 

“เริ่มเปน อสม. ตั้งแตตอนไหน จําไมไดแลว นานแลวนะ   

เริ่มตั้งแตดูแลคนในครอบครัว ดูแลคนขางบาน เลยคิดวา

งั้นไปดูแลคนทั้งตําบลเลยแลวกัน ” 
 

ถาไมเริ่มทําอะไรเลย คนที่ไมมีโรคในวันนี้  

ก็คือผูปวยเบาหวานในวันขางหนา  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

สี่ลอของรสบัสคณะเริ่มเคลื่อนออกไป โดยมีจุดหมายปลายทางอยูที่จังหวัดสระบุรี การออกเดินทาง 

ในครั้งนี้ของพวกเรา เหลานิสิตทันตแพทยชั้นปที่ 6 รูอยูแลววาจะตองไปทําโครงการชุมชนในพ้ืนที่ที่ไดเลือก

กันไว แตมันจะออกมาในรูปแบบไหน เราจะทําสําเร็จหรือไม พวกเราทุกคนที่โดยสารไปบนรถบัสคันนั้นไมอาจ

รูไดเลย สิ่งที่พวกเราไดเรียนมานั้น จะตองนํามาใชจริง ๆ  เราไดรับการสอนมาตลอดวา จะเริ่มตนทําโครงการ

อะไร สักอยาง สิ่งสําคัญคือ เราจําเปนตองรูบริบทของชุมชนนั้นกอนวาเปนอยางไร เราตองเขาใจถึงความ

เปนอยูของผูคนที่นั่น แลวเราที่เปนคนนอกพ้ืนที่ ตองเริ่มจากตรงไหนละ? 

 

 
 
 

 
การเริ่มตนเรียนรูพ้ืนที่ชุมชน สามารถทําไดหลายรูปแบบ  

อาจลงไปเดินพูดคุยตามบาน หรืออาศัยการพูดคุยจากบุคคลสําคัญ 

ในพ้ืนที่ที่เขาใจถึงบริบทของพ้ืนที่ของตนเปนอยางดี ซึ่งบุคคลเหลานั้น 

ไมใชใครที่ไหน แตเปนพี่ ๆ อสม.นั่นเอง 

 

พวกเราเริ่มตนดวยการลงไปพบปะพูดคุยกับกลุมอสม.ที่ตําบลหนองโรง  

ความตลกและอารมณดีของ พ่ี ๆ เปนสีสันของการไปลงชุมชน อสม.ที่นี่ทุกคนทํางาน 

ดวยความภาคภูมิใจ แมจะมีภูมิหลังในการมารวมทํางาน อสม. ที่แตกตางกัน แตทุกคน  

ทํางานดวยใจ แมจะไมไดรับความรวมมือจากลูกบานบาง แตก็มีความพยายามที่จะเขา 

ไปดูแล เพ่ือใหคนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดีขึ้น นอกจากเรื่องสุขภาพแลว พี่ ๆ อสม.ตองดูแล  

เรื่องอ่ืน ๆ ดวย เชน เรื่องขยะ หรือ เรื่องการจัดการกับแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย เปนตน  

 

“คนปวยที่นี่ยอมกินยารักษาโรค ดีกวาไมไดกินของอรอย” นี่เปนประโยคที่พ่ี ๆ อสม. คนหนึ่งกลาวไว 

เพ่ือสะทอนปญหาเกี่ยวกับผูปวยโรค NCDs ในชุมชนที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น แมวาที่นี่จะมีทั้งแพทยที่มาตรวจ และ

ใหความรูทุก ๆ 2 เดือน และมีพ่ี ๆ อสม. ที่คอยไปตรวจตามบานบอย ๆ คอยกระตุนใหดูแลสุขภาพก็ตาม 

แสดงใหเห็นวา การ approach ในระดับตวับุคคลนั้น อาจไมเพียงพอ จําเปนที่จะตองทําในระดับที่สูงกวานั้น  

ลงชØÁชช  ทèËชÍงáน 

 ถาอยากรู ก็ตองลงไปดูใหเห็น  

ถาอยากเขาใจ ก็ตองเปดใจลงไปรับฟง 
 

 

นั่นเปนสิ่งที่พวกเราเหลานิสิตไดร่ําเรียนมา แตการจะแกปญหาจริง ๆ  

นั้นไมใชเรื่องที่งายจําเปนตองพ่ึงพาบุคคลจากหลายภาคสวน และ 

ใชระยะเวลานับวาเปนประเด็นที่นาสนใจในการสัมภาษณพ่ี ๆ อสม.  

ในครั้งนี้ 
 

 
 
 
 
 

 

การทํางานชุมชนในครั้งนี้คอนขางยาก เพราะสถานการณ 

โรคระบาดของ Corona virus (COVID – 19) ที่เกิดขึ้น อาจารยพ่ีเลี้ยงให 

ความสําคัญกับสวัสดิภาพของพวกเราเปนอยางมาก พ้ืนที่ในการลงปฏิบัติ  

งานชุมชนจึงถูกเปลี่ยนมาเปนชุมชนหนองแค จาก secondary data ของ 

โรงพยาบาลหนองแคที่แสดงผลวาผูปวย NCDs มีอุบัติการณในระดับอําเภอ 

 พวกเราจึงลงสํารวจพื้นที่ พบวาหนึ่งในปจจัยเสี่ยงนั่นคือ การไดรับน้ําตาลเกิน 

จากรานเครื่องดื่มที่มีอยูทั่วไปในอําเภอหนองแค เนื่องจากพวกเราอยากทํา 

โครงการที่แกไข ที่ตนเหตุของปญหา (Upstream) โดยการปรับสิ่งแวดลอมของชุมชน ไดคุยกับรวมกับอาจารย

พ่ีเลี้ยงก็เห็นตรงกันวา งั้นเรามาทําโครงการติดตั้งปายเลือกระดับความหวานในรานเครื่องดื่มกันเถอะ   
 

อาจารยพ่ีเลี้ยงทุกคนนารักและเปน

กันเองมาก ใหคําแนะนําพวกเราเปนอยางดี 

เกือบทุกเชาก็จะมี Morning talk กับอาจารย

เพ่ือ Update งาน และ Discuss ปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้น  แมวาพวกเราจะเคยไดเรียนรูทฤษฏีและไดทําโครงการมาบาง แตดวยประสบการณที่นอยทําให

บางครั้งอาจใหน้ําหนักในกระบวนการคิดบางอยางนอยเกินไป หรืออาจตีความประเด็นตาง ๆ พลาดไปบาง แต

อาจารยพี่เลี้ยงก็ไดรับฟงและใหขอคิดกับพวกเรากลับไปประติดประตอแกไขจนเปนโครงการออกมาสมบูรณได 

 
 

        
 

 
 
 

“เริ่มเปน อสม. ตั้งแตตอนไหน จําไมไดแลว นานแลวนะ   

เริ่มตั้งแตดูแลคนในครอบครัว ดูแลคนขางบาน เลยคิดวา

งั้นไปดูแลคนทั้งตําบลเลยแลวกัน ” 
 

ถาไมเริ่มทําอะไรเลย คนที่ไมมีโรคในวันนี้  

ก็คือผูปวยเบาหวานในวันขางหนา  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

สีล่อของรสบสัคณะเริม่เคลือ่นออกไป โดยมจีดุหมายปลายทางอยูทีจ่งัหวดัสระบรุ ีการออกเดนิทาง 

ในครัง้นีข้องพวกเรา เหลานสิติทนัตแพทยชัน้ปที ่6 รูอยูแลววาจะตองไปทาํโครงการชมุชนในพืน้ทีท่ีไ่ดเลอืก

กันไว แตมันจะออกมาในรูปแบบไหน เราจะทําสําเร็จหรือไม พวกเราทุกคนที่โดยสารไปบนรถบัสคันนั้นไมอาจ

รูไดเลย สิ่งที่พวกเราไดเรียนมานัน้ จะตองนํามาใชจรงิ ๆ  เราไดรับการสอนมาตลอดวา จะเริ่มตนทาํโครงการ

อะไร สกัอยาง สิง่สาํคญัคอื เราจาํเปนตองรูบรบิทของชมุชนนัน้กอนวาเปนอยางไร เราตองเขาใจถงึความ

เปนอยูของผูคนที่นั่น แลวเราที่เปนคนนอกพื้นที่ ตองเริ่มจากตรงไหนละ? 

 

 
 
 

 
การเริ่มตนเรียนรูพื้นที่ชุมชน สามารถทําไดหลายรูปแบบ  

อาจลงไปเดินพูดคุยตามบาน หรืออาศัยการพูดคุยจากบุคคลสําคัญ 

ในพื้นทีท่ี่เขาใจถึงบริบทของพื้นที่ของตนเปนอยางดี ซึ่งบคุคลเหลานั้น 

ไมใชใครที่ไหน แตเปนพี่ ๆ อสม.นั่นเอง 

 

พวกเราเริ่มตนดวยการลงไปพบปะพูดคุยกับกลุมอสม.ที่ตําบลหนองโรง  

ความตลกและอารมณดขีอง พี ๆ่ เปนสีสันของการไปลงชุมชน อสม.ที่นี่ทุกคนทํางาน 

ดวยความภาคภมูิใจ แมจะมีภมูิหลังในการมารวมทํางาน อสม. ที่แตกตางกัน แตทกุคน  

ทํางานดวยใจ แมจะไมไดรับความรวมมือจากลูกบานบาง แตก็มีความพยายามที่จะเขา 

ไปดูแล เพือ่ใหคนในชุมชนมีสขุภาพที่ดขีึ้น นอกจากเรือ่งสุขภาพแลว พี ๆ่ อสม.ตองดูแล  

เรื่องอื่น ๆ ดวย เชน เรื่องขยะ หรือ เรื่องการจัดการกับแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย เปนตน  

 

“คนปวยที่นี่ยอมกินยารักษาโรค ดีกวาไมไดกินของอรอย” นี่เปนประโยคที่พี ๆ่ อสม. คนหนึ่งกลาวไว 

เพือ่สะทอนปญหาเกีย่วกบัผูปวยโรค NCDs ในชมุชนทีม่จีํานวนเพิม่ขึน้ แมวาทีน่ีจ่ะมทีัง้แพทยทีม่าตรวจ และ

ใหความรูทกุ ๆ 2 เดอืน และมพีี ๆ่ อสม. ทีค่อยไปตรวจตามบานบอย ๆ คอยกระตุนใหดแูลสขุภาพกต็าม 

แสดงใหเห็นวา การ approach ในระดับตัวบุคคลนั้น อาจไมเพียงพอ จําเปนทีจ่ะตองทําในระดับที่สูงกวานั้น  

ลงชØÁชช  ทèËชÍงáน 

 ถาอยากรู ก็ตองลงไปดใูหเหน็  

ถาอยากเขาใจ ก็ตองเปดใจลงไปรับฟง 
 

 

นั่นเปนสิ่งที่พวกเราเหลานิสิตไดร่ําเรียนมา แตการจะแกปญหาจริง ๆ  

นั้นไมใชเรือ่งที่งายจําเปนตองพึ่งพาบุคคลจากหลายภาคสวน และ 

ใชระยะเวลานับวาเปนประเดน็ที่นาสนใจในการสัมภาษณพี ๆ่ อสม.  

