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ช่ือเร่ือง การพฒันาระบบการเขา้ถึงบริการทนัตกรรมเชิงรุกในผูป่้วย long term care  
ผู้จัดท าผลงาน 

1. นางสาวจูล่ี สงัขชู์   ต าแหน่ง เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน สสอ.ควนขนุน 
2. นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร  ต าแหน่ง ทนัตแพทยช์ านาญการพิเศษ  
3. นายวชัรินทร์  ศรีสมโภชน ์ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน 
4. นางสาวศิริวิมล  ชูเหลก็   ต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  

หน่วยงาน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 
เบอร์มือถือ 062-2302124, 0833979754  Email: j.maiju60@gmail.com, siriwimon1993@hotmail.com  
เนือ้หาโดยย่อ   
 ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นท่ีอ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง พบ ผูป่้วย long term care ร้อยละ 48.29 มีปัญหา
สุขภาพช่องปาก แต่มีความยากในการเขา้ถึงบริการทนัตกรรมท่ีโรงพยาบาลควนขนุน และยงัไม่มีระบบการดูแลทาง 
ทนัตกรรมในผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวท่ีชดัเจน การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาระบบการเขา้ถึงบริการทนัตกรรมเชิงรุก
ในผูป่้วย long term care โดยมีกระบวนการดงัน้ี Plan: ส ารวจปัญหา ประชุมคณะกรรมการระดบัอ าเภอและ
ผูรั้บผิดชอบงานทนัตสาธารณสุขจากทุกรพสต. Care manager เพื่อน าเสนอปัญหา หาแนวทางแกไ้ข และวางแผนการ
ด าเนินงาน โดยส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุนมีหนา้ท่ีในการประสานภาพรวม รพสต.ทุกแห่ง และศูนยแ์พทย์
ชุมชน โรงพยาบาลควนขนุน มีหนา้ท่ีในการคดักรองผูป่้วย ตามแบบคดักรองท่ีออกแบบ โดยอาศยัเครือข่าย Care giver 
และ Care manager ของทุกต าบล Action: ลงจดัท ากิจกรรมทดลองใชแ้นวทางการจดัการทางทนัตกรรม โดยระยะเวลา
มีนาคม ถึง มิถุนายน 2564 Observation: เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข และ Care giver รวบรวมขอ้มูล สรุปผลการรับ
บริการ ปัญหา อุปสรรค และความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ Reflection: สรุปผลเขา้ท่ีประชุม  

