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ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ปีที ่ 8 ฉบับที่ 21 เดือน ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

สมาคมศิษยเกาทันตแพทย
เชีย

งให
ม

เสด็จสู่สวรรคาลัย
ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมสำานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า... สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ 



	 เมื่อวันที่	 13	ตุลาคม	2559	ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ	มีความเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่	

อันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 พ่อของแผ่นดิน	 	 กษัตริย์ผู้เป็น

ที่รัก	เทิดทูน	และทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทย	พระองค์ทรงตรากตร�าและทรงงานหนักตลอดกว่า	70	ปี		ใน

การดูแลทุกข์สขุของพสกนกิร	ทรงเสดจ็พระราชด�าเนนิไปในทกุพืน้ทีใ่นถิน่ทรุกันดารโดยไม่รูส้กึเหนด็เหนือ่ย	พระองค์ทรง

มีพระราชด�ารัสให้แนวคิดและแนวทางการด�าเนินชีวิตมากมายแก่ปวงชนชาวไทย	 โดยมุ่งหวังให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน

มีความสุข

	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ทรงสนพระราชหฤทยัในงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข	

โดยเฉพาะงานด้านทนัตสาธารณสขุ	ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าพระราชกรณยีกจิอืน่ใด	ด้วยทรงเหน็ว่าสขุภาพช่องปากเป็นจดุเริม่

ต้นของการมีสุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี	ทรงห่วงใยสุขภาพช่องปากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล		พระองค์

จงึทรงรเิริม่งานทนัตกรรมชมุชน	โดยจดัตัง้หน่วยทันตกรรมเคลือ่นทีส่่วนพระองค์ขึน้	เพ่ือออกให้บรกิารทนัตกรรมในชมุชน

ท้องถิ่นที่ห่างไกล	ต่อมาได้โปรดเกล้าให้เรียกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ส่วนพระองค์นี้ว่า	“หน่วยทันตกรรมพระราชทาน”	

	 พระองค์ทรงสอนเรื่องสุขภาพองค์รวม	ดังนี้	“เวลาออกหน่วยฯ อย่าดูแต่เรื่องฟันอย่างเดียว ให้ดูเรื่องอื่นๆ ด้วย 

เช่น สังเกตขาเจ็บ ตาบวม เจ็บคอ เพราะทันตแพทย์ก็เป็นแพทย์เหมือนกัน ถ้ารักษาได้ก็ควรให้การรักษา ถ้ารักษาไม่

ได้ควรแนะน�าส่งต่อไปรักษา ราษฎรควรได้รับการดูแลแต่เนิ่นๆ และต้องซักถามทุกข์สุข เรื่องการท�ามาหากิน ถนน

หนทาง น�้าท่า เพราะถ้าน�้าไม่มีจะให้แปรงฟันวันละ 2 ครั้งได้อย่างไร ถนนไม่ดีจะให้เดินทางมาพบหมอปีละ 2 ครั้งได้

อย่างไร”

	 ปวงข้าพระพุทธเจ้า	สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่	ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย	และน้อมศิระกรานกราบ

แทบพระยุคลบาท	ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
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เดินตามรอยเท้าพ่อ...ด้วย 9 ค�าสอนของพระองค์

1. ความเพียร
	 การสร้างสรรค์ตนเอง	การสร้างบ้านเมอืงกต็าม	มใิช่ว่าสร้าง
ในวันเดียว	ต้องใช้เวลา	ต้องใช้ความเพียร	ต้องใช้ความอดทน	 เสีย
สละ	แต่ส�าคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ	ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม	
ส่ิงทีด่งีามนัน้ท�ามนัน่าเบือ่	บางทเีหมอืนว่าไม่ได้ผล	ไม่ดงั	คอืดมูนัควร
ท�าดีน่ี	แต่ขอรบัรองว่าการท�าให้ดคีวรต้องมคีวามอดทน	เวลาข้างหน้า
จะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง
 พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นกัเรยีน นกัศกึษา คร ูและอาจารย์

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2516

2. ความพอดี
	 ในการสร้างตวัสร้างฐานะนัน้จะต้องถอืหลกัค่อยเป็นค่อยไป	
ด้วยความรอบคอบ	 ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี	 ไม่ท�าเกิน
ฐานะและก�าลงั	หรอืท�าด้วยความเร่งรบี	เมือ่มพีืน้ฐานแน่นหนารองรบั
พร้อมแล้ว	 จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น	
ตามต่อกันไปเป็นล�าดับ	ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน	มีหลักเกณฑ์	เป็น
ประโยชน์แท้และยั่งยืน	
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2540

3. ความรู้ตน
	 เด็กๆ	ท�าอะไรต้องหัดให้รู้ตัว	 การรู้ตัวอยู่เสมอจะท�าให้เป็น
คนมรีะเบยีบและคนท่ีมรีะเบียบดแีล้ว	จะสามารถเล่าเรยีนและท�าการ
งานต่างๆ	ได้โดยถกูต้องรวดเรว็	จะเป็นคนทีจ่ะสร้างความส�าเรจ็และ
ความเจริญ	ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน	
 พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ ์ในหนังสือ วันเด็ก  

ประจ�าปี 2521

4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
	 คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้	 คนเราจะต้องรับและจะต้องให้	
หมายความว่าต่อไป	 และเดี๋ยวนี้ด้วย	 เมื่อรับสิ่งของใดมา	 ก็จะต้อง
พยายามให้	ในการให้นัน้	ให้ได้โดยพยายามทีจ่ะสร้างความสามคัคใีห้
หมูค่ณะและในชาต	ิท�าให้หมูค่ณะและชาตปิระชาชนทัง้หลายมคีวาม
ไว้ใจซึ่งกันและกันได้	ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย	ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้	
 พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที่ 20 เมษายน 2521
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5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
							ในวงสังคมนั้นเล่า	ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามส�าหรับสุภาพ
ชน	รู้จักสัมมาคารวะ	ไม่แข็งกระด้าง	มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ	พร้อม
จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 25 มิถุนายน 2496

6. พูดจริง ท�าจริง
						ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร	ท�าอย่างนั้น	จึงได้รับความส�าเร็จ	พร้อม
ทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ	 จากคนทุกฝ่าย	 การพูด
แล้วท�า	คือ	พดูจรงิ	ท�าจรงิ	จึงเป็นปัจจัยส�าคญัในการส่งเสรมิเกยีรตคิณุของ
บุคคลให้เด่นชัด	และสร้างเสริมความดี	ความเจริญ	ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคล
และส่วนรวม
   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

