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“…การทำ�งานทุกอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้าง
เป็นเรื่องปรกติธรรมดา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข
ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้
ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที...”
พระราโชวาท เมื่อครั้งทรงดำ�รงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา

ทพ.ธานัน จารุประกร
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย
ผศ.ทพญ.กัลยา อินทรีย์

บรรณาธิการ

อ.ทพญ.พิชญา ไชยรักษ์

EDITOR’S TALK
สวัสดีคะ่ การประชุมวิชาการ 2/2562 ครัง้ นีท้ างสมาคมฯ

นำ�ท่านสมาชิกทั้งหลายเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังการบรรยาย
เพิ่มพูนความรู้ ริมชายทะเลจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก
ท่านวิทยากรคนดังทั้งจากต่างประเทศและในประเทศหลายท่าน
คอลัมน์พิเศษสำ�หรับเล่มนี้ ขอเริ่มด้วย “ด้วยรักและ
ระลึกถึงรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วัชระ เพชรคุปต์” อดีต
นายกสมาคมทันตแพทย์จดั ฟันแห่งประเทศไทย บทความวิชาการ
ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง “เครื่ อ งฉายแสง” และมี เรื่ อ งบทความน่ า อ่ า น
ถึงสองเรือ่ งทัง้ ท่าโยคะง่าย ๆ สำ�หรับคุณหมอฟันจากคุณหมอเพกา
และคุณหมอหมิว (พิชามญชุ์) และสัมภาษณ์หมอนอกกรอบ
อาจารย์แอน (ธนพร) กับเส้นทางสู่นักวิ่งมาราธอน
ทางคณะฯ ผู้จัดทำ�หวังว่า ท่านสมาชิกจะได้รับทั้งความรู้
และความสุข จาก braces news ฉบับนี้นะคะ หากมีข้อแนะนำ�
เพิ่มเติม รบกวนนำ�เสนอมาทางกองบรรณาธิการได้เสมอค่ะ

กองบรรณาธิการ ทพญ.อัญชลิกา สงวนดีกุล
ทพญ.จุรี จินตวงศ์วานิช
ทพญ.นีรนาท ถิระศุภะ
ทพญ.สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล
ทพ.วรุฒ ทองเกิด
อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์
ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล
อ.ทพญ.เจนตา ชะวะนะเวช
ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบำ�รุงสุข
ขอขอบคุณ

ผศ.ทพญ.คุณหญิงกมลทิพย์ หุตะสิงห์
รศ.ทพญ.พรทิพย์ ชิวชรัตน์
ผศ.ดร.ทพญ.พินทุอร จันทรวราทิตย์
ทพญ.ธนพร รักสุจริต
ทพญ.เพกา จรุงกิจอนันต์

ศิลปกรรม
ที่มาภาพปก

ปณิตา นลินญาสิริ

<a href=”https://www.freepik.com/free-photos-vectors/travel”>Travel photo created
by mrsiraphol - www.freepik.com</a>

บรรณาธิการ

สารจากนายก

PRESIDENT MESSAGE

ตุลาคม 2562
สวัสดีครับท่านสมาชิก ครั้งนี้เรามาประชุมกับแบบสบาย ๆ ชายทะเล ที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้าง
หลังจากปีก่อนที่ขึ้นไปรับลมหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่กันมาแล้ว ทุกปีสมาคมฯ จัดประชุมปลายปี
ในเดือนพฤศจิกายน ครัง้ นีม้ คี วามจำ�เป็นต้องขยับเล็กน้อยเพือ่ หลบให้งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์ฯ อาจทำ�ให้ทา่ นสมาชิกสับสนและมีความไม่สะดวกบ้าง ผมต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ีด้ ว้ ยครับ
ครั้งนี้สมาคมฯ ได้เชิญ Dr.Prashant Zaveri มาแบ่งปันความรู้กับพวกเรา ท่านเป็นทั้ง orthodontist และ periodontist
จึงสามารถให้มุมมองในการดูแลและรักษา soft tissue เพื่อผลรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนั้นเรายัง
ได้รบั เกียรติจาก Dr.Chng Chai Kiat อดีตนายกสมาคมทันตแพทย์จดั ฟันสิงคโปร์ ปัจจุบนั ท่านเป็น Chief Dental Officer ของประเทศ
สิงคโปร์ ใหญ่โตมากทีเดียว จะมาพูดเรื่อง “Orthodontic Considerations in Surgery First” (แอบกระซิบไว้เลยว่าเป็นการ
ปูพื้นเรื่อง Surgery First กันอีกครั้ง ก่อนงานประชุมครั้งหน้าที่จะมาแบบเต็ม ๆ )
ผมต้องขอขอบพระคุณ รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ อดีตนายกสมาคมฯ หลายสมัยและประธานที่ปรึกษาของ
สมาคมฯ และ ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร นายกสำ�รองฯ ที่ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “Complexity of Class III Treatment”
และ “Center of Mass in Maxillary Dentition and Orthodontic Biomechanics” ตามลำ�ดับ นอกจากนัน้ สมาคมฯ ได้เรียนเชิญ
ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ อ.ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร และ ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ มาบรรยายในเชิง multi-disciplinary
treatment ในหัวข้อ “Restore-Ortho Collaboration” และ “Perio-Implant-Ortho in Congenital Missing Teeth” หวังว่า
จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน Last but not least ตามเสียงเรียกร้องของแฟนคลับ การกลับมาอีกครั้งของวิทยากรสุดฮอตจาก
รั้ว ม.อ. รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร ในหัวข้อ “Misfit got fixed” ถ้าพลาดจะเสียใจ
จากการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีครัง้ ทีผ่ า่ นมา เราได้ขอ้ เสนอแนะจากท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านเกีย่ วกับเว็บไซต์รปู แบบใหม่
ของสมาคม ที่จะมีฟังก์ชันการค้นหาทันตแพทย์จัดฟันสำ�หรับประชาชน และฟังก์ชันการส่งต่อผู้ป่วยสำ�หรับทันตแพทย์ ตอนนี้
อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล คงต้องอดใจรออีกระยะก่อนที่เว็บไซต์ใหม่จะทำ�งานได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้
ต้องขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกในการอัพโหลดข้อมูลอย่างละเอียดอีกด้วยครับ
อยากเรียนท่านสมาชิกว่า สมาคมฯ เป็นของพวกเราทุกคนครับ ผมและกรรมการจะพยายามทำ�งานเพื่อสนองความต้องการ
ของท่านให้ได้มากที่สุด หากท่านสมาชิกมีข้อติชมเสนอแนะประการใด ขอความกรุณาติดต่อกลับได้ทุก ๆ ช่องทางนะครับ
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานประชุมวิชาการครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์และความประทับใจแก่ท่านสมาชิก
เหมือนเช่นเคย ผมขอถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ล่วงหน้าแด่สมาชิกทุกท่าน ให้ประสบแต่สิ่งดี มีความสุข
สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปครับ

ทพ.ธานัน จารุประกร
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย /
ประธานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
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ครั้งที่ 2 / 2562

ThaAO 2/2019
“Broadening Your Horizons in Orthodontics”
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562

โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต
		
29 October 2562
8.00 - 9.00

Registration

9.00 - 9.15

“Opening Remarks by President”
Dr.Tanan Jaruprakorn
President of the Thai Association of Orthodontists

9.15 - 10.30

“Ectopic Teeth and Guidance into Occlusion”
Dr.Prashant Zaveri

10.30 - 10.45

Coffee Break

10.45 - 12.00

“Dento-Alveolar Trauma & Orthodontic Management”
Dr.Prashant Zaveri

12.00 - 13.30

Lunch Break

13.30 - 14.45

“Orthodontic and Periodontic Interrelationship - Current Trends”
Dr.Prashant Zaveri

14.45 - 15.00

Coffee Break

15.00 - 16.00

“Multi-disciplinary Cases and Treatment Protocol”
Dr.Prashant Zaveri

17.30 - 21.00

Beach Party

Broadening Your Horizons in Orthodontics

		
30 October 2562
9.00 - 9.45

“Orthodontic Considerations in Surgery First”
Dr.Chng Chai Kiat

9.45 - 10.30

“Center of Mass in Maxillary Dentition and Orthodontic Biomechanics”
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

10.30 - 10.45

Coffee Break

10.45 - 11.30

“จบสวยต้องช่วยกัน Restore-Ortho Collaboration”
ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ และ อ.ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร

11.30 - 12.15

“Perio-Implant-Ortho in Congenital Missing Teeth”
ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

12.15 - 13.45

Lunch Break

13.45 - 14.30

“Misfit got fixed”
รศ.ดร.ทพ.อุดมทองอุดมพร

14.30 - 14.45

Coffee Break

14.45 - 15.30

“Complexity of Class III Treatment”
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ

15.30 - 15.45

พิธีปิดประชุมวิชาการ
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Keynote Speaker

He completed his master’s degree in Periodontics (1986) and
Orthodontics (1989) from Nair Hospital Dental College, University of
Bombay. He has a Private Specialist Orthodontic Practice in Auckland,
New Zealand. He completed his post graduate Diploma in Clinical
Periodontology from University of Otago with High distinction in 2011.
Dr. Prashant Zaveri is an excellent teacher, clinician and his unique
dual qualification generates interest in all his presentations, national
and international.
Currently he is the Chairman of the Foundation for Research and
Education of the Asia Pacific Orthodontic Society.
Member of various National and International Orthodontic & Periodontic
Associations.
Prashant is Trainer and Facilitator for Total Quality Management. He has
worked as a Senior Consultant and a Certified Trainer and Facilitator for
Quality improvement in Health care at Qimpro Institute, an affiliate
of Juran International Inc. USA.

Abstract:

Modern age dentistry demands ‘High Quality’
results for optimum function and esthetics. These
end points require excellent tissue management at
microscopic and macroscopic level which is a true
measure of success. Thus, current trend in orthodontic
research is heavily focused towards fundamental
biology and biological processes. It is very important
for clinician to have a succinct understanding of tissue
changes at cellular and molecular level in order to
execute a proper treatment objective. Diagnostic
technique such as CBCT along with Biological Profiling
allows clinicians to better predict tissue behavior and
application of appropriate biomechanical techniques.

·
·

Dr.Prashant Zaveri

Establish a good zone of attached gingiva around
erupted teeth
Plastic surgical procedures for prevention of
muco-gingival defects
Hard and soft tissue Regeneration (timing
and execution)
Reconstruct bony defects, timing and
execution of grafting
CBCT in Orthodontic/Periodontic diagnostic &
treatment techniques
Lasers assisted surgical techniques
Management of potential or established muco		 gingival defects around erupting teeth
Tunneling surgical procedures for atraumatic
Learning Objectives:
		 exposure to recover even the most intricately
Biological factors that influence periodontal health
		 impacted teeth
Mechanism of tissue destruction and regeneration
Lasers assisted correction of periodontal defects
Biological Profiling of patients
		 Techniques to avoid soft and hard tissue defects
Periodontal procedures that can influence
		 and bone loss around
orthodontic treatment outcomes
Impacted teeth retrieved orthodontically
Minor periodontal procedures and long-term
stability

··
··
·

·
··
·
·
·

Broadening Your Horizons in Orthodontics
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“Orthodontics Considerations
in Surgery First”
Dr.Chng Chai Kiat

Brief Biography
Prof. Chng Chai Kiat is the Chief Dental Officer
of Singapore and Registrar of the Singapore Dental
Council. He is the Head and Senior Consultant, Cleft
and Craniofacial Dentistry Unit, KK Women’s and
Children’s Hospital. He teaches at both the postgraduate Orthodontic Program as well as the Pediatric
Dentistry post-graduate program. He is also a board
member of the Dental Specialist Accreditation Board
in Singapore.
His areas of interest include biomaterials, cleft
and its relation to airway space and sleep apnea; and

Abstract
Surgery first is fast becoming the treatment
option of choice for both orthodontists and surgeons
alike. In making a consciences decision to proceed
with surgery first, the orthodontist is required to be
more involved in the surgical planning as compared
to conventional surgery approaches. The benefits to
all involved primarily relates to the reduction of time
for the completion of the orthodontic-orthognathic
management. This is definitely not a magic bullet and

on Surgery-First. He completed his Bachelor of Dental
Surgery and Masters in Dental Surgery (Orthodontics)
from the National University of Singapore and
completed a Fellowship Program in Cleft and
Craniofacial Orthodontics from Chang Gung Memorial
Hospital, Taiwan. He is a Fellow of the Academy of
Medicine, Singapore and College of Dental Surgery
Surgeons.

allows simple management of such cases. Conversely,
more involved planning, closer coordination between
the stake holders and a very strong grounding in surgical
and orthodontic principles is required by the team to
successfully carry out surgery first.
In this lecture, we will go through some of these
principles of surgery first and considerations towards
a successful outcome.
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“Center of Mass in
Maxillary Dentition and
Orthodontic Biomechanics”
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

ประวัติการศึกษา
2520
2522
2532
2541

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต (M.D.Sc) มหาวิทยาลัยเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์
อนุมัติบัตร (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทยสภา

ประวัติการท�ำงาน
อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

Orthodontic force, with proper magnitude and
direction, which is applied either toward or tangent
to center of resistance (Cres) of the tooth, results
in different tooth movements such as translation,
rotation, or tipping. Information pertaining to precise
three-dimensional Cres coordinates interests many
orthodontists. Many investigations used finite element
method (FEM), as the gold standard, in determining
the Cres coordinate of a single tooth (or a group of
teeth). However, applying the FEM for each individual
patient is not practical, because special training, time
and excessive resource are required, which makes it
impractical for clinic application. It is beneficial to have
a novel measurement method that can determine the
patient-specific Cres coordinates, so that individualized
and better orthodontic treatment planning can
be performed. The concept of Cres during tooth
movement is equivalent to the concept of the center
of mass (CoM) of a free body. At present, Cone-Beam

Computed Tomography (CBCT) is commonly used in
orthodontic practice, where three-dimensional tooth
structure can be obtained. In addition, Blender®, opensource graphic software, has a function to determine
the CoM of the object including three-dimensional
tooth model. We hypothesize that our novel method,
a digital reproducible stereographic determination of
the CoM (combination of CBCT, Materialize Mimics®
and Blender® graphic software), has a potential to
reliably calculate and determine the CoM coordinates
of the tooth, in cases that FEM is not applicable. We
further hypothesize that the Cres can be estimated
using the CoM of the tooth root. Accordingly, further
investigations are also needed to compare CoM
coordinates with Cres ones with regard to the accuracy.
Last but not least, orthodontic biomechanics are
demonstrated in order to validate this ideal during
clinical application.

