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① การแตง่ตัง้ ทพ.ดร.อาทพัินธุ ์ พมิพข์าวข า กลับมาด ารงต าแหน่ง ____________________________________________ 1

② โครงการฝึกนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่ 2 และ 3ณ มหาวทิยาลัยมหดิล __________________________________________ 2

③ การสง่นักศกึษาแพทยไ์ปยังประเทศไทย (โครงการภาคการศกึษา) _________________________________________ 3 
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ศ ู
นยค์วามรว่มมอืดา้นการศกึษาและวจิยัระหว่างจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัและ TokyoMedical and Dental University (ศูนยค์วามรว่มมอืดา้นการศกึษาและวจิยัระหวา่ง CU

-TMDU)ส านักงานสาขาย่อย TMDU ในประเทศไทย ซึง่กอ่ตัง้ในปี 2553 ไดด้ าเนินการ
มาเป็นปีที ่ 10 แลว้ ทพ.ดร.อาทพินัธุ ์ พมิพข์าวข า รองศาสตราจารยค์ณะ

ทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และผูป้ระสานงานศนูย ์CU-TMDU 
ตั�งแตก่อ่ตั�ง ไดก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งผูป้ระสานงานประจาํปี งบประมาณ 2561-2562 

ทพ.ดร.อาทพินัธุ ์สาํเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติวทิยาลยัจาก TMDU ปัจจบุนัดาํรง
ตาํแหน่งสมาชกิสมาคมศษิยเ์กา่ทนัตแพทยไ์ทยผูจ้บการศกึษาจากประเทศญี�ปุ่ น (JDAT) 
ในระหวา่งการมาเยี�ยมเยอืน TMDU คร ั�งนี�เขาไดร้บัจดหมายแตง่ตั�งเป็นผูป้ระสานงานศนูย ์
CU-TMDU จากศาสตราจารยเ์ท็ทสยึะ ทะกะ รองประธานผูบ้รหิารอาวโุสของ TMDU 

✾ ผูอ้ านวยการ ส านักงานสาขาย่อย TMDU ในประเทศไทย

บณัฑติวทิยาลยัการส่งเสรมิสุขภาวะทางแพทยศาสตรแ์ละทนัตแพทยศาสตร ์

ศาสตราจารยโ์ยะโกะ คะวะงุจ ิ

ทพ.ดร.อาทพินัธุ ์พมิพข์าวข า (ขวา) และศาสตราจารย ์
เท็ทสยึะ ทะกะ รองประธานผูบ้รหิารอาวโุส (ซา้ย)

① การแตง่ต ัง้ ทพ.ดร.อาทพินัธุ ์

พมิพข์าวข า รองศาสตราจารยจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นผูป้ระสานงาน
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② โครงการฝึกนกัศกึษาแพทยช์ ัน้ปีที ่2 และ 3 ณ
มหาวทิยาลยัมหดิล

ใ นเดอืนมนีาคม ปี 2561 นักศกึษาแพทยช์ ัน้ปีที ่2 และ 3 จ านวน 14 คน (ช ัน้ปีที ่2 จ านวน 9 คน และช ัน้ปีที ่3 จ านวน 5 คน) ไดเ้ขา้รว่ม
โครงการฝึกระยะสัน้ ณ มหาวทิยาลยัมหดิล ตามรอยนักศกึษารุน่พี ่7 คนทีเ่ขา้รว่มโครงการนีเ้มือ่ปีทีแ่ลว้

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล กอ่ตั�งขึ �นในปี พ.ศ. 2431 โดยเป็นโรงเรยีนแพทยท์ี�เกา่แกท่ี�สดุในประเทศไทย 
ดว้ยประวตั ิ อนัยาวนานกวา่ 120 ปี พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที� 5) เป็ นผูส้ถาปนาคณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล เพื�อมอบใหแ้กป่ระชาชนชาวไทย ในฐานะ “สถาบนัการแพทยแ์หง่ราชอาณาจกัรไทย” คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาลม ี
เตยีงผูป่้วยมากกวา่ 2,000 เตยีง และมบีณัฑติแพทยจ์บการศกึษากวา่ 250 คนในทกุปี

ผูเ้ขา้รว่มโครงการในปีนีห้ลายคนไดร้บัมอบหมายใหไ้ปเยีย่มชมคณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

