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สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่าน
Braces News ฉบั บ นี้ นั บ เป็ น ฉบั บ แรกของกรรมการ
ในวาระของท่านนายกสมาคมฯ ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร และ
การกลับมาพบหน้ากันอีกครั้ง ในการประชุมวิชาการแบบ on-site
โดยมีรปู แบบการประชุมแบบเว้นระยะห่าง นัง่ ห่างกันเพิม่ ขึน้ อีกนิด
แต่ใจเรายังใกล้กนั เหมือนเดิม ^^ และขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สวมใส่ ห น้ า กากอนามั ย ตลอดเวลาที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม นะคะ
งานประชุมรอบนีน้ า่ สนใจสุด ๆ วิทยาการทุกท่านเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ทั้งประสบการณ์และความรู้ เตรียมตัวมาเต็มที่ พร้อมให้ความรู้
แบบจัดเต็มในทุกหัวข้อ
บทความวิชาการ ในเล่ม เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการผ่าตัดขากรรไกร
สำ�หรับคนไข้ทอี่ ยากสวย อยากหล่อแบบไว ๆ Surgery first up to
date ที่คุณหมอบาสตั้งใจแปลและเขียนมาให้ทุกท่านได้อ่านกัน
และคอลัมน์ 1 Day in Bangkok ของคุณหมอหมิว ที่จะมาชวน
ทุ ก คนไปกิ น ไปเที่ ย วกรุ ง เทพใน 1 วั น ใช้ เวลาสั้ น ๆ แต่ ไ ด้
ความสนุกสนานมากมาย มีทีถ่ า่ ยรูปสวย ๆ ทัง้ นัน้ เทีย่ วในเมืองไทย
ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ยังมีบทความสุดพิเศษ
ของคุณหมอออย พาออกนอกห้องทำ�ฟัน ในคอลัมน์หมอนอกกรอบ
ให้พวกเราได้รู้จักกับแคคตัส ต้นไม้จิ๋ว สุดฮิต ที่ใคร ๆ ก็บอกว่า
วงการแคคตัสเข้าแล้วออกยาก เพราะเจ้าต้นไม้จิ๋ว ๆ เหล่านี้ น่ารัก
มากจริง ๆ
ในปัจจุบันพวกเรายังอยู่ร่วมกันกับ Covid-19 โดยเวลา
ที่ผ่านมาทำ�ให้เราได้เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนและปรับตัว เรารู้จักดูแล
ตัวเองมากขึ้น มีความระมัดระวังในการทำ�งานเพิ่มขึ้น เรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกับโรคนี้ และปรับตัวให้มีความสุขแม้ในยามวิกฤต
ทางกองบรรณาธิการขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุก ๆ ท่าน ผ่านเหตุการณ์นี้
ไปได้ด้วยดี
สุดท้ายนี้ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ อยากให้มีบทความ
เกี่ยวกับเรื่องไหนเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้เลยนะคะ พบกันใหม่
ฉบับหน้าค่ะ
ด้วยรักและห่วงใย
บรรณาธิการ

สารจากนายก

PRESIDENT MESSAGE

พฤศจิกายน 2563

สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่าน
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คือ จำ�นวนวันที่เหลือ สำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบัน
คือ จำ�นวนวัน ที่ผ่านมาที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
คือ COVID ที่น่าปวดหัว
คือ จำ�นวนครั้งของการประชุมวิชาการที่ได้วางแผนไว้

ความรู้และศาสตร์ทางทันตกรรมจัดฟันนั้น
เป็นผลแห่งเสรีภาพของการคิด
เป็นลิขสิทธิ์ของธรรมชาติ
และเป็นสากลที่ไม่มีใครสงวนได้
พัฒนาวิชาการ เป็นความปรารถนาของสมาชิกทุกท่าน
ปัจจุบัน การค้นหาองค์ความรู้ในสาขาทันตกรรมจัดฟันง่ายขึ้น
เราคล่องแคล่ว ว่องไว เก่ง ในการใช้เทคโนโลยีในการค้นหา
แต่ ประเด็นสำ�คัญอยู่ที่ การใช้ ตัดสินใจ บริหารองค์ความรู้นั้น ด้วยความถูกต้อง
นอกเหนือจาก สถาบันการศึกษา การประชุมวิชาการของสมาคมฯ เป็นแหล่งวิชาการ
การเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาชิกถือว่า เป็นการลงทุนทางวิชาการ
เป้าหมายหลักของการประชุมวิชาการของสมาคมฯ มิใช่เพื่อมุ่งหวังกำ�ไรทางธุรกิจ
แต่มุ่งที่จะนำ�องค์ความรู้ที่ทันยุคทันสมัย
องค์ความรู้ที่ได้รับการกลั่นกรองว่าเหมาะสม
องค์ความรู้ที่มีคุณค่า
มอบให้แก่สมาชิกทุกท่าน
ในสังคมของเรา
บางคนเป็น นักธุรกิจ
บางคนเป็น ทันตแพทย์
บางคนเป็น ทนาย
แต่ใครจะเป็นอะไรนั้น
ไม่ใช่อภิสิทธิ์ที่ติดตัวมา
ว่าเกิดในตระกูลใด
แต่เป็นผลจากการกระทำ�
เป็นผลจาก ความประพฤติ
เป็นผลจาก ความเพียร
ของตนเองเป็นสำ�คัญ

สารจากนายก

PRESIDENT MESSAGE

พฤศจิกายน 2563

ทุกท่าน ย่อมได้รับโอกาส ในการฝึกอบรมเป็นทันตแพทย์จัดฟัน และ
ทุกท่าน ย่อมได้รับโอกาส ในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน ได้เหมือน ๆ กันหมด
หน้ า ที่ ข องนั กศึ กษา คื อ สร้ า งความเพีย ร ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ขจรขจายชื่อ เสีย ง
ของสถาบันการศึกษาที่ท่านได้เล่าเรียน
สถาบันการศึกษา จึงสำ�คัญนัก
ต้องมี การกระทำ�
ต้องมี ความประพฤติ
ต้องมี ความเพียร
ทั้งหลายเหล่านี้ เตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อมอบให้ศิษย์ ก่อนที่ศิษย์จะเข้าเรียนเสียอีก
ขอจงอย่าให้อำ�นาจ ของสมาคมฯ หรือ ของสถาบันฯ ใด มากำ�หนดว่า
ท่านใดจะเป็นหรือจะไม่เป็นทันตแพทย์จัดฟันที่ดี

ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2563 - 2565)
ประธานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
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คำ�พ่อสอน

“ความสามัคคี”
สามัคคีนี้ก็คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
และทำ�งานด้วยการซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงานของกันและกัน
และไม่ทำ�ลายงานของกันและกัน มีเรื่องอะไรให้พูดปรองดองกัน
อย่าเรื่องใครเรื่องมัน และงานก็ทำ�งานอย่างตรงไปตรงมา
พระราชด�ำรัส
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานในพิธีประดับยศนายต�ำรวจชั้นนายพล
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2519
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“Global Perspectives in Dentofacial Orthopedics”
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

19 พฤศจิกายน 2563

08.00 - 9.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 9.15 น.

พิธีการเปิดประชุมวิชาการ
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

09.15 - 10.15 น.

“Similarities and Differences between Clear Aligners
and Fixed Appliances”
อ.ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส

10.15 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 11.30 น.

“Bite-Raising with Band-Lok: A Love-Hate Story”
ผศ.ดร.ทพ.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

11.30 - 12.00 น.

“Book Concert: Orthognathic Surgery in Perspective”
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.จิราภรณ์ ชัยวัฒน์

12.00 - 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 - 14.15 น.

“Treatment Considerations for Skeletal Class lll
Malocclusion”
รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก

14.15 - 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 - 16.00 น.

“Treatment of Skeletal Malocclusion in Adults
and Young Adults Patients. Is There Only One Way?”
Prof. Dr.Juan Carlos Perez Varela
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20 พฤศจิกายน 2563

09.00 - 11.00 น.

Lean Surgery First
ผศ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
และ ผศ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร

11.00 - 11.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.15 - 12.15 น.

“Making Senses of NAM”
ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

12.15 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น.

“Rhinoplasty in Cleft Patients”
นพ.เสรี เอี่ยมผ่องใส

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 15.45 น.

“Transverse Discrepancy: How to
Manage Non-surgically?”
อ.ดร.ทพ.คณิช ตรีภูวพฤทธิ์

15.45 - 16.00 น.

พิธีปิดประชุมวิชาการ
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
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Similarities and Differences between
Clear Aligners and Fixed Appliances
อ.ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส

Dr.Ruangrat Komolpis graduated from Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University with first class honor and gold medal award.
She received her master degree in orthodontics from the University
of Michigan and was on teaching staff at Michigan for a few years after
graduation.   Dr.Komolpis is a Diplomate of the American Board of
Orthodontics and her ABO cases were selected for the 2013 ABO Case
Display.  She is also a Diplomate of the Thai Board of Orthodontics and
an International Ambassador of the American Association of Orthodontists.  

Abstract
Regardless of the appliance used, diagnosis
and treatment planning are the most important parts
in orthodontic treatment. Differences between fixed
appliance and clear aligner biomechanics must be
understood to properly plan, monitor treatment
progress, and solve problems in aligner treatment.

