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The Development of Dentistry in Thailand
อาชี พทันตแพทย์ในประเทศไทย ได้มีการพัฒนามาเช่ นเดี ยวกับในหลายๆ ประเทศที่ เจริ ญแล้ว
เช่น สหรัฐอเมริ กา หรื อประเทศต่างๆ ในยุโรป ในยุคที่ยงั ไม่มีการสอนวิชาทันตแพทย์ในโรงเรี ยนหรื อใน
มหาวิทยาลัย ผูท้ ี่มีความประสงค์จะเป็ นทันตแพทย์ จะต้องไปเรี ยนในแบบฝึ กหัดปฏิบตั ิงานกับผูท้ ี่ทาอาชี พ
นี้อยูแ่ ล้วเป็ นเวลาหลายๆ ปี เมื่อตนแน่ใจว่า ตนเองมีความสามารถที่จะออกไปเปิ ดสานักงานเป็ นเอกเทศได้
แล้ว ก็จะแยกตัวออกมา ในสมัยแรกๆ ที่กล่าวนี้ ยังไม่มีการควบคุมในเรื่ องคุณวุฒิ และความสามารถ การ
ฝึ กหัด และถ่ายทอดความรู ้ เพื่อการเป็ นทันตแพทย์ในแบบนี้ มีอยูม่ ากมายในสมัยก่อนปี พุทธศักราช 2483
เพราะประเทศไทยยังไม่มีโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีทนั ตแพทย์เป็ นส่ วนน้อยที่ได้ศึกษามา
จากประเทศ เช่ น สหรัฐอเมริ กา, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, ฟิ ลิ ปปิ นส์ ฯลฯ ปฏิ บตั ิงานอยู่บางส่ วนในโรงพยาบาล
และเปิ ดสานักงานของตนเองบ้าง และมี ทนั ตแพทย์ชาวจีนอีกกลุ่ มหนึ่ งได้เปิ ดสานักงานทันตแพทย์ของ
ตนเองขึ้นในกรุ งเทพมหานคร ย่านที่มีทนั ตแพทย์ชาวจีนมากที่สุดก็คือ ถนนเจริ ญกรุ ง สถานที่ต่างๆ ที่เป็ น
สานัก งานทันตแพทย์เหล่ านี้ มี ความสามารถในการฝึ กฝนผูส้ นใจจะประกอบอาชี พเป็ นทันตแพทย์ใ น
อนาคต มีผไู ้ ด้ผา่ นการฝึ กฝนตามวิธีกล่าวนี้ ออกไปเปิ ดสานักงานของตนเองในที่ต่างๆ อีกมาก
ก่อนหน้าที่จะตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ข้ ึนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นคณะฯ แรกในปี 2483
กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีความห่วงใยในสุ ขภาพของช่องปากของประชาชนอยูบ่ า้ งเหมือนกัน โดยได้จดั ตั้ง
โรงเรี ยนสอนวิชาทันตแพทย์น้ ี ข้ ึน สังกัดในกระทรวงสาธารณสุ ข เรี ยกว่า โรงเรี ยนทันตแพทย์ช้ นั สอง
เมื่อปี 2483 โดยมีจุดประสงค์ที่จะอบรมคนไทยให้เป็ นทันตแพทย์ จานวน 200 คน โรงเรี ยนนี้ มี พ.อ.
หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยน โรงเรี ยนนี้ ได้ดาเนิ นการมาระยะเวลาหนึ่ ง เมื่อได้ทนั ต
แพทย์ตามจานวนที่ตอ้ งการแล้ว ก็ได้เลิกกิจการไป
ในระยะใกล้ๆ กันนี้ ได้มีการเคลื่ อนไหวในการจะตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ ข้ ึนในจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดย พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ได้เริ่ มวางแผนร่ วมกับ พระยาอารี ดรุ ณพรรค ซึ่ งเป็ นผูช้ ่วย
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ และศิ ริราชพยาบาล เมื่ อปี 2482 ซึ่ งในขณะนี้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็ น
อธิ การบดี ศาสตราจารย์สุกิจ นิ มานเหมินทร์ เป็ นเลขาธิ การจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ งท่านผูน้ ้ ี ได้มีส่วน
สนับสนุนให้เกิด แผนกอิสระทันตแพทยศาสตร์ ซึ่ งต่อมากลายเป็ นคณะทันตแพทยศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปั จจุบนั นี้
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เมื่อได้จดั ตั้งแผนอิสระทันตแพทยศาสตร์ ข้ ึนสาร็ จแล้ว ปั ญหาก็คือ จะหานักเรี ยนที่ ไหนมาเรี ยน
เมื่อโรงเรี ยนเริ่ มเปิ ดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2483 นั้น ท่านอาจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ได้ชดั ชวน
นักเรี ยนที่เรี ยนเตรี ยมแพทย์ปีที่ 2 ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ให้มาเรี ยนเตรี ยมทันตแพทย์ได้ 8 คน
และนักเรี ยนในรุ่ นนี้เป็ นรุ่ นแรก และจบการศึกษาในอีก 4 ปี ต่อมาเพียง 6 คน
การเรี ยนในปี แรกๆ นั้น ประสบอุปสรรคมากมาย เพราะอาจารย์มีนอ้ ย อาจารย์ที่สาเร็ จวิชาทันต
แพทย์ได้ปริ ญญาจากประเทศ ในสมัยเริ่ มแรกนั้นที่สาคัญก็คือ ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์,
ศาสตราจารย์ พ.ท.สี สิ ริสิ ง ห ส าหรั บ ศาสตราจารย์ พ.ท.สี สิ ริสิ ง ห ผูน้ ้ ี เป็ นผูท้ ี่ ไ ด้ไ ปศึ ก ษาวิช าทัน ต
แพทยศาสตร์ ที่สหรัฐอเมริ กา ณ มหาวิทยาลัยเพลซิ เวเนีย แห่งเดียวกับที่ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยา
วัฑฒน์ ได้ศึกษาและ พ.ท.สี สิ ริหิงห เป็ นผูไ้ ด้ทุนของสมเด็จพระราชบิดา และได้มาร่ วมงานกับ พ.อ.หลวง
วาจวิทยาวัฑฒน์ ตั้งแต่ปี 2481 และมีอาจารย์ชาวเยอรมันอีกผูห้ นึ่ง คือ อาจารย์มาร์ ตินฮัมพ์ และมีอาจารย์
เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา ส่ วนใหญ่อาจารย์หลวงวาจฯ จะทาหน้าที่ทางด้านเกี่ ยวกับ Oral Medicine ส่ วน
อาจารย์ พ.ท.สี สิ ริสิงห รับหน้าที่ทางด้านคลินิกทันตกรรม ร่ วมกับอาจารย์มาร์ ติน ฮัมพ์ และคนอื่นๆ
ในรุ่ นแรกการเรี ยนทาง Preclinic ยังอาศัยเรี ยนร่ วมกับนักศึกษาแพทย์ที่ศิริราช ส่ วนการปฏิบตั ิงาน
ทางคลิ นิกก็ได้อาศัยปฏิ บตั ิ งานที่ คลิ นิกของโรงพยาบาลศิ ริราชบ้าง ที่วชั ระ และที่อาคาร 5 ถนนราช
ดาเนินกลาง
ในปี 2484 ได้เกิ ดสงครามมหาเอเชี ยบูรพาขึ้น และญี่ปุ่นได้เข้ามาอยูใ่ นประเทศ เป็ นเวลาหลายปี
ตึ ก ที่ ส ร้ า งไว้เ พื่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของนัก ศึ ก ษาทัน ตแพทย์ ซึ่ งสร้ า งเสร็ จ เพี ย งไม่ กี่ เ ดื อ นญี่ ปุ่ นก็ ไ ด้เ ข้า
ครอบครองสถานที่น้ นั ตั้งแต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2484 และคณะทันตแพทยศาสาสตร์ ได้กลับเข้าใช้ตึกนี้ อีก
ครั้งหนึ่งเมื่อเดือน สิ งหาคม 2489