จดุเยี�ยมชมจดุแรกของนักศกึษาเหลา่นี�ก็คอื ศนูยฝึ์กทกัษะในระบบจาํลองทางการแพทย ์ หรอื SiMSET ซึ�งผูใ้ชไ้ม่ไดม้เีพยีงนักศกึษาแพทย ์
เพยีงเทา่นั�น แตย่งัมบีคุลากรการแพทยอ์ื�นๆ มาใชอ้กีมากมาย SiMSET นั�นแตกตา่งไปจากหอ้งปฏบิตักิารฝึกทกัษะที� TMDU ตรงที�มหีอ้ง ตา่งๆ 
จาํนวนมาก ใชส้าํหรบัการประเมนิ OSCE และการตรวจทางคลนิิกอื�นๆ เหลา่นักศกึษาไดเ้ยี�ยมชมหอ้งจาํลองการชว่ยชวีติขั�นพื �นฐาน ซึ�งม ี
สถานการณจ์าํลองการชว่ยชวีติหลากหลายรปูแบบ พวกเขาไดใ้ชเค้ร ื�องจาํลองตา่งๆ ซึ�งออกแบบมาสาํหรบัการฟังชพีจรและเสยีงหายใจของผูป่้วย 
และลองฟังเสยีงจากหุน่ฝึกดว้ยหฟัูงของแพทย ์นอกจาก SiMSET แลว้ นักศกึษายงัไดเ้ยี�ยมชมสถานที�ตา่งๆ รวมถงึหอ้งที�นักศกึษา แพทยช์าวไทย
ใชฝึ้กการปฏบิตังิานขั�นพื �นฐาน เชน่การเก็บตวัอยา่งเลอืดและปัสสาวะ ศนูยฝึ์กศลัยกรรม หรอืที�รูจ้กักนัในนาม “Cadavar Training Center” 
ซ ึ�งเป็นที�ที�นักศกึษาแพทยไ์ดฝึ้กการผ่าตดั ที�นี�นักศกึษาจาก TMDU ไดผ้ลดักนัใชเค้ร ื�องจาํลองสาํหรบัฝึกทําหตัถการสอ่งกลอ้ง

นอกจากนี�ในพื �นที�โรงพยาบาลยงัมพีพิธิภณัฑซ์ ึ�งจดัเก็บสิ�งของที�มคีวามสาํคญัทางประวติศาสตร ์โดยนักศกึษาจาก TMDU ไดม้โีอกาส

์

เขา้ชมพพิธิภณัฑพ์ยาธวิทิยา พพิธิภณัฑส์ตัววทิยาการแพทย ์พพิธิภณัฑนิ์ตเิวชศาสตร ์และ 
พพิธิภณัฑก์ายวภิาค พพิธิภณัฑก์ายวภิาคมสีิ�งมชีวีติหลากหลายสายพนัธุจ์ดัแสดงอยู ่อกีทั�งยงัจดั 
แสดงตวัอยา่งทารกในครรภท์ี�มคีวามผดิปกต ิซึ�งน่าจะแสดงไวท้ี�นี�เป็นเวลานานแลว้ ในสว่นของ 
พพิธิภณัฑพ์ยาธวิทิยาก็มสีว่นจดัแสดงที�จาํลองสภาพแวดลอ้มและสภาพอาหารการกนิในพื �นที�ที�มี
โรคระบาดและที�พพิธิภณัฑนิ์ตเิวชศาสตรย์งัไดม้กีารจดัแสดงรปูถา่ยคลื�นยกัษส์นึามทิี�เขา้สูป่ระเทศไทย
ในปี 2547 พรอ้มกบัสายพนัธุพ์ื �นฐานตา่งๆ นักศกึษาจาก TMDU ไดร้บัแรงบนัดาลใจอยา่งมากจาก
นิทรรศการตา่งๆ ที�จดัแสดง ณ พพิธิภณัฑข์องมหาวทิยาลยั