Causes of posterior open-bite, the common unfavorable
effect in clear aligner treatment, will be discussed.
Finally, treatment outcomes, with any appliances,
depend mainly on practitioner competency and patient
compliance.
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Bite-Raising with Band-Lok:
A Love-Hate Story
ผศ.ดร.ทพ.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
Education and Qualification:
2017
2009
2004

Diplomate Thai Board of Orthodontics, The Dental Council,
Thailand
Ph.D. in Dental Science and Postgraduate Certificate in
Orthodontics, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan
D.D.S., Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok,
Thailand

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

Abstract
Bite-raising is often needed in patients undergoing
orthodontic treatment. Adding light-cured orthodontic
band cement on the occlusal surfaces of the posterior
teeth is a convenient bite-raising method commonly
used in contemporary orthodontics. However, there are
concerns that this method is not consistent with the

concept of an optimized functional occlusion.
This presentation will cover evidence-based
knowledge, as well as my untold love-hate relationship
with this clinical technique. Will love or hate win after
all? We’ll see!!
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Book Concert:
Orthognathic Surgery in Perspective
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.จิราภรณ์ ชัยวัฒน์

ประวัติการศึกษา
2541
2528
2514

อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
ฝึกอบรมทางทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเบอร์เก้น นอร์เวย์
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เหรียญทอง)
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี พ.ศ. 2552
อาจารย์ ดี เ ด่ น เฉพาะทาง “สาขาความเป็ น ครู ” มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ประจำ � ปี
พ.ศ. 2553 และได้รับรางวัล Life time achievement Award ของสมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557
ปัจจุบัน ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2556 โดยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)
ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Abstract

ข้าพเจ้าขอมอบหนังสือ Orthognathic surgery in
perspective (มุมมองในการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร)
จำ�นวน 150 เล่ม เพือ่ นำ�เงินทีไ่ ด้จากการบริจาคจากผูท้ สี่ นใจไปใช้
ในการกุศลช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติของโครงสร้างใบหน้า
และขากรรไกร (Craniofacial deformities) ตามที่สมาคมเห็น
สมควร
หนังสือดังกล่าวไม่ได้เขียนในรูปแบบของตำ�รา แต่หากเป็น
มุมมองในการรักษาผู้ป่วยที่ทำ�การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรที่ผู้เขียนได้ทำ�การรักษา ซึ่งมีข้อมูล
และจำ�นวนผูป้ ว่ ยมากพอทีจ่ ะนำ�มาเขียนได้ เนือ้ หาภายในเล่มเน้นถึง
การวางแผนการรักษา และขัน้ ตอนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
ก่อนการผ่าตัด และทันตกรรมจัดฟันภายหลังการผ่าตัด รูปแบบ
การเขียนเป็นรายงานผู้ป่วยของความผิดปกติของทั้งโครงสร้าง
ประเภท 3 ประเภท 2 และประเภท 1 รวมถึ ง ผู้ป่วยกลุ่ม
Hemifacial microsomia โดยพยายามเลือกผู้ป่วยที่มีแนวทาง
การรักษาทีห่ ลากหลาย การทำ�การรักษาผูป้ ว่ ยทางทันตกรรมจัดฟัน
ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรต้องทำ�งานเป็นทีมแบบสหสาขา
หลักใหญ่เป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่าง ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กับทันตแพทย์จัดฟัน ซึ่งเน้นถึง

หลักการในการแก้ไขเปลี่ยนตำ�แหน่งการสบฟันเป็นตำ�แหน่งใหม่
ที่มีการสบปกติ (New normal occlusion) การผ่าตัดปัจจุบัน
มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ช่วยในการปฏิบัติงาน ทำ�ให้ลดเวลา
ในการทำ�งานของทันตแพทย์ลง สามารถทำ�งานได้รวดเร็วและ
ทันสมัยขึ้น
การนำ�ความรูแ้ ละทฤษฎีมาใช้ในภาคปฏิบตั ิ การวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับการมีประสบการณ์ จะสามารถ
ให้การรักษาผูป้ ว่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสบฟันทีถ่ กู ต้อง มีการ
บดเคี้ยวอาหารที่ดี มีความสวยงามและผู้ป่วยพึงพอใจในผล
ดังกล่าว สำ�หรับภาคทฤษฎีในการรักษาผูป้ ว่ ยทางทันตกรรมจัดฟัน
ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ผู้เขียนไม่ได้เขียนในรายละเอียด
เพราะเห็นว่าทันตแพทย์จัดฟันทุกท่านมีพื้นฐานดังกล่าวดีแล้ว
เพียงนำ�ปรับใช้ในการให้การรักษาอย่างเหมาะสมเท่านั้น
ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด
ขากรรไกร ซึ่งการให้การรักษาอาจจะมีหลายรูปแบบในผู้ป่วย
แต่ละราย ซึ่งผู้เขียนได้นำ�มุมมองหนึ่งที่ได้ทำ�การรักษาให้กับ
ผู้ป่วยมาถ่ายทอดและแบ่งปัน
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Treatment Considerations for
Skeletal Class III Malocclusion
รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก

ประวัติการศึกษา
2560
2558
2553
2551
2541

ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (วิ ศ วกรรมทางการแพทย์ ) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diploma of Membership in Orthodontics, The Royal College of
Surgeons of Edinburgh
อนุมัติบัตร (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทยสภา
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ทั น ตกรรมจั ด ฟั น ) คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน ดำ�รงตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์ หัวหน้าแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน
หัวหน้าสาขาทันตกรรมป้องกัน ผูอ้ �ำ นวยการหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
เพือ่ วุฒบิ ตั รสาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำ�เนิดของศีรษะ
และใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะการสบฟันผิดปกติรว่ มกับ
โครงสร้ า งกระดู ก ขากรรไกรแบบที่ 3 (skeletal class III
malocclusion) มีแนวทางการจัดการได้หลากหลายวิธี ตั้งแต่
การพิ จ ารณาใช้ วิ ธี ก ารปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางการเจริ ญ เติ บ โต
ของกระดูกขากรรไกร (growth modification) การรักษา
ทั น ตกรรมจั ด ฟั นพรางโครงสร้ า งกระดู กขากรรไกรที่ ผิดปกติ
(camouflage orthodontic treatment) การรักษาทันตกรรม

จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดโครงสร้างกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
(orthodontic treatment combined with orthognathic
surgery)
ในการนำ�เสนอครัง้ นีจ้ ะได้น�ำ เสนอแนวคิด ข้อควรพิจารณา
ในการเลือกวิธกี ารรักษาในแต่ละแบบ รวมถึงการนำ�เสนอรายงาน
ผูป้ ว่ ย เทคนิคการรักษา เพือ่ ให้ได้ผลการรักษาทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ
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Treatment of Skeletal Malocclusion in
Adults and Young Adults Patients.
Is There Only One Way?
Prof. Dr.Juan Carlos Perez Varela
Education and Qualification:
- Degree in Medicine and Dentistry, University of Santiago de Compostela
MD, DDS
- Post-Graduate Degree in Orthodontics, University of Valencia. MS
- Research Fellowship at University of Ohio
- Ph.D in Medicine and Surgery. PhD Univ of Santiago de Compostela

Professional Experience:
- Professor of Orthodontics at School of Dentistry, University of Santiago
de Compostela
- Visiting Professor University of Valencia, Oviedo, Madrid-Complutense,
international of Cataluña Teknon Barcelona, Ferrara University (Italy)
- Member of Spanish Board, European Board and Ibero American Board
of Orthodontics
- Active Member of Scientific Committee of the Angle Society of Europe
- President of Spanish Society of Orthodontist (SEDO) and National
commission of dental specialties

Abstract

Around 60% of my patients are adults and
young adults and a significant percentage of them have
skeletal malocclusions. In this conference, I am going
to present cases with different treatment alternatives

including a new protocol with local anesthesia and
sedation and minimal invasive procedures using 3D
technology.
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Lean Surgery First

ผศ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์ ผศ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
ผศ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
Education
2015
2013
2006

Diplomate Thai Board of Orthodontics
Master of Science (Orthodontics), Mahidol University
Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Mahidol
University, Bangkok, Thailand

Current position

Lecturer and Co-advisor of International Residency Training Program
in Orthodontics, Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol
University
Clinic Supervisor, Maha Chakri Sirindhorn Dental Hospital 2017 - Present

ผศ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
Education
2006

Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Mahidol
University, Bangkok, Thailand
Grad. Dip. in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery),
Diplomate, Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery

Current position

Lecturer and Advisor of Residency Training Program, Department
of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol University

Abstract

Lean surgery first จะมุ่งเน้นไปที่การลดความสูญเปล่า
ในขั้ น ตอนการทำ � งานร่ ว มกั น ระหว่ า งทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น และ
ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อให้ผู้ป่วยจัดฟัน
ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรโดยวิธี surgery first ได้รบั ผลการรักษา
ที่ดีที่สุด การพิจารณาการสบฟันจากแบบจำ�ลองการผ่าตัดโดย
ทันตแพทย์จดั ฟันจะใช้ในการตัดสินช่วงเวลาในการผ่าตัดว่าผูป้ ว่ ย
รายนีค้ วรจะเป็น surgery first, surgery early หรือ surgery late
แต่ในสถานการณ์จริงยังมีอีกหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยจาก
ผู้ป่วยที่ทำ�ให้เราต้องเผชิญกับ surgery first อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จึงเกิดหลายข้อสงสัย อย่างเช่น เราควรวางแผนการผ่าตัดจัดฟัน
ด้วยวิธีไหน 2D planning เพียงพอหรือไม่ การสแกนแบบจำ�ลอง
ฟันเพื่อดู final occlusion จำ�เป็นมากน้อยแค่ไหน ควรจะพิมพ์
ปากก่อนผ่าตัดนานแค่ไหนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใส่ surgical

splint ไม่ลงระหว่างผ่าตัด หรือ intraoral scanning อย่างเดียว
เพียงพอหรือไม่ และเทคนิคขั้นตอนการจัดการกับการสบฟัน
หลังการผ่าตัดอย่างไร
3D planning ที่เข้ามามีบทบาทอย่างเช่น Computer
assisted surgery (template based) ที่ เราจะสามารถ
combined virtual simulation ร่วมกับ orthodontic tooth
movement simulation จะสามารถช่วยให้เราสามารถวางแผน
การผ่าตัดและการจัดการกับการสบฟันหลังการผ่าตัดได้เหมาะสม
กับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่ปฏิเสธการติด
เครื่องมือจัดฟันติดแน่นและเลือกที่จะใช้เครื่องมือจัดฟันแบบใส
เราจะมีขนั้ ตอนและเทคนิคทีแ่ ตกต่างจากเครือ่ งมือจัดฟันติดแน่น
อย่างไร
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Making Senses of NAM
ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

Dr.Supakit Peanchitlertkajorn is currently an assistant professor in the
department of orthodontics, Faculty of dentistry, Mahidol University. He is
one of a handful of orthodontists in the world who is dually certified by the
American Board of Orthodontics and the American Board of Dental Sleep
Medicine. Dr.Peanchitlertkajorn obtained his dental degree from Mahidol
University. He went on to complete his orthodontic residency training and
Master of Science from the University of Pittsburgh, Pennsylvania. He then
finished a fellowship program in Surgical Orthodontics and Cleft/ Craniofacial
Anomalies from University of Texas Southwestern Medical Center where
he later served as a program director. While in Dallas, he was appointed a
Clinical Assistant Professor both at Baylor College of Dentistry and University
of Texas Southwestern Medical Center. He was also an adjunct Clinical Assistant Professor in the Department of
Plastic and Reconstructive Surgery at Stanford University, and a former member of the Cleft/Craniofacial Team
at Lucile Packard Children’s Hospital, Stanford University. Dr.Peanchitlertkajorn was the Orthodontic Director
at Dallas Children’s Medical Center where he treated children born with complex malocclusion, cleft lip and
palate, craniofacial malformation, and special needs. Prior to relocating to Bangkok, he was the owner of Hayward
Braces, an orthodontic and dental sleep medicine practice in the San Francisco/ Bay area, and a member of the
Cleft/Craniofacial Team at Kaiser Permanente, Northern California. Dr.Peanchitlertkajorn has published numerous
scientific articles in the topics of cleft/craniofacial anomalies and dental sleep medicine. He also lectured in
Thailand, US, and internationally.

