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“…สังคมดำ�รงอยู่ได้ด้วยการกระทำ�ประโยชน์เกื้อกูลกัน และทุกคนที่อยู่ร่วมกัน
ย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์ บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถ
จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื่อ…”
พระราโชวาท เมื่อครั้งทรงดำ�รงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550
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สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่าน

งานประชุมวิชาการประจำ�ปีในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ
มี ม ติ เ ปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการประชุ ม เพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ทุกท่าน และสนับสนุนหลักการ Social distancing ค่ะ
อย่า งไรก็ตาม ใน Braces News ฉบับนี้ พวกเรายั ง
ตั้งใจเต็มแน่นด้วยสาระคละรูปภาพแห่งความสุข ความทรงจำ�
ของสมาชิกของสมาคมเช่นเคย ส่งตรงถึงบ้านเพื่อให้ทุกท่าน
คลายเหงาและคลายความคิดถึงกันค่ะ
นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทความจากคุ ณ หมอสองท่ า นทั้ ง
คุณหมอนุ และคุณหมอตอง ที่ร่วมแบ่งโอกาส และประสบการณ์
ดี ๆ ในบทสัมภาษณ์... หมอนอกกรอบค่ะ
ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณบทความ รูปภาพ คำ�แนะนำ�
และกำ � ลั ง ใจดี ๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากทุ ก ฉบั บ ที่ ผ่ า นมา และขอแสดง
ความห่วงใย และร่วมส่งกำ�ลังใจให้ทุกท่านในช่วงฟื้นฟูจากวิกฤติ
การระบาดของไวรัส COVID - 19 นะคะ
ด้วยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ

สารจากนายก

PRESIDENT MESSAGE

กรกฎาคม 2563
สวัสดีครับท่านสมาชิก ในช่วงที่ผ่านมาโลกของเราต้องเผชิญกับวิกฤติการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำ�ให้หลายประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย ต้องมีการ Lockdown
ธุรกิจ ห้างร้าน สถานบริการต่าง ๆ โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงคลินิกทันตกรรมต้องปิดตัวลง
ชั่วคราว ทันตแพทย์ต้องเจอภาวะตกงานฉับพลันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผมขอส่งความห่วงใยมายัง
ทุกท่านและครอบครัว
แม้ปัจจุบันอัตราการติดเชื้อใหม่จะค่อย ๆ ลดลง ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน รวมถึง
การเคร่งครัดในการทำ� social distancing กรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติให้งดการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2563
ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน ซึ่งทำ�ให้ต้องปรับเปลี่ยนกำ�หนดการประชุมอย่าง
เร่งด่วน วิทยากรต้องเปลีย่ นรูปแบบการบรรยาย ขยับเลือ่ นการบรรยายไปปลายปี หรือแม้แต่จ�ำ เป็นต้องยกเลิกไป ผมขอขอบพระคุณ
วิทยากรทุกท่านในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ ที่นี้
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563 การแถลงผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2562 - 2563 ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ
และมู ล นิ ธิ ทั น ตกรรมจั ด ฟั น ฯ จะเป็ น การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
นายกสำ�รองและอุปนายกสมาคมฯ วาระ 2563 - 2565 ทางไปรษณีย์
การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายในวาระของกรรมการชุดนี้ แต่เป็นครั้งแรกของการจัดประชุมวิชาการประจำ�ปีผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และการเลือกตัง้ ทางไปรษณีย์ ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า จะสามารถจัดการประชุมและการเลือกตัง้ ไปได้อย่างเรียบร้อย
จากการที่สมาคมฯ ได้ปรับปรุงเว็บไซต์รูปแบบใหม่ ที่มีฟังก์ชันการค้นหาทันตแพทย์จัดฟันสำ�หรับประชาชน และฟังก์ชัน
การส่งต่อผู้ป่วยสำ�หรับทันตแพทย์ ต้องขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกในการอัปโหลดข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้เว็บไซต์ใช้งาน
ได้อย่างเต็มรูปแบบครับ
ผมขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษาและกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน รวมถึงกองบรรณาธิการ Braces News ที่ร่วมกันทำ�งาน
เพื่อวิชาชีพของเราอย่างขันแข็งมาตลอด 2 ปี ความสำ�เร็จในทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลา 2 ปีนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดแม้
เพียงท่านหนึ่งท่านใด ผมมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร นายกสำ�รองฯ จะนำ�พาสมาคมฯ และวิชาชีพ
ของเราให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผมอยากสนับสนุนให้พี่น้องชาวทันตแพทย์จัดฟัน เสนอตัวมาช่วยงานสมาคมฯ เพราะสมาคมฯ เป็นของ
พวกเราทุกคนครับ
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจการงานของสมาคมฯ มาตลอด และขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน
ประสบแต่สิ่งดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปครับ
ด้วยความนับถือ
ทพ.ธานัน จารุประกร
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
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“Orthognathic Surgery: A Tailored Approach to
Successful Orthodontic Treatment”
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

		
23 July 2563

09.15 - 09.30 น.

พิธีการเปิดประชุมวิชาการ ทพ.ธานัน จารุประกร

09.30 - 11.30 น.

“Surgery First for Cl III, Facial Asymmetry, and Mandibular Retrognathism”
Assoc. Prof. Eric J. W. Liou

11.30 - 12.00 น.

การแถลงผลการดำ�เนินงานของสมาคมและมูลนิธิฯ และการแถลงงบดุลประจำ�ปี

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

“NU Orthognathic Surgey Team Approach for Facial Asymmetry”
ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์ และ
อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล และ
ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์

14.30 - 15.00 น.

“Post COVID-19 Infection Control: Points of Concern in Orthodontics”
รศ.ดร.ทพญ.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์

15.00 - 15.15 น.

พิธีปิดประชุมวิชาการ ทพ.ธานัน จารุประกร

Orthognathic Surgery: A Tailored Approach to Successful Orthodontic Treatment
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Keynote Speaker
A Thorough Surgery - first Approach Surgical
Orthodontics for Mandibular Prognathism, Retrognathism,
Cleft Lip and Palate, or Facial Asymmetry
Professional education:
1997
1997
1993
1986

Craniofacial orthodontic fellowship program, The Craniofacial
Center, Department of Surgery, University of Illinois at Chicago,
Chicago, IL, USA
Graduate program in Surgery, Graduate School, University of
Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA
Orthodontic program, Department of Craniofacial Orthodontics
Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, Taiwan
DDS, School of Dentistry, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan

Employment records:
Current

Associate Professor, Department of
Orthodontic and Craniofacial Dentistry,
Chang Gung Memorial Hospital, Taipei,
Taiwan
Current
Associate Professor, Graduate Institute
of Craniofacial Medicine, Chang Gung
University, Taoyaun, Taiwan
Current
Visiting Professor, Department of
Orthodontics, Showa University, Tokyo,
Japan
2012 - 2017 Chairman, Faculty of Dentistry, Chang Gung
Memorial Hospital
2008 - 2012 Vice Chairman, Faculty of Dentistry, Chang
Gung Memorial Hospital
1999 - 2006 Director, Department of Craniofacial
Orthodontics, Chang Gung Memorial
Hospital

Abstract

Without presurgical orthodontic decompensation,
surgery first approach surgical orthodontics has
been well developed for various malocclusions.
Postoperative treatable malocclusion is one of
the key elements toward a successful surgery first
approach surgical orthodontics. It could be established
preoperatively through real/digital models diagnostic
set up or simulation, and then the postoperative
orthodontic treatment could be well planned
preoperatively. Class III malocclusion is relatively easier
in setting up a Class I treatable malocclusion than

Assoc. Prof. Eric J.W.Liou

the other malocclusions, specially in cases with facial
symmetry, mild anterior crowding, flat curve of Spee,
and upright upper/lower anterior teeth. Postoperative
orthodontic tooth movement has been proved to be
faster due to the postoperatively regional accelerated
phenomenon.The concepts and rationale of surgery
first approach, indications, simulation of treatable
malocclusion, and the appliances and mechanics for
postoperative orthodontic treatment will be illustrated
from simple to complicated Class III cases and further
to cleft lip and palate patients in the morning sessions
of this presentation.
Unlike Class III malocclusion, facial asymmetry or
mandibular retrognathism are relatively controversial
cases indicated for surgery first approach surgical
orthodontics.The principles in setting up a postoperative
treatable malocclusion, surgical designs and planning,
and the subsequent postoperative orthodontic treatment
in Class III malocclusion could not be simply applied
on facial asymmetry or mandibular retrognathism.They
could be different and more complicated. On the other
hand, any surgical/orthodontic treatment has relapse
no matter it is conventional or surgery first approach
surgical orthodontics. In the afternoon sessions of this
presentation, the principles and strategies toward
surgery first approach for mandibular retrognathism or
facial asymmetry, and the orthodontic managements
for postoperative relapse in Class III, cleft lip and
palate, Class II, or facial asymmetry will be presented
and illustrated.
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“NU Orthognathic Surgery Team
Approach for Facial Asymmetry”

ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์ อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล และ ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์
ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
ประวัติการศึกษา
2556
2553
2552
2546

Clinical fellowship in craniofacial orthodontics, Chang Gung Memorial
Hospital, Taiwan
วุฒิบัตร (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทยสภา
ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้าสาขาทันตกรรมจัดฟัน และผู้อำ�นวยการหลักสูตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล
ประวัติการศึกษา
2548
2544
2542

วุฒิบัตร (สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล) ทันตแพทยสภา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์
ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้า
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Orthognathic Surgery: A Tailored Approach to Successful Orthodontic Treatment
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ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์
ประวัติการศึกษา
2556
2553
2551
2544

Clinical fellowship in craniofacial surgery, Chang Gung Memorial
Hospital, Taiwan
วุฒบิ ตั ร (สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร (สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร และผูอ้ �ำ นวยการ สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติ
ของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

Abstract
Management of facial asymmetry often presents
with a challenging clinical scenario.The aesthetic
treatment objectives as determined from the patient’s
chief complaint.The surgery - first approach for
orthognathic surgery is the choice for these patient
groups because it can correct the asymmetry after
operation immediately when compares with a
conventional approach. Considering of skeletal, dental
and soft tissue components in the three - dimensional

planes usually need a combination of orthognathic
surgery and other adjunctive aesthetic procedure.
Our craniofacial center describes various treatment
modalities adopted conjointly by the craniofacial
orthodontist, maxillofacial surgeon and craniofacial
plastic surgeon, would help improve treatment
outcomes, especially in aesthetic goal while ensuring
overall quality of life of the patient.
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Post COVID-19 Infection Control:
Points of Concern in Orthodontics
รศ.ดร.ทพญ.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์

Education:
2547
2545
2540

··
·

JSPS Post doctoral fellow Tokyo Medical and Dental University
Ph.D. (Dental Science) Tokyo Medical and Dental University
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Current position:
กรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
กรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน และกรรมการ
ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract
การระบาดของไวรัส SARS-coV2 หรือโรค COVID-19
ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก ทันตแพทย์ถือเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ได้
รับผลกระทบมากที่สุดในแง่ของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากงานทันตกรรมมีความจำ�เป็นต้องให้การรักษาผู้ป่วย
ในระยะประชิด ทำ�งานในช่องปากผู้ป่วย และมีการอุปกรณ์ที่
ก่อให้เกิดฝอยละอองมากมาย ภายหลังการระบาดในวงกว้าง
ลดระดับลง การกลับมาทำ�งานทันตกรรมมีความจำ�เป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งในแง่ของกายภาพของ

สถานที่ทำ�งาน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ
งาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อทั้งผู้ป่วยที่มารับ
บริการและผู้ปฏิบัติงาน งานทันตกรรมจัดฟันมีทั้งงานที่ไม่ก่อให้
เกิดฝอยละอองและงานที่ก่อให้เกิดฝอยละอองจึงมีความเสี่ยง
ไม่นอ้ ยไปกว่างานทันตกรรมประเภทอืน่ แนวทางในการให้บริการ
ต่อจากนี้จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด เราจะต้องปรับตัวเข้าสู่ new
normal หรือปรับจากเดิมที่ abnormal เข้าสู่ normal ก็เพียงพอ
แล้ว

Orthognathic Surgery: A Tailored Approach to Successful Orthodontic Treatment

Thai Association of Orthodontists

09

Recognizes
Associate Professor Eric Liou
As
HONORARY MEMBER
For Contributions to Advancement of Orthodontic Specialty
in the Thai Association of Orthodontists and beyond
on 23 July 2020

010

July

2020

Upcoming meeting
การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563

“Global Perspectives in Dentofacial Orthopedics”
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การบรรยายวิชาการจากวิทยากรต่างประเทศ และทีมวิทยากรไทย ได้แก่
นพ.เสรี เอี่ยมผ่องใส, ศ.คลินิก ทพญ.จิราภรณ์ ชัยวัฒน์, อ.ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส,
ผศ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร, อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์, ผศ.ดร.ทพ.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
และ อ.ดร.ทพ.คณิช ตรีภูวพฤทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสำ�รอง
และอุปนายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระปี 2563 - 2564
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสำ�รอง ได้แก่ ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น อุปนายก ได้แก่ ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย

** เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทางคณะกรรมการ
สรรหาและอำ�นวยการเลือกตั้งฯ ได้กำ�หนดให้มีการเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้ง
ทางไปรษณีย์ และเปิดซองนับคะแนน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
ณ สำ�นักงานสมาคมนิสติ เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผลการด�ำเนินงานสมาคมทั น ตแพทย์ จัดฟั น แห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2562 - 2563
คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2561 - 2563
(1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563)
คณะที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการกลาง

1.
2.
3.
4.
5.

