




	 ในวาระครบรอบ	๕๐	ปี	 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน	 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และครบรอบ	

๑๐	ปี	การจัดตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ในหน่วยทันตกรรมพระราชทาน	ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

	 มูลนิธิฯ	 ได้มีแผนงานจัดตั้งศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

รชักาลที	่๙	หรอื	ศรท.๙	ขึน้	เพือ่ระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุต่อพสกนกิรด้านทนัตสาธารณสขุทีพ่ระราชทานความ

ช่วยเหลือดูแล	และอุปถัมภ์หน่วยงานโดยเฉพาะวิชาชีพทันตแพทย์	ที่ออกให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน	ตลอด

ช่วงเวลา	๗๐	ปี	ที่ครองราชย์	(พ.ศ.	๒๔๘๙-๒๕๕๙)	เพื่อให้ราษฎรได้มีสุขภาพช่องปากที่ด	ีท�าให้สุขภาพโดยรวมดี

ขึ้นด้วย

	 ศรท.๙	จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ	เป็นศูนย์รวมใจของทันตแพทย์	นักวิจัยและพัฒนา													

ด้านทันตกรรม	ที่มุ่งหวังให้เกิดวัสดุ	สิ่งของ	เครื่องมือ	เครื่องใช	้อุปกรณ์ต่างๆ	ขึ้นในประเทศ	ลดการพึ่งพาจากต่าง

ประเทศให้ได้มากที่สุด

	 ศรท.๙	ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าส่วนในมูลนิธิฯ	มีภารกิจด�าเนินการใหญ่ๆ	๒	ด้านคือ	

	 ๑.	การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรมขึ้นในประเทศ	ผลิตและให้บริการในประเทศ	

															ลดการน�าเข้า

	 ๒.	ด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	และความรู้ต่างๆ	ให้เท่าทันสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

	 ทั้งนี้ในด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลย	ีที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ	ได้เห็นชอบให้จัดท�าวารสาร

หรือเอกสารวิชาการต่างๆ	 เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ทันตบุคลากร	 หรือผู้ที่สนใจวิชาการด้านนี้	 ได้รับทราบความ

เปลี่ยนแปลง	ความก้าวหน้าในวิชาการต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ

	 ดิฉันในฐานะผู้อ�านวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน	 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และประธาน

กรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ใคร่ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ	 และทีมบรรณาธิการ	

นครินทรทันตรักษ์สาร	ที่ร่วมกันเผยแพร่นวัตกรรมทางด้านทันตกรรม	ซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับสาร	มีความรู้เพิ่มพูน	น�า

ไปใช้ได้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตัว	และส่วนรวมยิ่งๆ	ขึ้นไป

สารจากประธานกรรมการ
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ.(พิเศษ)	ทันตแพทย์หญิง	ท่านผู้หญิงเพ็ชรา	เตชะกัมพุช
	ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑



สารจากบรรณาธิการ

																หรือ	“Dental	Innovation	Record”	เผยแพร่ในช่วงป	ีพ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๕๘	เมื่อได้มีโอกาสเข้าไป

															อ่านเนื้อหาในวารสารทั้ง	๕	ฉบับ	ก็เห็นความตั้งใจจริงของกองบรรณาธิการซึ่งสามารถจัดท�าวารสาร	

ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ	์ ทั้งในแง่วิชาการ	 การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ	 ไปจนถึงการจัดท�ารูปเล่ม	 ซึ่งตัวกระผม

เองคงถือว่าเป็นผู้ที่มารับงานต่อเนื่อง	ก็จะตั้งใจจัดท�าวารสารของเราให้ออกมาดีที่สุด

	 “นครินทรทันตรักษ์สาร”	 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมของ	 ศรท.๙	 และมูลนิธิฯ	 ตามแผนการ							

ด�าเนินงาน	เรามีแผนจัดท�าคู่มือ	ต�ารา	วารสารวิชาการ	รวมทั้งกิจกรรมในลักษณะ	Study	Club	ให้กับทันตแพทย์	

ผู้สนใจ	 ซ่ึงส่วนหนึ่งท่านสามารถอ่านได้จากเนื้อหาในวารสารฉบับนี้	 หรือติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ	

www.dent-in-found.org

	 ยินดีต้อนรับสู่	 “นครินทรทันตรักษ์สาร”	 ฉบับปฐมฤกษ์	 เดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ครับ	 กระผม										

ในฐานะสาราณียกร	ใคร่ขอเล่าที่มาที่ไปและวัตถุประสงค์หลักของวารสารฉบับนี	้เริ่มจากชื่อของวารสาร	จากเดิม

ที่กองบรรณาธิการตั้งชื่อตรงๆ	 ว่า	 “จดหมายข่าว	ศรท.๙”	 เพราะเราตั้งใจจะให้วารสารฉบับนี้ท�าหน้าที่เผยแพร่

องค์ความรู้	 และกิจกรรมต่างๆ	 ของศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรต	ิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที	่๙	(ศรท.๙)	ให้กับทันตแพทย	์และประชาชนทั่วไป	ภายหลังในการประชุมกับทางมูลนิธิทันตนวัตกรรม	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	ทางวารสารก็ได้รับเกียรติให้ใช้ชื่อ	“นครินทรทันตรักษ์”	สวนหน้ามูลนิธิฯ	ซึ่งประดิษฐาน

พระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ีสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย	มาเป็นชื่อ	“นครินทรทันตรักษ์

																																																																																	สาร”	ฉบับนี้
	 ตอนที่เข้ามารับงานสาราณียกร	

กระผมได้ลองไปสืบค้นวารสารฉบับเก่าของ

ทางมูลนิธิฯ	ซึ่งจริงๆ	แล้ว	มูลนิธิฯ	เคยออก

วารสารในชื่อ	“วารสารทันตนวัตกรรม”

สวัสดีครับ

ยสนันท	์จันทรเวคิน

สาราณียกร

๒



สารบัญ

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์	พิเศษ	ทันตแพทย์หญิง	ท่านผู้หญิง	เพ็ชรา	เตชะกัมพุช
ผศ.ทพ.วิจิตร	ธรานนท์
นายวรวุฒิ	กุลแก้ว

บรรณาธิการ
ผศ.ทพ.ดร.ยสนันท์	จันทรเวคิน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาว	กมลชนก	สกุลประเสริฐ

ศิลปกรรม
นาย	พงษ์ธร	เหมาอุปถัมภ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๕๗/๔	ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	เขตวังทองหลาง	แขวงวังทองหลาง	กรุงเทพมหานคร	๑๐๓๑๐	
โทรศัพท์	๐๒-๓๑๘-๒๓๕๑-๕
โทรสาร	๐๒-๓๑๘-๒๘๒๒	
E-mail	:	kdif.dental@gmail.com
Web	site	:	http://www.dent-in-found.org/	
Facebook	:	https://www.facebook.com/dentalinnovation40	
LINE	ID	:	@dent_in_found

สารจากประธานกรรมการมูลนิธิฯ	 	 	 	 ๑

สารจากบรรณาธิการ	 	 	 	 	 ๒

วิวัฒนาการทางการแพทย์และทันตแพทย์ไทย	 	 ๔

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน	และ		 	 	 ๗

มูลนิธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์

Innofocus	 	 	 	 	 	 ๘

เรื่องเล่าจากทันตแพทย์ประจ�าพระองค์	 	 	 ๑๒

ข่าวประชาสัมพันธ์	 	 	 	 	 ๑๕

ข่าวกิจกรรม	 	 	 	 	 	 ๑๖

ศรท

http://www.si.mahidol.ac.th/sirirajhospital/

๓



วิวัฒนาการทางการแพทย์
และทันตแพทย์ของไทย

	 ยินดีต้อนรับผู้อ่านทุกท่านเข้าสู่	คอลัมน์	“วิวัฒนาการทางการแพทย์

และทันตแพทย์ไทย”	โดยในคอลัมน์นี้ทางทีมบรรณาธิการมีความตั้งใจที่จะ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ	อย่างกระชับ	เพื่อให้ผู้อ่านคอลัมน์นี้ได้เห็นจุดเริ่มต้นใน

ภาพรวมกว่าที่จะมาเป็นวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์ไทยในปัจจุบัน	ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าผ่านเหตุการณ์ที่ส�าคัญๆ	มากมายในอดีต	

	 วิวัฒนาการทางการแพทย์ของไทยน้ันเริ่มมีบันทึกอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช	(รัชกาลที	่๑)	ซึ่งในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์แผนไทย	ต�าราสมุนไพรหมอหลวง	โดยมีแพทย์ที่รับราชการ	และ	หมอราษฎร	ท�า

หน้าที่รักษาประชาชนทั่วไปเรื่อยมา	ซึ่งทั้งนี้ได้มีเหตุการณ์ส�าคัญเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช	๒๔๒๔	รัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัมหาราช	รัชกาลที	่๕	ได้เกดิอหิวาตกโรคระบาดอย่างหนกัทัว่โลกรวมไปถึงในประเทศไทยด้วย	ในปีพทุธศกัราช	๒๔๒๙	

พระองค์จงึได้พระราชทานเงินและตัง้คณะกรรมการในการก่อตัง้โรงพยาบาลขึน้	ในช่วงประมาณปีพุทธศักราช	๒๔๓๑	ได้เกดิการจดัตัง้	“โรงศริริาช

พยาบาล”	ซึ่งปัจจุบันคือ	“โรงพยาบาลศิริราช”	และต่อมาจึงเกิดโรงเรียนแพทยากร	ได้จัดให้มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับทั้งการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์แผนตะวันตกยาวนานเรื่อยมาและได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“โรงเรียนราชแพทยาลัย”	ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๕๗		สมัยพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที	่ ๖	 ได้ก่อตั้ง	 “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”	และปีพุทธศักราช	๒๔๖๐	จึงย้ายโรงเรียนราชแพทยาลัยไป

เป็น“คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”		

๔



๕



	 ต่อมาเมื่อปี	พุทธศักราช	๒๔๗๑	และ	๒๔๗๕	ได้เกิดเหตุการณ์ที่ส�าคัญต่อวงการทันตแพทย์โดยบุคคลส�าคัญ	๒	ท่าน	คือ	นายแพทย์

วาด	แย้มประยูร	 (ศาสตราจารย์	พันเอก	หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์)	และ	ทันตแพทย์	สี	สิริสิงห	 (ศาสตราจารย	์พันโท	สี	สิริสิงห)	 ได้เสนอความ

เห็นต่อคณบดี	 คณะแพทยศาสตร์เพื่อขอให้เปิดการสอนวิชาทันตแพทยศาสตร์ระดับปริญญาโทขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 แต่ในครานั้นไม่

ส�าเร็จเน่ืองจากยังขาดงบประมาณในการด�าเนินงาน	 จนกระท่ังมาถึงช่วงปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๒	

-	 ๒๔๘๓	 ได้มีการเริ่มต้นพิจารณาการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์อีกครั้งและสามารถเจรจา

ได้ส�าเร็จในสมัยนายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม	 (จอมพล	ป.พิบูลสงคราม)	 ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี

และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้น	จากนั้นเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด	“คณะ

ทันตแพทยศาสตร์”	 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ซึ่งถือเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกใน

ประเทศไทย	 โดยมีนายแพทย์วาด	 แย้มประยูร	 (ศาสตราจารย์	 พันเอก	 หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์)	

เป็นหัวหน้าแผนก	 และเป็นคณบดีทันตแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนแรก	 และต่อ

มาจึงได้เกิดคณะทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ	ขึ้นมากมายจนถึงปัจจุบัน

	 จากภาพรวมประวัติความเป็นมาจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการในภาพรวมของวงการ

แพทย์และทันตแพทย์ไทยถือว่าได้มีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ใน

อดีตจนถึงปัจจุบัน	 มีการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัย

ต่างๆ	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นก�าลังหลักด้านสาธารณสุขของประเทศไทย	ดังนั้นเองวิชาชีพแพทย์

และทันตแพทย์จึงนับว่าเป็นหัวใจส�าคัญส่วนหน่ึงของการให้บริการด้านสาธารณสุขที่จะ

ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพด้านร่างกายที่ดี	แข็งแรงสมบูรณ์

https://th.wikipedia.org/wiki/
https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_31930	 https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/about.html
https://www.si.mahidol.ac.th/th/siriraj130years	 	 หนังสือ	50	ปี	ทันตแพทย์จุฬา	ประวัติและวิวัฒนาการ	พิมพ์ครั้งแรก	พฤษภาคม	2533	
https://mahidol.ac.th/th/history/	 	 	 https://dt.mahidol.ac.th/th/
https://www.dent.cmu.ac.th/		 	 	 https://www.dent.psu.ac.th/
https://dentist-archive.kku.ac.th/	 	 	 http://dent.swu.ac.th/
https://www.dent.nu.ac.th/	 	 	 	 https://dentistry.tu.ac.th/
https://www.med.cmu.ac.th/60th/history/	 	 	 https://www2.si.mahidol.ac.th/siriraj130years/details/9/80
https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/commencement/	 http://bodyandsoul.md.chula.ac.th/th/milestones
http://www2.pharm.chula.ac.th/	 	 	 http://www.dent.chula.ac.th/

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ

๖



๗

	 ตลอดระยะเวลามากกว่า	๕๐	ปี	นับตั้งแต่ป	ีพ.ศ.๒๕๑๓	นั้น	

ในการด�าเนนิงานของหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน	ในพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	 จะมุ่งเน้นการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาส

และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล	ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก	ที่ขาด

โอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรม	 ให้ได้รับโอกาสทางการ

รกัษาทีท่ัว่ถงึ	เพ่ือลดโอกาสทีจ่ะเกดิโรคต่างๆ	ในช่องปากของประชาชน

ทุกกลุ่มวัย	ส�าหรับงานในด้านการวิจัย	พัฒนา	และการผลิตนวัตกรรม

ทางทันตกรรม	 ซ่ึงถือเป็นภารกิจหลักของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	 ใน

พระบรมราชูปถัมภ์	ตลอดมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๒	มีเป้าหมายเพื่อลด

การน�าเข้าวัสดุต่างๆ	ที่ใช้ในทางทันตกรรม	วิจัย	พัฒนา	และสามารถ

ผลติได้เองในประเทศไทย	โดนตลอดท่ีผ่านมาล้วนเป็นความร่วมมอืและ

ใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งสิ้น	 แม้จะประสบความส�าเร็จ

ด้วยด	ีมคีวามก้าวหน้าเป็นล�าดบักต็าม	แต่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เพยีงชัว่คราว

ไม่ยั่งยืน	 เป็นข้อจ�ากัดทางทรัพยากรของหน่วยงานพันธมิตร	ท�าให้ไม่

อาจรองรับสนับสนุนภารกิจของหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ	 และ

มูลนิธิฯ	ที่มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นตามสภาพปัญหา

	 เพือ่น�าไปสูค่วามยัง่ยนื	รองรับการด�าเนนิงานในอนาคต	และ

ให้ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส�าหรับแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพที่สมบูรณ์	

รวมทั้งสามารถให้นวัตกรรมเหล่านั้นเข้าถึงประชาชนได้อย่างท่ัวถึง	

ตลอดจนพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สามารถสนองพระราชกระแสด้าน

ทันตสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๕๖	

มลูนธิฯิ	จงึด�าเนนิโครงการ	“ก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารหน่วยทนัตกรรม

พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	โดยมีวัตถุประสงค์	๓	

ประการ	ได้แก่

	 	 ๑.	 เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานการด�าเนินกิจการทันตกรรม

เคลื่อนที่ในพระองค์

	 	 ๒.	เป็นศูนย์กลางการวจิยัพฒันาด้านทนัตกรรมของประเทศ

แบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 ท้ังด้านการ

วิจัย	 ทดลอง	 ทดสอบ	 และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม

จนได้ผลติภัณฑ์ทีส่มบรูณ์สามารถน�าไปให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง

ปลอดภัยและมีคุณภาพ	

๓.	เป็นสถานท่ี	ทีส่ามารถเอ้ืออ�านวยประโยชน์ให้ผู้รบัพระราชทาน

ทุนอานันทมหิดลที่ส�าเร็จการศึกษาได้ค้นคว้าทางวิชาการต่อยอด

องค์ความรู	้ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่

พระราชทานทุนอานันทมหิดล

	 อาคารปฏบิตักิารหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน	ในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พร้อมส่ิงก่อสร้างประกอบ	และครุภัณฑ์ประจ�า

อาคาร	 ก่อสร้างบนท่ีดินของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย	์

โฉนดที่ดินเลขที่	 ๓๑๔๖	 เลขที่ดิน	 ๗๖	 (แปลงเลขที่	 ๒๗๘)	 แขวง

วงัทองหลาง	เขตวงัทองหลาง	กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๕	ไร่	เป็นอาคาร

คอนกรตีเสรมิเหล็กสูง	๕	ชัน้	พืน้ทีใ่ช้สอยรวม	๙,๖๘๐	ตารางเมตรแบ่ง

เป็น	ส่วนผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	๔,๑๗๐	ตารางเมตร	และส่วนปฏิบัติ

การ	 ทางวิทยาศาสตร์และส�านักงาน	๕,๕๑๐	 ตารางเมตร	 ปัจจุบัน

เป็นอาคารส�านักงานของ	มูลนิธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

และเป็นสถานที่ผลิตนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์	นวัตกรรมเครื่อง

มือแพทย์	 ที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล	บริเวณชั้น	 ๒	 มี

คลินิกทันตกรรมที่ให้บริการประชาชนทั่วไป	 และเพื่อการวิจัยทาง

คลินิก	 สามารถให้บริการได้หลากหลาย	 ได้แก่ทันตกรรมทั่วไป	 ทันต

กรรมหัตถการ	ศัลยกรรม	ทันตกรรมจัดฟัน	ทันตกรรมประดิษฐ์	ทันต

กรรมรากเทียม	เป็นต้น

เลขที่
๑๕๗/๔	ซอยจ�าเนียรเสริม	แขวงวังทองหลาง	เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพมหานคร	๑๐๓๑๐

เวลาท�าการ	จันทร์	-	ศุกร์	๐๘.๐๐	-	๑๗.๐๐น.
โทรศัพท์	๐๒-๓๑๘๒๓๕๑-๕

๗



	 ากฟันเทียมเริ่มมีการผลิตในประเทศไทย	 ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	โดยความร่วมมือกันระหว่าง	

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง	 (ADTEC),	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 (MTEC),	 คณะ

ทันตแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ภายใต้

โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมส�าหรับผู้ป่วยไทย	 ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าว

ได้รับงบประมาณจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ในการผลิตต้นแบบรากฟัน

เทียม	 (Prototype)	 และได้ผ่านการทดสอบทางกลศาสตร์	 การทดสอบการเข้ากันได้กับร่างกาย	 (Bio-

compatibility)	 ในสัตว์ทดลอง	 และการทดสอบในมนุษย์	 ผลจากโครงการวิจัยดังกล่าวจึงได้เกิดการ	

ผลิตรากฟันเทียมข้ึนในประเทศไทย	 โดยบริษัท	 พัฒนาวิทย์	 จ�ากัด	 เป็นผู้ไป	 Licensing	 สิทธิบัตรของ	

สวทช.มาเพื่อท�าการผลิต	โดยได้ด�าเนินการผลิตรากฟันเทียมตามมาตรฐานสากลด้านมาตรฐานคุณภาพ

ของการผลิตเครื่องมือแพทย์	ISO	13485	และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�าเข้าไปใช้และจ�าหน่ายใน

สหภาพยุโรป	CE	MARK	ที่ได้รับการรับรองโดย	TUV	Rheiland	และได้ท�าการผลิตรากฟันเทียมเพื่อใช้

ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ	๘๐	พรรษา	หรือ	 โครงการ“ฟันยิ้ม”	 เป็นรากฟันเทียมที่ใช้		

กับฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้	(Complete	Denture)	จ�านวน	๒๕,๐๐๐	ชุด	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐

คุณสมบัติและลักษณะของรากฟันเทียม

๑.	วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุไทเทเนียม	Grade	4

๒.	การสวมประกอบกับ	Abutment	:	HEX	ขนาด	2.4	mm.

๓.	Surface	Treatment:	Sand	Blast	Acid	Etching

๔.	ลักษณะภายนอกของ	Implant	Fixture	:	เป็นเกลียว	Reverse	Buttress	Thread	

ตลอดทั้งตัว

๕.	ใช้งานกับฟันเทียมทั้งปาก	(Complete	Denture) 

รากฟันเทียมรุ่น “ฟันยิ้ม”

Innofocus
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	 หลังจากการผลิตรากฟันเทียมรุ่นที่	 ๑	 “ฟันยิ้ม”	 ให้กับโครงการ

รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ทีมวิศวกร

ของบริษัท	พีดับบลิว	พลัส	จ�ากัด	ได้จ้างศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง	

(ADTEC)	เป็นที่ปรึกษาในการท�าการวิจัยและพัฒนารากฟันเทียมในรุ่นที่	๒	

โดยน�าข้อจ�ากดัในการใช้งานต่างๆ	ทีเ่กิดข้ึนกับรากฟันเทยีมรุน่ที	่๑	มาพฒันา

ปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย	และสามารถใช้กับฟันเทียมซี่

เดี่ยว	ชนิดติดแน่น	(Single	Tooth)	ได้ด้วย	เพื่อให้ทัดเทียมกับรากฟันเทียม

ทีผ่ลติจากต่างประเทศ	โดยได้รับการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานนานาชาติ

ว่าด้วยการผลติเครือ่งมือแพทย์	ISO13485	และการรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ์

ตามข้อก�าหนดของกฎหมายเครื่องมือแพทย์สหภาพยุโรป	 CE	MARK	 โดย	

TUV	SUD	ซึ่งรากฟันเทียมในรุ่นที	่๒	นี้	ได้ผลิตให้กับโครงการรากฟันเทียม

เฉลมิพระเกยีรต	ิเฉลมิพระชนม์พรรษา	๗	รอบ	๕	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	หรอื

โครงการ	“ข้าวอร่อย”	จ�านวน	๑๓,๐๐๐	ชุด		

คุณสมบัติและลักษณะของรากฟันเทียม

๑.	วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุไทเทเนียม	Grade	4

๒.	การสวมประกอบกับ	Abutment	:	8	smooth	Curve	หรือ	Oxta	Torx

๓.	Surface	Treatment:	Sand	Blast	Acid	Etching

๔.	ลักษณะภายนอกของ	Implant	Fixture	:	ช่วงล่างเป็นเกลียวแบบ	Condense	Thread	

ช่วงกลางเป็นเกลียว	Reverse	Buttress	Thread	ช่วงบนเป็นเกลียว	Micro	Thread

๕.	ใช้งานกับฟันเทียมทั้งปาก	และฟันเดี่ยวแบบยึดแน่น	(Single	Tooth)

รากฟันเทียมรุ่น “ข้าวอร่อย”

ผู้สูงอายุที่ได้รับพระราชทาน
รากฟันเทียมรุ่นฟันยิ้ม	ใน
โครงการรากฟันเทียม
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในวาระ
ครบ	๘๐	พรรษา

ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	พร้อมคณะท�างานโครงการรากฟันเทียม	เข้าเฝ้าฯ	กราบ
พระบาทถวายรายงานการด�าเนินงานโครงการรากฟันเทียม

๙



	 หลังจากการผลิตรากฟันเทียมรุ่นที่	๒	

ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙	(ศรท.๙)

มูลนิธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ได้ท�า

การศึกษาและพัฒนาต่อยอด	จากรากฟันเทียมรุ่นที	่๒

เพื่อให้มีความสามารถในการใช้งาน	ทั้งการท�าศัลยกรรม

และการใส่ครอบฟัน	รวมทั้งได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน

การฝังรากฟันเทียมเป็นระบบด้วย	โดยทั้งหมดได้ผ่าน

การทดสอบต่างๆ	ตามมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์	

ISO13485	ซึ่งรากฟันเทียมรุ่นนี้มีจุดเด่นดังต่อไปนี้คือ

ลักษณะของเกลียวบริเวณ

ด้านบนของ	Implant	

Fixture	ปรับเปลี่ยนเป็น

Double	Micro	

Thread	

เพิ่ม	Guide	Sleeve	เพื่อให้การสวมประกอบระหว่าง	Implant	Fixture	ง่ายมากขึ้น	แต่ยังคง	Surface	

Treatment	ด้วยวิธี	 Sand	Blast	Acid	Etching	 เช่นเดิม	 ในส่วนของการผลิตยังคงรักษาคุณภาพและ

การควบคุมตามมาตรฐาน	ISO13485	ที่ได้รับการรับรองโดย	TUV	SUD	อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้รากฟัน

เทียม	 “PRK”	 มีความสมบูรณ์และไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน	 จากคุณลักษณะที่ดีและมีคุณภาพส่งผล

ให้รากฟันเทียม	 “PRK”	 ได้รับเลือกให้ผลิตเพื่อใช้ในโครงการบริการฝังรากฟันเทียมส�าหรับผู้สูงอายุในป	ี	

พ.ศ.	๒๕๖๔	จ�านวน	๔,๐๐๐	ชุด

คุณสมบัติและลักษณะของรากฟันเทียม

๑.	วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุไทเทเนียม	Grade	4

๒.	การสวมประกอบกับ	Abutment	:	6	smooth	Curve	

๓.	Surface	Treatment:	Sand	Blast	Acid	Etching

๔.	ลกัษณะภายนอกของ	Implant	Fixture	:	ช่วงล่างและกลางเป็นเกลยีว

ทรง	V	ช่วงบนเป็นเกลียวทรง	V	ยอดเกลียวคู	่(Double	Micro	Thread)

๕.	ใช้งานกับฟันเทียมทั้งปาก	และฟันเดี่ยวแบบยึดแน่น

๑๐



ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ
คณะท�างานที่ปรึกษา

โรงพยาบาลตรัง	
กระทรวงสาธารณสุข

Professor Douglas P. Sinn, D.D.S., M.D.
Oral	&	Maxillofacial	Surgery

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์
หัวหน้าคณะท�างานที่ปรึกษา	

คณะกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

อ.ทพญ.อุษณีย์ ปึงไพบูลย์
คณะท�างานที่ปรึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวข�า
คณะท�างานที่ปรึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธ�ารงอนันต์สกุล
คณะท�างานที่ปรึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
คณะท�างานที่ปรึกษา

Information	Management	
System	Expertise

ผศ.ทพ.วินัย กิตติด�าเกิง
คณะท�างานที่ปรึกษา

ผศ.ทพ.ดร.ยสนันท์ จันทรเวคิน
คณะท�างานที่ปรึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผศ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์
คณะท�างานที่ปรึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Professor Ghali E. Ghali, D.D.S., M.D.
 FACS,	FRCS(Ed)

Professor Larry L. Cunningham, D.D.S., M.D.
Oral	&	Maxillofacial	Surgery

Professor Jef van der Zel, Ph.D.
Digital	Management	Expertise

ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ (ศรท.๙)

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๖-๒๕๔๘	รัชกาลที	่๙	ได้รับการรักษาพระ

ทนต์ด้วยการฝังรากพระทนต์เทียม	พระองค์พอพระทัยเป็นอย่างมาก	

ทรงมีพระราชกระแสอยากให้ราษฎรได้รับโอกาสในการรักษาด้วย	จึง

ได้	 ตรัสถามกับทีมทันตแพทย์ท่ีให้การรักษาว่า	 “๓๐ บาท รักษาได้

หรอืไม่” เนือ่งจากทรงทราบว่าเป็นการรกัษาทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูและ

มีราคาแพง	 และพระองค์ได้รับสั่งว่า “หากสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนียังมพีระชนม์ชพีอยู ่พระองค์กป็ระสงค์ให้ท�าให้สมเดจ็

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วย”

	 จากพระราชกระแสน้ันเองจึงได้เกิด	 การวิจัยและพัฒนา

รากฟันเทียมขึ้นในประเทศไทยและสามารถผลิตรากฟันเทียมไทยขึ้น

ครั้งแรกตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 และได้จัดท�าโครงการให้บริการฝังราก		

ฟันเทียมแก่ราษฎรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน...

	 ดังนั้นเองมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	จึงได้

จัดตั้ง	 ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 หรือชื่อย่อ	 ศรท.๙	 ตามมติคณะกรรมการ

มลูนิธทินัตนวตักรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ในการประชุมวสิามญัวาระ

พิเศษ	เมื่อวันศุกร์ที่	๒๙	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	โดยมีวัตถุประสงค์จัด

ตั้งอย่างน้อย	๓	ประการ	ดังนี้

			๑.	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ที่มีพระ

มหากรุณาธิคุณต่อพสนิกรด้านทันตสาธารณสุข

	 	 	 ๒.	 เพื่อน�าช่ือ	 ศรท.๙	 มาเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจเป็น

ศูนย์รวมใจของนักวิจัยและพัฒนาทางด้านทันตกรรมให้เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่ลดการน�าเข้าและ

การบริการจากต่างประเทศที่มีราคาสูง

			๓.	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคี

เครือข่าย	 ตลอดจนการอบรม	พัฒนา	 สัมมนาทางด้านวิชาการใหม่ๆ	

ท�าให้การบริการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

 ศรท.๙	 จึงเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ	 ใน

การวิจัยและพัฒนา	 เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านทันต

สาธารณสุขไปให้บริการแก่ราษฎรชาวไทย	 และเป็นการส�านึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตรที่มีต่อต่อวิชาชีพทันตแพทย์และ

ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

ที่ปรึกษาต่างประเทศของ ศรท.๙

ที่ปรึกษาของ ศรท.๙

๑๑



	 ส�าหรับดิฉันเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่น�ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้	นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงที่ท่าน

ทรงโปรดเกล้าพระราชทานฯ	ให้ในฐานะผู้ท่ีถวายงานให้พระองค์ท่าน	สิง่ของทุกชิน้จะมเีร่ืองราวท่ีสามารถท่ีสือ่ให้เหน็ถึงพระราช

จริยวัตรในด้านต่างๆ	แสดงถึงความประหยัด	ความเรียบง่าย	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชด�ารัสที่ให้ไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต

ของราษฎร	ท�าให้เห็นถึงสายพระเนตรอันกว้างไกล	ความห่วงใย	ความเมตตาที่ท่านทรงมีต่อราษฏรและวงการทันตแพทย์ตลอด

มา	โดยดิฉันจะขอน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ	ผ่านบทความดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑ : พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.

             พระประจ�าวิชาชีพของวงการทันตแพทย์ไทย

	 ครั้งเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๒	 ในขณะนั้นดิฉันเองได้ด�ารงต�าแหน่ง	 คณบดีคณะทันต

แพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ด้วยเป็นปีท่ีคณะฯ	 ใกล้จะมีอายุครบ	 ๕๐	 ปีพอดี	 ซึ่ง

จะครบรอบในวันที่	๑๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	ด้วยเหตุนั้นเองในเดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๕๓๒	

คณาจารย์จ�านวนหนึง่ซึง่เป็นผูม้จีติศรทัธาในบวรพทุธศาสนา	และศรัทธาในวตัถมุงคลท้ังหลายได้

ขอพบและปรึกษาว่าในการฉลองครบรอบ	๕๐	ปี	คณะฯ	น่าจะจัดสร้างพระขึ้นเพื่อเป็นการรวม

ศรทัธาของทนัตแพทย์และประชาชน	อกีทัง้เพือ่เชือ่มความสามคัคีระหว่างทนัตแพทย์	คณาจารย์	

ศิษย์เก่า	 และนิสิตปัจจุบัน	 ในการร่วมแรงร่วมใจ	 โดยมีความเห็นร่วมกันว่าจะขอพระราชทาน

ชิ้นส่วนพระทนต์ที่ทันตแพทย์ประจ�าพระองค์ได้เก็บรักษาไว้	 เพื่อน�ามาเป็นองค์ประกอบหลัก

ของพระที่จะจัดสร้างขึ้น	การเตรียมการเพื่อจัดท�าขณะนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิร

ญาณสังวร	 (สุวฑฺฒนมหาเถร)	สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที	่๑๙	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 (ซึ่ง

ในขณะนั้นด�ารงพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรฯ)	 ทรงเห็นด้วย	 และทรงแนะน�าว่าดิฉันต้อง

ขอพระราชทาน	พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อน	ดิฉันรับข้อแนะน�า

ดังกล่าวเพื่อรับด�าเนินเรื่องต่อไป

ข้อมูลโดย		ศาสตราจารย์พิเศษ	ทันตแพทย์หญิง	ท่านผู้หญิงเพ็ชรา	เตชะกัมพุช		ทันตแพทย์ประจ�าพระองค์ผู้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙

  องพพิธิภณัฑ์เครือ่งใช้ส่วนพระองค์ ณ มลูนธิทินัตนวตักรรม ในพระบรมราชปูถมัภ์ เป็นห้องพพิธิภณัฑ์ทีร่วบรวมเครือ่งใช้ส่วน

พระองค์ เพือ่เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช เพือ่แสดงถงึพระมหากรณุาธคุิณทีท่รงมี

ต่อวชิาชพีทนัตแพทย์ และเหล่าราษฏร จดัแสดงอยูภ่ายในอาคารปฏบิตักิารหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

รวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับการถวายการรักษาพระทนต์ฯ ของทันตแพทย์ประจ�าพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  

ห้

เรื่องเล่าจากทันตแพทย์ประจ�าพระองค์

๑๒



	 ส่วนตวัดฉินัซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นทนัตแพทย์ประจ�าพระองค์และ

เคยได้รับพระราชทานชิ้นส่วนพระทนต์องค์กรามน้อยบน	 ซึ่งแตกบ่ิน

ออกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	พร้อมทั้งวัสดุต่างๆ	 ได้เก็บรักษาตลอดระยะ

เวลาที่ได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท	ดิฉันจึงมอบช้ินส่วนพระ

ทนต์นั้นให้แก่คณะฯ	 เพื่ออัญเชิญไปเป็นองค์ประกอบหลักของพระที่

จะจัดสร้าง	 ส่วนเรื่องการกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมรา

ชานุญาต	 ขณะนั้นดิฉันยังนึกไม่ออกว่าควรกราบบังคมทูลด้วยวิธีใด	

แต่ด้วยนับเป็นบุญวาสนาท�าให้ดิฉันและทันตแพทย์ประจ�าพระองค์

อีก	๓	ท่านต้องเข้าเฝ้าฯ	เพื่อถวายการรักษาพระทนต์ให้พระองค์ท่าน	

ภายหลังจากการถวายการรักษา	 ดิฉันได้กราบพระบาทเพื่อทูลขอ

พระราชทานพระทนต์พร้อมทัง้น�าพระทนต์องค์ทีบ่ิน่ให้ทอดพระเนตร	

และได้กราบบังคมทูลรายละเอียดของการจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ขึ้น	

แต่เนื่องด้วยเป็นทันตแพทย์	 องค์ประกอบหลักสิ่งใดคงไม่ดีเท่าพระ

ทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ซ่ึงเป็นท่ีรักและเทิดทูนสูงสุด

ของเหล่าข้าพระพุทธเจ้า	

	 เมื่อได้กราบบังคมทูลแล้วดิฉันรู้สึกหวั่นใจด้วยไม่ทราบว่า

พระองค์ท่านจะรับสั่งประการใด	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

นิ่งอยู่สักครู่	 แล้วจึงทอดพระเนตรชิ้นส่วนพระทนต์พร้อมกับรับสั่งว่า	

“เท่าใดจึงจะพอจะท�าพระกี่องค์จะได้ท่ัวถึงกันหรือ”	 และรับสั่งต่อ

อีกว่า	“ทุกอย่างอยู่ท่ีศรัทธา ถึงจะมีหรือไม่มีพระทนต์ก็คงไม่แตก

ต่างกัน แต่ถ้าศรัทธาก็ยินดีให้ ขอเพียงให้อาจารย์และทันตแพทย์

ทุกคนเป็นคนดี และช่วยสั่งสอนลูกศิษย์และคนอ่ืนให้เป็นคนดีต่อ

ไป”	เมือ่ได้ยนิพระราชกระแสรบัส่ังของพระองค์ท่าน	ดฉินัรูส้กึซาบซึง้

และส�านกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัท่ีมี

ต่อคณาจารย	์และศิษย์เก่าทันตแพทย์เป็นอย่างยิ่ง

ทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธา ถึงจะมีหรือไม่มีพระทนต์ก็คงไม่แตกต่างกัน 

แต่ถ้าศรัทธาก็ยินดีให้ ขอเพียงให้อาจารย์และทันตแพทย์ทุกคนเป็นคนดี 

และช่วยสั่งสอนลูกศิษย์และคนอื่นให้เป็นคนดีต่อไป

	 ต่อมาทางคณะฯ	 ได้ขอพระราชทานผงจิตรลดา	 และ

พระปรมาภิไธยย่อ	 ภ.ป.ร.	 เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานในองค์พระ	

คราวน้ัน	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ

พระราชด�าเนินมาเป็นองค์ประธานพิธี	 ทรงประกอบพิธีเททองหล่อ

พระบูชา	และพระกริ่ง	ณ	พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร	เมื่อวันที	่๓๑	

มกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	และการจัดสร้างก�าหนดพิธีมหาพุทธาภิเษกวัน

ที่	๑๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๓๓	ณ	พระอุโบสถ	วัดบวรนิเวศวิหาร	โดยมี

สมเดจ็พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร	ทรงอุปถมัภ์ในการจดั

สร้าง	โดยเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย	เวลา	๑๔.๑๙	นาท	ีมีพระเถระ

ผู้ทรงคุณวุฒิคุณธรรมจากทุกภาคของประเทศร่วมในพิธี

สมเด็จพระสังฆราชฯ	ทรงท�าพิธีละลายชิ้นส่วนพระทนต	์เมื่อวันที่	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๓๒	ณ	พระอุโบสถ	

วัดบวรนิเวศวิหาร

แหล่งข้อมูล	หนังสือพระพุทธชินสีห์	
ภ.ป.ร.	๕๐	ปี	คณะทันตแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๑๖	พ.ค.
๒๕๓๓

๑๓



พระพุทธชินสีห์	ภ.ป.ร.	ที่จัดสร้างขึ้นนั้นประกอบด้วย	

พระบูชาพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. 

เป็นพระบูชา	เนื้อทองผสมลงรักปิดทองค�าแท้	ขนาดหน้าตัก	๕	นิ้ว	ประดิษฐานอยู่บนฐานบัว	๒	ชั้น	ฐานสิงห์	๑	ชั้น	และฐานย่อ

เหลี่ยมอีกสองชั้น	มีความกว้างฐานชั้นล่างสุดประมาณ	๑๘.๘	ซม.	ความสูงขององค์พระยอดพระเกศถึงฐานบัว	๑๙	ซม.	และจาก

ยอดพระเกศถึงฐานชั้นล่าง	๒๖	ซม.	ในองค์พระบรรจุไว้ด้วยมวลสารอันประเสริฐ	แผ่นยันต์	รวมทั้งพระผงพิมพ์ใหญ่อีก	๑	องค	์					

พระทุกองค์ตอกเลขก�ากับที่แผ่นยันต์ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชฯ	ทรงลงอักขระเป็นต้นแบบ	จัดสร้างจ�านวน	๙๙๙	องค	์

พระกริ่ง 

พระกริ่งนี้ท�าเป็น	๓	เนื้อ	คือ	ทองค�า	เงิน	และนวโลหะ	ขนาดความสูงวัดจากยอดพระเกศถึงฐานชั้นล่าง	๒๕	มม.	ความกว้างฐาน

ชั้นล่าง	 ๑๕.๙	 มม.	 ใต้ฐานเจาะรูเพื่อใส่ผงและเม็ดกริ่งแล้วปิดฝา	 ซึ่งมีโค้ดเป็นตราพระเกี้ยว	 ใต้ตราพระเกี้ยวเป็นตัวเลข	 ๕๐	ปี											

ตอกด้วยโค้ดพิเศษส�าทับอีกครั้ง	จัดสร้างจ�านวนอย่างละ	๑,๙๙๙	องค์	

พระผงพิมพ์ใหญ่ และพระผงพิมพ์เล็ก

รปูแบบเหมอืนกนักล่าวคอื	จ�าลองเป็นรูปพระพทุธชนิสห์ีอยูภ่ายในครอบแก้วมดัหวายผ่าซีก	ทีบ่รเิวณฐานด้านหน้ามพีระปรมาภไิธย

ย่อ	ภ.ป.ร.	ส่วนด้านหลังเป็นลายพระหัตถ์พระนามย่อ	ญ.ส.ส.	และ	ทนฺโต	เสฺโฐ	ตัวจม	มีพลอยสีแดงฝังอยู่เห็นได้ชัดเจนขนาด

พิมพ์ใหญ่	กว้าง	๒๓.๕	มม.	สูง	๓๓.๕	มม.	หนา	๔.๙	มม.	ส่วนขนาดพิมพ์เล็กกว้าง	๑๗.๒	มม.	สูง	๒๔.๙	มม.	หนา	๓.๙	มม.	

จัดสร้างพิมพ์ใหญ	่จ�านวน	๖๓,๐๐๐	องค์	จัดสร้างพิมพ์เล็ก	จ�านวน	๒๑,๐๐๐	องค์	

	 พระพุทธชินสีห์	 ภ.ป.ร.	 เป็นท่ีเคารพและเทิดทูนของวงการทันตแพทย์ตราบมาจนปัจจุบัน	 และ							

ได้กลายเป็นพระประจ�าวิชาชีพของวงการทันตแพทย์ไทย	 ส�าหรับดิฉันเองนั้นรู้สึกซาบซึ้งและยังส�านึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทุกครั้งท่ีได้เล่าถึงเรื่องนี	้ เร่ืองราวในครั้งน้ันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็น

ล้นพ้นทีเ่ปรยีบมไิด้แก่ผูถ้วายงาน	และกับคณะทนัตแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	สมควรทีค่ณาจารย์	

และศิษย์เก่า-ใหม่	 ในวงการทันตแพทย์	 จะต้องส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและด�าเนินตามรอยพระยุคลบาท	

โดยต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกระแสรับสั่งที่ทรงฝากไว้



วัตถุประสงค์

 ศรท.9 Study club เป็นกลุ่มที่จัดท�าขึ้นโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม     

ในพระบรมราชปูถัมภ์ เพือ่ให้ทนัตแพทย์ หรอืผูท้ีส่นใจเข้ามาเรยีนรูด้้าน ทนัต

กรรมในทุกๆ ศาสตร์สาขาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ น�าไปสู่

การให้บรกิารประชาชนอย่างถกูต้อง รวดเรว็ และมีคุณภาพมากยิง่ขึน้ โดย

ผู้ที่สมัครเข้ากลุ่ม ศรท.9 Study Club จะได้รับข่าวสารในด้านทันตกรรม 

รวมไปถึงหลักสูตรอบรมหรือสัมมนาหัวข้อต่างๆ ผ่านทาง E-mail ของผู้

สมัครทั้งในรูปแบบ webinar หรือ on site ที่จะจัดบรรยายโดยทันตแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศ และต่างประเทศ เป็นพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนความรู้           

เพิ่มความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ            ร่วมกัน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้า ศรท.9 Study Club

ทันตแพทย์ทุกกลุ่มสาขา หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป

 สามารถสมัครและดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ 

Website : www.dent-in-found.org ในคอลัมน์ “ข่าว

ประชาสัมพันธ์” หรือ Facebook ของมูลนิธิฯ 

@dentalinnovation40 ในรูปแบบ google form โดย 

Scan QR-Code นี้

๑๕



ตารางกิจกรรมของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

๒๒	มกราคม	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 Audit	Halal	โดย	ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร

๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 อธิบดีกรมอนามัย	เยี่ยมชมมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

๒๓-๓๐	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 อบรมรากฟันเทียมรุ่น	PRK	ของโครงการผู้สูงอายุร่วมกับ	TCELS

๒	เมษายน	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน	ณ	มูลนิธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์

๕	เมษายน	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 อบรม	GHP	โดย	TUV	NORD	Thailand

๘	เมษายน	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 อบรม	FSSC	โดย	TUV	NORD	Thailand

๒๔-๒๕	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๖๔	 Audit	FSSC	GMP	HACCP	โดย	TUV	NORD	Thailand

๒๗	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 ประชุมนักเรียนทุนอานันทมหิดล	สาขาทันตแพทยศาสตร์	

๙	มิถุนายน	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 Audit	Hal-Q	ประจ�าปี	๒๕๖๔	โดย	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๒	มิถุนายน	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 ลงนามสัญญาร่วมวิจัย	Digital	Dentistry	ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

	 	 	 	 กรมอนามัย	และมูลนิธิฯ

๒๘	มิถุนายน	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 นักศึกษา	ม.พะเยา	คณะทันตแพทยศาสตร์มาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

๑๓	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ศนูย์พทัยา	มาเยีย่มชมการด�าเนนิงาน

	 	 	 	 ของมูลนิธิฯ

๑	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๖๔	 	 สมาคมสุขภาพจิตมาเยี่ยมชมการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ

Innofocusข่าวกิจกรรม
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