Abstract

The ability to mold neonatal cartilages has given
rise to a new pre-surgical technic called Nasoalveolar
Molding (NAM). NAM has become increasingly more
popular in the past two decades. This popularity has
shifted traditional treatment goals of the pre-surgical
orthopedic treatments to focus more on enhancing
nasolabial esthetics. There are a variation of technics
described in the literature with differing outcomes.
Advocates of NAM showed that long-term benefits
included improved nasolabial aesthetics and reduced

number of revision surgery. However, some reported
that such long-term benefits could not be substantiated.
In this presentation, I will explore studies available in the
current literature regarding the use of NAM. I will discuss
in details the effects of NAM on nasolabial aesthetics,
craniofacial and dentoalveolar developments. In
addition, I will demonstrate short-term and long-term
outcomes of variety of patients who underwent NAM
as a part of primary treatment protocols.
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Rhinoplasty in Cleft Patients
นพ.เสรี เอี่ยมผ่องใส
Education
2013
2012
2002
2000
1998

Diplomate Thai Board of Plastic Surgery
Diplomate American Board of Plastic Surgery
Diplomate Thai Board of Surgery
Graduate Diploma in Clinical Science (Surgery), Mahidol University,
Thailand
MD (First Class Honor) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol
University, Thailand

Current position

Attending plastic surgeon, Division of Plastic and Reconstructive
Surgery, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society,
also active member of American Society of Plastic Surgery and Society of
Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand

Abstract

Cleft lip and palate is one of the most common
congenital anomalies. Cheiloplasty and palatoplasty are
the mainstay of treatment in these patients to improve
their function and appearance. Apart from these two
obvious problems, the patients also face with the nasal
deformity associated with clefting and maxillary growth
retardation.
Rhinoplasty in cleft patient is one of the most
challenging rhinoplasty as it will evolve during the

patient’s growth and development. As a result, the
procedure will need to be done in stages based on
the severity of the deformity. Moreover, both the
cleft and maxillary restriction will play important roles
on the nasal appearance. This makes the timing for
rhinoplasty more complicated. In this presentation,
we will go through the common presentation of cleft
nasal deformity, the appropriate timing, and the reliable
approach to this complex problem.
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Transverse Discrepancy:
How to Manage Non-surgically?
อ.ดร.ทพ.คณิช ตรีภูวพฤทธิ์
ประวัติการศึกษา
2561
2559
2556
2549

วุฒิบัตร (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทยสภา
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร
สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PhD (Oral Biology), University of Bergen, Norway
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจ�ำภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมส�ำหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขาธิการ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Abstract

Maxillary transverse discrepancy is one of the
most challenging treatment in orthodontics. Treatment
options for maxillary expansion are changing with
increasing age due to interdigitation of the midpalatal
suture. Understanding the transverse growth of the
maxilla is crucial in making appropriate diagnosis and
treatment planning of the transverse problems.
Commonly, patients undergo rapid palatal
expansion (RPE) immediately, while still growing. The
RPE is a simple procedure with high success rate. A
few methods have been proposed and used to predict
treatment outcomes of the RPE treatment, including
application of the Cervical Vertebral Maturation method

and evaluation of the phases of midpalatal suture
maturation on cone beam computed tomography
images.
Patient growth leads to ongoing calcification and
interdigitation of the midpalatal suture. Uses of RPE in
these patients result in undesired dental effects (buccal
tipping of anchor teeth) rather than skeletal effects. For
older (more mature) adolescents, uses of an implantsupported maxillary expander have been increasingly
recommended to fracture the suture.
In this lecture, the principles of transverse
maxillary deficiency correction in non-growing patients
and example cases will be presented and discussed.
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Upcoming meeting

งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
“Towards Clinical Excellency in Dentofacial Orthopedics”
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กับหัวข้อทีน่ า่ สนใจ โดยมีวทิ ยากรชือ่ ดัง
ทั้ ง จากต่ า งประเทศและในประเทศ
ทีม่ าส่งต่อความรู้ ทำ�ให้สามารถวางแผน
การรักษาได้อย่างเหนือชัน้ และครบถ้วน
ในทุกมุมมอง

J, Brazil

พบกับการประชุมเต็มรูปแบบ 3 วัน
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วิทยากร จาก มศว. มอ. มช. และจุฬา

ผศ.ทพ.น.ท.พลพิทยา วรชาติ
มาเล่าถึงการจัดฟันในผู้สูงอายุ

ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย Cleft
แชร์วิธีการรักษา Cl ll openbite
แบบไม่ผ่าตัด

อ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี

อ.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ
การใช้ Cl ll Functional Appliances

อ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ
การรักษา Cl lll Malocclusion

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษ อีกหลายท่านที่จะมาเสริมทัพ สร้างความรู้แบบหลากหลายให้กับทุกๆ ท่าน
พบกันในงานประชุมครั้งหน้านะคะ
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Thai Association of Orthodontists
would like to extend the warmest Congratulations
to the followings on your election to the
Asian Pacific Orthodontics Society (APOS)
Office Bearers 2020 - 2022.

Dr.Eric Liou

Dr.Dong-Hwa Chung

Dr.Roberto Tan

“President” and
“Editor-in-chief APOS Trends
in Orthodontics”

“Vice President”

“Secretary General”

Dr.Wei Lin

Dr.Sylvia Tan

Dr.Yanheng Zhou

“Treasurer”

“Assistant Treasurer”

“Immediate Past President”
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Congratulations Message
Also, we would like to congratulate
Dr.Tanan Jaruprakorn,

ThaAO Immediate Past President, for being elected as
“Chairman of Asia Pacific Foundation of Orthodontic Research
and Education (APFORE)” 2020 - 2022

Asia Pacific Foundation
of Orthodontic Research & Education (APFORE)

The foundation will
support activities such as:

1. RESEARCH
1. To encourage scientific and clinical
research and specialist orthodontic health
care in the Asia Pacific Region.
2. To encourage and to support multicenter
scientific and clinical research amongst
APOS member societies.
3. To encourage and establish reciprocity for
research and education amongst APOS
member societies.
2. EDUCATION
1. To support post-graduate education associated within the
discipline of orthodontics within Asia Pacific region, including
the support of post-graduate students and lecturers involved
in such education through APOS member societies.
2. To promote education of the general public about
orthodontic health care in the community.
3. To assist movements, groups and organizations endeavouring
to support and promote the above purposes within the Asia
Pacific Region.
4. To assist societies of developing countries by providing
eminent lecturers from APOS member societies during
conferences and continuing orthodontic education.
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CONGRATULATIONS

We would like to congratulate to
Dr.Nikhilesh Vaid for be the President
of the World Federation of
Orthodontists (2020 - 2025)

SPEECH FROM THE PRESIDENT
For professional associations like us, the world today is even
smaller place than what it was 25 years ago, collaboration is the new
global mantra. Going forward, we would wish to augment the brand
WFO. The world Orthodontic Health Day is an important initiative for
all of us to reinforce our commitment towards the correct messaging
of specialty orthodontic care globally. We will also ensure that
a dialogue on educational curriculum reforms is initiated as well as
“member resources” have to be in sync with the times that we are
living in as well as have a universal global appeal. Creation of online
digital resources as well as augmenting the current digital repository
of the WFO is very much on the cards. On this momentous occasion,
we take the baton in all humility from giants and promise to do what
the WFO has been doing for the last 25 years; uniting the orthodontic
world with a smile.

References
Speech from the opening ceremonies of the 9th international
orthodontic congress (online)
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บทความวิชาการ
โดย...อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

Surgery First Up To Date
เนื่องจากยุคสมัยนี้ทุกอย่างต้องการความรวดเร็ว การผ่าตัดขากรรไกรก็ขอหน้าสวยเร็ว ๆ จัดฟัน
เสร็จเร็ว ๆ กระแสการรักษาแบบ Surgery first ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น วันนี้เลยอยากเอา article in press
(ซึง่ คิดว่าตอน braces news ถึงมือสมาชิก article นีน้ า่ จะตีพมิ พ์แล้ว) “Surgery-first orthognathic approach
vs Conventional orthognathic approach: A systematic review of systematic reviews” จาก J Stomatol
Oral Maxillofac Surg1 มาเล่าให้ฟัง
Article ซึ่งนำ�เอา systematic review 10 articles
มาทำ�  systematic review ซึ่งพบว่า systematic review
ส่วนมากเป็น low to critical low quality มีเพียง 1 study
ที่เป็น high quantity เท่านั้น และอธิบายทีละประเด็นดังนี้
ซึ่งผมไม่ได้แปลมาอย่างละเอียด และอาจใส่ความเห็นส่วนตัว
ลงไปบ้างครับ
Skeletal stability: มี 7 articles ส่วนมากบอกว่า
Skeletal stability ค่อนข้างดี paper ทีเ่ ป็น high quantity บอกว่า
Surgery first มี relapse ที่ vertical dimension สั้นลง
และ mandible ยื่ น มาข้ า งหน้ า บ้ า งเล็ ก น้ อ ย ซึ่ ง อาจไม่
significant ทางคลินิก ในความเห็นส่วนตัว หากทำ�  Surgery
first ที่มี premature contact มาก ๆ อาจต้องคิดถึงเรื่อง
autorotation ของ mandible หลังผ่าได้
Mandible: การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า Surgery  first มี
relapse มากกว่า conventional ในการศึกษาส่วนใหญ่ และมัก
จะพบว่า mandible มีการยื่นออกและเคลื่อนขึ้น
Maxilla: ที่ พู ด ถึ ง เพี ย ง 4 articles ซึ่ ง มั ก พบว่ า
การเปลี่ยนแปลงของ maxilla ใน Surgery   first เหมือนกับ
ใน conventional

