


ภาควิชาวิทยาระบบบดเค้ียว
คณะทนัตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล



บคุลากรสายวิชาการ 7  คน

บคุลากรสายสนับสนุน 2 คน

บคุลากรสายปฏิบติัการ 4  คน

อตัราก าลงั

ปีงบประมาณ 2557

อตัราส่วนต าแหน่งทางวิชาการ
ศ/รศ. : ผศ. : อ. = 2 : 2 : 3

อตัราส่วนคณุวฒิุบคุลากรสายวิชาการ
ป.เอก/เทียบเท่า : ป.โท : ป.บณัฑิตชัน้สงู : ท.บ. = 3 : 1 : 2 : 1



ศ.คลินิก ณัฏยา อศัววรฤทธิ์
หวัหน้าภาควิชา

ผูบ้ริหารภาควิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

รศ. ดร. สมศกัดิ ์ ไมตรีรตันะ
กลุ

รองหวัหน้าภาควิชา



ผศ.สนีุ พงศโ์รจน์เผา่

คณาจารยใ์นภาควิชาฯ

ผศ.ธชั อิทธิกลุ

อ.ดร.นามรฐั ฉัตรไชยยนัต์ อ.ดร.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์

รศ.ดร.สมศกัดิ ์ ไมตรีรตันะกลุ

อ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลกัษณ์



อาจารยพิ์เศษ

ทพญ.พาณี  วนะภตูิศ.เกียรตคุิณใจนุช  จงรักษ์

ทพญ.สิริกมล  อนิทวีทพ.วริทธ์ิ  จูงเจริญวัฒนนาทพญ.มนธิดา  ทองธ ารง อ.พลกร  บูรณะประเสริฐสุข

ผศ.ภาณุเพญ็  สิทธิสมวงศ์



นางสาวเฉิดฉวี กิตติกลุพนัธ์
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

นางสาวสาธิตา ยอดเสาดี
พนักงานธรุการ

เจ้าหน้าทีภ่าควิชาฯ



คลินิกวิทยาระบบบดเค้ียว

นางสาวจิราภรณ์ สะเมนรมัย์
(หวัหน้าคลินิกฯ)

นางสาวอ าไพ ยอดพรหม
(ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม)

นางสาวนุชณี ไพรเวช
(ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม)

นายฐาปกรณ์ ภมิูภาค
(ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม)



โครงสร้างการบริหารงานภาควิชาฯ
ศ. คลนิิก ณฏัยา  อัศววรฤทธ์ิ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคีย้ว

รศ.ดร.สมศักดิ์  ไมตรี
รองหัวหน้าภาควชิา

รศ.ดร.สมศักดิ์  ไมตรีรัตนะกุล
ด้านวจิัย

ผศ.สุนี  พงศ์โรจน์เผ่า
ด้านการศึกษา

ผศ.ธัช  อทิธิกลุ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

อ.ดร.ชูเกยีรต ิวชิรลาภไพฑูรย์
ด้านบริการวชิาการ

(ฝ่ายโครงการศึกษาต่อเน่ือง)

นางสาวเฉิดฉว ี กติตกิลุพนัธ์ นางสาวสาธิตา  ยอดเสาดี

อ.ณฐักานต์ ฮ้อศิริลกัษณ์
(ลาศึกษาต่อ)

อ.ดร.นามรัฐ  ฉัตรไชยยนัต์
ด้านบริการวชิาการ
(ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์)



โครงสร้างการบริหารงานในคลินิก
ฯศ.คลินิก ณัฏยา อศัววรฤทธิ์

หวัหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

ผศ.สนีุ พงศโ์รจน์เผา่
ผูค้วบคมุคลินิก

นางสาวอ าไพ ยอดพรหม นายฐาปกรณ์ ภมิูภาค นางสาวนุชณี ไพรเวช

นางสาวจิราภรณ์ สะเมนรมัย์
หวัหน้าคลินิก



หนา้ที่และภาระงานที่ไดร้บั

มอบหมาย



ศ.คลินิก ณัฏยา อศัววรฤทธ์ิ
ในภาควิชา

1. หวัหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

2. ผูร้บัผิดชอบภาระงานด้านการบริหารของ
ภาควิชาฯ ตามยทุธศาสตรข์องคณะฯ

3. ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหาร
หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู
สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ เอกวิชาวิทยา
ระบบบดเค้ียว

ส่วนกลาง
1. กรรมการมลูนิธิคณะทนัตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล

2. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้น/ ทนัตแพทย์
เฉพาะทาง สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก

3. คณะอนุกรรมการโครงการพฒันาคณุภาพ
โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัต
แพทยศาสตร์ กลุ่มสหสาขาเวชบ าบดั 2



รศ.ดร.สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ
ในภาควิชา ส่วนกลาง

1. รองหวัหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

2. ผูร้บัผิดชอบภาระงานด้านวิจยัของภาควิชาฯ ตาม
ยทุธศาสตรข์องคณะฯ

3. ประธานคณะอนุกรรมการบริหารหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชาทนัต
แพทยศาสตร์ เอกวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

4. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 531, 

ทพรบ 532, ทพรบ 533, ทพรบ 534 และ ทพรบ539  

หลกัสตูรประกาศนีย-บตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชา
ทนัตแพทย-ศาสตร์ เอกวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

5.  ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพวว 775

6. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 651 และ ทพรบ 661

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต

1. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
2. ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชาทนัต
แพทยศาสตร์
3. ประธานกรรมการหลกัสตูรโครงการรว่ม (MUIC)

4. รองประธานโครงการผลิตอาจารยท์นัต-แพทย์
5. Written Exam. Committee of ABOP 

6. คณะท างานการก าหนดหลกัเกณฑก์าร
ประเมินผลการปฏิบติังาน
7. คณะท างานด าเนินการวางแผนอตัราก าลงัและ
วิเคราะหห์น่วยภาระงาน
8. คณะกรรมการและเลขานุการบริหารหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้น/ทนัตแพทยเ์ฉพาะ
ทาง สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก



รศ.ดร.สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ
ในภาควิชา ส่วนกลาง

1. รองหวัหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

2. ผูร้บัผิดชอบภาระงานด้านวิจยัของภาควิชาฯ ตาม
ยทุธศาสตรข์องคณะฯ

3. ประธานคณะอนุกรรมการบริหารหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชาทนัต
แพทยศาสตร์ เอกวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

4. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 531, 

ทพรบ 532, ทพรบ 533, ทพรบ 534 และ ทพรบ539  

หลกัสตูรประกาศนีย-บตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชา
ทนัตแพทย-ศาสตร์ เอกวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

5.  ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพวว 775

6. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 651 และ ทพรบ 661

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต

9. คณะกรรมการรบัผิดชอบรายวิชา Inflammation

10. ประธานคณะกรรมการรบัผิดชอบรายวิชา
Evidence Based Practice 

11. คณะกรรมการรบัผิดชอบกลุ่มวิชา Pain in 

Dentistry

12. รองประธานคณะกรรมการโครงการเย่ียมเยียน
บณัฑิตทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
13. ประธานคณะกรรมการประสานงานการสอบ
เพ่ือประเมินความรู้ และทกัษะทางด้าน
วิทยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก (ภาคปฏิบติั)

