แนวทางการปฏิบัติงานสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก ในสถานการณปกติ
รูปแบบใหม (new normal)
สาขาทันตสาธารณสุข
กลุมเปาหมายในการทำงานสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 4 กลุมหลัก คือ

1. เด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน (0-2 ป)
2. เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (2 ป, 3-5 ป)
3. เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา (6-12 ป)
4. ผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง

หลักการและขอปฏิบัติทั่วไป
1. เนนหลักการสงเสริมปองกัน ดวยการใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจและสามารถดูแลตนเองได
(self-care)
2. ปรับทัศนคติเรื่องการดูแลอนามัยลดการติดเชื้อดวย การลางมือบอย ๆ ลดการสัมผัส ตา จมูกและปาก งด
ไปในสถานที่แออัด หากหลีกเลียงไมไดใหสวมหนากากอนามัย
3. ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ online, VDO call ประกอบการปฏิบัติงานสงเสริมปองกัน
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ขอปฏิบัติเมื่อตองทำหัตถการดานการสงเสริมปองกันเฉพาะกลุมตามสถานที่ตาง ๆ
1.

ทันตกรรมสงเสริมปองกันเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียนในคลินิกเด็กดีคณ
ุ ภาพ (0-2
ป)
งานทันตกรรมสงเสริมปองกันเปนสวนหนึ่งของรูปแบบบริการในคลินิกเด็กดีคุณภาพ ซึ่งเด็กที่มารับบริการ