Reference

Treatment time: มีการพูดถึง 5 articles และทุก article
พบว่า Surgery first ใช้เวลาน้อยกว่า conventional ส่วนแนวทาง
ว่ า ควรติ ด เครื่ อ งมื อ ก่ อ นนานเท่ า ไหร่ หรื อ ไม่ ติ ด เครื่ อ งมื อ
หรื อ เคลื่ อ นฟั น หลั ง จากผ่ า ตั ด นานเท่ า ไหร่ ยั ง คงหลากหลาย
และไม่มีการศึกษา
Intra operative and post operative complication:
มี 1 การศึกษาทีบ่ อกว่า Surgery first มี complication มากกว่า
แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจน
Quality of life: ทุกการศึกษาให้ข้อมูลว่า Quality
of life ความพึงพอใจดีกว่าในกลุ่ม Surgery first ทั้งหลังติด
เครื่องมือ จนถึงหลังจากถอดเครื่องมือออก แต่อย่างไรก็ตาม
การศึกษาเรื่องนี้ก็ยังขาดเรื่องข้อกำ�จัดของแต่ละกลุ่มคนอยู่ใน
เศรษฐสถานะ วัฒนธรรม เชื้อชาติ ซึ่งต้องติดตามการศึกษา
กันต่อไป
โดยสรุ ป Surgery first ดู เ หมื อ นจะมี ป ระโยชน์
ในหลาย ๆ แง่ แต่หลัก ฐานทางงานวิจัย ในปัจจุบัน นี้อ าจยั ง
ไม่ดีพอ และยังขาดประเด็นอีกหลายประเด็น พวกเราที่เป็น
หมอจั ด ฟั น คงต้ อ งติ ด ตามการศึ ก ษา และเรี ย นรู้ ต่ อ ไปเพื่ อ
ประโยชน์ในการดูแลคนไข้ของเราครับ

1. Barone S, Morice A, Picard A, Giudice A. Surgery-first orthognathic approach vs conventional orthognathic approach:
A systematic review of systematic reviews. J Stomatol Oral Maxillofac Surg 2020.
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เรื่องโดย...ทพญ.งามพร ธัญญะกิจไพศาล

อยู่เมืองไทยทั้งทีแล้วก็คงจะหนีอากาศร้อนกับแสงแดดที่แผดเผาไม่ ได้
ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว เราเลยตัดสินใจหาวิธีอยู่ร่วมกับอากาศร้อนอย่างมีความสุข
ด้วยการตัดสินใจเริ่มเลี้ยงเจ้าแคคตัส หรือที่คนทั่วไปเรียกกันทั่วไปว่ากระบองเพชร
มันซะเลยค่ะคุณ!

แคคตัส คือต้นไม้ที่ผ่านการปรับตัวมากมาย เพื่อที่จะอยู่รอดในทะเลทรายที่แห้งแล้ง จนสุดท้ายก็มีหน้าตา
แตกต่างจากพืชอื่น ๆ กลายเป็นความสวยแปลกตาหลากหลายรูปแบบอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
เชื่อไหมว่านอกจากต้นที่สวยน่ารักแล้ว แคคตัสยังมีดอกที่สวยไม่แพ้หนามของมันเลยนะคะ
		 แถมยังมีหลากสี หลายแบบ น่าตื่นตาไม่แพ้กัน

ก

ารปลู ก เลี้ ย งแคคตั ส ก็ ไ ม่ ไ ด้ ยุ่ ง ยากอะไร ใช้ ที่ ว าง
กระถางแค่นิดเดียว แถมไม่ค่อยมีดินสกปรกเลอะเทอะเหมือน
ต้นไม้อื่น ๆ อย่างตัวเราเอง ช่วงแรกก็ไปซื้อแคคตัสตามร้านต้นไม้
ทัว่ ๆ ไป และวางเรียงไว้ตรงระเบียงคอนโด แต่ดว้ ยนิสยั ทีพ่ อชอบ
อะไรก็จะศึกษาหาข้อมูล ปลูกไปปลูกมาก็ชกั จะจริงจัง จากแรก ๆ
ลองผิดลองถูกก็มรี อดบ้าง ตายบ้าง ยืด เบีย้ ว เสียทรงบ้าง ไปมาก็
อยากปรับการเลีย้ งให้ดขี นึ้ เลยเริม่ ขยายไปดาดฟ้า เริม่ ซือ้ โรงเรือน
สำ�เร็จมาใช้ จนสุดท้ายสร้างเป็นโรงเรือนใหญ่ มีผลผลิตออกขาย
สร้างรายได้เพิ่มไปเรียบร้อยแล้ว
ทุกวันนี้นอกจากเป็นหมอจัดฟันแล้ว เรายังเป็นคุณแม่
ของลูกสาวจอมซนอายุ 2 ขวบอีก 1 คนด้วย เวลาก็ไม่ค่อยมีค่ะ
แต่ก็ยังสามารถเลี้ยงแคคตัสไปได้ วันไหนว่างอยากดูก็เข้าไปดู
วันไหนอยากรดนํ้าก็รด ช่วงไหนไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้รดนํ้า
สัก 2 สัปดาห์ก็ไม่เป็นไร
แคคตั ส ทำ � ให้ เรามี มุ ม พั ก ผ่ อ นในบ้ า นเป็ น ของตั ว เอง
ปกติแล้วเราจะชอบเข้าโรงเรือนไปดูต้นไม้ตอนกลางคืนหลังจาก

4 - 5 ปี ที่แล้วยังเลี้ยงที่ระเบียง แต่ปัจจุบันมีโรงเรือนใหญ่
เสร็จภารกิจประจำ�วัน (แคคตัสคายก๊าซออกซิเจนช่วงกลางคืน
ด้วยนะคะ สดชืน่ ไปอีก) การได้ปดิ ประตูอยูใ่ นโรงเรือนทีเ่ งียบสงบ
และทำ�งานอดิเรกที่เราชอบนี่มันมีความสุขมากเลยค่ะ แถมงาน
อดิเรกนี้ยังพาเราไปพบเจอเพื่อนใหม่ ๆ สังคมอื่น ๆ นอกจาก
แวดวงทันตแพทย์ด้วย แคคตัสที่เราดูแลก็ค่อย ๆ เติบโต มีลูก
มีหลาน เป็นงานอดิเรกที่สร้างความสุขได้พอสมควรเลย

ด.ญ. ละไม จอมยุ่งประจํำ�สวน
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ถ้ า อ่ า นมาถึ ง ตรงนี้ แ ล้ ว ใครอยาก
จะลองรั บ น้ อ งแคคตั ส มาเลี้ ย ง ดิ ฉั น ก็ มี คำ� แนะนำ � ง่ า ย ๆ ที่
มือใหม่ควรรู้มาฝากค่ะ
- การเลือกซื้อ ควรเริ่มจากต้นที่หน้าตาถูกใจเรา
และราคาถู ก ๆ ก่ อ น เพราะพวกต้ น ราคาไม่ แ พงมั ก จะเป็ น
สายพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว เหมาะกับการฝึกเลี้ยงค่ะ
- การรดนํ้า แคคตั ส ต้ อ งการนํ้ า น้ อ ยกว่ า พื ช
ทั่ว ๆ ไป มือใหม่จำ�นวนมากจึงรดนํ้าแค่หยด ๆ ลงกระถางซึ่ง
ผิดค่ะ แคคตัสต้องการนํา้ น้อยหมายความว่าเราไม่ตอ้ งรดนํา้ บ่อย
แต่ทุกครั้งที่รด จะต้องรดให้ชุ่มเพื่อให้รากได้รับนํ้า (สังเกตง่าย ๆ
ว่ารดแล้วนํ้าต้องไหลออกทางรูก้นกระถาง) และต้องรอให้ดิน
แห้งสนิทจริง ๆ จึงจะรดครั้งต่อไป
- แสงแดด
แคคตั ส ชอบแดด หมายความว่ า
แคคตัสชอบรับแสงแดดต่อวันยาว ๆ หลาย ๆ ชั่วโมง ดังนั้น
การเลี้ ย งแคคตั ส ในห้ อ งที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ แสงแดดโดยตรง และ
เอาไปรั บ แดดบ้ า งเป็ น ครั้ ง คราวนั้ น ไม่ เ พี ย งพอค่ ะ แคคตั ส
อาจไม่ ต าย แต่ จ ะโตแบบยื ด ยาวผิ ด รู ป ทรงไม่ ส วยงามค่ ะ
ในทางกลับกัน ก็ต้องไม่ใช่แดดที่แรงจัดจนเกินไป เพราะผิวเค้า
อาจจะไหม้แดดได้ ดังนั้น เมื่อซื้อแคคตัสมาใหม่ ๆ ควรค่อย ๆ
ปรั บ การรั บ แดดให้ เ ค้ า ค่ อ ย ๆ คุ้ น ชิ น กั บ บริ เวณที่ เราจะวาง
โดยใช้ ส แลนพรางแสงในช่ ว งแรก หรื อ อาจเลี่ ย งแดดที่ แรง
ในช่วงบ่ายก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ขยับเพิ่มเวลาการรับแดดค่ะ
5

4

แก๊งหมอจัดฟันทาสแคคตัส (พี่ชิว พี่ตาล ออย)

- ดินปลูกแคคตัส    จะต้องเป็นดินที่โปร่ง ไม่อุ้มนํ้า
เนื้อดินน้อย รดนํ้าแล้วนํ้าไหลผ่านได้หมดแทบจะทันที (ปัจจุบัน
มีดินผสมสำ�เร็จสำ�หรับแคคตัสแบ่งเป็นถุงเล็ก ๆ จำ�หน่ายทั่วไป
สามารถซื้อมาใช้ได้เลย สะดวกสบายมากค่ะ)
ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของพืชชนิดนี้สักหน่อยเราจะรู้ว่า
แคคตัสเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายและอึดมาก เกร็ดความรู้คร่าว ๆ แค่นี้
ก็นา่ จะพอสำ�หรับการเริม่ เลีย้ งแคคตัสแล้ว ถ้าคุณหมอจัดฟันคนไหน
มองหางานอดิเรกที่เรื่อย ๆ สบาย ๆ ไม่รบกวนชีวิตประจำ�วัน
อยู่กับบ้านไม่ต้องเดินทาง แคคตัสนับเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะ
เราเองยังแอบวางแผนในใจว่าถ้าอนาคตเลิกเป็นหมอฟันแล้ว
อาจจะผันตัวเองเป็นชาวสวน เพาะพันธุ์แคคตัสเป็นอาชีพแทน
ก็เป็นได้ค่ะ
ตัวอย่างสายพันธุ์แคคตัส แคคตัส
มีสายพันธุ์หลากหลายมากมาย
ขอยกตัวอย่างเฉพาะที่เราชื่นชอบ
เป็นพิเศษ 5 สายพันธุ์นะคะ
1 Ariocarpus
2 Astrophytum
3 Gymnocalycium
4 Lophophora
5 Mammillaria

