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01หนึ่งในผู �มีคุณูปการต�อคณะทันตแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
“อาจารย� ทพ.คลาร�ค  แลมเบอร�ตัน  -Dr.Clark Lamberton D.M.D,M.S.”
 ป� พ.ศ. 2512 เป�นป�ทีค่ณะทนัตแพทยศาสตร� มหาวทิยาลัยเชียงใหม� ยงัมสีถานะเป�น
แผนกทันตกรรมในคณะแพทยศาสตร� และอยู�ในระหว�างการทําโครงการจัดตั้งคณะ ช�วงนี้มี
ทันตแพทย�ท่ีมีอยู�เดิมเมื่อคร้ังเป�นโรงพยาบาลสวนดอกและทันตแพทย�รับใหม�เพื่อเตรียม
รับฐานะการเป�นอาจารย� โดยรวมแล�วมีอยู�ประมาณ 20 คน
 อาจารยหมอแลมเบอรตัน ทันตแพทยชาวอเมริกัน อาสาสมัครมิชชั่นนารี ซึ่งทํางานกอตั้งแผนกทันต

กรรมของโรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพฯ และทํางานอยูในโรงพยาบาลมิชชั่น 5 ป  ตอมาไดรับคําเชิญใหเริ่มงาน

ใหมที่จังหวัดเชียงใหม  เริ่มงานคลินิกทันตกรรม “คลินิกทันตกรรมคณะเซเวนธเดย แอดเวนติส” (Seventh-day Adventist Dental Clinic) 

เปนสาขาหนึ่งของโรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพฯ  ไดรับคําเชิญจากอาจารยหมอถาวร  อนุมานราชธน หัวหนาโครงการจัดตั้งคณะฯ ใหมา

เปนอาจารยพิเศษทันตกรรมจัดฟน ซึ่งยังขาดอาจารยเฉพาะทางทางทันตกรรมจัดฟน ตั้งแตป  พ.ศ. 2512 และสอนทันตกรรมจัดฟนตั้งแต

นักศึกษาทันตแพทยรุนแรกเปนลําดับมา และพยายามสอนเปนภาษาไทย เพราะกลัวนักศึกษาจะไมเขาใจภาษาอังกฤษดีพอ แตนักศึกษากลับ

นินทาอาจารยวาขอบรรยายเปนภาษาอังกฤษจะฟงเขาใจดีกวาที่อาจารยพูดภาษาไทย

   อาจารยหมอแลมฯ มคีวามผกูพนักบัคณะฯ และกบัทกุคนเหมอืนอาจารยเปนคนไทยคนหนึง่โดยสม่ําเสมอ

ตลอดมา  ทั้งงานสอนนักศึกษา ใหคําปรึกษาแกอาจารยใหม  การรวมออกหนวยแพทย พอ.สว. และกิจกรรมเพื่อ

สังคมตาง ๆ จนถึงปจจุบัน  ไดหางเหินไปบางชวงระยะ 2-3 ปหลังนี้ ที่อาจารยบนวามีอายุมากขึ้น ขับรถไปไหนมา

ไหนดวยตนเองไมไดเหมือนเดิม

      คณะทนัตแพทยศาสตร ไดมอบโลประกาศเกียรติคณุในฐานะผูมีพระคณุและสรางคณุประโยชนอเนกประการ

ตอคณะฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2527

 ในสูจิบัตรที่ระลึกทางวิชาการ 20 ปของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2535  ไดบันทึกงาน

ของอาจารยไววา “อาจารยทันตแพทยคลารค แลมเบอรตัน เปนอาจารยพิเศษ สอนนักศึกษาทันตแพทยและผูฝกอบรมอาจารยในการรักษา

ผูปวยในโครงการภาควิชาทันตกรรมจัดฟนตั้งแตป พ.ศ. 2512 จนถึงปจจุบัน  ทานเปนผูหนึ่งที่รวมกอตั้งภาควิชาทันตกรรมจัดฟนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชวงป พ.ศ. 2512-2517 ซึ่งขณะนั้นภาควิชาทันตกรรมจัดฟนยังไมไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ ทานก็ไดบริจาคทั้ง

ครภุัณฑและวัสดภุัณฑที่ใชในการเรียนการสอนนักศกึษาทันตแพทย และรกัษาผูปวยในคลนิิกทันตกรรมจดัฟนเปนเวลาถึง 5 ป โดยไมหวังผล

ตอบแทนแตอยางใด แมภายหลังที่ภาควิชาไดรับเงินสนับสนุนแลว ทานก็ยังไดอุทิศคาสอนพิเศษที่ไดรับจากคณะฯ ใหแกภาควิชาทันตกรรม

จัดฟน เพือ่สนบัสนนุกองทนุพฒันาวชิาการของภาควชิาทนัตกรรมจดัฟนดวย จงึนับเปนคณุประโยชนอยางย่ิงตอภาควชิาทนัตกรรมจดัฟนและ

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม”                         

 อาจารยไมเพยีงแตสรางคณุประโยชนแกคณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม แตตอสงัคมและ

ประเทศไทยโดยรวม ไดเปนผูรเิริม่ตัง้แผนกทนัตกรรมของโรงพยาบาลมิชช่ัน กรงุเทพฯ “คลนิิกทนัตกรรมคณะ

เซเวนธเดย แอดเวนตสิ”  เปนสาขาหนึง่ของโรงพยาบาลมชิช่ันกรงุเทพฯ โดยอาจารยเปนทนัตแพทยประจาํ ได

เปนอาสาสมัครสมาชิก พอ.สว. ออกหนวยสมํ่าเสมอเปนประจําจนไดรับโลพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

จากสมเด็จพระราชชนนี ในป พ.ศ. 2528 ชวยเหลืองานของคริสตจักรเซเวนธเดย แอดเวนติสในประเทศไทย  

  อาจารยหมอแลมฯ มคีวามผกูพนักบัคณะฯ และกบัทกุคนเหมอืนอาจารยเปนคนไทยคนหนึง่โดยสม่ําเสมอ

ตลอดมา  ทั้งงานสอนนักศึกษา ใหคําปรึกษาแกอาจารยใหม  การรวมออกหนวยแพทย พอ.สว. และกิจกรรมเพื่อ

สังคมตาง ๆ จนถึงปจจุบัน  ไดหางเหินไปบางชวงระยะ 2-3 ปหลังนี้ ที่อาจารยบนวามีอายุมากขึ้น ขับรถไปไหนมา

