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มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนางานวิจัยสู่... สิรินเด้นท์ ยาสีฟัันสมุนไพรนำ�ามันมะพร้าว มีฤทธิี�ยับยั�งเชื�อแบคทีเรียและเชื�อราในช่องปากที�ก่อ

ให้เกิดฟัันผุุ เหงือกอักเสบ ลดกลิ�นปาก และลดอาการปากแห้ง ช่วยดูแลสุขภาพของช่องปากได้อย่างมีประสิทธิีภาพเฉลิมพระเกียรติ

เนื�องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันที� 2 เมษายน 2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี
 ยาสีฟััน “สิรินเด้นท์” เป็นยาสีฟัันที�มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท้ลเกล้าท้ลกระหม่อม ถุวายอนุสิทธิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ- 

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้ลิต และใช้ชื�อผู้ลิตภัณฑ์์ดังกล่าวว่า “สิรินเด้นท์” ชื�อภาษาอังกฤษ “Sirindent” 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนายาสีฟัันที�มีคุณสมบัติในการกำาจัดเชื�อและสามารถุเพิ�มความชุ่มชื�นภายใน 

ช่องปาก เนื�องจากผู้ลการวิจัยพบว่าผู้้้ที�มีปัญหาริมฝีปากและภายในช่องปากแห้งจากสภาวะต่าง ๆ หรือผู้้้ป่วยที�ได้รับยาบางชนิด 

ผู้้้ส้งอายุ รวมถุ่งผู้้้ที�ต้องสวมหน้ากากอนามัยเป็นระยะเวลานาน มักจะก่อให้เกิดภาวะปากแห้ง ส่งผู้ลให้เชื�อแบคทีเรียและเชื�อราที�อย่้

ในช่องปากมีการสะสม และก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่ายข่�น จากกระแสของแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้มีการ

นำาศาสตร์ทางอายุรเวทมาใช้ในการด้แลสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การทำา oil pulling หรือ oil swishing (การใช้นำ�ามันในการอมกลั�วปาก

แล้วบ้วนทิ�ง) เชื�อว่ากระบวนการนี�มีประโยชน์ในการป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ ฟัันผุู้ เหงือกอักเสบ กลิ�นปาก และปากแห้ง โดยมี

บทความเป็นจำานวนมากที�สนับสนุนคุณสมบัติดังกล่าว สรุปได้ว่า นำ�ามันมะพร้าว มีฤทธ์ิต้านเชื�อที�ทำาให้เกิดโรคในช่องปากได้แก่ ฟัันผุู้ 

เหงือกอักเสบ และเชื�อรา มีประสิทธิภาพทำาความสะอาด cleansing properties จากการสามารถุทำาให้เกิด saponification การ

ลดเกาะของ plaque โดยไม่ทำาให้เกิดการระคายเคืองจากการที�ไม่มีส่วนผู้สมของ Sodium lauryl sulfate (SLS) ซ่ึ่�งเป็นสารทำาให้

เกิดฟัอง รวมทั�งเป็น Oral moisturizer ที�ดี ในการเพิ�มความชุ่มชื�นภายในช่องปากจากการเคลือบของนำ�ามันบนผิู้วเยื�อบุในช่องปาก 

แนวคิดในช่วงแรกเริ�มจากคุณหญิงชวลี  อมาตยกุล  รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ- 

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำาความมาปร่กษา ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถีุยร  

เนื�องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำาริ ว่ายาสีฟัันสมุนไพร

ของไทยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ง มีส่วนประกอบที�เป็นสมุนไพรที�ล้วนแต่มีประโยชน์น่าจะได้ศ่กษาถุ่งคุณสมบัติต่าง ๆ และนำาไปใช้เป็นองค์ประกอบของยาสีฟัันได้ดี ทางคุณหญิง

ชวลีจ่งเห็นสมควรที�ได้ร่วมกันพิจารณาถุ่งการนำาสมุนไพรไทยและนำ�ามันมะพร้าว ที�ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ กำาลังศ่กษาอย่้มาเป็นองค์ประกอบของยาสีฟััน เพื�อใช้ใน

ผู้้้ส้งอายุ  หลังจากได้พิจารณาถุ่งส่วนประกอบของยาสีฟัันที�เป็นลักษณะ paste ร่วมกับส่วนประกอบของยาสีฟัันสมุนไพรไทยที�มีลักษณะเป็นผู้ง และดำาเนินการจัดหา

ส่วนผู้สมต่าง ๆ แล้ว จ่งได้ทำาการทดลองผู้สมยาสีฟัันดังกล่าวเป็นครั�งแรก ณ วังสระปทุม 

