สารจากบรรณาธิิการ
	สวััสดีคี รัับ พบกัันอีีกครั้้ง� ในข่่าวสารประจำำ�ปีี 2563 ฉบัับที่่� 5 โดยในฉบัับนี้้เ� รามีีรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับงานประชุุมวิิชาการ
ประจำำ�ปีี ในเดืือน ธัันวาคม ระหว่่างวัันที่่� 16-18 ซึ่่�งเพื่่�อนๆ อาจจะได้้เห็็นโปรแกรมการประชุุมผ่่านทางสื่่�ออิิเล็็คโทรนิิค อื่่�น ๆ
ไปบ้้างแล้้ว ก็็จะเห็็นว่่า เนื้้�อหาวิิชาการของการประชุุมก็็ยัังคงเข้้มข้้นเหมืือนเดิิม แต่่ด้้วยสถานการณ์์ของการแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 ทำำ�ให้้เราก็็ยัังคงต้้องจััดการประชุุมในแบบ new normal ซึ่่�งเราก็็ได้้พยายามปรัับเพิ่่�มพื้้�นที่่�นั่่�งในห้้องประชุุมเพิ่่�มขึ้้�น
แต่่ก็็ยัังคงมีีจำำ�นวนจำำ�กััด ดัังนั้้�น เพื่่�อน ๆ ที่่�สนใจจะมางานประชุุมปลายปีี อย่่ารอช้้านะครัับ รีีบลงทะเบีียนก่่อนที่่�นั่่�งจะเต็็ม
	ส่่วนเนื้้�อหาในฉบัับนี้้�ก็็ยังั คงไว้้ซึ่่�งบทความที่่�น่าส
่ นใจมากกมายเช่่นเคย ทั้้�งในเรื่่�องของกราฟีีน ซึ่่�งเป็็นวััสดุทีุ่่ �มีน้ำี ำ��หนััก
เบาแต่่มีีความแข็็งแกร่่ง เรื่่�องของการใช้้กระดููกในการดููดซัับฟลููออไรด์์ส่่วนเกิินในทางอุุตสาหกรรม เป็็นต้้น
แล้้วพบกัันใหม่่ครัับ

สารบัญ
รู้้�ไว้้ใช่่ว่า่ ...จากฟลููออไรด์์ ถึึงคอนกรีีตผสมกระดููกไก่่
กราฟีีน (Graphene) วััสดุุที่่�ขึ้้�นเชื่่�อว่่าบางที่่�สุุด และ
แข็็งแรงทีีสุุดในโลก				
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บทความชุุมชน: โชคดีี...ที่่�โชคชััย		

15

DENT NEWS				

20

12
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กองบรรณาธิิการ ประสิิทธิ์�์ ภวสัันต์์ อิิสระพงศ์์ แก้้วกำำ�เหนิิดพงษ์์ พิิมพ์์รำ�ำ ไพ โรจนกิิจ สิินธวาชีีวะ สมโภช อัังคณาวิิริยิ ารัักษ์์
ฝ่่ายศิิลป์์ อััญมณีี คงชีีพา ฝ่่ายโฆษณา ชิิตศักดิ์์
ั � สุุวรรณโมลีี ฝ่่ายบริิหาร ชวลิิต กาญจนโอภาสวงศ์์

ข่าวสารทันตแพทย์
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-539-4748, 02-932-3176 โทรสาร. 02 -514-1100
e-mail : dat.newsdental@gmail.com หรือ thaidentalnet@gmail.com
website : www.thaidental.or.th
issn : 0857 - 5841

กำำ�หนดการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี 2563 และการประชุุมวิิชาการ ครั้้�งที่่� 111 (2/2563) ทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
วัันพุุธ พฤหััสบดีี ศุุกร์์ที่่� 16-17-18 ธัันวาคม 2563
ณ บางกอกคอนเวนชัันเซ็็นเตอร์์ ชั้้�น 22 โรงแรมเซ็็นทาราแกรนด์์และบางกอกคอนเวนชัันเซ็็นเตอร์์ แอท เซ็็นทรััลเวิิลด์์
วัันพุุ ธที่่� 16 ธัันวาคม 2563

ห้้องประชุุมใหญ่่
08.45-09.00	พิิธีีเปิิดการประชุุม โดย นายกทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ		
ทพ. ชวลิิต กาญจนโอภาวงศ์์
ประธาน		
ผศ.ทพ.ดร. เลิิศฤทธิ์์� ศริินนภากร
09.00-12.00
All things Dental implant: จะทำำ�รากเทีียมคุุณรู้้�ครบรึึยััง?		
ทพ. ธนวััต ฤทธิ์์�ขจร
			
Dental implant treatment planning and thinking process		
ทญ. สุุชาดา ก้้องเกีียรติิกมล
			
Single tooth implant					ผศ.ทญ.ดร. ใจแจ่่ม สุุวรรณเวลา
			
Multiple teeth implant					อ.ทญ.ดร. พิิมพ์์รำำ�ไร โรจนกิิจ สิินธวาชีีวะ
			
Implant treatment for edentulous patients			อ.ทพ. ประณััย นาคะปัักษิิณ
			
Digital invasion in implant dentistry
12.00-13.30
พัักกลางวััน
ประธาน		
ศ.ทพ.ดร. แมนสรวง อัักษรนุุกิจิ
13.30-16.30
All things Dental implant: จะทำำ�รากฟัันคุุณรู้้�ครบรึึยััง?			
ทพ. ธนวััต ฤทธิ์์�ขจร
			
Soft tissue related dental implant treatment and how to harvest
ทญ. สุุชาดา ก้้องเกีียรติิกมล
			
soft tissue graft						ผศ.ทญ.ดร. ใจแจ่่ม สุุวรรณเวลา
			
Bone augmentation in implant dentistry,			อ.ทญ.ดร. พิิมพ์์รำำ�าไพ โรจนกิิจ สิินธวาชีีวะ
			
Sausage technique 4.0, Vertical ridge augmentation 		อ.ทพ. ประณััย นาคะปัักษิิณ
			
Implant occlusion: simplified version
			
Implant maintenance and Implant complications
ห้้องโลตััส 10
8.00-12.00
งานประกวด The Student Clinician Program
ห้้องโลตััส 1-4
12.00-13.30
Lunch Symposium : โครงการทัันตแพทย์์ไทยต้้านภััยยาสููบ
17.00-20.00
งานประกาศรางวััล The Student Clinician Program
วัันพฤหััสบดีีที่�่ 17 ธัันวาคม 2563

ห้้องประชุุมใหญ่่
ประธาน		
ศ.ทญ.ดร. สร้้อยศิิริิ ทวีีบููรณ์์
09.00-10.30
Radiology in everyday practices				อ.ทญ. อรอนงค์์ ศิิลโกเศศศสัักดิ์์�
										อ.ทพ.ดร. พรกวีี เจริิญลาภ
10.30-12.00
Probiotics ป้้องกัันฟัันผุุได้้อย่่างไร					ศ.ดร. รวีี เถีียรไพศาล
										
รศ.ทญ.ดร. สุุพััชริินทร์์ พิิวััฒน์์
12.00-13.00
พัักกลางวััน
ประธาน		
ผศ.ทญ. วััชาภรณ์์ คููผาสุุก
13.00-14.30
Updates in dental bonding					ผศ.ทพ.ดร. พงศ์์ พงศ์์พฤกษา
14.30-15.30
Updates in vital pulp therapy					
รศ.ทพ.ดร. ไพโรจน์์ หลิินศุุวนนท์์
15.30-16.30
เรื่่�องอ้้วน ๆ ที่่�หมอต้้องรู้้�					ศ.ทญ.ดร. สิิริิพร ฉััตรทิิพากร
ห้้องโลตััส 1-4
9.00-16.00
Meet the expert in treating cleft patients			
รศ.นพ. ปวิิตร สุุจริิตพงศ์์
			
นานาเรื่่�องน่่ารู้้�ในการรัักษาเด็็กปากแหว่่งเพดานโหว่่ โดย guru หลากสาขา	ศ.นพ. วรศัักดิ์์� โชติิเลอศัักดิ์์�
										ผศ.นพ. ประยุุทธ ตัันสุุริิยวงษ์์
										
