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 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ  มี จุด 
 เริ่ม ต้น มา จาก   พระ มหากรุณาธิคุณ ของ 
สมเด็จ ย่า ที่ ทรง มี พระ เมตตา ต่อ ราษฎร  
ทุก คน ท่ี เจ็บ ป่วย   ทรง ก่อ ต้ัง หน่วย แพทย์ อาสา 
 สมเด็จ พระ ศรี นคริ นท ราบ รม ราช ชนนี ขึ้น  
 ซึ่ง เรียก กัน ย่อๆ  ว่า   “พอ.สว.”   ก็ เพื่อ 
ให้การ รักษา พยาบาล แก่ ประชาชน ใน 
ถิ่น ทุรกันดาร   โดย พระองค์ เป็น นายิกา 
กิตติมศักดิ์   พระองค์ ทรง สน พระทัย ใน 
เรื่อง บริการ ทันต กรรม เป็น พิเศษ   ได้ ทรง 
กำชับ ไว้ ว่า   “ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วย 

สืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า
พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย
“ให้ประชามีฟันดี”เนื่องในวัน
ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
21ตุลาคม2553

ชาวบา้นทกุครัง้เนือ่งจากคนไข้ในทอ้งถิน่
ทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์
ทรมานและไม่สามารถชว่ยตนเองได้ดงันัน้ 
ต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน”   
 ทนัต บคุลากร จงึ เปน็ สว่น หนึง่ ของ ทมี อาสา 
สมัคร ของ หน่วย แพทย์  พอ . สว .   ตั้งแต่ ปี   
2512   เป็นต้น มา 
   ใน ปี   พ . ศ . 2529   มูลนิธิ   พอ . สว .   ได้ 
ประสาน งาน กับ   กระทรวง สาธารณสุข   
คณะ ทันต แพทยศาสตร์   ทุก มหาวิทยาลัย       
และ ทนัต แพทย สมา คมฯ เริม่ จดั   “กจิกรรม

รณรงค์ทางทันตสาธารณสุข”   เพื่อ ถวาย 
เป็น พระ ราช กุศล   เนื่อง ใน วันพระ ราช 
สมภพ  21   ตลุาคม   โดย ระดม ทนัต บคุลากร 
อาสา สมัคร   ทั้ง ภาค รัฐ   และ เอกชน  
ทั่ว ประเทศ   ออก ให้ บริการ ตรวจ รักษา 
 โรค ใน ช่อง ปาก   โดย ไม่ คิด มูลค่า แก่ 
ประชาชน ใน ถิ่น ทุรกันดาร  และ ได้ จัด 
กจิกรรม นี ้ตอ่ เนือ่ง ทกุ ป ี  จนถงึ ป ี  พ . ศ . 2532   
คณะ รฐัมนตรี ได ้อนมุตั ิให ้วนั ที ่  21  ตลุาคม 
เป็น   “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”
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  วนัที่21ตลุาคมของทกุปีเปน็วนัคลา้ย
วนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า พระผู้
อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทย
หาก พระองค์ นั้น ยัง มี พระชนม์ ชีพ   ปี นี้ ก็ 
จะ เป็น ปี ที่ ทรง มี พระ ชนมายุ   110   พรรษา     
ภาพ ใน ความ ทรง จำ ของ ปวง ชน ชาว ไทย   
คือ   ภาพ ที่ พระองค์ ทรง เสด็จ เยี่ยม ราษฎร 
ใน ชนบท หา่ง ไกล   พรอ้ม หนว่ย แพทย ์อาสา 
สมเด็จ พระ ศรี นคริ นท ราบ รม ราช ชนนี  
( พอ . สว . )   ซึ่ง มี ทันตแพทย์ ให้ บริการ ตรวจ   
และ รักษา โรค ใน ช่อง ปาก แก่ ประชาชน 
 ใน ท้อง ถิ่น ทุรกันดาร ห่าง ไกล  หลัง จาก ที่  
คณะ รัฐมนตรี  ได้ มี มติ อนุมัติ ให้ วัน ที่  
 21   ตุลาคม   ของ ทุก ปี   เป็น  “วันทันต
สาธารณสุขแห่งชาติ”กระทรวง สาธารณสุข  
และ มูลนิธิ   พอ . สว .   ได้ รำลึก ถึง พระ 
มหากรุณาธิคุณ   และ สืบสาน พระ ราช 
ปณิธาน ของ พระองค์   ใน การ จัด กิจกรรม 
รณรงค์ ทาง ทันต สาธารณสุข   เนื่อง ใน 
วัน ทันต สาธารณสุข แห่ง ชาติ   21 ตุลาคม   
ถวาย เป็น พระ ราช กุศล   เนื่อง ใน วัน คล้าย 
วันพระ ราช สมภพ   และ ดำเนิน การ อย่าง 
ต่อ เนื่อง เป็น ประจำ ทุก ปี   เพื่อ สุขภาพ 
 ช่อง ปาก ของ ประชาชน   
 

