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คณะที่ปรึกษา... 

นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ 

อาจารย์วรวุฒิ บุญเพ็ญ 

คุณนุชนารถ กลับบ้านเกาะ 

คุณชุติมา เนินหาด 

คุณจารี ศรีพารัตน์ 

คุณพรทิพา แสงเรืองรอง 

บรรณาธิการ... 

แพทย์หญิงวชิราภรณ์ พรหมจิตติพงศ์ 

กองบรรณาธิการ... 

คุณรวีวรรณ โพธิ์ทอง 

คุณศุภวลี ชื่นชูวงศ์ 

คุณพรวิลัย รัตน์รังสันติ 

ออกแบบศิลป์... 

คุณศุภวลี ชื่นชูวงศ์ 

ช่างภาพ... 

คุณธง เหรียญทอง 

คุณสมบัติ ครุธสิงห ์

สถานที่ติดต่อ... 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

198 ม.1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 

โทรศัพท์ : 0-3441-9555 ต่อ 1030 

โทรสาร : 0-3441-9567 

E - mail : banphaeo@yahoo.com 

Website : www.banphaeo-hospital.or.th 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 

ได้ที่ สถานีเพื่อพัฒนาสังคมและสุขภาวะ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 100.25 MHz. 

 

03	 ศูนย์ทันตกรรม	(BDEX)	

04 แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญประจำแผนก	 

	 ทันตกรรม/สาขาการให้บริการ		

05	 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	

06	 กลิ่นปาก	

07	 ถาม	-	ตอบปัญหาสุขภาพฟัน	

08	 ถาม	-	ตอบปัญหาสุขภาพฟัน	

09 รอบรั้วโรงพยาบาล	

10 รอบรั้วโรงพยาบาล	

11	 รายนามผู้บริจาค	

12	นิทานธรรมะ	

 ย่างเข้าฤดูร้อนแล้วนะคะ ฉบับที่แล้ว เราได้แนะนำ

เรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจกันไป หวังว่าหลายท่านคงได้

ไปตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว และคงจะเห็นแล้วว่าเป็นเรื่อง  

ที่ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้นอยา่งทีค่ดิไวเ้ลยใชม่ัย้คะ ยงัมอีกีสิง่หนึง่คะ่ 

ที่เรามักจะละเลยและลืมให้ความสำคัญกับอวัยวะนี้ ไป   

ลองนึกดูนะคะ ถ้านึกไม่ออก บก. ตอบให้ก็ได้ค่ะ “ฟัน” 

ของเรานั่นเอง เราแปรงฟันวันละ 2 ครั้งด้วยความเคยชิน  

แต่ความจริงแล้ว การดูแลฟันด้วยการแปรงฟันอย่างเดียว

ไม่เพียงพอนะคะ หากมีปัญหาเกี่ยวกับฟันและเหงือกหรือใน

ช่องปากเกิดขึ้น ย่อมมีผลกับการรับประทานอาหาร  

อันเอร็ดอร่อยของเราอย่างแน่นอน และอาจเป็นปัญหา

เรื้อรัง ยากต่อการรักษาในอนาคต หมอขออนุญาต  

ยกตัวอย่างคนใกล้ตัวของหมอเอง คือคุณพ่อ มีปัญหา

รากฟันอย่างรุนแรงจนรูปหน้าเปลี่ยน ขณะนี้ต้องรักษารากฟันและทำฟันปลอม

ถาวรตอ่เนือ่งเปน็เวลานาน 2 ปกีย็งัไมแ่ลว้เสรจ็เลยคะ่ เนือ่งจากตอนอายยุงันอ้ย 

จะไปพบทันตแพทย์เมื่อปวดฟันและต้องการถอนฟันเท่านั้น พอตอนนี้ย้อนเวลา

กลับไม่ได้ ก็ต้องทำการรักษากันไป เห็นมั้ยคะ ว่าสิ่งที่เรามองว่าไม่สำคัญ จริง ๆ 

แล้วอาจเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ 

 โรงพยาบาลบ้านแพ้วเอง เล็งเห็นในจุดนี้ และเพื่อความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ดำเนินการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน

อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บุคลากร ทันตแพทย์เฉพาะทางในหลาย ๆ สาขา (หลายคน

บอกวา่ทนัตแพทยข์องเราหลอ่ สวย นา่รกั กนัทกุคนเลยคะ่ ไมท่ราบวา่จรงิรเึปลา่ 

ถ้าอยากรู้ ต้องตามมาดูกันเองนะคะ) เจ้าหน้าท่ีทันตาภิบาล เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

ตลอดจนปรับปรุงสถานที่ (โดยเฉพาะห้องทำฟันสำหรับเด็ก สวยมาก ๆ ค่ะ   

เห็นแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแต่คงไม่ทันแล้ว) และที่สำคัญคือเน้นระบบ

การให้บริการที่เป็น One stop service เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ 

นอกจากโนโรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้ว สำหรับชุมชนในบ้านแพ้วเอง ก็ยังมีหน่วย

ทันตกรรมเคลื่อนที่ที่พร้อมจะไปดูแลฟันให้ถึงที่กันด้วย  โดยคุณหมอศรินยา 

หรือหมอหญิง ผู้จัดการแผนกคนเก่งของเรา จะนำทีมคุณหมอฟันคนสวยและ

ใจดีมาเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับการให้บริการในปัจจุบันน้ีให้ทราบกันว่าทางโรงพยาบาล

ได้ขยายการให้บริการจนทุกท่านอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ยังมี

