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“ฟน” อวัยวะที่โดนมองขาม 

กับปญหาการดูแลสุขภาพชองปากที่เนน ‘รักษา’ มากกวา ‘ปองกัน’ 

  
พรวษา ภักตรดวงจันทร นักเขียนบทความเชิงวิชาการ และสารคดี 

 หนังสือ The 100 Year Life ระบุไววา มนุษยในรุนของเรา อาจจะกลายเปนมนุษยยุคแรกที่จะสามารถมีชีวิต

ไดยนืยาวมากถงึ 100 ป เนือ่งจากวทิยาศาตรทางการแพทยทีก่าวหนาขึน้เรือ่ย ๆ ทำใหเรามชีวีติอยูบนโลกนีไ้ดนานขึน้ 

ภายในหนังสือ ยังระบุถึงแนวทางการใชชีวิตตลอดจนถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อใหชวงชีวิตรอยปของเรามีคุณภาพ 

และยั่งยืน  

 จริงอยูวามนุษยรุนเราจะมีอายุยืนยาวไปถึงรอย และผูคนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น แตก็มีอวัยวะชิ้นสวนหนึ่ง 

ซึ่งสำคัญไมแพกันกับอวัยวะชิ้นไหน ๆ ในรางกาย แตกลับถูกเจาของชิ้นสวนนั้นมองขาม ละเลยมาเปนเวลาหลายป 

บางคนปลอยใหชิน้สวนนีห้ลดุรวงไปกอนถงึเวลาอนัควร หรอืเลอืกทีจ่ะไปพบแพทยกเ็มือ่ถงึเวลาทีส่ายไปแลว ทัง้ที ่ๆ มัน

สามารถสงผลตอคุณภาพชีวิตอยางมาก ซึ่งเจาชิ้นสวนที่เรากำลังกลาวถึง มีชื่อเรียกวา ‘ฟน’ นั่นเอง  

 “เรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ เปนโรคฟนแลวมัน ‘ไมตาย’” ทพญ.กนกวรรณ เอื้อธรรมาภิมุข หรือ หมอแคท 

เจาของคลินิกทันตกรรม และผูริเริ่มแนวทางการจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในคลินิกทันตกรรมเอกชน 

กลาว  

 “บางคนเปนโรคเหงือกแทบแย แปรงฟนจนเลือดไหล มีกลิ่นปาก หินปูนหนามาก ฟนโยก แตมันไมมีอาการ

เจ็บปวด เลยไมไดคิดวาอันตราย กลับกันถาเราลำไสอักเสบ ทองเสีย อาเจียนแทบตาย เราก็รีบไปหาหมอทันที แตโรค

ฟนบางทีสัญญาเตือนไมคอยชัด และคนทั่วไปเห็นความสำคัญนอยกวา เพราะ ‘มันไมตาย’” ทพญ.กนกวรรณ กลาว  

 ปจจบุัน มีหนังสือ หรือ บทความตาง ๆ มากมายที่ออกมาพูดถึงเทรนดสุขภาพ แตสวนใหญมักเนนสุขภาพ

กายเปนหลกั หลายคนหนัมาออกกำลงักาย เลอืกอาหารการกนิมากขึน้ เพือ่ตองการใหรางกายของตนนัน้มคีวามแขง็แรง 

และคงทนอยูไดอยางยาวนาน เพื่อจะไดไมตองไปพบแพทย หรือเขาโรงพยาบาลบอย ๆ แตพอทำไมเปนเรื่อง ‘ฟน’ 

เราถึงไมไดใสใจมากพอ ? 

‘ฟน’ อวัยวะที่โดนมองขาม 

 แมการปวยเปนโรคฟนสวนใหญ  ไม ไดมีผลถึงแกชีวิต  แตสุขภาพชองปากก็มีสวนสำคัญตอสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตอยางมาก เนื่องจากโรคในชองปากสามารถสงผล ตอทั้งการเคี้ยว การกลืน การพูด และการเขาสังคม 

จากรายงานสำรวจสภาวะสุขภาพชองปากแหงชาติครั้งที่ 8 เมื่อป 2560 พบวา ความชุกของโรคในชองปากของ

ประชาชนชาวไทยมีอัตราที่สูงมาก  

 โดยพบวาเด็กอายุ 12 ป รอยละ 52 มีฟนผุอยางนอย 1 ซี่ และรอยละ 66.3 เปนโรคเหงือกอักเสบ กลุมวัย