  ต่อมาได้มีการพัฒนาส้ตรทำาให้ได้องค์ประกอบของยาสีฟัันที�มีส่วนผู้สมของนำ�ามันมะพร้าวซ่ึ่�งเป็น Oral moisturizer 

โดยมีส่วนประกอบของนำ�ามันมะพร้าวในยาสีฟัันส้งถุ่งเกือบ 30% สามารถุเพิ�มความชุ่มชื�นภายในช่องปาก มีส่วนผู้สมของสมุนไพร

หลายชนิด เช่น สารสกัดจากเปลือกมังคุด กานพล้ ข่อย อบเชย สะระแหน่ และแอนโทไซึ่ยานิน เป็นต้น ซ่ึ่�งเป็นสารต้านอนุม้ลอิสระ 

ช่วยยับยั�งจุลินทรีย์ที�ทำาให้เกิดโรคฟัันผุู้ เหงือกอักเสบและเชื�อราที�ทำาให้เกิดโรคในช่องปาก รวมทั�งมีส่วนผู้สมของเกลือ ประมาณ 5% 

จ่งช่วยรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ป้องกันการก่อตัวของคราบหินป้น ช่วยลดการเกิดและสะสมของแบคทีเรีย ลดฟัันผุู้ รักษาสมดุล

ในช่องปาก ลดโรคที�เกิดจากเชื�อราในช่องปาก และยังมีกลิ�นหอมจากสมุนไพรไทยอีกหลายชนิด  สามารถุลดกลิ�นปากหอมสดชื�น ช่วย

ด้แลสุขภาพของช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทดสอบคุณสมบัติของยาสีฟัันโดยสำานักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่ายาสีฟััน

สิรินเด้นท์สามารถุฆ่าเชื�อก่อโรคที�สำาคัญในช่องปาก ได้แก่ เชื�อก่อโรคฟัันผุู้ เชื�อก่อโรคปริทันต์อักเสบ และเชื�อราก่อโรคเยื�อบุ ผู้ลการทดสอบยาสีฟัันในห้องทดลอง Cy-

totoxicity test ไม่มีผู้ลการระคายเคืองต่อเยื�อบุผิู้วและไม่มีความเป็นพิษ นอกจากนั�นกล่องและหลอดที�เป็นบรรจุภัณฑ์์ ยังเป็นวัสดุที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม ยาสีฟััน 

สมุนไพรนำ�ามันมะพร้าวของไทย เป็นผู้ลิตภัณฑ์์ที�ใช้ผู้ลผู้ลิตภายในประเทศเป็นส่วนประกอบ อันจะเป็นการสนับสนุนในการต่อยอดในการสร้างม้ลค่าทางเศรษฐกิจอีก 

ประการหน่�ง เกิดข่�นจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ  ในหลายภาคส่วน ทั�งภาครัฐและเอกชน ให้ได้ผู้ลิตภัณฑ์์ที�มี

คุณภาพที�ดี เพื�อให้ผู้ลผู้ลิตดังกล่าวสามารถุกระจายส่้สาธารณชน ดังนั�นเมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีลงนามบันท่ก 

ข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำาสินค้าออกจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ ยาสีฟัันสิรินเด้นท์  ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โอเร็กซ์ึ่ เทรดดิ�ง จำากัด  ณ สถุาบันบริหารจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้ดำาเนินการผู้ลิตยาสีฟัันสิรินเด้นท์ ตามอนุสิทธิบัตรเลขที� 11905  เพื�อใช้ทางสาธารณประโยชน์และจัดจำาหน่ายแก่

ประชาชนทั�วไป

 นอกจากนี� เพื�อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื�องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช-

สมภพ (วันที� 2 เมษายน 2565) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำาหนดจัดพิธีถุวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมจัดงานแถุลงข่าว ผู้ลสำาเร็จการพัฒนา “สิรินเด้นท์” ยาสีฟัันสมุนไพรนำ�ามันมะพร้าว เพื�อรักษาสุขภาพ

และเพิ�มความชุ่มชื�นในช่องปาก” ในวันศุกร์ที� 1 เมษายน 2565 ตั�งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล 

สกลสัตยาทร (นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล)   ร่วมแถุลงในหัวข้อ “นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล เรื�อง การสนับสนุนการวิจัยส่้ผู้ลิตภัณฑ์์” รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.