  คณะ ทันต แพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่    สำนึก ใน พระ มหากรุณาธิคุณ 
เปน็ อยา่ง สงู   จงึ ได ้จดั กจิกรรม เพือ่ เปน็การ 
ระลึก ถึง พระ มหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จ 
พระ ศรี นคริ นท ราบ รม ราช ชนนี   และ เพื่อ 
ถวาย เป็น พระ ราช กุศล เนื่อง ใน วัน คล้าย 
วนัพระ ราช สมภพ   และ วนั ทนัต สาธารณสขุ 
 แห่ง ชาติ   มี การ ให้ บริการ ทาง ทันต  กรรม   
โดย ไม่ เสีย ค่า ใช้ จ่าย ใดๆ  อาทิ   การ ตรวจ 

02 กิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข
เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
21ตุลาคม2553

สุขภาพ ฟัน  อุด ฟัน   ถอน ฟัน  ขูด หินปูน  
ทันต กรรม สำหรับ เด็ก   การ ถ่าย ภาพ ทันต 
รังสี ใน ช่อง ปาก  การ คัด กรอง ผู้ ป่วย เพื่อ 
งาน ใส่ ฟัน เทียม ทั้ง ปาก   ฐาน อะค ริ ลิก   
การ คัด กรอง ผู้ ป่วย เพื่อ ฝัง รากฟัน เทียม 
สำหรับ ผู้ สูง อายุ   ใน โครงการ รากฟัน 
เทียม เฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว   เนื่อง ใน โอกาส มงคล เฉลิม 
พระชนมพรรษา   80   พรรษา   5   ธันวาคม   
2550  การ ส่ง เสริม ทันต สุขภาพ   และ 
นิทรรศการ ความ รู้   เรื่อง   “ลูกรักฟันดี 
เริ่มที่ซี่แรก”   พร้อม รับ ของ ที่ ระลึก ทาง 
 ทันต กรรม   ใน วัน พฤหัสบดี ที่   21   ตุลาคม   
2553     ตั้งแต่ เวลา   08.00 - 15.30   น .   ณ   
คณะ ทันต แพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่    โดย ผู้ เข้า ร่วม ใน การ ปฏิบัติ งาน 
ให้ บริการ ทาง ทันต กรรม   และ ส่ง เสริม 
สุข ภาพ ช่อง ปาก ใน ครั้ง นี้   ประกอบ ด้วย   
คณาจารย ์  ทนัตแพทย ์  ขา้ราชการ   เจา้ หนา้ที ่ 
 และ นกัศกึษา   ของ คณะ ทนัต แพทยศาสตร ์  
และ อาสา สมคัร จาก ภายนอก   จำนวน ทัง้ สิน้  
 ประมาณ   500  คน 

