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สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯทอดพระเนตร
เยี�ยมชมการแสดงผลงานเครื�องโมบสีแกน
(MOBIISCAN) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

เมื�อวนัที� ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  สมเดจ็พระกนษิฐาธิ
ราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
เสด็จพระราชดาํเนนิโดยรถยนต์พระที�นั �งจากหอประชุมอเนกประ
สงค์กาญจนาภิเษก มหาวทิยาลัยขอนแก่น อําเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น เสด็จพระราชดําเนนิไปทรงทอดพระเนตรเยี�ยมชมการ
แสดงผลงานเครื�องโมบสีแกน (MobiiScan) ที�ทรงพระราชทาน
และผลการดาํเนนิงานของศูนยต์ะวนัฉาย ณ อาคารทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
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โดยเมื�อรถยนต์พระที�นั �งถึงดา้นหน้าอาคารทันต
กรรม คณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลัย
ขอนแก่น ในเวลา 14.00 น.  นายไกรสร กอง
ฉลาด ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น นายสเุทพ
มณีโชต รองผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น
ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี รศ.ชาญชยั พานทอง
วริยิะกลุ อธกิารบดีมหาวทิยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ทพญ.วรานชุ ป�ติพฒัน ์คณบดคีณะทันต
แพทยศาสตร ์ รศ.นพ. อภิชาติ จริะวุฒพิงศ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร ์ ศ.ชูกิจ ลิมป�จาํนงค์ 
 ศ.บวรศิลป� เชาวนช์ื�น รศ.ทพญ.อโนมา รตันะ
เจรญิธรรม รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ� ภิเศก
รศ.นพ.พลากร สรุกลุประภา อ.ทพญ.พุทธธดิา
วงัศรมีงคล พรอ้มดว้ยคณาจารย ์ ขา้ราชการ
พนกังาน และนกัศึกษา เฝ�าฯ รบัเสดจ็ จากนั�น
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจงึเสดจ็เขา้สู่
หอ้งแสดงผลงานการใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมในการสนบัสนนุและวางแผนการ
รกัษาผูป้�วยที�มคีวามพกิารบนใบหนา้และ
กะโหลกศีรษะ

จากนั�น  สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรง
เยี�ยมชมการจดัแสดงเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ตามลําดบั ดังนี� 

๑. เครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ามมติิลํารงัสทีรง
กรวยแบบเคลื�อนยา้ยได ้ ภายใต้ชื�อ MobiiScan
(โมบสีแกน) ผลงานวจิยัและพฒันาโดย และผลิต
โดยสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาติ หรอื สวทช. ซึ�งไดร้บังบสนบัสนนุจาก
มูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํรสิมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี เพื�อ
พระราชทานใหศู้นยต์ะวนัฉาย โดยความรว่มมอืของ
คณะทันตแพทยศาสตร ์ และคณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยขอนแก่น ซึ�งเครื�อง MobiiScan (โม
บสีแกน) ไดผ้า่นการทดสอบความปลอดภัยทางดา้น
รงัสจีากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ กระทรวง
สาธารณสขุ ทางด้านไฟฟ�าอิเล็กทรอนกิสจ์ากศูนย์
ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนกิส ์ (PTEC)
และผา่นการทดสอบคลินิกเรยีบรอ้ยแล้ว รวมทั�งได้
รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 13485 มคีณุสมบติั
เด่น คือ เป�นเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ามมติิ
แบบเคลื�อนยา้ยได ้ และผูป้�วยไดร้บัปรมิาณของรงัสี
ที�น้อยกวา่เครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์างการ
แพทยทั์�วไป โดยใชถ่้ายอวยัวะภายในบรเิวณใบหนา้
และกะโหลกศีรษะ เพื�อตรวจวนิจิฉัยและวางแผนการ
ผา่ตัดรกัษา ทําใหผู้ป้�วยไดร้บัการรกัษาที�มปีระสทิธ-ิ
ภาพและทันท่วงที ซึ�งเครื�อง MobiiScan (โมบี
สแกน) นี� ไดร้บัพระราชทานจากสมเด็จพระกนษิฐา-
ธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี ซึ�งไดดํ้าเนินการติดตั�งและเริ�มใชง้าน
ตั�งแต่วนัที� ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ ณ คลินกิทันตกรรมผู้
ป�วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น
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สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จฯทอดพระเนตรเยี�ยมชมการ
แสดงผลงานเครื�องโมบสีแกน (MobiiScan) 
ณ คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น
๒. การใชเ้ครื�องพมิพ ์๓ มติิ (3D Printing) ใน
การสรา้งแบบจาํลอง ๓ มติิเสมอืนจรงิจาก
ภาพถ่ายรงัสทีางการแพทยข์องผูป้�วยที�มคีวาม
พกิารบนใบหนา้และกะโหลกศีรษะ เพื�อใชใ้นการ
วางแผนการรกัษาและการผา่ตัด ซึ�งขอ้ดีของการ
สรา้งแบบจาํลอง ๓ มติิ ชว่ยลดระยะเวลาการ
ผา่ตัดผูป้�วยฟ�� นตัวจากการผา่ตัดไดเ้รว็ขึ�น และ
สามารถคาดการณผ์ลการผา่ตัดไดแ้มน่ยาํมาก
ขึ�น

