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ศูนยค์วามรว่มมอืดา้นการศกึษาและวจิยัระหว่าง CU-TMDU

ประเทศไทย
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สารบัญ:

✾ค าน า __________________________________________________________________________________ 1

① หลักสตูร Joint Degree รว่มกับคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล _____________________ 2

② หลักสตูร Joint Degree รว่มกับคณะทันตแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย _________________________3

③ การออกบธูแนะแนวนักศกึษาแลกเปลีย่น ณ เมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม _______________________________ 4

④ การวจัิยระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาทนัตกรรมผูส้งูอายแุละทนัตกรรมฟ้ืนฟสูภาพชอ่งปาก ณ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ______ 5

⑤ การวจัิยดา้นสหเวชศาสตร ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ___________________________________________ 6 

⑥ การวจัิยดา้นทันตแพทยศาสตร ์ ณ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ____________________________________ 7

จ ุ
ฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั (CU) และ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) มี

ความสมัพนัธก์นัมาอย่างยาวนานดว้ยการแลกเปลีย่นองคค์วามรูท้างวชิาการกนัมาเป็นเวลา
มากกว่า 25 ปี โดยเปิดใหม้กีารแลกเปลีย่นนักศกึษาจากคณะทนัตแพทยศาสตรใ์นปี 2534 
คณะแพทยศาสตรใ์นปี 2545 ปัจจุบนั TMDU ยงัไดท้ าสญัญาแลกเปลีย่นนักศกึษาจาก
คณะสหเวชศาสตรแ์ละคณะวศิวกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัอกีดว้ย และเน่ืองดว้ย
ผลส าเรจ็จากโครงการแลกเปลีย่นดงักล่าว ทางมหาวทิยาลยัจงึไดจ้ดัตัง้ส านักงานในประเทศ
ไทย คอื ศูนยค์วามรว่มมอืดา้นการศกึษาและวจิยัระหว่าง CU-TMDU ณ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2553

 ศูนย ์ CU-TMDU ไดจ้ดัตัง้โครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการสนับสนุน
การศกึษาและท าวจิยัรว่มในดา้นแพทยศาสตรแ์ละทนัตแพทยศาสตร ์ โครงการแลกเปลีย่น
นักศกึษาและอาจารย ์กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มส าหรบันักศกึษาทีจ่ะไปแลกเปลีย่น ณ ประเทศญีปุ่่น กจิกรรมสนับสนุนสมาคมศษิยเ์กา่
นักศกึษาแลกเปลีย่นประเทศญีปุ่่น และกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพชาวญีปุ่่นทีอ่าศยัในประเทศไทย รศ.ทพ.ดร.อาทพินัธุ ์ พมิพข์าวข า จาก
คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (รองศาสตราจารยอ์าคนัตุกะ) และ ทพญ.อสิรยีา เอกปรชัญากุล (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
อาคนัตุกะ) เป็นผูป้ระสานโครงการต่างๆ ขา้งตน้

ขณะนีม้มีหาวทิยาลยัญีปุ่่นทีไ่ดก้่อตัง้ส านักงานในประเทศไทยประมาณ 50 แห่งแลว้ และส านักงานต่างๆ ก็ไดร้วมตวักนัเป็น
เครอืข่าย JUNThai (เครอืข่ายมหาวทิยาลยัญีปุ่่นในประเทศไทย) ในฐานะสมาชกิของ JUNThai ศูนย ์ CU-TMDU ก็ไดจ้ดักจิกรรม
แลกเปลีย่นขอ้มูลกบัส านักงานสาขาย่อยของมหาวทิยาลยัอืน่ในกรุงเทพมหานครเชน่กนั นอกจากนีศู้นย ์ CU-TMDU ยงัเป็นศูนยก์ลาง
การพฒันาเครอืข่ายดา้นแพทยศาสตรแ์ละทนัตแพทยศาสตรโ์ดยไม่ไดร้ว่มงานกบัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัเพยีงเท่าน้ัน แต่ยงัรว่มงานกบั
มหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัต่างๆ ในประเทศไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตอ้กีดว้ย■