เนื่ องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ ภาวะสงครามหลายปี เศรษฐกิ จของประเทศก็ทรุ ดลง งบประมาณที่
ได้จากรัฐบาลเพื่อจัดหา เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่างๆ ก็ไม่พอเพียง เครื่ องมือมีราคาแพงขึ้น ไม่ได้สัดส่ วนกับ
งบประมาณที่ ได้รับ คณะทันตแพทยศาสตร์ ในระยะแรกๆ นั้น จึงขาดแคลนเครื่ องมื ออย่างมาก ตั้งแต่
เครื่ องมือใหญ่ไปจนถึงเครื่ องมือเล็กๆ และในยุคต้นๆ ของการสอนวิชาทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
นั้น นักศึกษาทันตแพทย์จะต้องทดลองทาเครื่ องมือบางชิ้นด้วยตนเอง เช่น Amalgam plugger เป็ นต้น
สาหรับอุปรกรณ์และเครื่ องมือในการถอนฟั น ได้เริ่ มด้วยการใช้เครื่ องมือจักรชนิ ดใช้เท้าถีบ (Foot
engine) เครื่ องจักรใช้เท่าถี บนี้ ใช้ต้ งั แต่การกรอฟั นนอกปาก จนกระทัง่ บางครั้งได้ใช้กรอฟั นในปากด้วย
และได้ใช้เครื่ องมือนี้อยูห่ ลายปี
ถัดจากเครื่ องมือกรอฟันที่ใช้เท่าถีบ ก็มาถึงเครื่ องมือกรอฟั นที่เป็ นแบบทันสมัยขึ้นหน่อย คือ เป็ น
Motor มีสายพาน ความเร็ วต่ าๆ เก้าอี้ที่ใช้ก็เริ่ มด้วยแบบง่ายๆ เป็ นเก้าอี้นงั่ ธรรมดาปรับระดับไม่ได้ มีที่
รองศีรษะ และได้เปลี่ยนมาเป็ นเก้าอี้นงั่ ปรับระดับได้ ใช้เท้าถีบขึ้นลง
ต่อมาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะฯ แรกนี้ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยเฉพาะก็คือ
สหรัฐอเมริ กา ทาให้คณะทันตแพทย์แห่ งนี้ ได้รับเครื่ องมือที่ ทนั สมัยในยุคนั้นเพิ่มขึ้นมาก ทั้งเก้าอี้ ยูนิต
และเครื่ องมืออื่นๆ อีก เครื่ องมือที่ได้รับในรุ่ นแรกๆ นั้น ก็เป็ นชนิ ดเก้าอี้นงั่ ปรับระดับได้ เครื่ องกรอฟั น
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สายพาน ความเร็ วยังไม่สูงนัก ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเครื่ องกรอฟั น ที่มีความเร็ วสู งเป็ นผลสาเร็ จ ทางคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ แห่ งนี้ ก็ได้มีเครื่ องมือชนิ ดนี้ มาทดแทน เครื่ องกรอฟั นความเร็ วต่ าที่เคยใช้ สายพานก็
เปลี่ยนมาเป็ นชนิดไม่ใช้สายพาน ที่เรี ยกว่า Micro motor เก้าอี้ในครั้งแรกๆ เป็ นเก้าอี้นงั่ ในปั จจุบนั นี้ ก็ได้
เปลี่ยนเป็ นแบบเก้าอี้นอน และปรับระดับได้ดว้ ยระบบไฟฟ้ า
การพัฒนาทางด้านอาจารย์ ก็นบั ว่าเป็ นยุคแรกที่สหรัฐอเมริ กาได้ให้ความช่วยเหลือ มีอาจารย์ของ
คณะนี้ได้ไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริ กาหลายคน ทาให้คณะฯ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิเพิ่มจานวนขึ้นทุกปี
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนทันตแพทย์ช้ นั สู งแห่ งแรกของ
ประเทศนั้น ได้เริ่ มด้วยการผลิตทันตแพทย์ ในรุ่ นแรก 6 คน และในรุ่ นต่อๆ มา มากบ้างน้อยบ้าง แต่ใน
แต่ละรุ่ นจะมี จานวนไม่ถึง 20 คน เริ่ มมี มากขึ้ นในรุ่ นที่ 13 คื อ มี จานวนถึ ง 30 คน แต่รุ่นต่อมาก็ มี
จานวนลดลงอี ก และเริ่ ม มี ม ากขึ้ น เมื่ อถึ ง รุ่ น 17 และในขณะนี้ คณะทัน ตแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจะมีผสู้ าเร็ จการศึกษาเป็ นทันตแพทยศาสตร์บณั ฑิต ปี ละประมาณ 90 คน
เนื่องจากประชากรของประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จาก 14 ล้าน ในปี 2500 มาเป็ นประมาณ
42 ล้าน ในปี 2522 และ 55 ล้าน ในปี 2534 ทาให้อตั ราทันตแพทย์ต่อประชากรของประเทศห่างไกลกัน
ออกไปอีก
ทางรัฐบาลได้มอบเป็ นปั ญหานี้ จึงได้พยายามแก้ไขอยูบ่ า้ นเหมือนกัน คือ เมื่อได้เลิกโรงเรี ยนทันต
