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หนึ่่�งในพระจริิยวััตรความประหยััดของพระองค์์

สารจากบรรณาธิิการ
กระผมมีีโอกาสขึ้้�นไปเที่่�ยวเชีียงรายเป็็นครั้้�งแรกในปีีที่�แ่ ต่่งงาน คืือ ปีี พ.ศ. 2542 และได้้พาภรรยาไปเที่่�ยวพระตำำ�หนัักดอยตุุงซึ่่�งเป็็น

ความทรงจำำ�ที่่�น่่าประทัับใจมากโดยพระตำำ�หนัักเป็็นศิิลปะผสมผสานระหว่่างศิิลปะล้้านนากัับสวิิสชาเลต์์ เรามีีโอกาสไปดููเพดานดาวที่่�มีีตำ�ำ แหน่่งของ
ดาวเรีียงกัันเหมืือนในวัันพระราชสมภพขององค์์สมเด็็จย่่า ได้้เดิินชมสวนแม่่ฟ้้าหลวงที่่�มีีต้้นไม้้นานาชนิิดทั้้�งไม้้ดอกไม้้ประดัับที่่�มีีสีีสัันหลากหลาย
ชวนให้้กระผมได้้ถ่่ายรููปตลอดการเดิินชมสวนและที่่�ดอยตุุงนี่่�เองก็็มีีศููนย์์ศึึกษาพััฒนาหญ้้าแฝกโครงการพััฒนาดอยตุุง (พื้้�นที่่�ทรงงาน) อัันเนื่่�องมา
จากพระราชดำำ�ริิซึ่่�งท่่านผู้้�อ่่านสามารถอ่่านรายละเอีียดได้้ในคอลััมน์์ Innofocus

ในคอลััมน์์ Innofocus ของจดหมายข่่าวฉบัับนี้้� ท่่านผู้้�อ่่านจะเห็็นพระปณิิธานขององค์์สมเด็็จย่่าในการมุ่่�งมั่่�น พััฒนาหญ้้าแฝกซึ่�ง่ เป็็นสิ่่�ง

ที่่�พบเห็็นได้้อยู่่�ทั่่�วไปให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดกัับเหล่่าพสกนิิกรและจะเห็็นพระอััจฉริิยภาพของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 ที่่�ทรงเล็็งเห็็น
ศัักยภาพของหญ้้าแฝกในการนำำ�มาใช้้ด้้านสุุขภาพโดยเฉพาะงานทัันตกรรม โดยมีีพระราชดำำ�รััสว่่า “หญ้้าแฝกสามารถทำำ�อะไรได้้หลายอย่่าง ทัันต
แพทย์์ลองไปคิิดดููว่่ามีีประโยชน์์กัับทางทัันตกรรมอะไรบ้้างแล้้วมาเล่่าให้้เราฟััง”นำำ�ไปสู่่�โครงการวิิจััยและผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ยาบ้้วนปากผสมสารสกััด 
จากหญ้้าแฝก

เรื่่�องหญ้้าแฝกในคอลััมน์์ Innofocus เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของเนื้้�อหาที่่�เข้้มข้้นในนคริินทรทัันตรัักษ์์สารฉบัับนี้้�ซึ่�ง่ เราตั้้�งใจที่่�จะเผยแพร่่ใน

วัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2565 ซึ่�ง่ เป็็นวัันครบรอบการขึ้้�นครองราชย์์ของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 นอกจากนี้้�ท่่านผู้้�อ่่านยัังสามารถติิดตาม
การดำำ�เนิินงานกิิจกรรมต่่างๆของทาง ศรท.9 ทั้้�งที่�เ่ สร็็จสิ้้�นไปแล้้วตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีีและที่่�มีีกำำ�หนดจััดขึ้้�นตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคมไปจนถึึงช่่วงปลายปีีซึ่่�ง
กระผมในฐานะของสาราณีียกรและคณะกรรมการที่�ป่ รึึกษาของ ศรท.9 ใคร่่ขอเรีียนเชิิญท่่านผู้้�อ่่านเข้้าร่่วมกิิจกรรมวิิชาการของเราอย่่างต่่อเนื่่�อง
นะครัับ
สวััสดีีครัับ
ยสนัันท์์ จัันทรเวคิิน
สาราณีียกร
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วิิวััฒนาการทางการแพทย์์
และทัันตแพทย์์ของไทย
จากภาพรวมของวิิวััฒนาการทางการแพทย์์ในแต่่ละปีีที่่�ท่่านผู้้อ่� ่านได้้ติิดตา
มอ่่านมาตั้้�งแต่่ฉบัับแรก จะได้้เห็็นถึึงภาพรวมเหตุุการณ์์ที่่�สำำ�คััญของการแพทย์์ และ
ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงวงการทัันตแพทย์์ของไทย  อย่่างไรก็็ตาม แต่่ละเหตุุการณ์์ก็็มัักจะมีี    
รายละเอีียดต่่างๆ เกิิดขึ้้�นมากมาย  ซึ่่�งล้้วนแล้้วแต่่เป็็นจุุดเปลี่่�ยนที่่�สำำ�คััญเพื่่�อให้้
เกิิดการพััฒนาทางการแพทย์์ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด  ในเล่่มนี้้�เองก็็จะขอ
พาผู้้�อ่่านทุุกท่่านได้้เริ่่�มเจาะลึึกรายละเอีียดที่่�สำำ�คััญๆ ในช่่วงปีีแรกๆ ซึ่่�งถืือเป็็น
ปฐมบทแห่่งการสาธารณสุุขไทย ดัังนี้้�

รััชสมััยพระบาทสมเด็็ จ พระจุุ ล จอมเกล้้ า
เจ้้าอยู่่�หััว พ.ศ. 2424 เกิิ ด โรคระบาดขึ้้ � น      
พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวได้้
ทรงโปรดเกล้้าฯ ให้้จััดตั้้�งสถานบำำ�บััดชั่่�วคราว
48 แห่่ ง ขึ้้ � น ในท้้ อ งที่่ � ต่ ่ า งๆ ทั่่� ว พระนคร

เมื่่� อ โรคสงบลงก็็ ทํํ าการรื้้� อ ถอนไป และ
ต่่ อ มาทรงมีี พ ระประสงค์์ ใ ห้้ ส ร้้ า งโรง
พยาบาลถาวรขึ้้ � น เพื่่� อ รัักษาดูู แ ลผู้้�ป่่ ว ยที่่ �
เป็็ น คนยากไร้้ อ นาถา จึึงโปรดเกล้้ า ฯ จััด
ตั้้ � ง คณะกรรมการจััดสร้้ า งโรงพยาบาลขึ้้ � น
เรีียกว่่าคอมมิิตตีีจััดการโรงพยาบาล เมื่่�อวัันที่่�
22 มีีนาคม พ.ศ. 2429 โดยมีีพระเจ้้าน้้อง
ยาเธอกรมหมื่่�นศิิริิธััชสัังกาศ เป็็นองค์์ประธาน
และมีีคณะกรรมการอีีก 8 คน โดยได้้ตกลง
ให้้ ส ร้้ า งโรงพยาบาลขึ้้ � น บริิ เวณวัังหลััง ซึ่ ่ � ง
ขณะนั้้�นเป็็นที่่�รกร้้าง
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พ.ศ. 2430 ทรงพระราชทานทุุ น ทรััพย์์           
ส่่ ว นพระองค์์ ใ นสมเด็็ จ พระเจ้้ า ลูู ก ยาเธอ
เจ้้ า ฟ้้ า ศิิริิ ร าชกกุุ ธ ภััณฑ์์ พระราชโอรสซึ่ ่� ง
สิ้้� น พระชนม์์ จ ากการประชวรด้้ ว ยโรค
บิิ ด  เพื่่� อ สมทบทุุ น สร้้ า งโรงพยาบาลใหม่่
จนแล้้วเสร็็จใน พ.ศ. 2431 และทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ พระราช
ทานนามว่่า
“โรงศิิริิราช พยาบาล”
ประกาศเปิิดรัักษาโรค
แก่่ราษฎรทั่่�วไป เมื่่�อ
วัันที่่� 26 เมษายน พ.ศ. 2431 ต่่อมาทรงตั้้�ง
“กรมพยาบาล” ขึ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 25 ธัันวาคม
พ.ศ. 2431 โดยให้้ทํําหน้้าที่่�ควบคุุมดููแลกิิจ
การศิิริิราชพยาบาล และโรงพยาบาลอื่่�นๆ