 นอกจาก นี้    หน่ วย ทันต กรรม 
พระราชทาน   โรง พยาบาล ทันต กรรม    
คณะ ทันต แพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่   ร่วม กับ  สำนักงาน สาธารณสุข 
จังหวัด เชียงใหม่   และ โรง พยาบาล แม่อาย   
จัด งาน รณรงค์   “วันทันตสาธารณสุข
แห่งชาติ”   เพื่อ ถวาย เป็น พระ ราช กุศล  
แด่ สมเด็จ พระ ศรี นคริ นท ราบ รม ราช ชนนี   
และ สมเด็จ พระเจ้า พี่ นาง เธอ   เจ้า ฟ้า 
กัลยาณิ วัฒนา   กรม หลวง นราธิวาส ราช 
นครินทร์   โดย มี การ ให้ บริการ ทาง ทันต กรรม 
 อุด ฟัน   ถอน ฟัน   ขูด หินปูน   และ ให้ ความ รู้  
ทาง ทันต สุขศึกษา   แก่ ประชาชน ทั่วไป  
 ใน วัน พฤหัสบดี ที่   21   ตุลาคม   2553  ตั้งแต่ 
เวลา   09.00 - 16.00   น .   ณ   โรง พยาบาล 
แม่อาย   อ . แม่อาย   จ . เชียงใหม่   อีก ด้วย 
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 โดย มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ลด ความ 
ตึงเครียด   และ สร้าง ความ สุข ให้ แก่ 
นกัศกึษา   และ บคุลากร ใน คณะ การ เรยีน รู ้ 
สุขภาพ องค์  รวม ของ ชุมชน อย่าง มี   
สว่น รว่ม จาก เครอื ขา่ย ตา่ง ๆ   ไดแ้ก ่  สมาคม 
ศิษย์ เก่าทันตแพทย์ เชียงใหม่    คณะ ทันต 
แพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัย  เชียงใหม่ และ  
โรง พยาบาล ใน สังกัด กระ ทวง สาธารณสุข     
สร้าง การ ทำงาน อย่าง สร้างสรรค์   และ สร้าง สุข 
 โดย การ ทำงาน เป็น ทีม ระหว่าง บุคลากร 
จาก สมาคม ศิษย์ เก่า ทันตแพทย์ เชียงใหม่ 
คณาจารย์    นักศึกษา และ เจ้า หน้าที่   
 คณะ ทันต แพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม ่   รวม ทัง้ ทนัตแพทย ์  และ เจา้ หนา้ที ่ 
ใน สังกัด กระทรวง สาธารณสุข   และ เพื่อ 
ให้ เกิด การ เรียน รู้ ภาวะ ผู้นำ ให้ แก่ ผู้ ร่วม 
โครงการ ทกุ คน   โดย การ ได ้ม ีโอกาส เรยีน รู ้ 
โดย การ พบปะ พูด คุย ศึกษา และ แลก เปล่ียน 
 ประสบการณ์ กับ บุคคล ต้นแบบ ทาง ทันต 
สาธารณสขุ   และ การ ได ้เยีย่ม ชม โครงการ 

แบบ อย่าง ที่ ดี   ใน พื้นที่ เยี่ยม เยือน   ใน การ 
บริหาร จัดการ ชุมชน ทาง ทันต สาธารณสุข   
โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง นักศึกษา ทันตแพทย์  
ชั้น ปี ที่   6  ก่อน ที่ จะ สำเร็จ การ ศึกษา ไป 
ปฏิบัติ งาน ใน ชุมชน 

 ทัง้นี้ ได ้รบั การ สนบัสนนุ งบ ประมาณ 
จาก แผน งาน โรงเรียน ทันตแพทย์ สร้าง สุข   
รว่ม กบั คณะ ทนัต แพทยศาสตร ์  ม ีผู ้เขา้ รว่ม  
โครงการ จำนวน 37 คน   ประกอบ ด้วย   
คณาจารย ์  ศษิย ์เกา่ นกัศกึษา และ บคุลากร  
 โดย ได้ เข้า เยี่ยม ชม โรง พยาบาล พิจิตร   
โรง พยาบาล โพทะเล   และ โรง พยาบาล 
สมเด็จ พระ ยุพราช ตะพานหิน  ซึ่ง ทั้ง   3   
โรง พยาบาล เป็น โรง พยาบาล ที่ มี การ ให้ 
บริการ ด้าน ทันต สาธารณสุข อยู่ ใน ระดับ 
ยอด เยี่ยม   เป็น ที่ ประทับ ใจ ของ ผู้ เข้า ร่วม 
โครงการ เป็น อย่าง ย่ิง ท้ังน้ี ก็ ต้อง ขอ ขอบคุณ  
ทพ . สรุยิน  จ ูรตันากร   ซึง่ เปน็ ผู ้ประสาน งาน 
โครงการ   รวม ทั้ง ศิษย์ เก่า หลาย ท่าน และ 

03
กิจกรรมสมาคมฯ

 ผู้ บริหาร พยาบาล ทั้ง   3   แห่ง   พร้อม ทีม งาน   
ใน น้ำใจ ไมตรี อัน อบอุ่น ยิ่ง     
 หลัง จาก กลับ จาก การ ศึกษา ดู งาน 
และ เยีย่ม เยอืน ศษิย ์เกา่   ซึง่ ได ้ม ีการ จดั งาน 
 พบปะ   สังสรรค์   แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น  
กับ ทันตแพทย์ ใน พื้นที่    ได้ มี การ สรุป 
กิจกรรม จาก นักศึกษา และ ผู้ เข้า ร่วม  
โค รง การฯ   จึง ขอ นำ มา สรุป โดย ย่อ ดังนี้ 
 
