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เก้าอ่ี้�ที่ำาพระที่นต์   
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โครงการก่อี้สร้าง
อี้าคารปฏิิบััติการหน่วัยทัี่นตกรรมิพระราชที่าน  
ในพระบัาที่สมิเด็้จพระเจ้าอี้ย่่หัวั



สารจากบรรณาธิิการ
	 กระผมมีโอกาสข้ึ้�นไปเทีี่�ยวเชีียงรายเป็นคร้�งแรกในปีทีี่�แต่่งงาน	 คือ	 ปี	 พ.ศ.	 2542	 และได้้พาภรรยาไปเทีี่�ยวพระต่ำาหน้กด้อยตุ่งซ้ึ่�งเป็น 

ความที่รงจำำาทีี่�น่าประท้ี่บใจำมากโด้ยพระต่ำาหน้กเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาก้บสวิสชีาเลต์่	เรามีโอกาสไปดู้เพด้านด้าวทีี่�มีต่ำาแหน่งขึ้อง

ด้าวเรียงก้นเหมือนในว้นพระราชีสมภพขึ้ององค์สมเด็้จำย่า	 ได้้เดิ้นชีมสวนแม่ฟ้้าหลวงทีี่�มีต้่นไม้นานาชีนิด้ท้ี่�งไม้ด้อกไม้ประด้้บทีี่�มีสีส้นหลากหลาย	 

ชีวนให้กระผมได้้ถ่่ายรูปต่ลอด้การเดิ้นชีมสวนและทีี่�ด้อยตุ่งนี�เองก็มีศูนย์ศ้กษาพ้ฒนาหญ้้าแฝกโครงการพ้ฒนาด้อยตุ่ง	 (พื�นทีี่�ที่รงงาน)	 อ้นเนื�องมา 

จำากพระราชีด้ำาริซ้ึ่�งท่ี่านผู้อ่านสามารถ่อ่านรายละเอียด้ได้้ในคอล้มน์	Innofocus	

	 ในคอล้มน์	Innofocus	ขึ้องจำด้หมายข่ึ้าวฉบ้บนี�	ท่ี่านผู้อ่านจำะเห็นพระปณิิธานขึ้ององค์สมเด็้จำย่าในการมุ่งม้�น	พ้ฒนาหญ้้าแฝกซ้ึ่�งเป็นสิ�ง

ทีี่�พบเห็นได้้อยู่ท้ี่�วไปให้เกิด้ประโยชีน์สูงสุด้ก้บเหล่าพสกนิกรและจำะเห็นพระอ้จำฉริยภาพขึ้องพระบาที่สมเด็้จำพระเจ้ำาอยู่ห้วร้ชีกาลทีี่�	9	ทีี่�ที่รงเล็งเห็น 

ศ้กยภาพขึ้องหญ้้าแฝกในการนำามาใช้ีด้้านสุขึ้ภาพโด้ยเฉพาะงานท้ี่นต่กรรม	 โด้ยมีพระราชีด้ำาร้สว่า	 “หญ้้าแฝกสามารถ่ที่ำาอะไรได้้หลายอย่าง	 ท้ี่นต่ 

แพที่ย์ลองไปคิด้ดู้ว่ามีประโยชีน์ก้บที่างที่้นต่กรรมอะไรบ้างแล้วมาเล่าให้เราฟ้ัง”นำาไปสู่โครงการวิจำ้ยและผลิต่ภ้ณิฑ์์นำ�ายาบ้วนปากผสมสารสก้ด้	

จำากหญ้้าแฝก

	 เรื�องหญ้้าแฝกในคอล้มน์	Innofocus	เป็นเพียงส่วนหน้�งขึ้องเนื�อหาทีี่�เข้ึ้มข้ึ้นในนครินที่รท้ี่นต่ร้กษ์สารฉบ้บนี�ซ้ึ่�งเราต้่�งใจำทีี่�จำะเผยแพร่ใน 

ว้นทีี่�	9	มิถุ่นายน	2565	ซ้ึ่�งเป็นว้นครบรอบการข้ึ้�นครองราชีย์ขึ้องพระบาที่สมเด็้จำพระเจ้ำาอยู่ห้วร้ชีกาลทีี่�	9	นอกจำากนี�ท่ี่านผู้อ่านยง้สามารถ่ติ่ด้ต่าม 

การด้ำาเนินงานกิจำกรรมต่่างๆขึ้องที่าง	 ศรที่.9	 ท้ี่�งทีี่�เสร็จำสิ�นไปแล้วต้่�งแต่่ช่ีวงต้่นปีและทีี่�มีกำาหนด้จ้ำด้ข้ึ้�นต้่�งแต่่เดื้อนกรกฎาคมไปจำนถ้่งช่ีวงปลายปีซ้ึ่�ง 

กระผมในฐานะขึ้องสาราณีิยกรและคณิะกรรมการทีี่�ปร้กษาขึ้อง	 ศรที่.9	 ใคร่ขึ้อเรียนเชิีญ้ท่ี่านผู้อ่านเข้ึ้าร่วมกิจำกรรมวิชีาการขึ้องเราอย่างต่่อเนื�อง 

นะคร้บ

สวััสดีีครับ
ยสนัันัท์์ จันัท์รเวัคินั

สาราณียกร
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ร้ชีสม้ยพระบาที่สมเด้็จำพระจำุลจำอมเกล้า	

เจำ้าอยู ่ห้ว	 พ.ศ.	 2424	 เกิด้โรคระบาด้ขึ้้ �น						

พระบาที่สมเด้็จำพระจำุลจำอมเกล้าเจำ้าอยู่ห้วได้	้

ที่รงโปรด้เกล้าฯ	 ให้จำ้ด้ต่้�งสถ่านบำาบ้ด้ชี้�วคราว	

48	 แห่ง	 ขึ้้ �นในที่้องที่ี �ต่ ่างๆ	 ที่้ �วพระนคร	

เม ื �อโรคสงบลงก ็ที่ ำาการร ื �อถ่อนไป	 และ

ต่ ่อมาที่รงม ีพระประสงค ์ ให ้ ส ร ้ า ง โร ง

พยาบาลถ่าวรขึ้้ �น	 เพื �อร้กษาดู้แลผู ้ป่วยที่ี �

เป็นคนยากไร้อนาถ่า	 จำ้งโปรด้เกล้าฯ	 จำ้ด้

ต่้ �งคณิะกรรมการจำ้ด้สร้างโรงพยาบาลขึ้้ �น	

เรียกว่าคอมมิต่ต่ีจำ้ด้การโรงพยาบาล	 เมื�อว้นที่ี�	

22	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2429	 โด้ยมีพระเจำ้าน้อง	

ยาเธอกรมหมื�นศิริธ้ชีส้งกาศ	เป็นองค์ประธาน	

และมีคณิะกรรมการอีก	 8	 คน	 โด้ยได้้ต่กลง	

ให้สร้างโรงพยาบาลขึ้้ �นบริเวณิว้งหล้ง	 ซึ่้ �ง	

ขึ้ณิะน้�นเป็นทีี่�รกร้าง

	 จากภาพรวมของววิัฒนาการทางการแพทย์์ในแต่่ละปีที่�ท่านผู้้�อ่านได้�ต่ดิ้ต่า

มอ่านมาตั่�งแต่่ฉบัับัแรก	 จะได้�เห็็นถึึงภาพรวมเห็ตุ่การณ์์ท่�สำำาคััญของการแพทย์์	 และ

ต่่อเน่�องมาจนถึึงวงการทันต่แพทย์์ของไทย์	 อย์่างไรก็ต่าม	 แต่่ละเห็ตุ่การณ์์ก็มักจะม่				

ราย์ละเอ่ย์ด้ต่่างๆ	 เกิด้ขึ�นมากมาย์	 ซึ่ึ�งล�วนแล�วแต่่เปี็นจุด้เปีล่�ย์นท่�สำำาคััญเพ่�อให็�

เกิด้การพัฒนาทางการแพทย์์ขึ�นอย์่างต่่อเน่�องมาโด้ย์ต่ลอด้	 ในเล่มน่�เองก็จะขอ

พาผู้้�อ่านทุกท่านได้�เริ�มเจาะลึกราย์ละเอ่ย์ด้ท่�สำำาคััญๆ	 ในช่่วงปีีแรกๆ	 ซึ่ึ�งถึ่อเปี็น	

ปีฐมบัทแห่็งการสำาธารณ์สุำขไทย์	ดั้งน่�	

พ.ศ.	 2430	 ที่รงพระราชีที่านทีุ่นที่ร้พย์											

ส่วนพระองค์ในสมเด้็จำพระเจำ้าลูกยาเธอ	

เจำ้าฟ้้าศิริราชีกกุธภ้ณิฑ์์	 พระราชีโอรสซึ่้�ง	

ส ิ �นพระชีนม ์จำากการประชีวรด้ ้วยโรค

บิด้	 เพื �อสมที่บทีุ่นสร้างโรงพยาบาลใหม่	

จำนแล้วเสร็จำใน	พ.ศ.	2431	และที่รงพระกรุณิา

โปรด้เกล้าฯ	พระราชี

ที่านนามว่า	

“โรงศิริราชี	พยาบาล”	