นอกจากจะไดเ้ยี�ยมชมสถานที�ตา่งๆแลว้ แลว้นักศกึษาจาก TMDU ยงัไดม้โีอกาสพบปะกบั

น

         เหลา่นักศกึษายงัไดเ้ยี�ยมชมภาควชิาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ซ ึ�งตั�งอยูใ่นวทิยาเขตคณะศลิปศาสตร ์
ที�นี�มสีวนสมุนไพรอนักวา้งขวาง ซึ�งเต็มไปดว้ยสมุนไพรที�ใชใ้นการแพทย ์นักศกึษาไดเ้ดนิทางภายในวทิยาเขต
อนักวา้งขวางแหง่นี� โดยรถบสัของมหาวทิยาลยั ที�นี�พวกเขาไดล้องฝึกปฏบิตัจิรงิและไดร้บัประสบการณ์
ใหม่ๆ มากมาย นักศกึษาจาก TMDU ไดร้บัการตอ้นรบัดว้ยรอยยิ �มและคาํทกัทายเป็นภาษาองักฤษจากนักศกึษา
และอาจารยจ์ากภาควชิาตา่งๆที�ไดไ้ปเยี�ยมเยอืน ซึ�งทําใหพ้วกเขารูส้กึประทบัใจอยา่งมาก 
เราขอขอบคณุทกุทา่นที�มสีว่นรว่มในการมอบโอกาสดีๆ  คร ้งันี �้ ■

✾ สถาบนัการศกึษา

ศาสตราจารยค์มุโิกะ ยะมะงุจ ิ 

นักศกึษาลองฝึกฝีมอืกบัใชเ้คร ือ่งจ าลอง
ศลัยกรรม

เยี่ยมชม “หอ้งHome base”

นักศกึษาจากมหาวทิยาลยัมหดิลอกีดว้ย ซึ�งน่าประทบัใจมาก การเยี�ยมชมเร ิ�มตน้จากหอ้งที�เรยีกวา่ 
“Home base” ซึ�งเป็ นหอ้งที�นักศกึษาช ั�นปีที� 2 ใช ้ศกึษาเกี�ยวกบัยาขั�นพื �นฐาน หอ้งนี�รองรบั 
นักศกึษาไดป้ระมาณ 20–30 คน โดยจะมโีตะ๊คอมพวิเตอร ์และกลอ้งจลุทรรศนใ์หท้กุคนใช ้งานได ้ ลองสมัผสักบัยาสมุนไพรไทย 

ตรงกลางของหอ้งมโีตะ๊ทดลองขนาดใหญต่ัง้อยู่ โตะ๊นี�ใช ้สาํหรบัการฝึกปฏบิตักิารขั�นพื �นฐานตา่งๆ 
และใช ้เป็ นที�ศกึษาดว้ยตวัเองหลงัเลกิเรยีนได ้ แตล่ะหอ้งสามารถเฝ้ าสงัเกตการณไ์ดจ้ากศนูยก์ลางได ้ 
และบางคร ัง้ก็ใช ้เป็ นหอ้งสอบ นักศกึษา TMDU ไดถ้กูแบง่เป็ นกล่มุยอ่ย ทําใหม้โีอกาสไดส้อบถาม
ถงึวธิกีารเรยีนและการใช ้ชวีติของนักศกึษาชาวไทยอยา่งใกลช้ดิ นอกจากนี�นักศกึษาแพทยจ์าก 
TMDU ยงัไดร้บัชมการแขง่ขนั “ตอบปัญหาทางการแพทยเ์ป็ นภาษาองักฤษ” ซึ�งจดัขึ �นสาํหรบั
นักศกึษาจากท่วัทั�งภมูภิาคอาเซยีน ณ โรงพยาบาลศิรริาช พวกเขาร ู้สกึทึ�งกบัทกัษะภาษาองักฤษ 
และความร ู้ทางการแพทยข์องนักศกึษาจากท�วัทั�งเอเชยี ประสบการณค์ร ัง้นี �ทําใหพ้วกเขามี
แรงบนัดาลใจที�จะพฒันาภาษาองักฤษของตน นักศกึษาสว่นหนึ�งกลา่ววา่ตนตอ้งการเพิ�มความรู ้
คลงัคาํศพัทข์องตนเองและเรยีนภาษาองักฤษใหเ้กง่ขึ �
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③ โครงการแลกเปลี �ยนนักศกึษาแพทยญ์ี �ปุ่ น-ไทย 
     (โครงการภาคการศกึษา)

