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ดอกบัวสุทธาสิโนบล (Royal Purple)
มีสีม่วงน�้ำเงิน หรือ สีม่วงกษัตริย์
เป็นดอกไม้ประจ�ำคณะทันตแพทยศาสตร์ของประเทศไทย
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อย่างไรก็ต้องชื่นชมกับสิ่งที่ท�ำมาตั้งแต่ต้น กว่า ๔๑ ปีแล้ว ที่ออกไปเป็น
หน่วยเคลื่อนที่ตอนแรกก็ท�ำได้วันละไม่กี่สิบคน ต่อมาก็เพิ่มขึ้นเป็นพัน
น่าชื่นชมที่ตั้งใจท�ำแล้วก็มีวิธีการท�ำคือไปถึงตรงไหนก็เหมือนออกลูกออกเต้า
กว่า ๔๐ ปีเหน็ดเหนื่อย ต้องชื่นชมกับคณะ จนกระทั่งได้มาท�ำนวัตกรรม
ท�ำอะไรใหม่ ๆ ที่ท�ำให้เกิดการพัฒนาขึ้น อย่างตอนแรกรถเคลื่อนที่
ซึ่งก็มีเก้าอี้สักสองสามเก้าอี้ ทีหลังนี่ก็พัฒนาเป็น ๕๐ เก้าอี้
นี่ก็ความขยัน ความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ ต่อมาก็หาวิธีต่าง ๆ
ค้นคว้า ปฏิบัติ พัฒนา ซึ่งการปฏิบัติ พัฒนาและการค้นคว้า
ที่ท�ำอะไรได้มากขึ้น ได้ดีขึ้น ท�ำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรม
ซึ่งเป็นเรื่องของความเพียรที่จะท�ำงาน ก็ต้องชื่นชมก็เพราะเป็นมูลนิธิ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัว ก็ขอบใจ
พระราชปฏิสันถารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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ค�ำน�ำ
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด�ำเนินงานมานับแต่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๙ และก�ำลัง
จะย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๐ หรือ ๑ ทศวรรษ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้
การด�ำเ นินงานตลอด ๙ ปีที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาอุปสรรคนานัปการ แต่คณะ
กรรมการ บริหารและเจ้าหน้าที่ตลอดจนบุคลากรที่ร่วมด�ำเนินงาน ก็สามารถแก้
ปัญหาต่ างๆมาได้ในระดับที่อาจจะกล่าวได้ว่าประสบผลส�ำเร็จพอสมควรในระยะ
เวลาเริ่มต้น แต่เดิมนั้นมูลนิธิเป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียงไม่
ถึง ๑๐ คน ในระยะ ๕-๖ ปีแรก ได้อาศัยห้องเรียนที่ชั้น ๑๑ อาคารนวมราช ๘๐ ปี
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นส�ำนักงานระหว่างปี ๒๕๕๓
– ๒๕๕๘ การศึกษาวิจัยและพัฒนา ล้วนต้องพึ่งพาหน่วยงานพันธมิตรทั้งหลายเป็น
หลัก จวบจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่องานวิจัยและพัฒนาบางส่วนได้ส�ำเร็จตาม
เป้าหมายทีก่ ำ� หนด จึงจ�ำเป็นต้องหาสถานทีข่ ยายไปสูก่ ารผลิตในระดับอุตสาหกรรม
(Industrial Scale) จึงได้มาก่อสร้างอาคารปฏิบตั กิ ารหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบา ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นบริเวณย่านพระราม ๙ บนที่ดินของทรัพย์สิน
ส่วนพระ มหากษัตริย์ เขตวังทองหลาง มูลนิธิจึงได้ย้ายส�ำนักงานจากคณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มายังอาคารแห่งนี้ เมือ่ ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘
บนพื้นที่ ๕ ไร่ บนพื้นที่ปฏิบัติงานในอาคารกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นทั้ง
ส�ำนักงา นมูลนิธิ มีห้องปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรม มีโรงงานผลิต
นวัตกรรมอาหารทางการแพทย์ ซึง่ ประกอบด้วยเครือ่ งจักร อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ ง
ใช้ อ�ำนวยความสะดวกบริบรู ณ์ มีคลินกิ ทันตกรรมส�ำหรับวิจยั ทางคลินกิ และสามารถ
ให้บริการ ประชาชนได้ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลากว่า ๕๐
คน เกิดผล ผลิตที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรมไปร่วมสนับสนุนการให้
บริการด้า นทันตกรรมร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ อีก ๘ แห่ง เพื่อแก้
ปัญหาโรคสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนตามแนวพระราชด�ำริ ได้ปลี ะกว่า ๕๐,๐๐๐
คน ดังปรากฏผลการด�ำเนินงานในรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ ฉบับนี้
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การด�ำเนิน งานของมูลนิธิทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาและปัจจุบัน ยังคงใช้แนวพระ
ราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เป็นนโยบายหลัก ประกอบร่วมกับแผน
ทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ และ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่มอบให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปเป็นแผนหลักในการปฏิบตั งิ านด้านทันตกรรมและใช้แผน
บริหารและพัฒนาองค์กรระยะที่ ๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๕) ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้
ความเห็นชอบเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนปฏิบัติ
งานประจ�ำปี
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุน ให้ภารกิจ
ที่ก�ำหนดด�ำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริ (กปร.) ส�ำนักงบประมาณ ตลอดจนส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ให้
ความกรุณาเป็นผูต้ รวจสอบบัญชีและรับรองงบดุลประจ�ำปี ให้กบั มูลนิธอิ ย่างต่อเนือ่ ง
เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว ท�ำให้การด�ำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเชื่อมั่นใน
ความถูกต้อง โปร่งใส ใช้จ่ายได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ขอบคุณคณะทันต
แพทยศาสตร์ทั้ง ๗ มหาวิทยาลัย และ ๑ โรงพยาบาล ที่ท�ำหน้าที่ทันตแพทย์อาสา
สมัคร หน่วยงานทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีร่ ว่ มออก
บริการดูแลประชาชนทั่วทุกภาค รวมทั้ง กระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนให้การ
ด�ำเนินงานแก่ประชาชนด้านสุขภาพในช่องปากส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายวรวุฒิ กุลแก้ว
กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สารบั ญ
๐๐๘

พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาและการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

๐๑๑

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		

๐๑๗

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

๐๒๘

แผนการด�ำเนินงาน

๐๓๒
๐๓๓
๐๓๖
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๑. ผลการด�ำเนินงานด้านภายในองค์กร 		
• การบริหารงานคุณภาพองค์กร
• การพัฒนาบุคลากร
• การสื่อสารองค์กร

๐๔๖
๐๕๖
๐๖๐
๐๖๔
๐๖๘
๐๗๑
๐๗๒
๐๗๔
๐๗๘
๐๘๐
๐๘๖

๒. ผลการด�ำเนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
• โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
(ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา)
• โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำลายเทียมชนิดเจลส�ำหรับผู้ที่มีภาวะ
ปากแห้งน�้ำลายน้อย (ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก)
• โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน
• โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ
• โครงการศึกษาวิจัยและผลิตต้นแบบแปรงชนิดนิ่มส�ำหรับท�ำความสะอาด
ช่องปากผู้สูงอายุ
• โครงการผลิตอาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา)
• โครงการผลิตน�้ำลายเทียมชนิดเจลส�ำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน�้ำลายน้อย
(ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก)
• การพัฒนาระบบการค้นหาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากครบวงจร
เพื่อแก้ปัญหาแผล/มะเร็งช่องปาก
• การพัฒนาเทคนิคการใส่ฟันเทียมทั้งปากในเวลา ๓ ครั้ง
• โครงการศึกษาวิจัยถึงแนวทางการรักษาป้องกัน โรคทางทันตกรรม
ที่ไม่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
• คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

๐๘๗

๓. ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๐๘๘
๐๙๖
๑๐๒
๑๐๖

๔. ผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร
• ผลการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ฯ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
• ผลการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ฯ ประจ�ำส่วนภูมิภาคต่าง ๆ (๘ หน่วย)
• ผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์จัดบริการทางทันตกรรม ณ มูลนิธิฯ
• กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยและผลิตนวัตกรรมของมูลนิธิฯ
รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 9

ดานการศึกษาและการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร
พระบาทสมเด็จพ ระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท รงมพี ระเมตตาธิค ณ
ุ พ ระราชทานพระบรม
ราชานุเคราะหสนับสนุนก จิ การดานทนั ตสาธารณสุขมาอยางตอ เนือ่ งเปนร ะยะเวลากวา49 ป ดังเห็
 นไดจากการดำ�เนิน
งานของ “หนวยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ” ทีท่ รงริเริม่ จ ัดตัง้ วางแผนและติดตามผล
การดำ�เนินงานดว ยพระองคเอง ดวยทรงเล็งเห็นค วามสำ�คัญข องงานทนั ตสขุ ภาพวาเปน ป จ จัยพืน้ ฐานเบือ้ งตน ข องการ
มีส ขุ ภาพทดี่ ี โดยพระราชทานพระราชดำ�ริแ ละขอ แนะนำ�แกทันตแพทยทีถ่ วายการรกั ษาเสมอมา ไมเพียงแตงานดาน
ทันตบริการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ยังท รงสง เสริมก ารศกึ ษาวิจยั ท างทนั ตแพทยศาสตร การพฒ
ั นาดานวชิ าการ
และทรงมพี ระบรมราชูปถัมภแกงานอนั เกีย่ วเนือ่ งกบั ก จิ การทนั ตกรรมดว ย การศกึ ษาและการวจิ ยั ท างทนั ตแพทยศาสตร
พระบาทสมเด็จพ ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานคำ�แนะนำ�อันท รงคุณประโยชนยิ่ง
ตอวิชาชีพทันตแพทยวา...

“
ำปี
10 รายงานประจ�
๒๕๖๑

การศึกษาและวิจัยเปนเรื่องสำ�คัญ ทันตแพทยควรมีหลากหลาย
ไมใชสนใจรักษาแตอยางเดียว แตตองสนใจงานวิจัย
รวมทั้งงานประดิษฐคิดคนวัสดุอุปกรณตาง ๆ

“

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

พระมหากรุณาธิคุณ

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

ดว ยพระปรีชาสามารถรอบรูใน
 งานทนั ตกรรมและ
วิชาชีพทันตแพทย ประกอบกับพระราชวิสัยทัศนที่กวาง
ไกล ทรงเล็งเห็นความสำ� คัญของการวจิ ยั พฒ
ั นา เพราะการ
วิจยั พ ฒ
ั นานนั้ เปนเครือ่ งมือในการไดมาซงึ่ อ งคค วามรูเกี
 ย่ ว
กับการปองกันดูแลรักษาสุขภาพชองปาก จึงพ ระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหคณะทนั ตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร (คณะทนั ตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย
ในปจ จุบนั ) จัดฉายภาพยนตสว นพระองค เพือ่ รวบรวมราย
ไดจากผูมีจิตศรัทธาทูลเกลาทูลกระหมอมถวายโดยเสด็จ
พระราชกุศลสมทบกับงบประมาณแผนดิน สรางอาคาร
เรียนปฏิบัตกิ ารคลินิกและการวิจัยท างทันตแพทยศาสตร
พรอมพระราชทานนามอาคารวา “ตึกทนั ตรกั ษวจิ ยั ” และ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหประดิษฐานอักษร
พระปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.” ที่หนาตึก เพื่อเปนสิริมงคลตอ
การศึกษาวิจัยทางทันตแพทยศาสตร
	

ดานการประดิษฐคิดคนว ัสดุอุปกรณทางทันตกรรม
ได้พระราชทานขอ แนะน�ำ และเนนย�ำ้ เรือ่ งการพึง่ พาตนเอง
ลดการน�ำเขาจากตางประเทศ โดยการผลิตวัสดุ อุปกรณ
ขึ้นใชเองแกผูเกี่ยวของอยูเสมอ เชน กรณีเมื่อครั้งมีผูน�ำ
เครื่องกรอฟนสนามขององคการอนามัยโลกมานอมเกลา
นอมกระหมอมถวายเพือ่ ใชในหนวยทนั ตกรรมพระราชทาน
แตเมื่อน�ำไปใชงานเพียงไมกี่ครั้งเครื่องก็หยุดท�ำงาน จึง
พระราชทานขอแนะน�ำวา
“เมื่อเปนเชนนี้ ท�ำไมไมคิดคนเครื่องมือเครื่องใช
ขึ้นเอง ใหเหมาะสมกับส ภาพบานเมืองของเรา”
จากพระราชกระแสดงั กลาวนำ� ไปสูการ
 ศกึ ษาคน ควา
วิจัยสิ่งประดิษฐตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานของหนวย
ทันตกรรมพระราชทานจนประสบผลส�ำเร็จไดชุดอุปกรณ
ที่เหมาะสมกับล ักษณะการใชงาน

o พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพิธีเปิด
“ตึกทันตรักษ์วิจัย” เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการด้านคลินิก และการวิจัย

รายงานประจ�ำปี
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ในส่วนของการพัฒนาวิชาการทันตแพทยศาสตรศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ไดมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ พ ระราชทานทนุ ก ารศกึ ษา “มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร”
เมือ่ คราวเสด็จพระราชดำ� เนินเพือ่ ทรงรบั การถวายการรักษาพระทนตทีค่ ณะทนั ตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนมา เพราะทรงตระหนักวาทันตแพทยเปนส าขาวิชาชีพที่ส�ำคัญสาขาหนึ่ง

นอกจากพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแกวิชาชีพทันตแพทยตามที่กลาวขางตนแ ลว เมื่อป  พ.ศ. ๒๕๕๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอ มพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจัดตั้ง“มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ” ขึ้นในหนวยทันตกรรมพระราชทาน ใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่ท�ำหนาที่ศึกษาวิจัย
พัฒนาดานทันตกรรม โดยน�ำผลที่ไดจากการวิจัยพัฒนาไปประยุกตใชในการบริการรักษา และสงเสริมอนามัยชอง
ปากใหกับป ระชาชนไดอยางเหมาะ สมทงั้ ต อ ส ภาวการณของโรค และลกั ษณะกายภาพของประชากร นบั เปน พ ระมหา
กรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมอีกว าระหนึ่งข องงานทันตสาธารณสุขไทย ดวยน�้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเอื้ออาทรตอ
พสกนิกร มุงหวังที่จะใหราษฎรทุกหมูเหลามีความเปนอ ยูที่ดี

ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” จากพระราช
กระแสดงั กลาวนำ� ไปสูการ
 ศกึ ษาคน ควาวจิ ยั ส งิ่ ป ระดิษฐตาง ๆ ทีใ่ ชในการปฏิบตั งิ านของหนว ยทนั ตกรรมพระราชทาน
จนประสบผลส�ำเร็จไดชุดอุปกรณที่เหมาะสมกับลักษณะการใชงาน
ำปี
12 รายงานประจ�
๒๕๖๑

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชด�ำรัสถามทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์
ศาสตราจารย์ พันโท ทันตแพทย์ สี สิริสิงห เมื่อเสร็จสิ้นจากการถวายการรักษาพระทนต์ ท�ำให้ทรงทราบว่า ประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่หา่ งไกล เวลามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน จะไม่มีทันตแพทย์คอยให้บริการรักษา เพราะ
ทันตแพทย์จะมีเฉพาะโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร จึงทรงพระราชทานค�ำแนะน�ำความว่า

“

การจะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟัน หยุดการท�ำนา ท�ำไร่
เดินทางไปหาหมอนั้น เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงกันข้ามหากเป็นการให้
บริการเคลื่อนที่ ไปสู่ประชาชนก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่ง

“

ฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแล บ�ำบัดทุกข์
ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลหมอ

“

“

และได้ ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานรถยนต์ท�ำฟันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้ทันตแพทย์อาสาสมัคร
สามารถออกให้ บริก ารประชาชนในถิ่ น ทุรกั น ดาร ในนามของ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยมี ศาสตราจารย์ พันโท ทันตแพทย์ สี สิริสิงห เป็นผู้อ�ำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

รายงานประจ�ำปี
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“

“

เวลาพระองค์มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน
ก็มีทันตแพทย์ดูแลรักษา
แล้วราษฎรที่อยู่ห่างไกล
จะมีทันตแพทย์ช่วยรักษาหรือไม่

