ค�ำพ่อสอน
“…คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะ
และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควร สิ่งใดไม่สมควร
สิ่งใดที่จะท�ำให้น�ำมาสู่ความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ท�ำ
สิ่งใดน�ำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น
และช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกาย ทั้งหน้าที่ทางใจ...”
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจ�ำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดสระบุรี ณ วัดหนองเขื่อนช้าง
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2519
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EDITOR’S TALK

สวัส ดีค่ ะ ท่านสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่าน

Braces News ฉบับนี้ ฉบับงานประชุมวิชาการ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560
พบกับเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะ
ก่อนอื่นขอกล่าวค�ำอวยพรเนื่องในวาระปีใหม่ไทย
ที่ เ พิ่ ง ผ่ า นพ้ น ไปไม่ น าน ขออ� ำนาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย
จงดลบั น ดาลให้ ทุ ก ท่ า นและครอบครั ว จงมี แ ต่ ค วามสุ ข
ความเจริญตลอดไปนะคะ
ฉบับนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกส�ำรองมาให้
สัมภาษณ์ถึงการท�ำงานในสมาคมฯ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
เชิญติดตามได้ในคอลัมน์ แกะกล่องนายกส�ำรอง นะคะ
แบ่ ง ปั น เรื่ อ งเล่ า ดี ๆ ทพญ.ฐิ ฏิ ม า ศุ ข เขษม
เลขานุ ก ารโครงการทั น ตกรรมจั ด ฟั น สั ญ จรเพื่ อ ผู ้ ป ่ ว ย
ปากแหว่งเพดานโหว่จะมาแบ่งปันและถ่ายทอดเรื่องราว
ดีๆ ของโครงการ พร้อมกับเชิญชวนพวกเราที่สนใจเข้าร่วม
โครงการกันได้นะคะ
ภาพเป็ น ข่ า ว ฉบั บ นี้ พิ เ ศษเพราะได้ ต ้ อ นรั บ
น้องใหม่จาก มศว มาบอกเล่าข่าวผ่านภาพถ่ายสวยๆ
เพิ่มขึ้นมาอีกในฉบับนี้และต่อๆ ไปค่ะ
คุยเรื่องความสวยความงาม... หมอชิว ได้มาเล่า
สาระน่ารู้ด้านความสวยงาม ให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านกัน
อย่างน่าสนใจ อย่าลืมพลิกอ่านกันได้ท้ายเล่มนะคะ
พบกันใหม่ เดือนตุลาคม 2560
บรรณาธิการ
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สารจากนายก

PRESIDENT’ MESSAGE

22 เมษายน พ.ศ. 2560

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
และสมาชิกมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทยทุกท่าน
ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านสมาชิกได้ให้ความไว้วางใจและมอบหมายให้ผม
ท�ำหน้าที่นายกสมาคมฯ อีกวาระหนึ่ง การเข้ามารับงานในต�ำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ที่ผ่านมา กระผมมีความภูมิใจและประทับใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับคณะกรรมการที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
พร้อมด้วยความเสียสละและอดทนในการท�ำงานสูง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการและร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ มาโดยตลอดถึงปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้
การประชุมวิชาการครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก Dr.Eric Liou จากไต้หวัน มาบรรยายในเรื่อง
Comprehensive Treatment of Class II and Class III Malocclusion from Teenage to Adulthood
และนอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง Cleft lip and palate พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีก
หลายท่านมาให้ความรู้ทางวิชาการแก่ท่านสมาชิกทุกคนเหมือนเช่นเคย ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิก
ทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ และขอให้สมาชิกทุกท่านได้โปรดติดตามและเสนอแนะ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ ได้อย่างเต็มที่ และผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้สมาชิกทุกท่านได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการของสมาคมฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะให้ความสนับสนุนสมาคมฯ
ในการด�ำเนินงานเรื่องต่างๆ ดังเช่นที่เคยได้รับมาในอดีตที่ผ่านมา
สุ ด ท้ า ยนี้ เ นื่ อ งในวาระปี ใ หม่ ไ ทยที่ เ พิ่ ง ผ่ า นพ้ น ไป ผมขออวยพรให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า นได้ พ บแต่ สิ่ ง ดี ๆ
และเรื่องราวที่น่าประทับใจ อันน�ำมาซึ่งความสุขแด่ทุกๆ ท่าน และที่ส�ำคัญขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บตลอดไปนะครับ
ด้วยความปรารถนาดี
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
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ก�ำหนดการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 / 2560

ThaAO 1/2017

“Master Share, New Gen Shine on Ortho Stage”
11-12 พฤษภาคม 2560

ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 Bangkok Convention Centre, Centara Grand at Central World
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560

8.00 - 8.45 น.

ลงทะเบียน

8.45 - 9.00 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
โดย รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

9.00 - 10.30 น.

การบรรยายเรื่อง Comprehensive Treatment of Class II and Class III Malocclusion
from Teenage to Adulthood
โดย Dr.Eric Liou Chang Gung University, Taipei, Taiwan

10.30 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.00 น.

การบรรยายเรื่อง Comprehensive Treatment of Class II and Class III Malocclusion
from Teenage to Adulthood (ต่อ)
โดย Dr.Eric Liou

12.00 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30 - 15.00 น.

การบรรยายเรื่อง Comprehensive Treatment of Class II and Class III Malocclusion
from Teenage to Adulthood (ต่อ)
โดย Dr.Eric Liou

15.00 - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 - 16.30 น.

การบรรยายเรื่อง Comprehensive Treatment of Class II and Class III Malocclusion
from Teenage to Adulthood (ต่อ)
โดย Dr.Eric Liou

Master Share, New Gen Shine on Ortho Stage
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วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560

9.00 - 10.00 น.

การบรรยายเรื่อง “ตามไปดูหน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจร”
โดย นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ ทพ.วิธวัช วงศ์สมุทร ทพญ.ดร.กุลธิดา นันทยานนท์
ทพญ.ศุภมาศ ปริสัญโญดม ทพ.ธนิต เจริญรัตน์ ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม รศ.ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี
โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

10.00 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 11.15 น.

การบรรยายเรื่อง “ดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข”
โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

11.15 - 12.00 น.

การบรรยายเรื่อง “Accessory for success in treatment for two different age groups”
โดย รศ.ทพญ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล และ อ.ทพญ.พิชานัน ศรีสมหมาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30 - 14.15 น.

การบรรยายเรื่อง “Ortho-prosth-implant multidisciplinary treatment planning :
a digital approach”
โดย ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.15 - 15.00 น.

การบรรยายเรื่อง “Management of extreme tooth impaction”
โดย ผศ.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.00 - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 - 16.15 น.

การบรรยายเรื่อง “Cleft Treatment: Growth Modification or Surgery?”
โดย รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.15 - 16.30 น.

พิธีปิดการประชุม
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Comprehensive Treatment of Class II
and Class III Malocclusion
from Teenage to Adulthood

Dr.Eric Liou
Chang Gung University, Taipei, Taiwan
Dr.Eric Liou is an associate professor and the
chairman of the Faculty of Dentistry, Chang Gung
Memorial Hospital & Chang Gung University, Taipei,
Taiwan. He is also a visiting professor in the Department
of Orthodontics, Showa University, Tokyo, Japan.
For the profession affiliations, Dr.Liou is currently
president of the Taiwan association of Orthodontists,
and immediate past president of the World Implant
Orthodontic Association. He also is the editor of

the APOS Trends in Orthodontics. His main research
interests are distraction osteogenesis, TADs, orthodontic
tooth movement, platelet rich plasma, and bone
physiology. Dr.Liou has numerous publications and
presentations, specially on the topics of accelerated
orthodontic tooth movement, maxillary orthopedic
protraction, surgery first accelerated orthognathic
surgery, and TADs.
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ตามไปดูหน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจร
นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์
ผู้ช่วยเลขาธิการ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจบริหารกองทุน

Abstract
เป็นที่ยอมรับในหมู่ทันตแพทย์จัดฟันว่าการรักษาทาง
ด้านทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่นั้นยากมาก
ที่สุด เนื่องจากความซับซ้อนของปัญหาอันเกิดจากความสัมพันธ์
ของโครงสร้างใบหน้าขากรรไกรและการสบฟันทั้งในแนวหน้า
หลัง (anteroposterior) แนวขวาง (transverse) และแนวดิ่ง
(vertical) การเรียงตัวที่ไม่เป็นระเบียบของสันเหงือกและฟัน
ช่องโหว่บริเวณเพดานและสันเหงือก missing teeth, unerupted
teeth, environmental factors เช่น oral habits, tongue
thrusting ปัญหาทางด้านจิตใจของครอบครัวผู้ป่วย ผู้ป่วยเอง
ล้วนเพิ่มความยากในการให้การรักษา
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่มีความล�ำบากตั้งแต่แรกเกิด
ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องผู้ป่วยก็จะสามารถด�ำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้เป็นปกติ และสามารถเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติได้
วิ ท ยากรจะพาไปดู ก ารให้ ก ารรั ก ษาผู ้ ป่ ว ยในหน่ ว ย
ทันตกรรมจัดฟันสัญจร โดยการรายงานผู้ป่วย 5 ราย ซึ่งมีความ
แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้ร่วมพิจารณาและสามารถ
เสนอค�ำแนะน�ำในการให้การรักษาได้
ผูป้ ว่ ยปากแหว่งเพดานโหว่สว่ นใหญ่มกั จะอยูใ่ นครอบครัว
ที่มีเศรษฐานะยากจน ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) โดย นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ ประธานกลุ่มภารกิจ
บริหารกองทุน จะมาร่วมบรรยายในหัวข้อ “ สปสช. และหมอ
จัดฟันจะช่วยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ได้อย่างไร”

ประวัติการศึกษา
2529 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2535 วุฒิบัตรสูติ-นรีเวช มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมระบาดวิทยา กองระบาด กระทรวงสาธารณสุข
(3 months)
2541 Clinical Statistics and Epidemiology, Harvard
school of public health (6months)
ประวัติการท�ำงาน
2529 นายแพทย์ 4 ศูนย์วัณโรค เขต 6 จังหวัดขอนแก่น
2535 อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540 นายแพทย์ 8 สถาบันบ�ำราศนราดูร
2550 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สปสช.
2555 ประธานกลุ่มภารกิจกองทุน สปสช.
2559 ผู้ช่วยเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.
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ตามไปดูหน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจร

ทพญ.ดร.กุลธิดา นันทยานนท์

ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

ประวัติการศึกษา
2553 จบการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 จบการศึกษาปริญญาเอกสาขา Orthodontic Science
จากมหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental
University ประเทศญี่ปุ่น
2553 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการศึกษา
2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมจัดฟัน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 อนุมัติบัตรผู้ช�ำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทันตแพทยสภา
ประวัติท�ำงาน
2552 - 2553 ทั น ตแพทย์ ป ฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาลั ย สาธารณสุ ข
สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
2553 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน
2557 - ปัจจุบัน อ. พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.วิธวัช วงศ์สมุทร
ประวัติการศึกษา
2554 จบการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 - 2557 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพัทลุง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
2557 - ปัจจุบนั นิสติ ปริญญาโทชัน้ ปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรม
จัดฟัน) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
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ตามไปดูหน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจร

ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม

รศ.ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี (รัตนยาติกุล)

ประวัติการศึกษา
2538 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรม
จัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ประจ�ำส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
2553 - ปัจจุบัน เลขานุการโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร
เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน
University of Sydney
- อนุมตั บิ ตั ร ทันตแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง สาขาทันตกรรม
จัดฟัน
ประวัติการท�ำงาน
- เคยรับราชการต�ำแหน่งอาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาทันตกรรม
จั ด ฟั น คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ตั้งแต่ 2532-2549
งานประจ�ำปัจจุบัน
- ทันตแพทย์จัดฟัน คลินิกเอกชน
กิจกรรมพิเศษ
- ทันตแพทย์จัดฟันจิตอาสา ให้การรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ คลินิกภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ ง แต่
พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
- ทันตแพทย์จัดฟันจิตอาสา ให้การรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558
ถึงปัจจุบัน
		

ทพญ.ศุภมาศ ปริสัญโญดม
ประวัติการศึกษา และประวัติการท�ำงาน
จบการศึ ก ษาทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553 เข้าท�ำงาน
เป็นทันตแพทย์ปฏิบัติการที่โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยขอลาศึ ก ษาต่อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาทั น ตกรรมจั ด ฟั น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

010

May

ดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
2543 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in
EE) (วิศวกรรมโทรคมนาคม) จาก Florida Atlantic
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2540 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MS in EE)
(วิศวกรรมโทรคมนาคม) The George Washington
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2536 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MS in EE)
(วิศวกรรมไฟฟ้า) Georgia Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2533 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร (เกียรตินิยมเหรียญทอง)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นักเรียนเตรียมทหาร
รุ่น 26, จปร. รุ่น 37)
2527 มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในอดีต
- ผู ้ บั ง คั บ หมวด กองพั น ทหารสื่ อ สารที่ 1 รั ก ษาพระองค์
(พ.ศ. 2533-พ.ศ. 2534)
- อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2550)
- ผูพ้ พิ ากษาสมทบศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง (พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550)
- นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ำเสนาธิการทหารบก (ก.พ.
2550-ม.ค. 2551)
- นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�ำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(ทบ.) กองบัญชาการกองทัพไทย
- ประธานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก�ำกับดูแลเรื่อง

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

-

การบริหารคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี Dynamic Spectrum
Allocation เพื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ภายใต้การ
สนับสนุนของ กทช. (มติ กทช. ครั้งที่ 16/2552 วันที่ 13
พ.ค. 2552)
ปฏิบัติหน้าที่ใน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
(ก.พ. 2550-มี.ค. 2551)
ต� ำ แหน่ ง เลขานุ ก าร ประธานกรรมการ บริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแล การด�ำเนินงานและโครงการ
ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
อนุ ก รรมการบริ ห ารโปรแกรมเทคโนโลยี เ พื่ อ ความมั่ น คง
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ
(NECTEC), (ที่ วท. 5404.0501/2674)
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหามาตรการ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเกมส์คอมพิวเตอร์ (ออนไลน์)
ในสภาผู้แทนราษฎร (สภาผู้แทนราษฎร ที่ 4278/2548)
กรรมการร่ า งหลั ก เกณฑ์ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร และโครงข่ายสถานีวิทยุ
คมนาคมภาคพื้นดิน (ค�ำสั่ง กทช. 22/2548)
ที่ ป รึ ก ษาในคณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร (CIO Board) ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ค�ำสั่ง
สตง. ที่ 56/2548)
อนุ ก รรมการปรั บ ปรุ ง ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ (ค� ำ สั่ ง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ 4/2548)
กรรมการก� ำ หนดและจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ใ หม่ ภายใต้
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (ค�ำสั่ง
กทช. ที่ 10/2552)
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ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ (หนังสือเชิญ นร 0621 (ปษ.)/1120)
- กรรมการก�ำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมภายใต้คณะกรรมการ - รองศาสตราจารย์ Business School, TUI University
International, USA (Accredited Internet Distance
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (ประกาศ กทช. ที่
Learning University) (หนังสือจาก Vice President for
22/2553)
Academic Affairs; TUI University ลง 18 ธ.ค. 2550)
- ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารข่ า วสาร (Information
Operation) ส�ำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว

Abstract				

การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด
ในปัจจุบัน จะเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจโลกและสังคมของโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท�ำให้
ขีดความสามารถในการผลิตสูงขึ้นและท�ำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ในขณะที่สามารถลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร และยังท�ำให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทคโนโลยีในปัจจุบนั ทีห่ ลากหลายได้ถกู น�ำมาประยุกต์ใช้
ในหลายๆ อุตสาหกรรม มีธุรกิจมากมายที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ได้แก่ ธุรกิจด้านสื่อ โทรคมนาคม การเงินการธนาคาร ค้าปลีก
ประกั นภั ย การศึ กษา และการแพทย์ เป็ น ต้ น โดยจะมีวิธี
การด� ำ เนิ น การที่ แ ตกต่ า งไปจากธุ ร กิ จ แบบดั้ ง เดิ ม อย่ า งมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาการทางทันตกรรม ที่นวัตกรรม
และเทคโนโลยี เข้ามาท�ำให้กระบวนการแก้ปัญหาการดูแล
สุขภาพฟัน การตรวจสอบวินิจฉัย ติดตามการรักษาผู้ป่วย การ
ให้บริการผู้ป่วย และการด�ำเนินการรักษาผู้ป่วยได้ดีกว่า รวดเร็ว
และง่ายกว่าเดิม และยังมีอิทธิพลในการรักษาทางทันตกรรม
ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งการค้นคว้าและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ
ทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละการคิ ด ค้ น นวั ต กรรมทางทั น ตกรรม
ทั้งในด้านวัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ยังจะท�ำให้
การรักษาสุขภาพในช่องปากมีประสิทธิภาพสูงสุด
เทคโนโลยีชั้นน�ำทางทันตกรรม ท�ำให้มีการผลิตอุปกรณ์
ทางทันตกรรมที่ทันสมัย และยังท�ำให้เกิดแนวทางในการรักษา
รูปแบบใหม่ๆ อย่างเช่น เทคโนโลยี Internet of Things
(IoT) ที่ท�ำให้สามารถให้การบริการได้แบบ realtime สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้
โดยทันที, การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ 3
มิติ (3D Printing) เข้ามาดูแลจัดการในเรื่องของการผลิตตัว
แบบฟัน และสามารถเตรียม surgical template ได้ล่วงหน้า
เพื่ อ ฝั ง รากเที ย มที่ ส มบู ร ณ์ แ บบมี ค วามแม่ น ย� ำ สู ง ซึ่ ง ท� ำ ให้
กระบวนการรักษาฟันมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ต้อง
ส่งไปห้องแลบไกลๆ , เครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งในและนอกช่องปาก

แบบดิจิทัล ควบคุมและบันทึกภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ท� ำ ให้ ไ ด้ ภ าพที่ ค มชั ด ท� ำ ให้ ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
และแม่นย�ำ นอกจากนี้เครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิทัลยังช่วย
ลดปริมาณรังสีไ ด้ 10 เท่า เมื่อเทียบกับรังสีที่เกิดจากเครื่อง
ถ่ายภาพรังสีแบบเดิม นอกจากนี้ยังมี เทคโนโลยี CAD/CAM
dentistry ส�ำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์ ที่ท�ำให้ฟันปลอม
มีความละเอียดเหมือนจริงมากขึ้น, การออกแบบตกแต่งฟัน
เพื่อให้ได้รูปทรงและสีตามที่ต้องการ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก ที่ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถออกแบบร่วมกับทันตแพทย์ได้,
3D ConeBeam Imaging ที่เป็นการถ่ายภาพรังสีนอกปาก
จะท�ำให้ได้ภาพสามมิติที่มีความละเอียด เช่น ต�ำแหน่งของฟัน
ที่ยังไม่ขึ้น ฟันเกิน ความโค้งงอของราก เป็นต้น ในขณะที่ภาพ
รังสีโดยทั่วไปไม่สามารถท�ำได้ ท�ำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการ
วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาในงานทันตกรรมต่างๆ ได้
อย่างแม่นย�ำ
วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ท างทั น ตกรรมในอนาคต
อั น ใกล้ จะมี ค วามแตกต่า งไปจากปั จ จุ บั น เป็ น อย่ า งมาก
เช่ น จะมี ห ้ อ งแล็ บ ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมนี้ น ้ อ ยลง เนื่ อ งจาก
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ท� ำ ให้ ศู น ย์ ทั น ตกรรมไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งพึ่ ง พา
ห้องแล็บ และจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
แม้วา่ อุตสาหกรรมทันตกรรม จะเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างช้าๆ แต่ก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับแรงกดดันทั้งจาก
ผู้บริโภคและธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมนี้
เป็นอย่างมากต่อการก้าวสู่อนาคต
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในอดีตบ่งบอกว่าการอยู่รอดของทุก
อุตสาหกรรม ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ผูป้ ระกอบ
การจะต้องมีความรู้และสามารถปรับตัวได้ดี ดังนั้นการตื่นตัว
กับการศึกษาอยู่เสมอ ความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
และความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จะเป็นอาวุธ
ป้องกันที่ดีที่สุด ทั้งในการด�ำรงชีวิต และการด�ำเนินธุรกิจต่อไป
ได้อย่างยั่งยืน
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Accessory for success in treatment for two different age groups

รศ.ทพญ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
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สาขา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
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- ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยคณบดี ฝ ่ า ยโรงพยาบาลทั น ตกรรม
ปี 2531
- ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกัน ปี 2537,
ปี 2544
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จัดฟันในชุดฟันแท้
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แม้ ว ่ า จะมี ค� ำ กล่ า วว่ า ช่ ว งเวลาทองของการจั ด ฟั น คื อ
ช่วงต้นของชุดฟันแท้เพราะยังมีการเจริญเติบโตเหลืออยู่ แต่คง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดฟันมีคุณประโยชน์ ตั้งแต่ในชุดน�้ำนมและ
ชุดฟันผสม ปัจจุบันผู้ปกครองมีความสนใจในการจัดฟันของ
บุตรหลานเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยที่เริ่มมาปรึกษาเรื่องการจัดฟันมี
อายุน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งการจัดฟันในเด็กจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจ
ถึงจิตใจ ความต้องการของทั้งเด็กและผู้ปกครองจึงจะสามารถ
ท�ำให้การจัดฟันประสบความส�ำเร็จ ความร่วมมือในคนไข้เด็ก
เป็นสิ่งส�ำคัญและเป็นสิ่งที่ทันตแพทย์จัดฟันสามารถใช้เทคนิค
ในการปรับพฤติกรรมเด็กร่วมด้วยซึ่งจะแตกต่างจากการรักษา
คนไข้ผู้ป่วยวัยรุ่น ผู้ป่วยวัยรุ่นมักจะมาพบทันตแพทย์จัดฟัน
ด้วยความต้องการการรักษาเพื่อให้ตนเองมีการสบฟันที่สวยงาม

