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EDITOR’S TALK
สวัสดีค่ะ การประชุมวิชาการ 1/2562 ได้รับเกียรติ

จากท่ า นวิ ท ยากรชื่ อ ดั ง Prof. Rolf G. Behrents ร่ ว มกั บ
คณะวิ ท ยากรไทย อี ก หลายท่ า นมาถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ให้แก่ท่านสมาชิก
คอลั ม น์ ยกย่ อ ง...คนดี ขอร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้รับ WFO Regional Award of Merit
บทความวิ ช าการหลากหลาย ได้ แ ก่ ฟลู อ อไรด์ . ...
ร้ายหรือดี? (ต่อการจัดฟัน) สรุปงานวิจัย การเข้าถึงการรักษา
ทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น โดยทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ในประเทศไทย
บทความพิ เ ศษจากคุ ณ หมอตอง มาถ่า ยทอดประสบการณ์
การเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่ลอนดอน
ท้ า ยเล่ ม มี ภ าพสวยสวย รวบรวมบรรยากาศความ
ประทับใจจากงานประชุมที่เชียงใหม่เมื่อปลายปี 2561 มาให้
ชื่นชม ปลายปี 2562 นี้ขอเชิญชวนไปร่วมเก็บภาพประทับใจ
ในงานประชุมวิชาการที่จังหวัดภูเก็ตกันนะคะ
						

https://drive.google.com/drive/folders/1SN-8oTR21dUqVlRBKzlRfM12c12labz-?fbclid=IwAR0tVokfjPdI9YtQzhmmszk5
OB6_cgK3Ch5nwHC8NalPewWcVwqDVKq448A

บรรณาธิการ

สารจากนายก

PRESIDENT MESSAGE

กรกฎาคม 2562

สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่าน
งานประชุมวิชาการทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่เมือ่ ปลายปีทแี่ ล้วผ่านไปด้วยดี ถือว่าประสบความส�ำเร็จ
กว่าที่คาดไว้ ผมหวังว่าท่านสมาชิกคงจะได้ความรู้และความเพลิดเพลินไม่มากก็น้อย คณะกรรมการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้
การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เสมอมา
การประชุ ม วิ ช าการ 1/2562 ครั้ ง นี้ กลั บ มาจั ด ที่ ก รุ ง เทพฯ อี ก ครั้ ง เนื่ อ งจากมี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ�ำปี ด ้ ว ย
รวมทั้งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจ ที่ รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ ได้รับการเสนอชื่อให้รับ WFO Regional
Award of Merit ซึ่งในครั้งนี้มีตัวแทนจาก WFO เดินทางมามอบรางวัลให้ท่านด้วย นอกจากนั้นผมขอแสดงความยินดีที่
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.กิตติ สุพันธุ์วณิช รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ และ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ได้รับเลือกจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยให้เป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น สาขาทันตกรรมจัดฟัน
คราวนี้สมาคมฯ ได้เชิญ Prof.Rolf G.Behrents มาเป็นวิทยากรหลัก ท่านเป็น Editor-in-Chief ของ the American
Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics และเป็น Orthodontic Program Director ที่ Saint Louis
University ท่านจะมาให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กับหัวข้อ Development of Expertise in Orthodontics
หลายครั้งที่เราพบว่าแนวทางการรักษาปัญหาหนึ่ง ๆ มีหลายทาง ดูสับสนและหาข้อสรุปไม่ได้ ในโลกของ evidence-based
เราหาค�ำตอบได้จากการศึกษาที่เกี่ยวข้องมาไขข้อข้องใจกับหัวข้อ Articles in Literature that should make a different
สมาคมฯ ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรคุณภาพ ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ ทพ.พาสน์ศริ ิ นิสาลักษณ์ รศ.ดร.ทพ.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล ผศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเษก รศ.ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี และ ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์
ที่ตอบรับค�ำเชิญมาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเรา
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีครั้งนี้ ได้เลื่อนเวลามาเป็นช่วงบ่ายแก่ ๆ และเพิ่มเวลามากขึ้น เนื่องจากมีวาระส�ำคัญที่จ�ำเป็น
ต้องใช้เวลาในการชี้แจงกับทุกท่าน หนึ่งในนั้นคือ “การปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมฯ” ที่จะมีรูปแบบใหม่ทั้งหมด เพื่อตอบสนอง
การใช้งานทั้งโดยทันตแพทย์และประชาชน ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญฯ จะมีการสาธิตการใช้งานเว็บไซต์รูปแบบใหม่ การสืบค้น
ข้อมูล รวมถึงการอัปโหลดข้อมูลโดยตัวท่านเอง ผมจึงอยากเรียนเชิญให้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
เนื่องจากเดือนพฤศจิกายนนี้มีงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยทันตแพทย์ สมาคมฯ จึงมีความจ�ำเป็นต้องเลื่อนมาจัด
ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 28 - 30 ตุลาคมแทน ครั้งนี้เราจะลงใต้ ไปรับลมทะเลกันที่จังหวัดภูเก็ตบ้าง ไปประชุมวิชาการ
ในบรรยากาศสบาย ๆ ชายทะเล ใส่ขาสั้น เสื้อยืด รองเท้าแตะมานั่งประชุมกันบ้าง สมาคมฯ ได้เชิญ Dr.Prashant Zaveri มาเป็น
วิทยากรหลัก ท่านเป็นทั้ง Orthodontist และ Periodontist จึงจะมีมุมมองที่เป็นประโยชน์ในแง่ของการ manage soft tissue
การจัดการ impacted teeth และ surgical procedure ง่าย ๆ ที่จะช่วยให้งานของเราประสบความส�ำเร็จได้ ขาดไม่ได้กับ
Beach Party ที่สมาคมฯ ตั้งใจจัดเพื่อสมาชิกทุกท่าน รวมถึงกิจกรรมยืดเส้นยืดสายยามเช้า Yoga on the beach ก็กลับมาอีกครั้ง
ตามค�ำเรียกร้อง รับรองงานนี้ไม่ผิดหวังครับ ไปเยอะ ๆ ไปเอาความรู้ และสนุกร่วมกันนะครับ
ด้วยความปรารถนาดี

ทพ.ธานัน จารุประกร
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
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ครั้งที่ 1 / 2562

ThaAO 1/2019

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
8.00 - 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 - 9.15 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ โดย ทพ.ธานัน จารุประกร
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

9.15 - 10.30 น.

การบรรยาย “The Development of Expertise in Orthodontics”
โดย Prof.Rolf G.Behrents

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

การบรรยาย “The Development of Expertise in Orthodontics”
โดย Prof.Rolf G.Behrents (ต่อ)

12.00 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.45 น.

การบรรยาย “Articles in the Literature that Should Make a Difference”
โดย Prof.Rolf G.Behrents

14.45 - 15.00 น.

พิธีมอบรางวัล WFO Regional Award of Merit
ให้แก่ รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
ประธานที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.00 น.

การบรรยาย “The Cost of Imaging Versus the Benefits Derived: X-Rays and
the Images They Produce”
โดย Prof.Rolf G.Behrents

Development of Expertise in Orthodontics
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วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
9.00 - 9.45 น.

“ชวนคุณหมอ (จัดฟัน) คิดเลข (เด็ก ม.สาม)”
โดย รศ.ดร.ทพ.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล

9.45 - 10.30 น.

“รูปแบบใหม่ของการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จากการใช้ Vibration”
โดย รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 11.30 น.

“Biomechanical Considerations in Management of the Vertical Dimension”
โดย ผศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก

11.30 - 12.15 น.

“Special Considerations in Orthodontics Treatment for Cleft Lip And/
Or Palate”
โดย รศ.ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี

12.15 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.15 น.

“สบสวย - สบไม่สวยสำ�คัญด้วยหรือ”
โดย ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

14.15 - 15.00 น.

“Refer and Retreat: Revisit”
โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

15.00 - 15.15 น.

พิธีปิดการประชุมวิชาการ / พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 - 16.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
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Rolf G. Behrents received his dental training at
Meharry Medical College, his orthodontic training and
Master of Science degree from Case Western Reserve
University, and a Ph.D. degree from the University
of Michigan. He has received several awards for
his research, published numerous articles and has
lectured extensively across the country and abroad.
Until his recent retirement in 2018, he was the Lysle
E. Johnston, Jr Professor of Orthodontics and Director
of the Orthodontic Program at the Center for Advanced
Dental Education of Saint Louis University. He continues
to serve as a part-time faculty member and the
Editor-in-Chief of the American Journal of Orthodontics
and Dentofacial Orthopedics.

Rolf Behrents, DDS, MS, PhD, PhD (Hon)

“The Development of Expertise in Orthodontics”
Synopsis:
Dentistry is a demanding form of health care
requiring considerable acumen and skill in order to
render effective and efficient care. Because orthodontic
treatment involves a large number of assessments,
decisions, and actions on the part of the practitioner
and the patient, there are many opportunities for
things to “go wrong.” This presentation will focus on
case studies of poor diagnosis, treatment planning,
treatment, and patient management to point out the
array of difficulties that can be encountered.
Viewing examples of simple and complex dental
problems and how they were “handled” points out
that there are some fundamental differences between
novice and expert approaches to treatment and
that there is value in education and experience. This
presentation will explore the many characteristics of

the novice and expert and how the former develops
into the latter. It is hoped that the study of “failed
cases” as they relate to the development of expert
skills may enable the practitioner to correctly meet
future treatment challenges and avoid failures.

Objectives
1. Describe orthodontic complications in terms of type
and etiology.
2. Compare and contrast good and bad science.
3. Describe the essential differences between novices
and experts in terms of various dental and orthodontic
treatments.
4. Provide guidance so that practitioners can judge
whether treatment complication suggests ethical or
legal compromise.

Development of Expertise in Orthodontics
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“Articles in the Literature that should Make
a Difference”
Synopsis:

Objectives:

Certainly the call for evidence-based articles has
produced information that should make a difference in
the clinical practice of orthodontics. This presentation
will introduce the audience to some of the most
important and productive trends in the literature.
At the same time, some of the literature may be
leading us to unfounded conclusions and applications;
the differences will be explored. Topics will include
early treatment, third molar management, sleep apnea
and others.

1. To review the levels of evidence that make
a difference in terms of evaluating the literature.
2. To describe the most important papers that have
recently appeared in the literature.
3. To describe articles whose significance is low.

“The Cost of Imaging Versus the Benefits
Derived: X-rays and the Images They Produce.”
Synopsis:

Objectives

Over the past decade, numerous concern have
been raised as to the use of CBCT particularly with
regarding to the amount of radiation that such devices
produce. Patients and professional organizations are
concerned as to the seeming lack of controls with this
new technology and potential pathology that may
develop in the future. This presentation will recount
the technical development of the use of x-rays that
have taken place from 1895 until the present, but more
importantly it will comment on how the public has
responded to those technical developments.

1. To identify the historical use of ionizing radiation.
2. To recognize the reaction of the public to ionizing
radiation.
3. To formulate new strategies for informing the public
about the benefits and hazards of current imaging
techniques.
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“ชวนคุณหมอ (จัดฟัน)
คิดเลข (เด็ก ม.สาม)”
รศ.ดร.ทพ.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล

Education
2008
1999
1999
1991

Thai Board of Orthodontics
Ph.D. (Maxillofacial Orthognathics), Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan
Certificate of Scheduled Postgraduate Orthodontics, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan
DDS, Chulalongkorn University, Thailand
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Abstract
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์พื้นฐานที่สำ�คัญ สามารถนำ�ไป
ใช้เพื่อจัดระเบียบความคิด เหตุผล และคำ�นวณเพื่อประโยชน์
ทั้งในชีวิตประจำ�วัน และทางวิทยาศาสตร์ด้านอื่น ๆ รวมไปถึง
ศาสตร์ทางทันตกรรมจัดฟันด้วย โดยทันตแพทย์จัดฟันซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการพื้นที่ ระยะทางและค่ามุมต่าง ๆ ของ
ส่วนโค้งแนวฟัน สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาใช้
เพื่อคำ�นวณและตอบคำ�ถามที่เกี่ยวข้องได้
ผู้บรรยายเชื่อว่าคุณหมอจัดฟันทุกท่านได้ผ่านการเรียน
คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 มาแล้ว ซึ่งความรู้ในระดับนี้เพียงพอต่อ
การแก้ไขปัญหาและตอบคำ�ถามต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทางทันตกรรม
จัดฟัน สำ�หรับน้องหมอจัดฟันใหม่ ๆ บางคนอาจจะผ่านไปแล้ว
เป็นเวลาสักสิบปี แต่สำ�หรับบางคนรวมทั้งผู้บรรยาย ก็เป็นเวลา
เกือบสีส่ บิ ปี เชือ่ ได้วา่ ด้วยวิชาการศึกษาทางทันตแพทย์ ทัง้ ในระดับ

ปริญญาบัณฑิต และหลังปริญญา ที่มีเนื้อหามากมายมหาศาล
คงทำ�ให้ความทรงจำ�และความเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ในส่วนนี้
หายไปเกือบหมดแล้ว
ในการบรรยายครั้งนี้ ผู้บรรยายจะทบทวนความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในระดับ ม.3 ในบางหัวข้อ เช่น สมการเส้นตรง
ตรี โ กณมิ ติ การนำ � ไปประยุ ก ต์ เ พื่ อ นำ � ไปใช้ ใ นขั้ น ตอนต่ า ง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการรักษาผูป้ ว่ ยทางทันตกรรมจัดฟัน การใช้เครือ่ งมือ
ทางทันตกรรมจัดฟันทีม่ รี ปู ทรงทางเรขาคณิต ไม่วา่ จะเป็น ค่า Play
ทั้งใน second และ third order bend การติดแบร็กเกตโดย
การประเมินความสูงจากขอบบน การคำ�นวณหาค่าเนือ้ ทีท่ ตี่ อ้ งใช้
หรือได้จากขัน้ ตอนและกระบวนการขยายหรือหดส่วนโค้งแนวฟัน
หรือ Curve of Spee ฯลฯ ที่มีประโยชน์ สามารถนำ�ไปประยุกต์
เพื่อใช้วางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ�
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“รูปแบบใหม่ของการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์จากการใช้ Vibration”

รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล

ประวัติการศึกษา
2545
2544		
2544
2539
2533

อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
Postdoctoral fellow NIDCR, NIH, USA
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาชีววิทยาช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ

Fashioning cellular rhythms with vibration

กระบวนการทางกายภาพเป็ น การนำ � อุ ป กรณ์ ห รื อ
เครื่องมือมาช่วยเร่งการเคลื่อนฟัน เริ่มจากนำ�กระแสไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาทดลองในปัจจุบนั คือ การใช้เลเซอร์ (lasers)
และการสั่น (vibration) เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือที่กำ�เนิดแรงสั่น
ทีน่ �ำ มาใช้ทางทันตกรรมจัดฟัน มีราคาสูงในท้องตลาดมาเป็นเวลา
เกือบ 10 ปี ความถี่ประมาณ 20 - 30 เฮิรตซ์ (Hz) ระยะเวลา