✾ ผูอ้ านวยการ ส านักงานสาขาย่อย TMDU ในประเทศไทย
สาขาการส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก

ศาสตราจารยโ์ยะโกะ คะวะกจุ ิ
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① หลกัสูตร Joint Degree รว่มกบั
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
มหาวทิยาลยัมหดิล

์

✾ ส่วนงานแลกเปลีย่นต่างประเทศ หลกัสูตร Joint Degree & หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ

ผูอ้ านวยการภาควชิาศลัยศาสตร ์(กลาง) และอาจารยแ์พทยท์ี่
เกีย่วขอ้งในภาควชิาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล

เ มือ่เดอืนพฤษภาคม ปี 2561 รศ.ดร.ทพ.พศิลย ์ เสนาวงษ ์ (จบการศกึษา
หลกัสูตรปรญิญาเอกจาก TMDU) จากคณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล ไดม้าเยีย่มเยอืน TMDU เพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการ
จดัตัง้หลกัสูตร JDP คณะทนัตแพทยศาสตรร์ะหว่าง TMDU และคณะทนัต
แพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล และในเดอืนตุลาคมทีผ่่านมา ทัง้สอง
มหาวทิยาลยัก็ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงเพือ่เร ิม่หารอืกนัเกีย่วกบัการจดัตัง้
หลกัสูตร JDP■

✾ ส่วนงานแลกเปลีย่นต่างประเทศ หลกัสูตร Joint Degree & หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ

รศ.ดร.ทพ.พศิลย(์กลาง)รบัการตอ้นรบัและเขา้ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัจดัตัง้
หลกัสตูร JDP คณะทนัตแพทยศาสตร ์

ศ.นพ.ประสทิธิ ์คณบดคีณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล (แถวหนา้ คนทีส่อง
จากขวาสุด) และคณะทีเ่ขา้เยีย่มชม

ศาสตราจารย ์เท็ทสยึะ ทะกะ ผูอ้านวยการกองวเิทศนส์มัพนัธ ์รบัหนา้ที�เป็นหวัหนา้ทมีของ TMDU ในภารกจิการเยี�ยมชม คณะ

แพทยศาสตร ์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล เมื�อเดอืนมถินุายน ปี 2561 ระหวา่งการเยี�ยมชมศาสตราจารยทะกะ ไดเ้ขา้รว่ม
เสวนาเกี�ยวกบัหลกัสตูร Joint Degree (JDP) ซึ�งยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาตกลง ในการเสวนามกีารแลกเปลี�ยน ความเห็นตา่งๆ
เกี�ยวกบัจดุแข็งของแตล่ะมหาวทิยาลยั ประโยชนท์ี�ท ั�งสองฝ่ายจะไดร้บัจากหลกัสตูร JDP และโครงการวชิาการที�สามารถจดัใน
หลกัสตูร JDP ได ้