แพทย์ช้ นั 2 ไปแล้ว ก็ได้มาตั้งเป็ นโรงเรี ยนทันตานามัย และเปิ ดการศึกษาเมื่อปี 2487 โดยใช้หลักสู ตร
คล้ายๆ กับทันตแพทย์ช้ นั 2 ผูอ้ านวยการก็คือ ศาสตรจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ โดยรับช่งมาจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข มาอบรมที่คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงเรี ยนนี้ ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในเวลาต่อมา
โดยมุ่งหวังที่จะให้ผทู ้ ี่สาเร็ จจากโรงเรี ยนนี้ ไปปฏิ บตั ิงานเป็ นทันตานามัยประจาโรงเรี ยน เพื่อดูแลสุ ขภาพ
ฟั นของเด็กนักเรี ยน แต่ผลในขั้นปฏิ บตั ิ จริ งๆ ก็ได้เปลี่ ยนแปลงไปจากเป้ าหมายที่ ได้วางไว้โรงเรี ยนนี้ ก็
ดาเนินการสอนนักเรี ยนทันตนามัย และผลิตทันตนามัย ถึงรุ่ นที่ 17 ในปี 2512
ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้จดั ตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกคณะหนึ่ ง สังกัดอยู่ใน
มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ และเมื่ อวันที่ 7 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2511 ก็ ไ ด้มี พ ระราชกฤษฎี ก าจัดตั้ง คณะทันต
แพทยศาสตร์ พ ญาไท สั ง กัดในมหาวิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ ซึ่ งต่ อ มามหาวิท ยาลัย แพทยศาสตร์ ไ ด้รั บ
พระราชทานนามใหม่ ว่า มหาวิทยาลัยมหิ ดล และคณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท ก็ ได้ม าสัง กัดอยู่ใ น
มหาวิทยาลัยมหิ ดล และใช้ชื่อว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท ก็ได้มาสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิ ดล
และใช้ชื่อว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ข้ ึน
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตามลาดับ
เนื่องจากวิชาชีพสาขาทันตแพทย์น้ ี มีความจาเป็ นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจงานทันต
แพทย์เป็ นอย่างดีมาเป็ นผูช้ ่วย เพื่อให้งานรักษาพยาบาลโรคภายในช่ องปากและฟั น ดาเนิ นไปโดยรวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถบริ การประชาชนได้ทนั กับความต้องการ บุ คลากรประเภทต่างๆ ที่มีส่วน
ช่วยงานของทันตแพทย์ให้มีความคล่องตัวยิง่ ขึ้น ก็คือ บุคลากรผูช้ ่วยประเภทต่างๆ (Dental Auxiliary)
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บุคลากรผู้ช่วย
โรงเรี ยนที่ผลิตบุคลากรผูช้ ่วยประเภทต่างๆ ในประเทศไทยมีดงั ต่อไปนี้ คือ
1. โรงเรี ยนทันตแพทย์ช้ นั สอง สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ปั จจุบนั นี้ได้ยกเลิกไปแล้ว
2. โรงเรี ยนทันตานามัย สังกัดอยูใ่ นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาแพทยศาสตร์ เดิมหรื อจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปั จจุบนั หลักสู ตรนี้ได้ยกเลิกไปแล้วเช่นกัน
3. โรงเรี ยนทันตาภิบาล สังกัดวิทยาลัยสาธารณสุ ขชลบุรี กระทรวงสาธารณสุ ข
4. โรงเรี ยนผูช้ ่วยทันตแพทย์ สังกัดทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
5. โรงเรี ยนผูช้ ่วยทันตแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
6. โรงเรี ยนทันตาภิบาล สังกัดวิทยาลัยสาธารณสุ ขขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุ ข
ฉะนั้นในขณะนี้ประเทศไทยมีบุคคลที่จะดูแลสุ ขภาพปาก และฟันของประชาชน คือ
1. ทันตแพทย์ปริ ญญา ที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
