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สวัสดีคะ่ ทุก ๆ ท่าน ดี ใจที่ ได้พบกันอีกครัง้ Braces news
ฉบับ 2/2565 นี้ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ

40 ปี ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สมาคมฯ
มีจดุ เริม่ ต้นจากการก่อตัง้ “ชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย”
ในปี 2525 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ส่งเสริมและ
เผยแพร่วิชาการ การศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาทันตกรรม
จัดฟันให้แก่ทนั ตแพทย์ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับทันตกรรมจัดฟัน
ให้กับประชาชน และช่วยเหลือสังคมอันเป็นสาธารณประโยชน์
สร้างผลงานมากมาย
เนื้ อ หาในฉบั บ นี้ จึ ง มี บ ทความพิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม เข้ า มา
ครบรอบ 40 ปี สมาคมฯ ทั้งทีจะธรรมดาได้ยังไง การประชุม
ในรอบนีพ้ บกับการ onsite แบบเต็มรูปแบบ 3 วันเต็มๆ กับวิทยากร
คุณภาพ เนื้อหาแน่น รับรองว่าได้ความรู้มากมาย ยินดีมาก ๆ
ที่จะพบทุก ๆ ท่าน อีกครั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
(ศบค.) แถลง 1 ก.ค. มีโอกาสเป็น Post Pandemic ระยะหลัง
การระบาด มีมาตรการผ่อนคลายทางสังคมที่เพิ่มขึ้น ให้ถอด
หน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้งได้ แต่ในอาคารสถานที่ปิดเมื่ออยู่
ร่วมบุคคลอื่น ยังควรใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะค้า เดินหน้าสู่
ความปกติใหม่ แต่หน้ากากยังมีประโยชน์ทัง้ การป้องกันการแพร่
เชื้อโควิด และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ จึงควรพก
หน้ากากทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้านพบปะผู้คน
โควิดกำ�ลังจะผ่านพ้นไปแล้ว มาเตรียมหน้าสวย ๆ หล่อ ๆ
ให้พร้อมกันค่ะ แต่หากไปในสถานที่แออัดหรือมีคนเยอะก็ยัง
ต้องสวมแมสไว้ตลอดนะคะเพือ่ ความปลอดภัยของพวกเราทุกคน
หน้าสวยหล่อแล้ว สุขภาพต้องดีไปด้วยนะคะ บก. เป็นห่วงค่ะ
ด้วยรักและห่วงใย
ถ้าถามว่าโลกนี้ยังมีใครรักคุณไหม บก. นี้แหละค่ะที่รัก
ทุกคนเสมอ
บรรณาธิการ
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สารจากนายกสมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
PRESIDENT MESSAGE

กรกฎาคม 2565

“Towards Clinical Excellency in Dentofacial Orthopedics” เป็นชือ่ ของหัวเรือ่ ง
การประชุมวิชาการ สมาคมทันตแพทย์จดั ฟันฯ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ได้ถกู เลือ่ น (จากช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564)
มาจัดการประชุม ในระหว่างวันพุธที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 21 และ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
(เลื่อนมาเป็นระยะเวลาถึง 12 เดือน) วิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศทั้งหมดก็ยังเป็นวิทยากรชุดเดิม
ของการประชุมวิชาการของปีที่แล้วที่ถูกเลื่อนมา ทุกท่านต่างไม่ย่อท้อหรือถอดใจ ต่างแสดงเจตนารับเป็น
วิทยากรในการประชุมวิชาการครั้งนี้อยู่ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ ใคร่ขอขอบพระคุณในความกรุณา
ของวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงขอขอบพระคุณวิทยากรรับเชิญสำ�หรับการประชุมปกติในครั้งนี้
(การประชุมเดือนกรกฎาคม 2565) ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ทำ�ให้ตารางเวลาการบรรยาย
วิชาการในครั้งนี้ แน่นและเข้มข้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสมาคมฯ เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม
ช่วงเวลาที่ผ่านไปเป็นช่วงที่เราลำ�บาก ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย หากว่าเราพิจารณาปัญหาเหล่านั้น
ด้วยปัญญา ด้วยสติ ด้วยความสุขุมรอบคอบ จะพบว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบจนต้องปรับเปลี่ยนไป หาใช่
“ชีวิต” ของเรา แต่เป็นเพียง “รูปแบบการดำ�เนินชีวิต” เท่านั้น ที่สำ�คัญ “รูปแบบเหล่านั้น” ก็เป็นสิ่งที่ต้อง
แปรเปลี่ยนไปอยู่แล้วเป็นธรรมดา และด้วยกายคือการกระทำ�  ด้วยวาจาคือการพูด และด้วยใจคือการคิด
ขอให้เราทุกคนเลือก “ที่จะไม่เป็น” ส่วนหนึ่งของปัญหา แต่ขอให้เราทุกคนเลือก “ที่จะเป็น” ส่วนหนึ่งของ
การแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์สุขของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ อันเป็นที่รักของเรา

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร)
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
วาระปีบริหาร พ.ศ. 2563-2565
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สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
เป้ า หมายหนึ่ งของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย คือ การให้

วิทยาทานแก่สมาชิก โดยมุ่งพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ความสามารถ ให้มีคุณภาพด้านการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟันให้สูงที่สุด และให้มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือประชาชน เพราะประชาชนที่มี
สุขภาพและการสบฟันที่ดี คือ สินทรัพย์ที่ประเมินค่ามิได้ของประเทศไทย
ตำ�แหน่งกรรมการสมาคมฯ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป บางท่านอาจเห็นว่า “ฉันเป็นกรรมการ
สมาคมฯ” แต่ผู้ฝึกตน เพียงกำ�หนดรู้ว่า  “ขณะนี้ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสมาคมฯ” เรามาปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสมาคมฯ แล้วได้อะไร คำ�ตอบ คือ ไม่ได้อะไร เพราะเรามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อยังประโยชน์
ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ
การเอาแต่ตั้งความปรารถนาไว้ หรืออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้สมาชิกให้มีความรู้
ความสามารถ ให้มีคุณภาพด้านการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ย่อมไม่ได้เรื่อง ในการทำ�ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสมาคมฯ เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องรู้จักหลักการ เครื่องมือ หรือข้อปฏิบัติ ที่ควรใช้
ในแต่ละกรณีด้วย เหมือนกับปลูกต้นไม้ เราปลูกต้นไม้แล้วเราต้องทำ�หน้าที่ต่างๆ เช่น รดนํ้า พรวนดิน
ป้องกันศัตรูพชื ศัตรูตา่ ง ๆ เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องรับผิดชอบโดยตรง แต่ตน้ ไม้ตน้ นัน้ จะโตเร็วโตช้า ผลทีเ่ กิดขึน้
จะใหญ่จะเล็ก จะหวานจะเปรี้ยวอย่างไร เป็นเรื่องของธรรมชาติ เหลือวิสัยของผู้ปลูกต้นไม้ที่จะกำ�หนด
สิ่งเหล่านี้ได้ ฉะนั้น เราต้องดูเรื่องราวต่าง ๆ ว่าส่วนไหนเป็นส่วนของกรรมการสมาคมฯ ส่วนไหนเป็น
เรื่องของธรรมชาติ
สมาคมฯ ของเรา เชื่อว่า ไม่มีใคร ‘สอน’ ใครได้ อาจารย์หรือวิทยากร มีหน้าที่จัดประสบการณ์
การเรียนการสอน และประสบการณ์ทางทันตกรรมจัดฟัน มิได้เป็น ‘ทรัพย์สิน’ ส่วนตัวของอาจารย์
หรือวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่สามารถมาขอ ‘ซื้อ’ ประสบการณ์เหล่านั้นไปได้ ประเด็นจึงอยู่ที่
ทำ�อย่างไร ถึงจะให้ผู้เข้าร่วมประชุม ‘เคารพ’ ในวิชาชีพทันตกรรมจัดฟัน ทำ�อย่างไร ถึงจะให้ทุกคน
ยืนหยัด ในการกระทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง และที่สำ�คัญ ทำ�อย่างไรถึงจะให้สิ่งที่สมาชิกสมาคมฯ กระทำ�
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของวิชาชีพทันตกรรมจัดฟัน
ปรากฏการณ์เหล่านี้ และสายใยระหว่าง สมาคมและสมาชิกของสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทยได้ดำ�เนินต่อเนื่อง มาครบ 40 ปี ในวันนี้ ท่านสมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทยที่รักทุกท่านครับ

อาตาปี สมฺปชาโน สติมา (มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ)
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร)
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
วาระปีบริหาร 2563-2565
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คณะกรรมการสมาคมทั น ตแพทย์ จัดฟั น แห่ งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2563-2565
(1 สิงหาคม พ.ศ. 2563-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
คณะทีป่ รึกษา ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ
ศ. (พิเศษ) พลโท ทพ.พิศาล
ศ.เกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ
ทพญ.นฤมล
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์

สาตราวาหะ
เทพสิทธา
นิสาลักษณ์
ทวีเศรษฐ์
เฉลิมรัตนโรจน์

คณะกรรมการ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(1/729)

นายก
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์
อุปนายก
ทพ.ปริญญา
นายกสำ�รอง
ทพญ.เรืองรัตน์
เลขาธิการ
เพ็ชรไพลิน
เหรัญญิก
ทพ.ธัชพันธุ์
นายทะเบียน
ทพญ.สุธาทิพย์
ประธานวิชาการ
ผศ.ทพญ.กัลยา
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ อ.ทพ.ชัยพล
สาราณียกร
รศ.ดร.ทพ.บัญชา
กรรมการกลาง 6 ตำ�แหน่ง ได้แก่
10.1.
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์
10.2.
ผศ.ทพญ.สุภัสสรา
10.3.
ทพ.ประจักษ์
10.4.
รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์
10.5.
รศ.ดร.ทพ.อุดม
10.6.
ผศ.ดร.ทพญ.พินทุอร

โชติกเสถียร
ปฐมกุลมัย
โกมลภิส
ภู่สันติสัมพันธ์
พูลทวีเกียรติ์
จงบรรดาล
อินทรีย์
ฉวีวรรณากร
สำ�รวจเบญจกุล
สมบุญธรรม
ศิรบรรจงกราน
จริยพงศ์ไพบูลย์
ภิเศก
ทองอุดมพร
จันทรวราทิตย์
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สัมภาษณ์พิเศษ

กับยิ้มสวยเสียงใส

โดย ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม

คำ�ถาม:

อยากทราบความรู้สึกของอาจารย์ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยค่ะ
อ.พิชิต: นอกจากความรู้สึกเป็นเกียรติแล้วยังเป็นความรู้สึกอบอุ่นใจมาก
เหมือนกับว่าได้มาอยู่ในครอบครัวทันตแพทย์จัดฟันที่มีใจตรงกัน มีความมุ่งมั่น
ที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ เหมือนได้เข้ามาอยู่ในบ้านของคนรู้ใจครับ
คำ�ถาม: อยากให้อาจารย์เล่าถึง แรงบันดาลใจในการริเริม่ โครงการ
“ยิ้มสวยเสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ในปี พ.ศ. 2548 ค่ะ
อ.พิชิต: หลังจากเรียนจบทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ก็ได้รกั ษา
คนไข้ที่มีความพิการแต่กำ�เนิดมาเรื่อย ๆ โดยเฉพาะความพิการ
ด้านปากแหว่งเพดานโหว่มากทีส่ ดุ ซึง่ เห็นแล้วรูส้ กึ สะเทือนใจ เพราะ
พ่อแม่เวลาเห็นลูกคลอดออกมาแล้ว มันเกิด anticlimax เกิดความ
ผิ ด หวั ง แทนที่ จ ะเป็ น ช่ ว งวิ น าที ข องความดี ใจ
มันหักมุม น่าเห็นใจมาก ในแง่ของการรักษาเอง
ก็ไม่ใช่ว่าเย็บปิดแล้วจบ มันยังมีปัญหาที่ตามมา
อี ก มาก ต้ อ งดู แ ลกั น ไปยาวมาก ย้ อ นกลั บ ไป
ก่อนปี พ.ศ. 2548 ในยุคนั้นการกระจายตัว
ของบริการสาธารณสุขทีร่ กั ษาผูป้ ว่ ยปากแหว่ง
เพดานโหว่ มั น ยั ง ไม่ท่ัวถึง มีจังหวัดใหญ่ ๆ
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ไม่ก่ีจังหวัดที่พร้อมดูแล พอมาจับงานที่สภากาชาดไทยก็เลย
คิ ด ว่ า น่ า จะมี โ ครงการที่อ อกไปผ่ า ตั ด ปากแหว่ ง เพดานโหว่
เพื่ อ ที่ จ ะไปลดความยากลำ � บากของผู้ ป่ ว ยและพ่ อ แม่ ใ น
การพาตัวผูป้ ว่ ยมารับการผ่าตัดรักษา ในตอนแรก (ปี พ.ศ. 2541)
ก็ไปออกหน่วยผ่าตัดเคลือ่ นทีป่ ลี ะประมาณ 6 ครัง้ ใช้อาสาสมัคร
หมุ น เวี ย นกั น ไป ไปครั้ ง หนึ่ ง 4-5 วั น โดยก่ อ นจะไปก็ ไ ป
ติดต่อกับทางจังหวัดให้เขารวบรวมเคสปากแหว่งเพดานโหว่
โดยอาศัย รพสต. อสม. ให้เขารวบรวมไว้พอหน่วยเราไปถึง
ก็ ต รวจแล้ ว ผ่ า เลย เป็ น เหมื อ น one stop มี เ คสมาตรวจ
เป็นร้อย ได้รับการผ่าตัดเฉลี่ยประมาณ 50 เคสในตอนนั้น
พอทำ � ไปได้ 5-6 ปี เราก็ ท บทวนดู ว่ า มั น เกิ ด ประโยชน์ จ ริ ง
หรื อ เปล่ า เราก็ พ บว่ า ขนาดเราไปให้ บ ริ การเขาถึ ง ในจัง หวัด
อายุเฉลี่ยที่มารับบริการก็ยังสูงมาก อย่างที่เรารู้ตามวิชาการ
ปากแหว่งก็ควรจะผ่าตั้งแต่ 3 เดือน เพดานโหว่ก็ 9 เดือน-1 ปี
ก็ควรจะผ่าแล้ว เพื่อที่จะให้เกิดผลดีในแง่ของพัฒนาการ ก็ทำ�ให้
เราคิดว่าจะทำ�ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกว่านี้ ก็พอดีเป็นปี
50 พรรษาของสมเด็จพระเทพฯ ก็เลยคิดโครงการขึน้ มาว่า ถ้าจะ
แก้ปัญหานี้ได้เบื้องต้นต้องลงทะเบียนตั้งแต่แรกเกิด เพื่อล็อก
เป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกเกิด เพราะไม่ต้องการการวินิจฉัยซับซ้อน
อะไร ก็ให้ รพ. ที่ทำ�คลอดลงทะเบียนไว้ พอถึงเวลาก็ไปตามตัว
มาผ่า ไม่ตอ้ งรอหน่วยเคลือ่ นที่ ปัญหาอีกอย่างทีพ่ บคือบางจังหวัด
ก็มีหมอผ่าตัดอยู่ การผ่าตัดก็รักษาฟรีด้วย แต่ทำ�ไมเขาไม่มา
ผ่ า พอลองสอบถามดู เราอาจคิ ด ไม่ ถึ ง นะ ว่ า เขาขาดค่ า รถ
ค่ากินอยู่ระหว่างเฝ้าไข้ สำ�หรับเรามันอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็ก

