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 ศาสตราจารยริชารด วัตต  (Richard Watt) เปนกูรูดานนโยบายสาธารณะชองปากและความเหลื่อมล้ำของ

สังคมแหงมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน  เขาไดตั้งขอสังเกตวาสุขภาพชองปากสัมพันธกับระบาดวิทยาและความ

เหลื่อมล้ำของสังคม ในบทความเรื่อง “Oral health matter” ที่ตีพิมพในวารสาร “The Lancet” ป 20201 

บทความดังกลาวแสดงใหเห็นถึงแนวโนมปญหาสุขภาพชองปากทั่วโลก จากการทำงานของแพทยและระบบ

สาธารณสุขในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กำลังพัฒนา ไมวาจะเปนปญหาการเขาถึงบริการทันตกรรม             

และความเหลื่อมล้ำจากการไดรับบริการดูแลสุขภาพชองปาก ฉะนั้น การใสใจในมิติความเหลื่อมล้ำจึงเปนกุญแจ

สำคัญของการยกระดับและพัฒนาศักยภาพกำลังคนทางทันตกรรมใหเขาใจชองวางนี้อยางเปนระบบและลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

กลุมวัยแรงงานและผูสูงอายุยังเผชิญปญหาชองปากอยางมีนัยสำคัญ 

 สำหรับประเทศไทย จากขอมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพแหงชาติหลาย 10 ปที่ผานมา แมวาสุขภาพชองปาก

ของคนไทยมีแนวโนมดีขึ้น จากหลักฐานเชิงประจักษที่วาการเกิดโรคในชองปากลดลงและคาเฉลี่ยจำนวนซี่ฟนของ

ประชาชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม จากการสำรวจสภาวะสุขภาพชองปากแหงชาติป พ.ศ. 25602  พบวากลุมวัย

แรงงานและผูสูงอายุกวา 50 ลานคนและผูที่มีฟนหายไปและมีความจำเปนตองใสฟนเทียมมีกวา 20 ลานคน เมื่อ

เทียบกับจำนวนคนไทยที่มีกวา 60 ลานคน เหลานี้สะทอนปญหาโรคในชองปากที่พบบอยไมวาจะเปนโรคฟนผุ โรค

เหงือกและปริทันตอักเสบ และการสูญเสียฟน ยังคงเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญของคนไทย จะเห็นไดวาคนไทย

จำนวนมากมปีญหาสุขภาพชองปากที่จำเปนตองไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมทุกชวงวัยและทั่วถึง 

การเขารับบริการทันตกรรมและความแตกตางสิทธิประโยชน  3 กองทุน 

 ความแตกตางของสิทธิประโยชนสุขภาพชองปากของคนไทยแบงออกเปน 3 กองทุน ดังนี้ หนึ่ง ในชวงที่ผาน

มากระทรวงสาธารณสุข ไดมีการจัดบริการทางทันตสาธารณสุขใหแกประชาชนครอบคลุมในทุกกลุมอายุ ตามระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ดำเนินการตั้งแตป พ.ศ.2544  ครอบคลุมทั้งสิทธิประโยชนดานสุขภาพและสุขภาพชอง

ปากพื้นฐานแกประชาชนไทยประมาณ 47.9 ลานคน คิดเปนรอยละ 74 สอง ระบบประกันสังคมที่มีสิทธิประโยชน

ดานสุขภาพชองปากครอบคลุม ผูประกันตนกวา 11.8 ลานคนคิดเปนรอยละ 18 และ สาม กลุมขาราชการก็ไดรับ

สิทธิประโยชนในการรับบริการทั้งสุขภาพและสุขภาพชองปากจากกรมบัญชีกลางจำนวน 4.9 ลานคนคิดเปนรอยละ 8  

 ขอมูลการใหบริการดานทันตกรรมจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ3 สำนักงานประกันสังคมและ

กรมบัญชีกลางป  พ.ศ. 2560 พบวา จำนวนประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือที่คุนเคยวาสิทธิบัตรทอง 

ใชบริการทันตกรรมมีเพียง 5.9 ลานคน คิดเปนรอยละ 12 ของผูมีสิทธิประกันสุขภาพ ทั้งหมด สวนกลุมผูมีสิทธิ

ประกันสังคมและสิทธิขาราชการที่ไปใชบริการทันตกรรมตามสิทธิประโยชนมีจำนวน 3.1ลานคน และ 7.2 แสนคน 