เรือ่งราวทีน่า่สนใจเกีย่วกบัสขุภาพฟนัทีห่ลายทา่นมขีอ้สงสยัอยากถามคณุหมอฟนั 

แต่อาจจะไม่มีโอกาส ครั้งนี้แหละค่ะ จะได้คำตอบไขความกระจ่างกันเลย 

 ฉบับนี้ “คนรักฟัน” ห้ามพลาดนะคะ ส่วนฉบับหน้าจะเป็นเรื่องราว  

ที่น่าสนใจอะไรอีก โปรดติดตาม อดใจรอนะคะ รับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ  
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โดย ทพญ.ศรินยา	หาญธีราศักดิ์	

 ผู้จัดการแผนกทันตกรรม  

 สวัสดีคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) การให้บริการของศูนย์ทันตกรรม   

เราเน้นความสะดวกสบาย และรวดเร็วกับผู้ป่วย รูปแบบการให้บริการจึงเป็นแบบ one–stop service เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอนาน   

จากการทำบัตร และจ่ายยา โดยสามารถมารับบริการทันตกรรมแบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนที่นี่ได้เลยคะ 

 ศนูยท์นัตกรรม โรงพยาบาลบา้นแพว้ มยีนูติทำฟนั ทัง้หมด 9 ยนูติ มทีนัตแพทยป์ระจำทัง้สิน้ 18 ทา่น แบง่เปน็ทนัตแพทยท์ัว่ไป 11 ทา่น  

และทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ 7 ท่าน ได้แก่ ทันตกรรมหัตถการ วิทยาเอนโดดอนท์ ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก และเวชศาสตร์-

ช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน และปริทันตวิทยา  

 สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกบริการ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งฟันให้สวยงาม ด้วยการฟอกสีฟัน หรือทำวีเนียร์ฟัน การรักษารากฟัน   

การรักษาโรคเหงือก งานผ่าตัดศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า การผ่าฟันคุด การจัดฟัน การทำฟันปลอม และการฝังรากฟันเทียม  

เครื่องผ่าฟันคุด	 เครื่องตรวจความยาวรากฟัน	 			เครื่องเอกซเรย์ฟัน	

ภาพเอกซเรย์ฟัน	

 ด้านเทคโนโลยี นำระบบรังสีวินิจฉัยแบบดิจิตอลมาใช้ เพื่อความคมชัด และ  

ลดการสูญหายของฟิล์ม ไม่ว่าจะเป็นการเอกซเรย์ภายในช่องปาก และเอกซเรย์ภายนอก

ช่องปากเพื่อจัดฟัน เครื่องขจัดคราบฟัน (airflow) เพื่อทำให้ฟันขาว เหมาะสำหรับคนที่ดื่ม

ชา กาแฟเป็นประจำ เครื่องขจัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าช่วยลดการบาดเจ็บของเหงือก   

เครือ่งหาความยาวรากฟนั เพิม่ความแมน่ยำในการรกัษารากฟนั รวมถงึเครือ่งไมโครม์อเตอร์ 

สำหรับผ่าฟันคุด สิ่งเหล่านี้สามารถตอบสนองต่อการทำงานของทันตแพทย์ เพื่อให้  

การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บน้อยที่สุด 

 นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจสุขภาพฟันร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อท่าน

มารับบริการตรวจสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพดี สามารถแจ้งความประสงค์รับบริการทางทันตกรรม  

ในครั้งเดียวกันได้ด้วยค่ะ 
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ศูนย์ทันตกรรม	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)	จ.สมุทรสาคร		

ชั้น	4	ตึกเฉลิมพระเกียรติ	เปิดให้บริการในวันจันทร์-อาทิตย์	ตั้งแต่เวลา	07.30-15.30	น.		

วันอังคาร	พุธ	พฤหัส	เปิดให้บริการนอกเวลา	ตั้งแต่เวลา	15.30-19.30	น.	โทรศัพท์	034-419569		

สาขาหลักห้า		

ให้บริการทันตกรรมทั่วไป		

ทุกวันจันทร์-ศุกร์	07.30-15.30	น.	

โทรศัพท์	034-467966	

สาขาคลองตัน		

ให้บริการทันตกรรมทั่วไป			

ทุกวันจันทร์-ศุกร์	07.30-15.30	น.		

โทรศัพท์	034-882432	

สาขาศูนย์แพทย์ชุมชนธนบุรี	ให้บริการ

ทนัตกรรมทัว่ไปและทนัตกรรมเฉพาะทาง				

เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์		

ตั้งแต่เวลา		08.30-16.00	น.			

โทรศัพท์	02-8778923-25	

สาขาศูนย์ราชการฯ	แจ้งวัฒนะ			

ให้บริการทันตกรรมทั่วไป	

และทันตกรรมเฉพาะทาง				

เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์		

ตั้งแต่เวลา		07.30-17.30	น.			

โทรศัพท์	02-1438787	

ทพญ.ศรินยา	หาญธีราศักดิ์	

สาขาทันตกรรมหัตถการ		

ผู้จัดการแผนก 

ทพญ.พรพรรณ	จิราวัฒนานุรักษ์

สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก 

ทพญ.สมาพร	ชยะสุนทร	

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

ทพญ.สุธิดา	ตันศิริรุ่งเรือง	

สาขาทันตกรรมทั่วไป 

ทพญ.นันทิกา	พ้นภัย	

สาขาทันตกรรมทั่วไป 

ทพ.ธนสิทธิ์	เอกอำนวย	

สาขาทันตกรรมทั่วไป 

ทพญ.ศศิมา	ศรีงามพร้อม	

สาขาทันตกรรมทั่วไป 

ทพ.วีลาภ	ครองลาภเจริญ	

สาขาทันตกรรมทั่วไป 

ทพญ.ชูพร	เตรียมรวยรื่น	

สาขาปริทันตวิทยา 

ทพญ.ภัทร	ตันติเกตุ	

สาขาทันตกรรมทั่วไป 

ทพญ.สุกัญญา	กวางทองพานิชย์	

สาขาทันตกรรมทั่วไป 

ทพ.สิเรศ	รพีพัฒนา	

สาขาทันตกรรมทั่วไป 

ทพญ.ศศิวิมล	จึงพึ่งสุข	

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ 

	ทพญ.กิตติมา	ประภัสร์รังสี	

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมแจ้งวัฒนะ	

	•	ทพญ.พิริยา	 นวพักตร์พิไล	 สาขาทันตกรรมทั่วไป 

	•	ทพญ.นันทพร	 จงสถาพงศ์พันธ์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

