รายงานประจำ�ปี 2563
มูลนิธิทันตนวัตกรรม พระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้ง
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2513
ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2552

อย่างไรก็ต้องชื่นชมกับสิ่งที่ทำ�มาตั้งแต่ต้น กว่า 41 ปีแล้ว ที่ออกไปเป็น
หน่วยเคลื่อนที่ตอนแรกก็ทำ�ได้วันละไม่กี่สิบคน ต่อมาก็เพิ่มขึ้นเป็นพัน
น่าชื่นชมที่ตั้งใจทำ�แล้วก็มีวิธีการทำ�คือไปถึงตรงไหนก็เหมือนออกลูกออกเต้า
กว่า 41 ปีเหน็ดเหนื่อย ต้องชื่นชมกับคณะ จนกระทั่งได้มาทำ�นวัตกรรม
ทำ�อะไรใหม่ ๆ ที่ทำ�ให้เกิดการพัฒนาขึ้น อย่างตอนแรกรถเคลื่อนที่
ซึ่งก็มีเก้าอี้สักสองสามเก้าอี้ ทีหลังนี่ก็พัฒนาเป็น 50 เก้าอี้
นี่ก็ความขยัน ความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ ต่อมาก็หาวิธีต่าง ๆ
ค้นคว้า ปฏิบัติ พัฒนา ซึ่งการปฏิบัติ พัฒนาและการค้นคว้า
ที่ทำ�อะไรได้มากขึ้น ได้ดีขึ้น ทำ�ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรม
ซึ่งเป็นเรื่องของความเพียรที่จะทำ�งาน ก็ต้องชื่นชมก็เพราะเป็นมูลนิธิ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัว ก็ขอบใจ

พระราชปฏิสันถารของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

2513

2546

2539

พัฒนาการ
ด้านทันตนวัตกรรม

2513

2526

2533

2513

18 เมษายน 2513
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้ง
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2526

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้ง
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2533

16 พฤษภาคม 2533
สร้างพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535

25 กันยายน 2535
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 พระราชทานทุนอานันทมหิดล
แผนกทันตแพทยศาสตร์ เมื่อคราวเสด็จไปจังหวัดเชียงใหม่

2535

2539

2542

2539

6 กุมภาพันธ์ 2539
คณะวิจัยของหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
ได้รางวัลสิ่งประดิษฐ์ “ชุดทำ�ฟันสนาม” จากสภาวิจัยแห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้ง
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 ธันวาคม 2539

2542

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้ง
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 กุมภาพันธ์ 2542

• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16 กุมภาพันธ์ 2542

2550
2550

2553

2546

2548

2550

2552

2553

2543

2552

2546

• โครงการวิจัยและพัฒนารากเทียมสำ�หรับยึดอวัยวะเทียม
บนใบหน้าผู้พิการ (CFI)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้ง
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
29 พฤษภาคม 2543

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 พระราชทานรถยนต์บริการ
ทันตกรรมเคลื่อนที่ีหมายเลขทะเบียน รยล 9333

2550

• โครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 บริการประชาชน 80,000 ราย
• โครงการรากฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 บริการประชาชน 10,000 ราย
สำ�หรับนึดติดฟันเทียม (รากฟันเทียมรุ่นที่ 1)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้ง
• มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 พฤศจิกายน 2552
• หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2553

• 21 มิถุนายน 2553
โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน
999 ชุด (รากฟันเทียมรุ่นที่ 2)
• โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร
สำ�หรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
• โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร
สำ�หรับต้านมะเร็งในช่องปาก

2559

2554
2557

พัฒนาการ
ด้านทันตนวัตกรรม

2554

2555

2559

2556

2557

2558

2559

2554

2557

• 4 กรกฎาคม 2554
เข้าเฝ้าถวายรายงานโครงการอาหารพระราชทาน
เจลลี่โภชนา ส่งมอบให้กับประชาชน 84,000 กล่อง

• พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
พระราชทานเงินงบประมาณจัดหาเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดตัง้
โรงงานผลิตอาหารทางการแพทย์

• 25 พฤษภาคม 2554
พระราชทานตราหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
เป็นตรามูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

• ดำ�เนินการสร้างอาคารปฏิบัติการ
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

• 5 ธันวาคม 2554
โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 7 รอบ
ให้บริการประชาชน 8,400 ราย
(รากฟันเทียมรุ่นที่ 2)

2558

• เริ่มต้นโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
น้ำ�ลายเทียมชนิดเจล

• มูลนิธิฯ ได้รับพระราชทานเงินเพื่อซื้อเครื่องจักรในการเผลิต
อาหารพระราชทานเจลลี่โภชนาและวุ้นชุ่มปากให้กับประชาชน

2555

เริ่มต้นโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน

2556

เริ่มต้นโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ (FLV)

6 มกราคม 2558
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนงานทันตสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุ
ประเทศไทย พ.ศ.2558-2565

2559

• โครงการศึกษาวิจยั และผลิตต้นแบบแปรงชนิดนิม่ สำ�หรับทำ�ความ
สะอาดช่องปากผู้สูงอายุ (Soft brush)
• โครงการวิจยั แบบทดลองทางคลินกิ เพือ่ ศึกษาผลของวุน้ ชุม่ ปาก
ต่อสุขภาพช่องปากและโภชนาการในผูป้ ว่ ยมะเร็งศรีษะและลำ�คอที่
มีอาการปากแห้งหลังได้รับรังสีรักษา

2560

2562

2560

2562

2560

2561

2562

2563

2560

2563

• ได้รับการรับรองสถานที่ผลิตอาหารจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• โครงการออกแบบและพัฒนาระบบรากฟันเทียม
เพื่อผลิตในประเทศ รุ่น 5 ธันวา (The 5th Dec)

• เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรม ณ มูลนิธิฯ

• ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
ตามโครงสร้างระบบฉบับใหม่ล่าสุด ISO 22000:2018
GMP และ HACCP

• มูลนิธิฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 22000:2005/GMP/HACCP

2562

• 14 กุมภาพันธ์ 2563
ก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์

• โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดบริการใส่ฟันเทียม
ทั้งปากในเวลา 3 ครั้ง (3VCD)

• จัดสร้างโรงงานผลิตอาหารทางการแพทย์
ระบบการฆ่าเชื้อแบบรีทอร์ท (Retort)

• โครงการออกแบบและพัฒนาฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วยทำ�ฟัน

• โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัญหารับกลิ่น-รส และความเสี่ยง
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

• จัดสร้างประติมากรรมพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• โครงการน้ำ�ยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก
ณ สวนนครินทรทันตรักษ์
• โครงการ Bone - anchored maxillary protraction
• โครงการ Bone - Filler วัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ทดแทนกระดูก
• ติดตั้งแผงโซลาเซลบนอาคารปฏิบัติการ
จาก Hydroxyapatite และ Calcium phosphate
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สารจากเลขาธิการ
ในปีพุทธศักราช 2563 นี้ เป็นวาระที่ครบรอบ 50 ปี การด�ำเนินงานออก
ให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (หน่วยฯ) และครบรอบ 10 ปี การด�ำเนินงานของมูลนิธิทันต
นวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ฯ)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ได้ พ ระราชทานให้จัด ตั้ง หน่วยฯ ขึ้นแห่ง แรก ที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2513 ต่อมาก็ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ จัดตั้งหน่วยฯ ขึ้นอีกรวม 8 แห่ง รวมทั้งจัดตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึน้ ในหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ เมือ่ ปี พ.ศ. 2552
50 ปี ทีผ่ า่ นมาของการด�ำเนินงานหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มีประชาชน
ได้เข้าถึงการบริการทันตกรรมปีละกว่า 50,000 คน คิดเป็นภาระงานมากกว่า
100,000 งาน ส�ำหรับมูลนิธฯิ นัน้ ตลอดระยะเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา ได้ดำ� เนิน
การศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากกว่า 10 โครงการอีกทั้งได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย หน่วยงาน
พันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนา
ทัง้ ผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนือ่ ง
ความร่วมมือเหล่านี้ยังรวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการดังที่ได้
น�ำเสนอเป็น Timeline ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
นอกจากนี้ในวาระครบรอบ 50 ปีหน่วยฯ และ 10 ปีมูลนิธิฯ เพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข คณะกรรมการ
มูลนิธิฯ ยังได้อนุมัติให้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อีกหลายกิจกรรม

การด�ำเนินการที่ผ่านมามีทั้งปัญหา อุปสรรค และความส�ำเร็จสืบเนื่องกัน
กระผมในฐานะตัวแทนหน่วยงาน ใคร่ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้อง และหน่วย
งานทั้งหลายที่ให้ความกรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ส�ำนักงาน กปร. และส�ำนักงบประมาณ ที่กรุณาสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพือ่ ให้แผนงานต่าง ๆ ทีต่ งั้ ไว้สำ� เร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์สนองพระราชด�ำรัส
ของพระองค์ทา่ น ส�ำหรับในส่วนของมูลนิธฯิ ก็ได้ตงั้ ปณิธานว่าจะท�ำการค้นคว้า
ปฏิบัติ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่
ประชาชนต้องประสบให้ผ่อนคลายไปด้วยคุณภาพ มาตรฐานที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
อย่างต่อไป

นายวรวุฒิ กุลแก้ว
กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบั ญ
ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน
004 - 007
013
014 - 019
020
021 - 022
023 - 028

033 - 035
038 - 039
040 - 041

Timeline พัฒนาการด้านทันตนวัตกรรม
พระมหากรุณาธิคุณด้านทันตสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระมหากรุณาธิคุณด้านการประดิษฐ์คิดค้นวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม
พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาและการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
ประวัติความเป็นมา มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
• วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• วัฒนธรรมองค์กร
• กรอบแนวคิดการด�ำเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์
• ยุทธศาสตร์สถาบันฯ
แผนการด�ำเนินงานภาพรวม
แผนการด�ำเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC)

ผลการด�ำเนินงานด้านภายในองค์กร 		
042
044
046

การบริหารงานระบบคุณภาพองค์กร
การพัฒนาบุคลากร
การด�ำเนินงานตามแผนงานทันตสุขภาพส�ำหรับ
ผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565

ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้
049
050
051
054
058
060
062
064
065
066
069
074
076
078

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
(ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา)
• นวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
• นวัตกรรมอาหารต้านมะเร็งช่องปาก
โครงการวิจัยและพัฒนาผลของเจลลี่โภชนาผสมพีอีไอทีซีต่อการก�ำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรคไต
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำลายเทียมชนิดเจลส�ำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน�้ำลายน้อย
(ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก)
โครงการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมอาหาร
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ
โครงการออกแบบและพัฒนาฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วยท�ำฟัน
โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบรากฟันเทียม
โครงการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหารับกลิน่ -รส และความเสีย่ งต่อโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
โครงการน�้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก
โครงการผลิตนวัตกรรมอาหาร

ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
080

การใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี 2563

ผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร
082
086
090
096
102

กิจกรรมการส่งมอบผลิตภัณฑ์
การให้บริการคลินิกทันตกรรม
การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ (8 หน่วยฯ)
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การสื่อสารองค์กร
สวนนคิรนทรทันตรักษ์

น้อมรำ�ลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น
หาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ด้านทันตสาธรณสุข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพ ระเมตตาธิคุณพระราชทานพระบรม
ราชานุเคราะหสนับสนุนกิจการดานทันตสาธารณสุขมาอยางตอเนื่องเปน
ระยะเวลากวา49 ป ดังเห็นไดจากการดำ�เนินงานของ

“หนวยทนั ตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ”
ที่ทรงริเริ่มจัดตั้ง วางแผน และติดตามผลการดำ�เนินงานดวยพระองคเอง
ดวยทรงเล็งเห็นความสำ�คัญของงานทันตสุขภาพวาเปนปจจัยพื้นฐาน
เบื้องตนข องการมีสุขภาพที่ดี โดยพระราชทานพระราชดำ�ริและขอแนะนำ�แก
ทันตแพทยที่ถวายการรักษาเสมอมา

14
รายงานประจ�ำปี 2563

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

15

รายงานประจ�ำปี 2563

“

“

เวลาพระองค์มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน ก็มีทันตแพทย์ดูแลรักษา
แล้วราษฎรที่อยู่ห่างไกล จะมีทันตแพทย์ช่วยรักษาหรือไม่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชด�ำรัส
ถามทั น ตแพทย์ ป ระจ� ำ พระองค์ ศาสตราจารย์ พั น โท
ทันตแพทย์ สี สิริสิงห เมื่อเสร็จสิ้นจากการถวายการรักษา
พระทนต์ ท�ำให้ทรงทราบว่าท่านทรงห่วงใยประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล เวลามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน
จะไม่มีทันตแพทย์คอยให้บริการรักษา เพราะทันตแพทย์จะมี
เฉพาะโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดเท่านั้น พระองค์จึงทรง
พระราชทานค�ำแนะน�ำความว่า....