ในครั้งนี ้
 

 
 
 
 
 

 

การทํางานชุมชนในครั้งนี้คอนขางยาก เพราะสถานการณ 

โรคระบาดของ Corona virus (COVID – 19) ที่เกิดขึ้น อาจารยพี่เลี้ยงให 

ความสําคัญกับสวัสดิภาพของพวกเราเปนอยางมาก พื้นที่ในการลงปฏิบัติ  

งานชุมชนจึงถูกเปลี่ยนมาเปนชุมชนหนองแค จาก secondary data ของ 

โรงพยาบาลหนองแคทีแ่สดงผลวาผูปวย NCDs มีอุบัติการณในระดับอําเภอ 

 พวกเราจึงลงสํารวจพื้นที่ พบวาหนึ่งในปจจัยเสี่ยงนั่นคือ การไดรับน้ําตาลเกนิ 

จากรานเครือ่งดื่มที่มอียูทั่วไปในอําเภอหนองแค เนื่องจากพวกเราอยากทาํ 

โครงการที่แกไข ที่ตนเหตขุองปญหา (Upstream) โดยการปรับสิ่งแวดลอมของชมุชน ไดคุยกับรวมกับอาจารย

พี่เลี้ยงก็เห็นตรงกันวา งั้นเรามาทําโครงการติดตั้งปายเลือกระดับความหวานในรานเครื่องดื่มกันเถอะ   
 

อาจารยพี่เลี้ยงทุกคนนารักและเปน

กันเองมาก ใหคําแนะนําพวกเราเปนอยางด ี

เกือบทุกเชาก็จะมี Morning talk กับอาจารย

เพื่อ Update งาน และ Discuss ปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้น  แมวาพวกเราจะเคยไดเรียนรูทฤษฏีและไดทําโครงการมาบาง แตดวยประสบการณที่นอยทําให

บางครั้งอาจใหน้ําหนักในกระบวนการคิดบางอยางนอยเกินไป หรืออาจตคีวามประเด็นตาง ๆ พลาดไปบาง แต

อาจารยพี่เลี้ยงก็ไดรับฟงและใหขอคิดกับพวกเรากลับไปประติดประตอแกไขจนเปนโครงการออกมาสมบูรณได 

 
 

        
 

 
 
 

“เริ่มเปน อสม. ตั้งแตตอนไหน จําไมไดแลว นานแลวนะ   

เริม่ตัง้แตดแูลคนในครอบครวั ดแูลคนขางบาน เลยคดิวา

งั้นไปดูแลคนทั้งตําบลเลยแลวกัน ” 
 

ถาไมเริม่ทําอะไรเลย คนทีไ่มมีโรคในวันนี ้ 

ก็คือผูปวยเบาหวานในวันขางหนา  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

สี่ลอของรสบัสคณะเริ่มเคลื่อนออกไป โดยมีจุดหมายปลายทางอยูที่จังหวัดสระบุรี การออกเดินทาง 

ในครั้งนี้ของพวกเรา เหลานิสิตทันตแพทยชั้นปที่ 6 รูอยูแลววาจะตองไปทําโครงการชุมชนในพ้ืนที่ที่ไดเลือก

กันไว แตมันจะออกมาในรูปแบบไหน เราจะทําสําเร็จหรือไม พวกเราทุกคนที่โดยสารไปบนรถบัสคันนั้นไมอาจ

รูไดเลย สิ่งที่พวกเราไดเรียนมานั้น จะตองนํามาใชจริง ๆ  เราไดรับการสอนมาตลอดวา จะเริ่มตนทําโครงการ

อะไร สักอยาง สิ่งสําคัญคือ เราจําเปนตองรูบริบทของชุมชนนั้นกอนวาเปนอยางไร เราตองเขาใจถึงความ

เปนอยูของผูคนที่นั่น แลวเราที่เปนคนนอกพ้ืนที่ ตองเริ่มจากตรงไหนละ? 

 

 
 
 

 
การเริ่มตนเรียนรูพ้ืนที่ชุมชน สามารถทําไดหลายรูปแบบ  

อาจลงไปเดินพูดคุยตามบาน หรืออาศัยการพูดคุยจากบุคคลสําคัญ 

ในพ้ืนที่ที่เขาใจถึงบริบทของพ้ืนที่ของตนเปนอยางดี ซึ่งบุคคลเหลานั้น 

ไมใชใครที่ไหน แตเปนพี่ ๆ อสม.นั่นเอง 

 

พวกเราเริ่มตนดวยการลงไปพบปะพูดคุยกับกลุมอสม.ที่ตําบลหนองโรง  

ความตลกและอารมณดีของ พ่ี ๆ เปนสีสันของการไปลงชุมชน อสม.ที่นี่ทุกคนทํางาน 

ดวยความภาคภูมิใจ แมจะมีภูมิหลังในการมารวมทํางาน อสม. ที่แตกตางกัน แตทุกคน  

ทํางานดวยใจ แมจะไมไดรับความรวมมือจากลูกบานบาง แตก็มีความพยายามที่จะเขา 

ไปดูแล เพ่ือใหคนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดีขึ้น นอกจากเรื่องสุขภาพแลว พี่ ๆ อสม.ตองดูแล  

เรื่องอ่ืน ๆ ดวย เชน เรื่องขยะ หรือ เรื่องการจัดการกับแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย เปนตน  

 

“คนปวยที่นี่ยอมกินยารักษาโรค ดีกวาไมไดกินของอรอย” นี่เปนประโยคที่พ่ี ๆ อสม. คนหนึ่งกลาวไว 

เพ่ือสะทอนปญหาเกี่ยวกับผูปวยโรค NCDs ในชุมชนที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น แมวาที่นี่จะมีทั้งแพทยที่มาตรวจ และ

ใหความรูทุก ๆ 2 เดือน และมีพ่ี ๆ อสม. ที่คอยไปตรวจตามบานบอย ๆ คอยกระตุนใหดูแลสุขภาพก็ตาม 

แสดงใหเห็นวา การ approach ในระดับตวับุคคลนั้น อาจไมเพียงพอ จําเปนที่จะตองทําในระดับที่สูงกวานั้น  

ลงชØÁชช  ทèËชÍงáน 

 ถาอยากรู ก็ตองลงไปดูใหเห็น  

ถาอยากเขาใจ ก็ตองเปดใจลงไปรับฟง 
 

 

นั่นเปนสิ่งที่พวกเราเหลานิสิตไดร่ําเรียนมา แตการจะแกปญหาจริง ๆ  

นั้นไมใชเรื่องที่งายจําเปนตองพ่ึงพาบุคคลจากหลายภาคสวน และ 

ใชระยะเวลานับวาเปนประเด็นที่นาสนใจในการสัมภาษณพ่ี ๆ อสม.  

ในครั้งนี้ 
 

 
 
 
 
 

 

การทํางานชุมชนในครั้งนี้คอนขางยาก เพราะสถานการณ 

โรคระบาดของ Corona virus (COVID – 19) ที่เกิดขึ้น อาจารยพ่ีเลี้ยงให 

ความสําคัญกับสวัสดิภาพของพวกเราเปนอยางมาก พ้ืนที่ในการลงปฏิบัติ  

งานชุมชนจึงถูกเปลี่ยนมาเปนชุมชนหนองแค จาก secondary data ของ 

โรงพยาบาลหนองแคที่แสดงผลวาผูปวย NCDs มีอุบัติการณในระดับอําเภอ 

 พวกเราจึงลงสํารวจพื้นที่ พบวาหนึ่งในปจจัยเสี่ยงนั่นคือ การไดรับน้ําตาลเกิน 

จากรานเครื่องดื่มที่มีอยูทั่วไปในอําเภอหนองแค เนื่องจากพวกเราอยากทํา 

โครงการที่แกไข ที่ตนเหตุของปญหา (Upstream) โดยการปรับสิ่งแวดลอมของชุมชน ไดคุยกับรวมกับอาจารย

พ่ีเลี้ยงก็เห็นตรงกันวา งั้นเรามาทําโครงการติดตั้งปายเลือกระดับความหวานในรานเครื่องดื่มกันเถอะ   
 

อาจารยพ่ีเลี้ยงทุกคนนารักและเปน

กันเองมาก ใหคําแนะนําพวกเราเปนอยางดี 

เกือบทุกเชาก็จะมี Morning talk กับอาจารย

เพ่ือ Update งาน และ Discuss ปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้น  แมวาพวกเราจะเคยไดเรียนรูทฤษฏีและไดทําโครงการมาบาง แตดวยประสบการณที่นอยทําให

บางครั้งอาจใหน้ําหนักในกระบวนการคิดบางอยางนอยเกินไป หรืออาจตีความประเด็นตาง ๆ พลาดไปบาง แต

อาจารยพี่เลี้ยงก็ไดรับฟงและใหขอคิดกับพวกเรากลับไปประติดประตอแกไขจนเปนโครงการออกมาสมบูรณได 

 
 

        
 

 
 
 

อแกไขจนเปนโครงการออกมาสมบูรณ

       

ที่เกิดขึ้น อาจารยพ่ีเลี้ยงให

“เริ่มเปน อสม. ตั้งแตตอนไหน จําไมไดแลว นานแลวนะ   

เริ่มตั้งแตดูแลคนในครอบครัว ดูแลคนขางบาน เลยคิดวา

งั้นไปดูแลคนทั้งตําบลเลยแลวกัน ” 
 

ถาไมเริ่มทําอะไรเลย คนที่ไมมีโรคในวันนี้  

ก็คือผูปวยเบาหวานในวันขางหนา  
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

ดวยความตั้งใจของพวกเราที่อยากใหมีผูไดรับประโยชนจากโครงการเปนวงกวาง ดังนั้นจึงเลือกทําใน
พ้ืนที่ที่คนไปเยอะ ๆ นั่น คอืรานเครื่องดื่มในโรงพยาบาล และบริเวณถนนสายตลาดหนองแคจากท่ีไดไปลง
พ้ืนที่พบวามีรานเครื่องดื่มหลายรานมาก เมื่อลองไดพูดคุยกับผูประกอบการทุกคนใหความรวมมือเปน อยางดี 
ในเริ่มแรกมีการทําความรูจักสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน และไดถามเกี่ยวกับทัศนคติตอเครื่องดื่มหวาน  
ทุกคนมีทัศนคติท่ีดี และพรอมเปดรับสิ่งใหม ๆ หลังจากนั้นก็ไดลงพ้ืนที่อีกหลายครั้ง พี่ ๆ 
 ผูประกอบการรานเครื่องดื่มตาง ๆ มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน 
ตอโครงการ เชน ใหเพ่ิมปายความรู เกี่ยวกับโทษของการทานหวานที่มากเกินไป  
เพ่ือใหผูบริโภคไดอานและฉุกคิดกอนเลือกระดับความหวานของเครื่องดื่ม และมี 
สวนรวมในทุก ๆ ขั้นตอนของโครงการรวมถึงการปรับปรุงสูตรหวานสุขภาพรวมกัน  
พวกเราไดลงพ้ืนที่ไปติดตามโครงการอยูเสมอ เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีเปนการ 
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฟงผลตอบรับ และแกปญหาตาง ๆ ที่พบวันตอวัน 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามเนื่องดวยระยะเวลา 
ที่จํากัดทําใหพวกเรายังเก็บขอมูลและติดตามโครงการไดไมนานนัก ซึ่งตองอาศัยความ 
รวมมือและทัศนคติท่ีดีของผูประกอบการในการตอยอดโครงการตอไป 
 

พวกเรารูสึกประทับใจมากที่พ่ี ๆ ทุกคนชวยเก็บขอมูลจํานวนผูบริโภคท่ีสั่ง 
ความหวานระดับตาง ๆ พี ่ๆ นารัก ใหความเอ็นดูและชวยเหลือเปนอยางดีเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 พวกเราไดรับประสบการณดี ๆ มากมายจากการมาลงพ้ืนท่ี   

ที่ รพ. หนองแคในครั้งนี้ ทั้งจากการลงพ้ืนที่ศึกษาบริบทชุมชนหนอง

แคและโครงสรางทางทันตสาธารณสุข การรวมตรวจคัดกรองสุขภาพ

ชองปากผูสูงอายุ การทําโครงการ “ติดปายที่ราน ลดหวานที่คุณ”  แต

ละกิจกรรมทําใหไดรับประสบการณที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถนําไป

ปรับใชกับการทํางานไดในอนาคต ทําใหคิดเปนระบบมากขึ้นรวมถึงมี

การนําทฤษฎี และหลักการตาง ๆ ที่เคยเรียนมาปรับใชในกระบวนการ

ทํางาน อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในเรื่องตาง ๆ นอกเหนือจากงาน             

ทันตสาธารณสุขไดอีกดวย ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานในคลินิก        

