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สารจากบรรณาธิิการ

 สิวัสิดีครับ พบกั้นอีิก้ครั�งในข่่�วสิ�รประจำ�ปี 2563 ฉบับที� 5 โดยในฉบับนี�เร�มีร�ยลีะเอีิยดเกี้�ยวกั้บง�นประชุีมวิชี�ก้�ร 

ประจำ�ปี ในเดือิน ธัิ์นว�คม ระหว่�งวันที� 16-18 ซ่ึ่�งเพื�อินๆ อิ�จจะได้เห็นโปรแก้รมก้�รประชุีมผ่่�นท�งสืิ�อิอิิเล็ีคโทรนิค อืิ�น ๆ 

ไปบ้�งแลี้ว ก้็จะเห็นว่� เนื�อิห�วิชี�ก้�รข่อิงก้�รประชีุมก้ย็ังคงเข่้มข่้นเหมอืินเดิม แต์่ด้วยสิถ�นก้�รณ์ข่อิงก้�รแพร่ระบ�ดข่อิง 

โควิด-19 ทำ�ให้เร�ก็้ยังคงต้์อิงจัดก้�รประชุีมในแบบ new normal ซ่ึ่�งเร�ก็้ได้พย�ย�มปรับเพิ�มพื�นที�นั�งในห้อิงประชุีมเพิ�มข่่�น 

แต่์ก็้ยังคงมีจำ�นวนจำ�กั้ด ดังนั�น เพื�อิน ๆ ที�สินใจจะม�ง�นประชุีมปลี�ยปี อิย่�รอิช้ี�นะครับ รีบลีงทะเบียนก่้อินที�นั�งจะเต็์ม

 ส่ิวนเนื�อิห�ในฉบับนี�ก็้ยงัคงไว้ซ่ึ่�งบทคว�มที�น่�สินใจม�ก้ก้ม�ยเช่ีนเคย ทั�งในเรื�อิงข่อิงก้ร�ฟีีน ซ่ึ่�งเป็นวัสิดุที�มีนำ��หนัก้ 

เบ�แต่์มีคว�มแข็่งแก้ร่ง เรื�อิงข่อิงก้�รใช้ีก้ระดูก้ในก้�รดูดซัึ่บฟีลูีอิอิไรด์ส่ิวนเกิ้นในท�งอุิต์สิ�หก้รรม เป็นต้์น

 แล้ีวพบกั้นใหม่ครับ
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กำาหนดการประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั�งท่� 111 (2/2563) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธิ พฤหัสบด่ ศุกร์ท่� 16-17-18 ธัินวาคม 2563

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็็นเตอร์ ชั�น 22 โรงแรมเซ็็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็็นเตอร์ แอท เซ็็นทรัลเวิลด์

วัันพุุธท่ี่� 16 ธันวัาคม 2563
ห้้องประชุุมให้ญ่� 
 08.45-09.00 พิธีิ์เปิดก้�รประชุีม โดย น�ยก้ทันต์แพทยสิม�คมแห่งประเทศ์ไทยฯ  ทพ. ชีวลิีต์ ก้�ญจนโอิภ�วงศ์์
 ประธิาน  ผศ.ทพ.ดร. เลิศฤทธิิ� ศรินนภากร
 09.00-12.00 All things Dental implant: จะทำ�ร�ก้เทียมคุณรู้ครบร่ยัง?  ทพ. ธิ์นวัต์ ฤทธิิ์�ข่จร
   Dental implant treatment planning and thinking process  ทญ. สุิชี�ด� ก้้อิงเกี้ยรติ์ก้มลี
   Single tooth implant     ผ่ศ์.ทญ.ดร. ใจแจ่ม สุิวรรณเวลี�
   Multiple teeth implant     อิ.ทญ.ดร. พิมพ์รำ�ไร โรจนกิ้จ สิินธิ์ว�ชีีวะ
   Implant treatment for edentulous patients   อิ.ทพ. ประณัย น�คะปัก้ษิ์ณ
   Digital invasion in implant dentistry 
	 12.00-13.30	 พัักกลางวััน
 ประธิาน  ศ.ทพ.ดร. แมนสรวง อักษรนุกิจำ
 13.30-16.30 All things Dental implant: จะทำ�ร�ก้ฟัีนคุณรู้ครบร่ยัง?   ทพ. ธิ์นวัต์ ฤทธิิ์�ข่จร
   Soft tissue related dental implant treatment and how to harvest ทญ. สุิชี�ด� ก้้อิงเกี้ยรติ์ก้มลี
   soft tissue graft      ผ่ศ์.ทญ.ดร. ใจแจ่ม สุิวรรณเวลี�
   Bone augmentation in implant dentistry,   อิ.ทญ.ดร. พิมพ์รำ��ไพ โรจนกิ้จ สิินธิ์ว�ชีีวะ
   Sausage technique 4.0, Vertical ridge augmentation   อิ.ทพ. ประณัย น�คะปัก้ษิ์ณ
   Implant occlusion: simplified version 
   Implant maintenance and Implant complications
ห้้องโลตััส 10
 8.00-12.00 ง�นประก้วด The Student Clinician Program
ห้้องโลตััส 1-4 
 12.00-13.30 Lunch Symposium : โครงก้�รทันต์แพทย์ไทยต้์�นภัยย�สูิบ
 17.00-20.00 ง�นประก้�ศ์ร�งวัลี The Student Clinician Program

วัันพุฤหั้สบด่ีท่ี่� 17 ธันวัาคม 2563
ห้้องประชุุมให้ญ่� 
 ประธิาน  ศ.ทญ่.ดร. สร้อยศิริ ทว่บูรณ์
 09.00-10.30 Radiology in everyday  practices    อิ.ทญ. อิรอินงค์ ศิ์ลีโก้เศ์ศ์ศ์สัิก้ดิ�
          อิ.ทพ.ดร. พรก้วี เจริญลี�ภ
 10.30-12.00 Probiotics ป้อิงกั้นฟัีนผุ่ได้อิย่�งไร     ศ์.ดร. รวี เถียรไพศ์�ลี
          รศ์.ทญ.ดร. สุิพัชีรินทร์ พิวัฒน์
	 12.00-13.00	 พัักกลางวััน
 ประธิาน  ผศ.ทญ่. วัชาภรณ์ คูผาสุก
 13.00-14.30 Updates in dental bonding     ผ่ศ์.ทพ.ดร. พงศ์์ พงศ์์พฤก้ษ์�
 14.30-15.30 Updates in vital pulp therapy     รศ์.ทพ.ดร. ไพโรจน์ หลิีนศุ์วนนท์
 15.30-16.30 เรื�อิงอ้ิวน ๆ ที�หมอิต้์อิงรู้     ศ์.ทญ.ดร. สิิริพร ฉัต์รทิพ�ก้ร
ห้้องโลตััส 1-4
 9.00-16.00 Meet the expert in treating cleft patients   รศ์.นพ. ปวิต์ร สุิจริต์พงศ์์
   น�น�เรื�อิงน่�รู้ในก้�รรัก้ษ์�เด็ก้ป�ก้แหว่งเพด�นโหว่ โดย guru หลี�ก้สิ�ข่� ศ์.นพ. วรศั์ก้ดิ� โชีติ์เลีอิศั์ก้ดิ�
          ผ่ศ์.นพ. ประยุทธิ์ ตั์นสุิริยวงษ์์
          รศ์.ทพ.ดร. พูนศั์ก้ดิ� ภิเศ์ก้
          ผ่ศ์.นพ.ทพ. พรเทพ พ่�งรัศ์มี

วัันศุุกร์ท่ี่� 18 ธันวัาคม 2563
ห้้องประชุุมให้ญ่� 
 ประธิาน  อ.ทญ่.ดร. จำารุมา ศักดิ�ด่
 09.00-10.30 Management of TMD     อิ.ทพ. อุิทัย อุิม�
          อิ.ทญ.ดร. ชีญ�นิษ์ฐ์์ ฉวีวรรณ�ก้ร
          อิ.ทญ.ดร. ปร�งทิพย์ โพธิิ์วิรัต์น�นนท์
 10.30-12.00 All things Trauma      ผ่ศ์.ทญ. ถนอิมศุ์ก้ เจียรนัยไพศ์�ลี
          อิ.ทพ. ศิ์รวุฒิ หิรัญอัิศ์ว์
 12.00-13.00	 พัักกลางวััน
 13.00-14.00 ก้�รประชุีมสิ�มัญประจำ�ปี 2563 ข่อิงทันต์แพทยสิม�คมแห่งประเทศ์ไทยฯ แลีะก้�รประก้�ศ์ผ่ลีร�งวัลีวิจัย
 ประธิาน  รศ.ทญ่.ดร. ภาวิณ่ย์ ปฏิิพัทธ์ิวุฒิิกุล ดิดรอน
 14.00-15.00 Remineralizing agent for GP     รศ์.ทญ.ดร. เข็่มพร กิ้จสิหวงศ์์
          อิ.ทญ.ดร. ปฏิิม�พร พ่�งชี�ญชัียกุ้ลี
 15.00-16.30 ก้�รดูแลีผู้่ป่วยที�มีโรคท�งระบบ     อิ.นพ.ทพ. วรภัทร ต์ร�ชูี
ห้้องโลตััส 10
 8.00-12.00 ก้�รประก้วด DAT-Oral Science Research Award
ห้้องโลตััส 11
 8.00-12.00 ก้�รประก้วด D.A.T. Graduate Research Competition “ 17.5 CE credits ”

TOTAL
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Meet the expert in treating cleft patients
นานาเรื่องน่ารู้ในการรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 

โดย guru หลากสาขา

กลาวเปดงาน
9:00 – 9:15  นายกทันตแพทยสมาคม 

เรื่องนารูในการรักษาเด็ก cleft จากผูเชี่ยวชาญสหสาขา
9:15 – 10:00  ผศ.นพ. ปวิตร สุจริตพงศ  (สูติแพทย)
10:00 – 11:00  ศ.นพ. วรศักด์ิ โชติเลอศักด์ิ  (กุมารแพทย & พันธุกรรมศาสตร)
11:00 – 11:30  ผศ.นพ. ประยุทธ ตันสุริยวงษ  (โสต ศอ นาสิกวิทยา)
11:30 - 12:00  Discussion 

12:00 - 13:30  พักกลางวัน

Chronological treatment in cleft patients 
13:30 - 15:30  รศ.ทพ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก  (ทันตแพทย)
     ผศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่งรัศมี  (ศัลยแพทย)
15:30 - 16:00  Discussion 

16:00     ปดการประชุม 

Moderator : 
ทญ. ปยะธิดา จิตตานันท

รายละเอียดการลงทะเบียนเขารวมฟงบรรยาย 

สามารถติดตามไดผานชองทางตอไปนี้...

  ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ  

LINE

e   www.thaidental.or.th

  @thaident

ณ ห้อง Lotus 1-4 ช้ัน 22 
โรงแรม Centara Grand at Central World
ภายในงานประชุมวิชาการคร้ังท่ี 111 (2/2563)

DEC  2020
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บทความวิชาการ  DENT NEWS 7

“ รู้้�ไว้�ใช่ว่้่า...“ รู้้�ไว้�ใช่ว่้่า...
จากฟลู้ออไรู้ด์์ ถึึงคอนกรีู้ตผสมกรู้ะด้์กไก่ ”

 ในฐ์�นะทันต์แพทย์แล้ีว พวก้เร�ต่์�งทร�บกั้นดีว่� ก้�รได้รับ

ฟีลูีอิอิไรด์ในปริม�ณที�เหม�ะสิมสิ�ม�รถช่ีวยสิร้�งเสิริมคว�มแข็่งแรง

ข่อิงฟีัน แต์่ห�ก้ได้รับฟีลีูอิอิไรด์ในปริม�ณม�ก้เกิ้นไป ก้็จะก้่อิให ้

เกิ้ดผ่ลีเสีิยต่์อิก้ระดูก้แลีะฟัีน ในรูปข่อิงรอิยโรคที�เรียก้ว่� ฟีลูีอิอิโรซิึ่สิ ได้

ในฐ์�นะทันต์แพทย์ เร�มัก้จะแนะนำ�ให้ผู่้ป่วยใชี้ย�สิีฟีันที�ผ่สิม 

ฟีลูีอิอิไรด์เป็นประจำ� แลีะที�น่�สินใจคือิ มีข้่อิเสินอิให้มีก้�รปรับม�ต์รฐ์�น

ข่อิงฟีลูีอิอิไรด์ในย�สีิฟัีนในบ้�นเร� จ�ก้ที�ก้ำ�หนดไว้เดิม 1000 ppm 

ให้เป็น 1500 ppm เพื�อิคว�มเป็นไปได้ที�ว่�ระดับข่อิงฟีลูีอิอิไรด์ที� 

สูิงข่่�นในช่ีอิงป�ก้ จะช่ีวยเพิ�มคว�มแข็่งแรงให้กั้บผิ่วเคลืีอิบฟัีน โดยมี 

ก้�รค�ดหวังผ่ลีในก้�รที�ฟีลูีอิอิไรด์จะสิ�ม�รถซ่ึ่มผ่่�นเข้่�ไปทำ�ปฏิิกิ้ริย�

ก้ับไฮดรอิก้ซึ่ีอิะป�ไทต์์ แลีะเก้ิดเป็นผ่ลี่ก้ฟีลีูอิอิโรอิะป�ไทต์์ที�มี 

คว�มแข็่งแรงม�ก้ข่่�น

 ฟัีงดูแล้ีว พวก้เร�ชี�วทันต์แพทย์น่�จะคุ้นเคยกั้บฟีลูีอิอิไรด์ 

ประหน่�งญ�ต์ิสินิท แต์่จริงๆแลี้ว เร�รู้จัก้ญ�ต์ิสินิทคนนี�ม�ก้น้อิย 

แค่ไหนลีอิงม�ดูกั้น...

 ฟีลูีอิอิไรด์สิ�ม�รถพบได้ในธิ์รรมชี�ติ์ มัก้ถูก้พบอิยู่ในรูป

ข่อิงสิ�รประก้อิบ เช่ีน สิ�รประก้อิบกั้บแคลีเซีึ่ยม ที�เรียก้ว่� ฟีลูีอิอิไรต์์

(Fluorite) หรือิ ฟีลูีอิอิร์สิป�ร์ หรือิแร่พลีอิยอ่ิอิน (CaF
2
; Calcium

Fluorite) ซึ่่�งเป็นสิ�รสิำ�คัญที�มีก้�รนำ�ไปใชี้ในง�นอิุต์สิ�หก้รรม

หลี�ก้หลี�ยด้�น นอิก้เหนือิจ�ก้ก้�รใชี้เป็นสิ่วนผ่สิมในย�สิีฟีัน 

แลีะนำ��ย�บ้วนป�ก้

 แร่ฟีลีูอิอิไรต์์ เป็นสิ�รต์ั�งต์้นที�ใชี้ในก้�รผ่ลีิต์ก้รดไฮโดร 

ฟีลูีอิอิริก้ (Hydrofluoric Acid) หรือิ HF ซ่ึ่�งเป็นสิ�รลีะลี�ยข่อิง 

ไฮโดรเจนฟีลูีอิอิไรด์ในนำ�� พวก้เร�มัก้จะรู้จัก้ก้รดไฮโดรฟีลูีอิอิริก้ใน 

ฐ์�นะก้รดกั้ดแก้้ว ซ่ึ่�งเมื�อิก้รดนี�ระเหยเป็นแก๊้สิไฮโดรเจนฟีลูีอิอิไรด์ 

ก้็จะมีคุณสิมบัต์ิเป็นสิ�รพิษ์รุนแรง ที�สิ�ม�รถสิร้�งคว�มเสิียห�ย 

ต่์อิปอิดแลีะก้ระจก้ต์�อิย่�งทันทีแลีะถ�วร ก้�รสัิมผั่สิกั้บก้รดชีนิดนี� 

ยังทำ�ให้ผ่ิวหนังไหม้แลีะเนื�อิเยื�อิต์�ยโดยไม่รับรู้คว�มเจ็บปวดใน 

ต์อินแรก้ด้วย นอิก้จ�ก้นี� ยังสิ�ม�รถรบก้วนก้ระบวนก้�รเมแทบอิลิีซ่ึ่ม

ข่อิงแคลีเซีึ่ยม ทำ�ให้หัวใจว�ยแลีะเสีิยชีีวิต์ได้

 แม้ว่�ก้รดไฮโดรฟีลีูอิอิริก้จะมีฤทธิ์ิ �ก้ัดก้ร่อินอิย่�งรุนแรง แต์่แหลี่งข่อิงฟีลีูอิอิรีนในง�น

อิุต์สิ�หก้รรมหลี�ยชีนิด ต์ั�งแต์่ก้�รผ่ลีิต์สิ�รทำ�คว�มเย็น* (Refrigerant) (* ปัจจุบัน ก้�รใชี้ HF 

ในก้�รผ่ลีิต์สิ�รทำ�คว�มเย็นลีดน้อิยลีง เนื�อิงจ�ก้พบว่�มีผ่ลีก้ระทบต์่อิสิิ�งแวดลี้อิม) ก้�รผ่ลีิต์สิ�รเคลีือิบ

ป้อิงกั้นไม่ให้เกิ้ดก้�รเก้�ะติ์ด เช่ีน สิ�รโพลิีเต์ต์ระฟีลูีอิอิโรเอิทิลีีน (Polytetrafluoroethylene – PTFE 

หรือิที�เร�รู้จัก้ก้ันในชีื�อิ เทฟีลี่อิน) สิ�รชี่วยก้�รฉีดพ่นท�งก้�รแพทย์ (Medical propellant) รวมทั�ง 

ย�ระงับคว�มรู้ส่ิก้หรือิย�ชี� (Anaesthetic) เป็นต้์น

 นอิก้จ�ก้นี� HF ยังถูก้ใช้ีเป็นตั์วเร่งปฏิิกิ้ริย� (Catalyst) ในก้ระบวนก้�รผ่ลิีต์ปิโต์รเลีียม หรือิใช้ีเป็น

ฟีลีัก้ซึ่์ (Flux) ในก้�รผ่ลีิต์เหลี็ก้(#) ใชี้ในก้�รผ่ลีิต์อิะลีูมิเนียมในรูปข่อิง Aluminium Fluoride (AIF3) 

ใช้ีในก้�รล้ี�งผิ่วสิเต์นเลีสิด้วยก้รด รวมทั�งในก้�รกั้ดโลีหะในอุิต์สิ�หก้รรมอิิเล็ีก้ทรอินิก้ส์ิ

ประสิิทธิ์ิ� ภวสิันต์์ เรียบเรียง
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 นอิก้เหนือิจ�ก้เป็นสิ�รต์ั�งต์้นที�ใชี้ในก้�รผ่ลีิต์ก้รดไฮโดร-

ฟีลูีอิอิริก้แล้ีว แร่ฟีลูีอิอิไรต์์ยังถูก้ใช้ีเป็นวัต์ถุดิบในอุิต์สิ�หก้รรมแก้้ว

