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“ค�ำพ่อสอน”
“…เมื่อท�ำงาน ต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน
งานจึงจะส�ำเร็จได้รับประโยชน์ครบถ้วน ทั้งประโยชน์ของงาน และประโยชน์ของผู้ท�ำ
ถ้าท�ำงานเพื่อจุดมุ่งหมายอื่น ๆ เช่น เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
แม้จะได้ผลมากมายเพียงใด งานก็ไม่ส�ำเร็จ แต่ท�ำให้เสียทั้งงานเสียทั้งคน…”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน พ.ศ. 2532
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EDITOR’S TALK
สวัสดีคะ่ Braces News ฉบับนีเ้ ป็นฉบับแรกของกรรมการ

ในวาระของท่านนายกสมาคมฯ ใหม่ ทพ.ธานัน จารุประกร
และครั้ ง แรกกั บ การประชุ ม วิ ช าการประจำ�ปี เ ต็ ม รู ป แบบ
นอกกรุงเทพฯ พากันไปรับลมหนาวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วิทยากรชือ่ ดัง Prof.Ravindra Nanda ร่วมกับคณะวิทยากรไทย
อีกหลายท่าน แถมงานเลี้ยงกลางคืนในบรรยากาศอบอุ่นสไตล์
ชาวเหนื อ จบท้ า ยด้ ว ยกิ จ กรรมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น เพื่ อ สั ง คม
ร่วมเลี้ยงอาหารน้อง ๆ ผู้พิการซํ้าซ้อน ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์
พิ เ ศษกั บ คอลั ม น์ ยกย่ อ ง...คนดี นำ�เสนอชี ว ประวั ติ
ของ ศ.คลิ นิ ก ทพ.วิ รั ช พั ฒ นาภรณ์ ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล Life
Time Achievement Award จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นี้
บทความวิชาการน่ารู้ ไขข้อข้องใจ เมื่อหมอจัดฟันเจอ
ครอบฟัน ceramic และบทความพิเศษสุด ๆ จากท่านนายกฯ
ธานัน มาเล่าถึงประสบการณ์ตรงในชีวิตจริงที่ได้รับการผ่าตัด
ขากรรไกร และอี ก หนึ่ ง คอลั ม น์ “10 Things to do in
Chiang Mai” แนะนำ�สถานที่ที่ไม่ควรพลาด เมื่อมีโอกาส
ได้ไปเยือนเชียงใหม่
สุดท้ายนี้ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ อยากให้ทาง
Braces News เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนใด หรือมีหัวข้อใดอยาก
ให้ ท างที ม งานนำ�มาเสนอ ขอเชิ ญ แจ้ ง เข้ า มาได้ เ ลยนะคะ
ขอบพระคุณมากค่ะ
บรรณาธิการ

Contemporary Orthodontics

03

สารจากนายก

PRESIDENT MESSAGE

พฤศจิกายน 2561
สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ก่อนอืน่ ผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครัง้ ทีม่ อบความไว้วางใจให้ผมบริหารงานของสมาคมฯ

กรรมการชุดนี้มีวาระตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 และผมขอขอบคุณที่ปรึกษา กรรมการและอนุกรรมการ
ทุกท่านที่ยินดีเสียสละเวลาอันมีค่ามาทำ�งานสมาคมฯ เพื่อวิชาชีพของเราโดยมิได้ค่าตอบแทนแต่อย่างใดครับ ผมหวังว่ากรรมการชุดนี้
จะสามารถทำ�ประโยชน์ให้ท่านสมาชิกสมาคมฯ และวิชาชีพของเรา
ผมมีความตั้งใจจะน�ำความแปลกใหม่มามอบให้ทุกท่าน นอกจากวิชาการทางทันตกรรมจัดฟันแล้ว สมาคมฯ อยากใกล้ชิดกับ
สมาชิกมากขึ้น เราจึงพาท่านออกนอกเมืองหลวงหากิจกรรมร่วมกัน
การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2561 นี้จึงเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมวิชาการประจ�ำปีอย่างเต็มรูปแบบนอกกรุงเทพฯ
เดือนพฤศจิกายนอากาศเย็น ๆ  อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเมืองเหนืออย่างเชียงใหม่ สมาคมฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่วิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก
Prof.Ravindra Nanda ตอบรับค�ำเชิญมาบรรยาย ท่านเป็น Professor และหัวหน้า Department of Craniofacial Sciences and
Chair of division of Orthodontics, University of Connecticut, USA และ Editor-in-Chief of Progress in Orthodontics
และท่านยังอยู่ใน Editorial Board ของวารสารทางทันตกรรมจัดฟันที่มีชื่อเสียงหลาย ๆ  ฉบับ นอกจากนั้นแล้วคณะวิทยากรไทย
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร ศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ หรือ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ ก็คุณภาพคับแก้วจนไม่ต้องบรรยาย
สรรพคุณ ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร และ ผศ.ดร.ทพญ.พินทุอร จันทรวราทิตย์ ก็เป็นอีกสองวิทยากรไฟแรงทีจ่ ะน�ำความรูท้ ที่ นั สมัย
มาแบ่งปันกับท่านสมาชิก
ในค�่ำคืนของวันที่ 29 พฤศจิกายน สมาคมฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และเพลิดเพลินกับการแสดงในสไตล์ไทย ๆ
อย่างเป็นกันเอง สมาคมฯ มีความยินดีที่จะมอบสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้กับ Prof.Ravindra Nanda เป็นคนที่ 24 ของสมาคมฯ และ
รางวัล Lifetime Achievement Award ให้กับ ศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ ผู้อุทิศตนท�ำประโยชน์และน�ำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศให้
วิชาชีพทันตแพทย์จัดฟันของเรา
ครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทแปซิฟิค เมดิคอล จ�ำกัด บริษัทแอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชั่น และ บริษัทอะไลน์
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในการจัด 1-day Pre Conference course 3 เรื่อง 3 รส ให้ท่านสมาชิกเลือกฟังตามความสนใจ
นอกจากนัน้ ในวันที่ 1 ธันวาคม สมาคมฯ ได้จดั กิจกรรมทันตแพทย์จดั ฟันเพือ่ สังคม ไปจัดกิจกรรมสันทนาการ และเลีย้ งอาหารกลางวันน้อง ๆ
ผู้พิการที่โรงเรียนศรีสังวาลย์
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานประชุมวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ และความประทับใจแก่ท่านสมาชิก
ทุกท่านไม่มากก็น้อย หากท่านสมาชิกมีข้อติชมเสนอแนะประการใด ขอความกรุณาแจ้งกลับด้วยช่องทางต่าง ๆ   เช่น แอปพลิเคชันไลน์
เฟสบุ๊ก หรืออื่น ๆ  
ผมขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เสมอมา เทศกาลปีใหม่ก�ำลังจะมาถึงผมขอถือโอกาสนี้อวยพร
สมาชิกทุกท่าน ให้ประสบแต่สิ่งดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปครับ
ด้วยความปรารถนาดี

ทพ.ธานัน จารุประกร
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
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รายนามที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2561 - 2563

ศ. (พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา
ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

รายนามกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2561 - 2563

ทพ.ธานัน จารุประกร

ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย

นายกสมาคม

ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

อุปนายก

ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ

นายกสำ�รอง

ทพญ.สุธาทิพย์ จงบันดาล

เหรัญญิก

ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
เลขาธิการ

ทพ.กฤษฎี ปัณณะรัส

นายทะเบียน

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

สาราณียกร

รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร

ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส

อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์

ผศ.ดร.ทพญ.พินทุอร จันทรวราทิตย์

ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ประธานวิชาการ

ผศ.ดร.ทพ.บัญชา สำ�รวจเบญจกุล

ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
กรรมการกลาง

ผศ.ทพญ.กัลยา อินทรีย์

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง
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รายนามกรรมการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟัน
วาระปี พ.ศ. 2561 - 2563

ทพ.ธานัน จารุประกร
ประธานมูลนิธิ

ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย

ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ

รองประธานมูลนิธิ

ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล

เหรัญญิก

เลขานุการ

รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ

ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์

ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล

รศ.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล

รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ

รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล

อ.ดร.ทพญ.สิริโฉม สาตราวาหะ

ทพญ.จุฑามาศ สุจิพงศ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รศ.ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี

ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์

ทพญ.ฐิติมา ศุขเขษม

ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ

ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์

ทพญ.รัชวรรณ ตันศราลักษณ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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ก�ำหนดการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 / 2561

ThaAO 2/2018
“Contemporary Orthodontics”
วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมคุ้มคำ�หลวง ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ�
โครงการเชียงใหม่ บิสซิเนส พาร์ค จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
9.15 - 10.00 น.

ลงทะเบียน

10.00 - 10.15 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ โดย ทพ.ธานัน จารุประกร นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

10.15 - 12.30 น.

การบรรยาย “Evidence-Based Contemporary Orthodontics: Biomechanics, TADs,
Aligners and Acceleration”
โดย Prof.Ravindra Nanda

12.30 - 14.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 - 15.30 น.

การบรรยาย “Evidence-Based Contemporary Orthodontics: Biomechanics, TADs,
Aligners and Acceleration” (ต่อ)
โดย Prof.Ravindra Nanda

15.30 - 15.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 - 17.00 น.

การบรรยาย “Evidence-Based Contemporary Orthodontics: Biomechanics, TADs,
Aligners and Acceleration” (ต่อ)
โดย Prof.Ravindra Nanda

Contemporary Orthodontics
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วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
9.00 - 9.45 น.

การบรรยาย “Distalization Varieties”
โดย ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

9.45 - 10.30 น.

การบรรยาย “Six Keys to Achieve Optimal Orthodontic Treatment”
โดย ศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์

10.30 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.30 น.

การบรรยาย “Ortho Treatment Plan 2018”
โดย รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

12.30 - 14.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 - 14.45 น.

การบรรยาย “ฟลูออไรด์ ร้ายหรือดี? (ต่อการจัดฟัน)”
โดย ผศ.ดร.ทพญ.พินทุอร จันทรวราทิตย์

14.45 - 16.15 น.

การบรรยาย “Treatments of Obstructive Sleep Apnea: The Emerging Role of
Orthodontics”
โดย ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

16.15 - 16.30 น.

พิธีปิดการประชุม
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“Evidence-Based Contemporary
Orthodontics: Biomechanics, TADs,
Aligners and Acceleration”
Prof.Ravindra Nanda
Dr.Ravindra Nanda is at present UConn Alumni
Endowed Chair, and Professor and Head of the
Department of Craniofacial Sciences and Chair of
division of Orthodontics, University of Connecticut,
Farmington, Connecticut, USA.
He received his dental training from Lucknow
University, India. He received his orthodontic training
first at Lucknow, India and then from Nymegen, The
Netherlands and the University of Connecticut. He also
received a Ph.D. for the University of Nymegen. He
was an Assistant Professor of Orthodontics at Loyola
University, Illinois from 1970 to 1972 and since 1972
he has been associated with the University of
Connecticut.
Dr.Nanda has been author and co-author of
seven orthodontic books and more than two hundred
scientific and clinical articles in major journals. He
is Editor-in-Chief of Progress in Orthodontics. He is
on the editorial board of ten different national and
international orthodontic journals. He is also an

associate editor of Journal of Clinical Orthodontics.
He is an active member of various organizations,
including the American Association of Orthodontists,
European Orthodontic Society and Edward H. Angle
Society. Dr.Nanda is a Diplomate of the American
Board of Orthodontics. He has given numerous
named lectures at national and international societies
including Mershon Lecture at American Association
of Orthodontics and Sheldon Friel Lecture at 2011
EOS Congress. He has been recognized with various
awards from numerous international orthodontic
organizations.
Dr.Nanda is a co-editor of a book Retention
and Stability. His most recent books are Biomechanics
in Clinical Orthodontics, Biomechanic and Esthetic
Strategies In Clinical Orthodontics, Temporary
Anchorage Devices in Orthodontics and Current
Therapy in Orthodontics “Esthetics and Biomechanics
in Orthodontics”. His new book is titled “Atlas of
Complex Orthodontics”.
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Abstract
This all day course would touch upon
contemporary treatment approaches to correct smile
zone and complex orthodontic problems. Treatment
approaches described would include application of
contemporary orthodontic wires, simple mechanics,
application of TADs and bone plates, surgery first
approach and aligners.
Biomechanics based management of smile
zone discrepancies:
Over the last century orthodontic profession
has placed significant emphasis on correction of
sagittal discrepancies. Smile zone discrepancies of
smile height, smile arc, midlines, and occlusal
planes have received attention only in recent years.
Unfortunately, mechanics employed to correct smile
zone problems are often too simplistic and do not
result in intended corrections. Over the last five
decades we have provided biomechanics tools
which can help us achieve predictable movements
of teeth. This presentation will discuss management
of various smile zone problems by application of
targeted mechanics.

Contemporary Management of Open bite
Patients
Open bite correction is one of the most difficult
malocclusion to correct from the point of view of
achieving esthetic goals and long term stability. This
presentation will describe when to extrude anterior
teeth and when to intrude posterior teeth. Various
methods to intrude posterior teeth will be discussed.
For extrusion of anterior teeth biomechanics based
smart wire will be described. Various procedures will
be shown step by step on patients treated with and
without TADs.
Targeted Mechanics to Manage Complex
Orthodontic Problems
This presentation will be patient treatment
based and problems will include, Lengthening
alveolar bone with extrusive forces for missing
laterals, preparing edentulous sites for implants with
orthodontic mechanics, intruding supraerupted teeth
to create vertical space for prosthesis in opposing
arch and orthodontic management of patients with
multiple agenesis.
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“Distalization Varieties”

ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

ประวัติการศึกษา
2520
2522
2532
2541

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต (M.D.Sc) มหาวิทยาลัยเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์
อนุมัติบัตร (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทยสภา

ประวัติการท�ำงาน
อดี ต รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและหั ว หน้ า ภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ศาสตราจารย์ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำ�สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract
แก่นของทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Core) คือ
การวิ นิ จฉั ย การกำ�หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ และการวางแผนการ
รักษา การวินิจฉัย ไม่อาจพิจารณาเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียง
ฝ่ายเดียวได้ แต่ต้องพิจารณา 3 ฝ่าย ไปพร้อมกัน คือ ระนาบ
sagittal, vertical และ transverse ซึ่งต่างก็มีความสำ�คัญ
เท่าเทียมกัน และส่งผลต่อกันและกัน จะปรับเปลี่ยนฝ่ายหนึ่ง
ก็กระทบอีกทั้งสองฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้ง 3 ฝ่ายยังได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการเจริ ญ เติ บ โต (Growth
pattern) ด้วย
บ่อยครั้ง การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในกลุ่มผู้ป่วย
ที่เป็น Borderline cases อาจทำ�อย่างสมบูรณ์ไม่ได้ เพราะ
สิง่ นัน้ หมายถึง การทำ�ศัลยกรรมร่วมกับการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟัน (Orthognathic surgery) จึงจำ�เป็นต้องยอมรับความ

สั ม พั น ธ์ โ ครงขากรรไกรบนและล่ า งที่ เ ป็ น อยู่ การบรรยาย
ในหั ว ข้ อ นี้ ได้ นำ�เสนอรายงานผู้ ป่ ว ยทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น
(Orthodontic cases) 3 ราย คือ Class II anterior open
bite, Class II anterior deep bite และ Class III anterior open
bite การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ในแต่ละรายต้องอาศัย
ความสามารถของเนื้อเยื่อปริทันต์ในการปรับเปลี่ยนตำ�แหน่ง
หรือพิกัดของฟัน เพื่อให้ลงตัวกับโครงสร้างกระดูกขากรรไกร
นัน้ ๆ โดยเฉพาะการเคลือ่ นฟันไปด้านไกลกลาง (Distalization)
“เราเคลื่อนเนื้อเยื่อปริทันต์ เราไม่ได้เคลื่อนฟัน” ให้
หมั่นดูแลเนื้อเยื่อปริทันต์ให้ดี ทั้งก่อนจัดฟัน ระหว่างจัดฟัน
และหลังจัดฟัน เราก็จะผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ของการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟันไปได้ ขอฝากข้อคิดไว้ว่า
“PDL is antique, but not taken for granted.”
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“Six keys to achieve optimal
orthodontic treatment”
ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์

ประวัติการศึกษา
2522
2526
2530
2541

ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Bioprogressive Orthodontic Course จาก Loma Linda University สหรัฐอเมริกา
อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จากทันตแพทยสภา

··
·

ประวัติการท�ำงาน
อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2541 - 2549
อดีตเลขาธิการ องค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 - 2553
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์คลินิก ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