การใช้ ป ระมาณ 20 นาที ต่ อ วั น แต่ ผ ลการศึ ก ษายั ง มี ค วาม
ขัดแย้ง นอกจากนี้ ยังไม่มีความชัดเจนของกลไกการเร่งการ
เคลื่อนฟันที่เกิดจากแรงสั่นร่วมกับแรงทางทันตกรรมจัดฟัน
ผลการศึกษาทางคลินิกที่มีคำ�อธิบายทางด้านชีววิทยา
น่าจะช่วยทันตแพทย์จัดฟันตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องมือ
ที่กำ�เนิดแรงสั่นเพื่อเร่งการเคลื่อนฟัน
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“Biomechanical Considerations
in Management of the Vertical
Dimension”
ผศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก

ประวัติการศึกษา
2560
2558
2553
2551
2541

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diploma of Membership in Orthodontics, The Royal College of Surgeons of Edinburgh
อนุมัติบัตร (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทยสภา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำ�นวยการหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำ�บ้านเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
หัวหน้าแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟันและหัวหน้าสาขาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
ในการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟันผู้ให้การ
รักษาจำ�เป็นที่จะต้องให้การวินิจฉัย วางแผนการรักษา และ
เลือกวิธีการรวมถึงเทคนิคในการรักษา ให้มีความเหมาะสม
สำ�หรับผู้ป่วยแต่ละราย อีกทั้งควรต้องคำ�นึงถึงหลักชีวกลศาสตร์
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามแผนการรักษาที่

ได้วางไว้ ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้จะได้นำ�เสนอรายงานผู้ป่วย
หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการรักษา และข้อควรพิจารณา
ด้านชีวกลศาสตร์รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อควบคุมและจัดการ
ในแนวดิ่ง เพื่อส่งเสริมให้ได้ผลการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ
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“Special Considerations
in Orthodontics Treatment
for Cleft Lip And/Or Palate”
รศ.ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี (รัตนยาติกุล)

··
·
·
·
·
·
·

ประวัติการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน University of Sydney
อนุมัติบัตร ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการท�ำงาน
อดีตรับราชการตำ�แหน่งอาจารย์ประจำ� ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 - 2549
งานประจำ�ปัจจุบัน ทันตแพทย์จัดฟัน คลินิกเอกชน

กิจกรรมพิเศษ
ทันตแพทย์จดั ฟันจิตอาสา ให้การรักษาผูป้ ว่ ยปากแหว่งเพดานโหว่ คลินกิ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
ทันตแพทย์จัดฟันจิตอาสา ให้การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร โรงพยาบาลสวรรค์
		 ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
กรรมการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย

Abstract
The management of patients with cleft lip
and cleft palate requires prolonged orthodontic and
surgical treatment and an interdisciplinary approach in
providing them with optimal esthetics, function, and
stability. This presentation review and describes the
current concepts and principles in the treatment of

patients with cleft lip and palate. Case study shows the
sequencing and timing of orthodontic/orthopedic and
surgical treatment in late mixed dentition, permanent
dentition, and after the completion of facial growth
including the case discussion.
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“สบสวย - สบไม่สวยส�ำคัญด้วยหรือ”

ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

Education
2016
2003
1991
1987
1985

Dip. Thai Board of Occlusion and Orofacial Pain (Thai Royal Dental College)
M.Sc. (Health Development-Clinical Epidemiology), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
M.S. (Restorative Dentistry-Occlusion), University of Michigan, Ann Arbor, USA
Grad. Dip.Clin. Science (Pediatric Dentistry), Mahidol University
D.D.S.(honor), Mahidol University

Employment and Professional Experience
1996 - present
1991 - 1996
1987 - 1988
1985 - 1986

Assistant Professor, Department of Occlusion, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Lecturer, Department of Occlusion, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Adjunct lecturer, Occlusion Unit, Faculty of Dentistry, Mahidol University
Internship dentist at Special Clinic, Faculty of Dentistry, Mahidol University

·
·

Administrative experiences
Associate Dean for Planning and Development Affairs, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
		 (2001 - 2003, 2004 - 2005)
Head of Department (Department of Occlusion), Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
		 (2007 -2015)

Abstract
ผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันจำ�นวนไม่น้อยมีปัญหาปวดและ
/หรือมีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อ/ข้อต่อขากรรไกร (ทีเอ็มดี)
มีปัญหากัดฟันบ่อยขึ้น หรือฟันสึกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลัง
การจัดฟัน แม้จะมีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
ทีเอ็มดี และไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าปัญหาการสบฟัน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด ที เ อ็ ม ดี ห รื อ ไม่ หรื อ เหตุ ใ ดผู้ ป่ ว ยจั ด ฟั น
ถึงฟันสึกเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมิใช่น้อย ที่ทันตแพทย์
จะกลับมาทบทวนปัญหาขากรรไกรของผูป้ ว่ ยจัดฟัน การบรรยาย
นี้ จ ะนำ � เสนอปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสบฟั น และ

กล้ามเนือ้ /ข้อต่อขากรรไกรในลักษณะต่าง ๆ ทีแ่ สดงถึงการกระจาย
แรงบดเคี้ยวที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยที่เคยจัดฟัน หรือกำ�ลังจัดฟัน
โดยรวบรวมจากเคสผู้ป่วยที่มีปัญหาและต้องการรับการรักษา
และอาการดีขึ้นแล้วหลังจากการบำ�บัดรักษา เพื่อให้ทันตแพทย์
จั ด ฟั น ได้ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ บางประเด็ น ที่ อ าจคาดไม่ ถึ ง เพื่ อ
การวางแผนการรักษา หรือทบทวนงานที่กำ�ลังดูแลอยู่ และ
การจัดศึกษาอบรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาและรักษาที่ยุ่งยากในอนาคต
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“Refer and Retreat: Revisit”

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ประวัติการศึกษา
2540
2525
2525
2523

อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
Master of Science University of Alabama
Post-graduate Certificate in Orthodontics University of Alabama
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ประจ�ำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน และที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และ President Elect, The South East Asia Association for Dental Education (SEAADE)

บทคัดย่อ

การให้การรักษาใหม่อีกครั้งมักเกิดจากการคืนกลับของ
การรักษาผู้ป่วยส่งต่อมีสิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงและพิจารณา
หลายประการ นอกจากความผิ ด ปกติ ข องการสบฟั น และ ความผิดปกติการสบฟัน การเจริญเติบโตของขากรรไกรและ
โครงสร้างใบหน้าขากรรไกรแล้ว ยังต้องดูแผนและผลการรักษา ใบหน้า แผนการรักษาในครั้งแรก ตลอดจนความพึงพอใจของ
ที่ผ่านมา ความพึงพอใจ ความคาดหวังและทัศนคติของผู้ป่วย ผู้ป่วย
การบรรยายจะนำ�เสนอปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ต่อการรักษาด้วย
รายงานผู้ป่วย
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ยกย่อง...คนดี

CONGRATULATIONS
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล WFO Regional Award of Merit สำ�หรับภูมิภาค Central & East Asia
ในการประชุม WFO council ในปี ค.ศ. 2015 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีดำ�ริให้มีรางวัล WFO Regional Award
of Merit ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้จะมอบให้แก่สมาชิก WFO ที่มีผลงานและทำ�คุณประโยชน์ให้กับวิชาชีพทันตกรรมจัดฟัน
อย่างโดดเด่น โดยบุคคลนั้นจะต้องถูกเสนอชื่อโดยบุคคลหรือองค์กรแก่กรรมการบริหารของ WFO เพื่อพิจารณา
ครั้งนี้ Asian Pacific Orthodontic Society โดยการสนับสนุนของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยและ
สมาคมต่าง ๆ ในภูมิภาค ได้เสนอชื่อ รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ เพื่อรับรางวัลนี้
ในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัล 6 ท่านแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้
South and Central America ได้แก่ Dr. Julia Harfin (ประเทศอาร์เจนตินา)
Europe ได้แก่ Dr. Trevor Hodge (ประเทศอังกฤษ) และ Dr. Moschos Papadopoulos (ประเทศกรีซ)
Central and East Asia ได้แก่ Dr. Somchai Satravaha และ Dr. Keki Mistry (ประเทศอินเดีย)
Middle East and Africa ได้แก่ Dr. Abbas Zaher (ประเทศอียิปต์)
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CONGRATULATIONS MESSAGE FROM
DR. NIKHILESH VAID (President - Elect, WFO)
Dr. Somchai Satravaha, Past President Thai Association of Orthodontists, Asian Pacific Orthodontic
Society and WFO EC member was awarded this honor by the WFO Executive Committee in October
2018. There were 6 recipients of this award globally. This award recognizes WFO fellows, academic
fellows or retired fellows who have made significant contributions to Orthodontics, whether through
academic, research, clinical practice or organized orthodontic pursuits. This award was established
to solicit nominations from recognized WFO affiliate organizations, leaders and individual WFO
members so these people receive the recognition they deserve. Dr. Satravaha was nominated by the
Asian Pacific Orthodontic Society for the award and will receive the certificate from WFO ECM
Dr. Yanheng Zhou at the Thai Association of Orthodontists meeting in July 2019. She is the first recipient
of this award from Asia.
Dr. Satravaha has been an ambassador for the Asian Pacific region globally and one cannot fathom
anyone but her as the first recipient of the award from the region. Her contributions are acknowledged
not only by leaders but also by members of almost all associations in the region. She has been
the torch bearer of quality orthodontic care, professional advocacy, compassion, and outreach in Asian
orthodontics for more than 3 decades now. Known for her charming smile and friendly demeanor, she
has touched numerous orthodontic lives, wherever she has travelled.
Momma, we love you loads, keep inspiring us all - always!
Nik
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ผลการด�ำเนินงานสมาคมทั น ตแพทย์ จัดฟั น แห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2561 - 2562
คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2561 - 2563
(1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563)

คณะที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการกลาง

1.
2.
3.
4.
5.

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

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

สาตราวาหะ
เทพสิทธา
นิสาลักษณ์
ทวีเศรษฐ์
เฉลิมรัตนโรจน์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายกสมาคม
อุปนายก
นายกสำ�รอง
เลขานุการ
ประธานวิชาการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สาราณียกร

ทพ.ธานัน
ทพ.ปริญญา
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์
ทพ.จิรวัฒน์
ทพญ.กัลยา
ทพ.ธัชพันธุ์
ทพญ.สุธาทิพย์
ทพ.กฤษฎี
ผศ.ดร.ทพ.บัญชา

จารุประกร
ปฐมกุลมัย
โชติกเสถียร
เกียรติบูรณกุล
อินทรีย์
พูลทวีเกียรติ
จงบรรดาล
ปัณณะรัส
สำ�รวจเบญจกุล

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ผศ.ทพญ.นงลักษณ์
รศ.ทพ.อุดม
ทพญ.เรืองรัตน์
อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย
ผศ.ดร.ทพญ.พินทุอร
ทพ.ชัยพล

สมบุญธรรม
ทองอุดมพร
โกมลภิส
บุญประถัมภ์
จันทรวราทิตย์
ฉวีวรรณากร

10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. องค์ประกอบการดำ�เนินงานของสมาคมฯ
1.1 ที่ตั้ง
		
Website

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.thaiortho.org
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1.2 สมาชิก
(สรุปข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 6 เมษายน 2562)
		
สมาชิกสามัญ
672 คน
		
สมาชิกสมทบที่ยัง active
34 คน
		
สมาชิกนักศึกษา
155 คน
		
รวม
861 คน
1.3 การประชุมกรรมการสมาคมฯ
ได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ ระหว่าง กรกฎาคม 2561 ถึง มิถนุ ายน 2562 นอกจากนัน้ แล้ว คณะกรรมการและทีป่ รึกษาสมาคมฯ
ยังใช้ LINE application ในการสื่อสาร และปรึกษาหารืออย่างสม�่ำเสมอ จึงช่วยให้พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ผลงาน

·

2.1 สรุปการจัดประชุมวิชาการ
28 พฤศจิกายน 2561 Pre-conference lectures
ทั้งหมด 3 หัวข้อ ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับการประชุมวิชาการสมาคมฯ
ครั้งที่ 2/2561 โดย Dr. Thomas R. Pitt, Dr. Bader Borgan,
Dr. Tsai Shin Jaw และ Dr. Sabrina Huang ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติคุ้มคำ� จังหวัดเชียงใหม่
29 - 30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมวิชาการสมาคมฯ
ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง “Contemporary Orthodontics”
โดย Prof. Ravindra Nanda และคณะวิ ท ยากรไทย
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ� จังหวัดเชียงใหม่
5 มีนาคม 2562 การประชุมวิชาการ เรื่อง “Clear
Aligner Therapy Extraction from Diagnosis to Trouble
Shooting” โดย Dr. Vicki Vlaskalic ณ โรงแรมเชอราตัน
แกรนด์ สุขุมวิท
11 - 12 กรกฎาคม 2562 การประชุมวิชาการสมาคมฯ
ครั้ ง ที่ 1/2562 เรื่ อ ง “Development of Expertise
in Orthodontics” โดย Prof. Rolf G. Behrents และ
คณะวิทยากรไทย ณ เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
2.2 การเตรียมการประชุมวิชาการ
เตรียมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 /2562 ที่จะจัดขึ้น
ที่จังหวัดภูเก็ต
2.3 โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่
2.3.1 โครงการทั น ตกรรมจั ด ฟั น สั ญ จรเพื่ อ ผู้ ป่ ว ย
ปากแหว่งเพดานโหว่ไปให้การรักษาผู้ป่วยทุกเดือน เดือนละ
1 ครั้งที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขตสาธารณสุขเขต 3
จังหวัดนครสวรรค์

·
·
·

2.3.2 จำ�นวนผู้ป่วยในโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ
ทั้งหมดมีจำ�นวน 78 คน เป็นผู้ป่วยชาย 34 คน และผู้ป่วยหญิง
44 คน
2.3.3 จั ด การบรรยายร่ ว มกั บ ทั น ตแพทยสมาคมฯ
ในงานประชุ ม วิ ช าการของทั น ตแพทยสมาคมฯ เรื่ อ ง
“Nasoalveolar Molding ช่วยในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ระยะแรกให้สวยได้จริงหรือ?” เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน
2561
2.3.4 จัดงานเลี้ยงปีใหม่แก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
และครอบครัว ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ด้วยการสนับสนุน
บริจาคค่าจัดเลี้ยงจาก คุณสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ และ คุณศิริพร
ปัญญ์เอกวงศ์
2.4 กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม
เพื่อสังคม ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยตัวแทนของสมาคมฯ ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ และ
เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนผู้พิการซ�้ำซ้อน เมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2561
2.5 วารสาร หนังสือและการเผยแพร่ความรู้
2.5.1 จัดทำ�วิทยาสาร The Online Journal of Thai
Association of Orthodontists บน http://www.thaiortho.
org/2017/journals/ ซึ่งดูแลควบคุมโดย ผศ.ดร.ทพ.บัญชา
สำ�รวจเบญจกุล (สาราณียกร) โดยขณะนี้ website ได้รับการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มีระบบ submit บทความทาง
ออนไลน์ได้ ตามข้อกำ�หนดของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
หรือ Thai-journal Citation Index Center: TCI
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2.5.2 จัดทำ�หนังสือข่าวสาร Braces News รวมเล่มกับ
วารสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ จำ�นวน 2 ฉบับต่อปี และ
เผยแพร่ในช่วงงานประชุมวิชาการประจำ�ปีของสมาคมฯ
2.5.3 มีการ update ข้อมูลข่าวสารใน website ของ
สมาคมฯ อย่างสม�่ำเสมอ
2.5.4 Facebook “หมอจัดฟันไทย” เพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชน รวมถึงตอบคำ�ถามจากประชาชนผู้สนใจ โดยมี
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล ร่วมกับ ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต และ
ทพ.กฤษฎี ปัณณะรัส เป็นผู้ดูแลและดำ�เนินงาน
2.5.5 Facebook กลุ่ ม “สมาชิ ก สามั ญ สมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย” เพื่อแจ้งข่าวสารให้แก่
สมาชิกสามัญของสมาคมฯ โดยเฉพาะ
2.5.6 เพิ่ ม ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ กั บ สมาคมฯ ผ่ า นทาง
application LINE ที่ “@ปรึกษาจัดฟัน” และ “@thaiortho”
เพื่อให้บริการประชาชน และสมาชิกของสมาคมฯ ทุกประเภทได้
อย่างกว้างขวางขึ้น โดยมี ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย, ทพ.จิรวัฒน์
เกียรติบรู ณกุล, ทพญ.กัลยา อินทรีย,์ ทพญ.สุธาทิพย์ จงบรรดาล,
อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ และ ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร
เป็นผู้ดูแลและดำ�เนินงาน
2.6 ส่งผู้แทนเข้าเป็นคณะทำ�งานหรือร่วมประชุม
2.6.1 ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร (นายกสำ�รอง) เป็น
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้ พ.ร.บ.
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.6.2 ทพ.ธานัน จารุประกร (นายกสมาคมฯ) ร่วมประชุม
17th National Orthodontic Conference ที่เมือง Chang
Chun, Ji Lin Province สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่
18 - 21 กันยายน 2561 โดยทุนส่วนตัว

