สวััสดีีปีีใหม่่ ๒๕๖๕
ขาล นี้ี�ปีีหกห้า

ม่าถึึง

ขานี้ ขับสรรพพรอึึง

เอึิกฟ้้า

ขานี้ เรียกอึุตดีม่ะโชคพึง

บังเกิดี

ขานี้ รับสวััสดีิ�ถึนี้ัดีกล้า

ผ่่านี้แผ่้วัภััยผ่จญ

ขอึ ดีลปีีใหม่่ล้วันี้

ร่วัม่รม่ย์

ให้ ปีระสิทธิ์ิ�พรสม่

วัาดีไวั้

โชค ทรัพย์ลาภัท่วัม่ถึม่

ขนี้ัดีแนี้่นี้ เนี้ือึงนี้า

ดีี เหตุเภัทภััยไร้

กลับร้ายกลายดีี

หลีก ลี�เหล่าเล่ห์ลำ�า

พวักพาล

หนี้ี ห่างเรื�อึงรำาคาญ

ขุ่นี้ข้อึง

โค วัิดีสิ�นี้ฤทธิ์ิ�ราญ

ชีพห่อึนี้ ไดี้เฮย

วัิดี วัิดี วัี�วั วัี�วั ร้อึง

Happy New Year
ทพ.พิสุุทธิ์ิ� อำำ�นวยพ�ณิิชย์ ประพันธิ์์

อวยพรปีีใหม่่ จากนายกทัันตแพทัยสม่าคม่
ปีีใหม่่ปีีนี้นี้้� ับเปี็นี้ปีีที่้� 2 ซึ่่�งเรายัังไม่่หลุุดพ้้นี้จากการระบาดของไวรัสโควิด ตลุอดปีีที่้�ผ่่านี้ม่าโลุกของเรายัังคงดิ�นี้รนี้ หาหนี้ที่าง
ต่อส้้กับเชื้้�อไวรัสโควิด-19 ที่้�ม่ก้ ารกลุายัพ้ันี้ธุ์ุ�เปี็นี้หลุากหลุายัสายัพ้ันี้ธุ์ุ� ด้วยัการเร่งฉี้ดวัคซึ่้นี้สร้างภู้ม่ิคุ้ม่กันี้แลุะพ้ัฒนี้ายัากินี้ที่้�จะม่้ผ่ลุต่อ
การรักษาให้กับปีระชื้าชื้นี้อยั่างที่ั�วถึ่ง ผ่ม่ขอขอบคุณที่ันี้ตแพ้ที่ยั�ทีุ่กที่่านี้ที่้�มุ่่งม่ั�นี้ตั�งใจ เส้ยัสลุะ ที่ำาหนี้้าที่้�ในี้ฐานี้ะที่้�เปี็นี้บุคลุากรด่านี้หนี้้า
ที่ัง� การฉี้ดวัคซึ่้นี้ ที่ัง� การคัดกรองโรค ตลุอดระยัะเวลุาของการระบาด โดยัเฉีพ้าะในี้ชื้่วงของ โควิดเดลุต้าระบาด แลุะ อ้กหลุายัส่วนี้ที่้ยั� งั คง
ให้การรักษาที่ันี้ตกรรม่ ที่้�ม่ค้ วาม่ปีลุอดภูัยั ไม่่แพ้ร่เชื้้�อ แลุะ ไม่่ม่้บุคคลุากรที่้�ได้รับการติดเชื้้�อจากการให้การรักษาที่ันี้ตกรรม่
ในี้วาระดิถึ้ข่�นี้ปีีใหม่่ พ้.ศ. 2565 นี้้� ผ่ม่ขออำานี้วยัพ้รให้ทีุ่กที่่านี้ปีระสบแต่ความ่สุข แลุะความ่สำาเร็จในี้สิ�งที่้�ปีรารถึนี้า ม่้สุขภูาพ้
ร่างกายัแข็งแรง ที่้�สำาคัญต้องม่้สติในี้การที่ำางานี้แลุะการดำาเนี้ินี้ชื้้วิต เพ้้�อให้เราปีลุอดภูัยัจากเชื้้�อโรคแลุะภูัยัอันี้ตรายัที่ั�งปีวง
ผ่ม่ขอเปี็นี้กำาลุังใจให้ที่กุ ที่่านี้ในี้การปีฏิิบตั หิ นี้้าที่้ด� ว้ ยัความ่ขยัันี้ อดที่นี้ แลุะซึ่้อ� สัตยั�ตอ่ วิชื้าชื้้พ้ คำานี้่งถึ่งกฎหม่ายัแลุะกฎระเบ้ยับ
ที่้�พ้่งปีฏิิบัติ ที่้�สำาคัญค้อ การที่ำางานี้ในี้ฐานี้ะผ่้้ปีระกอบวิชื้าชื้้พ้ ตาม่พ้รบ.วิชื้าชื้้พ้ที่ันี้ตกรรม่ เคารพ้กฎหม่ายัแลุะจรรยัาบรรณแห่งวิชื้าชื้้พ้
ซึ่่�งนี้อกจากการชื้่วยักันี้รักษากฎหม่ายัเพ้้�อรักษาเก้ยัรติภู้ม่ิแลุะชื้้�อเส้ยังของพ้วกเราที่ันี้ตแพ้ที่ยั� ยัังเปี็นี้แบบอยั่างที่้�ด้ให้แก่วงการของเรา
แลุะคนี้รุ่นี้หลุังส้บต่อไปี
ขอแสดงความ่ปีราถึนี้าด้
ทพ.อดิิเรก ศรีวััฒนาวังษา
นายกทันตแพทยสมาคม