ก้ระจก้ แลีะเซึ่ร�มิก้ เช่ีน ผ่ลิีต์ภัณฑ์์แก้้วโอิปอิลี (Opal glass)  สิ�ร

เคลืีอิบท่บแสิง (Opaque enamels) รวมถ่งก้�รผ่ลิีต์เลีนซ์ึ่คุณภ�พสูิง 

แลีะจ�ก้คุณสิมบัติ์ข่อิงสิ�ร PTFE ที�มีคุณสิมบัติ์ในก้�รทนคว�มร้อิน 

ไม่ว่อิงไวในเชิีงเคมี เป็นฉนวนไฟีฟ้ี�ที�ดี แลีะมีค่�สัิมประสิิทธิิ์�แรงเสีิยด

ท�นต์ำ�� ดังนั�นจ่งมีก้�รนำ�ไปใช้ีเป็นฉนวนไฟีฟ้ี�หุ้มท่อิ ปะเก็้น ใช้ีเป็น

ตั์วเคลืีอิบก้ระทะเพื�อิให้มีคุณสิมบัติ์ป้อิงกั้นก้�รเก้�ะติ์ดก้ระทะ ใช้ีใน

ก้�รผ่ลิีต์เสืิ�อิผ้่�ที�มีคุณสิมบัติ์กั้นนำ��ได้ (ที�เร�คุ้นกั้นในชืี�อิ Gore-tex®)  

ใช้ีเป็นส่ิวนผ่สิมในสีิซ่ึ่�งจะทำ�ให้สีิมีคว�มติ์ดทนน�นแลีะมีคว�มต้์�นท�น

ต่์อิสิ�รลีะลี�ย แลีะคว�มร้อินสูิง ใช้ีทดแทนก้ระจก้ในง�นก่้อิสิร้�ง 

รวมทั�งใช้ีในก้�รผ่ลิีต์เซึ่มิคอินดัก้เต์อิร์แลีะจอิ LCD

 จ�ก้ก้�รเลี่�โดยย่อิม�ทั�งหมด คงทำ�ให้เห็นภ�พได้ว่�มี 

ก้�รใช้ีฟีลูีอิอิไรด์แลีะสิ�รประก้อิบฟีลูีอิอิไรด์ในระบบอุิต์สิ�หก้รรม

ต่์�ง ๆ  อิย่�งมห�ศ์�ลี แลีะค�ดเด�ต่์อิได้ไม่ย�ก้ว่� ข่อิงเสีิยจ�ก้ระบบ

อิุต์สิ�หก้รรมที�ก้ลี่�วถ่งข่้�งต์้นนี� จะต์้อิงปนเป้�อินฟีลีูอิอิไรด์แลีะ

สิ�รประก้อิบฟีลีูอิอิไรด์อิย่�งม�ก้ม�ยเพียงใด ซึ่่�งก้่อิให้เก้ิดปัญห� 

สิำ�คัญต่์อิสิิ�งแวดล้ีอิม โดยพบว่�นำ��เสีิยจ�ก้โรงง�นอุิต์สิ�หก้รรมเหล่ี�นี�

จะมีปริม�ณข่อิงฟีลูีอิอิไรด์ถูก้ปล่ีอิยอิอิก้ม�ในปริม�ณที�แต์ก้ต่์�งกั้น

ต์�มปริม�ณข่อิงฟีลีูอิอิไรด์ที�ใชี้ในอิุต์สิ�หก้รรมนั�น ม�ถ่งต์รงนี� 

คงทำ�ให้เกิ้ดคำ�ถ�มว่� เมื�อิฟีลูีอิอิไรด์ม�จ�ก้ธิ์รรมชี�ติ์ เมื�อิปล่ีอิยก้ลัีบ

คืนสู่ิธิ์รรมชี�ติ์ ก็้ไม่น่�จะส่ิงผ่ลีเสีิยอิะไร?

 อิย่�งที�พูดถ่งในย่อิหน้�แรก้ ฟีลูีอิอิไรด์ในปริม�ณสูิงนอิก้จ�ก้ 

จะก่้อิให้เกิ้ดผ่ลีเสีิยต่์อิก้ระดูก้แลีะฟัีนแล้ีว ยังเป็นพิษ์ต่์อิระบบต่์�ง ๆ

ในร่�งก้�ยหลี�ยต่์อิหลี�ยระบบด้วยกั้น ตั์�งแต่์ก้�รสัิมผั่สิกั้บก้รด HF

ที�ก้ล่ี�วไปแล้ีวว่� จะก่้อิให้เกิ้ดก้�รระค�ยเคือิงต่์อิต์�ผิ่วหนังแลีะเยื�อิเมือิก้

แลีะห�ก้เข่้�สิู่ร่�งก้�ย ก้็ยังสิ่งผ่ลีให้ทำ�ให้ระดับแคลีเซึ่ียมในเลีือิด 

ลีดต์ำ��ลีง ก้ระสัิบก้ระส่ิ�ย ชัีก้ ระบบเลืีอิดเลีี�ยงหัวใจผิ่ดปก้ติ์

 ที�เป็นเช่ีนนี� เพร�ะฟีลูีอิอิไรด์สิ�ม�รถจับกั้บ metal ion

ได้ดี แลีะ fluoride complex นี� ยังถูก้ดูดซ่ึ่มเข้่�สู่ิร่�งก้�ยได้ดีอีิก้ด้วย

ทำ�ให้ร่�งก้�ยได้รับสิ�รโลีหะหนัก้ในปริม�ณม�ก้ข่่�น ก่้อิให้เกิ้ดผ่ลีเสีิย

ต่์อิสุิข่ภ�พ ตั์วอิย่�งเช่ีน fluoro-aluminum complex สิ�ม�รถ 

รบก้วนก้�รส่ิงสัิญญ�ณข่อิง G-protein ภ�ยในเซึ่ลีล์ี ทำ�ให้เกิ้ดภ�วะ 

goiter เนื�อิงจ�ก้ก้�รทำ�ง�นข่อิงเอินไซึ่ม์ deionidases ที�ผิ่ดปก้ติ์ หรือิ

ทำ�ให้เกิ้ดก้�รเสืิ�อิมข่อิงเซึ่ลีล์ีประสิ�ท โดยเฉพ�ะในสิมอิงส่ิวนก้ลี�ง ซ่ึ่�ง

มีร�ยง�นที�แสิดงถ่งคว�มสิัมพันธิ์์ระหว่�งระดับข่อิง silicofluo-

rides ที�จะไปเพิ�มระดับข่อิงปรอิทในก้ระแสิเลืีอิด ส่ิงผ่ลีให้เกิ้ดคว�มเ

สีิยห�ยต่์อิเซึ่ลีล์ีประสิ�ท แลีะสิ�รสืิ�อิประสิ�ทในสิมอิงส่ิวนก้ลี�ง เช่ีน 

serotonin แลีะ dopamine ซ่ึ่�งจะนำ�ไปสู่ิปัญห�ในก้�รควบคุมก้�ร 

ทำ�ง�นข่อิงระบบประสิ�ทแลีะก้�รเรียนรู้ นอิก้จ�ก้นี�ยังพบว่�ระดับ 

ข่อิง silicofluorides ที�สูิงข่่�นในก้ระแสิเลืีอิด ยังสัิมพันธ์ิ์กั้บอิ�ก้�ร 

สิม�ธิิ์สัิ�น หรือิ hyperactivity ในเด็ก้อีิก้ด้วย

 นอิก้จ�ก้นั�น ฟีลูีอิอิไรด์ยังส่ิงผ่ลีเสีิยต่์อิพืชีแลีะสัิต์ว์ โดย

พบว่�พืชีแลีะสัิต์ว์ที�ได้รับฟีลูีอิอิไรด์ในปริม�ณม�ก้เกิ้นไป จะส่ิงให้

ให้มีก้�รเจริญเต์ิบโต์ที�ช้ี�ลีง คว�มอิย�ก้อิ�ห�รลีดลีง (anorexia) 

ก้ล้ี�มเนื�อิเป็นต์ะคริวได้ง่�ย แลีะอิ�จก่้อิให้เกิ้ดก้�รล้ีมเหลีวข่อิงระบบ

ห�ยใจแลีะท�งเดินอิ�ห�ร ยิ�งไปก้ว่�นั�น ฟีลูีอิอิไรด์ในพืชีแลีะในสัิต์ว์

ยังอิ�จถูก้ส่ิงต่์อิม�ยงัผู้่บริโภคได้อีิก้ด้วย

 ในปัจจุบัน วิธีิ์ก้�รก้ำ�จัดฟีลูีอิอิไรด์อิอิก้จ�ก้นำ��เสีิยนั�นสิ�ม�รถ

ทำ�ได้หลี�ยวิธีิ์ เช่ีน วิธีิ์ก้�รต์ก้ต์ะก้อินด้วยแคลีเซีึ่ยมคลีอิไรด์ หรือิ วิธีิ์ก้�ร

ดูดซัึ่บด้วยสิ�รสัิงเคร�ะห์พวก้ metal oxide  มีร�ยง�นที�น่�สินใจ

ในก้�รใช้ีถ่�นก้ระดูก้ โดยเฉพ�ะก้ระดูก้ไก่้ม�บดแลีะเผ่� เพื�อิใช้ีเป็น

วัสิดุสิำ�หรับใช้ีในก้�รดูดซ่ึ่มสิ�รฟีลูีอิอิไรด์ที�ปนเป้�อินจ�ก้ก้ระบวนก้�ร

ผ่ลีิต์ในโรงง�นอิุต์สิ�หก้รรมแลีะบริเวณแหลี่งนำ��ต์่�ง ๆ แต์่ก้�ร 

แก้้ปัญห�หน่�งก้็มัก้ก้่อิให้เก้ิดปัญห�อิีก้แบบหน่�ง คือิเมื�อิก้ระดูก้ไก้ ่

ดูดซึ่่มสิ�รฟีลีูอิอิไรด์แลี้ว จะเป็นวัสิดุที �สิ�ม�รถก้ำ�จัดได้ย�ก้ 

เนื�อิงจ�ก้อัินต์ร�ยต่์อิสิิ�งแวดล้ีอิม แลีะใช้ีต้์นทุนในก้�รก้ำ�จัดสูิง

 ข่่�วเมื�อิเร็ว ๆ  นี� ได้แสิดงถ่งผ่ลีง�นวิจัยข่อิงนัก้ศ่์ก้ษ์�ภ�ค 

วิศ์วก้รรมโยธิ์� คณะวิศ์วก้รรมศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียเทคโนโลียีร�ชีมงคลี