แต่สำ�หรับเขามันเป็น
เรื่ อ งใหญ่ น ะ ดั ง นั้ น
ต่ อ ให้ รั ก ษาฟรี แ ต่ เขา
ก็ ไ ปไม่ ไ ด้ เข้ า ไม่ ถึ ง
บริ ก ารด้ ว ยเรื่ อ งง่ า ย ๆ
แค่ นี้ ก็ เ ลยคิ ด โครงการ
ว่าต้องออกเงินค่าเดินทาง
ค่ า กิ น อยู่ ใ ห้ เ ขา จะได้
ตัดอุปสรรคอันนี้ไป ทางกาชาดก็
ไปหาเงินบริจาคมาช่วยสนับสนุน
ตรงนี้ ไม่ว่าจะผ่าจังหวัดไหนก็ตาม
กาชาดจะตามไปจ่ า ยให้ ครั้ ง ละ
1,000 บาทสำ�หรับการผ่าตัด
เดิมทีโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ประกอบด้วย 3 ภาคี
คือ กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเรื่องการลงทะเบียน กาชาด
รับผิดชอบเรื่องจ่ายค่าเดินทาง สปสช. มาจ่ายค่าชดเชยให้กับ
โรงพยาบาล แต่มาคิดดูแล้วว่ามันไม่จบ เพราะเด็กปากแหว่ง
เพดานโหว่ยังมีปัญหาเรื่องสันเหงือก และการเรียงตัวของฟัน
และการสบฟัน ทำ�ให้ได้มโี อกาสมาร่วมงานกับสมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทย เรียกว่าเป็นบุญกุศลเคยทำ�ร่วมกันมาได้
พบกับอาจารย์สมใจ ก็เลยมีโอกาสชักชวนให้มาทำ�เรือ่ งนีด้ ว้ ยกัน
แล้ ว ก็ ไ ด้ ท ราบว่ า จริ ง ๆ ทางสมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ฯ ได้
ดำ � เนิ น การเรื่ อ งของปากแหว่ ง เพดานโหว่ ม าก่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ ว
จนในที่สุดก็มาเป็นโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่ เริ่มแรกที่โคราช (ปี พ.ศ. 2553) และ
นครสวรรค์ (ปี พ.ศ. 2558)
คำ�ถาม: ทราบว่าอาจารย์รณรงค์เรื่องของการป้องกัน
การเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยโฟเลต อยากให้อาจารย์ให้
ความรู้กับสมาชิกในประเด็นนี้ค่ะ
อ.พิชิต: หลั ง จากที่ ผ มได้ เริ่ ม โครงการผ่ า ตั ด แก้ ไข
ความพิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ตอนนั้นผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า
ความพิการแต่กำ�เนิดสามารถป้องกันได้ มานึกย้อนก็น่าขำ�นะ
อย่าว่าแต่ประชาชนทั่วไปเลยแม้กระทั่งแพทย์ส่วนใหญ่ หรือ
แพทย์เฉพาะทางที่รักษาความพิการแต่กำ�เนิดนี่นะ แต่กลับไม่รู้
เลยว่ามันป้องกันได้ จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2546-2547 ก็ได้
เชิญอาจารย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ซึ่งเพิ่งจบทางด้านพันธุกรรม
มาจากอเมริกาไปออกหน่วยด้วยกันเพื่อให้คำ�ปรึกษากับพ่อแม่
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ข อ ง ผู้ ป่ ว ย เ พ ร า ะ มี ก ลุ่ ม ที่
เป็ น ซิ น โดรม ซึ่ ง อาจจะต้ อ งให้
คำ � แนะนำ � เรื่ อ งการมี บุ ต รคน
ต่ อ ไปด้ ว ย อาจารย์ ว รศั ก ดิ์ ก็ บ่ น
ขึ้ น มาว่ า ทำ � ไมเมื อ งไทยไม่ มี
การป้องกันความพิการแต่กำ�เนิด
เลย ผมก็อา้ ว (หัวเราะ) จริง ๆ WHO
ก็ มี คำ � แนะนำ � มาหลายสิ บ ปี แ ล้ ว
มีงานวิจัยที่เชื่อถือได้ บางประเทศ
ก็ อ อกกฎหมายบั ง คั บ ให้ ผ สม
โฟลิกแอซิดในอาหารเช่น อเมริกา
ความเสี่ยงจากการที่จะได้รับโฟลิกแอซิดมันตํ่ามาก มันเป็น
ความคุ้ ม ค่ า มากเพราะความพิ ก ารแต่ กำ � เนิ ด แบบรุ น แรง
พบได้ ร้ อ ยละ 3-4 ซึ่ ง เยอะมาก การมี ลู ก ที่ มี ค วามพิ ก าร
แต่ก�ำ เนิดทำ�ให้ชวี ติ มันเปลีย่ นไปมากจริง ๆ  หลังจากนัน้ ก็ได้ไปพบ
กับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้น
เตือนเกี่ยวกับ WHO Recommendation แต่การตอบสนอง
ก็ยังช้า ทั้งที่ความจริงในโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ เราบรรจุ
เรื่องโฟลิกแอซิดลงไปในวัตถุประสงค์ด้วย เพื่อวิจัยค้นหาสาเหตุ
ของความพิการและการป้องกัน มีการเก็บตัวอย่างเลือดของ
เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศ ทำ�ให้ได้งานวิจัยหลายชิ้น
ตามออกมา ปัญหาอีกอันหนึ่งคือ โฟลิกแอซิดที่เราผลิตออกมา
มีแต่ขนาด 5 มก. ที่ใช้รักษาธาลัสซีเมีย ไม่มีขนาด 0.4 มก. หรือ
400 ไมโครกรัม ทีเ่ ป็นขนาดที่ WHO แนะนำ�ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์
กินก่อนตัง้ ครรภ์วนั ละ 1 เม็ด จึงได้หาช่องทาง ก็ได้สมาคมคนพิการ
ร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดิน จนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเรื่องนี้
ต้องได้รับการตรวจสอบและเร่งรัด จนผลักดันให้องค์การเภสัชฯ
ได้ผลิตโฟลิกแอซิด 0.4 มก. ออกมาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือแนวคิด
ที่ จ ะทำ � ให้ ป ระเทศไทยมี ก ฎหมายบั ง คั บ ให้ ผ สมโฟลิ ก แอซิ ด
ในอาหารเหมือนกับ 80 กว่าประเทศทั่วโลก ประเทศที่เหลือ
ไม่ใช่ว่าไม่รณรงค์นะแต่เขาให้การศึกษาจนประชาชนรู้ว่าถ้าจะ
วางแผนตั้งครรภ์เมื่อไหร่ต้องกินโฟลิกแอซิดก่อนที่จะตั้งครรภ์
3 เดือน
คำ�ถาม: อาจารย์มีข้อแนะนำ�อย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับ
แนวทางที่สมาคมฯ สนับสนุนโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ
ที่ผ่าน ๆ มา และควรจะมีแนวทางอื่น ๆ อีกมั้ยคะนอกจาก
โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ
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อ.พิชิต: ผมคิดว่าโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ
เป็นความคิดที่ดีมาก ๆ และมันได้พิสูจน์ให้เห็นในเวลาสิบกว่าปี
ทีล่ งแรงกายแรงใจกันนะครับ คือทุกวันนีเ้ ปอร์เซ็นต์ทีท่ นั ตแพทย์
จัดฟันกล้าจัดฟันให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่มันสูงกว่าเดิมมาก
และมีศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ผุดขึ้นหลายศูนย์ทั่วประเทศเลย
นะครับ มันจะไม่ครบถ้วนเลยถ้าขาดการดูแลเรื่องการจัดฟัน
อีกประเด็นหนึ่งคือทางสมาคมฯอาจจะไปช่วยผลักดัน
ให้เป็น minimal requirement ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต ที่ควรจะมีความรู้เรื่องนี้แล้วเพื่อประโยชน์ของตัวเอง
ครอบครัวและคนไข้ จะได้ให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องของความพิการ
แต่กำ�เนิดให้คนไข้ได้ทานโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ก็จะช่วยลดความ
เสี่ยงที่ลูกจะพิการลงไป หรือพ่อแม่ที่มีลูกพิการก็จะกลัวมากว่า
ลูกคนต่อไปจะเป็นมัย้ เพราะทันตแพทย์ใกล้ชดิ สนิทสนมกับคนไข้
มากกว่าสาขาอื่นทางสาธารณสุขนะ หมอ พยาบาลคุยกับคนไข้
แป๊บ ๆ ไม่กีน่ าทีกแ็ ยกย้ายกันไป ทันตแพทย์เหมือนเป็นทีป่ รึกษา
ประจำ�ครอบครัวในเรื่องสุขภาพได้ระดับหนึ่งด้วย
อีกเรื่องหนึ่งคือผมอยากเห็นภาพที่แรงบันดาลใจจาก
ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ไทยไปส่ ง ผลถึ ง ประเทศอื่ น ๆ ไม่ เ พี ย งแต่
ประเทศด้อยพัฒนานะ ประเทศพัฒนาแล้วก็ยังมีหลายมุมที่
คนของประเทศเขาเข้าไม่ถึงบริการเรื่องปากแหว่งเพดานโหว่
โดยเฉพาะเรือ่ งการจัดฟัน ฉะนัน้ ถ้าเราสามารถทีจ่ ะเป็นแบบอย่าง
เป็นแรงบันดาลใจ จนกระทั่งถึงเป็นพี่เลี้ยงให้สมาคมทันตแพทย์
จัดฟันชาติอืน่ ๆ เท่าทีผ่ มทราบก็มหี ลายชาติทีใ่ ห้เครดิตสมาคมฯ
ของเราอย่างสูงในเรื่องนี้ ถ้าเรามุ่งมั่นต่อไปก็จะเป็นบุญกุศล
ให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ประเทศอื่น ๆ ด้วยครับ
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ครั้งที่ 2 / 2565
Thai Association of Orthodontists (ThaAO) Scientific Meeting

“Towards Clinical Excellency in
Dentofacial Orthopedics”

ThaAO 2/2022

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม Centara Grand at CentralWorld
19 กรกฎาคม 2565
Pre-conference (Invisalign)

20 กรกฎาคม 2565		
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 - 12.00 น.
12.00 - 13.15 น.
13.15 - 14.15 น.
14.15 - 15.15 น.
15.15 - 15.30 น.
15.30 - 16.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดประชุมวิชาการ
“Top Ten Tips for Excellence in
Orthodontic Finishing”
พักรับประทานอาหารว่าง
“Essential Smile Details for
Excellent Orthodontic Finishing”
พิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่
Prof. Nikhilesh R. (WHO President)
และ นพ.พิชิต ศิริวรรณ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
“Moving Teeth after Trauma”
“3D Diagnostic Aids in Orthodontics”
พักรับประทานอาหารว่าง
“พอรู้ไหม...ทําอย่างไรให้ยึดอยู่ได้นาน?”

Prof. Emeritus Dhirawat Jotikasthira
Prof. Nelson Mucha - UFF - Brazil

Prof. Nelson Mucha - UFF - Brazil
Prof. Emeritus Dhirawat Jotikasthira
Prof. Nelson Mucha - UFF - Brazil
อ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
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21 กรกฎาคม 2565		
09.00 - 10.30 น.
		
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.45 น.
11.45 - 13.15 น.
13.15 - 13.55 น.
13.55 - 14.15 น.
		
14.15 - 15.15 น.
15.15 - 15.30 น.
15.30 - 16.30 น.

“Interdisciplinary Treatment Concepts in
Patients with Congenitally Missing Teeth”
พักรับประทานอาหารว่าง
“Aligner Therapy – What is Possible?”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
“Early Treatment of Class II
Div. 2 – Why and How?”
“Class II/2 Treatment Using
the Carriere Motion Appliance”
“So You Think You can Grow Mandible”
พักรับประทานอาหารว่าง
“Does Current Evidence Support Early
Type III Skeletal Correction?”

Prof. Dr. Dr. Bernd Lapatki, Germany
Prof. Dr. Dr. Bernd Lapatki, Germany

Prof. Dr. Dr. Bernd Lapatki, Germany
Dr. Martin Leupolz
อ.ดร.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ

อ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ

22 กรกฎาคม 2565		
09.00 - 10.30 น.
		
		
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.45 น.

“Bone Anchored Maxillary Protraction:
Long-Term Observation and
Its Clinical Implication”
พักรับประทานอาหารว่าง
“Fully Digitalized DOG”

11.45 - 12.45 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
“การจัดฟันในผู้สูงอายุ”
ผศ.ทพ.น.ท.พลพิทยา วรชาติ
พักรับประทานอาหารว่าง
“Non Surgical Treatment Openbite Cases” อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์
พิธีปิดประชุมวิชาการ
ศ.เกียรติคุณ ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

12.45 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.15 น.
16.15 - 16.30 น.

Prof. Dong Hwa Chung, South Korea  
ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกลและ
ศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์
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Class II/2 Treatment Using the Carriere
Motion Appliance
Dr. Martin Leupolz

Dr. Martin Leupolz
Dr. Martin Leupolz lives and works in Freiburg, Southern
Germany. He studied Dentistry at the Albert-Ludwigs University
Freiburg from 1983 to 1988. After having received his license as
a dentist in 1989 he began his career in the Department of
Dental Prosthetics of the University (Medical Director: Prof.
J Strub).
He obtained his Doctor of Dental Medicine in 1989. Whilst
working as a Senior Doctor in the Department of Dental Prosthetics
he continued to specialise in orthodontics with Prof. I Jonas at
the Department of Orthodontics receiving his Full Accreditation
in Orthodontics in 1996. Since then he continued to build on
established knowledge to develop and test innovative treatments in his own
practice (run jointly with his wife Dr. Dürr-Leupolz). Dr Leupolz shares his findings
regularly in workshops and seminars.     

Class
Class II/2
II/2 Treatment
Treatment
Usingthe
Usingthe Carriere
Carriere
Motion
Motion Appliance
Appliance
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1. Top Ten Tips for Excellence in
Orthodontic Finishing
2. Essential Smile Details for Excellent
Orthodontic Finishing
3. Moving Teeth after Trauma
Prof. Nelson Mucha - UFF - Brazil

Prof. Nelson Mucha - UFF - Brazil
- Visitor Professor - PUCRS - Porto Alegre, RS - Brazil.
- Visitor Professor, SLU, CADE, Saint Louis, MO, USA, Jan-Jul 2017
- Former Director and Co-founder of the Brazilian Board of
Orthodontics, BBO
- Professor and Chair of Orthodontics, UFF, Niterói, Brazil.1994-2016
- Orthodontic Program Director, UFRJ, Brazil. 1990-1994.
- Professor of Orthodontics, UFRJ. Rio de Janeiro, Brazil, 1980-1994

Topic
1. Top ten tips for excellence in orthodontic finishing
2. Essential smile details for excellent orthodontic finishing
3. Moving teeth after trauma. (Root fractures; Cervical resorption; Delayed
tooth eruption; Impacted central teeth; Crown-root dilacerations;
Traumatically intruded tooth; Root resorption; tooth transposition;
Root resorption after replantation; Avulsion or loss of anterior teeth)

Towards Clinical Excellency in Dentofacial Orthopedics
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3D Diagnostic Aids in Orthodontics

อ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี

Dr. Pannapat Chanmanee
Education
2021 Dip.,Thai board of Orthodontics, The Dental Council Thailand
2020 Cert. Residency Training Program in Orthodontics, Faculty of
Dentistry, Prince of Songkla University
2019 Ph.D. (Oral Health Sciences), Faculty of Dentistry, Prince of Songkla
University
2013 DDS., Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University

Current positon
- Lecturer and course coordinator of orthodontic clinic and
laboratory training course in DDS program, Prince of Songkla
University

Abstract
Orthodontic treatment requires accurate and
reliable tools for diagnosis and treatment planning.
Currently, 3D diagnostic aids have immensely
developed to achieve correct diagnosis and proper
treatment planning. The objectives of this presentation
are (1) to illustrate a comprehensive overview of

the current applications of 3D diagnostic aids for
orthodontic diagnostic and planning, and (2) to
compare the advantages and disadvantages from
current empirical evidence in order to provide benefits
for clinical applications and further development.
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พอรู้ไหม...ท�ำอย่างไรให้ยึดอยู่ได้นาน?
ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน

Asst. Prof. Supassara Sirabanchongkran
ประวัติการศึกษา

2558 อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน
2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2538 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และหั ว หน้ า ภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
ทันตกรรมสำ�หรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน เป็นงานที่ีต้องมี
ความใส่ ใจตั้ ง แต่ พ บผู้ ป่ ว ยครั้ ง แรกจนถึ ง ช่ ว งคงสภาพฟั น ใน
ระยะยาว นอกจากการตรวจวินจิ ฉัยผูป้ ว่ ยให้ถกู ต้อง การวางแผน
การรักษาและการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม การรักษาด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง การดูแลให้คำ�แนะนำ�ผู้ป่วยระหว่างการรักษา
และจนสิ้นสุดการรักษา เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและเหมาะสม

พอรู้ไหม...

กับผู้ป่วยแต่ละรายแล้ว ขั้นตอนหนึ่งที่สำ�คัญ คือ การวางแผน
เตรี ย มยึ ด ติ ด เครื่ อ งมื อ ทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น ให้ ดี ตั้ ง แต่ แรก
การบรรยายจะนำ�เสนอความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ และวิธีการ
รวมถึง ข้อ มูลร่วมสมัย ในการยึดติดทางทัน ตกรรมจัดฟั น เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารรั ก ษาทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น ดำ � เนิ น ไปได้ อ ย่ า ง
ราบรื่นตามแผนการรักษา

ท�ำอย่างไรให้ยึดอยู่ ได้นาน?
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1. Interdisciplinary Treatment Concepts in
Patients with Congenitally Missing Teeth
2. Aligner Therapy - What is Possible?
3. Early Treatment of Class II
Div. 2 – Why and How?
Prof. Dr. Dr. Bernd Lapatki

Prof. Dr. Dr. Bernd Lapatki
Bernd Lapatki received the degree in dentistry from the University
of Freiburg, Germany, in 1994. He defended his thesis leading to the Dr.
med. dent. degree in 1998, and his habilitation thesis on the pathogenesis
and treatment stability of cover-bite and Class II Division 2 malocclusion
in 2007. He also received a Ph.D. degree in neurophysiology from
Radboud University Nijmegen (NL) in 2010 for the electrophysiological
characterization of the facial motor system at a motor unit level. His
clinical career started in 1995 with practicing as a general dentist for
two years before he began his postgraduate study at the Department of
Orthodontics, Freiburg University Medical Center under the supervision of
Prof. Dr. Jonas. during his clinical work at this department as specialist in
orthodontics from 2000 to 2009. He was also a Research Fellow at the Department of Clinical Neurophysiology,
Radboud University, Nijmegen Medical Center, Netherlands.
Since 2009, he is a Full-time Professor and Head of the Department of Orthodontics at the University
of Ulm. From 2013-2019, he was the Director of the Centre of Dentistry, and since 2019 he is the Dean of
Studies in Dentistry at this University. Bernd Lapatki was awarded in 1999 by faculties of Medicine and Applied
Sciences of the University of Freiburg for the best dissertation in the ﬁeld of medicine/medicine technique.
In 2004, he received the Alex Motsch Awarded by the German Society of Dentistry and Oral Medicine and
the Arnold Biber Award (the highest scientiﬁc award of Orthodontics in Germany) by the German Orthodontic
Society in 2007. The research of this group focuses on the development of methods for clinical force-moment
monitoring in orthodontics, numerical simulation and experimental mechanical evaluation of orthodontic
treatment approaches including multi-bracket appliances and aligners, and the (patho-) physiology of the facial
and masticatory motor systems.
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1. Interdisciplinary Treatment Concepts in
Patients with Congenitally Missing Teeth
2. Aligner Therapy - What is Possible?
3. Early Treatment of Class II Div. 2 – Why and How?
Prof. Dr. Dr. Bernd Lapatki

Abstract

1.

