
ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
Golden Jubilee Medical Center 

 

ความเปนมา 
เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีมติเห็นชอบใหมีการจัดตั้ง

ศูนยการแพทยกาญจาภิเษกเพื่อใหเปนสถาบันทางการแพทยและทันตกรรม รองรับการใหบริการทางดาน
การแพทย และสาธารณสุข โดยเนนการปองกันและสรางเสริมสุขภาพ (Prevention and Health Promotion 
Center) การฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Center) การใหบริการผูปวยทางดานทันตกรรม  (Dental 
Center) และการแพทยแผนเอเซีย (Asian Medical Center) โดยมุงใหบริการเฉพาะทางที่เปนเลิศ 
และเปนศูนยฝกอบรมทางการศึกษาชั้นสูงสําหรับแพทย ทันตแพทย พยาบาล และสาขาอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของกับ
ดานการแพทยและสาธารณสุข  
 

สถานที่ตั้ง 
 “ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก” ตั้งอยูบนถนนปนเกลา – นครชัยศรี  โดยมีวิทยาลัยราชสุดา
อยูทางทิศตะวันตก และพุทธมณฑลอยูทางทิศใต ซึ่งประกอบดวย 

- อาคารศูนยการแพทย เปนอาคารสูง ๔ ช้ัน มีช้ันดาดฟา  
- อาคารหอพักผูปวย เปนอาคารสูง ๓ ช้ัน  

 

การใหบริการของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกมีเปาหมายที่การมีบทบาทสําคัญและเปนผูนําดานบริการสุขภาพ

เฉพาะทาง โดยเนนการเปนศูนยที่เปนเลิศในการใหบริการทางการแพทยเฉพาะทาง ดานทันตกรรม การ
ใหบริการดานการประเมินภาวะสุขภาพ การปองกันโรค และการสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งการฟนฟูสภาพ
ของผูปวย รวมถึงเปนศูนยการศึกษาตอเนื่องของแพทยแผนเอเซียโดยเฉพาะแพทยแผนจีน โดยมี
ขอบเขตการใหบริการที่สําคัญ ดังนี้ 

๑. ศูนยทันตกรรม (Dental Center) 
ศูนยมุงเนนการดําเนินการใหเปนตนแบบของโรงพยาบาลทันตกรรมที่ครบถวนปรับเปลี่ยน

รูปแบบของสถานบริการของมหาวิทยาลัย ใหเปนสถานบริการที่มุงเนนความพึงพอใจของผูปวยเปนสําคัญ 
(Patient Satisfaction) โดยยึดหลักการบริการทันตกรรมแบบพรอมมูล (Comprehensive Dental Care) 
คือ การใหการดูแลสุขภาพชองปากโดยเนนการปองกันและการสรางเสริมสุขภาพชองปากของผูปวยเปนหลัก 
รวมกับการมีสวนรวมของผูปวยและครอบครัว (Patient and Family Participation) 

ศูนยทันตกรรม ประกอบดวย 
- งานทันตกรรมทั่วไปเปนการใหบริการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคในชองปาก

และบริเวณใบหนา รวมถึงการใหบริการทันตกรรมแบบพรอมมูล (Comprehensive Dental Care) 
สําหรับผูปวยทุกกลุมอายุ 

- งานทันตกรรมสหสาขา เปนการใหบริการทางทันตกรรม ที่ผสมผสานความรูทางการแพทย
และวิทยาศาสตรสุขภาพที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหเกิดสุขภาพชองปาก และสุขภาพโดยรวมที่ดีของผูปวย
กลุมพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ เพ่ือนําไปสูการเปนศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of Excellence) สาขาทันต
แพทยศาสตรในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ประกอบดวย 

