ค�ำพ่อสอน
“...แม้เราจะไปในที่ที่อันตรายที่สุด ถ้าเราท�ำกรรมดี เขาบอกว่า
ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องมี...ที่เรียกว่าของขลังเหมือนกัน ความขลังดีที่สุด
คือกรรมที่เราท�ำ ถ้าเราท�ำกรรมดีท�ำต่อไป อย่าไปท้อใจ ถึงท�ำดีเท่าไรๆ
ไม่เห็นได้อะไรเลย หารู้ไม่ต่อไปนะไม่แน่ บางทีภายในวินาทีเดียวก็ได้แล้ว...”
พระราชด�ำรัส พระราชทานแก่คณะชาวพุทธ แขวงห้วยขวาง เขตพญาไท
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2518
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EDITOR’S TALK

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่าน
Braces News ฉบับนี้ต้อนรับลมหนาวปลายปี ช่วงนี้
อากาศเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันให้แข็งแรง
นะคะ เปิดฉบับนี้มาด้วยการปรับโฉมรูปเล่มใหม่ เพื่อเพิ่มเนื้อหา
สาระความรู้วิชาการที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพเช่นเคยค่ะ
ฉบั บ นี้ พิ เ ศษเพราะเราได้ ร วมเล่ ม เนื้ อ หาวิ ช าการใน
ส่วนของ Online Journal ไว้ด้วยกันกับ Braces News เพื่อ
ความสะดวกในการพลิกอ่านทั้งสาระ ความรู้ทางวิชาการ และ
ข่าวสารของพวกเราทุกท่านค่ะ
เปิดด้วยคอลัมน์จากหัวข้องานประชุม “จากสุดยอดของ
งานวิจัย สู่สุดยอดทางคลินิก” ที่ประธานวิชาการ สมาคมฯ
ของพวกเรา รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล ตั้งใจเขียนคอลัมน์นี้
ให้พวกเราชาวทันตแพทย์จัดฟัน ได้เล็งเห็นคุณค่าความส�ำคัญ
ในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางงานวิ จั ย มาร่ ว มกั บ การใช้
เทคนิคใหม่ๆ ทางทันตกรรมจัดฟันได้อย่างดี นับว่ามีประโยชน์
กับพวกเรามากจริงๆค่ะ
ต่ อ กั น ด้ ว ย คนไทยร่ ว มท� ำ ความดี เมื่ อ ฉบั บ ที่ แ ล้ ว
อาจารย์สมใจของพวกเราได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ จากการ
ท�ำงานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรตลอด 4 ปีกว่าที่ผ่านมา
ซึ่งเรื่องราวดีๆยังมีต่ออีกมากมาย ฉบับนี้ พี่นภาเพ็ญ นิลก�ำแหง
จากส�ำนักบริหารการสาธารณสุข จึงได้มาถ่ายทอดเรื่องราวความ
ประทับใจในโครงการยิ้มสวยเสียงใส ให้พวกเราทุกคนร่วมชื่นชม
กันต่อค่ะ
แบ่งปันเรื่องเล่าดีๆ ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์ ไม่พลาด
ทีจ่ ะมาร่วมเล่าประสบการณ์การเดินทางไปต่างแดนทีแ่ สนเหนือ่ ย
แต่ ป ระทั บ ใจ ให้ พ วกเราได้ ติ ด ตามกั น เหมื อ นเช่ น เคยค่ ะ ...
ปิดท้ายด้วย Fill in the blank พักเรื่องราวหนักๆ มาผ่อนคลาย
ไปกั บ เรื่ อ งราวสนุ ก ๆ จาก ทพ.วุ ฒิ พ งษ์ เหล่ า อมต กั น ได้ ที่
ท้ายเล่มนะคะ
พบกันใหม่ เดือนกรกฎาคม 2559
บรรณาธิการ

From Molecular Biology to Clinical Ideology

สารจากนายก

PRESIDENT’ MESSAGE

สวัสดีครับท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน
พบกันอีกครั้งนะครับในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ของปี 2558 ในการประชุมครั้งนี้ เราได้รับเกียรติ
จากวิทยากรไทยที่มีความรู้ความสามารถสูงและท�ำงานอยู่ในต่างประเทศ โดยได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำของสหรัฐอเมริกา ท่านมีความรอบรู้ในหลายสาขาวิชาทางทันตแพทยศาสตร์ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง
ท�ำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งส�ำหรับหัวข้อการประชุมครั้งนี้ คือ “From Molecular Biology

to Clinical Ideology”

ความรู้ทางด้านการวิจัยพื้นฐานมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ส�ำหรับการพัฒนาต่อยอดเป็นการวิจัยทางคลินิก
และประยุกต์ใช้ในการบ�ำบัดรักษาทางคลินิกต่อไป ผมหวังว่าสมาชิกทุกท่านที่ตั้งใจจะเป็นทันตแพทย์จัดฟัน
ที่ดี คงจะเห็นความส�ำคัญและติดตามความก้าวหน้าเรื่องการวิจัย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทาง
ทันตกรรมจัดฟัน เพื่อให้เป็นผู้ที่รู้จักคิด วิเคราะห์และสามารถใคร่ครวญในการตัดสินใจท�ำการรักษาผู้ป่วย
ได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลดีที่สุดกับผู้ป่วยมากกว่าการให้การรักษาไปตามกระแสความนิยมในขณะนี้
พูดถึงเรื่องกระแสความนิยม คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ที่นับวันจะมีผลต่อการ
ด�ำรงชีวิตของคนเรามากขึ้นทุกที ปัจจุบันเราจะพบเหตุการณ์บนโลกออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบ
วิชาชีพของพวกเรา และอาจก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตรายอย่างยิ่งกับผู้บริโภค โดยที่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะรับมือ
หรือด�ำเนินการอย่างไรดี เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้เราจึงได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
มาช่วยให้ค�ำแนะน�ำกับพวกเรา เพื่อให้เราสามารถด�ำเนินการได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ แ ล้ ว ยั ง มี วิ ท ยากรในประเทศของเราอี ก หลายท่ า นที่ ท รงความรู ้ แ ละมี ค วามเชี่ ย วชาญ
หลากหลาย มาให้ความรูก้ บั พวกเราอย่างเต็มที่ ผมขอใช้โอกาสนีข้ อบคุณวิทยากรทุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการ
และอนุกรรมการทุกฝ่ายที่ช่วยให้การประชุมครั้งนี้ส�ำเร็จได้ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและ
สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมด้วยดีตลอดมา และในโอกาสใกล้วาระขึน้ ปีใหม่ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขกายและใจ สุขภาพแข็งแรง ประสบความส�ำเร็จ
ในทุกสิ่งที่ปรารถนาด้วยครับ

(รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์)
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
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ก�ำหนดการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 / 2558

ThaAO 2/2015
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้อง World Ballroom โรงแรม Centara Grand at Central World
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

“From Molecular Biology to Clinical Ideology”
จากสุดยอดของงานวิจัยสู่สุดยอดทางคลินิก

08.00 - 08.40 น. ลงทะเบียน
08.40 - 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม โดย นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
(ประชาสัมพันธ์การประกวดการวิจัยจากสถาบันต่างๆ และโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ)
09.00 - 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “Overview: Biological Manipulation for Orthodontic Tooth Movement”
โดย Assistant Professor Phimon Atsawasuwan
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “Benchwork to Chairside Approaches: Are They Coming Soon?”
โดย Assistant Professor Phimon Atsawasuwan
12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.15 น. การบรรยายเรื่อง “Current Status of Accelerated Orthodontic Treatment”
โดย Assistant Professor Phimon Atsawasuwan
15.15 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น. การบรรยายเรื่อง “Medical Jigsaw Puzzles: Where Are Orthodontic Pieces?”
โดย Assistant Professor Phimon Atsawasuwan

From Molecular Biology to Clinical Ideology

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
“From Molecular Biology to Clinical Ideology”
จากสุดยอดของงานวิจัยสู่สุดยอดทางคลินิก

09.00 - 10.00 น. การบรรยายเรื่อง “Tooth Movement: A Walk Among Biological Change”
โดย รศ.ทพญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล ผศ.ทพ.ดร.พีรพงศ์ สันติวงศ์
10.00 - 10.50 น. การบรรยายเรื่อง “Orthodontic Adhesive”
โดย ผศ.ทพ.ดร.นิยม ธ�ำรงอนันต์สกุล
10.50 - 11.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.10 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “Distraction Osteogenesis-Episode IV: An Obstacle to Overcome”
โดย ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์
12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.20 น. การบรรยายเรื่อง “ก้าวแรกของการทดสอบคุณสมบัติหมุดเกลียวขนาดเล็กในไทย
Miniscrew Implants: The First Step of Made-In-Thailand Product Test”
โดย ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
14.20 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 - 15.45 น. การบรรยายเรื่อง “Orthodontic Practice: From Facebook to Clinical Practice”
โดย วิทยากรจากทันตแพทยสภา คือ ท่านนายกทันตแพทยสภา ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ
อ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช และ ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
15.45 - 16.00 น. พิธีปิดการประชุม โดย นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
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Abstracts

“From Molecular Biology to Clinical Ideology”
November 26th, 2015
Dr.Phimon Atsawasuwan, DDS, MS, MSc, PhD
Assistant Professor American Board of Orthodontics

Dr.Phimon Atsawasuwan received his D.D.S.
(Gold Medalist) and M.Sc. in Periodontics from Mahidol
University, Thailand and another M.Sc. in Periodontology
from Eastman Dental Institute, University College
London, United Kingdom. He then received his Ph.D.
in Oral Biology from the University of North Carolina at
Chapel Hill and his M.S. and a certificate in Orthodontics
from the University of Illinois at Chicago.
Right after his graduation, he has been a
diplomate, American Board of Orthodontics and joined
the department of Orthodontics, University of Illinois
at Chicago as an Assistant Professor. He was awarded
the Thomas M. Graber award of Special Merit from AAO
for his M.S. thesis. He has received numerous awards
and grants including T.M. Graber Teaching Fellowship
and 2014 Biomedical Research Award from AAOF. He
has published more than thirty-five original articles in
several peer-reviewed journals and a case report in
AJO-DO. He serves as an ad-hoc reviewer for several
peer-reviewed journals including Journal of Dental
Research, Bone, Gene, European Journal of Oral
Sciences, Connective Tissue Research, and Progress in
Orthodontics. His research interests include cellular and
molecular mechanisms of craniofacial anomalies and
disorders, cellular and epigenetic control mechanisms
of orthodontic tooth movement. He utilizes cell
culture and animal models to investigate the cellular
and epigenetic mechanisms of tooth movement and
periodontal and bone remodeling.

Dr. Phimon Atsawasuwan

Research Interests

Several applications for modification of
orthodontic tooth movement.
Roles of microRNA in periodontium, bone and
other tissues.
Etiology of oligodontia and hypodontia.
The development of novel modalities to
modulate the biology of tooth movement using
non-conventional approaches such as shockwave
therapy or microRNAs.
The modality to regenerate bone in osteoporosis
and craniofacial defects using mouse models and cell
cultures.
Assistant Professor Phimon will convey his
permutation of both excellent recent advance
research knowledge with the top notch level of clinical
orthodontics to us. It will be very intriguing that how
can this top researcher and top clinician in one man
is going to give this excellent lecture. All need to be
mentioned here and now is that with his CV, the
precise research based clinical technique will be given.

Abstract
Discussion on current clinical approaches and techniques of accelerated orthodontic tooth movement will
be focused in this seminar. The following topics are the outline of discussion.
-

Overview: Biological Manipulation for Orthodontic Tooth Movement
Benchwork to Chairside Approaches: Are They Coming Soon?
Current Status of Accelerated Orthodontic Treatment
Medical Jigsaw Puzzles: Where Are Orthodontic Pieces?

From Molecular Biology to Clinical Ideology
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“Tooth Movement: A Walk Among Biological Change”

ผศ. ทพ.ดร.พีรพงศ์ สันติวงศ์

รศ.ทพญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล

ประวัติการศึกษา
2537 ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544 Doctor of Philosophy Medical and Dental
(Dental Science) Tokyo University
2556 อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ประวัติการศึกษา
2533 ท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2539 วทม. สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 ปรด. สาขาชีววิทยาช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 - 2544 Postdoctoral Fellow, NIDCR, NIH, USA
2545 อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ประวัติการท�ำงาน
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน

ประวัติการท�ำงาน
- รองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
- หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
- ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรทันตแพทย์ฝึกอบรม
- ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากดุษฎีบัณฑิต

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจ�ำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
หั ว หน้ า ภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น
และผู ้ อ� ำ นวยการหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
ทันตแพทย์ประจ�ำบ้านสาขาทันตกรรม
จัดฟัน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract
ทันตแพทย์จัดฟันและผู้ป่วยล้วนต้องการให้ฟันเคลื่อนที่
อย่างรวดเร็วเพือ่ ลดระยะเวลาในการรักษา จึงมีการศึกษามากมาย
ที่น�ำเสนอวิธีการต่างๆ ที่กระตุ้นการเคลื่อนฟัน ซึ่งส่วนใหญ่
จะเกี่ยวกับการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระดูก ที่มี
การกล่าวถึงทางการค้ามากคือ การใช้รังสีเลเซอร์พลังงานต�่ำ
การสั่น (vibration) หรือการกรอกระดูก (corticotomy) เป็นต้น
แต่กจ็ ะเป็นการเพิม่ ค่าใช้จา่ ยให้ผปู้ ว่ ย นอกจากนี้ สิง่ ทีท่ นั ตแพทย์

จัดฟันมุง่ ความสนใจคือการทีฟ่ นั เคลือ่ นทีไ่ ปยังต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการ
อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อ periodontium ไม่ว่าจะเป็น
periodontal ligament หรือ alveolar bone กลับไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจ ทัง้ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จ
ของการเคลื่อนฟัน การทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์
หรือโมเลกุลจะท�ำให้เราเข้าใจหรือเลือกใช้เครื่องมือที่มีผลต่อ
การกระตุ้นการเคลื่อนฟันได้อย่างเหมาะสม

08
“Light-Curing Units: What We Need to Know”
ผศ.ทพ.ดร.นิยม ธ�ำรงค์อนันต์สกุล
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา
2534 ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2537 ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 วทม. ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 วทด. ชีววิทยาช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract
นับตั้งแต่ได้มีการน�ำเอาวัสดุพอลิเมอร์มาใช้บูรณะฟัน
ภายในช่องปาก เช่น วัสดุที่ใช้ส�ำหรับอุดฟัน กาวยึดชิ้นงานหรือ
เครื่องมือ หรือเป็นสารผนึกหลุมร่องฟัน โดยกระบวนการบ่มตัว
ของมอนอเมอร์ให้กลายเป็นพอลิเมอร์สามารถท� ำได้หลายวิธี
ได้แก่ การบ่มด้วยตัวเอง บ่มด้วยรังสียูวี และบ่มด้วยแสงที่
ตามองเห็น ซึ่งปัจจุบันการบ่มด้วยวิธีหลังสุดก�ำลังได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวาง ดังนั้นคลินิกทันตกรรมทุกแห่งจึงต้องมี
เครื่องก�ำเนิดแสงหรือที่เรียกว่า light curing unit ประจ�ำเสมอ
เครื่ อ งก� ำ เนิ ด แสงออกวางจ� ำ หน่ า ยและมี ก ารพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 Tungsten Halogen lamp
เป็นเครือ่ งก�ำเนิดแสงประเภทแรก และอีกหลายปีถดั มาก็มี Argon
Laser, Plasma Arc และ LED ออกวางจ�ำหน่ายตามล�ำดับ เนือ่ งด้วย