The goal of orthodontic treatment is to achieve
functional occlusion, stability, esthetics and a pleasing
facial profile. This paper focuses on six keys to achieve
optimal orthodontic treatment, which are:
1. Begin with the goals in mind. Knowledge,
experience and imagination get together to forecast
the treatment end results.
2. Bolton’s anterior ratio. There must be a good
proportion of tooth size in both arches in order for the
maxillary teeth fit well with the mandibular teeth.
3. Rethink before closing space. Some cases
may require space closure to obtain natural contact of
teeth. But others may require open spaces to achieve
normal occlusion.
4. Achieve proper biomechanics. In order to
achieve optimal tooth movement, we must know the

principles of force, moment, center of resistance and
center of rotation.
5. Vertical problem correction before horizontal
correction. It is an orthodontic principle that vertical
correction must be achieved before horizontal
correction to prevent deep bite and traumatic
occlusion.
6. Evaluation of treatment end results. The
maxillary and mandibular dental midlines should
coincide with the facial midline. Canine Class I position,
functional occlusion and pleasing facial profile
should be accepted after orthodontic treatment.
It is concluded that these six keys to achieve
optimal orthodontic treatment help in diagnosing,
analyzing and treating cases with harmonious results
and functional stability.
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“Ortho treatment plan
แผนจัดฟัน 2018”
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

ประวัติการศึกษา
2530
2535
2543
2544
2546
2549

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

·
·

ประวัติการท�ำงาน
อดีตนายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระที่ 1 พ.ศ. 2555 - 2557
วาระที่ 2 พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์ และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน

Abstract

Many orthodontists suggest the treatment
plan based on the soft tissue as the first priority.
Sometimes, either study models or cephalograms
were used as the major data for planning. However,
the tooth movement was limited by the alveolar

bone and intraoral soft tissue. How could we
balance the hard and soft tissue to achieve the
most suitable results? Different cases will be
presented and discussed for more understanding
in orthodontics treatment planning.
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“ฟลูออไรด์
ร้ายหรือดี?
(ต่อการจัดฟัน)”
ผศ.ดร.ทพญ.พินทุอร จันทรวราทิตย์

ประวัติการศึกษา
2546
2551
2556
2560

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตชีววัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทยสภา

สถานที่ท�ำงาน
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract
การใช้ฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุ เป็นสิ่งที่ได้รับการ
ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น ซึ่งมีความเสี่ยงสูงใน
การเกิดฟันผุ เพราะการมีเครื่องมือจัดฟันอยู่ในช่องปากนั้นเป็น
อุปสรรคสำ�คัญต่อการทำ�ความสะอาดฟัน
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าฟลูออไรด์จะส่งผลดีต่อตัวฟัน แต่
ฟลูออไรด์กย็ งั มีคณ
ุ สมบัตทิ ำ�ให้เกิดการกัดกร่อนของโลหะได้เช่น
กัน ดังนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ด้วยเครื่องมือจัดฟันโลหะแบบติดแน่น จึงส่งเสริมให้เกิดการ
กัดกร่อนของเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งการกัดกร่อนนี้ได้ส่งผลกระทบ

ต่อทั้งคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ เช่น ความขรุขระของพื้น
ผิวโลหะ และแรงเสียดทานระหว่างแบร็กเกตและลวด รวมทั้งส่ง
ผลกระทบทางชีวภาพต่อสุขภาพของผู้ป่วยได้เช่นกัน และด้วย
เหตุที่ระยะเวลาในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันใช้เวลานาน
การใช้ผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่องก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดการ
กัดกร่อนของเครื่องมือได้มากขึ้น
ดังนั้น ทันตแพทย์จัดฟันจึงควรตระหนักถึงผลกระทบ
ที่ เ กิ ด จากฟลู อ อไรด์ และใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการเลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ให้เหมาะสมในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย
เครื่องมือจัดฟันโลหะแบบติดแน่น
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“Treatments of Obstructive
Sleep Apnea: The Emerging
Role of Orthodontics”

·
·
·
·
·
··
··

Previous Positions

Program Director, Cleft, Craniofacial Anomalies, And Special
Care Orthodontics Fellowship, Dallas Children’s Medical Center,
and University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX
Director of the Orthodontic Clinic, Dallas Children’s Medical
Center, Dallas, TX
ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร
Current
Position - Assistant Professor,
Craniofacial Orthodontist, The Cleft and Craniofacial Team at
Dept.
of
Orthodontics,
Mahidol University
Dallas Children’s Medical Center, Dallas, TX
Craniofacial Orthodontist, Cleft-Craniofacial Center, Kaiser
Permanente, Santa Clara, CA
Orthodontist and CEO, Hayward Braces, Hayward, CA

Previous Academic Appointments

Clinical Assistant Professor, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA
Clinical Assistant Professor, Baylor College of Dentistry, Dallas, TX, USA
Adjunct Clinical Assistant Professor, Department of Plastic Surgery, Stanford University, CA, USA
Visiting Professor, Craniofacial Center, University of Washington, Seattle, WA, USA

Education:
1995
2001
2001
2002
			

··
·

Doctor of Dental Surgery, Mahidol University, Thailand
Master of Dental Science (Orthodontics), University of Pittsburgh, USA
Certificate of Orthodontic Residency Training, University of Pittsburgh, USA
Fellowship in Surgical Orthodontics and Cleft and Craniofacial Anomalies, Dallas Children’s
Medical Center, University of Texas Southwestern Medical Center, USA

Board Certification:

Diplomate, American Board of Orthodontics
Diplomate, American Board of Dental Sleep Medicine
Diplomate, Thai Board of Orthodontics

Accolades & Awards

2012
America’s Top Dentists by Consumer Research Council of America
2015 - 2016 The Heritage Registry of Who’s Who For Exectutives and Professionals by The Heritage Foundation

Abstract

Obstructive sleep apnea (OSA) is a common
sleep breathing disorder caused by a complete or
partial obstruction of the upper airway. It can worsen
quality of life and has serious negative impacts
on individual’s health. The condition is largely
underdiagnosed and undertreated not only in Thailand
but elsewhere around the world. Orthodontists, as
healthcare professionals, should be aware of the
signs and symptoms of the disorder. Mandibular
repositioning appliances are now widely employed to

treat OSA. The designs of these appliances are similar
to many of the functional appliances that orthodontists
routinely use to treat class II malocclusion. In addition,
there are emerging but convincing evidence that some
orthodontic treatments with or without orthognathic
surgery can improve or even cure OSA. This presentation
will review signs and symptoms, diagnosis, and the
current treatment paradigms of OSA that orthodontist
should be familiar with.
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Upcoming meeting การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย 1/2562
อย่าพลาด 11 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ห้ อ งเวิ ลด์ บอลรู ม โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์ เซ็น ทรัลเวิลด์
พบกับ

Prof. Rolf G Behrents
Editor-in-Chief of the American Journal of
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.
และ Orthodontic Program Director, Saint Louis
University
กับ หัว ข้อ

Development of expertise in
Orthodontics

มาดูกันซิว่าจะเอาชนะเคสยาก ๆ ที่เคยทำ�แล้วไม่สวยดั่งใจ
ได้ ยั ง ไง และจะลื ม เสี ย ไม่ ไ ด้ ในการให้ ก ารรั ก ษานั้ น
เราจำ�เป็นอย่างยิ่งจะต้อง Based on evidence มาฟังดูใน

Literature that should make a difference

Clear Aligner Therapy Extraction:
From Diagnosis to Trouble Shooting
By

Dr. Vicki Vlaskalic

5 March 2019 9.00 - 16.30
@Sheraton Grande Sukhumvit Hotel

After graduating from both Dentistry and Masters in Orthodontics at the
University of Melbourne, Dr. Vicki travelled to California where she
researched and taught at UCLA for 2 years. She then spent a further 6 years in
San Francisco, obtaining her California Dental Licence. In 1997, as Assistant
Professor at the Arthur Dugoni School of Dentistry at the University of the Pacific,
Dr. Vlaskalic became co-investigator with Dr. Robert Boyd, (Chairperson) in
the feasibility of the Invisalign appliance.
Together, they published the first article on the Invisalign System. Acting as an orthodonrtic consultant
(with no financial interest) for the parent company Align Technolgy, Dr. Vlaskalic first introduced Invisalign to
the orthodontic specialty in several countries including the US, Australia, Hong Kong, New Zealand, Singapore,
Japan, China and currently the Middle East. She has researched and published in areas including root resorption
and objective assessment of orthodontic treatment outcomes. During her academic career, Dr. Vlaskalic received
support from the Australian Orthodontic Society Foundation for Research and Education, and the American Association
of Orthodontists Foundation. Since returning to Australia, she works in orthodontic specialty practice, instructs at
the University of Melbourne Department of Orthodontics

เพียง 150 ที่เท่านั้น

016

November 2018

ผลการด�ำเนินงานสมาคมทั น ตแพทย์ จัดฟั น แห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 - 2561
คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2561
(1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)

คณะที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

1. ประธานที่ปรึกษา
2. ที่ปรึกษา
3. ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายกสมาคม
อุปนายก
นายกสำ�รอง
เลขาธิการ
ประธานวิชาการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
สาราณียกร
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
ศ. (พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
ทพ.ธานัน จารุประกร
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย
ผศ.ดร.ทพ.บัญชา สำ�รวจเบญจกุล
รศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์
ทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์
ทพญ.อัญชลิกา สงวนดีกุล

1. องค์ประกอบการดำ�เนินงานของสมาคมฯ
1.1 ที่ตั้ง

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

		
		

ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Website www.thaiortho.org
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1.2 สมาชิก (สรุปข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
สมาชิกสามัญ
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสมทบ
สมาชิกนักศึกษา
รวม

651
21
162
135
969

คน
คน
คน
คน
คน

1.3 การประชุมกรรมการสมาคมฯ
ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ระหว่าง พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นอกจากนั้นแล้ว กรรมการได้ใช้
“LINE” application ในการสื่อสาร ปรึกษาหารือและช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

2. ผลงาน

·

2.1 สรุปการจัดประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการสมาคมฯ ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2560
เรือ่ ง “More Than Straightening Teeth” โดย Prof. James Vaden
และคณะวิทยากรไทย เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการ เรือ่ ง “Mythbusters; Class II and
Class III Orthopedics” โดย Professor Peter H Buschang
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห
ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยจัดร่วมกับชมรมนิสิตเก่าทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nasoalveolar Molding
ช่ ว ยในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่ ร ะยะแรก
ให้สวยได้จริงหรือ?” หรือ “Does Nasoalveolar Molding
Help Ease Primary Lip Repair?” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยจัดร่วมกับทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2.2 การเตรียมการประชุมวิชาการ
ไม่มี

·
·

2.3 โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่
หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดาน
โหว่ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประจำ�ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มี
อาสาสมัครไปร่วมปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยคราวละ 26 คน มีผู้ป่วย
มารับการรักษาประจำ� 50 คน
และหน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ ยังได้เดินทางไปดูงาน
และติดตามความก้าวหน้าในการให้การรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่เป็นระยะ ๆ ที่ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาด้วย
2.4 วารสาร หนังสือ และการเผยแพร่ความรู้
มอบทุ น สนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการใน
วารสารฯ Vol.7 No. 2 2017 จำ�นวน 3 รายรวมเป็นเงิน 75,000
บาท
จัดทำ�วิทยาสาร The Online Journal of Thai
Association of Orthodontists บน www.thaiortho.org/
journal ซึ่งดำ�เนินการโดย ผศ.ดร.ทพ.บัญชา สำ�รวจเบญจกุล
(สาราณียกร)
จัดทำ�หนังสือข่าวสาร Braces News รวมเล่มกับ
วารสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ 2 ฉบับ

·
·
·

018

·
·

November 2018

มี ก าร update ข้ อ มู ล ข่ า วสารใน website ของ
สมาคมฯ อย่างสม�่ำเสมอ
Facebook “หมอจัดฟันไทย” เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
รวมถึงตอบคำ�ถามจากประชาชนผู้สนใจ โดยมี ทพ.จิรวัฒน์
เกียรติบรู ณกุล, ทพ.วุฒพิ งษ์ เหล่าอมต และ ทพ.กฤษฎี ปัณณะรัส
เป็นผู้ดูแล
Facebook กลุ่ม “สมาชิกสามัญ สมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทย” เพื่อแจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิกสามัญ
ของสมาคมฯ โดยเฉพาะ
เพิม่ ช่องทางการติดต่อกับสมาคมฯ ผ่านทางแอปพลิเคชัน
LINE ที่ “@thaiortho”
2.5 ส่งผู้แทนเข้าเป็นคณะทำ�งานหรือร่วมประชุม
2.5.1 ทพ.ธานั น จารุ ป ระกร (นายกสำ�รอง) ประชุ ม
แถลงข่าวการจับกุมผู้ค้าจัดฟันแฟชั่น ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5
ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
2.5.2 ทพ.ธานัน จารุประกร (นายกสำ�รอง) ให้สัมภาษณ์
สด ในรายการสถานีประชาชน ช่องไทยพีบีเอส เรื่องเตือนภัย
การสั่งรีเทนเนอร์ออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2.5.3 รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ ประธาน
ที่ ป รึ ก ษาสมาคมฯ เป็ น วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง Esthetic
Considerations in Orthodontics ที่งานประชุม APOC
2018 ณ Boracay Ecovillage Resort & Convention Center
ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
2.5.4 ทพ.ธานั น จารุ ป ระกร (นายกสำ�รอง) และ
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล (เลขาธิการ) ร่วมประชุม APOS
President Breakfast Meeting ณ The Lind Hotel and
Resort Boracay ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เมื่ อ วั น ที่ 6 มี น าคม
พ.ศ. 2561

·
·

2.5.5 ทพ.ธานั น จารุ ป ระกร (นายกสำ�รอง) และ
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล (เลขาธิการ) ร่วมประชุม APOS
Annual General Meeting (AGM) 2018 Face to Face
Meeting ณ The Lind Hotel and Resort Boracay ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
2.5.6 รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์, รศ. (พิเศษ)
ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร และ
ทพ.ธานัน จารุประกร เป็นวิทยากรบรรยาย งานประชุมวิชาการ
Ortho 360 องศา ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมพูลแมนราชา จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
2.5.7 การประชุ ม วิ ช าการ เรื่ อ ง “Nasoalveolar
Molding ช่วยในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ระยะ
แรกให้สวยได้จริงหรือ?” หรือ “Does Nasoalveolar Molding
Help Ease Primary Lip Repair?” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
โดยจัดร่วมกับทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2.6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับทันตแพทยสภา ในการจับกุม
ผู้จำ�หน่ายอุปกรณ์สินค้าจัดฟันแฟชั่น 3 ครั้ง ได้แก่
2.6.1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นจำ�นวนเงิน
4,900 บาท
2.6.2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นจำ�นวนเงิน
13,146 บาท
2.6.3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นจำ�นวนเงิน
9,193 บาท
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รายงานผลการด�ำเนินงานมู ลนิ ธิ ทั น ตกรรมจั ดฟั น แห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 - 2561
คณะกรรมการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย 2559 - 2561
(1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561)

คณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ประธานมูลนิธิ
รองประธานมูลนิธิ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
ทพ.ธานัน จารุประกร
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์
ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
รศ.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล
ผศ.ทพญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์
รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
อ.ทพญ.สิริโฉม สาตราวาหะ
ผศ.ทพญ.กัลยา อินทรีย์
ทพญ.จุฑามาศ สุจิพงศ์
รศ.ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
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1. องค์ประกอบการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประจำ�ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มี
1.1 ที่ตั้ง ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ อาสาสมัครไปร่วมปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยคราวละ 26 คน มีผู้ป่วย
มารับการรักษาประจำ� 49 คน
		
มหาวิทยาลัยมหิดล
และหน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ ยังได้เดินทางไปดูงาน
		
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
และติดตามความก้าวหน้าในการให้การรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง
1.2 การประชุมกรรมการมูลนิธิฯ
เพื่อความสะดวกคณะกรรมการฯ จึงได้ปรึกษาหารือ เพดานโหว่ เ ป็ น ระยะ ๆ ที่ ศู น ย์ ผู้ ป่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่
หรือตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการของ มูลนิธิฯ โดยทาง E-mail และ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาด้วย
application “LINE” ซึ่งเป็น Instant message จะประชุม 3. การจัดประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nasoalveolar Molding
แบบ face-to-face เมื่อมีความจำ�เป็นเท่านั้น จึงไม่ได้มีการ
เรียกประชุมตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 ช่วยในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ระยะแรกให้สวย
ได้จริงหรือ?” หรือ “Does Nasoalveolar Molding Help
2. ผลงานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วย Ease Primary Lip Repair?” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้ อ งโลตั ส 1 - 4 ชั้ น 22 โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ แ ละ
ปากแหว่งเพดานโหว่
หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดาน บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
โหว่ได้เดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยจัดร่วมกับทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