ดูู แลจััดการศึึ กษาวิิ ชาแพทย์ ์  ดูู แล
“กองทํําพัันธุ์์�หนองฝีี ” และ “กองแพทย์์
ป้้องกัันโรคและปลููกฝีี” เพื่่�อบริิการปลููกฝีี
เป็็นทานแก่่ประชาชน

พ.ศ. 2432 เริ่่�มเกิิดปััญหาในการรัับรัักษาดููแลผู้้�ป่่วยอาการทางจิิต
ที่่� ญาติินํํามาตรวจรัักษาที่่�โรงศิิริิราชพยาบาล เนื่่�องจากลัักษณะผู้้�
ป่่วยทำำ�ให้้เกิิดความหวาดกลััวและน่่ารัังเกีียจ  ไม่่เป็็นที่่�ยิินดีีให้้เข้้า
รัักษาร่่วมกัับผู้้�ป่่วยโรคอื่่�น นายแพทย์์ทีี. เอช. เฮย์์ส
ได้้ เ สนอจััดตั้้ � ง โรงพยาบาลโรคจิิ ต ขึ้้ � น โดยได้้ รัั บ            
การสนัับสนุุ น จากสมเด็็ จ กรมพระยาดํํารงราชา

-นุุภาพ จึึงมีีการจััดสร้้าง “โรงพยาบาลคนเสีียจริิต” โรงพยาบาลผู้้�ป่่วยจิิตเวชแห่่งแรกของไทย
สัังกััดกรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ โดยโปรดเกล้้าให้้ประกาศเปิิดเป็็นทางการเมื่่�อวัันที่่� 1
พฤศจิิกายน พ.ศ. 2432 มีีแพทย์์มิิชชัันนารีีและแพทย์์ไทย จากกรมฯ มาตรวจ มีีแพทย์์แผนยาไทย
เป็็นแพทย์์ประจํําโรงพยาบาล ใช้้การรัักษาด้้วยยาตํํารัับโบราณ  ซึ่่�งระบบการแพทย์์ในช่่วงนั้้�นยััง
อาศััยการแพทย์์แผนไทยและแผนปััจจุบััุ นควบคู่่�กััน เริ่่ม� มีีแพทย์์ประจํําเมืืองในเมืืองสํําคััญบางแห่่ง
มีีการผลิิตยาตํําราหลวงออกจํําหน่่ายให้้ประชาชนในราคาถููก และจััดตั้้�ง “กองแพทย์์ป้้องกัันโรค”
เพื่่�อดููแลป้้องกัันโรคระบาด รวมถึึงการจััดตั้้�ง “โรงเรีียนแพทยากร” ผลิิตแพทย์์และพยาบาลภาย
ใต้้การดููแลของกรมพยาบาล ซึ่่�งต่่อมาเรีียก “โรงเรีียนราชแพทยาลััย” และในปีี พ.ศ. 2438 ได้้          
พิิมพ์์ตำ�ำ ราแพทย์์สำ�ำ หรัับใช้้ในโรงเรีียนเล่่มแรก คืือ ตำำ�ราแพทยศาสตร์์สงเคราะห์์ ซึ่ง�่ มีีเนื้้�อหาทั้้ง� การ
แพทย์์แผนไทยและแผนตะวัันตก

แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ต�ำราเรียนวิชาแพทย์ตะวันตก โดยกรมพยาบาลจัดพิมพ์เป็นตอนๆ
ออกราย 3 เดือน
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พ.ศ. 2445 ทรงก่่อตั้้�ง“โอสถศาลา” สัังกััด 
กระทรวงธรรมการ ทํําการอยู่่�มุุมถนน ใกล้้กัับ
สะพานนพวงศ์์ตรงข้้ามโรงเรีียนเทพศิิริินทร์์  
การจััดตั้้�งกองโอสถศาลาของรััฐบาลนั้้�นเพื่่�อ
แก้้ไขปััญหายาที่่�ซื้้�อใช้้ในโรงพยาบาลจากห้้าง
ร้้านฝรั่่�งในกรุุงเทพฯ ซึ่่�งมีีราคาแพงมาก จึึง
ให้้กองโอสถศาลาเข้้ามาดํําเนิินงาน ควบคุุมดูู
แลการซื้้�อยาโดยตรงจากต่่างประเทศ

พ.ศ. 2448 ทรงโปรดเกล้้าให้้ยุุบกรมพยาบาล
และโรงพยาบาลในสัังกััดไปขึ้้�นกัับกระทรวง
นครบาล ยกเว้้นโรงศิิริิราชพยาบาล ให้้เป็็น
สาขาของโรงเรีียนราชแพทยาลััย
ส่่วนกองโอสถศาลา รััฐบาล กองทํําพัันธุ์์�หนอง
ฝีี กองแพทย์์ป้้องกัันโรค และแพทย์์ประจํํา
เมืื อ งยัังคงสัังกััดกระทรวงธรรมการ มา
จนกระทั่่�งในวัันที่่� 30 มีีนาคม พ.ศ. 2451
มีี ก ารโอนไปอยู่่�ในสัังกััดกรมพลํําภัังค์์
กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่่อสร้้าง

“อาคารปฏิิบััติิการหน่่วยทัันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว”
เดิิมตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2552 มููลนิิธิิฯ มีีสำำ�นัักงานอยู่่�ที่่� ชั้้�น 11 อาคารทัันตแพทยศาสตร์์เฉลิิมนวมราช 80 ของคณะทัันตแพทยศาสตร์์

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยปฏิิบััติิภารกิิจต่่างๆ เพื่่�อแก้้ปััญหาทางด้้านทัันตกรรมทั้้�งงานวิิจััยและพััฒนาอาหารทางการแพทย์์ ได้้แก่่ เจลลี่่�โภชนา
(Nutri Jelly ) วุ้้�นชุ่่�มปาก (Oral Moisturizing Jelly) รวมถึึงงานวิิจััยและพััฒนาเครื่่�องมืือแพทย์์ ได้้แก่่ สารผนึึกหลุุมร่่องฟัันเรซิิน (Resin Pit and
Fissure Sealant) และผลิิตภััณฑ์์ฟลููออไรด์์วานิิช  (Fluoride Varnish) โดยได้้พบปััญหาในขั้้�นตอนการผลิิตเพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบสำำ�หรัับ
นำำ�ไปทดสอบคุุณภาพด้้านต่่างๆ ทั้้�งในระดัับเซลล์์ หรืือสััตว์์ทดลอง หรืือแม้้แต่่กระทั่่�งในมนุุษย์์ จำำ�เป็็นต้้องใช้้ห้้องปฏิิบััติิการมหาวิิทยาลััยอื่่�นๆ        
อยู่่�เสมอเและบ่่อยครั้้�งอาจทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้าในการวิิจััย ประกอบกัับการทดลองผลิิตแต่่ละครั้้�งจะผลิิตได้้ในปริิมาณน้้อย จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถนำำ�
นวััตกรรมที่่�ผลิิตได้้ไปขยายผลสู่่�ประชาชนตามวััตถุุประสงค์์หลัักของมููลนิิธิิฯ