เครื่องก� ำเนิดแสงแต่ละประเภทต่างมีพลังงานความเข้มแสง
ระยะที่ใช้บ่ม อายุการใช้งาน ความร้อนที่แผ่ออกมา ข้อดีและ
ข้อเสียอื่นๆ ต่างกัน จึงท�ำให้ได้รับความนิยมแตกต่างกันไป
ณ ปัจจุบัน LED ก�ำลังเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุด อีกทั้ง LED ก็ได้รับ
การพัฒนาออกมาหลายเจเนอเรชั่น โดยมีจุดมุ่งหมายให้แสง
ที่ส่องออกจาก light tip มีค่าความเข้มแสงที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ลดระยะการบ่ม ซึ่งการใช้แสงที่มีความเข้มสูงและใช้เวลาฉาย
ที่รวดเร็วสามารถเร่งการเกิด polymerization ได้ แต่ค�ำถามที่
ตามมาคือว่า “stress ระหว่างผิวยึดติดจะเกิดขึน้ มากด้วยหรือไม่”
“มีผลกระทบต่อค่าก�ำลังแรงยึดหรือไม่ ” “การรั่วซึมระหว่าง
รอยต่ อ เป็ น อย่ า งไร ” นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ทั น ตแพทย์ ห ลายท่ า นสงสั ย
โดยค�ำถามเหล่านี้มีค�ำตอบจากการสัมมนาวิชาการครั้งนี้
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“Distraction Osteogenesis-Episode IV: An obstacle to overcome”

รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์
- อาจารย์ประจ�ำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
ระดับวุฒบิ ตั ร สาขาศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
- ประธานโครงการความร่ ว มมื อ การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยปากแหว่ ง
เพดานโหว่ ภ าคใต้ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
ประวัติการศึกษา
2528 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530 วุฒิบัตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขา
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2538 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541 อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบ
วิ ช าชี พ ทั น ตกรรม สาขาศั ล ยศาสตร์ ช ่ อ งปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา
2543 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546 อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

Abstract

Currently distraction osteogenesis has proven itself
to be one of the alternative treatments for the bone tissue
regeneration and simultaneous soft tissue regeneration. The
gradual change of the distraction segments provides the
better stability of the regenerative tissue reflect in good
stable final occlusion. Among the success cases in clinical
use of the distraction technique, nevertheless some obstacles
were faced. This probably caused by the efficacy of single

ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการศึกษา
2524 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2530 ทั น ตแพทยศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต (ทั น ตกรรมจั ด ฟั น )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทันตแพทยสภา

vector intraoral distractor, which although is a patient-friendly
device but restrict in pattern of movement. These included
unplanned vector of movement, limitation caused by the
patient conditions, unsatisfied final occlusion and complicated
distraction vector and forces in difficult cases. The different
means have been done to overcome the faced obstacle
with the acceptable result of the facial aesthetic and final
occlusion.

010
“ก้าวแรกของการทดสอบคุณสมบัติหมุดเกลียวขนาดเล็กในไทย”

Miniscrew Implants: The first step of made in Thailand product test.
ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
ทันตแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทบ. วทม. (ทันตกรรมจัดฟัน)
Prajak Jariyapongpaiboon DDS, MS (Orthodontics)
prajakj@gmail.com

บทคัดย่อ

การใช้หมุดเกลียวขนาดเล็กในงานทันตกรรมจัดฟันได้รับ
ความนิยมมากขึ้น เพราะช่วยให้การรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนมี
ความส� ำ เร็ จ สู ง แต่ ห มุ ด เกลี ย วขนาดเล็ ก ทั้ ง หมดน� ำ เข้ า จาก
ต่างประเทศจึงมีราคาแพง การผลิตหมุดเกลียวขนาดเล็กขึ้น
ใช้เองจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งก็มีการริเริ่ม
ผลิตแล้วหลายแห่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการ
ผลิตหมุดใช้เองในประเทศอย่างมีคุณภาพ จึงขอน�ำเสนอการ
ทดสอบคุณสมบัติของหมุดเกลียวขนาดเล็กที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้น
การผลิตหมุดเกลียวขนาดเล็กควรค�ำนึงถึงการออกแบบ
ให้ ใช้ ง านในคลิ นิ ก ได้ ง ่ า ยและมี คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพที่ ดี
คุณสมบัติทางกายภาพของหมุดเกลียวขนาดเล็กขึ้นอยู่กับปัจจัย
4 ประการ ได้แก่ ชนิดของวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง การ

ออกแบบให้มีความแข็งแรง และขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
จากคุ ณ สมบั ติ ทั้ ง สี่ ป ระการนี้ น� ำ ไปสู ่ ก ารทดสอบคุ ณ ภาพ
ของหมุ ด เกลี ย วขนาดเล็ ก ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เอง เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
คุณสมบัติทางกายภาพกับหมุดเกลีย วขนาดเล็ก ที่น�ำเข้ าจาก
ต่างประเทศ โดยประกอบด้วยการทดสอบคุณสมบัติต้านทาน
ต่อแรงบิด (Torsional test) แรงบิดขณะขันหมุด (Insertion
Torque) และความต้านทานต่อแรงดึงออก (Pull-out Strength)
พบว่าหมุดเกลียวขนาดเล็กที่ผลิตขึ้นเองมีค่าเฉลี่ยคุณสมบัติ
ดังกล่าวดีกว่าแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
สรุปได้ว่าหมุดเกลียวขนาดเล็กที่ผลิตขึ้นเองคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับหมุดเกลียวขนาดเล็กที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ

“Orthodontic Practice: From Facebook to Clinical Practice”
ทีมวิทยากรจากทันตแพทยสภา

ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ
นายกทันตแพทยสภา

อ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาทันตกรรม
ครอบครัวและชุมชน

ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
- ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประวัติการท�ำงาน
- นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
2522 รับราชการ โรงพยาบาลสงขลา
2525 - ปัจจุบัน รับราชการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่
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ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
เลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้น�ำการสร้างสุขภาวะ
ประวัติการศึกษา
2533 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิต) ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2545 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 ดุษฎีบัณฑิต สาขาส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (Oral Health Promotion) Tokyo Medical and
Dental University
2549 อนุมัติบัตรสาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา

บทคัดย่อ

ปัญหาจัดฟันแฟชั่นเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2547
โดยมีลักษณะเป็น “ลวดร้อยลูกปัด” ขายเป็นแผงๆ วัยรุ่นซื้อ
มาใส่เองแบบสนุกๆ แต่เมื่อส่งลวดไปตรวจในห้องแล็บ พบว่ามี
โลหะหนักปนเปื้อนมากับลวด จนท�ำให้เกิดค�ำสั่งของส�ำนักงาน
คณะกรรมการผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าอันตราย ห้ามจัดจ�ำหน่าย
เราอาจเรียกยุคนี้ว่า “ดัดฟันแฟชั่น 1.0”
ในช่วงปี 2550 - 2555 มีการพัฒนามาเป็น “จัดฟันแฟชัน่
2.0” ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเครื่องมือจัดฟันของทันตแพทย์
มากขึ้น มีการติดแบคเก็ตบนฟันหน้า 6 ซี่โดยตรง หรือใช้แบบ
รีเทนเนอร์ติดแบคเก็ต มีการแพร่หลายไปทั่วประเทศ ส่วนใหญ่
จะเป็นร้านค้าตามตลาดนัดและห้องแถวในเมืองใหญ่ๆ แม้จะ
มีการจับกุมบ้างแต่ก็ต้านกระแสแฟชั่นของวัยรุ่นไม่ได้ จวบจน
มีข่าวเด็กนักเรียนชั้น ม.5 ที่จังหวัดขอนแก่นที่คาดว่าเสียชีวิต
จากการจัดฟันแฟชั่นขึ้นในปี 2552 ทางหน่วยงานต่างๆ ได้ช่วย
กันเสนอข่าวและให้ความรู้แก่วัยรุ่นและผู้ปกครอง รวมทั้งมีการ
ด�ำเนินการจับกุมร้านจัดฟันแฟชั่น จนท�ำให้ปัญหาจัดฟันแฟชั่น
เบาบางลงไป
จัดฟันแฟชั่นได้กลับมานิยมใหม่ในปลายปี 2556 โดย
เปลีย่ นรูปแบบใหม่ทเี่ ป็นการซือ้ ขายผ่านสือ่ ออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊
ไลน์ และอิ น สตาแกรมแทน มี ก ารโฆษณาทั้ ง การขายส่ ง ให้
ร้านย่อยไปเปิดร้าน หรือการขายตรงให้วัยรุ่นไปท�ำเองที่บ้าน
เรียกว่าเป็น “จัดฟันแฟชั่น 3.0” ที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลมากขึ้น
กระแสทีน่ ยิ มช่วงนีจ้ ะเป็น “รีเทนเนอร์แฟชัน่ ” ทีไ่ ม่ได้ใช้แบคเก็ต
แต่ใช้ยางท่อสีสวมบนลวด
ร้านค้าย่อยที่จะเปิดกิจการจัดฟันแฟชั่น สามารถสั่งซื้อ
ชุ ด เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มซี ดี คู ่ มื อ ผ่ า นทางสื่ อออนไลน์
มีชุดเปิดร้านแบบเริ่มต้นท�ำได้ 5 คน 10 คน 20 คน ส่วนวัยรุ่นที่
สนใจจะจัดฟันแฟชั่นสามารถสั่งซื้อชุดพิมพ์ฟันที่มีวัสดุพิมพ์ฟัน

ซองตวงน�้ำ และถาดพิมพ์ฟัน ทางออนไลน์ แล้วน�ำมาผสมวัสดุ
และพิมพ์ฟนั ด้วยตนเองทีบ่ า้ น โดยดูวธิ กี ารพิมพ์ฟนั จาก youtube
เมื่ อ พิ ม พ์ ฟ ั น เสร็ จ ก็ จ ะส่ ง แบบพิ ม พ์ ฟ ั น กลั บ ไปให้ ที่ ร ้ า นทาง
ไปรษณีย์ เพื่อท�ำการเทแบบและท�ำรีเทนเนอร์แฟชั่นส่งกลับ
ไปให้วัยรุ่น ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาจัดฟันแฟชั่นมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ
พรบ. วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 เป็น “หมอเถื่อน”
ลงโทษผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์แต่ให้บริการในช่องปาก มีระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
(ต้องมีหลักฐานว่าให้บริการจริง โดยปกติจะมีการล่อซื้อบริการ
ร่วมด้วย จึงจะเอาผิดได้)
พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2542 เป็นความผิดในลักษณะ
ของ “คลินิกเถื่อน” ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
60,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของ
ที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้
พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 สินค้าหรือ
บริการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี
หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ส่วนร้านค้าบนโลกออนไลน์นั้นยากต่อการจับกุมและ
อาจไม่มีความผิดในฐานะหมอเถื่อนหรือคลินิกเถื่อน เนื่องจาก
ไม่ได้ให้บริการจัดฟันแฟชั่นในปากโดยตรง เพียงแต่เป็นการ
จ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการ ซึ่งจะเข้าข่าย พรบ. คุ้มครอง
ผู้บริโภคเพียงฉบับเดียว
ค�ำถามทีส่ ำ� คัญก็คอื ทันตแพทย์จดั ฟันจะมีบทบาทอย่างไร
ต่อการจัดการปัญหาจัดฟันแฟชั่น ท�ำอย่างไรที่วัยรุ่นที่มีปัญหา
การเรี ย งตั ว ของฟั น มาจั ด ฟั น ที่ ถู ก ต้ อ งกั บ ทั น ตแพทย์ และ
ท�ำอย่างไรที่ค่านิยมการจัดฟันแฟชั่นของวัยรุ่นจะหมดไปจาก
สังคมไทย
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จากสุ ด ยอดของงานวิ จั ย สู ่ สุ ด ยอดทางคลิ นิ ก

กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ กับ braces news
ฉบับ ที่ท ่านก�ำลังถืออยู่ ในมือนี้ และก็อีกเช่นเคย

ให้นิยามในวารสาร Nature ในปี 1961 โดย William Astbury
ได้นิยาม molecular biology ว่า:
molecular biology คือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของโมเลกุลทางชีววิทยาที่แสดงเป็นโครงร่างสามมิติ และยัง
ครอบคลุมถึงการก่อก�ำเนิดและการท�ำงานของโมเลกุลเหล่านี้
ในปั จ จุ บั น ศาสตร์ นี้ ไ ด้ มี ก ารด� ำ เนิ น ก้ า วหน้ า ต่ อ ไป
อย่างมาก โดยมีการท�ำงานแบบไร้ขอบเขตร่วมกับศาสตร์ทาง
ชีวเคมีและพันธุกรรมศาสตร์ จะเห็นได้ว่าการค้นพบศาสตร์นี้
ท�ำให้ต้องมีการบริหารฐานข้อมูลขนาดมหาศาลเพื่อเก็บข้อมูล
รหัสพันธุกรรม จึงต้องมีการพัฒนาศาสตร์ใหม่ขึ้นมาอีก เช่น
bioinformatics และ genomic revolution