“

“

การจะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟัน
หยุดการท�ำนา ท�ำไร่ เดินทางไปหาหมอนั้น
เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงกันข้าม
หากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่
ไปสู่ประชาชนก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่ง

จากพระราชด�ำรัสดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงนํา้ พระราชหฤทัยอันเปีย่ มด้วยพระเมตตาทีม่ งุ่ หวังจะให้พสกนิกรในพืน้ ที่
ห่างไกลได้เข้าถึงการ บริการรักษาทางทันตกรรมและมีสขุ ภาพช่องปากทีด่ ี ปราศจากความทุกข์อนั เกิดจากโรคเช่นเดียวกัน
กับพระองค์ เพื่อให้พสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้าถึงบริการทางทันตกรรมตามพระราชประสงค์ ซึ่งต่อมาพระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถยนต์ท�ำฟันเคลื่อนที่ จ�ำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ส่วน
พระองค์
โดยทรงประกอบพิธเี จิมรถเพือ่ เป็นสิรมิ งคล เมือ่ วันที่ 18 เมษายน
2513 ณ พระราชวังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้เริ่มออกปฏิบัติงานให้บริการทันตกรรม
เคลื่อนที่เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2513

“

“

ฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแล
บ�ำบัดทุกข์ให้แก่เด็กนักเรียนและ
ประชาชนที่อยู่ห่างไกลหมอ

เริม่ ต้นทีอ่ ำ� เภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์และขยายพืน้ ทีจ่ นถึงจังหวัดนครปฐม ตามรับสัง่ ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานจะจอด
ให้บริการรักษาและดูแลสุขภาพช่องปากให้กับราษฎรที่ยากจนตามต�ำบลและอ�ำเภอต่าง ๆ ตลอดเส้นทางแห่งละ 1 วัน ซึ่ง
มี ศาสตราจารย์ พันโท ทันตแพทย์ สี สิริสิงห เป็นผู้อ�ำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ จะออกให้บริการเช่นนี้ตลอดทั้งปียกเว้นเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น โดย
ระยะแรกของการให้บริการ จะเป็นการถอนฟัน และให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพช่องปาก เนือ่ งจากประชาชน
ขาดความรู้ และไม่เคยได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากมาก่อน แต่เมื่อออกให้บริการแล้วพบว่ามีประชาชนที่มีโรค
ร้ายแรงในช่องปาก หรือผู้ป่วยที่ปากแหว่งเพดานโหว่ที่จ�ำเป็นต้องได้รบั การผ่าตัดรักษาหน่วยทันตกรรมพระราช
ทานฯ ซึง่ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การส่งตัวไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

“

ทันตแพทย์อย่าดูแต่เรื่องฟันอย่างเดียว ให้ดูเรื่องอื่น ๆ ด้วย
เช่น สังเกตขาเจ็บ ตาบวมเจ็บคอ ฯลฯ
เพราะทันตแพทย์ก็เป็นแพทย์เหมือนกัน เรียนมาเหมือนกัน
ถ้ารักษาได้ก็ควรให้การรักษา ถ้ารักษาไม่ได้ควรให้ค�ำแนะน�ำส่งต่อไปรักษา
ราษฎรจะได้รับการดูแลแต่เนิ่น ๆ และต้องซักถาม ทุกข์ สุข เรื่องการท�ำมาหากิน
ถนนหนทาง น�้ำท่า เพราะถ้าน�้ำไม่มี จะให้แปรงฟันวันละ 2 ครั้งได้อย่างไร
ถนนไม่ดี จะให้มาพบหมอปีละ 2 ครั้ง ได้อย่างไร

“

พระราชด� ำ รั ส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ห น่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทานฯ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งก็ คื อ พระบาท
สมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร รั ช กาลที่ 9 ทรงติ ด ตามการ
ด� ำ เนิ น งานและพระราชทานค� ำ แนะน� ำ อยู ่ เ สมอ ดั่ ง พระราชกระแสรั บ สั่ ง ความว่ า ...

“

“

ควรได้มีการส�ำรวจเส้นทางก่อนการปฏิบัติงาน
และควรมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เมื่อได้ปฏิบัติครบแล้วให้ปฏิบัติซ�้ำอีกเป็นรอบที่สอง
ผลการปฏิบัติงานในรอบแรกเป็นอย่างไร
อาจตัดสินได้จากจ�ำนวนคนไข้ที่มาในครั้งที่สองนี้
และเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่พลาดโอกาสจากครั้งแรก

ในเวลาต่ อ มาพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร รั ช กาลที่ 9
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 ปั จ จุ บั น มี ม หาวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด ของหน่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว รวมทั้ ง สิ้ น 7 มหาวิ ท ยาลั ย และ 1 โรงพยาบาล ดั ง นี้
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม า
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โดยมี ก� ำ หนดการออกให้ บ ริ ก ารทั น ตกรรมในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ เป็ น ประจ� ำ โดยเฉลี่ ย เดื อ นละ 1 ครั้ ง และแต่ ล ะ
หน่ ว ยจะรวมตั ว กั น ออกให้ บ ริ ก ารทั น ตกรรมประจ� ำ ปี ปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยมีทันตแพทย์อาสาสมัครจาก
ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน ร่วมให้บริการด้วย ซึ่ ง ภายในหน่วยทันตกรรม สามารถให้บริการเทียบเท่าการ
รักษาทันตกรรมของโรงพยาบาล ซึ่งมีบริการดังนี้
ตรวจฟัน

วินิจฉัยด้วยภาพรังสี

รักษาคลองรากฟัน

ถอนฟัน

ใส่ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้

ผ่าตัดฟันคุด
ใส่ฟันเทียมทั้งปาก

ขูดหินปูน

อุดฟัน

ให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็น

เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะวั น ของการออกหน่ ว ยเคลื่ อ นที่ ป ระจ� ำ ปี
มี ทั น ตแพทย์ อ าสาสมั ค รและ
บุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมปฏิบตั ิ
งาน 100 - 150 คนต่อวัน
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มี จ� ำ น ว น ยู นิ ต ใ ห ้ บ ริ ก า ร
ประมาณ 100 ยูนิต ต่ อ วั น

สามารถให้บริการประชาชนได้
ประมาณวันละกว่า 3,000 คน/วัน

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

ผู้อ�ำนวยการ

2513 - 2521
ศาสตราจารย์ พันโท ทันตแพทย์ สี สิริสิงห

ตลอดระยะเวลา 9 ปี นับตัง้ แต่ปี 2513 – 2521 ศาสตราจารย์
พันโท ทันตแพทย์ สี สิริสิงห ผู้อ�ำนวยการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานฯ ได้น�ำทันตแพทย์ออกให้บริการทันตกรรมแก่
ประชาชนรวม 107,903 ราย ในพืน้ ทีข่ องจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ ชัยนาท อุทยั ธานี สิงห์บรุ ี สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา พิจิตร อ่างทอง และสระบุรี
ผู้อ�ำนวยการ

2521 - ปัจจุบัน
ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุ ช

เมื่ อ ศาสตราจารย์ พั น โท ทั น ตแพทย์ สี สิ ริ สิ ง ห ถึ ง แก่
อนิจกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง
เพ็ ช รา เตชะกั ม พุ ช ได้ เป็ นผู ้ อ� ำ นวยการหน่ ว ยทั นตกรรม
พระราชทานฯ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ มาจนถึงปัจจุบนั โดยมีทปี่ รึกษา
ผู้อ�ำนวยการดังนี้ื

นายวรวิทย์ จ�ำปีรัตน์
ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ

รายงานประจ�ำปี

๒๕๖๑

ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ

ดร.ประจิตต์ โรจนพฤกษ์
ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ

รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช
เลขานุการ
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พระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ดานการประดิษฐคิดคนวัสดุ
อุปกรณทางทันตกรรม
ชุดท�ำฟันสนาม

พระองค์ทรงได้พระราชทานขอ แนะน�ำ และเนน ย�ำ้ เรือ่ งการพึง่ พาตนเองลดการนำ� เขา จากตา งประเทศ โดยการผลิต
วัสดุ อุปกรณขึ้นใชเองแกผูเกี่ยวของอยูเสมอ เชนกรณีเมื่อครั้งมีผูน�ำเครื่องกรอฟนสนามขององคการอนามัยโลกมา
นอ มเกลานอ มกระหมอมถวายเพือ่ ใชในหนวยทนั ตกรรมพระราชทานฯ แตเมือ่ นำ� ไปใชง านเพียงไมกีค่ รัง้ เครือ่ งกห็ ยุดท ำ� งาน
จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งวา...

“

“

เมื่อเปนเชนนี้ ท�ำไมไมคิดคนเครื่องมือเครื่องใช
ขึ้นเอง ใหเหมาะสมกับสภาพบานเมืองของเรา

จากพระราชกระแสรับสั่งดังกลาว ทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จึงร่วมกันศึกษาวิจัยพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางทันต
กรรม หนึ่งในนั้น คื อ ชุดท�ำ ฟันสนาม ที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงาน โดยเครื่องมืออุปกรณ์ที่คิด
ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นมีจุดเด่นคือมีน�้ำ หนักเบา ขนย้ายได้สะดวก ราคาถูก ใช้งานได้งา่ ย และเหมาะสมกับประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จึงทรงมีพระราชด�ำรัสว่า
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“

“

ในเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือที่ประดิษฐ์คิคค้นขึ้นใช้เองโดยคนไทยเช่นนี้
น่าที่จะน�ำไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่สภาวิจัยแห่งชาติ ถ้าได้รับรางวัล
จะได้ไปขายให้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีสภาพบ้านเมืองคล้ายกับเราได้

ดานการศึกษาและการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร
ในส่วนของการพัฒนาวิชาการทันตแพทยศาสตรศึกษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ไดมีพระมหากรุณาธิคุณพ ระราชทานทุนการศึกษา
“มูลนิธิอ านัน ทม หิ ดล แผนกทั นตแพทยศาสตร ”
เมื่อคราวเสด็จพระราชด�ำเนินเพื่อทรงรับการถวายการรักษาพระทนตที่คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม นับตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา เพราะทรงตระหนักวาทันตแพทยเปนส าขาวิชาชีพที่ส�ำคัญสาขาหนึ่ง และ
ยังทรงสงเสริมการศึกษาวิจัยทางทันตกรรม การพัฒนาดานวิชาการ และทรงมีพระบรมราชูปถัมภแกงานอันเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการทันตกรรมดวย พร้อมทั้งได้พระราชทานค�ำแนะน�ำอันท รงคุณประโยชนยิ่งตอวิชาชีพทันตแพทยวา...

“

การศึกษาและวิจัยเปนเรื่องส�ำคัญ
ทันตแพทยควรมีหลากหลาย
ไมใชสนใจการรักษาแตอยางเดียว
แตตองสนใจงานวิจัยรวมทั้ง
งานประดิษฐคิดคนวัสดุอุปกรณตาง ๆ

“
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อีกทั้งทรงเล็งเห็นความส�ำคัญของการวิจัยพัฒนา เพราะการ
วิจัยพัฒนานั้นเปนเครื่องมือในการไดมาซึ่งองคความรูเกี่ยวกับ
การปองกันดูแลรักษาสุขภาพชองปาก ดังนั้นจึงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร (คณะทนั ตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในปจจุบัน) จัดฉายภาพยนตสวนพระองค เพื่อรวบรวมรายได
จากผูมีจิตศรัทธาทูลเกลาทูลกระหมอมถวายโดยเสด็จพระราช
กุศลสมทบกบั งบประมาณแผน ดิน สรา งอาคารเรียนปฏิบตั กิ าร
คลินกิ และการวจิ ยั ท างทนั ตกรรม พรอ มพระราชทานนามอาคาร
วา “ตึกทันตรักษวิจัย” และพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหประดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.” ที่หนาตึก เพื่อ
เปนสิริมงคลตอการศึกษาวิจัยทางทันตกรรม
	

o พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพิธีเปิด “ตึกทันต
รักษ์วิจัย” เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการด้านคลินิก และการวิจัย

23

รายงานประจ�ำปี 2563

นอกจากพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทพ่ี ระราชทานแกวิชาชีพ
ทันตแพทยตามทีก่ ลา วขา งตน แลว เมือ่ ป พ.ศ. 2552 พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง
“มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ”
ขึน้ ในหนวยทนั ตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
และทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อเปนอีกหนวยงานหนึ่ง
ทีท่ �ำหนาที่ศึกษาวิจัยพัฒนาดานทันตกรรม โดยน�ำผลที่ไดจาก
การวิจัยพัฒนาไปประยุกตใชในการบริการรักษา และสงเสริม
อนามัยชอ งปากใหกับประชาชนไดอยางเหมาะสมทัง้ ตอ สภาวการณ
ของโรค และลักษณะกายภาพของประชากร 

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

มูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาต
จัด ตั้ง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อด�ำเนินงานคิดค้นนวัตกรรม
ผลิ ตเครื่ องมือ วัสดุ อุ ปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ตลอดจน
งานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับงานทันตกรรมเพื่อน�ำไปสนับสนุน
กิจ ก รรมการอ อกบริการป ระชาชนของหน่ว ยทันตกรรม
พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงได้พระราชทาน
พ ระ บ ร มรา ชา นุ ญ าต ใ ห้ใช้ชื่อหน่วยงานว่า “ศูนย์ทันต
นวัตกรรม” อักษรย่อ ศทก.พร้อมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ
หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ เป็นตราสัญลักษณ์หน่วยงาน
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เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ทรงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดั ตัง้
ศูนย์ทันตกรรม เป็น “มูลนิธิ”
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ต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรง
ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปรับปรุงแก้ไข
แบบตราสัญลักษณ์ แทนแบบตราสัญลักษณ์เดิม

27

รายงานประจ�ำปี 2563

28
รายงานประจ�ำปี 2563

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ.(พิเศษ) ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ประธานกรรมการ

รศ.ทพญ.คุณเมตตจิตต์ นวจินดา นายดนุชา สินธวานนท์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์
กรรมการ

นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
กรรมการ

รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช นายวรวุฒิ กุลแก้ว
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ

ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน

วัตถุประสงค์
1 ด�ำเนินการตามพระราชด�ำริ พระราชประสงค์ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรด้าน
ทันตสาธารณสุข
2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 เผยแพร่มหากรุณาธิคุณด้านทันตกรรมที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
3 ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4 ด�ำเนินการศึกษา คิดค้น พัฒนา และผลิตเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และนวัตกรรม
ด้านทันตกรรมอื่นให้ได้มาตรฐานเพื่อการสาธารณประโยชน์ และด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ทางทันตกรรมสู่ประชาชน
5 ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯ ด้านการบริหารและวิชาการ โดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาให้เจริญ
ก้าวหน้า และเหมาะสมกับสภาพปัญหาทันตสาธารณสุข
6 ส่งเสริม สนับสนุน บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ในการคิดค้น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมทางด้านทันตกรรมจากภูมิปัญญาไทย
7 ด�ำเนินการทางด้านทันตสาธารณสุขใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
8 ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์
9 ไมด�ำเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
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เป็นองค์กรที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของ
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมกับภาคีเครือข่ายและสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นในประเทศ