ความประทับใจ

• ประทับใจการเดินทาง อาหาร ที่พัก 
ที่ไม่ขาดตกบกพร่อง
• ประทับใจการต้อนรับที่อบอุ่นจาก 
ทุกคนในจังหวัดพิจิตร
• ประทับใจความเป็นกันเองที่ พี่ๆ 
ทันตแพทย์ในจ.พิจิตรทุกคนมอบให้
• เห็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง
ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่

สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่

ร่วมกับคณะฯ จัดโครงการรูปแบบ 

การศึกษา:กรณีตัวอย่างต้นแบบ/ 

รปูแบบการใช้ทกัษะสรา้งเสรมิสขุภาพ

ชอ่งปากชมุชนในงานทนัตสาธารณสขุ

และเยี่ยมเยือนศิษย์เก่า ณ จังหวัด

พิจิตร ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน

2553
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

• ระบบการทำงานจริง, การบริหารใน 
โรงพยาบาลการทำงานเชิงรุกในชุมชน
• การทำงานติดต่อสื่อสารกับบุคลากร
ภายในโรงพยาบาล
•เหน็บทบาทหนา้ที่การวางตวัการทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่นของพี่ๆทันตแพทย์
•ต้นแบบทันตแพทย์ที่ดี
•รปูแบบการทำงานที่แตกตา่งกนัในแตล่ะ 
โรงพยาบาลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ปฏิบัติงานของทันตแพทย์
จบใหม่
•การทำงานที่แตกตา่งกนัแต่มีจดุมุง่หมาย 
เดียวกัน
 
 แต่ละ โรง พยาบาล มี จุด เด่น ท่ี แตก ต่าง  
กัน ไป ซึ่ง ก็ ขึ้น อยู่ กับ หลาย ปัจจัย   ความ รู้   
ที่ ได้ จาก การ ไป ดู งาน ครั้ง นี้ เป็น ประโยชน์ 
อย่าง มาก ที่ จะ นำ ไป ประยุกต์ ใช้ ใน การ 
ทำงาน เพื่อ เพิ่มพูน การ เรียน รู้ จริง ใน  
โรง พยาบาล ต่อ ไป   
 ทำให้ ตัดสิน ใจ ได้ ว่า ตัว เอง เหมาะ สม 
กบั การ ทำงาน แบบ ไหน  ใน อนาคต   อยาก จะ 
 เป็น หนึ่ง ใน การ ถ่ายทอด ประสบการณ์ 
ให้ กับ รุ่น น้อง บ้าง  ได้ ประสบการณ์ ใหม่ 
ที่ ไม่ เคย รู้   ไม่ เคย สัมผัส จาก ใน ห้องเรียน   
และ นอกจาก นั้น ก็ได้ รับ ความ รู้สึก ดี  ๆ    
เป็น ความ รู้สึก ที่ แสน อบอุ่น จาก ทุก คน ที่ 
ให้การ ต้อนรับ   โดย เฉพาะ รุ่น พี่ ศิษย์ เก่า 

มช .   ประทับ ใจ คำ พูด ของ อาจารย์ สัมพันธ์   
ที่ กล่าว ว่า  “การมาครั้งนี้ มาเยี่ยมลูก 
ดูความสำเร็จของลูก”   เป็น คำ พูด สั้น  ๆ    
 ที่ น่า ตื้น ตัน ใจ   

