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ศ.เกียรติคุณ ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
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บรรณาธิการ

ทพญ.ดร.จินตนา ทัศนพานนท์

สวัสดีค่า ท่านสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่าน
พบกันกับ Braces News ฉบับแรกของปีนี้ ไม่เจอทุกคน
นานมาก คิดถึง มาก ๆ ค่า ผ่า นปี 2564 มาแบบใส่ mask
รักษาระยะห่าง และสร้างภูมดิ ว้ ยวัคซีน พอเริม่ เข้าสูป่ ี 2565 ทีม่ า
พร้อ มกับโอมิครอน ทำ�ให้พ วกเราทุก คนต้อ งต่อ สู้กั น อี กครั้ ง
ป้องกันตัวเอง และคนทีร่ กั นะคะ  ทางสมาคมฯ ยังคงจัดงานประชุม
เพือ่ update ความรูใ้ หม่ ๆ ทางด้านทันตกรรมจัดฟันอย่างต่อเนือ่ ง
โดยงานประชุมมีทั้งแบบ onsite และ online ให้เลือกว่าสะดวก
แบบไหน ฟังทางไหนความรู้ก็จัดเต็มแน่นอนค่า
ครั้งหน้างานประชุมของเราก็จะจัดใหญ่ขึ้น และวิทยากร
แบบแน่น ๆ ความรู้ขั้นเทพทั้งนั้น รอพบกันงานประชุมครั้งหน้า
นะคะ เตรียมตัวลงทะเบียนรอได้เลยค่า ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ
แข็งแรง รอดพ้นโควิดในทุกซีซั่น มีภูมิคุ้มกันเต็มเปี่ยม อยากให้
ทุกท่านได้กลับมาใช้ขีวิตปกติไว ๆ อยากให้ประเทศไทยแข็งแรง

กองบรรณาธิการ อ.ทพญ.พิชญา ไชยรักษ์
ทพญ.อัญชลิกา สงวนดีกุล
ทพญ.จุรี จินตวงศ์วานิช
อ.ทพญ.นีรนาท ถิระศุภะ
ทพญ.สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล
อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์
ทพ.วรุฒ ทองเกิด
ทพญ.พิชามญช์ุ ไตรบำ�รุงสุข
อ.ทพญ.ดร.สุชาดา หลิมศิริวงษ์
ขอขอบคุณ

ทพญ.ธัญณภัสร์ อังคทะวิวัฒน์

ศิลปกรรม
ที่มารูปปก

ปณิตา นลินญาสิริ
<a href=’https://www.freepik.com/photos/architecture’>Architecture photo created
by tawatchai07 - www.freepik.com</a>

ด้วยรักและห่วงใย
บรรณาธิการ

สารจากนายกสมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
PRESIDENT MESSAGE

กุมภาพันธ์ 2565

“4 THE SAME PURPOSE” เป็นชื่อของหัวเรื่อง การประชุมวิชาการ
สมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ครั้ ง ที่ 1/2565 เป็ น การจั ด ประชุ ม ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย
ซึ่งได้ถูกเลื่อน (จากช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564) มาจัดในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
“4 THE SAME PURPOSE” นั้นมาจากเหตุการณ์ ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทีมฟุตบอลเยาวชนหมูปา่ 13 คนทีต่ ดิ ภายในถํา้ หลวง วนอุทยานถํา้ หลวง-ขุนนํา้ นางนอน
อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หากเรานั่งอยู่นิ่ง ๆ ก็ว่ายากแล้ว แต่หากเราต้องนั่งอยู่นิ่ง ๆ ในถํ้าที่มืดสนิท
ไม่มีนํ้า ไม่มีอาหาร ไม่มีทางออกเพราะนํ้าท่วมปิด ไม่มีทางเข้า ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาช่วย นาน 17 วัน 4 ชั่วโมง
29 นาที คงต้องลำ�บากแน่
ส่วนที่ด้านนอก สถานการณ์ก็ลำ�บากมาก ปฏิบัติการนี้มีผู้เข้าร่วมในการช่วยชีวิตกว่า 10,000 คน
มาร่วมงาน (ด้วยความเต็มใจ) ทุกคนต่างก็พยายามเสนอความคิด ความเห็นดี ๆ (ด้วยเจตนาดี) มากมาย
แนะนำ�ว่า ควรทำ�อย่างนัน้ ควรทำ�อย่างนี้ ความจริงทีส่ ำ�คัญประการหนึง่ คือ มีความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างมาก ในช่วงเวลาทีว่ กิ ฤตนัน้ จึงได้มกี ารเขียนข้อความ “4 THE SAME PURPOSE” ประกาศไว้
เพื่อสื่อกับทุกคนว่า เรามาร่วมกันทำ�งาน “ด้วยจุดประสงค์เดียวกัน” สถานการณ์ก็คลี่คลาย
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำ�ให้เราไม่สามารถ
ออกจากบ้าน ไม่สามารถให้ใครมาเยี่ยมที่บ้าน ไม่สามารถไปทานอาหารที่ร้านอาหาร
ไม่ ส ามารถเชิ ญ วิ ท ยากรเข้ า มาบรรยายวิ ช าการ ในการประชุ ม ของสมาคมฯ
ในประเทศไทย วิทยากรชาวไทยไม่สามารถเดินทางไปบรรยายวิชาการและร่วมประชุม
วิชากรต่างประเทศ เราต้องลำ�บากเช่นกัน แต่คงจะพอ อด (ทำ�ใจเมื่อไม่ได้อะไรตาม
ที่อยากได้) ทน (ทำ�ใจเมื่อได้อะไรที่ไม่อยากจะได้) กันได้แล้ว
มีคำ�ถามว่า ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา สำ�หรับการทำ�หน้าทีข่ องคณะกรรมการสมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันฯ สิง่ ทีค่ ณะกรรมการสมาคมฯ ต้องการมากทีส่ ดุ คืออะไร? คำ�ตอบคือ
ต้องการ ความเข้าใจของสมาชิก มากที่สุด เพราะเราจะ อด ทน และ ทำ� หน้าที่ของเรา
ให้ดีที่สุดต่อไป

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร)
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
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ครั้งที่ 1 / 2565

ThaAO 1/2022
Thai Association of Orthodontists (ThaAO) Scientific Meeting

“4 THE SAME PURPOSE”

The RIVERIE by Katathani Hotel: Chiang Rai
9 February 2022

Pre-conference (Invisalign)

10 February 2022

08.00 - 09.00 น.
09.00 - 09.15 น.
09.15 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.45 น.
11.45 - 13.30 น.
13.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.
15.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีการเปิดประชุมวิชาการ
“Vertical and Sagittal Correction with TADs”
พักรับประทานอาหารว่าง
“Trichorhinophalangeal Syndrome Type 1
(TRPS1) and Entire Arch Distalization:
A Progress Report”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
“New Trend of TAD Application for Anterior
Torque Control in Bicuspid Extraction Cases”
พักรับประทานอาหารว่าง
“ลับ ลวง หลง ในดงข้อมูล”
“ฝันดีทุกคืน ตื่นมาไม่โดนฟ้อง”

11 February 2022
09.00 - 10.00 น.
“Anterior Bite Plane: Art of Discussion
in Orthodontics”
10.00 - 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.15 น.
“Esthetics and Function in Patient with
Oral Cleft”
11.15 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
“Clear Aligner for Growing Patient”
14.00 - 15.00 น.
“Class III Openbite: A Realistic Approach”
15.00 - 15.15 น.
พิธีปิดประชุมวิชาการ

ศ.เกียรติคุณ ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
Prof. Jae Hyun Park
ศ.เกียรติคุณ ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

Prof. Young Guk Park

รศ.ทพ.ดร.อุดม ทองอุดมพร
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล

อ.ทพญ.วารศิริ ปิฏกานนท์
อ.ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร
ศ.เกียรติคุณ ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
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Vertical and Sagittal Correction
with TADs (live)
Prof. Jae Hyun Park
Dr. Jae Hyun Park is the professor and chair of the Postgraduate
Orthodontic Program at the Arizona School of Dentistry & Oral Health.
He is a diplomate of the American Board of Orthodontics (ABO), where
he serves as an examiner and director of their Board, representing
the Pacific Coast Society of Orthodontists (PCSO). He will be the ABO
president in 2024.
Dr. Park has received several awards for scientific and clinical
excellence, including the Charley Schultz Award (1st Place in the Scientific
Category of the Orthodontic Resident Scholars Program) and the Joseph
E. Johnson Award (1st Place in the Table Clinic Competition) from the
American Association of Orthodontists (AAO). He also serves as an editorial
board member of several international, peer-reviewed orthodontic and dental journals, including The Angle
Orthodontist and Seminars in Orthodontics. He is also associate editor of the American Journal of Orthodontics
and Dentofacial Orthopedics (AJO-DO), Orthodontics & Craniofacial Research, Journal of World Federation of
Orthodontists, Journal of Clinical Pediatric Dentisty, and Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. He was
recently appointed deputy editor of the AJO-DO and the new clinical journal, AJO-DO Clinical Companion. Since
2008, while working as a full-time faculty member, he has published more than 320 scientific and clinical articles
in peer-reviewed orthodontic and dental journals, including six cover pages in the AJO-DO, three books, and 22
book chapters. Recently, one of his Case of the Month articles in the AJO-DO was selected to receive the 2021
College of Diplomates of the American Board of Orthodontics (CDABO) Case Report of the Year Award during the
AAO Annual Session. He lectures nationally and internationally and represented the AAO at the 2018 ADA Annual
Session, where he presented a three-hour lecture. Dr. Park is editor-in-chief emeritus of the Journal of the PCSO
(PCSO Bulletin) and past president of the Arizona State Orthodontic Association.
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Vertical and Sagittal
Correction
with TADs (live)
Recently, he received the 2021 Award of Merit from the PCSO. He also serves on the INBDE Ortho-Pediatric
Dentistry/ADAT Test Construction Committee and is a CODA site visitor. He was appointed to be the 2021 and
2023 Scientific Program Chair at the CDABO annual meeting. Recently, Dr. Park was elected to replace the past
president of the National E.H. Angle Society of Orthodontists, Dr. Ronald Champion. Lastly, he was appointed to
be a founding member of the AAO Committee on Conferences & Meetings. In this capacity, he will be serving on
the AAO Annual Session Doctor’s Scientific Program Committee.

Abstract
Temporary anchorage devices (TADs) offer a
practical way to provide anchorage for various types
of tooth movement. To aid in the proper placement
of TADs and to facilitate orthodontic diagnosis and
treatment planning, treatment simulation, and
assessment of skeletal and dental changes, cone-beam
computed tomography (CBCT) is an invaluable tool.

In this presentation, TADs and novel appliances are
used to treat challenging cases to control vertical and
sagittal dimensions. In this lecture, various challenging
cases will be presented where TADs were used, and
treatment outcomes will be discussed using pre- and
post-treatment records including CBCT.

Three learning objectives:
Discuss clinical applications and biomechanical considerations of TADs.
Describe vertical and sagittal correction with TADs.
Evaluate pre-treatment and post-treatment superimposed CBCT images
after TADs have been applied.
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Trichorhinophalangeal Syndrome Type 1
(TRPS1) and Entire Arch Distalization:
A Progress Report
ศ.เกียรติคุณ ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
ประวัติการศึกษา
2522
2532
2541

ปริญญาตรี ทันตแพทย์
ปริญญาโท ทันตกรรมจัดฟัน
ปริญญาเอก ทันตกรรมจัดฟัน
(หรือเทียบเท่า)
(อนุมัติบัตร)

ประวัติการท�ำงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
มหาวิทยาลัยเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์      
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   
ทันตแพทยสภา

2537-2559
กรรมการประจำ�คณะจากคณาจารย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาประจำ�สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
2538-2541
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2545-2548 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2556-2559 หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและ
ทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
2544-ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการ
(หรืออนุกรรมการ) ฝึกอบรม
และสอบแสดงความรูค้ วามชำ�นาญ
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
2563-ปัจจุบัน นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทย
2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิ
ทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสภา

สมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
Trichorhinophalangeal
แห่งประเทศไทย
มูลนิธิทันตกรรมจัดฟัน
Syndrome
แห่งประเทศไทย
Type 1 (TRPS1) and Entire Arch
Abstract Distalization: A Progress Report
Trichorhinophalangeal Syndrome Type
1 (TRPS1) is an autosomal dominant disorder
caused by mutations. A Thai male with TRPS1
who carried a c.1842C>T (p.Arg615Ter) mutation.
He had double mental foramina, hypoplastic
mandibular condyles with slender condylar necks.

