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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการปฏิบตั ิงานของสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากของผูส้ งู อายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในทีมสหวิชาชีพที่ทา
หน้าที่รบั ผิดชอบงานดูแลผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบลในจังหวัดสุโขทัย ที่ทางานในช่วงปี
2559 - 2562 จ านวน 118 คน เครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา ผล
การศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 89.8) อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 30.5) ประกอบอาชีพ
พยาบาล (ร้อยละ 48.3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยการเข้ารับการอบรมความรู ใ้ นการดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง (ร้อยละ 56.8) และมีความรู ใ้ นการดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ
56.8) การทางานในพืน้ ที่สว่ นใหญ่มีการประสานขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมชมรม เครือข่ายภาคประชาชน หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการจัดบริการแก่
ผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ร้อยละ 89) มีระดับการปฏิบตั ิงานดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง อยู่ในระดับปานกลาง
(2.73±0.99) มีระดับการปฏิบตั ิงานดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง อยู่ในระดับน้อย (2.11±0.99) ด้านปั ญหา
และอุปสรรคในการดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบว่า ร้อยละ 72 ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการตรวจ
ประเมินช่องปาก และร้อยละ 79.7 ต้องการพัฒนาด้านการจัดสรรทันตบุคลากรให้พอเพียงในการปฏิบตั ิงานแต่ละพืน้ ที่ การ
ดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้เหมาะสมควรเป็ นการดูแลควบคู่ไปกับสุขภาพร่างกาย การพัฒนาระบบและ
ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานเชิงรุกของทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิงจึงเป็ นสิง่ สาคัญที่จะส่งเสริม
ให้ผสู้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิงมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีตอ่ ไป
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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
บทนา
หลายประเทศทั่วโลกกาลังเผชิ ญกับ สถานการณ์
การเพิ่ ม จ านวนและสัด ส่ว นของประชากรผู้สูง อายุ ในปี
พ.ศ. 2562 มีประชากรอายุ 65 ปี ขึน้ ไป ทั่วโลกจานวน 703
ล้านคนและคาดว่าจานวนผูส้ งู อายุจะเพิ่มขึน้ เป็ นสองเท่าหรือ
ถึง 1.5 พันล้านในปี พ .ศ.2593 ทั่วโลก(1) ประเทศไทยเป็ น
สังคมผูส้ งู อายุมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2548 และกาลังจะก้าวเข้าสู่
สัง คมสู ง อายุ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ (Completed Aged Society)
ในปี พ.ศ.2564 เมื่อมีประชากรสูงอายุมีมากกว่า ร้อยละ 20
(2) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสูงอายุนีส้ ่งผล
กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ การจัดการระบบดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการทางสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุ( 3) โดยเฉพาะปั ญหา
สุข ภาพซึ่ ง ถื อ เป็ น ปั ญ หาส าคัญ ของประชากรวัย สูง อายุ
เนื่องจากผูส้ งู อายุ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
โรคเรือ้ รังต่างๆ การทาหน้าที่ของอวัยวะในร่างกายเสือ่ มถอย
ส่งผลให้ผูส้ ูงอายุมีความสามารถในการช่วยตนเองในการ
ดาเนินกิจวัตรประจาวันลดลง และเข้าสูภ่ าวะทุพลภาพมาก
ขึน้ จากสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทยในปี พ.ศ.2559 พบจานวน