พิจิตรรำลึก“2-3กย.53”
ถ่ายทอดความรู้สึกจากอาจารย์อาวุโส

   รศ.สมัพนัธ์ศรีสวุรรณ  โครงการ 
เพื่อ สร้าง ความ สัมพันธ์ และ ศึกษา แบบ 
อย่าง งาน ทันต กรรม ของ สมาคม ศิษย์ เก่า 
ทันตแพทย์ เชียงใหม่ ที่ จังหวัด พิจิตร   โดย 
ความ ร่วม มือ อย่าง แข็ง ขัน   มี น้ำใจ และ 
อบอุน่ จาก ศษิย ์เกา่ ใน จงัหวดั พจิติร  และ ทมี 
บริหาร จาก   3   โรง พยาบาล   พร้อม ทีม งาน 
 ( รพ . พิจิตร ,   รพ . สมเด็จ พระ ยุพราช 
ตะพานหิน  และ โรง พยาบาล โพทะเล )   
สร้าง ความ ประทับ ใจ ที่ ต้อง จดจำ   
  การ ไป คราว นี้   พัฒนา ให้ เป็น ระบบ 
และ มี การ จัดการ ที่ ดี ขึ้น  จาก ที่ สมา คมฯ   
ได้ เคย ไป เยี่ยม เยือน ศิษย์ เก่า ที่ เชียงราย  
ลำปาง   พิษณุโลก และ สุโขทัย   เพราะ ทีม ที่  
ไป ใหญ่ ขึ้น   มี นักศึกษา ชั้น ปี สุดท้าย 
 ไป ร่วม ด้วย   20   คน   และ เจ้า หน้าที่ จาก ฝ่าย 
ต่าง  ๆ    และ กรรมการ ศิษย์ เก่า   รวม ทั้ง ได้ 
รบั การ สนบัสนนุ เสรมิ จาก   สสส . ( แผน งาน 
โรงเรียน ทันตแพทย์ สร้าง สุข ) 
 งาน นี้ ได้ ทั้ง ความ สัมพันธ์   ความ 
เอื้อเฟื้อ ต่อ กัน   รุ่น พี่ -รุ่น น้อง   ทีม จัดการ 
เข้ม แข็ง   ศิษย์ เก่า เจ้าของ บ้าน   รวม ถึง  
ผู้ บริหาร และ ทีม งาน จาก   3   โรง พยาบาล   
ให้ ความ เอื้อเฟื้อ มี มิตรไมตรี   ทุก คน ที่ 
ไป ได้ เรียน รู้   แลก เปลี่ยน ประสบการณ์   
นักศึกษา ซึ่ง กำลัง จะ จบ ออก ไป ทำงาน    
ได้ เพิ่ม โลก ทัศน์   อาจ เกิด ความ คิด ริเริ่ม  
จาก แบบ อย่าง ที่ ดี ของ พี่ ๆ   ใน ด้าน การ 
ทำงาน   รวม ถึง ได้ เห็น วัฒนธรรม  ประเพณี 
ของ ชาว พจิติร   และ ได ้บญุ   ( ไป ด ูแขง่ เรอื พาย  
วัฒนธรรม ประจำ ปี   และ ไหว้ พระ ทำบุญ   
 2   วดั )   ขอ รว่ม ให ้กำลงั ใจ   ขอบคณุ สมา คมฯ   
และ ทีม จัดการ 
   รศ.ทะนง ฉัตรอุทัยขอ ขอบคุณ 
สมาคม ศิษย์ เก่า ที่ สามารถ บริหาร จัดการ 
โครงการ ได้ ลงตัว   เป็น ความ สำเร็จ ของ 
สมา คมฯ   ซึ่ง ศิษย์ เก่า จะ เป็น ผู้ ที่ ทำให้ 

สถาบนั เจรญิ กา้วหนา้ ได ้ด ี   การ ไป ใน ครัง้ นี ้ 
เรา ม ีศษิย ์เกา่ ที ่ด ี  และ เกง่ หลาย คน  การ เปน็  
ทันตแพทย์ ต้อง เป็น คน กว้าง ขวาง    เช่น    
ทพ . สุริยน   ทพญ . พิมพา  และ   ทพ . ชำนาญ   
เป็น ทันตแพทย์ ที่ ทำงาน ได้ ดี   อยาก ให้ 
นักศึกษา ได้ เห็น ประสบการณ์   สามารถ 
 นำ ไป ปรับ ใช้ ใน อนาคต ได้   และ เป็น ที่ 
ยอมรบั ตอ่ บคุคล ทัว่ไป  ซึง่ นกัศกึษา ที ่กำลงั 
จบ การ ศึกษา   หาก ไป ทำงาน ใน ชุมชน แล้ว 
 ต้อง ออก ทำงาน นอก สถาน ที่ ด้วย สิ่ง ที่  
นักศึกษา ให้ให้ ข้อคิด เห็น เป็น สิ่ง ที่ ดี   
สามารถ เปลี่ยนแปลง แนวคิด ได้       