ไหนดวยตนเองไมไดเหมือนเดิม

      คณะทนัตแพทยศาสตร ไดมอบโลประกาศเกียรติคณุในฐานะผูมีพระคณุและสรางคณุประโยชนอเนกประการ
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บรรณาธิการ: รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน�
กองบรรณาธิการ: รศ.ทพ.สัมพันธ� ศรีสุวรรณ ๐ ผศ.ทพญ.มัลลิกา ศุขเกษม ๐ อ.ทพ.จิตจิโรจน� อิทธิชัยเจริญ ๐ นางสาววาสนา ใจคําแปง ๐ นางสาวเจฬ�ญญ� สุรินทร�แก�ว
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โดยใหทุนเพื่อสรางโรงเรียน หอพักชาย-หญิง  ในบริเวณโบสถเชียงใหม เพื่อใหนักเรียนที่เรียนดีแตขัดสนไดเขาพักในหอพักเพื่อศึกษาตอ

ในสถานศึกษาในตัวเมืองและเอาใจใสเลี้ยงดูใหคําแนะนํา ปรึกษาและหาทุนการศึกษาใหเรียนตอทั้งในและตางประเทศแกเยาวชนเหลานั้น 

เสมือนเปนลูกหลาน ,ชวยรักษาชาวเขาที่ติดยาเสพติด  โดยจัดสถานที่สวนหนึ่งบริเวณบานใหเปนที่พักรักษาบําบัดผูติดยาโดยไมคิดคาใชจาย

และทานมีความศรัทธาเครงครัดและอุทิศตัวตอศาสนาที่ทานนับถืออยางสมํ่าเสมอ

 อาจารยหมอแลมเบอรตัน ไดเสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554  อายุ  90  ป สมาคมศิษยเกาคณะทันตแพทยศาสตรขอคารวะ

และระลึกในคุณูปการของอาจารยที่มีตอศิษยและคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และตอสังคมไทยไว ณ โอกาสนี้

´ŒÇÂ¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾ÃÑ¡áÅÐÃÐÅÖ¡ã¹¾ÃÐ¤Ø³
ÃÈ.·¾.ÊÑÁ¾Ñ¹¸�  ÈÃÕÊØÇÃÃ³

   

อาจารยหมอแลมเบอรตัน…
ครูที่รักยิ่งของพวกเรา
 จากฝ��งตะวันตกของโลก โชคชะตาพลิกผันทําให�อาจารย�หมอแลมเบอร�ตันได�มาใช�ชีวิตอย�างยาวนาน ใน
ฟากฟ�าตะวันออก…ประเทศไทย
 อาจารยทํางานเปนทันตแพทยที่โรงพยาบาลมิชช่ันที่กรุงเทพไดประมาณ 4-5 ป ชีวิตของ

อาจารยก็ตองเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อตองยายมาทํางานที่คลินิกทันตกรรมใน จ.เชียงใหม ซ่ึงเปน

เครือขายของโรงพยาบาลมิชชั่น นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญในชีวิตอาจารย โดยอาจารย

นึกไมออกวาชีวิตจะเปนอยางไรใน จ.เชียงใหม เมื่อ 40 ปที่แลว อาจารยเคยบอกวา ที่เปนเชนนี้คง

เปนความประสงคของพระผูเปนเจา…

 นบัเปนโชคด…ีของคณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ทีอ่าจารยหมอแลม ได

ตัดสินใจเปนอาจารยพิเศษที่ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน และรวมกอตั้งภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ใน

ชวงเวลานั้น 

 นบัเปนโชคดี…ของนกัศกึษาทันตแพทยเชยีงใหม ที่ไดเรยีนรูความรูใหมๆ  ทางทนัตแพทยศาสตร โดยเฉพาะอยางยิง่ วชิาทนัตกรรม

จัดฟน โดยการสอนจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ ผานการสัมมนาทันตกรรมจัดฟน  อาจารยสอนโดยการใชของจริงจากผูปวย ไดแก รูปถาย 

ภาพรังสีและแบบจําลองฟน กอนจัดฟน  ระหวางและหลังการจัดฟน เพื่อเปรียบเทียบและเรียนรูขั้นตอน ตั้งแตการตรวจวินิจฉัย วิเคราะห 

วางแผนการรักษา และวิธีการรักษาจริงๆ พวกเราฟงดวยหู รับรูดวยตา และสัมผัสดวยมือของเรา ทําใหเราเขาใจไดชัดเจน และมองเห็น

ภาพไดอยางดียิ่ง…

 อาจารยสอนพวกเราเหลาลูกศิษย ดวยความรักและเมตตา อาจารยดูแล รักษาผูปวยทั้งเด็กและผูใหญ ดวยความรักและเมตตา

เชนเดียวกัน อาจารยจะสอนเสมอๆ วา ตองพูดเบาๆ (พูดดีๆ) เพื่อใหผูปวยสบายใจ อาจารยชอบชวยเหลือชุมชน โดยการออกหนวยแพทย 

พอ.สว. เปนประจํา อยางตอเนื่องและยาวนาน  เมื่อพบเด็กๆ ชาวเขาในเขตทุรกันดาร อาจารยจะพยายามชวยเหลือและดูแลอยางดียิ่ง ทั้ง

เรื่องการรักษาสุขภาพปาก สุขภาพรางกาย รวมทั้งหาทุนใหเด็ก ๆ ศึกษาเลาเรียน อาจารยรักงานทันตแพทยมาก โดยเฉพาะการจัดฟน 

อาจารยไดทุมเททํางานอยางตอเนื่อง ตั้งแตจบการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงชวงสุดทายของชีวิต…เมื่ออายุเกือบ 90 ป 

 ครูแลมเบอรตันที่เคารพ…พวกเราลูกศิษยทุกคนของคุณครู ขอต้ังจิตอธิฐาน ขอส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทั้งปวงในโลกนี้และโลกหนาจง

ดลบันดาลใหครูของพวกเรา…ครูแลมเบอรตัน หลับใหสบายในสัมปรายภพ คุณงามความดีของครู จะตราตรึงอยูในใจของพวกเราตลอดไป

´ŒÇÂ¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾ÃÑ¡ÂÔè§
ÃÈ.·¾.ÇÔÃÑª  ¾Ñ²¹ÒÀÃ³�

 อาจารยทํางานเปนทันตแพทยที่โรงพยาบาลมิชช่ันที่กรุงเทพไดประมาณ 4-5 ป ชีวิตของ

อาจารยก็ตองเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อตองยายมาทํางานที่คลินิกทันตกรรมใน จ.เชียงใหม ซ่ึงเปน

เครือขายของโรงพยาบาลมิชชั่น นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญในชีวิตอาจารย โดยอาจารย