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ
ศ. (พิเศษ) พลโท ทพ.พิศาล
ศ.เกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ
ทพญ.นฤมล
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์

สาตราวาหะ
เทพสิทธา
นิสาลักษณ์
ทวีเศรษฐ์
เฉลิมรัตนโรจน์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายกสมาคม
อุปนายก
นายกสำ�รอง
เลขานุการ
ประธานวิชาการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สาราณียกร

ทพ.ธานัน
ทพ.ปริญญา
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์
ทพ.จิรวัฒน์
ทพญ.กัลยา
ทพ.ธัชพันธุ์
ทพญ.สุธาทิพย์
ทพ.กฤษฎี
รศ.ดร.ทพ.บัญชา

จารุประกร
ปฐมกุลมัย
โชติกเสถียร
เกียรติบูรณกุล
อินทรีย์
พูลทวีเกียรติ
จงบรรดาล
ปัณณะรัส
สำ�รวจเบญจกุล

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ผศ.ทพญ.นงลักษณ์
ผศ.ทพ.อุดม
ทพญ.เรืองรัตน์
อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย
ผศ.ดร.ทพญ.พินทุอร
ทพ.ชัยพล

สมบุญธรรม
ทองอุดมพร
โกมลภิส
บุญประถัมภ์
จันทรวราทิตย์
ฉวีวรรณากร

10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. องค์ประกอบการดำ�เนินงานของสมาคมฯ
1.1 ที่ตั้ง

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม.10330
Website www.thaiortho.org
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1.2 สมาชิก

(สรุปข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 18 เมษายน 2563)
สมาชิกสามัญ
735 คน
สมาชิกสมทบที่ยัง active
36 คน
สมาชิกนักศึกษา
126 คน
รวม
897 คน
1.3 การประชุมกรรมการสมาคมฯ
ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ระหว่าง กรกฎาคม 2562 ถึง เมษายน 2563 นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการและที่ปรึกษา
สมาคมฯ ยังใช้ LINE application ในการสื่อสาร และปรึกษาหารืออย่างสมํ่าเสมอ จึงช่วยให้พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

2. ผลงาน

·

2.1 สรุปการจัดประชุมวิชาการ
11 - 12 กรกฎาคม 2562 ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2562
เรื่อง “Development of Expertise in Orthodontics”
โดย Prof. Rolf G Behrents และคณะวิทยากรไทย ได้แก่
รศ.ดร.ทพ.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
ผศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
ผศ.ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี
ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์
และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ณ Centara Grand and Bangkok Convention Centre
@ CentralWorld กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2562 Pre - conference ก่อนการประชุม
วิชาการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง Invisalign Seminar
by Dr Regina Blevins ณ JW Marriott Phuket Resort
and Spa จังหวัดภูเก็ต
29 - 30 ตุลาคม 2562 การประชุมวิชาการสมาคมฯ ครั้งที่
2/2562 เรือ่ ง “Broadening Your Horizons in Orthodontics”
โดย Dr. Prashant Zaveri, Dr. Chng Chai Kiat และ
คณะวิทยากรไทย ได้แก่
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ และ อ.ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร
ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ
รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
และ รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
ณ JW Marriott Phuket Resort and Spa จังหวัดภูเก็ต

·
·

·

15 เมษายน 2563 การบรรยายวิ ช าการพิ เ ศษ เรื่ อ ง
“Deep Overbite Biomechanics: MI or Long Hook”
โดย ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร ในรูปแบบการบรรยาย
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
2.2 การเตรียมการประชุมวิชาการ
ไม่มี
2.3 โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่
2.3.1 โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปาก
แหว่งเพดานโหว่ไปให้การรักษาผู้ป่วยทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขตสาธารณสุขเขต 3 จังหวัด
นครสวรรค์
2.3.2 จำ�นวนผู้ป่วยในโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ
ทั้งหมดมีจำ�นวน 101 ราย (เป็น active cases 88 ราย)
2.3.3 สนั บ สนุ น ค่ า อาหารกลางวั น ผู้ ป่ ว ย ญาติ และ
คณะทำ�งาน ซึ่งประกอบด้วยทันตแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
สำ�หรับโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร ณ โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ ได้ดำ�เนินการมาเป็นเวลาครบ 4 ปี โดย
โครงการได้สิน้ สุดลงอย่างเป็นทางการเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ สถานที่สำ�หรับจัดโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร
ในโอกาสต่อไปนั้นยังไม่ได้กำ�หนด โดยในขณะนี้กำ�ลังอยู่ระหว่าง
การเตรียมการ ซึ่งจะแจ้งให้สมาชิกทราบในวาระต่อไป
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2.4 กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ
2.4.1 สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ได้จัด
กิจกรรมเพื่อสังคม ณ มูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย จังหวัดภูเก็ต
โดยตัวแทนของสมาคมฯ ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ และ
เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิจำ�นวน
50,000 บาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
2.4.2 จัดการประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
หาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษา
โดยทันตแพทย์จัดฟัน โดยผลการตัดสิน เป็นดังนี้
ประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ 1 ทีม “BEDLAB TEAM” ผลงาน “#กระทูแ้ นะนำ�”
โดย กิตติคุณ ไพรัตน์
รางวัลที่ 2 ทีม “Part time production” ผลงาน “Apple”
โดย ธนวัฒน์ ภู่ฟัก ธนพล สติแน่ มาวิน ทองแลง
รางวัลที่ 3 ทีม “เต้” ผลงาน “ดัดฟันเถื่อน 101”
โดย อนุพร พานแก้ว
ประเภทที่ 2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1 ทีม “NOPCITY STUDIO”
ผลงาน “แก้วหน้าม้ามาจัดฟัน”
โดย นภ ทีฆชุณหเถียร มูเนมิทซึ โทมิดะ มังกร โตแย้ม
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลที่ 2 ทีม “018 Slot”
ผลงาน “จัดฟันแฟชั่น ความคุ้มที่มีแต่เสีย”
โดย ภัทรพงศ์ อนุพันธนันท์ ชโลชา เกตุงาม
ชนากานต์ บุญชนะชัย
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่ 3 ทีม “All Fun” ผลงาน “Rap Fun”
โดย ภัทรพงศ์ ลี้สุนทรไพศาล ณิชา ศรีวัชรเมธากุล
ณัฐวดี พิภพพรชัย
จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โดยสมาคมฯ จัดให้มพี ธิ มี อบรางวัลให้แก่ผชู้ นะการประกวด
ทั้งประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน นักศึกษา
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.4.3 บริ จ าคเงิ น เพื่ อ ร่ ว มสู้ ภั ย โควิ ด -19 ให้ แ ก่
โรงพยาบาลทั้ ง หมด 10 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ โรงพยาบาลละ
100,000 บาท ดังนี้
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โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จ.นนทบุรี
โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
2.5 วารสาร หนังสือและการเผยแพร่ความรู้
2.5.1 จั ด ทำ � วิ ท ยาสาร The Online Journal of
Thai Association of Orthodontists ซึ่งดูแลควบคุมโดย
รศ.ดร.ทพ.บัญชา สำ�รวจเบญจกุล (สาราณียกร) โดยขณะนี้
website ได้รบั การปรับปรุง เพือ่ ให้มรี ะบบ submit บทความทาง
ออนไลน์ได้ ตามข้อกำ�หนดของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
หรือ Thai - journal Citation Index Center (TCI)
2.5.2 จัดทำ�หนังสือข่าวสาร Braces News รวมเล่มกับ
วารสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ จำ�นวน 2 ฉบับต่อปี และ
เผยแพร่ในช่วงงานประชุมวิชาการประจำ�ปีของสมาคมฯ
2.5.3 มีการ update ข้อมูลข่าวสารใน website ของ
สมาคมฯ อย่างสมํ่าเสมอ
2.5.4 Facebook “หมอจั ด ฟั น ไทย” เพื่ อ ให้ ค วามรู้
แก่ประชาชน รวมถึงตอบคำ�ถามจากประชาชนผู้สนใจ โดยมี
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล ร่วมกับ ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต และ
ทพ.กฤษฎี ปัณณะรัส เป็นผู้ดูแลและดำ�เนินงาน
2.5.5 Facebook กลุม่ “สมาชิกสามัญ สมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทย” เพื่อแจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิกสามัญ
ของสมาคมฯ โดยเฉพาะ
2.5.6 เพิ่ ม ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ กั บ สมาคมฯ ผ่ า นทาง
แอปพลิเคชัน LINE ที่ “@ปรึกษาจัดฟัน” และ “@thaiortho” เพือ่ ให้
บริการประชาชน และสมาชิกของสมาคมฯ ทุกประเภทได้อย่าง
กว้างขวางขึ้น โดยมี ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย, ทพ.จิรวัฒน์
เกียรติบรู ณกุล, ทพญ.กัลยา อินทรีย,์ ทพญ.สุธาทิพย์ จงบรรดาล,
อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ และ ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร
เป็นผู้ดูแลและดำ�เนินงาน
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2.6 ส่งผู้แทนเข้าเป็นคณะทำ�งานหรือร่วมประชุม
2.6.1 ทพ.ธานัน จารุประกร (นายกสมาคมฯ) ร่วมประชุม
ปัญหาและอุปสรรคการให้บริการทางทันตกรรมจัดฟัน เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.6.2 ทพ.ธานั น จารุ ป ระกร (นายกสมาคมฯ) และ
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ (ประธานทีป่ รึกษาสมาคมฯ)
ร่วมประชุม 2019 Excellere เมือ่ วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2562
ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน
2.6.3 ทพ.ธานั น จารุ ป ระกร (นายกสมาคมฯ) และ
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ (ประธานทีป่ รึกษาสมาคมฯ)
ร่ ว มประชุ ม คณะทำ � งานโครงการพั ฒ นาการดู แ ลรั ก ษาฟื้ น ฟู
ทางการแก้ไขการพูด ทันตกรรมจัดฟัน และการผ่าตัด สำ�หรับผู้มี
ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
2.6.4 ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร (นายกสำ�รอง) และ
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ (ประธานทีป่ รึกษาสมาคมฯ)
เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในงานประชุมวิชาการ 52nd Annual
Scientific Congress of Korean Association of Orthodontists

(KAO) เมือ่ วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
2.6.5. รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ (ประธาน
ทีป่ รึกษาสมาคมฯ) เป็นตัวแทนสมาคมร่วมประชุม 11th WIOC
Conference and the 10th AREO International Congress
เมื่อวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศโรมาเนีย โดย
ทุนส่วนตัว
2.6.6 ทพ.ธานั น จารุ ป ระกร (นายกสมาคมฯ) และ
รศ.(พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ (ประธานทีป่ รึกษาสมาคมฯ)
ร่วมประชุม 9th Cleft Lip - Palate and Craniofacial
Congress และการประชุมวิชาการสมาคมปากแหว่งเพดานโหว่
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562
ที่จังหวัดขอนแก่น
2.6.7 ทพ.ธานัน จารุประกร (นายกสมาคมฯ) และ รศ.
(พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ (ประธานทีป่ รึกษาสมาคมฯ)
ร่วมประชุมสมาคมทันตแพทย์จัดฟันไต้หวัน ประจำ�ปี 2019
เมื่อวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2562 ณ เมืองไทชุง สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) โดยทุนส่วนตัว

3. งบดุลสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

จะนำ�เสนองบดุลของสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี
2563

สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Prof. Dr. Charles J. Burstone
Prof. Dr. Keith Godfrey
Prof. Dr. A. Hasund
Dr.J. Hilgers
รศ.ทพญ.คุณหญิง กมลทิพย์ หุตะสิงห์
Prof. Dr. Lyle E. Johnston
Prof. Dr. I. Jonas
Prof. Dr. G. Krekeler
Prof. L Lagerstroem
Prof. Dr. R. Miethke
ผศ.ทพญ.ดิสา บุญรัตนพันธุ์
Prof. Dr. Th. Rakosi
ผศ.ทพญ.สุภา รัตนเรือง

Prof. Dr. I. Rudzki-Janson
Prof. Dr. Odont. Per Rygh
Prof. D. M. Sakuda
Prof. Dr. D. Schlegel
ผศ.ทพญ.บุญสม สุภาพันธ์
Dr. K. Takemoto
ศ.ทพ.ถวิล ตัณฑิกุล
Assoc. Prof. Dr. K.Thunold
Assoc. Prof Dr. R. Tindlund
Prof. Dr. Odont. Per Johan Wisth
Prof. Ravinda Nanda
Assoc. Prof. Eric Liou

Orthognathic Surgery: A Tailored Approach to Successful Orthodontic Treatment

ผลการด�ำเนินงานมูลนิ ธิ ทั น ตกรรมจั ดฟั น แห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2562 - 2563
คณะกรรมการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2563
(1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ประธานมูลนิธิ
รองประธานมูลนิธิ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทพ.ธานัน
ทพ.ปริญญา
ทพ.ธัชพันธุ์
ทพ.จิรวัฒน์
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ
ทพญ.ปองใจ
ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ
รศ.ทพญ.ทัศนีย์
รศ.ทพญ.นิตา
รศ.ทพญ.มารศรี
อ.ทพญ.สิริโฉม
ทพญ.จุฑามาศ
รศ.ทพญ.จารุณี
ทพญ.ปิยะธิดา
ทพญ.ฐิติมา
ทพญ.รัตติยา
ทพ.ประจักษ์
ทพญ.รัชวรรณ

