ค�ำพ่อสอน
“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท�ำเฉพาะหน้าที่นั้น
เพราะว่าถ้าคนใดท�ำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น
งานก็ด�ำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน
ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันท�ำ”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
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Braces News ฉบั บ นี้ ขึ้ น ปกเฉลิ ม พระเกี ย รติ

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งนับเป็นปีมหามงคล
“ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ ยิ่ ง ยื น นาน........ที ฆ า ยุ โ ก โหตุ
มหาราชา......ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
ขอให้ พ วกเราตั้ ง ปณิ ธ านในการท� ำ ความดี เ พื่ อ ถวาย
พ่อหลวงของพวกเราทุกคนกันต่อไปนะคะ
ฉบับนี้ยังพิเศษเพราะเป็นฉบับส่งท้ายกับวาระกรรมการ
ชุดท่านนายก ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ พร้อมเดินหน้า
ต่อเข้าสู่วาระกรรมการชุดท่านนายกสมาคมท่านใหม่ รศ.ดร.ทพ.
ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ โดยเนื้อหาสาระในฉบับนี้ เราก็ยังคง
อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาในส่วนของ Online Journal ที่รวมไว้ด้วย
กันกับ Braces News เพื่อความสะดวกในการพลิกอ่านทั้งสาระ
ความรู้ทางวิชาการ และข่าวสารของพวกเราเช่นเคยค่ะ
เปิดกันมาที่ Upcoming Meeting กับหัวข้อการประชุม
“From Top To Toe, A Trick To II: กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับ
สัประยุทธ์ Class II” ที่แค่อ่านหัวข้อการประชุมก็น่าสนใจมากๆ
งานนีบ้ อกได้เลยว่าท่านสมาชิกห้ามพลาด รีบลงทะเบียนล่วงหน้า
กันได้เลยค่ะ
มาต่อด้วยคอลัมน์ เก็บมาฝากจากงานประชุมสมาคม
รอบที่ผ่านมา ที่หยิบยกประเด็นน่าสนใจในปัจจุบันคือ “ปัญหา
จัดฟันแฟชั่นในสังคมไทย” มาพูดคุยกับท่านวิทยากรมากมาย
บนเวที ซึง่ ท่านทีพ่ ลาดงานประชุมสมาคมครัง้ ทีแ่ ล้ว ต้องพลิกอ่าน
คอลั ม น์ นี้ กั น เลยนะคะ เพราะทางที ม งานเราได้ ถ ่ า ยทอด
บทสัมภาษณ์มาเหมือนได้เข้ามาฟังการประชุมเองเลยค่ะ รับรอง
มีประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่านแน่นอนค่ะ
การบรรยายจากงานประชุมครั้งที่แล้วมีสมาชิกชื่นชอบ
และชื่ น ชมการบรรยายของท่ า นวิ ท ยากร ผศ.ทพ.ดร.นิ ย ม
ธ�ำรงค์อนันต์สกุล กับหัวข้อ “Light curing unit & Orthodontic
adhesive” กันอย่างมาก ทางเราเลยขอลงเป็นคอลัมน์สรุป
การบรรยายเรื่ อ งนี้ ให้ พ วกเราสมาชิ ก ได้ อ ่ า นเพื่ อ น� ำ ไปใช้
ประโยชน์กันต่อได้อย่างดีเลยค่ะ
แบ่งปันเรื่องเล่าดีๆ ฉบับนี้ ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์
หรือพี่เก๋ของพวกเรา พาเที่ยวญี่ปุ่นกันอีกรอบ แต่จะมีมุมมอง
อะไรต่างจากเดิมนัน้ เชิญทุกท่านอ่านกันเพลินๆ ท้ายเล่มได้เลยค่ะ
พบกันใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2559
บรรณาธิการ
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สารจากนายก

PRESIDENT’ MESSAGE

สวัสดีครับท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน
การประชุมวิชาการครั้งนี้ คงเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายที่จัดขึ้นในวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของผม
และกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ซึ่งครั้งนี้เราได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ คือ Professor Jorge Faber มาบรรยายให้เราฟังในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆ ตลอดเวลา 1 วันเต็ม
พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยอีกหลายท่านที่จะมาให้ความรู้ที่หลากหลายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกคนอีก 1 วัน
โลกปั จ จุ บั น ของเราอยู ่ ใ นยุ ค Digital ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องเราทุ ก คนเปลี่ ย นไปอย่ า งรวดเร็ ว
ตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันก็เช่นกัน จะเห็นว่าแนวโน้ม
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการท�ำงานทันตกรรมจัดฟันของพวกเรา จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นทุกที ในอนาคตเราจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในด้านการวางแผน
การรักษา ตลอดจนผลิตชิ้นงานเพื่อใช้ในการรักษามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโปรแกรม 3 มิติ หรือ 4 มิติ ที่จะช่วยให้
เราวิเคราะห์และวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ กรรมวิธีการขึ้นรูปงาน (3D Printer) ก็เป็น
ก้าวส�ำคัญที่ท�ำให้เราสามารถผลิตเครื่องมือที่ใช้ทางทันตกรรมจัดฟันได้หลายอย่าง ซึ่งจะมาทดแทนเครื่องมือ
และวิธีการเดิมๆ ที่เราใช้กันอยู่ ความก้าวหน้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราทันตแพทย์จัดฟันจะต้องรับรู้และ
ติดตามให้ทัน เพื่อผลการรักษาที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นส�ำหรับคนไข้ของเรา
ผมขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน คณะกรรมการและอนุกรรมการทุกฝ่ายที่ช่วยให้การประชุมครั้งนี้
และการด�ำเนินงานของสมาคมฯ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เป็นไปด้วยดี ขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
ที่สนับสนุนการด�ำเนินการของสมาคมฯ ตลอดมา และขอให้ท่านนายกสมาคมท่านใหม่ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์
เฉลิมรัตนโรจน์ และคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานในอีก 2 ปีข้างหน้า
เพื่อให้วิชาชีพทันตกรรมจัดฟันของเรา มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

					
(ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์)
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
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ก�ำหนดการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 / 2559

ThaAO 1/2016
วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559
ณ ห้อง World Ballroom โรงแรม Centara Grand at Central World
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

“Digital Orthodontics”
จัดฟันดิจิตอล

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม โดย นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
09.00 - 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “Anticipated Benefit: The elimination of conventional orthodontic
preparation for orthognathic surgery”
โดย A.Prof. Jorge Faber
10.30 - 10.45 น. Coffee Break
10.45 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “Rapid Prototyping”
โดย A.Prof. Jorge Faber
12.00 - 13.30 น. Lunch
13.30 - 15.15 น. การบรรยายเรื่อง “Miniplates as Anchorage: Expanding the limits of orthodontic
treatment”
โดย A.Prof. Jorge Faber
15.15 - 15.30 น. Coffee Break
15.30 - 16.30 น. การบรรยายเรื่อง “Obstructive Sleep Apnea treatment in children and adults:
An evidence based approach”
โดย A.Prof. Jorge Faber

Digital Orthodontics
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วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

“Digital Orthodontics”
จัดฟันดิจิตอล

09:00 - 09:50 น. การบรรยายเรื่อง “An Unexpected Adventure of Tooth Movement”
โดย รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
09:50 - 10:40 น. การบรรยายเรื่อง “Creative Confidence in Orthodontic and Orthognathic Surgery
Treatment with 3D Technology”
โดย อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์ อ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
10:40 - 11:10 น. Coffee Break
11:10 - 12:00 น. การบรรยายเรื่อง “Adhesive in Orthodontics - a sticky matter”
โดย ผศ.ทพ.ดร.วรรธนะ สัตตบรรณศุข
12:00 - 12:20 น. การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559
12:00 - 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 14:20 น. การบรรยายเรื่อง “Countdown to debonding: The American Board of Orthodontics criteria”
โดย รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ ทพ.วีรวัฒน์ บัวเผื่อน
14:20 - 14:50 น. Coffee Break
14:50 - 15:45 น. การบรรยายเรื่อง “Money trick from the expert”
โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
15:45 - 16:00 น. พิธีปิดการประชุม โดย นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
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Abstracts
Dr. Faber is the editor - in - chief of the Journal of
the World Federation of Orthodontists. As a Professor
of Evidence Based Dentistry and Orthodontics
at the University of Brasilia, Brazil, he uses his
editorial background to stimulate keen analysis
of the scientific literature. He holds a PhD degree
on Biology - Morphology, and a Master degree in
Orthodontics, and is a Diplomate of the Brazilian
Board of Orthodontics. Dr. Faber has lectured
extensively in many countries, and has published
over 90 articles in scientific journals. He also
maintains a private practice in Brasilia, which is
focused on adult patients.

Abstracts
Anticipated Benefit: The elimination of conventional
orthodontic preparation for orthognathic surgery
Conventional orthodontic - surgical treatments
for the correction of dentofacial deformities comprise
- after diagnosis and treatment plan - a presurgical
orthodontic stage, the orthognathic surgery per se
and the orthodontic finishing stage. This treatment
method has also been tested by time. It has been used
for decades and proved highly effective. However, it has
two main limitations. The first is that many patients with
Obstructive Sleep Apnea Syndrome should undergo
maxillomandibular advancement as soon as possible,
for this is the most successful surgical procedure
to treat OSAS. These patients cannot afford awaiting
the conventional orthodontic preparation for surgery.
The second is that many patients who seek treatment
do so motivated by the promise of aesthetic
enhancement, despite the treatment’s primarily
functional nature. On account of these limitations, since
2004 Dr. Faber has been using in his private practice
a treatment methodology that anticipates surgery.

Jorge Faber
Jorge Faber DDS, MS, PhD

Editor - in - chief, Journal of the World Federation
of Orthodontists

Adjunct Professor of Orthodontics,
University of Brasilia
http://jwfo.org/

After diagnosis, this protocol consists in extensively
planning all treatment phases, installing the orthodontic
appliance, operating on the patient and only then
performing the actual orthodontic treatment. This
methodology anticipates the benefits of surgery and
has, therefore, been appropriately named Anticipated
Benefit Method. Although the orthodontic planning is
more complex than conventional treatment, surgical
plans are not. Surgeons, however, should be aware of
all orthodontic steps taken throughout the treatment.
The purpose of this lecture is to present the rationale of
this protocol, and illustrate it with long term treatment
results.

Obstructive Sleep Apnea treatment in children and
adults: An evidence based approach
Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
(OSAS) have an associated risk for cardiovascular events,
including arterial hypertension, stroke, and arrhythmias.
Besides, psychologically speaking, adult patients tend
to present with anxiety and mood disorders, whereas

Digital Orthodontics

there is mounting evidence that in young patients
sleep disorders lead to daytime disturbances closely
mimicking attention deficit/hyperactivity disorder
(ADHD). Furthermore, patients could have their ADHD
eliminated if their habitual snoring and any associated
symptoms of sleep - related breathing disorders are
effectively treated. In the presence of significant snoring
orthodontists must request a polysomnography (PSG).
There are distinct approaches to treat adults, and
preadolescent and adolescent patients. They range
from maxillary expansion to mandibular advancement
splints and surgical maxillomandibular advancement.
This lecture will focus on the proper diagnosis and
treatment of OSAS. The role of the orthodontist in
ADHD treatment will be addressed. The latest evidence
will be discussed under the light of the 20 - year clinical
experience with mandibular advancement splints.

Rapid Prototyping
Rapid prototyping (RP) comprises several
technologies that use data from computer - aided
design ﬁles to produce physical models and devices
by a process of material addition. These models can
provide signiﬁcant advantages when compared with
conventional radiography and CT scans. Especially, in
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the diagnosis, treatment planning, and communication
with patients for various orthodontic and surgical
conditions, such as impacted and supernumerary teeth,
and surgical orthodontic treatment. Besides that, real
state prices are becoming prohibitively high in many
countries, forcing eModels to gain popularity. Dental
modeling by means of rapid prototyping can play
a significant role when physical models need to be
materialized from eModel files. Finally, aligners can
be easily fabricated from RP. This lecture will discuss
these and other clinical applications of RP.

Miniplates as Anchorage: Expanding the limits of
orthodontic treatment
Skeletal anchorage has expanded the limits of
orthodontic treatment. The spectrum of applications
includes simultaneous retraction and/or protraction of
upper and lower dentition. These movements can be
implemented on the treatment of bialveolar dental
protrusion, Class II and Class III malocclusions. This
lecture will address several clinical applications with
long term results, as well as present the advantages
and limitations of this technique. Important issues
associated with the surgical strategy will also be
considered.
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An Unexpected Adventure of Tooth Movement
ผจญภัยสุดคาดคิดขณะเคลื่อนฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน ที่หลายๆ คนมองว่าไม่ยาก หลายๆ ครั้ง
ดูเหมือนไม่มีอะไรต้องระวัง ทว่ากลับมีอันตรายเหนือความคาดหมาย
ซุกซ่อนอยู่ น�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการสบฟันที่คาดไม่ถึง

รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Chairat Charoemratrote is the Dean of Prince
of Songkla University, Thailand. He is an associate
professor in Orthodontics.
Dr. Charoemratrote graduated in Dentistry and
master degree in Orthodontics from Chulalongkorn
University, Bangkok, Thailand. He continued another
orthodontic training at Boston University and receieved
Doctorate degree in Orthodontics from the same

university. He is diplomate of the Thai board of
Orthodontics as well as a diplomate of the American
board of Orthodontics.
Dr. Charoemratrote conducts many projects
including Class II treatment, mini - screw implant,
orthodontic materials and innovative clinical research.
He is currently practicing in both university and dental
clinic and his own private clinic.
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Creative Confidence in Orthodontic and Orthognathic
Surgery Treatment with 3D Technology
สร้ า งสรรค์ ค วามมั่ น ใจในการรั ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ส ามมิ ติ :
การจัดฟันและการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดใบหน้าและขากรรไกร

อ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร

อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์

ประวัติการศึกษา
2549 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2554 วุฒิบัตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ประวัติการศึกษา
2549 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2556 วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาทั น ตกรรมจั ด ฟั น
มหาวิทยาลัยมหิดล
2557 อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ประวัติการท�ำงาน
2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ�ำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทย

Abstract
ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า เทคโนโลยี ส ามมิ ติ เข้ า มา
มีบทบาทในเกือบทุกวงการไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์
วิศวกรรม การออกแบบ หรือแม้กระทั่งการผลิตอาหารอย่าง
การน� ำ เครื่ อ งพิ ม พ์ แ พนเค้ ก สามมิ ติ ม าใช้ เทคโนโลยี นี้ ช ่ ว ย
สร้างสรรค์ไอเดียบรรเจิดต่างๆ จากจินตนาการให้ออกมาเป็น
ผลงานได้จริง ขยับเข้ามาใกล้งานเรากันอีกนิด ทางการแพทย์กม็ ี
การใช้เทคโนโลยีนี้ตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา โดยการน�ำเทคนิค

ประวัติการท�ำงาน
2556 – ปั จ จุ บั น อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น
มหาวิทยาลัยมหิดล
2557 – ปัจจุบัน เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) มาขึ้นแบบจ�ำลองแสดงให้เห็น
การอุดตันของระบบทางเดินหายใจหรือภาวะปากแหว่งเพดาน
โหว่จาก MRI เพื่อช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์
นอกจากนีแ้ ล้วยังมีการพัฒนาเครือ่ งพิมพ์สามมิตชิ วี ภาพอย่างเช่น
การพิมพ์เส้นเลือดแดงใหญ่และเนือ้ เยือ่ ทีส่ แกนได้จากเครือ่ ง MRI
อีกด้วย ล่าสุดองค์การอาหารและยาในสหรัฐอเมริกาก็ได้อนุมัติ
การปลูกถ่ายกะโหลกศีรษะไทเทเนียมที่สร้างจากเครื่องพิมพ์
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สามมิติแล้ว จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาของ
เทคโนโลยีสามมิตินั้นได้ก้าวกระโดดมาไกลเลยทีเดียว
วงการทั น ตกรรมก็ มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ส ามมิ ติ อ ย่ า ง
3D CT ร่วมกับ 3D scanner มาใช้เพื่อการวินิจฉัยรักษาค่อนข้าง
แพร่ ห ลายเช่ น กั น ความสนุ ก ของนั ก ศิ ล ปะทางทั น ตกรรม
อย่างเรา คือ การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ชิ้นใหม่เพื่อใช้บูรณะ
รักษาภายในช่องปากผ่านโปรแกรมสามมิติ ส่วนทันตแพทย์จดั ฟัน
และศัลยแพทย์ช่องปากก็สามารถน�ำ CAD/CAM ผนวกกับ
การจ�ำลองภาพสามมิติ (3D simulation) และเครื่องพิมพ์
สามมิติมาใช้ ท�ำให้เราสามารถจัดเรียงฟัน ตัดแต่งกระดูกใบหน้า
และขากรรไกร น�ำเสนอแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วยผ่านหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถขึ้นรูปเครื่องมือต่างๆ อย่างเช่น
surgical wafer ได้ด้วยเช่นกัน
เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกน�ำเสนอมากมายจากหลายบริษัท
ผู้ผลิต หลายคนมักมีข้อสงสัยว่าความแม่นย�ำในการสร้างชิ้นงาน
นั้นเพียงพอหรือไม่ สามารถลดความซ�้ำซ้อนหรือระยะเวลาใน
การรักษาได้เพียงใด หรือมีความจ�ำเป็นไหม การบรรยายนี้จะ
เป็นการกล่าวถึงข้อดีข้อด้อยของเทคโนโลยีที่น�ำมาประยุกต์ใช้
ทางด้ า นทั น ตกรรมจั ด ฟั น และการจั ด ฟั น ร่ ว มกั บ การผ่ า ตั ด
ขากรรไกร ว่าเป็นตัวช่วยให้การรักษาง่ายขึ้นหรือไม่ รวมทั้ง
ความเป็นไปได้ที่มีต่อการรักษาต่อไปในอนาคต

Adhesive in Orthodontics - a sticky matter
ผศ.ทพ.ดร.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา
2541 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 PhD (Dental Science), Tokyo Medical and Dental
University, ประเทศญี่ปุ่น

Abstract
ปัจจุบันนี้สารยึดติดทางทันตกรรม (Dental Adhesive)
ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การท� ำ งานของทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น
เป็ น อย่ า งมาก แต่ ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนที่ สุ ด ก็ คื อ ใช้ ส� ำ หรั บ ติ ด
แบร็ ก เก็ ต (Bracket) ไปบนผิ ว ฟั น แม้ ว ่ า จะดู เ หมื อ นเป็ น
เรื่องง่ายเนื่องจากท�ำการยึดติดไปบนผิวเคลือบฟัน (Enamel)
ซึ่งไม่น่าจะมีอะไรที่ซับซ้อน แต่ทันตแพทย์จัดฟันหลายๆ ท่าน
ก็ยงั คงปวดหัวกับปัญหาแบร็กเก็ตจัดฟันของผูป้ ว่ ยหลุดอยูบ่ อ่ ยๆ
แน่ น อนว่ า สาเหตุ ห นึ่ ง อาจเกิ ด จากความร่ ว มมื อ และความ
รับผิดชอบของผู้ป่วยในการดูแลรักษาเครื่องมือจัดฟันที่อยู่ใน
ช่องปาก แต่อีกสาเหตุหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ก็คือจากความเข้าใจ

เกี่ ย วกั บ สารยึ ด ติ ด ทางทั น ตกรรม รวมไปถึ ง การใช้ ง านสาร
ยึดติดอย่างระมัดระวัง การใช้สารยึดติดนี้จึงเป็นสิ่งที่ทันตแพทย์
ควรค�ำนึงถึงด้วย การบรรยายในครั้งนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
การใช้งานสารยึดติดในการยึดกับโครงสร้างของฟันส่วนต่างๆ
รวมไปถึงพัฒนาการใหม่ๆ ของสารยึดติดและวัสดุทางทันตกรรม
ที่อาจจะช่วยให้การท�ำงานด้านทันตกรรมจัดฟันเป็นไปอย่าง
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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Countdown to debonding: The American Board of
Orthodontics criteria.

ทพ.วีรวัฒน์ บัวเผื่อน
รศ.ทพ. นิตา วิวัฒนทีปะ
DDS. Mahidol University
DDS. Chulalongkorn University
Certificate: New York University
Current orthodontic residence at Mahidol University
MSD. Saint Louis University, USA
1999: Award of special merit recipient: American
Association of Orthodontists Diplomate
American board of orthodontics / Diplomate
Thai board of orthodontics Current associate
professor at Mahidol University

Abstract

The phase of finishing is the most demanding
and detailed of all phases of the orthodontic
treatment. Several indices have been used to evaluate
the outcome of orthodontic treatment, for example,
occlusal index, PAR index and American Board of
Orthodontics - Objective Grading system (ABO - OGS)
ABO scoring system is considered the most
detailed and objective method that evaluates the
quality of the final outcome.
Three major indexes have been used
by the ABO which are 1) Discrepancy index,
2) Case management score and 3) Cast - Radiograph
Evaluation.

Discrepancy index contains 10 criterias,
reflecting case complexities at pretreatment. Case
management score focuses competencies in
diagnosis, treatment planning and mechanotherapy.
Cast - Radiograph Evaluation or the ABO Model Grading
System contains 8 criteria. These are: 1) alignment, 2)
marginal ridges, 3) buccolingual inclination, 4) occlusal
relationships, 5) occlusal contacts, 6) overjet, 7)
interproximal contacts, and 8) root angulation.
The ABO Model Grading System had been
shown to enhance performance of orthodontic
residences’ in finishing more cases. The rationale
and advantages of using these criteria will be stated.
In addition, a recent research of Mahidol University
using ABO scoring system will be presented.
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Money trick from the expert
Dr. Yunyong Thaicharoen
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก Massachusetts Institute of Technology หัวข้อวิทยานิพนธ์ Essays on economic crises and institutions
ปริญญาโท
Stanford University
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์จาก Massachusetts Institute of Technology นักเรียนทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย
Yunyong Thaicharoen did not know that
a series of books about Puey Ungphakorn’s
honour and fame would change his life forever.
The books, which he read when he was a young man,
have significantly influenced his attitude and way
of life especially in his decision to become an
economist rather than a doctor of medicine. And he
stuck by his decision to take up the career despite

the fact that he had already passed the entrance
examination that year for Chulalongkorn University’s
Faculty of Medicine and the year before, Faculty of
Engineer. He received a scholarship from the Bank
of Thailand (BOT) and completed a doctorate in
economics at the Massachusetts Institute of
Technology.
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เก็ บ มาฝาก
จากงานประชุ ม

ปั ญ หาจั ด ฟั น แฟชั่ น
ในสั ง คมไทย
การบรรยายเรื่อง

“Orthodontic Practice: From Facebook to Clinical Practice.”
โดย วิทยากรจากทันตแพทยสภา คือ นายกทันตแพทยสภา ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ
อ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช
วิทยากรจากส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คุณชัยสิทธิ์ บุญกัน และ ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
พิธีกร ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล
ในงาน ประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้อง World Ballroom โรงแรม Centara
Grand at Central World “From Molecular Biology to Clinical Ideology” จากสุดยอดของวิจัย สู่สุดยอดทางคลินิก
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
รวบรวมข้อมูลโดย ทพญ.สุชาชิษม์ อริยะบุญศิริ ทพญ.สุภา จันทะเสน ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล

ปั ญ หาจั ด ฟั น แฟชั่ น ในสั ง คมไทยจั ด ว่ า เป็ น
เรื่องที่สมาชิกสมาคมฯ ให้ความสนใจและต้องการทราบแนวทาง
ในการจัดการ ซึง่ น่าจะเป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปว่า มีการระบาด
อย่างหนักและมีแนวโน้มว่าจะมีการระบาดมากขึ้น จึงอาจกล่าว
ได้ว่าน่าจะเป็นงานหนัก การปราบปรามสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถ
ท�ำได้อย่างทันท่วงที ตามจับไม่หมด ทุกท่านที่ได้รับเชิญมาอาจ
มีส่วนช่วยในการจัดการปัญหานี้ จึงขอเรียนถามว่ามีสิ่งใดเป็น
แรงบันดาลใจในการท�ำงานต่อไป

พิธีกร :

ทพ.ธรณินทร์ : ขอไม่พูดในประเด็นนี้ก่อน แต่ขอเรียน
ว่า ยุคนี้มีกฎหมาย พระราชบัญญัติ computer อยากให้ทุกคน
อ่าน หากท่านสมาชิก chat, comment แรงๆ อาจไปละเมิด
ผูอ้ นื่ หรือหากมีผใู้ ดน�ำข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเป็นเหตุให้เสือ่ มเสีย
แก่ผู้อื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อาจมีความผิดมาตรา 14 หรือไม่
จึ ง เตื อ นว่ า ควรระมั ด ระวั ง เพราะกฎหมายปั จ จุ บั น สามารถ
เอาผิดได้
พิธีกร : รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถตรวจสอบได้ ที่
tcsd.in.th กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี หรือไปที่ Hitechcrime.org ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลน�ำ
เสนอกฎหมายใหม่เหล่านี้ กฎเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้ทันต่อการ
ควบคุมการกระท�ำความผิดแบบใหม่ๆ ซึ่งก็เป็นเหตุผลท�ำนอง
เดียวกันกับที่เด็กต้องมีบัตรประชาชน หรือซิมโทรศัพท์มือถือ
แบบเติมเงินชนิดที่ไม่มีการลงทะเบียนค่อยๆ หายไปจากสังคม
ไทยและต้องมีการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือเสมอในปัจจุบัน
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เพื่อให้สามารถสืบตามจับได้ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คนไหนเป็นผู้พิมพ์
ข้อความเหล่านั้นลงในอินเทอร์เนต กล่าวถึงการใช้คอมพิวเตอร์
ขณะนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่ง ใช้ social media ในการปราบปราม
การกระท�ำไม่ถูกต้องทางทันตกรรมจัดฟัน
อ.ธงชัย : มีใครเคยเข้า “facebook จัดฟันแฟชั่นแน่ใจ
หรือ” มีวัยรุ่นเข้าใจผิดและเข้ามาทักเพื่อซื้อสินค้าจัดฟันแฟชั่น
ที่จริงแล้ววัตถุประสงค์ของเว็บนี้คือตั้งใจให้ข้อมูลจัดฟันแฟชั่น
แก่วัยรุ่น แต่กลับมีวัยรุ่นที่ไม่เข้าใจมาทักซื้อของ ในการจัดการ
จริงๆ นั้น ถ้าเราสื่อสารกับวัยรุ่นบอกว่าจัดฟันแฟชั่นไม่ดี วัยรุ่น
จะรู้สึกเหมือนถูกบังคับ facebook ที่ท�ำนี้ท�ำขึ้นเพื่อให้คิดก่อน
จัดฟันแฟชั่นนะ ให้วัยรุ่นตัดสินใจเลือกเองว่าจะท�ำหรือไม่ท�ำ
คือเป็นการใช้ social media ช่วยได้ทางหนึ่ง
มี ก ารเตรี ย มภาพมาให้ ส มาชิ ก ดู ลองดู ส ถานการณ์ ที่
หมอเถือ่ นท�ำในปัจจุบนั รูปแรกเป็นรูปดาราวัยรุน่ “พ.” พิมพ์ปาก
ท�ำเครื่องมือ สืบเนื่องจากเรื่องนี้ รายการจึงสัมภาษณ์เชิญไป
อธิบายว่าเป็นไงบ้าง ได้ข้อมูลมาว่า แม่ค้าเขียนว่าหมอฟันกลัว
เสียผลประโยชน์ หมอฟันจึงออกมาต้านแม่ค้า ?
รายที่สอง เป็นการส่งข้อมูล คลินิกรับจัดฟันแฟชั่น
รายที่สาม รายงานจากทันตแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วย
อายุ 19 ปี ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์เพื่อขอถอดเหล็กซึ่งท�ำมา
กับคลินิก โดยติด bracket บริเวณฟันหน้าจนถึงซี่ 3 และ ซี่ 4
เพื่อนนักเรียนในห้องก็ท�ำจัดฟันที่คลินิกนี้ คิดราคาประมาณ
หนึ่งถึงสองพันบาท คนทั้งอ�ำเภอรู้ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รู้แล้วหรือไม่ หรือรู้แล้วแต่ยังไม่พร้อมด�ำเนินการ
เรื่ อ งล่ า สุ ด ทั น ตแพทย์ จ บจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ถอดเหล็กให้ผู้ป่วยจัดฟันแฟชั่น ที่ขอนแก่น และพบว่าผู้ป่วย
ติดเชื้อ HIV และกินยาต้านไวรัสอยู่ ทันตแพทย์โพสต์ข้อความ
ถามว่ า ถ้ า ตอนติ ด เหล็ ก แฟชั่ น แล้ ว มี เ ลื อ ดออกจะท� ำ อย่ า งไร
หากเครื่องมือไม่มีการท�ำให้ปราศจากเชื้อที่ดี คนไข้คนต่อไปจะ
ติดเชือ้ หรือไม่ ควรจะท�ำอย่างไร ก็ทำ� ให้เป็นประเด็นและเป็นเรือ่ ง
เตือนใจที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่อยากให้เข้าใจว่าคนติดเชื้อ
HIV ผิด เพราะเชื้อ HIV แท้จริงแล้วตายง่ายถ้าอยู่ตามสิ่งแวดล้อม
ข้ า งนอก และเชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ต่ า งหากที่ ท นทานต่ อ
สิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่า
พิธีกร : ค�ำถามถัดไปนะครับ ทันตแพทย์ทุกคนจัดฟัน
แฟชั่นได้หรือไม่
อ.ธงชัย : ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมปี พ.ศ.
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2537 ไม่เปิดให้ทันตแพทย์ท�ำเสริมสวย กฎหมายไม่เปิดให้ท�ำ
จัดฟันแฟชั่น ขอรายงานสถานการณ์จัดฟันแฟชั่นต่อนะครับ
ปี พ.ศ. 2547 สถานการณ์ จั ด ฟั น แฟชั่ น ยุ ค เริ่ ม แรก
กฎส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จับลวด
ร้อยลูกปัดซึ่งน�ำมาท�ำเลียนแบบเหล็กจัดฟัน ขอตั้งชื่อว่า จัดฟัน
แฟชั่น 1.0 ซึ่งปัจจุบันนี้ แทบไม่มีแล้ว
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็น จัดฟันแฟชั่น 2.0 คือท�ำ
เป็ น การจั ด ฟั น แฟชั่ น ที่ มี ลั ก ษณะเครื่ อ งมื อ คล้ า ยเครื่ อ งมื อ
คงสภาพฟันแบบถอดได้ที่มี bracket ติดอยู่
จัดฟันแฟชั่น 3.0 คือมีการให้ข้อมูลผ่านทาง facebook
หรือ instagram ลักษณะนี้ อาจมีมากขึ้นจนเป็นการขายส่ง
มีการจ�ำหน่ายชุดเปิดร้านให้กับผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกเครือข่าย
ที่พบมาก คือ เครื่องมือคงสภาพฟันแบบถอดได้โดยสามารถ
สั่งซื้อได้ทางไปรษณีย์ และมีคลิปสอนวิธีพิมพ์ปาก เทแบบพิมพ์
โดยสามารถดูได้จาก youtube เมื่อได้แบบพิมพ์ฟัน ก็ให้ส่ง
กลับมาให้ทางร้านท�ำให้