Broadening Your Horizons in Orthodontics

“จบสวยต้องช่วยกัน
Restore-Ortho Collaboration”
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ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ และ อ.ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร

ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ
ประวัติการศึกษา
2556
2553
2540
2535
2533

อนุมัติบัตร สาขาหัตถกรรมหัตถการ
ปร.ด. ทันตชีววัสดุศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Cerec 2 Training program, University of Zurich, Switzerland
Master of Medical Science in Adhesive Restorative Dentistry,
University of Sheffield
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
หั ว หน้ า สาขาทั น ตกรรมหั ต ถการ ภาควิ ช าทั น ตกรรมอนุ รั ก ษ์ แ ละทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร
ประวัติการศึกษา
2560
2555

ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหัตถกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ� ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract
งานทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามประกอบด้วย
การบูรณะฟันด้วยวัสดุสเี หมือนฟันชนิดต่าง ๆ ทัง้ เรซิน คอมโพสิต
และ เซรามิกในฟันหน้าและฟันหลัง สำ�หรับการบูรณะฟันหน้านัน้
ทันตแพทย์จะต้องมีการประเมินอัตราส่วนของความกว้างต่อ
ความยาวของฟัน เพื่อใช้ในการปรับแต่งให้ได้รูปร่างที่สวยงาม
นอกจากนี้ ยังต้องมีการประเมินระดับขอบเหงือกและรอยยิ้ม
ของผู้ป่วย เพื่อให้ได้ความสวยงามสูงสุด
ในหลายกรณีอาจมีผู้ป่วยที่ต้องการทางเลือกที่ใช้เวลา
น้ อ ยกว่ า การจั ด ฟั น เพื่ อ ปรั บ แต่ ง ความสวยงามของฟั น หน้ า
อย่างไรก็ตาม การเลือกทำ�การรักษาในกรณีเหล่านี้ ควรคำ�นึง

ถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยโดยไม่ประนีประนอมประสิทธิภาพ
การใช้งานของฟันหลังการรักษา ดังนั้น จึงไม่ใช่ทุกกรณีที่จะ
หลีกเลี่ยงการจัดฟันได้ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทันตกรรม
บูรณะเพื่อความสวยงามจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถแนะนำ�
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภายหลังการ
รักษาด้วยทันตกรรมจัดฟัน อาจมีปัญหาช่องว่างที่ต้องจัดการ
อย่างเหมาะสม ความรูค้ วามเข้าใจในทางเลือกของการรักษาทาง
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามจะช่วยให้การวางแผนการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
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“Perio-Implant-Ortho in
Congenital Missing Teeth”
ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

ประวัติการศึกษา
2554
2553
2548
2546
2545
2542

Postdoctoral Fellowship in Implant Dentistry University of Florida, USA
Cert. of Oral and Maxillofacial Surgery University of Florida, USA
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ (ปริทันตวิทยา) ทันตแพทยสภา
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ทันตแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract
ปัญหาการทดแทนฟันแท้หายไปแต่กำ�เนิดนั้นเป็นปัญหา
พบบ่อย และมักเป็นคำ�ถามตามมาว่าเราจะแก้ไขปัญหาช่องว่าง
อย่างไร ในปัจจุบันแผนการรักษามีทางเลือกสามแนวทาง ได้แก่
การปิ ด ช่ อ งว่ า งโดยการเคลื่ อ นฟั น เขี้ ย วมาแทนที่ (canine
substitution), การบูรณะฟันด้วยฟันปลอมติดแน่น (toothsupported restoration), และการใส่รากฟันเทียม (Implant
restoration) ซึ่งการจัดฟันเป็นขั้นตอนสำ�คัญในการจัดการ

ช่องว่าง (space management) อย่างไรก็ตามการวางแผนการ
รักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีฟันตัดซี่ข้างหายไปแต่กำ�เนิดนั้น
ต้องอาศัยการทำ�งานร่วมกันของสหสาขาวิชา ทัง้ ทันตแพทย์จดั ฟัน
ทั น ตแพทย์ ที่ บู ร ณะฟั น และทั น ตแพทย์ ผู้ ฝั ง รากเที ย ม การ
บรรยายนี้เน้นการวางแผนการรักษาร่วมกันในการใส่ฟันทดแทน
ด้วยรากเทียม นำ�เสนอผ่านเคสผู้ป่วยที่มีปัญหาสูญเสียฟันตัด
ซี่ข้างแต่กำ�เนิด
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“Misfit got fixed”
รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร

··
··
··
·

ประวัติการศึกษา
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Master of Dental Science (Orthodontics), University of Queensland, Australia
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการกลาง สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Abstract

เคสง่ายใครใครล้วน
ทว่ายากแก้ไข
เหน็ดเหนื่อยหน่ายท้อใจ
เบสิกเล็กเรียบเรียงร้อย

อยากได้
ใช่น้อย
ขออย่า ย่อท้อ
จึ่งใช้ แอพพลาย
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“Complexity of Class III Treatment”
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ

··
··
·
··
··
··
··
··
··
··
··

Education:

Diplomate, Thai Board of Orthodontics
Dr.med.dent. (Magna Cum Laude) Munich, Germany
Zahnärztin für Kieferorthopädie, Baden-Württemberg Germany
DDS (Hons) Chulalongkorn University, Bangkok Thailand

Positions previously held:

Executive Committee Member, World Federation of
Orthodontists (WFO) (2005-2015)
President, Thai Orthodontic Society (1994-1996, 1998-1999)
President, Thai Association of Orthodontists (ThaAO) (1999-2000, 2002-2004, 2006-2008, 2010-2012)
President, Thai Orthodontic Foundation (ThaOF) (1999-2000, 2002-2004, 2006-2008, 2010-2012)
President, Organizing Committee of the 1994 Thailand International Orthodontic Congress
President, Organizing Committee of the 6th Asian Pacific Orthodontic Conference (APOC 2008)
President, Asian Pacific Orthodontic Society (APOS) (August 2007-2008, 2008-2010)

Honorary Members:

Association of Philippine Orthodontists 2010
Indian Orthodontic Society 2015
Bangladesh Orthodontic Society 2016
Ho Chi Minh Association of Orthodontists 2017

Honorary Fellow: Asian Pacific Orthodontic Society 2016
Awards:
Lifetime Achievement Award, Thai Association of Orthodontists 2013
Outstanding Alumni Award, Chulalongkorn University Dent Alumni Association 2014
WFO Reginal Award of Merit 2018
Outstanding Expert in Orthodontics, Royal College of Dental Surgeons of Thailand 2019

Current positions:

President, Advisory Board of the Thai Association of Orthodontists (ThaAO) 2012-present
President, ThaAO’s Mobile Orthodontic Unit for Cleft Lip/Palate Patients 2010-present

Abstract:

It is well known among orthodontists that
Class III malocclusions are one of the most difficult
malocclusions to be treated. As Class III malocclusions
are often complex with anomalies involving dental/
skeletal or both dental and skeletal problems in all
3 dimensions. To treat skeletal Class III malocclusions
early is still a controversy whether the treatment
outcomes are stable? To treat all these problems
early is advantage but there are many factors to be
considered. Early treatment if possible could help
avoiding unwanted major jaw surgeries which normally
done after growth of the mandible ceases.

It is not just the malocclusion itself is complex
but the whole procedures involving the treatment
are as well. Before making a decision to begin the
treatment, severity of the malocclusion, need of
the treatment, patient and parent’s understandings,
their co-operations, long treatment time, stability of
treatment results, cost of the treatment, must be
thoroughly discussed. Cases with the complexities
mentioned will be presented and discussed during
this presentation.

Upcoming meeting
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งานประชุ ม วิ ช าการสมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น ฯ ครั้ ง ที่ 1/2563
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563
เซ็นทรัลเวิ ลด์ กรุ งเทพมหานคร

เมื่ อ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องฟั น และกระดู ก โครงสร้ า งใบหน้ า
คงหนีไม่พ้นที่จะต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด หรือ Orthognathic Surgery ครั้งนี้
สมาคมฯ เชิญ Prof. Eric Liou จาก Faculty of Dentistry, Chang Gung Memorial
Hospital and Chang Gang University, Taipei ผู้มีความชํ่าชองในการให้การรักษา
โดย Surgery First Approach มาบรรยายในหัวข้อ “Surgery First in Class ll, lll
and Facial Asymmetry” from Basic to Advance 1 วันเต็ม ๆ ปูพื้นอีกครั้งตั้งแต่
เบสิก จนถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการรักษา นอกจากนั้นยังมีทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์
สาขาศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแมกซิโลเฟเชียลของไทย เช่น อ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์ อ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์ อ.ทพ.พิชิต
งามสุวรรณกุล ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิว์ ฒ
ุ พิ งษ์ มาร่วมแบ่งปันเทคนิค และ เทคโนโลยี
ที่หลากหลาย รวมถึงแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง นพ.เสรี เอี่ยมผ่องใส จะมาให้มุมมอง
เกี่ยวกับจมูกที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด พลาดไม่ได้กับ
ผศ.ดร.ทพ.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ ที่จะมาพูดถึงเทคนิคหนึ่งที่เราใช้ในการรักษาอยู่
เป็นประจำ� (อุบไว้ก่อน ยังไม่บอกว่าคืออะไร) มาดูกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Prof. Eric Liou
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ด้วยรักและระลึกถึงจากใจ

เรียบเรียงโดย... อาจารย์ทันตแพทย์หญิง เจนตา ชะวะนะเวช

ด้วยรักและระลึกถึง...

อาจารย์วัชระ อดีตนายกสมาคมของเรา
ประวัติการท�ำงาน

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วัชระ เพชรคุปต์ เกิดวันที่
3 ธันวาคม 2494 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517 และทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519
อาจารย์เริ่มรับราชการ 1 ตุลาคม 2519 ในตำ�แหน่ง
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ได้ศึกษาต่อสาขาวิชา
ทันตกรรมจัดฟัน ณ มหาวิทยาลัย Bergen ประเทศ Norway
โดยทุน Norwegian Agency for International Development
(NORAD) และได้รับปริญญา Diploma in Orthodontics

พ.ศ. 2525 และอนุ มั ติ บั ต รแสดงความรู้ ค วามชำ � นาญใน
การประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น
จากทันตแพทยสภา พ.ศ. 2540
ในด้านการทำ�งาน อาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยถึง 3 สมัย คือ พ.ศ. 2533 2537 และ 2545
และเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พ.ศ. 2537 โดยอาจารย์
ได้รับตำ�แหน่งวิชาการสุดท้ายคือรองศาสตราจารย์ ระดับ 9
นอกจากนี้อาจารย์ยังดำ�รงตำ�แหน่งนายกสมาคมทันตแพทย์
จั ด ฟั น แห่ ง ประเทศไทย (2551-2553) และอาจารย์ ป ระจำ �
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2555-2558)
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ความรู้สึก ความประทับใจที่ทุกคนมีต่ออาจารย์วัชระ

คุณหมอวัชระ (ตาเล็ก) ของอาจารย์

คุณหมอวัชระ หรือที่ข้าพเจ้ามักเรียกติดปากว่า “ตาเล็ก” เป็นคนที่
น่ารัก เป็นทั้งลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานในขณะที่ข้าพเจ้ายังทำ�งานอยู่ที่แผนก
ทันตกรรมจัดฟัน ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งทางงานวิชาการ และความสัมพันธ์ฉันพี่น้องและ
ผู้ร่วมงาน
ตาเล็กเป็นคนใจเย็น ใจดี อารมณ์ดี เรียบร้อย และเก็บความรู้สึก ซึ่งตลอดเวลาที่รู้จักตาเล็กมา
ไม่เคยเห็นตาเล็กโกรธใคร เป็นคนเก็บอารมณ์ได้ประเสริฐยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว ตาเล็กเองก็ให้ความเคารพ
กับข้าพเจ้า รวมไปถึงอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกท่านในแผนกเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจึงรักและเอ็นดูตาเล็กเหมือนน้อง
และผู้ร่วมงานที่ดีและสนิทสนมใกล้ชิดกัน
ข้าพเจ้ายังคิดคำ�นึงถึงตาเล็กในความทรงจำ�อยู่เสมอไม่เคยลืม ไม่ว่าน้องอยู่ในภพใด พี่ขอให้ตาเล็ก
จงมีความสุขตลอดไป

ผศ.ทพญ.คุณหญิงกมลทิพย์ หุตะสิงห์

อาจารย์วัชระ (พี่เล็ก) ของเพื่อนร่วมงาน
ตลอดชี วิ ต การทำ � งานของข้ า พเจ้ า ที่ ภ าควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น ข้ า พเจ้ า รู้ สึ ก ดี ใจที่ ไ ด้ รู้ จั ก และ
เป็นกัลยาณมิตรกับอาจารย์วัชระหรือพี่เล็กของทุกคน และรู้สึกเป็นบุญกุศลที่ได้พบเจอและทำ�งานร่วมกัน
พีเ่ ล็กเป็นคนใจดี มีนํา้ ใจ โอบอ้อมอารี มีความยุตธิ รรม และทีส่ �ำ คัญมีเมตตาธรรมสูง ไม่เคยแสดงอารมณ์โกรธ
ถ้าไม่พอใจก็จะนิ่ง เวลาทำ�งานด้วยจะมีความสุข อบอุ่นใจ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ทำ�ให้
ข้าพเจ้าทำ�งานด้วยความเต็มใจเสมอมา ต้องขอบคุณพีเ่ ล็กมาก ๆ
ที่เป็นทั้งอาจารย์ พี่และเพื่อน ตลอดชีวิตการทำ�งานของข้าพเจ้า
รักและคิดถึงพี่เล็กเสมอค่ะ