ประกาศเปิด้ร้กษาโรค

แก่ราษฎรท้ี่�วไป	เมื�อ

ว้นทีี่�	 26	 เมษายน	พ.ศ.	 2431	 ต่่อมาที่รงต้่�ง	

“กรมพยาบาล”	 ขึ้้�น	 เมื�อว้นที่ี�	 25	 ธ้นวาคม	

พ.ศ.	 2431	 โด้ยให้ที่ำาหน้าที่ี�ควบคุมดู้แลกิจำ

การศิริราชีพยาบาล	 และโรงพยาบาลอื�นๆ	

ด้ ู แ ลจำ ้ ด้ก า รศ ้ กษาว ิ ชี าแพที่ย ์ 	 ด้ ู แ ล	

“กองที่ำาพ้นธุ ์หนองฝี”	 และ	 “กองแพที่ย์	

ป้องก้นโรคและปลูกฝี”	 เพื�อบริการปลูกฝ	ี

เป็นที่านแก่ประชีาชีน	

วิัวััฒนาการที่างการแพที่ย์
และทัี่นตแพที่ย์ขอี้งไที่ย
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พ.ศ.	 2432	 เริ�มเกิด้ปัญ้หาในการร้บร้กษาดู้แลผู้ป่วยอาการที่างจำิต่

ที่ี�	 ญ้าต่ินำามาต่รวจำร้กษาที่ี�โรงศิริราชีพยาบาล	 เนื�องจำากล้กษณิะผู้

ป่วยที่ำาให้เกิด้ความหวาด้กล้วและน่าร้งเกียจำ	 ไม่เป็นที่ี�ยินด้ีให้เขึ้้า	

พ.ศ.	 2445	 ที่รงก่อต่้�ง“โอสถ่ศาลา”	 ส้งก้ด้	

กระที่รวงธรรมการ	ที่ำาการอยู่มมุถ่นน	ใกล้ก้บ	

สะพานนพวงศ์ต่รงขึ้้ามโรงเรียนเที่พศิรินที่ร์		

การจำ้ด้ต่้�งกองโอสถ่ศาลาขึ้องร้ฐบาลน้�นเพื�อ	

แก้ไขึ้ปัญ้หายาที่ี�ซึ่ื�อใชี้ในโรงพยาบาลจำากห้าง	

ร้านฝร้�งในกรุงเที่พฯ	 ซึ่้�งมีราคาแพงมาก	 จำ้ง	

ให้กองโอสถ่ศาลาเข้ึ้ามาด้ำาเนินงาน	ควบคุมดู้

แลการซืึ่�อยาโด้ยต่รงจำากต่่างประเที่ศ

-นุภาพ	 จำ้งมีการจำ้ด้สร้าง	 “โรงพยาบาลคนเสียจำริต่”	 โรงพยาบาลผู้ป่วยจำิต่เวชีแห่งแรกขึ้องไที่ย	

ส้งก้ด้กรมพยาบาล	 กระที่รวงธรรมการ	 โด้ยโปรด้เกล้าให้ประกาศเปิด้เป็นที่างการเมื�อว้นที่ี�	 1	

พฤศจิำกายน	พ.ศ.	2432	มีแพที่ย์มิชีช้ีนนารีและแพที่ย์ไที่ย	จำากกรมฯ	มาต่รวจำ	มีแพที่ย์แผนยาไที่ย	

เป็นแพที่ย์ประจำำาโรงพยาบาล	 ใชี้การร้กษาด้้วยยาต่ำาร้บโบราณิ	 ซึ่้�งระบบการแพที่ย์ในชี่วงน้�นย้ง	

อาศ้ยการแพที่ย์แผนไที่ยและแผนปัจำจุำบ้นควบคู่ก้น	เริ�มมีแพที่ย์ประจำำาเมืองในเมืองสำาค้ญ้บางแห่ง	

มีการผลิต่ยาต่ำาราหลวงออกจำำาหน่ายให้ประชีาชีนในราคาถู่ก	และจ้ำด้ต้่�ง	“กองแพที่ย์ป้องก้นโรค”	

เพื�อดู้แลป้องก้นโรคระบาด้	รวมถ้่งการจ้ำด้ต้่�ง	 “โรงเรียนแพที่ยากร”	ผลิต่แพที่ย์และพยาบาลภาย

ใต่้การดู้แลขึ้องกรมพยาบาล	 ซึ่้�งต่่อมาเรียก	 “โรงเรียนราชีแพที่ยาล้ย”	 และในปี	 พ.ศ.	 2438	 ได้้										

พิมพ์ต่ำาราแพที่ย์สำาหร้บใช้ีในโรงเรียนเล่มแรก	คือ	ต่ำาราแพที่ยศาสต่ร์สงเคราะห์	ซ้ึ่�งมีเนื�อหาท้ี่�งการ	

แพที่ย์แผนไที่ยและแผนต่ะว้นต่ก

แพที่ยศาสต่ร์สงเคราะห์	ต่ำาราเรียนวิชีาแพที่ย์ต่ะว้นต่ก	โด้ยกรมพยาบาลจำ้ด้พิมพ์เป็นต่อนๆ	

ออกราย	3	เด้ือน

พ.ศ.	2448	ที่รงโปรด้เกล้าให้ยุบกรมพยาบาล	

และโรงพยาบาลในส้งก้ด้ไปขึ้้�นก้บกระที่รวง	

นครบาล	 ยกเว้นโรงศิริราชีพยาบาล	 ให้เป็น	

สาขึ้าขึ้องโรงเรียนราชีแพที่ยาล้ย	

ส่วนกองโอสถ่ศาลา	ร้ฐบาล	กองที่ำาพ้นธ์ุหนอง	

ฝี	 กองแพที่ย์ป้องก้นโรค	 และแพที่ย์ประจำำา	

เมืองย้งคงส้งก้ด้กระที่รวงธรรมการ	 มา	

จำนกระท้ี่�งในว้นทีี่�	 30	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2451	

มีการโอนไปอย ู ่ ใน ส้ง ก้ด้กรมพลำา ภ้งค 	์

กระที่รวงมหาด้ไที่ย

ร้กษาร่วมก้บผู้ป่วยโรคอื�น	 นายแพที่ย์ทีี่.	 เอชี.	 เฮย์ส	

ได้้เสนอจ้ำด้ต้่ �งโรงพยาบาลโรคจิำต่ขึ้้ �น	 โด้ยได้้ร้บ												

การสน้บสนุนจำากสมเด้็จำกรมพระยาด้ำารงราชีา	



   เดิ้มต้่�งแต่่ปี	พ.ศ.	2552	 มูลนิธิฯ	 มีสำาน้กงานอยูที่ี่�	 ช้ี�น	11	อาคารท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์เฉลิมนวมราชี	80	ขึ้องคณิะท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	

จุำฬาลงกรณ์ิมหาวิที่ยาล้ย	 โด้ยปฏิิบ้ติ่ภารกิจำต่่างๆ	 เพื�อแก้ปัญ้หาที่างด้้านท้ี่นต่กรรมท้ี่�งงานวิจ้ำยและพ้ฒนาอาหารที่างการแพที่ย์	 ได้้แก่	 เจำลลี�โภชีนา	

(Nutri	Jelly	)	วุ้นชุ่ีมปาก	(Oral	Moisturizing	Jelly)	รวมถ้่งงานวิจ้ำยและพ้ฒนาเครื�องมือแพที่ย์	ได้้แก่	สารผน้กหลุมร่องฟั้นเรซิึ่น	(Resin	Pit	and	

Fissure	 Sealant)	 และผลิต่ภ้ณิฑ์์ฟ้ลูออไรด์้วานิชี	 (Fluoride	 Varnish)	 โด้ยได้้พบปัญ้หาในข้ึ้�นต่อนการผลิต่เพื�อให้ได้้ผลิต่ภ้ณิฑ์์ต้่นแบบสำาหร้บ	

นำาไปที่ด้สอบคุณิภาพด้้านต่่างๆ	 ท้ี่�งในระด้้บเซึ่ลล์	 หรือส้ต่ว์ที่ด้ลอง	 หรือแม้แต่่กระท้ี่�งในมนุษย์	 จำำาเป็นต้่องใช้ีห้องปฏิิบ้ติ่การมหาวิที่ยาล้ยอื�นๆ								