      ฉันไดร้บัมอบหมายใหไ้ปประจาํหอ้งปฏบิตักิารพยาธวิทิยา ในขณะประจาํการอยูท่ี�นี� ฉันไดม้โีอกาสทาํงานวจิยัเกี�ยวกบัวณัโรค ซึ�งเป็นโรคที�ยงั 
คงครา่ชวีติผูป่้วยในประเทศไทย แพทยฝึ์กหดัทกุคนที�นี�ดแูลฉันอยา่งดมีาก ตลอดเวลา 6 เดอืนที�ประจาํอยู ่ณ หอ้งปฏบิตักิารแหง่นี� ฉันไดม้โีอกาส 
เขา้รว่มกจิกรรมของมหาวทิยาลยัมากมาย และไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัวฒันธรรมอาหารการกนิของไทยมากพอสมควร คนรอบตวัฉันหลายคนมคีวาม 
สนใจเกี�ยวกบัประเทศญี�ปุ่ น และเราก็ไดส้นทนากนัอยา่งเพลดิเพลนิ ฉันไดม้โีอกาสถา่ยทอดภาษาญี�ปุ่ น และขนบธรรมเนียมญี�ปุ่ นใหก้บัพวกเขา 
อกีดว้ย นอกจากนี�ฉันยงัไดม้โีอกาสเขา้รว่มกจิกรรมนอกหลกัสตูรที�ทางมหาวทิยาลยัจดัขึ �น ทําใหไ้ดท้าํความรูจ้กักบันักศกึษาแพทยไ์ทย 
ที�อายใุกลเ้คยีงกนัอกีดว้ย 

✾ โทะโมะกะ ทะดะนะวะ นักศกึษาแพทย ์ช ัน้ปีที ่5

ในวนัไหวค้ร ูนักศกึษาชาวไทยจะน าชอ่ดอกไมไ้ปไหวอ้าจารย ์ฉันไดน้ าดอกไมไ้ป
ไหวอ้าจารยข์องผมรว่มกบัเหล่าแพทยฝึ์กหดั

พบปะกบันักศกึษาชาวไทยในกจิกรรมนอกหลกัสูตร คณะแพทยศาสตร ์

เพือ่นนักวจิยัจดังานเลีย้งอ าลาใหผ้ม ถ ้าแห่งหน่ึงในอุทยานแห่งชาตขิองประเทศไทย—ผมไดช้มสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองไทย
จนเต็มอิม่

ผมไดม้สีว่นรว่มในการวจิยัตวับ่งชีม้ะเรง็ตบั โดยสนใจการแสดงยนีในเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวในเลอืดทีไ่หลในสว่นรอบนอก 
โดยม ีศ.นพ.ดร.อภวิฒัน ์มุทริางกรู อาจารยจ์ากภาควชิากายวภิาคศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ประเทศไทย เป็นผูด้แูล 
และผมยงัไดเ้ขา้รว่มโครงการรว่มเกีย่วกบัชวีสารสนเทศกบั University of Liverpool ซึง่ไดม้อบทกัษะและความรูอ้นัมคี่าใหแ้ก่
ผมมากมาย

ผมศกึษาและท าการวจิยักบันักศกึษาชาวไทยและนักศกึษาจากประเทศอืน่ เชน่ อติาล ี ไตห้วนั และรสัเซยี และยงัไดใ้ช ้
เวลาสว่นตวักบัพวกเขาดว้ย ในวนัเสารอ์าทติยแ์ละวนัหยดุ ผมก็ไดห้ลกีหนีความวุน่วายในเมอืงใหญ่ เพลดิเพลนิไปกบัสิง่
มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองไทย และใชเ้วลาทีน่ั่น ท าใหท้ัง้กายและใจรูส้กึสงบสขุ■

✾ โชะจ ิรคิุ นักศกึษาแพทย ์ช ัน้ปีที ่5 
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④ โครงการฝึกทนัตแพทย ์