ที่ เราจะมาพู ด คุ ย กั น ถึ ง เรื่ อ งที่ เราจะมาพบกั น อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ
สองครั้ง ในงานประชุมวิชาการของสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่ ง ประเทศไทย ในยามลมหนาวใกล้ เข้ า มาเยื อ นครั บ ซึ่ ง
นอกจากเราจะได้พบปะอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนร่วม
อาชี พ รวมถึ ง ได้ ต รวจสอบรายการอุ ป กรณ์ เ พื่ อ คอยซื้ อ หา
ของใช้จ�ำเป็นเพื่อมิให้เกิดการขาดเหลือต่อไปอีกหกเดือน เราก็
จะพลาดวัตถุประสงค์หลักไปเสียไม่ได้ ก็คือการที่เราจะมาเพื่อ
รับความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อให้ทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยี
นั่นเอง งานนี้ท่านนายกสมาคมฯ และท่านกรรมการได้ร่วมกันตั้ง
หั ว ข้ อ ไว้ อ ย่ า งสวยหรู ว่ า “From Molecular Biology
to Clinical Ideology” แปลแบบง่ายๆ แบบไม่ต้องท�ำความ
เข้าใจก็คือ “จากสุดยอดของวิจัยสู่สุดยอดทางคลินิก” แต่สิ่ง
ที่ ข าดไม่ ไ ด้ เ สมอก็ คื อ ว่ า มั น คงเป็ น แนวทางการท� ำ งานของ
งานประชุมวิชาการของเราว่า เรามักจะพยายามตีความหัวข้อ
งานประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดงานประชุม
เราอาจจะตี ค วามแบบง่ า ยๆ ว่ า คื อ การเจาะลึ ก ถึ ง
เทคนิคการท�ำงานทางทันตกรรมจัดฟันทางคลินิก แบบที่ไม่ได้
ใช้การตลาดหรือการโฆษณาเป็นจุดตั้งต้น คือเริ่มต้นจากการ
วางวัตถุประสงค์การท�ำงานแบบที่ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับ รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์สามสาขาคือ
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันจริง โดยมีพื้นฐานและหลักฐาน Molecular biology ศาสตร์ทางชีวเคมี และพันธุกรรมศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์จริงนั่นเอง จากการที่ผมคัดลอกบทความต่างๆ
ทีม่ กี ารเผยแพร่อยูแ่ ละน�ำมาปะติดปะต่อเป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจไปเองว่า
น่าสนใจน�ำมาเริ่มต้นอธิบาย โดยขอเริ่มจากค�ำว่า molecular
biology ก่ อ นนะครั บ ค� ำ นี้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ พื้ น ฐานใน
ระดับโมเลกุลของการท�ำงานประสานกันในระดับเซลล์ระหว่าง
DNA RNA และโปรตีน และ biosynthesis (ก็คือการอธิบาย
กระบวนการ replication, transcription, translation
ตามรหัสทางพันธุกรรมแล้วสร้างเป็นโปรตีน น�ำออกไปและใช้
ในการท�ำงานของเซลล์) ซึง่ พืน้ ฐาน molecular biology นีจ้ ะน�ำ
ไปสู่การสร้างบทบาทใหม่ๆ ของ RNA เพื่อน�ำไปสู่การสร้าง
โปรตีนใหม่เพื่อควบคุมการท�ำงานของเซลล์แบบใหม่ๆ โดยมีการ http://www.geneticsdaily.com/
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http://www.synthetic-bestiary.com/664/bioinformaticsas-a-hobby/
อ่านมาตั้งนานนม ยังไม่เห็นว่าจะเกี่ยวข้องกับทางแพทย์
หรือทันตแพทย์แต่อย่างใดเลย..... แป่ว .... เกี่ยวสิครับ ในทาง
การแพทย์เรียกการรักษาโดยใช้ศาสตร์ molecular biology ว่า
molecular medicine ส่วนในทางทันตแพทย์ สาขาที่มีความ
เกี่ ย วข้ อ งก็ คื อ ทั น ตกรรมจั ด ฟั น และศั ล ยศาสตร์ ช ่ อ งปาก
และขากรรไกร ในทางทันตกรรมจัดฟันก็ยกตัวอย่างได้ เช่น
การศึกษาการท�ำงานของเซลล์ละลายกระดูกและการปรับเปลีย่ น
การท� ำ งานของมั น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การเคลื่ อ นฟั น ในทาง
ทันตกรรมจัดฟัน โดยใช้กลไกทางกลหรือการสือ่ สารระหว่างเซลล์
รวมถึงการศึกษาเรื่องวิกลภาพ (anomaly) ของใบหน้าและ
ขากรรไกร และการท�ำ distraction osteogenesis ว่ามีกลไก
ในระดับเซลล์อย่างไร ปัจจุบันการพัฒนาทางด้าน molecular
biology ยังเป็นไปได้ช้า เพราะต้องใช้บุคลากรและงบประมาณ
อย่ า งสู ง แต่ พ บว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง มากที่ ใ นอนาคตจะมี
การพัฒนาให้เกิดวิทยาการใหม่ของอายุรศาสตร์และทันตกรรม
ป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาในระดับโมเลกุล (molecular
prevention, molecular diagnosis and molecular therapy)

http://rmm.mazums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
เรามาพิจารณางานของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล อาจารย์
ก็ได้ท�ำงานเกี่ยวข้องกับ molecular biology มาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังก็จะเป็นการเปิดเผยการค้นพบ
กลไกควบคุมการท�ำงานในระดับเซลล์ของสารต่างๆ ที่มีผลต่อ
การผลิ ต โปรตี น และการท� ำ งานของเซลล์ เป็ น ที่ น ่ า ภู มิ ใจว่ า
การค้ น พบในระดั บ แนวหน้ า ของเทคโนโลยี ท างทั น ตกรรม
ในปัจจุบันก็มีนักวิทยาศาสตร์และเป็นทันตแพทย์ไทยที่ได้เป็น
ผูค้ น้ พบอย่างโดดเด่น แต่อย่างไรก็ตามในฐานะของผูใ้ ห้การรักษา
เราก็เน้นให้ความสนใจไปที่การให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
อย่างใหม่ๆ เพื่อให้ชีวิตของผู้ให้การรักษาและผู้รับการรักษา
สะดวกสบายขึ้น ซึ่งอาจารย์พิมลเองก็มิใช่ว่าจะมีความสามารถ
มากแต่ทางด้านงานวิจัย เพราะในระหว่างที่ท�ำงานวิจัยขั้นระดับ
ตีพิมพ์ในวารสารชั้นน�ำระดับนานาชาติได้ ก็ยังมีเวลาเหลือเฟือ
ที่ จ ะสอบอเมริ กั น บอร์ ด ทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น ผ่ า นอย่ า งง่ า ย
ได้ด้วย และรับประกันได้จากรางวัลต่างๆ ทั้งทางวิจัยและคลินิก
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ที่อาจารย์ได้รับอย่างมากมาย คาดว่าอาจารย์พิมลก็คงต้องมี
ลักษณะความคิดทางอุดมคติ (Idealism) หรือน่าจะมี Ideology
บางอย่างที่จะช่วยท�ำให้เราได้รับความรู้ขั้นสุดยอดทางคลินิก
เหล่านี้ การใช้ค�ำว่า Idealism จะว่าไปแล้วอาจยังไม่ฟังดูน่า
สนใจหรือลึกซึ้งเท่ากับค�ำว่า Ideology เพราะค�ำนี้มีความลึกซึ้ง
กว่ามากนัก มีทั้ง Ideology (weltanschauung) ตามนิยาม
ของมาร์กซ์ก็เรื่องหนึ่ง Ideology แปลว่าแนวคิดรากฐานของ
อะไรสักอย่าง อย่าง Marxist ideology ก็ต้องศึกษาต่อล่ะว่า
มาร์กซ์พูดว่าอะไร แนวคิดแบบมาร์กซ์คืออะไร และท�ำไมถึงมี
ผู้คัดค้านแนวคิดของมาร์กซ์
Idealism เป็ น นิ ย ามของเฮเกล (Georg Wilhelm
Friedrich Hegel) ซึ่งมีอิทธิพลต่อ คาร์ล มาร์กซ์ อยู่ไม่น้อย
เฮเกลพูดประมาณว่า สิ่งที่เรารับรู้ทุกวันนี้นั้น ถูกจิตก�ำหนดให้
“เป็น” ดังนั้น สิ่งที่เราเห็นอยู่และจับต้องได้จึงยังมิใช่ความจริง
สมบูรณ์ เป็นเพียงภาวะหนึ่งที่ยังไม่ถึงขั้นความจริงที่แท้ มาร์กซ์
ไม่เห็นด้วยกับจุดนี้ มาร์กซ์มองว่ามนุษย์จะท�ำสิ่งใดก็ล้วนแล้วแต่
ได้รับอิทธิพลของสรรพสิ่งที่รายล้อมอยู่ หรือ “วัตถุ” (เป็นที่มา
ของ “วัตถุนิยม” ซึ่งไม่ได้แปลว่า บ้าสมบัติ) อีกทั้งมาร์กซ์
ให้ความเห็นว่า ความคิดของมนุษย์ก็คือสิ่งที่เป็นจริงเช่นกัน
แม้มาร์กซ์จะไม่เห็นด้วยกับเฮเกลในแง่ของ Idealism แต่สิ่งที่
มาร์กซ์รับและน�ำมาใช้อย่างเต็มที่คือวิธีการหาความจริงแบบ
Dialectic หรือวิภาษวิธีโต้แย้งด้วยเหตุผล กล่าวคือ

1. ทุกสิ่งล้วนมีสองด้าน คือ ด้านที่สนับสนุนและด้าน

ปฏิปักษ์ (อันนี้ก็จะกลับมาคล้ายกับแนวคิดทางเซน ที่เชื่อว่า
ความรู้สึกของมนุษย์จะปรุงแต่งจากของสุดโต่งสองด้าน ไม่เคย
นึกมาก่อนเลยว่านักคิดทางการเมืองของเยอรมันจะรับรู้ได้ถึง
ความรู้สึกเช่นนี้ด้วย)
ความขัดแย้งของสองด้านจะน�ำไปสู่สิ่งใหม่
สิง่ ทีเ่ กิดใหม่นนั้ ก็จะเกิดความขัดแย้งขึน้ มาอีก ซึง่ จะ
น�ำไปสู่สิ่งเป็นจริงที่สมบูรณ์พร้อม

2.
3.

ก่อนที่บทความนี้จะกลายเป็นการวิภาษทางการเมือง
ขอย้ อ นกลั บ มาสู ่ ค� ำ ว่ า Ideology ก่ อ นนะครั บ ในฐานะที่
ทันตแพทย์จัดฟันทุกคนมีกิจการเป็นของตนเอง คือ ถ้าไม่มีร้าน
เป็นของตนเอง ก็จะต้องมีร้านเคลื่อนที่ ที่เป็นคล้ายดั่งองค์กร
ที่มีทรัพย์สิน (asset คือเครื่องมือต่างๆ และความสามารถ

ในการท�ำงานของตน) มีพนักงาน คือผู้ช่วยทันตแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ในคลินิกที่ช่วยท�ำงาน มีการบริหารงาน จึงน่าจะเป็น
ประโยชน์หากเราจะมาท�ำความเข้าใจว่าองค์กรยั่งยืนได้ด้วย
อุดมการณ์ (Core Ideology for Sustainable Organization)
นั้นคืออะไร ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการบริหารงานองค์กรของตนเองแบบ
มีความสุขในการท�ำงาน เพราะได้เข้าใจถ่องแท้ถึงอุดมการณ์
(Ideology) ในการท�ำงานของตนเอง โดยในปี 1997 มีหนังสือ
ติดอันดับขายดีและได้รับความนิยมอย่างมากของ James C.
Collins และ Jerry I. Porras ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์
ธุรกิจได้รับการกล่าวขวัญถึงและกลายเป็นหนังสืออ่านประกอบ
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลายหลักสูตรและหลาย
มหาวิทยาลัย คือ Built to Last: Successful Habits of
Visionary Companies หรือในชื่อภาษาไทยว่า “องค์กร
อมตะ” แปลโดย สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
เนื้ อ หาเป็ น การฉายภาพของบริ ษั ท ที่ ผู ้ แ ต่ ง เรี ย กว่ า
บริษัทแห่งวิสัยทัศน์ (Visionary Companies) ซึ่งแต่ละราย
ที่เอ่ยชื่อถึงในงานล้วนเป็นบริษัทชั้นน�ำระดับโลก อาทิ โบอิ้ง
3 เอ็ม (3M) เอชพี (HP) พีแอนด์จี (P&G) วอลท์ดิสนีย์ (Walt
Disney Company) วอล - มาร์ต (Wal - Mart) เป็นต้น
ลักษณะที่เหมือนๆ กันของบริษัทเหล่านี้เป็นกิจการที่
มีรากฐานอันยาวนาน ผ่านมาทั้งความส�ำเร็จและความล้มเหลว
จนแทบจะล้มละลาย แต่บริษัทแห่งวิสัยทัศน์ได้แสดงถึงความ
อดทนต่ออุปสรรค และความสามารถในการตอบโต้กลับต่อ
อุปสรรค
สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การกล่ า วถึ ง ในหนั ง สื อ
เล่ ม นี้ เป็ นกิ จการที่มี การปลูก ฝั ง อุ ด มการณ์ ห ลั ก (Core
Ideology) จากคุณค่าหลัก (Core Values) หรือค่านิยม
และวัตถุประสงค์ของการด�ำรงอยู่ (Purpose) เพื่อเป็น
แนวทางในการตัดสินใจและแรงบันดาลใจของคนในองค์กร
ได้อย่างยาวนาน
หากจะเปรียบเทียบองค์กรที่ยั่งยืนเสมือนต้นไม้ที่มีอายุ
เป็นร้อยปี ส่วนที่เป็นอุดมการณ์หลักของกิจการก็คือส่วนที่เป็น
รากที่หยั่งลึกของต้นไม้
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รูปที่ 2 แสดงแผนภูมิองค์กรที่ยั่งยืน
รากแก้วที่ส�ำคัญอันแรก คือ Purpose หรือวัตถุประสงค์
ของการด�ำรงอยู่ของกิจการ กิจการตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร และจะ
ด�ำรงอยู่ต่อไปเพื่ออะไร บางกิจการตั้งขึ้นมาและด� ำรงอยู่เพียง
เพื่อท�ำก�ำไร (Profit) และความมั่งคั่ง (Wealth) ให้กับผู้ถือหุ้น
โดยไม่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้
มีอุดมการณ์ ความเชื่อ และทัศนคติที่ดี ที่งาม ที่ถูกต้อง องค์กร
เหล่านี้จะได้รับการต่อต้านและไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้ในที่สุด
ผมขอยกตัวอย่างบริษัทดีๆ ที่มีอุดมการณ์ที่น่ายกย่อง
เป็นกรณีศึกษาของ Merck ซึ่งก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อ
ปี 1891 นับถึงปี 2011 ก็มีอายุเข้าไป 120 ปีแล้วนะครับ เมื่อ
ปี 1980 เกิดโรคระบาดที่แอฟริกา ชื่อว่าโรค River Blindness
หรืออีกชื่อคือ Onchocerciasis เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อพาราสิต
โดยมีแมลงวันด�ำ (Black Fly) เป็นพาหะของโรค เจ้าแมลงวันด�ำ
จะตอมที่ ผิ ว หนั ง ของคนและปล่ อ ยเชื้ อ พาราสิ ต ซึ่ ง มี ส ภาพ
เป็ น หนอนชอนไชเข้ า สู ่ ก ระแสเลื อ ด อาการของผู ้ ป ่ ว ยจะมี
ผิวหนังพุพอง และเข้าสู่ระยะสุดท้ายคือ ตาบอด ที่เรียกว่า
River Blindness เพราะว่า อาณาเขตของโรคเกิดอยู่บริเวณ
ลุ่มแม่น�้ำ และมีผู้ป่วยกว่า 18 ล้านคนที่ก�ำลังป่วยและมีโอกาส
ที่จะตาบอดทุกราย
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รูปที่ 3 ภาระอันเกิดจากโรค Onchocerciasis ท�ำให้เด็กต้องรับ
ภาระการดูแลผู้ใหญ่ที่ตาบอดจากการติดโรคนี้แล้ว
Merck มี ย าตั ว หนึ่ ง ที่ ส ามารถฆ่ า เชื้ อ พาราสิ ต นี้ ไ ด้
แต่ยาใช้ได้กับสัตว์เท่านั้น ยังไม่มีขนาดของยาที่เหมาะกับคน
และยังไม่เคยทดลองใช้ในคนมาก่อน Merck ต้องท�ำการวิจัย
ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต�่ำกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
และใช้เวลาในการวิจัยประมาณ 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
ของ Merck ได้ประชุมเพื่อตัดสินใจว่า ควรที่จะท�ำการวิจัยยา
ขึ้ น มาหรื อ ไม่ คณะกรรมการได้ ถ กเถี ย งและตั้ ง ประเด็ น เป็ น
ค�ำถามส�ำคัญในที่ประชุมว่า “Merck ตั้งขึ้นมาและด�ำรงอยู่
ต่อไปเพื่ออะไร?” ค�ำตอบที่ชัดเจนจากคณะผู้บริหารทุกคนคือ
“เพื่อรักษาและพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น (Preserving and
Improving Human Life)”
ในที่สุดที่ประชุมได้ตัดสินใจท�ำการวิจัยยา เวลาผ่านไป
กว่าปีได้ยาที่สามารถใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ เป็นยาเม็ดที่ต้อง
ใช้เงินในการผลิตยาและกระจายยาให้ถึงมือผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
และในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 400
ล้านเหรียญสหรัฐ สถานการณ์ของ Merck ในขณะนั้น ขาด
สภาพคล่องทางการเงิน จ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้าน
การเงินจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งองค์การอนามัยโลกและรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา ซึ่ง Merck ถูกปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงิน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้ตัดสินใจที่จะผลิตยา
โดยใช้เงินของตนเองและแจกจ่ายไปให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วย
ทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้คุณค่าหลัก (Core Values) ที่
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รูปที่ 4 “โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
Merck ยึดถือปฏิบัติอย่างเหนียวแน่นและเข้มแข็งมาโดยตลอด
คือ “Medicine is not for profit, It’s for the people”
ยาไม่ได้มีไว้เพื่อท�ำก�ำไร แต่มีไว้เพื่อประชาชน
คุณค่าหลัก (Core Values) หรือค่านิยม เกิดจากการฝังลึก
ความศรัทธาและค่อยๆ ถูกพัฒนาจนกลายเป็นคุณค่าฝังลึกใน
จิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับและทุกคนในองค์กร เปรียบ
ได้กับเด็กที่ได้รับการบ่มเพาะในเรื่องคุณค่าขณะเยาว์วัยจากการ
เรียนรู้ที่ค่อยๆ พัฒนาทีละขั้นๆ เมื่อคุณค่าหลักได้ฝังตัวต่อบุคคล
แล้ว มันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะเปลี่ยนมันออกไปได้อย่างง่ายๆ
ดังนั้น ผู้น�ำขององค์กรจะต้องเสาะหาหรือหาทางที่จะ
สร้างแรงบันดาลใจในการสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาถึงคุณค่าหลัก
ขององค์กรให้ได้ ซึ่งต้องเป็นคุณค่าหลักที่ได้มีการยึดถือปฏิบัติ
แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาใดๆ ก็ตามที่อาจจะขัดกับคุณค่า
หลักนั้น ซึ่งผู้น�ำจะต้องปฏิบัติด้วย มิใช่เพียงแต่พูดหรือให้ผู้อื่น
ปฏิบัติ เพราะแรงบันดาลใจดังกล่าวจะเป็นตัวน�ำทางให้องค์กร
เดินไปข้างหน้าได้ในอนาคต และโดยหวังว่าหลังจากนั้นอีก 10 ปี

