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บทคดัยอ่ 
การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาบทบาทการปฏิบตัิงานของสหวิชาชีพในการดแูลสขุภาพช่องปากของผูส้งูอายทุี่มี

ภาวะพึ่งพิง เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ บุคลากรในทีมสหวิชาชีพที่ท  า
หนา้ที่รบัผิดชอบงานดแูลผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิงในโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพระดบัต าบลในจงัหวดัสโุขทยั ที่ท างานในชว่งปี 
2559 - 2562 จ านวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ผล
การศึกษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 89.8) อยู่ในช่วงอาย ุ41-50 ปี (รอ้ยละ 30.5) ประกอบอาชีพ
พยาบาล (รอ้ยละ 48.3) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยการเขา้รบัการอบรมความรูใ้นการดูแลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่มี
ภาวะพึ่งพิง (รอ้ยละ 56.8) และมีความรูใ้นการดแูลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 
56.8) การท างานในพืน้ท่ีสว่นใหญ่มีการประสานขอความรว่มมือจากโรงพยาบาลชมุชน ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สมาคมชมรม เครือข่ายภาคประชาชน หรือพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยใ์นการจดับริการแก่
ผูส้งูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (รอ้ยละ 89) มีระดบัการปฏิบตัิงานดแูลสขุภาพของผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง อยู่ในระดบัปานกลาง 
(2.73±0.99) มีระดบัการปฏิบตัิงานดูแลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง อยู่ในระดบันอ้ย (2.11±0.99) ดา้นปัญหา
และอุปสรรคในการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบว่า รอ้ยละ 72 ขาดความรู ้ความเขา้ใจในการตรวจ
ประเมินช่องปาก และรอ้ยละ 79.7 ตอ้งการพฒันาดา้นการจดัสรรทนัตบคุลากรใหพ้อเพียงในการปฏิบตัิงานแต่ละพืน้ที่ การ
ดแูลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึ่งพิงใหเ้หมาะสมควรเป็นการดแูลควบคู่ไปกบัสขุภาพรา่งกาย การพฒันาระบบและ
สง่เสรมิการปฏิบตัิงานเชิงรุกของทีมสหวิชาชีพในการดแูลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิงจึงเป็นสิง่ส  าคญัที่จะสง่เสรมิ
ใหผู้ส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิงมีคณุภาพชีวิตที่ดีตอ่ไป 
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บทน า  
หลายประเทศทั่วโลกก าลงัเผชิญกับสถานการณ์

การเพิ่มจ านวนและสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ ในปี  
พ.ศ. 2562 มีประชากรอายุ 65 ปีขึน้ไป ทั่วโลกจ านวน 703 
ลา้นคนและคาดวา่จ านวนผูส้งูอายจุะเพ่ิมขึน้เป็นสองเทา่หรอื
ถึง 1.5 พันลา้นในปีพ.ศ.2593 ทั่วโลก(1) ประเทศไทยเป็น
สงัคมผูส้งูอายุมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 และก าลงัจะกา้วเขา้สู่
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Completed Aged Society)  
ในปี พ.ศ.2564 เมื่อมีประชากรสงูอายมุีมากกว่า รอ้ยละ 20 
(2) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรสูงอายุนีส้่งผล
กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ การจดัการระบบดแูลสขุภาพและ
สวัสดิการทางสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ(3)  โดยเฉพาะปัญหา
สุขภาพซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญของประชากรวัยสูงอายุ 
เนื่องจากผูส้งูอายุ ตอ้งเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
โรคเรือ้รงัตา่งๆ การท าหนา้ที่ของอวยัวะในรา่งกายเสือ่มถอย 
ส่งผลใหผู้สู้งอายุมีความสามารถในการช่วยตนเองในการ
ด าเนินกิจวตัรประจ าวนัลดลง และเขา้สูภ่าวะทพุลภาพมาก
ขึน้ จากสถานการณผ์ูส้งูอายไุทยในปี พ.ศ.2559 พบจ านวน

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงประมาณ 4 แสนคนและมี
แนวโน้มเพิ่มสูงมากขึน้อีกเป็น 1.3 ล้านคนในอีก 20 ปี
ขา้งหนา้(4)  

