คําประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปการศึกษา 2537

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงดํดําเนินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จจพระมหิ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจดานการแพทย และการ
สาธารณสุข ทรงเปนสมเด็จพระบรมราชาธิราชผูทรงพระคุณอันประ
ประเสริ
เสริฐ ทรงเกื้อหนุน พระราชทานพระบรมรา
ชานุ เ คราะห ให พ สกนิ ก รมีสุ ข ภาพพลานามั ย ที่ ส มบู ณ ทรงหยั
ทรงห ยั่ ง รู ถึ ง ทุ ก ข ภั ยไข เ จ็บ ของอาณาประชาราษฎร
ของอาณา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานทันตสุขภาพ
ดวยน้ํ าพระราชหฤทั ยที
ยที่ท รงเอื้ออาทรหวงใยอาณาประชาราษฎร ในทองถิ่นทุรกั นดารทั่วประเทศที่ มี
ปญ หาด า นทั นตสุ ขภาพ ไมส ามารถเดิ นทางไปรั บ การบริ กการรั
ารรัก ษาจากทางราชการได พระบาทสมเด็
พระบาทสม จพระ
เจาอยูหัวจึงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหบริการดานทั
น นตกรรมแกราษฎร
ผูดอยโอกาส รวบรวมสรุ
รวมสรุปไดดังตอไปนี้คือ
ในโอกาสที่พ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดําเนินแปรพระราชฐาน และเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนในทองที่ที่มีการกอการไม
สงบ พระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเมตตาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหหนวยแพทยพระราชทานและทันต
แพทยที่ตามเสด็จพระดําเนินเปดใหการบริการรักษาพยาบาลแกราษฎร ณ บริเวณหนาพระราชนิเวศน และบริเวณ
ที่ราษฏรมารอเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระราชดําเนินอยูเปนประจํา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานเรือยนต “เวชพาหน” ให
สภากาชาดไทย เพื่อเปดบริการรักษาพยาบาลทางการแพทย และทันตกรรมแกราษฎรในชนบทซึ่งตั้งบานเรือนอยู
สองฝงแมน้ําลําคลอง เมื่อมีความทุกขจากการเจ็บไขไดปวย และเดินทางไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยในเขตเมือง
ไดลําบาก
ตอมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคใหจัดสรางรถยนตทําฟนเคลื่อนที่ 1 คัน พรอมดวยเครื่องมือ
เครื่องใช เวชภัณฑเฉพาะที่จําเปนและโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเรียกหนวยงานทันตกรรมเคลื่อนที่สวนพระองค
นี้วา “หนวยทันตกรรมพระราชทาน” โดยมีทันตบุคลากรอาสาสมัครออกใหความรูดานทันตสุขศึกษา ใหบริการ
รักษาทางทันตกรรมเบื้องตน สงตอผูปวยใหไปรักษาอาการทางทันตกรรมอื่น ๆ ที่โรงพยาบาล ประจําจังหวัด และ
คณะทันตแพทยศาสตรในกรุงเทพมหานคร และการสงเสริมงานทันตสาธารณสุข
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดานการใหบริการรักษาทางทันตกรรมแกพระภิกษุ และประชาชน
ที่มาใชบริการ ณ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยทันตแพทยอาสาสมัครเปน
ประจําทุกวันศุกร ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2529 จนถึงปจจุบัน
นอกจากการให บ ริ ก ารทางทั นตกรรมตามพระราชดํ า ริ แ ล ว ทั น ตแพทย อ าสาสมั ค ร ได ดํา เนิ นการ
ศึกษาวิจัยรวมไปกับหนวยทันตกรรมพระราชทานดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริดวย
พระอัจริยภาพอันประเสริฐ ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของการดําเนินโครงการงานบริการทางทันตกรรมในชนบท
ซึ่งใชเปนตนแบบของการพัฒนาระบบงาน ทันตกรรมชุมชนที่ถูกตองตามหลักวิชาการของประเทศไทย
พระมหากรุณาธิคุณตอวิชาชีพทันตแพทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม รับทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ไวในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2501
ดานการศึกษาและการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระมหา
กรุณาแกการศึกษาทันตแพทยศาสตรนานัปการ อาทิเชน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2506 พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตใหคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร จัดฉายภาพยนตรสวนพระองค ชุดเสร็จพระราช
ดําเนินเยื อนประเทศญี่ปุนและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ รวบรวมรายได จากผู มี จิตศรั ทธาบริ จาคทู ลเกล า
ทูลกระหมอมโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบกับงบประมาณแผนดิน สรางอาคารเรียนปฏิบัติการคลินิก และการวิจัย

ทางทันตแพทยศาสตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลากอพระฤกษ และเสด็จพระ
ราชดํา เนินเปด “ตึก ทันตรักษวิจัย” ซึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหประดิษ ฐานอักษรพระปรมาภิไธย
“ภปร” ที่หนาตึก เพื่อเปนสิริมงคลตอการศึกษาและวิจัยทางทันตแพทยศาสตร
ดานการพั ฒนาวิชาการทันตแพทยศาสตรศึ กษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวมี พ ระมหากรุ ณาธิคุ ณ
พระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิ “อานันทมหิดล” สาขาทันตแพทยตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ทรงพระ
เมตตาพระราชทานทุนในปแรกจํานวน 2 ทุนเปนกรณีพิเศษ และในปตอ ๆ มาปละ 1 ทุน รวมจนถึงปลายป พ.ศ.
2538 มีนักเรียนทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” สาขาทันตแพทยไปศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาโท-เอก รวม
5 คน
ด วยพระอั จ ฉริ ย ภาพอั น ประเสริ ฐ ประกอบด ว ยน้ํ า พระราชหฤทั ย ที่ ท รงห ว งใยทุ ก ข สุ ข ของราษฎร
โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวเนื่องกับทันตสุขภาพของประชาชนทั่วไป
การศึกษา การวิจัยทางทันตแพทยศาสตรและพระมหากรุณาธิคุณที่พ ระราชทานตอวิชาชีพทันตแพทยดังที่ได
พรรณนาโดยสังเขปนั้ น นั บ เปนพระมหากรุ ณาธิคุณลนเกลา ลนกระหมอ มอย างหาที่ สุดมิ ได เนื่ อ งในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ในป พ.ศ. 2539 ดวยความสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจดานทันตกรรม สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ 256 เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 จึงมีมติเปนเอกฉันทใหทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎี
บั ณ ฑิ ตกิ ตติ ม ศั ก ดิ์ แด พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช เพื่ อ เป น การเฉลิ ม พระเกี ยรติ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว เพื่ อเปนสวัสดิ มงคลแกหมาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพู ลเกียรติคุณแก คณะทันต
แพทยศาสตร และศักดิ์ศรีของวิชาชีพทันตแพทยของประเทศไทย