นอกจากนี้ ยังพบว่าหมอเถือ่ นใช้ bracket
ของทันตแพทย์จัดฟัน ติดไปโดยตรงที่ฟัน เลียนแบบการท�ำงาน
ของทันตแพทย์ บางแห่งใช้ bracket ที่ทันตแพทย์ใช้ โดยใช้
ชนิดน�ำเข้าราคาถูก
เมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว (มิ ถุ น ายน 2558) ได้ มี ก ารจั บ กุ ม
ผู้ติดเหล็กชนิดนี้ที่ตลาดนัดกลางแจ้ง 4 ราย และส่งฟ้องศาล ถ้ามี
การจ�ำหน่าย กฎหมายทีใ่ ช้ควบคุมได้คอื กฎหมายสถานพยาบาล
แต่ถ้าไม่มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยผู้ที่มิใช่ทันตแพทย์
คือ ไม่มีการพิมพ์ปากในตลาดกลางแจ้ง ก็อาจจะจับกุมไม่ได้
ตามกฎหมายสถานพยาบาล ต้องใช้กฎหมาย สคบ.
สคบ. : สคบ. ได้มีการออกค�ำสั่งห้ามขายลวดดัดฟันแฟชั่น
ที่มีเส้นลวดร้อยลูกปัดแล้ว แต่ปัจจุบันกลับไม่มีการท�ำเส้นลวด

ทพ.ธรณินทร์ :
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ร้อยลูกปัดแล้ว เปลี่ยนเป็นการท�ำ retainer และติดเหล็กจัดฟัน
ทีล่ วด เจ้าหน้าทีเ่ คยไปจับกุมซึง่ ต้องเฝ้ารอหลายชัว่ โมงจนกว่าจะ
มีการพิมพ์ปากในตลาดกลางแจ้ง ฝ่ายกฎหมายบอกของ สคบ.
ก็เตือนเจ้าหน้าที่ว่าท�ำเกินหน้าที่หรือเปล่า เพราะกฎหมายของ
สคบ. ยังห้ามอยู่แค่ลวดใส่ลูกปัด
ตอนนีม้ กี ารร่างกฎหมายพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค
ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2556 ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าสินค้า หรือ
บริการไหนเป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค เราห้ามขาย และห้ามบริการ
ได้ ดังนั้น การจัดฟันแฟชั่น สามารถบรรจุเข้าไปในกฎหมาย
ว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ หากแต่ยังอยู่ในระหว่างก�ำลัง
ด�ำเนินการอยู่
พิธีกร : จะเห็ น ได้ ว ่ า มี ก ารเปลี่ ย นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ไป
เรื่อยๆ ในทางกฎหมาย อ.นฤมนัส มีความเห็นว่าอย่างไรครับ
อ.นฤมนัส : ช่วงที่ผ่านมามีทิศทางที่ดีขึ้น สภาวิชาชีพ
สคบ. ภาคเอกชน มาพบปะคุ ย กั น มากขึ้ น ในเรื่ อ งเหล่ า นี้
การจัดฟันแฟชั่น ถ้าไล่จับมาทุก case อีก 20 ปี ก็ไม่ครบ จึงต้อง
ด�ำเนินการพร้อมกันหลายช่องทาง หลายมิติ จึงจะเข้าถึงสาเหตุ
ของปั ญ หา กฎหมายวิ ช าชี พ ของเรามี ก ารติ ด ขั ด หลายเรื่ อ ง
การแก้กฎหมายท�ำได้ยาก พอแก้กฎหมายใกล้ส�ำเร็จก็ยุบสภา
เสียก่อน เราจะรอใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียวคงไม่ได้
น่าจะใช้เครือข่ายความร่วมมือจึงจะได้ผลมากกว่า
ทพ.ธรณินทร์ : คนที่ ก ระท� ำ ผิ ด กฎหมายมี ม ากกว่ า เรา
การจับกุมท�ำได้ยากมาก หมอกระเป๋าอาจบอกว่าไม่ได้พิมพ์ปาก
เอง คือให้วัยรุ่นพิมพ์ปากตนเอง พระราชบัญญัติบอกว่าการ
พิมพ์ปากตัวเองไม่มคี วามผิด ประเด็นต่อมาคือ การขาย alginate
& ปูน ก็ยังสามารถท�ำได้ทั่วไป ซึ่งวัสดุนี้น่าจะเป็นวัสดุเฉพาะ
วิชาชีพ แต่ก็ยังไม่มีการจัด alginate และปูน เข้าในกฎหมาย
ว่าเป็นวัสดุที่เข้าข่ายในการใช้ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม
กฎหมายยั ง วิ่ ง ตามไม่ ทั น ผู ้ กระท� ำ ความผิ ด อั น ที่ น ่ า จะท�ำได้
คือ กระบวนการควบคุมสินค้า แต่กลับพบว่าเมื่อจะมีการออก
กฎหมายห้ามจ�ำหน่าย alginate & ปูน โดยจะต้องจ�ำหน่าย

ให้ทันตแพทย์เท่านั้น ก็อาจมีผลกระทบส่วนอื่นหรือไม่ เช่น
Lab ซึ่งคงจะได้รับผลกระทบมาก แม้แต่การจะออกกฎหมาย
ให้ทันตแพทย์เท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของ Lab ได้ ในปัจจุบันก็
ยังท�ำไม่ได้เลย
พิธีกร : สคบ. มีส่วนช่วยอย่างไรบ้างครับ เรื่องการซื้อผง
ไปพิมพ์ปากได้เองของวัยรุ่น
สคบ : ในการบริ ก าร ถ้ า บริ ก ารอะไรที่ มั น ผิ ด เกี่ ย วกั บ
จัดฟันแฟชั่น น่าจะห้ามทั้งหมด
พิธีกร : การออกกฎหมายการซื้อขายสินค้าที่มีความ
เฉพาะทางทันตกรรม ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
อ.ธงชัย : เมื่อ 6 - 7 ปีที่แล้ว มีความพยายามใช้พระ
ราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ สินค้าไหนที่เป็นเครื่องมือแพทย์
ให้ขายเฉพาะแพทย์ โรงพยาบาล หรือคลินิกเท่านั้น แต่กลับพบ
ว่า สินค้าทางทันตกรรมไม่มีตัวไหนอยู่ในเกณฑ์นี้ ใครอยากซื้อ
unit ท�ำฟันไปนั่งเล่นที่บ้านก็ซื้อได้ ได้เคยมีความพยายามที่จะ
ประสานงานกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เพื่อออกประกาศเครื่องมือแพทย์ 7 ตัว ซึ่งรวมถึง ลวด bracket
alginate ถาดพิมพ์ปาก เพื่อประกาศว่าเป็นเครื่องมือแพทย์
โดยขัน้ ตอนแล้ว อย. ต้องท�ำประชาวิจารณ์ ก็พบว่ามีคนร้องเรียน
มาก โดยคนทีป่ ระกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้วสั ดุเหล่านี้ เช่น
คนท�ำพระเครือ่ งล�ำบากต้องปัม๊ พระเครือ่ ง Lab เดือดร้อนเพราะ
จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ และหมดวาระพอดีจึงไม่ได้ท�ำต่อ
เวลาเราแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง ก็อาจจะไปท�ำให้เกิดอีกปัญหาหนึ่ง
ทพ.ธรณินทร์ : การจับแม่ค้าไป มีการลงโทษอะไรบ้าง
โทษที่ขายสินค้าจัดฟัน ปรับ 50,000 บาท จ�ำคุก 5 ปี ส่วนใหญ่
ศาลจะเมตตาจึงลงโทษเพียงรอลงอาญาหรือปรับ 2 - 3 หมื่น
อาจมี ส มาชิ ก กล่ า วว่ า เห็ น ขายกั น เกลื่ อ น ในตอนหลั ง มานี้
การกระท�ำมีลักษณะที่โจ่งแจ้งก็พบน้อยลง
พิธีกร : ผมดูแล facebook สมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
ได้ค�ำแนะน�ำจากสมาชิกเยอะมาก สมาชิกแจ้งเบาะแสจัดฟัน
แฟชัน่ อยากทราบวิธรี อ้ งเรียน หน่วยงานทีค่ วรติดต่อเพือ่ ร้องเรียน
และมีวิธีติดตามอย่างไร
สคบ. : เคยเปิด facebook พิมพ์ค�ำว่าจัดฟันแฟชั่น ก็พบว่า
มีเยอะ จึงแจ้ง ICT กองปราบปรามการกระท�ำผิดทาง technology
ให้ช่วยด�ำเนินการ ซึ่งใน facebook การเอามาขายเป็นสินค้า
เป็นความผิดทางกฎหมาย แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังเยอะ
เหมือนเดิม ที่ สคบ. ท�ำแน่นอนคือ ห้ามให้บริการจัดฟันแฟชั่น
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เพื่อดูแลคุ้มครองผู้บริโภค และดูแลทันตแพทย์
อ.ธงชัย : เดิม สคบ. ควบคุมแต่สินค้า ถ้าไม่มีสินค้า
สคบ. ก็จับไม่ได้ ประกาศรุ่นแรกลวดร้อยลูกปัด เลยปรับสินค้า
ร่วมกับบริการด้วย ประกาศเร็วเท่าใดก็ไม่ทันการกระท�ำละเมิด
การเปลี่ยนรูปแบบการกระท�ำความผิดเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก
การล่อซื้อที่ชลบุรี ตอน 5 โมงเย็น ในห้างมีร้านจัดฟัน
เถื่อน 10 ร้าน หากคิวการจับกุมผิดพลาดแม้แต่น้อย ร้านก็จะ
แจ้งข่าวกัน จึงจับได้แค่ 4 - 5 ร้าน ภายหลังการจับกุมมีแม่ค้า
มาคุยด้วย คนที่เปิดร้านปลายทางสุดท้าย ฟังดูน่าสงสาร แม่ค้า
บ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีลูกค้า 4 - 5 ราย รายได้เพียงพออยู่ได้
แต่ใน facebook กลับมีต้นตอการขายส่ง Lot ใหญ่ จึงอาจ
เป็นการได้ผลมากกว่าถ้าจะใช้พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
จับคนจ�ำหน่ายต้นทางแทน
สคบ. : สินค้าอันตราย ผู้ผลิตและสั่งน�ำเข้าหากไม่ท�ำตาม
กฎหมายอาจมีโทษ จ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท
การจ� ำ หน่า ยสิ นค้ า อั น ตราย ผิ ดกฎหมาย อาจมีโทษ
จ�ำคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท
ตลาดตรงข้ามห้างสรรพสินค้า central ปิ่นเกล้า เมื่อ
ไปจั บ กุ ม ได้ พอถึ ง ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น คดี จากเดิ ม ต้ อ งปรั บ
50,000 บาท แม่ค้าเค้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ จึงต้องส่งฟ้องศาล
เมื่อคดีถึงที่สุด ศาลปรับเพียง 2,000 บาท ร้านเลยไม่กลัวกันเลย
ตลาดสายไหม ตลาดยิ่งเจริญ เมื่อมีการล่อจับ พาไป
โรงพัก ก็กลับพบว่ามีคนอ้างว่าเป็นคนมีสีมาข่มขู่ นอกจากนี้
สคบ.เอง อาจมีกฎหมายแต่ไม่มอี ำ� นาจ การจับกุมจึงต้องมีตำ� รวจ
ไปด้วย
ทพ.ธรณินทร์ : ผู ้ ใช้ ใ บประกอบโรคศิ ล ปะปลอม ทาง
เจ้าหน้าที่ต้องสืบว่าอยู่ clinic ไหนก่อนและต้องไปล่อซื้อไม่งั้น
หลุด ไม่สามารถจับกุมได้ การจับกุมจึงต้องจับได้คาหนังคาเขา
การไปล่อซือ้ ก็มกั ไม่ทนั การณ์ บางครัง้ ไปล่อซือ้ ก็พบว่าหมอไม่อยู่
เจ้ า หน้ า ที่ ก็ ท� ำ อะไรไม่ ไ ด้ อี ก ประการคื อ เหมื อ นการไปจั บ
ขายสินค้าใน facebook จริงๆ แล้วในการจับกุม ก็ไม่มีสินค้า
ต้องมีสินค้าถึงจับได้ กฎหมายยังค่อนข้างล่าช้า และเอื้อมไม่ถึง
พิธีกร : จะเห็นได้ชดั เจนว่า การรอให้กฎหมายออกมาทัน
การควบคุม น่าจะเป็นไปได้ยาก การสร้างเครือข่าย เพื่อช่วยกัน
ควบคุมน่าจะได้ผลมากกว่า อยากให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอย่างไรครับ