• ศูนยบําบัดความเจ็บปวดและความกลัวทางทันตกรรม 
• ศูนยสุขภาพชองปากสําหรับผูปวยพิการทางรางกาย 
• ศูนยสุขภาพชองปากสําหรับผูปวยสูงอายุ 
• ศูนยสุขภาพชองปากสําหรับผูปวยนานาชาต ิ
• ศูนยบูรณะความพิการของขากรรไกรและใบหนา 
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 - งานทันตกรรมเฉพาะสาขา เปนการใหบริการทางทันตกรรมสําหรับผูปวยที่ตองการการรักษา
ข้ันสูงโดยแพทยเฉพาะสาขา ทั้งนี้ประกอบดวย งานศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล-โลเฟเชียล งานทันตกรรม
รากเทียม งานทันตกรรมประดิษฐ งานทันตกรรมหัตถการและงานวิทยาเอ็นโดดอนต งานปริทันตวิทยา 
งานทันตกรรมสําหรับเด็ก งานทันตกรรมจัดฟน งานประดิษฐใบหนาและขากรรไกร งานทันตกรรมบดเคี้ยว 
งานเวชศาสตรชองปาก และงานรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยเปนการใหการรักษาที่ครบถวน
ทุกสาขา ใชวิธีการรักษาแนวใหม รวมถึงการรักษาที่เนนการลดภาวะการเจ็บปวด 

นอกจากนี้ ศูนยทันตกรรมยังเปนศูนยการฝกอบรมระดับหลังปริญญาที่สมบูรณ โดยนักศึกษา
หลังปริญญาสาขาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศเขามารวมศึกษาปฏิบัติงาน 
 

 ๒. ศูนยฟนฟูสภาพ (Rehabilitation Center) 
 เปนศูนยที่เนนการฟนฟูสภาพทั่วไปและฝกการดํารงชีวิตของผูพิการ ซึ่งจะเนนความสําคัญ

ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดภาระของสังคมตอผูพิการตอไป เปนศูนยการฟนฟูสภาพที่เนนการทํางาน
เปนทีมระหวางแพทยสาขาตางๆ แพทยทางเวชศาสตรฟนฟู  นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด พยาบาล 
นักแกไขการพูด รวมถึงบุคลากรดานอื่นๆ ที่มีสวนในการฝกผูพิการ รวมทั้งการใหการบําบัดดูแลผูปวย
รวมกับศูนยทันตกรรม  ประกอบดวย 

-   งานฟนฟูสภาพทั่วไป (General Rehabilitation) เนนการดูแลผูปวยที่จําเปนตองไดรับ
การดูแลในลักษณะเฉพาะสาขา โดยเฉพาะผูที่มีความพิการซ้ําซอนรวมถึงการรักษาผูปวยในที่ตองการ
การฟนฟูสภาพครบทุกดาน โดยเนนการทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Approach)  

-   งานการฟนฟูเฉพาะดาน เชน การฟนฟูผูปวยปวดหลัง (Back Restoration Unit) 
-   งานการฟนฟูเพ่ือการทํางานประกอบอาชีพ (Vocational and Occupational Rehabilitation)  
-  งานการฝกการดํารงชีพดวยตนเองของผูพิการ (Independent Living Center) 
-   งานดานบําบัดรักษาดวยน้ํา (Hydrotherapy) 

 

 ๓. ศูนยการแพทยแผนเอเชีย (Asian Medical Center) 
 เปนศูนยที่ใหบริการดานการแพทยแผนเอเชียหลายหลากประเภท ทั้งแพทยแผนไทย และ

แผนจีนประยุกต โดยประกอบดวยหนวยงานที่สําคัญคือ 
- การแพทยแผนไทยประยุกต คือ การใหบริการการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคดวยศาสตร

การแพทยแผนไทยประยุกต 
- การแพทยแผนจีนประยุกต คือ การใหบริการการตรวจวินิจฉัย และรกัษาโรคดวยศาสตร

การแพทยแผนจีน 
- การแพทยรวมประยุกต คือ การจัดระบบใหมีการตรวจ ประเมิน วินิจฉัย และใหการ

