เมื่อพวกเราได้ทราบถึงข่าวที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินไทย ประชาชนต่างโศกเศร้าต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพและเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย
ตลอดระยะเวลาการครองสิรริ าชสมบัติ พระองค์ทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนือ่ ยเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องคนไทย ทัง้ ยังทรงน�ำพา
ประเทศไทยผ่านวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจได้ส�ำเร็จ
พระองค์จะยังอยู่ในความทรงจ�ำ เป็นที่เคารพของประชาชนชาวไทยและผู้คนทั่วโลกตลอดไป
ปวงข้าพระพุทธเจ้า สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า....รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
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From Top to Toe, A Trick to II

ให้ทำ� หน้าทีภ่ ารกิจของเรา
อย่าตกใจ อย่าเสียขวัญ อย่าท้อถอย
ใครมีหน้าทีส่ านต่อให้ดที สี่ ดุ

การมัวแต่รอ้ งไห้นนั้ ไม่มปี ระโยชน์

แต่การท�ำงานถวายพระองค์ทา่ นให้ดนี แี่ หละดีทสี่ ดุ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ ตรัสสอนนักเรียนนายร้อย
เมื่อท้ายคาบทรงสอน ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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เดินตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาทมากมาย
เพื่อให้เราชาวไทยยึดเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต อย่างหลักปฏิบัติ 10 ประการ
ที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ได้เขียนไว้ ในหนังสือ หลักธรรม หลักท�ำ ตามรอยพระยุคลบาท
หลักปฏิบัติ 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท
1. ทํางานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
พระองค์ ท ่ า นทรงสอนว่ า ไม่ ว่ า จะอยู ่ ใ นหน้ า ที่ ไ หน จะท� ำ อะไร
ต้องเริ่มต้นที่การมีความรู้เสียก่อน ต้องเป็นผู้รู้จริงในการท�ำงาน ดร.สุเมธ
เล่าว่า “พระองค์ท่านมีเอกสาร ศึกษาวิธีทํา เรื่องที่จะทําแต่ละเรื่อง ทรงศึกษา
อย่างละเอียด ก่อนจะตัดสินพระทัยลงไปช่วยพัฒนาประชาชน”
2. ยึดมั่นในความถูกต้อง
ดร.สุเมธ เล่าว่า “ธรรมะ ความถูกต้อง ทรงถือยิ่งกว่าสิ่งใด ท่านรู้หรือไม่ว่าคนถวายเงินโดยเสด็จ
พระราชกุศล กองนีใ้ ครแตะไม่ได้นะครับ ทาํ บุญอย่างเดียว เพราะเจ้าของเงินเขาระบุไว้วา่ โดยเสด็จพระราชกุศล
และกองไหนตามพระราชอัธยาศัย กองนี้ถึงไปใช้อะไรก็ได้ แต่พระองค์ก็ไม่เคยใช้ส่วนพระองค์เลย ทรงกําชับ
นักหนาเรื่องความถูกต้องในการดําเนินการ ต้องทุกกระเบียดนิ้ว ทุกกระบวนการต้องยึดความถูกต้องไว้”

3. ความเรียบง่าย และประหยัด
ดร.สุเมธอธิบายให้เห็นภาพว่า “พระองค์ทรงน้อมพระวรกายไปหาประชาชน
คุกเข่าหน้าประชาชน ถามทุกข์สุข ปรึกษาหารือกับเขาเป็นชั่วโมงๆ บางทีประชาชน
นั่งพับเพียบ พระองค์ท่านก็ทรุดพระวรกายนั่งพับเพียบเสมอบนพื้นเดียวกัน”
ส่วนเรื่องความประหยัดนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์ทรงสวมนาฬิกาเรือนละ
ไม่กี่ร้อย ฉลองพระองค์ซ�้ำๆ และฉลองพระบาทคู่เดิมเป็นสิบปี
4. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
ตลอดระยะเวลาการทรงงาน ในหลวง ร.9 ทรงยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นที่ตั้งตลอด ไม่เคยนึกถึงพระวรกายหรือประโยชน์ส่วนพระองค์แม้แต่น้อย ดร.สุเมธ
เล่าว่า “เคยเข้าไปขอพรพระราชทานพร บอกวันนีเ้ กิดพระพุทธเจ้าข้า ขอพระราชทานพร
พระองค์พระราชทานว่า “ขอให้มรี า่ งกายทีแ่ ข็งแรงเพือ่ สามารถทาํ ประโยชน์ให้กบั คนอืน่
เขาได้ ขอให้มคี วามสุขจากการทํางาน และขอให้ได้รบั ความสุขจากผลสาํ เร็จของงานนัน้ ”
เห็นไหมว่าพรของพระองค์ก็ยังมุ่งเน้นให้ท�ำเพื่อผู้อื่น ท้ายสุดแล้วสิ่งที่เราได้รับนั่นคือ
ความสุข”
5. รับฟังความเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดที่แตกต่าง
ในหลวง ร.9 เคยตรัสไว้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 ว่า “นั่งปรึกษาหารือกัน ฟังเขาแสดงเหตุผลออกมา
แล้วเราแสดงเหตุผลออกไป แล้วดูซิ เหตุผลอันไหนจะยอมรับได้ถูกต้องมากกว่า และเมื่อตกลงกันแล้วก็เลิก
เถียงกันต่อ ลงมือปฏิบัติเลย” เพราะถ้ามัวแต่ทะเลาะกัน เถียงกัน สุดท้าย “บ้าน” ก็พัง
6. มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร
“พระเจ้าอยูห่ วั เวลาทาํ อะไรทรงมุง่ มัน่ มาก เรือ่ งความขยันไม่ตอ้ งพูด ทรงงานไม่มี
วันเสาร์ วันอาทิตย์ ไม่มีเวลากลางวัน กลางคืน” ดร.สุเมธกล่าว ยิ่งหากเป็นเรื่องทุกข์สุข
ของราษฎร พระองค์จะตรัสว่ารอไม่ได้ ต้องท�ำเดี๋ยวนี้
ส่วนเรื่องความตั้งใจจริง เราจะเห็นได้ว่าทรงเป็นเลิศหมดทุกอย่าง ทั้งด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา ด้านการเกษตร และอื่นๆ ซึ่งเป็นแนวทางให้เราเห็นได้ว่า ถ้าจะท�ำอะไรต้อง
มีความตั้งใจและความขยันหมั่นเพียร จึงจะประสบความส�ำเร็จ
7. ความสุจริต และความกตัญญู
ดร.สุเมธเล่าว่า “ความสุจริตเป็นเรื่องที่จะทรงแสดงให้เห็น ไม่ใช่เฉพาะความ
กตัญญู เห็นได้ชัดกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงแสดงให้เห็นเลย
เรื่องความกตัญญู ความกตัญญูต่อแผ่นดิน ความกตัญญูต่อสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมนั้น พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงให้เราดู และทรงเตือนพวกเราด้วยให้ยึดสิ่งนี้ไว้
เพราะเป็นเรื่องจําเป็น เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เป็นเรื่องที่มีคุณค่า”

8. พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง
ดร.สุเมธบอกว่า “พึ่งตนเองก็คือเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้ พระเจ้าอยู่หัวบอกว่า
คําที่สําคัญที่สุดในเรื่องราวที่อธิบายมานี้ คือ คําว่า “พอ” ทุกคนต้องกําหนดเส้นความพอให้กับตนเอง
ให้ได้ และยึดเส้นนั้นไว้เป็นมาตรฐานของตนเอง คําว่าพอนั้นก็ต้องดูตัวเอง ดูรายได้ของตัวเอง ดูขีด
ความสามารถของตัวเอง และขีดเส้นนั้นให้เหมาะสม ไม่ได้อยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่น และไม่ได้
หมายความว่าต้องไปท�ำไร่ท�ำนา แต่คือใช้ชีวิตที่เรียบง่าย เดินทางสายกลาง”
ส่วนเรื่องส่งเสริมคนดีและคนเก่งนั้น คือ อย่าไปอิจฉาใครหากเขาเก่งกว่า ถ้าเขาเก่งจริงควร
สนับสนุนเขา นี่คือสิ่งที่คนเป็นนายควรท�ำ
9. รักประชาชน
ดร.สุเมธเล่าว่า “พระเจ้าอยูห่ วั ตรัสว่า คราวหลังถ้าเขาถามว่าฉันทาํ อาชีพอะไร ให้ตอบว่า “ทํา
ราชการ”… ข้าราชการมีหน้าที่ “รับราชการ” ใช่หรือเปล่า รับจากพระองค์มาเพื่อทําต่อ พระองค์ท่าน
ทรงรักประชาชน ทํางานเพื่อประชาชน คนที่รับราชการ ถือว่ารับงานของราชามาทําต่อ สิ่งแรกที่ต้อง
ทํา คือต้องรักประชาชนทํางานเพื่อประชาชน”
10. การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
ดร.สุเมธเล่าว่า “พระเจ้าอยูห่ วั รับสัง่ ว่า รูไ้ หมบ้านเมืองอยูร่ อดมาได้ทกุ วันนีเ้ พราะอะไร เพราะ
คนไทย “เรายังให้กันอยู่” คนในครอบครัวยังช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ คนในชุมชนยังเอื้อกันอยู่
ข้าราชการยังให้บริการแก่ประชาชน เวลาเกิดทุกข์ยากที่ไหน ทุกคนยังรวมตัวกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันอยู่ อันนี้เป็นสังคมที่หาไม่ได้ในโลก”

ที่มา : หนังสือ “หลักธรรม หลักท�ำ ตามรอยพระยุคลบาท”, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
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คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
วาระ 2559 - 2561

ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
ที่ปรึกษา

รศ.(พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ
ประธานที่ปรึกษา

ศ.(พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา
ที่ปรึกษา

รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
นายกสมาคม  

ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
อุปนายก

ทพ.ธานัน จารุประกร
นายกสํารอง

ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
เลขาธิการ

ผศ.ทพ.ดร.อุดม ทองอุดมพร
ประธานวิชาการ

ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
เหรัญญิก

ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ
นายทะเบียน

ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

ผศ.ทพ.ดร.บัญชา สํารวจเบญจกุล
สาราณียกร

รศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์
กรรมการกลาง

ทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง
กรรมการกลาง

ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
กรรมการกลาง

รศ.ทพญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล
กรรมการกลาง

ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์
กรรมการกลาง

ทพญ.อัญชลิกา สงวนดีกุล
กรรมการกลาง
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คณะกรรมการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟัน 2559 - 2561

รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ประธานมูลนิธิ

ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
รองประธานมูลนิธิ

ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
เหรัญญิก

ทพ.ธานัน จารุประกร
กรรมการ

รศ.(พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
กรรมการ

ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์
กรรมการ

ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
กรรมการ

รศ.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล
กรรมการ

ผศ.ทพญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์
กรรมการ

รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
กรรมการ

รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
กรรมการ

อ.ทพญ.สิริโฉม สาตราวาหะ
กรรมการ

ทพญ.กัลยา อินทรีย์
กรรมการ

ทพญ.จุฑามาศ สุจิพงศ์
กรรมการ

รศ.ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี
กรรมการ

ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม
กรรมการ

ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
เลขานุการ
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ก�ำหนดการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 / 2559

ThaAO 2/2016
ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559

“From Top to Toe, A Trick to II”

ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

“From Top to Toe, A Trick to II”
8.00 - 8.45 น.

ลงทะเบียน

8.45 - 9.00 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ โดย รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทย
การบรรยายเรื่อง “Efficient Class II treatment for a more successful orthodontic practice”
โดย Prof. Sabine Ruf และ Assoc. Prof. Niko Bock (University of Giessen, Germany)

9.00 - 10.30 น.
10.30 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.00 น.

การบรรยายโดย Prof. Sabine Ruf และ Assoc. Prof. Niko Bock (ต่อ)

12.00 - 12.20 น.

การประชุมวิสามัญสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

12.20 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.00 น.

การบรรยายโดย Prof. Sabine Ruf และ Assoc. Prof. Niko Bock (ต่อ)

15.00 - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 - 16.30 น.

การบรรยายโดย Prof. Sabine Ruf และ Assoc. Prof. Niko Bock (ต่อ)
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วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

“From Top to Toe, A Trick to II”
9.00 - 9.45 น.

การบรรยายเรื่อง “Transverse Discrepancy Correction in Orthodontics”
โดย ผศ.ทพ.ดร.บัญชา ส�ำรวจเบญจกุล

9.45 - 10.30 น.

การบรรยายเรื่อง “The Important of Achieving Long Term Stability is Not Only Arch Form
but Also Arch Size”
โดย ศ.ทพ.วัฒนะ มธุราสัย

10.30 - 10.50 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.50 - 11.00 น.

An Ortho Talk with New Waves เรื่อง “Class II Anterior Open Bite: Whole Arch Treatment”
โดย ทพญ.จินตนา ทัศนพานนท์

11.00 - 11.10 น.

An Ortho Talk with New Waves เรื่อง “White Spot Lesions: Non Invasive versus Minimal
Invasive Treatment: A Systemic Review”
โดย ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร

11.10 - 12.00 น.

การบรรยายเรื่อง “CSR กับการท�ำงานอย่างมีความสุข”
โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์

12.00 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30 - 13.40 น.