จะเปนเด็กที่พยาบาลแมและเด็กนัดมาเพื่อประเมินการเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการและรับวัคซีนเปน
หลัก ระบบการนัดหมายจึงเปนระบบที่อาศัยการนัดของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน โดยมีกระบวนการจัดการ ดังนี้
ระบบการนัดหมาย
1. การปรับจำนวนและชวงเวลาใหผูมารับบริการใหเหมาะสมเพื่อลดความแออัด
a) จำกัดจำนวนผูมารับบริการในแตละครั้ง เชน ครั้งละ 20-25 คน
b) จำกัดจำนวนในแตละชั่วโมง ชั่วโมงละ 5-6 คน/ครอบครัว (เฉลี่ยคนละ 10 นาที)
c) หากมีผูรับบริการมีจำนวนมาก แนะนำใหเพิ่มจำนวนวันใหบริการ เปน 2-3 วันตอ
สัปดาห
2. ใหผูดูแลเด็กทำความสะอาดชองปากเด็กมากอนรับบริการ เพื่อทำใหการทาฟลูออไรดวานิชมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ใหผูดูแลเด็กเตรียมอุปกรณสำหรับการฝกปฏิบัติการแปรงฟนในเด็กเฉพาะบุคคล ประกอบดวย
ยาสีฟน แปรงสีฟน และ/หรือ ผาเช็ด ทุกครั้งที่มารับบริการ
4. ควรนัดเด็กกลับประเมินผล ทุก 3-4 เดือน
ขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ ควรมีอยูในบัตรนัดรับบริการ
ขอพิจารณาในการทำกิจกรรมทันตกรรมสงเสริม ปองกัน
สถานบริการอาจพิจารณาจัดกิจกรรมทางดานทันตกรรมปองกันแยกออกจากคลินิกเด็กดีคุณภาพได เพื่อ
ความ จำเพาะสำหรับกิจกรรมนั้น ซึ่งบุคลากรควรจัดกิจกรรมใหมีความครอบคลุมทั้งงานสงเสริมสุขภาพชองปาก
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เชน กิจกรรมการใหความรู กิจกรรมการสนทนากลุม พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับกิจกรรมทันตกรรมปองกัน
เชน การตรวจฟนและทาฟลูออไรดวานิช เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมารับบริการ ทั้งนี้ควรอาศัยความรวมมือ
ของหนวยงานในพื้นที่ เชน เจาหนาที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน แกนนำชุมชน ตลอดจนผู
ที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหงานทันตกรรมสงเสริมปองกันในเด็กเล็กดำเนินไปไดดวยดี สำหรับความถี่ของการนัดรับ
บริการ ควรคำนึงถึงอายุของเด็ก จำนวนฟนในชองปากเด็ก ความสามารถในการแปรงฟนของผูดูแลเด็ก และความ
เสี่ยงในการเกิดโรคฟนผุรวมดวย ซึ่งโดยทั่วไปควรนัดรับบริการทุก 3-4 เดือน
การจัดสถานที่ อุปกรณและสิ่งแวดลอม
เนื่องจากงานทันตกรรมเปนการที่มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อสูง อีกทั้งการใหบริการในเด็กเล็ก
เปนกิจกรรมที่ควรทำภายใตการดูแลอยางใกลชิด จึงมีขอแนะนำในการใหบริการ ดังนี้
1. หองหรือสถานที่ใหบริการ
หองที่ใหบริการในเด็กเล็ก ควรเปนสถานที่เปด หองแยก หรือบริเวณที่แยกจากสวนอื่นชัดเจน มี
อากาศถายเทสะดวก อาจเปนบริเวณลานโลง พื้นที่สนามหญา หรือบริเวณอื่น ๆ แลวแตความเหมาะสม
ควรงดหรือเลี่ยงการใหบริการภายในหองปรับอากาศ เนื่องจากมีความกังวลเรื่องการแพรกระจายของเชื้อ
โรค พื้นที่สำหรับจัดใหบริการควรเปนพื้นที่ที่ทำความสะอาดงาย พื้นเรียบ ไมมีอุปกรณที่เปนแหลงสะสม
หรือแพรกระจายละอองฝอยไดงาย อาจใชผารองอีกชั้นหนึ่ง และเปลีย่ นทุกครั้งที่เปลี่ยนเด็กผูรับบริการ
2. ความสะอาด
การทำความสะอาดหรือเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมทางทันตกรรม เปนสิ่งที่มีความสำคัญอยาง
ยิ่ง เนื่องจากมีความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อไปสูผูรับริการรายอื่นได (cross contamination) จึงควร
เนนการทำความสะอาดพื้นผิว (surface disinfectant) โดยเฉพาะในพื้นที่หรือบริเวณที่เสี่ยงตอการ
กระจายของเชื้อโรค น้ำลาย ละอองฝอยตาง ๆ เชน พื้นหอง อุปกรณตาง ๆ เปนตน ซึ่งควรมีการทำความ
สะอาดพื้นผิวใหเหมาะสม ดวยน้ำยาทำความสะอาดที่ไดมาตรฐานและสามารถฆาเชื้อโรคไดตามกรรมวิธี
ทำความสะอาด
การทำความสะอาดอุปกรณสอนการแปรงฟน