TMDU เป็นเจา้ภาพจดัโครงการฝึกทนัตแพทยน์
านาชาต ิ ตัง้แต่วนัที ่ 9–16 ตุลาคม 2561 มี
นักศกึษาชาวไทยเขา้รว่ม 9 คนดว้ยกนั โดยมี
นักศกึษาจากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 3 คน 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 4 คน และ
มหาวทิยาลยันเรศวร 2 คน มนัีกศกึษาจาก
มหาวทิยาลยัทัว่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ี ่ TMDU 
ไดท้ าสญัญาและเปลีย่นทางวชิาการไวเ้ขา้รว่มโครงการนีร้วม 13 คน โดยมนัีกศกึษาจาก University of Indonesia 2 คน และจาก 
Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University 2 คน นักศกึษาทุกคนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการดูแลรกัษาฟันและ
อุปกรณท์ าฟันต่างๆ รวมถงึเขา้รว่มกจิกรรมหลากหลายอย่างกบันักศกึษาจาก TMDU

นักศกึษาจบัคู่กนัและแนะน าตวัหลงัจบชว่งปฐมนิเทศเพือ่เป็นการสนับสนุนใหนั้กศกึษาจากทัง้ 4 ประเทศไดท้ าความรูจ้กัเพือ่น
ใหม่ จากน้ันพวกเขาตอ้งแนะน าคู่ของตนเองใหค้นทีเ่หลอืในกลุ่มรูจ้กั ซ ึง่เป็นโอกาสใหไ้ดส้ือ่สารโดยใชภ้าษาองักฤษ ต่อมา นักศกึษา
ต่างชาตแิละนักศกึษาจาก TMDU ก็แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเพือ่ท าเวริค์ชอ็ปเกีย่วกบัคุณสมบตัขิอง “ทนัตแพทยใ์นอุดมคต”ิ

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ การปฐมนิเทศ

สนุกกบัการแลกเปลีย่นวฒันธรรม

รบัประกาศนียบตัรส าเรจ็โครงการจากคณบดี
คณะทนัตแพทยศาสตร ์

การแนะน า TMDU โดยนักศกึษา การแสดงจากนักศกึษาชาวอนิโดนีเซยีทัง้สองคน

กจิกรรมเวริค์ชอ็ปประกอบดว้ยการอภปิรายกลุม่โดยใชว้ธิ ี KD-method (เทคนิคมตขิองกลุม่) ตวัแทนของแต่ละกลุม่จะ
ออกมาน าเสนอผลการอภปิราย ซึง่น าไปสูก่ารแลกเปลีย่นความคดิเห็นในหมู่ผูเ้ขา้รว่มโครงการ นักศกึษาทุกคน ไม่วา่จะชาตไิหน
หรอืจากมหาวทิยาลยัใด คน้พบวา่คุณสมบตัขิองทนัตแพทยท์ีด่ทีีทุ่กคนคาดหวงัน้ันตรงกนั ซ ึง่ท าใหส้ายสมัพนัธแ์น่นแฟ้นมากขึน้

ระหว่างโครงการฝึก ผูเ้ขา้รว่มโครงการก็ไดเ้ขา้ฟังบรรยายและเขา้ฝึกอบรมเกีย่วกบัเทคนิคการรกัษาฟันและอุปกรณท์ าฟันระดบั
แนวหนา้ของญีปุ่่น ผูเ้ขา้รว่มโครงการชาวต่างชาตใินโครงการฝึกนีย้งัไดม้โีอกาสสอบถามนักศกึษาต่างชาตทิี ่ TMDU เกีย่วกบัชวีติการ
เรยีนทีญ่ีปุ่่นและการเรยีนภาษาญีปุ่่นอกีดว้ย พวกเขาไดร้บัขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกบัการสมคัรเรยีนหลกัสูตรปรญิญาเอกที ่ TMDU 
หลงัจบการศกึษาทนัตแพทยศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัของตน

และยงัไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัการภาวะวกิฤตและการตอบสนองต่อภยัพบิตัผ่ิาน
โปรแกรมทีม่กีารจ าลองแผ่นดนิไหวและการซอ้มหนีไฟ โครงการฝึกนีจ้ดัตรงกบัเทศกาลชง
ชาของ TMDU ซึง่จดัในวทิยาเขตในวนัเสารอ์าทติยพ์อด ี นักศกึษาชาวต่างชาตจิงึไดม้ี
โอกาสสมัผสัเทศกาลวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัญีปุ่่นซึง่ทุกคนไม่เคยสมัผสัมากอ่น 
หลงัจากน้ัน นักศกึษาก็ไดแ้นะน าเพลงพืน้บา้นและระบ าจากประเทศของตนเองในการพบปะ
แลกเปลีย่นวฒันธรรมอนัสนุกสนาน ท าใหทุ้กคนไดเ้พิม่พูนความเขา้ใจขา้มวฒันธรรมของ
ตนเองใหล้กึซึง้ยิง่ขึน้ เราหวงัว่าการแลกเปลีย่นนักศกึษาหนุ่มสาวเชน่นีจ้ะน าไปสู่การกอ่ตัง้
เครอืข่ายนานาชาตทิางดา้นแพทยศาสตรแ์ละทนัตแพทยศาสตรใ์นอนาคต■

