“เดินตามรอยเท้าพ่อ”

“ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ
แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง มีต้นไม้ใหญ่ เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง พ่อจ๋า…ลูกหิว
จะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย ดูซิจ๊ะ…เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก
ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า พ่อจ๋า…เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม?”
“ลูกเอ๋ย…ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์และความสบายส�ำหรับเจ้า
ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย จงไปเถิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า
พ่อเห็นแล้วว่า หนามต�ำเนื้ออ่อนอ่อนของเจ้า เลือดของเจ้าเปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น�้ำ
น�้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียวเปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่เพื่อมนุษยชาติ…
จงอย่าละความกล้าเมื่อเผชิญกับความทุกข์…ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า ไปเถิด…ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ”
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง “เดินตามรอยเท้าพ่อ” พ.ศ. ๒๕๑๙
ที่มาภาพ www.tnews.co.th/contents/201018
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ในช่วงเวลานี้ ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 เป็นช่วงงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และพวกเราปวงชนชาวไทยทุกคน ยังคงรู้สึกโศกเศร้าต่อการ
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สถิตในดวงใจ
ตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำ� Braces News
ฉบับนี้มีเนื้อหาในส่วนของ Online Journal ที่รวมไว้ด้วยกันกับ Braces
News เพื่อความสะดวกในการพลิกอ่านทั้งสาระความรู้ทางวิชาการ และ
ข่าวสารของพวกเราเช่นเคยค่ะ
เปิดกันมาที่ Upcoming Meeting กับหัวข้อการประชุมในปีหน้าทีย่ กกัน
มาหลายงาน ทัง้ หัวข้อ “Mythbusters; Class II and Class III Orthopedics”
ทีจ่ ะจัดทีจ่ ฬุ าฯ และ “Orthodontics for all ages: Predictable, palatalble
and prcise” ที่จะจัดที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เช่ น เดิ ม และต้ อ งรี บ บอกต่ อ ถึ ง งานประชุ ม ใหญ่ ค รั้ ง แรกที่ จ ะไปจั ด ถึ ง
ที่ เชี ย งใหม่ ช่ ว ง 29 - 30 พฤศจิ ก ายน 2561 โดยมี วิ ท ยากรชื่ อ ดั ง อย่ า ง
Prof.Ravindra Nanda และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของไทยอีกหลายท่าน
แค่อา่ นหัวข้อการประชุมกับสถานทีจ่ ดั งานทีเ่ ปลีย่ นไปจัดถึงเชียงใหม่กน็ า่ สนใจ
มากๆ ค่ะ งานนีบ้ อกได้เลยว่าท่านสมาชิกห้ามพลาด รีบจองคิวจัดคิวของท่าน
เพื่อเตรียมลงทะเบียนกันได้เลยค่ะ
ฉบั บ นี้ เ ปิ ด คอลั ม น์ ยกย่ อ ง..คนดี พวกเราได้ รั บ เกี ย รติ อ ย่ า งสู ง จาก
ผศ.ดร.ทพญ.คุณหญิงกมลทิพย์ หุตะสิงห์ ผู้เคยได้รับรางวัล Life Time
Achievement Award จากสมาคมฯ ให้พวกเรามีโอกาส ได้สมั ภาษณ์อาจารย์
แบบเจาะลึกถึงประวัติ ชีวิต การทำ�งาน และคุณความดีของท่านอาจารย์ที่ได้
สร้างคุณูปการอันเป็นประโยชน์มากมายให้แก่วงการทันตแพทย์จัดฟันของ
ประเทศไทย อาจารย์ได้ฝากข้อคิดดีๆให้พวกเราทุกคนมากมาย ขอเชิญ
ทุกท่านพลิกอ่านกันได้เลยค่ะ
ซุบซิบ (แต่ไม่) นินทา ฉบับนี้มีเรื่องราวจากสมาชิกหลายๆ ท่านที่ส่ง
ข่าวดีๆ กันมาให้พวกเราได้ทราบข่าวคราว เพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ในวงการ
หมอจัดฟันของพวกเรากันมากมายหลายเรือ่ งจริงๆ ค่ะ ติดตามเปิดอ่านกันนะคะ
แล้วพบกันใหม่ เดือนกรกฎาคม 2561
บรรณาธิการ

More Than Straightening Teeth
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
และสมาชิกมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทยทุกท่าน
ช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่าพวกเราทุกท่านยังคงรู้สึกทุกข์โศกและอาดูรเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ นับเป็นวันทีค่ วามเศร้าเข้าปกคลุม
ในจิตใจของพวกเราประชาชนชาวไทยทุกคน พวกเราทุกคนได้ร่วมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์มาเป็นเวลา 1 ปี เพื่อแสดงความอาลัย
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ และสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วม
ในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 และในอีกไม่กี่วันจากนี้ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560
จะเป็ น พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ ปวงข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลาย ขอตั้ ง จิ ต ปฏิ ญ าณด้ ว ยความสํ า นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณ จะน้อมนําแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ ที่ได้เคยพระราชทาน
ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร และตั้งใจมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
ช่วงเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทางสมาคมฯ ยังคงยึดมั่นที่จะท�ำงานหรือจัดกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ และช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด อย่างเช่น จากเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยในภาคอีสานที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ
ได้มอบเงินจ�ำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อน�ำไป
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน ซึ่งกระผมหวังว่าสมาชิกทุกท่านจะร่วมท�ำประโยชน์ให้แก่สังคมร่วมกับสมาคมฯ
ของพวกเราเช่นนี้ต่อไปด้วยครับ
กระผมขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการและร่ ว มกิ จ กรรมของสมาคมฯ
มาโดยตลอดถึงปัจจุบันการประชุมวิชาการครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก Professor James L. Vaden จาก
The University of Tennessee Health Science Center มาบรรยายในเรือ่ ง “Class II Correction and Long Term Stability”
และได้ เรี ย นเชิ ญ วิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห ลายท่ า นมาให้ ค วามรู ้ ท างวิ ช าการแก่ ท ่ า นสมาชิ ก ทุ ก คนเหมื อ นเช่ น เคย และ
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ และขอให้สมาชิกทุกท่านได้โปรดติดตาม
และเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ ได้อย่างเต็มที่ และผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้สมาชิกทุกท่านได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการของสมาคมฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะให้ความสนับสนุนสมาคมฯ ในการ
ด�ำเนินงานเรื่องต่างๆ ดังเช่นที่เคยได้รับมาในอดีตที่ผ่านมา
ด้วยความปรารถนาดี
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย

รวมค�ำพ่อสอน

ขอน้อมน�ำพระบรมราโชวาทของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ และเพื่อเป็น

แรงบันดาลใจ เรื่องการด�ำเนินชีวิต และการท�ำงาน

การท�ำความดี…
“การท�ำความดีนั้นท�ำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จ�ำเป็นต้องท�ำ
เพราะหาไม่ความชัว่ ซึง่ ท�ำได้งา่ ย จะเข้ามาแทนทีแ่ ละจะพอกพูนขึน้
อย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ
และเพียรพยายามให้สุดก�ำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
สวนอัมพร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕

คนเราต้องเตรียมตัว...
“คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การ
เตรียมตัวนัน้ ก็ตอ้ งมีความรูป้ ระกอบด้วย มีการฝึกนิสยั ใจคอของตน
ให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งส�ำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรค
ในชีวติ คือ ต้องรูจ้ กั ตัวเอง รูว้ า่ ตัวก�ำลังท�ำอะไร รูว้ า่ ตัวต้องการอะไร”
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นกั ศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่
๓ มกราคม ๒๕๑๖

คนเราต้องมีความสบายใจ…
“ความสบายใจของคนเป็นของทีห่ ายาก คนเราต้องมีความสบายใจ
จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้”
พระราชด�ำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน ‘๕ ธันวา วันมหาราช’
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕ เมษายน ๒๕๒๑

เมื่อมีโอกาสท�ำงาน...
“การท�ำงาน...เมื่อมีโอกาสและมีงานท�ำ ควรเต็มใจท�ำ
โดยไม่จำ� เป็นต้องตัง้ ข้อแม้ หรือเงือ่ นไขอันใดไว้ให้เป็นเครือ่ งกีดขวาง
คนที่ทำ� งานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมท�ำได้เสมอ
ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะ
ช่วยให้ประสบผลส�ำเร็จในงานที่ท�ำสูงขึ้น”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

ต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา...
“การด�ำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัว
จะต้องมีความเพียรและความอดทน เป็นทีต่ งั้ ถ้าคนเราไม่หมัน่ เพียร
ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว
ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”
พระบรมราโชวาทพระราชาทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา
๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

ช่วยกันท�ำ...
“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท�ำเฉพาะหน้าที่นั้น
เพราะว่าถ้าคนใดท�ำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น
งานก็ด�ำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน
จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคน จะต้องมีความรู้ถึงงาน
ของผู้อื่นแล้วช่วยกันท�ำ”

พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าฯเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม ๒๕๓๓

ต้องตั้งเป้าหมาย…
“การท�ำงานใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย
ขอบเขต และหลักการไว้ให้แน่นอน เพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติ
มุ่งเข้าสู่ผลส�ำเร็จได้โดยตรง และถูกต้องพอเหมาะพอดี
เป็นการป้องกัน และขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง
ความเสียเปล่า ทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิง”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐

ต้องมีใจที่เป็นกลาง และควรคิดก่อนพูด…
“หลักของคุณธรรม คือ การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูด
จะท�ำสิ่งไร จ�ำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน
เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และจิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดคุ้นเคย
ช�ำนาญแล้ว จะกระท�ำได้คล่องแคล่ว
ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดได้ในเรื่องต่างๆ ให้ผู้ฟังได้
เข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิด ทั้งหลักวิชา ทั้งหลักคุณธรรม...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

ความเจริญในการท�ำงาน…
“ ความเจริญของคนทัง้ หลาย ย่อมเกิดมาจากความประพฤติชอบ และ
การหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักส�ำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบ
และหาเลีย้ งชีพชอบได้ดว้ ยนัน้ ย่อมจะมีทงั้ วิชาความรู้ ทัง้ หลักธรรม
ทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับใช้กระท�ำการ
ท�ำงาน สิ่งหลัง เป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับส่งเสริมความประพฤติ
และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกต้องและเป็นธรรม”
พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้
จังหวัดปัตตานี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙

คนดี…
“ ในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะท�ำให้ทุกคนเป็น
คนดีได้ทั้งหมด การท�ำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่
การท�ำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้
ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ�ำนาจไม่ให้
ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”
พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

ความสามัคคี…
“สามัคคีนกี้ ค็ อื การเห็นแก่บา้ นเมือง และช่วยกันทุกวิถที าง เพือ่ ทีจ่ ะ
สร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
และท�ำงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงานของกันและกัน
และไม่ทำ� ลายงานของกันและกัน มีเรือ่ งอะไรให้ได้พดู ปรองดองกัน
อย่าเรื่องใครเรื่องมัน และงานก็ท�ำงานอย่างตรงไปตรงมา
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม...”
พระราชด�ำรัสที่พระราชทานในพิธีประดับยศนายต�ำรวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙

คนเราต้องรับและต้องให้...
“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
หมายความว่า ต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะต้อง
พยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคี
ให้หมู่คณะและในชาติท�ำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลาย
มีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่
โดยแท้”
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑

พูดอย่างไร ท�ำอย่างนั้น พูดจริงท�ำจริง...
“ ผูห้ นักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ท�ำอย่างนัน้ จึงได้รบั ความส�ำเร็จ
พร้อมทัง้ ความศรัทธาเชือ่ ถือ และความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย
การพูดแล้วท�ำ คือ พูดจริง ท�ำจริง จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริม
เกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ
ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

ปิดทองหลังพระ…
“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจ�ำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว
คนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า
ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

ต้องมีความสุจริต…
“คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะ
สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส�ำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริต
และความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท�ำงานส�ำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็น
คุณประโยชน์แท้จริงได้สำ� เร็จ”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

ต้องสร้างพื้นฐานก่อนท�ำการใดๆ...
“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น
จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลน
บกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยาก
นักที่จะท�ำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้าง
ความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง
พร้อมๆ กันได้”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓

มีความจริงใจท�ำการใดก็สำ� เร็จ...
“ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมส�ำคัญมากส�ำหรับผู้ที่ต้องการ
ความส�ำเร็จและความเจริญ
เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ
และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังท�ำให้ได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย
ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะท�ำการสิ่งใด
ก็มักส�ำเร็จได้โดยราบรื่น”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕

ต้องศรัทธาในงาน...
“ งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระท�ำ
ถ้าผู้ท�ำมีจิตใจไม่พร้อมจะท�ำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจ
ผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำ� ก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติ
มีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะ
ขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มก�ำลังความสามารถงานจึงจะด�ำเนิน
ไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖
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ก�ำหนดการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 / 2560
“More Than Straightening Teeth”
24 - 25 ตุลาคม 2560

ThaAO 2/2017

ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ 24 ตุลาคม 2560
8.00 - 8.45 น.

ลงทะเบียน

8.45 - 9.00 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ โดย รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

9.00 - 9.20 น.

New Wave on Stage 1
“6 - year Molar Extraction”
โดย ทพ.อนุตร ประวิตรวรางกูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9.20 - 9.40 น.

New Wave on Stage 2
“Moving Incisor across Maxillary Midline - An Alternative Treatment Plan”
โดย ทพ.สิขเรศ ปริญญาชัยพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9.40 - 10.25 น.

“Challenge You Treatment with TMD!”
โดย ผศ.นท.ทพ.พลพิทยา วรชาติ และ อ.ทพญ.พิชญา ไชยรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10.25 - 10.55 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.55 - 11.40 น.

“Management of Hopeless Unerupted Canines”
โดย รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.40 - 11.55 น.

ความพิการแต่ก�ำเนิดป้องกันได้
โดย นพ.พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

11.55 - 12.30 น.

การประชุมสามัญประจ�ำปีสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

12.00 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30 - 13.50 น.

New Wave on Stage 3
“Correcting 2nd Molar Buccal Crossbite with Modified Old Fashion TPA”
โดย ทพ.วรุฒ ทองเกิด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

More Than Straightening Teeth

13.50 - 14.10 น.

New Wave on Stage 4
Hemifacial Microsomia with Multiple Artificial Eruptions
โดย ทพ.วิทวัส มงคลชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.10 - 14.55 น.

“จัดฟันแฟชั่น ปัญหาที่แก้ได้จริงหรือ ?”
โดย ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2

14.55 - 15.05 น.

พิธีมอบรางวัล Lifetime Achievement Award
แด่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

15.05 - 15.25 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.25 - 16.10 น.

“Clear Aligner Treatment: A Digital Wireless Orthodontic Approach”
โดย ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
อุปนายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 ตุลาคม 2560
9.00 - 10.30 น.

“Class II Correction and Long Term Stability”
โดย Prof. James L. Vaden, The University of Tennessee Health Science Center

10.30 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.00 น.

“Class II Correction and Long Term Stability” (ต่อ)
โดย Prof. James L. Vaden, The University of Tennessee Health Science Center

12.00 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30 - 14.15 น.

“Extraction Decision: Your Votes Are In!!”
โดย ผศ.ดร.ทพ.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.15 - 15.00 น.

“Ortho-Yoga: Retreat Recharge Retain”
โดย อ.ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ มหาวิทยาลัยรังสิต

15.00 - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 - 15.50 น.

New Wave on Stage 5
“Class III Open Bite: Whole Arch Treatment”
โดย ทพ.ปิยดนัย สุธีระพงศ์พันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.50 - 16.10 น.

New Wave on Stage 6
“KKU Nasoalveolar Molding Technique”
โดย ทพ.คุณากร ตรีเมธสุนทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16.10 น.

ปิดการประชุม
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“Class II Correction and Long Term Stability”

Prof. James L. Vaden,
The University of Tennessee
Health Science Center

James L. Vaden has been a private practitioner in Cookeville, Tennessee
since 1972. During his professional career, he has been privileged to serve as
a Director of The American Board of Orthodontics, as the Commissioner for
orthodontics for the Commission on Dental Accreditation, and as a member
of various AAO standing committees and councils. In addition to his private
practice, Jim has been active as a hobby educator and has been a clinical
professor at the University of Tennessee since 1980. He served as the Professor
and Chairman of orthodontics at the University of Tennessee Department of
Orthodontics from 1999 until 2010. He also served from 1991 to 1999 as an
adjunct clinical professor in the Department of Orthodontics at the University
of Michigan. Dr. Vaden has been active with the Charles Tweed Foundation
and the Tweed Study Course since 1976.

