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บทคัดย่อ 

  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและกลุ่มที่ต้องการพิเศษ  ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  พื้นที่เทศบาลเมืองศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินโครงการเสริมสร้างในกลุ่มผู้สูงอายุ
และกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษ  รวมทั้งผู้ดูแลให้ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและการดูแลสุขภาพอย่าง
เป็นองค์รวม  โดยให้บริการตรวจช่องปาก  การแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปากและการส่งต่อที่เหมาะสม รวมทั้งจัด
เวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันในชุมชน  การด าเนินการบางส่วนได้บูรณาการ
กับการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาทันตแพทย์ได้เรียนรู้การท างานในชุมชนและได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากแก่ประชาชน  การด าเนินโครงการได้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษรวมทั้งผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ จ านวน 150 คน มีการด าเนินโครงการ 6  ครั้ง โดยด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 ครั้ง  เยี่ยม
บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง  จัดเวทีเสวนาระดับความคิดเห็นเพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข
อย่างมีส่วนร่วมในชุมชน  2 ครั้ง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563  ณ พ้ืนที่เทศบาลเมือง
ศิลา  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการในเขตเทศบาลเมืองศิลาและเทศบาลนครขอนแก่น เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านทันต
สาธารณสุข  และการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  ผลที่ได้จากการเนินโครงการจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ดูแลมีความรู้และทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกายอย่างเป็นองค์รวม  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ ส่งผลให้ชุมชนมีโครงการและแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

ค าส าคัญ: สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอาย ุกลุ่มที่ต้องการพิเศษ 

 

Abstract 

 Oral health promotion program for the elderly and special needs groups in the sufficiency 
economy model community Sila Municipality Area, Mueang District, Khon Kaen Province, aimed to 
carry out a project to strengthen the elderly and those with special needs and caregivers to gain 
knowledge on oral health care and holistic health care. This program provided the oral examination, 
recommendations, and referrals for proper oral health care. Moreover, there was a brainstorming 
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forum to find problems and solutions in the community. Some operations were integrated with the 
dental curriculum which dental students could learn to work in the community and conduct oral 
health promotion activities. Implementation of the project has provided services to the elderly and 
people with special needs, including caregivers for 150 people. There were six activities, including 
two oral health promotion projects, two home visits with health personnel, two discussions 
meetings to find problems and solutions with participation in the community.  All projects have 
been conducted from October 1, 2019, to September 30, 2020, at Mueang Sila Municipality Area, 
Mueang District, Khon Kaen Province, with the participation of schools, local government 
organizations, government agencies in Sila Municipality and Khon Kaen Municipality. The 
implementation of the project created a network of the dental public health team to work with 
holistic health care. The results from the project implementation resulted in the target group and 
caregivers having a good knowledge and attitude in taking care of oral health and physical health 
holistically.  Moreover, the community has appropriate oral health promotion programs and 
guidelines for the elderly and people with special needs. 

Keywords: oral health promotion, the elderly, special needs groups 

 

บทน า 

 จากการประเมินสถานการณ์ในประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ  อันเนื่องมาจากความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายและ
โรคประจ าตัวเรื้อรัง  จนน าไปสู่ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงปัญหาสุขภาพช่องปากโดยมีหลักฐานทางการแพทย์ที่
แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ของโรคในช่องปากกับสุขภาพร่างกาย เช่น การมีปัญหาสุขภาพข่องปากทั้งโรคปริทันต์  
โรคฟันผุการสูญเสียฟันล้วนมีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรัง  เช่น โรคปริทันต์มีผลกับภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง  
(STROKE) เบาหวานและภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ นอกจากนั้นในชุมชนยังมีกลุ่มที่ต้องการดูแลพิเศษ ซึ่งภาวะ
ความผิดปกติต่าง ๆ ที่มีจะส่งผลให้มีความยากล าบากในดูแลสุขภาพช่องปากซึ่งผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การให้การดูแลเป็นอย่างดี  การที่ประชาชนมีการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีดีจะช่วยท าให้สุขภาพโดยรวมดีข้ึน 

 นอกจากนั้นโรคในช่องปากยังเป็นโรคที่ เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยด้าน  Social 
determinant of health  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญเชื่อมโยงกับความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม  การแก้ไขปัญหาต้องการ
ความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องกระบวนการเกิดโรคเพ่ือน าไปสู่การวางแผนการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการจากบุคลากร
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  กระบวนการค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขควรเป็นการด าเนินการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาในทุกระดับทั้งการส่งเสริมป้องกันและการรักษาฟ้ืนฟูสภาพอย่างเป็น
องค์รวมคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากเป็นสถาบันการศึกษารับผิดชอบงานวิชาการโดย
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สอดแทรกเนื้อหาทันตแพทย์ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษในกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว  ยังเห็นความส าคัญของการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการบริการวิชาการสู่สังคม
จึงตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน 

 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์  ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดูแลสุขภาพช่องปากกับเทศบาลเมือง
ศิลาเพ่ือร่วมกันด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและสุขภาพองค์รวมโดยแนวทางในการด าเนินงานดังกล่าว
มีฐานคิดส าคัญตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งต้องมีการบูรณาการในสหสาขาวิชาชีพการด าเนินโครงการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชนเป็นการสร้างศักยภาพของประชาชนเพ่ือให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อันจะน าไปสู่การมีสุข
ภาวะและเพ่ิมคุณภาพท่ีดีของประชาชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

 1.ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษรวมทั้งดูแลได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและการดูแล
สุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 

 2. ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้รับการตรวจช่องปากบริการทันตกรรมป้องกันและการรักษา
หรือส่งต่อท่ีเหมาะสม 

 3.เพื่อจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันในชุมชน 

 4.นักศึกษาทันตแพทย์ได้เรียนรู้การท างานในชุมชนและได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

              แก่ประชาชน 

 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินโครงการได้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษรวมทั้งผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 
150 คน โดยด าเนินโครงการ 6  ครั้ง  ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 ครั้ง  เยี่ยมบ้านร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง  จัดเวทีเสวนาระดับความคิดเห็นเพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน  2 
ครั้ง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563  ณ พ้ืนที่เทศบาลเมืองศิลา  อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน่  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในเขตเทศบาลเมืองศิลา
และเทศบาลนครขอนแก่น เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านทันตสาธารณสุข  และการดูแลสุขภาพอย่าง
เป็นองค์รวม   

• ด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยมีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
- การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะโรคในช่องปากท่ีส าคัญที่ส่งผล

กระทบต่อผู้สูงอายุ เช่น โรคฟันผุ โรคปริทันต์ ความสัมพันธ์ของโรคในช่องปากและโรคทางระบบ 
รวมทั้งให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพช่องปาก  

- การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมให้ใบสรุปผลการตรวจสุขภาพช่องปากและค าแนะน าในการ
รักษาที่เหมาะสม 
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- การตรวจประเมินสุขภาพร่างกายท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพช่องปากอย่างเป็นองค์รวม เช่น การ
ประเมินสภาวะการกลืน การประเมินแรงกัด การประเมินแรงดันลิ้น การประเมินแรงบีบมือ การ
ประเมินความจ า  

• การเยี่ยมบ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
- เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับบุคลากรของเทศบาลเมืองศิลา ภายใต้โครงการของศูนย์

ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลา 

- ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพช่องปาก และความรู้แก่ผู้ดูแล เพ่ือให้สามารถ
ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

• การจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันในชุมชน โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมดังนี้ 
- จดัเวทีระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองศิลา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคน

พิการเทศบาลเมืองศิลา เพ่ือค้นหาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

- แลกเปลี่ยนแนวคิดเพ่ือการด าเนินการที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม 

- ส่งต่อข้อมูลและแนวทางการด าเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 
ภาพที่ 1 ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้รับการตรวจช่องปากบริการทันตกรรม 
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ภาพที่ 2 นักศึกษาทันตแพทย์ให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน 

 
ภาพที่ 3 การตรวจและให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน 
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ภาพที่ 4 การตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชน 

 

 
ภาพที่ 5 การประเมินสภาวะสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและการและให้ค าแนะน า 
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ภาพที่ 6 การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการและให้ค าแนะน า 

 

 
ภาพที่ 7 การเยี่ยมบ้านร่วมกับบุคลากรสุขภาพเพ่ือการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
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ภาพที่ 8 การเยี่ยมบ้านร่วมกับบุคลากรสุขภาพและให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปาก 