Orthodontic treatment planning needed 23 extractions
(15 supernumerary teeth and 8 permanent teeth) as
well as entire arch distalization of both upper and
lower dentition to correct upper and lower crowding,
upper dental midline deviation and anterior crossbite.
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New Trend of TAD Application
for Anterior Torque Control in Bicuspid
Extraction Cases
Prof. Young Guk Park
Education
2000
2000
1990
1984
1984
1981

Certified, University of Michigan Healthcare Executive Program
MBA, Kyung Hee University Business School
PhD, Kyung Hee University Graduate School
MS in Orthodontics, Kyung Hee University Graduate School
Orthodontic Residency, Kyung Hee University Medical Center
DMD, Kyung Hee University School of Dentistry

Dr. Prof. Young Guk Park is a world-renowned researcher,
author, and speaker in clinical orthodontics and basic science of
craniofacial biology. He is the Professor of Orthodontics at the Kyung
Hee University School of Dentistry, Seoul.
He is the Immediate Past President of the
University after his position of the Provost of the
University, the Dean of the School of Dentistry. He
is a Councilor of the FDI World Dental Federation
since 2017. He is the Past President of the KAO
Korean Association of Orthodontists and its
associate Foundation KAOF, and the Immediate
Past President of the Korean Academy of Dental
Education.

His main interest lies in the lingual
orthodontics with individually tailored appliance
system, and accelerating tooth movement with
CorticisionTM, which was developed and given
its nomenclature by himself, involving minor
periodontal procedure without flap elevation, and
“light accelerated orthodontics with LED”.
He was the Visiting Assistant Professor of
Orthodontics at Harvard School of Dental Medicine,
and is currently the Guest Professor of the Osaka
Dental University, Japan, and also Guest Professor
of the Dalian Medical University, Dalian, China,
and Guest Professor of the Faculty of Dentistry,
University Teknologi MARA, Malaysia.

08

F e b r u a r y 2022

New Trend of TAD Application
for Anterior Torque Control in Bicuspid
Extraction Cases

Abstract

In case the space closure is performed
by the light archwire, or the retraction force for
the anterior teeth is heavy in biomechanical
context in bicuspid extraction cases, loss of
incisor torque and resultant accentuation of
the curve of Spee will be commonly brought
in with vertical bowing of the archwire and
torque play between the bracket slot and the
archwire.
The aim of present lecture is to demonstrate
a recent trend of TAD application to prevent

incisor torque loss in bicuspid extraction case
treated by various mechanotherapies of the
labial appliances, the lingual systems, and
antero-posterior lingual retractors (APLR). The
lecture also presents the efficient clinical tips
employing the temporary anchorage devices
(TADs), accentuated and reverse curve nickeltitanium archwires and TAD-anchored elastics
to recover the incisor torque loss, and to rectify
the deep curve of Spee along with procedures
of space closure in bicuspid extraction cases.

4 THE SAME PURPOSE

ลับ ลวง หลง ในดงข้อมูล
รศ.ทพ.ดร.อุดม ทองอุดมพร
ประวัติการศึกษา

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• Master of Dental Science (Orthodontics), University of Queensland,
Australia
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน

• อาจารย์สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ฝันดีทุกคืน ตื่นมาไม่โดนฟ้อง
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
ประวัติการศึกษา
2532 Master degree (MS) in Orthodontics, Saint louis University,
Missouri, USA
2522 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานตีพิมพ์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• Satravaha, S, Taweesedt N. Stability of skeletal changes after
activator treatment of patients with Class III malocclusion.
Am J Orthod Dentofacial Othop 1999;116:196-206.
• Dechkunakorn S, Chaiwat J, Sawaengkit N, Taweesedt N.  Thai adult
norms in various lateral cephalometric analysis. JDAT 1994;44:202-214.
• หนังสือคู่มือทักษะการสื่อสารสำ�หรับทันตแพทย์ บริษัทซีเอ็ด
• หนังสือธรรมะให้คิด(ส์) บริษัทซีเอ็ด
• หนังสือการ์ตนู แก้วจอมแก่น พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นผู้วาดภาพการ์ตูนประกอบ

• ที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

BOARD and LICENSES
2541
2533

Diplomate, Thai board of Orthodontics
Missouri Dental license, USA

Abstract
ในปัจจุบันการฟ้องร้องทางแพทย์นับวันจะยิ่งมีมากขึ้น
สังคมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ผู้ป่วยชอบค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสื่อ
ต่าง ๆ ซึ่งยิ่งทำ�ให้ความคาดหวังของคนไข้ต่อผลการรักษามีมาก
ขึ้น และความไม่พึงพอใจต่อการรักษาเกิดได้ง่ายขึ้นกว่าในสมัย
ก่อน การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันซึ่งเป็นงานที่ผู้ป่วยเสียเงิน
ในการรักษามาก ก็ยิ่งจะมีความคาดหวังสูงเป็นธรรมดา จึงเป็น
เรื่องสำ�คัญที่ทันตแพทย์จัดฟันทุกท่าน ต้องใส่ใจในรายละเอียด
ต่าง ๆ ในการรักษา การสื่อสาร การให้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งวิธี
การรักษา ทางเลือกของการรักษา ผลทีจ่ ะเกิดจากการรักษา และ

คืนนี้ฝันดี
ตื่นมาไม่โดน
ฟ้อง

ค่ารักษาทั้งหมด ให้ผู้ป่วยได้ทราบและเข้าใจ อีกทั้งมีการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรในเวชระเบียนให้ละเอียด ซึ่งล้วนมีส่วน
สำ�คัญในการทำ�ให้การรักษาประสบผลสำ�เร็จได้
การหลี ก เลี่ ย งการถู ก ฟ้ อ งร้ อ งโดยผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ พึ ง พอใจ
ในการรักษานั้น การมีความรู้ความสามารถในวิธีการรักษาที่ดี
ก็ สำ � คั ญ แต่ สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ ไม่ น้ อ ยกว่ า กั น ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งความ
ไม่ พึ ง พอใจในการรั ก ษา คื อ การสามารถสื่ อ สารกั บ ผู้ ป่ ว ย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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Anterior Bite Plane:
Art of Discussion in Orthodontics
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ประวัติการศึกษา
2530
2535
2543
2544
2546
2549

ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วทม. MSc. (Orthodontics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
C.A.G.S. (Orthodontics and Dentofacial Orthopedics) Boston
University, USA
DScD. (Orthodontics) Boston University, USA
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
American Board of Orthodontics USA

Dr. Chairat Charoemratrote is the Former Dean of the Faculty of
Dentistry, Prince of Songkla University, Thailand. He is an associate professor
in Orthodontics and former head of Orthodontic section. Dr. Charoemratrote graduated his Dentistry and master
degree in Orthodontics from Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. He continued another orthodontic training
at Boston University and received Doctorate degree in Orthodontics from the same university. He is a diplomate
of the Thai board of Orthodontics as well as a diplomate of the American board of Orthodontics. He is the Former
President of Thai Association of Orthodontists.
Dr. Charoemratrote conducts many research projects including Class II treatment, mini-screw implant,
orthodontic materials and innovative clinical research. He is currently practicing in both university dental clinic and
his own private clinic.

Abstract

การเคลื่ อ นฟั น ทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น นอกจากต้ อ ง
คำ�นึงถึงทิศทางการเคลื่อนฟันที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การรักษา แต่ในหลายกรณีการเคลื่อนฟันดังกล่าวเกิดขึ้นอย่าง
ล่าช้า อันเนื่องมาจากปัจจัยขัดขวางที่สามารถตรวจได้ทางคลินิก
คือ การสบฟัน
Anterior bite plane เป็ น อุ ป กรณ์ เ สริ ม ที่ ช่ ว ยขจั ด
สิ่งกีดขวางจากการสบฟัน และเอื้อให้การเคลื่อนฟันเกิดขึ้นได้
อย่างสะดวกขึ้น
การนำ�เสนอจะเป็นการแสดงตัวอย่างผู้ป่วยที่ใช้ anterior
bite plane มาเอื้อการเคลื่อนฟันในกรณีต่าง ๆ จนเกิดความ
สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ของการรักษา
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Esthetics and Function in Patient
with Oral Cleft
รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล

• Head of Residency Training Program in Orthodontics,

Department of Orthodontics and Pediatric Dentistry;
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.
• Committee of Cleft Center, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University
• Committee of Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association.
• Committee of Thai Board of Orthodontics.

Abstract
Success of the correction of malocclusions
in patients with oral cleft is a challenge, especially
in considerations of esthetics and function.   Primary
approach for a baby is the fundamental step of the whole
interdisciplinary cleft care lasting to adult age. Complexity
of the orthodontic treatment increase simultaneously with

growth from birth to adulthood. Effects of scar and scarcity
of tissues express in the severity of the malocclusions.
Applications of basic concepts of physiology and
biomechanics in orthodontics will be discussed in the
presentation, to reach the goal of esthetics and function
under those limiting factors.

Esthetics and Function in
Patient with Oral Cleft
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Clear Aligner for Growing Patient
อ.ทพญ.วารศิริ ปิฏกานนท์

Dr. Warasiri Pitakanonda is a specialist in the field of orthodontics
and pediatric dentistry. She is one of the most highly trained and
experienced individuals in the use of a digital approach to planning
computer-guided orthodontics and orthognathic surgery in Asia.
Her specialization in two disciplines of dentistry has allowed her to
incorporate her knowledge and abilities extensively in not only adult
patients but also growing patients.
Dr. Pitakanonda graduated from Chiang Mai University in Thailand where
she received her D.D.S Degree and then continued her training at Boston
University. From there, she completed her post-graduate specialty program
in pediatric dentistry. She then went on to pursue a master of science degree in orthodontics and accomplished it
with along with a clinical excellence award from the University of the Pacific in San Francisco in 1997, a pioneer in
the research on Invisalign.
Dr. Pitakanonda owns Class One House of Dental Care, a group practice of 27 specialists in Chiang Mai and
By the Sea dental in Phuket. She is also an official clinical consultant, a clinical speaker, and a lecturer on Invisalign
Technique since 2015. She has presented her cases in Singapore, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand,
Burma, Cambodia, and England.

Clear Aligner
for Growing
Patient

Abstract
An inspiring session of treating growing patients with
digital orthodontics, Invisalign appliance. It is convenient,
simple, hygienic and non-invasive.
Learn step by step, case by case on how to mange
and create an invisalign plan to enhance approachability for
our growing patients with this trending appliance.
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Class III Openbite: A Realistic Approach
อ.ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร

ประวัติการศึกษา

2561 วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทยสภา
2561 ประกาศนียบัตร ทันwตแพทย์ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน,
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2550 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการท�ำงาน

Publication

2561-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ�  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2561-ปัจจุบัน กรรมการกลางและประชาสั ม พั น ธ์ สมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น
แห่งประเทศไทย
2563-ปัจจุบัน อนุ ก รรมการสาขาทั น ตกรรมจั ด ฟั น , ราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์
แห่งประเทศไทย, ทันตแพทยสภา

The effect of LED photobiomodulation on proliferation and osteoblastic differentiation on periodontal ligament
stem cells : in vitro, Journal of the World Federation of Orthodontists, Volume 10, Issue 2, Pages 79-85 June 2021
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Upcoming meeting
งานประชุ ม วิ ช าการสมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ฯ ครั้ ง ที่ 2/2565
วันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

“Towards Clinical Excellency
in Dentofacial Orthopedics”

			
		
			

1

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มี Speakers ชื่อดังจากต่างประเทศ
และในประเทศ เตรียมเนื้อหามาแบบ
ครบถ้วน เพื่อส่งเสริมให้ทันตแพทย์จัดฟัน
ได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการรักษา
โดยความรู้เหล่านี้มาจากประสบการณ์
ที่ยาวนานของ Speakers ทุก ๆ ท่าน
ลงทะเบียนแล้วรอฟังกันได้เลยค่า

2

3

4

6

5

7

9

8

10

1. Prof. Nelson Mucha (Maria) UFRJ, Brazil 7. อ.ทพ.ดร.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
		
2. Prof. Dr.Bernd Lapatki, Germany
3D diagnostic aids in orthodontics
3. ผศ.ทพ.น.ท.พลพิทยา วรชาติ
8. อ.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ
มาเล่าถึงการจัดฟันในผู้สูงอายุ

4. ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล และ
5. รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย Cleft

6. ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
พอรู้ไหม...ทําอย่างไรให้ยึดอยู่ได้นาน?