จารุประกร
ปฐมกุลมัย
พูลทวีเกียรติ
เกียรติบูรณกุล
สาตราวาหะ
วิรารัตน์
ฤทธิ์ถกล
วังศรีมงคล
วิวัฒนทีปะ
ชัยวรวิทย์กุล
สาตราวาหะ
สุจิพงศ์
คัทธมารศรี
จิตตานันท์
ศุขเขษม
ฉั่วเจริญ
จริยพงศ์ไพบูลย์
ตันศราลักษณ์

1.องค์ประกอบการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ
1.1 ที่ตั้ง
		

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดนู งั ต์ เขตปทุมวัน กทม.10330
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1.2 การประชุมกรรมการมูลนิธิฯ
เพื่อความสะดวกคณะกรรมการฯ จึงได้ปรึกษาหารือ
หรือตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการของ มูลนิธิฯ โดยทางอีเมล และ
application “LINE” ซึ่งจะประชุมแบบ face - to - face เมื่อ
มีความจำ�เป็นเท่านั้น จึงไม่ได้เรียกประชุมกรรมการระหว่าง
กรกฎาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563

2. ผลงาน โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่

2.1 โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่ไปให้การรักษาผู้ป่วยทุกเดือน เดือนละ
1 ครั้งที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขตสาธารณสุขเขต 3
จังหวัดนครสวรรค์
2.2 จำ�นวนผู้ป่วยในโครงการทันตกรรมจัดฟัน
สัญจรฯ ทั้งหมดมีจำ�นวน 101 ราย (เป็น active cases 88 ราย)

2.3 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันผู้ป่วย ญาติ และ
คณะทำ�งาน ซึ่งประกอบด้วยทันตแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
สำ�หรับโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร ณ โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ ได้ด�ำ เนินการมาเป็นเวลาครบ 4 ปี โดยโครงการ
ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้
สถานทีส่ �ำ หรับจัดโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรในโอกาสต่อไป
นั้นยังไม่ได้กำ�หนด โดยในขณะนี้กำ�ลังอยู่ระหว่างการเตรียมการ

3. ส่งตัวแทนเข้าเป็นคณะทำ�งานหรือร่วมประชุม
ไม่มี

4. งบดุลมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย

จะมี ก ารนำ � เสนองบดุ ล ของมู ล นิ ธิ ทั น ตกรรมจั ด ฟั น
แห่งประเทศไทย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ของสมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยประจำ�ปี 2563

บริจาคสู้ภัยโควิด-19
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยร่วมส่งกำ�ลังใจ และให้การสนับสนุนหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข

รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการสู้ภัยโควิด-19 โดยมอบเงินบริจาค ให้แก่โรงพยาบาลทั้งหมด 10 แห่งทั่วประเทศ โรงพยาบาลละ
หนึ่งแสนบาท เพื่อจัดหาทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จำ�เป็นในการใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย ดังนี้
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จ.นนทบุรี
โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น หนึ่งล้านบาท
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REAL AND IDEAL ORTHODONTIC TREATMENT
IN ADULTS CLEFT AND LIP - PALATE PATIENTS
Prof. Dr. Julia Harfin

There is a big difference between what is considered ideal vs real orthodontic treatment
in these patients. Normally cleft palate adult patients consult orthodontists in search for
improvement in facial and dental esthetics. Many of them suffer discrimination regarding their
appearance which affects their life at work as well as social relationhips. Others simply feel that
an improvement in facial esthetics will help them have better opportunities in life.
Regarding treatment of cleft palate patients,
there is a great difference between child and adult
patients.
One of the most important problems is the
transverse dental and / or skeletal relationship. RME
is not the best option to treat adult patients since no
more growth is expected. The use of Ni - Ti Cu archwires
is one of the best options since they exert light and
continuous forces and contribute significantly to the
improvement in orthodontic treatment outcomes in
challenging adult cleft palate patients.
The scar tissue plays an important role when
individualized bomechanics is chosen. Most dental
relapse is related to the previous type of palatal
and labial scars. The role orthodontic treatment
plays is crucial to avoid unneeded surgeries as can
be demostrated in the following clinical cases. Light
and continuous forces are recommended to ensure
teeth will move with bone and not through it.
New alloys help orthodontists achieve better results.
Correction of the anterior and posterior crossbite
is recommended as soon as possible in order to achieve

better and more stable results. The width of the cleft
and / or the scar are determinants when choosing the
best treatment and retention plan for these patients.
Over 20 years of experience can confirm this.
Since this patient lived 200 km from the
university, she had appointments every 2 or 3 months.
She had 3 previous orthodontic treatment.
The upper right and left 1st bicuspids were extracted

Fig 1

Fig 2
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during the first orthodontic treatment. Midlines were
not coincident and the scars in the upper arch were
evident. (Fig 1 and 2)
Right and left Class III molars were confirmed in
conjunction with a 10 mm discrepancy in the lower
arch. (Fig 3 and Fig 4)
Fig 5

2 months in treatment

Fig 6

6 months in treatmnet

Fig 7

pre - treatment

Fig 8

18 months in treatment

Fig 3

Fig 4
The treatment plan includes : to align and level
the arches, normalize overjet and overbite, improve
smile esthetics, normalize midlines, replace the left
upper lateral incisor and canine and of course long
term retention.
Pre – programmed metal brackets were bonded
on the upper arch in conjunction with a 0.016” Ni-Ti
Cu archwire. Activation took place every 8 - 10 weeks.
The normalization of the upper arch was clearly evident
when the upper arch was compared 2 and 6 months
in treatment. (Fig 5 and Fig 6)
Comparison between the initial and 18 months
in treatment, at that time the patient had a 0.016”
x 0.022” Ni Ti Cu archwire with an open coil spring to
achieve the space for the replacement of the absent
left upper lateral and canine (Fig 7 and Fig 8)

Analizing the front photographs pre and 18
months in treatment a significant improvement was
observed. (Fig 9 and Fig 10)
The progression of the treatment shows the
normalization of the midlines and the gingival margins.
A provisional fixed prosthesis was placed immediately.
(Fig 11 and Fig 12)

Orthognathic Surgery: A Tailored Approach to Successful Orthodontic Treatment

Fig 9 pre - treatment

Fig 10

18 months in treatment

Fig 11

pre - treatment

Fig 12

post treatment

Fig 13

pre - treatment

Fig 14

post treatment

Fig 15

pre - treatment

Fig 16

post - trestment

This is clearly an example of the results that
can be achieved when teeth are moved with very slow
and continuous forces. It is important to highlight the
normalization of the upper arch. When a low load
deflection arch is used the teeth are moved with bone
and no through it. (Fig 13 and Fig 14)
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The possitive effect of the orthodontic treatment
in her smile is clearly visible and of course she feels
more confident and happy. (Fig 15 and Fig 16)
The normalization of functional issues has a
definitive role prior to, during and after orthodontic
treatment.
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The patient has to be aware of this situation and
be committed not only during the entire time treatment
takes place but also during the whole retention period.
The real question is how the transversal width
of the palate is controlled and maintained.
It is also important to keep in mind that there
isn’t a specific bracket to treat these patients but pre
programmed brackets are highly recommended.
There are no long term studies that shows how
the scar tissue affects the final position of the teeth.
More studies are highly recommended to follow
up these patients.

CONCLUSIONS
Excellent long term results can be achieved only
with an individualized orthodontic treatment.
Avoiding further surgical procedures is not only
more affordable but also safer and easier for adult
patients.
A multidisciplinary team is essential in achieving
long term stable results (orthodontist, speech
therapist, periodontist, surgeon, ear – nose and throat
specialist, etc ). The normalization of the function plays
a fundamental role not only during the treatment but
also during the entire retention period.
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เรียบเรียงโดย ทพ.วรุฒ ทองเกิด

กลับมาอีกครั้งในคอลัมน์ประสบการณ์ ชีวิตหมอนอกกรอบ นะครับ
ในฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ หมอสองท่ า นด้ ว ยกั น ครั บ ทั้ ง คุ ณ หมอนุ
ทพ.ภนุวัศ เกื้อกิจ
(ทพ.ภนุ วั ศ เกื้ อ กิ จ ) อดี ต ประธานชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ ของการปฏิบัติธรรมที่หลายท่านอาจไม่เคย
สัมผัสมาก่อน และ เรือ่ งราวต่อเนือ่ งจากฉบับก่อนของคุณหมอตอง (ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล)
ที่ได้ไปจับฝีแปรงแต่งหน้าจนมีผลงานในนิตยสาร และทำ�งาน Backstage ในงาน Fashion week
หลายงานว่ามีความเป็นมาและสนุกสนานแค่ไหนครับ
“หมอนอกกรอบ” คำ�นี้คงจะสื่อความหมายได้

ไม่ ชั ด เจนนั ก สำ � หรั บ กรณี ข องผม กั บ การที่ ผ มจั ด สรรเวลาที่
นอกเหนื อ จากการทำ � งานในฐานะ “หมอจั ด ฟั น ” ไปเป็ น
“ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ รรม”...แม้ จ ะรู้ สึ ก แปลกใจพอสมควรเมื่ อ ได้ รั บ
การติดต่อจากทีมงาน แต่ผมก็ยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์
ด้านนี้เพื่อเป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งให้กับทุกท่านครับ
“การปฏิบัติธรรม” ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปี
ที่แล้ว ถือเป็นเรื่องที่ไกลตัวผมมาก แม้จะนับถือศาสนาพุทธ
แต่ความเป็น “ชาวพุทธ” ของผมก็แค่ใส่บาตร ไหว้พระ เวียนเทียน
ตามโอกาสสำ�คัญ ๆ แค่นจี้ ริง ๆ (ก็คงจะเหมือนกับชาวพุทธส่วนใหญ่
ของประเทศแหละครั บ 555) ถึ ง แม้ จ ะเคยบวชเรี ย นมาบ้ า ง
ตามประเพณี แต่ก็ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมคำ�สอนอะไรจริงจัง
ความคิดต่อการเข้าวัด - ปฏิบัติธรรมก็คือ มันเป็น
หนทางสำ�หรับผู้ที่กำ�ลังทุกข์ หรือไม่ก็สำ�หรับผู้ที่ต้องการ
แสวงหาความหลุ ด พ้ น ไปเลย แต่ สำ � หรั บ ผม...ยั ง รู้ สึ ก
มีความสุขดีบนโลกใบนี้ จึงไม่เห็นความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องรีบ
เข้ า สู่ ห นทางนี้ ประกอบกั บ ภาพที่ ติ ด ตาฝั ง หั ว ตั ว เอง
มาตลอดว่า คนปฏิบัติธรรมจะต้องนุ่งขาวห่มขาว ต้องทำ�
อะไรช้า ๆ จะกินจะเดินก็ต้องเป็นจังหวะ ซึ่งรู้สึกว่ามัน
ไม่เป็นธรรมชาติ จึงหาทางปฏิเสธผูป้ รารถนาดีทมี่ าชักชวน
เรื่อยมา
แต่ ยั ง นั บ เป็ น ความโชคดี ที่ ผ มไม่ ไ ด้ ต่ อ ต้ า นหรื อ มี อ คติ
กับการปฏิบัติธรรมแบบหัวชนฝา และยังเปิดรับการเรียนรู้และ
หาประสบการณ์ แ ปลกใหม่ ใ ห้ ชี วิ ต ...ในช่ ว งที่ ใ กล้ จ ะเรี ย นจบ
จัดฟัน มีเวลาว่างวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ ผมจึงเปิดโอกาสให้ตวั เอง
ได้ไปทดลองเรียนรู้ “การปฏิบตั ธิ รรม” ซึง่ ถือเป็นศาสตร์แขนงใหม่

ที่เราไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน มันก็ให้ความรู้สึกไม่ต่างกับการที่
เราได้ไปเรียนดำ�นํา้ ปีนเขา หรือเรียนรูศ้ าสตร์แขนงต่าง ๆ มากมาย
เพื่อมาเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับชีวิต เพียงแต่ครั้งนี้เป็นศาสตร์
ของธรรมะนอกตำ�รา เป็นการปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ เป็นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงชีแ้ นะแนวทางไว้นานแล้ว แต่เราชาวพุทธไม่คอ่ ยได้ใส่ใจทีจ่ ะ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกันเท่าที่ควร
ผมเริ่มต้นด้วยการเข้าอบรมคอร์ส 10 วัน ในแนวทางของ
S.N.Goenka อาจารย์วิปัสสนาชาวพม่าซึ่งยึดหลักปฏิบัติตาม
คำ�สอนของพระพุทธเจ้า ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความฮาร์ดคอรฺ์มาก
สำ�หรับผู้เริ่มต้น ต้องงดใช้โทรศัพท์มือถือและพูดคุยสื่อสารกัน
แต่จะให้เราฝึกฝนการมีสติอยู่กับตัวเอง คอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในตัวเองอยู่ตลอดเวลาและยอมรับมันตามความเป็นจริง
ซึ่งเป็นอะไรที่ต้องมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ และที่สำ�คัญคือต้องอดทน
อย่างยิ่งยวด เพราะมันเป็นการฝึกจิตของเราไม่ให้ไหลไปตาม
ความเคยชินเดิม ๆ ทีถ่ กู ครอบงำ�ด้วยกิเลสไม่วา่ จะเป็นความชอบ
หรือความชังที่เราเคยชินมาเป็นเวลานาน
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ผลจากการฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรกนี้ จากเดิม
ทีต่ งั้ ใจไว้แค่ได้มาเรียนรูว้ ชิ าธรรมะ แต่มน
ั กลับเปลีย่ น
ความคิดและมุมมองต่อการใช้ชวี ติ ของผมไปอย่างสิน
้ เชิง
จากที่คิดว่าตนเองมีความสุขดีนั้น แท้จริงมันคือความสุข
ทางโลก สุขที่ประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงาน สุขที่มีเงินใช้
สุขที่ได้ขับรถหรู ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนม สุขที่ได้ท่องเที่ยว สุขที่ได้
สังสรรค์กับเพื่อนฝูง สุขที่มีครอบครัวสมบูรณ์ สุขที่มีคนชื่นชม
สิง่ เหล่านีม้ นั เป็นความสุขทีต่ อ้ งพึง่ พาสิง่ ภายนอก เมือ่ มันหมดไป
หรือไม่เหมือนเดิม ความสุขมันก็ลดน้อยลง จึงต้องเสาะแสวงหา
สิ่งใหม่มาเติมเต็มอยู่เรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด แต่ถ้ามันไม่มี หรือมีไม่พอ
ไม่ถูกใจ ไม่เป็นอย่างที่หวัง ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนที่
ทุกข์จากการอยากได้สิ่งที่ไม่มี ทุกข์จากการไม่อยากมีในสิ่งที่
เป็นอยู่ ทุกข์จากความเจ็บป่วย จากร่างกายทีท่ รุดโทรมลง รวมถึง
ทุกข์จากความไม่อยากแก่ด้วย555 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์
จากการไปยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ้น