An Ortho Talk with New Waves เรื่อง “ผลของการเปิดการสบฟันแบบชั่วคราวด้วยซีเมนต์แถบ
รัดจัดฟันชนิดบ่มด้วยแสง ต่อการตอบสนองทันทีของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ” โดย ทพญ.ดารินทร์
ปฏิเวทภิญโญ

13.40 - 13.50 น.

An Ortho Talk with New Waves เรื่อง “รายงานผู้ป่วย: การผ่าตัดก่อนการจัดฟันในผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรประเภทที่สาม” โดย ทพ.มรุต บ้านไร่

13.50 - 14.35 น.

การบรรยายเรื่อง “Orthodontics for Dental Implants จัดก่อนใส่ โดนใจ Like เลย”
โดย ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส

14.35 - 14.45 น.

An Ortho Talk with New Waves เรื่อง “Simply the Best: Severe Rotation ไม่ยากอย่างที่คิด”
โดย ทพญ.พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร

14.45 - 14.55 น.

An Ortho Talk with New Waves เรื่อง “First Surgical Case...By Surgery First Approach”
โดย ทพญ.อัจฉริยพร ร้านจันทร์

14.55 - 15.20 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.20 - 16.05 น.

การบรรยายเรื่อง “Narrating my own Class II discoveries ผ่านพบ...จดจ�ำ...คลาสทู”
โดย รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

16.05 - 16.30 น.

พิธีมอบรางวัล Life Time Achievement Award แด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา

16.30 น.

ปิดการประชุม
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Abstracts

Efficient Class II treatment for a more
successful orthodontic practice

Sabine Ruf

Abstract

Curriculum Vitae

Severe Class II malocclusions are a frequent
challenge in the orthodontic practice. Despite almost
5,000 articles on Class II treatment available in PubMed,
there still controversy among experts regarding when,
why and how to treat a Class II patient.
The decision for a certain treatment approach
should be based on the evidence available in literature
and ideally a Class II treatment should be cause
oriented, efficacious, efficient and stable. However, are
our treatment decisions always evidence based and our
treatments cause oriented? Is it really possible to plan
a cause oriented treatment or in other words, are we
able to predict our Class II treatment results. Are there
differences in terms of the predictability of treatment
results among different treatment approaches for Class
II treatment? Which factors influence treatment success
and stability?
In addition the possibilities and limitations of
conservative Class II treatment versus orthognathic
surgery will we discussed.

Sabine Ruf received her DDS from the JustusLiebig-University of Giessen, Germany in 1991. She
obtained her Dr. med. dent in 1994 and her Dr. med.
dent. habil in 2001 from the same University. In 2002
she was appointed as Professor and Chair of the Clinic
for Orthodontics of the University of Berne, Switzerland.
In 2005 she returned to Germany and is currently
Professor and Chair of the Department of Orthodontics
of the University of Giessen, Germany. She received
the W.J.B. Houston Research Award of the EOS in 1997,
the 6th S.I.D.O. World Award in 1997, the EOS Best
Poster Award in 2001 and 2006 (Co-author) and the
Best Paper Award of the German Orthodontic Society
2008. Since 2009 she is an Active Member of the Angle
Society of Europe. She lectures worldwide mainly on
dentofacial orthopedics and conducts corresponding
courses around the globe. She is member of the
advisory boards of several peer reviewed journals and
member of council of the German Orthodontic Society.
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Overall outcome quality and stability of
Herbst-Multibracket treatment

Niko Bock

Abstract

Biography Niko C. Bock

The presentation will focus on the results of
study model evaluations of the whole sample of Class
II division 1 and Class II division 2 patients (n≈750) who
have been treated with a Herbst-Multibracket appliance
at the Department of Orthodontics, University, of
Giessen, Germany since 1986.
The study models from before and after
treatment as well as after approximately two years
of retention were assessed using standard variables
like sagittal molar relationship, overjet and overbite.
In addition the PAR-Index and the Ahlgren-Index were
applied for outcome quality evaluation.
Finally, some preliminary data from a study on
long-term stability will be shown.

Niko C. Bock is an associate professor at the
department of orthodontics, University of Giessen,
Germany. He received his orthodontic education
from 2004 - 2007 at the same department under the
chairmanships of Professor Hans Pancherz and Professor
Sabine Ruf. His major research interests include white
spot lesions (prevention and treatment strategies) as
well as Class II treatment and its stability. Dr. Bock is
a member of the German Society of Orthodontists
(DGKFO), the German Dental Association (DGZMK), the
European Orthodontic Society (EOS) and the World
Federation of Orthodontists (WFO). He has published
numerous peer-reviewed papers and lectures both
nationally and internationally.
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Transverse Discrepancy Correction in Orthodontics

Assistant professor Dr.Bancha Samruajbenjakun

Educational Background :
-

Doctor of Dental Surgery (DDS) in 1996 at Prince of Songkla University
Master of Science (Orthodontic) MScD. in 2000 at Chulalongkorn University
Certificate in Advance Graduate in Orthodontics (CAGO) in 2004 at Boston University
Doctor of Sciences (Biomaterial) DScD. in 2008 at Boston University
Thai Board in Orthodontics in 2015

Abstract
The correction in transverse problems is one of
the most difficult for orthodontic treatment. Previous
studies have been shown that mid palatine suture is
the most important determining growth in width of the
maxilla. Any causes interrupted normal development
provoke transverse problems. The correction of
posterior crossbites is more complex than it appears.
To develop an appropriate treatment plan, it is first
necessary to determine that: (1) there is a functional jaw
shift on closing; (2) the crossbite is unilateral or bilateral;
(3) it is dental, skeletal, or a combination of both; and
(4) it is related only to the maxilla or both jaws. Once
the problem’s apparent cause has been defined, it is
then necessary to select the appropriate modality of
treatment. Treatment options may varies depending

on malocclusion and site of arch problems. There are
many appliances to correct transverse problems for
instances: In maxilla, usually a removable acrylic-based
appliance with or without transverse screws; or a fixed
Hyrax-type or Hass-type appliance. In the mandible,
if dental expansion is required, the appliances most
frequently used are the lip bumper or a removable
acrylic-based appliance with a single screw lingual
to the incisors. In case of having skeletal involved,
surgery may need to solve the problems. Borderline
case between correction either conventional treatment
or surgery, corticotomy may be an option to assisted
without major surgery. However, we are recommended
that the severity of the maxillary transverse discrepancy
should be considered before choosing the technique.
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The important of achieving long term stability is not only
Arch form but also Arch size

Professor Dr.Watana Mathurasai
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วัฒนะ มธุราสัย
D.D.S. (Univ. of Medical sciences)
M.D.S. (Univ. of Pittsburgh, Pa. U.S.A)
Certificate of Proficiency in Orthodontics
Diplomate Thai Board of Orthodontics
Academic Position :
Position in the Past :