เผยแพร่พระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ทีม่ ตี อ่
พสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข

วิจัยและพัฒนาด้าน
ทันตกรรมเพื่อให้ได้
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพื่อน�ำไปป้องกัน รักษา
ฟื้นฟู จากโรคทางทันต
กรรมแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิผล

สนับสนุนการบริการด้าน
ทันตสาธารณสุขร่วม
กับภาคีเครือข่าย โดยใช้
นวัตกรรมที่ผลิตขึ้น
ภายในประเทศ

การพัฒนาองค์กร เพื่อ
ให้มีศักยภาพในการผลิต
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่องานด้าน
ทันตกรรม พร้อมทัง้ ด�ำเนินงานสนองพระราชกระแสด้านทันตสาธารณสุข สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับงานดา้ นทนั ตกรรม โดยการน�ำผลงานวิจยั มาตอ่ ยอดผลิตเป็นนวัตกรรมเพือ่ การบริการรกั ษา การสง่ เสริมสุขภาวะ
อย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการศึกษา วิจัยพัฒนา นวัตกรรมทางทันตกรรม ได้แบ่งการด�ำเนินงานดัง
กล่าว ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อน�ำไปให้บริการประชาชน
2.) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านทันตกรรมอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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วัฒนธรรมองค์กร

มูลนิธฯิ ไดให้ความส�ำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพือ่ ก้าว
ไปสู่การเป็น “องค์กรที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้านการผลิตทันต
นวัตกรรม” โดยจัดท�ำรูปแบบจ�ำลองการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผ่านตัวแบบ DIF Hexagonal Crystal Model ขึ้น เพื่อ
เป็นการก�ำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) และใช้ยดึ ถือปฏิบตั ิ
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มจัดตั้งมูลนิธิฯ
DIF Hexagonal Crystal Model
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กรอบแนวทาง
การด�ำเนินงาน

9

ข้อ

มู ล นิ ธิ ทั น ตนวั ต กรรม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
มุงยกระดับคุณภาพชีวิตและแกไขสภาพปญหา
ทันตสาธารณสุขในปจจุบันของประเทศอันจะน�ำไป
สู การพั ฒ นาประเทศดานทันตสาธารณสุขตาม
แนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 เรือ่ งการศกึ ษาวิจยั และสงิ่ ประดิษฐ
ทางทันตกรรม ภายใตกรอบแนวทางการด�ำเนิน
งาน 9 ขอ คือ
33
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(1) ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(2) พึ่งพาตนเองโดยการสร้างนวัตกรรม วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์
(3)
(4)
(5)
(6)

ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเหมาะสมกับประเทศไทย
ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรภายในประเทศ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทันตสาธารณสุขของคนไทยและเศรษฐกิจไทย
พัฒนาตามสภาพการสนับสนุนที่เอื้ออ�ำนวย

(7) สร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(8) พัฒนาบุคลากรใหม่
(9) มีระบบติดตามการใช้งานนวัตกรรมและการประเมินผลระยะยาว

DIF RESEARCH AND DEVELOPMENT
INSTITUTE OF MEDICAL INDUSTRY

เพื่อให้ผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรมของมูลนิธิฯ เข้าถึงสังคมในวงกว้าง มูลนิธิฯ จึง
ได้จัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ (DIF Research and Development
Institute of Medical Industry) หรือสถาบัน DRI ขึ้นมา เพื่อรองรับหน่วยธุรกิจของมูลนิธิฯ

โดยสถาบัน DRI จะด�ำเนินงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน
ในการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านทันตกรรม
และเครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งที่จะสร้างขึ้นใหม่
มาบริหารจัดการและพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ เป็นการสืบสาน
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยการผลิตได้เองภายในประเทศ ช่วยเพิม่ มูลค่าการส่งออก
ลดการพึ่งพาการนําเข้า และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ในการขยายตลาดอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์
ของไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ว
ั

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ 8 แห่ง

ฝ่ายปฏิบัติการผลิต
และวิศวกรรม

ฝ่ายบริหารงานกลาง
ส่วนการคลัง

แผนก
บัญชี

แผนก
การเงินและ
งบประมาณ

งานประสานโครงการ
และกิจกรรมพิเศษ
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ส่วนจัดหา
และพัสดุ
แผนก
จัดหา

แผนก
พัสดุ

ส่วนบุคคลและ
บริการสาธารณะ
แผนก
บุคคล

แผนกบริการ
สาธารณะ

ส่วนผลิต

แผนกผลิต
MDF

แผนกผลิต
MDD

ส่วนเทคนิค
และวิศวกรรม
แผนก แผนกประกัน แผนกบริหาร
ซ่อมบ�ำรุง คุณภาพ ระบบคุณภาพ

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิ
เลขาธิการ
QMR

FST

EMT

สถาบัน DRI
ส่วนวิจัย
และพัฒนา
แผนกวิจัยและ แผนกวิจัยและ
พัฒนา MDF พัฒนา MDD

ส่วนบริการและ
พัฒนาธุรกิจ

คลินิก
ทันตกรรม

แผนกบริหาร แผนกพัฒนา แผนกบริการ
แผนกทรัพย์สิน
งานคุณภาพ ธุรกิจและสื่อสาร
ธุรกิจ
ทางปัญญา
องค์กร
องค์กร
ประชาสัมพันธ์

แผนกบริการ
ทันตกรรม

แผนกพัฒนาระบบ
บริการและการ
ทดสอบทางคลินิก

นิติกร
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ภาพรวมแผนงานกิจกรรมเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

(1) เผยแพร่พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทีม่ ี
ต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข

เปนองค์กรที่สนับสนุน
การให้บริการทันตกรรม
แก่ประชาชนของหน่วย
ทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หัว
ร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
สร้างโอกาสให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จาก
การวิจัยและพัฒนาทาง
ทันตกรรมที่ผลิตขึ้นใน
ประเทศ

(2) วิจยั และพัฒนาด้านทันตกรรม
เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อน�ำ
ไปป้องกัน รักษา ฟื้นฟู จากโรค
ทางทันตกรรมแก่ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิผล

(3) สนับสนุนการบริการด้าน
ทันตสาธารณสุขร่วมกับภาคี
เครือข่าย โดยใช้นวัตกรรมที่ผลิต
ขึ้นเองภายในประเทศ

(4) การพัฒนาองค์กร เพื่อให้มี
ศักยภาพในการผลิตนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
เผย แ พ ร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ พ ระ
มหา ก รุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ
พระ บ ร มชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ด้านทันตสาธารณสุข
สนับสนุนการให้บริการทันตกรรมแก่
ประ ช า ชนของหน่ ว ยทั น ตกรรม
พระราชทานทั้ง 8 หน่วย

ท�ำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริการ เพื่อแก้ปัญหาโรคทาง
ทันตกรรม 7 เรื่อง
พัฒ นาระบบคุณภาพการวิจัย การ
ผลิต การทดสอบตามมาตรฐานสากล
และธ�ำรงรักษาระบบ QMS

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทัง้ ระบบเพือ่
ให้มีสมรรถนะสูง
พัฒนาองค์กรโดยรวมเพือ่ รองรับการ
บริหารจัดการนวัตกรรม

การบริการตามแผนทันตสุขภาพร่วม
กับภาคีเครือข่ายส�ำหรับเด็กไทย
การบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายตาม
แผนทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ

ตามแผนธุรกิจระยะที่ 2 (2560 - 2565)
เป้าหมาย

แผนงาน / โครงการ

อย่างน้อย
3 โครงการ
ในรอบปี

- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ด้านทันตสาธารณสุข
- งานพิธีการต่าง ๆ ในวโรกาสต่าง ๆ ทั้งพระราชพิธีและจัดโดย
หน่วยงาน

ผู้รับบริการ
50,000 คน
ต่อปี

กิจกรรมย่อย

- การสนับสนุนงบประมาณด้านอ�ำนวยการ การประชุม/ประเมินผล
- กา รสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการบริการประชาชน
ของ หน่วยทันตกรรมพระราชทานทั้ง 8 หน่วย ร่วมกับภาคีเครือ

-

การวิจัยและพัฒนาด้านอาหารทางการแพทย์
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ด้านทันตกรรม
การวิจัยและพัฒนาด้านยาและเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม
การวิจัยทางคลินิก

ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากล
ทุกชนิด

-

การผลิตนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์
การผลิตนวัตกรรม เครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม
การผลิตยาและเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม
DENTAL CLINIC

• AOF1 • AOF2 • OMJ
• RPS • FLV
• HMMW • PNH • ART
• DI • USR • DTP • VMW
• GD-GIFT-SET

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
100%

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

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

ได้ผลการวิจัย
4 เรื่อง

องค์กรผ่านตัวชีว้ ดั
ตาม BSC ทุกค่า

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

บริการและเด็ก
เข้าถึงบริการ 80%

- โครงการน�ำร่อง
- งานสนับสนุนบริการตามแผนทันตสุขภาพแห่งชาติ

บริการและผูส้ งู อายุ
เข้าถึงบริการ 80%

- โครงการน�ำร่อง
- งานสนับสนุนบริการตามแผนทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ
ประเทศไทย

• Saliva Indicator
• Soft Brush
• Dental Clinic
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แผนการด�ำเนินงานตามตัวแบบการจัดการ
Balanced Scorecard (BSC)

1

แผนงานภายในองค์กร

มูล นิธิก�ำหนดใหการวางระบบงานที่เหมาะสมกับ
องค กรเป นแผนงานหลั ก อั นจะน�ำไปสูการก�ำกับ
ดูแลทดี่ ี มีการดำ� เนินงานทเี่ ปน ระบบมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิผ ลต ามวั ต ถุ ประสงค การบริหาร
จัด การภายในองค์ ก รมีค วามโปร งใส สามารถ
ตรวจสอบได พรอมพัฒนาขีดความสามารถของ
บุค ลากรในด านก ารป ฏิ บั ติง านแ ละการตัดสินใจ
เพื่อรองรับก ารด�ำเนินงานดานนวัตกรรมที่ตองขบั 
เคลือ่ นและเปลีย่ นแปลงตามกระแสเทคโนโลยีตลอด
จนสรางวฒ
ั นธรรมองคกร (Corporate Culture)
ที่ดีรวมกันของผูปฏิบัติงานในฐานะที่เปนองคกร
ด�ำเนินงานรับใชใตเบื้องพระยุคลบาท สนอง
พระราชกระแส และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
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2

แผนงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

มูลนิธิมุงเนนการศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมดาน
ทันตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคทางทันตกรรมส�ำหรับ
ผูส งู อายุ (Geriatric Dentistry) เปนหลัก เนือ่ งจาก
ปจจุบันปริมาณผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
และมีปญหาสุขภาพชองปากที่หลากหลายรูปแบบ
โดยรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คิด
คนและพัฒนาในการผลิตนวัตกรรมเพื่อใชในการ
รักษาฟืน้ ฟู และปอ งกัน เชน แก้ปญ
 หาการสญ
ู เสียฟน
ฟน ผุและรากฟน ผุ โรคปริทนั ต โรคมะเร็งในชอ งปาก
สภาวะน�้ำ ลายแหง ฟน สึก และปญหาเลือดไหล
ไมหยุดเนื่องจากยา เปนตน ควบคูกับการศึกษา
ความเปนไปไดในการพฒ
ั นาผลิตภัณฑทางทนั ตกรรม
ด้านอื่น ๆ ซึ่งมูลนิธิฯ จะใชกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาประเภทการวจิ ยั ป ระยุกต (Applied Research)
เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล และถูกต้อง
ตามกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของ
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

3

4

แผนงานด้านการเงิน

แผนงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

งบประมาณในการด�ำเนินกิจการของมูลนิธิ ไดรับการ
อุดหนุน จา กรั ฐบาล ผ่านส�ำนักงานคณ ะกรร มการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ซึ่งเปนงบประมาณ
แผน ดิน ดังนัน้ มูลนิธจิ งึ กำ� หนดแผนการใชจา ย
งบประมาณใหเปน ไปตามวตั ถุประสงคและเกิดประโยชน
สูงสุด มี ค วามสอดคล อ งสั มพั น ธ กันร ะหว า งด าน
รายรับและรายจาย พรอมเนนความถกู ตองโปรงใสและ
ตรวจสอบไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เช่น
• ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างมีระเบียบของคณะ
กรรมการมูลนิธิ พ.ศ. 2553 เป็นระเบียบปฏิบตั อิ า้ งอิง
• การพัสดุและคลังสินค้ามีการตรวจนับและรักษา
อย่างเข้มงวด เพียงพอต่อการใช้งานแบบทันเวลาพอดี
• ระบบบัญชีและการเงินมีกระบวนการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการบัญชีรบั อนุญาตทัว่ ไป และรายงาน
ผลต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ มีระบบทวน
สอบกลับตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานสากลทีใ่ ช้อา้ งอิง

งานศึกษาวิจัยพัฒนาดานทันตกรรม เปนศาสตร
ที่ตองใชองคความรูและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจาก
หลากหลายสาขา เพื่อวิ จัย แ ละพั ฒ นาจนส ามารถ
ผลิตเปนผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยสงตอใหแก่ผูใช
และผูรั บ บริ ก าร เช  น ทั น ตแพทย  ผู ป ว ย ดังนัน้ 
การบริห ารจั ด การจ�ำเป็ น ต้ อ งได้ ม าตรฐานและมี
คุณภาพดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ และ
สามารถตอบสนองตอสภาวการณของโรคไดเปน
อยางดี มูลนิธิจึงสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ โดย
สรา งเครื อ ข า ยแ ละส  งเสริ ม ก ารมี ส  วนรวมในการ
ด�ำเนินงานรว มกนั ผ่านโครงการน�ำร่องสาธารณกุศล
ต่าง ๆ เช่ น โครงการฟั น เที ย มและรากฟั น เที ย ม
พระราชทาน 999 ชุด โครงการอาหารพระราชทาน
เป็นต้น โดยมีการติดตามประเมินผลเพื่อเพือ่ นำ
� มา
ปรับปรุงพ ัฒนาอยางตอเนื่อง