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ออกปฏิบตั งิ านให้บริการทันตกรรมเคลือ่ นที่
เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๓
โดยเริม่ ต้นทีอ่ ำ� เภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เรื่อยขึ้นมาจนถึงจังหวัดนครปฐม ตามรับสั่งของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ซึง่ รถทันตกรรมเคลือ่ นทีพ่ ระราชทานจะจอดให้บริการรักษา
และดูแลสุขภาพช่องปากให้กับราษฎรที่ยากจนตามต�ำบล
และอ�ำเภอต่าง ๆ ตลอดเส้นทางแห่งละ ๑ วัน

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ จะออกให้
บริการเช่นนีต้ ลอดทัง้ ปียกเว้นในช่วงฤดูฝนเท่านัน้ โดย
ระยะแรกการให้บริการ ส่วนใหญ่จะเป็นการถอนฟัน
และให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพช่องปาก เนือ่ งจาก
ประชาชนขาดความรู้ และไม่เคยได้รบั การดูแลสุขภาพ
ช่องปากมาก่อน เมือ่ ออกให้บริการแล้วพบประชาชน
ที่มีโรคร้ายแรงในช่องปาก หรือผู้ป่วยที่ปากแหว่ง
เพดานโหว่ ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษาหน่วย
ทันตกรรมพระราชทานฯ จะส่งผูป้ ว่ ยไปรับการรักษา
ที่โรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุ
เคราะห์
จากพระราชกระแสดังกล่าวแสดงถึงนํ้าพระราช
หฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่มุ่งหวังจะให้พสกนิกรใน
พืน้ ทีห่ า่ งไกลได้เข้าถึงการ บริการรักษาทางทันตกรรมและ
มีสุขภาพช่องปากที่ดี ปราศจากความทุกข์อันเกิดจากโรค
เช่นเดียวกันกับพระองค์ เพื่อให้พสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคมี
โอกาสเข้าถึงบริการทางทันตกรรมตามพระราชประสงค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถยนต์
ท�ำฟันเคลื่อนที่ จ�ำนวน ๑ คัน เพื่อใช้เป็นหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่ส่วนพระองค์ โดยทรงประกอบพิธีเจิมรถเพื่อเป็น
สิริมงคล เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๑๓ ณ พระราชวังไกล
กังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ำปี
14 รายงานประจ�
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o ศาสตราจารย์ พันโท ทันตแพทย์ สี สิริสิงห
ผู้อ�ำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คนแรก
ขณะก�ำลังปฏิบัติงานให้ผู้มารับการรักษา

๒๕๑๓ - ๒๕๒๑

ตลอดระยะเวลา ๙ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ – ๒๕๒๑ ศาสตราจารย์ พันโท ทั น ตแพทย์ สี สิริสิงห ผู้อ�ำนวยการหน่วยทันต
กรรมพระราชทานฯ ได้น�ำทันตแพทย์ออกให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนรวม ๑๐๗,๙๐๓ ราย ในพื้นที่ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร อ่างทอง และสระบุรี
o ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ผู้อ�ำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คนปัจจุบัน
ขณะก�ำลังปฏิบัติงานให้ผู้มารับการรักษา

๒๕๒๑ - ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุ ช

เมื่ อ ศาสตราจารย์ พั น โท ทั น ตแพทย์ สี สิ ริ สิ ง ห ถึ ง แก่ อ นิ จ กรรม ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ทั น ตแพทย์ ห ญิ ง ท่ า น
ผู ้ ห ญิ ง เพ็ ช รา เตชะกัมพุช ได้เป็นผู้อ�ำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ปฏิบัติหน้าที่ต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดย
ระยะแรกมีทันตแพทย์อาสาสมัครจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอยผลัดเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์
จ�ำนวน ๒ คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้ให้บริการรักษาและให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ
รายงานประจ�ำปี
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ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

ศาสตราจารย์ พันโท ทันตแพทย์ สี สิริสิงห

ในเวลาต่ อ มาพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถ
บพิ ต ร ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ จั ด
ตั้ ง หน่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทานขึ้ น ในส่ ว นภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ รวมปั จ จุ บั น มี
มหาวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด ของหน่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ๗ มหาวิ ท ยาลั ย และ ๑ โรงพยาบาล โดยมี ก� ำ หนดการออกให้
บริ ก ารทั น ตกรรมในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ เป็ น ประจ� ำ โดยเฉลี่ ย เดื อ นละ ๑ ครั้ ง และ
ในทุ ก ปี จ ะร่ ว มกั น ออกให้ บ ริ ก าร หน่ ว ยทั น ตกรรมเคลื่ อ นที่ ใ นถิ่ น ทุ ร กั น ดาร
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง ครั้ ง ละ ๑ สั ป ดาห์

การติดต่อกับเจ้าหน้าทีท
่ ้องถิน
่ ได้ปฏิบัติครบแล้ว
่ เมือ

“

“

ควรได้มีการส�ำรวจเส้นทางก่อนการปฏิบัติงานและควรมี

ให้ปฏิบัติซ้�ำอีกเป็นรอบทีส
ั ง
ิ านในรอบแรกเป็ นอย่างไร
่ อง ผลการปฏิบต
อาจตัดสินได้จากจ�ำนวนคนไข้ทม
ี่ าในครัง
่ องนี้
้ ทีส

และเป็ นการช่วยเหลือประชาชนทีพ
่ ลาดโอกาสจากครัง
้ แรก

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

พระราชด� ำ รั ส พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
ทีอ
่ อกให้บริการประจ�ำส่วน
ภูมิภาคต่าง ๆ ทัว
่ ประเทศ

ำปี
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เมือ่ ครัง้ ทีอ่ อกให้บริการประชาชน องค์การอนามัยโลกได้นอ้ มเกล้าฯ
ถวายเครื่องกรอฟันสนามเพื่อใช้ในหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
ปรากฏว่าใช้ได้สักพักเครื่องก็หยุดท�ำงาน พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชด�ำรัสแนะน�ำ
ว่า

“

“
ชุดเก้าอีท
้ �ำฟันสนาม

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

ทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จึงร่วมกันศึกษาวิจยั พัฒนาเครือ่ งมือเครือ่ ง
ใช้ทางทันตกรรม หนึ่งในนั้นคือ ชุดเก้าอีท้ �ำฟันสนาม ที่คิดค้นและ
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงาน โดยเครื่องมืออุปกรณ์ที่คิด
ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น มานั้ น มี จุ ด เด่ น ที่ มี น�้ ำ หนั ก เบา ขนย้ า ยได้ ส ะดวก
ราคาถูก ใช้งานได้งา่ ย และเหมาะสมกับประเทศไทย พระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชด�ำรัส
แนะน�ำว่า...

ศ.(พิเศษ) ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ผู้อ�ำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายวรวิทย์ จ�ำปีรัตน์
ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ

ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ

ดร.ประจิตต์ โรจนพฤกษ์
ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ

รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช
เลขานุการ

รายงานประจ�ำปี
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ปัจจุบัน หน่วยทั น ตกรรมพระราชทานฯ สามารถให้บริการตรวจฟัน

วินิจฉัย ด้ วยภาพรัง สี ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด ขูดหินปูน อุดฟัน รักษา
คลองรากฟัน ใส่ฟนั เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ใส่ฟนั เทียมทัง้ ปาก และ
ให้ความรูด้ า้ นทันตสุขศึกษาได้ทงั้ หมดภายในหน่วยทันตกรรมเคลือ่ นที่
จนน�ำมาสู่การขนานนามว่าเป็น

ปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงติดตามการด�ำเนินงานและพระราชทาน
ค�ำแนะน�ำอยู่เสมอ ดั่งพระราชกระแสความว่า...

“

ทันตแพทย์อย่าดูแต่เรือ
่ งฟันอย่างเดียว

ให้ดูเรือ
่ งอืน
่ ๆ ด้วย เช่น สังเกตขาเจ็บ ตาบวม
เรียนมาเหมือนกันถ้ารักษาได้ก็ควรให้การรักษา
ถ้ารักษาไม่ได้ควรให้ค�ำแนะน�ำส่งต่อไปรักษา

ราษฎรจะได้รับการดูแลแต่เนิน
่ ๆ และต้องซักถาม
ทุกข์ สุข เรือ
่ งการท�ำมาหากิน ถนนหนทาง น�้ำท่า

“

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

เจ็บคอ ฯลฯ เพราะทันตแพทย์ก็เป็ นแพทย์เหมือนกัน

เพราะถ้าน�้ำไม่มี จะให้แปรงฟันวันละ ๒ ครัง
้ ได้อย่างไร
ถนนไม่ดี จะให้มาพบหมอปี ละ ๒ ครัง
้ ได้อย่างไร

ำปี
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มูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรม
พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็ นหน่ว ยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เดิมชื่อ ศูนย์ทันตนวัตกรรม โดยมีวัตถุ
ประสงค์เ พื่อ ด�ำเนินงานคิดค้นนวัตกรรม ผลิตเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
ยา และเวชภัณฑ์ตลอดจนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมเพื่อ
น�ำไปสนับสนุนกิจกรรมการออกบริการประชาชนของหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ และใช้ชื่อมูลนิธิว่า
“มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์”

รายงานประจ�ำปี
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มูลนิธทิ ันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึง
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่
ทรงมีตอ่ งานทันตกรรม และด�ำเนินงานสนองพระราชกระแสด้านทันตสาธารณสุข สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับงานดา้ นทนั ตกรรม โดยการน�ำผ ลงานวิจยั ม าตอ่ ยอดผลิตเป็นน วัตกรรมเพือ่ ก ารบริการรกั ษา การสง่ เสริมสุขภ าวะอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการศึกษา วิจัยพัฒนา นวัตกรรมทางทันตกรรม ได้แบ่งการด�ำเนินงานดังกล่าว ออก
เป็น ๒ ลักษณะ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อน�ำไปให้บริการประชาชน และการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก ี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่
การพัฒนางานด้านทันตกรรมอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

๑. ด�ำเนินการตามพระราชด�ำริ พระราชประสงค์ และพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ ทรงมีต่อพสกนิกร
ด้านทันตสาธารณสุข
๒. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เผยแพร่มหากรุณาธิคณ
ุ
ด้านทันตกรรมที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๔. ด�ำเนินการศึกษา คิดค้น พัฒนา และผลิตเครือ่ งมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านทันตกรรมอืน่
ให้ได้มาตรฐานเพื่อการสาธารณประโยชน์ และด�ำเนิน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ์
ยา และเวชภัณฑ์ทางทันตกรรมสู่ประชาชน
๕. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากร ของมู ล นิ ธิ ด ้ า นการ
บริหารและวิชาการ โดยให้ สามารถใ ช้เทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
และเหมาะสมกับสภาพปัญหาทันตสาธารณสุข
๖. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค คล กลุ ่ ม บุ คคล องค์ ก ร
หน่วยงานต่าง ๆ ในการคิดค้น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมทางด้านทันตกรรมจากภูมิปัญญาไทย
๗. ด�ำเนินการทางด้านทันตสาธา รณสุขใด ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
๘. ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรการกุศล
อื่น ๆ เพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์
๙. ไมด�ำเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
ำปี
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เปนองค์กรที่สนับสนุนการให้บริการ
ทันตกรรมแก่ประชาชนของหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมกับภาคีเครือข่ายและสร้างโอกาสให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและ
พัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นในประเทศ

พันธกิจ

๑. เผยแพร่พ ระมหากรุณาธิ คุ ณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข
๒. วิจั ย แล ะ พั ฒ นา ด้ านทั น ต ก รรมเ พื่อใ ห้ได้
นวัต กรรมที่ มี คุ ณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลเพื่ อ น�ำ ไปป้ องกั น รักษา ฟื้น ฟู จากโรค
ทางทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล
๓. สนับสนุนการบริการด้านทันตสาธารณสุขร่วม
กับภาคี เ ครื อ ข่ า ย โดยใช้ นวัต กรรมที่ผลิตขึ้น
ภายในประเทศ
๔. การพัฒนาองค์กร เพือ่ ให้มศี กั ยภาพในการผลิต
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

วิสัยทัศน์
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คณะกรรมการ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

ศ.(พิเศษ) ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ประธานกรรมการ

รศ.ทพญ.คุณเมตตจิตต์ นวจินดา
รองประธานกรรมการ
นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
กรรมการ

รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช
กรรมการและเหรัญญิก
ำปี
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ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์
กรรมการ

นายวรวุฒิ กุลแก้ว
กรรมการและเลขาธิการ

วัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

มูลนิธิไดให้ความส�ำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็น “องค์กรทีด่ ที สี่ ดุ ในประเทศไทย
ด้านการผ ลิตทันตนวัตกรรม” โดยจัดท�ำรูปแบบ
จ�ำลองการ สร้า งวัฒนธรรมองค์กรผ่านตัวแบบ DIF
Hexagonal Crystal Model ขึ้น เพื่อเป็นการก�ำหนด
ค่านิยมองค์กร (Core Value) และใช้ยึดถือปฏิบัติมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มจัดตั้งมูลนิธิ

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 27

ผังการบริหารองค์กร
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ 8 แห่ง

ฝ่ายบริหาร
ส่วนจัดหา
และพัสดุ

ส่วนการคลังและ
เลขานุการ
งาน
เลขานุการ

งาน
งบประมาณ

แผนก
บัญชี

แผนก
การเงิน

แผนก
จัดหา

แผนก
พัสดุ

ส่วนบุคคลและ
ลูกค้าสัมพันธ์
แผนก
บุคคล

นิติกร

ำปี
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แผนกลูกค้า
สัมพันธ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการมูลนิธิ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์

QMR

ฝ่ายปฏิบัติการ
ส่วนผลิต
แผนกผลิต
MDF

แผนกผลิต
MDD

EMT

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ส่วนเทคนิค
และวิศวกรรม
แผนก
ซ่อมบ�ำรุง

FST

แผนกประกัน
คุณภาพ

ส่วนวิจัย
และพัฒนา
แผนกบริหาร
แผนกวิจัยและ แผนกวิจัยและ
งานคุณภาพ
พัฒนา MDF พัฒนา MDD
องค์กร

ส่วนทดสอบ
และคลินิก
แผนกบริหาร
งานโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญ
ทันตกรรม

แผนกคลินิก
ทันตกรรม

งานประสานงาน
ผู้เชี่ยวชาญ

รายงานประจ�ำปี
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ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

เลขาธิการ

สรุปภาพรวมแผนงานกิจกรรมเชือ
่ มโยงกับวิสัยทัศน์

พันธกิจองค์กร ตามแผนธุรกิจระยะที่ ๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

แผนการดำ�เนินงาน

(๑) เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข

เปนองค์กรที่สนับสนุน
การให้บริการทันตกรรม
แก่ประชาชนของหน่วย
ทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หัว
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
และสร้างโอกาส
ให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการวิจัย
และพัฒนาทางทันตกรรม
ที่ผลิตขึ้นในประเทศ

(๒) วิจัยและพัฒนาการด้านทันต
กรรมเพื่ อ ใ ห้ ไ ด้ น วั ต กรรมที่ มี
คุณภาพ เป็ นไปตามม าตรฐาน
สากลเพื่ อ น� ำ ไปป้ อ ง กั น รั ก ษา
ฟื้นฟู จากโรคทางทั นตกรรมแก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล

(๓) สนับสนุนการบริการด้านทันต
สาธารณสุขร่วมกับภา คีเครือข่าย
โดยใช้ น วั ต กรรมที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เอง
ภายในประเทศ

(๔) การพัฒนาองค์กร เพื่อให้มี
ศั ก ยภาพในการผลิ ต นวั ต กรรม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ำปี
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วัตถุประสงค์
เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ พ ระ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ด้านทันตสาธารณสุข
สนับสนุนการให้บริการทันตกรรมแก่
ประชาชนของหน่ ว ยทั น ตกรรม
พระราชทานทั้ง ๘ หน่วย

ท� ำ การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
บริการ เพื่อแก้ปัญหาโรคทางทันต
กรรม ๗ เรื่อง
พัฒนาระบบคุณภาพการวิจัย การ
ผลิต การทดสอบตามมาตรฐานสากล
และธ�ำรงรักษาระบบ QMS

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทัง้ ระบบเพือ่
ให้มีสมรรถนะสูง
พัฒนาองค์กรโดยรวมเพือ่ รองรับการ
จัดการนวัตกรรม

