
รางวัลด้านวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

กิจกรรมทางวิชาการ ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล ชื่อหน่วยงานทีม่อบรางวัล 

งานประชมุ ITI Congress 
South East Asia Kuala 
Lumpur, Malaysia วนัท่ี 29-
30 มี.ค.62 

รางวัล 1st Prize ITI South East Asia Poster 
Competition 2019 
เรื่อง Can different fractionation methods 
affect its physical property of injectable 
platelet-rich fibrin?. 

อ.ทพ.ประการ ธนะศรีสืบวงศ ์ 
อาจารยท่ี์ปรกึษา : รศ. ดร.ฤดี สรุาฤทธ์ิ  
และอ. ดร.ทพญ.นิศารตัน ์เรืองสวสัดิ ์

ITI Congress South East 
Asia Kuala Lumpur, 
Malaysia 

งานประชมุวิชาการนานาชาต ิ
: Mahidol International 
Endodontics Symposium 
(MIES) 2019 วนัท่ี 1-3 พ.ค.
62 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1 Poster 
Presentation  
เรื่อง Innovative Endodontics for Clinical 
Success. 

ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร  
อาจารยท่ี์ปรกึษา : ผศ. ดร.ทพ.ดนชุิษณ ์พนมยงค ์ 

Mahidol International 
Endodontics Symposium 
(MIES) 

รับรางวัลชมเชย Poster Presentation 
เรื่อง Innovative Endodontics for Clinical 
Success. 

ทพญ.ชลลดา ค าประสิทธิ์  
อาจารยท่ี์ปรกึษา : ผศ. ทพญ.กลัยา ยนัตพ์ิเศษ   

รางวลัวิจยัดีเดน่เน่ืองใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 51 
ปี คณะทนัตแพทยาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล  
วนัท่ี 7 มิ.ย.62 

บุคลากรทีเ่ป็นผู้วิจัยหลักทีม่ีผลงานวิจัยตพีมิพ์
ในระดับนานาชาตมิากทีสุ่ด  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ศ. ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ ์ คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

บุคลากรทีเ่ป็นผู้วิจัยหลักทีม่ีการอ้างอิง
ผลงานวิจัยตพีมิพสู์งสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-
2560 

รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ  

บุคลากรทีม่ีค่า h-index สูงสุด (ผลงานวิจัย
ตพีมิพ ์ระดับนานาชาต ิระหว่างปี พ.ศ. 2556-

รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ 
ศ. ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ ์
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2560)  
ภาควิชาคลินิกทีม่ีผลงานวิจัยต่อบทความวิจัย 
ทีไ่ด้รับการอ้างอิงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-
2560  

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโด
ดอนต ์

ภาควิชาพรีคลินิกทีม่ีผลงานวิจัยบทความวิจัย
ทีไ่ด้รับการอ้างอิงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-
2560 ต่อ 

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก 

งานประชมุ The 17th 
National Scientific 
Conference of the Dental 
Faculty Consortiunm of 
Thailand (DFCT) คณะทนัต
แพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ 
โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น 
ราชา ออคดิ วนัท่ี 8-10 ก.ค.
62 

ผู้น าเสนอบทความวิจัยยอดเยีย่ม  
เรื่อง ประสิทธิผลของนาโนซิลเวอรฟ์ลอูอไรดใ์นการ
ยบัยัง้การสรา้งไบโอฟิลม์ 

ทพญ.นพวรรณ พสิิฐพงศธ์ร  
อาจารยท่ี์ปรกึษา : ผศ. ทพญ.กลัยา ยนัตพ์ิเศษ 
และผศ. ดร.ทพ.ดนชุิษณ ์พนมยงค ์

การประชมุวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจยัสาขาทนัต
แพทยศาสตร ์อ.บ.ท.ท. 