แต่ในขณะฝึกปฏิบตั ธิ รรม เพียงแค่บางโมเมนต์เล็ก ๆ ทีเ่ รา
สามารถปล่อยวาง และยอมรับตามความเป็นจริงกับสิ่งที่กำ�ลัง
เกิดขึ้นกับตัวเรา ไม่ดิ้นรนผลักไสสิ่งที่ไม่น่าพอใจ หรือรํ่าร้อง
อยากได้สิ่งที่น่าพอใจ ความรู้สึกปลอดโปร่งเป็นสุขมันก็เกิดขึ้น
มาทันที มันคือความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเราเอง เกิดจาก
ความไม่ยึดติดกับสิ่งใด ๆ ความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพียงเท่านี้
โดยไม่ ต้ อ งไปเสาะแสวงหาจากที่ ไ หนเลย...แต่ ถึ ง แม้ จ ะเป็ น
ความสุขง่าย ๆ ก็ใช่ว่าจะทำ�กันได้ง่าย ๆ นะครับ555
แน่นอนครับว่า สิง่ ทีผ่ มกล่าวมาทัง้ หมดนี้ มันคือการคิดได้
แต่การจะทำ�ได้อย่างที่คิดนั้น มันต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ปฏิบัติ
ให้ต่อเนื่องจนเป็นความเคยชิน การได้เข้าไปฝึกปฏิบัติเพียงแค่
ครั้งเดียว 10 วัน มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้
ในฉับพลันหรอกครับ มันจะดูอัศจรรย์เกินไป การปฏิบัติธรรม
ไม่ใช่การหวังหรือเฝ้ารอสิ่งปาฏิหาริย์ ผลของการปฏิบัติธรรม
มันเกิดจากผลของการกระทำ�ของเราเอง ใครที่แน่วแน่ มุ่งมั่น
เอาจริงเอาจัง ก็ย่อมได้รับผลที่ดีของมัน
มันเหมือนกับการ break habit อะไรสักอย่าง เช่น การกลืน
ถ้าเราเคยชินกับการกลืนแบบ tongue thrust มาอย่างยาวนาน
หากเราเพียงแค่รู้ว่าการกลืนที่ถูกต้องเป็นอย่างไร โดยไม่เคย
ฝึกกลืนเลย มันก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนนิสัยการกลืนได้ มันจึง
จำ�เป็นที่จะต้องคอยรู้ตัวอยู่เรื่อย ๆ และฝึกฝนอยู่เสมอ จนกว่า
มั น จะเคยชิ น กั บ การกลื น แบบใหม่ และสามารถทำ � ได้ เ อง
โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
การเปลี่ยนนิสัยความเคยชินของจิตก็เช่นเดียวกันครับ
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกฝนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และที่สำ�คัญ
คือ ต้องนำ�มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันให้ได้ มันจึงจะเกิด
ประโยชน์ต่อตัวเรา ถ้าทำ�ได้แค่ที่วัด ที่สถานปฏิบัติธรรม แต่ไม่
นำ�กลับมาใช้ที่บ้าน ที่ทำ�งาน ใช้ในชีวิตจริง ๆ มันก็ไม่ต่างไปกับ
การไปประกอบพิธีกรรมอะไรสักอย่าง เมื่อเสร็จพิธีก็กลับมาใช้
ชีวิตเหมือนเดิม มันก็ไม่มีทางที่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีได้
การเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของผม หลังจากปฏิบตั ธิ รรม
ไปได้สักระยะก็คือ เราจะรู้ทันความคิดความรู้สึกของเรา
ได้เร็วขึน
้ เมือ่ โกรธหรือมีความไม่พอใจเกิดขึน
้ พอเรารูท
้ น
ั
ก็จะไม่ตอบโต้ออกไปแบบไม่ยั้งคิดที่มักจะนำ�ไปสู่ปัญหา
หรือบรรยากาศที่แย่ลงเสมอ ๆ ...เมื่อทำ�อย่างนี้ได้เรื่อย ๆ
เราก็จะใจเย็นลง อารมณ์ขุ่นมัวน้อยลง และเข้าใจคนอื่น
มากขึน
้ มีมมุ มองทีห่ ลากหลายขึน
้ ไม่ตดั สินใครจากความคิด
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หรือมุมมองของเราเพียงด้านเดียว ความยึดมั่นในตัวตน
ก็ค่อย ๆ ลดลง มีเมตตาและปรารถนาดีต่อคนอื่นมากขึ้น
ทำ�ให้ความสัมพันธ์กบั คนไข้ เพือ่ นร่วมงาน หรือกับคนรอบข้าง
ดีขน้ึ บรรยากาศในการทำ�งานก็ดขี น้ึ ตามไปด้วย และทีส่ �ำ คัญ
คือเรามีชีวิตที่เรียบง่ายกลมกลืน และสมดุลขึ้น ความสุข
ก็จะเกิดขึ้นตามมาเองโดยอัตโนมัติ
เมือ่ เราได้รบั ประโยชน์จาก “ธรรมะ” แล้ว ก็ตอ้ งตอบแทน
ธรรมะด้วย...พอมีเวลาว่างจากการทำ�งาน ผมก็จะปลีกเวลา
ไปช่วยเหลืองานธรรมะบ้างตามโอกาส เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้รับ
ประโยชน์จากธรรมะด้วยเช่นเดียวกับเรา
สิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือ “การปฏิบัติธรรม” เป็นสิ่งที่เรา
สามารถเรียนรู้และปฏิบัติกันได้ทุกคน ไม่ได้จำ�กัดว่าต้องนับถือ
ศาสนาอะไร หรือแม้จะไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็ตาม อย่ารอ
ให้แก่ หรื อ รอให้ เจอทุ กข์ ห นั กหนาสาหัส เสี ย ก่ อ นจึง ค่อ ยเริ่ม
มันจะไม่ทันการณ์ ในเมื่อความทุกข์มันมีอยู่ มันเกิดขึ้นกับเรา
เป็นระยะ ๆ อยู่เรื่อย ๆ ตลอดชีวิต ถ้าเราได้รู้ทันความทุกข์
เสียแต่เนิ่น ๆ และรู้จักวิธีจัดการกับความทุกข์ได้อย่างถูกต้อง
ความสุขก็จะเกิดกับเราได้เร็วขึน้ เช่นกัน เราก็จะมีชวี ติ ทีม่ คี วามสุข
ได้ยาวนานขึ้นไปด้วย
“ธรรมะ” คือสิ่งสำ�คัญที่ควรมีควบคู่ไปกับการดำ�เนิน
ชีวิต เพื่อให้เรามีชีวิตที่สงบสุข
“การปฏิบัติธ รรม” จึงเป็นการเรียนรู้ศิลปะใน
การดำ�เนินชีวิต ถือเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ต้องกระทำ�ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ประสบกับความสุขอย่างแท้จริง
ครับ
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ชีวิตที่
เรียบง่ายกลมกลืน
และสมดุลขึ้น
ความสุขก็จะเกิดขึ้น
ตามมาเอง
โดยอัตโนมัติ
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ต่อเนือ่ งจากตอนทีแ่ ล้วทีไ่ ด้เล่าถึงสาเหตุทต่ี อ้ งย้ายออกจาก comfort zone

ไปอาศัยอยู่ที่ London และเริ่มต้นจับและเรียนแต่งหน้าจริงจังกับทางโรงเรียนสอนแต่งหน้า
(Academy of Freelance Makeup - AOFM) ค่ะ ภายหลังจากที่เรียนจบคอร์สแล้ว
ทางโรงเรียนเปิด fashion week masterclass ปีละ 1 ครัง้ สำ�หรับนักเรียนทีจ่ บไป ซึง่ ก็คล้าย ๆ
กับการสอบเพื่อหาคนไปทำ�งาน backstage ให้กับงาน fashion week ซึ่งถ้าเราผ่าน
เราจึงจะได้ร่วมทีม AOFMPro ไปร่วมงาน Fashion week ต่าง ๆ ได้

ขอเกริน่ ก่อนคร่าว ๆ นะคะ ว่างาน Fashion week ปีหนึง่
จะมีงานใหญ่ ๆ อยู่ 2 seasons คือ Autumn/Winter ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ และ Spring/Summer ช่วงเดือนกันยายน
โดยจะถื อ เป็ น collection ของปี ถั ด ไป เช่ น หากโชว์ ที่ จั ด
เดือนกันยายน 2020 จะเรียกว่าเป็น Spring/Summer 2021
เมืองที่จัดงานหลัก ๆ จะมีอยู่ 4 เมือง โดยเรียงลำ�ดับการจัดงาน
คือ New York, London, Milan, และ Paris นอกจากนี้ ยังมีงาน
ที่เล็กลงมาหน่อย เช่น Men’s fashion week ซึ่งจะจัดก่อน
งานใหญ่ทั้ง 2 seasons ค่ะ
และขอกล่าวให้เห็นภาพสักนิดว่า ช่วง fashion week
ทั้งเมืองจะเต็มไปด้วยงาน fashion show เลยค่ะ งานที่อยู่ใน
ลิสต์ของ Official website คืองานของแบรนด์ใหญ่ ๆ เรียกว่า
งาน on schedule แต่ก็ยังมีงานเวทีที่เล็กลงมา แต่สื่อก็ยัง
ให้ความสนใจ จะเรียกว่า off schedule งานแรกของเราคือ
London fashion week Spring/Summer 2016 (จัดเดือน
กันยายน 2015) ซึ่งแน่นอนว่าเด็กใหม่อย่างเราก็ถูกส่งไปงาน
off schedule ของ Fashion Finest ซึ่งเป็นโชว์ของ designers
หน้าใหม่ งานนี้ให้ประสบการณ์ครั้งแรกของเรามากมายจริง ๆ
สำ�หรับการทำ�งาน backstage ใน show แต่ละครั้งนั้น
นางแบบ/นายแบบทุ ก คนจำ � เป็ น ต้ อ งมี makeup look ที่
เหมือนกัน แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางจุดให้เหมาะกับ
คนนั้น ๆ โดยจะมี head makeup artist เป็นคนที่ create
look โดยก่อนเริ่มงาน head จะมาสาธิต makeup look และ
ให้ เราทำ � ตามให้ เ หมื อ น เช่ น ชนิ ด ของรองพื้ น ลั ก ษณะการ
ปกปิดก็ต้องเหมือนกัน ในบางลุคเราอาจมี key products หรือ
ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าทีต่ อ้ งใช้ให้เหมือนกันทุกคน หลังจากแต่งหน้า
เสร็จก็ให้ Head มาดูความเรียบร้อย จากนั้น นางแบบก็จะต้อง
ไปเตรียมพร้อมหลังเวที ซึง่ จะต้องส่งช่างแต่งหน้าเข้าไป 1 - 2 คน

เพื่อ touch up ครั้งสุดท้าย ฟังแล้วดูเหมือนจะทำ�งานกันเป็น
ระบบดีเรียบร้อยดีใช่ไหมคะ แต่ความจริงแล้ว หลังเวทีนี่วุ่นวาย
กันสุด ๆ เลยค่ะ :D
หลังจากงานนั้น ต่อมาในปี 2016 เราได้มีโอกาสไปทั้ง
Milan, London และ New York Fashion Week คราวนี้
เราได้ไปร่วมงานที่เป็น On schedule ซึ่งเป็นงานใหญ่สมใจ
แล้วค่ะ เย้!!! เริ่มจากเดือน มิถุนายน 2016 ได้ไปทำ�งาน Milan
Men’s Fashion Week Spring/Summer 2017 ซึ่งเป็นงานโชว์
เน้นเสื้อผ้าผู้ชาย แต่ก็มีนางแบบผู้หญิงบ้างประปราย หลายคน
อาจสงสัย ว่า การแต่ง หน้า ผู้ชายเขาทำ�ยัง ไงกัน จริง ๆ แล้ ว
การแต่งหน้าผู้ชายมีข้อควรระวังคือ ต้องไม่ให้เยอะไป รองพื้น
ควรต้องบางเบา และให้คงความเป็น masculine ไว้ แต่ใน
บางโชว์ ที่ ต้ อ งการสื่ อ ความหมายบางอย่ า ง ก็ อ าจต้ อ งแต่ ง