ผู้สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง ประมาณ 4 แสนคนและมี
แนวโน้ม เพิ่ ม สูง มากขึ น้ อี ก เป็ น 1.3 ล้า นคนในอี ก 20 ปี
ข้างหน้า(4)
ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้กาหนดแนวทางในการ
ดูแ ลผู้สูง อายุที่ มีภาวะพึ่งพิ ง ทั้ง กลุ่ม ติ ด บ้า น และกลุ่มติด
เตียง ได้แก่ ระบบดูแลระยะยาว (Long Term Care) จัดให้มี
ผูจ้ ัดการดูแลผูส้ งู อายุ (Care manager) และผูด้ ูแลผูส้ งู อายุ
(Care giver) เพื่อจัดบริการดูแลสุขภาพด้านสาธารณสุขตาม
ชุดบริการสิทธิประโยชน์ดา้ นสาธารณสุขสาหรับผูส้ งู อายุที่มี
ภาวะพึ่ง พิ ง (5) ข้อ มูลรายงานการดูแ ลผู้สูง อายุที่ มี ภาวะ
พึ่งพิงจากบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพตามแผนการ
ดูแลผูส้ งู อายุรายบุคคล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พบว่า
ผู้สูง อายุที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ทั้ง หมดในประเทศไทยที่ เ ข้า ร่ว ม
โครงการได้รบั การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care
plan) จานวน 213,915 คน (ร้อยละ 88.13)(6) ผูส้ งู อายุที่มี
ภาวะพึ่ง พิ ง จ าเป็ น ต้อ งได้ร ับ การสนับ สนุน ดูแ ลทั้ง ในด้า น
บริ ก ารสุข ภาพและบริ ก ารทางสัง คมจากบุค ลากรที ม สห
วิ ช าชี พ ในหน่ ว ยบริก ารปฐมภูมิ แ ละโรงพยาบาลส่ง เสริม
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สุขภาพตาบล โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และ
หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเป็ นหน่วยบริการ
ปฐมภู มิ ที่ ด าเนิ น งานเชิ ง รุ ก เพื่ อ ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทัง้ ในหน่วยบริการและชุมชน
เน้นให้ประชาชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพืน้ ที่มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานด้านสุขภาพกับ
บุค ลากรสาธารณสุข ได้แ ก่ พยาบาลวิ ช าชี พ นัก วิ ช าการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผูป้ ่ วย และมีแพทย์ เภสัชกร
ร่ว มให้บริการตามความเหมาะสม(7) สาหรับ บทบาทการ
ท างานของที ม สหวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุข ภาพ
ต าบลในการด าเนิ น งานจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพช่ อ งปากใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนัน้ จะเป็ นการดูแลสุขภาพ
ช่ อ งปากแบบองค์ร วมให้เ หมาะสมกับ แต่ ล ะบริ บ ทพื น้ ที่
ในด้า นส่ง เสริ ม ป้ อ งกัน รัก ษาและฟื ้ น ฟู โดยยึ ด หลัก เวช
ศาสตร์ครอบครัว โดยแบ่งการจัดระบบบริการสุขภาพช่อง
ปากออกเป็ นตามกลุม่ วัยของประชาชนในเขตรับผิดชอบ (8)
และเน้นบูรณาการงานร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ เช่น มีการ
บริก ารส่ง เสริม ป้อ งกัน ทัน ตสุข ภาพในระดับ ต าบลภายใต้
เกณฑ์การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว (Long Term Care) (5)
สุข ภาพช่ อ งปากเป็ น ปั ญ หาส าคัญ ของผู้สูง อายุ
ส่วนใหญ่ผสู้ งู อายุมกั ไม่มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ในช่องปาก
เพี ย งพอกั บ การบดเคี ้ย วอาหาร จากการส ารวจสภาวะ
สุข ภาพช่ อ งปากแห่ ง ชาติ ค รั้ง ที่ 8 พ.ศ.2560 (9) พบว่ า
ผูส้ งู อายุ 60 - 74 ปี มีฟันธรรมชาติใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่
ร้อยละ 56.1 และลดลงเป็ นร้อยละ 22.4 เมื่อมีช่วงอายุ 80 –
85 ปี ผูส้ ูงอายุ 1 ใน 4 ใส่ฟันเทียม นอกจากนีย้ ังพบฟั นผุที่
ไม่ได้รบั การรักษา ร้อยละ 52.6 รากฟั นผุที่สมั พันธ์กบั เหงือก
ร่น ในวัย สูง อายุพ บร้อ ยละ 16.5 โรคปริทัน ต์อัก เสบระดับ
รุ นแรงมากพบได้รอ้ ยละ 12.2 ซึ่งอาการเหล่านีเ้ สี่ย งต่อการ
อักเสบ ปวดบวม ติดเชือ้ และสูญเสียฟั นในผูส้ งู อายุ สาหรับ
ผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงนัน้ จากการสารวจสภาวะสุขภาพช่อง
ปากที่ผา่ นมายังไม่พบการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแยก
เฉพาะในผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง อย่างไรก็ตามการสูญเสีย
ฟั น ธรรมชาติ การมี สุข ภาพช่ อ งปากที่ ไ ม่ ดี ข องผู้สูง อายุ
นอกจากจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ด้ า นการบดเคี ้ย วอาหาร
โภชนาการและคุณภาพชีวิตแล้ว ในกลุ่มผูส้ ูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงมีโอกาสสาลักนา้ ลายที่มีเชื อ้ โรคเข้าสู่ระบบทางเดิ น
หายใจ และก่อให้เกิดการติดเชือ้ ทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะ

ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองในการดูแ ลสุข ภาพ
ช่องปากหรือเป็ นผูป้ ่ วยวิกฤตที่พบว่าหากไม่ได้รบั การดูแล
สุขภาพช่องปากที่มีประสิทธิ ภาพจะผลให้เกิ ดภาวะเหงือก
อัก เสบ แผลในช่ อ งปาก และอาจลุก ลามท าให้เ กิ ด ปอด
อั ก เสบติ ด เชื ้ อ จนท าให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต ได้ ( 10)
มีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการดูแลสุขภาพ
ช่ อ ง ป า ก ไ ด้ ไ ม่ ดี ข อ ง ผู้ ป่ ว ย สู ง อ า ยุ ใ น โ ร ง พ ย า บา ล
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ โรคปอดบวม ( 11) และการศึ ก ษา
ในประเทศสวีเดนที่พบว่าปั ญหาสุขภาพช่องปากของผูส้ งู อายุ
มีความสัมพันธ์กบั ภาวะโภชนาการ โดย 1 ใน 3 ของผูส้ งู อายุ
ที่เสีย่ งหรือขาดสารอาหารจะมีปัญหาสุขภาพช่องปาก (12)
จากปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปากดัง กล่ า ว การดู แ ล
ผู้สูง อายุที่ มี ภาวะพึ่ง พิ งนอกจากการดูแ ลสุข ภาพร่างกาย
แล้วนัน้ การดูแลสุขภาพช่องปากก็มีความสาคัญต่อคุณภาพ
ชี วิ ต ของผู้สูง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง เช่ น กั น ดัง นั้น เพื่ อ เป็ น
แนวทางการพัฒ นาการดูแ ลสุข ภาพช่ อ งปากผู้สูง อายุที่ มี
ภาวะพึ่งพิงในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผูว้ ิจยั
จึ ง สนใจศึ ก ษาบทบาทการปฏิ บัติ ง านของที ม สหวิ ช าชี พ
ในการดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อที่
ผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคนได้รบั การส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปาก มีระบบส่งเสริม ป้องกัน ฟื ้ นฟูและการดูแลตามระดั บ
ความจาเป็ นและตามสิทธิ ประโยชน์ที่ควรได้รบั ในการดูแล
ระยะยาว ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี
วิธีการดาเนินการวิจัย
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) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ น
บุค ลากรในที ม สหวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุข ภาพ
ระดับตาบลของจังหวัดสุโขทัย จานวน 118 คน ใช้วิธีเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เกณฑ์ก ารคั ด เข้า ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ เป็ นเจ้ า หน้า ที่
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพต าบลที่ ไ ด้ร ับ มอบหมายให้
รับผิดชอบงานผูส้ ูงอายุตามคาสั่งของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุข ภาพต าบล เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ง และมอบหมายงานในหน้า ที่
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัด
สุโขทัย ช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
ข้อ มูลส่ว นบุค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชี พ
ระยะเวลาที่ทางาน ประเภทของสถานบริการที่ทางาน การ
เข้ารับการอบรมความรูใ้ นการดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่
มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ระดับ ความรู ้ใ นการดู แ ลสุข ภาพช่ อ งปาก
ผู้สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง การประสานขอความร่ ว มมื อ
โรงพยาบาลชุม ชน ส านัก งานสาธารณสุข อ าเภอ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมชมรม เครือข่ายภาคประชาชน
หรื อ พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ร่ ว มกั น
จัด บริ ก ารแก่ ผู้สูง อายุที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ในพื น้ ที่ และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่มีการจัดระบบสวัสดิการสังคม
ให้แ ก่ ผู้สูง อายุที่ มี ภาวะพึ่งพิ ง ส่ว นที่ 2 แบบสอบถามการ
ปฏิบตั ิงานของทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยผูว้ ิจัยประยุกต์แบบสอบถามมาจากชุด
สิท ธิ ป ระโยชน์บ ริก ารด้า นสาธารณสุขสาหรั บผู้สูง อายุที่มี
ภาวะพึ่ ง พิ ง ซึ่ ง จ าแนกกลุ่ ม ประเภทการให้บ ริ ก ารทาง
การแพทย์ตามชุดสิทธิ ประโยชน์ (5) มี 9 ข้อ แบบลักษณะ
คาตอบเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เคย
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ 1 ครัง้ ต่อปี ปฏิบตั ิ1 ครัง้ ทุก 6 เดือน ปฏิบตั ิ 1
ครัง้ ทุก 3 เดือน และปฏิบตั ิ 1 ครัง้ ต่อเดือน ประกอบด้วยด้าน