อ.ทพญ.พิชานัน ศรีสมหมาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
สาขา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ระดับปริญญาโท
สาขา ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
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ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ ดี ขึ้ น การสื่ อ สารและความร่ ว มมื อ
ในการรั ก ษาท� ำ ได้ ง ่ า ย แต่ ด ้ ว ยวิ ถี ก ารด� ำ รงชี วิ ต ของวั ย รุ ่ น
เรื่องระเบียบวินัยการแปรงฟัน การนัดหมายอาจมีบกพร่อง
ไปบ้าง ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันอาจจะต้องเน้นย�้ำตรงจุดนี้ ขณะ
เดี ย วกั น ผู ้ ป ่ ว ยวั ย ท� ำ งานและวั ย กลางคนก็ ส นใจการจั ด ฟั น
เพิ่ ม มากขึ้ น เป็ น การจั ด ฟั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพและเพื่ อ
การสบฟันที่ดี การบรรยายในครั้งนี้จะกล่าวถึงเทคนิคในการ
ปรับพฤติกรรมคนไข้เด็กจากทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาเด็ก และ
การน�ำเสนอประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข้ทุกช่วงวัย ซึ่งทันตแพทย์
จั ด ฟั น สามารถน� ำ ความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย
เพื่อให้การท�ำงานของตนประสบความส�ำเร็จมากขึ้น

Master Share, New Gen Shine on Ortho Stage
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Abstract				

การวางแผนการรักษาผูป้ ว่ ยโดยอาศัย Multidisciplinary
approach เป็นปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของการรักษาโดยเฉพาะ
ผู้ป่วยทันตกรรมประดิษฐ์ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการใส่ฟันทดแทน
ช่ อ งว่ า งบนขากรรไกร ผู ้ ป ่ ว ยบางรายอาจมี ค วามซั บ ซ้ อ น
ในการรักษาเช่น การมีระนาบสบฟันไม่เป็นปรกติท�ำให้เกิด
occlusal interference ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการใส่ฟัน
ทดแทน ในผู้ป่วยบางรายที่มีขนาดของช่องว่าง (edentulous
space) ที่ไม่เพียงพอต่อการใส่รากฟันเทียมทดแทน หรือผู้ป่วย
ที่มีการจัดเรียงของฟันไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อการบูรณะฟัน
เพื่ อ ความสวยงาม ซึ่ ง การวางแผนการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยเหล่ า นี้
จ�ำเป็นต้องอาศัยการวางแผนร่วมกันทั้งในแง่ของ Prosthetic
plan และ Orthodontic plan เพื่ อ ให้ ก ารรั ก ษาเป็ น ไป
อย่างสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ปัจจุบันมีเทคโนโลยีดิจิตัล
ซึ่งเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนของการวางแผนการรักษาซึ่งจะ
ท� ำ ให้ ส ามารถมองเห็ น ภาพของ tentative treatment
outcome ได้ ชั ด เจนมากขึ้ น ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า ใจการรั ก ษา
และสามารถตัดสินใจเลือกการรักษาได้ง่ายขึ้น การบรรยาย
ในครั้ ง นี้ จ ะอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ prosthetic consideration
และ team approach ในการให้ ก ารวางแผนการรั ก ษา
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ต ้ อ งอาศั ย การรั ก ษาร่ ว มกั น ทั้ ง OrthoProsth-Implant รวมถึ ง แนวโน้ ม การน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ตั ล
เข้ า มาเป็ น ตั ว ช่ว ยในการวางแผนการรั ก ษาและช่ ว ยในการ
ให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
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Management of Extreme Tooth Impaction
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Abstract				

ภาวะฟั น คุ ด มี ผ ลต่ อ การบดเคี้ ย ว ความสวยงามของ
ใบหน้า และเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของทันตแพทย์จัดฟัน
ในการจัดการกับภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจจ�ำเป็นที่จะต้องดูแลรักษา
ร่วมกันในลักษณะของทีมสหสาขาวิชาชีพ (interdisciplinary
approach) ในการน�ำเสนอครั้งนี้จะน�ำเสนอหลักการวินิจฉัย
การวางแผนการรักษา เทคนิคในการรักษา และน�ำเสนอรายงาน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะดังกล่าวให้ประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ

Cleft Treatment: Growth modification or Surgery?
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อาจารย์ประจ�ำภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมส�ำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract				

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
นับได้วา่ เป็นศาสตร์ทนี่ า่ สนใจและมีความซับซ้อนมากเช่นเดียวกับ
การรั ก ษาในผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้าแบบอื่นๆ โดยเฉพาะประเด็นการประเมินและคาดคะเน
ความรุ น แรงของความผิ ด ปกติ ทั้ ง ส่ ว นความสั ม พั น ธ์ ข อง
ขากรรไกรและการสบฟั น ที่ เ ปลี่ ย นไปตามการเจริ ญ ของผู ้
ป่วยภายใต้อิทธิพลของพันธุกรรม แรงดึงรั้งของแผลเป็นจาก

การรักษาก่อนหน้า รวมถึงสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย ซึ่งมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการปรับการเจริญของขากรรไกร
(growth modification) ในขณะที่ผู้ป่วยยังมีการเจริญเติบโตอยู่
หรือเลือกแนวทางการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดเมื่อผู้ป่วยจนหยุด
การเจริญ (active growth) แล้ว ในการบรรยายจะกล่าวถึง
รายละเอียดข้างต้น และประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษา
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่โดยทันตแพทย์จัดฟัน
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Upcoming meeting

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2560
24 - 25 ตุลาคม 2560

“More than straightening teeth”
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
Professor James Vaden
ปรมาจารย์ ท างทั น ตกรรมจั ด ฟั น ชื่ อ ดั ง เจ้ า พ่ อ Tweed
Technique จาก University of Tennessee, USA มาเป็น
วิทยากรรับเชิญ

Prof. James Vaden

พิเศษ! จัดเต็ม โปรใหญ่ ไฟกะพริบ
เพิ่มทัพวิทยากรไทย หนึ่งวันครึ่งกับการอัพเดตเรื่องฮอตของวงการจัดฟัน
ด้วยภาษาเราเอง ไม่ต้องเปิดดิกฯ ให้เมื่อย มีทั้งเรื่องจัดฟันแบบใส จัดฟันแฟชั่น
จัดฟันไม่ผ่าตัด ไม่มีงานไหนจะรวมดาวได้เท่างานนี้อีกแล้ว
กระแสตอบรับดีจนต้องกลับมาอีก Ortho Talk by New Wave เวทีแสดง
ความสามารถของน้องๆ นักศึกษาจัดฟันหลังปริญญา กับเคล็ดลับการแก้ปัญหา
ในคลินิกอย่างง่ายๆ ทั้งแบบเกินคาดและคาดไม่ถึง !!!

ลงทะเบียน Early bird ให้ไว!!! ได้คะแนน CE
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แกะกล่อง...นายกส�ำรอง
Braces news ฉบั บ นี้ เราได้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ เจาะลึ ก ถึ ง ประวั ติ