การบริการตามแผนทันตสุขภาพร่วม
กับภาคีเครือข่ายส�ำหรับเด็กไทย
การบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายตาม
แผนทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ

แผนงาน / โครงการ

อย่างน้อย
๓ โครงการ
ในรอบปี

- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านทันตสาธารณสุข
- งานพิธีการต่าง ๆ ในวโรกาสต่าง ๆ ทั้งพระราชพิธีและหน่วยงาน

ผู้รับบริการ
๔๐,๐๐๐ คน ต่อปี

- การสนับสนุนงบประมาณด้านอ�ำนวยการ การประชุม/ประเมินผล
- การสนับสนุนเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพือ่ การบริการประชาชนของ
หน่วยทันตกรรมพระราชทานทั้ง ๘ หน่วย ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ได้ผลการวิจัย
๔ เรื่อง

- การวิจัยและพัฒนาด้านอาหารทางการแพทย์
- การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ด้านทันตกรรม
- การวิจัยและพัฒนาด้านยาและเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม
- การวิจัยทางคลินิก

กิจกรรมย่อย

• GIC • Saliva Indicator
• Sprong Brush Geriatric
• Dental Clinic

- การผลิตนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์
- การผลิตนวัตกรรม เครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม
- การผลิตยาและเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม
- DENTAL CLINIC

• AOF1 • AOF2 • OMJ
• RPS • FLV
• HMMW • PNH

บุคลากรได้รับการ
พัฒนา ๑๐๐%

- การพัฒนาเจ้าหน้าที่ ด้าน MENTAL SKILL
- การพัฒนาเจ้าหน้าที่ ด้าน TECHNICAL SKILL
- การพัฒนาทาง COMPETENCY MODEL

องค์กรผ่านตัวชี้วัด
ตาม BSC ทุกค่า

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
- จัดท�ำโครงการเพือ่ หารายได้ สนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กร

• ID/PD/CD/OD
• ID/PD/CD/OD
• Core Competency
• Managerial Competency
• Functional Competency

บริการและเด็กเข้า
ถึงบริการ ๘๐%

- โครงการน�ำร่อง
- งานสนับสนุนบริการตามแผนทันตสุขภาพแห่งชาติ

บริการและผูส้ งู อายุ
เข้าถึงบริการ ๘๐%

- โครงการน�ำร่อง
- งานสนับสนุนบริการตามแผนทันตสุขภาพแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากล
ทุกชนิด

รายงานประจ�ำปี
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แผนการดำ�เนินงาน

เป้าหมาย

กรอบแนวทางการด�ำเนินงาน

๙ ข้อ

มูลนิธทิ นั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มงุ ยกระดับค ณ
ุ ภาพชวี ติ และแกไ ขสภาพปญ
 หาทนั ตสาธารณสุข
ในปจ จุบนั ของประเทศ อันจ ะนำ� ไปสูการ
 พฒ
ั นาประเทศดานทนั ตสาธารณสุขตามแนวพระราชดำ� ริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่องการศึกษาวิจัยและสิ่งประดิษฐทางทันตกรรม ภายใตกรอบ
แนวทางการด�ำเนินงาน ๙ ขอ คือ

เริ่มต้นจากการพึ่งพาตนเอง โดยการสร้าง
นวัตกรรม วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์

๑
๒

ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร
ภายใประเทศ

๓
๔

พัฒนาตามสภาพ
การสนับสนุนที่เอื้ออ�ำนวย

แผนการดำ�เนินงาน
ำปี
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มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทันตสาธารณสุข
ของคนไทยและเศรษฐกิจไทย

๗
๘

มีระบบติดตามการใช้งานนวัตกรรม
และการประเมินผลระยะยาว

ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
เหมาะสมกับประเทศไทย

๕
๖

สร้างความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน

ใช้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

๙

พัฒนาบุคลากรใหม่

แผนการด�ำเนินงานตามตัวแบบการจัดการ BSC ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
ของ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑

แผนงานภายในองค์กร

มูลนิธกิ �ำหนดใหการวางระบบงานที่เหมาะสมกับองคกรเปนแ ผนงานหลัก อันจ ะน�ำไปสูการก�ำกับดูแลที่ดีมีก าร
ด�ำเนินงานทเี่ ปนระบบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามวตั ถุประสงค การบริหารจัดการภายในองค์กรมีความโปรง ใส
สามารถตรวจสอบได พรอมพฒ
ั นาขดี ค วามสามารถของบคุ ลากรในดานการปฏิบตั ิงานและการตดั สินใจ เพือ่ รองรับการ
ด�ำเนินงานดานนวัตกรรมทตี่ อ งขบั เคลือ่ นและเปลีย่ นแปลงตามกระแสเทคโนโลยีอ ยูตลอด
 เวลา ตลอดจนสรางวฒ
ั นธรรม
องคกร (Corporate Culture) รวมกัน โดยมุ่งหวังใหเกิดขึ้นระหวางผูปฏิบัติงานในฐานะที่เปนองคกรด�ำเนินงานรับใช
ใตเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชกระแส และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

๒

แผนงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

มูลนิธิมุงเนนการศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมดานทันตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคทางทันตกรรมส�ำหรับผูสูงอายุ
(Geriatric Dentistry) เปนหลัก เนื่องจากปจจุบันมีปริมาณผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก และมีปญหาสุขภาพชองปากที่
หลากหลายรูปแบบ โดยรวมมือก ับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท�ำการคิดคนพัฒนาเพื่อผลิตนวัตกรรมที่ใชในการรักษา
ฟืน้ ฟู และปอ งกัน เชน แก้ปญ
 หาการสญ
ู เสียฟน ฟน ผุและรากฟน ผุ โรคปริทนั ต โรคมะเร็งในชอ งปาก สภาวะน�ำ้ ลายแหง
ฟนสึก และปญหาเลือดไหลไมหยุดเนื่องจากยา เปนตน ควบคูกับการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑทาง
ทันตกรรมสาขาตาง ๆ ซึ่งม ูลนิธิจะใชกระบวนการวิจัยแ ละพัฒนาประเภทการวิจัยป ระยุกต (Applied Research) แล้ว
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล และกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
แผนงานด้านการเงิน

งบประมาณในการดำ� เนินกจิ การของมลู นิธิ ไดร บั ก ารอดุ หนุนจากรัฐบาล ผ่านส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ซึ่งเปนง บประมาณแผนดิน ดังนั้น มูลนิธิจึงก�ำหนด
แผนการใชจ ายงบประมาณใหเปน ไปตามวตั ถุป ระสงคและเกิดป ระโยชนสูงสุด สอดคลอ งสมั พันธก นั ร ะหวางดานรายรับ
และรายจาย พรอมเนนความถูกตองโปรงใสและการตรวจสอบไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เช่น
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีระเบียบของคณะกรรมการมูลนิธิ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นระเบียบปฏิบัติอ้างอิง
- การพัสดุและคลังสินค้ามีการตรวจนับและรักษาอย่างเข้มงวด เพียงพอต่อการใช้งานแบบทันเวลาพอดี
- ระบบบัญชีและการเงินมีกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีรับอนุญาตทั่วไป และรายงานผลต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ มีระบบทวนสอบกลับตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงเช่นกัน

๔

แผนงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

งานศึกษาวิจัยพัฒนาดานทันตกรรม เปนศาสตรที่ตองใชองคความรูและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากหลาก
หลายสาขา และเมื่อวิจัยพ ัฒนาจนสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑ์หรือบริการไดแลวจึงจ ะสงตอใหผูใชและผูรับบริการ เชน
ทันตแพทย ผูปวย ดังนั้นกระบวนการจึงตองดีมีคุณภาพมาตรฐาน เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ และตองตอบสนอง
ตอสภาวการณของโรคไดเปนอยางดี มูลนิธิจึงสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยสรางเครือขายและสงเสริมการมีสวนรวมในการด�ำเนินงานรวมกันผ่านโครงการน�ำร่องสาธารณกุศล
ต่าง ๆ เช่น โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน ๙๙๙ ชุด โครงการอาหารพระราชทาน เป็นต้น จากนั้นจะ
มีการปอนกลับของขอมูล เพื่อน�ำไปปรับปรุงพ ัฒนาอยางตอเนื่อง
รายงานประจ�ำปี
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๓

บริหารงานคุณภาพองค์กร
สืบเนือ่ งจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มูลนิธไิ ด้รบั การรับรองสถานทีผ่ ลิต
และรับรองกระบวนการผลิต มาตรฐาน ISO 22000: 2005
ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety
Management System) จากบริษทั ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย)
จ�ำกัด และการรับรองผลิตภัณฑ์จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (Food and drug submission (FDA) ภาย
ใต้นโยบายคุณภาพที่ตั้งไว้ว่า..
ผลิตสินค้าได้มาตรฐานมีความปลอดภัย
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำ�เนินงานภายในองค์กร

มูลนิธิจึงมีภาระกิจในการพัฒนาด้านบริหารงานคุณภาพ
องค์กรมาโดยตลอด เพือ่ ธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบคุณภาพให้เป็น
ไปตามข้อก�ำหนด และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง โดยมีการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน (IQA) รวมถึงจัดการประชุมทบทวน
จากฝ่ายบริหารไม่ต�่ำกว่าปีละ ๑ ครั้ง

Surveillance Audit

Surveillance
Audit ประจ�ำปี
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การพัฒนาบุคลากร
นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐานแล้ว มูลนิธิ
ยังให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับระบบ
คุณภาพเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
๒๔ ชั่วโมงต่อคนต่อปี ดังนั้นจึงจัดกิจกรรม
อบรม (In-house) ภายใน และได้สง่ เจ้าหน้าที่
ออกไปอบรมภายนอกดังนี้

๑

เรื่อง การรับมือเหตุไฟฟ้าดับ – ขัดช้อง
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
โดย Emergency Team มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

๒

เรื่อง การรับมือเหตุก่อการร้ายทางอาหาร
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
โดย บริษัท เค.ซี.คอนซัลติ้ง จ�ำกัด

๓

เรื่อง การรับมือเหตุอุทกภัยน�้ำท่วม
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดย บริษัท เค.ซี.คอนซัลติ้ง จ�ำกัด

๔

เรื่อง การรับมือเหตุเพลิงไหม้
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดย บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง ไฟร์ แอนด์
เรสคิว จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี
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กิจกรรมอบรมภายในองค์กร

เรื่อง การรับมือสารเคมีรั่วไหล
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดย บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด

๕

เรื่อง การจัดท�ำ KPIS ดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จในงาน
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
โดย บริษัท จัดฝึกอบรม iPlus Learning &
Consultative

๖
๗

เรื่อง การวิเคราะห์จุด CCP
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
โดย Food Safety Team มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

๘

เรื่อง ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO22000 : 2005วันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๖๐
โดย บริษัท คิวไทม์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด

๙

ผลการดำ�เนินงานภายในองค์กร

เรื่อง ระบบประกันคุณภาพฮาลาล
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โดย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ำปี
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กิจกรรมอบรมภายนอกองค์กร

เรื่อง Document Control for ISO9001
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด

๒

เรื่อง Effective Quality Management
Representative (QMR)
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด

๓

เรื่อง การวางแผนและควบคุมการผลิต
(ส�ำหรับผู้บริหาร)
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

๔

เรื่อง ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food labeling)
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
โดย อุสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

๕

๖

เรื่อง กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุเจือปนอาหาร
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
โดย อุสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เรื่อง การบ�ำรุงรักษามอเตอร์
วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รายงานประจ�ำปี
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๑

ผลการดำ�เนินงานภายในองค์กร

การสือ
่ สารองค์กร
$
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ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มูลนิธิทันต
นวั ต กรรม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ท� ำ การสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ เพือ่ เผยแพร่พระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่องานด้านทันตกรรม รวมทั้งเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูล
เกีย่ วกับผลงานวิจยั ขององค์กร เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าถึงการ
บริการและรับประโยชน์จากผลงานวิจยั อาทิ การออกบริการ
ทั น ตกรรมเคลื่ อ นที่ หน่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทาน ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โครงการผลิตนวัตกรรมอาหาร
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ช่ อ งปาก (ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เจลลี่ โ ภชนา)
โครงการนวัตกรรมน�้ำลายเทียมชนิดเจล (ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่ม
ปาก) เป็นต้น โดยมูลนิธิฯ ได้สื่อสารผ่านสื่อและกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้

วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

กิจกรรมออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมด้านทันตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ
โครงการ “อร่อย ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ และช่องปาก”

ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมด้านทันตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

รายงานประจ�ำปี
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โครงการ “ทันตรักษ์ KM CORNER เรื่อง การดูฉลผู้ปว่ ย
ที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณใบหน้าและขากรรไกร

กิจกรรมออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมด้านทันตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ
ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
โครงการ “มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย”

ผลการดำ�เนินงานภายในองค์กร

ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ
แนะแนวผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ำปี
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วันอังคาร
ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

กิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมูลนิธิฯ
จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันพุธ ที่ ๑๘
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 41

ผลการดำ�เนินงานภายในองค์กร

วันพุธ ที่ ๒๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

นอกจากการสื่อสารองค์กรดังที่กล่าวมาข้างต้น มูลนิธิฯ ยังได้
จั ด แสดงนิ ท รรศการเพื่ อ ให้ ส าธารณชนได้ รั บ รู ้ ใ นพระ
มหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อประชาชนในด้านทันต
สาธารณสุข รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกด้วย โดย
นิ ท รรศการจั ด แสดงอยู ่ ภ ายในอาคารหน่ ว ยทั น ตกรรม
พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนอาคาร
ส�ำนักงาน แบ่งเป็น ๒ พื้นที่ คือ

๑

นิทรรศการโครงการตามแนวพระราชด�ำริ ด้านทันตสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผลการดำ�เนินงานภายในองค์กร

จัดแสดงบริเวณชัน้ ๒ ส่วนอาคาร
ส�ำนักงาน เป็นนิทรรศการที่ได้
รวบรวม ๗ โครงการตัวอย่างทีไ่ ด้
แรงบันดาลใจจากพระราชด�ำรัส
อั น ทรงคุ ณ ค่ า จากพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนน�ำ
ไปสู่การบริการที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชน

๒

นิทรรศการประวัติความเป็นมา
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดแสดงบริเวณชั้น ๕ ส่วนอาคารส�ำนักงาน เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของ
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร้อยเรียงเรื่องราวให้เห็นภาพ
กิจกรรมในแต่ละปีอย่างเข้าใจง่ายๆ
ำปี
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SCA N

เพื่อรับสื่อประกอบการชมนิทรรศการ
นิทรรศการโครงการตามแนว
พระราชด�ำริ ด้านทันตสาธารณสุข

๒

มูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบบรมราชูปถัมถ์
ID: @dent_in_found

SCA N

เพื่อรับสื่อประกอบการชมนิทรรศการ
ประวัติความเป็นมา
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

www.dent-in-found
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ผลการดำ�เนินงานภายในองค์กร

๑

ทั้ ง นี้ ห ากต้ อ งการเข้ า เยี่ ย มชมนิ ท รรศการดั ง กล่ า ว
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
๐๒ ๓๑๘ ๒๓๕๑-๕ ต่อ ๑๔๑๖, ๑๔๒๐
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
หรือติดต่อรับข้อมูลข่าวสารทางสือ่ สังคมออนไลน์ ได้ดงั นี้

ำปี
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ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
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มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
มุ่งมัน
่ วิจัยและพัฒนาผลิตนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
โรคทางทันตกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ประเด็นปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

ที่ส�ำคัญมี ๗ ประเด็น ได้แก่

ำปี
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๑

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อาหารส�ำหรับผู้ปว่ ยมะเร็งช่องปาก
(เจลลี่โภชนา)

๒

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

๓
๔
๕

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

มูลนิธิฯ เป็นหน่วยงานหลักที่ด�ำเนินงานตาม แผนทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เพื่อคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีแ่ ก้ปญ
ั หาโรคทางทันตกรรมผูส้ งู อายุ รวมทัง้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และน�ำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนั้นมาสนับสนุน บริการ ส่งเสริม
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปากผู้สูงอายุ
เป้าหมายเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุรอ้ ยละ ๘๐ มีสขุ ภาพช่องปากและฟันทีด่ ี สามารถกินอาหาร พูด และ
เข้าสังคมได้ ช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยทั่วไป รวมทั้งมีความพึงพอใจในสภาพช่องปากตนเอง และมี
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างน้อย ๕ ใน ๗ ประเด็น โดยปัจจุบันมีโครงการ
ผลิตนวัตกรรมจ�ำนวน ๕ โครงการ ได้แก่