จากใจอดีีตนายกทัันตแพทัยสม่าคม่
ตลุอดระยัะเวลุา 3 ปีี ของการดำารงตำาแหนี้่งนี้ายักที่ันี้ตแพ้ที่ยัสม่าคม่แห่งปีระเที่ศไที่ยัในี้พ้ระบรม่ราชื้้ปีถึัม่ภู� อาจจะโชื้คร้ายัหนี้่อยั
ที่้� 2 ปีีหลุัง เปี็นี้ปีีแห่งความ่ต้นี้� ตระหนี้กแลุะวุนี้่ วายั สับสนี้ โลุกที่ัง� ใบเหม่้อนี้ถึ้กที่ำาให้หยัุดชื้ะงัก เกิดการเปีลุ้ยั� นี้แปีลุง เกิดวิธุ์ใ้ หม่่ สิง� ที่้ไ� ม่่เคยั
คาดคิดว่าจะเกิดก็เกิดข่�นี้ ที่่านี้เคยัคิดไหม่ว่า อาชื้้พ้ที่ันี้ตแพ้ที่ยั�อยั่างพ้วกเรานี้ั�นี้ ม่้อันี้ที่้�จะต้องหยัุดไปีค่อนี้ปีระเที่ศ ก็เนี้้�องม่าจาก
ความ่กลุัวหนี้่�ง ความ่ไม่่ร้ที่้�แที่้จริงหนี้่�ง อันี้นี้้�หม่ายัถึ่งโรค COVID-19 แต่พ้วกเราก็สาม่ารถึผ่่านี้วิกฤตต่าง ๆ ม่าได้อยั่างด้พ้อควร อาจม่้
บางเหตุการณ� เกิดดราม่่ากันี้บ้าง ก็คงไม่่เปี็นี้ไร เพ้ราะในี้ที่้�สุด เวลุาก็เปี็นี้เคร้�องตัดสินี้ถึ่งความ่ตั�งใจ ถึ่งการม่้เจตนี้าด้ ความ่หวังด้ แนี้่นี้อนี้
ในี้การที่ำางานี้ ก็คงหลุ้กเลุ้�ยังความ่ผ่ิดพ้ลุาดไปีไม่่ได้ แต่ทีุ่กอยั่างก็ข่�นี้กับเจตนี้า เจตนี้าด้ผ่ลุของกรรม่ด้ยั่อม่ด้ตาม่ไปีด้วยั ถึ้าเจตนี้าร้ายั ผ่ลุ
ของกรรม่ยั่อม่ร้ายัไปีด้วยั หร้ออยั่างคำาพ้ระที่้ว� า่ กรรม่เปี็นี้เคร้อ� งส่อเจตนี้า (กรรม่หม่ายัถึ่งกรรม่ด้แลุะกรรม่ชื้ัว� ) ความ่ร่วม่ม่้อร่วม่ใจ การรวม่
พ้ลุังของพ้วกเราชื้าวที่ันี้ตแพ้ที่ยั� เปี็นี้ปีัจจัยัสำาคัญ ที่้�ที่ำาให้กิจกรรม่ต่าง ๆ ของที่ันี้ตแพ้ที่ยัสม่าคม่แห่งปีระเที่ศไที่ยัฯ สาม่ารถึผ่่านี้พ้้นี้ไปีได้
ด้วยัด้ ต้องขอชื้้�นี้ชื้ม่ แลุะอยัากเห็นี้พ้ลุังแบบนี้้�ต่อไปี
สุดที่้ายั ในี้วารดิถึ้ข�่นี้ปีีใหม่่ 2565 ขออำานี้วยัพ้รให้สม่าชื้ิกทีุ่กที่่านี้ ม่้ความ่สุข ความ่เจริญ ไร้โรคภูัยัที่ั�งหลุายัที่ั�งปีวง ขอให้
สิ�งศักดิ�สิที่ธุ์ิ� ความ่เชื้้�อ ความ่ศรัที่ธุ์าของแต่ลุะที่่านี้ แต่ลุะศาสนี้า ดลุบันี้ดาลุให้ทีุ่กที่่านี้ ด้วยัจิต อธุ์ิษฐานี้ ความ่คิด ความ่หวังใดที่้�ปีระกอบ
ด้วยัเจตนี้าที่้�ด้ ที่้�ไม่่เบ้ยัดเบ้ยันี้ผ่้้อ�นี้้ ขอให้สม่ปีรารถึนี้า ผ่่านี้พ้้นี้ตลุอดไปี
ทพ ชวัลิิต กาญจนโอภาสวังศ์
อดิีตนายกทันตแพทยสมาคม