พบว่า ผูป่้วยกลุ่ม long term care ทั้งหมดในเขตอ าเภอควนขนุน 519 คน ท่ีรู้สึกว่ามีปัญหาในช่องปาก 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.7 และไดเ้ขา้ถึงบริการทนัตกรรมท่ีเหมาะสม โดยไดรั้บการตรวจและรักษาเบ้ืองตน้โดยเจา้พนกังาน
ทนัตสาธารณสุข 205 คิดเป็นร้อยละ 39.50 และรับการส่งต่อมารับบริการทนัตกรรม 4 คน จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า 
ผูป่้วยlong term care ท่ีรู้สึกว่ามีปัญหาสุขภาพช่องปาก และตอ้งการรักษาทางทนัตกรรมทุกรายไดเ้ขา้ถึงบริการทนัตก
รรม และเกิดแนวทางการคดักรองและดูแลทางทนัตกรรมผูป่้วย ท่ีเหมาะสม ปลอดภยัและไดม้าตรฐาน  
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เอกสารฉบับเต็ม 
1.ช่ือเร่ือง การพฒันาระบบการเขา้ถึงบริการทนัตกรรมเชิงรุกในผูป่้วย long term care  
2.ช่ือผู้จัดท าผลงาน  
นางสาวจูล่ี สงัขชู์ ต าแหน่งเจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  และคณะ 
3.บทน า  
 โรคในช่องปาก และอาการปวดฟันท าให้เกิดความทุกข ์ทรมาน และหากเกิดในผูป่้วยท่ีมีโรคประจ าตวั เช่น 
เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และโรคหวัใจ มีผลท าให้การควบคุมโรคดงักล่าว ท าไดย้ากล าบากมากข้ึน และท าให้ไม่
สามารถบดเค้ียวอาหารท่ีเหมาะสมได ้และหากเกิดในกลุ่มผูป่้วย long term care จะยิ่งท าให้เกิดความทุกขท์รมาน ทั้ง
ร่างกายและจิตใจเป็นทวีคูณ ทั้งผูป่้วยและญาติผูดู้แล 
จากการส ารวจปีงบประมาณ 2564 ในพื้นท่ีอ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง พบวา่ ผูป่้วย long term careในเขตอ าเภอควน
ขนุน ร้อยละ 48.29 มีปัญหาสุขภาพช่องปาก แต่มีความยากในการเขา้ถึงบริการทนัตกรรมท่ีโรงพยาบาลควนขนุน หาก
มีอาการปวดฟัน มีความจ าเป็นในการรักษาทนัตกรรมเร่งด่วน เน่ืองจากล าบากในการเดินทางและขนยา้ยผูป่้วยมา
โรงพยาบาล การรอคิวรักษาและเขา้ถึงบริการทนัตกรรม นอกจากน้ีในรพสต.บางแห่งให้บริการโดยเจา้พนกังานทนัต
สาธารณสุข และทนัตแพทยท์ัว่ไป ท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการบริการกรณีผูป่้วยมีปัญหาทบัซ้อนหลายประการ และใชเ้วลา
ในการรักษาหลายคร้ัง  คปสอ.ควนขนุน ยงัไม่มีระบบการดูแลทางทนัตกรรมในผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวท่ีชดัเจน และ จาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ผูป่้วยกลุ่มดงักล่าว เส่ียงในการติดเช้ือไดง่้าย ควรหลีกเล่ียงการไปโรงพยาบาล
โดยไม่มีความจ าเป็น นอกจากน้ีการมีทนัตบุคลากรท่ีจ ากดัท าให้การเขา้ถึงบริการกลุ่มดงักล่าว มีความยากข้ึนไปอีก 
เน่ืองจากโอกาสท่ีทนัตบุคลากรจะมีโอกาสไปตรวจช่องปากผูป่้วยอยา่งมาก แค่ปีละ1 คร้ัง และมีเวลาน้อย แต่ care 
giver มีโอกาสพบผูป่้วยทุกวนั มีเวลาคุยกบัผูป่้วยนานกวา่ และไดรั้บทราบปัญหาท่ีแทจ้ริงของผูป่้วยมากกวา่  

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอควนขนุน(พชอ.) มีนโยบาย คนควนขนุนดูแลใส่ใจไม่ทอดท้ิง
กนั เพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน โรงพยาบาลควนขนุน ผูรั้บผิดชอบ
งานทนัตสาธารณสุขจากทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ Care manager จึงวางแผนจดัระบบบริการ           
ทนัตกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยกลุ่มlong term care ในเขตอ าเภอควนขนุน โดยอาศยัเครือข่าย Care giver และ Care 
manager ของทุกต าบล  ในการประสานงานกบัเจา้พนกังานทนัตสาธารสุขในพื้นท่ี ในการติดตาม และเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์เพิ่มการเขา้ถึงบริการทนัตกรรม และสร้างแนวทางการจดัการผูป่้วยกลุ่ม long term care ท่ีมีปัญหา
สุขภาพช่องปากและตอ้งการรักษาทางทนัตกรรมซ่ึงยงัไม่เคยมีการศึกษา 
4.วัตถุประสงค์  
 เพื่อพฒันาระบบการเขา้ถึงบริการทนัตกรรมเชิงรุกในผูป่้วย long term care 
 
 
 



 
5.การทบทวนวรรณกรรม 

5.1ปัญหาสุขภาพช่องปากกบัผู้ป่วย long term care 
สุขภาพช่องปากมีความส าคญัต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ผูป่้วยติดบา้น ติดเตียง มีความจ าเป็นท่ีจะไดรั้บ

บริการทั้งดา้นส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพ กาย ใจ รวมทั้งสุขภาพช่องปากดว้ย โดยการดูแลช่องปากผูป่้วยติดบา้น 
ติดเตียง ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ จะท าใหป้ากสะอาด ลมหายใจไม่มีกล่ินเหมน็ ช่วยใหอ้ยากอาหาร กลืนอาหารสะดวกข้ึน 
ป้องกนัการอกัเสบ ติดเช้ือ เป็นแผลในปาก ซ่ึงเป็นสาเหตุของความเจบ็ปวด การติดเช้ือในกระแสเลือด นอนไม่หลบั 
ซึมเศร้า และช่วยลดการเกิดปอดอกัเสบจากการส าลกั 

