ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร
ทยาศาสตร์ มหาวิทยาล
ทยาลัยมห
ยมหิดล
ดล

ประจำ�ปี 2561

ศ. คลินิกเกียรติคุณ
ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
- ประธานอนุกรรมการพั ฒนาตัวชี้วัดและประเมิน
ผลจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
พั ฒนาการศึ กษาส� ำหรับบุคลากรด้านสุ ขภาพใน
ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2557-2561) โดยมูลนิธเิ พื่ อการ
พั ฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)
- ที่ ป รึ ก ษาคณบดี คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมและสอบแสดง
ความรู้ความช�ำนาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทันตแพทยสภา

ตำ�แหน่งหน้าทีใ่ นปัจจุบนั
- ประธานอนุ ก รรมการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า สำ � ห รั บ
บุ ค ล า ก ร ด้ า น สุ ข ภ า พ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1
(พ.ศ.2557-2561) โดยมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาการศึกษา
บุคลากรสุขภาพ (ศสช.)
- ทีป่ รึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความ
รูค้ วามชำ�นาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
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ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523
การศึกษาเพิม่ เติมอืน่ ๆ
- Post-graduate Certificate in Orthodontics และ Master of Science จาก
University of Alabama. พ.ศ. 2525
- หนังสืออนุมตั บิ ตั รแสดงความรูค้ วามชาํ นาญทันตแพทยสภาในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(ทันตกรรมจัดฟัน) พ.ศ. 2540
- สาํ เร็จการฝึกอบรมด้านบริหาร Mini Master of Public Administration
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540
- สาํ เร็จหลักสูตรการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย จากสาํ นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
มูลนิธสิ ง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
- Director Certification Program จาก Thai Institute of Directors พ.ศ. 2552
- University Governance Programme จาก The Knowledge Network Institute of Thailand
Office of the Higher Education Commission พ.ศ. 2552
- Senior Dental Leaders Programme จาก Harvard School of Dental Medicine King’s
College London พ.ศ. 2554
- Senior Executive Education Program “Strategy and Innovation for Business
in Asia” จาก Massachusetts Institute of Technology. ร่วมกับ Sloan School of
Management และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
ประวัตกิ ารทำ�งาน
- ตำ�แหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2555 - 2559
พ.ศ 2550 - 2554
พ.ศ. 2549 - 2555
พ.ศ. 2548 - 2549
พ.ศ. 2547 - 2548
พ.ศ. 2543 - 2545
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2534 - 2542

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีป่ รึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองคณบดีฝา่ ยโรงพยาบาลทันตกรรมและพัฒนาเครือข่าย
รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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- ตำ�แหน่งทางบริหาร
พ.ศ. 2561 - 2563
President Elect, The South East Asia Association for Dental
				
Education (SEAADE)
พ.ศ. 2560 - 2562
ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรูค้ วามชาํ นาญ
				
สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั
ประธานอนุกรรมการพัฒนาตัวชีวดั และประเมินผลจากคณะกรรมการ
				
ขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาสาํ หรับบุคลากรด้านสุขภาพ
				
ในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2557-2561) โดยมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาการศึกษา
				
บุคลากรสุขภาพ (สสส.)
พ.ศ. 2557 - 2559
ประธานโครงการผลิตทันตแพทย์เพิม่ ฯ ระยะที่ 2 องค์กรผูบ้ ริหาร
				
คณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557 - 2559
ประธานอนุกรรมการบริหารและพัฒนาองค์กรผูบ้ ริหาร
				
คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2556 - 2559
คณะกรรมการ วาระ 7 ทันตแพทยสภา
พ.ศ. 2555 - 2559
คณะกรรมการผูบ้ ริหารองค์กรผูบ้ ริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่ง
				
ประเทศไทย
พ.ศ. 2553 - 2556
คณะกรรมการ วาระ 6 ทันตแพทยสภา
พ.ศ. 2543-2545, พ.ศ. 2547 - 2549 พ.ศ. 2557 - 2559 นายกสมาคมทันตแพทย์จดั ฟันแห่ง
				
ประเทศไทย
พ.ศ. 2540 - 2553
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรูค้ วามชาํ นาญ
				
สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
พ.ศ. 2527 - 2549
กรรมการอาํ นวยการทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ
งานทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ สังคมประเทศชาติ

- การร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในท้องถิน่ ทุรกันดาร กับศูนย์ทนั ตกรรมพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ ให้ความรูใ้ น
การดูแลรักษาสุขภาพฟันทีด่ ี
- การส่งเสริมให้มกี ารวิจยั ร่วมกันโดยมีแนวความคิดทําประโยชน์เพือ่ สังคม จึงได้รว่ มมือกันผลิต “หมากฝรัง่ และ
เจลลี่ ทีท่ าํ จากชานอ้อย” เพือ่ ช่วยลดปัญหาฟันผุในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน ท้องถิน่ ทุรกันดาร โดยงานวิจยั เบือ้ ง
ต้นพบว่า ชานอ้อยทีม่ ลี กั ษณะเป็นกากใย เมือ่ นํามาผลิต เป็นส่วนประกอบของหมากฝรัง่ หรือเจลลี่ ก็จะทาํ หน้าที่
ช่วยขัดทําความสะอาดฟันขณะเดีย๋ วได้ดี และยังมีคณ
ุ สมบัตกิ ระตุน้ การหลัง่ ของนำ�้ ลาย ซึง่ จะลดการเกิดฟันผุ ส่วน
รสชาติปรุงแต่งก็ใช้ “หญ้าหวาน” ซึง่ มีสารให้ความหวานทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดฟันผุเพือ่ เพิม่ ความอร่อยและทานได้งา่ ย
ขึ้น ที่สําคัญส่วนผสมของชานอ้อยในหมากฝรั่งก็ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค และสามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ โดยนาํ ไปแจกจ่ายให้กบั เด็ก ๆ ทีอ่ ยูใ่ นท้องถิน่ ทุรกันดาร เนือ่ งจากมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคฟันผุสงู
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ผลงานเด่นทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและภาคภูมใิ จ

