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สารผู้บริหาร
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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เนือ่งในโอกาสทีค่ณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ครบรอบวนัสถาปนา 50 ปี 
ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล กอ่ตัง้ข้ึนโดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ผลติบคุลากร
ทางทันตกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ปัจจุบันได้พัฒนาจนเป็นสถาบันการ-
ศึกษาทางด้านทันตแพทยศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ สามารถ
ผลิตทันตบุคลากรได้อย่างครบวงจร ดำาเนินงานและพัฒนาโครงการวิจัยด้านทันตกรรมทั้งใน
และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป 
ผมขอชื่นชมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานด้านทันตกรรมของประเทศมาสู่มาตรฐานสากล และขอ
เปน็กำาลงัใจใหท้กุทา่นรว่มกนัพฒันางานดา้นทนัตกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ ทนัตอ่กระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ต่อไป 

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 
จงอภิบาลรักษาให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ทุกท่านประสบความสุข ความสำาเร็จในชีวิต มีพลานามัยสมบูรณ์ มีความพร้อมที่
จะมีพลังพัฒนาประเทศ ด้านการผลิตบุคลากรทางทันตกรรมท่ีมีคุณภาพ เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนและประเทศสืบไป

นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ในนามของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผมขอแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 50 ปี และขอชื่นชมบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ทัง้อดตีและปัจจบุนั ท่ีไดด้ำาเนนิภารกจิอยา่งเขม้แขง็ เจรญิรดุหนา้เปน็อย่างดมีาโดยตลอด เปน็ท่ี 
ประจักษ์ต่อแวดวงวิชาชีพ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ทีเ่ปน็ประโยชน ์ตลอดจนผลติทนัตแพทยค์ณุภาพมากมาย ทีช่ว่ยขับเคลือ่นระบบสาธารณสุข 
และเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าเป็นอย่างดี นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ 
เมื่อ 50 ปีก่อน คณะฯ ได้เจริญก้าวหน้า และพัฒนางานในพันธกิจต่างๆ รุดหน้าเป็นอย่างดี
มาโดยลำาดับ ความสำาเร็จของคณะฯ เกิดจากวิสัยทัศน์ ความทุ่มเทของท่านคณบดี ผู้บริหาร 
ทั้งอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนบุคลากรของคณะฯ ทุกท่าน ซึ่งต้องขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้

ในโอกาสทีค่ณะทนัตแพทยศาสตรจ์ะมอีายคุรบ 50 ป ีในวนัที ่7 มถินุายน พ.ศ. 2561 นี ้
ขออำานาจแหง่คณุพระรตันตรยั และคณุความดทีีช่าวคณะทนัตแพทยศาสตรท์กุทา่น ไดป้ฏบิตัิ
มาก่อนหน้านี้ จงบันดาลให้ชาวคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน ประสบ
แต่ความสุข ความเจริญ ร่วมกันนำาพาคณะฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป 

ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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สารอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยนิดีและช่ืนชมเปน็อยา่งย่ิงตอ่คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล  
ทีไ่ด้มกีารพฒันาและดำาเนนิงานมาอย่างตอ่เนือ่งจนครบ 50 ป ีวนัที ่7 มถินุายน พ.ศ. 2561 นี ้
ผลงานของคณะฯ ในการประกอบภารกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจมีผลประจักษ์ในการผลิต
บัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการต่อสังคม ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และ 
ระดับนาชาติ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของไทย ท่ีสำาคัญอย่างย่ิงคือ คณะฯ ได้จัด 
บริการออกหนว่ยทนัตกรรมพระราชทานในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เพื่อให้บริการทันตกรรมและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

ในโอกาสท่ีสำาคญันี ้ขออวยพรใหค้ณะทันตแพทยศาสตร ์ไดม้คีวามมุง่มัน่และพลงัในการ 
พฒันาคณะฯ ใหม้คีวามกา้วหนา้ยิง่ขึน้สืบไป เพ่ือบรรลวุสิยัทศันท์ี ่“เปน็คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ที่ดีที่สุดของทุกคน” และพันธกิจที่ว่า “เป็นองค์กรชั้นนำาของประเทศที่ดำาเนินการด้านการ
ศึกษา วิจัย วิชาการและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและประชาคมโลก ภายใต้การบริหารที่ยั่งยืนและก้าวหน้า” 

ศ. เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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สารจากอดีตคณบดี

ในวาระดถิทีีค่ณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ครบรอบ 50 ปแีหง่การสถาปนา
ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ขอแสดงความยินดีและปลาบปลื้มกับความสำาเร็จในทุก ๆ ด้าน ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา 
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องจนบรรลุถึงเป้าหมายแห่งการเติบโตที่สอดคล้องกับปัจจุบัน และก้าวกระโดดขึ้นมา
ทัดเทียมกับคณะอื่น ๆ ในประเทศและต่างประเทศ 

ขอชมเชยบคุลากรทุกระดบัของคณะท่ีพฒันาศกัยภาพอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยความมุง่มัน่และ
เสียสละ เพื่อนำาพาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นองค์กรด้านการศึกษาที่
มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป

รศ. ทพญ.นิสา เจียรพงศ์
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ในวาระที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งมาครบ 50 ปี ในวันที่ 
7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและภาคภูมิใจมาก ที่ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันที่มี 
ชือ่เสยีงและผลติผลงานด้านทันตแพทยศาสตร์ใหแ้กป่ระเทศชาตอิยา่งมากมายโดยเฉพาะดา้น 
การจัดการเรียนการสอนทันตแพทยศาสตร์ เราได้ผลิตทันตบุคลากรทุกประเภท เช่นทันตแพทย์ 
ช่างทันตกรรม และผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันทางทันตแพทยศาสตร์แห่งเดียว
ของประเทศ ที่ผลิตทันตบุคลากรครบทุกประเภทออกไปรับใช้ประชาชน และเรายังได้ผลิต
นักวิชาการในทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก อีกทั้งยังได้ผลิตผู้ชำานาญการทาง
วชิาชีพในทุกสาขาอีกด้วย ซึง่สง่ผลทำาใหป้จัจบุนัมศีษิยเ์ก่าของคณะฯ จำานวนมากทีไ่ดท้ำาหนา้ที ่
สำาคัญ ๆ ในหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ด้านงานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีปริมาณและ
คณุภาพสงูขึน้ตามลำาดบัจนเป็นทีย่อมรบัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิและมผีลงานวจิยัหลาย
เรือ่งทีน่อกจากการตพีมิพเ์ผยแพรแ่ลว้ ยงัได้นำาไปปรบัใชใ้หเ้ปน็ประโยชน ์ทัง้ในด้านการสรา้ง
นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนการนำาไปใช้ในเชิงสาธารณะ

ดา้นบรกิารวชิาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ไดรั้บพระมหากรณุาธิคณุ 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีใหแ้กค่ณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั
มหิดล ดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาครบ  
20 ปี โดยทางคณะฯ ไดเ้ริม่นำาหนว่ยทนัตกรรมพระราชทานฯ ออกปฏบิตังิานครัง้แรกในวาระ 
วนัครบรอบสถาปนาคณะฯ 30 ป ีเมือ่ 7 มถินุายน พ.ศ. 2541 โดยผู้บรหิาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่ 
ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครเข้าปฏิบัติงานตรวจรักษาสุขภาพ
ชอ่งปากใหแ้กเ่ดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนทัว่ประเทศ นกัเรยีนในโรงเรยีน
พระราชานุเคราะห์ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ

สารจากประธานที่ปรึกษาคณบดีและอดีตคณบดี
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อนึ่งในการพระราชทานหน่วยทันตกรรม 
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี ให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ดำาเนินการในคร้ังน้ีได้มีคำาส่ังสำานักพระราชวังท่ี 
125/2541 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการหนว่ย 
ทนัตกรรมพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้แต่งตั้งให้คณบดีในขณะนั้น 
คอื รองศาสตราจารยท์นัตแพทยส์มศกัด์ิ จกัรไพวงศ ์
เป็นประธานกรรมการพร้อมกรรมการรวม 13 ท่าน โดย 
ในคำาส่ังได้มอบหมายให้หน่วยทันตกรรมพระราชทาน 
ดังกล่าวดำาเนินงานตามคำาสั่ง ดังนี้

ตามท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร จึง
โปรดเกลา้ฯ  ใหด้ำาเนนิงานโครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์

1. จดัหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน เพือ่บรกิาร
ตรวจรักษานักเรียนในโครงการพระราชดำาริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. รบัคนไขใ้นพระบรมราชานเุคราะหท์ีม่คีวาม
ผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่และคนไข้ที่มีความผิด
ปกตขิอง ใบหนา้หลงัการผา่ตดัเขา้รกัษาทีค่ณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. จัดทำาโครงการทันตกรรมป้องกันที่เหมาะ
สมในพื้นที่โครงการตามพระราชดำาริ

4. จัดทำาโครงการวิจัยแบบครบวงจร เพื่อลด
ปัญหาและจำานวนของราษฎรที่มีโรคในช่องปากและ
ระบบบดเคี้ยว  

จากการท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหิดล ไดร้บัพระเมตตาและพระมหากรณุาธิคณุจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในครั้งนี้ ได้สร้างความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจ
ให้แก่พวกเราชาวทันตฯ มหิดลเป็นอย่างยิ่ง พวกเรา 

ทุกคนล้วนสำานึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ จึงพร้อมใจกันขอ
พระราชทานพระราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล
ด้วยความจงรักภักดี พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษาในวันที่ 2  
เมษายน พ.ศ. 2561 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรง
พระเกษมสำาราญ พระบารมแีผไ่พศาล พระพลานามยั 
แข็งแรง มีพระราชประสงค์จำานงหมายสิ่งใดขอจง
สัมฤทธิ์ ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้า แก่เหล่า 
พสกนิกรตลอดกาลนิรันดร และเพื่อเป็นการเฉลิม- 
พระเกียรติดังกล่าว ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้สัตย์
ปฏิญาณว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความมุมานะอดทน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
ตัง้มัน่อยูใ่นความสจุรติยตุธิรรม และท่ีสำาคญัท่ีสดุใน
หัวใจของพวกเราคือ จักทำางานสนองพระราชบัญชา 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อยา่งมุง่มัน่ตัง้ใจ อยา่งศรทัธาและดว้ยความจงรกัภกัด ี
เพ่ือความอยู่ดีมีสุข เพ่ือความยั่งยืนของพสกนิกร
ชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้
ในชนบทและมวลมนุษยชาติสืบต่อไป  

ผมมีความเชื่อว่า การที่คณะฯ ของเราได้ก่อตั้ง 
และดำาเนนิงานมาครบรอบ 50 ปีเปรยีบเสมอืนคนม ี
อายุ 50 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ยัง active ผ่านการเรียนรู้ 
มามากมีประสบการณ์ความม่ันใจสูง มีท้ังแนวความคิด 
ที่ดีและมีหลักการที่มั่นคง ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้เป็น
ผู้นำา ซึ่งสามารถดำาเนินงานและกิจกรรมของคณะฯ 
ในทกุ ๆ  ด้านอยา่งมคีณุภาพตอ่ไปได ้เพือ่เปน็เสาหลกั 
ในการพัฒนาประเทศในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูงสอดคล้องกับ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะดำารงอยู่เพื่อ
เป็น ปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the Land) 
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ความสำาเร็จในการดำาเนนิงานพฒันาคณะฯ ของเราจนกา้วหนา้มาครบ 50 ปนีี ้เปน็ผลจาก 
ความเสยีสละ รว่มแรงรว่มใจของพวกเราชาวทนัตฯ มหดิล ตลอดจนศษิยเ์กา่ทกุทา่น ทัง้ในอดตี 
และปจัจุบนั รวมทัง้ความอนเุคราะหเ์อือ้เฟ้ือสนบัสนนุจากหนว่ยงานท้ังภาครฐับาลและเอกชน 
ทำาให้คณะฯ สามารถพัฒนาสู่เป้าหมายปณิธานของคณะฯ คือคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล 
มุ่งสร้างและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล

ท้ายที่สุดนี้ ผมขออวยพรให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถรักษา
คณุภาพ มาตรฐานของสถาบนัการศกึษาช้ันแนวหนา้ของประเทศไดต้ลอดไป เพือ่บรรลปุรชัญา
ของคณะฯ ในการเปน็ทนัตแพทยศาสตร์มหิดลเพ่ือประชาชน สอดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์องคณะฯ 
ในการเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ดีที่สุดของทุกคนสืบต่อไป

ศ. เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ประธานที่ปรึกษาคณบดีและอดีตคณบดี
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ในวาระแหง่ความชืน่ชมยินด ีและความภาคภมูใิจยิง่ ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหดิล
ได้รับการก่อตั้ง และดำาเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ มาจนครบ 50 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คณะไดม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ขึน้โดยลำาดบั และไดท้ำาหนา้ทีใ่นการผลติบณัฑติทัง้ในระดบักอ่นและ
หลังปริญญามาอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกไปรับใช้
สังคมในบทบาทของตนเอง และสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติในหลากหลายด้านด้วยกัน

คณะถอืได้วา่เปน็สถาบนัหนึง่ของประเทศท่ีเปน็ผูน้ำาดา้นวชิาการ และเทคโนโลยใีนดา้นการเรยีน
การสอน การวิจัย และการบริการบำาบัดรักษาทางทันตกรรม มีการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม และสภาวการณ์ของประเทศ สอดคล้องกับสากลโลก อีกทั้งยังสามารถรองรับการ 
เข้ารับบริการของผู้ป่วยเป็นจำานวนมากในแต่ละปีได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ
พืน้ท่ีใกลเ้คยีง รวมไปจนถงึการใหบ้รกิารของหนว่ยทนัตกรรมพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารอีกด้วย

การทีค่ณะไดเ้ตบิโตมาจนเปน็ทีเ่ชือ่ถอืและยอมรบัในระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิเปน็ผลจาก
วิสัยทัศน์ ตลอดจนความทุ่มเทในการดำาเนินงาน และพัฒนาคณะของอดีตคณบดี คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่านของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมมือ ร่วมใจกันดำาเนินงานตาม
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละเพื่อส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นที่จะเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์
ระดับนานาชาติ จะมีหลักสูตรท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และเป็น
ประโยชนแ์กป่ระชาชนในสว่นงานวจิยัเราจะสรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรมต่าง ๆ  ทีส่ามารถนำามาใชท้ัง้
การปอ้งกนั บำาบดัรกัษา และประโยชนเ์ชงิพาณชิย ์และชมุชน เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ คณะ
ยงัมุง่มัน่ทีจ่ะเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ และมบีทบาทในเวทีโลก เพือ่ใหค้ณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหิดล เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อถือในระดับนานาชาติต่อไป

ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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จากอดีต
คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล สถาปนาขึน้เมือ่วนัที ่7 มถินุายน พ.ศ. 2511 

เพื่อสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีจะเพิ่ม
จำานวนทนัตแพทยใ์หเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการของประชาชนในขณะนัน้ ใชช้ือ่เมือ่เริม่กอ่ตัง้วา่ 
คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท สังกัด มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานนาม “มหิดล” เป็นนามใหม่ของ
มหาวทิยาลยัตามพระนามาภไิธยใน สมเดจ็พระมหติลาธิเบศรอดลุยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 
เพื่อรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย ต่อมาใน 
พ.ศ. 2517 คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มาจนถึงปัจจุบัน 

คณะกรรมการดำาเนินการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย
• ประธานกรรมการ

ศ. ทพ.ถวิล ตัณฑิกุล  
• กรรมการ

ศ. ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์  
ศ. ทพ. ม.ร.ว.อ็อด กฤดากร  
ศ. ทพ.เสงี่ยม ลิมพะสุต  
ศ. ทพ. ม.ร.ว.นิภัสร ลดาวัลย์ 

คณะกรรมการได้เสนอโครงการที่สมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย มีหลักการโดยสรุป ดังนี้
1. จดัการศกึษาทนัตแพทยศาสตร ์เพือ่ผลติทนัตแพทยศาสตรบั์ณฑติ โดยถอืมาตรฐาน

ของสากล และคณะทนัตแพทยศาสตรเ์ดมิในมหาวทิยาลยัแพทยศาสตรเ์ปน็หลกั และจะรกัษา
มาตรฐานให้ได้ระดับตั้งแต่เริ่มเปิดการศึกษา

2. กำาหนดรบันกัศกึษาในระยะเริม่ตน้โครงการปีละ 30 คน และเพิม่ขึน้จนถงึอตัราสงูสดุ
ปีละ 100 คนในระยะสุดท้าย

3. การศึกษาทางพรีคลินิกซึ่งต้องเริ่มขึ้นก่อนนั้น ให้ศึกษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 
เดิมไปก่อน เริ่มบรรจุอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทางพรีคลินิกใน พ.ศ. 2511 โดยฝึกงานกับคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ใน พ.ศ. 2513 จึงเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกสมทบกับนักศึกษาของคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์เดิม พร้อมกันนี้ก็เริ่มจัดหาสถานท่ีและก่อสร้างอาคารของคณะใหม่เพื่อ
เตรียมที่จะแยกออกไปสอนเอง เมื่อมีอาคารสถานที่เรียบร้อยแล้ว  
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อาคาร 5 ชั้น เดิมเป็น

โรงพยาบาลขององค์การสนธิสัญญา

ป้องกันเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

4. การศึกษาทางคลินิกเริ่มขึ้น 
ใน พ.ศ. 2515 โดยมีนักศึกษารุ่นแรก
รับเมื่อ พ.ศ. 2513 ได้ผ่านการศึกษา 
พรีคลินิกมาครบ 2 ปี ตามหลักสูตร
พร้อมจะเลื่อนขึ้นเป็นนักศึกษาชั้นปี 
ที ่3 การศกึษาทางคลนิกิของนกัศกึษา
ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จะปฏิบัติงาน
ในอาคารของคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งใหม่ ซึ่งดำาเนินการก่อสร้างมา
เป็นลำาดับมีอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีทาง
คลินิก เริ่มบรรจุเข้ามาทำางานบ้างแล้ว
ใน พ.ศ. 2513 โดยให้ฝึกงานอยู่กับ
คณะทนัตแพทยศาสตรเ์ดมิกอ่น 1-2 ปี

ต่อมาสำานักนายกรัฐมนตรีจึงได้
มีคำาสั่งลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2511  

แต่งตั้งให้ ศ. ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์  
หวัหนา้ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและ 
รกัษาการหวัหนา้แผนกวชิาทนัตกรรม 
หัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยแพทยศาสตร ์ให้รกัษาการ 
ในตำาแหน่งคณบดี คณะทันตแพทย- 
ศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัยแพทย- 
ศาสตร์อีกตำาแหน่งหนึ่ง

การจัดหลักสูตรการศึกษาของ 
คณะทนัตแพทยศาสตรพ์ญาไท สำาหรบั
นกัศกึษาทนัตแพทยร์ุน่ที ่1 และรุน่ที ่2 
เป็นแบบเดียวกับที่ใช้อยู่ในคณะทันต-
แพทยศาสตร์คณะที ่1 เพราะนกัศกึษา
ต้องเรียนรวมกัน อย่างไรก็ตามในวิชา 
ทางคลนิกิไดแ้ยกออกมาเรียนตา่งหาก 
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พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 4 พ.ศ. 2534
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เน่ืองจากคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท 
ต้องการใช้หลักสูตรทแยง (diagonal 
curriculum) ซึ่งเป็นการสอนทาง
วิทยาศาสตรก์ารแพทย์พืน้ฐานและทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ร่วมกัน 
ไปตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 (ชั้นปีที่ 
3-6 ในปัจจุบัน) เพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสเริ่มฝึกกับผู้ป่วยตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรแบบนี้มีประโยชน์ช่วยให้
นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์พ้ืนฐานมาประยุกต์ทางคลินิก 
ได้ดีกว่าเดิม ขณะเดียวกันเป็นการกระตุ้น 
ให้นักศึกษาสนใจในวิชาชีพมากขึ้น 

ระหว่างนั้นองค์การอนามัยโลก

ได้ส่งที่ปรึกษา ศ. จอห์น วี. โอลซัน  
คณบดีโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์
แห่งรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา มาให้ 
คำาแนะนำาในการจัดหลักสูตร ท่านผู้นี้
มาทำางานอยูท่ี่คณะทันตแพทย ์พญาไท 
เป็นเวลา 2 เดือน ได้ช่วยเหลือเสนอ
แนะส่ิงอันเป็นประโยชน์แก่คณะเป็น
อนัมาก สิง่สำาคญัทีท่า่นผู้นีไ้ดม้อบไว้ให้
แก่คณะ คือ การสอนแบบ ผสมผสาน 
(Integrated Topic Teaching) ได้แก่ 
การนำาวิชาต่าง ๆ มาผสมผสาน สอน
รวมกันไปเป็นเร่ืองเดียวเป็นการแก้ไข
การสอนซำ้า ๆ กันในหัวข้อเดียวกัน
ของภาควชิาตา่ง ๆ  ทัง้หมดในหลกัสตูร

ทันตแพทยศาสตรม์าผสมผสานกนันัน้ 
ยอ่มจะทำาไมไ่ด้ทัง้หมด แตเ่มือ่พจิารณา 
เปรยีบเทียบขอ้ดขีอ้เสยีแลว้ กรรมการ
ประจำาคณะมคีวามเหน็ว่าการสอนแบบ
ผสมผสานนี้มีข้อดีมากกว่า จึงได้นำา
มาใช้ในการสอนนักศึกษารุ่นที่ 3 มา
จนกระทั่งรุ่นที่ 29 และการสอนแบบ
ผสมผสานนี้ก็ยังยึดแนวของหลักสูตร
ทแยงอยู่เช่นเดิม

เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่
ได้ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็น
แบบ subject oriented และผสมผสาน
โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ปี
การศึกษา พ.ศ. 2540
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ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ดำารงตำาแหน่ง คณบดี รวม 9 ท่าน คือ
• ศ. เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ พ.ศ. 2511  - 2525
• ศ. คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พิสุทธิ์ สังขะเวส พ.ศ. 2525 - 2529
• รศ. ทพญ.นิสา เจียรพงศ์ พ.ศ. 2529 - 2537
• ศ. เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ พ.ศ. 2537 - 2543
• รศ. ดร. ทพ.สุขุม ธีรดิลก พ.ศ. 2543 - 2546
• ศ. คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.จุไร นาคะปักษิณ พ.ศ. 2546 - 2547
• ศ. คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร พ.ศ. 2547 - 2555
• ศ. คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ พ.ศ. 2555 - 2559
• ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

พญาไท และคณะเภสัช

ศาสตร์พญาไทในมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2511

(โดยจอมพลถนอม กิตติขจร

นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น เป็น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ)
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เกียรติยศหรือรางวัลที่เคยได้รับ
• รางวัลเหรียญทอง ในการได้คะแนนเป็นที่ 1 ตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
• ปริญญาทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รางวัลมหิดลทยากร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

2487 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2495 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  Cert. of Merit (Dentistry)
2498 Eastman Dental Hospital  Fellow in Periodontology
2499 มหาวิทยาลัยอลาบาม่า  Master of Science in Dentistry
2500  มหาวิทยาลัยอลาบาม่า  Doctor of Dental Medicine
2516  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  Master of Science in Dentistry

การศึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์

ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์
เกิด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2461 
คู่สมรส ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์
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ผลงานที่สำาคัญ
• งานวิจัย

“Bone Grafts in the Treatment  of  Intrabony Periodontal Pockets in Dogs, 
A Histological Investigation” เมื่อ พ.ศ. 2498 W.G.Cross ได้ทดลองกำาจัดร่องลึก 
ปรทินัต์ใต้สนักระดกูโดยการปลกูกระดูกเปน็ผลสำาเรจ็ ซึง่ยนืยนัไดจ้ากภาพรงัสเีอก็ซ ์แต่
กยั็งมีปัญหาวา่ กระดกูทีป่ลกูนัน้เปน็แตเ่พยีงแนบสนิทกบัรากฟัน (Readaptation) หรอืว่า
ม ีBiologic Union โดย Reattachment ซึง่ถา้เปน็แตเ่พยีง Readaptation ในไมช่า้กจ็ะเกดิ
ร่องลึกปรทัินต์ขึน้ได้อกี ศ. เกยีรตคิณุ ทพ.อิศระ ไดท้ำาการวจิยัเกีย่วกบัปญัหานี ้ปรากฎผล 
ยืนยันได้แน่นอนว่ากระดูกที่ปลูกนั้นมี Biologic Union จึงทำาให้การกำาจัดร่องลึกปริทันต์
โดยการปลูกกระดูกนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้

ผลการวิจัยชิ้นน้ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับการอ้างอิงถึงในบทความวิชาการทาง
ปริทันต์วิทยามากมาย นอกจากนั้นยังเป็นเอกสารอ้างอิงใน Standard Textbook อีก 3 
เล่ม คือ Orban’s Periodontics, Glickman’s Clinical Periodontology และ Goldman 
and Cohen’s Periodontal Therapy 

• งานวิชาการ 
พบผู้ป่วยเป็น Choriocarcinoma รายแรกของโลก 

ศ. เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ได้พบผู้ป่วยที่เป็น Choriocarcinoma และมีการกระจายที่
อวัยวะปรทัินต์ เป็นรายแรกของโลก Choriocarcinoma เปน็เนือ้งอกชนดิร้ายแรงท่ีพบไดน้อ้ย 
และไม่เคยมีรายงานมาก่อนว่า เน้ืองอกชนิดน้ีจะกระจายจากมดลูกมาท่ีอวัยวะปริทันต์ 
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ศ. เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ได้รายงานผู้ป่วยรายนี้ใน
วารสารทาง Periodontology เป็นรายแรกของโลก
ใน ค.ศ. 1964

ตัง้วชิาปรทินัตว์ทิยาในหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร์
บัณฑิตของประเทศไทย ในสมัยตั้งคณะทันต-

แพทยศาสตร์ใหม่ ๆ (เรื่องของโรคเหงือกมีการ 
บรรยายเพยีง 2 ชัว่โมง ศ. เกยีรตคิณุ ทพ.อศิระ สนใจ 
ในวิชานี้มาก เพราะเห็นความสำาคัญว่าประชาชน 
ชาวไทยเป็นโรคนี้กันมากถึง ร้อยละ 90 ในขั้นแรก 
จงึได้ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และขยายขอบเขตของ
การเรียนการสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเมื่อได้ไป
ศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศกลับมา ก็ได้ปรับปรุง
การสอนวิชาน้ีให้ทันสมัยและเหมาะสมกับประเทศไทย
มากย่ิงข้ึน) จนวิชาน้ีมีสถานภาพเป็นภาควิชาหน่ึงของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ต่าง ๆ อยู่ในขณะน้ี

พัฒนาทันตแพทยศาสตร์ศึกษา
(Dental Education) 

ศ. เกียรติคุณ ทพ.อิศระ เป็นผู้ที่สนใจการ 
ปรบัปรงุหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนมากท่ีสุด 
คนหนึง่ เปน็ผูท้ีไ่ดพ้ฒันาหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
จากการจดัหลกัสตูรแบบเดมิ (Conventional Dental 
Curriculum) ซ่ึงสอนอยู่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา- 
ลงกรณม์หาวิทยาลยัเมือ่ ศ. เกยีรตคิณุ ทพ.อศิระ ได้ 
มาเป็น คณบดีของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย 
มหดิล กไ็ดเ้ร่ิมนำาหลักสตูรทแยง (Diagonal Curricu-
lum) มาใช้ก่อนและจากหลักสูตรทแยงนี้ก็ได้พัฒนา
ต่อมาเป็นการจัดหลักสูตรและการสอนแบบสหวิชา 
(Topic Teaching, Interdisciplinary Teaching) 
ซึ่งได้นำามาใช้ในคณะทันตแพทยศาสตร์ อย่างเต็มที่
โดยครอบคลุมตลอดหลักสูตร และทุกภาควิชา มิได้
ทำาแต่เพียงเอาบางวิชามาสอนรวมกันเท่านั้น 

ภาพการฝึกปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม
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ขณะนี้มีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตที่เรียนแบบ
สหวิชานี้จบไป 7 รุ่นแล้ว การสอนแบบสหวิชานี้
มีผลในการตัดการสอนซำ้าซ้อนออกได้มาก และ
นกัศกึษาไดร้บัความรูแ้ตล่ะเรือ่งเปน็ package พรอ้ม
ที่จะนำาไปใช้ได้ทันที งานทันตแพทยศาสตร์ศึกษาที่ 
ศ. เกยีรติคุณ ทพ.อศิระ กำาลงัดำาเนนิการอยูใ่นขณะนี ้
ก็คือหลักสูตรทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซ่ึงจะแบง่เป็น 2 ระยะ ระยะแรกเรยีน 4 ป ีได้ปรญิญา
วิทยาศาสตรบณัฑติทนัตกรรม ซึง่วางแนวทางไวใ้หม้ี
ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานทันตกรรมโดยทั่วไป 
ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะในโรงพยาบาล
อำาเภอได้เป็นอย่างดี ระยะที่สองเรียนต่ออีก 2 ปี 

เพือ่ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ อนัเหมาะสม 
ที่จะประกอบอาชีพส่วนตัว และเพ่ือศึกษาหลัง
ปรญิญา เพ่ือเปน็ผู้ชำานาญการในสาขาวิชาตา่ง ๆ  ทาง 
ทันตแพทยศาสตร์ต่อไป

ในขณะเดียวกนัในฐานะท่ีเปน็คณบดคีณะทันต- 
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. เกียรติคุณ 
ทพ.อิศระ กำาลังดำาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทันต-
แพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เหมาะสม 
กับความต้องการของประเทศ โดยจะเปล่ียนจาก 
ระบบเตรยีมทันตแพทย ์2 ป ีมาเป็น 1 ป ีเชน่เดยีวกบั 
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติถา้เปน็ไปไดก้ารศกึษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตก็จะเหลือเวลาศึกษาเพียง 
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5 ปี อันเป็นการประหยัดเงินของ
นักศึกษาและผู้ปกครองลงได้และใน
ขณะเดียวกนักจ็ะประหยดังบประมาณ
ของรัฐในด้านการช่วยเหลือขั้นอุดม
ศึกษลงได้อย่างมากมาย โดยท่ีความ
รู้ความสามารถในการประกอบโรค
ศิลปะของทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 5 ปีนี้ จะเหมือนหลักสูตร 
6 ปี ทุกประการ

• ผลงานวิชาการทันตแพทยศาสตร์
ศึกษา

1. “การศึกษาถึงความเหมาะสม
ของหลกัสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต
ในปัจจุบันในทัศนะของผู้อำานวยการ
โรงพยาบาล” เอกสารวิจัยส่วนบุคคล 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.
2516

2. “การศึกษาถึงความเหมาะสม
ของหลกัสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ 
ในปัจจุบันในทัศนะของทันตแพทย์ 
ผู้ประกอบวิชาชีพ” เอกสารวิจัยส่วน
บุคคล วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2516

3. “แนวความคิดในการปรับปรุง
หลักสูตรการผลิตทันตบุคลากรตาม
ความต้องการของประเทศ” วิทยาสาร
ทันตแพทยศาสตร์ปีที่ 25, เล่มที่ 6 
พ.ศ. 2518

4. “Five Years Experience in 
Interdisciplinary Teaching in Dental 
School “ เอกสารประกอบการอภปิราย 
ในการสัมมนาเร่ือง “ Interdisciplinarity 
and Higher Education” ของสมาคม
สถาบนัอุดมศึกษาแหง่เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ท่ีเมืองซีบู ประเทศฟิลิปปินส์ 
ธันวาคม พ.ศ. 2520

5. “การศกึษาในลกัษณะสหวชิา” 
บรรยายในการประชุมของสมาคม
สถาบนัอุดมศึกษาแหง่เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ที่ศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521

6. “เหลียวมองข้างหลัง (ก่อนที่
จะก้าวต่อไป) ของวิชาชีพทันตแพทย์” 
บรรยายในการประชุมประจำาปีของ
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2522

การฝึกปฏิบัติงานคลินิก

ของนักศึกษาทันตแพทย์ 

ในระยะเริ่มแรก

ศ. เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์

คณบดีท่านแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล



34 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์

“ความรู้สึกของการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความ 
ยากลำาบาก และไม่มีความรู้ทางช่างและอุปกรณ์ทางเทคนิคต่าง ๆ  ท่ีท่านอาจารย์อิศระ ยุกตะนันทน์ 
ไดผ้จญและฟนัฝา่มาดว้ยความยากลำาบาก และไมม่คีวามรูด้้านกอ่สรา้ง เทคนคิตา่ง ๆ  การขอ 
ใช้งบประมาณ การขอความช่วยเหลือบรรดาศิษย์ที่สนิท และให้ความไว้วางใจที่จะก้าวมาสู่
มิติใหม่ และในฐานะที่ถูกเรียกว่า คณะ 2 คณะโยธี พญาไท ขณะที่ท่านอาจารย์อิศระ ก็จะ
ปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้ปน็ทางด้านทแยงใหว้ชิาพรคีลนิกิเขา้มาใชใ้นการรกัษา และการใหบ้รกิาร
พร้อมกับวิชาการทางคลินิก 

อาจารย์หาได้ยาก เพราะคณะจุฬาลงกรณ์ ก็เพิ่งจะเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปร่าง ดำาเนินการ
ด้วยการเชิญอาจารย์ต่าง ๆ ในคณะจุฬาฯ ก็ต้องขอให้สัญญาว่าจะให้ไปเรียนและศึกษาใน 
ต่างประเทศ ทุกสาขาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอ ท่านอาจารย์อิศระจึงต้องติดต่อไป
ยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานทางราชการ ทหารเรือ 2 ท่าน ทหารอากาศได้มา 1 ท่าน 
ทหารบกได้มา 1 ท่าน นอกนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ทางแพทย์ จิตวิทยา และอื่น ๆ นายแพทย์
ชำานาญการสาขาทีเ่กีย่วขอ้งมาชว่ยสอน เชญินกัวทิยาศาสตรส์าขาตา่ง ๆ  มาชว่ยสอนในระยะ
เวลาสั้น ๆ วิชาสถิติและประเมินผลการศึกษา ฯลฯ

บันทึกประวัติศาสตร์จากถ้อยคำา
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เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3 ปี เรียกว่าพออยู่
ตัวแล้ว เหตุการณ์รอบตัวทำาให้ต้องหางานอื่นมา
เสริมกิจกรรมของคณะฯ ด้วยความปรารถนาดีจาก
บริษัทห้างร้าน เห็นความมุ่งมั่นในการตั้งใจทำางาน
ของท่านคณบดีอาจารย์อิศระ จึงอยากจะช่วยเหลือ 
รว่มมอืในกจิกรรมตา่ง ๆ  อธบิายและแนะวธิกีารใหข้อ 
ความช่วยเหลือโดยตั้งมูลนิธิขึ้นมา จะได้ไม่ต้องขอ 
งบประมาณในบางสิง่ บางสว่นทำาไดผ้า่นมลูนธิ ิมลูนธิ ิ
จึงได้ตั้งขึ้นตามมา แต่ยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร 
เพราะเป็นของใหม ่ทา่นคณบดอีาจารยอ์ศิระจงึตอ้งรอ
ให้ลกูศิษย์ จบมาหลาย ๆ  รุน่กอ่น จะไดแ้ขง็แรงพอท่ีจะ 
เป็นเสาหลกัอกีทางหน่ึงใหแ้กค่ณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล คอืตัง้เปน็ศษิยเ์กา่ทันตฯ มหดิล 
แต่ก็ยังกระปลกกระเปล้ียเพราะเป็นคณะใหม่ และ
ทนัตแพทยย์งัเดก็ ยงัไมม่บีารมพีอจะทำาอะไรไดม้าก 
แตก่เ็รยีกวา่ต้ังหลักไดแ้ลว้คอื คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 3 สถาบัน เมื่อคิดจะทำา
อะไรก็จะมีเพื่อนและที่ปรึกษาพร้อมมือทำางาน และ
แน่นแฟ้น 3 ขาไม่ล้มง่าย ถ้าไม่มีการทำาอะไรผิด
หลักเกณฑ์ 

จากอดตีมาถึงปจัจุบนั คณะทันตแพทยศาสตร ์
เจริญมั่นคง มีศักดิ์ศรี ด้วยความสามารถของท่าน 
ผู้บริหารและความเป็นนักศึกษาของลูกศิษย์ทั้งปวง”

คลินิกกลาง : สำาหรับฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาทันตแพทย์
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“พ.ศ. 2559 อาคารหลังนั้น สูงใหญ่ สง่างาม 
แลเหน็เดน่อยูป่ระมาณกลางทาง ระหวา่งถนนพญาไท 
กับถนนพระราม 5 คืออยู่ริมถนนโยธี ซึ่งเชื่อมถนน
ทั้งสองที่กล่าวแล้ว ขนาดของอาคารแทบจะทำาให้ 
ไม่เหลือเนื้อที่รอบข้าง มีความสูงถึง 17 ชั้น สามารถ
จอดเฮลิปคอปเตอร์บนดาดฟ้าได้และมีท่ีจอดรถอยู่
ชั้นใต้ดิน 2-3 ชั้น

ริมถนนด้านหน้ามีป้ายบอกว่า คณะทันต-
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียน
เทคโนโลยีทันตกรรม เบื้องหลังตึกใหญ่ยังมีอีก 3 
อาคาร จนจรดอาณาเขตของคณะสาธารณสขุศาสตร ์
และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ย้อนหลังไปเมื่อ พ.ศ. 2511 ตรงนี้มีตึก 6 ชั้น
หลงัเดยีว เปน็อาคารเดมิขององค์การตา่งชาตทิีไ่มไ่ด ้
ใชง้าน เมือ่มโีครงการตัง้คณะทนัตแพทยศาสตรแ์หง่
ทีส่องในกรุงเทพ ไดร้บัมอบตกึนีม้าเปน็ทีต่ัง้ของคณะ
ทนัตแพทย ์โดยม ีศ. เกยีรติคณุ ทพ.อศิระ ยกุตะนนัทน ์
เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นคณบดีท่านแรก

เริ่มด้วยการรับนักศึกษารุ่นแรก 6 คน จาก
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่าน 
การเรยีนวิทยาศาสตร์แบบเดยีวกบัเตรยีมทันตแพทย์
แลว้ 2 ป ีทางคณะฯ ขอใชส้ถานทีข่องคณะทนัตแพทย ์
ถนนอังรีดูนังต์ เป็นท่ีเรียนไปพลาง ๆ  จนปรับปรุงอาคาร 
6 ชัน้เสรจ็ จงึยา้ยนกัศกึษาและอาจารยม์าเข้าทีข่องตน 
ท่ีถนนโยธี ขณะน้ัน มีอาจารย์ส่วนหนึ่งท่ีโอนย้าย 
จากคณะที่ 1 ตามท่านคณบดีอาจารย์อิศระมาบ้าง 
รับโอนจากกองทัพบกคือ พันโท เศวต ทัศนบรรจง 
จากกองทัพเรือคือ นาวาโท ภูษณี ณ ถลาง เป็นต้น

จากการดูงานต่างประเทศ เห็นโรงเรียน
ทันตแพทย์ต่าง ๆ หลายแห่ง คณะผู้ก่อตั้งและ
คณบดี ตัดสินใจทำาคณะใหม่ให้ทันสมัย โดยกำาหนด
หลกัสตูรทแยง (Diagonal Curriculum) และสอนเป็น
เรื่อง (Topic Teaching) เพื่อไม่ให้มีการสอนซำ้าเรื่อง
เดียวกันให้เสียเวลา และนักศึกษาจะเร่ิมฝึกงานกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทันตแพทย์หญิงเพ็ญศรี สุทธิสารสุนทร

ด้านหน้าของอาคาร 1

สมัยเริ่มต้นก่อนมีการ

ปรับปรุงอาคาร
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ผู้ป่วย (โรคฟัน) เร็วขึ้นกว่าหลักสูตรแบบเดิม ทั้งนี้
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากอาจารย์หลายภาค
วิชาด้วยกันอย่างดี

ในระยะแรกไดม้ ีProfessor Olson จากโรงเรยีน 
ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัย Houston รัฐเทกซัส 
สหรัฐอเมริกามาช่วยเพราะที่น่ันเป็นต้นแบบของ 
การสอนแบบน้ี ต่อมาคณบดีอาจารย์อิศระ ก็ส่ง
อาจารย์ไปศึกษาต่อท่ีน่ันหลายท่านซึ่งกลับมาเป็น
กำาลังสำาคัญของคณะฯ ในอนาคต

ท่านคณบดีอาจารย์อิศระ บริหารคณะใหม่นี้
อยา่งชนดิทีส่มยัใหมเ่รยีกวา่ เปน็ idol ทีอ่าจารยท์กุคน 
อยากเป็นบ้าง อยากทำาได้อย่างท่าน ท้ังบริหารกิจ
การ บุคลากร และผู้ใต้บังคับบัญชา

เม่ือเวลาล่วงไป มีจำานวนอาจารย์เพ่ิม ได้รับ 
งบประมาณสร้างอาคาร 2 และ 3 ตามลำาดับเพื่อ
เปน็สถานทีฝ่กึและบรกิารผูป้ว่ยให้เพียงพอ แลว้ยงัได ้
ต้ังโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์กับโรงเรียนช่างทันตกรรม 
ทำาให้เป็นคณะเดียวที่ผลิตบุคลากรครบทีมทาง
บริการทันตกรรม

หลังจากท่านคณบดีอาจารย์อิศระได้ไปเรียน

ท่ีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. ซึ่ง
เป็นหลักสูตรสำาหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ  
ท่านมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสภาพการณ์ของ
ประเทศและประชาชน จึงทำาให้ท่านก่อตั้งโรงเรียน
ทนัตแพทยใ์หแ้กม่หาวทิยาลยัขอนแกน่ โดยมุง่หมาย
ให้ผลิตทันตแพทย์มารับใช้สังคมต่างจังหวัดให้มาก
และรวดเร็ว แนวนโยบายหลักสูตร 4 ปี ในเบื้องต้น  
จบแลว้ออกมาทำางานระยะหนึง่ จงึกลบัมาศกึษาเพิม่
อีก 2 ปี ให้มีวิทยฐานะเท่าเทียมทันตแพทย์จาก 
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ความไมเ่ขา้ใจสถานการณบ์า้นเมอืงและแนวคดิ
ไมส่อดคลอ้งกนัของแวดวงทนัตแพทยบ์างกลุม่กอ่ให้
เกดิกระแสคดัคา้น จากทนัตแพทยบ์างกลุม่ จนในทีส่ดุ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็ต้องผลิตทันตแพทย์ด้วยหลักสูตรแนวเดียวกับ 
ที่อื่น ๆ  ไม่อาจเป็นไปตามนโยบายของท่านคณบดี 
อาจารยอ์ศิระได ้อยา่งไรกต็าม อาจารยอ์ศิระซึง่เป็น 
ผู้กอ่ตัง้และดำารงตำาแหนง่คณบด ีกไ็ดบ้รหิารสองคณะ 
พร้อม ๆ กันและพัฒนาทั้งสองแห่งมาได้อย่างดี 
จนเราแลเห็นความเจริญทั้งสองแห่งอยู่ในเวลานี้”
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ทันตแพทย์หญิงพาณี วนะภูติ (ฉิมพาลี)

“สมัยท่ีเรยีนมธัยมปลาย พ.ศ. 2513 การสอบเขา้มหาวทิยาลยั 
นั้นแยกเลยว่าจะเรียนแพทย์หรือเภสัชหรือทันตแพทย์หรืออื่น ๆ 
สมัยนั้นมีวิชาให้เลือกไม่มากนักเหมือนปัจจุบัน ถ้าเรียนสายวิทย์
จะเลือกไปสายแพทย์ สายวิศวกรรม สถาปัตย์หรือสายบัญชี  
ขา้พเจา้มคีวามศรัทธาในมหาวทิยาลยัแพทยศาสตรท์ีไ่ดเ้ปลีย่นชือ่
เป็นมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เลือกเรียนที่นี่ โดยเลือกตามลำาดับ
คะแนนคือ คณะแพทย์ เภสัชและทันตแพทย์ ตามลำาดับ

เมื่อเข้าเรียนท่ีเตรียมทันตแพทย์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มี
เพื่อนร่วมชั้นร้อยกว่าคน เมื่อแยกเป็น 2 คณะ พวกเราเรียนกับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เมื่อจบต้องเลือกไปคณะทันตแพทย์ที่จะ
โอนไปสงักดัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรอืคณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน ข้าพเจ้าเลือกมหาวิทยาลัยมหิดล 
เพราะความศรัทธา

เมื่อข้าพเจ้ามาเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ลำาบากกันพอสมควร เนื่องจากยังมีบางวิชาที่ต้องไปเรียน
กับเพื่อนที่จุฬาฯ ใน 2 ปีแรก ต้องเรียนวันเสาร์ สอบวันอาทิตย์   
บางวันมีเวลา 1 ชัว่โมง ในการเดนิทางและรบัประทานอาหารกลางวนั 
ไม่มีโรงอาหาร มีแต่ร้านเล็ก ๆ  ของแม่รำาพึง บางวันมีอาหารเพียง
แค่อิ่ม เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ผัดถั่วงอก

สมัยที่เรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดยการริเริ่ม ของอาจารย์หมออิศระ (ขอเรียกท่านง่าย ๆ ที่เคย
เรียกสมัยเรียน) เนื่องจากมีนักศึกษาน้อย คณะเล็ก ๆ ทุกคนใน
คณะจะรู้จักกันไม่ว่า อาจารย์ ลูกศิษย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย พยาบาล
แม้กระทั่งภารโรง