2.6.3 ทพ.ธานัน จารุประกร (นายกสมาคมฯ) ร่วมประชุม
ปั ญ หาและอุ ป สรรคการบั ง คั บ ใช้ พ.ร.บ. วิ ช าชี พ ทั น ตกรรม
เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2.6.4 ทพ.ธานั น จารุ ป ระกร (นายกสมาคมฯ) เป็ น
ตั ว แทนร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ สมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในงานประชุมวิชาการ 51st Annual
Scientific Congress of Korean Association of Orthodontists
(KAO) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี โดยทุนส่วนตัว
2.6.5 ทพ.ธานัน จารุประกร (นายกสมาคมฯ) เป็นตัวแทน
สมาคมร่วมประชุม 2nd Taiwan International Orthodontic
Forum และ 31st TAO Annual meeting เมือ่ วันที่ 7 - 9 ธันวาคม
2561 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน โดยทุนส่วนตัว
2.6.6 ทพ.ธานั น จารุ ป ระกร (นายกสมาคมฯ) และ
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล (เลขาธิการ) ร่วมประชุม APOS
Annual General Assembly เมือ่ วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2.6.7 ทพ.ธานั น จารุ ป ระกร (นายกสมาคมฯ)
ศ.ทพ.ธี ร ะวั ฒ น์ โชติ ก เสถี ย ร (นายกสำ � รอง) ทพ.จิ ร วั ฒ น์
เกียรติบูรณกุล (เลขาธิการ) ทพญ.กัลยา อินทรีย์ (ประธาน
วิ ช าการ) ทพญ.สุ ธ าทิ พ ย์ จงบรรดาล (นายทะเบี ย น) และ
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ (ประธานที่ปรึกษา
สมาคมฯ) ร่วมงานประชุม Association of Orthodontists
(Singapore) Congress 2019 (AOSC 2019) เมื่อวันที่ 22 - 24
กุมภาพันธ์ 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

3. งบดุลสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

จะนำ�เสนองบดุลของสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วันที่
12 กรกฎาคม 2562
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ผลการด�ำเนินงานมูลนิ ธิ ทั น ตกรรมจั ดฟั น แห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2561 - 2562
คณะกรรมการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2563
( 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563)
1. ประธานมูลนิธิ
2. รองประธานมูลนิธิ
3. เหรัญญิก
4. เลขานุการ
5. กรรมการ
6. กรรมการ
7. กรรมการ
8. กรรมการ
9. กรรมการ
10. กรรมการ
11. กรรมการ
12. กรรมการ
13. กรรมการ
14. กรรมการ
15. กรรมการ
16. กรรมการ
17. กรรมการ
18. กรรมการ

ทพ.ธานัน
ทพ.ปริญญา
ทพ.ธัชพันธุ์
ทพ.จิรวัฒน์
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ
ทพญ.ปองใจ
ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ
รศ.ทพญ.ทัศนีย์
รศ.ทพญ.นิตา
รศ.ทพญ.มารศรี
อ.ทพญ.สิริโฉม
ทพญ.จุฑามาศ
รศ.ทพญ.จารุณี
ทพญ.ปิยะธิดา
ทพญ.ฐิติมา
ทพญ.รัตติยา
ทพ.ประจักษ์
ทพญ.รัชวรรณ

1.องค์ประกอบการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ
1.1 ที่ตั้ง
		
		

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

จารุประกร
ปฐมกุลมัย
พูลทวีเกียรติ
เกียรติบูรณกุล
สาตราวาหะ
วิรารัตน์
ฤทธิ์ถกล
วังศรีมงคล
วิวัฒนทีปะ
ชัยวรวิทย์กุล
สาตราวาหะ
สุจิพงศ์
คัทธมารศรี
จิตตานันท์
ศุขเขษม
ฉั่วเจริญ
จริยพงศ์ไพบูลย์
ตันศราลักษณ์
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1.2 การประชุมกรรมการมูลนิธิฯ
เพื่อความสะดวกคณะกรรมการฯ จึงได้ปรึกษาหารือ
หรือตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการของ มูลนิธิฯ โดยทางอีเมล และ
application “LINE” ซึ่ ง จะประชุ ม แบบ face-to-face
เมื่อมีความจำ�เป็นเท่านั้น จึงไม่ได้เรียกประชุมกรรมการระหว่าง
กรกฎาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562

ผู้ ป่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่ ข องสมาคมทั น ตกรรมจั ด ฟั น
แห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั บ โรงพยาบาลสวรรค์ ป ระชารั ก ษ์
สภากาชาดไทย และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เดือนละ 1 ครั้ง

3. ส่งตัวแทนเข้าเป็นคณะทำ�งานหรือร่วมประชุม
ไม่มี

2. ผลงานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วย 4. งบดุลมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
ปากแหว่งเพดานโหว่
จะมี ก ารนำ � เสนองบดุ ล ของมู ล นิ ธิ ทั น ตกรรมจั ด ฟั น
บริ จ าคอาหารกลางวั น แก่ ผู้ ป่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่ แห่ ง ประเทศไทย ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี ของ
และครอบครัวที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วันที่ 12 กรกฎาคม
จั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยหน่ ว ยทั น ตกรรมจั ด ฟั น สั ญ จรเพื่ อ พ.ศ. 2562

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ
ศาสตราจารย์ทันตแพทย์วัฒนะ มธุราสัย
ผู้ร่วมก่อตั้งชมรม และอดีตประธานชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
ด้วยความเคารพอย่างสูง
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ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.กิตติ สุพันธุ์วณิช
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
และ
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ที่ได้รับเลือกจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ให้เป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น สาขาทันตกรรมจัดฟัน
และขอแสดงความยินดีกับ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ที่ได้รับเลือกเป็นประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
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Upcoming meeting
งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ ครั้งที่ 2/2562
29 - 30 ตุลาคม 2562

“Broadening Your Horizons
in Orthodontics”
28 ตุลาคม Pre Conference
29 - 30 ตุลาคม Main Conference

(ควรเดินทางถึง ภูเก็ต 1 วัน ก่อนประชุุม)

Beach Party เย็นวันที่ 29 และ
Yoga on the beach เช้าวันที่ 30
Keynote Speaker

Dr. Prashant Zaveri

โรงแรม JW Marriott PHUKET RESORT & SPA
เพียง 10 นาที จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต
DRESS CODE : งานนี้ ขาสั้น เสื้อยืด ตลอดการประชุม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่: www.thaiortho.org

กิจกรรมทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม
เลี้ยงอาหารน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาส
มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย
31 ตุลาคม 2562

และเช่นเคยกับกิจกรรมทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม
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บทความวิชาการ
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เรียบเรียงโดย...ผศ.ดร.ทพญ.พินทุอร จันทรวราทิตย์

ฟลูออไรด์....
ร้ายหรือดี?

(ต่อการจัดฟัน)

เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นที่ทำ�จากโลหะเป็นเครื่องมือ
จัดฟันที่ได้รับความนิยมที่สุดในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ต้องอยู่ในช่องปากของผู้ป่วยเป็นเวลานาน
อย่ า งไรก็ ต าม สภาวะในช่ อ งปากเป็ น สภาวะที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
กั ด กร่ อ นของโลหะ ทั้ ง ในแง่ ข องอุ ณ หภู มิ แ ละค่ า ความเป็ น
กรดด่างที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเอนไซม์
และโปรตี น ในนํ้ า ลาย รวมไปถึ ง กรดที่ ผ ลิ ต จากแบคที เรี ย
ในช่องปาก ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการทำ�ลายของ
ชั้นออกไซด์ที่ปกป้องพื้นผิวโลหะ ซึ่งเมื่อเกิดการกัดกร่อนของ
โลหะ จะส่งผลต่อการรักษาทั้งในแง่ของผลกระทบต่อคุณสมบัติ
เชิงกลของเครื่องมือ และผลกระทบทางด้านชีวภาพต่อร่างกาย
ผู้ป่วย

ผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟัน น�้ำยาบ้วนปาก
ฟลูออไรด์วานิช หรือเจลฟลูออไรด์ได้ถูกน�ำมาใช้ในการป้องกัน
ฟันผุอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ต่อการเกิดฟันผุ ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการติดเครื่องมือจัดฟันแบบ
ติดแน่นก็เป็นกลุม่ หนึง่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดฟันผุ เนือ่ งจาก
มีเครื่องมือจัดฟันที่กีดขวางการท�ำความสะอาดช่องปาก ดังนั้น
จึง หลีก เลี่ย งการใช้ผลิตภัณฑ์ฟ ลูอ อไรด์ใ นผู้ป่วยกลุ ่ ม นี้ ไม่ ได้
แต่อย่างไรก็ตาม ฟลูออไรด์เป็นธาตุที่มีคุณสมบัติในการท�ำ
ปฏิกิริยาสูงมาก เมื่อฟลูออไรด์ไอออนจากผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์
ท�ำปฏิ กิ ริ ย ากั บ กรดจากอาหารหรื อ แบคที เรี ย ในช่ อ งปาก
จะท�ำให้เกิดกรดกัดแก้ว (hydrofluoric acid) ซึ่งจะไปท�ำลาย
ชั้นออกไซด์บนพื้นผิวโลหะ และเกิดกระบวนการกัดกร่อนของ
โลหะตามมา ดังสมการต่อไปนี้

ปฏิกิริยาการเกิดกรด
NaF + H+ → HF + Na+
ปฏิกิริยาการท�ำลายพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel)
Cr2O3 + 6HF → 2CrF3 + 3H2O		
ปฏิกิริยาการท�ำลายพื้นผิวโลหะที่มีไทเทเนียมเป็นหลัก (Titanium-based alloy) เช่น TMA, NiTi, CuNiTi
Ti2O3 + 6HF → 2TiF4 + 3H2O
TiO2 + 4HF → TiF4 + 2H2O
TiO2 + 2HF → TiF2 + H2O
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การกั ด กร่ อ นเครื่ อ งมื อ จั ด ฟั น โลหะของฟลู อ อไรด์
ส่ ง ผลกระทบทั้ ง ต่ อ คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง กลของเครื่ อ งมื อ และ
ผลกระทบทางชีวภาพต่อร่างกายของผู้ป่วย ดังต่อไปนี้

ผลกระทบของฟลูออไรด์ในแง่ชีวภาพ

การใส่เครื่องมือใด ๆ เข้าไปในช่องปากของผู้ป่วย จำ�เป็น
ต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ทั้งในแง่การทำ�อันตราย
ผลกระทบของฟลูออไรด์ต่อคุณสมบัติเชิงกล ต่ อ เนื้ อ เยื่ อ ที่ สั ม ผั ส กั บ เครื่ อ งมื อ ไปจนถึ ง ผลทางระบบของ
ของโลหะ
ร่างกายผู้ป่วยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
1. เพิ่มความขรุขระของพื้นผิวโลหะ
1. ความเป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxicity)
เมื่อโลหะถูกกัดกร่อน พื้นผิวของโลหะจะมีความขรุขระ
การกั ด กร่ อ นของเครื่ อ งมื อ จั ด ฟั น ที่ เ ป็ น โลหะจาก
เพิม่ ขึน้ และส่งผลต่อคุณสมบัตเิ ชิงกลอืน่ ๆ ของลวด เช่น เพิม่ แรง ฟลู อ อไรด์ ท�ำให้ เ กิ ด การปลดปล่ อ ยไอออนของโลหะเข้ า สู ่
เสียดทานระหว่างแบร็กเกตและลวด และยังทำ�ให้ความแข็งแรง ช่องปาก ได้แก่ titanium, chromium, manganese, nickel,
ของเนื้อวัสดุลดลงอีกด้วย ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดการแตกหักของ และ molybdenum จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ไอออนโลหะ
เครื่องมือได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ความขรุขระของพื้นผิวยังส่งเสริม เหล่านี้ท�ำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยไปยับยั้งเอนไซม์และ
ให้เกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ ทำ�ให้เกิดปัญหาสุขภาพ การท�ำงานของไมโตคอนเดรีย ท�ำลายองค์ประกอบในเซลล์ และ
ช่องปากตามมา เช่น ฟันผุ กลิ่นปาก และเหงือกอักเสบ เป็นต้น ท�ำให้เกิดการตายของเซลล์ได้ (cell necrosis, apoptosis)
2. เพิ่มแรงเสียดทานระหว่างแบร็กเกตและลวด
2. การทำ�ลายสารพันธุกรรมภายในนิวเคลียสของเซลล์
ความขรุขระของพื้นผิวจะน�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของแรง (genotoxicity, DNA damage)
เสียดทานระหว่างแบร็กเกตและลวด ส่งผลท�ำให้เคลื่อนฟันได้
ไอออนโลหะที่เกิดการกัดกร่อนของเครื่องมือจัดฟันจาก
ช้าลง
ฟลูออไรด์ โดยเฉพาะ nickel และ cobalt สามารถท�ำลาย
3. ลดแรงในการคืนตัวของลวด (unloading force) สารพันธุกรรมภายในนิวเคลียสของเซลล์ น�ำไปสู่การกลายพันธุ์
แรงในการคืนตัวของลวดเป็นคุณสมบัตขิ องลวดทีม่ คี วาม (mutation) และท�ำลายตัวเองของเซลล์ (apoptosis) ได้
ยืดหยุ่นสูง เช่น NiTi หรือ CuNiTi แรงนี้จะเป็นแรงที่เกิดขึ้นเมื่อ
3. อาการแพ้
ลวดคืนตัวกลับไปตามรูปร่างเดิมที่เคยขึ้นรูปไว้ ส่งผลทำ�ให้ฟัน
เมือ่ ผูป้ ว่ ยกลืนกินไอออนโลหะทีเ่ กิดจากการกัดกร่อนของ
เคลื่อนที่ตามการคืนตัวของลวด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำ�เป็นใน เครื่องมือจัดฟันเข้าไป ไอออนเหล่านี้ก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
ระยะการเรียงตัวของฟัน (leveling phase) แต่จากการศึกษา ส่งผลท�ำให้เกิดอาการแพ้ได้ โดยเฉพาะการแพ้ nickel จาก
ที่ผ่านมาพบว่าเมื่อลวดเหล่านี้สัมผัสกับเจลฟลูออไรด์จะทำ�ให้ การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น
แรงคืนตัวของลวดลดลง จึงทำ�ให้ลวดตาย หรือไม่สามารถทำ�ให้ สามารถกระตุ้นให้เกิดการแพ้ nickel ได้
เกิดแรงในระดับที่เพียงพอต่อการเคลื่อนฟันได้
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ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ที่ ท�ำให้ เ กิ ด การกั ด กร่ อ นโลหะจาก
ผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ ได้แก่ ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ไอออน
และความเป็ น กรดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง นั้ น จึ ง พบว่ า เฉพาะ
เจลฟลูออไรด์ที่มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์สูงเท่านั้น ที่ท�ำให้
เกิ ด การกั ด กร่ อ นของเครื่ อ งมื อ จั ด ฟั น แบบติ ด แน่ น ได้อ ย่า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจากมีปริมาณไอออนจากผลิตภัณฑ์สูง
ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนได้มาก นอกจากนี้ เจลฟลูออไรด์
ที่ เ ป็ น กรด (acidulated phosphate fluoride) จะมี
คุ ณ สมบั ติ ใ นการกั ด กร่ อ นมากกว่ า เจลฟลู อ อไรด์ ที่ เ ป็ น กลาง
(neutral fluoride gel) เนื่องจากในตัวผลิตภัณฑ์เองมีกรด
ซึ่งท�ำให้เกิด hydrofluoric acid ได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องอาศัย
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Cephalometric comparison of adult
anterior open bite treatment using clear
aligners and fixed appliances