14. คณะกรรมการโครงการหลกัสตูรทนัต
แพทยศาสตรบณัฑิตนานาชาติ



ผศ.สนีุ พงศโ์รจน์เผา่
ในภาควิชา ส่วนกลาง

1. ผูร้บัผิดชอบภาระงานด้านการศึกษาของภาควิชา
ฯ ตามยทุธศาสตรข์องคณะฯ
2. ผูร้บัผิดชอบภาระงานด้านบริการวิชาการของ
ภาควิชาฯ ตามยทุธศาสตรข์องคณะฯ ฝ่ายบริการ
ผูป่้วย
3. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร
บณัฑิต
4. คณะอนุกรรมการและเลขานุการบริหารหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชาทนัต
แพทยศาสตร์ เอกวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว
5. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 533, ทพรบ 537 และ
ทพรบ 538 หลกัสตูรประกาศ นียบตัรบณัฑิตชัน้สงู
สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ เอกวิชาวิทยาระบบบด
เค้ียว
6. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 321,

ทพรบ 322, ทพรบ242, ทพรบ243 และ ทพรพ 661

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต

1. ผูค้วบคมุดแูลคลินิกวิทยาระบบบดเค้ียวและศนูย์
จดัการความปวดใบหน้าช่องปากและทนัตเวช
ศาสตรก์ารนอนหลบั

2. รองประธานคณะกรรมการ Green Faculty  

คณะ ทนัตแพทยศาสตร์

3. รองประธานคณะกรรมการอนุรกัษ์พลงังาน คณะ
ทนัตแพทยศาสตร์

4. รองประธานคณะกรรมการ Low Carbon 

Hospital คณะทนัตแพทยศาสตร์

5. คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดล้อม

6. คณะกรรมการจดัสรรการใช้พืน้ท่ี

7. คณะกรรมการรบัผิดชอบรายวิชา Ergonomics 



ผศ.ธชั อิทธิกลุ
ในภาควิชา ส่วนกลาง

1. ผูร้บัผิดชอบภาระงานด้านท านุบ ารงุ
ศิลปวฒันธรรมของภาควิชาฯ ตามยทุธศาสตรข์อง
คณะฯ

2. คณะอนุกรรมการบริหารหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชาทนัต
แพทยศาสตร์ เอกวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

3. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 500 และ ทพรบ 501

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(หลกัสตูร
นานาชาติ)  สาขาทนัตกรรมจดัฟัน4. ผูร้บัผิดชอบ
รายวิชา ทพรบ 536 หลกัสตูรประกาศนียบตัร
บณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ เอกวิชา
วิทยาระบบบดเค้ียว

5. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 233, 

ทพรบ 234 และ ทพรบ 235 หลกัสตูรทนัต
แพทยศาสตรบณัฑิต

1. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายทรพัยากรบคุคลและกิจกรรมพิเศษ
2. คณะกรรมการจดัท าโดยวิธีคดัเลือกรายการ จ้าง
พิมพห์นังสือชดุส่ือทนัตสขุศึกษาส่งเสริมสขุภาพช่อง
ปากเพื่อผูส้งูอายุ
3. ประธานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดรุายการจ้าง
ติดตัง้ตู้โทรศพัทส์าขาอตัโนมติั
4.คณะกรรมการและเลขานุการพิจารณากลัน่กรองการ
ให้ทุนอดุหนุนการศึกษาภายในประเทศของผูป้ฏิบติังาน
ในมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน สงักดัคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
5. รองประธานคณะกรรมการประเมินผลการท างาน
ของร้านค้าสวสัดิการภายใน คณะทนัตแพทยศาสตร์
6. คณะกรรมการจดัสรรพืน้ท่ี
7. คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษา
8. คณะกรรมการกิจกรรมพิเศษ



อ.ดร.นามรฐั ฉัตรไชยยนัต์
ในภาควิชา ส่วนกลาง

1. ผูร้บัผิดชอบงานด้านบริการวิชาการของ
ภาควิชาฯ ตามยทุธศาสตรข์องคณะฯ ฝ่าย
วิเทศสมัพนัธ์

2. คณะอนุกรรมการบริหารหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชาทนัต
แพทยศาสตร์ เอกวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

3. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 535 หลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชาทนัต
แพทยศาสตร์ เอกวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

4. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 651 หลกัสตูร
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต

1. ประธานคณะกรรมการรบัผิดชอบรายวิชา
DTID 331 Ergonomicsc

2. หวัหน้างานบริการวิชาการโรงพยาบาลทนั
ตกรรม

3. คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษา

4. คณะกรรมการโรงเรียนผูช่้วยทนัตแพทย์



อ.ดร.ชเูกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์
ในภาควิชา ส่วนกลาง

1. ผูร้บัผิดชอบงานด้านบริการวิชาการของ
ภาควิชาฯ ตามยทุธศาสตรข์องคณะฯ ฝ่าย
โครงการศึกษาต่อเน่ือง

2. คณะอนุกรรมการบริหารหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชาทนัต
แพทยศาสตร์ เอกวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

3. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 530 หลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชาทนัต
แพทยศาสตร์ เอกวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

4. ผูร้บัผิดชอบรายวิชา ทพรบ 547 และ ทพ
รบ 548 หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต

5. ผูร้บัผิดชอบโครงการออกหน่วยทนัตกรรม

1. คณะกรรมการด้านความร่วมมือและ
เครือข่าย

2. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาช่างทนัตกรรมและ
หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทนัตกรรม (ต่อเน่ือง 2 ปี)



อ. ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลกัษณ์

ลาศึกษาต่อ



นางสาวเฉิดฉวี กิตติกลุพนัธ์

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป

ดแูลพสัดุ ครภุณัฑ์
ภาควิชา

พนักงานธรุการ

นางสาวสาธิตา ยอดเสาดี



ผลการด าเนินงาน

ของภาควิชา



ยทุธศาสตร์ 1 : 

พฒันากระบวนการเรียนการสอนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกเน้นความต้องการของผูเ้รียน

คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเรจ็การศึกษาได้ลกัษณะของ Global Citizen

2556 2557

เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
เป้าหมาย

ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการจดัการ
เรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

(ระดบัหลงัปริญญา)

N/A

0.95
(หลกัสตูรปริญญาโท

นานาชาติ)

คดิเป็นรอ้ยละ 6 

ตามจ านวนหน่วยกติ

1.43

ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการจดั
การศึกษาแบบ Active learning

(ระดบัหลงัปริญญา)

N/A 50 60



ยทุธศาสตร์ 1 : 

พฒันากระบวนการเรียนการสอนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกเน้นความต้องการของผูเ้รียน

คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเรจ็การศึกษาได้ลกัษณะของ Global Citizen

2556 2557

เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
เป้าหมาย

ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการ
จดัการศึกษาแบบ Active 

learning (ระดบัก่อน
ปริญญา)

N/A 50 60

จ านวนส่ือการเรียนการ
สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีภาควิชาผลิต (E-

learning)