017

อ.นฤมนัส : ผมเชื่อมั่นในเครือข่าย ไม่ว่าอยู่ในสถานะใด
สามารถสื่อสาร แจ้งเบาะแส ให้มีการตระหนักรู้มากขึ้นในหมู่เรา
การตระหนักจะกระจายต่อไป ตอนนีเ้ รายังไม่รวู้ า่ กระบวนการใด
จะมีประสิทธิภาพสูงสุด หัวใจส�ำคัญคืออย่าเพิ่งละทิ้ง facebook
ของทางสมาคม สมาชิกควรช่วยกัน เมื่อมีข่าวให้ส่งมา
อ.ธงชัย : ต้องช่วยกัน เตือนคนที่ท�ำผิดด้วย ถ้าเตือน
แล้วไม่ฟัง ก็ต้องแจ้งเบาะแส กระบวนการกฎหมายไม่ง่ายและ
ไม่เร็ว อย่าใจร้อน ต้องใจเย็นและช่วยกัน ถ้าใครไม่อยากเป็น
เจ้าทุกข์ ขอให้แจ้งมา ให้คนนอกพื้นที่ช่วยท�ำ
สคบ. : เจ้าหน้าที่ สคบ. มี 100 กว่าคน การด�ำเนินการ
ไม่พอ ถ้ามีเครือข่ายเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้ สคบ. จะช่วยได้
ไม่ตอ้ งบอกชือ่ ก็ได้ กรุณาแจ้งสายด่วนแจ้งเบาะแส สคบ. โทร. 1166
การขึ้ น ศาลก็ เ ป็ น หน้ า ที่ อ� ำ นาจของศาลต่ อ ไปซึ่ ง เรา
ไม่สามารถก้าวล่วงได้ ส่วนที่ด�ำเนินการใกล้จะส�ำเร็จ คือ ห้าม
ให้บริการจัดฟันแฟชั่นอย่างที่เรียนให้ทราบแล้ว
ทพ.ธรณินทร์ : - ทันตแพทย์ต้องช่วยกัน
- ทันตแพทย์จัดฟันต้องระวังค�ำพูดค�ำจา
- ทันตแพทย์ที่ train มา ท�ำด้วยมาตรฐาน
			 อย่าเห็นแก่รายได้เพียงอย่างเดียว

จากการบรรยายของวิทยากรทุก ท่า น ท�ำให้ ส ามารถ
รับทราบข้อมูล สถานการณ์การจัดฟันแฟชั่นในสังคมปัจจุบัน
จะเห็ น ได้ ว ่ า การจั ด การหรื อ บรรเทาปั ญ หาการจั ด ฟั น แฟชั่ น
ด้วยการพึ่งพาเจ้าหน้าที่หรือกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่ทันการณ์ การร่วมมือกันจากหลายๆ ฝ่ายในการให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง ร่วมกันคิดค้นการแก้ปัญหาที่แม่นย�ำและยั่งยืน เช่น
การจัดการกับผู้ค้ารายย่อยทีละราย อาจเป็นเพียงการแก้ปัญหา
ทีป่ ลายเหตุ ไม่สามารถหยุดยัง้ ปัญหาหลักได้ ส่วนทีต่ อ้ งรีบกระท�ำ
โดยเร่งด่วนและต้องอาศัยการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง
คือ การสร้างจิตส�ำนึกที่ถูกต้อง และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของ
การจัดฟันแฟชั่น และโทษรวมถึงความร้ายแรงที่ตามมาให้กับ
ประชาชน ผูใ้ ห้บริการจัดฟันแฟชัน่ ทันตแพทย์ รวมถึงทันตแพทย์
จัดฟันต้องร่วมมือกันให้การด�ำเนินงานเป็นผลส�ำเร็จในที่สุด

018

Orthodontic Adhesive

เก็ บ มาฝากจากงานประชุ ม

บรรยาย โดย ผศ.ทพ.ดร.นิ ย ม ธ� ำ รงค์ อ นั น ต์ ส กุ ล ในงานประชุ ม วิ ช าการสมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น แห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้อง World Ballroom โรงแรม Centara Grand at Central World วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
“From Molecular Biology to Clinical Ideology” จากสุดยอดของวิจัย สู่สุดยอดทางคลินิก
รวบรวมข้อมูลโดย ทพญ.สุชาชิษม์ อริยะบุญศิริ ทพญ.สุภา จันทะเสน ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล

Light curing units and
Orthodontic adhesive
ปัจจุบันเรซินซีเมนต์ชนิดที่บ่มด้วยแสง (light curing)
เข้ามามีบทบาทมากในคลินิกทันตกรรม เนื่องจากทันตแพทย์
สามารถควบคุมเวลาการบ่มตัวของวัสดุได้ เมื่อเทียบกับเรซิน
ซีเมนต์ชนิดที่บ่มตัวเอง (self curing) ดังนั้นเครื่องฉายแสง
จึงเป็นอุปกรณ์ส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ทีเดียว
เครื่องฉายแสงส�ำหรับงานทันตกรรม สามารถแบ่งได้เป็น
6 ประเภท ได้แก่
1. Quartz - Tungsten - Halogen or QTH เป็นเครื่อง
ฉายแสงที่ประกอบด้วยขดลวดโลหะทังสเตนอยู่ในหลอดแก้ว
ที่บรรจุด้วยก๊าซเฉื่อย โดยหลอดไฟประเภทนี้ให้แสงสว่างซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 9 จากพลังงานทั้งหมด ดังนั้นพลังงานส่วนที่
เหลือจึงคายออกมาในรูปของความร้อน ส่งผลให้หลอดไฟมีอายุ
การใช้งานสั้น และเครื่องฉายแสงจ�ำเป็นต้องมีพัดลม เพื่อระบาย
ความร้อนขณะใช้งาน
2. Light emitting diode or LED
3. Plasma Arc Light
4. Micro - Xenon
5. Laser
6. UV - Curing

โดยผู้บรรยายมีมุมมองว่า UV – Curing อาจไม่น่าจะจัด
เป็นเครื่องฉายแสง เนื่องจาก UV เป็นรังสีไม่ใช่แสง ดังนั้น
Dental UV – Curing unit สมควรเรียกว่า “เครื่องก�ำเนิดรังสี
ยูวีเพื่อการบ่มตัวของวัสดุทางทันตกรรม”
เทคนิคในการฉายแสงทันตกรรมจัดฟัน และงานทันตกรรม
หัตถการ/ทันตกรรมประดิษฐ์
ในงานทั น ตกรรมจั ด ฟั น ซี เ มนต์ ที่ ใช้ ติ ด เครื่ อ งมื อ จั ด
ฟันมีปริมาณน้อยและเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ นอกจากนี้ยังใช้กับ
ผิวเคลือบฟันที่เป็นพื้นเรียบเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ต้องการเทคนิค
การฉายแสงที่ยุ่งยาก แต่ใช้การฉายแบบ High energy pulse
ซึ่งเป็นการฉายด้วยแสงที่มีความเข้มสูงเพียงครั้งเดียว ขณะที่
งานทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมประดิษฐ์ ต้องบูรณะฟัน
ที่เกี่ยวกับผิวเคลือบฟัน เนื้อฟัน อีกทั้งต�ำแหน่งที่ต้องบูรณะยังมี
ขนาดเล็กใหญ่และมีรูปทรงแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องมีเทคนิค
การฉายแสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบ่มตัวและลดความเค้น
หลังการเกิดพอลิเมอร์
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง จ� ำ นวนหลอดที่ ใ ห้ แ สงสว่ า งของ
เครื่ อ งฉาย ซึ่ ง บางผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ห ลายหลอดและให้ แ สงที่ มี
ความยาวคลื่น (wave length) ต่างๆ กันออกมา แต่ในงาน
ทางทันตกรรมจัดฟันอาจใช้ประเภทที่มีเพียงหลอดเดียวก็ได้

Digital Orthodontics

เพราะแสงที่ มี ค วามยาวคลื่ น เดี ย ว (monochrome) ก็ อ าจ
เพียงพอแล้วส� ำหรับการบ่มตัวของเรซินซีเมนต์ แต่งานทาง
งานทันตกรรมหัตถการ/ทันตกรรมประดิษฐ์ อาจต้องการใช้แสง
ที่มีหลายความยาวคลื่น (polywave) เพื่อให้เหมาะกับตัวริเริ่ม
(initiator) ของการเกิดพอลิเมอร์ของวัสดุบูรณะ
นอกจากนี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปลายท่อน�ำแสงยัง
มีหลายขนาดให้เลือก เช่น 2, 4, 8,10, 11, 13 มิลลิเมตร เป็นต้น
และเมื่อเปรียบเทียบขนาดของโคนและปลายท่อ ก็ยังมีประเภท
ที่โคนใหญ่แต่ปลายเล็กหรือที่เรียกว่า “turbo” ซึ่งเป็นการบีบ
ให้แสงที่ฉายออกมามีความเข้มสูงขึ้น หรือท่อน�ำแสงที่มีโคน
และปลายใหญ่เท่ากัน ดังนั้นการเลือกซื้อจึงต้องพิจารณาให้
เหมาะกับงานแต่ละประเภท ในงานทันตกรรมจัดฟันมีพื้นที่
การท�ำงานที่เล็ก คือฉายไปซีเมนต์ที่ติดใต้ฐานแบรกเก็ต ดังนั้น
ท่อน�ำแสงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ท�ำการฉาย
ครั้งเดียวก็น่าจะเพียงพอและครอบคลุมบริเวณที่ต้องการฉาย
ส่วนความร้อนจากแสงที่มีความเข้มแสงสูงจะเกิดอันตรายต่อ
ฟันที่มีชีวิตหรือไม่ จากรายงานของ Zach and Cohen (1965)
ที่กล่าวว่าหากอุณหภูมิในโพรงเนื้อเยื่อใน pulp cavity สูงขึ้น
ถึง 5.5 oC จะท�ำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อใน (pulp necrosis)
ได้ แต่ผู้บรรยายเชื่อว่าหากทันตแพทย์ใช้เครื่องฉายแสงตาม
ค�ำแนะน�ำของบริษทั ผูผ้ ลิต คงมีโอกาสน้อยมากทีจ่ ะเกิดอันตราย
ต่อเนื้อเยื่อใน pulp tissue ของผู้ป่วย
ตอนนี้เราย้อนกลับมาที่ส่วนประกอบเครื่องฉายแสงอีก
ครั้ง อุปกรณ์ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องฉายแสงก็คือแบตเตอรี่
ซึ่งแบ่งได้หลายประเภท เช่น
1. Li - Ion
แบตเตอรี่ ช นิ ด นี้ ส ามารถชาร์ จ ไฟได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งรอให้
พลั ง งานในก้ อ นแบตเตอรี่ ห มดเสี ย ก่ อ น เราสามารถท� ำ การ
ชาร์จไฟเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะไม่มี Memory effect แต่หลังการ
ชาร์จแบตเตอรี่จะเริ่มคายประจุภายในไม่กี่สัปดาห์ อย่างไร
ก็ตามการคายประจุตัวเองของแบตเตอรี่ชนิดนี้ ก็ยังถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ต�่ำ
หลายท่านอาจจะเคยได้ยินค�ำว่า “Memory effect”
ซึ่ ง ปรากฏการณ์ นี้ มั ก พบกั บ แบตเตอรี่ รุ ่ น เก่ า เช่ น Nickel
Cadmium (NiCd) ผู้บรรยายขอใช้เวลาสักนิดในการอธิบาย
ปรากฏการณ์นี้
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กล่าวคือ เมื่อแบตเตอรี่ถูกใช้งานไประยะหนึ่ง ประจุ
ในแบตเตอรี่จะลดลงแต่ยังไม่หมด เช่นเมื่อเราชาร์จจนประจุ
เต็ม 100% และใช้งานไปเพียงแค่ 40% แสดงว่ายังคงมีประจุ
เหลืออยู่ในแบตเตอรี่อีก 60% เมื่อแบตเตอรี่ถูกน�ำไปชาร์จใหม่
จะท�ำให้ประจุใหม่ที่ถูกชาร์จเข้าไปนั้นเข้าไปได้ไม่เต็มที่ โดย
เข้ า ไปได้ 40% เท่ า นั้ น และเมื่ อ น� ำ ไปใช้ อี ก ครั้ ง แบตเตอรี่
จะจ่ายประจุออกมาได้แค่ 40% ไม่ใช่ 100% แสดงว่า Memory
effect จะท�ำให้การชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็มเท่าความจุที่ก�ำหนดไว้
ส่งผลให้เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ในแต่ละครั้งสั้นลง หรือ
พลังงานของก้อนแบตเตอรี่จะลดลงอย่างรวดเร็ว และเสื่อม
สภาพไปในที่สุด ดังนั้นก่อนการซื้อเครื่องฉายแสงประเภทที่มี
ราคาถูกมากๆ มาใช้งาน อาจจะต้องขอดูชนิดของแบตเตอรี่
ด้วยว่าเป็นประเภทใด
หมายเหตุ เรื่อง memory effect สามารถอ่านเพิ่มเติม
ได้จากบทความของ รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด https://www.
gotoknow.org/posts/344520
2. Li - Polymer
แบตเตอรี่ชนิดนี้มีข้อดีกว่าชนิด Li - Ion หลายประการ
เช่น หลังการชาร์จแบตเตอรี่จะมีการคายประจุตัวเองต�่ำมากๆ
ดั ง นั้ น การเสื่ อ มสภาพไปตามกาลเวลาอยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ต�่ ำ มาก
เมื่อเทียบกับ Li - Ion
นอกจากแบตเตอรี่แล้วยังมีแหล่งให้พลังงานประเภท
อื่นๆ เช่น เครื่องฉายแสงยี่ห้อ DemiTM Ultra LED ซึ่งเป็น
เครื่ อ งฉายแสงที่ ไ ม่ มี แ บตเตอรี่ แต่ ใช้ ตั ว เก็ บ ประจุ ยิ่ ง ยวด
(Ultracapacitor) เป็นแหล่งจ่ายประจุ ซึ่งตัวเก็บประจุนี้จะ
จ่ายประจุเพื่อให้เกิดแสงสว่างได้นาน 4 นาทีแล้วประจุที่เก็บไว้
ก็จะหมดไปและต้อง ชาร์จใหม่ แต่การชาร์จจะใช้ เวลาสัน้ ๆ เพียงแค่
25 - 40 วินาที ดังนั้น จึงต้องพกเครื่องชาร์จไปทุกที่ เมื่อต้องใช้
เครื่องฉายแสง แต่ข้อดีประการหนึ่งของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
คือ สามารถที่จะอัดและคายประจุได้ประมาณ 500,000 รอบ
ซึ่งมากกว่าแบตเตอรี่ชนิด Li - ion ถึง 100 เท่า แสดงว่าอายุการ
ใช้งานก่อนเสือ่ มสภาพของตัวเก็บประจุยงิ่ ยวดมากกว่าแบตเตอรี่
ชนิด Li - ion ประมาณ 100 เท่านั้นเอง
หลายท่านอาจจะสงสัยเรื่องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
หรือจ�ำนวนรอบการใช้งาน
เขามีวธิ กี ารนับอย่างไร ตัวอย่างเช่น แบตเตอรีช่ นิด Li - Ion
จะหมดอายุเมื่อใช้งานได้ 1,000 รอบ ซึ่งหมายความว่า ถ้าเรา
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ได้ใช้งานพลังงานไปแล้ว 50% ของพลังงานทั้งหมดในแบตเตอรี่
จากนั้นน�ำแบเตอรี่ไปชาร์จใหม่เพื่อให้พลังงานครบเต็ม 100%
อีกครั้ง แสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุไปเพียงครึ่งรอบ และเมื่อ
ใช้ไปอีก 50% แล้วน�ำไปชาร์ตให้เต็มอีก ก็รวมเป็น 1 รอบ
ของการใช้งาน แต่แบตเตอรี่ชนิด Nickel Cadmium และ
Nickle metal hydride มี วิ ธี คิ ด จ� ำ นวนรอบไม่ เ หมื อ นกั น
ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่มีอายุเมื่อใช้งานได้ 1,000 รอบ แล้วจะ
หมดอายุ หมายความว่า เมื่อแบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกชาร์จไฟ 1 ครั้ง
ไม่ ว่ า พลั ง งานในก้ อ นแบตเตอรี่ จ ะหมดหรื อ ไม่ ห มดก็ ต าม
ตัวแบตเตอรี่จะหมดอายุไป 1 ครั้ง ดังนั้นเมื่อชาร์จไฟครบจ�ำนวน
1,000 ครั้ง ก้อนแบตเตอรี่นี้ก็ถึงเวลาหมดอายุพอดี
ดังนั้นหากเรามีข้อมูลทั้งข้อดีและข้อด้อยของแบตเตอรี่
และตัวเก็บประจุแต่ละชนิดก็จะเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องฉายแสงได้
หมายเหตุ เรือ่ งตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด สามารถอ่านเพิม่ เติม
ได้จากบทความของ ดร.วรวริศ กอปรสิริพัฒน์ http://www.
temcathai.com/download/magazine/volume_21_
issue_2/75.pdf
เรื่องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สามารถอ่านเพิ่มเติม
ได้จากบทความของ รศ. ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด https://www.
gotoknow.org/posts/344520
ปัจจุบันเครื่องฉายแสงชนิด Light emitting diode
หรือ LED ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง บางผลิตภัณฑ์
มีค่าความเข้มแสงสูงจึงท� ำให้เวลาที่ฉายลดลง ซึ่งตอบสนอง
ต่อการท�ำงานที่ต้องการความรวดเร็ว แต่สิ่งที่หลายคนกังวล
เกี่ยวกับความเข้มแสงที่สูงๆ นั้นจะมีผลต่อนัยน์ตาของมนุษย์
หรือไม่ จากงานวิจัยของ Neil McCusker และคณะ ที่ตีพิมพ์ใน
Dent Mat 2013;29:e85–e90 เรื่ อ ง Light curing in
orthodontics; Should we be concerned? โดยมีเนื้อหา
พอสังเขปดังนี้

ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองดังรูปด้านล่าง

โดยผู้วิจัยได้วางปลายท่อน�ำแสงไว้ที่ต�ำแหน่งฟันซี่ 11,
21 แล้วฉายแสงที่มีความเข้มเท่ากับ 1,500 mw/cm2 จากนั้น
วัดค่าความเข้มแสงที่ระยะต่างๆ กัน คือ (1) ที่ 10 เซนติเมตร คือ
ระยะจากปลายท่อน�ำแสงถึงตาของผู้ป่วย (2) ที่ 30 เซนติเมตร
คือระยะจากปลายท่อน� ำแสงถึงตาของทันตแพทย์ และ (3)
ที่ 60 เซนติ เ มตร คื อ ระยะจากปลายท่ อ น� ำ แสงถึ ง ตาของ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ จากนั้นค�ำนวณว่าพลังงานที่สามารถท�ำให้
เกิ ด ภยั น ตรายต่ อ เรติ น ่ า (retina) ได้ นั้ น ต้ อ งใช้ เวลานาน
เท่ า ไร โดยอ้ า งอิ ง ตาม International Commission on
Non - Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
พบว่าการเกิดภยันตรายต่อเรติน่าที่ระยะต่างๆ ต้องใช้
เวลาดังนี้
- ที่ระยะ 10 เซนติเมตร ใช้เวลา 2.5 นาที
- ที่ระยะ 30 เซนติเมตร ใช้เวลา 22.1 นาที
- ที่ระยะ 60 เซนติเมตร ใช้เวลา 88.8 นาที
จากระยะเวลาที่ ค� ำ นวณได้ จ ะพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยมี โ อกาส
เสี่ยงสูงที่แสงจากเครื่องฉายแสงจะท�ำอันตรายต่อลูกนัยน์ตาได้
ดังนั้นการใช้แผ่นกันแสงหรือให้ผู้ป่วยสวมแว่นกันแสงจึงเป็น
สิ่งที่ควรปฏิบัติขณะให้การรักษา
การบรรยายครั้งนี้นอกจากเรื่องเครื่องฉายแสงแล้ว ยังมี
หัวข้อเรื่องเรซินซีเมนต์ตบท้าย
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เมื่อกล่าวถึง เรื่อง resin cement ก็ต้องมีเรื่อง adhesive
ไม่ว่าการเรียกชื่อจะต่างกันเช่นไร แต่ระบบของเรซิน
หรือ bonding มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ สิ่งที่ท�ำให้เกิดความสับสน ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งงานทันตกรรมประดิษฐ์และงานทันตกรรมจัดฟัน
เกี่ยวกับสารประเภทเดียวกัน แต่เรียกกันคนละแบบ มักพบได้ ก็คงไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเรซินซีเมนต์ทางทันตกรรมจัดฟัน
เสมอ ตัวอย่างเช่น
สามารถแบ่งตามการปรับสภาพผิวของฟันหลัก ได้แก่
- สารยึดติดที่ทางทันตกรรมประดิษฐ์เรียกว่า bonding
แต่ในทางทันตกรรมจัดฟันเรียกว่า primer
- สารที่เป็นกาวยึดซึ่งทางทันตกรรมประดิษฐ์เรียกว่า
resin base แต่ในทางทันตกรรมจัดฟันเรียกว่าadhesive resin

Etch & Rinse System
มีขั้นตอนการท�ำงานดังนี้
ขัดผิวเคลือบฟันด้วยผง pumice แล้วล้างออกให้สะอาด
ใช้ กรด H3PO4 ทาทิ้งไว้ 15 วินาที
เพื่อปรับสภาพผิวฟันให้เกิดความขรุขระระดับจุลภาค
ล้างน�้ำออก
เป่าลมให้แห้ง
ทาสาร Primer (หรือสารที่ทางงานทางทันตกรรมประดิษฐ์เรียกว่า bonding)
จากคู่มือการใช้งานมีทั้งชนิดที่ให้เป่าลมและไม่ต้องเป่าด้วยลมขึ้นอยู่กับชนิดของ primer
(ถ้า primer นั้นเป็น Moisture insensitive primer (MIP)
จะต้องเป่าลมเพื่อก�ำจัดตัวท�ำละลายออกไป)
Adhesive resin
หมายเหตุ ซี่ฟันบางซี่หรือผิวเคลือบฟันบางต�ำแหน่งที่ไม่สามารถควบคุมความชื้นได้
เช่นใกล้ขอบเหงือก การใช้ Moisture insensitive primer (MIP) ก็เป็นวิธีแก้ปัญหานี้ได้
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Etch & Rinse System ที่ไม่มีขั้นตอนการทาสาร primer
มีขั้นตอนการท�ำงานดังนี้
ขัดผิวเคลือบฟันด้วยผง pumice แล้วล้างออกให้สะอาด
ใช้ กรด H3PO4 ทาทิ้งไว้ 15 วินาที
เพื่อปรับสภาพผิวฟันให้เกิดความขรุขระระดับจุลภาค
ล้างน�้ำออก
เป่าลมให้แห้ง
Adhesive resin
หมายเหตุ Etch & Rinse System ที่ไม่มีขั้นตอนการทาสาร primer นี้พบได้ในบางผลิตภัณฑ์
เช่น Orthomite LC ของ Sun Medical

Self - etch system
มีขั้นตอนการท�ำงานดังนี้
ขัดผิวเคลือบฟันด้วยผง pumice แล้วล้างออกให้สะอาด
ทา Acidic primer เพื่อเป็นสารปรับสภาพผิว ทาทิ้งไว้ 15 วินาที โดยไม่ต้องล้างน�้ำออก
เป่าด้วยลมให้แห้งเพื่อก�ำจัดตัวท�ำละลาย
Adhesive resin
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ระบบเรซินซีเมนต์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น กล่าวถึงเฉพาะ
การปรับสภาพผิวของฟันธรรมชาติเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง
ทันตแพทย์จัดฟันอาจต้องท�ำการยึดเครื่องมือให้ติดกับผิวครอบ
ฟันที่เป็นโลหะ หรือเซรามิก ดังนั้นการปรับสภาพผิวของวัสดุ
เพื่อให้เกิดแรงยึดกับเรซินซีเมนต์ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ผู้บรรยาย
ได้ท�ำการศึกษาการปรับสภาพผิวของโลหะผสมไร้สกุล (base
metal alloys) ด้วยวิธีการคร่าวๆ ดังนี้
1. พ่นด้วยอนุภาคของผงอลูมิน่า (air abrasion with
aluminum oxide)
2. ถากด้วย diamond bur ชนิดหยาบ จ�ำนวน 2 รอบ
จากนั้นติดแบร็กเก็ตด้วย Super Bond C&B รอจนครบ
10 นาที จึงน�ำชิน้ ทดสอบไปแช่ในน�ำ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วทดสอบหาค่าความทนแรงเฉือน (shear
strength) พบว่าการปรับสภาพผิวของโลหะด้วยวิธีที่ 1 และ 2
มีค่าเท่า 9.9 และ 22.3 MPa ตามล�ำดับ ซึ่งในงานทางทันตกรรม
จัดฟันค่าก�ำลังแรงยึดระหว่างแบร็กเก็ตกับผิวฟันหลักที่เพียงพอ

ยี่ห้อของ metal primer

มีค่าประมาณ 9 MPa ดังนั้นการถากด้วย diamond bur
ชนิดหยาบ จ�ำนวน 2 รอบแล้วติดแบร็กเก็ต ด้วย Super Bond
C&B ก็นา่ จะเป็นอีกทางเลือกหนึง่ แต่ Super Bond C&B ต้องใช้
เวลาการก่อตัวนานประมาณ 10 นาที ดังนัน้ จึงอาจไม่เหมาะสม
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการท�ำงาน
หากกลับมาพิจารณาทีอ่ งค์ประกอบของเรซินซีเมนต์ชนิด
Super Bond C&B จะพบว่าวัสดุชนิดนี้มีสารที่ส�ำคัญตัวหนึ่ง
ที่เรียกว่า “โฟร์เมทา (4 - META)” ซึ่งสารนี้สามารถเกิดพันธะ
เคมีกับออกไซด์ที่ผิวของโลหะไร้สกุลได้ดี ดัง นั้น แรงยึ ด ของ
Super Bond C&B ที่ผิวของโลหะจึงเกิดจากแรงยึดเชิงกลและ
พันธะเคมี แต่กรณีที่ครอบฟันที่เป็นโลหะผสมมีสกุล (noble
metal alloys) ซึ่งโลหะผสมประเภทนี้มีออกไซด์ที่ผิวค่อนข้าง
น้อย ดังนั้นจึงต้องทาสารที่เรียกว่า metal primer เสียก่อน
เพือ่ หวังผลการเกิดพันธะเคมีระหว่างผิวโลหะผสมมีสกุลกับเรซิน
ซีเมนต์ ตัวอย่างของสาร metal primer แสดงดังตารางด้านล่าง

บริษัทผู้ผลิต

สารที่เป็นองค์ประกอบหลัก

V - primer

Sun Medical

VBATDT

Alloy primer

Kuraray

VBATDT, MDP

Metaltite

Tokuyama

MTU - 6

Metal Primer II

GC

MEPS , MMA

นอกจากครอบฟั น ที่ เ ป็ น ชนิ ด โลหะล้ ว นแล้ ว ยั ง มี
ครอบฟั น ที่ เ ป็ น porcelain fused to metal และ all
ceramic ซึ่งผู้บรรยายจะขอกล่าวถึงการเตรียมผิวของครอบฟัน
แต่ละชนิดพอสังเขป
1. porcelain fused to metal เป็นครอบฟันที่มีโครง
เป็นโลหะแล้วพอกด้วย เฟลด์สปาทิก พอร์ซเลน (feldspathic
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porcelain) ซึ่งเป็นเซรามิกที่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบ (silica based ceramic) ดั ง นั้ น จึ ง สามารถใช้ ก รดกั ด แก้ ว หรื อ
Hydrofluoric acid (HF) กัดผิวเฟลด์สปาทิก พอร์ซเลนให้เกิด
ความขรุขระได้ หากต้องการหวังผลให้เกิดพันธะเคมีกับเรซิน
ซีเมนต์เพื่อเพิ่มแรงยึด จ�ำเป็นต้องทาสารคู่ควบไซเลน (silane
coupling agent) เสียก่อน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
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Surface treatment of feldspathic porcelain
ทากรดกัดแก้ว ด้วยความเข้มข้นและระยะเวลาของแต่ละผลิตภัณฑ์ก�ำหนดไว้
ล้างน�้ำออกแล้วเป่าให้แห้ง
ทาสารคู่ควบไซเลน
เป่าด้วยลมให้แห้ง
โดยผิวหน้าของเฟลด์สปาทิก พอร์ซเลน ก่อนทาและหลังทาสารคู่ควบไซเลน
ต้องมีลักษณะด้านเหมือนเดิม หากผิวเป็นมันเงาแสดงว่าสารคู่ควบอาจหมดอายุ