✾ ภาควชิาการส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก

ศาสตราจารยโ์ยะโกะ คะวะงุจ ิ
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⑤ หลกัสูตรพฒันาคณะนานาชาติ

ใ จกลางกรุงเทพมหานครคอืสถานทีจ่ดังาน Internati nal Faculty Development Course ในวนัที ่ 23–24 มกราคม 2562 
หลกัสูตรเหล่านีมุ่้งเป้าไปทีท่นัตแพทยท์ัว่โลก และมวีตัถุประสงคใ์นการพฒันาการศกึษาทนัตแพทยศาสตรข์องประเทศต่างๆ ทีม่คีลนิิก
ทนัตกรรมทีท่นัสมยั มกีารทดลองจดัหลกัสูตรนอกประเทศญีปุ่่นแลว้ในปี 2560 แต่งานนีถ้อืว่าเป็นการจดัหลกัสูตรพฒันาคณะ
นานาชาตทิีจ่ดันอกประเทศญีปุ่่นอย่างเป็นทางการคร ัง้แรก โดยมกีารเชญิผูเ้ขา้รว่มหลกัสูตรผ่านเว็บไซต ์ TMDU ทีซ่ ึง่เป็นแหล่ง
ประกาศขอ้มูลเกีย่วกบัหลกัสูตรส าหรบัทัว่โลก

หลกัสูตรแบบการประชมุสมัมนาคร ัง้นีจ้ดัขึน้ดว้ยความรว่มมอืของบุคลากรคณะทนัตแพทยศาสตรจ์าก Tokyo Medical and 
Dental University ทัง้หมด 8 คน (ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์ะตะรุ โคะมะดะ จากภาควชิาทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
มะนะบุ คะนะซะวะ จากภาควชิาทนัตกรรมผูสู้งอายุและทนัตกรรมฟ้ืนฟูสภาพชอ่งปาก, ผูช้ว่ยศาสตราจารยโ์คะจ ิมซิทึะนิ จากภาควชิา
ภาควชิาปรทินัตวทิยา, ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์คอจิ ิ โฮะสะกะ จากภาควชิาหทยัวทิยาและทนัตกรรมหตัถการ, ผูช้ว่ยศาสตราจารยยุ์รโิกะ 
โคะมะงะมเินะ จากภาคภาควชิาทนัตกรรมผูสู้งอายุและทนัตกรรมฟ้ืนฟูสภาพชอ่งปาก, ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์ะโอะโกะ เซะก ิ จาก
สถาบนักจิการนานาชาต,ิ ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์นึะโอะ มุรุตะ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ สถาบนักจิการนานาชาต,ิ และ รสิะ อโินะอุเอะ เจา้หนา้ที่
ธรุการ สถาบนักจิการนานาชาต)ิ และนักวชิาการชาวไทย 4 คน (รศ.ทพ.ดร.อาทพินัธุ ์ พมิพข์าวข า จากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 
ผศ.ทพ.ขจร กงัสดาลพภิพ จากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ผศ.ดร.ทพ.ชยัมงคล เป่ียมพริง้ จากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ และ 
ผศ.ทพ.ดร.ทวศีกัดิ ์ประสานสุทธพิร จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่) มีผูเ้ขา้รว่มโครงการทัง้หมด 37 คน แต่ละคนลว้นแสดงความพงึพอใจ
กบักจิกรรมประชมุสมัมนา ผ่านแบบสอบถามทีแ่จกหลงัจบงาน