รศ.ทพญ.พรทิพย์ ชิวชรัตน์

015

016

October

2019

อาจารย์วัชระ ของนิสิต
มุมมองในฐานะลูกศิษย์ของอาจารย์วัชระ อาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณ เป็นพ่อพระของลูกศิษย์
ทุกคน อาจารย์ใจดีและมีความอดทนอย่างยิ่งกับลูกศิษย์ ไม่เคยเห็นอาจารย์โกรธนิสิตคนไหนเลย ลูกศิษย์ทุกคนรู้สึก
ได้ถึงความเมตตาของอาจารย์ อาจารย์เป็นห่วงเป็นใยลูกศิษย์ทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องชีวิตส่วนตัว ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้
ลูกศิษย์ทุกคนเคารพรักอาจารย์เสมอ
เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาโท อาจารย์วัชระได้ชักชวนดิฉันให้มาเป็นอาจารย์ในภาควิชา จึงได้โอกาสมา
ร่วมงานกับอาจารย์ ในช่วงที่อาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชา มุมมองในฐานะของอาจารย์รุ่นน้องในภาควิชาฯ นั้น อาจารย์วัชระ
เป็นผู้ใหญ่ใจดี ให้ความเอ็นดูแก่น้อง ๆ ในภาคทุกคน เป็นที่ปรึกษาให้น้อง ๆ ได้ทั้งในเรื่องงานและเรื่องชีวิตส่วนตัว อาจารย์
เป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของทัศนคติ การคิดบวก การมองโลกในแง่ดี ความใจเย็น ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้อาจารย์รุ่นน้องทุกคน
ในภาคเคารพรักอาจารย์วัชระเสมือนญาติผู้ใหญ่ของตน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของภาควิชา
ถึงแม้อาจารย์จะเกษียณแล้ว อาจารย์ก็ยังให้เกียรติมาสอนนิสิตในฐานะอาจารย์ประจำ�บางเวลาต่อ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์การทำ�งานอันยาวนานของอาจารย์ให้แก่ลูกศิษย์และอาจารย์รุ่นน้อง การจากไปก่อนวัยอันควรของอาจารย์
จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่ง เสมือนเสาหลักต้นหนึ่งของภาควิชาได้หักลง แม้เวลาจะผ่านมาหลายปี แต่เราทุกคนก็ยังคิดถึง
อาจารย์วัชระเสมอ ทุกครั้งที่คิดถึงก็ยังใจหาย อาจารย์วัชระจะยังคงอยู่ในใจของลูกศิษย์และอาจารย์ในภาควิชาตลอดไป
ด้วยรัก เคารพ และคิดถึง
หนูป่านของอาจารย์วัชระ

(ผศ.ดร.ทพญ.พินทุอร จันทรวราทิตย์)

ดิฉันเองเชื่อว่าความรู้สึก ความประทับใจของอาจารย์
ทั้ง 3 ท่านที่มีต่ออาจารย์วัชระ คงไม่ต่างจากพวกเราทุกคน
ที่ได้รู้จักกับอาจารย์ อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีสำ�หรับลูกศิษย์
ในทุก ๆ ด้าน และอาจารย์จะคงอยู่ในความทรงจำ�ของพวกเรา
ทุกคนตลอดไปค่ะ
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โดย..อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

3 วิ ได้จริงหรือ?
เครือ่ งฉายแสงในท้องตลาดวันนี้
ส่ ว นมากจะแข่ ง กั น ที่ เ วลาเน้ น เร็ ว
ทุกบริษทั บอกว่าฉายได้ 3 วินาที ดังนัน้
เราจึ ง เห็ น เครื่ อ งฉายแสง 3 วิ น าที
มากมายในตลาด แล้วเครือ่ งฉายแสง
ฉายแบบไหนที่สามารถฉาย 3 วินาที
ได้จริง ๆ

ภาพจาก Mavropoulos, Cattani-Lorente et al. AJODO. 2008

ลองมาดูที่การศึกษานี้นะครับ เป็นการศึกษาในปี 2008
Mavropoulos และคณะ 1 มี ก ารศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข อง
ระยะเวลา (หน่วยเป็นวินาที) และกำ�ลังของเครื่องฉายแสง
(หน่วยเป็น mW/cm2) โดยเอาตัวแปรทั้ง 2 มาคูณกัน จะได้
ออกมาเป็นพลังงานที่วัสดุได้รับ (mJ/cm2) พบว่าพลังงานรวมที่
12,000 mJ/cm2 จะให้ค่า shear bond strength ที่เหมาะสม
จากข้อมูลของการศึกษานี้หมายความว่าหากต้องการ
ฉายแสงเพียง 3 วินาทีควรใช้เครือ่ งทีม่ กี �ำ ลังฉายแสง 4,000 mW
ขึ้นไป ซึ่งในตลาดตอนนี้ยังไม่มีเครื่องไหนที่ให้กำ�ลังเท่านี้ ที่พอ
พบได้จะให้ความเข้มที่ 2,700-3,200 mW เท่านั้น

ในปี 2017 มีการศึกษา2 ที่วัด degree of conversion
ของ adhesive ที่ฉายด้วยความเข้ม 3 แบบ ด้วยเวลาพบว่าการ
ใช้ความเข้มตํ่าแต่ฉายด้วยเวลาที่นาน (มีค่าพลังงานรวมมากกว่า
แบบอื่น ๆ ตามภาพที่ 1) จะมี degree of conversion ของ
adhesive มากกว่าการใช้ความเข้มที่สูงแต่เวลาสั้น ๆ (มีค่า
พลังงานรวมที่ตํ่ากว่า)
ลองมาดูการศึกษา shear bond strength ในห้องทดลอง
โดยใช้ความเข้มแสงต่าง ๆ กันว่าสอดคล้องไปกับข้อสรุปของ
Mavropoulos และคณะหรือไม่ การศึกษาแรกคือการศึกษา
ในปี 2018 3 มี ก ารวั ด ความเข้ ม แสงของเครื่ อ งที่ ท างบริ ษั ท

ภาพที่ 1 จาก Faria ESAL et. al. Angle Orthod. 2017
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ภาพที่ 2 จาก Cerekja E, Cakirer B. Angle Orthod. 2011

ภาพที่ 3 จาก Ward JD, Wolf BJ, Leite LP, Zhou J. Angle Orthod. 2015

แจ้งว่ามีความเข้มที่ 3,200 mW/cm2 (แต่ในการศึกษาวัดได้
2,246 mW/cm2) shear bond strength หลังจากติด 24 ชัว่ โมง
เมื่อฉาย 6 วินาที (ได้รับพลังงาน 13,476 mW/cm2) จะได้
แรงยึดมากกว่าการฉาย 3 วินาที (ได้รบั พลังงานเพียง 6,738 mW/
cm2) ตามที่บริษัทแนะนำ�อย่างมีนัยสำ�คัญ และอีกการศึกษา4
ซึง่ พบเช่นเดียวกัน หากให้ความเข้มที่ 3,000 mw/cm2 ฉายที่ 2- 3
วินาที (ซึ่งได้พลังงานรวมที่น้อยกว่า 12,000 mw/cm2) จะมีผล
ทำ�ให้แรงยึดเครื่องมือน้อยกว่าวิธีอื่นอย่างมีนัยสำ�คัญตามภาพที่
2 ซึ่งสอดคล้องไปกับการศึกษาในปี 2008 ของ Mavropoulos
และคณะ ว่าหากใช้พลังงานรวมที่มากกว่า 12,000 mW/cm2
จะมีแรงยึดที่ดี
นอกจากจะดูในห้องทดลองยังมีการศึกษาในผู้ป่วย มี
การศึกษาของ Ward JD et. al.5 แบบ split mouth design
ซึ่งแต่ละกลุ่มรับพลังงานมากกว่า 12,000 mJ/cm2 ตามภาพที่
3 พบว่าไม่มีความแตกต่างของ survival rate ของ bracket
จากเครื่องฉายแสงทั้ง 2 แบบ
ส่วนอีกการศึกษา6 ที่เปรียบเทียบการใช้เครื่องฉายแสง
ที่มีความเข้ม 1,600 mW/cm2 10 วินาที (ได้รับพลังงาน 16,000
mW/cm2) กับ 3,200 mW/cm2 3 วินาที (ได้รับพลังงาน 9,600
mW/cm2) ในผู้ป่วยแบบ split mouth โดยตามผลการหลุด

ของแบร็กเกต 1 ปี พบว่าไม่มีความแตกต่างกันของทั้ง 2 วิธี
ซึ่งยังมีการศึกษาในห้องทดลองโดยการติดที่ฟัน premolar
ที่ถอนออกมาก็ไม่พบความแตกต่างของ shear bond strength
ซึ่งผลแตกต่างจากการศึกษาอื่นที่แนะนำ�พลังงานรวมที่มากกว่า
12,000 mW/cm2
จากการศึกษาทัง้ หมดอาจพอสรุปได้คร่าว ๆ ว่า หากต้องการ
ใช้เครือ่ งฉายให้ได้แรงยึดทีด่ ี น่าจะต้องให้วสั ดุทไ่ี ด้รบั พลังงานเป็น
9,600-12,000 mJ/cm2 เป็นอย่างน้อย ดังนัน้ เราควรรูค้ วามเข้มแสง
ของเครือ่ งฉายแสงทีเ่ ราใช้ ก็จะสามารถคำ�นวณระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ได้คร่าว ๆ ควรต้องระวังคำ�โฆษณาว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้ฉาย 3 วินาที
แข็ง หรือ 1 วินาทีแข็ง นอกจากนีค้ วรคำ�นึงถึงระยะทางความห่าง
ของ light guide กั บ แบร็ ก เกตด้ ว ยเนื่ อ งจากยิ่ ง ห่ า งมาก
ยิ่ ง มี ผ ลต่ อ พลั ง งานที่ วั ส ดุ ไ ด้ รั บ (อาจพบว่ า ผู้ ช่ ว ยฉายห่ า ง ๆ
ฉายไปกลาง metal bracket ไม่ได้ฉายทีข่ อบ ๆ ซึง่ มีผลต่อพลังงาน
ที่วัสดุได้รับแน่นอน) หรือเครื่องบางเครื่องปริมาณ battery
น้อยลงทำ�ให้ความเข้มแสงตํ่าลง แต่เรายังฉายเวลาสั้น ๆ ด้วย
ซึ่งจะส่งผลต่อพลังงานที่ได้รับอย่างแน่นอน
นอกจากนี้มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากแสงสีฟ้าจาก
เครื่องฉายแสงส่งผลให้เกิด retinal degeneration ได้7 จึงต้อง
ระวังอย่างยิ่งเมื่อให้กำ�ลังสูง ๆ หรือมีการใช้ loop ร่วมด้วย
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ด้วยรัก และอาลัยยิ่ง...
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ สู ญ เสี ย
อาจารย์ผู้เสียสละ และเป็นที่รักยิ่งของศิษย์ เพื่อน คณาจารย์ รวมถึง
ผูร้ ว่ มงานทุกท่าน เนือ่ งด้วยการจากไปของ อ.ทพ.สมชัย ดวงทวีทรัพย์
อาจารย์พเิ ศษประจ�ำภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมส�ำหรับเด็ก
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“ หมอสมชัยเป็นคนดีที่หนึ่ง...

“ ท่านเป็น ‘ศิษย์’ ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนที่หนึ่ง และท่านมาช่วยเป็นอาจารย์พิเศษ
ให้ แ ก่ รุ ่ น น้ อ ง ๆ ตลอดมา ผมฝึ ก การท�ำวิ จั ย กั บ ท่ า น ที่ เรี ย กว่ า ฝึ ก
เพราะเราฝึกด�ำเนินการวิจัยไปด้วยกัน การเรียนการสอนก็เป็นแบบ
กัลยาณมิตรมากกว่าแบบอาจารย์สั่งสอนศิษย์ ว่ากันว่า อาจารย์ที่
โชคดี คือ อาจารย์ที่มีโอกาสได้มีศิษย์ที่ดี ผมรู้สึก ‘ชื่นใจ’ จริง ๆ ที่ได้มี
ศิษย์ นามว่า ทพ.สมชัย ดวงทวีทรัพย์”
“ชีวิตของเราสั้น แต่ส�ำคัญนัก
ขอจงเลือกกรรมที่จะท�ำ ให้ดีเถิด”
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ด้วยรักและอาลัยอย่างที่สุด
จาก อาจารย์ น้อง ๆ และ
ครอบครัวทันตกรรมจัดฟัน เชียงใหม่

ของพี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อน ๆ
รวมทั้งผู้ร่วมงานด้วยทุกคน
...เป็นคนที่จิตใจดี คิดดี ท�ำดีมาโดยตลอด
...มีคนบอกผมว่าหมอสมชัย
น่าจะเป็นพระในอดีตชาติมาเกิด
...Life is short, history is forever
...ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีการเลิกรา
...ไม่มีชีวิตใดที่ไม่มีการสิ้นสุด
...แต่คุณความดีของ...หมอสมชัย
จะตราตรึงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคน”
ขอคารวะด้วยหัวใจ
ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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Changes of alveolar bone dehiscence and fenestration after augmented corticotomyassisted orthodontic treatment: CBCT evaluation
Liangyan Sun, Lingjun Yuan, Bo Wang, Lina Zhang, Guofang Shen and Bing Fang.
Progress in Orthodontics 2019; 20:7
ทพญ.ปกฉัตร บุญภู
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง
ผลการศึกษาพบว่าทัง้ ฟันหน้าบนและฟันหน้าล่าง กลุม่ ที่
ของ Alveolar bone dehiscence และ fenestration ได้รับ augmented corticotomy ร่วมกับการผ่าตัดกระดูก
ภายหลั ง การทำ � augmented corticotomy assisted ขากรรไกร มีขนาด alveolar bone dehiscence ลดลงในปริมาณ
orthodontic treatment เที ย บกั บ กลุ่ ม ที่ รั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ทีม่ ากกว่ากลุม่ ทีร่ กั ษา traditional procedure อย่างมีนยั สำ�คัญ
traditional presurgical orthodontics โดยดูการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในกลุม่ ฟันหน้าล่าง ส่วนผลการศึกษาการเปลีย่ นแปลง
จาก cone-beam computed tomography (CBCT) ทั้งใน ในกลุม่ ทีไ่ ม่มี dehiscence มาก่อนการรักษาและได้รบั augmented
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งสมมติฐานคือทั้งสองกลุ่มมีการ corticotomy จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แตกต่างจากกลุ่ม
เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ Non- ที่ รั ก ษาด้ ว ย traditional procedure ทั้ ง ในฟั น หน้ า บน
randomization ไม่มีการ blind โดยศึกษาในฟันหน้าจำ�นวน และฟันหน้าล่าง ในขณะที่กลุ่มที่ไม่มี fenestration มาก่อน
204 ซี่ จากคนไข้ผู้ใหญ่ที่ skeletal class III malocclusions จะไม่แตกต่างกัน แต่หากมี dehiscence หรือ fenestration
17 ราย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
มาก่อน กลุ่มที่ได้รับ augmented จะมีระดับการเปลี่ยนแปลง
1. ฟันหน้าบนรักษาด้วย traditional procedure (n=78) ที่ ดี ขึ้ น แตกต่ า งจากกลุ่ ม ที่ รั ก ษา traditional procedure
2. ฟันหน้าบนที่ทำ� augmented corticotomy (n=24) เฉพาะในฟันหน้าล่างเท่านั้น
3. ฟันหน้าล่างทีร่ กั ษาด้วย traditional procedure (n=42)
อย่างไรก็ตาม การศึกษายังมีข้อจำ�กัด คือยังไม่สามารถ
4. ฟันหน้าล่างที่รักษาด้วย augmented corticotomy สรุ ป ได้ ว่ า ปริ ม าณกระดู ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น เกิ ด จาก bone graft
(n=60)
material หรือ true periodontal regeneration และ sample
โดยทุกกลุ่มถูกประเมินระดับ alveolar dehiscence size ยังไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามต้องการศึกษาที่มีการ internal
และ fenestration จาก CBCT ก่อน presurgical orthodontics validity รวมถึงการควบคุม confounding factors เพื่อลด
และภายหลัง postsurgical orthodontics จากนัน้ ทำ�การศึกษา bias ต่อไป
ขนาด และการเปลี่ยนแปลงของ alveolar bone dehiscence
และ fenestration
Do orthopedic corrections of growing retrognathic hyperdivergent patients produce
stable results?
Alec J. Rice; Roberto Carrillo; Phillip M. Campbellc; Reginald W. Taylor; Peter H. Buschang.
Angle orthodontics (online early)
ทพ.วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ดูวา่ การ intrusion ฟันหลัง
ในคนไข้กลุ่ม rethognathic hyperdivergent ที่อยู่ในช่วงวัย
กำ�ลังเจริญเติบโต ทำ�ให้เกิดความเสถียรในผลการรักษาทาง
orthodontics และ orthopedic หรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา และ 1 ปี ภาย
หลังการรักษา เปรียบเทียบกับกลุ่ม control ที่ไม่ได้รับการรักษา