		 การใช้ Cl ll Functional Appliances

9. อ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ

		 การรักษา Cl lll Malocclusion

10. อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

		
แชร์วิธีการรักษา Cl ll openbite แบบไม่ผ่าตัด
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บทความวิชาการ
โดย ทพ.รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา และ อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

ทพ.รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา

อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

ทันตแพทย์กับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ร่างกายของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหว ซึ่งอาชีพทันตแพทย์
จำ�เป็นต้องอยูใ่ นสรีระทีน่ ง่ิ (static posture) จึงหลีกเลีย่ งอาการปวดเมือ่ ยหรือ
อาการของ musculoskeletal pain ได้ยาก โดยหากเป็นบางครัง้ บางคราว
อาจไม่สง่ ผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว แต่หากสะสมเรื่อย ๆ จนเกิด
physiological damage จะทำ�ให้เกิดอาการบาดเจ็บและไม่สามารถใช้
ชีวติ ได้อย่างปกติได้ ดังนัน้ ทันตแพทย์ควรรูว้ ธิ ปี อ้ งกันก่อนทีจ่ ะเกิดอาการ
ดังกล่าวขึ้น
การอยู่ใน static posture นั้นจำ�เป็นต้องใช้กล้ามเนื้อใน
การพยุงให้อยูน่ ิง่ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนือ้ ในร่างกาย
ทัง้ หมดเพือ่ ต้านกับแรงโน้มถ่วง ซึง่ ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บและเป็น
สาเหตุให้เกิด musculoskeletal disorder ได้ เช่น muscle
imbalance, muscle ischemia, joint hypomobility และ
spinal disc degeneration เป็นต้น
1. Muscle imbalance ท่านัง่ ของทันตแพทย์ทมี่ กั จะ
เอนตัวไปทางด้านหน้าตลอดเวลาจะทำ�ให้มีการหมุนของศีรษะ
คอและลำ�ตัวซํ้า ๆ จนในที่สุดกล้ามเนื้อข้างที่เรางอไปมันจะ
แข็งแรงแต่สั้น ในขณะที่กล้ามเนื้ออีกข้างจะยืดยาวและอ่อนแอ
ลง ทำ�ให้เกิด asymmetrical force ต่อกระดูกสันหลังและเกิด
misalignment ของกระดูกสันหลังได้ ซึ่งส่งผลให้การเคลื่อนไหว
ร่างกายทำ�ได้ไม่เท่ากันทั้งสองข้าง นอกจากนี้การเอนตัวไปทาง
ด้านหน้าจะทำ�ให้เกิด strain บริเวณกล้ามเนื้อหลังล่างในขณะ
ที่กล้ามเนื้อท้องหรือ transversus abdominus จะอ่อนแอลง
เรื่อย ๆ หากเกิด muscle imbalance เป็นระยะเวลานาน ๆ
จะทำ�ให้กล้ามเนื้อ maintain ในตำ�แหน่งที่ผิดปกตินั้นไปในชีวิต
ประจำ�วันของเรานั้นเอง
2. Muscle ischemia and necrosis การนั่งใน
ตำ�แหน่งเอนไปทางด้านหน้านั้น นอกจากจะทำ�ให้เกิดอาการดัง
กล่าวแล้ว ยังทำ�ให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนือ้ หลังล่าง หากอยู่

รูปแสดง disc herniated
จากการนั่งและโน้มตัวไปด้านหน้า

ในตำ�แหน่งนั้นไปเรื่อย ๆ จะทำ�ให้เกิดการขาดออกซิเจนและเกิด
อาการล้าของกล้ามเนือ้ จนเกิด muscle ischemia ได้ในทีส่ ดุ ซึง่
กล้ามเนื้อบริเวณที่เกิด ischemia จะสามารถเป็น trigger point
ต่อไปได้
3. Joint hypomobility (stiffness) เกิดขึน้ เพราะ
ลดการผลิตของ synovial fluid ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นที่จำ�เป็น
ต่อการเคลื่อนที่ของข้อต่อ จากการไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน

4. Spinal disc herniation and degeneration

ซึ่งการนั่งในตำ�แหน่งเอนไปด้านหน้าของทันตแพทย์นั้นทำ�ให้
disc ชั้นในเบียดไปทางด้านหลังจนเป็น bulging disc หรืออาจ
จะปลิ้นออกมาเป็น herniated disc ได้ ทำ�ให้กด spinal cord,
peripheral nerve มีผลให้เจ็บหลังล่าง สะโพกและขาได้
เพราะฉะนั้นทันตแพทย์ควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ่อย ๆ
พยายามรักษาสรีระร่างกายให้ถูกต้อง คือ หูควรอยู่ระนาบเดียว
กับไหล่และสะโพก ยิ่งร่างกายไม่ได้อยู่ในตำ�แหน่ง neutral
position มากเท่าใด ยิ่งก่อให้เกิดแรงต่อกล้ามเนื้อ tendon
ligament ข้อต่อ และ spinal disc ได้มากยิ่งขึ้น

4 THE SAME PURPOSE
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แนวทางในการป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจาก
3. Periodic breaks and stretching การมีชว่ งพัก
การทำ�งานของทันตแพทย์แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ และการยื ด เหยี ย ดเป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น เพราะการเจ็ บ ปวดของ
1. Postural awareness techniques ควรคง กล้ามเนื้อสัมพันธ์กับระยะเวลาในการทำ�งาน แต่ในบางครั้งการ

ตำ�แหน่งสรีระร่างกายให้ถูกต้องอยู่เสมอ เช่น การ maintain
low back ให้โค้งจะลดแรงที่กระทำ�ต่อ disc และกล้ามเนื้อ
อาจใช้เก้าอี้ที่ให้เอียงลง 5-15 องศาเพื่อเพิ่มความโค้งให้กับ
หลังส่วนล่าง และควรให้ตำ�แหน่งของสะโพกอยู่เหนือกว่าเข่า
พยายามเลือ่ นเก้าอีใ้ ห้ชดิ ใต้เตียงของผูป้ ว่ ย  อกี ทัง้ การใช้  telescope
หรือ loupes ในการทำ�งานจะช่วยให้คอไม่ต้องก้มมาก โดยถ้า
ก้มคอมากกว่า 20 องศาจะเพิ่มโอกาสทำ�ให้ปวดคอได้
2. Positioning strategies ไม่บิดตัวหรือเอี้ยวตัว
ไปทางด้านหลังจนเกินไปเพราะเป็นท่าที่ทำ�ให้เกิดการ twist
ของลำ�ตัวมากที่สุด โดยให้ส่งของผ่านผู้ป่วยจะดีที่สุด หากการ
กระทำ�ใดที่ต้องมีการบิดตัวมาก ๆ ให้หมุนเก้าอี้ไปพร้อมกันด้วย
เลย เพราะหากบิดตัวไปนาน ๆ ก็จะทำ�ให้เกิด muscle imbalance
และอาการปวดได้ ใ นที่ สุ ด นอกจากนี้ ก ารนั่ ง ไขว่ ห้ า งก็ ทำ � ให้
เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ อาจส่งผลให้กระดูกสันหลังคด ส่งผล
ต่อการ support คอและหลัง ส่วนเข่าข้างที่อยู่ด้านล่างต้องรับ
นํ้าหนักของอีกข้าง เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อได้
เอกสารอ้างอิง

ยืดกล้ามเนื้ออาจไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นหรือกลับแย่ลง เป็นเพราะ
กล้ามเนื้อนั้นถูกเกร็งต่อเนื่องยาวนานจนมี tight band เกิดขึ้น
เรียกว่าจุด trigger point ซึ่งการที่กล้ามเนื้อเกิด band ขึ้นนั้น
จะทำ�ให้ muscle fiber หดและ relax ได้ยาก เป็นการลด
ความยืดหยุ่นและสารอาหารที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ ควรหานัก
physical หรือ neuromuscular therapist ที่ถูกฝึกมาใน
การรั ก ษา trigger point บริ เวณกล้ า มเนื้ อ ที่ แ นะนำ �ให้ ยื ด
เป็นประจำ�ได้แก่ กล้ามเนื้ออก ต้นขาด้านหลัง (hamstring)
กล้ามเนื้อหลังล่างและกล้ามเนื้อก้นสะโพก เป็นต้น
4. Strengthening exercises เมือ่ กล้ามเนือ้ ฝัง่ หนึง่
ตึง อีกฝั่งจะเกิดการอ่อนแอขึ้น ดังนั้นควรเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
ฝั่ ง ที่ อ่ อ นแอให้ แข็ ง แรง ซึ่ ง ทั น ตแพทย์ มั ก จะมี stabilizing
muscle ของลำ�ตัวและไหล่ที่อ่อนแอ การที่มีกล้ามเนื้อที่อ่อนแอ
จะทำ�ให้มี posture ที่ถูกต้องได้ยาก บริเวณกล้ามเนื้อที่ควร
เสริมสร้างได้แก่ transverse และ oblique abdominal muscle
อาจจะโดยวิธี plank หรือ side plank เป็นต้น นอกจากนี้
กล้ามเนื้อ multifidus, middle และ lower trapezius และ
rotator cuff ก็จำ�เป็นที่จะต้องเสริมสร้างให้แข็งแรงเช่นกัน

1. Valachi B, Valachi K. Preventing musculoskeletal disorders in clinical dentistry: strategies to address the mechanisms leading
to musculoskeletal disorders. J Am Dent Assoc 2003;134(12):1604-12.
2. Valachi B, Valachi K. Mechanisms leading to musculoskeletal disorders in dentistry. J Am Dent Assoc 2003;134(10):1344-50.
3. McLean L, Tingley M, Scott RN, Rickards J. Computer terminal work and the benefit of microbreaks. Applied ergonomics.
2001;32(3):225-37.
4. Park Y, Bae Y. Comparison of postures according to sitting time with the leg crossed. J Phys Ther Sci 2014;26(11):1749-52.
5. Fung BK, Chan KY, Lam LY, Cheung SY, Choy NK, Chu KW, et al. Study of wrist posture, loading and repetitive motion as
risk factors for developing carpal tunnel syndrome. Hand surgery 2007;12(01):13-8.
6. Kumar DK, Rathan N, Mohan S, Begum M, Prasad B, Prasad ER. Exercise prescriptions to prevent musculoskeletal disorders
in dentists. J clin diagn 2014;8(7):ZE13.
7. Weiner SS, Nordin M. Prevention and management of chronic back pain. Best Practice & Research Clinical Rheumatology.
2010;24(2):267-79.
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ทพญ. พิชามญชุ์ ไตรบำ�รุงสุข

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ และเนื่องด้วย
สถานการณ์ Covid ทำ�ให้เราไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศได้ ซึ่งหนึ่งในประเทศยอดนิยมของเรานั้น คือ
ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำ�ร้าน
อาหารญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อในแต่ละประเภทต่าง ๆ ให้เราได้เที่ยวทิพย์
แต่ไม่อิ่มทิพย์กันพลาง ๆ ก่อนนะคะ

อูด้ง-โซบะ เส้นสด style

• mitsumori:

ด้วยบรรยากาศรั้วสีดำ� 
กำ�แพงร้านสีแดง สื่อถึงบรรยากาศฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น
ภายในแบ่งเป็นเคาน์เตอร์บาร์ ที่ทุกท่านสามารถนั่งดูการ
ประกอบอาหารปิ้งย่างได้อย่างเพลิดเพลิน ด้านในยังมีห้อง
ทำ�โซบะ เป็นห้องกระจกที่สามารถเห็นการทำ�เส้นโซบะสด
ได้อีกด้วยค่ะ อาหารที่นี่เน้นใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และปรุงสดภายในร้าน อาหารที่เป็นหัวใจหลักและโดดเด่น
ของทีน่ ี่ มีอยู่ 3 อย่างคือ โซบะเส้นสด ยากิโทริหรือไก่เสียบไม้
และโกะฮัง (ข้าว) ปลาโอแห้งของที่นี่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น
ขูดสดใส่ในเมนูต่าง ๆ ของทางร้านด้วยนะคะ
• เมนูแนะนำ� : โซบะเส้นสด, ของย่างเสียบไม้,
ชุดข้าวหน้าปลากินดาระหมักไซเคียวมิโสะย่างถ่าน, ไก่บา้ นบดสึคเุ นะย่างถ่านบนแผ่นไม้หอม, เต้าหูส้ ดเย็น, ไอศกรีม
อันมิทสึมัชชะในนํ้าเต้าหู้
• ที่ตั้ง: สุขุมวิท 23 (มีที่จอดรถ)

• sato

no Udon: อูด้งเส้นสด ส่งตรงจากเมืองฟูจิซาว่า จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จุดเด่นของร้านนี้ อยู่ที่เส้นอูด้ง ที่ทำ�สดใหม่ วันต่อวันเลยค่ะ หากใครได้มาลิ้มลอง บอกเลยว่าต้องติดอกติดใจ
แน่นอน เส้นของร้านนี้เหนียวนุ่ม เคี้ยวเพลิน แต่ไม่แข็งจนเกินไปค่ะ ยกให้เป็นอูด้งในดวงใจเลยทีเดียว เมนูของ
ร้านนีค้ อ่ นข้างหลากหลาย ข้าวหน้าหมูบาระของทีน่ กี่ เ็ คยได้แชมป์ japanese rice bowl 2014-2016 อีกด้วยนะคะ
• เมนูแนะนำ�: sukiyaki udon, Cold Bukkake Udon, ข้าวหน้าหมูบาระด้ง
• ที่ตั้ง: emporium ชั้น 4 foodhall, mercury ville ชั้น 3