ทันตแพทย์ประจำศูนย์แพทย์ชุมชนธนบุรี	

	•	ทพญ.อิงกรณ์	 ชลิตวงศ์พัฒนา	 สาขาทันตกรรมทั่วไป      

	•	ทพ.อัฐม	 พะเนียงทอง	 สาขาทันตกรรมทั่วไป 
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 การให้บริการนอกสถานที่ ตามโครงการและนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และ

เคลือบหลุมร่องฟันแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  

 การให้บริการทันตกรรมเชิงรุก ทำฟันปลอมนอกสถานที่ สำหรับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ให้บริการทาฟลูออไรด์ ในเด็กเล็ก  

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ในเขตรับผิดชอบของอำเภอบ้านแพ้ว  

 

 การออกหน่วยทันตกรรม

เคลื่อนที่ยังสถานที่ต่าง ๆ โดย

ทันตแพทย์และผู้ เชี่ยวชาญด้าน 

ทันตกรรม 

 บริการทาฟลูออไรด์แก่

นักเรียน ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

 ออกปฏิบัติงานยังโรงเรียนในพื้นที่เพื่อสอนการดูแลรักษาฟัน   

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี การตรวจฟันแก่นักเรียน 

 ร่วมกับศูนย์เยี่ยมบ้าน (Home Health Care) ตรวจฟันให้กับ  

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

	 นอกจากนี้	 ยังมีการออกตรวจฟัน	 ร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และให้บริการทันตกรรมนอกสถานที่	 แก่หน่วยงาน	 

ที่สนใจ	 เช่น	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		 

กองการคลัง	 โรงกษาปณ์	 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง	 จังหวัดนครปฐม	 โดยการออกให้บริการนอกสถานที่จะเป็นรูปแบบ	 

ของชุด	mobile	เคลื่อนที่	โดยทันตแพทย์	เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ	

	 ศูนย์ทันตกรรม	 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 (องค์การมหาชน)	 ยังเป็นแหล่งพัฒนาความรู้	 ในเรื่องการบริหารจัดการ	 เป็นแหล่งรับ

นกัศกึษาฝกึงาน	จากคณะทนัตแพทยศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัทกุป	ีและเปน็แหลง่ศกึษาดงูาน	จากหนว่ยงานและองคก์รตา่ง	ๆ	ทีส่นใจ 
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โดย ทันตแพทย์หญิงศศิภา	ศรีงามพร้อม	

 ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรม 

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 กลิน่ปาก เปน็ปญัหาหนึง่ทีส่รา้งความกงัวลใจ	และความรูส้กึไมม่ัน่ใจ	สำหรบัหลาย	ๆ	คน	แมว้า่จะพยายาม	 
ใช้น้ำยาบ้วนปาก	ยาอม	หรือสเปรย์ดับกลิ่นปาก	ก็ให้ผลแค่ชั่วครั้งชั่วคราว	ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขสาเหตุที่ถูกต้อง	 กลิ่นปาก	 

ก็ยังคงอยู่	สาเหตุของกลิ่นปากจำแนกออกเป็น	2	สาเหตุใหญ่	ๆ	คือ  

	 1.	สาเหตุภายในช่องปาก	สาเหตุหลัก	ๆ	ได้แก ่

  1.1 ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยการทำความสะอาดช่องปาก เริ่มตั้งแต่การแปรงฟันไม่สะอาด มีคราบอาหารหรือ

แบคทีเรียเกาะอยู่ตามผิวฟัน ลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม โดยการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำจัดคราบแบคทีเรีย หรือกำจัดคราบ

อาหารออกไดห้มด ทำใหก้ลิน่ปากยงัคงอยู ่ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืทำความสะอาดเพิม่ เชน่ ไหมขดัฟนั แผน่เทปรดัฟนั แปรงซอกฟนั เป็นต้น 

จึงจะช่วยลดอาการมีกลิ่นปากได้ 

  1.2 การมีฟันผุ ทำให้เศษอาหารติดค้างและสะสมอยู่ในรูฟันที่ผุ อาหารเหล่านี้จะบูดเน่าและทำให้เกิดกลิ่นปากขึ้นได้ 

หรือผู้ที่มีฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน มีหนองปลายรากฟัน ซึ่งหนองก็คือซากและของเสียที่ออกมาจากเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งอาหาร  

ที่เชื้อย่อยแล้ว ซึ่งหนองพวกนี้จะทำให้เกิดกลิ่นปากเหม็น 

  1.3 โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ มีการอักเสบของเหงือก เนื่องจากมีหินปูนและแผ่นคราบแบคทีเรีย ซึ่งทำให้มีการ

สะสมของเศษอาหาร มีการทำลายของอวัยวะรอบรากฟัน เหงือกอ้าออกจากตัวฟัน เศษอาหารเข้าไปสะสมได้ง่ายขึ้น และแปรงออก