การท� ำ งาน และแนวคิ ด ของท่ า นนายกส� ำ รอง วาระกรรมการสมาคมทั น ตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทย ปี 2559-2561 ที่พวกเราหลายๆ คนคงอยากรู้จัก ด้วยความ
ที่ เ ป็ น ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น หนุ ่ ม ที่ พี่ ๆ น้ อ งๆ หลายคนคงคุ ้ น หน้ า คุ ้ น ตากั น ดี เ พราะ
นายกส�ำรองท่านนี้ได้อุทิศตนสละเวลาท�ำงานเพื่อสมาคมฯ มาหลายสมัยหลายวาระ
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ต� ำ แหน่ ง ในระดั บ นานาชาติ ที่ ท� ำ ชื่ อ เสี ย งให้ กั บ สมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น
แห่ ง ประเทศไทยอี ก หลายต� ำ แหน่ ง เรามาท� ำ ความรู ้ จั ก ท่ า นนายกส� ำ รองท่ า นนี้
ไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ
“ก้อเป็นได้มั้ยเพราะต้องด�ำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ?”
พี่ก็บอกว่า “ได้ครับพี่” แล้วก็กลายเป็นเวทีแจ้งเกิดเลย (หัวเราะ)
นายกส�ำรองท่านนี้ ชื่อ ทพ.ธานัน จารุประกร
แล้ว ณ ตอนนั้นพี่ก้อยังเรียนโทอยู่เลย ก็เลยได้มีโอกาส
เข้ามาช่วยงานสมาคมฯ เลยใช่มั้ยคะ?
ชื่อเล่น “ก้อ”
• จบการศึกษาระดับประถมและมัธยมที่สาธิตเกษตร
ครับ จบมาก็เลยได้เข้ามาท�ำงานให้สมาคมฯ ต้อง
ขอบพระคุณ อาจารย์สมใจ อาจารย์พาสน์ศิริ อาจารย์วัชระ และ
• จบปริญญาตรีที่คณะทันตแพทยศาสตร์
อาจารย์ไชยรัตน์ ที่ไว้วางใจและสนับสนุนให้ท�ำงานมาโดยตลอด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 52
• จบปริญญาโท ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
ทีผ่ า่ นมาเห็นพีก่ อ้ เป็นเลขาธิการสมาคมฯ มาตลอดเลย?
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พีไ่ ด้เข้ามาท�ำงานสมาคมฯ ครัง้ แรกโดยเป็นนายทะเบียน
อยู ่ ห นึ่ ง วาระครั บ แล้ ว ก็ เ ป็ น กรรมการกลางอี ก หนึ่ ง วาระ
บทสัมภาษณ์ตอ่ ไปนีเ้ ป็นด้านการท�ำงานของท่านนายกส�ำรอง ส่วนเลขาธิการนี่เป็นมา 10 ปีรวด 2549-2559 ตอนนี้ดีใจมี
ซึ่งต่อไปขออนุญาตเรียกว่า “พี่ก้อ” ตามที่ท่านอยากให้มีความ น้องเมฆ-จิรวัฒน์ มารับช่วงต่อ ซึ่งน้องเมฆเก่งมากๆ ครับ
เป็นกันเองในระหว่างการสัมภาษณ์นะคะ
ส่วนงานต่างประเทศก็เห็นพี่ก้อท�ำด้วยใช่มั้ยคะ?
ครับ หลักๆ ก็ APOS (Asian Pacific Orthodontic
พี่ก้อท� ำงานสมาคมฯ มานานแค่ไหนแล้วคะ? และ
Society) เข้าไปท�ำครั้งแรกปี 2007 10 ปีแล้วไม่น่าเชื่อ เคยเป็น
ได้เข้ามาท�ำงานสมาคมฯ ได้อย่างไรคะ?
ก่อนอื่นต้องท้าวความไปไกลเลย คนที่เป็นแมวมอง Secretary General ปี 2010-2012 แล้วก็เป็น Vice President
ที่ดึงมาช่วยงานสมาคมฯ คือ พี่ศศิธร สุธนรักษ์ ตอนนั้นพี่เรียนโท ปี 2014-2016 ครับ ระหว่างนัน้ ก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเรียกว่า
ที่จุฬาฯ เป็นนิสิต ป.โทไปประชุมวิชาการของสมาคมฯ ครั้งแรก ECM Executive Committee Member ใน APOS มาตลอด
อ้อมี WFO council member ด้วย แต่ไม่ค่อยมีบทบาท
ที่รร.สยามอินเตอร์คอนฯ ตื่นตาตื่นใจ
เท่าไหร่ครับ
รร.สยามอินเตอร์คอนฯ นี่ตั้งอยู่ที่ไหนค่ะ ???
เก่ า แก่ ม ากครั บ ปั จ จุ บั น เป็ น สยามพารากอน ส่วน
แล้วในส่วนของ APOS นี่ พี่ก้อต้องท�ำอะไรบ้างคะ?
โรงแรมอิ น เตอร์ ค อนฯ ไปอยู ่ ต รงเกษรแล้ ว จั บ พลั ด จั บ ผลู
APOS เป็นสมาคมของสมาคมอีกทีนะ สมาชิกของ
ยังไงไม่รู้ เหมือนว่า MC ของงานติดภารกิจ พี่ศศิเลยถามว่า APOS ก็ คื อ สมาคมต่ า งๆ งานหลั ก ๆ ก็ คื อ ประสานงานกั บ
สมาคมฯ ของประเทศต่า งๆ ยกเว้ น ตอนที่ มี ต� ำ แหน่ ง เป็ น
Secretary General นี่ งานเยอะมากๆ ท�ำเกือบทุกอย่างเลยครับ
นอกจากงานสมาคมฯ แล้วพีก่ อ้ มีงานอดิเรกอะไรบ้างคะ?
ท� ำ คลิ นิ ก ครั บ 555 อาจารย์ ส มใจชอบแหย่ พี่ ว ่ า
ก้อท�ำงานสมาคมฯ เป็นอาชีพหลัก ท�ำคนไข้เป็นงานอดิเรก
ก่ อ นอื่ นขออนุ ญ าตกล่ า วถึ ง ประวั ติ ข องท่ า นนายกส�ำรอง
กันก่อน
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แต่ถ้ามีเวลาว่างจริงๆ พี่ชอบดูหนัง ฟังเพลง ท่องเที่ยว แต่มัน
ไม่ค่อยมีเวลานะครับ
ตอนนี้พี่ก้อรู้สึกอย่างไรที่ก�ำลังจะได้เป็นนายกสมาคมฯ
ในวาระต่อไปคะ?
เอาจริงๆ นะ.... กลัว 555 กังวลใจครับ ต้องขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารย์คุณหญิง กมลทิพย์ ด้วย ที่ท่านเป็นผู้เสนอ
ชื่อตอนเลือกตั้ง อาจารย์ดีกับพี่มากๆ ตั้งแต่เด็กๆ ก็วิ่งเล่นอยู่
ที่บ้านอาจารย์ที่เสนา ลูกสาวอาจารย์ “ตุ๊ก” ก็เรียนสาธิตเกษตร
ด้วยกันมา ทุกวันนี้ก็เรียกอาจารย์ว่า “แม่” อาจารย์เป็นทั้งแม่
เป็นทัง้ ครูครับ ขอบคุณพีๆ่ น้องๆ ทีไ่ ว้วางใจให้ทำ� งาน อีกท่านคือ
“พี่เต้” (ศ.ธีระวัฒน์) ที่ท่านสนับสนุนให้เป็นนายกส�ำรอง
เมื่อสักครู่ที่สัมภาษณ์ พี่ก้อบอกว่ากังวลใจ กังวลเรื่อง
อะไรคะ?
คือเป็นเลขาธิการมานาน ท�ำงานมาเยอะอยู่ แต่ความ
รับผิดชอบอยู่ที่นายกนะครับ ผิดถูกยังไงก็นายกรับไป แต่ถ้าเป็น
นายกเองก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ต� ำแหน่งมาพร้อมกับความ
รับผิดชอบนะครับ กลัวท�ำได้ไม่ดี สมาคมฯ เข้าสู่ยุคมืด 555
(ท่านนายกส�ำรองแอบปล่อยมุกให้ได้หัวเราะกัน ^^)
การเป็นนายกส�ำรองนี้ พี่ก้อวางแผนงานอะไรส�ำหรับ
สมาคมฯ ไว้บ้างหรือยังคะ?
ก็ มี น ะครั บ คื อ นอกเหนื อ จากวิ ช าการที่ ส มาคมฯ
จัดหามาให้แก่สมาชิกแล้ว ที่พี่อยากมากๆ คืออยากให้พวกเรา
หมอจัดฟันสนิทกัน pack กันเป็นหนึ่งเดียวครับ เพราะอีกหน่อย
คงมีปัญหากับวิชาชีพของเราในอีกหลากหลายรูปแบบ เราต้อง
pack กันให้แน่นแฟ้นมากๆ ครับ
แล้วในมุมมองของพี่ก้อ คิดว่าน่าจะต้องท�ำอย่างไรคะ?
พี่ ว ่ า เราต้ อ งท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น ใช้ เวลาอยู ่ ร ่ ว มกั น
แลกเปลี่ยนความคิดกัน ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเนี่ย ไม่ใช่แค่
มานั่งประชุมข้างๆ กัน 555 แล้วก็มองกันไปมา เออคนนี้คุ้นๆ นะ
555
ขอให้พี่ก้อช่วยลงรายละเอียดให้ฟังอีกนิดได้มั้ยคะ?
พี่อยากเอางานประชุมวิชาการไปจัดต่างจังหวัดบ้าง
ครับ กลางปีที่กรุงเทพฯ ปลายปีที่ต่างจังหวัด เหมือนครั้งนึงที่เรา
ไปจัด WIOC ที่ภูเก็ต ทุกคนมีความสุขมากนะ
แต่กอ่ นสมาคมฯ เคยมีออกต่างจังหวัดบ้างแล้วใช่มยั้ คะ?
ครับ เป็น Ortho on the move (กระซิบ) อันนั้น
เน้นเที่ยวมากกว่า 555 คราวนี้เป็นการประชุมวิชาการจริงๆ
นะครับ ตามรูปแบบของสมาคมฯ เลย มีวิทยากรไทยและ
ต่างประเทศ แต่ตั้งใจจะให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ มีทัวร์หลังประชุม
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หรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน อาจจะเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ปลูกป่า ทาสีโรงเรียนอะไรเงี้ย ออกแนวเพ้อเจ้อไปมั้ย 555
ฟั ง ดู น ่ า สนุ ก นะคะ หนู ค นหนึ่ ง ที่ จ ะขอไปด้ ว ยแน่ ๆ
แล้วจะไปที่ไหนคะ?
กระซิ บ ไว้ เ ลยว่ า ครั้ ง แรกคื อ ปลายปี ’61 จะไป
แอ่วเจียงใหม่ครับ อากาศเย็นๆ จะจัดปลายสัปดาห์เพื่อจัด
ทัวร์ต่อเสาร์-อาทิตย์ ใครอยากจะพาครอบครัวไปก็พาไปได้
นับเป็นการประชุมวิชาการของสมาคมฯ ในต่างจังหวัดเป็นครัง้ แรก
อยากฝากประชาสั ม พั น ธ์ เ อาไว้ เ ลย ไปกั น เยอะๆ ครั บ
ไปสนุกกัน ลางานไปพักกันบ้าง เจ้าภาพที่เชียงใหม่นี่มั่นใจได้เลย
การั น ตี ค วามประทั บ ใจ ขอให้ ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่า วสารที่ จ ะ
ประชาสัมพันธ์ออกมาเป็นระยะนะครับ สมาคมฯ เราถือเป็น
สมาคมฯ ชั้นแนวหน้าเลยนะ ทั้งการจัดประชุมวิชาการระดับ
ประเทศและนานาชาติ ทั้งนี้เป็นเพราะมีกรรมการที่ท�ำงานอย่าง
ทุ่มเทและมีสมาชิกที่มีคุณภาพ มีสปิริต ให้การสนับสนุนกิจการ
ของสมาคมฯ มาตลอด สุดยอดมากครับ
ก่อนจบการสัมภาษณ์ครั้งนี้ อยากให้พี่ก้อช่วยฝากอะไร
ถึงสมาชิกสมาคมฯ หน่อยนะคะ
ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมาท�ำงานครับ
ก็จะพยายามท�ำงานให้สมาคมฯ อย่างเต็มที่ หวังว่าสมาชิก
คงให้การสนับสนุนเหมือนเคย ว่าที่นายกคนนี้ขอฝากเนื้อฝากตัว
ด้วยครับ
ต้องบอกว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้จบลงด้วยรอยยิ้ม จากความ
เป็นกันเองของท่านนายกส�ำรองท่านนี้ และคิดว่าพวกเราทุกคน
คงได้รู้จักกับ “พี่ก้อ” ของพวกเรากันมากขึ้น และพร้อมจะท�ำ
ประโยชน์ให้กับสมาคมฯ ของพวกเราทุกคนพร้อมๆ กันต่อไป
นะคะ...ขอบคุณค่ะ^^

018

May

แบ่งปันเรื่องเล่าดีๆ

โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร

เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
จาก โคราชสู่นครสวรรค์

ทพญ.ฐิ ฏิ ม า ศุ ข เขษม
เลขานุการโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร
เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
สถานที่ท�ำงาน ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

“สองสามก้าว ก็ถึงนครสวรรค์แล้วไม่ไกลหรอก” เราก�ำลังพูดถึงระยะทางจากกรุงเทพถึงนครสวรรค์
239 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ด้วยรถมินิบัส (รุ่นเก๋า) ของส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พี่จุ๋ม (ทพญ.จุฑามาศ สุจิพงศ์-หัวหน้าแผนกทันตกรรม
โรงพยาบาลสวรรค์ ป ระชารั ก ษ์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ )
ได้เรียนปรึกษาอาจารย์สมใจ (ประธานโครงการฯ) ขอให้มาช่วย
ท�ำโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ ที่นครสวรรค์ เนื่องจาก