ทันตกรรมการทํางานรวมกับผู อ่ืน รวมไปถึงการสื่อสารกับผูปวย      

พวกเราจะนําประสบการณที่ดีในครั้งนี้ไปใชใหเกิด

ประโยชนทั้งตอชุมชน และสังคมสวนรวมตอไป   

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอบคุณประสบการณครั้งนี้ ที่ทําใหเรารูจักกับคําวา

ทํางานเพ่ือชุมชนจริง ๆ  

ทําโครงการชุมชนจริง ๆ ไมงายเลย เราตองทํางานกับหมูมาก  

 อาจตองใชเวลา แตมันก็คุมคากับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 

สิ่งที่ทาทายในงานชุมชน ไมใชความยากของงาน 

แตเปนความยากในการจัดการกับคน 

นทพ. กชรัตน  นันทเสน 

  นทพ. ชโลชา  เกตุงาม 

นทพ. ณิชกุล  เจินสหกิจ 

  นทพ. พรนภัส  ลีสุรพงส 

นทพ. ภรณวลักษณ สินไชย 

นทพ. รวิศร  บุญเจริญ 

นิสิตทันตแพทยศาสตรชั้นปที่ 6 รุนที่ 76 
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ดวยความตั้งใจของพวกเราที่อยากใหมีผูไดรับประโยชนจากโครงการเปนวงกวาง ดังนั้นจึงเลือกทําใน
พื้นที่ที่คนไปเยอะ ๆ นั่น คอืรานเครื่องดื่มในโรงพยาบาล และบริเวณถนนสายตลาดหนองแคจากที่ไดไปลง
พื้นที่พบวามีรานเครื่องดื่มหลายรานมาก เมื่อลองไดพูดคุยกับผูประกอบการทุกคนใหความรวมมือเปน อยางดี 
ในเริ่มแรกมีการทําความรูจักสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน และไดถามเกี่ยวกับทัศนคติตอเครื่องดื่มหวาน  
ทุกคนมีทัศนคติที่ดี และพรอมเปดรับสิ่งใหม ๆ หลังจากนั้นก็ไดลงพื้นที่อีกหลายครั้ง พี่ ๆ 
 ผูประกอบการรานเครื่องดื่มตาง ๆ มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน 
ตอโครงการ เชน ใหเพิ่มปายความรู เกี่ยวกับโทษของการทานหวานที่มากเกินไป  
เพื่อใหผูบริโภคไดอานและฉุกคิดกอนเลือกระดับความหวานของเครื่องดื่ม และมี 
สวนรวมในทุก ๆ ขั้นตอนของโครงการรวมถึงการปรับปรุงสูตรหวานสุขภาพรวมกัน  
พวกเราไดลงพื้นที่ไปติดตามโครงการอยูเสมอ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีเปนการ 
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฟงผลตอบรับ และแกปญหาตาง ๆ ที่พบวันตอวัน 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามเนื่องดวยระยะเวลา 
ที่จํากัดทําใหพวกเรายังเก็บขอมูลและติดตามโครงการไดไมนานนัก ซึ่งตองอาศัยความ 
รวมมือและทัศนคติที่ดีของผูประกอบการในการตอยอดโครงการตอไป 
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ความหวานระดับตาง ๆ พี ่ๆ นารัก ใหความเอ็นดูและชวยเหลือเปนอยางดีเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 พวกเราไดรับประสบการณดี ๆ มากมายจากการมาลงพื้นที่   

ที่ รพ. หนองแคในครั้งนี้ ทั้งจากการลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชนหนอง
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ดวยความตั้งใจของพวกเราที่อยากใหมีผูไดรับประโยชนจากโครงการเปนวงกวาง ดังนั้นจึงเลือกทําใน
พ้ืนที่ที่คนไปเยอะ ๆ นั่น คอืรานเครื่องดื่มในโรงพยาบาล และบริเวณถนนสายตลาดหนองแคจากท่ีไดไปลง
พ้ืนที่พบวามีรานเครื่องดื่มหลายรานมาก เมื่อลองไดพูดคุยกับผูประกอบการทุกคนใหความรวมมือเปน อยางดี 
ในเริ่มแรกมีการทําความรูจักสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน และไดถามเกี่ยวกับทัศนคติตอเครื่องดื่มหวาน  
ทุกคนมีทัศนคติท่ีดี และพรอมเปดรับสิ่งใหม ๆ หลังจากนั้นก็ไดลงพ้ืนที่อีกหลายครั้ง พี่ ๆ 
 ผูประกอบการรานเครื่องดื่มตาง ๆ มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน 
ตอโครงการ เชน ใหเพ่ิมปายความรู เกี่ยวกับโทษของการทานหวานที่มากเกินไป  
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พวกเรารูสึกประทับใจมากที่พ่ี ๆ ทุกคนชวยเก็บขอมูลจํานวนผูบริโภคท่ีสั่ง 
ความหวานระดับตาง ๆ พี ่ๆ นารัก ใหความเอ็นดูและชวยเหลือเปนอยางดีเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 พวกเราไดรับประสบการณดี ๆ มากมายจากการมาลงพ้ืนท่ี   

ที่ รพ. หนองแคในครั้งนี้ ทั้งจากการลงพ้ืนที่ศึกษาบริบทชุมชนหนอง

แคและโครงสรางทางทันตสาธารณสุข การรวมตรวจคัดกรองสุขภาพ

ชองปากผูสูงอายุ การทําโครงการ “ติดปายที่ราน ลดหวานที่คุณ”  แต

ละกิจกรรมทําใหไดรับประสบการณที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถนําไป

ปรับใชกับการทํางานไดในอนาคต ทําใหคิดเปนระบบมากขึ้นรวมถึงมี

การนําทฤษฎี และหลักการตาง ๆ ที่เคยเรียนมาปรับใชในกระบวนการ

ทํางาน อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในเรื่องตาง ๆ นอกเหนือจากงาน             

ทันตสาธารณสุขไดอีกดวย ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานในคลินิก        

ทันตกรรมการทํางานรวมกับผู อ่ืน รวมไปถึงการสื่อสารกับผูปวย      

พวกเราจะนําประสบการณที่ดีในครั้งนี้ไปใชใหเกิด

ประโยชนทั้งตอชุมชน และสังคมสวนรวมตอไป   

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอบคุณประสบการณครั้งนี้ ที่ทําใหเรารูจักกับคําวา

ทํางานเพ่ือชุมชนจริง ๆ  

ทําโครงการชุมชนจริง ๆ ไมงายเลย เราตองทํางานกับหมูมาก  

 อาจตองใชเวลา แตมันก็คุมคากับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 

สิ่งที่ทาทายในงานชุมชน ไมใชความยากของงาน 

แตเปนความยากในการจัดการกับคน 

นทพ. กชรัตน  นันทเสน 

  นทพ. ชโลชา  เกตุงาม 

นทพ. ณิชกุล  เจินสหกิจ 

  นทพ. พรนภัส  ลีสุรพงส 

นทพ. ภรณวลักษณ สินไชย 

นทพ. รวิศร  บุญเจริญ 

นิสิตทันตแพทยศาสตรชั้นปที่ 6 รุนที่ 76 

  
 
 
 
 
 
 
 

ดวยความตั้งใจของพวกเราทีอ่ยากใหมีผูไดรับประโยชนจากโครงการเปนวงกวาง ดังนั้นจึงเลือกทาํใน
พื้นที่ทีค่นไปเยอะ ๆ นั่น คือรานเครือ่งดื่มในโรงพยาบาล และบรเิวณถนนสายตลาดหนองแคจากทีไ่ดไปลง
พื้นทีพ่บวามีรานเครือ่งดืม่หลายรานมาก เมือ่ลองไดพูดคุยกับผูประกอบการทุกคนใหความรวมมือเปน อยางด ี
ในเริ่มแรกมีการทาํความรูจกัสรางความสัมพันธทีด่ีตอกัน และไดถามเกี่ยวกับทศันคติตอเครือ่งดื่มหวาน  
ทุกคนมีทัศนคติที่ดี และพรอมเปดรับสิ่งใหม ๆ หลังจากนัน้ก็ไดลงพื้นทีอ่ีกหลายครัง้ พี่ ๆ 
 ผูประกอบการรานเครือ่งดืม่ตาง ๆ มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน 
ตอโครงการ เชน ใหเพิ่มปายความรู เกี่ยวกับโทษของการทานหวานที่มากเกินไป  
เพื่อใหผูบริโภคไดอานและฉกุคิดกอนเลือกระดับความหวานของเครื่องดื่ม และม ี
สวนรวมในทุก ๆ ขั้นตอนของโครงการรวมถึงการปรับปรุงสตูรหวานสุขภาพรวมกัน  
พวกเราไดลงพื้นที่ไปติดตามโครงการอยูเสมอ เพือ่สรางความสัมพันธที่ดเีปนการ 
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฟงผลตอบรับ และแกปญหาตาง ๆ ที่พบวันตอวัน 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรกต็ามเนื่องดวยระยะเวลา 
ที่จํากัดทําใหพวกเรายังเก็บขอมูลและติดตามโครงการไดไมนานนัก ซึง่ตองอาศัยความ 
รวมมือและทัศนคติที่ดขีองผูประกอบการในการตอยอดโครงการตอไป 
 

พวกเรารูสึกประทับใจมากที่พี ๆ่ ทุกคนชวยเก็บขอมูลจํานวนผูบริโภคที่สั่ง 
ความหวานระดับตาง ๆ พี่ ๆ นารัก ใหความเอ็นดูและชวยเหลอืเปนอยางดีเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 พวกเราไดรบัประสบการณด ๆี มากมายจากการมาลงพืน้ที ่  

ที ่รพ. หนองแคในครัง้นี ้ทัง้จากการลงพืน้ทีศ่กึษาบรบิทชมุชนหนอง

แคและโครงสรางทางทนัตสาธารณสขุ การรวมตรวจคดักรองสขุภาพ

ชองปากผูสูงอายุ การทําโครงการ “ติดปายที่ราน ลดหวานทีคุ่ณ”  แต

ละกจิกรรมทาํใหไดรบัประสบการณทีแ่ตกตางกนัไป ซึง่สามารถนาํไป

ปรบัใชกบัการทาํงานไดในอนาคต ทาํใหคดิเปนระบบมากขึน้รวมถงึมี

การนําทฤษฎี และหลักการตาง ๆ ที่เคยเรียนมาปรับใชในกระบวนการ

ทาํงาน อกีทัง้ยงัสามารถนาํไปใชในเรือ่งตาง ๆ นอกเหนอืจากงาน             

ทนัตสาธารณสขุไดอกีดวย ไมวาจะเปนการปฏบิตังิานในคลนิกิ        

ทนัตกรรมการทาํงานรวมกบัผูอืน่ รวมไปถงึการสือ่สารกบัผูปวย      

พวกเราจะนาํประสบการณทีด่ใีนครัง้นีไ้ปใชใหเกดิ

ประโยชนทั้งตอชุมชน และสังคมสวนรวมตอไป   

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอบคณุประสบการณครั้งนี้ ที่ทําใหเรารูจักกับคาํวา

ทํางานเพือ่ชุมชนจริง ๆ  

ทําโครงการชุมชนจริง ๆ ไมงายเลย เราตองทํางานกับหมูมาก  

 อาจตองใชเวลา แตมันก็คุมคากับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในทางทีด่ีขึ้น 

สิ่งที่ทาทายในงานชุมชน ไมใชความยากของงาน 

แตเปนความยากในการจัดการกับคน 

นทพ. กชรัตน  นันทเสน 

  นทพ. ชโลชา  เกตุงาม 

นทพ. ณิชกุล  เจินสหกิจ 

  นทพ. พรนภัส  ลีสุรพงส 

นทพ. ภรณวลักษณ สินไชย 

นทพ. รวิศร  บุญเจริญ 

นิสิตทันตแพทยศาสตรชั้นปที ่6 รุนที่ 76 

  
 
 
 
 
 
 
 