7. หนังสือเป็นออมสิน
	 หนังสือเป็นการสะสมความรูแ้ละทกุสิง่ทกุอย่างทีม่นษุย์ได้สร้างมา	
ท�ามา	คดิมา	แต่โบราณกาลจนทกุวนันี	้หนงัสอืจงึเป็นสิง่ส�าคญั	เป็นคล้ายๆ	
ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน	 เป็นสิ่งที่จะท�าให้	 มนุษย์ก้าวหน้าได้โดย
แท้		
     พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

8. ความซื่อสัตย์
								ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง	เด็กๆ	จึงต้อง
ฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง	 เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์	
และมีชีวิตที่สะอาด	ที่เจริญมั่นคง	
         พระบรมราโชวาท พระราชทานเพือ่เชญิลงพมิพ์ในหนงัสอืวนัเดก็ ปีพุทธศกัราช 

2531

9. การเอาชนะใจตน
	 ในการด�าเนนิชวีติของเรา	เราต้องข่มใจไม่กระท�าสิง่ใดๆ	ทีเ่รารูส้กึ
ด้วยใจจริงว่าชัว่ว่าเสือ่ม	เราต้องฝืนต้องต้านความคดิและความประพฤตทิกุ
อย่างทีรู่ส้กึว่าขดักบัธรรมะ	เราต้องกล้าและบากบ่ันท่ีจะกระท�าสิง่ทีเ่ราทราบ
ว่าเป็นความดี	เป็นความถูกต้อง	และเป็นธรรม	ถ้าเราร่วมกันท�าเช่นนี้	ให้
ได้จริงๆ	 ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ	 ก็จะช่วยค�้าจุนส่วนรวมไว้มิให้
เสื่อมลงไป	และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นล�าดับ	
 พระราชด�ารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเป ิดการประชุม  

ยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 

2513
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เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ( .... 18 ปีที่ผ่านมา )

 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในคราวประชุมครั้งที่	 7/2541	 ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวาย	 “ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อเป็นการเทิดทูน	 ยกย่องในพระคุณวุฒิและพระคุณธรรม	 เป็นแบบอย่างให้พสกนิกรชาวไทยได้ด�าเนิน
ตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทต่อไป	โดย	ศ.นพ.โชต	ิธตีรานนท์	อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้กราบบงัคมทลูประกาศ
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ	และ	ศ.ดร.	สิปปนนท์	เกตุทัต	นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ทูลเกล้าฯ	ถวายปริญญา
ทันตแพทยศาสตรดษุฎบีณัฑิตกติตมิศกัดิ	์ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	
ครั้งที่	33	วันพฤหัสบดีที่	22	มกราคม	พ.ศ.2542
	 พระมหากรุณาธิคณุท่ีใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาททรงมต่ีอพสกนกิรในด้านทนัตสาธารณสขุและการพฒันาวชิาการ
ทางทันตแพทยศาสตร์	 ล้วนปรากฏให้ประจักษ์ผ่านโครงการในพระราชด�าริหลายโครงการ	 โดยมีโครงการที่เก่ียวข้อง
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คือ	 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ด�าเนินการให้บริการวิชาการด้านบ�าบัดรักษาทางทันตกรรมแก่ชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลความเจริญ	 เมื่อ	 ปี	 พ.ศ.	
2526	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	ที่มีทันตบุคลากรสังกัดอยู่
โดยการรบัอาสาสมคัรบคุลากรท้ังจากท่ีสงักดัในภาครฐัและภาคเอกชน	ออกให้บรกิารบ�าบดัรกัษาทางทนัตกรรมในพืน้ท่ี	
5	จังหวัดภาคเหนือ	ได้แก่	เชียงใหม่	ล�าปาง	พะเยา	เชียงราย	และแม่ฮ่องสอน
	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

	 	 	 	 	 							รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
	 	 	 	 โดย	งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ	ส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 	 						จาก	ฐานข้อมูลสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 	 	 	 	URL	http://library.cmu.ac.th/programme/
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ทักทายจากนายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่

Dentistry CMU. Alumni

รศ.ทพ.วิรัช	 	 พัฒนาภรณ์	 กองบรรณาธิการ

รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ	 ศรีศิลปนันทน์	 กองบรรณาธิการ

ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม	 	 จันทน์หอม	 กองบรรณาธิการ

อ.ทพ.จิตจิโรจน์	 	 อิทธิชัยเจริญ	 กองบรรณาธิการ

นางสาววาสนา	 	 ใจค�าแปง	 กองบรรณาธิการ

นางสาววชิราภรณ์	 	 กันทะวัง	 กองบรรณาธิการ

คณะท�างาน

	 ในหลายเดือนที่ ผ ่ านมาทาง 

สมาคมฯ	ได้ร่วมท�ากิจกรรมร่วมกับคณะฯ	

และหน่วยงานต่างๆ	 หลายอย่าง	 โดย

เฉพาะอย่างย่ิง	 การได้เข้าร่วมโครงการ	

“มช.ร่วมใจ	จรรโลงศาสนา	รักษาสุขภาพ

สงฆ์”	จดัขึน้โดยมลูนิธพิฒันามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

ประกอบด้วย	 คณะแพทยศาสตร์	 หน่วย

ทันตกรรมพระราชทาน	คณะทันตแพทยศาสตร์	สมาคมนักศึกษา

เก่ามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชยีงใหม่	

จัดขึ้นที่หอประชุม	มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	ราชวิทยาลัย	จังหวัด

นครสวรรค์	กจิกรรมวนัทนัตสาธารณสขุ	ในวันที	่21	ตลุาคม	2559	

ซ่ึงเป็นวันคล้ายวัน	พระราชสมภพสมเดจ็พระศรนีครนิทรทราบรม

ราชชนนี	หรือสมเด็จย่า	ผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งการแพทย์แผน

ไทย	กิจกรรมครอบครัวยิ้มสวย	เสียงใส	ในวันที่	16	พฤศจิกายน	

2559	เพือ่ให้การดแูลรกัษาเดก็ปากแหว่งเพดานโหว่	และครอบครวั

ของเดก็ทีไ่ด้มาท�าการรกัษาทีค่ณะทนัตแพทยศาสตร์	อกีกจิกรรมที่

หนึ่งคือ	 การดูงานและเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าที่จังหวัดกระบ่ี	 ในวันที	่