การศึกษานี้ได้เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยจำ�นวน 14 คน (ผู้ชาย 5 คน
และผู้หญิง 9 คน) อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยก่อนการรักษา คือ 13.4
± 0.7 ปี ให้การรักษาประมาณ 3.5 ปี และมีการติดตามผลการ
รักษาต่ออีกประมาณ 3.6 ปีหลังการรักษาเสร็จสิ้น ในช่วงแรก
ของการรักษา (initial orthopedic phase) มีการใช้ 150 g NiTi
coil springs ติดระหว่าง palatal miniscrew implant (MSIs)
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สำ�หรับการทำ� maxillary intrusion และใช้ MSIs บริเวณด้าน
buccal ของ mandible อีก 2 อัน สำ�หรับควบคุมแนว vertical
ของฟันหลัง ระหว่าง orthodontic phase มีการใช้เครื่องมือ
จัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ หลังจากเสร็จสิ้นการรักษา
จะมีการ recall คนไข้ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี (เฉลี่ยที่ 3.6 ±
1.6 ปี) เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษากับกลุ่ม control
ผลการรักษา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม control ระหว่าง
การรักษาและช่วงระยะ retention พบว่าขากรรไกรบนและ
ฟันกรามในขากรรไกรล่างเกิด relative posterior intrusion
2.8 mm และ 3.7 mm ตามลําดับ ส่วนฟันตัดในขากรรไกร
บนถูก extrude 1.3 mm ส่วนฟันตัดในขากรรไกรล่างเกิด
relative intrusion 2.9 mm ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทาง
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skeletal ประกอบด้วย มีการลดลงของ mandibular plane
angle มีการเพิ่มขึ้นของ SN-Pg และ SNB และเกิด relative
reduction ของ anterior facial height ในช่วงภายหลัง
การรักษา maxillary incisors เกิด intrusion 0.6 mm
(เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ่ ม controls) ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง เดี ย วที่ เ กิ ด
ความแตกต่ า งทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ระหว่ า งกลุ่ ม ในช่ ว ง
ภายหลังการรักษา สรุปได้ว่า การทำ� nonsurgical intrusion
สามารถใช้ในการแก้ไขกระดูกขากรรไกร ทั้งในแนว vertical
และแนว anteroposterior ให้ ดี ขึ้ น ในคนไข้ เ ด็ ก ที่ มี ก าร
เจริญเติบโต โดยไม่เกิดการ relapse ทั้งทาง orthodontic
และ orthopedic เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม control (ยกเว้น
maxillary incisor ที่ extrusion มาจากการรักษา)

Treatment effects of the Carriere Motion 3D appliance for the correction of Class II
malocclusion in adolescents
Hera Kim-Bermana; James A. McNamara Jr.b; Joel P. Lintsc; Craig McMullend; Lorenzo Franchie. Angle orthodontics
(online early)
ทพญ.ชวิรกาญ แม้นพิบูลย์
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง
ในแง่ ก ระดู ก ใบหน้ า และขากรรไกรร่ ว มกั บ กระดู กรองรับฟัน
ภายหลังการรักษาด้วย Carriere Motion Appliance (CMA)
ตามด้วยการรักษาด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นในผู้ป่วย
ที่มีลักษณะ Class II Malocclusion โดยเป็นการศึกษาแบบ
Retrospective study ซึ่งเก็บข้อมูลจากประวัติการรักษาของ
ผู้ป่วย 34 ราย (n=34) ที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือ CMA
ตามด้วยการรักษาด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นโดยไม่มีการ
ถอนฟันเปรียบเทียบกับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้รบั การรักษา 22 ราย (n=22)
ซึ่งมีการบันทึกประวัติการศึกษาการเจริญเติบโตจากสถาบันการ
ศึกษา 3 แห่ง โดยผู้ป่วยในกลุ่มทดลองจะมีการประเมินการ
เปลีย่ นแปลงจากภาพถ่ายรังสีชนิด Lateral cephalograms โดย
ดูการเปลีย่ นแปลงของลักษณะกระดูกใบหน้าและขากรรไกรร่วม
กับกระดูกรองรับฟัน 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนรักษา (T1), หลังถอด
เครื่องมือ CMA (T2) และภายหลังเสร็จสิ้นการรักษา (T3) ส่วน
ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมจะมีการประเมินที่ระยะก่อนรักษา (T1) และ
ภายหลังเสร็จสิน้ การรักษา (T3) โดยเว้นระยะห่างเป็นเวลา 18 เดือน
ผลการศึกษาพบว่า CMA ช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง ในแง่ ก ระดู ก ใบหน้ า และขากรรไกรร่ ว มกั บ กระดู ก รองรั บ
ฟัน โดยผลการรักษาส่วนใหญ่เกิดบริเวณกระดูกเบ้าฟัน ได้แก่

การเปลี่ ย นแปลงความสั ม พั น ธ์ ก ารสบฟั น ของฟั น กราม
ช่วยลดความเป็น molar Class II ให้เป็น Class I มากขึ้น แม้จะมี
การคื น กลั บ ได้ บ้ า งระหว่ า งการรั ก ษาด้ ว ย Class II elastic
ภายหลังการรักษาด้วย CMA, มีการลดลงของ overjet และ
overbite, ช่ ว ย compensate ฟั น หน้ า โดยลดการยื่ น ของ
ฟันหน้าบนและลดการหลุบของฟันหน้าล่าง ส่งผลให้ interincisal angle ลดลง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความยาวใบหน้า
ส่วนล่างด้านหน้าโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งของคาง
ที่จุด pogonion ของกระดูกใบหน้าและขากรรไกรสรุปได้ว่า
เครื่ อ งมื อ CMA มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ ไ ข Sagittal
component ของผู้ป่วยที่มีลักษณะ Class II malocclusion ได้
ภายในครึ่งปีแรกของการรักษา
ปัญหาหลักอยู่ในกลุ่มของ internal validity เนื่องจาก
การศึกษานีเ้ ป็นแบบ Non-randomization ไม่บอกถึง inclusion
และ exclusion criteria ที่ชัดเจนทำ�ให้อาจเกิด Selection bias
อีกทั้งไม่มีการ blind ทั้งในผู้ป่วยและผู้วิเคราะห์ การศึกษา
ในอนาคต หากทำ�การวิจัยในรูปแบบ Retrospective อาจต้อง
กำ�หนด inclusion และ exclusion criteria ออกแบบให้มี
การ blind ในส่วนของผู้วิเคราะห์ผล จะช่วยให้ผลการศึกษา
น่าเชื่อถือมากขึ้น
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งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
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งาน “Ortho Postgrad Night”
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ในธีมงาน “หนังดังในดวงใจ”
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

029

030

October

2019

Broadening Your Horizons in Orthodontics

Delegates from
Indian Orthodontic Society (IOS)
มาเยี่ยมชมโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร
ที่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 2
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
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กิจกรรม

งานประชุมสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Buddy for smile
เพื่อผู้ป่วย
ธาลัสซีเมีย

ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ
สาตราวาหะ ในการได้รบั รางวัล
WFO regional award of merit
เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันไหว้ครู

ปี 1 จัดฟันนเรศวร

บอม เกมส์ เฟิร์น ขวัญ

เมื่อวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมใจตักบาตรทำ�บุญ
เนื่องในวันสถาปนาคณะฯ
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เปิดภาคการศึกษาใหม่ ก็ขอต้อนรับ
น้ อ งใหม่ เ ข้ า สู่ ค รอบครั ว ภาควิ ช า
ทันตกรรมจัดฟัน จุฬาฯ ซึ่งปีนี้เราได้
น้องใหม่มาเพิ่มถึง 11 คน โดยเป็น
หลักสูตรปริญญาโท จำ�นวน 8 คน และ
หลักสูตรปริญญาเอก จำ�นวน 3 คน
ทางคณาจารย์ แ ละรุ่ น พี่ ทุ ก คนยิ น ดี
ต้อนรับและขอเป็นกำ�ลังใจให้น้อง ๆ
ทุ กคนมี ค วามสุ ข กั บการเรี ย นในบ้ าน
หลังนี้นะคะ
นอกจากนี้ เ มื่ อ วั น ที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 น้องใหม่ได้ร่วมแสดงใน
งาน ORTHO POSTGRAD NIGHT
ซึ่ ง ปี นี้ ม าในธี ม “หนั ง ดั ง ในดวงใจ”
ในชุดการแสดง “Ortho New World”
เป็ น การแสดงของน้ อ ง ๆ ที่ ซุ่ ม ซ้ อ ม
กั น อย่ า งจริ ง จั ง ทุ่ ม เท และสวยงาม
พร้อมเพรียงกันมากจริง ๆ ค่ะ เก่งมาก ๆ
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งานประชุมวิชาการ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย 1/2562
เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รศ.ทพ.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ชวนคุณหมอจัดฟัน คิดเลข ม.สาม”
พวกเราลูก ๆ นิสิตภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จึงพร้อมใจกันมาเชียร์ ชูป้ายไฟ ให้กำ�ลังใจอาจารย์กัน
ตั้งแต่เช้าตรู่ครบทุกคนเลยค่า เป็นการบรรยายที่สนุกและได้ความรู้มากมายจริง ๆ ค่ะ

วันหยุดราชการพวกเราก็ไม่หวัน่ เราถือโอกาสสานสัมพันธ์
ต้อนรับน้องใหม่ ร่วมใจกันทำ� 5 ส เก็บกวาดห้องพัก
ให้สะอาดเอี่ยมอ่อง เป็นการรวมตัวกันแบบมีแอดติจูด
สุด ๆ กันไปเลย ห้องพักสะอาด พวกเราก็เหนื่อยมาก
เลยถือโอกาสนี้ไปฉลอง จัดว่าเป็นงานเลี้ยงฉลองต้อนรับ
น้องใหม่เลยละกันเนอะ welcome น้อง ๆ ทุกคนจ้า
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ในงานไหว้ครู
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
นิสิตทุกคนขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน
ที่สละเวลาและทุ่มเทแรงกายแรงใจ เมตตาสั่งสอนพวกเราทุกคน
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และมีความสุขตลอดไปเลยนะคะ
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นักศึกษาหลังปริญญา สาขาทันตกรรมจัดฟัน เข้าร่วมนำ�เสนอผลงานในงาน International Association
for Dental Research (IADR) 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ในวันที่ 19-22 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 จำ�นวนทั้งสิ้น 4 คน และงาน European Orthodontics Society Congress (EOS) ซึ่งจัดขึ้น
ที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 17-22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จำ�นวน 2 คน
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หนั ง สื อ “Biology in Orthodontics Principle and
Updated Knowledge” ชีววิทยาทางทันตกรรมจัดฟัน หลักการ
และองค์ ค วามรู้ ใ หม่ โดย รศ.ดร.ทพญ.ชิ ด ชนก ลี ธ นะกุ ล
หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ รับรองว่าอัดแน่นไปด้วยเนือ้ หา ภาพสวย
สี สั น สดใสทั้ ง เล่ ม ผู้ ที่ ส นใจสามารถสั่ ง ซื้ อ จั บ จอง
เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ Dekpod@gmail.com หรือ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ เ ดิ น ทางมาบรรยายพิ เ ศษในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
Cephalometric superimposition และในวันที่ 29
มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ ม าบรรยายในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง Myofunctional
therapy and stability of treatment outcomes
นอกจากนี้ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์ ให้เกียรติบรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง Evaluation, diagnosis and management of TMDs ทั้งสนุก ได้ความรู้และ
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับคนไข้ได้ในชีวิตการทำ�งาน ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูง
มา ณ ที่นี้
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พิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต รและแสดงความยิ น ดี แ ก่ ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญา ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2561
ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำ�นวน 11 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จำ�นวน 5 คน และ Research fellow อีกจำ�นวนทั้งสิ้น 14 คน
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นิสิตหลังปริญญา รุ่นที่ 1 พร้อมอาจารย์ เข้าร่วมงานประชุมและนำ�เสนอผลงานวิจัยในงาน 95th European Orthodontic
Society Congress ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ร่วมงานประชุมวิชาการ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2562
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กราบขอบพระคุณ
ผศ.ทพ.กนก สรเทศน์ ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
รศ.ทพญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์ รศ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล
และ อ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร พร้อมด้วยอาจารย์พิเศษ
ในการเข้าร่วมประเมิน case presentation
ของนิสิตหลังปริญญารุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้รับโอกาสจากศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ทันตกรรม
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วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ Empowering you with self-ligating brackets:
Clinical tips and tricks ณ โรงแรม The Sukosol Bangkok