20 ปี คุณค่าหลักที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจนี้จะกลาย
เป็นแผ่นศิลาหลักที่มั่นคงต่อองค์กรต่อไป คนเราจะไม่เชื่อผู้น�ำ
ถ้าผู้น�ำไม่ปฏิบัติตามคุณค่าหลักนั้น แต่คนเราจะเชื่อผู้น�ำได้
ก็ต่อเมื่อผู้น�ำได้ยึดปฏิบัติตามและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการ
กระท�ำของตน
จากที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนที่เป็นอุดมการณ์ขององค์กร
(Core Value of Ideology) หรือรากแก้วของต้นไม้ (จากภาพ)
เพื่อน�ำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนได้ หากท่านสมาชิกอ่านแล้ว
รู้สึกว่าใช่เลยและเริ่มเห็นด้วยกับ Ideology นี้แล้วละก็ เห็นที
จะต้องบอกว่า ท่านประเมินความสามารถของทันตแพทย์จัดฟัน
น้อยกว่าความเป็นจริงไปสักนิด เพราะในวารสาร Journal of
Clinical Orthodontic ฉบับเดือนมิถุนายน มีบทความชื่อ Our
Favourite Cases โดย Dr.Robert Keim ท่านสาราณียกรเขียน
ขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่ง ท่านกล่าวว่าในฐานะของทันตแพทย์จัดฟัน
Ideology ของท่านคือการท�ำงานทันตกรรมจัดฟันให้ได้ดีที่สุด
ในเทคนิคจัดฟันที่ตนเองถนัดกับเคสที่ตนเองถนัด เมื่อท�ำงาน

From Molecular Biology to Clinical Ideology

ไปหลายๆ ปีอาจจะเป็น case class II deep bite เป็นต้น
และท่านก็จะเริ่มพัฒนาให้สะดวกง่ายดายจนเกิดความคุ้นเคย
และมี ค วามสุ ข กั บ การท� ำงานในเทคนิ ค ที่ ต นเองพั ฒนาขึ้น มา
ซึ่ ง ก็ ท� ำ ให้ ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ที่ อ ่ า นอยู ่ ค ่ อ ยๆ รู ้ สึ ก คล้ อ ยตาม
ท่านไป ตอนต่อมา ท่านสมาชิกคิดว่า Dr.Keim จะหักมุมอย่างไร
ครับ ท่านจบได้สวยงามมากว่า Favourite Cases ที่ท่านรัก
ท�ำมาตลอดหลายปี และมีความคุน้ เคยจนให้การรักษาแบบไม่รบั
ค่าบริการเลยคือการรักษาคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่ครับ ซึ่ง
ก็จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกับการท�ำงานของสมาคมและมูลนิธิฯ
ของเรา ท่านประธานที่ปรึกษาและนายกสมาคมฯ ได้สร้าง core
ideology ให้หลายคนเริ่มคล้อยตามที่ท่านปรารถนาให้เราตาม
ท่านไป หากท่านสมาชิกท่านใดได้ลองอ่านแล้วเกิดความรู้สึก
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คล้อยตามก็สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ทันที ที่ รศ. (พิเศษ)
สมใจ สาตราวาหะ โทรศัพท์ 08-6354-1889 หรือ ทพญ.ฐิฏิมา
ศุขเขษม โทรศัพท์ 0-2251-7853 ต่อ 1303-1306 จะเห็น
ได้ ว ่ า การสร้ า ง core ideology ของทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น นั้ น
ล�้ ำ ลึ ก นั ก ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปและสร้ า งสมขึ้ น มาเป็ น เวลานาน
และเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราค่อยๆ โอบล้อมหล่อหลอมตัวเราไว้
แล้วอาจารย์พิมลและเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มี
ความฉลาดและมีความสามารถขั้น เทพจะมาน�ำเสนอ core
ideology ขั้นสุดยอดทางคลินิกจากความสุดยอดของท่านที่ได้
สะสมมาจากการท�ำวิจัยชั้นเลิศ จะมีความน่าสนใจขนาดไหน
พลาดไม่ได้นะครับ
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งานประชุมวิชาการ 1/2559
4 - 5 กรกฎาคม 2559
โรงแรม Centara Grand, Central World
การประชุมปีหน้า 4 - 5 กรกฎาคม 2559 สมาคมทุ่มสุดตัว ขนวิทยากรเก่งฉกาจจากแดนไกล
โพ้นเดินทางหลายสิบชั่วโมงจากบราซิล อเมริกาใต้ “Associate Professor Jorge Faber”
วิทยากรจากแดนแซมบ้า มีดีกรีเป็นถึง Editor-in-chief วารสาร World Federation of
Orthodontists เป็นประกัน เพื่อน�ำเสนอเทคนิคการจัดฟันแบบแซมบ้าที่เราอาจไม่เคยเรียนรู้
มาก่อน ท่านมีความสามารถสูงมาก โดยมีประวัติแบบล�ำ้ คือ
Editor-in-chief วารสาร World Federation of Orthodontists และเป็น former editor
of the Dental Press Journal of Orthodontics.
Adjunct Professor of Orthodontics, University of Brasília (UnB).
PhD in Biology - Morphology, University of Brasília (UnB).
MSc in Orthodontics, Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).
the 2010 Best Case Report of the Year Award for the best case report published
in 2009 in AJO-DO และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากกว่า 70 เรื่อง
●

Dr.Jorge Faber

●
●
●
●

●

ท่านเป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการบรรยาย มีงานทางวิชาการยืนยัน แต่ที่ไม่กล่าวถึง
ไม่ ไ ด้ คื อ ความสามารถทางคลิ นิ ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เทคนิ ค การรั ก ษาทางทั น ตกรรม
จัดฟันที่ดูได้จากภาพการรักษาที่บรรจงถ่ายอย่างประณีตและพยายามตกแต่งการสบฟัน
ให้สบสนิทสวยงาม เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนเสมอ งานนี้มาดูกันว่าวิทยากรจากแดนแซมบ้า
ซึ่งมีความก้าวหน้าทางด้านวารสารเชิงวิชาการอย่างมาก และมีประสบการณ์ในการบรรยาย
และมีเ ทคนิคแบบพิเศษแบบอเมริกาใต้เป็นอย่างไร ท�ำไมจึงเก่งจนได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร
ทั่วโลกทั้งๆ ที่ค่าเดินทางและเวลาเดินทางอัน แสนโหด นอกจากนี้ก็ยังมีวิทยากรไทยชั้นน�ำ
อย่างล้นหลาม อย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับ
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“ทศวรรษแห่งน�้ำพระทัย
ซาบซึ้งในหัวใจ
คนไทยร่วมท�ำความดี”
เนื่ อ งจากปี นี้ เ ป็ น ปี ที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึง
เป็นที่มาที่ท�ำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนเรียงความ
เรื่องนี้ขึ้น โดยเริ่มจากการได้ท�ำงานในโครงการ “ยิ้ ม สวย
เสียงใส” ของกระทรวงสาธารณสุข และต่อเนื่องมาจนได้มี
โอกาสร่วมงานกับสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ในโครงการ “ทั น ตกรรมจั ด ฟั น สั ญ จร เพื่ อ ผู ้ ป ่ ว ย
ปากแหว่งเพดานโหว่”ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจและ
ยกย่ อ งเชิ ด ชู ก ารกระท� ำ คุ ณ งามความดี ข องทั น ตแพทย์
จัดฟันและทันตแพทย์จิตอาสาทุกท่านจากสมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานและได้
เห็นการท�ำงานอย่างตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทในการบ� ำเพ็ญ
ประโยชน์ให้แก่สังคม ส่วนรวม และประเทศชาติ ด้วยการ
อุทิศตนให้การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ได้กลับมา
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�ำริในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ ผู ้ ป ่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การสนอง
พระราชด�ำริ กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ และสภากาชาดไทย จึ ง ได้ ร ่ ว มกั น จั ด ท� ำ โครงการ
“ยิ้มสวย เสียงใส” เพื่อเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในครั้ ง นั้ น การ
ด�ำเนินงานเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
4 สมาคม ได้แก่
1. สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
2. สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
		 แห่งประเทศไทย
3. สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
4. สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่ง
		 ประเทศไทย

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” ทั้งหมดได้รับ
การผ่าตัดและแก้ไขความพิการตามล�ำดับขั้นตอน จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2553 โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” สิ้นสุดลง แต่ยังมีผู้ป่วย
จ�ำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการจัดฟันเนื่องจากทันตแพทย์จัดฟัน
มี น ้ อ ย ผู ้ ป ่ ว ยมี จ� ำ นวนมาก ดั ง นั้ น สมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น
แห่งประเทศไทย ซึ่งมี รศ. (พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
นายกสมาคมฯ ในขณะนั้ น ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาในเรื่ อ งนี้
และมีความห่วงใยผู้ป่วย จึงได้ริเริ่มจัดท�ำโครงการ “ทันตกรรม
จัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” ขึ้น เพื่อต่อยอด
การให้บริการผู้ป่วยในโครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” ที่ยังไม่ได้รับ
การจัดฟันได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาที่เร็วขึ้นและอย่างทั่วถึง
จึ ง รวบรวมอาสาสมั ค รทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น และทั น ตแพทย์ ที่ มี
จิตอาสาจากทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วม
โครงการฯ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น มีเพียงการช่วยเหลือ
สนับสนุนจากส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย ที่ใ ห้ความอนุเคราะห์รถมินิบัสเดิน ทางจาก
กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดนครราชสีมา การด�ำเนินงานจึงเริม่ ต้น
ขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน ตลอด
ระยะเวลา 5 ปีของการด�ำเนินโครงการ “ทันตกรรมจัดฟันสัญจร
เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” นอกจากการตรวจรักษาดูแล
ผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันแล้ว ทีมทันตแพทย์จัดฟันยังได้ระดม
ทุนทรัพย์ส่วนตัวและทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง
2 - 18 ปี ได้มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น
มีการจัดงานสังสรรค์ในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปีเพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ
และบุคลากรในโรงพยาบาลได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและกัน นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารประกวดการดู แ ลฟั น ดี ฟ ั น สะอาด ประกวดเล็ บ มื อ
เล็บเท้าสะอาด ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเรียงความ
และเล่นเกมตอบปัญหาเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองให้กับ
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ข้าพเจ้าได้เห็นภาพแห่งความประทับใจทุกครั้งเมื่อทีมทันตแพทย์จัดฟันเดินทางมาถึงโรงพยาบาล
พวกเด็กๆ จะร้องตะโกนแสดงความดีใจและบอกว่า “คุณหมอมาแล้ว คุณหมอมาแล้ว”บางคนก็เข้ามา
โอบกอดบางคนก็เข้ามาให้อุ้ม ได้เห็นสายตาของผู้ป่วยและญาติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความนับถือศรัทธา
และส�ำนึกในบุญคุณแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง
ผู้ป่วยอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่าง
แท้จริง ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ “ทันตกรรมจัดฟันสัญจร
เพือ่ ผูป้ ว่ ยปากแหว่งเพดานโหว่” มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 48 คน
การได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันเช่นนี้ท�ำให้ทุกคนมีความสนิทสนม
มีความรัก มีความสามัคคีดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน กล้าแสดงออก
และมีความมัน่ ใจในการเข้าสังคมมากขึน้ ข้าพเจ้าได้เห็นภาพแห่ง
ความประทับใจทุกครั้งเมื่อทีมทันตแพทย์จัดฟันเดินทางมาถึง
โรงพยาบาล พวกเด็กๆ จะร้องตะโกนแสดงความดีใจและบอกว่า
“คุณหมอมาแล้ว คุณหมอมาแล้ว”บางคนก็เข้ามาโอบกอด
บางคนก็ เข้ า มาให้ อุ ้ ม ได้ เ ห็ น สายตาของผู ้ ป ่ ว ยและญาติ ที่
เต็มเปี่ยมไปด้วยความนับถือศรัทธาและส�ำนึกในบุญคุณแล้ว
ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง บางรายไม่คิดว่า
จะมีโอกาสได้รับการรักษา เพราะการจัดฟันต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
และรอคอยเป็นเวลานาน บางรายก็หมดหวังในการรักษาเพราะ
โครงการ “ยิม้ สวย เสียงใส” สิน้ สุดลงแล้ว ดังนัน้ การจัดท�ำโครงการ
“ทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่”
นี้ จึ ง เป็ น ดั่ ง แสงเที ย นแห่ ง ความหวั ง ที่ จุ ด ประกายความ
สว่างไสวขึ้นในจิตใจของผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่เปรียบ
มิ ไ ด้ เป็ น โครงการที่ ท� ำ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ สั ง คม จนได้ รั บ
การยอมรั บ และยกย่ อ งชมเชยทั้ ง จากในระดั บ เอเชี ย และ
ในระดั บ โลก มี ก ารตี พิ ม พ์ บ ทความเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น
โครงการ “ทั น ตกรรมจั ด ฟั น สั ญ จร เพื่ อ ผู ้ ป ่ ว ย