4 THE SAME PURPOSE

Tempura style

• tempura-ya:  ร้านนี้เรียกว่า เปิดโลกเทมปุระของหลาย ๆ คนเลยค่ะ

ถ้าได้ลองกัดคำ�แรกแล้ว จะติดใจจนต้องกลับมาทานกันอีกแน่นอน ด้วยเอกลักษณ์ของร้านนี้
เทมปุ ร ะทุ ก ชิ้ น จะกรอบ สี เ หลื อ งอ่ อ น ไม่ อ มนํ้ า มั น ด้ ว ยกรรมวิ ธี เ ฉพาะของทางร้ า น
แถมวัตถุดิบตั้งแต่ไข่ แป้ง ก็ยังสั่งนำ�เข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดด้วยนะคะ อย่าลืมขอผงจิ้มเทมปุระ
นะคะ ได้รสชาติไปอีกแบบ ส่วนของทานเล่นก็ท�ำ ได้ดเี ลยค่ะ ใครทีช่ ืน่ ชอบเทมปุระ บอกเลยว่า
ร้านนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
• เมนูแนะนำ�: ข้าวหน้าเทมปุระ, tempura set (สำ�หรับมาหลายคน)
• Tips: ให้ขอผงเกลือสำ�หรับจิ้มเทมปุระ 3 อย่าง มี ผงวาซาบิ ผงกะหรี่ และ
ผงชาเขียว เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับอาหารนะคะ
• ที่ตั้ง: ชั้นล่าง โรงแรมอเดลฟี 49 ซอยสุขุมวิท 49 (จอดรถในโรงแรม)

Sushi-Maki style

• Isao:  ร้านอาหารญีป่ นุ่ ทีพ่ ฒั นาโรลฟิวชัน ร้านแรก ๆ ของไทยเลยก็วา่ ได้นะคะ

จากวันนั้นถึงวันนี้ ก็ยังต้องต่อคิวทานเหมือนเดิม หากคนที่คุ้นเคยกับร้านนี้ดี ต้องไม่พลาดชื่อ
โรลเหล่านี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านค่ะ Jakie (กุ้งเทมปุระ ไข่กุ้ง อโวคาโด ห่อด้วยกุ้งเอบิ)
หรือจะเป็น Caterpillar (ปลาไหลย่างซีอิ้ว แตงกวา ห่อด้วยอโวคาโด) หรือเมนูเด็ดอย่าง
ซูชิแซนวิช และ ลาวามากิ จริง ๆ แล้วที่นี่มีเมนูทั้งซูชิ มากิ และอีกหลาย ๆ อย่างที่อร่อย
ไม่แพ้กันเลยนะคะ
• เมนูแนะนำ�: Jakie, Caterpillar, dragon, sushi sandwish, lava maki, Volcano
• ที่ตั้ง: สุขุมวิท 31 (จอดที่ SJ 31, หรือเดินจากหน้าปากซอยได้ไม่ไกลค่ะ)

• Masu

Maki & Sushi Bar:

อี ก หนึ่ ง ในฟิ ว ชั น โรลที่ ทำ � ได้ ดี ทั้ ง หน้ า ตาและรสชาติ อ าหาร จนเห็ น อาหาร
ที่นำ�มาเสิร์ฟครั้งแรก สวยจนแทบไม่กล้าชิมเลยค่ะ ส่วนของซูชิ และข้าวหน้าปลาดิบต่าง ๆ
ก็สดใหม่ และปรุงมาอย่างพิถีพิถันอย่างดี เนื้อของที่นี่ หากใครจะไปลองทาน แนะนำ�ให้โทร
สำ�รองที่นั่งก่อน เนื่องจากร้านค่อนข้างเล็กค่ะ
• เมนู แ นะนำ � : maki ตามวั ต ถุุ ดิ บ ที่ ช อบ, beef teppanyaki roll
(สำ�หรับผู้ที่ทานเนื้อได้)
• ที่ตั้ง: สุขุมวิท 39 (จอดรถหลังร้าน)
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Yakiniku style

• Rengaya: ร้านปิง้ ย่างสไตล์ญุป่ ุน่ ทีอ่ ยูม่ ายาวนานกว่า 30 ปี

เค้าต้องมีทีเด็ด เมนูของที่นี่ไม่ได้มีแต่เนื้อเท่านั้น ยังมีหมู ไก่ ซีฟู้ด อีกมากมาย
โดยทางร้านจะนำ�หมู เนื้อ มาหมักซอสสูตรเฉพาะของทางร้านก่อนนำ�มาเสิร์ฟ
หากใครมามื้อกลางวัน จะมี lunch set คุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะ ทางร้านจะ
ให้ข้าวสวยร้อน ๆ สลัด และซุปมิโสะ รวมถึงมีบริการชา กาแฟ และผลไม้
หลังทานเสร็จด้วยนะคะ แอบบอกว่า นํ้าสลัดที่นี่ อร่อยมาก ๆ ค่ะ อีกหนึ่งเมนู
ที่ ไ ม่ ค วรพลาด นอกจากเนื้ อ ส่ ว นต่ า ง ๆ แล้ ว เทมปุ ร ะของที่ นี่ เรี ย กว่ า
กรอบนอกนุ่มใน ตัวใหญ่โตเต็ม ๆ คำ� ไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะ แต่ก่อนร้านนี้เคยอยู่ที่
ตึกธนิยะ แต่ตอนนี้ย้ายร้านมาอยู่ที่เพลินจิตแล้วนะคะ หากใครสนใจ แนะนำ�
ให้จองโต๊ะก่อนค่ะ เพราะที่ร้าน ลูกค้าแน่นร้านจริง ๆ ร้านนี่จะเปิดเป็น 2 ช่วง
กลางวันและเย็นนะคะ
• เมนูแนะนำ�: ชุดเนื้อไม่ติดมัน (lunch set), เทมปุระรวมหรือกุ้งล้วน, สลัดผัก,
เนื้อหมักส่วนต่าง ๆ
• ที่ตั้ง: ชั้น B1 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (เวลาเปิด 11.30-14.00 น. และ
17.00-22.00 น.)

Okonomiyaki style

• Hiroshima

pizza:

พิซซ่าฮิโรชิม่าสไตล์แท้ ๆ ต้นตำ�รับจาก
เมืองฮิโรชิม่า ดูจากภายในร้านทั้งการตกแต่งและลูกค้าที่เข้ามาทานในร้าน เหมือนอยู่
ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น เลยค่ ะ ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนญี่ ปุ่ น ไม่ ค่ อ ยเจอคนไทยเท่ า ไหร่
โอโคโนมิยากิของทางฮิโรชิมา่ นี้ จะแตกต่างกับโอซาก้า โดยจะไม่ผสมวัตถุดบิ ทัง้ หมด
เข้าด้วยกันและใส่กะหลํ่าปลีมากกว่าทางโอซาก้าหลายเท่าตัว และยังใส่อูด้ง
หรือโซบะในพิซซ่าด้วย โดยทางร้านจะทำ�มาให้เรียบร้อย มาเสิร์ฟที่โต๊ะ
ของเรา พร้อมทานได้ทันที ถ้าเทียบกับสูตรของโอซาก้าแล้ว ชอบของที่นี่
มากกว่า เพราะทานได้เรื่อย ๆ เมนูอื่น ๆ ของทางร้านที่ได้ลองสั่งมาทาน
อย่างเนื้อย่างเทปันยากิ ก็ทำ�ได้ดีเลยค่ะ หากใครจะมา ต้องโทรสำ�รองโต๊ะ
ก่อนนะคะ
• เมนูแนะนำ�: สามารถสั่งพิซซ่าแล้วเพิ่มท้อปปิ้งได้ตามชอบค่ะ
เลือกได้ว่าจะเป็นเส้นอูด้งหรือเส้นโซบะ
• ที่ตั้ง: สุขุมวิท 33 (จอดรถหน้าร้านได้ 1 คัน หรือจอดซอยข้าง ๆ ร้าน
ได้อีก 2 คัน)
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Ramen style

• Bankara:

ร้านราเมนโด่งดังจากประเทศญีป่ นุ่ ด้วยนํา้ ซุปกระดูกหมู
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะร้าน ทั้งความมันที่ได้จากคอลลาเจนในไขสันหลังกระดูกหมู
และความเค็มเฉพาะตัว เหมือนได้ไปทานราเมนทีญ
่ ีป่ ุน่ เลยค่ะ ตัวหมูชาชู ก็นิม่ มาก
ยิ่ง kakuni (หมูสามชั้นตุ๋น) เป็นทีเด็ดของที่นี่อีกเช่นกันค่ะ สามารถเลือกเมนู
จากนํ้าซุปก่อน แล้วเลือกท้อปปิ้งได้ตามชอบ ส่วนตัวแนะนำ�ให้ลดมัน ลดเค็ม
และถ้าท่านใดทานน้อย สามารถลดเส้นได้นะคะ เวลาทาน ลองชิมนํ้าซุปก่อน
หากยั ง ไม่ ถู ก ใจหรื อ รู้ สึ ก เลี่ ย นเกิ น ไป สามารถบี บ กระเที ย มสด งาขาว และ
เติมนํ้ามันงาเผ็ดเล็กน้อย เพื่อเพิ่มอรรถรสในการทานนะคะ นอกจากราเมนแล้ว
ไก่คาราเกะหรือเกี๊ยวซ่าก็เด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะ
• เมนูแนะนำ�: Tonkotsu (เพิ่มท้อปปิ้งตามเมนูได้เลย), buta kakuni don, Aburi
Chashu don, Tori Karaage, Yaki Gyoza
• ที่ตั้ง: สุขุมวิท 39 (มีที่จอดรถ), siam paragon ชั้น G, Zpell Future park ชั้น 2, Icon siam ชั้น G

• Tsuta:

ราเมนร้านแรกของโลกที่มีรางวัล Michalin 1 ดาว การันตี ส่งตรงจากญี่ปุ่น กับเมนู Tsuta’s
Signature Shoyu Soba นํ้าซุปโชยุจากจังหวัดวากายามะ ผสมผสานกับวัตถุดิบจากธรรมชาติหลายชนิด รวมถึงนํ้ามัน
ทรัฟเฟิล ทำ�ให้นํ้าซุปโชยุที่ร้านนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนคว้ารางวัลมาได้ เส้นราเมนทำ�สดใหม่ และหมูชาชูที่ละลาย
ในปาก แต่หลายคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นของทรัฟเฟิล ก็มีเมนูอื่นเช่นนํ้าซุปเกลือให้ได้ลิ้มลองกันนะคะ
• เมนูแนะนำ�: Tsuta’s Signature Shoyu Soba
• ที่ตั้ง: Central world ชั้น 3

Curry rice style

• Aoringo:

ร้านแกงกะหรี่ เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่น เปิดมานานหลายสิบปี ชื่อร้านอาโอรินโกะ แปลว่า
แอปเปิ้ ล สี เขี ย ว ตามโลโก้ ข องร้ า นนี้ ซึ่ ง แอปเปิ้ ล นั้ น เป็ น วั ต ถุ ดิ บ สำ � คั ญ ในการทำ � แกงกะหรี่ ญี่ ปุ่ น และร้ า นนี้ ไ ด้ รั บ
การรับรองจากสมาคมแกงกะหรีญ
่ ีป่ ุน่ ว่าเป็นแกงกะหรีท่ ีอ่ ร่อยทีส่ ดุ ในเมืองไทยอีกด้วย ด้วยความเข้มข้นและความพิถพี ถิ นั
ในการทำ�นํ้าซอสแกงกะหรี่ เบสไก่ ทานได้ทุกคน มีท้อปปิ้งให้เลือกหลากหลายมาก อาหารที่นี่จะจัดมาเสิร์ฟให้เป็นเซต
ราคาย่อมเยา ตั้งแต่นํ้าดื่ม สลัดผัก ข้าวหน้าแกงกะหรี่ พร้อมเครื่องเคียงที่เติมได้ไม่อั้น ปิดท้ายด้วยขนมหวาน สามารถ
เลือกได้ระหว่างเยลลี่กาแฟหรือพุดดิ้งนมสด แอบเห็นในเมนู ทางร้านขายตัวซอสแกงกะหรี่
แบบแพคสุญญากาศ สามารถนำ�ไปทำ�เองที่บ้านได้ด้วยนะคะ ได้มีโอกาสแนะนำ�
เพื่อน ๆ ทั้งหลายและพาครอบครัวมาทานที่นี่หลายครั้ง ทุกคนก็ติดใจกันหมด
ยกให้ที่นี่เป็นหนึ่งในร้านแกงกะหรี่ในดวงใจเลยค่ะ
เมนูแนะนำ�: ข้าวแกงกะหรี่เนื้อยากินิขุ, ข้าวหน้าแกงกะหรี่หมูทอด
(signature)
ที่ตั้ง: ชั้น 2 ตึกธนิยะ พลาซ่า เปิดช่วง 11.30-14.30 น. และ
17.00-21.00 น. (ตอนนีป้ ดิ ปรับปรุงอยู)่ , สาขาเอกมัย ระหว่างซอยเอกมัย
26 และ 28 อยู่ในเวิ้ง ตรงข้ามปั๊มบางจาก
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Unagi style