อาลัยยิ่ง...แด่การจากไปของ ผศ.ทพญ.จรรยา อภิสริยะกุล
ผศ.ทพญ.จรรยา อภิสริยะกุล หรืออาจารย์ตกุ๊ ของพวกเรา เป็นอีกหนึง่ ดาวทีจ่ รัสแสง
โดยเฉพาะในแวดวงทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในฐานะอาจารย์ผู้สอนที่อุทิศตน
ให้ แ ก่ ลู ก ศิ ษ ย์ และในฐานะอาจารย์ ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ที่ อุ ทิ ศ ตนช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ย
ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
นับได้ว่าอาจารย์ตุ๊กเป็นคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แท้จริง หลังจากได้รับ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปศึกษาต่อสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน ณ มหาวิทยาลัยเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์ หลังสำ�เร็จการศึกษาก็กลับมา
ทำ�งานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
อาจารย์ตุ๊กเป็นอาจารย์ที่มี “จรรยา” งาม มาตั้งแต่เด็ก เป็นที่ประจักษ์แก่ญาติ
พี่น้อง เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมงาน และผู้ป่วยที่ได้รู้จักหรือพบเห็น เรามักจะพบรอยยิ้มที่จริงใจ และเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาของ
อาจารย์ตุ๊กอยู่เสมอ จริงอยู่ที่ความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาย่อมต้องมีอารมณ์กันบ้าง แต่ก็ถือว่าน้อยครั้งที่จะเห็นอาจารย์ตุ๊กโกรธ
หรืออาจจะนับได้ว่าแทบจะไม่เคยเห็นเลย จนได้รับการโหวตแบบเป็นเอกฉันท์จากเพื่อน ๆ ในชั้นปีให้ได้รางวัลบัณฑิตทันตแพทย์
ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมประจำ�ปีการศึกษา 2541 นอกจากนีแ้ ล้วอาจารย์ตกุ๊ ยังเป็นผูท้ มี่ ผี ลการเรียนดีเยีย่ มมาตัง้ แต่เด็ก ดังจะเห็นได้จากปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง ซึ่งในสมัยนั้นน้อยคนนักที่จะทำ�ได้ เพื่อน ๆ ในรุ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ตุ๊กไม่เคยหวงวิชา ชอบช่วยเหลือเพื่อน อธิบายเพื่อนที่ไม่เข้าใจจนเข้าใจ
ถึงแม้เราจะเห็นว่าอาจารย์ตุ๊กมีรูปร่างเล็ก ใจดี แต่ก็เป็นผู้บริหารชั้นยอด ได้พัฒนาทั้งคลินิกที่ดูแลต่อจากท่านอาจารย์ศักดา
ผูเ้ ป็นพ่อ และได้พฒ
ั นาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ทัง้ ระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา ทัง้ ยังมีสว่ นสำ�คัญช่วยผลักดันการขับเคลือ่ น
ของศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย จนมีผลงานเป็น
ทีป่ ระจักษ์แก่สงั คม และบุคคลทัว่ ไป จวบจนเมือ่ ต้นปีทผ่ี า่ นมาอาจารย์ตกุ๊ ได้ตรวจพบความผิดปกติทต่ี บั จำ�เป็นต้องรับการรักษา ถึงกระนัน้
ก็ยังคงไม่ละหน้าที่ในการดูแลนักศึกษา จนเมื่อเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ
ด้วยรักและอาลัยถึงอย่างที่สุด
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมสำ�หรับเด็ก (สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Comparison of complications in the
conventional telescopic Herbst rod
and tube and Manni telescopic Herbst:
A retrospective clinical study.

appliance ชนิ ด อื่ น ๆ แต่ ค วรจะมาดู ค วามแตกต่ า งของ
ส่วนประกอบของเครื่องมือชนิดนี้เพื่อให้มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด
จากผลการวิจัยจึงแนะนําให้ใช้ Herbst ชนิด MTH เนื่องจากมี
ผลข้างเคียงน้อยกว่าชนิด RMS

Manni A, Mutinelli S, Cerruto C, Giraudo P, Romano R,
Cozzani M.
Angle Orthod. 2018 Jul;88(4):377-383
review โดย ทพญ.วัจจกร เสือดี

Three-dimensional assessment of the
effect of micro-osteoperforations on
the rate of tooth movement during
canine retraction in adults with Class II
malocclusion: A randomized controlled
clinical trial.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ ความชุกของ
ผลข้างเคียง (prevalence of complication) ที่เกิดจาก
เครื่องมือ Herbst ชนิด conventional telescope system
แบบที่มี Rod and tube (RMS) กับ Manni telescopic (MTH)
ซึ่งจะมีองค์ประกอบของเครื่องมือที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
ผลข้างเคียงแบบ retrospective ทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยอายุ 9 - 14 ปี
ซึ่งมี retrusive chin/mandible โดยผู้ป่วยต้องมีการสบฟัน
แบบ half-cusp หรือ full cusp Class II และเหมาะสมที่จะ
รักษาด้วยเครื่องมือ Herbst ซึ่งจะแบ่งกลุ่มการรักษาออกเป็น
รักษาด้วย RMS 90 คน เปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่รักษาด้วย MTH
89 คน และคิดเปอร์เซ็นต์ความชุกของผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลคือ

- Reversible complications : เมือ่ ต้องซ่อมเครือ่ งมือ
โดยไม่จําเป็นจะต้องทําใหม่ทั้งหมด เช่น band หลุด หรือหลวม,
screw แตกแต่เปลี่ยนได้หรือการแตกของ splint บางส่วน
- Irreversible complications : เมือ่ ต้องถอดเครือ่ งมือ
ออกเพื่อการซ่อม, ต้องพิมพ์ปากใหม่ หรือต้องทําเครื่องมือใหม่
ทั้งหมด เช่น band แตก, splint หลุด
- Complications ที่มาจากแผลในช่องปากจะถือเป็น
mild เมื่อไม่ต้องถอดเครื่องมือออกและสามารถแก้ไขได้ด้วย
orthodontic wax หรือนํ้ายาบ้วนปาก แต่จะถือเป็น severe
เมื่อต้องถอดเครื่องมือออกและต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
ข้อมูลที่ได้นํามาเปรียบเทียบทางสถิติด้วย Pearson’s
Chi-square test และ Fisher’s exact test ผลคือ MTH มีการ
เกิดผลข้างเคียงที่สามารถแก้ไขได้ที่น้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับ RMS แต่หากนับผลข้างเคียงที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ระหว่างสองกลุ่มจะไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้
เครือ่ งมือ Herbst เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้แก้ไข Class II malocclusion
ที่ ดี เ นื่ อ งจากไม่ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ เท่ า Functional

Alkebsi A, Al-Maaitah E, Al-Shorman H, Abu Alhaija E.
Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2018 Jun;153(6):
771-785
review โดย ทพญ.นพรัตน์ จูฑศรีพานิช
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของการทำ�
micro-osteoperforations (MOPs) ต่ออัตราการเคลื่อนฟัน
ในการ retract canine โดยศึกษาในผู้ป่วยอาสาสมัครจำ�นวน
32 คน อายุ>16 ปี มีการสบฟันผิดปกติ Class II division 1
มีลกั ษณะใบหน้าในแนวดิง่ ปกติ (normal LFH and Mandibular
plane angle) ที่ต้องถอนฟัน premolar บน 2 ซี่ ทำ�การทดลอง
แบบ split-mouth design ในขากรรไกรบน โดยสุ่มด้านหนึ่งทำ�
MOPs และอีกด้านเป็น control หลังจากเรียงฟันเป็นเวลา
6 เดือน ทำ� MOPs โดยการเจาะรูด้วย miniscrew (ยาว 6 mm,
กว้าง 1.5 mm) ที่ buccal bone บริเวณ distal ต่อ canine
ลึกลงไปใน cortical bone 3 - 4 mm จำ�นวน 3 รู ห่างจาก
canine 3 mm และห่างจากขอบเหงือก 6 mm โดยแต่ละรู
ห่างกัน 5 mm ใช้ bracket 0.022-in slot, MBT prescription
เสริม anchorage ด้วย miniscrew ดึง canine ด้วย closedcoil NiTi spring ใช้แรง 150 g ต่อด้าน บนลวด 0.019x.0.025-in
SS พิมพ์ปากด้วย alginate ออกมา เพื่อทำ� 3D digital models
เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน
วั ด การเคลื่ อ นที่ ข อง canine บน digital models
โดยทำ�การ superimpose ที่ rugae ผลการศึกษา Primary
outcome : พบว่าอัตราการเคลื่อนฟัน canine ด้าน control
และด้านที่ทํา MOPs ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติทั้ง 3 time points (from baseline to 1st, 2nd,
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3rd month) (P>0.05) อาจเกิดจาก minimal surgical result
ของการทำ� MOPs ไม่เพียงพอต่อการกระตุ้น inflammatory
response ในการเกิด regional acceleratory phenomenon
Secondary outcome : ปริมาณ anchorage loss, การเกิด
rotation, tipping, root resorption ของ canine, plaque
index, periodontal index และ pain perception ทั้ง 2 ด้าน
ไม่ต่างกัน (P >0.05) MOPs ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ประจำ�วันของผู้ป่วย ยกเว้นรู้สึกบวมในวันแรก (P = 0.05)
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการทำ� MOPs และพิจารณาว่า
MOPs เป็นวิธีการที่ง่าย เต็มใจที่จะรักษาด้วยวิธีนี้ และแนะนำ�
วิธีการรักษานี้ให้กับเพื่อน จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า MOPs
ไม่มีผลในการเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ฟันในช่วง 3 เดือนแรกของ
การเคลื่อนฟัน
Influence of antibiotic prophylaxis on
the stability of orthodontic microimplants:
A pilot randomized controlled trial
Lyczek J, Kawala B, Antoszewska-Smith J.
Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2018 May;153(5):
621-631.
review โดย ทพ. ภัณฑิล อึงขจรกุล
งานวิจยั นีม้ เี ป้าหมายเพือ่ ศึกษาผลของการใช้ยาปฏิชวี นะ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ (antibiotic prophylaxis) กับการคงอยู่
ของหมุดจัดฟัน การอักเสบของเนือ้ เยือ่ รอบ ๆ และความเจ็บปวด
เนื่องจากมีการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่าการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อในคนไข้ที่ได้รับการฝังรากเทียมมีผลทําให้
อั ต ราความสํ า เร็ จ ในการรั ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น โดยใช้ Amoxicillin
(875 mg.) ร่วมกับ Clavulanic acid (125 mg.) โดยใช้ยาหลอก
เป็น glucose 1.0 g. ผู้วิจัยกรีดเหงือกในแนวดิ่งเป็นระยะ
2 - 3 mm. และใช้หวั กรอเจาะสร้างแนวนาํ ในกระดูก (predrilled
technique) ตําแหน่งที่ปักหมุดคือระหว่างรากฟันซี่ 5 และ 6
ในขากรรไกรบน การวัดผล วัดจากการคงอยู่ของหมุดจัดฟันโดย
ใช้ที่จับสําลีโยกตรวจสอบ และให้แรงไปที่หัวหมุดจัดฟัน โดย
ได้แรงจาก Ni-Ti spring ใช้แรงขนาด 200 g โดยที่ผู้วิจัยถือว่า
หมุดจัดฟันที่โยกไม่เกิด 1 mm. มีเสถียรภาพของการยึดอยู่ใน
กระดูก

อีกตัวแปรที่ทําการศึกษาคือการอักเสบของเนื้อเยื่ออ่อน
รอบ ๆ โดยใช้การประเมินเป็นสเกลอันดับ และวัดความเจ็บ
ปวดของผู้ป่วยโดยใช้ visual analog scale (VAS) นอกจากนี้
วั ด การอั ก เสบทางระบบในกระแสเลื อ ดซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจาก
การติ ด เชื้ อ แบคที เรี ย โดยใช้ procalcitonin (PCT) และ
C-reactive protein (CRP) ที่ได้จาก serum ของกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั คํานวณจํานวนกลุม่ ตัวอย่างได้ 403 คนต่อกลุม่ แต่เนือ่ งจาก
รูปแบบการทดสอบที่ทําผู้วิจัยตัดสินใจลดจํานวนกลุ่มผู้ทดสอบ
เหลือ 50 คน ต่อกลุ่ม และยอมรับให้การศึกษาออกมาในรูปแบบ
ของ pilot trial การวิเคราะห์ผลทางสถิติใช้ Chi-square เพื่อ
วิเคราะห์ odd ratio ของการเกิดความล้มเหลวของการปัก
หมุดจัดฟัน โดยใช้ Fisher exact test ส่วนการอักเสบของ
เนือ้ เยือ่ รอบ ๆ ใช้การวิเคราะห์แบบ binary logistic regression
และ ordinal logistic regression สําหรับการวิเคราะห์ความ
เจ็บปวด และ independent T-test สําหรับความแตกต่างของ
ปริมาณโปรตีนในเลือด
ผลที่ได้จากการทดลอง ในกลุ่มทดลองมีหมุดจัดฟันหลุด
1 ตัวจาก 36 ตัว และกลุ่มควบคุมมีหมุดจัดฟันหลุด 2 ตัว จาก
40 ตัวที่ระยะเวลา 1 สัปดาห์ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ ปริมาณ
การอั ก เสบ ความเจ็ บ ปวด และโปรตี น ในเลื อ ด ระหว่ า ง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก็ไม่แตกต่างกันทางสถิติ จากข้อมูลนี้
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การให้ ย าปฏิ ชี ว นะเพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ไม่ มี ผ ล
ต่อเสถียรภาพของหมุดจัดฟัน การอักเสบ และความเจ็บปวด
ในการปักหมุดจัดฟัน โดยข้อสรุปนี้เกิดจากกลุ่มตัวอย่างที่มี
สุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคทางระบบ ในกรณีที่คนไข้มีโรคทาง
ระบบที่มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ก่อนการรักษาไม่สามารถใช้ผลจากงานนีไ้ ปอธิบายได้ อย่างไรก็ตาม
ผลของการศึกษาทั้งหมดศึกษาในระยะเวลา 1 สัปดาห์ภายหลัง
การปักหมุดจัดฟันเท่านั้น ข้อมูลในระยะยาวต่อจากนั้นไม่มี
การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม แต่ ผู้ วิ จั ย ชี้ แ จงว่ า หมุ ด จั ด ฟั น ที่ ไ ม่ ห ลุ ด
ในสัปดาห์แรกคงอยู่จนเสร็จสิ้นการรักษา และพบว่าหมุดจัดฟัน
ที่หลุดมีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบ ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้วิจัย
ไม่ได้อธิบายว่าเนื้อเยื่อนั้นเป็นเนื้อเยื่อที่ขยับได้หรือขยับไม่ได้
รวมถึ ง ตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า วอาจมี จุ ด เกาะของพั ง ผื ด กล้ า มเนื้ อ
ซึ่งไม่ถูกพูดถึงในงานวิจัย อีกประการที่สําคัญคือ วิธีการประเมิน
การยึดอยู่ของหมุดจัดฟัน ถ้าสามารถหาอุปกรณ์ในการวัดที่มี
ความเที่ยงตรงและแสดงข้อมูลที่แม่นยํา เช่นใช้ Periotest ใน
การวัด จะช่วยอธิบายผลของการทดลองได้ดีขึ้น

Contemporary Orthodontics

ยกย่อง...คนดี

023

เรียบเรียงโดย ผศ.ทพญ.กัลยา อินทรีย์

Braces News ฉบับนี้ขอนำ�เสนอชีวประวัติของ ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์วิรัช พัฒนาภรณ์
ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล Life Time Achievement Award จากสมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น แห่ ง ประเทศไทย
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นี้ จากคุณความดีที่ท่านอาจารย์ได้สร้างประโยชน์แก่วงการทันตแพทย์ และ
สร้างชื่อเสียงแก่วิชาชีพทันตแพทย์จัดฟันของเรา
ประวัติส่วนตัว
ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ปัจจุบันอายุ 63 ปี สมรสกับ ทพญ.กอบกุล พัฒนาภรณ์
มีบุตร - ธิดา 2 คน ได้แก่ ทพญ.รัชกุล และ นายปรินทร์

·
·
··

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2522
			
พ.ศ. 2526
			
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2541

สำ�เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ได้ รั บ ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จากคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำ�เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ได้ รั บ ทั น ตแพทยศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต จากคณะทั น ตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รบั ประกาศนียบัตร Bioprogressive Orthodontic Course จาก Loma Linda University สหรัฐอเมริกา
ได้รับอนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จากทันตแพทยสภา
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“
มี ส ติ เมตตา
ซื่ อ สั ต ย์
กตั ญ ญู
ยุ ติ ธ รรม และ
เสี ย สละ

”

การท�ำงาน
ภายหลังสำ�เร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เริ่ม
ทำ�งานทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รบั
แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2522
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 30
มิถนุ ายน พ.ศ. 2531 และ รองศาสตราจารย์ เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม
พ.ศ. 2538 ตามลำ�ดับ
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์คลินกิ เมือ่ วันที่
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รวมอายุการทำ�งาน/ราชการ 36 ปี
อาจารย์วริ ชั ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 วาระด้วยกันคือ ในปี พ.ศ. 2541 - 2545
และปี พ.ศ. 2545 - 2549 และในระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2547
อาจารย์ วิ รั ช เป็ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และ
กรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2547 - 2548
ท่ า นได้ ถู ก เสนอชื่ อ ให้ เ ป็ น เลขาธิ ก ารองค์ ก รผู้ บ ริ ห าร
คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ท่านดำ�รงตำ�แหน่ง