29-30	กันยายน	-	2	ตุลาคม	2559	โดยได้รับความร่วมมือจากพี่ๆ	

น้องๆ	ศษิย์เก่าทนัตแพทย์เชยีงใหม่	เข้าร่วมโครงการกนัอย่างคบัคัง่	

กระชับความสัมพันธ์และความรักสถาบันกันมากขึ้น	 นอกจากนี ้

สมาคมฯ	ยังได้ให้การต้อนรับศิษย์เก่าหลายๆ	รุ่น	ที่มาเยี่ยมเยือน

คณะฯ	ในช่วง	2-3	เดือนที่ผ่านมา

	 ท้ายสุดนี้	ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ทุกรุ่น	

มาเยี่ยมเยือนคณาจารย์ที่คณะฯ	และมาดูพัฒนาการของคณะฯ	ที่

เติบโตมากยิ่งขึ้น	 และสมาคมของเราก็ได้มีส�านักงานที่ท�าการของ

สมาคมฯ	ที่จะให้การต้อนรับทุกท่านที่บริเวณชั้น	1	อาคาร	7	รวม

ทั้งอ�านวยความสะดวกตลอดเวลา	 และขอเชิญชวนศิษย์เก่า 

ทันตแพทย์เชียงใหม่ มาพบกันในงานคืนสู่เหย้าทันตแพทย์ มช. 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีของการสถาปนาคณะฯ ในวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2560 นี้นะครับ

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่า
ทันตแพทย์เชียงใหม่ 
ปีที ่ 8 ฉบับที ่ 21

ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

ชื่นชมและแสดงความยินดี

กิจกรรมสมาคมฯ

ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการ

โครงการดูงานและเยี่ยมศิษย์เก่า จ.กระบี่

ทันตกรรมพระราชทาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์

วันทันตสาธารณสุข

วันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส

ออกหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน จ.นครสวรรค์

Content สารบัญ

12-14

7-11

13

14

14

15-16
17

17-21
22
23

ด้วยจิตคารวะ

(รศ.ทพ.วิรัช	พัฒนาภรณ์)
	นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่



รศ.ทพ.วิรัช	 	 พัฒนาภรณ์	 กองบรรณาธิการ

รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ	 ศรีศิลปนันทน์	 กองบรรณาธิการ

ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม	 	 จันทน์หอม	 กองบรรณาธิการ

อ.ทพ.จิตจิโรจน์	 	 อิทธิชัยเจริญ	 กองบรรณาธิการ

นางสาววาสนา	 	 ใจค�าแปง	 กองบรรณาธิการ

นางสาววชิราภรณ์	 	 กันทะวัง	 กองบรรณาธิการ

สารบัญ

ชื่นชมและแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ...ศิษย์เก่าดีเด่น สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เนื่องใน “วันมหิดล” ประจ�าปี 2559
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ	รองศาสตราจารย์	ทันตแพทย์	ดร.ปฐวี	คงขุนเทียน	
	 อายุ	47	ปี	 	รหัสประจ�าตัวนักศึกษา			3009020
ครอบครัว		ภรรยา	-	ผศ.ทพญ.ดร.สาครรัตน์		 คงขุนเทียน	 	
	 บุตร	 -	ด.ญ.ปฐรัตน์		 	 คงขุนเทียน	 	
	 	 -	ด.ญ.ปุญญจุติ	 	 คงขุนเทียน	
ที่อยู่ปัจจุบัน	195	ม.1	ต.สบแม่ข่า	อ.หางดง	จ.เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา
		 	ปริญญาเอก	(Dr.	med.	dent)	จาก	Humboldt	University	(Berlin)	 	 พ.ศ.2541
		 	German	Board	in	Oral	Surgery	จาก	Humboldt	University	(Berlin)	 	 พ.ศ.2541
		 	ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต		 	 	 	 	 	 	 พ.ศ.2536
		 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
	 -	รองศาสตราจารย์
	 -	ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม
	 -	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
		 สถานที่ท�างาน	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ประกาศเกียรติคุณ
	 	รศ.ทพ.ดร.	ปฐวี	คงขุนเทียน	เป็นผู้อุทิศตนต่องานประจ�าและพัฒนาสังคมเป็นอย่างดีและสม�่าเสมอเป็นที่รักของผู้
ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน	ตลอดจนเป็นแบบอย่างของทันตแพทย์ผู้เสียสละ	ท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
มาเป็นระยะเวลายาวนาน	อีกทั้งเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	เห็นได้จากการบริหารงานในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรง
พยาบาลทันตกรรม	และผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม	คณะทันตแพทยศาสตร์	ท�าให้คณะมีการ
พฒันาก้าวหน้ายิง่ข้ึน	ได้รับ	HA	ข้ันท่ี	1-2	และได้รบัรางวลัชนะเลศินวตักรรมแห่งชาต	ิ2015	(National	Innovation	Awards	
2015)	และผลงานด้านอื่นๆ	อีกมาก	นอกจากการบริหารภายในคณะฯ	แล้ว	รศ.ทพ.ดร.	ปฐวี	คงขุนเทียน	ได้ให้ความร่วม
มือกับหน่วยงาน	องค์กรภายนอกคณะฯ	ในการร่วมมือเป็นคณะกรรมการต่างๆ	อีกด้วย	และในสายของด้านวิชาการได้แต่ง
ต�าราส�าหรับการเรียนการสอน	มีผลงานวิจัยจ�านวนหลายเรื่อง	ได้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการทั้งในระดับ
ประเทศและต่างประเทศ
		 รศ.ทพ.ดร.	 ปฐวี	 คงขุนเทียน	 เป็นศิษย์เก่าที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดล	 ประจ�าปี	
2559	ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการร่วมกจิกรรมทัง้ทางวชิาการและบริการสงัคมกบัทางคณะฯ	และสมาคมศษิย์เก่าทนัตแพทย์
เชียงใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา	จึงขอสรรเสริญและยกย่องเกียรติคุณ	มา	ณ	โอกาสนี้

 
 

รศ.ทพ.ดร.	ปฐวี	คงขุนเทียน	
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	 ขอแสดงความยินดีกับ	รศ.ทพ.ดร.	ปฐวี	คงขุนเทียน	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดล	ประจ�าปี	2559		และได้เข้ารับโล่เกียรติคุณในวันที่	23	กันยายน	2559	ณ	คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 ในโอกาสนี้	 ทางสมาคมฯร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ	 รศ.ทพ.ดร.	 ปฐวี	 คงขุน
เทียน	ในวันที่	23	กันยายน	2559	เวลา	12.00	น.	ณ	บริเวณห้องโถง	ส�านักงานคณบดี	มีอาจารย์อาวุโส	กรรมการสมาคม
ศิษย์เก่าฯ	ผู้บริหาร	อาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	มาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