รศ.ทพ.ดร. พููนศัักดิ์์� ภิิเศก
										ผศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่่�งรััศมีี
วัันศุุกร์์ที่�่ 18 ธัันวาคม 2563
ห้้องประชุุมใหญ่่
ประธาน		
อ.ทญ.ดร. จารุุมา ศัักดิ์์�ดีี
09.00-10.30
Management of TMD					อ.ทพ. อุุทััย อุุมา
										อ.ทญ.ดร. ชญานิิษฐ์์ ฉวีีวรรณากร
										อ.ทญ.ดร. ปรางทิิพย์์ โพธิิวิิรััตนานนท์์
10.30-12.00
All things Trauma						ผศ.ทญ. ถนอมศุุก เจีียรนััยไพศาล
										อ.ทพ. ศิิรวุุฒิิ หิิรััญอััศว์์
12.00-13.00
พัักกลางวััน
13.00-14.00	การประชุุมสามััญประจำำ�ปีี 2563 ของทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ และการประกาศผลรางวััลวิิจััย
ประธาน		
รศ.ทญ.ดร. ภาวิิณีีย์์ ปฏิิพััทธ์์วุุฒิิกุุล ดิิดรอน
14.00-15.00
Remineralizing agent for GP					
รศ.ทญ.ดร. เข็็มพร กิิจสหวงศ์์
										อ.ทญ.ดร. ปฏิิมาพร พึ่่�งชาญชััยกุุล
15.00-16.30	การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคทางระบบ					อ.นพ.ทพ. วรภััทร ตราชูู
ห้้องโลตััส 10
8.00-12.00	การประกวด DAT-Oral Science Research Award
ห้้องโลตััส 11
TOTAL
8.00-12.00	การประกวด D.A.T. Graduate Research Competition

“ 17.5 CE credits ”
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Meet the expert in treating cleft patients
นานาเรื่องน่ารู้ในการรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
โดย guru หลากสาขา
DEC 2020
ณ ห้อง Lotus 1-4 ชัน้ 22
โรงแรม Centara Grand at Central World
ภายในงานประชุมวิชาการครัง้ ที่ 111 (2/2563)

กลาวเปดงาน
9:00 – 9:15

นายกทันตแพทยสมาคม

เรื่องนารูในการรักษาเด็ก cleft จากผูเชี่ยวชาญสหสาขา
9:15 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:30

ผศ.นพ. ปวิตร สุจริตพงศ (สูติแพทย)
ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ (กุมารแพทย & พันธุกรรมศาสตร)
ผศ.นพ. ประยุทธ ตันสุริยวงษ (โสต ศอ นาสิกวิทยา)
Discussion
พักกลางวัน

Chronological treatment in cleft patients
13:30 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00

รศ.ทพ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก (ทันตแพทย)
ผศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่งรัศมี (ศัลยแพทย)
Discussion
ปดการประชุม

รายละเอียดการลงทะเบียนเขารวมฟงบรรยาย
สามารถติดตามไดผานชองทางตอไปนี้...
e

www.thaidental.or.th
ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ

LINE

@thaident

Moderator :
ทญ. ปยะธิดา จิตตานันท

บทความวิิชาการ

DENT NEWS

“ รู้รู้้้�ไว้้ใช่่ว่่า...
จากฟลูอู อไรด์์ ถึึงคอนกรีีตผสมกระดููกไก่่

”

ประสิิทธิ์์� ภวสัันต์์ เรีียบเรีียง

ในฐานะทัันตแพทย์์แล้้ว พวกเราต่่างทราบกัันดีีว่า่ การได้้รับั
ฟลููออไรด์์ในปริิมาณที่่เ� หมาะสมสามารถช่่วยสร้้างเสริิมความแข็็งแรง
ของฟััน แต่่หากได้้รัับฟลููออไรด์์ในปริิมาณมากเกิินไป ก็็จะก่่อให้้
เกิิดผลเสีียต่่อกระดููกและฟััน ในรููปของรอยโรคที่่เ� รีียกว่่า ฟลููออโรซิิส ได้้
ในฐานะทัันตแพทย์์ เรามัักจะแนะนำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยใช้้ยาสีีฟัันที่่�ผสม
ฟลููออไรด์์เป็็นประจำำ� และที่่น่� าส
่ นใจคืือ มีีข้อ้ เสนอให้้มีกา
ี รปรัับมาตรฐาน
ของฟลููออไรด์์ในยาสีีฟันั ในบ้้านเรา จากที่่�กำ�ำ หนดไว้้เดิิม 1000 ppm
ให้้เป็็น 1500 ppm เพื่่�อความเป็็นไปได้้ที่่�ว่า่ ระดัับของฟลููออไรด์์ที่่�
สููงขึ้้น� ในช่่องปาก จะช่่วยเพิ่่�มความแข็็งแรงให้้กับั ผิิวเคลืือบฟััน โดยมีี
การคาดหวัังผลในการที่่ฟลู
� ออ
ู ไรด์์จะสามารถซึึมผ่่านเข้้าไปทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ า
กัับไฮดรอกซีีอะปาไทต์์ และเกิิดเป็็นผลึึกฟลููออโรอะปาไทต์์ที่่�มีี
ความแข็็งแรงมากขึ้้�น
	ฟัังดููแล้้ว พวกเราชาวทัันตแพทย์์น่า่ จะคุ้้�นเคยกัับฟลููออไรด์์
ประหนึ่่�งญาติิสนิิท แต่่จริิงๆแล้้ว เรารู้้�จัักญาติิสนิิทคนนี้้�มากน้้อย
แค่่ไหนลองมาดููกััน...

	ฟลููออไรด์์สามารถพบได้้ในธรรมชาติิ มัักถูกู พบอยู่่�ในรููป
ของสารประกอบ เช่่น สารประกอบกัับแคลเซีียม ที่่เ� รีียกว่่า ฟลููออไรต์์
(Fluorite) หรืือ ฟลููออร์ส์ ปาร์์ หรืือแร่่พลอยอ่่อน (CaF2; Calcium
Fluorite) ซึ่่�งเป็็นสารสำำ�คััญที่่�มีีการนำำ�ไปใช้้ในงานอุุตสาหกรรม
หลากหลายด้้าน นอกเหนืือจากการใช้้เป็็นส่่วนผสมในยาสีีฟััน
และน้ำำ��ยาบ้้วนปาก
แร่่ฟลููออไรต์์ เป็็นสารตั้้�งต้้นที่่�ใช้้ในการผลิิตกรดไฮโดร
ฟลููออริิก (Hydrofluoric Acid) หรืือ HF ซึ่่�งเป็็นสารละลายของ
ไฮโดรเจนฟลููออไรด์์ในน้ำำ�� พวกเรามัักจะรู้้�จักก
ั รดไฮโดรฟลููออริกิ ใน
ฐานะกรดกััดแก้้ว ซึ่่ง� เมื่่อก
� รดนี้้�ระเหยเป็็นแก๊๊สไฮโดรเจนฟลููออไรด์์
ก็็จะมีีคุุณสมบััติิเป็็นสารพิิษรุุนแรง ที่่�สามารถสร้้างความเสีียหาย
ต่่อปอดและกระจกตาอย่่างทัันทีีและถาวร การสััมผััสกับั กรดชนิิดนี้้�
ยัังทำำ�ให้้ผิิวหนัังไหม้้และเนื้้�อเยื่่�อตายโดยไม่่รัับรู้้�ความเจ็็บปวดใน
ตอนแรกด้้วย นอกจากนี้้� ยัังสามารถรบกวนกระบวนการเมแทบอลิิซึึม
ของแคลเซีียม ทำำ�ให้้หััวใจวายและเสีียชีีวิติ ได้้