อาจารยค์ณบดอีศิระ ใหค้วามเปน็กนัเอง ดแูลเอาใจใสทุ่กคน 
ในคณะฯ อาจารย์ต่างภาควิชาได้มาช่วยสอน ช่วยควบคุมการทำา
แลป อาจารย์ทุกท่านให้ความเป็นกันเองและมีความเป็นอาจารย์
อย่างเต็มเปี่ยม เรียนได้สักพัก จึงมีการก่อต้ังโรงเรียนผู้ช่วย
ทันตแพทย์และโรงเรียนช่างทันตกรรม ซ่ึงทำาให้การทำางานของ
ทันตแพทย์ครบวงจร โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 

ข้าพเจ้าประทับใจในความสัมพันธ์ของบุคลากรในคณะฯ 
ประทับใจในความคิดสร้างสรรค์ ของท่านอาจารย์ที่ก่อตั้งโรงเรียน 
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ผู้ช่วยทันตแพทย์และช่างทันตกรรม ซึ่งไม่มีคณะใด
ในประเทศไทยทำา หลกัสตูรทีเ่ปน็แบบ Comprehen-
sive ทำาใหม้กีารฝกึฝน วางแผน การรกัษาแต่ต้นจนจบ 
(ซึ่งนำาไปใช้ได้ดีในการประกอบอาชีพปัจจุบัน)

ปจัจบุนั คณะฯ เปลีย่นแปลงไปมาก ทนัสมยัทัง้
อาคารตา่ง ๆ  (ซึง่ไมเ่หลอืสิง่กอ่สรา้งใดไวเ้ปน็อนุสรณ ์
เลย) หลกัสตูรตา่ง ๆ  ทีม่เีพิม่ข้ึน เชน่ นานาชาต ิ จำานวน 
นักศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ที่ทันสมัย  
แต่ความทันสมัยเหล่านี้บางทีก็ทำาให้ขาดความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วย

ดิฉันระลึกถึงพระคุณของอาจารย์คณบดีอิศระ
และคณาจารยท์ัง้ปวงทีก่อ่ตัง้คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดลและทำาให้คณะฯ เจริญรุ่งเรือง
จนถึงปัจจุบัน

ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนจบท่ีคณะนี้ 
ดิฉันอยากเห็นทุกสิ่งท่ีเคยมีและดีอยู่แล้วยังคงอยู่
พร้อมไปกับความเจริญรุ่งเรือง และจริยธรรมของ 
บณัฑติทีจ่บจากคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหิดลนี้”
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์

ปูชนียบุคคลและสุภาพบุรุษแห่งวงการทันตแพทย์ ไทย

เส้นทางชีวิต
ศ. เกยีรตคิณุ ทพ.อศิระ ยกุตะนนัทน ์หรอื 

ที่รู้จักดีในหมู่ทันตแพทย์อาวุโสและมักเรียก
ติดปากว่า ท่านอาจารย์อิศระ หรือ อาจารย์ 
หมออศิ เกดิเมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2461 
และถงึแกก่รรมเมือ่วนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2537 
รวมอาย ุ76 ป ีทา่นเปน็คนกรงุเทพฯ (พระโขนง) 
โดยกำาเนิด ท่านเป็นบุตรของพระพินิจธนากร 
และนางทรัพย์ ยุกตะนันทน์ ได้สมรสกับ
ทันตแพทย์หญิง ขนบพันธุ์ สรวารี 

อาจารย์จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2487 
โดยสอบได้เป็นที่หน่ึงของรุ่น และได้รับรางวัล
เหรียญทอง จากนั้นได้บรรจุทำางานในตำาแหน่ง
อาจารย์ แผนกทันตกรรมหัตถการ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หลัง
จากทีท่า่นไดป้ฏบิตัริาชการในตำาแหนง่อาจารย์
อยู่ระยะหนึ่ง ท่านได้มีโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติม 
ณ ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สำาเร็จ
ได้รับปริญญา D.M.D. และ M.S.D. จาก
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และอลาบาม่า ในปี 
พ.ศ. 2495 และ พ.ศ. 2499 ตามลำาดับ และ
กลับมาทำางานตามเดิมในปี พ.ศ. 2503 ใน
ตำาแหน่งหัวหน้าแผนกทันตกรรมหัตถการ

ศ. คลินิกเกียรติคุณ พันโท ทพ. เศวต 
ทัศนบรรจง เล่าว่า

“อาจารยห์มออศิระเปน็ตวัอยา่งของบคุคล
ท่ีมคีวามเปน็ครอูยา่งสงู ท่านไดทุ่้มเทกำาลงักาย 
กำาลังความคิด และความสามารถผลักดันให้ 
แผนกทันตกรรมหตัถการมคีวามเจรญิกา้วหนา้ 
ทำาให้ในระยะเวลาไม่นาน แผนกทันตกรรม
หตัถการ ไดแ้ยกออกเปน็แผนกใหมอ่กี 3 แผนก 
คือ แผนกปริทันตวิทยา แผนกเวชศาสตร์ช่องปาก 
แผนกทนัตกรรมสำาหรบัเดก็ ด้วยความสามารถ 
และความเสยีสละอย่างไมรู่จ้กัเหนด็เหนือ่ยของ
ทา่น ทำาใหท้า่นไดร้บัปรญิญาทนัตแพทยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ในเวลาต่อมา”

ในช่วง พ.ศ. 2511-2512 ได้มีการจัดตั้ง
คณะทันตแพทยศาสตร์เพ่ิมขึ้นอีก 1 คณะ 
สังกัดในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยคณะ
ทันตแพทยศาสตร์คณะท่ี 1 จะโอนไปสังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนคณะท่ีตั้งใหม่
เตรียมไว้เพ่ือโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
(มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม) คณะทันต-
แพทยศาสตร์ท่ีต้ังขึ้นใหม่นี้ อาจารย์อิศระได้
รบัแตง่ตัง้เปน็คณบดีและนัน่เปน็จดุเริม่ตน้ของ
อาจารย์อิศระกับภาระอันหนักหน่วง ยิ่งใหญ่ 
และท้าทายเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาทันต-
แพทยศาสตร์ท่ีสำาคัญสถาบันหนึ่งในปัจจุบัน
ของประเทศไทย
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สองมือของผู้สร้าง

งดงามและอบอุ่น 

รั้วทันตฯ มหิดล
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ผู้ก่อต้ังคณะฯ และคณบดีท่านแรกผู้เป่ียม
ความสามารถ

การก่อต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นใหม่นั้น 
ในระยะเร่ิมแรกมีความลำาบาก และอุปสรรคมาก  
เริ่มตั้งแต่การหาสถานที่ตั้งคณะ การจัดทำาหลักสูตร 
การจัดหาอาจารย ์การขออตัรากำาลัง เปน็ตน้ ซึง่เปน็
งานหนัก และท้าทายโดยเฉพาะในยุคประชาธิปไตย
เฟือ่งฟ ูการทำางานตา่ง ๆ  เปน็ไปดว้ยความยากลำาบาก 
อาจารย์อิศระสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
ลุล่วงไปได้ ท่านมุ่งม่ัน บากบ่ัน เพื่อสร้างคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ให้เป็นปึกแผ่น มีความเจริญ
ทัดเทียมกับสถาบันทันตแพทย์อื่น ๆ โดยไม่ย่อท้อ 
ท่านฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ และประสบผลสำาเร็จ
อย่างดีเยี่ยม และได้สร้างผลงานมากมายทำาให้คณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเจริญ 
ก้าวหน้า เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

ดา้นอาคารสถานทีใ่นตอนเร่ิมตน้ของการกอ่ตัง้ 
คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ มีอาคาร 5 ชั้น ที่ต้อง 
ใช้เวลาปรับปรุงนานพอสมควรก่อนเปิดใช้งานได้
จากนั้นท่านอาจารย์อิศระได้ของบประมาณจาก
ทางราชการมาสร้างอาคาร 5 ชั้น อีก 1 หลัง และ 
ของบประมาณต่อเติมอาคารหลังแรกจาก 5 ชั้น 
เป็น 8 ชั้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในระยะเริ่มแรก รับนักศึกษารุ่นแรก จำานวน 8 
คน และในปีต่อมา เพิ่มเป็น 30 คน และ 60 คน 
ตามลำาดับ ยูนิตและเก้าอี้ทำาฟันในระยะเริ่มแรก มี
ประมาณ 10 ชุด และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20 ชุด 
ในปีต่อ ๆ มา เมื่อมีอาคารเพิ่มขึ้น ทางคณะฯ รับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น และท่านจึงของบประมาณ จัดหา
ยนูติ และเกา้อีท้ำาฟันเพ่ิมขึน้ตามสมควรใหพ้อเหมาะ
กับจำานวนนักศึกษา

นักการศึกษาผู้มองการณ์ไกล
นอกจากการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ 

และสถานทีก่ารทำางานของคณะฯ อาจารยอิ์ศระไมไ่ด้
ละเลยสว่นของนกัศกึษาทันตแพทย ์ซึง่เปรยีบเสมอืน
สมาชิกที่สำาคัญท่ีสุดในครอบครัว ในเรื่องหลักสูตร
การเรียนการสอนสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์นั้น 
อาจารย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ได้นำาเอาระบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated) เข้า
มาใช้ในคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้เป็นแห่งแรก 
แม้ว่าในตอนแรก ๆ จะมีอุปสรรคอยู่บ้างก็ตาม แต่
ด้วยความสามารถของท่านทำาให้แก้ไขอุปสรรคเหล่า
นั้นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางด้านการปฏิบัติงานใน
คลนิิกของนกัศกึษา ไดน้ำาเอาระบบคลนิกิทันตกรรม
มาใช้ ซึ่งดำาเนินการได้ผลดีเช่นกัน 

การจัดการเรียนการสอนในคณะทันตแพทย- 
ศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่อาจารย์
ได้แสดงความอัจฉริยะเป็นเลิศในฐานะผู้นำา ปราชญ์
ทางการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์อิศระเป็น
ทั้งบรมครู ผู้บังคับบัญชา ที่มีความรู้จริง ถ่ายทอด
เก่ง และเป็นนักวิชาการที่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี เสียสละ รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และพวกพ้อง 
ปากกับใจตรงกัน ทุ่มเทกำาลังกายใจ และสติปัญญา
ให้คณะเสมอมา 
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นอกจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว 
ท่านให้ความสนใจหลักสูตรหลังปริญญาโดยได้กระตุ้น 
ให้ภาควิชาต่าง ๆ เปิดการสอนในหลักสูตรหลัง
ปรญิญาขึน้ แมว่้าขณะนัน้ คณะทนัตแพทยศาสตรเ์ริม่
เปิดใหม่ ความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ยังไม่สมบูรณ์นัก 
แต่กลับเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจ ท่ีแต่ละภาควิชาสามารถเปิด 
หลักสูตรหลังปริญญาได้ตามแผนทางด้านการวิจัย 
อาจารย์มีผลงานวิจัยของท่านหลายเร่ือง และได้ให้ 
ความสนใจในโครงการวจิยัของคณะ โดยตัง้กรรมการ 
วิจัยข้ึน เพ่ือดำาเนินการวิจัยให้ก้าวหน้ากว้างขวางย่ิงข้ึน 
สนบัสนนุการทำางานวจิยัของเหลา่คณาจารยใ์นคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ เพราะท่านเล็งเห็นว่า การเรียน
การสอนที่จะมีประสิทธิภาพต่อนักศึกษาทันตแพทย์ 
อันส่งผลประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย เป็นไปไม่ได้
เลยถ้าขาดพื้นฐานอันเข้มแข็งของงานวิจัย

ไม่เพียงแต่หลักสูตรทางทันตแพทย์ หลักสูตร
ตำ่ากว่าปริญญา เป็นอีกโครงการหน่ึงท่ีเร่ิมจัดทำาข้ึน
เปน็ครัง้แรกของประเทศไทยในยคุสมยัทีท่า่นอาจารย ์
อิศระเป็นคณบดี คือหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 
และหลักสูตรช่างทันตกรรม ทั้งสองหลักสูตรนี้
เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ทำาให้
เกิดอาชีพใหม่ที่ได้มาตรฐาน และมีความสำาคัญ 
หลักสตูรท้ังสองผลติบุคลากรทีร่่วมอยู่ในทมีงานของ
ทันตแพทย์ มีส่วนทำาให้ทันตแพทย์ทำางานได้คล่อง
ตัวยิ่งขึ้น การสร้างหลักสูตรทั้งสองน้ีข้ึน เน่ืองจาก
ทา่นอาจารยเ์ลง็เหน็วา่การทำางานของทนัตแพทย์ทีด่ ี
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้ป่วย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทันตแพทย์เพียงผู้เดียว  
ผูช่้วยทนัตแพทย ์และชา่งทนัตกรรมถอืเปน็บคุลากร
ทีม่คีวามสำาคญัไมแ่พก้นั และบคุลากรทกุฝา่ยควรจะ
ร่วมมือปฏบัิตหิน้าท่ีไปดว้ยกนั ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
เพื่อประโยชน์หลักของคนไข้

ศ. เกยีรติคณุ ทพ.อศิระยกุตะนนัทน ์เปน็อาจารย ์
ทันตแพทย์ที่ประสบความสำาเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งใน

ชีวิตส่วนตัว และในชีวิตราชการ ท่านอาจารย์ได้รับ
ตำาแหนง่สงูขึน้เปน็ลำาดบั ท้ังทางวชิาการ และผูบ้รหิาร 
ท่านอาจารย์ได้เป็นศาสตราจารย์ท่ีมีความชำานาญ
พิเศษ เป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหดิลตดิตอ่กนัถงึ 14 ป ีและยงัมตีำาแหนง่เปน็คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีก
ตำาแหน่งหนึ่ง เคยเป็นนายกทันตแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
อีกมาก อีกทั้งยังได้รับปริญญาวิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงขึ้นมา
ตามลำาดับ จนกระทั่งถึงสายสะพาย รวม 3 สาย คือ 
ปฐถมาภรณ์มงกุฎไทย ประถมาภรณ์ช้างเผือก และ 
มหาวชิรมงกุฎ อีกด้วย

สุดยอดผู้บังคับบัญชา
ศ. คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. ยาหยีศรีเฉลิม 

ศิลปบรรเลง เล่าว่า
“อาจารย์อิศระ มีความโดดเด่นทั้งในการเรียน 

การเป็นอาจารย์ เป็นท้ังเพ่ือนร่วมงานท่ีเป็นกันเอง 
และหวัหนา้ทีม่คีวามเอาใจใสล่กูน้องเปน็อย่างด ีไมว่่า
จะในระดับใด ๆ  สิ่งที่อาจารย์เพื่อนร่วมงาน อาจารย์
รุ่นน้องทุกท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันคือ ความ
เป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา และมีการ
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้น้อยให้ปฏิบัติตาม

ท่านจะมาทำางานท่ีคณะ ฯ ต้ังแต่เช้า เพ่ือตรวจตรา 
อาคารสถานท่ี ท่านอาจารยจ์ะเดนิตรวจตราตามภาค
วิชาต่าง ๆ ถือคติว่าผู้ท่ีเป็นหัวหน้าควรเอาใจใส่ลูก
นอ้งในแต่ละวนั ลกูนอ้งไปไหน หวัหน้าควรจะรู้ ทา่น
ให้ความเป็นกันเองแก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน บ่อยคร้ัง 
ทีจ่ะมานัง่รบัประทานอาหาร พดูคยุกบัอาจารย ์และ
ทกัทายบุคลากรในคณะ ถามสารทกุขส์กุดบิ แมก้ระทัง่ 
เจ้าหน้าที่ทำาความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความ 
ปลอดภัย จึงไม่น่าแปลกใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 
ช้ันต่างรับรู้ถึงความรักเอาใจใส่ของท่านได้เป็นอย่างดี”
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แบบอย่างของความซื่อสัตย์
ในฐานะของผู้กอ่ตัง้ ผู้บริหาร และผู้บงัคบับญัชา 

ของสถาบันคณะทันตแพทยศาสตร์ท้ังสองแห่ง ไม่ว่าจะ 
เป็นมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คงปฏิเสธไมไ่ดว่้าท่านอาจารยอ์ศิระตอ้งมหีนา้ท่ี และ
เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และเงินจำานวนมากเพื่อใช้
ในการก่อตั้ง ประกอบกิจการบริหารงานในคณะฯ 
ทั้งสอง เช่น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อตั้งตึกคณะ 
หรอืสถานทีเ่พ่ือใชใ้นการประกอบการเรยีนการสอน 
และการทำางานทางคลินิกเพือ่อำานวยความสะดวกให้
แก่นักศึกษา และคนไข้ที่เข้ามารับการรักษา 

อาจารย์ ทพญ.ขนบพนัธุ ์ยกุตะนนัทน ์ภรรยา
ของท่านอาจารย์หมออิศระได้เล่าว่า 

“ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์สักครั้งเดียวที่ท่าน
หมออิศจะใช้อำานาจความรับผิดชอบท่ีตนเองมีอยู่
ทุจริตในทางราชการ หาช่องทางและโอกาสเพื่อ
ประโยชนส์ว่นตน เพือ่คนใกลชิ้ด และครอบครวัทา่น
อาจารย์เป็นผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาท่ีมีความ
ซื่อสัตย์ ความเข้มงวด ประหยัดแต่ไม่ตระหนี่ และ
มกีารวางแผนการใชจ้า่ยใหม้คีวามคุม้คา่ของเมด็เงนิ 
เพราะท่านตระหนักว่างบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่
มาจากภาษขีองประชาชน ซึง่ถกูมอบผา่นทางรฐับาล
ของประเทศเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน และการให้
บรกิารของคณะฯ ทา่นอาจารยไ์มเ่คยมคีวามประสงค์
ที่จะใช้อภิสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ จากการมีตำาแหน่งเป็น 
ผูบ้รหิารเพือ่ความสะดวกสบายในการทำางาน ปฏบิติั
งานทกุอยา่งโดยยดึกฏระเบยีบ และพจิารณาเหตผุล 
ความเหมาะสมเป็นที่ตั้ง แต่ท้ังนี้ก็มิได้ใช้อำานาจ 
ความเป็นใหญ่คุกคามผู้ใต้บังคับบัญชา ในทางกลับ
กนักบัใหเ้กียรต ิเคารพในความคดิเหน็ของผูร้ว่มงาน 
แต่เม่ือมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น ท่านอาจารย์ก็ไม่รีรอที่
จะยื่นมือเข้าช่วย และเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในฐานะของผู้บังคับบัญชา”
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ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

อาจารย์อศิระให้การสนบัสนนุผูใ้ตบ้งัคับบญัชา
ขอตำาแหนง่ทางวชิาการ โดยเอาตวัอยา่งของเอกสาร
ท่ีมีการคัดกรองอย่างดีของคณะแพทยศาสตร์มา
แนะนำา ให้กระบวนการทุกอย่างในการขอตำาแหน่ง
วิชาการของอาจารย์ในคณะฯ ผ่านไปด้วยความราบร่ืน

ท่านผลักดันให้อาจารย์รุ่นใหม่ในสมัยนั้นได้ไป 
ศกึษาตอ่ ดงูานตา่งประเทศ เพือ่นำาเอาประสบการณ ์ 
ความรู้ ความสามารถมาใช้พัฒนาคณะทันต- 
แพทยศาสตรแ์ละเปน็ประโยชนต์อ่การเรยีนการสอน 
ของนักศึกษาทันตแพทย์ท่านได้มีโอกาสเดินทาง
ไปประเทศต่าง ๆ ท้ังในยุโรป อเมริกา ตลอดจน 
เอเชียหลายประเทศหลายครั้งทั้งในส่วนที่ เป็น 
หน้าที่ราชการ และในฐานะส่วนตัว ทำาให้ท่านเอง 
มีประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการทันตแพทย์ของ
ประเทศตา่ง ๆ  และวถิชีวีติของผูค้นในประเทศเหลา่นัน้ 
เป็นอย่างดี ซึ่งด้วยเหตุนี้ ท่านอาจารย์เล็งเห็น
ความสำาคัญ และเปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านอ่ืน มี
ประสบการณ์เฉกเช่นเดียวกัน ท่านอาจารย์มีแนว
ความคิดว่า การได้ออกไปดูโลกกว้าง จะนำาพามา
ซึ่งแนวความคิดท่ีทำาให้เรามองโลกได้แตกต่างออก
ไป นำาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งทรัพยากร
ท่ีเรามีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยเห็นประโยชน์แก่นักศึกษา
ทันตแพทย์ และผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง

สุภาพบุรุษนักประชาธิปไตย
ในขณะท่ีท่านอาจารย์อิศระดำารงตำาแหน่ง

คณบดี ท่านจะให้เกียรตินักศึกษา และผู้ใต้บังคับ
บัญชาเท่าเทียมกัน ท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าพบ
เพื่อปรึกษาเรื่องการเรียน การงาน และชีวิตส่วนตัว
ท่านมกัเนน้ยำา้ว่า การเปน็ขา้ราชการจะตอ้งมรีะเบยีบ
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต และต้องตรงต่อเวลา อาจารย์จะ
ต้องเป็น instructor ไม่ใช่เป็น inspector ต้องเป็น 
ผูค้อยให้คำาปรึกษา และแนะนำานักศกึษา ไมใ่ชจั่บผิด

ท่านมักเน้นยำ้าว่า 

การเป็นข้าราชการ

จะต้องมีระเบียบวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริต และต้อง

ตรงต่อเวลา

"เสื้อเชิ้ตรีดเรียบ กางเกงผ้าขายาว ผูกหูกระต่าย มือถือไปป์" 

เอกลักษณ์ของอาจารย์อิศระ
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ท่านอาจารยอ์ศิระเอาใจใสต่อ่การเรยีนการสอน เปน็
ผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรม และโอบอ้อมอารี

ทา่นอาจารยอ์ศิระเปน็ผูบ้ริหารทีใ่จกวา้ง และมี
วสิยัทัศน์กวา้งไกล ทา่นอาจารย์เปดิโอกาสใหอ้าจารย์
รุ่นใหม่เสนอความคิดเห็น และทำาการลองพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอน และเรียนรู้ไปด้วยกัน ไม่
ปิดกัน้ ไมใ่ชค้วามคดิเหน็สว่นตวัเปน็หลกั คณุสมบตัิ
ดังกล่าวถือว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
บุคลากรในระยะยาว ซึ่งจะนำาพาคณะฯ ไปสู่การ
พัฒนาที่ดีขึ้นโดยไร้ข้อสงสัย ในชีวิตส่วนตัวของท่าน
อาจารย์อิศระ อาจารย์เป็นสุภาพบุรุษ น่าเคารพ
นับถือ จากการบอกเล่าของอาจารย์อาวุโสทุกท่าน
ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ท่านอาจารย์เป็นบุคคล
ที่โอบอ้อมอารี แต่มีจุดยืนของการทำางานที่ทำาให้ทุก
คนต้องเกรงขาม

คุณลักษณะอีกประการที่โดดเด่นสำาหรับท่าน
อาจารย์อิศระคือ การแต่งตัวที่มีเอกลักษณ์เป็น
ที่ประทับใจแก่บุคคลที่พบเห็น เส้ือเช้ิตรีดเรียบ 
กางเกงผ้าขายาว ผูกหูกระต่าย และถือไปป์ท่าน
อาจารย์มักจะกล่าวเสมอว่า ในฐานะอาจารย์และ
ทันตแพทย์ เราควรต้องทำาตัวให้ได้รับความเคารพ
นบัถอืจากนักศกึษา และผูป่้วย อาจารยเ์ป็นผูม้คีวาม
เป็นระเบียบอย่างสมเหตุสมผล ไม่เคร่งครัดอย่างไร้
เหตุผล แต่เปี่ยมไปด้วยความโอบอ้อมอารี

สุภาพบุรุษแห่งความเป็นครู
ทา่นอาจารยอ์ศิระ ยกุตะนนัทน ์ทุม่เททัง้ความ

ตัง้ใจ และเวลาใหน้กัศกึษาอยา่งเตม็ทีท่ัง้การสอนใน
ชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการ และคลินิกทันตกรรม ท่าน
อาจารย์มาถึงคณะก่อนเวลาราชการ และกลับหลัง
เวลาราชการเป็นประจำาเสมอมา จงึทำาใหน้กัศกึษาได้
รบัการอบรมสัง่สอนภายใตก้ารดแูลของทา่นอาจารย์
อย่างใกล้ชิด ท่านอาจารย์จะถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงของท่านในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ทำาให้
นักศึกษามีความม่ันใจในการเรียนรู้ และปฏิบัติ

งานในวิชาของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ในการตรวจ
งานรักษาโรคเหงือกของนักศึกษา ท่านอาจารย์จะ
มีการจัดวางเครื่องมือชุดตรวจ และขูดหินปูนอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด หยิบใช้ได้ง่าย เป็น
ตัวอย่างแก่นักศึกษาทันตแพทย์ เพ่ือนำาไปใช้ติดตัว
จนเป็นนิสัยในอนาคต 

ท่านให้ความสนิทสนมเป็นกันเองและให้กำาลังใจ 
แก่นักศึกษาในการเรียน อาจารย์ชวนนักศึกษาไป
ร่วมรับประทานข้าวที่บ้าน เพื่อจะใช้เวลาพูดคุย
สังสรรค์นอกเหนือจากเวลาเรียนที่คณะฯ และแม้ว่า
นักศึกษาจะสำาเร็จการศึกษาไปแล้ว อาจารย์ยังคง
ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาตลอดมา เป็น
แบบอย่างที่ดีของอาจารย์ทันตแพทย์โดยแท้

อาจารย์เป็นผู้ท่ีมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งท่านหนึ่ง
ในการบุกเบิกสร้างความเจริญก้าวหน้าท้ังในด้าน
วิชาการทันตแพทย์ และวิชาชีพทันตกรรมใน
ประเทศไทย จนทำาให้วิชาชีพทันตกรรมได้รับการ
ยกย่อง เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ เป็นวิชาชีพที่มีความ
สำาคัญ และมีความต้องการอย่างสูงในปัจจุบัน

สิ่งหนึ่งท่ีน่าประทับใจท่ีสุดไม่ใช่เพียงแต่ครั้งท่ี
ท่านอาจารย์มีชีวิตอยู่ แต่เมื่อครั้งท่านจากไป ท่าน
อาจารย์มีความตั้งใจที่จะอุทิศร่างให้แก่โรงพยาบาล
ศิริราช จากนั้นได้เปล่ียนเป็นอุทิศโครงกระดูกแทน 
เม่ือทางศิริราชได้รับศพไปแล้วจึงทำาให้เหลือเป็น 
กระดกูแลว้ประกอบตดิตอ่กนัใหเ้ปน็โครงกระดกูของ 
ท่านอาจารย์อิศระท้ังชุดให้แก่นักศึกษารุ่นหลังได้ศึกษา 
ซ่ึงในปัจจุบันโครงกระดูกของท่านได้ต้ังอยู่ท่ีห้องปฏิบัติ 
การมหกายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล พระคณุ
ครั้งนี้นับว่าใหญ่หลวงยิ่งนัก สำาหรับธรรมทานที่ท่าน
ใหไ้วท้ัง้ตอนทีท่า่นมชีวีติอยู ่และลาจากโลกนีไ้ปแลว้

มีเร่ืองเล่าที่ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่เกี่ยวกับโครง 
กระดกูของท่านอาจารยอ์ศิระจาก ศ. คลนิกิเกยีรตคิณุ 
ทพ.กิตติ สุพันธ์วณิช ท่านเล่าด้วยความประทับใจ 
เกี่ยวกับฝีมือการทำาฟันปลอมบนและล่างให้โครง
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กระดูกของท่านอาจารย์อิศระ โดยท่านเล่าว่า
“ผมเคยสญัญาทีจ่ะทำาฟนัปลอมใหท้า่นอาจารย ์

อิศระเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ แต่ไม่มีโอกาส ประจวบ
เหมาะ จนกระทัง่ทา่นอาจารยอ์ศิระถงึแกก่รรม และ
ได้มาเข้าฝันผมเพื่อเตือนเรื่องฟันปลอม” นอกจากนี้ 
อาจารย์กิตติยังเล่าเกร็ดเล็กน้อยเก่ียวกับท่านอาจารย์ 
อศิระท่ีมขีองโปรดคือออ้ยคว่ัน “ถา้นำาออ้ยควัน่ไปไหว ้
สักการะโครงกระดูกของท่านอาจารย์อิศระที่ห้อง 
ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาค-
ศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
อธิษฐานหรือขอพร กระดูกมือด้านซ้ายของโครงกระดูก 
ทา่นอาจารยอ์ศิระจะแกวง่และขยบัเพือ่ตอบรบัของที่
พวกเรานำาไปสักการะ”

ผมเกิดไม่ทันอาจารย์อิศระ ดังน้ันผมจึงเขียนบทน้ี 
จากการสมัภาษณอ์าจารย์อาวุโสหลาย ๆ  ทา่น ไมว่า่ 
จะเปน็ อาจารย ์ทพญ.ขนบพนัธุ ์ยุกตะนนัทน(์ภรรยา) 
ศ. คลินิกเกียรติคุณพันโท ทพ.เศวต ทัศนบรรจง  
ศ. คลินิกเกียรติคุณ ทพ.กิตติ สุพันธ์วณิช ศ. คลินิก- 
เกียรติคุณ ทพญ.ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง ที่เคย 
เป็นเพื่อนร่วมงาน หรือลูกศิษย์ของท่านอาจารย์  
สิ่งที่ผมสัมผัสได้ทุกครั้งในการสัมภาษณ์คือ แววตา 
และอารมณ์ความรู้สึกของอาจารย์ทุกท่านในการ
ให้สัมภาษณ์แสดงให้เห็นความเคารพ ศรัทธาในตัว
อาจารย์อิศระเป็นอย่างมาก ทำาให้ผมซาบซ้ึงถึงคุณ
ความดี และความเสียสละอย่างใหญ่หลวงของท่าน
อาจารยอิ์ศระ ทีไ่ดส้ัง่สมไวใ้หพ้วกเราคนรุน่หลงั และ
ผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อาวุโสทั้งสามท่าน
สำาหรับเวลา และข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการ
สัมภาษณ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในวัตถุดิบของการเขียน
บทความในครั้งนี้

ท่านอาจารยห์มออศิไดท้ำาประโยชนใ์หค้ณะและ
วงการวิชาชีพทันตแพทย์อย่างมากมาย ด้วยความ 
มุ่งมั่นเสียสละ และอดทน ท่านคือปูชนียบุคคล
ที่สำาคัญแห่งวงการทันตแพทย์ไทย ซึ่งพวกเราใน
ฐานะศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรท่ีปฏิบัติ
งานในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันที่ท่านได้เป็นผู้ก่อตั้ง ควรสำานึกในบุญคุณที่
ยิง่ใหญค่รัง้นี ้ทา่นอาจารย์หมออศิเป็นบคุคลตวัอย่าง 
และแรงบันดาลใจสำาคัญให้คนในวงการทันตแพทย์
รุ่นหลังควรจะปฏิบัติตาม โดยเป็นอาจารย์ และ
ทันตแพทย์ท่ีดีเพ่ือผลประโยชน์ต่อนักศึกษา คนไข้  
และวงการวิชาชีพทันตแพทย์ต่อไปในอนาคต เม่ือ
อ่านถึงตอนนี้ ท่านผู้อ่านคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า  
ศ. เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ คือ ปูชนียบุคคล 
และสุภาพบุรุษแห่งวงการทันตแพทย์ไทย

อ. ดร. ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ 

อาจารย์ประจำาวิชากายวิภาคศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 30
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การออกหน่วยทันตกรรมชุมชน

ในระยะเริ่มแรก

จากซ้ายไปขวา 

ศ. เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

ศ. เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์
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ประวัติการรับราชการ

• 2505-2511 
 อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
• 2512-2517 
 อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2518-2534
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์ทันตกรรมชุมชนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2534
 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2537
 ศาสตราจารย์คลินิก ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปัจจุบัน  
 ข้าราชการบำานาญ มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

2504 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2509 Postgraduate in Operative Dentistry University of Indiana U.S.A.
2515 Certificate in Dental Public Health University of London, England
2517 ฝึกอบรมการบริหารงานระดับกอง สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

การศึกษา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 

ทันตแพทย์พิสุทธิ์ สังขะเวส

ชื่อ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พิสุทธิ์ สังขะเวส
เกิด 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2477
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ตำาแหน่งหน้าที่อื่น ๆ  และกิจกรรมที่เคยทำา

• 2514-2516  รักษาการเลขานุการคณะ  
• 2516-2517  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 
• 2516-2520  กรรมการบริการฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2517-2519  กรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2517-2524  หัวหน้าหน่วยทันตกรรมชุมชน 
• 2518-2524  ผู้ควบคุมคลินิกทันตกรรมพิเศษ
   รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
• 2519-2523  กรรมการบริการสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2525-2529 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
• 2525-2536  ผู้อำานวยการศูนย์ทันตกรรมชุมชน 
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ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

• ผู้เชี่ยวชาญวิชาการด้านทันตกรรม  มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิพจิารณาผลงานทางวชิาการของคณะทนัตแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั
• คณะทำางานเพื่อปรับปรุงงานทันตสาธารณสุข พอ.สว.
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทันตแพทยศาสตร์ ใน อ.ก.พ. วิสามัญ เกี่ยวกับตำาแหน่งทางวิชาการ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทันตแพทยศาสตร์ ใน อ.ก.ก. วิสามัญ เกี่ยวกับตำาแหน่งทางวิชาการ

งานริเริ่มที่สำาคัญในการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานอื่น

• หัวหน้าโครงการดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ทันตกรรมชุมชน
• ผู้ริเริ่มให้นักศึกษา และอาจารย์ออกปฏิบัติงานในชุดทันตแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับกองอำานวยการกลาง
 รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.) กลาง

ประวัติที่สำาคัญอื่น ๆ

• 2514-2519 เลขาธิการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  
• 2520 กรรมการอำานวยการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  
• 2528-2537 คณะทำางานเพื่อปรับปรุงงานทันตสาธารณสุข พอ.สว.  
    ประธานมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
• 2529-2537 คณะทำางานประสานงานและจัดงานกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข เพื่อ
   ถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวโรกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา 
   บรมราชชนนี (21 ตุลาคม) 
• 2531-2535 อนุกรรมการส่งเสริมการแต่งตำาราสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ในคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย 
• 2531  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทันตแพทยศาสตร์ ใน อ.ก.ก. วิสามัญ เกี่ยวกับ
   ตำาแหน่งทางวิชาการ 
• 2531-2537 อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ในคณะกรรมการ
   ทบวงมหาวิทยาลัย  
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• 2531 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทันตแพทยศาสตร์ ใน อ.ก.พ. วิสามัญ 
   เกี่ยวกับตำาแหน่งทางวิชาการ
• 2532-2533 กรรมการพิจารณาการขอเปิดดำาเนินการหลักสูตร และการรับรองมาตรฐาน 
   การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาทันตแพทยศาสตร์ 
• 2533-2537  คณะทำางานวิชาการเพ่ือกำาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมทางคลินิกทันตกรรม สำาหรับ
   ผู้สำาเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข 
   ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ สาขาทันตกรรม  
   กระทรวงสาธารณสุข 
   อนุกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาทันตกรรม 
   กระทรวงสาธารณสุข 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทันตแพทยศาสตร์ ใน อ.ก.ก. วิสามัญ เกี่ยวกับ
   ตำาแหน่งทางวิชาการ
• 2534 อนุกรรมการประจำาองค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
• 2537  คณะอนุกรรมการประเมินผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลผลงานดีเยี่ยม 
   ประจำาปี 2537 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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รองศาสตราจารย์ 

ทันตแพทย์หญิงนิสา เจียรพงศ์

2498 - 2504  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตสาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2507 - 2510  ศึกษาต่อต่างประเทศได้รับทุนรัฐบาล  Western Reserve University,
 ปริญญาโท (M.S.) สาขาOral Pathology  Cleveland, Ohio U.S.A
 (พยาธิวิทยาช่องปาก) 
2507 - 2510 ศึกษาดูงานที่ Cleveland, Ohio USA  Cleveland, Ohio U.S.A 
2510 (6 เดือน) ศึกษาดูงานที่ ภาควิชา Oral Pathology,  Indiana University, 
  Indianapolis, Indiana, U.S.A
2527 ศึกษาดูงานและประชุมแถบยุโรป  ยโุรป (สวเีดน เนเธอรแ์ลนด์
 (สวีเดน,เนเธอร์แลนด์,อังกฤษ,ฝรั่งเศส,เยอรมัน, อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน
 สวิสเซอร์แลนด์,อิตาลี) สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี)
2530 (16 วัน) ศึกษาดูงาน (ทุนคอลเกตปาล์มโอลีฟ) U.S.A

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

• 2504 
 ตำาแหน่งอาจารย์โท ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• 2512 
 อาจารย์โท ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท  
 มหาวิทยาลัยมหิดล และรับหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
• 2513 
 อาจารย์เอก ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล
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• 2514 
 อาจารยพ์เิศษ Oral Pathology มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
• 2514 
 รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
• 2515 
 รกัษาการในตำาแหนง่หวัหนา้ภาควชิาทนัตพยาธวิทิยา
• 2518 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก
• 2518 - 2529 
 หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
• 2519 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
• 2519 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 6
• 2521 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7
• 2524 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
• 2525 
 ปฏิบัติราชการแทนคณบดี
• 2529 
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ วาระ 1
• 2532 
 รองศาสตราจารย์ระดับ 9

ตำาแหน่งกรรมการในราชการที่สำาคัญ

• 2514 - 2527 
 กรรมการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล
•  2517 - 2518 
 กรรมการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล

• 2533 - 2537 
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ วาระ 2  
• 2537 
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองศาสตราจารย์ 
 ระดับ 9 ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา 
 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
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• 2527 
 ประธานคณะกรรมการอำานวยการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องทิศทางการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
• 2531 
 กรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
• 2532 
 กรรมการพิจารณาการขอเปิดดำาเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
• 2532 
 ผู้อำานวยการโครงการจัดตั้งสำานักงานส่งเสริมการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
• 2531 
 คณะอนุกรรมการทำางานวางแผนพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข
• 2532 
 กรรมการพิจารณาดำาเนินการปรับระดับฟลูออไรด์ในน้ำาประปากรุงเทพมหานคร
• 2532 
 กรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาทันตกรรมป้องกัน

งานริเริ่มที่สำาคัญในการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติอื่น ๆ

• ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและประสานงานด้านการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ระหว่าง
 คณะทันตแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ในประเทศไทย
• ส่งเสริมให้มีการพิจารณาความสำาคัญในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพทันตแพทย์
• เริ่มโครงการวิจัยทางด้านทันตวัสดุศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยนิปปอน ทันตแพทยศาสตร์และ
 ดำาเนินการขอความร่วมมือจาก JICA
• รณรงค์การป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในวิชาชีพทันตกรรม (ในปีที่รับตำาแหน่งคณบดีครั้งแรก  
 โรคเอดส์ได้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย)
• กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรม “เพื่อฟันที่คุณรัก”
 ให้ประชาชนโดยนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะกรรมการผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
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แตกหน่อก่อสายพันธุ์



  

2512 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

2514 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
 คลินิกสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก 
2533 วุฒิบัตรโครงการพัฒนาและฝึกอบรม
 เตรียมผู้บริหารรัฐกิจ (Mini MPA) รุ่นที่ 1 
 สาขาบริหารรัฐกิจ                 
2540 อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป 
2544 ผู้บริหารระดับสูงพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 1    
 รุ่นที่ 33  สาขาบริหารรัฐกิจ 

การศึกษา

ตำาแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการในคณะกรรมการอำานวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
 ด้านการศึกษาและสาธารณสุข

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทยสภา
สถาบันข้าราชการ พลเรือน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
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ประวัติการรับราชการและการบริหาร 

• 2514 
 อาจารย์โท ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      
• 2519 - 2520 
 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2519 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
• 2520 
 ลาออกจากราชการ 
• 2532 
 กลับเข้ารับราชการตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมสำาหรับเด็ก 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตำาแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการในคณะกรรมการอำานวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
 ด้านการศึกษาและสาธารณสุข
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• 2532 - 2533 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2533 - 2536 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2536 - 2537 
 หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมรวบยอด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2537 - 2543 
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทผู้บริหาร) 
• 2543    
 ศาสตราจารย์ สาขาทันตกรรมทั่วไป            
• 2543 - 2546  
 รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย                    
• 2543  
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป 
• 2546 - 2546 
 (เกษียณอายุราชการ) รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหารระดับ 10) 
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อื่น ๆ 

• กรรมการดำาเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผู้อำานวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
   - 2543 - 2546 
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
   - 2544 - 2546  
    วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด 
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
   - 2544 - 2546 
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   - 2546 - ปัจจุบัน   
    มหาวิทยาลัยบูรพา
   - 2548 - 2556 และ 2558 - ปัจจุบัน     
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เกียรติประวัติและรางวัล

• 2511 รับพระราชทานรางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคม
   แห่งประเทศไทย 
• 2541 - 2547  รบัพระกรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
   โปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานคณะกรรมการโครงการหน่วยทันตกรรม
   พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 
• 2542 รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2544 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาทันตแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัย Nippon Dental University ประเทศญี่ปุ่น 
• 2545 ปริญญาทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล                      
   รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
   กรรมการดำาเนินการ (Steering Committee) โครงการความร่วมมือ
   ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยในไทยและประเทศเดนมาร์ค 
   (Thai – Denish Universit consortium for Environment and 
   Development – Industry and Urban Areas : TUCED - DUCED - 
   I&UA) โดยการสนับสนุนของสำานักงานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
   และพัฒนาแห่งประเทศเดนมาร์ค (DANCED)                
• 2546 รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลทยากร)
• 2547 - 2553 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 วาระ 
• 2548 รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่หนึ่ง ในฐานะผู้ปฎิบัติงานและ
   สนับสนุนโครงการตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
   สยามบรมราชกุมารี 
• 2549 - 2555  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งวิชาการ
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 วาระ                          
• 2550 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• 2551 รบัรางวลัศษิย์เกา่ดเีดน่ดา้นบรหิารจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล 
• 2551 - 2554  ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
• 2556  ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2512 ท.บ. 
2518 M.S. 