42
รายงานประจ�ำปี 2563

ผลการดำ�เนินงานภายในองค์กร
การบริหารงานระบบคุณภาพองค์กร
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องมู ล นิ ธิ ฯ ยังคงธ�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
ระบบคุณภาพเป็นไปตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานที่ใ ช้อ ้า งอิ ง ตั้ง แต่
ขัน้ ตอนวิจยั พัฒนา การผลิต การตรวจสอบคุณภาพและการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้ประชาชน ตามนโยบายที่ตั้งไว้ว่า...
ผลิตสินค้าได้มาตรฐานมีความปลอดภัย
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
โดยได้ด�ำเนินตามโครงสร้างข้อก�ำหนดฉบับใหม่ล่าสุด
ISO 22000:2018 GMP และ HACCP
จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.
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ผลการบริหารงานระบบคุณภาพองค์กร
ในปีงบประมาณ 2563
(1) ด�ำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ตาม
ข้อก�ำหนดระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO
22000:2018 GMP และ HACCP จ�ำนวน 2 ครัง้
(2) ด�ำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ตาม
มาตรฐานอาหารฮาลาลและ HAL-Q จ�ำนวน 1 ครั้ง
(3) การประชุมท บทวนจากผู้บริหาร 1 ครั้ง

แผนการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการปรับมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
จาก ISO 22000:2018 เป็น FSSC 22000 (Food Safety
System Certification 22000) version 5.1 เพือ่ ให้การรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร มีความทันสมัย พร้อมก้าวสู่ระดับ
สากลมากยิ่งขึ้น

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
และการรับรองมาตรฐานระบบ HAL-Q
ในการผลิตอาหารฮาลาลจาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดท�ำระบบเอกสารภายในคลินิกทันตกรรมของมูลนิธิฯและด�ำเนินการ
ยื่ น ขอการรั บ รองคุ ณ ภาพคลิ นิ ก ทั น ตกรรมตามหลั ก การแนวคิ ด
พื้ น ฐานของ Dental Safety Goals & Guideline 2015
แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ความปลอดภั ย ทางทั นตกรรม
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงข้อก�ำหนดและยื่นขอรับรอง ISO
13485:2016 ระบบการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพอุ ต สาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นการพัฒนาการผลิตเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานระดับสากลพร้อมทั้งด�ำเนินการขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิต
เครื่องมือแพทย์
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ผลการด�ำเนินงานภายในองค์กร

การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลาก รนับเป็นส่วนหนึ่งในข้อก�ำหนด
ระบบคุณภาพที่มูลนิธิฯ ต้องด�ำเนินการ โดยในปี
2563 มูลนิธิฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าเจ้าหน้าที่ในระบบ
คุณภาพต้องมีจ�ำ นวนชั่วโมงการฝึกอบรมที่เกี่ยว
กับระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานสะสม
มากกว่า 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบทุกคนทุก
หลักสูตร ดังนี้
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หลักสูตรการฝึกอบรม 20 หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

1. Food Safety Management System : FSMS
2. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Quality Audit
3. มาตรฐานฮาลาล HALAL / ระบบ HAL-Q
4. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Quality Audit
5. GMP และ HACCP
6. ISO 22000 : 2018 Introduction
7. ISO 22000 : 2018 Internal Audit
8. การรับมือเหตุไฟฟ้าดับ-ขัดข้อง
9. Design Thinking การคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม
10. การรับมือเหตุก่อการร้ายทางอาหาร
11. การรับมือเหตุสารเคมีรั่วไหล
12. Dental Safety Goals
13. How to be the best clinic (tips สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ)
14. การรับมือเหตุน�้ำท่วม
15. ชีววิทยาของแมลงและการป้องกันก�ำจัดแมลงและสัตว์รบกวน
16. การรับมือเหตุเพลิงไหม้
17. FSSC ISO22000 : 2018 V.5 Introduction
18. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
19. ระบบการฆ่าเชื้อแบบรีทอร์ท (Retort)
20. FSSC ISO22000 : 2018 V.5 Internal Audit

29 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62
16 ม.ค. 63
27 ม.ค. 63
27 ม.ค. 63
13 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63
28 เม.ย. 63
11 พ.ค. 63
25 พ.ค. 63
22 มิ.ย. 63
16 ก.ค. 63
16 ก.ค. 63
20 ก.ค. 63
20 ส.ค. 63
25 ส.ค. 63
26-27 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63
16 ก.ย. 63
17-18 ก.ย. 63
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“

“

คนแก่อย่างเรามีเยอะ
ทันตแพทย์ต้องช่วยดูแล

กระแสพระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ท�ำให้เกิดการจัดท�ำ แผนทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย

การด�ำเนินงานตามแผนงานทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคทางทันตกรรมผู้สูงอายุ
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน�ำมาสนับสนุน บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ตามแผนงานทันตสุขภาพส�ำหรับ
ผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้อย่างน้อย 7 โรค ได้แก่
1. การสูญฟันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใส่ฟัน
2. ฟันผุและรากฟันผุ
3. โรคปริทันต์
4. แผล/มะเร็งช่องปาก
5. ภาวะน�้ำลายแห้ง ปากแห้ง
โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการฉายรังสีรักษษมะเร็งช่องปาก
หรือผู้ที่ได้รับยารักษาโรคทางระบบต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานาน
6. ฟันสึก
7. สภาวะช่องปากอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบ
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เป้าหมายการด�ำเนินงานแผนทันตสุขภาพผูส้ งู อายุเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุรอ้ ยละ 80 มีสขุ ภาพช่องปากและ
ฟันที่ดี สามารถรับประทานอาหาร พูด และเข้าสังคมได้ ช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยทัว่ ไป รวมทัง้ มีความพึงพอใจ
ในสภาพช่องปากตนเอง และให้มนี วัตกรรมทีน่ ำ� ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ใน 7 ประเด็น
โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ท�ำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยนวัตกรรม 3 ประเภท ได้แก่
1. กลุ่มนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์
1.1) โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก หรือเจลลี่โภชนา
• เพื่อผู้มีปัญหาการบดเคี้ยว กลืน เช่น ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ผู้สูญเสียฟัน เป็นต้น
1.2) โครงการวิจัยและพัฒนาน�้ำลายเทียมชนิดเจล หรือวุ้นชุ่มปาก
• เพื่อผู้มีภาวะปากแห้ง น�้ำลายแห้ง ที่เกิดหลังจากได้รับรังสีรักษา หรือต่อมน�้ำลายเสื่อม เป็นต้น
2. กลุ่มนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์
2.1) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฟลูออไรด์วานิช
• เพื่อป้องกันฟันผุ ลดการเกิดและการลุกลามของรากฟันผุในผู้สูงอายุ
2.2) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารผนึกเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซิน
• เพื่อป้องกันฟันผุบริเวณหลุมร่องฟัน โดยเฉพาะฟันด้านบดเคี้ยว
3. กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการบริการรักษา
3.1) โครงการพัฒนาวิชาการ เรือ่ งการดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุครบวงจร ประเด็นมะเร็งช่องปาก
• เพือ่ พัฒนาองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีระบบการจัดบริการในด้านการตรวจคัดกรอง รอยโรค การวิเคราะห์
และจัดการปัจจัยเสีย่ ง การตรวจชิน้ เนือ้ เพือ่ ยืนยันรอยโรค การรักษา การฟืน้ ฟูสภาพและการดูแลต่อ
เนือ่ ง ทีบ่ า้ น
3.2) โครงการพัฒนาเทคนิคการใส่ฟันเทียมทั้งปากในเวลา 3 ครั้ง
• เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลของผู้สูงอายุ จากเดิม 6 ครั้ง
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ผลการดำ�เนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น พบว่ า มี ป ริ ม าณผู ้ สู ง อายุ เ พิ่ ม
ขึ้น และพบปัญหาสุขภาพช่องปากหลากหลายรูปแบบ โดย
เฉพาะปัญหาโรคมะเร็งในช่องปาก ซึ่งมีความรุนแรงที่สุดใน
จ�ำนวนปัญหาสุขภาพช่องปากรูปแบบอืน่ ส่งผลให้ผสู้ งู อายุ
มีความทุกข์ทรมานในการด�ำรงชีวิตและมีโอกาสเสียชีวิตสูง
จากสถิติโรคมะเร็งขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2551
ระบุว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากและล�ำคอถึง
100,000 คน โดยเฉลี่ยจะพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งศีรษะและ
ล�ำคอ 16 คน จะเสียชีวิตถึง 7 คน และกว่า 60 % ของ
ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป นอกจากนี้
มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเป็นอัมพาตบริเวณ
ใบหน้าและขากรรไกร ท�ำให้ไม่มีแรงบดเคี้ยวอาหาร ไม่น้อย
กว่า 490,000 คน ผู้ป่วยที่ไม่มีฟันหรือใส่ฟันเทียมแล้ว
ไม่สามารถเคี้ยวอาหารที่แข็งได้ กว่า 300,000 คน
และผู้ป่วยในระหว่างการรักษาทันตกรรมที่มีปัญหาการบด
เคี้ยวอีกกว่า 300,000 คน รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการ
บดเคี้ยวอาหารและกลืนอาหารกว่า 1 ล้านราย อยู่ในภาวะ
ทุพโภชนาการ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ท�ำให้ต้อง
พึ่งพาการให้อาหารทางสายยาง (Tube feeding)
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โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร
ส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา)
Research and Development of Innovative Product
for Oral Cancer Patients (Nutri Jelly)

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด�ำเนินการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
(ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา) เพื่อเป็นอาหารที่ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็ง
สามารถรับประทานได้ทางปาก เคี้ยวได้ง่าย สามารถกลืนได้
โดยไม่ต้องพึ่งสายยาง ได้รับคุณค่าทางโภชนาการและสาร
อาหารครบถ้วน มีรสชาติที่ดี ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่ง
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งยังส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูป้ ว่ ย โดยการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมอาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ด�ำเนินการ 2
โครงการย่อยดังนี้
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ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้

ผู้จัดการโครงการ

รศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม
สังกัด สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2544

ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล�ำอุบล
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2545

โครงการย่อยที่ 1
นวัตกรรมอาหารเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูป้ ว่ ย
Quality of Life Food
นวัตกรรมอาหารทีผ่ ป้ ู ว่ ยมะเร็งช่องปากสามารถรับประทานได้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ี เพือ่ แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ศีรษะและล�ำคอ
ได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ จลลี่ โ ภชนารสมะม่ ว งและ
รสเสาวรส กับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ ได้
รับ รองสิ ท ธิ บัต รผลิตภัณฑ์เ จลลี่โ ภชนารสมะม่ว ง และรส
ชานม จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในปี พ.ศ. 2561
ได้ตีพิมพ์วารสาร Support Care Cancer ส�ำนักพิมพ์
Springer ในหัวข้อ Nutri-jelly may improve quality
of life and decrease tube feeding demand in
head and neck cancer patients.
ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตามบัญญัติศาสนา
อิสลามให้ประชาชนมุสลิมสามารถใช้ประโยชน์ได้

เจลลี่โภชนา รสมะม่วง
เจลลีโ่ ภชนารสเสาวรส
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โครงการย่อยที่ 2
นวัตกรรมอาหารต้านมะเร็งช่องปาก
Anti Oral Cancer Food
นวัตกรรมอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อการรักษาแก่ผู้ป่วย โดย
เป็นการน�ำองค์ความรู้จากโครงการย่อยที่ 1 มาพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อศึกษาวิจัยสารธรรมชาติซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ช่องปาก ศีรษะและล�ำคอแบบจ�ำเพาะโดยมีผลข้างเคียงน้อยต่อ
เซลล์เยื่อบุผิวปกติ และท�ำให้ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพื่อวิจัยหาสารควบคุมการเจริญของมะเร็งช่องปาก ศีรษะและล�ำคอ ที่มีผลข้างเคียงน้อยต่อเนื้อเยื่อปกติ
(2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ศีรษะและล�ำคอ โดยการผสมสารควบคุมเซลล์มะเร็ง
ลงในนวัตกรรมเจลลี่โภชนา

ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (อาหารทางการแพทย์) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 238) พ.ศ. 2544
ใช้เฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ศีรษะและล�ำคอที่ไม่อยู่ระหว่างการรักษา โดยมีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อช่วยในการคง
สภาพร่างกายให้ไม่ทรุดไปกว่าเดิมและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ระยะเวลาในการด�ำเนินการ

เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมระยะเวลาการวิจัยทั้งสิ้น 10 ปี

สาร PEITC คืออะไร?
สารพฤกษเคมี (phytochemicals) กลุม่ ไอโซไทโอไซยาเนต (isothiocyanates)
ซึ่งพบมากในผักตระกูลกะหล�่ำ (Cruciferous vegetables) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาร พีอีไอทีซี (phenethyl isothiocyanate: PEITC) ซึ่งพบในผักสลัดน�้ำ
(watercress) ผักคะน้า กะหล�ำ่ ดาว (brussel sprout) และผักร็อกเกต (rocket)
มีฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนรูปให้เกิดสารก่อมะเร็ง (metabolic activation)
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ารพักฟื้นในโรงพยาบาล ทาให้ผู้ป่วยและ
ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้

บผู้ป่วย

นกำร
???