แม้้ ว่ ่ าก รดไฮโดรฟลูู ออริิ ก จะมีี ฤ ทธิ์์ � กั ั ดกร่่ อนอย่่ า งรุุ น แรง แต่่ แหล่่ งของฟลูู ออรี ี นในงาน
อุุตสาหกรรมหลายชนิิด ตั้้�งแต่่การผลิิตสารทํําความเย็็น* (Refrigerant) (* ปััจจุุบััน การใช้้ HF
ในการผลิิตสารทำำ�ความเย็็นลดน้้อยลง เนื่่�องจากพบว่่ามีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม) การผลิิตสารเคลืือบ
ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการเกาะติิด เช่่น สารโพลิิเตตระฟลููออโรเอทิิลีีน (Polytetrafluoroethylene – PTFE
หรืือที่่�เรารู้้�จัักกัันในชื่่�อ เทฟล่่อน) สารช่่วยการฉีีดพ่่นทางการแพทย์์ (Medical propellant) รวมทั้้�ง
ยาระงัับความรู้้�สึึกหรืือยาชา (Anaesthetic) เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� HF ยัังถููกใช้้เป็็นตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ า (Catalyst) ในกระบวนการผลิิตปิโิ ตรเลีียม หรืือใช้้เป็็น
ฟลัักซ์์ (Flux) ในการผลิิตเหล็็ก(#) ใช้้ในการผลิิตอะลููมิิเนีียมในรููปของ Aluminium Fluoride (AIF3)
ใช้้ในการล้้างผิิวสเตนเลสด้้วยกรด รวมทั้้�งในการกััดโลหะในอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
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นอกเหนืือจากเป็็นสารตั้้�งต้้นที่่�ใช้้ในการผลิิตกรดไฮโดรฟลููออริกิ แล้้ว แร่่ฟลูออ
ู ไรต์์ยังั ถููกใช้้เป็็นวััตถุดิุ บิ ในอุุตสาหกรรมแก้้ว
กระจก และเซรามิิก เช่่น ผลิิตภัณ
ั ฑ์์แก้้วโอปอล (Opal glass) สาร
เคลืือบทึึบแสง (Opaque enamels) รวมถึึงการผลิิตเลนซ์์คุณ
ุ ภาพสููง
และจากคุุณสมบััติขอ
ิ งสาร PTFE ที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติใิ นการทนความร้้อน
ไม่่ว่อ่ งไวในเชิิงเคมีี เป็็นฉนวนไฟฟ้้าที่่ดี� ี และมีีค่าสั
่ มั ประสิิทธิ์แ�์ รงเสีียด
ทานต่ำำ�� ดัังนั้้น� จึึงมีีการนำำ�ไปใช้้เป็็นฉนวนไฟฟ้้าหุ้้�มท่่อ ปะเก็็น ใช้้เป็็น
ตััวเคลืือบกระทะเพื่่อ� ให้้มีคุี ณ
ุ สมบััติป้ิ อ้ งกัันการเกาะติิดกระทะ ใช้้ใน
การผลิิตเสื้้อผ้
� าที่่
้ มี� คุี ณ
ุ สมบััติกัิ นั น้ำำ�� ได้้ (ที่่เ� ราคุ้้�นกัันในชื่่อ� Gore-tex®)
ใช้้เป็็นส่่วนผสมในสีีซึ่ง�่ จะทํําให้้สีมีี คี วามติิดทนนานและมีีความต้้านทาน
ต่่อสารละลาย และความร้้อนสููง ใช้้ทดแทนกระจกในงานก่่อสร้้าง
รวมทั้้�งใช้้ในการผลิิตเซมิิคอนดัักเตอร์์และจอ LCD
จากการเล่่าโดยย่่อมาทั้้�งหมด คงทำำ�ให้้เห็็นภาพได้้ว่่ามีี
การใช้้ฟลููออไรด์์และสารประกอบฟลููออไรด์์ในระบบอุุตสาหกรรม
ต่่าง ๆ อย่่างมหาศาล และคาดเดาต่่อได้้ไม่่ยากว่่า ของเสีียจากระบบ
อุุตสาหกรรมที่่�กล่่าวถึึงข้้างต้้นนี้้� จะต้้องปนเปื้้�อนฟลููออไรด์์และ
สารประกอบฟลููออไรด์์อย่่างมากมายเพีียงใด ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดปััญหา
สำำ�คััญต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยพบว่่าน้ำ��ำ เสีียจากโรงงานอุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�
จะมีีปริิมาณของฟลููออไรด์์ถูกู ปล่่อยออกมาในปริิมาณที่่แ� ตกต่่างกััน
ตามปริิมาณของฟลููออไรด์์ที่่�ใช้้ในอุุตสาหกรรมนั้้�น มาถึึงตรงนี้้�
คงทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามว่่า เมื่่อฟลู
� ออ
ู ไรด์์มาจากธรรมชาติิ เมื่่อ� ปล่่อยกลัับ
คืืนสู่่�ธรรมชาติิ ก็็ไม่่น่่าจะส่่งผลเสีียอะไร?
	อย่่างที่่พู� ดู ถึึงในย่่อหน้้าแรก ฟลููออไรด์์ในปริิมาณสููงนอกจาก
จะก่่อให้้เกิิดผลเสีียต่่อกระดููกและฟัันแล้้ว ยัังเป็็นพิิษต่อ่ ระบบต่่าง ๆ
ในร่่างกายหลายต่่อหลายระบบด้้วยกััน ตั้้ง� แต่่การสััมผััสกับั กรด HF
ที่่กล่
� า่ วไปแล้้วว่่า จะก่่อให้้เกิิดการระคายเคืืองต่่อตาผิวิ หนัังและเยื่่อ� เมืือก
และหากเข้้าสู่่�ร่่างกาย ก็็ยัังส่่งผลให้้ทำำ�ให้้ระดัับแคลเซีียมในเลืือด
ลดต่ำำ��ลง กระสัับกระส่่าย ชััก ระบบเลืือดเลี้้�ยงหััวใจผิิดปกติิ
	ที่่�เป็็นเช่่นนี้้� เพราะฟลููออไรด์์สามารถจัับกัับ metal ion
ได้้ดีี และ fluoride complex นี้้� ยัังถููกดูดู ซึึมเข้้าสู่่�ร่า่ งกายได้้ดีอีี กด้
ี ว้ ย
ทำำ�ให้้ร่า่ งกายได้้รับั สารโลหะหนัักในปริิมาณมากขึ้้�น ก่่อให้้เกิิดผลเสีีย
ต่่อสุขุ ภาพ ตััวอย่่างเช่่น fluoro-aluminum complex สามารถ
รบกวนการส่่งสััญญาณของ G-protein ภายในเซลล์์ ทำำ�ให้้เกิิดภาวะ
goiter เนื่่อ� งจากการทำำ�งานของเอนไซม์์ deionidases ที่่ผิ� ดิ ปกติิ หรืือ
ทำำ�ให้้เกิิดการเสื่่อ� มของเซลล์์ประสาท โดยเฉพาะในสมองส่่วนกลาง ซึ่่ง�
มีีรายงานที่่�แสดงถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างระดัับของ silicofluorrides ที่่จ� ะไปเพิ่่ม� ระดัับของปรอทในกระแสเลืือด ส่่งผลให้้เกิิดความเ
สีียหายต่่อเซลล์์ประสาท และสารสื่่อ� ประสาทในสมองส่่วนกลาง เช่่น
serotonin และ dopamine ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�ปััญหาในการควบคุุมการ
ทำำ�งานของระบบประสาทและการเรีียนรู้้� นอกจากนี้้�ยังั พบว่่าระดัับ
ของ silicofluorides ที่่�สููงขึ้้�นในกระแสเลืือด ยัังสััมพัันธ์์กัับอาการ
สมาธิิสั้้น� หรืือ hyperactivity ในเด็็กอีีกด้้วย
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นอกจากนั้้�น ฟลููออไรด์์ยัังส่่งผลเสีียต่่อพืชื และสััตว์์ โดย
พบว่่าพืชื และสััตว์ที่่์ �ได้้รัับฟลููออไรด์์ในปริิมาณมากเกิินไป จะส่่งให้้
ให้้มีีการเจริิญเติิบโตที่่�ช้้าลง ความอยากอาหารลดลง (anorexia)
กล้้ามเนื้้อ� เป็็นตะคริิวได้้ง่า่ ย และอาจก่่อให้้เกิิดการล้้มเหลวของระบบ
หายใจและทางเดิินอาหาร ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้น� ฟลููออไรด์์ในพืืชและในสััตว์์
ยัังอาจถููกส่่งต่่อมายัังผู้้�บริิโภคได้้อีีกด้้วย
ในปััจจุุบันั วิิธีกา
ี รกำำ�จััดฟลููออไรด์์ออกจากน้ำำ�� เสีียนั้้น� สามารถ
ทำำ�ได้้หลายวิิธีี เช่่น วิิธีกา
ี รตกตะกอนด้้วยแคลเซีียมคลอไรด์์ หรืือ วิิธีกา
ี ร
ดููดซัับด้้วยสารสัังเคราะห์์พวก metal oxide มีีรายงานที่่�น่่าสนใจ
ในการใช้้ถ่า่ นกระดููก โดยเฉพาะกระดููกไก่่มาบดและเผา เพื่่อ� ใช้้เป็็น
วััสดุสำุ �ำ หรัับใช้้ในการดููดซึึมสารฟลููออไรด์์ที่่ป� นเปื้้อ� นจากกระบวนการ
ผลิิตในโรงงานอุุตสาหกรรมและบริิเวณแหล่่งน้ำำ��ต่่าง ๆ แต่่การ
แก้้ปััญหาหนึ่่�งก็็มัักก่่อให้้เกิิดปััญหาอีีกแบบหนึ่่�ง คืือเมื่่�อกระดููกไก่่
ดููดซึึมสารฟลููออไรด์์แล้้ว จะเป็็นวััสดุุที่่�สามารถกำำ�จััดได้้ยาก
เนื่่�องจากอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และใช้้ต้้นทุุนในการกำำ�จััดสููง
ข่่าวเมื่่อ� เร็็ว ๆ นี้้� ได้้แสดงถึึงผลงานวิิจัยั ของนัักศึึกษาภาค
วิิศวกรรมโยธา คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล
(มทร.) ธััญบุุรีี ในการพััฒนาคอนกรีีตผสมกระดููกไก่่ที่่�เหลืือทิ้้ง� จาก
กระบวนการกำำ�จััดฟลููออไรด์์ในโรงงานอุุตสาหกรรม$ ($ งานวิิจััย
ของนัักศึึกษาโดยการควบคุุมของ ว่่าที่่�ร้อ้ ยเอก ดร.กิิตติิพงษ์์ สุุวีีโร
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886972)
ผลการศึึกษาพบว่่า แม้้คอนกรีีตที่่�ได้้จะมีีค่่าน้ำำ��หนัักต่่อก้้อน และ
ความต้้านทานแรงอััดลดลงไปบ้้าง แต่่คอนกรีีตผสมกระดููกไก่่จาก
กระบวนการกำำ�จััดฟลููออไรด์์เหล่่านี้้� ก็็มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะแก่่การนำำ�ไปใช้้
ในงานที่่�มีีความต้้องการเร่่งการก่่อตััวของคอนกรีีตให้้เร็็วมากขึ้้�น
หรืืองานที่่�ต้้องการใช้้คอนกรีีตที่่�มีค่ี ่าการยุุบตััวน้้อย ๆ ซึ่่�งน่่าชื่่�มชม
ในแนวคิิดที่่สา
� มารถนำำ�ของเสีียที่่กำ� �ำ จััดได้้ยากมาพััฒนาเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์
เพื่่�อช่่วยกัันรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
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กราฟีีน (Graphene)
วััสดุุที่่�ขึ้้�นชื่่�อว่่าบางที่่�สุด
ุ และ
แข็็งแรงที่่�สุด
ุ ในโลก
สมบััติิทั่่�วไป (General characteristics)
Graphene เป็็นวััสดุุที่่�ถููกค้้นพบในปีี ค.ศ.2004 โดย
Andre Geim และ Konstantin Novoselov ลููกศิิษย์์ของเขา ณ
University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจัักร ซึ่่�งการ
ค้้นพบครั้้ง� นี้้ทำ� �ำ ให้้เขาทั้้�งสองได้้รับั รางวััล Nobel Prize สาขาฟิิสิกส์
ิ ์
ในปีี 2010 Graphene เริ่่ม� นำำ�มาใช้้ในวงการอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีี

Graphene

รวมทั้้�งงานวิิจัยั ทางการแพทย์์เพื่่�อนำ�ำ ไปใช้้ในงานด้้านต่่าง ๆ อย่่าง
กว้้างขวาง Graphene เป็็นวััสดุุที่่�ประกอบด้้วยคาร์์บอนที่่�เกาะ
เรีียงตััวเป็็นแผ่่นบาง 2 มิิติิ (One-a form-thick planer sheet of
SP2 banded carbon) ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายรัังผึ้้ง� (honeycomb
crystal lattice) (ดัังรููป 1)1

Graphite

Fullerene
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โครงสร้้างของคาร์์บอนมีีอยู่่� 4 ประเภท ประกอบด้้วย
Zero, One, two, three dimension ถ้้าเป็็น Zero-dimension
ได้้แก่่ Fullerene, one-dimension อาทิิเช่่น conbon nanotube
ส่่วน two-dimension ก็็ได้้แก่่ graphene และ three dimension
ก็็จะเป็็นกลุ่่�มที่่เ� กิิดจากการรวมกัันระหว่่าง one และ two dimension
ด้้วยลัักษณะโครงสร้้างของ graphene จึึงทำำ�ให้้ graphene เป็็นวััสดุุ
ที่่บ� างที่่สุ� ดุ ที่่แ� ข็็งแรงที่่สุ� ดุ ในโลก (Strongest thinnest material in
the universe) จากคุุณสมบััติขอ
ิ ง graphene (ดัังตาราง) จะเห็็นได้้ว่า่

graphene มีีความแข็็งแรงกว่่าเพชรหรืือโลหะ steel Graphene
จะมีี 2 derivatives ได้้แก่่ graphene oxide (GO) และ reduced
graphene oxide (rGO) ที่่ไ� ด้้จากการเอา oxygen ออกจาก GO ทั้้ง�
graphene และ graphite เป็็นวััสดุทีุ่่ �มีีองค์์ประกอบเป็็นคาร์์บอน
เป็็นหลััก แต่่ทั้้ง� 2 ตััวมีีความแตกต่่างกัันที่่โ� ครงสร้้างเพราะ graphite
เป็็นชั้้�นคาร์์บอนหลายชั้้�นเรีียงตััวซ้้อนกััน (ดัังรููปข้้างต้้น) ซึ่่�งทำำ�ให้้
graphite มีีคุณ
ุ สมบััติที่่ิ เ� ปราะและมัักจะนิิยมนำำ�ไปใช้้ในการ reinforce
ให้้กัับโลหะ steel