•

Unatoto:  ส่งตรงจาก tokyo หากใครเคยไปวัดอาซากุสะ

แล้ ว เดิ น เล่ น รอบ ๆ กำ � แพงวั ด รั บ รองว่ า ต้ อ งเจอร้ า นปลาไหลร้ า นนี้
อย่างแน่นอนค่ะ กลิ่นปลาไหลสด ๆ ย่างถ่านหอมโชยมาแต่ไกล ด้วยราคา
ที่จับต้องได้ และมีหลายปริมาณให้เลือกสั่ง เมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วเราก็
ไม่รอช้า ได้ไปลองทานมาหลายครั้ง ก็ยังคงรสชาติเดียวกับทืี่ญี่ปุ่น เพราะ
ทางร้านนำ�เข้าวัตถุดิบทุกอย่างมาจากญี่ปุ่น ส่วนเมนูนั้นจะเน้นปลาไหล
เป็นหลัก มีทั้งแบบ original, Nagoya style ที่ครึ่งนึงทานปกติและอีกครึ่งสามารถราดนํ้าซุป
พร้อมโรยงา ต้นหอม และวาซาบิ เพื่อเปลี่ยนรสชาติได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นยังมีข้าวหน้าปลาไหล
ไข่ออนเซ็นหอมสับ จานนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะ แนะนำ�ว่า ทานข้าวเสร็จ ให้สั่งไอศกรีมชาเขียวมาทาน
ปิดท้าย รับรองได้ว่าเป็นมื้อที่เหมือนได้กลับไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยค่ะ
• เมนูแนะนำ�: ข้าวหน้าปลาไหล
• ที่ตั้ง: ในซอย villa market ระหว่างซอยสุขุมวิท 33 และ 33/1 มีที่จอดรถ หรือสามารถ
จอดที่ emquatier แล้วเดินมาได้ค่ะ

Matcha cafe อร่อยทุกร้าน ถูกปากแน่นอนค่ะ

• Peace:   มีหลายสาขา สาขาสุขุมวิท 49 มีที่จอดรถ, อาคาร G tower, โครงการ

เวฬา สินธร วิลเลจ, อารีย์ ซอย 1, King power รางนํ้า, The PARQ
•
หมู่ บ้ า นสั ม มากร และสาขาเอกมั ย ระหว่ า ง
เอกมัยซอย 26 และ 28 (สามารถแวะทานแกงกะหรี่ Aoringo ได้เลยนะคะ อยู่ร้านข้าง ๆ กันเลยค่ะ)
มีที่จอดรถ
•
เอกมัย (สุขุมวิท 36) จอดรถในซอย
•
ซอยพหลโยธิน 5 แนะนำ�ไป BTS ลงสถานีอารีย์ค่ะ หาที่จอดยากมาก
•
เอกมัย 12 หาที่จอดยากนิดนึงค่ะ

spring matcha:
Niche tea BKK:
MTCH:
Tealily:

สุดท้ายนี้ อยากให้ทุกคน ไม่เครียดกับสถานการณ์โควิดที่เราเผชิญ
กันอยู่ในขณะนี้มากจนเกินไป เพราะความเครียด อาจจะเป็นสาเหตุให้มี
อาการและโรคอื่น ๆ ตามมาได้ หากยังไม่อยากออกไปรับประทานอาหาร
ข้างนอก ก็สามารถสั่งอาหารแบบ delivery มาอร่อยกันที่บ้านนะคะ
ที่สำ�คัญ การ์ดอย่าตกกันนะคะทุกคน สุดท้ายนี้ ขอฝาก IG: @gindatravel
ของเราเอง ไว้เผื่อใครที่นึกเมนูหรือร้านอาหารไม่ออก ก็สามารถเข้าไปดูได้
เผื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะ
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เรื่องโดย...ทพญ.ธัญณภัสร์ อังคทะวิวัฒน์

ก้มหน้ามองนาฬิกา ขณะนั้นเวลาตีห้ากว่า
กับร่างกายที่วิ่งมามากกว่า 20 ชั่วโมง
...กิโลเมตรที่ 85 เเล้ว
เเละยังคงก้าวเท้าต่อไปไม่หยุด อยูบ่ นสันเขาทีม่ ุง่ หน้าสูป่ ระเทศฝรัง่ เศส
เพื่อเข้าเส้นชัย
ฉันกำ�ลังอยู่ในรายการเเข่งวิ่งระยะไกล (100 กิโลเมตร)
UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc)
ซึ่งเป็นงานที่ใฝ่ฝันของนักวิ่งระยะไกลทั่วโลก
เส้นทางวิ่งของ UTMB จะวิ่งรอบยอดเขา Mont Blanc ผ่านประเทศฝรั่งเศส
อิตาลี และ สวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ เป็นเส้นทางทีม่ รี ปู เเบบทางวิง่ สภาพภูมปิ ระเทศ
ภูมิอากาศที่หลากหลาย เเละสวยงามมาก
...ขณะนั้นเวลาตีห้ากว่า
ความง่วงจากการวิ่งข้ามคืนเริ่มหายไป
อาจเป็นเพราะเเสงของเช้าวันใหม่
ขาเริ่มอ่อนล้า รู้สึกถึงนํ้าหนักของสัมภาระบนไหล่เพิ่มขึ้น
เเต่ยังคงมีเเรงก้าวต่อไปเรื่อย ๆ
ความสดชื่น ความปีติที่ใกล้จะถึงเส้นชัยมันชนะความอ่อนเพลียไปเเล้ว
เสียงปัก treking pole ตามจังหวะก้าว
เหมือนเป็นทำ�นองที่ซํ้าไปมาจนทำ�ให้เกิดสมาธิ
พลันทำ�ให้นึกย้อนถึงเรื่องราว
ก่อนที่จะพาตัวเองมาถึงวันนี้..
ย้อนไปไกลมาก ไปยังวันเเรกที่ทำ�ให้ออกวิ่ง
ไปถึงตอนที่เรียนอยู่เชียงใหม่ มีอาจารย์ท่านหนึ่งชวนเดินขึ้น
ดอยปุย (คนปกติเค้านั่งรถกันขึ้นไป ...เราคงเป็นคนไม่ปกติ 555)
เดินเส้นทางป่าด้านหลังดอยสุเทพ เส้นทางอุดมสมบูรณ์มาก
วิวสวย ประทับใจสุด ๆ
เดินขึ้นก็สนุกสนานเหมือนได้เที่ยวไปด้วย
เเต่ จำ � ได้ เ ลยว่ า พอเดิ น กลั บ ลงมาวั น นั้ น .. เหนื่ อ ยมากสุ ด ๆ
ขาล้าสุด ๆ
เเต่กลับกลายเป็นวันที่หัวโล่งมาก กินข้าวอร่อย เเละหลับสบาย
เป็นที่สุด
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จากวันนั้นเป็นต้นมา
เมื่อมีเวลาว่าง ๆ วันเสาร์-อาทิตย์ จะเดินขึ้นดอยสุเทพ หรือดอยปุย เพราะมันทำ�ให้
ผ่อนคลายร่างกายเเละจิตใจได้ดี
โดยเฉพาะกับเราที่เป็นหมอฟัน อาชีพที่ต้องนั่งทำ�งานนาน ๆ
เมื่อก่อนเคยมีปัญหาปวดหลัง ไหล่ติด หายใจไม่อิ่ม
พอได้ออกมาวิ่ง มาออกกำ�ลังกาย ขยับเเขน เเละใช้ขามากขึ้น
ทำ�ให้รู้สึกกลับมามีชีวิตชีวา สดชื่น ไม่ปวดเมื่อย เเละทำ�งานได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม
จากนั้นพอเริ่มวิ่งเยอะขึ้น มีโอกาสท้าทายตัวเองด้วยการลงเเข่งรายการต่าง ๆ
ตั้งเเต่ระยะ 30, 50, 70, 100 ไปจนถึง 150 กิโลเมตร
ความสนุกและความสุขของการวิ่งระยะไกลคือ
การได้ไปในที่ที่เป็นธรรมชาติสวยงาม วิวอลังการเเบบที่รถเข้าไปไม่ถึง
การได้ท้าทายตัวเอง เเละค้นพบที่เเปลกใหม่อยู่เสมอ
การที่ได้ใช้สองขาเเละร่างกายอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้รู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่
การมีร่างกายที่เเข็งเเรง
การได้นอนหลับเเบบจุใจ การกินข้าวมื้อธรรมดาให้ได้อร่อยกว่าเดิมมาก ๆ
ไปจนถึงการได้นั่งสนทนากับเพื่อนว่าวันนี้เราทำ�ทุกอย่างได้เต็มที่เเล้วรึยัง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม
นี่หรือคือจุดเริ่มต้นการวิ่งของหมอจัดฟันคนนึง
เเละในที่สุดก็มีโอกาสได้เข้าร่วม race ระดับประเทศอย่างรายการ UTMB
พอรู้ตัว ก็รู้สึกได้เลยว่าตัวเองเผลอยิ้มอยู่
ไม่รู้วิ่งไปยิ้มไปมานานขนาดไหนเเล้ว
ตอนนี้เหลืออีก 8 กิโลเมตร ก่อนจะเข้าเส้นชัยเมือง Chamonix ประเทศฝรั่งเศส
หลังจากนี้จะเป็นเส้นทางวิ่งลงเขายาว ๆ
ใกล้มากเเล้ว
เวลาที่ควรจะเป็นช่วงร่างกายอ่อนล้ามากที่สุด
เนื่องจากวิ่งมา 90+ กิโลเมตร
เเต่เชื่อมั้ยว่า ตอนนั้นความเหนื่อยหายเป็นปลิดทิ้ง เเรงขากลับมาจากไหนไม่รู้
วิ่งลงเขาเเบบสนุกสะใจสุด ๆ
จนเข้าเมือง Chamonix ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่ใช้เป็นเส้นชัยของรายการนี้
มีคนมารอสองข้างทางคอยเชียร์นักวิ่ง
เสียงตบมือ ตบเเผงกั้นดังสนั่น ต้อนรับนักวิ่งที่กำ�ลังจะเข้าเส้นชัย
เพื่อน ๆ จากประเทศไทยเข้ามากอดรับ เอาธงชาติไทยมาให้
เเค่เห็นหน้าเพื่อนที่มารับในวันนั้น ก็อดนํ้าตาซึมไม่ได้

4 THE SAME PURPOSE

วิ่งเข้าเส้นโบกธงชาติไทย โดยมีเพื่อน ๆ ที่คอยซัพพอร์ตวิ่งตามหลังเข้ามา
เป็นช่วงขณะที่พิเศษมาก จำ�ได้ไม่ลืมเลย
การวิ่งไกล ๆ เเบบนี้อาจจะดูไกลตัวเกินไปสำ�หรับหลายคน
เเต่ความลับก็คือ เราไม่จำ�เป็นต้องวิ่งไกลขนาดนั้นก็สัมผัสกับวิวเเละธรรมชาติที่สวยงามได้
เพราะเส้นทางการวิ่งในรายการนี้ ความจริงเเล้วเป็นทางเดิน treking ที่เป็นที่นิยมมากจาก
นักท่องเที่ยวทั่วโลก
ระหว่างทางก็มีที่พัก เป็นกระท่อมอยู่ตามยอดเขาต่าง ๆ ที่สามารถนอนพักเเละจัดอาหาร
ให้เราระหว่างทางได้
ถ้าหากเพื่อน ๆ พี่ ๆ สนใจ อยากลองไปสัมผัสบรรยากาศสวย ๆ ทุ่งหญ้า อากาศ ธารนํ้าเเข็ง
ที่อลังการไม่เเพ้ที่ไหน
ก็อยากจะเเนะนำ�เมือง "Chamonix"
นอกจากเรื่องธรรมชาติเเล้วยังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เหมาะกับการมาพักผ่อนอย่างยิ่ง
Chamonix เป็นเมืองของประเทศฝรัง่ เศสทีอ่ ยูต่ ดิ เขตชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
และประเทศอิตาลี
ซึง่ มีเทือกเขาแอลป์เป็นพรมเเดนธรรมชาติพาดผ่าน เเละจากเมืองนีส้ ามารถเห็นยอดเขา
Mont ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์อีกด้วย
การที่ชีวิตหนึ่งเคยทำ�อะไรที่สุดโต่ง
มันทำ�ให้เราเรียนรู้คุณค่าของความพยายามอย่างหนัก มีวินัย การไม่ยอมเเพ้
ไม่มีความสำ�เร็จใดที่ไม่มีเบื้องหลัง
หลักคิดเรื่องนี้ก็สามารถนำ�ไปใช้กับทุก ๆ เรื่องในชีวิตได้
ไม่ว่าจะเป็นการทำ�งาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว ไปจนถึง การเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น