   รศ.วิรัช พัฒนาภรณ์ การ เป็น 
ทนัตแพทย ์หาก ไป ทำงาน ใน ระดบั ผู ้บรหิาร  
เช่น   ตำแหน่ง ผู้ อำนวย การ  จะ มี ผู้ ให้ ความ 
เคารพ นับถือ มาก ขึ้น  การ ประสาน งาน  
ใน ส่วน กลุ่ม งาน อื่น   ก็ จะ ง่าย และ สะดวก 
มาก ขึ้น   หาก ไม่มี การ เปิด โลก ทัศน์ ของ 
ตัว เอง   ทำงาน เฉพาะ แต่ ใน ห้อง สี่เหลี่ยม 
ก็ จะ ไม่ กว้าง ขวาง  ไม่ ได้ สัมผัส กับ การ 
ทำงาน ร่วม กับ ฝ่าย อื่น บ้าง ซึ่ง จริง  ๆ    แล้ว 
ทันตแพทย์ สามารถ ทำงาน อย่าง อื่น ได้ อีก 
หลาย อย่าง  ทราบ ว่าที่ พิจิตร มี การ บริหาร 
จัดการ ใน โรง พยาบาล ที่ ดี    จึง ได้ มี การ 
ประสาน งาน กับ  ทพ . สุริยน   จู รัตนากร   
 ซึง่ เปน็ ศษิย ์เกา่ ด ีเดน่ และ ทนัตแพทย ์ด ีเดน่ 
ระดับ ประเทศ   การ เลือก สถาน ที่ ที่ จังหวัด 
พิจิตร นี้   ถือว่า ได้ ประโยชน์ มาก   เพราะ ได้ 
ศึกษา ดู งาน ใน โรง พยาบาล ที่ อยู่ ใน ระดับ 
คุณภาพ สูง ของ กระทรวง สาธารณสุข   
และ ถือว่า เป็น อันดับ ต้น  ๆ   ของ ประเทศ  
ได้ ด้วย  หาก คณะ จะ มี การ จัด โค รง การฯ   
ใน ลักษณะ แบบ นี้   ให้ นักศึกษา ปี   6   โดย ให้  
นำ ไป อยู่ ใน หลักสูตร ของ คณะฯ ใน การ เรียน 
 การ สอน ใน ชัน้ ป ีที ่  6   ดว้ย  จะ ทำให ้นกัศกึษา 
ได้ มุม มอง ที่ ชัดเจน ขึ้น
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ประวัติโดยย่อ:
อายุ52ปี
รหัสประจำตัวนักศึกษา187449
สามีทันตแพทย์บันลือฤทธิ์ถกล
บุตรทันตแพทย์บริภัณฑ์ฤทธิ์ถกล
 นทพ.ปัณฑารีย์ฤทธิ์ถกล
 นายกษิดิศฤทธิ์ถกล
 
คำประกาศเกียรติคุณ
         ผศ . วิภา พรรณ   ฤทธิ์ ถกล    เป็น ผู้ ที่ 
อุทิศ ตน ต่อ งาน และ สังคม เป็น อย่าง ดี และ 
สม่ำเสมอ   เป็น ที่รัก ของ ศิษย์   ผู้ ใต้ บังคับ 
บัญชา และ เพื่อน ร่วม งาน   ร่วม วิชาชีพ  
ทัง้ ใน และ ตา่ง ประเทศ  ตลอด จน ได ้อทุศิ ตน  
ใน การ ช่วย เหลือ ผู้ ป่วย ปาก แหว่ง เพดาน โหว่  
โดย การ ก่อ ต้ัง ศูนย์ ผู้ ป่วย ปาก แหว่ง เพดาน โหว่  
และ การ ดูแล ผู้ ป่วย ปาก แหว่ง เพดาน โหว่  
ใน เขต ภาค ใต้   ซ่ึง ใน การ รักษา ผู้ ป่วย ปาก แหว่ง 
 เพดาน โหว่ นั้น    ผู้ ป่วย จำเป็น ต้อง ได้ รับ การ 
ดแูล รกัษา ตัง้แต ่ผู ้ปว่ย เปน็ ทารก แรก คลอด 

จน กระทั่ง หมด การ เจริญ เติบโต    รวม ระยะ 
เวลา ใน การ รักษา ผู้ ป่วย แต่ละ ราย ยาวนาน ถึง 
ประมาณ   18 - 20   ปี    นอกจาก นี้ ผู้ ป่วย กลุ่ม นี้  
ส่วน ใหญ่ จะ เป็น ผู้ ท่ี อยู่ ใน ฐานะ ยากจน   และ 
ปัญหา ใน การ เดิน ทาง มา รับ การ รักษา แต่ละ คร้ัง  
  ทำให ้ทนัตแพทย ์จำเปน็ ตอ้ง ใหก้าร รกัษา ผู ้ปว่ย 

