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โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและกลุ่มที่ต้องการพิเศษ ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง พื้นที่เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินโครงการเสริมสร้างในกลุ่มผู้สูงอายุ
และกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งผู้ดูแลให้ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและการดูแลสุขภาพอย่าง
เป็นองค์รวม โดยให้บริการตรวจช่องปาก การแนะนาการดูแลสุขภาพช่องปากและการส่งต่อที่เหมาะสม รวมทั้งจัด
เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกั นในชุมชน การดาเนินการบางส่วนได้บูรณาการ
กับการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาทันตแพทย์ได้เรียนรู้การทางานในชุมชนและได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากแก่ป ระชาชน การดาเนิ น โครงการได้ให้บ ริการแก่ผู้สูงอายุและกลุ่ มผู้ที่มีความต้องการพิเศษรวมทั้งผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ จานวน 150 คน มีการดาเนินโครงการ 6 ครั้ง โดยดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 ครั้ง เยี่ยม
บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง จัดเวทีเสวนาระดับความคิดเห็นเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข
อย่างมีส่วนร่วมในชุมชน 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ พื้นที่เทศบาลเมือง
ศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการในเขตเทศบาลเมื องศิ ล าและเทศบาลนครขอนแก่ น เกิดเครือ ข่า ยความร่ว มมื อ ทางวิช าการด้ า นทั น ต
สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ผลที่ได้จากการเนินโครงการจะส่ง ผลให้กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ ดูแลมีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการดูแลสุ ขภาพช่องปากและสุ ขภาพร่างกายอย่างเป็นองค์รวม หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องมีการทางานร่วมกันอย่างบูรณาการ ส่งผลให้ชุมชนมีโครงการและแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
คาสาคัญ: สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ 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
บทนา
จากการประเมิน สถานการณ์ในประเทศไทยมีสั ดส่ ว นประชากรผู้ สู งอายุ ที่เพิ่ มขึ้น อย่างรวดเร็ว ซึ่ ง กลุ่ ม
ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายและ
โรคประจาตัวเรื้อรัง จนนาไปสู่ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงปั ญหาสุขภาพช่องปากโดยมีหลักฐานทางการแพทย์ที่
แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ของโรคในช่องปากกับสุขภาพร่างกาย เช่น การมีปัญหาสุขภาพข่องปากทั้งโรคปริทันต์
โรคฟัน ผุ การสู ญเสี ย ฟัน ล้ ว นมีผ ลต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคปริทันต์มีผ ลกับภาวะเส้ นเลื อดอุดตันในสมอง
(STROKE) เบาหวานและภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ นอกจากนั้นในชุมชนยังมีกลุ่มที่ต้องการดูแลพิเศษ ซึ่งภาวะ
ความผิดปกติต่าง ๆ ที่มีจะส่งผลให้มีความยากลาบากในดูแลสุขภาพช่องปากซึ่งผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การให้การดูแลเป็นอย่างดี การที่ประชาชนมีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีจะช่วยทาให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น
นอกจากนั้ น โรคในช่ อ งปากยั ง เป็ น โรคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลายปั จ จั ย โดยเฉพาะปั จ จั ย ด้ า น Social
determinant of health ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญเชื่อมโยงกับความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม การแก้ไขปัญหาต้องการ
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกระบวนการเกิดโรคเพื่อนาไปสู่การวางแผนการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการจากบุคลากร
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน กระบวนการค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขควรเป็นการดาเนินการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาในทุกระดับทั้งการส่งเสริมป้องกันและการรักษาฟื้นฟู สภาพอย่างเป็น
องค์รวมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากเป็นสถาบันการศึกษารับผิดชอบงานวิชาการโดย
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สอดแทรกเนื้ อหาทัน ตแพทย์ ผู้สู งอายุและกลุ่ มผู้ ที่มีความต้องการพิเศษในกระบวนวิช าต่าง ๆ ในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว ยังเห็นความสาคัญของการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการบริการวิชาการสู่สังคม
จึงตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดูแลสุขภาพช่องปากกับเทศบาลเมือง
ศิลาเพื่อร่วมกันดาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและสุขภาพองค์รวมโดยแนวทางในการดาเนินงานดังกล่าว
มีฐานคิดสาคัญตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งต้องมีการบูรณาการในสหสาขาวิชาชีพการดาเนินโครงการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชนเป็นการสร้างศักยภาพของประชาชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อันจะนาไปสู่การมีสุข
ภาวะและเพิ่มคุณภาพที่ดีของประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1.ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษรวมทั้งดูแลได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและการดูแล
สุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2. ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้รับการตรวจช่องปากบริการทันตกรรมป้องกันและการรักษา
หรือส่งต่อที่เหมาะสม
3.เพื่อจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันในชุมชน
4.นักศึกษาทันตแพทย์ได้เรียนรู้การทางานในชุมชนและได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
แก่ประชาชน
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินโครงการได้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษรวมทั้งผู้ดูแลผู้สูงอายุ จานวน
150 คน โดยดาเนินโครงการ 6 ครั้ง ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 ครั้ง เยี่ยมบ้า นร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง จัดเวทีเสวนาระดับความคิดเห็นเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน 2
ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ พื้นที่เทศบาลเมืองศิลา อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในเขตเทศบาลเมืองศิลา
และเทศบาลนครขอนแก่น เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านทันตสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพอย่าง
เป็นองค์รวม
• ดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยมีการดาเนินกิจกรรมดังนี้
การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะโรคในช่องปากที่สาคัญที่ส่งผล
กระทบต่อผู้สูงอายุ เช่น โรคฟันผุ โรคปริทันต์ ความสัมพันธ์ของโรคในช่องปากและโรคทางระบบ
รวมทั้งให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพช่องปาก
การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมให้ใบสรุปผลการตรวจสุขภาพช่องปากและคาแนะนาในการ
รักษาที่เหมาะสม
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การตรวจประเมินสุขภาพร่างกายที่มีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพช่องปากอย่างเป็นองค์รวม เช่น การ
ประเมินสภาวะการกลืน การประเมินแรงกัด การประเมินแรงดันลิ้น การประเมินแรงบีบมือ การ
ประเมินความจา
การเยี่ยมบ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดาเนินกิจกรรมดังนี้
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับบุคลากรของเทศบาลเมืองศิลา ภายใต้โครงการของศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลา
ตรวจสุขภาพช่องปากและให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพช่องปาก และความรู้แก่ผู้ดูแล เพื่อให้สามารถ
ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดาเนินงานเพื่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ
การจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันในชุมชน โดยมีการดาเนิน
กิจกรรมดังนี้
จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองศิลา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคน
พิการเทศบาลเมืองศิลา เพื่อค้นหาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ผู้สูงอายุในชุมชน
แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการดาเนินการที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม
ส่งต่อข้อมูลและแนวทางการดาเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
-