ทันตแพทย์ผู้ได้รับพระราชชทานทุนอานันทมหิดล พ.ศ.2545

โครงการย่อยที่ 2
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้านมะเร็งช่องปาก
AOF2
(Anti Oral Cancer Food)
แผนการด�
ำ
เนิ
น
งานตลอดโครงการ
เริ่มโครงการ 2 สิงหาคม 2553
บวิธธีวิจัย
จัจัดดท�ทำาระเบี
ระเบียยบวิ
เพาะเลี
งและเก็บบเซลล์
เซลล์
เพาะเลี้ย้ยงและเก็

กษา PEITC
ศึกษา ศึPEITC
ต่อเซลล์มะเร็ง
ต่อเซลล์และเซลล์
มะเร็งและเซลล์
ปกติ ปกติ
ศึกศึษา
ดลอง
กษาPEITC
PEITC ต่ต่ออสัสัตตว์ว์ททดลอง
ศึกศึษา
กษาPEITC
PEITC เข้เข้าากักับบ
อาหารเจลลี
อาหารเจลลี่โโภชนา
ภชนา
ทดสอบกลไกการออกฤทธิ
ทดสอบกลไกการออกฤทธิ ์,
ทดสอบการยอมรั
ทดสอบการยอมรับในผู้ป่วย
ทดสอบความเป็นน
ทดสอบความเป็
เภสัชชจลนศาสตร์
จลนศาสตร์
เภสั
อาหารต้าานมะเร็
ในคน
อาหารต้
นมะเร็งงในคน
ผลิผลิตอาหารต้
านมะเร็
ตอาหารต้
านมะเร็งเพืง ่อ
เพื่อทดสอบในผู
ทดสอบในผู้ป้ป่วย่วย
ทดสอบประสิททธิธิผผลในผู้ป่วย
ทดสอบประสิ
(CLINICAL TRIAL)
(CLINICAL
TRIAL)
สิ้นสุดโครงการ
วันที่ 31 มีนาคม 2563

กระบวนการผลิต
Production process
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โดยตัวแปรผลลัพธ์หลัก (Primary end points) ได้แก่ อาการข้างเคียง
(Adverse effects) และ คุณภาพชีวิต (Health-related quality of
life (HRQOL)) และ ตัวแปรผลลัพธ์รอง (Secondary end points)
เพิ่มรูปกิจกรรม
ได้แก่ การตอบสนองต่อการรักษา (Tumor response) สภาวะโภชนาการ
และ ความสามารถในการท�ำกิจกรรมของผู้ป่วย (functional status)
เป็นการศึกษาแบบ Intervention study แบบ Triple-blinded ranผลิตtrial
ภัณฑ์สาเร็จรูป
domized placebo-controlled

Finish product

ผลการวิเคราะห์ด้านเภสัชจลนศาสตร์ของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซี (PEITC)
ในคนสุขภาพดี และคนเคยเป็นมะเร็งศีรษะและคอ (cancer survivors)
สาร PEITC ที่อยู่ในเจลลี่โภชนาสามารถดูดซึมได้เร็ว โดยระดับ PEITC ขึ้นสูงสุดในเลือด ภายใน
เวลา 2-3 ชั่วโมง
PEITC ที่อยู่ในเจลลี่โภชนาสามารถถูกก�ำจัดหมด ภายในเวลา 10 -16 ชั่วโมง
ผู้ที่เคยเป็นโรคมะเร็งช่องปาก ศีรษะและคอใช้เวลาในการดูดซึมสารพีอีไอทีซีเข้าสู่กระแสเลือดนานกว่า
คนสุขภาพดีเล็กน้อย
ผูท้ เี่ คยเป็นโรคมะเร็งช่องปาก ศีรษะและล�ำคอจะใช้เวลาในการก�ำจัดสารพีอไี อทีซนี านกว่าคนสุขภาพดี
แต่ก็ยังสามารถก�ำจัดหมดภายในวันเดียว

ผลการวิจัยทดสอบประสิทธิผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซี (PEITC)
การวัดระดับของ PEITC ใน plasma
ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ศีรษะและคอ
ที่ได้รับเจลลี่โภชนาผสมสาร PEITC ต่อ
เนื่อง มีระดับสาร PEITC ในเลือดเพิ่มขึ้น
เกือบ 6 เท่า

การวัดระดับโปรตีน p53 ซึ่งเป็นโปรตีน
ชนิดทีม่ คี วามส�ำคัญในการยับยัง้ มะเร็งของ
สิง่ มีชวี ติ โดยพบว่าในเลือดของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ช่องปาก ศีรษะและคอ (เทคนิค ELISA) ที่
รับประทานเจลลี่โภชนาผสมสาร PEITC
3 เดือน พบว่าระดับโปรตีน p53 เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ

ผลการทดสอบประสิทธิผลในผู้ป่วย (Clinical Trial)
คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับศีรษะและคอ พบว่า กลุ่มที่ได้รับ PEITC ดีขึ้น มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ
สาร PEITC ทั้งที่ 1 และ 3 เดือน
การตอบสนองต่อการรักษา (tumor response) พบว่า กลุ่มที่ได้รับ PEITC คงสภาพรอยโรคไม่
ให้ลุกลามได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ PEITC อย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งที่ 1 และ 3 เดือน
ระยะเวลาการมีชีวิตอยู่โดยที่โรคไม่ลุกลาม (progression-free survival time)
พบว่า กลุ่มที่ได้รับ PEITC มีระยะเวลาการมีชีวิตอยู่โดยโรคไม่ลุกลามยาวกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ PEITC
อย่างมีนัยส�ำคัญ
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ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้

โครงการวิจัยและพัฒนาผลของเจลลี่โภชนา
ผสมสารพีอีไอทีซีต่อการก�ำจัดพิษ
ของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่
Effect of Nutri-PEITC Jelly on Carcinogen
Detoxification in Smokers
ผู้จัดการโครงการ

รศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม
สังกัด สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2544

ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล�ำอุบล
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2545

การสูบบุหรี่ (smoking) ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอด
และมะเร็งช่องปาก ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในผู้ชายไทย ในบุหรี่มีสารก่อมะเร็งหลายกลุ่ม ได้แก่ polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAH), tobacco-specific nitrosamines (TSNA), aromatic amines,
aldehydes และกลุ่ม certain volatile organics โดยกลุ่มที่จัดว่ามีความส�ำคัญมากในการก่อมะเร็ง ได้แก่ กลุ่ม
ของไนโตรซามีน (TSNA) ซึ่งมีอยู่ 7 ชนิด ได้แก่ N-nitrosonornicotine (NNN), 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), NNAL, NAB, NAT, iso-NNAL, and iso-NNAC โดย NNN
พบว่ามีบทบาทในการก่อมะเร็งช่องปาก ส่วน NNK และ NNAL เป็นตัวส�ำคัญในการก่อมะเร็งปอด แม้จะมีการเตือนภัย
ของบุหรี่บนฉลาก การห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ ตลอดจนการรณรงค์เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
แต่ทว่าการสูบบุหรี่ก็ยังเป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปและยังเป็นปัจจัยก่อมะเร็งทั้งกับตัวผู้สูบเอง (smokers) และคนใกล้ชิด
(second hand smokers) ดังนั้นการหามาตรการลดพิษของสารก่อมะเร็ง ที่เกิดจากการสูบบุหรี่จึงมีความส�ำคัญใน
การป้องกันมะเร็งแบบปฐมภูมิ (primary chemoprevention)
เจลลี่โภชนาผสมสาร PEITC ผ่านการทดสอบทางพิษวิทยาใน
สัตว์ทดลองและในมนุษย์ โดยปริมาณของสาร PEITC ทีใ่ ส่ในเจลลี่
โภชนามีความใกล้เคียงกับปริมาณ PEITC ที่มีฤทธิ์ยับยั้งสาร
ก่อมะเร็งจากบุหรี่ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยก่อนหน้า(1) จึงมีความ
เป็นไปได้ว่า การบริโภคเจลลี่โภชนาผสมพีอีไอทีซีอาจช่วยส่งเสริม
การก�ำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการป้องกันมะเร็งในกลุม่ เสีย่ ง อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีการศึกษา
ผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการก�ำจัดสารก่อมะเร็ง
NNN และ NNK ในคนสูบบุหรี่
(1) Yuan JM, Stepanov I, Murphy SE, Wang R, Allen S, Jensen J, Strayer L, Adams-Haduch J, Upadhyaya P, Le C, Kurzer MS, Nelson HH, Yu MC, Hatsukami D,
Hecht SS. Clinical Trial of 2-Phenethyl Isothiocyanate as an Inhibitor of Metabolic Activation of a Tobacco-Specific Lung Carcinogen in Cigarette Smokers. Cancer
Prev Res (Phila). 2016; 9(5): 396-405.
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ภาพกลไกของเจลลี่โภชนาผสมสาร PEITC ต่อการส่งเสริมการก�ำจัดพิษ
ของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่

แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากภาพกลไกของเจลลี่โภชนาผสมสาร PEITC ต่อการส่งเสริมการก�ำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่ ซึ่งการสูบ
บุหรี่จะได้รับสาร NNK และ NNN ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารก่อมะเร็ง (pro-carcinogen) เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยน
เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) ด้วยปฏิกิริยา alpha hydroxylation โดยอาศัย phase I enzyme เช่น CYP1A2
เป็นต้น ซึ่งสารก่อมะเร็งดังกล่าวสามารถจับกับสารพันธุกรรม (DNA) ท�ำให้ยีนกลายพันธุ์ (mutation) เกิดความไม่
เสถียรของสารพันธุกรรม (genomic instability) และเกิดโรคมะเร็งได้
อย่างไรก็ตามร่างกายมีระบบก�ำจัดสารพิษโดย phase II enzyme
ซึ่งจะท�ำให้เกิดปฏิกิริยา reduction เปลี่ยนรูปสาร NNK และ
NNN ไปเป็นสารที่ไม่ก่อมะเร็ง (inactive metabolites) ได้แก่
NNAL, NNAL-Gluc ส�ำหรับ NNK และได้แก่ hydroxyl acid,
keto acid และ norcotinine ส�ำหรับ NNN ซึ่งสามารถขับ
ออกทางปัสสาวะได้ จากการทบทวนวรรณกรรม(2) พบว่า สาร
PEITC มีฤทธิ์ยับยั้ง phase I enzyme และ กระตุ้น phase II
enzyme ดังนั้นการรับประทานเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีจึง
น่าจะช่วยลดการเกิดสารก่อมะเร็งและท�ำให้เกิด inactive
metabolites ขับออกทางปัสสาวะมากขึ้น
(2) Abdull Razis AF, Konsue N, Ioannides C. Isothiocyanates and Xenobiotic Detoxification. Mol Nutr Food Res. 2018; 62(18): e1700916
Hecht SS, et al. Effects of watercress consumption on metabolism of a tobacco-specific lung carcinogen in smokers. Cancer Epidement Biomarkers Prev. 1995; 4:877-84.
Yuan JM, et al. Clinical Trial of 2-Phenethyl
Isothiocyanate as an Inhibitor of Metabolic Activation of a Tobacco-Specific Lung
Carcinogen in Cigarette Smokers. Cancer Prev Res (Phila). 2016; 9(5): 396-405.
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ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อศึกษาผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซี
ต่อการก�ำจัดพิษของสารก่อมะเร็ง NNN
และ NNK ในคนสูบบุหรี่

ระยะเวลาในการด�ำเนินการ

เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562
สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2564 รวม 1 ปี 6 เดือน

ขั้นตอนและแผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการ
ขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน
คัดกรองอาสาสมัคร
ทดสอบผลของเจลลี่โภชนาต่อการก�ำจัดพิษ
ของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่
วิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ ด้วยเทคนิค
UHPLC และ LC-MS/MS

ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมวิจัยที่ผ่านการคัดกรอง
และได้ทดสอบผลของเจลลี่โภชนาต่อการก�ำจัดพิษ
ของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่ จ�ำนวน 14 คน
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Effect of

ผลการด�ำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563
1. โครงการได้ด�ำเนินการได้ด�ำเนินการยื่นขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง ผลของเจลลี่
โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการก�ำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุด
กลางมหาวิทยาลัยมหิดล (Effect of Nutri-PEITC jelly on Carcinogen Detoxification in Smokers)
รหัสโครงการ2019/252.3009 และมีมติจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นสมควรให้การรับรองโครงการวิจัยดัง
กล่าวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
2. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย เบื้องต้นเป็นชายไทย อายุ 20 - 60 ปี ไม่มี
โรคระบบที่ควบคุมไม่ได้หรือไม่ได้รักษา สูบบุหรี่ 5 - 45 มวนต่อวัน โดยสูบมานาน 1- 10 ปี และผลการตรวจ
ร่างกายทางห้องปฏิบัติการคลินิก ได้แก่ ค่าการท�ำงานของไต (BUN, creatinine), ค่าการท�ำงานของตับ (AST,
ALT, total
ระดับไขมันในเลือด,Detoxification
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดปกติin
และSmoker)
ความสมบูรณ์ของเม็ด6/03/63
เลือดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
Nutri
Jellybilirubin),
on Carcinogen
3.