รักษาพยาบาลโดยใชความรู เครื่องมือและเทคโนโลยีตางๆ ทั้งของแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผน
ไทยและแพทยแผนเอเชีย และนํามาวางแผนการรักษารวมกัน โดยเฉพาะในการรักษาโรคบางประเภทที่
จําเปนตองการการดูแลรวม หรือเปนภาวะที่การรักษาของแพทยแผนปจจุบันยังไมสามารถรักษาได   

นอกจากนี้ยังเปนศูนยที่เนนดานการเรียนการสอน โดยจะมีหลักสูตรทั้งระดับ ปริญญาตรี 
ระดับหลังปริญญา รวมถึงการศึกษาตอเนื่องดานตาง ๆ ที่เก่ียวของ  

 

 ๔. สถานบริการแพทยปฐมภูมิและการสรางเสริมสุขภาพ (Primary Care and Health 
Promoting Center)  

 สถานบริการแพทยปฐมภูมิและการสรางเสริมสุขภาพ  (Primary Care and Health  Promoting 
Center) ประกอบดวย 

- หนวยตรวจผูปวยนอกสําหรับโรคทั่วไปเพื่อใหบริการกับประชาชนทัว่ไป และบคุลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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- ศูนยการตรวจและประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ(Health and Risk Appraisal Assessment 
Center) โดยเนนการใหบริการตรวจสุขภาพครบวงจร (Total Health Check up) รวมถึงการใหคําแนะนํา
ในการปรับเปลี่ยนปจจัยเสี่ยงเพื่อใหมีภาวะสุขภาพที่ดีข้ึนแกผูปวยทั่วไป และผูปวยสูงอายุ เปนศูนยสราง
นวัตกรรมทางดานการปองกันและสรางเสริมสุขภาพทุกๆ ดาน 
 

 ๕.  สถานบริการผูปวยใน  (In-patient Center)  
 บริการผูปวยใน บริการรับผูปวยเขานอนรับการรักษาพยาบาล จํานวน ๘๐ เตียง โดย

ระยะแรกจะเริ่มเปดดําเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ และสามารถบริการได จํานวน ๑๙ หอง แบงเปน 
ประเภทหอง จํานวนหอง คาหอง/วัน คาอาหาร/วัน 
หองพิเศษเดี่ยว ๑๘ ๑,๕๐๐ บาท ๒๐๐, ๔๐๐ บาท 
หอง VIP  ๑ ๓,๐๐๐ บาท ๒๐๐, ๔๐๐ บาท 

 

๖. ศูนยหองปฏิบัติการและการวิจัย  (Laboratory and Research Center)  
 เพ่ือใหเปนศูนยการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สมบูรณแบบทั้งในดานการใหบริการการ

สนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา ทั้งหลักสูตรปริญญาตร ีและหลักสูตรหลังปริญญาตรี รวมถึง
การวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย และการใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับโครงการวิจัยที่
ตองการเขามาใชบริการของศูนยฯ  

 

๗. งานรังสีวินิจฉัย (Radiology Unit)  
 เนนการใหบริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสี รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมพิเศษอื่นๆ ที่จําเปน

สําหรับการใหบริการที่สอดคลองกับงานตางๆ ใน “ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก” รวมทั้งมีภารกิจในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรหลังปริญญาตรี และการ
วิจัยทางรังสีเทคนิคและศาสตรที่เก่ียวของ 
 

๘. ศูนยฝกอบรมและฝกปฏิบัติงานสําหรับแพทย ทันตแพทย พยาบาล และสาขาอื่นๆ 
ทางดานสุขภาพและการสาธารณสุข 

หลักสูตรที่จะมีในศูนยการแพทยกาญจนาภิ เษกภายใตการรวมมือกับคณะตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี้ 

๘.๑ หลักสูตรระดับหลังปริญญา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต วิชาทันตแพทยศาสตรสาขาตาง ๆ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 หลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตรและทันตแพทยประจําบาน 
สาขาตาง ๆ  