ได้ไม่หมด นาน ๆ เข้าก็จะส่งกลิ่นปากออกมาได้ การแก้ไขคือต้องกำจัดหินปูนแผ่นคราบแบคทีเรียออกให้หมด  

  1.4 การมีแผลในช่องปาก โดยเฉพาะแผลมะเร็งจะมีกลิ่นรุนแรงที่สุด 

  1.5 กลิ่นจากภายหลังการผ่าตัดในช่องปากหรือถอนฟัน ซึ่งผู้ป่วยต้องทนทานอาหารอ่อน ๆ ไม่ได้ใช้ฟันเคี้ยวตามปกติ

ร่วมกับมีการบูดเน่าของเลือดบริเวณแผลด้วย 

  1.6 กลิ่นที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

 2.	สาเหตุภายนอกช่องปาก	ได้แก ่

  2.1 จากโรคของอวัยวะใกล้เคียง เช่น โรคของช่องจมูกโพรงอากาศอักเสบ โรคไซนัส ทอนซิลอักเสบ โรคของปอดและ

หลอดลม 

  2.2 จากการที่ร่างกายรับสารมีกลิ่น ซึ่งถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วขับออกมาทางลมหายในอาหารบางชนิด เช่น 

หอม สะตอ กระเทียม ฯลฯ 

 ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากมีไว้เพื่อกำจัดกลิ่นปาก แต่ที่จริง ๆ แล้วเป็นเพียงการกลบกลิ่นปาก  

ดว้ยกลิน่ของนำ้ยาในระยะสัน้เทา่นัน้ จากนัน้ไมน่านกก็ลบัมามกีลิน่ปากเชน่เดมิ การใชน้ำ้ยาบว้นปากตดิตอ่กนัเปน็ระยะเวลานาน	 ๆ	

จะทำให้ไปทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ดีที่อาศัยอยู่ในปากให้ตายไปด้วย	 อาจนำมาซึ่งเชื้อราในช่องปาก ทำให้ตุ่มรับรสของลิ้นเพี้ยนไป 

หรือทำให้เกิดหินปูนได้ง่าย วิธีการตรวจว่ามีกลิ่นปากจริงหรือไม่นั้น	 ทำได้โดยการสังเกตจากคนรอบข้าง	 หรือเอาช้อนมาขูดลิ้น

แล้วทิ้งไว้	5	วินาที	จากนั้นนำมาดม	หากพบว่ามีกลิ่นเหม็น	แนะนำให้มาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คปัญหาในช่องปาก	

 วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นปากให้ได้ผลนั้นต้องเน้นที่การดูแลรักษาอนามัยช่องปากให้สะอาด และดูแลรักษาสภาวะ  

ในช่องปากให้เป็นปกติ หากมีสภาพของฟันและเหงือกที่เป็นโรค ควรที่จะไปรับการรักษา ในกรณีที่มีฟันเก หรือร่องเหงือก ที่ทำให้มี

เศษอาหารตกค้าง ควรใช้ไหมขัดฟัน ช่วยทำความสะอาดที่บริเวณนี้เพิ่มจากการแปรงฟัน ในส่วนของลิ้นก็ควรแปรงให้สะอาด และ

แปรงให้ถึงโคนลิ้น ซึ่งมักเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ในกรณีที่มีปากแห้ง ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ 
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Q	:	ปวดฟันทำยังไงดีคะ 

A : ก่อนอื่นต้องไปดูที่สาเหตุกันก่อน อาการปวดฟันส่วนใหญ่มาจากอาการฟันผุ รองลงไปคือฟันร้าวถึงโพรงประสาทฟัน มีเศษอาหาร  

ตดิระหวา่งฟนั โรคเหงอืก การสบฟนัทีผ่ดิปกต ิเสน้ประสาททีเ่ลีย้งบรเิวณชอ่งปากอกัเสบ และสาเหตอุืน่ ๆ เชน่ ความลม้เหลวจากการรกัษาฟนั 

เป็นต้น 

 สำหรับการรักษาอาการปวดฟันขึ้นอยู่กับสาเหตุและทันตแพทย์จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป แต่เมื่อมีอาการปวดฟันเกิดขึ้น สามารถ

รับประทานยาแก้ปวดได้ แต่ไม่ควรนำยาแก้ปวดไปแปะติดกับฟันที่ปวด เนื่องจากยาดังกล่าวอาจกัดเนื้อเยื่ออาจทำให้เกิดเป็นแผลพุพองได้ 

ควรไปพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุและแก้ไข ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้  

Q	:	ฟันน้ำนมผุ	ควรถอนออกทั้งหมดหรือไม่คะ 

A : ถึงแม้ว่าฟันน้ำนมจะเป็นฟันชุดแรกมีเวลาการใช้งานสั้นเพียง 11-12 ปีเท่านั้น และจะหมดหน้าที่ไปเมื่อมีฟันแท้ขึ้นมา แต่ก็มีความสำคัญ

ไม่น้อยกว่าฟันแท้เลย เนื่องจากช่วยในการบดเคี้ยวอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพทั่วไปของเด็ก ช่วยรักษาพื้นที่ให้ฟันแท้ขึ้นได้ถูกตำแหน่ง

ไม่เกิดการซ้อนเก ช่วยให้การออกเสียงพูดชัดเจน ให้ความสวยงามแก่ใบหน้า ไม่ถูกล้อเลียนเป็นปมด้อย และสุดท้าย ยังช่วยกระตุ้น  

การเจริญเติบโตของขากรรไกร โดยแรงบดเคี้ยวจากฟันน้ำนม ดังนั้นหากผู้ปกครองพบว่าเด็กมีฟันผุ ควรรีบพบทันตแพทย์เพื่ออุดฟันก่อน  