N/A 5 6



ยทุธศาสตร์ 1 : 

พฒันากระบวนการเรียนการสอนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกเน้นความต้องการของผูเ้รียน

ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีภาควิชาผลิต
(E-learning)

Animationประกอบการ
เรียนการสอน
• Chronology of tooth 

eruption

• การเรยีกชือ่ฟัน

ไฟล์ PDF ประกอบการเรียน
การสอน
• Cusp Placement

• Dental Stability

• Functional Occlusal

Analysis



การจดัการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้รียน / นักศึกษา

2556 2557

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย

จ านวนครัง้ของการประชมุ
ภาควิชาต่อปีการศึกษา ท่ีแสดงถึง
การปรบัปรงุการเรียนการสอน

การประเมินผลการศึกษา

N/A 10 12

จ านวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินจาก
ในความคาดหวงั ความส าเรจ็ตาม
ความคาดหวงัของนักศึกษาใน

รายวิชาในการปฏิบติังาน

N/A 3 3

ยทุธศาสตร์ 1 : 

พฒันากระบวนการเรียนการสอนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกเน้นความต้องการของผูเ้รียน



ยทุธศาสตร์ 2 : 

ผลกัดนัให้เกิดผลงานวิจยัเพ่ิม ทัง้ปริมาณและคณุภาพ

จ านวนผลงานตีพิมพ์ (เรื่อง)
ผลด าเนินงาน เป้าหมาย

2555 2556 2557

ผลงานท่ีเป็นนักวิจยัหลกัระดบั
นานาชาติ 1 1 1

ผลงานท่ีเป็นนักวิจยัหลกั
ระดบัชาติ 0 1 1

ผลงานท่ีเป็นนักวิจยัร่วมระดบั
นานาชาติ 1 1 1

ผลงานท่ีเป็นนักวิจยัร่วม
ระดบัชาติ 0 1 1



ยทุธศาสตร์ 2 : 

ผลกัดนัให้เกิดผลงานวิจยัเพ่ิม ทัง้ปริมาณและคณุภาพ

การอ้างอิงเฉล่ียของผลงานตีพิมพย้์อนหลงั 5 ปี(ครัง้/เรื่อง)

ช่ือเร่ือง 2553 2554
255

5

255

6

255

7
รวม

Is low level laser effective 

for the treatment of 

orofacial pain?: 

A systematic review

1 1

Xerostomia, 

hyposalivation, and oral 

microbiota in type 2 

diabetic patients: A 

preliminary study

2 4 4 2 1 13



ปีงบประมาณ

จ านวนผูป่้วย* (คน)

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ.

2557**

ผูป่้วยเก่า 243 642 281

ผูป่้วยใหม่ 401 267 135

รวมทัง้ส้ิน 644 909 416

* ผูป่้วยนอก

** ถึงเดือนมีนาคม 2557

*** ประเมินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทียบ 2555 

- ผูป่้วยบางส่วนถกูส่งต่อมาจาก คลินิกทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู, คลินิกศลัยฯ์, คลินิกพิเคราะหโ์รค, คลินิกประดิษฐ์
ใบหน้าและขากรรไกร, รพ. ทนัตกรรมมหาจกัรีสิรินธร, รพ.ศิริราช,  รพ.รามาธิบดี , รพ.ราชวิถี , รพ.บางไผ่ , รพ.

นางรอง และรพ. จากจงัหวดัต่างๆ ได้แก่ ชมุพร, ระยอง, สมทุรปราการ, บรีุรมัย,์ พิษณุโลก, เพชรบรูณ์, อทุยัธานี
, นครศรีธรรมราช, สระบรีุ, นครนายก, อยธุยา

ยทุธศาสตร์ 3 : 

ขบัเคล่ือนบริการทางทนัตกรรมระดบัตติยภมิู
สู่มาตรฐานคณุภาพและตอบสนองต่อสงัคม

จ านวนผูป่้วยท่ี
เพ่ิมขึ้น

คิดเป็นร้อยละ 41.15 

***



ยทุธศาสตร์ 3 : 

ขบัเคล่ือนบริการทางทนัตกรรมระดบัตติยภมิู
สู่มาตรฐานคณุภาพและตอบสนองต่อสงัคม

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและประเทศชาติ

ร้อยละอาจารยท่ี์เข้าร่วม : 100



อาจารยพิ์เศษสอนนักศึกษาหลงัปริญญาและนักศึกษาเทคนิครงัสี

รศ. ดร. สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ

•หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู และหลกัสตูรปริญญาโทสาขาทนัตกรรมหตัถการ (วิชา DTOP 540

ทนัตกรรมหตัถการ) หวัข้อเรื่อง OCCLUSION IN OPERATIVE DENTISTRY

•สมัมนาหวัข้อเรื่อง ANALYSIS OF OROFACIAL MUSCULATOR AND TMJ

•หลกัสตูรปริญญาโท (หลกัสตูรนานาชาติ วิชา DTAD 571 ORALMEDICINE AND DENTAL 

PHARMACOLOGY) หวัข้อ MANAGEMENT OF OROFACIAL PAIN I,II

•หลกัสตูรปริญญาโทสาขาทนัตกรรมหตัถการ (วิชา DTOP 631 ชีววิทยาเน้ือเย่ือในแลเัน้ือเย่ือฟัน) หวัข้อเรื่อง
PAIN

•หลกัสตูรปริญญาโทสาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทนัตกรรมประดิษฐ์ (หลกัสตูรนานาชาติ) หวัข้อเรื่อง
DENTAL AND OROFACIAL PAIN AND MANAGEMENT OF PAIN

•หลกัสตูรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นสาขาทนัตกรรมทัว่ไป (วิชา ทพทส 771 เวชศาสตรช่์องปากและ

เภสชัวิทยาทางทนัตกรรม) และหลกัสตูรปริญญาโท สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทนัตกรรมทัว่ไป

(หลกัสตูรธรรมดาและหลกัสตูรนานาชาติ วิชา DTAD 571 ORAL MEDICINE AND DENTAL 

PHARMACOLOGY) หวัข้อ MANAGEMENT OF ORO-FACIAL PAIN I,II

•หลกัสตูรการฝึกอบรมทนัตแพทยเ์ฉพาะทางสาขาวิทยาเอน็โดดอนต์ (วิชา DTED 734 ENDODONTICS 

SEMINAR IV, DTED 735 ENDODONTICS SEMINAR V) หวัข้อเรื่อง NON-ODONTOGENIC PAIN 



อาจารยพิ์เศษสอนนักศึกษาหลงัปริญญาและนักศึกษาเทคนิครงัสี

รศ. ดร. สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ
•หลกัสตูรวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเอกทนัตกรรมส าหรบัเดก็ (หลกัสตูร
นานาชาติ วิชา DTPD 619 PRINCIPLE OF ONTERCEPTIVE ORTHODONTICS) หวัข้อเรื่อง
TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS IN CHILDREN

•หลกัสตูรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นสาขาทนัตกรรมทัว่ไป (วิชา ทพทส 770 ทนัตกรรมพร้อมมลู
และสมัมนา) หวัข้อ MEDICAL PUBLICATION SEARCHING AND DATA COLLECTION