ผูป่้วยติดบา้นติดเตียง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวไดบ้า้ง ไม่มีภาวะสบัสน หมายถึง กลุ่มท่ีมีขอ้จ ากดัในการเคล่ือนไหวทางร่างกาย

บางส่วน ยงัพอช่วยเหลือตนเองได ้ส่ือสารได ้แต่มีความล าบากในการใชมื้อ ควรใหผู้สู้งอายแุปรงฟันเอง เพื่อให้
ผูสู้งอายรูุ้สึกวา่ตนเองมีความสามารถ มีอิสระในการดูแลสุขภาพปาก ควรเลือกแปรงสีฟันขนนุ่ม ปรับแปรงสีฟันใหมี้
ดา้มจบัเหมาะมือ เพื่อช่วยใหส้ามารถแปรงฟันดว้ยตนเองไดส้ะดวก 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวไดบ้า้ง แต่มีภาวะสบัสน หมายถึงกลุ่มท่ีมีภาวะสบัสน ท าใหลื้ม หรือไม่สามารถ
ดูแลช่องปากดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม กลุ่มน้ีผูดู้แลควรแปรงฟันให ้ส่ิงส าคญัคือ ผูดู้แลตอ้งบอกผูสู้งวยัทุกคร้ังวา่
ก าลงัจะท าอะไร ท าในขั้นตอนไหน  โดยในการแปรงฟัน อาจมีส่ิงของท่ีผูสู้งวยัชอบ เพื่อเบ่ียงเบนความสนใจ  

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวเองไม่ได ้ติดเตียง หมายถึง กลุ่มท่ียงัรู้สึกตวั แต่เคล่ือนไหวไม่ได ้ไม่สามารถใชมื้อ
ในการท าความสะอาดช่องปากได ้รวมทั้งกรณีท่ีไม่ยอมอา้ปาก โดยควรแปรงฟันอยา่งนอ้ยวนัละคร้ัง ดว้ยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด ์และควรเป็นยาสีฟันท่ีไม่มีฟอง โดยผูดู้แลแปรงฟันให ้พร้อมไปกบัช่วงท ากิจวตัรประจ าวนั โดยข้ึนอยูก่บั
สภาวะอารมณ์ ความยนิยอมของผูสู้งอาย ุส าหรับอุปกรณ์การแปรงฟันใหก้บัผูสู้งวยัในกลุ่มน้ีจะตอ้งเตรียมความพร้อม
ของอุปกรณ์หลายอยา่ง เช่น แปรงสีฟัน 1-2 อนั ยาสีฟัน น ้าสะอาด แกว้น ้า ผา้ขนหนูผืนเลก็ ชามรูปไตหรือกระโถน 
และลูกยางส าหรับดูดน ้า 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวเองไม่ได ้เจบ็ป่วยรุนแรง หรืออยูใ่นระยะสุดทา้ยของชีวิต หมายถึงผูท่ี้ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได ้และไม่รู้สึกตวั ผูดู้แลตอ้งเช็คช่องปาก โดยใชป้ากคีบ คีบผา้กอ็ซ ส าลี เช็ดฟัน ล้ิน เหงือก กระพุง้แกม้ให้
ทัว่ หรือ ใชน้ิ้วพนัผา้นุ่มชุบน ้าหมาด หลงัการเช็ดตวัหรืออาบน ้าทุกคร้ัง โดยใชไ้มก้ดล้ิน เปิดช่องปากขณะท าความ
สะอาดภายในปาก เพราะขากรรไกรอาจจะปิดลงบนน้ิวได ้ส าหรับผูสู้งอายท่ีุใส่ฟันปลอม ส่ิงส าคญั หากผูป่้วยไม่
รู้สึกตวั หา้มใส่ฟันปลอมเดด็ขาด แต่หากรู้สึกตวัดี จะตอ้งถอดท าความสะอาดทุกคร้ังหลงัรับประทานอาหาร เม่ือพบวา่
ผูสู้งอายพุดูถึงปัญหาช่องปาก และรู้สึกวา่มีกล่ินปาก พร้อมสงัเกตถึงความผดิปกติอ่ืนๆ เช่น ฝ้าขาว แผล เน้ืองอกเป็น
กอ้น มีเช้ือรา หรือไม่ ถา้พบผิดปกติใหป้รึกษาเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเพื่อรับการดูแลรักษาท่ีถูกตอ้งต่อไป การดูแลช่อง
ปากใหส้ะอาดอยูเ่สมอจะท าให ้ผูสู้งอายรูุ้สึกสบาย ช่วยใหอ้ยากอาการ กลืนอาหารไดส้ะดวกข้ึน ป้องกนัการอกัเสบ ติด