Abstract

Class II Correction
Successful Class II correction requires a proper
treatment plan and an appropriate force system. If the
treatment plan and force system are correct, Class II
correction will be a result of both tooth movement and
a favorable change in the relationship of the mandible
to the maxilla. This presentation will discuss these
issues which are integral to Class II correction.
Retention – It Begins with the Treatment Plan
Long term stability of the treatment result
without permanent retention is a very realizable and
attainable goal for most patients. Yes, teeth move
throughout life. This fact has been well documented in
our literature, but the movement of the teeth in most

patients is not significant enough to put the patient’s
treatment result into an unsuccessful category if the
treatment plan was proper. Because there are no
retention studies of patients who have been treated
with indiscriminate expansion protocol, it is incumbent
upon the clinician who desires long term stability of
treatment results, notably tooth alignment, to devise
a treatment plan that respects the dimensions of the
dentition. If this type of treatment plan is devised,
the patient should have reasonable certainty that the
tooth alignment achieved will remain reasonably stable
for a lifetime. The benefit of treatment, therefore, will
greatly outweigh the burden.

More Than Straightening Teeth
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“Challenge You Treatment with TMD!”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาวาโท ทันตแพทย์พลพิทยา วรชาติ

อาจารย์ทันตแพทย์หญิง
พิชญา ไชยรักษ์

ประวัติการศึกษา:
2527 - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 - Fach Zahnartz für Kieferorthopädie Germany
2546 - อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
สถานที่ทำ�งาน:
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาทันตกรรมสำ�หรับ
เด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการศึกษา:
2539 - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2553 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 - ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ทางวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน)
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 - อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
สถานที่ทำ�งาน:
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมบดเคี้ ย ว ภาควิ ช าโอษฐวิ ท ยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ควรจะทราบถึ ง กลไกการเกิ ด ของ
ปัญหา TMD ความรูพ้ ืน้ ฐานการตรวจเพือ่ หาอาการความผิดปกติ
การรักษาความผิดปกติก่อนการจัดฟัน ระหว่างจัดฟัน และ
การป้องกันโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติภายหลังจัดฟัน เพื่อลด
ความเสี่ยงจากปัญหา TMD ในการรักษาผู้ป่วย

บ่อยครั้งที่เจอคำ�ถามจากผู้ป่วยที่มาปรึกษาจัดฟันเพราะ
มี ห มอแนะนำ�ว่ า ถ้ า ไม่ จั ด ฟั น จะมี ปั ญ หาเจ็ บ ขากรรไกรหรื อ
TMD ได้ หรือบางครั้งในการจัดฟันเราอาจพบผู้ป่วยที่มีอาการ
ของ TMD ได้ หรือแม้ในคนที่มีปัญหา TMD จะจัดฟันได้หรือไม่
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“Management of Hopeless
Unerupted Canines”
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

Abstract

Misplaced unerupted canine leads to consequent problems. Canine presented between the roots of
central and lateral incisors. Most of the time, space was open between incisors to allow the canine to erupt in
wrong position. Esthetics will be compromised and needed restorative to improve the smile.
Sometimes, the canines are too high gingivally with less chance to erupt. Surgical removal is often offered,
the premolar would take the canine place.
This presentation will present how to avoid canine transposition as well as to reduce the need for surgery.

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
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

POSITION

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

More Than Straightening Teeth

011

“ความพิการแต่ก�ำเนิดป้องกันได้”
นพ.พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
-

ศัลยแพทย์ตกแต่ง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง โครงการศั ล ยกรรมตกแต่ ง แก้ ไขปากแหว่ ง เพดานโหว่ และความพิ ก ารอื่ น
สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน

“จัดฟันแฟชั่น ปัญหาที่แก้ได้จริงหรือ ?”
ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ ไพศาล
อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 2
ประวัติการศึกษา:
2533 - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 - ประกาศนียบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการแพทย์
คลินิก (ป.บัณฑิต) ทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
2545 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 - ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปาก (Oral
Health Promotion) Tokyo Medical and Dental
University
2549 - อนุมัติบัตรสาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา

ประวัติการทำ�งาน
2533 - 2535 - หั ว หน้ า ฝ่ า ยทั น ตสาธารณสุ ข โรงพยาบาล
สามง่าม จังหวัดพิจิตร
2535 - 2536 - ทั น ตแพทย์ ป ระจำ�สาธารณสุ ข จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
2536 - 2537 - หั ว หน้ า ฝ่ า ยทั น ตสาธารณสุ ข โรงพยาบาล
พระสมุ ท รเจดี ย์ ส วาทยานนท์ อำ�เภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
2538 - 2557 - ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ทันตกรรมชุมชน
2550 - 2553 - ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
2556 - 2557 - ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 - ปัจจุบนั -		เลขาธิการมูลนิธเิ ครือข่ายพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ�
การสร้างสุขภาวะ
2559 - ปัจจุบนั -		อุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการทันตแพทยสภา
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Abstract
ปัญหาจัดฟันแฟชั่นในสังคมไทยมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
จุดแรกเริ่มมาจาก ‘ลวดร้อยลูกปัด’ ที่วัยรุ่นซื้อมาใส่เอง โดยใช้
ปลายลวดมาเสียบเข้าระหว่างซอกฟันเขี้ยวและฟันกรามน้อย
แล้วพับลวดเข้ามาด้านเพดาน หลังจากนั้นการจัดฟันแฟชั่นก็มี
พัฒนารูปแบบ เทคนิค และวัสดุมาโดยตลอดโดยเป็นการลอกเลียน
แบบการจัดฟันจริงของทันตแพทย์ ในช่วงปี 2548 - 2553 จัดฟัน
แฟชั่นส่วนใหญ่จะเป็น ‘รีเทนเนอร์ติดแบร็กเก็ต’ หรือเป็นแบบ
‘แบร็กเก็ตติดแน่น’ ทีต่ ดิ แบร็กเก็ตฉพาะฟันหน้า 6 - 8 ซี่ สาเหตุที่
วัยรุน่ นิยม คือ ความเป็นแฟชัน่ ของสีและลายของเพลทรีเทนเนอร์
มีสีของยาง o-ring และ c chain ที่ฉูดฉาด แฟชั่นการใช้ยางรูป
มิกกี้เมาท์ หรือ คิตตี้ ในช่วงต้นของการจัดฟันแฟชั่นนี้จะเป็น
ร้านค้าที่รับจัดฟันแฟชั่น เป็นร้านห้องแถว ในตลาดนัด ตาม
ห้างสรรพสินค้า หรือเป็นบริการเพิ่มในร้านเสริมสวย จนกระทั่ง
เมือ่ ปี 2552 มีขา่ วเด็กชัน้ ม. 5 ทีข่ อนแก่นเสียชีวติ ทีค่ าดว่าสาเหตุ
มาจากจัดฟันแฟชั่น สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างกว้างขวาง
จนเกิดกระแสสังคมถึงอันตรายของจัดฟันแฟชัน่ หน่วยงานต่างๆ
ได้รว่ มกันด�ำเนินโครงการเชิงป้องกัน ให้ความรูใ้ นโรงเรียน รวมทัง้
จั บ กุ ม ในร้ า นค้ า ต่ า งๆ จนท� ำ ให้ ป ั ญ หาจั ด ฟั น แฟชั่ น บรรเทา
เบาบางลงตั้งแต่ปี 2552
ในช่วงปี 2556 กระแสของจัดฟันแฟชั่นในรูปแบบใหม่
ได้ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น รู ป แบบที่ ใช้ สื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ทั้ ง facebook
Instagram ในการโฆษณาขายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นแบบน�ำไป
เปิดร้านค้าย่อย หรือขายเป็นรายบุคคล โฆษณาว่าเป็นแลป
ทั น ตกรรม หรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ไ ด้ ม าตรฐานเดี ย วกั บ คลิ นิ ก
ทันตกรรม รวมทั้งการพัฒนาเป็น DIY ที่สั่งอุปกรณ์ไปท�ำเองได้
ที่บ้าน มีการใช้ Line ในการโอนเงิน ใช้การติดต่อสื่อสารแจ้ง
สถานที่ตั้งของร้านค้า หรือนัดให้ไปท�ำให้ถึงที่บ้านของวัยรุ่น
รู ป แบบจั ด ฟั น แฟชั่ น ที่ นิ ย มในปั จ จุ บั น มั ก จะเป็ น แบบ
ส�ำเร็จรูป เช่น ‘รีแฟนซี’ ‘รีไร้เหงือกแบบแบร็กเก็ต’ หรือ ‘รีไร้
เหงือกแบบท่อสี’ ที่สั่งซื้อมาทางออนไลน์แล้วสามารถน�ำใส่ที่ฟัน
เองได้เลย ซึง่ มักมีปญ
ั หาว่า ซือ้ มาแล้วใส่ไม่ลงเพราะขนาดไม่พอดี
กับขนาดของฟันและขากรรไกร จึงมีรูปแบบที่ยึดติดแน่นกับ
ฟัน เช่น ‘ท่อสีแบบติดแน่น’ หรือ ‘แบร็กเก็ตแบบติดแน่น’ จะมี
ชุด bonding และคู่มือให้ติดเองได้ที่บ้าน และรูปแบบสุดท้าย
ที่ได้รับความนิยมลดลง คือ แบบ retainer ที่ต้องท�ำด้วยตนเอง
ทางร้านค้าจะส่งถาดพิมพ์ฟัน ผงพิมพ์ฟันพร้อมซองตวงน�้ำให้

วัยรุ่นพิมพ์ฟันเอง แล้วส่งกลับมาที่ร้านค้าเพื่อท�ำเป็นรีเทนเนอร์
ส่งกลับไปให้วัยรุ่นอีกรอบหนึ่ง สาเหตุที่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจาก
การพิมพ์ฟนั มักมีการผิดรูปท�ำให้รเี ทนเนอร์ใส่ได้ไม่พอดีกบั ช่องปาก
สั ง คมไทยรั บ รู ้ พิ ษ ภั ย ของจั ด ฟั น แฟชั่ น ในระดั บ หนึ่ ง
กระแสหลักของสังคมไม่ได้ยอมรับจัดฟันแฟชั่น ดังเห็นได้จาก
การที่ดาราที่มีชื่อเสียงหรือนักร้องดังโพสต์รูปตนเองที่ไปจัดฟัน
แฟชั่น หรือไปช่วยโปรโมทร้านจัดฟันแฟชั่น ก็จะถูกกระแสใน
โซเชี ย ลมี เ ดี ย ต่ อ ต้ า นอย่ า งมาก ไม่ ว ่ า จะเป็ น page ของ
Drama addict, อีเจี๊ยบเลียบด่วน, แหม่มโพธิ์ด�ำ, หมอแลป
แพนด้า, ห้องท�ำฟัน No 10 หรือ page ฟันสวย ฟ้าผ่า ได้
โพสต์ความเห็น หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งแสดงถึงว่า ผู้คน
ในสังคมไทยเห็นตรงกันหรือมีทัศนะต่อจัดฟันแฟชั่นในเชิงลบ
จนดารา นักร้องต้องออกมาขอโทษต่อสาธารณะในที่สุด
ในการแก้ปัญหาเรื่องจัดฟันแฟชั่นมีกฎหมายหลายฉบับ
ที่เกี่ยวข้อง และมีเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น
กรณีการจัดฟันแฟชั่นที่ติดเครื่องมือในร้านค้า ผู้กระท�ำการจะมี
ความผิดต่อ พ.ร.บ. สถานพยาบาล 2541 พ.ร.บ. คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
2522 และพ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม 2537 การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา
ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตามแต่ละกฎหมายจะด�ำเนินการ หรือหากเป็น
กรณีที่มีการขายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นออนไลน์ จะมีความผิด
เพิม่ เติมตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 นอกจากนี้
หากต้องการไปควบคุมการน�ำเข้าและการขายอุปกรณ์จัดฟัน
แฟชั่ น อาจจะต้ อ งใช้ พ.ร.บ.เครื่ อ งมื อ แพทย์ พ.ศ. 2551
อีกฉบับหนึ่ง
การแก้ไขปัญหาโดยการจับกุมอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ
อย่างแน่นอน หากมีความเข้มงวดในการจับกุมปัญหาก็จะเบาบาง
ลง แต่จะกลับมานิยมใหม่อีก จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการด�ำเนินการ
เปลีย่ นค่านิยมและมุมมองของวัยรุน่ ในเรือ่ งของการจัดฟันแฟชัน่
ให้เข้าใจว่า ‘การจัดฟันไม่ใช่แฟชั่น’ ซึ่งหากท�ำได้ เมื่อไม่มีความ
ต้องการของวัยรุน่ ในการจัดฟันแฟชัน่ ร้านค้าต่างๆ ทัง้ ในออนไลน์
และออฟไลน์ก็จะหายไปในที่สุด การจะเปลี่ยนค่านิยมของวัยรุ่น
ในสังคมได้นนั้ ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนในสังคม
ทันตแพทย์จัดฟันก็เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการช่วย
ปรับมุมมองและทัศนคติของวัยรุ่น
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“Clear Aligner Treatment:
A Digital Wireless Orthodontic Approach”
Dr. Ruangrat Komolpis received her dental degree from Chulalongkorn
University with first class honor and gold medal award. She received her master
degree in orthodontics from the University of Michigan and was on teaching
staff at Michigan for a few years after graduation. Dr. Komolpis is a Diplomate
of the American Board of Orthodontics and her ABO cases were selected for
the 2013 ABO Case Display. She is also a Diplomate of the Thai Board of
Orthodontics, the Vice President of the Thai Association of Orthodontists and
an AAO International Ambassador of the American Association of Orthodontists.
Apart from being in three private practices in Bangkok, Thailand, Dr. Komolpis
is also a part time lecturer at Chulalongkorn University and Mahidol University.

Abstract
Clear Aligner Treatment หรือการจัดฟันแบบใส
หมายถึ ง การจั ด ฟั น โดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ามมิ ติ (3D graphic
imaging, computer-aided design and computer-aided
manufacturing (CAD-CAM technology) ในการเคลือ่ นฟันใน
digital dental model หลายซีพ่ ร้อมกัน ขัน้ ละ 0.20 - 0.35 มม.
หรื อ ประมาณ 1 - 2 องศาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยข้ อ มูลสามมิติ
ในแต่ละขั้นของการเคลื่อนฟันจะน�ำไปขึ้นรูปเป็น 3D resin
model แล้วจึงอัดแผ่น clear thermoplastic ไปบนแบบจ�ำลอง
ฟันเรซินนั้นเพื่อท�ำเครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบใส
เช่นเดียวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วย
เครื่องมือใดๆ สิ่งส�ำคัญที่สุด คือการวินิจฉัยและการวางแผนการ
รักษา บริษัทผู้ผลิต clear aligner จะรับค�ำสั่งจากทันตแพทย์
จัดฟัน ว่าต้องการให้เคลือ่ นฟันไปในทิศทางใด อย่างไรทันตแพทย์
ไม่สามารถพึง่ ช่างเทคนิคของบริษทั ผูผ้ ลิต ให้วางแผนการเคลือ่ นฟัน
เพราะช่างเทคนิคนั้นเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่แทบ
ไม่มีความรู้ทางทันตกรรมจัดฟันเลย ภาพจ�ำลองการเคลื่อนฟัน
สามมิตเิ ป็นภาพแสดงแรงทีจ่ ะกระท�ำต่อฟัน แต่ฟนั จริงจะเคลือ่ น
ตามนั้นได้หรือไม่ ทันตแพทย์ต้องมีความรู้ด้าน biomechanics
of tooth movement รู้กลไกการท�ำงานของ clear aligner

ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส

และลักษณะของเครื่องมือเสริม เช่น attachments รวมทั้งรู้
วิธีแก้ไขหากมีฟันที่เคลื่อนผิดไปจากแผน เช่น การปรับรูปร่าง
ของพลาสติก การใช้ยางดึงฟัน หรือใช้เครื่องมือจัดฟันติดแน่น
บางส่วนร่วมด้วย
Clear aligner treatment มีการวิจัยและพัฒนาให้
สามารถเคลื่อนฟันได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และสามารถใช้แก้ไข
malocclusion ได้หลากหลาย โดยเฉพาะการแก้ไข anterior
open bite ในผู้ป่วยที่มี high mandibular plane angle
เพราะเกิด posterior intrusion จากการเพิ่ม bite force ในฟัน
หลังที่กัดบนความหนาของ aligners ส่วนข้อดีส�ำหรับผู้ป่วย
ที่ส�ำคัญนอกเหนือจากการมองไม่เห็นเครื่องมือ และไม่มีการ
ระคายเคืองจากแบร็กเก็ตและลวดแล้ว clear aligner treatment
ยั ง ช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ยไม่ ต ้ อ งเลี่ ย งอาหารบางอย่ า งที่ อ าจท� ำ ให้
เครือ่ งมือหลุด และผูป้ ว่ ยสามารถรักษาความสะอาดของช่องปาก
ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการผลิต clear aligner มี
ราคาสู ง จึ ง เหมาะกั บ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถรั บ ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยได้
การโน้มน้าวให้ผู้ป่วยใช้เครื่องมือราคาแพงโดยไม่จ�ำเป็นนั้น
ไม่สมควรอย่างยิง่ และขัดต่อหลักจรรยาบรรณทีด่ ขี องทันตแพทย์
ด้วย

014

October

“Extraction Decision: Your Votes Are In!!”

Assistant Professor Dr. Chidsanu Changsiripun
Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University

Education and Qualification:
2017
		- Diplomate Thai Board of Orthodontics, The
Dental Council, Thailand
2009
- Ph.D. in Dental Science and Postgraduate
Certificate in Orthodontics, Tokyo Medical
and Dental University, Tokyo, Japan
2004
- D.D.S., Faculty of Dentistry, Chulalongkorn
University, Bangkok, Thailand

Professional Experience:
2016 - Present
- Assistant professor, Department of Orthodontics,
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University,
Bangkok, Thailand
2014
- Postdoctoral fellow, Centre d’Evaluation
et de Traitement des Troubles du Sommeil,
			 Hôpital Saint Antoine, Paris, France
2010 - 2016
- Lecturer, Department of Orthodontics,
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University,
Bangkok, Thailand

Abstract
Extraction or non-extraction First or second premolar? Tooth condition or anchorage concerns? Prosthetic
replacement or orthodontic space closure? Evidence-based decision plus your votes throughout the nation are in.
Please find the results with me.
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“Ortho-Yoga: Retreat Recharge Retain”

อ.ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ
มหาวิทยาลัยรังสิต

หมอดุล ทันตแพทย์ สมดุลย์ หมั่นเพียรการ
‘ผู้ผสานโยคะ กับ กายวิภาคศาสตร์อย่างเปี่ยมสุข’
มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น เมื่อหมอฟัน ตกหลุมรักกับ..โยคะ
ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
บั ณ ฑิ ต จาก คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิทยาเอ็นโดดอนต์) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2544 และได้รับอนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาวิทยา
เอ็นโดดอนต์
อีกด้านหนึ่ง หมอดุล เริ่มต้นฝึกโยคะ จากอาการออฟฟิศ
ซินโดรม (office syndrome) เพราะการนั่งท�ำฟันตั้งแต่เช้า
จรดเย็น จนพบว่าวิธีนี้เป็นการรักษาที่ยั่งยืน จึงให้ความสนใจ
ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง
จบหลักสูตรครูโยคะ Yoga Medicine และยังได้รับ
Certificate of Yoga Anatomy Principles จากครู Leslie
Kaminoff, New York City สหรัฐอเมริกา U.S.A. ในปี 2014
ซึ่งเปิดมุมมองการสอนให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้รบั ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Aging
Sport and Wellness Medicine จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อีกด้วย ท�ำให้สามารถผสานองค์ความรู้ท้ังศาสตร์แบบตะวันออก
คือ โยคะ ตามต�ำราดั้งเดิม กับศาสตร์ความรู้ทางตะวันตก และ
วิทยาศาสตร์ชะลอวัย ได้อย่างลงตัว

ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผู้สร้างการ
เรี ย นรู ้ แ ละเผยแพร่ วิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ ข องเทคนิ ค โยคะ
(Anatomy of Yoga Educator) ในหลักสูตรครูโยคะ และ
workshop ให้กับมหาวิทยาลัย สถาบันโยคะ และ page www.
facebook.com/iLoveYogaAnatomy ที่ มี แ ฟนเพจกว่ า
หนึ่งหมื่นคน รวมทั้งสตูดิโอโยคะชั้นน�ำ ทั้งในประเทศและระดับ
นานาชาติมากมาย ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่า 7 ปี
และด้วยความสามารถอันโดดเด่นในการแปลงโฉมวิชา
ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องสนุกเข้าใจง่าย ผ่านสื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลายจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษาแบบ smart education จึงได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักการศึกษาผู้โดดเด่นของ Apple (Apple Distinguished
Educator, ADE) Class 2015 จากบริษัท Apple Inc. จนถึง
ปัจจุบัน
สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ทั้ ง หมดนี้ ท� ำ ให้ ท พ.สมดุ ล ย์ ไ ด้ พ บกั บ
‘สมดุลใหม่’ ในชีวติ ซึง่ เขารับรูไ้ ด้วา่ ไม่ได้เกิดขึน้ เพราะปาฏิหาริย์
แต่เป็นเพราะความรักและศรัทธาที่มีต่อศาสตร์ทั้งสอง
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Upcoming meeting

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 6 กุมภาพันธ์ 2561
“อย่าเชื่อเพียงเพราะเขาบอกต่อๆ กันมา”
“ของแบบนี้มันต้องพิสูจน์”
“เทคนิคที่เชื่อว่าดี หรือเทคนิคที่วิจัยแล้วว่าดี คุณจะเลือกอันไหน”
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ชมรมนิสิตเก่าทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญท่านเขย่าความเชื่อกับตัวจริงของวงการวิจัยทาง
ทันตกรรมจัดฟัน Professor Peter H Buschang จาก
University of Texas at Austin เจ้าของผลงานวิจัยตีพิมพ์
กว่าร้อยรายการในฐานข้อมูล Pubmed กับหัวข้อบรรยาย
Prof. Peter H Buschang “Mythbusters; Class II and Class III Orthopedics”

• When:

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 9.00-16.00 น.

• Where:

ห้องประชุมสี สิริสิงห์ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• How much:

สมาชิกสามัญสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทย 500 บาท (ที่นั่งจ�ำกัด)

• ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง

ฝ่ายทะเบียนสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทย: ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ

นิสิตนักศึกษาหลังปริญญาทันตกรรมจัดฟัน ลงทะเบียนฟรี โปรดแจ้งชื่อที่อาจารย์ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรที่ท่านเรียน

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน

เพิ่มช่องทางในการติดต่อกับ

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

โดยท่านสามารถติดต่อ สอบถาม หรือพูดคุยกับเรา ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ไลน์
ได้แล้ววันนี้ โดยค้นหา ID “@thaiortho” ที่ LINE หรือ LINE@ (กรุณาใส่ “@” ด้วย)
หรือสแกนที่ QR code นี้ แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณได้เลยค่ะ

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมาชิกสามัญทุกท่าน ทีย่ งั ไม่เป็น member กับพวกเราทาง facebook
ให้ช่วยกัน add เข้า Facebook group สมาชิกสามัญ เพื่อติดตามข่าวสาร update

จากทางสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้เลยค่ะ
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ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561
16 - 17 กรกฎาคม 2561
“Orthodontics for all ages: Predictable,
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ข้อบังคับของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมประกาศใช้เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อ 1. สมาคมนืม้ ชี อื่ ว่า สมาคมทันตแพทย์จดั ฟันแห่งประเทศไทย ย่อว่า
ส.ท.จ. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thai Association of Orthodontists
ย่อว่า Tha.A.O.
ข้อ 2. เครือ่ งหมายของสมาคมฯ มีลกั ษณะเป็นรูปหัวใจทีม่ เี ครือ่ งหมาย
ลูกศรอยู่ตรงกลาง ภายในกรอบวงกลมที่มีชื่อสมาคมทั้งไทยและอังกฤษ
อยู่ล้อมรอบ

ข้อ 3. ส� ำ นั ก งานของสมาคมตั้ ง อยู ่ ณ ภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ถนนโยธี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
4.1 เผยแพร่วิชาการ การศึกษาการสอนและการวิจัยในสาขา
วิชาทันตกรรมจัดฟัน
4.2 ส่งเสริมความสามัคคี และวิทยฐานะของสมาชิก
4.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน ให้ความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนความรู้
4.4 กิจกรรมของสมาคมต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่ 2 สมาชิก
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์
5.3 สมาชิกสมทบ
5.4 สมาชิกนักศึกษา
5.5 สมาชิกนานาชาติ
ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
6.1.1 เป็นทันตแพทย์ที่ถือสัญชาติไทยและได้ขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไม่อยู่ในระหว่าง
ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6.1.2 ส�ำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรม
จั ด ฟั น ในหลักสูต รและสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง
หรือ หลักสูตรที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ
เป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต�่ำกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันในประเทศ และด้วยความเห็นชอบจากสมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
6.1.3 ส�ำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรม
จัดฟันจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศ โดยเป็น
หลักสูตรเต็มเวลาไม่ต�่ำกว่า 2 ปี และหลักสูตรเป็นที่รับรอง
โดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันของประเทศที่สถานศึกษา
นั้นๆ ตั้งอยู่ และด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทย
6.1.4 ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรสาขา
ทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
6.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์
คือ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการคุณต่อวงการทันตกรรม
จัดฟันซึ่งคณะกรรมการของสมาคมฯ ลงมติเชิญให้เป็นสมาชิก
กิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ
6.3 สมาชิกสมทบ
คือ ทันตแพทย์ที่มีความสนใจในวิชาทันตกรรมจัดฟัน และ
มีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และคณะกรรมการ
มีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้
6.4 สมาชิกนักศึกษา
จะต้ อ งเป็ น นั ก ศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาสาขาทั น ตกรรมจั ด ฟั น ใน
หลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง หรือหลักสูตร
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ สถาบั น และเป็ น หลั ก สู ต รเต็ ม เวลา
ไม่ต�่ำกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ โดยมี
หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
ลงนามรับรอง และคณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติเห็นสมควร
รับเข้าเป็นสมาชิกได้ ในกรณีเมื่อส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ทันตกรรมจัดฟันแล้ว เมื่อหมดปีการศึกษานั้นจะพ้นสถานะ
การเป็นสมาชิกนักศึกษา และมีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก
สามัญได้ทันที
6.5 สมาชิกนานาชาติ
คือ ทันตแพทย์จดั ฟันต่างชาติทสี่ นใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ
โดยบุ ค คลนั้ น จะต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ของสมาคมหรื อ ชมรม
ทันตแพทย์จัดฟัน/ทันตกรรมจัดฟันของประเทศสมาชิกของ
Asian Pacific Orthodontic Society (APOS) หรือ World
Federation of Orthodontists (WFO)
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
7.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 6
7.2 ให้ยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนของสมาคมฯ โดยมีสมาชิก
สามัญรับรอง 2 คน
7.3 สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมือ่ คณะกรรมการด�ำเนินงานอนุมตั ิ
รับและได้ช�ำระค่าบ�ำรุงแล้ว

More Than Straightening Teeth
ข้อ 8. ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกและค่าบ�ำรุง
8.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าและ
ค่าบ�ำรุงประจ�ำปี
8.2 สมาชิกสามัญ ผู้สมัครจะต้องช�ำระ
ค่าบ�ำรุงสมาชิกตลอดชีพเป็นจ�ำนวนเงิน 5,000 บาท
8.3 สมาชิกสมทบ ผู้สมัครจะต้องช�ำระ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท
ค่าบ�ำรุงประจ�ำปี ปีละ 500 บาท
ในกรณีสมาชิกสมทบค้างช�ำระค่าบ�ำรุงประจ�ำปี การต่ออายุ
จะต้องเสียค่าบ�ำรุงย้อนหลังและหากค้างค่าบ�ำรุงเกิน 2 ปี จะต้อง
เสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่
8.4 สมาชิกนักศึกษา ผู้สมัครจะต้องช�ำระ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ค่าบ�ำรุงประจ�ำปี ปีละ 500 บาท
8.5 สมาชิกนานาชาติ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้คราวละ 2 ปี
โดยจะต้องช�ำระ
		 ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 50 ดอลลาร์สหรัฐ
		 ค่าบ�ำรุงประจ�ำปี 2 ปี (1 รอบ) เป็นเงิน 50 ดอลลาร์สหรัฐ
ในกรณีสมาชิกค้างช�ำระค่าบ�ำรุงประจ�ำปีไม่เกิน 2 รอบ (4 ปี)
การต่ออายุจะต้องเสียค่าบ�ำรุงประจ�ำปี ย้อนหลัง และหากค้าง
ค่าบ�ำรุงเกิน 2 รอบ (4 ปี) จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่
ข้อ 9. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้
9.1 สมาชิ ก มี สิ ท ธิ แ ละได้ รั บ ประโยชน์ ภ ายในขอบเขตของ
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
9.2 สมาชิกมีหน้าที่ให้ร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของสมาคมฯ
9.3 สมาชิกมีสิทธิรับทราบข่าวสารหรือเอกสารทางวิชาการที่
จัดท�ำขึน้ โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ตราบทีย่ งั ด�ำรงสมาชิกภาพ
ของสมาคมฯ อยู่
9.4 สมาชิกมีสิทธิไต่ถามคณะกรรมการด�ำเนินงาน เพื่อตรวจ
เอกสารบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมฯ ได้
9.5 สมาชิกผู้ใดย้ายที่อยู่ ที่ท�ำงาน เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยศ
อภิไธย ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร
9.6 สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าประชุมใหญ่ประจ�ำปี สมาชิกสามัญ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละ 1 คะแนน
9.7 สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
สมาชิกสามัญทัง้ หมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ประชุมใหญ่
วิสามัญได้
ข้อ 10. การขาดสมาชิกภาพ
10.1 ตาย
10.2 ลาออก
10.3 สมาชิกสมทบ หรือ สมาชิกนานาชาติที่ขาดส่งค่าบ�ำรุง
ประจ�ำปีติดต่อกันเกินก�ำหนดตามข้อ 8.3 และ 8.5
10.4 กระท�ำตนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือน�ำความเสียหาย
มาสู่สมาคมฯ และวิชาชีพ และคณะกรรมการมีมติให้ออก
10.5 เมื่อนักศึกษาหลังปริญญาส�ำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาจะถือว่าเป็นการสิน้ สภาพ ของสมาชิกนักศึกษา
โดยปริยาย
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หมวดที่ 3 การด�ำเนินกิจกรรมสมาคม
ข้อ 11. คณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายก
2. อุปนายก
3. นายกส�ำรอง
4. เลขาธิการ
5. เหรัญญิก
6. นายทะเบียน
7. ประธานวิชาการ
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
9. สาราณียกร
10. กรรมการกลาง 6 ต�ำแหน่ง
ทั้งหมดรวมเป็น 15 คน
ข้อ 12 ที่มาของกรรมการ
12.1 นายกสมาคม มาจากนายกส� ำรองของคณะกรรมการ
สมาคมในวาระที่ผ่านมา
12.2 นายกส� ำ รองและอุ ป นายกได้ จ ากการเลื อ กตั้ ง ในการ
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี ใ นปี สุ ด ท้ า ยของวาระกรรมการ
ชุดที่ก�ำลังด�ำรงต�ำแหน่งขณะที่มีการประชุมใหญ่สามัญฯ
12.3 นายกสมาคมเป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ นอกเหนื อ จาก
นายกส�ำ รองและอุปนายก หากต�ำ แหน่งกรรมการดังกล่า ว
ต้องว่างลงก่อนหมดวาระ ให้แต่งตั้งสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใด
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งที่ว่างลงนั้น
12.4 คณะกรรมการด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 2 ปี แต่ให้มีอ�ำนาจ
ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นกว่าการแต่งตัง้ กรรมการชุดใหม่จะเสร็จสมบูรณ์
12.5 ในกรณีที่นายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบ
วาระได้ ให้อุปนายกสมาคมท�ำหน้าที่ต่อจน หมดวาระ
12.6 นายกสมาคมสามารถแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
กรณีที่มีจ�ำนวนที่ปรึกษาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้คณะที่ปรึกษา
เลือก 1 คน เพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง “ประธานที่ปรึกษา”
ข้อ 13.อ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
13.1 บริหารกิจการของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสมาคมฯ
13.2 ออกระเบียบ แก้ไข เพิม่ เติม หรือยกเลิกระเบียบของสมาคมฯ
ได้
13.3 จัดการทรัพย์สินและดูแลผลประโยชน์ของสมาคมฯ
13.4 จัดการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง
13.5 จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อมีเหตุอันควร หรือ
ตามที่สมาชิกสามัญจ�ำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ได้เข้าชื่อร้องขอ ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
ขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
13.6 จัดการประชุมวิชาการ ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
13.7 จัดท�ำบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน
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หมวดที่ 4 การประชุม
ข้อ 14. การประชุมคณะกรรมการ
14.1 การประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงานให้มีอย่างน้อยปีละ
4 ครั้ง
14.2 นายกสมาคมหรือกรรมการตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป จะเรียก
ประชุมคณะกรรมการได้เมื่อเห็นสมควร
14.3 การประชุ ม ของคณะกรรมการแต่ ล ะครั้ ง จะต้ อ งมี
กรรมการอยู่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
14.4 การลงมติ ให้ถือเสียงส่วนใหญ่ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
นายกสมาคมเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 15. การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
15.1 สมาคมจัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ปีละ 1 ครัง้
และจ�ำนวนสมาชิกสามัญ จะต้องไม่น้อยกว่า 1/3 จึงจะเป็น
องค์ประชุมได้
15.2 การลงมติ ให้ถือเสียงส่วนใหญ่ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
นายกสมาคมฯ เป็นเสียงชี้ขาด
15.3 การประชุมสามัญประจ�ำปี ต้องมีวาระการประชุมอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
- แถลงผลการด�ำเนินงานสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลของสมาคมฯ
- เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
- เลือกตัง้ นายกส�ำรองและอุปนายกเมือ่ ครบก�ำหนดวาระ
15.4 สมาคมฯ สามารถจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ได้
เมือ่ มีเหตุอนั ควร หรือ เมือ่ สมาชิกสามัญเข้าชือ่ ร่วมกันอย่างน้อย
1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอ โดยจ�ำนวนสมาชิก
สามัญ จะต้องไม่น้อยกว่า 1/3 จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 16. การประชุมวิชาการจะจัดให้มีอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 5 การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 17. สมาคมฯ อาจมีรายได้เพื่อด�ำเนินการดังนี้
17.1 เงินค่าจดทะเบียนและเงินค่าบ�ำรุงจากสมาชิก
17.2 เงินอุดหนุนและเงินบริจาคที่สมาคมฯ ได้รับ
17.3 เงินรายได้อื่นๆ
ข้อ 18. เหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลรักษาเงินของสมาคมฯ ให้มีสมุดบัญชี
และหลักฐานแห่งการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินไว้ ให้เหรัญญิก
รายงานฐานะการเงินของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการทุกครั้ง
ที่ได้มีการประชุมของคณะกรรมการ
ข้อ 19. การจ่ายเงินของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการ
ที่คณะกรรมการได้ก�ำหนดขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 20. เงินรายได้ของสมาคมฯ ให้นำ� ฝากธนาคารไว้ในนามของสมาคมฯ
การถอนเงินจากธนาคารให้นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคม
และเหรัญญิกเป็นผู้ลงนามถอนร่วมกันทุกครั้ง
ข้อ 21. นายกสมาคมฯ มีอ�ำนาจสั่งจ่ายเงินครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ

ข้อ 22. เหรัญญิกมีอ�ำนาจในการเก็บเงินไว้เพื่อการใช้สอยเบ็ดเตล็ดของ
สมาคมฯ ได้ไม่เกินคราวละ 10,000 บาท
ข้อ 23. ให้เหรัญญิกรายงานฐานะการเงินของสมาคมฯ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี
ข้อ 24. เหรัญญิก จะต้องท�ำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมี
หลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือของนายกสมาคม หรือผู้ท�ำการ
แทนร่วมกับเหรัญญิก หรือผู้ท�ำการแทนพร้อมกับประทับตรา
ของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 25. ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมและ
จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 26. ผูส้ อบบัญชีมอี ำ� นาจหน้าทีจ่ ะเรียกเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการเงินและ
ทรัพย์สินจากคณะกรรมการและสามารถจะเชิญกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สิน
ของสมาคมได้

หมวดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิก
สมาคม
ข้อ 27. การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ ของสมาคมฯ
อาจจะกระท�ำได้โดย
27.1 คณะกรรมการเป็นผู้เสนอ หรือ
27.2 สมาชิกสามัญจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 10 คน เข้าชือ่ รวมกันเสนอ
ข้อ 28. เมื่ อ มี ก ารเสนอขอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นข้ อ บั ง คั บ ของ
สมาคมฯ ให้ เ ลขาธิ ก ารจั ด พิ ม พ์ ข ้ อ ความที่ เ สนอขอแก้ ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมฯ นั้นไว้ และ
แจ้งให้สมาชิกสมาคมฯ ทราบก่อนมีการประชุมใหญ่อย่างน้อย
15 วัน
ข้อ 29. เมื่อมีการประชุมใหญ่ให้คณะกรรมการน�ำข้อเสนอขอแก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมฯ นั้นเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ำกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกผู้มีสิทธิลง
คะแนนเสียงที่มาประชุม
ข้อ 30. เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติให้เลิกล้มสมาคมฯ จะต้องมีคะแนนเสียง
ให้เลิก 4/5 ของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุมโดยวิธี
ลงคะแนนลับ
ข้อ 31. ในการประชุมใหญ่ดังกล่าว ให้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ด้วยว่าจะมีการพิจารณาเรือ่ งการเลิกสมาคมฯ
ข้อ 32. ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ล งมติ เ ลื อ กตั้ ง ผู ้ ช� ำ ระบั ญ ชี การช� ำ ระบั ญ ชี
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาเลิกสมาคมฯ และช�ำระ
บัญชี
ข้อ 33. เมื่อช�ำระบัญชีเสร็จหากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของมูลนิธิทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

More Than Straightening Teeth

ผลการดำ�เนินงานสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2559 - 2560
คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2561
(1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561)

คณะที่ปรึกษา
1. ประธานที่ปรึกษา
2. ที่ปรึกษา
3. ที่ปรึกษา

รศ. (พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
ศ. (พิเศษ) พลโท ทพ.พิศาล เทพสิทธา

คณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายกสมาคม
อุปนายก
นายกสำ�รอง
เลขาธิการ
ประธานวิชาการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
สาราณียกร
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
ทพ.ธานัน จารุประกร
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
ผศ.ดร.ทพ. อุดม ทองอุดมพร
ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ		
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย
ผศ.ดร.ทพ.บัญชา สำ�รวจเบญจกุล
รศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์
ทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์
ทพญ.อัญชลิกา สงวนดีกุล
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1. องค์ประกอบการดำ�เนินงานของสมาคมฯ
1.1 ที่ตั้ง
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.โยธี เขตราชเทวี กทม. 10400
Website www.thaiortho.org
1.2 สมาชิก
(สรุปข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
สมาชิกสามัญ
606 คน
(สมาชิกกิตติมศักดิ์
21 คน
สมาชิกสมทบ
160 คน
สมาชิกนักศึกษา
135 คน
		

รวม 922 คน

1.3 การประชุมกรรมการสมาคมฯ
ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2559
ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นอกจากนั้นแล้ว กรรมการได้ใช้
“LINE” application ในการสื่อสาร ปรึกษาหารือและช่วย
ให้ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

2. ผลงาน

2.2 การเตรียมการประชุมวิชาการ
ไม่มี
2.3 วารสาร หนังสือและการเผยแพร่ความรู้
• จัดทำ�วิทยาสาร The Online Journal of Thai
Association of Orthodontists
บน www.thaiortho.org/journal
		 (ขณะนี้ website อยู่ในระหว่างการปรับปรุง เพื่อให้มี
ระบบ submit บทความทางออนไลน์ได้
• ตามข้อกำ�หนดของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ
Thai - journal Citation Index Center: TCI)
• จัดทำ�หนังสือข่าวสาร Braces News รวมเล่มกับวารสาร
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ 2 ฉบับ
• มีการ update ข้อมูลข่าวสารใน website ของสมาคมฯ
อย่างสม�่ำเสมอ
• Facebook “หมอจั ด ฟั น ไทย” เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่
ประชาชน รวมถึงตอบคำ�ถามจากประชาชนผูส้ นใจ โดยมี
ทพ. จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล เป็นผู้ดูแล Facebook กลุ่ม
“สมาชิกสามัญ สมาคมทันตแพทย์จดั ฟันแห่งประเทศไทย”
เพื่ อ แจ้ ง ข่ า วสารให้ แ ก่ ส มาชิ ก สามั ญ ของสมาคมฯ
โดยเฉพาะ
• เพิม่ ช่องทางการติดต่อกับสมาคมฯ ผ่านทางแอพพลิเคชัน่
LINE ที่ “@thaiortho” เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชน
และสมาชิกของสมาคมฯ ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางขึน้
โดยมี ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย, ทพญ. ปิยะธิดา จิตตานันท์,
ทพญ. รัตติยา ฉั่วเจริญ และ ทพ. จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
เป็นผู้ดำ�เนินงาน

2.1 สรุปการจัดประชุมวิชาการ
• 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประชุ ม วิ ช าการครั้ง ที่ 2
ประจำ�ปี 2559 เรื่อง “From Top to Toe, A Trick
to II” โดย Prof. Dr. Sabine Ruf, Assoc. Prof. Dr. Niko
Bock และคณะวิ ท ยากรไทย ณ ห้ อ งเวิ ล ด์ บ อลรู ม
2.4 ส่งผู้แทนเข้าเป็นคณะทำ�งานหรือร่วมประชุม
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
1. รศ.ทพ.ดร. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์ (นายกสมาคมฯ)
• 11 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประชุมวิชาการครัง้ ที่ 1
เป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการ
ประจำ�ปี 2560 เรื่อง “Master Shares, New Gen
		 ทันตแพทยสมาคมฯ ครั้งที่ 104 (1/2560) เมื่อวันที่ 14
Shines on Ortho Stage” โดย Dr. Eric Liou และ
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
คณะวิ ท ยากรไทย ณ ห้ อ งเวิ ล ด์ บ อลรู ม โรงแรม
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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2. รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ (ประธานทีป่ รึกษา)
และ ทพ.ธานัน จารุประกร (นายกสำ�รอง)
		 ร่วมงานประชุม 2nd South Asia International
Orthodontic Congress & 7th ODOAN Orthodontic
Conference เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ที่ประเทศเนปาล ด้วยทุนส่วนตัว
3. ทพญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส (อุปนายก) และ ทพ.ธานัน
จารุ ป ระกร (นายกสำ�รอง) เป็ น ตั ว แทนสมาคมฯ
เข้ า ประชุ ม “ทำ�งานอย่ า งไรไม่ ใ ห้ ต้ อ งโทษอาญา”
จัดโดยชมรมทันตกรรมสำ�หรับเด็ก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 ที่ ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
4. สมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น แห่ ง ประเทศไทย โดย
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส (อุปนายก) มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในภาคอีสานแก่ รศ.นพ.พิชิต
สิ ริ ว รรณ รองผู้ อำ�นวยการสำ�นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่
ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ทพ.ธานัน จารุประกร (นายกสำ�รอง) เป็นตัวแทนสมาคม
ร่ ว มบรรยาย “ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ...ก้ า วอย่ า งไรใน
ทศวรรษหน้า” จัดโดยชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
6. ทพ.ธานั น จารุ ป ระกร (นายกสำ�รอง) เป็ น ตั ว แทน
ร่ ว มประชุ ม 2017 International Orthodontic
Conference และร่วมแสดงความยินดีกับ Chinese
Orthodontic Society ในโอกาสครบรอบ 20 ปี
เมื่ อ วั น ที่ 17 - 21 กั น ยายน พ.ศ.2560 ที่ เ มื อ ง
เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยทุนส่วนตัว
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สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

3,910,098.88
3,910,098.88
26,000,000.00
11,572.76
26,011,572.76
29,921,671.64

หนี้สินและทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

รวมหนี้สิน
ทุนสะสม
เงินทุนจัดตั้ง
เงินทุนสะสม
ยอดยกมาจากปีก่อน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี
รวมทุนสะสม
รวมหนี้สินและทุนสะสม

1,266,650.00
50,566.53
1,317,216.53
3,283,849.55
24,533,159.38
787,446.18
28,604,455.11
29,921,671.64

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้

รายได้ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ
รายได้ค่าบ�ำรุงประจ�ำปีและค่าสมาชิก
รายได้เงินสนับสนุนการประชุมวิชาการ
รายได้เงินสนับสนุนนิทรรศการจัดฟัน
รายได้เงินสนับสนุนการพิมพ์วารสาร
รายได้เงินสนับสนุนโฆษณาในหนังสือ
รายได้ค่าหนังสือรอบรู้เรื่องจัดฟัน
รายได้จากดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่นๆ (ค่าออกบูธ)
รายได้จากการประชาสัมพันธ์
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี

4,879,017.00
99,200.00
2,659,743.63
160,000.00
26,940.00
259,178.67
31,437.19
8,115,516.49
7,247,790.03
867,726.46
(80,280.28)
787,446.18
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มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4

578,040.37
578,040.37
2,600,000.00
2,600,000.00
3,178,040.37

หนี้สินและทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สิน
ทุนสะสม
เงินทุนจัดตั้ง
ทุนสะสม
ยอดยกมาจากปีก่อน
รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี
รวมทุนสะสม
รวมหนี้สินและทุนสะสม

5

12,900.00
9.08
12,909.08

6

1,600,000.00
1,539,901.50
25,229.79
3,165,131.29
3,178,040.37

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้

รายได้จากดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการบริจาค
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี

29,099.77
64,500.00
93,599.77
65,460.00
28,139.77
(2,909.98)
25,229.79
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งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้อง World Ballroom โรงแรม Centara Grand at Central World

สมาคม

More Than Straightening Teeth

027

028

October

More Than Straightening Teeth

029

030

October

More Than Straightening Teeth

031

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
รับมอบเงินจ�ำนวน 100,000 บาท จาก สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.ธานัน จารุประกร (นายกส�ำรอง) และ รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ (ประธานที่ปรึกษา) เป็นตัวแทน
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม 2017 International Orthodontic Conference
และร่วมแสดงความยินดีกับ Chinese Orthodontic Society ในโอกาสครบรอบ 20 ปี
เมื่อวันที่ 17 - 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
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นิสิตหลังปริญญา ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันชั้นปีท่ี 4 และ อ.ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์
ได้เข้าร่วมงานประชุม AAO 2017 ณ เมือง San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 22 - 25 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยนิสิตทุกคนก็ได้น�ำเสนอผลงานวิจัยที่พากเพียรท�ำกันมา
ตลอด 3 ปี เป็นที่น่าชื่นใจแก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านจริงๆ ค่า
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นอกจากนี้นิสิตหลังปริญญา ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ชั้นปีที่ 3
ก็ไม่ยอมน้อยหน้ารุ่นพี่ ได้ส่งตัวแทนไปน�ำเสนอผลงานวิจัย
ที่งานประชุม EOS 2017, 93rd Congress of the European
Orthodontic Society ณ เมือง Montreux ประเทศ Switzerland
วันที่ 5 - 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ทัง้ นีม้ ี รศ.ทพญ.จินตนา ศิรชิ มุ พันธ์
ไปร่วมประชุมและให้ก�ำลังใจนิสิตที่ปรึกษาด้วยนะคะ

ภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น จุ ฬ าฯ ได้ รั บ เกี ย รติ
จาก Assoc. Prof. Siew Ging Gong มาบรรยาย
ทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง Phototherapy: Does
it increase orthodontic tooth movement?
ณ ห้องประชุมสุภา รัตนเรือง ชั้น 5 ตึกทันตรักษ์วิจัย
วั น ที่ 1 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 โดยมี อ าจารย์ แ ละ
นิสิตหลังปริญญา ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันเข้าร่วม
ฟังบรรยาย
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นอกจากจะเข้มข้นในเรื่องวิชาการแล้ว เมื่อพูดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม ในกิจกรรมวันไหว้ครู
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
ได้มอบพวงมาลัยเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีแด่คณาจารย์ รวมทั้งอาจารย์พิเศษทุกท่าน ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน
ที่คอยอบรมสั่งสอนพวกเราให้เป็นหมอจัดฟันที่ไม่ใช่แค่เก่ง แต่ยังต้องเป็นหมอที่ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วย

สุดท้ายนี้ นิสิตหลังปริญญา ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ชั้นปีที่ 3
ได้ไปขะมักเขม้นเขียนเปเปอร์ ในโครงการ Publication Camp
ที่ The Paz Resort Khaoyai วันที่ 11 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560
ภายใต้บรรยากาศสวยงามทีท่ ำ�ให้สมองปลอดโปร่ง มีแรงเขียนงานดีๆ
ออกมากลับมาจาก camp หวังว่าจะได้รับ accepted ทุกคน
เลยนะคะ ^^
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สัมมนาภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหลังปริญญาฯ
ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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พิธีไหว้ครู และร่วมแสดงความยินดีกับ
รศ.ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจ�ำปีการศึกษา 2559
ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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MU Ortho Alumni
เสวนาประสาพี่ๆ น้องๆ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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รับประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตร
ทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

More Than Straightening Teeth

039

คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Skeletal anchorage & Surgery first”
โดย Prof. Junji Sugawara พร้อมทั้งงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า “Ortho PSU Alumni ภายใต้ theme งาน Mr & Mrs
Orthodontists - Black & White Night Party” ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
บอกได้เลยว่าบรรยากาศในงานนั้นอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองของครูผู้ให้และเหล่าลูกศิษย์

ในปีนี้ทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับเกียรติจาก
อ.ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Invisalign”
และ รศ.ดร.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง
“Temporomandibular disorders”
แก่นักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟัน
ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน
นอกจากอาจารย์จะให้ความรู้และบรรยากาศ
ที่เป็นกันเองแล้ว ท่านยังให้ข้อคิดในการดูแล
ผู้ป่วยอีกด้วย
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คณาจารย์สาขาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
น�ำทีมโดย รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
รศ.ทพญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล และ ผศ.ทพ.ดร.อุดม ทองอุดมพร พาทีมนักศึกษาหลังปริญญา สาขาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมประชุม
และเสนอผลงานวิจัยทั้งในงาน AAO’s 117th Annual Session ณ เมืองซานดิเอโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 93rd EOS Congress
ณ เมืองมองเทรอส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 5 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักศึกษา และมีโอกาสได้ร่วมถ่ายภาพกับ ศ. คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ และ รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมไหว้ครูที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพรักต่ออาจารย์
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งเรื่องของการรักษาผู้ป่วยและหลักการด�ำเนินชีวิต ซึ่งนักศึกษาทุกคนต่างได้รับพร
และความรักความอบอุ่นเป็นก�ำลังใจในการเรียนต่อไป
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การโยนโบว์ลิ่งในงานกองทุน 100 ปี สมเด็จย่า
ครั้งที่ 4 ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้ความสนุก
สุขภาพแข็งแรงเพื่อตัวเองแล้วยังได้
ร่วมทำ�บุญเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางทันตกรรมอีกด้วย

ขอแนะน�ำสมาชิกใหม่ของครอบครัวเราคือ น้อง intraoral
scanner ความสามารถของน้ อ งใหม่ นี้ ช่ ว ยเราให้ ท�ำ งาน
ได้ ส ะดวกมากขึ้ น อี ก ทั้ ง ต้ อ นรั บ การก้ า วเข้ า สู ่ Invisalign
University Programme ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการรักษา
ส�ำหรับผู้ป่วย
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มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของการเรียนและการท�ำงานในคลินิกของนิสิตทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มศว รุ่นแรก
ในรายวิชาการบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม นิสิตได้ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ หลายแห่ง

คณาจารย์และนิสิตทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน มศว
ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ
Start to Finish Efficiency, Comfort, and
Esthetics with Self-ligation
จาก Dr. Robert Waugh Jr., ABO
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ โรงแรม S31 Sukhumvit

More Than Straightening Teeth

043

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณาจารย์และนิสิตทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มศว ได้เข้าร่วมฟัง
บรรยายในหัวข้อ Innovations in Orthodontics: State-of-the-Art Techniques for Quality Results จาก Dr. Moe
Razavi ณ โรงแรม Sofitel Sukhumvit

นิสิตทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.พลพิทยา วรชาติ ร.น.
ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
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นิสิตทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
เข้าร่วมกิจกรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ของโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
ที่จัดขึ้นร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

ขอบพระคุณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ทพ.กนก สรเทศน์ ที่สละเวลามา
ให้ความรู้นิสิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มศว
ในหัวข้อ Orthognathic surgery
และ Management of the Digital
Photo Data

ภาพบรรยากาศภายในคลินิกและ
ในอีกไม่นานนี้ คลินิกสาขาทันตกรรม
จัดฟัน มศว ได้เตรียมขยายพื้นที่
เพื่อรองรับนิสิตหลังปริญญา และ
ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
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มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้เข้าร่วมนำ�เสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ
93th Congress of the European
Orthodontic Society
ที่เมือง Montreux ประเทศ Switzerland
เมื่อวันที่ 5 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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รับประกาศนียบัตรสำ�เร็จการศึกษาหลักสูตร
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำ�บ้านเพื่อวุฒิบัตร
สาขาทันตกรรมจัดฟันของ ทพญ.จินตนา ทัศนพานนท์,
ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์, ทพ.วรปรัชญ์ เชิดจอหอ
และ ทพญ.ธัญญาภรณ์ สิทธาจารย์พงศ์
ภายหลังการสอบ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและ
ทันตกรรมสำ�หรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีงานเลี้ยงอ�ำลา
เนื่องในโอกาสส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทและวุฒิบัตรรุ่น K Group (OrthoCMU in Retro Night)
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. - 22.00 น.
ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จ. เชียงใหม่
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มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบอุ่นไปด้วย
คณาจารย์ (แถวนั่ง) ที่กรุณาสละเวลามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
แก่นักศึกษาหลังปริญญา โดยปีนี้เป็นปีแรกที่คณะฯ
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน.......สวย หล่อขนาดไหน ไปชมกันเลย

เนื่องในวาระโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ไทย
นักศึกษาและศิษย์เก่า
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
น�ำพวงมาลัยกราบสวัสดีปีใหม่
แก่อาจารย์ในภาควิชา
งานนี้ได้รับพรกันถ้วนหน้า
พร้อมลุยงานหนักกันยาวๆ
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โดยมีท่านคณบดี รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์
ให้เกียรติร่วมงานคับคั่ง พร้อมนักศึกษาจากทุกระดับชั้นเข้าร่วมระลึกในพระคุณครู และ รศ.ทพ.
มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ ได้มอบหนังสือ “ต�ำราวิชาทันตกรรมจัดฟัน”
เป็นรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล“คนดีของเพื่อน”อีกด้วย

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศูนย์ตะวันฉาย
เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จัดการบรรยายพิเศษ
เรือ่ ง “การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่”
โดย รศ.พญ.กุสมุ า ชูศลิ ป์” เมือ่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560
ทั้งนี้ภาควิชาได้จัดให้วันศุกร์ที่ 2 ของทุกเดือน มีกิจกรรม
วิชาการที่น่าสนใจส�ำหรับสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวม
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เรียบเรียงบทสัมภาษณ์ โดย ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต และ ทพญ.อัญชลิกา สงวนดีกุล

Braces news ฉบับนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ผศ.ดร.ทพญ.คุณหญิงกมลทิพย์ หุตะสิงห์
อาจารย์ผู้ซึ่งเคยได้รับรางวัล Life Time Achievement Award จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นผู้สร้างคุณูปการอเนกอนันต์แก่วงการทันตกรรมจัดฟันไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
โดยในครั้ ง นี้ อ าจารย์ ม อบโอกาสพิ เ ศษมากๆ ให้ กั บ การศึกษา
ที ม งาน Braces News เพราะเป็ น ครั้ ง แรกของอาจารย์ ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
• ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 - ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 เรี ย น
ที่ ไ ด้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ถึ ง ประวั ติ ชี วิ ต การศึ ก ษา
การท� ำ งาน แง่ คิ ด ดี ๆ ในการท� ำ งาน และคุ ณ ความดี ข อง
โรงเรียนทิพวาที
• ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 - มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
ท่ า นอาจารย์ ที่ ไ ด้ ส ร้ า งประโยชน์ อั น มากมายให้ แ ก่ ว งการ
ทั น ตกรรมจั ด ฟั น ไทย ขอเชิ ญ ทุ ก ท่ า นอ่ า นบทสั ม ภาษณ์ ข อง
ผดุงดรุณี ถนนประมวญ
• ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 7 - มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 8 โรงเรี ย น
อาจารย์ไปพร้อมๆ กันเลยครับ
ศึกษานารี
 อาจารย์ได้กรุณาเล่าย้อนประวัติ และได้สรุปถึงประวัติ
มหาวิทยาลัย
• ปี พ.ศ. 2498 - ปี พ.ศ. 2499 เข้าศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
ของอาจารย์ไว้ดังนี้ครับ
วันเกิด : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ปัจจุบันอายุ 82 ปี
การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปี พ .ศ. 2500 - ปี พ .ศ. 2504 เข้ า ศึ ก ษาคณะ
บิดา : หลวงทิพวาที (นายโพธิ์ ดิษยฉันท์)
รับราชการประจ�ำกระทรวงการต่างประเทศ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศิริราช
มหาดเล็ก เสือป่า ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
พยาบาล (เกียรตินิยม อันดับ 2)
• ปี พ.ศ. 2507 ศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย BONN ประเทศเยอรมนี
เจ้าอยู่หัว
มารดา : นางบุปผา ทิพวาที (ดิษยฉันท์)
ตะวันตก ด้วยทุน DAAD (Deutscher Akademischer
สามี : นายประตาป หุตะสิงห์
Austauschdienst)
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 ในชีวิตการท�ำงานของอาจารย์ มีเรื่องภาคภูมิใจและ
ซาบซึ้งอย่างไรในชีวิตที่อยากเล่าให้พวกเราได้ฟังบ้างครับ
พี่ภาคภูมิใจมากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จุ ล จอมเกล้ า ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นบ�ำเหน็จ
ความชอบในการถวายงานให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ ดังนี้
• จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) เมื่อปี พ.ศ. 2519
• ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) เมื่อปี พ.ศ. 2521
 มีรางวัลและโล่เกียรติคุณอีกมากมายที่อาจารย์เคยได้รับ
จากการที่ได้สร้างคุณประโยชน์อันมากมายให้แก่วงการ
ทันตกรรมจัดฟันไทย อยากให้อาจารย์เล่าถึงรางวัลที่อาจารย์
ได้รับมา และอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างครับ
พี่รู้สึกภูมิใจและขอขอบคุณทุกคนอย่างมากที่เห็นความดี
ของพี่ และให้รางวัลเหล่านีแ้ ก่พมี่ า เพือ่ เป็นก�ำลังใจในการท�ำงาน
ให้กับพี่ค่ะ รางวัลและโล่เกียรติคุณที่พี่เคยได้รับมาก็มี
• โล่เกียรติคุณจากชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
• ปี พ.ศ. 2512
- จบการศึกษาปริญญาเอก (Dr.Med.Dent)(Doctor of
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
• โล่เกียรติคุณจากมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
Medical Dentistry)
- จบ Fachzahnarzt für Kieferorthopädie (Dental
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2543
• รางวัล Life Time Achievement Award จากสมาคม
			 Surgery for Orthodontics)
• ปี พ.ศ. 2540 อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟันจาก
ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2556
ทันตแพทยสภา
• โล่เกียรติคุณจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
• ปี พ.ศ. 2551 ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก็ขอขอบคุณอีกครั้งส�ำหรับทุกๆ รางวัลที่ได้ให้กับพี่มาค่ะ
การท�ำงาน
• พ.ศ. 2505 - 2538 รับราชการ อาจารย์ภาควิชาทันตกรรม
จัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2538 - 2557 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรม
จัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ
		 - สอนปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
		 - สอนปริ ญ ญาโท ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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 ทุ ก คนที่ เ คยเรี ย นกั บ อาจารย์ หรื อ แม้ ไ ม่ เ คยเรี ย น
ก็ตาม จะเห็นอาจารย์ทุ่มเทสอนวิชา จัดฟันที่ใช้เครื่องมือ
Removable และ Functional appliance จนเหมือน
เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ไปแล้ว เพราะอะไรอาจารย์จึงให้
ความส�ำคัญและสนใจในการจัดฟันด้วยเครื่องมือดังกล่าวครับ
เพราะทางฝั่งยุโรปสมัยที่พี่เรียนอยู่ concept การรักษา
จะไม่เหมือนทางอเมริกา อย่างเยอรมนีเขาจะใช้ removable
หรือ functional appliance ผสมผสานไปกับ fixed appliance
ค่ ะ อย่ า งเช่ น คนไข้ อ ายุ น ้ อ ย ทางอเมริ ก าเขาจะรอจนเป็ น
ชุดฟันแท้ อย่างน้อยก็อายุ 12 ปีไปแล้วจึงจะเริ่มการ treatment
แล้วอาจถอนฟัน bicuspids ร่วมด้วยเพื่อแก้ปัญหาการขาด
ช่องว่าง แต่ของทางเยอรมัน เราจะเริ่มตั้งแต่ early mixed
dentitionเลย คื อ ใช้ ทั้ ง เครื่ อ งมื อ removable ด้ ว ย มี
expansion screws ช่วยขยายความกว้างขากรรไกร หรือใช้
head gear และบางรายก็ใช้ activator ด้วย หนูจะเห็นว่า
พวก expansion screw ยี่ ห ้ อ ดั ง ๆ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากอเมริ ก า
มันจะมาจากยุโรปทัง้ นัน้ เคสสอบบอร์ดของพีก่ ม็ แี ต่เคส 2 phase
หรือ case growth modification เป็นหลักเลย เวลานั้นอาจารย์
ที่ไปเรียนแล้วกลับมาก่อน ก็ใช้แต่ fixed appliance ทั้งนั้น
พี่ เ ลยเหมื อ นเป็ น คนแรกที่ เ อาวิ ช า removable มาสอน
ช่วงแรกที่แผนกยังมีอาจารย์ที่จบเอก หรือเทียบเท่าไม่ครบ
จะเปิดปริญญาโท พี่ก็สอนแต่ undergrad พอแผนกเติบโตขึ้น
จัดตัง้ หลักสูตรปริญญาโทได้ พีก่ ส็ อนทัง้ ปริญญาตรี ทัง้ ปริญญาโท
และพี่ก็สอนอยู่ที่จุฬาฯ จนเกษียณเลย (ปี พ.ศ. 2538) หลังจาก
เกษียณแล้วพี่ก็ยังสอนต่ออีก (หัวเราะ) สอนทั้งเด็ก undergrad
ทั้ ง postgrad และพอมี เ ปิ ด สอนปริ ญ ญาโทพี่ ก็ ส อนเฉพาะ
ปริญญาโท และพี่ก็ได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งขอนแก่น
มหิดล สงขลา และนเรศวรไปช่วยเขาสอนเลคเชอร์วชิ า removable
appliance พี่ก็ต้องขอขอบคุณแต่ละมหาวิทยาลัยที่เห็นคุณค่า
ของพี่ และเชิญพี่ไปช่วยสอนอยู่เป็นเวลานานหลายปี
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 เห็นรูปถ่ายในอีกห้อง เป็นรูปอาจารย์สวมชุดครุยดุษฎี
บั ณ ฑิ ต รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รกั บ สมเด็ จ พระเทพฯ
ด้วยครับ
ตอนนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
 เวลาที่เป็นนักเรียนของอาจารย์ จะสัมผัสได้เสมอถึงการ
เอาใจใส่ ที่ เข้ ม ข้ น และให้ เวลากั บ นั ก เรี ย นและละเอี ย ดกั บ
เคสคนไข้อย่างเต็มที่ อาจารย์ท�ำแบบนั้นอยู่อย่างสม�่ำเสมอแม้
จะเป็นช่วงหลังเกษียณไปแล้ว เพราะอะไรอาจารย์ถึงต้องเหนื่อย
ตรากตร�ำแบบนั้นครับ
พีจ่ ะตอบยังไงดี (หัวเราะ) ความเป็นครูมนั อยูใ่ นสายเลือด
มั น เคี่ ย วเข็ ญ ศิ ษ ย์ โ ดยไม่ รู ้ ตั ว บางที ก็ คิ ด เหมื อ นกั น นะคะว่ า
นักเรียนเขาก็อาจจะโกรธ แต่เขาคงไม่กล้าว่าพี่ (หัวเราะ) คืออะไร
ที่มันไม่ได้อย่างใจ พี่ก็ไม่เคยให้ผ่านค่ะ อันนี้ส่วนของนักเรียน
ส่วนของคนไข้ และการที่เรา treat คนไข้ Class I crowding,
Class II กับ Class III พี่ระวังมากเลยกับอายุของคนไข้ และก็
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปากและนอกปาก ที่พี่เข้มงวดมากที่สุดคือ
ความร่วมมือของคนไข้ พี่ดุมาก ดุเสียจนกระทั่งเพื่อนๆ ลูกของพี่
เห็นนามสกุลลูกพีแ่ ล้วมาถามว่าเป็นอะไรกับหมอฟันชือ่ กมลทิพย์
พอรู้ว่าเป็นแม่ เพื่อนของลูกก็ร้องจ๊ากเลย บอกว่าแม่เธอดุ
อย่างกับเสือ (หัวเราะ) เพราะพี่ค�ำนึงเสมอว่าถ้าคนไข้ไม่ดูแล
เครื่องมืออย่างดีเนี่ย มันก็จะรักษาไม่ส�ำเร็จ อันนี้พวกหนูก็รู้
ใช่ไหมคะ

“ความเป็นครูมันอยู่ในสายเลือด
มันเคี่ยวเข็ญศิโดยไม่
ษย์ รู้ตัว”
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 แต่อาจารย์ไม่ได้ดุอย่างเดียวนะครับ อาจารย์ดุแล้วลง
มานั่งสอน นั่งท�ำให้ดูด้วย เสียเวลากับพวกเราเป็นชั่วโมงเลย
เลยเวลาอาหารเที่ยงของอาจารย์ไปนานแล้ว อาจารย์ก็ยังอยู่กับ
พวกเรา ช่วยพวกเราท�ำให้พวกเรารู้ว่าผิดอะไรตรงไหน
(หั ว เราะ) พี่ ไ ม่ เ คยคิ ด ว่ า เสี ย เวลาเลยค่ ะ พี่ อ ยากให้
การรักษาได้ผล ตรวจให้ละเอียดแน่ใจว่าคนไข้ไม่เจ็บกับเครือ่ งมือ
ที่ เราท� ำ ให้ เพราะถ้ า เจ็ บ คนไข้ ก็ ไ ม่ ร ่ ว มมื อ ใส่ ยั ง ไงเคสก็
ล้มเหลว เราจะต้องท�ำยังไงที่จะไม่ให้เขาเกลียดเครื่องมือของ
เรานะคะ เพราะฉะนั้นการรักษาด้วยเครื่องมือ removable
นอกจากการวินิจฉัย / วางแผนรักษาอย่างละเอียดรอบคอบและ
ถูกต้อง ระมัดระวังในการท�ำเครื่องมือให้ประณีต ไม่ท�ำให้คนไข้
เจ็บแล้ว เรายังต้องคิดว่าจะท�ำยังไงจึงจะ “เข้าถึง” คนไข้ และ
“เข้ากับ” คนไข้ ต้องทั้งดุ ทั้งขู่ ทั้งใจดี ต้องพยายามมี contact
ที่ดีกับพ่อกับแม่ด้วย ต้องขอให้พ่อแม่ร่วมมือกับเรา เพื่อสอนให้
คนไข้เข้าใจในการใส่เครื่องที่หมอท�ำให้ จึงจะท�ำให้การรักษา
ที่ยากกลายเป็นง่ายขึ้นได้ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างสัมพันธ์
ที่ดีกับคนไข้ กับพ่อแม่ กับครอบครัวเขาไปด้วย ให้เขารักเรา
เพราะพี่คิดว่าถ้าเขาไม่รักหมอ เขาก็จะหนีหมอไป ไม่ใส่เครื่องมือ
ของหมอ สิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลา ซึ่งการรักษาด้วย removable
appliance หรือ growth modification มันต้องใช้เวลามาก
มันเป็นงานที่ช้า และเป็นงานที่ละเอียด การสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ทีพ่ บี่ อกไปมันก็เกิดขึน้ เองพร้อมๆ ไปกับการ treatment บ่อยครัง้
ที่คนไข้เหล่านี้ก็โตขึ้น กลายเป็นพ่อเป็นแม่ แล้วก็จูงลูกมาให้
พี่ รั ก ษาอี ก เขาก็ คิ ด ว่ า เขาเติ บ โตมากั บ เรา พี่ เ องก็ ม องพวก
เขากลายเป็นญาติมิตร กลายเป็นพี่น้องไป อีกอย่างที่พี่อยาก
สอนพวกหนู คือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อน
หมอจัดฟัน รุน่ พีร่ นุ่ น้อง เราต้องช่วยกันไป อย่างพีแ่ ก่แล้ว ไม่ได้ทำ�

คนไข้แล้ว ณ ตอนนี้ แต่ก็ยังมีเคสรีเทนเนอร์ที่กดเจ็บ พี่ก็ไหว้วาน
ให้ลูกศิษย์ช่วยกรอแก้เจ็บให้คนไข้ เรามีมิตรจิตมิตรใจต่อคนอื่น
คนอื่นช่วยเหลือเรา เราช่วยเหลือคนอื่น วงการนี้ก็น่ารัก คนไข้
ก็ไม่ต้องไปเจออะไรที่ไม่ดี หรือล�ำบากค่ะ
 อาจารย์ท�ำงานจัดฟันมานาน อาจารย์เห็นวงการนี้มา
ตั้ ง แต่ แรกเริ่ ม อาจารย์ เ ห็ น ความเปลี่ ย นแปลงของวงการ
หมอจัดฟันของพวกเรายังไงบ้างครับ
ทุก วัน นี้ก็ดีม ากกว่า สมัย ที่พี่เริ่ม ต้น นะคะ การท�ำ งาน
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งไม้ มั น ก็ วิ วั ฒ นาการไปเยอะ แล้ ว หมอสมั ย นี้
ก็ เ ก่ ง เพราะว่ า มั น มี อุ ป กรณ์ ใ นการช่ ว ยให้ เรี ย นให้ ส อนที่ ใ น
สมัยพี่มันยังไม่มี ในสมัยพี่การประชุมวิชาการต่างๆ ก็มีไม่มาก
เท่าสมัยนี้ และในสมัยนี้พวกหมอสามารถที่จะเปิดไลน์หาเพื่อน
ถามโน่ น นี่ สามารถที่ จ ะสื บ ค้ น จากอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ เอา

“พี่อยากให้พวกเราทันตแพทย์
จัดฟัน
รุ่นใหม่ทุกคนเห็นแก่คุณประโยชน์
ส่วนรวมให้มาก อย่าเห็นแก่ตัวเองค่ะ
และอย่ามองเห็นแต่เรื่องเงิน
เป็นสิ่งส�ำคัญเพียงอย่างเดียว
ควรมองประโยชน์
ของตัวคนไข้
เป็นสิ่งส�ำคัญด้วย”
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กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปบนสไลด์ ของพี่แหล่งข้อมูลเดียว
ทีพ่ มี่ คี อื ห้องสมุด เข้าไปหาต�ำรา หรือหา journal มีแค่นนั้ แหละค่ะ
สมั ย พี่ ยั ง ไม่ มี ค อมพิ ว เตอร์ จ ะไปกดหาอั น นั้ น กดหาอั น นี้
มาเสริมความเข้าใจกับการเรียน ซึ่งพวกหนูก็ต้องตามให้ทันสมัย
พี่ ยั ง เรี ย นตามอาจารย์ ส อนอย่ า งเดี ย ว แล้ ว ก็ ฝ ึ ก ให้ ตั ว เอง
ช�ำนาญ เอาประสบการณ์มาเติมแต่งให้ treatment เกิดความ
ละเอี ย ดหรื อ หาเทคนิ ค เฉพาะตั ว ที่ จ ะมาเสริ ม การรั ก ษา คื อ
เครื่องมือเท่าเดิม เครื่องมือไม่ได้เพิ่ม คนในยุคพี่เพิ่มได้แต่ฝีมือ
แต่ในยุคนี้เพิ่มเครื่องมือ มันเจริญขึ้นไปมาก มีเครื่องมือจัดฟัน
อะไรให้ เ ลื อ กมาก แล้ ว ยั ง มี อุ ป กรณ์ สื่ อ การสอนเยอะแยะ
สมัยก่อนจะท�ำอะไรก็มีแต่ฉายสไลด์ ฉายแผ่นใส ในสมัยก่อน
พี่อยากให้นักเรียนเห็นภาพชัดๆ เปรียบเทียบล�ำดับการรักษา
ต้องทนนอนดึกมานัง่ เรียงแผ่นสไลด์ แล้ว พีก่ เ็ ป็นคนแรกๆ เลยนะ
ที่ฉายสไลด์พร้อมกันทีละ 2 ถาด ฉายขึ้นจอพร้อมๆ กัน เพราะพี่
อยากให้พวกหนูเห็นความคืบหน้าของการรักษา มันเป็น growth
modification ถ้าใช้สไลด์แค่ถาดเดียว ฉายภาพถัดไป พวกหนู
ก็ ลื ม ภาพที่ แ ล้ ว ไปเสี ย แล้ ว พี่ ว ่ า มั น ยากที่ จ ะให้ ลู ก ศิ ษ ย์
เห็นภาพรวม จะไปสอนมหาวิทยาลัยอื่นก็หอบหิ้วถาดสไลด์
นั่งรถนั่งเครื่องบินกันไป สมัยนี้เหรอใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วก็เข้าใจได้ทันทีเลย มันไม่เหมือนกัน
กับสมัยพี่
นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการผ่าตัดด้วย สมัยพี่การผ่าตัด
อาจยั ง ไม่ แ พร่ ห ลาย หรื อ เจริ ญ ก้ า วหน้ า มาก เพราะฉะนั้ น
การท�ำ growth modification ในพวก Class II หรือ Class III
ก็อาจช่วยคนไข้พวกนี้ได้ ถ้าเราเติม growth หรือ stop growth
ได้ถูกเวลา ก็อาจจะลดความรุนแรงลง อาจจะไม่ต้องไปผ่าตัด
ตอนโต หรือลดความซับซ้อนของการผ่าตัดลง
แต่ ป ั จ จุ บั น เมื่ อ เครื่ อ งมื อ มี วิ วั ฒ นาการที่ ก ้ า วหน้ า
ทั น สมั ย มากขึ้ น พวกเราก็ ต ้ อ งรู ้ จั ก ที่ จ ะเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนให้มากขึ้นด้วย เพื่อเป็นประโยชน์
กับคนไข้ทุกคนที่เรารักษาค่ะ
 เดี๋ยวนี้มีการแพร่ระบาดของการจัดฟันแฟชั่น อาจารย์อยาก
ฝากข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
การศึกษาเป็นเรื่องส�ำคัญนะคะ พวกเขาไม่รู้ถึงผลเสีย
ทีจ่ ะตามมา แล้วก็อกี อันคือผูล้ งมือกระท�ำก็เป็นผูง้ กเงิน เห็นแก่ตวั
คื อ เห็ น แก่ ร ายได้ แต่ ไ ม่ เ ห็ น ถึ ง อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด กั บ ผู ้ ค น
วัสดุพวกนั้นมันก็เป็นผลร้ายต่อคน มันเกิดละลายในน�้ำลาย

055

แล้วเข้าสูก่ ระแสเลือด เกิดพิษต่อร่างกาย จะท�ำอย่างไร ทัง้ หมดนี้
มันส่งผลกระทบกับคนที่จัดฟันแฟชั่นทั้งสิ้นซึ่งพวกเราในฐานะ
หมอจัดฟันก็ควรรณรงค์ ช่วยกันส่งเสริมให้พวกเขาตระหนักถึง
ผลเสียที่จะเกิดกับตัวเขาให้ได้ ท�ำให้พวกเขารู้ว่าการจัดฟัน
เราท�ำเพื่อการรักษา ไม่ใช่แฟชั่น ต้องเน้นให้ความรู้แก่คนเหล่านี้
ให้มากขึ้นค่ะ

 อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ยังมาสอนนักเรียน และ
คุมคลินิก แม้ว่าอาจารย์จะเกษียณไปแล้วถึงเกือบ 20 ปี ครับ
อั น นี้ อ าจเป็ น เพราะพี่ มี อ าชี พ เป็ น ครู พี่ มี ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ มี
ความรั ก ความใกล้ ชิ ด ผู ก พั น มั น ก็ มี contact กั น ต่ อ เนื่ อ ง
ลูกศิษย์ของพี่ที่จุฬาฯ ก็กลายเป็นครูของมหาวิทยาลัยต่างๆ
พีก่ ไ็ ปช่วยลูกศิษย์ทกี่ ลายเป็นครู ไปช่วยสอนนักเรียนของพวกเขาอีก
ชีวิตของพี่เลยดูเป็นชีวิตที่สืบลูกหลานยาวนาน (หัวเราะ) และ
พี่ ก็ คิ ด ว่ า หลั ง เกษี ย ณพี่ ก็ ส ามารถอยู ่ ไ ด้ โ ดยไม่ ต ้ อ งใช้ วิ ช าชี พ
จัดฟัน แต่เพราะพี่รักวิชาชีพของพี่ค่ะ ทุกวันนี้พอเห็นฟันลูกใคร
ที่รู้จักกัน ก็ยังอดไม่ได้ ไปให้เขาอ้าปากให้ดู (หัวเราะ) พี่ชอบเลี้ยง
ฟันน�้ำนมพวกหนูก็รู้ใช่มั้ย (หัวเราะ) เลี้ยงเก่งมาก ใส่เครื่องมือไป
แต่ง arch ไป เพื่อให้เขาไม่ต้องโดนถอนฟันแท้ แต่ทุกวันนี้
พี่ท�ำไม่ไหวจริงๆ แล้วค่ะ พี่มีปัญหาสุขภาพ พี่ไม่ได้ไปสอน
พี่ไม่ได้รับคนไข้ใหม่มา 3 - 4 ปีแล้ว ที่บ้านเขาก็อยากให้ได้พัก
คนไข้ที่คลินิกของพี่ที่พี่ยังไปดูเดือนละครั้งสองครั้งก็เป็นคนไข้
รีเทนเนอร์เท่านั้น
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“พี่จะขอให้ลูกศิของพี
ษย์ ่
มีชีวิตที่รุ่งเรือง มีชีวิตที่รุ่งโรจน์
และก้าวหน้าในอาชีพการงาน
และมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข”
 อาจารย์ท�ำงานเยอะมากๆ อาจารย์มีการแบ่งเรื่องชีวิต
ด้านการท�ำงานและชีวิตครอบครัวยังไงครับ ให้เกิดสมดุลย์
และมีความสุขครับ
บังเอิญพีไ่ ด้คนดีมาเป็นคูช่ วี ติ (หัวเราะ) พีต่ ยุ้ เขาไม่คอ่ ยว่า
(คุ ณ ประตาป หุ ต ะสิ ง ห์ สามี ข องอาจารย์ ) ในสมั ย ที่ พี่
ท�ำงานหนักๆ เขาก็ไม่วา่ อะไรค่ะ เขาก็ชว่ ยดูแลลูก พีแ่ ต่งงานตอน
อายุ 30 กว่า คุณตุ้ยเขาก็คิดแล้วว่าต่างฝ่ายต่างมีความเป็นผู้ใหญ่
คิ ด รั บ ผิ ด ชอบและตั ด สิ น ใจด้ ว ยตั ว เองอย่ า งผู ้ มี วุ ฒิ ภ าวะ
พี่แต่งงานเข้าบ้านหุตะสิงห์ ก็มีคุณแม่ของพี่ตุ้ยที่ถึงจะเป็นภริยา
องคมนตรี และเข้าวัง แต่ทา่ นก็รกั และเอ็นดูหลาน ใช้เวลากับหลาน
(ลู ก สาวและลู ก ชายของอาจารย์ ) ส่ ง คนไปรั บ ไปส่ ง หลานที่
โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ บางวันคุณแม่ท่านก็ไปรับเอง ตั้งแต่
อนุบาลมาเลย เขาก็ให้พี่ไปท�ำงาน แต่กฎระเบียบของบ้านนี้
พี่ก็ต้องเคารพและท�ำตาม เช่นส�ำรับอาหารจะขึ้นโต๊ะตอน 2 ทุ่ม
คุณปู่คุณย่าจะลงมานั่งโต๊ะ ทุกคนในบ้านจะต้องมารับประทาน
อาหารเย็ น พร้ อ มหน้ า กั น และถ้ า วั น ไหนที่ บ ้ า นมี ธุ ร ะหรื อ
งานเลี้ยงที่พี่จะต้องเข้าไปร่วมงานด้วย พี่ก็ต้องรู้จักตัดคิวคนไข้
ให้ เ สร็ จ ทั น เวลากลั บ บ้ า น และพี่ เ ห็ น ว่ า ครอบครั ว ส� ำ คั ญ
กว่าเงินของเรา คือเงินเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาก คุณประตาป
ก็หาเงินเข้าบ้านได้ พี่ก็หาได้ แต่ครอบครัวคือเรื่องส�ำคัญในชีวิต
ที่เราต้องดูแล พี่จึงถือเรื่องนี้เป็นหลักหากต้องตัดสินใจอะไร
เราก็จะยึดครอบครัวก่อน อีกอย่างเรือ่ งคูช่ วี ติ ต้องอยูด่ ว้ ยความเข้าใจ
เขาเข้าใจงานเราเข้าใจตัวเรา เราก็ต้องเข้าใจตัวเองว่าเป็นอย่างไร
มากพอๆ กับที่เข้าใจอีกฝ่าย ปัจจุบันนี้พี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
เลยไม่ได้รับคนไข้ใหม่มาเป็นเวลาประมาณ 3 - 4 ปีแล้ว ดูแล
แต่เฉพาะคนไข้ที่ยังอยู่ในระยะติดตามผลหลังการรักษาเท่านั้น
แต่การใช้ชีวิตทุกวันนี้พี่ก็มีความสุขดีค่ะ ไม่ได้ท�ำงานหนักแล้ว
มันก็มเี หงาบ้าง พีก่ จ็ ดั บ้าน บริหารสิง่ ของในบ้านไป จะได้ไม่เหงา
หาอะไรท�ำ พยายามด�ำเนินชีวติ ของพี่ ฝึกสมองไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์
จะได้ไม่เป็นภาระของทุกคนในบ้านค่ะ

 อาจารย์อยากฝากอะไรให้
ทันตแพทย์จัดฟันรุ่นใหม่ๆ บ้างครับ
พี่ ก็ อ ยากให้ พ วกเราทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น รุ ่ น ใหม่ ทุ ก คน
เห็นแก่คุณประโยชน์ส่วนรวมให้มาก อย่าเห็นแก่ตัวเองค่ะ และ
อย่ามองเห็นแต่เรื่องเงินเป็นสิ่งส�ำคัญเพียงอย่างเดียว ควรมอง
ประโยชน์ของตัวคนไข้เป็นสิ่งส�ำคัญด้วย ส่วนเรื่องการท�ำงาน
ก็อยากให้เน้นความสะอาดเป็นเรื่องส�ำคัญค่ะ ขอให้พวกเรา
ทุ ก คนท� ำ คนไข้ อ ย่ า งละเอี ย ดรอบคอบ และอยากให้ ส ร้ า ง
สัมพันธ์อันดีระหว่างคนไข้ ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพจัดฟัน
และเพื่อนร่วมงานค่ะ
 ถ้าอาจารย์ขอพรวิเศษได้หนึง่ ข้อ อาจารย์อยากขออะไรครับ
ขออะไรดีล่ะ (นั่งคิด) ให้ข้อเดียวเองเหรอคะ (หัวเราะ)
ถ้าสมัยที่พี่ท�ำงาน พี่จะขอให้ลูกศิษย์ของพี่มีชีวิตที่รุ่งเรือง มีชีวิต
ที่รุ่งโรจน์และก้าวหน้าในอาชีพการงาน และมีชีวิตครอบครัว
ที่ มี ค วามสุ ข พี่ ก็ ไ ด้ แ ต่ เ ฝ้ า มองดู ลู ก ศิ ษ ย์ ข องพี่ ที่ รุ ่ ง เรื อ งไป
เจริญก้าวหน้าไป และก็ภาคภูมิใจในพวกเขา ถ้าสิ่งที่พี่สอน
มีประโยชน์ดีกับเขา พี่ก็ดีใจค่ะ แต่ถ้าเป็นในเวลานี้แล้วล่ะก็
ในยามที่จบการท�ำงานลงแล้ว เวลานี้พี่ไม่ค่อยสบาย พี่ก็คง
ขอเรื่องสุขภาพของพี่ค่ะ ทุกวันนี้สวดมนต์ไหว้พระ พี่ก็ขอพรให้
พี่แข็งแรง หายเจ็บหายป่วย ขอให้มีชีวิตได้อยู่ดูโลกไปอีกนานๆ
ยังมีกิเลสอยู่ค่ะ (หัวเราะ) และขอมีลูกศิษย์ที่น่ารัก ทุกวันนี้
พวกลูกศิษย์ของพี่เขาก็มาหากันบ่อยค่ะ เวลาขอความช่วยเหลือ
อะไรพี่ก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พี่เกิดมาชาตินี้พี่ก็ได้
ครอบครัวที่ดี ได้ลูกศิษย์ที่ดีพี่ก็พอใจมากแล้วค่ะ

“พี่เกิดมาชาตินี้
พี่ได้ครอบครัวที่ดี ได้ลูกศิษย์
ที่ดี
พี่ก็พอใจมากแล้วค่ะ”

More Than Straightening Teeth
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ซุบซิบ

(แต ่ ไ ม่ ) นิ น ทา
++เปิดข่าวทีน่ า่ ยินดีจากกรรมการสมาคมฯ มูลนิธฯิ

และพี่ ๆ ที่ เ คยทำ�งานให้ กั บ สมาคมฯ มู ล นิ ธิ ฯ ที่ ถึ ง แม้ จ ะ
ทุ่ ม เทเวลาทำ�งานให้ กั บ สมาคมฯ มู ล นิ ธิ ฯ มากมายแค่ ไ หน
ก็ ยั ง สามารถแบ่ ง เวลาไปสอบบอร์ ด ผ่ า นกั น ฉลุ ย ทุ ก คน...
ขอแสดงความยินดีกับพี่ก้อ (ธานัน จารุประกร) พี่นิดเดียว
(พรคณา อัศวหน้าเมือง) พี่เก๋ (ปิยะธิดา จิตตานันท์) พี่น้อง
(ปริญดา เลิศพิทยาคุณ) และพี่นิด (นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์)
ยินดีด้วยนะคะ^^
+ข่าวดียังมีอีกมากมาย...มาต่อกันที่มหิดล ขอปรบมือ
ดังๆ รัวๆ แสดงความยินดีกับสองหนุ่มสุดฮ็อต อ.พาสน์ศิริ ที่เข้า
รับพระราชทานเกียรติบัตร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ และ
อ.นิวัต ที่เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขา
ความเป็นครู จากสมเด็จพระเทพฯ เมือ่ วันที่ 12 ก.ย. ทีผ่ า่ นมา ทัง้ หล่อ
ทัง้ เก่ง สมคอนเซ็ปต์ภาควิชาจริงๆ ค่าาา+++ช่วงนีอ้ าจารย์ทภี่ าค
นอกจากต้องสอนนักศึกษาแล้ว ยังรับต�ำแหน่งบริหารกันมากมาย
ตัง้ แต่ อ.สุวรรณี เป็นรองคณบดีฝา่ ยวิเทศน์ อ.พีรพงศ์ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลทันตกรรม และ อ.สุพัฒชัย เป็นประธานองค์กร
แพทย์และทันตแพทย์ ทั้งงานราษฎร์งานหลวงเยอะกันขนาดนี้
มี ค นฝากถามว่ า อาจารย์ เ อาเวลาไหนไปพั ก กั น ค้ า า+++งาน
สัมมนาภาค เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา อ.รชยา หัวหน้าภาค
น� ำ ที ม กั นไปหมดภาค ทั้ ง อาจารย์ นั กศึ กษา และเจ้า หน้า ที่
ที่ รร.อิมพีเรียลพัทยา เราได้กันครบรส ทั้งเนื้อหา สาระ และ
ความสนุกสนาน... เราไปกันบ่อยๆ นะคะอาจารย์ ++++พี่นุ
ภนุวัศ ประธานคนล่าสุดของ ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน
มหิดล เปิดตัวทีมงานกันไปอย่างสวยงาม กับงานเสวนาประสาพีๆ่
เพื่อนๆ น้องๆ “ทันตแพทย์จัดฟัน...ก้าวไกลอย่างไรในทศวรรษ
หน้า” ที่ได้รับความสนใจจากทั้งอาจารย์ ศิษย์เก่าและปัจจุบัน
เห็นความสามัคคีกนั อย่างนีแ้ ล้วบอกได้เลยว่า ไม่ใช่แค่สบิ ปีนะคะ
อีกร้อยปี เราก็ก้าวไกล ไม่มีถอยหลังแน่นอนนน

++ทางฝั่งนักศึกษา เพิ่งผ่านพ้นช่วงสอบบอร์ดไป พี่ใหญ่
ปีสาม น�ำทีมโดย เฮียปิง พลกร นั่งติวสอบพาร์ทข้อเขียนกัน
อย่างขะมักเขม้น เห็นแล้วชื่นนนใจ ส่วนพาร์ทเคส พี่เม ทัศนพร
อ่านเปเปอร์ท�ำ discuss เป็นตั้งๆ เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องจริงๆ
ขอให้ทุกคนสอบผ่านสมความตั้งใจค่าา
มาถึงข่าวน่ายินดีอีกมากมายอย่างข่าวแรกที่ขอแสดง
ความยิ น ดี กั บ พี่ ทู น ธรรมนู ญ ปานะพิ พั ฒ น์ . .น้ อ งอั น ญ่ า
ของป่ ะ ป๊ า ทู น คลอดเมื่ อ เดื อ น พ.ค. ที่ ผ ่ า นมา..หน้ า ตาเคาะ
ปะป๊ า มาเลย แบบนี้ ป ะป๊ า ทู น ไม่ ห ลงคงไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ววว อิ อิ
+++หมอบาส ธนิ ต เจริ ญ รั ต น์ ช่ ว งนี้ ข ยั น ขั น แข็ ง สุ ด ๆ
งานราษฎร์งานหลวง บ่ยั่น ขอให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆ ๆ ขึ้นไป
นะคะ ไชโย้ ๆ ๆ ๆ +++ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของวงการหมอจั ด ฟั น
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ประธานชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า จั ด ฟั น จุ ฬ าฯ
หมอเต้ วีระพล รุ่งนิศากร และประธานชมรมศิษย์เก่าจัดฟัน
มหิดล หมอนุ ภนุวัศ เกื้อกิจ วาระสองปีค่ะ
+++ขึ้นเหนือไปต่อที่ข่าวดีจากเชียงใหม่ พวกเราขอ
แสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินกิ ประจ�ำสาขาวิชาทันตกรรม
จัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีด้วย
นะคะอาจารย์^^
++ งานรั บ น้ อ งขึ้ น ดอย เสาร์ 9 กั น ยายนที่ ผ ่ า นมา
รศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล จาก มอ. ในฐานะศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 18 ได้ไปร่วมเดินขึน้ ดอยกับนักศึกษา
ใหม่รนุ่ ลูกหลานด้วย แถมแข็งแรงไม่แพ้วยั รุน่ เดินไปถึงวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพได้แบบชิว ๆ ส่วน ทพ.ปิยะ ปิยะชน, ทพ.ไอย เพิม่ บูลย์,
ทพญ.ชนัญญา วิสุทธิศักดิ์, ทพญ.ศรีรัตน์ สวัสดิ์อ�ำไพรักษ์
และ ทพญ.อัญชลีพร ปัญญารัตนกุล ก็ไปร่วมเดินขึน้ ดอยด้วย
ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 30 แต่เรี่ยวแรง
ไ ม ่ ค ่ อ ย อ� ำ น ว ย เ ดิ น ไ ด ้ ไ ม ่ ถึ ง ค รึ่ ง ด อ ย ก็ ลิ้ น ห ้ อ ย แ ล ้ ว
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+++ทพญ.ธิ ติ รั ต น์ ตัณสถิตย์ คงไม่ ไ ด้ ม าร่ ว มงานประชุ ม
วิ ช าการสมาคมจั ด ฟั น ไปพั ก ใหญ่ ๆ เพราะจะคลอดลู ก ชาย
คนแรกเดื อ นพฤศจิ ก ายนนี้ แ ล้ ว ใครคิ ด ถึ ง คุ ณ หมอนุ ช ก็ ไ ป
เยี่ ยมได้ ที่ เชี ย งใหม่ นะเจ้ า +++ขออนุ โ มทนากั บ คุ ณ หมอนิก
(ทพ.พฤทธิ เกี ย รติ ว งศ์ ) ที่ ไ ด้ เข้ า สู ่ ร ่ ม กาสาวพั ส ตร์ ค รั บ
+++หมอจั ด ฟั น เราไม่ ไ ด้ มี ดี แ ต่ จั ด ระเบี ย บฟั น คนไข้ เ รา
พวกเรายังสามารถจัดระเบียบหนามแคคตัส และยัง surgery
ศั ต รู พื ช ออกได้ ด ้ ว ย ใช่ ไ หมครั บ หมอชิ ว (ทพ.วุ ฒิ พ งษ์
เหล่ า อมต) หมอออย (ทพญ.งามพร ธั ญ ญะกิ จ ไพศาล)
+++จากปี ที่ ผ ่ า นมามี ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหิ ด ลออกเรื อ นกั น หลายคน
มาปีนี้เริ่มมีทายาทให้ชื่นชมกันเริ่มจาก รุ่นที่ 17 น้องกันต์ของ
แม่เอม (ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิต), น้องธามของคุณแม่มด
(ทพญ.พรทิวา เสนารักษ์), น้องเนน่า ของพ่อโตโต้ (ทพ.จักรพงษ์
วิเศษสัมมาพันธ์) กับแม่นิ้ง (ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์)
ต่อมารุน่ 19 คุณแม่ดา (ทพญ.วิชชุดา พฤกษานุศกั ดิ)์ และคุณแม่ซี
(ทพญ.ศศิตา ศักดิ์ชูวงศ์) ก็เพิ่งคลอดน้องเติมบุญ และน้องธิม
รุ่น 20 มีคุณแม่โบว์ (ทพญ.สุชาชิษม์ อริยะบุญศิริ) และ
คุณแม่กระตั้ว (ทพญ.กณิตนันท์ สุนันท์ต๊ะ) ขอให้ลูกๆ คุณพ่อ
และคุณแม่มือใหม่ โตไวๆ กันทุกคนนะครับ
เรายังไม่เหนื่อย...มาซุบซิบกันต่อกับชาวจัดฟัน จุฬาฯ
เริ่มข่าวด้วยการเปิดเทอมรับน้องใหม่ปี 1
เห็นเด็กๆ ปีนี้มีของคู่กายเป็นไอแพดโปร ภาคอื่นอาจ
สงสัยว่า ภาค ortho บังคับให้ซื้อไอแพดโปรหรือเปล่า เอาจริงๆ
แล้วคือ เรามี sale ของ Apple store อยู่ต่างหาก นอกจาก
จะเป็นรุ่นไอแพดแล้ว เดินไปทางไหนก็มีแต่คนทักว่าหญิงล้วน
เหรอคะ เพราะมีแต่ผู้หญิง ถามว่าท�ำไมคนอื่นรู้ ก็เพราะเรา
ชอบเดินกันไปเป็นก้อนยังไงล่ะ 55 หญิงล้วนก็งี้
วันไหว้ครูปีนี้ นอกจากเด็ก HG ปี 1 จะน�ำพานธูปเทียน
ไปไหว้อาจารย์แล้ว ยังต้องเอาพวงมาลัยไปไหว้เจ้าที่ในห้องพัก
ด้วย เพราะพี่วอเขาอยู่มาทุกยุค ฮี่ๆ
ได้ข่าวว่า HG ปี 1 ปีนี้เรียนด้วยความ active สุดๆ
ถามว่าเรื่องเรียนเหรอ ตอบเลยว่าไม่ แต่เป็นเรื่องการวิ่งหา
ห้องเรียนในแต่ละคาบมากกว่า วันหลังชั้น 5 นี่ช่วยระบุตึก
ด้วยนะคะ วิ่งมันทุกตึกคร่าาา
มาต่ อ กั น ที่ บ รรดาพี่ ๆ ปี 2 หลั ง จากมื้ อ อาหาร
แห่งความทรงจ�ำในปีหนึ่ง ผ่านไปหนึ่งปีจนมาขึ้นปีสอง เพื่อนๆ

ต่างสงสัย ว่าไม่พบเจอ ทพ.ภ อีกเลย หลังจากไปปรึกษาร่างทรง
บอกว่าน่าจะแอบไปซุ่มฟิตหุ่นที่ฟิตเนสแถวห้างดังย่านสยาม
หรือซุ่มอ่านเปเปอร์ท�ำเซมินาระดับโลก ถึงขั้นอจ.ฟังจบยังต้อง
บอกว่า สรุปให้ฟังอีกครั้งสิคะ
คนต่อมา ส�ำหรับ ทพญ.แมง หลังจากใส่ชดุ ซ�ำ้ มาเรียนวน
มาหนึ่งปี ได้มีการเปิดตัวชุดใหม่ สไตล์ข้าราชการ ท�ำเอาผู้ช่วย
คิ ด ว่ า ผอ.รร. มาท� ำ ฟั น ยกมื อ ไหว้ กั น เป็ น แถว แต่ ก็ ยั ง
ไม่เท่ามีน้อง undergrad มายกมือไหว้พร้อมบอกว่า สวัสดีค่ะ
พี่สมรพรรณ ท�ำเอาทพญ.แมง ได้แต่ยืนอึ้ง และตอบกลับไปว่า
“อย่ามาเรียกเราผิดๆ ค่ะ”
อีกหนึ่งคนทพ.บ ผู้ก�ำลังจัดฟันหวังเปลี่ยนรูปหน้า มีคน
เห็นชอบไปซุม่ อยูแ่ ถวโรงหนังตอนวันพุธ พอถามก็บอกว่ามาดูหนัง
ลดราคา แต่มีสายรายงานว่าแอบพกกิ๊กไปด้วย เวลาว่างๆ ก็แอบ
คุยโทรศัพท์คิกคักๆ ร่างทรงฟันธงว่าเลี้ยงเด็กแน่นอน
ที่ severe สุดคงใน gossip ครั้งนี้คงเป็น ทพญ.ไฮซ้อ ที่
ขึ้นชื่อเรื่องความงุนงงจนได้รับฉายาว่าเป็นทายาทรุ่นพี่
ทพญ.บ ล่าสุด หลังจากเข้าฟังเลคเชอร์ invisalign เสร็จ
ทพญ.ได้กล่าวว่าชอบอจ.ที่พูดคนนี้สอนดีอย่างนู้นอย่างนี้ และ
ยังได้เสริมอีกว่าชอบเหมือน อจ.อีกคนที่สอน pitchfork เลย
หลังเล่าจบเพือ่ นๆ ได้แต่มองหน้ากันและพูดว่า เขาคือ อจ.คนเดียวกัน
งานนี้ถึงขั้นต้องเอาเงินปิดปากไม่ให้เรื่องแพร่งพรายเลยทีเดียว
แต่สุดท้ายเรื่องก็แพร่กระจายไปเพราะ ทพ.น รุ่นพี่ที่มีฉายาว่า
พี่ น รู้โลกรู้
ในส่วนพี่ๆ ปี 3 นั้น นอกจากจะขยันขึ้นคลินิกท�ำคนไข้
กันไม่เว้นวันแล้ว ทุกคนต่างขยันเป็น 2 เท่า เพื่อให้ได้เปเปอร์จบ
ครบตาม requirement แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเวลาพักผ่อน และ
ฝึกสมองเตรียมสอบบอร์ด(เกม)อยู่เสมอ เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่
ตัวอย่าง “Study Hard, But Play Harder” นะคะ
สุดท้ายส�ำหรับรุ่นพี่ปี 4 ในที่สุดก็ฝ่าฟันกับการเรียนเป็น
เวลา 3 ปี++ ได้รับประสบการณ์หลากหลายอารมณ์ปนกันไปใน
ระหว่างเรียน จนในทีส่ ดุ ก็สอบจบกันไปได้อย่างสวยงาม ขอเอาใจ
ช่วยให้สอบข้อเขียนบอร์ดผ่านหมดทุกคน รวมทัง้ พีๆ่ ทีส่ อบเคสก็
ขอให้ผ่านฉลุย ไร้อุปสรรคค่ะ สาธุ ^^
ทาง ขอนแก่ น ส่ ง ข่ า วดี ม าว่ า +++คลอดแล้ ว วววว
หนังสือต�ำราทางทันตกรรมจัดฟัน (Textbook of Orthodontics)
ของอาจารย์มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ อัดแน่นไปด้วยความรูแ้ ละ
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เทคนิคต่างๆ มากมาย รูปสีประกอบสวยงามเหมือนเดิม เพิ่มเติม
คือบทใหม่จ้า อยากรู้ว่าบทอะไร ก็ต้องไปหามาครอบครอง
ละเด้อออ+++อูแว้ อูแว้ คลอดมาติดๆ กับหนังสือของคุณตาเลยค้า
น้องอันอัน ลูกสาวสุด cute ของอาจารย์อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์
วันนีแ้ อบเอาภาพน้องอันอันมาให้ชมกันด้วยค้า โตมาสวยเหมือน
คุณแม่อย่างแน่นอนนน ฟันธง!!

+++อัพเดทคุณตา คุณหลานแล้ว ก็ถึงตาคุณลุงกันบ้าง
อ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ ก็ก�ำลังจะลั่นระฆังวิวาห์ปลายปีนี้
เจ้าสาวสุดสวยไม่ใช่ใครทีไ่ หน พีโ่ อ๋ รุน่ 11 นีเ่ องค้า ขอแสดงความ
ยินดีล่วงหน้าและขอให้อาจารย์ลดน�ำ้ หนักได้ไวๆ นะค้า 55555
แต่ถา้ จะพูดถึงความโกอินเตอร์แล้วละก็ คงไม่พน้ อ.พูนศักดิ์ ภิเศก
เลยค้า ได้ข่าวว่าปลายเดือนตุลา จะไปน�ำเสนอผลงานวิจัย
ไกลถึงอิตาลีเลยทีเดียววว สนใจรับเด็กถือกระเป๋ามั้ยค้าอาจารย์
อิอิ อยากไปด้วยจังเลยค้า +++อัพเดทในไทยกันแล้ว ขออัพเดท
ข้ามทวีปกันบ้าง ลูกสาวคนสวยของ อ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล อ.พุทธิดา
วังศรีมงคล ทีต่ อนนีส้ อบผ่านอเมริกนั บอร์ด พาร์ทแรกแล้วนะค้า
เก่งมากๆ เลยค้า ปรบมือรัวๆ รอๆ ๆ กลับมาสอนพวกหนูนะค้า
ลงใต้ไปต่อกันที่ชาว มอ. สงขลา ขอสวัสดีปีไก่ในช่วง
ครึ่งปีหลังนะคะ ผ่านพ้นครึ่งปีแรกไปแล้ว คาดว่าชาว Ortho
หลายท่านคงฝ่าฟันการท�ำงาน และการเรียนอันแสนเข้มข้น
ไปได้อย่างราบรื่น อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้ว อดทนฝ่าฟัน
สู้ด้วยกันต่อไปนะคะ เฮ่!! +++ผ่านพ้นไปอย่างสนุกสนานและ
เต็มไปด้วยความรัก ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง จากงาน Ortho PSU
Alumni ที่พี่ๆ ตั้งแต่ รุ่น 1 จนถึงปัจจุบัน ยอมสละเวลามาร่วม
งานประชุมศิษย์เก่า ให้อาจารย์ได้หายคิดถึง และให้น้องมีโอกาส
ได้ทำ� ความรูจ้ กั รุน่ พีใ่ นครอบครัว งานนีท้ งั้ การแสดงและกิจกรรม
ของรุน่ 7, 8, 9 จัดเต็มกัน ทัง้ ร้องเล่นเต้นร�ำ จนนึกว่าเป็นนักศึกษา
หลังปริญญา เอกจัดฟัน โทการแสดงกันเลยทีเดียว งานหน้าจะ
เว่อวังอลังการมากขนาดไหน ต้องคอยติดตามกันต่อไปค่า….. อิอิ
+++ยังไม่ทนั ว่างจากอีเว้นท์งาน Alumni อาจารย์ไชยรัตน์
อาจารย์ ชิ ด ชนก และอาจารย์ อุ ด ม ก็ พ าเด็ ก ๆ ไปร่ ว มงาน
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ประชุม AAO 2017 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมแบ่งปันและ
เปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับงานวิจัยกับต่างประเทศ และด้วย
กิจกรรมงานประชุมอันเข้มข้นนี้เอง บรรดาลูกสมุนที่ติดตาม
อาจารย์ ไ ปทุ ก คน จึ ง กลั บ มาพร้ อ มกั บ ผิ ว สี แ ทนกร� ำ แดด
งานประชุม และรูปโปรไฟล์พนื้ หลัง Antelope Canyon กันอย่าง
ถ้วนหน้า น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆ ค่ะ ++++มาถึงช่วงนี้ บรรยากาศ
ภายในรั้ว Ortho PSU จะดูขมุกขมัว อบอวลไปด้วยกลิ่นอาย
ความรู้ ในฤดูการสอบ ของพีๆ่ resident รุน่ 8 ทีก่ ำ� ลังขะมักเขม้น
กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบข้อเขียนเพื่อวุฒิบัตรฯ ถึงแม้จะมี
ความตื่นเต้นและตึงเครียด แต่การสอบนี้ก็เหมือน check point
ที่บอกว่าได้เข้าใกล้เส้นชัยอีกไปหนึ่งขั้น ทางเราต้องขอเป็น
ก�ำลังใจให้พี่ๆ ได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่ จิตวิญญาณอับดุล ถามได้
ตอบได้ ในทุกๆ ข้อ แล้วก็ขอให้ผลการสอบ “ผ่านนน” พ้นไปได้
ด้วยดีทุกคนนะคะ เพี้ยงง !!
+++เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของชาว Ortho PSU โดยเฉพาะ
น้องใหม่รนุ่ 9 resident ทีไ่ ด้อาจารย์หนึง่ ฤทัย หรือพีห่ นึง่ Ortho
รุ่น 5 มาช่วยลงตรวจงานเป็นอาจารย์พิเศษอีก 1 ท่าน กลายเป็น
อาจารย์ A1 ที่ น ่ า รั ก และใจดี ข องพวกเราอี ก หนึ่ ง คน
งานนีเ้ ลยถือโอกาสขอฝากเนือ้ ฝากตัว กับอาจารย์พหี่ นึง่ ช่วยดูแล
และคอยแนะน�ำพวกเรารุ่น 9 ด้วยนะคะ และพลาดไม่ได้กับ
ข่าวน่ายินดีอีก 1 ข่าวของพี่สุทธิวา และพี่ณัฐกฤตา ป.เอก รุ่น 7
ที่ได้รับการตีพิมพ์ manuscript เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสอง
ท่าน เป็นว่าที่ ดร. คนใหม่ของ Ortho PSU ขอแสดงความยินดี
ด้วยค่ะ พอดีใจกับรุ่นพี่เสร็จ พวกเรารุ่น 9 ทั้ง ป.เอก และ
resident ก็ต้องรีบกลับมาเตรียมตัวส�ำหรับการสอบ QE และ
proposal ทีก่ ำ� ลังเข้ามาใกล้ขนึ้ ทุกที งานนี้ ก�ำลังใจจากทางเราคง
ไม่พอ ต้องขอก�ำลังใจและค�ำแนะน�ำจากอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
ทุกท่านด้วยละค่า
++สุดท้ายนี้ เห็นเด็ก ๆ ชาว Ortho PSU ขะมักเขม้นกับการ
เรียนแค่ไหน บรรดาอาจารย์ทุกท่านของเรา ท�ำงานเพื่อพวกเรา
และหนักกว่าเรามากนัก พวกหนูขอเป็นหนึง่ เสียงส่งก�ำลังใจให้กบั
อาจารย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไชยรัตน์ อาจารย์ชิด
ชนก อาจารย์อุดม อาจารย์วิภาพรรณ อาจารย์สุปาณี และ
อาจารย์บัญชา ตลอดจนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ฤทัยวัลค์ุ และ
อาจารย์หนึง่ ฤทัย ขอขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่านจากใจจริง และ
อยากบอกอาจารย์ว่า พวกหนูรักอาจารย์นะคะ แต่ไม่ (กล้า)
แสดงออกกก ......ก รุ้ วววววววววว –
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะทุกคน จุ๊ฟๆๆๆๆ
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Welcome to the Club
ทพญ.สโรชินี โกศัลวิตร์
2548
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร (จัดฟัน)
2559
			
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพญ.จิณห์วรา จิรธรรมโอภาส
2557
Master of Medical Science, Chang Gung University
Craniofacial Orthodontic Residency Tranining,
		
			
Chang Gung Memorial Hospital, Taipei Taiwan
ทพญ.ภัทราพรรณ จันทร์เทวี
2554
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558
MSD, CAGs (in orthodontics) Boston University

ทพญ.วีรินทร์พิมล โกสุมาลย์
2550
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ.อุดม ศศิกรวงศ์
2555
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
2560
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทพญ.สรพรรณ สมุทรโคจร
2555
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ประกาศนียบัตร, Case Western Reserve
			
University
2559
Fellowship, Case Western Reserve University
ทพญ.วริยา หลาวทอง
2553
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560
Master of Science, Taipei Medical University
ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ
2554
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg/ 			
			
Universitätsklinikum Ulm
2559
German Board of Orthodontics

More Than Straightening Teeth

Meeting Announcement
2017

October 28 - 30, 2017
Korean Association of Orthodontists
“Reflecting on the Past Half Century: Imagining the Millennuim”
http://www.kao.or.kr/abstract/2017_fall/sub03_en/sub01.html
November 6 - 7, 2017
Academia Mexicana de Ortodoncia, A.C.
XXV Congresso Internacional
www.academiamexicanadeortodoncia.com
November 10 - 11, 2017
Bangladesh Orthodontic Society
3rd International and 5th National Conference
Dhaka, Bangladesh
Contact Dr. Zakir Hossain at hossainzortho@yahoo.com
November 17 - 19, 2017
Indian Orthodontic Society
52nd IOC
BM Birla Auditorium, Jaipur
http://www.iosweb.net/Conferences.aspx
December 9 - 10, 2017
Taiwan Association of Orthodontists
2017 TAO 30th Anniversary
December 9 - 10, 2017
Kaohsiung Exhibition Center

2018

February 23 - 25, 2018
Saudi Orthodontic Society
12th Annual Conference of the Saudi Orthodontic Society
Saudi Arabia
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/
March 16 - 17, 2018
Societa Italiana di Ortodonzia
International Spring Meeting
Naples, Maritime Station Congress Center, Italy
www.sido.it
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
May 15, 2018
The 2nd Annual World Orthodontic Health Day

061

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/
October 11 - 13, 2018
Societa Italiana di Ortodonzia
49th International Congress
Florence, Italy
www.sido.it
October 26 - 28, 2018
Mediterranean Orthodontic Congress
Egyptian Orthodontic Society
Alexandria, Egypt
www.moip2018.com
December 7 - 9, 2018
Indian Orthodontic Society
53rd IOC
Le Meridien, Kochi
http://www.iosweb.net/Conferences.aspx
December 7 - 10, 2018
Taiwan International Orthodontic Forum (TIOF)
Taipei International Convention Center (TICC)

2019

May 3 - 7, 2019
American Association of Orthodontists
2019 Annual Session
Los Angeles Convention Center, Los Angeles, CA, USA
May 15, 2019
The 3rd Annual World Orthodontic Health Day
October 10 - 12, 2019
Societa Italiana di Ortodonzia
50th International Congress
Rome, Italy
www.sido.it

2020

May 1 - 5, 2020
American Association of Orthodontists
2020 Annual Session
Atlanta, Georgia, USA
May 15, 2020
The 4th Annual World Orthodontic Health Day
October 4 - 7, 2020
9th International Orthodontic Congress
Pacifico Yokohama Convention Complex
Yokohama, Japan
www.wfo2020yokohama.org
October 15 - 17, 2020
Societa Italiana di Ortodonzia
51st International Congress
Florence, Italy
www.sido.it
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The Best Choice for Dentists !

orthodontic anchor(Mini Screw)

Plier for Micro - Screw
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Curing Linght -3 Second only !
(Woodpecker)

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

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

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

Lubricator / LU909

Mini Steam Sterilizer

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