ในปี พ.ศ. 2559 รฐับาลไดก้ าหนดแนวทางในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดบา้น และกลุ่มติด
เตียง ไดแ้ก่ ระบบดแูลระยะยาว (Long Term Care) จดัใหม้ี
ผูจ้ัดการดแูลผูส้งูอาย ุ(Care manager) และผูดู้แลผูส้งูอาย ุ
(Care giver) เพื่อจดับรกิารดแูลสขุภาพดา้นสาธารณสขุตาม
ชุดบริการสิทธิประโยชนด์า้นสาธารณสขุส าหรบัผูส้งูอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง(5)  ข้อมูลรายงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงจากบุคลากรสาธารณสขุ ทีมสหวิชาชีพตามแผนการ
ดูแลผูส้งูอายุรายบุคคล เมื่อวนัที่  9 กรกฎาคม 2563 พบว่า 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วม
โครงการไดร้บัการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care 
plan) จ านวน 213,915 คน (รอ้ยละ 88.13)(6) ผูส้งูอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนดูแลทั้งในด้าน
บริการสุขภาพและบริการทางสังคมจากบุคลากรทีมสห 
วิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริม

Abstract 
The object of this research was to investigate roles of multidisciplinary team in oral care for dependent 

elderly at Sukhothai sub district health promotion hospital.  Data collection was carried out during 2016 to 2019. 
Purposive sampling was used.  Samples were multidisciplinary health personnel who responsible for dependent 
elderly. The total sample included in this study were 118. The data were collected using a questionnaire. The data 
were analyzed through descriptive statistics.  The results revealed that the majority of the total 118 cases were 
female (89.8%) age of 41-50 years (30.5%) , most were nurses (30.5%). The majority of the sample have never 
attended training course of oral hygiene care for dependent elderly (56.8%) .  The knowledge about oral care for 
dependent elderly was in the moderate level (56.8%). Most of them (89%) worked in cooperate with community 
hospital, district public health office, local administrative organizations for the providing care for dependent elderly. 
Multidisciplinary team provided health care for dependent elderly at a moderate level (2.73±0.99). However, they 
provided oral care for dependent elderly at a low level (2.11±0.99) .  72% of multidisciplinary team were lack of 
knowledge in oral hygiene assessment in dependent elderly. 79.7% of the sample suggested that the government 
should provide more dental staff for working in community level.  Oral care is an important component of general 
health and quality of life.  The systems development and promoting proactive performance of multidisciplinary 
teams in oral care for dependent elderly is main parts to encourage dependent elderly life quality. 

 
Keywords: Multidisciplinary team, Oral Hygiene Care, Dependent Elderly 



Online Published  

 
 

 

[e19/11page] 

J Gerontol Geriatr Med. 2020;19 (3) 
Prevention of covid-19 for geriatric people 
 

 
สขุภาพต าบล โดยการมีส่วนร่วมของครอบครวั ชุมชน และ
หนว่ยงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลเป็นหนว่ยบรกิาร
ปฐมภูมิที่ ด  า เนินงานเชิง รุก เพื่ อป้องกัน  ควบคุมโรค 
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพทัง้ในหน่วยบริการและชุมชน 
เนน้ใหป้ระชาชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งในพืน้ที่มีสว่นรว่มในการด าเนินงานดา้นสขุภาพกบั
บุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสขุ เจา้พนกังานสาธารณสขุชมุชน เจา้พนกังานทนัต
สาธารณสขุ เจา้หนา้ที่ช่วยเหลือผูป่้วย และมีแพทย ์เภสชักร
ร่วมให้บริการตามความเหมาะสม(7) ส  าหรับบทบาทการ
ท างานของทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในการด าเนินงานจัดบริการสุขภาพช่องปากใน
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลนัน้จะเป็นการดแูลสขุภาพ
ช่องปากแบบองค์รวมให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทพืน้ที่   
ในด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู โดยยึดหลักเวช
ศาสตรค์รอบครวั โดยแบ่งการจัดระบบบริการสุขภาพช่อง
ปากออกเป็นตามกลุม่วยัของประชาชนในเขตรบัผิดชอบ (8) 
และเนน้บรูณาการงานรว่มกบังานสง่เสริมสขุภาพ เช่น มีการ
บริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบลภายใต้
เกณฑก์ารดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long Term Care) (5) 