1

4
3
5

3

4

2

5

ขอขอบคุณ ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต (หมอชิว) และ
ทพญ.ศุทธินันท์ ด่านธํำ�รงกูล (หมอตาล)
สํำ�หรับภาพประกอบบางส่วนนะคะ
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งานประชุมวิชาการออนไลน์
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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ความภาคภู มิ ใจของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น นวั ต กรรมเชิ ง สั ง คม
เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต “อุ ป กรณ์ ป รั บ แต่ ง จมู ก สำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยปากแหว่ ง เพดานโหว่
(Nasal-creator device)” ผลงานของ รศ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก และคณะ คว้ารางวัลการันตี
ความยอดเยี่ ย มด้ า นนวั ต กรรมมากมาย อาทิ รางวั ล นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ประจำ � ปี 2562
รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลประกาศเกียรติคุณจากสภาการวิจัยแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 และ
ยังได้รบั คัดเลือกจากสภาการวิจยั แห่งชาติให้เป็นนวัตกรรมไทยในการประชันนวัตกรรมระดับโลก
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ ที่ได้มาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
แก่นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟันรุ่นที่ 13
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วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ได้จัดกิจกรรมทำ�บุญคลินิกทันตกรรมจัดฟัน
แห่งใหม่ โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2563
โดยนักศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา
สาขาทันตกรรมจัดฟัน ได้นำ�ดอกไม้ ธูป เทียน
และพานดอกไม้ มอบแก่อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและรำ�ลึกถึง
พระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่าน
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THANK YOU

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร และ ผศ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์ อาจารย์ประจำ�คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่อง Virtual planning in Orthognathic surgery แก่นักศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา
สาขาทันตกรรมจัดฟันและศัลยศาสตร์ช่องปาก
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ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์
มาบรรยายในหัวข้อ Tweed, straight wire, MEAW และ MIA technique
ขอขอบพระคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะ

ยินดีต้อนรับอาจารย์น้องใหม่
ประจำ�ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
ของเรา อ.ทพ.อรรถพงศ์ ดีดกลิ่น (อาจารย์แจ็ค) และ
อ.ทพญ.สิริกร เตชะฤดีวรรณ (อาจารย์จ๋าย)
ทันตแพทย์จบใหม่ป้ายแดงเลยค่ะ
ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะคะ

ช่วงโควิด เราทุกคนก็มีการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการปรับมาตรการต่าง ๆ
ในคลินิกและการปรับตัวในชีวิตประจำ�วัน
ขอบคุณอาจารย์ต่าย และพี่เดียร์
พรีเซ็นเตอร์คนสวยของเรา
มา ณ ที่นี้ค่ะ

ทางภาคจัดฟัน ม.นเรศวร
ขอแสดงความยินดี ผศ.คนใหม่ของภาคด้วยค่ะ
ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
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ช่วงโควิดที่ผ่านมา ด้านการเรียน
เราก็ไม่ปล่อยให้ว่างเว้น
มีการสัมมนาแบบออนไลน์
กันแบบรัว ๆ ค่ะ

งานประชุมสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน ครั้งที่ 1
ประจำ�ปี 2563 ซึ่งปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์
ทางเราก็มีการ ส่งกำ�ลังใจไปให้อาจารย์จาก
ม.นเรศวร ทีม NUCCC ที่มาร่วมบรรยายในหัวข้อ
“Facial asymmetry”
งานป้ายไฟก็มาค่ะ
อาจารย์พามาเลี้ยงชาบูที่ร้านมินนาโนะค่ะ ร้านประจำ�
อร่อยสุด ๆ มาพิษณุโลกต้องร้านนี้เลย

เที่ยวเมืองไทย...พักผ่อนหย่อนใจ แบบ slow life
ที่ “เมืองเชียงคาน” ขับรถมาจากจังหวัดพิษณุโลก
ก็ไม่ไกลมากค่ะ เชียงคานเป็นเมืองน่ารักบรรยากาศดี
อาหารอร่อย พวกเราได้ไปเดินชมวิวริมแม่นํ้าโขง
ได้ทานปลานํ้าจืดด้วยประทับใจมาก ๆ ค่ะ

เกมส์ (กติกา ใจกล้า)

ขวัญ (พาขวัญ กุลชุติสิน)

บอม (ณัฐภัทร คํำ�นึงสิทธิ)

เฟิร์น (นันทพร ไชยสุขทักษิณ)
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ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำ�การจัด
2 MU Orthodontic Symposium : Digital Technologies in Orthodontics
เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ในรูปแบบการประชุม online
nd

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำ�การจัดงาน
ปฐมนิเทศแก่นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 1
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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คณาจารย์ แ ละศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น ภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสจบการศึกษาของทันตแพทย์ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน รุ่นที่ 23
ในโอกาสสำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟันเมือ่ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
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วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เนื่องใน กิจกรรมพิธีไหว้ครู พวกเรานิสิตหลังปริญญา
ได้ นำ � พวงมาลั ย ดอกไม้ ไ ปกราบอาจารย์ เพื่ อ ฝากตั ว เป็ น ศิ ษ ย์ กั บ อาจารย์ ใ นปี
การศึกษา 2563 ในโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้อาจารย์ทุกท่าน
มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไป นิสิตทุกคนขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน
ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เมตตาสั่งสอนพวกเราทุกคนค่ะ

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ขอต้อนรับน้องใหม่ปี 1
ทุกคน เข้าสู่ครอบครัวภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาฯ
ในปีนี้ครอบครัวของเราได้น้อง ๆ มาเพิ่มทั้งหมด 9 คน
แบ่งเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงจำ�นวน 6 คน
และหลักสูตรปริญญาเอก 3 คน ทางคณาจารย์และ
รุ่นพี่ทุกคนขอเป็นกำ�ลังใจให้น้อง ๆ สนุกกับการเรียน
ยั ง ไงก็ ต ามระวั ง นํ้ า หนั ก ขึ้ น จากของอร่ อ ยที่ อ ยู่ ใ กล้ ๆ
มากมายนะคะ
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Landmark ใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาฯ ไม่ถ่ายรูปด้วยคงไม่ได้ airotor ใหญ่ยักษ์
โดดเด่น กลางสยามสแควร์ ถ้ามีโอกาสมาที่นี่
อย่าลืมมาแวะถ่ายรูปกันนะคะ

งานรับประกาศนียบัตร
จบการศึกษาของนิสิตปี 4 ของเรา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 งานนี้น้องปี 1
จัดเต็ม backdrop ถ่ายรูปอลังการสุด
มีอาจารย์และน้อง ๆ มาร่วมยินดีกันอย่างล้นหลาม
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหมอจัดฟัน
ที่บอกได้เลยว่า สวยและเก่งกันทุกคนค่า
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เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นิ สิ ต หลั ง ปริ ญ ญารุ่ น ที่ 2
ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงาน พร้อมทั้ง Hand on การทำ�เครื่องมือโคราชแนม
ณ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การบรรยายในโครงการ Invisalign university program
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย อ.ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส เมือ่ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
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เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
ได้รับเกียรติจาก อ.ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย และ
ผศ.ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล มาบรรยายและสาธิตเทคนิค
การถ่ายรูปในและนอกช่องปากให้กับ
นิสิตหลังปริญญาชั้นปีที่ 1

ได้รับเกียรติจาก รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล
มาบรรยายเรื่อง MIA Biomechanics และ Risk and hazards in orthodontic practice เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

ภาพบรรยากาศ
การเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการทาง
ทันตกรรมจัดฟัน
ของนิสิตหลังปริญญาชั้นปีที่ 1
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เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 งานมุทิตาจิต ศ. คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ ในโอกาส
เกษียณอายุราชการ 65 ปี และอาจารย์ยังกรุณาเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
และทั น ตกรรมสำ � หรั บ เด็ ก ต่ อ ไป เหล่าลูกศิษย์
ทันตะ มช. ขอกราบระลึกถึงพระคุณครูที่ อุ ทิ ศ
ทั้งกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์
เสมอมา
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“โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพ
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และการทำ�เครื่องมือ
KORAT NAM เมื่อวันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
โดยภายในงานได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ Professor Nabil
Samman ผศ.ทพญ.วภาพรรณ ฤทธิ์ถกล รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์ รศ.นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์
และ อ.ทพญ.ดนัยา ศุภกาญจนกันติ โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มีความรู้
ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และการทำ�เครื่องมือ KORAT NAM สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนด้านการบริการสุขภาพช่องปากที่มีความซับซ้อน และพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และภาพบรรยากาศการดูงานการรักษาทางศัลยกรรม ศูนย์แก้ไขและฟืน้ ฟู สภาพความผิดปกติของขากรรไกรใบหน้า
และการบดเคี้ยว (CCDD) วิทยากรโดย ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล รศ.ดร.ทพ.บัญชา สำ�รวจเบญจกุล และ
อ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรม เรื่องการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และ
การทำ�เครื่องมือ KORAT NAM เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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“ยินดีกับพี่ ๆ ต้อนรับน้อง ๆ”
ภาพบรรยากาศเมือ่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา
และพิธมี อบประกาศนียบัตรผูส้ �ำ เร็จการศึกษาหลังปริญญาบัตร ประจำ�ปีการศึกษา 2562
โดยในงานนี้ เ ป็ น การรวมตั ว กั น ของชาว Ortho PSU กั น หลายรุ่ น เลยที เ ดี ย ว โดยมี
ทั้งการมอบประกาศนียบัตรให้กับพี่ ๆ Ortho PSU รุ่น 9 ที่สำ�เร็จการศึกษา และขอแสดง
ความยินดีกับอาจารย์ใหม่ไฟแรง อ.ดร.ทพ.ปัณณพัฒน์ จันทร์มณี ด้วยครับ นอกจากนั้น
ในงานนี้ยังมีการมอบเสื้อกาวน์และของที่ระลึกให้กับน้องใหม่ หน้าตาสดใส Ortho PSU
รุ่น 11 ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนด้วยนะครับ
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“อย่าประมาท การ์ดอย่าตก”
ภาพบรรยากาศการซั ก ซ้ อ ม และฝึ ก ใส่ เ สื้ อ กาวน์ กั น นํ้ า
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 โดยทีมงานชาว ortho
ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณทุก ๆ กำ�ลังใจ
ทุก ๆ กำ�ลังสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่ส่งสิ่งของบริจาคมายัง
คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.
พวกเราชาว ortho และ dent PSU ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุก ๆ คน
ด้วยเช่นกัน อย่าประมาท การ์ดอย่าตกนะครับ