การร่วมประเมินวางแผนการรักษาและดูแลทางการแพทย์
การดู แ ลด้า นการพยาบาลตามมาตรฐานการให้บ ริ ก าร
พยาบาลที่บา้ น การดูแลด้านเภสัชกรรม การฟื ้ นฟูสมรรถภาพ
การดูแลด้านสุขภาพจิ ต การดูแลด้านโภชนาการ และการ
ดูแลด้านแพทย์แผนไทย/ทางเลือก ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม
การปฏิบตั ิงานของทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิง โดยผูว้ ิจยั ประยุกต์แบบสอบถาม
มาจากตัวชี ว้ ัดงานทันตสาธารณสุข ในผู้สูงอายุของสานัก
ทันตสาธารณสุข (13) ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง การประเมิน
สุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง การประเมินปั จจัย
เสี่ ย งต่ อ การสูญ เสี ย ฟั น ในผู้สูง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง การ
ประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง และการให้คาแนะนาต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก มีทงั้ หมด 14 ข้อ แบบลักษณะคาตอบเป็ นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และส่วนที่ 4 ปั ญหาและอุปสรรค
การปฏิบตั ิงานของทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิง ใช้แบบสอบถามคาถามปลายปิ ด
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนือ้ หา
จากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน คานวณหาความเที่ยงตรง
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ของเนือ้ หาได้เท่ากับ 0.97 และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นได้คา่
สัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.79
การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิ จัย ได้จัด ท าแบบสอบถามเป็ น แบบสอบถาม
ออนไลน์ ช นิ ด Google Form และด าเนิ น การส่ ง หนั ง สื อ
ประสานงานพร้อ ม Link แบบสอบถามออนไลน์ ไ ปยั ง
ผู้ร ับ ผิ ด ชอบงานผู้สูงอายุร ะดับ อาเภอทั้ง 9 แห่ง และกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ร ับ ผิ ด ชอบงานผู้สูง อายุ ใ นระดับ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ จากนัน้ ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่
ได้มาตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ
ของผูท้ าแบบสอบถามกับคาสั่งแต่งตัง้ และมอบหมายงานใน
หน้าที่รบั ผิดชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
การวิ จัย นี ไ้ ด้ผ่ า นการอนุมัติ จ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมประจ าสาขาสาธารณสุ ข ศาสตร์ หาวิ ท ยาลัย
เชียงใหม่ เลขที่อนุมตั ิ ET 0017/2562
ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ
89.8 อยู่ใ นช่ วงอายุ 41-50 ปี ร้อ ยละ 30.5 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 83.9 ส่วนใหญ่มีอาชีพพยาบาล
วิชาชีพ ร้อยละ 48.3 มีช่วงระยะเวลาการทางาน 21 – 30 ปี
ร้อยละ 30.5 และส่วนใหญ่ ทางานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลขนาดกลาง ร้อยละ 61 (Table 1)
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Table 1 Demographic Characteristics of sample (n=118)
Characteristics
Sex
- Male
- Female
Age (year)
- 20 - 30
- 31 - 40
- 41 - 50
- >50
Educational level
- Associate Degree
- Bachelor Degree
- Master Degree
- Doctorate Degree
Occupation
- Registered Nurse
- Public Health Technical Officer
- Thai Traditional Medical Doctor
- Public Health Officer
- Dental Public Health Officer
Length of work (year)
- <5
- 5 - 10
- 11 - 20
- 21 - 30
- >31
Working at sub district health promotion hospital
- Large scale (30+ beds)
- Moderate scale (20-29 beds)
- Small scale (10-19 beds)
ด้านการทางานในพืน้ ที่ส่วนใหญ่มีการประสานขอ
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมชมรม เครือข่าย
ภาคประชาชน หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการจัดบริการแก่ผสู้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิง
ด้านผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในทีมสหวิชาชีพ
ในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (2.73±0.99) จากการศึกษาพบว่า การ
ดูแลด้านเภสัชมีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ (3.05±1.34) รองลงมาคือ