ผลงานของเราที่ได้แต่งหน้านายแบบใน Daks show
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Daks show ได้มีโอกาสทำ�หน้าที่
หลังเวทีในงานโชว์
touch up หลังเวที นายแบบสูงมาก ของ Vivetta
Presentation
เมื่อยคอแบบคนละทิศกับทำ�ฟัน
ให้เยอะขึ้น เช่น งานของ Daks Show งานนี้ makeup look คือ
เหมือนเพิง่ ไปอาบแดดมาก นายแบบจะดูมี sun burn เป็นต้นค่ะ
เดือนกันยายน 2016 ไปร่วมงาน New York Fashion
Week Spring/Summer 2017
ซึ่งปี 2016 เป็นปีสุดท้ายที่เราได้ไปร่วมงาน fashion
week ค่ะ การที่เราได้มีโอกาสไปทำ�งานในวงการอื่น แน่นอนว่า
ในช่วงแรก ๆ ทุกอย่างดูแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นไปหมด แต่พอ
เริ่มทำ�ไปสักพัก ต้องจริงจังกับงานมากยิ่งขึ้น เขาก็ต้องการคนที่
มีฝีมือ เราก็พบว่า บางครั้งเรายังเก่งไม่พอและทำ�ให้รู้สึกกดดัน
ก่อนไปทำ�งานทุกครั้งก็จะตื่นเต้นมากว่า จะรอดมั้ย ซึ่งส่วนใหญ่
ก็รอดนะคะ แต่มีบ้างที่กลับมาแล้วรู้สึกว่างานไม่ดี ถึงแม้บางที
ลูกค้าจะชอบ แต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีพอ ก็จะจิตตกไปพักหนึ่ง
เมื่ อ เที ย บกั บ การเป็ น ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น
เรากลั บ รู้ สึ ก สบายใจที่ จ ะทำ � งานมากกว่ า
คงเป็ น เพราะเราได้ รั บ การเรี ย นและการฝึ ก ฝน
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จากคณาจารย์ ที่ ภ าควิ ช ามาอย่ า งดี เราไม่ ไ ด้ บ อกว่ า
เราเก่ ง ที่ สุ ด แต่ อ ย่ า งน้ อ ย เราก็ มี พื้ น ฐานที่ ดี พ อ
ที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้ ก็เลยทำ�ให้การกลับมาเป็น
ทันตแพทย์จดั ฟันนัน้ เหมือนการได้กลับมาอยูใ่ น comfort
zone อีกครั้ง
นอกเหนื อ จากเรื่ อ งความสามารถแล้ ว สิ่ ง หนึ่ ง
ที่ รู้ สึ ก ต่ า งจากการทำ � งานเป็ น ทั น ตแพทย์ อ ย่ า งมาก
เลยคือ ปฏิกิริยาของผู้รับบริการ กล่าวคือ เวลาที่ทำ�งาน
เป็นทันตแพทย์ เรามักจะได้รับเกียรติจากเพื่อนร่วมงาน
หรือผู้รับริการพอสมควร แต่การเป็นช่างแต่งหน้านั้น จะเป็น
อีกแบบหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เราไปทำ�งานเป็นช่างแต่งหน้า
ที่สตูดิโอถ่ายภาพแห่งหนึ่ง ก็มักจะโดนผู้จัดการจิกกัด หรือใช้
ให้ทำ�นู่นนี่อยู่เสมอ จนบางครั้งก็รู้สึกว่า เรามาทำ�อะไรที่นี่นะ
หรื อ บางที เราหิ้ ว กระเป๋ า ไปแต่ ง หน้ า ทำ � ผมให้ ลู ก ค้ า บางคน
ก็มารยาทดี แต่บางคนก็ ...ไม่ดีเอาซะเลย...
โดยสรุ ป แล้ ว การทำ � งานอะไรใหม่ ๆ ที่ เราไม่ ถ นั ด
ก็จะมีทั้งสุข เศร้า เคล้านํ้าตาอยู่บ้าง แต่ทั้งหมดทั้งมวล ก็เป็น
ประสบการณ์ที่ประเมินค่าและหาที่ไหนไม่ได้ ใครจะไปคิดว่า
ทันตแพทย์จัดฟันคนหนึ่งจะได้ไปอยู่หลังเวทีของงาน Fashion
Week ระดับโลกได้ค่ะ :)

ภาพบรรยากาศหลังเวที
ที่โชว์ของ Marcel Ostertag S/S 2017
บังเอิญโชคดีได้ลง gettyimages ด้วย

เป็นอย่างไรบ้างครับ สำ�หรับประสบการณ์จากคุณหมอทั้งสองท่าน จะเห็นได้ว่าถึงแม้เราจะมี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องฟัน หรือเฉพาะทางจัดฟันอยู่แล้ว แต่เราก็ยังสามารถคว้าโอกาส เปิดประสบการณ์
เติมเต็มชีวิตในแง่มุมใหม่และค้นพบความสุข ความสามารถที่ซ่อนอยู่ของเราได้อยู่เสมอเลยนะครับ
หากคุณหมอท่านไหนมีเรื่องราวแบ่งปัน หรือสนใจเรื่องราวของคุณหมอท่านไหน
สามารถกระซิบทางกองบรรณาธิการได้เลยครับ
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งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต
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วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นักศึกษาทันตแพทย์ประจำ�บ้านชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 6 คน
ได้เข้าร่วมการนำ�เสนอรายงานผูป้ ว่ ยแบบ Oral presentation ในงานประชุมวิชาการ
ประจำ�ปี 2562 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์

วันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟันชั้นปีที่ 2 และ 3
ได้ เข้ า ร่ ว มงานประชุ ม วิ ช าการสมาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น
แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม JW Marriott PHUKET RESORT
& SPA จังหวัดภูเก็ต
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ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.สมศักดิ์ กิจสหวงศ์, ผศ.ทพญ.สุปราณี ดีเสมอ, อ.ทพญ.ณัฐวีร์ เผ่าเสรี,
ผศ.ดร.ทพ. เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ,์ อ.ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เนื่องในโอกาสได้รับเข็มและครุยวิทยฐานะ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณาจารย์ นักศึกษา
ผูช้ ว่ ยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าทีแ่ ขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน
ได้ มี ก ารจั ด งานเลี้ ย งคริ ส ต์ ม าสและเลี้ ย งต้ อ นรั บ
ปีใหม่ 2563 ขึน้ ภายใต้ธมี Pantone ของปีนี้ “Classic
Blue” ภายในงานมี ทั้ ง การจั บ สลากแลกของขวั ญ
และรางวัลพิเศษต่าง ๆ มากมายสำ�หรับปีหนูทองปีนี้
ขอให้เป็นปีที่ดีสำ�หรับทุกคนนะคะ ^o^
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วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ร่ ว มกั บ
สมาคมความพิ ก ารปากแหว่ ง
เพดานโหว่ ใ บหน้ า และศี ร ษะ
แห่ ง ประเทศไทยเป็ น เจ้ า ภาพ
ในการจั ด งานประชุ ม วิ ช าการ
The 9th Asian Pacific Cleft
Lip - Palate and Craniofacial
Congress 2019 และ The 12 th
Annual Meeting of the
Thai Cleft Lip - Palate and
Craniofacial Association:
International Congress
(THAICLEFT 2019) ณ โรงแรม
พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันรุ่นที่ 12 จำ�นวน 6 คน ได้แก่
พี่วิม (ทพ.วรเทพ ฉันทดิลก), พี่หลุยส์ (ทพญ.อภิสรา ธรรมาภิวันท์),
พี่เบิ้ล (ทพ.ธนวุฒิ คองประเสริฐ), พี่แพรว (ทพญ.พิมพ์รภัส ศิริศรีสุดากุล),
พี่แคท (ทพญ.วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์) และพี่เบนซ์ (ทพ.คุณากร ตรีเมธสุนทร)
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

037

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีการส่งมอบตำ�แหน่งคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ อดีตคณบดี
สำ�หรับความทุม่ เทในการทำ�งานเพือ่ คณะฯ และส่วนรวมมาตลอด 8 ปี และขอแสดงความยินดี
กับ รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดี

วันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
ได้รับเกียรติจาก ศ.ทพญ.สมรตรี วิถีพร
ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ
“Segmented arch wire และ
Begg technique”
พร้อมทั้งมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาหลังปริญญาทันตกรรมจัดฟัน รุ่นที่ 10
ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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วันที่ 16 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการ
ประชุมวิชาการ PSU Orthodontic
Postgraduate Conference ซึ่งจะ
มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรชั้นนำ�
และการนำ � เสนอผลงานทางวิ ช าการ
จากนั ก ศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาทั น ตกรรม
จัดฟัน โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
Associate Professor Dr. Chng Chai
Kiat จาก Ministry of health,
Singapore ให้ เ กี ย รติ ม าบรรยาย
ในหัวข้อ “3D orthodontics” และ
อ.ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส ให้เกียรติ
มาบรรยายในหัวข้อ “Clear Aligner
ฤาจะใช่ เครื่องมือที่ชอบ”

รวมถึงมีการนำ�เสนอผลงานวิชาการ
ของนักศึกษาหลังปริญญาทันตกรรมจัดฟัน รุ่นที่ 9 และ
กิจกรรม Orthodontic Postgraduate Night Party
ณ ห้องดิเอ็มเพลส สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่

039

อาจารย์และนิสิตร่วมกันจัดการแสดงในบทเพลง “รักติดไซเรน” และ
“Ortho the musical” ให้แด่ รศ.ทพญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์ ในงาน
เกษียณอายุราชการ ขอมอบความสุขจากการแสดงนี้ให้อาจารย์ เพื่อให้
อาจารย์ยังคงจดจำ�พวกเราชาว Ortho CU ตลอดไปนะครับ

วิชาการเราก็ไม่น้อยหน้า โพสท่าเราก็
ไม่ด้อยกว่าใคร ในงาน Resident’s
symposium ที่จัดขึ้น
ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

รูปจาก file word รอรูปใหม่
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อาจารย์มิตธิดาและอาจารย์
Rebecca ให้เกียรติมาบรรยาย
หัวข้อเรื่อง Interdisciplinary
orthodontic treatment
แก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
ขอกราบขอบพระคุณสำ�หรับ
ความรู้ดี ๆ ที่อาจารย์ทั้งสองท่าน
นำ�มามอบให้ครับ

พี่ ๆ ดีใจ แต่น้อง ๆ อาลัยยิ่งที่ต้องลาจากเหล่าพี่ ๆ
ที่จบการศึกษาในปีนี้ ขอแสดงโฉมหน้าอันแสนดีใจ
ของเหล่าบัณฑิตให้ได้ยลกันสักเล็กน้อย
ถึงอย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความยินดีแก่พ่ี ๆ ทุกคน
ด้วยนะครับ เก่งสุดยอดไปเลยล่ะ
(บันทึกไว้ในความทรงจำ� ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

041
ออกมานอกสถานที่กันบ้าง ไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหน (เกือบสุดด้ามขวานทอง) เราก็จะไป
เพื่อความรู้ที่เราอยากได้ (จริง ๆ นะ) ขอขอบพระคุณสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ที่ได้จัดงานบรรยายประจำ�ปีที่แสนวิเศษ อาหารรสเลิศ และ
ที่พักสุดหรู งานดี ๆ ขนาดนี้เราจะพลาดกันได้อย่างไร ไปกัน
พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยเชียวล่ะ ;
ภูเก็ต 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

งานฉลองปีใหม่ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันปี 2563
ปีนี้จัดเต็ม ทั้งงานบรรยายวิชาการ
ของรุ่นพี่ศิษย์เก่า อาจารย์ การแสดงของน้อง ๆ ปี 1
อาหารเลี้ยงเปรมปรีดิ์และบรรยากาศ
ห้องประชุมที่เลิศหรู เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
ได้มีการจัดงานเกษียณอายุราชการ
ของ ผศ.นท.พลพิทยา วรชาติ

นิสิตหลังปริญญารุ่นที่ 2 ร่วมกับโครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกไปให้บริการ
ทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่วัดมหาไถ่ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

043

ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน Orthodontic resident’s symposium ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ Surgery first: worth it or not? เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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ร่วมด้วยช่วยกันท มจัดฟัน
กรร
ภายในคลินิกทันต .ศ. 2562
ายน พ
เมื่อวันที่ 27 กันย

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
และกิจกรรมจับฉลากของขวัญเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ 2563 ในธีมคริสต์มาสเขียว - แดง
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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ร่วมแสดงความยินดีกับ
อ.ทพญ.พิชญา ไชยรักษ์
เนื่องในโอกาสรับเข็มและครุยวิทยฐานะ
ราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ร่วมงานประชุมวิชาการ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/62
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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045

ได้รับเกียรติจาก รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
มาบรรยายในหัวข้อ functional jaw orthopedics และ
เรื่อง non-aggressive approach in CLP patient

ครัว
อาจารย์ต่ายและครอบ
ยคณะทันตฯ
เข้าร่วมวิ่งในงานที่จัดโด
ดี ครั้งที่ 1”
ของเรา “วิ่งกัน Fun
ครอบครัวสุขภาพดีค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน
ข้น กับหัวข้อ
ที่ให้ความรู้พวกเราอย่างเข้ม
กรรไกร”
“จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขา
แบบจัดเต็มมาก ๆ ค่ะ

ภาพบรรยากาศงานวิ่งที่จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“วิ่งกัน Fun ดี ครั้งที่ 1” อาจารย์ต่ายคนสวยของเราก็มาร่วมด้วยนะคะ
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นิสติ จัดฟันรุน่ 2 ของ
พวกเรา เข้าพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจำ�ปี 2562
พิธีรับมอบเข็มและ
ครุยวิทยฐานะ ราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีกับพี่บอล
รุ่น 1 ของพวกเราด้วยค่ะ
บรรยากาศแห่งความสุข
กับการแลกของขวัญ
ปีใหม่ 2563
ในสาขาวิชาของเรา

