ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร
ทยาศาสตร์ มหาวิทยาล
ทยาลัยมห
ยมหิดล
ดล
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ศ. คลินิกเกียรติคุณ
ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ที่ปรึกษาคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำ�แหน่งหน้าทีใ่ นปัจจุบนั
ทีป่ รึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประวัตกิ ารศึกษา 		
ศ. คลินิก เกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
สำ � เร็ จ การศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต จากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2519
ได้รบั ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับ 1 เหรียญ
ทองจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
ปี พ.ศ. 2521 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการแพทย์คลินิก
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากจากคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2523 Certificate
in Oral & Maxillofacial Surgery, University of
Texas เมื่อปี พ.ศ. 2527 Ph.D. Biomedical Sciences,
University of Texas เมื่อปี พ.ศ. 2531 Diplomate, American Board of Oral & Maxillofacial Surgery
เมื่อปี พ.ศ. 2531 และอนุมตั บิ ตั รสาขาศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากทันตแพทยสภาเมื่อปี พ.ศ.
2541
ประวัติการทำ�งาน
ศ. คลินกิ เกียรติคณ
ุ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่ ปี พ.ศ.2531 ด้วยความรูค้ วามสามารถ
และคุณสมบัตทิ ดี่ เี ยีย่ ม ทำ�ให้ทา่ นได้ด�ำ รงตำ�แหน่งด้านบริหารทัง้ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ชอ่ ง
ปาก พ.ศ.2538-2545 ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยบริการ พ.ศ.2540-2542 รองคณบดีฝา่ ยบริการวิชาการ
ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2560

และวิชาชีพ พ.ศ.2546-2547คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547-2555 และได้รบั
เลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2555 นอกจากนี้ท่าน
ยังได้ท�ำ งานเพือ่ วิชาชีพ โดยเป็นนายกสมาคมศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียลปี พ.ศ.2549-2552
กรรมการทันตแพทยสภาและราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2547-2555 กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการระบบยาแห่งชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2555-2558 และอื่นๆ อีกมากมาย
ตลอดระยะเวลาการทำ�งานทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้
กับคณะมากมาย เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำ�บ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล ซึง่ เป็นหลักสูตรแรกของคณะฯ ริเริม่ หลักสูตร PhD/D.D.S สร้างหลักสูตร Double Degree
ระดับปริญญาโท ร่วมกับ International Medical College สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในด้านการบริหาร
ท่านเป็นคณบดีทม่ี ผี ลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ สร้างความเปลีย่ นแปลงและพัฒนาให้คณะฯ มีความก้าวหน้า มีชอ่ื
เสียงในระดับนานาชาติ โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการปรับปรุงกายภาพ ครัง้ ใหญ่ทส่ี ดุ ของคณะฯ เป็นทีช่ น่ื ชมของผูร้ บั บริการ
ทุกคนตลอดมาจนถึงวันนี้
ด้านวิชาการ วิชาชีพและวิจยั ท่านเป็นผูม้ คี วามรู้ ความชำ�นาญ โดยเป็นผูบ้ กุ เบิกการรักษาด้านการผ่าตัด
ร่วมกับการจัดฟัน เพื ่ อ แก้ ไขปั ญ หาความผิ ด ปกติ ข องใบหน้ า และขากรรไกร และการรั ก ษาทาง
ทันตกรรม รากเทียมในประเทศไทย ได้รบั การยกย่องว่าเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในระดับนานาชาติ โดยเป็นวิทยากร
รับเชิญบรรยายในการประชุมทัง้ ในและต่างประเทศมากมายตลอดมา นอกจากนีท้ า่ นยังเป็นหัวหน้าโครงการ
วิจัยของคณะฯ หลายโครงการ ตลอดจนเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นสูตรยาสีฟันสำ�หรับผู้สูงอายุท่จี ะต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคณะฯ อีกด้วย
ท่านเป็นแบบอย่างของบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมดีเยีย่ ม ตัง้ แต่เป็นนักศึกษาได้รบั รางวัลนักศึกษา
ทันตแพทย์ดเี ด่น พ.ศ.2521 รางวัล Outstanding Teaching Faculty จาก University of Texas ปี พ.ศ.
2530 อาจารย์ดเี ด่นคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปี พ.ศ.2544 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคม
ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลปี พ.ศ.2554 รางวัลอาจารย์วราภรณ์ส�ำ หรับศิษย์เก่าผูม้ จี ติ อาสาช่วย
เหลือสังคมในปี พ.ศ.2555 และรางวัลมหิดลทยากรในปี พ.ศ.2555
หลังจากเกษียณอายุงาน ท่านได้ทมุ่ เททำ�งานให้กบั หน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ ท่านได้พฒ
ั นาการทำ�งานของหน่วยฯ มาตัง้ แต่ชว่ งเวลาทีเ่ ป็นคณบดี โดย
เพิม่ การให้บริการควบคูก่ บั การส่งเสริมสุขภาพและการวิจยั ได้ให้ค�ำ ปรึกษาและประสานงานทำ�ให้การทำ�งาน
เป็นระบบ สามารถออกหน่วยให้บริการได้มากยิง่ ขึน้ ริเริม่ โครงการยุวทูตฟันดีทส่ี ามารถสร้างผูแ้ ทนนักเรียน
ให้เป็นผูน้ �ำ การถ่ายทอดความรูด้ า้ นการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้กบั เพือ่ นนักเรียนด้วยกันได้เป็นอย่างดี
นอกจากนีท้ า่ นยังเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สงั คมอืน่ ๆ ของคณะฯ และมูลนิธคิ ณะ
ทันตแพทยศาสตร์มหิดลตลอดมา โดยเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนทุนทรัพย์ส่วนตัวเป็นจำ�นวนมาก เพื่อ
ให้กจิ กรรมของคณะฯ และมูลนิธฯิ สามารถดำ�เนินการได้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้
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