นึกไมออกวาชีวิตจะเปนอยางไรใน จ.เชียงใหม เมื่อ 40 ปที่แลว อาจารยเคยบอกวา ที่เปนเชนนี้คง

 นบัเปนโชคดี…ของนกัศกึษาทันตแพทยเชยีงใหม ที่ไดเรยีนรูความรูใหมๆ  ทางทนัตแพทยศาสตร โดยเฉพาะอยางยิง่ วชิาทนัตกรรม
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02  กิจกรรมของสมาคมฯ
 สมาคมศษิยเกาทนัตแพทยเชยีงใหม โดยความรวมมือของแผนงานโรงเรียนทนัตแพทย

สรางสุข จัดทําโครงการโรงเรียนนอง-โรงเรียนทันตแพทยสรางสุข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

 - รวมเสริมเติมสุขประเทศไทย ในนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล  เพื่อ

เสริมเติมดานความเสมอภาคและลดชองวางของเด็กในถิ่นทุรกันดาร หางไกลคมนาคม

 - อาจารย  นักศึกษาทันตแพทย และบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดมีโอกาสอุทิศตนโดยการ

เปนอาสาสมัครรวมงานในโครงการฯ กิจกรรมอันเปนจิตอาสา มีทัศนคติเอื้อเฟอ เผื่อแผ อุทิศ

ตนในกิจกรรม เพื่อสังคมและเพื่อผูดอยโอกาส

 โดยไดกําหนดจัดโครงการ ณ โรงเรียนบานหนองบัวคํา อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม ซึ่ง

คณะกรรมการสมาคมฯ ไดไปสํารวจพื้นท่ีและรวมประชุมกับคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการดําเนินงาน ไปแลวเมื่อวันที่  18  มีนาคม 2554

3

 และวันที่  11  มิถุนายน  

2554 สมาคมศิษยเกาได

แวะเย่ียมเยือนศิษยเกา 

ทพ.พฤทธิพงศ  ภักดี 

และ ทพ.อรรถพล แซลอ ที่ปฏิบัติงาน ณ 

โรงพยาบาลฮอด หลังจากสําเร็จการศึกษาจาก คณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประมาณ 2-3 ปมาแลว 

พวกเราไดถามสารทุกขสุกดิบอยางใกลชิดและเปนกันเองอยางดียิ่ง 

 หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ทางคณะกรรมการฯ ไดเดินทางไปที่

โรงเรียนบานหนองบัวคํา อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพบกับคณะกรรมการโรงเรียน คุณครูและเด็กนักเรียน 

พรอมทัง้สาํรวจพืน้ทีส่าํหรบัการเตรยีมความพรอม การใหความชวยเหลอืในดานตาง ๆ  อาท ิการปรบัปรงุ

หองสมดุ หองเรียน การดแูลดานสขุภาพอนามยัชองปาก  เปนตน  ซ่ึงการเดนิทางคอนขางลาํบากเนือ่งจาก

เปนชวงฤดูฝน เดินทางโดยรถตู ลงเรือ และตอดวยรถบรรทุกเขาไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร การเดินทาง

ครัง้นีม้ผีูรวมเดนิทางไปประกอบดวย ทีป่รกึษาสมาคมฯ นายกสมาคมฯ นักศกึษาและเจาหนาทีข่องคณะฯ 

จํานวน 12 คน
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โครงการสานสัมพันธ�ศิษย�เก�าฯ
 สมาคมศิษย�เก�าฯ จัดโครงการสานสัมพันธ�ศิษย�เก�า ในป�การศึกษา 2554 นี้ โดย
สมาคมศษิย�เก�าฯ ได�จัดโครงการไปเย่ียมเยอืนศษิย�เก�าภาคอสีานและร�วมโครงการกบัคณะ
ทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ในพิธีมอบยูนิตทําฟ�นให�กับโรงพยาบาลแขวง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว�างวันที่ 2-5  สิงหาคม 2554 
มผีูเดนิทางไปครัง้นีป้ระกอบดวย ท่ีปรึกษาสมาคม นายกสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ นักศกึษาทนัตแพทย 

บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร และศิษยเกา ฯ รวม 14 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้

 ÇÑ¹·Õè 2 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554  ออกเดนิทางจากคณะทนัตแพทยศาสตร เขา

พักที่โรงแรมธรินธร จังหวัดรอยเอ็ด และรวมงานเลี้ยงพบปะสังสรรคศิษยเกา โดยมีศิษยเกาที่มีมารวมงานคือ  

ทพ.ธีระ – ทพญ.นิรมล  ลีลาอดิศร เปนผูใหการเลี้ยงรับรองและยังใหการสนับสนุนโดยบริจาคเงินใหกับสมา

คมฯ ในครั้งนี้ จํานวน 10,000 บาท ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาส

นี้ดวย สําหรับผูประสานงาน ไดแก ทพ. ภานุพงษ  พงสยาภรณ สังกัดโรง

พยาบาลเมยวดี จ.รอยเอ็ด และ ทพญ. เสาวลักษณ  ลือชา สังกัดโรงพยาบาล

หนองพอก จ.รอยเอ็ด ไดมารวมในงานครั้งนี้ดวย 

 ÇÑ¹·Õè 3 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 ออกเดินทางจังหวัดรอยเอ็ดไปยังจังหวัดมุกดาหาร 

เขาพบผูวาราชการจังหวดัมุกดาหารเพือ่ขอบคณุทีท่างจังหวดัไดกรุณาประสานงานเร่ืองการขออนญุาตผานแดน

ไปยังแขวงสะหวันนะเขต ตอจากนั้นไดเขารวมพธิีมอบยูนติทําฟนใหกับโรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขตในเวลา 

14.00 น.  โดยมี รองกงสุลไทย รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสะหวันนะเขต นายแพทย สสจ.สะหวันนะเขต 

รองนายแพทย สสจ.มุกดาหาร ทันตแพทยอีกหลายทานที่ประจําโรงพยาบาลในเขตจังหวัดภาคอีสาน รวมทั้ง

บุคลากร เจาหนาที่ของโรงพยาบาลสะหวันนะเขต เปนจํานวนมากที่เขารวมงานในครั้งนี้ 

 หลังจากนั้นในชวงเย็นของวันเดียวกัน พวกเราไดรวมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค และเกษียณอายุราชการ 

ทพญ.รจนา  โชติวุฒิมนตรี สังกัด รพ.มุกดาหาร ณ หองอาหารระเบียงปกไม  แกวมุกดารีสอรท จ.มุกดาหาร 

และงานนี้ ทพ.ธีระ  ดํารงคสกุล พรอมภรรยา เปนผูประสานงานและซื้ออาหารเย็นมาเพิ่มเติม พรอมทั้งฝาก