เทีย่ วทุง่ ดอกปอเทือง อันเหลืองอร่าม
ในเมืองพิษณุโลก

ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ จัดฟัน รุ่น 2 ที่น่ารักทุกคน
บรรยากาศหน้าคลินิกจัดฟันที่พวกเราเรียนกันนั่นเอง

รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ
สาตราวาหะ ร่วมจับรางวัล
ในงานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก

แก๊งชาบู-หมูกระทะ
มีกนั ทุก ๆ วันศุกร์
นำ�ทีมโดยหัวหน้าแก๊ง
(พีแ่ มก รุน่ 2)

พี่ ๆ รุน่ 1 พาน้อง ๆ
มาเลีย้ งเป็นการต้อนรับค่ะ

เก็บบรรยากาศสวย ๆ
ของเมืองพิษณุโลกมาฝากค่ะ
ใครผ่านไปผ่านมา
แวะมาเทีย่ ว มาสูดอากาศ
บริสทุ ธิก์ นั ได้นะคะ

047
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายวิชาการ
Mahidol Orthodontic Symposium ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 - 30
สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม เทพรั ต นทั น ตกิ จ สโมสร
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมนำ�เสนอผลงานใน งาน ICAMR 2020 ที่เมือง Naha, okinawa
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
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คณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมอบรม และ workshop
ณ Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan เมือ่ วันที่ 26 - 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟันมหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรม «ตามรอยพ่อ รู้พอเพียง» ณ ศูนย์การเรียนรู้
ศาสตร์พอเพียงพรรณนา เพื่อเรียนรู้ ลงมือทำ� และรำ�ลึกถึง
คำ�สอน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้วนำ�ไปประยุกต์ใช้
เพื่อช่วยสืบสาน - ต่อยอดศาสตร์ของพระราชา

049

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางฯ ชั้นปีที่ 1 ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ ใน Theme Ortho around
the world เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องสมพร เรืองผกา
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ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันชีววิศวกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนของสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภากาชาดไทย
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความพิการแต่กำ�เนิด ได้จัด
กิ จ กรรมวั น ครอบครั ว ยิ้ ม สวย เสี ย งใส ครั้ ง ที่ 9 ภายใต้ โ ครงการรณรงค์ ก ารป้ อ งกั น
ความพิการแต่กำ�เนิดรวมถึงภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยโฟเลต ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 ทั้ ง นี้ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี จ ากนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ปริ ญ ญา
จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกคณะฯ รวมถึงองค์การ
เอกชน เช่น มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เป็นต้น
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ในกิจกรรมนี้ประกอบด้วยการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ และกิจกรรมการ
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันความพิการแต่กำ�เนิดฯ และการให้กำ�ลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว และผู้สนใจทั่วไป
โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live (สามารถฟังการบรรยายย้อนหลังได้ที่ page DENT CMU #ช่วยกัน
เปลี่ยนชีวิตด้วยรอยยิ้ม #มากินโฟเลตกันนะ)
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ซุบซิบ (แต ่ ไ ม่ ) นิ น ทา

เปิดคอลัมน์ซบุ ซิบฉบับนี.้ .. หลังจากทีห่ า่ งหายกันไปหลายเดือน และต้องต่อสูก้ บั COVID-19 กันต่อไป พวกเรา

ชาว Ortho เลยมีขา่ วคราวมาให้ Update กันตามประสาพีๆ่ น้อง ๆ จากทัว่ ทุกทีข่ องประเทศไทย ให้พอหายคิดถึงกัน
ในยามทีย่ งั คงต้องจัดประชุม online กันอยู่ ท�ำให้ ไม่ได้มาพบปะพูดคุยกันทีง่ านประชุมเหมือนเช่นเคย แต่ทาง
Braces News ยังขอเป็นสือ่ กลางส่งต่อข่าวดี ๆ ความรูส้ กึ ดี ๆ และก�ำลังใจดี ๆ ทีพ่ วกเราชาว Ortho มี ให้กนั เสมอค่า^^

มาเริ่มกันที่ข่าวดี ๆ จากทางฝั่งมหิดล ทีก่ อ่ นอืน่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลังปริญญารุ่น 23 ที่สอบจบ
กันไปเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วขอให้ทกุ ท่านได้น�ำความรูเ้ พือ่ ไปพัฒนา
ประเทศและตนเองต่อไปนะครับ ++++ช่วงนี้คนที่งานหนักที่สุด
เห็นจะเป็นอาจารย์ต้น พีรพงศ์ เพราะนอกจากจะต้องสอนแล้ว
ยังเป็นผูอ้ �ำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมทีโ่ ยธี ต้องวางแผนรับมือ
กับ new normal ที่พวกเราไม่เคยท�ำมาก่อน ขอเป็นก�ำลังใจ
ให้อาจารย์ตน้ สูส้ นู้ ะครับ ++++ขอแสดงความยินดีกบั ผศ.ป้ายแดง
ผศ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ววว นี่รอ
งานเลี้ยงฉลองอยู่นะครับบบ ++++วันก่อนเจออาจารย์กุ๊กกิ๊ก
ยอดหทัย นึกว่าสาวสวยที่ไหน ตอนนี้ผอมลง สาวสวยจนจ�ำ
แทบไม่ ไ ด้ นึ ก ว่ า เด็ ก ป.ตรี ได้ ข ่ า วว่ า ก�ำลั ง มุ ่ ง มั่ น ท�ำงานส่ง
professor ที่เยอรมนีรับรองว่าได้มีข่าวดีเร็ว ๆ นี้แน่นอนน +++
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท�ำให้การใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไป
อย่างมาก พวกเราชาวมหิดล ขอให้ก�ำลังใจสมาชิกทุกท่านให้มี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเพื่อต่อสู้กับเจ้าไวรัสวายร้ายนี้และ
เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับบบ

ต่ อ กั น ที่ ข ่ า วดี ๆ จากทางขอนแก่ น ค่ า

+++Congratulations!!! สละโสดแล้วจ้าาาาาาา ส�ำหรับงาน
แต่งงานสุดฮอตของปี จะเป็นใครไปไม่ได้ ขอแสดงความยินดีกับ
พี่แคท วริษนันท์ เจ้าสาวสุดสวย สุดฮอตแห่ง Ortho KKU 12
ของเรา เป็นงานแต่งงานทีส่ ดุ แสนจะคูล จะชิค บรรยากาศดีมาก ๆ
ตามทีเ่ จ้าสาวได้แพลนไว้ เจ้าสาวสวย sexy ส่วนเจ้าบ่าวก็หล่อเท่
อีกทั้งเพื่อนเจ้าบ่าวที่สุดแซ่บ ขอให้พี่ ๆ ทั้งสองคนรักกันไปนาน
น๊านนนนนนาน มี Kathy Sammie Junior เร็ว ๆ นะคะ +++++
จากวิกฤต Covid-19 ที่ระบาดในปีนี้ ท�ำให้แผนการเดินทาง
ไปท่องเที่ยว เอ๊ยดูงานที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของเหล่าปี 2
ได้พงั ทลายลง T_T พร้อมกับเงินทีเ่ สียหายหลายแสน ไม่เป็นไรเนาะ
ช่วงนี้เก็บตัวท�ำกับข้าวล้างจานกันไปก่อน แล้วค่อยไปกันใหม่
น้าาาา ++++นอกจาก Covid-19 จะท�ำให้ปี 2 อดไปดูงาน
ที่ออสเตรเลีย แล้ว ปี 3 ก็ยังอดไปงานประชุม EOS 2020 ที่จะ
จั ด ขึ้ น ที่ ป ระเทศเยอรมนี หรื อ นี่ จ ะชวดตามปี ช วดกั น แน่ น ะ
แต่ในความชวดนี้ก็ท�ำให้เราค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ บ้างก็
ผันตัวไปเป็นเชฟ บ้างก็เป็นดาว TikTok บ้างก็เป็นบาริสต้า
ไปแล้วจ้า++++แต่ถึงอย่างนั้น Covid-19 ก็ไม่สามารถต้านทาน
ความขยันของปี 3 ที่ตอนนี้ก�ำลังเตรียมความพร้อมในการสอบ
วิทยานิพนธ์ และสอบการรายงานผู้ป่วย ที่จะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้
ยังไงก็ขอเป็นก�ำลังใจให้พี่ ๆ ปี 3 ในการสอบให้ผ่านไปได้ด้วยดี