Interdisciplinary treatment
concepts in patients with congenitally
missing teeth
Studies report a prevalence of congenital agenesis
of permanent teeth between 3.4 - 10.1% which means
that orthodontists are quite often concerned with
this problem. Most patients with tooth agenesis miss
either one (48%) or two (35%) teeth. Oligodontia, i.e.
agenesis of six or more teeth, concerns 2.6% of affected
individuals (total prevalence: 0.14%). This lecture
focuses on fundamental diagnostic and therapeutic
aspects of tooth agenesis. In particular, the different
treatment modalities, i.e. orthodontic space closure,
prosthodontic replacement, tooth transplantation or
long-term preservation of corresponding deciduous
teeth are discussed and balanced with regard to the
occurrence of collateral malocclusion factors. The
main focus is on treatment planning in case of missing
mandibular second premolars and maxillary lateral
incisors, i.e. the most frequent situations. For these

Interdisciplinary
Treatment Concepts
in Patients with
Congenitally
Missing Teeth

patients, decision paths are systematically introduced
and illustrated by specific case examples to provide the
clinician with clear and concrete recommendations for
orthodontic and inter-disciplinary treatment planning.
Basic treatment strategies and inter-disciplinary
concepts are also discussed for oligodontia cases.
The included case examples particularly demonstrate
how the use of skeletal anchorage has tremendously
expanded the possibilities of orthodontic treatment
solutions in patients with congenitally missing teeth.
2.  Aligner therapy – what is possible,
where is the limit?
The constant further development of technologies
and software for intraoral scanning, digital model
processing and 3D printing, together with the increasing
demand of adult patients for improving their frontal
dental esthetics by means of “invisible” orthodontic
appliances are the main reasons why aligner therapy
is currently seeing a real worldwide “boom”. Options
for complete outsourcing of aligner fabrication and
even treatment planning offered by dental companies
as well as the great economic potential has not only
encouraged general dentists to enter the field of aligner
therapy. Nowadays, even start-up companies offer
“do-it-yourself” aligner therapies without regular or
even without any therapeutic monitoring by a clinician.

Towards Clinical Excellency in Dentofacial Orthopedics

This lecture discusses possible conclusions
that we as orthodontic specialists may draw from
this development. Moreover, it introduces different
concepts for aligner therapy, explains relevant
biomechanical and material basics, and also provides
an overview over experimental and clinical studies
on the possibilities and limitations with aligners.
Such knowledge is the crucial precondition to take
the right decision whether the respective patient
can actually be successfully treated with aligners,
which compromises have to be taken into account,
or if another appliance may be more suitable. These
questions are discussed on the basis of “typical”
aligner case examples, treatments using “hybrid aligner
approaches” or alternative esthetic appliances. The
lecture also encourages orthodontic specialists to keep
the procedure in-office to the great possible extent
so that they are actually taking the driving seat, and
to consider aligners as what they are actually are: just
one of many well-established orthodontic appliances.
3. Early treatment of class II
div. 2 and cover-bite malocclusion – why
and how?

Retroclination of upper central incisors
– a key feature of class II div. 2 and cover-bite
malocclusion – is relatively often present in
orthodontic patients with a prevalence reported
between 4-14%. Experimental and clinical studies
indicate that a high lip line level, i.e., increased
overlap between the upper incisors and the lower
lip, is the pathogenetic key factor. Upper incisor
retroclination, increased frontal overbite and
distocclusion already appear in the early mixed
dentition. Pathogenetic theories and longitudinal
observations suggest that these characteristics may

017

mutually reinforce each other and may exacerbate
during the developmental phase.
This lecture covers specific etiologic
and diagnostic aspects of class II div. 2 and
cover-bite malocclusion with a focus on both,
pathophysiological and clinical issues. Furthermore,
various therapeutic approaches comprising early
active-mechanical intrusion of the maxillary incisors
using a utility arch and functional appliance therapy
are described and exemplified. Typical sequences
and procedures of class II div. 2 and cover-bite
treatment are systematically demonstrated on
the basis of well-documented patient examples.
In particular, the lecture addresses the important
biomechanical and practical aspects of early class
II div. 2 and cover-bite treatment.
With regard to the effectiveness and stability
of an early intervention in patients with retroclined
maxillary incisors, it seems important that the
treatment is specifically targeted to the elimination
or at least attenuation of the pathogenetic key
factor, i.e., the high lip line level. If this is taken
into account, successful early treatment may
significantly reduce the amount of required activemechanical incisor intrusion and root torque as
well as the need for dentoalveolar compensation
of a sagittal jaw base discrepancy. This may shorten
the final treatment phase with a multibracket
appliance and reduce the related risk for root
resorption and post-orthodontic relapse.
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So You Think You can Grow Mandible?
อ.ดร.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ

Dr. Yodhathai Satravaha
Education
2016

German Board-Certified Orthodontist (Fachzahnaerztin fuer
Kieferorthopaedie Diplomate)
2013-2016 Postgraduate Education Orthodontic department,
Univisitatklinikum Ulm, Germany

Current position
      Staff at Orthodontic Department, Faculty of Dentistry, Mahidol University,
    Bangkok

Abstract
Class II malocclusion is one of the most common
problems encountered by orthodontists. A significant
proportion of patients with Class II malocclusion
presents with mandibular retrognathia. Therefore, much
of orthodontic treatment (i.e., functional jaw orthopedic
appliances) focuses on stimulating mandibular growth.
Numerous researches have been conducted over past
decades to assess the treatment efficacy of various
types of functional appliances to grow mandible.  Many

RCTs report that dentoalveolar compensation accounts
equally or even more than actual skeletal effects for
Class II corrections. These studies will be discussed in
details during the presentation. This lecture will also
provide current evidence on the benefits of early
intervention or a lack thereof.   In addition, patients
with Class II malocclusion treated with various methods
will be presented and discussed in this presentation.

Towards Clinical Excellency in Dentofacial Orthopedics
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Does Current Evidence Support Early
Class III Skeletal Correction?
อ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ

Dr. Nuntinee NanthavanichSaengfai
Education:
2014
2005
2004
1998

Diplomate, Thai board of Orthodontics   
Australasian Orthodontic Board
Master of Dental Science (Orthodontics), University of Western
Australia
Doctor of Dental Surgery, Mahidol University

Current positon:
- Lecturer, Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry,
Mahidol University

Abstract:
Evidence based orthodontics is an integral part
of patient care. As a treatment of developing Class
III malocclusion is challenging for clinicians, decision
making for early treatment could be guided by recent
literatures. There are several factors need to be
considered for altering either on maxilla or mandibular
growth. When is the right time to start the treatment?  
Which types of appliance would produce effective
treatment outcome?  Will the patient response well
with the given appliance?  Is one stage or two stages
treatment benefit for the patient?  Questions could
be answered by integrating current evidences with
clinical knowledge and expertise which will lead to
predictable success in your orthodontic practice.
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Bone Anchored Maxillary Protraction:
Long-Term Observation and
Its Clinical Implication
Prof. Dong Hwa Chung

Prof. Dong Hwa Chung

Education

2004 PhD (Biomechanical Properties of Craniofacial Structures,
Biomedical), Baylor College of Dentistry, Taxas A&M
1995 MS (Orthodontics), Dankook University
1992 DDS (Dentistry), Dankook University

Professional Appointments

President, Jukjeon Dental Hospital, Dankook University, 2020 to present
Professor, Department of Orthodontics, College of Dentistry, Dankook
University, 2011 to present.
Chair, Department of Orthodontics, College of Dentistry, Dankook University,
2013 to 2019.
Director of Clinical Affair, Dental Hospital, Dankook University, 2011-2014
Assistant Professor, Department of Orthodontics, College of Dentistry, Dankook University, 2005 to 2010.
Fellow, Department of Orthodontics University of Texas Health Science Center at San Anotnio, TX, USA. 1999-2000.

Abstract

In growing Class III patients, the orthopedic
approach is regarded as one of the most challenging
types of treatment in orthodontics. Although many
orthopedic methods to correct this skeletal discrepancy
have been proposed over the last several decades,
their efficacy and efficiency remain questionable. This
is because mandibular development, a key factor in
Class III malocclusion treatment, is mainly achieved
during the pubertal growth stage following phase I
therapy. If an orthodontist finishes a patient before
he or she is fully grown, this would be “immature
finishing” due to the remaining mandibular growth,
which can substantially affect the result of treatment
during the retention period. For these reasons, there is
a desire for a more definitive and predictable treatment
for Class III patients. Skeletal anchorage has been
proven to be a useful alternative that can overcome

the limitations of conventional orthopedic therapy
using dental anchorage. Bone anchored maxillary
protraction with facemask can be achieved with
bilateral insertion of miniplates either on the lateral
nasal walls or zygomatic buttresses of the maxilla. The
intraoral maxillary traction method also is convenient
to use on young patients because it does not have an
extra-oral element which makes them not to wear it.
There are two separate skeletal anchorage locations
for intraoral maxillay traction: the symphysial area
and the infrazygomatic crest area. The protraction of
the maxillary complex, including point A and Orbitale
along with midface, through bone anchored devices is
greater than the one achieved with dental anchorage
protraction. I will present the long-term observation of
‘Bone anchored Maxillary Protraction’ and its clinical
implication.
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Fully Digitalized DOG
ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล

ศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์

Education
2001
1987
1981

Dip., Thai Board of Orthodontics, Thai Dental Royal Council
MSc, (Orthodontics), Chulalongkorn University
DDS, Chiang Mai University

Current Position

Assistant Professor of Orthodontic Section, Department of Preventive
Dentistry, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University

Education
2001
2000
1995
1998
1987
1985

Dip., Thai Board of Family Medicine, The Medical Council of Thailand
MSc (Oral and Maxillofacial Surgery), Prince of Songkla University
MD, Prince of Songkla University
Dip., Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery, Thai Dental Royal
Council
Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery Residency Training,
Chulalongkorn University
DDS, Chulalongkorn University

Current position

Professor at department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
and President of Thai Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS)

Abstract

Maxillary hypoplasia in cleft lip and cleft
palate patients is one of the most challenging defect
corrections both for orthodontists and maxillofacial
surgeons. These are resulted from multiple factors
such as severe teeth malalignment, severe crowding
and missing teeth. The hypoplastic maxilla bone usually
occurs in all dimensions from the development itself
and from the previous surgical scars.
Distraction pathogenesis has been used to
correct in case of severe deformities successfully.
However, due to the native defect of all three planes
that needed to be corrected at the same time, the

conventional analog DOG maybe not sufficient.
Thanks to the rapid development of the medical
digital virtual system, currently, it has been used DOG
with a satisfactory outcome. These involves complex
treatment planning, 3D printing stereo models, digital
guides, rod locations, wafers, augmented reality, and
so on.
Fully digitalized DOG makes orthodontist
and maxillofacial surgeon tasks for these complex
deformities more feasible and simpler. The series of
cleft maxillary hypoplasia patients treated with this
protocol will be presented and discussed in detail.
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การจัดฟันในผู้สูงอายุ
ผศ.ทพ.น.ท.พลพิทยา วรชาติ

Asst. Prof. CDR. Pholpittaya Vorachart
ประวัติการศึกษา
2546
2536
2527

อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
Fach Zahnartz für Kieferorthopädie, Germany
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
เป็นที่ทราบกันดีถึงจุดประสงค์ของการจัดฟันนั้นเพื่อ
การสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการกัดเคี้ยว
อาหาร การพูดออกเสียง และการทำ�ความสะอาด นอกจากนี้
การเรียงตัวของฟันที่ดีย่อมส่งผลต่อใบหน้าผู้ป่วย และอาจมีผล
ต่อสุขภาพจิตและความมั่นใจอีกด้วย
การจัดฟันสามารถทำ�ได้ในทุกช่วงอายุ แต่มักนิยมทำ�
ในผู้ ป่ ว ยวั ย เด็ ก วั ย รุ่ น และในผู้ ใ หญ่ วั ย กลางคน โดยอาจ
จะอยากทำ � การรั ก ษาเพื่ อ เหตุ ผ ลข้ า งต้ น และอาจจะรู้ สึ ก ถึ ง
ความคุ้มค่าที่มีฟันที่เรียงตัวดีสวยและใช้งานไปได้อีกนาน ดังนั้น

จึงไม่ค่อยพบผู้สูงอายุที่มีความจำ�นงว่าอยากจัดฟัน นอกจาก
ในกรณีที่ทันตแพทย์สาขาอื่นส่งมาเพื่อทำ�การจัดฟันก่อนเช่น
เพื่อการใส่ฟันปลอมที่ดีขึ้น หรือแก้ไขฟันซ้อนเกเพื่อสามารถ
ทำ�ความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้น
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ ดังนั้นโอกาส
ที่จะต้องจัดฟันในผู้สูงอายุก็มีมากขึ้น การรักษาจัดฟันจึงต้อง
คำ�นึงถึงระยะเวลาของการจัดฟันและแผนการรักษาที่เหมาะสม
ต่อผู้ป่วยเช่นกัน

การจัดฟันในผู้สูงอายุ
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Non-Surgical Treatment
Openbite Cases
อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

Dr. Thanit Charoenrat

Education
2018
2016
2009

Higher.Grad.Dip.of Clin.Sc. (Orthodontics), Chulalongkorn
University
Diplomate, Thai Board of Orthodontics, The Dental
Council
D.D.S. (Dentistry), Chulalongkorn University

Current position
Lecturer at faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Abstract
การสบฟันแบบผิดปกติแบบสบเปิดในผู้ใหญ่ เป็นปัญหา
ที่มีแนวทางการแก้ไขได้หลากหลาย ทั้งการผ่าตัดขากรรไกร
การดึงฟันหน้าลง (anterior extrusion) และการกดฟันหลัง
ขึน้ (posterior intrusion) ซึง่ ในการบรรยายนีจ้ ะรวบรวม
หลักฐานทางวิชาการต่าง ๆ รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์
รวมถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการรักษาการสบเปิด

024

July

2022

Upcoming meeting

ThaAO
1/2023

ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2566
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists (ThaAO) Scientific Meeting

Advances in
Orthodontics
6-7 กุมภาพันธ์ 2566
@Centara Grand at CentralWorld
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ผลงานของนายกสมาคม

ศ.เกียรติคุณ ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกะเสถียร
(วาระ 2563-2565)
1. งานประชุมวิชาการ
ในปี พ.ศ. 2563 ได้มกี ารจัดประชุมวิชาการสมาคมฯ ครัง้ ที่
1/2563 ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์
กรุงเทพฯ ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563

Towards Clinical Excellency
in Dentofacial Orthopedics
นำ�โดย  Prof. Nelson Mucha,
Prof. Bernd G. Lapatki และ
Prof. Dong Hwa Chung ทั้งนี้
ยังเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ
40  ปีของสมาคมฯ อีกด้วย

2. เงินบริจาค

ในปี พ.ศ. 2564 เนื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบจากการ
ระบาดของโควิด-19 กรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติให้งด
การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2564 ณ ห้องประชุม
เวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ราชประสงค์ กรุ ง เทพฯ ในวั น ที่
28-30 กรกฎาคม 2564 และเลื่อนประชุมวิชาการครั้งที่ 2
ที่ จ.เชียงรายในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 ออกไปเป็น
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ทางสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่ ง ประเทศไทยจึ ง มี ม ติ ใ ห้ จั ด การบรรยายวิ ชาการพิเศษขึ้น
โดยผ่าน Zoom application ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน
2564 โดย รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ และ KKU team
นำ�โดย ผศ.ดร.ทพ.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์, ผศ.ดร.ทพ.เอกสิทธิ์
มโนสุดประสิทธิ์, อ.ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์, อ.ดร.ทพญ.
พุทธธิดา วังศรีมงคล
ในปี 2565 ได้มีการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2565
ในวั น ที่ 10-11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ณ โรงแรมเดอะริ เวอร์ รี
บาย กะตะธานี จ.เชียงราย ในห้วข้อ 4 THE SAME PURPOSE  
และการประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 2/2565 ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม
2565 ณ โรงแรม Centara Grand at CentralWorld ในหัวข้อ

สมาคมฯ ได้บริจาคเงินเพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่
โรงพยาบาลทัง้ หมด 5 แห่งทัว่ ประเทศ โรงพยาบาลละสองแสนบาท
ดังนี้
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จ.ปทุมธานี
รพ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
รพ.พระนั่งเกล้า
จ.นนทบุรี
รพ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
รพ.สระบุรี
จ.สระบุรี
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น หนึ่งล้านบาท