ปากแหว่งเพดานโหว่” ของประเทศไทย ลงในวารสาร

World Federation of Orthodontists เป็ น ต้ น
นั บ เป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ แ ละสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ ประเทศไทย
เป็นอย่างมาก
จะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
โดยทรงเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินโครงการต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือ
ประชาชนให้ มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น มาเป็ น เวลานาน
ด้ ว ยพระเมตตาซึ่ ง ไม่ จ� ำ กั ด เฉพาะประชาชนชาวไทยเท่ า นั้ น
ยั ง พระราชทานความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ได้ แ ก่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น
การพระราชทานความร่ ว มมื อ ระดั บ นานาชาติ นี้ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์
ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนในประเทศ
เหล่ า นั้ น ให้ มี สุ ข ภาพดี มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น แม้ แ ต่
กรณี ภั ย พิ บั ติ จ ากแผ่ น ดิ น ไหวที่ ป ระเทศเนปาลเมื่ อ วั น ที่ 25
เมษายน 2558 พระองค์ได้พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค
และของใช้ที่จ�ำเป็นให้แก่ชาวเนปาลเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งแสดงถึง
น�้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาอย่างหาที่เปรียบ
มิได้ ท้ายนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย เทวานุภาพ
ของพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรด
อภิบาลและถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ทรงพระเกษมส�ำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
มี พ ระพลานามั ย สมบู ร ณ์ แข็ ง แรง และทรงพระเจริ ญ เป็ น
มิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ตลอดจน
โปรดดลบั น ดาลและปกป้ อ งคุ ้ ม ครองผู ้ ที่ ป ระกอบคุ ณ งาม
ความดีทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนา
ทุกประการ
เรียบเรียงโดย นางนภาเพ็ญ นิลก�ำแหง
ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0-2590-1763 มือถือ 08-1953-1963
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“สิรินธรทันตพิพิธ”

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง แรกในเอเชี ย
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
โดย อ.ทพญ.ดร.ศศิภา ธีรดิลก

ครั้งแรกที่ได้ก้าวเท้าผ่านเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เราจะ
ตื่นตะลึงกับความยิ่งใหญ่ตระการตาของลานน�้ำพุและพระบรม
ฉายาลั ก ษณ์ ข องสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม
ราชกุมารีที่สวยงามและน่าประทับใจ หลังจากถวายความเคารพ
พระบรมฉายาลักษณ์แล้ว เราก็เดินต่อไปทางด้านซ้ายมือและ
พบประตูที่สวยงามซึ่งเป็นทางเข้าสู่ “สิรินธรทันตพิพิธ”
เมื่อเปิดประตูและมองเข้าไปผ่านประตูนั้น เราก็รู้สึก
ตื่นตะลึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นห้องกว้างขวาง สวยงาม สะอาด
และสว่างสดใส เจ้าหน้าทีท่ เี่ ตรียมพร้อมบริการอยูก่ เ็ ข้ามาอธิบาย
และเริ่มแนะน�ำสถานที่แห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่า ปกติ
ทางพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์ ระหว่าง
เวลา 9.30 - 16.30 น. โดยหยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ถ้าต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถแจ้งได้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
ก่อนเข้าชม เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการ
“สิรนิ ธรทันตพิพธิ ” เป็นพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสร้างขึ้น
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาส�ำหรับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องของประวัติศาสตร์ทาง
ทันตกรรมยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย การน�ำความรู้ด้านทันตกรรม
จากอารยธรรมตะวั น ตกสู ่ ส ยามประเทศจากอดี ต สู ่ ป ั จ จุ บั น
และการก่อก�ำเนิดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด ้ า นการเรี ย นรู ้ ท าง
ทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชียที่เน้นการสร้างประสบการณ์
แปลกใหม่ ใ นการชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โดยผ่ า นระบบเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยและเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการการจัดแสดง
และผู้ชม เพื่อให้เกิดการสื่อสารในเรื่องของความรู้และการสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าเยี่ยมชม

ฟั ง มาถึ ง ตอนนี้ เ ราก็ รู ้ สึ ก ตื่ น เต้ น เพิ่ ม ขึ้ น มากมาย
พิพิธภัณฑ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมจะเป็นอย่างไรกัน อยากเริ่มชม
ขึ้นมาทันที

โซนที่ 1 พื้นที่อเนกประสงค์จัดแสดงนิทรรศการใต้ร่ม
พระบารมีจักรีวงศ์

เป็ น โถงต้ อ นรั บ และจุ ด เริ่ ม ต้ น การเข้ า ชม “สิ ริ น ธร
ทันตพิพิธ” เป็นการน�ำเสนอนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
ประกอบด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในพระมหากษั ต ริ ย ์ แ ละ
พระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ ท รงมี ต ่ อ คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อไปนั่งที่เก้าอี้รับชมจะมีการน� ำเสนอ
วิดีโอขึ้นมา

โซนที่ 2 ทันตแพทยศาสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย
เดินผ่านเข้าไปมีขอ้ ความทีผ่ นังเกีย่ วกับทันตกรรมเริม่ แรก
ทั้งในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย การท�ำความสะอาดฟัน
ในสมัยอดีตที่น่าตื่นเต้น คือ เมื่อเราเดินไปที่ตู้กระจกจัดแสดง
ก็ มี แ สงไฟฉายลงมาที่ ตู ้ ป ระกอบพร้ อ มกั บ ค� ำ บรรยายดั ง ขึ้ น
การน� ำ เสนอประวั ติ นี้ ท� ำ ตามล� ำ ดั บ ช่ ว งเวลา มี ก ารจั ด แสดง
สมุนไพร การจ�ำลองใบหน้าสตรีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่มีฟัน
เป็นสีด�ำ การใส่ฟันปลอมที่ท�ำจากกะลามะพร้าว
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มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในส่ ว นนี้ จ ะมี หุ ่ น จ� ำ ลองของนั ก ศึ ก ษา
ทั น ตแพทย์ แ ละอาจารย์ ทั น ตแพทย์ ก� ำ ลั ง ยื น หั น หน้ า เข้ า หา
จอแสดงภาพ โดยจะมี ก ารน� ำ เสนอวี ดิ ทั ศ น์ ป ระวั ติ ค ณะ
ทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลจากอดี ต สู ่ ป ั จ จุ บั น
บอร์ดนิทรรศการภาพประกอบพร้อมค�ำบรรยายอยู่ทางด้านข้าง
และน�ำเสนอภารกิจความรับผิดชอบของคณะทันตแพทยศาสตร์
ต่อประเทศชาติและสังคม		

เดินต่อไปอีกเราก็ตื่นตากับบรรยากาศการจ�ำลองร้าน
ช่างท�ำฟันและบรรยากาศถนนเจริญกรุงสมัยรัชกาลที่ 5 โดย
มีมิชชันนารีมาเล่าเรื่องความรู้ด้านทันตกรรมจากตะวันตกสู่
สยามประเทศ

เดินผ่านเข้ามาถึง 3 โซนแล้ว ช่างรู้สึกน่าประทับใจและ
ตืน่ ตามาก ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ทางทันตแพทย์ศาสตร์
ตั้งแต่ในอดีตจนเริ่มจะเข้าสู่ยุคปัจจุบันแล้ว ช่างน่าติดตามต่อไป
เหลือเกินเมื่อเราเดินผ่านไปยังโซนต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรอีก
ให้เราได้เรียนรู้

โซนที่ 4 หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโซนนี้ เราเห็ น รถตู ้ แ ละมี ทั น ตแพทย์ พ ร้ อ มผู ้ ช ่ ว ย
ทันตแพทย์ก�ำลังท�ำฟันให้กับเด็ก เมื่อเดินเข้าไปดูในระยะใกล้
เรารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และ
ผู้ป่วยเด็กที่นอนอยู่บนเก้าอี้ท�ำฟันภาคสนามนั้นเป็นเพียงแค่หุ่น
แต่มคี วามเหมือนคนจริงๆ มาก ให้บรรยากาศเสมือนกับเราได้ไป
ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานพร้อมกับทุกท่าน ในโซนนี้เป็น
ห้องที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
โซนที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเราได้ฟัง
การบรรยายเกี่ยวกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานจบแล้ว ท�ำให้
อดีตสู่ปัจจุบัน
ุ ของทุกพระองค์ สมเด็จพระ
เมื่อทราบประวัติเกี่ยวกับทันตกรรมในประเทศไทยแล้ว เรารูส้ กึ ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
เดินต่อมาจะได้พบกับส่วนประวัติของคณะทันตแพทยศาสตร์ ศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งพระบรม
วงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์ ที่ ท รงให้ ค วามเมตตากรุ ณ าและ
พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ แก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร
นอกจากนีม้ สี ว่ นทีเ่ ป็นการจ�ำลองบรรยากาศและจัดแสดงสิง่ ของ
เครื่ อ งใช้ ใ นการออกปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ มี ก ารแสดงผ่ า นสื่ อ
ระบบ 3 มิติ วิดีโอเมจิกวิชั่นที่มีการเคลื่อนไหวไปมา เราได้เห็น
ผู ้ ค นเดิ น และวิ่ ง ไปมาในการจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ เพื่ อ
เตรียมพร้อมก่อนการปฏิบัติงานทันตกรรมด้วย

โซนสุดท้าย หอจดหมายเหตุ
เดินมาจนถึงโซนสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
แล้ว เป็นห้องที่จัดแสดงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับงานด้าน
ทัน ตกรรมในอดีตตั้ง แต่ครั้ง เปิดคณะทัน ตแพทยศาสตร์ เ ป็ น
ครั้งแรก มีการแสดงต�ำราในอดีตที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ของอาจารย์ทันตแพทย์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ และ
ยังมีป้ายชื่อของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในอดีตเมื่อครั้งแรกที่มีการก่อตั้งคณะ โดยใช้ชื่อ “คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดแสดงอยู่ด้วย
เมื่อเดินครบทุกโซนแล้ว เราก็จะวนกลับมาถึงประตูทาง
เข้าอีกครัง้ หนึง่ ช่างเป็นประสบการณ์ทดี่ มี ากจริงๆ ในชีวติ ทีไ่ ด้มา
ชมพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามตระการตาแห่งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมา
ร่วมสร้างประสบการณ์ความประทับใจไปกับ “สิรนิ ธรทันตพิพธิ ”
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละหอจดหมายเหตุ ข องคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

โซนที่ 5 ห้องทันตสุขภาพส�ำหรับทุกคน
ส่ ว นของโซนที่ 5 นี้ เ ป็ น การน� ำ เสนอความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน มีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัย
สูงอายุ มีการจัดแสดงความรู้และเสนอนวัตกรรมทางทันตกรรม
ที่ มี ก ารพั ฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การจั ด แสดงมี ทั้ ง ในรู ป แบบ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวส�ำหรับเด็กๆ แล้วจะมีความสนุกสนาน
ในการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งแน่ น อน เพราะมี ก ารเล่ น เกมในช่ อ งปาก
โดยมีแบบจ�ำลองรูปฟันในช่องปากให้เด็กสามารถเข้าไปเล่น
แปรงฟันได้ด้วย โดยมีแอนิเมชั่นให้ความรู้แก่เด็กที่จอแสดงภาพ
อยู่ในช่องปาก มีร่างกายขนาดใหญ่ที่เป็นหุ่นจ�ำลองให้ความรู้
เกีย่ วกับความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปาก และมีสว่ นแสดง
เครื่องมือต่างๆ ของทันตแพทย์ให้ชมอีกด้วย
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ซุบซิบ

(แ ต่ ไ ม่ ) นิน ทา
ฉบับนีเ้ ราขอเปิดข่าวซุบซิบจากชาวจัดฟันจุฬาฯ ด้วยข่าว พา อ.สมชาติ ผู ้ ติ ด ตามกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จ ากภาควิ ช าศั ล ย์ ฯ มา
ทีน่ า่ ยินดียงิ่ จากภาคจัดฟัน จุฬาฯ อ.ทพญ.ณิชา อึง๊ วิจารณ์ปญ
ั ญา
ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ไปศึกษาต่อถึงระดับ
ปริญญาเอก ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ... ขอบอกว่าน้องสาวคนเก่ง
คนนี้ สวยมาก โสดด้วย แต่ (พี่ๆ อาจารย์ที่ภาค) อนุญาตให้
จีบได้เฉพาะหนุ่มไทยนะจ๊ะ ^_^
ในส่วนของนิสิต เปิดภาคเรียนปี 2558 มาด้วยภาพที่
ไม่คุ้นตา เมื่อ Ortho CU มีนิสิตชายแรกเข้าถึงครึ่งหนึ่ง จากที่
เพศชายในภาคร่อยหรอจนเหลือหัวเดียวกระเทียมลีบมา 1 ปีเต็ม
เมื่อรวมพลังกับรุ่นพี่ร่างเล็กเสียงดังฉะฉานที่จบไปแล้ว ถึงแม้ว่า
พวกนางจะมีปริมาณน้อย แต่ความสามารถในการเก็บข้อมูล
น้องๆ undergrad เพศหญิงหน้าตาดีนั้นก็ท�ำให้ห้องพักนิสิต
ตอนเย็นครึกครื้นมิใช่น้อย ... นอกเหนือจากความเฮฮาปาร์ตี้แล้ว
ห้องพักนิสิตยังได้ถูก Renovate ใหม่ราวกับ Index living
mall มาเอง ทั้ ง พั ด ลม ลิ้ น ชั ก ชั้ น วางของ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
ของกระจุกกระจิก ขาดก็แค่เครื่องครัว ก็จะสามารถตั้งรกราก
ได้แล้ว ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่มีความพร้อมเพรียงมว้ากกกกกก
ตามติดมาซุบซิบต่อกับฝัง่ มหิดล ที่เมื่อต้นเดือน ก.ค.
ที่ผ่านมา อ.พาสน์ศิริ และ อ.พีรพงศ์ น�ำทีมชาวจัดฟันมหิดล
เข้ า ร่ ว มการออกหน่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทานฯ กั น อี ก ครั้ ง
รอบนี้ทั้ง อ.รชยา อ.สุพัฒชัย พา resident 1 รุ่นใหม่วัยใส
อีกทั้ง ทพญ.ณวรรณวดี ทพญ.วลัยทิพย์ และ ทพญ.ทัศนีย์
ก็ ม าร่ ว มสร้ า งสี สั น ส่ ว น อ.ศริ น นา ก็ ไ ม่ ย อมน้ อ ยหน้ า

ร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย
จั ด ฟั น มหิ ด ลช่ ว งนี้ มี เ ด็ ก เล็ ก เต็ ม ภาควิ ช าฯ ไปหมด
ทั้ง อ.นันทินี อ.พงศธร อ.ณัฐพล ตามมาด้วยศิษย์เก่าอย่าง
ทพญ.ปานฤทั ย ปิ ด เทอมคราวนี้ ค งจะครึ ก ครื้ น น่ า ดู เ ลย^^
+++อ.สุ ร ชั ย แม้ จ ะมี ภ ารกิ จ ไปต่ า งประเทศ ยั ง อุ ต ส่ า ห์
เตรียมประชุมวิชาการไว้ให้ทางภาควิชาฯ ที่ครั้งนี้ได้วิทยากร
ระดับโลกอย่าง Prof.Peter Ngan งานนี้ทางภาควิชาฯ ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้ง
ท่ า นประธานชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า จั ด ฟั น มหิ ด ล ทพ.ปิ ย ะ
น� ำ ที ม กรรมการชมรมจั ด ประชุ ม ประจ� ำ ปี รอบนี้ มี กิ จ กรรม
เชิงอนุรักษ์ ไปปลูกป่าชายเลนอีกด้วย รอติดตามชมภาพกันได้
ในฉบับหน้านะจ๊ะ