ทดสอบผลของเจลลี
ขั้นตอนการวิ่โภชนาต่
จัย อการก�ำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่

ครั้งที่ 1 คัดกรองอาสาสมัคร ซักประวัติ อธิบายขั้นตอนการศึกษาและวิธีการปฏิบัติตัว

0 ปี
งจิตเวช

DAY 1 DAY 2 DAY 3
งดผักตระกูลกะหล่า เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

เก็บปัสสาวะ

สมุดบันทึกอาหาร
ที่รับประทาน

ครั้งที่ 3 เก็บข้อมูลระหว่างรับเจลลี่โภชนา (intervention period)

DAY 3

สมุดบันทึกอาหาร
ที่รับประทาน

เก็บปัสสาวะ

ก.ย.63

ธ.ค.62

พ.ย.62

DAY 2

ส.ค.63

กิจกรรม/เดือน

มือเช้า มือกลางวัน มือเย็น ก่อนนอน

งดผักตระกูลกะหล่า เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

มิ.ย.63
ก.ค.63

มือเช้า มือกลางวัน มือเย็น ก่อนนอน

DAY 1

พ.ค.63

ผักบางชนิดใน
ลี บร็อคโคลี่
าบิ

ต.ค.62

องได้อย่างน้อย

+
+
+

เม.ย.63

มือเช้า มือกลางวัน มือเย็น ก่อนนอน

มี.ค.63

ย่างเป็นลาย

ก.พ.63

มตร
ฏิบัติการคลินิก
ดับไขมันใน
องเม็ดเลือดอยู่

ม.ค.63

ละลายลิ่มเลือด

ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลก่อนรับเจลลี่โภชนา (pre-intervention period)
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ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรคไต
จากการศึกษาโดยสมาคมโรคไต พบว่าผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease, CKD) มีจ�ำนวน
เพิม่ ขึน้ หลักล้านคน ซึง่ มีสาเหตุเกิดจากปัจจัยทีม่ ผี ลท�ำให้เกิดการเสือ่ มลงของการท�ำงานของไต และการท�ำลายของหน่วย
ไต ได้แก่ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง แต่เนื่องจากหน้าที่การท�ำงานของไต คือ ขับของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญ
สารอาหารจากโปรตีนต่าง ๆ และขับแคลเซียมส่วนเกิน เช่น โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และเกลือแร่อื่น ๆ ดั ง นั้ น ภาวะ
โภชนาการถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ

การเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง เหมาะสมตามภาวะโภชนาการถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ การบริโภคอาหารจึง
ต้องมุ่งเน้นที่จะช่วยไม่ให้ไตท�ำงานหนัก ผู้วิจัยจึงมีแนวทางพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อควบคุมระดับสารอาหารที่เหมาะ
ส�ำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคไตและผู้ป่วยโรคไต เพื่อชะลอภาวะไตเรื้อรังในผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารที่ควบคุมระดับสารอาหารที่
เหมาะส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคไต

เป้าหมายของโครงการ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (อาหารทางการ
แพทย์) ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไต ที่มีส่วนช่วยในการคงสภาพ
ระดับการท�ำงานของไตและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ระยะเวลาในการด�ำเนินการ

เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
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ที่ปรึกษาโครงการ
รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2547

ผศ.ดร.ณัฐธิดา โชติช่วง
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการวิจัย

แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารควบคุมปริมาณของสารอาหาร
โดยขึ้นทะเบียนอาหารในหมวดของอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท

ผลการด�ำเนินงานวิจยั ช่วงที่ 1
จากการพิจารณาข้อมูลฉลากเบือ้ งต้นได้ขอ้ สรุปว่า สามารถแนะน�ำ
ให้ผู้ป่วยโรคไตทานเจลลี่โภชนา รสมะม่วง เป็นอาหารเสริมจาก
มื้ออาหารหลักได้ มื้อละ 1 ถ้วย หรือ วันละ 1-3 ถ้วย ทั้งนี้ให้
พิจารณาตามระยะของโรคตามค�ำแนะน�ำของแพทย์เพิ่มเติม

แนวทางในการแสดงการกล่าวอ้างของเจลลีโ่ ภชนา รสมะม่วง
(1) โซเดียมต�่ำ
(2) มีฟอสฟอรัส 87 มก./100กรัม
(3) มีโพแทสเซียม 175 มก./100กรัม

ช่วงที่ 2
ศึกษาประสิทธิผลทางคลินกิ ของนวัตกรรมอาหารจากช่วงที่ 1 กับ
ผู้ป่วยโรคไต หรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคไต (Clinical Trial)
เพื่อขึ้นทะเบียนอาหารในหมวดของอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
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ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน�้ำลายเทียมชนิดเจล
ส�ำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน�้ำลายน้อย
(ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก)
Research and Development of Innovative
Product Oral Moisturizing Jelly Project (OMJ)
ผู้จัดการโครงการ

รศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม
สังกัด สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2544

ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล�ำอุบล
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2545

จ�ำนวนผูส้ งู วัยทีเ่ พิม่ ขึน้ มากในปัจจุบนั ส่งผลให้ปญ
ั หาสุขภาพช่องปากทีพ่ บบ่อยในผูส้ งู อายุ เช่น โรคมะเร็ง
ในช่องปาก ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งช่องปากในระยะต้นจะใช้วิธีผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา นอกจากนี้ผลข้าง
เคียงระยะยาวจากรังสีรักษาในบริเวณศีรษะและล�ำคอจะท�ำให้เกิดการฝ่อลีบของต่อมน�้ำลาย การท�ำงาน
ของต่อมน�้ำลายลดลงท�ำให้มีปริมาณและคุณภาพของน�้ำลายที่ลดลง รวมไปถึงผลจากยาที่ใช้รักษาโรค
บางชนิดมักมีผลข้างเคียงท�ำให้เกิดภาวะปากแห้งน�้ำลายน้อย

โครงการย่อยที่ 1

เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์นำ�้ ลายเทียมทีส่ ามารถให้ความชุม่ ชืน้
ในช่องปากได้ มีคณ
ุ สมบัตทิ คี่ ล้ายคลึงน�ำ้ ลายตามธรรมชาติ
ส่งเสริมและควบคุมสมดุลในช่องปาก เพือ่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่
ต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะปากแห้ง

โครงการย่อยที่ 2

เพื่อทดสอบประสิทธิผลของวุ้นชุ่มปากที่ท�ำการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรมต่อสุขภาพช่องปากและโภชนาการใน
ผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีป่ ระสบปัญหาปากแห้งน�ำ้ ลายน้อย
หลังรับรังสีรักษาเสร็จสิ้น
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เนื้อเจลใส อ่อนนุ่ม กลืนได้ง่าย
ให้ความชุ่มชื้นได้ทั้งปากและล�ำคอ
มีคุณสมบัติคล้ายคลึงน�้ำลายธรรมชาติ
คงสภาพสมดุลความเป็นกรด-ด่างในช่องปาก

ผลการจากศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์วนุ้ ชุม่
ปากทีผ่ ลิตโดยมูลนิธทิ นั ตนวัตกรรม ฯ มี
คุณสมบัตทิ เี่ ทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์
เจลหล่ อ ลื่ น ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นช่ อ งปากที่ มี
จ�ำหน่ายในท้องตลาด อาสาสมัครทุกราย
สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย ไม่
พบอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรงใด ๆ

ผลการด�ำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563
1. ด�ำเนินการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ Springer ในหัวข้อ
“Alleviation of Dry Mouth by Saliva Substitutes Improved
Swallowing Ability and Clinical Nutritional Status of
Post-Radiotherapy Head and Neck Cancer Patient:
a Randomized Controlled Trial”
เป็นงานวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังจบรังสีรักษา โดยผู้ป่วยมีภาวะปากแห้ง
น�ำ้ ลายน้อย และกลืนล�ำบาก โดย ผลิตภัณฑ์วนุ้ ชุม่ ปาก (OMJ) สามารถช่วยบรรเทา
อาการปากแห้งและปัญหาการกลืนได้ดีกว่าน�้ำลายเทียมชนิดเจลทางการค้า
ซึง่ น�ำไปสูภ่ าวะโภชนาการทางคลินกิ ทีด่ ขี นึ้ จึงอาจมีความส�ำคัญต่อการสนับสนุน
โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังจบรังสีรักษา
โดยได้เผยแพร่เป็นสาธารณะเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
“Efficacy of gel-based artificial saliva on Candida colonization
and saliva properties in xerostomic post-radiotherapy head and
neck cancer patients: a randomized controlled trial”
เป็นงานวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังจบรังสีรักษา จากผลการศึกษา
ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก (OMJ) มีแนวโน้มช่วยปรับสมดุลเชื้อราในช่องปาก ลด
ปริมาณเชื้อราสะสมในช่องปาก ลดจ�ำนวนชนิดของเชื้อราในช่องปาก และมีความ
สามารถปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในช่องปาก (Buffering capacity)
โดยได้เผยแพร่เป็นสาธารณะเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

2. ด�ำเนินการยืน่ ขอขึน้ ทะเบียน อย. ในกลุม่ ของอาหารทีม่ วี ตั ถุประสงค์พเิ ศษ
(อาหารทางการแพทย์) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 238)
พ.ศ. 2544 เรือ่ ง อาหารมีวตั ถุประสงค์พเิ ศษ โดยอยูใ่ นขัน้ ตอนทีค่ ณะกรรมการ
อาหารและยาด�ำเนินการจัดกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์
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โครงการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมอาหาร
ปัจจุบันมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายขึ้น ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก รวมถึงผู้ที่มีปัญหาทาง
สุขภาพอื่นๆ ที่ส่งผลต่อโรคทางทันตกรรม คือ โรคติดต่อไม่เรื้อรัง
หรือ Non-Communicable diseases (NCDs) เช่น โรคไต โรค
เบาหวาน เป็นต้น แผนกวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์จึงมี
แผนการด�ำเนินงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่ สนองต่อนโยบาย
ดังกล่าวโดยอยู่ในโครงการปรับปรุงพัฒนาอาหารทางการแพทย์
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ผลการด�ำเนินโครงการ
ทดลองผลิตในระดับอุตสาหกรรม (Validate)
เจลลี่โภชนา รสกล้วย
วุ้นชุ่มปาก กลิ่นน�้ำผึ้งมะนาว
พัฒนาโดยการเพิม่ รสชาติ/กลิน่ ใหม่ๆ
วุ้นชุ่มปาก ได้แก่ กลิ่นมิกซ์เบอร์รี่
กลิ่นน�้ำผึ้งมะนาวผสมสารสกัดใบบัวบก
กลิ่นส้ม กลิ่นเสาวรส กลิ่นลิ้นจี่
ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการผลิตวุ้นชุ่มปาก
ในอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท� ำ การผลิ ต ได้ ง ่ า ย สะดวกขึ้ น และลดระยะ
เวลาในการผลิต โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผู้บริโภค
จัดกิจกรรมทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อ
ประเมิ น การยอมรั บ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ใน
มูลนิธทิ นั ตนวัตกรรมฯ เป็นผูท้ ดสอบรวมถึงการ
ทดสอบกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
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โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
สารผนึกหลุมร่องฟัน ชนิดเรซิน
Research and Development of Innovative Product
Resin Pit and Fissure Sealant Project (RPS)
ผู้จัดการโครงการ

ทพ.ดร.เอกมน มหาโภคา
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์โครงการ
เพือ่ วิจยั และพัฒนานวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซินและผลิตขึน้ ได้เองภายใน
ประเทศไทย ทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศทีม่ รี าคาสูง และสามารถน�ำไปให้บริการ
ประชาชนได้ทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง
ปั จ จุ บั น โครงการวิ จั ย ได้ ถ ่ า ยทอดกระบวนการผลิ ต เพื่ อ การผลิ ต ต้ น แบบระดั บ
อุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนการผลิตอยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบ
การปฏิบัติงานเพื่อเตรียมขอรับรองระบบมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์
ISO 13485 : 2016

แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต
• ขอการรับรองระบบมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 : 2016
• ขอการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิต GMP เครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552

65

รายงานประจ�ำปี 2563

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

รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2546

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุและผลิตขึ้นได้เองภายใน
ประเทศไทย ทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศทีม่ รี าคาสูง และสามารถน�ำไปให้บริการ
ประชาชนได้ทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง

ผลการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑั (การส่งทดสอบสัตว์ทดลอง) ตามมาตรฐาน
ISO10993 ซึ่งได้ด�ำเนินการทดสอบกับบริษัท TUV SUD ประเทศสิงคโปร์
พบว่าจากการทดสอบความปลอดภัยพบว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยในระดับเซลล์
และในระดับสัตว์ทดลองไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมใช้ในท้องตลาด

ผลการด�ำเนินโครงการ

โครงการวิจัยนวัตกรรมฟลูออไรด์วานิช ได้ด�ำเนินการทดสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ในมนุษย์ (clinical trial) เสร็จสิ้นแล้ว โดยอยู่ระหว่าง
การวิเคราะห์ผล

แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต
• สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ในมนุษย์
• ถ่ายทอดกระบวนการผลิตเพื่อการผลิตต้นแบบระดับอุตสาหกรรม
• พัฒนากลิ่นของสารฟลูออไรด์วานิชของมูลนิธิฯให้หลากหลายมากขึ้น
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โครงการออกแบบและพัฒนาฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วยท�ำฟัน
Design and Development of Dental wheelchair incliner platform
ที่มาของโครงการ
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยคาดการณ์ว่า
ในปี 2573 จะมีจ�ำนวนผู้สูงอายุ จ�ำนวน 17.74 ล้านคน การให้การรักษา
ทางทันตกรรมส�ำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีนั่งรถเข็นจะต้องอาศัยผู้ช่วยเหลือ
ที่มีความช�ำนาญในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถเข็นมายูนิตทันตกรรมเพื่อมิ
ให้เกิดอุบตั เิ หตุ และยูนติ ทันตกรรมจะต้องเอือ้ ต่อการรักษาของทันตแพทย์การ
อ�ำนวยความสะดวกให้ผปู้ ว่ ยรับการรักษาทางทันตกรรมโดยไม่ตอ้ งเคลือ่ นย้าย
จากรถเข็นและการมียนู ติ ทันตกรรมทีส่ ามารถให้บริการได้ทงั้ ผูป้ ว่ ยทีน่ งั่ รถเข็น
และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธทิ นั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครัง้
ที่ 104 (10/2562) จึงอนุมัติด�ำเนินโครงการออกแบบพัฒนาฐานเอียงรถ
เข็นผู้ป่วยท�ำฟัน (Dental wheelchair incliner platform) ร่วมกับ
รศ.ทพญ.ดร.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ทพ.บุญไทย จันทรานุวัฒน์
บริษัท บี.เค.ทันตภัณฑ์ จ�ำกัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทีใ่ ช้รถเข็นผูป้ ว่ ยมีความสะดวกสบายเมือ่ รับบริการทันตกรรม โดยไม่ตอ้ ง
ถูกอุม้ เพือ่ เคลือ่ นย้ายจากรถเข็นผูป้ ว่ ยไปยังยูนติ ทันตกรรมลดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ
จากการเคลื่อนย้าย
(2) เพื่อให้ทันตแพทย์ปฏิบัติงานได้สะดวก
(3) เพื่อพัฒนาฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วยท�ำฟันต้นแบบที่ใช้งานง่ายราคาประหยัดเหมาะกับ
การใช้งานในประเทศไทย

ปัจจุบันได้พัฒนาต้นแบบฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วยท�ำฟันเสร็จเรียบร้อยและได้น�ำไปทดลอง
ใช้ กับผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นผู้ป่วย ในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ฐานเอยีงรถเ¢น็ผปู้ว่ย:
วสัดมุ¤ี วามแ¢ง็แรง
ม¢ีนาดเหมาะสม
การใชง้านสะดวก
กลไกการทำงานงา่ย
¢นยา้ยและตดิตง้ังา่ย
ดแูลรกัษางา่ย
ทำ¤วามสะอาดงา่ย
ม¤ี วามปลอดภยัสงู
รา¤าไมแ่พง
ขนาดของฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วย

ตารางคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการ (n=12)

length width

height

Overall 106.68 76.20
dimensions «ม.
«ม.