Properties

Graphene

Graphene oxide

Specific surface area

2630 m2/g

-

Elastic modulus

1 ± 0.1 TPa

0.22 TPa

Stiffness

1.5 × 108 psi

1.1 × 1010 psi

Thermal conductivity

5300 W/mK

300-2000 W/mK

Electrical conductivity

104 s/cm

10-1 s/cm

Intrinsic tensile strength

130 GPa

120 GPa

Optical Transmission

97.7%

23-77 %

Sheet resistance

31 Ω/sq

276-2024 Ω/sq

การนำำ�กราฟีีนมาใช้้งาน (Application of graphene)
Graphene ถููกนำ�ำ ไปใช้้ในการผลิิตอุปุ กรณ์์เสริิมทางด้้าน
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic) smart phone2, Solar cells3 หรืือนำ�ำ
มาใช้้ในรููปของ graphene composite ที่่�ใช้้ในทางการแพทย์์ทั้้ง�
Biomedical engineering, และ Biotechnology อาทิิเช่่น Antibacterial materials, Drug delivery นอกจากนี้้� grapheneยััง
ถููกนำ�ำ มาศึึกษาเป็็นวััสดุทีุ่่ ใ� ช้้เคลืือบโลหะนิิเกิิลไททาเนีียมเพื่่�อลด
Friction และลด Corrosion ของโลหะ NiTi4,5
	สำำ�หรัับการนำำ� graphene มาใช้้ในงานด้้านต้้านเชื้้อ� แบคทีีเรีีย (Antibacterial property) graphene ถููกนำ�ำ มาศึึกษาเพื่่�อ
นำำ�มาใช้้เคลืือบผิิวเครื่่อ� งมืือทางการแพทย์์เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการกำำ�จััดเชื้้�อและลดการก่่อให้้เกิิด inflammation และ
infection รวมไปถึึงการพััฒนานำำ�ไปใช้้เคลืือบผิิวรากฟัันเทีียม
graphene nanocomposite มีีคุุณสมบััติิต้า้ นทั้้�ง gram + และ
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gram – แบคทีีเรีีย โดยการทำำ�ลาย cell membrane และเมื่่อนำ
� �ำ
silver particle มาเป็็นองค์์ประกอบ graphene oxide-silver
nanocomposite (Go-Ag) ก็็จะส่่งผลต่่อการกำำ�จััดเชื้้อทั้้
� ง� P. ginggivalia และ S. Mutan ทางด้้านทัันตกรรมรากฟัันเทีียมพบว่่า
graphene oxide ที่่�เคลืือบบนผิิวไททาเนีียมสามารถช่่วยเพิ่่�ม
cell proliferation บนผิิวรากฟัันเทีียม6 เป็็นที่่�ทราบดีีว่่าโลหะ
เป็็นวััสดุุ inert การเพิ่่ม� Bioactive property จึึงเป็็นความพยายาม
ของนัักวิจัิ ยั มีีการนำำ� graphene graphene oxide หรืือ reduced
graphene oxide ไปรวมกัับ dexamethasone, serum, insulin,
albumin, หรืือ BMP-2 เพื่่�อนำ�ำ ไปเคลืือบบนผิิวโลหะ เช่่น โลหะ
ไทเทเนีียมเพื่่�อกระตุ้้�นการสร้้าง collagen และ Alkaline
phosphatase (ALP) activity
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Graphene กัับงาน tissue engineering และ bone
regeneration เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า autologous bone จััดเป็็น
gold standard สำำ�หรัับ bone regeneration แต่่ในกรณีีที่่� defect
ที่่�มีีขนดใหญ่่ autologous bone อาจไม่่เพีียงพอ ซึ่่�งต้้องอาศััย
xenograft ได้้แก่่ bioactive ceramic เช่่น HA หรืือ calcium
phosphate ซึ่่�งมีีความเปราะ จึึงมีีการศึึกษานำำ� graphene
มาช่่วยเพิ่่�มความแข็็งแรง และเพิ่่�มผล osteogenic property
นอกจากนี้้�ยัังมีีการศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่ าการเพิ่่�ม graphene
เข้้ า ไปใน bioceramic รวมถึึง Tri-calcium phosphate
(TCP) จะไปมีีผลการเพิ่่�ม ALP activity ส่่งผลถึึงต่่อขบวนการ
mineralization นอกเหนืือจากช่่วยเพิ่่�มสมบััติิทางกล ในงาน
guide bone regeneration (GBR) มีีการศึึกษาพบว่่าการเพิ่่�ม
graphene ใน membrane จะช่่วยเพิ่่�มสมบััติิหลายประการ เช่่น
ความแข็็งแรงทางกลโดยลดการเกิิด deformation เพิ่่�ม stiffness
รวมไปถึึงลด hydration นอกเหนืือจากการนำำ�เอา graphene มา
ใช้้ร่่วมกัับวััสดุุประเภทต่่างๆเพื่่�อเพิ่่�มสมบััติิ ยัังมีีการที่่�จะนำำ�เอา
graphene มาใช้้ในการรัักษาโรคมะเร็็ง (as drug delivery)
มีีการศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่า Graphene oxide สามารถหยุุดยั้้�ง

WNT- และ Notch-driven signaling รวมไปถึึง STA 1/3 signaling
ดัังนั้้น� นัักวิจัิ ยั ที่่พ� ยายามที่่จ� ะเอา graphene มาใช้้เป็็น anti-cancer
drug delivery7,8
	มีีการวิิจัยั อย่่างกว้้างขวางในแง่่ของการนำำ�ใช้้ในทาง tissue
engineering ถึึงแม้้ว่่ายัังไม่่สามารถทำำ�ให้้เกิิดเป็็นรููปธรรมในท้้อง
ตลาด ณ ปััจจุุบัันได้้ แต่่ก็็ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า graphene เป็็นวััสดุทีุ่่ �มีี
ประโยชน์์และเป็็นวััสดุุที่่�มีีอนาคตที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ร่่วมกัับวััสดุุ
อื่่�น ๆ รวมทั้้�งอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ดัังนั้้�น graphene จึึงจััดเป็็น
Biomedical material ที่่ไ� ด้้รับั ความสนใจศึึกษาอย่่างมากในปััจจุุบันั
ขณะเดีียวกัันก็็คงต้้องศึึกษาถึึงผลระยะยาวรวมทั้้�ง clinical use
ของการนำำ� graphene มาใช้้ในแง่่ Cytotoxicity ถึึงแม้้ว่ากา
่ รศึึกษา
จำำ�นวนมากจะกล่่าวว่่า graphene และ derivatives of graphene
มีีความเข้้ากัันได้้ทางชีีวภาพที่่�ดีีก็็ตาม (Good Biocompatibility)
แต่่เนื่่�องจาก graphene ถููกนำ�ำ มาใช้้ในหลายรููปแบบและถููกเตรีียม
ขึ้้�นมาด้้วยวิิธีีที่่�แตกต่่างกััน จึึงมีีการเปรีียบเทีียมยาก และทำำ�ให้้
ยัังไม่่สามารถระบุุชััดเจนได้้ว่่า graphene และ derivatives of
graphene มีีผล toxicity หรืือปลอดภััย 100% หรืือไม่่
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บทความพิิเศษ
เรีียบเรีียงโดย ทพญ.นภััทร โยธะธราดล
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“ มัันดีีใช่่ไหมคะ ถ้้าเวลาไปเที่่ย� ว แล้้วได้้นอนในห้้องสวย ๆ
กว้้าง ๆ ชมวิิวอลัังการของ landmarks เมืืองที่่เ� ราไปเที่่ย� ว
โดยจ่่ายราคาเท่่าห้้องธรรมดา ”
ทำำอย่่างไรให้้ได้้อััพเกรด
1. ทำำ�บุุ ญเยอะ ๆ
	อัันนี้้�ไม่่ได้้กวนนะคะ แต่่บางทีีโรงแรมก็็ใจดีีอััพเกรด
ให้้ห้้องวิิวดีีมาเฉยๆ ไม่่พููดอะไรไม่่บอกอะไรตอนเช็็คอิินด้้วย
เดิินไปถึึงห้้องแล้้วถึึงรู้้� เช่่นจองห้้องถููกสุุดมุุมอัับ (คิิดว่่านอน
คนเดีียวไม่่คุ้้�มจะจองห้้องแพง เดี๋๋ย� วนอนปิิดม่่านเอาไม่่ต้อ้ งดููวิวิ
ก็็ได้้) พอถึึงห้้องเพิ่่�งรู้้�ว่่าเค้้าอััพให้้เป็็นห้้องวิิวแม่่น้ำำ�� Danube
เห็็นสะพาน Széchenyi Chain Bridge สวยงาม ก็็เซอร์์ไพรส์์ดีี
เหมืือนกัันค่่ะ

บางทีีอยู่่� ๆ ทางโรงแรมก็็อััพเกรดอาหารเช้้าให้้
เป็็น Prosecco Breakfast โดยมิิได้้ร้อ้ งขอ (เพราะเป็็นคน
คออ่่อน) เรีียกว่่าบุุญมีี แต่่ไม่่ต้้องใช้้ก็็ได้้

River View Room
Lánchíd 19 Design Hotel Budapest

Prosecco Breakfast ที่่� Vana Belle, a Luxury Collection Resort,
Koh Samui
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2. แจ้้งโรงแรมถึึงความพิิเศษของทริิปนี้้�
	วัันครบรอบแต่่งงาน วัันเกิิด เซอร์์ไพรส์์แฟน แจ้้งโรงแรม
ไปล่่วงหน้้าเลยค่่ะ โรงแรมมัักเต็็มใจจััดขนมเค้้ก ลููกโป่่ง ผลไม้้
โรยกุุหลาบ วาดรููปน่่ารัักๆบนกระจก จนถึึงอััพเกรดห้้องพัักให้้
เพื่่�อสร้้างความประทัับใจอยู่่�แล้้ว
Banyan Tree Bangkok แจ้้งโรงแรมไปว่่าฉลองครบรอบแต่่งงาน
ถึึงเป็็นห้้องที่่�แทบจะได้้มาฟรีี ทางโรงแรมก็็ยัังเตรีียมเค้้กชิ้้�นเล็็กๆให้้
และอััพเกรดจาก Horizon Room เป็็น One Bedroom Suite