Master Share, New Gen Shine on Ortho Stage

เกิดแรงบันดาลใจจากการไปเยี่ยมชมที่โคราช พี่จุ๋ม
เล่าว่านครสวรรค์เป็นศูนย์กลางของเขตสุขภาพที่ 3
ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดก�ำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
มีผปู้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่จำ� นวนมาก
พอสมควร และความผิดปกติที่พบก็ค่อนข้างยุ่งยาก
ซั บ ซ้ อ น พวกเราจึ ง ได้ เริ่ ม ไปจั ง หวั ด นครสวรรค์
ในเดือนตุลาคม 2558 บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น มีคนไข้ 29 คน แต่มีหมออาสาสมัคร
เกือบ 40 คน อาสาสมัครส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพฯ และ
จังหวัดพิษณุโลก โดยอาจารย์และน้องๆ เรสซิเด้นท์
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาร่วมปฏิบตั งิ านด้วยทุกครัง้
บางท่านมาไกลจากขอนแก่น แต่ทุกคนมาด้วยหัวใจ
เดียวกัน คืออยากเติมรอยยิ้มที่หายไปให้กับผู้ป่วย
การเดินทาง 239 กิโลเมตรไม่ได้ท�ำให้พวกเรารู้สึกว่า
ไกลเหมือนค�ำกล่าวข้างบนจริงๆ ใครสนใจที่จะร่วม
เดิ น ทางมาเยี่ ย มชมการท� ำ งาน มาเป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้
ผู้ป่วย พวกเรายินดีต้อนรับนะคะ แอบกระซิบเบาๆ ว่า
อาหารกลางวันทีโ่ รงพยาบาลจัดให้ อร่อยมากๆ เลยค่ะ
ที่พูดนี่ไม่ได้เห็นแก่กินนะคะ อยากมาท�ำงานจริงๆ ค่ะ
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สมาคม
งานประชุมวิชาการของสมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้อง World Ballroom
โรงแรม Centara Grand
at Central World
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025

พิธีมอบรางวัล Life Time
Achievement Award
แด่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ
ทพญ.สมพร เรืองผกา
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พิธีทอ-ถวายผ้ามหาบุญจุลกฐิน
ณ วัดห้วยเกษียรใหญ่ (ถ�้ำพุทธาจาโร)
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2559
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ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส
ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ สมพร เรืองผกา
ได้รับรางวัล life time
achievement award
และศิษย์ปัจจุบัน
ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร
น�ำเสนอหัวข้อเรื่อง
“White Spot Lesions”

นักศึกษาหลังปริญญา น�ำเสนอผลงานในงานประชุมประจ�ำปี 2559
สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559

Japan Academy of Aligner
r 2016
Orthodontics 1-2 Decembe
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ศ.คลินิก พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจ�ำปี 2559
วันที่ 2 มีนาคม 2560

ศิษย์เก่าและปัจจุบันร่วมสวัสดีปีใหม่ภาควิชาทั

นตกรรมจัดฟัน 2560

บ�ำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันที่ 19 มกราคม 2560

นักศึกษาทันตแพทย์จาก Harward University

แสดงความยินดี ศ.คลินิก พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
รางวัลมหิดลทยากร รศ.ดร.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.พีรพงศ์ สันติวงศ์
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
ดร.รชยา จินตวลากร หัวหน้าภาควิชา
อ.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวหะ อาจารย์น้องใหม่
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อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Orthodontics Aligner”
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 24 มีนาคม 2560

ท�ำบุญภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะท
ันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 3 มีนาคม 25
60
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วันที่ 15 มีนาคม 2560 กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดการประชุมวิชาการทันตกรรม
จัดฟัน-เด็ก ในหัวข้อ “Start looking beyond an orthopedo boundary, Comprehensive cares for a new-gen
kid” ในการนี้ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ ให้เกียรติ
เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง How do I deal with you? Class II
malocclusion

ในวั น ที่ 20-21 มี น าคม 2560 ทางคณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ได้จัดกิจกรรม โครงการ Research Day เพื่อเป็น
การรวบรวมผลงานวิ จั ย มาน� ำ เสนอ อี ก ทั้ ง เพื่ อ
เป็ น การกระตุ ้น ส่ง เสริ มและแลกเปลี่ ย นความรู ้
ซึ่ ง ในงานดั ง กล่ า วได้ มี ก ารน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย
ของนักศึกษาหลังปริญญา สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ร่วมด้วย
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เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์ ทพญ.สมรตรี วิถีพร, ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ประสิทธิ์ ภวสันต์,
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ Professor Steven J. Lindauer จาก Department of Orthodontics, Virginia Commonwealth
University ให้เกียรติมาเป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวัดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 11 มกราคม 2560 Professor Steven J Lindauer ให้เกียรติบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “10 Steps for Writing a Better Manuscript” ให้กับคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ในวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2560 Associate Professor Dr.Laura R. Iwasaki และ Associate Professor
Dr.Jeffrey C. Nickel จาก Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, University
of Missouri-Kansas City ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Speed of Human Tooth Movement
และ Joules, Genes and Behaviors : A Multifactorial Assessment of TMD Risk Indicators” และเป็น
วิทยากรในกิจกรรม Manuscript writing workshop ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา สาขาทันตกรรม
จัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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คณาจารย์ และนิสิตบัณฑิต
ศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ได้เข้าร่วมการประชุมประจ�ำปี
สมาคมความพิการปากแหว่ง
เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ
แห่งประเทศไทย ที่ได้จัดขึ้น
ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559
ที่ผ่านมา งานนี้ได้ทั้งความรู้และ
รูปภาพสวยๆ กลับมาเพียบ

คณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตร
ต้อนรับปีใหม่ 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
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ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร Resident น้องใหม่ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตหน้าใสทั้ง 5 คนมีกิจกรรมจัดแน่น อัดเต็ม เข้มข้น
ทั้งความรู้จากอาจารย์ประจ�ำผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ผู้พร้อมตั้งใจ ถ่ายทอด
วิทยายุทธที่หลากหลาย และจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่กรุณามามอบ
ความรู้ ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการตลอดปีที่มีมา
อย่างไม่ขาดสาย นอกจากอิม่ ความรูแ้ ล้ว ยังอิม่ ท้องและอิ่มบุญจากงานจิตสาธารณะ
ให้บริการแก่ประชาชนตลอดหลักสูตรอีกด้วย ไม่ธรรมดาจริงๆ

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.พิเศษ ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย
ในวันปฐมนิเทศ
เรื่อง “ก้าวสู่ทันตกรรมจัดฟัน-ก้าวย่าง
แห่งจรรยาบรรณ”

นิสิต Residents ร่วมกิจกรรมวันทันตส

าธารณสุข

เข้าฟังการบรรยายเรื่อง “Efficiency in Practice”
โดย Associate Clinical Professor Lisa Alvetro
ณ อาคาร 3M Customer Technical Center
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
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เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติใน Workshop:
Mini-implant Placement
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
ณ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล

035

ถ่ายรูปร่วมกับ รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ อาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ
บรรยาย เรื่อง Myofunctional Therapy

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ณ วัดวังปลาจีด
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560

บรรยากาศเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่

อาจารย์ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผศ.ทพ.กนก สรเทศน์ บรรยายเรื่ อ ง
“Orthognathic Sugery: Integrated Orthodontics and
Surgical Correction I-V” มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
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มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

วันครอบครัวยิม้ สวย เสียงใส ครัง้ ที่ 6 “ตามรอยเท้าพ่อ...
ทดแทนคุณแผ่นดิน” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพจากคณะแพทยศาสตร์และ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รบั เกียรติ
จากท่านประวิณ ช�ำนิประศาสตร์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดงาน และได้รบั การสนับสนุนจากเหล่ากาชาด
เชียงใหม่ สภากาชาดไทย สปสช. กระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธิจัดฟันแห่งประเทศไทย รวมถึง บริษัท ห้างร้านและ
องค์กรเอกชน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกับ
ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟันเชียงใหม่
พร้อมใจกันจัดงานกตเวทิตาจิต เพื่อระลึกถึง
คณาจารย์ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาส
เสด็ จ เปิ ด อาคาร 45 ปี พร้ อ มทั้ ง
ทรงทอดพระเนตร งานก้าวสู่ปีที่ 12
โครงการยิ้มสวย เสียงใส ศูนย์รักษา
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และงาน
ศูนย์รากฟันเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 มกราคม
2560
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ภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และทั น ตกรรมส� ำ หรั บ เด็ ก
(สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น ) คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “จัดฟัน
วาไรตี้ IV เหมันต์ หรรษา 2560 Jud Fun Varieties IV
: Winter Festival 2017” ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์
2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยในงานนี้ได้มีวิทยากรจากต่างประเทศ และคณาจารย์
จากภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายท่าน พร้อมกันนี้ได้มีการ
ลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ School
of Dentistry, Kyung Hee University, Republic of
Korea อีกด้วย
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รศ.(พิเศษ) ทพญฺ.ดร.สมใจ สาตราวาหะ มูลนิธิสมาคม
จั ด ฟั น แห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มทั้ ง รศ.ทพญ.ทั ศ นี ย ์
วังศรีมงคล รศ.ทพญ.จารุณี รัตนยาติกลุ ทพ.วิชยั รัตนยาติกลุ
และ Prof Dr. Amit Bhardwaj จาก Modern Dental
College and Research Center, India เยี่ยมชมงาน
คลินิกและหลักสูตรการอบรมทันตแพทย์จากกระทรวง
สาธารณสุข ของศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้
เกียรติบรรยายพิเศษเรือ่ ง “Why do we need to treat
facial asymmetry early?” และ “Simplified Class II
treatment” วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
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มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

เนื่องในโอกาสที่ Prof. Keith Godfrey เดินทางมาเป็นประธานใน
การสอบ defend thesis ของนักศึกษาปริญญาโทจัดฟันชั้นปีที่ 3
ทางภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชมรม
ศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน KKOA จึงถือโอกาสนี้จัดงานคืนสู่เหย้า
ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ที่โรงแรม the palanaya resort
Hua-Hin งานนี้อุ่นหนาฝาคั่งไปด้วยศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นบุกเบิกจนถึง
รุ่นปัจจุบัน
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นั บ เป็ น ฤกษ์ ง ามยามดี ที่ มี ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มากมายมาเป็ น เกี ย รติ ใ นพิ ธี เ ปิ ด ชมรม
ศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟันขอนแก่น (Khon
Kaen Orthodontic Alumni club)
เ มื่ อ วั น ที่ 8 มี น า ค ม 2 5 6 0 โ ด ย มี
คณบดี รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิตพิ ฒ
ั น์ มาเป็น
ประธานพิธีเปิด ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน
ที่มาร่วมงาน
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ซุบซิบ

(แ ต่ ไ ม่ ) นิน ทา
ขอนแก่น

• ขอแสดงความยินดีกับ ตระกูล มโนสุดประสิทธิ์ ที่
ก�ำลังจะมีทายาทใหม่ในเร็วๆ นี้ จาก อ.อมรรัตน์ ลูกสาวคนสวย
งานนี้ อ.เอกสิทธิ์ คงต้องตามให้ทันน้องสาวแล้วล่ะค้า
• เรื่องต่อไปก็คงหนีไม่พ้นข่าวดีของ อ.เอกสิทธิ์ ที่เพิ่งได้
American board สดๆ ร้อนๆ ……ว้าว ! ปรบมือให้รัวๆ เลยค่า
• แม้ ว ่ า อ.ทั ศ นี ย ์ และ อ.ชุ ติ ม าพร จะเกษี ย ณไป
เมื่อปีที่แล้ว แต่ท่านก็ยังเข้ามาช่วยเหลืองานในภาควิชาอย่าง
ต่อเนื่อง ดีแบบนี้นักศึกษาจะไม่รักได้ยังไงค้า
• อ.พูนศักดิ์ ภิเศก ได้ข่าวว่าหลังจากได้รับต�ำแหน่งเป็น
หัวหน้าภาคคนใหม่ ก็งานเยอะทั้งงานราษฎร์ งานหลวง ยังไง
ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ นักศึกษาเป็นห่วง