n

%

12
106

10.2
89.8

32
35
36
15

27.10
29.70
30.50
12.70

5
99
14
0

4.20
83.90
11.90
0.00

57
30
1
11
19

48.30
25.40
0.80
9.30
16.10

15
35
22
36
10

12.70
29.70
18.60
30.50
8.50

9
72
37

7.60
61.00
31.40

การดูแ ลด้า นโภชนาการ การดูแ ลด้า นการพยาบาลตาม
มาตรฐาน การฟื ้ นฟูสมรรถภาพ การดูแลด้านสุขภาพจิต และ
การดู แ ลด้ า นแพทย์ แ ผนไทย/ทางเลื อ ก ( 3.00±1.39,
2. 93±1. 33, 2. 97±1. 39, 2. 94±1. 37 แ ล ะ 2. 72±1. 30
ตามลาดับ) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านให้การสนับสนุนด้าน
วิ ช าการแก่ อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น (อปท.)หรื อ ภาค
ประชาชน ด้านการร่วมประเมิน วางแผนการดูแล เยี่ยมบ้าน
และการประชุม ปรึก ษารายกรณี (Case Conference) กับ
ทีมสหวิชาชี พ และด้านการจัดทาแผนงานและโครงการใน
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Table 2 Performance level of multidisciplinary team in health care for dependent elderly
Mean ± SD
Participate in health assessment, develop of the care plan, home
visit and case conference
Nursing care
Pharmaceutical care
Rehabilitative care
Mental health care
Nutritional care
Traditional Thai medicine/ Alternative medical care
Academic support for community/ public sector
Develop long term care plan
Total
การจัด บริก ารด้า นสาธารณสุข ส าหรับ ผู้สูง อายุที่ มี ภาวะ
พึ่ ง พิ ง ในพื ้น ที่ ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย อยู่ ใ นระดับ น้อ ย มี
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ( 2. 46± 1. 03, 2. 27± 1. 05 แ ล ะ 2. 26± 0. 96
ตามลาดับ)(Table 2)
ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในทีมสหวิชาชีพใน
การดูแ ลสุข ภาพช่ อ งปากของผู้สูง อายุที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (2.11±0.99) จากการศึกษาพบว่า
ในด้านการให้คาแนะนาต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก การให้คาแนะนาแก่ผดู้ แู ล/ญาติให้สามารถดูแลสุขภาพ
ช่องปาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (2.45±0.97) รองลงมาคือการ
รักษาส่งต่อและการจัดบริการที่บา้ นตามความจาเป็ น (ขูด
หินปูน ขูดฟั น ถอนฟั น และเคลือบฟลูออไรด์) การสอนแปรง
ฟั น และการแนะน าการเลื อ กใช้ แ ปรงสี ฟั น/ยาสี ฟั นที่
เ ห ม า ะ ส ม ( 2. 36± 0. 98, 2. 32±1. 05 แ ล ะ 2. 22±1. 07
ตามลาดับ) (Table 3)
ในด้านการประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิง ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ คือ การ
สอบถามถึงการแปรงฟั นแท้ก่อนนอน (2.22±1.03) รองลงมา
คือการสอบถามถึงการดูแลทาความสะอาดฟั นเทียม และ
การสอบถามถึ ง การดู แ ลซอกฟั นแท้ ( 2.17±1.02 และ
2.11±0.99 ตามลาดับ) (Table 3)

2.27±1.05

Performance
level
Low

2.93±1.33
3.05±1.34
2.97±1.39
2.94±1.37
3.00±1.39
2.72±1.30
2.46±1.03
2.26±0.96
2.73±0.99

Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Low
Low
Moderate

ด้านการประเมินปั จจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียฟั นใน
ผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบว่าประสานการส่งต่อตามความ
จ าเป็ น (กรณี มี ร อยโรคบริ เ วณเนื อ้ เยื่ อ ในช่ อ งปาก ความ
ต้องการฟั นปลอม) มีค่าเฉลี่ย 2.05±0.93 และการประเมิน
ปั จจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียฟั น เช่น การเคี ้ยวหมาก การสูบ
บุห รี่ การใช้ย ารัก ษาโรคทางระบบ มี ค่า เฉลี่ย 1.94±0.75
(Table 3)
ด้านการประเมินสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะ
พึ่ ง พิ ง พบว่ า การส ารวจโรคเหงื อ กอั ก เสบ โรคปริ ทั น ต์
(รามะนาด) รอยโรคบริเวณเนือ้ เยื่อในช่องปาก มีคา่ เฉลีย่ มาก
ที่สดุ (1.98±0.79) รองลงมาคือการสารวจสภาวะฟั นผุ การ
สารวจการมีฟันแท้อย่างน้อย 20 ซี่ การสารวจคู่สบฟั นหลัง 4
คู่ ขึ ้น ไป และการส ารวจการมี ฟั นเที ย มของผู้ สู ง อายุ
( 1. 97±0. 74, 1. 97±0. 73, 1. 94±0. 74 แ ล ะ 1. 91±0. 73
ตามลาดับ) (Table 3)
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Table 3 Performance level of multidisciplinary team in oral care for dependent elderly.
Mean ± SD
Oral health Assessment
Screening for tooth decay
Screening for gingivitis, periodontitis and oral soft tissue lesion
Screening for number of remaining teeth ≤ 20 natural teeth
Screening for ≤ 4 posterior occluding pairs
Screening for complete denture status
Risk assessment for tooth loss in dependent elderly
Risk factors for tooth loss, e.g betel nut chewing, smoking, drug used
for NCD
Refer for appropriate treatment if necessary (in case of oral soft tissue
lesion)
Assessment for oral health care in dependent elderly
Daily toothbrushing before bedtime
Interdental cleaning
Appropriate denture care and cleaning
Oral health care advice
Tooth brushing techniques advise
Choosing appropriate toothbrush and toothpaste
Training caregiver for oral health care for dependent elderly
Advise on appropriate treatment, patient transfer, home visit, if
necessary
Total
ด้า นปั ญ หาและอุป สรรคในการดูแ ลสุข ภาพช่ อ ง
ปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง ส่วนใหญ่พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมี
ปั ญหาด้านขาดความรู ้ ความเข้าใจในการตรวจประเมินช่อง
ปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง คิดเป็ นร้อยละ 72 และมีความ
ต้องการพัฒนาด้านจัดสรรทันตบุคลากรให้พอเพียงในการ
ปฏิบตั ิงานแต่ละพืน้ ที่ คิดเป็ นร้อยละ 79.7
บทวิจารณ์
ในการวิ จัย นี พ้ บว่า กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ พ บว่ า
อาชี พ ที่ มี บ ทบาทหน้า ที่ ร ับ ผิ ด ชอบงานผู้สูง อายุม ากที่ สุด