สรุป clear aligner ทำ�หน้าที่เป็น posterior bite block
ช่วย control vertical dimension ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
อื่น ๆ เพิ่มเติมเหมือนการรักษาด้วย fixed
ข้ อ จำ � กั ด ของงานวิ จั ย นี้ เ ป็ น retrospective study
GARNETT, MAHOOD, NGUYEN, AL - KHATEEB, LIU, BOYD, ซึ่งสามารถเกิด bias ขณะคัดเลือกเคสได้ รวมถึงทุก ๆ ค่าที่วัด
OH
ได้ มี SD ที่ ก ว้ า งมากทำ � ให้ ก ารแปลผลสรุ ป ต้ อ งระมั ด ระวั ง
Angle Orthodontist, Vol 89, No 1, 2019
นอกจากนี้ protocal ในการรักษาของกลุ่ม conventional
โดย ทพญ.กิจศิภรณ์ บุญอำ�นวย
ไม่ชัดเจนในแง่วิธีการใช้ auxiliary เพื่อควบคุม vertical ของ
molar
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ต้ อ งการเปรี ย บเที ย บ
effectiveness ของ clear aligner กับ fix appliances ในการ
Treatment of Class III malocclusion using
control vertical dimension และการแก้ ไข anterior
miniscrew - anchored inverted Forsus
openbite ในการรักษาคนไข้ที่มี hyperdivergent skeletal
FRD: Controlled clinical trial
0
pattern (MP>38 ) เป็นการศึกษาแบบ retrospective study
ในคนไข้ adult จำ�นวน 55 คนซึ่งรักษาโดยหมอคนเดียวกัน EISSA, ELSHENNAWY, GABALLAH, ELMEHY, EL - BIALY
แบ่งคนไข้เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่รักษาด้วย fixed appliance Angle Orthodontist, Vol 88, No 6, 2018
17 คน และ กลุ่มที่รักษาด้วย clear aligner 36 คน ศึกษาโดย โดย ทพญ.กานต์นลิน ต่อฑีฆะ
การเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ก่อน และหลังการรักษาจาก lateral
cephalogram โดยในกลุ่ม fixed มีการ ใช้ auxiliaries ไม่ว่าจะ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช้
เป็น TADs, TPA, lower bite block ในการ intrude molar หรือ miniscrew - anchored inverted Forsus FRD appliance
control vertical dimension และยังมีการถอนฟันร่วมด้วย ในการรักษา Class III malocclusion จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับ
ในบางเคส ส่วนกลุ่ม clear aligner ใช้การ intrude posterior การรักษาด้วยวิธีนี้มีทั้งหมด 14 คน อายุ 12.45±0.87 ปี โดยมี
teeth และ extrude anterior teeth
ลักษณะ Skeletal เป็น Skeletal Class III (- 4°< ANB < 0° )
ผลการศึ ก ษา พบว่ า MP angle, Overbite ของ และ maxillary deficiency (SNA <78°) with or without
ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันเมื่อวัดก่อนหรือหลังการรักษารวมถึง mandibular prognathism มี dental relationship เป็น
ค่า vertical position ของ upper and lower molar และ Angle Class III molar relationship มี normal vertical
incisor inclination ก็ไม่แตกต่างกัน เมือ่ ดูปริมาณทีเ่ ปลีย่ นแปลง growth pattern และมีระยะการเจริญเติบโตอยู่ที่ CVMI stage
ไประหว่างการรักษา พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ 2 - 3 ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการติด bracket ชนิด Mini Diamond
ระหว่างปริมาณ overbite correction และปริมาณ MP angle Twin ขนาด 0.022 - inch slot โดยทำ�การ leveling จนถึง
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทั้งสองกลุ่ม แต่พบว่าคนไข้ที่ได้รับการรักษา 19 x 25 SS และได้รับการปัก miniscrews ขนาด 1.6 x 10 mm
ด้วย clear aligner เกิด lower incisor extrusion มากกว่า ระหว่าง maxillary canine และ maxillary first premolar
กลุ่มที่รักษาด้วย fixed อย่างมีนัยสำ�คัญ และในทั้งสองกลุ่ม ทั้ ง ด้ า นซ้ า ยและขวา โดย miniscrews จะเชื่ อ มต่ อ กั น กั บ
การเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้ปิด anterior openbite ได้คือการ vertical slot ของ maxillary canine brackets เพื่อทำ�
retrocline upper and lower incisor และ maintain vertical หน้าที่เป็น indirect anchorage ผู้ป่วยได้รับการใส่ inverted
position of upper and lower molar
Forsus FRD appliance ที่ mandibular end ของเครื่อง
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มือเกี่ยวกับ headgear tube ของ mandibular first molar
ส่วนของ pushrod ของเครือ่ งมือ crimp บน maxillary arch wire
ตำ�แหน่ง distal ต่อ maxillary canine brackets ทำ�การรักษา
และปรับเครื่องมือต่อเนื่องจนผู้ป่วยมี normal overjet and
overbite และมีการสบฟันแบบ Class I canine และ Class
I molar relationship จากนั้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
Skeletal, dental และ soft tissue ภายหลังการรักษาและ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการรักษาเป็นดังนี้
1. ก่อนการรักษา Skeletal, dental และ soft tissue
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำ�คัญ
2. ภายหลังการรักษา ในกลุ่มทดลองพบว่า มี maxillary
projection เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ โดย mandibular
projection ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ค่า ANB
และ Wits แสดงถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ intermaxillary
skeletal ในแนว anteroposterior อย่างมีนัยสำ�คัญ
3. ภายหลั ง การรั ก ษา ในกลุ่ ม ทดลองพบว่ า ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญของ skeletal ในแนว vertical
แต่ พ บว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ occlusal plane อย่ า งมี
นัยสำ�คัญ ในทิศทาง counterclockwise rotation
4. ภายหลั ง การรั ก ษา ในกลุ่ ม ทดลองพบว่ า มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงของฟั น ที่ มี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ได้ แ ก่ การเกิ ด
proclination และ intrusion ของ maxillary incisors การเกิด
retroclination ของ mandibular incisors การเกิ ด
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mesial movement ของ maxillary molar และ การเกิด
distal movement และ intrusion ของ mandibular molar
5. ภายหลังการรักษา soft tissue ของกลุ่มทดลองมี
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญทางสถิติคือ การเกิด retrusion
ของ lower lip การเกิด protrusion ของ upper lip และ
nasolabial angle มีค่าลดลง
ผู้ วิ จั ย สรุ ป ผลการศึ ก ษาว่ า miniscrew - anchored
inverted Forsus FRD appliance มีประสิทธิภาพในการกระตุน้
maxillary growth แต่การรักษาด้วยวิธนี ไ้ี ม่สามารถป้องกันการเกิด
mesial movement ของ maxillary dentition การเกิด
distal movement ของ mandibular dentition รวมทั้ง
การเกิด intrusion ของ mandibular molar และ maxillary
incisors ซึ่งทำ�ให้เกิด counterclockwise rotation ของ
occlusal plane
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ low - torque brackets ใน
maxillary incisors เพื่อลดการเกิด labial tipping และใช้
high - torque brackets ใน mandibular incisors เพื่อลดการ
เกิด lingual tipping ซึง่ เป็นผลจากการใช้ inverted Forsus FRD
appliance และใช้ lingual arch appliance ใน mandibular
arch เนื่องจากต้องการลดการเกิด buccal tipping และ distal
movement ของ mandibular molar
การศึกษานี้ไม่มีการสุ่มของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
รวมถึงไม่มีการรายงาน dropout rate รวมทั้งไม่สามารถทำ�การ
blind ผู้ทำ�การทดลองได้

Influence of overjet and overbite on soft tissue profile in mature adults:
A cross - sectional population study
GEORGIOS KANAVAKIS, LAURA KROOKS, RAIJA LAHDESMAKI, AND PERTTI PIRTTINIEMIC
Am J Orthod Dentofacial Orthop 2019;155:57 - 63
โดย ทพญ.ศรวณีย์ ไชยรัตน์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูความสัมพันธ์ของลักษณะ
soft tissue profile and severity กับ overbite และ overjet
ในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ ศึกษาในกลุ่มประชากร 1,630 คน
(ชาย 711 คน, หญิง 919 คน, อายุ 46 ปี) ที่เกิดในประเทศ
ฟินแลนด์ตอนเหนือ ปี 1966 ตรวจทางคลินิกวัด overjet และ
overbite ภาพถ่ า ยดิ จิ ต อลด้ า นหน้ า และด้ า นข้ า ง(frontal/

profile) เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการวัด soft tissue
กับ overbite และ overjet ด้วย multivariate regression
พบว่า overjet มีความสัมพันธ์ต่อ upper และ lower lip
position ในแนว anteroposterior, upper และ lower facial
height อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วน overbite
มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากกับตำ�แหน่งของ lower lip ในแนว
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anteroposterior, pogonion, และ soft tissue B - point
ซึ่ง overjet นั้น สามารถทำ�นายการวัด facial soft tissue
ได้ 30% ส่วน overbite สามารถทำ�นายการวัด facial soft
tissue ได้ 22% แสดงให้เห็นได้ว่า overbite และ overjet
มีเปอร์เซ็นต์การทำ�นาย soft tissue profile measurement
เพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง เพราะฉะนั้นการวางแผนการรักษา
ด้วยการพิจารณา overjet/overbite แล้วดูความสัมพันธ์กับ
profile ในภาพสองมิตอิ าจยังไม่นา่ เชือ่ ถือนัก และในแต่ละคนก็มี
profile ทีแ่ ตกต่างกันในคนไข้ทีม่ ี negative overjet นัน้ สามารถ

ทำ�นายการวัด facial soft tissue ได้ 44.2% ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากระหว่าง facial morphology
และ negative overjet
อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษานี้ ทำ � ในคนผิ ว ขาวชาวยุ โรป
ซึ่งอาจจะมีลักษณะของ soft tissue ที่ต่างจากคนเอเชีย ทำ�ให้
ความสัมพันธ์ทีไ่ ด้อาจจะไม่ถกู ต้องนักสำ�หรับคนเอเชีย และภาพ
ที่ใช้ประเมิน soft tissue profile ในการศึกษานี้ยังเป็นภาพ
สองมิติ การใช้ภาพสามมิติเพิ่มเติมจะช่วยให้ข้อมูลที่ละเอียด
เพิ่มขึ้น

Patient compliance and orthodontic treatment efficacy of Planas functional appliances
with TheraMon microsensors
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โดย ทพญ.กุลปรียา วิริยะอมรชัย
การศึกษานี้ต้องการวัด compliances ของผู้ป่วยใน
การใส่เครื่องมือ Planas functional appliances เพราะเป็น
ที่ รู้ กั นว่ า ความสํ า เร็ จของการรั กษาใน early phases ด้วย
เครื่องมือถอดได้นั้นขึ้นกับความร่วมมือของผู้ป่วย แต่เดิมการวัด
ความร่ ว มมื อ ในการใส่ เ ครื่ อ งมื อ มั ก เป็ น subjective และมี
แนวโน้มที่จะ overestimate wear time ในการใส่เครื่องมือ
ปัจจุบันมีเครื่องมือ TheraMon microsensors ที่ใช้หลักการ
ในการตรวจจั บ อุ ณ หภู มิ ที่ ส ามารถประกอบติ ด กั บ เครื่ อ งมื อ
จัดฟันถอดได้ และตรวจสอบได้ถึงระยะเวลาในการใส่เครื่องมือ
โดยการศึกษานี้ทําการศึกษาในคนไข้จํานวน 69 คน และติดตาม
การรักษาด้วยเครื่องมือ Planas functional appliances
ซึ่ ง ใช้ ข ยายทั้ ง maxilla and mandible ที่ มี TheraMon
microsensors คอยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ทุก 15 นาที และจะบันทึกข้อมูลไว้ : ซึ่ง Planas functional
appliance เป็น removable plate ทีม่ ี transverse expansion
screw และมี resin tracks ขนานกับ camper plane หลังจาก
ใส่เครือ่ งมือนี้ คนไข้จะต้องไข screw ทุกสัปดาห์ และใส่ 24 ชัว่ โมง
ต่อวัน ถอดเฉพาะแปรงฟัน กินอาหาร และ เล่นกีฬา จากนั้นจะ
ติดตามทุก 3 เดือนจะนําข้อมูลมาลงใน software เพื่อ analysis
wear time รวมถึ ง วั ด treatment efficacy จากระยะ
intercanine และ intermolar ทีข่ ยายได้ในเวลา 9 เดือน แล้วนาํ