การบรรยายเกีย่วกบัรากฟันเทยีมทีจ่ดัขึน้ในชว่งเชา้ของวนัแรก ประกอบไปดว้ยการบรรยายสถานการณปั์จจบุนัของการรกัษา
ดว้ยรากฟันเทยีม โดยผูช้ว่ยศาสตราจารยค์ะนะซะวะเป็นผูบ้รรยายถงึเทคนิคล่าสุดในการท าฟันเทยีมทัง้ปาก และ รศ.ทพ.ดร.อาทพินัธุ ์
เป็นผูบ้รรยายถงึเครือ่งมอืดจิทิลัทีใ่ชร้กัษาอยู่ในปัจจุบนั ในชว่งบ่าย ผูช้ว่ยศาสตราจารยโ์คะจ ิ มซิทึะนิ จากภาควชิาภาควชิา
ปรทินัตวทิยา ไดพู้ดคุยถงึวธิกีารบ าบดัฟ้ืนฟูสภาพทีร่บกวนระบบนอ้ยทีสุ่ด และ ผศ.ทพ.ขจร ก็ไดเ้สนอดชันีชีว้ดัทางคลนิิกในการรกัษา
สภาพกระดูกและฟัน

วนัทีส่องเร ิม่ตน้ดว้ยการบรรยายจากผูช้ว่ยศาสตราจารยโ์คะมะดะเกีย่วกบัคอมโพสติเรซนิ ตามดว้ยการบรรยายเกีย่วกบัระบบ 
CAD/CAM ทางทนัตกรรมจาก ผศ.ดร.ทพ.ชยัมงคล หลกัสูตรรอบบ่ายน้ันเกีย่วกบัการอุดฟัน โดยมีผูช้ว่ยศาสตราจารยโ์ฮะสะกะ และ 
ผศ.ทพ.ดร.ทวศีกัดิ ์ มาพูดคุยเกีย่วกบัคุณภาพของการอุดฟันดว้ยคอมโพสติเรซนิ ในการบรรยายทัง้สองรอบ เหล่านักวชิาการและ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดก้ารอภปิรายและถกประเด็นกนัอย่างกระตอืรอืรน้

หลกัสตูรพฒันาคณะนานาชาตทิีใ่ชเ้วลา 2 วนัในคร ัง้นีไ้ม่เพยีงแต่มอบพืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นขอ้มูลลา่สดุในวงการแพทย ์
และทนัตกรรมเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นการกระชบัความสมัพนัธแ์ละสรา้งเครอืขา่ยทนัตแพทยญ์ีปุ่่นและไทยใหเ้ขม้แข็งขึน้ ■

✾  สถาบนักจิการนานาชาติ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นะโอะโกะ เซะ
ก ิ

ศาสตราจารยช์าวญีปุ่่ นและไทยในทมีหลกัสตูรพฒันาคณะนานาชาต ิ ผูช้ว่ยศาสตราจารยโ์ฮะสะกะก าลงับรรยาย

ผูเ้ขา้รว่มโครงการก าลงัฟังการบรรยายจาก ผศ.ดร.ทพ.ชยัมงคล ผูช้ว่ยศาสตราจารยค์ะนะซะวะ (ซา้ย) และ รศ.ทพ.ดร.อาทพินัธุ ์(ขวา)
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T MDU ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการจดัการประชมุวชิาการนานาชาต ิTri-University Consorti m คร ัง้ที ่ 6 เมือ่วนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2561 
การประชุมวิชาการดังกล่าวเริ่มจัดขึ้นในปีพ.ศ. 2553 ด้วยข้อตกลงระหว่างตัวแทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ของแต่ละมหาวิทบาลัย 

ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปักกิ่งและ TMDU จากประเทศไทย จีน และญี่ปุ่นตามลําดับ โดยการประชุมนี้ถูกจัดขึ้นเป็นคร้ัง
แรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2554  ในปีถัดมาหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยท้ังสามจึงได้สลับกันเป็นเจ้าภาพการประชุมซึ่งจัดขึ้นทุกปี 
มหาวิทยาลัย TMDU ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคร้ังที่ 2 ในปี พ.ศ. 2561 ส่วนในการประชุมคร้ังที่ 6 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นนักวิชาการ 
จํานวน 19 คน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และมีคณบดีจากทั้งสองมหาวิทยาลัยให้เกียรติเข้าร่วม ในการเยือนครั้งนี้
คณบดีจากทั้งสองฝั่งได้มีโอกาสพบปะกับคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ประจําอยู่ ณ TMDU ในขณะนั้นอีกด้วย