ของที่ระลึกใหพวกเราทุกคน ทําใหงานนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี มีศิษยเกามารวมงานอีกหลายทาน อาทิ 

ทพญ.ปราน  ทองคํากูล และ ทพญ.อรพรรณ  จันทรา สังกัดโรงพยาบาลคําชะอี จ.มุกดาหาร ทพ.วรวงษ  เทพวงศ สังกัดโรงพยาบาล

หวานใหญ  จ.มุกดาหาร

หนังสือ 

“คมความคิด  ชีวิต…หมอฟน”
 หลังจากที่ทางสมาคมฯ ไดจัดโครงการเยี่ยมเยือนศิษยเกาและศึกษาดูงานกรณีตัวอยางตนแบบ/รูป

แบบการใชทักษะสรางเสริมสุขภาพชองปากชุมชนในงานทันตสาธารณสุขใน 3 จังหวัด ในปการศึกษา 2553 ซึ่ง

ประกอบดวย จังหวัดพิจิตร จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดนาน ขณะนี้ไดดําเนินการเสร็จสิ้นโครงการแลว และทาง

คณะกรรมการฯ ไดจัดทําหนังสือ “คมความคิด  ชีวิต…หมอฟน” ซึ่งประกอบดวยเรืื่องเลาและขอสรุปความคิดเห็น

ตาง ๆ จากผูเขารวมโครงการ ทั้งคณาจารย นักศึกษา บุคลากร และทันตแพทยสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ผูสนใจสามารถอานไดในเวปไซดของสมาคมคะ

 หลังจากที่ทางสมาคมฯ ไดจัดโครงการเยี่ยมเยือนศิษยเกาและศึกษาดูงานกรณีตัวอยางตนแบบ/รูป

แบบการใชทักษะสรางเสริมสุขภาพชองปากชุมชนในงานทันตสาธารณสุขใน 3 จังหวัด ในปการศึกษา 2553 ซึ่ง

ประกอบดวย จังหวัดพิจิตร จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดนาน ขณะนี้ไดดําเนินการเสร็จสิ้นโครงการแลว และทาง

คณะกรรมการฯ ไดจัดทําหนังสือ “คมความคิด  ชีวิต…หมอฟน” ซึ่งประกอบดวยเรืื่องเลาและขอสรุปความคิดเห็น

ตาง ๆ จากผูเขารวมโครงการ ทั้งคณาจารย นักศึกษา บุคลากร และทันตแพทยสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ผูสนใจสามารถอานไดในเวปไซดของสมาคมคะ

4
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ทพ.สุกสมพอน  บุญญาฤทธิ์ สังกัดโรงพยาบาลสะหวันนะเขต สปป.ลาว และ ทพญ. อัจฉรา  ชัยสันติ

ตระกูล(หมอกอม) สังกัดโรงพยาบาลดอนตาล  จ.มุกดาหาร ซึ่งเปนญาติเจาของแกวมุกดารีสอรท ที่

พวกเราไดพักกันในคืนวันที่ 3 ส.ค. 54 บรรยากาศแสนอบอุน และประทับใจเปนอยางมาก ทางสมาคม

ศิษยเกาฯ ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย

 àªŒÒÇÑ¹·Õè 4 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554  เวลาประมาณ 08.00 น. กอนออก

เดินทางจากแกวมุกดารีสอรท จังหวัดมุกดาหาร  ทพ.สมชาย  กิจสนาโยธิน  ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  

ฤทธิ์ถกล  และ ทพ.สุรพล  ตั้งสกุล    ซึ่งไดเดินทางมาเขารวมประชุมวิชาการ ณ จังหวัดมุกดาหาร 

ไดแวะมาพบและทักทายกับพวกเรา ณ แกวมุกดารีสอรท 

  จากนั้น  คณะฯ เดินทางออกเดินทางจากจังหวัดมุกดาหาร ไปจังหวัดสกลนคร พบปะศิษยเกา

อีกจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย ทพญ.ปริญญาพร  เจนใจ สังกัด โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. หนองคาย 

ทพญ.วศรา  วังตาล สังกัด โรงพยาบาลศรีสงคราม จ.นครพนม และ ทพญ.วิภาดา  อัศวรัตน สังกัด

โรงพยาบาลบานแพง จ.นครพนม ซึ่งแตละคนขับรถจากโรงพยาบาลที่ตัวเองทํางานอยูประมาณ 100 

กวากิโลเมตร เพื่อมารับประทานอาหารกลางวันกับพวกเรา พวกเรารูสึกซาบซึ้งในนํ้าใจอยางมาก 

ศิษยเกาทั้งสามคนบอกวารูสึกดีใจมากปลาบปลื้มจนนํ้าตาซึมที่ไดพบกับอาจารยในครั้งนี้ พวกเรารับ

ประทานอาหารกลางวันรวมกัน ณ รานอาหารจานเปล จ.สกลนคร                            

 จากนั้น เดินทางตอไปยังจังหวัดเลยในเวลา 18.30 น. นัดพบศิษยเกาที่รานอาหารลานชาง 

จ.เลย พบปะ สังสรรค กับศิษยเกาที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเลยอีกจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

ทพ.สุพรรณ  ศิริวิโรจน หัวหนากลุมงานทันตกรรม ทพญ.วรรณี ศิริศักดิ์ และ ทพ.นิปุณ สุขโกษา                                                     

 ตอจากนั้น พวกเราเดินทางเขาที่พักที่เชียงคานฮิลลรีสอรทในเวลาประมาณ  21.00 น.  

หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางที่ยาวไกล ในตอนเชาพวกเราไดมีโอกาสชมพระอาทิตยสาดแสง

สีสมกระทบฝงนํ้า เปนบรรยากาศยามเชาที่งดงามนาประทับใจอยางยิ่ง หลังรับประทานอาหารเชาพวก

เราก็ไดเดินทางกลับเชียงใหมโดยสวัสดิภาพ

5
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03 ขอแสดงความยินดี
 ศิษย�เก�าดีเด�นสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพเนื่องใน “วันมหิดล” ป� 2554

คณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
 ประวัติส�วนตัว

ชื่อ    นายฉัตรพงศ�  ชื่นสุวรรณกุล
อายุ   52   ป�          รหัสประจําตัวนักศึกษา   2009011
ครอบครัว     ภรรยา   -   นางยุพรัตน�    ชื่นสุวรรณกุล
                 บุตรธิดา  -   ด.ญ.ปริยากร  ชื่นสุวรรณกุล