สุขภาพช่องปากเป็นปัญหาส าคัญของผู้สูงอายุ 
ส่วนใหญ่ผูส้งูอายุมกัไม่มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ในช่องปาก
เพียงพอกับการบดเคี ้ยวอาหาร จากการส ารวจสภาวะ
สุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่  8 พ.ศ.2560 (9) พบว่า
ผูส้งูอาย ุ60 - 74 ปี มีฟันธรรมชาติใชง้านไดอ้ย่างนอ้ย 20 ซี่ 
รอ้ยละ 56.1 และลดลงเป็นรอ้ยละ 22.4 เมื่อมีช่วงอาย ุ80 – 
85 ปี ผูสู้งอายุ 1 ใน 4 ใส่ฟันเทียม นอกจากนีย้ังพบฟันผุที่
ไม่ไดร้บัการรกัษา รอ้ยละ 52.6 รากฟันผทุี่สมัพนัธก์บัเหงือก
ร่นในวัยสูงอายุพบรอ้ยละ 16.5 โรคปริทันต์อักเสบระดับ
รุนแรงมากพบไดร้อ้ยละ 12.2 ซึ่งอาการเหล่านีเ้สี่ยงต่อการ
อกัเสบ ปวดบวม ติดเชือ้และสญูเสียฟันในผูส้งูอาย ุส าหรบั
ผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึ่งพิงนัน้จากการส ารวจสภาวะสขุภาพช่อง
ปากที่ผา่นมายงัไมพ่บการส ารวจสภาวะสขุภาพช่องปากแยก
เฉพาะในผูส้งูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อย่างไรก็ตามการสญูเสีย
ฟันธรรมชาติ การมีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีของผู้สูงอายุ
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อด้านการบดเคี ้ยวอาหาร 
โภชนาการและคุณภาพชีวิตแลว้ ในกลุ่มผูสู้งอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงมีโอกาสส าลกัน า้ลายที่มีเชือ้โรคเขา้สู่ระบบทางเดิน
หายใจ และก่อใหเ้กิดการติดเชือ้ทางเดินหายใจได ้โดยเฉพาะ

ในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดูแลสุขภาพ 
ช่องปากหรือเป็นผูป่้วยวิกฤตที่พบว่าหากไม่ไดร้บัการดูแล
สุขภาพช่องปากที่มีประสิทธิภาพจะผลใหเ้กิดภาวะเหงือก
อักเสบ แผลในช่องปาก และอาจลุกลามท าให้เกิดปอด
อัก เสบติด เ ชื ้อจนท า ให้เ กิดอันตรายต่อ ชีวิตได้ ( 10)  
มีการศึกษาในประเทศสหรฐัอเมริกา พบว่าการดูแลสุขภาพ
ช่ อ ง ป าก ได้ ไ ม่ ดี ข อ งผู้ ป่ ว ย สู ง อ า ยุ ใ น โ ร งพยาบาล 
มีความสัมพันธ์กับโรคปอดบวม (11)  และการศึกษา 
ในประเทศสวีเดนที่พบวา่ปัญหาสขุภาพช่องปากของผูส้งูอายุ
มีความสมัพนัธก์บัภาวะโภชนาการ โดย 1 ใน 3 ของผูส้งูอายุ
ที่เสีย่งหรอืขาดสารอาหารจะมีปัญหาสขุภาพช่องปาก (12) 

จากปัญหาสุขภาพช่องปากดังกล่าว การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนอกจากการดูแลสุขภาพร่างกาย 
แลว้นัน้การดแูลสขุภาพช่องปากก็มีความส าคญัต่อคณุภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็น  
แนวทางการพัฒนาการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระดบัโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล ผูว้ิจยั
จึงสนใจศึกษาบทบาทการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพ 
ในการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อที่
ผูส้งูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคนไดร้บัการส่งเสริมสขุภาพช่อง
ปาก มีระบบส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูและการดูแลตามระดับ
ความจ าเป็นและตามสิทธิประโยชนท์ี่ควรไดร้บัในการดูแล
ระยะยาว ใหส้ามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีศกัดิศ์ร ี
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย นี ้ เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ พ ร ร ณ น า 
(Descriptive Research) กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาเป็น
บุคลากรในทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต าบลของจังหวดัสุโขทัย จ านวน 118 คน ใช้วิธีเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ได้รับมอบหมายให้
รบัผิดชอบงานผูสู้งอายุตามค าสั่งของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานในหน้าที่
รบัผิดชอบของเจา้หนา้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล
และปฏิบตัิงานท่ีโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลในจงัหวดั
สโุขทยั ช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
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ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที่ 1 แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ระยะเวลาที่ท  างาน ประเภทของสถานบริการที่ท  างาน การ
เขา้รบัการอบรมความรูใ้นการดแูลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่
มีภาวะพึ่งพิง ระดับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การประสานขอความร่วมมือ
โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สมาคมชมรม เครือข่ายภาคประชาชน 
หรือพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ร่วมกัน
จัดบริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพืน้ที่  และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพืน้ที่มีการจัดระบบสวสัดิการสงัคม
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการ
ปฏิบตัิงานของทีมสหวิชาชีพในการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยผูว้ิจัยประยุกตแ์บบสอบถามมาจากชุด
สิทธิประโยชน์บริการดา้นสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ซึ่งจ าแนกกลุ่มประเภทการให้บริการทาง
การแพทยต์ามชุดสิทธิประโยชน ์(5) มี 9 ขอ้ แบบลกัษณะ
ค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่  ไม่เคย
ปฏิบตัิ ปฏิบตัิ 1 ครัง้ต่อปี ปฏิบตัิ1 ครัง้ ทกุ 6 เดือน ปฏิบตัิ 1 
ครัง้ ทกุ 3 เดือน และปฏิบตัิ 1 ครัง้ตอ่เดือน ประกอบดว้ยดา้น
การร่วมประเมินวางแผนการรกัษาและดูแลทางการแพทย ์
การดูแลด้านการพยาบาลตามมาตรฐานการให้บริการ
พยาบาลท่ีบา้น การดแูลดา้นเภสชักรรม การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
การดูแลดา้นสุขภาพจิต การดูแลดา้นโภชนาการ และการ
ดูแลดา้นแพทยแ์ผนไทย/ทางเลือก ส่วนที่  3 แบบสอบถาม
การปฏิบตัิงานของทีมสหวิชาชีพในการดแูลสขุภาพช่องปาก
ของผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิง โดยผูว้ิจยัประยกุตแ์บบสอบถาม
มาจากตัวชีว้ัดงานทันตสาธารณสุขในผู้สูงอายุของส านัก
ทนัตสาธารณสขุ (13)  ประกอบดว้ยหวัขอ้เรื่อง การประเมิน
สขุภาพช่องปากผูส้งูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การประเมินปัจจยั
เสี่ยงต่อการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การ
ประเมินพฤติกรรมการดแูลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่มีภาวะ
พึ่งพิง และการใหค้  าแนะน าต่างๆ เก่ียวกับการดูแลสขุภาพ
ช่องปาก มีทัง้หมด 14 ขอ้ แบบลกัษณะค าตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค
การปฏิบตัิงานของทีมสหวิชาชีพในการดแูลสขุภาพช่องปาก
ของผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิง ใชแ้บบสอบถามค าถามปลายปิด 
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา
จากผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ค านวณหาความเที่ยงตรง