2520 Ph.D. 

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

• 2512 
 อาจารย์โท ภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2519 
 อาจารย์ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2522 
 อาจารย์ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2522 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2525 
 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2526 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2528 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2529 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2531 
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Alabama, In Birmingham, The Medical 
Center, Birmingham, U.S.A
University of Alabama, In Birmingham, The Medical 
Center,  Birmingham, U.S.A

รองศาสตราจารย์ 

ทันตแพทย์สุขุม ธีรดิลก
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ตำาแหน่งบริหาร

• 2525 - 2528 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาและเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2529 - 2537 รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2540 - 2543 รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2543 - 2546 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เกียรติบัตรและรางวัลที่เคยได้รับ

• รับรางวัล Second Place Edward Hatton Award จาก International Association for Dental 
Research (IADR) จากการเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of NaF Pretreatments on the Resistance 
of Powdered Human Dentin to Acid Dissolution”
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ตำาแหน่งอื่นๆ 

• กรรมการ อ.ก.ม. และคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการทันตแพทยสภา
• กรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
• กรรมการผู้บริหารองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
• ประธานมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประธานสวัสดิการคณะฯ
• กรรมการปฏิรูประบบงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล
• ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริหารและจัดการ
• ประธานคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์  สาขาขาดแคลน
• ประธานกรรมการเฉพาะกิจมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการใบหน้าขากรรไกรเทียม 
 เฉลิมฉลอง 100 ปี สมเด็จย่า 
• กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล
• กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
• กรรมการพิจารณากรอบแนวคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ 
• กรรมการเฉพาะกิจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 ในรัชกาลที่ 9
• กรรมการจัดการสัมนาทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)ครั้งที่ 5 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
• กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก
• กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก
• ผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตต์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537
• ผู้ริเริ่มก่อตั้งให้มีร้านค้าสวัสดิการคณะทันตแพทยศาสตร์
• ผู้ริเริ่มโครงการผลิตยาสีฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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พิธีวางรูปปั้น ของ 

ศ. เกียรติคุณ ทพ.อิศระ 

ยุกตะนันทน์

รูปปั้นโดย อ.กิตติ 

ซึ่งเป็นลูกศิษย์และ

ทันตแพทย์ 



  

2512  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

2514  ประกาศนียบัตร

2516  ปริญญาโท

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

• 2517 
 อาจารย์โท คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2521 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2540 
 รองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2546 
 ศาสตราจารย์คลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2552 
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2553 - 2556 
 ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทยศาสตร์ 

สาขาทันตวัสดุศาสตร์ 
(Certificate in Dental 
Materials Science)
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
(Master of Science in 
Dentistry) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
New York University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา

New York University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 

ทันตแพทย์หญิงจุไร นาคะปักษิณ
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เกียรติบัตรและรางวัลที่เคยได้รับ

• 2545   รางวัลอาจารย์ดีเด่น กลุ่มอาจารย์ระดับ 9 ขึ้นไปของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล  

ตำาแหน่งบริหาร

• 2524 
 รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์                                            
• 2531 
 หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 และประธานโรงเรียนช่างทันตกรรม                                            
• 2532 
 ผู้อำานวยการโครงการจัดตั้ง
 ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว                        
• 2535 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                                                          
• 2537 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
• 2540 
 รองคณบดีฝ่ายการคลัง                                                                         
• 2543 
 รองคณบดี                                                                                            
• 2547 
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
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ด้านวิจัยและวิชาชีพ

ภายในประเทศ
• 2520  กรรมการตรวจตำาราเรื่อง “ทันตวัสดุศาสตร์” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2535 - 2536 อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทย์
   แห่งประเทศไทย 
• 2539 - 2541 อนุกรรมการบัญญัติศัพท์สาขาทันตแพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
• 2539  ผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมองค์กรระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐาน 
   (ISO/ TC 1O6) ณ Chicago, USA 
• 2540  ผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมองค์กรระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐาน
   (ISO/ TC 1O6) ณ Davos, Switzerland 
• 2543 คณะทำางานประสานงานวิชาการกับคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 645
   มาตรฐานผลติภัณฑทั์นตกรรม สำานกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) 
• 2546 ประธานกรรมการโครงการฟันปลอมผู้สูงอายุ ในวโรกาสครบ 48 พรรษา 
   สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
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ด้านบริหารและการบริการวิชาการและบริการสังคม

• 2536 ประธานกรรมการพจิารณาทนุในโครงการพฒันาอาจารย ์สาขาทนัตแพทย์
   ของทบวงมหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี 
• 2539 - 2547 ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณ
   แผ่นดิน รวม 7 ปี
• 2540 - 2546     ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
   คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล รวม 7 ปี
• 2541 กรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาและวิจัยทันตชีววัสดุ 
   อนุกรรมการประสานงานและดำาเนินการเกี่ยวกับอาคารเอนกประสงค์ 
   ประธานกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการสู่ระบบอิสระ 
   รองประธานกรรมการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
• 2542  ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดระบบคุณภาพ ISO9000 
• 2543 รองประธานกรรมการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ด้านการบริหารและจัดการ 
   รองประธานกรรมการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริหาร
   และจัดการ 
   กรรมการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย  

• 2541 อนุกรรมการประสานงานและดำาเนินการเกี่ยวกับอาคารเอนกประสงค์
   ร่วม 3 คณะ 
   รองประธานคณะทำางานเพือ่พจิารณารายละเอยีดออกแบบศนูยก์ารแพทย์
   กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลทันตกรรม
   รองประธานคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานจ้างออกแบบ
   ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลทันตกรรม
• 2541 - 2543 กรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
• 2544 รองประธานกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในสถาบัน 
• 2546 - 2547 อ.ก.ม. และคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
   อ.ก.พ. มหาวิทยาลัยมหิดล 
   คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
   คณะกรรมการเตรียมการด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
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International Dental 

Collaboration of Mekong 

River Region (IDCMR)

International Dental Collaboration of Mekong River Region (IDCMR) โครงการนี้ 
เริม่กอ่ตัง้ พ.ศ. 2547 โดย คณบดีจไุร นาคะปกัษณิ คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
เป็นแกนหลัก ริเริ่ม รวบรวม เชิญชวน สถาบันการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์จากประเทศ
ต่าง ๆ  ในแถบลุม่แมน่ำา้โขงเขา้เปน็สมาชิก โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ความรว่มมอืทางวิชาการ การ
ศกึษา วจิยั แลกเปลีย่นอาจารย ์นกัศกึษา และการจดัประชมุทางวิชาการรว่มกนั เพือ่ยกระดบั 
ความรูส้าขาทันตแพทยศาสตรข์องประเทศในภูมภิาคแถบนีแ้ละใกลเ้คยีง โครงการนีส้อดคลอ้ง
กบัโครงการ “อิรวด-ีเจา้พระยา-แมโ่ขง” ของรฐับาล อนัเปน็จดุเริ่มตน้ของ Asian Economic 
Community (AEC) ในปัจจุบัน  

สมาชิกเริ่มต้นมี 7 สถาบันจาก 6 ประเทศ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นผู้จัดประชุมครั้งแรก โดยได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานและวิสาหกิจของรัฐ มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันสมาชิกภายนอกและภายในประเทศ ประมาณ 300 คน  นับเป็น
ความสำาเร็จและเริ่มต้นที่ดี โครงการ IDCMR ได้รับการยอมรับ และดำาเนินมาต่อเนื่อง มีการ
จัดประชุมทางวิชาการหมุนเวียนกันโดยประเทศสมาชิกทุกปี 

ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 16 สถาบันจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา จีน 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เวียดนาม และ ประเทศไทย ผู้ก่อตั้ง ได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติในเชิงคุณค่าของการเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม IDCMR ที่มีการจัดขึ้น
ในประเทศของสถาบันสมาชิก  

หลงัจากการกอ่ต้ังโครงการนี ้มอีาจารยแ์ละนักศกึษาจากสถาบนัสมาชกิและประเทศอืน่
เขา้ศึกษาในระดับปรญิญาและหลงัปริญญา รวมท้ังแลกเปลีย่นดงูาน ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล รวมไมน่อ้ยกวา่ 300 คน จดัเปน็คณะทนัตแพทยศาสตรท์ีม่นีกัศกึษาจาก
ต่างประเทศเข้าศึกษาและดูงานมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
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WHO Collaborating Center 

for Oral Health Education and 

Research

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มดำาเนินการในวาระของท่านคณบดีจุไร 
นาคะปักษิณ ได้รับแต่งตั้งเป็น WHO Collaborating Center for Oral Health Education 
and Research ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ World Health Organization Collaborating 
Center and Center of Expertise Network (WHO NEW-CCET) ในประเทศไทย 
ซึ่งบริหารโดย Secretary General, รศ. ทพญ.อรพิน สิงหเดช ในฐานะ National 
Center of Expertise on Dental Education จวบจนครบ 2 ปี จึงได้รับการสนับสนุน 
ใหด้ำาเนนิการตอ่เพ่ือขอรบัการแตง่ตัง้จาก WHO สำานกังานใหญ่ เจนวีา ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
ให้เป็น WHO Collaborating Center for Oral Health Education and Research การ 
ดำาเนินการ ทำาอย่างต่อเนื่องจนคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับแต่งตั้งจาก 
WHO อย่างเป็นทางการเป็น WHO Collaborating Center for Oral Health Education 
and Research จัดเป็นสถาบันเดียวในประเทศ และสถาบันเดียวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ 
South East Asian Region (SEARO) ซึ่งเป็นการขยายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้
เป็นสถาบนัชัน้นำาในดา้นทนัตแพทยศาสตรแ์ละการวิจยั เปน็ท่ียอมรบัท้ังในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งองค์กรสูงสุดทางด้านสุขภาพอนามัยของประชากรทั่วโลกเช่น World Health 
Organization (WHO) 
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นบัตัง้แตเ่ขา้มหาวทิยาลยัใน พ.ศ. 2513 จวบจน 
บัดนี้ เป็นเวลานานถึง 48 ปี ตอนนั้นเรียนปี 1-2 ที่
คณะวิทยาศาสตรข้์างโรงพยาบาลรามาธิบด ี เปน็ปท่ีี 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จทรงดนตรีเป็นครั้งแรกที่
มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่จดัทีห่อประชมุศริริาช พวกเรา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าแถวรอรับเสด็จฯ และได้ 
นัง่แถวหนา้ ๆ   ตอนป ี3 จงึมาเรยีนท่ีคณะนี ้ถนนโยธี
และทางเท้ายังขรุขระมาก โรงอาหารอยู่หลังอาคาร
เรียนซึ่งเป็นตึก 5 ชั้น รุ่น 3 นี้มีนักศึกษา 32 คน  
โชคดีไม่ต้องไปเรียนบางวิชาท่ีคณะอ่ืน รุ่นพ่ีเราไปเรียน 
ช่วงเช้าเสร็จ ต้องรีบกลับมาท่ีนี่เรียนตอนบ่ายโมง 
บางทีอาจไม่ได้รับประทานอาหารเท่ียง พวกเรา 
ได้ฝึกหัดทำาคนไข้ตอนปลายปี 3 เป็นยูนิตใหม่
ทั้งหมด เนื่องจากนักศึกษายังมีไม่มาก  อาจารย์จึง
ดแูลใกลช้ดิ ตอนเรยีนป ี5-6 ไดท้ำา Comprehensive 
Case โดยคณบดี อาจารย์หมออิศระ เป็นผู้จัดเคส
ให้ทุกคน ได้มาคนละ 2-3 เคส ทำาไปทำามาก็ถูก 
ตัดออกไปเหลือ 2 เคส ตอนทำางานอยู่ปี 5 ได้คนไข้
เด็กชายเล็ก ๆ น่ารักอายุ  4-5 ขวบ คนหนึ่ง เวลา
มาผู้ปกครองจะโทรเลขมานัด และพาข้ึนเครื่องบิน
จากขอนแก่น ทำาฟันกับเรา ไม่ยอมให้คนอื่นทำาให้

งานที่ทำาตอนเรียน : ทันตกรรมหัตถการ ได้ 
อุดฟัน class II มากกว่า class I และ class V 
งานเอ็นโดดอนติกส์มีฟันหน้า 2 ซี่ premolar 2 ราก  
1 ซี่ และ molar บน 1 ซี่ งานทันตกรรมประดิษฐ์
มี CD 2 ราย  RPD 2 ชิ้น pin tooth 2 ซี่ bridge 
3 unit crownคู่ 2 ซี่ APD และ repair อย่างละ 
ชิ้น งาน CD ทำากับอาจารย์หมอเชาวน์จิตต์ pin 
tooth อาจารย์หมอเพ็ญศรี นอกนั้นทำากับ อาจารย์
หมอยาหยี  อาจารย์หมอจันทร์เพ็ญ อาจารย์หมอ
จุไร และอาจารย์หมอสุนีย์ ส่วนอาจารย์หมอชัชรี
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ประทับใจคือ ผ่าฟันคุด

ดั่งพี่ ดั่งน้อง 

ในบ้านหลังเดียวกัน
ศาสตราจารย์ณัฎยา อัศววรฤทธิ์

บันทึกประวัติศาสตร์จากถ้อยคำา
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ได้ grade A จากอาจารย์หมอจามรี และอีก 1 ราย 
ก็ได้ grade A จากอาจารย์หมอเพลินศรี

เมือ่หมดเวลาทำางานแลว้ มคีนทำางานเสร็จเพยีง 
2 คน นอกนั้นต้อง make up ทำาต่อไปอีกเป็นเดือน  
ปรากฏว่าในกลุ่มนี้บางคนได้งานมากมาย และได้
คลินิก grade A กันหลายคน เราได้ B อีกคนที่งาน
เสร็จก่อนด้วยกันได้ C เขาร้องไห้ใหญ่เลย สมัยนั้น 
เพิ่งเอาระบบหน่วยกิตมาใช้ คงยังใช้ไม่ค่อยเป็น 
ทำาให้ขาดความยุติธรรม งานคลินิกมีหน่วยกิตมาก  
ตอนตัดสินว่าใครจะได้เกียรตินิยม อาจารย์หมอ
ยาหยีบอกว่า เราขาดไปนิดเดียวเส้นยาแดงผ่าแปด

การทำา Comprehensive Case ทำาให้เราได้
เรยีนรูว้ธีิการวางแผนงานในผูป้ว่ยแต่ละคน และการ 
manage ผู้ป่วย เพื่อให้งานสำาเร็จลุล่วงตามกำาหนด
เวลา ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ตอนปลายปี 6 
ได้มีโอกาสไปงานสัมมนาการปฏิบัติ วิปัสสนา
กรรมฐานที่วัดศรีประวัติ จังหวัดนนทบุรี บังเอิญได้
พบคุณจำานงค์ คนไข้ที่เป็น Comprehensive Case 
ท่านดีใจที่ได้พบและนำาดอกไม้มามอบให้ด้วย

เนือ่งจากตอนเรยีนอยูจ่ะเปน็คนชอบทำางานเอง
ทั้งหมด โดยเฉพาะงานทันตกรรมประดิษฐ์ จะต้อง
เหวี่ยงทองเองด้วย ดังนั้นหลังจากเป็นทันตแพทย์
ฝึกหัดอยู่ 1 ปี จึงติดต่อ อาจารย์หมอเพ็ญศรี สมัคร
เป็นอาจารย์ในภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ หลัง
จากเรียนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ ก็ได้สอนท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและ
คลินิก ยังช่วยงานด้านอื่น ๆ คือ ช่วยอาจารย์หมอ
ยาหยีจัดตารางเวรในภาค และเป็นผู้ช่วยอาจารย์ 
หมอชัชรี รับผิดชอบวิชา DA และ Occlusion ช่วงที่ 
อาจารยห์มอสมนกึมาสอนในคณะ อาจารยพ์ยายาม 
ผลกัดนัใหต้ัง้ภาควชิาทนัตกรรมบดเคีย้วขึน้ เนือ่งจาก 
เหน็ความสำาคญัของวชิานีว้า่เป็นพืน้ฐานสำาคัญในการ
ปฏบิติังานคลนิกิทุกสาขา อาจารยไ์ดฝ้ากฝงัอาจารย ์
หมอชัชรีและเราช่วยกันจัดตั้ง มีอาจารย์หมอนิสา 
คณบดีในขณะนั้น และอาจารย์หมอจันทร์เพ็ญ 
หวัหนา้ภาควชิาทันตกรรมประดษิฐใ์นขณะนัน้ใหก้าร 
สนับสนุน ต้ังหน่วยทันตกรรมบดเค้ียวข้ึนใน พ.ศ. 2529 
โดยมี อาจารย์หมอชัชรี เป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมา  
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พ.ศ. 2532 ตัง้เป็น “โครงการจดัตัง้ภาควชิาทนัตกรรม 
บดเคี้ยว” มี อาจารย์หมอจุไร หัวหน้าภาควิชาเป็น 
ผู้อำานวยการโครงการจัดต้ังภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2529-2544 มีการบรรจุบุคลากร
เขา้มาเป็นอาจารยใ์นโครงการหลายคน คอื  อาจารย์
พนมพร อาจารย์กาญจนา อาจารย์พรรณมาศ 
อาจารย์ภาณุเพ็ญ อาจารย์สมศักดิ์ อาจารย์วสันต์ 
อาจารยส์นุ ีอาจารยธ์ชั อาจารยว์ลิาสนิ ี(รชยา) และ
อาจารย์นันทินี มีคุณจารุวรรณ มาช่วยงานธุรการ 
คุณอนันต์ช่วยงานห้องปฏิบัติการ  

พ.ศ. 2539 ไดแ้ยกการบรหิารงานและสำานกังาน 
ออกมาจากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มาอยู่ชั้น 5 
(มอียูช่ว่งหนึง่ทีม่กีารตอ่เตมิอาคารนีข้ึน้ไปอกี 3 ชัน้ 
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น 6 มี 
ห้องประชุมใหญ่อยู่ชั้น 8) แต่เรายังช่วยคุมการ
ปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ของนักศึกษา 
ปี 6 อยู่จนถึงประมาณ พ.ศ. 2547 เมื่อ อาจารย์ 
หมอจไุร เป็นคณบดี ไดแ้ตง่ตัง้ใหเ้ราเปน็ ผูอ้ำานวยการ 

โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ต่อมา 
ใน พ.ศ. 2550 เม่ือมหาวิทยาลัยมหิดลเปล่ียน
สถานภาพเป็นมหาวทิยาลยัในกำากบัของรฐั มกีารปรบั 
โครงสรา้งของสว่นงาน  รศ ดร.ธรีลกัษณ ์สทุธเสถยีร 
คณบดี จึงให้โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรม 
บดเคี้ยวเป็นภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว มีคำาสั่ง 
ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2553 และเราได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาค
วิชาในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 อาจารย์ใน 
ภาควิชาทุกคนมีความสามารถสูงและอยู่กันอย่างพี่
นอ้ง มอีะไรใหค้วามรว่มมอืกนัมาตลอด เราจงึตัง้ใจไว้
ว่าจะให้ทุกคนมีโอกาสเป็นหัวหน้าภาควิชาอยู่คนละ 
1 วาระ ทั้งนี้แล้วแต่ความสมัครใจ และตักเตือน
น้อง ๆ เสมอว่าให้พยายามทำาตำาแหน่งทางวิชาการ
ไว้ก่อนท่ีจะรับตำาแหน่งบริหาร นับเป็นโชคดีท่ีภาค
วิชาเรามีเลขาภาคท่ีขยันขันแข็ง มีทักษะและความ
สามารถพเิศษในการทำางานทุกอยา่งไดต้ามทีอ่าจารย์
ปรารถนา พวกเรารู้สึกเหมือนเคยทำาบุญร่วมกันมา 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ของเรา
จะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับนับถือของคน
ทั่วไปและทั่วโลก อยากให้ทุกคนในคณะทำางานและ
เรียนอย่างมีความสุข กราบขอบพระคุณอาจารย์ 
ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง อาจารย์หมออิศระ ผู้ซึ่งเป็นต้นแบบการ
ทำางาน การเรียนรู้ แนวความคิด และท่านยังพา
อาจารยใ์นคณะไปสมันาตา่งจงัหวดับอ่ย ๆ  ดว้ย หากม ี
สิ่งใดล่วงเกินหรือขาดตกบกพร่อง กราบขออภัย 
ทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ  

จาก อาจารย์ประจำา
ที่มีอาวุโสสูงสุดในคณะในขณะนี้

บทความ จาก หนังสือ ครบรอบ  48 ปี  
วันสถาปนา คณะ ฯ
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ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ  ทันตแพทย์หญิงจุไร นาคะปักษิณ

“ความประทบัใจทีเ่กดิข้ึนต้ังแต่เข้ามาอยู่ในคณะฯ แหง่น้ีคือ คณะฯ เหมือนบ้านหลังท่ีสอง 

เราทุกคนผูกพันกันมากทั้งลูกศิษย์ อาจารย์ ทำางานเหมือนเป็นพี่น้องกัน ช่วยเหลือกัน  

มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีเรื่องอะไรก็จะไถ่ถาม หากมีปัญหาก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหา

ให้หมดไปและเมื่อได้มาเป็นคณบดี มีความรู้สึกว่าผู้ร่วมงานทุกคน ช่วยกันเต็มท่ีและยินดีท่ีจะ 

ทำาทุกอย่างเพื่อคณะฯ ของเราให้เป็นปึกแผ่น แต่เมื่อองค์กรใหญ่โตขึ้น ความสนิทชิดเชื้อก็จะ

หา่งเหนิกนัไป ในฐานะท่ีเราเป็นผู้นำา เรากจ็ะต้องพยายามหาวธิทีำาใหบ้รรยากาศท่ีอยู่กนัเหมอืน

พี่น้องกลับคืนมาดังเดิม”
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กว่าจะเป็นตัวเป็นตนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ คนเราก็คงเหมือนกับ
โลหะหรือวัสดุชิ้นหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้น หล่อหลอม แกะสลัก ขัดเกลา
โดยกระบวนการมากมาย จากหลาย ๆ มือ หลาย ๆ แหล่ง

วันที่มีคนเตือนให้รู้ว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จะครบรอบอายุ  50 ปี ใน พ.ศ. 2561 ผมจึงได้หวนระลึก
ถึง “บ้าน” หนึ่ง ที่เป็นโรงหล่อหลอมสำาคัญทางวิชาชีพและตัวตน
ของผม ให้มาเป็น อยู่ คือ ตัวผมในวันนี้ 

ผมสอบเข้าเป็นนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 11 ของคณะทันต-
แพทยศาสตรใ์น พ.ศ. 2521 เรยีนทีค่ณะวทิยาศาสตรอ์ยู่สองปกีอ่น
จะข้ามฟากมาคณะฯ เต็มตัว แม้ว่าจะเป็นคณะที่ค่อนข้างใหม่ที่ตั้ง
มาเพยีง 10 ป ีแตก่ลิน่อายทีส่มัผสัมบีรรยากาศของความกา้วหนา้
สู่สิ่งใหม่อยู่ไม่น้อย หลักสูตรถูกออกแบบเชิงบูรณาการกลุ่มวิชา
ที่เก่ียวข้อง คณะอาจารย์คละวัย กระตือรือล้นและต้ังใจปลุกปั้น
ทันตแพทย์โมเดลใหม่

เมื่อมองย้อนหลังไปถึงช่วงการเรียนในคณะ โดยเฉพาะจาก
มมุของคนท่ีได้จบจากทีน่ีไ่ปร่วมบกุเบกิคณะทนัตแพทยศาสตร์ใหม่
ในภูมิภาคอยู่ร่วมยี่สิบปี ผมได้รับรู้ถึงบรรยากาศของการร่วมมือ
ร่วมใจก่อร่างสร้างองค์กรใหม่ ให้มีมาตรฐาน ให้ได้รับการยอมรับ 
พรอ้ม ๆ  ไปกบัแสวงหาความทา้ทายใหม ่ๆ  อบอวลอยูใ่นนัน้ แมบ้างสิง่ 
จะไม่ได้สมบูรณ์เพียบพร้อม (เทียบกับที่มีในปัจจุบัน) แต่สำาหรับ
ผู้เลือกทิศทางบุกเบิกสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ทุกอุปสรรคขวากหนาม 
ล้วนเป็นเชื้อเพลิงของการทะยานมุ่งไปข้างหน้าได้ทั้งนั้น

นอกเหนือจากเน้ือหาหลักของวิชาชีพทันแพทยศาสตร์ ท่ี 
องิฐานชวีการแพทยแ์ลว้ ทีน่ียั่งมโีอกาสของการเรยีนรูส้ิง่ท่ีกว้างขึน้ 
จากวิชาด้านทันตกรรมชุมชน ที่มีไฮไลท์ที่การฝึกภาคสนามใน
พืน้ทีช่นบท และจากกจิกรรมนกัศกึษาท่ีเริม่ฟืน้ตวัหลงั พ.ศ. 2519   
ผมได้ทำางานหัวหน้าห้องและอุปนายกสโมสรนักศึกษา และได้

พบตัวเองชัดขึ้นว่า มีความสนใจที่กว้างกว่าการเป็น
หมอรักษาปัจเจกบุคคล สู่งานสุขภาพของประชากร
ที่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคม

มาถึงวันนี้ท่ีผมมาทำาหน้าท่ีบริหาร สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็
โดยผ่านการหล่อหลอม ขัดเกลาเพิ่มเติมจากอีก
หลายมือ หลายองค์กร หลายประสบการณ์ แม้จะดู
เหมือนว่าผมท่ีจะห่างจากงานทันตแพทย์ออกไปพอ
ประมาณ แต่ลึกลงในใจ ผมตระหนักดีว่า รากเหง้า
ตน้ตอของกิง่กา้นดอกใบวันนีส้ว่นหนึง่ ไดเ้ริม่ต้นแตก
หน่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดลแห่งนี้

หลายปีที่ผ่านมา ผมได้รับโอกาสได้เข้ามา
ถา่ยทอดประสบการณค์วามรูแ้กน่กัศกึษาทันตแพทย์
รุน่นอ้ง ๆ  หรอืหลาน ๆ  ในบา้นเกา่หลังนีอ้ยูบ้่าง ไมว่า่ 
เนื้อหาที่พยายามถ่ายทอดจะเกิดประโยชน์มากน้อย
เพียงไร อย่างน้อยผมก็รู้สึกว่า ได้มาเป็นตัวอย่าง
แสดงของผลผลติรุน่กอ่น ท่ีอาจจะสะท้อนหลากหลาย 
ของเสน้ทางทีพ่วกเขาจะเรยีนรูใ้นบา้นนีแ้ละกา้วออก
ไปสู่โลกกว้างของงานภายนอก

ห้าสิบปีท่ีผ่านมา ท่ีแห่งนี้ ไม่ได้ เป็นเพียง 
แหล่งผลิตทันตแพทย์ท่ีได้รับการยอมรับสูงท้ัง
ในและนอกประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นท่ีบ่มเพาะ 
เมล็ดพันธ์ุหลากสายพันธุใ์หเ้ตบิโตสูห่ลากเสน้ทางใน
สังคมไทยอีกด้วย

ทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์ดีสู่สังคมไทย
ดร. ทันตแพทย์สุปรีดา อดุลยานนท์ 
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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กว่าจะข้ามฟากมาเรียนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ย่างเข้า พ.ศ. 2530 คณะ
ทันตแพทย์ซ่อนตัวอยู่ตอนกลางของถนนโยธี ด้านข้างเป็นซอยแคบ ๆ แท็กซี่มาล้างรถบ่อย ๆ เรียกกันว่า 
“ซอยล้างรถ” ทั้งคณะมีอาคารอยู่ 3 หลัง บ้าน 1 หลังกับ 1 โรงอาหาร อาคาร 1 เป็นตึก 8 ชั้น ชั้น 5 
มี Lab Gross กับ Lab กลาง ชั้น 8 เป็นห้อง Auditorium ไว้จัดงานไหว้ครู รับน้อง Bye Nior และเป็น 
ห้องสอบปลายภาค บ้าน 1 หลงัทีว่า่ ชัน้ลา่งเป็นท่ีตัง้ของสโมสรนกัศกึษา ชัน้บนเปน็หอ้งซอ้มดนตรี มลีานแคบ ๆ  
ไว้ตีแบด เตะตะกร้อ ติดกับบ้านก็เป็นโรงอาหาร อ้อ ที่คณะมีสนามขนาดย่อม ๆ อยู่หลังอาคาร 2 ไว้ให้ 
เตะบอลได้ด้วย

นัน่คอืภาพและบรรยากาศของคณะทนัตฯ เมือ่ในอดตี แตส่ิง่ทีผ่มประทบัใจ เกดิจากความรูส้กึวา่ คณะเรา 
มขีนาดกระทดัรดั แตม่ทีกุอยา่งทีค่วรจะมสีำาหรบัการศกึษาและสนัทนาการรวมอยู่ทัง้หมด นกัศกึษาป ี2 ครึง่
ถึงปี 6 ต้องใช้อากาศในคณะมาหายใจร่วมกัน ผิด ถูก ดี งาม เห็นกันหมดใน 6 ปี นี่คือสิ่งที่ผมประทับใจ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนให้รู้ว่า “ถ้ายังทำาอะไรไม่สำาเร็จ แปลว่ายังอดทน 
ไม่พอ” เจอปัญหาให้พึ่งตนเองก่อน ทดลองทำาด้วยตนเองก่อน ถ้าทำาได้ แก้เป็น ฝีมือมันเกิดกับตัวเราเอง 
เก่งแล้วค่อยไปช่วยคนอื่น

ผมอยากบอกกับคณะฯ ว่า “วันนี้ชนะ...เพราะคณะทันตแพทย์ วันนี้ มีชัย...เพราะมหาวิทยาลัย
มหิดล” ฝากบอกน้อง ๆ ทุกคนให้อดทนมาก ๆ เมื่อวันหนึ่งมาถึง น้อง ๆ จะพบว่า ทุกความอดทน ไม่เคย
สูญเปล่า โชคดีครับ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ 
จบทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล รุ่น 19 และชาวหอศาลายารุ่น 4 
เขา้สูร่ัว้มหดิลป ี29 รหสัประจำาตัวนกัศกึษา 
2904059 ปัจจุบันทำางานที่สำานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยเลขาธิการ และได้รับเลือกตั้งเป็น 
กรรรมการทนัตแพทยสภา วาระที ่8 ดำารง 
ตำาแหน่ง เลขาธิการทันตแพทยสภา

ชนะ...เพราะคณะทันตแพทย์

มีชัย...เพราะ “มหิดล”
ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
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หยั่งรากลึกอย่างยั่งยืน



  

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 

ดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

2519 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

2521   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1 
 เหรียญทอง)  
2523 ประกาศนียบัตรชั้นสูง
 การแพทย์คลินิก 
2527 Certificate in Oral & 
 Maxillofacial Surgery  
2531 Ph.D.  
               
2531 Diplomate,American Board
 of Oral & Maxillofacial 
 Surgery  
2541 อนุมัติบัตร         

การศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์    
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์    
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Texas

University of Texas

University of Texas

ทันตแพทยสภา

(ศัลยศาสตร์ช่องปาก)

Biomedical Sciences

ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล

ด้านบริหาร
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับ
 นักบริหารระดับสูง(ป.ป.ร.) รุ่นที่ 13 (2552-2553) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 114 (DCP 114/2009), 
 Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Mahidol University Administrator Management Program รุ่นที่ 1 (MU-AMP 1)                              
 (2550) มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่14 (2547) 
 สำานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
• หลักสูตร miniMPA รุ่นที่ 7 (miniMPA 7) มหาวิทยาลัยมหิดล
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ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ที่ปรึกษา ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
• ที่ปรึกษากรรมการผู้อำานวยการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
• ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินตำาแหน่งผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
 แม็กซิลโลเฟเชียล
• อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
• ที่ปรึกษา สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์                   
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ประวัติการทำางาน

• 2527 - 2531  
 Clinical Assistant Professor, Department of Oral & Maxillofacial Surgery,  
 University of Texas Dental Branch at Houston 
• 2538 - 2545 
 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2539 - 2554 
 กรรมการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
• 2540 - 2542  
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2546 - 2547 
 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิชาชีพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2547 
 คณะกรรมการดำาเนินการงานชันสูตรทางทันตกรรม ผู้ประสบภัยพิบัติจากคลื่น Tsunami 
• 2547 - 2548 
 คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2547 - 2549 
 ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและวิจัยทันตแพทยศาสตร์ 
  องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
• 2547 - 2551 
 ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุมัติบัตร วุฒิบัตร 
 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา 
• 2547 - 2555 
 คณะกรรมการอำานวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
 คณะกรรมการนโยบายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ประธานมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล 
 คณะกรรมการโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี 
 คณะกรรมการทันตแพทยสภา 
 คณะกรรมการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการผู้บริหารองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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• 2549 - 2555  
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้บริหาร 
• 2550 
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• 2551 - 2554 
 คณะทำางานเฉพาะกจิเพือ่พจิารณากลัน่กรองการแบง่หนว่ยงานภายในสว่นงานของมหาวทิยาลยัมหดิล 
• 2551 - 2555  
 คณะกรรมการพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัย 
• 2551   
 President, Organizing committee : 8th Asian Congress on Oral and maxillofacial Surgery 
 by Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons : November 3-7, 2008
• 2552 - 2555 
 คณะกรรมการอำานวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
 คณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี               
 คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
• 2553 - 2555 
 ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 
 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2554 - 2555 
 นายกสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2555 - 2558 
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระบบยาแห่งชาติ สำานักนายกรัฐมนตรี 
• 2556 - 2558 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
• 2557 
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปรับปรุงประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ประธานฝ่ายวิชาการ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
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ผลงานเด่น
ด้านวิชาการ

จากประสบการณ์และความสามารถทั้งทาง
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงาน ด้านบริการทางสังคม 
ส่งผลทำาให้ท่านเป็นที่ยอมรับจากชาวคณะทันต-
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้วางใจให้ท่าน
ดำารงตำาแหนง่คณบดตีอ่เนือ่ง 2 สมยั เปน็ระยะเวลา 
8 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2555 ทำาให้สมัยที่ท่านเป็น
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มคีวามเปลีย่นแปลงและการพฒันาไปในทางทีด่เียีย่ม
และโดดเด่น มีความเจริญก้าวหน้า และมีช่ือเสียง
เปน็ท่ีประจกัษ์ทัง้ในและตา่งประเทศ ในสมยัของทา่น
ได้มีโครงการเพื่อพัฒนาคณะ ตลอดจนการเอื้อและ
มุ่งเน้นการนำาความรู้เข้าสู่การพัฒนาและช่วยเหลือ
รับผิดชอบสังคมอย่างต่อเนื่อง 

สมัยแรกท่ี ท่านได้ดำ ารงตำ าแหน่ งท่ านได้
เสนอโครงการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำานัก
งบประมาณ นั้นก็คือโครงการก่อสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงอาคารดังกล่าว
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระองค์ท่านในการ
พระราชทานนามอาคารและเสด็จฯ มาวางศิลาฤกษ์
อกีดว้ย นบัว่าเป็นการเปล่ียนแปลงดา้นกายภาพครัง้
ยิ่งใหญ่ของคณะ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำานวนมาก
ในการก่อสร้าง ท้ังงบประมาณแผ่นดิน งบรายได้
คณะ ท่านได้มีการวางแผนบริหารงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นถึงการพัฒนา และความ
สอดคลอ้งตามแผนแมบ่ทของชาตใินทกุดา้น มุง่เนน้
การช่วยเหลือสังคมของประเทศให้ย่ังยืน และการ
แขง่ขนัของประเทศในระดับนานาชาตไิดอ้ยา่งดเียีย่ม 

ในช่วงที่ท่านดำารงตำาแหน่งคณบดีนั้น ด้านการ
ตา่งประเทศไดม้กีารขยายเครอืขา่ยความสมัพนัธ์กบั
มหาวิทยาลัยโดยเน้นประเทศในเครือข่ายลุ่มแม่นำ้า
โขงและประเทศในอาเซยีน ทา่นดำารงตำาแหนง่ council 

member ของ Southeast Asian Association for 
Dental Education (SEAADE) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
เดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ
ดังกล่าว ท่านยังผลักดันคณะฯ ได้รับการประเมิน
สถาบันเป็น peer review ของ SEAADE ซึ่งเป็น
แห่งเดียวในประเทศอีกด้วย 

ส่วนการที่คณะฯ ได้เป็น secretariat office 
ของ International Dental Collaboration of the 
Mekong River Region นั้น ท่านก็ได้มีการพัฒนา
ต่อเนื่องโดยมีการจัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย
ประเทศสมาชิกทุกปี และสร้างความร่วมมือ 
ต่อเนื่องด้านการวิจัย ท่านยังริเริ่มการให้ทุนศึกษา
ต่อแก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิก 
เพื่อความเข้มแข็งของคณะฯ ในสังคมอาเซียนต่อไป 
ในประเทศอืน่ๆ ทา่นไดด้ำาเนนิกจิกรรมความร่วมมอื 
ตา่ง ๆ  อาทเิชน่ การสร้างหลกัสตูร Double degree ที ่
เปน็ Master's Degree Program รว่มกบั University 
of Muenster ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของคณะทันต-
แพทยศาสตร์ทางทันตกรรมรากเทียมที่มีลักษณะ
เป็น Dual degree program เป็นต้น 

ด้านการศึกษา
ได้ริเริ่มหลักสูตร Ph.D./D.D.S. เป็นหลักสูตร

ปริญญาเอกควบคู่กับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิต ทำาให้ผู้ที่จบการศึกษามีความรู้กว้างและลึก
ท้ังด้านวิจัยและวิชาชีพ นอกจากนั้นยังริเริ่มการมี
หลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหดิล ทำาใหผู้ท้ีจ่บระดบัมธัยมปลายจากตา่งประเทศ
และศึกษาตอ่ทีว่ทิยาลยันานาชาต ิสามารถสมัครเขา้
ศึกษาต่อทางสายวิชาชีพทันตแพทย์ได้ นอกจากนั้น
ยังเห็นความสำาคัญในการพัฒนาด้านการฝึกปฏิบัติ
ของนกัศึกษากอ่นปฏบิตัใินผูป้ว่ย จงึไดม้กีารกอ่สรา้ง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ มาวางศิลาฤกษ์ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
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ห้องปฏิบัติการซิมมูเลชั่น (Simulation Laboratory) 
ขึ้น เป็นห้องปฏิบัติการทางทันตแพทยศาสตร์ท่ี
ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก็อาจเป็นได้ 
นอกจากน้ันมีการก่อต้ังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคือ 
MDEC (Mahidol University Dental Education 
Center) เพื่อบริหารจัดการด้านการศึกษาต่อเนื่อง
ทางทันตแพทยศาสตร์ของคณะฯที่ได้รับการรับรอง 
ISO อีกด้วย 

ด้านการวิจัย 
เป็นผู้ผลัก ดันและสนับสนุนทุนวิจัยของ

คณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคลากร อย่างต่อเนื่อง 
ทำาใหค้ณะฯ ไดร้บัอนมุตัใิหม้คีณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มีการวางแผนและการส่งเสริม 
การวิจัยอย่างมีระบบ ทำาให้อาจารย์สังกัดคณะฯ ได้
รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์ถึง 
2 ท่าน และนักศึกษาก็ได้รับรางวัลการเสนอผลงาน
วิจัยอยู่เป็นประจำาต่อเนื่อง พัฒนาระบบห้องวิจัยจน
ได้รับการรับรองระบบ ISO

รวมทั้งพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยต่าง ๆ เช่น เพ่ิม
เครื่อง Scanning และ Transmission Electron 
Microscope เป็นเครื่องที่สอง โดยเครื่อง Scanning  
Electron Microscope เครื่องแรก มีตั้งแต่สมัยท่าน
คณบดี ศาสตราจารย์ เกียรติ คุณ  สมศักดิ์  จักรไพวงศ์  
ซึ่งเป็นเครื่องที่มีประโยชน์และใช้กันมากในการวิจัย
จนไมเ่พยีงพอตอ่การใชง้าน และขณะท่ีดำารงตำาแหนง่
คณบดี ยังเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ถึง 4 โครงการ
ด้วยกัน ท่านจะมีบุคลิกที่ช่างสังเกตและช่างทดลอง 
จะเหน็ไดม้คีรัง้หนึง่ทีท่า่นไดไ้ปออกหนว่ยทันตกรรม
พระราชทาน ณ จังหวัดน่าน ท่านได้พูดคุยกับหมอ
ชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้าน ว่าชาวบ้านในละแวกนี้ใช้
สมนุไพรอะไรรักษาโรคทางทนัตกรรม ซึง่กค็อื ตน้ติว้ 
ท่านได้เก็บต้นติ้วเพื่อกลับมาวิจัยที่คณะฯ เป็นต้น 

ด้านการบริการ 
ระหว่างที่ดำารงตำาแหน่งคณบดี ได้มีการปรับ

โครงสร้างของคณะฯ โดยได้รับการอนุมัติ จากสภา 
มหาวิทยาลยั มหดิล ใหม้โีรงพยาบาลทันตกรรม คณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี ซึ่งจะทำาให้คณะฯ สามารถรองรับการ 
บริการให้แก่ประชาชนได้มากข้ึนและเทคโนโลยีท่ีมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีจำานวนเก้าอี้ทางทันตกรรม
ที่ให้บริการได้ถึง 600 กว่าตัว มีเครื่อง CAD/CAM 
ให้บริการ คลินิกรังสีที่มี CT scan และเครื่องถ่าย
เอกซเรย์ที่ทันสมัย และมีระบบ PAC'S ส่งตรงไปยัง
ยูนิตที่ให้บริการผู้ป่วย มีศูนย์ทันตกรรมรากเทียม 
ศูนย์การรักษาทางเอ็นโดดอนท์โดยกล้อง Micro-
scope (Microscope Center) มหีอ้งผา่ตดัทีท่นัสมยั 
และ หออภิบาลผู้ป่วยสำาหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
ดูแลหลังการผ่าตัด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา ดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการดูแลผู้ป่วยทาง
ทันตกรรมและโรคในช่องปากและขากรรไกรอย่าง
องค์รวม สามารถรองรับนโยบายของประเทศใน
การเข้าสู่สังคมอาเซียน และยังริเริ่มให้มีการดำาเนิน
การพัฒนาระบบโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ซึ่ง
เป็นโรงพยาบาลทันตกรรมแห่งเดียวและแห่งแรกใน 
ประเทศ ท่ีไดด้ำาเนนิการจนปจัจบัุนไดร้บัการประเมนิ
ใหผ้า่นขัน้ที ่2  นอกจากนีย้งัไดเ้ริม่เปดิการบริการทาง   
ทนัตกรรม ณ ศนูย์การแพทยก์าญจนาภเิษก และได้รบั
พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ว่า “โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาจักรีสิรินธร” รวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จมาเปิดโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2551   
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ด้านบริการสังคม 
ดำาเนินการเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ 

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเขา้รว่ม
ออกหน่วยทันตกรรมอยู่เป็นประจำา โดยมุ่งเน้นมิใช่
เพียงการออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมเท่านั้น 
ยังให้แนวคิดในการทำาวิจัยร่วมกับการออกหน่วย 
รวมทั้งเห็นความสำาคัญของความร่วมมือกับศิษย์เก่า
ในการออกหน่วย เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ในการปรับปรุงโครงสร้างทำาให้เกิดการก่อตั้ง 
ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ในโครงสร้าง
อย่างเป็นทางการของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านการบริหาร 
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้

รองรับกับการเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์การ โดยปรับ
โครงสร้างให้เป็นรูปแบบที่มีมาตรฐานในลักษณะที่
องคก์รตอ้งการ เพือ่รองรบัการปรบัทศันคตหิรอืการ 
กระตุ้นให้คนตื่นตัวกับการเปล่ียนแปลง มีการปรับ
ความคิดให้สามารถคาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
เพื่อมุ่งไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Organizational 
Learning) โดยเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ของ
บุคคล ทีมงานและองค์กรเข้ามาด้วยกัน นอกจาก
นี้การเปลี่ยนวิธีดำาเนินงานโดยอาศัยกระบวนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเข้ามาช่วยในการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการทำางาน การฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับการ
ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมแ่ละเรยีนรูเ้ก่ียวกบัทักษะ และ
พฤติกรรมของบคุคลในองคก์ร เพือ่การอยูร่ว่มกนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้มีการปรับฐานเงิน
เดือน สายงาน และค่าตอบแทน ให้มีความก้าวหน้า 
มั่นคง และเป็นขวัญกำาลังใจต่อบุคลากรในองค์กร 
ทกุระดบั โดยท่านพดูเสมอวา่ ความสำาเรจ็ของคณะฯ 

ไมไ่ดอ้ยูท่ีค่ณบด ีแต่อยูท่ีก่ารวางแผนท่ีดี และรว่มกนั 
ทำางานเป็นทีม หรือ Teamwork ของรองคณบดี  
ผู้บริหารคณะฯ และบุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งดำาเนิน
การให้ทุกคนในคณะฯ เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
เสมือนทุก ๆ  คนอยู่ในบ้านเดียวกัน ดังนั้น concept 
"บา้นของเรา" จงึเปน็สิง่ท่ีไดย้นิกนัเสมอต้ังแตท่่านขึน้
ดำารงตำาแหน่งจนหมดวาระคณบดีของท่าน

   
ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

ให้การสนับสนุนสโมสรนักศึกษาคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งหวังให้
ลูกศิษย์ที่จบจากคณะฯ เป็นทันตแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ และรู้จักรับใช้สังคมไป
พร้อม ๆ กัน ท่านจึงให้การสนับสนุนมาโดยตลอด 
เช่น โครงการค่ายอาสา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
ชนบทและช่วยเหลือสังคม โดยทุกปีนักศึกษาจะ
จัดโครงการค่ายอาสาตามจังหวัดต่างๆ ท่ีมีความ
ขาดแคลน ซึ่งมักสละเวลาไปเยี่ยมค่ายนักศึกษา
เกือบทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจแก่นักศึกษาที่
ได้มาบำาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และกิจกรรม “เพื่อ
ฟันท่ีคุณรัก” ท่ีสนับสนุน โดยนักศึกษาทุกชั้นปี 
รว่มกนัจดัขึน้เปน็ประจำาทุกป ีหารายไดเ้พ่ือสมทบทุน 
มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และอีกหลาย ๆ 
กิจกรรมท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีบำาเพ็ญประโยชน์ 
ของนักศึกษา 



95 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  

การท่ีคณะของเรามีบุคลากรท่ีรักคณะและทุ่มเทกำาลังกายและใจให้กับคณะ ไม่ว่ามี 

กิจการใด ๆ ของคณะ ส่วนรวม หรือของประเทศชาติเราต่างสมัครใจช่วยเหลืออย่างเต็ม 

ความสามารถ เช่น ช่วงที่ทางภาคใต้ประสบภัยพิบัติสึนามิ ต้องการอาสาสมัครลงไปช่วยในพื้นที่

ประสบภัย บุคลากรของเราต่างพร้อมใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกันทันทีอย่างล้นหลาม ทั้ง ๆ ที่ไม่

ทราบว่าจะต้องไปทำาอะไร จนต้องแบ่งเป็นทีมลงไป แม้หลังจากทราบว่าต้องไปพิสูจน์เอกลักษณ์ใน

ผู้ที่เสียชีวิตที่ร่างกายเน่าเปื่อยแล้ว ก็ยังเต็มใจมุ่งมั่นช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ นี่คือหนึ่งในหลาย ๆ 

สิ่งที่ไม่ว่าเป็นงานใด ๆ บุคลากรของเราก็จะแสดงถึงความเสียสละ มีความดี ทุ่มเทเพื่อส่วนรวม 

สมกับเป็นชาว ‘มหิดล’ ตามพระราชดำารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก ทีว่า่ ‘ขอใหถ้อืประโยชนส์ว่นตัว เปน็ท่ีสอง ประโยชนข์องเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิท่ีหน่ึง 

ลาภทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์’ 

คณะของเรามีผู้บริหารในทุกสมัย ที่มีวิสัยทัศน์ ทำาให้เกิดความก้าวหน้า พัฒนาอย่างสูงสุด 

จนเกิดผลงานเป็นที่ปรากฏและได้รับการยอมรับมามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ศ. คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
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การศึกษา

ด้านบริหาร
• 2526 - 2533 อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
• 2534 - 2542 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
• 2534 - 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
• 2543 - 2545 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมและพัฒนาเครือข่าย 
   คณะทันตแพทยศาสตร์
• 2547 - 2548 รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
• 2548 - 2554 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2548 - 2550 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2549 - 2555 ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
• 2549 - 2559 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
• 2550 - 2554 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2555 - 2559  คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
• 2559 ศาสตราจารย์คลินิก ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
• 2560 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