-  ด.ญ.ปริยากุล  ชื่นสุวรรณกุล
                                   

ผลงานดีเดน

 - สรรหาทุนจากยูนิเซฟ เพื่อกอตั้งกองทุนแปรงสีฟน ยาสีฟน ในโรงเรียนเขตเทศบาลจํานวน 11 โรง ครอบคลุมเด็กจํานวน 4,000 

คน ในป พ.ศ. 2535 

 - เปนแกนนําฝายขาราชการประจํา รวมกับขาราชการการเมือง ในการระดมทุนเพื่อการกอสรางโรงพยาบาลหลังใหม และเปน

คณะกรรมการควบคุมการกอสรางโรงพยาบาลจนแลวเสร็จในป  2543

 - ไดรับคัดเลือกใหเปนพนักงานดีเดนของเทศบาลนครเชียงใหม ประจําป 2548

 - เปนหัวหนาโครงการจัดการใหระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลฯ จนเสร็จโครงการเมื่อ พ.ศ. 2552  โดยเปนผูเขียนโครงการ

และไดออกแบบรวมกับสถาปนิก และวิศวกรเทศบาลฯ 

 - ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณชางเผือก เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 52

 -สงเสริมใหมีการนําแพทยทางเลือกมาใชในการรักษาผูปวยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลเทศบาลฯ โดยวิธีทางการฝงเข็ม แพทยแผน

ไทย ประคบสมุนไพร

 - เปนหัวหนาโครงการจัดการใหระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลฯ โดยเปนผูเขียนโครงการรวมกับออกแบบแปลนกับสถาปนิก 

และวิศวกรเทศบาลฯ เพื่อกอสราง ระบบบําบัดนํ้าเสียจนสามารถบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลฯ ใหอยูในเกณฑที่ไมเปนอันตรายตอสภาพ

แวดลอม กอนปลอยออกสูทางระบายนํ้าสาธารณะ

 - เปนเลขานุการ กรรมการฝายอํานวยการโครงการรวมกันดูแลสุขภาพผูปวยที่บาน (โครงการโรงพยาบาล 20,000 เตียง) ให

กับผูปวยทุพพลภาพ ผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง รวมทั้งผูปวยที่ไมสะดวกเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลได โครงการโรงพยาบาล 

20,000 เตียง เปนการนําเอาสหวิชาชีพ ที่มีในโรงพยาบาลทุกสาขา มาใชเปนจุดเดน เพื่อการดูแลผูปวยที่มีปญหาดานสุขภาพถึงที่บาน 

สรางความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพดานการรักษา  ทั้งนี้ไดถูกคัดเลือกใหนําเสนอผลงาน ในการประชุมงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมดี

เดนจังหวัดเชียงใหมประจําป 2552 ( Next Innovation Chiangmai Pubilc Health 2009) โครงการนี้ดําเนินการตั้งแตเดือน สิงหาคม 

พ.ศ. 2551 จนปจจุบัน  ทําให 600 ครอบครัว ไดรับการดูแลมาอยางดีโดยตลอด

 ประวัติการศึกษา  

 คุณวุฒิ   :   อนุบาล                                      ป พ.ศ. 2507    โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม

               ประถมศึกษา ปที่ 1 – มัธยมศึกษา ปที่ 5     ป พ.ศ. 2520    โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยเชียงใหม

              ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต                     ป พ.ศ. 2527    มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ประวัติการทํางาน

 13 พ.ย. 2527    ทันตแพทย 4          โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา

 1  ธ.ค. 2529   ทันตแพทย 5          โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม

ที่อยู�ป�จจุบัน   84/1 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม�
โทรศัพท�  053-416416  /  081-2885434 
E-mail address: toy-1959@hotmail.com
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dentalkข�าวสารศิษย�เก�าทันตแพทย� มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ป�ที่3 ฉบับที่ 10 มีนาคม 2554 - สิงหาคม 2554

  1  ธ.ค. 2532     ทันตแพทย 6          โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม             

  1  ก.พ. 2536     ทันตแพทย 7          โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม             

 26 ม.ค. 2539    ทันตแพทย 8          โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม             

 26 ก.พ. 2546    ทันตแพทย 9          โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม       

   6  ส.ค. 2551    รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม             

   11 ก.ค. 2554-ปจจุบัน  หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม

งานอื่น ๆ

 - เปนทันตแพทยอาสาหนวยทันตกรรมพระราชทาน และ พอสว.

 - กรรมการโครงการเชียงใหมเมืองนาอยูของเทศบาลนครเชียงใหม

 - ทําการวิจัยรวมกับอาจารยคณะทันตแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม   และจัดทําเอกสารรายงานการวิจัย   ไปตามโรง

พยาบาลตางๆ เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการของทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 - สนับสนุนการดําเนินการดานสาธารณสุขเชิงรุก ของศูนยบริการสาธารณสุขในเครือขาย 2 แหง คือ ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชน

โรงพยาบาลฯ และศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนศรีวิชัย เพื่อดําเนินการในกลุมเปาหมายทุกกลุม ไดแก หญิงตั้งครรภ เด็กเล็ก เด็กนักเรียน 

ผูใหญที่มีภาวะเสี่ยง ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ในโครงการ napha

 - วิทยากร เรื่อง “งานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ” สําหรับ นทพ.ชั้นปที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป พ.ศ.2536-2537

 - ผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลฯ ตามหลักของสถาบันรับรองสถานพยาบาล (ส.ร.พ.) และไดผานการรับรองบันได

ขั้นที่ 1 ในป 2553

 - อยูในระหวางการดําเนินโครงการสงเสริมและปองกันทันตสาธารณสุข ในโรงเรียนเทศบาลฯ 11 โรงเรียน ครอบคลุมนักเรียน

ประมาณ  4  พันคน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในพระชนมมายุครบ 84 พรรษา ในป 2554 นี้ 

คําประกาศเกียรติคุณ

 ทพ.ฉัตรพงศ  ชื่นสุวรรณกุล  เปนผูที่อุทิศตนตองานและสังคมเปนอยางดีและสมํ่าเสมอ เปนที่รักของผูใตบังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงาน ตลอดจนเปนกําลังสําคัญในการระดมทุนเพื่อการกอสรางโรงพยาบาลฯ หลังใหม สามารถระดมทุนได ประมาณ 5 ลานบาท เพื่อ

สมทบกับงบประมาณของทางราชการอีก 15 ลานบาท อีกทั้งเปนผูประสานงานในทุกทีมงานเพื่อการออกแบบ การกอสรางโรงพยาบาล 