ของเนือ้หาไดเ้ทา่กบั 0.97 และวิเคราะหห์าความเช่ือมั่นไดค้า่
สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบาค เทา่กบั 0.79 
 
การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล  

ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ชนิด Google Form และด าเนินการส่งหนังสือ
ประสานงานพร้อม Link แบบสอบถามออนไลน์ไปยัง
ผู้ร ับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับอ าเภอทั้ง 9 แห่ง และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ร ับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพ จากนัน้ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามที่
ไดม้าตรวจสอบขอ้มูลความสมบูรณ ์ตรวจสอบขอ้มูลอาชีพ
ของผูท้  าแบบสอบถามกบัค าสั่งแต่งตัง้และมอบหมายงานใน
หนา้ที่รบัผิดชอบของเจา้หนา้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล และน าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

การวิจัยนีไ้ด้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หาวิทยาลัย
เชียงใหม ่เลขท่ีอนมุตัิ ET 0017/2562 

 
ผลการวิจัย 
ขอ้มลูสว่นบคุคล กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 
89.8 อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี รอ้ยละ 30.5 จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี รอ้ยละ  83.9 ส่วนใหญ่มีอาชีพพยาบาล
วิชาชีพ รอ้ยละ 48.3 มีช่วงระยะเวลาการท างาน 21 – 30 ปี 
รอ้ยละ  30.5 และส่วนใหญ่ท างานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพต าบลขนาดกลาง รอ้ยละ  61 (Table 1) 
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ดา้นการท างานในพืน้ที่ส่วนใหญ่มีการประสานขอ
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลชุมชน ส านกังานสาธารณสขุ
อ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สมาคมชมรม เครือข่าย
ภาคประชาชน หรือพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์
ในการจดับรกิารแก่ผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิง  

ดา้นผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรในทีมสหวชิาชีพ
ในการดูแลสขุภาพของผูส้งูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (2.73±0.99) จากการศกึษาพบวา่ การ
ดูแลดา้นเภสชัมีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ (3.05±1.34) รองลงมาคือ

การดูแลด้านโภชนาการ การดูแลด้านการพยาบาลตาม
มาตรฐาน การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ การดแูลดา้นสขุภาพจิต และ
การดูแลด้านแพทย์แผนไทย /ทางเลือก  ( 3.00±1.39, 
2. 93±1. 33, 2. 97±1. 39, 2. 94±1. 37 แ ล ะ  2. 72±1. 30 
ตามล าดบั) อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นใหก้ารสนบัสนนุดา้น
วิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)หรือภาค
ประชาชน ดา้นการรว่มประเมิน วางแผนการดแูล เยี่ยมบา้น
และการประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) กับ
ทีมสหวิชาชีพ และดา้นการจัดท าแผนงานและโครงการใน

Table 1 Demographic Characteristics of sample (n=118) 
Characteristics n % 

Sex   
- Male 12 10.2 
- Female 106 89.8 

Age (year)   
-  20 - 30  32 27.10 
- 31 - 40  35 29.70 
- 41 - 50  36 30.50 
- >50  15 12.70 