2. All ceramic
2.1 All ceramic ประเภทที่ เป็น glass ceramic
ตัวอย่างเช่น monolithic IPS e max crown, monolithic
Vita Suprinity crown เป็นต้น ซึ่งวัสดุกลุ่มนี้มีซิลิกาเป็น
องค์ประกอบ ดังนั้นจึงมีขั้นตอนการปรับสภาพผิวเหมือนกับ
เซรามิกชนิดเฟลด์สปาทิก พอร์ซเลน
2.2 All ceramic ประเภทที่ไม่ใช่ glass ceramic
เช่น monolithic zirconia crown หรือ Full zirconia crown
ซึ่งวัสดุชนิดนี้ไม่สามารถใช้กรดกัดแก้วเพื่อกัดผิวได้ ณ สภาวะ
ปกติ เ หมื อ นอย่ า งที่ ป ฏิ บั ติ ใ นคลิ นิ ก ทั น ตกรรม แต่ ก ารปรั บ
สภาพผิวเพื่อสร้างความขรุขระสามารถท�ำได้โดยการพ่นด้วยผง
อลูมิน่าเท่านั้น และไม่ต้องทาสารคู่ควบไซเลน เพราะสารไซเลน
ไม่สามารถสร้างพันธะเคมีกับผิวของ zirconia ได้ หากต้องการ

หวังผลเรื่องพันธะเคมีคงต้องใช้เรซินซีเมนต์ชนิดที่มีสาร MDP
เป็นองค์ประกอบ
หมายเหตุ เรื่ อ งการแบ่ ง ระบบของ all ceramic
restoration สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ A new classification
system for all - ceramic and ceramic - like restorative
materials. http://www.unitau.br/files/arquivos/
category_126/Gracis_2015_1455555263.pdf
จากที่ ผู ้ บ รรยายได้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ตั้ ง แต่ เรื่ อ งเครื่ อ ง
ฉายแสง เรซินซีเมนต์ ตลอดจนวิธีการปรับสภาพผิวครอบฟัน
เพื่อติดเครื่องมือ คงเป็นสิ่งที่ทันตแพทย์จัดฟันได้ประสบอยู่เสมอ
และหวังว่าสาระจากการบรรยายครั้งนี้คงมีส่วนช่วยให้ท่านผู้ฟัง
ประสบผลส�ำเร็จของงานที่ท�ำเช่นกัน ขอบคุณครับ
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ผลการด�ำเนินงานสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2559)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รศ.(พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ทพญ.ศันสนีย์ อนันตสกุลวัฒน์
ทพ.ธานัน จารุประกร
รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล
ทพญ.รชยา จินตวลากร
ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์
รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
รศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
อ.ทพ.อภิชาติ วีรวัฒนาธิกุล

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
นายกสมาคม
นายกส�ำรอง
อุปนายก
เลขาธิการ
ประธานวิชาการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน     
ประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่
สาราณียกร  
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

1. องค์ประกอบการด�ำเนินงานของสมาคมฯ
1.1 ที่ตั้ง

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.โยธี เขตราชเทวี กทม. 10400
Website www.thaiortho.org

1.2 สมาชิก (สรุปข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558)
สมาชิกสามัญ 		 565 คน
(สมาชิกกิตติมศักดิ์		
22 คน)
สมาชิกสมทบที่ยัง Active 		 155 คน
สมาชิกนักศึกษา 		 121 คน
		
รวม 841 คน
1.3 การประชุมกรรมการสมาคมฯ
ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ระหว่าง กรกฎาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559 นอกจากนั้นแล้ว กรรมการได้ใช้
“LINE” application ในการสื่อสาร ปรึกษาหารือและช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
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2. ผลงาน
2.1 สรุปการจัดประชุมวิชาการ
6 - 7 กรกฎาคม 2558

ประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2558 เรื่อง “Design Thinking: Unraveling Wicked
Problems.” โดย Prof. Kee-Joon Lee และคณะวิทยากรไทย
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

26 - 27 พฤศจิกายน 2558 ประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2558 เรื่อง “From Molecular Biology to Clinical
Ideology” จากสุดยอดของวิจัย สู่สุดยอดทางคลินิก โดย ผศ.ทพ.พิมล อัศวสุวรรณ
และคณะวิทยากรไทย
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
4 - 5 กรกฎาคม 2559

ประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2559 เรื่อง “Digital Orthodontics” จัดฟันดิจิตอล
โดย Associate. .Prof. Jorge Faber และคณะวิทยากรไทย
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

2.2 การเตรียมการประชุมวิชาการ
ไม่มี
2.3 โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย
และ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สรุปผลการด�ำเนิน “โครงการทันตกรรม จัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่” ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นี้ และส่งมอบโครงการนีใ้ ห้อยูใ่ นความดูแลของ
ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
และโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ได้ย้ายไปด�ำเนินการต่อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 โดยมีอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันมาเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงอาจารย์และ
นักศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย ปัจจุบันมีผู้ป่วยในความดูแลทั้งสิ้น 38 คน และยังคงเปิดรับอยู่
2.4 วารสาร หนังสือและการเผยแพร่ความรู้
- จัดท�ำวิทยาสาร The Online Journal of Thai Association of Orthodontists www.thaiortho.org/journal
- จัดท�ำหนังสือข่าวสาร Braces News รวมเล่มกับวารสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ 2 ฉบับ
- ปรับปรุง website ของสมาคมฯ ให้ทันสมัยและมีลักษณะของ mobile support
- Facebook “หมอจัดฟันไทย” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงตอบค�ำถามจากประชาชนผู้สนใจ โดยมี
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล เป็นผู้ดูแล
2.5 ส่งผู้แทนเข้าเป็นคณะท�ำงานหรือร่วมประชุม
- นายกส�ำรอง รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ และประธานวิชาการ รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล เป็นตัวแทน
สมาคมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน FDI 2015 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2558 ที่กรุงเทพฯ
- เลขาธิการ ทพ.ธานัน จารุประกร เป็นตัวแทนสมาคมเฯ ข้าประชุม WFO Council ที่งานประชุม 8th International
Orthodontic Conference 2015 ที่ศูนย์ประชุม ExCel กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 26 กันยายน 2558 นอกจากนั้น
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ทพ.ธานัน จารุประกร ในฐานะ APOS Vice President เป็นประธานในการบรรยายวิชาการในช่วง World Village Day
ในวันที่ 29 กันยายน 2558
- สาราณียกร ทพญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส เป็นตัวแทนสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการ 5th Annual
Conference of The PAN ASIA Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน
2558
- เลขาธิการ ทพ.ธานัน จารุประกร ในฐานะ APOS Vice President ร่วมประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จดั ฟันอินโดนีเซีย
ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558 และประชุมเตรียมงาน APOC 2016 ร่วมกับ APOS
Office Bearer และ Local organizing committee.
- เลขาธิการ ทพ.ธานัน จารุประกร ในฐานะ APOS Vice President เป็นประธานจัดงาน APOS Residents Forum
(2015) ร่วมกับ Prof. Eric Liou ในงานประชุมวิชาการของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันไต้หวัน (TAO) ที่เมืองไทชุง ไต้หวัน
ในวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด 53 เรื่อง นอกจากนั้น APOS ยังให้เกียรติอดีตประธานและ
เลขาธิการโดยน�ำชื่อมาเป็นชื่อรางวัลของการประกวดนี้ด้วย ทั้งนี้ APOS ได้ขอใช้ชื่อ รศ.(พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ เป็นชื่อรางวัล
2nd Best clinical presentation
- เลขาธิการ ทพ.ธานัน จารุประกร ในฐานะตัวแทนสมาคมฯ และ APOS Vice President และ รศ.(พิเศษ) สมใจ
สาตราวาหะ ในฐานะ official observer ร่วมประชุม APOS Annual General Assembly (face to face meeting) ที่เมือง
ไทชุง ไต้หวัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
- เลขาธิการ ทพ.ธานัน จารุประกร ในฐานะตัวแทนสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ และ APOS Vice President และ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา รศ.(พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ ร่วมงานฉลอง 50 ปีสมาคมทันตแพทย์จัดฟันอินเดีย ที่เมืองไฮเดอราบัด
ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558
- นายกส�ำรอง รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ร่วมงาน President Breakfast และเข้าประชุม
AAO Ambassador ในงานประชุม วิชาการ AAO Annual Session ที่เมือง Orlando ประเทศสหรัฐอเมริกา เดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา
- ประธานวิชาการ รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล และสาราณียกร ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วม
เป็นวิทยากรในงาน Indian Orthodontic Society Mid-Year Convention ในหัวข้อ “Beyond Boundaries at Thailand”
จัดที่กรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้
3. งบดุลสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
จะแจกในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสมาคมฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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ผลการด�ำเนินงานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559
คณะกรรมการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2557
(1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2559)

รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ประธานมูลนิธิฯ
รศ.(พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ กรรมการ และ
ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร
กรรมการ
ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์
กรรมการ
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์ กรรมการ
ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
กรรมการ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม
กรรมการ
ทพญ.รชยา จินตวลากร
เหรัญญิก

ทพญ.ศันสนีย์ อนันตสกุลวัฒน์
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ผศ.ทพญ.ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล
รศ.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล
ทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง
ผศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ทพญ.พรทิพย์ วีรยางกูร
ทพญ.เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล
ทพ.ธานัน จารุประกร

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1. องค์ประกอบการด�ำเนินงานของมูลนิธิฯ
1.1 ที่ตั้ง ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
		
ถ.โยธี เขตราชเทวี กทม. 10400
1.2 การประชุมกรรมการมูลนิธิฯ
เพื่อความสะดวกคณะกรรมการฯ จึงได้ปรึกษาหารือหรือตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิฯ โดยทาง E-mail และ
application “LINE” ซึ่งเป็นการประชุมแบบ Face-to-face เมื่อมีความจ�ำเป็นเท่านั้น จึงไม่ได้เรียกประชุมกรรมการระหว่าง
กรกฎาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559
2. ผลงาน โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
2.1 มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันฯ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ โดยการสนับสนุนของส� ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สภากาชาดไทย และ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สรุปผลการด�ำเนิน “โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร
เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นี้ และส่งมอบโครงการนี้ให้อยู่
ในความดูแลของศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในโอกาสนี้จัดให้มีการพบปะระหว่างตัวแทนมูลนิธิ
ทันตกรรมจัดฟันฯ สมาคมทันตแพทย์จดั ฟันฯ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ด้วย
โดยหลังจากได้ส่งมอบโครงการให้อยู่ในความดูแลของศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้ว
คณะอาสาสมัครจะยังคงไปดูความคืบหน้าทุก 2 - 3 เดือน
2.2 โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ได้ย้ายไปด�ำเนินการ ต่อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ตุลาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา โดยมีอาสาสมัครทันตแพทย์จดั ฟันมาเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงอาจารย์
และนักศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย ปัจจุบันมีผู้ป่วยในความดูแลทั้งสิ้น 38 คน และยังคงเปิดรับอยู่
3. ส่งตัวแทนเข้าเป็นคณะท�ำงานหรือร่วมประชุม
ไม่มี
4. งบดุลมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
จะแจกในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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ซุบซิบ

(แ ต่ ไ ม่ ) นิน ทา
ซุ บ ซิ บ รอบนี้

ส่ ง ท้ า ยกั บ วาระกรรมการชุ ด
ท่านนายก ศ.คลินกิ ทพ.พาสน์ศริ ิ นิสาลักษณ์ พร้อมเดินหน้าต่อ
เข้าสูว่ าระกรรมการชุดนายกสมาคมท่านใหม่ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์
เฉลิมรัตนโรจน์ ตลอด 2 ปีมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นให้พวกเรา
ชาวซุบซิบชื่นชม บอกเล่า แซวกันแบบพี่ๆ น้องๆ ท�ำให้สมาชิก
ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวความเป็นไปของพวกเราชาวจัดฟันแต่ละ
มหาวิทยาลัยเรื่อยมา แบบได้อ่านไปยิ้มไปกันเลยนะคะ^^
ฉบับนี้ยังคงมาซุบซิบกันต่อโดยขอเริ่มกันที่ชาวจัดฟัน
มหิดล กับข่าวน่าชื่นชมยินดีอย่างมากเพราะ
อ.พาสน์ศิริ และ อ.พรรัชนี ทั้งสองท่านนี้นอกจากจะ
ผ่านงานบริหารของมหาวิทยาลัยมาแล้ว ทางด้านวิชาการก็ยัง
เข้มแข็ง ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
คลินิก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะ
นะครับ^^
+เป็นว่าที่ “ดร.” ไปเรียบร้อยแล้วส�ำหรับ อ.รชยา
หลังจากลาเรียนฯ กลับมาท�ำงานเต็มตัว งานล้นมือไปหมดเลย
แต่ก�ำลังใจนี่เต็มร้อย แถมลูกชายคนเก่ง “น้องเจมส์” ยังไปคว้า
รางวัลจากการแข่งขันการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมระดับโลกมาอีก สุดยอดทั้งคุณแม่และลูกชายจริงๆ
+งานปีใหม่ของจัดฟัน มหิดล ที่ผ่านมา กับ Theme
งาน Mahidol Orthogwart School งานนี้จัดเต็มกันสุดๆ
หมอโม ทพ.ชั ย พล และเพื่ อ นๆ ลงมื อ ท� ำ การ์ ด เชิ ญ แบบ
handmade กันเลยทีเดียว
+นอกจากวิชาการ และการจัดงานบันเทิงแล้ว ปีนี้จัดฟัน
มหิดลส่งประกวดเทพีสงกรานต์ของคณะฯ อีกด้วย หมอปลาย
ทพญ.ณัฐกานต์ รับหน้าทีต่ วั แทน งานนี้ อ.พรรัชนี และ อ.รชยา
ลงมาดูเองเต็มที่ แอบได้ยนิ มาว่าติวกันไปถึงท่าเดินกันเลยทีเดียว