ผศ. ธชั อิทธิกลุ
•สมัมนานักศึกษาบณัฑิตวิทยาลยัหลกัสตูรปริญญาโทสาขาวิชาทนัตกรรมจดัฟัน (หลกัสตูรนานาชาติ วิชา
DTOD 672 ORTHODONTIC SEMINAR III MULTIDISCIPLINE 1) หวัข้อเรื่อง GINGIVAL RECESSION, 

TOOTH MOVEMENT TO SERVE PROSTHETIC OPTION, UPRIGHTING MOLAR, ARTHITIS 

CONDYLAR HYPERLARIA

ผศ.ภาณุเพญ็ สิทธิสมวงศ์
•อาจารยพิ์เศษสอนนักศึกษาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู บรรยายหวัข้อเรื่อง Diagnosis and 

nonsurgical management of orofacial pain and TMD

ศ.คลินิก ณัฏยา อศัววรฤทธ์ิ, ผศ.ภาณุเพญ็ สิทธิสมวงศ,์ รศ.ดร.สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ, ผศ.สนีุ พงศโ์รจน์
เผา่, ผศ.ธชั อิทธิกลุ, อ.ดร.ชเูกียรติ วชิรลาภไพฑูรย,์ อ.ดร.นามรฐั ฉัตรไชยยนัต,์ อ.พลกร บรูณะประเสริฐ
สขุ
•อาจารยพิ์เศษสอนวิชา MTRD 311 RADIOGRAPHIC POSITIONING หวัข้อ DENTAL RADIOLOGY 

ให้แก่นักศึกษาสาขารงัสีเทคนิคชัน้ปีท่ี 3 



อาจารยพิ์เศษสอนนักศึกษาระดบัต า่กว่าปริญญาตรี

ศ.คลินิก ณัฏยา อศัววรฤทธ์ิ, ผศ.ธชั อิทธิกลุ, อ.ดร.ชเูกียรติ วชิรลาภ
ไพฑูรย,์ อ.ดร.นามรฐั ฉัตรไชยยนัต์, อ.พลกร บรูณะประเสริฐสขุ
•อาจารยพิ์เศษสอนวิชา DTDA 101 DENTAL MORPHOLOGY ให้แก่
นักศึกษา ผูช่้วยทนัตแพทย์

ศ.คลินิก ณัฏยา อศัววรฤทธ์ิ, รศ.ดร.สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ, ผศ.ธชั อิทธิ
กลุ, อ.ดร.ชเูกียรติ วชิรลาภไพฑูรย,์ อ.ดร.นามรฐั ฉัตรไชยยนัต์
•หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาช่างทนัตกรรม วิชา ทนัตกายวิภาคศาสตร์
และพืน้ฐานทนัตกรรมบดเค้ียว (ทพชท 131), วิชา ปฏิบติัการระบบบด
เค้ียว (ทพชท 238) และวิชาประดิษฐใ์บหน้าขากรรไกร (ทพชท 239)



อาจารยพิ์เศษสอนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
(ท.บ.)ผศ.ภาณุเพญ็ สิทธิสมวงศ,์ ผศ.ธชั อิทธิกลุ, อ.ดร.นามรฐั ฉัตรไชยยนัต,์ อ.พลกร บรูณะประเสริฐ

สขุ
• อาจารยพิ์เศษสอนวิชา ทพคร 232 จริยศาสตรท์นัตแพทย์
ผศ.สนีุ พงศโ์รจน์เผา่, ผศ.ธชั อิทธิกลุ, อ.ดร.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย,์ อ.ดร.นามรฐั ฉัตรไชย

ยนัต,์

อ.พลกร บรูณะประเสริฐสขุ
• อาจารยพิ์เศษสอนวิชา ทพคร 331 การยศาสตรใ์นทางทนัตกรรม

รศ.ดร.สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ, ผศ.ธชั อิทธิกลุ

• อาจารยพิ์เศษสอนวิชา ทพคร 441 ภาษาองักฤษส าหรบับคุลากรทางการแพทย์

• อาจารยพิ์เศษสอนวิชา DTID 442 Inflammation and wound healing seminar

• อาจารยพิ์เศษสอนวิชา DTID 634 Jurisprudence and forensic dentistry

รศ.ดร.สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ, อ.พลกร บรูณะประเสริฐสขุ
• อาจารยพิ์เศษสอนวิชา ทพคร 333 กลไกและการจ าแนกประเภทของความเจบ็ปวดใน

บริเวณใบหน้าและช่องปาก
• อาจารยพิ์เศษสอนวิชา DTID 639 Pain management II : Pain and Anxiety Control 

Practice 



อาจารยพิ์เศษสอนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (ท.บ.)

รศ.ดร.สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ

• อาจารยพิ์เศษสอนวิชา DTID 636 Evidence-Based Practice

ผศ.ธชั อิทธิกลุ
• อาจารยพิ์เศษสอนวิชา ทพทช 431 การส่งเสริมทนัตสขุภาพและทนัตสขุ

ศึกษา หวัข้อเร่ือง ส่ือทนัตสขุศึกษา
• อาจารยพิ์เศษสอนวิชา DTOD 667 การสอบ Case Presentation 

สาขาทนัตกรรมจดัฟัน
ผศ.ภาณุเพญ็ สิทธิสมวงศ์
• อาจารยพิ์เศษสอนวิชา ทพคร 432 ทกัษะสมัพนัธภาพและการส่ือสาร

ส าหรบับคุลากรทางการแพทย์



เข้าร่วมกรรมการโครงร่างวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ
•กรรมการคมุสอบโครงรา่งวทิยานิพนธ์ ในรายวชิา SCID 490 Senior Project

•คณะกรรมการทีป่รกึษาโครงรา่งวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีที่ 4 

ในรายวชิา DYID 451 Research Project หวัขอ้ ความสมัพนัธร์ะหวา่งอาการ
ทางคลนิิกกบัลกัษณะภาพรงัสสีว่นตดัอาศยัคอมพวิเตอรช์นิดโคนบมีของผูป่้วย
ขอ้ต่อขากรรไกรเสือ่ม
•คณะกรรมการทีป่รกึษาโครงรา่งวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก
หวัขอ้ The role of Odontoblastic TRPA1 and  TGF-B1 in Pulpitis



วิทยากรบรรยายและร่วมงานนอกสถานท่ี

รศ. ดร. สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ

•งานประชมุวิชาการ ครัง้ท่ี 1/2556 เรื่อง Obstructive Sleep Apnea โดยสมาคม
ศลัยศาสตรช่์องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย บรรยายในหวัข้อ Oral 

Appliance in OSA

•งานประชมุวิชาการเรื่อง Pain..ปวดหวั..แต่อย่าเพ่ิงปวดใจ โดยคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกบัชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย
บรรยายในหวัข้อ ปวดอย่างไร ส่ง Psychi ดีกว่า