จะต้องสูญเสียฟันน้ำนมก่อนเวลาอันสมควร 

Q	:	หลังผ่าตัดฟันคุดต้องทำตัวยังไงคะ  

A : หลังผ่าตัดฟันคุด มักจะมีอาการปวดแผลผ่าตัด ซึ่งต้องทานยาแก้ปวดเช่นเดียวกับการถอนฟันตามปกติ อาจมีอาการบวมของใบหน้าข้าง

ที่ทำการผ่าตัดอยู่ประมาณ 2-3 วัน และควรปฏิบัติตัว ดังนี้  

 1. กัดผ้าก๊อซนาน 1 ชั่วโมง กลืนน้ำลายตามปกติ ห้ามบ้วนเลือดและน้ำลาย เพราะอาจทำให้เลือดไหลไม่หยุดได้  

 2. หลังคายผ้าก๊อซแล้ว ถ้ามีเลือดซึมจากแผลผ่าตัด ให้ใช้ผ้าก๊อซที่สะอาดกัดใหม่อีกประมาณ 1/
2
 ชั่วโมง  

 3. ประคบน้ำแข็งบริเวณแก้ม เฉพาะวันที่ผ่าตัด วันหลังผ่าตัดให้ประคบน้ำอุ่น   

 4. ไม่ดูดแผล หรือเขี่ยแผลเล่น  

 5. รับประทานยาให้ครบตามที่ทันตแพทย์สั่ง  

 6. แปรงฟันทำความสะอาดในช่องปากตามปกติ  

 7. ตัดไหมหลังผ่าตัด 7 วัน  

 8. หากมีปัญหาหรือผลแทรกซ้อนเกิดขึ้น กลับมาพบทันตแพทย์ได้ก่อนวันนัด 

Q	:	เสียวฟันเกิดจากอะไรคะ 

A : อาการเสียวฟันนั้นมีจุดกำเนิดมาจากท่อเล็ก ๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นในเนื้อฟัน ท่อดังกล่าววิ่งตรงจากโพรงประสาทฟันไปยังเคลือบฟัน 

ภายในท่อเล็ก ๆ เหล่านี้จะมีแขนงใยประสาทที่มีความไวต่อการกระตุ้นเป็นพิเศษ  

 ดังนั้นเมื่อฟันผุหรือสึกถึงบริเวณนี้จะทำให้เกิดอาการเสียวฟัน ขณะที่รับประทานอาหารร้อน เย็น หวาน หรือเปรี้ยว เนื่องจากสิ่งนี้  

จะไปกระตุ้นใยประสาท ให้รู้สึกมีอาการเสียวฟัน เพื่อที่จะบอกเตือนให้ผู้ป่วยหยุด หรือหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดการเสียวฟัน   

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับโพรงประสาทฟันได้ 

Q	:	รักษารากฟันแล้วควรทำครอบฟันหรือไม ่

A : ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้วนั้น จะมีความแข็งแรงน้อยลง มีความเปราะบางมากขึ้น ดังนั้นการทำเดือยฟันและครอบฟันจึงมีความ

สำคัญเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง และช่วยปกป้องฟันซี่นั้นจากการติดเชื้อและฟันแตกหัก 

Q	:	อาการที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการเข้ารับการรักษารากฟันมีอะไรบ้างคะ 

A : ช่วง 2-3 วันแรกหลังได้รับการรักษารากฟันแล้วนั้น ผู้ป่วยอาจมีความรู้สึกปวดหรือเสียวฟัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีอาการปวดมาก่อนเข้า

รับการรักษา ซึ่งอาการดังกล่าวสามารถแก้ไขด้วยการรับประทานยาแก้ปวดทั่วไปและอาการดังกล่าวจะหายไปในเวลาไม่นาน และในช่วงเวลา

ของการรักษารากฟัน ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการบดเคี้ยวบริเวณฟันที่ได้รับการรักษา เนื่องจากทันตแพทย์จะทำการอุดปิดโพรงฟันแบบชั่วคราว

เท่านั้น ฟันซี่นั้นไม่มีความแข็งแรงมากพอที่งานได้ตามปกติ  
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 2. ฟันปลอมแบบติดแน่น แบ่งเป็นสะพานฟัน และรากเทียม  

  - สะพานฟันต้องมีฟันธรรมชาติเหลืออยู่เพียงพอที่จะเป็นหลักให้ยึดฟันปลอมได้ จะต้องทำการกรอฟันธรรมชาติ 2 ข้างช่องว่าง

ให้เล็กลงแล้วทำฟันปลอมอย่างน้อย 3 ซี่ติดกัน มาครอบลงไปแล้วยึดติดกับฟันธรรมชาติด้วยกาวทางทันตกรรม 

  - รากเทียม คือการฝังรากเทียมที่ทำจากโลหะไททาเนียมลงในตำแหน่งที่สูญเสียฟันไป แล้วต่อส่วนที่เป็นฟันปลอมขึ้นมาดังนั้น  

จึงไม่ต้องกรอแต่งฟันธรรมชาติ และทำความสะอาดได้ง่ายกว่า 

 

Q	:	ฟันหน้าห่างทำยังไงดีคะ 

A : ในปัจจุบันสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ ตั้งแต่การเพิ่มขนาดฟันโดยใช้วัสดุอุดฟันหน้า วิธีนี้ต้องระวังในการใช้ฟันกัดอาหาร การจัดฟัน หรือทำ