ศาสตราจารยท์ะกะ และศาสตราจารยม์นิะร ุทะนะเบะ จาก TMDU ยงัไดจ้ดัการบรรยายในหวัขอ้จดุเดน่ของแผนกศลัยกรรม 
และแผนกวจิยัพื �นฐานของ TMDU หวัขอ้วจิยัตา่งๆ และภาพรวมของหลกัสตูร JDP ที�ท ั�งสองมหาวทิยาลยักาลงัเจรจาตกลงกนั ซึ�งมี
ผูเ้ขา้รว่มฟังการบรรยายไดแ้ก ่ศ.นพ.ประสทิธิ � วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล บคุลากรจากแผนกศลัยกรรม และ
แพทยใ์ชท้นุ แพทยประจําบา้น นักศกึษาแพทยเ์ขา้ฟังการบรรยายอกีมากกวา่ 200 คน ศ.นพ.ประสทิธิ �รว่มดว้ยกบั ศ.นพ.ธวชัชยั 
อคัรวพุิธ รองคณบดกีองวเิทศนส์มัพนัธ ์อ.ดร.นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ หวัหนา้สถานวทิยามะเรง็ศิรริาช และ รศ.ดร.นพ.อษัฎา 
เมธเศรษฐ จากสาขาวชิาศลัยศาสตร ์ไดเ้ขา้เยี�ยมชมวทิยาเขตของ TMDU ในเดอืนสงิหาคมเพื�อหารอืตอ่เกี�ยวกบัการจดัตั�งหลกัสตูร 
JDP และโครงการแลกเปลี�ยนนักศกึษา โดยอาจารย ์ยะสยุกุ ิโยะชซิะวะ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั TMDU ไดแ้ตง่ตั�งให ้ศ.นพ.ประสทิธิ � 
เป็นศาสตราจารยอ์าคนัตกุะ โดยมปีระธานกรรมการระดบัสงู ยจุโิระ ทะนะกะ ศาสตราจารย์ทะกะ ศาสตราจารยเ์คอจิ ิอะคติะ 
(หวัหนา้ฝ่ายพฒันาหลกัสตูร JDP) และศาสตราจารยซ์ะโตะช ิมยิะเกะ (หวัหนา้ฝ่าย paliative care) เป็นสกัขพียาน■
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② หลกัสูตร Joint Degree รว่มกบั 
คณะทนัตแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

นกัศกึษารุน่ทีส่องเร ิม่ท าการวจิยัในเดอืนมถินุายนปี 2561

ใ นเดอืนมถิุนายน ปี 2561 นักศกึษาชาวไทย 3 คนซึง่เขา้ศกึษาที ่ TMDU ในปี 2560 ไดเ้ร ิม่ท าการวจิยัในภาควชิาการจดั
ขากรรไกรแม็กซลิโลเฟเชยีล และภาควชิาทนัตกรรมจดัฟัน พวกเขาไดร้วบรวมขอ้มูลวจิยั ท าการวเิคราะห ์และจดัท าเป็นวทิยานิพนธ
ภายในชว่งเวลา 1 ปี โดยเสรจ็สิน้ในเดอืนพฤษภาคม 2019 นอกจากงานวจิยัแลว้ นักศกึษากลุ่มนีย้งัไดม้โีอกาสเรยีนรูภ้าษาและ
วฒันธรรมญีปุ่่นผ่านการอยู่รว่มกบันักศกึษาแลกเปลีย่นคนอืน่ๆ และนักศกึษาชาวญีปุ่่นที ่TMDUอกีดว้ย

ในหอ้งปฏบิตักิาร

 นกัศกึษาใหม่  

ก ารสอบคดัเลอืกนักศกึษาเขา้มหาวทิยาลยัจดัขึน้ต ัง้แต่เดอืนเมษายนจนถงึเดอืนพฤษภาคม ปี 2561 โดยมผูีส้มคัรสอบทัง้หมด
7 คน เกณฑก์ารตดัสนิน้ันพจิารณาจากผลการสอบขอ้เขยีน การทดสอบดดัลวด การเขยีนตอบค าถามแบบสัน้ และการสอบ
สมัภาษณ ์ ผลการทดสอบคอืมนัีกศกึษาไดร้บัคดัเลอืก 3 คน นักศกึษาทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเร ิม่ศกึษาในเดอืนสงิหาคม ท าใหม้ีจ านวน
นักศกึษาชาวไทยในภาควชิานีร้วม 9 คน หลงัจากน้ันไม่นาน ศาสตราจารยเ์คอจิ ิ โมะรยิะมะ (ภาควชิาการจดัขากรรไกรแม็กซลิโลเฟ
เชยีล) และศาสตราจารยท์ะคะช ิ โอะโนะ (ภาควชิาทนัตกรรมจดัฟัน) ก็ไดเ้ดนิทางไปเยีย่มเยอืนจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัเพือ่ให ้
ค าแนะน าแกนั่กศกึษาใหม่ และในเวลาเดยีวกนั พวกเขาก็ไดส้มัภาษณนั์กศกึษารุน่แรกทีเ่ขา้ศกึษาในปี 2559 เพือ่สอบถามถงึความ
คบืหนา้ของโครงการวจิยัของแต่ละคนอกีดว้ย■