ผ่านฉลุยค่ะ และอีกไม่นานเกินรอ!!! เราก็จะได้ตอ้ นรับสมาชิกใหม่
ของครอบครัว OrthoKKU กันแล้วรอบนี้มาแบบอุ่นหนาฝาคั่ง
กันเลยทีเดียว ส�ำหรับ OrthoKKU15 แล้วพบกันค่ะ
มาต่อกันทีช่ าว Ortho จุฬา ที่ขอมากล่าวสวัสดีท่าน
ผู ้ อ ่ า นอั น เป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง ซุ บ ซิ บ จากทางฝั ่ ง ฬ นั้ น จะมี อ ะไร
มาอัปเดทกันบ้าง ไปดูกันเลยจ้าาาา ++++ในวารดิถีปีใหม่
ทีผ่ า่ นมานัน้ เหล่าน้อง ๆ ปี 1 เขาก็มไี ปฉลองกันในธีม “New Year
Wedding Party” แก้เคล็ด ในเมื่อไม่มีใครให้สละโสดจริง ๆ
ก็เลยจัดกันเองซะเลย ที่ร้านชื่อดังอักษรย่อ V ย่านสนามเป้า
(สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วปะ?!?!) แก๊งนี้จัดเต็มทั้งร้อง เต้น กิน
และทีเ่ ด็ดทีส่ ดุ เห็นจะเป็นงานจับฉลาก เป็นของทีร่ บั รองว่าจะต้อง
surprise ว่าที่สามีหรือภรรยาในอนาคต (จะมีไหมนะ???) เริ่มที่
ถุงผ้าลดโลกร้อน ของขวัญของคนดีสายรักโลก รักธรรมชาติ
ประหนึ่งวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ ไว้ใช้แก้ขัดในยามที่ห้างเลิกแจก
ถุงพลาสติก (แม่บ้านแม่เรือนไปอี๊กกก) หรือจะเป็นคนดีสายบุญ
ก็จดั ชุดถวายสังฆทานชุดใหญ่ไปเลยจ้า ส่วนสาวสวยสายเปย์ ก็จดั
เงินใส่ซอง ใช้เงินแก้ปัญหา เลือกให้เดี๋ยวไม่ถูกใจ ก็ไปเลือกเอง
ซะนะ ส่ ว นสายรั ก ความสะอาดเป็ น ชี วิ ต จิ ต ใจ ก็ ส ่ ง อุ ป กรณ์
ล้างห้องน�้ำ อุปกรณ์ท�ำความสะอาดบ้านเข้าประกวดในงานนี้
ใครได้ไปรับรองว่าบ้านเงาวับมดเดินลื่นหัวแตกแน่นอน และถ้า
ยังสะอาดไม่พอ ก็ส่งอุปกรณ์อาบน�้ำไปเพิ่ม เอาให้วิบวับกันไป
ข้างนึงเลย ส�ำหรับคู่รัก Top Chef เราขอส่งเครื่องใช้ในครัวไป
ให้ท่านทั้งสอง ท�ำไป ชิมไป มุ้งมิ้งฝุด ๆ และสุดท้ายที่เด่นสุด
ในงาน ขอยกให้สายเน้นกิจกรรมยามค�่ำคืน...ชุดนอนไม่ได้นอน
all day all night ที่คนได้ เห็นทีจะต้องยกให้คนรู้ใจ (ใครน้า...)
ช่วยใส่ให้หน่อยจ้า
ช่วงเดียวกันนัน้ ปี 2 เพิง่ ผ่านการสอบ proposal กันอย่าง
เจ้มจ้น แต่อย่างไรก็ตามความคืบหน้าในการรักษาผู้ป่วยนั้นเราก็
ไม่หย่อนน้อยหน้า เคสยากแค่ไหนเราไม่หวัน่ เรือ่ งปัก ๆ แทง ๆ นัน้
ทางเราต้องยกให้หมอประภาพร คนไข้มา 5 คน miniscrew
ก็จัดไป 5 ถ้าคนไข้ 50 คน miniscrew ก็จัดไปเลย 100 ตัว
หมอไม่เกี่ยง ว่าปายยยย....กระนั้นแล้วใครมีปัญหาเรื่องหลักยึด
อยากจะ reinforce anchorage ก็ปรึกษาให้ถูกคนนะจ๊ะ เพื่อ
คนที่คุณรักวางใจให้หมอประภาพรค่ะ +++สำ�หรับช่วงกักตัว
หยุดยาวนี้นอกจากจะต้อง work from home กันอย่างขยัน
ขันแข็ง ตื่นแต่เช้ามาสัมมนาผ่านระบบ zoom กันแล้ว หลายคน
คงมีกิจกรรมยามว่างให้ทำ�แก้เบื่อต่าง ๆ กันไป เจ้าแม่ยืดเหยียด
อย่างหมอพิมสิรติ อ้ งขอเบรคร่างกาย โยคะร้อนโยคะเย็น พิลาทิส
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ขอให้พักก่อน มาออกกำ�ลังกายง่าย ๆ ด้วยการยืดเหยียดนิ้ว
บนจอไอแพด หรือ สมาร์ทโฟนแทน (ไม่ได้เล่นเกมส์จริง ๆ นะคะ
อ่านเปเปอร์ค่ะแม่!!) อย่างสาววีวี่ (วิวรรณ) ก็ช้อปปิ้งออนไลน์
cf ข้าวของรัว ๆ จน messenger จำ�บ้านได้แล้วเพราะว่าต้องมา
ทุกวัน ตามมาด้วยสาวพัน้ ช์ (ธัญภัค) ทีส่ งั่ ของกินไม่หยุดไม่หย่อน
ทั้งคาวและหวาน แต่ที่เห็นจะชอบที่สุดคงหนีไม่พ้นลูกชิ้นทอด
ที่ถือเป็นเพื่อนแท้ของเธอ ต่อมาที่สาวเชอร์รี่ (พิชนี) เมื่อมี
เวลาว่างก็ขยันเข้าครัวจนได้ฉายา เชอร์รี่ the baking girl (แต่ไม่รู้
ว่าที่ทำ�มากินได้บ้างรึเปล่านะ) มาที่พี่แชมป์ (วิเศษสรรค์) ช่วงนี้
อาจจะเหงา ๆ หน่อย เพราะจะไปเดทกับสาวก็ต้องนั่งห่างกัน
ตามนโยบาย social distancing แต่ถ้าใจเรารักกัน ระยะทางคง
ไม่เป็นอุปสรรค ส่วนเรื่องที่เด็ดที่สุดคงหนีไม่พ้นลุงจั๊ม (ศุภชัย)
ที่จู่ ๆ เพื่อนรักผู้หวังดีเอาโปรไฟล์เริ่ด ๆ ไปโพสในกรุ๊ปหมอโสด
ทำ�ให้มีคนเข้ามาไลค์มากกว่า 1k !! ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กดรับการ
ขอเป็นเพื่อนทาง Facebook จนนิ้วล็อคไปรึยัง ส่วนสาวแก้ว
(ศันสนีย์) และ นกหวีด (ชวิรกาญ) นั้นเรียกว่าการกักตัวไม่เป็น
อุปสรรคสำ�หรับการ dance พากันไปเป็นดาว TikTok เรียบร้อย
ตามติดชีวิตดาวได้ใน Facebook IG ส่วนตัวกันได้เลยจ้า ในช่วง
ฮอตฮิตเมษายนและยุคโควิดนีน้ ัน้ นิสติ ฬ อย่างเรามีสติ ไม่ตืน่ ตูม
ใด ๆ เล๊ยจริง ๆ เมื่อคณะประกาศปิดกลางเดือนมีนาคม พวกเรา
ก็หาประกันทำ�ป้องกันการติดโควิดกันไป เจ้านู้นดี เจ้านี้ให้เยอะ
ทำ�ประกันโควิดไว้เซฟ ๆ แค่คนละ 7 - 8 ฉบับเอง รอบคอบขนาดนี้
โควิดต้องสะเทือนใจบ้างแหละ โควิดจะมาติดนิสิต ฬ ก็ขอให้คิด
สักนิด~ ++++ส่งท้ายปีสดุ ท้าย เทอมสุดท้ายของ highgrad ปี 3
ก็ ต้ อ งมาเจอกั บ สถานการณ์ covid-19 แต่ ถึ ง แม้ ว่า จะเข้า สู่
วิกฤต แต่เด็กปีสามก็ขยันหมั่นเพียรไม่แพ้ปีใด เนื่องจากมีงาน
มากมายที่จะต้องเคลียร์และชำ�ระล้างให้เสร็จก่อนจบ ไม่ว่าจะ
seminar เอย ปั่นวิจัยเอย สอบวิจัยเอย สอบเคสเอย แต่พวกเรา
ไม่มีต๊อแต๊อยู่แล้วค่า
อย่างไรตามทุกคนฝากบอกว่า “ขอให้ดูแลสุขภาพกันให้
ดี ๆ อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติกันไปนะจ๊ะ ทางเราเป็นห่วงนะ
จุบ๊ ๆ ” ++++ก่อนจากกันไปในฉบับนี้ อาจารย์และรุน่ พีจ่ ดั ฟัน ฬ
ทุกคนก็ขอยินดีต้อนรับนิสิตบัณฑิตจัดฟันรุ่นใหม่ทั้ง 8 คน ที่ปีนี้
กว่าจะได้สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ทำ�เอาหัวหน้าภาควิชา
เครียดกุมขมับจนผมร่วงกันเลยทีเดียว เนื่องจากพิษโควิดในช่วง
สถานการณ์เช่นนี้ หลาย ๆ คนคงหยุดงานกันยาวจนเบือ่ แต่ ๆ นิสติ
ป.โท หมอจั๊ม ภาคจัดฟันที่จุฬาฯน่าจะชอบช่วงเวลานี้เป็นพิเศษ
เพราะนอกจากจะมีเวลา tx plan รีวิวหัวข้อทำ�วิจัยแล้วนั้น ยังมี
เวลาเหลือได้ไปเปิดแผงในตลาดหมอ (โ) สดอีก งานนี้ใครสด
ไม่สดไม่รู้ แต่ที่แน่ ๆ ขายออกกันเพียงชั่วข้ามคืน งานนี้ ไม่รู้ xx
หรือ xy กันแน่ ที่ได้ไปครอบครอง อิอิ ส่วน อ.บาส หนึ่งใน
บุคคลที่โดนเปิดแผงเช่นกัน แต่ก็ดันยังปิดดีลไม่ได้ ก็ไม่ใช่อะไร
มีตัวเลือกหลากหลาย เยอะเกินไปจนเลือกไม่ถูก แต่ก็หวังว่า
จะไม่ เ ลื อ กนานไป เดี๋ ย วหลั ง หมดวิ กฤต กลั ว จะหมดโอกาส
ไปด้วยนะคะ
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อาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ที่ยังเอ็นดูพวกเรา และยอมเหนื่อย
มาสอนต่อนะคะ++++ ส่วนทางด้านอาจารย์กุลธิดา มี
เด็กน้อยธาดาน่ารักน่าชังมาเติมความสดใสให้พวกเราทุกคน
ได้ตดิ ตามเป็นแฟนคลับกันในเฟสบุค๊ อยูเ่ รือ่ ย ๆ และอาจารย์หมิว
(ศรัญญา) อาจารย์น ้อ งเล็ก แห่ง สาขาจัดฟัน ได้บินลั ด ฟ้ าไป
เรียนต่อปริญญาเอกเป็นที่เรียบร้อย พวกเรารออาจารย์กลับมา
อยูน่ ะค้า++++ ทางด้านนิสติ รุน่ พีร่ นุ่ น้องก็ดแู ลกันมาครบ 2 ปีแล้ว
และปีนกี้ ข็ อต้อนรับน้องใหม่รนุ่ สามเข้าสูค่ รอบครัว มศว ทีอ่ บอุน่
ด้วยค่ะ แม้วา่ การระบาดของ Covid จะท�ำให้เราต้องหยุดเรียนกัน
แต่พี่ดรีม (อารยา) ก็ได้สอบวิจัยผ่านทางออนไลน์ จนสอบวิจัย
แบบผ่านฉลุย ไม่มอี ะไรฉุดไว้เลยค่ะ ส่วนคนอืน่ ๆ นัน้ ก็สอบวิจยั กัน
เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เรียกว่าพร้อมจะจบออกไปสู่โลกกว้างแล้ว
ก็ขอแสดงความยินดีลว่ งหน้ากับพี่ ๆ ทัง้ 5 คนด้วยเลยนะคะ+++
ส่ ว นรุ ่ น น้ อ งก็ ไ ม่ น ้ อ ยหน้ า มี ส าวนางนึ ง ก็ มี ข ่ า วดี กั บ เค้ า
เช่นเดียวกันค่ะ เจ้ปกุ๊ กี้ (ชนิดา) ของเรา ได้รบั การคุกเข่าขอแต่งงาน
เป็นที่เรียบร้อย ตามพี่หมิว (พิชามญชุ์) ที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาห์
ไปแล้ ว เมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะ เรีย กว่ามาเรีย นที่ มศว ได้ ทั้ง
ความรู้ พร้อมได้คู่ครองไปด้วยนะคะ อันนี้ก็ฝากไว้ส�ำหรับน้อง ๆ
ปีหน้า เผื่อใครสนใจ ได้วุฒิแล้วได้คู่ด้วยนะเออ
ลงใต้ ไปต่อกันทีข่ า่ วดี ๆ จากชาว Ortho สงขลาที่
ขอเปิดด้วยการกล่าวสวัสดีปหี นูนะคะ ชาว ortho ทุกท่าน ขอเริม่ ต้น
ด้วยข่าวที่น่ายินดี พวกเราชาว ortho PSU ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล ทีไ่ ด้ขนึ้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2562 ทีผ่ า่ นมาค่ะ ซึง่ ท่านเป็นศิษย์เก่าและ
คณบดีหญิงท่านแรกทีข่ นึ้ ด�ำรงต�ำแหน่งนี+้ +++ เริม่ กิจกรรมแรก
ของปี ห นู กั น ด้ ว ยงานประชุ ม วิ ช าการ PSU orthodontic
postgraduate conference โดย Associate Professor Dr. Chng
Chai Kiat ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “3D orthodontics”
และ ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ
“Clear Aligner ฤาจะใช่ เครื่องมือที่ชอบ” ผู้ร่วมประชุมต่างก็ได้
รับความรู้กันอย่างเต็มที่ รวมทั้งพี่ๆ ortho PSU รุ่น 9 ก็ได้
แสดงฝีมอื ร่วมน�ำเสนองานวิจยั และ case report ในงานนีเ้ ช่นกัน
ในส่วนของงาน post grad night ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของ
ความสนุกสนาน ความรัก ความอบอุน่ จากอาจารย์ รุน่ พีศ่ ษิ ยเก่า
ตั้งแต่รุ่น 1 จนถึงศิษย์รุ่นปัจจุบัน มีการแสดงและกิจกรรมร่วม
ประมูลของรักของอาจารย์ เพื่อน�ำเงินไปบริจาคให้แก่กองทุน
เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ….
บอกเลยว่างานนี้ได้เงินบริจาคไปถึง 6 หลักกันเลยทีเดียว++++
กิจกรรมต่อมา งานสัมมนาภาควิชาทันตกรรมป้องกัน ซึ่งเรา
เดินทางไกลไปถึงภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมนี้นอกจาก
มีความรู้แล้ว ยังได้ผูกสัมพันธ์กับทุกคนในภาควิชา ไม่ว่าจะเป็น
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาหลังปริญญาต่างสาขา และเมื่อ
มาถึงอุดรแล้ว แน่นอนว่าเราก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูป check in กับ
เป็ดเหลือง ซึ่งเป็นมาสคอตประจ�ำจังหวัด++++เริ่มต้นเดือน
ยังไม่จบเรือ่ งดีมากมายค่ะ มาต่อกันทีฝ่ ง่ั อโศก มีนาคมด้วยบรรยากาศการสอบ proposal ของ ป.เอก รุ่น 10
มศว กันบ้างนะคะ ที่ปีนี้ มศว ของพวกเรา ก็ได้อาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ทพญ.สมรตรี วิถีพร
พลพิทยาสุดทีร่ กั แม้จะเกษียณอายุในปีนแี้ ล้ว แต่ยงั เหมือนหนุม่ และ Prof. Steven Lindauer จาก Virginia
ไฟแรง ช่วยมาเช็คงานเด็ก ๆ อย่างต่อเนือ่ ง ต้องกราบขอบพระคุณ Commonwealth University (VCU) มาร่วมเป็น
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กรรมการสอบ การน�ำเสนอเป็นไปได้อย่างเข้มข้น และเต็มไปด้วย
งานวิจัยที่น่าติดตาม สุดท้าย ทุกคนก็สามารถสอบผ่าน และได้
รับค�ำแนะน�ำที่มีประโยชน์มากมายกลับไปใช้ใ นงานวิ จั ย +++
ตามมาติด ๆ ด้วยการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของน้อง ๆ ว่าที่
คุณหมอจัดฟันรุน่ 11 ปีนี้ ortho PSU มี สมาชิกใหม่เพิ่มถึง 19 คน
พี่ๆทุกคนขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้เข้ามาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัว ortho PSU และขอให้น้อง ๆ สนุกและ
มีความสุขกับการเรียนรู้เพื่อที่จะจบเป็นหมอจัดฟันที่มีคณ
ุ ภาพ
ต่อไป +++สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ และจะไม่พูดถึงไม่ได้เลย
คือ สถานการณ์โควิด 19 ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการ
ปรับตัวต่าง ๆ มากมาย ทั้งเรื่องการรักษาคนไข้ ระบบการเรียน
การสอน และการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน คาดว่าชาว Ortho
หลายท่านคงฝ่าฟันการท�ำงาน ในช่วงโควิด 19 ไปได้อย่างราบรืน่
ขอให้ทุกท่านอดทนฝ่าฟัน สู้ ด้วยกันต่อไปนะคะ เย่!!!