หน้าต่างปิดผิวหน้าฟัน (veneer) และวิธีสุดท้าย คือ การทำครอบฟัน 

Q	:	ปวดฟันจะไปถอนฟัน	แต่กลัวว่ามีผลต่อเส้นประสาท 

A : โดยปกติแล้วเส้นประสาทจะเป็นส่วนประกอบอยู่ภายในตัวฟันอยู่แล้ว มีลักษณะเป็นแขนงของเส้นประสาทรับความรู้สึกที่แยกออกมาจาก 

เส้นประสาทหลักของร่างกาย การถอนฟันเป็นการดึงตัวฟันออก จะมีผลตัดเส้นประสาทส่วนที่ติดอยู่ที่ปลายรากฟัน ซึ่งเป็นแขนงเล็ก ๆ 

เท่านั้น ไม่มีอันตรายต่อร่างกายหรือเส้นประสาทรวมแต่อย่างใด 

Q	:	เลือดออกตามไรฟัน	จะทำอย่างไรดีคะ 

A : การที่มีเลือดออกตามไรฟัน อาจเกิดจากอาการเริ่มต้นของการเป็นโรคเหงือกอักเสบ หรือการมีหินปูน ซึ่งไปทำให้เกิดการระคายเคือง  

ต่อเหงือก โดยเชื้อโรคที่เกาะอยู่บนคราบฟัน หรือความคมแข็งของหินปูนซึ่งควรไปพบทันตแพทย์ เพื่อรับการรักษา เช่น การขูดหินปูนออก 

และควรป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบอีก ด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี  

Q	:	การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์เป็นอย่างไร	และเด็กอายุเท่าไหร่	จึงสามารถเคลือบฟันได ้

A : ฟลูออไรด์ที่นิยมใช้เคลือบฟัน จะอยู่ในรูปของวุ้น ซึ่งมีหลายรสหลายสี ให้เด็กได้เลือกตามใจชอบ ทันตแพทย์จะเป็นผู้เคลือบให้   

ผู้ปกครองสามารถพาเด็กไปเคลือบฟันได้ เมื่อเด็กอายุประมาณ 3 ขวบ ซึ่งมีฟันน้ำนมขึ้นครบแล้ว ควรพาเด็กไปเคลือบฟันทุก 6 เดือน   

เป็นประจำ จะลดการเกิดโรคฟันผุ ได้ถึง 30-40% หลังจากเด็กเคลือบฟันแล้ว จะต้องไม่ให้เด็กบ้วนปาก ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหาร 

ภายใน 30 นาที 

Q	:	คนที่ถอนฟันไปแล้ว	จำเป็นต้องใส่ฟันปลอมทุกคนหรือไม่	

A : ในกรณีของฟันแท้ถ้าถอนฟันไปแล้ว ก็ควรใส่ฟันทดแทน โดยเฉพาะในกรณีที่มีผลต่อความสวยงาม เช่น ในฟันหน้า หรือฟันที่มีผลต่อการ

บดเคี้ยวในฟันหลัง ซึ่งถ้าไม่ใส่อาจทำให้ฟันคู่สบยื่นยาวลงมากระแทกเหงือก หรือฟันข้างเคียงล้มเอียงเกิดปัญหาเศษอาหารติด เกิดฟันผุ 

และเป็นโรคเหงือกตามมาได้ แต่ถ้าเป็นฟันที่ถูกถอนอยู่นอกแนวการเรียงตัวตามปกติ หรือซ้อนเกมาก ๆ ที่พบบ่อย คือ ฟันกรามแท้ซี่ที่ 3   

ซึ่งอยู่ท้ายสุดของขากรรไกร ทันตแพทย์มักแนะนำให้ถอน เพราะทำความสะอาดยาก เมื่อถอนฟันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ฟัน 

Q	:	ฟันปลอมมีกี่แบบคะ 

A : 2 แบบค่ะ ได้แก่ ฟันปลอมถอดได้และฟันปลอมติดแน่น 

 1. ฟันปลอมถอดได้ ก็จะมีทั้งบางส่วนกับทั้งปาก มีทั้งเป็นพลาสติกและฐานโลหะโดยแบบฐานโลหะจะมีความแข็งแรงทนทาน

มากกว่าทำได้บางกว่าและการนำความร้อนเย็นจะดีกว่า แต่ราคาสูงกว่า 
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	 พิธีเปิดห้องเจาะเลือดและศูนย์วินิจฉัยฟื้นฟูการได้ยินโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 (องค์การมหาชน)	 เมื่อวันที่	 8	 มีนาคม	 2555		 

โดยมีคณะกรรมการโรงพยาบาล	คณะผู้บริหาร	แพทย์	พยาบาล	เจ้าหน้าที่	และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน	

 เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2555 นายแพทยส์รุพงษ ์บญุประเสรฐิ   

ผู้อำนวยการ พร้อมทีมบริหาร คณะกรรมการโครงการฯ และเจ้าหน้าท่ี 

ร่วมงานรับรางวัล BEAT AWARD โดยมีนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานและ  

มอบรางวัล ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามlแควร์ ซึ่งโรงพยาบาล

ของเราได้รับรางวัลดีเด่นด้านการมีส่วนร่วม 

จุลสารสานใจ

Banphaeo Hospital 

9

 ฝ่ายวิชาการ องค์กรพยาบาล จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล เรื่อง การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา โดย คุณสุปราณี โกมลวานิช และคณะ มาให้ความรู้แก่บุคลากรทางการพยาบาลตั้งแต่ระดับ

หัวหน้างานไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 5 เมษายน 2555 จำนวน 6 รุ่น 
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 วันที่ 12 มีนาคม 2555 ศูนย์จักษุและต้อกระจกโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดเสวนา เรื่อง “ต้อหินมหันตภัยเงียบ” 