๓. การจดัแสดงนทิรรศการผลการดําเนนิงาน
ของศูนยต์ะวนัฉาย มกีารจดัแสดงทั�งหมดจาํนวน
๖ บอรด์ ดังนี�           
บอรด์ที� ๑ นทิรรศการผลการดําเนนิงานในรอบ
๒๐ ป� การดแูลรกัษาผูป้�วยปากแหวง่เพดานโหว่
และความพกิารแต่กําเนิดของศีรษะและใบหนา้ ที�
เขา้รบัการรกัษาในศูนยต์ะวนัฉาย มหาวทิยาลัย
ขอนแก่น สาํหรบัประชาชนในภมูภิาคตะวนัออก
เฉียงเหนอืและประเทศเพื�อนบา้น

บอรด์ที� ๒  นทิรรศการผลงานการใชเ้ครื�องโมบี
สแกน (MobiiScan) ในการวางแผนและ
ประเมนิผลลัพธก์ารรกัษาผา่ตัดปลกูถ่ายกระดกู
สาํหรบัผูป้�วยปากแหวง่เพดานโหว่

บอรด์ที� ๓  นทิรรศการผลงานใชน้วตักรรมดิจทัิล
เพื�อสขุภาพ (Innovation of Digital
Healthcare) ในการรกัษาผูป้�วยปากแหวง่
เพดานโหวด่ว้ยระบบการแพทยท์างไกล
(Telemedicine) เพื�อพฒันาคณุภาพชวีติของ
ผูป้�วย

บอรด์ที� ๔ นทิรรศการผลงานการใชอุ้ปกรณป์รบั
แต่งจมูกสาํหรบัผูป้�วยปากแหวง่เพานโหว่
(Nasa Creator Device) เพื�อชว่ยพฒันา
ประสทิธภิาพในการผา่ตัดรมิฝ�ปากและแต่งจมูก
สาํหรบัผูป้�วยปากแหวง่เพดานโหว่

บอรด์ที� ๕ นิทรรศการผลงานวจิยัและพฒันา
กระดกูเทียมสาํหรบัผูป้�วยปากแหวง่เพดานโหว่
เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและพฒันาคณุภาพชวีติ
ของผูป้�วย ในการรกัษาผา่ตัดปลกูถ่ายกระดกู
สาํหรบัผูป้�วยปากแหวง่เพดานโหว่
บอรด์ที� ๖ นทิรรศการผลงานการใชเ้ครื�องมอื
ปรบัแต่งจมูกและสนักระดกูขากรรไกรระบบ
ดจิทัิล (Digital KKU-NAM) เพื�อชว่ยผูป้�วย
ปากแหวง่เพดานโหวใ่นชว่งแรกเกิด 