ดวยความตั้งใจของพวกเราที่อยากใหมีผูไดรับประโยชนจากโครงการเปนวงกวาง ดังนั้นจึงเลือกทําใน
พ้ืนที่ที่คนไปเยอะ ๆ นั่น คอืรานเครื่องดื่มในโรงพยาบาล และบริเวณถนนสายตลาดหนองแคจากท่ีไดไปลง
พ้ืนที่พบวามีรานเครื่องดื่มหลายรานมาก เมื่อลองไดพูดคุยกับผูประกอบการทุกคนใหความรวมมือเปน อยางดี 
ในเริ่มแรกมีการทําความรูจักสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน และไดถามเกี่ยวกับทัศนคติตอเครื่องดื่มหวาน  
ทุกคนมีทัศนคติท่ีดี และพรอมเปดรับสิ่งใหม ๆ หลังจากนั้นก็ไดลงพ้ืนที่อีกหลายครั้ง พี่ ๆ 
 ผูประกอบการรานเครื่องดื่มตาง ๆ มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน 
ตอโครงการ เชน ใหเพ่ิมปายความรู เกี่ยวกับโทษของการทานหวานที่มากเกินไป  
เพ่ือใหผูบริโภคไดอานและฉุกคิดกอนเลือกระดับความหวานของเครื่องดื่ม และมี 
สวนรวมในทุก ๆ ขั้นตอนของโครงการรวมถึงการปรับปรุงสูตรหวานสุขภาพรวมกัน  
พวกเราไดลงพ้ืนที่ไปติดตามโครงการอยูเสมอ เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีเปนการ 
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฟงผลตอบรับ และแกปญหาตาง ๆ ที่พบวันตอวัน 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามเนื่องดวยระยะเวลา 
ที่จํากัดทําใหพวกเรายังเก็บขอมูลและติดตามโครงการไดไมนานนัก ซึ่งตองอาศัยความ 
รวมมือและทัศนคติท่ีดีของผูประกอบการในการตอยอดโครงการตอไป 
 

พวกเรารูสึกประทับใจมากที่พ่ี ๆ ทุกคนชวยเก็บขอมูลจํานวนผูบริโภคท่ีสั่ง 
ความหวานระดับตาง ๆ พี ่ๆ นารัก ใหความเอ็นดูและชวยเหลือเปนอยางดีเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 พวกเราไดรับประสบการณดี ๆ มากมายจากการมาลงพ้ืนท่ี   

ที่ รพ. หนองแคในครั้งนี้ ทั้งจากการลงพ้ืนที่ศึกษาบริบทชุมชนหนอง

แคและโครงสรางทางทันตสาธารณสุข การรวมตรวจคัดกรองสุขภาพ

ชองปากผูสูงอายุ การทําโครงการ “ติดปายที่ราน ลดหวานที่คุณ”  แต

ละกิจกรรมทําใหไดรับประสบการณที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถนําไป

ปรับใชกับการทํางานไดในอนาคต ทําใหคิดเปนระบบมากขึ้นรวมถึงมี

การนําทฤษฎี และหลักการตาง ๆ ที่เคยเรียนมาปรับใชในกระบวนการ

ทํางาน อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในเรื่องตาง ๆ นอกเหนือจากงาน             

ทันตสาธารณสุขไดอีกดวย ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานในคลินิก        

ทันตกรรมการทํางานรวมกับผู อ่ืน รวมไปถึงการสื่อสารกับผูปวย      

พวกเราจะนําประสบการณที่ดีในครั้งนี้ไปใชใหเกิด

ประโยชนทั้งตอชุมชน และสังคมสวนรวมตอไป   

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             

        

     

ขอบคุณประสบการณครั้งนี้ ที่ทําใหเรารูจักกับคําวา

ทํางานเพ่ือชุมชนจริง ๆ  

ๆ มากมายจากการมาลงพ้ืนท่ี   

ศึกษาบริบทชุมชนหนอง

ทําโครงการชุมชนจริง ๆ ไมงายเลย เราตองทํางานกับหมูมาก  

 อาจตองใชเวลา แตมันก็คุมคากับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 

สิ่งที่ทาทายในงานชุมชน ไมใชความยากของงาน 

แตเปนความยากในการจัดการกับคน 

ประโยชนทั้งตอชุมชน และสังคมสวนรวมตอไป

นทพ. กชรัตน  นันทเสน 

  นทพ. ชโลชา  เกตุงาม 

นทพ. ณิชกุล  เจินสหกิจ 

  นทพ. พรนภัส  ลีสุรพงส 

นทพ. ภรณวลักษณ สินไชย 

นทพ. รวิศร  บุญเจริญ 

นิสิตทันตแพทยศาสตรชั้นปที่ 6 รุนที่ 76 



คลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหร�่ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อให�คลินิกทันตกรรมในกรุงเทพฯ สามารถลดผู�สูบบุหร�่หน�าเก�า และป�องกันผู�สูบบุหร�่หน�าใหม� แผน 1

โครงการว�ชาช�พทันตแพทย�ต�านภัยยาสูบ
พ.ศ. 2561 - 2563

(1 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2563)

ความก�าวหน�า

ทันตแพทยสมาคมแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ตระหนักถึงความสำคัญของทันตบุคลากรที่จะเป�นผู�มีบทบาท

สำคัญต�อการควบคุมการบร�โภคยาสูบในประเทศไทย 
จ�งได�ร�วมมือกับเคร�อข�ายว�ชาช�พสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร�่ 

จัดทำ “โครงการควบคุมการบร�โภคยาสูบของ
ว�ชาช�พทันตแพทย�” โดยได�รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.) 
ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2548 ซ�่งที่ผ�านมาได�ประสานความร�วมมือกับ

คณะทันตแพทยศาสตร�ทุกสถาบัน, ว�ทยาลัยการสาธารณสุขทุกแห�ง, 
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, กองทันตสาธารณสุข 
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหน�วยงาน องค�กรต�างๆ 

ในเคร�อข�ายว�ชาช�พทันตแพทย� แบ�งการดำเนินการ
ภายใต�แผนงานย�อย 6 แผนงาน โดยมีความก�าวหน�า
ของโครงการฯ ระหว�างป� พ.ศ. 2561 - 2563 ดังนี้

คลินิกทันตกรรมสังกัดกรุงเทพมหานคร 79 แห�ง มีผู�ที่มารับบร�การทางทันตกรรม 109,043 คน 
สามารถคัดกรองผู�สูบบุหร�่ได� 4,697 คน โดยทุกคนได�รับคำแนะนำให�เลิกบุหร�่ 100%1

ต�องการเลิกบุหร�่ 1,350 คน 
สามารถกำหนดวันเลิกบุหร�่ได�สำเร็จ จำนวน 390 คน

• ติดตามและเลิกบุหร�่ ในระยะ 1 เดือน จำนวน 116 คน  
• ติดตามและเลิกบุหร�่ ในระยะ 3 เดือน จำนวน 91 คน  
• ติดตามและเลิกบุหร�่ ในระยะ 6 เดือน จำนวน 63 คน

ส�งต�อไปรับบร�การ
Quit line 1600 
และ รพ. อื่นๆ

จำนวน 224 คน

การพัฒนางานเฝ�าระวังและส�งเสร�ม ป�องกันผลกระทบ
จากการสูบบุหร�่ในเคร�อข�ายกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อป�องกันและเฝ�าระวังป�จจัยเสี่ยงของมะเร็งช�องปากในประชาชน โดยใช�บุหร�่เป�นตัวนำร�อง 

การสื่อสารสาธารณะและสร�างเคร�อข�ายทันตบุคลากร
ในการควบคุมยาสูบ
เพื่อสร�างเคร�อข�ายทันตแพทย�ในการควบคุมยาสูบ และสื่อสารสู�ทันตบุคลากรและผู�ป�วยที่สูบบุหร�่  

พบรอยโรคส�งต�อ
ผู�เช�่ยวชาญเพื่อว�นิจฉัย

จำนวน 41 คน

จัดเวทีแลกเปล่ียนเร�ยนรู�และถอดบทเร�ยนทันตบุคลากรในการช�วย
ผู�ป�วยเลิกบุหร�่ จำนวน 110 คน
โครงการป�องกันนักสูบบุหร�ห่น�าใหม�ในกลุ�มเยาวชน โดยจัดรณรงค�
รูปแบบสาระบันเทิง (Edutainment) “NoNo กระต�ายขาเดียว ยืนยัน 
มั่นใจ ไม�สูบบุหร�่” มีนักเร�ยนระดับประถมศึกษาเข�าร�วมกิจกรรม 
จำนวน 5,377 คน จากสถานศึกษาสังกัด กทม. 80 โรงเร�ยน 
ผลิตสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเป�นสัญลักษณ�ในการปฏิเสธบุหร�่ 
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แผน 2

พัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมเส่ียงต�อมะเร็งช�องปากของประชาชน โดยใช�บุหร�เ่ป�นตัวนำร�อง  
และพัฒนาชุดความรู�เร�่องป�จจัยเสี่ยงของมะเร็งช�องปาก 1 ชุด
โครงการป�องกันนักสูบบุหร�่หน�าใหม�ในกลุ�มเยาวชน ในโรงเร�ยนประถมศึกษา 508 โรงเร�ยน 
ใน 19 จังหวัด ได�แก� สุพรรณบุร� นนทบุร� ชลบุร� ฉะเช�งเทรา สระบุร� สระแก�ว สมุทรปราการ 
อุบลราชธานี สุร�นทร� กาฬสินธุ� มุกดาหาร บุร�รัมย� ร�อยเอ็ด เลย เช�ยงราย พะเยา ตาก 
กำแพงเพชร และสุราษฎร�ธานี
ประชุมแลกเปล่ียนเร�ยนรู�โครงการป�องกันนักสูบหน�าใหม� และขยายการดำเนินงานในโรงเร�ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 21 จังหวัด 
ได�แก� จังหวัดสุพรรณบุร� นนทบุร� ชลบุร� ฉะเช�งเทรา สระบุร� ตราด สระแก�ว สมุทรปราการ อุบลราชธานี สุร�นทร� กาฬสินธุ� อุดรธานี 
มุกดาหาร บุร�รัมย� ร�อยเอ็ด เลย เช�ยงราย พะเยา ตาก กำแพงเพชร และจังหวัดสุราษฎร�ธานี มีผู�เข�าร�วมประชุมทั้งสิ้น 42 คน
ผลิตสื่อรณรงค�เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาและผลิตสื่อชุดนิทรรศการเคลื่อนที่สำเร็จรูปในโรงเร�ยน 
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สร�างเคร�อข�าย Dentist Hero ทันตแพทย�ช�วยเลิกบุหร�่ ร�วมกับสายด�วนเลิกบุหร�่ Quit Line 1600
จัดนิทรรศการ Dentist Hero ในงานประชุมว�ชาการทันตแพทย�
สมาคมฯ ต�อเนื่องทุกป� และงานประชุมอื่นๆ ร�วมกับเคร�อข�าย มีทันตแพทย�ลงทะเบียนเข�าร�วม 
จำนวน 831 คน 
สนับสนุนว�ชาช�พทันตแพทย�ร�วมนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเร�ยนรู� ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ   
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สามารถตรวจคัดกรอง
รอยโรคในช�องปากได� 4,141 คน

แผน 3

ความก�าวหน�า พ.ศ. 2561 - 2563
โครงการว�ชาช�พทันตแพทย�ต�านภัยยาสูบ
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คลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหร�่ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อให�คลินิกทันตกรรมในกรุงเทพฯ สามารถลดผู�สูบบุหร�่หน�าเก�า และป�องกันผู�สูบบุหร�่หน�าใหม� แผน 1

โครงการว�ชาช�พทันตแพทย�ต�านภัยยาสูบ
พ.ศ. 2561 - 2563

(1 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2563)

ความก�าวหน�า

ทันตแพทยสมาคมแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ตระหนักถึงความสำคัญของทันตบุคลากรที่จะเป�นผู�มีบทบาท