ข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการศึกษาพบว่า มีจํานวน 10 คนที่ dropout จาก
การศึกษาค่าเฉลี่ย wear time 15.8 ± 5.2 h/d และไม่สัมพันธ์
กันกับอายุของคนไข้หรือเพศ แต่สัมพันธ์กับ habits ของคนไข้
ขณะที่ต้องกินอาหาร เล่นกีฬา และพบว่า treatment efficacy
เมื่อวัดจากระยะ intercanine และ intermolar ที่ขยายได้
พบว่าที่ maxilla มีค่าเฉลี่ยระยะ intercanine ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ
4.4 ± 1.9 mm และ intermolar ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 ±
2.0 mm และที่ mandible มีค่าเฉลี่ยระยะ intercanine
ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.3 ± 2.0 mm และ intermolar width เฉลี่ย
ที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 4.7 ± 2.3 mm และยังพบว่า eff icacy จะ
น้อยมากในคนไข้ที่มี poor compliance ที่ใส่เครื่องมือมี wear
time น้อยกว่า 9 h/d และมี variability ของคนไข้รายนั้นที่พบ
ในบันทึก wear time จาก microsensors สรุปจากการศึกษา
ได้ว่า การที่จะบรรลุเป้าหมายการรักษาให้ได้ผลสําเร็จ อาจไม่ได้
ต้ อ งใช้ compliance ของผู้ ป่ ว ยอย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบที่ สุ ด
แต่คนไข้ควรมีระยะเวลาในการใส่เครื่องมือที่เพียงพอที่ก่อให้
เกิดผลในการขยายขากรรไกร และ TheraMon microsensor
นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้สามารถสร้าง individualize
treatment prescriptions ที่เหมาะสมกับแต่ละรายได้
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ฉบั บ นี้ ที ม งาน Braces News ได้ ห ยิ บ ยกงานวิ จั ย ที่ น่ า สนใจของนั ก ศึ ก ษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลูกศิษย์ที่ปรึกษาอาจารย์ต้น (ผศ.ทพ.ศุภกิจ
เพียรจิตเลิศขจร) มานำ�เสนอเผยแพร่บอกต่อให้กับพวกเราชาวทันตแพทย์จัดฟันได้อ่านกัน
เพราะคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กับทุก ๆ ท่านไม่มากก็น้อยค่ะ

การเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
โดยทันตแพทย์จัดฟันในประเทศไทย
ณัฐธยาน์ เจียมอนันตพงศ์, ทัตพงศ์ พรวรนันท์, เทพทัต หวลกสิน, นิติธาดา พิกุลนาควงศ์, ธานัน จารุประกร, ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

บทน�ำ
ในปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร
ตํ่ากว่าของประเทศที่พัฒนาแล้วถึง 2 - 3 เท่า ทำ�ให้ทันตแพทย์
ในประเทศไทยมีจำ�นวนผู้ป่วยที่ต้องดูแลมากกว่าและอาจจะ
ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ทั่วถึง ในขณะเดียวกัน การรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟัน ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน แม้ใน
ปั จ จุ บัน จะยั ง ไม่ มีก ารศึ ก ษาเกี่ย วกั บ ความเพี ย งพอต่ อ ความ
ต้ อ งการในการรั ก ษาทั น ตกรรมจั ด ฟั น ในประเทศไทย แต่
หลั ก ฐานทางอ้ อ มที่ พ บได้ ก็ คื อ การที่ ก ลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยจำ � นวนหนึ่ ง
หั น ไปรั บ การรั ก ษากั บ ผู้ ที่ ไ ม่ ใช่ ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ซึ่ ง ปั ญ หา
เรื่องการขาดแคลนทันตแพทย์จัดฟันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
เช่ น กั น ยิ่ ง กว่ า นั้ น ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ก็ ใ ห้ ผ ลการรั ก ษาที่ มี
คุ ณ ภาพดี ก ว่ า และใช้ เวลาในการรั ก ษาน้ อ ยกว่ า ทั น ตแพทย์
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เรี ย นเฉพาะทางจั ด ฟั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ* ในประเทศ
ที่ พั ฒ นาแล้ ว บางประเทศก็ ยั ง มี ปั ญ หาเรื่ อ งการเข้ า ถึ ง ทาง
ทันตกรรมจัดฟัน** จึงสันนิษฐานได้ว่าประเทศที่กำ�ลังพัฒนา
อย่างประเทศไทยนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงการรักษา
ทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น โดยทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น เช่ น เดี ย วกั น
นอกจากนั้ น ทั น ตแพทย์ ใ นภาครั ฐ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลาออก
มาปฏิบัติงานในภาคเอกชนมากขึ้น อันนำ�มาสู่การขาดแคลน
ทันตแพทย์ในภาครัฐซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญในการกระจาย
ของทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ให้ เ หมาะสม *** จึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งมี ก าร

“

ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
อย่างประเทศไทยนั้น
ก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง
การเข้าถึงการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟัน
โดยทันตแพทย์จัดฟัน
เช่นเดียวกัน

”

ศึ ก ษาเรื่ อ งการเข้ า ถึ ง การรั ก ษาทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น โดย
ทันตแพทย์จัดฟัน เพื่อนำ�ผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
งานบริการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
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ผลการศึกษาพบว่า

ประสบการณ์การท�ำงาน
ทันตแพทย์จัดฟันที่อยู่ในแต่ละภาค และรวมทุกภาค
ส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ก ารทำ � งานน้ อ ยกว่ า 5 ปี ยกเว้ น
ภาคใต้ทีท่ นั ตแพทย์จดั ฟันส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการทำ�งาน
อยู่ในช่วง 5 - 10 ปี

มีจำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 216 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.95 ของสมาชิกสามัญของสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทยทั้งหมด มีผู้ตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษา
เฉพาะทางด้านจัดฟันจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับที่ 1
อันดับที่ 2 จบจากต่างประเทศ อันดับที่ 3 จบจากจุฬาลงกรณ์
ขอบเขตในการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย และจบจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ตามลำ�ดับ
พบว่ า ในแต่ ล ะภู มิ ภ าคมี ก ารให้ บ ริ ก ารการรั ก ษาด้ ว ย
การกระจายตั ว ของทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น และจ� ำ นวน เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันแบบติดแน่น (fixed appliances)
ทันตแพทย์จัดฟันที่ท�ำงานในภาครัฐและภาคเอกชน
มากที่ สุ ด สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 80, การให้ บ ริ ก ารการรั ก ษาทาง
จากการศึ ก ษาพบว่ า ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ที่ ต อบกลั บ ทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ตํ่ากว่าร้อยละ 6,
แบบสอบถามจำ�นวนมากกว่าครึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภาคกลาง เครือ่ งมือทันตกรรมจัดฟันแบบถอดได้ (removable appliances)
ร้อยละ 64.35 และปฏิบัติงานอยู่ในกรุงเทพมหานครถึงร้อยละ ที่ไม่ใช่ clear aligner ตํ่ากว่าร้อยละ 5, กลุ่มผู้ป่วยปากแหว่ง
44.91 ในทางกลับกันในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพดานโหว่ หรือ Craniofacial syndromes ตํ่ากว่าร้อยละ 5
ภาคตะวั น ออก และภาคตะวั น ตก มี ก ารกระจายตั ว ของ และพบว่ามีการให้บริการการรักษาด้วยเครื่องมือทันตกรรม
ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น อยู่ น้ อ ยลงตามลำ � ดั บ ในส่ ว นของสั ด ส่ ว น จัดฟันแบบถอดได้แบบใส (clear aligner) ตํ่ากว่าร้อยละ 3
ทันตแพทย์จัดฟันต่อประชากร เท่ากับ 1:97,232 แต่ไม่สามารถ
คำ�นวณระดับภูมภิ าคได้ เนือ่ งจากมีทนั ตแพทย์จดั ฟันผูต้ อบกลับ จ�ำนวนสถานที่ปฏิบัติงาน
ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น 1 คนมี จำ � นวนสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
แบบสอบถามเพียงร้อยละ 31.95 จากกลุ่มตัวอย่าง จึงใช้การ
อนุมานสัดส่วนทันตแพทย์จัดฟันต่อประชากร พบว่าภาคกลาง อยู่ในช่วง 1 - 3 แห่ง โดยภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีสัดส่วนทันตแพทย์จัดฟันต่อประชากรมากที่สุด (1:46,396) มี จำ � นวนสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน 1 แห่ ง ภาคกลาง ภาคเหนื อ
รองลงมาคือ ภาคเหนือ (1:74,710) ภาคใต้ (1:141,363) ภาค ภาคตะวัน ออก และรวมทุก ภาคมีจำ�นวนสถานที่ปฏิบั ติ งาน
ตะวั น ออก (1:212,007) ภาคตะวั น ตก (1:216,110) และ 2 แห่ง และภาคตะวันตกมีจำ�นวนสถานที่ปฏิบัติงาน 3 แห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1:411,927) ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ สาเหตุที่ทันตแพทย์จัดฟัน เปลี่ยนจากท�ำงานในภาครัฐ
ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก อยู่ ใ น ไปท�ำงานในภาคเอกชน
สาเหตุหลักที่มีผลทำ�ให้เปลี่ยนจากการทำ�งานในภาครัฐ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภาคกลางซึ่ ง มากกว่ า ครึ่ ง
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร และภาคตะวั น ไปทำ�งานในภาคเอกชน คือ การขาดความสมดุลระหว่างงาน
ออกเฉี ย งเหนื อ ส่ ว นใหญ่ ทำ � งานในภาคเอกชนในขณะที่ และชีวติ ส่วนตัว สาเหตุรองลงมา ได้แก่ รายได้/ค่าตอบแทนต่าง ๆ
ภาคใต้ นั้ น ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ไม่จูงใจให้ทำ�งาน สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
หลั ก อยู่ ใ นภาครั ฐ ส่ ว นในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ มี จำ � นวนทั น ตแพทย์ ไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสม/ไม่ปลอดภัย ขาดการบริหารทีเ่ ป็นธรรม
จั ด ฟั น ที่ มี ส ถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก อยู่ ใ นภาครั ฐ ใกล้ เ คี ย งกั บ ขาดความเหมาะสมในภาระงานทีท่ �ำ และสาเหตุอนื่ ๆ ยกตัวอย่าง
เช่น เปิดคลินิกเป็นของตัวเอง
ภาคเอกชน

จ�ำนวนชั่วโมงปฏิบัติงาน
อย่างไรก็ตาม
ภาคเหนื อ มี ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ปฏิ บั ติ ง านเป็ น จำ � นวน
ผลการตอบกลับที่ได้รับจากแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ
ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ โ ดยเฉลี่ ย มากที่ สุ ด ซึ่ ง รองลงมา คื อ ภาค 31.95 ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นผลให้ข้อมูลที่ได้อาจเกิดการ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้
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การศึกษาพบว่าสัดส่วนทันตแพทย์จัดฟันต่อประชากร
ในประเทศไทย (1:97,232) มีน้อยกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา
(1:30,581) อยู่เกินกว่า 3 เท่า นอกจากนี้ทันตแพทย์จัดฟัน
ยังมีการกระจายตัวอยูใ่ นภาคกลางโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
เป็นจำ�นวนมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด
แต่ในทางกลับกัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ ปี ระชากร
จำ�นวนมาก แต่กลับมีทันตแพทย์จัดฟันอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
ภาคกลาง และจำ�นวนทันตแพทย์จดั ฟันในเมืองใหญ่ยงั มีมากกว่า
เมืองอื่น ๆ ที่ห่างไกลเมืองใหญ่ สรุปได้ว่า ประเทศไทยมีสัดส่วน
ทันตแพทย์จัดฟันต่อประชากรที่น้อย และยังมีการกระจายตัว
ที่ไม่สมดุลกันในแต่ละภูมิภาค

บทสรุป

ดูชัด ๆ กันอีกที สรุปได้ว่า

031

“

สัดส่วน
ทันตแพทย์จัดฟัน
ต่อประชากรในประเทศไทย
(1:97,232)
มีน้อยกว่าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
(1:30,581)
อยู่เกินกว่า 3 เท่า

1. ทันตแพทย์จัดฟันในประเทศไทยมีการกระจายตัว
ที่ยังไม่สอดคล้องกับจำ�นวนประชากรในแต่ละภูมิภาค ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนทันตแพทย์จัดฟันต่อประชากร
น้อยที่สุด และภาคกลางมีสัดส่วนทันตแพทย์จัดฟันต่อประชากร
มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร
2. มี จำ � นวนทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ในภาคเอกชนมากกว่า
ในภาครัฐ
3. ทันตแพทย์จัดฟันที่มีประสบการณ์การทำ�งานมาก
มีจำ�นวนน้อยเมื่อเทียบกับทันตแพทย์จัดฟันที่มีประสบการณ์
การทำ�งานน้อย
4. แต่ละภูมิภาคขอบเขตในการปฏิบัติงานที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน นั่นคือมีจำ�นวนทันตแพทย์จัดฟันที่ให้บริการ
การรักษาด้วยเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันแบบติดแน่นมากที่สุด
ในขณะที่การให้บริการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับ
การผ่ า ตั ด ขากรรไกร, กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่ ห รื อ
craniofacial syndromes ต่าง ๆ และเครื่องมือทันตกรรม
จัดฟันแบบถอดได้แบบใสมีจำ�นวนน้อย
5. สาเหตุหลักที่ทันตแพทย์จัดฟันเปลี่ยนจากทำ�งาน ให้ ทำ � งาน สภาพแวดล้ อ ม อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
ในภาครัฐไปทำ�งานในภาคเอกชน คือ ขาดความสมดุลระหว่าง ไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสม/ไม่ปลอดภัย ขาดการบริหารทีเ่ ป็นธรรม
งานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงรายได้/ค่าตอบแทนต่าง ๆ ไม่จูงใจ ขาดความเหมาะสมในภาระงานที่ทำ�

”

*
**
***

Marques LS, Junior NF, Pereira LJ, Ramos - Jorge ML. Quality of orthodontic treatment performed by orthodontists and general
dentists. The Angle Orthodontist 2012;82(1): 102 - 6.
Janulyte V, et al. The orthodontic treatment in Lithuania: accessibility survey. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal
2008;10:110 - 2.
สุปรีดา อดุลยานนท์, ปิยะนาถ จาติเกตุ, ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร, ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ, ชาญชัย โห้สงวน. การปฏิรูประบบสุภาพทันตบุคลากรไทย
ในอนาคต. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2545.
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งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคุ้มคำ�หลวง ชั้น 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ� โครงการเชียงใหม่ บิสซิเนส พาร์ค จังหวัดเชียงใหม่
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ทพ.ธานัน จารุประกร (นายกสมาคมฯ) ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร (นายกสำ�รอง) ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล (เลขาธิการ)
ทพญ.กัลยา อินทรีย์ (ประธานวิชาการ) ทพญ.สุธาทิพย์ จงบรรดาล (นายทะเบียน) และ รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
(ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ) ร่วมงานประชุม Association of Orthodontists (Singapore) Congress 2019 (AOSC 2019)
เมื่อวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
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Orthodontic Resident Symposium ครั้งที่ 1
ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ
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Celebrating World Orthodontic Health day May 15th
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เริม่ กันทีง่ านปีใหม่ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาฯ วันที่ 4 มกราคม
2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล และ
ผศ.ดร.ทพ.บัญชา สำ�รวจเบญจกุล มาบรรยายวิชาการในหัวข้อ
Thinking Out Loud: Emerging Biologic Relationships
in Tooth Movement และ Missing Puzzle about
Corticotomy นอกจากนี้ นิสิตปัจจุบันยังมีกิจกรรมลับสมองมา
ให้อาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่จัดฟัน จุฬาฯ มาประลองปัญญากัน
เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเลยทีเดียว
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อ.ทพ.ธนิต อ.ทพญ.เจนตา และนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาฯ ทุกคน ได้ไปร่วมงาน Orthodontic
Resident Symposium ครั้งที่ 1 โดยทางจุฬาฯ ได้ส่งนิสิตระดับเทพ ได้แก่ ทพ.สาริศ และ ทพ.ธนกฤต ไปนำ�เสนอ
case ที่น่าสนใจ งานนี้เรียกว่าทั้งอิ่มอร่อย ได้ความรู้คำ�แนะนำ�ที่หลากหลายจากอาจารย์ทุกสถาบัน และประสบการณ์ที่ดี
มากจริง ๆ ค่ะ