ในโอกาสนี�  สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรม
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ี เสดจ็ฯไปยงัดา้นหนา้อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะ
ทันตแพทยศาสตร ์ทรงฉายพระฉายาลักษณ์
รว่มกับคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย คณะ
กรรมการบรหิารคณะทันตแพทยศาสตร ์คณะ
กรรมการบรหิารคณะแพทยศาสตร ์และคณะ
กรรมการบรหิารศูนยต์ะวนัฉาย จาํนวน ๔ ชุด
พรอ้มนี� รศ.ดร.ทพญ.วรานชุ ป�ติพฒัน ์คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร ์และรศ.นพ.อภิชาติ จิ
ระะวุฒพิงศ์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์
ทลูเกล้าฯ ถวายของที�ระลึกผา้ไหมไทยจาก
อําเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น 

จากนั�น  สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
สดจ็ฯ ออกจากอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖
รอบ คณะทันตแพทยศาสตร ์ทรงเยี�ยมชม
ต้นไมที้� พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร
ทรงปลกู เมื�อครั�งโดยเสดจ็พระราชดาํเนนิมา
เป�ดอาคารในวนัพฤหสับดทีี� ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ก่อนเสดจ็พระราชดาํเนนิกลับในเวลา
๑๔.๔๕ น. โดยประทับรถยนต์พระที�นั �ง ไปยงั
เรอืนรบัรอง สาํนกังานชลประทานที� ๖ อําเภอ
เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น
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ศูนยต์ะวนัฉาย มหาวทิยาลัยขอนแก่น เป�นศูนยก์ารดแูลผู้
ป�วยปากแหวง่เพดานโหว ่และความพกิารแต่กําเนดิของ
ศีรษะและใบหนา้ เพื�อการดแูลผูที้�ป�วยที�สมบูรณ์แบบ
ครอบคลมุ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสขุภาพ ด้านการศึกษา ดา้น
การดํารงชพี ด้านการเขา้สงัคม และการเสรมิสรา้งพลัง
อํานาจ ดว้ยการทํางานรว่มกับทีมสหสาขาวชิาชพี ทั�งหมด
๑๔ สาขา ภายใต้ความรว่มมอืระหวา่งคณะแพทยศาสตร ์และ
คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น จากนั�นไดร้บั
พระราชทานพระราชานญุาตในการจดัตั�งโครงการ “ตะวนั
ฉาย” เมื�อวนัที� ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ นอกจากนี�ยงัไดร้บั
พระมหากรุณาธคิณุโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระกนษิฐาธิ
ราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิเป�นองค์ประธานเป�ดศูนยก์าร
ดแูลผูป้�วยปากแหวง่เพดานโหว ่และความพกิารแต่กําเนดิ
ของศีรษะและใบหนา้ เมื�อวนัที� ๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ
อาคารคลินกิทันตกรรม ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ต่อมา ศูนยต์ะวนัฉาย ได้จดัทําโครงการ “การใชเ้ทคโนโลยี
ดิจทัิลในการเสรมิสรา้งศักยภาพการดแูลรกัษาผูป้�วยปาก
แหวง่เพดานโหวแ่ละความพกิารแต่กําเนินของศีรษะและ
ใบหน้า” ซึ�งได้รบัพระมหากรณุาธคิณุ โปรดเกล้าฯ จาก
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีองค์ประธานกรรมการของมูลนธิิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรตัน
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานเครื�องโมบสีแกน
(MobiiScan) เพื�อสนับสนนุการดาํเนนิโครงการดงักล่าว
ใหกั้บศูนยต์ะวนัฉาย เพื�อใชใ้นการดแูลรกัษาผูป้�วย และการ
วจิยั ที�เขา้มรบัการรกัษาในศูนยต์ะวนัฉาย มหาวทิยาลัย
ขอนแก่น โดยดําเนนิการติดตั�งและเริ�มใชง้านมาจนถึง
ป�จจุบนั ซึ�งมคีวามก้าวหนา้ในการใชน้วตักรรมเพื�อตรวจ
รกัษา และผา่ตัดแก้ไขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลก
ศีรษะสง่ผลใหผู้ป้�วยมคีณุภาพชวีติที�ดีขึ�นเป�นลําดบั
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คณะทันตแพทย ์รว่มแสดงความยนิด ี