	 อาจารย์ทันตแพทย์	 มช.	 สร้างสรรค์ผลงาน‘รากเทียมขนาดเล็กส�าหรับ
ช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้’	คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ	มีขนาดเพียง	
2.75-3	มม.ทีส่�าคญัราคาถกู	ใส่เสรจ็ในครัง้เดยีว	สกึหรอสามารถเปลีย่นส่วนหวัได้
ทันที	เมื่อวันที่	19	ต.ค.58	รศ.ทพ.ดร.ปฐวี	คงขุนเทียน	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ทันตกรรม	 และผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม	 คณะ
ทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เปิดเผยว่า	 คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	ด้านสังคม	
ประจ�าปี	 2558	 จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จากผลงานนวัตกรรม	 “รากเทียมขนาดเล็กส�าหรับ
ช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้”	(Mini	dental	implant	for	retaining	removable	
denture)	ซึ่งเป็นการพัฒนารากฟันเทียมขนาดเล็กเพียง	2.75-3	มิลลิเมตร

	 ดร.ปฐว	ีกล่าวว่า	รากเทียมดังกล่าว	ประกอบด้วย		2	ส่วน	คือ	
ส่วนหัวที่ยึดกับฟันปลอม	และส่วนล�าตัวที่ยึด	ติดกับกระดูกกราม	ซึ่ง
การใช้งานนัน้จะเปิดแผลขนาดเลก็	เพือ่ใส่ส่วนล�าตวัทียึ่ดกระดกูกราม	
ท�าให้คนไข้เจ็บน้อยลง		การฟื้นตัวเร็วขึ้น	ไม่ต้องรอนาน	เนื้อเยื่อเสีย
หายไม่มาก	คนไข้สามารถใส่รากฟันเทียมแล้วเสร็จในครั้งเดียว	แผล
เล็กหายเร็ว	ยึดกับกระดูกได้ดี	เมื่อสึกหรอจากการ	ใส่ฟันปลอม-ถอด
ฟันปลอมแล้ว	 สามารถเปล่ียนส่วนหัวได้ทันที	 	 ไม่จ�าเป็นต้องรื้อทิ้ง 
เหมือนเดิม	 ที่ส�าคัญ	 ราคาถูกลงในระดับ	 ที่คนไทยสามารถจ่ายได้	
เมื่อเทียบกับฟันปลอมแบบตะขอ	 ซึ่งคนไข้มักไม่นิยมเนื่องจากเจ็บ	 

ข่าวไทยรัฐออนไลน์...
สุดเจ๋ง! ทันตแพทย์มช.พัฒนารากฟันเทียมราคาถูก ใส่เสร็จในครั้งเดียว
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หลุด	เคลื่อนง่าย	ไม่เสถียร	หรือหากเป็นรากฟันทั่วไปที่มีขนาด
ใหญ่ต้องใช้เวลานานในการรักษา	เนื่องจากต้องผ่าเปิดแผลเพื่อ
ใส่รากเทียม	เจาะและเย็บปิดก่อน	รอเวลาอีกราว	3	เดือน	เมื่อ
แผลหายดีแล้วจึงจะใส่ฟันเทียมได้
	 “นวัตกรรมดังกล่าว	 สามารถใช้เพื่อทดแทนรากฟัน
เทียมที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	 ซึ่งมีราคาสูง	 ในราคาไม่ต�่า
กว่า	5	หมื่นบาทต่อการรักษาเพียง	1	ซี่	แต่ผลงานรากฟันเทียม
ท่ีพัฒนาส�าเร็จในครั้งน้ี	 มีราคาเพียงหลักพันบาท	 ซึ่งคนทั่วไป
สามารถจ่ายได้	ช่วยให้ผูป่้วยทนัตกรรมมีโอกาสเข้าถงึการรกัษา
มากยิ่งข้ึน	 โดยจะช่วยยึดฟันเทียมได้ท้ังแบบซ่ีและแบบหลายซี	่
ทั้งนี้	 นวัตกรรมรากฟันเทียมนี้	 ได้ส่งต่อให้กับบริษัท	 พีดับบลิว	
พลัส	 จ�ากัด	 ท�าตลาดเป็นแบรนด์ไทยรายแรกและรายเดียวใน
ประเทศไทย	รวมถึงในเอเชียที่มีมาตรฐานการผลิต	ISO	13485	
และผ่านการรับรองมาตรฐานของสหภาพยุโรป	(CE	mark)

	 ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก	http://www.thairath.

co.th/content/533451

	 ขอแสดงความยินดีกับ	ศาสตราจารย์คลินิก	 จ�านวน	2	ท่าน	คือ	ศาสตราจารย์คลินิก	ทันตแพทย์หญิง	นภาพร	
อัจฉริยะพิทักษ์		และ	ศาสตราจารย์คลินิก	ทันตแพทย์วิจิตรศักดิ์	โชลิตกุล	สมาคมศิษย์เก่าฯ	ได้มีการจัดงานแสดงความ
ยินดีเมื่อวันที่		9		กันยายน	2559		ณ	ร้านอาหารโอ้กะจู๋		จ.เชียงใหม่

แสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่  ขอแสดงความยินดีกับ…
ทันตแพทย์  สมชาย   กิจสนาโยธิน
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ	(ด้านทันตกรรม)	กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลสุโขทัย	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	
ส�านักงานปลัดกระทรวง		ให้ด�ารงต�าแหน่ง	ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
(ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย  ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย ส�านักงานปลัดกระทรวง 
ตั้งแต่วันที่		25	กุมภาพันธ์	2559	

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ในโอกาสที่ ได ้รับเหรียญเกียรติคุณ “720 ปี คนดี
ศรีเชียงใหม่” จากสหพันธ์สตรีอาสาสมัครพุทธ-
คริสต์-อิสลาม 
เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2559	

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สิริพร  ฉัตรทิพากร
สังกัดภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาช่องปาก
ตั้งแต่วันที่	12	ธันวาคม	2556	ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	ณ	วันที่	27	กันยายน	2559

รองศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล 
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
สาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จากมหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2556

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง ดร.วรุณี  เกิดวงศ์บัณฑิต 
สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา	
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
 สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 	ตั้งแต่วันที่	24	ตุลาคม	2556

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง นภาพร  อัจฉริยะพิทักษ์
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ตั้งแต่วันที่	23	กรกฎาคม	2559