ขอเดิ น ทางต่ อ ลงทางใต้ ม าซุ บ ซิ บ กั บ ชาวจั ด ฟั น
มอ. สงขลา กับข่าวน่ายินดีที่ปีนี้ครอบครัว Ortho PSU

ขอต้อนรับน้องใหม่ ป.เอกอีก 4 คน เข้าสู่รั้วศรีตรังอันอบอุ่น
ของพวกเรา งานนี้น้องใหม่ไฟแรงก�ำลังเร่งค้นคว้าเพื่อจะเขียน
concept proposal ท� ำ งานวิ จั ย กั น หน้ า ด� ำ คร�่ ำ เครี ย ดเลย
ได้ข่าวแว่วๆ มา ว่างานก�ำลังรุดหน้ากันมากๆ ท�ำเอาพี่ๆ ปี 2
และ ปี 3 หนาวๆ ร้อนๆ เพราะเห็นน้องๆ แล้วต้องรีบกลับไป
ปั่นงานวิจัยของตัวเองต่อกันเลยจ้า
หลายปีที่ผ่านมา ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล ที่
คร�่ ำ หวอดในเรื่ อ งการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่
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ของ Ortho PSU ได้ออกไปช่วยโครงการจัดฟันสัญจรเพื่อ
ผู ้ ป ่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่ ที่ โรงพยาบาลมหาราช จัง หวัด
นครราชสีมา หรือที่เราเรียกว่า โคราช ซึ่งโครงการนี้ประสบ
ผลส�ำเร็จอย่างมาก ถึงจะน่าใจหายที่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่โคราช
แต่โครงการนี้ก�ำลังสัญจรไปที่จังหวัดอื่น เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆ ใน
ที่ใหม่กันค่ะ
อีกหนึ่งชื่อเสียงความภูมิใจของ Ortho PSU คือ พี่ชัยทวี
รุ่น 6 ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ระดับปริญญาโท ประจ�ำปี 2557 จากงานวิจัย “The
effect of Z-bend on teeth and occlusal plane in
growing patient with anterior crossbite” งานนี้คนที่ปลื้ม
สุดๆ จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากที่ปรึกษาอย่าง ผศ.ทพ.ดร.
อุดม ทองอุดมพร และ รศ.ทพญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล
เดื อ นสิ ง หาคมที่ ผ ่ า นมา ทางคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานโบว์ลิ่ง การกุศลสมทบทุน
กองทุ น 100 ปี สมเด็ จ ย่ า เพื่ อ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสทางทั น ตกรรม
ครั้งที่ 2 ทางสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันก็ยกทีมกันไปโชว์ลีลา
โยนโบว์ ลิ่ ง โดยได้ โ ค้ ช กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ รศ.ทพ.ดร.ไชยรั ต น์
เฉลิมรัตนโรจน์ คอยสอนเทคนิควิธีการท�ำสไตรค์ให้ลูกศิษย์
ทุกคน แต่บางคนท่าทางจะถนัดดัดลวด ใส่ลวด ใส่ยางให้คนไข้
มากกว่า จนงานนี้ได้รางวัลถ้วยบู้บี้ที่เค้ามอบให้คนได้รองโหล่
มาครองกันเลยทีเดียว +++แต่ที่เป็นข่าวดีสุดๆของพวกเรา
ทุกคนคือ พี่ๆ รุ่น 6 เข้าสอบข้อเขียนเพื่อวุฒิบัตร ก�ำลังรอลุ้น
ข่าวดี จากทันตแพทยสภา ว่าจะผ่านกันหมดทั้งรุ่นหรือเปล่า
น้องๆ ช่วยกันลุ้นนะคะ ผลน่าจะสอดคล้อง กับความขยันตั้งใจ
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ของพี่ๆ ทุกคน ส่วนน้องๆ ที่ยังเรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนเหมือนพี่ๆ
นะคะ^^
ต่อกันที่ข่าวดีๆ จากชาวจัดฟันม.ขอนแก่น ที่ขอยินดี
ต้อนรับ...อาจารย์ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์
ซึ่ ง ได้ จ บการศึ ก ษาปริ ญ ญาโทสาขาทั น ตกรรมจั ด ฟั น จาก
Boston University Henry M. Goldman School of Dental
Medicine และเริ่ ม ท� ำ งานแล้ ว เมื่ อ ต้ น เดื อ นตุ ล าคม งานนี้
คุณพ่อ รศ.ทพ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ ก็คงจะยิ้มแก้มปริ
และหายเหนื่อยเมื่อลูกสาวจะมาแบ่งช่วยงาน... +++อีกคนที่
ยิ้มแก้มปริไม่แพ้กัน...รศ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล...เมื่อ
ลูกชายคนสุดท้องได้ส� ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรไปเมือ่ เดือนตุลาคม งานนีค้ ณ
ุ แม่รบั ขวัญบัณฑิตใหม่
ด้วยรถเก่งคันใหม่สุดหรู
ชาวจัดฟันมข.ต้องขอยกรางวัลบุคคลทุม่ เทแห่งปีให้กับ...
ผศ.ทพญ.ชุตมิ าพร เขียนประสิทธิ.์ .. ทีแ่ ม้วา่ จะใกล้เวลาเกษียณ
ในอีกหนึ่งปีเศษๆ ข้างหน้า อาจารย์ก็ยังคงเต็มที่กับการถ่ายทอด
ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาและประสบการณ์ในการท� ำงาน
แก่ลูกศิษย์ แอบได้ยินอาจารย์บ่นๆ ว่าหลังเกษียณยังไม่รู้จะท�ำ
อะไรดี...ลูกศิษย์ตาด�ำๆ ยังรออาจารย์ที่คลินิกเสมอนะคะ
ขอปิดท้ายข่าวซุบซิบกันทีช่ าวจัดฟันเชียงใหม่ ที่ปีนี้
ถึงวาระครบรอบ 60 ปี ของรศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ ทางภาค
จึงได้มีการจัดงานเกษียณอายุให้กับอาจารย์ โดยมีนักศึกษา
ปริญญาโท ภาควิชาจัดฟัน เป็นแกนน�ำ ให้การเต้น flash mop
รวมทั้งภาคให้แก่อาจารย์ ^__^
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สมาคม

งานประชุมวิชาการของ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 @ Centara Grand,
Central World
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นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 นิทรรศการ “จัดฟันรู้ทันไปหมด” Fact

or Fiction ? 7-8 กรกฎาคม 2558 ณ Zone Eden
Central World จัดโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่ง
ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ร่วมเป็น
ประธานเปิดงานนิทรรศการ
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ภายในงานนิทรรศการมีทันตแพทย์จัดฟันร่วมกันให้บริการตรวจ
และให้ค�ำปรึกษา พร้อมให้ความรู้เรื่องการจัดฟันแก่ประชาชน
ที่มาร่วมงาน
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งานประชุม FDI 2015 Annual World Dental Congress ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2558 ณ ไบเทคบางนา

กรุงเทพมหานคร มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการบรรยายทางวิชาการด้านทันตกรรมจัดฟัน
2 ท่าน คือ รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ (นายกส�ำรอง) และ รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล (ประธานวิชาการ)
ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมากมาย คือ Prof. Eric Liou, Prof. Peter Ngan และ
Dr. Young Guk Park โดยมี รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ (นายกสมาคมฯ), รศ. (พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
และ ทพ.ธานัน จารุประกร ร่วมเป็นประธานให้การบรรยาย
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8th International Orthodontic
Congress & 5th Meeting of
the World Federation of
Orthodontists
27-30 September 2015
London, England

033

034
World Village Day (29 September 2015)
In conjunction with 8th IOC 2015
From left
1. APOS Sec. Gen. Dr.Bryce Lee
2. APOS Past President Dr.Kazuo Tanne
3. APOS Past President Dr.Somchai Satravaha
4. APOS President Dr.Nikhilesh Vaid
5. APOS Vice President Dr.Tanan Jaruprakorn
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธไี หว้ครู ประจ�ำปี 2558
โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห ารและคณาจารย์ เข้ า ร่ ว มพิ ธี เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ร่ ว ม
แสดงความกตั ญ ญู ก ตเวที ต ่ อ ครู อาจารย์ ผู ้ มี พ ระคุ ณ ในการอบรมสั่ ง สอนและ
ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558
ที่ผ่านมา

036
กิจกรรม งานมุทิตาจิต ครบรอบ 80 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง คุณหญิงกมลทิพย์ หุตะสิงห์

ผู้เข้าร่วม คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน รวมทั้งคณาจารย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมรดน�้ำอวยพรแสดงกตัญญูกตเวทีแด่
อาจารย์ และมีการแสดงร�ำอวยพร เต้น และร้องเพลง เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
เวลา 11.30-14.30 น. สถานที่ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 ตึกสมเด็จย่าฯ 93

กิ จ กรรม บรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง Accelerated
orthodontic tooth movement – The current
state of evidence โดย Clinical Assistant
Professor Edmund Khoo จาก New York
University College of Dentistry, Department
of orthodontics
วั น จั น ทร์ ที่ 21 กั น ยายน 2558 เวลา 13.30-15.00 น.
ห้ อ งประชุ ม ท่ า นผู ้ ห ญิ ง เพ็ ช รา เตชะกั ม พุ ช ชั้ น 2 อาคาร
สมเด็จย่า 93
ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย คณาจารย์ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาคทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กิจกรรม การน�ำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม “The 13th
National Scientific Conference of The Dental Faculty
Consortium of Thailand DFCT 2015” ในหัวข้อ “Dental
Education and Clinical Practice in the 21st Century”
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมน�ำเสนอ
ผลงานวิจัย (Oral presentation) ในงานนี้ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

038

อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าร่วมการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29 มิถนุ ายน ถึง 2 กรกฎาคม
2558 ณ จังหวัดชุมพร
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ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ิศษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
แก่อาจารย์ในภาควิชาฯ
สิงหาคม 2558
27
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เนื่องในวันไหว้ครู

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
2558
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) ประจ�ำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 7 กันยายน

040
ในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาของ
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
น�ำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
คณาจารย์ประจ�ำภาควิชา นักศึกษาหลังปริญญา และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ มีการท�ำ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเติมพลังให้พร้อม
ส�ำหรับการท�ำงาน การเรียน ต่อไป

ในระหว่ า งวั น ที่ 22-25 กั น ยายน 2558 ที่ ผ ่ า นมา
คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาจากคณะ
ทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ได้เข้าร่วมประชุมในงาน FDI 2015 Annual World
Dental Congress ที่กรุงเทพมหานคร ในงานประชุม
ดั ง กล่ า วได้ มี ก ารบรรยายจากรองศาสตราจารย์
ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ ในการน�ำเสนอเทคนิค
ในการเรียงระดับฟันหน้าด้วยแรงขนาดเบา ในผู้ป่วย
ที่มีความผิดปกติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูน
ความรู ้ แ ละเทคนิ ค ในการเรี ย งระดั บ ฟั น ที่ แ ปลกใหม่
รวมถึงการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ภายในงาน เป็นการ
เปิดโลกทัศน์แก่ผู้ร่วมฟังบรรยายทุกท่าน
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เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2558 ที่ ผ ่ า นมา มี ก าร

จัดกิจกรรมไหว้ครูของคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และเพื่ อ เป็ น

การระลึ ก ถึ ง พระคุ ณ ครู แ ละคณาจารย์ ป ระจ� ำ
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันทุกท่าน เหล่านักศึกษา
หลังปริญญาทุกคนได้ร่วมกันน�ำพวงมาลัยมามอบ
แด่ ค รู ผู ้ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช า ทั้ ง องค์ ค วามรู ้
ในการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยและการปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ เป็ น
บุคลากรที่ดีแก่สังคม นอกจากนี้นักศึกษาทุกคน
ต่างได้รับพรและก�ำลังใจอันมีค่าเพื่อให้การเรียน
การด�ำเนินชีวิต และการดูแลผู้ป่วยประสบผลส�ำเร็จ
โดยดี

041

042

คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
และปริ ญ ญาเอกสาขาทั น ตกรรม
จั ด ฟั น มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ได้น�ำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม

วิ ช าการ 8 th International
orthodontic congress (World
Federation of Orthodontists)
ในช่วงวันที่ 27-30 กันยายน 2558
ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

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

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

The Best Choice for Dentists !

orthodontic anchor(Mini Screw)

Plier for Micro - Screw

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

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

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

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

Lubricator / LU909

Mini Steam Sterilizer

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

Q : คนอะไรไปญี่ปุ่นวันที่ 8 กลับวันที่ 9
A : คนบ้าเท่านั้นที่ท�ำได้ ^^
การด�ำเนินชีวิตตามปกติที่คนอื่นเค้าท�ำกัน คงใช้ไม่ได้กับ
สารานุกรมการด�ำเนินชีวิตของดิฉัน นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไปญี่ปุ่น
เช้าวันจันทร์ กลับบ่ายวันอังคาร ท�ำไปได้ไงๆๆๆๆ เหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 58 นี้เอง
ถ้าไม่มสี มั มนาดีๆ ที่ TMDU จัดเพือ่ ให้ทมี Ortho Mobile
น�ำโดย รศ. (พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ พร้อมชาวคณะ
มาฟังการบรรยายร่วมกันในหัวข้อ International Seminar
on Cleft Lip and/or Palate and Related Craniofacial
Anomalies คงไม่มีทริปนี้เกิดขึ้น
TMDU เป็นชื่อย่อของ Tokyo Medical and Dental
University อาจารย์และรุน่ พีร่ นุ่ น้องหลายๆ ท่านส�ำเร็จการศึกษา
จากที่นี่เป็นจ�ำนวนมาก วิธีเดินทางไปยัง TMDU นั้นแสนง่ายดาย
เช้าตรู่หลังเครื่องแลนดิ้ง เมื่อพุ่งตรงจากสนามบิน Haneda
ออกมา จับรถไฟ JR ดิ่งเข้าเมืองมาลงสถานี Ochanomizu
เดินบนสะพานข้ามแม่น�้ำ Kanda ไปอีกนิดก็ถึง TMDU แล้ว
นอกจาก JR จะมา TMDU ด้วย Tokyo Metro ก็ยังได้ มีทั้ง
สาย Marunouchi และ Chiyoda โดยลงที่สถานี Ochanomizu
และ Shin-ochanomizu ตามล�ำดับ