น�้ำลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก)

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แปรงต้นแบบชนิดนิม
่ ส�ำหรับท�ำ
ความสะอาดช่องปากผู้สูงอายุ
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๑

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อาหารส�ำหรับผู้ปว่ ยมะเร็งช่องปาก
(ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา)

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

Research and Development of Innovative Food for
Anti Oral cancer Food (AOF)

เนือ
้ สัมผัส
อ่อนนุ่มชุ่มชื้น
เคี้ยวและกลืนง่าย
มีคุณค่าทาง
โภชนาการ

ำปี
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มูลนิธทิ นั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีแผนการด�ำเนินงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นทันตกรรม โดยมี
จุดเน้นการให้บริการทางด้านทันตกรรม ส�ำหรับผูส้ งู อายุ (Geriatric Dentistry) เนือ่ งจากปัจจุบนั พบว่ามีปริมาณผู้
สูงอายุเพิม่ ขึน้ และพบปัญหาสุขภาพช่องปากหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปัญหาโรคมะเร็งในช่องปาก ซึง่ มีความ
รุนแรงทีส่ ดุ ในจ�ำนวนปัญหาสุขภาพช่องปากรูปแบบอืน่ ส่งผลให้ผสู้ งู อายุมคี วามทุกข์ทรมานในการด�ำรงชีวติ และมี
โอกาสเสียชีวิตสูง มูลนิธิฯ จึงได้มีแผนการด�ำเนิน
“โครงการวิจัยและพั ฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารส�ำหรับผู้ปว
่ ยมะเร็งช่องปาก”

ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่องปากในประเทศไทย ร่วมกับทันตแพทย์
ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ที่ได้ไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่

ซึ่งการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แบ่งออกเป็น
๒ โครงการย่อย โดยด�ำเนินการขนานกันไป
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ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

มีการรวบรวมข้อมูลสถิติจาก องค์การอนามัยโลก WHO พบผู้ปว่ ย
มะเร็งช่องปากและศีรษะมากกว่า ๑๒,๐๐๐ คน เสียชีวต
ิ มากกว่า ๕,๐๐๐
คนต่อปี โดยร้อยละ ๖๐ เป็นผู้ปว่ ยมะเร็งช่องปากที่มีอายุมากกว่า ๕๕
ปีขน
ึ้ ไป โดยจ�ำนวนผูป
้ ว่ ยทัง
้ วการกลืนอาหาร
้ หมดมักพบปัญหาการเคีย
ท�ำให้ผู้ปว่ ยประสบปั ญหาทุพโภชนาการ เนื่องจากได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอ และต้องรับประทานอาหารผ่านทางสายยาง

โครงการวิจย
ั และพัฒนานวัตกรรมอาหารส�ำหรับผูป
้ ว่ ยมะเร็งช่องปาก

โครงการย่อยที่

๑

มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งนวั ต กรรม
อาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากสามารถรับ
ประทานได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของ
ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เจลลีโ่ ภชนา รสมะม่วง

เจลลี่ โ ภชนา รสเสาวรส

ำปี
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เป็นอาหารทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยผูป้ ว่ ยมะเร็งสามารถรับประทานได้ทางปาก
เคี้ยวกลืนได้ง่ายขึ้น ได้รับคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน สามารถ
กลืนได้ ไม่ต้องใช้สายยาง มีรสชาติที่ดี และให้ความชุ่มชื้นในช่อง
ปาก ลดค่าใช้จ่ายในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้
ป่วยทัว่ ประเทศ เป็นอาหารทีค่ นทัว่ ไปสามารถรรับประทานได้ และ
กลุ่มผู้ป่วยอื่น ๆ ได้แก่
• ผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอ เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งคอหอย
มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งต่อมไทรอยด์ ทีร่ บั รังสีบำ� บัดหรือเคมีบำ� บัด
• ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเป็นอัมพาตบริเวณใบหน้า
และขากรรไกร ท�ำให้ไม่มีแรงเคี้ยวอาหาร
• ผู้ป่วยที่ผ่าตัดขากรรไกร ที่อ้าปากได้แคบกว่าปกติ
• ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหาร
• ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรับการรักษาทันตกรรมจัดฟัน หรือรักษา
รากฟันที่มีปัญหาการเคี้ยวการกลืน

ปัจจุบันโครงการวิจัยและพัฒนาสามารถ
ผลิตเจลลีโ่ ภชนารสมะม่วง และ เจลลีโ่ ภชนา
รสเสาวรส ในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นที่
เรียบร้อย และได้ตีพิมพ์วารสาร Support
Care Cancer ส�ำนักพิมพ์ Springer ใน
หัวข้อ Nutri-jelly may improve quality
of life and decrease tube feeding
demand in head and neck cancer
patients

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

โครงการวิจัยและพัฒนาได้อาหารต้นแบบ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งช่อง
ปาก ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ เจลลี่โภชนา ได้
เสร็จสิ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

วิวัฒนาการบรรจุภัณฑ์เจลลี่โภชนา
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โครงการย่อยที่

๑

ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ในปีงบประมาณ

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

๑.

๒๕๖๑

ในช่วงปีที่ผ่านมาจึงได้วิจัยและพัฒนารสชาติของเจลลี่โภชนา รสเสาวรส ใน
ระดับห้องปฏิบัติการวิจัย และสามารถผลิตระดับอุตสาหกรรมได้ส�ำเร็จ

๒.
๓.

ำปี
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ได้ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับคณะกรรมการอาหาร (อย.)
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ เจลลี่โภชนารสมะม่วงและรสเสาวรส

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

RESEA
DEVELO

๔.

ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท�ำการผลิตได้ง่าย สะดวกขึ้น และลดระยะเวลาในการผลิต

๕.

ออกแบบของบรรจุภัณฑ์ (ฝาปิดถ้วย) ให้สามารถน�ำไปใช้ได้กับทุก
รสชาติ แต่ส่วนอื่นยังคงความครบถ้วนของข้อมูลตามกฎหมายที่ใช้
ในการอ้างอิง

๖.

ARCH
PMENT

จัดกิจกรรมฝึกฝนผู้ทดสอบชิม โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิฯ
และได้มีการจัดกิจกรรมทดสอบชิมในขณะด�ำเนินการ
พัฒนาสูตรเจลลี่โภชนา

๗.
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พัฒนารสชาติของผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น รสกล้วย รสข้าวหอม
มะลิ รสทุเรียน เป็นต้น โดยก�ำลังอยู่ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการ คัดสรร
วัตถุดิบที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนตรงตามแนวคิดเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต

๑. พัฒนารสชาติเจลลี่โภชนา และบรรจุภัณฑ์ ให้หลาก

หลาย เพื่อผู้ป่วยจะรับประทานได้ต่อเนื่องโดยไม่จ�ำเจ
โดยมีทั้งรสชาติอาหารคาว และอาหารหวาน

๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นอาหารที่เพิ่มเติมคุณค่าใน

ด้านต่าง ๆ เช่น เสริมวิตามิน หรือ คุณค่าทางโภชนาการ
ด้านอื่น ๆ
๓. เพิ่มเติมการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (เลข อย.)
ของเจลลี่โภชนารสชาติอื่น ๆ
๔. ด�ำเนินการขอรับรองมาตรฐาน halal (ฮาลาล) ของ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา

๕. ปรับขั้นตอนการผลิตให้รวดเร็วขึ้นเพื่อรองรับการ

ผลิตในระดับอุตสาหกรรม
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โครงการวิจย
ั และพัฒนานวัตกรรมอาหารส�ำหรับผูป
้ ว่ ยมะเร็งช่องปาก

โครงการย่อยที่

๒

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยสารธรรมชาติ
ซึ่งออกฤทธิ์ท�ำลายเซลล์มะเร็งช่องปากแบบ
จ� ำ เพาะ โดยมี ผ ลข้ า งเคี ย งน้ อ ยต่ อ เซลล์
เยือ่ บุผวิ ปกติ และรวบรวมองค์ความรูร้ ว่ มกับ
โครงการย่อยที่ ๑ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรม
อาหารเสริมต้านมะเร็งที่ให้ประโยชน์ต่อการ
รักษาโรคมะเร็งช่องปาก

ในปีทผี่ า่ นมา ได้วจิ ยั มาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในการทดลองผลิตเพือ่ ทดสอบปริมาณการกระจายตัวของสาร PEITC
และได้ดำ� เนินการทดสอบประสิทธิผลในผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและล�ำคอ โดยระยะเวลาด�ำเนินงานวิจยั ในโครงการ
คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือน กันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการด�ำเนินงาน
ตลอดโครงการ
ขั้นตอนการด�ำเนินงานตลอดโครงการ
ปัจจุบนั เจลลีโ่ ภชนาทีผ่ สมสาร PEITC อยู่
ในขั้นตอนการทดสอบผลในผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและล�ำคอ ใน ๔ สถานพยาบาล
ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
และ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

ทดสอบสารต้านมะเร็ง
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและ
สัตว์ทดลอง
สร้างต้นแบบ
อาหารต้านมะเร็ง

ทดสอบผลในผู ้ ป ่ ว ย
มะเร็งศีรษะและล�ำคอ

นวัตกรรมอาหาร
ต้านมะเร็ง
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ระยะเวลาด�ำเนินการ

โครงการย่อยที่

๒

ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

๑.

๒.

๓.

๒๕๖๑

ด�ำเนินการท�ำวิจัยในโครงการ และติดตามผลการด�ำเนินงาน ณ สถาน
พยาบาลอยูใ่ นโครงการวิจยั ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
ปัจจุบันอยู่ในช่วงการวิเคราะห์ผลจากการเก็บข้อมูลอาสาสมัครในแต่ละ
สถานพยาบาล

ทดลองกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและตรวจสอบสาร PEITC ในแต่ละถ้วย เพื่อ
ให้การกระจายตัวของสาร PEITC อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ป่วย

ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ online วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวารสาร Food & Function (impact factor 3.829) ได้รับเลือกขึ้นปกหลัง ในวารสารฉบับหน้า ในเรื่องปริมาณ
การยอมรับได้ะะทางประสาทสัมผัสและการชะลอการเจริญเติบโตของมะเร็งในช่องปาก
ของสาร PEITC (หัวข้อ Sensory acceptable equivalent doses of β-phenylethyl
isothiocyanate (PEITC) induce cell cycle arrest and retard the growth of p53
mutated oral cancer in vitro and in vivo† )
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แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต

• ประชาสัมพันธ์ประกาศ
รับสมัครอาสาสมัครเข้า
โครงการ เพื่อให้งานวิจัย
ด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

• ด�ำเนินการท�ำวิจัยกับ
อาสาสมัครในแต่ละสถาน
พยาบาล เพื่อให้ผลการวิจัย
ส�ำเร็จไปตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย
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๒

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมน�้ำลายเทียมชนิดเจล
ส�ำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน�้ำลายน้อย
(ผลิตภัณฑ์วน
ุ้ ชุม
่ ปาก)

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

Research and Development of Innovative Product
Oral Moisturizing Jelly Project (OMJ)

ให้ความชุ่มชื้น
กลืนง่าย
ปรับความสมดุล
ในช่องปาก
ปลอดภัยไม่มี
วัตถุกันเสีย
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มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีมติให้ด�ำเนิน
“โครงการวิจย
ั และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน�้ำลายเทียมชนิดเจล” โดยมอบหมายให้ผู้ได้
รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาเกี่ยวกับโรคมะเร็งช่องปากโดยตรง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.
ดร.อรุณวรรณ หล�ำอุบล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม เป็นผู้จัดการโครงการวิจัย และ
ได้มีแผนด�ำเนินงานที่เน้นด้านทันตกรรมส�ำหรับผู้สูงวัย (Geriatric Dentistry) เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำลายเทียมที่สามารถให้ความชุ่มชื้นในช่องปากได้ มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงน�้ำลายตาม
ธรรมชาติ ส่งเสริมและควบคุมสมดุลในช่องปากเพือ่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูป้ ว่ ยและผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะปากแห้ง
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จ�ำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่ มขึ้นมากในปั จจุบัน ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพช่องปากที่
พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคมะเร็งในช่องปาก ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งช่อง
ปากในระยะต้นจะใช้วิธีผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา นอกจากนี้ผลข้างเคียงระยะ
ยาวจากรังสีรักษาในบริเวณศีรษะและล�ำคอจะท�ำให้เกิดการฝ่อลีบของต่อม
น�้ำลาย การท�ำงานของต่อมน�้ำลายลดลงท�ำให้มีปริมาณและคุณภาพของ
น�้ำลายที่ลดลง เกิดเป็นภาวะปากแห้งน�้ำลายน้อย รวมไปถึงผลจากยาที่
ใช้รักษาโรคบางชนิดมักมีผลข้างเคียงท�ำให้เกิดภาวะปากแห้งน�้ำลายน้อย

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน�้ำลายเทียมชนิดเจล
คุณสมบัติของน�้ำลายเทียมต้นแบบ

กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่

กลิน
่ มินต์-มะนาว

• ให้ความชุ่มชื้นในช่องปากที่คงทนและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้
• มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่เป็นกลาง และสามารถปรับ
สมดุลของสิ่งแวดล้อมในช่องปากให้เป็นกลางไม่ก่อให้เกิดการ
ละลายของผิวฟัน
• มีความปลอดภัย สามารถกลืนได้เพื่อให้ความชุ่มชื้นในล�ำคอ
แก่ผู้ใช้
• เน้นเป็นอาหารทีใ่ ห้ความชุม่ ชืน้ ในช่องปากโดยไม่มงุ่ หวังให้เป็น
แหล่งพลังงาน

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

จากผลการวิจัยในปัจจุบันสามารถผลิตน�้ำลายเทียมในระดับ
อุตสาหกรรมได้ส�ำเร็จ ๒ กลิ่น คือ กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ และกลิ่น
มินต์-มะนาว โดยคุณสมบัติเป็นไปตามแนวความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ผลสรุปเบือ้ งต้นได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะทางกายภาพ
เป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน�้ำลายเทียมที่หลั่งออก
มาตามธรรมชาติ
โดยกลิน่ สตรอว์เบอร์รยี่ งั คงเป็นกลิน่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยให้ความสนใจ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลท�ำให้ผลงานวิจัย ได้ตีพิมพ์วารสาร
วิชาการนานาชาติ Geriatric Nursing ในหัวข้อ “Influence of
oral moisturizing jelly as a saliva substitute for the relief
of xerostomia in elderly patients with hypertension and
diabetes mellitus” แล้ว
ทั้ ง นี้ ทางคณะท� ำ งานโครงการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรมน�้ำลายเทียมชนิดเจล เห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้
อ่านและผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติม โดยสามารถเปิด
อ่านได้และพิมพ์ผลงานอ้างอิงข้อมูลได้ ทางคณะท�ำงานจึงได้ตี
พิมพ์วารสารนานาชาติแบบเปิดกว้าง (Open Access)
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โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน�้ำลายเทียมชนิดเจล
โครงการวิจัยแบบทดลองทางคลินิกเพื่อศึกษาผลของวุ้นชุ่มปากต่อสุขภาพช่อง
ปากและโภชนาการในผู้ปว่ ยมะเร็งศีรษะและคอที่มีอาการปากแห้งหลังจบรังสีรักษา

ที่มาโครงการ
ภาวะปากแห้งหลังจากรังสีรักษา เป็นผลข้างเคียงหลังรับรังสีรักษา ที่พบบ่อย
ทีส่ ดุ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีร่ บั รังสีบริเวณใบหน้า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ช่องปาก, ความสามารถในการรับประทานอาหาร และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
จึงได้ด�ำเนิน โครงการวิจัยแบบทดลองทางคลินิกเพื่อศึกษาผลของวุ้นชุ่มปาก
ต่อสุขภาพช่องปากและโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่มีอาการปาก
แห้งหลังจบรังสีรักษา เพื่อทดสอบประสิทธิผลของน�้ำลายเทียมของมูลนิธิทันต
นวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปรียบเทียบกับทางการค้า

ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ปั จจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิผลในอาสาสมัคร โดยโครงการจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผล ในเรื่องอาการปากแห้ง ความสามารถในการกลืน สภาวะโภชนาการ การรับประทานอาหารและ
น�้ำหนักตัวของอาสาสมัคร หลังการรับประทานน�้ำลายเทียม