Resident ทั้งสองรุ่นนำ�พวงมาลัย
เข้าแสดงความเคารพและระลึกถึง
พระคุณครู เนื่องในโอกาส
วันไหว้ครู 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปจั จุบนั
แสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส
เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
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คณาจารย์และศิษย์ปัจจุบันภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสจบการศึกษา
ของทันตแพทย์ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน รุน่ ที่ 22
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
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ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จดั ฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชา
ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาวิชาการวาระพิเศษ
ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงอาจาริยบูชาต่อคณาจารย์อาวุโส ผู้ร่วมก่อตั้ง
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์อาวุโส “จากต้นแบบ
อันทรงคุณค่า สู่ดอกผลที่น่าภาคภูมิ” เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
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ช่วงเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุน่ ที่ 13
ได้ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึง่ ได้รบั การต้อนรับเป็นอย่างดีดว้ ยความอบอุน่
และเดือนพฤษภาคม 2562 นักศึกษาทันตกรรมจัดฟันรุ่นที่ 12 และ
13 ก็ได้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ AAO ที่เมืองลอสแอนเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ เดินวิง่ เพือ่ สุขภาพ Run For ฟัน Dent 2019 เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 40 ปี
แห่งการก่อตัง้ คณะ เพือ่ นำ�เงินหลังหักค่าใช้จา่ ยสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่าและใช้ในกิจกรรม
ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพือ่ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางทันตกรรมให้เข้าถึงการบริการทางทันตกรรม
สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
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วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ�โดย
รศ.ทพ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก และ ผศ.ทพญ.สุปราณี ดีเสมอ จัดทริปท่องเทีย่ วสัมผัส
เมืองริมแม่นํ้าโขง บึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี เพื่อเป็นการต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ ศ. (คลินิก) ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ และ อ.ทพญ.รัชวรรณ ตันศลารักษ์
ซึ่งให้เกียรติมาเป็นกรรมการสอบรายงานผู้ป่วยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาทันตกรรมจัดฟันรุ่นที่ 12

งาน Ortho Postgrad Night ครั้งที่ 2 ธีม “หนังดังในดวงใจ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในปีนี้
มข.เป็นเจ้าภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมต้อนรับ
น้องใหม่จากทุกสถาบันเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคััก
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วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักศึกษาหลักสูตร
ทั น ตกรรมจั ด ฟั น ชั้ น ปี ที่ 2 และ 3 ได้ มี โ อกาส
นำ � พานและพวงมาลั ย ดอกไม้ ม าแสดงความเคารพ
คณาจารย์ประจำ�หลักสูตร เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู
ประจำ�ปีการศึกษา 2562

วั น ที่ 19 กั น ยายน พ.ศ. 2562
แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน สาขาวิชา
ทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ มี โ อกาส
ต้อนรับ ศ.คลินกิ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ
นิสาลักษณ์ ในโอกาสที่อาจารย์ได้ให้
เกียรติมาเป็นประธานกรรมการการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้กบั นักศึกษา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาทันตกรรมจัดฟันชั้นปีที่ 2
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชา
ทั น ตกรรมจั ด ฟั น และทั น ตกรรมสำ � หรั บ เด็ ก (สาขาทั น ตกรรมจั ด ฟั น ) ให้ ก ารต้ อ นรั บ
กลุ่มทันตแพทย์จาก Indian Orthodontic Society ประเทศอินเดีย อาจารย์ทันตแพทย์
จัดฟันจากประเทศอินเดีย Dr.Ankit Sikri Dr.Kratika Mishra Dr.Rahul Bachwani
Dr.Puneet Gupta และ Dr.J Tamizhmani มาเยี่ยมชมคณะฯ และศึกษาดูงาน
ด้ า นทั น ตกรรมจั ด ฟั น และศู น ย์ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่ ท างทั น ตกรรม
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2562
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เรียบเรียงโดย ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบำ�รุงสุข

ความเหน็ดเหนื่อยจากการทำ�งานเป็นระยะเวลานาน ๆ นอกจากจะ
ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้ว ยังทำ�ให้สุขภาพทรุดโทรมลงอีกด้วย การลุกขึ้น
มาออกกำ�ลังกาย เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรง
ดังเช่นคุณหมอแอน ทีใ่ นอดีต ทำ�งานอย่างหนักจนร่างกาย
ส่ ว นใหญ่ พี่ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยจั ด ฟั น ที่ ค ลิ นิ ก เอกชน และเป็ น
เริ่มมีปัญหา ทำ�ให้ลุกขึ้นมาออกกำ�ลังกายด้วยการวิ่ง จนตอนนี้ อาสาสมัครรักษาผูป้ ว่ ยปากแหว่งเพดานโหว่ทีภ่ าควิชาทันตกรรม
ลงแข่งวิ่งมาราธอน หรือ 42.195 กิโลเมตร มาหลายสนามแล้ว จัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
วันนี้พี่แอนจะมาให้สัมภาษณ์และแนะนำ�เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ
สำ�หรับการออกกำ�ลังกายค่ะ
เห็นพี่แอนชอบวิ่งมาก ลงวิ่งแข่งหลายรายการ

•

เลยค่ะ พี่แอนมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำ�ให้ชอบวิ่ง
• สวัสดีค่ะพี่แอน ขอให้พี่แอนแนะนำ�ตัวหน่อยค่ะ แล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
• พี่ชื่อ ทันตแพทย์หญิงธนพร รักสุจริต ค่ะ จบ • ประมาณ 4 ปีก่อน พี่ทำ�งานหนักตลอด 7 วันต่อสัปดาห์
ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น
ไปต่อ MBA ที่ Boston University และได้กลับมาเรียนจัดฟัน
ต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่ะ ปัจจุบันพี่เป็นอาจารย์พิเศษ
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงเป็น
ประธานชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ ประธานทีมเต่าชอบวิ่ง (จ.ขอนแก่น) ด้วยค่ะ

สู้ ๆ ค่ะ

พอมีโอกาสไปตรวจร่างกาย แล้วพบว่าค่า Triglyceride สูง
320 mg/dl แต่ไม่ได้อว้ น แพทย์กแ็ นะนำ�ให้ลองคุมอาหารพวกไขมัน
และออกกำ�ลังกายดู เพราะถ้าไม่ลดอาจต้องทานยาช่วย ชีวิตพี่
เปลี่ ย นทั น ที ค่ ะ ตั ด สิ น ใจลดเวรการทำ � งานลงให้ ส ามารถมี
เวลาออกกำ�ลังกายได้ 3 วันต่อสัปดาห์ จากคนไม่เคยออกกำ�ลังกาย
คิดกับตัวเองว่าจะเล่นกีฬาอะไรดีบนข้อแม้ที่กำ�หนด คือ เล่น
คนเดียวได้ เวลาไหนก็ได้ที่ตัวเองว่างจากงาน ต้องกลางแจ้ง
เพราะชอบอากาศธรรมชาติ ไม่ชอบออกในห้องแอร์ ต้องไม่ใช่
ที่บ้านเพราะขี้เกียจแน่ ๆ แจ็คพอตแตกที่ ‘วิ่ง’ ค่ะ
เริ่มวิ่งแบบไม่ได้ศึกษาข้อมูลใด ๆ ช้อปปิ้งเสื้อผ้าและ
รองเท้ า วิ่ ง แล้ ว ก็ ขั บ รถไปวิ่ ง สวนสาธารณะที่ ใ กล้ บ้ า นที่ สุ ด
จำ�ความรู้สึกวิ่งวันแรกได้ดีค่ะ วิ่งไป 300 เมตร หอบ หน้าแดง
และเหนื่อยมาก แล้วหลังจากนั้นก็เดินเล่นจนครบ 5 กิโล แต่
จุดแข็งอย่างเดียวของตัวเองคือ ถ้าตัง้ ใจทำ�อะไรเราต้องเต็มทีแ่ ละ
สนุกกับมันค่ะ ก็วิ่งมาเรื่อย ๆ คนเดียวจนวันหนึ่งนึกสนุกอยาก
ลงวิ่งมินิมาราธอน (ระยะ 11.5 กิโลเมตร) ดูว่าเราจะวิ่งจบมั้ย
ปรากฏว่ารอดและสนุกดีแฮะ เลยลงมินิต่ออีกประมาณ 3 สนาม
ตัดสินใจเคาะสมัครฮาฟมาราธอนแรก (ระยะ 21.1 กิโลเมตร)
ก็วิ่งได้จบแม้จะรู้สึกเหนื่อยมากก็ตาม รู้สึกฮึกเหิมเลยค่ะ มือลั่น
เคาะสมัครมาราธอนแรกในชีวิตที่สนามบ้านเกิด ‘Khon Kaen
International Marathon 2018’ (ระยะ 42.195 กิโลเมตร)
โดยไม่ได้คดิ อะไรมาก จนวันหนึง่ มีพนี่ กั วิง่ รูว้ า่ เราวิง่ มาแค่หนึง่ ฮาฟ
แต่จะไปวิ่งมาราธอน พี่เค้าตกใจมากและแนะนำ�ว่าน้องควร
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ซ้อมนะ เราก็งงบอกหนูก็ซ้อมอยู่นะคะ แต่มันไม่ใช่สำ�หรับระยะ
มาราธอนค่ะ
ชีวิตการวิ่งเริ่มจริงจังก็เพราะมาราธอนแรกนี่แหละค่ะ
เนื่องจากตารางฝึกซ้อมที่ได้มาต้องวิ่ง 4 วันต่อสัปดาห์ และ
Cross Training 1 วันต่อสัปดาห์ ตายสิคะ !! เอาเวลาไหน
ไปซ้อมล่ะ ปรับตารางชีวิตครั้งยิ่งใหญ่อีกรอบ เหลือเวลาซ้อม
ที่ว่างแค่ช่วงเดียว คือ เช้ามืด (ตี 4 - 7 โมงเช้า) ไม่มีทางเลือกอื่น
เอาก็เอาค่ะ สี่วันไปซ้อมวิ่งที่สวนสาธารณะใกล้บ้าน หนึ่งวัน
โยคะเองที่บ้านดู DVD เอาค่ะ นักวิ่งทุกคนจะรู้ว่าการต้องลุกจาก
ที่นอนเวลาตีสามหรือตีสี่มันต้องสู้กับใจตัวเองมากขนาดไหนคะ
แรก ๆ มีอิดออด แต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะ มาราธอนแรก
มีได้ครั้งเดียว วันแข่งจริงตื่นเต้นมากจนนอนไม่ค่อยหลับ แต่
เป็นคนไม่ตั้งเป้าหมายอะไรมากค่ะ ขอจบให้ได้ภายใน 6 ชั่วโมง
และสนุกให้สุดสุดไปเลยค่ะ เสน่ห์ของมาราธอน คือ มิตรภาพ
ของคนไม่รู้จักกันที่จะพบเจอได้ตลอดเส้นทางวิ่ง การช่วยเหลือ
แบ่งปัน การสู้กับสภาพอากาศ ร่างกาย และจิตใจของตัวเอง
ตลอดระยะ 42 กิโลเมตร นักวิ่งทุกคนขนานนามให้ว่า ‘การวิ่ง
มาราธอน คือ ทรมานบันเทิง’ ค่ะ อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัส
การวิง่ มาราธอนดูสกั ครัง้ ในชีวติ แล้วคุณจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึน้
กันเลยทีเดียวค่ะ เพราะตั้งแต่นั้นมาตัวเองผ่านสนามมาราธอน
มา 6 สนามแล้วค่ะ
1th Marathon: Khon Kaen International Marathon
2018 (5:55:04 hrs)
2nd Marathon: Laguna Phuket Marathon 2018
(6:26:30 hrs)
3rd Marathon: Osaka Marathon 2018 (5:02:17 hrs)
4th Marathon: Khon Kaen International Marathon
2019 (4:56:40 hrs)

5th Marathon: Buriram Marathon 2019 (5:02:46 hrs)
6th Marathon: Khao Kho Marathon 2019 (6:01:01 hrs)

• ปกติ พี่ แ อนมี ต ารางฝึ ก ซ้ อ มอย่ า งไรบ้ า งคะ
เห็นวิ่งเร็วกว่าเด็ก ๆ อีกค่ะ
• ปัจจุบันพี่ซ้อมวิ่งจริงจังโดยมีโค้ชดูแล และพัฒนา

ทักษะการวิ่งที่ถูกต้องค่ะ เข้าโปรแกรมการฝึกวิ่งของโค้ชหมีธวัชชัย หกพันนา (หมีฟาร่าห์ Running Camp) มาได้ประมาณ
5 เดือนเศษ เป้าหมายคืออยากเรียนรู้ทักษะการวิ่งที่ถูกต้อง
เพื่ อ พั ฒ นาตั ว เองสำ � หรั บ การวิ่ ง มาราธอนสนามถั ด ๆ ไปได้
อย่างเต็มศักยภาพและไม่บาดเจ็บ อยากท้าทายตัวเองว่าเรา
จะไปได้สุดแค่ไหนสำ�หรับการวิ่งมาราธอน เพราะฉะนั้นตาราง
การฝึกซ้อมจะเป็นตามที่โค้ชกำ�หนด คร่าว ๆ คือ
จันทร์: ฝึก Circuit 5-6 stations เพื่อพัฒนาทักษะท่าวิ่ง
และกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับการวิ่ง
อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี: ฝึก Interval Run ระยะและ
ความเร็วตามที่โค้ชกำ�หนดให้
(จันทร์-พฤหัสบดี ฝึกช่วง ตี 5-7 โมงเช้า)
ศุกร์: Rest Day
เสาร์: ฝึก Long Run ระยะ 27-30 กิโลเมตร ความเร็ว
ตามโค้ชกำ�หนด (ตี 4-8 โมงเช้า)
อาทิตย์: Weight Training 1 ชั่วโมง กับ Personal
Trainer

• สุดยอดมาก ๆ เลยค่ะพี่แอน อยากทราบว่าปกติ
พี่แอนได้ออกกำ�ลังกายอย่างอื่นร่วมด้วยมั้ยคะ
• ตอนนี้ด้วยตารางการฝึกซ้อมวิ่งที่เข้มข้นมาก

พี่เหลือแรงไป Weight Training แค่สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง แต่ก่อน
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ที่จะเข้าแคมป์ฝึกวิ่ง พี่ Weight Training สัปดาห์ละ 4 ครั้ง
เริ่มเข้า Gym ครั้งแรกหลังเละมาจากสนาม Laguna Phuket
Marathon 2018 ซึ่งเป็นสนามมาราธอนภูเขา แล้วค้นพบว่า
ร่างกายตัวเองยังไม่แข็งแรงพอสำ�หรับการวิง่ ในสนามทีช่ นั มาก ๆ
ขนาดนี้ เลยเริ่มจ้าง Personal Trainer เพื่อฝึกเตรียมกล้ามเนื้อ
สำ�หรับการเป็นนักวิ่งจริง ๆ ค่ะ