Educational level   
- Associate Degree 5 4.20 
- Bachelor Degree 99 83.90 
- Master Degree 14 11.90 
- Doctorate Degree 0 0.00 

Occupation   
- Registered Nurse 57 48.30 
- Public Health Technical Officer 30 25.40 
- Thai Traditional Medical Doctor 1 0.80 
- Public Health Officer 11 9.30 
- Dental Public Health Officer 19 16.10 

Length of work (year)   
- < 5  15 12.70 
- 5 - 10  35 29.70 
- 11 - 20  22 18.60 
- 21 - 30  36 30.50 
- >31 10 8.50 

Working at sub district health promotion hospital   
- Large scale (30+ beds) 9 7.60 
- Moderate scale (20-29 beds) 72 61.00 
- Small scale (10-19 beds) 37 31.40 
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การจัดบริการด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในพื ้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย อยู่ในระดับน้อย มี
ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ( 2. 46± 1. 03, 2. 27± 1. 05 แ ล ะ 2. 26± 0. 96 
ตามล าดบั)(Table 2)  

ผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรในทีมสหวิชาชีพใน
การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย (2.11±0.99) จากการศึกษาพบว่า
ในดา้นการใหค้  าแนะน าต่างๆ เก่ียวกับการดูแลสขุภาพช่อง
ปาก การใหค้  าแนะน าแก่ผูด้แูล/ญาติใหส้ามารถดแูลสขุภาพ
ช่องปาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (2.45±0.97) รองลงมาคือการ
รกัษาส่งต่อและการจัดบริการที่บา้นตามความจ าเป็น (ขูด
หินปนู ขดูฟัน ถอนฟัน และเคลือบฟลอูอไรด)์ การสอนแปรง
ฟัน และการแนะน าการเลือกใช้แปรงสีฟัน/ยาสีฟันที่
เ หม า ะสม  ( 2.36± 0.98, 2.32±1.05 และ  2.22±1.07 
ตามล าดบั) (Table 3)  

ในดา้นการประเมินพฤติกรรมการดแูลสขุภาพช่อง
ปากผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิง ขอ้ที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สดุ คือ การ
สอบถามถึงการแปรงฟันแทก้่อนนอน (2.22±1.03) รองลงมา
คือการสอบถามถึงการดูแลท าความสะอาดฟันเทียม และ
การสอบถามถึงการดูแลซอกฟันแท้ (2.17±1.02 และ 
2.11±0.99 ตามล าดบั) (Table 3) 

ดา้นการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันใน
ผูส้งูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบว่าประสานการส่งต่อตามความ
จ าเป็น (กรณีมีรอยโรคบริเวณเนือ้เยื่อในช่องปาก ความ
ตอ้งการฟันปลอม) มีค่าเฉลี่ย 2.05±0.93 และการประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียฟัน เช่น การเคี ้ยวหมาก การสูบ
บุหรี่ การใช้ยารักษาโรคทางระบบ มีค่าเฉลี่ย 1.94±0.75 
(Table 3) 

ดา้นการประเมินสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่มีภาวะ
พึ่งพิง พบว่าการส ารวจโรคเหงือกอักเสบ  โรคปริทันต์ 
(ร  ามะนาด) รอยโรคบรเิวณเนือ้เยื่อในช่องปาก มีคา่เฉลีย่มาก
ที่สดุ (1.98±0.79) รองลงมาคือการส ารวจสภาวะฟันผุ การ
ส ารวจการมีฟันแทอ้ยา่งนอ้ย 20 ซี่ การส ารวจคู่สบฟันหลงั 4 
คู่  ขึ ้นไป และการส ารวจการมี ฟันเทียมของผู้สูงอายุ 
( 1. 97±0. 74, 1. 97±0. 73, 1. 94±0. 74 แ ล ะ  1. 91±0. 73 
ตามล าดบั) (Table 3) 

 
 
 

 
 
 

Table 2 Performance level of multidisciplinary team in health care for dependent elderly 

 Mean ± SD Performance 
level 

Participate in health assessment, develop of the care plan, home 
visit and case conference  

2.27±1.05 Low 

Nursing care 2.93±1.33 Moderate 
Pharmaceutical care 3.05±1.34 Moderate 
Rehabilitative care 2.97±1.39 Moderate 
Mental health care 2.94±1.37 Moderate 
Nutritional care 3.00±1.39 Moderate 
Traditional Thai medicine/ Alternative medical care 2.72±1.30 Moderate 
Academic support for community/ public sector 2.46±1.03 Low 
Develop long term care plan 2.26±0.96 Low 