2. ทันตแพทย์ช้ นั 2
3. ทันตนามัย
4. ผูท้ ี่ต้ งั ตนขึ้นเป็ นทันตแพทย์โดยวิธีฝึกปฏิบตั ิงานในคลินิกทันตกรรมของรัฐ หรื อเอกชน
5. ทันตาภิบาล
6. ผูช้ ่วยทันตแพทย์
7. ช่างทันตกรรม
บุคลากรทางทันตแพทย์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เพื่อสุ ขภาพช่องปากและ
ฟัน ของประชาชน ดังนี้
1. ทันตแพทย์ปริ ญญา ที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลสุ ขภาพของช่อง
ปากและฟันของประชาชนคนไทย สามารถให้การรักษาโรคของปากและฟันทุกประเภท
2. ทันตแพทย์ช้ นั 2 ทาการรักษาฟั นได้ในขอบเขตจากัด ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ประกอบอาชี พ
โดยอิสระได้
3. ทันตนามัย มีความรับผิดชอบในระดับทันตแพทย์ช้ นั 2 และมีหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อการรักษาและ
ดูแลสุ ขภาพช่องปากและฟันในเด็กนักเรี ยน ประกอบอาชีพโดยอิสระได้
4. ผูท้ ี่ต้ งั ตนเป็ นทันตแพทย์ โดยเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิงานกับทันตแพทย์คนหนึ่ งคนใด โดยมากจะเป็ น
เชื้ อสายจีน และคิดว่าตนมีความสามารถแล้ว ก็จะไปเปิ ดสานักงานส่ วนตัว โดยมากจะไปเปิ ดกิจการตาม
อาเภอที่ห่างไกล และส่ วนมากมักจะรับใส่ ฟัน ซึ่ งบุคคลพวกนี้ ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ เป็ นการทาผิด
กฎหมาย
5. ทันตาภิบาล ทางราชการมีจุดประสงค์ เพื่อใช้ทดแทนทันตานามัยที่ได้เลิกไป และให้ปฏิบตั ิงาน
โรงเรี ยน เพื่อดู แลฟั นของนักเรี ยนโดยมี ทนั ตแพทย์เป็ นผูค้ วบคุ มดู แลอี กชั้นหนึ่ ง ไม่ มีใบประกอบโรค
ศิลปะ จะไปเปิ ดคลินิกของตนเองไม่ได้ ผิดกฎหมาย
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6. ผูช้ ่ วยทันตแพทย์ เป็ นอาชี พใหม่ที่ได้มีการสอนกันในสถาบันการศึ กษา โดยคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้จดั ตั้งโรงเรี ยนผูช้ ่วยทันตแพทย์น้ ี ข้ ึน และเปิ ดสอนเมื่อเดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2515
นับว่าเป็ นโรงเรี ยนผูช้ ่วยทันตแพทย์แห่ งแรกในประเทศไทย โรงเรี ยนนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ที่จะผลิตผูช้ ่วยทันต
แพทย์ เพื่อช่วยงานด้านต่างๆ ของทันตแพทย์ ทั้งทางคลินิกและด้านธุ รการ เช่น ช่วยจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เครื่ องมือปราศจากเชื้อโรค ช่วยส่ งเครื่ องมือ ช่วยผสมวัสดุทนั ตกรรมต่างๆ เพื่อให้
ทันตแพทย์ปฏิ บตั ิงานได้สะดวกรวมเร็ วยิ่งขึ้น ตลอดจนช่ วยติดต่ตอนัดหมายผูป้ ่ วย และกิ จกรรมอื่นๆ ที่
ทันตแพทย์มอบหมาย ผูช้ ่ วยทันตแพทย์ไม่มีหน้าที่ในการปฎิ บตั ิรักษาผูป้ ่ วยโดยตรง หรื อโดยเอกเทศ ที่
ทันตแพทย์มอบหมาย ผูช้ ่วยทันตแพทย์ไม่มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิรักษาผูป้ ่ วยโดยตรง หรื อโดยเอกเทศ และ
ไม่มีในประกอบโรคศิลปะ
7. ช่างทันตกรรม เป็ นอาชีพ เป็ นอาชีพใหม่ที่ได้มีการสอนกันในโรงเรี ยนเมื่อ พ.ศ. 2515 มานี้ ซึ่ งเปิ ด
สอนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ก่อนหน้าที่จะมีโรงเรี ยนนี้ ข้ ึน ผูท้ ี่จะเป็ นช่างทันตกรรม
จะต้องไปฝึ กปฏิบตั ิงานกับคลินิกทันตแพทย์ เมื่อตนมีความชานาญแล้ว ก็จะแยกตัวมาเปิ ดห้องปฏิ บตั ิการ
ของตนรับทางานช่าง ซึ่ งทันตแพทย์จะส่ งงานมาให้ทา เมื่อทาเสร็ จแล้วก็จะนางานนั้นส่ งคืนให้ทนั ตแพทย์
เพื่อจะได้ใส่ ให้ผปู ้ ่ วยต่อไป ตนเองไม่มีสิทธิ ที่จะทาฟันที่ทาขึ้นนั้นใส่ ให้ผปู ้ ่ วยโดยตรง