ภาพการก่่อสร้้างอาคารตลอดระยะเวลา 510 วััน
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บริิเวณที่่�ดิินที่่�จะก่่อสร้้างอาคารปฏิิบััติิการมููลนิิธิิฯ

ดัังนั้้�น ในปีี พ.ศ. 2556 เลขาธิิการมููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จึึงได้้เขีียนโครงการเพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรม
การมููลนิิธิิในการจััดหาพื้้�นที่่�และระบบเครื่่�องจัักรมารองรัับการผลิิต
เพื่่�อนำำ�นวััตกรรมที่่�ได้้วิิจััยและพััฒนาไปสู่่�ประชาชนจึึงได้้เกิิดเป็็น
“อาคารปฏิิบััติิการหน่่วยทัันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว”ที่่�ใช้้สำำ�หรัับเป็็นทั้้�งหน่่วยสนัับสนุุนภารกิิจของหน่่วย
ทัันตกรรมพระราชทานฯ และยัังเป็็นโรงงานผลิิตในส่่วนอาหารทาง
การแพทย์์และเครื่่�องมืือแพทย์์ในระดัับอุุตสาหกรรม

พีีธีีบวงสรวงก่่อสร้้างอาคารปฏิิบััติิการหน่่วยทัันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว เมื่่�อวัันที่่� 10 เมษายน พ.ศ. 2557

โดยได้้ก่่อสร้้างอาคารฯ ณ ที่่�ดิินของสำำ�นัักงานทรััพย์์สิินส่่วนพระมหากษััตริิย์์ โฉนดเลขที่่� 3146  จำำ�นวน 5 ไร่่ เลขที่�ดิ่ ิน 76 แปลงที่่� 278
แขวงวัังทองหลาง เขตวัังทองหลาง กรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งในขณะนั้้�นยัังเป็็นพื้้�นที่่�ยัังไม่่ได้้นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ใดๆ ทั้้�งนี้้�สำำ�หรัับเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ใน
การผลิิตอาหารทางการแพทย์์ได้้รัับพระมหากรุุณาธิิคุุณจากพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศรมหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิิตรได้้
พระราชทานพระราชทรััพย์์ส่่วนพระองค์์และมีีผู้้�สมทบทุุนบริิจาคด้้วย โดยใช้้ระยะเวลาในการก่่อสร้้างอาคารรวมทั้้�งสิ้้�น 510 วััน และได้้ย้้ายมาปฏิิบััติิ
งานที่่�อาคารนี้้�เมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม พ.ศ. 2558  

ภาพการก่่อสร้้างอาคารตลอดระยะเวลา 510 วััน
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Innofocus

“หญ้้าแฝกกัับงานด้้านทัันตกรรม”
หญ้้าแฝกคืืออะไร
ลัักษณะของหญ้้าแฝก
หญ้้าแฝกจััดเป็็นพืืชใบเลี้้�ยงเดี่่�ยว ตระกููลหญ้้าชนิิดหนึ่่�งเช่่นเดีียวกัันกัับกลุ่่�มข้้าวโพด ข้้าวฟ่่าง อ้้อย เป็็นต้้น ซึ่�ง่ มัักพบกระจายอยู่่�ทั่่�วไป
หลายพื้้�นที่่�ตามธรรมชาติิ จากการสำำ�รวจพบว่่า หญ้้าแฝกนั้้�นมีีกระจายอยู่่�ทั่่�วโลกประมาณ 12 ชนิิด และสำำ�รวจพบในประเทศไทย 2 ชนิิด ได้้แก่่
• กลุ่่�มพัันธุ์์�หญ้้าแฝกลุ่่�ม  ได้้แก่่ พัันธุ์์�สุุราษฎร์์ธานีี กำำ�แพงเพชร 2 ศรีีลัังกา  สงขลา 3 และพัันธุ์์�พระราชทาน เป็็นต้้น
• กลุ่่�มพัันธุ์์�หญ้้าแฝกดอน  ได้้แก่่ พัันธุ์์�ราชบุุรีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์  ร้้อยเอ็็ด  กำำ�แพงเพชร 1 นครสวรรค์์ และพัันธุ์์�เลย เป็็นต้้น
หญ้้าแฝกเป็็นหญ้้าที่�ขึ้่ ้�นเป็็นกอมีีลัักษณะหน่่อเบีียดกัันแน่่น ใบของหญ้้าแฝกมีีลัักษณะแคบยาว ขอบขนานปลายสอบแหลม ด้้านท้้องใบจะ
มีีสีีจางกว่่าด้้านหลัังใบ มีีรากเป็็นระบบรากฝอยที่�ส่ านเข้้าด้้วยกัันแน่่นยาวหยั่่�งลึึกในดิิน มีีข้้อดอกตั้้�ง ประกอบด้้วยดอกขนาดเล็็ก ดอกจำำ�นวนครึ่่�งหนึ่่�ง
เป็็นหมััน

ลัักษณะพิิเศษของหญ้้าแฝก

 หญ้้าแฝกถููกนำำ�มาใช้้ปลููกในการอนุุรัักษ์์ดิินและน้ำำ�นั้้
� �นเนื่่�องจากหญ้้าแฝก
มีีลัักษณะเด่่นหลายประการดัังนี้้�
    • มีีการแตกหน่่อรวมเป็็นกอ เบีียดกัันแน่่น ไม่่แผ่่ขยายด้้านข้้าง   
    • มีีการแตกหน่่อและใบใหม่่ ไม่่ต้้องดููแลมาก
    • หญ้้าแฝกมีีข้้อที่่�ลำำ�ต้้นถี่่� ขยายพัันธุ์์�โดยใช้้หน่่อได้้ตลอดปีี
    • ส่่วนใหญ่่ไม่่ขยายพัันธุ์์�ด้้วยเมล็็ด ทำำ�ให้้ควบคุุมการแพร่่ขยายได้้
    • มีีใบยาว ตััดและแตกใหม่่ง่่าย แข็็งแรง และทนต่่อการย่่อยสลาย
    • ระบบรากยาว สานกัันแน่่น และช่่วยอุ้้�มน้ำำ��
    • บริิเวณรากเป็็นที่่�อาศััยของจุุลิินทรีีย์์
    • ปรัับตััวกัับสภาพต่่างๆ ได้้ดีี ทนทานต่่อโรคพืืชทั่่�วไป
    • ส่่วนที่�เ่ จริิญต่ำำ��กว่่าผิิวดิิน ช่่วยให้้อยู่่�รอดได้้ดีีในสภาพต่่างๆ
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ความเป็็นมา ทำำ�ไมต้้อง หญ้้าแฝก ณ ดอยตุุง