3. เว็บไซต์สมาคมทันตแพทย์จดั ฟันแห่งประเทศไทย
ดำ�เนินการปรับปรุง Website: https://thaiortho.org/
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้คนไข้สามารถค้นหาทันตแพทย์จัดฟัน
ได้ตามจังหวัดและเขตทีร่ ะบุไว้ ส่วนสมาชิกสามารถสมัครสมาชิก,
ลงทะเบียนประชุมวิชาการ, ค้นหาข้อมูลสมาชิกสามัญเพื่อส่งต่อ
ผู้ป่วยได้
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4. เกียรติบตั รเพือ่ รับรองการเป็นสมาชิกสามัญ

จั ด ทำ � เกี ย รติ บั ต รเพื่ อ รั บ รองการเป็ น สมาชิ ก สามั ญ
อย่างเป็นทางการของสมาชิกสามัญของสมาคมทันตแพทย์จดั ฟัน
แห่งประเทศไทยทุกท่าน สามารถขอรับได้ทางเว็บไซต์สมาคมฯ
ค่ะ จะมีการจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้นะคะ

5. โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่
โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร ณ โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ ได้ดำ�เนินต่อหลังจากเวลาครบ 4 ปี เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

5.1 โครงการทั น ตกรรมจั ด ฟั น สั ญ จรเพื่ อ ผู้ ป่ ว ยปาก
แหว่งเพดานโหว่ไปให้การรักษาผู้ป่วยทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขตสาธารณสุขเขต 3 จังหวัด
นครสวรรค์
5.2 จำ�นวนผู้ป่วยในโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ
ทั้งหมดมีจำ�นวน 101 ราย (เป็น active cases 88 ราย)
5.3 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ไปทำ�โครงการ 3 ครั้ง
ในเดือน ก.ย. 63, ธ.ค. 63 และ มี.ค. 64 ทาง รพ. ไม่ได้ละทิ้ง
คนไข้และให้การรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

6. วารสาร หนังสือ และการเผยแพร่ความรู้

6.1 จัดทำ�วิทยาสาร The Online Journal of Thai
Association of Orthodontists ซึ่งดูแลควบคุมโดย ผศ.ดร.ทพ.
บัญชา สำ�รวจเบญจกุล (สาราณียกร) โดยขณะนี้ website
ได้รับการปรับปรุง เพื่อให้มีระบบ submit บทความทางออนไลน์
ได้ตามข้อ กำ�หนดของศูน ย์ดัชนีก ารอ้า งอิง วารสารไทย หรื อ
(Thai-journal Citation Index Center: TCI)
6.2 จัดทำ�หนังสือข่าวสาร Braces News รวมเล่มกับ
วารสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ จำ�นวน 2 ฉบับต่อปี และ
เผยแพร่ในช่วงงานประชุมวิชาการประจำ�ปีของสมาคมฯ
6.3 จัดทำ�แผ่นพับและไฟล์ดิจิทัล เรื่อง retainer และ
การใส่ rubber band เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน
6.4 Facebook “หมอจั ด ฟั น ไทย” เพื่ อ ให้ ค วามรู้
แก่ประชาชน รวมถึงตอบคำ�ถามจากประชาชนผู้สนใจ โดยมี
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล ร่วมกับ ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต และ
ทพ.กฤษฎี ปัณณะรัส เป็นผู้ดูแลและดำ�เนินงาน
6.5 Facebook กลุม่ “สมาชิกสามัญ สมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทย” เพือ่ แจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิกสามัญของ
สมาคมฯ โดยเฉพาะ
6.6 เพิ่มช่องทางการติดต่อกับสมาคมฯ ผ่านทางแอป
พลิเคชัน LINE ที่ “@ปรึกษาจัดฟัน” และ “@thaiortho” เพือ่ ให้
บริการประชาชน และสมาชิกของสมาคมฯ ทุกประเภทได้อย่าง
กว้างขวางขึ้น โดยมี ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย, ทพญ.เพ็ชรไพลิน
ภู่สันติสัมพันธ์, ทพญ.กัลยา อินทรีย์, ทพญ.สุธาทิพย์ จงบรรดาล
และ ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร เป็นผู้ดูแลและดำ�เนินงาน
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เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกสามัญทุกท่าน
ทางสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ได้ ทำ � การอั ป เดตข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ในเว็ บ ไซต์
www.thaiortho.org ทั้ ง ช่ อ งทางที่ ค นไข้
สามารถค้นหาสมาชิกได้ตามสถานที่ที่ทุกท่าน
ปฏิบัติงานอยู่ รวมไปถึงทำ�ให้สมาชิกของเรา
ได้ติดต่อประสานงานกันได้
อย่างสะดวกมากขึ้น
ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกสามัญทุกท่าน เข้าสู่ระบบ
และอัปเดตข้อมูลของทุกท่าน โดยเข้าไปที่ website: www.thaiortho.org ทำ�การ
login ด้ ว ยเลข ท. และเลขบั ต รประชาชน 4 หลั ก สุ ด ท้ า ย หากท่ า นใดไม่ ส ามารถ
เข้าสู่ระบบได้ ให้ติดต่อไปที่ Line @thaiortho แสดงตนให้ทาง admin ทราบ และ
รอทำ�การ login ได้เลยค่ะ ส่วนท่านไหนได้ทำ�การอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วทางสมาคมฯ
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ประชาชนที่สนใจค้นหาทันตแพทย์จัดฟันจากพื้นที่ จะพบชื่อคลินิก ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
คลินกิ เมือ่ กดชือ่ คลินกิ จะพบชือ่ ทันตแพทย์จดั ฟันสมาชิกสามัญทีท่ �ำ งานคลินกิ นัน้ ๆ ส่วนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกฯ
จะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะค่ะ หน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นดังภาพด้านล่างนี้ค่ะ

028

July

2022

ส่วนการค้นหาหลังจากเข้าสู่ระบบ
ของสมาชิกสมาคมฯ เอง จะพบชื่อทันตแพทย์จัดฟัน
สมาชิกสามัญ และสถานที่ที่ทันตแพทย์ท่านนั้น
ปฏิบัติงานอยู่ หน้าตาเว็บไซต์จะเป็น
ดังภาพด้านล่างนี้ค่ะ

เมื่อสมาชิกฯ กดไปที่รายชื่อทันตแพทย์ จะพบข้อมูลเครื่องมือ
ที่ทันตแพทย์ท่านนั้น ๆ ใช้ เช่น slot size, functional
appliances, clear aligner เป็นต้น เพื่อสามารถส่งต่อคนไข้
ได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนข้อมูลส ่วนตัวของสมาชิกฯ
จะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะเช่นกัน ดังที่เห็นในภาพด้านล่างนี้ค่ะ
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งบแสดงฐานะการเงิน
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2565
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
รายได้
รายได้ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ
รายได้ค่าบ�ำรุงประจ�ำปีและค่าสมาชิก
รายได้เงินสนับสนุนการประชุมวิชาการ
รายได้จากดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินรับบริจาคเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนา
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ค่าออกแบบเว็บไซต์/พัฒนาเว็บไซต์
ค่าบริการสัญญาข้อมูลวารสารออนไลน์
ค่าบริจาคการกุศล
ค่าสมาชิก-WFO, APOS
ค่าบริการ LINE@DOMAIN NAME
ค่าเช่าพื้นที่อีเมล
ค่าสอบบัญชี
ค่าท�ำบัญชี
รวมค่าใช้จ่าย

รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี

17,849,385.99
17,849,385.99
13,000,000.00
11,572.76
13,011,572.76
30,860,958.75
2,701,869.14
47,000.00
300,000.00
136,216.85
100,000.00
3,285,085.99
95,440.00
117,384.99
2,800.00
659,930.59
43,693.64
220,240.00
15,167.30
180,000.00
70,000.00
10,700.00
1,101,500.00
1,990.79
9,500.00
16,999.82
25,000.00
42,800.00
2,613,147.13

652,317.17
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งบแสดงฐานะการเงิน

มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว

1,823,692.93
-

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,823,692.93

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
รายได้
			
ค่าใช้จ่าย

1,300,000.00
1,300,000.00
3,123,692.93

รายได้จากดอกเบี้ยรับ

13,207.82

รวมรายได้

13,207.82

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

63,952.00

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี

52,064.96
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บทความวิชาการ
โดย อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

คุยกัน เรื่อง
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SARS-CoV-2

สวัสดีครับในเล่มนีก้ อ่ นที่ covid จะถูกประกาศเป็นโรคประจำ�ถิน่ เรามาทำ�ความรูจ้ กั กับ

อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

ไวรัสตัวนีก้ นั ครับ เนือ่ งจากข้อมูลความรูต้ า่ ง ๆ เกีย่ วกับไวรัสตัวนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
และงานวิจยั มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด ความรูพ้ น้ื ฐานเหล่านีอ้ าจช่วยให้เราอ่านบทความต่าง ๆ
เกีย่ วกับโรคนีไ้ ด้เข้าใจมากขึน้ ครับ
ก่ อ นอื่ น เรามาดู โ ครงสร้ า งไวรั ส กั น ก่ อ นครั บ 1 SARSCoV-2 เป็ น ไวรั ส ชนิ ด อาร์ เ อ็ น เอสายเดี่ ย ว เมื่ อ ไวรั ส เพิ่ ม
จำ�นวนสารพันธุกรรมตัวเองภายใน host cell จึงมีีโอกาส
เกิด mutation ได้ง่ายยิ่งไวรัสแพร่ระบาดเก่งก็ยิ่งเพิ่มโอกาส
mutation นอกจากสารพั น ธุ ก รรมภายในไวรั ส จะมี โ ปรตี น
nucleocapsid (N) ซึ่ง code จาก gene N (ภาพที่ 1 ล่าง)
ถูกหุ้มด้วย membrane ซึ่งมี spike protein, membrane
protein, envelope protein ซึ่ง code จาก gene S, M, E
ตามลำ�ดับ Spike จะทำ�หน้าที่จับกับ ACE2 receptor ของ
ร่างกายเราทำ�ให้ไวรัสเข้าเซลล์ได้ จึงมีการเอา S gene มาเป็น
วัคซีนทั้ง Pfizer, Moderna และ AstraZeneca นอกจากนี้ยังมี
gene ORF1 ที่ code ให้ accessory protein ซึ่งอาจช่วย
ในการแพร่ระบาด แต่ไม่มคี วามจำ�เป็นสำ�หรับ virus replication2

ความรูส้ ว่ นนีจ้ ะนำ�ไปสูก่ ารเข้าใจการทำ�งานของการตรวจ
แบบ RT-PCR และ ATK เริ่มจาก RT-PCR ซึ่งจะตรวจโดย
การเอาไวรัสมาย่อย และเปลี่ยน RNA เป็น DNA (ขั้นที่ 3
ในภาพ 2) และทำ�การ copy สารพันธุกรรมไวรัสเป็นรอบ ๆ
(ขั้นที่ 4 ในภาพ 2) โดยการ copy สารพันธุกรรมไวรัสจะมีการ
ทำ � เป็ น gene หากใครเคยใช้ บ ริ ก าร PCR จะเห็ น ว่ า มี ผ ล
เช่นตรวจยีน N, S, ORF เป็นต้น โดยรายงานค่าเป็น ct คือ
รอบในการ copy ยีนแล้วมี signal ว่าพบยีน ซึ่งรอบน้อยคือมี
สารพันธุกรรมมาก และอีกประเด็นสำ�คัญคือเมื่อไวรัสกลายพันธุ์
ที่ S gene (spike protein กลายพันธุ์) เช่น omicron BA.1 จะ
ตรวจยีนได้หรือไม่ คำ�ตอบคือไม่ได้ครับ และมีชื่อเรียกคือ SGTF
(S gene target failure) แต่ยังคงตรวจ gene อื่นเจออยู่ ส่วน
BA.2 ยังสามารถตรวจพบ S gene ได้ 3 ซึ่งในต่างประเทศมีการใช้
ความรู้นี้ติดตาม omicron หลังการระบาดของ delta ตอนต้นปี
ส่วนเรื่องการตรวจ ATK หรือ lateral flow จะทดสอบ  
N protein โดยเครื่องจะมี antibody ต่อ N protein ที่มี
สารสีติดอยู่ (antibodies conjugated tag) ถ้ามี N protein
(ติดเชือ้ ) ก็จะแสดงสีทแี่ ถบ T  ซึง่ จับ N protein ทีถ่ กู antibodies
conjugated tag จับอยู่ แต่ถ้าไม่มีเชื้อและแผ่นตรวจใช้งานได้
จะขึ้นสีที่ C ซึ่งแถบ C จะดักจับ antibodies conjugated tag
ถ้า C ไม่ขึ้นก็จะหมายถึงชุดตรวจใช้ไม่ได้
และจากที่เราทราบว่า RT-PCR มีความไวมากกว่า ATK
แล้ ว การตรวจอั น ไหนบ่ ง บอกภาวะการแพร่ เชื้ อ ได้ ดี ก ว่ า กั น
จากการศึกษา4 ซึง่ ได้ทดสอบในคนที่ PCR positive และนำ�มาตรวจ
ATK และลองเพาะไวรัสพบว่า ATK positive สอดคล้องไปกับ
ภาพที่ 1 โครงสร้างไวรัสจาก https://www.enzolifesciences. การเพาะไวรัสมากกว่า PCR positive อย่างไรก็ตามการศึกษานี้
com/science-center/technotes/2020/july/how-do- เก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2020 นั้นยังไม่ใช่ช่วงที่ omicron
coronavirus-disease-covid-19-tests-work?/
ระบาด
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ภาพที่ 2 แสดงวิธีการตรวจ RT-PCR จาก https://
www.enzolifesciences.com/science-center/
technotes/2020/july/how-do-coronavirusdisease-covid-19-tests-work?/

ภาพที่ 3 แสดง lateral flow จาก https://asm.
org/Articles/2020/August/How-the-SARSCoV-2-EUA-Antigen-Tests-Work

เรื่ อ งต่ อ มาที่ น่ า สนใจคื อ การตรวจระดั บ ภู มิ คุ้ ม กั น
จะสามารถบ่งบอกความสามารถในการป้องกันเชื้อได้หรือไม่
จากการศึกษา5 พบว่าความสัมพันธ์ของระดับ spike IgG titer
กับการยับยั้งไวรัสจริงเข้าสู่เซลล์ในห้องทดลองมีค่า R= 0.49 ใน
omicron เมื่อเทียบกับ 0.83 และ 0.91 ใน delta และ wuhan
ตามลำ�ดับ ซึ่งหมายความว่า ระดับภูมิ spike IgG titer ที่ตรวจ
ได้สูง ๆ ไม่ได้บอกว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ดี ดังนั้นการศึกษา
ในช่วง omicron จึงมักใช้เป็นการยับยั้งเชื้อเข้าเซลล์โดยการ
ใช้ไวรัสเทียมหรือไวรัสจริง อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ก็พบว่า
การใช้ไวรัสเทียมจะให้ผลออกมาดีกว่าไวรัสจริง ดังนั้นจึงเป็น

ข้อควรระวังเวลาอ่านข่าวหรือรับฟังข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้
การศึ ก ษานี้ ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คนที่ ติ ด omicron แล้ ว จะมี
ภูมิคุ้มกันต่อ omicron ไม่มากนัก ซึ่งแตกต่างจากการติดเชื้อ
delta ที่ให้ภูมิคุ้มกันที่ดี จากข้อมูลส่วนน้อยที่เล่ามาจะเห็นว่า
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เพราะไวรัสก็ดิ้นรนเพื่อขยาย
เผ่าพันธุ์ มนุษย์จึงต้องพยายามที่จะอยู่ร่วมกับไวรัส แม้ใกล้
จะประกาศเป็นโรคประจำ�ถิ่น ไวรัสก็ไม่หยุดกลายพันธุ์หรือ
ลดความรุนแรง มนุษย์ก็ยังต้องพยายามที่จะเข้าใจโรค และต่อสู้
ต่อไป ดังนัน้ พวกเราคงได้มโี อกาสติดตามข่าวใหม่ๆ ของไวรัสตัวนี้
อีกพักใหญ่ครับ
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1. Cao C, Cai Z, Xiao X, et al. The architecture of the SARS-CoV-2 RNA genome inside virion. Nature Communications. 2021/06/24 2021;12(1):3917.
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3. Eggink D, Andeweg SP, Vennema H, et al. Increased risk of infection with SARS-CoV-2 Omicron BA.1 compared with Delta in vaccinated and
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Towards Clinical Excellency in Dentofacial Orthopedics

EAT CHILL GUIDE
โดย ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบำ�รุงสุข
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EAT CHILL GUIDE
ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบำ�รุงสุข

สวัสดีค่ะ ประชุมคราวนี้กลับมาพบกัน
ที่เก่าที่เดิมที่ central world กันอีกครั้ง
หลาย ๆ ท่านอาจจะอยากรับประทาน
ร้านอาหารต่าง ๆ ในโซนใจกลางเมืองนี้
แต่นึกร้านอาหารและ cafe ไม่ออก เราจึง
ขอนำ�เสนอร้านอาหารและ cafe ต่าง ๆ
ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกจาก
สถานที่ประชุมแห่งนี้ค่ะ เปรียบเสมือนมีเพื่อน
พาไปพร้อมทั้งได้ปักหมุดแผนที่คร่าว ๆ ให้ทุกท่าน
พร้อมเดินทางตามไปด้วยกันได้ค่ะ