•งานประชมุวิชาการเรื่อง ทนัตเวชศาสตรก์ารนอนหลบั : ศาสตรใ์หม่ท่ีทนัตแพทย์
ไทยควรรู้ (Dental sleep medicine : New emerging field that dentist should 

learn) บรรยายในหวัข้อ ทนัตเวชศาสตรก์ารนอนหลบั คืออะไร, บทบาทของทนัต
แพทยใ์นการรกัษาการหยดุหายใจขณะนอนหลบั และ เครื่องมือกนักรน

•งานประชมุวิชาการ ครัง้ท่ี 1/2556 เรื่อง เข้าถึงคนไข้ เข้าใจตวัเรา โดยชมรมศิษยเ์ก่า
ทนัตแพทยจ์ดัฟัน มหาวิทยาลยัมหิดล บรรยายในหวัข้อ จิตวิทยากบัการจดัฟัน

•งานประชมุวิชาการส าหรบัแพทยแ์ละพยาบาล โดยศนูยส์มองและระบบประสาท



วิทยากรบรรยายและร่วมงานนอกสถานท่ี

รศ. ดร. สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ

•งานประชมุวิชา โดยชมรมผูส้นใจปัญหาปวดกล้ามเน้ือแห่งประเทศไทย (Thai 

MYOPAIN Society) บรรยายเรื่อง Myofacial pain and fibromyalgia after 20 

years of clinic practice

•งานประชมุเชิงปฎิบติัการ โดยกลุ่มงานทนัตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น บรรยาย
เรื่องการวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดกูขากรรไกรครัง้ท่ี 7

•ร่วมด าเนินรายการ MU Link ช่อง MU Channel 

ศ. คลินิก ณัฏยา อศัววรฤทธ์ิ

•งานจดัอบรมหลกัสตูรทนัตแพทยป์ระจ าบา้น สาขา ทนัตกรรมทัว่ไป กรมการ
แพทยห์ลกัสตูร 3 ปี และหลกัสตูรทนัตกรรมทัว่ไป โดยสถาบนัทนัตกรรมกรมการ
แพทย์ บรรยายในหวัข้อ Occlusal in periodontal therapy



วิทยากรบรรยายและร่วมงานนอกสถานท่ี

ผศ.ภาณุเพญ็ สิทธิสมวงศ์

•ร่วมงานประชมุวิชาการเรื่อง Bone and Soft tissue management โดย สมาคม
ทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมรากเทียมแห่งเยอรมนั

•โครงการทนัตสขุภาพเพ่ือประชาชน โดย บรรยายเรื่อง นอนกดัฟัน ฝันดีหรือฝีนร้าย

•การอบรมหลกัสตูรทนัตกรรมรากเทียม โดยศนูยก์ารศึกษาต่อเน่ืองของทนัตแพทย์
โรงพยาบาลเวชธานี บรรยายเรื่อง TMD and Occlusion

•งานประชมุวิชาการ โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์(วดัไร่ขิง) อภิปรายหวัข้อเรื่อง
Update tips for diagnosis of dental pain

•งานประชมุวิชาการ โดยสมาคมทนัตแพทยเ์อกชนแห่งประเทศไทย บรรยายหวัข้อ
เรื่อง ปวดฟัน ไม่ปวดใจ แก้ไขง่ายจงุเบย

•งานประชมุวิชาการ เรื่อง Pediatric Varieties โดย ชมรมทนัตกรรมส าหรบัเดก็แห่ง
ประเทศไทย บรรยายเรื่อง Tooth wear in children



วิทยากรโครงการนักศึกษาทนัตแพทย์

รศ. ดร. สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ
• โครงการเย่ียมเยียนบณัฑิตทนัตแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยัมหิดล

• โครงการเสริมศกัยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทนัตแพทย์

คณะกรรมการงานนอกมหาวิทยาลยั

คณาจารยภ์าควิชาวิทยาระบบบดเค้ียว(ศ.คลินิก ณัฏยา อศัววรฤทธ์ิ, ผศ.

ภาณุเพญ็ สิทธิสมวงศ,์ รศ.ดร.สมศกัด์ิ ไมตรีรตันะกลุ)

• เข้าร่วมประชมุสมัมนา เรื่อง การพฒันาบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 

2556 โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา



โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน (IDCMR)

• โครงการความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมพนัธกิจการ
ศึกษา การวิจยั และพฒันาบคุลากรสาย
วิชาการในประเทศเครือข่ายความร่วมมือทาง
ทนัตแพทยใ์นอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง
(IDCMR) โดยการจดัท า Mini-residency 

Program : Orofacial pain and 

temporomandibular disorders 



กิจกรรมบริการทางทนัตกรรมฟรี
• เน่ืองในวนัทนัตสาธารณสขุ
• เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองในวนัคล้ายวนั พระราชสมภพ
สมเดจ็พะเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุารี (2 เมษายน
2557)



ยทุธศาสตร์ 3 : 

ขบัเคล่ือนบริการทางทนัตกรรมระดบัตติยภมิู
สู่มาตรฐานคณุภาพและตอบสนองต่อสงัคม

งานประชุมคณะกรรมการ
พฒันาคณุภาพโรงพยาบาล
ร้อยละอาจารยท่ี์เข้าร่วม : 100

(ตามหน้าท่ี)

•คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล
ทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตรม์หิดล : ศ.คลินิก ณัฏยา อศัววรฤทธิ์



ยทุธศาสตร์ 4 : 

เพ่ิมศกัยภาพงานบริการเพ่ือความก้าวหน้าและยัง่ยืน

ปี 2556

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายภายในและภายนอกคณะ

ปี 2555

จ านวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปล่ียน (Resident/Fellow) 1 คน

โครงการร่วมมือเพ่ือส่งเสริมพนัธกิจการศึกษา การวิจยั และ
พฒันาบคุลากรสายวิชาการในประเทศเครือข่ายความ

ร่วมมือทางทนัตแพทยใ์นอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง (จ านวน 4 

คน)

“MOU Exchange Program 

New York College of Dentistry and Mahidol

University”



โครงการร่วมมือเพ่ือส่งเสริมพนัธกิจการศึกษา การวิจยั และพฒันาบคุลากร
สายวิชาการในประเทศเครือข่ายความร่วมมือทางทนัตแพทย์

ในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง



ยทุธศาสตร์ 4 : 

เพ่ิมศกัยภาพงานบริการเพ่ือความก้าวหน้าและยัง่ยืน

การจดัการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้รียน /

นักศึกษา
2556 2557

เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
เป้าหมาย

อตัราการใช้ไฟฟ้าลดลง 0

(เท่าเดมิ)
10 11

จ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า
(Kw)

N/A
7876.4

(5902.8 : 9 เดอืน)
7000



ยทุธศาสตร์ 4 : 

เพ่ิมศกัยภาพงานบริการเพ่ือความก้าวหน้า
และยัง่ยืน

ECO Index  

ผลด าเนินงาน เป้าหมาย

2555 2556 2557

อตัราการใช้
กระดาษใน

ส านกังานลดลง

ประมาณ
20 รมี

20 รมี ลดจากปี
56 = 10%



ผล
ด าเนินงาน

เป้าหมาย

2556 2557 2558 2559 2560 2561

ระดบัผลการประเมนิ
ความผกูพนัของ
บุคลากร(%)