เช้ือ เป็นแผลในปาก ซ่ึงเป็นสาเหตุของความเจบ็ปวด การติดเช้ือในกระแสเลือด นอนไม่หลบั ซึมเศร้า และยงัสามารถ
ลดการเกิดปอดอกัเสบจากการส าลกัโดยเฉพาะผูสู้งอายติุดเตียงได ้

5.2  พรบ พชอ.(คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ)  
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในระดบัพื้นท่ี เป็นไปในทิศทางยทุธศาสตร์ และเป้าหมาย อยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยา่งเป็นองคร์วม รวมทั้งมุ่งเนน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในพื้นท่ีท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง เสริมสร้างความเป็นผูน้ าและเจา้ของร่วมกนัในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ี ตลอดจนสร้างเสริมใหบุ้คคล ครอบครัว และชุมชมสุขภาวะทางกาย จิต และสงัคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิด
ความย ัง่ยนืสืบไป 

พชต.อ าเภอควนขนุน เพื่อเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ
(พชอ.)อ าเภอควนขนุนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัต าบล(พชต.)โดยมีนายกเทศมนตรี เป็น
ประธานกรรมการ โดยพชต.อ าเภอควนขนุนไดมี้การขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนอ าเภอควนขนุน
ในประเดน็ท่ีร่วมก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ประเดน็ คือ1)การจดัการอุบติัเหตุทางถนน  2)การพฒันาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบาง  3)การจดัการขยะ   4)อาหารปลอดภยั 
 

6.วิธีการศึกษา  
 การศึกษาน้ีเป็น Action Research มีกระบวนการดงัน้ี  
 6.1. Plan: ส ารวจปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ลงเยีย่มบา้น ปัญหาสุขภาพช่องปากความจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการ
ทนัตกรรมประชุมคณะกรรมการระดบัอ าเภอและผูรั้บผิดชอบงานทนัตสาธารณสุขจากทุกรพสต. Care manager แพทย์
เพื่อน าเสนอปัญหา พร้อมกบัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั และวางแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งประสานงานกบั
หน่วยงานต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุนมีหนา้ท่ีในการประสานภาพรวมและประเมินผล
การด าเนินงาน รพสต. ทุกแห่งในอ าเภอควนขนุน และศูนยแ์พทยชุ์มชน โรงพยาบาลควนขนุน มีหนา้ท่ีในการคดักรอง
ผูป่้วย ตามแบบคดักรองท่ีออกแบบมาส าหรับงานวจิยัน้ี โดยอาศยัเครือข่ายCare giver และ Care manager ของทุกต าบล 
และด าเนินการต่อตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้ หากจ าเป็นตอ้งใชร้ถกูภ้ยัในการเคล่ือนยา้ยใหติ้ดต่อพชต.(คณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพชีวิตระดบัต าบล) ผา่นผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเลขา พชต.  

6.2Action: ลงจดัท ากิจกรรม ใหท้ดลองใชแ้นวทางการจดัการทางทนัตกรรมผูป่้วยกลุ่ม long term careโดย
ระยะเวลาในการด าเนินงาน มีนาคม ถึง มิถุนายน 2564 ใชร้ะบบการประเมินผูป่้วยตาม American Society of 
Anesthesiologists 2020  



 6.3 Observation: เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข และ Care giver ท าการรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลการรับ
บริการ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและความพงึพอใจของผูม้ารับบริการผา่นการสมัภาษณ์ ส่งผูป้ระสานงานทนัต
สาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 
 6.4 Reflection: สรุปผลเขา้ท่ีระชุมประจ าเดือนเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ าเภอและ ประชุม Care giver เพื่อพฒันา
แนวทางประชุมหลงัท าการออกพื้นท่ีบางส่วน เพื่อปรับระบบในภาพรวม และท าการประชุมสรุปผลการด าเนินงานเม่ือ
เสร็จส้ินกิจกรรม  
 

