
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “ผลสำาเร็จการสร้างขากรรไกร โดยใช้

กระดูกน่องและการต่อเส้นเลือด ร่วมกับการใส่ฟันปลอมยึดด้วยรากเทียม (Fibula Jaw in a Day) 

ครั�งแรกในประเทศไทย”

 เมื�อวันที� 8 มิถุิ่นายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย  เกียรติถิ่าวรเจริญ คณบดี 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   เป็นประธานในงานแถิ่ลงข่าว  “ผู้ลสำาเร็จการสร้างขากรรไกร 

โดยใช้กระด่กน่องและการต่อเส้นเลือด ร่วมกับการใส่ฟัุ้นปลอมยึดด้วยรากเทียม (Fibula Jaw in a Day) 

ครั�งแรกในประเทศไทย” โดยมี ผู้่้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้่้อำานวยการโรงพยาบาล

ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้่้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ยุทธศักด์ิ เกรียงเชิดศักด์ิ   

หัวหน้าภัาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิึ่ลโลเฟุ้เชียล, ผู้่้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.บวร คลองน้อย  

หัวหน้าโครงการและทีมแพทย ์ภัาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิึ่ลโลเฟุ้เชียล, อาจารย ์นพ. ทพ.

คณิน อรุณาก่ร, อาจารย์ ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำาขวัญ, อาจารย์ ทพญ.วรุตตา เกษมศานต์ิ, อาจารย์ 

ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย ภัาควิชาทันตกรรมทั�วไปขั�นส่ง และผู้่้ป่วยที�ทำาการรักษาสำาเร็จ เป็นรายแรก

ของประเทศไทย “ด้วยวิธีการสร้างขากรรไกร โดยใช้กระด่กน่องและการต่อเส้นเลือด ร่วมกับการใส่

ฟัุ้นปลอมยึดด้วยรากเทียม (Fibula Jaw in a Day)” เข้าร่วมแถิ่ลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 ชั�น 3 

อาคารเฉุลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 ปัจจุบันมะเร็งช่องปากและเนื�องอกในช่องปากนับเป็นโรคที�พบได้บ่อย การรักษาด้วยการผู่้าตัด

ยังคงเป็นวิธีการรักษาหลัก แต่มีขั�นตอนที�มีความซัึ่บซ้ึ่อนและยุ่งยาก กว่าจะได้ใบหน้าและการสบฟัุ้นที�ดี 

และจากผู้ลสำาเร็จในการรักษาผู้่้ป่วยโดยการผู่้าตัดเนื�องอกในช่องปากและสร้างขากรรไกรโดยใช้กระด่ก

น่องและต่อเส้นเลือดร่วมกับการใส่ฟัุ้นปลอมยึดด้วยรากเทียมได้สำาเร็จเป็นครั�งแรกในประเทศไทย จาก

การผู้นึกกำาลังของทีมแพทย์และทันตแพทย์ ที�มีความเชี�ยวชาญในการผู้่าตัดที�มีความยุ่งยาก และ 

ซัึ่บซ้ึ่อน ร่วมกับให้การรักษาอยา่งเป็นองค์รวม ได้นำาเทคโนโลยทีางด้านดิจิทัล มาช่วยในการสร้างชิ�นงานตั�งแต่ก่อนทำาการผู่้าตัด  ซึึ่�งทำาให้

ผู้ลของการรักษามีความแม่นยำาที�สุด เพื�อให้การทำางานในห้องผู่้าตัดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถิ่ลดระยะเวลาในการรอใส่ฟัุ้นเทียมไปได้

เป็นปีหรือหลายปี ผู้่้ป่วยสามารถิ่กลับมามีโครงสร้างใบหน้าที�ดีเหมือนก่อนผู่้าตัด หายจากโรคเนื�องอกในช่องปาก และมีการสบฟัุ้นที�ดีทันที

หลังการผู่้าตัด มีรอยยิ�มที�สวยงาม เพิ�มคุณภัาพชีวิตที�ดีต่อผู้่้ป่วย นับเป็นอีกก้าวสำาคัญของประเทศไทยที�ยกระดับการผู่้าตัดบ่รณะใบหน้าและ

ขากรรไกรให้สำาเร็จเร็วขึ�นและปลอดภััย ซึ่ึ�งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผู้นที�จะพัฒนาให้โรงพยาบาลทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น Excellence Center ด้านการผู่้าตัดเนื�องอกและมะเร็งช่องปาก ในอนาคตอันใกล้ต่อไป
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นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์” (รุ่น 3) 

  เมื�อวันที� 8 มิถุิ่นายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถิ่าวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาทันตแพทย์พีรทัศน์  พิทักษ์ธนาก่ล นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในโอกาสเข้ารับรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑ์ฒน์” (รุ่น 3) ในงานประชุมวิชาการ ครั�งที� 113 (1/2565) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราช่ปถัิ่มภ์ั โดยมี ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช่ปถัิ่มภ์ั เป็นประธานเปิดงาน 

และ มอบรางวัลดังกล่าว ซึึ่�งงานประชุม จัดขึ�นระหว่างวันที� 8 – 10 มิถุิ่นายน 2565  ณ โรงแรมเซ็ึ่นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็ึ่นเตอร์ 

แอท เซ็ึ่นทรัลเวิลด์
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการองค์กร 

ผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) 

 เมื�อวันที� 13 มิถุิ่นายน 2565  รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถิ่าวรเจริญ   

คณบดี พร้อมด้วยผู้่้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้่้บริหาร

คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) จาก 17 สถิ่าบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยพะเยา, 

มหาวิทยาลัยแม่ฟุ้�าหลวง,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยรังสิต, 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยเนชั�น และสถิ่าบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้่้บริหารคณะทันต- 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั�งที� 5/2565 

 และประชุมระดมสมองเพื�อกำาหนดแนวทางร่วมกันในการด่แลและเยียวยาปัญหาสุขภัาพจิต 

ในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภัาพจัดการประชุม

ระหว่างวันที� 13-14 มิถุิ่นายน 2565 ณ อาคารเฉุลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ 

หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA มหาวทิยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment 2.0) หลกัสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั�วไปขั�นสูง 

 เมื�อวันที� 9 มิถุิ่นายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถิ่าวรเจริญ  

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ศิริรักษ์  

นครชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ผู้่้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้่้เกี�ยวข้อง 

ให้การต้อนรับผู้่้ตรวจประเมิน อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 

โอกาสเข้าการตรวจประเมินคุณภัาพการศึกษาระดับหลักส่ตรตามเกณฑ์์ AUN – QA มหาวิทยาลัยมหิดล 

(MU AUN-QA Assessment 2.0) หลักส่ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ์ต สาขาวิชาทันตกรรมทั�วไปขั�นส่ง 

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมร่วมรับฟัุ้งการนำาเสนอผู้ลการตรวจประเมินฯ 

ในร่ปแบบ Online MU AUN-QA Assessment จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 เมื�อวันที� 15 มิถุิ่นายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถิ่าวรเจริญ 

คณบดี นำาคณะผู้่้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม

บันทึกเทปถิ่วายพระพรชัยมงคล เนื�องในโอกาสวันเฉุลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่่หัว 

28 กรกฎิาคม 2565 เพื�อแสดงความจงรักภัักดี และน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที�ทรงมีต่อ 

พสกนิกรชาวไทย ณ สถิ่านีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
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