ความพยายามอย่างหนัก
เจียนตายจนเเทบจะไม่ไหว
จะนำ�พามาซึ่ง
ความสำ�เร็จที่เราภาคภูมิ
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เกร็ดน่ารู้ สู้โควิด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในช่วงที่มีการระบาดหนัก จึงเปิดให้มีการรักษาฟัน
เฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการฉุกเฉินและจ�ำเป็นต้องท�ำการรักษาทันที ทัง้ นีจ้ ะอยูภ่ ายใต้
อยู่กับเรามาครบ 2 ปี แล้ว และกระบวนการ
การพิจารณาของทันตแพทย์ หลังจากท�ำการตรวจอาการในเบื้องต้น
รักษาทางทันตกรรม อาจก่อให้เกิดละอองฝอย
ฟุ้งกระจาย หลายคนจึงนับว่าการทำ�งาน
สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ ทันตแพทย์ควรมีภูมิคุ้มกันที่ดี ลองมาดูตาราง update
ของทันตแพทย์มีความเสี่ยง
ปัจจุบันกันค่ะ ว่ามีแนวทางการฉีดวัคซีน ยังไงได้บ้าง

     คุณหมอทุกคน น่าจะเจอคนไข้ที่เป็นโควิด
  แล้วต้องกลับมาทำ�ฟัน แต่เอ๊ะ เราจะทำ�ฟัน
           ให้คนไข้ได้ตอนไหนดี มีข้อมูลจาก
  American Society of Anesthesiologists
                (ASA) มาฝากค่า

#อยากบอก

รู้หรือไม่ ?

หายจากโควิ ดแล้ ว ท� ำ ฟั น เมื่ อ ไหร่ ดี ?

ท�ำฟันได้เมื่อ ?

อาการผู้ป่วย

นับจากวันวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19

ไม่มีอาการ/
อาการเล็กน้อย

4 WKS

ไอ, หายใจล�ำบาก
(ไม่รักษาตัวใน รพ.)
มีอาการ + มีโรคอื่นร่วม
ex เบาหวาน
or
ต้องรักษาตัวใน รพ.

6 WKS

ต้องรักษาตัวใน ICU

8-10 WKS
12 WKS

แนวทาง elective surgery ของ Amerrican Society of Anesthesiologists (ASA)
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อัพเดท แนวปฏิบัติ

สงสัยติดโควิด-19 ต้ อ งท� ำ ยั ง ไง
1 ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง

ผู้สงสัยติดเชื้อ

หรือ ตรวจกับหน่วยงานบริการ

ผลเป็น

บวก

ไม่มี
อาการ

ลบ

2 ตรวจ PCR

2 โทร 1330 หรือ

แอดไลน์ @nhso

ผลบวก

จนท. ประเมินอาการ

ไม่มีอาการ
อาการน้อย
3 Home Isolation หรือ

ผลเป็น

มีอาการ

มีอาการ
มีปัจจัยเสี่ยง

Community Isolation

3 โรงพยาบาล

ผลลบ
มีประวัติเสี่ยง

ไม่มี
ประวัติเสี่ยง
ไม่ต้องกักตัว

3 กักตัวเอง

ภายใต้การติดตาม
ดูแลของ จนท.

เกณฑ์ส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล

ตรวจ ATK ซํ้าทุก 3 วัน

• มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชม.
• มีโรคประจ�ำตัวที่มีความเสี่ยง
• กรณีผู้ใหญ่ หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง / นาที
• กรณีเด็ก หายใจล�ำบาก ซึมลง
• ออกซิเจนในเลือดตํ่ากว่า 94%		 ทานอาหารได้น้อย
ที่มา
กระทรวงสาธารณสุข 10 มค. 65
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งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ ครั้งที่ 2 /2563
“Global Perspectives in Dentofacial Orthopedics”
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

4 THE SAME PURPOSE
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รศ.ทพ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำ�นวยการศูนย์ตะวันฉาย ทีมสหวิทยาการ และนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ร่วมมอบช่อดอกไม้ ขอแสดงความยินดีกบั
"รศ.ทพ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์" ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำ�รงตำ�แหน่ง "ศาสตราจารย์" เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขอแสดงความยิน ดีกับ
Resident ทันตกรรมจัดฟัน รุ่น 15 ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
(1) ทพญ.นวลปราง บุ ญ ผ่ อ งเสถี ย ร
(2) ทพญ.วนิชยา อุดมวนิช (3) ทพ.วันเฉลิม
เทพรังศิริกุล (4) ทพญ.หทัยชนก ภารการ
และ (5) ทพ.ณัฐสิทธิ์ ผุดผ่อง ที่สอบผ่าน
Research Proposal อย่างสมบูรณ์แบบ
โดยในการสอบครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก
รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ เป็นประธาน
สอบการสอบของนักศึกษาหลักสูตรวุฒบิ ตั ร
สาขาทันตกรรมจัดฟันรุ่นที่ 15
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ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันรุ่นที่ 14 จำ�นวน 4 คน ได้แก่
(1) ทพ.เตชน์ศิษฐ์ ธนสรรวนิช (2) ทพญ.วิลาสินี วิจิตรานนท์ (3) ทพญ.อาทิตยา ดวงตา และ
(4) ทพ.ธนานนท์ เหล่ากุลดิลก ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ช่วยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่
แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้มีการ “จัดงานเลี้ยง

คริสต์มาส และเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2564”
ภายในงานมีทั้งการจับฉลากแลกของขวัญและ
รางวัลพิเศษต่าง ๆ มากมาย
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วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสถาบันฝึกอบรมหลักสูตร
เพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน โดยท่านอาจารย์ ศ.เกียรติคุณ ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
รศ. (พิเศษ) ทพญ.ดร.สมใจ สาตราวาหะ รศ.ทพ.อินทรพล หอวิจิตร
รศ.ทพญ.ดร.ศิริรักษ์ นครชัย และ ผศ.ทพญ.ดร.รชยา จินตวลากร
ที่ให้โอกาสคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันฝึกอบรม
ที่มีมาตรฐานของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสภา
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เนื่องในกิจกรรมพิธีไหว้ครู วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นิสิต
หลั ง ปริ ญ ญาได้ นำ � พวงมาลั ย ดอกไม้ ไ ปกราบอาจารย์ เพื่ อ ฝากตั ว
เป็ น ศิ ษ ย์ กั บ อาจารย์ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2564 ในโอกาสนี้ ข ออาราธนา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้อาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความ
สุขตลอดไป นิสิตทุกคนขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ เมตตาสั่งสอนพวกเราทุกคนค่ะ

4 THE SAME PURPOSE

035

รับน้องปี 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2564
ขอต้อนรับน้องใหม่ปี 1 ทุกคน เข้าสู่ครอบครัวภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาฯ ในปีนี้ครอบครัวของเราได้
น้อง ๆ มาเพิม่ ทัง้ หมด 7 คน แบ่งเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงจำ�นวน 5 คนและหลักสูตรปริญญาเอก 2 คน
ทางคณาจารย์ และรุ่นพี่ทุกคนขอเป็นกำ�ลังใจให้น้อง ๆ สนุกกับการเรียนนะคะ

บรรยายพิเศษจากอาจารย์ศิษย์เก่าของพวกเรา
โดยปี นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก อ.ทพญ.มิ ต ธิ ด า รั ก ษานาเวศ และ
อ.ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต พวกเรานิสิตทุกคนรู้สึกขอบคุณที่อาจารย์
สละเวลามาให้ ค วามรู้ ที่ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากในการนำ � ไปใช้ ต่ อ
ในวิชาชีพต่อไป จะพยายามรักษาคนไข้และส่งต่อสิง่ ดี ๆ ให้รุน่ ต่อ ๆ ไป
แบบที่อาจารย์เป็นแบบอย่างนะคะ
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เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นิ สิ ต หลั ง ปริ ญ ญาได้ เข้ า ร่ ว มการอบรม
การใช้งานโปรแกรม orthoanalyzer ที่ T dental lab เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรม
เอามาใช้งานกับคนไข้

ได้รับเกียรติจาก
รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
เดินทางมาเป็นวิทยากรที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ ABO Objective
Grading System for dental casts
and panoramic radiographs and the
discrepancy index
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ในช่วงสถานการณ์ COVID แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะปิด แต่การศึกษาไม่เคยหยุดนิ่ง ขอขอบคุณ
อาจารย์พิเศษทุก ๆ ท่านที่มาบรรยายพิเศษในช่องทาง online ให้กับนิสิตหลังปริญญาค่ะ

ยินดีกับศิษย์เก่า ทันตแพทย์วรุฒ ทองเกิด
ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน
APAC Ormco Post graduate forum
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ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ
ทพ.พาสน์สิริ นิสาลักษณ์ และ
ทพ.ธานัน จารุประกร
มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่านช่องทาง online ในหัวข้อ
Relationship in orthodontic
practice “Orthodontic
treatment: If everyone could
do it, what should we do
more?”

บรรยากาศงานไหว้ครูประจำ�ปี 2564
ของภาควิชาจัดฟันแบบทั้ง online และ onsite
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ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จัดประชุมวิชาการ Mahidol University Orthodontic Symposium
ครั้งที่ 3 “Medication and Orthodontic Tooth Movement”
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

Pediatric Pulmonary Fellow จาก
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศึกษา
ดูงานที่คลินิกจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564
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แพทย์ประจำ�บ้านสาขา Plastic surgery รพ.ราชวิถี
ศึ ก ษาดู ง านที่ ค ลิ นิ ก จั ด ฟั น คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical
University ประเทศไต้หวัน จัดสัมมนาออนไลน ์ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

4 THE SAME PURPOSE

ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ทพ.อรรถพงศ์ ดีดกลิ่น (อาจารย์แจ็ค)
ที่กำ�ลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ อ.ทพญ.สิริกร เตชะฤดีวรรณ (อาจารย์จ๋าย)
ที่กำ�ลังจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มาพิษณุโลก ไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือชาบู
ก็อย่าพลาดนะคะ จองเลยค่ะ “Hungry heal”
ร้านเนื้อย่างที่กำ�ลังฮิตในเมืองพิษณุโลกของ
อาจารย์อภิวัฒน์ (อาจารย์เซ้ง) ค่ะ
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ขอขอบคุณ รศ.ทพญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล
และ รศ.ทพ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก
ประธานการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
จากภายนอกทั้งสองท่านนะคะ

เข้าร่วมบรรยายในงานประชุมรูปแบบ online
ตามมาตรการ social distancing

งานปีใหม่ 2565
ในรูปแบบ online

4 THE SAME PURPOSE
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อาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาสาขาจัดฟัน ร่วมกับ
เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ออกหน่ ว ยทั น ตกรรม
พระราชทาน ณ หอประชุมอำ�เภอสะเมิง อำ�เภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

การสอบงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน รุ่น N 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ออนไลน์
ชื่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.คลินิก ทพ.วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล
ผศ.ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์
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มุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุงาน ประจำ�ปี 2564 ศ.เกียรติคุณ ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร และ
ศ.คลินกิ ทพ.วิรชั พัฒนาภรณ์ (จริงๆ ของ อ.วิรชั เกษียณ 63 แต่สาขาเอามาจัดพร้อมกันอีกที 2 ท่าน)
14 กันยายน พ.ศ. 2564

4 THE SAME PURPOSE

“New year, new normal, new uniform”
ตามกระแสที่หลาย ๆ สถาบันได้เปลี่ยน uniform จากเสื้อกาวน์เป็นชุด scrub
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ortho PSU จึงได้ท�ำ การเปลีย่ น uniform สำ�หรับ
ทันตแพทย์เพื่อใช้ในคลินิก โดยมาใน theme สีแดง ที่คงไม่ต้องถามว่าเป็นแดงไหน
คงเห็นในภาพว่าเป็นแดง burgundy