(มทร.) ธัิ์ญบุรี ในก้�รพัฒน�คอินก้รีต์ผ่สิมก้ระดูก้ไก่้ที�เหลืีอิทิ�งจ�ก้

ก้ระบวนก้�รก้ำ�จัดฟีลูีอิอิไรด์ในโรงง�นอุิต์สิ�หก้รรม$ ($ ง�นวิจัย

ข่อิงนัก้ศ่์ก้ษ์�โดยก้�รควบคุมข่อิง ว่�ที�ร้อิยเอิก้ ดร.กิ้ต์ติ์พงษ์์ สุิวีโร 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886972) 

ผ่ลีก้�รศ์่ก้ษ์�พบว่� แม้คอินก้รีต์ที�ได้จะมีค่�นำ��หนัก้ต์่อิก้้อิน แลีะ 

คว�มต้์�นท�นแรงอัิดลีดลีงไปบ้�ง แต่์คอินก้รีต์ผ่สิมก้ระดูก้ไก่้จ�ก้ 

ก้ระบวนก้�รก้ำ�จัดฟีลูีอิอิไรด์เหล่ี�นี� ก็้มีคุณสิมบัติ์เหม�ะแก่้ก้�รนำ�ไปใช้ี

ในง�นที�มีคว�มต์้อิงก้�รเร่งก้�รก้่อิต์ัวข่อิงคอินก้รีต์ให้เร็วม�ก้ข่่�น 

หรือิง�นที�ต้์อิงก้�รใช้ีคอินก้รีต์ที�มีค่�ก้�รยุบตั์วน้อิย ๆ ซ่ึ่�งน่�ชืี�มชีม

ในแนวคิดที�สิ�ม�รถนำ�ข่อิงเสีิยที�ก้ำ�จัดได้ย�ก้ม�พัฒน�เป็นผ่ลิีต์ภัณฑ์์

เพื�อิช่ีวยกั้นรัก้ษ์�สิิ�งแวดล้ีอิม



กราฟีนี (Graphene)
วััสดุุท่ี่�ข้ึ้�นช่ื่�อว่ัาบางท่ี่�สุดุ และ
แข็ึ้งแรงท่ี่�สุดุในโลก
สมบัติิทั�วไป (General characteristics)

 Graphene เป็นวัสิดุที�ถูก้ค้นพบในปี ค.ศ์.2004 โดย 

Andre Geim แลีะ Konstantin Novoselov ลูีก้ศิ์ษ์ย์ข่อิงเข่� ณ 

University of Manchester ประเทศ์สิหร�ชีอิ�ณ�จัก้ร ซ่ึ่�งก้�ร 

ค้นพบครั�งนี�ทำ�ให้เข่�ทั�งสิอิงได้รับร�งวัลี Nobel Prize สิ�ข่�ฟิีสิิก้ส์ิ 

ในปี 2010 Graphene เริ�มนำ�ม�ใช้ีในวงก้�รอุิต์สิ�หก้รรมเทคโนโลียี

รวมทั�งง�นวิจัยท�งก้�รแพทย์เพื�อินำ�ไปใช้ีในง�นด้�นต่์�ง ๆ  อิย่�ง

ก้ว้�งข่ว�ง Graphene เป็นวัสิดุที�ประก้อิบด้วยค�ร์บอินที�เก้�ะ 

เรียงตั์วเป็นแผ่่นบ�ง 2 มิติ์ (One-a form-thick planer sheet of

SP2 banded carbon) ที�มีลัีก้ษ์ณะคล้ี�ยรังผ่่�ง (honeycomb 

crystal lattice) (ดังรูป 1)1

            Graphene                                      Graphite                                       Fullerene

บทความวิชาการ

Viritpon Srimaneepong

Department of Prosthodontics

Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
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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

 โครงสิร้�งข่อิงค�ร์บอินมีอิยู่ 4 ประเภท ประก้อิบด้วย 

Zero, One, two, three dimension ถ้�เป็น Zero-dimension 

ได้แก่้ Fullerene, one-dimension อิ�ทิเช่ีน conbon nanotube 

ส่ิวน two-dimension ก็้ได้แก่้ graphene แลีะ three dimension 

ก็้จะเป็นก้ลุ่ีมที�เกิ้ดจ�ก้ก้�รรวมกั้นระหว่�ง one แลีะ two dimension

ด้วยลัีก้ษ์ณะโครงสิร้�งข่อิง graphene จ่งทำ�ให้ graphene เป็นวัสิดุ

ที�บ�งที�สุิดที�แข็่งแรงที�สุิดในโลีก้ (Strongest thinnest material in 

the universe) จ�ก้คุณสิมบัติ์ข่อิง graphene (ดังต์�ร�ง) จะเห็นได้ว่�

graphene มีคว�มแข็่งแรงก้ว่�เพชีรหรือิโลีหะ steel Graphene 

จะมี 2 derivatives ได้แก่้ graphene oxide (GO) แลีะ reduced 

graphene oxide (rGO) ที�ได้จ�ก้ก้�รเอิ� oxygen อิอิก้จ�ก้ GO  ทั�ง 

graphene แลีะ graphite เป็นวัสิดุที�มีอิงค์ประก้อิบเป็นค�ร์บอิน 

เป็นหลัีก้ แต่์ทั�ง 2 ตั์วมีคว�มแต์ก้ต่์�งกั้นที�โครงสิร้�งเพร�ะ graphite

เป็นชีั�นค�ร์บอินหลี�ยชีั�นเรียงต์ัวซึ่้อินก้ัน (ดังรูปข่้�งต์้น) ซึ่่�งทำ�ให้ 

graphite มีคุณสิมบัติ์ที�เปร�ะแลีะมัก้จะนิยมนำ�ไปใช้ีในก้�ร reinforce

ให้กั้บโลีหะ steel

การนำำากราฟีนีำมาใช้ง้านำ (Application of graphene)

 Graphene ถูก้นำ�ไปใช้ีในก้�รผ่ลิีต์อุิปก้รณ์เสิริมท�งด้�น

อิิเล็ีก้ทรอินิก้ส์ิ (Electronic) smart phone2, Solar cells3 หรือินำ�

ม�ใช้ีในรูปข่อิง graphene composite ที�ใช้ีในท�งก้�รแพทย์ทั�ง 

Biomedical engineering, แลีะ Biotechnology อิ�ทิเช่ีน Anti-

bacterial materials, Drug delivery นอิก้จ�ก้นี� grapheneยงั

ถูก้นำ�ม�ศ่์ก้ษ์�เป็นวัสิดุที�ใช้ีเคลืีอิบโลีหะนิเกิ้ลีไทท�เนียมเพื�อิลีด 

Friction แลีะลีด Corrosion ข่อิงโลีหะ NiTi4,5

 สิำ�หรับก้�รนำ� graphene ม�ใช้ีในง�นด้�นต้์�นเชืี�อิแบค-

ทีเรีย (Antibacterial property) graphene ถูก้นำ�ม�ศ่์ก้ษ์�เพื�อิ 

นำ�ม�ใช้ีเคลืีอิบผิ่วเครื�อิงมือิท�งก้�รแพทย์เพื�อิเพิ�มประสิิทธิิ์ภ�พ

ในก้�รก้ำ�จัดเชีื�อิแลีะลีดก้�รก้่อิให้เก้ิด inflammation แลีะ 

infection รวมไปถ่งก้�รพัฒน�นำ�ไปใชี้เคลีือิบผ่ิวร�ก้ฟีันเทียม 

graphene nanocomposite มีคุณสิมบัติ์ต้์�นทั�ง gram + แลีะ 

gram – แบคทีเรีย โดยก้�รทำ�ลี�ย cell membrane แลีะเมื�อินำ� 

silver particle ม�เป็นอิงค์ประก้อิบ graphene oxide-silver 

nanocomposite (Go-Ag) ก็้จะส่ิงผ่ลีต่์อิก้�รก้ำ�จัดเชืี�อิทั�ง P. ging-

givalia แลีะ S. Mutang ท�งด้�นทันต์ก้รรมร�ก้ฟัีนเทียมพบว่� 

graphene oxide ที�เคลีือิบบนผ่ิวไทท�เนียมสิ�ม�รถชี่วยเพิ�ม 

cell proliferation บนผิ่วร�ก้ฟัีนเทียม6  เป็นที�ทร�บดีว่�โลีหะ

เป็นวัสิดุ inert ก้�รเพิ�ม Bioactive property จ่งเป็นคว�มพย�ย�ม

ข่อิงนัก้วิจัย มีก้�รนำ� graphene graphene oxide หรือิ reduced

graphene oxide ไปรวมกั้บ dexamethasone, serum, insulin,

albumin,  หรือิ BMP-2 เพื�อินำ�ไปเคลืีอิบบนผิ่วโลีหะ เช่ีน โลีหะ

ไทเทเนียมเพื�อิก้ระต์ุ้นก้�รสิร้�ง collagen แลีะ  Alkaline 

phosphatase (ALP) activity
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 Graphene กั้บง�น tissue engineering แลีะ bone 