 
ภาพที่ 9 เวทีเสวนาเพื่อการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดูแลสุขภาพช่องปาก 
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ภาพที่ 10 การจัดเวทีเสวนา เพื่อระดมความคิดเห็นในการด าเนินงานดูแลสุขภาพช่องปาก 

 

การอภิปรายผล 

 เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างมาก ทั้งปัญหาด้านสุขภาพร่างกายซึ่งเป็นผล

จากความเสื่อมสภาพของระบบต่างๆ และปัญหาด้านสภาวะช่องปาก  ผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก

ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ซึ่งด าเนินการเก็บข้อมูลในปี 2555 พบว่าในผู้สูงอายุ 60-74 ปี มีการสูญเสียฟันเป็นปัญหา

หลัก ซึ่งมีสาเหตุส าคัญจาก โรคฟันผุ โรคปริทันต์ รวมทั้งการมีโรคทางระบบของผู้สูงอายุยังส่งผลให้เกิดโรคในช่อง

ปากเพ่ิมข้ึน  ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในช่องปาก ทั้งท่ีมีสาเหตุมาจากโรคปริทันต์ ฟันผุ รอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อน และ

โรคของข้อต่อขากรรไกรส่งผลต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวท าให้ผู้สูงอายุเกิ ดความยากล าบากในการเคี้ยวอาหาร 

หลีกเลี่ยงอาหารที่เหนียว เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การได้รับสารอาหารและภาวะโภชนาการของ

ผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างเป็นองค์รวม 

 การด าเนินงานเพ่ือดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน สามารถควบคุม 

ดูแล และพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น โดยด าเนินการตั้งแต่การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของแต่ละคน 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกายอย่างเป็น

องค์รวม ตลอดจนการด าเนินงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งต้องมี

การบริการผสมผสานทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู  สภาพช่องปาก รวมทั้งการส่งต่อเพ่ือรับบริการรักษา ฟ้ืนฟู  

เฉพาะทาง และรับกลับเพ่ือการดูแลคงสภาพต่อเนื่องในระยะยาว  ดังนั้นการด าเนินการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น
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อย่างยิ่งที่ต้องมีการด าเนินการร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม นอกจากนั้นการด าเนินโครงการและการก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการดูแล

สุขภาพของผู้สูงอายคุวรเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงาน 

 แนวทางการด าเนินงานในขั้นต่อไป ควรมีการติดตามผลการด าเนินงาน และพัฒนาการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้เกิดชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

อย่างเป็นองค์รวม  รวมทั้งมีการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือเก็บข้อมูลสุขภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย

ก าหนดสุขภาพ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เก่ียวข้องและวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

สรุป/ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ 

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เช่นปัญหาด้านสุขภาพ
ร่างกายซึ่งเป็นผลจากความเสี่อมสภาพของระบบต่าง ๆ ปัญหาด้านสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะอารมณ์ซึมเศร้า
และความเครียดปัญหาสุขภาพช่องปากเนื่องจากการสะสมโรคตามวัย และจาการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีโรคทาง
ระบบหลายโรคและปัญหาสุขภาพจิตที่สัมพันธ์กับสภาวะในช่องปากและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษเป็นกลุ่มที่
ปัจจัยทางภายภาพต่าง ๆ ของร่างกายส่งผลต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก และเป็นกลุ่มที่มีปัญหาของโรคใสช่องปาก
มากกว่าประชาชนทั่วไป ซึ่งเมื่อมี่ปัญหาสุขภาพช่องปากจะส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการและสุขร่างกายและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างมาก  จึงควรมีส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างเป็น
องค์รวมโดยการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษและกลุ่มผู้ดูแล 
ควบคู่กับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างเป็นองค์รวม ให้การเยี่ยมบ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคัด
กรองผู้มีความเสี่ยงและการให้ทันตกรรมป้องกันรวมทั้งการจัดการบริการรักษาทันตกรรมหรือการส่งต่อที่เหมาะสม 
รวมทั้งการร่วมระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งการ
ท างานต้องมีการบูรณาการร่วมกัน่ของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการเรียนการสอน และมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย  
มีงานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของโรคทางระบบและโรคช่องปากที่ใช้อ้างอิงในการบรรยายหรือเป็นแนวทางใน
การด าเนินกิจกรรม  

…………………………….. 

 

 

 