จุฑ์ามณี สุทธิสีสังข์ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) ร่วมแถุลงในหัวข้อ “สถุาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ที�เป็นองค์กรใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนินการด้านผู้ลิตภัณฑ์์” และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถุาวรเจริญ (คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ร่วมแถุลงในหัวข้อ “สิรินเด้นท์” ยาสีฟัันสมุนไพรนำ�ามันมะพร้าว พร้อมตอบข้อซัึ่กถุามจากสื�อมวลชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานแสดงความ

ยินดีแก่ว่าที�บัณฑิิตใหม่

เมื�อวันที� 18 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถุาวรเจริญ คณบดี คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศ่กษา 

และงานแสดงความยินดีแก่ว่าที�บัณฑิ์ตใหม่ ให้กับนักศ่กษาทันตแพทย์ชั�นปีที� 6 รุ่นที� 49 พร้อมกันนี�

ได้ให้โอวาทแก่ว่าที�บัณฑิ์ตใหม่ด้วย โดยมี ผู้้้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิ์ต  จิรจริยาเวช รองคณบดี 

กล่าวรายงานการจัดงาน ภายในงานมีพิธีมอบเสื�อกาวน์ที�ระล่กแก่ว่าที�บัณฑิ์ตใหม่ การบรรยายพิเศษ

เรื�อง องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ : บทบาทที�ทันตแพทย์จบใหม่ไม่อาจมองข้าม โดย ทันตแพทย์อดิเรก 

ศรีวัฒนาวงษา นายกสมาคมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และต่อด้วยงานสานสัมพันธ์สมาคม

ศิษย์เก่า พิธีบายศรี มอบเข็มที�ระล่ก และกิจกรรมของฝากจากอาจารยที์�ปร่กษา กิจกรรมแสดงความ

ยินดีกับว่าที�บัณฑิ์ตใหม่ และช่วงเยน็เป็นงาน Bye Nior ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสรชั�น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยหน่วยกิจการนักศ่กษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 

“รื�นเริงสำาราญ สงกรานต์ทุ่งพญาไท ร่วมใจใส่เสื�อลายดอก” 

เมื�อวันที� 20 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.

ศิริชัย เกียรติถุาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหา-

วิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วยคณะผู้้้บริหาร คณะกรรมการประจำา

คณะ อาจารย์อาวุโส คณะกรรมการสโมรสรและคณะอนุกรรม

การในกิจการสโมสรฯ บุคลากรและนักศ่กษา เข้าร่วมงาน “รื�นเริง

สำาราญ สงกรานต์ทุ่งพญาไท ร่วมใจใส่เสื�อลายดอก”  จัดโดย

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื�อร่วม 

สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 โดยเข้ากราบสักการะพระพุทธเทพทันตราช พระพุทธร้ป 

ประจำาคณะฯ และวางพวงมาลัยเพื�อสักการะร้ปหล่อ ศาสตราจารย์ 

เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้้้ก่อตั�งและอดีต 

คณบดีท่านแรก ณ บริเวณโถุง ชั�น 7 จากนั�น ผู้ช. ดร. นพ. ทพ.บวร 

คลองน้อย นายกสโมสรฯ อัญเชิญพระพุทธเทพทันตราช ไปยัง

บริเวณโถุงชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เพื�อให้ 

ผู้้้เข้าร่วมงานสรงนำ�าเนื�องในเทศกาลสงกรานต์ จากนั�นเป็นพิธี

รดนำ�าและขอพรอาจารย์อาวุโส โดยผู้้้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  

พร้อมกันนี�คณบดี ได้กล่าวให้พรแก่บุคลากรและนักศ่กษา 

เนื�องในวันปีใหม่ไทย พร้อมถุ่ายภาพร่วมกัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเตรียมความ

พร้อมบัณฑิิตสู่การประกอบอาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อสำาหรับ

นักศึกษาทันตแพทย์

เมื�อวันที� 20 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะ

ลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักส้ตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่าย

ความร่วมมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติ

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑ์ิตส้ก่าร

ประกอบอาชีพและแนะแนวการศก่ษาต่อสำาหรับนักศ่กษาทันตแพทย์ 

หลักส้ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ์ต (หลักส้ตรนานาชาติ) โดยได้รับเกียรติ

จาก ทันตแพทย์พรชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความร้้ 

เรื�อง “Soft Skills for Dental Entrepreneur” ต่อจากนั�นเป็นการ

บรรยายเรื�อง “Personal Data Protection Act for Dentists” โดย 

อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล และการบรรยายเรื�อง “ร้้กฎหมาย 

หายกังวล รอดถุ้กฟ้ัอง (Medical Lawsuits, A Friendly Guide) โดย 

พันตำารวจโท ทันตแพทย์พจนารถุ พุ่มประกอบศรี ณ ห้องประชุมสมพร 

เรืองผู้กา ชั�น 5 อาคารศ้นย์การเรียนร้้และนันทนาการ
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