regeneration เป็นที�ทร�บก้ันดีว่� autologous bone จัดเป็น 

gold standard สิำ�หรับ bone regeneration แต่์ในก้รณีที� defect 

ที�มีข่นดใหญ่ autologous bone  อิ�จไม่เพียงพอิ ซ่ึ่�งต้์อิงอิ�ศั์ย 

xenograft ได้แก่้ bioactive ceramic  เช่ีน HA หรือิ calcium 

phosphate ซึ่่ �งมีคว�มเปร�ะ จ่งมีก้�รศ์่ก้ษ์�นำ� graphene 

ม�ชี่วยเพิ�มคว�มแข่็งแรง แลีะเพิ�มผ่ลี osteogenic property 

นอิก้จ�ก้นี �ยังมีก้�รศ์่ก้ษ์�แสิดงให้เห็นว่�ก้�รเพิ �ม graphene 

เข่้�ไปใน bioceramic รวมถ่ง Tri-calcium phosphate 

(TCP) จะไปมีผ่ลีก้�รเพิ�ม  ALP activity  ส่ิงผ่ลีถ่งต่์อิข่บวนก้�ร 

mineralization นอิก้เหนือิจ�ก้ชี่วยเพิ�มสิมบัต์ิท�งก้ลี ในง�น 

guide bone regeneration (GBR) มีก้�รศ์่ก้ษ์�พบว่�ก้�รเพิ�ม 

graphene ใน membrane จะช่ีวยเพิ�มสิมบัติ์หลี�ยประก้�ร เช่ีน 

คว�มแข็่งแรงท�งก้ลีโดยลีดก้�รเกิ้ด deformation เพิ�ม stiffness 

รวมไปถ่งลีด hydration นอิก้เหนือิจ�ก้ก้�รนำ�เอิ� graphene ม�

ใชี้ร่วมก้ับวัสิดุประเภทต์่�งๆเพื�อิเพิ�มสิมบัต์ิ ยังมีก้�รที�จะนำ�เอิ� 

graphene ม�ใชี้ในก้�รรัก้ษ์�โรคมะเร็ง (as drug delivery) 

มีก้�รศ์่ก้ษ์�แสิดงให้เห็นว่� Graphene oxide สิ�ม�รถหยุดยั�ง 

WNT- แลีะ Notch-driven signaling รวมไปถ่ง STA 1/3 signaling 

ดังนั�นนัก้วิจัยที�พย�ย�มที�จะเอิ� graphene ม�ใช้ีเป็น anti-cancer 

drug delivery7,8

 มีก้�รวิจัยอิย่�งก้ว้�งข่ว�งในแง่ข่อิงก้�รนำ�ใช้ีในท�ง tissue

engineering ถ่งแม้ว่�ยังไม่สิ�ม�รถทำ�ให้เกิ้ดเป็นรูปธิ์รรมในท้อิง

ต์ลี�ด ณ ปัจจุบันได้ แต่์ก็้ปฏิิเสิธิ์ไม่ได้ว่� graphene เป็นวัสิดุที�มี 

ประโยชีน์แลีะเป็นวัสิดุที�มีอิน�คต์ที�สิ�ม�รถนำ�ม�ใชี้ร่วมก้ับวัสิดุ 

อืิ�น ๆ รวมทั�งอุิปก้รณ์ท�งก้�รแพทย์ ดังนั�น graphene จ่งจัดเป็น 

Biomedical material ที�ได้รับคว�มสินใจศ่์ก้ษ์�อิย่�งม�ก้ในปัจจุบัน

ข่ณะเดียวก้ันก้็คงต์้อิงศ์่ก้ษ์�ถ่งผ่ลีระยะย�วรวมทั�ง clinical use 

ข่อิงก้�รนำ� graphene ม�ใช้ีในแง่ Cytotoxicity ถ่งแม้ว่�ก้�รศ่์ก้ษ์�

จำ�นวนม�ก้จะก้ล่ี�วว่� graphene แลีะ derivatives of graphene  

มีคว�มเข้่�กั้นได้ท�งชีีวภ�พที�ดีก็้ต์�ม (Good Biocompatibility) 

แต่์เนื�อิงจ�ก้ graphene ถูก้นำ�ม�ใช้ีในหลี�ยรูปแบบแลีะถูก้เต์รียม

ข่่�นม�ด้วยวิธิ์ีที�แต์ก้ต์่�งก้ัน จ่งมีก้�รเปรียบเทียมย�ก้ แลีะทำ�ให้

ยังไม่สิ�ม�รถระบุชีัดเจนได้ว่� graphene แลีะ derivatives of 

graphene  มีผ่ลี toxicity หรือิปลีอิดภัย 100% หรือิไม่

1. FuiKiew S, et al.  Assessing biocompatibility of graphene oxide-based nanocarriers: A review. Journal of Controlled 

Release 2016(226): 217-228
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Advanced Materials.  2019(11). 1474–1487.

5. Srimaneepong V,  et al.  Corrosion Resistance of Graphene oxide/Silver Coatings on Ni-Ti alloy and Expression of 

IL-6 and IL-8 in Human Oral Fibroblasts.  Sci Rep. 2020;10(1):3247

6. Carlo RD, et al. Osteoblastic Differentiation on Graphene Oxide-Functionalized Titanium Surfaces: An In Vitro 
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บทความพิิเศษ

“How to get room(s) 
with better view”

“How to get room(s) 
with better view”

“ มัันดีีใช่่ไหมัคะ ถ้้าเวลาไปเที�ยว แล้วได้ีนอนในห้องสิวย ๆ  
กว้าง ๆ  ช่มัวิวอลังการของ landmarks เมืัองที�เราไปเที�ยว 
โดียจ่่ายราคาเท่าห้องธิ์รรมัดีา ”

ทำอย่างไรให้ไดี้อัพเกรดี
1. ทำำ�บุุญเยอะ ๆ
 อัินนี�ไม่ได้ก้วนนะคะ แต่์บ�งทีโรงแรมก็้ใจดีอัิพเก้รด

ให้ห้อิงวิวดีม�เฉยๆ ไม่พูดอิะไรไม่บอิก้อิะไรต์อินเชี็คอิินด้วย 

เดินไปถ่งห้อิงแลี้วถ่งรู้ เชี่นจอิงห้อิงถูก้สิุดมุมอิับ (คิดว่�นอิน 

คนเดียวไม่คุ้มจะจอิงห้อิงแพง เดี�ยวนอินปิดม่�นเอิ�ไม่ต้์อิงดูวิว

ก้็ได้) พอิถ่งห้อิงเพิ�งรู้ว่�เค้�อิัพให้เป็นห้อิงวิวแม่นำ�� Danube 

เห็นสิะพ�น Széchenyi Chain Bridge สิวยง�ม ก็้เซึ่อิร์ไพรส์ิดี

เหมือินกั้นค่ะ

วิวสะพาน Chain Bridge 

จำากห้องพักท่�บูดาเปสต์ยามเช้า

 บ�งทีอิยู ่ๆ ท�งโรงแรมก็้อัิพเก้รดอิ�ห�รเช้ี�ให้ 

เป็น Prosecco Breakfast โดยมิได้ร้อิงข่อิ (เพร�ะเป็นคน

คอิอ่ิอิน) เรียก้ว่�บุญมี แต่์ไม่ต้์อิงใช้ีก็้ได้

River View Room

Lánchíd 19 Design Hotel Budapest  

Prosecco Breakfast ที� Vana Belle, a Luxury Collection Resort, 

Koh Samui

เรียบเรียงโดย ทพิญ.นภััทร โยธะธราดล 
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2. แจ้้งโรงแรมถึึงคว�มพิิเศษของทำริปน้ี้�
 วันครบรอิบแต่์งง�น วันเกิ้ด เซึ่อิร์ไพรส์ิแฟีน แจ้งโรงแรม

ไปลี่วงหน้�เลียค่ะ โรงแรมมัก้เต์็มใจจัดข่นมเค้ก้ ลีูก้โป่ง ผ่ลีไม้ 

โรยกุ้หลี�บ ว�ดรูปน่�รัก้ๆบนก้ระจก้ จนถ่งอิัพเก้รดห้อิงพัก้ให้ 

เพื�อิสิร้�งคว�มประทับใจอิยู่แล้ีว 

Banyan Tree Bangkok แจ้งโรงแรมไปว่�ฉลีอิงครบรอิบแต่์งง�น 

ถ่งเป็นห้อิงที�แทบจะได้ม�ฟีรี  ท�งโรงแรมก็้ยังเต์รียมเค้ก้ชิี�นเล็ีก้ๆให้ 

แลีะอัิพเก้รดจ�ก้ Horizon Room เป็น One Bedroom Suite 

ห้อิงนำ��ในห้อิง One Bedroom 

Suite ที�โรงแรม Banyan Tree 

Bangkok ก้ว้�งก้ว่�ห้อิงนอินที�บ้�น

เร�อิีก้อิบไอินำ��ในห้อิงได้ด้วยนะ 

มีห้อิง steam ส่ิวนตั์วด้วย

เค้ก้วันเกิ้ดจ�ก้ Renaissance Phuket Resort&Spa

3. ถึ�มไปตรง ๆ อย่�งสุุภ�พิ
 อิย�ก้ได้ห้อิงสิวย ๆ ก้ว้�ง ๆ อิย�ก้ได้ห้อิงวิวทะเลี อิย�ก้ได้ห้อิงวิวสิระ 

อิย�ก้ได้วิวภูเข่� อิย�ก้ได้ห้อิงแบบ pool access อิย�ก้ได้ห้อิงที�อิยู่ชัี�นล่ี�งไม่ต้์อิง 

ข่่�นบันได อิย�ก้ได้ connecting room อิย�ก้ได้ห้อิงที�มีเตี์ยง double bed 2 เตี์ยง 

ลีอิงถ�มท�งโรงแรมไปล่ีวงหน้�ว่�พอิจะจัดให้ได้ไหม พูดเพร�ะๆ ส่ิงสิ�ยต์�อ้ิอินวอิน 

ยิ�มหว�น ๆ  ถ้�ไม่เหลืีอิบ่�ก้ว่�แรง โรงแรมจะจัดให้ที�ถูก้ใจ ถ้�ไม่บอิก้เข่�จะรู้ได้ยังไง 