จุฬา

• ช่วงนี้คนที่ lucky in love สุดๆ คนนี้เห็นทีจะไม่พูดถึง
ไม่ได้ นั่นก็คือทพญ.ทว ที่ในขณะที่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ปี 1 2 3
ก�ำลังร้องคาราโอเกะกันอย่างเพลิดเพลิน ก็ได้มหี นุม่ โพสข้อความ
ขอบคุณว่า “Thanks for being my Christmas gift!” ท�ำเอา
เจ้าตัวรีบวิ่งหนีออกจากห้องไม่ทันเลยทีเดียว อิอิ
• ในขณะที่ เจ้าเก่าอย่างทพญ.จอ นอกจากจะพกความ
เก่งมาแล้วนางยังมีความสวยเป็นอาวุธ โดยล่าสุดนั้นขณะที่ก�ำลัง
ขะมักเขม้นกับการเขียน paper ตีพิมพ์ ณ เกาะสีชัง นางก็ได้
โปรยเสน่ ห ์ ไ ปโดยไม่ รู ้ ตั ว ให้ กั บ เจ้ า ครองนครฟิ ต เนสเฟิ ร ์ ส
ด้านทพญ.ชภน ผู้คร�ำ่ หวอดแนะน�ำขอ CV+statement 6 เดือน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

• พั ก เรื่ อ งเม้ า ท์ ม อยหอยสั ง ข์ ม าถึ ง เรื่ อ งวิ ช าการบ้ า ง
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ปีสามด้วยนะครับ ที่ได้ลงตีพิมพ์
งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายและ
แรงใจท�ำมาตลอดปีกว่าๆ ที่ผ่านมา งานนี้ยิ้มหน้าบานแก้มปริ
กันเลยทีเดียวทั้งลูกศิษย์และอาจารย์ที่ปรึกษา
• ตอนนี้บอกได้เลยว่าชาวป.เอกโล่งใจสุดๆ หลังจาก
สอบ qualification exam ผ่านกันทุกคน งานนี้ได้ไปเรียนป.เอก
ต่อที่แดนปลาดิบ แน่นวลแล้วววว ล่าสุดได้ข่าวว่านอกจากจะ
ซุ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว น้องๆ ยังมีชื่อญี่ปุ่นเก๋ๆ กันแล้วนะจ๊า
เอ๊ะ! ว่าแต่ชื่อนี้ได้มาแต่ใดน้า

มหิดล

• ขอแสดงความยินดีกับ อ.พาสน์ศิริ ซึ่งหลังจากครบ
วาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีแล้ว ยังได้รบั รางวัลมหิดลทยากร
ประจ�ำปี 2559 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย
• จัดฟันมหิดลฯ ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ อ.ทพญ.ยอดหทัย
ศาสตราวาหะ (เอ๊ะ! นามสกุลคุ้นๆ) มาเสริมทัพของภาคฯ
รออาจารย์มาเป็น speaker ในงานประชุมอยู่นะ
• อ.ศริ น นา ช่ ว งนี้ ง านยุ่ ง มาก ทั้ ง เป็ น speaker
ในและนอกคณะฯ ล่าสุดควงคู่พ่อบ้าน อ.สมชาติ จากภาควิชา
ศัลย์ฯ มาบรรยายอีก กับทั้งสารพัดงานของภาคฯ อย่าลืมรักษา
สุขภาพด้วยนะ
• หมอตุ่น ทพ.ปิยะ ส่งต่องานชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์
จัดฟันมหาวิทยาลัยมหิดลให้กับประธานชมรมคนใหม่ หมอนุ
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ทพ.ภนุวัศ เรียบร้อยแล้ว ทีมใหม่รอบนี้ generation ใหม่
หลายคนเลย (แต่ลุงๆ ป้าๆ ก็ยังช่วยงานกันอยู่นะ)
• ช่วงนี้พอสอบจบกันเสร็จ บรรดาศิษย์จัดฟันมหิดล
พากันเป็นแม่ลูกอ่อนกันใหญ่ ทั้ง หมอโบว์ ทพญ.สุชาชิษม์
หมอซี ทพญ.ศศิตา หมอนิ้ง ทพญ.กนกวรรณ หมอดา ทพญ.
วิชุดา งานชมรมศิษย์เก่าฯ ครั้งหน้า ท่านประธานชมรม หมอนุ
ทพ.ภนุวัศ คงต้องจัดกิจกรรมส�ำหรับเด็กแล้วล่ะ

สงขลา

ข่ า วน่ า ยิ น ดี ข อง Ortho PSU เริ่ ม แรก ขอแสดง
ความยินดีกับอาจารย์ชิดชนก ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น
คณะทันตแพทยศาสตร์ประจ�ำปี 2559 ประเภทอ�ำนวยการ
ระดับสูง ต�ำแหน่งประเภทวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ระดับ
เชี่ยวชาญ และโครงการ “เติมยิ้มด้วยรัก” ครั้งที่ 4 ก็คว้ารางวัล
ชนะเลิศกิจกรรมที่เน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ประจ�ำปี 2559 ในปี 2560 ไม่เพียงเท่านี้ ชาว Ortho PSU
ขอแสดงความยินดีกับพี่ศรายุทธ พี่อาทิตย์รุ่น 5 และพี่นีรนาท
รุน่ 6 ทีเ่ ป็นฝัง่ เป็นฝาไปเรียบร้อย ช่างเป็นข่าวทีน่ า่ ยินดีมากๆ ค่ะ
รวมทั้งขอต้อนรับเขยและสะใภ้คนใหม่เข้าสู่ครอบครัว Ortho
PSU ด้วยนะคะ ข่าวน่ายินดีทางวิชาการก็คงหนีไม่พ้นข่าวของ
พี่ณัฐกฤตา ป.เอกรุ่น 7 ที่ manuscript ได้ตีพิมพ์ไปแล้วทั้ง
2 papers จบแน่ๆ แล้วนะคะ ว่าที่ดร. คนใหม่ของ Ortho PSU
ขอปรบมือและแสดงความยินดีด้วยค่ะ ส่วนพี่ๆ ป.เอก คนอื่นๆ
นั้นก็ไม่รีรอนะคะ ทยอย submit กันไปแล้วหลายคนทีเดียว
ตอนนี้ก็รอกันอย่างใจจดใจจ่อว่าผลจะเป็นยังไง เอาใจช่วยและ
เป็นก�ำลังใจให้พี่ๆ คนเก่งนะคะ แน่นอนว่าตอนนี้ก็คงถึงเวลา
ที่เหมาะสมส�ำหรับ resident รุ่น 8 และ ป.เอกรุ่น 7 แล้ว
ส�ำหรับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อาจารย์ชดิ ชนกจึงได้กำ� หนด
ให้มีสอบในเดือนพฤษภาคม 2560 ตอนนี้ทุกคนจึงตั้งใจเขียน
เล่มด�ำและเตรียมพรีเซนต์อย่างขะมักเขม้นกันเลยทีเดียว แว่วว่า
จะมี ห ลายคนที่ เ ตรี ย มไปน� ำเสนอผลงานที่ AAO และ EOS
แต่ๆ ๆ ๆ ๆ ยังไม่หมดแค่นั้นหลังจากสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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แล้ว resident รุ่น 8 ยังต้องเตรียมตัวสอบข้อเขียนเพื่อวุฒิบัตรฯ
กันต่ออีกด้วย เข้มข้นกัน จริงๆ เลยค่ะ ส่วนน้องๆ รุ่น 9 ทั้ง ป.เอก
และ resident นั้นก็อย่านิ่งนอนใจเพราะต้องเตรียมตัว ส�ำหรับ
การสอบ QE และ proposal ที่จะมาถึงในกลางปีนี้เช่นกัน จึงขอ
เป็นก�ำลังใจและเอาใจช่วยให้ทุกคนผ่านการสอบไปได้ด้วยดี
นะคะ ส่ ว นการประชุ ม AAO 2017 ได้ รั บ ความสนใจจาก
ทั้งรุ่น 7 และ รุ่น 8 ท�ำให้อาจารย์ไชยรัตน์, อาจารย์ชิดชนก
และอาจารย์อุดม มีลูกลิงติดตามไปด้วย ไม่รู้จะไปป่วนอาจารย์
ขนาดไหนนะคะ ต้องติดตามกันต่อไป....สุดท้ายนี้ก็เวียนมาถึง
งานประชุมศิษย์เก่าของ Ortho PSU ซึ่งได้ก�ำหนดวันมาแล้ว
ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ค่ะ จึงขอเชิญพี่ๆ ศิษย์เก่า Ortho
PSU ทุกท่านเข้าร่วมงาน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ แว่วว่ามีเลคเชอร์
จาก Professor และการแสดงที่น่าติดตามจากน้องๆ รุ่น 7,8
และ 9 ด้วยค่ะ
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คุยเรื่องความสวยความงาม...กับหมอชิว
สืบเนื่องมาจากผู้อ่าน Braces news
ส่วนใหญ่เป็นทันตแพทย์จัดฟัน และทันตแพทย์จัดฟัน
โดยมากต้องถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิ และวัยวุฒิ กล่าวคือ
ได้ผ่านโลกมานานมากพอ จนเริ่มเกิดค�ำถามในใจ เมื่อ
ส่องกระจกทุกเช้าค�่ำว่ารอยพวกนี้มาจากไหน และใย
แรงดึงดูดของโลกถึงโหดร้ายกับชีวิตถึงเพียงนี้ เราอาจ
ดึงฟันคนไข้ของเราได้ดี ทว่าจนปัญญาจะดึงหนัง
เหี่ยวๆ หย่อนๆ ของพวกเราคืนกลับไปในวัย
วันอันงดงามซึ่งมิอาจหวนคืนกลับมาได้อีก

ทพ.วุ ฒิ พ งษ์ เหล่ า อมต
เมื่ออายุเพิ่มขึ้น fat บนใบหน้าจะเริ่มหายไป หน้าจะเริ่มซูบ
ตอบลง และตามมาด้วยความเหี่ยวของผิวหนัง

4.