“แลเมืองหาดใหญ่ ชมเมืองสงขลา”
เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ชาว ortho PSU ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ผ ศ . ท พ . ก น ก ส ร เ ท ศ น์ ใ น ก า ร
มาบรรยายและให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การถ่ายภาพทาง
ทั น ตกรรมเบื้ อ งต้ น ให้ กั บ น้ อ งใหม่ รุ่ น 11 และ
บรรยายความรู้ ท างด้ า นทั น ตกรรมจั ด ฟั น ร่ ว มกั บ
งานศั ล ยศาสตร์ ช่ อ งปากและแม็ ก ซิ ล โลเฟเชี ย ล
โดยในการนี้ ชาว ortho PSU มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ ไ ด้ ต้ อ นรั บ อาจารย์ และมี โ อกาสเป็ น ไกด์ พ าชม
เมืองหาดใหญ่ และเมืองสงขลา ในการนี้ขอเชิญชวน
ชาว ortho ล่องใต้มาเที่ยวกันได้นะครับ
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ซุบซิบ (แ ต่ ไ ม่ ) นิ น ทา
Braces News ฉบับนีข้ อกลับมาส่งข่าวเรือ่ งราวดี ๆ จากชาว Ortho
ทัว่ ทุกสารทิศกันเหมือนเช่นเคยค่ะ เปิดฉบับนีม้ า ทีม Braces News
ขอแสดงความยินดีกบั ท่านนายกสมาคมฯคนใหม่
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร หรืออาจารย์ธรี ะวัฒน์
ทีเ่ คารพรักของพวกเราชาว ortho และขอแสดงความยินดี
กับท่านกรรมการสมาคมฯ ทุกท่านในวาระใหม่นดี้ ว้ ยค่า
ก่อนอื่นเลยก็มีข่าวดี ๆ จากพี่น้องชาว
ortho จุฬา ที่ขอต้อนรับน้อง ๆ ปี 1 ทั้ง 9 คน
เข้าสู่รั้วจามจุรีสีชมพู ไม่รู้ว่าใครมี hidden talent
ซ่อนไว้บ้างไหม โดนโควิดตัวดีท�ำร้ายไป อดแสดงความ
สามารถเลย ไม่เป็นไร พี่ ๆ รอดูความสามารถด้านการแสดง
อยู่ปีหน้านะ ไปที่ห้องพักชั้น 4 ทีไรเจอน้อง ๆ ปีหนึ่งอยู่เย็น
ทุกวันเลย ขยันท�ำเคสกันสุด ๆ แบบนี้ต้องเรียนจบเร็วแน่ ๆ
นั่งเงียบพับเพียบเรียบร้อย ไม่รู้มีใครกดปุ่ม mute ไว้รึเปล่า หรือ
โดนเสียงพี่ ๆ กลบไปหมดเลย แอบได้ข่าวมาว่า น้องแบงค์
(ศุภฤกษ์ และเจริญ)แอบบินไปกระบี่ เพื่อปรับโหงวเฮ้งให้
อาจารย์รักอาจารย์หลง ค่าเสียหายแค่ 5 หลักเบา ๆ อยากรู้
ต้องมาเจอตัวจริง ว่าน่ารักน่าหลงขนาดไหน ++++ป.โท ปี 2
ตั้งแต่เปิดเทอมปี 2 มา รู้สึกใต้ตาด�ำคลํ้าอย่างมีนัยส�ำคัญ ไม่รู้ว่า
งานมาจากไหนเยอะแยะไปหมด แต่การเรียนที่หนักหน่วงก็ท�ำ
อะไรปีสองไม่ได้ เพราะผู้หญิงอย่าหยุดสวย สาววี่ (วิวรรณ
ทิพยางกูร) สาวรี่ (พิชนี แซ่อาวเอี้ยง) สาวพั้นซ์ (ธัญภัค
คงบุญวิจิตร์) จูงมือกันไปต่อขนตาชนิดที่ว่าคนนั่งตรงข้าม
ถึ ง กั บ เย็ น ไปด้ ว ย ส่ ว นหนุ ่ ม จั๊ ม หรื อ น้ อ งลุ ง ลิ ง เด็ ก น้ อ ยที่ สุ
ดของชั้นปี (ถึงชื่อจะลุงแต่ใจเด็กน้อยน่ารักตะมุตะมิ จนทุกคนก็
ต้องยอมให้กับความน้อนนนนนนี้) ก็ไม่ยอมแพ้ ไปตัดผมปรับลุค
คลายเครียดเบา ๆ ส่วนหนุ่มป้อ (ยศพล สงพุ่ม) นั้น หมั่นเติม
วิตามินซีทุกวันด้วยผลไม้วันละอย่าง น�้ำวันละขวด สามสาว
ป.เอก ปี 2 วิ น นี่ (ดวงตะวั น ริ น ธนาเลิ ศ ) ดิ๋ ว (พรชนก
แสงสุริโยทัย) แก้ว (ศันสนีย์ วิจารณ์) ช่วงนี้ติดโควิดไม่ได้ไป
ญี่ปุ่นซักที ก็เลยเอาเวลาไปออกก�ำลังกาย บางคนก็ไปทะเล

ไม่ยอมกลับมาซักที โอ๋ ๆ ไม่เป็นไรนะ อีกซักพักก็ได้ไปญี่ปุ่น
แล้วจ้า แล้วก็ตอ้ งเวลคัมแบค ป.เอก ปี 3 ตอง (ปณิดา เมธาวิทย์)
มาย (ปัณฑ์ชนิต จินดาโรจนกุล) นนท์ (กฤตานน อังคนาวราพันธุ)์
ที่ผ่านพ้นการกักตัว 14 วันได้มาเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ เรียบร้อย
+++ตัดภาพมาที่สาวนัท (ณัฐการ โรจน์กาญจนพร) ปี 3 ลงรูป
สุดแซ่บในไอจี ทะเลที่ว่าร้อนแล้วเจอสาวนัทเข้าไปเรียกว่าเดือด
เป็นหม้อไฟเลยทีเดียว ซึ่งสาวตัวเล็กปกกี้ (ปกฉัตร บุญภู) ปี 2
ก็ได้เข้าไปคอมเม้นท์ว่า “ซูมจนสุดความกว้างนิ้ว” ในขณะที่
หนุ่มพีค (อธิศ เลิศธ�ำรงสกุล) ชายหนุ่มผู้เอนจอยอีทติ้ง เจ้าชาย
แห่งวงการไอที ช่วงนี้มีเรื่องหนักอก ต้องยกออก ต้องทานอาหาร
คลีนทุกวัน เหตุคือไปเพิ่มออกซิเจนในเลือด แต่พบก้อนไขมัน
เล็ก ๆ ในเลือดแทน สงสัยงานนี้ต้อง start Statin แล้วหละ
ในด้านสาวพิม (พิมสิริ นันทวิภาวงศ์) ที่เป็นสายเฮลท์ตี้ ปั่นเอย
ปีนเอย เอนเนอจีเ้ หลือล้น สุด ๆ เลยค่ะ ขอเคล็ดลับด้วย ส่วนสาว
ปูเป้ (ประภาพร เจิ้ง) เสียเงินต่อขนตามา แต่เพื่อนดันมาถามว่า
นี่ต่อแล้วเหรอ ส�ำหรับหนุ่มอัน (รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา)
สุดหล่อ ช่วงนี้ฮอตเป็นพิเศษ โดนแซวบ่อย ๆ ทุกวันเลย แต่แม้
จะมีคนมาขายขนมจีบอปป้าสุดหล่อทุกวัน แต่เค้าบอกว่า เค้า
ชอบคนสม�่ำเสมอ อยากให้จ�ำไว้นะค้า สุดท้ายสาวใบไม้เมเปิ้ล
(กุลปรียา วิริยะอมรชัย) ไม่รู้ช่วงนี้ท�ำงานหนักไปรึเปล่า ผอมลง
ทุกวัน ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีเบบี๋ซักที น้อง ๆ รอลุ้นอยู่นะคะ
เวลาผ่านไปไวอย่างกับโกหก พี่ปี 4 ของเราจบแล้วจ้า
ก่ อ นสอบก็ กุ ม มื อ กั น ติ ว หนั ง สื อ หลั ง สอบ
เสร็ จ ก็ กุ ม มื อ กั น ไปถอยแอปเปิ้ ล วอช
และปั่ น จั ก รยาน ปั ง ปุ ริ เ ย่ ไ ปเลยยยย
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และท้ายที่สุดนี้ยินดีกับพี่ ๆ ที่จบการศึกษาในปีนี้และผ่านพ้น
ฤดู ก ารสอบไปแล้ ว ค่ า ขอให้ ผ ลสอบออกมาปั ง ๆ สมหวั ง กั น
ทุกคนนะค้า
ก่อนจบซุบซิบจากจุฬาฉบับนี้ ขอแวะมาแซวอาจารย์ของ
เราบ้าง ด้านอาจารย์ก็ไม่ยอมน้อยหน้า อาจารย์นุ (อ.ชิษณุ
แจ้งศิริพันธ์) ของเราปลอดภัยจากโควิด แต่มาติดติ๊กตอกแทน
มีคลิป cute cute มาให้เพื่อน พี่ น้อง และเด็ก ๆ กดไลค์กัน
ไม่ทันเลยทีเดียว ส่วนอาจารย์ป่าน (พินธุอร จันทรวราทิตย์)
ก็ ยั ง คงคอนเซปท์ แม้ จ ะไม่ ไ ด้ ไ ปโพสท์ ท ่ า โยคะตามสถานที่
ท่องเที่ยว แต่ก็ยังมีรูปงาม ๆ มาให้ชมอยู่เนือง ๆ โดยมีภาพบ้าน
สวย ๆ ของอาจารย์เป็น background แทน ช่วงนี้อาจารย์จัดฟัน
จุฬาฯ รุ่นใหม่ ๆ ที่เข้ามา ได้รับการคัดเลือกกันอย่างดี ไม่ใช่แค่
หน้าตา แต่เป็นส่วนสูง ...ทีต่ อ้ งไม่เกิน 160 ซม... ค่าา แซวกันพอ
กรุบกริบ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