มาต่ อ กั น ที่ ช าวจั ด ฟั น จุ ฬ าที่ ข อเปิ ด ด้ ว ยค� ำ ว่ า
“Konnichiwa!!” ที่ ดู เ หมื อ นช่ ว งนี้ อ าจจะต้ อ งมี ค นฝึ ก พู ด
ภาษาญี่ปุ่นกันหน่อย เพราะทางภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาฯ
ได้เปิดหลักสูตร ป. เอก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ Tokyo Medical and Dental University
(TMDU) ในวันลงนามที่ญี่ปุ่นมีสื่อมาท�ำข่าวด้วย เลยได้เห็น
ท่านหัวหน้าภาควิชาฯ และท่านประธานหลักสูตรฯ คนเก่งของ
พวกเราสวยสง่าเป็นพิเศษอย่าบอกใครเชียว
• ก่อนจะเข้าเรื่อง gossip ต้องขอแสดงความยินดีกับ
พี่ ๆ ปี 3 ที่ จ ะจบการศึ ก ษาในปี นี้ ห ลั ง ต่ อ สู ้ ฟ ั น ฝ่ า กั น มานาน
ปล.ได้ข่าวแว่วๆมาว่าจะมีข่าวดีเร็วๆ นี้ 2 คู่ ... ยังไงก็ขอแสดง
ความยินดีไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ
• แม้อุณหภูมิรอบข้างจะร้อนเพียงใด แต่เมื่อเทียบกับ
ความ HOTTTTT ปรอทแตกของสมาชิกในครอบครัวจัดฟันจุฬาฯ
คงจะต้องชิดซ้าย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ (อ.ทญ. พ.) ศิษย์เก่า
(ทพ. ธ.) ศิษย์ปัจจุบัน (ทญ. พ.) ต่างแข่งกันเปิดตัวคนรู้ใจรัวๆ
จะเอาช้างมาฉุดดวงความรักคงจะฉุดไม่อยู่ล้าววว
• อีกด้านที่ HOT ไม่แพ้กัน เมื่อ อ.ทพ.ดร. ช. อาจารย์
Celeb ดังประจ�ำภาควิชา ถูกปลอมแปลง facebook จนท�ำให้
เหล่าสมุนลูกศิษย์และเพื่อนๆ แย่งกันหาทางออกให้ ไม่ว่าจะเป็น
“ปล่อ ยมัน ไป” “เอาให้ตาย” “ขนาดเจมส์จิยัง มีห ลายเฟซ
เลยแกร๊” แต่ตวั แทนแห่งดวงจันทร์ยงั ไม่ทนั จะได้ลงทัณฑ์เธอเลย
หน้ากากทักซิโด้พี่มาร์ก ก็สั่งปิด face ปลอมไปซะก่อน เรื่องราว
จึงจบลงด้วยดีไม่มีวาระสืบเนื่อง
• หลังจากสอบจบปีหนึ่ง เหล่าเด็กๆ ก็ได้เวลานัดสังสรรค์
ทานข้าวเย็นฉลองร่วมกัน แต่กลับพลิกโผ เมื่อ leader ของ
ปี 1 พี่ ทพ. ว. เอาลัทธิบอร์ดเกมส์มาเผยแพร่ น้องๆ สมุน
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ก็ไม่สามารถลุกจากโต๊ะเกมได้อีกเลย งานนี้ขอบอกว่าจริงจัง
หนักมากกก จะจริงจังอะไรเบอร์นั้น เล่นไม่หยุดตั้งแต่ห้าโมงถึง
สองทุ่ม ไม่ท�ำงาน ไม่กินข้าว (หลังสองทุ่มค่อยเริ่มนั่งดัดลวด 0.9
เป็นดอกไม้ต่อสวยๆ)
หลังจากปี 1 ได้เดินสายท�ำบุญกันอย่างหนัก ไม่ว่าจะ
เป็นการเดินขึ้นเขาคิชฌกูฏ หรือท�ำฟันฟรีในงานจิตอาสาต่างๆ
แต่สำ� หรับน้อง ทพ. ว. แล้ว การท�ำบุญไม่ชว่ ยอะไร เริม่ ด้วยทีค่ นไข้
ยกเลิกรัวๆๆๆๆ, #โสด, เลือดตกยางออกเย็บไป 6 เข็ม ที่แม้จะ
ผ่านไป 1 เดือน แผลที่หายก็มีหนองปะทุออกมาใหม่ ไม่รู้ว่างาน
นี้ระหว่างท�ำบุญกับท�ำบาปอันไหนจะรุ่งกว่ากันเนอะ
ซุบซิบลงใต้ไปต่อกันที่ชาว มอ. ที่ฤดูการสอบของชาว
Ortho PSU ได้กลับมาอีกครั้งแล้ว เริ่มจากการสอบ proposal
ของ 4 คนสุดท้ายของ ป เอก (the star) รุ่น 7 ที่ speak English
ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ กันจนนึกว่า ก�ำลังเรียน หลักสูตรนานาชาติกัน
เลยทีเดียว ตามมาด้วย รุ่น 8 ที่พร้อมสอบ proposal ในช่วง
เวลาเดียวกัน ดีกว่ากันนิดหน่อย ตรงที่ไม่ต้อง ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ กัน
ยกรุน่ ยังมีอกี กลุม่ คือ การสอบวัดคุณสมบัติ หรือทีเ่ รียกกันว่า QE
ของรุ่น 8 ที่เป็น ป เอก อีกด้วย นี่คือ ช่วงมหากาพย์การสอบของ
Ortho PSU จริงๆ ลุ้นตัวโก่งทั้งคนสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา
แม้สุดท้ายจะผ่านแต่บางคนก็น�้ำตาตกในเหมือนกัน
และ…แล้ ว …ก็ ถึ ง เวลาของ “เติ ม ยิ้ ม ด้ ว ยรั กครั้ ง ที่ 4”
ที่ผ่านไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อ
ให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่มาพบปะสังสรรค์
พู ด คุ ย และส่ ง ต่ อ ความรู ้ ใ ห้ แ ก่ กั น และได้ พ บกั บ ที ม แพทย์
และทันตแพทย์ที่ให้การรักษา รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่
สนับสนุนค่ารักษา ในงานนีไ้ ด้รบั เกียรติจาก รศ.(พิเศษ) ทพญ.สมใจ
สาตราวาหะ มาร่วมงานอีกด้วย และน่าปลื้มใจแทนอาจารย์
วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล ที่งานประสบความส�ำเร็จ ได้รับค�ำชมจาก
ผู้เข้าร่วมงาน อาจารย์และทีมงานคงจะหายเหนื่อยแล้วนะคะ
คงเป็นเพราะการสอบที่ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ กันมาก ท�ำให้
บรรยากาศคลินิกทันตกรรมจัดฟัน กลมกลืนไปกับช่วงเวลาที่จะ
เข้าสู่ AEC เพราะทุกคน รวมทั้งพี่ๆ ผู้ช่วย ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
กันใหญ่จากการที่ต้องต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์จากญี่ปุ่น
และทั น ตแพทย์ จ ากเวี ย ดนามมาดู ง าน พู ด ภาษาอั ง กฤษกั น

ไฟแล๊บเลย เหมือนกับว่า Ortho PSU จะโกอินเตอร์ยังไงยังงั้น
เลยล่ะ แม้ว่าอะไรๆ จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พวกเราก็ไม่ลืม
ประเพณีไทยวันสงกรานต์ เพราะหลังเสร็จ Journal club ก็ใช้
ช่วงเวลาสั้นๆ รดน�้ำด�ำหัวอาจารย์
....+การประชุม AAO 2016 ไม่ได้รับความสนใจจาก
รุ่น 7 (เพราะไปสนใจการประชุม EOS) ท�ำให้ อาจารย์ ไชยรัตน์
และ อาจารย์ ชิดชนก ไปประชุมอย่างเงียบเหงา แต่ลกึ ๆ อาจารย์
คงดีใจ เพราะไม่ต้องดูแลลูกลิง ......สุดท้ายในที่สุด เราก็มีน้อง
รุ่น 9 เพิ่มมาใน Ortho PSU family ที่แสนจะอบอุ่น (อาจร้อน
ระอุในบางครั้ง) อีก 10 คน พี่ๆ ทุกคนยินดีต้อนรับ น้องเตรียมตัว
มาพร้อมแล้วใช่หรือเปล่า
รอบนี้ ข อปิ ด ท้ า ยด้ ว ยเรื่ อ งซุ บ ซิ บ ดี ๆ จากชาวจั ด ฟั น
ขอนแก่น ที่ก ่อ นอื่น ต้อ งขอแสดงความยิน ดีกับ อ.อมรรั ต น์
มโนสุ ด ประสิ ท ธิ์ ลู ก สาวหั ว แก้ ว หั ว แหวนของ อ.มนเที ย ร
มโนสุดประสิทธิ์ ที่ได้ฤกษ์เข้าสู่ประตูวิวาห์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2559 ที่ผ่านมา งานนี้ยิ้มแก้มปริกันถ้วนหน้า ขอให้มีหลานให้
อ.มนเทียรชื่นใจไวไวนะจ๊ะ
+++ เรื่องน่ายินดีเรื่องต่อมา ได้ข่าวแว่วๆ ว่า อ.เอกสิทธิ์
มโนสุดประสิทธิ์ ลูกชายคนโตของตระกูล จะได้ฤกษ์กลับบ้าน
พร้อมดีกรีปริญญาเอกสาขาทันตกรรมจัดฟันจากมหาวิทยาลัย
บอสตันเพื่อจะน�ำความรู้ที่ท่านได้มาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
กับพวกเรา
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ขอแสดงความยินดีกับ อ.พูนศักดิ์
ภิ เ ศก ที่ ไ ด้ รั บ 2 nd board มาหมาดๆ จากมหาวิ ท ยาลั ย
Edinburgh ประเทศอั ง กฤษ และภายในปี นี้ อ าจารย์ ก็ จ ะ
เรี ย บจบปริ ญ ญาเอก จากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ อี ก ด้ ว ย
แค่นั้นยังไม่พอ ได้ยินมาว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ทุกๆ คนมี
ความสุ ข กั บ การเล่ น น�้ ำ และได้ อ ยู ่ กั บ ครอบครั ว แต่ อ าจารย์
พูนศักดิ์ของเราใช้เวลาพักผ่อนไป fellow ที่ seattle ขยันฝุดๆ
เลยค่า
อ่ า นกั น เพลิ น กั บ ซุ บ ซิ บ แซวกั น ตามประสาพี่ ๆ น้ อ งๆ
ชาวจัดฟัน ฉบับนี้ต้องพอเท่านี้ก่อนแล้วมาซุบซิบกันต่อรอบหน้า
นะคะ^_____^
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สมาคม

งานประชุมวิชาการของ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้อง World Ballroom
โรงแรม Centara Grand at Central World
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รศ. (พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
ประธานที่ ป รึ ก ษาสมาคมฯ และ
ทพ.ธานั น จารุ ป ระกร เลขาธิ ก าร
สมาคมฯ ไปร่วมประชุม APOS EC
meeting ที่จัดร่วมกับการประชุม
วิ ช าการของสมาคมทั น ตแพทย์
จัดฟันไต้หวัน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2558 ที่นครไทจุง ไต้หวัน

รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ
ได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันอินเดีย ในภาพก�ำลังรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากนายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันอินเดีย Prof. Dr. Nikhilesh Vaid

บรรดาแขกผู้มีเกียรติที่ไปร่วมงานในที่จัดขึ้นพร้อมกับการประชุมวิชาการและการประชุมฉลองครบรอบ 50 ปี
ของการก่อตั้งสมาคมทันตแพทย์จัดฟันอินเดีย
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พิธีเปิดโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อ
ผู ้ ป ่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่ ของสมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันฯ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2558
ในภาพจากซ้ า ย: นพ.โชติ ภาวศุ ท ธิ กุ ล
รองผู้อ�ำนวยการฯ ทพญ. จุฑามาศ สุจิพงศ์
หั ว หน้ า กลุ ่ ม งานทั น ตกรรมฯ รศ.(พิ เ ศษ)
ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ ประธานโครงการฯ
นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดฯ

ทีมทันตแพทย์ที่ร่วมท�ำ

งานหน่วยทันตกรรมจัด

ฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปาก

แหว่งเพดานโหว่ของส

มาคมฯ
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ันตกรรมจัดฟันสัญจร
ยท
ว
่
น
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น
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่
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ท
ย์
ทีมทันตแพท
ดานโหว่ของสมาคมฯ
เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพ
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ผู้ป่วยที่มารอรับบริการ

ทีมทันตแพทย์ร่วมกันน�ำเสนอ case presentation

038

หน่ ว ยทั น ตกรรมจั ด ฟั น สั ญ จรเพื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่ ข องสมาคมฯ ไปปฏิ บั ติ ง านติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยมี Prof. Dr. Amit Bhardwaj จากภาควิชาทันตกรรม
จัดฟันของ Modern Dental College and Research Center, Indore India ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้วย
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
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กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง Treatment of the open bite and non - surgical approaches to anterior
open bite โดย Professor Young Guk Park Professor and chair of Orthodontics
deputy dean Kyung Hee University School of Dentistry
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย คณาจารย์ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาคทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง Seminar in
clinical orthodontics โดย Dr.Mittida
Raksanaves

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2
อาคารสมเด็จย่า 93 ผูเ้ ข้าร่วมฟังบรรยาย คณาจารย์
นิ สิ ต เก่ า และนิ สิ ต ปั จ จุ บั น ภาคทั น ตกรรมจั ด ฟั น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

040
กิ จ กรรม บรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง การพั ฒ นา NiTi
ในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.อนรรฆ ขั น ธะชวนะ

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2 อาคาร
สมเด็จย่า 93 ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย คณาจารย์ นิสิตเก่าและ
นิสิตปัจจุบันภาคทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม ตักบาตร วันสถาปนาคณะ ปี 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 7.30 น.
ผู้ร่วมกิจกรรม คณาจารย์และนิสิตปัจจุบัน ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
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กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง Ortho - Perio - Prosth
Interdisciplinary treatment โดยอาจารย์ทนั ตแพทย์หญิง