มาต่อกันทีก่ จิ กรรมซักซ้อม CPR ของทางคณะทันตฯ จุฬาฯ วันที่ 24 เมษายน 2562 ไว้ใจได้วา่ ถ้ามีใครหัวใจล้มเหลว
ที่ภาควิชาฯ ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะ เพราะเรามีมือปั๊ม ทพญ.เฉลิมภรณ์ และ อ.ทพ.ธนิต ทีม resuscitate แห่งชาติ
ปั๊มได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็น บนพื้น บนบก ในนํ้า บนเตียง รอดทุกรายค่าาาา

สุดท้ายขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับ
ปีสามที่ทยอยส่งงานวิจัยตีพิมพ์กัน
อย่างพร้อมเพรียง แถมได้ไปร่วมงานประชุม
AAO 2019 ณ Los Angeles, CA ระหว่าง
วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2562 แน่นทั้งวิชาการ
และการท่องเที่ยว สมเป็นรุ่นแห่งความ
สามัคคีจริง ๆ ค่ะ
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ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุราชการ “ออเจ้าแรลลี่”
แก่ รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมเทพทันตกิจ
สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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นักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางฯ ชั้นปีที่ 3
นำ�เสนอผลงานในงานประชุม AOSC Resident’s Symposium
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
เฉพาะทางฯ ชั้นปีที่ 1 ร่วมออกหน่วย
ทันตกรรมพระราชทาน ณ จ.สุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 24 - 26 กันยายน 2561
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อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
ร่วมรดน�้ำด�ำหัวและขอพร
จากอาจารย์อาวุโส
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางฯ
เข้าร่วมงานกีฬาสีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
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วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 นิสิตหลังปริญญาเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ในงาน Association of Orthodontists (Singapore) Congress ณ โรงแรม Marina Bay Sand

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2562
นิสิตทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร
และคลินิกทันตกรรมจัดฟัน
ณ โรงแรมเลเจนด้า จังหวัดสุโขทัย
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วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2561 Assoc.Prof.Sercan Akyalcin จาก Tuff University
ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ 3D analysis และ rapid maxillary expansion
ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา
ทันตกรรมจัดฟันร่วมกิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 14 - 16 มกราคม 2562 Prof.Steven Lindauer chairman จาก Virginia Commonwealth University (VCU)
และ editor แห่งวารสาร The Angle Orthodontist ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “How to write a better manuscript”
ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาหลังปริญญาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 8 เข้าร่วมประชุมและ
แสดงผลงานวิจัยในงานประชุมสมาคมทันตกรรมจัดฟัน
แห่งสหรัฐอเมริกา (AAO) ณ Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
เริ่มเป็นรูปร่าง สวยงาม
และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
เพื่อรองรับนักศึกษา
ทันตแพทย์จัดฟันที่เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาหลังปริญญาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 9 เข้ารับการสอบวิทยานิพนธ์
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ประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561
ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ�
จังหวัดเชียงใหม่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561

ฟังบรรยายในหัวข้อ Clear aligner therapy
extraction: from diagnosis to trouble
shooting โดย Dr.Vicki Vlaskalic
ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

Resident รุ่นสอง ฝึกอบรมปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ

ประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
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ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิเศษหลายท่าน
ร่วมสอนในรายวิชาทันตกรรมจัดฟัน
อย่างเข้มข้น และสนุกสนาน ได้รับความรู้
อย่างเต็มเปี่ยม

ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
ณ ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริม
พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย
อำ�เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2562
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ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ทพ.เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

เนื่องในวันสงกรานต์ นิสิตและเจ้าหน้าที่
ร่วมกันสืบสานประเพณีไทย
รดนํ้าดำ�หัวคณาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคล

resident ทั้งสองรุ่น
พร้อมใจกันใส่เสื้อสีแดง
ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน
ขอให้เฮง ๆ ตลอดปี
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เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
ครอบครัวจัดฟัน มช. จัดพิธีรดนํ้าดำ�หัว
ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความคารวะ
แด่ครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ของสาขาวิชา
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วันที่ 15 - 16 มกราคม 2562 แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก Prof.Puneet
Batra และ รศ.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ มาบรรยายเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ผู ้ ป ่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่ รวมทั้ ง โครงการทั น ตกรรมจั ด ฟั น สั ญ จร
เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร
หลังปริญญา ได้ร่วมออกหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองแวง
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยให้บริการ
อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และ
ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก

Development of Expertise in Orthodontics

วันที่ 15 มีนาคม 2562
Prof. Bryce Lee
ได้ให้เกียรติมาบรรยายและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ
การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ
Class II malocclusion และ
Anterior open bite
วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562
แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับเกียรติจาก
Prof. Leslie A. Will จาก
Boston University ในโอกาส
เดินทางมาเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และสอบรายงาน
ผู้ป่วยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาทันตกรรม
จัดฟันรุ่นที่ 12

วันที่ 1 - 5 เมษายน 2562
แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน
ได้จัดอบรม Course for cleft
orthodontics ซึ่งในหลักสูตรนี้
มีทันตแพทย์เข้าร่วมโครงการ
ได้แก่ Dr.Ei Khine Min จาก
ประเทศพม่า และ Dr.Khounma
Nanthasan จากประเทศลาว
นอกจากนี้ยังมีทันตแพทย์
จากประเทศเนปาลจ�ำนวน 5 ท่าน
ทีใ่ ห้ความสนใจมาร่วมศึกษาดูงาน
ในครัง้ นีด้ ว้ ย
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เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
นักศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา
หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน
ได้จัดกิจกรรมรดน�้ำด�ำหัว
แก่คณาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาทุกท่าน
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เรียบเรียงโดย ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล

“นอกจากทำ � ฟั น แล้ ว หมอฟั น อย่ า งเราก็ ทำ � อะไรไม่ เ ป็ น อี ก เลย”

ประโยคคำ � พู ด ติ ด ตลกที่ ทั น ตแพทย์ อ ย่ า งเราชอบพูดกัน เมื่อ เจอทัก ษะในชีวิตประจำ� วัน ที่เราไม่ถนัด
หรื อ ความสามารถที่ เราเคยทำ � ได้ ต อนวั ย เรี ย นแล้ ว ค่ อ ย ๆ เลื อ นหายไปตามกาลเวลา แต่ คำ � กล่ า วนี้
คงใช้ ไ ม่ ไ ด้ กั บ คุ ณ หมอตอง หรื อ ทพญ.อธิ ช าต์ ตั น วี ร ะชั ย สกุ ล ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น เชี่ ย วชาญผู้ มี ค วามสามารถรอบด้ า น
ซึ่งทิ้ง Mathieu และ Weingart ไปจับฝีแปรงเป็น Makeup artist ถึงเมืองผู้ดีอังกฤษจนมีผลงานลงนิตยสารและได้ทำ�งาน
Backstage ใน Fashion week อะไรคือเหตุผล ต้องทุ่มเทฝึกฝนอย่างไร และประสบการณ์ของโลกใบใหม่จะโหด มัน ฮาเพียงใด
เชิญติดตามได้ในคอลัมน์พิเศษต่อไปนี้เลยครับ

จากหมอจัดฟัน สู่การเป็น Makeup artist ในลอนดอน
เรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่ในปี 2015 ในขณะนั้น เราสอบ
ได้ บ อร์ ด แล้ ว หน้ า ที่ ก ารงานเริ่ ม อยู่ ตั ว พอใจกั บ ชี วิ ต ตั ว เอง
พอสมควร ก็เกิดมีความจำ�เป็นต้องติดตามสามีไปเรียนต่อที่
อังกฤษ ความคิดตอนนั้นคือ ม่ายยย กรีดร้องงงงงง เพราะเรา
ต้องออกจาก comfort zone ไปสู่ที่ที่ไม่รู้จัก ทั้งเครียด ทั้งลน
ให้ความตื่นเต้นเหมือนตอนที่เริ่มทำ�คนไข้ใหม่ ๆ เราต้องหยุดงาน
ทุกอย่าง ไม่รับเคสใหม่เกือบ 2 ปีก่อนไป (กราบขอบพระคุณ
เพื่อนพี่น้องผู้รับเคสต่อจากข้าพเจ้างาม ๆ อีกครั้งค่ะ _/|\_)
แต่เมื่อตัดสินใจแล้วก็เป็นไงเป็นกัน ไปก็ไป
ทีนี้คำ�ถามต่อไปคือ แล้วเราจะไปทำ�อะไรดีล่ะ? เราเริ่มหา
ข้อมูลจากสิ่งที่ตัวเองชอบก่อน เราชอบแต่งหน้า ชอบตัดเสื้อผ้า
เราก็เริ่มจากตรงนั้น ลองหาดูว่ามีคอร์สอะไรให้ไปเรียนได้บ้าง
ดูจากทั้งระยะเวลาและราคา บางโรงเรียนดูดมี าก แต่มคี อร์ส 1 ปี
ค่าเรียนเป็นล้านก็ไม่ไหวเหมือนกัน สุดท้ายเราก็เจอโรงเรียน
นึงชื่อ Academy of Freelance Makeup (AOFM) สอนเป็น
short course มีหลายแบบให้เลือก มี review ที่ดี ทุกอย่าง
ดูลงตัว ก็เก็บไว้เป็นลิสต์ในใจ
พอเราไปถึงลอนดอน ช่วงแรก ๆ ที่ยังหาบ้านไม่ได้ชีวิต
ระหกระเหินพอสมควร พออยู่ ๆ ไปเริ่มปรับตัวได้ชีวิตก็ค่อย ๆ ดี
ขึ้น หลังจากที่ได้เรียนภาษา ใช้ชีวิตได้เริ่มอยู่ตัว ก็ได้โอกาสก็ไปดู
โรงเรียน AOFM ซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ชั้น 2, 3 ของตึกแถวใน Soho
(อารมณ์ประมาณที่เรียนพิเศษในสยามสมัยก่อนเลย) อยู่ใจกลาง
ลอนดอน ทุกอย่างก็ดูดีก็เอาล่ะ ตัดสินใจเริ่มเรียน
คอร์สที่เราเลือกเรียนเรียกว่า Total Pro ใช้เวลาทั้งหมด
4 สัปดาห์ แบ่งเป็น แต่งหน้า 2 สัปดาห์, ทำ�ผม 1 สัปดาห์ และ
ทำ�เล็บอีก 1 สัปดาห์ เรียน 6 วันต่อสัปดาห์ 10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น
เรียกได้ว่าเข้มข้นมากและเหนื่อยมาก โรงเรียนจะให้เซตแปรง

แต่งหน้าพร้อมกระเป๋าเข็มขัดใส่แปรงมา 1 เซต ในแต่ละวัน
ก็จะมี theme ว่าวันนี้จะเรียนเรื่องอะไร เช่น Foundation,
Bridal makeup, Black and white photography ซึ่งจะมี
ครูเปลี่ยนไปทุกวัน ครูที่มาสอนก็จะเป็น Freelance makeup
artist ที่อยู่ใน industry นี้ ลักษณะก็จะเป็นช่วงเช้าบรรยาย
และ demonstrate ช่วงบ่ายก็จะจับคู่กับเพื่อน สลับกันทำ�
ข้อดีคือเราก็จะได้ลองกับหน้าคนที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ได้ทำ�กับทั้ง
คนขาว คนดำ� และเอเชีย อีกอย่างที่เป็นข้อดีของ ร.ร. นี้คือเค้ามี
เครื่องสำ�อางหลากหลายยี่ห้อมาให้ลองใช้ ทั้งของแพงของถูก
ของแพง Hi - end brand มาหมด ทั้ง Chanel, Dior, Gucci,
Charlotte Tilbury, Estee Lauder, Armani ฯลฯ แต่ข้อเสีย
คื อ เวลาหาสี ร องพื้ น จะปวดหั ว มาก เพราะแต่ ล ะยี่ ห้ อ ก็ จ ะมี
เลขไม่เหมือนกัน ยิ่งเราเป็นมือใหม่สุด ๆ กว่าจะเลือกได้ทำ�เอา
เสียเวลาไปมาก เลิกเรียน 6 โมงคือสลบเลย กลับบ้านมาก็ต้อง
ล้างแปรงด้วยเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเพื่อนที่จะมาเป็นแบบให้เรา
แต่กแ็ อบเห็นมีเพือ่ นคนไหนไม่ยอมล้างแปรงเราก็…เอิม่ บ๊ายบาย
Highlight ของ makeup class คื อ เราต้ อ งทำ �
photoshoot ซึ่งเราต้องเตรียม mood board สำ�หรับรูปที่เรา
อยากได้เองด้วย (เนื่องจากเป็นทันตแพทย์มาตลอดชีวิต ไม่รู้จัก
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mood board ก็ ต้ อ งไปศึ ก ษาว่ า คื อ อะไร คื อ ในการทำ �
photoshoot แต่ละครั้ง mood board จะเป็นตัวสื่อสารกับ
คนในทีมว่าเราอยากได้รูปประมาณไหน Theme อะไร อารมณ์
ของรูป โทนสี แนวการแต่งหน้า เสื้อผ้าจะเป็นยังไง เราก็เอารูป
makeup ที่ชอบ โทนสีที่ใช่ มาแปะ ๆ รวม ๆ ใน board แผ่นนึง)
โรงเรียนจะจัดสถานที่ หานางแบบ ช่างภาพ ช่างผม stylist
ให้เรา เราก็มหี น้าทีแ่ ต่งหน้านางแบบจริง ๆ และก็ได้มปี ระสบการณ์
จริง ๆ ว่าหน้าเซตเค้าทำ�งานกันยังไง และรูปที่ได้ก็จะใช้เป็น
portfolio ของเรา วันที่ทำ� photoshoot เราโชคร้ายไปหน่อย
ได้ น างแบบที่ ติ นู่ น นี่ นั่ น ไปหมดจนทุ ก คนในที ม ระอา (ถึ ง ขั้ น
โรงเรียนขึ้น black list ไม่จ้างคนนี้อีก) เราเองก็มือใหม่มาก
ทั้ ง เครี ย ดทั้ ง ลน ให้ ค วามตื่ น เต้ น เหมื อ นตอนเริ่ ม ทำ � คนไข้
ใหม่ ๆ เลย แต่สดุ ท้ายทุกอย่างก็ผา่ นไปได้ดว้ ยดี ถือว่าเป็นการฝึก
ความอดทนตั้งแต่เริ่มแรกแล้วกัน
อีกวันทีเ่ ป็น highlight คือวัน shopping คือ ร.ร. จะพาไป
ซือ้ เครือ่ งสำ�อางเพือ่ สร้าง makeup kit ของตัวเอง แบรนด์ทพี่ าไป
มี Mac, Bobbi Brown, Urban decay, Benefit, Charlotte
Tilbury โดยได้ส่วนลด 20 - 35% เป็นวันที่สนุกมาก ปวดหัวมาก
และล้มละลายมากเช่นกัน
หลังจากเรียนจบ เราก็ได้ certificate จาก ร.ร. มา 1 ใบ
ซึ่งจริง ๆ แล้วใบนี้มีประโยชน์แค่ตอนเอาไปสมัครส่วนลดสำ�หรับ
ช่างแต่งหน้าของเครื่องสำ�อางบางแบรนด์ ไม่ค่อยจะมีประโยชน์
ในการสมัครงานใด ๆ การสมัครงานในวงการ creative ใน
ลอนดอนนี้ เค้าจะใช้ portfolio เป็นหลัก เค้าสนใจว่างานของคุณ
เป็นอย่างไร ไม่ใช่คณ
ุ จบอะไรมา ดังนัน้ สิง่ สำ�คัญหลังเรียนจบแล้ว
คือการสร้าง portfolio
การสร้าง portfolio ในลอนดอนนั้นทำ�ได้ไม่ยาก แต่ต้อง
ลงแรงและลงเงินมากอยู่ เนือ่ งจากลอนดอนเป็นเมืองแห่ง creative