เลขาธิการอยู่ 2 วาระ ได้แก่ ปี พ.ศ. 2549 - 2551 และปี พ.ศ.
2551 - 2553 นอกจากนัน้ ท่านได้รบั การเสนอจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ ให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ อีก
2 วาระ คือใน พ.ศ. 2553 - 2555 และ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน

ผลงาน
ในทางวิชาชีพทันตแพทย์ อาจารย์วิรัช จัดให้มีการสร้าง
พิพิธภัณฑ์ “ถาวร อนุมานราชธน” ขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยมี
เป้าหมายให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกของ
ประเทศไทย ที่จัดแสดงพัฒนาการของวิชาชีพทางทันตแพทย์
รวมทั้ง จัดตั้ง ศูน ย์วิจัย ทางทัน ตแพทยศาสตร์ เพื่อ นำ�ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทุกสาขามาผสมผสานและ
ประยุกต์ใช้ทางคลินิกเพื่อแก้ไขปัญหาในการบริการรวมถึงการ
รักษาทางทันตกรรม ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ยัง
จัดตัง้ หน่วยการศึกษาต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับการจัดประชุมวิชาการ
ต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
ทางทันตแพทยศาสตร์ และยังเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติเพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้เสนอผลงานในระดับ
นานาชาติเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์วิรัชยังเป็น
กรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้ความชำ�นาญ สาขา
ทั น ตกรรมจั ด ฟั น ราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
มากว่า 10 ปีจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ อาจารย์วริ ชั ยังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง
(ADTEC) ในปี พ.ศ. 2550 - 2552 และเป็นคณะอนุกรรมาธิการ
ติ ด ตามผลการผลิ ต และการใช้ บุ ค ลากรทางทั น ตสุ ข ภาพของ
วุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2551 - 2553 อีกด้วย
ในส่วนของรางวัลทีเ่ คยได้รบั นัน้ ในปี พ.ศ. 2549 อาจารย์
วิรชั ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพ” สาขาทั น ตแพทยศาสตร์ ในวั น มหิ ด ล ประจำ�ปี
2549 และยังได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัล “Who’s Who in
Medicine and Health care” ได้ตีพิมพ์ประวัติและผลงานของ
ท่านลงในหนังสือรวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลทั่วโลก
ในสาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Who’s Who
in Medicine and Healthcare) จากสถาบัน Marquis Who’s
Who ในปี ค.ศ. 2009 - 2010
ในปี พ.ศ. 2555 ยังได้รบั การคัดเลือกให้เป็น “อาจารย์ผูม้ ี
ผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม” ของคณะทันตแพทยศาสตร์
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับรางวัล “ช้างทองคำ�” ประจำ�
ปี 2555 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องจากเป็นอาจารย์ผู้มี
ผลงานดี เ ด่ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมแก่ นั ก ศึ ก ษา
นอกจากนี้ อาจารย์วริ ชั ยังได้รบั รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำ�ปี พ.ศ. 2556 ประเภท
อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการ
พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสติ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
นอกเหนือจากในทางวิชาชีพ อาจารย์วิรัช ยังเคยดำ�รง
ตำ�แหน่งนายกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ในปี
พ.ศ. 2542 - 2543 และเป็นที่ปรึกษาของสโมสรฯ จนถึงปัจจุบัน
และในปี พ.ศ. 2553 - 2554 อาจารย์วิรัช ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นนายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก ท่านจัดตั้งโครงการ
“ติ ว เข้ ม เติ ม เต็ ม ความรู้ เพื่ อ ก้ า วสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย ” ให้ แ ก่
เด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังจัดทำ�โครงการบูรณะโรงเรียน
ในเขตทุรกันดาร โครงการประปาภูเขาเพื่อชุมชนและโรงเรียน
และโครงการจัดทำ�ห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนต่าง ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์วิรัชสนับสนุนให้ทันตแพทย์ได้ทำ�ประโยชน์แก่
สังคม โดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ผ่านโครงการสนับสนุน
งานทันตสาธารณสุขภาคเหนือ โดยทันตกรรมพระราชทาน ให้
บริการทันตสาธารณสุขและการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชน
ผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ประมาณปีละ 20 ครั้ง และยังเน้นการให้บริการทางทันตกรรม
ให้กับผู้ด้อยโอกาสเช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางร่างกาย
คนชรา และเด็กที่มีปัญหาด้านสติปัญญา โดยดำ�เนินการร่วมกับ
มูลนิธิ พอ.สว. และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

เป็นที่รักของทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์เสมอมา
จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า อาจารย์วิรัช เป็นบุคคลที่มี
ผลงานดีเด่นในด้านวิชาการ เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรมและ
จริย ธรรม ครองตนถือ เป็น แบบอย่า งที่ดี มีความรั บ ผิ ด ชอบ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อุทิศตนให้กับงาน มีจิตสำ�นึกในการ
เสียสละให้กับส่วนรวม นับเป็นความภาคภูมิใจของวิชาชีพที่มี
บุคคลที่ทำ�ประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ และเป็นแบบ
อย่างที่ดีทั้งในฐานะ “ทันตแพทย์” และในฐานะ “ครู” ผู้สร้าง
อย่างแท้จริง

หลักการท�ำงาน
ศ.คลินกิ ทพ.วิรชั พัฒนาภรณ์ ยึดถือหลักคิดทีว่ า่ “อาจารย์
และมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น อย่ า งไร นั ก ศึ ก ษาก็ เ ป็ น อย่ า งนั้ น ”
มหาวิทยาลัยต้องหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นทั้งคนเก่ง คนดี
มีศีลธรรม และมีความสุข โดยอาจารย์ต้องครองตนเป็นแบบ
อย่ า งที่ ดี แ ก่ นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง การครองตนที่ อ าจารย์ วิ รั ช ยึ ด ถื อ
ตลอดมา คือ “มีสติ เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู ยุติธรรม และ
เสียสละ” เป็นผู้ทำ�ความดีอย่างสมํ่าเสมอ ให้ความร่วมมือ และ
อุทศิ ตนให้กบั งานของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเต็มที่
ยึดถือผลประโยชน์สว่ นรวมเหนือประโยชน์สว่ นตัวเสมอมา ทำ�ให้

“ครู” ผู้สร้าง

“

เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
ทั้ ง ในฐานะ

“ทั น ตแพทย์ ”
และในฐานะ
อย่ า งแท้ จ ริ ง

”
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บทความวิชาการ... เมื่อหมอจัดฟันเจอครอบฟัน ceramic
โดย.... ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

วันนี้เราจะพูดถึงปัญหาในการติดแบรกเก็ตที่เราเจอบ่อย ๆ  กันนั่นคือ ครอบฟันครับ หลาย ๆ  ครั้งที่เราเจอคนไข้
ที่มาจัดฟันด้วยครอบฟันที่เป็นเซรามิก เราควรทำ�อย่างไรดีก่อนจะยึด ทำ�ให้เรานึก ๆ  ถึงตำ�ราสมัยเรียน ถึงขั้นตอน
1. ขัดเอาวัสดุเคลือบผิวออกก่อน 2. ทา HF 3. ล้างเป่า 4. ทา silane 5. ติดเครื่องมือ แต่ทุก ๆ  คนอาจมีข้อสงสัย
ในใจว่าถ้าไม่มี HF, silane ได้ไหม? ใช้อย่างอื่นทาได้ไหม? แล้วทำ�แบบนี้ได้กับเซรามิกทุกระบบเลยไหม?
มาที่ขั้นตอนแรกก่อน นั่นคือการเอาผิวที่ glaze ออก
มีการศึกษาว่า ceramic ที่ glaze มามัน ๆ  แรงยึดจะไม่ดี ต้อง
ทำ�การขัดออก ซึ่งไม่ยากอะไร เอาหัวกรอถาก ๆ  ออกก็ได้ครับ
หรือจะทำ� sandblast แล้วแต่อุปกรณ์อำ�นวย
ขั้นที่ 2 คือการกัดผิวเซรามิกด้วย HF ซึ่งเป็นการทำ�ให้
ผิววัสดุหยาบ แต่ก่อนอื่นมาทำ�ความเข้าใจเรื่องประเภทเซรามิก
แบบง่ า ย ๆ  ก่ อ นครั บ ตอนนี้ เซรามิ ก มี 2 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ  คื อ
1. พวกเซรามิกที่เป็นแก้ว เช่นพวก feldspathic ceramic
ที่เคลือบอยู่หน้า PFM หรือเคลือบอยู่หน้าพวก all ceramic
(all ceramic จะมี substructure ที่สีทึบ ๆ  และต้องเอา
พวก feldspathic ceramic ที่ใสมาปิดที่ผิวด้านหน้าไว้) กับ

2. พวก polycrystalline ceramic เช่น zirconia oxide หรือ
aluminium trioxide เดิมจะใช้อยู่ด้านในเป็น substructure
ปัจจุบันนี้ครอบฟันแบบ all ceramic บางครั้งก็เป็น zirconia
ทั้งชิ้นเพราะเขาทำ�เซรามิกประเภทนี้ให้สวยใสขึ้นได้แล้ว ซึ่ง
HF หรื อ กรดกั ด แก้ ว จะละลายส่ ว นแก้ ว ทำ�ให้ ผิ ว เป็ น รู พ รุ น
พร้อมยึด ซึ่งจะกัดได้เฉพาะ feldspathic ceramic สำ�หรับพวก
polycrystalline ceramic เช่น zirconia ได้ผลที่ไม่ดีนัก
ดังนั้น Feldspathic ceramic จะมีวิธีการปรับผิวที่ดีคง
เป็นการทา 9.6% HF 1 นาที ถ้าไม่มี HF สามารถใช้ fluoride
gel (1.23 APF) ที่ 6 - 10 นาที หรือถ้าไม่มีใช้ sandblast หรือให้
หัวกรอถาก (ให้แรงยึดน้อยที่สุด) และจาก systematic review
ปี ค.ศ. 2014 พบว่าการใช้ HF ดีที่สุด ส่วน polycrystalline

รูป a

ภาพจาก Vibrational Spectroscopy2014;75:203-212
และhttps://www.shinetsusilicones.com/silane_coupling_detail.html
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ceramic เช่นพวก zirconia การใช้ HF มักไม่ค่อยได้ผล แต่
การใช้ sandblast กลับให้ผลที่ดีกว่า
โดยสรุปขั้นตอนการ etch ceramic ถ้าไม่ใช่ polycrystalline ceramic HF ดีสุด รอง ๆ  ลงมาก็ใช้ APF 6 - 10
นาที หรือ sandblast แต่ถ้าเป็น polycrystalline ceramic ใช้
sandblast จะได้ผลดีกว่า แต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าครอบฟันที่อยู่
ในปากคนไข้เป็นประเภทไหน ดังนัน้ คิดว่าเป่าทรายร่วมกับการใช้
HF หรือ APF น่าจะดีที่สุด

มีการศึกษาการใช้ silane กับพวก zirconia (ดังที่เล่า
ให้ฟังแล้วว่าพวก zirconia มีปัญหาเรื่องการใช้ HF) พบว่า
การใช้ silane เพิ่มแรงยึดกับ zirconia ได้เหมือนกับ primer ที่
ไว้ยึดโลหะซึ่งจะมีหมู่ phosphoric (10-MDP) หรือ carboxylic
(4-MATA) เช่น zirconia primer (MDP+ 4-META) หรือ metal
primer (4-META) แต่เมื่อผ่าน thermo cycling พบว่าแรงยึด
ของ silane กับ zirconia ตกไปมาก แต่ phosphoric และ
carboxylic monomer ไม่ลดลงมากเท่า

ขั้นที่ 3 คือการใช้ silane จาก systematic review
ขั้นตอนนี้หากไม่ทำ�จะได้แรงยึดที่น้อยลง แล้ว silane คืออะไร
เอาสั้ น ๆ  silane คื อ hydrocarbon ที่ มี ห มู่ silicon-Ohydrocarbon ซึ่งเมื่อถูกย่อยจะให้หมู่ hydroxyl (-OH) (รูป a)
และหมู่ -OH นี้จะเป็นตัวที่ไปยึดกับผิว ceramic
ดังนั้น silane จะมีขายแบบที่เป็น 1 ขวด คือ silane
พร้อมใช้พวกนีอ้ ายุสัน้ ต้องระวังแสงและเก็บในทีเ่ ย็น กับอีกแบบ
จะมาเป็น 2 ขวด โดยขวดหนึ่งจะเป็นพวกกรด และอีกขวดหนึ่ง
จะเป็น silane ใน ethanol แล้วมาผสมกันเพื่อให้ silane
ถูก hydrolyse เป็น active form

สรุปคือถ้าเป็น ceramic ที่มีแก้วเป็นส่วนประกอบก็ให้
ทา silane (ถ้าซื้อแบบผสมก็เก็บได้นานกว่า) แต่ถ้าเป็นพวก
zirconia ก็ควรใช้พวก MDP, 4-META แล้วเราจำ�เป็นต้องซื้อ
ทั้ง 2 อย่าง? คำ�ตอบคือไม่จำ�เป็นเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่ขาย
โดยผสมสารเหล่านี้ลงไปรวมกันดังตัวอย่างเช่น
“monobond plus” ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย silane
+phosphoric monomer (MDP) +disulfide methacrylate
(เอาไว้ bond noble metal)
“Assure plus” ซึ่งประกอบด้วย Bis - GMA (คือ
ส่วนประกอบของ bonding ที่เราใช้) + silane + phosphoric

·
·

ภาพที่ 2 จาก Vargas MA, Bergeron C, Diaz-Arnold A. Cementing all-ceramic restorations: recommendations for success.
J Am Dent Assoc. 2011;142 Suppl 2:20S-4S.
แสดงชนิดของ ceramic และ trade name และวิธีการเตรียมผิว
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ประสบการณ์ชีวิต

“เกิดมามีบุญนะ นอนไหนก็หลับ” “หลับง่ายหลับดายอะไรอย่างนี้”
“โรงงานเปิ ด แล้ ว ” เป็นอะไรที่ได้ยินมาตลอด สำ�หรับตัวเองแล้วแค่รู้สึกว่าเราเป็น
คนขี้เซา ง่วงทั้งวัน หลับง่ายมากขอ 3 นาที กรนดังสนั่น หายใจทางปากและชอบกินกาแฟเป็น
ชีวิตจิตใจ วันละ 3 แก้วสบาย กินก่อนนอนยังหลับได้สบาย Sleep Apnea คืออะไรไม่เคยสนใจ
จนกระทั่งบังเอิญได้ chair session ของ Jorge Faber เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในงานประชุม
APOC 2018 ที่ Boracay, Philippines หลังการบรรยายจบ Jorge บอกว่าดูจาก skeletal ผม
แล้วน่าจะเป็นนะ น่าไปทำ� sleep test ยํา้ ว่าโรคนีไ่ ม่ใช่เรือ่ งเล่น ๆ  นีไ่ ม่ใช่ครัง้ แรกทีโ่ ดนทัก พีแ่ ป๊ะ
(อ.อุดม) ที่เคยแชร์ห้องกันเวลาไปเมืองนอกก็บอก “น้องก้อหยุดหายใจนะรู้มั้ย???” นุ (อ.ชิษณุ)
ก็เป็นอีกคนที่ทักอยู่บ่อย ๆ  นี่ถ้าไม่ทำ�อยู่ในวิชาชีพนี้ผมคงไม่มีทางรู้
ได้ฤกษ์ทำ� sleep test ซะที ผล Split-night sleep test
ได้ค่า AHI 40 (Apnea Hyopnea Index <5 ถือว่าปกติ)
หมายความว่าใน 1 ชม. ผมหยุดหายใจไป 40 ครั้ง หมอบอก
ถ้าทำ� full night น่าจะวัดได้มากกว่านี้ แค่นี้ก็วินิจฉัยว่าเป็น
Severe Obstructive Sleep Apnea (OSA) แล้ว คำ�ว่า

severe นี่มันกระตุ้นต่อม นี่เรามีโอกาสเป็นโรคหัวใจ
Stroke และอื่ น ๆ อี ก มากมาย กรี๊ ด ต้ อ งเริ่ ม หาข้ อ มู ล