กั บ ทพญ.ปิ ย ะธิ ด า จิ ต ตานั น ท์

แบ่งปันเรื่องเล่าดีๆ
ชาวคณะ Ortho Mobile ท่านอื่นๆ เดินทางมาญี่ปุ่น
หลายวันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. ได้ไปเยี่ยมชม Fuji 5th Station,
Gotemba Outlet, Kawaguchiko, Yokohama, Kamakura
ชมหลวงพ่อโตไดบุทสึ แล้วกลับเข้าโตเกียว ส่วนเราพุ่งตรงจาก
Haneda มาโยนกระเป๋าที่โรงแรมใกล้ๆ แล้วค่อยไปกับคุณพี่
ปรียดา เจ้าถิน่ เก่า เมือ่ มาถึงห้องประชุมอาจารย์ รวมถึงพีๆ่ น้องๆ
ทีม่ าร่วมประชุม ล้วนพร้อมแล้วที่ TMDU เปิดงานโดย Prof. Keiji
Moriyama ซึ่งเป็นคณบดีของคณะทันตแพทย์ที่นี่ ควบต�ำแหน่ง
หัวหน้าภาค Maxillofacial Orthognathics อีกต�ำแหน่ง ภาคเช้า
เป็นการน�ำเสนอ Current clinical and research status of
TMDU เรื่องที่บรรยายเช้านี้มี “Introduction of TMDU and
Treatment of patients with cleft lip and/or palate and
related craniofacial anomalies”, Understanding the
mechanism of cleft palate induction by using mouse
models” บทสรุปเล็กๆ ที่ได้คือ ในประเทศญี่ปุ่นมีความชุก
ในการเกิดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 1/500 มากกว่าไทยซึ่งพบ
ในอัตรา 1/800
หลังจบประชุมช่วงเช้า TMDU พาชาวคณะไปเยี่ยมชม
และรับประทานอาหารเที่ยงที่ บ. GC Corporate Center ซึ่ง
เดินจาก TMDU ไปไม่ไกล แล้วก็กลับมาเดินชมแผนกต่างๆ
TMDU Tour รวมถึงพิพธิ ภัณฑ์ของคณะด้วย จากนัน้ ก็กลับมาฟัง
การบรรยายต่อที่ห้องประชุม พอหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อน
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ทาง staff แสนใจดี เตรียมขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มชูก�ำลัง
ไม่ ใ ห้ ช าวคณะจากไทยเล่ น เกมซ่ อ นตาด� ำ กั น หมด ภาคบ่ า ย
น�ำเสนอ Clinical Research อาทิ “Long-term observations
after surgical orthodontic treatment for mandibular
prognathism with facial asymmetry”, “Threedimensional analysis of lower lip movement during
articulation in patients with mandibular prognathism by
motion capture system”, “Measurement of distraction
force in maxillary distraction osteogenesis for cleft
lip and palate” ต่อด้วย Case Presentation “A case of
Holoprosencephaly with unilateral cleft lip and palate
treated with maxillary distraction osteogenensis in
adolescence” และ “A case of Apert syndrome treated
by bimaxillary orthognathic surgery after LeFort III
distraction” ปิดท้ายสวยๆ ด้วยการน�ำเสนอการด�ำเนินงาน
โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร Ortho Mobile โดย อ.สมใจ
ของพวกเรา แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี
ที่ฟินสุดๆ ของทริปนี้คือ ทางบริษัท Tomy ได้พาอาจารย์
ทีม staff TMDU ชาวคณะ Ortho Mobile ลงเรือล่องแม่น�้ำ
พร้อมดินเนอร์สุดหรูบนเรือ Dinner Cruise งานนี้มาทราบ
ภายหลังว่า หัวละ 10,000 ค่ะ คุ้มแล้วเที่ยวนี้ บนเรือยังมี
คาราโอเกะและมีดาดฟ้าเรือให้คณะกะเหรี่ยงชาวไทยขึ้นไป
กระโดดถ่ายรูปกันเป็นที่สนุกสนาน แต่เด็กเรือนึกว่าอะไรตกใส่
หลังคาเรือ หลังจากนั่งเรือล่องไปถึงโอไดบะ ก็ได้เวลานั่งเรือกลับ
วันรุ่งขึ้นก็กลับแล้ว เป็นวันจับจ่ายละลายเงินเยนที่
Takeya หรือตึกม่วงในต�ำนาน จากนัน้ ไปแวะที่ aeon ทานอาหาร
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เที่ยง เก็บตกส่งท้าย แล้วกลับไปที่สนามบินนาริตะ ขากลับมี
ประสบการณ์ที่ไม่อยากเจอขณะเดินทาง คือเครื่องบินที่เรา
จะนั่งกลับดีเลย์ไปสามชั่วโมง สาเหตุมาจากมีเครื่องจอดเสียบน
รันเวย์ทนี่ าริตะ แล้วเจ้ากรรมทีเ่ ครือ่ งสายการบินไทย สายการบิน
แห่งชาติของเราเป็นเครื่อง A380 ลงรันเวย์นี้ได้เพียงรันเวย์เดียว
เครื่องจึงต้องวนไปจอดรอที่สนามบิน Kansai ที่ Osaka รอให้
รันเวย์ที่นาริตะจัดการน�ำเครื่องบินเจ้าปัญหาออกไปก่อนถึง
จะบินกลับมาน�ำเครื่องลงที่นาริตะได้ คูปองค่าอาหารที่ได้มาก็
เพียงพอทีจ่ ะแลกอาหารง่ายๆ ประทังชีวติ ทีส่ นามบินไปได้อกี มือ้
สามชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหก แล้วเราก็ได้กลับบ้านกันสักที
แต่ว่าไปก็ใจหาย ถึงจะดีใจที่ได้นอนยาวบนเครื่องบิน แต่ความ
หนาแน่นของผู้โดยสารซึ่งนอนกันคนละแถวเยี่ยงนี้ การบินไทย
ของเราจะไปรอดไหมน้อ... งานนี้ไม่รู้จะเล่าอะไร เพราะมาแค่
สองวัน จบทริปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าไปเชียงใหม่หรือภูเก็ตซะอีก
เหนือ่ ยมัย้ ?? ตอบเลยว่าเหนือ่ ยมากกกกก.... แล้วจะท�ำอีกมัย้ ???
อันนี้ต้องติดตามตอนต่อไป ^____^
Travel is my life …. เพราะชีวิตคือการเดินทาง
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สาระน่ารู้

บีพีเอจากพลาสติกจัดฟัน

(เถื่อน)… อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

พลาสติกที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ�ำวันเรานั้น มีส่วนประกอบ
ทางเคมีหลายอย่าง บางชนิดใช้ใส่อาหารเพื่อบริโภคได้ ในขณะที่
พลาสติกบางชนิดอาจปล่อยสารพิษต่อร่างกายออกมา เช่น
บิสฟีนอล-เอ หรือบีพีเอ บีพีเอพบจากภาชนะบรรจุอาหาร
และของใช้ โดยสารกลุ ่ ม นี้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในการผลิ ต
ภาชนะพลาสติกต่างๆ เช่น ขวดนมเด็ก ขวดน�้ำ กล่องพลาสติก
เก็บอาหาร จาน ชาม แก้วน�้ำ นอกจากนี้ ยังพบบีพีเอเคลือบที่ผิว
ด้านในกระป๋องน�้ำอัดลมและอาหารกระป๋อง เมื่อภาชนะเหล่านี้
โดนความร้อนสูง สารนี้จะปนเปื้อนออกมา
บีพีเอเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ โดย
บีพีเอท�ำให้เกิดฤทธิ์ที่แสดงลักษณะของฮอร์โมนเอสโทรเจน
กลไกการท�ำให้เป็นพิษต่อร่างกาย เกิดจากการที่สารที่มีลักษณะ
โครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวนเบนซินสองวงซึ่งสามารถเลียน
การท�ำงานของฮอร์โมนเอสโทรเจนได้ จากการศึกษาในมนุษย์
พบว่า บีพีเอปริมาณสูงท�ำให้มีการเพิ่มจ�ำนวนของเซลล์มะเร็ง
เต้านม โรคหัวใจ เซลล์ตับอ่อนถูกท�ำลาย ท�ำให้เกิดโรคอ้วน และ
มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์
พลาสติกที่ท�ำจากบีพีเอจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องประทับ
รหั ส ลู ก ศรวิ่ ง ไล่ เ ป็ น รู ป สามเหลี่ ย มหรื อ สามเหลี่ ย มล้ อ มรอบ
หมายเลข 7
เพือ่ ป้องกันอันตรายต่อทารกไทย ในปัจจุบนั ประเทศไทย
ได้ มี ป ระกาศจากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2558 โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งท�ำให้
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดระบุ
ว่าขวดนมต้องไม่มีสารบีพีเอ หมายถึงไม่พบที่ระดับค่าต�่ำสุดที่
วิเคราะห์ได้ (limit of detection, LOD) คือ 0.25 ไมโครกรัม
ต่อลิตร ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามากกว่า 15 มลรัฐ
ได้ตั้งข้อจ�ำกัดในการใช้บีพีเอในการผลิตภาชนะ และผู้ผลิต
ส่วนใหญ่ก็ได้หันมาผลิตภาชนะที่ปราศจากบีพีเอแทนแล้ว
ในทางทันตกรรมทั่วไปพบบีพีเอปลดปล่อยจากสารบิสดี
เอ็มเอ สารบิสดีเอ็มเอพบได้ในวัสดอุดฟัน เรซินคอมโพสิตและ
สารเคลือบหลุมร่องฟันบางชนิด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันมี

โดย... ทพญ.วราพร เด่นศิริอักษร, รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล

การลดการใช้สารนี้ลงมากแล้ว และ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐาน
ส�ำคัญที่แสดงว่าบีพีเอจากการใช้งานทันตวัสดุทางทันตกรรมจัด
ฟันในคลินิก ส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์
โดยเฉพาะการศึกษาวัสดุที่ใช้ในการจัดฟันแบบอินวิสอะไลน์
พบว่าเมื่อแช่เครื่องมือนี้ในน�้ำเกลือเป็นเวลา 2 เดือน น�ำสาร
ละลายที่ได้มาทดสอบ ไม่มีผลเป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxic) และ
ไม่ท�ำให้เกิดฤทธิ์ที่ท�ำให้แสดงลักษณะของฮอร์โมนเอสโทรเจน
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการขาดความรูใ้ นการใช้พลาสติก
ประชาชนอาจได้รับสารปนเปื้อนนี้จากการบริโภคอาหารโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์อยู่แล้ว ทันตแพทย์จัดฟันจึงควรลดการรับ
สารบีพีเอของผู้ป่วยที่ปลดปล่อยจากวัสดุทางทันตกรรมจัดฟัน
โดยต้องลดให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ กรณีที่อาจพบมีความ
เสี่ยงในการได้รับสารบีพีเออยู่บ้าง คือ
สารยึดติดที่อยู่ในปากเป็นเวลานานกว่า และมีพื้นผิว
สัมผัสกับน�้ำลายมากกว่า มีโอกาสปล่อยสารบีพีเอมากกว่า เช่น
- สารยึดติดเครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่นด้านลิ้น
ก็จะมีโอกาสปล่อยสารบีพีเอได้มากกว่าสารยึดติดบริเวณรอบ
ขอบแบรกเก็ต
- สารยึดติดแบรกเก็ตที่อยู่ในช่องปากนานหลายปี
- เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่นด้านลิ้น (bonded
lingual retainers) ที่ติดในปากหลายๆ ปี [โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในรายที่ มี แ ผ่ น คราบจุ ลิ น ทรี ย ์ ส ะสมมาก อาจท� ำ ให้ มี ผ ลต่ อ
เอนไซม์เอสเทเรส (esterase) จึงมีการปลดปล่อยสารบีพีเอ
มากขึ้น]
- การแกะแบรกเก็ตแล้วก�ำจัดสารยึดติดออกไม่หมด
เกิดปฏิกิริยาการแข็งตัวที่ไม่สมบูรณ์ของสารยึดติด ท�ำให้
ปลดปล่อยสารบีพีเอมากกว่าที่ควรจะเป็น
ดังนั้นการฉายแสงห่างจากสารยึดติดมาก อาจท�ำให้มี
การปล่อยสารบีพีเอออกมา จึงควรฉายแสงให้ใกล้สารยึดติดเพื่อ
ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาการแข็งตัวที่สมบูรณ์ที่สุด
ความหนาของสารยึดติดแบรกเก็ต (หากมีความหนาของ
วัสดุมากเกินจ�ำเป็น ก็จะมีการสัมผัสน�้ำลายมากกว่า รวมถึง
อาจเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการแข็ ง ตั ว ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ข องสารยึ ด ติ ด จึ ง
มีการปลดปล่อยบีพีเอออกมา)
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จากข้อมูลที่ได้รวบรวมมา น�ำไปสู่การน�ำเสนอข้อแนะน�ำ
ในทางคลินิกส�ำหรับทันตแพทย์จัดฟัน ทั้งที่มีผู้ได้แนะน�ำไว้แล้ว
และทีน่ ำ� มาประยุกต์ใช้ เพือ่ ทีจ่ ะลดการปลดปล่อยสารบีพเี อ ดังนี้
แบรกเก็ตชนิดพอลิคาร์บอเนตมีการปลดปล่อยสารบีพีเอ
จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้แบรกเก็ตชนิดพอลิคาร์บอเนต
เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดขึ้นรูปด้วยความร้อนแบบมี
สีส้ม [Thermoformed Biocryl retainer, orange, 2 mm;
125-mm, round, Great Lakes Orthodontics, Ltd., item
number 021-086, lot number 11-08)] ปล่อยสารบีพีเอ
มากกว่าเครื่องมือคงสภาพฟันชนิดใส หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้
เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดขึ้นรูปด้วยความร้อนชนิดใส
เลือกใช้สารยึดติดแบรกเก็ตที่ไม่ปล่อยสารบีพีเอหรือ
ปล่อยน้อยที่สุดและต้องก�ำจัดสารยึดติดส่วนเกินออกเสมอ
สารยึ ด ติ ด แบรกเก็ ต ที่ แข็ ง ตั ว ด้ ว ยปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี
ปล่อยสารบีพีเอน้อยกว่าสารยึดติดแบรกเก็ตที่แข็งตัวด้วยการ
ฉายแสง หากเป็นไปได้อาจเลือกใช้สารยึดติดแบรกเก็ตที่แข็งตัว
ด้วยปฏิกิริยาทางเคมีและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตอย่าง
เคร่งครัด
หากเลือกใช้สารยึดติดแบรกเก็ตทีแ่ ข็งตัวด้วยการฉายแสง
เพือ่ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าการแข็งตัวทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ ควรฉายแสงรอบ ๆ
แบรกเก็ตและฉายแสงใกล้สารยึดติดมากที่สุด โดยใช้เครื่องฉาย
แสงชนิดไดโอด (แอลอีดี) โดยสังเกตได้ว่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉาย
แสงแบบเดิม เครื่องฉายแสงชนิดไดโอด (แอลอีดี) มักมีน�้ำหนัก
เบากว่า ขนาดเล็กกว่า และให้ความร้อนน้อยกว่า โดยควรฉาย
เป็นเวลาอย่างต�่ำ 20 วินาที
ใช้ผงหินพัมมิส (pumice) ขัดส่วนเกินของสารยึดติดให้
ออกมากที่สุด หลังจากยึดติดแบรกเก็ตแล้ว
เครือ่ งมือคงสภาพฟันชนิดใสควรจะแช่ในน�ำ้ อุน่ 60 องศา
เซลเซียส ประมาณ 2-3 ชม.ก่อนให้คนไข้ใส่
ในทางทันตกรรม เมื่อมีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ มีการ
ศึกษาที่แนะน�ำวิธีการท�ำงานในคลินิกเพื่อลดปริมาณสารพิษ
ให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งอาจน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปริมาณสาร
บีพีเอ คือ
ใช้ เ ครื่ อ งดู ด น�้ ำ ลายชนิ ด แรง ดู ด โดยตรงที่ ฟ ั น ขณะ
กรอสารยึดติดออกและใช้หลอดดูดน�้ำลายเพิ่มอีกหนึ่งขั้นโดยดูด
ที่พื้นปากหรือคอ
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ให้ ค นไข้ บ ้ ว นปากด้ ว ยน�้ ำ อุ ่ น หลั ง จากติ ด แบรกเก็ ต
เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น กรอสารยึดติดแบรกเก็ต และ
บ้วนน�้ำลายออกให้มากที่สุด
หากทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ต้ อ งการรายละเอี ย ดเชิ ง ลึ ก
ท่านสามารถอ่านบทความปริทัศน์เรื่องนี้ ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร
ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยแล้ว
นอกจากนี้ ยั ง พบมี ก ารศึ ก ษารายงานว่ า ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องชนิดและความปลอดภัยของการ
ใช้พลาสติก ดังนั้น หากพบว่ามีการน�ำพลาสติกมาใช้ในช่อง
ปากโดยไม่ได้ท�ำโดยบุคลากรที่มีความรู้คือมิใช่ทันตแพทย์ หรือ
บุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญในการเลือกใช้พลาสติก อาจพบ
มี ส ารปนเปื ้ อ นอื่ น ที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ ร่ า งกายได้ จึ ง ควร
หาความรู้เรื่องการใช้พลาสติกอย่างถี่ถ้วน และระมัดระวังการ
ใช้งานพลาสติกผิดประเภท เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายของ
ผู้ป่วย ตัวท่านเองและบุตรหลานของท่าน
ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่ง
ประเทศไทย