จริงไหมคะ ว่�ชีอิบอิะไร ไม่ชีอิบอิะไร

Deluxe Pool Access ที� Hua Hin Marriott Resort&Spa 

เดินจ�ก้ระเบียงห้อิงลีงสิระว่�ยนำ��ได้เลีย

 DENT NEWS 13



4. เป็นี้ Loyalty member 
  ก้�รเป็นสิม�ชีิก้ระดับสิูงข่อิงเครือิโรงแรมนั�นๆ ก้็คือิ

เป็นลีูก้ค้�ประจำ�ข่อิงเครือิโรงแรมนั�น ๆ นั�นเอิงอิันนี�แน่อิยู่แลี้ว 

คนพิเศ์ษ์ก้็จะได้รับบริก้�รพิเศ์ษ์ ก้�รเป็น Elite member 

สิมัยนี�ก็้แสินง่�ยเพร�ะหลี�ย ๆ  เครือิโรงแรมส่ิงแผ่นก้�รต์ลี�ดแลีะ

โปรโมชัีนต่์�ง ๆ ม�ด่งดูดลูีก้ค้�กั้นสุิดฤทธิิ์� เดี�ยวนี�ถ้�เป็นสิม�ชิีก้ระดับ

สูิงข่อิงเครือิหน่�ง สิมมติ์ว่�เครือิ A เร�สิ�ม�รถก้ลี�ยเป็นสิม�ชิีก้ 

ระดับสูิงข่อิงเครือิ B ด้วยก้�รทำ� Status Match 

 เมื�อิได้เป็นสิม�ชิีก้ระดับสูิงแล้ีว Benefit พิเศ์ษ์ต่์�ง ๆ 

ก็้จะต์�มม� เช่ีน ได้อิ�ห�รเช้ี�ฟีรี, ได้สิิทธิิ์�เข้่� Club Lounge, ได้ 

bonus points หรือิได้อัิพเก้รดห้อิงพัก้ เป็นต้์น

7. ม้เร่่องกัับุโรงแรม
 ข่้อินี�ไม่ได้แนะนำ�ให้เป็นคนข่ี�วีนนะคะ เวลี�ม�เที�ยว 

ม�พัก้ผ่่อินไม่ควรจะต้์อิงอิ�รมณ์เสีิย แต่์ถ้�มีปัญห�ใดๆ ก็้ไม่ควรจะ

ต้์อิงเก็้บก้ดไว้ นำ��ไม่ไหลี ไฟีดับ ๆ ติ์ด ๆ นำ��แอิร์หยด แอิร์ไม่เย็น 

มีก้ลิี�นอัิบห้อิงข้่�ง ๆ เสีิยงดัง เรื�อิงที�รบก้วนก้�รพัก้ผ่่อินเหล่ี�นี� แจ้ง

โรงแรมได้ค่ะ

 เร�เอิงเคยเจอิหอ้ิงนำ��มปีัญห� โรงแรมแก้ป้ัญห�ด้วยก้�ร 

ให้ไปใช้ีห้อิงนำ��ข่อิงอีิก้ห้อิง ให้กุ้ญแจห้อิงม�เลีย ซ่ึ่�งเป็นห้อิงที�แพงก้ว่�

วิวดี แช่ีอ่ิ�งเห็นวิวทะเลี มี plunge pool ด้วย ซ่ึ่�งห้อิงที�เร�จอิงไม่มีค่ะ

 ทันต์แพทย์ Eagle eyes อิย่�งเร� เจอิผ่ม (หรือิข่นอิะไรก็้ไม่รู้) 

ต์ิดอิยู่ที�ข่วด amenity เอิ�ไปให้ฟีร้อินท์ดู  มันต์้อิงมีอิะไรชีดเชีย 

ม�บ้�งนะคะ ถ้�ไม่มีก็้คิดซึ่ะว่�ช่ีวยเข่�ต์รวจง�นค่ะ คร�วหน้�แม่บ้�น

จะได้ลีะเอีิยดข่่�นอีิก้หน่อิย

5. เช็็คอินี้ให้้ถูึกัเวล�
 เวลี�ที�เข้่�เช็ีคอิินก็้อิ�จมีผ่ลีให้ได้ห้อิงที�ดีข่่�นได้ ยก้ตั์วอิย่�ง

เช่ีน ปก้ติ์แล้ีว Elite member ข่อิงแมริอิอิทจะได้สิิทธิิ์� late check 

out ได้ถ่ง 4 PM เพร�ะฉะนั�นถ้�ไปเช็ีคอิินเร็ว โอิก้�สิได้ห้อิงอัิพเก้รด

จะต์ำ�� ควรไปเชี็คอิินประม�ณ 4-5 PM แลีะยอิมรอิห้อิงหน่อิย 

ให้เวลี�แม่บ้�นทำ�คว�มสิะอิ�ด บ�งทีเร�ก้็บอิก้ฟีร้อินท์เลีย 

ว่�เร�รอิได้นะ ไม่รีบ ข่อิห้อิงสิวย ๆ ค่ะ

6. อุดห้นุี้นี้ Facilities ต่�ง ๆ ของโรงแรม
 จอิงสิป� จอิงร้�นอิ�ห�รในโรงแรม ซ่ึ่�งมีโปรโมชัี�นม�ก้ม�ย

ในช่ีวงนี� โรงแรมน่�จะเอ็ินดูคนที�อุิดหนุน facilities ข่อิงโรงแรม 

ใช้ีจ่�ยในโรงแรมม�ก้ก้ว่� จริงไหม? สิบ�ยด้วย มีโอิก้�สิได้อัิพเก้รด 

ห้อิงพัก้ด้วยค่ะ

8. เล่อกัเดินี้ทำ�งท่ำองเท่้ำยวในี้ช่็วงท่้ำเป็นี้ low season 

 นอิก้จ�ก้จะไม ่ต์ ้อิงเจอิรถต์ ิด ค ิวย�ว ข่อิงหมด 

ยังได้ถ่�ยภ�พอิย่�งสิะดวก้ โอิก้�สิที�จะมีห้อิงดี ๆ เหลืีอิให้อัิพเก้รด 

ก็้จะมีม�ก้ข่่�นด้วย Studio ที� JW Marriott Hotel Bangkok 
 สิ ุดท ้�ยน ี �อิย�ก้จะฝ�ก้ไว ้ว ่�อิย ่�ค�ดหว ังม�ก้ 

ก้�รอิัพเก้รดนั�น ได้ก้็ดี ไม่ได้ก้็ไม่เป็นไร ถ้�ได้ก้็ถือิเป็นก้ำ�ไร 

เที�ยวให้สินุก้ พัก้ผ่่อินให้สิบ�ยใจดีก้ว่�นะคะ

 ในช่ีวงนี�ธุิ์รกิ้จเกี้�ยวกั้บก้�รท่อิงเที�ยวในไทยก้ำ�ลัีงประสิบปัญห�อิย่�งหนัก้เพร�ะโควิด-19 หลี�ยที�ถ่งก้ับต์้อิงปิดต์ัวลีงไปหลี�ย 

โรงแรมจัดโปรโมชัี�นอิอิก้ม�ให้เร�เที�ยวในร�ค�สิบ�ก้ระเป๋� (ก้ว่�เดิม) ก็้อิย�ก้จะชัีก้ชีวนเหล่ี�ทันต์แพทย์ไปเที�ยวกั้นเยอิะ ๆ เที�ยวแบบ 

new normal ใส่ิแมสิก์้ อิยู่ห่�ง ๆ ล้ี�งมือิบ่อิย ๆ ค่ะ  

 ข่อิให้สินุก้สิน�น แลีะปลีอิดภัยกั้นนะคะ :)
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CU NEWS

คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ จุุฬาฯ จัุดงานเกษีียณอายุ ปร์ะจุาปี 2563
 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ จัดง�น “เก้ษี์ยณอิ�ยุ ประจำ�ปี 2563” เมื�อิวันที� 30 กั้นย�ยน 2563 ณ ห้อิงประชุีมสีิ สิิริสิิงห 

ชัี�น 2 อิ�ค�รสิมเด็จย่� 93 โดยมีคณ�จ�รย์อิ�วุโสิ ศิ์ษ์ย์เก่้� คณ�จ�รย์ ทันต์แพทย์ นิสิิต์ แลีะบุคลี�ก้ร เข้่�ร่วมง�นเป็นจำ�นวนม�ก้

คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ จุุฬาฯ จัุดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิิตใหม่ 

 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ จัดง�นแสิดงคว�มยนิดีกั้บบัณฑิ์ต์ทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ รุ่นที� 76 เมื�อิวันที� 1 ตุ์ลี�คม 2563 ณ 

คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ โดยมีคณ�จ�รย์ นิสิิต์ แลีะญ�ติ์บัณฑิ์ต์ ม�ร่วมแสิดงคว�มยินดีกั้นเป็นจำ�นวนม�ก้

คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ จุุฬาฯ จัุดโคร์งการ์สนทันาธร์ร์มสร้์างสุข
 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ ร่วมกั้บมูลีนิธิิ์สิมเด็จพระญ�ณสัิงวรสิมเด็จพระสัิงฆร�ชีสิก้ลีมห�สัิงฆปริณ�ยก้แลีะโครงก้�รสินทน� 

ธิ์รรมสิร้�งสุิข่ จัดก้�รบรรย�ยธิ์รรม เรื�อิง “ก้รรมไม่ดำ�ไม่ข่�ว” โดย พระครูวรวงศ์์ (วีรภัทรถิรญ�โณ) พระวิธิ์�น�ธิิ์ก้�ร วัดญ�ณเวศ์ก้วันจังหวัด

นครปฐ์ม เมื�อิวันที� 7 ตุ์ลี�คม 2563 ณ ห้อิงพระพุทธิ์ชิีนรังษี์ ชัี�น 12 อิ�ค�รทันต์แพทยศ์�สิต์ร์เฉลิีมนวมร�ชี 80 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์  