ทำงานอายุ 35-44 ป มีการสูญเสียฟนถึงรอยละ 85.3 กลุมผูสูงอายุ 60-74 ป และ 80-85 ป มีการสูญเสียฟนถึง

รอยละ 96.8 และ 99.4 ตามลำดับ  



 “เรารูสึกวาฟนเรามีตั้ง 32 ซี่ เสียไปซี่หนึ่งก็ไมเปนอะไร มันยังทำอยางอื่นได หมายถึง มันยังเคี้ยวไดอยู

เหมือนเดิม แตวาจริง ๆ แลวการเคี้ยวเราประสิทธิภาพมันลดลง แตที่เรารูสึกวาเคี้ยวได เพราะเราปรับตัว รางกายเรา

มนัสดุยอดในการปรบัตวั แตถาเกดิเราแขน ขา ขาด เรารบัไมไดนะ เพราะวาการทำหนาทีม่นัหายไป ตอใหใชแขน ขา เทยีม 

มันก็ปรับตัวไมได ปรับตัวยาก แตจะบอกวาพอมีฟนเทียม ก็ไมไดมีประสิทธิภาพเหมือนของจริงแบบครบถวนนะคะ 

เพียงแตเราไมรูเทานั้นเอง” ทพญ.กนกวรรณ กลาว 

สุขภาพ ‘ฟน’ ดีได ตองเริ่มแตซี่แรก 

 หนึ่งในความเขาใจผิดของสังคมไทยที่ถูกสงตอกันมารุนสูรุนเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก คือเรื่องของ ‘ฟนน้ำนม’ 

พอแมสวนใหญมักจะละเลยฟนชุดนี้ เพราะคิดวา ฟนน้ำนมอยูไดไมนานก็หลุด ไมใชฟนแท จึงไมจำเปนตองดูแลมาก 

แตในความเปนจริง ฟนน้ำนมเปนรากฐานเริ่มตนที่สำคัญ ซึ่งจะสงผลตอฟนแทในอนาคตของเรา หากเราเริ่มตนดูแล

ฟนน้ำนมไมดี ก็จะสงผลถึงฟนแทดวย 

 ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง หรือ หมอตุกตา เจาของคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและเพจ ‘ฟนน้ำนม’ กลาววา 

“เพราะฟนน้ำนมเปนฟนชั่วคราว หลายคนจึงเขาใจผิดวา ไมจำเปนตองดูแลใหดี เพราะเดี๋ยวก็หลุด ไปดูแลฟนแทเอา

ก็ได การดูแลฟนน้ำนมที่ถูกวิธี พอแมตองชวยตั้งแตฟนซี่แรก การแปรงฟนใหเด็กไมใชเรื่องงาย และเมื่อเปนเรื่องยาก 

ก็จะมีขอแกตัวหลายอยาง ที่ทำใหผูปกครองละเลยการแปรงฟนใหลูก” ทพญ.ปวีณา กลาว  

 ที่ผานมา การทีพ่อแมจะพาลูกมาหาหมอฟนตั้งแตซี่แรกไมใชเรื่องทีท่ำกนัทัว่ไป สวนใหญจะพามาเมื่อมีอาการ 

แตพอแมที่พาลูกไปพบหมอฟนตั้งแตซี่แรกบางรายกลบัโดนทนัตแพทยปฏเิสธทีจ่ะตรวจ ทัง้ ๆ ทีเ่ปนเรื่องพื้นฐานที่สอน

ในโรงเรียนทันตแพทย 

 



 ทพญ.ปวีณา เลาใหฟงวา เคยเจอเคสที่มาปรึกษาในเพจฟนน้ำนม เพราะลูกมฟีนขึ้นซี่แรก และอานขอมูลจาก

เพจเราวา ถาลูกฟนขึ้นซี่แรกใหพาลูกไปพบทันตแพทยไดเลย แตญาติก็ไมเห็นดวยวาจะพาไปทำไม ซึ่งคุณแมก็ยืนยัน

อยางมั่นใจวา อานหนังสือ หมอแนะนำมา จึงตัดสินใจพาลูกไปคลินิกใกลบาน แตกลับโดนทันตแพทยปฏิเสธ และ

หัวเราะใส บอกวา “จะพามาทำไมตั้งแตซี่แรก รอ 2 ขวบคอยพามา” นึกถึงความรูสึกของคุณแมคนหนึ่งที่อานหนังสือ