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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	 สมาคมศิษย์เก ่าฯ	 แสดง
ความยนิดีกบั	ทพ.ประจกัษ์		จรยิพงศ์
ไพบูลย์		สังกัด	รพ.เชียงรายประชา
รักษ์	ที่ได้รับคัดเลือกเป็นทันตแพทย์
ดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข

	 เมื่อวันที่	 	 20	 ธันวาคม	 2559	 	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	
ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์	 ทันตแพทย์	
ดร.สิทธิชัย		วนจันทรรักษ์	ที่ได้รับเหรียญเกียรติคุณ	“720	ปี	
คนดีศรีเชียงใหม่”	 จากสหพันธ์สตรีอาสาสมัครพุทธ-คริสต์-
อสิลาม,	ศาสตราจารย์	ทนัตแพทย์หญงิ	ดร.สริพิร		ฉตัรทพิากร	
ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์-
ชวีวทิยาช่องปาก		และ	รองศาสตราจารย์	ทนัตแพทย์	ดร.	ปฐวี		 
คงขุนเทียน	 	 ที่ได ้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก ่าดีเด ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจ�าปี	2559		

ทันตแพทย์ประจักษ์  จริยพงศ์ไพบูลย์
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	จังหวัดเชียงราย
เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ประจ�าปี 2559 สาขาทันตแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ปฐวี  คงขุนเทียน
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	และ	ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม
เนือ่งในโอกาสทีไ่ด้รบัคดัเลอืกเป็นศษิย์เก่าดเีด่นเนือ่งในวนัมหดิลและนกัศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2559

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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	 เมื่อวันท่ี	 	 18	 สิงหาคม	 2559	 	 นายก
สมาคมฯ	 ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นโดยสโมสร
นักศึกษา	คณะทันตแพทยศาสตร์	ณ	ห้องประชุม
สุธาสิโนบล	 เพ่ือแสดงความเคารพ	 และระลึก
ถึงพระคุณของบูรพาจารย์	 ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ปราสาทวิชาความรู้

พิธีด�าหัวที่ปรึกษาสมาคมฯ

พิธีไหว้ครู

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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	 เมื่อวันที่	2-4		กันยายน	2559	สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่	 ได้เข้าร่วมโครงการ	มช.ร่วมใจ	จรรโลงศาสนา	รักษา

สุขภาพสงฆ์	 	 ซึ่งจัดโดย	 มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 หน่วยทันตกรรม

พระราชทาน	คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 โดยจัดบริการเชิงรุกและให้บริการแบบผสมผสานทั้งด้านการคัดกรอง

โรค	ส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	รักษาพยาบาล	และให้บริการด้านทันตกรรม	แก่ภิกษุสามเณร	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความยากล�าบากในการ

เข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพ		ณ	หอประชุม	มจร.จังหวัดนครสวรรค์		มีศิษย์เก่าจากกรุงเทพ	นครสวรรค์		และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม

กจิกรรมเป็นจ�านวนมาก		โดยมท่ีานอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เป็นประธานเปิดงาน		และเจ้าคณะจงัหวดันครสวรรค์	เป็นประธาน

ฝ่ายสงฆ์		หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม	มีการจัดงานราตรีอ่างแก้ว	ณ	โรงแรมพาราดิโซ		มีศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงานกัน

อยากคับคั่ง	

	 ทางสมาคมฯ	 ได้มีโอกาสพบกับศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนครสวรรค์หลายท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม	 	 จึงขอขอบคุณมา	ณ	

โอกาสนี้		ขอขอบคุณ	ทันตแพทย์อับดุลฮามิ		อิบราฮิม,	ทันตแพทย์วสันต์		ศรียุทธไกร	และน้องๆ	ทันตแพทย์ที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์	

ทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	โรงพยาบาลหนองบัว	และโรงพยาบาลหันคา	รวมทั้ง	ทพ.พิศิษฐ์		สุขุมพันธนาสาร	และ

ทพญ.จารุวรรณ		ตันกุรานันท์	ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ	ที่มาร่วมงานบริการทันตกรรมและต้อนรับคณาจารย์อย่างอบอุ่น	

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จ.นครสวรรค์

	 หลังจากให้บริการทันตกรรมแก่พระภิกษุแล้ว	 ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ	 มช.	 ได้ร่วมกันจัดงานราตรีอ่างแก้ว	 ณ	 โรงแรม 
พาราดิโซ		จ.นครสวรรค์		

ภาพ
บรรยากาศ
งานราตรี
อ่างแก้ว

ภาพบรรยากาศการให้บริการทางทันตกรรม

	 ในวนัท่ี	2	กนัยายน	2559	ทพ.อบัดุลฮาม	ิ	อบิราฮมิ	ได้เรยีน
เชญิคณาจารย์ท่ีได้ออกหน่วยทนัตกรรมพระราชทานและ	ศษิย์เก่า
ที่จังหวัดนครสวรรค์	 ไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัว	
บรรยากาศของงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจแก่
คณาจารย์และศิษย์เก่าอย่างมาก

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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	 เมือ่วันที	่23	ตลุาคม	2559	คณะทนัตแพทยศาสตร์ได้จดักจิกรรมวนัทนัตสาธารณสขุ	เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเดจ็

พระศรนีครินทรทราบรมราชชนน	ีมกีารจัดนิทรรศการเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็ย่า	ภายในงานมกีารจดันิทรรศการเพ่ือการดแูลสขุภาพและ

สขุภาพช่องปาก	โดยมุง่หวงัว่าประชาชนทัว่ไปจะรบัรูแ้ละร่วมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนีที่

ทรงมีต่อวิชาชีพทันตกรรมและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	รวมทั้งการดูแลรักษาทางทันตกรรมและสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง

	 เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2559	คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันยิ้มสวย	เสียงใส	ครั้งที่	6	“ตามรอยเท้าพ่อ...
ทดแทนคุณแผ่นดิน”	 เพื่อถวายแด่พระบาทมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ประธานในพธิเีปิดงาน	กรรมการสมาคมได้เข้าร่วมงาน	และสมาคมศษิย์เก่าฯ	ได้ร่วมสนับสนนุอาหารกลางวันแก่ผูป่้วยปากแหว่ง
เพดานโหว่และครอบครวั	ตลอดจนผูร่้วมงานทกุท่าน		ภายในงานได้จดักจิรรมพธิรี�าลกึ	“ธ	สถติในดวงใจ”		กจิกรรมตามรอยเท้า
พ่อ...ทดแทนคุณแผ่นดิน		โดยมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	เพื่อแสดงความอาลัย	และน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	และมกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องทมีแพทย์สหวชิาชพี	มกีารจดันทิรรศการ