Emilia

มากันที่ร้านแรก สามารถเดินข้ามมาจาก central world มาที่ เกษร ทาวเวอร์
ชั้ น 1 เป็ นร้ า นอาหารสไตล์ อิ ต าเลี่ ย นต้ น ตำ � รั บ รสชาติจัดจ้า นจากแคว้น EmiliaRomagna ทางเหนือของประเทศอิตาลี ทางร้านตกแต่งได้สวยงามมาก ราคาก็น่ารัก
เช่นกันค่ะ ทางร้านจะเริ่มด้วยการเสิร์ฟขนมปัง Emilia Pesto Focaccia แบบฉบับ
ของทางร้านที่ไม่เหมือนใคร แอบกระซิบว่า อร่อยมาก ส่วนเมนูอาหารนั้น แนะนำ�เป็น
cold cut platter และ Capelli D’ Angelo Aglio, Olio E Peperoncino เป็น pasta
ผัดพริกกระเทียมปูก้อน ส่วนใครที่เป็นสาย seafood แนะนำ�เป็นหอยแมลงภู่อบ
ซอสไวน์ขาวหรือซอสมะเขือเทศ ทานกับขนมปังกระเทียม หรือจะเป็นสเต๊กปลากะพงย่าง
หนังกรอบ ก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะ ส่วนของขนมหวาน พลาดไม่ได้กับ Gelato Al Tiramisu
signature ของทางร้าน ไม่สั่งไม่ได้เลยนะคะ เพราะหาทานที่อื่นไม่ได้แล้วค่ะ

Burger and lobster

เดินลงมาที่ชั้นล่างของ เกษร วิลเลจ จะพบกับร้าน Burger and lobster
ทีเ่ หมือนยกร้านมาจากประเทศอังกฤษ เมนูคอ่ นข้างคล้ายกับทีป่ ระเทศอังกฤษ Lobster
สด เนื้อเด้งเช่นเคยค่ะ ถ้าใครคิดถึงอังกฤษ ก็แวะมาทานกันได้นะคะ
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Salvia

ร้านอาหารอิตาเลี่ยนสไตล์โฮมเมด ที่ตั้งอยู่ในโรงแรม Grand Hyatt Erawan ตรงข้าม central
world นี่เองค่ะ ร้านนี้เหมาะกับมาทานเป็นคู่ หรือจะมาเป็นกลุ่มก็ได้นะคะ หากมาทาน
ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ทางร้านมีจัดเค้ก surprise ให้ด้วยค่ะ วันที่ไปทาน มีหลายโต๊ะที่มา
ทานอาหารเนื่องในวันเกิด น้อง ๆ พนักงานร้องเพลงวันเกิดพร้อมเค้กไปเสิร์ฟหลายโต๊ะ
เลย complimentary เป็นขนมปังร้อน ๆ ปริมาณมาก แนะนำ�เป็นสเต๊กเนื้อย่าง
บนเตาถ่าน ทางร้านจะยกมาให้ชมก่อน เมื่อถ่ายรูปเสร็จ พนักงานจะนำ�ไปหั่นให้
เสิร์ฟพร้อมกับสลัดร็อกเก็ต เนื้อนุ่มมาก ๆ ละลายในปาก ทานคู่กับไวน์แดงสักแก้ว
ในส่วนของพาสต้าและพิซซ่าอบเตาฟืน ก็อร่อยไม่แพ้กนั เลยค่ะ แนะนำ�ให้จองมาก่อนนะคะ
ร้านเปิดแค่ช่วงเย็นค่ะ

Vaso & petits plats

เมื่อเดินเข้ามาในซอยหลังสวน ทุกท่านจะพบกับโครงการ Velaa Sindhorn ที่มีร้านอาหาร
มากมาย ซูปเปอร์มาเก็ต และสวนขนาดใหญ่ให้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ เราจะขอแนะนำ�ร้านอาหาร
ในโครงการนี้สักนิดหน่อยนะคะ

Vaso

อาหารสเปน ทาปาสบาร์ แบบ open kitchen บรรยากาศดี ขณะทานอาหารเชฟจะมาต้อนรับ
พูดคุยกับลูกค้าด้วยค่ะ เมนูยอดนิยมของร้านคือ El Vaso Trufado โทสต์ทรัฟเฟิลขูดใหม่ ๆ อร่อย
เต็ม ๆ คำ� หรือ Las Croquetas ที่ออนท็อปด้วยแฮมที่ดีที่สุดในโลก ส่วนอาหารจานหลักนั้น มีให้เลือก
หลากหลาย ทั้งเมนู seafood และ grill bar ด้วยความที่เป็น open kitchen เก้าอี้จะนั่งล้อมรอบครัว
ทำ�ให้ที่นั่งไม่เยอะมาก ควรจองมาก่อนนะคะ

Petits plats

เจ้าของเดียวกันกับ Vaso ร้านนีเ้ ป็นร้านอาหารฝรัง่ เศสฟิวชัน ทางร้านตกแต่งด้วยภาพศิลปะน่ารักมากมาย มีทัง้ ทีน่ ัง่ หน้าบาร์
และที่นั่งเป็นโต๊ะให้มาสังสรรค์กันเป็นกลุ่ม อาหารของทางร้านทั้งอร่อยและตกแต่งมาอย่างสวยงามมาก มีทั้งหอยทาก escargots
pasta ต่าง ๆ และอาหาร main course ต่าง ๆ แนะนำ�ว่า ปิดท้ายด้วยขนมอย่าง Tiramisu แบบแนวราบ ไม่เหมือนร้านอื่น ๆ นะคะ

The smokin’ pug

หากเดินข้ามถนนมาอีกนิด จะพบกับร้านอาหาร BBQ สไตล์อเมริกันแท้ ๆ มีโลโก้เป็นเจ้าหมาปั๊กนอนดูดซิก้าร์อยู่ ร้านนี้
เหมาะสำ�หรับมาทานกับเพื่อน ๆ ภายในร้านจะตกแต่งแบบไฟสลัว มีดนตรีให้ฟัง ปริมาณอาหารต่อ 1 จานนั้น ค่อนข้างเยอะมาก
เลยทีเดียวค่ะ เมนูแนะนำ�จะเป็นอะไรไม่ได้ นอกจาก Ribs and brisket นั่นเองค่า ทางร้านทำ�มาดีมาก เนื้อล่อนออกมาจากกระดูก
ซี่โครงเลยค่ะ ทานคู่กับเบียร์และของทอดต่าง ๆ คุยกันยาว ๆ ได้ทั้งคืน หากมาเป็นกลุ่มใหญ่แนะนำ�ให้จองก่อนนะคะ

ส้มตํำ�เด้อ

ร้านส้มตำ�ระดับ Michelin guide ที่ดังไกลไปถึงต่างประเทศ ทั้งที่ นิวยอร์ก โฮจิมินห์ซิตี้
และโตเกียว ตั้งอยู่ที่ศาลาแดงซอย 1 ทางร้านตกแต่งแนวอีสานร่วมสมัย จะเห็นมีชาวต่างชาติ
แวะเวียนมาทานเป็นจำ�นวนมาก แต่รสชาตินั้น ถือได้ว่ายังคงความแซ่บเผ็ดร้อน ถูกปากคนไทย
แน่นอนค่ะ หากทานเผ็ดไม่เก่ง แนะนำ�สั่งเผ็ดน้อยนะคะ ไม่เช่นนั้นจะนํ้าตาไหลกันได้ค่ะ ส้มตำ� 
แซ่บเด็ดทุกเมนู ทางเราอยากจะแนะนำ� หอยแครงแช่นํ้าปลา ที่นำ�เมนูกุ้งแช่นํ้าปลามาดัดแปลง
และลาบปลาทับทิม และหมู/เนื้อร้องไห้เด้อ รับรอง เด็ดค่ะ
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Zanotti

ร้านพิซซ่าอิตาเลี่ยนที่โด่งดังมาอย่างยาวนาน อยู่ในซอยศาลาแดง ซอย 1 แนะนำ�ให้
จองโต๊ะกันอีกเช่นเคยนะคะ พิซซ่าทีแ่ นะนำ�คือ หน้า Parma ham ค่ะ เป็นหน้าทีท่ กุ โต๊ะไม่พลาด
จริง ๆ ส่วนเมนูอื่น ๆ มีทั้งสลัด ซุป พาสต้า main dish และขนมหวานค่ะ ราคาร้านนี้จะ
ค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะ แต่คุณภาพสมราคาจริง ๆ ค่ะ

Bun meat and cheese

จากร้านเบอร์เกอร์ที่หาทานยากมาก มาเปิดใน the common saladang ให้พวกเราได้
ไปลิ้มรสอย่างง่ายดายแล้ว บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อ แต่หากใครได้ติดตามเชฟไทกิ ที่
แต่ก่อนขายเบอร์เกอร์วันละ 10 ชิ้น ส่วนราคาแล้วแต่ลูกค้าจะให้ อาจจะพอคุ้น ๆ กันอยู่บ้าง
ค่ะ ร้านนี้เป็นร้านเดียวกันแต่ทำ�เป็น commercial มากขึ้น แต่สูตรเบอร์เกอร์นั้น ยังตามฉบับ
ดั้งเดิมอยู่ ซึ่งได้รับการวิจัยจากเชฟมาอย่างดี ตั้งแต่ขนมปังและซอสต่าง ๆ รวมถึงส่วนของเนื้อที่
พิถพี ถิ นั คิดมาอย่างดี จนถึงการรับประทานอย่างไร ไม่ให้หกเลอะมือ อยากให้ไปลองชิมกันนะคะ
มีทั้งหมูและเนื้อค่ะ

MASH craft brews and bites

ร้าน craft beer ลับแห่งย่านสีลม ตั้งอยู่ในซอยคอนแวนต์ ภายในร้านมีให้เลือกทั้ง draft beer
craft beer และไวน์หลายชนิดมาก ๆ สามารถนั่งชิลกับเพื่อนฝูงได้ หรือถ้าใครอยากมานั่งชิลคนเดียว
เจ้าของร้านมักจะมาเสิร์ฟด้วยตัวเอง สามารถนั่งคุยกันได้ที่บาร์ แต่สิ่งที่ห้ามพลาดอีกอย่างของร้านนี้
คือ แฮมเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะ ถ้าใครชอบทาน blue cheese ด้วยแล้ว มีเบอร์เกอร์ blue cheese
ที่อร่อยมาก ๆ เลยค่ะ ใครสายเบอร์เกอร์และ beer ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ

Indigo

เดิ น เข้ า มาในซอยคอนแวนต์ อี ก นิ ด จะเจอ
กับร้านอาหารฝรั่งเศสซ่อนตัวอยู่ในย่านสีลม เป็นร้าน
ยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ บรรยากาศ
ดี มีที่นั่งในสวนด้วย แนะนำ�เป็น escargots หรือ
หอยทากย่ า งเนยกระเที ย ม salmon&avocado
สเต๊กปลากะพงย่าง และ beef fillet ค่ะ ใครได้ไป
ทานแล้ว น่าจะติดใจต้องไปซํ้าอย่างแน่นอนค่ะ

TSURU udon

อุด้งเส้นสดมาเปิดที่สีลมข้าง ๆ ตึกธนิยะค่ะ ร้านนี้เน้นที่เส้นอุด้งทำ�สดใหม่
วันต่อวัน ทำ�ให้ได้ความเหนียวนุม่ กำ�ลังดี เมนูแนะนำ�ของทางร้านคือ mentai cream
แต่หากใครที่กลัวเลี่ยน แนะนำ�เป็น อุด้งเทมปุระแทน จะเลี่ยนน้อยกว่า ทานคู่กับ
เกล็ดแป้งเทมปุระ เพิ่มมิติไปอีกแบบ
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Café

% Arabica

ร้านกาแฟสุดชิคส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น อยู่ชั้นล่างของ central world นี่เองค่ะ จะสั่งกาแฟ
ชาเขียว และแวะถ่ายรูปชิค ๆ เพียงแค่ชั้นล่างนี่เองค่ะ

TP Tea

ส่งตรงจากไต้หวัน เป็นสาขาลูกของร้าน ชุน สุ่ย ถัง ชานมเจ้าแรก
ของโลก ถ้าใครเดินผ่านไปทีช่ ัน้ 2 ของเซ็นทรัลเวิลด์ ฝัง่ beacon zone จะเห็นแถวยาวเหยียด
สามารถเดินไปต่อคิวได้เลยค่ะ เมนูที่แนะนำ�คือชาเถี่ยกวนอิม ที่หาทานได้ที่นี่ มีความหอมมากกว่า
ชาดำ�และชาเขียว ส่วนไข่มุก มีความนุ่มหนุบหนับ เรียกได้ว่า perfect combination หากใครไม่
ชอบชานม ทางร้านมีเมนูชาใสและชาผลไม้ ทั้งชาเย็นและชาร้อนนะคะ

Captain squid

ครัวซองต์เด็ดย่านพระรามสี่ ด้วยฝีมือคนไทย ขายหมดไวมาก
ครัวซองต์หอมเนยฝรั่งเศสที่อบใหม่ วันต่อวัน ไม่ใช้แป้งขัดขาว ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันบูด จึงผลิตได้
อย่างจำ�กัด ใครอยากลิ้มลองความอร่อย

Sarnies Roastery

Café สัญชาติสงิ คโปร์ทีม่ าเปิดสาขาสอง ในซอยต้นสน ภายนอก
ดูขาวสะอาด ด้านในร่มรื่น แสงแดดส่องถึง ภายในร้านมีทั้ง
เคาน์เตอร์กาแฟและเบเกอรี่ เปิดให้ทานตั้งแต่ 7.30 น. สามารถ
แวะไปทานอาหารเช้า หรือจะทานเป็น brunch ก็ได้นะคะ ที่สำ�คัญ ที่นี่
ยังมีพื้นที่คั่วกาแฟกันสด ๆ ด้านในสุดของร้าน ทำ�ให้มีความหอมกลิ่นกาแฟอบอวลอยู่
ทั่วร้านเลยค่ะ

Hario cafeŸ Bangkok
ร้านกาแฟเปิดใหม่บริเวณชั้นล่างของตึกธนิยะ พลาซ่า มีที่นั่ง
กว้างขวาง มีทั้งคาเฟ่ที่มีทั้งเมนูกาแฟและนํ้าต่าง ๆ และในส่วนของอุปกรณ์ชงกาแฟและเคาน์เตอร์
กาแฟดริป จะมานั่งทำ�งาน อ่านหนังสือ หรือมาซื้ออุปกรณ์กลับบ้านกันก็สะดวกค่ะ
           เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เริ่มหิวกันรึยังเอ่ย หวังว่า
   แผนที่ร้านอาหารจะเป็นไอเดียให้กับหลาย ๆ ท่านที่อาจจะยังไม่เคยทาน
บางร้าน แล้วอยากไปลองทานร้านใหม่ ๆ กันนะคะ จูงมือกันพาเพื่อน ๆ พี่ ๆ
น้อง ๆ เดินทางไปเอร็ดอร่อยกับร้านอาหารและ café สวย ๆ ใกล้
ที่ประชุมแห่งนี้ หากลิ้มลองรสชาติกันแล้ว มากระซิบบอกกันได้นะคะ
ว่าถูกปากกันรึเปล่า ส่วนวันนี้ ขอลากันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ…..
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หมอนอกกรอบ : วันนีเ้ ราจะมาพูดคุยกับ
ดร.ทพญ.จินตนา ทัศนพานนท์ (หมอปลา) กันค่ะ

หมอจั ด ฟั น ที่ รั ก การท่ อ งเที่ ย ว เจ้ า ของเพจ
“เชี ย งใหม่ ไ ปไหนดี ” เพจรั บ รี วิ ว ที่ กิ น
ที่ เ ที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตอนนี้คิวรีวิว
ยาวหลายเดือน

เริ่มต้นทํำ�เพจได้ยังไง ?
สวัสดีค่ะ ปลามีบ้านอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่ไปเรียนต่อจัดฟัน
ที่เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2556 ในช่วงที่เรียนได้ย้ายไปอยู่เชียงใหม่
แบบถาวร ปกติเป็นคนทีช่ อบหาทีเ่ ทีย่ ว ทีก่ นิ และหาร้านเปิดใหม่
แล้วไปลองอยู่บ่อย ๆ แต่ช่วงนั้นไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ พอเรียนจบ
เลยคิดว่า ทำ�เพจเอาไว้เก็บรูปต่างๆ ในที่ที่เราไป ไว้เป็นข้อมูล
แนะนำ�เวลาที่คนรู้จัก เพื่อน พี่ น้อง มาเที่ยวเชียงใหม่ ข้อดีของ
เพจ คือเข้าถึงได้ง่าย มีรูปภาพประกอบพร้อมคำ�บรรยาย ไว้ให้
เลือกว่าอยากไปไหน ขึ้นชื่อว่าเชียงใหม่ ก็คือเมืองยอดฮิตที่มีคน
มาเที่ยวตลอดทั้งปี เที่ยวได้ทุกฤดู อากาศดี ธรรมชาติสวย และ
ร้านอาหารดีมากกกกกกกก อยากส่งต่อความฟินของจังหวัดนี้
เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ�เพจเชียงใหม่ไปไหนดีคะ

ทําไมถึงชื่อเพจ เชียงใหม่ ไปไหนดี ?
เวลาเพื่อนถาม มักจะขึ้นประโยคว่า “เราจะไปเชียงใหม่
ปลาว่าไปไหนดี นอนไหนดี กินร้านไหนดี” ก็เลยคิดว่าตั้งชื่อนี้
จะได้เอาไว้ตอบคำ�ถามนักเดินทางทุก ๆ คน ว่าเวลามาเชียงใหม่
เชียงใหม่ไปไหนดี !!!