คิดเปนรอยละ 27 และรอยละ 15 ของผูมีสิทธิการรักษาตามลำดับ  



 เมื่อเปรียบเทียบตามสัดสวนผูที่ไปรับบริการทันตกรรมตามสิทธิจากขอมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.) จะเห็นไดวา กลุมผูมีสิทธิประกันสังคมเปนกลุมที่ไปรับบริการทันตกรรมเปนสัดสวนมากที่สุด 

รองลงมาคือสิทธิขาราชการ อยางไรก็ตามจากขอมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ สำนักสถิติแหงชาตปิ พ.ศ.25604 

พบวายังมีประชาชนที่ไมใชสิทธิการรักษาทางทันตกรรมหรือใชบริการทันตกรรมที่นอกเหนือจากชุดสิทธิประโยชนรวม

อีกกวา 6.5 ลานคน ดังนั้นเมื่อรวมขอมูลทั้งหมดพบวาในป พ.ศ. 2560 มีคนไทยไดรับบริการ ทันตกรรมทั้งที่ใชสิทธิฯ 

และไมใชสิทธิฯ รวม 16.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 25 จากจำนวนคนไทยทั้งหมดเทานั้น 

มุมมองที่แตกตางกันระหวางผูเชี่ยวชาญและผูรับบริการ  

 จากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พบวา ขอมูลจำนวนผูที่ไมไดรับบริการทันตกรรมตามความตองการ 

(unmet oral health need) มีเพียงรอยละ 1.45 ซึ่งขอมูลนี้ไดจากภาคประชาชน (individual perspective)  ซึ่ง

แตกตางจากขอมูลที่ ไดจากการสำรวจความชุกของผูที่มีปญหาโรคในชองปากและขอมูลผูที่ ไดรับบริการ              

ทันตกรรมในป พ.ศ.2560 ที่พบวา ภาวะตกหลนของผูที่มีปญหาสุขภาพชองปากที่ยังไมไดรับบริการทันตกรรมตาม

ความจำเปน มีมากกวารอยละ 50 ซึ่งจะเห็นไดวามีความแตกตางกันคอนขางมากระหวางจำนวนผูที่ไมไดรับบริการ

ทันตกรรมตามความจำเปนซึ่งเปนมุมมองของผูเชี่ยวชาญ (professional perspective) กับจำนวนผูที่ไมไดรับบริการ

ทันตกรรมตามความจำเปนซึ่งเปนมุมมองของประชาชนผูรับบริการ (individual perspective) ทั้งนี้ขอมูลดังกลาว

สะทอนการใหความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพชองปากของประชาชน จึงไมนาแปลกใจที่พบวาจำนวนผูที่ไดรับ

บริการสงเสริมปองกันทางทันตกรรมจากขอมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ4 ป 2558 2560 และ2562 มีเพียง

รอยละ 12.3 14.8 และ 11.9 ตามลำดับแมวาขอมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ3 มีจำนวนผูที่ไดรับ

การตรวจสุขภาพชองปาก การเคลือบหลุมรองฟนและการเคลือบฟลูออไรดรวม 24.9 ลานคน คิดเปนรอยละ 38 ของ

ประชากรทั้งหมดซึ่งมากกวาขอมูลจากการสำรวจ อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาวก็ยังแสดงสัดสวนที่นอยมากของผูไดรับ

การบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนที่ประชาชนควรจะไดรับเพื่อลดอาการและปองกัน

โรคในชองปากอยางมีประสิทธิภาพ 

 การแกไขปญหาสุขภาพชองปากที่มีประสิทธิภาพ จำตองมุงเนน การดูแลที่ยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 

(Patient - Centered Care) ที่นอกจากใสใจกับภาวะโรคและความชุกของโรค บุคลากรดานการแพทยยังตองเขาใจ

ความตองการที่แทจริง และตกลงรวมกันระหวางแพทยกับผูปวยถึงปญหาที่จะแกไขกอนหลัง ในระดับของการ

ออกแบบนโยบายเพื่อแก ไขปญหาและผลักดันนโยบายขับเคลื่อนทันตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต            

ประชาชน จำเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งสวนผูใหบริการคือทันตบุคลากร ผูรับบริการ                 

ไดแก ประชาชน รวมถึงชุมชนและทองถิ่น 
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