 

 

วันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส

พระบาทมสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช	และการให้การรักษา
ทนัตกรรมผูป่้วยปากแหว่ง
เพดานโหว่

วันทันตสาธารณสุข
ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า

	 ศิษย์เก่าทันตแพทย์รุ่นที่	21	ได้บริจาคเงินให้คณะทันตแพทยศาสตร์	จ�านวนเงินทั้งสิ้น	255,000	บาท	(สองแสนห้า
หมืน่ห้าพนับาทถ้วน)	มอบให้สมาคมศษิย์เก่าฯ	จ�านวนเงนิทัง้สิน้	30,000	บาท	(สามหม่ืนบาทถ้วน)	และมอบให้สโมสรนกัศกึษา	
จ�านวนเงินทั้งสิ้น	29,090	บาท	(สองหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)

	 ศิษย์เก่าทันตแพทย์รุ่นที่	 25	 ได้บริจาคเงินให้คณะทันต
แพทยศาสตร์	 จ�านวนเงินทั้งสิ้น	 50,025	 บาท	 (ห้าหมื่นยี่สิบห้า 
บาทถ้วน)

	 ศิษย์เก่าทันตแพทย์รุ่นที่	 26	 ได้บริจาคเงินให้คณะทันต
แพทยศาสตร์	จ�านวนเงินทั้งสิ้น	103,000	บาท	(หนึ่งแสนสามพัน
บาทถ้วน)	และมอบให้สมาคมศิษย์เก่าฯ	จ�านวนเงินทั้งสิ้น	30,000	
บาท	(สามหมื่นบาทถ้วน)

	 ศิษย์เก่าทันตแพทย์รุ่นที่	 28	 ได้บริจาคเงินให้คณะทันต
แพทยศาสตร์	จ�านวนเงินทั้งสิ้น	160,000	บาท		(หนึ่งแสนหกหมื่น
บาทถ้วน)

	 ในวันเสาร์ที่	10	กันยายน	2559	รุ่นพี่ศิษย์เก่าฯ		คณาจารย์	รุ่นน้อง	ร่วมกิจกรรมประเพณีลูกช้างขึ้นดอย	ประจ�า
ปี	2559	เพื่อสืบสานประเพณีขึ้นดอย	และร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่หลายรุ่นร่วมใจบริจาคเงิน
 เพื่อจัดซื้อเครื่อง x-ray และปรับปรุงห้อง Lab Endo                                                                                                                                             

 

	 สมาคมศษิย์เก่าทนัตแพทย์เชยีงใหม่		เป็นตวัแทนศษิย์เก่าหลายๆรุน่	ร่วมบรจิาคเงนิให้คณะทนัตแพทยศาสตร์จ�านวน	เงนิทัง้ส้ิน	

308,000	บาท	(สามแสนแปดพนับาทถ้วน)	และศิษย์เก่าทนัตแพทย์รุน่ที	่18	ร่วมบรจิาคเพิม่อกีจ�านวน		424,900	บาท	(สีแ่สนสองหมืน่สีพ่นั

เก้าร้อยบาทถ้วน)	รวมเป็นจ�านวนเงินท้ังส้ิน	732,900	บาท	(เจด็แสนสามหม่ืนสองพนัเก้าร้อยบาทถ้วน)	เพือ่จดัซือ้เครือ่ง	x-ray	และปรับปรงุ

ห้อง	Lab	Endo																																																																																																																																														

	 เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2559		ศิษย์เก่าทันตแพทย์	รหัส	18		ได้เดินทางมาเยี่ยมอาจารย์อาวุโส	บรรยากาศเต็มไปด้วย

ความอบอุ่น	 อบอวลไปด้วยความรักและความผูกพัน	 ฉันท์ครู	 ศิษย์	 มิตรสหาย	 	 ขอขอบคุณ...ผู้ประสานงานหลัก	 ทพญ.นิตยา		

โชติกเสถียร	และ	ทพญ.ปนัดดา		สายสงวนสัตย์		 เหรัญญิก	หมอบ๊วย		หมอนิ่วและหมอวัช	หมอจู	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

 

 

	 ณ	 ขณะนี้ ได ้จัดซื้อ

เครื่อง	 x-ray	และตกแต่งห้อง	

Lab	 Endo	 ส�าหรับการเรียน

การสอนกระบวนวิชาปฏิบัติ

การวิทยาเอ็นโดดอนต์	(DEND	

491)	เรียบร้อยแล้ว

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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งานแสดงมุฑิตาจิต แด่... ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2559

โครงการดูงานและเยี่ยมศิษย์เก่า จ.กระบี่

	 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต	แด่คณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ	ประจ�าปี	2559		
เมื่อวันที่	21	กันยายน		2559		ณ	ลานม่วนใจ๋	ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์เกษียณราชการจ�านวน	2	ท่าน	ได้แก่	ศ.ทพ.ธีระวัฒน์		
โชติกเสถียร	และ	ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ		ตวงรัตนพันธ์	และบุคลากรจ�านวน	6	ท่าน	มีการมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณทุกๆ
ท่าน		และขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไป

	 เช้าวันพฤหัสบดีที่	29	กันยายน	2559	เวลา		05.30	น.	กลุ่มคณาจารย์	ศิษย์เก่าและบุคลากร	ผู้เข้าร่วมโครงการดู
งานและเยี่ยมศิษย์เก่าจังหวัดกระบี่		จ�านวน	15		คน	พร้อมกัน	ณ	บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย	เพื่อเดินทางสู่
จังหวัดกระบี่ในเที่ยวบิน		06.35		น	เวลา		08.30	น.	เดินทางถึงสนามบินกระบี่		พร้อมกับทีมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ	รวมกันแล้วประมาณ		40	คน		มี	ทพ.เชาวลิต		วโนทยานนท์	และ	ทพ.อาณัติ	มาตระกูล	จาก
โรงพยาบาลกระบี่	และ	ทพ.ศรัณย์	เพ็ญสูงเนิน	จาก	รพ.เกาะลันตา	มาคอยต้อนรับ	

ประพันธ์โดย...หมอตุ้ม (เฉลิมชัย บุญประสิทธิ์)

ไม่มีวัน					 ภาพนั้น					 จะเลือนจาก
ยังเพิ่มมาก					 ความคิดถึง					 คนึงหา
ครั้งที่เรา						 เคยอยู่					 คู่กันมา
ยังตรึงตรา					 ตรึงใจ				 ไม่รู้ลืม....
35	ปี					 ผ่านพ้น						 ไม่หม่นหมอง
ต่างประคอง					ความรู้สึก					 ลึกๆร่วม
มาพบกัน				 วันนี้					 ฤดีรวม
ต่างก็สวม				 ใจภักดิ์				 ยัง...รักกัน