2523 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
2525 Master of Science 
2525 Post-graduate Certificate in Orthodontics 
2540 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Alabama
University of Alabama
ทันตแพทยสภา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 

ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์
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ด้านวิชาชีพ

• 2527 - 2549 
 กรรมการอำานวยการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
• 2540 - 2553 
 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้ความชำานาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
 ทันตแพทยสภา 
• 2543 - 2545 และ 2547 - 2549 
 นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย 
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ผลงานและรางวัล

•  รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำาปี 2553 
 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
•  รางวัลข้าราชการดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531
•  รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น พ.ศ. 2523
•  อนุสิทธิบัตร 2 ฉบับ
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ผลงาน
ด้านกายภาพ 

ดำาเนินการก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา ต่อจนเสร็จเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ อาคารสว่นหลงัทีเ่ปน็หอ้งประชมุ  หลังจากนัน้ได้
ดำาเนินการปรับปรุงอาคาร 4 และอาคาร 5 เพิ่มเติม 
โดย อาคาร 4 จัดให้เป็นอาคารปฏิบัติการและวิจัย 
เนือ่งจากวา่มหีอ้งปฏบิตักิารเสมือนจรงิ (Simulation 
Lab) อยู่แลว้ใน 3 ชัน้แรก จงึได้ปรบัปรงุห้องปฏบิตักิาร 
ทางพรีคลินิก ทั้งหมดใหม่และห้องปฏิบัติการทาง
คลินิกอีก 1 ช้ัน นอกจากน้ียังขยายสำานักงานวิจัย
ให้มีพื้นที่ และเป็นสัดส่วนมากขึ้น

สำาหรับ อาคาร 5 ได้ปรับปรุงเป็นอาคารพรี 
คลนิกิ ซึง่ในสว่นนีก้จ็ะประกอบไปดว้ยหลาย ๆ  สว่น 
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องพักของอาจารย์ภาควิชาพรีคลินิก 
สว่นทีย่งัคงไวเ้หมอืนเดมิกค็อื ศนูยอ์าหาร ศนูยก์ฬีา 
นอกจากนี้ก็จะมีโรงเรียนช่างทันตกรรม ห้องปฏิบัติ
การของนักศึกษาหลังปริญญา และห้องปฏิบัติการ 
ทางคลินิกบางส่วนอยู่ในนี้ด้วย ในด้านกายภาพนั้น 

คณะฯ มีความพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทั้งหมด
แล้ว ในส่วนอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการก็
จะปรับปรุงเป็นลำาดับต่อไป

นอกจากน้ีแล้วส่วนสำาคัญอีกส่วนหนึ่งที่จัด
สร้างขึ้น คือ พิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์
ได้รับพระราชทานนาม ว่า “สิรินธรทันตพิพิธ” 
เป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่
ทันสมัยท่ีสุดในเอเชีย โดยได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เป็นผู้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์และ
หอจดหมายเหตุ โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 620 ตาราง
เมตร ภายในมีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานทันตกรรมเพ่ือเป็นแหล่งจัดแสดงข้อมูลความรู้
สำาหรบัใหน้กัเรยีน, นสิติ, นกัศกึษา และบคุคลท่ัวไป
ได้เรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาในการพัฒนางาน
ดา้นอืน่ ๆ  ของคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั
มหิดล ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย 
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ด้านการศึกษา 
ปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ของประเทศ (การปฏิรูปการศึกษา
สำาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ) และของมหาวิทยาลัย
ด้วย ในการที่จะเป็น Transformative Education 
จนกระทั่งเป็น Competency Based Education  
ซึ่งจะเน้นในเรื่องสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ซึ่งทุก ๆ หลักสูตรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง ใน
ช่วงนี้มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรหลาย ๆ ครั้ง 
เช่นหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง
ทั้งหลักสูตร) เมื่อ พ.ศ. 2555 และ (ปรับปรุงบาง
ส่วน) เมื่อ พ.ศ. 2557 - 2558 พร้อมทั้งได้พัฒนา
อาจารยผ์ูส้อน กระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ทีมุ่ง่
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ได้เปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC (Asean Economic Com-
munity) ของประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสนักเรียน
จากโรงเรียนนานาชาตทิัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรทันตแพทย์ได้ และ
เป็นการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่า 
นอกจากน้ีได้ดำาเนินการหลักสูตรปริญญาโททันตกรรม 
รากเทียม ร่วมกับ International Medical College 
(IMC) ท่ี Munster สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ขณะนี้มีการเจรจากับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 
และสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาให้เกิดหลักสูตรร่วม
มากขึ้น ซึ่งการรับรองมาตรฐานหลักสูตรใช้เกณฑ์ 
ASEAN University Network Quality Assurance 
(AUN-QA) เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยตั้งเป้าหมายว่าทุกหลักสูตรของคณะฯ จะได้รับ
การรับรองมาตรฐาน AUN-QA 

ด้านการวิจัย  
สนับสนุนให้งานวิจัยต่อยอดไปสู่การวิจัยเชิง

พาณิชย์และมีความร่วมมือกับภาคเอกชน ท่ีเห็น 
ได้ชัดคือ ร่วมมือกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำากัด 
(มหาชน) - SCG ในการผลิตปูนทางทันตกรรม ซึ่ง
ผลิตได้ 3 ชนิดแล้ว คือ Type 3, Type 4 และ 
ปูนจัดฟัน สามารถผลิตและจำาหน่ายในท้องตลาดได้
นับเป็นการวิจัยครั้งแรกที่ร่วมกับภาคเอกชน มีผล 
เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน  

นอกจากนี้ ได้มีการวิจัยร่วมกับ บริษัทมิตรผล 
จำากดั ซึง่อาจจะสงสยัวา่นำา้ตาลเปน็สาเหตสุำาคญัของ
โรคฟันผุ ไม่น่าจะทำางานวิจัยร่วมกันได้ แต่บริษัทก็
มีแนวความคิดทำาประโยชน์เพื่อสังคมจึงได้ร่วมมือ
กันผลิต "หมากฝรั่งและเจลลี่ ท่ีทำาจากชานอ้อย"  
เพ่ือช่วยลดปัญหาฟันผุในเด็ก โดยเฉพาะตามถ่ิน
ทุรกันดาร 
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ด้านการบริการ  
เพิ่มการบริการเพื่อผู้ ป่วยให้มากข้ึน และ

ครอบคลุมในทุกสาขา ทุกระดับ เน่ืองจากคณะฯ 
เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เพื่อรับการส่งต่อใน
กรณียุ่งยากซับซ้อน โดยเมื่อ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา 
ทางคณะฯ ได้เปิดบริการหอผู้ป่วยใน สามารถรับ
ผู้ป่วยค้างคืนได้หลังทำาการผ่าตัด นอกจากนี้ยัง
อำานวยความสะดวกให้ผู้ป่วย สามารถใช้สิทธิ์เบิก
จ่ายตรงได้ โดยดำาเนินการจัดทำาระบบเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง 

พัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของ
การบรกิาร โดยใชค้อมพวิเตอรเ์ขา้มาชว่ยในดา้นการ
วางแผนการรักษาและผลิตช้ินงาน ซ่ึงเป็นแนวโน้ม
ที่สำาคัญของโลก ทางคณะฯ จึงมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์ 
Digital Dentistry Clinic ซึ่งจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
(CAD/CAM) ในงานทางทันตกรรมหลาย ๆ สาขา  
รวมทั้งใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์และวางแผนการ
รักษาแบบ 3 มิติ โดยมีความพร้อมทั้งเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และโปรแกรม นับเป็นความก้าวหน้าใหม่
ในการให้บริการผู้ป่วย

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกเหนือจากการท่ีภาควิชาทันตกรรมชุมชน  

และ ภาควชิาทนัตกรรมเดก็ จะมบีทบาทในการดแูล
เด็กนักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง  
ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้ว คณะฯ ยังมีโครงการ
เผยแพร่ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาแก่ประชาชน 
ผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดมา รวมทั้งโครงการ “เพื่อฟัน
ทีค่ณุรกั” ซึง่สโมสรนกัศึกษาคณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี และ
การให้บริการทางทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนปีละ 2 
ครั้ง ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ-
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี2 เมษายน และ
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม โดยมีผู้เข้า
รับบริการมากขึ้น จนถึงเกือบ 3,000 คนต่อครั้ง

สำาหรบั หนว่ยทนัตกรรมพระราชทานในสมเดจ็- 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ซึง่คณะฯ 
ได้ถวายงานในการออกหน่วย ให้บริการบำาบัดรักษา 
และให้ความรู้ในการส่งเสริมทันตสุขภาพ มาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2540 ได้ขยายการให้บริการขึ้น โดยเพิ่มเป็น
เฉลีย่เดอืนละ 2 ครัง้ ตลอดจนไดใ้หค้วามสำาคญัดา้น
สร้างเสริมสุขภาพ และการพึ่งพาตนเอง เพื่อความ
ยั่งยืน โดยการจัดโครงการ “ยุวทูตฟันดี” เพื่อฝึก
อบรม เด็กนักเรียน และครูโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนทุกแห่งทั่วประเทศ ซ่ึงจะเป็นโครงการที่
ขยายผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

ใน พ.ศ. 2558 คณะฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 
ศูนย์ความร่วมมือขององค์กรอนามัยโลก ด้านการ
ศึกษาและวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ (WHO Col-
laborating Center for Dental Education and  
Research) ซึ่งได้เริ่มยื่นขอโครงการมาตั้งแต่สมัย  
ศ. คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.จุไร นาคะปักษิณ เป็น
คณบดี ทัง้นีค้ณะฯ ไดเ้ริม่กจิกรรมแรก โดยจดัประชมุ
ระดมความคดิจากผู้เชีย่วชาญทัว่โลก ในเรือ่งแนวทาง 
การแก้ปัญหาโรคฟันผุในเด็กเล็ก (Early Childhood 
Caries) โดยผลสรุปที่ได้จากการประชุมได้ถ่ายทอด
ให้กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคต่อไป

ด้านการบริหารจัดการ
• การบรหิารจดัการเพือ่ความยัง่ยนื มนีโยบาย 

รณรงค์ลดรายจ่าย เช่น ประหยัดนำ้า ประหยัดไฟ 
ลดค่าวัสดุต่าง ๆ โดยทำาระบบจัดซื้อจัดจ้างให้เป็น
ระบบเดียวกันและสร้างระบบ IT เพื่อควบคุมคลัง
พัสดุ ให้เบิกจ่ายได้เหมาะสม ในส่วนของบุคลากร 
ได้วเิคราะหอ์ตัรากำาลงั เพ่ือบรหิารจดัการจำานวนของ
บคุลากรได้อยา่งเหมาะสม  นอกจากนีไ้ดเ้พิม่รายได้
จากสิง่ท่ีคณะฯ มคีวามสามารถ เชน่ การเพิม่ในเรือ่ง 
ของการบรกิาร ของคลนิกิคา่ตอบแทน เพือ่สรา้งรายได้ 
ให้เพิ่มขึ้น การใช้ความรู้ทางวิชาการ เช่น การเปิด
หลักสูตรนานาชาติ การจัดอบรมระยะสั้น และเปิด
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หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ สร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่ง
• การเปิดห้องปฏิบัติการทันตกรรม (Com-

mercial Lab) เร่ิมเปิดห้องปฏิบัติการเพ่ือบริการ
ของคณะฯ เนื่องจากที่ผ่านมาคณะฯ ได้ส่งงานไป
หอ้งปฏบัิติการขา้งนอกเปน็สว่นใหญ ่ทำาใหเ้สยีรายได ้
เป็นจำานวนมาก 

• การระดมทุน เพื่อหารายได้มาพัฒนาคณะฯ 
อาทิ การจัดสร้าง “พระพุทธเทพทันตราช” เนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเจรญิพระชนมาย ุ
ครบ 5 รอบ พระพุทธรูปองค์นี้ออกแบบและควบคุม
การหล่อโดย ศ.เมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน 
เป็นศิลปะร่วมสมัยท่ีมีความงดงามและมีเอกลักษณ์ 
หล่อด้วยโลหะบรอนซ์สีนำ้าผึ้ง หน้าตักกว้าง 61 
เซนติเมตร ความสงูพรอ้มซุม้ 1 เมตร 80 เซนตเิมตร 
ประดษิฐานไว ้ณ อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ถนนโยธี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

นอกจากนี้แล้ว คณะฯ ได้จัดสร้างพระพุทธรูป
โดยยอ่สว่นจากองคใ์หญ ่เพือ่มอบใหก้บัผูม้จิีตศรทัธา
ที่บริจาคเงินให้กับคณะฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษา 
ตลอดจนนำารายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ และ
มอบเป็นทุนการศึกษา นักศึกษาทันตแพทย์ที่มีผล
การเรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ใหไ้ดท้นุเลา่เรยีนต่อเนือ่งไปจนสำาเรจ็การศกึษา เพือ่
ออกไปรับใช้สังคมต่อไป

 
ในส่วนของมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ก็ได้จัดกิจกรรม เพื่อ
ระดมทุนเข้ามานอกเหนือไปจากการใช้รายได้ของ
คณะฯ เช่น  

“งานราตรีรวมนำ้าใจ” ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุทรงเปน็ 
ประธานงานกาลาดินเนอร์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้และ 
ดอ้ยโอกาส เพือ่จดัหาทนุชว่ยเหลอืผูป้ว่ยยากไร ้และ

ดอ้ยโอกาสใหเ้ขา้ถึงการดแูลรักษาทางทันตกรรม โดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม 
เพือ่ใชใ้นกจิกรรมออกหนว่ยทนัตกรรมพระราชทาน 
ตามโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียน
ในพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศกึษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการทางทันต-
แพทยศาสตร์ และกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลอื่น ๆ  

การจัดแรลลี่การกุศล “รักฟัน ปันนำ้าใจ”  
ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ 

คอนเสิร์ต “ร้อยดวงใจเพ่ือรอยย้ิม” โดย
มลูนธิิคณะทนัตแพทยศาสตรม์หดิล รว่มกับ สมาคม
ศษิยเ์กา่ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล และ 
มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา

คอนเสิร์ต “สร้างรอยย้ิมเพื่อผู้ยากไร้ และ
ด้อยโอกาส” เพ่ือหารายได้สนับสนุนมูลนิธิอาสา
เพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และมลูนิธิ
ทนัตแพทยศาสตรม์หดิล เพือ่ชว่ยเหลอืผูป่้วยยากไร ้
และด้อยโอกาสในการดูแลรักษาทางทันตกรรม
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หมากฝรั่ง-เจลลี่จากชานอ้อย" 

ผลงาน “ทันตฯ มหิดล-มิตรผลฯ”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำาการวิจัยร่วมกับ บริษัท มิตรผล จำากัด 
โดยมแีนวความคดิตอ้งการทำาประโยชนเ์พ่ือสงัคม จงึไดร่้วมมอืกนัผลติ “หมากฝรัง่และเจลลี ่
ที่ทำาจากชานอ้อย” เพื่อช่วยลดปัญหาฟันผุในเด็ก โดยเฉพาะตามถิ่นทุรกันดาร 

จากการวจิยั พบวา่ ชานออ้ยท่ีมลีกัษณะเปน็กากใย เมือ่นำามาผลิตเปน็สว่นประกอบของ
หมากฝรัง่หรอืเจลลี ่กจ็ะทำาหนา้ทีช่ว่ยขดัทำาความสะอาดฟนัขณะเคีย้วได้ด ีและยงัมคีณุสมบตัิ
กระตุน้การหลัง่ของนำา้ลาย ซึง่จะสง่ผลลดโอกาสเกดิฟันผ ุสว่นรสชาตปิรงุแต่ง กจ็ะใช ้“หญา้
หวาน” ซึง่มสีารใหค้วามหวานท่ีไมก่อ่ใหเ้กดิฟันผุ เพ่ือเพ่ิมความอรอ่ยและรบัประทานง่ายข้ึน 
ไมเ่ปน็อันตรายต่อผูบ้รโิภค และยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาต ิซึง่ทัง้หมากฝรัง่และเจลลี ่ใช้
เป็นต้นแบบในการพัฒนาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ๆ  
และคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหดิล นำาไปแจกจา่ยใหก้บัเด็กท่ีอยูใ่นถ่ินทุรกันดาร 
เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสูง



  

การศึกษา

การทำางาน
• 2528  อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2538  รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
• 2557 ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
• 2559 - ปัจจุบัน   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2525 วิทยาศาสตรบัณฑิต
 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
2527 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
2530 M.Sc. (Oral Medicine)

2541 หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำานาญ
 ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 (สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)
2545 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก)

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
Eastman Dental Hospital, 
Institute of Dental Sur-
gery, University of London, 
United Kingdom
ทันตแพทยสภา
ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศไทย

ศาสตราจารย์ 

ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
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 งานบริหาร

• 2546 - 2547 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการ และวิชาชีพ 
• 2547 - 2551  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ 
• 2551 - 2554  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรบุคคล 
• 2551 - 2555  
 ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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• 2551 - ปัจจุบัน  
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2554 - 2555  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
• 2555 - 2558  
 ผู้อำานวยการหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2555 - 2559           
 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก และปริทันตวิทยา 

การทำางานในตำาแหน่งอื่น ๆ 

• 2545 - 2555  
 กรรมการชมรมวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย 
• 2548 - 2553 
 อนุกรรมการพิจารณาการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้สำาเร็จการศึกษา 
 ทันตแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ ของทันตแพทยสภา 
• 2551 - 2552  
 คณะกรรมการวิชาการของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
• 2551 - 2553 
 รองเลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
• 2553 - 2556 
 เลขาธิการองค์การผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
• 2553 - ปัจจุบัน  
 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
 คณะกรรมการที่ปรึกษาทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
• 2555 - 2556 
 ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
 กรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
• 2555 - ปัจจุบัน 
 กรรมการที่ปรึกษาชมรมวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย
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งานบริการวิชาการ

• 2547 - 2555 
 คณะกรรมการโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
• 2550 - ปัจจุบัน  
 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อมูลทางวิชาการด้านเครื่องสำาอาง (ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม) 
 ของคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 บริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทันตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่อง “Oral erosive lichen planus in Grinspan’s syndrome: 
 A case report” ของวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสาร Oral Disease

รางวัลที่ได้รับจากผลงานวิจัย

• รางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประเภททั่วไป จากสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538
• IADR/Colgate Research in Prevention Award 79th IADR General Session, Chiba, Japan
 June 27, 2001
• เกียรติบัตรเอกสารวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพในการนำาไปใช้ประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ 
 ประจำาปีการศึกษา 2558-2559
• รางวลัผูว้จิยัหลกัทีม่กีารอา้งอิงผลงานสงูสดุในรอบ 5 ป ี(ค.ศ. 2010-2014) ของคณะทนัตแพทยศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยมหิดล
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ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ
ประเทศไทยกำาลังเผชิญภาวะการเปล่ียนแปลง ในด้านโครงสร้างของประชากร ในช่วง 

30 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อการ
รองรับการเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดำาเนิน
โครงการเพื่อพัฒนาศูนยทันตกรรมผู้สูงอายุ โดยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทันตสุขภาพ
ช่องปากแบบครบวงจร มุ่งส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์ต้นแบบการให้การดูแล
และรักษาผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานและครบวงจร โดย กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 
60 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลทันตกรรมสามารถให้บริการผู้สูงอายุได้เพิ่มมาก 
ขึ้น และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำารงชีพอยู่ในสังคมอย่างมี 
ความสุข ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการของทันตแพทย์และบุคลากรทาง 
ทันตกรรมจากในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนวัตกรรมด้านสารสนเทศทางทันตแพทย- 
ศาสตร์ที่เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย
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ฟันรัน ปันฝัน ปันนํ้าใจ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อรอยยิ้ม 

ผู้สูงวัย “ฟันรัน ปันฝัน ปันนำ้าใจ” ขึ้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีขึ้น ระยะทาง 10 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, 3 กิโลเมตร และ VIP  
(ทุกระยะทาง) และกลุ่มนักวิ่งพิเศษทางการมองเห็น/การเคล่ือนไหว เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  
ณ พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เมือ่วนัที ่11 กมุภาพันธ์ 2561 เพ่ือจดัหาทุนสนบัสนนุการรกัษา
โรคในชอ่งปากแกผู่ป้ว่ยสงูวยั ของคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และเปน็กจิกรรม 
หนึ่งในวาระเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ครบรอบ 50 ปี โดยมี ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
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Digital Dentistry
ศนูยค์วามเปน็เลศิทางดา้นการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรช์ว่ยในการออกแบบ และการผลติ

วัสดุ เพื่อการรักษาทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำาความ
กา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีางทนัตกรรม โดยเฉพาะโปรแกรมการออกแบบ และผลติวสัด ุนำามา
ใช้ในการรักษาทางทันตกรรม เช่น ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมจัดฟัน 
และศลัยกรรมช่องปากใบหนา้และขากรรไกร รวมถงึชว่ยสนบัสนุนการเรยีนการสอน การรกัษา 
การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการรักษา ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลการรักษาที่เที่ยงตรง แม่นยำา 
และ ลดระยะเวลาของการรักษา ทำาให้คุณภาพของการรักษาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 

นอกจากนีก้ารพฒันาของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ยงัชว่ยวางแผนการรักษา การออกแบบ 
และ ผลิตช้ินงานทางด้านทันตกรรม สามารถนำาข้อมูลจากเชิงสารสนเทศ (Digital) จาก 
สหสาขาของทันตกรรมมาประกอบกัน เช่น ภาพรังสีคอมพิวเตอร์สามมิติของผู้ป่วย ร่วมกับ
แบบพิมพ์ฟันสามมิติ  และ ภาพถ่ายใบหน้าสามมิติมาประเมินเพื่อสร้างแบบจำาลองของวัสดุ 
และ อุปกรณ์ เพื่อการบูรณะฟัน ใบหน้า ช่องปาก และ ขากรรไกร รวมถึงสร้างชิ้นงาน หรือ 
วัสดุทางทันตกรรมเพื่อใช้ในการรักษา ทำาให้ทันตแพทย์ และ แพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องสามารถ
วางแผนการรักษาผู้ป่วย และ สร้างชิ้นงานทางทันตกรรม และ  ทางการแพทย์ รวมถึงอวัยวะ
เทียมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ แม่นยำา โดยจะส่งผลให้การรักษามีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
และ รวดเร็วมากขึ้น
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ในวาระโอกาสที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเติบโตเข้ามาจนครบอายุ 50 ปี เป็น
โอกาสดทีีท่ำาใหข้้าพเจา้ได้ยอ้นทบทวนและบนัทึกไวซ้ึง่ความรูส้กึ ความทรงจำาต่อคณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดประสบการณ์ของข้าพเจ้า 

พ.ศ. 2531 เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้รู้จักคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ
นักศกึษาใหม่ จวบจนจบเป็นบัณฑติทันตแพทยใ์น พ.ศ. 2537 ตอ่ไปนี้คือสภาพทางกายภาพของคณะ
ที่ตั้งใจอยากบันทึกไว้เพื่อช่วยในการจดจำา

อาคาร 1 อาคารสงู 8 ชัน้ หนัหนา้ไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต ้มเีสาธงสงูใหญ ่สวนหยอ่มและนำา้พ ุ
เล็ก ๆ อยู่ด้านหน้า ในชั้น 1 มีสำานักงานคณบดี ห้องทำางานของท่านคณบดี รองคณบดี เรียงรายอยู่  

อีกฟากหนึ่ง มีคลินิกศัลยปริทันต์ (เลยจากห้องนำ้าหญิงไป) ชั้น 2 เป็นคลินิกจัดฟันและคลินิก
พิเศษที่มีผู้ป่วยจอแจอยู่ตลอดทั้งวัน ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการของนักศึกษาไว้เรียน Microbiology & 
Physiology และมีห้อง OR ของศัลย์ (ได้เคยมาดม nitrous oxide ตอนอยู่ปี 4) มีห้องหน่วยสุขภาพ
ที่มีเตียงให้นักศึกษามาพักเมื่อเจ็บป่วย (ไม่เคยมีโอกาสเข้าใช้บริการแม้แต่ครั้งเดียว) ที่ชั้น 4 มีห้อง
ปฏิบัติการของนักศึกษาที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Pharmacology & Pathology  

อีกฟากหนึ่ง เป็นห้องสมุดอิศระ ยุกตะนันทน์ ห้องสมุดแห่งเดียวของเรา ชั้น 5 ฝั่งตะวันตกเป็น
ห้อง lab ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 มีโต๊ะประจำาตัว (นศ.ทพ.ปี 2 มาฝากของที่โต๊ะพี่รหัสได้...
เป็นความจงใจให้ต้องไปหาพี่รหัส) ในเวลาเรียน ใช้เป็นห้อง carve wax งาน lab operative งาน lab 
prosthetic และนอกเวลา ใช้เป็นที่พักผ่อน คุยงาน หรือทำางานล่วงเวลาต่าง ๆ อีกฟากหนึ่งของชั้น 5 
เป็นห้อง lab anatomy มีโต๊ะวางอาจารย์ใหญ่เรียงรายเต็มทั่วพื้นที่  

อาคาร 1 ชั้น 6 (เป็นชั้นที่ไม่ค่อยอยากไป แต่เลี่ยงไม่ได้) มีห้องพักอาจารย์ภาควิชาทันตกรรม- 
ประดิษฐ์ ที่เราต้องคอยไปส่ง-รับงานตอนปี 5-6 โดยทางเข้าด้านห้องนำ้าชาย เคยเป็นท่ีอยู่ของ 
พิพิธภัณฑ์กายวิภาค ทางเข้าด้านห้องนำ้าหญิงเป็นห้องพักอาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สำาหรับ 
ชั้น 7 (เป็นชั้นที่ไม่ค่อยได้แวะเวียนไป มักเดินผ่านไปเพื่อขึ้นห้องประชุม ชั้น 8) มีห้องพักอาจารย์ 
ภาคพรคีลนิิกหลายๆ ภาคทีอ่ยูร่วมกนัในพืน้ทีไ่มใ่หญม่ากนกั ชัน้สดุทา้ย ชัน้ 8 เปน็หอ้งประชมุ ส ีสริสิงิห 
เป็นห้องประชุมใหญ่แห่งเดียวของคณะที่จุผู้คนได้ราว 400-500 คน ด้วยเก้าอี้หลากสีเป็นขั้นบันได 
ลาดเอยีงเหน็เวทีชดัเจนทกุทีน่ัง่ เป็นท่ีจดังานประชมุทกุอยา่งของคณะ รวมทัง้งานไหวค้ร ูงานสงกรานต ์ 

บันทึกประวัติศาสตร์จากถ้อยคำา

ย้อนทบทวน...

ช่วงเวลานักศึกษาทันตแพทย์ มหิดล รุ่น 21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
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งานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในฐานะเด็กกิจกรรมได้
เข้าไปทำางานในห้องคอนโทรลด้านหลังห้องประชุม
อย่างไม่ขาด อีกฟากหนึ่งของชั้น 8 เคยเป็นที่ต้ัง
ชั่วคราวของพิพิธภัณฑ์ของคณะ โดยมีส่วนพื้นที่โล่ง
ไว้จัดงานเลี้ยงเล็ก ๆ ของคณะอยู่เสมอ

อาคาร 2 และอาคาร 3 เป็นอาคารสูง 5 ชั้น
ยาวเชือ่มตดิตอ่กัน อยูด่า้นหลงัอาคาร 1 ไปทางดา้น
ทิศเหนือ ชั้นล่างเต็มไปด้วยคลินิกต่าง ๆ ทั้งคลินิก
ศัลยศาสตร์ (ห้องถอนฟัน) คลินิกตรวจพิเคราะห์ 
คลนิิกเอกซเรย ์และคลนิิกเด็ก ชัน้ 1 นี ้เป็นพืน้ทีต่อ้ง
เดินผ่านทุก ๆ วัน (ไม่มีเส้นทางเลี่ยงเดินได้) และ
เห็นผู้ป่วยมากมายที่นั่งเฝ้ารอรับการรักษา ในชั้น 2 
มีห้อง lab ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และคลินิกกลาง
ที่นักศึกษาทันตแพทย์ ปี 5 ลงปฏิบัติงานคลินิก กับ
พื้นที่คลินิกสำาหรับหลังปริญญาของ operative และ 
endodontics ในชั้น 3 มีห้อง lab ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 6 และคลินิกกลางที่ นศ.ทพ. ปี 6 ลงปฏิบัติงาน 
กับส่วนพื้นที่คลินิกสำาหรับหลังปริญญาของ prosth 

ในชั้น 4 และชั้น 5 มีห้องบรรยายของนักศึกษาทุก
หลักสูตร ทุกชั้นปีกับเครื่อง slide projector และ
เคร่ือง overhead projector ที่ยิงภาพจากแผ่นใส
ลายมือท่านอาจารย์ขึ้นไปบนจอ อาจารย์บางท่านก็
ยงัคงใชก้ระดานดำา (สเีขยีว) ในการวาดรปูประกอบ
การบรรยาย นอกจากห้องบรรยายแล้ว ชั้น 4-5 
เป็นท่ีรวมของห้องพักอาจารย์ภาควิชาทางคลินิกอีก 
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มากมาย ภาควชิาเวชศาสตรช์อ่งปาก (ซึง่รวมปริทนัต- 
วิทยาไว้ด้วย) ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาทันตกรรม
หตัถการ (ซึง่รวม endo ไวด้ว้ย) ภาควิชาทนัตกรรม
สำาหรับเด็ก และศูนย์ทันตกรรมชุมชน (ยังไม่ได้
เปลี่ยนเป็นภาควิชา) อยู่ชิดกัน

นอกเหนือจากอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 
3 นี้แล้ว ตึกกิจกรรมเล็ก ๆ ทางทิศตะวันออก (ที่มี
สนามบาสและหอ้งสโมสรนกัศกึษา หอ้งซอ้มดนตร)ี 
อาคารโรงอาหารกว้าง ๆ กับโต๊ะพร้อมม้าน่ังยาว  
สนามบอลหลังอาคาร 2 -3 และสระบัวข้างอาคาร 1 
เป็นพื้นที่ท่ีได้ย้อนทบทวน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ในช่วง พ.ศ. 2531 - 2537

แมข้า้พเจ้าเลา่บรรยายพืน้ทีต่า่ง ๆ  ในคณะอยา่ง
มากมาย แตน่ั่นไมใ่ช่สิง่ย่ิงใหญท่ี่สดุในประสบการณ์
ของข้าพเจ้าต่อคณะ พื้นที่เหล่านั้นเป็นฉากของเรื่อง
ราวและความทรงจำาด ีๆ ของข้าพเจ้าต่อบุคคลร่วม
เหตุการณ์ ฉากเหล่าน้ันช่วยย้อนให้มองเห็นภาพ
คณาจารย์มากหน้าหลายตาที่เฝ้าเคี่ยวเข็ญอย่าง
ไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ทำาให้นักศึกษาทันตแพทย์ความ
รู้น้อย ขาดทักษะคลินิก ปรับเปลี่ยนตนเองพร้อม
เป็นทันตแพทย์ที่ดี ได้มองเห็นภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน ทั้งพี่ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ นักการ ภารโรงอีก
หลาย ๆ  คนทีเ่ริม่ตน้ชวีติกบัคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิลตัง้แตว่นัแรกทีท่า่นอาจารยอ์ศิระ 
ยุกตะนันทน์ ก่อตั้งคณะมา ได้มองเห็นภาพ
คณาจารย์รุ่นบุกเบิกหลายท่านคอยเล่าให้พวกเรา 
นศ.ทพ. รุ่นที่ 21 (จำานวน 59 คน ลาออกไป 2 เสีย
ชวิีตไป 1 ขณะเป็นนกัศกึษา) ฟงัวา่ “คณะเริม่ตน้มา
ด้วยความเหนื่อยยากอย่างไร” “ทำาไมเราต้องเติบโต
ไปเพื่อทำาคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ”  
ทา่นคอยปลกูฝงัจติวญิญาณ “ความเปน็มหดิล” ตาม
รอยพระราชบิดา  ท่านคอยเฝ้าสอนให้เราเป็น “คน
ของประชาชน” ทำางานร่วมกับผู้คนได้ทุกระดับ

คณาจารย์จำานวนหลักร้อยต้น ๆ กับบุคลากร
ส่วนอื่น ๆ จำานวนน้อย...ไม่มีสิทธิเกี่ยงงาน...ทุกคน
รู้จักกัน พูดคุยกัน ใกล้ชิดกันจนทะเลาะกันได้ยาก 
ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ความไม่พร้อม 
ความไม่สมบูรณ์ในอีกหลายด้านของคณะ (พ้ืนที่
จำากัด อุปกรณ์ทางคลินิกที่ต้องสลับกันใช้) สร้าง
ความทุ่มเทเพ่ือพัฒนา รู้สึกได้ว่า ความจำากัดทาง
กายภาพและความขาดแคลนบคุลากร กลับกลายมา
เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนคณะ 

จวบจนถงึปจัจบุนั ผู้บรหิารคณะรุน่ตอ่รุน่ รวมถงึ 
บคุลากรรุน่บุกเบิก ได้ใชค้วามอุตสาหะ ความพยายาม 
ทีพั่ฒนาคณะทนัตแพทยศาสตรข์องเราอย่างตอ่เนือ่ง  
จากอาคารสามอาคาร เป็น สี่ ห้า และหกอาคาร  
จนกลายมาเป็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
(สูง 17 ชั้น) และห้องประชุมใหญ่ที่ดีที่สุดที่เราเคย 
มมีา  คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิลใน
ปจัจุบนั มคีลนิกิ มหีอ้งบรรยายทีผู่ม้าเย่ียมชมทัง้ไทย
และตา่งชาตริูส้กึอจิฉา อปุกรณท์างคลนิกิ ทางงานวิจัย 
หอ้ง Simulation Lab ทีท่นัสมยัทีส่ดุ พรอ้มใชง้านใน 
ทกุดา้น พพิธิภณัฑท์างทนัตกรรมทีเ่รานยิามตนเองวา่ 
ดแีละทนัสมยัทีส่ดุในเอเชยี... แตข่า้พเจา้กลบัรูส้กึวา่ 
หลายสิ่งที่สำาคัญหล่นหายไป...

ในช่วงหลายปีมานี้ ข้าพเจ้าได้ยินบทสนทนา
ของบุคลากรรุ่นน้องรุ่นลูกศิษย์ท่ีกล่าวถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนในฐานะอาจารย์ของคณะแล้วรู้สึก
สะเทือนใจ เมื่อกล่าวว่า “มาช่วยกันพัฒนาคณะกัน
สิ” ได้รับคำาตอบว่า “ทำาไม... คณะเคยให้อะไรผม 
ทำาไมผมตอ้งทำาใหค้ณะ...” หรอืกบัคำาปรามาสวา่ “ก็
ไม่รู้จะช่วยยังไง คณะนี้มันไม่มีอะไรเลย... กลวง...”  
และอกีหลายสถานการณ์ทีบ่คุลากรภายในตำาหนกินั
อย่างไม่เห็นอกเห็นใจ บุคลากรด้านบริการปฏิเสธ
ภาระงานการรักษาอย่างไม่เห็นประโยชน์ของผู้ป่วย 
(ประชาชน)

ในใจ คิดใคร่ครวญ... ในวันนี้ บุคลากรเก่า
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ใหม่ทุกคนมีงาน มีสถานที่ทำางานที่ดี ห้องนำ้าสะอาด 
เครื่องอำานวยความสะดวกทันสมัยมากมาย เป็นบุญ
คุณใหญ่หลวงของคณะต่อพวกเราทุกคน ในฐานะ
ศิษย์ผู้ได้รับการประสิทธิประสาทวิชา จนมีสัมมา
วิชาชีพในปัจจุบัน... ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ เลยว่า ทำาไม
จึงจะไม่ตอบแทนคุณคณะ 

ความเป็นเจา้ของอาณาจกัร หนว่ยงาน ภาควชิา 
คลินิกท่ีใหญ่โตข้ึนกว่าเม่ือหลายทศวรรษก่อน กลับเป็น
กำาแพงกันความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานท่ีย่ิงใหญ่
ร่วมกัน ภารกิจหลากหลายมากมายที่เกิดขึ้น กลับ
มาบดบังภารกิจหลักใหญ่ที่เคยตั้งไว้อยู่บนพื้นฐาน
ประโยชน์ของผู้ป่วย ประโยชน์ของศิษย์นักศึกษา   
หรือเหล่านี้จะเป็นไปตามกฏแห่งวัฏจักรความเจริญ 

50 ปีที่ผ่านมา กับความเจริญก้าวหน้าทาง
กายภาพของคณะ หรอืทำาใหเ้ราสญูเสยีความอตุสาหะ 
ความทุ่มเทเพื่อส่วนรวม หรือทำาให้เราสูญเสีย จิต
วิญญาณของความเป็นมหิดล หรือทำาให้เราสูญเสีย
ความเป็นคนของประชาชน ไป  

ขอน้อมรำาลึกในพระคุณของเหล่าบูรพา

คณาจารย์และบุคลากรรุ่นบุกเบิก ทั้งท่านที่ยัง

มชีีวติอยู่และท่านที่ไดล่้วงลับไปแล้ว พรอ้มกนัน้ี  

แทนงานฉลอง 50 ปี ท่ียิ่งใหญ่ใด ๆ อยาก 

เชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากร

ของคณะในรุ่นปัจจุบัน ร่วมมือกันสร้างสรรค์

พัฒนาคณะในทุกทิศทาง ด้วยจิตวิญญาณ

ของความเป็นทันตแพทยม์หดิล ลดทิฐติน ขจดั

อคติต่อผู้อื่น ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และ

เหล่านักศึกษาของคณะในทศวรรษต่อ ๆ ไป

บันทึกไว้ มกราคม 2561
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“เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จะเห็นได้ว่าคณะฯ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามลำาดับและได้ทำาหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต 
ทั้งก่อนและหลังปริญญามาอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตของเราได้ออกไปรับใช้สังคมในบทบาทของ
ตนเองและสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติในหลากหลายด้านด้วยกัน 

นอกจากนีค้ณะฯ ยงัถอืเปน็สถาบนัหนึง่ของประเทศ ทีเ่ปน็ผูน้ำาดา้นวชิาการ ทัง้การใหก้าร
รักษาผู้ป่วย และการพัฒนาหลักสูตรที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถรองรับการ
เขา้รบับรกิารของผูป้ว่ยเปน็จำานวนมากในแตล่ะปไีด ้ไมว่า่จะเป็นผูป้ว่ยในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
หรือในพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปจนถึงพื้นที่ในเขตทุรกันดารอีกด้วย

ฐานะทีด่ฉินัเป็นศษิยเ์กา่ของคณะฯ รูส้กึวา่คณะฯ ไดใ้ห้ความรูแ้ละประสทิธปิระสาทวชิา
ใหแ้ละทำาใหเ้รา มคีวามสามารถในการทำางานในฐานะทนัตแพทย์ไดเ้ปน็อยา่งดี และเมือ่เขา้มา
เป็นอาจารย์ที่คณะฯ ก็รู้สึกว่าต้องทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 

เห็นได้ว่าทุกๆ ท่านในคณะฯ ต่างมีส่วนร่วม ร่วมมือ ร่วมใจในการทำาให้คณะฯ มีความ
ก้าวหน้า ทุก ๆ คนล้วนมีความสำาคัญอย่างย่ิงในการทำาให้คณะฯ เจริญก้าวหน้ามาจนครบ 
50 ปี ในวันนี้

อนาคตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นที่จะเป็นคณะทันต
แพทยศาสตร์ระดับนานาชาติ จะมีหลักสูตรท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนอต่อความต้องการ
ของผู้เรียน และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ในส่วนงานวิจัยเราจะสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถนำามาใช้ทั้งการบำาบัดรักษาและประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อตอบ
สนองต่อนโยบายของประเทศ คณะฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาทางวิชาการและมีบทบาทในเวที
โลก เพื่อให้คณะทันตแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือ
ในระดับนานาชาติต่อไป”  

ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

50 ปีที่หยั่งราก 
สู่ความยั่งยืนระดับสากล
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ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
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ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ปีที่ก่อตั้ง	 พ.ศ.	2511
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่	 อาคารพรีคลินิก	ชั้น	8
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก	 ศ. พิเศษ	ทพ.สิทธิ	ส. ศรีโสภาค	
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน	 ผศ. ดร.ปานจิตต์	ชุณหบัณฑิต

คณาจารย์ของ

ภาควิชาฯ ได้พัฒนา

และผลิตสื่อการเรียน

รู้ระบบดิจิตอล การ

ให้ความรู้และทบทวน

บทเรียนผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์  กระตุ้นการ

เรียนรู้ด้วยบททดสอบ

ย่อย ผ่านการสื่อสาร

ด้วยสมาร์ทโฟน 
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ความเป็นมา
การดำาเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงแรกของภาควิชากายวิภาคศาสตร์	 ได้ฝาก 

นักศึกษาเข้าเรียน	ณ	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จนถึงปีการศึกษา 
2515	 ภาควิชาฯ	 จึงเริ่มดำาเนินการการสอนเอง	 โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาด้าน 
กายวภิาคศาสตร	์ไดแ้ก่	วชิามหกายวภิาคศาสตร	์จลุกายวภิาคศาสตร	์ประสาทกายวภิาคศาสตร ์
และวิทยาเอ็มบริโอ	 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์	 นอกจากนี้ยังสอนวิชา
กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ	 รวมท้ังหลักสูตร 
ระยะสั้นและระยะยาวต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ	 	 	 	
      
การพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆ

ด้านบุคลากร	ปัจจุบันภาควิชาฯ	มีคณาจารย์ทั้งสิ้น	9	คน		โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก	6	คน		ไดร้บัอนมุตับิตัรฯ	สาขานติทินัตวทิยา	จากทนัตแพทยสภา	1	คน	ซึง่นบัเปน็ 
เพยีงคนเดยีวของคณะทนัตแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	และอยูร่ะหวา่งการศกึษาระดบั
ปริญญาเอก	2	คน	มีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1	คน	นักวิทยาศาสตร์	2	คน	ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์	1	คน	และพนักงานประจำาห้องทดลอง	1	คน

ศ. พิเศษ	ทพ.สิทธิ	ส. ศรีโสภาค		 	
ผศ. ทพญ.เป้า	ประดิษฐ์ทัศนีย์	 	
ผศ. ทพญ.ปิยะนาถ	ปริยกนก	 	
รศ. ทพญ.อรพินท์	เติมวิชชากร	 	
รศ. ดร.วนิดา	ศรีไพโรจน์ธิกูล	 	
ผศ. ดร.ปานจิตต์	ชุณหบัณฑิต	
ดร. ทพญ.พรรณี	ออเจริญ	 	
ผศ. ทพ.ทวีพงศ์	อารยะพิศิษฐ	 	
ผศ. ดร.ปานจิตต์	ชุณหบัณฑิต	

2518	-	2531
2531	-	2533
2533	-	2541
2541	-	2545
2545	-	2551
2551	-	2551
2551	-	2555
2555	-	2559
2559	-	ปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่ง ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
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ด้านการเรียนการสอน 	คณาจารย์ของภาควิชาฯ	ได้พัฒนาและผลิต
สือ่การเรยีนรูร้ะบบดจิติอล	การใหค้วามรูแ้ละทบทวนบทเรยีนผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน์	 อีกทั้งกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยบททดสอบย่อย	 (Quiz)	 ผ่านการ
สื่อสารด้วยสมาร์ทโฟน		ภาควิชาฯ	ให้ความสำาคัญด้านสภาพพื้นที่สำาหรับ
การเรียนรู้โดยได้ดำาเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์
สำาหรบันกัศึกษาเพือ่การเรยีนรูจ้ากการชำาแหละรา่งอาจารยใ์หญ	่ใหม้คีวาม
ทนัสมยัโดยสามารถสอนแสดงผา่นระบบถา่ยทอดภาพวงจรปิด	ภายในหอ้ง
ปฏิบัติการปรับอากาศที่มีระบบดูดกลิ่นและการไหลเวียนอากาศให้มีความ
สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น

 
ด้านวิจัย คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์	 มีการพัฒนาการค้นคว้า

วจิยัไมแ่ตเ่ฉพาะสาขากายวิภาคศาสตร	์แตย่งัครอบคลมุไปถงึดา้นชวีวิทยา
โมเลกุล	สารออกฤทธิ์ตามธรรมชาติ	 เช่น	สมุนไพร	และเซลล์ต้นกำาเนิด
อีกด้วย	 โดยผลงานวิจัยเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ในวงการวิชาการท้ังในรูป
บทความวิชาการและการนำาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ	

ศ. พิเศษ	ทพ.สิทธิ	ส. ศรีโสภาค		 	
ผศ. ทพญ.เป้า	ประดิษฐ์ทัศนีย์	 	
ผศ. ทพญ.ปิยะนาถ	ปริยกนก	 	
รศ. ทพญ.อรพินท์	เติมวิชชากร	 	
รศ. ดร.วนิดา	ศรีไพโรจน์ธิกูล	 	
ผศ. ดร.ปานจิตต์	ชุณหบัณฑิต	
ดร. ทพญ.พรรณี	ออเจริญ	 	
ผศ. ทพ.ทวีพงศ์	อารยะพิศิษฐ	 	
ผศ. ดร.ปานจิตต์	ชุณหบัณฑิต	
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ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
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ผลงานวิจัยของ