และเปนคณะกรรมการควบคุมการกอสรางโรงพยาบาลจนแลวเสร็จในป  2543 

 นอกจากนี้แลว ทพ.ฉัตรพงศ  ชื่นสุวรรณกุล  ยังไดตระหนักถึงสุขภาพของผูปวยในชุมชน โดยจัดตั้งโครงการเชียงใหมออนหวาน 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 11 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ไดนําหลักการลดการบริโภคนํ้าตาลไปใชรวมกับการลด

อาหารมัน เค็ม และนําไปบูรณาการในการเรียนการสอน จนประสบผลสําเร็จ เปนโรงเรียนตัวอยาง ทําใหโรงเรียนและโรงพยาบาลตางๆ 

มาศึกษาดูงาน อีกทั้งเปนหัวหนาโครงการบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลฯ โดยเปนผูเขียนโครงการรวมกับออกแบบแปลนกับสถาปนิก และ

วิศวกรเทศบาลฯ เพื่อกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียภายในพื้นที่จํากัดของโรงพยาบาลฯ จนสามารถบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลฯ อยูใน

เกณฑที่ไมเปนอันตรายตอสภาพแวดลอม กอนปลอยออกสูทางระบายนํ้าสาธารณะ ตอไป 

 ทพ.ฉัตรพงศ  ชื่นสุวรรณกุล  ไดกระทําตนเปนตัวอยางในการใหความเมตตาและดูแลรักษาผูปวยอยางใกลชิด สรางความ

พึงพอใจแกผูปวยเปนอันมากและในฐานะเปนศิษยเกาของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดใหความรวมมือในการรวม

กิจกรรมทั้งทางวิชาการและการบริการสังคมกับทางคณะฯ และสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม ดวยดีเสมอมา

 - ขอแสดงความยินดีกับ ทพ.สุรันต    จันทรพิทักษ รหัส 167432  รุนที่ 9   ที่ไดรับการรับรองจาก กกต.เปน 

สส.กรุงเทพมหานคร   เปนที่เรียบรอยแลว

 - ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพญ.ทัดจันทร  ครองบารมี หลังจากที่สงลูกสาว  นางสาวทัดกมล ครองบารมี เขาศึกษา

ในคณะทันตแพทย มช. ในปการศึกษา 2552  (ปจจุบันอยูป 3) และในปการศึกษา 2554 นี้ ยังสงลูกชาย นายนนทพัทธ ครองบารมี   เขา

ศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร อีกหนึ่งคนดวย สมเปนครอบครัวทันตแพทยจริง ๆ       
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ข�าวสารศิษย�เก�าทันตแพทย� มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ป�ที่3 ฉบับที่ 10 มีนาคม 2554 - สิงหาคม 2554dentalk
 - ขอแสดงความยินดีกับ  ทพ.ธีระ  ดํารงคสกุล ที่ลูกชาย นายธนกร  ดํารงคสกุล  เขาศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร มช. 

ปการศึกษา 2544 นี้ ดวยเชนกัน

 - ทพ.อภิพล  กิตติมานนท จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการรวมกับคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม เพื่อเสริมสรางความรูและแนวทางในการรักษาคลองรากฟนในหัวขอ เรื่อง “A new path of Endodontics Re-

ciprocation” โดย Dr.Gianluca Plotino DDS,PhD และ Dr.Nicola M Grande DDS, PhD จาก University of Rome ใน

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2554 

 - ขอขอบคุณเปนอยางมาก สําหรับผูบริจาคเงินใหสมาคมศิษยเกาฯ เพื่อใชในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมของสมาคม 

ดังรายนามตอไปนี้

 • ทพ.สมบูรณ  อินทรียสังวร (ลําปาง)   จํานวน 10,000 บาท

 • ทพ.ธีระ และ ทพญ.นิรมล  ลีลาอดิศร (รอยเอ็ด) จํานวน 10,000  บาท

 • ทพญ.วรางคณา  เอื้อพันธเศรษฐ (เชียงใหม)  จํานวน   3,000  บาท

 • ทพญ.อภิญญา  บุญสูง (เชียงใหม)   จํานวน    3,000  บาท  

 สมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม จะไดนําเงินบริจาคของทุกทานใชตามวัตถุประสงค โดยจะใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

สมาคมศิษยเกาฯ และคณะทันตแพทยศาสตร รวมทั้งเปนประโยชนกับประชาชนตอไป

04 กิจกรรมนักศึกษา
 คณะฯ รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการนองใหม ปลอดเหลาเขาศาสนสถาน  ณ วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม มี

นักศึกษาทันตแพทยนองใหมจํานวน 110 คน รวมกับนักศึกษาทันตแพทยรุนพี่ป 2 เขารวมกิจกรรมฟงธรรม และบําเพ็ญประโยชนทําความ

สะอาดบริเวณวัด ในวันที่  4 พฤษภาคม 2554
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05 สาระน�ารู�
ฮวงจุ�ย เพื่อความมั่งคั่ง และผาสุข
 
 ขอเป�ดคอลัมน�ใหม�ในวารสาร Dent Talk โดยผู�เขียนจะนําเนื้อหาเกี่ยวกับ “ฮวงจุ�ยเต�าหมวกดํา” มานํา
เสนอ คิดว�าน�าจะเป�นประโยชน� และสามารถนําไปใช�ได� อย�างไรก็ตาม ความรู�เกี่ยวกับศาสตร�ฮวงจุ�ย เป�นการเรียน
รู�ที่ไม�รู�จบ และสามารถแปรผันตามสภาพการณ� สถานที่ และเวลา สิ่งที่นํามาแบ�งป�นนี้ จึงเป�นเพียงเกร็ด 
ฮวงจุ�ยเล็กๆ น�อยๆ โดยผู�เขียนได�รับอนุญาตจาก ท�านอาจารย�ธรรมนันท� มงคลเกียรติศรี ผู�สอน  โดยได�รับการ
ถ�ายทอดโดยตรงจากท�านปรมาจารย�ฮวงจุ�ยเต�าหมวกดํา ท�านปรมาจารย�วรธนัท อัศกุลโกวิท (ประวัติ และผลงาน
ของท�านสามารถชมได�ที่ http://www.fafonfai.org/main.php)
 
 กอนเริ่มศึกษาศาสตรฮวงจุย สิ่งที่ผูเรียนจะตองจํา และปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ คือ           

 1.ตองมีคุณธรรม    

 2.เพื่อชวยเหลือตนเองและผูอื่น โดยไมหวังผลที่มิชอบ

 3.ผลที่เกิดขึ้น อยูที่บุญบารมีของแตละบุคคล 

 4.อยานําวิชาฮวงจุย ไปทํารายผูอื่นโดยเด็ดขาด

 นอกจากนี้ในการใชเคล็ดวัตถุตางๆ ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 1.ตองไดมาอยางถูกตอง ไมคดโกงใคร  