	พื้้�นที่่�สืืบสานพระราชกรณีียกิิจ สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี โครงการศึึกษาพััฒนาหญ้้าแฝก
ในโครงการพััฒนาดอยตุุง (พื้้�นที่่�ทรงงาน) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงราย
สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีได้้ทอดพระเนตรและทรงมีี
พระราชดำำ�รััสถึึงคุุณสมบััติิพิิเศษของหญ้้าแฝกในการป้้องกัันการชะล้้างพััง
ทลายตลอดจนการเสื่่�อมสลายของผิิวดิินอัันเนื่่�องมาจากฝนตกชะล้้างและ
จากสาเหตุุอื่่�น โดยค่ำำ��วัันต่่อมาพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 ได้้
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินมาเฝ้้าฯ สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีอีีกครั้้�ง ซึ่่�ง
ในครั้้�งนี้้�ได้้ทรงนำำ�หนัังสืือเกี่่�ยวกัับหญ้้าแฝกมาถวายเพิ่่�มเติิม เมื่่�อสมเด็็จพระ
ศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีได้้ทอดพระเนตรหนัังสืือต่่างๆ เหล่่านั้้�นประกอบ
พระบรมราชาธิิบายแล้้วจึึงทรงมีีพระราชดำำ�ริิที่่�จะนำำ�หญ้้าแฝกมาทดลอง    
แก้้ไขปััญหาการชะล้้างพัังทลายของดิินในโครงการพััฒนาดอยตุุง
การที่่�สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีได้้ทรงมีีพระราชดำำ�ริิ
ให้้ทดลองปลููกหญ้้าแฝกขึ้้�นนั้้�น เป็็นเพราะหญ้้าแฝกมีีรากที่่�แข็็งแรง ยาวและ
หยั่่�งลึึก แผ่่กระจายเป็็นลัักษณะตาข่่ายลงในพื้้�นดิินสามารถยึึดเกาะดิินไม่่ให้้
เลื่่�อนไหล นอกจากนี้้�เมื่่�อน้ำำ�� ไหลผ่่านจากที่่�สููงลงต่ำำ��โดยไม่่จำำ�กััดความลาดเท 
ของพื้้�นดิิน ลำำ�ต้้นหรืือกอของหญ้้าแฝกจะกรองตะกอนดิินที่่�น้ำำ��กััดเซาะพามา
และลดอััตราเร็็วของการไหลทำำ�ให้้น้ำำ��ซึึมลงสู่่�พื้้�นดิินได้้ดีีขึ้้�นและยัังแก้้ปััญหา
การสููญเสีียหน้้าดิินเนื่่�องจากการกััดเซาะของน้ำำ�� ด้้วย
สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีได้้มีีพระราชกระแสรัับสั่่�งกัับ
หม่่อมราชวงศ์์ ดิิศนััดดา ดิิศกุุล ราชเลขานุุการในพระองค์์ฯ ให้้พิิจารณาดำำ�เนิิน
การปลููกหญ้้าแฝกตามที่่�พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 ทรงพระ
กรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานแนวทางดำำ�เนิินการ คืือ พิิจารณาลัักษณะ
แตกต่่างกัันของพัันธุ์์�หญ้้าแฝก ลัักษณะภููมิิประเทศที่�จ่ ะปลููก พร้้อมทั้้�งศึึกษา
ทดลองและจััดเก็็บข้้อมููลให้้ทราบถึึงการเจริิญเติิบโตของหญ้้าแฝกแต่่ละพัันธุ์์�
ตลอดจนถึึงการศึึกษาความสามารถในการป้้องกัันการชะล้้างพัังทลายของดิิน
การรัักษาความชุ่่�มชื้้�นในดิินซึ่่�งหากดำำ�เนิินการได้้ผลดีีจะเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�โครง
การพััฒนาอื่่�นๆ และเผยแพร่่ความรู้้�ไปสู่่�นานาประเทศได้้

สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชนีีทรงนำำ�เสด็็จฯ พระบามสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 และสมเด็็จพระนางเจ้้าพระบรมราชิินีีนาถ
ทอดพระเนตรหญ้้าแฝก อายุุ 9 เดืือน รากยาว 3.7 เมตร
ซึ่่�งเปิดดิ
ิ ินโดยการฉีีดน้ำ�ำ� เพื่่�อศึึกษาการเจริิญของราก
เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2536

ราชเลขานุุการในพระองค์์ฯ ได้้นำำ�พระราชดำำ�ริิมาจััดตั้้�งเป็็นโครง
การศึึกษาพััฒนาหญ้้าแฝกในโครงการพััฒนาดอยตุุงทัันทีีที่่�มููลนิิธิิแม่่ฟ้้า
หลวง และหน่่วยงานอื่่�นๆ โดยการปลููกหญ้้าแฝกเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ดิินและน้ำำ� 
�
สำำ�หรัับพื้้�นที่่�โครงการดอยตุุง จ.เชีียงราย นัับเป็็นงานต่่อเนื่่�องระยะยาวเนื่่�อง
จากมีีปััญหาความเสื่่�อมโทรมของธรรมชาติิของพื้้�นที่่�เกิิดขึ้้�นมาเป็็นเวลานาน
แล้้ว ไม่่เฉพาะแต่่การพัังทลายของดิินซึ่่�งเกิิดจากการก่่อสร้้างเท่่านั้้�น การตััด 
ไม้้ทำำ�ลายป่่า การทำำ�ไร่่เลื่่�อนลอยก็็เป็็นสาเหตุุสำำ�คััญที่�ทำ่ ำ�ให้้ทรััพยากรดิินและ
น้ำำ��ต้้องสููญเสีียและเกิิดความเสื่่�อมโทรมของระบบนิิเวศ การแก้้ปััญหาที่่�กล่่าว
มาย่่อมต้้องใช้้เวลานานโดยคำำ�นึึงถึึงมููลเหตุุต่่างๆ แห่่งปััญหานำำ�มาศึึกษาให้้
ทราบถึึงแก่่ น แท้้ ข องปัั ญ หาร่่ ว มกัับการค้้ น หาวิิ ธีี ก ารแก้้ ปั ั ญหาซึ่ ่ � งต้้ องมีี
ขั้้�นตอนและมีีความสอดคล้้องกััน
ที่่�มาของข้้อมููล :  

http://km.rdpb.go.th/https://www.hii.or.th/wiki84/index.php?title=02
Chase MA, Cornelia DN. editors Index to Grass Species. Vol. 3 . Boston : G.H. Hall & Co.;1962. pp. 509-10.
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หญ้้าแฝกกัับงานด้้านทัันตกรรม จากพระราชดำำ�รััส ของ ร.9
หลัังจากที่่�พระองค์์ได้้ไปเปิิดงานเกี่่�ยวกัับหญ้้าแฝกและได้้มาพบกัับทัันตแพทย์์ประจำำ�พระองค์์ ท่่านทรงตรััสว่่า

“หญ้้าแฝกสามารถทำำ�อะไรได้้หลายอย่่าง
ทัันตแพทย์์ลองไปคิิดดููว่่ามีีประโยชน์์กัับทางทัันตกรรมอะไรบ้้างแล้้วมาเล่่าให้้เราฟััง”
จากพระราชดำำ�รััสของร.9 ครั้้�งนั้้�นเองทำำ�ให้้ในปีีงบประมาณ 2546-2547 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้ทำำ� 