- สนับสนุนให้งานวิจยั ต่อยอดไปสูก่ ารวิจยั เชิงพาณิชย์และมีความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการร่วมมือกับบริษทั
ปูนซีเมนต์ ไทย จาํ กัด (มหาชน) - SCG ในการผลิตปูนทางทันตกรรมและปูนจัดฟันสามารถผลิตและจาํ หน่ายใน
ท้องตลาดได้ นับเป็นการวิจยั ครัง้ แรกทีร่ ว่ มกับภาคเอกชน
- การจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ระดมทุนในการปรับปรุง ส่งเสริมงานวิจยั การจัดหาอุปกรณ์ พัฒนาเทคโนโลยีการ
ศึกษา พัฒนาอาจารย์ ตลอดจนนํารายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ทันตแพทย์ท่ีมีผลการเรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ทุนเล่าเรียนต่อเนื่องไปจนสําเร็จการ
ศึกษา เพือ่ ออกไปรับใช้สงั คมต่อไป
- การสร้างพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรก ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ว่า “สิรนิ ธรทันตพิพธิ ” ซึง่ เป็นพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรก ทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในเอเชีย
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง
พิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ภายในมีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกีย่ วกับงานทันตกรรม เพือ่ เป็นแหล่งจัดแสดง
ข้อมูลความรูส้ าํ หรับให้นกั เรียน นิสติ นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปได้เรียนรู้ อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งศึกษาในการพัฒนา
งานด้านอืน่ ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ แต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบนั
- การพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของการบริการ โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในด้านการวางแผน
การรักษาและผลิตชิน้ งาน จึงจัดตัง้ ศูนย์ Digital Dentistry Clinic ซึง่ จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) ใน
งานทางทันตกรรมหลาย ๆ สาขา รวมทัง้ ใช้ในเรือ่ งของการวิเคราะห์ และการวางแผนการรักษาแบบ 3 มิติ โดยมี
ความพร้อมทัง้ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และโปรแกรม นับเป็นความก้าวหน้าใหม่ในการให้บริการผูป้ ว่ ย

รางวัลและเกียรติทไ่ี ด้รบั

- รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดเี ด่น ประจําปี 2523
- รางวัลข้าราชการดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํ ปี 2531
- รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้นประจําปี 2553 สาํ นักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
- อนุสทิ ธิบตั ร 2 ฉบับ
- ผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ 19 เรือ่ ง
- วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ 16 ครัง้
- วิทยากรรับเชิญบรรยายในต่างประเทศ และการประชุมระดับนานาชาติ 8 ครัง้
- รางวัล “บุคคลต้นแบบ” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2558
- รางวัลมหิดลทยากร ประจําปี 2559
- รางวัล Life Time Achievement Award ปี 2560 จากสมาคมทันตแพทย์จดั ฟันแห่งประเทศไทย

ปณิธานทีย่ ดึ ถือในการทํางานและการดํารงชีวติ

สิง่ หนึง่ ทีถ่ อื ปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอคือไม่วา่ จะได้รบั มอบหมายงานอะไร ไม่เคยปฏิเสธ ยินดีรบั งานนัน้ ด้วยความเต็มใจ
แม้วา่ จะเป็นงานทีไ่ ม่ชอบหรือไม่เคยทาํ โดยเฉพาะงานส่วนกลางทีไ่ ม่ได้เป็นภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ แต่เมือ่ มีคนขอให้
เราทําและเห็นว่าเราน่าจะทาํ ได้ ก็จะพยายามศึกษาเรียนรูง้ านและทาํ ให้ดที ส่ี ดุ สิง่ นีเ้ ป็นหลักทีป่ ฏิบตั มิ าโดยตลอด
อาจจะเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ าํ ให้มปี ระสบการณ์คอ่ นข้างหลากหลายทัง้ ด้าน วิชาการ การวิจยั บริการ บริหาร การสือ่ สาร
หรือแม้แต่บนั เทิง และสันทนาการ ด้วยความทีไ่ ม่ปฏิเสธงาน ทําให้เราได้เรียนรูแ้ ละมีความสามารถรอบด้านจากคนที่
เคยปฏิบตั งิ านมาก่อน โดยศึกษาทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดผลสําเร็จในการทํางานได้จนถึงทุกวันนี้

ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี 2561

15