มา เตรียมพรอมทุกอยางมาอยางดี แลวโดนปฏิเสธ เขาเสียความมั่นใจ ไมกลาพาลูกไปหาหมอฟนอีก 

 “มคีนทีเ่ดนิเขามาหาคณุถงึทีแ่ลว และตัง้ใจอยากจะดแูลลกูใหมสีขุภาพฟนทีด่ ี แตคณุปฏเิสธ บอกใหเขากลบับาน 

เสียดายโอกาสในการชวยปองกนัฟนผใุหเดก็คนหนึง่ไปเลย เพราะฉะนัน้ คดิวา งานสวนนีเ้ปนหนาที่ของทันตแพทยเชนกัน 

วาเราจะทำอยางไรใหคนไขสามารถเขาถึงคลินิกทันตกรรมที่ยินดีตรวจฟนน้ำนมใหตั้งแตซี่แรกได” ทพญ.ปวีณา กลาว 

 ทพญ.ปวีณา หวังวา อัตราสวนผูปกครองที่พาลูกมาตรวจตั้งแตซี่แรก ตองมากกวาที่พามารักษาเมื่อมีอาการ

ปวด อยากเห็นงานปองกันในฟนน้ำนมมากขึ้น ดูแลอยางตอเนื่อง อยากจะปนเด็กคนหนึ่งใหมีฟนที่ดีตั้งแตซี่แรก ดูแล

เขาใหมีฟนที่ดีอยางยั่งยืน มีประสบการณที่ดีตอการทำฟน รักการมาหาหมอฟน” 

คลินิกทันตกรรมเนน ‘รักษา’ มากกวา ‘ปองกัน’ 

 โรคในชองปาก เชน โรคฟนผุ และโรคเหงือก เปนโรคที่สามารถปองกันและหยุดการลุกลามของโรคได หากผู

ปวยไดรับการแนะนำอยางเหมาะสมโดยทันตแพทย แตความเปนจริง ทันตแพทยมีเวลาพดูคุยกับผูปวยนอยมาก         

ในขณะที่การใหคำแนะนำเรื่องสุขภาพชองปากจนผูปวยดูแลตนเองไดมักใชเวลานาน บางครั้งตองนัดมาหลายครั้งขึ้น

อยูกับบุคลิก และพฤติกรรมของผูปวยแตละคน  

 ทั้งนี้ จากการสำรวจพบวา สัดสวนการใหบริการทันตกรรมแบบรักษาตอการจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพ

ชองปากในประเทศไทยอยูที่เพียง 80 ตอ 20 เทานั้น  

 



 “ในประเทศไทยหมอฟนมีการใหบริการดานการปองกนัคอนขางตำ่ เทยีบกบัการรกัษา จรงิ ๆ ไมไดเปนเฉพาะ

แคไทย แตเปนทัว่โลก เพราะวาระบบการคดิเงนิและการบรหิารจดัการตาง ๆ ไมไดเอือ้ใหเราใหเวลากบัคนไขไดนาน ๆ” 

ดร.ทพญ.รักษณัณน การเวกปญญาวงศ อาจารยภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

มหิดล กลาว  

 ดร.ทพญ.รักษณัณน กลาวถึงประเด็นเรื่องระยะเวลาการรักษาผูปวยในคลินิกทันตกรรมวา คลินิกทันตกรรม

เอกชนสวนใหญจะมีกำหนดเวลาในการทำฟนใหผูปวยแตละคน เนื่องจากเปนระบบที่ทำตอ ๆ กันมายาวนาน            

ถาคลินิกไมไดเผื่อเวลาไวสำหรับการคุยใหคำแนะนำ ผูปวยทานอื่นก็อาจจะตองรอนาน ขณะเดียวกันคลินิกก็มตีนทุน

ตาง ๆ ซึ่งถาหมอใชเวลากับผูปวยแตละคนนานขึ้นแตไดรายไดเทาเดิม คลินิกก็จะอยูไมได 

 ขณะที่ ทพญ.กนกวรรณ กลาววา “แมตนเองจะเรียนรูเกี่ยวกับวิธีรักษาโรคมาเยอะแยะ แตงานทันตแพทย

หัวใจหลัก ที่เหนือกวาการรักษา คือ การแนะนำใหผูปวยดูแลตัวเองใหได จนไมตองเปนโรค และถาปญหาของผูปวย

เกิดจากผูปวยไมรู หนาที่ของทันตแพทยก็คือตองทำใหผูปวยรูวา เขาจะดูแลตัวเองอยางไร” 

 “ทันตแพทยหนาที่หลัก ๆ เลยคือ ชวยใหคนไขสามารถปองกันโรคกอนเกิดโรค หรือ ปองกันโรคในชองปากที่

เคยเปนไมใหกลับมาเปนซ้ำ” ทพญ.กนกวรรณ กลาว 

ธุรกิจทันตกรรมที่เนนการสงเสริมปองกันอยูไมรอด ? 