งานวิิจััยหญ้้าแฝกในหััวข้้อ “หญ้้าแฝก : เศรษฐกิิจที่่�พอเพีียงกัับการประยุุกต์์ใช้้ทางทัันตกรรม” ประกอบด้้วยกััน 4 โครงการวิิจััย ดัังนี้้�
• การศึึกษาทางเภสััชเวท ฤทธิ์์�ต้้านจุุลชีีพ ต้้านเซลล์์มะเร็็งของหญ้้าแฝกสายพัันธุ์์�ต่่างๆ
• ความเป็็นไปได้้ของการใช้้สารสกััดที่�ส่ กััดจากหญ้้าแฝกเพื่่�อต้้านจุุลชีีพก่่อโรคปริิทัันต์์ ที่่�แยกได้้จากช่่องปากของผู้้�ป่่วยโรคปริิทัันต์์   
  อัักเสบ
• การศึึกษาความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์เพาะเลี้้�ยงในหลอดทดลอง ฤทธิ์์�ก่่อกลายพัันธุ์์�ในแบคทีีเรีียและความเป็็นพิิษในสััตว์์ทดลองของสาร
  สกััดหญ้้าแฝกที่่�มีีฤทธิ์์�ต้้านจุุลชีีพ
• การพััฒนาเภสััชภััณฑ์์จากสารสกััดหญ้้าแฝกเพื่่�อใช้้รัักษาโรคปริิทัันต์์

“จากผลการวิิจััยในครั้้�งนั้้�นพบว่่าหญ้้าแฝกนั้้�นมีีประโยชน์์ในด้้านทัันตกรรมแต่่นัักวิิจัยยั
ั ัง
ไม่่สามารถหาหญ้้าแฝกเพื่่�อใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตระดัับอุุตสาหกรรมได้้”
ต่่อมาเมื่่�อปีี พ.ศ. 2560 มููลนิิธิิทัันตนวััตกรรมฯได้้รัับการ    
สนัับสนุุนงบประมาณจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการพิิเศษเพื่่�อประสานงานโครงการ
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�ได้้รวบรวมพระราชดำำ�รััส และพระ
-ราชดำำ�ริิเกี่่�ยวกัับการพััฒนาและรณรงค์์การใช้้หญ้้าแฝกมาโดยตลอดและมีีแปลง     
เพาะปลููกหญ้้าแฝกอยู่่�ที่่�โครงการพััฒนาดอยตุุง (พื้้�นที่่�ทรงงาน) จ.เชีียงราย มููลนิิธิิฯ
จึึงได้้เดิินทางไปเยี่่�ยมชมแปลงเพาะปลููกหญ้้าแฝกที่่�จะใช้้พััฒนาให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์     
ด้้านทัันตกรรม เพื่่�อแก้้ปััญหาในช่่องปากโดย “อาจารย์์น้้อย ธีีรพัันธ์์ โตธิิรกุุล”
ผู้้�จััดการส่่วนงานวิิจััยและพััฒนา พืืช มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ นำำ�ทีีมเยี่่�ยมชมที่�ส่่ ่วนงาน
เพาะเลี้้�ยงเนื้้�อเยื่่�อและแปลงเพาะปลููกหญ้้าแฝกหลากหลายสายพัันธุ์์� โดยหญ้้าแฝกที่�่
มููลนิิธิิฯ ใช้้วิิจััยต่่อยอดนั้้�นได้้รัับความอนุุเคราะห์์จากโครงการพััฒนาดอยตุุงเพื่่�อนำำ� 
มาใช้้ในงานวิิจััยและพััฒนาน้ำำ�� ยาบ้้วนปาก ผสมสารสกััดจากหญ้้าแฝกต่่อไป
อาจารย์์น้้อย ธีีรพัันธ์์ โตธิิรกุุล”
ผู้้�จััดการส่่วนงานวิิจััยและพััฒนาพืืช มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ

ปััจจุุบัันมููลนิิธิิฯได้้เริ่่�มงานวิิจััยภายใต้้“โครงการศึึกษายาฆ่่าเชื้้�อจากหญ้้าแฝกเพื่่�อป้้องกัันฟัันผุุและป้้องกัันโรคปริิทัันต์์”

ณ มููลนิิธิิทัันตนวััต 
-กรรมฯ โดยงานวิิจััยและพััฒนาเวชภััณฑ์์ ภายใต้้ศููนย์์พััฒนาอาหารทางการแพทย์์และเวชภััณฑ์์เฉลิิมพระเกีียรติิ ร.9 ร่่วมกัับคณะเภสััชศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััยซึ่่�งได้้จััดเตรีียมพื้้�นที่่�ห้้องปฏิิบััติิการวิิจััยและพััฒนาเวชภััณฑ์์เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ยาบ้้วนปาก และวางแผนต่่อยอดพััฒนาเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ยาบ้้วนปากผสมสารสกััดจากหญ้้าแฝกโดยในช่่วงที่�ผ่่ ่านมาจะมีีกิิจกรรมทั้้�งการเตรีียมการสกััดสารจากหญ้้าแฝก วิิเคราะห์์สารสกััดจากหญ้้าแฝก
การขึ้้�นตำำ�รัับน้ำำ��ยาบ้้วนปากและการจััดประเมิินทางประสาทสััมผััส เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ยาบ้้วนปากผสมสารสกััดจากราก หญ้้าแฝกที่่�มีีคุุณภาพและเป็็นที่�่
ยอมรัับ
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เรื่่�องเล่่าจากทัันตแพทย์์ประจำำ�พระองค์์

ห้้องพิิพิิธภััณฑ์์เครื่่�องใช้้ส่่วนพระองค์์ ณ มููลนิิธิทัิ ันตนวััตกรรมในพระบรมราชููปถััมภ์์เป็็นห้้องพิิพิิธภััณฑ์์ที่่�รวบรวม
เครื่่�องใช้้ส่่วนพระองค์์เพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศรมหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เพื่่�อแสดงถึึงพระมหา
-กรุุณาธิิคุุณที่่�ทรงมีีต่่อวิิชาชีีพทัันตแพทย์์และเหล่่าราษฎร จััดแสดงอยู่่�ภายในอาคารปฏิิบััติิงานหน่่วยทัันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็็จพระ
เจ้้าอยู่่�หััว รวบรวมสิ่่�งของที่่�เกี่่�ยวกัับการถวายการรัักษาพระทนต์์ฯ ของทัันตแพทย์์ประจำำ�พระองค์์ในพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวรั
ั ัชกาลที่่� 9

ห้้องพิิพิิธภััณฑ์์นี้้�สำำ�หรัับดิิฉัันนัับว่่าเป็็นพระมหากรุุณาธิิคุุณเป็็นอย่่างสููงที่่�ท่่านทรงโปรดเกล้้าพระราชทาน
ให้้ในฐานะผู้้�ที่่�ถวายงานให้้พระองค์์ท่่าน สิ่่�งของทุุกชิ้้�นจะมีีเรื่่�องราวที่่�สามารถที่�สื่่่ �อให้้เห็็นถึึงพระราชจริิยวััตรในด้้าน
ต่่างๆ แสดงถึึงความประหยััด ความเรีียบง่่าย ซึ่�ง่ เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของพระราชดำำ�รััสที่่�ให้้ไว้้เป็็นแนวทางในการใช้้ชีีวิตข
ิ อง
ราษฎร
ข้้อมููลโดย ศ.(พิิเศษ) ทพ.ญ.ท่่านผู้้�หญิิงเพ็็ชรา เตชะกััมพุุช ประธานกรรมการมููลนิิธิิทันั ตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ทัันตแพทย์์ประจำำ�พระองค์์ผู้้�ถวายงานพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9