ภาควิชาฯ ก่อให้

เกิดองค์ความรู้ใหม่

ต่อวงวิชาการ 

สร้างประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอนและ

เชิงพาณิชยและก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

และสังคม

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 	 ชั้น	3	อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก	 รศ. ทพ.ชูโชติ	ธนะภูมิ
หัวหน้าภาคท่านปัจจุบัน		 ศ. ดร. ทพ.นพคุณ	วงษ์สวรรค์

ความเป็นมา
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	เดิมชื่อภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี	ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ 

การก่อต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ใน	 พ.ศ. 2511	 ในระยะแรกน้ันได้
อยู่ร่วมกับภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
โดย	 ศ. ดร. ม.ร.ว.อ๊อด	 กฤดากร	 หัวหน้าภาควิชาในสมัยนั้น	 ได้กรุณาจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ของคณะฯ	 ซึ่งได้ฝากเรียนอยู่ด้วย	 โดยใช้อุปกรณ์การเรียน	 
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ประธานหลกัสตูรทา่นแรก	อาจารยข์องภาควชิาฯ	ได้รว่มเปน็ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักทำาให้มีนักศึกษาจบปริญญาเอก
จนถึงปัจจุบันรวม	 19	 คน	 ในจำานวนนี้มี	 2	 คน	 ได้ดำารง
ตำาแหน่งคณบดี	 คือ	 รศ. ดร. ทพ.สิทธิชัย	 วนจันทรรักษ์	
ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	(พ.ศ.	2557-2561)	และ	ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์	
บวัจบี	ปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร	์ 
มหาวิทยาลยัมหดิล	อาจารยข์องภาควิชาฯ	ยงัไดเ้ปน็อาจารยท่ี์
ปรกึษาหลกัและอาจารยท่ี์ปรกึษาร่วมหลกัสตูรวิทยาศาสตร- 
มหาบัณฑิตสาขาชีววิทยาช่องปากและสาขาอื่นของคณะฯ	
อีกเป็นจำานวนมาก

การพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ	 ในระยะเริ่มแรกจะมุ่งเน้น

ดา้นฟลอูอไรดใ์นทางทนัตแพทยศาสตร	์จดัเปน็กลุม่วจิยัดา้น
ฟลอูอไรดแ์หง่แรก	ๆ 	ของประเทศ	เนือ่งจาก	รศ. ดร. ทพ.สขุมุ 
ธรีดลิก	สำาเรจ็การศกึษา	Ph.D.	จาก	University	of	Alabama 
in	Birmingham	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ซึง่ไดศ้กึษาวจัิยดา้น
ฟลอูอไรดใ์นทางทนัตแพทยศาสตรม์าโดยตรง	นอกจากนีย้งั
เคยได้รับรางวัล	Second	place	Edward	Hatton	Award	
จาก	 International	 Association	 of	 Dental	 Research	
(IADR)	 จากการเสนอผลงานวิจัยเรื่อง	 “Effect	 of	 NaF	
pretreatments	on	the	resistance	of	powdered	human	
dentin	 to	 acid	 dissolution”	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2518	 จัดเป็น
ทนัตแพทยไ์ทยทา่นแรกและทา่นเดยีวทีไ่ดร้บัรางวลัดงักลา่ว	
ในระดับ	IADR	General	Session	ภายหลังที่อาจารย์กลับ
มาทำางานที่ภาควิชาฯ	ได้ร่วมกับอาจารย์อาวุโสทั้ง	3	ท่าน 
ทำางานวิจัยด้าน	 Fluoride	 และ	 Mineralized	 tissue	 
research	อยา่งตอ่เนือ่ง	ไดผ้ลงานวจิยัซึง่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์
ด้านองค์ความรู้ใหม่	การเรียนการสอน	และเป็นประโยชน์
ต่อสังคม

ผลงานวิจยัของภาควิชาฯ	ในปจัจบุนั	ภาควิชาชวีวทิยา
ชอ่งปากจดัเปน็ภาควชิาทีม่ผีลงานดีเด่นด้านวจิยัของคณะฯ	
มอีาจารยท์ีไ่ดรั้บทุนวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดิน	ทนุวจิยั 
ของคณะฯ	 ผศ. ดร. คงธวัช	 ชัยรัชวิทย์	 ผศ. ดร. ดุษมณี	 

การสอนและสถานท่ีของคณะทันตแพทยศาสตร์		 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และด้วยความช่วยเหลือ 
ของคณาจารย์อื่น	 ๆ	 อาทิ	 รศ. ทพญ.นันทิกา 
ชวลติ,	ผศ. ทพ.ธรีะศักดิ	์ถาวรทนต,์	ผศ. ทพญ. 
ลมุลยง	โพวาทอง	เป็นต้น

ใน	พ.ศ.	2514	ภาควชิาสรรีวทิยาและชวีเคม ี
จึงย้ายมาท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย 
มหดิล	และไดด้ำาเนนิการเรยีนการสอนเองโดย
ใช้สถานที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์	 โดย 
คณาจารย์ที่เคยจัดการเรียนการสอนให้ใน 
ช่วงแรก	 ได้กรุณามาช่วยทำาการสอนให้เป็น 
บางส่วนในฐานะอาจารย์พิเศษ	รศ.	ทพ.ชูโชติ	
ธนะภูมิ	เป็นหัวหน้าภาควิชาท่านแรก	

ใน	พ.ศ. 2538	ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
และภาควิชาพรีคลินิกอีก	4	ภาค	ได้แก่	ภาค
วชิากายวภิาคศาสตร	์ภาควชิาจลุชวีวทิยา	ภาค
วิชาเภสัชวิทยา	 และภาควิชาทันตพยาธิวิทยา 
ได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และปรัชญาดษุฎบีณัฑติสาขาชวีวทิยาชอ่งปาก
ขึ้น	 โดยมี	 รศ. ทพ.วรนัติ	 วีระประดิษฐ์	 เป็น
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เสรีวัฒนาชัย	และ	ผศ. ดร. อารี	วนสุนทรวงศ์	ได้รับทุนนัก
วิจัยรุ่นใหม่	 จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 หรือ	
สกว.	 รศ. ดร. ทพ.นครินทร์	 กิตกำาธร	 เป็นเมธีวิจัย	สกว.	
สาขาแพทยศาสตร์	 และยังได้รับทุนจากสำานักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	ด้วย	ศ.	ดร.	 
ทพ.นพคณุ	วงษส์วรรค	์เปน็เมธวีจิยั	สกว.	ตัง้แต	่พ.ศ.	2539	
ปัจจุบันเป็นวุฒิเมธีวิจัย	สกว.	สาขาทันตแพทยศาสตร์	ใน	
พ.ศ.	2560	รศ. ดร. ทพ.นครินทร์	กิตกำาธร	ยังเป็นผู้ได้รับ
รางวัลถึง	3	รางวัลของคณะฯ	คือ	1.	ผู้มี	Paper/staff	สูงสุด	
2.	มี	Citation/staff	สูงสุด	3.	มี	h	index	สูงสุด	

ด้านการสร้างเครือข่ายวิจัยกับต่างประเทศ	ภาควิชาฯ	
ได้เชิญ	 Professor	 Bruce	 Matthews	 แห่ง	 University	
of	 Bristol	 ประเทศสหราชอาณาจักร	 เป็นศาสตราจารย์
อาคนัตุกะในหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑติสาขาวชิาชีววิทยา
ช่องปากอย่างต่อเนื่อง	 ให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยให้
กลุม่วจิยัดา้นกลไกความเจบ็ปวดจากฟนัของคณะฯ	จนมีชือ่
เสียงเปน็ทีย่อมรบัในระดบันานาชาต	ิมผีลงานวจิยัไดร้บัการ
อา้งองิในตำาราต่างประเทศหลายเรือ่ง	จากคณุปูการดงักลา่ว	
สภามหาวิทยาลัยมหิดล	ในคราวประชุม	ครั้งที่	447	เมื่อ 

วันท่ี	 16	 มีนาคม	 พ.ศ. 2554	 จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้	Professor	Bruce	Matthews	ได้
รบัพระราชทานปรญิญาทนัตแพทยศาสตรดษุฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์	ประจำาปีการศึกษา	2553

ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ	 ก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ต่อวงวิชาการ	 มีผลงานวิจัยที่ได้
รับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มี	 impact	
factor	สูงในสาขา	Biomedical	Sciences	เช่น	
Nature,	Cell,	BMC	Neuroscience	หรือสาขา
ทันตแพทยศาสตร์เช่น	Journal	of	Periodon-
tology,	Journal	of	Dental	Research	เป็นต้น	
นอกจากนี้ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ	 ยังถูก
อา้งอิงในตำาราชัน้นำาในสาขาทนัตแพทยศาสตร์	
จำานวนหลายเล่ม	 สร้างประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนและเชิงพาณิชย์	 โดยมีผลงานวิจัยจด
สิทธิบัตรจำานวน	 12	สิทธิบัตร	และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	 เช่น	 ผลงาน
วิจัยเรื่องด้านฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุ 
Self-Arrested	Caries	Treatment	เป็นต้น
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ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
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พัฒนาการสอน 

สะท้อนคุณธรรม 

วิจัยมุ่งมั่น พัฒนา

คณะให้ยั่งยืน

จุลชีววิทยาช่องปาก
ปีที่ก่อตั้ง	 พ.ศ.	2505
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่	 อาคารพรีคลินิก	ชั้น	7	
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก	 รศ. ทพญ.วรลักษณ์	ปรัชญพฤทธิ์	
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน	 รศ. ดร.รัชชพิน	ศรีสัจจะลักษณ์
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ความเป็นมา
ภาควชิาจลุชีววทิยาชอ่งปาก	ปจัจบุนัเปน็หนึง่ใน	15	ภาควชิาของคณะทันตแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลยัมหดิล	เมือ่แรกกอ่ตัง้ใน	พ.ศ.	2505	สงักดัคณะทนัตแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลยั
แพทยศาสตร์	มีชื่อว่า	“แผนกบักเตรีวิทยา”	มีหน้าที่จัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยในวิชา
บักเตรีวิทยา	ต่อมาเมื่อ	พ.ศ.	2515	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	ได้เป็นมหาวิทยาลัย	มหิดล	
ได้เปลี่ยนชื่อจาก	“แผนกบักเตรีวิทยา”	เป็น	“ภาควิชาจุลชีววิทยา”	หัวหน้าภาควิชาท่านแรก
คือ	รศ.	ทพญ.หญิง	วรลักษณ์	ปรัชญพฤทธิ์	และใน	พ.ศ.	2554	ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“ภาควิชา
จุลชีววิทยาช่องปาก”		

การพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปากมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน	 และการวิจัยใน

สาขาวิชาจุลชีววิทยา	 และวิทยาภูมิคุ้มกัน	 เพ่ือให้บัณฑิตสาขาทันตแพทยศาสตร์	 มีความรู้
ความเขา้ใจ	กลไกการกอ่โรคของจลุนิทรยี	์และภมูคิุม้กนัของรา่งกายในการตดิเชือ้ในชอ่งปาก	
เนือ่งจากการเกดิโรคในชอ่งปากทีส่ำาคญัทีต่อ้งการการบำาบดัรกัษาจากทนัตแพทย	์เชน่โรคฟนัผ ุ
โรคปรทัินต	์และการตดิเชือ้คลองรากฟัน	มสีาเหตมุาจากการตดิเชือ้แบคทีเรยี	รอยโรคในชอ่ง
ปากที่เกิดจากการติดเชื้อชนิดอื่น	 เช่น	การติดเชื้อรา	 ไวรัส	และการติดเชื้อทางระบบอื่น	ๆ 
ที่เก่ียวข้องในทางทันตกรรม	 เพ่ือให้ทันตแพทย์สามารถแนะนำาการป้องกันการเกิดโรค	 และ
ให้การรักษาอย่างถูกต้อง	 นอกจากนี้ภาควิชาฯ	 ยังให้บริการการตรวจวินิจฉัยจุลินทรีย์ท่ีเป็น
สาเหตุของการติดเชื้อต่าง	ๆ	ในช่องปากของผู้ป่วยที่มารับการรักษา	

คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ของภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก	 ให้ความสำาคัญกับ
งานด้านวิจัย	 โดยผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติอย่างต่อเน่ือง	 มีผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรหลายเรื่อง	 เช่น	 

รศ. ทพญ.วรลักษณ์	ปรัชญพฤทธิ์		
รศ. ทพญ.ชลธิชา	อมรฉัตร		 	
รศ. ดร. ทพ.บุญนิตย์	ทวีบูรณ์	 	
รศ. ทพญ.ชลธิชา	อมรฉัตร		 	
ศ. ดร. ทพญ.สร้อยศิริ	ทวีบูรณ์	 	
รศ. ดร.รัชชพิน	ศรีสัจจะลักษณ์	 	

2505	-	2529
2530	-	2534
2535	-	2538
2539	-	2547
2548	-	2555
2556	-	ปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่ง ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
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เจลฟ้าทะลายโจรเพ่ือใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์
อกัเสบ	ผลติภณัฑย์าสฟีนั	และนำา้ยาบว้นปาก	ชดุตรวจ 
ประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ	 ชุดตรวจเชื้อก่อโรค
ฟนัผสุำาหรบัเดก็	ขนแปรงสฟีนัทีม่ฤีทธ์ิยบัยัง้จลุนิทรยี	์
เป็นต้น	 โดยมีร่วมมือกับคณาจารย์ภาควิชาต่าง	 ๆ	
รวมถึงนักศึกษาระดับหลังปริญญาหลักสูตรต่าง	 ๆ	
ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ	 รวมถึงสถาบันและ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	

ผลงานการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ของคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา
•	 เจลฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้เสริมการรักษาโรค

ปริทันต์อักเสบ	 เลขที่สิทธิบัตร	 21494	 (คุ้มครอง	
พ.ศ.	2550-2564),	Andrographis	paniculata	gel	as 
an	adjunct	in	the	treatment	of	periodontitis.	Patent 
No.	:US7,135,164	B2.	(คุม้ครอง	พ.ศ.	2549-2563) 
Gel	 comprising	 antimicrobial	 extract	 as	 an	 
adjunct	in	the	treatment	of	periodontitis.	Patent	 
No.	:	EP	1415646	(คุ้มครอง	พ.ศ.	2552-2565)

คณะผู้วิจัย
เจลฟ้าทะลายโจรเป็นยาสมุนไพรท่ีทีมวิจัยของ	

รศ.ดร.ปลื้มจิตต์	วิจัยและพัฒนาขึ้น	ให้อยู่ในรูปของ
ยาแผนปัจจุบัน	เพื่อใช้เสริมในการรักษาโรคปริทันต์
อักเสบ	 ซ่ึงนับว่าเป็นยาสมุนไพรแผนปัจจุบันตำารับ
แรกของโลก	 ที่ใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ	
และเป็นยาตำารับแรกของประเทศไทย	 ท่ีได้รับสิทธิ
บัตรในสหรัฐอเมริกา	 ทั้งยังเคยได้รับรางวัลดีเยี่ยม	
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 ในการประกวด 
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น	ประจำา	พ.ศ.	2545	ที่จัดโดย
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	รางวัล
เหรยีญเงนิจากการประกวดผลงานประดษิฐค์ดิคน้ใน
งานบรัสเซลส์	ยูเรกา	2001	(BRUSSELS	EUREKA	
2001	 :	50th	World	Exhibition	of	 Innovation,	
Research	and	New	Technology)	ในกรงุบรสัเซลส	์
ประเทศเบลเยียม	

•	 ชุดตรวจจุลินทรีย์ในช่องปาก	
•	 ชุดตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ
•	 ชุดตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ	 	

	 (ชนิดเปลี่ยนสี)
•	 ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์
•	 นำ้ายาบ้วนปาก	M-Dent	
•	 ยาสีฟัน	M-Dent
•	 ยาสีฟันสูตรนำ้ามันมะพร้าว
•	 ชุดตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ	
•	 ชุดตรวจเชื้อก่อโรคฟันผุสำาหรับเด็ก	
•	 ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์
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ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล
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งานวินิจฉัยโรคจาก

ชิ้นเนื้อถึงแม้จะเป็น

งานที่อยู่เบื้องหลัง

แต่ก็เป็นส่วนสำาคัญ

ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

และพยาธิแพทย์

ช่องปากตระหนักถึง

ความสำาคัญนี้เสมอ

ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เริ่มจัดตั้งเป็นภาควิชาเมื่อ	 พ.ศ.	2511
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่	 อาคารพรีคลินิก	ชั้น	5
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก	 รศ. ทพญ.นิสา	เจียรพงศ์
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน	 รศ. ดร. ทพญ.โสภี	ภูมิสวัสดิ์
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ความเป็นมา
ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียล	 เดิมมีชื่อว่า	 “ภาควิชาทันต-
พยาธิวิทยา”	จัดตั้งขึ้นใน	พ.ศ.	2511	ปัจจุบัน 
รับผิดชอบการเรียนการสอนพยาธิวิทยาช่องปาก 
พยาธวิทิยาทัว่ไป	พยาธิวทิยาระบบ	จลุกายวภิาค- 
ศาสตร์ช่องปาก	และชีววิทยาช่องปาก	แก่นักศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์	
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก	
หลักสูตรปริญญาโท	 หลักสูตรปริญญาเอก	
และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง	
นอกจากนี้ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและ
แมก็ซลิโลเฟเชียล	มบีรกิารตรวจวนิจิฉยัชิน้เนือ้ 
บนสไลด์แก้วซึ่งเป็นบริการท่ีเปิดขึ้น	 เมื่อ	 
พ.ศ.	2516

ชื่อหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

รศ. ทพญ.นิสา	เจียรพงศ์	
รศ. ทพ.วรนัติ	วีระประดิษฐ์	 	 	
รศ. ทพ.เทอดพงษ์	ตรีรัตน์			 	
รศ. ทพ.วรนัติ	วีระประดิษฐ์	
ทพญ.สุภาณี	ตัณฑ์ไพโรจน์	 	 	 	
รศ. ทพ.วรนัติ	วีระประดิษฐ์	
ทพญ.จีราภา	บุณยสิงห์	 	 	
รศ. ทพ.รัฐพงษ์	วรวงศ์วสุ
ทพญ.จีราภา	บุณยสิงห์	 	 		
รศ. ดร. ทพญ.โสภี	ภูมิสวัสดิ์	 	

2529	-	2532																									
2533	-	2537
2538	-	2542
2543
2544	-	2548
2548	-	2551	
2551	-	2554	
2554	-	2560
2560	-	ปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่ง ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
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รศ. ทพญ.นิสา	เจียรพงศ์	
รศ. ทพ.วรนัติ	วีระประดิษฐ์	 	 	
รศ. ทพ.เทอดพงษ์	ตรีรัตน์			 	
รศ. ทพ.วรนัติ	วีระประดิษฐ์	
ทพญ.สุภาณี	ตัณฑ์ไพโรจน์	 	 	 	
รศ. ทพ.วรนัติ	วีระประดิษฐ์	
ทพญ.จีราภา	บุณยสิงห์	 	 	
รศ. ทพ.รัฐพงษ์	วรวงศ์วสุ
ทพญ.จีราภา	บุณยสิงห์	 	 		
รศ. ดร. ทพญ.โสภี	ภูมิสวัสดิ์	 	

จำานวนผู้รับบริการย้อนหลัง 5 ปี

จำานวนผู้รับบริการแยกตามหน่วยงานปี 2560

จำานวน case

จำานวน

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

คลินิก
ศัลศาสตร์
ช่องปาก

รพ.
ทันตกรรม
สิรินธร

คลินิก
เวชศาสตร์
ช่องปาก

คลินิก
ทันตกรรม
ชั้นสูง 

คลินิก
อื่น ๆ 
ในคณะฯ 

คลินิก
อื่น ๆ 
นอกคณะ 
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ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
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ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
ปีที่ก่อตั้ง	 29	กันยายน	พ.ศ.	2538
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ชั้น	14	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก	 ศ. คลินิก	ทพ.พิสุทธิ์	สังขะเวส
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน	 ผศ. ดร. ทพญ.ทิพนาถ	วิชญาณรัตน์

ความรู้และทักษะ

ทางด้านการรักษา

ทางทันตกรรมเพียง

อย่างเดียวนั้น  ไม่

สามารถทำาให้นักศึกษา

ทันตแพทย์จบเป็น

ทันตแพทย์ที่สมบูรณ์

ได้ ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจ

ชีวิตและความต้องการ

ของประชาชน
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ความเป็นมา
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ก่อต้ังจาก

หน่วยทันตกรรมชุมชน	โดยมี	ผศ.พิสุทธิ์	สังขะเวส	(ในขณะนั้น)	เป็นหัวหน้าหน่วยคนแรก	
เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาทันตกรรมชุมชนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์	 คณะ
แพทยศาสตร์พญาไท	 ซึ่งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มมีการฝึก 
ภาคสนามในชนบท	ตั้งแต่	พ.ศ.	2516	โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์ในขณะนั้นจำานวน	5	คน	
หน่วยทันตกรรมชุมชน	ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ทันตกรรมชุมชนใน	พ.ศ.	2524	และเปลี่ยนเป็น
ภาควชิาทนัตกรรมชมุชน	เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหดิล	พ.ศ.	2530		
ในวันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2538	และได้มีการปรับปรุงรูปแบบและดำาเนินการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนามในโรงพยาบาลชุมชนแก่นักศึกษาทันตแพทย์	มาจนถึงปัจจุบัน	

ความรู้และทักษะทางด้านการรักษาทางทันตกรรมเพียงอย่างเดียวนั้น	ไม่สามารถทำาให้
นกัศกึษาทันตแพทยจ์บเปน็ทนัตแพทยท์ีส่มบรูณไ์ด	้ถา้นกัศกึษาไมเ่ขา้ใจชวีติและความตอ้งการ
ของประชาชน	เพราะแทจ้รงิแลว้งานทนัตกรรมนัน้เปน็งานบรกิารทีม่เีปา้หมายเพือ่ใหป้ระชาขน
บรรเทาโรคในชอ่งปากและมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	ดงันัน้ภาควชิาทนัตกรรมชมุชนจงึมกีารเรยีน
การสอนทีม่เีอกลกัษณโ์ดยมุง่เนน้ใหน้กัศกึษาเขา้ใจงานสง่เสรมิทนัตสขุภาพในระดบัชมุชน	ซึง่
เปน็หลกัการทีมุ่ง่หวงัใหป้ระชาชนสามารถดแูลสุขภาพของตนเองไดอ้ยา่งย่ังยนื	ซึง่แตกตา่งจาก
การเรยีนการสอนในภาควชิาอืน่	ๆ 	ทีเ่นน้การวางแผนการรกัษาผูป้ว่ยในระดบับคุคล	โดยหลกัการ 
ทำางานในชุมชนน้ันจำาเป็นต้องเข้าใจปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรคใน 
ชอ่งปาก	เขา้ใจการวางแผนงานเชิงรกุ	เพือ่ใหเ้ขา้ถึงกลุม่ประชากรทีไ่มส่ามารถเข้าถงึการบรกิาร

ศ. คลินิก	ทพ.พิสุทธิ์	สังขะเวส	
รศ. ทพ.วัลลภ	ภูวพานิช	 	
ผศ. ทพญ.เพชรี	ชลปราณี		
รศ. ทพ.เรดา	เกษตรสุวรรณ	 	
รศ. ทพ.วัลลภ	ภูวพานิช	 	 	 		
ผศ. ดร. ทพญ.ทิพนาถ	วิชญาณรัตน์	 				

2517	-	2536
2537	-	2540
2541	-	2545
2545	-	2548	
2549	-	2557	
2557	-	ปัจจุบัน				

วาระการดำารงตำาแหน่ง ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
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ศ. คลินิก	ทพ.พิสุทธิ์	สังขะเวส	
รศ. ทพ.วัลลภ	ภูวพานิช	 	
ผศ. ทพญ.เพชรี	ชลปราณี		
รศ. ทพ.เรดา	เกษตรสุวรรณ	 	
รศ. ทพ.วัลลภ	ภูวพานิช	 	 	 		
ผศ. ดร. ทพญ.ทิพนาถ	วิชญาณรัตน์	 				
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ทางสาธารณสุขหรือการเข้าถึงมีจำากัด	 รวมถึงเรียนรู้การทำางานร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อเตรียม
พรอ้มในการทำางานเปน็ทนัตแพทยท์ัง้ในภาคเอกชน	และภาครฐัในระบบกระทรวงสาธารณสขุ	

การพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
ความโดดเดน่ของภาควชิาทนัตกรรมชมุชน	นอกเหนอืจากการจัดกระบวนการเรยีนรูโ้ดย

การฝึกภาคสนามในนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่	5	และ	6	เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
เรียนรู้การทำางานในสภาวะเสมือนจริง	 และได้วางแผนโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพร่วม
กับพื้นที่ต่างจังหวัดในโรงพยาบาลชุมชนแล้ว	 ภาควิชาฯ	 ได้ดำาเนินงานทันตกรรมป้องกันใน
โรงเรยีนระดับประถมศกึษาในสงักัดกรงุเทพมหานคร	ซึง่เปน็โครงการระยะยาวตอ่เนือ่งตลอด
ปีการศึกษา	 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครที่มี
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ฐานะยากจน	โดยเป็นต้นแบบและเป็นที่ศึกษาดูงาน 
ของนักศึกษาแลกเปล่ียนและทันตแพทย์จาก 
ต่างประเทศ	ซึง่เปน็รปูแบบงานสง่เสรมิทนัตสขุภาพ
ที่ครบวงจรโดยมีการบริการทันตกรรมป้องกันได้แก่	
การเคลือบฟลูออไรด์	เคลือบหลุมร่องฟันโดยเครื่อง
ทันตกรรมเคลื่อนที่	 และการให้ทันตสุขศึกษาร่วม 
กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อ 
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้เกิดการดูแล 
ทันตสุขภาพของเด็กนักเรียนประถมอย่างยั่งยืน

งานอืน่	ๆ 	ทีส่ำาคญัไดแ้ก	่เปน็ศนูยฝ์กึอบรมของ
ผู้รับทุน	WHO	Scholarship	ซึ่งเป็นภารกิจที่สำาคัญ
ของคณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดลใน
ฐานะ	WHO	Collaborating	Centre	in	Oral	Health	
Education	 and	 Research	 ผลิตสื่อทันตสุขศึกษา
และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานอื่น	 ๆ	

เป็นบุคลากรหลักในการร่วมดำาเนินโครงการยุวฑูต
สุขภาพดี	 เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ	 ร่วมกับศูนย์ 
ทันตกรรมพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 และ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	 และรับผิดชอบงานบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชนท่ัวไปในวันทันต-
สาธารณสุขและวาระต่าง	ๆ

เนื่ อ ง ในวาระ ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ 	
มหาวทิยาลยัมหดิลครบรอบ	50	ป	ีภาควชิาทนัตกรรม 
ชุมชนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีวิสัยทัศน์คือ	 เป็นผู้นำาในการพัฒนา
องค์ความรู้เพ่ือสุขภาพช่องปากท่ีดีของประชาชนใน
ภูมิภาคอาเซียน	 และมีปรัชญาคือ	 สุขภาพช่องปาก
ที่ดีเป็นของทุกคน
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ภาควิชาเภสัชวิทยา
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ค่านิยมของภาควิชาฯ
P : Proactive 

  สร้างงานเชิงรุก 

H :  Happiness 

  สร้างสุขร่วมใจ 

A : Awakening 

  ตื่นรู้ทันสมัย 

R : Research 

  Innovation 

  วิจัยนวัตกรรม 

M : Merit 

  ยึดคุณธรรมนำาชีวิต

ภาควิชาเภสัชวิทยา 

เริ่มจัดตั้งเป็นภาควิชาเมื่อ	 วันที่	7		มิถุนายน	พ.ศ.	2511
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 	 อาคารพรีคลินิก	ชั้น	8	
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก  	 อาจารย์ไพฑูรย์	สังวริพันธุ์	
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน	 รศ. ดร. ทพญ.ศรัญญา	ตันเจริญ	



144 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเป็นมา
ภาควิชาเภสัชวิทยา	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	7		มิถุนายน	พ.ศ.	

2511	ตามพระราชกฤษฎีกา	การจดัตัง้คณะทันตแพทยศาสตร์
พญาไท	 ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีอาคารพรีคลินิก	 ชั้น	 8	 ดำาเนินการ
จัดการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยา	โดยให้ความสำาคัญกับยา
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาโรคทางทนัตกรรมและรักษารอยโรคใน
ชอ่งปาก	ปจัจบุนัรบัผดิชอบการเรยีนการสอนในหลกัสูตรตา่ง	ๆ  
ตั้งแต่ปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 ปริญญาเอก	 และหลักสูตรฝึก
อบรมทนัตแพทย์เฉพาะทางสาขาตา่ง	ๆ 	นอกจากนีย้งัใหบ้รกิาร
วิชาการและเผยแพรค่วามรูท้างดา้นยาและวัสดทุางทันตกรรม
แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะ	
รวมถึงการทำาผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อเป็นประโยชน์ใน
เชงิสงัคมและพาณชิย	์การประดษิฐผ์ลติภณัฑท์ีเ่ปน็ประโยชน์
ต่อการป้องกันโรคในช่องปากในผู้สูงอายุ	

การพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ

รางวัลที่ภาควิชาเภสัชวิทยาได้รับ
•	รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงระดับ
	 นานาชาตใินรอบ	5	ป	ีโดยเปน็ผูวิ้จยัหลกัท่ีมกีารอา้งองิ
	 ผลงานสูงสุด
•	รางวัลค่า	h-index	สูงสุด	ประจำาปี	พ.ศ.2560
•	รางวัลค่า	h-index	สูงสุด	ประจำาปี	พ.ศ.	2559		
•	ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับ	ดีเด่น	
	 3	ปีซ้อน	พ.ศ.2558	พ.ศ.	2559	และ	พ.ศ.	2560
•	สร้างผลงานวิจัยให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้เป็นอันดับที่สูงที่สุดในช่วง	 	

	 พ.ศ.	2558	
•	รางวัลบุคคลต้นแบบ	MU	Brand	Ambassador	
	 ในด้าน	Originality	สร้างสรรค์สิ่งใหม่	
	 ของคณะทันตแพทยศาสตร์	ประจำาปี	พ.ศ.	2557
•	รางวัล	“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”	
	 (For	Women	in	Science)สาขา	Life	science
•	รางวัลองค์การต้นแบบที่มีการดำาเนินกิจกรรม	5ส.	
	 ดีเด่นระดับ	5	ดาว	พ.ศ.	2549
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ผลงานวิจัย
ปัจจุบันภาควิชาเภสัชวิทยามีแหล่งทุนวิจัยจาก

ภาครัฐและเอกชน	จำานวน	10	ทุน	มีความร่วมมือกับ
สถาบันต่าง	ๆ 	ทัง้ในและตา่งประเทศ	15	สถาบนั	และมี
ผลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาตไิมต่ำา่กว่า	5	เรือ่ง/ปี	โดย
มี	Impact	factor	เฉลี่ย	14.86		

กิจกรรมด้านการเรียนการสอน
ภาควิชาเภสัชวิทยาจัดการเรียนการสอนแบบ

อภิปรายกลุ่ม	(Small	group	discussion)	ทุกรายวิชา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	 (หลักสูตรไทย
และหลักสูตรนานาชาติ)	

ผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
•	 ผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก	
•	 นำ้ายาล้างคลองรากฟันไฮโปรคลอไรท์ที่
	 ปราศจากกลิ่นคลอรีน
•	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารต้านอนุมูล	 	
	 อิสระที่ได้จากสารสกัดข้าวหอมนิลและ
	 กรรมวิธีการผลิต
•	 เจลสารสกัดพญายอที่มีฤทธิ์สมานแผล
•	 นำ้ายาล้างคลองรากฟันไฮโปรคลอไรท์ที่
	 ปราศจากกลิ่นคลอรีน
•	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารต้านอนุมูล	 	
	 อิสระที่ได้จากสารสกัดข้าวหอมนิลและ
	 กรรมวิธีการผลิต
•	 เครื่องมือจำาลองการได้รับควันบุหรี่มือสองใน  
	 สัตว์ทดลอง
•	 ผลิตภัณฑ์รักษาโรคคลองรากฟัน	(Endo	cal)
•	 นำ้ายาบ้วนปากชาเขียวสูตรเข้มข้น
•	 สารกัดผิวฟันสำาหรับการอุดฟัน
•	 สารทำาความสะอาดคลองรากฟัน	
•	 สารทำาความสะอาดฟัน	
	 (M	Dent	TM	Toothpaste)
•	 สารผสมสำาหรับแยกเหงือก	Gingi-Cord	Plus@

•	 สูตรเจลชาเขียวสำาหรับเสริมการรักษาโรค
	 ปริทันต์อักเสบ
•	 นำ้ายาล้างคลองรากฟันคลอเฮกซิดีน
•	 เม็ดอมระงับกลิ่นปาก
•	 เจลสารสกัดพญายอที่มีฤทธิ์สมานแผล
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ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป

ขั้นสูง
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การเรียนการสอน 

และการบริการของ

ภาควิชา ใช้หลักแนวคิด 

‘ให้ความรู้รอบด้าน 

บริการสหสาขา รักษา

ผู้ป่วยด้วยใจ’

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

เริ่มจัดตั้งเป็นภาควิชาเมื่อ	 พ.ศ. 2535
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 	 ชั้น	12	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา	
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก   ศ. เกียรติคุณ	ทพ.สมศักดิ์	จักรไพวงศ์
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน	 ศ. คลินิก	ทพญ.วนิดา	นิมมานนท์		
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ชื่อหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ศ. เกียรติคุณ	ทพ.สมศักดิ์	จักรไพวงศ์	
ผศ. ทพ.การุญ	เลี่ยวศรีสุข	 	
ผศ. ทพญ.วิภาดา	เลิศฤทธิ์	 	 	 	 	
รศ. ทพญ.มาลินี	สูอำาพัน  
ศ. ทพญ.วนิดา	นิมมานนท์	

2536	-	2537
2537	-	2540
2540	-	2546
2546	-	2554
2554	-	ปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่ง ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ความเป็นมา
ภาควชิาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู	มชีือ่เดมิวา่	ภาควชิาทนัตกรรมโรงพยาบาล	/	ทนัตกรรม 

รวบยอด	 เร่ิมจัดต้ังข้ึนใน	 พ.ศ.	 2535	 รศ. ทพญ.นิสา	 เจียรพงศ์	 ดำารงตำาแหน่งคณบดี	
คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดลขณะนั้น	 โดยมี	 ผศ. ทพ.สมศักดิ์	 จักรไพวงศ์	
(ตำาแหน่งขณะน้ัน)	 เป็นผู้ริเริ่มและดำาเนินการจัดตั้งภาควิชาจนสำาเร็จ	 ซึ่งการจัดแรกเริ่ม 
ในนามโครงการจดัตัง้ภาควชิาทนัตกรรมทัว่ไป	เพือ่จดัการเรยีนการสอนงานทนัตกรรมพรอ้ม
มูลให้กับนักศึกษาระดับหลังปริญญา	 ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยในเวลาน้ัน	 อีกท้ัง
เปน็การสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุทีต่อ้งการทนัตแพทย์ทีม่คีวามรูค้วามชำานาญใน
งานทนัตกรรมสหสาขาวชิาตามรปูแบบการบริบาลทนัตกรรมพรอ้มมลูในสถานะบรบิาลเดยีว 
หรือ	Comprehensive	Dental	Care	One	Stop	Service	โดยใช้สถานที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ	
เป็นที่ทำาการของภาควิชาและเป็นท่ีปฏิบัติงานคลินิกการเรียนการสอน	 ซึ่งคลินิกทันตกรรม 
พเิศษในขณะนัน้	มคีวามพรอ้มและมศีกัยภาพเพียงพอในการสนับสนนุด้านการเรยีนการสอน 
การวจิยัและการบริการวชิาการอืน่	ๆ 	และเอือ้อำานวยตอ่ระบบการปรกึษาและการสง่ต่อ	เนือ่งจาก 
คลนิกิทนัตกรรมพเิศษเปดิการบรกิารทันตกรรมแกป่ระชาชนทัง้ในเวลาและนอกเวลาราชการ
ตามนโยบายการเป็นหน่วยงานในกำากับ



149 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. เกียรติคุณ	ทพ.สมศักดิ์	จักรไพวงศ์	
ผศ. ทพ.การุญ	เลี่ยวศรีสุข	 	
ผศ. ทพญ.วิภาดา	เลิศฤทธิ์	 	 	 	 	
รศ. ทพญ.มาลินี	สูอำาพัน  
ศ. ทพญ.วนิดา	นิมมานนท์	

ชือ่ภาควชิาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู	ไดถ้กูปรบัเปลีย่นมาหลายสมยั	เพือ่ใหไ้ด้ชือ่ภาควชิาฯ	ทีม่ี
ความหมายที่สอดคล้องและครอบคลุมกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	ดังนี้

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป (พ.ศ. 2535) 
โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
ภาควิชาทันตกรรมรวบยอด (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 11 กันยายน พ.ศ. 2535)
ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล (เมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2536)
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (เมื่อ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน)
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ปัจจุบันภาควิชาทันตกรรมท่ัวไปข้ันสูง	รับผิดชอบ 
การเรียนการสอนทั้งระดับก่อนและหลังปริญญาใน
หลักสูตร

•	 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต		
•	 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	
	 (นานาชาติ)		
•	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
	 ทันตกรรมทั่วไป	
•	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
	 (นานาชาติ)	สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์	
	 วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	
	 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์	
	 วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป
•	 หลกัสตูรการฝกึอบรมทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง
	 สาขาทันตกรรมทั่วไป
การบริหารของภาควิชาทันตกรรมทั่วไปข้ันสูง	 

ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการท่ีนำามาใช้บริหารงาน 
เน้น	สรา้งสรรคง์านและสง่เสรมิองคก์รใหม้ศีกัยภาพ
และประสิทธิภาพ	เพราะถือว่า

ทุกคนคือคนสำาคัญ
อยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง
ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำา
เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งความสุข

การพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปข้ันสูง	 ส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านงานวิจัยและงานนวัตกรรม	ทั้งในด้าน
การเงิน	 บุคคล	 และบรรยากาศในการทำางาน	 มี
โครงสร้างการบรหิารทีช่ดัเจน	เพือ่ใหเ้กดิการทำางาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ	และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง	
การพัฒนาระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย	 ซึ่ง

โครงสร้างการบริหารของภาคจะปรับปรุงทุก	ๆ	2	ปี	
เพื่อให้เกิดความทันสมัย

การจดัแบง่ภาระงานรบัผดิชอบกำาหนดบทบาท
และหนา้ทีท่ีช่ดัเจน	ตามความสามารถและศกัยภาพ
ของแต่ละบุคคล	 โดยยึดความเสมอภาคเป็นสำาคัญ		
มีความโปร่งใส	 	 เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี	 มี
ทัศนคติที่ดี	และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	

โครงสร้างการบริหารจัดการของคลินิกทันตกรรม 
ทัว่ไปขัน้สงูมีระบบชดัเจน	เพือ่จดัการฝกึอบรมการใช้
วัสดุและเครื่องมือใหม่	ๆ	ที่ทันสมัย	ทำาให้สามารถ
ใชง้านอยา่งถกูต้องและมปีระสทิธิภาพ	นอกจากน้ียงั
สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภายนอกคณะให้
กับบุคลากร	เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น 
อย่างต่อเนื่องทุกปีด้วย	

ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู	จดัใหม้โีครงการ
พัฒนาจิตใจและอารมณ์เพื่อการประกอบอาชีพ
ทนัตแพทย์ปลีะ	1	ครัง้	จดัโครงการการเผยแพรค่วามรู ้
ด้านทันตสุขภาพแก่ชุมชน	รวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษ 
ภายในภาควิชา	โดยเน้นการมีคุณธรรม	มีวัฒนธรรมท่ีดี 
ของไทยและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง 
อาจารย์กับนักศึกษาและทันตบุคลากรของภาค	

ส่วนของอาจารย์และนักศึกษา	 ได้จัดอาจารย์
เปน็อาจารยท์ีป่รกึษาของนกัศกึษาในหลกัสตูรตา่ง	ๆ 	
เพือ่ใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งศษิยแ์ละอาจารย	์
มกีารดแูลเอาใจใสล่กูศิษย	์อนัเปน็วฒันธรรมองคก์ร
ของภาคที่ว่า	“ใส่ใจลูกศิษย์ดั่งญาติมิตรลูกหลาน”

ภาควิชาฯ	มีการจัดประชุมภาคทุกเดือน	และ
สัมมนาภาคอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ	ปีละ	1	ครั้ง
เป็นอยา่งนอ้ย	เพือ่ปรับปรงุพฒันาเนือ้หาในหลกัสตูร
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิผลมากขึ้น	 และ 
จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
อาจารย์	ให้เกิดการทำางานร่วมกันและเผยแพร่ช่ือเสียง 
ให้กับคณะ	
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ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
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ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

เริ่มจัดตั้งเป็นภาควิชาเมื่อ	 พ.ศ.	2512
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 	 ชั้น	13	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก   ศ.	คลินิกเกียรติคุณ	พ.ท.	ทพ.เศวต	ทัศนบรรจง	
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน	 รศ. ดร. ทพญ.อารยา	พงษ์หาญยุทธ

สุขภาพช่องปาก

ที่ดีของเด็กและทัศนคติ

ที่ดีต่อทันตกรรม 

คือความสำาเร็จของ

วิชาทันตกรรม

สำาหรับเด็ก
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ชื่อหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ศ. คลินิกเกียรติคุณ	พ.ท. ทพ.เศวต	ทัศนบรรจง				
ผศ. ทพญ.พรพรรณ	ลีวัธนะ	 	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.จารุพิมพ์	เกียรติประจักษ์	
ผศ. ทพญ.พรพรรณ	ลีวัธนะ
ศ. เกียรติคุณ	ทพญ. มาลี	อรุณากูร	 	 	 	
ผศ. ทพญ.ผาณิต	บัณฑิตสิงห์	 	
รศ. ดร. ทพญ.อารยา	พงษ์หาญยุทธ	

2512	-	2534
2534	-	2542
2542	-	2546
2546	-	2548
2548	-	2555
2557	-	2559
2559	-	ปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่ง ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ความเป็นมา
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พันโท ทันตแพทย์ เศวต ทัศนบรรจง

ภาควชิาทนัตกรรมเดก็	เปน็หนว่ยงานหนึง่ในคณะทันตแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	
จัดตั้งขึ้นมาพร้อม	ๆ	กับการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์	ในมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้	

ในอดีตการศกึษาวชิาทันตแพทยศาสตรท์ีไ่ดม้าตรฐานสากลในประเทศไทย	เริม่ดว้ยการ
เรียนเตรียมทันตแพทย์ที่คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2	ปี	เมื่อศึกษาสำาเร็จ
ในระดับนี้แล้วก็ไปเรียนต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	ซึ่งเป็นคณะ
ทนัตแพทยศาสตรค์ณะแรกและคณะเดยีวในประเทศไทย	ทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้เมือ่	พ.ศ.	2483	สงักดั
อยูใ่นมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลยัแพทยศาสตรเ์ปน็มหาวิทยาลยัท่ีมคีวามชำานาญ
ในด้านการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ได้แก่	 การแพทย์ทุกสาขา	 การ
สาธารณสุข	การพยาบาล	เภสัชศาสตร์	ฯลฯ	และวิชาต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ประมาณ	 พ.ศ. 2500	 เศษเป็นต้นมา	 ได้มีการตื่นตัวในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยที่
สมบูรณ์ตามมาตรฐานสากลนั่นก็คือ	 มหาวิทยาลัยจะต้องมีการเรียนการสอน	 วิชาการด้าน
ตา่ง	ๆ 	ใหม้หีลากหลายสาขาวิชามากข้ึน	สำาหรับมหาวทิยาลยัแพทยศาสตรน์ัน้	มคีวามชำานาญ
ในด้านการแพทย์สาขาต่าง	ๆ	และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จึงต้องมีการจัดตั้งคณะวิชาทางด้าน 
ศลิปศาสตร	์สงัคมศาสตร	์วศิวกรรมศาสตร	์และวชิาการทางดา้นอืน่	ๆ 	เพิม่เตมิเทา่ทีจ่ะเหมาะสม 
กับการเป็นมหาวิทยาลับเต็มรูปแบบตามมาตรฐานสากล

การพัฒนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในคร้ังน้ันได้นำาเอาคณะทันตแพทยศาสตร์น้ี	เข้าไปอยู่ 
ในโครงการดว้ยโดยทีค่ณะทนัตแพทยศาสตร	์คณะแรกแหง่เดยีวของประเทศไทยนัน้	จะตอ้งโอน 
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ศ. คลินิกเกียรติคุณ	พ.ท. ทพ.เศวต	ทัศนบรรจง				
ผศ. ทพญ.พรพรรณ	ลีวัธนะ	 	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.จารุพิมพ์	เกียรติประจักษ์	
ผศ. ทพญ.พรพรรณ	ลีวัธนะ
ศ. เกียรติคุณ	ทพญ. มาลี	อรุณากูร	 	 	 	
ผศ. ทพญ.ผาณิต	บัณฑิตสิงห์	 	
รศ. ดร. ทพญ.อารยา	พงษ์หาญยุทธ	

ยา้ยไปอยูก่บัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	เนือ่งจากเป็น 
คณะท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จึงมี 
ความจำาเป็นที่จะต้องจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ข้ึนใหม่อีกคณะหน่ึง	ในขณะท่ียังสังกัดอยู่ในคณะทันต- 
แพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัแพทยศาสตรใ์นขณะนัน้