1965
1974
1974
1997

The Emeritus Professor of Orthodontics, School of Dentistry,
Chulalongkorn University
- Head Department of Orthodontics, School of Dentistry, Chulalongkorn University
- Deputy Dean for Academic affairs, School of Dentistry, Chulalongkorn University
- Secretary of Graduate School, School of Dentistry, Chulalongkorn University

Members :
Fellows of American College of Dentists
Fellows of International College of Dentists
Member of National Research Council of Thailand
Life member of Royal Thai Air Classic Association
Member of Royal Bangkok sport Club

Abstract
Arches will fit individual of patients. Tooth size (Korkhaus’s) is guiding to the arch size. Facial types and
other morphological considerations are guiding to the individual arch form. Therefore, arch form and arch size
are equally important, as well.
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An Ortho Talk with New Waves:
Class II anterior open bite: whole arch treatment
จินตนา ทัศนพานนท์
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

Abstract

Our aim was to report an orthodontic treatment
of a 19-year-old female having Class II sagittal skeletal
relation with retrognathic mandible, Class II division
1 malocclusion with large overjet (7.0 mm), anterior
open bite (-1.0 mm), lip incompetence, and excessive
display of gingiva on smiling. Both maxillary third molars

were extracted, and then whole maxillary arch was
distally moved using modified infra zygomatic crest site
skeletal anchorage system in order to establish Class
I dental relationship. In addition, maxillary posterior
tooth intrusion was implemented, using palatal skeletal
anchorage system, to correct anterior open bite.

An Ortho Talk with New Waves:
White spot lesions : non invasive versus minimal invasive
treatment : A systemic review
Nattakarn Hirunyapanun, Chaiyapol Chaweewannakorn,
Nuntinee Nanthavanich Saengfai, Peerapong Santiwong
มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

Results: The search strategies resulted 449 full
Objective: The aim of this systematic review was
to examine the treatment outcome of non invasive text articles, the final articles were 13.9 articles of
and minimal invasive treatment of white spot lesions. non invasive methods, fluoridated toothpaste, mouth
Materials and methods: PubMed, Web of rinse and CPP-ACP, showed a wide range of treatment
Science, and Scopus were searched until June 2015 to results from insignificant difference to clinical and
identify all articles in English reporting on the treatment experimental significant difference measured by several
result of non invasive and minimal invasive methods methods of assessment. In contrast, all 4 articles of
of post-orthodontic white spot lesions. Inclusion minimal invasive methods, external bleaching, micro
and exclusion criteria were applied. Two observers abrasion and resin infiltration, showed significant
independently reviewed the titles and abstracts that improvement outcome.
Conclusions: Minimal invasive methods such as
appeared to fulfil the initial selection criteria and
the full-text original articles were then retrieved and resin infiltration and micro abrasion are more reliable
analyzed. Their references were also hand-searched for in treating white spot lesions but need to apply with
possible missing articles from the database searches. caution.
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CSR กับการท�ำงานอย่างมีความสุข
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (พ.ศ. 2535)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
(พ.ศ. 2542) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา (พ.ศ. 2550)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ความริเริ่ม
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
- ผู้ก่อตั้งเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย
- ผู้อ�ำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
(พ.ศ. 2548) Thai CSR Network
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนา
- ผู้ก่อตั้งเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย
ที่ยั่งยืน
(พ.ศ. 2558) Partnership Against Corruption for Thailand
- อนุกรรมการและเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
(PACT)
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
- กรรมการที่ปรึกษาใน Expert Advisors Council Global
Initiative for Sustainability Ratings
- กรรมการที่ปรึกษาใน Advisory Board Shared Value
Initiative’s Consulting Affiliate Network

Abstract

หลายคนคิ ด ว่า CSR หรื อ Corporate Social
Responsibility เป็นเรื่องของการสร้างภาพเพื่อผลทางธุรกิจ
แต่ถ้าคุณท�ำงานขลุกอยู่กับค�ำค�ำนี้ มาตลอดทศวรรษ
เหมือนกับ พิพัฒน์ ยอดพฤติการ คุณจะเข้าใจและเปิดใจรับฟัง
มันมากขึ้น
พิพัฒน์ ยอดพฤติการ คือผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการท�ำ 
CSR ขององค์กรต่างๆ มากมาย

เขาก่อตั้งสถาบันไทยพัฒน์ สถาบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษา
เกี่ยวกับการท�ำ CSR หรืออาจบอกได้ว่า เขาคือผู้ที่ท�ำให้กิจกรรม
CSR เริ่มเข้ามามีบทบาทส�ำคัญกับวงการธุรกิจมากขึ้นในปัจจุบัน
ฟังมุมมองเรื่อง CSR ในมิติของการท�ำงานอย่างมีความ
สุข แล้วท่านจะพบว่า CSR ไม่ใช่เรื่องขององค์กร หรือเกี่ยวข้อง
กับฝ่าย CSR ขององค์กรเท่านั้น แต่สามารถน�ำมาสร้างคุณค่า
ในวิชาชีพและการท�ำงานของเราทุกคน ได้ในงานประชุมนี้
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An Ortho Talk with New Waves:
Immediate effects of temporary bite-raising with light-cured
orthodontic band cement on electromyographic response.
ผลของการเปิ ด การสบฟั น แบบชั่ ว คราวด้ ว ยซี เ มนต์ แ ถบรั ด จั ด ฟั น
ชนิดบ่มด้วยแสง ต่อการตอบสนองทันทีของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
ทพญ.ดารินทร์ ปฏิเวทภิญโญ, อ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
และ ผศ.ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อยากรู้ไหมว่าการเปิดการสบฟันด้วยการติดวัสดุไปบนด้านบดเคี้ยวที่เรานิยมท�ำกันในปัจจุบันนั้น มีผลต่อการท�ำงานของ
กล้ามเนื้อบดเคี้ยวในผู้ป่วยอย่างไรบ้างนะ มาหาค�ำตอบไปพร้อมกันนะคะ

Darin Pativetpinyoª, Chidsanu Changsiripunª & Weera Supornsinchaiᵇ
ªDepartment of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
ᵇDepartment of Physiology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

An Ortho Talk with New Waves:
รายงานผู้ป่วย: การผ่าตัดก่อนการจัดฟันในผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรประเภทที่สาม
มรุต บ้านไร่* ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์**
พิชิต งามวรรณกุล*** รัชวรรณ ตัณศลารักษ์****
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทางเลือกหนึ่งส�ำหรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันใน
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติรุนแรงของโครงสร้างกระดูกขากรรไกร
คือ การผ่าตัดก่อนการจัดฟัน (Surgery-first orthognathic
approach) รายงานผู้ป่วยนี้จะน�ำเสนอวิธีดังกล่าวเพื่อรักษา
*
**
***
****

ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรแบบทีส่ าม
พร้อมทั้งหลักการเลือกผู้ป่วย วิธีการเตรียมผู้ป่วย การจัดฟันหลัง
ผ่าตัด และข้อควรระวัง ส�ำหรับเป็นแนวทางเริ่มต้นให้ทันตแพทย์
จัดฟันที่จะเลือกวิธีนี้ในการรักษาผู้ป่วย

นักศึกษาหลังปริญญา สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Orthodontics for Dental Implants จัดก่อนใส่ โดนใจ Like เลย
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส จบทันตแพทยศาสตรบัณทิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เหรียญทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจบปริญญาโททางทันตกรรมจัดฟันจาก
University of Michigan แล้วได้เป็น Lecturer ที่ University of Michigan 3 ปีก่อน
กลับมาประเทศไทย ทพญ.เรืองรัตน์ ได้รับอนุมัติบัตรจากทันตแพทยสภา และได้เป็น
Diplomate of American Board of Orthodontics
ปั จจุ บั นนอกจากเป็ น อาจารย์ พิ เศษที่ ค ณะทัน ตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลแล้ ว ทพญ.เรื อ งรั ต น์ ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
อุปนายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย และได้รับมอบหมายให้เป็น AAO
Ambassador ของ American Association of Orthodontists อีกด้วย

Abstract				

Orthodontic tooth repositioning can improve
certain types of gingival and osseous defect to improve
esthetic and reduce the need for bone graft and gingival
graft before implant placement. Even a hopeless
tooth can be used for “Orthodontic Implant Site

ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส

Development.” Mini-implants as temporary anchorage
devices can be employed to facilitate difficult or
impossible tooth movement and to reduce the need
for full arch orthodontic appliances in adults.

An Ortho Talk with New Waves:
Simply the Best: Severe Rotation ไม่ยากอย่างที่คิด
ทพญ.พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ฟันหมุนเป็นลักษณะที่พบได้ในการสบฟันที่ผิดปกติ
โดยต�ำแหน่งที่พบได้บ่อยคือฟันกรามน้อย ลักษณะ ทิศทางและ
ปริมาณของการหมุนมีผลต่อการวางแผนการรักษา ถ้าสามารถ
แก้ไขกลับมาได้ก็จะสามารถท�ำให้การสบฟันดีขึ้น แต่โดยส่วน
มากหากการหมุนของฟันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมุนมากเกิน
180 องศา ทันตแพทย์จดั ฟันมักตัดสินใจในการวางแผนการรักษา

คงสภาพโดยใช้ด้าน palatal แทนด้าน buccal แต่ในครั้งนี้จะ
น�ำเสนอวิธีการหมุนฟันกลับด้านเดิมในเคสที่มีการหมุนของฟัน
มาก โดยใช้ simple mechanic ที่ทุกคนท�ำได้ และเปรียบเทียบ
ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียในแต่ละแผนการรักษา เพื่อให้การหมุนฟัน
กลับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�ำหรับทันตแพทย์จัดฟันทุกคน”

020
An Ortho Talk with New Waves:
Topic presentation: First surgical case...
By Surgery first approach

ทพญ.อัจฉริยพร ร้านจันทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อเตรียมก่อนการผ่าตัด
ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสบฟันและกระดูกโครงสร้าง
ขากรรไกรโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ระยะเวลานานก่อนที่ผู้ป่วย
จะได้รับการผ่าตัดแก้ไข ท�ำให้ผู้ป่วยมีรูปหน้าที่แย่ลง รวมไป
ถึงการเคี้ยวอาหารที่ล�ำบากมากขึ้นด้วย การท�ำ  surgery-first
approach หรือการผ่าตัดก่อนการจัดฟันเป็นแนวทางการรักษา
หนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว แต่หัวใจ

ส�ำคัญของการรักษานี้คือทักษะความสามารถและความร่วมมือ
ในการวางแผนการรักษาของทัง้ ทันตแพทย์จดั ฟันและศัลยแพทย์
เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดี วัตถุประสงค์ในการน�ำเสนอครั้งนี้คือ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการจัดฟัน
ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรด้วยเทคนิค surgery-first approach
รายแรกภายหลังเป็นนักศึกษาหลังปริญญาจัดฟัน
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Narrating my own Class II discoveries
ผ่านพบ...จดจ�ำ...คลาสทู

รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

Abstract
การแก้ไข Class II ตามหลักวิชาการที่มีงานวิจัยสนับสนุน หลายๆ ครั้งเกิดปรากฏการณ์เหนือความคาดหมาย เปิดโอกาสที่จะ
ท�ำให้การรักษาได้ผลดีขึ้น บางครั้งช่วยให้ไม่ต้องถอนฟัน การบรรยายในครั้งนี้จะน�ำเสนอเทคนิคการแก้ไข Class II ที่อธิบาย
โดยหลัก Biomechanics

QUALIFICATION
1981 - 1987
1989 - 1991

1998 - 2000

1996 - 2001

DDS. Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University, Thailand
M.Sc. (Orthodontics)
Department of Orthodontics,
Faculty of Dentistry
Chulalongkorn University, Thailand
Thesis Title: Effect of Fluoride in
Drinking Water on alveolar bone
in orthodontically treated adult
Wistar rats.
C.A.G.S. (Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics)
Department of Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics,
Faculty of Dentistry
Boston University, USA
D.Sc.D. (Orthodontics)
Department of Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics
and Department of Biomaterials
Faculty of Dentistry
Boston University, USA
Thesis Title: Frictional Resistance
in Bracket/ Arch Wire/ Ligature
Combinations.

POSITION
1. Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
1987 - 1996
Lecturer
1996 - 2006
Assistant Professor
2006 - present Associate Professor
2002 - 2010
2010 - 2011
2011 - present
2016 - present

Head of Department of Preventive
Dentistry
Vice Dean for Administration
Dean, Faculty of Dentistry, Prince
of Songkla University
President of Thai Association of
Orthodontists

022

From Top to Toe, A Trick to II

023

สมาคม

งานประชุ ม วิ ช าการของสมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1/2559 วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม
2559 ณ ห้อง Word Ballroom
โรงแรม Centara Grand at
Central World

024

From Top to Toe, A Trick to II

025

ภาพการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ วาระ 2559 - 2561 และการรับส่งมอบงานจากคณะกรรมการสมาคมฯ
วาระ 2557 - 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการบริหารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในโอกาส ครบ 84 ปี
ศ.(พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา และกล่าวขอบพระคุณท่านที่รับเป็นที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยเข้าแสดงความยินดี ท่านคณบดี ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง
ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งคณบดีวาระที่ 2 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