✾ ส่วนงานแลกเปลีย่นต่างประเทศ หลกัสูตร Joint Degree & หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ

ถ่ายภาพรว่มกบันักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในเดอืน
สงิหาคม ปี 2561

ถ่ายภาพรว่มกบันักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในเดอืน
สงิหาคม ปี 2559

ถ่ายภาพรว่มกบัคณาจารย ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

�
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③ การออกบูธแนะแนวนกัศกึษาแลกเปลีย่น

ในวนัที ่11–14 กนัยายน 2561 TMDU ไดจ้ดันิทรรศการในงานประชมุวชิาการนานาชาต ิSEAADE คร ัง้ที ่29 และ
IADRSEA คร ัง้ที ่32 ณ เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม เพือ่ใหค้ าปรกึษาแกเ่หล่านักเรยีนแลกเปลีย่น บูธของ TMDU 

ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในงานนี้

ใ นวนัที ่11–14 กนัยายน 2561 TMDU ไดจ้ดันิทรรศการในงานประชมุวชิาการนานาชาต ิSEAADE คร ัง้ที ่29 และ IADRSEA 
32 ณ เมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม เพือ่ใหค้ าปรกึษาแกเ่หล่านักเรยีนแลกเปลีย่น บูธของ TMDU ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก
ในงานนี ้

งานประชมุวชิาการนานาชาต ิSEAADE คร ัง้ที ่29 และ IADRSEA คร ัง้ที ่32 จดัขึน้ทีเ่มอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม ในวนัที ่
11–14 กนัยายน 2561 นอกจากจะเขา้รว่มงานประชมุทางวชิาการดงักล่าวแลว้ TMDU ยงัไดจ้ดันิทรรศการเพือ่ใหข้อ้มูลแก่
เหล่านักเรยีนแลกเปลีย่นอกีดว้ย มผูีเ้ยีย่มชมบูธทัง้หมด 157 คน ประกอบดว้ยอดตีนักเรยีนแลกเปลีย่นซึง่จบการศกึษาจาก
หลกัสูตรของ TMDU บุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัมหาวทิยาลยั และ/หรอืนักศกึษาทนัตแพทยจ์ากประเทศไทย กมัพูชา 
อนิโดนีเซยี และประเทศอืน่ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ รวมถงึประเทศ
เจา้ภาพอย่างเวยีดนาม ระหว่างใหค้ าปรกึษาแก่นักเรยีนแลกเปลีย่น 
เจา้หนา้ทีข่องเราก็ไดแ้นะน าหลกัสูตรนานาชาตกิารพฒันาบุคลากร 
(IFDC) ซึง่ท าใหม้ผูีส้นใจมหาวทิยาลยัเพิม่ขึน้จ านวนมาก ในบรรดา
นักศกึษาแลกเปลีย่นทัง้ 20 คนทีม่าเยีย่มบูธ มหีลายคนทีไ่ดเ้ป็นอาจารย ์
ในสถาบนัต่างๆ เชน่ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ พวกเขาเล่าประสบการณท์ี ่ TMDU ของตนเองอย่าง
อิม่ใจ โครงการแลกเปลีย่นของเรามที ัง้นักศกึษาและอาจารยท์ีส่นใจใน
การศกึษาทนัตแพทยศาสตรข์องประเทศญีปุ่่น เราจงึเชือ่ว่าโครงการ
เหล่านีจ้ะชว่ยเพิม่จ านวนผูท้ีส่นใจในมหาวทิยาลยัของเราใหม้ากขึน้ได ้
ซึง่จะชว่ยใหเ้ราบรรลุเป้าหมายในการเพิม่จ านวนนักศกึษาแลกเปลีย่น■