สำคัญต�อการควบคุมการบร�โภคยาสูบในประเทศไทย 
จ�งได�ร�วมมือกับเคร�อข�ายว�ชาช�พสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร�่ 

จัดทำ “โครงการควบคุมการบร�โภคยาสูบของ
ว�ชาช�พทันตแพทย�” โดยได�รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.) 
ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2548 ซ�่งที่ผ�านมาได�ประสานความร�วมมือกับ

คณะทันตแพทยศาสตร�ทุกสถาบัน, ว�ทยาลัยการสาธารณสุขทุกแห�ง, 
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, กองทันตสาธารณสุข 
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหน�วยงาน องค�กรต�างๆ 

ในเคร�อข�ายว�ชาช�พทันตแพทย� แบ�งการดำเนินการ
ภายใต�แผนงานย�อย 6 แผนงาน โดยมีความก�าวหน�า
ของโครงการฯ ระหว�างป� พ.ศ. 2561 - 2563 ดังนี้

คลินิกทันตกรรมสังกัดกรุงเทพมหานคร 79 แห�ง มีผู�ที่มารับบร�การทางทันตกรรม 109,043 คน 
สามารถคัดกรองผู�สูบบุหร�่ได� 4,697 คน โดยทุกคนได�รับคำแนะนำให�เลิกบุหร�่ 100%1

ต�องการเลิกบุหร�่ 1,350 คน 
สามารถกำหนดวันเลิกบุหร�่ได�สำเร็จ จำนวน 390 คน

• ติดตามและเลิกบุหร�่ ในระยะ 1 เดือน จำนวน 116 คน  
• ติดตามและเลิกบุหร�่ ในระยะ 3 เดือน จำนวน 91 คน  
• ติดตามและเลิกบุหร�่ ในระยะ 6 เดือน จำนวน 63 คน

ส�งต�อไปรับบร�การ
Quit line 1600 
และ รพ. อื่นๆ

จำนวน 224 คน

การพัฒนางานเฝ�าระวังและส�งเสร�ม ป�องกันผลกระทบ
จากการสูบบุหร�่ในเคร�อข�ายกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อป�องกันและเฝ�าระวังป�จจัยเสี่ยงของมะเร็งช�องปากในประชาชน โดยใช�บุหร�่เป�นตัวนำร�อง 

การสื่อสารสาธารณะและสร�างเคร�อข�ายทันตบุคลากร
ในการควบคุมยาสูบ
เพื่อสร�างเคร�อข�ายทันตแพทย�ในการควบคุมยาสูบ และสื่อสารสู�ทันตบุคลากรและผู�ป�วยที่สูบบุหร�่  

พบรอยโรคส�งต�อ
ผู�เช�่ยวชาญเพื่อว�นิจฉัย

จำนวน 41 คน

จัดเวทีแลกเปล่ียนเร�ยนรู�และถอดบทเร�ยนทันตบุคลากรในการช�วย
ผู�ป�วยเลิกบุหร�่ จำนวน 110 คน
โครงการป�องกันนักสูบบุหร�ห่น�าใหม�ในกลุ�มเยาวชน โดยจัดรณรงค�
รูปแบบสาระบันเทิง (Edutainment) “NoNo กระต�ายขาเดียว ยืนยัน 
มั่นใจ ไม�สูบบุหร�่” มีนักเร�ยนระดับประถมศึกษาเข�าร�วมกิจกรรม 
จำนวน 5,377 คน จากสถานศึกษาสังกัด กทม. 80 โรงเร�ยน 
ผลิตสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเป�นสัญลักษณ�ในการปฏิเสธบุหร�่ 
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แผน 2

พัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมเส่ียงต�อมะเร็งช�องปากของประชาชน โดยใช�บุหร�เ่ป�นตัวนำร�อง  
และพัฒนาชุดความรู�เร�่องป�จจัยเสี่ยงของมะเร็งช�องปาก 1 ชุด
โครงการป�องกันนักสูบบุหร�่หน�าใหม�ในกลุ�มเยาวชน ในโรงเร�ยนประถมศึกษา 508 โรงเร�ยน 
ใน 19 จังหวัด ได�แก� สุพรรณบุร� นนทบุร� ชลบุร� ฉะเช�งเทรา สระบุร� สระแก�ว สมุทรปราการ 
อุบลราชธานี สุร�นทร� กาฬสินธุ� มุกดาหาร บุร�รัมย� ร�อยเอ็ด เลย เช�ยงราย พะเยา ตาก 
กำแพงเพชร และสุราษฎร�ธานี
ประชุมแลกเปล่ียนเร�ยนรู�โครงการป�องกันนักสูบหน�าใหม� และขยายการดำเนินงานในโรงเร�ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 21 จังหวัด 
ได�แก� จังหวัดสุพรรณบุร� นนทบุร� ชลบุร� ฉะเช�งเทรา สระบุร� ตราด สระแก�ว สมุทรปราการ อุบลราชธานี สุร�นทร� กาฬสินธุ� อุดรธานี 
มุกดาหาร บุร�รัมย� ร�อยเอ็ด เลย เช�ยงราย พะเยา ตาก กำแพงเพชร และจังหวัดสุราษฎร�ธานี มีผู�เข�าร�วมประชุมทั้งสิ้น 42 คน
ผลิตสื่อรณรงค�เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาและผลิตสื่อชุดนิทรรศการเคลื่อนที่สำเร็จรูปในโรงเร�ยน 
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สร�างเคร�อข�าย Dentist Hero ทันตแพทย�ช�วยเลิกบุหร�่ ร�วมกับสายด�วนเลิกบุหร�่ Quit Line 1600
จัดนิทรรศการ Dentist Hero ในงานประชุมว�ชาการทันตแพทย�
สมาคมฯ ต�อเนื่องทุกป� และงานประชุมอื่นๆ ร�วมกับเคร�อข�าย มีทันตแพทย�ลงทะเบียนเข�าร�วม 
จำนวน 831 คน 
สนับสนุนว�ชาช�พทันตแพทย�ร�วมนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเร�ยนรู� ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ   
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สามารถตรวจคัดกรอง
รอยโรคในช�องปากได� 4,141 คน

แผน 3

ความก�าวหน�า พ.ศ. 2561 - 2563
โครงการว�ชาช�พทันตแพทย�ต�านภัยยาสูบ



สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร�สถาบันการศึกษา
ปลอดบุหร�่ 100%
เพื่อสร�างนโยบายและยุทธศาสตร�ให�สถาบันการศึกษาปลอดบุหร�่ 100 % และมีบุคลากร
ทำงานควบคุมการบร�โภคยาสูบ  

แผน 4

ผลิตสื่อสารสาธารณะ4
• สื่อสำหรับทันตบุคลากร

เพื่อให�ทันตแพทย�ตระหนักถึงบทบาทและหน�าที่
ในการช�วยเลิกบุหร�่ ผ�านโครงการ Dentist Hero

เพื่อให�ทราบช�องทางเข�าถึงบร�การช�วยเลิกบุหร�่
ในคลินิกทันตกรรม

• สื่อสำหรับประชาชน

• สื่อสนับสนุนการช�วยเลิกบุหร�่ 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทันตบุคลากร
ในโครงการ Dentist Hero

• สื่อรณรงค�ผ�านเว็บไซต�
dentist-hero.com
thaidentistagainsttobacco.org

Facebook.com/dentisthero

จัดกิจกรรม Smoking Cessation Practice สำหรับ
นักศึกษาทันตแพทย� ป�การศึกษา 2561 - 2563 ใน 8 
สถาบันมีผู�เข�าร�วมเป�นนักศึกษาปร�ญญาตร� 704 คน 
และสูงกว�าปร�ญญาตร� 220 คน 
ให�ทุนสนับสนุนกิจกรรม “คณะทันตแพทยศาสตร� 
ม.มหิดล สูบบุหร�่เป�นศูนย� เพื่อปอดที่ไม�สูญ” เพื่อ
เผยแพร�และส�งเสร�มสิ่งแวดล�อมเพื่อการเป�นสถาบัน
ปลอดบุหร�่ 100%
ผลักดันกิจกรรม Smoking Cessation Practice 
ให�เป�นสมรรถนะ (Competency) ในเกณฑ�มาตรฐาน
ผู�ประกอบว�ชาช�พทันตกรรมของทันตแพทยสภา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อให�คณะทันตแพทยศาสตร� 
ต�องมีการเร�ยนการสอนเร� ่องบุหร� ่และซักถามให�
ความรู� ในคลินิกทันตกรรมเมื่อพบว�าผู�ป�วยสูบบุหร�่
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ความก�าวหน�า พ.ศ. 2561 - 2563
โครงการว�ชาช�พทันตแพทย�ต�านภัยยาสูบ

พัฒนานวัตกรรมและจัดการความรู�ที่เกี่ยวข�อง
กับว�ชาช�พทันตแพทย�ในการควบคุมยาสูบ
เพื่อสนับสนุนทันตบุคลากรให�พัฒนานวัตกรรม ศึกษาว�จัย 
และพัฒนารูปแบบการทำงานที่ช�วยสนับสนุนการควบคุมยาสูบ

แผน 6

เพื่อสนับสนุนนิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค�ควบคุม
การบร�โภคยาสูบ โดยมุ�งเน�นการป�องกันผู�สูบบุหร�ห่น�าใหม�

แผน 5 พัฒนาแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย�และ
นักเร�ยนทันตาภิบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ  

• โครงการคลินิกทันตกรรมปลอดบุหร�่ จ.อุบลราชธานี  
• โครงการคลินิกทันตกรรมเฝ�าระวังผู�สูบบุหร�่และรอยโรคในช�องปาก จ.อุดรธานี
• โครงการพัฒนาระบบเฝ�าระวังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ�มเส่ียงผู�สูบบุหร�แ่ละผู�สูบ
 บุหร�่ในคลินิกทันตกรรมช�วยเลิกบุหร�่ โดยใช�เม็ดอมสมุนไพรช�วยเลิกบุหร�่ จ.สุร�นทร� 
• โครงการเดิน ว�่ง ต�านบุหร�่ สู�ว�ถีคนดี สุขภาพแข็งแรง เป��งแยงนักเร�ยนบ�านโนนค�อ 
 จ.กาฬสินธุ�
• โครงการคลินิกอดบุหร�่ของโรงพยาบาลสงฆ� กรุงเทพฯ
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สนับสนุนงานนวัตกรรม จำนวน 5 พื้นที่

• โครงการประสิทธ�ผลของกระบวนการเลิกบุหร�่ด�วยว�ธ�การ การสนทนา
 สร�างแรงจ�งใจในกลุ�มนักกีฬา ม.ธรรมศาสตร� 
• โครงการประสิทธ�ผลของโปรแกรมการประยุกต�ใช�แบบจำลองขั้นตอน
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสนับสนุนทางสังคมต�อพฤติกรรม
 การเลิกบุหร�่ของวัยรุ�น