เรื่่�องที่่� 2 : เก้้าอี้้�ทำำ�พระทนต์์ หนึ่่�งในพระจริิยวััตรความประหยััดของพระองค์...
ในขณะนั้้�นเก้้าอี้้�ทำำ�พระทนต์์ที่่�พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร                                               

มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิิตร ทรงใช้้ในพระตำำ�หนัักจิิตรลดารโหฐาน   
นั้้�นจะเป็็นเก้้าอี้้�ทำำ�พระทนต์์ที่่�ใช้้มาตั้้�งแต่่พระองค์์ยัังทรงประทัับอยู่่�ที่่�พระที่่�นั่่�งอััมพร  
สถาน ซึ่่�งดิิฉัันคาดการณ์์ว่่าเก้้าอี้้�ทำำ�พระทนต์์นั้้�นน่่าจะมีีระยะเวลาใช้้งานเกิินกว่่า 20 ปีี
ดิิฉัันเองในฐานะที่่�ขณะนั้้�นเป็็นทัันตแพทย์์ประจำำ�พระองค์์จึึงกราบบัังคมทููลขอเปลี่่�ยน
เก้้าอี้้�ทำำ�พระทนต์์อัันเนื่่�องจากเก้้าอี้้�ทำำ�พระทนต์์เดิิมที่่�ใช้้อยู่่�เก่่ามากและได้้กราบบัังคม  
ทููลถามพร้้อมเสนอเก้้าอี้้�ทำำ�พระทนต์์ที่่�ดีีทั้้�งด้้านคุุณภาพและเป็็นเก้้าอี้้�ที่่�มีีความสวยงาม
แต่่พระองค์์นั้้�นได้้รัับสั่่�งกัับดิิฉัันว่่า “เก้้าอี้้�ทำำ�ฟัันอะไรก็็ได้้ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องราคาแพง
ให้้เป็็นเก้้าอี้้�ที่่�หมอถนััด และทำำ�งานได้้สะดวกก็็ใช้้ได้้”
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ในตอนนั้้�นเมื่่�อทัันตแพทย์์ได้้จััดหาเก้้าอี้้�ทำำ�พระทนต์์    

ใหม่่จึึงได้้ขอพระราชทานเก้้าอี้้�พระทนต์์ชุุดเก่่าเพื่่�อนำำ�มาเก็็บไว้้ใน
พิิพิธิ ภััณฑ์์ของคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยเพื่่�อ
เก็็บเป็็นอนุุสรณ์์ประวััติิศาสตร์์ให้้คนรุ่่�นหลัังได้้ศึึกษา แต่่พระองค์์
กลัับได้้ทรงรัับสั่่�งกัับดิิฉัันว่่า “แล้้วเก้้าอี้้�ตััวนั้้�นยัังใช้้ประโยชน์์ได้้  
อีีกหรืือไม่่?” ดิิฉัันเลยได้้กราบบัังคมทููลว่่าเก้้าอี้้�ยัังใช้้งานได้้ ซึ่่�งใน
ตอนนั้้�นเมื่่�อพระองค์์ทรงทราบว่่าเก้้าอี้้�นั้้�นยัังใช้้ประโยชน์์ได้้ต่่อ
จึึงมีีรัับสั่่�งให้้ “พระราชทานเก้้าอี้้�ทำำ�ฟัันตััวนั้้�นแก่่โรงพยาบาลใน    
ต่่างจัังหวััดที่่�ยัังขาดแคลน”เพื่่�อจะได้้ใช้้ประโยชน์์จนกว่่าจะหมด
อายุุจึึงค่่อยนำำ�มาไว้้พิิพิิธภัันฑ์์ในภายหลัังซึ่่�งหลัังจากที่่�พระองค์์ได้้
รัับสั่่�งถึึงเก้้าอี้้�ทัันตกรรมจึึงทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบต้้องนำำ�เก้้าอี้้�
ทำำ�พระทนต์์ส่่งไปยัังฝ่่ายทัันตกรรมของโรงพยาบาลนราธิิวาสเพื่่�อ
ใช้้ในงานบริิการทัันตกรรมให้้กัับประชาชนต่่อไปให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุด

“เก้้าอี้้�ทำำ�ฟัันอะไรก็็ได้้ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องราคาแพง
ให้้เป็็นเก้้าอี้้�ที่่�หมอถนััด และทำำ�งานได้้สะดวกก็็ใช้้ได้้”
โดยจากเรื่่�อง “เก้้าอี้้�ทำำ�พระทนต์์” ได้้ทำำ�ให้้ดิฉััิ นได้้เห็็น
ว่่าแม้้พระองค์์จะทรงเป็็นถึึงพระมหากษััตริิย์์แต่่พระองค์์เองนั้้�น ก็็
ไม่่ทรงเห็็นความจำำ�เป็็นต้้องใช้้ของที่่�ดีีที่่�สุุด  หรืือมีีราคาแพงเสมอไป
พระองค์์ทรงเน้้นการใช้้สอยเป็็นสำำ�คััญที่่�สุุดประกอบกัับพระองค์์
ทรงเห็็นคุุณประโยชน์์และความคุ้้�มค่่า โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อประ
-โยชน์์นั้้�นจะตกไปถึึงประชาชนของพระองค์์์�

ถึึงแม้้ว่่าในปััจจุุบัันเก้้าอี้้�ทัันตกรรมดัังกล่่าวจะไม่่สามารถใช้้งานได้้แล้้วก็็ตาม เหตุุการณ์์เรื่่�องเก้้าอี้้�ทัันตกรรมในครั้้�งนั้้�นยิ่่�งเป็็น

สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ดิิฉัันเห็็นแล้้วว่่า สิ่่�งที่่�พระองค์์ใฝ่่พระราชหฤทััยตลอดมามากที่�สุ่ ุด  คงเป็็นเรื่่�องการบำำ�บััดทุุกข์์บำำ�รุุงสุุขของราษฏรแม้้
ขณะเวลาที่�พ่ ระองค์์ทรงรัับการถวายการรัักษาพระทนต์์ จึึงทำำ�ให้้ดิิฉัันเห็็นถึึงสายพระเนตรอัันกว้้างไกลความห่่วงใยความเมต
ตาที่่�ท่่านทรงมีีต่่อราษฎรและวงการทัันตแพทย์์ตลอดมาและพระองค์์ก็็ยัังทรงคำำ�นึึงถึึงความทุุกข์์ของราษฎรในทุุกด้้านอยู่่�     
มิิเว้้น....
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ประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรมมููลนิิธิิฯ
ผ่่านไปแล้้ว 3 ครั้้�ง สำำ�หรัับกิิจกรรม Online Webinar ที่่�จััดขึ้้�นโดย ศรท.9 StudyClub ภายใต้้มููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ โดยมีี รศ.ทพ.ดร.อาทิิพัันธุ์์� พิิมพ์์ขาวขำำ� เป็็น ศรท.9 StudyClub Director
โดยกิิจกรรมในช่่วงที่่�ผ่่านมาได้้รัับกระแสตอบรัับที่่�ดีีจากทัันตแพทย์์และผู้้�สนใจจากสาขาอื่่�นๆ อย่่างมาก