✾ ส่วนงานแลกเปลีย่นต่างประเทศ ฝ่ายกจิการทัว่ไป บธูแนะแนวนักศกึษาแลกเปลีย่นของ TMDU

ใหค้ าปรกึษาแก่นักศกึษาทีส่นใจเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น

แผ่นพบั TMDU ส าหรบัแจกในงานอาจารยแ์ละนักศกึษาจาก TMDU ใหค้ าปรกึษาแกนั่กศกึษา

ทีส่นใจเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น
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ในชว่งเวลา 2 สปัดาห ์ตัง้แต่วนัที ่9-20 กรกฎาคม 2561 ไดม้กีารจดัหลกัสูตรวจิยัทนัตกรรมผูสู้งอายุใหแ้กนิ่สติปรญิญาโท 

ในสาขาวชิาทนัตกรรมผูสู้งอายุ คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มนิีสติปรญิญาโท (ช ัน้ปีที ่2)  
เขา้รว่มทัง้หมด 10 คน 

นิ สติทุกคนเขา้ฟังบรรยายทฤษฎพีืน้ฐานเกีย่วกบัทนัตกรรม
ผูสู้งอายุ การจดัการทัง้รา่งกายและภาวะกลนืล าบาก และท าการ
เก็บรวบรวมรายงานขอ้มูลของผูป่้วยนอกและขอ้มูลการเยีย่มบา้น 
นิสติกลุ่มนีย้งัไดจ้ดักจิกรรมการสมัมนาวชิาการซึง่เนน้งานวจิยัใน
สาขาวชิาทนัตกรรมผูสู้งอายุ โดยไดร้บัการสนับสนุนจาก
คณาจารยใ์นคณะ นอกจากน้ัน ในปี 2561 กลุ่มนิสติจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัก็ไดจ้ดักจิกรรมการสมัมนาวชิาการขึน้เป็นคร ัง้แรก
โดยใชก้รณีศกึษาของตนเองเป็นหวัขอ้ หลงัจากทีไ่ดน้ าเสนอ
กรณีศกึษาของตนเอง นิสติก็ไดช้ ีใ้หเ้ห็นถงึประเด็นทีน่่าสนใจ
เกีย่วกบัแนวคดิและแนวทางการรกัษาในสาขาทนัตกรรมผูสู้งอายุ
ผ่านการอภปิรายรว่มกบัทนัตแพทยท์ัง้ชาวญีปุ่่นและชาวไทย 

 และเชน่เดยีวกบัในปี 2560 นิสติจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัก็
ไดเ้ขา้รว่มการสมัมนาอย่างกระตอืรอืรน้ และถงึแมว้่าจะเป็น
ระยะเวลาสัน้ๆ เพยีง 2 เดอืน แต่นิสติก็พงึพอใจกบัเนือ้หาความรูท้ี่
ไดร้บัจากหลกัสูตรอย่างทีสุ่ด ทางคณะจะตรวจสอบและปรบัปรุง
เนือ้หาของหลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอเพือ่ใหเ้นือ้หาทนัสมยัอยู่
ตลอดเวลา เราหวงัว่าโครงการแลกเปลีย่นทีแ่สนวเิศษนีจ้ะมตี่อไปใน
ทุกๆ ปี■ 

 

✾ สาขาวชิาทนัตกรรมผูสู้งอาย ุ

ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์ะซะนะโอะ โอะโนะโคะช ิ   

④ การวจิยัระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาทนัตก
รรมผูสู้งอายุและทนัตกรรมฟ้ืนฟูสภาพชอ่งปาก 
ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