รักและคิดถึง  ตรึงใจ  ไม่รู้ลืม

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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จากนั้น	 ได้ไปรับประทานอาหารเช้ากันที่ร้านขนมจีนโกจ้อย	 เป็นร้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่	 ทุกท่านรับประทานกัน
อย่างเอร็ดอร่อย	 เมื่ออิ่มท้องแล้วได้แบ่งกันเป็น	2	กลุ่ม	 โดยการน�าของ	ทพ.ศรัณย์	 	 เพ็ญสูงเนิน	 เพื่อเดินทางไปดูงานที่	
รพ.เกาะลันตา	และอีกกลุ่มหนึ่งโดยการน�าของ	ทพ.อาณัติ	มาตระกูล	เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาที่อ�าเภอ	อ่าวนาง	จ.กระบี่
เวลา		13.00	น.	กลุ่มดูงานได้เข้าดูงานด้านทันตกรรม	ณ	รพ.เกาะลันตา		ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด	10	เตียง		มีศิษย์เก่า
ทันตแพทย์เชียงใหม่ประจ�าอยู่จ�านวน	2	คน	คือ	ทพ.ศรัณย์		เพ็ญสูงเนิน	และ	ทพญ.วิมลิน		ไชยเทพ		โดยมี	นายแพทย์
วีระยุทธ		สินธิเมือง	ผอ.รพ.เกาะลันตา	มาให้การต้อนรับ	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�างานร่วมกัน	จากนั้นได้ไปทัศนศึกษา
แหล่งประวัติศาสตร์เกาะลันตาแล้วเข้าที่พัก	โรงแรมพระนางลันตา

	 คณะดงูานฯ	ถ่ายรปูร่วมกบั	ทพ.ศรณัย์		เพญ็สงูเนนิ	
หัวหน้ากลุม่งานทนัตกรรม	รพ.เกาะลนัตา	และ	ทพญ.วมิลนิ		
ไชยเทพ

	 ทพ.ศรัณย์		เพ็ญสูงเนิน	และ	ทพญ.วิมลิน		ไชย
เทพ			ทันตแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลเกาะลันตา	บรรยาย
ให้ข้อมูลโรงพยาบาล

	 ต่อมาในวันศุกร์ท่ี	 30	 กันยายน	 2559	 เวลา	 15.00	 น.	 ได้เข้าดูงานและเย่ียมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดกระบี่	 	 โดยมี	
ทพ.เชาวลิต	วโนทยาโรจน์			ทพ.อาณัติ		มาตระกูล	และ	ทพญ.ศิรินันท์			อรัณยวงศกร			คอยให้การต้อนรับ	และ	นาย
แพทย์วีรวัฒน์		ยอแสงรัตน์		ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลกระบี่	ได้มากล่าวต้อนรับด้วย		และในโอกาสนี้เป็นปีที่	ทพ.เชาวลิต		 
วโนทยาโรจน์	 ได้เกษียณอายุราชการ	 ได้มีการท�าพิธีมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ที่มาดูงาน	 โดยมี	 ผศ.ทพ.ธนะเพ็ญ	 	 ศรีสุวรรณ	
เป็นตัวแทนของคณาจารย์ในพิธีท�ามุทิตาจิต	ของ	ทพ.เชาวลิต	วโนทยาโรจน์		ในครั้งนี้ด้วย	

สมาคมฯ	มอบของที่ระลึกให้	ผอ.รพ.เกาะลันตา	

	 นายแพทย์วีระยุทธ	 สินธิเมือง	 ผอ.รพ.เกาะลันตา	
กล่าวต้อนรับ

นพ.วีรวัฒน์		ยอแสงรัตน์		ผอ.รพ.กระบี่กล่าวต้อนรับ

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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	 ทพ.เชาวลิต		วโนทยาโรจน์	หัวหน้า
กลุ ่มงานทันตกรรม	 รพ.กระบ่ี	 ศิษย์เก่า
ทันตแพทย์เชียงใหม่	รุ่นที่	9		มอบพวงมาลัย
แสดงมุทิตาจิต	 แด่ผศ.ทพญ.ธนะเพ็ญ	 ศรี
สุวรรณ	ตัวแทนคณาจารย์

ภาพบรรยากาศการดูงาน	ณ	รพ.กระบี่

มอบของที่ระลึกให้	ผอ.รพ.กระบี่

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้อ�านวยการ	และศิษย์เก่า	รพ.กระบี่

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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	 จากนั้น	เวลา	18.00	น.	ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่	“ค�่าคืนแห่งรัก	..	หมอฟัน		มช.”		
ณ	โรงแรมบลูโซเทล	อ่าวนาง		มีผู้ร่วมงานประมาณ	50	คน	โดยมีศิษย์เก่าเดินทางจากจังหวัดกระบี่และใกล้เคียงมาร่วม
งานด้วย	บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเป็นอย่างมาก

บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์		“ค�่าคืนแห่งรัก	หมอฟัน	มช.”	30	กันยายน	
2559	

ณ	บลูโซเทล	
อ่าวนาง	จ.กระบี่

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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	 ในวันที่	 1และ	 2	 	 ตุลาคม	 2559	 	 ผู้ร่วมโครงการทั้งหมด	 ได้ไปทัศนศึกษาเกาะต่างๆ	 รวมถึงแหล่ง
ประวัติศาสตร์อันงดงามของจังหวัดกระบี่	 โดย	 ทพ.เชาวลิต	 	 วโนทยาโรจน์	 พร้อมทีมงาน	 เป็นผู้ประสานอ�านวย
ความสะดวกตลอดทั้ง	2	วัน	