Total 2.73±0.99 Moderate 
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ด้านปัญหาและอุปสรรคในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง สว่นใหญ่พบว่า กลุม่ตวัอย่างมี
ปัญหาดา้นขาดความรู ้ความเขา้ใจในการตรวจประเมินช่อง
ปากผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง คิดเป็นรอ้ยละ 72  และมีความ
ตอ้งการพัฒนาดา้นจัดสรรทันตบุคลากรใหพ้อเพียงในการ
ปฏิบตัิงานแตล่ะพืน้ท่ี คิดเป็นรอ้ยละ 79.7  
 
บทวิจารณ ์ 
 ในการวิจัยนีพ้บว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า
อาชีพที่มีบทบาทหน้าที่ร ับผิดชอบงานผู้สูงอายุมากที่สุด 

ไดแ้ก่อาชีพพยาบาล (รอ้ยละ 48.3) รองลงมาคือนกัวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชนและแพทย์แผนไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของศิราณีและคณะ ที่พบว่าผู้จัดการการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care manager) ในระบบดูแลระยะยาว (Long 
Term Care) สว่นใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ (14) ในดา้นของ
การดแูลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิงหรือผูป่้วยที่
ไม่สามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้นั้น พยาบาล
วิชาชีพมีบทบาทส าคญัในการประเมินท าความสะอาดช่อง
ปาก ส ารวจคราบจุลินทรียห์รือแผลในเนือ้เยื่อบุของผิวช่อง

Table 3 Performance level of multidisciplinary team in oral care for dependent elderly. 

 Mean ± SD 
Performance 

level 
Oral health Assessment    
Screening for tooth decay 1.97 ±0.74 Low 

Screening for gingivitis, periodontitis and oral soft tissue lesion 1.98 ±0.79 Low 
Screening for number of remaining teeth ≤  20 natural teeth 1.97 ±0.73 Low 
Screening for ≤ 4 posterior occluding pairs 1.94 ±0.74 Low 
Screening for complete denture status 1.91 ±0.73 Low 
Risk assessment for tooth loss in dependent elderly  Low 
Risk factors for tooth loss, e.g betel nut chewing, smoking, drug used 
for NCD   

1.94±0.75 Low 

Refer for appropriate treatment if necessary (in case of oral soft tissue 
lesion) 

2.05±0.93 Low 

Assessment for oral health care in dependent elderly  Low 
Daily toothbrushing before bedtime 2.22±1.03 Low 
Interdental cleaning  2.11±0.99 Low 
Appropriate denture care and cleaning 2.17±1.02 Low 
Oral health care advice  Low 
Tooth brushing techniques advise 2.32±1.05 Low 
Choosing appropriate toothbrush and toothpaste 2.22±1.07 Low 
Training caregiver for oral health care for dependent elderly  2.45±0.97 Low 
Advise on appropriate treatment, patient transfer, home visit, if 
necessary  

2.36±.98 Low 

Total 2.11±0.99 Low 
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ปาก ประเมินการมีฟันใชเ้คีย้วอาหารและการประเมินการใส่
ฟันปลอมของผูป่้วย รวมถึงการสอนใหผู้ดู้แลสามารถดูแล
สขุภาพช่องปากของผูป่้วยเมื่อถูกจ าหน่ายกลบับา้นอีกดว้ย 
(15)  

ดา้นการปฏิบตัิงานของบคุลากรในทีมสหวิชาชีพใน
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง จากการพิจารณารายขอ้พบวา่ 
การดแูลดา้นเภสชั ดา้นโภชนาการ การดแูลดา้นการพยาบาล
ตามมาตรฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การดแูลดา้นสขุภาพจิต 
และการดูแลดา้นแพทยแ์ผนไทย/ทางเลือกอยู่ในระดบัปาน
กลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับอาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษานีท้ี่พบว่าเป็นพยาบาล เนื่องจากการดูแลการ
ปฏิบตัิงานดงักลา่วเป็นบทบาทหนา้ที่รบัผิดชอบของวิชาชีพ
พยาบาล ส าหรบัดา้นการสนับสนุนดา้นวิชาการแก่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน หรอืภาคประชาชน ดา้นการรว่มประเมนิ
วางแผนการดูแล เยี่ยมบา้นและท า Case Conference กับ
ทีมสหวิชาชีพ และดา้นการจัดท าแผนงานและโครงการใน
การจดับรกิารดา้นสาธารณสขุส าหรบัผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง
ในพืน้ที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดบันอ้ย เนื่องจากการท าแผนงานหรือโครงการส่วนใหญ่
มักจะมีการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครัง้ และเป็น
บทบาทหลกัของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในการเขา้ร่วมประชุมซึ่งเป็นต าแหน่งของนกัวิชาการ
สาธารณสุข ดังนั้นบุคลากรอื่นในทีมสหวิชาชีพอื่นใน
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลจึงปฏิบตัิงานสว่นนีไ้ดน้อ้ย  