 2.อยาตอรองราคา

 3.ตองมีลักษณะความเปนมาอยางถูกตอง  

 4.ตองไดรับการสราง และบรรจุพลังที่ถูกตอง

 5.ขึ้นอยูกับบุคคลที่ใชวัตถุนั้นๆ

 สิ่งถัดมาที่ผูเรียน หรือผูที่จะทําการปรับฮวงจุยจะตองรูคือ “ทิศประจําตัว” เพราะทิศประจําตัวจะทําใหเกิดพลังที่ดีกับตัวเอง 

ปองกันพลังพิฆาต อัปมงคล ดังนั้นการยืนเดินนั่งนอน พยายามหันไปในทิศที่ดีเสมอ คือใชทิศตรงขามกับหนาเรา  

ตามหลักวิชาฮวงจุย แบงคนออกได 2 ประเภท คือ 

  1. คนตะวันออก           จะมีทิศที่ดี 4 ทิศ ทิศไมดี 4 ทิศ

  2. คนตะวันตก            จะมีทิศที่ดี 4 ทิศ ทิศไมดี 4 ทิศ

 การแบงคน ตะวันออก, ตะวันตกตก  คํานวณโดยใช ป ค.ศ.  (ป พ.ศ. ลบดวย 543)   เชน ป 2550 - 543 = 2007 แลวนําเลข

ทาย 2 ตัวหลังของป ค.ศ. มาบวกกันใหเหลือเลขหลักเดียว เชน เกิดป พ.ศ. 2500 - 543 = ค.ศ.1957 นํา 5 + 7 = 12; 1 + 2 = 3 (บวกกัน

ใหเหลือเลขหลักเดียว)

 เพศ ชาย   นําไป ลบจาก 10   เพศหญิง  นําไป บวกดวย 5 

 แตเกิดปค.ศ. 2000 ให +1 กอนแลวจึงนําไป -10 ;+5 ตามเพศ

 หมายเลขคน ตะวันออก   1, 3, 4, 9  ทิศที่ดี คือ เหนือ ใต ตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต  

 หมายเลขคน ตะวันตก  2, 5 , 6, 7, 8  ทิศที่ดี คือ ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต และ ตะวันออกเฉียงเหนือ

 ทิศที่ดีของคนตะวันออก ทิศที่ดีของคนตะวันตก

 # 1 # 3 # 4 # 9 # 2 # 5 ญ # 5 ช # 6 # 7 # 8

1 SE S N E NE SW NE W NW SW

2 E N S SE W NW W NE SW NW

3 S SE E S NW W NW SW NE W

4 N E SE N SW NE SW NW W NE
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 เคล็ดฮวงจุย นอน ใหรวยและประสบความสําเร็จ  

 ในวิชาฮวงจุยหองนอนเปนอีกสถานที่หนึ่งที่ทําใหเกิดโชคและศิริมงคล จึงควรใหความสนใจ โดยมีหลักเกณฑและขอปฏิบัติดังนี้ 

(สําหรับสามีภรรยา ใหยึดตามทิศของสามี)

 1. ใหหองนอน และเตียงตั้งในทิศที่ดีที่สุดของคุณ โดยหาจากเลขประจําตัวฮวงจุย และใหหัวเตียงชี้ไปในทิศที่ดีที่สุดของ

 2. อยาใหหัวเตียง ปลายเตียง ขบหรือตรงกับประตูหองเพราะจะอัปมงคล

 3. พยายามนอนใหศีรษะ และเทาขนานไปกับแนวประตูหองนอน อยานอนในแนวขวางประตูหรือนอนหันหลังใหกับประตู   

เพราะจะทําใหผูรวมงาน เกิดความกระดางกระเดื่องไมเชื่อฟง

 4. อยานอนเอาศีรษะ เทา ชี้เล็งไปประตูหองนอน เพราะจะทําใหโชคลาภติดขัดหรือหมดไป

 5. การนอนติดหองนํ้า หองสวม หองสุขา จะทําใหสุขภาพไมดี เจ็บปวย ประสบกับปญหาความยุงยากอยางรุนแรงเปนประจําใน

ธุรกิจการงาน ทั้งนี้เพราะพลังหยินของหองนํ้า มีอํานาจเหนือพลังหยางและลบลางพลัง

หยาง ซึ่งมีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ แมนแตการนอนใหปลายเทาหรือศีรษะ

ชี้ไปที่ประตูหองนํ้า ก็เปนสิ่งที่ไมควรทําเชนกัน เพราะจะทําใหคุณตกอยูในภาวะที่ยุงยาก

ตลอดเวลาและไมสามารถควบคุมสถานการณได

 6. ที่นอนควรอยูสูงจากพื้นหองจึงจะเปนมงคล ไมควรนอนกับพื้นหอง และหอง 

นอนควรอยูชั้นบนของบาน ไมควรอยูชั้นลางจึงจะ มีโชคลาภ และความรํ่ารวย

 7. หองนอน 2 หองไมควรเปดประตูตรงกัน เพราะจะทําใหเจาของหองเกิด  

ความขัดแยงกัน

 8. หองนอนควรเปนสี่เหลี่ยมผืนผาหรือจตุรัส จึงจะเปนมงคล

 9. การนอน หรือตั้งเตียงระหวางประตูหองนอนกับประตูหองนํ้าจะทําใหโชค  

ลาภสูญหาย เพราะโชคผานเขามาประตูและ ผานออกไปโดนเร็วทางทอระบายนํ้าของ

หองนํ้า

 10. ถาไมรูทิศ การหาตําแหนงที่ดีที่สุดในการตั้งเตียงคือตําแหนงที่อยูเยื้อง และไกลจากประตูมากที่สุด จึงจะทําใหมีโชค  

ลาภและรํ่ารวย

 11. ประตูหองนอนไมควรตั้งตรงกับบันได ประตูหองนํ้า  หรือเหลี่ยมมุมของหอง

 12. ไมตั้งเตียงใหติดหนาตาง แตถาจําเปนก็ควรปดบังดวยผามานโดยเฉพาะเวลานอน

 13. โตะเครื่องแปง และตูเสื้อผา ควรตั้งในทิศที่ดีที่สุดซึ่งเมื่อตื่นเชาและแตงตัว ทําใหตองหันหนาไปสูทิศที่ดีที่สุด ทําใหไดพลัง