รักษายังไง? lecture ของ Jorgeว่าต้องผ่าตัดขากรรไกร พี่แมว
(อ.พาสน์ศิริ) ทำ�งานอยู่พอดี เลยขึ้นไปหาและขอร้องกึ่งบังคับ
ถ้าผมต้องผ่า พี่แมวจัดฟันให้ผมนะ พี่แมวรับปากอย่างงง ๆ  
การศึกษาพบว่า แนวทางการรักษา OSA มีหลายอย่าง
ขึ้นกับปัญหาและความรุนแรง ปรึกษาอาจารย์ พี่น้องหมอจัดฟัน
ทั้ ง หลายได้ วิ ธี รั ก ษามากมาย แต่ . ..หมอจั ด ฟั น ต้ อ ง Oral
Appliance ดึงขากรรไกรออกมาด้านหน้าอยู่แล้วสิ ได้ผลมั้ย???
ใส่แล้วการสบฟันเราจะเปลี่ยนมั้ย...เค้าศึกษาแล้วว่าเปลี่ยน(1)
Mandibular Advancing Device (MAD) ใช้ได้กับ mild to
moderate OSA(2) แล้วเราล่ะ?
การใช้ CPAP (Continue Positive Airway

Sleep test สายไฟเพียบ
แต่หลับภายใน 3 นาที

ที่สุดและมีผลการรักษาที่ stableที่สุด ที่เค้าแนะนำ�คือต้อง
advance 10 มม. จึงจะรักษาได้ผล(5)
ระหว่างหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ก็สั่งเครื่อง CPAP
มาใช้ก่อน เพราะเพื่อนหมอบอกว่าถ้าต้องผ่าจริง หมอดมยา
จะใจชื้นกว่าถ้ารู้ว่าอย่างน้อยเราได้ผ่าน CPAP Therapy มาแล้ว
จะซื้อทั้งทีต้องตามสโลแกน รายได้น้อยรสนิยมสูง เอาเครื่อง
ที่ดีและทันสมัยสุด automated วัดและปรับแรงดันอากาศที่
เหมาะสม มี humidifier ช่วยให้ไม่คอแห้ง แถมยังมี sd card
บันทึกการหายใจ ใส่ครั้งแรกตกใจนะ มันมีลมดันเข้ามาในจมูก
ปากทีป่ กติจะอ้า ก็ปดิ อัตโนมัติ อ้าไม่ได้ อ้าปุป๊ มีลมรัว่ ออกมาเลย

เช้าวันรุ่งขึ้นรู้สึกสดชื่นดีแฮะ คนอื่นที่หายใจปกติเค้ารู้สึก
อย่างนีเ้ อง เราชินกับการบริโภคอากาศปริมาณน้อย ๆ  มาตัง้ แต่

เกิด 2 - 3 วันเริ่มชินกับเครื่องก็สบาย กลายเป็นคนไม่กินกาแฟ
เพราะเราไม่ง่วง
แต่...ทำ�ไมการใช้ CPAP ถึงเรียกว่าการรักษาในเมื่อไม่ใส่
ก็หายใจไม่ออก มีช่วงนึงเป็นหวัด ใช้เครื่องอึดอัดมาก เพราะ
จมูกแน่น เครื่องก็อัดความดันเข้ามากกว่าปกติจนผมหายใจ

Pressure) ถือเป็น Gold Standard ในการรักษา OSA(3)

บางการศึกษาก็บอกว่า CPAP กับ MAD ลดอัตราการเสียชีวิต
จากโรคหัวใจได้พอ ๆ  กัน(4) เอาไงดี?
สรุป Recommended Treatment ของ OSA คือ
1. ใช้เครื่อง CPAP ตลอดชีวิต หรือ 2. Maxillo-mandibular
advancement ซึ่งถือว่าเป็น surgical correction ที่ได้ผลดี

“ คำ�ว่า severe นี่มันกระตุ้นต่อม
นี่เรามีโอกาสเป็นโรคหัวใจ Stroke
และอื่น ๆ ”
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“ผ่าก็ผ่าด้วยเหตุผล 3 ข้อ
1. MMA คือการรักษา CPAP ไม่ใช่
2. เราจะตายก่อนแม่ไม่ได้
3. เราต้องเชื่อมั่นในการทำ� Jaw
Surgery ว่าได้ผลและปลอดภัย”

“IMF ด้วย elastic
แม้จะมีข้อเสียคือ
การสบฟันจะไม่เนี้ยบเท่ามัดลวด
แต่ในกรณี apnea
ช่วยให้หายใจสะดวกกว่า”

แคบมากจริง ๆ  นอนปุป๊ soft palate แตะ
posterior wall

3D Resin Model เป็น Surgical
Prediction

หลังผ่า airway ขยายขึ้นมากจริง ๆ  
พี่แมวเลือกหมอสมชาติ (หมอต้น - สามีหมอนีน่า)
หมอเด็ก ๆ  ??? ถ้าพี่แมวเลือกต้องมีดี เจอครั้งแรกก็ประทับใจ
เลย เรียบร้อย เอาใจใส่ และเป็นคนรุ่นใหม่ยุค digital จริง ๆ  
ทำ� surgical plan มาให้ดูหลายแบบ มีภาพ Simulation หลัง
ผ่าฯลฯ ระหว่างวางแผนการรักษา นอกจากพีแ่ มวและสมชาติแล้ว
พี่ต้น (อ.ศุภกิจ) ให้คำ�แนะนำ�เป็นอย่างดี สมกับเป็น American
Board ทาง Sleep Medicine เพื่อน ๆ  ตัวแม่ทั้งหลายอย่าง
Jorge Faber, Eric Liou ก็ช่วยกันวางแผนด้วย พลอยยุ่ง
กันไปหมด เตรียมตัวผ่าไม่มีอะไรมาก เพราะทำ�แบบ Surgery
First ติดเครื่องมือก่อนผ่าไม่กี่วัน ขอแค่ผมฟิตร่างกายให้แข็งแรง
2. เราจะตายก่อนแม่ไม่ได้
เป็นพอ
3. เราต้องเชือ่ มัน่ ในการทำ� Jaw Surgery ว่าได้ผล
แอดมิดก่อนคืนนึงที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คํ่า ๆ
และปลอดภัย ไม่อย่างนัน้ ต่อไปจะไม่ทำ� orthognathic surgery หมอสมชาติยังเข้ามา comfort คนไข้พร้อมเอา 3D model
ให้ใครอีก เราผ่าลูกคนอื่นได้ พอตัวเองต้องผ่ากลับหนี ผมว่า มาอธิบายว่าจะทำ�แบบนี้นะครับ ขอให้สบายใจ ถามตัวเองว่า
ไม่โอเค
กลัวมั้ย?… แปลกที่ไม่กลัวเลย ตอนเช้าเค้าก็มารับไปห้องผ่าตัด

ออกไม่ได้ ถอดหน้ากากทิ้งเลย นอกจากนั้นตามกฎหมายการบิน
บางประเทศ ต้องถือเครื่อง CPAP ขึ้นเครื่องเท่านั้น ห้าม load
ในกระเป๋า ขนาดของเครื่อง สายไฟ ท่อ และ nasal mask
เอาแบบถอด humidifier แล้วก็พอ ๆ  กับกระเป๋าเอกสารใบนึง
เป็นภาระพอสมควรสำ�หรับคนเดินทางบ่อยอย่างผม
ดังนัน้ จึงตัดสินใจอยูไ่ ม่นาน “ผ่าก็ผา่ ” ด้วยเหตุผล 3 ข้อ
1. MMA คือการรักษา CPAP ไม่ใช่ (ในความเห็น
ของผมนะ เหมือนใช้ไม้เท้า ไม่มีก็เดินไม่ได้ดี) แล้วใช้ CPAP แบบ
long term แรงกดจากหน้ากากสามารถทำ�ให้ A-point ยุบได้
การสบฟันก็เปลี่ยนได้(6)

Contemporary Orthodontics

ที่ ค ณะทั น ตแพทย์ ฯ มหิ ด ล ผ่ า ตั ด ขากรรไกรโดยปกติ น อน
ward ในคณะได้ แต่เนื่องจากผมมีปัญหาการหายใจ หลังผ่ามี
edema มากการหายใจอาจมีปญ
ั หา เข้า ICU เพือ่ ความปลอดภัย
1 คืน 1 เช้าใน ICU จำ�อะไรไม่ได้เลย พี่แมว สมชาติ แม่และอีก
2 - 3 คนมาดูอาการ ตื่นมาโต้ตอบ เขียนกระดาษว่า ปวด หิว
แต่ผมจำ�อะไรไม่ได้เลย คงเพราะเคลิ้มมอร์ฟีน รู้ตัวอีกครั้งก็
ขึ้นมาที่ห้องพักละ
Day 2 ความรูส้ กึ อย่างแรกคือ หายใจโล่งมาก! ทัง้ ๆ
ที่มี edema เยอะ ปวดมั้ย… ก็ไม่นะ ยาเอาอยู่ หูอื้อ แน่น ๆ  
ที่เพดานปาก ที่เป็นมากคือชา… ชามาก ชาทุกสิ่งอย่าง หน้า
จมูก ปาก แก้ม คาง ลิ้น เพดานปาก มีอะไรอยู่ในปากบ้าง
เอาลิ้นเลียดูก็บอกไม่ถูก สมชาติบอกมี splint สาย drain
และ elastic ของผม IMF ด้วย elastic แม้จะมีข้อเสียคือ

การสบฟันจะไม่เนีย้ บเท่ามัดลวด แต่ในกรณี apnea ช่วยให้
หายใจสะดวกกว่า เพราะบางเวลาถ้าจมูกคัดยังใช้ปากหายใจได้

รู้สึกหมดแรงเพราะเสียเลือดประกอบกับความเป็นทันตแพทย์…
กลัวฟันเหงือกสกปรกก็เลยไม่อยากทานอะไร อาหารต้องเป็น
liquid diet ซึ่ ง ที่ โรงพยาบาลมี นํ้ า ข้ า วกั บ นํ้ า ผลไม้ ทุ ก มื้ อ
คนเยี่ ย มเอาเอ็ น ชั ว ร์ ม าให้ เ พี ย บ แต่ ห มอไม่ แ นะนำ�ให้ ท าน
ในช่วงแรกเพราะมีโปรตีนมาก จะเกาะแผล ทำ�ให้อักเสบ หายช้า
มีคนมาเยี่ยมทุกวัน ทุกคนก็หวังดีบอกไม่บวมเลย ดีมากนะ
นึกว่าจะแย่กว่านี้ ส่องกระจกดูครั้งแรก OMG หลอกกันรึเปล่า
หน้าบวมมาก ปากบวม แก้มโย้ ดั้งหาย!
ระหว่างอยู่โรงพยาบาลอาการเหมือนเดิมทุกวัน ไม่เจ็บ
ไม่ปวด หน้าก็มแี ค่บวม ไม่ชอกชํา้ เลย ไม่มว่ ง ไม่หอ้ เลือด หมอเก่ง
จริง ๆ  
DAY 5 วันนี้ หน้าบวมสุดละ สิ่งที่แปลกมากอีกอย่างคือ
ผมได้ยินเสียง pulse ตัวเองบริเวณในกะโหลกหน้าหูทางซ้าย
ฟูบ ๆ เหมือนเลือดสูบฉีดผ่านช่องแคบน่าจะเป็น Sphenopalatine
artery (งานมโน) สรุปนอนทั้งหมด 4 วัน หมอสมชาติก็ให้กลับ
ไปพักฟื้นที่บ้าน
Day 6 วันที่ 5 หลังผ่าตอนเช้าก็ไปพบหมอสมชาติอีกที
วันนี้หมอ off splint บอกว่าทุกอย่างดูดี จับฟันให้มาสบกัน
ก็ตรงกับที่วางแผนไว้ แต่กัดไม่สนิทเพราะ soft tissue ตรง
retromolar บวมมาก หมอตัดไหมให้บางส่วนที่เริ่มหย่อนและ
ให้เริ่มเกี่ยว vertical elastic อาการปวดไม่มีแต่เริ่มอาการ
เหมื อ นไฟช็ อ ต หมอบอกว่ า เส้ น ประสาทเริ่ ม ทำ � งานแล้ ว

031

OMG
(ดีใจ???) ไฟช็อตบ้าง ฟ้าผ่าบ้าง บางทีเหมือนจุดประทัดบนหน้า
เลยทีเดียวมันระเบิดตรงนั้นตรงนี้มาเป็นชุด ๆ  บางทีเสียวฟันจี๊ด
เหมือนโดนกรอฟันแบบไม่ใส่ยาชา ทีส่ ำ�คัญชอบเป็นตอนเข้านอน
ต้องทาน Lyrica 75 mg 1 เม็ดก่อนนอน เพื่อแก้ neuropathic
pain (อันนี้คนไข้สั่งเอง 555) ระหว่างวัน Arcoxia 120 mg
Paracetamol 325 mg และ Tramadol 50 mg เพื่อแก้ปวด
ทุกสิ่งอย่าง ข้อเสียของสารพัดยาแก้ปวดคือ ท้องผูกนะครับ
ประกอบกับทานแต่อาหารเหลวไม่มีกาก จึงควรดื่มนํ้ามาก ๆ  
และทาน Fiber ช่วย เป็น Mucin SF วันละ 1-2 ซองผสมนํ้า
หรือผลไม้ปั่นก็ได้
Day 0 - 14 หมอขอให้ประคบเย็นอยู่ก่อน เพื่อป้องกัน
Internal bleeding ตัง้ แต่ออกจากโรงพยาบาลหน้าเปลีย่ นทุกวัน
ยุบอย่างรวดเร็ว ส่วนขากรรไกรล่างยุบก่อน midface ใต้ตา
ปีกจมูก ดูจะยุบยาก อาหารเริ่มเป็นsoft dietแล้ว โจ๊ก ข้าวต้ม
บาน ๆ  และทุกอย่างปั่น ที่ฟินสุดคือกะเพราไก่ปั่น ก๋วยเตี๋ยว
เรือนํ้าตกปั่นก็มี เนื่องจากปากชา เวลาเอาช้อนเข้าปาก

จะไม่ ต รงเท่ า ไหร่ วิ ธี ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ กิ น เลอะเทอะคื อ
เอากระจกมาตั้งข้างหน้า ใช้ประสาทตาแทน เคยเห็นรุ่นน้อง

ที่ผ่าตัดขากรรไกร เวลาทานข้าวเลอะเทอะเหมือนเด็ก 2 ขวบ
เราต้องทานแบบสะอาด การนอน... นีด่ มี ากหลับทัง้ วัน เงียบสนิท
ไม่มีกรนอีกเลย โพรงจมูกคัดกว่าตอนอยู่โรงพยาบาล หมอห้าม
แคะแต่อดไม่ได้ ใช้ cotton bud ชุบนํ้าอุ่นค่อย ๆ  ลูบ เอา clot
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“incision line อยู่ที่ Vestibule ทั้งหมด
พอมันเริ่ม contract พร้อมกัน
เหมือนเอาหนังยางมารัดปาก”
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เวลาทานต้องใช้ตา

เมนูนี้ชอบสุด ไก่กะเพราปั่น

hypersensitive แทน โดนแค่ยาง vertical elastic ก็เจ็บ
พักอยู่บ้านมานานไม่ไหวละ ตัวเป็นขน ต้องออกไปทำ�งานดีกว่า
ใส่ mask อยูแ่ ล้วไม่มใี ครรู้ เสียงบีค้ นก็นกึ ว่าเป็นหวัด สรุปลางาน
ไปทั้งหมด 18 วัน
Day 31 ผ่านมาครบเดือนเสียงดีขึ้น เริ่มมีความกังวาน
บี้ ตันลดลงมาก ผมวางแผนไปประชุม Surgery first ที่ Sendai
ได้ ล งทะเบี ย นไว้ ตั้ ง แต่ ยั ง ไม่ คิ ด ผ่ า ตื่ น เต้ น เล็ ก ๆ  จะรอดมั้ ย
ขึ้ น เครื่ อ งบิ น เคลี ย ร์ หู ไ ด้ ไ ม่ ป วด ไม่ ตั น ถึ ง กั บ กลวงซะด้ ว ยซํ้ า
กลืนยังมีลมดันออกหูซ้ายได้ อากาศที่ญี่ปุ่นช่วงนั้นร้อนจัด เข้า ๆ  
ออก ๆ  ร้อน ๆ  เย็น ๆ  เลยมีนํ้ามูก บางครั้งเรารู้สึกว่ามีนํ้ามูกไหล
แต่เช็ดดูก็ไม่มี จมูกชาลดลงเริ่มคันปีกจมูกซ้าย บางทีหาวหรือ
อ้าปากมีเจ็บที่ nasal floor คงเป็นตรงที่เย็บมั้ง บริเวณหนวด
เพดานเริม่ รูส้ กึ บ้างแล้ว คางยังหนาหนัก เริม่ มี Lip seal เป่าลมได้
แต่แหม scar contraction มากขึ้นเยอะ ผมก็ยืดปาก ยิงฟัน
ปากจู๋ทั้งวัน คนอื่นคงนึกว่าคนนี้เพี้ยนรึเปล่า
Day 40 ตึง ๆ  อ้า ๆ  หุบ ๆ  วนไป หาวลมยังออกหู
อาการชาลดลงเรื่อย ๆ  มีความรู้สึกกระดุ๊กกระดิ๊กกลางเพดาน
เป็นไฟดูดแบบน่ารัก เพลิน ๆ  ไม่เหมือนที่แก้ม ผิวหนังที่คางเริ่ม
รู้สึกละ มาแบบ Hyper ตามฟอร์ม จู่ ๆ  เจ็บจี๊ดเหมือนโดน
เข็มแทง ส่องกระจกดูเป็นสิวที่คางเม็ดเล็กนิดเดียว เห้อ จริง ๆ  
ก็สนุกดี observe ตัวเอง มีอะไรให้ตื่นเต้นทุกวัน Midface
ตรงข้างแก้มบวมยุบลงมากแล้ว คลำ�เจอขอบตาล่าง พอลงมาถึง
ใกล้ปีกจมูก เสียววาบ คงไปโดนตรง surgical plate อ้อ...
เสียงชีพจรที่หน้าหูซ้ายหายไปแล้ว!
Day 48 คางและเพดาน หายชาไปมาก หน้ายุบลงอีก
(อันนี้ดูทุกวัน) ปีกจมูกที่บานออกเริ่มแคบลงแต่ยังไม่เหมือนเดิม
overall มีแต่คนบอกว่าดูเด็กลง คงเพราะบวม และ soft tissue
มันตึงเพราะเลื่อนกระดูกมาด้านหน้า (7) nasolabial fold หาย
ไปเลย เสียงยังแปลก ๆ  เป็นธรรมดา อย่างที่บอกถ้า maxillary
sinus ถูกตัดทั้งแถบ healing ของ sinus ต้องรอ 4 เดือน
ลื ม บอกไป... ทุ ก วั น นี้ ห มอยั ง ขอให้ ท าน soft diet อยู่ น ะ
ต้องทาน 3 เดือน ที่นานเพราะเป็นกรณี 2-jaw advencement
ระยะทางไกลซะด้วย 10 มม. ถ้า 1-jaw หรือ mandibular set
back ระยะเวลาตรงนี้จะลดลงมาก แต่ละ procedure ระยะ