สนับสนุนงานว�จัยลุล�วง จำนวน 2 โครงการ
จัดเวทีว�ชาการ

และสนับสนุนทันตบุคลากร
นำเสนอผลงานว�ชาการ

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

สร�างเคร�อข�าย “NoNo Gang” สำหรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย� 
ทำงานด�านการควบคุมการบร�โภคยาสูบและป�องกันผู�สูบบุหร�่หน�าใหม�
อบรมแกนนำนิสิตนักศึกษาต�อต�านยาสูบ ให�มีทักษะในการจัดกิจกรรม
ควบคุมการบร�โภคยาสูบ จำนวน 40 คน จาก 10 สถาบัน ได�แก� 
ม.มหิดล ม.รังสิต ม.ธรรมศาสตร� ม.ศร�นคร�นทรว�โรฒ ม.เวสเทิร�น 
ม.เช�ยงใหม� ม.นเรศวร ม.สงขลานคร�นทร� ม.พะเยา และ ม.เทคโนโลยีสุรนาร�
กิจกรรมรณรงค� “NoNo กระต�ายขาเดียว” ในวันงดสูบบุหร�่โลก 31 พ.ค. ของทุกป� โดยจัดกิจกรรม “เดินว�่ง NoNo Fun 
Run 2019 : Young Lung Running” เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 ณ สวนจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อให�สังคมตระหนักถึงอันตราย
และผลกระทบของยาสูบ สร�างค�านิยมที่ถูกต�องให�กับเยาวชน Generation Z มีนักว�่งจากภาคีเคร�อข�าย และประชาชนทั่วไป
เข�าร�วม จำนวน 400 คน
สนับสนุนกิจกรรมนักเร�ยน นิสิตนักศึกษา ในส�วนภูมิภาค เพื่อจัดกิจกรรมควบคุมการบร�โภคยาสูบในสถาบัน และเป�นต�นแบบ
ของผู�ไม�สูบบุหร�่ สถาบันละ 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต�อป� โดยได�อนุมัติไปแล�ว 4 แห�ง
ผลิตสื่อรณรงค�เพื่อป�องกันผู�สูบบุหร�่หน�าใหม� และประชาสัมพันธ� “NoNo กระต�ายขาเดียว” สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร� 
13 แห�ง ว�ทยาลัยการสาธารณสุข 7 แห�ง ทาง Online 
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สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร�สถาบันการศึกษา
ปลอดบุหร�่ 100%
เพื่อสร�างนโยบายและยุทธศาสตร�ให�สถาบันการศึกษาปลอดบุหร�่ 100 % และมีบุคลากร
ทำงานควบคุมการบร�โภคยาสูบ  

แผน 4

ผลิตสื่อสารสาธารณะ4
• สื่อสำหรับทันตบุคลากร

เพื่อให�ทันตแพทย�ตระหนักถึงบทบาทและหน�าที่
ในการช�วยเลิกบุหร�่ ผ�านโครงการ Dentist Hero

เพื่อให�ทราบช�องทางเข�าถึงบร�การช�วยเลิกบุหร�่
ในคลินิกทันตกรรม

• สื่อสำหรับประชาชน

• สื่อสนับสนุนการช�วยเลิกบุหร�่ 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทันตบุคลากร
ในโครงการ Dentist Hero

• สื่อรณรงค�ผ�านเว็บไซต�
dentist-hero.com
thaidentistagainsttobacco.org

Facebook.com/dentisthero

จัดกิจกรรม Smoking Cessation Practice สำหรับ
นักศึกษาทันตแพทย� ป�การศึกษา 2561 - 2563 ใน 8 
สถาบันมีผู�เข�าร�วมเป�นนักศึกษาปร�ญญาตร� 704 คน 
และสูงกว�าปร�ญญาตร� 220 คน 
ให�ทุนสนับสนุนกิจกรรม “คณะทันตแพทยศาสตร� 
ม.มหิดล สูบบุหร�่เป�นศูนย� เพื่อปอดที่ไม�สูญ” เพื่อ
เผยแพร�และส�งเสร�มสิ่งแวดล�อมเพื่อการเป�นสถาบัน
ปลอดบุหร�่ 100%
ผลักดันกิจกรรม Smoking Cessation Practice 
ให�เป�นสมรรถนะ (Competency) ในเกณฑ�มาตรฐาน
ผู�ประกอบว�ชาช�พทันตกรรมของทันตแพทยสภา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อให�คณะทันตแพทยศาสตร� 
ต�องมีการเร�ยนการสอนเร� ่องบุหร� ่และซักถามให�
ความรู� ในคลินิกทันตกรรมเมื่อพบว�าผู�ป�วยสูบบุหร�่
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พัฒนานวัตกรรมและจัดการความรู�ที่เกี่ยวข�อง
กับว�ชาช�พทันตแพทย�ในการควบคุมยาสูบ
เพื่อสนับสนุนทันตบุคลากรให�พัฒนานวัตกรรม ศึกษาว�จัย 
และพัฒนารูปแบบการทำงานที่ช�วยสนับสนุนการควบคุมยาสูบ

แผน 6

เพื่อสนับสนุนนิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค�ควบคุม
การบร�โภคยาสูบ โดยมุ�งเน�นการป�องกันผู�สูบบุหร�ห่น�าใหม�

แผน 5 พัฒนาแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย�และ
นักเร�ยนทันตาภิบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ  

• โครงการคลินิกทันตกรรมปลอดบุหร�่ จ.อุบลราชธานี  
• โครงการคลินิกทันตกรรมเฝ�าระวังผู�สูบบุหร�่และรอยโรคในช�องปาก จ.อุดรธานี
• โครงการพัฒนาระบบเฝ�าระวังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ�มเส่ียงผู�สูบบุหร�แ่ละผู�สูบ
 บุหร�่ในคลินิกทันตกรรมช�วยเลิกบุหร�่ โดยใช�เม็ดอมสมุนไพรช�วยเลิกบุหร�่ จ.สุร�นทร� 
• โครงการเดิน ว�่ง ต�านบุหร�่ สู�ว�ถีคนดี สุขภาพแข็งแรง เป��งแยงนักเร�ยนบ�านโนนค�อ 
 จ.กาฬสินธุ�
• โครงการคลินิกอดบุหร�่ของโรงพยาบาลสงฆ� กรุงเทพฯ

1

2
3

สนับสนุนงานนวัตกรรม จำนวน 5 พื้นที่

• โครงการประสิทธ�ผลของกระบวนการเลิกบุหร�่ด�วยว�ธ�การ การสนทนา
 สร�างแรงจ�งใจในกลุ�มนักกีฬา ม.ธรรมศาสตร� 
• โครงการประสิทธ�ผลของโปรแกรมการประยุกต�ใช�แบบจำลองขั้นตอน
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสนับสนุนทางสังคมต�อพฤติกรรม
 การเลิกบุหร�่ของวัยรุ�น

สนับสนุนงานว�จัยลุล�วง จำนวน 2 โครงการ
จัดเวทีว�ชาการ

และสนับสนุนทันตบุคลากร
นำเสนอผลงานว�ชาการ

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เพื่อสนับสนุนทันตบุคลากรให�พัฒนานวัตกรรม ศึกษาว�จัย 
และพัฒนารูปแบบการทำงานที่ช�วยสนับสนุนการควบคุมยาสูบ

• โครงการคลินิกทันตกรรมเฝ�าระวังผู�สูบบุหร�่และรอยโรคในช�องปาก จ.อุดรธานี
• โครงการพัฒนาระบบเฝ�าระวังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ�มเส่ียงผู�สูบบุหร�แ่ละผู�สูบ
 บุหร�่ในคลินิกทันตกรรมช�วยเลิกบุหร�่ โดยใช�เม็ดอมสมุนไพรช�วยเลิกบุหร�่ จ.สุร�นทร� 
• โครงการเดิน ว�่ง ต�านบุหร�่ สู�ว�ถีคนดี สุขภาพแข็งแรง เป��งแยงนักเร�ยนบ�านโนนค�อ 

3• โครงการประสิทธ�ผลของกระบวนการเลิกบุหร�่ด�วยว�ธ�การ การสนทนา

• โครงการประสิทธ�ผลของโปรแกรมการประยุกต�ใช�แบบจำลองขั้นตอน

 โครงการ
จัดเวทีว�ชาการ

และสนับสนุนทันตบุคลากร
นำเสนอผลงานว�ชาการ

สร�างเคร�อข�าย “NoNo Gang” สำหรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย� 
ทำงานด�านการควบคุมการบร�โภคยาสูบและป�องกันผู�สูบบุหร�่หน�าใหม�
อบรมแกนนำนิสิตนักศึกษาต�อต�านยาสูบ ให�มีทักษะในการจัดกิจกรรม
ควบคุมการบร�โภคยาสูบ จำนวน 40 คน จาก 10 สถาบัน ได�แก� 
ม.มหิดล ม.รังสิต ม.ธรรมศาสตร� ม.ศร�นคร�นทรว�โรฒ ม.เวสเทิร�น 
ม.เช�ยงใหม� ม.นเรศวร ม.สงขลานคร�นทร� ม.พะเยา และ ม.เทคโนโลยีสุรนาร�
กิจกรรมรณรงค� “NoNo กระต�ายขาเดียว” ในวันงดสูบบุหร�่โลก 31 พ.ค. ของทุกป� โดยจัดกิจกรรม “เดินว�่ง NoNo Fun 
Run 2019 : Young Lung Running” เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 ณ สวนจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อให�สังคมตระหนักถึงอันตราย
และผลกระทบของยาสูบ สร�างค�านิยมที่ถูกต�องให�กับเยาวชน Generation Z มีนักว�่งจากภาคีเคร�อข�าย และประชาชนทั่วไป
เข�าร�วม จำนวน 400 คน
สนับสนุนกิจกรรมนักเร�ยน นิสิตนักศึกษา ในส�วนภูมิภาค เพื่อจัดกิจกรรมควบคุมการบร�โภคยาสูบในสถาบัน และเป�นต�นแบบ
ของผู�ไม�สูบบุหร�่ สถาบันละ 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต�อป� โดยได�อนุมัติไปแล�ว 4 แห�ง
ผลิตสื่อรณรงค�เพื่อป�องกันผู�สูบบุหร�่หน�าใหม� และประชาสัมพันธ� “NoNo กระต�ายขาเดียว” สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร� 
13 แห�ง ว�ทยาลัยการสาธารณสุข 7 แห�ง ทาง Online 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุ้ฬาฯ จ้ัดพิธิีถวายราชสักการะพระ 

ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ้พระปรเมนทรรามาธิิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้้าอยู่หัว เนื�องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ จัดพิธิ์ีถว�ยร�ชีสิัก้ก้�ระ 

พระฉ�ย�ลีัก้ษ์ณ์ พระบ�ทสิมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิ์ิบดีศ์รีสิินทร 

มห�วชิีร�ลีงก้รณ พระวชิีรเก้ล้ี�เจ้�อิย่�หัว เน่�อิงในโอิก้�สิวันเฉลิีมพระ-

ชีนมพรรษ์� 68 พรรษ์� 28 ก้รก้ฎ�คม 2568 เพ่�อิถว�ยเป็นพระร�ชีกุ้ศ์ลี 

แสิดงอิอิก้ถ่งคว�มจงรัก้ภัก้ดีแลีะสิำ�น่ก้ในพระมห�ก้รุณ�ธิ์ิคุณ ข้อิง 

พระบ�ทสิมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิิ์บดีศ์รีสิินทร มห�วชิีร�ลีงก้รณ 

พระวชีิรเก้ลี้�เจ้�อิย่�หัว โดยมีคณะผู้่้บริห�ร คณ�จ�รย์ ทันต์แพทย์ 

แลีะบุคลี�ก้ร เข้้�ร�วมพิธีิ์ถว�ยร�ชีสัิก้ก้�ระพระฉ�ย�ลัีก้ษ์ณ์ เม่�อิวันที� 

23 ก้รก้ฎ�คม 2563 ณ บริเวณโถงชีั�นลี��ง อิ�ค�รสิมเด็จย�� 93 

คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุ้ฬาฯ รับมอบหน้ากากอนามัย จ้าก 

บริษัท สยามโอแพ็ค จ้ำากัด

 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ รับมอิบวัสิดุแลีะอุิปก้รณ์

ท�งก้�รแพทย ์เพ่�อิควบคุมแลีะป้อิงกั้นก้�รแพร�ระบ�ดข้อิงไวรัสิ

COVID - 19 จ�ก้ บริษั์ท สิย�มโอิแพ็ค จ�กั้ด มอิบหน้�ก้�ก้อิน�มัย 

จำ�นวน 40 ก้ลี�อิง โดยมี รอิงศ์�สิต์ร�จ�รย์ ทันต์แพทย์ ดร. นิยม 

ธิ์�รงค์อินันต์์สิกุ้ลี รอิงคณบดีฝ่ั�ยบริห�ร คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ 

จุฬ� เป็นผู้่้รับมอิบ เม่�อิวันพุธิ์ที� 29 ก้รก้ฎ�คม 2563 ณ บริเวณ

ด้�นหน้�สิำ�นัก้คณบดี ชัี�น 2 อิ�ค�รว�จวิทย�วัฑ์ฒน์ คณะทันต์-

แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุ้ฬาฯ จั้ดกิจ้กรรมวัน Big Cleaning Day 