การประชมุวชิาการทางคลนิิกทีจ่ดัขึน้ใหม่ FY2018 

นิสติปรญิญาโทและบุคลากรการแพทยท์ีเ่ขา้รว่มหลกัสตูรวจิยั 



６ จดหมายข่าว TMDU ภาษาไทย (ฉบบัที ่11)

ต ัง้แต่วนัที ่9–18 สงิหาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 10 วนั รสิะ อโิตะ มะรเิอะ อวิะซะวะ และ อะคะร ิคนดะ นกัศกึษา
สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารดูแลสุขภาพ ช ัน้ปีที ่3 ไดเ้ขา้รว่มโครงการศกึษาวจิยัต่างประเทศระยะส ัน้ ณ 

คณะสหเวชศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

⑤ การวจิยัดา้นสหเวชศาสตร ์

เหล่านักศกึษาใชเ้วลาครึง่แรกในต่างแดนไปกบัการเยีย่มชม
สถาบนัการแพทยช์ ัน้น าของประเทศไทย ไดแ้ก ่สภากาชาดไทย
และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ พวกเขาไดเ้รยีนรูว้่าเทคโนโลยใีน
สถาบนัการแพทยเ์หล่านีอ้ยู่ในระดบัเดยีวกบัสถาบนัในญีปุ่่นและ
สถาบนัอืน่ๆ ทัว่โลก ส่วนในครึง่หลงั พวกเขาก็ไดเ้ขา้รว่มการ
บรรยายและการวจิยัภายในมหาวทิยาลยั และยงัไดเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของนิทรรศการวจิยัของของไทย โดยไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบังานวจิยั
ทีเ่กีย่วกบัประเทศไทยโดยเฉพาะ เชน่ งานวจิยัพฒันาพชื
สมุนไพรทีใ่ชใ้นชนบท

ในระหว่างทีอ่ยู่ต่างแดน เหล่านักศกึษาก็ไดร้บัการตอ้นรบั
อย่างอบอุ่นจากนักศกึษาชาวไทย และไดร้บัประสบการณก์าร
แลกเปลีย่นวฒันธรรมทีน่่าจดจ าผ่านกจิกรรมนอกหลกัสูตร
ต่างๆ■

✾ นักอมิมูโนพยาธวิทิยาและผูช้ว่ยศาสตราจารยย์โุกะ คะโตะ

เยีย่มชมสภากาชาดไทย

เขา้รว่มการศกึษาเชงิปฏบิตักิบันักศกึษาชาวไทย

ถ่ายภาพรว่มกบันักศกึษาชาวไทย

mm
Cross-Out
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⑥ การวจิยัดา้นทนัตแพทยศาสตร ์ณ

ตั ้งแต่วนัที ่ 22–31 สงิหาคม 2561
นักศกึษาทนัตแพทยช์ ัน้ปีที ่ 3 จ านวน 2 
คน (ยุค ิ โมะร ิ และ ฮะจเิมะ นะคะเดะ) และ
นักศกึษาทนัตแพทยช์ ัน้ปีที ่ 2 อกี 2 คน 
(ยุโกะ โนะมุระ และ เค็นทะโระ ฮะระดะ) ได ้
เขา้รว่มโครงการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร ์
ณ คณะทนัตแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ในเมอืงหลวงของประเทศ
ไทยอย่างกรุงเทพมหานคร

พวกเขาใชเ้วลา 7 วนัจากแผนการ
เดนิทางทัง้หมด 9 วนัไปกบัการส ารวจ
โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั รวมถงึเขา้
รว่มกจิกรรมฝึกพมิพฟั์นและฝึกดดัลวดจดั
ฟันระดบัพืน้ฐานกบันักศกึษาชาวไทย ใน
วนัหยุด พวกเขาก็ไดไ้ปเยีย่มชมจดุชมววิ
ต่างๆ ในกรุงเทพกบันักศกึษาและอาจารย ์