และขี้มูกแห้ง ๆ  ออก ค่อยโล่งสบาย เสียงพูดยังบี้แบน ไม่มี
ความกังวานคงเพราะในไซนัสยังบวมอยู่มาก อาการชาลดลงเร็ว
จนน่าเป็นห่วง เพราะเราคิดเอาว่าแผลยังไม่หายชาไว้หน่อยก็ดี
แก้ม ลิ้นไปก่อน ริมฝีปากล่างหายชา 30% จมูก เพดาน คางยัง
100% หนาหนัก
Day 9 ไปพบพีแ่ มวเพือ่ เริม่ จัดฟัน ใส่ archwire เส้นแรก
เป็น Soft Niti เกี่ยว box elastic เพื่อ seat occlusion
หน้ายุบลงไปเรื่อย ๆ  เปลี่ยนทุกวัน จับหน้ากี่ทีก็ไม่ชินกับคาง
และ midface ปากเริม่ ตึง! ตึงมากเพราะ scar contraction ลอง
นึกดูวา่ incision line อยูท่ ี่ Vestibule ทัง้ หมด พอมันเริม่
contract พร้อมกันเหมือนเอาหนังยางมารัดปาก ต้อง
ฉีกปาก ขยับไปมา ทำ�ปากยื่น ไม่งั้นยึดจริง ๆ  เข้าใจเลยว่าทำ�ไม
ในคนไข้ cleft ที่ทำ� primary lip surgery แล้ว premaxilla
ถึงยุบได้มาก เพราะมันรัดมากจริง ๆ  
Day 14 2 สัปดาห์ผ่านไป เริ่มประคบอุ่นได้แล้ว อาการ เวลาทานอาหารนิ่มต่างกัน ทั้งนี้เพื่อ bone healing
หูอื้อหาย ริมฝีปากที่ชาลดลงเหลือน้อยกว่า 30% แต่กลายเป็น ที่ดีที่สุด
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หมอสมชาติก็มา และ Jorge Faber เพื่อนผู้ชี้ทางรอด

มาประชุม Surgery first ที่ Sendai
เข้าเดือนที่ 2 แล้ว ทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ  อย่างช้า ๆ
ไม่ตื่นเต้นเหมือนช่วงแรก จนถึงขณะที่เขียนอยู่นี้แทบไม่มีอาการ
ไม่สบายอะไร นอกจากอาการชาบ้าง ตึงปากบ้าง และยังเคี้ยว
อาหารปกติ ไ ม่ ไ ด้ ที่ ผ่ า นมาเอาจริ ง ๆ  มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ทุ ก ข์ทรมาน
มากมาย เมื่อเทียบกับผลของการรักษา ทำ�ให้นึกได้ว่าที่ตัดสินใจ
ผ่า...เป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้ว จึงอยากเขียนแบ่งปันให้พี่น้อง
หมอจั ด ฟั น ได้ รู้ เพราะเรามั ก ได้ เจอคนไข้ ต อนที่ ทุ ก อย่ า งมั น
ผ่านพ้นไปแล้ว คนไข้ผมเองก็ไม่เคยมาเล่าละเอียดเท่าไร (ตอนที่

รูว้ า่ หมอจะโดนบ้าง มีแต่บอกว่า หมอไม่ตอ้ งกลัวนะ ไม่เจ็บหรอก
มันชา) พวกเราหมอจัดฟันจะได้มีไอเดียว่าคนไข้ผ่านอะไรมาบ้าง
เป็นข้อมูลไว้เล่า คุย กับคนไข้
เมื่อเราเป็นหมอ เราต้องมั่นใจในหลักวิชาการ ความรู้
รวมถึงทักษะหรือฝีมือ เมื่อเราเป็นคนไข้ เราต้องมั่นใจใน
หมอ เชื่อและปฏิบัติตัวตามหมอสั่งอย่างเคร่งครัด ผมเป็นทั้ง
สองอย่าง นั่นคงเป็นสาเหตุที่การรักษาคราวนี้ได้ผลดี สุดท้าย
ผมต้องขอบคุณพี่แมว (อ.พาสน์ศิริ) และหมอสมชาติช่วยให้
ผมหายจากภั ย เงี ย บที่ ผ มไม่ มี ท างรู้ เ ลยว่ า จะคร่ า ชี วิ ต ผม
ไปเมื่อไหร่

1. Ringqvist M, Walker-Engström ML, Tegelberg A, Ringqvist I. Dental and skeletal changes after 4 years of obstructive sleep
apnea treatment with a mandibular advancement device: a prospective, randomized study. Am J Orthod Dentofacial
Orthop. 2003;124(1):53-60.
2. Ferguson KA, Cartwright R, Rogers R et al. Oral appliances for snoring and obstructive sleep apnea: a review. Sleep. 2006;
29: 244–62.
3. Engleman HM, Kingshott RN, Wraith PK et al. Randomized placebo-controlled crossover trial of continuous positive airway
pressure for mild sleep apnea/hypopnea syndrome. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1999; 159: 461–7.
4. Anandam A., Patil M.,Akinnusi M., Jaoude P., Solh A.A. Cardiovascular mortality in obstructive sleep apnoea treated with
continuous positive airway pressure or oral appliance: An observational study. Respiratory. 2013;18:1184-90.
5. Pirklbauer et al. Maxillomandibular Advancement for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: A Systematic
Review. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69:e165-76.
6. Tsuda H., Aleida F.R. et.al. Craniofacial Changes After 2 Years of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Use in Patients
With Obstructive Sleep Apnea. Chest. 2010;138(4):870-4.
7. Li KK, Riley RW, Powell NB, et al: Patient’s perception of the facial appearance after maxillomandibular advancement for
obstructive sleep apnea syndrome. J Oral Maxillofac Surg. 2001;59: 377.
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งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง World Ballroom โรงแรม Centara Grand at Central World

สมาคมฯ
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เปิดภาคการศึกษาใหม่ ก็ขอต้อนรับน้องใหม่
สู่ครอบครัวภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาฯ ซึ่ง
ปีนี้เราได้น้องใหม่มาเพิ่มเติมอีก 9 คน หลักสูตร
ปริญญาเอก 3 คน และหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
ชั้นสูงอีก 6 คน ทางคณาจารย์และรุ่นพี่ยินดี
ต้ อ นรั บ และขอเป็ น กำ � ลั ง ใจให้ น้ อ ง ๆ  ทุ ก คน
มีความสุขกับการเรียนในบ้านหลังนี้นะคะ

หลังเข้ามาเรียนไม่นานก็ถึงวันสำ�คัญของนิสิตทุกคนคือวันไหว้ครู เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ และระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมา
ทั้งนี้ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นิสิตปี 1 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมมอบพานในพิธีไหว้ครูของคณะอีกด้วย

Contemporary Orthodontics

Publication camp ปีนี้ จัดทีก่ าญจนบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน พ.ศ. 2561
อาจารย์และนิสิต ทั้ง ป.เอก และ ป.สูง ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาฯ ของเราก็
ยังคงขยันเช่นเคย ขนทั้งชุดว่ายนํ้าและ papers กันไปมากมาย สุดท้ายแม้แต่เท้า
ยังไม่ได้แตะนํา้ ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ manuscript กลับมาให้ submit กันก็ยงั ดี
ที่เหลือก็ต้องช่วยกันลุ้นว่าจะต้อง revise หรือได้รับ accept เลยน้า

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาฯ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้แก่
คุณเที่ยง ชิดดี และคุณทวีศักดิ์ กันหานนท์ บุคลากรทรงคุณค่าประจำ�ภาควิชาของเรา ทั้งนี้มีคณาจารย์ นิสิต
และบุคลากรเข้าร่วมรับประทานอาหาร และอวยพรให้แก่บุคลากรทั้งสองท่าน
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ส่งท้ายภาพเป็นข่าวคราวนี้ด้วยภาพงานรับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ประจำ�ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีคณาจารย์ประจำ�ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน และนิสิตจัดฟัน
รุ่นปัจจุบันมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจัดฟันที่เรียนจบในปีนี้ ^^
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นักศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Ortho cozy night ครั้งที่ 1
เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ จัดฟัน ปี 1 จาก จุฬาฯ ม.อ. มข. มศว มช. มน.
และมหิดล ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
แสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
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คณาจารย์และศิษย์ปัจจุบันภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดง
ความยิ น ดี ใ นโอกาสจบการศึ ก ษาของทั น ตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน รุ่นที่ 21 เมื่อวันที่
18 กันยายน พ.ศ. 2561
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ภาพเป็นข่าวในความ...

ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นำ�ทีมโดย รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล และ รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
พานักศึกษาปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในงาน 94th EOS Congress
ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม

ความอบอุ่น
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สาขาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้มีการจัดกิจกรรม Welcome Ortho PSU 10
ต้อนรับน้องใหม่ รุ่น 10 โดยมีทั้งกิจกรรมสานสัมพันธ์
ต่างๆ บรรยากาศอบอุ่นและพิธีบายศรีจากคณาจารย์
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเรียน ซึ่งน้องใหม่ในปีนี้
ก็มีจำ�นวน 17 คน ทำ�ให้ครอบครัวจัดฟัน ม.อ. เติบโต
ขึ้นเรื่อย ๆ และมีนักศึกษาที่น่ารักถึง 31 คน

ในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ทพ.กนก สรเทศน์ มาให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพในช่องปากแก่นักศึกษาจัดฟันรุ่น 10 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเก็บ
ข้อมูลผู้ป่วยให้ได้คุณภาพอีกทั้งยังได้มีโอกาสฝึกการถ่ายภาพนอกสถานที่สร้างความสนุกสนานแก่น้องรุ่น 10
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ความรัก

วันที่ 21 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้มีการจัดงานมุทิตาจิตอาจารย์วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล และอาจารย์สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล “Melody of loves”
และงานประชุมวิชาการ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน “รู้ รัก ในความทรงจำ�” อาจารย์ทั้งสองท่านเปรียบเสมือนเป็น
ตำ�นานของ ortho PSU เริ่มสร้างและพัฒนาสาขานี้ รวมถึงผลิตทันตแพทย์จัดฟันที่มีคุณภาพอีกหลายท่านขึ้นมา พวกเรา
รักอาจารย์ค่ะ/ครับ

ความส�ำเร็จ

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บัณฑิตใหม่ จากทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ซึ่งปีนี้มีผู้จบการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 7 คนและผู้สำ�เร็จการฝึกอบรมรับประกาศนียบัตรจากทางคณะ 12 คน
การรับปริญญาบัตรครั้งนี้ครอบครัวจัดฟันจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภูมิใจที่มีต่อบัณฑิตป้ายแดง (ครุยแดง) ขอให้
ทุกท่านประสบความสำ�เร็จในทุกด้าน รวมถึงนำ�ความรู้ทางวิชาชีพนี้ไปทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
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มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายพิเศษ
ให้ แ ก่ นิ สิ ต ทั น ตแพทย์ ป ระจำ � บ้ า นเพื่ อ
วุฒิบัตรฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน รุ่นที่ 2

นิสิต Resident รุ่นที่ 1 ร่วมกับ อ.ทพญ.สรัญญา บินลัดฟ้า
เพือ่ เรียนรูเ้ พิม่ พูนทักษะในโครงการ 8th Yonsei International
Mini-residency for Advanced orthodontics
ณ มหาวิทยาลัยยอนเซ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่
28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่สาขา
ทั น ตกรรมจั ด ฟั น เข้ า ร่ ว มโครงการ
แ น ะ แ น ว ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ส อ บ
ครั้ ง ที่ 1 สำ � หรั บ นิ สิ ต หลั ก สู ต ร
ฝึ ก อบรมทั น ตแพทย์ ป ระจำ � บ้ า น
เพื่อ วุ ฒิบัต รฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ณ โรงแรมสปริ ง ฟิ ล ด์ แ อทซี จั ง หวั ด
เพชรบุ รี วั น ที่ 9 - 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ซึ่งพร้อมแน่นไปด้วยความรู้
ความสุ ข และความอิ่ ม เอมทั้ ง กายใจ
ตลอดทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรม
สันทนาการ

วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์และนิสติ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ในภาคกลางวัน
และ Residents ทั้งสองรุ่นเข้าร่วมกิจกรรม Cozy night
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ที ม วิ ท ยากรและผู้ พั ฒ นาศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิ ว เตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เข้าบรรยายและสาธิตการ
ใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์วางแผนทันตกรรมจัดฟัน Cephsmile
ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์และ
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
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สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยศาสตร์
มศว ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หลายท่าน
เช่นเคยทั้ง อ.ทพ.พรชัย จรัสเจริญวิทยา
อ.ทพ.ปริ ญ ญา อมรเศรษฐชั ย และ
อ. ทพญ.ชณิ ด า สุ ภ าภรณ์ ซึ่ ง กรุ ณ า
มาบรรยายและอภิ ป รายในการเรี ย น
การสอนวิ ช าสั ม มนาให้ กั บ residents
ทั้งสองรุ่น
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นิสิตหลังปริญญารุ่นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส และซ้อมแผนดับเพลิง
ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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นิสติ หลังปริญญารุน่ ที่ 2 และอาจารย์ทนั ตแพทย์
อภิวฒ
ั น์ เศรษฐศุภพนา ร่วมออกหน่วยทันตกรรม
จั ด ฟั น สั ญ จรเพื่ อ ผู้ ป่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่
ณ โรงพยาบาลสวรรค์ ป ระชารั ก ษ์ เมื่ อ วั น ที่
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นิสิตหลังปริญญารุ่นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม
ทำ � ฟั น ฟรี พ ระราชทาน ณ โรงพยาบาล
ทั น ต ก ร ร ม ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เนื่ อ งในโอกาส
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 66 พรรษา
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

053

054

November 2018

นิสิตหลังปริญญารุ่นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นิสิตทันตแพทย์และอาจารย์
สาขาต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วม
อบรมการใช้เครื่อง intraoral
scanner ณ ห้องประชุมชั้น 3
โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ผ่านการประเมินสถาบันครั้งที่ 2 จากราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทัง้ นีท้ างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอขอบพระคุ ณ คณะอนุ ก รรมการการประเมิ น คุ ณ ภาพสถาบั น ฝึ ก อบรมเพื่ อ วุ ฒิ บั ต ร สาขาทั น ตกรรมจั ด ฟั น
(รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล รศ.ทพ.สุพจน์
ตามสายลม และ ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร) เป็นอย่างสูง ในการให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์
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ทพญ.นิติการณ์ รัตติทิวาพาณิชย์ นิสิตหลังปริญญา
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รบั
เกียรติบัตรในการประชุมนำ�เสนอผลงานวิจัยบัณฑิต
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำ�ปีการศึกษา 2561
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ “The Correlation Of Bite
Force In Maximal Intercuspal Position Between
Patient’s Perception And T-Scan III System: A Pilot
Study” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัยคือ อ.ดร.ทพญ.จิตติมา พุ่มกลิ่น

ทางคณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ต้ อ งขอขอบพระคุ ณ ผศ.ทพ.ศุ ภ กิ จ เพี ย รจิ ต เลิ ศ ขจร
เป็ น อย่ า งสู ง ในการมาบรรยายเรื่ อ ง “Nasoalveolar
molding และ obstructive sleep apnea” พร้อมสาธิต
การใส่เครื่องมือสำ�หรับผู้ป่วย OSA ให้กับนิสิตหลังปริญญา
สาขาทันตกรรมจัดฟัน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์รกั ษาผูป้ ว่ ยปากแหว่งเพดานโหว่ทางทันตกรรม
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ทันตแพทย์ที่สำ�เร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (9 เดือน) เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่ รุ่นที่ 4 จำ�นวน 11 ท่าน จากโรงพยาบาลรัฐ 10 แห่ง ได้แก่ รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก รพ.นครปฐม จ.นครปฐม รพ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด รพ.แพร่ จ.แพร่ และรพ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากร ได้แก่ ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์ และ ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ร่วมบรรยาย
และรับฟังการนำ�เสนอผลงานของทันตแพทย์
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วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อ.ทพญ.ณัฐวีร์ เผ่าเสรี ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Good practices
in Management of person with cleft for standard HA” ในงานประชุม
วิชาการ “Health care in Thailand 4.0” ณ ห้องบรรยาย 1 - 4 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล
และ ผศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Surgery first summit 2018
ณ เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น
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วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น โดยนักศึกษาหลังปริญญา
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้มอบพวงมาลัย เพื่อเป็นการรำ�ลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ทุกท่าน

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสต้อนรับ
รศ.ทพญ.นิ ต า วิ วั ฒ นที ป ะ จากภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ ไ ด้ ใ ห้ เ กี ย รติ ม าเป็ น ประธานการสอบ
โครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำ�บ้านชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 6 ราย
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วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
และภาควิชาทันตกรรมบูรณะ ร่วมกับหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ มี ก ารจั ด หน่ ว ยทั น ตกรรมเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารทาง
ทันตกรรม ณ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อำ�เภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษา
ทางทันตกรรมมากขึ้น โดยมีประชาชนให้ความสนใจและ
มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมเป็นจำ�นวนมาก

วันที่ 1 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสต้อนรับ
ทันตแพทย์จากประเทศลาวและเมียนมาจำ�นวน 2 คน ในการมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทาง
การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
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ซุบซิบ (แ ต่ ไ ม่ ) นิ น ทา
ฉบับนีข้ อเปิดมากันแต่เรือ่ งดี ๆ กันก่อนเลยนะคะ

พวกเราขอชื่นชมในความใจเด็ดของท่านนายกสมาคมฯ เรา
ทพ.ธานัน จารุประกร ทีต่ ดั สินใจผ่าตัดขากรรไกรเพือ่ รักษา OSA
หลังผ่าตัดแล้วพบว่านอนไม่หลับ เพราะแต่ละคืนหลับมีคุณภาพ
มาก (ก ไก่ล้านตัว)....+++ปีนี้ชาวออโทเราตบเท้าเข้าสอบบอร์ด
กันเป็นจ�ำนวนมาก ขอให้ทุกท่านสอบผ่านฉลุยนะครับ +++
Bravo ปรบมือดัง ๆ ให้ อาจารย์สมใจ อาจารย์ทัศนีย์ และ
อาจารย์ ป องใจ ที่ พิ ชิ ต ภู ก ระดึ ง ได้ ส�ำเร็ จ ด้ ว ยก�ำลั ง ใจและ
แรงเชียร์ของศิษย์เลิฟ ทพ.ปริญญา ทพ.ปิยะ และ อ.พูนศักดิ์
+++พวกเราขอแสดงความยินดีกันต่อกับอุปนายกฯ สมาคม
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย (พี่prince) ที่น้องพิม ลูกสาวคนเก่ง
และสวย ได้รับคะแนน popular vote อย่างท่วมท้น ในการ
คัดเลือกผูน้ �ำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 73 นะคะ
+++ซุ บ ซิ บ ต่ อ กั บ พี่ ชิ ว (ทพ.วุ ฒิ พ งษ์ เหล่ า อมต) ที่เข้า รับ
ต�ำแหน่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ราชวิทยาลัย คลินิกก็ต้องบริหาร
เเคคตัสก็ต้องดูแล จะเอาเวลาไหนหาคนดูเเลหัวใจ เอ๊าาา...
รีบมาสมัครกันโหน่ย เดีย๋ วต�ำแหน่งนีเ้ ต็ม จะหาว่าไม่บอกนะเออ^^
มากันทีช่ าวจัดฟันจุฬาฯ ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง
มิตรรักแฟนคลับทุกท่าน กลับมาอีกแล้วกับ กอซซิปปปปปป
ฉบับนี้ จะขอ gossip อาจารย์บ้าง เริ่มจากมาดูกิจกรรมยามว่าง
ของอาจารย์ประจ�ำภาคจัดฟันสุดฮอตของเรา ได้แก่ พี่ป่าน
(ผศ.ทญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์) ผู้ช่ืนชอบโยคะเป็นพิเศษ
ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ใด พี่ป่านสามารถโพสต์ท่าโยคะได้ทุกที่ และมี
ความแอดวานซ์ขนึ้ ทุกวัน เป็นแรงบันดาลใจให้นอ้ ง ๆ  หลาย ๆ คน
ไปเรียนโยคะตามกันมากมาย จนถึงกับเคยมี seminar เกี่ยวกับ
Yoga for orthodontists กันเลยทีเดียว น้อง ๆ  จะรอชมภาพ
โยคะสวย ๆ  ของพี่ป่านต่อไปค่ะ....ส่วนพี่นุ (ผศ.ดร.ทพ. ชิษณุ
แจ้ ง ศิ ริ พั น ธ์ ) อาจารย์ ที่ ฮ อตไม่ แ พ้ กั น ก็ ไ ม่ ย อมน้ อ ยหน้ า
เข้าคอร์สเรียนท�ำขนมอย่างจริงจัง จนอาจารย์และนิสิตได้ทาน
ขนมอร่อย ๆ  จากครัว DEF ของพี่นุเป็นประจ�ำ ล่าสุดถึงกับ
บินไปเรียนถึงสิงคโปร์ และได้ข่าวว่าอาจซุ่มบินไปเรียนถึงญี่ปุ่น
เร็ว ๆ  นี้. ...เปลี่ยนมาพูดถึงความก้าวหน้าของการหาคนรู้ใจให้
อจ.พี่บาส (อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์) นั้น ทางน้อง ๆ  ปี 2 เศร้า
เป็นอย่างมาก ที่ภารกิจอาจจะล้มเหลว เตรียมดัด loop ร้อยตัว
ส่ง เนื่องจากท�ำภารกิจไม่ส�ำเร็จ และขอส่งต่อภารกิจให้น้องปี 1

# หาต่อไม่ต้องรอแล้วนะ พูดถึง อจ.พี่บาสนั้น หลังจากเข้าร้าน
ตั ด ผมพร้ อ มกั บ ยื่ น reference ทรงผมเกาหลี ใ ห้ ช ่ า งตั ด ผม
หวังจะได้ทรงเดียวกับน้องพอร์ช CU cute boy นั้น เพื่อน ๆ
พี่ ๆ  น้อง ๆ  ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือน....เหมือนน้อง
โตโยต้ามากกว่า....5555 ++++เม้าท์อาจารย์ไปแล้วก็ขอเม้าท์
นิสิตบ้าง ข่าวแรกขอต้อนรับน้อง ๆ  ปี 1 ที่น่ารัก ที่อุตส่าห์ฝ่าฟัน
อุ ป สรรคสอบติ ด เข้ า มาในหลั ง คาเดี ย วกั น อั น ได้ แ ก่ น ้ อ งนั ท
น้องเมเปิ้ล น้องอัน น้องพีค น้องพิม น้องปูเป้ น้องมายด์
น้องตองและน้องนนท์ เค้าว่ากันว่าจัดฟัน จุฬาฯ คัดหน้าตา
จริงไม่จริงขอให้มาพิสูจน์กัน ขอให้น้อง ๆ  เรียนกันอย่างสนุก
เล่นกันอย่างมีความรู้ คู่คุณธรรมน้าาาา #งานค�ำขวัญก็มาาาาา
...นอกจากนี้ น ้ อ งใหม่ ไ ฟแรงปี 1 ยั ง เรี ย นเท่ า ไหร่ ก็ ไ ม่ ห วั่ น
เนื่ อ งจากมี ตั ว ช่ ว ยดี ป ลุ ก จิ ต ตาจ้ อ งด้ ว ย กระทิ ง แดงอี ก ด้ ว ย
#เอ้างานพรีเซนเตอร์เข้าาา....เรียนหนักแล้วก็อย่าลืมหาเวลา
เขียน proposal กันด้วยนะจ๊ะ อาจารย์ทุกท่านรออยู่นะเออ...
ทางปีสองนั้น นอกจากคลินิกที่ยังงุนงงอยู่ ก็ต้องปรับตัวเข้าสู่
การ seminar อย่างเข้มข้น ทุกคนต่างมีคาแรคเตอร์เป็นของ
ตัวเอง บางคนก็สามารถเตรียมสไลด์ได้เป็นร้อยสไลด์ บางคนก็
เป๊ะในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก จนได้รับฉายาว่าเป็นครู
ภาษาอังกฤษ และบางคนก็มีค�ำพูดติดปากว่า เอ่ออออออ...
ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นใคร สามารถรับชมของจริงได้ที่ตึกทันตรักษ์
วิจัยชั้น 5 เลยค่ะ +++ด้านปีสามนั้น พี่ป.เอกปีสาม คือ พี่กิฟท์
พี่แพรว และพี่จูน ได้กลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนเป็นที่เรียบร้อย
หลังจากไปซุ่มท�ำวิจัยกันที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี แม้จะเห็นว่ามี
รูปถ่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  มากมาย แต่ก็ได้ผลมาเขียน
เปเปอร์กันต่อที่เมืองไทยกันทุกคนนะค้า ด้านพี่กิฟท์นั้นแม้จะ
กลับมาช้าด้วยเหตุขัดข้องทางเทคนิค แต่ท้ายที่สุดก็ได้กลับบ้าน
ยินดีด้วยนะคะ ส่วนป.สูงปีสามนั้น อาจารย์ต่างลงความเห็นว่า
เป็นรุ่นที่มีความเป็น heterogeneity สูง มีบุคลิกเฉพาะตัว
แต่ช่วงนี้ก็พร้อมใจกันเร่งปั่นงานวิจัยอย่างหนักหน่วง พี่บอย
(ทพ.ธนกฤต) ผู้ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ ได้รับค�ำชมจาก pub
camp ว่าท�ำงาน very good พูดเก่ง very well ขอแสดงความ
ยินดีด้วยค่าาา เข้ามาเรียนที่นี่นอกจากจะได้ความรู้อย่างอัดแน่น
เต็มเปีย่ มแล้ว ยังสวยหล่อขึน้ จากการจัดฟันเปลีย่ นรูปหน้าอีกด้วย
มิน่าถึงได้มีไลน์จากสาวนิรนามเด้งขึ้นมาระหว่างสัมมนา อิอิ
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+++ส่งท้าย gossip ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ  บัณฑิต
ทุกคนทีจ่ บการศึกษาในปีนี้ หลังจากสอบจบกันไปเป็นทีเ่ รียบร้อย
ก็ยังต้องขยันเป็นพิเศษ เพื่ออ่านหนังสือเตรียมสอบบอร์ด ติวกัน
เช้า-กลางวัน-เย็น เรียกว่าแทบจะนอนกันที่คณะเลยทีเดียว
...เอ อย่างนี้จะเรียกว่าจบได้หรือไม่นะ 555....อย่างไรก็ขอให้
ทุกคนสอบผ่านกันฉลุยนะจ๊ะ
+++ประกาศตามหา ทพ.ธวัชชัย (ตู่) หายหน้าหายตาไปไหน
มีคนไข้ถามหา ได้ข่าวว่าไม่อยู่ในประเทศเลยจ้าาาาา
ขยับไปซุบซิบกันต่อกับทางฝัง่ มหิดล +++อ.นันทินี
น�ำทีม อาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาปีหนึ่งของภาควิชา ไป
ออกหน่วยทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากอิม่ บุญกันถ้วนหน้าแล้ว
ยังอิม่ ท้องกันด้วย ได้ขา่ วว่าตระเวนหาของอร่อยกิน ครบเช็คลิสต์
+++ขอแสดงความยินดีและมุทิตาจิต แด่ อ.สุวรรณี เนื่องใน
โอกาสเกษี ย ณอายุ แต่ อ าจารย์ ไ ม่ ไ ด้ ห ายไปไหน จะมาเป็ น
อาจารย์พิเศษ สอนพวกเราเหมือนเดิมค่าา+++ ขอปรบมือรัว ๆ
แสดงความยินดีกับ อ.ณัฐพล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผศ. คนใหม่
เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ทั้งหล่อทั้งเก่งเหมาะสมกับต�ำแหน่ง
นะคะ+++ ยินดีต้อนรับ อ.ชัยพล อ.พี่โม ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี
ลูกหม้อมหิดล อาจารย์น้องใหม่ไฟแรงสู่ภาควิชา +++ ทางฝั่ง
นักศึกษาของเราก็เก่งไม่แพ้กัน ขอแสดงความยินดีกับหมอนิว
ทพ.รยพัทย์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ การประกวดงานวิจัย
ระดั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญา ในโอกาสวั น สั ม มนาคณะฯ
เมือ่ เดือน พ.ค. ทีผ่ า่ นมา อาจารย์ทปี่ รึกษา อ.ศรินนา ยิม้ ไม่หบุ เลย
++++ยิ่งไปกว่านั้น พี่หนิน คณิน ยังไปชนะเลิศงานประกวดวิจัย
ทันตแพทย์ประจ�ำบ้านของ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ เมื่ อ ต้ น เดื อ น ต.ค. ไปอี ก ก ไม่ เ สี ย แรงที่
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิวัต กับ อ.สุรชัย ดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด
ปรบมือดัง ๆ  ให้พ่ี ๆ  ค่าา+++ หลังจากเพิ่งรับใบประกาศจบการ
ศึกษากันไปหมาด พี่ ๆ  รุ่น 21 ก็เตรียมตัวออกเรือนกันเป็นแถว
ตั้งแต่หมอแป้ง ทพญ.คนึงนิตย์ หมอแนน ทพญ.กัญญวรรณ
และหมอกิ๊ ก ทพญ.ณั ฐ นั น ท์ คื อ จะไม่ ป ล่ อ ยให้ ห มอปลาย
ทพญ.ณัฐกานต์ ที่ได้ข่าวว่าก�ำลังจะมีข่าวดี มีหลานให้พวกเรา
น�ำหน้าไปไกลเลยใช่มั๊ยค๊าา +++กลับมาอีกครั้งกับเทศกาล
สอบบอร์ด ทัง้ จัดฟันมหิดลรุน่ 20-21 ทีจ่ บไปแล้วเตรียมสอบเคส
และรุ่น 23 ที่เตรียมสอบข้อเขียน ขอให้ทุก ๆ  คนโชคดี ผ่านกัน
ทุกคนเลยนะค้าาา
ลงใต้กนั ต่อ ชาวจัดฟันสงขลาขอกล่าวค�ำว่าสวัสดีค่า
เผลอแป๊บ ๆ  ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในครึ่งปีหลังของปี 2561
นะคะ ช่วงนี้กระแสละครซีรีย์ “เลือดข้นคนจาง” ก�ำลังมาแรง
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เราลองมาดูบรรยากาศในครอบครัว ortho PSU กันบ้างนะคะ
ว่าจะเข้มข้นกันขนาดไหน+++เริ่มกันที่บรรยากาศการเรียน
และการน�ำเสนอ treatment plan ของน้อง ๆ  รุ่น 10 ที่เข้มข้น
ทั้งในและนอกห้องพรีเซนต์ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่น้อง ๆ
จะได้ทบทวนความรู้ ความสามารถ และเริ่มปรับตัวกับระบบการ
เรียนหลังปริญญาแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่พี่ ๆ  ortho รุ่น 9 และ
รุ่น 8 จะได้ช่วยกันดูแลและให้ค�ำแนะน�ำน้อง ๆ  และร่วมเรียนรู้
ไปด้วยกันอย่างอบอุน่ งานนีน้ บั ว่าเป็นก้าวแรกในการเรียนจัดฟัน
ของน้อง ๆ  รุ่น 10 พี่ ๆ  ก็ขอเป็นก�ำลังใจให้น้องทุกคนตั้งใจเรียน
รู้กันต่อไป มีพลังท�ำ concept proposal และสอบกลางภาค
ได้ อ ย่ า งราบรื่ น ทุ ก คนเลยนะคะ +++มาถึ ง พี่ ๆ  รุ ่ น 9 ซึ่ ง
ช่วงนี้ทุกคนก็จริงจังกับงานคลินิกอย่างมาก และต้องเตรียมทั้ง
treatment progression, multidisciplinary conference,
dentofacial deformity, journal club และยังต้องเร่งท�ำงาน
วิจัยกันอย่างเข้มข้น เนื่องจากว่าเวลางวดเข้ามาทุกที เพราะเพิ่ง
มีค�ำสั่งฟ้าผ่ามาว่าต้องพร้อมสอบ defense ต้นปีหน้า และก็
อยากสัมผัสบรรยากาศงานรับปริญญาแบบรุ่นพี่ ดร.เกรียงไกร
ดร.ธเนศ ดร.ปภั ส พงศ์ ดร.ปริ ย ากร ดร.พรพุ ท ธิ
ดร.กิตติ์ภารัช และ ดร.อุดมศักดิ์ พี่ ๆ  หลักสูตรปริญญาเอก
ที่ เ พิ่ ง ได้ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กันมาหมาด ๆ  เมื่อปลายเดือนกันยายน 2561 น�ำมาซึ่งความ
ภาคภูมใิ จของครอบครัว อาจารย์ทกุ ท่าน และน้อง ๆ  ortho PSU
ทุกคน พอเห็นครุยสีแดงของพี่ ๆ  น้องก็มีแรงฮึดตามเหมือน
เป็นวัวกระทิงกันเลยทีเดียวค่า สู้ ๆ   ๆ   ๆ   ๆ   ๆ   ๆ   ๆ  !!!!!! เพี้ยง!
ปีหน้าจะเป็นปีของเรา และอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นโอกาสให้
เหล่าเลือดข้น ๆ  ของ Dent PSU ได้กลับมารวมกันอีกครั้ง ก็คือ
งานวิ่ง FUN ดี 35 ปี ทันตะ ม.อ. ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 กับ
งาน PSU Home Coming ในวาระครบรอบ 35 ปี แห่งการ
จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะ
จัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึง่ ได้รวมตัวเหล่า Speaker ชือ่ ดัง
มากมายที่ส�ำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .....