ผูส้าํเรจ็การศึกษา ประจาํป� 2565
เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม 2565 ที�ผา่นมา คณะทันตแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น จดัพธิมุีทิตาสถาบนัและรบัใบประกอบวชิาชพีทันตกรรม
บณัฑิตทันตแพทย ์รุน่ที� 37 ท่ามกลางผูเ้ขา้รว่มแสดงความยนิดีกวา่ 300 คน

ภายในงาน เริ�มต้นตั�งแต่เวลา 10.30 น. พธิมุีทิตาสถาบนัและพธิรีบัใบประกอบวชิาชพีทันตกรรม บณัฑิต
ทันตแพทย ์รุน่ที� 37 ณ หอ้งประชุมนธิภิาว ีศรสีขุ ชั�น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
และเวลา 12.30 น. รว่มบนัทึกภาพแหง่ความทรงจาํ ณ ลานแดง คณะทันตแพทยศาสตร ์ชมรมประสาน
เสยีง/สโมสรนกัศึกษา รว่มแสดงความยนิดกัีบบณัฑิต รศ.ดร.ทพญ.วรานชุ ป�ติพฒัน ์คณบดคีณะทันต-
แพทยศาสตร ์มอบชอ่ดอกไมแ้สดงความยนิด ีใหแ้ก่ บณัฑิตเกียรตินยิมอันดับหนึ�งและเหรยีญทอง
จาํนวน 1 คน คือ นางสาวพลอยไพลิน บุษบงก์ และเกียรตินยิมอันดับหนึ�ง จาํนวน 12 คน คือ

1.นางสาวณฐัมน คงเดชอุดมกลุ
2.นายกิตติพชิญ ์ศรสีระน้อย
3.นางสาวสภัุคศิร ิวมิลศรนีราชยั
4.นางสาวธนัชฐป์ภัสส ์พมิพาแป�น
5.นางสาวบุษกร บุญพรพงศ์พนัธุ์
6.นายวุฒกิร จกัรากรธนวฒัน์
7.นางสาวณิชชารยี ์เมษะสทิธโิรจน์
8.นางสาวณยิะดา โสภณอภิญญา

9.นางสาวนธิพิร จติติเรอืงเกียรติ
10.นางสาวณฉัตร ลิ�มชุณหนกุลู
11.นางสาวธนภิา ชยันันท์สมติย์
12.นางสาวอารยา จนัทรช์นะ
และบณัฑิตเกียรตินยิมอันดบัสอง 
จาํนวน 18 คน โดยป�นี�มผีูล้งทะเบยีนเขา้รว่มรบั
พระราชทานปรญิญาบตัร ทั�งหมด 37 คน
และ ทันตแพทยศาสตรบณัฑิต จาํนวน 15 คน
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New
ทันตแพทยฯ์ มข. เดนิหน้า 
ฟ�นดมีสีขุ สรา้งอีสานฟ�นสวย
ป�ที� 39

เมื�อวนัศุกรที์� 1 ธนัวาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น จดัโครงการ “ฟ�นด ีมสีขุ
ครั�งที� 39” นาํโดย ผศ.ดร.ทพ.อชริวุธ สพุรรณเภสชั รองคณบดีฝ�ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยขอนแก่น ซึ�งได้รบัเกียรติจาก นางสาวศศิกาญจน ์ นวลมะลัง ปลัดอําเภอภเูวยีง จงัหวดั
ขอนแก่น เป�นประธานในพธิเีป�ด และม ีนทพ.อภิญญา พุฒปิ�ญญากลุ ประธานโครงการฟ�นดมีสีขุครั�งที�
39 กล่าวรายงานการจดังานต่อประธานในพธิ ีณ โรงเรยีนภเูวยีงวทิยาคม อําเภอภเูวยีง จงัหวดัขอนแก่น
ภายในงานมคีณะคร ูอาจารย ์นกัเรยีน นักศึกษา และประชาชนเขา้รว่มงานกวา่ 800 คน