7.ผลการศึกษา 

 7.1 ผูป่้วยกลุ่ม long term care  ทั้งหมดในเขตอ าเภอควนขนุน 519 คน  ท่ีรู้สึกวา่มีปัญหาในช่องปาก 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.7 จากผูป่้วยทั้งหมด และทั้ง 35 คนไดเ้ขา้ถึงบริการทนัตกรรม ท่ีเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี ผูป่้วย
กลุ่ม long term care ไดรั้บการตรวจและรักษาเบ้ืองตน้โดยเจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข 205 คิดเป็นร้อยละ 39.50 
ผูป่้วยกลุ่ม long term care ไดรั้บการส่งต่อมารับบริการทนัตกรรม 4 คน และ 2 คน ไดม้ารับบริการท่ีสถานบริการ โดย 
2 คนท่ีไม่ไดม้ารับบริการเน่ืองจากผูป่้วยขอเปล่ียนใจ ไม่รับการรักษาหลงัติดต่อนดัเน่ืองจากหายปวดฟันแลว้ 

7.2 แนวทางการดูแลดา้นปัญหาสุขภาพช่องปากผูป่้วย Long term care ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Care manager (CM) Care giver (CG) Community Care (CC) คดักรองผูป่้วยตามแบบคดักรองปัญหาสุขภาพช่องปาก 

ผูป่้วยไม่รู้สึกวา่มีปัญหา
สุขภาพช่องปาก 

Care manager (CM) ประสานงานกบัเจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข
ประจ าหน่วยบริการ เพื่อประเมินผูป่้วย และรักษาเบ้ืองตน้ 

1.ใหผู้ดู้แลโทรติดต่อขอนดัรับบริการท่ีสถานพยาบาลตามท่ีสะดวก 
2.Care manager (CM) ประสาน พชต. เพื่อขอใชร้ถเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 

ไม่สามารถเดินทางมารับบริการท่ีสถานบริการไดเ้อง 

ผูป่้วยรู้สึกวา่มีปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก แต่ไม่ตอ้งการรักษา 

ผูป่้วยรู้สึกวา่มีปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก และตอ้งการรักษา 

รอรับการคดักรองปัญหาสุขภาพช่อง
ปากโดยทนัตบุคลากรปีละคร้ัง 

Care manager (CM) หรือแพทยป์ระเมินสภาวะร่างกายผูป่้วยวา่สามารถ
รับบริการทนัตกรรมไดห้รือไม่ ตาม ASA classification 2020 

ASA Cl IV-VIไม่สามารถ
ใหบ้ริการทนัตกรรมได ้

ASA Cl I-III สามารถใหบ้ริการทนัตกรรมได ้
(Cl III ใหรั้บบริการกบัทนัตแพทยเ์ท่านั้น) 

สามารถเดินทางมารับ
บริการท่ีสถานบริการได้

เอง 

ใหผู้ดู้แลติดต่อขอนดัรับบริการ
ท่ีสถานพยาบาลตามท่ีสะดวก 



8.การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา 
 การคดักรองความจ าเป็นในการรับบริการทนัตกรรม ในผูป่้วยกลุ่มติดเตียง palliative care พิการ และเปราะบาง  
โดย อาศยัเครือข่ายCare giver และ Care manager ของทุกต าบล ของแต่ละ รพสต. ซ่ึงไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจาก
ชุมชน และเป็นการเพิ่มการเขา้ถึงบริการทนัตกรรม เน่ืองจากผูป่้วยเหล่าน้ีมีอุปสรรคในการเดินทาง ไม่สามารถไปรับ
บริการท่ีโรงพยาบาลได ้โดยพบปัญหาช่องปาก เช่น ฟันคมบาดปาก ฟันผุ ปวดฟัน เค้ียวอาหารเจ็บ ฟันโยก ซ่ึงมีความ
จ าเป็นตอ้งรับการรักษางานถอนฟัน ผูป่้วยส่วนใหญ่มีความล าบากในการมารับบริการท่ีโรงพยาบาล การใช้ช่องทาง 
care giver น้ี สามารถคดักรองผูป่้วยท่ีมีปัญหาและตอ้งการรับการรักษาไดทุ้กวนั ไม่ตอ้งรอทนัตบุคลากรไปตรวจปีละ
คร้ัง ท าใหผู้ป่้วยสามารถเขา้ถึงการรักษาไดร้วดเร็ว  
 การวางแผนและปรับปรุงระบบ ไดมี้การออกแบบระบบ แลว้น าไปใช้จริง โดยให้ care giver หรือ care 
manager คดักรอง พบวา่ช่วงแรกของการใชง้านจริง แบบคดักรองไม่เหมาะสม และระบบการจดัการมีความสับสน จึง
ไดป้ระชุม care manager แลว้ท าการปรับปรุงและท าความเขา้ใจกบัทีมงานเพิ่มเติม แลว้น าไปใชง้านจริงอีกคร้ัง จึงเกิด
แนวทางการดูแลดา้นปัญหาสุขภาพช่องปากผูป่้วย Long term care ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีพฒันาโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ จดัท าเป็น Work in ส าหรับใชใ้นอ าเภอควนขนุน ประธาน คปสอ ควนขนุน ไดป้ระชาสัมพนัธ์แนวทางในท่ี
ประชุมสาธารณสุขอ าเภอ และส่งเอกสารแนวทาง พร้อมทั้งเบอร์โทรศพัทส์ าหรับติดต่อเพื่อนดัท าหตัถการทนัตกรรม 
ในสถานบริการทั้งหมดท่ีใหบ้ริการทนัตกรรมของอ าเภอควนขนุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อนดัหมายใหก้บัผูป่้วย  
 จากการระบาดของโรคโควิต19 ท าให้การออกเยี่ยมบ้าน และการประชุมตอ้งงดไป การประสานงาน และ
ส่ือสารของทีมงาน อาศยัช่องทางไลน์ โดยมีไลน์กลุ่ม care manager แทน นอกจากน้ี หากมีผูป่้วยจ าเป็นตอ้งเขา้รับ
บริการ สามารถใชแ้นวทางน้ีในการปฏิบติั และโทรศพัทน์ดัไดโ้ดยตรง และสามารถติดตามผลไดต่้อไป 