ชั้นกล้ามเนื้อ เพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายส�ำหรับทันตแพทย์
ลองนึกถึงบริเวณมุมปาก ซึ่งจะต้องมีกล้ามเนื้อที่ช่วยยกมุมปาก
ขึ้นและกดมุมปากลง ตอนที่เรายังอายุไม่มากกล้ามเนื้อทั้งคู่นี้
โชคดีที่โลกเองก็หมุนเร็วพอๆ กับเรา วิวัฒนาการและ มีโทนที่สมดุลกัน แต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อที่ยกมุมปากขึ้น
ความรู้เกี่ยวกับการชะลอวัยและเทคโนโลยีในทุกวันนี้ช่วยเราไว้ จะเริ่มอ่อนแรงและพ่ายแพ้ต่อกล้ามเนื้อที่กดมุมปากลง รวม
ได้มาก แต่ก่อนที่เราจะมาท�ำความรู้จักกับเครื่องมือย้อนวัยต่างๆ กับผลจากแรงโน้มถ่วงที่ดึงทุกอย่างให้หย่อนยานลงสู่พื้นโลก
เหล่านี้ เราควรต้องทราบก่อนว่า การแก่ชราหรือ aging ของ คนอายุเยอะจึงมองดูว่ามุมปากคว�่ำลง
ผิวหนัง เกิดได้ทุกๆ ส่วน ไล่เรียงตามล�ำดับจากข้างนอกสุดมา
ในสุดดังนี้คือ ชั้นหนังก�ำพร้า (epidermis) ชั้นหนังแท้ (dermis) 5. กระดูก เมือ่ อายุมากขึน้ เราจะสูญเสียมวลกระดูกไปบางส่วน
ชั้นไขมัน (fat) ชั้นกล้ามเนื้อ (muscle) และกระดูก (bone) และส่ ว นหนึ่ ง มาจากการท� ำ งานของกล้ า มเนื้ อ ที่ ล ดลง เมื่ อ
เช่นเดียวกับเวลาที่เราหั่นเนื้อหมูแล้วเห็นเป็นชั้นๆ นั่นเอง
function ลดลง form ของกระดูกก็เปลี่ยนตาม
เวลาเราอายุมากขึ้น การดูแก่ลงล้วนแล้วแต่เป็นผลรวม
ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับผิวหนังชั้นต่างๆ ทั้ง 5 ชั้นดังที่กล่าวมาข้างต้น
การที่เราจะซ่อมแซมผิวของเราให้ย้อนกลับไป เราจึง
ซึ่งรายละเอียดของการ aging แยกตามชั้นมีดังนี้
ต้องการการแก้ไขรักษาทุกชั้น ไม่สามารถแก้ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งได้
เพราะนอกจากจะได้ผลน้อยแล้ว หลายครั้งผลที่ได้ยังดูไม่เป็น
1. ชั้ น หนั ง ก� ำ พร้ า หรื อ epidermis จะเกิ ด การบางลง ธรรมชาติ เช่นการผ่าตัดดึงหน้าให้ตึง เราดึงแต่ skin ขึ้นไปแต่
หยาบกระด้าง แห้งเป็นขุยง่าย เพราะสูญเสียน�้ำ ไม่สดใส
ไม่ได้เติมเต็มความบางลงของ collagen, hyaluronic acid
และไขมันที่สูญเสียไป ใบหน้าก็จะยิ่งดูประหลาด
2. ชั้น dermis ซึ่งเป็นชั้นที่มี collagen และ hyaluronic
acid ยิ่งอายุมากก็จะยิ่งฝ่อไป มีงานวิจัยพบว่าตั้งแต่อายุ 25 ปี
การย้อนวัยหรือชะลอการ aging ของชั้น epidermis นั้น
ขึ้นไป คนเราจะสูญเสีย collagen และ hyaluronic acid ไป ไม่ยาก และได้ผลดีถ้าเริ่มท�ำต่อเนื่องตั้งแต่อายุยังน้อย นั่นคือทา
ปีละ 1% ดังนั้นสมมติว่าเราอายุ 45 ปี เราก็จะสูญเสีย collagen มอยซ์เจอร์ไรเซอร์และครีมกันแดดสม�่ำเสมอ ผิวที่ชุ่มชื่นจะเปล่ง
และ hyaluronic acid ของเราไปแล้วถึง 20% ซึ่งหมายถึง 1 ใน ประกายออร่าได้ไม่ว่าสีผิวจะขาวหรือเข้มก็ตาม ส่วนครีมกันแดด
5 ของทั้งหมดที่เรามีเลยทีเดียว
หน้าที่หลักคือป้องกันรังสี UV ที่เป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดของการ
เกิด aging ของผิว มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงส�ำหรับพวกเรา
3. ชั้นไขมัน ลองสังเกตเด็กๆ จะเห็นว่าพวกเขามีใบหน้า ชาวทันตแพทย์สักหน่อย คือคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่านอกจาก
เต่งตึงไม่ซูบตอบ ดูอิ่มเต็ม เป็นผลมาจากการที่ในชั้นไขมันยังมี รังสี UV แล้ว visible light หรือแสงในความยาวคลื่นที่ตาเปล่า
ไขมันบรรจุอยูเ่ ต็มเปีย่ ม หรือทีเ่ รามักจะเคยได้ยนิ ค�ำว่า baby fat มองเห็น (นั่นคือสเปคตรัมที่มีสี ม่วง คราม น�้ำเงิน เขียว เหลือง
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แสด แดง) เมื่อกระทบผิวจะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระในผิวหนัง
ก่อให้เกิดจุดด่างด�ำ และอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนี้จะไปกระตุ้น
เอนไซม์ MMP1 (Matrix metalloproteinase1) ซึ่งท�ำลาย
คอลลาเจนในชั้น dermis ให้ลดจ�ำนวนลง ทันตแพทย์ที่ท�ำงาน
ภายใต้ไฟยูนิตซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดรังสีทั้ง UV และ visible light
ทั้งวันจึงมัก aging ในรูปแบบฝ้า กระ และการหย่อนคล้อยของ
ผิวจากการสูญเสียคอลลาเจนไป (เพิ่มเติมจากที่เราต้องสูญเสีย
อยู่แล้วทุกปี ปีละ 1%) ครีมกันแดดที่ป้องกันได้เฉพาะรังสี UV
จึงไม่อาจช่วยพวกเราได้ การเลือกครีมกันแดดที่เหมาะสมกับ
ทันตแพทย์จึงควรเป็นครีมกันแดดที่ระบุข้างฉลากว่ามีส่วนผสม
ของสารต้านอนุมูลอิสระ
ส�ำหรับการย้อนวัยของชั้น dermis คือต้องท�ำให้เส้นใย
คอลลาเจนที่เราเหลืออยู่มีคุณภาพมากขึ้น tightening มากขึ้น
เพื่อ compensate กับคอลลาเจนส่วนที่หายไป หรือต้องหา
วิธีไหนที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่ เช่นการใช้
เครื่องเลเซอร์ หรือคลื่นความถี่วิทยุ และอาจฉีด hyaluronic
acid เพิ่ ม เข้ า ไปเพื่ อ เติ ม เต็ ม ผิ ว หนั ง ชั้ น dermis ซึ่ง การฉีด
hyaluronic acid นั้น อาจช่วยเติมในชั้นไขมันได้ด้วย เนื่องจาก

045

ชัน้ ไขมันจะบางแฟบลงจากการ atrophy ของไขมันทีเ่ กิดขึน้ ตาม
อายุที่เพิ่มขึ้น จึงจะท�ำให้ผิวดูอิ่มเต็มเหมือนย้อนไปในสภาพก่อน
จะเกิดการเสื่อมตามวัย
ส่วนชั้นกล้ามเนื้อ ซึ่งลักษณะที่กล้ามเนื้อที่เป็น agonist
และ antagonist กัน ต้องพิจารณาว่าสามารถฉีดสาร botulinum
toxin เข้าไป weak กล้ามเนื้อมัดที่ท�ำให้เกิดลักษณะแก่ชรา
เพื่อให้มัดที่เหลือ (ซึ่งที่จริงก็อ่อนแรงลงตามวัยเช่นกัน) มีแรงดึง
มากกว่าอีกมัดเมื่อเปรียบเทียบกัน ยกตัวอย่างง่ายๆ คือบริเวณ
มุมปาก ก็ต้องท�ำให้มัดที่ท�ำหน้าที่ดึงมุมปากลงด้านล่างอ่อนแรง
ลงกว่ามัดที่ท�ำหน้าที่ยกมุมปากขึ้น ลักษณะปากคว�่ำหน้าบึ้ง
เหมือนคนแก่ก็จะดูดีขึ้นได้ หรือบางบริเวณที่กล้ามเนื้อถูกใช้งาน
บ่อยๆ เช่นหางตา หรือหน้าผาก สาร botulinum toxin จะช่วย
relax กล้ามเนื้อเหล่านั้นคลายตัวลง ร่องลึกรอยยับย่นที่ผิวหนัง
ส่ ว นที่ อ ยู ่ บ นกล้ า มเนื้ อ มั ด นั้ น ๆ ก็ จ ะคลายความย่ น ไปด้ ว ย
เช่นเดียวกัน ในขณะที่ชั้นลึกที่สุดอย่างชั้นกระดูก เมื่อบางลงจะ
ท�ำให้เกิดลักษณะลึกโบ๋ซูบโทรม อาจช่วยได้ด้วยการฉีด filler
เนื้อแข็งลงไปเกือบชิดกระดูก เพื่อท�ำหน้าที่ support structure
ด้านบนให้อิ่มเต็มขึ้นไปเหมือนก่อนที่จะเกิดกระบวนการ aging

046
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ปั ญ หายอดฮิ ต ที่ ค นวั ย เรา (ขออนุ ญ าตเหมารวมหมด
ฮ่าๆ ๆ ๆ ) จะสงสัยและกังวลกันคือ ความหย่อนคล้อยของใบหน้า
ส่องกระจกแล้วเครือ่ งหน้าทัง้ หมดมาสามัคคีรวมตัวกันทีด่ า้ นล่าง
ห้อยไม่เกรงใจเจ้าของ แน่นอนว่าการหย่อนคล้อยของใบหน้า
ไม่ได้เป็นปัญหาที่ชั้น epidermis แต่จุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น dermis
ซึ่ง collagen ที่เคยมีคุณภาพเด้งดึ๋ง กดผิวลงไปแล้วผิวเด้งกลับ
ขึ้นมาเหมือนมีสปริงเล็กๆ มากมายนับไม่ถ้วนหนุนอยู่ใต้ผิวหนัง
เมื่อ collagen หายไปปีละ 1% และมากกว่าส�ำหรับทันตแพทย์
ที่ผิวหน้าโดนแสงไฟยูนิตส่องวันละหลายชั่วโมง อีกทั้ง collagen
ทีเ่ หลืออยูก่ ไ็ ม่หดตัว tightening เท่าสมัยทีพ่ วกมันถูกสร้างขึน้ มา
ใหม่ๆ ผลที่ได้ก็คือ ผิวไม่เด้ง ไม่มีแรงดึงให้คงรูปหน้าแบบเดิมได้
และถูกแรงดึงดูดของโลกดึงลงล่าง การท�ำให้เส้นใย collagen
fiber ซึ่งก็คือ โปรตีน กลับมาหดตัวเด้งใหม่จึงต้องให้ความร้อน
เข้ า ไปจนเกิ ด การหดตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เหมื อ นเราเอาไก่ ไ ปนาบบน
กระทะร้อนๆ พอใกล้สุกเราจะเห็นเนื้อไก่หดลง แต่แน่นอนว่า
เครื่องมือที่ให้ความร้อนมากขนาดนี้ จะต้องไม่ท�ำให้ผิวหนัง
ก� ำ พร้ า ด้ า นบนไหม้ แต่ ค วามร้ อ นจะต้ อ งทะลุ ล งไปถึ ง ชั้ น
dermis เพื่อ heat collagen fiber ในปัจจุบันนี้เครื่องมือที่ให้
ความร้อนกับผิวได้ลึกขนาดดังกล่าว คือกลุ่มคลื่นความถี่วิทยุ
(radiofrequency - RF) ซึ่งมีหลายแบบ มีตั้งแต่ชนิดขั้วเดียว