การประชมุวิชาการนวตักรรม
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รับรางวัล The 2nd RUNNER UP Poster 
Presentation Award Master/Postgraduate 
Student Category  

ทพญ.นนทชิา บรรพกาญจน ์ 
อาจารยท่ี์ปรกึษา : รศ. ทพญ.ประภาศรี รริตันพงษ์

การประชมุวิชาการนวตักรรม
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ระดบัชาต ิ"ชาตเิขม้แข็ง 
นวตักรรมไทยมั่นคง ดว้ยการ
วิจยัและพฒันา" ณ วิทยาลยั
เทคโนโลยีสยาม 
วนัท่ี 26 ก.ค.62 

และอ. ดร.ทพญ.นิศารตัน ์เรืองสวสัดิ ์ ระดบัชาติ 

ประกวดนวตักรรมขา้วไทย ปี 
2562 ในงาน Thailand 
Innovation Expo 2019 ณ 
สามยา่นมิตรทาวน ์วนัท่ี 5 
ต.ค.62 

รางวัลที ่3 ชื่อผลงานวิจัยนวัตกรรม “น า้ยา
บ้วนปากจากข้าวสีด า ส าหรับผู้สูงอายุ” 

รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ มลูนิธิขา้วไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์และส านกังาน
นวตักรรมแหง่ชาติ (องคก์าร
มหาชน) 

The 105th Annual meeting 
American Academy of 
Periodontology at Chicago 
วนัท่ี 2-5 พ.ย.62 

รางวัล Research Forum Poster Competition 
Winner (Basic Science) 

อ. ทพญ.วิชุรัตน ์สกุลภาพทอง American Academy of 
Periodontology 

งานประชมุ The 12th Annual 
Meeting of Federation of 
Asian Dental 
Anesthesiology Societies & 
2019 Annual meeting of 

รางวัล Third Prize Dr.Sai Kham Twi 
อาจารยท่ี์ปรกึษา : ศ. ทพ.ณฐัเมศร ์วงศส์ิรฉิตัร  

The Federation of Asian 
Dental Anesthesiology 
Societies (FADAS) and 
Chinese Stomatological 
Society of Anesthesiology 

รางวัล Second Prize  
เรื่อง Preoperative Versus Postoperative 
Injection of Dexamethasone in Lower Third 

ทพญ.กัลยา สิทธิสงคราม 
อาจารยท่ี์ปรกึษา : ศ. ทพ.ณฐัเมศร ์วงศส์ิรฉิตัร 
และรศ. ดร.นพ.ทพ.ศริชิยั เกียรตถิาวรเจรญิ 
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Chinese Stomatological 
Society of Anesthesiology 
& Forum of Anesthesia and 
ERAS for Non-inpatient 
ENT Surgery in China 
วนัท่ี15-17 พ.ย.62 

Molar Surgery: A Randomized Split-Mouth 
Triple-Blinded Clinical Trial. 

(CSSA) 

Mahidol Quality Fair 2019 
ณ มหิดลสิทธาคาร วนัท่ี 26 
พ.ย.62 

รางวัล Team Good Practice 
โครงการยวุทตูสขุภาพดีโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

คณะกรรมการโครงการยุวทูตสุขภาพดี
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

รางวัลระดับชมเชย Oral presentation 
เรื่อง การพฒันาอปุกรณแ์ร็คเก็บความเย็น
ประดษิฐ์ 

คุณสุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ ์

รางวัลระดับชมเชย กลุ่ม A : การบริการ
สุขภาพ 
เรื่อง การท าความสะอาด suction ผา่ตดั 

คุณจารุวรรณ โพธิ์พรม 

รางวัลระดับชมเชย กลุ่ม A : การบริการ
สุขภาพ 
เรื่อง เทปมหศัจรรย ์(Magic tab) 
 

คุณจิตพสุิทธิ์ ม่ันศิล 
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ในงานประชมุใหญ่สามญั
ประจ าปี 2562 ประชมุ
วิชาการครัง้ท่ี 109 (2/2562) 
ทนัตแพทยสมาคมแหง่
ประเทศไทยฯ ณ เซ็นทารา 
แกรนดเ์ซ็นทรลัเวิลด ์
กรุงเทพฯวนัท่ี 18-20 ธ.ค.62  

รางวัล ชนะเลิศรางวัลที ่2 “DAT ORAL 
SCIENCE RESEARCH AWARD” 
เรื่อง The behavior of stem cells from human 
exfoliated deciduous teeth on synthetic plge-
bioglass  scaffold for bone tissue 
engineering. 

นศ.ทพ.อทชิา เฉลิมสุขสันต ์ 
และนศ.ทพ.สุทธินาถ ตั้งฑกุิล 
อาจารยท่ี์ปรกึษา : รศ. ดร.หทยัทิพย ์ศรีธนอดุมชยั 
และผศ. ทพ.ทวีพงศ ์อารยะพิศษิฐ 

ทนัตแพทยสมาคมแหง่
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

 