บรรณาธิการ
ชวนคุย :)
เนี้้�องในี้ศุภูวารดิถึ้ปีีใหม่่ 2565 ที่างกองบรรณาธุ์ิการหนี้ังส้อข่าวสาร ขออัญเชื้ิญคุณพ้ระศร้รัตนี้ตรัยัแลุะสิ�งศักดิ�สิที่ธุ์ิ�
ในี้สากลุโลุก โปีรดดลุบรรดาลุให้เพ้้อ� นี้ ๆ สม่าชื้ิกทีุ่กที่่านี้ ปีลุอดจากโรคาพ้ยัาธุ์ิที่ง�ั หลุายัที่ัง� ปีวง ขอให้ม่ค้ วาม่สุข สุขภูาพ้แข็งแรง
คิดอะไรที่้�ด้ก็ขอให้สม่ความ่ปีรารถึนี้าทีุ่กปีระการ
ในี้เลุ่ม่แรกของปีี 2565 นี้้� เราก็ได้รวบรวม่บที่ความ่ที่างวิชื้าการที่้�นี้่าสนี้ใจม่าให้เพ้้�อนี้ ๆ สม่าชื้ิกเชื้่นี้เคยั แลุะในี้ปีีนี้้�
เราได้ที่้ม่งานี้หนี้้าใหม่่ ๆ เข้าม่าเสริม่ โดยัหวังว่าจะม่าชื้่วยักันี้ที่ำาให้หนี้ังส้อข่าวสารม่้สาระที่้�นี้่าสนี้ใจข่�นี้ในี้ทีุ่ก ๆ ด้านี้ ก็ขอให้
ติดตาม่กันี้ต่อไปีนี้ะครับ :)
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