ผศ.ดร.ทพ.อชริวุธ สพุรรณเภสชั รองคณบดี
ฝ�ายการศึกษา กล่าววา่ สาํหรบักิจกรรมในครั�งนี�
เป�นการฝ�กนกัศึกษาใหม้ปีระสบการณใ์นการ
ปฏิบติังานจรงิ เนื�องจากวา่ป�จจุบนัสขุภาพฟ�น
เป�นสิ�งที�สาํคัญเพราะเป�นป�ญหาที�เกิดขึ�นทั�งใน
เดก็และผูใ้หญ่ ซึ�งถ้าฟ�นมปี�ญหาจะทําใหร้ะบบ
การทํางานของรา่งกายมปี�ญหาไปดว้ย ซึ�งการ
ลงพื�นที�มุง่เนน้ เพื�อสง่เสรมิ และถ่ายทอดความ
รูใ้หกั้บผูที้�มารว่มงานไดน้าํความรูใ้นการดแูล
สขุภาพชอ่งปากไปเผยแพรแ่ก่คนในชุมชนต่อไป
ภายในงานมกีารใหคํ้าปรกึษาการดแูลสขุภาพฟ�น
และการตรวจสขุภาพชอ่งปาก ซึ�งหวงัวา่
นทิรรศการเผยแพรค่วามรูน้ี�จะเป�นประโยชนแ์ก่
ประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

นทพ.อภิญญา พุฒปิ�ญญากลุ ประธานโครงการฟ�นดมีสีขุ
ครั�งที� 39 เผยถึงวตัถปุระสงค์การจดังานในครั�งนี�วา่ คณะ
ทันตแพทยศาสตร ์ได้เล็งเหน็ความสาํคัญดา้นสขุภาพชอ่ง
ปากจงึไดจ้ดัใหม้โีครงการ ฟ�นดมีสีขุ ครั�งที� 39 โดยมจุีด
มุง่หมายเพื�อใหบ้รกิารตรวจสขุภาพชอ่งปากเบื�องต้น รวม
ถึงการจดันทิรรศการ กิจกรรมเสรมิสรา้งความรู ้ และ
กิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ เพื�อกระตุ้นใหเ้กิดความตื�นตัว
ในการดแูลสขุภาพของตนเองและครอบครวั เป�ดโอกาสให้
เกิดการแลกเปลี�ยนและถ่ายทอดความรูใ้นการสง่เสรมิสขุ
ภาพชอ่งปากแบบองค์รวมไปสูผู่ที้�เขา้รว่มโครงการไมว่า่จะ
เป�นนักเรยีน บุคลากรทางสาธารณสขุ และประชาชนทั�วไป
ในเขตพื�นที�อําเภอภเูวยีง จงัหวดัขอนแก่น นอกจากนี�ยงั
เป�นการสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งชุมชนสถานศึกษา
และองค์กรเครอืขา่ยสขุภาพ เพื�อพฒันาสขุภาพประชาชน
ในอําเภอ ใหเ้ป�นจุดเริ�มต้นที�ดีในการพฒันาและสง่เสรมิสขุ
ภาพแก่ประชาชน
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“การจดังานครั�งนี�จดัขึ�นโดยนักศึกษาชั�นป�ที� 4 โดยมี
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตรท์กุชั�นป� เขา้รว่ม กวา่
300 คนโดยการดําเนินงานของ ตั�งแต่ชั�นป�ที� 1-6
นักศึกษาทกุชั�นป� ภายใต้หวัขอ้ อีสานฟ�นสวย ซึ�งการออก
พื�นที�จรงิทําใหน้กัศึกษาได้รบัประสบการณ์ที�นอกเหนอื
จากตําราเรยีน เป�นการฝ�กประสบการณ์การทํางาน และ
ยงัเป�นประโยชน์ต่อชุมชน เพราะชุมชนยงัขาดแคลน
บุคลากรและประชาชนเขา้ไมถึ่งการบรกิารทางการแพทย์
น้องจะได้ประสบการณ ์ การเรยีนรูร้ว่มกับชุมชนจรงิ
เพราะเมื�อจบออกไป ทันตแพทยต้์องไปทํางานในชุมชน
เล็ก ๆ การทํางานวนันี�เป�นรากฐานสาํคัญในการผนวก
องค์ความรูต่้าง ๆ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สงูสดุในอนาคต”
นทพ.อภิญญา กล่าว