จุฬ�ฯ โดยมีคณ�จ�รย ์บุคลี�ก้ร แลีะบุคคลีภ�ยนอิก้ ร่วมเข้่�ฟัีงก้�รบรรย�ยธิ์รรมในครั�งนี�

คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ จุุฬาฯ จัุดพิธีถวายร์าชสักการ์ะ พร์ะบาทัสมเดจ็ุพร์ะบร์มชนกาธิเบศร์ มหาภููมิพลอดุลยเดชมหาร์าช
บร์มนาถบพิตร์ เน่่องในวันคล้ายวันสวร์ร์คต
 รศ์.ทพ.ดร.พรชัีย จันศิ์ษ์ยย์�นนท์ คณบดี คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ นำ�คณะผู้่บริห�ร ทันต์แพทย ์แลีะบุคลี�ก้ร คณะทันต์- 

แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ลีงก้รณ์มห�วิทย�ลัีย ไปว�งพวงม�ลัียถว�ยร�ชีสัิก้ก้�ระพระบ�ทสิมเด็จพระบรมชีนก้�ธิิ์เบศ์ร มห�ภูมิพลีอิดุลียเดชี-

มห�ร�ชี บรมน�ถบพิต์ร เนื�อิงในวันคลี้�ยวันสิวรรคต์ วันที� 13 ต์.ค. เพื�อิน้อิมรำ�ลี่ก้ในพระมห�ก้รุณ�ธิ์ิคุณข่อิงพระบ�ทสิมเด็จ 

พระบรมชีนก้�ธิิ์เบศ์ร มห�ภูมิพลีอิดุลียเดชีมห�ร�ชีบรมน�ถบพิต์ร ที�มีต่์อิปวงชีนชี�วไทยทุก้คน เมื�อิวันจันทร์ที� 12 ตุ์ลี�คม 2563 ณ 

บริเวณโถงชัี�นล่ี�ง อิ�ค�รสิมเด็จย่� 93 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ

 DENT NEWS 20



           D E N T   N E W S   

คณะทัันตแพทัยศาสตร์์จุุฬาฯ ร์บัมอบเงนบิร์จิุาค จุากนสิิตเกา่ทัันตแพทัย์
รุ่์นท่ีั48 และรุ่์นท่ีั 57
 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ รับมอิบเงินบริจ�ค จ�ก้ก้�รจำ�หน่�ยหน้�ก้�ก้

ผ่้�มัสิลีินจ�ก้ ทันต์แพทย์หญิง ข่นิษ์ฐ์� รุ่งรุจี นิสิิต์เก้่�ทันต์แพทย์ รุ ่นที� 48  

ผ่ศ์.ทญ.ดร.พ ิไลีพร ว ิว ัฒน์บ ุต์รสิ ิร ิ  แลีะทพ.เอิก้ชีัย ฤก้ษ์์พ ิท ัก้ษ์ ์พ�ณิชี 

นิสิิต์เก่้�ทันต์แพทย์ รุ่นที� 57 ให้กั้บท�งคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์จุฬ�ฯ เพื�อิโครงก้�ร

ปรับปรุงคลิีนิก้ทันต์ก้รรมปลีอิดเชืี�อิเพื�อิประชี�ชีนโดยมี รศ์.ทพ.ดร. พรชัีย จันศิ์ษ์ย์ย�นนท์

คณบดี คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์จุฬ� เป็นผู้่รับมอิบ เมื�อิวันพฤหัสิบดีที� 15 ตุ์ลี�คม 2563

ณ สิำ�นัก้คณบดี ชัี�น 2 อิ�ค�รว�จวิทย�วัฑ์ฒน์ คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ

คณะทัันตแพทัยศาสตร์์จุุฬาฯ รั์บมอบเคร่่์องดูดนำ�าลายความแร์งสูง 
Hi Power Suction จุากบริ์ษัีทั กัลฟ์์ เอ็นเนอร์์จีุ ดีเวลลอปเมนท์ั จุำากัด (มหาชน) 
 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ฯ รับมอิบเครื�อิงดูดนำ��ลี�ยคว�มแรงสูิง Hi Power

Suctionจำ�นวน 10 เครื�อิง จ�ก้บริษั์ท กั้ลีฟ์ี เอ็ินเนอิร์จี ดีเวลีลีอิปเมนท์ จำ�กั้ด (มห�ชีน) 

เพื�อิให้กั้บมูลีนิธิิ์โรงพย�บ�ลีคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ลีงก้รณ์มห�วิทย�ลัีย เพื�อิใช้ี

ในก้�รอิอิก้หน่วยทันต์ก้รรมเคลืี�อินที� โดยมี รศ์.ทพ.ดร. พรชัีย จันศิ์ษ์ย์ย�นนท์ คณบดี 

คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ� เป็นผู้่รับมอิบเมื�อิวันพฤหัสิบดีที� 15 ตุ์ลี�คม 2563 ณ 

บริเวณด้�นหน้�สิำ�นัก้คณบดี ชัี�น 2 อิ�ค�ร ว�จวิทย�วัฑ์ฒน์ คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ 

จุฬ�ฯ

วันทัันตสาธาร์ณสุขแห่งชาติ ปร์ะจุำาปี 2563 
 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์จุฬ�ฯจัดกิ้จก้รรมวันทันต์สิ�ธิ์�รณสุิข่แห่งชี�ติ์ประจำ�ปี 2563 โดยจะให้บริก้�รต์รวจแลีะรัก้ษ์�สุิข่ภ�พ 

ในช่ีอิงป�ก้ อุิดฟัีน ขู่ดหินปูน ถอินฟัีน แลีะผ่่�ฟัีนคุด ให้แก่้ประชี�ชีนทั�งเด็ก้แลีะผู้่ใหญ่ โดยไม่คิดมูลีค่� เพื�อิถว�ยเป็นพระร�ชีกุ้ศ์ลี แลีะ 

เทิดพระเกี้ยรติ์แด่สิมเด็จพระศ์รีนครินทร�บรมร�ชีชีนนี“พระม�รด�แห่งก้�รทันต์สิ�ธิ์�รณสุิข่ไทย”แลีะเพื�อิเป็นก้�รสืิบสิ�นพระร�ชีปณิธิ์�น

ข่อิงสิมเด็จพระศ์รีนครินทร�บรมร�ชีชีนนีท�งด�้นทันต์ก้รรมที�จะให้พสิก้นิก้รชี�วไทยมีสิุข่ภ�พชี่อิงป�ก้ที�ดีเมื�อิวันที� 21 ต์ุลี�คม 2563 

ณ คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์จุฬ�ฯ ซึ่่�งในปีนี�ท�งคณะฯ ได้จัดให้มีก้�รลีงทะเบียนอิอินไลีน์ลี่วงหน้� โดยเปิดลีงทะเบียนอิอินไลีน์ 

เมื�อิระหว่�งวันที� 14 - 18 ตุ์ลี�คม 2563เพื�อิเป็นก้�รป้อิงกั้นก้�รระบ�ดข่อิงโรคโควิด-19 พร้อิมยังคุมเข้่มม�ต์รก้�รรัก้ษ์�ระยะห่�งท�ง 

สัิงคม (Social Distancing) โดยมีก้�รจัดลี �ดับก้�รเข้่�ใช้ีบริก้�รเป็นรอิบอีิก้ด้วย

คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ จุุฬาฯ ออกหน่วยทัันตกร์ร์มเคล่่อนท่ีั ณ โร์งเรี์ยนบ้านแบนชะโด 
เขตคลองสามวา กรุ์งเทัพฯ
 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ จุฬ�ลีงก้รณ์มห�วิทย�ลัีย ร่วมกั้บมูลีนิธิิ์โรงพย�บ�ลีคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์

จุฬ�ลีงก้รณ์มห�วิทย�ลัีย แลีะบริษั์ท กั้ลีฟ์ี เอ็ินเนอิร์จี ดีเวลีลีอิปเมนท์ จำ�กั้ด (มห�ชีน) อิอิก้หน่วยทันต์ก้รรม

เคลีื�อินที� โดยให้บริก้�รต์รวจ แลีะรัก้ษ์�สิุข่ภ�พในชี่อิงป�ก้ อิุดฟีัน ขู่ดหินปูน ถอินฟีัน ผ่่�ฟีันคุด 

แลีะเคลืีอิบฟีลูีอิอิไลีด์ ให้แก่้ประชี�ชีนทั�งเด็ก้แลีะผู้่ใหญ่โดยไม่คิดมูลีค่� พร้อิมทั�งให้คำ�แนะนำ�เกี้�ยวกั้บ

ก้�รรัก้ษ์�ท�งทันต์ก้รรมอีิก้ด้วย เมื�อิวันที� 26 ตุ์ลี�คม 2563 ณ ชุีมชีนบริเวณโรงเรียนบ้�นแบนชีะโด

เข่ต์คลีอิงสิ�มว� ก้รุงเทพฯ
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัำดพิธ่ิไหว้ครูประจำำาปีการศึกษา 2563 

 เมื�อิวันที� 10 กั้นย�ยน 2563 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี จัดพิธีิ์ไหว้ครูประจำ�ปีก้�รศ่์ก้ษ์� 2563 โดยมี ศ์.ทญ. ดร. 