119.38
«ม.

Inside
87.63
dimensions «ม.
Back
rest
Head
rest
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39.37
«ม.
21.59
«ม.
108
«ม.
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รายการที่ประเมิน

ความพึงพอใจ
มากที่สุด 100%
มากที่สุด 83%

70.00
«ม.

-

35.56
«ม.
19.05
«ม.
65
«ม.

-

มากที่สุด 92%
มากที่สุด 67%

-

มากที่สุด 92%

91.5
«ม.

มากที่สุด 100%

โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบรากฟันเทียม
Design and Development of Dental Implant
ที่มาของโครงการ
วิวัฒนาการรากฟันเทียม (Dental Implant) ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้รับการถวายการรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมและ
ได้รับสั่งกับทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์ว่า 30 บาทรักษาได้หรือไม่ จึงได้มีการจัดตั้ง ADTEC ขึ้นใน
สวทช. เพือ่ วิจยั และพัฒนารากฟันเทียม หลังจากนัน้ บริษทั พัฒนาวิทย์ทำ� licensing technology
จาก ADTEC และได้ผลิตรากฟันเทียม รุ่นที่ 1 ขึ้น และได้น�ำรากฟันเทียมรุ่นที่ 1 ไปใช้ในโครงการ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ต่อมาบริษัท พัฒนาวิทย์ จ�ำกัด เปลี่ยนเป็นบริษัท พีดับบลิวพลัส จ�ำกัด ท�ำการผลิตรากฟันเทียม
รุ่นที่ 2 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ได้น�ำนักวิจัยมูลนิธิฯ และบริษัท พีดบั บลิว
พลัส จ�ำกัด เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายรากฟันเทียม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
และท่านได้พระราชทานให้มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ น�ำไปบริการแก่ประชาชน โดยใช้ชื่อโครงการว่า
โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน 999 ชุด
ในเวลาต่อมากระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขได้ขอใช้รากฟันเทียมรุน่ ที่ 2 ในโครงการ
รากฟันเทียมในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ได้พระราชทานชื่อว่า “ข้าวอร่อย”
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ ปี 2558-2565 จึงได้พัฒนารากฟัน
เทียมรุ่นที่ 3 โดย บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ไปด�ำเนิน
การผลิตเพื่อน�ำไปใช้ในโครงการผู้สูงอายุตั้งแต่มี 2561 เป็นต้นมา
ปัจจุบันทางมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ มีแผนด�ำเนินการพัฒนารากฟันเทียมรุ่นที่ 4 ด้วยความร่วม
มือกับ SIC (Schilli Implantology Circle) ของเยอรมนี, บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เด็นทาเนียร์ จ�ำกัด
โดยมีแผนพัฒนาทั้งแบบ Single tooth และ Complete dentureเพื่อน�ำไปพัฒนาปรับปรุงราก
ฟันเทียมที่เคยให้บริการประชาชนในโครงการที่ผ่านมาและพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นสามารถใช้งานได้
ทุกส่วนประกอบ ไม่ติดขัดและใช้งานง่าย ทั้งหมดต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล
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แผนผังวิวัฒนาการรากฟันเทียม (Dental Implant) ในประเทศไทย
ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้

ตามมติคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 98 เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2562 อนุมัติหลักการให้มูลนิธิฯ ท�ำความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบรากฟันเทียมและผลิตขึ้นใน
ประเทศไทยกับบริษัท SIC Invent AG ประเทศเยอรมนี
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์การพัฒนาระบบรากฟันเทียม
ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 102 วันที่ 9
กันยายน 2562 จึงมีมติแต่งตั้งคณะท�ำงานที่ปรึกษาการ
ออกแบบและพัฒนาระบบรากฟันเทียม เพือ่ ผลิตในประเทศ
โดยมีรายชื่อ 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

หัวหน้าคณะท�ำงานที่ปรึกษา

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์
คณะกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะท�ำงานที่ปรึกษา
ผศ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ทพ.ดร.ยศนันท์ จันทรเวคิน
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ
โรงพยาบาลตรัง

ผศ.ทพ.วินัย กิตติด�ำเกิง
Advanced Medical Devices
Technology & Medical
Robotics (ADTEC)

ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวข�ำ
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.อุษณีย์ ปึงไพบูลย์
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบอ�ำนาจจากศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามสัญญากับ นายวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร กรรมการ บริษัทเด็น
ทาเนียร์ จ�ำกัด และ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล รองประธาน บริหารบริษัท สตาร์ส
ไมโครอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( ประเทศไทย) จ� ำ กั ด (มหาชน) เพื่ อ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย และผลิ ต
รากฟันเทียม รุน่ 5 ธันวา (The 5th Dec) ณ อาคารปฏิบตั กิ ารหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มูลนิธทิ นั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การด�ำเนินงานโครงการ
• ออกแบบและพัฒนารากฟันเทียม
• ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งระบบ
• ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต
• จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training center) หลักสูตร
ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบรากฟันเทียม
• พัฒนางานวิจัยรากฟันเทียมในเรื่องใหม่ๆ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาระบบรากฟันเทียมในอนาคต
• น�ำระบบรากฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นไปให้บริการ
ประชาชนในประเทศไทย
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ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้

โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหารับกลิ่น-รส และความเสี่ยง
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ผู้จัดการโครงการ
รศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม
นักเรียนทุนอานันทมหิดล
สาขาทันตแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2544

ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล�ำอุบล
นักเรียนทุนอานันทมหิดล
สาขาทันตแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2545

ผศ.ดร.ณัฐธิดา โชติช่วง
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการรับกลิ่นและรับรสกับการติดเชื้อโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 ในกลุ่มประชากรไทย
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชอบในรสชาติ (taste preference) ก่อนติด
เชื้อกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรสหลังติดเชื้อในกลุ่มประชากรไทย

ระยะเวลาในการด�ำเนินการ

เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 รวม 6 เดือน
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สถานที่ท�ำวิจัย
คลินิกโรคติดเชื้ออุบัติใหม (Emerging Infectious Disease Clinic) และหอผูปวย
สถาบันบ�ำราศนราดูร

COVID-19

กลุ่มเป้าหมาย
• คนไทยที่ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ที่เข้าเกณฑ์จะได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2
ด้วย PCR (ไม่ว่าจะเข้า PUI หรือไม่ก็ตาม
หากได้รับการตรวจเชื้อ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้)

ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นที่ 1 การเชิญชวนและขอค�ำยินยอม
ขั้นที่ 2 การท�ำแบบสอบถาม
ขั้นที่ 3 การติดตามผลตรวจเพื่อจ�ำแนกกลุ่ม
เป็น case หรือ control
ขั้นที่ 4 การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 5 สรุปผลโครงการวิจัย

ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงานผลงานวิจัยภายในเดือนธันวาคม 2563

+-

ผลตรวจ

ผู้เข้ารับการตรวจเชื้อ SAR-CoV-2 (n = 366 คน)
ผลบวกพบเชื้อ SAR-CoV-2

Case = 122

ผลลบ ไม่พบเชื้อ SAR-CoV-2

Case = 244

เป้าหมายของโครงการ

(1) น�ำข้อมูลไปรวมกับต่างประเทศทั่วโลกตามโครงการ Global Consortium on Chemosensory
Research เพื่อหามติ (global consensus) ว่าการเปลี่ยนแปลงการรับกลิ่น-รสจะถือเป็นอาการน�ำ
หรืออาการบ่งชี้ของการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้หรือไม่
(2) ได้องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงการรับกลิ่น-รส กับการติดเชื้อ SAR-CoV-2 ในคนไทยมี
อุบัติการณ์มากน้อยเพียงใด และสัมพันธ์กับระดับความชอบรสชาติต่างๆ ก่อนติดเชื้อหรือไม่ โดยงานวิจัย
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับสากลได้
(3) น�ำองค์ความรู้ไปเผยแพร่แก่สาธารณะในแง่ อาการบ่งชี้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อเกณฑ์คัดกรอง
และจ�ำแนกกลุ่มเสี่ยงต่อไป
(4) น�ำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมในการดูแลป้องกันปัญหาการรับกลิ่นรสในผู้ติดเชื้อต่อไป
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ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้

“

หญ้าแฝก
สามารถท�ำอะไรได้หลายอย่าง
ทันตแพทย์ลองไปคิดดู
ว่าท�ำอะไรได้บ้าง
แล้วมาเล่าให้เราฟัง

“

โครงการน�้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก
(Vetiver Mouthwash)
จากพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ว่า “หญ้าแฝกสามารถท�ำอะไรได้หลายอย่าง ทันตแพทย์
ลองไปคิดดูว่าท�ำอะไรได้บ้างแล้วมาเล่าให้เราฟัง” ในปีงบประมาณ 2556-2557 มูลนิธิ
ทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำ� เนินการวิจยั และพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในหัวข้อ “หญ้าแฝก : เศรษฐกิจทีพ่ อเพียงกับการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม”
ประกอบด้วยกัน 4 โครงการวิจัย ดังนี้
(1) การศึกษาทางเภสัชเวท ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ต้านเซลล์มะเร็ง ของหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ
(2) ความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดทีส่ กัดจากหญ้าแฝกเพือ่ ต้านจุลชีพก่อโรคปริทนั ต์
ที่แยกได้จากช่องปากของผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ
(3) การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ใน
แบคทีเรีย ความเป็นพิษในสัตว์ทดลองของสารสกัดหญ้าแฝกที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ
(4) การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดหญ้าแฝกเพื่อใช้รักษาโรคปริทันต์
จากการวิจัยในครั้งนั้นมูลนิธิฯ ยังไม่สามารถหาหญ้าแฝกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ระดับอุตสาหกรรมได้
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เพื่อสนองพระราชปณิภาณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มูลนิธฯิ จึงมีแผนด�ำเนินการลงนามความ
ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) เพื่อด�ำเนินการศึกษา
วิจัยและพัฒนาประโยชน์จากหญ้าแฝก โดยเริ่มจาก “โครงการน�้ำยาบ้วนปากฆ่า
เชือ้ จากหญ้าแฝก (Vetiver Mouthwash)” ตามแผนการด�ำเนินงานของมูลนิธฯิ
ในปีงบประมาณ 2564 จากการได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

(1) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากหญ้าแฝก
(2) เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากหญ้าแฝกส�ำหรับทันตกรรมเฉพาะทาง
•
•
•
•
•

แผนการด�ำเนินงาน

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคฟันผุ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในคลองรากฟัน
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์
ยับยั้งเชื้อราในช่องปาก
ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
• จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบ
• ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
• ทดสอบคุณสมบัติของน�้ำยาบ้วนปาก
• ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity test)
• ทดสอบในห้องปฏิบัติการ (in vivo test)

Vetiver

Dental Product

100%

ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการทดสอบ
• ทดสอบอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ (shelf-life test)
• ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลในอาสาสมัคร
• ขออนุมัติการทดลองทางคลินิกจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
• ทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัคร
• วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมและการเรียนรู้

โครงการผลิตนวัตกรรมอาหาร
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ ผ่านการให้บริการ
ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ และการให้บริการของมูลนิธิฯและภาคีเครือข่าย
ผลการด�ำเนินโครงการผลิต “ผลิตภัณฑ์เจลลีโ่ ภชนา”

109,296 ถ้วย

รวม

211,776
102,480 ถ้วย

ถ้วย

9,504 ถ้วย
*ผสมสาร PEITC
ส�ำหรับโครงการวิจัยและพัฒนา

2,592 ถ้วย
*Validation Lot
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ส่งมอบให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินโครงการผลิตน�้ำผลไม้ระดับอุตสาหกรรม “น�้ำมะม่วง”

8,544 ถ้วย

ผลการด�ำเนินโครงการผลิต “ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก” (น�้ำลายเทียมชนิดเจล)

64,800 ถ้วย

รวม

95,712
30,912 ถ้วย

ถ้วย

ส่งมอบให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
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ผลการดำ�เนินงานด้านการเงิน
มูลนิธฯิ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณณแผ่นดินส�ำหรับเป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ จากรัฐบาล ผ่านส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ มูลนิธิฯ ได้รบั การสนับสนุนเงินงบประมาณจ�ำนวน
45,625,300 บาท ในลักษณะงบเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริม
สร้างพลังทางสังคม โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการตามแนวพระราชด�ำริ
มูลนิธิฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวออกเป็น 4 แผนงาน คือ
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
(2) แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
(3) แผนงานพัฒนาระบบคุณภาพและห้องปฏิบัติการ
(4) แผนงานการสนับสนุนหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยคาดหวังว่าการใช้งบประมาณตามแผนงานดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนวัยสูงอายุและกลุ่มวัยอื่นมี
สุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากการวิจยั และพัฒนา กับได้รบั การบริการ
รักษาทางทันตกรรมจากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ นอกจากจะ
ด�ำเนินงานสนองพระราชกระแสเพื่อประโยชน์ด้านทันตสาธารณสุขของประชาชนในชาติแล้ว มูลนิธิฯ ยัง
หวังว่าการด�ำเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ จะเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ และช่วยเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติอีกทางหนึ่ง ส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น สรุปได้ดังนี้
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สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2563