เขาต้องผ่านการฝึกซ้อมมาหนักขนาดไหน การฝึกซ้อมคือคำ�ตอบ
ของทุกสิ่ง แต่คุณต้องใจเย็น ขยัน อดทนและรู้จักรอคอย การ
ซ้อมหนักจะให้รางวัลที่เราคาดไม่ถึงเสมอ จงชื่นชมยินดีกับทุก
ความสำ�เร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราได้รับในแต่ละวัน เคล็ดลับส่วนตัว
ของตัวเอง คือ จงสนุกให้เต็มที่กับการฝึกซ้อมในทุกวัน

เฉพาะหน้าที่เราต้องเผชิญ

ไม่ได้เริม่ ออกกำ�ลังกาย อยากให้ลองคิดว่าความสุข
ที่แท้จริงในชีวิตเราคืออะไร คงไม่ใช่แค่งานแน่ ๆ ถ้าเรา

งทันตแพทย์ทา่ นอืน่ ๆ
• แล้วพี่แอนคิดว่าการวิ่งให้อะไรกับพี่บ้างคะ • พีเรืแ่ ่ออนอยากจะฝากอะไรถึ
�ลังกายบ้างคะ
• พีว่ า่ การวิง่ มาราธอนเหมือนให้โลกอีกใบสำ�หรับ • สำ�หรังการออกกำ
บเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทันตแพทย์ที่ยัง
ตัวเอง เป็นการฝึกวินัย สมาธิ สติ การแก้ปัญหา
สิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้รับคือ
กัลยาณมิตรกลุ่มใหญ่ที่มาจากต่างสาขาอาชีพแต่รักสิ่งเดียวกัน
คือการวิง่ ถ้าเราไม่ออกมาวิง่ เราจะพลาดโอกาสเจอคนดี ๆ เหล่านี้
ไปแน่ ๆ ค่ะ แน่นอนว่าความแข็งแรง สุขภาพที่ดีคือผลพลอยได้
ที่ตามมา การป่วยไข้เกิดกับตัวเองน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
สิง่ ทีไ่ ด้รบั เหล่านีส้ ามารถนำ�มาปรับใช้กบั ชีวติ ได้ดี การฝึกฝน
เหล่านีช้ ว่ ยให้เราเป็นคนใจเย็นขึน้ อารมณ์ดี คิดอ่านอย่างมีระบบ
วางแผนชีวิตตามความสำ�คัญก่อนหลังได้ดีขึ้น เนื่องจากเราต้อง
รู้จักการบริหารเวลาที่ดีให้สมดุลกันระหว่างการทำ�งานในฐานะ
หมอจัดฟันและการฝึกซ้อมวิ่ง

อยากอยู่ดูแลครอบครัวหรือคนที่เรารักไปนาน ๆ เราเองต้องมี
สุขภาพกายและใจที่แข็งแรงก่อน ดังนั้นการออกกำ�ลังกายคือ
ทางออกนัน้ ค่ะ ตัวเองได้พสิ จู น์มาแล้วและยังสนุกกับมันทุกวันค่ะ
เริ่มง่าย ๆ จากกีฬาอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราพอเล่นได้ และน่าจะ
ทนเล่นได้นานเกินเดือนขึ้นไป อย่าคิดเยอะนะคะ ออกไปลุยเลย
ค่ะ เริ่มจากดูแลตัวเองเพื่อดูแลคนที่เรารักได้นาน ๆ ค่ะ

นี่แหละค่ะ พี่แอนของเรา พี่แอนได้ให้ข้อคิดดี ๆ กับ
พี่แอนมีอะไรอยากจะแนะนำ�ผู้ที่เพิ่งเริ่มวิ่งให้มี พวกเรามากมายเลยค่ะ ขอถือโอกาสขอบพระคุณพี่แอน หรือ
กำ�ลังใจในการฝึกซ้อมบ้างคะ บางทีวิง่ แล้วรูส้ กึ ท้อ ทันตแพทย์หญิงธนพร มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ เชื่อว่าหลาย ๆ คน
วิ่งไม่ได้นานขึ้น หรือวิ่งได้ไม่เร็วตามที่ต้องการค่ะ น่าจะนำ�ข้อคิดและวิธีการออกกำ�ลังกายของพี่แอนไปใช้ให้เกิด
กฎเหล็กที่พี่ตั้งขึ้นเพื่อบอกกับตัวเองเสมอคือ ประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ หวังว่าทุกคนจะหันมาออกกำ�ลังกาย
อย่าตั้งเป้าหมายสูงเกินจริง (อย่าไปเปรียบเทียบกับ เพื่อสุขภาพที่ดีของเรากันเยอะ ๆ นะคะ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ไม่มีคำ�ว่า
นักวิง่ คนอืน่ เด็ดขาด) เราไม่รหู้ รอกว่ากว่านักวิง่ แต่ละคนทีม่ วี นั นีไ้ ด้ สายค่ะ

•
•
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เรียบเรียงโดย ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบำ�รุงสุข

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ

อย่างที่เราทราบกันดีว่าปัญหาใหญ่ของทันตแพทย์คือมีอาการ
ปวดเมื่อยหลังจากการนั่งทำ�งานท่าเดิมเป็นเวลานาน และตอนนี้
เทรนด์รกั สุขภาพกำ�ลังมาแรงเลยทีเดียว ในฉบับนีเ้ ราได้รบั เกียรติ
จากคุณหมอจัดฟันแสนสวย ซึ่งมีท่าโพสโยคะใน facebook
อยู่เป็นประจำ� ที่แสดงถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการ
balance ที่ดีมาก ๆ กรุณามาให้สัมภาษณ์ และแนะนำ�กาย
บริหารหรือท่าโยคะเพื่อผ่อนคลาย และเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
ในระหว่างการทำ�งานเป็นเวลานาน ๆ ในห้องทำ�ฟันที่ทุก ๆ ท่าน
สามารถทำ�ได้กันค่ะ
: แนะนำ�ตัวสักนิดค่า
: ชือ่ เพกา จรุงกิจอนันต์ ค่ะ เข้าเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาฯ ในปี 2541 และเรียนต่อจัดฟัน ที่จุฬาฯ ในปี 2549 ค่ะ
(เพิม่ เติมคือเรียนจบจาก รร. สาธิตจุฬาฯ ด้วยค่ะ คือจะไม่ไปไหน
นอกจากย่านนี้เลย)
: พี่เพเริ่มสนใจการเล่นโยคะตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วทำ�ไมถึง
หันมาเล่นคะ
: พี่เพเริ่มฝึกประมาณ 5 ปีที่แล้วค่ะ ตอนนั้นออกกำ�ลังกาย
แบบอื่นแต่เบื่อมาก เหมือนวิ่งไปวัน ๆ เพราะจำ�เป็นต้องออก

กำ�ลังกาย ประกอบกับได้ไปเห็นพี่คนนึง ซึ่งฝึกโยคะมาเป็นสิบปี
สามารถยกตัวขึ้นด้วยแขนและมือได้ (เป็นท่า arm balance)
รู้สึกว่ามันดูดีมาก อยากทำ�ได้บ้าง เลยไปเริ่มเรียนดู พอเริ่มเรียน
เป็นประจำ�ได้ 1 เดือนก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนโดย
เฉพาะ flexibility เลยติดใจ อยากไปฝึกทุกวัน
: พี่ เ พคิ ด ว่ า การเล่ น โยคะให้ ผ ลดี ต่ อ สุ ข ภาพในแง่ ไ หน
บ้างคะ
: เคยบอกกั บ เพื่ อ นเล่ น ๆ ว่ า โยคะเหมื อ นเป็ ด คื อ ได้
flexibility, strength และ endurance แม้ในแง่ strength
อาจจะสูก้ ารยกเวทไม่ได้ endurance อาจจะสูก้ บั คนทีจ่ ริงจังกับ
เรือ่ ง cardio มาก ๆ ไม่ได้ แต่จะได้เฉลีย่ ๆ กันไป และทีไ่ ด้อกี อย่าง
ที่สำ�คัญคือสมาธิ เป็นคนคิดอะไรไว ๆ ปรื๊ดปร๊าดมาก สมมติทำ�
อะไรอยู่ ในหัวจะคิดล่วงหน้าไปอีก 10 รายการแล้ว แต่เวลาฝึก
เราจะควบคุมลมหายใจให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหว พออยู่
ในคลาสที่ ฝึ ก เราจะไม่ ว อกแวก จดจ่ อ กั บ การฝึ ก ของตั ว เอง
ไปจนจบ ข้อดีนอกจากร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้ว สิ่งที่สำ�คัญ
มาก สำ�หรับวิชาชีพคือ ไม่ปวดคอบ่าไหล่เลย ไม่เคยใช้บริการ
หมอนวดเลยค่ะ
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: พี่เพช่วยแนะนำ�ท่าโยคะง่าย ๆ ที่ทุกคนทำ�ได้ง่าย ๆ ในห้องทำ�ฟันหน่อยค่ะ
:

ท่าที่ 1

นั่งหลังตรงแล้วกำ�มือแบมือ
สลับ ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง

ท่าที่ 3
นั่งพับขาข้างขวา ให้ข้อเท้าอยู่เหนือเข่าซ้าย
กระดกเท้า ถ้าใครตึงแล้วให้พอ ถ้ายังไปได้อีก
ให้ก้มตัวลงจนรู้สึกตึงที่สะโพกซ้าย ระวังอย่าให้เจ็บเข่า
ทำ�ทั้ง 2 ข้าง สลับซ้ายขวา
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ท่าที่ 2
นั่งหลังตรงกระดกมือขึ้นลง ๆ

ท่าที่ 4
พันแขนขวาบนแขนซ้ายอีกข้างยืดให้สะบักออกห่างกัน
จนรู้สึกตึงระหว่างสะบัก ถ้าทำ�ไม่ได้
ให้แค่เอาแขนแตะไว้ที่ไหล่พอ ทำ�สลับกันทั้ง 2 ข้าง
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ท่าโยคะเรียกท่าวัวสลับแมว
แต่เอามาทำ�บนเก้าอี้แทน
เริ่มจากนั่งตัวตรงมือจับเข่า แล้วโก่งหลังสุด ๆ
เหมือนแมวโกรธ สลับกับแอ่นหลังสุด ๆ
เปิดหน้าอกไปข้างหน้าเป็นท่าวัว ทำ�สลับกัน

ท่าที่ 6

ท่าบิด นั่งหลังตรงเอามือขวา
จับพนักเก้าอี้ทำ�ฟัน มือซ้ายจับเข่าขวา
แล้วบิดตัวไปทางขวา ค้างไว้ 5 ลมหายใจ
ทำ�สลับกัน 2 ข้าง

ท่าที่ 8
เอามือ 2 ข้างวางบนเคาน์เตอร์ห่างกัน
ประมาณ 1 ช่วงไหล่ ค่อย ๆ ก้มตัวแล้วเดินห่างออกมา
จนรู้สึกว่าได้ยืดไหล่ ย่อเข่าน้อย ๆ ทำ�ค้างไว้ 5 ลมหายใจ

: สุดท้ายอยากจะฝากอะไรบ้างคะ
: อยากบอกให้ทกุ คนลองฝึกโยคะค่ะ อาจจะไม่ได้ฝกึ จริงจัง
เป็นสายโยคะก็ได้ ใครเป็นสายวิ่ง ให้วิ่ง ใครเป็นสายเวท ให้เวท
ใครเป็นสายปั่น ให้ปั่น แต่อยากให้รับโยคะไปสักสัปดาห์ละครั้ง
สองครั้ง แล้วจะติดใจค่ะ

ท่าที่ 7

ยืดข้างล�ำตัว ชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะ
มือซ้ายจับเอวขวา ค่อย ๆ เอนตัวไปทางซ้ายให้สีข้างยืด
พยายามอย่าคว�่ำตัวลง
ท�ำสลับกันทั้ง 2 ข้าง

ท่าที่ 9
ก้มตัวลงเข่างอนิด ๆ เอามือจับข้อศอกทั้ง 2 ข้าง
ทิ้งตัวลงตามแรงโน้มถ่วงโลก ทำ�ค้าง 5 ลมหายใจ
แล้วสลับแขน

ก็ เ สร็ จ สิ้ น การสั ม ภาษณ์ พี่ เ พกาเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ต้องขอบคุณพี่เพมาก ๆ ที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ หวังว่า
ทุกคนจะเก็บท่าโยคะง่าย ๆ ไปฝึกกันในระหว่างเปลี่ยนคนไข้
นะคะ เพื่อสุขภาพที่ดี และลดความเมื่อยล้าจากการทำ�งานที่
ยาวนานของพวกเราค่ะ
Special thanks: ทพญ.เพกา จรุงกิจอนันต์
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ซุบซิบ (แ ต่ ไ ม่ ) นิ น ทา
Braces News ฉบับนี้ ขอ update ข่าวคราวจากพวกเรา
ชาวจัดฟัน จากทัว่ ทุกทีท่ อี่ ยากให้เราร่วมยินดี ส่งข่าว
มาเล่าสู่กันฟัง ตามประสาพี่ ๆ น้อง ๆ ชาว Ortho
เช่นเคยจ้า^^
มาเริ่ ม ซุ บ ซิ บ กั น ที่ ช าวจั ด ฟั น จุ ฬ า... สวัสดีค่ะ

ทิ้งท้ายทิ้งทวนก่อนจากลา ก็อยากจะเม้ามอยหอยสังข์
ให้เดาคาแรคเตอร์ของน้อง ๆ กันดีกว่า เริม่ จากคนแรกก่อน พีแ่ ชมป์
ผู้สูงวัยไม่มีคิ้ว อาจไม่หล่อเท่าณเดชน์ แต่หัวใจยังว่างมองหา
คนพิเศษ ตามมาด้วย น้องพั้นช์ แฟชั่นนิสต้า ที่ก�ำลังคิดว่าตัวเอง
จะเจาะหูเพิ่มเป็นรูที่ห้าดีไหม พูดถึงผลไม้กต็ อ้ งนึกถึงอีกหนึง่ สาว
ชื่อเหมือนผลไม้ น้องเชอรี่ ผู้ลึกลับหาตัวยาก แต่ว่าท�ำทุกอย่าง
เร็วมาก เวลาไปญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องขึ้นชินคันเซ็น เพราะนางสามารถ
เดินได้ด้วยอัตราเร็วยิ่งกว่าความเร็วแสง แล้วก็ยังมี น้องจั๊มพ์
ทีเ่ อะอะก็ไปฟิตเนสอย่างสมำ�่ เสมอไม่มขี าด ไม่แน่ใจว่าก�ำลังสร้าง
บอดี้เป๊ะปังไปท�ำไมกัน เอ๊ะ หรือว่าซ่อนใครไว้ทฟี่ ติ เนสรึเปล่าจ๊ะ
เม้าท์ทางฝั่ง ป.เอก กันบ้าง น้องวินนี่ น้องดิว๋ น้องแก้ว แก๊งนี้
มีเอกลักษณ์ทขี่ นตา ถือคติวา่ ใครไม่มขี นตาออกจากแก๊งเราไปเลย
ช่วงนีห้ น้าฝนใครลืมร่มก็ไปหลบใต้ขนตาพวกเธอกันได้ จะให้แซว
น้องอย่างเดียวจะไม่ได้ ในส่วนของเรื่องราวพี่ ๆ นั้น เราได้แซว
เรือ่ งปัจจุบนั กันมาหลายฉบับแล้ว มาพูดชีวติ วัยเด็กของแต่ละคน
กันดีกว่าว่ามีความสามารถหลากหลาย เพราะเส้นทางการเป็น
หมอออโธนั้น ไม่ได้ได้มาแบบธรรมดานะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็น พี่เอม
(ทพญ.วัจน์กร เสือดี) แชมป์ต่อจิ๊กซอว์สมัยอนุบาลสาม พี่ตาล
(ทพญ.กานต์ น ลิ น ต่ อ ฑี ฆ ะ) ที่ ห นึ่ ง หกสมั ย ซ้ อ น ป.1-ป.6
ด้า นการเรีย น พี่ มุ ่ ย (ทพญ.รุ ่ ง ทิ ว า จิ ร วิ วั ฒ น์ เ สรี ) แชมป์
crossword ระดั บ ประเทศ แต่ ที่ ข าดไม่ ไ ด้ เ ลยก็ คื อ พี่ อั น
(ทพ.รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา) เต้นเปิด bts รถไฟฟ้ามหานคร
สมัย 20 ปีทแี่ ล้ว ว๊ายยปล่อยให้คดิ กันเล่น ๆ ว่าจะเป็นใคร ถ้ารูแ้ ล้ว
ก็อย่าลืมไปเรียก พี่อัน bts ด้วยละกันนะจ๊ะ เอาล่ะเนื่องจากปีนี้
คนเยอะมากถ้าจะให้เม้าท์หมดทุกคน และครบเครื่องครบรส
ก็อาจจะต้องใช้สักสามหน้ากระดาษ ฉบับนี้จึงขอพอแค่นี้ก่อน
ละกันนะ อิอิ บ๊าย บาย ค่า

ท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน ทางจุฬาของเรานั้น ฉบับนี้ขอเม้าท์กัน
ย๊าวยาวสักหน่อย เพราะปีนนี้ นั้ เรามีสมาชิกใหม่มากมายก็อยากจะ
แนะน�ำให้ทุกท่านได้อัพเดท ตามเทรนพร้อมติดแฮชแท็กติดตาม
กันได้ เริ่มจากเม้ามอยน้องใหม่ก่อนเลยแล้วกัน ปีหนึ่งปีนี้มากัน
อย่างคับคั่ง 11 คน ตั้งทีมฟุตบอลได้อีก 1 ทีมกันเลยทีเดียว ได้แก่
น้องนกหวีด (ชวิรกาญ แม้นพิบลู ย์) น้องพัน้ ช์ (ธัญภัค คงบุญวิจติ )
น้องป้อ (ยศพล สงพุ่ม) น้องปก (ปกฉัตร บุญภู) น้องเชอรี่
(พิชนี แซ่อาวเอี้ยง) น้องวี่ (วิวรรณ ทิพยางกูร) น้องวินนี่
(ดวงตวั น ริ น ธนาเลิ ศ ) น้ อ งดิ๋ ว (พรชนก แสงสุ ริ โ ยทั ย )
น้องแก้ว (ศันสนีย์ วิจารณ์ ) ลุงจั๊มพ์ (ศุภชัย อันมานะตระกูล)
และคงต้องยกต�ำแหน่งกัปตันทีมให้กับ “พี่แชมป์ (วิเศษสรรค์
พรศิริอนันต์)” เหตุผลที่ได้เป็นกัปตันทีมนั้นนนนนนน นอกจาก
ความอาวุโสแล้ว ยังมีความเป็นการเป็นงานมากทีส่ ดุ สามารถพูด
ค�ำว่า “limiting factor” ในหัวข้อประชุมเรื่องซ้อมเต้นได้ และ
ยังมีม้าเร็วคาบข่าวมาบอกว่า หัวใจของกัปตันคนนี้นั้นยัง ‘ว่าง’
นะจ๊ะ (แม้ว่า ลูกของเพื่อน ๆ พี่เขานั้น อาจจะได้รับ sealant
first molar ไปแล้วก็ตาม) และเดี๋ยวก่อน เพราะไม่ใช่แค่พี่แชมป์
เท่านั้นที่หัวใจยังว่าง สาว ๆ ของเรานั้นก็ยังโสดอยู่อีกหลายคน
หากท่านผู้อ่านท่านไหนสนใจ ขอเชิญซื้อบัตรจับมือได้ที่ห้องพัก
นิสิตได้เลยค่ะ ส�ำหรับปีนี้นั้นเป็นหลักสูตร ป.โท น้อง ๆ ก็จะ
มี ค วามรี บ เร่ ง ไฟลุ ก ต้ อ งคิ ด proposal ให้ เ สร็ จ ตั้ ง แต่ ยั ง
ไม่เปิดเทอม (อ่ะล้อเล่น) ยังไงก็ตามน้อง ๆ ปี 1 ปีนี้ ก็ขอฝากเนื้อ
ขอข้ามต่อกันไปทีพ่ ษิ ณุโลก.... ถึงเวลามาอัพเดท
ฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ ๆ หมอจัดฟันทุกคนด้วยนะฮะ
แต่ทว่าตอนนี้ น้อง ๆ คงไม่ว่างกันมากนัก ขอเวลาให้น้อง ๆ เรื่องราวจากชาว มน. กันบ้างค่ะ พอเริ่มปีการศึกษาใหม่
ฝั่ง มน. ก็ดูจะมีความคึกคักขึ้นมาหน่อยนึง หลังจากที่รุ่น 2 อยู่
ไป tracing lateral ceph และเขียนหัวข้อ
แค่รุ่นเดียวมาปีสองปี ล่าสุดก็มีน้องรุ่น 3 เพิ่งเข้ามาอีก 4 คน
Research คุยวิจัยกับอาจารย์ก่อน
ได้แก่ สามสาวพาวเวอร์พัฟเกิร์ล น้องเกม (ทพญ.กติกา ใจกล้า)
นะค้าาาาาา
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น้ อ งขวั ญ (ทพญ.พาขวั ญ กุ ล ชุ ติ สิ น ) และน้ อ งเฟิ ร ์ น
(ทพญ.นั น ทพร ไชยสุ ข ทั ก ษิ ณ ) อี ก หนึ่ ง หนุ ่ ม น้ อ ยหน้ า มน
คนเชียงใหม่ น้องบอม (ทพ.ณัฐภัทร ค�ำนึงสิทธิ) แน่นอนว่า
กิจกรรมหลักของเด็กปี 1 ของการเรียนจัดฟันคือ เลคเชอร์แน่น
วิจัยหนัก และรับเคสรัว ๆ เวลาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้องแล็บ
เตรียมท�ำแคสไปคุยแพลนกับอาจารย์ เนื่องจากแต่ละคนก็เร่งท�ำ
แคสกันเครื่องอบก็มีจ�ำกัดอะเนาะ ทางเราก็มีมิติใหม่เพื่อเร่งให้
แคสแห้งไวขึ้น ด้วยความที่พิษณุโลกมีแดดที่แรงถึงแรงมากอยู่
แล้วด้วย ก็เอาคุณสมบัตินี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็เอาแคสเข้าไป
อบในรถระหว่างวัน รับรองวันไหนแดดแรงวันเดียวแห้งสนิทค่ะ
(คาดว่ า น่ า จะใช้ ห ลั ก การเดี ย วกั บ กล้ ว ยตากโดมพาราโบล่ า
55555) บางคนวางเรียงตรงคอนโซลหน้ารถ เพื่อนเดินผ่านไป
ผ่านมานึกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยทีเดียว
ช่วงที่ผ่านมาพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่โดนมรสุมของ
พายุโพดุล บางอ�ำเภอนีน่ ำ�้ ท่วมหนักกันเลยทีเดียว ก็มคี วามเป็นห่วง
จากหลาย ๆ ฝ่ายถามพวกเราเข้ามาว่าเป็นอย่างไรบ้าง ก็ต้อง
ขอขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ทางเราขอเรียนให้ทราบว่าแถบ ม.นเรศวร
ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนัก ยังอยู่ดีกินดีมีความสุขค่ะ
ส�ำหรับตอนนีร้ นุ่ สองก็สอบวิจยั และจบปริญญาโทกันแล้ว
รอรับปริญญาสวย ๆ ประมาณปลายปีนี้ ก็ต้องขอแสดงความ
ยินดีด้วยค่ะ แต่ก็ยังอยู่เพื่อเก็บเคสกันก่อน และยังมีภารกิจ
ส�ำคั ญ อี ก อย่ า งก็ คื อ การสอบบอร์ ด ส่ ว นข้ อ เขี ย น ตอนนี้ ก็
เตรียมตัวอ่านหนังสือกันอย่างหนักหน่วง ก็ขอให้ทุกคนที่สอบ
รอบนี้สอบผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ สาธุพร้อมยกมือท่วมหัว งานนี้
งานมูเตลูก็ต้องมาค่ะ เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ที่ไหนอะไรใคร
แนะน�ำมาเราเก็บหมด!!!!

ต่อกันอีกกับข่าวดีจากทางจัดฟันขอนแก่น ที่ต้อง
ร่วมจุดพลุฉลองงงง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พูนศักดิ์
ภิเศก กับต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และอาจารย์เอกสิทธิ์
มโนสุดประสิทธิ์ กับต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว้าวว ๆ ๆ
ปรบมือให้อาจารย์ทั้งสองท่านรัว ๆ เลยนะค้า
+++บ๊ายบายพี่ ๆ รุ่น 12 สมาชิกห้องพักหายไป 6 คน
ห้องเงี๊ยบเงียบบบบ น้อง ๆ คิดถึงนะคะ กลับมาเก็บเคสบ่อย ๆ
น้อง ๆ รอกินข้าวฟรีนะจ๊ะพี่จ๋า 5555 +++ ณ จุดจุดนี้ ท�ำได้
แค่รอและลุ้น กับการรีโนเวทคลินิกทันตกรรมจัดฟันของเรา
แอบ ๆ เข้าไปดูแล้ว ห้อง conference ใหญ่โตอลังการมาก
เลยค้า คลินิกเสร็จเมื่อไหร่ ชาว มข. จะน�ำภาพ
มาให้ ช มกั น นะคะ +++แก๊ ง ฟิ ต เนส ยั ง คง
เหนี ย วแน่ น เหมื อ นเดิ ม ตอนนี้ ไ ปสร้ า ง

โคโลนีที่ยิมเดียวกัน พากันไปออกก�ำลังกายทุกเย็นและก็พากัน
ไปกินหมูกระทะต่อด้วยค่ะ 555555 ไม่รวู้ า่ จะผอมเมือ่ ไหร่จริง ๆ
ส่วนแก๊งตีแบตทุกวันศุกร์ ก็ยังมั่นคงเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ
แก๊งว่ายน�้ำ วันอาทิตย์ โอ้โห ๆ ท�ำไมชาวเราเฮลตี้ขนาดนี้คะ
ก็เพราะว่าพวกเรามีอาจารย์เป็นต้นแบบค้า ขาวิ่งต้องยกให้
อาจารย์ ธนพร รักสุจริต อาจารย์สมศักดิ์ กิจสหวงศ์ และ
อาจารย์ณัฐวีร์ เผ่าเสรี ส่วนสายเวทเทรนนิ่งฟิตแอนด์เฟิร์ม
ก็ต้องเหล่าคุณพ่ออาจารย์พูนศักดิ์ ภิเศก และอาจารย์เอกสิทธิ์
มโนสุดประสิทธิ์ จะมีก็แต่อาจารย์อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์
ที่ ยั ง คงรั ก ในชานมไข่ มุ ก แต่ รั ก น้ อ ยกว่ า รั ก พวกหนู ใช่ มั้ ย คะ
อาจารรรรย์ +++ขอพื้นที่ขายของสักนิดนะคะทุกคนนนนน
ใครโสดยกมือขึน้ เลยค้า สนใจติดต่อพีเ่ บิล้ (ธนวุฒิ คองประเสริฐ)
รุ่น 12 หนุ่มเชียงใหม่ ไฟแรง เพิ่งจบไปหมาด ๆ พี่คุ (คุณากร
ตรี เ มธสุ น ทร) รุ ่ น 12 หนุ ่ ม กรุ ง เทพฯ ขาว ตี๋ อิ น ดี้ ฝุ ด ๆ
พี่เนิร์ส (ณัฐรวี ขุมจันทร์) รุ่น 13 ตอนนี้คิวว่าง พร้อมมาก
ถ้าสวยเฉี่ยวเปรี้ยวเข็ดฟันจะรับพิจารณาเป็นพิเศษจ้า พี่แมค
(คงกฤษ เตชะอภัยคุณ) รุ่น 13 หนุ่มโสดคนล่าสุด มากับ
ร่างใหม่เป๊ะเฟร่อกว่าเดิม รีบจีบก่อนผอมนะคะ แนะน�ำ! พี่หมี
(ธนานนท์ เหล่ากุลดิลก) รุ่น 14 คนนี้ก็ด้วย จีบตอนนี้แถมฟรี
แฟนหุ่นหมีในอนาคต งู้ยยยยยย พี่นัท (วิลาสินี วิจิตรานนท์)
รุ่น 14 สาวโสดบ้างไม่โสดบ้าง ฮอตกว่านี้ก็กระทะทองแดง
แล้วจ้า 5555 +++ปี 63 แย้ม ๆ ว่าจะรับสมาชิกเพิ่ม รีบ ๆ
อ่านหนังสือแล้วมาสอบกันเยอะ ๆ นะจ๊ะ พี่ ๆ ทั้ง 10 คนรออยู่จ้า
มาเรียนกันเถอะ มาเรียนกันเถอะ มาเรียนกันเถอะ

ลงใต้ ไปซุบซิบกันต่อทีช่ าวจัดฟัน ม.อ. สงขลา....

ไม่น่าเชื่อว่าเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว พี่ ๆ หลักสูตร ป.เอก
รุ่น 8 ทั้ง 5 คน ได้ผ่านการสอบจบกันทุกคน ขอแสดงความยินดี
กับพี่ ๆ ทุกคน และประสบการณ์ที่หาได้ยาก ในการไปน�ำเสนอ
ผลงานของ residents ที่ EOS 2019 ณ เมืองนีซ ประเทศฝรัง่ เศส
เช่ น เดี ย วกั บ ป.เอก รุ ่ น 8 ที่ บิ น ตรงกั น ไปทั้ ง AAO 2019
ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีอาจารย์
ตามไปคุม ในขณะที่ ป.เอก รุน่ 9 มีอาจารย์ไชยรัตน์ และอาจารย์
ชิดชนก ตามไปก�ำกับดูแลที่ IADR 2019 แวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนาดา งานนี้ได้ทั้งความรู้และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อย่าง
เต็มอิ่มกันเลยทีเดียว
ต่อกันด้วยความส�ำเร็จของ residents รุน่ 9 ทีส่ อบงานวิจยั
กันอย่างเข้มข้น เพื่อเดินหน้าก้าวสู่ความส�ำเร็จแบบตามมาติด ๆ
ได้เข้ารับปริญญาพร้อมกัน สะบัดครุยด�ำและ
ครุ ย แดงกั น หลายคน +++ น้ อ งรุ ่ น 10
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ก็ไม่รอช้า ประเดิมขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย คนแรกไปอย่ า ง
อลังการกับภรณ์ทิพย์ จนกรรมการบอกว่า เรียน Ph.D. ไปเลย
ดีไหม น�ำความกดดันไปสู่เพื่อนร่วมรุ่น ทั้งที่เป็น residents
และ ป.เอก เพราะเพื่อน ๆ ก�ำลังซุ่มเตรียมส�ำหรับการสอบ
ทีจ่ ะมาถึงในเดือนหน้านีก้ นั อย่างขะมักเขม้น ขอก�ำลังใจให้นอ้ ง ๆ
ด้วยนะคะ
ต้ อ งขอแสดงความยิ น ดี กั บ ทพญ.พนิ ต นาฏ และ
ทพ.พรพัฒน์ รุ่น 9 ส�ำหรับการไปคว้ารางวัลน�ำเสนอผลงาน
ณ งานประชุม อบทท.ที่ จ.ขอนแก่น และยินดีกบั อาจารย์ชดิ ชนก
ที่ได้เปิดตัวหนังสือ “Biology in orthodontics Principle
and Updated knowledge” อาจารย์ฝาก “ขอบคุณ”
ทุกท่านที่สนใจซื้อไปอ่าน และขอบคุณตัวแทนจ�ำหน่ายด้วยค่ะ
พร้ อ มกั น นี้ coming soon ก็ เ ตรี ย มตั ว พบกั บ หนั ง สื อ
Biomechanic ของอาจารย์บัญชา ที่รับรองว่า “อ่านเข้าใจง่าย
มากขนาดลิงยังรู้เลย” (ส�ำนวนอาจารย์ล้วน ๆ ) +++ส�ำหรับ
งานเลี้ยง Ortho Postgrad night กับ theme หนังในดวงใจ
ทีม residents ม.อ. ก็แต่งผี no face ยกทีมสร้างความฮือฮา
สุดสะพรึงในงาน พร้อมกันนี้ ปุณณพิชญ์ รุ่น 10 ก็คว้ารางวัล
เครื่องแต่งกายฝ่ายชายยอดเยี่ยมได้อย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้
อาจารย์อุดม และอาจารย์ไชยรัตน์ ได้ร้องเพลงที่แสนปลุกใจ
ซึ่งสร้างสีสันและสร้างก�ำลังใจให้กับนักศึกษาได้อย่างแรงกล้า
หนู รั ก อาจารย์ ค ่ ะ +++ส�ำหรั บ คลิ นิ กทั น ตกรรมจั ด ฟัน ที่เพิ่ง
ปรับปรุงใหม่ได้เปิดตัวแล้ว ด้วยพื้นที่น้อยแต่ต้องการประโยชน์
ใช้สอยมาก จึงต้องดัดแปลงให้เหมาะสมมากที่สุดที่จะท�ำได้
ด้วยความโมเดิร์นและมินิมอลสไตล์ น้อยแต่มาก สร้างความ
ตื่นตะลึงให้กับผู้มารับบริการทุกคนที่ได้ย่างก้าวเข้ามา ชาว
ortho PSU ยินดีต้อนรับ หากท่านใดจะมาเยี่ยมชม นอกจากนี้
ขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้างาน Postgrad conference ที่เรา
จัดทุก 2 ปี จะมีขึ้นช่วงต้นปีหน้า อย่าลืมมาร่วมงานนะคะ
+++++สุดท้ายนี้ แม้ว่า อ.สุปาณี และ อ.วิภาพรรณ จะผ่านพ้น
ช่วงเกษียณไปแล้วก็ยังกรุณามาสอนและเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
สาขาวิชาฯ อย่างต่อเนื่อง พวกเราขอกราบขอบพระคุณอาจารย์
อย่างสูงค่ะ
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ทุกท่านที่ตั้งใจสอนไปเต็มร้อยแน่นอน และขอแสดงความยินดี
แก่พี่ ๆ รุน่ 22 ทีร่ บั ใบประกาศจบการศึกษาไปเมือ่ เดือนกันยายน
ขอให้พี่ ๆ ทุก ๆ คนโชคดี สอบบอร์ดผ่าน และประสบความส�ำเร็จ
ในทุก ๆ เรื่องเลยนะครับ +++ผ่านพ้นไปอย่างงดงาม กับงาน
ประชุ ม CE ของภาควิ ช า ‘Mahidol Orthodontic
Symposium’ ที่จัดขึ้นที่คณะ วันที่ 29-30 ส.ค. ที่ผ่านมาเห็น
คนมาร่วมงานทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคุณหมอที่สนใจทุกๆ
ท่านกันมากมาย และได้รับผลตอบรับดีมาก เชื่อว่าคนจัดงาน
หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยครับ +++นอกจากนี้ หลังจากงาน
ประชุมชมรมศิษย์เก่าจัดฟันมหิดล น�ำทีมโดยพีน่ ุ ภนุวศั ก็จดั งาน
มุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส ให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่น 1
จนถึงรุ่นปัจจุบัน แสดงความรักและเคารพแด่ อ.กิตติ อ.ไพศาล
อ.วรรณา อ.สมพร และอ.จิราภรณ์ ซาบซึ้งประทับใจกันทั้ง
อาจารย์ ทัง้ ลูกศิษย์เลยทีเดียวครับ และทีพ่ เิ ศษสุดคือ อ.จิราภรณ์
ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เขียนหนังสือ Orthognathic surgery in
perspective เล่มหนาปึก มาให้บรรดาลูกศิษย์ทุกคน ในโอกาส
ที่อาจารย์อายุครบหกรอบ พวกผมนี้กราบแทบตักอาจารย์ด้วย
ความรักและเคารพจริง ๆ ครับ และได้ข่าวมาแว่ว ๆ ว่าปลายปีนี้
ชมรมจะมี กิ จ กรรมสั ญ จรออกไปนอกสถานที่ จะเป็ น ที่ ไ หน
อย่างไร เดี๋ยวปลายปี เราได้รู้กัน +++พวกเราขอร่วมแสดงความ
ยินดีแด่ อ.สุรชัย ที่ได้รับรางวัลคณาจารย์ต้นแบบ เนื่องในวัน
ครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ครับ คุณค่าทีอ่ าจารย์คคู่ วร เหมาะสมกับรางวัลทีไ่ ด้รบั จริง ๆ ครับ
+++เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน ที่ ผ ่ า นมา คณาจารย์ ข องภาควิ ช า
เดิ น ทางไปประชุ ม EOS 2019 ที่ เ มื อ ง Nice และดู ง านที่
Rothchild hospital ประเทศฝรั่งเศส นอกจากประชุมกัน
เข้มข้นแล้ว รูปภาพยังสวยมาก ๆ เชื่อได้เลยว่าทุกท่านกลับมา
ด้วยความประทับใจแน่นอนเลยครับผม

ส่งท้ายข่าวซุบซิบฉบับนี้...ส�ำหรับงานประชุมจัดฟันปีนี้
ที่ทุกคนน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอ นอกจากจะได้รับความรู้กันแล้ว
ยังได้มโี อกาสไปเทีย่ วพักผ่อน เพราะครัง้ นีไ้ ม่ธรรมดาค่ะ จัดงานที่
จังหวัดภูเก็ต แถมบรรยากาศก็ชิว ๆ เสื้อยืดกางเกงขาสั้นตลอด
งานจ้า ใครจะพกบิกินีไปถ่ายรูปริมทะเลก็ไม่เลว รับรองงานนี้
ข่าวดีมากมายจริง ๆ ค่ะ เรามาปิดท้ายกันที่ ภูเก็ตต้องลุกเป็นไฟแน่นอนค่ะ เตรียมเก็บภาพสวย ๆ ไว้รอ
ชาวจัดฟันมหิดล ทีข่ อยินดีตอ้ นรับนักศึกษาหลังปริญญารุน่ ล่าสุด ติดตามชมในฉบับหน้ากันได้เลยคร้า^^
รุ่น 25 หลักสูตร resident เข้าสู่ครอบครัวจัดฟันมหิดล น้อง ๆ
ทั้ง 10 คน หน้าตาสดใส สดชื่นกันตั้งแต่วันแรก เชื่อได้เลยว่า
ทุก ๆ คนจะมีความสุขในการเรียน และได้รับความรู้จากอาจารย์
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2019
October 31-November 2, 2019
Swiss Orthodontic Society
Annual Congress
Congress Center Kursall, Interlaken, Switzerland
https://www.swissortho.ch/

May 14-15, 2020
Societa Italiana di Ortodonzia
International Spring Meeting
Verona, Italy
www.sido.it

November 3-5, 2019
Academia Mexicana de Orthodoncia
28th International Congress
Ciudad de Mexico

May 28-30, 2020
Spanish Society of Orthodontics
SEDO Summer Congress 2020
Gran Canaria, Spain

November 15-16, 2019
Spanish Society of Orthodontics
SEDO Winter Congress
Madrid, Spain

June 10-13, 2020
European Orthodontic Society
Hamburg, Germany
eos-congress-2020.com

November 20-22, 2019
Japanese Orthodontic Society
78th Annual Meeting
Nagasaki, Japan

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

November 22-24, 2019
Indian Orthodontic Society
Bhubhaneswar, Odisha, India
November 22-23, 2019
Orthodontic Society of Ireland
Autumn Scientific Meeting & AGM, Kilkenny, Ireland
http://www.orthodontics.ie/2019/05/2019-autumn-meetingkilkenny/
December 7-8, 2019
Taiwan Association of Orthodontists
TAO Annual Meeting- Innovation and Beyond
Fullon Hotel Lihpao Land
Taichung city, Taiwan
http://www.taoannualmeeting.com/en/

2020
March 19-23, 2020
Australian Society of Orthodontists
27th Annual Congress,
Cairns, Queensland, Australia
April 24-25, 2020
Orthodontic Society of Ireland
Spring Scientific Meeting, Ireland

October 4-7, 2020
9th International Orthodontic Congress
Asian Pacific Orthodontic Society Congress 12th congress
Japanese Orthodontic Society 79th Annual Meeting
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
November 20-21, 2020
Orthodontic Society of Ireland
Autumn Scientific Meeting & AGM, Ireland

2021
April 23-27, 2021
American Association of Orthodontists
Annual Session
Boston, Massachusetts, USA
May 15, 2021
The 5th Annual World Orthodontic Health Day

May 1-5, 2020
American Association of Orthodontists
Annual Session
Atlanta, Georgia, USA

May 31-June 5, 2021
European Orthodontic Society
Limassol, Cyprus
www.mseventsnow.com

May 15, 2020
The 4th Annual World Orthodontic Health Day

September 21-25, 2021
German Orthodontic Society
Jahrestagung der DGKFO RheinMain Congress Center
Wiesbaden, Germany
www.dgkfo.de
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Welcome to the Club
ทพญ.ธัญญาภรณ์ สิทธาจารย์พงศ์
2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ.ฐิตินพ ริยะตานนท์
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ปิโยรส สุธีรพงศ์พันธ์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ.ปวัน กอบกิจสกุล
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2561 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.ณัฐพงษ์ ขำ�ฉา
2550 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2561 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.กัญญวรรณ รัตนมโนชัย
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2561 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร
2538 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544 Certificate of Residency Training
and MDS in Orthodontics
University of Pittsburgh
2545 Certificate of Fellowship Training
in Cleft craniofacial malformation
and Surgical Orthodontics
University of Texas Southwestern
Medical Center

ทพ.วีรวัฒน์ บัวเผื่อน
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร
2549 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2561 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ณัฐกานต์ หิรัณยภานันท์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Broadening Your Horizons in Orthodontics
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ทพญ.คนึงนิตย์ พงษ์พัฒน์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ปรวิชยา ก่อเกียรติศิริกุล
2544 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
2554 อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทันตแพทยสภา

ทพญ.ณัฐนันท์ รุจีรไพบูลย์
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2561 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.วัจน์กร ธรรมวณิชย์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.กิตติ์ภารัช กมลธรรม
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.พรหทัย เลียวสายทอง
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.นิสา โพธาเภรี
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพ.สิขเรศ ปริญญาชัยพันธ์
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.พราวชมพู พวงมะลิต
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพ.วิเศษพล สุทธิเดชานัย
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

Mrs. Wang : 081 - 8393260
Mr. He : 089 - 8963189

The Best Choice for Dentists !

orthodontic anchor(Mini Screw)

Plier for Micro - Screw

Our Booth
2/1 Sukhumvit Road Pak Nam Mueung Mrs. Wang : 081 - 8393260
Samut Prakan Samut Prakan 10270
Mr. He : 089 - 8963189
Curing Linght -3 Second only !
(Woodpecker)

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

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

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

Lubricator / LU909

Mini Steam Sterilizer

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