•

•

ภาพที่ 1 ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้รับการตรวจช่องปากบริการทันตกรรม
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ภาพที่ 2 นักศึกษาทันตแพทย์ให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน

ภาพที่ 3 การตรวจและให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน
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ภาพที่ 4 การตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชน

ภาพที่ 5 การประเมินสภาวะสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและการและให้คาแนะนา
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ภาพที่ 6 การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการและให้คาแนะนา

ภาพที่ 7 การเยี่ยมบ้านร่วมกับบุคลากรสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
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ภาพที่ 8 การเยี่ยมบ้านร่วมกับบุคลากรสุขภาพและให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพช่องปาก

ภาพที่ 9 เวทีเสวนาเพื่อการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดูแลสุขภาพช่องปาก
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ภาพที่ 10 การจัดเวทีเสวนา เพื่อระดมความคิดเห็นในการดาเนินงานดูแลสุขภาพช่องปาก
การอภิปรายผล
เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างมาก ทั้งปัญหาด้านสุขภาพร่างกายซึ่งเป็นผล
จากความเสื่ อ มสภาพของระบบต่ า งๆ และปั ญ หาด้ า นสภาวะช่ อ งปาก ผลการส ารวจสภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปาก
ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ซึ่งดาเนินการเก็บข้อมูลในปี 2555 พบว่าในผู้สูงอายุ 60-74 ปี มีการสูญเสียฟันเป็นปัญหา
หลัก ซึ่งมีสาเหตุสาคัญจาก โรคฟันผุ โรคปริทันต์ รวมทั้งการมีโรคทางระบบของผู้สูงอายุยังส่งผลให้เกิดโรคในช่อง
ปากเพิ่มขึ้น ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในช่องปาก ทั้งที่มีสาเหตุมาจากโรคปริทันต์ ฟันผุ รอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อน และ
โรคของข้อต่อขากรรไกรส่งผลต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวทาให้ผู้สูงอายุเกิ ดความยากลาบากในการเคี้ยวอาหาร
หลีกเลี่ยงอาหารที่เหนียว เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การได้รับสารอาหารและภาวะโภชนาการของ
ผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างเป็นองค์รวม
การดาเนินงานเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สามารถควบคุม
ดูแล และพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น โดยดาเนินการตั้งแต่การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข ภาพของแต่ละคน
เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกายอย่างเป็น
องค์รวม ตลอดจนการดาเนินงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ การมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งต้องมี
การบริการผสมผสานทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สภาพช่องปาก รวมทั้งการส่งต่อเพื่อรับบริการรักษา ฟื้นฟู
เฉพาะทาง และรับกลับเพื่อการดูแลคงสภาพต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้นการดาเนินการดังกล่าวจึงมีความจาเป็น
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อย่างยิ่งที่ต้องมีการดาเนินการร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม นอกจากนั้น การดาเนินโครงการและการกาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานในขั้นต่อไป ควรมีการติดตามผลการดาเนินงาน และพัฒนาการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
อย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมีการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
กาหนดสุขภาพ เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างเหมาะสมต่อไป
สรุป/ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เช่นปัญหาด้านสุขภาพ
ร่างกายซึ่งเป็นผลจากความเสี่อมสภาพของระบบต่าง ๆ ปัญหาด้านสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะอารมณ์ซึมเศร้า
และความเครียดปัญหาสุขภาพช่องปากเนื่องจากการสะสมโรคตามวัย และจาการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีโรคทาง
ระบบหลายโรคและปัญหาสุขภาพจิตที่สัมพันธ์กับสภาวะในช่องปากและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษเป็นกลุ่ มที่
ปัจจัยทางภายภาพต่าง ๆ ของร่างกายส่งผลต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก และเป็นกลุ่มที่มีปัญหาของโรคใสช่องปาก
มากกว่าประชาชนทั่วไป ซึ่ง เมื่อมี่ปัญหาสุขภาพช่องปากจะส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการและสุขร่างกายและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างมาก จึงควรมีส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างเป็น
องค์รวมโดยการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษและกลุ่มผู้ดูแล
ควบคู่กับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างเป็นองค์รวม ให้การเยี่ยมบ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคัด
กรองผู้มีความเสี่ยงและการให้ทันตกรรมป้องกันรวมทั้งการจัดการบริการรักษาทันตกรรมหรือการส่งต่อที่เหมาะสม
รวมทั้งการร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งการ
ทางานต้องมีการบูรณาการร่วมกัน่ของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการเรียนการสอน และมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย
มีงานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของโรคทางระบบและโรคช่องปากที่ใช้อ้างอิงในการบรรยายหรือเป็นแนวทางใน
การดาเนินกิจกรรม
……………………………..
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