N/A 70 70 70 70 70

ดชันีคุณภาพอาจารย์ 4.43 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

จ านวนบุคลากรสาย
สนบัสนุนทีเ่สนอขอ
หรอืไดร้บัการแต่งตัง้
ใหด้ ารงต าแหน่ง

สงูขึน้

N/A 0 0 0 0 0

ยทุธศาสตร์ 5 : 

เพ่ิมความผกูพนัของบคุลากรเพ่ือความส าเรจ็ขององคก์ร



ด้านการศึกษา



ด้านการเรียนการสอน
1. หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูช่้วยทนัตแพทย์

2. หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาช่างทนัตกรรม

3. หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี

3.1  หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทนัตกรรม (ต่อเน่ือง 2 ปี) และหลกัสตูร
ช่างทนัตกรรม,  หลกัสตูรผูช่้วยทนัตแพทย์

3.2  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต



ด้านการเรียนการสอน
รายวิชาทีร่บัผิดชอบ ระดบัปริญญาตรี
หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทนั
ตกรรม (ต่อเน่ือง 2 ปี) และหลกัสตูรช่างทนัตกรรม,  

หลกัสตูรผูช่้วยทนัตแพทย์
Dental  Morphology (DTDA 101 )

Laboratory of  Dental  Anatomy I (DTSD 132 )

Laboratory of  Dental  Anatomy II  (DTSD 133 )

Dental  Anatomy  and  Basic  Occlusion (DTSD 

131 )

Laboratory of  Occlusion (DTSD 238 )

Gnathology I (DTSD 308 )

Gnathology II (DTSD 411 )

Gnathology Laboratory I (DTSD 309 )



ด้านการเรียนการสอน
รายวิชาทีร่บัผิดชอบ ระดบัปริญญาตรี

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต
Dental anatomy  (DTMS 233 )

Dental Anatomy Laboratory I  (DTMS 234 )

Dental Anatomy Laboratory II (DTMS 235 )

Fundamental of Dental Occlusion  (DTMS 242 )

Functional  Waxing  Technique (DTMS 243 )

Fundamental  of  Gnathology (DTGN 331 )

Gnathology Laboratory   (DTGN 332 )

Temporomandibular Disorders (TMD)  (DTGN 541 )

Temporomandibular Disorders (TMD) Laboratory  (DTGN 542 ) 

Dental  Clinical  Practice: Gnathology (DTGN 651 )

Mulidisciplinary Management for Temporomandibular Disorders  

(DTMS 661 )



ด้านการเรียนการสอน
ระดบัหลงัปริญญา
•หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาทนัตแพทยศาสตร์ เอกวิชาวิทยา
ระบบบดเค้ียว

•หลกัสตูรฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้น/เฉพาะทาง สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรค
ช่องปากสาขาย่อยวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

•ร่วมสอนอีกหลายหลกัสตูร เช่น หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสตูร
นานาชาติ) สาขาทนัตกรรมจดัฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ์ ปริทนัตวิทยา ทนัตกรรม
ทัว่ไป ศลัยศาสตรช่์องปาก



ด้านการเรียนการสอน
รายวิชาทีร่บัผิดชอบ ระดบัหลงัปริญญา

หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต

(เอกวิชาวิทยาระบบบดเค้ียว)

•วิทยาการสบฟัน (ทพรบ 530)

•ความเจบ็ปวดใบหน้า-ช่องปาก (ทพรบ 531)

•ความผิดปกติบริเวณขมบั-ขากรรไกร (ทพรบ 532)

•จิตวิทยาความเจบ็ปวด (ทพรบ 533)

•วิทยาระบบบดเค้ียวขัน้สงู (ทพรบ 534)

•รายงานเฉพาะทาง (ทพรบ 535)

•สมัมนาวิทยาระบบบดเค้ียว (ทพรบ 536)

•คลินิกวิทยาระบบบดเค้ียว 1 (ทพรบ 537)

•คลินิกวิทยาระบบบดเค้ียว 2 (ทพรบ 538)

•คลินิกวิทยาระบบบดเค้ียว 3 (ทพรบ 539)



ด้านการเรียนการสอน
รายวิชาทีรั่บผิดชอบ ระดับหลังปริญญา

หลักสูตรอบรมทนัตแพทย์ประจ ำบ้ำน/เฉพำะทำง  สำขำวิทยำกำรวินิจฉัยโรคช่องปำก

•Oral Diagnosis 4 / Basic occlusion (DTOS 704)

•Functional Disturbances of the Masticatory System 1  (DTOS 770)

•Functional Disturbances of the Masticatory System 2  (DTOS 771)

•Dental Occlusion (DTOS 772)

•Orofacial Pains (DTOS 773)

•Neurophysiology of the Masticatory System (DTOS 774)

•Temporomandibular Disorders (DTOS775)

•Clinic Occlusion 1 (DTOS 795)

•Clinic Occlusion 2 (DTOS 775)

•Clinic Occlusion 3 (DTOS 776)

•Clinic Occlusion 4 (DTOS 777)

•Clinic Occlusion 5 (DTOS 778)



ด้านการเรียนการสอน

รายวิชาทีร่บัผิดชอบ ส่วนกลาง

• การปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ์ : Evidence – Based

Practice (DTID636)

– รศ.ดร. สมศกัดิ ์ ไมตรีรตันะกลุ

• การยศาสตรใ์นทนัตกรรม : Ergonomics in Dentistry 

(DTID331) 

– อ. ดร. นามรฐั ฉัตรไชยยนัต์



Visiting Professor

Prof. Robert L. 

Merrill 

UCLA, USA.



ด้านการวิจยั



ผลงานด้านการวิจยั (ค.ศ. 2009-2013) 

1. ผลงานตีพิมพร์ะดบัชาติและระดบันานาชาติ 10

เรื่อง
2. ผลงานน าเสนอในท่ีประชมุวิชาการ

ระดบัชาติและระดบันานาชาติ 11 เรื่อง
3. งานวิจยัอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 9 เรื่อง



ผลงานตีพิมพร์ะดบัชาติและระดบันานาชาติ
(ค.ศ. 2009-2013) 

1. Chavalertsakul K,  Sitthisomwong P, Mitrirattanakul S. Long term efficacy of occlusal splint 
therapy in self-reported bruxists and temporomandibular disorders patients.  Mahidol Dent 
J. 2009; 29: 15-21.   

2. Sukhumthummarat W,  Fuangtharnthip P, Mitrirattanakul S, Jeeraphat N.    Perceived 
stress in dental students of Mahidol University.  Mahidol Dent J. 2009; 29: 55-65. 

3. Thongthumrong M, Mitrirattanakul S,  Sitthisomwong P,  EMG Study of Masseter and 
Anterior Temporal Muscles in Adult Wearing Nociceptive Trigeminal Inhibition-tension 
Suppression System (NTI-tss) Splint.  Mahidol Dent J; 2009; 29: 125-132.  

4. Inthawi S, Sitthisomwong P, Mitrirattanakul S. Prevalence of Orofacial pain in general 
population in Bangkok. Mahidol Dent J; 2009; 29: 115-123.  