เริ่มทํำ�เพจมากี่ปี และเริ่มรับรีวิวมานานรึยัง ?
เปิดเพจครัง้ แรก คือ เดือนธันวาคม ปี 2561 คะ ช่วงแรกๆ
เป็นสถานที่ที่เราชอบและอยากไปเที่ยว ไปกิน สถานที่ท่องเที่ยว
เปิดใหม่ ตอนเริ่มต้นทำ�เพจมีแต่เพื่อน ๆ กด Like กด ติดตามอยู่
ร้อยกว่าคน พอทำ�ไปประมาณ 1 ปี ก็มคี นติดตามเพิม่ มากขึน้ โดย
มาจากการที่มีคนแชร์โพสต์ของเรา เนื้อหาในเพจจะเขียนให้
ข้อมูลของสถานที่ต่าง ๆ หลังจากนั้นพอเริ่มมีคนรู้จักเพจก็จะมี
ทีพ่ กั คาเฟ่ และกิจกรรมต่าง ๆ ในเชียงใหม่ Inbox มาให้ไปรีววิ ถ้า
นับระยะเวลาทีร่ บั งานรีววิ จริง ๆ ก็ 2 ปีกว่า ๆ ช่วงโควิดพอดีเลยค่ะ

ทําไมคิวรีวิวตอนนี้ถึงยาว ?
เพราะว่า ปลาจะไปเชียงใหม่เดือนละ 1 ครั้งค่ะ ทำ�ให้รับ
รีวิวได้ แค่เดือนละ 1 ที่ ลูกค้าที่จ้างให้ไปรีวิวก็จะลงตารางนัด
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สวยงาม เหมาะกับการไปกินไปเที่ยว แล้วถ่ายรูป Check in
รูปที่อยู่ในเพจรีวิวจะต้องเป็นรูปที่เราถ่ายเองเท่านั้น ไม่รับรูป
จากที่ร้านส่งมา คือ ไม่รับรีวิวแห้ง เราต้องไปสถานที่นั้นเอง
ลองทานอาหารเอง หามุมถ่ายรูปเอง เวลาเขียนรีวิวจะได้มาจาก
ไว้ลว่ งหน้า การนัดวันต้องเป๊ะ เพราะทางร้านก็ตอ้ งจัดเตรียมของ ความรู้สึกของเราจริง ๆ
และคนที่คอยดูแลเราไว้ด้วยค่ะ

การทํำ�เพจยากไหม ?
คนทีท่ �ำ เพจน่าจะต้องเป็นคนทีช่ อบเขียน ชอบเล่า ชอบเจอ
คนอืน่ การทำ�เพจ “เชียงใหม่ไปไหนดี” ของปลาใช้แค่ มือถือ  1 เครือ่ ง
เอาไว้ถ่ายรูปและแต่งรูปในมือถือ เขียนข้อความต่าง ๆ ก็คือ
อุปกรณ์หนึง่ ชิน้ ถ้วน ไม่มตี น้ ทุนอะไร รูปถ่าย ปลาเป็นคนถ่ายเอง
ทั้งหมด แต่บางเพจจะเป็นทีม Production ใหญ่มาก รีวิวที คือ
กล้อง DSLR แฟลช และทีมงานหลายคน มีบางงานรีวิวที่รับ
พร้อมกัน ไปถึงร้านเขินทีมอื่นมากเลยดูเค้าจัดเต็มกันมาก ๆ

สไตล์การรีวิวของ “เชียงใหม่ ไปไหนดี”
เป็นแบบไหน ?
ธีมของเพจ คือ ต้องเป็นที่ที่ไปแล้วได้รูป เพราะตัวเองก็
เป็นคนทีช่ อบการถ่ายรูป สถานทีร่ วี วิ จึงมักจะเป็นทีท่ ถี่ กู ออกแบบ
มาพิ เ ศษ มี เ อกลั ก ษณ์ หรื อ อาหาร ขนม ที่ มี รู ป ลั ก ษณ์

ชอบเชียงใหม่เพราะอะไร ?

เชียงใหม่เป็นจังหวัดทีอ่ ยูใ่ นใจของใครหลาย ๆ คน เป็นเมือง
ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งภูเขา นํ้าตก แม่นํ้า สถานที่
เก่าแก่ เมืองเก่า วัดสวย ๆ ส่วนร้านอาหาร ก็มีทุกแบบ ไทย ญี่ปุ่น
จีน อินเดีย และฝรั่ง ร้านอาหารเยอะที่สุดน่าจะเป็นฟีลญี่ปุ่น
เพราะเข้ากับอากาศหน้าหนาวมาก ๆ ประมาณว่า ถ่ายรูปปุ๊บ
เที่ยวเชียงใหม่เหมือนไปญี่ปุ่น สำ�หรับปลาถ้านับจากตอนย้าย
มาอยู่เชียงใหม่ครั้งแรก ถึงตอนนี้ ก็ 9 ปีแล้ว ยังเที่ยวไม่ครบเลย
ค่ะ มีที่เที่ยวใหม่ ร้านใหม่เปิดเพิ่มตลอด ที่สำ�คัญ คือ อากาศ
เชียงใหม่ดีมาก เย็นตลอดทั้งปี หน้าร้อนตอนกลางวันมีร้อนบ้าง
แต่ถ้าพระอาทิตย์ตก คือ เย็นสบาย การได้ไปนอนบนดอย ตื่นมา
ตอนเช้าหมอกลอยผ่านหน้าห้อง เท่านี้ก็มีความสุขมาก ๆ เลย

ตอนไปรีวิวมีคนรู้ ไหมว่าเป็นหมอฟัน ?
ไม่มีใครรู้เลยค่ะ ทุกคนที่จ้างไปรับรู้ว่าเป็นนักรีวิว ในเพจ
เองก็ไม่ได้บอกไว้ เวลาไปรีวิวก็ไม่มีลุคหมอเลย แต่งตัวเหมือน
ไปเที่ยว รูปที่ลงในเพจส่วนใหญ่จะเป็น Landscape
เน้นบรรยากาศ ไม่ค่อยมีรูปเจ้าของเพจ ^_^
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ทํำ�ฟันด้วย รับรีวิวด้วยแบ่งเวลายังไง ?
วันที่รับงานรีวิวจะเป็นวันหยุด ไม่มีนัดคนไข้ค่ะ ถ้ารีวิว
ร้านอาหารก็จะใช้เวลา 1 วัน แต่ถ้าเป็นที่พักก็จะลงวันหยุดไว้
2 วัน เพราะต้องไปนอนค้าง ตารางงานเลยจะถูกจัดไว้ล่วงหน้า
ทั้งปีเลย เพราะงานจัดฟันคนไข้ต้องลงคิวนัดล่วงหน้า 1-2 เดือน
เวลาที่ไปรีวิวไม่รู้สึกว่าไปทำ�งานนะคะ รู้สึกเหมือนเป็นวันหยุด
วันทีจ่ ะได้ไปเทีย่ วเล่น ถ่ายรูป ยากสุดน่าจะเป็นขัน้ ตอนเขียนรีววิ
ต้องมีฟีลลิ่งถึงจะเขียนได้ไหลลื่น

ความประทับใจของการเป็นนักรีวิวคืออะไร ?
ทุกครั้งที่เรารับงาน ไปถึงสถานที่ต่าง ๆ ก็จะได้เจอกับ
เจ้าของกิจการ ได้นั่งคุยถึงแรงบันดาลใจในการเปิดโรงแรม หรือ
เปิดร้านอาหาร Story ของแต่ละที่ ความมุ่งมั่นและตั้งใจของ
เจ้าของกิจการทุก ๆ คน พอได้ฟงั ก็เหมือนได้เพิม่ พลังให้ตวั เองด้วย
และหลังจากรีวิวแล้วมีคนไปตามรอย ร้านมีลูกค้าเพิ่มขึ้น เรา
ก็ดีใจ คนไปใช้บริการก็มีความสุข เจ้าของกิจการก็ดีใจ วินวิน
ทุกคน สนุกทุกครั้งหลังจากกลับมาจากการรีวิว แล้วมานั่งเขียน
นั่งแต่งรูป แล้วก็โพสต์ลงเพจ
เพจของเราเป็ น เพจเล็ ก ๆ ตอนนี้ มี ผู้ ติ ด ตามใกล้ ค รบ
1 หมื่นคนแล้ว รู้สึกว่าเพจค่อย ๆ โตขึ้น จากตอนแรกที่คิดว่า
ทำ�ไว้อ่านเอง ดูเอง แต่กลายเป็นเพจที่ให้ข้อมูลให้คนที่อยากมา
เที่ยวเชียงใหม่ ทำ�ให้ร้านค้าและโรงแรมมีลูกค้าเพิ่มขึ้น แค่นี้ก็
ทำ�ให้คนทำ�เพจมีความสุขมาก ๆ แล้ว
ถ้าใครมีแผนจะไปเที่ยวเชียงใหม่ กด Like “เชียงใหม่
ไปไหนดี” ไว้ได้เลยค่ะ อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเชียงใหม่ ก็ Inbox
มาสอบถามได้เลยค่ะ
การออกเดินทาง สร้างความทรงจำ� ความสุขและเพิม่ พลัง
ในการทำ�งาน ทุกครั้งที่ไปเจอที่ใหม่ ๆ ก็จะตื่นเต้นเสมอได้รู้จัก

เพือ่ นใหม่ และได้ประสบการณ์
ใหม่ ๆ ได้ท�ำ สิง่ อืน่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือ
จากการอยู่ในห้องทำ�ฟัน อยู่
ในมุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น หมอ ได้ ทำ �
สิง่ ทีแ่ ตกต่าง รอว่าในแต่ละเดือน
ที่จะไปรีวิวร้านใหม่จะเจออะไร
บ้าง ได้คุย ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
สนุกดีค่ะ รู้สึกมีความสุขมาก ๆ ทั้งการที่เป็นหมอจัดฟันและ
ได้เป็นนักรีวิว
ทุก ๆ การเดินทาง สร้างประสบการณ์และความทรงจำ�
ใหม่ ๆ ให้เราเสมอ ถ้าวันนีเ้ ราไม่ออกเดินทาง เราก็จะไม่มที างรูว้ า่
ปลายทางสวยงามแค่ไหน หาวันหยุดให้ตวั เองแล้วออกเดินทางกัน
ไปคนเดียว ไปกับคนรัก ไปกับเพื่อน หรือไปกับครอบครัวก็ได้
การท่ อ งเที่ ย วกำ � ลั ง จะเปิ ด 100% เตรี ย มร่ า งกายให้ พ ร้ อ ม
เพราะความสุขของการเดินทางรอทุกคนอยู่ค่ะ
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การประชุมวิชาการ หัวข้อ Empowering Orthodontic Treatment for Cleft Patients
โดย อ.ดร.ทพญ.สิริโฉม สาตราวาหะ

การประชุ ม วิ ช าการ หัวข้อ

Empowering Orthodontic Treatment
for Cleft Patients

มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ Empowering Orthodontic
Treatment for Cleft Patients เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.เกียรติคุณ ทพ.ธีระวัฒน์
โชติกเสถียร ประธานมูลนิธฯิ และนายกสมาคมทันตแพทย์จดั ฟัน
แห่ ง ประเทศไทย และ ศ.ดร.ทพ.พรชั ย จั น ศิ ษ ย์ ย านนท์
คณบดี ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย

เป็นประธานร่วม และได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นพ.พิ ชิ ต ศิ ริ ว รรณ
รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของ
การประชุ ม เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของทั น ตแพทย์
จัดฟันทีท่ �ำ การรักษาผูป้ ว่ ยปากแหว่งเพดานโหว่ของประเทศไทย
การนำ � เสนอนวั ต กรรมใหม่ ๆ ในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยปากแหว่ ง
เพดานโหว่ และเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ที่สนใจในการรักษา
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ปัญหา อุปสรรคในการรักษาผู้ป่วย
โดยมีวิทยากร 21 ท่าน จาก 19 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่
ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ และ ทพญ.สมศรี กล้าจอหอ รพ.มหาราช
นครราชสี ม า, ทพ.ประจั ก ษ์ จริ ย พงศ์ ไ พบู ล ย์ รพ.ราชวิ ถี ,
ทพญ.สุกัลยา ธนกิจจารุ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี,
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ผศ.ทพญ.วิ ภ าพรรณ ฤทธิ์ ถ กล คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รศ.ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี
ตัวแทนทันตแพทย์จิตอาสา ในโครงการทันตแพทย์จัดฟันสัญจร
เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, นาวาเอกหญิง ทพญ.นพวรรณ
วิ ร ยศิ ริ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ,
ผศ.ทพ.ศุ ภ กิ จ เพี ย รจิ ต เลิ ศ ขจร คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล, รศ.ทพญ.มารศรี ชั ย วรวิ ท ย์ กุ ล คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ทพญ.รัชวรรรณ
ตัณศลารักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
ผศ.ทพญ.กัลยา อินทรีย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเษก คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์ รพ.จุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย, ทพญ.จุฑามาศ สุจิพงศ์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์
จ.นครสวรรค์, ทพ.กฤษฎี ปัณณะรัส สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี, ทพญ.สัจจพร พรรคอนันต์ รพ.พระนครศรีอยุธยา,
ทพ.วสวั ต ต์ ปราณี โชติ ร ส รพ.ขอนแก่ น , ทพญ.สุ ภี พั น ธุ์
บุ ณ ยรั ต นสุ น ทร และ ทพ.อาชว์ ลิ ขิ ต กุ ล ธนพร รพ.ชลบุ รี ,
ทพ.ปกาญจน์ กาญจนะ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช, ทพ.ชาญชัย
พรทองประเสริฐ รพ.พระนารายณ์มหาราช และมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 158 คน
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ช่วง group discussion โดยได้รบั เกียรติจาก รศ. (พิเศษ)
ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ และ
ผศ.ดร.ทพ.สุพฒ
ั ชัย บุญประถัมภ์ เป็นผูด้ �ำ เนินรายการบรรยากาศ
ในการประชุ ม อบอุ่ น เป็ น กั น เอง วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู้
ประสบการณ์ และข้อคิดดี ๆ ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมอย่างมากมาย
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โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
โดย ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม

โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

โครงการทั นตกรรมจั ด ฟั น สั ญ จรเพื่ อ ผู้ ป่ ว ยปากแหว่ง
เพดานโหว่ เป็ น โครงการที่ ต่ อ ยอดมาจากโครงการยิ้ ม สวย
เสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ ดำ�เนินการ
โดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มูลนิธิทันตกรรม
จั ด ฟั น แห่ ง ประเทศไทยและโรงพยาบาลสวรรค์ ป ระชารั ก ษ์
นครสวรรค์ ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ ได้เริ่มดำ�เนินโครงการ
ที่ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา โดยมี
วัตถุประสงค์ยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยปากแหว่งเพดานโหว่
ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 3 ได้แก่ จ.นครสวรรค์
จ.อุทยั ธานี จ.ชัยนาท จ.พิจติ ร จ.กำ�แพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง
ให้ได้รบั การดูแลรักษาแบบสหสาขา ให้บริการทางทันตกรรมจัดฟัน
เดือนละ 1 ครั้ง โดยทันตแพทย์จัดฟันอาสาสมัครทั้งในภาครัฐ
และเอกชนในนามสมาคมทันตแพทย์จดั ฟันฯ ร่วมกับทันตแพทย์
จัดฟันจากสภากาชาดไทย และทันตแพทย์จดั ฟันจากโรงพยาบาล
ชุมชนใน จ.นครสวรรค์
กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟัน ได้แก่
วันที่ปฏิบัติงานออกหน่วย
18 สิงหาคม 2563
22 กันยายน 2563
27 ตุลาคม 2563
24 พฤศจิกายน 2563
22 ธันวาคม 2563

- การจัดโปรแกรมฝึกพูด โดยนักอรรถบำ�บัดจิตอาสาและทีมงาน
- การเยีย่ มชม ศึกษาดูงานจากทันตแพทย์ทงั้ ในและต่างประเทศ
- ชมรมผูส้ งู อายุลงุ ไกรนำ�วงดนตรีและนักร้องมาให้ความบันเทิง
แก่ผู้ป่วยและครอบครัว รวมทั้งนำ�ขนมมาแจกระหว่างผู้ป่วย
รอรับการรักษา
- เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 และ
การย้ า ยแผนกทั น ตกรรมไปยั ง อาคารใหม่ ซึ่ ง ใช้ ร ะยะเวลา
3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2565) การนำ�เสนอรายงานผู้ป่วย
เพื่ อ วางแผนการรั ก ษาและติ ด ตามผลการรั ก ษาจึ ง ต้ อ งทำ �
ผ่ า นระบบ Zoom โดยได้ ดำ � เนิ น การตั้ ง แต่ 4 มี น าคม-27
พฤษภาคม 2565 เป็นจำ�นวน 10 ครั้ง