 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ จัดก้ิจก้รรมวัน Big 

Cleaning Day เพ่�อิให้บุคลี�ก้รสิร้�งคว�มสิัมพันธิ์์ แลีะสิร�้ง 

บรรย�ก้�ศ์ที�ดีภ�ยในหน�วยง�น แลีะให้บุคลี�ก้รมีสิ�วนร�วมในก้�ร

ชี�วยก้ันด่แลีรัก้ษ์�คว�มสิะอิ�ด ให้มีคว�มสิะอิ�ดเป็นระเบียบ 

เรียบร้อิย แลีะมีคว�มปลีอิดภัยยิ�งข่้�น โดยใช้ีก้�รปฏิิบัติ์กิ้จก้รรม 

5 สิ.ข้อิงบุคลี�ก้ร อีิก้ด้วย เม่�อิวันที� 29 ก้รก้ฎ�คม 2563 ณ คณะ

ทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุ้ฬาฯ เข้่าร่วมงาน“Chula 5G for REAL”

 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ เข้้�ร�วมง�นแสิดงผู้ลีง�นก้�รทดลีอิง/ทดสิอิบ Use cases ต์��งๆ เพ่�อิไปใช้ีง�นจริง บนเคร่อิข้��ย 

5G ภ�ยใต้์แนวคิด “5G for REAL” โดยมี ทันต์แพทย์หญิง ดร.อิรุณี ลี�ยธีิ์ระพงศ์์ ผู้่้อิำ�นวยก้�รศ่์นย์นวัต์ก้รรมท�งทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ 

แห�งจุฬ�ลีงก้รณ์มห�วิทย�ลัีย แลีะศ่์นย์เทคโนโลียีท�งทันต์ก้รรม ได้รับเกี้ยรติ์เป็นวิทย�ก้รง�นเปิดตั์วคว�มร�วมม่อิโครงก้�ร “CHULA 5G 

for REAL” ระหว��งจุฬ�ฯ กั้บคณะก้รรมก้�รกิ้จก้�รก้ระจ�ยเสีิยง กิ้จก้�รโทรทัศ์น์ แลีะกิ้จก้�รโทรคมน�คมแห�งชี�ติ์ (ก้สิทชี.) โดยได้รับ 

ก้�รสินับสินุนงบประม�ณจ�ก้ก้อิงทุนวิจัยแลีะพัฒน� กิ้จก้�รก้ระจ�ยเสีิยง กิ้จก้�รโทรทัศ์น์ แลีะกิ้จก้�รโทรคมน�คมเพ่�อิประโยชีน์สิ�ธิ์�รณะ

(ก้ทปสิ.) ในหัวข้้อิ Tele-Dentistry in Ageing World: Increase Access to Dental Care โดยมี ผู้่้ชี�วยศ์�สิต์ร�จ�รย์ ทันต์แพทย์ 

ดร.สุิชิีต์ พ่ลีทอิง คณบดีคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ ให้เกี้ยรติ์ เข้้�ร�วมง�น นอิก้จ�ก้นี�ในง�นยังมีก้�รนำ�เสินอิวีดีทัศ์น์ แนะนำ�โครงก้�รโอินถ��ย

ข้้อิม่ลีทันต์ก้รรมผู้��นระบบ 5G โดย ผู้่้ชี�วยศ์�สิต์ร�จ�รย์ ทันต์แพทย์ กิ้ต์ติ์ ศิ์ริวัฒน์ อีิก้ด้วย เม่�อิวันที� 6 สิิงห�คม 2563 ณ 5G AI/IoT 

Innovation Center อิ�ค�รจุฬ�พัฒน์ 14 จุฬ�ลีงก้รณ์มห�วิทย�ลัีย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุ้ฬาฯ จั้ดงานประชุมวิชาการ และงานมุทิตาจิ้ต ผูู้้ช่วยศาสตราจ้ารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง

 ภ�ควิชี�ทันต์ก้รรมหัต์ถก้�ร คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ จัดง�นประชุีมวิชี�ก้�ร ชิีลี...ชิีลี แลีะง�นมุทิต์�จิต์ ผู้่้ชี�วยศ์�สิต์ร�จ�รย์ 

ทันต์แพทย์ ดร.สุิชิีต์ พ่ลีทอิง โดยมีคณ�จ�รย์อิ�วุโสิ คณ�จ�รย์ ทันต์แพทย์ นิสิิต์ แลีะบุคลี�ก้ร แลีะบุคคลีภ�ยนอิก้เข้้�ร�วมง�น เม่�อิวันที� 

5 สิิงห�คม 2563 ณ ห้อิงประชุีมสีิ สิิริสิิงห ชัี�น 2 อิ�ค�รสิมเด็จย�� 93 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุ้ฬาฯ รับมอบหน้ากากอนามัย จ้าก บริษัท สยามโอแพ็ค จ้ำากัด

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

แลีะป้อิงกั้นก้�รแพร�ระบ�ดข้อิงไวรัสิ COVID - 19 จ�ก้ คณะนิสิิต์เก้��ทันต์แพทย์ รุ�นที�47 

แลีะรุ�นที� 48 (CU DENT 47 & 48) มอิบเคร่�อิงฟัอิก้อิ�ก้�ศ์, ร�วแข้วนเส่ิ�อิก้�วน์ พร้อิมทั�งเงินสิด 

รวมม่ลีค��ทั�งสิิ�นรวม 84,000 บ�ท ให้คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ กั้บโครงก้�รปรับปรุง 

คลิีนิก้ทันต์ก้รรมปลีอิดเช่ี�อิเพ่�อิประชี�ชีน โดยมี ผู้่้ชี�วยศ์�สิต์ร�จ�รย์ ทันต์แพทย์ ดร. สุิชิีต์ พ่ลีทอิง

คณบดีคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ� เป็นผู้่้รับมอิบ เม่�อิวันพฤหัสิบดีที� 6 สิิงห�คม 2563 ณ

ห้อิงประชุีมรฦก้คุณ ชัี�น 2 อิ�ค�รบรมน�ถศ์รีนครินทร์ คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ
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พิธีิเปิดคลินิกทันตกรรมผูู้้สูงอายุและประดิษฐ์์ใบหน้าข่ากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจั้กรีสิรินธิร

 เม่�อิวันที� 5 สิิงห�คม 2563 ศ์�สิต์ร�จ�รย์ ดร. ทันต์แพทย์หญิงวร�นันท์ บัวจีบ คณบดี  คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี       

เป็นประธิ์�นในพิธีิ์เปิด คลิีนิก้ทันต์ก้รรมผู้่้ส่ิงอิ�ยุแลีะประดิษ์ฐ์ใบหน้� ข้�ก้รรไก้ร โรงพย�บ�ลีทันต์ก้รรมมห�จัก้รีสิิรินธิ์ร แลีะพิธีิ์ทำ�บุญเลีี�ยงพระ  

โดยมี รอิงศ์�สิต์ร�จ�รย์ ดร. น�ยแพทย์ ทันต์แพทย์ศิ์ริชัีย เกี้ยรติ์ถ�วรเจริญ ผู้่้อิำ�นวยก้�รโรงพย�บ�ลีทันต์ก้รรมมห�จัก้รีสิิรินธิ์ร ผู้่้บริห�ร 

บุคลี�ก้ร แลีะแข้ก้ผู้่้มีเกี้ยรติ์ เข้้�ร�วมในพิธีิ์  ณ โรงพย�บ�ลีทันต์ก้รรมมห�จัก้รีสิิรินธิ์ร จังหวัดนครปฐม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จั้ดกิจ้กรรมถอดบทเรียน “ทันตฯ มหิดล เรียนรู้สู้วิกฤต COVID-19”

 เม�อ่ิวันท� ี5 สิิงห�คม 2563 ผู้่้ชี�วยศ์�สิต์ร�จ�รย์ ทันต์แพทย์หญิงวิภ�ด� เลิีศ์ฤทธิิ์� รอิงคณบดี แลีะรัก้ษ์�ก้�รแทน รอิงคณบดีฝ่ั�ย

วิชี�ก้�รแลีะก้�รศ่์ก้ษ์�น�น�ชี�ติ์ คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี ก้ลี��ววัต์ถุประสิงค์ในก้�รจัด กิ้จก้รรมถอิดบทเรียน “ทันต์ฯ 

มหิดลี เรียนร้่ส้่ิวิก้ฤต์ COVID-19”  จ�ก้นั�นศ์�สิต์ร�จ�รย์ ดร. ทันต์แพทย์หญิงวร�นันท์ บัวจีบ คณบดี ให้เกี้ยรติ์เป็นประธิ์�นเปิดง�นแลีะ

มอิบร�งวัลีแก้�ผู้่้ได้รับร�งวัลี  โดยกิ้จก้รรมดังก้ลี��วเปิดโอิก้�สิให้บุคลี�ก้ร ร�วมสิ�งบทคว�มสัิ�นๆ คว�มย�วไม�เกิ้น 50 คำ� ในก้�รแบ�งปันประสิบก้�รณ์ 

คว�มภ่มิใจในก้�รปฏิิบัติ์ง�นให้กั้บคณะในชี�วง วิก้ฤต์ท�ีผู้��นม� ชิีงเงินร�งวัลีรวมก้ว�� 13,000 บ�ท พร้อิมจับฉลี�ก้ร�งวัลีพิเศ์ษ์ 500 บ�ท 

จำ�นวน 99 ร�งวัลี แก้�ผู้่้เข้้�ร�วม สิ�งบทคว�ม ณ ห้อิงประชุีมเทพรัต์นทันต์กิ้จสิโมสิร ชัี�น 4 อิ�ค�รเฉลิีมพระเกี้ยรติ์ 50 พรรษ์� (สิ�วนหลัีง) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ้ัดพิธิีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จ้พระนางเจ้้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื�องใน 

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

 เม�่�อิวันท�ี� 11 สิิงห�คม 2563 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี จัดพิธีิ์

ลีงน�มถว�ยพระพรชัียมงคลี  สิมเด็จพระน�งเจ้�สิิริกิ้ติ์�พระบรมร�ชิีนีน�ถ พระบรมร�ชีชีนนีพันปีหลีวง 

เน่�อิงในโอิก้�สิวันเฉลิีมพระชีนมพรรษ์� 88 พรรษ์� 12 สิิงห�คม 2563 โดยมี ศ์�สิต์ร�จ�รย์ 

ดร. ทันต์แพทย์หญิงวร�นันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร มห�วิทย�ลัียมหิดลี 

เป็นประธิ์�นในพิธีิ์เปิดก้รวยดอิก้ไม้ ก้ลี��วถว�ยร�ชีสิดุดีเฉลิีมพระเกี้ยรติ์ จ�ก้นั�นคณะผู้่้บริห�ร 

คณ�จ�รย์ บุคลี�ก้ร แลีะนัก้ศ่์ก้ษ์� ร�วมลีงน�มถว�ยพระพรชัียมงคลีแลีะถว�ยภ�พร�วมกั้น 

ณ พิพิธิ์ภัณฑ์์สิิรินธิ์รทันต์ พิพิธิ์ อิ�ค�รเฉลิีมพระเกี้ยรติ์ 50 พรรษ์� ชัี�น 1 
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มหาวิทยาลัยมหิดล จ้ัดพิธิีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐ์านคุณภาพการศ่กษาตามเกณฑ์์ AUN-QA ระดับอาเซึ่ียน โดย 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองมาตรฐ์านคุณภาพการศ่กษาตามเกณฑ์์ AUN-QA ระดับอาเซีึ่ยน หลักสูตร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิ์ต 

 วันที� 10 สิิงห�คม 2563 ศ์�สิต์ร�จ�รย์ นพ.บรรจง มไหสิวริยะ อิธิิ์ก้�รบดี มห�วิทย�ลัียมหิดลี เป็นประธิ์�นใน พิธีิ์มอิบประก้�ศ์นีย- 

บัต์รรับรอิงม�ต์รฐ�นคุณภ�พก้�รศ่์ก้ษ์�ต์�มเก้ณฑ์์ AUN-QA ระดับอิ�เซีึ่ยน หลัีก้ส่ิต์รทันต์แพทยศ์�สิต์รบัณฑิ์ต์ โดยมี ศ์�สิต์ร�จ�รย์ ดร.ทพญ.