1

แผนงานบริหารทัว่ ไป

29,723,503 บาท

การบริหารจัดการและอ�ำนวยการเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินกิจการ

2

แผนงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

7,720,233

บาท
รวม 5 โครงการ

(1) โครงการผลิตและพัฒนาอาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (AOF)
(2) โครงการผลิตและพัฒนาน�้ำลายเทียมชนิดเจล (OMJ)
(3) โครงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์
(4) โครงการพัฒนาและผลิตน�้ำผลไม้ระดับอุตสาหกรรม
(5) โครงการวิจัยและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการรับกลิ่น-รส
และความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

3

แผนงานพัฒนาระบบ
คุณภาพและห้องปฏิบตั กิ าร

872,866

บาท
รวม 2 กิจกรรม

(1) การสร้างและพัฒนาระบบคุณภาพ
(2) การตรวจสอบและประกันคุณภาพ

4

แผนงานการสนับสนุน

7,308,697

บาท

รวม 8 หน่วยฯ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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ผลการดำ�เนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร
กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยและ
ผลิตนวัตกรรมของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
มูลนิธทิ นั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คดิ ค้น วิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรมซึง่ สามารถผลิต
ได้เองภายในประเทศภายใต้การรับรองมาตรฐานระดับสากล เพือ่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์สปู่ ระชาชนตามแผนงานทันต
สุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายการส่งมอบนวัตกรรมอาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (ผลิตภัณฑ์
เจลลี่โภชนา) เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ศีรษะและล�ำคอ รวมถึงผู้ประสบปัญหาการบดเคี้ยว การกลืน หรือ
โภชนาการบกพร่อง จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน และนวัตกรรมน�ำ้ ลายเทียมชนิดเจล (ผลิตภัณฑ์วนุ้ ชุม่ ปาก)
เพื่อแก้ปัญหาภาวะปากแห้งและน�้ำลายน้อย รวมทั้งลดการเกิดแผลในช่องปาก จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 2,200 คน
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ทัง้ นีก้ จิ กรรม ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับผลิตภัณฑ์
เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น มูลนิธิฯ ยัง
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานพยาบาล นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ในการเป็น
หน่วยงานส่งมอบผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ปัจจุบันมีช่องทางการรับผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ รวม 35 หน่วยงานดังนี้

ผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

โรงพยาบาลในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพและปริมณฑล

โรงพยาบาลในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ต่างจังหวัด

ผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

การให้บริการคลินิกทันตกรรม
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
Dental Clinic of Dental innovation foundation
under Royal patronage (DCD)
คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคลินิกที่สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมทั้งได้
รับประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่ผลิตในประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการเผย
แพร่พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข

ภารกิจของคลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
(1) การให้บริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส�ำหรับ
ประชาชนทุกคน ทุกสิทธิ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางทันตกรรมที่มี
คุณภาพ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และผ่านการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นหน่วย
ฝึ ก อบรม โดยร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยหรื อ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(3) เป็นคลินิกส�ำหรับการทดสอบประสิทธิผลทางคลินิกของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางทันตกรรมที่ผลิตในประเทศ โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(4) เป็นศูนย์เชีย่ วชาญด้านบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับโครงการตามพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เช่น
ฟันเทียมพระราชทาน รากฟันเทียมตามแนวพระราชด�ำริ
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การให้บริการในคลินิกทันตกรรมส�ำหรับประชาชนทุกคน
โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ

บริการทันตกรรมทั่วไป
ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เป็นต้น

บริการทันตกรรมเฉพาะทาง
•
•
•
•
•
•

การรักษาคลองรากฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)
ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมจัดฟัน
ศัลยกรรมช่องปาก
การรักษาโรคปริทันต์

ผลการด�ำเนินงาน เปรียบเทียบ ปี 2562 กับปี 2563
บริการทันตกรรมทั่วไป
(ในเวลาราชการ)

ทันตกรรม
เฉพาะทาง

ผลการด�ำเนินงาน
รวม

ปี 2562

1,519 คน
2,790 ครั้ง

1,054 คน
1,879 ครั้ง

2,573 คน
4,669 ครั้ง

ปี 2563

1,828 คน
3,223 ครั้ง

1,768 คน
2,908 ครั้ง

3,596 คน
6,131 ครั้ง

ผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

ผลการด�ำเนินงานภายใต้โครงการอื่น ๆ
บริการรากฟันเทียม ภายใต้ MOU TCELS
(ตามแผนบูรณาการกระทรวง พม. ปีงบประมาณ 2563)
• ฝังรากเทียม 78 ราย 121 ราก
• ครอบรากเทียม 47 ราย 69 ราก

แผนการด�ำเนินงานภายใต้โครงการอื่น ๆ
คลินิกทันตกรรม มูลนิธิฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของ
คุณภาพบริการ และความปลอดภัยของประชาชนที่
เข้ามารับบริการ จึงได้พัฒนาคลินิกทันตกรรมเข้าสู่
มาตรฐานด้านความปลอดภัย ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางทันตกรรม Dental Safety Goal
& Guideline 2015 ซึ่งพัฒนาโดยทันตแพทยสภา
วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2559) ซึ่งประกอบด้วย
1) สื่อสารเพื่อการรับรู้และความเข้าใจ
2) ให้การรักษาอย่างปลอดภัย
3) ควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐาน
4) บันทึกข้อมูลส�ำคัญครบถ้วน
5) การจัดการความเสี่ยง
ในปี 2563 ได้จดั การอบรมเจ้าหน้าทีใ่ นคลินกิ เพือ่ ท�ำความเข้าใจรายละเอียดของแนวทางปฏิบตั ทิ งั้ หมด
พัฒนาระบบคุณภาพ จัดท�ำเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและแบบบันทึก อยูร่ ะหว่างการทดลองใช้แบบบันทึกและการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่ก�ำหนด
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สิทธิการรักษาที่ให้บริการ
• สิทธิสวัสดิการราชการเบิกได้ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
• สิทธิ์ประกันสังคมสามารถเบิกค่าบริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
ได้ 900 บาท ตามที่ส�ำนักงานประกันสังคมก�ำหนด
• สิทธิ์บัตรทอง กทม. รับบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ
ได้ตามที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กทม. โดย
มูลนิธิฯ จะเบิกค่าใช้จ่ายตรงจาก สปสช.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่

ผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2563
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อบ�ำบัดรักษาโรคให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการบริการด้านทันตกรรม มีความส�ำคัญยิ่งที่จะต้อง
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งหน่วยทันตกรรม
พระราชทานขึ้นในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ รวม 8 หน่วย ซึ่งก�ำหนดให้มีการ
ออกให้บริการทันตกรรมในจังหวัดต่าง ๆ เป็นประจ�ำโดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง และในทุกปีจะร่วมกันออกให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในถิ่น
ทุรกันดารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 สัปดาห์
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดการระบาดและ
ส่งเสริมมาตรการ Social Distance ให้มีประสิทธิภาพ หน่วยทันตกรรม
พระราชทานฯ จึงมีมติร่วมกันในการงดให้บริการทันตกรรมชั่วคราว เพื่อ
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการ จึงท�ำให้ในปีงบประมาณ 2563
จ�ำนวนการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่มีปริมาณลดลง
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ประมวลภาพการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ทั้ง 8 หน่วยฯ
ที่ออกไปให้บริการประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการฟันเทียมพระราชทาน
โครงการให้บริการทันตกรรมพระราชทานส�ำหรับผู้ป่วยเด็ก
โครงการให้บริการทันตกรรมส�ำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการรักษาคลองรากฟันพระราชทาน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจ�ำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้าและพันธมิตร

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยศรีนครินวิโรต
หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับ จากโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร

สนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาส�ำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลการด�ำเนินงาน
การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่
ของ 8 หน่วยฯ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
จ�ำนวนผู้ได้รับบริการทางทันตกรรม
ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด ใส่ฟันเทียม และอื่น ๆ
รวม 4,424 ราย

การบริหารจัดการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในสถานการณ์โรคระบาด
การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ตามมาตรฐานใหม่ในบริบท
New Normal นั้น ยังอยู่ระหว่างการประชุมหารือเพื่อสรุป
แนวทางการป้องกันโรค โดยมีบางหน่วยฯ ได้เริ่มทดลองปฏิบัติ
ตามแนวทางดังนี้
- จ�ำกัดจ�ำนวนผู้มารับบริการ
- จัดสถานที่นั่งรอให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันที่เหมาะสม
- คัดกรอง โดยเพิ่มขั้นตอนการวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึง
ซักประวัติเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19
- ให้ผู้รับบริการฆ่าเชื้อในช่องปากและล�ำคอด้วยน�้ำยาบ้วนปาก
ก่อนการรักษา
- มีฉากกั้นระหว่างยูนิต
- ปรับระบบดูดน�้ำลายแรงสูง
- จัดเตรียมชุดป้องกันตามมาตรการแก่ทันตแพทย์และผู้ช่วย
ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
- จัดเตรียมอุปกรณ์การท�ำความสะอาดพื้นผิวหลังการใช้งาน
ทุกครั้ง
- จัดการไหลเวียนอากาศภายในพื้นที่ให้บริการ
- ท�ำความสะอาดเก้าอี้ท�ำฟันก่อนและหลังการรักษาทุกครั้ง
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การสื่อสารองค์กร
ในช่วงปีงบประมาณ 2563 มูลนิธฯิ ได้สอื่ สารองค์กร ผ่าน
ช่องทางสื่อ Online
www.dent-in-found.org
มีจ�ำนวนผู้เข้าชมกว่า 90,000 ครั้ง
Facebook Fanpage
“มูลนิธทิ นั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์”
มีจ�ำนวนผู้ติดตามกว่า 5,000 คน
และการให้สัมภาษณ์โดยผู้บริหารของมูลนิธิฯ ผ่านรายการ
โทรทัศน์ โดยเน้นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่องานด้าน
ทันตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล เกีย่ วกับผลงาน
วิจัยขององค์กร ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน
ได้เข้าถึงการบริการและรับประโยชน์จากผลงานวิจัยที่ผลิต
โดยมูลนิธิฯ ทั้งนี้ได้ใช้ช่องทาง Line Add เป็นช่องทางการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นอกเหนือจากการติดต่อ
สอบถามทางเบอร์โทรรศัพท์
ID : @dent_in_found
มีจ�ำนวนผู้ติดตามกว่า 1,700 คน
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นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการ มูลนิธิฯ และ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิฯ ได้ให้สัมภาษณ์
ในรายการบ่ายนี้มีค�ำตอบ ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มีาคม 2563 ทางช่อง 9 MCOT HD

นอกจากการนี้ มูลนิธิฯยังเปิดรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานภายนอก เพือ่ มุง่ หวังให้เกิด การติดต่อสือ่ สารแบบสองทาง
(Two-way Communication) โดยการจัดกิจกรรมเยีย่ มชมศึกษาดู
งาน และเรียนรูเ้ กีย่ วกับบทบาทการด�ำเนินงานของมูลนิธฯิ ใน 4 ส่วน
งาน คือ
1.
2.
3.
4.

งานการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
งานการผลิตอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
งานการประกันคุณภาพ
งานด้านการบริการคลินิกทันตกรรม

และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ทีท่ รงมีตอ่ งานด้านทันตกรรมรวม โดยมีการจัดกิจกรรม
พาเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ของใช้สว่ นพระองค์เกีย่ วกับเครือ่ งมือในการรักษา
ทางทันตกรรม และเข้าชมนิทรรศการ โครงการตามพระราชด�ำริ ด้าน
ทันตสาธารณสุข 7 โครงการ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและให้
มีเจตคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพ รวมทัง้ เกิดความร�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์
ไทย รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อวงการทันตกรรม
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นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
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ผู้ศึกษาดูงานเข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ สวนนครินทรทันตรักษ์ บริเวณหน้าอาคารปฏืบัติการมูลนิธิฯ
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ประติมากรรมพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
แกะสลักจากหินคาราร่า หินอ่อนที่ดีที่สุดในโลก มีขนาด 1 เท่าครึ่งของ
พระองค์จริง โดย นายนที เกวลกุล ประติมากรผู้สรรค์สร้างงานแกะสลัก
หินอ่อนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย ที่
สามารถแกะสลักหินที่แข็งให้ดูอ่อนช้อยงดงามได้

103

รายงานประจ�ำปี 2563

พระรูปทรงฉลองพระองค์แบบเรียบง่าย มีพระพักตร์ที่ทรงพระสรวล แสดงถึงความอบอุ่นมีเมตตา และมีความสง่างาม
เหมือนดัง่ พระองค์จริงมาก โดยในสวนทีป่ ระดิษฐานพระรูปนัน้ ได้แรงบันดาลใจจากกลิน่ ไอของสถานทีท่ พี่ ระองค์ทา่ นทรง
โปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าผสมผสานทุ่งดอกไม้ของ Les
Pleiades ในสวนฯ แห่งนี้จึงประกอบด้วยต้นไม้ยืนต้น 11 ชนิด ไม้พุ่ม ไม้ดอก 27 ชนิด หญ้า 4 ชนิด และพืช
สมุนไพรไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพช่องปาก 10 ชนิด บรรยากาศในสวนฯ แห่งนีน้ อกจากจะได้รบั ความอบอุน่ จากพระรูป
พระองค์ท่านแล้ว ยังได้รับความร่มรื่น สดชื่น สบายตาและสบายใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมอีกด้วย
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