อยู่เสมอเและบ่อยคร้�งอาจำที่ำาให้เกิด้ความล่าช้ีาในการวิจ้ำย	 ประกอบก้บการที่ด้ลองผลิต่แต่่ละคร้�งจำะผลิต่ได้้ในปริมาณิน้อย	 จ้ำงที่ำาให้ไม่สามารถ่นำา 

นว้ต่กรรมทีี่�ผลิต่ได้้ไปขึ้ยายผลสู่ประชีาชีนต่ามว้ต่ถุ่ประสงค์หล้กขึ้องมูลนิธิฯ	

ภาพการก่อสร้างอาคารตลอดระยะเวลา 510 วัน
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โครงการก่อสร้าง
“อาคารปฏิิบััติิการหน่่วยทััน่ติกรรมพระราชทัาน่ 
ใน่พระบัาทัสมเด็็จพระเจ้าอย่่หัว”



	 ด้้งน้�น	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 เลขึ้าธิการมูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรม	

ในพระบรมราชีูปถ้่มภ์	จำ้งได้้เขีึ้ยนโครงการเพื�อนำาเสนอคณิะกรรม

การมูลนิธิในการจ้ำด้หาพื�นทีี่�และระบบเครื�องจ้ำกรมารองร้บการผลิต่

เพื�อนำานว้ต่กรรมทีี่�ได้้วิจ้ำยและพ้ฒนาไปสู่ประชีาชีนจำ้งได้้เกิด้เป็น	

“อาคารปฏิิบ้ติ่การหน่วยท้ี่นต่กรรมพระราชีที่าน	ในพระบาที่สมเด็้จำ

พระเจำ้าอยู่ห้ว”ที่ี�ใชี้สำาหร้บเป็นที่้�งหน่วยสน้บสนุนภารกิจำขึ้องหน่วย

ท้ี่นต่กรรมพระราชีที่านฯ	และยง้เป็นโรงงานผลิต่ในส่วนอาหารที่าง

การแพที่ย์และเครื�องมือแพที่ย์ในระด้้บอุต่สาหกรรม	

	 โด้ยได้้ก่อสร้างอาคารฯ	ณิ	ทีี่�ดิ้นขึ้องสำาน้กงานที่ร้พย์สินส่วนพระมหากษ้ต่ริย์	โฉนด้เลขึ้ทีี่�	3146		จำำานวน	5	ไร่	เลขึ้ทีี่�ดิ้น	76	แปลงทีี่�	278	

แขึ้วงว้งที่องหลาง	เขึ้ต่ว้งที่องหลาง	กรุงเที่พมหานคร	ซ้ึ่�งในขึ้ณิะน้�นย้งเป็นพื�นทีี่�ย้งไม่ได้้นำาไปใช้ีประโยชีน์ใด้ๆ	ท้ี่�งนี�สำาหร้บเครื�องจ้ำกรอุปกรณ์ิทีี่�ใช้ีใน	

การผลิต่อาหารที่างการแพที่ย์ได้้ร้บพระมหากรุณิาธิคุณิจำากพระบาที่สมเด็้จำพระบรมชีนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุ้ลยเด้ชีมหาราชีบรมนาถ่บพิต่รได้	้

พระราชีที่านพระราชีที่ร้พย์ส่วนพระองค์และมีผู้สมที่บทุี่นบริจำาคด้้วย	โด้ยใช้ีระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารรวมท้ี่�งสิ�น	510	ว้น	และได้้ย้ายมาปฏิิบ้ติ่	

งานทีี่�อาคารนี�เมื�อว้นทีี่�	18	สิงหาคม	พ.ศ.	2558		

พีธีีบวงสรวงก่อสร้างอาคารปฏิิบัติการหน่วยทัันตกรรมพระราชทัาน 
ในพระบาทัสมเด็จพระเจ้าอย่่หัว เม่�อวันทีั� 10 เมษายน พ.ศ. 2557

ภาพการก่อสร้างอาคารตลอดระยะเวลา 510 วัน

บริเวณทีั�ดินทีั�จะก่อสร้างอาคารปฏิิบัติการม่ลนิธิีฯ
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“หญ�าแฝกกับงานัดี�านัทั์นัตกรรม”
หญ�าแฝกคืออะไร

ลักษณะของหญ�าแฝก
 หญ้้าแฝกจ้ำด้เป็นพืชีใบเลี�ยงเดี้�ยว	 ต่ระกูลหญ้้าชีนิด้หน้�งเช่ีนเดี้ยวก้นก้บกลุ่มข้ึ้าวโพด้	 ข้ึ้าวฟ่้าง	 อ้อย	 เป็นต้่น	 ซ้ึ่�งม้กพบกระจำายอยู่ท้ี่�วไป 

หลายพื�นทีี่�ต่ามธรรมชีาติ่	จำากการสำารวจำพบว่า	หญ้้าแฝกน้�นมีกระจำายอยู่ท้ี่�วโลกประมาณิ	12	ชีนิด้	และสำารวจำพบในประเที่ศไที่ย	2	ชีนิด้	ได้้แก่

	 •	กลุ่มพ้นธ์ุหญ้้าแฝกลุ่ม		ได้้แก่	พ้นธ์ุสุราษฎร์ธานี	กำาแพงเพชีร	2	ศรีล้งกา		สงขึ้ลา	3	และพ้นธ์ุพระราชีที่าน	เป็นต้่น	

	 •	กลุ่มพ้นธ์ุหญ้้าแฝกด้อน		ได้้แก่	พ้นธ์ุราชีบุรี	ประจำวบคีรีข้ึ้นธ์		ร้อยเอ็ด้		กำาแพงเพชีร	1	นครสวรรค์	และพ้นธ์ุเลย	เป็นต้่น	

	 หญ้้าแฝกเป็นหญ้้าทีี่�ข้ึ้�นเป็นกอมีล้กษณิะหน่อเบียด้ก้นแน่น	ใบขึ้องหญ้้าแฝกมีล้กษณิะแคบยาว	ขึ้อบขึ้นานปลายสอบแหลม	ด้้านท้ี่องใบจำะ	

มีสีจำางกว่าด้้านหล้งใบ	มีรากเป็นระบบรากฝอยทีี่�สานเข้ึ้าด้้วยก้นแน่นยาวหย้�งล้กในดิ้น	มีข้ึ้อด้อกต้่�ง	ประกอบด้้วยด้อกขึ้นาด้เล็ก	ด้อกจำำานวนคร้�งหน้�ง	

เป็นหม้น

ลักษณะพิเศษขอี้งหญ้้าแฝก
     	ห็ญ�าแฝกถ้ึกนำามาใช่�ปีล้กในการอนุรักษ์์ดิ้นและนำ�านั�นเน่�องจากห็ญ�าแฝก

ม่ลักษ์ณ์ะเด่้นห็ลาย์ปีระการดั้งน่� 

				•	มีการแต่กหน่อรวมเป็นกอ	เบียด้ก้นแน่น	ไม่แผ่ขึ้ยายด้้านข้ึ้าง			

				•	มีการแต่กหน่อและใบใหม่	ไม่ต้่องดู้แลมาก

				•	หญ้้าแฝกมีข้ึ้อทีี่�ลำาต้่นถี่�	ขึ้ยายพ้นธ์ุโด้ยใช้ีหน่อได้้ต่ลอด้ปี

				•	ส่วนใหญ่้ไม่ขึ้ยายพ้นธ์ุด้้วยเมล็ด้	ที่ำาให้ควบคุมการแพร่ขึ้ยายได้้

				•	มีใบยาว	ต้่ด้และแต่กใหม่ง่าย	แข็ึ้งแรง	และที่นต่่อการย่อยสลาย

				•	ระบบรากยาว	สานก้นแน่น	และช่ีวยอุ้มนำ�า

				•	บริเวณิรากเป็นทีี่�อาศ้ยขึ้องจุำลินที่รีย์

				•	ปร้บต้่วก้บสภาพต่่างๆ	ได้้ดี้	ที่นที่านต่่อโรคพืชีท้ี่�วไป

				•	ส่วนทีี่�เจำริญ้ต่ำ�ากว่าผิวดิ้น	ช่ีวยให้อยูร่อด้ได้้ดี้ในสภาพต่่างๆ

Innofocus
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ควัามเป็นัมา ท์ำาไมต�อง หญ�าแฝก ณ ดีอยตุง 
 พื�นัท์ี�สืบสานัพระราช่กรณียกิจ สมเดี็จพระศิรีนัครินัท์ราบรมราช่ช่นันัี โครงการศิึกษาพัฒนัาหญ�าแฝก
ในัโครงการพัฒนัาดีอยตุง (พื�นัท์ี�ท์รงงานั) อันัเนัื�องมาจากพระราช่ดีำาริ จังหวััดีเช่ียงราย

 สมเด็็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้้ที่อด้พระเนต่รและที่รงมี 

พระราชีด้ำาร้สถ่้งคุณิสมบ้ต่ิพิเศษขึ้องหญ้้าแฝกในการป้องก้นการชีะล้างพ้ง 

ที่ลายต่ลอด้จำนการเสื�อมสลายขึ้องผิวดิ้นอ้นเนื�องมาจำากฝนต่กชีะล้างและ 

จำากสาเหตุ่อื�น	 โด้ยคำ�าว้นต่่อมาพระบาที่สมเด็้จำพระเจ้ำาอยู่ห้วร้ชีกาลทีี่�	 9	 ได้้	

เสด็้จำพระราชีด้ำาเนินมาเฝ้าฯ	สมเด็้จำพระศรีนครินที่ราบรมราชีชีนนีอีกคร้�ง	ซ้ึ่�ง

ในคร้�งนี�ได้้ที่รงนำาหน้งสือเกี�ยวก้บหญ้้าแฝกมาถ่วายเพิ�มเติ่ม	 เมื�อสมเด็้จำพระ	

ศรีนครินที่ราบรมราชีชีนนีได้้ที่อด้พระเนต่รหน้งสือต่่างๆ	 เหล่าน้�นประกอบ	

พระบรมราชีาธิบายแล้วจำ้งที่รงมีพระราชีด้ำาริทีี่�จำะนำาหญ้้าแฝกมาที่ด้ลอง				

แก้ไขึ้ปัญ้หาการชีะล้างพ้งที่ลายขึ้องดิ้นในโครงการพ้ฒนาด้อยตุ่ง

	 การทีี่�สมเด็้จำพระศรีนครินที่ราบรมราชีชีนนีได้้ที่รงมีพระราชีด้ำาริ	

ให้ที่ด้ลองปลูกหญ้้าแฝกข้ึ้�นน้�น	 เป็นเพราะหญ้้าแฝกมีรากทีี่�แข็ึ้งแรง	 ยาวและ	

หย้�งล้ก	 แผ่กระจำายเป็นล้กษณิะต่าข่ึ้ายลงในพื�นดิ้นสามารถ่ย้ด้เกาะดิ้นไม่ให้	

เลื�อนไหล	 นอกจำากนี�เมื�อนำ�าไหลผ่านจำากทีี่�สูงลงต่ำ�าโด้ยไม่จำำาก้ด้ความลาด้เที่	

ขึ้องพื�นดิ้น	 ลำาต้่นหรือกอขึ้องหญ้้าแฝกจำะกรองต่ะกอนดิ้นทีี่�นำ�าก้ด้เซึ่าะพามา

และลด้อ้ต่ราเร็วขึ้องการไหลที่ำาให้นำ�าซึ่้มลงสู่พื�นดิ้นได้้ดี้ขึ้้�นและย้งแก้ปัญ้หา	

การสูญ้เสียหน้าดิ้นเนื�องจำากการก้ด้เซึ่าะขึ้องนำ�าด้้วย

	 สมเด็้จำพระศรีนครินที่ราบรมราชีชีนนีได้้มีพระราชีกระแสร้บส้�งก้บ	

หม่อมราชีวงศ์	ดิ้ศน้ด้ด้า	ดิ้ศกุล	ราชีเลขึ้านุการในพระองค์ฯ	ให้พิจำารณิาด้ำาเนิน	

การปลูกหญ้้าแฝกต่ามทีี่�พระบาที่สมเด็้จำพระเจ้ำาอยู่ห้วร้ชีกาลทีี่�	 9	 ที่รงพระ	

กรุณิาโปรด้เกล้าฯ	 พระราชีที่านแนวที่างด้ำาเนินการ	 คือ	 พิจำารณิาล้กษณิะ 

แต่กต่่างก้นขึ้องพ้นธ์ุหญ้้าแฝก	 ล้กษณิะภูมิประเที่ศทีี่�จำะปลูก	 พร้อมท้ี่�งศ้กษา	

ที่ด้ลองและจ้ำด้เก็บขึ้้อมูลให้ที่ราบถ่้งการเจำริญ้เต่ิบโต่ขึ้องหญ้้าแฝกแต่่ละพ้นธุ์

ต่ลอด้จำนถ่้งการศ้กษาความสามารถ่ในการป้องก้นการชีะล้างพ้งที่ลายขึ้องดิ้น

การร้กษาความชีุ่มชืี�นในดิ้นซึ่้�งหากด้ำาเนินการได้้ผลดี้จำะเป็นแหล่งเรียนรู้โครง

การพ้ฒนาอื�นๆ	และเผยแพร่ความรู้ไปสู่นานาประเที่ศได้้

	 ราชีเลขึ้านุการในพระองค์ฯ	 ได้้นำาพระราชีด้ำาริมาจ้ำด้ต้่�งเป็นโครง 

การศ้กษาพ้ฒนาหญ้้าแฝกในโครงการพ้ฒนาด้อยตุ่งท้ี่นทีี่ทีี่�มูลนิธิแม่ฟ้้า	

หลวง	 และหน่วยงานอื�นๆ	 โด้ยการปลูกหญ้้าแฝกเพื�อการอนุร้กษ์ดิ้นและนำ�า	

สำาหร้บพื�นทีี่�โครงการด้อยตุ่ง	 จำ.เชีียงราย	 น้บเป็นงานต่่อเนื�องระยะยาวเนื�อง

จำากมีปัญ้หาความเสื�อมโที่รมขึ้องธรรมชีาติ่ขึ้องพื�นทีี่�เกิด้ขึ้้�นมาเป็นเวลานาน

แล้ว	 ไม่เฉพาะแต่่การพ้งที่ลายขึ้องดิ้นซ้ึ่�งเกิด้จำากการก่อสร้างเท่ี่าน้�น	 การต้่ด้	

ไม้ที่ำาลายป่า	การที่ำาไร่เลื�อนลอยก็เป็นสาเหตุ่สำาค้ญ้ทีี่�ที่ำาให้ที่ร้พยากรดิ้นและ

นำ�าต้่องสูญ้เสียและเกิด้ความเสื�อมโที่รมขึ้องระบบนิเวศ	การแก้ปัญ้หาทีี่�กล่าว	

มาย่อมต้่องใช้ีเวลานานโด้ยคำาน้งถ้่งมูลเหตุ่ต่่างๆ	 แห่งปัญ้หานำามาศ้กษาให้	

ที่ราบถ่้งแก่นแที่้ขึ้องปัญ้หาร่วมก้บการค้นหาวิธีการแก้ปัญ้หาซึ่้ �งต่้องมี	

ข้ึ้�นต่อนและมีความสอด้คล้องก้น	

ทีี่�มาขึ้องข้ึ้อมูล	:		
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. 

สำมเด็็จพระศรีนัครินัทราบรมราชนีัทรงนัำาเสำด็็จฯ พระบามสำมเด็็จ 
พระเจ้าอยู่่�หััวรัชกาลที� 9 และสำมเด็็จพระนัางเจ้าพระบรมราชินีันัาถ 

ทอด็พระเนัตรหัญ้้าแฝก อายุู่ 9 เดื็อนั รากยู่าว 3.7 เมตร 
ซ่ึ่�งเปิด็ดิ็นัโด็ยู่การฉีีด็นัำ�า เพื�อศ่กษาการเจริญ้ของราก       

เมื�อวันัที� 23 กุมภาพันัธ์์ พ.ศ. 2536
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ข้อม่ลโด็ยู่ ศ.(พิเศษ) ทพ.ญ้.ท�านัผู้่้หัญิ้งเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธ์านักรรมการม่ลนิัธิ์ทันัตนัวัตกรรม ในัพระบรมราช่ปถัมภ์ ทันัตแพทย์ู่ประจำาพระองค์ผู้่้ถวายู่งานัพระบาทสำมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััวรัชกาลที� 9 

หญ�าแฝกกับงานัดี�านัทั์นัตกรรม จากพระราช่ดีำารัส ของ ร.9 
หลัังจากท่ี่�พระองค์์ได้้ไปเปิด้งานเก่�ยวกับหญ้้าแฝกแลัะได้้มาพบกับทัี่นตแพที่ย์ประจำาพระองค์์ ท่ี่านที่รงตรัสว่า  

“หญ้้าแฝกสามารถทำำาอะไรได้้หลายอย่าง 
ทัำนตแพทำย์ลองไปคิิด้ดู้ว่่ามีประโยชน์กับทำางทัำนตกรรมอะไรบ้างแล้ว่มาเล่าให้เราฟััง”

	 ปัีจจุบัันมูลนิธิฯได้้เริ�มงานวิจ้ำยภายใต้่“โครงการศึกษาย์าฆ่่าเช่�อจากหญ้้าแฝกเพ่�อป้องกันฟัันผุุและป้องกันโรคปริทันต์”	 ณิ	 มูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่	

-กรรมฯ	 โด้ยงานวิจ้ำยและพ้ฒนาเวชีภ้ณิฑ์์	ภายใต้่ศูนย์พ้ฒนาอาหารที่างการแพที่ย์และเวชีภ้ณิฑ์์เฉลิมพระเกียรติ่	 ร.9	 ร่วมก้บคณิะเภส้ชีศาสต่ร์	 จุำฬาลงกรณ์ิ	

มหาวิที่ยาล้ยซ้ึ่�งได้้จ้ำด้เต่รียมพื�นทีี่�ห้องปฏิิบ้ติ่การวิจ้ำยและพ้ฒนาเวชีภ้ณิฑ์์เพื�อใช้ีสำาหร้บการพ้ฒนาผลิต่ภ้ณิฑ์์นำ�ายาบ้วนปาก	 และวางแผนต่่อยอด้พ้ฒนาเป็น	

ผลิต่ภ้ณิฑ์์นำ�ายาบ้วนปากผสมสารสก้ด้จำากหญ้้าแฝกโด้ยในช่ีวงทีี่�ผ่านมาจำะมีกิจำกรรมท้ี่�งการเต่รียมการสก้ด้สารจำากหญ้้าแฝก	 วิเคราะห์สารสก้ด้จำากหญ้้าแฝก	

การข้ึ้�นต่ำาร้บนำ�ายาบ้วนปากและการจ้ำด้ประเมินที่างประสาที่ส้มผ้ส	 เพื�อให้ได้้ผลิต่ภ้ณิฑ์์นำ�ายาบ้วนปากผสมสารสก้ด้จำากราก	 หญ้้าแฝกทีี่�มีคุณิภาพและเป็นทีี่�	

ยอมร้บ

   ต่่อมาเม่�อปีี	 พ.ศ.	 2560	 มูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรมฯได้้ร้บการ				

สน้บสนุนงบประมาณิจำากสำาน้กงานคณิะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงานโครงการ	

อ้นเนื�องมาจำากพระราชีด้ำาริ	 ซ้ึ่�งเป็นหน่วยงานทีี่�ได้้รวบรวมพระราชีด้ำาร้ส	 และพระ	

-ราชีด้ำาริเกี�ยวก้บการพ้ฒนาและรณิรงค์การใชี้หญ้้าแฝกมาโด้ยต่ลอด้และมีแปลง					

เพาะปลูกหญ้้าแฝกอยูที่ี่�โครงการพ้ฒนาด้อยตุ่ง	 (พื�นทีี่�ที่รงงาน)	 จำ.เชีียงราย	 มูลนิธิฯ	

จำ้งได้้เดิ้นที่างไปเยี�ยมชีมแปลงเพาะปลูกหญ้้าแฝกทีี่�จำะใชี้พ้ฒนาให้เป็นผลิต่ภ้ณิฑ์	์				

ด้้านท้ี่นต่กรรม	 เพื�อแก้ปัญ้หาในช่ีองปากโด้ย	 “อาจารย์์น้อย์	 ธีิรพันธ์ิ	 โตธิิรกุล”	

ผู้จ้ำด้การส่วนงานวิจ้ำยและพ้ฒนา	 พืชี	 มูลนิธิแม่ฟ้้าหลวงฯ	 นำาทีี่มเยี�ยมชีมทีี่�ส่วนงาน	

เพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อและแปลงเพาะปลูกหญ้้าแฝกหลากหลายสายพ้นธ์ุ	โด้ยหญ้้าแฝกทีี่�	

มูลนิธิฯ	 ใช้ีวิจ้ำยต่่อยอด้น้�นได้้ร้บความอนุเคราะห์จำากโครงการพ้ฒนาด้อยตุ่งเพื�อนำา	

มาใช้ีในงานวิจ้ำยและพ้ฒนานำ�ายาบ้วนปาก	ผสมสารสก้ด้จำากหญ้้าแฝกต่่อไป

อาจารย์นั�อย ธีิรพันัธ์ิ โตธิิรกุล”
ผู้่้จัด็การสำ�วนังานัวิจัยู่และพัฒนัาพืช ม่ลนิัธิ์แม�ฟ้้าหัลวงฯ

	 จำากพระราชีด้ำาร้สขึ้องร.9	คร้�งน้�นเองที่ำาให้ในปีงบประมาณิ	2546-2547 คณิะท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	มหาวิที่ยาล้ยเชีียงใหม่ได้้ที่ำา	

งานวิจ้ำยหญ้้าแฝกในห้วข้ึ้อ	“ห็ญ�าแฝก	:	เศรษ์ฐกิจท่�พอเพ่ย์งกับัการปีระยุ์กต์่ใช่�ทางทันต่กรรม”	ประกอบด้้วยก้น	4	โครงการวิจ้ำย	ด้้งนี�	

	 •	การศ้กษาที่างเภส้ชีเวที่	ฤที่ธิ�ต้่านจุำลชีีพ	ต้่านเซึ่ลล์มะเร็งขึ้องหญ้้าแฝกสายพ้นธ์ุต่่างๆ	

	 •	ความเป็นไปได้้ขึ้องการใช้ีสารสก้ด้ทีี่�สก้ด้จำากหญ้้าแฝกเพื�อต้่านจุำลชีีพก่อโรคปริท้ี่นต์่	ทีี่�แยกได้้จำากช่ีองปากขึ้องผู้ป่วยโรคปริท้ี่นต์่			

	 		อ้กเสบ	

	 •	การศ้กษาความเป็นพิษต่่อเซึ่ลล์เพาะเลี�ยงในหลอด้ที่ด้ลอง	ฤที่ธิ�ก่อกลายพ้นธ์ุในแบคทีี่เรียและความเป็นพิษในส้ต่ว์ที่ด้ลองขึ้องสาร		

	 		สก้ด้หญ้้าแฝกทีี่�มีฤที่ธิ�ต้่านจุำลชีีพ

	 •	การพ้ฒนาเภส้ชีภ้ณิฑ์์จำากสารสก้ด้หญ้้าแฝกเพื�อใช้ีร้กษาโรคปริท้ี่นต์่

“จากผุลการวิิจัย์ในครั�งนั�นพบว่ิาหญ้้าแฝกนั�นมีประโย์ชน์ในด้็านทันตกรรมแต่นักวิิจัย์ยั์ง

ไม่สามารถหาหญ้้าแฝกเพ่�อใช้เป็นวัิตถุดิ็บในการผุลิตระดั็บอุตสาหกรรมได้็”
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เร่�อี้งท่ี่� 2 : เก้าอ่ี้�ที่ำาพระที่นต์ หน่�งในพระจริยวััตรควัามิประหยัด้ขอี้งพระอี้งค์... 

	 ในขึ้ณิะน้�นเก้าอี�ที่ำาพระที่นต์่ทีี่�พระบาที่สมเด็้จำพระบรมชีนกาธิเบศร																																															

มหาภูมิพลอดุ้ลยเด้ชีมหาราชี	 บรมนาถ่บพิต่ร	 ที่รงใช้ีในพระต่ำาหน้กจิำต่รลด้ารโหฐาน			

น้�นจำะเป็นเก้าอี�ที่ำาพระที่นต่์ที่ี�ใชี้มาต้่�งแต่่พระองค์ย้งที่รงประท้ี่บอยู่ทีี่�พระทีี่�น้�งอ้มพร		

สถ่าน	 ซ้ึ่�งดิ้ฉ้นคาด้การณ์ิว่าเก้าอี�ที่ำาพระที่นต์่น้�นน่าจำะมีระยะเวลาใช้ีงานเกินกว่า	20	 ปี	

ดิ้ฉ้นเองในฐานะที่ี�ขึ้ณิะน้�นเป็นท้ี่นต่แพที่ย์ประจำำาพระองค์จำ้งกราบบ้งคมทีู่ลขึ้อเปลี�ยน	

เก้าอี�ที่ำาพระที่นต่์อ้นเนื�องจำากเก้าอี�ที่ำาพระที่นต่์เดิ้มทีี่�ใชี้อยู่เก่ามากและได้้กราบบ้งคม		

ทีู่ลถ่ามพร้อมเสนอเก้าอี�ที่ำาพระที่นต่์ที่ี�ดี้ท้ี่�งด้้านคุณิภาพและเป็นเก้าอี�ทีี่�มีความสวยงาม

แต่่พระองค์น้�นได้้ร้บส้�งก้บดิ้ฉ้นว่า	 “เก้าอี�ทำาฟัันอะไรก็ได้็	 ไม่จำาเป็นต้องราคาแพง	

ให้เป็นเก้าอี�ที�หมอถนัด็	และทำางานได้็สะด็วิกก็ใช้ได้็”

ข้อม่ลโด็ยู่ ศ.(พิเศษ) ทพ.ญ้.ท�านัผู้่้หัญิ้งเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธ์านักรรมการม่ลนิัธิ์ทันัตนัวัตกรรม ในัพระบรมราช่ปถัมภ์ ทันัตแพทย์ู่ประจำาพระองค์ผู้่้ถวายู่งานัพระบาทสำมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััวรัชกาลที� 9 

ห�องพิพิธิภั์ณฑ์์เครื�องใช่�ส่วันัพระองค์ ณ	ม่ลนิธิิทันตนวัิตกรรม	ในพระบรมราช่ปถัมภ์์	เป็นห้องพิพิธิภั์ณฑ์์ที�รวิบรวิม	

เคร่�องใช้ส่วินพระองค์เพ่�อเฉลิมพระเกีย์รติพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศรมหาภ่์มิพลอดุ็ลย์เด็ชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เพ่�อแสด็งถึงพระมหา	

-กรุณาธิิคุณที�ทรงมีต่อวิิชาชีพทันตแพทย์์และเหล่าราษฎร	 จัด็แสด็งอย่่์ภ์าย์ในอาคารปฏิิบัติงานหน่วิย์ทันตกรรมพระราชทาน	 ในพระบาทสมเด็็จพระ	

เจ้าอย่่์หัวิ	รวิบรวิมสิ�งของที�เกี�ย์วิกับการถวิาย์การรักษาพระทนต์ฯ	ของทันตแพทย์์ประจำาพระองค์ในพระบาทสมเด็็จพระเจ้าอย่่์หัวิรัชกาลที�	9

	 ห้องพิพิธภ้ณิฑ์์นี�สำาหร้บดิ้ฉ้นน้บว่าเป็นพระมหากรุณิาธิคุณิเป็นอย่างสูงทีี่�ที่่านที่รงโปรด้เกล้าพระราชีที่าน

ให้ในฐานะผู้ทีี่�ถ่วายงานให้พระองค์ท่ี่าน	 สิ�งขึ้องทุี่กชิี�นจำะมีเรื�องราวทีี่�สามารถ่ทีี่�สื�อให้เห็นถ้่งพระราชีจำริยว้ต่รในด้้าน	

ต่่างๆ	แสด้งถ้่งความประหย้ด้	ความเรียบง่าย	ซ้ึ่�งเป็นจุำด้เริ�มต้่นขึ้องพระราชีด้ำาร้สทีี่�ให้ไว้เป็นแนวที่างในการใช้ีชีีวิต่ขึ้อง	

ราษฎร

เรื�องเล่าจากทั์นัตแพท์ย์ประจำาพระองค์
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 ในต่อนน้�นเมื�อท้ี่นต่แพที่ย์ได้้จ้ำด้หาเก้าอี�ที่ำาพระที่นต่์				

ใหม่จำ้งได้้ขึ้อพระราชีที่านเก้าอี�พระที่นต่์ชีุด้เก่าเพื�อนำามาเก็บไว้ใน

พิพิธภ้ณิฑ์์ขึ้องคณิะท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	จุำฬาลงกรณ์ิมหาวิที่ยาล้ยเพื�อ	

เก็บเป็นอนุสรณ์ิประว้ติ่ศาสต่ร์ให้คนรุ่นหล้งได้้ศ้กษา	 แต่่พระองค์	

กล้บได้้ที่รงร้บส้�งก้บดิ้ฉ้นว่า	 “แล้วิเก้าอี�ตัวินั�นยั์งใช้ประโย์ชน์ได้็		

อีกหร่อไม่?”	 ดิ้ฉ้นเลยได้้กราบบ้งคมทูี่ลว่าเก้าอี�ย้งใช้ีงานได้้	 ซ้ึ่�งใน	

ต่อนน้�นเมื�อพระองค์ที่รงที่ราบว่าเก้าอี�น้�นย้งใชี้ประโยชีน์ได้้ต่่อ	

จ้ำงมีร้บส้�งให้	 “พระราชทานเก้าอี�ทำาฟัันตัวินั�นแก่โรงพย์าบาลใน				

ต่างจังหวิัด็ที�ย์ังขาด็แคลน”เพื�อจำะได้้ใชี้ประโยชีน์จำนกว่าจำะหมด้

อายุจำ้งค่อยนำามาไว้พิพิธภ้นฑ์์ในภายหล้งซึ่้�งหล้งจำากทีี่�พระองค์ได้้	

ร้บส้�งถ่้งเก้าอี�ท้ี่นต่กรรมจำ้งที่ำาให้เจำ้าหน้าที่ี�ผู้ร้บผิด้ชีอบต่้องนำาเก้าอี�

ที่ำาพระที่นต่์ส่งไปย้งฝ่ายท้ี่นต่กรรมขึ้องโรงพยาบาลนราธิวาสเพื�อ	

ใชี้ในงานบริการท้ี่นต่กรรมให้ก้บประชีาชีนต่่อไปให้เกิด้ประโยชีน์	

สูงสุด้

	 โด้ยจำากเรื�อง	“เก้าอี�ทำาพระทนต์” ได้้ที่ำาให้ดิ้ฉ้นได้้เห็น

ว่าแม้พระองค์จำะที่รงเป็นถ้่งพระมหากษ้ต่ริย์แต่่พระองค์เองน้�น	 ก็	

ไม่ที่รงเห็นความจำำาเป็นต้่องใช้ีขึ้องทีี่�ดี้ทีี่�สุด้	หรือมีราคาแพงเสมอไป	

พระองค์ที่รงเน้นการใชี้สอยเป็นสำาค้ญ้ทีี่�สุด้ประกอบก้บพระองค	์

ที่รงเห็นคุณิประโยชีน์และความคุ้มค่า	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อประ	

-โยชีน์น้�นจำะต่กไปถ้่งประชีาชีนขึ้องพระองค์์

ถ้่งแม้ว่าในปัจำจุำบ้นเก้าอี�ท้ี่นต่กรรมด้้งกล่าวจำะไม่สามารถ่ใช้ีงานได้้แล้วก็ต่าม	 เหตุ่การณ์ิเรื�องเก้าอี�ท้ี่นต่กรรมในคร้�งน้�นยิ�งเป็น 

สิ�งทีี่�ที่ำาให้ดิ้ฉ้นเห็นแล้วว่า	สิ�งทีี่�พระองค์ใฝ่พระราชีหฤท้ี่ยต่ลอด้มามากทีี่�สุด้	คงเป็นเรื�องการบำาบ้ด้ทุี่กข์ึ้บำารุงสุขึ้ขึ้องราษฏิรแม้ 

ขึ้ณิะเวลาทีี่�พระองค์ที่รงร้บการถ่วายการร้กษาพระที่นต์่	 จ้ำงที่ำาให้ดิ้ฉ้นเห็นถ้่งสายพระเนต่รอ้นกว้างไกลความห่วงใยความเมต่ 

ต่าทีี่�ที่่านที่รงมีต่่อราษฎรและวงการท้ี่นต่แพที่ย์ต่ลอด้มาและพระองค์ก็ย้งที่รงคำาน้งถ่้งความทีุ่กขึ้์ขึ้องราษฎรในทีุ่กด้้านอยู่					

มิเว้น....

“เก�าอี�ท์ำาฟัันัอะไรก็ไดี� ไม่จำาเป็นัต�องราคาแพง
ให�เป็นัเก�าอี�ที์�หมอถันััดี และท์ำางานัไดี�สะดีวักก็ใช่�ไดี�”

11



ประช่าสัมพันัธ์ิ รับสำมัครเข้ากลุ�ม ศรท.9 โด็ยู่ผู้่้ที�สำมัครเข้ากลุ�มจะได้็รับข�าวสำารในัด้็านัทันัตกรรม 
รวมไปถ่งหัลักส่ำตรอบรมหัรือสัำมมนัาหััวข้อต�างๆ ผู้�านัทางอีเมล์ของผู้่้สำมัครทั�งในัร่ปแบบ online หัรือ on site ที�จะจัด็  
บรรยู่ายู่โด็ยู่ทันัตแพทย์ู่ผู้่้เชี�ยู่วชาญ้จากในัประเทศและต�างประเทศ สำามารถสำมัครเข้าร�วมในัร่ปแบบ google form โด็ยู่ Scan 
QR-Code นีั�โด็ยู่ไม�มีค�าใช้จ�ายู่ในัการสำมัคร ติด็ตามข�าวสำารได้็ที� Facebook ม่ลนิัธิ์ทันัตนัวัตกรรม ในัพระบรมราช่ปถัมภ์ 
สำามารถสำอบถามรายู่ละเอียู่ด็ได้็ที� studyclub.kdc9@gmail.com

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.

ผ่่านไปแล้วั 3 ครั�ง สำาหรับักิจกรรมิ Online Webinar ท่ี่�จัด้ข่�นโด้ย ศรที่.9 StudyClub ภายใต้ม่ิลนิธิิทัี่นตนวััตกรรมิ 
ในพระบัรมิราช่ปถัุมิภ์ โด้ยม่ิ รศ.ที่พ.ด้ร.อี้าทิี่พันธ์ุิ พิมิพ์ขาวัขำา เป็น ศรที่.9 StudyClub Director 

โด้ยกิจกรรมิในช่วังท่ี่�ผ่่านมิาได้้รับักระแสตอี้บัรับัท่ี่�ด่้จากทัี่นตแพที่ย์และผ้่่สนใจจากสาขาอ่ี้�นๆ อี้ย่างมิาก

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.

3rd Webinar on 21 May 2022  Topic : Facial Rehabilitation 
with Craniofacial Implant 

by Professor Douglas P. Sinn, D.D.S.

NEXT Webinar programe

ประช่าสัมพันัธ์ิกิจกรรมม้ลนิัธิิฯ

สมัิครเป็นสมิาชิก 
KDC9 study club
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ศาสำตราจารย์ู่ ทันัตแพทย์ู่ ด็็อกเตอร์ หัม�อมราชวงศ์ อ๊อด็ กฤด็ากร 

อาจารย์ อ๊อดี กฤดีากร 
อาจารย์ผู้้�เป็นัผู้้�ให�มากกว่ัาอาจารย์ ผู้้�เป็นัแรงบรรดีาลใจในัการท์ำางานัวิัจัย 
ท์างดี�านัทั์นัตกรรมของประเท์ศิไท์ย นัำาส่้กิจกรรมวัันัวิัจัย อาจารย์ อ๊อดี
ของม้ลนิัธิิทั์นัตนัวััตกรรม ในัพระบรมราช้่ปถััมภ์์

ประวัิติส่วินตัวิ	ศาสต่ราจำารย์	ท้ี่นต่แพที่ย์	ด็้อกเต่อร์	หม่อมราชีวงศ์	อ๊อด้	กฤด้ากร

	 เป็นบุต่รคนทีี่�	7	ขึ้องพลโที่	หม่อมเจ้ำา	เสรฐศิริ	กฤด้ากร	และหม่อม	ผอบ	(ทิี่พย์เวส)	เกิด้เมื�อว้นทีี่�	6	เมษายน	พ.ศ.	2462	ณิ	ว้งถ่นนเสรฐศิริ	

สามเสนใน	กรุงเที่พมหานคร	และมีพี�น้องร่วมบิด้ารวม	7	คน	หม่อมราชีวงศ์อ๊อด้	กฤด้ากร	ได้้สมรสก้บนางสาว	ศรีนคร	จำาติ่กร้ต่น์	เมื�อปี	พ.ศ.	2487	

มีบุต่รและธิด้ารวม	3	คน	ได้้แก่	หม่อมหลวง	ศ้กดิ้�สิริ	กฤด้าด้ร	หม่อมหลวง	กิต่ติ่ล้กษณ์ิ	กฤด้ากร	และ	หม่อมหลวง	จ้ำกริ	กฤด้ากร	

วุัฒิการศึิกษา
 • เต่รียมท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	ทีี่�คณิะวิที่ยาศาสต่ร์	จุำฬาลงกรณ์ิมหาวิที่ยาล้ย

	 •	ท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์บ้ณิฑิ์ต่	(รุ่นทีี่�	1)	คณิะท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	มหาวิที่ยาล้ยแพที่ยศาสต่ร์	ศิริราชีพยาบาล	

	 •	Certificate	of	Merit	in	Dentistry	ประเที่ศสหร้ฐอเมริกา

	 •	ปริญ้ญ้าเอก	สาขึ้าวิชีาสรีรวิที่ยา	University	of	Alabama	in	Birmingham,	USA

	 •	ร้บพระราชีที่านปริญ้ญ้า	ดุ้ษฏีิบ้ณิฑิ์ต่กิต่ติ่มศ้กดิ้�	สาขึ้าท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	จุำฬาลงกรณ์ิมหาวิที่ยาล้ย

    อ.อ๊อด ได้เร่ิ่�มเข้้ารัิ่บริ่าชการิ่ชั�นตรีิ่ โดยเร่ิ่�มเป็็นอาจาริ่ย์ ในคณะทัันตแพทัยศาสตร์ิ่ จุฬาลงกริ่ณ์มหาว่ิทัยาลัย เม่�อ พ.ศ.2487 ได้เป็็นอาจาริ่ย์ช่วิย

สอนแผนกว่ิชากายว่ิภาคศาสตร์ิ่ คณะแพทัยศาสตร์ิ่ มหาว่ิทัยาลัยแพทัยศาสตร์ิ่ และได้มีผลงานการิ่ป็ฏ่ิบัต่หน้าทีั�ในฐานะข้้าริ่าชการิ่อีกมากมายทัั�ง

การิ่ช่วิยสอนและดูแลผู้ป่็วิย จัดตั�งหน่วิยงานซ่่อมบูริ่ณะเคร่ิ่�องม่อทัันตกริ่ริ่ม โดยในช่วิงก่อนทีั�สงคริ่ามโลกครัิ่�งทีั� 2 จะส่�นสุดลงศาสตริ่าจาริ่ย์พันเอก

หลวิงวิาจว่ิทัยาวัิฒน์ ให้เข้้าไป็อยู่ในคณะทัันตแพทัยศาสตร์ิ่ มหาว่ิทัยาลัยแพทัยศาสตร์ิ่ เพ่�อช่วิยดูแลควิบคุมคนงานในคณะ คอยช่วิยสอดส่องทัรัิ่พย์

ส่นข้องทัางริ่าชการิ่ในมหาว่ิทัยาลัย เน่�องจากมีการิ่ลักข้โมยทัรัิ่พย์ส่นทีั�ทัหาริ่ญีี่�ปุ่็นได้ท่ั�งไว้ิ และนอกจากนี�ยังช่วิยแก้ปั็ญี่หาและเหตุฉุุกเฉุ่นในเวิลา 

กลางค่น เช่นกริ่ณีทีั�มีผู้ป่็วิยเล่อดออกจากการิ่ถอนฟัันมาทีั�คณะทัันตแพทัยศาสตร์ิ่ 

วัันัวิัจัย อ.อ๊อต ส่้ วัันักิจกรรมของ
ม้ลนิัธิิทั์นัตนัวััตกรรมฯ 
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บท์บาท์และหนั�าที์�สำาคัญต่องานัทั์นัตกรรมและงานัวิัจัยดี�านัต่างๆ
มีบที่บาที่สำาค้ญ้ในด้้านขึ้องกระที่รวงสาธารณิสุขึ้	 จ้ำด้ที่ำาโครงการท้ี่นต่สาธารณิสุขึ้แห่งชีาติ่	 แต่่งและเรียบเรียงต่ำาราหน้งสือและแบบเรียนท้ี่นต่	

สาธารณิสุขึ้สำาหร้บน้กเรียนระด้้บม้ธยมและระด้้บประถ่ม	 รวมถ้่งได้้ร้บแต่่งต้่�งจำากท้ี่นต่แพที่ยสมาคมให้เป็นผู้แที่นเข้ึ้าร่วมประชุีมในหลากหลาย	

ประเที่ศ

มีบที่บาที่ในการจ้ำด้งานประชุีมเอเชีียแปซิึ่ฟิ้ค	Dental	Congress	คร้�งทีี่�	6	ณิ	ประเที่ศไที่ยซ้ึ่�งเป็นการประชุีมที่างวิชีาการที่างท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	

ระหว่างประเที่ศคร้�งแรกในประเที่ศไที่ย

จ้ำด้ต้่�งศูนย์วิจ้ำยในคณิะท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	 จุำฬาลงกรณ์ิมหาวิที่ยาล้ยทีี่�ต้่กท้ี่นต่ร้กษ์วิจ้ำย	 และจ้ำด้ต้่�งมูลนิธิท้ี่นต่ร้กษ์วิจ้ำยเพื�อส่งเสริมงานวิจ้ำยด้้าน			

ท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์

จ้ำด้ที่ำาหล้กสูต่รการเรียนการสอนวิชีาสรีรวิที่ยาและชีีวเคมี	ปร้บปรุงหล้กสูต่ร	จ้ำด้ที่ำาคู่มือภาคปฏิิบ้ติ่ใหม่	และริเริ�มโครงการวิจ้ำย	pilot	projec	

แก่น้กศ้กษาท้ี่นต่แพที่ย์และเป็นต้่นกำาเนิด้ขึ้องการวิจ้ำยในสาขึ้าวิชีาท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์ขึ้องประเที่ศไที่ย	

พ้ฒนาว้สดุ้และเวชีภ้ณิฑ์์ที่างท้ี่นต่กรรม		ได้้แก่	อม้ลก้มอ้ลลอย	สำาหร้บอุด้ฟั้น	การเต่รียมยาชีาเฉพาะทีี่�อย่างถู่กต้่อง	การเต่รียมยานำ�าบ้วนปาก	

(Special	Mouthwash)	และเต่รียมยาสำาหร้บร้กษาแผลในช่ีองปาก	ซ้ึ่�งใช้ีก้นมาจำนถ้่งปัจำจุำบ้น

จ้ำด้ที่ำาโครงการสอนท้ี่นต่สุขึ้ภาพให้แก่ประชีาชีน	พิจำารณิาร้บรองมาต่รฐานยาสีฟั้นทีี่�ได้้ร้บรองมาต่รฐานจำากท้ี่นต่แพที่ยสมาคมแห่งประเที่ศไที่ย

เพื�อประสิที่ธิภาพในการลด้การเกิด้ฟั้นผุและเกิด้ความปลอด้ภ้ยต่่อผู้ใช้ี

ด้ำาเนินการวิจ้ำยที่างด้้านฟ้ลูออไรด์้	 วิจ้ำยหาปริมาณิฟ้ลูออไรด์้ในยาสีฟั้นชีนิด้ต่่างๆ	 วิจ้ำยหาฟ้ลูออไรด์้ในนำ�าและฟ้ลูออไรด์้ในเคลือบฟั้นขึ้องฟั้นเด็้ก	

อายุต่่างๆ	โด้ยจ้ำด้ที่ำาต่ำาราและผลงานวิชีาการด้้านฟ้ลูออไรด์้ในวิชีาท้ี่นต่แพที่ย์ศาสต่ร์	จำำานวนหลายฉบ้บ

เขีึ้ยนบที่ความสำาหร้บประชีาชีนเพื�อให้ความรู้ในด้้านการดู้แลช่ีองปาก	เช่ีน	ฟั้นดี้มีสุขึ้	ฟั้นดี้ขึ้องลูก	ความรู้เบ็ด้เต่ล็ด้เรื�องฟ้ลูออไรด์้		เป็นต้่น

ท้ี่นต่แพที่ย์รุ่นทีี่�	 1	 ถ่่ายร่วมก้บ	 อาจำารย์	 พ.ที่.	 สี	 สิริสิงห	 

และ	อาจำารย์	Dr.	Martin	Hanf

 ต่่อมาในปี			พ.ศ.	2493			เลื�อนเป็นช้ี�นโที่	ในต่ำาแหน่ง	ห้วหน้าแผนกวิชีาสรีรวิที่ยาและ 

ชีีวเคมี	 คณิะท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	 มหาวิที่ยาล้ยแพที่ยศาสต่ร์	 จำนกระท้ี่�งปี	 พ.ศ.	 2507	 ได้้ 

ร้บการเลื�อนเป็นช้ี�นเอกในต่ำาแหน่งอาจำารย์ช้ี�นเอก	ห้วหน้าแผนกวิชีาสรีรวิที่ยาและชีีวเคมี

คณิะท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	มหาวิที่ยาล้ยแพที่ยศาสต่ร์	

	 ปี	พ.ศ.	2512	ได้้ร้บเลื�อนเป็นช้ี�นพิเศษต่ำาแหน่งอาจำารย์ช้ี�นพิเศษ	ห้วหน้าแผนก	

วิชีาสรีรวิที่ยาและชีีวเคมี	คณิะท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	มหาวิที่ยาล้ยแพที่ยศาสต่ร์	

	 จำนกระท้ี่�งปี	พ.ศ.	2519	ได้้ลาออกจำากราชีการในต่ำาแหน่งศาสต่ราจำารย์	ห้วหน้า	

แผนกวิชีาสรีรวิที่ยา	ห้วหน้าหน่วยโสต่ท้ี่ศนศ้กษา	ณิ	คณิะท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	จุำฬาลงกรณ์ิ	

มหาวิที่ยาล้ย	รวมอายุราชีการ	32	ปี

แหล่งข้ึ้อมูลและรูปภาพ	:	

หน้งสืออนุสรณ์ิ	งานพระราชีที่านเพลิงศพ 
ศ.ที่พ.ด้ร.หม่อมราชีวงศ์อ๊อด้	กฤด้ากร	

ที่.ชี.,ที่.ม.
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LINE OFFICIAL ACCOUNT
คลิินิกทัี่นตกรรมิ ม่ิลนิธิิทัี่นตนวััตกรรมิ ในพระบัรมิราช่ปถัุมิภ์

คลินิกทัี่นตกรรมิยินด่้ให้บัริการ
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กิจกรรมม้ลนิัธิิทั์นัตนัวััตกรรมฯ

		22	ธ้นวาคม	2564							 เยี�ยมชีมและศ้กษาพ้นธ์ุหญ้้าแฝกโครงการพ้ฒนาด้อยตุ่ง	(พื�นทีี่�ที่รงงาน)	อ้นเนื�องมาจำากพระราชีด้ำาริ	

																														 ต่.แม่ฟ้้าหลวง	อ.แม่ฟ้้าหลวง	จำ.เชีียงราย		

		23	ธ้นวาคม	2564							 ลงนามบ้นท้ี่กข้ึ้อต่กลงความร่วมมืองานวิจ้ำยและพ้ฒนา	ระหว่างคณิะท้ี่นต่แพที่ยศาสต่ร์	มหาวิที่ยาล้ย	

																													 พะเยา	ก้บ	มูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรม	ในพระบรมราชูีปถ้่มภ์	

		24	มกราคม	2565							 กิจำกรรม	Online		Webinar	คร้�งทีี่�	1	ณิ	มูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรม	ในพระบรมราชูีปถ้่มภ์

		10	กุมภาพ้นธ์	2565					 ประชุีมพ้ฒนาอาหารผู้สูงอายุ	ก้บ	ทีี่มแพที่ย์	มหาวิที่ยาล้ย	เชีียงใหม่	

		11	กุมภาพ้นธ์	2565					 ร้บการต่รวจำสถ่านทีี่�ผลิต่อาหารขึ้องมูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรมฯ		จำาก	คณิะกรรมการอาหารและยา	

		17	กุมภาพ้นธ์	2565					 พิธีเปิด้คลินิก	ศรที่.9	สาขึ้าคลองหลวง	ณิ	อุที่ยานวิที่ยาศาสต่ร์แห่งประเที่ศไที่ย

		24	กุมภาพ้นธ์	2565					 ว้นสื�อมวลชีนพบมูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรม	ในพระบรมราชูีปถ้่มภ์

		25	กุมภาพ้นธ์	2565					 ลงนามบ้นท้ี่กข้ึ้อต่กลงความร่วมมืองานวิจ้ำยและพ้ฒนาด้้านเวชีภ้ณิฑ์์	ระหว่างคณิะเภส้ชีศาสต่ร์		 									

																														 จุำฬาลงกรณ์ิมหาวิที่ยาล้ย	ก้บ	มูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรม	ในพระบรมราชูีปถ้่มภ์

		11	มีนาคม	2565							 ลงนามบ้นท้ี่กข้ึ้อต่กลงความร่วมมืองานวิจ้ำยและพ้ฒนา	ระหว่าง	สำาน้กวิชีาท้ี่นต่กรรม																

																														 มหาวิที่ยาล้ยสุรนารี	ก้บ	มูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรม	ในพระบรมราชูีปถ้่มภ์

		22-23	มีนาคม	2565					 อบรมความรู้ระบบคุณิภาพเครื�องมือแพที่ย์	ISO	13485	และ	ISO	14971

		24	มีนาคม	2565									 ต่รวจำประเมินมาต่รฐาน	HAL-Q	ประจำำาปี	2565

		25	มีนาคม	2565									 กิจำกรรม	Online		Webinar	คร้�งทีี่�	2	ณิ	มูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรม	ในพระบรมราชูีปถ้่มภ์

		30	มีนาคม	2565									 ต่รวจำประเมินมาต่รฐานฮาลาลประจำำาปี	

		1	เมษายน	2565									 น้กศ้กษา	สถ่าบ้นโภชีนาการ	มหาวิที่ยาล้ยมหิด้ล	เยี�ยมชีมมูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรม

		5	เมษายน	2565								 คณิะท้ี่นต่าภิบาล	สถ่าบ้นพระบรมราชีชีนก	เยี�ยมชีมมูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรม	ในพระบรมราชูีปถ้่มภ์

		25	เมษายน	2565							 ที่ำาบุญ้คลินิกท้ี่นต่กรรม	ศรที่.9	สาขึ้าคลองหลวง

		21	พฤษภาคม	2565								 กิจำกรรม	Online	Webinar	คร้�งทีี่�	3	ณิ	มูลนิธิท้ี่นต่นว้ต่กรรม	ในพระบรมราชูีปถ้่มภ์

กิจกรรมม้ลนิัธิิทั์นัตนัวััตกรรมฯ
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