เนือ่งในวนัตอ้หนิโลก (Glaucoma Day) และใหบ้รกิารตรวจคดักรองตอ้หนิเบือ้งตน้ ดว้ยเครือ่งวดัความดนัลกูตาและเครือ่งตรวจดขูัว้ประสาทตา

โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

 

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข   

กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2555 โดยรับฟังผลการดำเนินงานและนิเทศติดตามงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง 

 พธิลีงนามความรว่มมอืระหวา่งโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) กบัโรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้ ในการดแูลผูป้ว่ยโรคทางตา   

จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันวัณโรค ในงานมีการ  

ให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค โดยนายแพทย์แสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์ อายุรแพทย์โรคปอด มีการตอบคำถามชิงรางวัล ฯลฯ โดยมีผู้ป่วย ญาติ 

และอาสาสมัครสาธารณสุขให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
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บริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จำกัด และบริษัท บิ๊ก คิชเช่น จำกัด  

โดยคุณพงศ์เทพ พฤกษ์วัฒนากุล  

คุณแหวน  คชเสนี 

คุณจุฬาศรี (บักท้อ)  ปัญญาธนวัฒน์ และครอบครัว 

คุณประเทือง  ใจดี 

คุณปราโมทย์  ตันเวทติยานนท์ 

คุณกุหลาบ  ทับไกร อุทิศให้คุณทอง ทับไกร 

คุณสุยิน  พานิชชัย 

คุณเปรื่อง - คุณประเสริฐ - คุณประสงค์  แป้งหอม 

ครอบครัวคุณเล็ก  มาบรรดิษฐ์ 

คุณกฤษณา  กระแสสินธุ์ 

คุณเก็งเซียะ  แซ่อึ้ง 

คุณบุญมา  ยาสาธร 

คุณยุพิน  ศรีสุพพัตพงษ์ 

คุณวิสาร  สุขสาคร และครอบครัว 

คุณวีระ  ตรีสุวรรณ 

คุณสมพิศ  ขาวผ่อง 

คุณสมศักดิ์  อนุพันธ์พงศ์ชัย 

คุณสุจินดา  ทองสุข และครอบครัวทองสุข อุทิศให้คุณสนิท  ทองสุข 

คุณเหรียญฝุง  หมู่พิมล 

คุณประทุม  สกุณี 

คุณรัตนา  จิตรปราณี 

คุณชัชชัย  อุมรชาติ 

คุณณัฎฐินี  อรุณเพิ่มสุข 

ครอบครัวคุณชิต  สุขสาคร 

คณะรวมญาติฉือจี้ 

คุณบุญชู  มรรคเจริญ 

คุณชม้อย เกตุแก้ว และครอบครัว อุทิศให้คุณปูน  เกตุแก้ว 

คุณชวลิต  ควรประดิษฐ์ 

คุณทองวาสนา  สิทธิวรรณรักษ์ 

คุณนิพนธ์  กาญจนวิสุทธิ์ 

คุณนุษรา  ลิ้มอิ่ม 

คุณประดิษฐ์  เมฆมังกรทอง 

คุณสุพจน์  เพชรวีนานนท์, คุณศรีนวล  เพชรวีรานนท์ และครอบครัว 

คุณสาม  สกุลเต็ม 

คุณสิรินณี  วีรวัฒนานนท์ และครอบครัว 

คุณอภิกษณา  เตชะวีรภัทร 

คุณนิตยา  มนัสวิยางกูร 

ครอบครัวคุณบุญชู  สวนน้อย 

คุณประไพศรี  อำนวยชัยวิวัฒน์ 

นายแพทย์ชัยรัตน์  เวชพานิช 

ครอบครัวคุณถวิล  ใจดี 

คุณบุญชู  ผดุงวิทยาชัย 

คุณลาวัลย์  เล็กสาคร อุทิศให้คุณละมัย เล็กสาคร 

คุณศรายุทธ  แซ่กัง(คิม) 

คุณสมคิด  เปียศรี 

คุณสมผล  ศรีสวัสดิ์ 

คุณอนงค์  แซ่เฮ้ง 

คุณเต็งฮง  แซ่ลิ้ม 

คุณบัวลา  ตระการฤกษ์ 

คุณประเจียด  จิรานุภาพ 

คุณมะลิ  รอดรักษา และครอบครัว 

คุณวันดี  มงคลบริสุทธิ์ 

คุณสมัคร  หลงสมบุญ 

คุณหยิน  แซ่กอ 

คุณกมลพรรณ  สนประเสริฐ 

คุณสุวุฒิ  เจริญเกียรติก้อง 

คุณแหม่ม  อินทรง 

ดร.พิจิตต  รัตตกุล 

คุณสุขเสมอ  หอจรัสกุล 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 

คุณภิตินันท์  ธนาพิพัฒน์พร 
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บริษัท	ซีรอเยลอาหารทะเล	จำกัด	บริษัท	บิ๊ก	คิชเช่น	จำกัด		

(คุณพงศ์เทพ	พฤกษ์วัฒนากุล)		

บรจิาคเงนิสดใหโ้รงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)  

เพ่ือซ้ือเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สภาพพยาธิของกระจกตาด้วยเลเซอร์สแกนเนอร์ 

พร้อม Software Viewer 4 จุด  

เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  

โดยมนีายแพทยส์รุพงษ ์บญุประเสรฐิ ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลบา้นแพว้ เปน็ผูร้บัมอบ 

คุณแหวน	คชเสนี	

บริจาคเงินสด ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

เพือ่สมทบทนุซือ้เตยีงผูป้ว่ยไฟฟา้ 

เปน็จำนวนเงนิ 101,790 บาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  

โดยม ีแพทยห์ญงิสธุาสนิ ีกลัน่แกว้ อายรุแพทย ์เปน็ผูร้บัมอบ 

 