 ความเชื่อที่วา คลินิกทันตกรรมที่เนนการสงเสริมปองกันสุขภาพฟนอาจเปนธุรกิจที่ไมสามารถทำใหเกิดขึ้น

จริงได เนื่องจากผูประกอบการคลินิกเอกชนมักมองวาบริการทางทันตกรรมปองกันไมสามารถสรางรายไดใหคลินิกได 

และคลินิกก็มีคาใชจายที่ตองบริหารจัดการดวยตัวเอง ไมไดมีภาครัฐใหการสนับสนุน แตทพญ.กนกวรรณ ซึ่งเปน

ทันตแพทยมานานกวา 23 ป ไดเปดคลินิกทันตกรรมมา 20 ปทำใหมีประสบการณมากเพียงพอ และไดทดลองเปด

คลินิกทันตกรรมแนวดังกลาว มาเปนเวลากวา 5 ป ไดใหความเห็นถึงประเด็นนี้วา  

 “ตองเขาใจกอนวา ทันตแพทยเรียนมา 6 ป พวกเขาเรียนเรื่องธุรกิจนอยมาก และเราก็ถูกสอนมาวา อยาลอง

ผิด อยาลองพลาด เพราะมันคือชีวิต เพราะมันเปนรางกายมนุษย เมื่อเราไปทำธุรกิจเราก็จะกลัวที่จะผิดพลาด”   

 “เวลาเราไปคลินิกทำฟน ขูดหินปูน ถอนฟน อุดฟน ประมาณ 20-30 นาทีเสร็จ เราไดเงินแลว 1,000 บาท 

แตเวลาที่เราทำเรื่องของการสงเสริมปองกันแบบสิ่งที่หมอทำอยู บางทีครั้งแรกที่เราเจอคนไขใชเวลา 1 ชั่วโมงในการ

พูดคุยกับคนไข โดยที่เราไมไดทำการรักษาอะไรเลย คุณหมอที่เขาตองสวมหมวกเปนเจาของธุรกิจดวย เขากต็องกังวล

วาเขาจะหารายไดไมได โดยที่มีคาใชจายรออยู และตนทุนเขามีจำกัด” ทพญ.กนกวรรณ กลาว 

 ทางดาน ดร.ทพญ.รักษณัณน กลาววา การใหคำแนะนำกับผูปวย คนอาจจะมองวา หมอไมไดเสียวัสดุ ไมได

เอาอะไรมาใสในปาก ตนทุนคืออะไร แตจริง ๆ แลว ตนทุนก็คือ ‘เวลา’ ของหมอ วัสดุมีนิดหนอย แตไมใชตัวที่แพง 

สิ่งที่แพง คือ ‘เวลาของหมอ’ ดังนั้นแลว การตัดสินใจแบงทรัพยากรเวลาที่มีคามาทุมเทกับการแนะนำใหผูปวยดูแลตัว

เองไดอยางจริงจัง และ ความสามารถในการสื่อสารใหเขาใจไดงาย ๆ  ก็เปนตนทุนในสวนของคุณหมอ ที่ควรไดรับการ

ใหคา และการเก็บคาบริการสวนนี้ก็เปนสิ่งที่เขาใจได 

การสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากไมใชเรื่องใหม 

 การจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากและการรักษาอนามัยชองปาก เพื่อปองกันโรคในชองปากไดถูก

พูดถึงในบทความหลายชิ้นตั้งแตศตวรรษที่ 18 แตทวาในปจจุบันยังไมไดรับการใหความสำคัญมากเทาที่ควร แมเราจะ



เคยไดยิน ไดเห็นวามีการรณรงคเรื่องการดูแล ปองกันฟน ตามสถานศึกษาตั้งแตเด็ก แตดูเหมือนภาคประชาชนบาง