วร�นันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ แลีะ รอิง ศ์�สิต์ร�จ�รย ์ดร.ทพญ.วร�งคณ� ชิีดชี�วงชัีย ประธิ์�นหลัีก้ส่ิต์ร เป็นผู้่้แทนรับมอิบ 

ณ ห้อิงประชี�สิังคมอิุดมพัฒน์ สิถ�บันวิจัยประชี�ก้รแลีะสิังคม มห�วิทย�ลีัยมหิดลี ศ์�ลี�ย� ภ�ยหลีังจ�ก้พิธิ์ีมอิบประก้�ศ์นียบัต์ร 

ผู้่้ชี�วยศ์�สิต์ร�จ�รย ์ดร.ทพ.ก้วิน สิิปิย�รัก้ษ์์ เป็นตั์วแทนคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ ร�วมเป็นวิทย�ก้ร ในเสิวน�วิชี�ก้�ร หัวข้้อิ “หลัีก้ส่ิต์รใช้ีเก้ณฑ์์ 

AUN-QA ใครได้ประโยชีน์”

 วันที� 11 สิิงห�คม 2563 คณะทำ�ง�นดำ�เนินก้�รรับรอิงม�ต์รฐ�นคุณภ�พก้�รศ์่ก้ษ์�ต์�มเก้ณฑ์์ AUN-QA ระดับ อิ�เซึ่ียน 

หลัีก้ส่ิต์รทันต์แพทยศ์�สิต์รบัณฑิ์ต์ ร�วมแสิดงคว�มยนิดี พร้อิมถ��ยร่ปร�วมกั้น ณ ชัี�น 17 อิ�ค�รเฉลิีมพระ เกี้ยรติ์ 50 พรรษ์�  ทั�งนี�หลัีก้ส่ิต์ร

ทันต์แพทยศ์�สิต์รบัณฑิ์ต์ ได้รับก้�รต์รวจประเมิน AUN-QA ระดับอิ�เซีึ่ยน เม�่�อิวันท�ี 6 -7 กุ้มภ�พันธ์ิ์ 2563 โดยก้�รรับรอิงหลัีก้ส่ิต์ร 

ทันต์แพทยศ์�สิต์รบัณฑิ์ต์ มีผู้ลีตั์�งแต์�วันท�ี� 6 มีน�คม 2563 ถ่งวันท�ี� 5 มีน�คม 2568

สมเด็จ้พระกนิษฐ์าธิิราชเจ้้า กรมสมเด็จ้พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิิบัติงานข่อง ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ 

ณ โรงเรียนตำารวจ้ตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ตำาบลอ่างคีรี อำาเภอมะข่าม จั้งหวัดจั้นทบุรี 

 ศ่์นย์ทันต์ก้รรมพระร�ชีท�นสิมเด็จพระก้นิษ์ฐ�ธิิ์ร�ชีเจ้� ก้รมสิมเด็จพระเทพรัต์นร�ชีสุิด� ฯ สิย�มบรมร�ชีกุ้ม�รี คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์    

มห�วิทย�ลัียมหิดลี  เปิดให้ก้�รรัก้ษ์�ท�งทันต์ก้รรม อิ�ทิเชี�น อุิดฟััน,ข่้ดหินนำ��ลี�ย, ถอินฟััน, ผู้��ฟัันคุด แก้�นัก้เรียน 78 คน แลีะประชี�ชีน 

38 คน ณ โรงเรียนต์ำ�รวจต์ระเวนชี�ยแดนบ้�นคลีอิงมะลิีประเวศ์น์วิทย� ต์ำ�บลีอิ��งคีรี อิำ�เภอิมะข้�ม จังหวัดจันทบุรี  ระหว��งวันท�ี� 17-

19 สิิงห�คม 2563 ในก้�รนี�ได้ร�วมเฝ้ั�รับเสิด็จ สิมเด็จพระ ก้นิษ์ฐ�ธิิ์ร�ชีเจ้� ก้รมสิมเด็จพระเทพรัต์นร�ชีสุิด� ฯ สิย�มบรมร�ชีกุ้ม�รี ใน

โอิก้�สิทรงต์ิดต์�มคว�มก้�้วหน้�โครงก้�รต์�ม พระร�ชีดำ�ริ โรงเรียนต์ำ�รวจต์ระเวนชี�ยแดนบ�้นคลีอิงมะลีิประเวศ์นว์ิทย� พร้อิมก้ันนี� 

ศ์�สิต์ร�จ�รย์ ดร.ทันต์แพทย์ หญิงวร�นันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันต์เเพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี ได้ท่ลีถว�ยร�ยง�นก้�รดำ�เนินง�น

ข้อิงศ่์นย์ ทันต์ก้รรมพระร�ชีท�นฯ  พร้อิมด้วย ศ์�สิต์ร�จ�รย์คลิีนิก้เกี้ยรติ์คุณ ดร.ทันต์แพทย์หญิงธีิ์รลัีก้ษ์ณ์  สุิทธิ์เสิถียร ท� ีปร่ก้ษ์�แลีะอิดีต์คณบดี 

ทันต์แพทย์ ผู้่้ชี�วยทันต์แพทย์  แลีะเจ้�หน้�ท�ี�เฝ้ั�รับเสิด็จฯ
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มหาวทิยาลยัมหดิล จ้ดัพธิมีอบประกาศนยีบตัรรบัรองมาตรฐ์านคณุภาพการศก่ษาตามเกณฑ์ ์AUN-QA ระดบัอาเซึ่ยีน โดย 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ไดร้บัรองมาตรฐ์านคณุภาพการศก่ษาตามเกณฑ์ ์AUN-QA ระดบัอาเซึ่ยีน หลักสตูร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑ์ิต 

 วันที� 10 สิิงห�คม 2563 ศ์�สิต์ร�จ�รย์ นพ.บรรจง มไหสิวริยะ อิธิ์ิก้�รบดี มห�วิทย�ลีัยมหิดลี เป็นประธิ์�นใน พิธิ์ีมอิบประก้�ศ์นีย- 

บัต์รรับรอิงม�ต์รฐ�นคุณภ�พก้�รศ์่ก้ษ์�ต์�มเก้ณฑ์์ AUN-QA ระดับอิ�เซึ่ียน หลีัก้สิ่ต์รทันต์แพทยศ์�สิต์รบัณฑ์ิต์ โดยมี ศ์�สิต์ร�จ�รย์ ดร.ทพญ.

วร�นันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ แลีะ รอิง ศ์�สิต์ร�จ�รย์ ดร.ทพญ.วร�งคณ� ชีิดชี�วงชีัย ประธิ์�นหลีก้สิ่ต์ร เป็นผู้่แ้ทนรับมอิบ 

ณ หอิงประชี�สิงัคมอิดุมพฒัน ์สิถ�บนัวจิยัประชี�ก้รแลีะสิงัคม มห�วทิย�ลียัมหดิลี ศ์�ลี�ย� ภ�ยหลีงัจ�ก้พธิ์มีอิบประก้�ศ์นยีบต์ร 

ผู้่้ชี�วยศ์�สิต์ร�จ�รย์ ดร.ทพ.ก้วิน สิปิิย�รัก้ษ์์ เป็นต์ัวแทนคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ ร�วมเป็นวิทย�ก้ร ในเสิวน�วชี�ก้�ร หัวข้้อิ “หลีัก้สิ่ต์รใชี้เก้ณฑ์์ 

AUN-QA ใครได้ประโยชีน์”

 วนัที� 11 สิงิห�คม 2563 คณะทำ�ง�นดำ�เนนิก้�รรบัรอิงม�ต์รฐ�นคณุภ�พก้�รศ์ก้ษ์�ต์�มเก้ณฑ์ ์AUN-QA ระดบั อิ�เซึ่ยีน 

หลีัก้สิ่ต์รทันต์แพทยศ์�สิต์รบัณฑ์ต์ ร�วมแสิดงคว�มยินดี พรอิมถ��ยร่ปร�วมก้ัน ณ ชีั�น 17 อิ�ค�รเฉลีิมพระ เก้ียรต์ิ 50 พรรษ์�  ทั�งนี�หลีก้สิ่ต์ร

ทันต์แพทยศ์�สิต์รบัณฑ์ิต์ ได้รับก้�รต์รวจประเมิน AUN-QA ระดับอิ�เซึ่ียน เม�่�อิวันท�ี 6 -7 กุ้มภ�พันธิ์์ 2563 โดยก้�รรับรอิงหลีัก้สิ่ต์ร 

ทันต์แพทยศ์�สิต์รบัณฑ์ิต์ มีผู้ลีต์ั�งแต์�วันท�ี� 6 มีน�คม 2563 ถ่งวันท�ี� 5 มีน�คม 2568

สมเด็จ้พระกนิษฐ์าธิิราชเจ้้า กรมสมเด็จ้พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเย่ียมการปฏิิบัติงานข่อง ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ 

ณ โรงเรียนตำารวจ้ตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ตำาบลอ่างคีรี อำาเภอมะข่าม จ้ังหวัดจ้ันทบุรี 

 ศ์่นย์ทันต์ก้รรมพระร�ชีท�นสิมเด็จพระก้นิษ์ฐ�ธิ์ิร�ชีเจ้� ก้รมสิมเด็จพระเทพรัต์นร�ชีสิุด� ฯ สิย�มบรมร�ชีกุ้ม�รี คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์    

มห�วิทย�ลีัยมหิดลี  เปิดให้ก้�รรัก้ษ์�ท�งทันต์ก้รรม อิ�ทิเชี�น อิุดฟััน,ข้ด่หินนำ��ลี�ย, ถอินฟััน, ผู้��ฟัันคุด แก้�นัก้เรียน 78 คน แลีะประชี�ชีน 

38 คน ณ โรงเรียนต์ำ�รวจต์ระเวนชี�ยแดนบ้�นคลีอิงมะลีิประเวศ์น์วิทย� ต์ำ�บลีอิ��งคีรี อิำ�เภอิมะข้�ม จังหวัดจันทบุรี  ระหว��งวันท�ี� 17-

19 สิิงห�คม 2563 ในก้�รนี�ได้ร�วมเฝั้�รับเสิด็จ สิมเด็จพระ ก้นิษ์ฐ�ธิ์ิร�ชีเจ้� ก้รมสิมเด็จพระเทพรัต์นร�ชีสิุด� ฯ สิย�มบรมร�ชีกุ้ม�รี ใน

โอิก้�สิทรงต์ดิต์�มคว�มก้้�วหน้�โครงก้�รต์�ม พระร�ชีดำ�ร ิโรงเรยีนต์ำ�รวจต์ระเวนชี�ยแดนบ้�นคลีอิงมะลีปิระเวศ์น์วทิย� พร้อิมก้นันี� 

ศ์�สิต์ร�จ�รย์ ดร.ทันต์แพทย์ หญิงวร�นันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันต์เเพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลีัยมหิดลี ได้ท่ลีถว�ยร�ยง�นก้�รดำ�เนินง�น

ข้อิงศ์่นย์ ทันต์ก้รรมพระร�ชีท�นฯ  พร้อิมด้วย ศ์�สิต์ร�จ�รย์คลีินิก้เก้ียรต์ิคุณ ดร.ทันต์แพทย์หญิงธิ์ีรลีัก้ษ์ณ์  สิุทธิ์เสิถียร ท�ี ปร่ก้ษ์�แลีะอิดีต์คณบดี 

ทันต์แพทย์ ผู้่้ชี�วยทันต์แพทย์  แลีะเจ้�หน้�ท�ี�เฝั้�รับเสิด็จฯ
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