นอกจากนีก้ารดูแลผูส้งูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่งเริ่ม
เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีการท างานเป็นระบบขึน้หลงัจาก
การจัดใหม้ีระบบการดูแลระยะยาวดา้นสาธารณสขุส าหรบั
ผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิง (Long Term Care) ในปีงบประมาณ 
2559 ภายใตแ้ผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 
2564) มุง่เนน้การดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวโดยมีชมุชนเป็นฐาน 
เน้นพัฒนาศักยภาพให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนของ
ผูส้งูอายเุป็นผูด้แูลหลกั5 จากการศึกษาการดแูลผูส้งูอายใุน
สงัคมไทยที่ผ่านมา พบว่าบทบาทในการดูแลหลกัส่วนใหญ่
เป็นครอบครัวและในสถานบริการ ได้แก่ บ้านพักคนชรา 
สถานดูแลช่วยเหลือการด ารงชีวิต สถานบริบาล สถานดูแล

ผูป่้วยระยะยาวในโรงพยาบาล และสถานดูแลผูป่้วยระยะ
สดุทา้ย(16) ส าหรบัการดแูลผูส้งูอายใุนเขตชนทบนัน้พบว่ามี
ทัง้บรกิารดแูลอยา่งเป็นทางการ ที่เป็นการดแูลจากหนว่ยงาน
ในชุมชน บุคลากรวิชาชีพ รวมถึงเครือข่ายสุขภาพ และ
บริการดแูลอย่างไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อนบา้น
หรอือาสาสมคัร(17) หรอืการดแูลวงนอกซึง่มีกิจกรรมหลกัคอื
การดแูลสขุภาพที่บา้นและการเยี่ยมบา้น สว่นการดแูลวงใน
เป็นการดแูลการดแูลผูส้งูอายทุี่อยู่ในภาวะพึ่งโดยครอบครวั 
ผูด้แูลหลกัคือลกูสาว ภรรยา และลกูสะใภ ้(14,18) 

การดแูลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึ่งพิงของ
บคุลากรในทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลสง่เสรมิ
สุขภาพต าบลยังด าเนินการได้ในระดับนอ้ยในทุกด้าน ซึ่ง
สอดคลอ้งกับปัญหาอุปสรรคของการศึกษานีท้ี่พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างรอ้ยละ 71 มีปัญหาอปุสรรคในการดแูลสขุภาพช่อง
ปากของผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง โดยสว่นมากยงัขาดความรู ้
ความเขา้ใจในการตรวจประเมินช่องปากผูส้งูอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและขาดทกัษะการใหค้  าแนะน าและการสอนแปรงฟัน
ในผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิง เช่นเดียวกบัจนัทรฉ์าย จรวฒุิพนัธ ์
ที่ศึกษากลยุทธ์การดูแลผูส้งูอายุระยะยาวของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตจังหวัดสุโขทัยในบุคลากรที่
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลและบคุลากร
ที่ปฏิบตัิงานดแูลผูส้งูอายุ พบว่าดา้นทนัตสาธารณสขุมีการ
ด าเนินการนอ้ยที่สดุ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพช่องปาก
ดว้ยการใหค้วามรู ้ฝึกทกัษะการท าความสะอาดช่องปากและ
ตรวจสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุอย่างนอ้ยเพียงปีละ 1 ครัง้ 
และพบปัญหามากที่สุด คือ ดา้นการจัดเก็บขอ้มูลสุขภาพ
ช่องปากผูส้งูอายไุมเ่ป็นปัจจบุนัและการจดับริการทนัตกรรม
ตามชุดสิทธิประโยชนย์งัไม่ครอบคลมุในกลุ่มผูส้งูอายรุะยะ
ยาวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตจังหวัด
สโุขทยั (19) 

การด าเนินงานดแูลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่ผา่นมา 
ส่วนใหญ่เป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองได ้ผูสู้งอายุในชมรมผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุที่มี
โรคทางระบบเรือ้รงั ส  าหรบัในดา้นการดแูลสขุภาพช่องปาก
ผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิงในระดบัปฐมภมูิ เริม่มีการด าเนินงาน
ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขึน้ เช่น การ
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พฒันารูปแบบการใหบ้ริการทนัตกรรมเชิงรุกแบบบูรณากา
รสหสาขาวิชาชีพในผูสู้งอายุภาวะพึ่งพิง ต าบลกลางเวียง 
อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน (20) ที่นอกจากผูส้งูอายทุี่มีภาวะ
พึ่งพิงทกุคนในเขตรบัผิดชอบไดร้บัการตรวจสขุภาพช่องปาก 
และบางรายไดร้บับริการทนัตกรรม (ถอนฟัน) เชิงรุกที่บา้น
แลว้ ยงัเป็นการลดค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ลดการสญูเสีย
รายไดจ้ากการลางานของผูด้แูล ผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึง่พิงและ
ผูด้แูลมีความพงึพอใจตอ่การเยี่ยมบา้น  