เป็นที่ที่เปิดกว้างสำ�หรับงาน art และ fashion จึงมีหลาย
platform เพื่ อ ใช้ ใ นการรวมตั ว กั น เพื่ อ สร้ า งผลงาน เช่ น
มี website หรือกรุ๊ปใน facebook หลายกลุ่มที่จะมีคนประกาศ
หาทีมทำ�งานอยูเ่ สมอ ๆ ทีมงานในการทำ� photoshoot แต่ละครัง้
ก็มักจะประกอบไปด้วย ช่างภาพ, stylist หรือ art director,
model, makeup artist and hair stylist โดยคนทีม่ ารวมตัวกัน
มักจะเป็นหน้าใหม่ จากประสบการณ์พบว่า ถ้าคนที่เรียกรวมทีม
เป็นช่างภาพหรือ stylist งานมักจะออกมาดี โดยที่คนรวมทีม
มักจะส่ง mood board ให้เราดูกอ่ นว่า ต้องการภาพประมาณไหน
สไตล์การแต่งหน้าหรือทำ�ผมจะเป็นยังไง หลังจากเสร็จงานก็จะ
ได้รูปมาเซตนึง ตามกฎหมายแล้วรูปนี้เป็นลิขสิทธิ์ของช่างภาพ
แต่รปู ทีไ่ ด้มานี้ ถือว่าทุกคนในทีมสามารถเอาไปใช้เป็น portfolio
ของตัวเอง สามารถโพสลง social media ของตัวเองได้ แต่ตอ้ งใส่
credit ของทีมทุกคน การทำ�งานแบบนี้ จะทำ�ให้เราสร้างเครือข่าย
ได้กว้างขึ้น รู้จักคนมากขึ้น และทำ�ให้เรามีงานต่อ ๆ มาได้
การออก photoshoot แต่ละครั้งของเราเป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ ๆ มาก คนที่เราไปทำ�งานด้วยบ่อย ๆ เป็น
นักเรียน stylist จาก Marangoni ทีต่ อ้ งทำ�งานส่งอาจารย์เพือ่ จบ
นั ก เรี ย นจากที่ นี่ มั ก จะเตรี ย มตั ว มาดี มี mood board
พร้อมสำ�หรับทุกคนในทีม มีการเช่าสถานที่ เตรียม prop สำ�หรับ
ถ่ายรูป งานก็มักจะออกมาดีงาม ระหว่างถ่ายทำ�ก็มีทุลักทุเล
ระหกระเหินบ้าง แต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปก็รู้สึกสนุกดี
แต่ใช่วา่ จะมีแต่สว่ นดีนะ งาน photoshoot ทำ� portfolio
ที่เล่ามานี้คือทำ�ฟรี ก็จะมีบางคนที่พยายามจะใช้ประโยชน์ตรงนี้
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รูปเซตนี้ ไปถ่ายทำ�ที่ Richmond Park ในอากาศเลขตัวเดียว
หนาวมาก เราต้องไปแต่งหน้ากันที่ร้านกาแฟ แล้วค่อย
ขนข้าวของเข้าไปในสวนที่เป็นดินเปียกจากฝนตก เราต้อง
ลากกระเป๋าแต่งหน้าไปตามดินโคลน เดินไปมาในสวน
สงสารนางแบบที่สุดเพราะหนาวมากจริง ๆ เราทำ�งานกันทั้งวัน
เหนื่อยมากแต่สุดท้ายรูปภาพออกมาก็น่าพอใจสุด ๆ

รูปนี้เป็นรูปที่เดินถ่ายแนวสตรีท
เราไปแต่งหน้ากันที่ร้านกาแฟ
แล้วทั้งทีมต้องกระเตงเดินกันไปถ่ายภาพ
ตามถนน และตึกต่าง ๆ ในลอนดอน

รูปเซตนี้เป็นงานแรก ๆ ที่ท�ำใน Theme Mechanical ghost
และได้ลงนิตยสารด้วย น่าเสียดายที่ไม่มีชื่อเครดิตในนิตยสาร
เพราะ stylist ส่งชือ่ ไปผิด แต่ยงั ไงก็ตาม งานนีเ้ ป็นหนึง่ ในงาน
ที่เราชอบมาก

เช่น บางงานเราลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้เข้ากับงานนั้น ๆ
แต่กลับไม่ได้รูป ต้องตามแล้วตามอีกจนนานมาก ๆ กว่าจะได้
หรือบางงานก็ไม่ได้เลย บางงานให้เราเซ็นยินยอมเรือ่ งลิขสิทธิ์
รูป ถึงเวลาส่งรูปกลับส่งรูปเบื้องหลังมา แล้วบอกว่าถ้า อยากได้
รู ป หน้ า เซตให้ จ่ า ยเงิ น ค่ า รู ป บางงานรู ป ถ่ า ยออกมาแย่ ก ว่ า
รู ป ที่ เราถ่ า ยจากโทรศั พ ท์ เ สี ย อี ก คื อ ในเวลานั้ น เราคิ ด ว่ า
สิ่ ง ที่ เราทำ � อยู่ เ ป็ น งานชั่ ว คราวทำ � สนุ ก ๆ เจอเรื่ อ งแบบนี้ ไ ป
ก็ไม่คิดอะไรมาก แต่ถ้าคิดกลับกัน สำ�หรับคนที่จะเริ่มทำ�อาชีพนี้
จริงจัง เราว่าเป็นสิ่งที่ยากลำ�บากมากพอควรเลยทีเดียว
ที่เล่ามานี้เป็นเรื่องราวเพียงแต่เริ่มต้นเท่านั้น ขอบคุณ
ทุ ก ท่ า นที่ ต ามอ่ า นนะคะ ฉบั บ หน้ า เราจะมาเล่ า ต่ อ ถึ ง
การไปทำ�งาน Backstage ในงาน Fashion week ต่าง ๆ
ทั้ง London, Milan และ New York โปรดติดตามค่ะ

รูปนี้ท�ำกับนักเรียน stylist ที่เตรียมตัวก่อนงานดีมาก
ทั้งฉาก พร็อพ และสถานที่ ท�ำให้งานออกมาดี
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ซุบซิบ (แ ต่ ไ ม่ ) นิ น ทา

สวัสดีคา่ พบกันอีกครัง้ กับซุบซิบ (แต่ไม่) นินทานะคะ
ฉบับนี้เริ่มกันที่จัดฟันจากจุฬาฯ
เปิดเทอมปลาย ไม่ทันเท่าไหร่ ภาควิชาก็ได้ฮีโร่คนใหม่
เปิ ด ต�ำนาน ทพ.อธิ ศ “Peak, The Hero” ช่ ว ยดั บ ไฟได้
ทันเวลา งานนี้ได้ใจอาจารย์ พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ และบุคลากร
ภาคจัดฟัน จุฬาฯ ไปเต็ม ๆ
นอกจากนี้ นิ สิ ต ปี 1 ของเราก็ ดู จ ะขยั น ขั น แข็ ง กั น ส่ ง
tracing และ treatment planning กั น อย่ า งไม่ ข าดสาย
เรียกได้ว่าเดินเข้า - ออกห้องพักอาจารย์กันเช้า กลางวัน เย็น
ดูเหมือนงานจะด�ำเนินไปด้วยดี ถึงกระนั้นความขยันอย่างเดียว
อาจจะไม่เพียงพอ เพราะทันทีทแี่ พลนเคสเสร็จ และแจ้งแผนการ
รั ก ษากั บ ผู ้ ป ่ ว ย นิ สิ ต บางคนก็ ต ้ อ งผิ ด หวั ง เมื่ อ คนไข้ ป ฏิ เ สธ
การรักษา และมักจะเป็นกับคุณหมอกิฟท์นี่สิ น่าสงสารจริง ๆ
ได้ข่าวว่าแม้แต่จะไปท�ำบุญ ทพญ.อรณิชา ยังเจอวัดปิด!!! อืมม
ขอให้โชคร้ายผ่านพ้นไปในเร็ววันนะคะ แต่ถงึ แม้จะโชคจะไม่คอ่ ย

เข้าข้างเท่าไหร่ แต่ ทพญ.อรณิชา ก็สวยวันสวยคืน เรียกได้วา่ หาก
ใครมีปัญหาเรียนหนักจนทรุดโทรม นอกจากการออกก�ำลังกาย
ที่จะช่วยฟื้นฟูใบหน้าแล้ว ก็สามารถไปปรึกษา ทพญ.อรณิชา
ได้นะคะ เดี๋ยวนี้เค้ามีนวัตกรรมยกกระชับหน้าหลายอย่างเลย
ด้านปีสอง ทพญ.รุ่งทิวา ทุ่มเทกับงานวิจัยระดับโลก
หามรุ่งหามค�่ำ ข้าวปลาไม่ค่อยได้กิน จนท�ำให้หกล้มคิ้วแตก
เพื่อน ๆ พากันเป็นห่วง รักษาสุขภาพด้วยจ้า
อ.ทพ.ธนิต นอกจากจะท�ำงานเก่งแล้ว ใครจะเชือ่ ว่ายังท�ำ
หน้ า ที่ เ อนเตอร์ เ ทนเด็ ก อ่ อ นได้ เ ป็ น อย่ า งดี พาชมนกชมไม้
ป้อนข้าว คุณแม่เด็กเห็นแล้วตกใจกับความดี นอกจากนี้ฝีมือ
เรื่องการท�ำอาหารก็ไม่แพ้เชฟกระทะเหล็ก ถ้าใครได้เป็นสามี
คงสบายเลย *พื้นที่โฆษณา* (แต่เด็ก 20 - 25 ปีก็รับเลี้ยงนะครับ)
เดีย๋ วนีก้ ระแส Black Pink มาแรง นอกจาก ทพญ.อรณิชา
ทพ.รัฐฐากร และ ทพญ.รุง่ ทิวา จะเป็นแกนน�ำ blink แล้ว ยังลาม
ไปถึ ง อาจารย์ น. ที่ ถึ ง ขนาดมี กิ จ กรรมให้ เ ต้ น ก็ อ อกปาก
ว่ าจะเต้ น แค่ ท ่ าตบพื้ น เท่ านั้ น ค่ ะ ไม่ งั้ น พี่ ไ ม่ เ ต้ น นะคะ 555
แล้วพบกันใหม่กับซุบซิบ จุฬาฯ ฉบับหน้าค่า

ไปกันต่อกับข่าวดีจากชาวจัดฟันมหิดล

เก็บตกเบื้องหลัง
ในส่วนของคนที่ ไปงานประชุม
แต่ ไม่ ได้ present case
หน้าก็ต้องเต็ม ถ้าปากไม่แดง
ไม่มีแรงเดินจ้า

ขอปรบมือดัง ๆ แสดงความยินดีกับ ศ.คลินิกเกียรติคุณ
ทพ.พาสน์ศริ ิ ทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย คนอะไรทั้งหล่อ ทั้งเก่ง เป๊ะปังอลังเว่อร์
ช่วงนี้ถึงแม้หัวหน้าภาควิชา อ.ดร.รชยา จะผอมเอา ๆ
เพราะโปรแกรมไดเอ็ท แต่หน้าก็จะบาน ๆ หน่อย เพราะลูกชาย
น้องเจมส์ สอบติดแพทย์ศิริราช เรื่องแบบนี้ทุกคนลงความเห็นว่า
เก่งได้แม่ จริง ๆ ครับบ
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ผศ.ศุภกิจ ก�ำลังง่วนอยู่กับเตรียมตัวจัดงานประชุม CE
โดยภาควิชาจัดร่วมกับชมรมศิษย์เก่า น�ำโดย พีน่ ุ ภนุวศั ซึง่ จะจัด
ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคมนี้ เมื่อสองคนที่ active มากมาร่วมกัน
รับรองได้เลยครับว่างานนี้เข้มข้นมากแน่นอน ทั้งในเรื่องวิชาการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ใครสนใจ รอฟังรายละเอียดที่จะประกาศ
เร็ว ๆ นี้นะคร้าบ
งานเลี้ยงปีใหม่ของภาควิชา ปีนี้ก็สนุกสนานครื้นเครง
อีกเช่นเคย โดยคราวนี้มาใน theme : Future World แต่ละคน
ก็ขนชุดเครือ่ งแต่งกายกันมาหมด ทัง้ สตาร์วอร์ส ทัง้ ชุดโลกอนาคต
ทั้ง Super heroes ต่าง ๆ เรียกได้ว่าเราสนุกกันแบบนี้กันทุกปี
เลยย และเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
จั ด งานรดน�้ ำ ด�ำหั ว แด่ อ าจารย์ อ าวุ โ ส เนื่ อ งในวั น สงกรานต์
บรรยากาศเป็นกันเอง ซาบซึ้ง และน่าประทับใจมากเลยครับบ
ขอแสดงความยินดีกับ resident จัดฟันรุ่น 22 น�ำโดย
เฮียปิง ของน้อง ๆ ที่เพิ่งสอบจบกันไปอย่างเป็นทางการเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ ตอนนี้เริ่มกลับไปท�ำงานกันแล้ว ขอให้ทุกคน
ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ต่อไปนะคร้าบบ
ส่วนรุ่น 23 เพิ่งกลับจากไปน�ำเสนอผลงาน poster
presentation และประชุม AAO 2019 ที่ Los Angeles,
California เห็นรูปแล้วสนุกกันใหญ่ อิจฉามาก ๆ เลยครับผม