การดำาเนินการต่าง	 ๆ	 ได้เร่ิมขึ้นและก้าวหน้า
ไปตามลำาดบั	จนกระทัง่ไดม้พีระราชกฤษฏกีา	จดัตัง้ 
คณะทันตแพทยศาสตร์	 คณะที่	 2	 นี้ขึ้น	 เมื่อวันที่ 
7	มิถุนายน	พ.ศ. 2511	และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง 
ให	้ศ.	เกยีรตคิณุ	ทพ.อศิระ	ยกุตะนนัทน	์เปน็คณบดี

คณะทนัตแพทยศาสตร	์คณะใหมน่ีใ้นตอนแรก
ใช้ชื่อว่า	คณะทันตแพทยศาสตร์	คณะที่	2	 เพราะ 
เริ่มต้นจัดตั้งในขณะที่สังกัดอยู่ในคณะทันตแพทย- 
ศาสตรค์ณะเดมินัน้	ตอ่มาทางราชการไดม้อบอาคาร
เก่าสูง	 5	 ช้ัน	 ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อจะให้เป็นศูนย์วิจัย
ทางการแพทย์	 แต่สร้างไม่สำาเร็จ	 อาคารนี้ตั้งอยู่ท่ี 
ถนนโยธี	เขตพญาไท	ในขณะนั้น	คณะทันตแพทย- 

ศาสตรค์ณะนีจ้งึใชช้ือ่ใหมว่า่	คณะทนัตแพทยศาสตร์
พญาไท

ต่อมาเมื่อ วันท่ี	 2	 มีนาคม	 พ.ศ.  2512	
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 ได้รับพระราชทานนาม
ใหมว่า่	“มหาวทิยาลยัมหดิล”	คณะทันตแพทยศาสตร	์
คณะนี้ก็ได้โอนย้ายเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล

ในเวลาต่อมาทางกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุง
เขตการปกครองใหม่	 โดยแบ่งพ้ืนท่ีเขตพญาไท
บางส่วนจัดต้ังเป็นเขตราชเทวี	 ต่อมาคณะทันต-
แพทยศาสตร	์พญาไท	จงึไดตั้ดคำาวา่	พญาไท	ออกและ 
ใชช้ือ่ใหม่วา่	“คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหิดล” 

คณะทันตแพทยศาสตร์	 คณะใหม่นี้ได้รับงบ
ประมาณปรบัปรงุอาคาร	5	ชัน้	หลังแรกท่ีไดร้บัมอบ
มานี้	 ใช้เวลาประมาณ	2	ปี	 เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ
หนว่ยงานตา่งๆ	ของคณะฯ	กไ็ดย้้ายเขา้มาปฏบิติังาน
ในอาคารหลังที่	1	นี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2513
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สถานทีต่ัง้ของภาควิชาทันตกรรมเดก็	ท้ังสำานกังานและคลนิกิ	ตัง้อยูใ่นชัน้ท่ี	2 
ทางดา้นทศิตะวนัตกของอาคารหลงัที	่1	โดย	ศ.	คลนิกิเกยีรตคิณุ	พ.ท.	ทพ.เศวต 
ทัศนบรรจง	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าภาควิชาและมีอาจารย์ที่ร่วมงานในระยะ
แรก	ๆ	นั้น	3-4	ท่าน	เช่น	อาจารย์พันธ์ทิพย์	อาจารย์จินดา	อาจารย์พรพรรณ 
อาจารย์จารุพิมพ์	 ในปีต่อ	 ๆ	 มาก็มีอาจารย์เพ่ิมขึ้น	 1	 ท่านบ้าง	 2	 ท่านบ้าง	 
ตามทีจ่ะไดร้บัอนมุตั	ิอาจารยบ์างทา่น	ไดแ้ก	่อาจารยพ์นัธท์พิย์	อาจารยจ์นิดา	ปฏบิตัิ
งานอยู่ได้ไม่นานก็ลาออกไป	อาจารย์รุ่นแรก ๆ	นี้ที่ร่วมปฏิบัติงานในภาควิชานี้ 
ที่อยู่จนเกษียณอายุราชการ	ได้แก่	ข้าพเจ้า	อาจารย์พรพรรณ	อาจารย์จารุพิมพ์

ตราสัญลักษณ์ 

ประจำาภาควิชาทันตกรรมเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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หลังจากที่คณะทันตแพทยศาสตร์	 แห่งใหม่นี้
ได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในอาคารหลังที่	1	ได้ไม่นาน	
ทางคณะฯ	ก็ได้รับงบประมาณอีกจำานวนหนึ่ง	สร้าง
อาคาร	 5	 ช้ัน	 เป็นอาคารหลังที่	 2	 และหลังท่ี	 3	 
ต่อมา	 เมื่ออาคารทั้ง	 2	 หลัง	 สร้างเสร็จภาควิชาฯ	
และคลินิก	 ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอาคาร	 3	 โดยทาง
คณะฯ	จัดให้คลินิกเด็กอยู่ที่ชั้น	1	ทางทิศตะวันออก	
ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางขึ้น	 ติดตั้งยูนิตทำาฟันได้เพ่ิมข้ึน	
ส่วนคณาจารย์มีห้องพักอยู่ที่อาคาร	3	ชั้น	5

การปรับปรุงอาคารสถานที่ของคณะฯ	 ยังคง
ดำาเนินไปอย่างต่อเน่ือง	 ในตอนนี้ทางคณะฯ	 ได้ 
งบประมาณปรับปรุงอาคาร	5	ชั้น	หลังที่	1	ให้เป็น
อาคาร	8	ชั้น	มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น	พร้อมทั้งมีห้อง
ประชุมใหญ่และมีห้องที่ใช้เพื่อกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ
คณะฯ	 เพ่ิมขึ้น	 นักศึกษาก็มีจำานวนเพ่ิมข้ึน	 ในปี 
ต่อ	ๆ 	มา	ก็มีการสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก	2-3	อาคาร	
อาคารเอนกประสงค์	เปน็อาคารหลงัหนึง่ซึง่สร้างอยู่
ในพื้นที่ร่วมกันกับพื้นที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์	
เมือ่สรา้งเสรจ็กเ็ป็นอาคารทีใ่ชร้ว่มกนั	2	คณะฯ	และ
คลินิกเด็กส่วนที่เป็นบัณฑิตศึกษาก็ได้มาอยู่ชั้น	 4 
ของอาคารเอนกประสงค์ด้วย

ต่อมาเม่ือคณะฯ	มีโครงการและได้รับงบประมาณ 
มาสร้างอาคารสูง	 17	ชั้น	มีสิ่งอำานวยความสะดวก
พร้อม	สามารถรับนักศึกษาได้เพิ่มขึ้น	ให้บริการทาง
ทันตกรรมได้มากข้ึนและเพื่อกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ
คณะฯ	ทางคณะฯ	ก็ได้รื้อถอนอาคารหลังที่	1	และ
อาคารหลังที่	2	ซึ่งเป็นอาคารชุดแรก	ๆ	นั้น	เพื่อใช้
พืน้ทีส่รา้งอาคาร	17	ชัน้	หลงัใหมท่ีท่นัสมยั	ภาควชิาฯ 
และคลนิกิทนัตกรรมเด็ก	กไ็ดย้า้ยจากอาคาร	3	ไปอยู ่
ในสว่นหน่ึงของอาคารเอนกประสงค	์ซึง่เป็นการยา้ย
ที่ทำางานของภาควิชาฯ	เป็นครั้งที่	3

เมื่ออาคาร	17	ชั้น	ที่ทันสมัยนี้สร้างเสร็จ	ภาค 
วิชาฯ	และคลินิกทันตกรรมเดก็	ก็ได้ยา้ยมาอยูช่ั้น	4 
ทางทิศตะวันออก	 ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง	 ติดตั้งยูนิต

ทำาฟันและเครื่องมือต่าง	ๆ	เพิ่มจำานวนขึ้นมาก
ในด้านการเรียนการสอน	 ภาควิชาฯ	 มีชั่วโมง

การเรียน	 การสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
งานคลินิกของนักศึกษาหลักสูตรทันตแทพยศาสตร์
บัณฑิต	และหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงในสาขา
ทันตกรรมสำาหรับเด็กตั้งแต่เร่ิมเปิดการศึกษาในปี	
พ.ศ.	2513	เป็นต้นมา	และต่อมาก็ได้เปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาทันตกรรมสำาหรับ
เดก็	หลกัสตูรฝกึอบรมทนัตแพทย์ประจำาบา้น	สาขา
ทันตกรรมสำาหรับเด็ก	 และหลักสูตรวิทยาศาตร- 
มหาบัณฑิต	 (นานาชาติ)	 สาขาทันตแพทยศาสตร์	
วิชาเอกทันตกรรมสำาหรับเด็ก	 ปัจจุบันมีนักศึกษา
ระดับหลังปริญญา	ประมาณ	37-40	คน	ต่อปี			

อาจารย์และบุคลากรท่ีร่วมปฏิบัติงานในภาค
วชิานี	้เริม่จากมอีาจารย	์3-4	ทา่น	มเีจา้หนา้ทีต่า่ง	ๆ  
อาจไม่ถึง	10	ท่าน	ในขณะนี้	พ.ศ.	2561	ภาควิชาฯ	
มอีาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีต่าง	ๆ 	เพ่ิมขึน้มาก	มอีาจารย์
ทั้งหมด	14	คน			

ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมงานกับคณะทันตแพทย- 
ศาสตร์แห่งนี้ตั้งแต่เร่ิมแรกการจัดต้ังคณะฯ	 ได้เห็น
อาคาร	5	ชัน้	ซึง่เปน็อาคารทีส่รา้งไมเ่สรจ็	ทางราชการ 
มอบให้คณะฯ	 ต้องมาซ่อมสร้างดัดแปลงให้ใช้งาน 
ในด้านการเรียนการสอนได้	 	 ต่อมาได้มีการสร้าง 
เพ่ิมเติมอีกหลายอาคารและได้พัฒนาต่อมามีการ
รื้อถอนอาคาร	 1	 และอาคาร	 2	 เพื่อสร้างอาคารที่ 
ทันสมัยสูง	 17	 ชั้น	 ขึ้นมาแทนที่และยังคงมีการ
พัฒนาต่อไปอีก

เนื่องในโอกาสที่คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 
ปทีี	่50	อาจารยท์กุคนในภาควชิาขอแสดงความยนิดี
และชืน่ชมในความสำาเรจ็	ในการดำาเนนิการของคณะ
ผูบ้รหิารทีผ่า่นมาทกุรุน่	และขออวยพรใหค้ณะทนัต-
แพทยศาสตร์แห่งนี้มีความเจริญยิ่ง	ๆ	ขึ้นตลอดไป
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ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

และปริทันตวิทยา
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ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
ปีที่ก่อตั้ง	 พ.ศ.	2511
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา	ชั้น	12		
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก   รศ. ทพญ.อัมพา	ศาสตรี
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน	 รศ. ดร. ทพญ.สุภาณี	รัศมีมาสเมือง

เรามีผลงานวิจัยที่

เผยแพร่ในวารสาร

วิชาการระดับนานาชาติ

อย่างสมำ่าเสมอ

สร้างสรรค์ผลงาน

ประดิษฐ์คิดค้น ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์บางชนิด

ได้รับการจดสิทธิบัตร

ทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ บางชนิด

พร้อมต่อยอดสู่

เชิงพาณิชย์
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ความเป็นมา
ภาควชิาเวชศาสตรช์อ่งปากและปรทินัตวทิยา	เดมิชือ่

ว่า	 ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก	 ก่อตั้งโดย	 ศ. เกียรติคุณ	
ทพ.อิศระ	 ยุกตะนันทน์	 พร้อมกับการก่อต้ังคณะทันต-
แพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	ภาควชิาจดัการเรียนการ
สอนในสาขาเวชศาสตรช่์องปาก	สาขาปรทินัตวทิยา	และสาขา 
เวชศาสตรท่ั์วไป	คณบดใีนขณะน้ัน	คอื	ศ.	เกยีรตคิณุ	ทพ.อิศระ 
ยกุตะนันทน์	ไดค้ดัเลอืกอาจารยไ์ว	้4	ทา่น	คอื	รศ.	ทพญ.อัมพา 
ศาสตรี	ผศ. ทพ.วิศิษฐ์	ตุลานันท์	อาจารย์	ทพญ.สุจินดา 
จตุรพิธ	และ	ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.มัลลิกา	ศิริรัตน์	
เพื่อมาเตรียมการเรียนการสอนและการบริการทางคลินิก	
ในขณะนั้น	 คณะจัดการเรียนการสอนในระบบ	 Topic	 ซึ่ง
คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัเทกซสั	ณ	เมอืง
ฮสุตนั	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	และ	ศ.	เกยีรตคิณุ	ทพ.อศิระ 
ยุกตะนันทน์	ร่วมกันวางรูปแบบไว้

ในระยะแรก	ภาควิชายังไม่มีอาจารย์สาขาเวชศาสตร์
ชอ่งปากโดยเฉพาะ	อาจารยแ์ตล่ะทา่นจึงตอ้งสอนไดท้ัง้สอง
สาขา	ต่อมาภาควชิาพยายามผลกัดันใหอ้าจารยไ์ปศกึษาตอ่
ในสาขาวชิาเวชศาสตรช์อ่งปากโดยเฉพาะ	อาจารยท์า่นแรก 

รศ. ทพญ.อัมพา	ศาสตรี
ผศ. ทพ.วิศิษฐ์	ตุลานันท์
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.ผุสดี	ยศเนืองนิตย์	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.มัลลิกา	ศิริรัตน์		
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.อนงค์พร	ศิริกุลเสถียร		
รศ. ทพญ.จุฬาลักษณ์	เกษตรสุวรรณ	
รศ. ทพ.ยสวิมล	คูผาสุข	 	
ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์	บัวจีบ	 	
รศ. ดร. ทพญ.สุภาณี	รัศมีมาสเมือง	

2534	-	2531
2531	-	2537
2537	-	2545
2545	-	2551
2551	-	2554
2555	-	2559
2560	-	ปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่ง ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ที่ไปศึกษาต่อ	 คือ	 ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์	 บัวจีบส่วนใน
สาขาเวชศาสตร์ทั่วไปนั้น	เมื่อแรกตั้งคณะ	รศ. นพ.สมมาส 
มิตรอารีย์	ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำาของภาควิชาได้รับผิดชอบ 
สอนวิชา	 Genera l	 Medic ine ,	 Communicab le	 
Diseases	และพานักศึกษาทันตแพทย์ไป	Ward	Round	ใน 
โรงพยาบาลตา่ง	ๆ 	หลงัจากทา่นเกษยีณอายรุาชการ	ภาควชิา 
ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลราชวิถีส่งอาจารย์แพทย์ 
มาช่วยสอนนักศึกษาทันตแพทย์ระยะหนึ่ง	 ต่อมาภาควิชา 
ได้เชิญอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาล- 
รามาธิบด	ีโดยม	ีศ. นพ.ปยิะมติร	ศรธีรา	เปน็ผู้ชว่ยดำาเนนิการ 
ให้	 ปัจจุบันภาควิชามีอาจารย์ทันตแพทย์	 2	 ท่าน	 คือ	
อาจารย์	นพ. ทพ.นิษณ์	โอกูม่า	และ	อาจารย์	นพ.	ทพ.วีระ 
สุขุมธรรมรัตน์	 ซึ่งสำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต	
เป็นผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาเหล่านี้

เม่ือแรกก่อต้ัง	 คณะมีนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นท่ี	 1	
จำานวน	9	คน	และมีอาคารเรียน	2	หลัง	อาคาร	1	เป็น
อาคารท่ีไดร้บับรจิาคมาเพ่ือใชจ้ดัการเรยีนการสอนรายวิชา
พรีคลินิก	มีห้องพักอาจารย์	คลินิกบริการพิเศษ	คลินิกเด็ก	
คลนิกิทนัตกรรมจดัฟนั	สว่นอาคาร	2	สรา้งดว้ยงบประมาณ
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ของคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	ชัน้ลา่งเปน็
คลินิกตรวจพิเคราะห์	 คลินิกรังสีวิทยา	 คลินิกศัลยศาสตร์
ชอ่งปาก	ชัน้	2-3	เป็นคลนิกิการเรยีนการสอนของนกัศกึษา
ทันตแพทย์	(คลินิกกลาง)	ส่วนชั้น	4-5	เป็นห้องบรรยาย
และห้องพักอาจารย์	ในปีแรก	ๆ	ที่เปิดให้บริการ	คณะต้อง
ระดมอาจารยท์างคลินกิทกุทา่นหมนุเวยีนมาชว่ยตรวจและ
บริการ	โดยใหอ้าจารยใ์หมท่ีต่อ้งเรยีนตอ่ระดบัหลงัปรญิญา	
สาขาที่รับเข้าภาควิชานั้นเป็นผู้ให้การรักษา

ภาควิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา 
ทันตแพทยช์ัน้ปีที	่3-6	ในหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ	
และหลักสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ	(นานาชาต)ิ	รวมทัง้
นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์	ส่วนในระดับหลังปริญญา	ระยะ
แรกภาควิชาได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก	สาขาปริทันตวิทยา	และ	
หลกัสตูรประกาศนยีบัตรบณัฑิตชัน้สงูทางวทิยาศาสตรก์าร
แพทยค์ลนิกิ	สาขาเวชศาสตรช์อ่งปาก	ตอ่มาใน	พ.ศ.	2538	

ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทั้ง	2	สาขาวิชา
เมื่อ	 พ.ศ.	 2544	 ภาควิชาเปิดหลักสูตรการฝึก

อบรมทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาปริทันตวิทยา	 และสาขา
วทิยาการวนิจิฉยัโรคชอ่งปากเพ่ือใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค์
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย	 ต่อมาภาค 
วิชาได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	 สาขาทันต-
แพทยศาสตร์	 วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก	 และวิชาเอก 
ปริทันตวิทยา	และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขา
ทันตแพทยศาสตร์	วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก	(หลักสูตร
นานาชาติ)	 ขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
กับคณะ	โดยนักศึกษาหลังปริญญาจะได้ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกที่โรงพยาบาลทันตกรรม	 คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	และที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี
สิรินธร	 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	 ศาลายา	 รวมทั้ง
หมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่แผนกทันตกรรม	 โรงพยาบาล
รามาธิบดีด้วย

การพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆ
ตลอด	 50	 ปีที่ผ่านมา	 ภาควิชาได้เจริญก้าวหน้าขึ้น

ตามลำาดับ	คณาจารย์ของภาควิชามีผลงานการแต่งหนังสือ	
ตำารา	รวมถงึผลงานวจิยัทีต่พีมิพ์เผยแพรใ่นวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาติอยา่งสมำา่เสมอ	สร้างสรรคผ์ลงานประดิษฐ์
คิดค้น	 อาทิ	 เจลยาฟ้าทะลายโจรเพ่ือเสริมการรักษาโรค 
ปริทันต์อักเสบ	MU	 Graft	 Knife	 และ	 ยาสีฟันสมุนไพร 
พริกพราน	เป็นต้น	ซ่ึงผลิตภัณฑ์บางชนิดได้รับการจดสิทธิบัตร 
ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ	บางชนดิได้รบัการรบัรอง
จากองค์การอาหารและยาแล้ว	พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

นอกจากคณาจารยข์องภาควชิาจะไดร้บัการยอมรบัใน
ด้านวิชาการทั้งในระดับคณะ	มหาวิทยาลัย	องค์กรวิชาชีพ	
ชมรม	และสมาคมต่าง	ๆ	แล้ว	ยังได้รับการยกย่องในด้าน
การประพฤตตินเปน็แบบอย่างทีด่	ีศษิย์เกา่ของภาควิชาเอง
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยลำาดับ	 เป็นการ
เผยแพร่ชื่อเสียงของภาควิชาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

รศ. ทพญ.อัมพา	ศาสตรี
ผศ. ทพ.วิศิษฐ์	ตุลานันท์
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.ผุสดี	ยศเนืองนิตย์	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.มัลลิกา	ศิริรัตน์		
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.อนงค์พร	ศิริกุลเสถียร		
รศ. ทพญ.จุฬาลักษณ์	เกษตรสุวรรณ	
รศ. ทพ.ยสวิมล	คูผาสุข	 	
ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์	บัวจีบ	 	
รศ. ดร. ทพญ.สุภาณี	รัศมีมาสเมือง	

ยาสีฟัน

สมุนไพร

พริกพราน
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ภาควิชารังสีวิทยาช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล
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ภาควิชาฯ นี้มี

บุคลากรสายวิชาการ

ที่มีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์ รวมทั้ง

อุปกรณ์ที่ทันสมัย 

จึงสามารถให้ความรู้

ในส่วนของการเรียน

การสอน และให้การ

บริการวิชาการแก่

ผู้ป่วยได้ครอบคลุม

และมีประสิทธิภาพ

ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เริ่มจัดตั้งเป็นภาควิชาเมื่อ	 พ.ศ.	2511	
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก   ผศ. ทพญ.อรพิน	ธรรมวานิช	
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน	 ผศ. ดร. ทพญ.จิรา	กิติทรัพย์กาญจนา
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การพัฒนาความก้าวหน้าที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลมีบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์	

รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย	ได้แก่	เครื่องถ่ายภาพรังสีในปาก	นอกปาก	และเครื่องถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์
ชนิดโคนบีม	 จึงสามารถให้ความรู้ในส่วนของการเรียนการสอน	 และให้การบริการวิชาการแก่ผู้ป่วยได้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้ยังคงมีงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน	ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ชื่อหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ผศ. ทพญ.อรพิน	ธรรมวานิช	 	
ศ. ทพญ.ใจนุช	จงรักษ์	 	
ผศ. ทพญ.ดวงฤดี	วงเทียมชัย			 	
ผศ. ทพญ.ศิรินันท์	วิเศษสินธุ์	 			
ผศ. ทพญ.อรวรรรณ	มโนมัยสันติภาพ
ผศ. ทพญ.ศิรินันท์	วิเศษสินธุ์		
ผศ. ดร. ทพญ.สุชยา	ดำารงค์ศรี  

ผศ. ดร. ทพญ.จิรา	กิติทรัพย์กาญจนา

2511	-	2527
2528	-	2530
2531	-	2534
2535	-	2542
2543	-	2544
2545	-	2551
2552	(รักษาการฯ)
2553	-	2560	
2560	-	ปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่ง ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
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ผศ. ทพญ.อรพิน	ธรรมวานิช	 	
ศ. ทพญ.ใจนุช	จงรักษ์	 	
ผศ. ทพญ.ดวงฤดี	วงเทียมชัย			 	
ผศ. ทพญ.ศิรินันท์	วิเศษสินธุ์	 			
ผศ. ทพญ.อรวรรรณ	มโนมัยสันติภาพ
ผศ. ทพญ.ศิรินันท์	วิเศษสินธุ์		
ผศ. ดร. ทพญ.สุชยา	ดำารงค์ศรี  

ผศ. ดร. ทพญ.จิรา	กิติทรัพย์กาญจนา
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ภาควิชาศัลยศาสตรช์่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล
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ภาควิชาฯ มี

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

โดยมีความเชี่ยวชาญ

พิเศษด้านการผ่าตัด

แก้ไขความผิดปกติ

ของใบหน้า ขากรรไกร

ชนิดต่าง ๆ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เริ่มจัดตั้งเป็นภาควิชาเมื่อ	 พ.ศ.	2516	
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก   น.ท. ทพญ.ภูษณี	ณ	ถลาง			
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน	 ผศ. นพ. ทพ.เกียรติอนันต์	บุญศิริเศรษฐ
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ชื่อหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

น.ท. ทพญ.ภูษณี	ณ	ถลาง			 	 	
ทพญ.เพลินศรี	หทยีช							 	
ศ. เกียรติคุณ	ทพ.สมศักดิ์	จักรไพวงศ์		
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.สุรชัย	ชัยวัฒน์	 		 	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.มนัส	โรจน์วนาการ	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.สุรชัย	ชัยวัฒน์
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ดร. นพ. ทพ.วีระศักดิ์	ไพรัชเวทย์	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์	สุทธเสถียร	 	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.สมเกียรติ	อรุณากูร		
ทพ.ปริย	แก้วประดับ																
รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย	เกียรติถาวรเจริญ	
ผศ. นพ. ทพ.เกียรติอนันต์	บุญศิริเศรษฐ	

2516	-	2519	
2520	-	2521
2522	-	2523
2524	-	2527	
2527	-	2530
2530	-	2533		
2534	-	2537
2537	-	2544	
2544	-	2552
2552	-	2556
2556	-	2559
2560	-	ปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่ง ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ความเป็นมา
ต้ังแต่เปิดคณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ใน	 พ.ศ.	 2511	 งานการเรียน 

การสอนดา้นศลัยศาสตรช์อ่งปากอยูใ่นภาพรวมของการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร	ีสาขา
ทันตแพทยศาสตร์	

ต่อมาภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	 คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้ก่อตั้งขึ้นใน	พ.ศ.	2516	โดยเริ่มแรกนั้น	คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก	
ตัง้อยู่ที	่อาคาร	2	ชัน้	1	ซึง่มีภารกจิหนา้ทีร่บัผดิชอบหลกัในตอนนัน้คอื	การจัดระบบการเรียน
การสอนใหก้บันกัศกึษาทนัตแพทยใ์นระดบัปริญญาตร	ีและการบรกิารผูป่้วยเกีย่วกบัการผา่ตดั
เล็กในช่องปาก	 ซึ่งมีบุคลากรหลักในรุ่นบุกเบิกคือ	 น.ท. ทพญ.ภูษณี	ณ	 ถลาง	 ทพญ.จามรี		
เหรียญอัมพร	ศ. เกียรติคุณ	ทพ.สมศักดิ์	จักรไพวงศ์	ทพญ.สุนิสา	เถียรมิตรภาพ	ศ. คลินิก-
เกียรติคุณ	ทพ.สุรชัย	ชัยวัฒน์		และ	ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ดร. นพ. ทพ.วีระศักดิ์		ไพรัชเวทย์

หลังจากนั้นภาควิชาได้มีการปรับปรุง	พัฒนา	ทั้งเรื่องของการเรียนการสอนและการให้
บริการแก่ประชาชนที่กว้างขวางขึ้น	 โดยเปิดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในระดับหลังปริญญา	
คอื	หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลนิกิ	สาขาศลัยศาสตรช์อ่งปาก 
ใน	พ.ศ. 2516	
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น.ท. ทพญ.ภูษณี	ณ	ถลาง			 	 	
ทพญ.เพลินศรี	หทยีช							 	
ศ. เกียรติคุณ	ทพ.สมศักดิ์	จักรไพวงศ์		
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.สุรชัย	ชัยวัฒน์	 		 	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.มนัส	โรจน์วนาการ	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.สุรชัย	ชัยวัฒน์
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ดร. นพ. ทพ.วีระศักดิ์	ไพรัชเวทย์	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์	สุทธเสถียร	 	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.สมเกียรติ	อรุณากูร		
ทพ.ปริย	แก้วประดับ																
รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย	เกียรติถาวรเจริญ	
ผศ. นพ. ทพ.เกียรติอนันต์	บุญศิริเศรษฐ	

สำาหรบัการใหบ้รกิารทางการรกัษานัน้	ภาควิชาศลัยศาสตรช์อ่งปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีล 
คณะทนัตแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลยัมหดิล	เร่ิมใหบ้รกิารการผ่าตัดในหอ้งผ่าตดัใหญ่ภายใตก้าร 
ดมยาสลบ	อาคาร	1	ชัน้	3	โดยไดร้บัการสนบัสนนุเป็นอยา่งดจีาก	ศ. กติตคิณุ	นพ. ทพ.เชือ้โชต ิ
หังสสูต	 ในวันที่	 9	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2516	 โดยการผ่าตัดเกี่ยวกับช่องปาก	 ใบหน้า	 และ 
ขากรรไกร	 ในช่วงเวลานั้นยังมีข้อจำากัดหลายประการ	 ท้ังเครื่องมือการผ่าตัดและบุคลากร 
ผู้มีความรู้
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ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ดร. นพ. ทพ.วีระศักดิ์	ไพรัชเวทย์	คืออาจารย์ท่านแรก	ที่ได้เข้ารับ
การศึกษาในระดับ	 ท.บ., พ.บ. คนแรกในคณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และ
ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	ระดับ	Facharzt	
ณ	Julius	Maximilian	University	Wuerzburg	และได้ทำา	ป.เอก	Dr.med	และกลับมาปฏิบัติ
งานใน	 พ.ศ.	 2530	 นอกจากนั้นภาควิชาได้รับบุคลากรอาจารย์ที่จบ	 American	 board	 of	
Oral	and	Maxillofacial	Surgery	และ	Ph.D	in	Biomedical	Science	จาก	University	of	
Texas	U.S.A.	คือ	ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์	สุทธเสถียร	โดยเป็นผู้ริเริ่มสร้าง
หลกัสตูรการฝกึอบรมทนัตแพทยป์ระจำาบา้น	สาขาศลัยศาสตรช์อ่งปากและแม็กซลิโลเฟเชยีล 
ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2539	 ซึ่งเป็นหลักสูตรทันตแพทย์ประจำาบ้านหลักสูตรแรกของคณะทันต
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล			

ใน	พ.ศ.	2548	คณะทันตแพทยศาสตร์	ได้ขยายงานไปที่โรงพยาบาลทันตกรรมหาจักรี- 
สรินิธร	ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก	ศาลายา	จงัหวดันครปฐม	โดยม	ีรศ. ดร. นพ. ทพ.ศริชิยั 
เกียรติถาวรเจริญ	 อาจารย์ประจำาภาควิชาท่ีดำารงตำาแหน่งรองคณบดีในสมัยนั้นได้ไปดำารง 
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ตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี- 
สรินิธรทา่นแรก	และไดร้เิริม่และพฒันาดำาเนนิงานให้
โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรสีรินิธรเจรญิก้าวหนา้
มาจนถึงปัจจุบัน

ใน	 พ.ศ. 2549	 ได้เร่ิมงานผ่าตัดด้านมะเร็ง
ในช่องปากเป็นครั้งแรก	 รวมถึงการผ่าตัดเพ่ือแก้ไข
จมกูในผูป้ว่ยปากแหวง่และเพดานโหว	่(Rhinoplasty	
in	 Cleft	 lip	 -	 nose	 deformity)	 โดย	 ผศ. นพ.	
ทพ.เกียรติอนันต์	บุญศิริเศรษฐ	หลังจากจบการฝึก
อบรม	ได้รับวุฒิบัตร	Facharzt	fuer	Mund	-	Kiefer-	
Gesichtschirurgie	จาก	Marienhospital	Stuttgart	
ประเทศเยอรมนี	และกลับมาปฏิบัติงานที่ภาควิชา	

ต่อมาใน	พ.ศ. 2550	ภาควิชาได้ริเริ่มงานด้าน	
Reconstructive	Microsurgery	หรือที่เรียกว่า	Free	
Flap	 โดย	 ดร. นพ. ทพ.บวร	 คลองน้อย	 ท่ีสำาเร็จ 
การศึกษาจากเยอรมนีจาก	University	of	Erlangen	
เช่นเดียวกัน	 อีกทั้งยังได้รับอาจารย์ท่ีจบวุฒิบัตร
หรืออนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ	 จากท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ	 รวมท้ังได้รับอาจารย์
วิสัญญีอีก	2	ท่าน

การพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
ในชว่ง	20	ปทีีผ่า่นมา	ภาควชิายังคงพฒันาและ 

ยกระดับงานในทุก	 ๆ	 ด้านอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้
ขอบเขต	 ความสามารถในการรักษาและให้บริการ 
ผูป้ว่ย	มกีารเตบิโตขึน้อยา่งชดัเจน	โดยสามารถใหก้าร 
รักษาผู้ป่วย	ตั้งแต่การถอนฟันทั่วไป	-	การผ่าตัดฟัน
คดุ	-	การผา่ตดัเลก็ในชอ่งปาก	(Minor	surgery)	อาทิ
เช่น	การตัดปุ่มกระดูกที่เพดาน	และขากรรไกรล่าง	
การผา่ตดัแตง่รอ่งเหงอืกกอ่นการใสฟ่นั	-	ทนัตกรรม 
รากเทยีม	-	การผา่ตัดใหญภ่ายใตก้ารดมยาสลบ	อาทิ
เช่น	 การผ่าตัดแก้ไขภาวะการสบฟันผิดปกติ	 (Or-
thognathic	 Surgery)	 การผ่าตัดแก้ไขภาวะเพดาน

และกระดกูสนัเหงือกโหว่	จากภาวะปากแหว่งเพดาน
โหว่	 การผ่าตัดรักษาถุงนำ้าและเนื้องอกของกระดูก
ขากรรไกร	 และการบูรณะภายหลังการผ่าตัดเนื้อ
งอก	การรักษาของกระดูกขากรรไกรหัก	การผ่าตัด
รักษาโรคของข้อต่อกระดูกขากรรไกร	 การรักษา
การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้า	การผ่าตัดฝัง 
รากเทียม	ฯลฯ

ภาควิชาศลัยศาสตรช์อ่งปากฯ	ไดเ้ปิดหลกัสตูร 
การฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจำาบา้น	สาขาศลัยศาสตร ์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขึ้น	 นอกจากนี้ภาค
วิชาฯ	 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท	 (นานาชาติ)	
หลักสูตร	2	ปี	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2551		

ภาควิชาฯ	 ได้ให้บริการทางวิชาการ	 โดย
คณาจารย์ได้เป็นอาจารย์พิเศษให้สถาบันการศึกษา
อื่น	ๆ	วิทยากรของการประชุมต่าง	ๆ	รวมทั้งได้รับ
เชิญให้ไปช่วยผ่าตัดในโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 และการ
ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ต่าง	ๆ	

ในปัจจุบัน	 ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล	 สามารถทำาการผ่าตัดภายใต้
ยาสลบทั่วร่างกาย	เพื่อทำาการผ่าตัดใหญ่ในลักษณะ
ตา่ง	ๆ 	รวมถงึยงัใหบ้รกิารสำาหรบัภาควชิาทนัตกรรม
สำาหรบัเดก็	ในการดมยาสลบเพ่ือการรกัษาทางทันต- 
กรรมสำาหรับเด็กอีกด้วย	

นอกจากนั้นภาควิชาฯ	 ได้ให้บริการการเรียน
การสอน	 การรักษา	 ณ	 โรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาจักรสีรินิธร	ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก	ทัง้ใน 
ส่วนของคลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขา
กรรไกร	ห้องผ่าตัด	และหอผู้ป่วยใน
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ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
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ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

เริ่มจัดตั้งเป็นภาควิชาเมื่อ	 พ.ศ.	2514
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 	 ชั้น	14	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก   ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.กิตติ	สุพันธุ์วณิช		
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน 		 ดร. ทพญ.รชยา	จินตวลากร

มุ่งสร้างบุคลากร

ที่มีศักยภาพในการ

รังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

เพื่อสร้างรอยยิ้ม

ที่สวยสดใส และ

สุขภาพช่องปากที่ดี 

เสริมสร้างบุคลิกภาพ

และความมั่นใจของ

ทุกคน
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ชื่อหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ความเป็นมา
ภาควชิาทนัตกรรมจดัฟนัในระยะกอ่ตัง้	ดำาเนนิการเป็นคลนิกิกลางบนตกึใหมช้ั่น	2	โดย

ภาควชิาทางคลนิกิใช	้unit	ทำาฟนัรว่มกนั	ยกเวน้ภาควชิาศลัยศาสตรไ์ด้เปดิคลนิกิแยกออกไป	
ตอ่มาคลนิกิทนัตกรรมจดัฟนัและคลนิกิเดก็ไดแ้ยกตวัออกมา	อยูช่ัน้สองของตกึ	1	เปน็คลนิกิ
ที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน	โดยคลินิกเด็กใช้พื้นที่ฝั่งหน้าตึก	ด้านถนนโยธี	ส่วนคลินิกทันตกรรมจัดฟัน
อยู่ด้านใน	สาเหตุที่คลินิกทั้งสองอยู่ติดกัน	 เพราะวัตถุประสงค์เริ่มแรกของคลินิกทันตกรรม
จดัฟนั	เนน้ปอ้งกันการสบฟนัผดิปกต	ิซึง่เปน็วตัถปุระสงคเ์ดยีวกบัภาควชิาทนัตกรรมสำาหรบั
เด็กด้วยเช่นกัน	ในการจัดฟันจึงเริ่มด้วยการใส่เครื่องมือแบบถอดได้เพื่อการแก้ไขการสบฟัน
ผิดปกติบางซี่ของผู้ป่วยเด็ก	ส่วนการทำา	Serial	Extraction		เป็นหน้าที่ของคลินิกเด็ก	ซึ่งทั้ง
คลินิกทันตกรรมจัดฟันและคลินิกเด็กได้ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

ในเร่ิมแรกต้ังภาควิชาทันตกรรมจัดฟันได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภา	 รัตนเรือง	 และ	 
อาจารยด์สิา	บญุยรตันพันธุ	์จากคณะ	1	มาทำาหนา้ทีอ่าจารยท่ี์ปรกึษา	และเมือ่คลนิกิทนัตกรรม 
จัดฟันเปิดดำาเนินการ	คุณหมอกัลยา	ศรีบุญมา	จากจังหวัดสุพรรณบุรี	ซึ่งท่านขับรถไปกลับ
กรุงเทพฯ	-	สุพรรณบุรี	สัปดาห์ละ	2	วัน	เป็นเวลาหลายปี	เพื่อมาช่วยสอนทางคลินิกและ
รักษาผู้ป่วยที่คลินิกทันตกรรมจัดฟัน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 นอกจากนี้ยังมีคุณหมอวรรณา	
มโนมัยอุดม	(สุชาโต)	คุณหมอจิราภรณ์	ชัยวัฒน์	คุณหมอไพศาล	ชัยวัฒน์	คุณหมอสมพร	

ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.กิตติ	สุพันธุ์วณิช
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.วรรณา	สุชาโต
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.ไพศาล	ชัยวัฒน์
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.จิราภรณ์	ชัยวัฒน์	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.สมพร	เรืองผกา
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.สุรชัย	เดชคุณากร
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.ไพศาล	ชัยวัฒน์
รศ. ทพ.นิวัต	อนุวงศ์นุเคราะห์
ศ. คลินิก	ทพญ.พรรัชนี	แสวงกิจ
รศ. ดร. ทพญ.สุวรรณี	ลัภนะพรลาภ
ผศ. ดร. ทพ.พีรพงศ์	สันติวงศ์
ดร. ทพญ.รชยา	จินตวลากร	

2517	-	2524
2524	-	2527
2527	-	2531
2531	-	2535
2535	-	2539
2539	-	2543
2543	-	2547
2547	-	2551
2551
2551	-	2555
2555	-	2559
2559	-	ปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่ง ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
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เรืองผกา	 คุณหมอสุรางค์	 สมบูรณ์ธรรม	 คุณหมอ
เยาวลักษณ์	เหล่าสุนทร	คุณหมอสุรชัย	เดชคุณากร	
คุณหมอเสงี่ยม	พูศักดิ์ศรีกิจ	เป็นกำาลังสำาคัญในการ
ก่อตั้งภาควิชาทันตกรรมจัดฟันด้วย

การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันในระยะ
แรกเป็นไปทางเคร่ืองมือถอดได้	 อาจารย์จึงต้องทำา
เครื่องมือเอง	 ในระยะต่อมาทางภาควิชาฯ	 ร่วมกับ
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
ในการทำาเคร่ืองมือดังกล่าว	 โดย	 อาจารย์เพ็ญศรี	
สุทธิสารสุนทร	 ได้ก่อตั้งโรงเรียนช่างทันตกรรมขึ้น	
จงึไดช้า่งทนัตกรรมมาชว่ยภาควชิาฯ	คอื	คณุรชันกีร 
แพทยพ์นัธ์ุ	ซึง่ตอ่มาสอบไดป้ระกาศนยีบตัรจาก	City	
and	Guilds	of	London	Institute	ประเทศอังกฤษ

ต่อมาภาควิชาฯได้เริ่มทำาการรักษาผู้ป่วยด้วย
เครื่องมือชนิดติดแน่น	โดยต้องทำา	Band	ขึ้นรูปเอง
จาก	Band	Strip	และใช	้Bracket	Weld	ตดิกบั	Band	
บางรายต้องใช้	Bracket	ทำาเอง	Weld	ติดกับ	Band	
ซึ่งปัจจุบันดูได้ที่พิพิธภัณฑ์

การพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆ
ภาควชิาทนัตกรรมจดัฟนั	ไดม้กีารพฒันาคดิคน้

นวัตกรรมใหม่	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยได้ประดิษฐ์ 
เครื่องทำา	 Ligature	Wire	 ตู้อบ	Models	 จากวัสดุ
เหลอืใช้	และนำาอ่างลา้งมอืกระเบือ้งแบบสีเ่หลีย่มมา
ใชใ้นคลนิกิ	ซึง่เปน็วัสดเุหลือใชจ้ากตกึเกา่	กลายเป็น 
ตน้แบบอา่งลา้งมอืประจำา	unit	ทำาฟนัของคลนิกิทัว่ไป	
นอกจากน้ียังได้คิดค้นเครื่องมือ	 Kitti	 Headgear	
และ	 Spring	 Inclined	 Plane	 เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย	
ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว	 ได้แนวคิดมากจากการรักษา 
ผูป้ว่ยปากแหวง่เพดานโหว	่ทีม่กีารพฒันาของกระดกู
ขากรรไกรบนน้อยกว่าปกติ	 ทำาให้เกิดการสบคร่อม
บริเวณฟันหน้า

ในการเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชา
ทันตกรรมจัดฟัน	 ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
CephSmile	 ร่วมกับ	 NECTEC	 เพ่ือใช้วิเคราะห์
ความผิดปกติของผู้ป่วยจาก	 cephalometric	 film	
ซึง่สามารถใชใ้นการวางแผนการรกัษาผู้ปว่ยไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ	 และได้มีการพัฒนาโปรแกรม	 MU	
Ortho	Database	เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลผู้ป่วย	ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและงานวิจัยอีก
ทางหนึ่ง	

อาจารย์ภาควิชาลงควบคุมการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลัง

ปริญญาทางทันตกรรมจัดฟัน
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นอกจากนี้ยังได้พัฒนา	Stone	โดยการใส่สาร	
Antifungal	เพือ่เพิม่คณุสมบตั	ิAntifungal	Property	
ใน	Dental	Gypsum	ร่วมกับ	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	
จำากัด	(มหาชน)	หรือ	SCG	ด้วย	

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน	 ทันตแพทย์พญาไท	
เปน็ภาควิชาแรกท่ีทำาการจดัฟนัเดก็ปากแหวง่เพดาน
โหว	่โดยรว่มมอืกบัโรงพยาบาลศริริาช		โรงพยาบาล
รามาธิบด	ีโรงพยาบาลราชวถิ	ีโรงพยาบาลวชริะ	ในการ
รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่	 และได้เชิญแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมจากโรงพยาบาลต่าง	 ๆ 
มาสอนนักศึกษาทันตแพทย์เก่ียวกับเด็กผิดปกติบน
ใบหน้าและขากรรไกร

ในด้านการเรียนการสอนหลังปริญญา	 ภาค
วิชาทันตกรรมจัดฟันได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
มหาบัณฑิต	 สาขาทันตกรรมจัดฟันในปีการศึกษา	
2529	 ต่อมาจึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
บณัฑติชัน้สงูในปกีารศกึษา	2534	และ	หลกัสตูรฝกึ
อบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง	(3	ปี)	ในปีการศึกษา	
2539	ซึ่งนับว่าเป็นหลักสูตร	Residency	Training	
in	 Orthodontics	 หลักสูตรแรกของประเทศไทย	
นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรนานาชาติอีก	2	หลักสูตร	
คอื	หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	และหลกัสตูร
ฝกึอบรมทนัตแพทยป์ระจำาบา้น	(เปน็	International	
Residency	 in	 Orthodontics	 หลักสูตรแรกของ
ประเทศไทย)	 ในปีการศึกษา	 2552	 และ	 2557	
ตามลำาดับ	

ปจัจบุนัความสวยงามทางใบหนา้	(Facial	Aes-
thetics)	เป็นเรือ่งสำาคญั	จงึมผีูป้ว่ยทีม่คีวามผดิปกติ
ของโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร	ต้องการเข้ารับ
การแก้ไขโดยการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันมีจำานวน
มากข้ึน	 ภาควิชาฯ	 จึงเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม 
ผู้ชำานาญเฉพาะทางด้านคลินิก	 อนุสาขาทันตกรรม
จดัฟนั	รว่มกบัการผา่ตดัขากรรไกร	Clinical	Fellow-
ship	Training	Program	in	Orthognathic	Surgery	
(Orthodontics)	ขึ้นในปีการศึกษา	2559

ใน	 2561	 ภาควิชามีความต้องการท่ีจะจัดตั้ง	
Cleft	-	Craniofacial	Center	อย่างเต็มรูปแบบ	เพื่อ
ขยายบริการการรักษาแบบ	Comprehensive	ตั้งแต่
แรกเกิดจนกระทั่งเสร็จสิ้นการรักษาให้แก่คนไข้		
Craniofacial	 Syndromes	 ต่างๆ	 นอกเหนือไปจาก
คนไข้	Cleft	Lip	/	Palate	ที่ภาควิชาฯ	ให้การรักษา
อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว	 โดยท่ีภาควิชาฯ	 ได้ร่วมกับ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล,	
โรงพยาบาลเดก็	และโรงพยาบาลวชริพยาบาล	ในการ 
จัดตั้ง	 International	 Excellent	 Center	 for	 Oral	
Clefts	and	Craniofacial	Anomalies	และยงัไดข้ยาย
บริการการรักษาให้กับผู้ป่วย	 Obstructive	 Sleep	
apnea	ด้วยการใช้เครื่องมือ	ทางทันตกรรมและการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟัน	 และการจัดฟันร่วมกับ
การผา่ตดัขากรรไกร	ในการใหก้ารรกัษาผูป้ว่ยกลุม่นี	้
ภาควชิาฯ	มโีครงการจดัตัง้	International	Excellent	
Center	for	Dental	and	Orthodontic	Treatment	of	
Snoring	and	Obstructive	Sleep	Apnea	โดยการ
ร่วมมือกับภาควิชาฯ	 Oral	 Maxillofacial	 Surgery,	
Sleep	Center	โรงพยาบาลรามาธิบดี,	โรงพยาบาล
ราชวิถี,	โรงพยาบาลเด็กและโรงพยาบาลพระมงกุฎ		