ชาวไทย และสนุกไปกบักจิกรรมแลกเปลี�ยน 
วฒันธรรมที�โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั 
นักศกึษาไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบังานทนัตกรรมเฉ
พาะทางดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่ทนัตกรรมป้องกนั 
ทนัตกรรมประดษิฐ ์ทนัตกรรมเด็ก 
ทนัตกรรมจดัฟัน รวมทั�งรงัสวีทิยา 
และยงัไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัโครงการ Young 
Dentists’ Research Program 
ซึ�งชว่ยใหเ้ขา้ใจถงึความแง่มุมความแตกตา่ง
ในบรบิทของงานทนัตกรรมในประเทศไทย
และในประเทศญี�ปุ่ น

ประสบการณใ์นคร ้งันี �ชว่ยเป็นแรงกระ
ตุน้ใหเ้หลา่นักศกึษาตั�งใจศกึษาเลา่เรยีน
ตอ่ไป นอกจากนี�นักศกึษายงัไดเ้ยี�ยมชม
คลนิิกพเิศษคณะทนัตแพทยศ์าสตรข์อง
ทางมหาวทิยาลยั ซ ึ�งมคีวามน่าสนใจมาก
เชน่กนั

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มศว.

ประสบการณฝึ์กปฏบิตัติรงิ (ดดัลวด)

การน าเสนอภาษาองักฤษ

นักศกึษาตา่งก็ไดท้าํการนําเสนอและบรรยายเกี�ยวกบัประสปการณ์
ที�ไดเ้รยีนรูท้ี�มหาวทิยาลยั TMDU และมศว. เป็นภาษาองักฤษ โครงการ
นี�มอบโอกาสใหท้กุคนไดเ้รยีนรเูร้ ื�องความแตกตา่งของวฒันธรรมระหวา่งไ
ทยและญี�ปุ่ น และยงัไดม้กีารแนะนําสาขา ทนัตแพทยศาสตรก์ารกฬีา 
ซึ�งยงัไม่แพรห่ลายในประเทศไทยอกีดว้ย

เหลา่นักศกึษาไดร้บัประสบการณก์ลบัไปมากมาย รวมถงึไดม้โีอกาส
สมัผสัวฒันธรรมไทยแบบดั�งเดมิ (การแสดงดนตรไีทยและราํไทยในชดุไทย
ในวนัที� 6) เขา้รว่มกจิกรรมครบรอบ 24 ปี คณะทนัต แพทยศาสตร ์มศว. 
และกจิกรรมไหวค้ร ูผมเชื�อวา่อยา่งยิ�งวา่กลุม่นักศกึษาที�เขา้รว่มโครงการ
นี�จะสามารถเป็นตวักลางเชื�อมความสมัพนัธร์ะหวา่งญี�ปุ่ นและไทยไดใ้นอน
าคต ■

✾ คณะทนัตแพทยศาสตรก์ารกฬีา

ผูช้ว่ยศาสตราจารยฮ์โิระช ิชเุร

รบัประกาศนียบตัรส าเรจ็โครงการ

ในชว่งปิดภาคฤดูรอ้น นักศกึษาทนัตแพทยศาสตรจ์ านวน 4 คน ไดเ้ขา้รว่มโครงการวจิยัระยะส ัน้ทางดา้นทนัตแพทยศาสตร ์
ณ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.)

mm
Cross-Out

mm
Highlight
นักศึกษาต่างก็ได้ทำการนำเสนอและบรรยายเกี่ยวกับประสปการณ์ที่ได้เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัย TMDU และ SWU เป็นภาษาอังกฤษ



８ จดหมายข่าว TMDU ภาษาไทย (ฉบบัที ่11)