มี แ ต่ ข่ า วดี ๆ  กั น ในฉบั บ นี้ เราเลยมาต่อกันที่ชาว
จัดฟัน มน. Hello from พิษณุโลก พวกเราจัดฟัน มน. ทีเ่ ห็นว่าเงียบ ๆ  
เราก็ยังสบายดีกันอยู่ ไม่ได้ไปไหนไกล ทางฝ่ายอาจารย์ทศพล
อาจารย์คณบดีของพวกเรา อาจารย์ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี
มาโดยตลอด ซึ่ง นอกจากอาจารย์จะต้อ งทำ�งานบริ ห ารแล้ ว
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ยังต้องแบ่งเวลามาตรวจงานคลินิกด้วย ขอให้อาจารย์มีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงนะคะ มาทีท่ า่ นต่อไป อาจารย์รชั วรรณ หลังจาก
เป็ น คุ ณ แม่ ลู ก สองมาปี ก ว่ า แล้ ว อาจารย์ ก็ ยั ง คงทำ �งานหนั ก
อย่างต่อเนื่อง งานหลวงไม่ขาดงานราษฎร์ไม่เว้น แต่กลับกัน
อาจารย์สามารถเรียก shape ก่อนมีน้องกลับมาได้อย่างรวดเร็ว
วอนขอเคล็ดลับให้นิสิตตัวเล็ก ๆ  อย่างพวกหนูบ้างนะคะ เผื่อจะ
ได้มเี ชฟบ๊ะแบบอาจารย์บา้ ง ส่วนอาจารย์แสงดาว แม้วา่ กาลเวลา
จะผ่านไป ก็ไม่มีอะไรที่สามารถทำ�ร้ายความงามของอาจารย์ได้
แฟชั่ น ชุ ด ของอาจารย์ ก็ ยั ง คงสามารถเดิ น พรมแดงได้ อ ย่ า ง
ไม่น้อยหน้า ชมพู่ อารยา เลยทีเดียว สำ�หรับอาจารย์รัฐเขตร
อาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษที่มีความพิเศษสำ�หรับพวกเราจริง ๆ  
ค่ะ ขยันทำ�งานหามรุ่งหามคํ่า จนต้องโดฟกาแฟวันละ 2 - 3 แก้ว
ยังไงก็ดแู ลสุขภาพด้วยนะคะ ลูก ๆ  เป็นห่วง ทางอาจารย์อภิวฒ
ั น์
ตั้ ง แต่ เรี ย นจบแล้ ว มาเป็ น อาจารย์ นั้ น หน้ า ตาก็ ดู เ ปล่ ง ปลั่ ง
ปิ๊งปั๊งขึ้นทุกวัน ไม่ทราบว่าเพราะครีมดี หรือมีความรักกันแน่คะ
อาจารย์ +++มาต่อที่รุ่นพี่กันนะคะ หลังจากได้กลับไปทำ�งาน
(เกือบ) เต็มตัว ก็ยังกลับมาเยี่ยมเยียนน้อง ๆ  อยู่เสมอ (ไม่ใช่
อะไร กลับมาเก็บเคสด้วยค่ะ) แต่คนที่มีชีวิตรุ่งพุ่งแรง แซง
หน้าเพื่อน ๆ  แบบฉุดไม่อยู่ จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากพี่บอล
(นามสมมติ) ก็ดูสิคะ พอเรียนจบปุ๊บก็แต่งงานปั๊บ และแว่วมาว่า
ตอนนีก้ �ำ ลังจะเป็นคุณพ่อมือใหม่แล้ว ทำ�เอาน้อง ๆ  อจิ ฉาตาร้อน
กันเป็นแถว +++ส่วนพวกเราชาวจัดฟัน มน. รุ่น 2 ได้ก้าวเข้าสู่
ชีวติ การเรียนในปีที่ 3 อย่างเต็มตัว พวกเราก็ยงั คงขยันทำ�งานกัน
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานคลินิก งานวิจัย หรืองานแลป
พวกเราสู้ไม่ถอยยยย นอกจากนี้ต้องขอปรบมือให้กับอ้นและ
ปอนด์ ที่ ไ ด้ ไ ปนำ � เสนอผลงานวิ จั ย นำ � หน้ า เพื่ อ น ๆ  ไปเป็ น ที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทำ � เอาคนอื่ น ๆ  ต้ อ งเร่ ง ทำ � วิ จั ย ไปตาม ๆ  กั น
ส่วนด้านความรักของแต่ละคนนั้นก็ยังคงแน่วแน่มั่นคง คนไหน
มีมาก่อนหน้าก็ยังเสมอต้นเสมอปลาย คนไหนไม่มีก็ยังคงไม่มี
ต่อไป (กริบมากค่ะท่านผู้ชม ณ จุด ๆ  นี้) จริง ๆ  อยากจะบอกว่า
จำ�พวกหลังก็ไม่ต้องเสมอต้นเสมอปลายมากก็ได้นะคะ 5555+
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นดูเหมือนว่าพวกเราจะตัง้ หน้าตัง้ ตาเรียนกัน
จนไม่มีเวลาทำ�กิจกรรมอย่างอื่น แต่ก็เปล่าเลยค่ะ ยังได้แบ่งเวลา
ไปพักผ่อนหย่อนใจ หาที่กินที่เที่ยวกันบ้างเล็กน้อย ก็เนื่องจาก
พิ ษ ณุ โ ลกเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ข องดี แ ละแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมากมาย
ดังคำ�ขวัญที่ว่า “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำ�เนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉํ่าแท้กล้วยตาก ถํ้าและนํ้าตก
หลากตระการตา” อั น นี้ นี่ ไ ม่ ไ ด้ ค่ า โฆษณาแต่ อ ย่ า งใดเลยค่ะ
เป็นการเชิญชวนทุกท่านหากมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวพิษณุโลกกัน
นะคะ แต่...พวกเราไม่ได้อยู่แค่พิษณุโลกกันนะคะ !! ในทุกเดือน

พวกเราจะได้ผลัดกันไปเปิดหูเปิดตาทีน่ ครสวรรค์ เพือ่ ออกหน่วย
ทันตกรรมจัดฟันสัญจร ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่ง
นำ�ทีมโดยอาจารย์อภิวฒ
ั น์สดุ หล่อหัวหน้าแก๊งของพวกเรา ทำ�ให้
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เป็น
อย่างมาก ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ
สาตราวาหะ ทพญ.จุฑามาศ สุจิพงศ์ (พี่จุ๋ม) และพี่ ๆ  ทุกคน
ในทีมทันตกรรมจัดฟันสัญจรนครสวรรค์ที่ให้โอกาสพวกเราเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมด้วยนะคะ (ขอบอก !!!! อาหารที่นครสวรรค์
อร่ อ ยมากกกกก) สุ ด ท้ า ย พวกเราดี ใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ กำ � ลั ง
จะเป็นรุน่ พีใ่ นไม่ชา้ สำ�หรับคนทีก่ �ำ ลังเตรียมตัวสอบอยูใ่ นปี 62 นี้
อนาคตเราอาจจะมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ขอให้โชคดี พวกพี่ ๆ
รอน้อง ๆ  Ortho NU รุ่น 3 อยู่นะคะ
ปิดท้ายซุบซิบกันที่ชาวจัดฟันขอนแก่นกับข่าวดี
+++คลอดแล้วจ้าาา น้อง Autho ลูกชายสุดแสนน่ารักของ
อ.เอกสิ ท ธิ์ ขอให้ น ้ อ งเลี้ ย งง่ า ย เป็ น เด็ ก ดี เ หมื อ นพวกหนู
นะค้าาาาา+++ นอกจากจะเป็นหมอจัดฟันแล้ว อ.สมศักดิ์
ของพวกเรา ยังมีน�้ำเสียงที่ไพเราะ เสนาะหู เหมือนหลุดออกมา
จากต้นฉบับอีกด้วย งานนี้อาจารย์เปิดคอนเสิร์ตที่ไหน พวกเรา
ขอตามไปกรี๊ ด ทุ ก ที่ เ ลยนะค้ า าาอาจารย์ + ++ ในช่ ว งเดื อ น
กั น ยายนที่ ผ ่ า นมา เป็ น วั น คล้ า ยวั น เกิ ด ของอาจารย์ ที่ น ่ า รั ก
ของพวกเราถึ ง 2 ท่ า นคื อ อ.ทั ศ นี ย ์ และ อ.พู น ศั ก ดิ์ ขอ
ขอบพระคุณอาจารย์ทเี่ ลีย้ งข้าวเด็กตาด�ำ ๆ  ทนี่ า่ รักอย่างพวกเรา
พวกหนูขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมาเลย
นะคร้าาาา+++ มาถึงอาจารย์สาวสุดสวยสองท่านของพวกเรา
อ.ธนพร และ อ.ณัฐวีร์ ที่ได้เข้าร่วมงานประชุมที่เมืองบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย งานนี้นอกจากจะอัดแน่นไปด้วยความรู้แล้ว
ยั ง มี ภ าพสวย ๆ  และคลิ ป วิ ดี โ อสามารถรั บ ชมได้ แ ล้ ว วั น นี้
ที่ facebook อาจารย์ ไปติดตามกันได้เล้ยยยยยยยย+++ มาดู
ในส่วนของนักศึกษากันบ้าง มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของพี่ปี 3 แล้ว
ขอพลังจงสถิตกับพี่ ๆ  ทกุ คน ขอให้การสอบต่าง ๆ  ทกี่ �ำลังจะมาถึง
ราบรืน่ กันทุกคนเลยนะคร้าบบบบบ ส่วนพี่ปี 2 หลังจากผ่านพ้น
การน�ำเสนอ proposal แล้ว พวกเราขอเอาใจช่วยพี่ปั๋งหา
subject งานวิจยั ได้ครบตามจ�ำนวนเลยจ้าาาา+++ มาเรียนทีน่ แี่ ล้ว
นอกจากความรู ้ ที่ ต ้ อ งมี หุ ่ น ก็ ต ้ อ งดี ด ้ ว ยนะจ๊ ะ พวกเรา
ชาว ORTHO KKU จึงไม่ลืมที่จะใส่ใจสุขภาพ มีชมรมแบดมินตัน
น�ำทีมโดยพี่ปั๋ง พี่แพรว พี่เนิส พี่เบียร์และพี่เฟิร์น ชมรมนักวิ่ง
น�ำทีมโดยพี่เบิ้ล พี่แคท พี่หมี และชมรมฟิตเนสน�ำทีมโดยพี่วิม
พี่เปิ้ล พี่แคท พี่เดียร์ พี่เบนซ์ น้องบอย มาเอาใจช่วยพวกเรา
ให้หุ่นดีกันทุกคนเลยนะค้าาาา.…แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
ทุกคนนน ^^
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Meeting Announcement
November 2018

2018

December 7-9, 2018
Indian Orthodontic Society
53rd IOC
Le Meridien, Kochi
http://www.iosweb.net/Conferences.aspx
December 7-10, 2018
Taiwan International Orthodontic Forum (TIOF)
Taipei International Convention Center (TICC)

2019

February 22, 2019
Saudi Orthodontic Society
13th Annual Conference
February 22-24, 2019
Association of Orthodontists (Singapore)
AOSC 2019
https://www.aoscongress.com/
March 29-30, 2019	 
Australian Society of Orthodontists
Foundation Meeting- Crowne Melbourne
https://asofremeeting.com.au
May 3-7, 2019
American Association of Orthodontists
2019 Annual Session
Los Angeles Convention Center, Los Angeles, CA, USA
May 15, 2019
The 3rd Annual World Orthodontic Health Day
May 24-25, 2019
Societa Italiana di Ortodonzia
International Spring Meeting
Rome, Italy
www.sido.it
June 5-8, 2019
Sociedad Espanola de Ortodoncia
Grandada, Spain
www.sedo.es
June 17-22, 2019 	
European Orthodontic Society
Nice, France
www.eos2019.com
September 4-7, 2019
German Society of Orthodontists e.V. (DGKFO) 92nd Annual Meeting
Nuremberg Exhibition Centre, Nurembery, Germany
www.dgfko.de
September 19-21, 2019
Canadian Association of Orthodontists Annual Session
Delta Fredericton Hotel and Fredericton Convention Centre
Fredericton, NB, Canada http://cao-aco.org/EVENTS/future.asp

October 2-4, 2019
Korea Association of Orthodontist
52nd Annual Scientific Session
Coex, Seoul, Korea
October 10-12, 2019
Societa Italiana di Ortodonzia
50th International Congress
Rome, Italy
www.sido.it
October 31- November 2, 2019
Swiss Orthodontic Society
Annual Congress
Congress Center Kursall, Interlaken, Switzerland
https://www.swissortho.ch/
November 20-22, 2019
Japanese Orthodontic Society
78th Annual Meeting
Nagasaki, Japan

2020

May 1-5, 2020
American Association of Orthodontists
2020 Annual Session
Atlanta, Georgia, USA
May 15, 2020
The 4th Annual World Orthodontic Health Day
May 15-16, 2020
Societa Italiana di Ortodonzia
International Spring Meeting
Verona, Italy
www.sido.it
June 10-13, 2020
European Orthodontic Society
Hamburg, Germany
eos-congress-2020.com
September 16-19, 2020
German Society of Orthodontists e.V. (DGKFO) 93rd Annual Meeting
Ulm Exhibition Centre, Ulm, Germany
www.dgfko.de
October 4-7, 2020
9th International Orthodontic Congress
The 12th Asian Pacific Orthodontic Congress
79th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society
Pacifico Yokohama Convention Complex
Yokohama, Japan
www.wfo2020yokohama.org
October 15-17, 2020
Societa Italiana di Ortodonzia
51st International Congress
Florence, Italy
www.sido.it
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Welcome to the Club
ทพ.ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2560 M.Sc. and Certification in
Orthodontics. Chang Gung University,
Taiwan

ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธารัศมี
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ศศิตา ศักดิ์ชูวงษ์
2550 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2559 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.วิธวัช วงศ์สมุทร
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2559 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.สมรพรรณ สินถาวรกุล
2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.มรุต บ้านไร่
2551 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทพญ.ดารินทร์ ปฏิเวทภิญโญ
2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ประภาพร ฉันทวศินกุล
2550 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 M.S.D. and Certification in
Orthodontics. Case Western Reserve
University, U.S.A.

ทพญ.นัดดา มนูญศิลป์
2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร
2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.จินตนา ทัศนพานนท์
2550 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ ประกาศนียบัตร
ทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ทพ.เบญจพล รักษ์วงศ์
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ทิพย์สุภา เพียวประเสริฐ
2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.รวีวรรณ วงษ์เพชร
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ.กีรติญา ไตรศรีศิลป์
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ.อัจฉริยพร ร้านจันทร์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพ.อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทพ.ณัฐพงศ์ กันทะวงค์
2549 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560 M.Sc. and Certification in
Orthodontics. Hebrew University,
Israel

ทพญ.กนกรัตน์ กังวานไกร
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2560 MClinDent Orthodontics. Eastman
Dental Institute, University College
London, UK.

ทพญ.สิริญา ภัทรศิริพร
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 M.Sc. and Certification in
Orthodontics, Saint Louis University

ทพญ.จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิต
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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The Best Choice for Dentists !

orthodontic anchor(Mini Screw)

Plier for Micro - Screw
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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