ไปจนถึงหลายขั้ว คลื่นวิทยุจะวิ่งและสร้างความร้อนจากขั้วหนึ่ง
ไปยัง ground หรือไปยังอีกขั้วหนึ่งก็ได้ แต่ชนิดหลายขั้วมีข้อเสีย
คือ พลังงานจะลงได้ตนื้ เพียงครึง่ หนึง่ ของระยะทางจากขัว้ หนึง่ ไป
ยังอีกขั้วหนึ่ง เช่น ถ้าเราเห็นหัว RF มีขั้วห่างกัน 5 ซม. พลังงาน
ความร้อนจะลงไปได้เพียง 2.5 ซม. เท่านั้น ส่วนชนิดขั้วเดียว
พลังงานจะวิ่งลงสู่ ground ซึ่งเป็นแผ่นขั้วไฟฟ้าที่แปะอยู่บน
แผ่นหลังของคนไข้ในขณะทีท่ ำ� การรักษา จึงท�ำให้ RF ขัว้ เดียวนัน้
ส่งพลังงานลงไปได้ลึกมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ RF ชนิดอื่น
เครื่อง RF ที่ถือว่าดีและได้ผลจะต้องผลิตความร้อน
ได้มาก และต้องส่งผ่านความร้อนได้ลึก เนื่องจากถ้าร้อนจัดอยู่
เพียงระดับตื้นๆ ผิวจะไหม้ และพลังงานความร้อนควร uniform
ไม่เหวี่ยงขึ้นลง ซึ่งเครื่องมือในกลุ่ม RF ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้คือ
Thermage (เทอมาจ) สาเหตุเพราะเป็นเครื่อง RF ชนิดขั้วเดียว
หรือ monopolar จึงส่งความร้อนได้ลึกจากขั้วสู่ ground ซึ่ง
แน่นอนว่าเมือ่ ร้อนลึก ก็เจ็บมาก และเจ็บลึก และเทอมาจยังสร้าง
ความร้อนได้ถึงอุณหภูมิที่ไม่เพียงแต่ tightening collagen
fiber ที่เราเหลืออยู่ แต่ความร้อนในระดับนั้นยัง trigger ให้
ร่ า งกายเกิ ด การซ่ อ มแซมตั ว เองขึ้ น ซึ่ ง หนึ่ ง ในกระบวนการ
ซ่อมแซมตัวเองก็คือ การที่ fibroblast สร้าง collagen fiber
ใหม่ ขึ้ น มา ดั ง นั้ น ผลที่ ไ ด้ จ ากเทอมาจจึ ง เป็ น ทั้ ง ซ่ อ มแซม
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คอลลาเจนเก่าให้กลับมามีคณ
ุ ภาพมากขึน้ และเกิดคอลลาเจนใหม่
ทดแทนส่วนทีเ่ สือ่ มหายไปตามกาลเวลาและปัจจัยภายนอกทีเ่ รา
เผชิญมา แต่กว่า baby collagen จะ mature พอทีจ่ ะ function
ไป cross link กับ collagen รุ่นพี่ ต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน
ดังนั้นผลของเทอมาจจะเกิดทันทีหลังท�ำเพราะ collagen เก่า
เกิดการหดตัวทันทีที่โดนความร้อน และจะ on going process
จนเห็ น ผลสู ง สุ ด ก็ ต ่ อ เมื่ อ เวลาผ่ า นไป 6 เดื อ นหลั ง จากที่ ท� ำ
เมื่อ baby collagen ที่เกิดขึ้นในวันที่ท�ำ mature เต็มที่ ดังนั้น
หากท�ำเทอมาจทุกปีครึ่งถึง 2 ปี เป็นประจ�ำ baby collagen
ที่เคยเกิดขึ้นมาจากการท�ำเทอมาจครั้งที่แล้วก็จะถูกปรับปรุง
คุณภาพให้ดีเยี่ยม รวมกับ baby collagen ใหม่ที่เกิดจากการ
ท�ำเทอมาจครั้งถัดไป คุณภาพของผิวก็จะดีมากกว่าบุคคลที่อายุ
เท่ากันแต่ไม่เคยผ่านการรักษาด้วยเครื่องความถี่วิทยุมาก่อน
จึงถือว่าน่าจะเหมาะส�ำหรับพวกเราเพราะมีความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียคอลลาเจนมากกว่าคนทั่วไปจากการปฏิบัติงาน
หากเราเปรี ย บ collagen ในชั้ น dermis เหมื อ น
“สปริง” ทีร่ กั ษาให้มคี ณ
ุ ภาพกลับมาดีขนึ้ ได้ดว้ ยคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
ซึ่งให้ความร้อน การหย่อนคล้อยของใบหน้ายังเกิดจากการ
เสื่อมถอยของอีกกลไก ลักษณะคล้าย “สลิง” ที่ดึงผิวให้ยกขึ้น
บริเวณดังกล่าวนี้คือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ หรือ SMAS (superficial
musculoaponeurotic system) ในคนไข้บางรายที่กลไกสปริง
ของคอลลาเจนไม่ได้เสียไปมาก แต่ถูกวินิจฉัยจากแพทย์ผิวหนัง
แล้วว่าเป็นเพราะกลไก สลิงของ SMAS ต่างหากที่เสื่อมไป
จะเหมาะกั บ เครื่ อ งมื อ ประเภท Hi-intensity focused
ultrasound (HIFU) มากกว่ า ซึ่ ง เรามั กจะเคยได้ยิน ในชื่อ
Ulthera การรักษาด้วย Ulthera ไม่ได้ท�ำทั่วทั้งหน้าเหมือน
Thermage เพราะเรามุ่ง project คลื่นความถี่เหนือเสียงไปยัง
จุด SMAS ทีส่ ญ
ู เสียคุณสมบัตกิ ารดึงยกผิวไปเท่านัน้ คุณลักษณะ
ที่ท�ำให้ Ulthera ดีกว่า HIFU ทั่วไปคือ เป็นเครื่องเดียวที่
มีสิทธิบัตรให้ใช้เทคโนโลยี ultrasonic สะท้อนข้อมูลกลับมายัง
หน้าจอประมวลผลบนเครือ่ งให้แพทย์ผรู้ กั ษารูว้ า่ คลืน่ พลังงานลง
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ไปจนถึง SMAS จริงๆ หรือไม่ เพราะหากคลื่นพลังงานนี้ลงไปไม่
ถึงชั้น SMAS ที่อยู่ลึกลงไปมากกว่าชั้น dermis จริงๆ (โดยมาก
จะลงไปแค่ชั้นไขมัน) พลังงานความร้อนนี้ก็จะสลายไขมันให้หาย
ไป ชั้นผิวโดยรวมก็ยิ่งบางลง เหมือนไปเร่งกระบวนการ aging
ในชั้นไขมันให้เกิดเร็วยิ่งขึ้น คนไข้บางคนจึงหน้าเหี่ยวซูบตอบ
ลงมากเกินไปหลังจากการรักษาด้วยเครื่อง HIFU ทั่วไปที่ไม่ใช่
เครื่อง Ulthera และแน่นอนเมื่อร้อนลึก ก็เจ็บลึกและเจ็บมาก
เช่นเดียวกับ Thermage
คนไทยมักสับสนถึงผลจากเครื่อง Thermage ซึ่งให้ผล
tightening และ Ulthera ซึ่งให้ผล lifting อยู่เสมอ เพราะทั้ง
2 ค�ำนี้มักจะถูกแปลเป็นภาษาไทยในความหมายเดียวกันว่า
“ยกกระชับ” ทั้งๆ ที่เครื่องมือทั้งสอง ท�ำงานที่ layer คนละ
layer กัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดีและปลอดภัย จึงควร
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังผู้มีประสบการณ์
ในการใช้เครื่องมือทั้งสองแบบ ก่อนจะเริ่มตัดสินใจรับการรักษา
หากไม่แน่ใจสามารถค้นหารายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผิวหนัง (ตจวิทยา) ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่ง
ประเทศไทย http://www.dst.or.th
ขอขอบพระคุณการเอื้อเฟื้อข้อมูลจาก
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาตจวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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Meeting Announcement
May

2017
June 5-10, 2017
European Orthodontic Society
93rd Congress
Montreux, Switzerland
www.eos2017.ch
August 18-19, 2017
Australasian Society of Lingual Orthodontists Congress
Excellence in Lingual and Aligner Orthodontic Treatment
Park Hyatt, Melbourne, Australia
www.aslo.com.au
September 13-16, 2017
British Orthodontic Society
British Orthodontic Conference
Manchester Central
Manchester, England, UK
Pre-Conference Course to be held September 13
http://www.bos.org.uk/
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
September 16-20, 2017
Chinese Orthodontic Society
Shanghai, China
September 26-27, 2017
Jordanian Orthodontic Society
13th Arab Orthodontic Congress
Amman, Jordan
September 26-28, 2017
Nigerian Association of Orthodontists
11th Annual Scientific Conference
Ile-Ife, Osun State, Nigeria
October 18-20, 2017
Japanese Orthodontic Society
76th Annual Meeting
Sapporo, Japan
October 19-21, 2017
Chilean Society of Orthodontics
XVII National Conference of Orthodontics
Termas de Chillán, Chile
www.sortchile.cl
October 19-21, 2017
Indonesian Association of Orthodontists
10th IAO Congress and 12th IAO Annual Meeting

October 19-21, 2017
Adimulia Hotel
Medan, Indonesia
www.ikortisumut-iao.com
12thiaoannualmeeting@gmail.com
October 19-21, 2017
Societa Italiana di Ortodonzia
48th International Congress
Rome, Italy
www.sido.it
November 10-11, 2017
Bangladesh Orthodontic Society
3rd International and 5th National Conference
Dhaka, Bangladesh
Contact Dr. Zakir Hossain at hossainzortho@yahoo.com

2018
March 5-7, 2018
Association of Philippine Orthodontists (APO) & Asian Pacific
Orthodontic Society
11th Asian Pacific Conference &11th APO Biennial National
Orthodontic Congress
Boracay, Philippines
March 9-12, 2018
Australian Society of Orthodontists
26th Australian Orthodontic Congress
Sydney, Australia
http://www.aso2018sydney.com.au/
April 21-22, 2018
Greek Orthodontic Society
15th International Symposium
Athens, Greece
http://www.grortho.gr
May 3-8, 2018
American Association of Orthodontists
2018 Annual Session
Walter E. Washington Convention Centre, Washington, DC, USA
September 6-8, 2018
Canadian Association of Orthodontists Annual Session
The Westin Bayshore Hotel
Vancouver, BC, Canada
Website: http://cao-aco.org/EVENTS/future.asp
September 26-29, 2018
British Orthodontic Society
British Orthodontic Conference
QE11 Centre, London, England, UK
Pre-Conference Course to be held September 26
http://www.bos.org.uk/
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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