มาต่อทีท่ างฝัง่ New Normal Mahidol
ก็ยังมีเรื่องราวดี ๆ มาเล่าสู่กันฟัง +++ก่อนอื่น
ขอแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุการท�ำงานของ อาจารย์
อ้อม ศ.คลินิก ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์
เกษียณแล้ว เพราะว่าอาจารย์หน้าเด้ง ดูใสเหมือนวัยรุ่นมากเลย
ครับบ และในโอกาสนี้ทางภาควิชา ได้จัดการประชุม online
ในหัวข้อเรื่อง Digital Technologies in Orthodontics ให้แก่
ผู้สนใจและจบไปอย่างสวยงามอีกด้วย+++ขอแสดงความยินดี
กับ อาจารย์บอลและอาจารย์นีน่า ได้รับการแต่งตั้งต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็น ผศ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ และ
ผศ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์ คุณค่าที่ทั้งสองคนคู่ควร
จริง ๆ ปรบมืออออ +++และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปืน
ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร ที่ได้ลูกชาย ‘น้องพระคุณ’ มาเป็น
สมาชิกอีกคนของครอบครัว ขอให้น้องเลี้ยงง่าย ๆ ไม่กวนเวลา

คุณพ่อเตรียมตัวสอบบอร์ด ได้ข่าวว่าก�ำลังเตรียมตัวอย่างหนัก
ขะมั ก เขม้ น +++ปี นี้ นั ก ศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาจั ด ฟั น 23 จบ
การศึ ก ษากั น ทุ ก คนอย่ า งเรี ย บร้ อ ย และได้ ข ่ า วว่ า เตรี ย มตั ว
สอบบอร์ดต่อกันปลายปีนี้ ขอให้ทุกคนโชคดี ประสบความส�ำเร็จ
ดังหวังกันทุกคนเลยน้าาา+++และขอปรบมือต้อนรับอาจารย์ใหม่
ของภาควิชา Dr.Neoh Siew Peng ที่เพิ่งส�ำเร็จหลักสูตร
resident ของเรา และ อ.ดร.ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย สู่ภาควิชา
เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาภาควิชาต่อไปครับ

ตามต่อขึน้ เหนือแต่ยงั ไม่เหนือสุดกับทาง
ม.นเรศวรค่ะ พอเข้าปี 2020 แน่นอนว่าหลาย
มหาวิ ท ยาลั ย คงจะได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ
เชื้อโควิด-19 ท�ำให้ต้องหยุดการเรียนการสอน หยุดกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมไปถึงหยุดท�ำคลินิกด้วย ทางภาคจัดฟัน ม.นเรศวร
ของเราก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ปรับมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมจัดฟันให้มี
มาตรฐานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
หากถามว่ า ช่ ว งที่ ทุ ก คนต้ อ งกั ก ตั ว ...พวกเราใช้ เวลา
ในช่วงนีท้ �ำ อะไรกัน? ตอบได้เลยค่ะ ว่าเราไม่ปล่อยเวลาให้ผา่ นไป
โดยสูญเปล่า พวกเราใช้เวลากักตัวไปกับการเรียน สัมมนา talk
case และการนำ�เสนอโครงร่างงานวิจัย ซึ่งเป็นรูปแบบออนไลน์
เรียกได้ว่าพวกเราพยายามใช้เวลาให้มีค่ามากที่สุด เพื่อเก็บเกี่ยว
ความรู้จากการเรียนให้ได้มากที่สุด รอวันที่เราจะได้กลับมา
พบปะกั น ได้ อี ก ครั้ ง ค่ ะ ++++มาถึ ง เรื่ อ งราวอั น น่ า ยิ น ดี ข อง
ทางภาควิชาเรากัน ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ต่าย
ที่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วยนะคะ >> ผศ.ทพญ.
รัชวรรณ ตัณศลารักษ์ นอกจากนีภ้ าคของเราก็มอี าจารย์นอ้ งใหม่
มาเพิ่มอีก 2 คนค่ะ คนแรกก็คือ อ.ทพ.อรรถพงศ์ ดีดกลิ่น
(อาจารย์แจ็ค) หนุ่มหล่อ มาดเข้ม โสด ใจดี รับบทเป็นพระเอก
ทุกงานละครเวทีของคณะ ซึ่งน้องจบมาทำ�งานได้ปีกว่า ๆ แล้ว
ตอนนีก้ �ำ ลังรอไปเรียนต่ออยูค่ ะ่ ส่วนคนทีส่ องก็คอื อ.ทพญ.สิรกิ ร
เตชะฤดีวรรณ (อาจารย์จ๋าย) สาวสวย หุ่นดี ใจดี เป็นที่รัก
ของนิ สิ ต ทุ ก คน น้ อ งเป็ น บั ณ ฑิ ต ทั น ตแพทย์ จ บใหม่ ป้ า ยแดง
อีกไม่กเี่ ดือนก็ถงึ ช่วงรับปริญญาของ ม.นเรศวรแล้ว ขอแสดงความ
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ยิ น ดี กั บ อาจารย์ น้ อ งจ๋ า ยล่ ว งหน้ า ด้ ว ย
นะคะ ++++สำ � หรั บ พี่ ๆ นิ สิ ต จั ด ฟั น
รุ่นสองที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเนื่องในโอกาสสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโทไปเมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว และได้ ส อบบอร์ ด ข้ อ เขี ย นผ่ า น
กันหมดทุกคนเมื่อปีที่แล้ว ปรบมือ!!!! แม้ว่าตอนนี้พี่ ๆ เค้าได้
กลับไปทำ�งานที่โรงพยาบาลต้นสังกัดของตัวเองกันหมดแล้ว
แต่ก็ยังแวะเวียนมาเก็บเคสที่ ม.นเรศวร ให้หายคิดถึงกลับมา
ทีก็เลี้ยงดูปูเสื่อน้อง ๆ รุ่นสามเป็นอย่างดีโดยมิขาดสายเลยค่ะ
+++ตัดภาพไปที่รุ่นสามซึ่งตอนนี้กำ�ลังเข้มข้นเลยทีเดียว ทั้งการ
ทำ�คลินิกและงานวิจัย ซึ่งตอนนี้รุ่นสามของเราก็เป็นนิสิตจัดฟัน
ชั้นปีที่ 2 แล้ว มาทำ�ความรู้จักกับน้อง ๆ แต่ละคนกันเลยค่ะ
คนแรกถึ ง แม้ เรี ย นจะหนั ก แค่ ไ หนแต่ ก็ ทำ � อะไรน้ อ งเกมส์
(กติกา ใจกล้า) สาวสวยของเราไม่ได้ ไม่ว่าจะเรียนเช้าเพียงไร
หน้านางจะเป๊ะตั้งแต่เช้าจรดเย็นค่า อยากรู้เคล็ดลับความสวย
ลองสะกิดถามนางดูนะคะแล้วมาบอกกันด้วย ส่วนหนุ่มน้อย
หน้าใสหนึ่งเดียวในรุ่น เสาร์อาทิตย์เอะอะโผล่เชียงใหม่ ไม่ใช่ว่า
มีอะไรกลับบ้านค่า จะได้มีกำ�ลังใจมาทำ�งานหนักต่อ ยังไงก็
ขอบคุณที่ทำ�งานหนักนะคะน้องบอม (ณัฐภัทร คำ�นึงสิทธิ)
และไม่ต้องแปลกใจถ้าใครจะได้ยินเสียงร้องของน้องแมวแถวนี้
ไม่ใช่ว่าใครเลี้ยงแมวหรือมีน้องจากที่ไหนนะ แต่เป็นเสียงของ
น้องขวัญ (พาขวัญ กุลชุติสิน) สาวน้อยผู้หลงใหลในคาเฟ่แมว
เธอเลียนเสียงร้องของแมวได้เหมือนมาก เหมือนกว่าแมวจริง ๆ
ซะอี ก เหมื อ นจนแมวงง เอ๊ ะ ยั ง ไงเนี่ ย สาวน้ อ ยคนสุ ด ท้ า ย
น้องเฟิรน์ (นันทพร ไชยสุขทักษิณ) แม้จะเห็นเธอเงียบ ไม่คอ่ ยพูด
เท่าไหร่ ดูสุขุมนุ่มลึก จริง ๆ แล้ว... ก็ไม่ค่อยพูดแหละ 5555
แต่อย่าให้เธอพูดขึ้นมาเชียว เฮฮาปาจิงโกะ ปล่อยมุกมาเรื่อย ๆ
เลยนะคนนี้ เฉียบค่ะ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเรา ช่วงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่ผ่านมาชาวรุ่นสามก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ที่อำ�เภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพิษณุโลกมาก
มีภาพบรรยากาศสวย ๆ มาฝากด้วยค่ะ ใครกำ�ลังหาที่เที่ยว
ชิว ๆ บรรยากาศดี ๆ อาหารอร่อย ขอแนะนำ�ที่นี่เลยนะคะ
+++++++++ก็ ไ ม่ ใช่ ว่ า ทางเราจะมี เ ฉพาะกิ จ กรรมรื่ น เริ ง
ซะอย่างเดียว ทางด้านวิชาการก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร ทางเรา
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ มาบรรยาย
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ในหัวข้อ Tweed, Straight wire, MEAW และ MIA technique
แบบเข้มข้น อาจารย์นำ�เสนอเคสตัวอย่างต่าง ๆ หลากหลาย
เนื่ อ งจากอาจารย์ มี ป ระสบการณ์ ใ นการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยมา
อย่ า งยาวนานทำ � ให้ พ วกเราได้ แ นวทางในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ย
เป็นอย่างดี ทาง ม.นเรศวรจึงขอโอกาสนี้กราบขอบพระคุณท่าน
อาจารย์อกี ครัง้ ทีใ่ ห้เกียรติและสละเวลาของอาจารย์มาให้ความรู้
ให้กบั นิสติ ตาดำ� ๆ ถึงเมืองสองแคว นิสติ ทำ�ความเคารพ กราบค่ะ

ข้ า มฝั ่ ง ไปทางอี ส านไปฟั ง ข่ า วดี ๆ
จากทางขอนแก่นกันต่อค่ะ +++เริ่มต้นด้วย
การขอกล่าว Congratulations!! ยินดีต้อนรับสองหนุ่มน้อย
เข้าสู่ครอบครัว มโนสุดประสิทธิ์ น้องจุนจุน ลูกชาย อ.อมรรัตน์
(อ.อิ๋ง) และน้องออตรี ลูกชาย อ.เอกสิทธิ์ (อ.เอก) เห็นทีงานนี้
คุณครูมนเทียร คงต้องใช้สายตาอันเฉียบแหลมสแกนหลานสะใภ้
กันยกใหญ่ใหญ่ ส่วนพวกเราก็ขอกรอกใบสมัครเป็น FC กันตัง้ แต่
วั น นี้ เ ลยค่ า ++++ยิ น ดี ต ้ อ นรั บ อ.พุ ท ธธิ ด า วั ง ศรี ม งคล
(อ.การ์ตูน) กลับเข้าสู่ครอบครัวทันตกรรมจัดฟัน บ้านสีม่วง
รั้ ว สี อิ ฐ หลั ง จากไปร�่ ำ เรี ย นมาอย่ า งยาวนาน บอกได้ เ ลยว่ า
โปรไฟล์ ไ ม่ ธ รรมดา เพราะไปคว้ า ปริ ญ ญาเอกจั ด ฟั น มาจาก
Harvard แถมพ่วงมาด้วย Craniofacial Fellowship จาก
University of Michigan และ NYU ไปอี๊กกกก กลับมาคราวนี้
ขนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาฝากพวกเราเพียบ!!!!!!! ++++
ก้า วเข้า สู่ปี 2020 ORTHO KKU ของพวกเราก็เติ บ โตเป็ น
บ้านหลังใหญ่มากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากมีสมาชิกเพิม่ เข้ามาถึง 12 คน !!!
โดยพี่ปี 3 นั้น ก็ดีใจสุด ๆ เพราะน้อง ๆ รุ่น 15 จะมาช่วยรับเคส
NAM ช่วยพี่ ๆ แล้วเย้!!! และขอแสดงความยินดีกับพี่ ORTHO
รุน่ 13 ทีส่ �ำเร็จการศึกษาจากทีแ่ ห่งนี้ กลายเป็นทันตแพทย์จดั ฟัน
ป้ายแดงคนใหม่ของประเทศไทย น้อง ๆ ทุกคน ก็ขอให้พี่ ๆ หล่อ
สวย รวยเสน่ห์ เท่ห์สุด ๆ ฉุดไม่อ ยู่ ปัง ปุริเย่ทุก ๆ คนเลย
นะค้าบบบบ +++ ข่าวดีของเรายังไม่หมดแค่นี้ เพราะล่าสุด
หลังปิดปรับปรุงคลินกิ มาร่วมสองปี ในทีส่ ดุ คลินกิ ใหม่คลอดแล้ว
จ้า ๆ ๆ ๆ ส่วนเรื่อง facilities และความหรูหรา คลินิกใหม่เรา
ไม่เป็นรองใครแน่นอนค่า^^
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ปิดท้ายข่าวดี ๆ ฉบับนีด้ ว้ ยชาว Ortho
สงขลา ที่ขอกล่าวสวัสดีชาว ortho ทุกคน
ท่ามกลางสถานการณ์ covid-19 ที่ก�ำลังคุกรุ่น
อยู ่ นี้ ห วั ง ว่ า ทุ ก คนจะสบายดี อ ยู ่ น ะคะ+++เรื่ อ งแรกในงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญาและพิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สําเร็จการศึกษาหลังปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีกับพี่ ortho PSU รุ่น 9 ที่ได้ส�ำเร็จการศึกษา
อย่ า งเป็ น ทางการ หนึ่ ง ในนั้ น คื อ อ.ดร.ทพ.ปั ณ ณ์ พั ฒ น์
จันทร์มณี อาจารย์ประจ�ำสาขาทันตกรรมจัดฟันคนล่าสุดของ
พวกเรา ทีเ่ ตรียมความรูไ้ ว้เต็มกระบุงพร้อมถ่ายทอดให้กบั รุน่ น้อง
อย่างพวกเราเต็มที่ ขอบอกว่าอาจารย์นา่ รักและใจดีมากค่ะ ม.อืน่
อย่าอิจฉาพวกเราหล่ะ ในขณะที่ศรีตรังช่อใหม่ทั้ง 18 คนในปีนี้
ยิ้ ม เฉิ ด ฉายกั น ถ้ ว นหน้ า เพราะได้ เ สื้ อ กาวน์ ม าอี ก ตั ว จากมื อ
รศ.ดร.ทพ.บัญชา ส�ำรวจเบญจกุล อาจารย์สุดเท่ของพวกเรา
และขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล ที่ได้
รับรางวัลผลงานดีเด่นสาขาการแต่งหนังสือของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จากหนังสือ ชีววิทยาทางทันตกรรมจัดฟัน:
หลักการและองค์ความรู้ใหม่ หากผู้ใดสนใจติดต่อมาทางคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มอ. ได้เลยค่ะ และอีกงานที่ชาว ortho PSU
ภูมใิ จน�ำเสนอคือ โครงการฝึกอบรมเรือ่ งการดูแลผูป้ ว่ ยปากแหว่ง
เพดานโหว่และการท�ำเครื่องมือ KORAT NAM ในวันที่ 7 - 9
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์
ปากแหว่งเพดานโหว่ใน รพศ./รพท. 5 แห่งทั่วประเทศของ
กระทรวงสาธารณสุข ในงานนี้พวกเราได้รับทราบความเป็นมา
ของการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ แ ก้ ไขและฟื ้ น ฟู ส ภาพความผิ ด ปกติ ข อง
ขากรรไกร ใบหน้า และการบดเคี้ยวหรือ CCDD (Center for
Correction and Rehabilitation of Dentofacial Deformity)
และได้รับความรู้ บูรณาการระหว่างการจัดฟันและศัลยกรรม
ช่องปาก เรียกได้ว่าเดินออกจากงานนี้ มีไฟลุกโชนในการดูแล
คนไข้กลุม่ นีก้ นั ทุกคน +++++ 9th International Orthodontic
Congress (IOC) งานนี้มาใน theme กายหยาบอยู่หาดใหญ่
แต่หัวใจอยู่ Yokohama ด้วยการ conference ผ่าน webinar
สร้างบรรยากาศด้วยการลดอุณหภูมิในห้องประชุมให้เหมือนกับ
อยู ่ ญี่ ปุ ่ น พร้ อ มกั บ สั่ ง ซู ชิ ม าทาน และร่ ว มส่ ง แรงใจให้ กั บ
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ ที่เป็นหนึ่งใน speaker
ของงานนี้

สุดท้ายนี้ พวกเราหวังว่าจะได้มีโอกาสเจอกันในงานประชุมวิชาการ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ ครั้งที่ 2/2563 ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ
พวกเราพร้อมแล้ว ทุกคนพร้อมรึยัง^^ แล้วพบกันใหม่ ในฉบับหน้าค่า

มาเขียนบทความกันเถอะ
ได้ความรู้ด้วย ได้เงินด้วย ดี๊ดี
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ในวิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
1. ประเภทบทความวิจัย (original article) สนับสนุน เรื่องละ 50,000 บาท
2. ประเภทรายงานผู้ป่วย (case report) สนับสนุน เรื่องละ 35,000 บาท
3. ประเภทบทความปริทัศน์ (review article) สนับสนุน เรื่องละ 20,000 บาท
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Welcome to the Club
ทพญ.จรินทร โคธีรานุรักษ์
2549 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมสำ�หรับเด็ก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 Master of Dentistry
(Orthodontics), Case western
Reserve University
2561 Fellowship in Craniofaial
Orthodontics, Case western
Reserve University

ทพญ.จรีรัตน์ ลือชาพาณิชย์กุล
2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
สาขาทันตกรรมหัตถการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2561 MSc. (Orthodontics), Taipei
Medical University, Taiwan

ทพญ.สุภาวดี หัสประยูร
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 MMS. and Certificate of
Residency Training in
Orthodontics. Chang Gung
University, Taiwan

ทพ.ศรุต วงษ์กมลชุณห์
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
2561 MMS. and Certificate of
Residency Training in
Orthodontics. Chang Gung
University, Taiwan

ทพ.ชิน ศุภภิญญาโรจน์
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 MMS. and Certificate of
Residency Training in
Orthodontics. Chang Gung
University, Taiwan
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ทพ.รุทาปกร อินทร์เสวก
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
2562 MMS. and Certificate of
Residency Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพญ.ภัทราวดี วิริไฟ
2544 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2562 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพญ.สุธินี โชติคํ้าวงศ์
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพญ.ผุสดี ภู่สุนทรสกุล
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.ณัฐพล เพรงสุกาญจน์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
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Welcome to the Club
ทพ.คณิน นิ้มเจริญสุข
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.พลกร บูรณะประเสริฐสุข
2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาวิทยาระบบบดเคี้ยว
มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.มัลลิกา รุ่งเกียรติ์สกุล
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.วิทวัส มงคลชาติ
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ธัญณภัสร์ อังคทะวิวัฒน์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ์
2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.จุฬาภรณ์ ศรีพวาทกุล
2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทพญ.เพียงขวัญ อธิปัตยกุล
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2562 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan
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ทพญ.ปัณฑารีย์ ฤทธิ์ถกล
2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
2562 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพ.ณัฏฐ์ ลีลากิจรุ่งเรือง
2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562 MMS. and Certificate of Residency
Training in Orthodontics.
Chang Gung University, Taiwan

ทพญ.ปาริฉัตร ผาสุขดี
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 MSc. (Orthodontics), Taipei
Medical University, Taiwan

ทพญ.กิจศิภรณ์ บุญอำ�นวย
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.ธนกฤต ศุภธีรวิตร
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ทพญ.นันทรัตน์ อภิวันทนกุล
2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ปริยากร สุขนิยม
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. พิมพ์รภัส ศิริศรีสุดากุล
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพ.ภัณฑิล อึงขจรกุล
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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2020

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
June 16 - 19, 2021
Spanish Society of Orthodontics
SEDO 67th Annual congress
Madrid, Spain
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

2023

April 21 - 25, 2023
American Association of Orthodontists
Annual Session
Chicago, Illinois, USA
May 15, 2023
The 7th Annual World Orthodontic Health Day
TBA, 2023
European Orthodontic Society
Athens, Greece
September 28 - October 1, 2023
Canadian Association of Orthodontists
Lake Buena Vista, Florida, USA
https://cao - aco.org/orthodontics/events/upcoming - events/

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