ในชว่งวนัที ่15–23 กนัยายน 2561 นกัศกึษาสาขาวชิาการดูแลสุขภาพชอ่งปากจ านวน 6 คน (นกัศกึษาช ัน้ปีที ่
4 ไดแ้ก ่มซิะค ิสมึยิะ และ เคยีวโกะ ฮะรุดะ และนักศกึษาช ัน้ปีที ่3 ไดแ้ก ่เซนะ โคะซะวะ ยุโกะ ฮโิระตะ ชโิอะร ิ

โทะงุระ และ ฮนิะตะ ยะชมิะ) ไดเ้ขา้รว่มโครงการศกึษาต่างประเทศระยะส ัน้ ณ มหาวทิยาลยัมหดิล

⑦ การวจิยัดา้นการดูแลสุขภาพชอ่งปาก

เ เนือ้หาของโครงการระยะ 9 วนันี้
ไดถู้กก าหนดมาอย่างดผ่ีานการ
หารอืกบั ผศ.ดร.ทพ.พรพจน ์
เฟ่ืองธารทพิย ์ จากคณะ
ทนัตแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
เหล่านักศกึษาไดเ้ขา้ฟังการสอนใน
วชิาต่างๆ ของคณะ
ทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล เขา้เยีย่มชม
โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั (ศูนย ์
การแพทยก์าญจนาภเิษก) ศูนย ์
สุขภาพชมุชน และวทิยาลยัการ
สาธารณสุขสิรนิธร พวกเขาได ้
สงัเกตการณแ์ละลงมอืชว่ยเหลอื
นักศกึษาคณะ
ทนัตแพทยศาสตรศ์กึษาเกีย่วกบั
มาตรการป้องกนัโรคทีโ่รงเรยีน

ประถมแห่งหน่ึง และเพือ่เป็นส่วนหน่ึง
ของการแลกเปลีย่นวฒันธรรม 
นักศกึษาคณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิลจงึไดท้ าการแสดง
ดนตรไีทย ส่วนนักศกึษาจาก 
TMDU ก็ไดน้ าเสนอเกีย่วกบัชวีติ
ของนักศกึษาและนักทนัตานามยั 
และยงัไดส้อนผูเ้ขา้รว่มการน าเสนอ
ท ากลอ้งสลบัลายอกีดว้ย

นักศกึษาทีเ่ขา้ฟังต่างไดร้บัความรู ้
มากมายเกีย่วกบัสถานการณ์
สาธารณสุขในประเทศไทยผ่าน
ประสบการณก์ารแลกเปลีย่น
วฒันธรรมอนัเขม้ขน้■

✾อาจารยค์ณะการดูแลสุขภาพชอ่งปาก

ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์ะสะโยะ ยะสดึะ

ถ่ายภาพรว่มกบัแพทย ์ณ ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก

ถ่ายภาพรว่มกบัผูเ้ขา้รว่มโครงการจากวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรนิธร

สอนผูเ้ขา้รว่มโครงการท ากลอ้งสลบัลายในกจิกรรม
แลกเปลีย่นวฒันธรรม

สงัเกตการณแ์ละชว่ยศกึษามาตรการป้องกนัโรคใน
โรงเรยีนประถมแห่งหน่ึง

วนัทีต่พีมิพ:์ 21 ธนัวาคม 2561

จดัท าโดยสถาบนักจิการระหวา่งประเทศ สว่นงานแลกเปลีย่นตา่งประเทศ ฝ่ายกจิการทัว่ไป 

Tokyo Medical and Dental University องคก์รมหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิ

อเีมล: kokusai.adm@tmd.ac.jp 
http://www.tmd.ac.jp/international/base/thai/index.html 

ทีต่ ัง้ของส านักงานสาขายอ่ย TMDU ในประเทศไทย 

ศนูยค์วามรว่มมอืดา้นการศกึษาและวจิยัระหวา่ง CU-TMDU 

ช ัน้ 11 อาคารนวมราชา คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ถนนองัรดีนัูงต ์เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย

mailto:kokusai.adm@tmd.ac.jp