จากการด าเนินงานจริงญาติยินดีพามาเองมากกว่าใช้รถกูภ้ยั แม้มีแนวทางใช้รถกูภ้ยัในการเคล่ือนยา้ย โดย
ติดต่อประสานงานกบัคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัต าบลในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยมารับบริการท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยทนัตแพทยห์รือทนัตภิบาล โดยในพื้นท่ี มีผูป่้วย 2ราย เดินทางมารับบริการท่ีศูนยแ์พทย์
ชุมชน โรงพยาบาลควนขนุน โดยติดต่อมาและทางหน่วยบริการไดว้างระบบรองรับ โดยจดัให้ไดคิ้วทางด่วน และให้
ท าตรงตามเวลานดั เพื่อลดระยะเวลารอคอย และความล าบากในการเคล่ือนยา้ย หลงัท าพบว่า ผูป่้วยและญาติมีความพึง
พอใจ และมีความสุขมาก มีทศันคติต่อการรักษาทางทนัตกรรมท่ีดีข้ึน ซ่ึงผูจ้ดัไดป้ระสานงานไปยงั รพ.สตและหน่วย
บริการใหจ้ดัท าช่องทางเพื่อลดระยะเวลารอคอย ใหผู้ป่้วยไดรั้บบริการตามเวลาท่ีนดั นอกจากน้ีมีผูป่้วย long term care 
หลายราย ท่ีมีปัญหาสุขภาพช่องปาก ไดรั้บค าแนะน า  ในการดูแลท่ีเหมาะสม เช่น ไม่เคยถอดฟันปลอม ท าให้เป็นเช้ือ
ราในช่องปาก ทางทนัตบุคลากร ไดใ้หค้  าแนะน าแก่ญาติ และ care giver , care manager เป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ในการ
ดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมมากข้ึน เพื่อร่วมกนัพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป่้วย และขยายผลไปยงักลุ่มอ่ืนๆ เช่น ผูพ้ิการ 
ผูป่้วยเปราะบาง  นอกจากน้ี พบว่าผูป่้วยยงัมีปัญหาการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีไม่ถูกตอ้ง จากการไม่มีความรู้และความ
เขา้ใจ และยงัไม่เคยมีการเขา้ถึงบริการในส่วนน้ีมาก่อน ซ่ึงมีแผนจะพฒันาในโอกาสต่อไป 



สรุป การศึกษาน้ีเกิดแนวทางการคดักรองและดูแลทางทนัตกรรมผูป่้วยกลุ่ม long term careในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิท่ีเหมาะสม แบบปลอดภยัและไดม้าตรฐาน ผูป่้วยกลุ่ม long term care ในเขตอ าเภอควนขนุน ท่ีรู้สึกว่ามีปัญหา
สุขภาพช่องปาก และตอ้งการรักษาทางทนัตกรรมทุกรายไดเ้ขา้ถึงบริการทนัตกรรม 
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