สรุปการดำ�เนินงานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ

ระหว่าง สิงหาคม 2563-มีนาคม 2565
จำ�นวนผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ตุลาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2565
= 139 คน
แบ่งตามอายุ ตํา่ กว่า 6 ขวบ = 29 คน มากกว่า 6 ขวบ = 110 คน
จำ�นวนอาสาสมัครทันตแพทย์จดั ฟัน = 9-10 คน (เฉลีย่ ต่อครัง้ )
จำ�นวนอาสาสมัครผูช้ ว่ ยทันตแพทย์จดั ฟัน = 2 คน (เฉลีย่ ต่อครัง้ )

จ�ำนวนผู้ป่วยมารับบริการ(ราย)

ค่าอาหารเช้าอาสาสมัคร (บาท)

51
59
52
63
66
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 งดปฏิบัติงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
23 มีนาคม 2564
76
เมษายน-ตุลาคม 2564 งดปฏิบัติงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
23 พฤศจิกายน 2564
56
21 ธันวาคม 2564
61
25 มกราคม 2565
73
22 กุมภาพันธ์ 2565
63
22 มีนาคม 2565
54
รวม 11 ครั้ง
674 ราย

935
785
825
860
990
795
649
720
6,559 บาท
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ทันตแพทย์จัดฟันอาสาสมัครให้รักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วย

ทันตแพทย์จัดฟันอาสาสมัครเดินทางจาก
กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ด้วยรถบัสจากสภากาชาดไทย

นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ
และตัวแทนจากสมาคมฯ
เยี่ยมชมโครงการฯ
พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับ
ผู้ป่วยและครอบครัว

ภาพบรรยากาศผู้ป่วยและครอบครัว
ระหว่างรอรับการรักษา และเข้าแถว
รับเงินค่าเดินทางจากสภากาชาดไทย
การนำ�เสนอรายงานผู้ป่วย
เพื่อวางแผนการรักษาและติดตามผล
การรักษาผ่านระบบ Zoom
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งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ

“4 THE SAME PURPOSE”
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

The RIVERIE by Katathani Hotel: Chiang Rai
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แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล อาจารย์ประจำ�สาขา
วิชาทันตกรรมป้องกัน ในโอกาสที่อาจารย์ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร เป็นผูแ้ ทนมอบช่อดอกไม้เพือ่ แสดงความยินดี ซึง่ เป็นความดีใจ
อย่างยิ่งที่อาจารย์ของพวกเราได้ดำ�รงตำ�แหน่งนี้เป็นอย่างยิ่ง เหล่าลูกศิษย์นักศึกษา
หลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟันร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย 

“International Symposium for Interface Oral Health Science
2022”
Go international อีกคนแล้วววว// ปังพอ ๆ กับข้าวเหนียวมะม่วงของน้อง Milli//
คุ ณ ค่ า ที่ Ortho PSU คู่ ค วร!...ขอแสดงความยิ น ดี กั บ เจ้ า แม่ open bite…
หมอแพร ที่ได้รับรางวัล Outstanding
poster award จากงาน International
Symposium for Interface Oral
Health Science 2022 จัดโดย Tohoku
University, Japan …เห็นเพื่อนเงียบ ๆ
รางวัลเพียบนะคร้า
โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษา คือ ศาสตราจารย์
ดร.ทพญ.ชิ ด ชนก ลี ธ นะกุ ล และ
อาจารย์ ดร.ทพ.ปัณณ์พฒ
ั น์ จันทร์มณี
นอกจากนี้ยังได้รับคำ�แนะนำ�จากเจ้าแม่
open bite อีกคน คือ หมอวิว ด้วย…….
ปังมากจ้า!!
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“Align APAC Residency Study Club”
ในวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา นักศึกษาของเรา Dr. Ice ได้มีโอกาสนำ�
เคส Invisalign ที่น่าสนใจมานำ�เสนอให้ทันตแพทย์และนักศึกษาจาก
หลายประเทศในแถบ Asia pacific ในงาน Align APAC Residency
Study Club โดยมี Dr. Ramon Mompell จากประเทศสเปน
เป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�แนวทางการรักษาและตอบคำ�ถามจากทางบ้าน
ซึ่งนอกจากเคสจะมีความซับซ้อนแล้วยังต้องนำ�เสนอเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ต้องขอบคุณ Dr. Fai
ผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ที่ช่วยเขียน script presentation และคอยช่วยเหลือในการ
นำ�เสนอครัง้ นี้ และงานนีท้ �ำ ให้พวกเรารูว้ า่ ชือ่ ภาษาไทยของพวกเรานัน้ สำ�หรับชาวต่างชาติแล้วอ่านยากมาก
ถึงกับต้องเอาชื่อเล่นให้วิทยากรเรียกกันเลยทีเดียว

“Digital Digital Digital~”
เนื่องในโอกาสต้อนรับน้องใหม่ รุ่น 12
ของอนุสาขาทันตกรรมจัดฟัน มอ. ทางอนุสาขาวิชา
ได้มีการจัด Workshop ให้กับน้อง ๆ ร่วมกับการเชิญวิทยากรจากทาง
บริษัทต่าง ๆ มาร่วมสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 3D
facial scan, intraoral scan, model scan รวมถึงโปรแกรม
และเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายที่ทางอนุสาขาของเราได้มีการจัดสรรมา
เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างเต็มที่!!!
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ยินดีต้อนรับน้องใหม่ นักศึกษาหลังปริญญา
ทัง้ สามหลักสูตรคือ ปริญญาโท ปริญญาเอก และ
ทันตแพทย์ประจำ�บ้าน โดยทางสาขาทันตกรรม
จั ด ฟั น ภาควิ ช าทั น ตกรรมป้ อ งกั น ได้ จั ด งานปฐมนิ เ ทศ
นั ก ศึ ก ษาใหม่ ใ นวั น ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่ ง เป็ น
การเปิดเรียนวันแรก หลังจากหยุดเทศกาลสงกรานต์ จึงเป็น
โอกาสดีที่พวกเราได้จัดกิจกรรมรดนํ้าดำ�หัวอาจารย์เพื่อขอพร
เป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า
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ส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565
ของสาขาทันตกรรมจัดฟัน สุขใจและอิ่มท้องกันถ้วนหน้า
พร้อมจับฉลากแลกของขวัญอย่างสนุกสนาน

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
อบรมและชมการสาธิตการใช้เครื่อง ministar
เพื่อนำ�มาใช้ทำ� clear retainer แบบ inhouse
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วั น ที่ 8-11 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2565
เข้ า ร่ ว มงานประชุ ม จั ด ฟั น ในหั ว ข้ อ
“4 The Same Purpose”
ณ โรงแรม riverie จั ง หวั ด เชี ย งราย
ครั้งนี้ได้กลับมาประชุมในรูปแบบ onsite อีกครั้ง นอกจากได้
ความรู้อย่างเต็มเปี่ยมแล้ว ไม่พลาดที่จะแวะชมสถานที่ท่องเที่ยว
และร้านอาหารอร่อย ๆ ที่จังหวัดเชียงราย บอกเลยว่า
ลำ�แต๊ ๆ เจ้า

เข้าสู่ฤดูกาลของนิสิตหลังปริญญาชั้นปีที่ 4 สอบวิจัย
และชั้นปีที่ 2 สอบโครงร่างงานวิจัย กันอย่างเข้มข้น
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อ.ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ สำ�หรับการบรรยาย “Craniofacial Deformities in Classic Thai Literature
and Folkore” เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ห้องบรรยาย A01 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ

ทพ.อำ�นาจ ลิขิตกุลธนพร อดีตผู้อำ�นวยการ สถาบัน
ทั น ตกรรม และศิ ษ ย์ เ ก่ า ภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติ
มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Career Pathways
for Orthodontists in Government Services”
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ห้องบรรยาย A07 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
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รศ.ดร.โธมั ส กวาดามู ซ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย
และวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล อาจารย์ ม าบรรยาย
เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การขอทุ น วิ จั ย NIH ให้ แ ก่ อ าจารย์
ในภาควิชาและนักศึกษาหลังปริญญา วันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ห้องบรรยาย B04 ชัน้ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษาฯ
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งานบรรยาย “Dental Anthropology”
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ขอขอบคุณ
1. ศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
2. ผศ.ดร.ทพญ.กนกนาฏ จินตกานนท์
3. อ.ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ
4. อ.ดร.กรกฎ บุญลพ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ห้องบรรยาย A01 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
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เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาปริญญาโททุกคน ทีไ่ ด้ผา่ นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท และขอขอบพระคุณ ศ.คลินิก เกียรติคุณ ทพญ.จิราภรณ์ ชัยวัฒน์
ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการสอบครั้งนี้ด้วยค่ะ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ขอแสดงความยินดี แก่ อาจารย์ ทพ.กชพล คูหารัตนไชย
ที่ ไ ด้ ผ่ า นการสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาโอษฐวิ ท ยา และ
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ที่ได้ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในการสอบครั้งนี้ด้วยค่ะ
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ภาพบรรยากาศประทับใจเนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ AAO 2022 Annual session
ณ ไมอามี่บีช ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ช่วยทันตแพทย์ และ
เจ้าหน้าที่แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้มีการ “จัดงานเลี้ยงคริสต์มาสและ
เลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2565” ภายในงานมีทั้งการจับฉลากแลกของขวัญและ
รางวัลพิเศษต่าง ๆ มากมาย

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณาจารย์ นักศึกษาแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟันได้เข้าร่วมงาน
ประชุมสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 “4 The Same Purpose”
ณ โรงแรมริเวอร์รี จังหวัดเชียงราย ซึง่ นอกจากการเข้าร่วมงานประชุมแล้วยังเป็นโอกาสทีด่ ขี องอาจารย์
และนักศึกษาในการมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ขอแสดงความยินดีกับ
Residence ทันตกรรมจัดฟัน ได้แก่
(1) ทพ.เอกพล พลเสนา (2) ทพ.อรรถพงศ์ ดีดกลิน่
ที่ ก ารสอบผ่ า น Research Proposal อย่ า ง
สมบูรณ์แบบ โดยในการสอบครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์ เป็นประธาน
ในการสอบของนั ก ศึ กษาหลั กสู ต รวุ ฒิ บั ต รสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
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วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 “Empowering
Orthodontic Treatment for Patients
with Cleft Lip and Palate & Craniofacial
Anomalies” รศ.ดร.ทพ.พู น ศั ก ดิ์ ภิ เ ศก
ผู้ อำ � นวยศู น ย์ ต ะวั น ฉายและหั ว หน้ า แขนงวิ ช า
ทั น ตกรรมจั ด ฟั น ได้ รั บ เกี ย รติ ใ นการบรรยาย
การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และ
ความพิการกะโหลกศีรษะและใบหน้า ขอขอบคุณสมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทย มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณาจารย์ นักศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่ Harvard School of Dental
Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เข้าฟังบรรยาย ของ Dr. Donald Nelson ถือเป็นประสบการณ์และ
โอกาสที่ดีมาก ๆ ที่นักศึกษาได้รับความรู้รวมถึงการได้แสดงความคิดเห็น และร่วมรับฟังการ discussion case
แบบละเอียด นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมตึกเรียน ห้องสัมมนา ห้องบรรยาย ห้องพักนักศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์
และส่วนของคลินิกอีกด้วย ต้องขอขอบคุณ อ.ทพญ.พุทธธิดา วังศรีมงคล ที่ช่วยประสานงานให้ด้วยค่ะ

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณาจารย์
นั ก ศึ ก ษาแขนงวิ ช าทั นตกรรมจั ด ฟั นได้เข้า
ร่วมการบรรยายในหัวข้อ MSE Seminar จัดโดย
The Forsyth Institute โดย Dr. Won Moon
นอกจากจะได้ฟงั การบรรยายอัดแน่นทัง้ วันแล้ว
นักศึกษายังได้ถามคำ�ถามอย่างลึกซึ้งและยังได้
กระทบไหล่ speaker คนดังอีกด้วย
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วันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณาจารย์ นักศึกษาแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟันได้เข้าร่วม งานประชุม
American Association of Orthodontists : 122nd AAO Annual Session - Miami Beach 2022
และขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ที่ได้รับรางวัล “CDABO 2022 Case Report of
the Year Award” from the College of American Board of Orthodontics ด้วยค่ะ

วันที่ 25 พฤษภาคม-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณาจารย์ นักศึกษา ได้
มีโอกาสศึกษาดูงานที่ Boston University Henry M. Goldman
School of Dental Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็น
ประสบการณ์และโอกาสที่ดีมาก ๆ ของนักศึกษาที่ได้มีโอกาสเรียนรู้
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ� โดยนักศึกษาได้เข้าร่วม
การนำ�เสนอเคส การบรรยาย และสังเกตการณ์ทางคลินิกเป็นระยะ
เวลา 1 เดือน ต้องขอขอบคุณ ผศ.ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์
ที่ช่วยประสานงานให้ด้วยค่ะ
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นิสิตจัดฟันจุฬาฯ ได้มีโอกาสร่วมงานประชุมจัดฟัน ณ โรงแรม The Riverie by Katathani
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และไปท่องเที่ยวต่อภายหลังจากเสร็จสิ้นงานประชุม
เป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในรุ่น

เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันจุฬาฯ ร่วมกับบริษทั อะไลน์ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำ�กัด มีการอบรมหลักสูตร Invisalign University program ประจำ�ปี 2565
โดยมี อ.ทพ.ธานัน จารุประกร อ.ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส และ อ.ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดฟันใสตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียว
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นิสิตจัดฟันจุฬาฯ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและฝึกอบรม
CRANIOFACIAL DEFORMITIES ณ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และ 21-23 มีนาคม พ.ศ. 2565
โดยมีอาจารย์จากโรงพยาบาลมหาราช คือ ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ ทพญ.สมศรี กล้าจอหอ
ทพญ.กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์ ทพญ.จุฬาภรณ์ ศรีพวาทกุล และคุณศุภลักษณ์ กาลิพล มาบรรยาย
				
ในหัวข้อ Early treatment in CLP : active VS passive 		
				
plates and nasal molding และสอนฝึกปฏิบัติ
				
ทำ�เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันสำ�หรับผู้ป่วย ซึ่งพวกเราได้รับ
			 ทั้งความรู้และทักษะในการทำ�เครื่องมือหลายหลากชนิด
		
เป็นประสบการณ์ลํ้าค่าที่หาที่ไหนไม่ได้จริง ๆ ค่ะ
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วันที่ 19 พ.ค. 2565 คณาจารย์และบุคลากร
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมแสดงความยินดี
กับบัณฑิตจัดฟัน จุฬาฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (รุ่นแรก)
ของเรานะคะ ในที่สุดก็ฝ่าฟันทั้งคลินิกและ
วิจัยจนจบอย่างสวยงาม ขอให้ทุกคนมีความสุข
กับการทำ�งานจัดฟันนะคะ แล้วกลับมาเยี่ยมเยียน
ที่ภาควิชาเราบ้างนะคะ

นิสิตจัดฟันจุฬาฯ รับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อเลี้ยงส่งเพื่อน ๆ หลักสูตรปริญญาเอกชั้นปีที่ 2
ก่อนออกเดินทาง ไปเรียนต่อและทำ�วิจัยเป็นเวลา 1 ปี
ณ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น กลับมาไว ๆ น้า คิดถึงแล้วค่า
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นิสิตจัดฟันจุฬาฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
AAO 2022 ณ Miami beach ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่าง
วันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลก
ที่ ร วบรวม Speaker ชื่ อ ดั ง และมี ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น จาก
ทั่วโลกเข้าร่วมงานประชุม นับเป็นประสบการณ์ที่ดีสำ�หรับ
การเตรียมตัวเข้าสู่บทบาทวิชาชีพทันตแพทย์จัดฟันในอนาคต

ผศ.ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์ และ อ.ทพญ.นันทรัตน์ อภิวนั ทนกุล
ได้รบั รางวัล The T.M. Graber Outstanding Article Award 2022
ซึง่ เป็นรางวัลสำ�หรับผูเ้ ขียนบทความทีไ่ ด้รบั การประเมินว่าเป็นบทความดีเด่น
ที่ถูกตีพิมพ์ใน Journal of the World Federation of Orthodontists
โดยบทความที่ได้รับรางวัลชื่อ Cytotoxicity, genotoxicity, and cellular metal
accumulation caused by professionally applied fluoride products in patients with fixed
orthodontic appliances: A randomized clinical trial. J World Fed Orthod. 2021 Sep;10(3):
98-104 ผู้ที่สนใจไปตามอ่านกันได้ค่ะ
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ร่วมงานประชุมสมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันฯ
ที่จังหวัดเชียงราย ถ่ายภาพร่วมกับ
ท่านนายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

ม
รุ่น 3 ร่วมงานประชุมสมาค
น
า
บ้
จำ�
ระ
ป
ย์
พท
ตแ
น
ทั
ต
ิ
ส
นิ
รู้
ริเวอร์รี เชียงราย ได้ทั้งความ
ทันตแพทย์จัดฟัน ณ โรงแรม
และความสนุกสนานค่ะ