026

นักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟัน หลักสูตร
ปริ ญ ญาโท ร่ ว มกั บ หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมทั น ตแพทย์
เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร ส�ำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่
21 พฤศจิกายน 2559

สัมมนาภาควิชาทันตกรรมจัดฟันครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2559
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บรรยายพิเศษโดย Dr.Mittida Raksanaves เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

Publication camp ค่ายเตรียมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ เมื่อวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559

028

ในระหว่างวันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์
สาขาทั น ตกรรมจั ด ฟั น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ น� ำ โดย
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ รศ.ทพญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล
และ ผศ.ทพ.ดร.อุ ด ม ทองอุ ด มพรน� ำ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก
สาขาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในงาน
92nd EOS Congress Stockholm ประเทศสวีเดน เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์
แก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม

From Top to Toe, A Trick to II

029

ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา
หลังปริญญาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในงานประชุมดังกล่าวได้มีการบรรยาย
จาก รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ บรรยายเรื่อง An Unexpected
Adventure of Tooth Movement ผจญภัยสุดคาดคิดขณะเคลื่อนฟัน ซึ่งเป็น
การแสดงเคสจัดฟันที่น่าสนใจ รวมถึงเทคนิคในการจัดฟันและจัดการกับปัญหา
ที่พบระหว่างการรักษา

030

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สาขา
ทั น ตกรรมจั ด ฟั น ภาควิ ช าทั น ตกรรมป้ อ งกั น
ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานคริ น ทร์ ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมต้ อ นรั บ
น้องใหม่นักศึกษาหลังปริญญา รุ่น 10 โดยมีการ
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ และไหว้พระขอพร
จากพระพุทธมงคลมหาราช ณ สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนในช่วงบ่ายได้เปลี่ยน
บรรยากาศไปจั ด กิ จ กรรมกั น ต่ อ ที่ ริ ม ชายหาด
ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท รวมถึงมีพิธีบายศรีจาก
คณาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการท�ำงาน
การเรียนต่อไป
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เมื่อ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า และทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “โบว์ลิ่งกองทุน 100 ปี สมเด็จย่า เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม ครั้งที่ 2”
ณ บลูโอรึธึม แอนด์โบวล์ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ในงานนี้คณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ได้มีส่วนร่วมทั้งเป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งเราทุกคนได้รับทั้งความสนุกสนาน อิ่มอก อิ่มใจ
จากกิจกรรมดังกล่าว

032

งานประชุมวิชาการประจ�ำปีของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 14 - 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายวิชาการทางทันตกรรมที่ก้าวหน้าและลึกซึ้ง จากวิทยากรทั้งที่เป็น
คณาจารย์และทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ ในงานประชุมดังกล่าวได้มีการบรรยายจาก ผศ.ทพญ.สุปาณี
สุนทรโลหะนะกูล ร่วมกับคณาจารย์สาขาทันตกรรมส�ำหรับเด็ก บรรยายเรื่อง “Team Up Neighborhood for Better Child
Oral Health!” ซึ่งเป็นการให้ความรู้และแนวทางการให้รักษาร่วมกันระหว่างทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันและทันตแพทย์
เฉพาะทางเด็ก นอกจากนี้ยังมีการน�ำเสนอผลงานวิชาการของทันตแพทย์หลังปริญญาในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย
และในวันที่ 16 กันยายน 2559 ได้มีพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยประจ�ำปี 2559 ในการนี้
ศิษย์เก่าของทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มารับเข็มวิชาการกัน
พร้อมหน้าพร้อมตาและได้รับการแสดงความยินดีจากคณาจารย์และรุ่นน้อง ได้สร้างทั้งบรรยากาศความปลื้มปีติและความอบอุ่น
ภายในงาน
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พิธมี อบประกาศนียบัตรแก่ทนั ตแพทย์ทจี่ บหลักสูตรการอบรมระยะสัน้ เพือ่ การดูแลรักษาทารกปากแหว่งเพดานโหว่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ขอแสดงความยินดีกับทันตแพทย์ที่
จบหลักสูตร การฝึกอบรมระยะเวลา 9 เดือน รุ่นที่ 1 เพื่อการดูแลรักษาทารกปากแหว่งเพดานโหว่ ด้วยเครื่องมือ
ปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกร Chiang Mai Nasoalveolar Molding : CMU-NAM เพื่อเตรียมทารกก่อน
การผ่าตัดเย็บปิดรอยแยก รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพแบบองค์รวม เนื้อหา
หลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การรักษาทารกในคลินิกและการติดตามผล
รวมถึง ผลต่อเนื่องที่ทันตแพทย์นำ� ไปปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลที่ประจ�ำอยู่ ทั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตอบรับและส่งเสริมนโยบายการพัฒนาศักยภาพของ
โรงพยาบาลของรัฐเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทันตแพทย์ที่เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาต่าง ๆ และ ทันตแพทย์ทั่วไปจ�ำนวน 10 ท่าน จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พานเชียงราย ล�ำพูน
น่าน พระพุทธชินราชพิษณุโลก พระนั่งเกล้ากรุงเทพฯ ราชวิถีกรุงเทพฯ และวชิระภูเก็ต โดยมีโรงพยาบาลชลบุรี
ร่วมเป็นสถานที่ดูงานของทันตแพทย์ด้วยเช่นกัน

034

คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ
ของ ศ.คลินิก พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ณ ห้องเทพรัตน์ทันตกิจสโมสร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559
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ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชา
ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “กตเวทิตาจิต จากศิษย์
แด่อาจารย์ : 30 ปีวันวาน เล่าขานต�ำนาน จัดฟันมหิดล” เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 30 ปี ที่เปิดหลักสูตรหลังปริญญา สาขาทันตกรรมจัดฟัน
และเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ ของ ศ.คลินิก
สุรชัย เดชคุณากร ณ ห้องดุสติ ธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสติ ธานี เมือ่ วันเสาร์ที่
30 กรกฎาคม 2559

036

ในระหว่างวันที่ 2 - 14 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับ Dr.Amit Bhardwaj,
Dr.Guillermo P.Cortez และนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟันของมหาวิทยาลัย
UABC, Mexico ซึ่งได้มาถ่ายทอดความรู้ทางทันตกรรมจัดฟัน และเยี่ยมชมบรรยากาศภายใน
ภาควิชาฯ รวมทั้งการลงปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมอีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทันตกรรมจัดฟันได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
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ในวันที่ 19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดโครงการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Multidisciplinary
Approach for Success in Orthodontic Treatment” ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด
จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมุทิตาจิต รศ.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล และ ผศ.ทพญ.
ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการอีกด้วย งานนี้มีทั้งทันตแพทย์ผู้สนใจ อาจารย์
นักศึกษาหลังปริญญา และศิษย์เก่า เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

038

ท�ำดีตามรอยพ่อ...

ผศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม1
ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล�ำอุบล2

เจลลี่โภชนา นวัตกรรม
จากแนวพระราชด�ำริ

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงตระหนักถึงความส�ำคัญของสุขภาพช่องปาก ซึ่งจะส่งผล
ต่อร่างกายและคุณภาพชีวิตโดยรวม ตามที่พระองค์ได้เคยมี
พระราชด�ำรัสว่า “เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ท�ำให้
ไม่มีความสุข จิตใจไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” จึงมี
พระราชด�ำริให้จัดตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้าวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาทั น ตสุ ข ภาพของประชาชน โดยโครงการแรกที่ ริ เริ่ ม
ในปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร
ส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
โรคมะเร็งช่องปาก ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดในช่องปาก
และเป็ น มะเร็ ง ที่ พ บมากเป็ น สิ บ อั น ดั บ แรกของประเทศไทย
ปัจจุบันแม้จะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการรักษา
แต่อัตราการรอดชีวิตในห้าปีของผู้ป่วยเหล่านี้ยังคงต�่ำกว่า 60%
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมะเร็งช่องปาก นอกจากจะมีความรุนแรง
ของโรคแล้ว ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากยังประสบภาวะทุโภชนาการ
ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ส่งผลให้มีพยากรณ์โรคที่ไม่ดี
โรคมะเร็ ง ในช่ อ งปากส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการ
รับประทานอาหารอย่างมาก เนื่องจากท�ำให้ผู้ป่วยกลืนล�ำบาก
รับประทานอาหารล�ำบาก นอกจากนี้ การรักษาด้วยการผ่าตัด
รั งสี และเคมี บ� ำบั ด ยั ง ก่ อ ให้ เกิ ด แผลอั กเสบในช่ อ งปากและ
ล�ำคอบริเวณทีไ่ ด้รบั การรักษา ผูป้ ว่ ยจะเจ็บปวดเวลาเคีย้ วอาหาร
และมีอาการกลืนล�ำบากจึงรับประทานอาหารได้น้อยลง ได้รับ
สารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ น�้ำหนักลด เกิดภาวะ
ทุพโภชนาการ เป็นเหตุให้ต้องหยุดการรักษาหรือตอบสนองต่อ
การรักษาไม่ดี ผู้ป่วยจ�ำนวนมากจ�ำเป็นต้องรับอาหารทางสาย
ผ่านจมูกหรือช่องท้อง ซึ่งต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
พึ่งพาญาติให้เตรียมอาหารให้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
1
2

ของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ทั้งยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อในทางเดิน
หายใจอีกด้วย
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารส�ำหรับผู้ป่วย
มะเร็งช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นอาหารที่เหมาะสม
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ป ั ญ หาด้ า นการเคี้ ย วการกลื น ให้ ส ามารถ
รับประทานอาหารทางปากได้ มีภาวะโภชนาการและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และยังท�ำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นการลดภาระ
ญาติและสถานพยาบาลอีกด้วย
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่าย ได้แก่
1) มูลนิธิอานันทมหิดล โดยมีนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดลสองท่าน ได้แก่ ผศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม และ
ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล�ำอุบล เป็นผู้จัดการโครงการ
2) สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดย
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต และคณะ ร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
อาหารทีม่ ลี กั ษณะกายภาพและคุณค่าทางโภชนาการทีเ่ หมาะสม
3) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย์
โดยนายแพทย์ธนเดช สินธุเสก และคณะ ร่วมวิจัยในด้านการ
ทดสอบทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็ง
4) บริษัทอ�ำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จ�ำกัด ร่วมด�ำเนินการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใดๆ ถือเป็นเรื่องท้าทาย
เพราะเป็นการสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ต้องอาศัยการร่วมแรง
ร่วมใจและความเชี่ยวชาญจากศาสตร์หลายแขนง โดยปกติแล้ว
ต้ อ งใช้ เวลานานหลายปี จึ ง จะส� ำ เร็ จ แต่ ด ้ ว ยความส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน ทีมผู้ร่วมวิจัยและพัฒนา
ทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ส่งผลให้งานลุล่วงอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์จากโครงการดังกล่าวท�ำให้เกิดนวัตกรรมอาหาร
พร้ อ มรั บ ประทานลั ก ษณะเป็ น เจลกึ่ ง แข็ ง กึ่ ง เหลว ชื่ อ ว่ า
“เจลลี่โภชนา” มีลักษณะเป็นก้อนใช้ช้อนตักใส่ปากได้ เมื่อ
เข้าปากจะละลายในปากและปลดปล่อยน�้ำออกมาจึงท�ำให้กลืน