5. Khovidhunkit SO, Suwantuntula T, Thaweboon S, Mitrirattanakul S, Chomkhakhai U, 
Khovidhunkit W. J. Xerostomia, hyposalivation, and oral microbiota in type 2 diabetic 
patients: a preliminary study. Med Assoc Thai. 2009 Sep;92:1220-1228.



ผลงานตีพิมพร์ะดบัชาติและระดบันานาชาติ
(ค.ศ. 2009-2013) 

6. Asawaworarit N, Mitrirattanakul S. Occlusal scheme in a group of Thais. J Adv
Prosthodont 2011;3:132-5.

7. Silva RS, Conti PCR, Mitrirattanakul S,  Merrill R.L.  Muscle pain intensity of patients with 
myofascial pain with different additional diagnoses. Dental Press Journal of Orthodontics 
16 (4) , 2011: 103-110

8. Mitrirattanakul S, Poomsawat S, Fuangtharnthip P. Cannabinoid receptor 1 (CB1R) 
expression in rat dental pulp. Oral Science International. 2012; 9(1): 17 – 20.

9. Arayasantiparb, R., Tsuchimochi, M., Mitrirattanakul, S. Transformation of 
temporomandibular joint disc configuration in internal derangement patients using 
magnetic resonance imaging. Oral Science International. 2012; 9(2): 43 – 48.

10. Tengrungsun, T,  Mitrirattanakul S, Buranaprasertsuk P,  Suddhasthir T. Is Low Level 
Laser Effective for the Treatment of Orofacial Pain?: A Systematic Review. Cranio. 
2012;30(4):280-285



ผลงานน าเสนอทีป่ระชมุวิชาการ
(ค.ศ. 2009-2013)

1.Mitrirattanakul S. Academic achievement among dental students from different admission system. The 9th 

Academic Meeting and Research Presentation, Dental Faculty Consortium of Thailand Brookside Valley, Rayong, 

Thailand 2009.

2.Asawaworarit N, Mitrirattanakul S. Occlusal scheme in a group of Thais. Poster presentation at the 5th  

International dental collaboration of the Mekong river region congress (IDCMR): Meeting, Hanoi, Vietnam 2009.

3.Buranaprasertsuk P, Mitrirattanakul S, Sitthisomwong P. Profile of temporomandibular patients at Mahidol

University. Poster presentation at the 5th  International dental collaboration of the Mekong river region congress 

(IDCMR): Meeting, Hanoi, Vietnam 2009.

4.Sitthisomwong P, Chatchaiyan N.  Three finger blades as a maximum mouth opening measurement. Poster 

presentation at the 5th  International dental collaboration of the Mekong river region congress (IDCMR): Meeting, 

Hanoi, Vietnam 2009.

5.Mitrirattanakul S. Association between self-reported depression and temporomandibulars disorders (TMD) 

Symptoms. Poster presentation at the 5th  International dental collaboration of the Mekong river region congress 

(IDCMR): Meeting, Hanoi, Vietnam 2009.

6. Thongthumrong M, Mitrirattanakul S, Sitthisomwong P. Changes in EMG activities of masseter and anterior 

temporal muscles in adult wearing anterior jig. Poster presentation at the 5th International dental collaboration of 

the Mekong river region congress (IDCMR): Meeting, Hanoi, Vietnam 2009.



ผลงานน าเสนอทีป่ระชมุวิชาการ
(ค.ศ. 2009-2013)

7.Mitrirattanakul S., Sitthisomwong P, and Buranaprasertsuk P. Association between self-reported depression and 

temporomandibular disorders (TMD) symptoms. Poster presentation  at  International association for dental 

research (IADR) 88th General Session & Exhibition, Barcelona, Spain 2010.

8.Mitrirattanakul S.,  Buranaprasertsuk P.,  Sitthicomwong P.  Self-reported temporomandibular disorders (TMD) 

symptoms in patient with day-time parafunctional habit.  Poster presentation at 7th Congress of the European 

Federation of International Association for the Study of Pain ® Chapters (EFIC): Pain in Europe VII, Hamburg, 

Germany, Septemper 2011.

9.Tengrungsun T., Buranaprasertsuk P., Mitrirattanakul S.,  Suddhasthira T.  Low level laser effective for the 

treatment of the orofacial pain? A systematic review.  Poster presentation at 7th Congress of the European 

Federation of International Association for the Study of Pain ® Chapters (EFIC): Pain in Europe VII, Hamburg, 

Germany, Septemper 2011.

10.Mitrirattanakul S.,  Sitthisomwong P, Intawee S.  Orofacial pain symptoms and work disability. Poster 

presentation  at  International association for dental research (IADR) 89th General Session & Exhibition, Iguaçu 

Falls,  Brazil. 2012

11.Wachiralarpphaithoon C., Mitrirattanakul,S. Understanding of temporomandibular disorders in a group of Thai 

dentists Poster presentation  at  International association for dental research (IADR) 89th General Session & 

Exhibition, Iguaçu Falls,  Brazil. 2012



งานวิจยัทีอ่ยู่ในระหว่างการด าเนินการ
1.Asawaworarit N and Mitrirattanakul S.  Characterization of  Physiologic 

Occlusion. 

2.Asawaworarit N and Pongrojpaw S. Association between occlusal scheme and 

TMD. 

3.Sitthisomwong P and Chatchaiyan N. Development of initial screening tools for 

temporomandibular disorders patients.

4.Asawaworarit N, Sitthisomwong P, Mitrirattanakul S, Pongrojpao S, Itthikul T, 

Chatchaiyan N and Wachiralarpphaithoon C.  Epidemiological study and 

associated factors in Temporomandibular disorders.

5.Mitrirattanakul S, Poomsawat S. and Fuangtharnthip P. Expression of 

cannabinoid 1 receptors in inflamed pulp.

6.Mitrirattanakul S and Sitthisomwong P.  Factors associated with self-reported 

depression in temporomandibular disorders (TMD) patients.

7.Mitrirattanakul S and Surarit R.  Salivary α- amylase as stress biomarker in 

temporomandibular disorders (TMD) patients. 

8.Wachiralarpphaithoon C and Mitrirattanakul S.  Opinion regarding to 

temporomandibular disorders in a group of Thai dentists. 

9.Itthikul T, Sitthissomwong P, Pongrojpao S, Weangtanchantra D, Charoonanan P, 

Intaranonwilai S. Soft Mouthgard with Sodium Fluoride Gel in Reducing Dental 

Hypersensitivity in Swimmers.