อย่าง ทันที ไม่ ว่า จะ เป็น ช่วง เวลา ใด   ต้อง ใช้ ค่า รักษา พยาบาล ที่ สูง มาก   ทำให้ ปัญหา ใน เรื่อง 
ของ ค่า รักษา พยาบาล และ ค่า เดิน ทาง ของ ทั้ง ผู้ ปกครอง และ ผู้ ป่วย เป็น ปัญหา หลัก ใน การ 
 มา รบั การ รกัษา พยาบาล   แม ้จะ ได ้รบั งบ ประมาณ สนบัสนนุ 
จาก ส่วน ต่างๆ  แล้ว ก็ตาม  ยัง ไม่ เพียง พอที่ จะ ให้การ รักษา 
ผู้ ป่วย จำนวน มาก ได้   ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ วิภา พรรณ ฤทธ์ิ ถกล  
ได้ ตระหนัก ถึง ปัญหา เหล่า น้ี และ ได้ พยายาม หา ทาง ช่วย เหลือ 
 ผู้ ป่วย กลุ่ม นี้ อย่าง ไม่รู้ จัก เหน็ดเหนื่อย และ ย่อท้อ  ได้ ริเริ่ม 
และ รงัสรรค์   ตุก๊ตา จดั ฟนั   จำหนา่ย เพือ่ หา ราย ได ้ชว่ย เหลอื 
ใน การ รักษา ผู้ ป่วย   ซึ่ง ตุ๊กตา จัด ฟัน นี้ ได้ นำ ขึ้น ทูลเกล้าฯ   
ถวาย แด่ สมเด็จ พระ เทพ รัตน ราช สุดา สยาม บรม ราช กุมารี   
เมื่อ วัน ที่   5   มกราคม   2552  ณ   ศูนย์ ประชุม นานาชาติ   
มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์   และ ทูลเกล้าฯ   ถวาย แด่ สมเด็จ พระ ราช ชนนี แห่ง ประเทศ 

ภูฏาน   ซึ่ง เสด็จ พระราชดำเนิน มา เยี่ยม ชม คณะ ทันต 
แพทยศาสตร์    เมื่อ วัน ที่   11   ธันวาคม 2552  ซึ่ง ทั้ง สอง 
พระ องค์ ได้ ทรง แสดง ความ ชื่นชม เป็น อย่าง มาก 
นอกจาก นี้ แล้ว   ผศ . วิภา พรรณ   ฤทธิ์ ถกล ได้ กระทำ ตน 
 เป็น ตัวอย่าง เพื่อ ปลูกจิต สำนึก ใน การ ให้ ความ เมตตา 
และ ดูแล รักษา ผู้ ป่วย กลุ่ม นี้ แก่ นักศึกษา ทันตแพทย์    
เพือ่ จะ ได ้เปน็ กำลงั สำคญั ใน การ ใหก้าร รกัษา ผู ้ปว่ย กลุม่ นี ้ 
ได้ ต่อ ไป 

04
ชื่นชมและแสดง
ความยินดี
กับศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน

 อ.ทพญ.วรกัญญาบูรณพัฒนารุ่นที่39รหัส4709047เข้ารับ
รางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นประจำปี2553   จาก สมเด็จ พระ เทพ 
 รัตน ราช สุดา   เมื่อ วัน ที่  23   กันยายน   2553  ณ  Hall   of   Mirrors 
 ชั้น  M  ศูนย์การค้า สยาม พา รา กอน   เขต ปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร  
ทาง สมา คมฯ   ขอ ร่วม แสดง ความ ยินดี ด้วย 

   ขอแสดงความยินดีกับพลตรีทันตแพทย์หญิงนิ่มนวลศักดิ์ศิริศิลป์ที่ได้
รับโปรดเกล้าเป็นพลตรีหญิง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ 
นาย ทหาร รับ ราชการ สนอง พระ เดช พระคุณ ใน ตำแหน่ง ผู้ทรง คุณวุฒิ   สังกัด 
สำนักงาน ปลัด กระทรวง กลาโหม   ตั้งแต่ วัน ที่   1   ตุลาคม   2553   เป็นต้น ไป   
โดยที่ พล ตรี ทันตแพทย์ หญิง นิ่ม นวล   ศักดิ์ ศิริ ศิลป์   จบ ทันตแพทย์ เชียงใหม่ 
รุ่น ที่   7 และ ประกาศนียบัตร บัณฑิต วิทยาศาสตร์ การ แพทย์ คลินิก   สาขา 
ทันต กรรม หัตถการ   จาก คณะ ทันต แพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   
ปจัจบุนั ทำงาน ที ่สำนกังาน แพทย ์  สำนกังาน สนบัสนนุ   สำนกังาน ปลดั กระทรวง 
กลาโหม