และความเปนศิริมงคล สงผลทําใหมีโชค มีความกาวหนาและประสบความสําเร็จในงานที่ทํา แตตองระวังไมใหกระจกเงาของโตะเครื่อง

แปงหรือของตูเสื้อผานั้นตั้งตรงกับเตียง เพราะจะทําใหจิตใจผิดปกติ สามีภรรยาเกิดความหางเหิน หากมีความจําเปนตองติดกระจกใน

ลักษณะนี้ ควรหาผาปดและคลุมกระจกทุกครั้งที่นอน ในลักษณะนี้รวมไปถึงทีวีดวย

 14. หองนอนตองติดไฟใหสวาง หากจะใชอานหนังสือ ทํางานดวย โดยเฉพาะทิศเหนือของหองนอน 

 15. การติดตั้งดวงไฟเหนือเตียงที่สองลงมา ถานอนนานเกิน 6 เดือนจะทําใหเจ็บปวย

 16. บนเพดานเหนือเตียงนอน  ไมควรติดกระจกเงา  เพราะจะทําใหชีวิตคูมีปญหา จะถูกแทรกแซงจากบุคคลที่ 3 ซึ่งสงผลกระ

ทบตอชีวิตการงานมั่งคั่งรํ่ารวยในที่สุด

 17. ในหองนอนควรมีสภาพเปนหยิน มากกวาหยางเล็กนอย เพื่อทําใหจิตใจสงบและหลับดีขึ้น 

 18. ไมควรตั้งตนไมไวในหองนอน เพราะเปนอัปมงคล ตอฐานะและสุขภาพ

 19. ภายในหองนอนไมควรตั้งตูปลา อางนํ้าหรือสัญลักษณของธาตุนํ้า หรือแมนแตภาพทะเล นํ้าตก

 20. หองนอนไมควรตั้งเรียงตอเนื่องตามทางเดินของระเบียง เพราะระเบียงทางเดินยาว จะกอใหเกิดพลังพิฆาต ทําใหเกิดการ

ทะเลาะของแตละหอง

 หากดูวาเหมือนวามีความยุงยากในทางปฏิบัติ แตหากปฏิบัติจนเกิดผลเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแลว ยอมคุมคาตอการปฏิบัติ เพราะจะ

ทําใหมีโชค มั่งคั่งรํ่ารวย อีกทั้งยังไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน การงานราบรื่น ชีวิตรักและครอบครัวก็เปนสุข ทั้งนี้ทุกอยางควรพัฒนา
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เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถายังไมเปลี่ยนแปลงไปบาง แตยังไมดีพอก็ควรตรวจดูวามีอะไรติดขัด หรือจัดฮวงจุยที่

เกี่ยวกับการนอนหลับ และหองนอนยังไมถูกตองทั้งหมดหรือเปลา

แลวพบกับเคล็ดฮวงจุยที่นาสนใจตอไปใน Dent Talk ฉบับหนานะครับ ซึ่งจะนําความรูเกี่ยวกับทิศ และตําแหนงตางๆ ของหอง หรือบานวา

หมายถึงอะไร จะเสริมความเปนมงคลไดอยางไร รวมถึงการตั้งโตะทํางานที่ดี สงเสริมธุรกิจ และการดําเนินงาน

         ËÁÍËÁÙ ÈÔÉÂ�ÍÒ¨ÒÃÂ�àµ‹Ò

 เราขอเป�นส�วนหนึ่งในข�าวสารศิษย�เก�าคณะทันตแพทย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม�และยินดีสนับสนุนวารสาร Dentalk ที่มี

สาระทางด�านทันตกรรม  เราขอเสนอสินค�าทันตกรรมที่เป�นผลิตภัณฑ�ทันตกรรมชนิดติดแน�นและทันตกรรมชนิดถอดได�

Zirconia                                                          Valplast 
               -  Cercon                                                      -มีใบรับประกันMaterial
          -  Katana                                                        จากบริษัท Valplast ทุกชิ้น
               -  Zeno                                                           Vitallium
Porcelain                                                           
         -  Full metal                                                   Complete Denture
          -  Pin                                                               
          -  Inlay/Onlay                                                Temporary Plate
          -  Temporary
          -  Implant                                        

 สมพงศ� อุดทา    ผู�จัดการ   081-807-2445
 คุณศรีวิชัย กรรมปราสาททอง ( sell ภาคเหนือ) 081-595-2247 ,087-673-9311

ห�างหุ�นส�วนจํากัด ภูมินทร�เด็นทอล แล็บ
362/2 หมู� 10 ซ.วัดด�านสําโรง ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10270
โทร.02-759-2338-9 แฟ�กซ�. 02-759-2339 มือถือ.081-807-2445
Website:http://www.phuminlab.com  E-mil:phumindentallab@yahoo.com

         -  Full metal                                                   Complete Denture
          -  Pin                                                               
          -  Inlay/Onlay                                                Temporary Plate
          -  Temporary

Zirconia                                                          Valplast 
               -  Cercon                                                      -มีใบรับประกันMaterial
          -  Katana                                                        จากบริษัท Valplast ทุกชิ้น
               -  Zeno                                                           Vitallium

               -  Cercon                                                      -มีใบรับประกันMaterial
          -  Katana                                                        จากบริษัท Valplast ทุกชิ้น
               -  Zeno                                                           Vitallium
Porcelain                                                           

          -  Inlay/Onlay                                                Temporary Plate

          -  Implant                                        

         -  Full metal                                                   Complete Denture
          -  Pin                                                               
          -  Inlay/Onlay                                                Temporary Plate

ขอขอบคุณผูสนับสนุนวารสาร Dentalk
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dentalk
DENT ISTRY  CMU.  ALUMNI

ชําระค�าส�งเป�นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 4/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

ข�าวสารศิษย�เก�าคณะทันตแพทยศาสตร�  มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
จัดทําโดย: สมาคมศิษย�เก�าทันตแพทย�เชียงใหม� คณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม� 50200 โทร. 0-5394-4477  www.dent.cmu.ac.th

จัดจําหนายโดย หจก. อินฟนิตี้  เด็นทัล  แคร

133/24 ซ.ประชาชื่น 5 ถ.ประชาชื่น บางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 

โทร : 02-9136324
081-6443371(วัลย)
แฟกซ. 02-9136357
Product: Buccal 
Tube, Band, Wire,
Bracket, Ortho 
miniscrew, O-ring,
Chain etc”

บริษัท ออรโทดอนทิคไลน จํากัด 577/138 ซอยพงษเพชร
นเิวศน ถนนประชาชืน่ แขวง/เขต จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 586 9088, 087 6789091 โทรสาร 02 911 1231
orthodonticline@hotmail.com
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