รหั ส ลู ก ศรวิ่ ง ไล่ เ ป็ น รู ป สามเหลี่ ย มหรื อ สามเหลี่ ย ม
ล้อมรอบหมายเลข 7 เพื่อระบุว่าพลาสติกนี้อาจมีบีพีเอ
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“fill in the blank”
ผมเชื่ อ ว่ า ทุ ก คนที่ อ ่ า นผ่ า นๆ คอลั ม น์ นี้ คงไม่ มี ใ ครที่
ไม่ รู้ จั ก “โดราเอมอน” แมวหุ ่ น ยนต์ ตั ว สี ฟ ้ า หน้ า กลมไม่มีหู
แถมยั ง กลั ว หนู เ ป็ น ที่ สุ ด ตอนเป็ น เด็ ก ผมเริ่ ม ต้ น รั ก การอ่ า น
หนังสือผ่านการ์ตูนอย่างโดราเอมอน ด้วยความที่โดราเอมอน
เป็ น การ์ ตู นจบในตอนสั้ น ๆ เนื้ อ หาไม่ มี อ ะไรซั บ ซ้ อ นมากนัก
เป็นเรื่องราวของเด็กชายโนบิ โนบิตะ นักเรียนชั้น ป.4 ที่ชีวิต
ไม่มีอะไรดีสักอย่าง ต้องมาขอของวิเศษจากโลกอนาคตของ
โดราเอมอนอยูท่ กุ ๆ ตอน รวมทัง้ หมดได้ 1,344 ตอน โดราเอมอน
ตี พิ ม พ์ ค รั้ ง แรกเดื อ นมกราคม ค.ศ. 1970 โดยส� ำ นั ก พิ ม พ์
โชงะกุ กั ง โดยเป็ น ผลงานที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของอาจารย์ ฮิ โรชิ
ฟุจิโมโตะ และอาจารย์โมะโตะโอะ อะบิโกะ ภายใต้นามปากกา
“ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ” ทั้งสองท่านได้ออกผลงานร่วมกันมามากมาย
เช่น ผีน้อยคิวทาโร่ นินจาฮัตโตริ ปาร์แมน การ์ตูนโดราเอมอน
ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1969 เนื่องจาก
นักวาดการ์ตนู ทัง้ สองฟุจโิ กะ ฟุจโิ อะ ได้ลงโฆษณาการ์ตนู เรือ่ งใหม่
ของเขาทั้งสองไว้ว่าจะมีตัวเอกที่ออกมาจากลิ้นชัก ในนิตยสาร
การ์ตูนฉบับต้อนรับปีใหม่ ที่จะมาแทนการ์ตูนเจ้าชายจอมเปิ่น
แต่ในความจริงแล้วทั้งสองยังไม่มีไอเดียเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้
แม้แต่น้อยเลย เมื่อใกล้ถึงเวลาส่งต้นฉบับก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้
กับทั้งสองเป็นอย่างมาก
ฮิโรชิ ฟุจิโมโตะ หนึ่งในนักวาดการ์ตูนได้เผอิญเห็นแมว
จรจัดที่มักแอบเข้ามาเล่นที่บ้านของตนเองเป็นประจ�ำ เขามักจะ
ชอบจับแมวตัวนี้มาหาหมัด จนเวลาล่วงเลยมาถึง 4.00 น. ก็ยัง
ไม่มีไอเดียเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องใหม่ ท�ำให้ฮิโรชิโมโหตัวเองเป็น
อย่างมาก และคิดเลยเถิดไปว่าโลกนี้น่าจะมีไทม์แมชชีนเพื่อ

ย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีต หลังจากนั้นฮิโรชิได้เผลอหลับไปด้วย
ความอ่อนล้า เมื่อเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมา ท�ำให้เขาตกใจว่าตนเอง
เผลอหลับไป จึงรีบวิ่งลงจากบันไดบ้านไปสะดุดกับตุ๊กตาล้มลุก
ญี่ปุ่นของลูกสาวที่ตกอยู่บนพื้น
เหตุนี้เองท�ำให้ฮิโรชิเกิดไอเดียขึ้นโดยน�ำหน้าแมวจรจัด
มาผสมกับตุ๊กตาญี่ปุ่น สร้างออกมาเป็นตัวละครหุ่นยนต์แมวจาก
อนาคตคอยช่วยเหลือเด็กชายที่แสนจะไม่ได้เรื่อง และตั้งชื่อว่า
โดราเอมอน เป็นค�ำผสมระหว่าง “โดราเนโกะ” กับ “เอมอน”
ในภาษาญี่ปุ่น โดราเนโกะนั้นแปลว่าแมวหลงทาง ส่วนค�ำว่า
“เอมอน” เป็นค�ำเรียกต่อท้ายชื่อของเด็กชายในสมัยก่อนของ
ประเทศญี่ปุ่น และได้เปิดตัวในปีเดียวกัน เริ่มตีพิมพ์ในนิตยสาร
โยะอิโกะ นิตยสารโยชิเอ็ง และนิตยสารเพื่อการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 (เดือนมกราคม ค.ศ. 1970)
การ์ตูนโดราเอมอนลงตีพิมพ์พร้อมกันในนิตยสาร 6 ฉบับ
คือ นิตยสารโยะอิโกะ นิตยสารโยชิเอ็ง นิตยสารโชงะกุอิชิเน็นเซ
(นิตยสารเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1) นิตยสาร
โชงะกุนิเน็นเซ (นิตยสารเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 2)
นิตยสารโชงะกุซังเน็นเซ (นิตยสารเพื่อการศึกษาระดับประถม
ศึกษาปีที่ 3) และนิตยสารโชงะกุโยเน็นเซ โดยมีทงั้ หมด 1,344 ตอน
โดยเขียนให้เหมาะกับผู้อ่านแต่ละระดับอายุ ซึ่งการ์ตูนได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก
อาจารย์ฮิโรชิ ฟุจิโมโตะถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1996 ด้วย
วัย 62 ปี ก่อนหน้าที่ท่านจะจากไป ท่านยังคงเขียนบทภาพยนตร์
ให้กับโดราเอมอน เดอะ มูฟวี่ ปีละ 1 เรื่อง การ์ตูนที่ดูสนุก
เพลิดเพลินนี้ได้ออกเดินทางไกลไปทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจให้
เด็กและผู้ใหญ่หลายล้านคน ทั้งยังเป็นทูตสันถวไมตรีเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ผมจึงเฝ้า
หาโอกาสที่จะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดราเอมอนสักครั้งในชีวิต
อันที่จริงพิพิธภัณฑ์ที่ว่านี้ไม่ได้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์โดราเอมอนหรอก
ครับ เพราะมันถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและแสดงผลงานของ
อาจารย์ฮิโรชิ ฟุจิโมโตะ ผู้ล่วงลับต่างหาก โดยก่อนเสียชีวิต 9 ปี
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ท่านแยกกับอาจารย์อะบิโกะออกผลงานเดี่ยวของตนเอง และ
เปลี่ยนนามปากกาใหม่เป็น ฟุจิโกะ เอฟ. ฟุจิโอะ พิพิธภัณฑ์
แห่งนี้จึงตั้งชื่อตามนามปากกาสุดท้ายของท่านก่อนวายชนม์
ภายในพิพิธภัณฑ์ห้ามถ่ายภาพ และจัดแสดงผลงานออริจินัล
ของท่าน รวมถึงภาพสี ภาพต้นฉบับก่อนเข้าโรงพิมพ์มากมาย
และมี สื่ อ สามมิ ติ แสดงขั้ น ตอนการท�ำ แอนิ เมชั่ น ของอาจารย์
เริ่มตั้งแต่ยังเป็นต้นฉบับขาวด�ำบนแผ่นกระดาษจนได้ออกมา
โลดแล่นบนแผ่นเซลลูลอยด์ และปรากฏบนจอเงินหรือจอแก้ว
แล้วแต่โอกาส ผลงานรวมๆ ของอาจารย์ฮิโรชิ ฟุจิโมโตะมี
หลายเรื่อง ซึ่งไม่ได้มีแต่เฉพาะการ์ตูนส�ำหรับเด็กเท่านั้น แต่ยัง
มีการ์ตูนเนื้อหาหนักส�ำหรับผู้ใหญ่อีกด้วย สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่
ผลงานเหล่านี้ล้วนมีเจตนารมณ์เดียวกัน นั่นคือบอกเล่าถึงวิกฤติ
ของโลก ทั้งเรื่องปัญหามลพิษ รวมถึงปัญหาสังคม สงครามและ
ผลที่ตามมา ทางพิพิธภัณฑ์มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาสภาพของกระดาษ หมึก และสีที่ใช้ใน
การวาดผลงานเหล่านี้
หากท่านอยากจะแวะมาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ต้องจองตั๋ว
ล่ ว งหน้ า ที่ ร ้ า นสะดวกซื้ อ LAWSON ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่น ราคา
1,000 เยน ส�ำหรับผู้ใหญ่ และ 700 เยน ส�ำหรับเด็ก วิธีการ
ไม่ยุ่งยาก ศึกษาได้จาก http://l-tike.com/guide/loppi_
english.html แต่หากเอาง่ายที่สุด เพียงเดินไปบอกพนักงานว่า
ต้องการเข้าชม Fujiko F. Fujio Museum วันที่ต้องการ ยกเว้น
วันอังคาร (สามารถจองได้ล่วงหน้า 2 เดือน ใครมีเพื่อนพ�ำนักอยู่
ประเทศญี่ปุ่นอาจจะฝากเพื่อนจองให้ได้) และเลือกรอบที่จะ
เข้าชม (รอบละ 2 ชั่วโมง) และจ�ำกัดรอบละ 500 คน หากอยาก
ดูแบบคนน้อยๆ ไม่วุ่นวาย และสามารถใช้บริการคาเฟ่และ
โรงภาพยนตร์ขนาดเล็กได้แบบไม่ต้องแย่ง แนะน�ำให้มารอบแรก
คือ 10.00 น. การเดินทางในโตเกียว ต้องนั่งรถไฟสาย Odakyu
Odawara จากสถานี Yoyogi-Uehara ไปลงสถานี Noborito
ใช้เวลา 15 นาที ราคา 210 เยน และต่อรถบัสราคา 200 เยน
ไปถึงพิพิธภัณฑ์ได้เลย รถบัสสังเกตได้ไม่ยาก มีลายการ์ตูนที่
คุ้นเคย เช่น โดราเอมอน ปาร์แมน เต็มตัวรถไปหมด อย่าลืม
มองหาตัวการ์ตูนต่างๆ ที่แอบซ่อนอยู่ด้านนอกรอบๆ อาคาร
พิพิธภัณฑ์ เพราะน่ารักมากและควรถ่ายรูปเอาไว้มาก มีร้าน
ขายขนมและของที่ระลึกแบบพรีเมียมหาซื้อที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว
ในโลกนี้ ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นคนชอบอ่านการ์ตูน แต่ลอง
แวะมาสักครั้งถ้ามีโอกาส ท่านจะรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัย และอาจ

ได้เจอกับความฝันตอนเด็กๆ ทีท่ ำ� หล่นหายไปตัง้ แต่เมือ่ ไหร่กไ็ ม่รู้
(ขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับโดราเอมอน จากหนังสือ ไขความลับของ
โดราเอมอน ส�ำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์)
ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
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Meeting Announcement
2015

Miami, Florida, USA
Note: This meeting is a Caribbean cruise.
December 5-6, 2015
The Majesty of the Seas cruise ship departs March 7 from
18th PanHellenic Congress of the Greek Orthodontic
Miami.
Society and the Orthodontic Society of Northern Greece
www.amo.org.mx
Hotel Nikopolis Thessaloniki, Greece
e-mail: oficina@amo.org.mx
www.grortho.gr/en
April 16-17, 2016
December 10, 2015
14th International Symposium of the Greek Orthodontic
Indian Orthodontic Society
Society
IOS Research Foundation Launch & Global Orthodontic
(joint meeting with the Egyptian Orthodontic Society)
Editors Meeting
Athens, Greece
Hyderabad, India
www.grortho.gr/en
Contact Dr. G. Chandrasekhar at +91 92461 55116 or
April 29-May 3, 2016
Dr. Rohan Mascarhenas at +91 98456 15408.
American Association of Orthodontists
December 11-13, 2015
Orange County Convention Center
Indian Orthodontic Society
Orlando FL
50th Indian Orthodontic Conference
See more at: https://www.aaoinfo.org/meetings/2016Hyderabad, India
annual-session

2016
February 11-13, 2016
Egyptian Orthodontic Society
International Congress of the Egyptian Orthodontic Society
and Joint Meeting with the Greek Orthodontic Society
Cairo, Egypt Marriott Hotel & Omar El Khayyam Casino
www.egyptortho.org
e-mail: Contact Dr. Abbas Zaher at azaher@idsc.net.egruary
11-13, 2016
February 5-8, 2016
Sri Lanka Orthodontic Society
1st International Orthodontic Congress
Vistas in Orthodontics Paradise
www.sloscolombo2016.org
February 19-22, 2016
Australian Orthodontic Society
25th Australian Orthodontic Congress
Melbourne Convention and Exhibition Centre
Melbourne, Australia
www.aso2016melbourne.com.au
March 7-11, 2016
Asociación Mexicana de Ortodoncia
XLIX Annual Congress

June 11-16, 2016
European Orthodontic Society
2016 Congress
Stockholm, Sweden
August 24-26, 2016
XVI International Congress of Orthodontics
Santiago, Chile
Venue: Casa Piedra
www.sortchile.cl
September 1-3, 2016
Asian Pacific Orthodontic Society
10th Asian Pacific Orthodontic Conference
Nusa Dua, Bali, Indonesia
September 15-17, 2016
Canadian Association of Orthodontists Annual Session
Delta Prince Edward and PEI Convention Centre
Charlottetown, Prince Edward Island, Canada
Website: http://cao-aco.org/EVENTS/future.asp
November 11-13, 2016
5th MOIP Mediterranean Orthodontic Congress
Limassol, Cyprus
“New Technologies, New Principles”