 หลักสูตรตอเนื่องแพทยแผนจีน 
 ๘.๒  หลักสูตรระดับปริญญา 

 หลักสูตรแพทยแผนจีนประยุกต 
นอกจากนี้ยังเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาในคณะตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับหลังเปดใหบริการ 
 ๑. ผูปวยภาวะทางชองปากและฟน ไดรับการรักษาครบวงจร โดยเปนการรักษาเบ็ดเสร็จใน
สถานที่เดียวกัน ทําใหลดคาใชจายทั้งทางตรงและทางออม และทําใหผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการ
รักษาดีดวย 
 ๒. เปนการกระจายการใหบริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะทางดานทันตกรรมไปสูชุมชนชานเมือง 
ซึ่งจะมีผลทําใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงไมจําเปนตองเดินทางมารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะ
เปนการชวยประหยัดคาใชจายทั้งตอบุคคลและตอประเทศดวย 
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 ๓. มีศูนยแหงความเปนเลิศทางทันตกรรมระดับภูมิภาค ที่ดูแลผูปวยกลุมพิเศษ ตางๆ เชน 
ผูปวยที่มีความกลัวทางทันตกรรม ผูปวยพิการ ผูปวยสูงอายุ ผูปวยนานาชาติ และผูปวยที่มีความพิการของ
ขากรรไกรและใบหนา เปนแหลงสงเสริมสุขภาพชองปากและเปนแหลงสรางองคความรูและเทคโนโลยีใหม
ในสาขาตาง ๆ เหลานี ้รวมทั้งเปนศูนยฝกปฏิบัติของนักศึกษาทันตแพทยจากทั้งในและตางประเทศ 
 ๔.  การใหบริการที่ครบวงจรทางทันตกรรมและทางดานการฟนฟูสมรรถภาพ โดยการใชศักยภาพ
อยางเต็มที่คือ การรวมมือกับวิทยาลัยราชสุดาในการดูแลผูปวยดอยโอกาสในหลายประเภทความพิการ
อยางตอเนื่อง คือ ทางการไดยิน การมองเห็น ทางกาย และทางจิตใจ 
 ๕. มีการดําเนินการดูแลผูปวยกลุมพิเศษ เชน ผูพิการหรือผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ที่จะไดรับการ 
ดูแลทั้งดานรางกาย (การฟนฟูสภาพ) รวมถึงการดูแลดานจิตใจ การฝกการดํารงชีวิตเพื่อเขาสังคมอยางมี
คุณคา รวมถึงการดูแลทางดานทันตกรรมในกรณีพิเศษ  
 ๖. การใหบริการแพทยแผนเอเชีย โดยเฉพาะแพทยแผนจีนที่มีการทํางานสอดคลองและรวมมือ
กับแพทยแผนปจจุบันอยางจริงจัง ภายใตเทคโนโลยีที่เหมาะสม  รวมทั้งการนําองคความรูมาบําบัดความเจ็บปวด
และความกลัวทางทันตกรรม 
 ๗. เกิดการสรางบุคลากรผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ ที่มีการใหบริการใน  “ศูนยการแพทย
กาญจนาภิเษก”  โดยเฉพาะในระดับหลังปริญญาทั้งดานแพทยเฉพาะทางตางๆ แพทยแผนเอเซียประยุกต 
ทันตแพทย นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวของกับดานการฟนฟูสมรรถภาพอื่นๆ  
 ๘. มีการสรางนวัตกรรมทางดานการปองกันโรคและการสรางเสริมสุขภาพเพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินการในระดับตาง ๆ ตอไป 
 ๙. ชวยแบงเบาภาระงานของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง ๓ แหง โดยเฉพาะ
ผูปวยในภาวะเรื้อรังที่ตองการการฟนฟูสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพในระยะยาว 
 ๑๐. สรางองคความรูและเทคโนโลยีโดยการวิจัยในสาขาตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
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