ขอขอบคุณ ทพ.เชาวลิต	 วโนทยาโรจน์	 	
	 ทพ.อาณัติ			 มาตระกูล
	 ทพ.ทพญ.ศิรินันท์				อรัณยวงศกร			
	 ทพ.ศรัณย์	 เพ็ญสูงเนิน
	 ทพญ.วิมลิน	 ไชยเทพ
	 ทพ.ไกรสร	 อินภิบาล
	 ทพญ.สิริกัลยา						 สิทธิสงคราม
	 ทพญ.สุพิชญา							ปิติเสรี
ที่ให้การต้อนรับและอ�านวยความสะดวกตลอดโครงการฯ	ด้วยค่ะ
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 หน ่วยทันตกรรมพระราชทานและศูนย ์ความ
เป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้ร่วมกนัจดักจิกรรมการให้บรกิารการ
รักษาทางทันตกรรม	 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร�าลึกถึง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่าง	
วันที่	10	–	11	ธันวาคม	2559	ณ	โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง	ต�าบล
แม่ศึก	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	
	 ท้ังนี	้หน่วยทนัตกรรมพระราชทาน	ในพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว	 ของ	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เป็นหน่วยทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชด�ารขิอง	พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่เด็กและ
ประชาชน	ในเขต	8	จังหวัดภาคเหนือตอนบน	คือ	เชียงใหม่	
เชียงราย	ล�าพูน	ล�าปาง	พะเยา	แม่ฮ่องสอน	แพร่	และน่าน	
ทั้งในเขตตัวเมืองและในพื้นที่ทุรกันดารที่ห่างไกล	 เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิน่เหล่านี	้ได้รบัการดแูลรกัษาทางทนัตกรรม
อย่างทัว่ถงึ	และได้รบัความรูท้างด้านทนัตสุขภาพทีถ่กูต้อง	โดย
ได้มีการออกหน่วยท�าการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนที่
อยู่ห่างไกลมาตั้งแต่ปี	2530	ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
	 การออกให้บริการการรักษาทางทันตกรรมในครั้งนี้	
นับเป็นครั้งแรกของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน	 คณะทันต
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ที่มีการให้	บริการการใส่
ฟันเทยีมและการฝังรากเทียม	ท�าการรกัษาเสร็จสิน้ในพืน้ที	่ซึง่

ทันตกรรมพระราชทาน ดีจากท่านนายอ�าเภอแม่แจ่ม	 ท่านผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธร
อ�าเภอแม่แจ่ม	 ท่านผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุ
กูลเฉลิมพระเกียรติ	 60	 พรรษา	 ท่านผู้อ�านวยการโครงการ
หลวงปางอุ๋ง	 ท่านผู้อ�านวยการโรงเรียนปางอุ๋ง	 นายกเทศบาล
ต�าบลแม่แจ่ม	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่นาจร	 ต�าบล
แม่ศึก	และต�าบลช่างเคิ่ง	ในการประสานงาน	ทั้งทางด้านสถาน
ที่ท�าการรักษา	ที่พัก	และ	การจัดเตรียมอาหาร	อีกทั้งได้รับการ
สนับสนุนวัสดุการแพทย์จาก	 บริษัทแฮกซาซีแลม	 บริษัทแอค
คอร์คอร์ปอเรชั่น	 และบริษัท	 DKSH	 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณหลักจาก	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมราก
เทยีม	และหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน	คณะทนัตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยมี	คณาจารย์ทันตแพทย์	พนักงานผู้
ปฏิบตังิานทนัตกรรม	นกัศกึษาทนัตแพทย์	และอาสาสมคัรทีร่่วม
ออกปฏิบัติงานในครั้งนี้	 จ�านวน	122	คน	และมีผู้มารับบริการ
การรักษาทางทันตกรรมถึง	330	คน	แบ่งเป็น	ถอนฟันจ�านวน	
71	คน	ขูดหินปูนจ�านวน	70	คน	ถอนฟันจ�านวน	71	คน	ใส่ฟัน
เทียมจ�านวน	45	คน	และฝังรากเทียม	จ�านวน	4	คน

ไม่เคยมีการท�ามาก่อน	นอก
เหนือจากการให้บริการการ
รักษาทางทันตกรรมที่เป็น
ประจ�าเช่น	การตรวจสขุภาพ
ช่องปาก	การขูดหินปูน	การ
ถอนฟัน	การอุดฟันและการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
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		 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครอบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี	2560	ในด้านต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ดีเด่นด้านการให้ความร่วมมือกับคณะฯ	 และสมาคมศิษย์เก่า	 (การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ	 และของสมาคม
ศิษย์เก่าฯ	การให้ความช่วยเหลือคณะฯ	ในด้านต่างๆ	เป็นต้น)
	 2.		ดีเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
	 3.		ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนและจรรโลงวิชาชีพทันตแพทย์
	 4.		ดีเด่นด้านรับใช้สังคม	และ/หรือ	ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา
	 5.		ดีเด่นด้านบริหารงานภาครัฐ	และ/หรือภาคเอกชน
	 6.		ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
	 7.		ดีเด่นด้านปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร
	 8.		ดีเด่นด้านการเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โดยศิษย์เก่าดีเด่น	เนื่องในโอกาสครอบรอบ	45	ปี	ที่ได้รับการเสนอชื่อ		มีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1.		อายุการท�างานตั้งแต่	8	ปีขึ้นไป
	 2.		มีความจงรักภักดีต่อชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์
	 3.		ไม่เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น	เนื่องในโอกาสครอบรอบ	45	ปี
หมายเหตุ	:
					สามารถเสนอชื่อ	และส่งให้สมาคมฯ	พิจารณา		ได้หลายช่องทาง	ได้แก่
	 -	ทางไลน์	ID	Line	:	081-6814559
	 -		ทาง	Facebook	:	สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
	 -		ทาง	mail	:	wasanaj022@gmail.com
	 -		Fax	หมายเลข	053-222844/053-944483
	 -		ทางไปรษณีย์		 สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
	 	 	 	 คณะทันตแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 	 	 ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200
	 โดยมีแบบฟอร์มการเสนอชื่อตามเอกสารที่แทรกมาใน	 Dentalk	 ฉบับนี้	 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่	
www.dent.cmu.ac.th	 	ทั้งนี้กรุณาส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	 เพื่อทางสมาคมฯ	จะได้
ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป		

ประชาสัมพันธ์...เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

แนะน�าห้องสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่...
	 สมาคมศิษย์ทันตแพทย์เชียงใหม่	ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน	ทุกรุ่น	มาเยี่ยมเยือนคณะฯ	โดยทางคณะฯ	ได้จัดสรร
พื้นที่ให้สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ใช้เป็นห้องรับรอง	และใช้เป็นห้องจัดประชุมได้	 	ตั้งอยู่บริเวณชั้น	1	อาคาร	7			
ศิษย์เก่าที่ประสงค์ใช้ห้องดังกล่าว	กรุณาโทรแจ้งได้ที่หมายเลข		053-944477		นะคะ
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ช�าระค่าส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาติที่	4/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดท�าโดย	:	สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200	โทร.	0-5394-4477	www.dent.cmu.ac.th

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนวารสาร dentalk