สวนก็มีพฤติกรรมที่ไมไดปฏิบัติตาม จนสุดทายตองไปหาหมอเพื่อการรักษาเมื่อมีอาการมากกวาการไปเช็คสุขภาพฟน 

 ทพญ.พรธิพา พิพัฒนไพฑูรย หรือหมอตู เจาของคลินิกทันตกรรมที่เนนการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 

ก็ไดใหความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้วา การรณรงคเรื่องการดูแลสุขภาพชองปากและการ ปองกันฟนผุ ในวัยเด็กที่ทำ

เปนกลุมใหญในสถานศึกษา นั้นมีประโยชนในแงของการใหความรู กระตุนใหตระหนักถึงปญหาสุขภาพชองปากในมุม

กวาง ๆ มากกวา แตในแงของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแตละบุคคลนั้น สวนตัวมองวาการรณรงคแบบกลุมใหญมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางจำกัด 

  

 “เราตองยอมรับกอนวา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนเรื่องที่ยากพอสมควร และตองยอมรับวาการที่จะเกิด

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไดนั้น เขาคนนั้นตองอยากเปลี่ยนแปลงดวย ตองเห็นความสำคัญและเห็นประโยชนจะ

ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง” ทพญ.พรธิพา กลาว 

 ทั้งนี้ การรณรงคเรื่องการดูแลสุขภาพชองปาก ในสถานศึกษาตั้งแตเด็ก ๆ ยังคงมีความสำคัญ เพราะเด็กสวน

ใหญไดรับความรูมาจากโรงเรียน และโรงเรียนยังคงเปนสถานที่ที่คนทั่วไปคาดหวังที่จะใหความรูมากที่สุด การใหความ

รูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในโรงเรียน ควบคูกับการเพิ่มทักษะในการแปรงฟนอยางถูกวิธี และทำอยางตอเนื่องจริงจัง 

สามารถลดอัตราการเกิดฟนผุในเด็กนักเรียนได 

 นอกจากนี้ ระบบการกำหนดคารักษาพยาบาลในปจจุบันทั้งในสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชนยังไมเอื้อ

ตอการจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก ทั้ง ๆ ที่เปนการบริการที่ตนทุนต่ำแตใหประโยชนกับผูปวยสูงและ

ยั่งยืนกวาการใหการรักษาเพียงอยางเดียว 

  



 ดร.ทพญ.รักษณัณน กลาวอีกวา ทุกวันนี้ทันตแพทยทำการรักษาอะไรไป ผูปวยก็จายเงินไปตามรายการสิ่งที่

ทำ โดยกำหนดราคาตามตนทุนการรักษา ไมใชคุณภาพ หรือ ความยั่งยืนและประโยชนที่ไดจากการรักษาอันนั้น 

“การใหคำแนะนำ เปนสิ่งที่ตนทุนต่ำแตมีประโยชนสูง ทำใหผูปวยสามารถดูแลตัวเองไดในระยะยาว มีตนทุน

ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness) ที่ดี รัฐบาลควรจะปรับเปลี่ยนระบบการจายเงินใหหันมาเนนปองกันมากกวา

รักษา และมันก็จะจูงใจหมอใหบริการไปทางปองกันมากขึ้น” ดร.ทพญ.รักษณัณน กลาว 

 “เราจะบอกวาหมอจิตใจไมดี ก็ไมใช จะบอกวา คนไขไมเห็นความสำคัญมันก็ไมใชทั้งหมด มันคือเรื่อง

ของระบบ”  

เอกชนเริ่ม เพื่อสงตอนโยบายรัฐในอนาคต 

 การใหบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในคลินิกเอกชน สามารถเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคอีกทาง       

ไมไดมุงเนนที่จะตองการเรียกเก็บเงินจากผูปวยเพิ่ม เพื่อใหเขารับคำปรึกษาคำแนะนำจากทันตแพทยเพียงอยางเดียว 

แตสำหรับระยะยาว หากการใหบริการในลักษณะดังกลาว ไดรับความสนใจเปนวงกวาง และมีการปฏิบัติอยางจริงจัง 

จะเปลี่ยนแปลงทิศทางสังคมใหดีขึ้นได ทำใหรัฐมองเห็นถึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มของเอกชน เขามาสนับ