ห้้องน้ำำ��ในห้้อง One Bedroom
Suite ที่่�โรงแรม Banyan Tree
Bangkok กว้้างกว่่าห้อ้ งนอนที่่บ้� า้ น
เราอีีกอบไอน้ำำ��ในห้้องได้้ด้้วยนะ
มีีห้้อง steam ส่่วนตััวด้้วย

Deluxe Pool Access ที่่� Hua Hin Marriott Resort&Spa
เดิินจากระเบีียงห้้องลงสระว่่ายน้ำำ��ได้้เลย

เค้้กวัันเกิิดจาก Renaissance Phuket Resort&Spa

3. ถามไปตรง ๆ อย่่างสุุภาพ
	อยากได้้ห้้องสวย ๆ กว้้าง ๆ อยากได้้ห้้องวิิวทะเล อยากได้้ห้้องวิิวสระ
อยากได้้วิิวภููเขา อยากได้้ห้้องแบบ pool access อยากได้้ห้อ้ งที่่�อยู่่�ชั้้�นล่่างไม่่ต้อ้ ง
ขึ้้�นบัันได อยากได้้ connecting room อยากได้้ห้อ้ งที่่�มีีเตีียง double bed 2 เตีียง
ลองถามทางโรงแรมไปล่่วงหน้้าว่า่ พอจะจััดให้้ได้้ไหม พููดเพราะๆ ส่่งสายตาอ้้อนวอน
ยิ้้ม� หวาน ๆ ถ้้าไม่่เหลืือบ่ากว่
่ า่ แรง โรงแรมจะจััดให้้ที่่�ถููกใจ ถ้้าไม่่บอกเขาจะรู้้�ได้้ยัังไง
จริิงไหมคะ ว่่าชอบอะไร ไม่่ชอบอะไร
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4. เป็็ น Loyalty member
	การเป็็นสมาชิิกระดัับสููงของเครืือโรงแรมนั้้�นๆ ก็็คืือ
เป็็นลููกค้้าประจำำ�ของเครืือโรงแรมนั้้�น ๆ นั่่�นเองอัันนี้้�แน่่อยู่่�แล้้ว
คนพิิเศษก็็จะได้้รัับบริิการพิิเศษ การเป็็น Elite member
สมััยนี้้ก็� แ็ สนง่่ายเพราะหลาย ๆ เครืือโรงแรมส่่งแผนการตลาดและ
โปรโมชัันต่่าง ๆมาดึึงดููดลููกค้ากั
้ นั สุุดฤทธิ์�์ เดี๋๋ย� วนี้้ถ้� า้ เป็็นสมาชิิกระดัับ
สููงของเครืือหนึ่่�ง สมมติิว่่าเครืือ A เราสามารถกลายเป็็นสมาชิิก
ระดัับสููงของเครืือ B ด้้วยการทำำ� Status Match
เมื่่�อได้้เป็็นสมาชิิกระดัับสููงแล้้ว Benefit พิิเศษต่่าง ๆ
ก็็จะตามมา เช่่น ได้้อาหารเช้้าฟรีี, ได้้สิิทธิ์์�เข้้า Club Lounge, ได้้
bonus points หรืือได้้อััพเกรดห้้องพััก เป็็นต้้น
5. เช็็คอิินให้้ถููกเวลา
เวลาที่่�เข้้าเช็็คอิินก็็อาจมีีผลให้้ได้้ห้อ้ งที่่�ดีขึ้้ี น� ได้้ ยกตััวอย่่าง
เช่่น ปกติิแล้้ว Elite member ของแมริิออทจะได้้สิิทธิ์์� late check
out ได้้ถึึง 4 PM เพราะฉะนั้้�นถ้้าไปเช็็คอิินเร็็ว โอกาสได้้ห้อ้ งอััพเกรด
จะต่ำำ�� ควรไปเช็็คอิินประมาณ 4-5 PM และยอมรอห้้องหน่่อย
ให้้ เวลาแม่่ บ้ ้ า นทำำ � ความสะอาด บางทีี เราก็็ บ อกฟร้้อ นท์์ เ ลย
ว่่าเรารอได้้นะ ไม่่รีีบ ขอห้้องสวย ๆ ค่่ะ

6. อุุ ดหนุุน Facilities ต่่าง ๆ ของโรงแรม
จองสปา จองร้้านอาหารในโรงแรม ซึ่่ง� มีีโปรโมชั่่น� มากมาย
ในช่่วงนี้้� โรงแรมน่่าจะเอ็็นดููคนที่่�อุุดหนุุน facilities ของโรงแรม
ใช้้จ่า่ ยในโรงแรมมากกว่่า จริิงไหม? สบายด้้วย มีีโอกาสได้้อัพั เกรด
ห้้องพัักด้้วยค่่ะ

7. มีีเรื่่�องกัับโรงแรม
	ข้้อนี้้�ไม่่ได้้แนะนำำ�ให้้เป็็นคนขี้้�วีีนนะคะ เวลามาเที่่�ยว
มาพัักผ่่อนไม่่ควรจะต้้องอารมณ์์เสีีย แต่่ถ้้ามีีปััญหาใดๆ ก็็ไม่่ควรจะ
ต้้องเก็็บกดไว้้ น้ำำ��ไม่่ไหล ไฟดัับ ๆ ติิด ๆ น้ำำ��แอร์์หยด แอร์์ไม่่เย็็น
มีีกลิ่่น� อัับห้้องข้้าง ๆ เสีียงดััง เรื่่�องที่่�รบกวนการพัักผ่่อนเหล่่านี้้� แจ้้ง
โรงแรมได้้ค่่ะ
เราเองเคยเจอห้้องน้ำำ��มีีปััญหา โรงแรมแก้้ปััญหาด้้วยการ
ให้้ไปใช้้ห้อ้ งน้ำำ�� ของอีีกห้อ้ ง ให้้กุญ
ุ แจห้้องมาเลย ซึ่่ง� เป็็นห้้องที่่แ� พงกว่่า
วิิวดีี แช่่อ่า่ งเห็็นวิิวทะเล มีี plunge pool ด้้วย ซึ่่ง� ห้้องที่่เ� ราจองไม่่มีค่ี ะ่
	ทัันตแพทย์์ Eagle eyes อย่่างเรา เจอผม (หรืือขนอะไรก็็ไม่่รู้้�)
ติิดอยู่่�ที่่�ขวด amenity เอาไปให้้ฟร้้อนท์์ดูู มัันต้้องมีีอะไรชดเชย
มาบ้้างนะคะ ถ้้าไม่่มีก็ี คิ็ ดิ ซะว่่าช่ว่ ยเขาตรวจงานค่่ะ คราวหน้้าแม่่บ้า้ น
จะได้้ละเอีียดขึ้้�นอีีกหน่่อย
8. เลืือกเดิินทางท่่องเที่่�ยวในช่่ วงที่่�เป็็ น low season
นอกจากจะไม่่ ต้ ้ อ งเจอรถติิ ด คิิ ว ยาว ของหมด
ยัังได้้ถ่า่ ยภาพอย่่างสะดวก โอกาสที่่�จะมีีห้อ้ งดีี ๆ เหลืือให้้อััพเกรด
ก็็จะมีีมากขึ้้�นด้้วย Studio ที่่� JW Marriott Hotel Bangkok