ปิดท้ายข่าวดี ๆ ขอขึน้ ไปเหนือแต่ยงั ไม่เหนือสุดกับ
ทาง ม. นเรศวรค่ะ ปลายปีที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน

ช่วงนั้นถ้าเปิดเฟสบุ๊คมาก็เต็มไปด้วยทันตแพทย์สวมรูปชุดครุย
สีแดงถ่ายรูปเต็มไปหมด อันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจไป เนื่องจากมีพิธี
รับมอบเข็มและครุยวิทยฐานะของทางราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่ ง ประเทศไทย ก็ ต ้ อ งขอแสดงความยิ น ดี กั บ รุ ่ น พี่ ทุ ก ท่ า น
ทุกสาขาที่เข้าร่วมพิธีนี้ด้วย ส่วนทางจัดฟัน ม.นเรศวรถือว่าเป็น
ครอบครัวจัดฟันน้องใหม่กม็ รี นุ่ พีเ่ ข้าร่วมพิธนี ดี้ ว้ ย นับว่าเป็นคนแรก
และเป็นความภาคภูมใิ จของม.นเรศวรเลยทีเดียว หลังจากงานนี้
ประมาณหนึ่งเดือน ความน่ายินดีปรีดาก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่อง
นิ สิ ต จั ด ฟั น รุ ่ น สองเข้ า พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของ
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เนื่ อ งในโอกาสส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท แต่ถงึ อย่างไรก็ตามรุน่ สองก็ยงั ต้องอยูเ่ ก็บเคสต่อทีค่ ณะ
จนกระทั่งเดือนมิถุนายนของปีนี้ ตรงตามแฮชแท็กที่ว่า #จบโท
แต่ยังไม่โกโฮม และที่น่ายินดีไปกว่านั้นคือเมื่อปีที่แล้วรุ่นสองได้
สอบบอร์ดข้อเขียนผ่านกันหมดทุกคนแล้วจ้า ปรบมือ!!!! ตัดภาพ
ไปที่รุ่นสามซึ่งตอนนี้ก�ำลังเข้มข้นเลยทีเดียว ทั้งเลคเชอร์เอย
ท�ำแลปเอย สัมมนาเอย รับเคสคนไข้เอย และวิจยั ใด ๆ เอย ถือว่า
ชะเออเอิงเอย มากมายก่ายกอง ก็ขอเป็นก�ำลังใจน้อง ๆ ผ่านได้
ด้วยดี เพราะพี่ ๆ ก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว 5555+ มาถึงตรงนี้
ไม่เม้าท์มอยน้อง ๆ ยังไงไหว ขอหน่อยละกันนะ ถึงแม้เรียนจะหนัก
แค่ไหนก็แต่ท�ำอะไรน้องเกมส์ (กติกา ใจกล้า) สาวสวยของเรา
ไม่ได้ ไม่วา่ จะเรียนเช้าเพียงไรหน้านางจะเป๊ะตัง้ แต่เช้าจรดเย็นค่า
อยากรู้เคล็ดลับความสวยลองสะกิดถามนางดูนะคะ แล้วมาบอก
กันด้วย ส่วนหนุ่มน้อยหน้าใสหนึ่งเดียวในรุ่น เสาร์อาทิตย์เอะอะ
โผล่เชียงใหม่ ไม่ใช่ว่ามีอะไร กลับบ้านค่า จะได้มีก�ำลังใจมา
ท�ำงานหนักต่อ ยังไงก็ขอบคุณที่ท�ำงานหนักนะคะน้องบอมบ์
(ณัฐภัทร ค�ำนึงสิทธิ) และไม่ตอ้ งแปลกใจถ้าใครจะได้ยนิ เสียงร้อง
ของน้องแมวแถวนี้ ไม่ใช่ว่าใครเลี้ยงแมวหรือมีน้องจากที่ไหนนะ
แต่เป็นเสียงของ น้องขวัญ (พาขวัญ กุลชุตสิ นิ ) สาวน้อยผูห้ ลงใหล
ในคาเฟ่แมว เธอเลียนเสียงร้องของแมวได้เหมือนมาก เหมือนกว่า
แมวจริง ๆ ซะอีก เหมือนจนแมวงง เอ๊ะยังไงเนี่ย สาวน้อย

คนสุดท้าย น้องเฟิรน์ (นันทพร ไชยสุขทักษิณ) แม้จะเห็นเธอเงียบ
ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ ดูสุขุมนุ่มลึก จริง ๆ แล้ว ... ก็ไม่ค่อยพูดแหละ
5555 แต่อย่าให้เธอพูดขึ้นมาเชียว เฮฮาปาจิงโกะ ปล่อยมุกมา
เรือ่ ย ๆ เลยนะคนนี้ เฉียบค่ะ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเรา เกือบลืม
ไปเลยว่าครอบครัวจัดฟัน มน. เพิ่งจะมีสมาชิกเพิ่มเป็นอาจารย์
น้องใหม่ที่เพิ่งจบปีหกหมาด ๆ ก�ำลังรอไปเรียนต่อ นั่นก็คือ
อ.ทพ.อรรถพงศ์ ดี ด กลิ่ น หรื อ ที่ พ วกเราชอบเรี ย กกั น ว่ า
“อ.แจ็ค” หนุ่มหล่อโสดมาดเข้ม อยากรู้จักหน้าค่าตาก็มาสืบ ๆ
กันดูได้นะคะว่าคนไหนคือ อ.แจ็ค ยังไงก็ขอยินดีต้อนรับนะคะ
อาจารย์ ++++พอมาถึงช่วงท้ายปี สาขาจัดฟันก็ไม่มีพลาดที่จะ
จัดอีเว้นท์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สมาชิกของเราอาจจะ
ไม่เยอะมาก แต่กิจกรรมก็เต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น
นอกจากมีการรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว ยังมีกิจกรรมแลก
ของขวัญที่ถือว่าเป็นไฮไลต์กันเลยทีเดียว เพราะเรามีการตบ
เกิดขึน้ จ้า อุย!!ไม่ตอ้ งตกใจไปค่ะแม่ เราไม่ได้ตบกันจริง ๆ หรอกนะ
ตบในที่นี้หมายถึงเป็นการโฉบของขวัญชิ้นที่ถูกจับไปแล้วมาเป็น
ของตั ว เองได้ ความสนุ ก มั น อยู ่ ต รงนี้ แ หละคุ ณ ขา อาจจะมี
การมองบนเบะปากกันบ้างเล็กน้อย แต่เพื่อความสนุกสนาน
ครื้นเครง ที่ส�ำคัญ!!! พวกเรารักกันดีค่า ก็ไม่ใช่ว่าทางเราจะมี
เฉพาะกิจกรรมรืน่ เริงซะอย่างเดียว ทางด้านวิชาการก็ไม่ยงิ่ หย่อน
ไปกว่าใคร ทางนีไ้ ด้จดั การบรรยายพิเศษตลอดไม่ขาดสาย เริม่ จาก
การบรรยายของ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ ถือว่าเป็น
อาจารย์ขั้นเทพด้าน biomechanics ของวงการเลยทีเดียว
อาจารย์บรรยายได้เห็นภาพมาก วาดรูปเอง บรรยายเอง แล้ว
อาจารย์ยังมี model มาสาธิตและให้ลองท�ำกับมือ แบบนี้จะไม่
ให้เข้าใจได้อย่างไรล่ะคะอาจารย์ ถัดมาเป็นการบรรยายของ
รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล ในหัวข้อ Molecular basis of
tooth movement, tooth eruption, and root resorption
รอบนี้ลงลึกระดับโมเลกุลเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งอาจารย์สามารถ
ถ่ายทอดให้เห็นภาพมาก มีวิดีโอประกอบการบรรยาย ท�ำให้การ
บรรยายเรื่องโมเลกุลไม่น่าเบื่ออีกต่อไป และยังมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนิสิตอีกด้วย ได้รับความรู้กันไปเต็ม ๆ
แค่ นั้ น ยั ง ไม่ พ อ หลั ง ปี ใ หม่ ไ ม่ กี่ วั น พวกเราได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ มาบรรยายในหัวข้อ
functional jaw orthopedics แถมด้วยเรื่อง non-aggressive
approach in CLP patient อาจารย์น�ำเสนอเคสตัวอย่างต่าง ๆ
หลากหลาย เนื่องจากอาจารย์มีประสบการณ์ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่มายาวนาน ท�ำให้พวกเราได้
แนวทางในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นอย่างดี ทาง ม.นเรศวร
จึงขอโอกาสนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสามอีกครั้งที่ให้
เกียรติและสละเวลาของอาจารย์มาให้ความรู้ให้กับนิสิตตาด�ำ ๆ
ถึงเมืองสองแคว นิสิตท�ำความเคารพ กราบค่ะ
ปิดข่าวซุบซิบดี ๆ เล่มนี้กันไป ทางทีมงาน Braces News
ขอส่งก�ำลังใจและความห่วงใยถึงพวกเราชาว Ortho ทุกท่าน ให้
ผ่านพ้นวิกฤติช่วง COVID-19 กันอย่างปลอดภัยกันทุกท่านนะ
คะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่า ^^
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Meeting Announcement
2020

October TBC, 2020
9th International Orthodontic Congress
Asian Pacific Orthodontic Society Congress 12th congress
Japanese Orthodontic Society 79th Annual Meeting
NEW Format - Now Virtual
www.wfo2020yokohama.org
November 4 - 6, 2020
Korean Association of Orthodontists - Virtual Meeting
53rd Annual Meeting
Suwon, South Korea
November 11 - 14, 2020
Spanish Society of Orthodontics
SEDO 66th Annual congress
Gran Canaria, Spain
November 13 - 14, 2020
Societa Italiana di Ortodonzia - Virtual Meeting
51st International Congress
Florence, Italy
www.sido.it
November 20 - 21, 2020
Orthodontic Society of Ireland
Autumn Scientific Meeting & AGM, Ireland
November 20 - 22, 2020
Indian Orthodontic Society
55th Indian Orthodontic Congress
Punjab, India
http://www.getsconferences.com/55thioc.com
December 5 - 6, 2020
Greek Orthodontic Society
23rd PanHellenic Congress of the Greek Orthodontic
Society and the Orthodontic Society of Northern Greece
Athens, Greece
https://www.grortho.gr
December 12, 2020
Macedonian Orthodontic Society
Autumn Meeting
Skopje, Macedonia
www.mos.org.mk

2021

March 19 - 20, 2021
Societa Italiana di Ortodonzia
International Spring Meeting
Naples, Italy
www.sido.it
April 23 - 27, 2021
American Association of Orthodontists
Annual Session
Boston, Massachusetts, USA
May 15, 2021
The 5th Annual World Orthodontic Health Day
May 31 - June 5, 2021
European Orthodontic Society
Limassol, Cyprus
www.mseventsnow.com
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July 2 - 4, 2021
Association of Orthodontists (Singapore)
AOSC 2021
Marina Bay Sands, Singapore
September 21 - 25, 2021
German Orthodontic Society
Jahrestagung der DGKFO RheinMain Congress Center
Wiesbaden, Germany
www.dgkfo.de
September 23 - 25, 2021
Canadian Association of Orthodontists
Fairmont Chateau Frontenac Hotel
Hilton Quebec Hotel
Quebec Convention Centre, Canada
https://cao - aco.org/orthodontics/events/upcoming - events/
October 14 - 16, 2021
Societa Italiana di Ortodonzia
52nd International Congress
Florence, Italy
www.sido.it
October 14 - 17, 2021
Korean Association of Orthodontists
54th Annual Meeting and World Implant Orthodontic Conference
Seoul, South Korea

2022

March 18 - 19, 2022
Societa Italiana di Ortodonzia
International Spring Meeting
Genoa, Italy
www.sido.it
April 29 - May 3, 2022
American Association of Orthodontists
Annual Session
Honolulu, Hawaii, USA
May 15, 2022
The 6th Annual World Orthodontic Health Day
September 15 - 17, 2022
Canadian Association of Orthodontists
Delta Bessborough & TCU Place, Saskatoon, Canada
https://cao - aco.org/orthodontics/events/upcoming - events/
September 21 - 24, 2022
German Orthodontic Society
Jahrestagung der DGKFO
Estrel Berlin, Germany
www.dgkfo.de
October 13 - 15, 2022
Societa Italiana di Ortodonzia
53rd International Congress
Florence, Italy
www.sido.it
October 27 - 30, 2022
Asian Pacific Orthodontic Society,
13th Congress and 55th Annual Meeting of KAO,
Seoul, Korea
TBA, 2022
European Orthodontic Society
Oslo, Norway
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July

2020

Welcome to the Club

ทพญ.ทิพานัน ญาณิสิราพันธ์

ทพ.ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์

ทพญ.สรัญญา สุวรรณโกมลกุล

ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล

ทพญ.สิริภัทรา พัชนี

ทพญ.พุทธธิดา วังศรีมงคล

ทพ.อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุล

ทพ.เกรียงไกร ไกรวัฒนพงศ์

2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2561 MMS. and Certificate of
Residency Training in
Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

2551 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 DMSc. and Certificate of Special
Training in Orthodontics. Harvard
School of Dental Medicine

2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์

ทพ.อนุตร ประวิตรางกูร

ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ์

ทพญ.พนิตา ปัญจมานนท์

ทพญ.ศุภรัสมิ์ ศักดากรกุล

ทพญ.ฐิติรัตน์ ฉัตรเฉลิมพันธุ์

ทพ.สิเรศ รพีพัฒนา

ทพ.ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล

2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
2560 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ศรีนครินทรวิโรฒ
2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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July

2020

Welcome to the Club
ทพญ.ภัทรา สุมณศิริ

ทพ.ปิยพงศ์ นิ่มปลอด

ทพญ.นทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์

ทพ.สงกรานต์ พิทยจำ�รัส

ทพ.กิตติศักดิ์ ตันกุระ

ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล

ทพ.เกียรติอนันต์ สุขสมเพียร

ทพ.ณัฐชนน ศิริพันธ์

ทพญ.นิติการณ์ รัตติทิวาพาณิชย์

ทพ.คุณากร ตรีเมธสุนทร

2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Our Booth
2/1 Sukhumvit Road Pak Nam Mueung
Samut Prakan Samut Prakan 10270

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

The Best Choice for Dentists !

orthodontic anchor(Mini Screw)

Plier for Micro - Screw

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

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

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

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

Lubricator / LU909

Mini Steam Sterilizer

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