เรื อ งรั ต น์ โกมลภิ ส และงานเลี้ ย งปี ใ หม่ ภ าควิ ช าทั น ตกรรม
จัดฟัน ปี 2559 โดยชมรมนิสิตเก่าทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 13.00 น.
ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า
93 ผู้เข้าร่วม คณาจารย์ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันภาคทันตกรรม
จัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม ร่วมการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ประจ�ำปี
การศึกษา 2559 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดฟันในเด็ก และแจ้งเกี่ยวกับ

โครงการที่ ท างภาควิ ช าจะมาให้ ก ารรั ก ษาทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น ในโรงเรี ย น
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 10.00 น. ห้องประชุม โรงเรียน
วัดปทุมวนาราม ผู้เข้าร่วม คณาจารย์ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและภาควิชา
ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก และนิสิตภาคทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

042
ชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด กิ จ กรรมปลู ก ป่ า
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี
อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ กรมสารวัตรทหารบก
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คณาจารย์ ศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน แสดงมุทิตาจิต
แด่อาจารย์อาวุโส
เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

นักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน เข้าร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

044
นักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน ศึกษาดูงาน ณ Tuff University
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และเข้าร่วมการประชุม AAO
ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2559 ณ Orange County Convention
Center, Orlando, Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ในระหว่างวันที่ 27 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาคณาจารย์และนักศึกษาหลัง
ปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้เข้าร่วมการประชุม 8th International Orthodontic Congress® World
Federation of Orthodontists 2015 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ภายในงานนอกจากการร่วมเข้าฟังการบรรยายจาก Professor ชื่อดังต่างๆ มากมาย ยังมี
การน�ำเสนอผลงานทางวิชาการแด่ผู้สนใจในงานประชุม (Poster presentation)
จากนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟันอีกด้วย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ที่ ผ ่ า นมา คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ มี
พิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต รและแสดง
ความยิ น ดี แ ก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ในระดั บ หลั ง ปริ ญ ญาปีนี้ มี นักศึกษา
หลั ง ปริ ญ ญาสาขาทั น ตกรรมจั ด ฟั น
รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา 10 ท่ า น ขอให้
ทุกท่านประสบความส�ำเร็จทั้งในด้าน
การงานทีเ่ จริญก้าวหน้า และครอบครัว
ที่ ส มบู ร ณ์ รวมถึ ง ได้ น� ำ ความรู ้ ท าง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้
การรักษาและบริการแก่ประชาชนต่อไป

046

ในระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
คณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรม
จัดฟันได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหั ว ข้ อ “Multidisciplinary
Approach in Dentistry 2016” ภายในงานได้มี
การบรรยายทางวิชาการทีน่ า่ ประทับใจและเปีย่ มไปด้วย
เคล็ดลับในการดูแลผูป้ ว่ ยจาก ผศ.ดร.อุดม ทองอุดมพร
และ ผศ.ดร.บัญชา ส�ำรวจเบญจกุล รวมถึงการบรรยาย
และน�ำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก
สาขาทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับนักศึกษาหลังปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีการ
จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย
ของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ น ทร์ เพื่ อ เป็ น การสื บ สานประเพณี
อันดีงามของไทย ตลอดทั้งวันมีกิจกรรมที่สนุกสนาน
อาทิ การละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงรดน�้ ำขอพรจาก
คณาจารย์ ใ นคณะ เพื่ อ เป็ น การกล่ า วอวยพรแด่
คณาจารย์ทกุ ท่าน และความเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ ของ
นักศึกษาหลังปริญญาทุกคน
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งานฉลองมงคลสมรส อาจารย์อมรรัตน์
มโนสุ ด ประสิ ท ธิ์ เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม
2559 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมกันรดน�้ำด�ำหัวอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์
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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....

กั บ ทพญ.ปิ ย ะธิ ด า จิ ต ตานั น ท์

แบ่งปันเรื่องเล่าดีๆ
เพราะชี วิ ต คื อ การเดิ น ทาง....

ดิฉนั เป็นพวกย�ำ้ คิดย�ำ้ ท�ำเล็กๆ ชอบท�ำอะไรซ�ำ้ ๆ หน่อยๆ เทีย่ วก็ไปซ�ำ้ ๆ (ถ้าชอบ)
ญี่ปุ่นนี้ไปแล้วไปอีกก็ยังไม่เบื่อ เชื่อว่าหลายๆ คนก็เป็นเหมือนกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศ
ทีเ่ หนือจรดใต้ มีอะไรทีห่ ลากหลาย ไปเทีย่ วได้เรือ่ ยๆ ข้าวของก็ดนู า่ ซือ้ น่าใช้ อาหารก็ดู
น่าทานไปหมด ตอนแรกบอกคุณบรรณาธิการว่าจะพาทัวร์โดม (Dome Tour)
ที่จัดกีฬาและที่แสดงคอนเสิร์ตต่างๆ ในญี่ปุ่นดีมั้ย แต่คิดไปคิดมาสมาชิกที่อ่าน
Braces News น่าจะเป็นพ่อแม่ของติ่งมากกว่าเป็นติ่งเอง งั้นคราวนี้
เล่าถึงเรื่องอื่นน่าจะดีกว่า ^^
ญี่ปุ่นไปได้ทั้งปีนี่ ไม่เถียง แต่ก่อนอื่นขอเตือนทุกท่าน
ก่อนเลย หากคิดจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงต้นพฤษภาคม ให้คิดให้
ดีๆ เพราะท่านจะไปเจอช่วง Golden Week ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
วันหยุดยาวประมาณสงกรานต์บ้านเรา ในที่ท่องเที่ยวฮิตๆ เช่น
วัด Sensoji (Asakusa) ของชาวเรา ปกติจะคราคร�่ำไปด้วย
นักท่องเที่ยวทั้งหัวทองหัวด�ำ จีน ไทย เกาหลี ฝรั่ง ช่วงนี้ท่านจะ
ได้ของแถมเพิ่มเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเองด้วย จ�ำนวนคน
มากมายอย่างไม่เคยเจอมาก่อน บอกกับตัวเองเลยว่าจะไม่ท�ำ
อะไรแบบนี้อีกแล้ว แต่ละที่มีแต่คน คน คน และก็คน เต็มไปหมด

ในวัดไม่ตอ้ งพูดถึง แหล่งช้อปปิง้ ร้านอาหาร แม่เจ้า (ฉบับนีข้ อบ่น
ไม่พาไปไหนทัง้ นัน้ ) ถ้าไม่มเี หตุจะไม่มาญีป่ นุ่ ช่วงนีอ้ กี เป็นอันขาด
ที่ญี่ปุ่นนี่ ดีอย่างนึง สวนสาธารณะเยอะมากๆ อย่าง
ในตัวเมือง Tokyo เอง อย่างเช่น แถว Tokyo Dome ก็จะมี
สวนสาธารณะใกล้ๆ , Budokan Hall ที่เป็น hall ที่ไว้จัดงาน
ก็จะมีสวนสาธารณะอยู่ ช่วงนี้ยิ่งฮิตวิ่งออกก�ำลัง ใครตื่นเช้า
ก็มาวิ่งออกก�ำลัง สูดอากาศสดชื่น ก่อนออกท่องเมืองต่อ ใน
เมืองคนเยอะเกิน อย่างนั้นเราออกนอกเมืองดีกว่ามั้ย ว่าแล้วก็
ลองหาสิหา ว่าช่วงต้นพฤษภา ใกล้ๆ โตเกียวเค้าไปเที่ยวไหนกัน
เมษา ซากุระบานสะพรั่งทั้งเมือง พฤษภา เค้าก็มี
เทศกาลชมดอกไม้ใกล้ๆ Tokyo นะ ว่าแล้วคุณ
เพื่อนก็จัดการพาไปชมดอก Wisteria ถ้าใครดู
ละครที่พี่เบิร์ดเล่นกะหลานชมพู่ มีดอกไม้สีม่วงๆ
เป็นพวงระย้าห้อยลงมา นั่นละค่ะ ดอก Wisteria
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แต่ละครพี่เบิร์ดรู้สึกจะถ่ายกันทางใต้ อันนี้เป็นสวนที่ไม่ไกลจาก
Tokyo เดินทางไม่ยาก แต่ว่า ถ้าท่านมาช่วงเทศกาล ขอแนะน�ำ
ว่ามารถไฟน่าจะดีที่สุด คุณเพื่อนเล่าว่าปีก่อนมาช่วง Golden
Week รถติดยาวมาก ปกติขับจาก Tokyo อาจจะ 2 ชั่วโมง
ช่วงเทศกาลจะมาดูดอกไม้ ท่านอาจใช้เวลาเพิ่มเป็น 6 ชั่วโมง
คราวนี้คุณเพื่อนจึงพานั่งรถไฟไปกัน โดยเริ่มออกเดินทางจาก
สถานี Tokyo แล้วไปลงที่สถานี Tomita ใช้เวลาราว 2 ชั่วโมง
เดินเท้าต่อไปอีกราว 15 นาทีก็จะถึง
แหล่งดูดอกไม้งามนี้ ชื่อว่า Ashikaga Flower Park
ตั้งอยู่ที่เมือง Ashikaga, Tochigi Prefecture สวนนี้จะมีต้นไม้
ดอกไม้นานาชนิดเยี่ยมชมได้ทั้งปี ค่าเข้าชมก็จะต่างไปตาม
ช่วงเวลาการบานของดอกไม้ ช่วงที่ไปเป็นช่วงบานแฉ่งก็จะ
แพงหน่อย ราว 1,700 เยน เด็กก็ครึ่งราคา ช่วงนี้จะมีการประดับ
ไฟในสวนดอกไม้ด้วย โดยจะเปิดถึงสามทุ่ม แต่วันที่ไปไม่ได้อยู่ดู
เพราะกลางวันร้อนมากเลยดูแค่กลางวันพอ สวนกว้างใหญ่เต็ม
ไปด้วยดอก Wisteria ทั้งสีม่วง ชมพู ขาว ช่วงที่ไปเป็นต้นเดือน
พฤษภาคม ดอกสีขาวซึ่งมีกลิ่นหอมก�ำลังบานเต็มที่ ส่งกลิ่น
หอมฟุ้งไปทั้งสวน เดินเล่นพอเริ่มเมื่อยก็จะมีจุดแวะพักเป็น
ระยะๆ
แล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับโตเกียว ถ้าใครมีเวลาน่าจะ
อยู่ดูสวนดอกไม้ยามค�่ำคืน แล้วไปจบด้วยการแช่ออนเซ็นต่อคง
จะดีไม่น้อย รอบนี้มาญี่ปุ่นสั้นๆ แค่ไม่กี่วัน แต่ก็ยังนานกว่า
รอบที่มาดูงาน TMDU
ไปญี่ ปุ ่ น แต่ ล ะครั้ ง เป็ น การเติ ม พลั ง ชี วิ ต ได้ พั ก ผ่ อ น
ได้พบเพื่อนๆ ที่คบกันยาวนานกว่าสิบปี ได้ทานอาหารอร่อยๆ
ถูกปาก มิตรภาพทีเ่ กิดกับผูค้ นใหม่ๆ ทีไ่ ด้พบเจอก็เป็นอีกสีสนั หนึง่
ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง ว่าแล้วก็วางแผนทริปต่อไปรัวๆ ...
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะ
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Meeting Announcement
2016
August 24-26, 2016
Sociedad de Ortodoncia de Chile XVI International Congress
of Orthodontics
Santiago, Chile
www.sortchile.cl
August 31-September 2, 2016
South African Society of Orthodontists
Annual Congress
Montecasino
Johannesburg, South Africa
www.saso.co.za
September 1-3, 2016
Asian Pacific Orthodontic Society
10th Asian Pacific Orthodontic Conference
Nusa Dua, Bali, Indonesia
www.10apoc.com
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
September 23-25, 2016
Greek Association for Orthodontic Study and Research
14th Panhellenic Orthodontic Congress
Hilton, Athens
www.eogme2016.com
www.eogme.gr
October 7-9, 2016
Croatian Society of Orthodontists
3rd International Congress
Split, Croatia
October 7-9, 2016
Korean Association of Orthodontists
49th Annual Scientific Congress
Coex, Seoul
kaocongress@gmail.com

October 13-15, 2016
Societa Italiana di Ortodonzia
47th SIDO International Congress
Fortezza da Basso
Florence, Italy
http://eventi.sido.it/congresso2016/programma.asp
November 11-13, 2016
5th MOIP Mediterranean Orthodontic Congress
Limassol, Cyprus
“New Technologies, New Principles”
December 2-4, 2016
Taiwan Association of Orthodontists.
The 29th TAO Annual Meeting“Learning From Failure”
Taipei Marriott Hotel, Taipei, Taiwan
http://www.taoannualmeeting.com/

2017
February 24-26, 2016
Association of Orthodontists Singapore
Level 4, Marina Bay Sands, Singapore
Website: www.aoscongress.com
March 3-4, 2017
Australian Society of Orthodontists Foundation for Research
and Education (ASOFRE)
Hilton Hotel, Brisbane, Qld Australia
April 21-25, 2017
American Association of Orthodontists
San Diego Convention Centre, San Diego, CA, USA
June 6-10, 2017
European Orthodontic Society
Montreux, Switzerland
September 14-16, 2017
Canadian Association of Orthodontists Annual Session
Fairmont Royal York Hotel
Toronto, Ontario, Canada
Website: http://cao-aco.org/EVENTS/future.asp
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Welcome to the Club

ทพญ.กุลธิดา นันทยานนท์
2553
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PhD Tokyo Medical and Dental University
2558

ทพ.พฤทธ์ เกียรติวงศ์
2551
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (จัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557

ทพญ.สุกัญญา วิบูลย์ศิริกุล
2549
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2558
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.วิลาสิณี ยศโชติ
2549
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ทัศนพร แสนอิสระ
2550
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
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ทพญ.รุ่งกานต์ ฑิตธิวงษ์
2551
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558

ทพญ.ปฐมพร จงจรวยสกุล
2551
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558

ทพ.โอภาศ วิวัฒน์วรกุล
2552
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2558
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ.ปัทมวรรณ โคนันท์
2551
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์
2553
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558
MSD, CAGs Boston University
2558
Board certified, American Board of Orthodontics
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