	สุุ ด ท้้ า ยนี้้� อ ยากจะฝากไว้้ ว่ ่ าอย่ ่ า คาดหวัั ง มาก
การอััพเกรดนั้้�น ได้้ก็็ดีี ไม่่ได้้ก็็ไม่่เป็็นไร ถ้้าได้้ก็็ถืือเป็็นกำำ�ไร
เที่่�ยวให้้สนุุก พัักผ่่อนให้้สบายใจดีีกว่า่ นะคะ
ในช่่วงนี้้�ธุรุ กิิจเกี่่ย� วกัับการท่่องเที่่�ยวในไทยกำำ�ลัังประสบปััญหาอย่่างหนัักเพราะโควิิด-19 หลายที่่�ถึึงกัับต้้องปิิดตััวลงไปหลาย
โรงแรมจััดโปรโมชั่่�นออกมาให้้เราเที่่�ยวในราคาสบากระเป๋๋า (กว่่าเดิิม) ก็็อยากจะชัักชวนเหล่่าทัันตแพทย์์ไปเที่่�ยวกัันเยอะ ๆ เที่่�ยวแบบ
new normal ใส่่แมสก์์ อยู่่�ห่่าง ๆ ล้้างมืือบ่่อย ๆ ค่่ะ
	ขอให้้สนุกส
ุ นาน และปลอดภััยกัันนะคะ :)
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CU NEWS
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุ ฬาฯ จััดงานเกษีียณอายุุ ประจาปีี 2563
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดงาน “เกษีียณอายุุ ประจำำ�ปีี 2563” เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ณ ห้้องประชุุมสีี สิิริิสิิงห
ชั้้น� 2 อาคารสมเด็็จย่่า 93 โดยมีีคณาจารย์์อาวุุโส ศิิษย์์เก่่า คณาจารย์์ ทัันตแพทย์์ นิิสิิต และบุุคลากร เข้้าร่่วมงานเป็็นจำำ�นวนมาก

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุ ฬาฯ จััดงานแสดงความยิินดีีกัับบััณฑิิตใหม่่
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดงานแสดงความยิินดีีกัับบััณฑิิตทัันตแพทยศาสตร์์ รุ่่�นที่่� 76 เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 ณ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ โดยมีีคณาจารย์์ นิิสิิต และญาติิบััณฑิิต มาร่่วมแสดงความยิินดีีกัันเป็็นจำำ�นวนมาก

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุ ฬาฯ จััดโครงการสนทนาธรรมสร้้างสุุข
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ ร่่วมกัับมููลนิธิิ สิ มเด็็จพระญาณสัังวรสมเด็็จพระสัังฆราชสกลมหาสัังฆปริิณายกและโครงการสนทนา
ธรรมสร้้างสุุข จััดการบรรยายธรรม เรื่่อ� ง “กรรมไม่่ดำ�ำ ไม่่ขาว” โดย พระครููวรวงศ์์ (วีีรภััทรถิิรญาโณ) พระวิิธานาธิิการ วััดญาณเวศกวัันจัังหวััด
นครปฐม เมื่่�อวัันที่่� 7 ตุุลาคม 2563 ณ ห้้องพระพุุทธชิินรัังษีี ชั้้�น 12 อาคารทัันตแพทยศาสตร์์เฉลิิมนวมราช 80 คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ โดยมีีคณาจารย์์ บุุคลากร และบุุคคลภายนอก ร่่วมเข้้าฟัังการบรรยายธรรมในครั้้�งนี้้�

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุ ฬาฯ จััดพิิธีถี วายราชสัักการะ พระบาทสมเดจ็็พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพ
ิ ลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต
รศ.ทพ.ดร.พรชััย จัันศิิษย์ย์ านนท์์ คณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ นำำ�คณะผู้้�บริิหาร ทัันตแพทย์์ และบุุคลากร คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ไปวางพวงมาลััยถวายราชสัักการะพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต วัันที่่� 13 ต.ค. เพื่่�อน้้อมรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณของพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิิตร ที่่�มีีต่่อปวงชนชาวไทยทุุกคน เมื่่�อวัันจัันทร์์ที่่� 12 ตุุลาคม 2563 ณ
บริิเวณโถงชั้้�นล่่าง อาคารสมเด็็จย่่า 93 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
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คณะทัันตแพทยศาสตร์์จุุฬาฯ รัับมอบเงนิิบริิจาค จากนิิสิติ เก่่าทัันตแพทย์์
รุ่่�นที่่�48 และรุ่่�นที่่� 57
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบเงิินบริิจาค จากการจำำ�หน่่ายหน้้ากาก
ผ้้ามััสลิินจาก ทัันตแพทย์์หญิิง ขนิิษฐา รุ่่�งรุุจีี นิิสิิตเก่่าทัันตแพทย์์ รุ่่�นที่่� 48
ผศ.ทญ.ดร.พิิ ไ ลพร วิิ วั ั ฒ น์์ บุ ุ ต รสิิ ริ ิ และทพ.เอกชัั ย ฤกษ์์ พิ ิ ทั ั ก ษ์์ พ าณิิ ช
นิิสิิตเก่่าทัันตแพทย์์ รุ่่�นที่่� 57 ให้้กัับทางคณะทัันตแพทยศาสตร์์จุุฬาฯ เพื่่�อโครงการ
ปรัับปรุุงคลิินิกทั
ิ นั ตกรรมปลอดเชื้้อ� เพื่่อ� ประชาชนโดยมีี รศ.ทพ.ดร. พรชััย จัันศิิษย์ย์ านนท์์
คณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์จุฬุ า เป็็นผู้้�รับั มอบ เมื่่อวั
� นั พฤหััสบดีีที่่� 15 ตุุลาคม 2563
ณ สำำ�นัักคณบดีี ชั้้�น 2 อาคารวาจวิิทยาวััฑฒน์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์จุุฬาฯ รัับมอบเครื่่�องดููดน้ำำ��ลายความแรงสููง
Hi Power Suction จากบริิษัทั กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบเครื่่อ� งดููดน้ำำ�� ลายความแรงสููง Hi Power
Suctionจำำ�นวน 10 เครื่่อ� ง จากบริิษัทั กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
เพื่่�อให้้กับั มููลนิธิิ โิ รงพยาบาลคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เพื่่�อใช้้
ในการออกหน่่วยทัันตกรรมเคลื่่อ� นที่่� โดยมีี รศ.ทพ.ดร. พรชััย จัันศิิษย์ย์ านนท์์ คณบดีี
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬา เป็็นผู้้�รับั มอบเมื่่�อวันั พฤหััสบดีีที่่� 15 ตุุลาคม 2563 ณ
บริิเวณด้้านหน้้าสำ�ำ นัักคณบดีี ชั้้น� 2 อาคาร วาจวิิทยาวััฑฒน์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ
วัันทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2563
คณะทัันตแพทยศาสตร์์จุุฬาฯจััดกิิจกรรมวัันทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิประจำำ�ปีี 2563 โดยจะให้้บริิการตรวจและรัักษาสุุขภาพ
ในช่่องปาก อุุดฟััน ขููดหิินปููน ถอนฟััน และผ่่าฟัันคุุด ให้้แก่่ประชาชนทั้้�งเด็็กและผู้้�ใหญ่่ โดยไม่่คิิดมููลค่่า เพื่่�อถวายเป็็นพระราชกุุศล และ
เทิิดพระเกีียรติิแด่่สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี“พระมารดาแห่่งการทัันตสาธารณสุุขไทย”และเพื่่อ� เป็็นการสืืบสานพระราชปณิิธาน
ของสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีทางด้้านทัันตกรรมที่่�จะให้้พสกนิิกรชาวไทยมีีสุุขภาพช่่องปากที่่�ดีีเมื่่�อวัันที่่� 21 ตุุลาคม 2563
ณ คณะทัันตแพทยศาสตร์์จุุฬาฯ ซึ่่�งในปีีนี้้�ทางคณะฯ ได้้จััดให้้มีีการลงทะเบีียนออนไลน์์ล่่วงหน้้า โดยเปิิดลงทะเบีียนออนไลน์์
เมื่่�อระหว่่างวัันที่่� 14 - 18 ตุุลาคม 2563เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการระบาดของโรคโควิิด-19 พร้้อมยัังคุุมเข้้มมาตรการรัักษาระยะห่่างทาง
สัังคม (Social Distancing) โดยมีีการจััดล าดัับการเข้้าใช้้บริิการเป็็นรอบอีีกด้้วย

