
“สง่เสรมิปอ้งกัน”
ลําดับความสาํคัญ..ท่ีต้องคิดกันใหม่

บทความโดย
พ.ต.ทพ.ธนศักด์ิ ถัมภ์บรรฑ ุกองทันตแพทย ์กรมแพทยท์หารบก



“สงเสริมปองกัน” 

ลำดับความสำคัญที่ตองคิดกันใหม 
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 “ที่ผานมา เวลาไปหาหมอที่อื่น เขาบอกวาเรามีหินปูน…หมอบอกวามากก็มาก หมอบอกวานอยก็นอย เชื่อ

หมอคะ มปีญหาตรงนี้ก็อุดฟน เหมือนเราตองฟงคำสั่ง แลวกลับไปปฏิบัติเองที่บาน” 

 ทานผูอาน เคยมีคำถาม หรือ ความรูสึกเชนเดียวกันนี้ เกิดขึ้นในใจบางไหม?.. เวลาไปทำฟนภายใตผาปด

หนาที่เจาะไวเพียงรูเล็กๆ ใหจมูกและปากรอดออกมา ผูปวยทานหนึ่งสะทอนใหทีมงานฟงถึงการรักษาทันตกรรมที่เขา

เคยรูจัก ผูปวยไมมีโอกาสไดประจักษแกตาตัวเอง..วาหินปูนที่หมอวามากนอยนั้น หนาตาจริงๆ มันเปนอยางไร ฟนผุที่

หมอเหน็ดวยตาอาจไมตรงกบัทีค่นไขเขาใจจากการบอกเลาในเวลาอนัจำกดั การแปรงฟนทีห่ลายคนกแ็ปรงวนัละ 2 ครัง้ 

มานานหลายปทำไมยังผุและทำใหเจ็บปวดอยูอีกนะ แมมีความอยากจะดูแลสุขภาพใหดี แตก็ไมไดทำไดงายๆ แลว

ชีวิตก็เขาสูวงจร “เสีย-ซอม” วนไป สุขภาพชองปากที่รูจัก จึงอยูในมือของคุณหมอมากกวาของเราเอง ประโยชนหลัก

จากการไปทำฟน จึงอาจเปนการมุงเนนซอมแซมรางกายที่สึกหรอ มากกวาการเสริมพลังความเขาใจและทักษะใหดูแล

ตัวเองได 

 เรื่องนี้ยิ่งเปนที่นาเสียดายมากยิ่งขึ้น เมื่อโรคอยางฟนผุ หรือ เหงือกอักเสบเปนโรคที่ปองกันการเกิด หรือหยุด

การลกุลามได หากไดรบัการดแูลอยางเหมาะสม โดยงานบรกิารกลุมหนึง่ทีเ่รยีกวา “งานสงเสรมิปองกนัสขุภาพชองปาก” 

ซึง่มบีนัทกึวาเริม่พฒันามาตัง้แตศตวรรษที ่ 18 แตทวาในปจจบุนัยงัไมไดรบัการใหความสำคญัมากเทาทีค่วร  โดยทัว่ๆไป 

การจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก คือ กิจกรรมที่มุงเนนการลดการเกิดโรค หรือบรรเทาการลุกลามของ

โรคที่เกิดขึ้น ซึ่งมีตัวอยางกิจกรรม เชน การทำใหผูปวยสามารถดูแลชองปากตนเองได ทั้งผานการดูแลเรื่องอนามัย

ชองปากและการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม การตรวจคัดกรองเบื้องตน และการใหบริการเชิงปองกัน เชน 

การเคลือบปดหลุมรองฟนที่เสี่ยงผุใหตื้นขึ้น หรือการเคลือบฟลูออไรดเพิ่มความแข็งแรงใหกับฟน สำหรับเรื่องนี้ ขอมูล

การใชบริการของคนไทยเปนอยางไร ตอบไดดวยสถิติเรื่อง “การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ” ที่ถามคำถามกลุม

ประชากรตัวอยางวา “ทำฟนครั้งสุดทาย ใชบริการอะไร” ตัวเลขที่รายงานออกมาในป 2558 พบวามีเพียง 13% ของ

ประชากรเทานัน้ใชบรกิารกลุมสงเสรมิปองกนั นัน่หมายความวาระบบของเราอาจจะกำลงัใชการซอมนำการสรางเสรมิ 

ปองกันสุขภาพอยู บริการทีต่นทุนนอยแตดีอยางยั่งยืนกลับไมถูกบริโภค อยางไรก็ดี ในป 2562 สัดสวนการใชบริการ

ดังกลาวโตขึ้นราว 2 เทา อยูที่ 24% นั่นเปนสัญญาณที่ดีวาคนไทยรับบริการสงเสริมปองกันมากขึ้น แมจะยังเปนสวน