สมััครเป็็นสมาชิิก
รัับสมััครเข้้ากลุ่่�ม ศรท.9 โดยผู้้�ที่่�สมััครเข้้ากลุ่่�มจะได้้รัับข่่าวสารในด้้านทัันตกรรม KDC9 study club
รวมไปถึึงหลัักสููตรอบรมหรืือสััมมนาหััวข้้อต่่างๆ ผ่่านทางอีีเมล์์ของผู้้�สมััครทั้้�งในรููปแบบ online หรืือ on site ที่่�จะจััด
บรรยายโดยทัันตแพทย์์ผู้เ้� ชี่่�ยวชาญจากในประเทศและต่่างประเทศ สามารถสมััครเข้้าร่่วมในรููปแบบ google form โดย Scan
QR-Code นี้้�โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายในการสมััคร ติิดตามข่่าวสารได้้ที่่� Facebook มููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
สามารถสอบถามรายละเอีียดได้้ที่่� studyclub.kdc9@gmail.com

ประชาสััมพัันธ์์

1st Webinar on 24 January 2022 Topic : Update in Periimplant Soft Tissue by Professor Nikos Mattheos

2nd Webinar on 25 March 2022 Topic : Management of
Extraction Site for Implant Placement in Esthetic Region
By Associate Professor Bach Le, D.D.S., M.D.

3rd Webinar on 21 May 2022 Topic : Facial Rehabilitation
with Craniofacial Implant
by Professor Douglas P. Sinn, D.D.S.

NEXT Webinar programe
JULY 2022
TOPIC : Current Management of Craniomaxillofacial
Trauma by Professor Larry L. Cunningham D.D.S., M.D.

September 2022
TOPIC : Current Management of Head & Neck Cancer
by Professor Ghali E. Ghali, D.D.S., M.D.
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วัันวิิจััย อ.อ๊๊อต สู่่� วัันกิิจกรรมของ
มููลนิิธิิทัันตนวััตกรรมฯ

อาจารย์์ อ๊๊อด กฤดากร

อาจารย์์ผู้้�เป็็นผู้้�ให้้มากกว่่าอาจารย์์ ผู้้�เป็็นแรงบรรดาลใจในการทำำ�งานวิิจััย
ทางด้้านทัันตกรรมของประเทศไทย นำำ�สู่่�กิิจกรรมวัันวิจัิ ัย อาจารย์์ อ๊๊อด
ของมููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ ด็็อกเตอร์์ หม่่อมราชวงศ์์ อ๊๊อด กฤดากร

ประวััติิส่่วนตััว ศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ ด็็อกเตอร์์ หม่่อมราชวงศ์์ อ๊๊อด กฤดากร

เป็็นบุุตรคนที่่� 7 ของพลโท หม่่อมเจ้้า เสรฐศิิริิ กฤดากร และหม่่อม ผอบ (ทิิพย์์เวส) เกิิดเมื่่�อวัันที่่� 6 เมษายน พ.ศ. 2462 ณ วัังถนนเสรฐศิิริิ
สามเสนใน กรุุงเทพมหานคร และมีีพี่่�น้้องร่่วมบิิดารวม 7 คน หม่่อมราชวงศ์์อ๊๊อด กฤดากร ได้้สมรสกัับนางสาว ศรีีนคร จาติิกรััตน์์ เมื่่�อปีี พ.ศ. 2487
มีีบุุตรและธิิดารวม 3 คน ได้้แก่่ หม่่อมหลวง ศัักดิ์์�สิิริิ กฤดาดร หม่่อมหลวง กิิตติิลัักษณ์์ กฤดากร และ หม่่อมหลวง จัักริิ กฤดากร

วุุฒิิการศึึกษา

• เตรีียมทัันตแพทยศาสตร์์ ที่่�คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ทัันตแพทยศาสตร์์บััณฑิิต (รุ่่�นที่่� 1) คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแพทยศาสตร์์ ศิิริิราชพยาบาล
• Certificate of Merit in Dentistry ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาเอก สาขาวิิชาสรีีรวิิทยา University of Alabama in Birmingham, USA
• รัับพระราชทานปริิญญา ดุุษฏีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

อ.อ๊๊อด ได้้เริ่่�มเข้้ารัับราชการชั้้�นตรีี โดยเริ่่�มเป็็นอาจารย์์ ในคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เมื่่�อ พ.ศ.2487 ได้้เป็็นอาจารย์์ช่ว่ ย
สอนแผนกวิิชากายวิิภาคศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแพทยศาสตร์์ และได้้มีีผลงานการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะข้้าราชการอีีกมากมายทั้้�ง
การช่่วยสอนและดููแลผู้้�ป่่วย จััดตั้้�งหน่่วยงานซ่่อมบููรณะเครื่่�องมืือทัันตกรรม โดยในช่่วงก่่อนที่่�สงครามโลกครั้้�งที่่� 2 จะสิ้้�นสุุดลงศาสตราจารย์์พัันเอก
หลวงวาจวิิทยาวััฒน์์ ให้้เข้้าไปอยู่่�ในคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแพทยศาสตร์์ เพื่่�อช่่วยดููแลควบคุุมคนงานในคณะ คอยช่่วยสอดส่่องทรััพย์์
สิินของทางราชการในมหาวิิทยาลััย เนื่่�องจากมีีการลัักขโมยทรััพย์์สิินที่่�ทหารญี่�ปุ่่�่ นได้้ทิ้้�งไว้้ และนอกจากนี้้�ยัังช่่วยแก้้ปััญหาและเหตุุฉุุกเฉิินในเวลา
กลางคืืน เช่่นกรณีีที่่�มีผู้้�ป่
ี ่วยเลืือดออกจากการถอนฟัันมาที่่�คณะทัันตแพทยศาสตร์์
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ต่่อมาในปีี   พ.ศ. 2493   เลื่่อ� นเป็็นชั้้น� โท ในตำำ�แหน่่ง หััวหน้้าแผนกวิิชาสรีีรวิิทยาและ
ชีีวเคมีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแพทยศาสตร์์ จนกระทั่่�งปีี พ.ศ. 2507 ได้้
รัับการเลื่่�อนเป็็นชั้้�นเอกในตำำ�แหน่่งอาจารย์์ชั้้�นเอก หััวหน้้าแผนกวิิชาสรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแพทยศาสตร์์
ปีี พ.ศ. 2512 ได้้รัับเลื่่�อนเป็็นชั้้�นพิิเศษตำำ�แหน่่งอาจารย์์ชั้้�นพิิเศษ หััวหน้้าแผนก
วิิชาสรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแพทยศาสตร์์
จนกระทั่่�งปีี พ.ศ. 2519 ได้้ลาออกจากราชการในตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ หััวหน้้า
แผนกวิิชาสรีีรวิิทยา หััวหน้้าหน่่วยโสตทััศนศึึกษา ณ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย รวมอายุุราชการ 32 ปีี

แหล่่งข้้อมููลและรููปภาพ :
หนัังสืืออนุุสรณ์์ งานพระราชทานเพลิิงศพ
ศ.ทพ.ดร.หม่่อมราชวงศ์์อ๊๊อด กฤดากร
ท.ช.,ท.ม.