1.97 ±0.74
1.98 ±0.79
1.97 ±0.73
1.94 ±0.74
1.91 ±0.73

Performance
level

1.94±0.75

Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low

2.05±0.93

Low

2.32±1.05
2.22±1.07
2.45±0.97
2.36±.98

Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low

2.11±0.99

Low

2.22±1.03
2.11±0.99
2.17±1.02

ได้แก่อาชีพพยาบาล (ร้อยละ 48.3) รองลงมาคือนักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้า พนัก งานทัน ตสาธารณสุข เจ้า พนัก งาน
สาธารณสุข ชุ ม ชนและแพทย์แ ผนไทย ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
การศึ ก ษาของศิ ร าณี แ ละคณะ ที่ พ บว่ า ผู้จัด การการดูแ ล
ผู้สูง อายุ (Care manager) ในระบบดูแ ลระยะยาว (Long
Term Care) ส่วนใหญ่เป็ นพยาบาลวิชาชีพ (14) ในด้านของ
การดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิงหรือผูป้ ่ วยที่
ไม่ ส ามารถดู แ ลสุข ภาพช่ อ งปากตนเองได้นั้น พยาบาล
วิชาชีพมีบทบาทสาคัญในการประเมินทาความสะอาดช่อง
ปาก สารวจคราบจุลินทรียห์ รือแผลในเนือ้ เยื่อบุของผิวช่อง
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ปาก ประเมินการมีฟันใช้เคีย้ วอาหารและการประเมินการใส่
ฟั นปลอมของผูป้ ่ วย รวมถึงการสอนให้ผูด้ ูแลสามารถดูแล
สุขภาพช่องปากของผูป้ ่ วยเมื่อถูกจาหน่ายกลับบ้านอีกด้วย
(15)
ด้านการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในทีมสหวิชาชีพใน
การดู แ ลสุข ภาพของผู้สูง อายุที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง มี ค่ า เฉลี่ ย
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง จากการพิจารณารายข้อพบว่า
การดูแลด้านเภสัช ด้านโภชนาการ การดูแลด้านการพยาบาล
ตามมาตรฐาน การฟื ้ นฟูสมรรถภาพ การดูแลด้านสุขภาพจิต
และการดูแลด้านแพทย์แผนไทย/ทางเลือกอยู่ใ นระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพส่วนใหญ่ ของกลุ่มตัวอย่างใน
การศึ ก ษานี ท้ ี่ พ บว่ า เป็ น พยาบาล เนื่ อ งจากการดูแ ลการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าวเป็ นบทบาทหน้าที่รบั ผิดชอบของวิชาชีพ
พยาบาล สาหรับด้านการสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคประชาชน ด้านการร่วมประเมิน
วางแผนการดูแล เยี่ยมบ้านและทา Case Conference กับ
ทีมสหวิชาชี พ และด้านการจัดทาแผนงานและโครงการใน
การจัดบริการด้านสาธารณสุขสาหรับผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในพืน้ ที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับน้อย เนื่องจากการทาแผนงานหรือโครงการส่วนใหญ่
มัก จะมี การดาเนิ นงานอย่า งน้อยปี ละ 1 - 2 ครัง้ และเป็ น
บทบาทหลักของผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในการเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็ นตาแหน่งของนักวิชาการ
สาธารณสุ ข ดั ง นั้ น บุ ค ลากรอื่ น ในที ม สหวิ ช าชี พ อื่ น ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจึงปฏิบตั ิงานส่วนนีไ้ ด้นอ้ ย
นอกจากนีก้ ารดูแลผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่งเริ่ม
เป็ นรู ปธรรมชัดเจนและมีการทางานเป็ นระบบขึน้ หลังจาก
การจัดให้มีระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิง (Long Term Care) ในปี งบประมาณ
2559 ภายใต้แผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 2564) มุง่ เน้นการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวโดยมีชมุ ชนเป็ นฐาน
เน้น พัฒ นาศัก ยภาพให้บุ ค คล ครอบครัว และชุ ม ชนของ
ผูส้ งู อายุเป็ นผูด้ แู ลหลัก5 จากการศึกษาการดูแลผูส้ งู อายุใน
สังคมไทยที่ผ่านมา พบว่าบทบาทในการดูแลหลักส่วนใหญ่
เป็ น ครอบครัว และในสถานบริก าร ได้แ ก่ บ้า นพัก คนชรา
สถานดูแลช่วยเหลือการดารงชีวิต สถานบริบาล สถานดูแล
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ผูป้ ่ วยระยะยาวในโรงพยาบาล และสถานดู แลผูป้ ่ วยระยะ
สุดท้าย(16) สาหรับการดูแลผูส้ งู อายุในเขตชนทบนัน้ พบว่ามี
ทัง้ บริการดูแลอย่างเป็ นทางการ ที่เป็ นการดูแลจากหน่วยงาน
ในชุ ม ชน บุค ลากรวิ ช าชี พ รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยสุข ภาพ และ
บริการดูแลอย่างไม่เป็ นทางการ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้าน
หรืออาสาสมัคร(17) หรือการดูแลวงนอกซึง่ มีกิจกรรมหลักคือ
การดูแลสุขภาพที่บา้ นและการเยี่ยมบ้าน ส่วนการดูแลวงใน
เป็ นการดูแลการดูแลผูส้ งู อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งโดยครอบครัว
ผูด้ แู ลหลักคือลูกสาว ภรรยา และลูกสะใภ้ (14,18)
การดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
บุคลากรในทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุข ภาพต าบลยังดาเนิน การได้ในระดับ น้อ ยในทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับปั ญหาอุปสรรคของการศึกษานีท้ ี่พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 71 มีปัญหาอุปสรรคในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยส่วนมากยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในการตรวจประเมินช่องปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและขาดทักษะการให้คาแนะนาและการสอนแปรงฟั น
ในผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิง เช่นเดียวกับจันทร์ฉาย จรวุฒิพนั ธ์
ที่ศึกษากลยุทธ์การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวของโรงพยาบาล
ส่ง เสริ ม สุข ภาพต าบลในเขตจัง หวัด สุโ ขทัย ในบุค ลากรที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและบุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงานดูแลผูส้ งู อายุ พบว่าด้านทันตสาธารณสุขมีการ
ดาเนินการน้อยที่สดุ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ด้วยการให้ความรู ้ ฝึ กทักษะการทาความสะอาดช่องปากและ
ตรวจสุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุอย่างน้อยเพียงปี ละ 1 ครัง้
และพบปั ญหามากที่สุด คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ
ช่องปากผูส้ งู อายุไม่เป็ นปั จจุบนั และการจัดบริการทันตกรรม
ตามชุดสิทธิ ประโยชน์ยงั ไม่ครอบคลุมในกลุ่มผูส้ งู อายุระยะ
ยาวของโรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพต าบลในเขตจัง หวัด
สุโขทัย (19)
การดาเนินงานดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่ผา่ นมา
ส่ว นใหญ่ เ ป็ น การดูแ ลส่ง เสริม สุข ภาพช่ อ งปากผู้สูง อายุที่
ช่วยเหลือตนเองได้ ผูส้ ูงอายุในชมรมผูส้ ูงอายุ ผูส้ ูงอายุที่มี
โรคทางระบบเรือ้ รัง สาหรับในด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิงในระดับปฐมภูมิ เริม่ มีการดาเนินงาน
ดูแ ลสุข ภาพช่ อ งปากผู้สูงอายุที่ มี ภาวะพึ่ง พิ งขึน้ เช่น การ
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พัฒนารู ปแบบการให้บริการทันตกรรมเชิงรุ กแบบบูรณากา
รสหสาขาวิชาชี พในผูส้ ูงอายุภาวะพึ่งพิง ตาบลกลางเวียง
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (20) ที่นอกจากผูส้ งู อายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงทุกคนในเขตรับผิดชอบได้รบั การตรวจสุขภาพช่องปาก
และบางรายได้รบั บริการทันตกรรม (ถอนฟั น) เชิงรุ กที่บา้ น
แล้ว ยังเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดการสูญเสีย
รายได้จากการลางานของผูด้ แู ล ผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิงและ
ผูด้ แู ลมีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมบ้าน
ด้านปั ญหาอุปสรรคการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
ทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึง่ พิง
ในการวิ จั ย นี ้พ บว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งมี อุ ป สรรคในการดู แ ล
สุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงร้อยละ 71.1 ส่วน
ใหญ่ มี ปั ญ หาด้า นขาดความรู ้ ความเข้า ใจในการตรวจ
ประเมิ น ช่ อ งปากผู้สูง อายุที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง รองลงมาทัน ต
บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดทักษะการให้คาแนะนาและการ
สอนแปรงฟั นในผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง ร้อยละ 72 ร้อยละ
61.9 และร้อยละ 34.7 ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Aro และคณะ (21) ที่ พ บความตระหนั ก ถึ ง ความ
เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพช่องปากกับสุขภาพทั่วไป แต่ยงั ขาด
ความรู ร้ ายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและขาดความ
มั่นใจในวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุ ซึ่งหากมีการให้
ความรู ด้ า้ นการดูแลสุขภาพช่องปาก การสร้างความเชื่อมั่น
ในทักษะการปฏิบตั ิการทาความสะอาดช่องปากและพัฒนา
รู ปแบบแผนการดูแลที่เน้นให้มีการดูแลทาความสะอาดช่อง
ปากทุกวันจะทาให้การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูง อายุดี ขึน้
อย่างไรก็ตามการให้ความรู แ้ ก่ผดู้ แู ลหรือพยาบาลเพียงอย่าง
เดี ย วไม่ อ าจเปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดู แ ลสุข ภาพช่ อ งปาก
ผูส้ ูงอายุได้ จึงต้องอาศัยการทางานร่วมกันของเจ้า หน้า ที่
ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการดูแล
ที่เหมาะสมของผูส้ งู อายุแต่ละราย แต่ละพืน้ ที่ เพื่อให้สง่ เสริม
และลดอุปสรรคต่อการทางานของผูด้ แู ล (22)
ข้อจากัดที่พบในการวิจัยนี ้ คือ การกาหนดเกณฑ์
คัดเข้าของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ได้แก่ ช่วง
ระยะเวลาที่ได้รบั คาสั่งให้รบั ผิดชอบงานผูส้ ูงอายุของกลุ่ม
ตัวอย่างกว้างเกินไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลมีการสับเปลี่ยนภาระงานที่รบั ผิดชอบ มีการ

โยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ลาออกและเกษี ยณราชการอยู่
ตลอดในช่ ว งระยะเวลาที่ ท าการวิ จั ย และไม่ ไ ด้ก าหนด
ระยะเวลาที่กลุม่ ตัวอย่างได้รบั ผิดชอบงานผูส้ งู อายุ เช่น กลุม่
ตัวอย่างอาจเพิ่งได้รบั ผิ ดชอบงานด้านผูส้ งู อายุซึ่งทาให้ขาด
ประสบการณ์ใ นการปฏิ บัติง าน อาจท าให้ผลของข้อมูลที่
ได้รบั มายังไม่ถูกต้อง รวมถึงผูว้ ิจัยไม่ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลของ
แต่ละอาชี พ กับ บทบาทการปฏิ บัติงานในดูแลสุขภาพและ
ดูแลสุขภาพช่องปากจึงอาจทาให้ผลของงานวิจยั ไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร
บทสรุ ป
การปฏิ บัติ ง านดูแ ลสุข ภาพช่ อ งปากผู้สูง อายุที่ มี
ภาวะพึ่ ง ของบุ ค ลากรในที ม สหวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตาบลยังมีการปฏิบัติงานอยู่ใ น
ระดับน้อย และพบปั ญหา อุปสรรคในด้านการขาดความรู ้
ความเข้าใจในการตรวจประเมินช่องปากผูส้ งู อายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ดังนัน้ การดาเนินงานดูแลสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนจึงควรบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ เช่น
การเยี่ยมบ้าน ระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการดาเนินงานแก้ไข
ปั ญ หาร่ว มกัน กับ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้การ
ดาเนินงานดูแลสุขสุภาพช่องปากสามารถขับเคลื่อนในชุมชน
ได้อย่างเป็ นระบบและยั่งยืน
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