ผศ.ทพญ.วิภาพรรณฤทธิ์ถกล
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เนื่องในวันมหิดลประจำปี2553

รางวัล
บัณฑิตยอดเยี่ยม
ด้านจริยธรรม
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ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่4/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สโมสรนักศึกษาจัดโครงการฟันสวยยิ้มใสครั้งที่21  ตอน “ฟันสวยยิ้มใสปลอดภัย
ใส่หมวกกันน๊อค”   ใน วัน ที่ อาทิตย์ ที่   22  สิงหาคม   2553  ณ   ศูนย์การค้า เซ็นทรัล แอร์ พอร์ต   
พลา ซา   โดย เรียน เชิญ   รศ . นพ . อำนาจ อยู่ สุข   รอง อธิการบดี ฝ่าย พัฒนา คุณภาพ นักศึกษา 
 เป็น ผู้ เปิด งาน   ภายใน งาน มี กิจกรรม ประกอบ ด้วย การ ให้ ความ รู้ เกี่ยว กับ การ จราจร 
การ ประกวด หนู น้อย ฟัน สวย ยิ้ม ใส   การ ให้ บริการ ตรวจ สุขภาพ ฟัน   และ การ แสดง ของ  
เด็ก นักเรียน จาก โรงเรียน ต่าง  ๆ

05
กิจกรรมนักศึกษา

 ขอแนะนำวรรณกรรมฝีมือของหมอฟันเชียงใหม่ 
“ธิดาแห่งเอมุน”  ที่ กลั่น จาก จินตนาการ   มัน สมอง    
และ ความ พยายาม ของ ผู ้แตง่   โดย   อ.ทพญ.ภทัริยาภรณ์ 
บุญญวงศ์ (ปาล์ม)  ศิษย์ เก่า ทันตแพทย์ เชียงใหม่   
 รุน่ ที ่  32   รหสั ประจำ ตวั   4009049   เปน็ เรือ่ง ราว ที ่ดำเนนิ  
อยู่ ใน ประเทศ อียิปต์   ทั้ง เรื่อง ความ รัก   มิตรภาพ   ทรยศ   
หกั หลงั   และ อืน่ๆ   อกี มากมาย   ม ีการนำ ความ เชือ่ เกีย่ว กบั 
เทพเจา้ ของ อยีปิต ์มา ใช ้  ได ้อยา่ง ลงตวั   ม ีผู ้อา่น บาง ทา่น 
 ให้ ความ เห็น ว่า สนุก   น่า ติดตาม มากกว่า   Harry   Porter   

เสีย อีก   อาจารย์ ปาล์ม เพิ่ง สำเร็จ การ ศึกษา   วท . ม .   ทันต กรรม บด เคี้ยว   ( M . Sc .   Occlusion )  
จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   ปัจจุบัน ทำงาน อยู่ ที่ คณะ ทันต แพทยศาสตร์   เชียงใหม่ นี่เอง   
ว่างๆ   แวะ เอา หนังสือ มา ให้ อาจารย์ ปาล์ม ลง นาม สลัก ใน หนังสือ ได้ นะ คะ 
 

 แสดงความชื่นชมและยินดีกับ นทพ. 
ธิตินนท์จงตั้งปิติชั้นปีที่5ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการออกแบบแมสคอตเครือข่าย 
ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก First love, 
Firsttooth ภาย ใต้ แนวคิด   “การแปรงฟัน
ให้ลูกรักตั้งแต่ซี่แรก”  ที่ สื่อสาร ถึง ความ 
สำคัญ และ คุณค่า ของ ฟัน น้ำนม   และ การ 
แปรง ฟัน ใน เด็ก เล็ก ตั้งแต่ ฟัน ขึ้น ซี่ แรก  
โดย แผน นงาน โรงเรียน ทันตแพทย์ สร้าง สุข  
 ร่วม กับ   สำนักงาน กองทุน สนับสนุน การ 
สร้าง เสริมสุข ภาพ   ( สสส . ) 
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