นางสาวศศิกาญจน์ นวลมะลัง ปลัดอําเภอภเูวยีง กล่าววา่
“การมสีขุภาพที�ดนีั �นยอ่มนาํมาซึ�งความสขุ การมสีขุภาพ
ที�ดีไมใ่ชเ่พยีงการมรีา่งกายที�แขง็แรงเท่านั�น หากยงั
หมายรวมถึงการมคีวามแขง็แรงทั�งด้านรา่งกาย จติใจ
ป�ญญา เชื�อมกันเป�นองค์รวม ฉะนั�นการสง่เสรมิสขุภาพ
จงึเป�นกระบวนการสาํคัญและจาํเป�นอยา่งยิ�ง โดยเฉพาะ
สภาวะการณ์ในป�จจุบนัซึ�งเป�นยุคของการแขง่ขนัที�ทกุคน
ต้องต่อสูกั้บป�ญหาทางเศรษฐกิจ จงึอาจมองขา้มและขาด
การดแูลเอาใจใสส่ขุภาพของตนเอง การจดังานในครั�งนี�
จงึเป�นการเป�ดโอกาสใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ คือ
การถ่ายทอดความรูใ้นการสง่เสรมิสขุภาพองค์รวมสูผู่ที้�
เขา้รว่มโครงการ ไมว่า่จะเป�นนกัเรยีน บุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนในเขตพื�นที�อําเภอภเูวยีง จงัหวดั
ขอนแก่น ซึ�งจะทําใหเ้กิดความตื�นตัวในการดแูลสขุภาพ
ของตนเองและครอบครวัมากยิ�งขึ�น นอกจากนี�ยงั
เป�นการสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งสถานศึกษาชุมชน
องค์กร และเครอืขา่ยพฒันาสขุภาพของประชาชนใน
อําเภอภเูวยีง อันเป�นจุดเริ�มต้นที�ดีในกระบวนการพฒันา
และสง่เสรมิสขุภาวะแก่ประชาชนในอําเภอภเูวยีง”
ภายในงานมบีรกิารตรวจสขุภาพชอ่งปากและใหคํ้าแนะนาํ
เบื�องต้น การบรกิารเคลือบและบว้นฟลอูอไรด ์นอกจากนี�
ยงัมนิีทรรศการความรูด้้านทันตสาธารณสขุ และกิจกรรม
อีกหลายอยา่ง อาทิ การแขง่ขนัตอบป�ญหาเกี�ยวกับ
สขุภาพ การแสดงของนกัเรยีนและนกัศึกษา กิจกรรม
ชมรมผูส้งูอายุ ฯลฯ

ทันตแพทยฯ์ มข. เดนิหน้า 
ฟ�นดมีสีขุ สรา้งอีสานฟ�นสวย
ป�ที� 39
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ทันตแพทยเ์ขา้รว่มพธิ ี
“สบืทอดปณธิาน อุดมการณม์อดนิแดง” 

ผูส้าํเรจ็การศึกษาประจาํป� 2565

วนัที� 17 ธนัวาคม 2565 ที�ผา่นมา คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น เขา้รว่มพธิ ี“สบืทอดปณิธาน
อุดมการณ์มอดินแดง” ณ ศูนยป์ระชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวทิยาลัยขอนแก่น ซึ�งในป�นี� มศิีษยเ์ก่า
คณะทันตแพทยศาสตร ์ได้รบัรางวลั “ศิษยเ์ก่าเกียรติยศ” มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจาํป� 2565 ดังต่อไปนี�

ดา้นการวจิยั
รองศาสตราจารย ์ดร.ทพ.พูนศักดิ� ภิเศก
ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลัยขอนแก่น รุน่ที� 29 คณะ
ทันตแพทยศาสตร ์ป�จจุบนัดาํรงตําแหน่ง รอง
ศาสตราจารย ์สงักัด คณะทันตแพทยศาสตร ์
 มหาวทิยาลัยขอนแก่น
ดา้นสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม
ทพ.โมฮัล ศกภเูขยีว
ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลัยขอนแก่น รุน่ที� 38 
คณะทันตแพทยศาสตร ์ป�จจุบนัดาํรงตําแหน่ง
ทันตแพทยศาสตร ์คลินิกทันตกรรมทันต
แพทยโ์มฮัล
รางวลัศรกีาลพฤกษ์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น
ประจาํป� 2565
นางสาวณชิาภัทร ปาณฐัโยธนิ 
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร ์ชั�นป�ที� 6

พธิ ี“สบืทอดปณธิาน อุดมการณม์อดนิแดง”
เป�นพธิทีี�ไดด้าํเนนิการกับผูส้าํเรจ็การศึกษาใน
ทกุ ๆ ป� เพื�อสรา้งความรูส้กึราํลึกถึงสถาบนัที�
ใหค้วามรูป้ระสบการณ ์ตลอดจนคณาจารยผ์ู้
ประสทิธิ�ประสาทวชิา กระตุ้นเตือนในบทบาท
หนา้ที�ของความเป�นบณัฑิตที�มคีณุค่าต่อสงัคม
ประเทศชาติ และตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที�ใน
ฐานะศิษยเ์ก่าของมหาวทิยาลัยขอนแก่น รวมไป
ถึงการเชดิชูเกียรติศิษยเ์ก่าที�ไดร้บัเลือกใหไ้ด้
รบัรางวลัศิษยเ์ก่าดเีดน่และศิษยเ์ก่าเกียรติยศ
ในสาขาต่าง ๆ ท่ามกลางผูบ้รหิาร กรรมการ
สภามหาวทิยาลัย คณบด ีคณาจารยแ์ละศิษย์
เก่าที�มารว่มในงานพธิ ีซึ�งจดัโดยสมาคมศิษย์
เก่ามหาวทิยาลัยขอนแก่นและสว่นงานที�
เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ ภายในมหาวทิยาลัยขอนแก่น
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¿�¹¡ÃÒÁ«ÕèáÃ¡
ÊíÒ¤Ñä©¹?

1
ËÅÒÂ·�Ò¹¤§Ê§ÊÑÂÇ�ÒàËµØã´ Ö̈§ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¿�¹¡ÃÒÁ
«ÕèáÃ¡ÁÒ¡¡Ç�Ò¿�¹«ÕèÍ×è¹ á·�¨ÃÔ§áÅ�Ç ¿�¹áµ�ÅÐ«Õè¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ
ÊíÒ¤Ñà·�Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ËÁ´ áµ�¿�¹¡ÃÒÁ«ÕèáÃ¡¨ÐÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

ÊÙ§µ�Í¡ÒÃ¼ØÁÒ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡àËµØ¼Åµ�Ò§æ Ñ́§µ�Íä»¹Õé

2
¢�ÍáÃ¡ ¿�¹«Õè¹ÕéÁÒàÁ×èÍà ḉ¡ÍÒÂØ 5-6 »�
«Öè§à»�¹ÇÑÂ·Õèà ḉ¡äÁ�ÁÕ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃá»Ã§
¿�¹·Õè Ṍ¹Ñ¡ áµ�¼Ù�»¡¤ÃÍ§ÁÑ¡¨Ðà¢�Òã¨
Ç�Òà ḉ¡ÊÒÁÒÃ¶á»Ã§¿�¹àÍ§ä �́ÊÐÍÒ´
ËÁ´¨´ ṌáÅ�Ç Ö̈§äÁ�ÁÕ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ

¡ÒÃá»Ã§¿�¹ÍÂ�Ò§ã¡Å�ªÔ´

3
¢�ÍÊÍ§ ¤×Í à¹×èÍ§¨Ò¡¿�¹«Õè¹Õé¢Öé¹ÁÒ
â´Â·ÕèäÁ�ÁÕ¡ÒÃËÅØ´¢Í§¿�¹¹íéÒ¹ÁÁÒ

¡�Í¹ ¼Ù�»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹ãË� ÁÑ¡¨Ðà¢�Òã¨
¼Ô´Ç�Ò¿�¹«Õè¹Õéà»�¹¿�¹¹íéÒ¹Á Ö̈§äÁ�¤�ÍÂãË�

¤ÇÒÁÊ¹ã¨ Ù́áÅà·�ÒäËÃ�¹Ñ¡

4
¢�ÍÊØ´·�ÒÂ à»�¹¢�Í·ÕèÊíÒ¤Ñ¤×Í¿�¹·Õèà¾Ôè§

¢Öé¹¨ÐÁÕ¡ÒÃà¤Å×Íº¿�¹·ÕèÂÑ§ÊÃ�Ò§äÁ�
ÊÁºÙÃ³ Ö̈§äÁ�á¢ç§áÃ§à¾ÕÂ§¾Í ÂÔè§¶�Ò
à»�¹¿�¹¡ÃÒÁ¨ÐÁÕËÅØÁáÅÐÃ�Í§º¹µÑÇ
¿�¹·Õèá¤ºáÅÐÅÖ¡ÁÒ¡ «Öè§·íÒ¤ÇÒÁ

ÊÐÍÒ´ä �́ÂÒ¡ÁÒ¡ àÁ×èÍ¼¹Ç¡¡ÑºàËµØ¼Å
·Õè¡Å�ÒÇä»áÅ�Ç·Ñé§ 2 ¢�Í Ã�ÇÁ¡Ñ¹¡Ñº¡ÒÃ
·Õèà ḉ¡ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃáÅÐ¢¹Áº�ÍÂæ
Ö̈§·íÒãË�à ḉ¡ÍÒÂØ 6-7 »� í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ ÁÕ

¿�¹«Õè¹Õé¼Øà»�¹â¾Ã§ãË�ÁÒ¡·Ñé§·ÕèºÒ§¤ÃÑé§
ÂÑ§¢Öé¹ÁÒäÁ�àµçÁ«ÕèàÅÂ 

·ÕèáÂ�¡Ç�Ò¹Ñé¹¤×Í ¿�¹ÍÒ¨¼ØÅÖ¡¨¹·ÐÅØ
â¾Ã§»ÃÐÊÒ·¿�¹à¡Ô´ÍÒ¡ÒÃ»Ç´ ËÃ×Í
¶Ö§¡Ñºµ�Í§¶Í¹¿�¹«Õè¹Õéä» à¹×èÍ§¨Ò¡µÑÇ
¿�¹¼Ø¾Ñ§ä»ÁÒ¡ ¾�Í áÁ� ¼Ù�»¡¤ÃÍ§
ËÅÒÂæ ¤¹ ÁÑ¡¨ÐÃÙ�ÊÖ¡àÊÕÂã¨·ÕèÁÒ¾º

·Ñ¹µá¾·ÂÊÒÂà¡Ô¹ä» à¹×èÍ§¨Ò¡à¢�Òã¨¼Ô´
ÁÒâ´ÂµÅÍ´·Ò§·Õè Ṍ¤ÇÃ¾Òà ḉ¡ä»ËÒ

·Ñ¹µá¾·Â¡�Í¹·Õè¿�¹¨Ð¼Ø à¾×èÍãË�
·Ñ¹µá¾·Âà¤Å×ÍºËÅØÁÃ�Í§¿�¹ à¾×èÍ
¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹ ËÃ×ÍÍØ´¿�¹äÇ�¡�Í¹·ÕèÃÍÂ¼Ø

¨ÐÅØ¡ÅÒÁä»ÁÒ¡
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