นอยของบริการก็ตาม 

 สาเหตุการใชบริการที่มีคุณคามากในสัดสวนที่นอยอาจมาจากปจจัย ในสวนผูปวยเอง มีตั้งแตไมรูวาตองดูแล

อยางไร, แมวัยเปลี่ยนผานแลว ยังแปรงฟนดวยเทคนิคที่ถูกสอนในโรงเรียนประถมศึกษา หรือไมมีเวลา หรืออาจมี

ปจจัยอื่นๆ ที่สำคัญมากกวาที่ตองทุมเวลาให ในฝงของผูใหบริการนั้น การทำงานสงเสริมปองกันตองอาศัยความรวม

มือของผูปวยสูง และอาจเห็นผลไดชา นอกจากนี้ การใชเวลาพูดคุยทำความเขาใจกับผูปวยอาจทำใหตองใชเวลาเพิ่ม  



ในขณะที่มีคานิยมวาการทำทันตกรรมปองกันหรือสอนทันตสุขศึกษาควรใหบริการโดยไมคิดมูลคา ดวยเหตุเหลานี้ 

ทำใหไมเกิดแรงจูงใจในการใหบริการ นอกจากนี้ ในเชิงระบบสุขภาพ งานบริการทันตกรรมปองกันเปนงานที่เขาถึงได

ยากจากสาเหตุเรื่องคาใชจาย เพราะประกันสุขภาพภาครัฐบางสิทธิ์(บัตรทอง) เขาถึงไดจริง ในขณะที่บางสิทธิ์ 

กฎหมายใหสิทธิเขาถึงไว แตทำไมไดในโลกแหงความจริง ดวยหลายปจจัยขางตน อาจสงผลใหการเขาถึงบริการ

สงเสริมปองกันอยูหางออกไปจากความจริง 

 ในทามกลางโครงสรางของสังคมและบริการที่อาจไมเอื้อใหเกิดการเขาถึงบริการสงเสริมปองกันนั้น ทีมงาน

วิชาการไดมองหารูปแบบของการใหบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากที่สามารถอยูรอดได เพื่อนำมาถอดบทเรียน

ในการสนับสนุนใหงานทันตกรรมสงเสริมปองกันที่มีผูปวยเปนศูนยกลาง (patient-centric) ขยายผลไปใหบริการ

ประชาชนไดเพิ่มขึ้น รูปแบบการจัดบริการของคลินิกทันตแพทยหญิงกนกวรรณ เอื้อธรรมาภิมุขและทีมงาน            

เปนตัวอยางของรูปแบบของการบริการทันตกรรมที่สามารถประคับประคองการทำงานที่มีคุณคาและการอยูรอดทาง

ธุรกิจไดพรอม ๆ กัน ผูปวยที่มารับการรักษาจะไดรับการดูแลทั้งมิติรางกายและจิตใจผานการทำความรูจักผูปวยดวย

เครื่องมือทางจิตวิทยาอยางงาย การตรวจอยางละเอียดและเนนการสื่อสารพูดคุยใหผูปวยทราบถึงปญหาและปจจัยที่

กอโรคซึ่งแตละคนมีไมเหมือนกัน การทำใหผูปวยไดเห็นเหมือนที่ทันตแพทยเห็นผานกลองตรวจโรคในชองปาก 

(intraoral camera) การทำประเมินความเสี่ยงฟนผุและรับคำปรึกษาดานอาหารการกินที่สงผลตอสุขภาพชองปาก 

ตลอดจนการสอนผูปวยดูแลอนามัยชองปากแบบลงมือทำ (hand-on experience) จนกวาจะทำเปน เหลานี้เปน

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในคลินิกในสวนสงเสริมปองกัน นอกจากนี้ คลินิกยังมีบริการทันตกรรมหมวดบำบัดรักษา (curative) 

และงานทันตกรรมเฉพาะทางใหบริการเหมือนคลินิกทันตกรรมทั่วไปอีกดวย 

 การเพิ่มอำนาจความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพชองปากตนเองใหแกผูปวย ซึ่ งความเขาใจเรื่องนี้          

เปนรากฐานสำคัญที่ชวยใหผูปวยทราบถึงศักยภาพที่ยังไมใช (untapped potential) ของตนเองในการดูแลสุขภาพ

ชองปาก เขาใจขอจำกัดและวิธีการทำงานรวมกันกับทันตแพทยในพัฒนาหรือดูแลสุขภาพชองปาก ทั้งทัศนคติ ความรู 

และทักษะที่เกิดขึ้นจากบนความสัมพันธที่เปนมิตรชวยสงผลใหการดูแลตนเองทั้งมิติการดูแลอนามัย (Hygiene) และ

อาหาร (Diet) ของผูปวยดีขึ้น ซึ่งมีแนวโนมจะสงผลดีตอสุขภาพชองปากในระยะยาว งานทันตกรรมบูรณะและชิ้นงาน