สนุนและสงเสริม สามารถขยายกลุมเปาหมายของการดูแลผูปวยไดเพิ่มขึ้นทุกระดับ 

 ดร.ทพญ.รักษณัณน กลาววา “ขั้นแรกเราตองเขาใจผูประกอบการกอน ไมใชอยูดี ๆ เราไปบอกวา คุณทำสิ 

มันเปนสิ่งดีที่ตองใหกับคนไข แตคุณตองทำฟรีนะ ในฐานะนักวิชาการ จริง ๆ เรามีจุดยืนอยางนั้นมาตลอด แต

วาเราไมเคยไดรับการตอบรับที่ดีเลย เพราะวาอะไร เราไมไดเขาใจเขา วาเขาตองมีความอยูรอด ซึ่งเปนความตองการ

ปกติของการดำเนินธุรกิจ” 

 “ในฐานะนักวิชาการก็อยากจะใหความมั่นใจกับคลินิกทันตกรรมเอกชนวาทานสามารถนำบริการสงเสริม

ปองกันมาทำแบบมีคาใชจายไดเลยถาสามารถใหบริการไดในรูปแบบที่มีคุณภาพทำใหผูปวยสามารถนำไปปฏิบัติได

จริง โดยที่ไมไดมีขอหามในสวนจรรยาบรรณวิชาชีพ” 

 ‘การที่เราใหบริการที่มีคุณคาโดยที่มีราคาไมใชเรื่องผิด แตสิ่งที่ผิดคือ ถาคุณเก็บเงิน แลวคุณไมไดใหบริการที่

มีคุณภาพ’ ดร.ทพญ.รักษณัณน กลาว 

 นอกจากนี้ ทพญ.กนกวรรณ ไดกลาวถึงการเบิกจายคารักษาของรัฐ ถึงเรื่องการดูแลสุขภาพชองปากวา บาง

สวนยังคงมีปญหาที่ตองแกไข อยาง ‘ประกันสังคม’ จะเบิกไดเฉพาะแคการรักษาเทานั้น เชน ขูดหินปูน ถอนฟน อุด

ฟน ใสฟนปลอม การรักษาพวกนี้ คือตองปลอยใหผูปวยเปนโรคเสียกอน ถึงจะสามารถไปทำหัตถการพวกนี้ได ‘จะขูด

หินปูน กต็องปลอยใหเปนโรคเหงือกกอน จะอุดฟนได ฟนก็ตองผกุอน’ หมายความวา ผูปวยจะเบิกไดแตเฉพาะสิ่งที่

เปนการรักษา แตพอเปนเรื่องที่จะเบิกแนวทางที่เนน ‘การปองกันกอนการรักษา’ เชน แปรงฟนอยางไร ดูแลอยางไร 

กินอาหารอะไร ติดตามสุขภาพฟน กลับไมมีใครจายให  

 “ทุกวันนี้ คนไขของหมอ จะเปนผูดูแลคาใชจายในสวนของการบริการสงเสริมปองกันแบบเฉพาะบุคคลเอง 

เพราะคนไขเห็นคุณคาของการมีสุขภาพชองปากที่ดี และ ไดผลจริง แตถาหมอไมเก็บคาใชจายจากคนไข คลินิกของ

หมอซึ่งเปนเอกชนก็จะไปไมรอด เพราะไมมีรายไดมาขับเคลื่อน ซึ่งสงผลใหเราไมสามารถดำเนินคลินิก ที่ตั้งใจจะชวย

คนไขตอไปได”  ทพญ.กนกวรรณ กลาว 



 

บทสัมภาษณจาก 
ทพญ.กนกวรรณ เอื้อธรรมาภิมุข (หมอแคท) 

เจาของคลินิก ProTech Dents (สีลม) และ ทันตวันทันตแพทย (รัชดา-สุทธิสาร)  ผูริเริ่มแนวทางการจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในคลินิกทันตกรรมเอกชน  

และ เจาของเพจ DrCatt Prevé 

ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง (หมอตุกตา) 

เจาของคลินิกและเพจ ‘ฟนน้ำนม’ ทันตแพทยผูมีผลงานดานการสงเสริมปองกันโรคในชองปากตั้งแตซี่แรก 

ทพญ.พรธิพา พิพัฒนไพฑูรย (หมอตู) 

เจาของคลินิกทันตกรรมสไมลแลนด (สวนผัก32) ซึ่งมีการจัดระบบบริการเนนการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 

ดร.ทพญ.รักษณัณน การเวกปญญาวงศ (หมอหมิว) 
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