นิสิตทันตแพทย์ประจำ�บ้าน รุ่น 3
เที่ยววัดร่องขุ่น นำ�ทีมโดยเกมส์ ผู้เป็นเจ้าบ้าน
นำ�เที่ยวในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับ ทพ.ณัฐภัทร คำ�นึงสิทธิ
ที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ค่ะ

เลี้ยงจบปีสาม โดยอาจารย์รัชวรรณ และ
อาจารย์รัฐเขตร ขอขอบพระคุณอาจารย์
อีกครั้ง ณ ที่นี้ค่ะ
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ซุบซิบ (แ ต่ ไ ม่ ) นิ น ทา
เปิดประเดิมสํำ�หรับข่าวซุบซิบฉบับนี้
ก็คงไม่พ้นกับสถานการณ์ยุคโควิด-19
ทางฝั ่ ง ชาวใต้ ส งขลา
ส่งข่าวดีๆ update มาว่า

considerations and treatment planning ให้แก่
นักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทุกคนต่างได้
คลินิก ทันตกรรมจัดฟันของ มอ. รับความรู้อย่างล้นเปี่ยมและอิ่มเอมไปด้วยความสนุกใน
ได้เปลี่ยนที่ท�ำการคลินิก (ชั่วคราว) การเรียน พวกเราขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้เป็นอย่างสูงค่า
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคลินิก
ให้พร้อมสู้ โควิด-19 ด้วยการปรับปรุงคลินิกและระบบ
ระบายอากาศอย่างดีเพือ่ รับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว และ
เมื่อคลินิกเสร็จก็น่าจะทันกับช่วงเปิดเรียนของปีการศึกษา
2565 นี้ ซึ่งเป็นการต้อนรับน้อง ๆ รุ่นที่ 12 ของพวกเราชาว
สงขลาพอดี…ขอต้อนรับน้องรุ่น 12 เข้าสู่อ้อมอกครอบครัว
ไปต่ อ กั น ที่ ท างฝั ่ ง มหิ ด ล
Ortho PSU อย่างเป็นทางการ พร้อมกับการเรียนปรับ
จะบอกว่ า กลิ่ น ความรั ก
พื้นฐาน หรือ Precession course เพื่อการปรับตัวก่อนที่
อบอวล ขอแสดงความยินดีกับ
จะเรี ย นรู ้ แ ละการรั บ เคสผู ้ ป ่ ว ยต่ อ ไป โดยมี อ าจารย์ ที่
ทั้งอาจารย์ยอดหทัย และ คุณหมอ
มากความสามารถมาสอนให้แก่น้องๆ อย่างเต็มที่ ได้แก่
พรรณพิมพ์ (PG2) ที่เข้าพิธีมงคล
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ รศ.ดร.ทพ.บัญชา
สมรส สวยงามตามแบบฉบับของ MU
ส�ำรวจเบญจกุล และ อ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
….นอกจากการเรี ย นปรั บ พื้ น ฐานของน้ อ ง ๆ แล้ ว พี่ ๆ Ortho จัดฟันปังปังจริง ๆ ครับ +++และขอแสดงความ
รุ่น 10 และ 11 ได้รับโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งที่เกิดกิจกรรม ยินดีกับ รศ. ป้ายแดงของภาควิชาทั้งสองคน อาจารย์ศุกิจ
บรรยายพิ เ ศษในรู ป แบบออนไลน์ ผ ่ า น Zoom ของ และ อาจารย์สุพัฒชัย และได้ข่าวมาว่ายังมีอีกหลายคน
รศ.ทพ.กนก สรเทศน์ ในหัวข้อ orthognathic surgery จะตามมาในเร็ว ๆ วันนี้ด้วย ++++เนื่องในโอกาสเกษียณ
อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร อายุราชการ ศ.คลินิก นิวัต (ที่ดูไม่น่าเชื่อว่าจะเกษียณแล้ว
อาจารย์ประจ�ำสาขาทันตกรรมอนุรักษ์ และรศ.ดร.ทพ. เพราะอาจารย์ ดู ส ดใสอ่ อ นกว่ า วั ย เตะปี ๊ บ ดั ง ป้ า บ ๆ
บัญชา ส�ำรวจเบญจกุล ที่มาบรรยายในห้วข้อพิเศษเรื่อง มาก ๆ ) ในเดือน ก.ย. นีท้ างภาควิชาไม่ได้มาเล่นๆ ได้จดั งาน
Ortho-Oper integrated approaches in esthetic ประชุมวิชาการ ในวันที่ 9 เดือน 9 และงานมุทิตาจิต
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ในช่วงเย็น จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ท่ีรัก
อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงานนะคร้าบ ส่วนรายละเอียด
จะประชาสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ไปครั บ ผม +++และยกนิ้ ว ให้ กั บ
ทันตแพทย์ประจ�ำบ้านรุ่น 24 ที่ได้สอบจบเป็นที่เรียบร้อย
และได้ข่าวว่าก�ำลังเตรียมสอบบอร์ดกันอย่างหนัก ขอเป็น
ก�ำลั ง ใจให้ ทุ ก คนสอบผ่ า นฉลุ ย เลยน้ า าา ฮึ บ ๆ ++++
เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา หลังจากทีเ่ ราไม่ได้เดินทางกันนาน
หลายปี เ พราะโควิ ด โคใจทางภาควิ ช าทั้ ง อาจารย์ แ ละ
นักศึกษาทุกชั้นปี ปิดภาค ปิดคลินิก ไปดูงานที่ Boston U
และประชุม AAO ที่ Miami, Florida ทั้งสนุกและได้ความ
รู้กันไปเต็มๆ และมาถึงตอนนี้เราผ่านโควิดซีซั่น 3-4-5
เราได้เริม่ เรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั มันแล้ว หวังว่าทุกๆ คนจะมีสขุ ภาพ
กายและใจที่แข็งแรง พร้อมรับมือกับทุก ๆ สถานการณ์
คร้าบบ

ไปกันต่อกับข่าวคราวทาง
ม.นเรศวร ตอนนี้เข้าสู่ช่วงกลางปี

2022 การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19
ก็ยังไม่สิ้นสุด แต่พวกเราก็ปรับตัวรับมือกับการแพร่ระบาด
ได้ดีขึ้น ท�ำให้การรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน
สามารถด�ำเนินไปได้ภายใต้มาตรฐานการป้องกันการแพร่
ระบาดอย่างเคร่งครัด ส�ำหรับนิสิตทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟันของเราที่ก�ำลังเรียนอยู่เพียงรุ่นเดียว
ในตอนนี้คือรุ่น 3 ซึ่งจบปี 3 ไปหมาด ๆ และทุกคนสอบ
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ปกป้องวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อย โดยการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ของ หมอบอม (ณัฐภัทร ค�ำนึงสิทธิ) ได้รับ
เกียรติจาก อาจารย์ปาล์ม (ผศ.ทพญ.ร้อยตรีหญิง ภัทริยา
ภรณ์บุ ญ ญวงศ์ ) ทาง ม.นเรศวร จึ ง ขอโอกาสนี้ ก ราบ
ขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ค่ะ +++ส�ำหรับงานประชุม
ของทางสมาคมทันตแพทย์จัดฟันช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทาง
ม.นเรศวร ก็ได้เข้าร่วมประชุมทั้งแบบ onsite และแบบ
online ค่ะ นิสิตกลุ่มที่ไปร่วมงานแบบ onsite ก็ได้มีโอกาส
เที่ ย วเชี ย งรายกั น รั ว ๆ เลยค่ ะ ไม่ ว ่ า จะเป็ น วั ด ร่ อ งขุ ่ น
ดอยช้าง ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง ถนนคนเดิน และอื่น ๆ
อีกมากมาย เรียกได้ว่าความรู้ก็ได้ การผ่อนคลายก็ไม่ขาด
เลยทีเดียวค่ะ ++++พวกเราชาว Ortho NU รุ่น 3 ก็จบ
ปี 3 กันเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนี้พวกเราก็ขอตั้งใจท�ำ
คลินิกต่อและมุ่งมั่นเตรียมตัวสอบบอร์ดข้อเขียนในปีนี้ค่ะ
ส่วนพี่ ๆ รุ่น 2 ก็ยังแวะเวียนมาเก็บเคสและเตรียมตัวสอบ
เคสกันอย่างขะมักเขม้นเช่นเดียวกัน ส�ำหรับการเปิดรับ
สมั ค รจั ด ฟั น รุ ่ น 4 ของ ม.นเรศวรนั้ น ขอให้ อ ดใจรอ
สักนิดนะคะ แต่บอกเลยว่างานนีอ้ าจารย์และพี่ ๆ รอต้อนรับ
น้อง ๆ เข้ามาเป็นครอบครัว NUortho อย่างใจจดใจจ่อ
ทุ ก คนเลยนะคะ และพวกเราขอขอบพระคุ ณ อาจารย์
รัชวรรณ (ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรทันตแพทย์
ประจ�ำบ้าน) แลอาจารย์
รัฐเขตร ที่พาพวกเราไป
เลี้ ย งฉลองจบปี 3 กั น
ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
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ปิดท้ายข่าวกันด้วยทาง
ฝัง่ จุฬา ซุบซิบกันมาน่ารัก
ทุกๆ ชัน้ ปีเลยค่า เริม่ Update

ที่ข่าวปี 3 +++ได้ยินมาว่าช่วงนี้
เหล่า resident ก�ำลังยุ่ง ๆ กั บ
การสอบ defend วิจัยกันอย่างเข้มข้น
และยั ง จะต้ อ งเตรี ย มตั ว ส�ำหรั บ การสอบ present
เคสจบ ช่วงนี้เหนื่อยกันมาก น่าเห็นใจจริง ๆ +++ถึงจะ
เตรียมสอบหนักกันแค่ไหนบางส่วนก็ได้มีการไปศึกษา
หาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ที่ ง าน AAO ที่ จั ด ขึ้ น ที่ Miami,
Florida ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์และได้รบั ความ
รูอ้ ย่างมากมายเลยทีเดียว +++หลังจากจบ ป.โท มานาน
ร่วมปี ในที่สุดก็ได้รับปริญญากับเค้าซักทีแล้วนะจ๊ะ
ถือว่าเป็นก�ำลังใจให้สู้ต่อไปค่า ต่อที่ข่าวน้อง ๆ ปี 2
ที่กลับมาซีซั่นนี้ ทพ.ศุภฤกษ์ และเจริญ ดวงปังไม่พอ
หุ่นต้องปังตาม ล่าสุดน�้ำหนักลงไปแล้ว 7 โล เรียกได้ว่า
แทบคายตั ว เองออกมา ปั ง ไม่ ไ หวแล้ ว แม่ ! ! +++
ทพญ.ปารียา ยงวงค์สุนทร ตั้งใจซ้อม CPR อย่างหนัก
ยกหุน่ คนไข้ลงมาพร้อมถอดรองเท้าสองข้างเตรียม CPR
ตั้ ง ท่ า ปุ ๊ บ ขาแหกปั ๊ บ เหตุ จ าก

กางเกงลื่นยิ่งกว่าจาระบี+++ทพญ.ปัณฑ์ชนิต จินดา
โรจนกุล เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ประจ�ำ ชัน้ 4 ผูร้ อบรู้
ล่าสุดสอบดัดลวด เต็ม 10 คิดเลขในใจไว้ชั้นต้องได้
12 แน่ แต่คุณพ่อตรวจงานแล้วบอกว่าได้ 6.5 นะลูก
ปิดท้ายกันทีข่ า่ วน้อง ปี 1 +++ทพ.คมสันต์ อุตอามาตย์
ผู้เปลี่ยนสเป็คมาเป็นสาย ฝ. หลังจากได้ดูซีรีย์ชื่อดัง
จาก Netflix เรื่อง ‘Heartstopper’ ใครอยากรู้
ตามไปดูได้นะคะ ทพญ.ปุณยนุช สัมภวะผล ชีแพร
สาวสวยจากเชียงใหม่ที่ตอนนี้ไปไกลถึง Miami พร้อม
ด้วยดีกรีดาวเด่นช่อง Bright TV อย่าลืมไปติดตามกัน
นะคะ+++ทพญ.ขวั ญ รั ต น์ พลอยส่ อ งแสง และ
ทพญ.ขอขวัญ จริยะธีรวงศ์ สองทันตแพทย์ observer
ผู ้ ก�ำลั ง ฝึ ก ภาษาญี่ ปุ ่ น อย่ า งขยั น ขั น แข็ ง +++
ทพ.พัทธดนัย บุตษบุญ ผู้มีปัญหากับระบบขับถ่าย
รับบทนางรีวิวห้องนํ้า ไปมาแล้วทุกตึกในคณะ +++
ทพญ.ปิ ย ทิ พ ย์ สิ ริ วิ ชั ย สาววายผู ้ มี ค วามสนใจ
ในประเด็นความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ยังรับ
หน้ า ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นไอที ป ระจ�ำรุ ่ น +++
ทพญ.วรัมพร โรจนกิจอ�ำนวย สาวสวยรวยเพื่อน
รวยพี่ รวยน้อง แต่ยังไม่มีใครได้ครอง
หัวใจเธอ

ฉบับนี้ชาว ORTHO จากทุก ๆ ที่ขอส่งข่าวมาให้
Update น่ารัก ๆ กันเท่านี้ และสุดท้ายนี้
ขอให้ผู้อ่านทุกท่านสุขภาพแข็งแรง รอดพ้นจากโควิด-19
ด้วยประการทั้งปวง สาธุ…… ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ^^

Towards Clinical Excellency in Dentofacial Orthopedics

Welcome to the Club
ทพญ.รงรอง พรหมจันทร์
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.พัลลภา หลินศุวนนท์
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.ธเนศ อัศวกวินทิพย์
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ธนวรรณ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ปารณีย์ ลีฬหาทร
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ศศธร เมลานนท์
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ศิวาพร สัจเดว์
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ศวิตา ศุภาโกมลนันท์
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
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Welcome to the Club
ทพญ.สิริธิดา พงษ์สุพจน์
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.กรกนก ไผ่ตง
2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563 Master of Clinical Dentistry in
Orthodontics. Eastman Dental
Institute, University College
London (UCL)

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินต์
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 Master of Clinical Dentistry in
Orthodontics. Eastman Dental
Institute, University College
London (UCL)

ทพ.ทศพล โอวัฒนา
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2563 Master of Clinical Dentistry in
Orthodontics. Eastman Dental
Institute, University College
London (UCL)

ทพญ.เพ็ชรไพลิน ภู่สันติสัมพันธ์
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.วณิชชญา ตั้งสำ�เริงวงศ์
2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2563 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2557 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 Doctor of Clinical Dentistry
(Orthodontics), The University
of Edinburgh

ทพ.ณภัทร นะลำ�เลียง
2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.เนาวรัตน์ แสนจันดี
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.วัจน์กร เสือดี
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ทพญ.นพรัตน์ จูฑศรีพานิช

ทพ.เตชน์ศิษฐ์ ธนสรรวนิช

2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ.รุ่งทิวา จิรวิวัฒน์เสรี

ทพ.คงกฤษ เตชะอภัยคุณ

2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ศรวณีย์ ไชยรัตน์
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.อัศวิน เวชากุล
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2564 MMS. and Certificate of
Residency Training in
Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพญ.กานต์นลิน ต่อฑีฆะ
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ.สุลาวัณย์ แววสง่า
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพ.ธนานนท์ เหล่ากุลดิลก
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2564 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ.พัฒน์นรี กิตติชัยธนะกุล
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2564 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Meeting Announcement
July

2022

2022

September 15-17
British Orthodontic Conference
Birmingham, England
www.bos.org.uk
September 15-17
Canadian Association of Orthodontists
Delta Bessborough & TCU Place
Saskatoon, Canada
www.cao-aco.org/orthodontics/events/upcoming-events/
September 17-19
56th Indian Orthodontic Conference
Bharati Vidyapeeth Campus
Dhankawadi, Pune
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 28-30
Asian Pacific Orthodontic Society
13th Congress and 55th Annual Meeting of KAO
Seoul, Korea
www.asianpacificortho.org/events/
November 10-12
Ecuadorian Orthodontic Conference
Cuenca, Ecuador
www.sooa.ec
November 16-18
XVIII Chilean International Congress
CentroParque
Santiago, Chile
www.congresodeortodoncia.cl/2022/
December 3-4
25th National Congress of the Greek Orthodontic Society
and the Orthodontic Society of Northern Greece
Athens, Greece
www.grortho.gr
December 6-8
The 3rd Taiwan International Orthodontic Forum (TIOF) &
The 35th Annual Meeting of Taiwan Association of
Orthodontists
Taipei, Taiwan
December 16-18
3rd Aligner Meeting of the Saudi Orthodontic Society

2023

February 24-25
17th Annual Conference of the Saudi Orthodontic Society
April 22-25
American Association of Orthodontists
Annual Session
Chicago, Illinois, USA
www.aaoinfo.org/meetings/
May 15
The 7th Annual World Orthodontic 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 22-24
17th Panhellenic Orthodontic Congress
Athens, Greece
www.eogme.gr/
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/
October 25-27
56th Annual Scientific Congress of KAO
International Convention Center
Jeju Island, Korea

2024

May 3-7
American Association of Orthodontists
Annual Session
New Orleans, Louisiana, USA
www.aaoinfo.org/meetings/
May 15
The 8th Annual World Orthodontic 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/

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