“ “สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออนุสาขาทันตกรรมจัดฟัน”
การสอบเข้าศึกษาต่อในภาคปฏิบัติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยในปีนี้อนุสาขาทันตกรรม
จัดฟันเปิดรับสมัครทันตแพทย์ที่สนใจถึง 3 หลักสูตร ทั้งในระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก และ
ทันตแพทย์ประจำ�บ้าน เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 ยังไงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้า
ให้กับน้อง ๆ รุ่น 12 นะครับ
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“Special topic by Professor Steven J Lindauer”
โอกาสดีสำ�หรับนักศึกษาและคณาจารย์อนุสาขาทันตกรรมจัดฟันเป็นอย่างยิ่งที่เกิดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ของ Professor ชื่อดังระดับโลก นั่นคือ Professor Steven J Lindauer
ที่เป็น editor ของ The Angle Orthodontist และเป็น Professor ของ VCU orthodontics ในหัวข้อ
Biomechanical Considerations in Anchorage ทุกคนต่างได้รับความรู้อย่างล้นเปี่ยมและอิ่มเอมไปด้วย
ความสนุกในการเรียน

“เกษียณสำ�ราญ…พี่เผิน 2564”
ขอแสดงความยินดีกับพี่เผินที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้มีเวลาพักผ่อนและดูแลตัวเอง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่เผินที่ทำ�งานอย่างหนัก ด้วยความตั้งใจ เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับชาวจัดฟัน ม.อ. ขอขอบคุณพี่เผินที่ดูแลพวกเราชาวจัดฟันด้วยความรักและความหวังดีตลอดมาค่ะ

4 THE SAME PURPOSE
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ซุบซิบ (แ ต่ ไ ม่ ) นิ น ทา
เปิดประเดิมข่าวซุบซิบจากพีๆ่ น้องๆชาว Ortho จากทัว่ ทุกสารทิศค่ะ^^
แม้วา่ เราต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 กันมาอย่างยาวนาน
แต่ทาง Braces News ก็ขอเป็นสือ่ กลางส่งผ่านเรือ่ งราวข่าวดี ๆ
ของพวกเราชาว Ortho ให้ทกุ คนเหมือนเช่นเคยนะคะ...
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกขึ้นเหนือ
แต่ยงั ไม่เหนือสุดกับทาง ม.นเรศวร
ค่ะ มาถึงปี 2022 แล้ว แน่นอนว่าหลาย
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง คงได้ รั บ ผลกระทบจาก
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โควิ ด -19 ท�ำให้ ต ้ อ งหยุ ด การเรี ย น
การสอน หยุ ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ รวมไปถึ ง หยุ ด ท�ำคลิ นิ ก ด้ ว ย
ทางภาคจัดฟัน ม.นเรศวรของเราก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะ มีการปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นสัมมนาแบบออนไลน์ ปรับ
มาตรฐานการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยในคลิ นิ ก ทั น ตกรรมจั ด ฟั น ให้ มี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออย่าง
ต่อเนือ่ งต่อไปค่ะ +++ มาถึงเรือ่ งราวอันน่ายินดีของทางภาควิชา
เรากัน ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ อ.ทพ.อรรถพงศ์ ดีดกลิ่น
(อาจารย์แจ็ค) อาจารย์สุดหล่อของสาขาเรา ที่ได้ไปศึกษาต่อ
ทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่นในปีทผี่ า่ นมาเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว บอกเลย
ว่ า ถ้ า อาจารย์ แจ็ ค รู ้ สึ กเหนื่อ ยเมื่ อ ไรก็ ใ ห้ นึ กว่ า ยั ง มีก องเชีย ร์
อยู ่ ท างนี้ เ สมอนะคะ ส�ำหรั บ ปี นี้ ต ้ อ งขอแสดงความยิ น ดี กั บ
อ.ทพญ.สิริกร เตชะฤดีวรรณ (อาจารย์จ๋าย) สาวสวย หุ่นดี ใจดี
เป็นที่รักของนิสิตทุกคน ที่สอบติดหลักสูตรทันตแพทย์ประจ�ำ
บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ม.อ. ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวน้องกับ
ทาง ม.อ. ด้วยนะคะ+++ ส�ำหรับ อาจารย์อภิวัฒน์ (อาจารย์เซ้ง)
ตอนนี้ก็ก�ำลังชื่นชมลูกชายเลยค่ะ น้องอชิ (หน้าตาน่ารักเชียว)
เพิ่งคลอดไม่นานมานี้เอง นอกจากนี้ อาจารย์ยังเปิดร้านเนื้อย่าง
ที่ก�ำลังฮอตฮิตที่สุดในเมืองพิษณุโลกตอนนี้ด้วยนะคะ..ชื่อร้าน
Hungry heal ค่ะ..ใครมาพิษณุโลกต้องไม่พลาดร้านนี้นะคะ

ขอบอกว่ า ต้ อ งจองล่ ว งหน้ า นะคะ ไม่ งั้ น มี สิ ท ธิ์ อ ดค่ ะ +++
ตัดภาพไปที่รุ่นสามซึ่งตอนนี้ก�ำลังเข้มข้นเลยทีเดียว ทั้งการท�ำ
คลินิกและงานวิจัย ซึ่งตอนนี้รุ่นสามของเราก็เป็นนิสิตจัดฟัน
ชั้นปีที่ 3 แล้ว สมาชิกรุ่น 3 ประกอบด้วย น้องเกมส์ (กติกา
ใจกล้า), น้องบอม (ณัฐภัทร ค�ำนึงสิทธิ), น้องขวัญ (พาขวัญ
กุลชุติสิน) และน้องเฟิร์น (นันทพร ไชยสุขทักษิณ) โดยงาน
วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องหลั ก สู ต รทั น ตแพทย์ ป ระจ�ำบ้ า น ชั้ น ปี ที่ 3
ของเราก็ทยอยสอบป้องกันวิทยานิพนธ์กันไปบ้างแล้วนะคะ
ทางเราได้รบั เกียรติจาก รศ.ทพญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล ทีม่ าสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ให้น้องเกมส์และน้องขวัญ และได้รับเกียรติ
จาก รศ.ทพ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก ที่มาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้
น้องเฟิรน์ ทาง ม.นเรศวรจึงขอโอกาสนีก้ ราบขอบพระคุณอาจารย์
ทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ และแน่นอนค่ะ การเรียนการสอนของ
สาขาเราในช่วงนี้ก็เป็นแบบ online ตามสถานการณ์ covid-19
ในปั จ จุ บั น ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย่ า งเคร่ ง ครั ด เลย
ทีเดียวค่ะ ขอบอกเลยว่าแม้จะเป็น online พวกเราก็เต็มที่ไม่แพ้
onsite กันเลยทีเดียวค่ะ ทั้งเนื้อหา เสื้อผ้า หน้าผม มาเต็มค่ะ
หรือแม้กระทั่งงานปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา พวกเราก็จัดงาน
กันแบบ online ซึ่งได้ทั้งความสนุกสนานของงานปีใหม่และ
ยังเคร่งครัดในมาตรการ social distancing อีกด้วยค่ะ
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มาต่อกับข่าวคราวจากทาง
ฝั่งมหิดลโยธี ขอเริ่มต้นด้วยการ
ปรบมื อ ดั ง ๆ กั บ อ.ดร.รชยา และ
อ.นันทินี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผศ., ขอแสดง
ความยินดีกับ อ.กุ๊กกิ๊ก คนสวย ที่ทั้งได้เรียนจบ ป.เอก และ
แต่งงานสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณหมออาร์ต ทั้งสวยทั้งเก่ง
ทั้งปังขนาดนี้ ขอสมัครเป็น FC ด้วยคนน้าาา, และขอต้อนรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโททั้ง 8 คนเข้าสู่ภาควิชา หวังว่า
น้อง ๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับมีความสุขระหว่างที่
เรียนนะครับ ไม่ใช่แค่อาจารย์ที่เป็นฝั่งเป็นฝา ทางฝั่งนักศึกษา
ก็มขี า่ วดีเช่นเดียวกัน ขอแสดงความยินดีกบั น้องมาย พรรณพิมพ์
ปี 2 ที่แต่งงานมีครอบครัวไปก่อนเค้าก่อนใคร เพื่อนรุ่นรวมถึง
รุ่นพี่ ๆ อิจฉาตาร้อนไปตาม ๆ กัน และท้ายสุดที่ไม่ใช่สุดท้าย
เมื่อเดือน พ.ย. 64 ที่ผ่านมา คุณหมอภิญญดา อัครจรัสโรจน์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ oral presentation ในงาน 14th TCCA
cleft and craniofacial care เรียกว่าหน้าบานกันทั้งลูกศิษย์
และอาจารย์ที่ปรึกษา (อ.นิตา) เลยครับ ในปีที่ผ่านมาเราเจอ
และได้ผลกระทบจาก COVID หนัก ๆ หยุดท�ำงานกันไปเป็น
เดือน ๆ หวังว่าปีนี้ จะเป็นปีที่ดี ๆ ของเรา ทั้งที่มหิดลและ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ นะครับผม

ท�ำวิจัยอยู่เช่นกัน และด้วยความรวบรัดฉับไวของเธอนั้นท�ำให้
อาจารย์ถึงกับเอ่ยปากว่า “น้องฮะ น้องใจเย็น ๆ ก่อน” ก็แหม…
อินเตอร์เน็ตมันไม่ hi speed เลยค่ะอาจารย์ +++ ทพญ.อรณิชา
ผูกทวนทอง ประกาศกร้าวว่า “IF16/8ไม่เห็นยากเลยแก” ทีจ่ ริง
นางสาวอรณิชาเข้าใจผิดว่า กิน 16 ชม. หยุด 8 ชม. มิน่าล่ะ
น�้ำหนักถึงไม่ลด++++ ใครอยากลดน�้ำหนักอย่างมีความสุขต้อง
ปรึกษา ทพญ.ปณิดา เมธาวิทย์ เคล็ดลับคือกินคีโต (= กินแป้ง
ได้อยู่ววว) แต่ใครชวนไปกินไหน บอกเลยว่าเจ๊จอยสุด แต่ใด ๆ
คือคนนี้เค้าสวยวันสวยคืน เกียมพร้อมใส่ชุดเจ้าสาวเร็ว ๆ นี้
แน่ ๆ ++++ ทพ.ธีร์ธวัช พิพัฒน์พงศา เจ้าของวลีเด็ด amaze!!
อะไรเด็ดต้อง amaze!! จนเพื่อนเริ่มพูดตาม ตอนนี้เลิกพูด
ไปแล้วว ++++ ทพ.ศุภฤกษ์ และเจริญ ทันตแพทย์สายมู
คนนี้ชีวิตเค้าสุดปังว่าไม่ได้ เคล็ดลับคือจะมูต้องมูให้สุด สักคิ้ว
เสริมโหงวเฮ้งก็แล้วแต่ยังเบาไป ล่าสุดสักเส้นลายมือแล้วหนึ่ง!
ไม่เลิศแล้วใครจะเลิศ! ++++ ป.เอก ปี2 รุ่นนี้ (ทพญ.จิรัชยา
ศรีสุทธะ, ทพญ.ณิชา โฆษิตกิตติวณิชย์, ทพ.วสุพล สอดศุข)
น่าสงสารสุด ๆ ติดสถานการณ์โควิดไม่ได้ไปญี่ปุ่นซะที พอมีลุ้น
จะได้ท�ำวีซ่า ก็ระบาดใหม่อีกรอบ ทุกคนเจอเป็นต้องถามว่า
แต่น้อง ๆ ทั้ง 3
ข่าวดีๆยังไม่หมดขอไปซุบซิบ ‘ไปเมื่อไหร่’ แทนค�ำว่า ‘สวัสดี’ แล้วนะ
ก็ฝากมาบอกว่าถามได้น้า ไม่เคยเบื่อ เพราะอยู่บ้านก็ไม่ได้พูด
กันต่อจากทาง จุฬาฯ
+++หนุ่มน้อย ศุภชัย อันมานะ กับใคร 5555 เอาเป็นว่าฝากส่งก�ำลังใจให้น้อง ๆ ได้ไปญี่ปุ่น
ตระกูล ช่วงนีห้ ายหน้าหายตา เพราะก�ำลัง
มุง่ มัน่ เลีย้ งเซลล์ท�ำวิจยั อย่างหนัก แต่ถงึ จะหนักแค่
ไหนก็ยังมีเวลาไปทานข้าวกับน้อง ม กลางสยามนะจ๊ะ+++ หนุ่ม
ใหญ่ วิเศษสรรค์ พรศิรอิ นันต์ เจ้าของประโยคคลาสสิก “ได้ครับ
ได้เลยครับอาจารย์” มีสาว ๆ มาขอถ่ายรูปคู่ด้วยในวันปีใหม่
ทั้ ง สาวเล็ ก สาวใหญ่ สาวใกล้ เ กษี ย ณ แต่ เ อ…ไม่ ท ราบว่ า
เปเปอร์ 2 ถึงไหนแล้วนะคะ ++++ สวยสวย เชอรี่ พิ ช นี
แซ่อาวเอี้ยง เจ้าของสโลแกน “faster is better” ก็ก�ำลังมุ่งมั่น
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ปิดท้ายกันด้วยข่าวดี ๆ จากชาว
Ortho สงขลา กั น นะคะ....