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุ ฬาฯ ออกหน่่วยทัันตกรรมเคลื่่�อนที่่� ณ โรงเรีียนบ้้านแบนชะโด
เขตคลองสามวา กรุุงเทพฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ร่่วมกัับมููลนิธิิ โิ รงพยาบาลคณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และบริิษัทั กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ออกหน่่วยทัันตกรรม
เคลื่่�อนที่่� โดยให้้บริิการตรวจ และรัักษาสุุขภาพในช่่องปาก อุุดฟััน ขููดหิินปููน ถอนฟััน ผ่่าฟัันคุุด
และเคลืือบฟลููออไลด์์ ให้้แก่่ประชาชนทั้้�งเด็็กและผู้้�ใหญ่่โดยไม่่คิดิ มููลค่า่ พร้้อมทั้้�งให้้คำ�ำ แนะนำำ�เกี่่ย� วกัับ
การรัักษาทางทัันตกรรมอีีกด้้วย เมื่่�อวัันที่่� 26 ตุุลาคม 2563 ณ ชุุมชนบริิเวณโรงเรีียนบ้้านแบนชะโด
เขตคลองสามวา กรุุงเทพฯ
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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดลร่่วมออกบููธให้้คำ�ำ ปรึึกษาการนอนกรนกัับการหยุุดหายใจขณะนอนหลัับในงาน “Healthccare 2020 สุุขภาพดีีวิิถีีใหม่่ ใจชนะ” ณ สามย่่านมิิตรทาวน์์ฮอลล์์
เมื่่�อวัันที่่� 3 กัันยายน 2563 ผศ.ทพ.ดร.พีีรพงศ์์ สัันติิวงศ์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลทัันตกรรม คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้าร่ว่ มเป็็นดเกีียรติิในพิิธีเี ปิิดงาน “Healthcare 2020 สุุขภาพดีีวิถีิ ใี หม่่ ใจชนะ” ณ ชั้้น� 5 สามย่่านมิิตรทาวน์์ฮอลล์์ โดย
ภายในงานมีีการออกบููธให้้บริิการตรวจรัักษา ให้้คำ�ำ ปรึึกษา-แนะนำำ� การโชว์์นวััตกรรมเพื่่�อสุขุ ภาพ กิิจกรรมเวิิร์กช็
์ อ็ ป และให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับ
สุุขภาพจากหน่่วยงานต่่าง ๆ แก่่ประชาชนทั่่�วไป ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้เข้้าร่่วมออกบููธให้้บริิการทางการแพทย์์และให้้คำำ�ปรึึกษา โดย
บุุคลากรทางการแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ จาก 5 ส่่วนงาน ได้้แก่่ คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ คณะเวชศาสตร์์เขตร้้อน และศููนย์์การแพทย์์กาญจนาภิิเษก
ในส่่ ว นของคณะทัั น ตแพทยศาสตร์์ ได้้ ร่ ่ ว มให้้ บ ริิ กา รให้้ คำ ำ � ปรึึกษาการนอนกรนกัั บ การหยุุ ด หายใจขณะนอนหลัั บ
และแนะนำำ�การจััดฟัันแบบใส ซึ่่�งกิิจกรรมดัังกล่่าวจััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 3 - 6 กัันยายน 2563 เวลา 10.00 - 20.00น. ณ ชั้้�น 5 สามย่่าน
มิิตรทาวน์์ สามย่่านมิิตรทาวน์์ฮอลล์์

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดพิิธีีไหว้้ครููประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
เมื่่อวั
� นั ที่่� 10 กัันยายน 2563 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดพิิธีไี หว้้ครููประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 โดยมีี ศ.ทญ. ดร.
วรานัันท์์ บััวจีีบ คณบดีี เป็็นประธานในพิิธีี พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ และนัักศึึกษาทุกุ หลัักสูตู รเข้้าร่ว่ มพิิธีี โดยภายในงานประกอบด้้วย
ตััวแทนนัักศึึกษา กล่่าวคำำ�ขอขมาและคำำ�ไหว้้ครูู พิิธีีมอบพานไหว้้ครููและพวงมาลััยแด่่อาจารย์์ ร้้องเพลงเทิิดพระคุุณครูู และพิิธีีเจิิมตำำ�รา
หลัังจากนั้้�นประธานในพิิธีีให่่โอวาทแก่่นัักศึึกษา และมอบรางวััลเรีียนดีี รางวััลพฤติิดีีประเภทต่่าง ๆ ณ ห้้องประชุุมเทพรััตนกิิจสโมสร
ชั้้�น 4 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา (ส่่วนหลััง) จากนั้้�นคณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์พร้้อมด้้วยนัักศึึกษาร่่วมวางพานไหว้้ครูู
และพวงมาลััยสัักการะรููปปั้้�น ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ ยุุตะนัันทน์์ ผู้้�เป็็น “ครููคนแรก” ของคณะทัันจตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ณ บริิเวณโถงชั้้�น 7 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา

DENT NEWS 22

DENT NEWS

DENT NEWS

	ศููนย์์ทันั ตกรรมพระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิริ าชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เปิิดให้้การรัักษาทางทัันตกรรม คืือ การอุุดฟััน ขููดหิินน้ำำ�� ลาย ถอนฟััน และผ่่าฟันั คุุด แก่่นักั เรีียนและประชาชน ณ โรงเรีียนตำำ�รวจ
ตระเวนชายแดนบ้้านศรีีสวััสดิ์์� ต.ศรีีแก้้ว อ.เลิิงนกทา จ.ยโสธร ระหว่่างวัันที่่� 27-30 กัันยายน 2563 ในการนี้้�ได้้ร่่วมเฝ้้ารัับเสด็็จ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิริ าชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ในโอกาสทรงติิดตามความก้้าวหน้้าโครงการตามพระราชดำำ�ริิ
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านศรีีสวัสดิ์์
ั � พร้้อมกัันนี้้� ศ.ทญ.ดร. บััวจีีบ คณบดีี คณะทัันตเเพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้ทูลู ถวาย
รายงานการดำำ�เนิินงานของศููนย์์ทันั ตกรรมพระราชทานฯ พร้้อมด้้วย ศาสตราจารย์์ (คลิินิกิ เกีียรติิคุณ
ุ ) ทพ.ดร.ธีีรลัักษณ์์ สุุทธเสถีียร ที่่ป� รึึกษา
และอดีีตคณบดีี ทัันตแพทย์์ ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ และเจ้้าหน้้าที่่� เฝ้้ารัับเสด็็จฯ

เมื่่อวั
� นั ที่่� 1 ตุุลาคม 2563 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดพิิธีส่ี ง่ มอบงานใน ตำำ�แหน่่งคณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล โดย ศ.ทญ.ดร. วรานัันท์์ บััวจีีบ ส่่งมอบงานในตำำ�แหน่่งคณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล แก่่ รศ.นพ.
ทพ.ดร. ศิิริชัิ ยั เกีียรติิถาวรเจริิญ ผู้้�ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งคณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล คนใหม่่ โดยมีี ประธานที่่�ปรึึกษาคณบดีี
ที่่�ปรึึกษาคณบดีี ผู้้�บริิหารและกรรมการประจำำ�คณะเข้้าร่่วมเป็็นเกีียรติิและแสดงความยิินดีี
ในโอกาสนี้้� ศ.ทญ.ดร. วรานัันท์์ บััวจีีบ ได้้กล่่าวแสดงความขอบคุุณ พร้้อมมอบของที่่�ระลึึกและร่่วมแสดงความยิินดีีแก่่คณะผู้้�
บริิหารชุุดใหม่่ ณ ห้้องประชุุมกรรมการประจำำ�คณะ ชั้้น� 17 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา

เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 รศ.ดร. นายแพทย์์ ทัันตแพทย์์ศิิริิชััย เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารชุุดใหม่่
และที่่ป� รึึกษาคณบดีี คณะกรรมการประจำำ�คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้ากราบสัักการะขอพรสิ่่ง� ศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์ป� ระจำำ�คณะ เพื่่�อ
ความเป็็นสิิริิมงคลในโอกาสเข้้ารัับตำำ�แหน่่งใหม่่ ได้้แก่่ ศาลพระภููมิิ และพระพุุทธเทพทัันตราช ซึ่่�งเป็็นพระพุุทธรููปประจำำ�คณะ
ทัันตแพทยศาสตร์์ พร้้อมกัันนี้้ไ� ด้้สักกา
ั ระรููปหล่่อ ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ ทัันตแพทย์์อิศิ ระ ยุุกตะนัันทน์์ ผู้้�ก่อตั้้
่ ง� และอดีีตคณบดีีท่า่ นแรกของ
คณะฯ ณ บริิเวณโถงชั้้�น 7 และถ่่ายภาพหมู่่�ร่่วมกัันบริิเวณชั้้�น 1 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา
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