แวะไปต่อกับซุบซิบจากทางขอนแก่น
เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา ณ ขอนแก่น แดนอีสาน ท่ามกลาง
อากาศที่ร้อน อุณหภูมิทะลุปรอทแบบยืนหนึ่งในประเทศไทย
ในขณะที่ น้องปี 1 (ortho 14) ก�ำลังเผชิญความร้อนกว่า 40 องศา
อยูน่ ั้น พีป่ ี 2 (ortho 13) ก็ก�ำลังไปท้าลมหนาว ดูงานที่ Boston
University ไปนานขนาดนี้ ต้องซื้อของมาฝากน้อง ๆ เยอะ ๆ
แล้วล่ะ !!
หน้าร้อนปีนี้ร้อนมาก ๆ ขอนแก่นนี่เกือบ ๆ จะ 50 องศา
อยู่แล้ว เปิดน�้ำตอนกลางวันนี่ต้มมาม่าได้เลยแหละจ้า อาจารย์
ณัฐวีร์ เผ่าเสรี ของพวกเรา เลยน�ำเทรนตัดผมสั้น ท้าลมร้อน
กระชากอายุแข่งกับเด็ก ๆ นักศึกษาบางคนที่แอบไปย้อมผม
สีม่วง แซ่บเว่อมา เอ๊.....ใครกันน้า
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นอกจากจะเป็นพ่อลูกอ่อนและเป็นอาจารย์ตรวจงาน
ในคลินิกแล้วอาจารย์ของพวกเรา อักษรย่อ อ. ยังได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในงานประชุมวิชาการ 40 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “โลกของช่องปากน้อยนิด...
มหาศาล : Dental research made easy (to comprehend)”
เรียกได้ว่าเป็นซามูไรพ่อลูกอ่อนกันเลยทีเดียว น้อง Autho จ�้ำม�่ำ
ขึ้นเยอะ อีกหน่อยอาจารย์ต้องผอมลงแน่ ๆ เลยค่ะ
อาจารย์ของเราน่ารักที่สุด ถึงแม้จะมีอาการปวดเข่า
จนเดินล�ำบาก แต่กไ็ ม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการตรวจงานแต่อย่างใด
น่ารัก สดใส ฉับไว มีเมตตา จะเป็นใครไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ อาจารย์
อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ ของพวกเรานั่นเอง
ช่วงหลังนีจ้ ะเห็น อาจารย์พนู ศักดิ์ มาตรวจงานด้วยความ
fit and firm มากขึ้น เพราะอะไรน๊า … อ๋อออ สงสัยอาจารย์
ซ้อมวิ่งเพื่องาน “Run For ฟัน” งานวิ่งกับหมอฟัน มข. ที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ของเราจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 12
พฤษภาคม 2562 นี้นี่เอง ใครสนใจ ตามมาวิ่งกันได้นะจ๊ะ ^^
หลังจากที่พี่ ๆ ปี 3 (ortho 12) ของพวกเราได้ผ่านมรสุม
ชีวติ อดตาหลับขับตานอนมาร่วมเดือน ในทีส่ ดุ ก็สอบวิทยานิพนธ์
และสอบเคสผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อย อีกนิดเดียวพี่ ๆ ก็จะ
จบแล้ว น้อง ๆ ขอแสดงความยินดี (อย่างไม่เป็นทางการ) ด้วย
นะคะ พี่ ๆ จบไปแล้วน้อง ๆ ต้องเหงาแน่ ๆ ไว้มาเยี่ยมกันบ้าง
นะค้า

ต่อกันที่ชาวนเรศวร

Nu Ortho. Gossip
เผลอแป๊บเดียวก็มาพบกันอีกแล้วนะคะ ใน Braces news
ฉบับนี้ เป้าของการ Gossip คงไม่พน้ นิสติ รุน่ 2 เพราะ ตอนนีเ้ หลือ
รุน่ นี้ รุน่ เดียวแหละค่ะ ทีล่ งคลินกิ อย่างสม�ำ่ เสมอ รุน่ 1 ก็จบไปแล้ว
แวะเวียนมาเก็บเคสบ้างประปราย และน้องรุ่น 3 ก็ก�ำลังจะ
เข้ามาในไม่ช้านี้ เริ่มเลยแล้วกันค่ะ... ขอแสดงความยินดีกับ
ปุ๋ย (ฐิติรัตน์) ป้อม (เกียรติอนันต์) ข้าวตู (นทีทิพย์) ปอนด์
(นิติการณ์) อ้น (สงกรานต์) ตู่ (ปิยพงศ์) ที่สอบวิจัยเสร็จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าโล่งไปอีกเปราะหนึ่งเลยทีเดียว หนึ่งใน
หกคนนี้ มีคนหนึง่ ทีห่ มอดูได้ท�ำนายไว้วา่ จะได้คคู่ รองในปี 2562 นี้
ในการนี้พวกเราขอใช้พื้นที่ Braces news ในการประชาสัมพันธ์
ตอนนี้ ห นู . ..ปุ ๋ ย ...พร้ อ มมากค่ ะ เรี ย นก็ จ บหมดแล้ ว ขณะนี้
เหลือเวลาอีก 6 เดือน ค�ำท�ำนายจะเป็นจริงหรือไม่ โปรดติดตาม
กันด้วยนะคะ ลุ้นสุดตัวจริง ๆ ค่ะ การที่เพื่อนขายออกถือว่า
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ประสบความส�ำเร็จอย่างถึงที่สุดค่ะ ...ส่วนเพื่อนที่เหลือไม่ต้อง
กังวลไปนะคะ (เรื่องวิจัย) ได้ข่าวว่าก�ำลังจะสอบตาม ๆ กันมา
ขอเป็นก�ำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ ที่เห็นว่าพวกเรางานรัดตัวกัน
ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่มีกิจกรรมอะไรเลย เห็นเงียบ ๆ แต่
Event เพียบค่ะท่านผู้ชม อย่างที่ไปอยู่เป็นประจ�ำทุกเดือน คือ
หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจร ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จ.นครสวรรค์ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งค่ ะ ส�ำหรั บ ปี นี้ พ วกเราทุ ก คนก็ มี โ อกาสดี ที่ ไ ด้
ไปอัปเดตความรู้ถึงต่างแดน ณ งานประชุม Association of
Orthodontists (Singapore) Congress เมื่อวันที่ 22 - 24
กุมภาพันธ์ ต้นปีที่ผ่านมานี่เองค่ะ บอกเลยว่างานนี้ได้รับความรู้
แน่นมาก ๆ ฟังบรรยายตั้งแต่ 9 โมงเช้ายัน 5 โมงเย็นทุกวัน และ
การันตีความเข้มข้นของเนื้อหาโดย Speakers ชื่อดังจากทั่วโลก
โอ๊ย!!! แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเวลาพักผ่อนเที่ยวเล่นกันเลยทีเดียว ก็
ยังพอมีเวลาไปเช็คอินตาม Landmark ส�ำคัญของเมืองบ้าง ซึ่ง
ก็คงหนีไม่พ้น Merlion หรอกค่ะ หลังจากกลับจากสิงคโปร์ก็ยัง
คงออนทัวร์กันอยู่ เมื่อไม่นานมานี้พวกเราได้มีโอกาสร่วมสัมมนา
การพัฒนาหลักสูตร Residency training เมื่อวันที่ 23 - 24
เมษายน ที่โรงแรม Legendha จ.สุโขทัย ทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนา
การเรียนการสอนให้พร้อมส�ำหรับรุน่ น้องทีก่ �ำลังจะเข้ามา ขอบอก
ว่าอาจารย์กเ็ ตรียมตัวกันอย่างหนักพอตัวเลยค่ะ พอพูดถึงรุน่ น้อง
รุ่นต่อไป บอกเลยว่าพวกพี่ ๆ ตื่นเต้นที่จะได้มีน้องรหัสหลังจาก
ที่ว่างเว้นมาสองปี แล้วยังลุ้นกันอยู่ว่าน้อง ๆ จะเป็นใครกันบ้าง
เพราะตอนนีก้ ย็ งั ไม่ทราบชือ่ อย่างเป็นทางการ อีกไม่นานพวกเรา
ก็จะได้เจอกันแล้ว พวกพี่ ๆ ก็ขอยินดีต้อนรับมาเป็นครอบครัว
NU ortho ด้วยกันค่ะ
ยังไม่หมดเรื่องราวดี ๆ เรามาซุบซิบปิดท้ายกันหน่อย
ส�ำหรับชาว มอ. หลังจากที่ได้มีการเปิดภาคเรียนกันมาอย่าง
ยาวนาน ตามด้วยการเรียนปรับพื้นฐานกันอย่างเข้มข้น ก็ถึงเวลา
ที่จัดฟันรุ่น 10 จะต้องแสดงฝีมือในการสอบวางแผนการรักษา
ให้กับผู้ป่วย ซึ่ง resident รุ่น 10 ก็สามารถท�ำออกมาได้อย่างดี
และสามารถสอบผ่านกันได้ทุกคน โดยเรียกได้ว่างัดวิชาความรู้
วิทยายุทธ์ที่ได้รับมาตั้งแต่เรื่องการเก็บข้อมูลผู้ป่วย ไปจนถึง
การวางแผนการรักษาจากอาจารย์ตั้งแต่สมัยเรียน presession
course รวมถึงค�ำแนะน�ำต่าง ๆ จากรุ่นพี่ มาใช้อย่างเต็มที่
งานนี้ ไ ด้ ทั้ ง ความรู ้ แ ละประสบการณ์ รวมถึ ง มุ ม มองดี ๆ ใน

การวิเคราะห์เคสจากทัง้ อาจารย์และรุน่ พีท่ กุ ท่านกันมากมายเลย
ทีเดียว…
ทางด้าน ป.เอกรุ่น 10 หลังจากทุ่มเทอย่างเต็มที่กับ
การเตรียมสอบ QE งานวิจัยขั้นเทพมาโดยตลอดก็สามารถแสดง
ศักยภาพกันได้อย่างเต็มที่ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่าน
การสอบนี้ไปได้
แต่ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น… resident ก็ก�ำลังตื่นเต้น
กับการสอบ proposal ในอีกไม่กเี่ ดือนข้างหน้า ส่วน ป.เอก รุน่ 10
ก็ก�ำลังอยูใ่ นช่วงเตรียมสอบวางแผนการรักษาให้กบั ผูป้ ว่ ยเช่นกัน
โชคดีนะทุกคน fighting !!! :)
มาดูเรื่องน่ายินดีของฝั่งพี่ ๆ กันบ้าง หลังจากที่ทุ่มเทกับ
การท�ำงานทุกด้านด้วยความตั้งใจ ทั้งการดูแลคนไข้ ดูแลน้อง ๆ
รุ่น 10 และท�ำงานวิจัย ในที่สุดพี่รุ่น 9 ก็สอบ defense thesis
เรียบร้อยกันทุกคนแล้ว ส่วนพี่รุ่น 8 ก็ได้ไปแสดงผลงานวิจัย
ในงาน AAO ณ สหรัฐอเมริกา และจบ ป.เอก กันแล้วทุกคน
พร้อมทัง้ สอบประมวลความรูก้ อ่ นจะกลับไปท�ำงาน เดือนมิถนุ ายน
มีบางคนไปน�ำเสนอผลงานที่ประชุม EOS ประเทศฝรั่งเศส และ
บางคนไปน�ำ เสนอผลงานที่ประชุม IADR ณ แวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนาดา รายการหลังนี้ มีอาจารย์ไชยรัตน์ กับอาจารย์ชิดชนก
ไปคุม ขอจุดพลุดัง ๆ แสดงความยินดีกับพี่ทุกท่าน ^^
สงกรานต์ ป ี นี้ ชุ ่ ม ฉ�่ ำ กั น ทั่ ว หน้ า นศ.ทุ ก คนมี โ อกาส
รดน�้ำด�ำหัวอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณบดีที่พวกเราเคารพรัก
ถือว่าเป็นสงกรานต์ที่ชุ่มฉ�่ำทั้งร่างกายและจิตใจกันเลยทีเดียว
ตลอดเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา คลินิกที่ก�ำลังปรับปรุงก�ำลัง
ใกล้จะเสร็จแล้ว น่าตื่นเต้นมาก ไม่ทราบจะออกมาเป็นอย่างไร
สมกับเป็น ortho PSU หรือเปล่าไม่อาจรู้ได้ เตรียมถ่ายรูป
เอ้ย ท�ำคนไข้กนั รัว ๆ ส่วนตอนนีข้ อ (ความรักความเมตตา) ร่วมใช้
กับคลินิก pedo และ prosth ไปพลาง ๆ นะจ๊ะ
สุดท้ายนี้ ortho psu ทุกคนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์
พี่ ๆ ทุกท่านที่ให้ความรู้ ความรัก ความเมตตา และเพื่อน ๆ
ทุกคนที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนกัน ในการเรียนเป็นอย่างดี
move forward together ไชโย!!
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Meeting Announcement
2019

August 22 - 24, 2019
Indonesian Association of Orthodontists 14th
Annual Session, Surabaya, Indonesia
September 4 - 7, 2019
German Society of Orthodontists e.V.
(DGKFO) 92nd Annual Meeting, Nuremburg Germany
September 10 - 13, 2019
Jordan Orthodontic Society, 11th Annual
Congress, Amman, Jordan
September 19 - 21, 2019
British Orthodontic Society, Annual Congress,
Glasgow, Scotland
September 19 - 21, 2019
Canadian Association of Orthodontists Annual
Session, Fredericton, Canada
October 2 - 4, 2019
Korean Association of Orthodontists 52nd
Annual Session, Coex, Seoul, Korea
October 9 - 12, 2019
Associacao Brasileira De Ortodontia E
Ortopedia Facial, 12th International
Congress, Rio de Janeiro, Brazil
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December 7 - 8, 2019
Taiwan Association of Orthodontists, TAO
annual meeting, Taichung city, Taiwan

2020

March 19 - 23, 2020
Australian Society of Orthodontist, 27th
Annual Congress, Cairns, Australia
May 1 - 5, 2020
American Association of Orthodontists,
Annual Session, Atlanta, Georgia
May 15, 2020
The 4th Annual World Orthodontic Health Day
May 14 - 15, 2020
Societa Italiana di Ortodonzia, International
Spring Meeting, Verona, Italy
May 28 - 30, 2020
Spanish Society of Orthodontics, Summer
Congress 2020, Gran Canaria, Spain
June 10 - 13, 2020
European Orthodontic Society,
Hamburg, Germany

October 10 - 12, 2019
Societa Italiana di Ortodonzia, 50th
International Congress, Rome, Italy

September 16 - 19, 2020
German Society of Orthodontists e.V.
(DGKFO) 93rd Annual Meeting, Ulm, Germany

October 23 - 26, 2019
10th AREO International Congress,
Bucharest, Romania

October 4 - 7, 2020
9th International Orthodontic Congress
Pacifico Yokohama Convention Complex Yokohama, Japan
www.wfo2020yokohama.org

October 29 - 30, 2019
Thai Association of Orthodontists, ThaAO
02/2019
October 31 - November 2, 2019
Swiss Orthodontic Society, Annual Congress
November 3 - 5, 2019
Academia Mexicana de Orthodoncia, 28th
International Congress, Ciudad de Mexico
November 15 - 16, 2019
Spanish Society of Orthodontics, Winter
Congress, Madrid, Spain
November 20 - 22, 2019
Japanese Orthodontic Society, 78th Annual
Meeting, Nagasaki, Japan
November 22 - 24, 2019
Indian Orthodontic Society, Bhubhaneswar,
Odisha, India

October 15 - 17, 2020
Societa Italiana di Ortodonzia, 51st
International Congress, Florence, Italy

2021

April 23 - 27, 2021
American Association of Orthodontists,
Annual Session, Boston, Massachusetts
May 15, 2021
The 5th Annual World Orthodontic Health Day
May 31 - June 5, 2021
European Orthodontic Society, Limassol, Cypress
September 21 - 25, 2021
German Orthodontic Society, Jahrestagung der DGKFO,
Wiesbaden, Germany
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Welcome to the Club

ทพญ.อาวีคุณ ธนะสารสมบูรณ์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.บุณฑริกา อู่นาท
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.สาธินี นฤปกร
2551 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.นวรัตน์ วรวงศากุล
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.ศิวกร เจียรนัย
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.ธัญญา บำ�รุงศักดิ์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.ปิยนาฏ สงคงคา
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.ธัชธรรม รักศิลป์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ทพ.ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.ธเนศ เอื้อเจียรพันธ์
2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.สุธัญญา ศรีสุโร
2511 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2518 Master of Science,
Saint Louis University, USA

ทพ.ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.ณัฐกฤตา วงค์สุภา
2548 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.ปริยากร ชัยมงคล
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.นิลเนตร พานิชสิติ
2549 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.สุทิวา เบญจกุล
2548 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.วรปรัชญ์ เชิดจอหอ
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560 ทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

Mrs. Wang : 081 - 8393260
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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