เร็ว ๆ ด้วยน้าาา ระหว่างนี้ชวนไปคาเฟ่ ชวนกินข้าวได้หมด
สาย cafe hopper และ foodie ตัวจริงอยู่นี่แล้ววว ++++
ทพญ.ปิยทิพย์ สิริวิชัย เจ้าหญิงแห่งวงการไอทีและตื่นเช้า
นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ รางวั ล typodont โอลิ ม ปิ ก ประจ�ำรุ ่ น
++++ หน่องเอิร์ท ทพ.พัทธดนัย บุตษบุญ ทันตแพทย์นักบุญ
(ลี่) สุดหล่อผู้พกความมั่นใจมาเต็ม 100 นายกสมาคมน�้ำหวาน
ประจ�ำรุ่น เห็นแบบนี้สกิลดัดลวด 10/10 นะคะว่าไม่ได้+++
ทพญ.วรัมพร โรจนกิจอ�ำนวย น้องเติม สาวสวยหน้าใส size
mini ผู้เชี่ยวชาญด้านการกดคูปองลดราคาและเอกคณิตคิด
ในใจ +++ ทพ.คมสันต์ อุตอามาตย์ หัวปีจัดฟันรุ่น 64 ว่าที่
ส.ส. ในอนาคต มาพร้อมกับเสียงรับโทรศัพท์ “ฮาหลอ” อันเป็น
เอกลักษณ์ ใครอยากรูต้ อ้ งลอง +++ ทพญ.ปุณยนุช สัมภวะผล
ชีแพร สาวสวยจากเชียงใหม่ผู้มีวินัยในการกิน ใจรักใน acai
ยืนหนึ่งเรื่องรักสุขภาพ +++ ทพญ.ขวัญรัตน์ พลอยส่องแสง
ฟิตมาก ขยันตื่นมาออกก�ำลังตั้งแต่ 6 โมง 7 โมง แม้แต่วันที่มี
เรียนยังสามารถหาเวลาไปออกก�ำลังกายก่อนได้ นับถือจริง ๆ
อยากท�ำได้ บ ้ า งเลยค่ า +++ ทพญ.ขอขวั ญ จริ ย ะธี ร วงศ์
น้องขวัญทันตแพทย์สายเกา ชอบดูทั้งซีรี่ย์และฟังเพลง ถึงขั้นไป
เรียนภาษาเกาหลีมาแล้ว ใครอยากเม้ามอยสายเกา เชิญเม้า
กะน้องขวัญได้เล้ย ++++

จากข่าวซุบซิบเมื่อปีที่แล้ว เพิ่งแสดงความ
ยิ น ดี ห ลั ง ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญา
ไปหมาด ๆ ในปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับอีก
หนึ่งต�ำแหน่งในหัวหน้าอนุสาขาทันตกรรมจัดฟันใหม่ป้ายแดง
อ.ทพ.ดร.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี ศิษย์เก่าจัดฟัน ortho PSU
ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง พลั ง ที่ ช ่ ว ยผลั ก ดั น และพั ฒ นา ortho PSU
ให้ เ ติ บ โตขึ้ น กว่ า เดิ ม +++ ต่ อ มาก็ แ สดงความยิ น ดี กั บ
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์
ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของคณะทันตแพทยศาสตร์
ม.อ. ปี 2564 และเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอน
(PSU-TPSF) ในระดับวิชชาจารย์ (Professional teacher) เห็น
ถึงความทุ่มเทในการสอนนักศึกษาทันตกรรมจัดฟัน ไม่สงสัย
เลยว่าจะไม่ได้รางวัลได้อย่างไร 10…10…10 ไปเลยจร้า และ
อย่าลืมติดตามอาจารย์ในงานประชุมวิชาการจัดฟัน 1/2565 ที่
เชียงราย ในหัวข้อ “Anterior Bite Plane: Art of Discussion
in Orthodontics” ++++ เนื่องจากสถานการณ์ยุคโควิด-19
คลิ นิ ก ทั น ตกรรมจั ด ฟั น ได้ เ ปลี่ ย นที่ ท�ำการคลิ นิ ก (ชั่ ว คราว)
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มของคลิ นิ ก ให้ พ ร้ อ มสู ้ โ ควิ ด -19
นอกจากนี้ทางอนุสาขาทันตกรรมจัดฟัน ได้มีการท�ำยูนิฟอร์ม
ชุ ด ใหม่ ortho PSU เป็ น ชุ ด แดงแรงฤทธิ์ (ดู รู ป ได้ ใ นภาพ
เป็นข่าว) ปีนี้ไม่ปังให้มันรู้ไป ++++ ประชาสัมพันธ์ส�ำหรับใคร
ที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ortho PSU ได้เปิดหลักสูตร
ปริ ญ ญาโท PSU-PNK (ม.อ.-รพ.พระนั่ ง เกล้ า ) โดยจะ
ได้ เรี ย นกั บ ทั้ ง อาจารย์ พ ระนั่ ง เกล้ า และอาจารย์ จ ากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. รับรองว่าเจ๋งแน่นอน ++++ กิจกรรม
งานปีใหม่สาขาทันตกรรมป้องกันปีนี้จัดกันแบบ New normal
โดยวิ ธี ก ารออนไลน์ งานนี้ ท างภาควิ ช าใจปล�้ ำ แจกไม่ อั้ น
ได้กันทุกคน มีทั้งของกินไม่อั้นกินกันจนพุงกาง ร่วมกับการลุ้น
เงินรางวัลรวมถึงเลขห้าหลัก ทั้งนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ยิ้ม
แก้มปริกันทุกคน โดยถือเคล็ดเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปี

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านรอดพ้นจากโควิด-19
ด้วยประการทั้งปวง สาธุ
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Welcome to the Club
ทพ.ธนวุฒิ คองประเสริฐ
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพ.วรเทพ ฉันทดิลก
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพ.สาริศ ปิยสุนทร
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ณัฐลักษณ์ ตันติวิญญูพงศ์
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.เจริญชัย เจนกุลประสูตร
2538 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2545 MDSc. (Orthodontics).
University of Queensland,
Australia

ทพ.รยพัทห์ บัวผัน
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.วรฤทัย ฐิติรุ่งเรือง
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 MMS. and Certificate of
Residency Training in
Orthodontics. Chang Gung
University, Taiwan

ทพญ.ศุภมาศ ปริสัญโญดม
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบำ�รุงสุข
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทพ.วรุฒ ทองเกิด
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ทพ.วสวัตต์ ปราณีโชติรส
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทพญ.อารยา ธารีจารุ
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทพญ.ธิดาพร รุ่งเพ็ชรวิภาวดี
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 Master of Dental Science
(Orthodontics), Huazhong
University of Science and
Technology, Wuhan, Hubei,
The People’s Republic of China

ทพญ.กุศล ตันติวงศ์
2545 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 Master of Dental Science
(Orthodontics), China Medical
University, Taiwan

ทพ.ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.พนิตนาฎ คงกระพันธ์
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.เฉลิมภรณ์ อุบลวิโรจน์
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทพญ.จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพญ.ปิยนันท์ เกิดคง
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2563 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพ.ธัชวีร์ บริการพานิชไพศาล
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพญ.สุทธินี รัชเศรษฐ์กุล
2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ2)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพญ.จุฑารัตน์ ฉันท์เรืองวณิชย์
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพญ.พัชรวรรณ โลกาอภิชัย
2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพญ.ศิตวรรษ์ นวสัมฤทธิ์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพ.ต้นฝน ดามัง
2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2563 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.ชลธิชา กิติวิริยกุล
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Meeting Announcement
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2022

2023

March 18-19
Societa Italiana Di Ortodonzia
International Spring Meeting
Genoa, Italy
www.sido.it/
May 15
The 6th Annual Work Orthodontics Health Day
May 21-24
American Association of Orthodontists
Annual Session
Miami Beach, Florida, USA
www.aaoinfo.org/meetings/
May 31-June 3
European Orthodontic Society
Limassol, Cyprus
www.eoseurope.org/annual-congress/
June 22-25
Spanish Society of Orthodontics
SEDO 68th Annual Congress
Madrid, Spain
September 15-17
Canadian Association of Orthodontists
Delta Bessborough & TCU Place
Saskatoon, Canada
www.cao-aco.org/orthodontics/events/upcoming-events/
September 20-23
Jordan Orthodontic Society
12th Orthodontic Congress
Amman, Jordan
www.jos.org.jo/2021/02/25/the-12th-jordanian-orthodonticcongress-joc-2022/
September 21-24
German Orthodontic Society
Jahrestagung Der DGKFO
Estrel, Berlin, Germany
www.dgkfo.de
October 13-15
Societa Italiana Di Ortodonzia
53rd International Congress
Florence, Italy
www.sido.it/
October 18-22
Latin American Association of Orthodontists
City of Guatemala, Guatemala
www.alado.faoca.org/
October 27-30
Asian Pacific Orthodontic Society
13th Congress and 55th Annual Meeting of KAO
Seoul, Korea
www.asianpacificortho.org/events/

April 22-25
American Association of Orthodontists
Annual Session
Chicago, Illinois, USA
www.aaoinfo.org/meetings/
May15
The 7th Annual Work Orthodontics Health Day
June 6-10
Spanish Society of Orthodontics
SEDO 69th Annual Congress
Bilbao, Spain
TBA
European Orthodontic Society
Oslo, Norway
www.eoseurope.org/annual-congress/
September 28 - October 1
Canadian Association of Orthodontists
Lake Buena Vista, Florida, USA
www.cao-aco.org/orthodontics/events/upcoming-events/
October 12-14
Societa Italiana Di Ortodonzia
54th International Congress
Roma, Italy
www.sido.it/

2024
May 3-7
American Association of Orthodontists
Annual Session
New Orleans, Louisiana, USA
www.aaoinfo.org/meetings/
May 15
The 8th Annual Work Orthodontics Health Day
June 5-9
Spanish Society of Orthodontics
SEDO 70th Annual Congress
Gran Canaria Island, Spain
TBA
European Orthodontic Society
Athens, Greece
www.eoseurope.org/annual-congress/
TBA
Canadian Association of Orthodontists
Kelowna, British Columbia, Canada
www.cao-aco.org/orthodontics/events/upcoming-events/

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด รหัสสาขา 00002

อาคาร 66 ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1502-1507 ชั้นที่ 15
2556 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2119 4900 เลขผู้เสียภาษีอาการ 0105520012376
www.accordhenryschein.com

Our Booth
2/1 Sukhumvit Road Pak Nam Mueung
Samut Prakan Samut Prakan 10270

Mrs. Wang : 081 - 8393260
Mr. He : 089 - 8963189

The Best Choice for Dentists !

orthodontic anchor(Mini Screw)

Plier for Micro - Screw

Our Booth
2/1 Sukhumvit Road Pak Nam Mueung Mrs. Wang : 081 - 8393260
Samut Prakan Samut Prakan 10270
Mr. He : 089 - 8963189
Curing Linght -3 Second only !
(Woodpecker)

ScaPower input AC100V-240V 50Hz/60Hz
Light output 1600mW/cm² -1800mW/cm²
850mW/cm² -1000mW/cm² (Optional)
Net weight
210g
Dimensions 195mm×40mm×150mm

(Woodpecker)LED Scaler - High Power !
(Woodpecker)

Hydraulic
Steam Sterilizer(Type B,23L,18L)

Lubricator / LU909

Mini Steam Sterilizer

Ac220-240V，50/60Hz
Main unit input: AC 24V,1.3A
Output power : 3-20W
Frequency : 28+/- 3 kHz
Water pressure : 0.1-5 bar(0.01-0.5Mpa)
Main unit weight : 0.66 Kg
Adapter weight “ 1.2 Kg
Dimensions : 198*134*80 mm
Key Feature
Detachable handpiece with light
Better visibility, autoclavabe,
Scaling,perio
Automatic frequency tracking