Dental Gypsum ที่พัฒนาร่วมกับ 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
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MU Ortho Database 

เพื่อใช้ในการเก็บ

ข้อมูลผู้ป่วย

พัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ CephSmile 

ร่วมกับ NECTEC 

เพื่อใช้วิเคราะห์ความ

ผิดปกติของผู้ป่วย จาก 

cephalometric film
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ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

และวิทยาเอ็นโดดอนต์
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ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

เริ่มจัดตั้งเป็นภาควิชาเมื่อ	 1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2511
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก   ผศ. ทพญ.ประสมศรี	วรรธนานุสาร
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน 		 รศ. ดร. ทพ.ชลธชา	ห้านิรัติศัย

การพัฒนาวิชาการ 

 ทักษะและงานวิจัย

ในสาขาทันตกรรม

หัตถการและวิทยา

เอ็นโดดอนต์ของ

อาจารย์ นักศึกษา 

และทันตแพทย์ ควบคู่

กับการส่งเสริมให้มี

คุณธรรมเพื่อเป็น

ทันตแพทย์ที่ดีเป็น

เรื่องสำาคัญ 
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ชื่อหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ผศ. ทพญ.ประสมศรี	วรรธนานุสาร			
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.พิสุทธิ์	สังขะเวส						
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.อมรา	ม่วงมิ่งสุข	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.วราภรณ์	ฐิตินันทพันธ์		
ศ. ทพญ.ศิริพร	ทิมปาวัฒน์		 	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.อมรา	ม่วงมิ่งสุข		
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.ศุภชัย	สุทธิมัณฑนกุล		
ผศ. ทพญ.วัชราภรณ์	คูผาสุข		 	
ผศ. ทพญ.กัลยา	ยันต์พิเศษ		 	
รศ. ดร. ทพ.ชลธชา	ห้านิรัติศัย	 	

2511	-	2516
2516	-	2518	(รักษาการ)
2518	-	2528
2528	-	2532
2532	-	2536
2536	-	2544
2544	-	2551
2551	-	2555
2559	-	ปัจจุบัน

วาระการดำารงตำาแหน่ง ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

การพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอน็โดดอนต	์รบัผิดชอบงานดา้นการเรยีนการสอน	

การวิจัย	การบริการวิชาการ	และบริการผู้ป่วย	ทั้งในสาขาทันตกรรมหัตถการและสาขาวิทยา
เอ็นโดดอนต์	รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมที่ดีงามแก่นักศึกษา	และธำารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ของไทย	โดยมีการแบ่งขอบเขตในด้านการเรียนการสอนและบริหารจัดการทั้งสองสาขาดังนี้

สาขาทันตกรรมหัตถการ

มขีอบเขตงานในดา้นการตรวจวินจิฉัยและการปอ้งกนัฟันผุ	การรกัษาฟันผ	ุสกึกร่อนและ
แตกบิน่	การบรูณะฟนัดว้ยอมัลกัม	ทอง	และวสัดอุดุสเีหมอืนฟนั	การปดิชอ่งฟนัหา่ง	การฟอก
สีฟันให้ขาวขึ้น	 การทำาเคลือบหน้าฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟัน	หรือเพื่อความสวยงาม	
และการบูรณะฟันด้วยระบบคอมพิวเตอร์	(CAD/CAM)	นอกจากนี้แล้วยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
ทนัตวสัดเุพือ่พฒันาองคค์วามรูต้า่งๆ	ท้ังดา้นความรูพ้ื้นฐานและการประยกุตใ์ชง้านทางคลนิกิ	
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ผศ. ทพญ.ประสมศรี	วรรธนานุสาร			
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.พิสุทธิ์	สังขะเวส						
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.อมรา	ม่วงมิ่งสุข	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.วราภรณ์	ฐิตินันทพันธ์		
ศ. ทพญ.ศิริพร	ทิมปาวัฒน์		 	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.อมรา	ม่วงมิ่งสุข		
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.ศุภชัย	สุทธิมัณฑนกุล		
ผศ. ทพญ.วัชราภรณ์	คูผาสุข		 	
ผศ. ทพญ.กัลยา	ยันต์พิเศษ		 	
รศ. ดร. ทพ.ชลธชา	ห้านิรัติศัย	 	

การพฒันาความกา้วหนา้ทีโ่ดดเดน่ในดา้นตา่ง ๆ  ของสาขาทนัตกรรมหตัถการ
1.	การมผีลงานวจิยัตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาตชิัน้นำา 

อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี
2.	การนำา	 Digital	 Dentistry	 มาใช้ในการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และ 

การรักษา
3.	มีส่วนร่วมในการจัดตั้งคลินิก	Digital	Dentistry
4.	มีการทำาวิจัยร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำาในต่างประเทศเช่น	

Tokyo	Medical	and	Dental	University,	Doctoral	school	of	Biomedical	sci-
ences,	KU	LEUVEN	และ	Graduate	School	of	Dental	Medicine,	Hokkaido	
University
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สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

มขีอบเขตงานในดา้นการตรวจวนิจิฉยั	รกัษาโรคของเนือ้เยือ่ในฟนัเเละเนือ้เยือ่รอบปลาย
รากฟัน	ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย	 เช่น	กล้องจุลทรรศน์	 เครื่องอัลตราโซนิก	 เป็นต้น	รวมทั้ง
การวางแผนและบรูณะฟนัภายหลงัการรกัษาคลองรากฟันใหส้ามารถเกบ็รกัษาฟันไว้ใช้งานได	้
และมคีวามสวยงาม	ในดา้นการวจิยัไดม้กีารศกึษาค้นควา้และทำาวจัิยเพ่ือพฒันาองคค์วามรูใ้น
แงม่มุตา่ง	ๆ 	ใหม้คีวามลกึซึง้และทนัสมยั	รวมทัง้การพฒันาเพ่ือเปน็ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นประโยชน์
และใช้ในวงการทันตแพทย์	เช่น	แผ่นยางกั้นนำ้าลาย	เป็นต้น		

 
การพัฒนาความก้าวหน้าที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ ของสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

1.	เปน็ศนูยก์ลางฝกึอบรมและการใชก้ลอ้งจลุทรรศนใ์นการรกัษาขัน้สงูทางเอน็โดดอนต์
ที่ยุ่งยากและซับซ้อนโดยจัดตั้งเป็น	Mahidol	Dental	Microscope	Center	(MDMC)	สามารถ
รองรับการฝึกอบรมและการรักษาได้ในระดับนานาชาติ	 โดยมีกล้องจุลทรรศน์ใช้ในงาน 
เอ็นโดดอนต์	 จำานวน	 17	 เครื่องซึ่งมีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและแถบประเทศใน
เอเชียอาคเนย์

2.	มีความโดดเด่นในการเป็นศูนย์การรักษาตติยภูมิ	 โดยเฉพาะในด้าน	 Regenerative	 
Endodontics	 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการชั้นนำาและได้รับการอ้างถึง 
จำานวนมาก
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3.	มีนวัตกรรมการวิจัยเละพัฒนาเพื่อเป็น
ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นประโยชนแ์ละใชใ้นวงการทนัตแพทย	์
เช่น	 แผ่นยางกั้นนำ้าลาย	 แคลเซี่ยมซิลิเกราเบส
ซีเมนต์	 และ	 นำ้ามันสกัดจากธรรมชาติในการทำา
ละลายวัสดุคลองรากฟันชนิดกัตตาเปอร์ชา	เป็นต้น

• กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข
ศ.	คลนิกิเกยีรตคิณุอมรา	มว่งมิง่สขุ	เปน็หวัหนา้ 

ภาควชิาทีท่ำาหนา้ทีย่าวนาน	รวมเปน็เวลา	18	ป	ีโดย
ได้ทำาคุณประโยชน์ทิ้งไว้มากมาย	 สร้างภาควิชาจน
เปน็ปกึแผน่	ซึง่ในวาระทีอ่าจารยเ์กษยีณอายรุาชการ
ในวันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2544		คณาจารย์ของภาค
วชิาทนัตกรรมหัตถการและวทิยาเอน็โดดอนต	์คณะ
ทันตแพทยศาสตร	์	มหาวทิยาลยัมหดิล	จงึรว่มใจกนั
จัดตั้งกองทุน	"อาจารย์อมรา		ม่วงมิ่งสุข"	ขึ้น

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อ
1.	สนับสนุนด้านการพัฒนาวิชาการ	 ทักษะ	

และงานวิจัยในสาขาทันตกรรมหัตถการและวิทยา
เอ็นโดดอนต์ของอาจารย์	นักศึกษา	และทันตแพทย์

2.	ส่ ง เสริมนักศึกษาทันตแพทย์ ในระดับ
ปริญญาตรีและหลังปริญญาท่ีมีคุณธรรมและ 
ผลการเรียนดีในสาขาทันตกรรมหัตถการและวิทยา 
เอ็นโดดอนต์	เพื่อเป็นทันตแพทย์ที่ดี	ต่อไป

3.	ช่วยเหลือนักศึกษาทันตแพทย์ท่ีเรียนดี	
ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 และ	
นักศึกษาทันตแพทย์ที่ประสบเหตุฉุกเฉินและ
ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน

4.	สนบัสนนุกจิกรรมอนัเปน็ประโยชนแ์กส่งัคม

• การจัดประชุมวิชาการ
ภาควิชาได้มีการให้บริการทางวิชาการโดย

ท้ังสองสาขาได้จัดการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติ	
โดยเฉพาะกองทุนอาจารย์	 อมรา	 ม่วงมิ่งสุข	 ที่ได้
จัดประชุมวิชาการแก่ทันตแพทย์ทั่วไปซึ่งได้จัดต่อ
เนื่องเป็นประจำาทุกปีรวมแล้ว	 24	 ครั้งนับต้ังแต่
ก่อต้ังกองทุนมา	 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง	เช่น	สาขา
ทันตกรรมหัตถการได้มีการจัดการประชุม	The	6th		

International	Congress	on	Adhesive	Dentistry	
(IAD)	ในปี

พ.ศ.	2558	การประชมุ	Mahidol	International 
Endodontic	Symposium	(MIES)	ซึง่เปน็งานประชมุ
นานาชาติของสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	 และจัดเป็น
ประจำาทุกปี	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2558	 เป็นงานประชุม
วิชาการท่ีประสบความสำาเร็จเป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ	 โดยใน	พ.ศ.	 2560	มีผู้เข้าร่วมประชุม	
จาก	17	ประเทศ
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ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
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ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
เริ่มจัดตั้งเป็นภาควิชาเมื่อ	 พ.ศ.	2514
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 	 ชั้น	15	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก   ผศ. ทพญ.เพ็ญศรี	สุทธิสารสุนทร	
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน 		 ผศ. ทพญ.เปรมวรา	ตรีวัฒนา

เราส่งเสริมการ

เผยแพร่วิชาการ

สู่วิชาชีพและสังคม 

ให้การรักษาด้วย

ความใส่ใจ มีมาตรฐาน  

พร้อมกับสนับสนุน

การเพิ่มศักยภาพและ

พัฒนาบุคลากร

ควบคู่กันไป
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ผศ. ทพญ.เพ็ญศรี	สุทธิสารสุนทร	 	
ผศ. ทพ.เชาวจิตต์	บริบูรณ์	 	 	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.ยาหยีศรีเฉลิม	ศิลปบรรเลง	
รศ. ทพญ.จันทร์เพ็ญ	เบ็ญจกุล	 	 	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.จุไร	นาคะปักษิณ	 	
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.เบ็ญจพจน์	ยศเนืองนิตย์	 	
ผศ. ทพ.พีระ	สิทธิอำานวย    
ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพญ.ชัชรี	สุชาติลำ้าพงศ์	 	
ผศ. ทพญ.เปรมวรา	ตรีวัฒนา	

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบันลำาดับที่

ความเป็นมา
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์	จัดตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2514	เพื่อจัดการเรียนการสอน	หลักสูตร

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ	และหอ้งปฏบิตักิารทางทนัตกรรม	คณะทนัตแพทยศาสตร	์พ.ศ. 2515 
คณะจดัตัง้โรงเรยีนชา่งทนัตกรรม	ซึง่ภาควชิาได้จดัการเรยีนการสอนหลักสตูรช่างทนัตกรรม 
พ.ศ. 2517	 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรหลังปริญญาทางทันตกรรมประดิษฐ์	 พ.ศ. 2542 
พัฒนาการบริการรักษาทางประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร	 โดยจัดต้ังหน่วยประดิษฐ์ใบหน้า
และขากรรไกร	พ.ศ. 2547	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรหลังปริญญาใบหน้าและขากรรไกร

ปณิธาน  
“มุ่งม่ันสร้างและพัฒนาบัณฑิต ผลิตงานวิจัย งานวิชาการในระดับสากล ร่วมเป็น

ปัญญาของแผ่นดิน”

พันธกิจและเป้าประสงค์ของภาควิชาฯ
1.	สรา้งบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางทันตกรรมประดษิฐ	์การประดษิฐใ์บหนา้และ

ขากรรไกร	ทันตกรรมรากเทียมที่เป็นสากล	มีจริยธรรม	จรรยาวิชาชีพ	ตระหนักรู้จะพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.	จัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มการใช้นวัตกรรมการศึกษา	 เน้นความต้องการของ 
ผู้เรียนและพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์



187 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3.	ผลิตและพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	 ทันตวัสดุ	
ทันตกรรมรากเทียม	 และผู้สูงวัย	 ในระดับสากล	 สร้าง
เครือข่ายการทำาวิจัย

4.	สร้างและส่งเสริมการเผยแพร่วิชาการสู่วิชาชีพ
และสังคม

5.	ให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์	 ทันตกรรม 
รากเทียม	การประดิษฐใ์บหนา้และขากรรไกรแบบองคร์วม	
ด้วยความใส่ใจ	มีมาตรฐานคู่คุณธรรม

6.	สร้างโอกาสและสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ

7.	ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความผูกพัน
และภาคภูมิใจในองค์กร	/	สถาบัน
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ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
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เราเป็นหนึ่งในสถาบัน

ของประเทศที่ให้บริการ

ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา

ด้านระบบบดเคี้ยว 

ความผิดปกติของ

ขมับ-ขากรรไกร 

และความเจ็บปวด

ช่องปากใบหน้า 

อย่างครบวงจร

ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
เริ่มจัดตั้งเป็นภาควิชาเมื่อ	 18	สิงหาคม	พ.ศ.	2553
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่	 ชั้น	15	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา
หัวหน้าภาควิชาท่านแรก	 ศ. คลินิก	ทพญ.ณัฏยา	อัศววรฤทธิ์
หัวหน้าภาควิชาท่านปัจจุบัน	 รศ. ดร. ทพ.สมศักดิ์	ไมตรีรัตนะกุล
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ความเป็นมา

คณะทนัตแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	สถาปนาขึน้เมือ่วนัที	่7	มถินุายน	พ.ศ.	2511 
ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อในการก่อตั้งว่า	“คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท”	โดยมีการเรียนการสอน 
ในระดับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหลายสาขาวิชา	ซึ่งใน	พ.ศ. 2517	วิชาทันตกรรม
บดเคีย้วไดด้ำาเนนิการสอนรว่มไปกบัวชิาทนัตกายวภิาคศาสตร์ภายใตค้วามรบัผดิชอบของภาค
วิชาทันตกรรมประดิษฐ์	โดยมี	ผศ. ทพญ.เพ็ญศรี	สุทธิสารสุนทร	หัวหน้าภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์เป็นผู้สอนวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวในขณะนั้น		

ตอ่มาใน	พ.ศ.	2521	คณะทนัตแพทยศาสตรไ์ดเ้ชญิ	รศ.	ทพ.สมนกึ		พนูทรพัย	์	หวัหนา้
ภาควชิาทันตกรรมบดเคีย้ว		คณะทนัตแพทยศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	มาเปน็อาจารย์
ช่วยสอนในวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวเป็นระยะเวลาประมาณ	10	ปี		

จนกระทั่งใน	พ.ศ. 2527	รศ. ทพ.สมนึก	ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง	คณบดีคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ด้วยเหตุนี้ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์	 จึงได้ 
มอบหมายให	้ศ.	คลนิกิเกยีรตคิณุ	ทพญ.ชัชรี	สชุาตลิำา้พงศ	์รบัผดิชอบการสอนวชิาทนัตกรรม 
บดเคีย้วและทนัตกายวภิาคศาสตร	์	โดยม	ีรศ.	ทพ.สมนกึเปน็ผูใ้หค้ำาแนะนำาและเปน็ทีป่รึกษา
ในด้านการบริหารงานและการสอนวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว		

ทัง้นี	้ทา่นไดเ้ล็งเหน็ถึงความสำาคญัและความจำาเปน็ในการพฒันารากฐานทางทนัตกรรม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสาขาทันตกรรมบดเค้ียว	 และนำาผลความรู้ท่ีได้ไปรักษาผู้ท่ีมี
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ปัญหาระบบบดเคี้ยว	 อ้าปากไม่ได้	 ฟันสึก	 อาการ
อื่นที่เกิดข้ึนกับใบหน้าและข้อต่อขากรรไกร	 ท่าน
ได้ให้คำาแนะนำากับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ในการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรม
บดเคี้ยว	 โดยมอบหมายให้	 ศ. คลินิกเกียรติคุณ	
ทพญ.ชชัรี	สชุาตลิำา้พงศ	์และ	ศ.	คลินกิ	ทพญ.ณฏัยา 
อัศววรฤทธิ์	ช่วยผลักดันและดูแลการจัดตั้งภาควิชา	
ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุจาก	รศ.	ทพญ.นสิา	เจยีรพงศ ์
คณบดี	และ	รศ.	ทพญ.จันทร์เพ็ญ	เบ็ญกุล	หัวหน้า
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์	ในสมัยนั้นเป็นอย่างดี		

พ.ศ. 2529	 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทันต-
แพทยศาสตรบัณฑิต	 คณะทันตแทพยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้พิจารณาเห็นว่าสมควรแยก
วิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและทันตกายวิภาคศาสตร์
ออกจากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อลดความ 
ซำา้ซอ้นของเนือ้หาวชิา	และเปน็การพัฒนาเนือ้หาวชิา
ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่องอย่าง
สมบรูณ	์	จากการปรบัปรงุหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร- 
บณัฑติจงึทำาใหค้ณะฯ	เหน็ความสำาคญัและพจิารณา
ให้จัดต้ัง	 “หน่วยทันตกรรมบดเคี้ยว”	 ขึ้นเพื่อ 
รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
และทนัตกายวภิาคศาสตร	์โดยม	ีศ.คลนิกิเกยีรตคิณุ	
ทพญ.	ชัชรี	สุชาติลลำ้าพงศ์	เป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อมาใน	พ.ศ.	2532	คณะทันตแทพยศาสตร์	
ได้ตั้งหน่วยทันตกรรมบดเคี้ยวเป็น	 “โครงการจัดตั้ง 
ภาควชิาทนัตกรรมบดเคีย้ว”	โดยม	ีศ.	คลินกิเกยีรตคิณุ 
ทพญ.จุไร	นาคะปักษิณ	หัวหน้าภาควิชาทันตกรรม 
ประดิษฐ์ในขณะน้ัน	 ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ
โครงการจดัต้ังภาควชิาทนัตกรรมบดเคีย้ว	และมกีาร 

บรรจุบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อ
ปฏิบัติงานต่าง	 ๆ	 ภายในโครงการจัดตั้งภาควิชา 
ทันตกรรมบดเคี้ยว		

จนกระทั่งใน	พ.ศ. 2539	 โครงการจัดตั้งภาค
วิชาทันตกรรมบดเคี้ยวได้มีการแยกการบริหาร
งานออกจากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์	 อย่างไร
ก็ตาม	 การเรียนการสอนในวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
และทันตกายวิภาคศาสตร์ยังคงขอความช่วยเหลือ
จากทันตแพทย์จากกองทันตกรรม	 โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า	คณาจารย์ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
และทันตแพทย์เอกชนเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษช่วย
สอนในวิชาดังกล่าว	และใน	พ.ศ.	2541	คณะทันต-
แพทยศาสตร์ได้มีการจัดทำาหลักสูตรต่าง	 ๆ	 เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขและ
ทบวงมหาวิทยาลัยสาขาต่าง	 ๆ	 ในโครงการพัฒนา
ทันตบุคลากรท้ังในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
และระดับมหาบัณฑิต	ด้วยเหตุนี้	สาขาวิทยาระบบ
บดเคี้ยวจึงเป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับการอนุมัติให้เปิด
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับ 
มหาบัณฑิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	
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พ.ศ.	2547	ศ.	คลนิกิ	ทพญ.ณัฏยา	อศัววรฤทธิ ์
ได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโครงการ 
จดัตัง้ภาควชิาทันตกรรมบดเคีย้ว	และใน	พ.ศ. 2550 
มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของ 
รัฐ	และปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย		

คณะทันตแพทยศาสตร์จึงได้มีการปรับโครงสร้าง 
ของหน่วยงาน	ภาควิชาและคลินิกต่าง	ๆ	โดยมติที่ 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล	เม่ือวันท่ี	18	สิงหาคม	
พ.ศ.	2553	อนุมัตใิห้โครงการจดัต้ังภาควชิาทนัตกรรม 
บดเคี้ยวจัดตั้งเป็นภาควิชาโดยมีชื่อว่า	 “ภาควิชา
วิทยาระบบบดเคี้ยว	(Department	of	Masticatory	
Science)”	

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

ภาควิชาฯ	 รับผิดชอบงานสอนที่มีเน้ือหาเก่ียว
กับทันตวิภาคศาสตร์	 การทำางานและความผิดปกติ
ของระบบบดเคี้ยว	 ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขา
กรรไกร	 การฝึกทำาเคร่ืองมือสำาหรับใส่ในช่องปาก
เพื่อลดการสึกของฟัน	 การตรวจ	 วินิจฉัยและการ
วางแผนการรักษาผู้ที่มีอาการปวดขากรรไกร	 หรือ
มีปัญหาด้านระบบบดเคี้ยว	 และได้จัดการเรียนการ
สอนแตกต่างกันออกไป	 โดยพิจารณาจากพื้นฐาน
ความจำาเป็นของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร		

ด้านงานบริการของคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว 
และศนูยจ์ดัการความปวดใบหนา้-ชอ่งปากและทนัต- 
เวชศาสตร์การนอนหลับ	 ได้ให้การรักษาผู้ป่วยท่ี
มีปัญหาด้านระบบบดเคี้ยว	 ความผิดปกติบริเวณ 
ขมับ-ขากรรไกรและความเจ็บปวดใบหน้าช่องปาก	
และรับรักษาผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจากภาควิชา	 และ 
โรงพยาบาลต่าง	ๆ	นอกจากนี้คณาจารย์ยังให้ความ
ร่วมมือเป็นอาสาสมัครในการให้บริการทางทันต-
กรรมแก่ประชาชนทั่วไปตามโอกาสที่หมาะสม	และ
รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา	
สมาคมและมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	เพื่อบรรยายความรู้
ในงานประชมุวชิาการ	และสอนนักศกึษาทนัตแพทย์
ในด้านที่เกี่ยวข้อง

ด้านงานบริหาร	คณาจารย์ทุกท่านในสังกัดได้รับ 
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งบริหารต่าง	ๆ	ภายในคณะฯ	
ได้แก่	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การคลังและพัสดุ	 รองผู้อำานวยการโรงเรียนทันต- 
แพทยศาสตรนานาชาติ	คณะกรรมการบริหารหลัก
สูตรฯ	 ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ	
และกรณีอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี	ทั้งนี้
ยังได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารในการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนเป็นครั้งคราว	 เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระ
งานของผู้บริหารและช่วยปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ				

ด้านงานวิจัย	 คณาจารย์ทุกท่านในสังกัดมี 
ผลงานวิจัยท่ีอยู่ในระหว่างการดำาเนินการ	 งานวิจัย
ตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ	รวมถึงการ
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยในระดับปริญญาตรี		
ระดับวุฒิบัตรและระดับบัณฑิตศึกษา		



  

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ใน	พ.ศ. 2556	ซึ่ง	 ศ. คลินิก	ทพ.พาสน์ศิริ	 นิสาลักษณ์	ดำารงตำาแหน่งคณบดี	 คณะ
ทนัตแพทยศาสตรใ์นขณะนัน้	ไดเ้ลง็เหน็การเปลีย่นแปลงของสงัคมและเศรษฐิจทีเ่ปน็ไปอย่าง
รวดเร็ว	หลายประเทศมีการแข่งขันกันอย่างสูง	เพื่อให้สามารถรองรับ	ปรับตัว	ให้ทันกระแส
การเปลีย่นแปลงของโลก	ประเทศในภมูภิาคอาเซยีนรว่มมอืกนัเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ทัง้ด้าน
ความมัน่คงเศรษฐกิจ	สงัคมและวฒันธรรม	ภาษาอังกฤษซึง่เปน็ภาษาสำาคญัทีใ่ชส้ือ่สารระดบั
สากล	 จึงมีส่วนสำาคัญในการพัฒนาประเทศและสังคม	 กอปรกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหิดล	 “มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”	 และจากวิสัยทัศน์ของ
คณะทนัตแพทยศาสตร	์“คณะทันตแพทยศาสตรท่ี์ดท่ีีสดุของทุกคน”	จงึมกีารพัฒนาการเรยีน 
การสอนทางทันตแพทยศาสตร์โดยมุ่งสู่ความเป็นสากล	 และสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	 เพื่อผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพสู่ระดับสากล	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 
จรรยาบรรณ	อกีทัง้ยงัเปน็การสง่เสริมการพฒันานกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายใหม้คีวาม
พร้อมเข้าสู่ระดับนานาชาติ	และสามารถเข้าศึกษาได้มากสาขาขึ้น	

ใน	 พ.ศ. 2556	 จึงมีการริเริ่มโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	 (หลักสูตร
นานาชาติ)	 เพื่อพัฒนาและก่อต้ังหลักสูตร	 และสามารถเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต	(หลักสูตรนานาชาติ)	ขึ้นเป็นหลักสูตรแรก	และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย	โดย
รับนักศึกษารุ่นแรกใน	 พ.ศ. 2557	 มีการก่อต้ังโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	 มีชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า	Mahidol	International	Dental	School	(MIDS)	และดำาเนินการรับนักศึกษา
ทันตแพทย์หลักสูตรนานาชาติทุกปีมาจนปัจจุบัน	 เป็นจำานวน	 5	 รุ่น	 โดยได้เปิดการเรียน 
การสอนถึงระดับช้ันปีท่ี	 5	 มี	 ผศ. ทพญ.ภัทรวดี	 ลีลาทวีวุฒิ	 ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 
โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	
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โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงหว่งใยในสขุภาพชอ่งปากของราษฎร	จงึโปรดเกลา้ฯ 
	ให้ดำาเนินงานโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน	ดังนั้นเพื่อให้การดำาเนินงาน	“โครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร”ี	เปน็ไปตามพระราชประสงค	์สำานกัพระราชวัง
จงึมคีำาสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการหนว่ยทนัตกรรมพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	ขึ้นตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	พ.ศ. 2541	และมีคำาสั่งแต่งตั้งต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน	

ในการประชุมของคณะกรรมการโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ	 ครั้งที่	 1/2541	 เมื่อวันที่	 25	
พฤษภาคม	พ.ศ. 2541	ได้มอบหมายให้คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นหน่วยปฏิบัติการหลัก
ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการโดยรว่มกบัสำานกังานโครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร ี
กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี	 และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอื่น	ๆ 	พร้อมกับได้กำาหนดปีปฏิบัติการของหน่วยอยู่ในช่วงระหว่าง	วันที่		1		เมษายน	ถึง		31	มีนาคม
ของปีถัดไป	โดยถือวันคล้ายวันพระราชสมภพของ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(วันที่	
2	เมษายน)	เป็นเริ่มต้นปีปฏิบัติการ				

โครงการหนว่ยทนัตกรรมพระราชทานฯ ไดด้ำาเนนิการตามวตัถปุระสงคข์องโครงการอยา่งตอ่เน่ืองมา
จนปัจจุบัน รวมเวลา 20 ปี มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดดำาเนินการ ดังนี้

1.	ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ	 ตามแผนปฏิบัติการท่ีคณะกรรมการโครงการกำาหนด	 หรือตาม
การเสด็จพระราชดำาเนินเพื่อทรงเย่ียมราษฎร	 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 หรือ
แลว้แต่จะทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	โดยใหบ้รกิารตรวจสขุภาพชอ่งปาก	เคลอืบหลมุรอ่งฟนั	อดุฟนั	ขดูหนิปนู		
ถอนฟัน	รักษาคลองรากฟันและใส่ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก	(เป็นครั้งคราว)	แก่นักเรียนในโครงการพระ
ราชดำาริ	ฯ	และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	รวมทั้งประชาชนในพื้นที่	

2.	รับคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ที่มีความผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่	 และคนไข้ท่ีมีความผิดปกติของ
ใบหน้าหลังการผ่าตัด	 หรือคนไข้ที่มีโรคในช่องปากที่ซับซ้อนเกินความสามารถของสถานพยาบาลในท้องถิ่นที่
รักษาได้	เข้ารักษาในคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	โดยคณะฯ	จะรับผิดชอบในเรื่องการผ่าตัด	
การจัดฟัน	และอวัยวะเทียมที่เกี่ยวข้อง	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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3.	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
ดา้นทนัตสขุภาพ	โดยใหค้ำาแนะนำาด้านทนัตสขุศกึษา
แกน่กัเรยีนและครูในโรงเรยีนตามโครงการพระราช-
ดำาริฯ	 และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 รวมถึง
ประชาชนทั่วไป

4.	จัดทำาการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อการเกิดโรคในช่องปาก	 และ
หามาตรการที่เหมาะสมในการรักษาป้องกัน	 โดย
จัดศึกษาปัจจัยทางนิเวศวิทยา	 พฤติกรรม	 และ
โภชนาการ	 ในโรงเรียนตามพระราชดำาริฯ	 รวมทั้ง
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ	 ได้
ดำาเนนิการกจิกรรมมาเปน็ระยะเวลา	20	ป	ีไดใ้หก้าร
บริการทันตกรรมและอบรมความรู้ทันตสุขศึกษา	
แก่นักเรียนและครูโรงเรียนโครงการพระราชดำาริฯ 

โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน	รวมท้ังผู้ดอ้ยโอกาส 
อ่ืน	ๆ 	ในส่วนกลางและภูมิภาค	จำานวนกว่า	200,000	ราย 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณ 
พระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยาม- 
บรมราชกุมารี	 งบประมาณคณะทันตแพทยศาสตร์
จากมหาวทิยาลยัต่าง	ๆ 	กองทนุโครงการหนว่ยทนัต- 
กรรมพระราชทาน	ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์
มหดิลและผู้มจีติศรัทธาบรจิาค		ปจัจบุนัมอีาสาสมคัร
ทันตแพทย์	 และทันตบุคลากรอ่ืน	 เป็นจำานวนกว่า	
500	 คน	 หมุนเวียนอาสาสมัครเข้าร่วมถวายงาน
สนองพระคณุตามพระราชประสงค	์	เพือ่ใหน้กัเรียน	
เยาวชน	 ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสต่าง	 ๆ	 ตาม
โครงการพระราชดำาริ	ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทางด้านพลานามัย	คือการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	
และมีสุขภาพในช่องปากที่ดี
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ในช่วงท่ีผมเป็นคณบดี เห็นว่าพันธกิจด้านบริการวิชาการ

เป็นสิ่งสำาคัญที่เราต้องมีการพัฒนา จึงได้ต้ังหน่วยทันตกรรม

เคลือ่นทีอ่อกไปใหบ้ริการผู้ดอ้ยโอกาสหรือผูท้ีเ่ขา้ไม่ถงึบริการ ใน 

พ.ศ. 2540 เราไดน้ำาหน่วยไปดแูลนกัเรียนตำารวจตระเวณชายแดน

ที่บ้านโคกป่าจิก และมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎร 

และผมมีโอกาสได้ทูลเกล้าฯ ถวายหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ี

ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธาน

พระองค์ท่านในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

หลังจากน้ันมีคำาสั่งจากสำานักพระราชวังเม่ือวันที่  1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ให้ดำาเนินโครงการหน่วยทันตกรรม

พระราชทาน และโปรดเกล้าฯ ให้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนินการจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ และ

ในปลายเดือนพฤษภาคมปีนั้น เราถือโอกาสในวันสถาปนาของ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ในปีที่ 30 เมื่อวัน 7 มิถุนายน พ.ศ. 2541 

เป็นวันแรกท่ีเราเริ่มปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทานใน

พระองค์ท่าน ดำาเนินการจากวันน้ันมาถึงวันนี้ คณะฯ ครบรอบ 

50 ปี เราดำาเนินการมาแล้วเป็นเวลา 20 ปี 

การดำาเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จนถึงวันนี้ เราสามารถ

ดูแลรักษาประชาชนได้อย่างน้อยเดือนละคร้ัง คนไข้ที่ดูแล

ประมาณ 200 โรงเรียน โชคดีที่เรามีอาสาสมัครทั้งศิษย์เก่า ศิษย์

ปัจจุบัน และชาวทันตฯ มหิดลทำางานถวายพระองค์ ด้วยสำานึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี พระราชทานหน่วยแพทย์ ให้คณะฯ ดำาเนินการ  

ดังนั้นในโอกาสนี้ด้วยหัวใจของพวกเราทุกคน เราตั้งใจสนอง 

พระราชบัญชาพระองค์ท่านโดยปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

อย่างมุ่งมั่น ด้วยศรัทธาและด้วยความจงรักภักดี เพื่อให้เยาวชน 

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามพระราชปณิธานสืบต่อไป

โครงการยุวทูตสุขภาพดี

ในการดำาเนินโครงการระยะแรกใช้ชื่อว่า	
โครงการยวุทตูฟนัด	ีโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน	
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ	5	
รอบ	2	เมษายน	2558	ตอ่มาไดป้รับเปล่ียนโครงการ
ในระยะต่อมมาเป็น	โครงการยุวทูตสุขภาพดี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม- 
ราชกุมารีทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่มุ่งหวัง
ให้ประชาชน	 มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง	 จึงมี 
พระราชประสงค์ให้จัดตั้งโครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารีขึ้น	 โดยสำานักพระราชวังได้มี 
คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ	 ในวันท่ี	
1	 พฤษภาคม	 พ.ศ. 2541	 และจากการประชุม
ดังกล่าวได้มอบหมายให้คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นหน่วยปฏิบัติการหลัก	
การดำาเนินการมุ่งเป้าหมายแรกในการดูแลเด็กใน
วัยเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนในพระราชดำาริฯ	 โดยทรงเล็งเห็น 
ว่าการปรับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตั้งแต่ 
วัยเด็กจะมีความยั่งยืน	 ส่งผลต่อการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 ยังทรงมีพระราชดำาริว่า	 การ
พัฒนาด้านทันตสุขภาพนั้น	จะต้องมีการดำาเนินการ
ด้านการป้องกันโรค	มิใช่แต่การรักษาแต่เพียงอย่าง
เดียว	ดงันัน้ในการออกหนว่ยแตล่ะครัง้จึงมกีารอบรม
และเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสุขภาพ	 พร้อมกับการ
วิจัยเพ่ือการเรียนรู้	 ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สภาวะสุขภาพช่องปาก	 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ชอ่งปากของประชาชนในถิน่ทุรกนัดาร	เพ่ือเปน็แหลง่
ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลสำาหรับทำาวิจัยและใช้ใน
การเรียนการสอน	 และเกิดนวัตกรรมสำาหรับใช้ใน
การออกหนว่ยบริการสำาหรบัพ้ืนท่ีห่างไกลความเจรญิ	

ศ. เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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เพือ่เปน็การเฉลมิพระเกยีรตใินวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	60	พรรษา	สมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในวันท่ี	 2	 เมษายน	 ปีพุทธศักราช	 2558	 คณะทันต- 
แพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	จงึไดจ้ดัทำาโครงการยวุทตูฟนัด	ีโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน	
โดยน้อมรับพระราชประสงค์ในการดำาเนินงานด้านการป้องกันโรค	 เริ่มจากเด็กในวัยเรียน	 โดย 
เป้าหมายแรกที่ตัวแทนของนักเรียนและครูจากโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกอง
บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดนทั้งหมด	 จำานวน	 215	 โรงเรียน	 โดยมุ่งหวังให้ครูและนักเรียน 
ที่เป็นตัวแทนหน่วยงาน	 มีความรู้และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปาก	 สามารถเป็นยุวทูต 
ทีส่ามารถนำาความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเข้ารว่มกจิกรรมไปเผยแพรต่่อแกน่กัเรยีนและบคุคลากรตา่ง	ๆ
ของโรงเรียนรวมทั้งครอบครัวได้	 เพื่อพัฒนาด้านทันตสุขภาพและสุขภาพช่องปาก	ส่งเสริมความ
แข็งแกร่งของชุมชน	 ในการร่วมสร้างร่วมพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างมั่นคงใน 
องค์รวม	โดยการดำาเนินการแบ่งออกเป็น	3	ระยะดังนี้
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ระยะที่ 1 การฝึกอบรมระยะต้น 
การฝึกอบรมครแูละนกัเรยีนยวุทูตจากโรงเรยีน

ตำารวจตระเวนชายแดนทุกโรงเรียน	 ณ	 คณะทันต- 
แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นการอบรม
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อสุขภาพอนามัย
ช่องปาก	 โดยร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน	
และคณะสาธารณสุขศาสตร์	 ด้วยเห็นว่าการดูแล
สุขภาพช่องปากอย่างเดียว	 จะไม่เกิดผลต่อสุขภาพ
ในองค์รวม	 จึงเห็นควรเพ่ิมเติมการให้ความรู้	 การ
ดูแลสุขภาพอนามัยทั่วไปให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

จากผลการดำาเนินโครงการระยะที่	 1	 พบว่า 
ยุวทูตได้รับการปลูกฝังความเป็นผู้นำา	 มีความ 
พึงพอใจมาก	 และได้รับความรู้พ้ืนฐานในการดูแล
สขุภาพอนามยัและทนัตสขุศกึษาในระดบัหนึง่	แตค่ร ู
ยงัไดร้บัประโยชนแ์ละความรูน้อ้ย	แมว่้ามคีวามยนิดี
และประทับใจในโครงการ	
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ระยะที่ 2 การฝึกอบรมด้านวิชาการกลุ่ม
การฝกึอบรมครแูละนกัเรยีนยวุทตูจากโรงเรยีน

ตำารวจตระเวนชายแดนโดยแบ่งกลุ่มตามพื้นที่
ภูมิศาสตร์	เน้นความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ	โครงการ
ระยะที่	 2	 ได้ปรับเปล่ียนช่ือเป็นโครงการยุวทูต
สขุภาพดี	และปรบัเปลีย่นวธิกีารโดยจดัฝกึอบรมแบง่
ตามภาคและกองกำากับของโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน

จากผลการดำาเนินโครงการระยะที่	 2	 พบว่า 
ยุวทูต	ครู	และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความพึงพอใจ
มาก	และจะนำาความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมต่าง	ๆ 	ไป
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รู้และปฏิบัติตาม	 โดยมีข้อเสนอ 
แนะต่อโครงการว่าควรอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย 
ภายนอกด้วยเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน

ระยะที่ 3 การประเมินผล
จากโครงการระยะที่	 2	 ทำาให้เล็งเห็นถึงความ

สำาคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน	 จึงได้กระตุ้น
โรงเรียนให้มีโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมทันต
สุขภาพร่วมกับชุมชนในพื้นที่	 เพื่อมุ่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืน	และ
เป็นการนำาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 โดยการจัดให้มีการประชุมวิชาการ	
อีกทั้งยังมีสื่อความรู้ทางไกลผ่านระบบคอมพิวเตอร์	
ซึง่จดัทำาขึน้โดยคณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัย
มหิดล	 ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติม	 เพ่ือให้สามารถนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำาโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล	 โดยมีคณะกรรมการ
จากหลายภาคส่วนที่เก่ียวข้องเป็นผู้ประเมินและ
ติดตามผลโครงการในโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ

โครงการยุวทูตสุขภาพดี มีจุดเริ่มต้นมาจากการทำา

โครงการยุวทูตฟันดี ซึ่งเราพบบัญหาว่าในการออกหน่วย 

ทันตกรรมพระราชทานแต่ละคร้ัง เราไม่มีเวลาจะไปให้ความรู้ 

ทางด้านการดูแลสุขภาพปากและฟัน เด็กนักเรียนโรงเรียน 

ตำารวจตระเวนชายแดนได้ เพราะเวลามีน้อยและภาษาในการ 

สื่อสารไม่เข้าใจกัน จึงคิดโครงการท่ีเป็นลักษณะ Train The 

Trainer ให้เพื่อนไปสอนเพื่อน พี่ไปสอนน้อง เร่ืองการดูแล 

สุขภาพช่องปากและฟัน 

ต่อมาเราเห็นว่าการดูแลสุขภาพปากและฟันเป็นแค่ 

ส่วนหน่ึงของการดูแลร่างกาย การที่เด็กจะมีสุขภาพท่ีดีได้ ต้อง

เป็นลักษณะขององค์รวมท้ังหมด คือสุขภาพร่างกายต้องดีด้วย 

ฉะนั้นเราจึงชวนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะสาธารณสุข 

มาร่วมในกิจกรรมน้ีด้วยกัน และปรับมาเป็นโครงการยุวทูต

สุขภาพดี 

โครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 สร้างผู้นำา  

คัดเลือกเด็กจากโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนที่มีฟันดีและ 

มีความสามารถท่ีจะถ่ายทอดความรู้ ให้ เพื่อน ๆ ได้มาเข้า 

โครงการก่อน ระยะท่ี 2 อบรมเข้มข้นข้ึนในเร่ืองการถ่ายทอด 

ความรู้ รวมทั้งการเขียนโครงการ ทำากิจกรรมร่วมกับครูตำารวจ

ตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ รวมทั้งชุมชนด้วย 

ระยะท่ี 3 เป็นการประเมินว่าโรงเรียนไหนทำาแล้วประสบผลสำาเร็จ 

ก็จะใช้โรงเรียนน้ันต้นแบบที่จะถ่ายทอดให้โรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนอื่น ๆ  ทั่วประเทศต่อไป ซึ่งปัญหาสุขภาพช่องปากยังเป็น

ปัญหาใหญ่ของนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ความ

สำาเร็จของโครงการยุวทตูสขุภาพด ีจะเป็นอกีหนึง่ความภมิูใจของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล



  

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

โรงเรียนช่างทันตกรรม	 จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก 
และแห่งเดียวในประเทศไทยเมื่อ	 พ.ศ.  2514	 
ศ.	ทพ.อศิระ	ยกุตนนัท	์คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในขณะน้ันมอบหมายให้	 ผศ.	
ทพญ.เพ็ญศรี	 สุทธิสารสุนทร	 หัวหน้าภาควิชา 
ทันตกรรมประดษิฐ	์เสนอ	“หลกัสตูรประกาศนยีบตัร
วิชาช่างทันตกรรม”	 กำาหนดให้เป็นการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา	ซึ่งใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า	2	ปี	ต่อจาก 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ	 หรือ 
เทียบเท่า	 หรือต่อจากโรงเรียนการช่างในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ	 ซ่ึงเทียบเท่าประโยคมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย	โดยได้รับความช่วยเหลือจากแผน	
โคลัมโบผ่านรัฐบาลสหราชอาณาจักร	 และได้รับ
ความร่วมมือจากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์		

คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเบอร์มิง-
แฮม	ประเทศอังกฤษ	ส่ง	Mr.	Maurice	Aspin	ช่าง
ทันตกรรมอาวโุสมาชว่ยรา่งหลกัสตูรเทียบตาม	City	
&	Guilds	ของอังกฤษ	เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบ
รบัประกาศนยีบัตรของ	สหราชอาณาจักรไดด้ว้ย	(ซึง่
ก็มีผู้สอบผ่าน	2	คน)	แต่ปัจจุบัน	City	&	Guilds	
ยกเลิกสาขาช่างทันตกรรมไปแล้ว

เมื่อหลักสูตรได้เสนอและผ่านการพิจารณา
จากสภาการศกึษาแหง่ชาต	ิและไดร้บัการรบัรองวฒุิ
จาก	ก.พ.	แล้ว	โรงเรียนช่างทันตกรรมจึงเริ่มเปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกใน	พ.ศ.	2515	โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือด้านการดำาเนินการเรียนการสอนจากภาค
วิชาทันตกรรมประดิษฐ์	 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน	
ภาควิชาทันตกรรมสำาหรับเด็ก	 ภาควิชาทันตกรรม
ชมุชน	หนว่ยโสตทัศนศกึษา	คณะทนัตแพทยศาสตร	์
คณะสาธารณสุขศาสตร์	ภาควิชาภาษาต่างประเทศ	