ด้านบริการวิชาการ



ด้านการบริการสขุภาพ
ให้บริการรกัษาและติดตามผูป่้วยทีมี่ปัญหาระบบบดเค้ียว ผูป่้วยทีมี่ความปวด
บริเวณช่องปาก-ใบหน้า (Orofacial pain) รวมถึงความผิดปกติบริเวณขมบั-

ขากรรไกร (TMD) โดยให้การรกัษาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 และเริม่ให้บริการผูป่้วย
ทีมี่ปัญหาด้านทนัตเวชศาสตรก์ารนอนหลบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554





- โรงพยาบาลทนัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ชัน้ 4

- โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรีสิรินธร ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก ภายในคลินิก OPD 1 ชัน้ 2

คลินิกวิทยาระบบบดเค้ียว
ศนูยจ์ดัการความปวดใบหน้า-ช่องปาก และทนัตเวชศาสตรก์ารนอนหลบั



ผลการประเมินจากผูป่้วย (พ.ศ. 2556)

หวัข้อการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

การรกัษาท่ีได้รบั 70 % 25 % 5 %

มารยาทของผูใ้ห้บริการ 80 % 20 %

ค่ารกัษาพยาบาล 72 % 21 % 7%

ระยะเวลาท่ีรอรบัการ
รกัษา 43 % 50 % 7 %

การนัดหมาย 58 % 38 % 4 %

ความสะดวกในการติดต่อ
เข้ารบับริการ 69 % 24 % 6 % 1 %

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ
•เป็นกนัเองรู้สึกอุ่นใจ น่ารกัทุกคนให้ข้อมลูทีดี่มาก
•บริการดีเท่าเอกชน ประทบัใจแพทยพ์ยาบาล
•ควรโฆษณาเผยแพร่ข้อมลูมากข้ึน

•รอนานไปนิด
•ทีจ่อดรถน้อย
•ค่าใช้จ่ายสงูไปนิด



ด้านบริการวิชาการ
– อาจารยภ์าควิชาฯ ได้รบัเชิญเป็นอาจารยพิ์เศษและวิทยากรแก่

หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในวงการแพทยแ์ละทนัต
แพทย์ ของหลายสถาบนั ทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยัมหิดล

- ผูท้รงคณุวฒิุในระดบันานาชาติ เป็นหนึง่ใน Board of 

Director ของ American Board of Orofacial pain (ABOP)

ของ American Academy of Orofacial pain (AAOP)

- ผูท้รงคณุวฒิุพิจารณากลัน่กรองการประเมินบทความต่างๆ
และการปรบัวฒิุของหน่วยงานต่างๆ



จดัท าสือ่การเรียนรู้ส าหรบันักศึกษาทนัตแพทยแ์ละสือ่
วิชาการต่างๆ เพือ่เผยแพร่แก่ประชาชนทัว่ไป เช่น
แผน่พบั โปสเตอร์ และ website ของคณะฯ



ให้ความรู้ผา่นรายการโทรทศัน์ ปัญหาทนัตสขุภาพ ช่อง
ทีวีไทย รายการคนสู้โรค; ให้สมัภาษณ์ทางวิทยุ จส.100;

เขียนบทความลงนิตยสารเพือ่สขุภาพ Health today; 

ตอบปัญหาสขุภาพช่องปากและ TMD ทาง Dentist 

Online และ Website อืน่ตามโอกาส



1. ประชมุวิชาการ หวัข้อเรื่อง “Assessment and Management Aspects of 

Bruxism” วนัพธุท่ี 6  มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชมุ
M701 ชัน้ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ คณะทนัตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล

การจดัโครงการการศึกษาต่อเนือ่ง

Prof. Peter Svensson
( Past-chair of the Special

Interest Group on Orofacial Pain/IASP)



2. ประชมุวิชาการ หวัข้อเร่ือง “ทนัตเวชศาสตรก์ารนอนหลบั : ศาสตรใ์หม่ท่ี
ทนัตแพทยค์วรรู้ (Dental  sleep  medicine : new emerging field 

that dentists should learn)” วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-

16.00 น.

การจดัโครงการการศึกษาต่อเนือ่ง





ด้านท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม



ด้านท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม
• กรรมการอาจารยที์ป่รึกษา

คณะทนัตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล

• อาจารยที์ป่รึกษาประจ าสายรหสันักศึกษาทนัตแพทย์ 6 ท่าน





ด้านท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม
บคุลากรของภาควิชาฯร่วมกิจกรรมของคณะฯ อย่างสม า่เสมอ เช่น
งานเกษียณอายรุาชการ งานพบอาจารยที์ป่รึกษา การรดน ้ าอวยพ
อาจารยอ์าวโุสในวนัสงกรานต์



ด้านท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม
บคุลากรของภาควิชาฯร่วมกิจกรรมของคณะฯ อย่างสม า่เสมอ

เช่น งานเกษียณอายรุาชการ งานพบอาจารยที์ป่รึกษา การรดน ้ าอวยพ
อาจารยอ์าวโุสในวนัสงกรานต์



ด้านท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม
บคุลากรของภาควิชาฯร่วมกิจกรรมของคณะฯ อย่างสม า่เสมอ

เช่น งานเกษียณอายรุาชการ งานพบอาจารยที์ป่รึกษา การรดน ้ าอวยพ
อาจารยอ์าวโุสในวนัสงกรานต์



1. โครงการส่ือเรียนรู้ด้วยตนเองรายวิชาทนัตวิภาคศาสตร์ เรื่อง ช่ือฟัน สญัลกัษณ์
แทนฟัน และอายกุารขึน้ของฟัน

2. โครงการแบบฝึกหดัออนไลน์ case study (TMD), ทนัตวิภาค

3. โครงการผลิตต าราประกอบการสอนเรื่อง “ความผิดปกติบริเวณขมบั-

ขากรรไกร”

4. โครงการผลิตส่ือและแผน่พบัเพ่ือประชาสมัพนัธส์ู่สาธารณชน

โครงการท่ีเสรจ็ส้ินแล้ว

แบบฝึกหดัออนไลน์ แผน่พบั ต ารา



Case study

VDO

แบบฝึกหดั

บทเรียนออนไลน์



1. โครงการผลิตต าราประกอบการสอนเร่ือง “ทนัตวิภาค ฉบบัปรบัปรงุ”

2. โครงการ MU dental anatomy model

3. โครงการส่ือการสอนทนัตวิภาคสามมิติ

4. VDO สาธิตการปฏิบติัการลงใน website youtube.com

โครงการท่ีก าลงัด าเนินการ

โครงการส่ือการสอนทนัตวิภาคสามมิติ
พฒันาแบบจ าลองทนัตวิภาค

MU dentoform

Youtube.com



1. โครงการศนูยบ์ าบดัความปวดใบหน้า-ช่องปาก Orofacial Pain Center (OFP 

Center)

2. โครงการศึกษาต่อเน่ือง

3. โครงการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน รายวิชา ทพรบ 611 : ฝึก
ปฏิบติัคลินิกทนัตกรรม 4 : วิทยาระบบบดเค้ียว

4. โครงการจดัประกวดการแกะแต่งขีผ้ึง้ทนัตวิภาค

5. โครงการพฒันาคณุภาพงานวิจยัทางด้านวิทยาระบบบดเค้ียว

6. โครงการท าบญุภาควิชาวิทยาระบบบดเค้ียว

โครงการต่อเน่ือง



จดุเด่นของภาควิชา
ความสามคัคี (Harmony)



ความภาคภมิูใจของภาควิชา



ความภาคภมิูใจของ
ภาควิชา





ส านักงานภาควิชา
วิทยาระบบบดเค้ียว



ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นทีส่อง 

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจทีห่นึง่ 

ลาภ ทรพัยแ์ละเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง 

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสทุธิ ์

ค าขวญั



ขอบคณุ