แนวทางการด� ำ เนิ น งานในอนาคต
ด�ำเนินการวิจัยโครงการและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านต่าง ๆ จากอาสาสมัครที่เข้า
ร่วมโครงการวิจยั เพือ่ ให้ผลการวิจยั เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก
ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิต แห่งประเทศไทย
ปีที่ ๒๖ ฉบับ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 61

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อศึกษาผลของวุ้นชุ่มปากต่อสุขภาพช่องปากและโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและคอที่มีอาการปากแห้ง หลังจบรังสีรักษา

๓

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม สารผนึกหลุมร่องฟัน
ชนิดเรซิน

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

Research and Development of Innovative Product
Resin Pit and Fissure Sealant Project (RPS)

ำปี
62 รายงานประจ�
๒๕๖๑

วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่ อ วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ผลิ ต สาร
ผนึ ก หลุ ม ร่ อ งฟั น ชนิ ด เรซิ น ขึ้ น ภายใน
ประเทศไทย
๒. เพื่อน�ำไปบริการรักษาแก่ประชาชนที่มี
ความเสี่ยงการเกิดโรคฟันผุ อันจะน�ำไปสู่
การลดอัตราการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร
ในเด็กและผู้สูงอายุ

รายงานประจ�ำปี
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ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

ปัจจุบน
ั เด็กและผูส
้ ง
ู วัยมีจำ� นวนมากขึน
้ และพบปัญหาสุขภาพช่องปากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะปัญหาฟันผุ มูลนิธิฯ จึงมีแผนการด�ำเนินงานวิจัยและ
พั ฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรมที่มีจุดเน้นให้บริการทางทันตกรรมส�ำหรับ
ผู้สูงวัยรวมถึงทันตกรรมส�ำหรับเด็ก มูลนิธิฯ จึงได้เริ่มศึกษาความเป็ น
ไปได้ของการด�ำเนินโครงการ พบว่า โครงการมีความเป็ นไปได้และเป็ น
ประโยชน์ มูลนิธิฯ จึงได้พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยเดิม เพื่อช่วยเหลือ
และลดจ�ำนวนผูป
้ ว่ ยโรคฟันผุ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ทีด
ี น
่
่ ข
้ึ โดยมุง
หวังที่จะผลิตนวัตกรรมเพื่ อน�ำไปบริการรักษาแก่ประชาชนที่พบปั ญหาฟัน
ผุในประเทศไทย จึงส่งเสริมให้ด�ำเนิน โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซินขึน
้

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน

กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารโครงการ

๑. วิจัยและพัฒนาสูตรต้นแบบ

๒. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

๓. ผลิตสารผนึกหลุมร่องฟันต้นแบบ

ทดสอบ
อายุการใช้งาน

ปัจจุบันโครงการวิจัยได้
ถ่ายทอดกระบวนการ
ผลิตสู่การผลิตสารผนึก
หลุมร่องฟันต้นแบบ
ระดับอุตสาหกรรม

ทดสอบ
บรรจุภัณฑ์

ทดสอบ
ความพึงพอใจ

๔. วิจัยทางคลินิก

๕. ปรับปรุงและผลิตในระดับอุตสาหกรรม

๖. ผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ออกสู่หน่วยงาน / ผู้รับบริการ

ำปี
64 รายงานประจ�
๒๕๖๑

วิเคราะห์คุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน

การด�ำเนินงานที่ผ่านมาทั้งปี งปม. ๒๕๖๑

๒
๓

ทดลองผลิตเพื่อพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการผลิตสารผนึกหลุมร่องฟัน
ชนิดเรซินให้สะดวกขึ้นในการผลิตและ
การตรวจสอบในระดับอุตสาหกรรม

พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ หลอดบรรจุสาร
ผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน ให้เหมาะกับการ
ใช้เครือ่ งจักรในการผลิตระดับอุตสาหกรรม
มากขึ้น

๔
๕

ทบทวนระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อ
เตรียมขอรับรองระบบมาตรฐาน
ISO 13485 : 2016

แผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ได้
ถ่ า ยทอดกระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นาสู ่
การผลิตระดับอุตสาหกรรม ณ มูลนิธิทันต
นวั ต กรรม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ผ่ า น
โครงการ เตรียมความพร้อมผลิตสารผนึก
หลุมร่องฟันชนิดเรซินระดับอุตสาหกรรม
เพือ่ เข้าสูก่ ารผลิตตามระบบมาตรฐานต่อไป

๖

แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต

การเตรียมสถานที่ที่ใช้ผลิตสารผนึกหลุม
ร่องฟันชนิดเรซิน โดยออกแบบเป็นห้อง
สะอาด เป็นห้องที่มีการควบคุมปริมาณ
อนุภาคฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
ได้แก่ การควบคุม คุณลักษณะความเร็ว
ลม อุณหภูมิห้อง แรงดันภายในห้อง โดย
ได้รับการตรวจรับรองระบบห้องคลีนรูม
ตามมาตรฐาน ISO14644-1 จากบริษัท
VOV international ที่ผ่านการรับรองจาก
สถาบัน NEBB Certified Firm

๑. เตรียมการขอรับรองมาตรฐานการผลิต
เครื่องมือแพทย์ ISO 13485 : 2016
๒. เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน
สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP เครื่องมือ
แพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๒
รายงานประจ�ำปี
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ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

ต่อยอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล่อง
ภายนอกจากงานวิจัย ให้มีขนาดเล็ก
ลง เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
และสะดวกต่อการหยิบใช้งาน

๑

๔

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม ฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

Research and Development of Innovative Product
Fluoride Varnish Project (FLV)

ำปี
66 รายงานประจ�
๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทันตแพทย์หญิง
ดร. วลีรัตน์ ศุกรวรรณ

วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อผลิตฟลูออไรด์วานิชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
๒. เพื่อให้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้
๓. เพื่อทดแทนการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีราคาสูง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประเทศ
๔. เพื่อสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง
ระยะเวลาเวลาด�ำเนินการ
ระยะเวลาด�ำเนินการ ๗๒ เดือน ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒

รายงานประจ�ำปี
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จากผลการศึ ก ษาการใช้ ฟ ลู อ อไรด์ ว านิ ช บริ เ วณรากฟัน ผุ ใ นผู้ สู ง อายุ ท่ี
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พบว่า ฟลูออไรด์วานิชสามารถป้องกันและ
ยับยัง
้ โรคฟันผุได้ ฟลูออไรด์วานิชจึงถูกแนะน�ำให้ใช้เป็นมาตรการเสริมในผู้
ที่เสี่ยงต่อรากฟันผุ ด้วยเหตุน้ี มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
จึงได้เล็งเห็นประโยชน์ของฟลูออไรด์วานิช เนื่องจากสามารถใช้งานง่าย
สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย สามารถทาได้ในภาวะที่มีความชื้น จึงได้
ด�ำเนินโครงการวิจัยและพั ฒนาฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุข้ึน โดยมี
ผศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ เป็นผู้จัดการโครงการ

กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ
๑. วิจัยและพัฒนาสูตรต้นแบบ

๒. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

๓. ผลิตนวัตกรรมฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

ทดสอบ
บรรจุภัณฑ์

ทดสอบ
อายุการใช้งาน

ปัจจุบัน โครงการวิจัยอยู่ใน
ช่วงการวิจัยทางคลินิก โดยการ
วิจัยจะด�ำเนินการใน ๓ จังหวัด
ได้แก่ หน่วยบริการของกระทรวง
สาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรีและ
ชัยนาท และ คลินิกทันตกรรมของ
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ำปี
68 รายงานประจ�
๒๕๖๑

ทดสอบ
ความพึงพอใจ

วิเคราะห์คุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

๔. วิจัยทางคลินิก

๕. ปรับปรุงและผลิตในระดับอุตสาหกรรม

๖. ผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ออกสู่หน่วยงาน / ผู้รับบริการ

การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ำเนินการทดสอบกับบริษัท TUV SUD ประเทศสิงคโปร์
๑ ด�ตามมาตรฐาน
ISO 10993

• ศึกษาการก่อระคายเคืองต่อผิวหนังกระต่าย (Skin irritation test)
• ทดสอบอาการแพ้ (Skin Sensitization test)
• ทดสอบการระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปาก (Oral irritation Test)
• ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity test) ส่งทดสอบ
• ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Oral toxicity) ส่งทดสอบ

จากการที่ ได้ดำ�เนินการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ ในสัตว์ทดลองเพื่อยืนยัน
ผลการทดลอง พบว่า จากการทดสอบความปลอดภัยพบว่ามีความปลอดภัย
ในระดับเซลล์และในระดับสัตว์ทดลองไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมใช้ ในท้อง

งขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับเครื่องจักร
๒ ด�ทีำ่จเนิะใช้นผการถึลิตในระดั
บอุตสาหกรรม โดยถาด (PP/EVOH/PP) แผ่นพลาสติก
ตฟลูออไรด์วานิชในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมใช้ใน
๓ ทดลองผลิ
โครงการวิจยั
อยฟลูออไรด์ (Fluoride release) ซึ่งเป็น
๔ ทดลองตรวจสอบการปลดปล่
ตัวแปรหนึ่งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ตภัณฑ์ทางคลินิก
๕ การทดสอบผลิ
• ท�ำข้อตกลงโครงการกับทางศูนย์ให้คำ� ปรึกษาและวิจยั ทางสถิติ ภาควิชา

สถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบคู่
ไปกับการออกแบบการทดลองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ เพื่อให้การ
ทดสอบมีความชัดเจนและได้ผลการทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
• ยื่นขอพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยในมนุษย์กับ กรมอนามัย โดย
ด�ำเนินงานภายใต้โครงการวิจยั โครงการประเมินประสิทธิผลการป้องกัน
รากฟันผุในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยฟลูออไรด์วานิชที่ผลิตโดยมูลนิธิฯ

แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครเพือ่ เข้าร่วมโครงการวิจยั เบือ้ งต้นเป็นผูส้ งู อายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไป โดยจะมีทนั ตแพทย์
ดูแลตลอดโครงการวิจัย ทั้งนี้มีการลงพื้นที่วิจัย ๓ พื้นที่ ได้แก่ จันทบุรี ชัยนาท และ กรุงเทพมหานคร ณ มูลนิธิ
ทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ
แพทย์ โทร ๐ ๒๓๑๘ ๒๓๕๑-๕ ต่อ ๑๓๐๘ และ ๑๕๐๒
รายงานประจ�ำปี
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ปิดฝาถาด (PET/Al/PP)

๕

โครงการศึกษาวิจัยและผลิตต้นแบบ
แปรงชนิดนิ่มส�ำหรับท�ำความสะอาดช่อง
ปากผู้สูงอายุ

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

Research and Development of Innovation Product
Dental Soft Brush

ตามแผนงานทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ ซึ่งมูลนิธิฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก จึงแสวงหาผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องและพัฒนาให้เป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ส�ำหรับส่ ง เสริ ม ป้อ งกั น รั ก ษา ฟื้ นฟู สุ ข ภาพช่ อ งปากและน� ำ ไป
เผยแพร่ประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเรื่องการท�ำความ
สะอาดช่ อ งปากของผู้ สู ง อายุ เ ป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ เนื่ อ งจากผู้ สู ง อายุ
ส่วนใหญ่มีสภาพเหงือกและฟันที่เปลี่ยนแปลงไป ความสามารถใน
การใช้มือ และสายตาที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรมีวิธีการและการเลือก
ใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ที่เหมาะสมในการท�ำความสะอาดช่องปากของ
ผู้สูงอายุ จึงได้วิจัยร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาวิจัยและผลิตต้นแบบแปรงชนิดนิ่มส�ำหรับ
ท�ำความสะอาดช่องปากผู้สูงอายุ

ำปี
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๒๕๖๑

วัตถุประสงค์งานวิจัย
๑. เพื่อศึกษาวิจัยและผลิตต้นแบบแปรงชนิดนิ่มส�ำหรับ
ท�ำความสะอาดช่องปากผู้สูงอายุ (Dental Soft Brush)
๒. เพือ่ ศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์
ต้นแบบแปรงชนิดนิม่ ส�ำหรับท�ำความสะอาดช่องปากผูส้ งู
อายุ และน�ำไปผลิตน�ำร่องเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
๓. เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแปรงชนิดนิ่มส�ำหรับ
ท�ำความสะอาดช่องปากผู้สูงอายุ เพื่อการป้องกัน รักษา
และฟื้นฟูโรคทางทันตกรรม
การด�ำเนินงานทีผ
่ ่านมา

แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต

• ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบแปรงชนิดนิ่มเพื่อท�ำความสะอาดช่องปากในผู้สูงอายุ เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้สูงอายุมากขึ้น

ผิวฟองน�้ำมีร่อง ตื้นลึก สลับกัน
เพื่อช่วยในการกวาดเศษอาหารหรือน�้ำลายเหนียวๆ

ฟองน�้ำเป็น polyurethane
แบบนิ่ม เนื้อแน่น ชนิด food grade

ก้านพลาสติก
ท�ำด้วยพลาสติก
ชนิด food grade

รายงานประจ�ำปี
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• จากการเก็บแบบสอบถาม พบว่าผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๘๐ พึงพอใจในการใช้แปรงชนิดนิ่มต้นแบบ
และเห็นว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบแปรงชนิดนิ่มสามารถช่วยท�ำความสะอาดช่องปากได้
• ผลิตต้นแบบแปรงชนิดนิ่มส�ำหรับท�ำความสะอาดช่องปากผู้สูงอายุ จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ ชิ้น

จากโครงการวิจย
ั และพัฒนานวัตกรรมทัง
้ ๕ โครงการข้างต้น มูลนิธิ
ทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการด�ำเนินการจัดตั้ง
โรงงานเพื่อด�ำเนินการผลิตนวัตกรรมดังกล่าว ภายใต้ ๒ โครงการ
คือ “โครงการผลิตอาหารส�ำหรับผูป
้ ว
่ ยมะเร็งช่องปาก (AOF)”

และ “โครงการผลิตน�้ำลายเทียมชนิดเจล (OMJ)”

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

ทั้งนี้เพื่ อด�ำเนินการตามแผนทันตกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ว่า เพื่อน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คิดค้นได้ ไป
เผยแพร่และประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้น
การผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามข้อก�ำหนดระบบคุณภาพและ
ท�ำให้ประชาชนได้รบ
ั ประโยชน์สง
ู สุด ผ่านการให้บริการของหน่วยทันต
กรรมพระราชทาน ทั้ง ๘ แห่ง หน่วยงานภาคีเครือข่าย และมูลนิธิ
ทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ำปี
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๒๕๖๑

โครงการผลิตอาหารส�ำหรับผู้ปว่ ย
มะเร็งช่องปาก “ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา”

วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อผลิตเจลลี่โภชนาในระดับอุตสาหกรรม โดย
มูลนิธิฯ เป็นผู้ควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิต ซึ่งมี
มาตรฐานรับรอง
๒. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมที่ผลิต
ขึ้นเองในประเทศ ผ่านการให้บริการของหน่วยทันต
กรรมพระราชทานฯ และการให้บริการของมูลนิธิฯ
และภาคีเครือข่าย
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ศีรษะและคอ หรือ
ผู้ที่ประสบกับปัญหาการบดเคี้ยว การกลืน หรือ
โภชนาการบกพร่องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลการด�ำเนินโครงการผลิต “เจลลีโ่ ภชนา” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รสเสาวรส

๗๓,๙๖๘ ถ้วย

รสมะม่วง

รสมะม่วง
PEITC
(AOF2)

๔๘,๐๐๐ ถ้วย

๑๒,๓๓๖ ถ้วย

รวม

๑๓๔,๓๐๓
ถ้วย
รายงานประจ�ำปี
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Production of Innovative Food Product for Oral Cancer
Patients Project

โครงการผลิตน�้ำลายเทียมชนิดเจล
“ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก”