ตางๆ ที่คุณหมอทำไวให ก็มีอายุการใชงานยืนยาวมากขึ้น ลดคาใชจาย ลดการเสียเวลา ลดโอกาสเจ็บปวด เพิ่ม

คุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูปวย นอกจากี้ งานดังกลาวยังเปนผลดีตอสังคมในแงที่มีคนสุขภาพดีไปทำงานโดยไมสะดุดดวย

เรื่องเจ็บปวดในชองปาก และดีตอระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดวยการซอมครั้งเดียวไมกลับมาเปนซ้ำ 

ภาษีทุกบาทหรือเงินที่ผูปวยจายออกจากกระเปาสตางคถูกใชอยางคุมคา จายเพิ่มในอนาคตนอยที่สุด 

 โดยภาพรวม รปูแบบการใหบรกิารดงักลาวมคีวามครอบคลมุทัง้สงเสรมิปองกนัและบำบดัรกัษาทางทนัตกรรม ผู

ปวยมาดวยอาการปวยพื้นฐานแลวดูแลอยูจบไดในแหงเดียว (Comprehensiveness of care) การสังเกตการ

ใหบริการทำใหผูศึกษาเห็นวา ขอบเขต “การดูแลสุขภาพ” ของคลินิกที่ทำงานสงเสริมปองกันโดยมีผูปวยเปน

ศูนยกลางนี้ ขยายไปไกลกวาเรื่องของสุขภาพชองปาก แตผูปวยยังไวใจที่จะปรึกษาเรื่องสุขภาพดานอื่นๆ เชน 

ตา กระดูก โดยผูปวยมักขอใหคุณหมอแนะนำแพทยสาขาอื่นที่ดูแลดีใหตอ (Coordination of care) เมื่อใดที่มี

ปญหาชองปากก็จะนึกถึงคลินิกใกลใจเปนที่แรก ไวใจที่จะกลับมาหาคลินิกทันตกรรมนี้เสมอ (First contact and 

continuity of care) การกลับมาที่เดิมทำใหคุณหมอเห็นพัฒนาการในระยะยาวของผูปวย และใชความรูจักกันถึง

นิสัยใจคอที่ลึกซึ้งกวาสภาพฟนที่เห็นเพียงครั้งคราว ทำใหคุณหมอสามารถดูแลผูปวยไดดียิ่งขึ้นทั้งมิติกาย ใจ และ

สังคม การดูแลในรูปนี้เขากันไดกับลักษณะของการบริการปฐมภูมิ (Primary care) ที่ดี หรือ ในแนวคิดของวงการ



ทันตกรรม ใชแนวคิดวา “Dental Home” ที่ใหคลินิกทันตกรรมเปนบานที่ไวใจได ใกลตัวเหมือนครอบครัวเดียวกัน

สำหรับประชาชน 

 อยางไรก็ตาม การบริการในลักษณะนี้ได จำเปนตองมีการเก็บคาใชจายที่เหมาะสมเพียงพอที่คลินิกทันตกรรม 

ในฐานะที่เปนธุรกิจเอกชนขนาดเล็กจะสามารถอยูรอดไดดวย ในมิติผูรับบริการ นั่นหมายถึงขอจำกัดในการเขาถึง

บริการคุณคาสูง เนื่องจากคาใชจายเกิดขึ้น ประชาชนบางกลุมอาจจายเพื่อบริการกลุมนี้ได ในขณะที่ประชาชนบาง

กลุมจำเปนตองนำเงินไปใชกับเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ และละเลยเรื่องสงเสริมปองกัน จึงเปนความนาเสียดายอยางยิ่ง 

ที่ประเทศไทยของเรามีหลักประกันสุขภาพและสิทธิประโยชนดานสุขภาพของรัฐ ที่รวมงานทันตกรรมเขาไวแลว         

แตหัตถการที่ใหรักษาฟรีนั้น สวนใหญเปน “งานซอม” (อุด ขูด ถอน ไดฟรี หรือ รวมจายบาง) ในขณะที่งานบริการสง

เสริมปองกัน ยังไมไดถูกรวมเขาในชุดสิทธิประโยชนใหคนทุกสิทธิ์เขาถึงไดอยางถวนหนาเทาเทียมกัน ประเด็นนี้เปน

โอกาสการพัฒนาใหญ ที่เมื่อเติมเต็มชองวางนี้แลว จะชวยเอื้อใหคนไทยมีสุขภาพชองปากแบบ “สรางนำซอม” และ

การเขาถึงบริการคุณคาสูงไดอยางทั่วถึง เทาเทียมกัน..ทำให “โรคที่ปองกันได” เปน “เรื่องที่ทำไดจริง”..เสียที