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ปี 2545
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ปี 2544
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ได้งา่ ยไม่เจ็บปวด นอกจากนีย้ งั ประกอบด้วยสารอาหารหลายชนิด
ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ โดย 1 กล่อง มีปริมาณ 250 กรัม
ให้พลังงาน 230 กิโลแคลอรี (รสชานม) และ 260 กิโลแคลอรี
(รสมะม่ว ง) ตามล� ำ ดั บ ซึ่ ง เที ย บเท่ า กั บ พลั ง งานจากอาหาร
มือ้ หลักประมาณครึง่ มือ้ จึงจัดอยูใ่ นกลุม่ อาหารเสริม เจลลีโ่ ภชนา
ได้ ผ่ า นการผลิ ต ด้ ว ยกระบวนการที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ปราศจาก
เชื้อด้วยความร้อนสูง (UHT) และบรรจุแบบปลอดเชื้อ ผ่านการ
ทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานของส�ำนักคณะกรรมการ
อาหารและยาเรื่องอาหารในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท และผ่าน
การรับรองสุขอนามัยจาก ฮาลาล (HALAL) พี่น้องชาวมุสลิม
จึงสามารถรับประทานได้ นอกจากนี้องค์ประกอบหลักเป็นนม
ที่มีน�้ำตาลแลกโตสต�่ำ ผู้ป่วยที่มีภาวะดื้อต่อเอนไซม์ย่อยนม
(Lactose intolerance) จึงสามารถรับประทานได้โดยไม่เกิด
อาการท้องเสีย
จากการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ
ที่รับรังสีรักษา พบว่า การได้รับเจลลี่โภชนาต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มรับ
รังสีจนเสร็จสิ้นการรักษาช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
รับประทานอาหารทางปากได้มากขึ้น และลดอัตราการพึ่งพา
อาหารทางสายลงได้ นอกจากนี้ เจลลี่โภชนายังมีประโยชน์ต่อ
ผูป้ ว่ ยกลุม่ อืน่ ๆทีม่ ปี ญ
ั หาด้านการบดเคีย้ วและการกลืนด้วยได้แก่
ผู้ที่รับการถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปาก ผู้ที่อยู่ระหว่างจัดฟัน
และมีอาการเจ็บปวดเวลาเคี้ยวอาหาร ผู้ที่สูญเสียฟันไม่มีฟัน
เคี้ยวอาหาร และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาการเคี้ยว
และกลืนล�ำบาก นับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนจ�ำนวนมาก
มูลนิธทิ นั ตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะท�ำงาน
ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบ
บังคมทูลรายงานผลการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเจลลี่โภชนา
ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมีพระราชวินจิ ฉัยเกีย่ วกับ
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เจลลี่โภชนาในหลายประเด็น ได้แก่ รสชาติอาหารเป็นสิ่งส�ำคัญ
ต้ อ งท� ำ ให้ อ ร่ อ ยเพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยมี ค วามสุ ข โดยควรท� ำ รสชาติ
ของคาวด้วย เช่น ข้าวมันไก่ และต้มย�ำกุ้ง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์
ที่ท�ำมาเป็นฉลากแนวตั้งคล้ายกล่องนมยังไม่เหมาะสมเพราะถ้า
น�ำไปแจกแก่ประชาชนจะเขย่าท�ำให้เนื้อเจลลี่ผิดรูปไป จึงทรง
พระราชทานค�ำแนะน�ำให้ปรับฉลากเป็นแนวนอน สิ่งที่พระองค์
ท่านพระราชทานค�ำแนะน�ำนัน้ เป็นทีป่ ระจักษ์ถงึ พระอัจฉริยภาพ
เพราะเมื่ อ คณะท� ำ งานได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ เปลี่ ย นฉลากเป็ น
แนวนอนแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดน�ำไปเขย่าเลย มีแต่คนเข้าใจว่า
เป็นสบูห่ รือเนยแข็ง เรือ่ งนีแ้ สดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านการวิจยั
และนวัตกรรมอย่างแท้จริง ด้วยทรงค�ำนึงถึงผู้ใช้เป็นหัวใจส�ำคัญ
ในโอกาสนี้ ไ ด้ มี พ ระบรมราโชวาทว่ า “การค้ น คว้ า วิ จั ย นั้ น
จะส�ำเร็จลุลว่ งได้ดี จ�ำเป็นต้องเริม่ จากการ “ค้นคว้า” ตามด้วย
การ“ปฏิบัติ” และยังต้องมีการ “พัฒนา” อย่างต่อเนื่อง”
เมื่อคณะท�ำงานได้ทูลเกล้าฯ ถวายเจลลี่โภชนา ก็ได้
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเจลลี่โภชนา จ�ำนวน 840,000 กล่อง
ให้ ท างมู ล นิ ธิ ทั น ตนวั ต กรรมในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ หน่ ว ย
ทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้น�ำ
ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก และผู้ป่วยอื่นๆ ภายใต้
โครงการ “อาหารพระราชทานสู่ประชาชน” โดยมีผู้ป่วยมารับ
พระราชทานทั้งสิ้นกว่า 18,000 คน โดยผู้ป่วยที่มารับอาหาร
พระราชทานต่างรู้สึกส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
น�้ำพระทัยจากพระองค์ท่านท�ำให้มีก�ำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้าย
ต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทั่วประเทศเป็น
ล้นพ้น
ปั จ จุ บั น มู ล นิ ธิ ทั น ตนวั ต กรรมในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ยัง
คงด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้
ท�ำการปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑ์ให้อยูใ่ นรูปแบบถ้วยแบบมีฝาเปิดเพือ่
ให้สามารถเปิดง่ายและตักรับประทานได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้
ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นขั้ น ตอนวิ จั ย และพั ฒ นาเจลลี่ โ ภชนารสชาติ ต ่ า งๆ
ตามพระราชกระแส ถือเป็นการด�ำเนินรอยตามพระบรมราโชวาท
“ค้นคว้า-ปฏิบตั -ิ พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดังพระราช
ปณิธานที่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดี
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Meeting Announcement
2016
December 1-2, 2016
Israeli Orthodontic Society
Pedo-Ortho: Together and Apart
December 1-2, 2016
http://www.orthoisrael.org.il/?CategoryID=330
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 1-3, 2017
13th International of Iranian Association of
Orthodontists
Tehran, Iran
Email: info@iao.ir
http://congress.iao.ir.
February 24-26, 2017
Association of Orthodontists Singapore
Level 4, Marina Bay Sands, Singapore
Website: www.aoscongress.com
February 24-26, 2017
Saudi Orthodontic Society
11th Annual Orthodontic Society
Hilton Hotel, Jeddah, Saudi Arabia
www.sos.sa
March 3-4, 2017
Australian Society of Orthodontists Foundation for
Research and Education (ASOFRE)
Hilton Hotel, Brisbane, Qld Australia

March 23-25, 2017
French Orthodontic Society (SFODF) 89th Meeting
Biarritz, France
www.sfodf2017.com
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
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 14-16, 2017
Canadian Association of Orthodontists Annual Session
Fairmont Royal York Hotel
Toronto, Ontario, Canada
Website: http://cao-aco.org/EVENTS/future.asp
October 18-20, 2017
Japanese Orthodontic Society
76th Annual Meeting
Sapporo, Japan
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Welcome to the Club
ทพญ.สมศรี กล้าจอหอ
2542
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒบิ ตั ร (จัดฟัน) 			
			
มหาวิทยาลัยมหิดล
2556
วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
ทพญ.ภัคญา ศรีทองสุข
2550
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร (จัดฟัน)
			
มหาวิทยาลัยมหิดล
2556
วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ
2551
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558
M.S., Certificate in Orthodontics Saint Louis University
2559
Diplomate American Board of Orthodontics, American Board of
			
Orthodontics
ทพญ.พีรนุช ปะจายะกฤตย์
2551
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558
D Clin Dent, The University of Sydney

ทพ.เสริมศักดิ์ จิณณวณิชย์
2553
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2559
Master of Medical Science, Chang Gung University

ทพ.ศิริวัฒน์ ชำ�นาญผล
2545
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2551
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
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ทพญ.วราพร เด่นศิริอักษร
2552
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร (จัดฟัน)
2559
			
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.พลภัทธ์ ตรีภูวพฤทธิ์
2549
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PhD, University of Bergen
2557
2559
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร (จัดฟัน)
			
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.วิชชุดา พฤกษานุศักดิ์
2552
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร (จัดฟัน)
			
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ชลลดา หล่อพิเชียร
2554
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร (จัดฟัน)
			
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.นิตยา จิระอนันต์กุล
2548
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2559
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร (จัดฟัน)
			
มหาวิทยาลัยมหิดล

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