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

Production of Innovative Food Product for
Oral Moisturizing Jelly
วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อผลิตวุ้นชุ่มปาก (น�้ำลายเทียมชนิดเจล) ในระดับ
อุตสาหกรรม โดยมูลนิธิฯ เป็นผู้ควบคุมทั้งกระบวนการ
ผลิต ซึ่งมีมาตรฐานรับรอง
๒. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมที่ผลิตขึ้น
เองในประเทศ ผ่านการให้บริการของหน่วยทันตกรรม
พระราชทานฯ และการให้บริการของมูลนิธิฯและภาคี
เครือข่าย
๓. เพื่อให้ฟื้นฟูสภาพช่องปากและลดปริมาณผู้ที่มีโรค
ภาวะปากแห้ง น�ำ้ ลายน้อยรวมทัง้ ลดการเกิดแผลในช่อง
ปาก ให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น
ผลการด�ำเนินโครงการผลิต “วุ้นชุ่มปาก” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่
๑๐,๓๖๘ ถ้วย
รวม

๑๐,๓๖๘
ถ้วย

ำปี
74 รายงานประจ�
๒๕๖๑

แผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการผลิตอาหารส�ำหรับผู้ปว่ ยมะเร็ง
ช่องปาก (AOF) “ผลิตภัณฑ์เจลลีโ่ ภชนา”

รสมะม่วง

๔๕๐,๐๐๐ ถ้วย
รสเสาวรส

๓๐๐,๐๐๐ ถ้วย
โครงการผลิตน�้ำลายเทียมชนิดเจล
(OMJ) “ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก”

กลิ่นมินต์มะนาว

๒๗๐,๐๐๐ ถ้วย
กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่

๒๗๐,๐๐๐ ถ้วย
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ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มูลนิธิฯ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ หรือ ส�ำนักงาน
กปร. จึงมีเป้าหมายการผลิตนวัตกรรมเจล
ลี่โภชนา เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนผู้ที่มี
ปัญหาด้านการเคี้ยว การกลืน โดยเฉพาะ
ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ศรี ษ ะและล� ำ คอ จ� ำ นวนไม่
น้อยกว่า ๑,๑๐๕ คน และผลิตวุ้นชุ่มปาก
(น�้ำลายเทียม) ส่งมอบให้กับประชาชนหรือ
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะปากแห้ง น�ำ้ ลายน้อย ไม่นอ้ ย
กว่า ๓,๐๔๐ คน อีกทั้งให้สอดคล้องตาม
แผนทันตกรรมส�ำหรับผูส้ งู อายุประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ซึ่งเน้นการผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการรักษา ฟื้นฟู
ป้องกัน ของผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่ม
เป้าหมายสามารถเข้าถึงนวัตกรรมของมูล
นิธิฯ ได้อย่างทั่วถึง จึงมีแผนผลิตนวัตกรรม
ดังนี้

จากผลงานวิจัยและพัฒนาสู่การผลิตนวัตกรรมทั้ง ๕ โครงการ
มูลนิธิฯ ยัง ได้พัฒนานวัตกรรมการบริการ ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) การพัฒนาระบบการค้นหาและดูแลผู้ปว่ ยมะเร็งช่องปาก
ครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาแผล/ มะเร็งช่องปาก
๒) การพัฒนาเทคนิคการใส่ฟน
ั เทียมทั้งปากในเวลา ๓ ครั้ง
(๓ visits Complete denture) เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟัน
และปัญหาจากการใส่ฟน
ั

๑) ช่องปากครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาแผล/มะเร็งช่อง
ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

การพั ฒนาระบบการค้นหาและดูแลผู้ปว่ ยมะเร็ง
ปาก (OHO ! Project)
(Oral health system development for Oral cancer)
มูลนิธทิ นั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มคี ำ� สัง่ ที่ ๑๖/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แต่งตัง้ คณะท�ำงานด้านวิชาการ
เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุครบวงจร : มะเร็งช่อง
ปาก โดยมอบหมายให้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยม
อรุณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน
คณะท�ำงาน ได้มีการจัดประชุมคณะท�ำงานชุดใหญ่ ชุดย่อย เพื่อ
ทบทวนระบบการจัดบริการ เตรียมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ก�ำหนดเนื้อหาการอบรมและสื่อการสอนกลุ่มทันตแพทย์ และเจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุข mapping อาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ แต่ละมหาวิทยาลัยกับเขตสุขภาพ รวมทั้งผลิต
สื่อ สิ่งพิมพ์ application สนับสนุนการด�ำเนินงาน โดยใช้งบ
ประมาณจากมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นค่า
ใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
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มะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์ค่อนข้างสูงทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย พบได้
ประมาณร้อยละ ๓ ของมะเร็งทั้งหมด พบมากเป็นอันดับที่ ๕ ในผู้ชาย และอันดับที่ ๑๐
ในผู้หญิง

ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญส�ำหรับประเทศไทย คือ การใช้บุหรี่ทั้งในรูปแบบสูบและเคี้ยว การดื่มสุรา
และ การเคี้ยวหมาก ซึ่งสามารถป้องกันได้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การรับประทานอาหารเนื้อ
สัตว์แปรรูปเป็นประจ�ำ การไม่ทานผักและผลไม้ การได้รับแสงแดดกลางแจ้งเป็นประจ�ำ ภาวะกดภูมิคุ้มกัน
อาชีพอุสาหกรรมไม้ การติดเชื้อราแคนดิดา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต�่ำ ภาวะสุขภาพช่องปากที่ไม่ดี
การติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปบปิลโลมา Human papilloma virus (HPV)
การเกิดมะเร็งช่องปาก ส่วนมากจะเริ่มมาจากรอยโรคที่มีการเจริญผิดปกติ แสดงออกให้เห็นเยื่อ
เมือกช่องปากเป็นสีขาว แดง หรือ สีแดงผสมขาว หากได้รับการตรวจและประเมิน ดูแลจัดการสภาวะที่น่า
สงสัยดังกล่าวโดยเร็ว ก็จะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งช่องปากได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น การตรวจคัดกรอง
มะเร็งช่องปากและการดูแลผูป้ ว่ ยครบวงจร จึงถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการควบคุมโรคมะเร็งช่องปาก เพราะ
ถ้าปล่อยให้เกิดโรคขึน้ มา ผูป้ ว่ ยอาจเสียชีวติ หรือพิการได้ และทีส่ ำ� คัญคือการรักษามะเร็งนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัย
บุคลากรทางการแพทย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญสูง และต้องใช้เครือ่ งมือและยาทีม่ รี าคาแพง ซึง่ ทัง้ หมดนัน้ ถือเป็น
ภาระค่าใช้จา่ ย ของประเทศ แนวทางการป้องกันโรคมะเร็งช่องปากสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ระยะด้วยกันคือ
๑) ระยะปฐมภูมิ เป็นแนะน�ำให้มกี ารลดปัจจัยเสีย่ งทุกชนิดในประชากร เช่นการรณรงค์งดบุหรี่ สุรา
และการเคี้ยวหมาก การแนะน�ำโภชนาการที่ถูกต้อง และการป้องกันการติดเชื้อ HPV ในช่องปากโดย
การฉีดวัคซีนต้านไวรัส เป็นต้น
๒) ระยะทุตยิ ภูมิ เป็นการค้นหารอยโรคหรือภาวะก่อนมะเร็ง (Premalignant lesions/conditions,
potentially malignant disorders) โดยบุคลากรทางทันตแพทย์และแพทย์
๓) ระยะตติยภูมิ เป็นการป้องกันการเกิดซ�้ำของโรค (Recurrence) ซึ่งในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอาจ
เกิด Second primary tumors ได้อีก ถึงแม้จะได้รับการรักษาไปแล้วก็ตาม และการเป็น Second
primary tumors มักจะท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นในระยะตติยภูมิจึงต้องมีการติดตามผู้ป่วย
อย่างใกล้ชดิ และแนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยงดปัจจัยเสีย่ งทุกชนิด และอาจแนะน�ำเคมีปอ้ งกัน (Chemoprevention)
หรือสารอาหารจากผักผลไม้ที่มีฤทธิ์ป้องกันได้ (Green prevention)
รายงานประจ�ำปี
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จากการส�ำรวจในเขตภาคเหนือและภาคอีสานพบว่ามีแนวโน้มของอุบตั กิ ารณ์ทเี่ พิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ
๖๐ พบในผู้ที่มีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป จากการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของมะเร็งบริเวณ
ช่องปากและล�ำคอ เป็นมะเร็งชนิดสความัสเซลล์คาร์ซิโนมา ซึ่งสามารถลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงได้ง่าย
และรวดเร็ว และแพร่กระจายไปยังอวัยวะส�ำคัญ เช่น ปอด และสมอง เป็นต้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จึงมีอัตรา
การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะที่สูง หากไม่ได้รับการรักษาในเวลาที่เหมาะสม

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

ทีผ่ า่ นมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส�ำคัญกับการคัดกรองกลุม่ เสีย่ ง และมูลนิธทิ นั ตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการผลิต เจลลี่โภชนาส�ำหรับผู้ป่วยหลังรับการรักษาโดยการผ่าตัด หรือการใช้รังสี
รักษา แต่ยังไม่เชื่อมโยงเป็นระบบครบวงจร ดังนั้น การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในประเด็นมะเร็งช่องปาก
อย่างเป็นระบบและครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงประกอบด้วยการตรวจคัดกรองรอยโรค การ
วิเคราะห์และจัดการปัจจัยเสี่ยง การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันรอยโรค การรักษาเฉพาะทาง การฟื้นฟูสภาพหลัง
การรักษา การติดตามผลการรักษา การดูแลต่อเนือ่ งทีบ่ า้ น รวมไปถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นนวัตกรรมทีผ่ ลิต
โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ฯ อาทิ เจลลี่โภชนา วุ้นชุ่มปาก ทันตบุคลากรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงต้องพัฒนา
ระบบ กลไก การดูแลที่ครอบคลุม ทั้งที่หน่วยบริการ ในชุมชนและที่บ้าน รวมทั้งต้องมีความรู้ ความช�ำนาญใน
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การดูแลอย่างมีคณ
ุ ภาพ ให้สอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพส�ำหรับผูส้ งู อายุประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ และนโยบายคลินกิ หมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ (ช) (๕) โดยก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงาน และมีผังขั้นตอนการดูแลจากภาค
ประชาชนและส่งต่อจนได้รับการรักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปาก ดังนี้
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การจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบด้วย
- หลักสูตรอบรมระยะสั้น ๔ เดือน เวชศาสตร์ช่องปาก ส�ำหรับทันตแพทย์
- หลักสูตรปริญญาโท เวชศาสตร์ช่องปาก distance learning ส�ำหรับทันตแพทย์
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒-๓ วัน ส�ำหรับทันตแพทย์และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
โดยใช้สื่อการสอนชุดเดียวกัน เนื้อหามี ๔ ส่วน : ๑) ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งช่องปาก ๒) PMDs and
oral screening ๓) Oral cancer team and supporting team ๔) การดูแลช่องปากของผู้ป่วยก่อน
ระหว่าง และหลังการรักษา รวมทั้งจัดท�ำคู่มือประกอบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่

การออกแบบและเสนอโครงการ/ ชุดโครงการศึกษา วิจัย ที่
จ�ำเป็นต่อการพัฒนาด้านวิชาการ และการติดตามประเมินผล
อาทิเช่น การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงระบาดวิทยาในกลุ่ม
ประชากรไทย การออกแบบและพัฒนาเทคนิกทางคลินิกรวม
ทัง้ เครือ่ งมือ เพือ่ เป็นตัวช่วยเสริม ในการตรวจและคัดกรองรอย
โรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก การพัฒนาระบบแอพลิเคชัน่
เพือ่ การเก็บข้อมูลปฐมภูมใิ นประชากร การออกแบบและพัฒนา
ระบบออนไลน์ส�ำหรับคลังข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยรอยโรค
เนื้อเยื่ออ่อนทางคลินิก ฯลฯ
การพัฒนาระบบการค้นหาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
ครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาแผล/ มะเร็งช่องปาก (Oral health
system development for Oral cancer = OHO ! Project)
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะด�ำเนินการเสนอโครงการและส่ง
มอบกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคูม่ อื แนวปฏิบตั กิ ารด�ำเนินงาน
พร้อมกับประสานราชวิทยาลัยแพทย์โสต ศอ นาสิก ด้านการ
รักษาและฟื้นฟูสภาพหลังการรักษา เพื่อขยายผลในการดูแลผู้
สูงอายุในพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
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การให้คำ� ปรึกษาด้านวิชาการ ด้านการดูแลกลุม่ เสีย่ งและกลุม่
ที่ตรวจพบมะเร็งช่องปาก แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ
ได้ mapping คณะทันตแพทยศาสตร์ แต่ละมหาวิทยาลัย กับ
เขตสุขภาพ

๒) ๓ ครัง้ เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟันและปัญหา
การพัฒนาเทคนิกการใส่ฟน
ั เทียมทั้งปากในเวลา
จากการใส่ฟน
ั
(3 visits Complete denture)
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ตามมติคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อครั้งการประชุมสามัญครั้งที่ ๘๘ (๕/๒๕๖๑) วันที่
๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ได้อนุมตั โิ ครงการอบรมเรือ่ ง เทคนิคการท�ำฟัน
เทียมทั้งปากในเวลา ๓ ครั้ง (3 visits Complete Denture) เมื่อ
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม
บริการซึง่ มีการพัฒนาและปฏิบตั ไิ ด้จริงจนเกิดผลส�ำเร็จ โดยหน่วย
ทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขยายผล
สูห่ น่วยบริการสาธารณสุข น�ำไปสูก่ ารจัดบริการใส่ฟนั ทัง้ ปากด้วย
เทคนิคและขั้นตอนใหม่แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ นวัตกรรม
บริการดังกล่าวจะลดเวลาทีใ่ ช้ในการจัดบริการ ทัง้ ผูใ้ ห้บริการและ
ผู้รับบริการ จาก ๖-๗ ครั้งเป็น ๓ ครั้ง แต่คงคุณภาพ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการลดงบประมาณค่าใช้จา่ ยในการจัดบริการของหน่วยงานและ
ของประเทศทัง้ ส่วนค่าวัสดุ ค่า Lab ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของผู้
สูงอายุ รวมทั้งญาติหรือผู้ดูแล
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
๑) ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานทันตกรรมประดิษฐ์ ในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข ๑๒ เขตสุขภาพ รวมทั้ง
กรุงเทพมหานคร และเป็นจังหวัดต้นแบบตามแผนงานทันตสุขภาพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
๒) ทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบบริการทันตกรรมประดิษฐ์ ในหน่วย
ทันตกรรมพระราชทาน คณะต่าง ๆ
๓) ทันตแพทย์ผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยจัดการอบรมวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่มูลนิธิทันต
นวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และใช้งบประมาณจากมูลนิธิฯ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ำปี
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เทคนิคทีใ่ ช้ในการท�ำ

๓ visits

Preliminary impression,
Border mold, Final impression
ส่ง Lab ท�ำ Final cast และ Occlusal rims

Complete Denture

Insertion, Clinical remount
ผู้เข้ารับการอบรม
๑) ทันตแพทย์กลุ่มเป้าหมายจาก ๑๑ เขตสุขภาพ
๒) หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔ คณะ
๓) ผู้สังเกตการณ์ (ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์)
ความรู้และทักษะที่ได้รับหลังการอบรม
๑) ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคนิคการท�ำฟันเทียมทั้งปากในเวลา ๓ ครั้ง
๒) ได้เทคนิคเฉพาะ เช่น การท�ำ Border mold, bite registration, tips & tricks
๓) เรียนรู้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการแก้ปัญหา
ผลผลิตที่ได้จากการอบรม
๑) คู่มือประกอบการอบรม เรื่อง เทคนิคการท�ำฟันเทียมทั้งปากในเวลา ๓ ครั้ง (3 visits Complete Denture)
๒) วัสดุ อุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นต้องใช้ในคลินกิ แต่ละขัน้ ตอน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มูลนิธทิ นั ตนวัตกรรม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จะพัฒนาเทคนิกการจัดบริการให้เหมาะสมและลดค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อไป
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Try in Occlusal rims, Bite registration
ส่ง Lab ท�ำ Mounting,
tooth arrangement, packing

โครงการศึกษาวิจัยถึงแนวทางการรักษาป้องกัน
โรคทางทันตกรรมทีส
่ ัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรือ
้ รัง
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Noncommunicable diseases (NCDs)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อทบทวน แสวงหาผลการ
วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และพั ฒ นาให้ เ ป็ น
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
ส�ำหรับ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ
ฟืน้ ฟูสขุ ภาพช่องปาก และน�ำไปเผยแพร่
ประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเหมาะ
สมกับสภาพปัญหาช่องปาก ร่วมกับคณะ
ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุม
่ โรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ
่ โรคเรือ
้ รัง (Non-communicable diseases, NCDs) เป็นกลุม
้ รัง
(chronic disease) และไม่ตด
ิ ต่อโดยการสัมผัสหรือคลุกคลี กลุม
่ โรคนีเ้ กิดขึน
้ อย่างช้า ๆ
มีระยะเวลาด�ำเนินโรคนาน โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า
ประมาณร้อยละ ๖๗.๘ (๓๘ ล้านคนต่อปี) ของการเสียชีวิตทั่วโลกทั้งหมดเกิดจากกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีสาเหตุจาก ๔ กลุ่มโรคหลัก (ประมาณร้อยละ ๘๒) ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.

โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases)
โรคมะเร็ง (cancers)
โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (chronic respiratory diseases)
โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) (WHO, 2014a)

การเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกี่ยวข้องกับ กรรมพันธุ์ กายภาพ สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม มักมี
ปัจจัยเสีย่ งร่วมกันมากกว่าหนึง่ ปัจจัย เช่น การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารไม่ถกู ต้องตามหลักโภชนาการ
ความเครียด การไม่ออกก�ำลังกาย เป็นต้น (WHO, 2017) โดยภาพที่ ๑ จะแสดงร้อยละการเสียชีวิต
ของประชากรไทยทุกวัยจากกลุ่มโรค NCD โดยพบว่า สูงสุดร้อยละ ๒๙ เป็นการเสียชีวิตจากกลุ่มโรค
หัวใจและหลอดเลือด
ำปี
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ทัง้ นีก้ ลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังมักพบได้ทวั่ ไปในกลุม่ ผูส้ งู อายุ โดยปัจจุบนั พบว่าสังคมผูส้ งู
อายุเพิม่ ขึน้ อย่างมาก โดยประเทศไทยก�ำลังเผชิญปัญหาโครงสร้างประชากรทีเ่ ปลีย่ น
ไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีประชากรผู้สูงอายุไทย
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๙.๘ (๑๒.๙ ล้านคน)
โรคทางทันตกรรม
นอกเหนือจากปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสังคมผู้สูงอายุแล้ว โรคทางทันต
กรรมหรือโรคในช่องปากก็เป็นปัญหาส�ำคัญที่พบบ่อยและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตประจ�ำวัน กลุ่มโรคทางทันตกรรมนี้ได้แก่ โรคฟันผุ (dental caries)
โรคปริทันต์ (periodontal disease) และโรคมะเร็งช่องปาก (oral cancer) ถึงแม้
โรคกลุ่มนี้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ภาระโรคและการบาดเจ็บ (global bunden of
disease) ของกลุ่มโรคทางทันตกรรมทั้งสามนั้น มีการเพิ่มมากขึ้นอย่างเด่นชัด ข้อมูล
วิเคราะห์ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรโลกในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ รวบรวมจาก
ข้อมูล การเจ็บป่วยใน ๒๙๑ โรค การบาดเจ็บและการตายก่อนวัยอันควร พบว่าในรอบ
๑๐ ปี จากปีพ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ กลุ่มโรคทางทันตกรรม (โรคฟันผุ โรคปริ
ทันต์ และโรคมะเร็งช่องปาก) มีอตั ราเพิม่ ขึน้ ของปีสขุ ภาระทีส่ ญ
ู เสียเป็นร้อยละ ๔๕.๖
ซึง่ คล้องจองไปกับอัตราเพิม่ ขึน้ ของกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (ร้อยละ ๒๕) (Lim at al.,
2012, Murray et al., 2012)
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ภาพที่ ๑ แสดงร้อยละการเสียชีวิตของประชากรไทยทุกวัยจากกลุ่มโรค NCD

ปัญหาหลักทางทันตกรรมในกลุ่มผู้ใหญ่ (๓๕ - ๕๙ ปี) และกลุ่มผู้สูงอายุ
(มากกว่า ๖๐ ปี) คือโรคปริทันต์อักเสบรุนแรง (severe periodontitis)
โดยติดอันดับ ๖ ของโรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดในโลก (Kassebaum et
al., 2014) ในขณะทีโ่ รคฟันผุเป็นปัญหาหลักในกลุม
่ หนุม
่ สาว หรือวัยผูใ้ หญ่
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ตอนต้น โดยจะกล่าวถึงประเด็นปัญหาทางทันตกรรม คือ โรคปริทันต์

โรคปริทันต์

(periodontal disease)

เป็นโรคเรือ้ รังโรคหนึง่ ทีพ่ บได้บอ่ ยในช่องปากนอก
เหนือจากโรคฟันผุ ถึงแม้จะไม่ได้กอ่ ให้เกิดการเสีย
ชีวิต แต่ก็เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องแก้ไขและ
มีค่าใช้จ่ายสูงในการบ�ำบัดรักษา โรคนี้เกี่ยวข้อง
กับการอักเสบเรื้อรัง (chronic inflammatory
disease) เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อรอบ ๆ ฟันยึดฟันให้
ติดแน่นในกระดูกขากรรไกรท�ำให้สามารถบดเคีย้ ว
อาหารและพุดอย่างมีประสิทธิภาพ เนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์
ประกอบด้วย เหงือก (gingiva) เอ็นยึดปริทันต์
(periodontal ligament) เคลื อ บรากฟั น
(cememtum) และกระดูกเบ้าฟัน (alveolar
bone) ดังภาพที่ ๒ แสดงองค์ประกอบของเนือ้ เยือ่
ปริทันต์

ำปี
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ภาพที่ ๒
แสดงองค์ประกอบของเนื้อเยื่อปริทันต์

โรคเหงือกอักเสบ (gingivitis) พบทั่วไปในคนทุกวัย การอักเสบอยู่
เฉพาะที่เหงือกไม่ลุกลามไปถึงกระดูกใต้ฟัน เหงือกจะมีสีแดง บวมน�้ำ
และมีเลือดออกได้ง่ายเวลาแปลงฟันหรือเคี้ยวอาหาร
โรคปริทันต์อักเสบ (โรคร�ำมะนาด) (periodontitis) พบมากในวัย
ท�ำงานและสูงอายุ การอักเสบขยายวงกว้างและลึก มีการท�ำลายเหงือก
และกระดูก ท�ำให้รอ่ งเหงือกลึกมากขึน้ เกิดเป็นกระเป๋าปริทนั ต์ (periodontal pocket) ฟันอาจโยกคลอน และในกรณีเป็นโรคปริทนั ต์อกั เสบ
รุนแรงอาจน�ำไปสู่การสูญเสียฟัน

เหงือกสุขภาพดี

ปริทันต์อักเสบ

• เหงือกแดง และบวมน�้ำ
• เหงือกมีเลือดออกเวลาแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน
• ฟันดูสกปรก มีคราบจุลินทรีย์ (dental plaque)
และหินปูน (dental calculus)
• มีกลิ่นปาก
• ฟันโยกคลอน
• มีหนองไหลจากร่องเหงือก
• ฟันแยกห่าง บิด เก
การป้องกัน โรคปริทนั ต์สามารถท�ำได้โดยการแปรงฟันและการท�ำความ
สะอาดซอกฟัน โดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ไหมขัดฟัน เพื่อควบคุม
ปริมาณคราบจุลินทรีย์

ปัจจุบันการรักษาโรคปริทันต์อักเสบเบื้องต้นคือ การขูดหินปูนและเกลารากฟันซึ่งเป็นการก�ำจัดสาเหตุ
ของโรค คือ คราบจุลินทรีย์และปัจจัยร่วม เช่น หินปูน ในรายที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบรุนแรง มักจะต้อง
ท�ำการผ่าตัดศัลย์ปริทนั ต์เพือ่ เอาหินปูนและคราบจุลนิ ทรียท์ อี่ ยูล่ กึ ๆ ออกและอาจต้องแก้ไขความพิการ
ของกระดูกและเหงือก (Hajishengallis et al., 2012)
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โดยทั่วไปผู้ป่วยโรคปริทันต์มักไม่มีการเจ็บปวดเฉียบพลัน แต่อาจมีลักษณะปวดหนึบ ๆ ตื้อ ๆ เป็นภัย
เงียบทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่ทนั รูต้ วั มีการด�ำเนินโรคนานและช้า ๆ และกว่าผูป้ ว่ ยจะรูว้ า่ เป็นโรคปริทนั ต์อกั เสบก็อาจ
จะช้าเกินกว่าทีจ่ ะรักษาหรือเก็บฟันซีน่ นั้ ไว้ได้ ทัง้ นีส้ ามารถสังเกตุอาการโรคปริทนั ต์ได้ดว้ ยตัวเองเบือ้ งต้น
เพื่อสามารถพบทันตแพทย์เพื่อป้องกันปัญหาได้ทันท่วงที ได้แก่
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Dental Clinic of Dental innovation foundation under
royal patronage (DCD)
คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิ ดบริการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นคลินิกที่สร้างโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมทีม
ี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน รวมทัง
ั ประโยชน์จาก
่ ค
้ ได้รบ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่ผลิตในประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของการ
เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข

คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ได้ก�ำหนดภารกิจหลักไว้ ๔ ประการ ได้แก่
๑) การให้บริการทางทันตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน ส�ำหรับประชาชนทุกคน ทุกสิทธิ์
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และผ่านการ
รับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๒) วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ เป็นหน่วยฝึกอบรม โดย
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
๓) เป็นคลินิกส�ำหรับการทดสอบประสิทธิผลทางคลินิกของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
ทันตกรรมที่ผลิตในประเทศ โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔) เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านบริการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการตามพระราชด�ำริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เช่น ฟันเทียมพระราชทาน รากฟันเทียม
ตามแนวพระราชด�ำริ
ำปี
86 รายงานประจ�
๒๕๖๑

ผลการด�ำเนินงานในปี ๒๕๖๑

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

๑. ด้านการจัดบริการทางทันตกรรม
๑.๑ เปิดบริการทันตกรรมทั่วไปทุกวัน ในเวลาราชการ ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.
๑.๒ เปิดบริการทันตกรรมเฉพาะทางบางเวลา
• รักษาโรคปริทันต์ ทุกวันอังคาร เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.
• ทันตกรรมจัดฟัน ทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐- ๑๗.๐๐ น.
• ศัลยกรรมช่องปาก ทุกวันอังคารแรกของเดือน
• รักษาคลองรากฟัน ทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น
รองรับประชาชนทุกคน ทุกสิทธิ์ ทั้งสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง สิทธิ์บัตรทอง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์สำ� หรับผูป้ ระกันตน โดยอัตราค่าบริการทั่วไป
ในเวลาราชการจะใกล้เคียงหรือเท่ากับที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย โดยเริม่ ใช้โปรแกรมการบริหาร
จัดการคลินิกทันตกรรม ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
๑.๔ รณรงค์จัดบริการทางทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑.๕ ศึกษาความเป็นไปได้ในการขอรับรองมาตรฐานของคลินิกทันตกรรม
(Dental safety goal)

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 87

๒. ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนาเทคโนโลยีด้านบริการทันตกรรมร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรือ่ ง เทคนิคการท�ำฟันเทียมทัง้ ปากในเวลา ๓
ครัง้ รวมทัง้ จัดการฝึกอบรมและฝึกปฏิบตั สิ ำ� หรับทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์
เพื่อเป็นต้นแบบในเขตสุขภาพ
๓. ด้านการทดสอบประสิทธิผลทางคลินิกของนวัตกรรม
เป็นสถานที่ปรับมาตรฐานการศึกษาวิจัย FLV นวัตกรรมทางทันตกรรมที่ผลิตใน
ประเทศ โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม และเตรียมเข้าร่วมทีมศึกษาวิจัยในปี ๒๕๖๒

ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

ทิศทางการพัฒนาในปี ๒๕๖๒

๐๑

เปิดบริการทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม และพัฒนาเป็น
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านบริการฟันเทียมพระราชทาน และรากฟันเทียมตามแนวพระราชด�ำริต่อไป

๐๒

เพิ่มทันตแพทย์ผู้ให้บริการทันตกรรมทั่วไป และผู้ช่วยทันตแพทย์

๐๓

การเปิดบริการเป็นกรณีพิเศษโดยเบิกจ่ายตรงกับหน่วยงาน/องค์กรที่สนใจ

๐๔

การรับรองมาตรฐานคลินกิ Thai Dental Safery Goal โดยทันตแพทยสภา

๐๕

พัฒนานวัตกรรมด้านบริการ สนับสนุนแผนงานทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย

๐๖

สนับสนุนการทดสอบประสิทธิผลทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์วานิช และอื่น ๆ

ำปี
88 รายงานประจ�
๒๕๖๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมมูลนิธิฯ ได้อนุมัติงบประมาณจ�ำนวน ๓๔,๗๗๕,๒๐๐ บาท
ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานตามแผนงาน ดังต่อไปนี้

แผนงานบริหารทั่วไป
๒๒,๗๔๓,๒๐๐ บาท
๑.๑ โครงการงานด้านบุคคลและธุรการอ�ำนวยการ
๑.๒ โครงการงานด้านซ่อมบ�ำรุง
๑.๓ โครงการงานด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรม
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำ�เนินงานด้านนการเงิน

๒.๑ โครงการผลิตอาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (AOF)
๒.๒ โครงการผลิตและพัฒนาน�้ำลายเทียมชนิดเจล (OMJ)

แผนงานพัฒนาระบบคุณภาพ
และห้องปฏิบัติการ
๑,๕๓๒,๐๐๐ บาท
๓.๑ การตรวจสอบและประกันคุณภาพ
๓.๒ การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประจ�ำคลินิกทันตกรรม

แผนงานสนับสนุน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๑ การสนับสนุนการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 89

ผลการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�ำปี ๒๕๖๑
ณ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

การออกปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริ ก ารเพื่ อ บ� ำ บั ด รั ก ษา
โรคทางทันตกรรมตามพระราชกระแสจึงมีความ
ส�ำคัญยิง
่ ะต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนือ
่ ง เพื่อ
่ ทีจ
ให้ ป ระชาชนผู้ ด้ อ ยโอกาสได้ เ ข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า น
ทั น ตกรรมสนองพระราชกระแสของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร

ระยะทาง
กรุงเทพฯ - สกลนคร
ประมาณ

ำปี
90 รายงานประจ�
๒๕๖๑

๖๒๙ กม.