วร�นันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธิ์�นในพิธีิ์ พร้อิมด้วยผู้่บริห�ร คณ�จ�รย์ แลีะนัก้ศ่์ก้ษ์�ทุก้หลัีก้สูิต์รเข้่�ร่วมพิธีิ์ โดยภ�ยในง�นประก้อิบด้วย

ตั์วแทนนัก้ศ่์ก้ษ์� ก้ล่ี�วคำ�ข่อิข่ม�แลีะคำ�ไหว้ครู พิธีิ์มอิบพ�นไหว้ครูแลีะพวงม�ลัียแด่อิ�จ�รย์ ร้อิงเพลีงเทิดพระคุณครู แลีะพิธีิ์เจิมต์ำ�ร� 

หลีังจ�ก้นั�นประธิ์�นในพธิิ์ีให่โอิว�ทแก้น่ัก้ศ์่ก้ษ์� แลีะมอิบร�งวลัีเรียนดี ร�งวลัีพฤติ์ดีประเภทต์�่ง ๆ ณ ห้อิงประชีุมเทพรตั์นก้ิจสิโมสิร 

ชีั�น 4 อิ�ค�รเฉลีิมพระเก้ียรต์ิ 50 พรรษ์� (สิ่วนหลีัง) จ�ก้นั�นคณะผู่้บริห�ร คณ�จ�รย์พร้อิมด้วยนัก้ศ์่ก้ษ์�ร่วมว�งพ�นไหว้ครู 

แลีะพวงม�ลัียสัิก้ก้�ระรูปปั�น ศ์�สิต์ร�จ�รย์เกี้ยรติ์คุณ ยุต์ะนันทน์ ผู้่เป็น “ครูคนแรก้” ข่อิงคณะทันจต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี 

ณ บริเวณโถงชัี�น 7 อิ�ค�รเฉลิีมพระเกี้ยรติ์ 50 พรรษ์�

MU NEWS

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกบูธิให้คำาปรึกษาการนอนกรนกับการหยุดหายใจำข่ณะนอนหลับในงาน “Health-

care 2020 สุข่ภาพด่วิถ่ใหม่ ใจำชนะ” ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

 เมื�อิวันที� 3 ก้ันย�ยน 2563 ผ่ศ์.ทพ.ดร.พีรพงศ์์ สิันต์ิวงศ์์ ผู่้อิำ�นวยก้�รโรงพย�บ�ลีทันต์ก้รรม คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ 

มห�วิทย�ลัียมหิดลี เข้่�ร่วมเป็นดเกี้ยรติ์ในพิธีิ์เปิดง�น “Healthcare 2020 สุิข่ภ�พดีวิถีใหม่ ใจชีนะ” ณ ชัี�น 5 สิ�มย่�นมิต์รท�วน์ฮอิลีล์ี โดย

ภ�ยในง�นมีก้�รอิอิก้บูธิ์ให้บริก้�รต์รวจรัก้ษ์� ให้คำ�ปร่ก้ษ์�-แนะนำ� ก้�รโชีว์นวัต์ก้รรมเพื�อิสุิข่ภ�พ กิ้จก้รรมเวิร์ก้ช็ีอิป แลีะให้คว�มรู้เกี้�ยวกั้บ

สุิข่ภ�พจ�ก้หน่วยง�นต่์�ง ๆ แก่้ประชี�ชีนทั�วไป ซ่ึ่�งมห�วิทย�ลัียมหิดลี ได้เข้่�ร่วมอิอิก้บูธิ์ให้บริก้�รท�งก้�รแพทย์แลีะให้คำ�ปร่ก้ษ์� โดย

บุคลี�ก้รท�งก้�รแพทย์ผู้่เชีี�ยวชี�ญ จ�ก้ 5 ส่ิวนง�น ได้แก่้ คณะแพทยศ์�สิต์ร์โรงพย�บ�ลีร�ม�ธิิ์บดี คณะแพทยศ์�สิต์ร์ศิ์ริร�ชีพย�บ�ลี 

คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ คณะเวชีศ์�สิต์ร์เข่ต์ร้อิน แลีะศู์นย์ก้�รแพทย์ก้�ญจน�ภิเษ์ก้

 ในสิ่วนข่อิงคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ ได้ร ่วมให้บริก้�รให้คำ�ปร่ก้ษ์�ก้�รนอินก้รนก้ับก้�รหยุดห�ยใจข่ณะนอินหลีับ 

แลีะแนะนำ�ก้�รจัดฟัีนแบบใสิ ซ่ึ่�งกิ้จก้รรมดังก้ล่ี�วจัดข่่�นระหว่�งวันที� 3 - 6 กั้นย�ยน 2563 เวลี� 10.00 - 20.00น. ณ ชัี�น 5 สิ�มย่�น 

มิต์รท�วน์ สิ�มย่�นมิต์รท�วน์ฮอิลีล์ี
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 ศู์นย์ทันต์ก้รรมพระร�ชีท�นสิมเด็จพระก้นิษ์ฐ์�ธิิ์ร�ชีเจ้� ก้รมสิมเด็จพระเทพรัต์นร�ชีสุิด� ฯ สิย�มบรมร�ชีกุ้ม�รี คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์

มห�วิทย�ลัียมหิดลี  เปิดให้ก้�รรัก้ษ์�ท�งทันต์ก้รรม คือิ ก้�รอุิดฟัีน ขู่ดหินนำ��ลี�ย ถอินฟัีน แลีะผ่่�ฟัีนคุด แก่้นัก้เรียนแลีะประชี�ชีน ณ  โรงเรียนต์ำ�รวจ

ต์ระเวนชี�ยแดนบ้�นศ์รีสิวัสิดิ� ต์.ศ์รีแก้้ว อิ.เลิีงนก้ท� จ.ยโสิธิ์ร  ระหว่�งวันที� 27-30 กั้นย�ยน 2563  ในก้�รนี�ได้ร่วมเฝ้�รับเสิด็จ สิมเด็จ-

พระก้นิษ์ฐ์�ธิิ์ร�ชีเจ้� ก้รมสิมเด็จพระเทพรัต์นร�ชีสุิด� ฯ สิย�มบรมร�ชีกุ้ม�รี     ในโอิก้�สิทรงติ์ดต์�มคว�มก้้�วหน้�โครงก้�รต์�มพระร�ชีดำ�ริ

โรงเรียนต์ำ�รวจต์ระเวนชี�ยแดนบ้�นศ์รีสิวัสิดิ� พร้อิมกั้นนี� ศ์.ทญ.ดร. บัวจีบ  คณบดี  คณะทันต์เเพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี ได้ทูลีถว�ย

ร�ยง�นก้�รดำ�เนินง�นข่อิงศู์นย์ทันต์ก้รรมพระร�ชีท�นฯ  พร้อิมด้วย ศ์�สิต์ร�จ�รย์ (คลิีนิก้เกี้ยรติ์คุณ) ทพ.ดร.ธีิ์รลัีก้ษ์ณ์ สุิทธิ์เสิถียร ที�ปร่ก้ษ์�

แลีะอิดีต์คณบดี ทันต์แพทย์ ผู้่ช่ีวยทันต์แพทย์ แลีะเจ้�หน้�ที� เฝ้�รับเสิด็จฯ

 เมื�อิวันที� 1 ตุ์ลี�คม 2563 คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี จัดพิธีิ์ส่ิงมอิบง�นใน ต์ำ�แหน่งคณบดี คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ 

มห�วิทย�ลัียมหิดลี โดย ศ์.ทญ.ดร. วร�นันท์ บัวจีบ ส่ิงมอิบง�นในต์ำ�แหน่งคณบดี คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี แก่้ รศ์.นพ.

ทพ.ดร. ศิ์ริชัีย เกี้ยรติ์ถ�วรเจริญ ผู้่ดำ�รงต์ำ�แหน่งคณบดีคณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี คนใหม่ โดยมี ประธิ์�นที�ปร่ก้ษ์�คณบดี 

ที�ปร่ก้ษ์�คณบดี ผู้่บริห�รแลีะก้รรมก้�รประจำ�คณะเข้่�ร่วมเป็นเกี้ยรติ์แลีะแสิดงคว�มยินดี 

 ในโอิก้�สินี� ศ์.ทญ.ดร. วร�นันท์ บัวจีบ ได้ก้ล่ี�วแสิดงคว�มข่อิบคุณ พร้อิมมอิบข่อิงที�ระล่ีก้แลีะร่วมแสิดงคว�มยนิดีแก่้คณะผู้่ 

บริห�รชุีดใหม่ ณ ห้อิงประชุีมก้รรมก้�รประจำ�คณะ ชัี�น 17 อิ�ค�รเฉลิีมพระเกี้ยรติ์ 50 พรรษ์�

 เมื�อิวันที� 1 ต์ุลี�คม 2563 รศ์.ดร. น�ยแพทย์ ทันต์แพทย์ศ์ิริชีัย เก้ียรต์ิถ�วรเจริญ คณบดี พร้อิมด้วยคณะผู่้บริห�รชุีดใหม่ 

แลีะที�ปร่ก้ษ์�คณบดี คณะก้รรมก้�รประจำ�คณะทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ มห�วิทย�ลัียมหิดลี เข้่�ก้ร�บสัิก้ก้�ระข่อิพรสิิ�งศั์ก้ดิ�สิิทธิิ์�ประจำ�คณะ เพื�อิ 

คว�มเป็นสิิริมงคลีในโอิก้�สิเข่้�รับต์ำ�แหน่งใหม่  ได้แก้่ ศ์�ลีพระภูมิ แลีะพระพุทธิ์เทพทันต์ร�ชี ซึ่่�งเป็นพระพุทธิ์รูปประจำ�คณะ 

ทันต์แพทยศ์�สิต์ร์ พร้อิมกั้นนี�ได้สัิก้ก้�ระรูปหล่ีอิ ศ์�สิต์ร�จ�รย์เกี้ยรติ์คุณทันต์แพทย์อิิศ์ระ ยุก้ต์ะนันทน์ ผู้่ก่้อิตั์�งแลีะอิดีต์คณบดีท่�นแรก้ข่อิง

คณะฯ ณ บริเวณโถงชัี�น 7 แลีะถ่�ยภ�พหมู่ร่วมกั้นบริเวณชัี�น 1 อิ�ค�รเฉลิีมพระเกี้ยรติ์ 50 พรรษ์�
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