คุณจุฬาศรี	(บักท้อ)	ปัญญาธนวัฒน์	และครอบครัว	

บริจาคเงินสดให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

เพือ่สมทบทนุโครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยก์ารแพทย ์

เปน็จำนวนเงนิ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555  

โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ 

คุณกุหลาบ	ทับไกร 

บริจาคเงินสด ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

เพือ่สมทบทนุซือ้อปุกรณท์างการแพทย ์ 

เปน็จำนวนเงนิ 20,000 บาท อุทิศให้คุณทอง ทับไกร  

เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ ์2555 โดยมนีายแพทยส์รุพงษ ์บญุประเสรฐิ  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  เป็นผู้รับมอบ 

จุลสารสานใจ

Banphaeo Hospital 
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สารคด	ีบทความ	บทวจิารณ	์ความคดิเหน็	และขอ้เขยีนตา่ง	ๆ	ทีป่รากฏใน	“จลุสารสานใจ”	ฉบบันีเ้ปน็ความคดิเหน็สว่นตวัของผูเ้ขยีน	

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)	ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย	หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด	

ผู้จัดทำ	–	งานโสตทัศนูปกรณ์		อนุเคราะห์ข้อมูล	–	ทุกหน่วยงานใน	รพ.บ้านแพ้ว	บรรณาธิการ/พิมพ์	-	งานโสตทัศนูปกรณ์	

ก บ ตั ว ห นึ่ ง . . .  

อาศัยอยู่ในสระใกล้กุฏิขอพระ

ในวัดแห่งหนึ่งทุกเช้ามันจะกระโดด  

ออกจากสระขึ้นไปหมอบอยู่ริมทางเดิน  

มันเห็นพระเดินออกไปบิณฑบาตและ  

เห็นโลกกว้างทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งมันเห็น

พระออกไปบิณฑบาต ไม่นานก็กลับวัด

พร้อมกับมีข้าวเต็มบาตรมีกับข้าวและ

ขนมเต็มย่ามมันจึงคิดว่า...... 

 

“เออ... เป็นพระนี่ก็ดีเหมือนกันนะ ดีกว่าเราเป็นไหน ๆ  

แค่เดินเข้าบ้านไปช่ัวโมงเดียวก็ได้อาหารมากมาย” หลังจาก

พระฉนัอาหารเสรจ็แลว้ทา่นกน็ำเศษขา้วมาโปรยใหฝ้งูไกก่นิ 

กบเห็นเข้าก็คิดอยากเป็นไก่ขึ้นมา 

“อ๊ะ...เป็นไก่นี่ดีกว่าเป็นพระอีก ไม่ต้องเดินไปหากินไกล ๆ 

ถึงเวลาพระก็มาโปรยข้าวให้กิน สบายดีจริง ๆ” ทันใดนั้น 

มีหมาวัดตัวหนึ่งเห็นไก่กำลังจิกอาหารอย่างเพลิดเพลิน   

จึงวิ่งมาไล่ไก่จนแตกกระเจิงไปกบเห็นเข้าก็อยากเป็น  

หมาขึ้นมาอีก 

“เป็นหมานี่ก็ไม่เบา เป็นฮีโร่ไล่ไก่เล่นสนุกดี ทำอย่างไร  

จะไดเ้ปน็หมาหนอ”ขณะกำลงัคดิเพลนิ ๆ อยู ่เดก็วดัคนหนึง่

เห็นหมาไล่ไก่เข้าก็คว้าไม้ไล่ตีหมาร้องล่ันวัดไปกบเห็นเข้าถึง

กับสะดุ้งโหยง คิดว่า “โธ่ เรานึกว่าเป็นหมาจะเก่งที่แท้  

ก็สู้เด็กไม่ ได้ ขนาดเป็นเด็กหมายังกลัวถ้าเป็นผู้ ใหญ่  

 

คงปราบอะไรได้ทั้งหมด เราน่าจะเป็นคนดีกว่า” กบคิดเตลิด

ไปอีกหลงัจากเดก็วดัไลต่หีมาแลว้กม็านัง่หอบ อยูบ่นมา้นัง่ใต้

รม่ไม ้ขณะนั้นมีแมลงวันหลายตัวมาตอมแข้งตอมขา เด็กวัด

จงึบดัแมลงวนัใหวุ้น่ไป เมือ่สู้ไม่ไหวทนรำคาญไม่ไดก้ล็กุหนไีป 

พลางบ่นว่า “รำคาญจริง ตอมได้ตอมดีไอ้พวกแมลงวันนี่”  

กบได้ยินเสียงบ่นก็เลิกคิดที่จะเป็นคนทันท ี สู้เป็นแมลงวัน  

ไม่ได้ “แหม...เป็นคนนึกว่าจะเก่ง ที่แท้ก็แพ้แมลงวันตัวเล็ก

นิดเดียว เป็นแมลงวันท่าจะดีเป็นแน่” 

กำลังคิดเพลินอยู่นั้น แมลงวันตัวหนึ่งก็บินผ่านหน้ามันไป

พอดี มันจึงใช้ลิ้นตวัดแมลงวันตัวนั้นเข้าปากไปด้วย

สัญชาตญาณ พอได้สัมผัสแมลงวันเท่านั้น ตัณหาของกบก็

สะดุดกึก มันได้ดวงตาเห็นข้อสัจธรรม ถึงกับรำพึงว่า   

“เป็นอะไรก็ไม่สู้เป็นกูเอง”	

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.dhammajak.net 

ภาพจาก : จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 