แม้ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยจะมี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นการ
คมนาคมและการสาธารณสุขไปอย่างมากไม่เหมือนอย่าง
เช่นในอดีต กล่าวคือ ประชาชนในท้องถิน่ ต่าง ๆ สามารถ
เดินทางด้วยความสะดวกมีถนนเข้าถึง มีการขยายสถาน
พยาบาลไปในระดับชุมชน มีการผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์เพิ่มขึ้น แต่การพัฒนาเหล่านี้โดยเฉพาะด้านการ
สาธารณสุข การผลิตบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขยังคงม่
เพียงพอและกระจุกตัวอยู่เฉพาะในชุมชนเมือง ในชุมชน
ห่างไกลยังขาดทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประกอบกับอัตรา
ค่าบริการรักษาสุขภาพช่องปากที่มีราคาสูงและสภาพ
เศรษฐกิจสังคม ส่งผลให้ประชาชนทั่วไป ยังไม่สามารถ
เข้าถึงบริการด้านทันตกรรมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ก�ำหนดการณ์ออกปฏิบัติการ
ให้บริการ อ�ำเภอวานรนิวาส
ให้บริการ อ�ำเภอพรรณานิคม
ให้บริการ อ�ำเภอส่องดาว 		
ให้บริการ อ�ำเภอกุสุมาลย 		

ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ณ โรงเรียนรายประชานุเคราะห์ ๕๓
ณ ที่ว่าการอ�ำเภอส่องดาว		
ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม		

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา
เตชะกั ม พุ ช ผู ้ อ� ำ นวยการหน่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็นประธาน และมีทนั ตแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และทันตแพทย์อาสาจากภาคีเครือข่ายบุคลากร
อาสาสมัครสายสนับสนุนร่วมปฏิบตั งิ านครัง้ นีจ้ ำ� นวนกว่า ๒๐๐ คน
ซึ่งประกอบด้วย
• ทันตแพทย์อาสาสมัคร ซึง่ ล้วนเป็นอาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญในแต่ละ
สาขา จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมทัง้ ศิษย์เก่า และทันตแพทย์จากหน่วยราชการ และเอกชน
อื่น จ�ำนวนประมาณ ๑๐๐ คน
• เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รวม
ทัง้ หน่วยราชการและเอกชน จ�ำนวนประมาณ ๕๐ คน
• ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครท้องถิ่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
จังหวัดและอ�ำเภอ นักเรียนอาสาสมัครในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงาน
ของแต่ละอ�ำเภอวันละประมาณ ๑๒๐ คน

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 91

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ในการปฏิบัติงาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะลงพื้นที่อ�ำเภอ
ละ ๑ วัน โดยภายในหน่วยบริการจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๑๓ หน่วย เพื่อความสะดวกในการคัดแยก
ผู้ป่วย และการให้บริการได้อย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยที่มาขอรับบริการจะได้รับการลงทะเบียน การตรวจ
สุขภาพช่องปาก และเข้ารับบริการในหน่วยต่าง ๆ ตามสภาพปัญหาที่พบ ซึ่งได้แก่ เอกซเรย์ฟัน ฉีดยา
ชา การถอนฟัน การผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาคลองรากฟัน และใส่ฟันเทียม ในระหว่างคอยเข้า
รับการรักษา ผู้รับบริการจะได้รับความรู้ด้านทันตกรรม เช่น การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก การแปรง
ฟันอย่างถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน จากทันตแพทย์และสื่อประชาสัมพันธ์

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้บริการ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ�ำเภอวานรนิวาส

ำปี
92 รายงานประจ�
๒๕๖๑

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้บริการ ณ โรงเรียนรายประชานุเคราะห์ ๕๓ อ�ำเภอพรรณานิคม

รายงานประจ�ำปี
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ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้บริการ ณ ที่ว่าการอ�ำเภอส่องดาว อ�ำเภอส่องดาว

ำปี
94 รายงานประจ�
๒๕๖๑

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้บริการ ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ�ำเภอกุสุมาลย์

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 95

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

อีกทั้งในทุกวันที่ออกปฏิบัติงาน ได้น�ำนิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปจัดแสดงด้วย เพื่อให้ประชาชนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรในด้านทันตสาธารณสุข

ำปี
96 รายงานประจ�
๒๕๖๑

ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามประเภทบริการ
๑๒ พ.ย. ๖๑

๑๓ พ.ย. ๖๑

๑๔พ.ย. ๖๑

๑๕ พ.ย. ๖๑

อ.วานรนิวาส

อ. พรรณานิคม

อ.ส่องดาว

อ.กุสุมาลย์

ประชาชนมาทำ�บัตร(คน)

๑,๓๕๗

๑,๕๑๘

๑,๕๕๗

๑,๒๙๔

๕,๗๒๖

รับบริการตรวจ (คน)

๑,๓๓๗

๑,๕๑๐

๑,๕๕๗

๑,๒๙๔

๕,๖๙๘

ส่งรักษา (คน)

๑,๒๕๐

๑,๔๓๔

๑,๓๘๐

๑,๑๕๐

๕,๒๑๔

จำ�นวนที่มาถึงจุดรับบัตรจ่ายยา(คน)

๑,๐๕๐

๑,๑๙๙

๑,๐๑๕

๙๓๖

๔,๒๐๐

เอกซเรย์ (คน/ภาพ)

๙๙/๑๙๐

๑๑๖/๒๐๕

๑๐๖/๒๐๘

๑๓๑/๒๕๗

๔๕๒/๘๖๐

อุดฟัน (คน/ซี่/ด้าน)

๒๔๗/๓๘๓/๖๒๕

๓๙๒/๖๖๓/๙๕๓

๓๑๙/๕๐๑/๘๐๘

๒๗๒/๔๔๔/๗๑๐

๑,๒๓๐/๑,๙๙๑/๓,๐๙๖

๒๗๖/๔๒๙

๓๑๓/๔๕๔

๓๒๑/๔๖๙

๒๗๖/๔๒๘

๑,๑๘๙/๑,๗๘๐

๓๐/๓๒

๓๐/๓๓

๑๔/๑๕

๓๔/๓๙

๑๐๙/๑๑๙

ขูดหินปูน (คน)

๔๓๗

๕๓๖

๓๘๘

๔๒๔

๑,๗๘๕

ทันตกรรมประดิษฐ์ (คน)

๑๑๖

๑๒๘

๑๓๖

๑๐๔

๔๘๔

๑๕/๑๖/๒๐

๑๕/๑๗/๒๘

๒๐/๒๓/๔๐

๒๖/๒๘/๔๖

๗๖/๘๔/๑๓๔

๒/๒

๙/๙

๓/๓

๘/๘

๒๒/๒๒

เคลือบหลุมร่องฟันและ PRR (คน/ซี่)

๑๐/๒๐

๓๘/๘๙

๓๖/๗๔

๒๘/๕๙

๑๑๒/๒๔๒

เคลือบฟลูออไรด์เจล /ฟลูออไรด์วานิช

๐

๑

๑

๑

๓

ทันตสุขศึกษา (คน)

๔๕๐

๒๑๕

๔๙๙

๒๒๒

๑,๓๘๖

หนังสือนิทางสำ�หรับเด็ก (เล่ม)

๕๗๐

๕๑๕

๕๗๐

๕๒๐

๒,๑๗๕

๐

๐

๓

๐

๓

๒/๒

๓/๓

๓/๓

๖/๖

๑๔/๑๔

• Post - core (ซี่)

๙

๙

๑๒

๑๒

๔๒

• Stainless Steel Crown ฟันน้ำ�นม

๐

๒/๒

๓/๓

๑/๑

๖/๖

• Gingivectomy

๑

๐

๐

๐

๑

• Mucogingival surgery

๑

๐

๐

๐

๑

• Torus Mandibularis

๐

๐

๑

๐

๑

• ปรับการสบฟัน (Adjust Occlusion)

๐

๐

๒

๐

๑

• Recontour ฟันสึก

๑

๐

๐

๐

๑

• รื้อฟันเทียม

๐

๐

๑

๐

๑

• ซ่อมฟันเทียม (คน)

๑

๐

๐

๐

๑

• เจลลี่โภชนา (คน/กล่อง)

๑๒๙/๘๑๖

๘๙/๖๒๔

๑๐๕/๘๘๘

๗๐/๖๔๒

๓๙๓/๒,๙๗๐

• ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาล

๑๑

๖

๑๔

๑๐

๓๙

๑,๕๑๐/๑,๘๒๙

๑,๑๙๙/๑,๘๙๙

๑,๐๑๕/๑,๙๗๖

๙๓๖/๑,๖๒๓

๔,๒๐๐/๗,๓๒๗

ถอนฟัน (คน/ซี่)
ถอนฟันคุด (คน/ซี่)

รักษาคลองรากฟันถาวร (คน/ซี่/ราก)
รักษาคลองรากฟันน้ำ�นม (คน/ซี่)

รวม

อื่น ๆ
• Ceramic veneer (คน)
• CAD/ CAM/ Crown (คน/ซี่)

รวมการรักษา (คน/งาน)

หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูล จ�ำนวนการบริการและจ�ำนวนผู้รับบริการ จาก
๕. จุดบริการขูดหินปูน
๑. จุดบริการเอ็กซเรย์
๖. จุดบริการอุดฟัน
๒. จุดบริการใส่ฟัน
๗. จุดบริการถอนฟัน/ผ่าฟัน
๓. จุดบริการทันตสุขศึกษา
๔. จุดบริการตรวจฟัน
๔. จุดรับบัตรหลังการรักษา

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 97

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

ประเภทงานบริการทันตกรรม

ผลการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

ประจ�ำส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ( ๘ หน่วยฯ)

ำปี
98 รายงานประจ�
๒๕๖๑

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

ประจ�ำคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจ�ำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 99

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

ประจ�ำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ำปี
100 รายงานประจ�
๒๕๖๑

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจ�ำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจ�ำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจ�ำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 101

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

ประจ�ำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยศรีนครินวิโรต

ำปี
102 รายงานประจ�
๒๕๖๑

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจ�ำโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัด / พื้นที่ ที่ออกให้บริการ

จ�ำนวนผู้รับบริการรวม

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ (ประจำ�ปี) สกลนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๔,๒๐๐ คน

ปัตตานี ชลบุรี กะบี่ สงขลา น่าน นครปฐม
สระบุรี เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน
ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร
หนองคาย บึงกาฬ เลย
พัทลุง สตูล ชุมพร ยะลา ปัตานี
นราธิวาส สงขลา
อยุธยา ระยอง นครราชสีมา
เชียงราย ชัยนาท ปทุมธานี
พิษณุโลก สุโขทัย
กรุงเทพฯ อุบลราชธานี บุรีรรัมย์ สระแก้ว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลพบุรี นครราชสีมา
รวม

๘,๘๐๐คน
๓,๕๙๒ คน
๓,๕๖๙ คน
๑,๙๒๒ คน
๒,๔๕๔ คน
๕,๐๙๔ คน
๙,๐๗๕ คน
๓,๒๙๑ คน

๔๑,๙๙๗ คน

รายงานประจ�ำปี

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

หน่วยงาน

๒๕๖๑ 103

ผลการปฏิบัติงาน
โครงการรณรงค์จัดบริการทางทันตกรรม
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตามทีม่ ลู นิธทิ นั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดท�ำโครงการรณรงค์จัด
บริการทางทันตกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วัตถุประสงค์

ำปี
104 รายงานประจ�
๒๕๖๑

๑. เพื่อจัดบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
๒. เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ที่ทรงมีต่อประชาชนด้านทันตสุขภาพ
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านการจัดนิทรรศการ

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 105

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

ำปี
106 รายงานประจ�
๒๕๖๑

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

จุดการรักษา

จ�ำนวนผู้รับบริการ

จุดตรวจสุขภาพช่องปาก และวัดความดันโลหิต

๓๘๖ คน

ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด
ขูดหินปูน
รักษาโรคปริทันต์
เคลือบหลุมร่องฟัน
เคลือบฟลูออไรด์
อุดฟัน
ส่งต่อรับบริการเฉพาะทาง

๖๐ คน
๑๑ คน
๑๘๓ คน
๓ คน
๖ คน
๑๗ คน
๑๑๓ คน
๑๕ คน

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

ผลการรณรงค์
จัดบริการ
ทางทันตกรรม

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 107

กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

โครงการวิจย
ั และผลิตนวัตกรรม
ของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการวิ จั ย และพั ฒ นาอาหารส� ำ หรั บ ผู้ ป ว
่ ยมะเร็ ง ช่ อ งปาก และ
โครงการวิจัยน�้ำลายเทียมชนิดเจลส�ำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน�้ำลายน้อย ปั จจุบันมูลนิธิฯ
สามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้สำ� เร็จ จนได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
อาหาร และได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เรียบร้อยแล้ว มูลนิธิฯ จึงสานต่อพันธกิจโดยการจัดกิจกรรมน�ำร่องการส่งมอบผลิตภัณฑ์
สู่ประชาชน เพื่อให้สาธารณชนได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยทีผ
่ ลิตขึน
้ เองในประเทศ

เจลลี่โภชนา
วุ้นชุ่มปาก
ำปี
108 รายงานประจ�
๒๕๖๑

โดยประชาชนผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวสามารถขอรับผลิตภัณฑ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมได้จัดขึ้นที่มูลนิธิ
ทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สรุปจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ทีแ
่ จกให้ประชาชน
เจลลีโ่ ภชนา

วุ้นชุ่มปาก

จ�ำนวนผู้รับ

รสมะม่วง + รสเสาวรส

กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่

ปี ๒๕๖๐ - ปี ๒๕๖๑

๑๔๗,๗๔๔ ถ้วย

๙,๔๘๐ ถ้วย

๒,๐๕๓ คน

รายงานประจ�ำปี

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

ผลิตภัณฑ์ที่ได้น�ำมาแจกมี ๒ ผลิตภัณฑ์ คือ
๑) ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา มี ๒ ชาติ คือ รสมะม่วงและรสเสาวรส ส�ำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวกลืน เช่น
ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก มะเร็งล�ำคอ มะเร็งโคลนลิ้น รวมถึงมะเร็งอื่น ๆ ที่มีปัญหาด้านการกลืน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ
ไม่มีฟันบดเคี้ยว เป็นต้น
๒) ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก (น�้ำลายเทียม) มี ๒ กลิ่น คือ กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ กลิ่นมินต์-มะนาว ส�ำหรับผู้ที่มี
ปัญหาปากแห้ง น�้ำลายน้อย เช่น ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก มะเร็งโคนลิ้น มะเร็งล�ำคอ ที่อยู่ระหว่างการรักษาและหลัง
การรักษา มะเร็งปอด ผู้สูงอายุที่ปากแห้งมาก ๆ เป็นต้น
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โรงพยาบาล/หน่วยงาน ขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

รวม ๓๕ แห่ง
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• โรงพยาบาลศิริราช
• โรงพยาบาลแม่จัน
• โรงพยาบาลล�ำปาง
• โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
• ศูนย์บริรักษ์
• โรงพยาบาลไทรน้อย
• โรงพยาบาลท่าปลา
• โรงพยาบาลเชียงราย
• โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
• โรงพยาบาลราชวิถี
• โรงพยาบาลปรานบุรี
• โรงพยาบาสันป่าตอง
• โรงพยาบาลยางตลาด
• โรงพยาบาสองพี่น้อง
• โรงพยาบาบางปะหัน
• โรงพยาบาบ้านเหลื่อม
• โรงพยาบาลค่ายธนะรัชติ์
• โรงพยาบาลมหาวชิราลงกร
• โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
• ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง
• โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
• สถานวิทยามะเร็งศิริราช
• โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
• โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
• โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
• โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
• โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
• โรงเรียนสาธิต ม.เกษตรศาสตร์
• คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

• โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
• คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
• สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
• ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ
• ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
• ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน
ทันตสาธารณสุข ม.เชียงใหม่

• มะเร็งช่วงศรีษะ-ล�ำคอ • มะเร็งปอด
(อยูร่ ะหว่างการรักษารังสี/คีโม/หลังการรักษา/ไม่รบั การรักษามีความทุกข์ทรมารหากต้อง
รับประทานอาหารทางปาก รับประทานอาหารปกติไม่ได้ เกิดภาวะคลื่นไส้ อาเจียร ปาก
แห้ง คอแห้ง
• มะเร็งเต้านม • มะเร็งเม็ดเลือด • มะเร็งสมอง • มะเร็งผิวหนัง
(อยูร่ ะหว่างการรักษารังสี/คีโม/หลังการรักษา/ไม่รบั การรักษา รับประทานอาหารปกติได้
น้อย เกิดภาวะคลื่นไส้ อาเจียร)
• มะเร็งล�ำไส้ • มะเร็งกระเพาะอาหาร
(กรณีหลังการรักษาระบบการย่อยผิดปกติจ�ำเป็นต้องทานอาหารย่อยง่าย)
• โรคไต (ระหว่างการรักษาเกิดภาวะขาดสารอาหาร อ่อนเพลียง่าย ต้องการการบ�ำรุง)
*** สามารถรับประทานเจลลี่โภชนาได้เพียงวันละ ๒ ถ้วย
• โรคอื่นๆ อาทิ อัมพาท พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟัน ขาดสารอาหาร
(ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้อาหารทางสายยางเป็นเวลานาน ท�ำให้กลืนไม่เป็น)

ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

สรุปประวัติกลุ่มผู้ป่วยที่มารับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทช
ี่ ่องทางการติดต่อของมูลนิธิฯ

รายงานประจ�ำปี
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ภาพรวมและประวัติความเป็ นมา
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หนังสือรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ครั้งที่ ๑
จ�ำนวน		

ธันวาคม ๒๕๖๒
๑,๐๐๐ เล่ม

จัดท�ำโดย
		
		
		
		

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส�ำนักงานอยู่ที่ ๑๕๗/๔ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๘ ๒๓๕๑-๕ โทรสาร ๐ ๒๓๑๘ ๒๘๒๒

		
		

E-mail : kdif.dental@gmail.com
www.facebook.com/มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.dent-in-found.org
Line : @dent_in_found

		

ำปี
114 รายงานประจ�
๒๕๖๑

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑ 115