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 กองฟิสิกส์
และวิศวกรรม	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชน

จนกระทั่ง	พ.ศ. 2522	ความต้องการบุคลากร
ช่างทันตกรรมจากกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลง	
โรงเรียนช่างทันตกรรมจึงงดรับนักศึกษาเป็นการ
ชั่วคราว	 ต่อมาใน	 พ.ศ. 2532	 ผศ. ทพญ.จุไร	 
นาคะปักษิณ	 หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ในขณะนั้น	 ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการผลิตช่าง 
ทันตกรรม		จงึไดน้ำาเสนอโครงการผลติชา่งทันตกรรม 
ใหม่ตามลำาดับขั้น	จนคณะรัฐมนตรีมีมติให้โรงเรียน
ชา่งทนัตกรรม	คณะทนัตแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยั
มหิดล	 เปิดสอนหลักสูตรช่างทันตกรรมอีกครั้งหนึ่ง	
ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2533	 เพื่อสนองนโยบายและ
ความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	 พร้อมได้
รบัการจดัสรรงบประมาณแผน่ดนิตอ่เนือ่ง	ตลอดจน
รับร่างนโยบายเพ่ิมหลักสูตรต่อเนื่องให้ผู้สำาเร็จการ
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม	
สามารถเรียนต่อจนจบปริญญาตรีได้	 เป็นการผลิต
ช่างทันตกรรมท่ีมีวุฒิเพ่ือทำางานในหน่วยทันตกรรม
ในประเทศท้ังในภาครฐัและภาคเอกชน	และเปน็การ
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานทันตสาธารณสุข
ของประเทศ	เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์มีการ
ปรับปรุงอาคารและพ้ืนท่ีใช้งานอยู่หลายครั้ง	 ทำาให้
สถานท่ีสำาหรับสอนช่างทันตกรรมปรับเปลี่ยนไป
ดว้ย	จงึมกีารหยดุรบันกัศกึษาเปน็ครัง้คราว	และเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ก้าวหน้าไปสู่หลักสูตรปริญญา
ตรีด้วย
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พ.ศ. 2538	รศ. ทพ.เบ็ญจพจน์	ยศเนืองนิตย์	
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์	 และประธาน
คณะกรรมการโรงเรียนช่างทันตกรรม	 เสนอร่าง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทันตกรรม	 (ต่อเนื่อง	 2	 ปี)	 เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี	ได้รับการพิจารณาอนุมัติ	จากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมหิดลคร้ังท่ี	 286	 เมื่อวันที่	 19	
พฤศจิกายน	 พ.ศ. 2541	 คณะกรรมการพิจารณา	
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล	 เสนอ
แนะให้ใช้ชื่อ	“โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม”	แทน	
“โรงเรียนชา่งทันตกรรม”	เพือ่ใหส้อดคล้องกับภารกจิ	
ของโรงเรียนซ่ึงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี	
(ต่อเน่ือง	 2	 ปี)	 ทบวงมหาวิทยาลัย	 ได้พิจารณา
รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่	 พ.ศ. 2541	
เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	พ.ศ. 2541	และสำานักงาน	
กพ.	 มีมติรับรองและรับทราบคุณวุฒิปริญญา	 อาจ
บรรจุได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่า	 ท.3	 (หนังสือ
ที่	นร.0708.8/1484	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	พ.ศ.	
2541	 ในปีการศึกษา	 2541	 ได้ดำาเนินการเปิด
รับนักศึกษารุ่นแรก	 ต่อมาในปีการศึกษา	 2553	
โรงเรียนงดรับนักศึกษา	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	
สาขาวิชาเทคโนโลยี	 	 ทันตกรรม	 (ต่อเนื่อง	 2	ปี)	
ชั่วคราว	เนื่องจากคณะฯ	ดำาเนินการก่อสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม- 
ราชกุมารี	50	พรรษา	และกำาหนดเปิดรับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม	(ต่อเนื่อง	2	ปี)	ใน
ปีการศึกษา	2554

ในปัจจุบัน โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม  
เปิดดำาเนินการเรียนการสอนทั้ง 2 หลักสูตร ปี
เว้นปีสลับกัน คือ   

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม 
รับนักศึกษาปีละประมาณ	15-20	คน		ใช้เวลา

ในการศึกษาตลอดหลักสูตร	 2	ปี	 แต่ไม่เกิน	 4	ปี		

ผู้สำาเร็จการศึกษา	 จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่าง
ทนัตกรรม	สามารถบรรจเุขา้ทำางานในหนว่ยงานของ
กระทรวงสาธารณสขุ	มหาวิทยาลยัและบรษิทัเอกชน
ในตำาแหน่งช่างทันตกรรม	หรือประกอบอาชีพอิสระ	
ปัจจุบันมีผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาช่าง
ทันตกรรมมาแล้ว	29	รุ่น	เป็นจำานวน	380	คน	

ในปีการศึกษา	 2551	 โรงเรียนเทคโนโลยี
ทันตกรรมได้รับนักศึกษาชาวกัมพูชาจากโครงการ
ผลิตทันตบุคลากรให้แก่โรงเรียนพระราชทาน	 และ
โรงเรยีนในพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศ 
นยีบตัรวชิาชา่งทนัตกรรม	จำานวน	1	คน	ปกีารศกึษา	
2553	จำานวน	1	คน	และมีนโยบายรับต่อเนื่องเพื่อ
เป็นการสนองพระราชดำาริในสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ปีการศึกษา	2557	
โรงเรียนได้รับนักศึกษาชาวลาว	1	คน	จากโครงการ
ความร่วมมอื	เพือ่สง่เสริมพนัธกจิการศกึษา	การวจัิย	
และพฒันาบุคลากรสายวชิาการ	ในประเทศเครอืขา่ย
ความร่วมมือทางทันตแพทย์ใน	อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้า
โขง	(IDCMR)	เขา้ศกึษาในหลกัสตูรประกาศนยีบตัร
วิชาช่างทันตกรรม
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2.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

รับนักศึกษาปีละ	10-15	คน	จากผู้สำาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่าง
ทนัตกรรม	และมปีระสบการณก์ารทำางานอยา่ง
น้อย	2	ปี	ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร	
2	ปี	แต่ไม่เกิน	4	ปี	ผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้รับ
ปริญญาตรี	ชื่อ	เทคโนโลยีบัณฑิต	(เทคโนโลยี
ทันตกรรม)	 ชื่อย่อ	 ทล.บ.	 (เทคโนโลยีทันต- 
กรรม)	 จากมหาวิทยาลัยมหิดล	 ผู้สำาเร็จการ
ศึกษารุ่นแรกจำานวน	8	คน	ได้รับพระราชทาน
ปรญิญาบัตรจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 6		
กรกฎาคม	พ.ศ.	2543	ณ	อาคารใหมส่วนอมัพร 
ปัจจุบันมีผู้สำาเร็จการศึกษาแล้ว	8	รุ่น	จำานวน	
71	คน	

กล่าวได้ ว่า	 การเกิดโรงเรียนผู้ ช่วย
ทันตแพทย์	 และโรงเรียนช่างทันตกรรมใน
คณะฯ	 เป็นการเห็นการณ์ไกลของท่านคณบดี	
อิศระ	 ซึ่งเป็นผู้ก่อต้ังคณะฯ	 ท่านเห็นว่าการ
บริการผู้ป่วย	 โดยมีผู้ช่วยและช่างทันตกรรม
ร่วมกัน	 จะทำาให้ได้ผลงานดีขึ้น	 รวดเร็วข้ึน	
นอกจากนั้นยังมีโครงการจะจัดต้ังห้องปฏิบัติ
งานช่างกลาง	 เพื่อรับงานให้กว้างขวางเป็น
ประโยชน์ต่อทันตแพทย์นอกคณะได้ด้วย	และ
งานช่างทันตกรรมก้าวหน้าขึ้นทุกวัน	คณะควร
เป็นแหล่งพัฒนางานให้ทันสมัยทุกแง่มุม

เป็นที่หวังว่า	 โครงการของท่านอาจารย์	
จะมีผู้สืบทอดให้เกิดเป็นรูปธรรมในที่สุด	 ให้
สมความต้ังใจของท่านอาจารยท์นัตแพทยอ์ศิระ 
ของพวกเรา

ผศ. ทพญ.เพ็ญศรี สุทธิสารสุนทร

  

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
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โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์	 คณะทันตแพทยศาสตร์		
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์แห่ง
แรกในประเทศไทย	 เร่ิมดำาเนินการจัดต้ังข้ึนภายหลังจาก
ที่คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้เปิดท่ี
ทำาการคณะฯ	และได้เข้าใช้อาคาร	5	ชั้น	หลังที่	1	ที่ซ่อม
สร้างแล้วเสร็จในต้นปีการศึกษา	 พ.ศ. 2513	 ท่านคณบดี		
อาจารย์อิศระ	ยุกตะนันทน์	ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าจัดทำา
หลักสูตร	 เพื่อเปิดสอนนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ในคณะ
ทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้

	 เนือ่งจากการศกึษาในหลกัสตูรนีย้งัไมเ่คยมมีากอ่น	
ในขณะนั้นได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล		ซึ่ง
พอจะนำามาประยุกต์ได้บ้าง	 แต่ก็เป็นเพียงวุฒิการศึกษา
ของผู้ที่จะเข้าเรียนและระยะเวลาในการเรียน	 สำาหรับราย
ละเอยีดอ่ืน	ๆ 	กต็อ้งพจิารณาตามความเป็นจรงิท่ีทนัตแพทย	์
จะให้ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สำาเร็จการศึกษา	 ช่วยในเรื่อง
อะไรบ้าง	 การจัดทำาหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ใน 
ครั้งนั้น	 ได้นำางานในภาควิชาต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะทางด้าน
คลินิกมาพิจารณา	 ซ่ึงสุดท้ายได้กำาหนดเร่ืองการช่วยงาน
ข้างเก้าอี้	และเรื่องต่าง	ๆ	ที่ผู้ช่วยควรรู้ในการช่วยในแต่ละ
ประเภทคลินิกเหล่านั้น	 และจัดทำาหลักสูตรเป็นรายวิชา
ตามท่ีคลินิกต่าง	 ๆ	 ต้องการว่าต้องการให้ช่วยอย่างไร		
การจัดทำาหลักสูตรในคร้ังแรกน้ันคิดเป็นช่ัวโมง	 การเรียน
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานในคลินิกให้ครบตามเกณฑ์
ที่หลักสูตรคล้าย	ๆ	กันได้กำาหนดไว้	 เช่น	หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล	เป็นต้น

	 โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์		ได้กำาหนดรายวิชาตาม
ที่การปฏิบัติจริงในคลินิกเหล่านั้น	 ตามชั่วโมงที่ทาง	 ก.พ.	
เคยรับรองหลักสูตรในระดับเดียวกันนี้มาแล้ว

	 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน	 ในตอนเริ่มแรก
กำาหนดไว้ว่าจะรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

เป็นหญิง	อายุอย่างตำ่า	17	ปี	 เป็นต้น	เมื่อจัดทำาหลักสูตร
แล้วต้องเสนอไปยัง	ก.พ.	ให้	ก.พ.	พิจารณา		การพิจารณา
ดำาเนินไปนานพอสมควร	 ข้าพเจ้าถูกเรียกไปชี้แจงหลาย
ครั้งเพราะเขาไม่เข้าใจว่า	หลักสูตรนี้จะสอนใคร	 เพื่ออะไร		
เพราะ	 ก.พ.	 ไม่เคยทราบเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
ทันตแพทย์	หลังจากการอธิบายชี้แจงให้เข้าใจ	ในที่สุดทาง	
ก.พ.	 ก็อนุมัติ	 เม่ือหลักสูตรเป็นท่ีรับรองแล้ว	 นักเรียนที่
สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ก็ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์
ของวุฒิที่ได้รับรอง

	 โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้
เปดิเรยีนเป็นคร้ังแรก	ทีเ่รียกวา่รุน่ที	่1	ในปกีารศกึษา		พ.ศ.	
2515	รับนักเรียนเข้าเรียน	15	คน	และสำาเร็จการศึกษาใน
รุน่นี	้13	คน	ในปีต่อ	ๆ 	มา	ทางโรงเรยีนแหง่นีไ้ดร้บันกัเรียน
เข้าเรียนทุกปี	ปีละมากบ้าง	น้อยบ้าง	จาก	15	คน	เป็น	20	
คนบ้าง	30	คนบ้าง	ในปีถัด	ๆ	มา	มีความต้องการผู้ช่วย
ทนัตแพทยเ์พิม่จำานวนขึน้		ทางโรงเรยีนกไ็ดร้บันกัเรยีนเขา้
เรียนได้เพ่ิมขึ้น	 โดยเฉพาะเม่ือมีการปรับปรุงสร้างอาคาร
เพิ่มขึ้น	 ในช่วง	 2-3	 ปีที่ผ่านมา	 ทางโรงเรียนสามารถรับ
นักเรียนได้ถึง	70	คน		

ใน	 พ.ศ. 2559	 โรงเรียนฯ	 ได้ผลิตบุคลากรมาแล้ว	
45	 รุ่น	 เป็นจำานวน	 2,496	 คน	 และได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์	 เป็นหลักสูตร 
ผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง(หลักสูตร	2	ปี)	และเริ่มใช้ในปีการ
ศึกษา	2560	โดยรับนักศึกษา	80	คน	

นบัเปน็โรงเรยีนผู้ชว่ยทันตแพทยแ์หง่แรกของประเทศ
ท่ีเปดิหลักสตูรนี	้ผู้สำาเรจ็การศกึษาจะไดร้บัประกาศนยีบตัร
ผูช้ว่ยทนัตแพทยข์ัน้สงู	สามารถบรรจเุขา้ทำางานในตำาแหนง่
ผู้ช่วยทันตแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ	 พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข	มหาวิทยาลัย	รัฐวิสาหกิจและคลีนิก
ทันตกรรมเอกชน

ศ. คลินิกเกียรติคุณ 
พ.ท. ทพ.เศวต ทัศนบรรจง



แตกหน่อก่อผล
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 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 มีความมุ่งมั่นที่จะนำาคณะฯ	 ไปสู่ความเป็นเลิศทาง 
ทันตแพทยศาสตร์	 เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต	 จึงได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารเดิม	
เป็น	 “อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 50	 พรรษา”	 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ	 50	 พรรษา	 เป็นอาคาร	 17	 ชั้น	 และ 
ชั้นใต้ดิน	3	ชั้น	พื้นที่ประมาณ	80,756	ตารางเมตร		คณะทันตแพทยศาสตร์สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี	ทีท่รงไดพ้ระราชทานนาม	“อาคารเฉลมิพระเกยีรติ	
50	 พรรษา”	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์	 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ	50	พรรษา	ณ	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	พ.ศ.	2551	
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การพฒันาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 

จะพัฒนาข้ึนได้ ส่วนหน่ึงคือการพัฒนาด้านกายภาพ ซ่ึงการ

พฒันาทีโ่ดดเดน่สว่นหน่ึง คือการกอ่สร้างอาคารเฉลิมพระเกยีรติ 

50 พรรษา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร และ

เสด็จพระราชดำาเนินการมาทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคาร 

ซ่ึงเราหวังว่าอาคารแห่งนี้จะได้ช่วยเหลือประชาชนในด้านการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น จะเห็น

ได้ว่าการตรวจสุขภาพช่องปากของคนไข้ เรามีคลินิกรังสีวิทยาที ่

ทันสมัย มี CT อัลตราซาวน์ โดยสามารถส่งข้อมูลออนไลน์

ไปให้แพทย์ ได้ทุกเก้าอี้ของคลินิกทันตกรรม ซึ่งปัจจุบันเรามี

เก้าอี้มากกว่า 600 เก้าอี้สำาหรับทำาการตรวจรักษา ถือว่าเป็น

มหาวิทยาลัยทันตกรรมระดับโลก 

นอกจากนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ยังมีศูนย์ทันตกรรม

รากเทยีม ศนูย์รักษารากฟนัโดยใช้กล้องไมโครสโคป มีหอ้งผ่าตดั 

หรือเรียกว่า O.R. ถึง 3 ห้อง สามารถผ่าตัดผู้มีใบหน้าบกพร่อง

ได้ และมีห้องผ่าตัดขนาดกลาง ขนาดเล็ก ห้องดมยาในผู้ป่วยเด็ก

ดอ้ยโอกาส ซ่ึงผูป้ว่ยปกติกส็ามารถใชบ้ริการในคลินิกทันตกรรม

สำาหรับเด็กได้ด้วย  เรามีคลินิกเฉพาะทางทุกสาขาในอาคารนี้  

ไม่ว่าจะเป็นทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรม

ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ทันตกรรมหัตถการ นอกจากน้ียังมี 

ห้องพักให้ผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัดอีกด้วย 

นอกจากการดูแลคนไข้แล้ว อาคารนี้ยังใช้ในการปฏิบัติ

งานของนักศึกษาก่อนและหลังปริญญา ซึ่งมีเคร่ืองมือพร้อม

สำาหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงเด็กต้องมีความเข้าใจ  

มีความชำานาญในการรักษาก่อนท่ีจะลงมือในคนไข้จริง เราจึง

สร้าง lab ท่ีเรียกว่า Simulation Lab ให้นักศึกษาได้ฝึกใน

หุ่นจำาลองให้ชำานาญเสียก่อนท่ีจะไปปฏิบัติงานกับคนไข้จริง  

สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกทีเดียว

ศ. คลินิกเกียรติคุณ 
ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร 

อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนิน เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2511 
ไดรับมอบอาคาร
ศูนยว�จัยทางคลินิก 
อาคารอำนวยการ
และอาคารเร�ยน

2512 – 2513
กอสราง
หองปฏิบัติการ
ทางคลินิก 1

2527 – 2528
กอสรางอาคาร
หองปฏิบัติการ
ทางคลินิก 2 

2536 –  2541
กอสราง
อาคารอเนกประสงค 

2550 – 2557 
กอสรางอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา

2559-2560
ปรับปรุงอาคาร 5
เปนอาคารพร�คลินิก

2519 – 2521
ปรับปรุงและกอสราง
อาคารอำนวยการ
และอาคารเร�ยน 
เพ�่มเติม ชั้น 6-8

2534 – 2536
กอสราง
อาคารปฏิบัติรวม 

2549 – 2550 
กอสราง
ศูนยการเร�ยนรู
และนันทนาการ

2557 – 2559 
ปรับปรุงอาคาร 4
เปนอาคาร
ปฏิบัติการและว�จัย

การก่อสร้างอาคาร



  

สิรินธรทันตพิพิธ
พิพิธภัณฑ์ทันตแพทยศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามอันเป็นมงคลว่า	 “สิรินธร
ทันตพิพิธ”	 ที่ได้รับพระราชทานจาก	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	พ.ศ.	2558	

สิรินธรทันตพิพิธ	ตั้งอยู่ที่ชั้น	 1	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 50	พรรษา	ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล	 ในการส่งเสริมและพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ของส่วนงานต่าง	ๆ	 ให้มีการบริหารจัดการ	อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง		
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นมรดกแห่งความทรงจำา	ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์	 รวม
ถึงเกิดการพัฒนาการของคณะ/สถาบันต่าง	ๆ	ในมหาวิทยาลัยมหิดล	

คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ดำาเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และ 
หอจดหมายเหตุขึ้น	 เมื่อวันที่	 4	 เมษายน	 พ.ศ.	 2554	 เป็นต้นมา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมอนุรักษ์	 จัดเก็บ	และจัดแสดงเอกสารสำาคัญ	รูปภาพ	วัสดุ	สิ่งของ	หรือตำาราเรียน	 
สือ่ส่ิงพมิพต์า่ง	ๆ 	สือ่ด้านโสตทัศนศกึษาของทกุภาควชิา/หนว่ยงาน/คลนิิก	เพือ่คดัแยกประเภท	
จัดทำาทะเบียน	บันทึกข้อมูลเอกสารด้วยระบบสารสนเทศ	เพื่อสะดวกในการสืบค้นและศึกษา	
ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งคลังข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนางานด้านต่าง	ๆ	
ของคณะทันตแพทยศาสตร์	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	แก่บุคลากรรุ่นหลังและประชาชนทั่วไป
ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้									

ซ่ึงพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว	 เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกใน
เอเชียที่เน้นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์	 ผ่านระบบเทคโนโลยี่ท่ี 
ทันสมัยเน้นการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการการจัดแสดงและผู้ชม	เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
ที่เข้าใจง่ายในเรื่องของความรู้และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าเยี่ยมชม

“สิรินธรทันตพิพิธ”	มีเนื้อที่ทั้งหมด	620	ตารางเมตร	ภายในแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น	
5	โซนประกอบด้วย
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โซนที่ 1 พื้นที่อเนกประสงค์จัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์  
เป็นโถงต้อนรับและจุดเริ่มต้นการเข้าชม	 “สิรินธรทันตพิพิธ”	 เป็นการนำาเสนอนิทรรศการ 

ใต้ร่ม	พระบารมีจักรีวงศ์ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์	และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ที่ทรงมีต่อคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดลในรูปแบบวีดีโอ

โซนที่ 2 ทันตแพทศาสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย
เป็นห้องที่นำาเสนอเร่ืองราวและจัดแสดงศาสตร์ด้านทันตแพทย์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย	 

นำาเสนอตามลำาดบัชว่งเวลา	โดยใชภ้าพประกอบคำาบรรยายประวตัทิางทนัตกรรมจากจนี	อนิเดยี
และไทย	การจดัแสดงสมนุไพรท่ีใชใ้นทางทนัตกรรม	การจำาลองใบหนา้สตรสีมยัตน้รัตนโกสนิทร	์
ใส่ฟันเทียมที่ทำาจากกะลามะพร้าว	การจัดทำาโมเดลมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์	การเล่าเรื่อง
โดยมชิชนันาร	ีความรูด้า้นทนัตกรรมจากตะวนัตกสูส่ยามประเทศ	การจำาลองรา้นช่างทำาฟนัและ
บรรยากาศถนนเจริญกรุงสมัยรัชกาลที่	5

         
โซนที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตสู่ปัจจุบัน

นำาเสนอวดิทีศันป์ระวตัคิณะทนัตแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิลจากอดตีสูป่จัจบุนั	บอร์ด
นิทรรศการภาพประกอบพร้อมคำาบรรยาย	ภารกิจความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม  
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โซนที่ 4 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เป็นห้องที่จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับหน่วย
ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	โดยการจำาลองบรรยากาศและ
จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในการออกปฏิบัติการใน
พื้นที่	ผ่านสื่อระบบ	3	มิติ	วีดีโอเมจิกวิชั่น	 	
     
โซนที่ 5 ห้องทันตสุขภาพสำาหรับทุกคน

นำาเสนอความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
ช่องปากและฟันตั้ งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ														
การจดัแสดงความรูแ้ละนวตักรรมทางทนัตกรรมท่ีม ี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	 โดยจัดแสดงในรูปแบบ 
ภาพนิ่ง	 ภาพเคลื่อนไหว	 การแสดงความสัมพันธ์
ของฟันและระบบต่าง	ๆ	ของร่างกายผ่านหุ่นจำาลอง 
แอนนิเมชั่น	 พร้อมสนุกสนานกับเกมและร่วม 
ถ่ายภาพกับฟันยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โซนที่ 6 หอจดหมายเหตุ 
เป็นโซนสุดท้ าย	 จัดแสดงวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือเกี่ยวกับงานด้านทันตกรรมและสื่อการ
เรียนการสอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	
  



  

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

ศ.	เกียรติคุณทพ.อิศระ	ยุกตะนันทน์	คณบดี
ท่านแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหิดล	ได้เลง็เหน็ถงึความสำาคญัของการจดัตัง้	มลูนธิิ
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมของคณะฯ	 จึงได้ 
จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในปีพุทธศักราช	 2525	 ด้วย
จำานวนเงินทุน	100,000	บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	 
ณ	เวลานั้นเงินจำานวนหนึ่งแสนบาทมีมูลค่ามากมาย
นกั	และเมือ่เทียบกบัความตัง้ใจของท่านอาจารยอิ์ศระ 
ทีท่า่นตอ้งการใหค้ณะทนัตแพทยศาสตร์และมลูนธิฯิ	
มีความเจริญรุ่งเรืองแล้ว	 นับว่าจำานวนทุนทรัพย์เริ่ม
ต้นในครั้งนั้น	มิอาจประเมินค่าได้เลย	

มลูนธิคิณะทันตแพทยศาสตร์มหดิล	กอ่ตัง้เมือ่ 
วันท่ี	24	มีนาคม	พ.ศ.	2525	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังน้ี	

1.	ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา	การอบรม 
การศึกษา	และการค้นคว้าวิจัยของคณะทันตแพทย- 
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

2.	สง่เสรมิและสนบัสนนุ	กจิกรรมเพือ่การกศุลและสาธารณ- 
ประโยชน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

3.	ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ	เพื่อสาธารณประโยชน์
4.	ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

กองทุน ศ.อิศระ - ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์
กองทุน	 ศ.อิศระ - ทพญ.ขนบพันธุ์	 ยุกตะนันทน์	 ก่อตั้งขึ้น

เป็นกองทุนแรก	 มีผลงานและความสำาคัญต่อมูลนิธิคณะทันต- 
แพทยศาสตร์มหิดลเป็นอย่างยิ่ง	 เสมือนได้เป็นต้นกำาเนิดของ
การดำาเนินกิจการมูลนิธิฯ	 เลยก็ว่าได้	 เพราะกองทุนของท่านได้
ให้โอกาสแก่ทันตแพทย์หลายต่อหลายท่านด้วยเงินทุนที่มอบให้
เป็นทุนการศึกษา	 โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใด	 ๆ	 กลับคืนมาเลย
แม้แต่น้อย	 ขอเพียงให้ทำาดีเป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง	 เป็นคนดีของ
สังคมและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็เพียงพอแล้ว	 ท่านอาจารย์
อิศระและอาจารย์ขนบพันธุ์	 เป็นเหมือนผู้ให้กำาเนิดมูลนิธิคณะ
ทันแพทยศาสตร์มหิดล	 ซึ่งท่านได้มอบเงินให้เป็นทุนการศึกษา	
แก่นักศึกษาทันตแพทย์ท่ีเรียนดี	 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตลอด
หลักสูตรโดยมอบตั้งแต่	ชั้นปีที่	3-6	รวม	4	ปี	ปีละ	40,000	บาท	
ตั้งแต่ปีการศึกษา	2546	เป็นต้นมาโดย

กองทนุ	“ศ.อศิระ	-	ทพญ.ขนบพนัธุ	์	ยกุตะนนัทน”์	ยงัไดม้อบ
รางวัลโล่เกียรติยศ	 และของที่ระลึกแก่ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
ผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม	 ท่ีจบการศึกษาในแต่ละปี	 เป็นประจำาทุกปี		
มหาวิทยาลัยละ	1	รางวัล	 โดยขณะนี้มีทั้งหมด	9	มหาวิทยาลัย		
รางวลัแหง่เกยีรตยิศนี	้ทา่นมอบใหเ้พือ่เปน็ขวญัและกำาลงัใจในการ
ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่มีความซื่อสัตย์	สุจริต	และอุทิศเพื่อ
สังคมในวาระอันเห็นสมควร		

สำาหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ดังนี้

1.	ธนาคารไทยพานิชย์	ชื่อบัญชี	“มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”  
	 เลขที่บัญชี	026-2-13685-9	ประเภทออมทรัพย์	สาขารามาธิบดี
2.	ธนาคารกรุงเทพ	ชื่อบัญชี	“มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” 
	 เลขที่บัญชี	046-7-00099-8	ประเภทออมทรัพย์	สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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เพื่อให้ยุวชนรุ่นหลังได้ทราบถึง ท่ีมาของ	 
“รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ  
ยุกตะนันทน์”	 ในชมรม/สมาคมปริทันตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

ทา่นศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	ทนัตแพทยอ์ศิระ 
ยกุตะนนัทน	์เปน็ผูท้ี	่รกัเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองความ
เปน็ทนัตแพทยอ์ยา่งยิง่	ทา่นเคยพูดไวว้า่	“เวลาเขียน
ชื่อผม	 ให้เขียนคำาว่าทันตแพทย์ไว้ด้วยนะ	 เขียนว่า 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ทันตแพทย์อิศระ	ยุกตะนันทน์ 
เพือ่ใหค้นทัว่ไปไดรู้ว้า่	มทีนัตแพทยเ์ปน็ศาสตราจารย์
เกยีรตคิณุดว้ยเหมอืนกนั”	ซึง่ในขณะนัน้มแีตแ่พทย์
เท่าน้ันนอกจากท่านจะเชิดชูความเป็นทันตแพทย์
แล้ว	ท่านต้องการสร้างแรงจูงใจ	ให้อาจารย์ในคณะ
และทันตแพทย์รุ่นน้องได้เห็นแบบอย่าง	เพื่อจะได้มี
ความมานะพยายามที่จะทำาตาม

ท่านดำารงตนและปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต	 ต้ังม่ันอยู่ในความถูกต้อง	 ยุติธรรม	
โปร่งใส	 ท่านพูดแก่บุคลากรในคณะว่า	 “เงินหลวง	
เวลาหลวง	คณุตอ้งใชแ้ละทำาประโยชนใ์หห้ลวงอยา่ง
คุ้มค่า	 ไม่ให้ใช้เงินหลวง	 เวลาหลวงมาหาประโยชน์ 
ส่วนตน”	ท่านถือเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสำาคัญมาก	ท่านสามารถ 
บรหิารคณะใหม้ชีือ่เสยีง	มคีวามเจรญิกา้วหน้า	ภายใต ้
ความประหยัด	ความคุ้มค่าและพอเพียง

ท่านจากเราไปเม่ือวันที่	 16	 สิงหาคม	 2537	

รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์

สิริรวมอายุได้	 75	 ปี	 9	 เดือน	 12	 วัน	 ในฐานะที่
ท่านเป็นอาจารย์สาขาปริทันตวิทยา	 ภริยาของท่าน	
อาจารย์ทันตแพทย์หญิง	ขนบพันธุ์	ยุกตะนันทน์	มี
จติกุศลมอบเงนิจำานวน	75,912	บาทตามสริอิายเุป็น	
ปี	เดือน	วัน	ของท่านให้แก่ชมรมปริทันตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย	(ปัจจบุนัเปล่ียนสถานะภาพเปน็สมาคม
ปรทินัตวทิยาแหง่ประเทศไทย)	คณะกรรมการชมรม
ในขณะนัน้ระลกึถึงพระคณุของทา่น	ทีท่า่นไดท้ำาคุณ
ประโยชนน์านปัการฝากไว	้จงึมคีวามประสงคใ์หท้า่น
เป็นตัวอย่างแก่ทันตแพทย์รุ่นหลัง	 แม้ว่าไม่เคยพบ
ท่าน	ไม่เคยเรียนกับท่าน	แต่สามารถรู้จักท่าน	และ
จุดประกายให้เขาท้ังหลายมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นทันตแพทย์ที่จะสามารถประกอบคุณงามความ
ด	ีทำาประโยชนใ์หก้บัวชิาชพีทนัตแพทย์	ใหก้บัสงัคม	
และประเทศชาติ	บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างท่าน	

ชมรม/สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
มีนโยบายแน่วแน่ที่จะประกาศเกียรติคุณ	 ความ
ปรีชาสามารถ	และคุณงามความดีของท่านให้ยุวชน
ทนัตแพทยร์ุน่หลงัไดรู้จั้กเพือ่ถอืเปน็แบบอยา่งในการ
คำารงตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต	 มุ่งม่ันสร้างแต่ความดี
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ	 เพื่อสังคมและประเทศชาติ
นามของท่านจะคงอยู่คู่กับปริทันตวิทยาและวิชาชีพ
ทันตแพทย์ไทยตลอดไปชั่วกาลนาน

บางส่วนจากบทความของ
ศ. คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์
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ประวัติการก่อตั้ง

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม	
สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	ได้ให้ความเห็น
ชอบโครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	 และ 
โรงพยาบาลทันตกรรม	เปน็โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในวโรกาสฉลอง
สิริราชสมบัติครบ	 50	 ปี	 และเพื่อให้เป็นสถาบัน
ทางการแพทย์และทันตกรรม	 รองรับการให้บริการ
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 โดยเน้นการให้
บริการผู้ป่วยทางด้านทันตกรรม	 (Dental	 Center)	
การปอ้งกนัและสรา้งเสรมิสขุภาพ	(Prevention	and	
Health	Promotion	Center)	การฟื้นฟูสมรรถภาพ	
(Rehabilitation	Center)	และการแพทย์แผนเอเซีย	
(Asia	Medicine	Center)	โดยมุง่ใหบ้รกิารเฉพาะทาง
ที่เป็นเลิศ	 และเป็นสถานฝึกอบรมการศึกษาชั้นสูง
สำาหรับแพทย์	ทันตแพทย์	พยาบาล	และสาขาอื่น	ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 ในปี 
งบประมาณ	 2543	 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติงบ
ประมาณเพือ่กอ่สรา้งอาคารศนูย์การแพทยก์าญจนา- 
ภิเษก	 โดยการก่อสร้างได้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ	 2543	 และมีกำาหนดแล้วเสร็จตาม
สัญญาในเดือน	ธันวาคม	2547	ซึ่งอาคารดังกล่าว	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ทรงโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานชื่ออาคาร	 “ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภเิษก”	และสำานกังานเลขาธิการไดพ้จิารณาอนญุาต
ให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ	 50	 ปี	
ประดิษฐานที่ป้ายชื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	
และในวันที่	 5เมษายน	 2544	 พระบาทสมเด็จ- 
พระเจา้อยูห่วัฯ	ไดท้รงโปรดเกลา้ฯ	ใหส้มเดจ็พระเจา้- 

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	
เสด็จแทนพระองค์เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิ รินธร
เป็นโรงพยาบาลที่สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำาบลศาลายา 
อ.พทุธมณฑล	จ.นครปฐม	โดยเริม่เปดิใหบ้รกิารอยา่ง
เปน็ทางการในวันท่ี	4	มกราคม	2551	พระบาทสมเดจ็- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้	สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชดำาเนนิ
แทนพระองคท์รงเปดิอาคารศนูยก์ารแพทยก์าญจนา- 
ภิเษก	 และทรงเปิดโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี
สิรินธร	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือให้บริการทางด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน	 มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์	 มีการกระจายการบริการ
ทางการแพทย์	 สาธารณสุขและทันตกรรมสู่ชุมชน
ชานเมืองและจังหวัดใกล้เคียง
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โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร	 มุ่งเน้นการ
ดำาเนินการให้เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลทันตกรรมท่ี 
ครบถ้วน	ปรับเปล่ียนรูปแบบของสถานบริการของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นสถานบริการที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็น
สำาคัญ	(Patient	Satisfaction)	โดยยึดหลักการบริการแบบ
พรอ้มมูล	(Comprehensive	Care)	คอื	การใหก้ารดแูล		สขุภาพ
ช่องปากโดยเน้นการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ 
ช่องปากของผู้ป่วยเป็นหลัก	 ร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้
ป่วยและครอบครัว	(Patient	and	Family	Participation)

รายนามผูด้ำารงตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลทนัต-
กรรมมหาจักรีสิรินธรมีดังนี้

1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย	
	 เกียรติถาวรเจริญ	ดำารงตำาแหน่ง	พ.ศ.	2548	-	2555	
2.	รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงมาลี	อรุณากูร
		 ดำารงตำาแหน่ง	พ.ศ. 2556	-	2559
3.	รองศาสตราจารย์	ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย	เกียรติถาวรเจริญ 

		 ดำารงตำาแหน่ง	พ.ศ. 2559	-	ถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ คือ	การเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมที่ได้รับ 
มาตรฐานสากล	โดยมุง่ประโยชนต์อ่สงัคมภายใต้การจดัการ
อย่างยั่งยืน	

ยุทธศาสตร์ คือ
1.	บริบาลทางทันตกรรมที่เป็นเลิศได้มาตรฐานสากล	
2.	พัฒนาองค์กรภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน
พันธกิจ คือ  
1.	การให้การบริบาลป้องกัน	และส่งเสริมสุขภาพ
	 ทางทันตกรรม	
2.	สนับสนุนการจัดการศึกษาของนักศึกษา
	 หลังปริญญา	คณะทันตแพทยศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
3.	สนับสนุนงานวิจัยและบริการทางวิชาการ	

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร	ประกอบด้วย	
11	คลนิกิบรกิาร	มจีำานวนยนูติทนัตกรรม	รวมจำานวนทัง้สิน้ 
115	ยูนิต	คลินิกที่เปิดให้บริการตามรายละเอียดดังนี้

1.	 คลินิกทันตกรรมทั่วไปและวิทยาระบบบดเคี้ยว
2.	 คลินิกทันตกรรมพิเศษ
3.	 คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
4.	คลินิกทันตกรรมเด็ก
5.	คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
6.	คลินิกศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกร
7.	 คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร
8.	คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก
9.	คลินิกทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
10.	คลินิกทันตกรรมสหสาขาและศูนย์ทันตกรรม
	 รากเทียม
11.	คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
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สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1.	ส่งเสริมความสัมพันธ์และเกื้อกูลต่อกันใน
	 ระหว่างสมาชิก
2.	ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
3.	ส่งเสริมเกียรติของคณะทันตแพทยศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล
4.	ส่งเสริมการบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์

สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ชื่อย่อ สศ.ทม. 

มีชื่อภาษาอังกฤษว่า“ Mahidol University Dentistry Alumni Association” 

อักษรย่อว่า “ M.U.D.A.A.”
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จาก “พี่ใหญ่” จนถึงปัจจุบัน 

50	ปี		ของ	“ศิษย์เก่า”	ทันตแพทย์มหิดล	เป็นการนับศิษย์เก่าตั้งแต่	พ.ศ.	2517	โดย
นับศิษย์เก่ารุ่นที่สำาเร็จจากคณะทันตแพทยศาสตร์	 ถนนโยธี	 เป็นทันตแพทย์มหิดล	 รุ่นที่	 1	
แตใ่นความเปน็จรงิ	ศษิยเ์กา่ทนัตแพทยม์หดิล	ตอ้งครอบคลมุตัง้แตรุ่น่ทีส่ำาเรจ็จากคณะทนัต- 
แพทยศาสตร์	ถนนอังรีดูนังต์	(คณะ	1)	ระหว่าง	พ.ศ. 2512 - 2516	ด้วย	เพราะเดิมคณะ	
1	ซึ่งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศนั้น	สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	

ต่อมาใน	พ.ศ. 2511	ทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	ได้จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้น
ใหม่อีกแห่งหนึ่งที่ถนนโยธี	(คณะ	2)	และใน	พ.ศ.	2512	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	ได้รับ
พระราชทานใหมว่า่	มหาวทิยาลยัมหดิล	จงึมคีณะทนัตแพทยศาสตรม์หดิล		2		คณะในชว่งนัน้		

ในปี	พ.ศ. 2517	คณะ	1	โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นปีที่ศิษย์เก่าคณะ		
2		สำาเร็จเป็นรุ่นแรก	ดังนั้นจึงมีการนับรุ่น	1	เป็นผู้ที่สำาเร็จ	พ.ศ. 2517	และเรียกรุ่นที่สำาเร็จ
ป ีพ.ศ. 2512 - 2516	 ว่า	 “พี่ใหญ่”	 ศิษย์เก่ารุ่นพี่ใหญ่	 5	 รุ่น	 นี้จึงเรียกสังกัดของตนเองได้ 
หลากหลาย	อาทิ	ตอนเข้าศึกษาได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	ตอนสำาเร็จได้รับ
ปริญญามหาวิทยาลัยมหิดล	 ช่วงที่เรียนทันตแพทย์อยู่ที่ถนนอังรีดูนังต์มาตลอด	 จึงมีความ
ผกูพนักบัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	หลงัจากท่ีมกีารจดัตัง้สมาคมศษิยเ์กา่ทันตแพทย์มหดิลได้
สำาเร็จในช่วงแรก	ๆ	เมื่อมีงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าทันตฯ	มหิดล	จึงมี	“พี่ใหญ่”	จำานวนหนึ่ง
มาร่วมงานกับน้องที่ถนนโยธีด้วย

รายนามนายกสมาคมศิษย์เก่าจากอดีตถึงปัจจุบัน

พ.ศ.	2543	-	2547	(2	วาระ)		 ทพ.ธิติ	อิ่มเอิบสิน	
พ.ศ.	2548	-	2549	 	 	 รศ. ทพ.วรนัติ	วีระประดิษฐ์	
พ.ศ.	2550	-	2553	(2	วาระ)		 ศ. คลินิกเกียรติคุณ	
	 		 	 	 	 ทพญ.วราภรณ์	ฐิตินันทพันธุ์	
พ.ศ.	2554	-	2555	 	 	 ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.สมเกียรติ	อรุณากูร		
พ.ศ.	2556	-	2557	 	 	 ทพ.ธรณินทร์	จรัสจรุงเกียรติ		
พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน		 	 ศ. คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.นิติพันธ์	จีระแพทย์		



  

ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลช่ันได้จัดต้ังข้ึนตามวิสัยทัศน์ของ	 ศ. คลินิก  
ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหิดล	ที่มุ่งหวังให้คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นสถาบัน
ชั้นนำาทางทันตแพทยศาสตร์ของเอเชีย	 ด้านการวิจัย	 การศึกษา	 และการ
บริการวิชาการ		ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่	7	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	
ในวาระของ	คณบดี รศ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์  

ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น	 เป็นสถานที่ให้นักศึกษาทันตแพทย์ฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมในผู้ป่วยจำาลอง	 ซึ่งจะทำาให้
นักศึกษาพร้อมท่ีจะฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจริงต่อไปได้เป็นอย่างดี	 และเกิดความ
ปลอดภัยกับผู้ป่วยมากท่ีสุด

ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง คือ 
ห้องปฏิบัติการชั้น 1 และ 2	 มีชุดปฏิบัติการซิมมิวเลชั่นเสมือนจริง	 

3	มิติ	จำานวนห้องละ	60	ชุด	รวม	120	ชุด	ชุดปฏิบัติการซิมมิวเลชั่นเสมือน
จริง	3	มิติ	ชั้น	1,	2	เป็นการจำาลองสภาวการณ์เสมือนจริงทางคลินิก	ร่วม

ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น

กับการใช้โปรแกรม	 DentSimTM	 ซึ่ง
เป็น	Virtual	Reality-Based	Technology	
โดยขณะท่ีนักศึกษาทำาการกรอแต่งฟัน	
กล้องสามารถตรวจจับตำาแหน่งของด้าม
กรอฟันท่ีสัมพันธ์กับซี่ฟันในขากรรไกร
เทียม	ทำาให้สามารถแสดงรูปร่างลักษณะ
ของฟันท่ีนักศึกษาฝึกปฏิบัติให้เห็นบนจอ
คอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เป็น	3	มิติ	และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองได้
ทันที	 นักศึกษาสามารถฝึกการกรอแต่ง
ฟันในขากรรไกรเทียมซึ่งยึดอยู่กับหัวหุ่น
จำาลองในลกัษณะเดยีวกบัการรักษาผูป้ว่ย
ในคลินิก	เช่น	การกรอแต่งฟันเพื่ออุดฟัน
ในงานทันตกรรมหัตถการ	 (Operative	
Dentistry)		การกรอแตง่ฟนัเพือ่ทำาครอบ
ฟัน	สะพานฟัน	ในงานทันตกรรมประดษิฐ	์
(Prosthodontics)	และการฝึกปฏิบัติการ
ฝังรากเทียม	(Implant)	เป็นต้น	

ห้องปฏิบัติการ 3	 มีชุดปฏิบัติ
การซิมมิวเลชั่นจำานวน	 120	 ชุด	 เป็น
แบบ	Modern	Dental	Simulation	Units	
with	 Computerized	 Training	 System	
ซึ่งรองรับการเรียนการสอนในวิชาชีพ
ทันตแพทย์ต่าง	 ๆ	 ดังนี้	 วิชาทันตกรรม
หัตถการ	 วิชาทันตกรรมประดิษฐ์	 วิชา
วทิยาเอน็โดดอนต	์วชิาทนัตกรรมสำาหรบั
เด็ก	 วิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว	 วิชาทันต
กรรมจดัฟนั	วชิาศลัยศาสตร์ช่องปาก	วชิา
ทนัตกายวภิาคศาสตร	์วชิาทนัตกรรมวสัดุ
ศาสตร์	วิชาการยศาสตร์	
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หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	(Central	Sterile 
Supply	 Department	 :	 CSSD)	 คณะทันต-
แพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	ตัง้อยูท่ี	่ชัน้	B1	
อาคารเฉลมิพระเกยีรต	ิ50	พรรษา	เปน็หนว่ยงาน
ที่มีหน้าที่ในการทำาให้ปราศจากเช้ือเคร่ืองมือทาง
ทันตกรรม	 และอุปกรณ์การแพทย์	 รวมถึงการ
จดัการผา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป้ว่ย	ใหม้สีภาพ
ปราศจากเชื้อตามมาตรฐานสำาคัญด้านการทำาให้
ปราศจากเชื้อเคร่ืองมือทางการแพทย์	 (CSSD)	
ซึ่งรองรับเครื่องมือทางทันตกรรมและการแพทย์
ทั้งระบบ	มีกระบวนการจัดการอย่างครบวงจร	มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ

หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 
(Central Sterile Supply Department : CSSD)