การประชุมช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการกล่าวคําปราศรัยจากคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ของทั้งสามมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ทพ.ดร.สุชิต 
พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวปราศรัยเกี่ยวกับโครงการจุฬาอารี หรือโครงการบูรณาการสหศาสตร์ 
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทางด้านของ ดร.ยวี่ซิง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้กล่าวปราศรัยเกี่ยวกับแนวทางการ 
ทาํงานวิจัยร่วมกันในระดับนานาชาติ และสุดท้าย ศ.ทะคะชิ โอะคิจิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์TMDU ได้นําเสนอเกี่ยวกับโครงการ 
ส่งเสริมการวิจัยทางด้านวิทยาการช่องปากที่ทันสมัยของ TMDU หลังจากนั้นได้มีการจัดการถกประเด็นเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา 
และงานวิจัยในด้านทันตแพทยศาสตร์ โดยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้นําเสนอผลการวิจัยล่าสุดของตนเอง ศ.ชุนอิจิ ชิบะตะ จากภาค
วิชากายวิภาคแม็กซิลโลเฟเชียล และ ศ.ทะคะชิ โอโนะ จากภาควิชา ทันตกรรมจัดฟัน ก็ได้บรรยายเกี่ยวกับผลการวิจัยล่าสุดจาก TMDU 
และยังมีการนําเสนอปากเปล่าอีกด้วย

ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสเยี่ยมชม GC Corporate Center บริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ GC Corporation 
ในระหว่างการเยี่ยมชม คณาจารย์จากต่างชาติได้มีเรียนรู้นวัตกรรมของอุปกรณ์ทันตกรรมญี่ปุ่น หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมร้านอาหาร Kamulier 
ซึ่งเป็นร้านอาหารซึ่งจัดเตรียมอาหารให้กับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องในการกลืน โดยเหล่าคณาจารย์ได้ให้ความสนใจอย่างมากในส่วนนี้ 
นอกจากนี้ยังมีช่วงการนําเสนอโปสเตอร์งานวิจัยซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของการประชุมประจําปีสมาคมโอษฐวิทยา ประเทศญี่ปุ่น คร้ังที่ 83 
โดยประกอบไปด้วยโปสเตอร์เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกและการวิจัยพื้นฐาน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลายคนก็ได้ทาํการนําเสนอในที่นี้ 
อีกด้วย แต่ละคนแม้ว่าจะตื่นเต้นแต่ก็นําเสนออย่างตั้งใจ

ในช่วงท้าย ได้มีงานจัดเลี้ยงโดยสมาคมโอษฐวิทยา ประเทศญี่ปุ่น คณะผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสชมทัศนียภาพของแสงไฟ 
กรุงโตเกียวยามคํ่าคืนจากช้ันบนสุดของตึก M&D และยังได้ฟื้นมิตรภาพเก่าๆ รวมถึงสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ๆ อันนําไปสู่ความร่วมมือที่อาจจะ 
เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เราหวังว่าการประชุมวิชาการคร้ังนี้จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างทั้งสามมหาวิทยาลัย ■

✾ ภาควชิาวสัดุชวีภาพขัน้สูง

ศาสตราจารยโ์มะโตะฮโิระ อโุอะ

⑥ การประชมุวชิาการนานาชาติ

การประชมุวชิาการนานาชาต ิTri-University Consor� um คร ัง้ที ่6 นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจาก TMDU น าเสนอโปสเตอร ์

วนัทีต่พีมิพ:์ 31 มนีาคม 2561

จดัท าโดยสถาบนักจิการระหวา่งประเทศ สว่นงานแลกเปลีย่นตา่งประเทศ ฝ่ายกจิการทัว่ไป Tokyo 
Medical and Dental University องคก์รมหาวทิยาลยัแหง่ชาติ
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ทีต่ ัง้ของส านักงานสาขายอ่ย TMDU ในประเทศไทย 

ศนูยค์วามรว่มมอืดา้นการศกึษาและวจิยัระหวา่ง CU-TMDU 

ช ัน้ 11 อาคารนวมราชา คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
ถนนองัรดีนัูงต ์เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย
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