ดา้นปัญหาอปุสรรคการปฏิบตัิงานของบคุลากรใน
ทีมสหวิชาชีพในการดแูลสขุภาพของผูสู้งอายทุี่มีภาวะพึง่พิง 
ในการวิจัยนี ้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอุปสรรคในการดูแล
สุขภาพช่องปากผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรอ้ยละ 71.1 ส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านขาดความรู้ ความเข้าใจในการตรวจ
ประเมินช่องปากผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รองลงมาทันต
บคุลากรไมเ่พียงพอ และขาดทกัษะการใหค้  าแนะน าและการ
สอนแปรงฟันในผูส้งูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รอ้ยละ 72 รอ้ยละ 
61.9 และรอ้ยละ 34.7 ตามล าดบั สอดคลอ้งกับการศึกษา
ของ  Aro และคณะ (21)  ที่พบความตระหนักถึงความ
เช่ือมโยงระหวา่งสขุภาพช่องปากกบัสขุภาพทั่วไป แต่ยงัขาด
ความรูร้ายละเอียดเก่ียวกับสขุภาพช่องปากและขาดความ
มั่นใจในวิธีการดแูลสขุภาพช่องปากผูส้งูอาย ุซึ่งหากมีการให้
ความรูด้า้นการดแูลสขุภาพช่องปาก การสรา้งความเช่ือมั่น
ในทกัษะการปฏิบตัิการท าความสะอาดช่องปากและพฒันา
รูปแบบแผนการดูแลที่เนน้ใหม้ีการดแูลท าความสะอาดช่อง
ปากทุกวันจะท าใหก้ารดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุดีขึน้ 
อย่างไรก็ตามการใหค้วามรูแ้ก่ผูด้แูลหรือพยาบาลเพียงอยา่ง
เดียวไม่อาจเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผูสู้งอายุได ้จึงตอ้งอาศัยการท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ 
ครอบครวั ชมุชน และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการดแูล
ที่เหมาะสมของผูส้งูอายแุตล่ะราย แตล่ะพืน้ท่ี เพื่อใหส้ง่เสริม
และลดอปุสรรคตอ่การท างานของผูด้แูล (22) 

ขอ้จ ากัดที่พบในการวิจัยนี ้คือ การก าหนดเกณฑ์
คัดเขา้ของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ไดแ้ก่ ช่วง
ระยะเวลาที่ไดร้บัค าสั่งใหร้บัผิดชอบงานผูสู้งอายุของกลุ่ม
ตวัอย่างกวา้งเกินไป เนื่องจากเจา้หนา้ที่โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สุขภาพต าบลมีการสบัเปลี่ยนภาระงานที่รบัผิดชอบ มีการ

โยกยา้ยสถานที่ปฏิบัติงาน ลาออกและเกษียณราชการอยู่
ตลอดในช่วงระยะเวลาที่ท  าการวิจัย และไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลาที่กลุม่ตวัอยา่งไดร้บัผิดชอบงานผูส้งูอาย ุเช่น กลุม่
ตวัอย่างอาจเพิ่งไดร้บัผิดชอบงานดา้นผูส้งูอายซุึ่งท าใหข้าด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อาจท าให้ผลของข้อมูลที่
ไดร้บัมายงัไม่ถูกตอ้ง รวมถึงผูว้ิจัยไม่ไดว้ิเคราะหข์อ้มูลของ
แต่ละอาชีพกับบทบาทการปฏิบัติงานในดูแลสุขภาพและ
ดแูลสขุภาพช่องปากจึงอาจท าใหผ้ลของงานวิจยัไม่สมบรูณ์
เทา่ที่ควร   

 
บทสรุป 

การปฏิบัติงานดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งของบุคลากรในทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพต าบลยังมีการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับนอ้ย และพบปัญหา อุปสรรคในดา้นการขาดความรู ้
ความเขา้ใจในการตรวจประเมินช่องปากผูส้งูอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ดงันัน้การด าเนินงานดแูลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายทุี่มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนจึงควรบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การเยี่ยมบา้น ระบบการดแูลระยะยาว  (Long Term Care) 
โดยมีการวิเคราะหปั์ญหาและแนวทางการด าเนินงานแกไ้ข
ปัญหาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานดแูลสขุสภุาพช่องปากสามารถขบัเคลื่อนในชุมชน
ไดอ้ยา่งเป็นระบบและยั่งยืน 
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