ทัันตแพทย์์รุ่่�นที่่� 1 ถ่่ายร่่วมกัับ อาจารย์์ พ.ท. สีี สิิริิสิิงห
และ อาจารย์์ Dr. Martin Hanf

บทบาทและหน้้าที่่�สำำ�คััญต่่องานทัันตกรรมและงานวิิจััยด้้านต่่างๆ

• มีีบทบาทสำำ�คััญในด้้านของกระทรวงสาธารณสุุข จััดทำำ�โครงการทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิ แต่่งและเรีียบเรีียงตำำ�ราหนัังสืือและแบบเรีียนทัันต 
• สาธารณสุุขสำ�ำ หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมและระดัับประถม รวมถึึงได้้รัับแต่่งตั้้ง� จากทัันตแพทยสมาคมให้้เป็็นผู้้�แทนเข้้าร่่วมประชุุมในหลากหลาย
ประเทศ
• มีีบทบาทในการจััดงานประชุุมเอเชีียแปซิิฟิคิ Dental Congress ครั้้ง� ที่�่ 6 ณ ประเทศไทยซึ่ง�่ เป็็นการประชุุมทางวิิชาการทางทัันตแพทยศาสตร์์
ระหว่่างประเทศครั้้�งแรกในประเทศไทย
• จััดตั้้�งศููนย์์วิจััิ ยในคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยที่่�ตึึกทัันตรัักษ์์วิิจััย และจััดตั้้�งมููลนิิธิิทัันตรัักษ์์วิิจััยเพื่่�อส่่งเสริิมงานวิิจััยด้้าน   
ทัันตแพทยศาสตร์์
• จััดทำำ�หลัักสููตรการเรีียนการสอนวิิชาสรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี ปรัับปรุุงหลัักสููตร จััดทำำ�คู่่�มืือภาคปฏิิบััติิใหม่่ และริิเริ่่�มโครงการวิิจััย pilot projec
แก่่นัักศึึกษาทัันตแพทย์์และเป็็นต้้นกำำ�เนิิดของการวิิจััยในสาขาวิิชาทัันตแพทยศาสตร์์ของประเทศไทย
• พััฒนาวััสดุุและเวชภััณฑ์์ทางทัันตกรรม  ได้้แก่่ อมััลกััมอััลลอย สำำ�หรัับอุุดฟััน การเตรีียมยาชาเฉพาะที่�อ่ ย่่างถููกต้้อง การเตรีียมยาน้ำำ�บ้
� ้วนปาก
(Special Mouthwash) และเตรีียมยาสำำ�หรัับรัักษาแผลในช่่องปาก ซึ่่�งใช้้กัันมาจนถึึงปััจจุบััุ น
• จััดทำำ�โครงการสอนทัันตสุุขภาพให้้แก่่ประชาชน พิิจารณารัับรองมาตรฐานยาสีีฟันั ที่่ไ� ด้้รัับรองมาตรฐานจากทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย
เพื่่�อประสิิทธิิภาพในการลดการเกิิดฟัันผุุและเกิิดความปลอดภััยต่่อผู้้�ใช้้
• ดำำ�เนิินการวิิจััยทางด้้านฟลููออไรด์์ วิจััิ ยหาปริิมาณฟลููออไรด์์ในยาสีีฟันั ชนิิดต่่างๆ วิิจััยหาฟลููออไรด์์ในน้ำำ�� และฟลููออไรด์์ในเคลืือบฟัันของฟัันเด็็ก
อายุุต่่างๆ โดยจััดทำำ�ตำำ�ราและผลงานวิิชาการด้้านฟลููออไรด์์ในวิิชาทัันตแพทย์์ศาสตร์์ จำำ�นวนหลายฉบัับ
• เขีียนบทความสำำ�หรัับประชาชนเพื่่�อให้้ความรู้้�ในด้้านการดููแลช่่องปาก เช่่น ฟัันดีีมีีสุุข ฟัันดีีของลููก ความรู้้�เบ็็ดเตล็็ดเรื่่�องฟลููออไรด์์  เป็็นต้้น
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คลิินิิกทัันตกรรมยิินดีีให้้บริิการ

LINE OFFICIAL ACCOUNT

คลิิิ�นิิกทัันตกรรม มููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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กิิจกรรมมููลนิิธิิทัันตนวััตกรรมฯ

กิิจกรรมมููลนิิธิิทันั ตนวััตกรรมฯ

  22 ธัันวาคม 2564      
                             
  23 ธัันวาคม 2564      
                            
  24 มกราคม 2565      
  10 กุุมภาพัันธ์์ 2565    
  11 กุุมภาพัันธ์์ 2565    
  17 กุุมภาพัันธ์์ 2565    
  24 กุุมภาพัันธ์์ 2565    
  25 กุุมภาพัันธ์์ 2565    
                             
  11 มีีนาคม 2565      
                             
  22-23 มีีนาคม 2565    
  24 มีีนาคม 2565        
  25 มีีนาคม 2565        
  30 มีีนาคม 2565        
  1 เมษายน 2565        
  5 เมษายน 2565       
  25 เมษายน 2565      
  21 พฤษภาคม 2565       

เยี่่�ยมชมและศึึกษาพัันธุ์์�หญ้้าแฝกโครงการพััฒนาดอยตุุง (พื้้�นที่่�ทรงงาน) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
ต.แม่่ฟ้้าหลวง อ.แม่่ฟ้้าหลวง จ.เชีียงราย  
ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืืองานวิิจััยและพััฒนา ระหว่่างคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
พะเยา กัับ มููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
กิิจกรรม Online  Webinar ครั้้�งที่่� 1 ณ มููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ประชุุมพััฒนาอาหารผู้้�สููงอายุุ กัับ ทีีมแพทย์์ มหาวิิทยาลััย เชีียงใหม่่
รัับการตรวจสถานที่่�ผลิิตอาหารของมููลนิิธิิทัันตนวััตกรรมฯ  จาก คณะกรรมการอาหารและยา
พิิธีีเปิิดคลิินิิก ศรท.9 สาขาคลองหลวง ณ อุุทยานวิิทยาศาสตร์์แห่่งประเทศไทย
วัันสื่่�อมวลชนพบมููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืืองานวิิจััยและพััฒนาด้้านเวชภััณฑ์์ ระหว่่างคณะเภสััชศาสตร์์
         
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย กัับ มููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืืองานวิิจััยและพััฒนา ระหว่่าง สำำ�นัักวิิชาทัันตกรรม                
มหาวิิทยาลััยสุุรนารีี กัับ มููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
อบรมความรู้้�ระบบคุุณภาพเครื่่�องมืือแพทย์์ ISO 13485 และ ISO 14971
ตรวจประเมิินมาตรฐาน HAL-Q ประจำำ�ปีี 2565
กิิจกรรม Online  Webinar ครั้้�งที่่� 2 ณ มููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ตรวจประเมิินมาตรฐานฮาลาลประจำำ�ปีี
นัักศึึกษา สถาบัันโภชนาการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เยี่่�ยมชมมููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม
คณะทัันตาภิิบาล สถาบัันพระบรมราชชนก เยี่่�ยมชมมููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ทำำ�บุุญคลิินิิกทัันตกรรม ศรท.9 สาขาคลองหลวง
กิิจกรรม Online Webinar ครั้้�งที่่� 3 ณ มููลนิิธิิทัันตนวััตกรรม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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อาคารปฏิิบััติิการหน่่วยทัันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว