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อุปกรณสำหรับสอนหรือฝกการแปรงฟน เชน โมเดลสอนการแปรงฟน ตุกตาจำลอง ควรมีการทำ
ความสะอาดตามมาตรการที่กำหนดไวหากมีการใหบริการติดตอหลายวัน แนะนำใหมีอุปกรณสอนหรือฝก
การแปรงฟน เชน โมเดล หรือตุกตา สำรองสำหรับการใชงาน
1. โมเดลสอนการแปรงฟน แนะนำการทำความสะอาดโดยการใชผาฆาเชื้อเช็ดทำความ
สะอาด
2. ตุกตาสอนการแปรงฟน
a) เมื่อเปลี่ยนเด็กผูรับบริการ แนะนำใหใชผาฆาเชื้อเช็ดซี่ฟนและอุปกรณประกอบ
เชน แปรงสีฟน เปนตน
b) กรณีการใหบริการแลวเสร็จ ควรทำความสะอาดตุกตาโดยวิธีการตาง ๆ เชน
การฆาเชื้อดวยตูฆาเชื้อแสงอัลตราไวโอเลต หรือ การซักทำความสะอาดและ
ตากแดด เพื่อฆาเชื้อ
c) ควรจัดใหมีอุปกรณสำรองสำหรับผูดูแลเด็กที่ไมไดนำอุปกรณมา เชน มีแปรงสี
ฟน หรือยาสีฟนสำรองไว เพื่อสามารถใหบริการไดอยางเหมาะสม
d) อุปกรณสำหรับการสาธิตการแปรงฟน เชน ยาสีฟน ควรเปนอุปกรณที่ใช
สำหรับการสาธิตเทานั้น ไมแนะนำใหไปใชรวมกันกับการฝกในชองปากเด็ก
และยาสีฟนควรเปนอุปกรณเฉพาะรายบุคคล
e) สำหรับการบีบยาสีฟน เพื่อการสาธิตในการแปรงฟน อาจพิจารณาบีบใสถาด
หรือจานกระดาษ หรือกระดาษ เพื่อลดการแพรเชื้อในขั้นตอนการบีบยาสีฟน
กอนการแปรงฟน
f) กรณีของเลนเด็ก เชน ลูกบอล หรือของเลนเสริมพัฒนาการเด็ก ทำความสอาด
ทุกครั้งและใชเทาที่จำเปน เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อโรคได
สูง
3. มาตรการเวนระยะหางทางสังคม
ควรระมัดระวังการเขาใกล หรือเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ หากไมมีความจำเปน ควรยึดตามมาตรการ
เวนระยะหางทางสังคม เชน การนั่งหางกัน 1-2 เมตร หรือรอใหผูที่เขารับบริการ รับบริการใหเสร็จ
เรียบรอยกอน แลวจึงรอเรียกเพื่อเขารับบริการรายถัดไป กรณีผูมารับบริการมาพรอมกันหลายคน ใหเขา
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รับบริการพรอมกับเด็กเพียงคนเดียว สวนผูที่มาดวยใหมีการนั่งแยกโซน ซึ่งอยูคนละพื้นที่กับพื้นที่
ใหบริการ
4. อุปกรณ
สถานบริการควรจัดอุปกรณสำหรับการปองกันการแพรเชื้อ และทำความสะอาดไว เชน มีเจล
แอลกอฮอลใหบริการ มีบริเวณที่ลางมือชัดเจน หองน้ำมีความสะอาดไดตามมาตรฐาน เปนตน
a) อุปกรณการแปรงฟนมีเฉพาะสำหรับบุคคล ไมใชรวมกัน เชน มีแปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ำ
ผาเช็ดหนา หากผูดูแลไมไดนำมาใหใชของสำรอง เพื่อสามารถใหบริการไดอยางเหมาะสม
b) อุปกรณสำหรับการสาธิตการแปรงฟน เชน ยาสีฟน ควรเปนอุปกรณที่ใชสำหรับการสาธิตเทานั้น
ไมแนะนำใหไปใชรวมกันกับการฝกในชองปากเด็ก และยาสีฟนควรเปนอุปกรณเฉพาะรายบุคคล
5. สิ่งแวดลอม
a) ควรจัดสถานที่หรือสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการทำงาน การใหบริการ และการเรียนรู เปดโอกาสใหมี
การสื่อสารระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ
b) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำกิจกรรม บุคลากรผูใหบริการควรมีการเตรียมอุปกรณที่
จำเปนตองใชในการทำกิจกรรมแตละครั้งไวลวงหนา เชน โมเดลสอนการแปรงฟน สื่อ รูปภาพ
ประกอบ ยาสีฟน แปรงสีฟน แปรงทาฟลูออไรดวานิช ฟลูออไรดวานิช ถุงมือ ผากอซ ถุงขยะ
ตลอดจนเครื่องเขียนและอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
c) อาจทำเช็คลิสตรายการที่จำเปนตองใชในแตละครั้ง หรือใสกลองใหบริการที่แยกไวตางหาก เปน
กลองสำหรับคลินิกเด็กดีคุณภาพ
6. ระบบการจัดการขอมูล เมื่อทำกิจกรรมเสร็จในแตละราย ควรมีการลงบันทึกขอมูลเบื้องตน เพื่อปองกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได หรือทำการจดบันทึกไว แลวคอยนำมาคียลงบันทึกการใหบริการภายหลัง
ความพรอมของบุคลากรผูใหบริการ
บุคลากรผูใหบริการ
บุคลากรผูใหบริการควรมีการเตรียมพรอมกอนการใหบริการในทุกครั้ง ดังนี้
1. ดานองคความรู บุคลากรควรเตรียมตนเองใหพรอม และมีการศึกษาหาความรูอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ
การดูแลสุขภาพชองปากและการทำความสะอาดชองปากเด็กเล็ก ภาวะโภชนาการ อาหารที่รับประทาน
ความเสี่ยงในการเกิดโรคฟนผุ ตลอดจนวิธีการปองกันโรคฟนผุ เปนตน
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2. ดานการสื่อสาร ควรใชการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ตลอดจนวิธีการปฏิบัติซึ่งกัน
และกัน เนนการสื่อสารสองทาง (two-ways communication) โดยเปดโอกาสใหผูดูแลเด็กสามารถ
ซักถาม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูได
3. ดานมาตรการปองกันตนเอง แนะนำใหผูใหบริการสวมเสื้อกาวน ใสหนากากอนามัย กระจังกันหนา (face
shield) และถุงมือทุกครั้งในการใหบริการ ถุงมือควรใสคลุมถึงบริเวณแขนจั๊มพของเสื้อกาวน และถอดใส
ทุกรายดวยความระมัดระวัง (ตามประกาศของกรมการแพทยและทันตแพทยสมาคม)
ความพรอมของผูรับบริการ
การเตรียมความพรอมของผูรับบริการ ใหปฏิบัติดังนี้
1. ผูที่มากับเด็กเล็ก ควรเปนผูดูแลเด็กเปนหลัก โดยหลีกเลี่ยงการใหผูสูงอายุมากับเด็ก เนื่องจากมีโอกาสใน
การติดเชื้อสูง
2. ผูที่มาควรมาตามวันและเวลานัดบริการ ทำตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม
3. เด็กและผูดูแลไดรับประเมินความเสี่ยงโควิด-19 ตามแบบฟอรมของทันตแพทยสภา
a) อุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศา
b) ไมมี ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือ หายใจหอบเหนื่อย
c) ไมมีคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19
4. เด็กและผูดูแล ควรใสหนากากอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่ที่คลินิกเด็กดี กิจกรรม
เทคนิค และวิธีการ
กิจกรรม เทคนิคและวิธีการ
1. กิจกรรมการใหความรูดานการดูแลสุขภาพชองปาก
การใหความรูดานการดูแลสุขภาพชองปาก เปนการสรางองคความรูใหกับผูดูแลเด็กในการดูแล
สุขภาพชองปากบุตรหลาน โดยอาจใชการพูดคุยสื่อสาร ระหวางบุคลากรกับผูดูแลเด็ก หรือใหความรูผาน
กระบวนการและชองทางอื่น ๆ เชน รูปภาพหรือภาพถาย สื่อออนไลน คลิปวีดิโอสอนการทำความสะอาด
ชองปาก ซึ่งอาจใหผูดูแลดูระหวางรอรับบริการเปนรอบ ๆ เปนตน
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กรณีที่ตองมีการสัมภาษณหรือซักถามขอมูลตาง ๆ อาจพิจารณาใชแบบสัมภาษณ หรือ
แบบสอบถามเพิ่มเติมได หรืออาจใชชวงเวลาใดเวลาหนึ่งกอนการเขารับบริการในการสอบถามจากผูดูแล
เด็ก
สิ่งที่ควรเนนย้ำ คือ การดูแลทำความสะอาดชองปากดวยวิธีการแปรงฟนซึ่งเปนวิธีการปฏิบัติ
พื้นฐาน และความสามารถในการดูแลตนเอง (self-care)
2. กิจกรรมการสอน/ฝกปฏิบัติการแปรงฟนในเด็ก
กิจกรรมการสอนการแปรงฟน เปนกิจกรรมใหความรูแกผูดูแลเด็กในการทำความสะอาดชอง
ปากเด็ก เพื่อใหทราบถึงวิธีการแปรง เทคนิคในการแปรง ตำแหนงในการวางแปรง ปริมาณยาสีฟนที่ใช
ตลอดจนความรูพื้นฐานอื่น ๆ โดยเปนการสาธิตผานการใชโมเดลสอนการแปรงฟนโดยบุคลากร และให
ผูดูแลเด็กไดทดลองปฏิบัติตาม เพื่อทบทวนความรู และความเขาใจในการทำความสะอาดชองปากเด็ก
ควรเนนการสื่อสารแบบสองทาง
กิจกรรมการฝกปฏิบัติการแปรงฟน เปนกิจกรรมที่เสริมสรางความมั่นใจในการแปรงฟนใหเด็ก
โดยผูดูแลเด็ก ไดฝกการแปรงฟนเด็กจริงทุกคน (hand-on) เนนใหผูดูแลเด็กเปนผูที่แปรงฟนใหเด็กจน
เด็กอายุ 6 ป แลวจึงปลอยใหเด็กแปรงเอง เนื่องจากเด็กเล็กยังคงตองพึ่งพาผูดูแลเปนหลักในการทำความ
สะอาด
แตในขณะเดียวกันการแปรงฟนเปนหัตถการที่มีการแพรกระจายของละอองฝอยที่สูง ซึ่งมีโอกาส
เสี่ยงในการเกิดโรคหรือติดตอไดงาย จึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการฝกปฏิบัติ และมีมาตรการปองกัน
การแพรกระจายของเชื้อโรค โดยการฝกปฏิบัติการแปรงฟน แนะนำใหผูดูแลเด็กลางมือดวยสบู หรือเจล
แอลกอฮอลทุกครั้งกอนและหลังรับบริการ รวมทั้งใสแมสกตลอดการฝกปฏิบัติการแปรงฟน
ในกิจกรรมนี้อาจแบงเปน 2 แนวทาง คือ
1)

การฝกแปรงฟนผานตุกตาจำลอง

ใชตุกตาจำลองการแปรงฟนในชองปากเด็ก ซึ่งทำใหผูดูแลเกิดความมั่นใจในการแปรงฟนมากขึ้น
บุคลากรผูใหบริการสามารถอธิบายแนวทาง วิธีการ เทคนิค ตลอดจนสามารถสาธิตตำแหนงการวางแปรง
การจัดทาทาง วิธีการแปรง ความแรงในการแปรง และอื่น ๆเปนตน ซึ่งอาจเปนการแลกเปลี่ยนแนวทาง
วิธีการ ซึ่งกันและกัน
2)

การฝกแปรงฟนในชองปากเด็กจริง
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เนื่องจากการแพรระบาดของโควิด-19 อาจทำใหกิจกรรมนี้ดำเนินไปไดยากขึ้น เพราะมีการฟุง
กระจายของละอองฝอย น้ำลาย ประกอบกับความรวมมือของเด็กในการแปรงฟน จึงเสนอแนวทาง ดังนี้
2.1) พิจารณาความพรอมและความรวมมือของเด็ก
เด็กที่ใหความรวมมือในการแปรงฟน ใหทำการฝกปฏิบัติการแปรงฟนไดตามปกติ
หากเด็กไมใหความรวมมือในการแปรงฟน อาจพิจารณานัดมาใหบริการฝกปฏิบัติการแปรงฟน
ภายหลังในคลินิก
2.2) พิจารณาความพรอมของสถานที่ใหบริการและอุปกรณ
ควรเปนสถานที่ที่สามารถแปรงฟนไดจริง ไมฟุงกระจายมาก และไมเลอะมาก อากาศถายเท
สะดวก มีอุปกรณปองกันสำหรับผูใหบริการและผูดูแลอยางเหมาะสม
2.3) จัดกิจกรรมแบบกลุมยอย
อาจพิจารณาจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติการแปรงฟนในชองปากในเด็กจริง แบบกลุมยอย หรือจัดเปน
work shop ประมาณ 5-10 คน ตอวัน โดยนัดเปนชวงเวลา นอกเหนือจากการใหบริการในคลินิก
2.4) ขอพึงระวังและสังเกตตลอดกิจกรรม
ควรประเมินและสังเกตพฤติกรรมของเด็กเปนระยะ เนื่องจากเด็กเล็กมีการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมไดตลอดเวลา
เนนย้ำเรื่องการปองกันการติดเชื้อ และการทำความสะอาด
2.5) ในกรณีที่ผูดูแลตองการคำแนะนำเพิ่มเติมในการแปรงฟนใหเด็ก
ผูดูแลสามารถถายคลิปวีดิโอการแปรงฟนใหเด็ก โดยใหญาติหรือบุคคลอื่นเปนผูถายให ตั้งแต
ขั้นตอนแรกของการแปรงฟน เชน การบีบยาสีฟน การจัดทาทาง การจับเด็ก การแปรงฟน การทำความ
สะอาดแปรงสีฟน สงมายังกรุปไลนเพื่อใหบุคลากรผูใหบริการใหคำแนะนำ ตลอดจนแนะแนวทางในการ
จัดการกับพฤติกรรมเด็กในขณะแปรงฟนได
ในกรุปไลนอาจมีการแลกเปลี่ยนแนวทางของผูดูแลทานอื่น ๆ ในการแปรงฟนใหเด็กได
นอกเหนือจากบุคลากรผูใหบริการ
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แนวทางการพิจารณากิจกรรมใหความรูและฝกปฏิบัติการแปรงฟน
การให
ความรู

ความรวมมือ การสอนการ
ของเด็ก
แปรงฟนโดย
ใชโมเดล

ผูดูแลสามารถ
แปรงฟนใน
โมเดล

การฝก
ความมั่นใจของ
ปฏิบัติการแปรง ผูดูแลหลังการ
ฟน
ฝกปฏิบัติ

วิธีการ

ให

ใหความ
รวมมือ
ใหความ
รวมมือ
ใหความ
รวมมือ

สอน

แปรงได

มั่นใจ

ทบทวนในครั้งถัดไป

สอน

แปรงได

ไมมั่นใจ

สอน

แปรงไมได

ตุกตา หรือ
ในปากเด็ก
ตุกตา หรือ
ในปากเด็ก
ตุกตา และ
ในปากเด็ก

อัดคลิปวีดโิ อขอ
คำแนะนำ
ติดตามผลและทบทวนใน
ครั้งถัดไป

ให

ใหความ
รวมมือ

สอน

แปรงไมได

ตุกตา และ
ในปากเด็ก

ไมมั่นใจ

ให

ไมใหความ
รวมมือ

-

-

-

-

ให
ให

มั่นใจ

-อัดคลิปวีดิโอขอ
คำแนะนำ
-ติดตามผลและทบทวน
ในครั้งถัดไป
นัดรับบริการฝกแปรงฟน
ภายหลัง

3. กิจกรรมการตรวจสุขภาพชองปาก
บุคลากรผูใหบริการทำการตรวจสุขภาพชองปากเด็ก เชน จำนวนฟน ฟนผุ และอนามัยชองปาก
พรอมทั้งแจงใหกับผูดูแลเด็กทราบเบื้องตน
4. กิจกรรมการทาฟลูออไรดวานิช
บุคลากรผูใหบริการควรคำนึงถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคฟนผุ และความถี่ในการทาฟลูออไรดวานิช ดังนี้
ความเสี่ยงในการเกิดฟนผุ

ความถี่ในการทาฟลูออไรดวานิช

ความเสี่ยงสูง

ทุก 3 – 4 เดือน

ความเสี่ยงปานกลาง

ทุก 6 เดือน

9

ความเสี่ยงต่ำ

ทุก 1 ป

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสุขภาพชองปากและทาฟลูออไรดวานิช
1. หลังจากใหความรูผูดูแลเรียบรอยแลว ใหผูดูแลพาเด็กเขามาตรวจสุขภาพชองปาก โดยจัดตำแหนง
ตามเทคนิคและความเหมาะสมของเด็ก
2. ผูใหบริการทำการตรวจสุขภาพชองปาก และแจงผลการตรวจกับผูดูแลเด็ก
3. ทำการทาฟลูออไรดวานิช
4. เสร็จสิ้นการใหบริการ ผูดูแลพาเด็กกลับบาน ผูใหบริการเปลี่ยนแรพบนปลอกหมอน ทำความสะอาด
พื้นผิวโดยใชผาเช็ดฆาเชื้อทำความสะอาด และเตรียมพื้นที่สำหรับใหบริการในรายถัดไป
เทคนิค
1. กรณีเด็กเล็ก อายุ ไมเกิน 1 ป ใชทาเขาชนเขาในการตรวจ โดยหันศีรษะไปทางผูใหบริการ มีผูดูแล
จับบริเวณขา กันดิ้นหรือไมใหความรวมมือ
2. กรณีเด็กอายุ 1 ปขึ้นไป อาจนอนตรวจที่พื้น โดยมีที่นอนปกนิกรอง มีหมอนหนุน
3. ตรวจโดยใชถุงมือ และมีแสงสวางเพียงพอ เลี่ยงการสองไฟฉายไปในปากเด็ก เพราะอาจทำใหเด็กเกิด
ความตระหนก กลัว และไมใหความรวมมือได
อุปกรณที่ใช
1. อุปกรณสำหรับการตรวจ เชน ถุงมือ กระจกสองปาก
2. อุปกรณสำหรับการเตรียมพื้นที่ เชน หมอน ที่นอนปกนิก
3. อุปกรณในการทำความสะอาด เชน ผาเช็ดทำความสะอาดฆาเชื้อ พลาสติกแรพ ถุงขยะ
4. อุปกรณสำหรับการปองกันตนเอง เชน เสื้อกาวน หนากากอนามัย กระจังกันหนา (face shield) อาจ
พิจารณาใช dent guard เพื่อปองกันการกระจายของน้ำลาย เปนตน
หมายเหตุ: อาจเตรียมจุดสำหรับใหบริการไว 2 จุดที่อยูหางกัน เนื่องจากหากเด็กรองระหวางการฝก
ปฏิบัติการแปรงฟน จะมีโอกาสพนและกระจายละอองฝอยไดมากกวาปกติ 6 เทา และไกลถึง
ประมาณ 9 นิ้ว จึงแนะนำใหมีจุดบริการอยางนอย 2 จุดเพื่อสลับกันในเด็กแตละราย และทิ้ง
ระยะเวลาเพื่อการทำความสะอาดในอีกจุดหนึ่งอยางนอย 20-30 นาที สำหรับผูใหบริการควร
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คำนึงถึงเรื่องการแพรกระจายเชื้อ โดยเปลี่ยนอุปกรณตาง ๆ และทำความสะอาดใหเรียบรอย
กอนไปยังจุดใหบริการอื่น
ในการจัดบริการรวมกับคลินิกเด็กดีคุณภาพ หากสามารถใหบริการทางทันตกรรมปองกันกอน
การฉีดวัคซีนในเด็กได จะทำใหเด็กยินยอมและใหความรวมมือมากขึ้น
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การประเมินผลกิจกรรม
บุคลากรผูใหบริการและผูดูแลที่มารับบริการ ควรมีการประเมินผลการจัดบริการสงเสริมปองกัน
สุขภาพชองปาก เพื่อใหเกิดการปรับกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ภายในคลินิก และสามารถ
นำไปใชปฏิบัติไดจริงใหเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ตอไป โดยประเด็นที่ควรนำมาพิจารณา คือ
ระบบการนัดหมาย สถานที่ สิ่งแวดลอม กิจกรรมตาง ๆในคลินิกเด็กดีคุณภาพ และขอเสนอแนะ
ในการจัดบริการ เปนตน
หมายเหตุ: รพ.สต.ที่ไมมีเจาพนักงานทันตสาธารณสุขประจำ แนะนำใหบุคลากรผูรับผิดชอบงานสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได โดยอาจพิจารณาเลือกทำในหัตถการที่ไมกอใหเกิดความเสี่ยงและ
ไมเปนหัตถการที่มีความ จำเพาะตอวิชาชีพ
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การเขารับบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในคลินิกเด็กดีคุณภาพ (0-2 ป)

ขั้นเตรี ยมการ

ระบบการนัดหมาย
(จํานวน ช่วงเวลา สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยม)

สถานที่และสิ่ งแวดล้อม
(ห้อง ความสะอาด มาตรการเว้นระยะห่าง

วันนัดรับ

อุปกรณ์ สิ่ งแวดล้อม)

บริ การ

ความพร้อมของบุคลากร

ความพร้อมของผูร้ ับบริ การ
(ผูด้ ูแลเด็ก อุปกรณ์ป้องกันตนเอง)

มาตรการเฝ้าระวังของโรงพยาบาล

(องค์ความรู ้ การสื่ อสาร การป้องกันตนเอง

(วัดอุณหภูมิ คัดกรองความเสี่ ยง ซักประวัต)ิ

วัสดุอุปกรณ์ ระบบการจัดการข้อมูล)

รับบริ การในคลินิกเด็กดี

ขั้นลงมือปฏิบตั ิ

กิจกรรมให้ความรู ้การดูแลสุ ขภาพช่องปาก
(ซักถาม สื่ อ คลิป)

กิจกรรมตรวจสุ ขภาพช่องปาก

กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิการแปรงฟัน

สอนโดยใช้โมเดล

กิจกรรมทาฟลูออไรด์วานิช

ฝึ กปฏิบตั ิ

เสร็ จสิ้ นการรับ
บริ การ

ใช้ตุ๊กตา

ฝึ กไม่ได้: นัดรับบริ การ

ฝึ กในเด็กจริ ง

ฝึ กได้: ฝึ กตามปกติ

ขั้นประเมินผล
ประเมินและติดตามผล
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2.

ทันตกรรมสงเสริมปองกันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (2 ป, 3-5 ป)
งานหลักดานทันตกรรมสงเสริมและปองกันที่ทำใน ศพด. ที่กำหนดโดยกรมอนามัย คือจัดสิ่งแวดลอมที่

เอื้อตอการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก โดยจัดกิจกรรมแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด หลังอาหารกลางวันทุกวัน
เด็กใชแปรงสีฟนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย และ ผูดูแลเด็กควรตรวจความสะอาดฟนเด็กหลังแปรงฟน
ขอแนะนำที่สำคัญในการทำกิจกรรมสำหรับ ศพด. มีดังนี้
ระบบคัดกรองเด็กและการจัดการ
การคัดกรองเด็กเขา ศพด. เปนไปตามขอกำหนดของ ศพด.
การปรับจำนวนและชวงเวลากิจกรรมแปรงฟนใหเหมาะสมเพื่อลดความแออัดของเด็ก
1 จำกัดจำนวนเด็กที่เขากิจกรรมแปรงฟนในแตละครั้งตามจำนวนอางแปรงฟน เชน ครั้งละ 1-5 หรือ
5-10 คน เปนไปตามบริบทของ ศพด.
2 หากมีเด็กจำนวนมากตองมีครู 2 ทานชวยกัน โดยมีครูทานหนึ่งสอนและดูแลการแปรงฟนเด็ก ครู
ทานที่สองจัดระเบียบเด็ก โดยใหเด็กเวนระยะหาง 1-2 เมตร
3 แนะนำใหเพิ่มเวลาสำหรับกิจกรรมแปรงฟนใหเหมาะสมกับจำนวนเด็ก เพื่อครูผูดูแลเด็กจัดระเบียบ
เด็กไดตามที่กำหนด
การเตรียมสถานที่และสิ่งแวดลอม
1. จัดใหมีสถานที่เพียงพอและพอเหมาะกับจำนวนเด็กที่แปรงฟนในแตละรอบ คือมี กอกน้ำ อางน้ำ
กระจกหลังอางที่สะอาด เรียบรอย
2. สถานที่การแปรงฟนตองโลง เปดประตู หนาตางใหเกิดการระบายอากาศที่ดี ไมสกปรกมีน้ำขังหรือ
ลื่น
3. ทำความสะอาดสถานที่แปรงฟน อางน้ำ เปนประจำทุกครั้งกอนและหลังการแปรงฟนของเด็กในแต
ละรอบ
4. สถานที่ตองเปนไปตามเกณฑการประเมินสุขภาพชองปาก ในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ความพรอมของบุคลากรใหบริการ
1. ผูดูแลใสอุปกรณปองกัน เชน หนากากอนามัยหรือหนากากผา Face shield ผากันเปอน
2. ลางมือใหสะอาดทั้งกอนและหลังการดูแลการแปรงฟนของเด็กในแตละรอบ
3. ศึกษาหาความรูดานการดูแลสุขภาพชองปากและติดตามขาวสารการระบาดและการควบคุมการ
ระบาดของโรคติดตออยางสม่ำเสมอ
4. ศึกษาและปฏิบัติตามมาตรการผอนปรน เพื่อการเตรียมพรอมเปดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การเตรียมความพรอมของเด็ก
1. นักเรียนตองมีอุปกรณการแปรงฟนสวนบุคคล ไดแก แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ำ ผาเช็ดหนา แยก
รายบุคคลทุกประเภท หามใชรวมกัน
2. ครูผูดูแลเด็กสอนเด็กใหบีบยาสีฟนสวนตัวของเด็กแตละคน ลงบนแปรงตามแนวขวางของแปรง
3. ในกรณีที่จำเปนตองใชยาสีฟนรวม ใหครูบีบยาสีฟนปายที่ปากแกวน้ำที่ลางสะอาด หรือ แกว
กระดาษ แลวใหเด็กใชแปรงสีฟนตักไป หรือบีบใสถาดเปนจุด ๆ ตามขนาดตามปริมาณที่กำหนด
ตามจำนวนแลวใหครูเปนคนตักยาสีฟนที่บีบออกมาดวยแปรงเด็กของแตละคน เพื่อจะไมใหแปรงสี
ฟนของเด็กแตละคนสัมผัสปากหลอดยาสีฟน
4. ลางมือกอนแปรงฟน และหลังแปรงฟน
5. ระหวางการแปรงฟน ไมเอามือไปสัมผัสอางน้ำที่แปรงฟน
กิจกรรม เทคนิคและวิธีการ
1. เด็กและผูดูแลลางมือดวยสบูใหสะอาดกอนทำกิจกรรมแปรงฟน
2. ผูดูแลสอนเด็กใหบีบยาสีฟนเองในปริมาณตามแนวขวางของแปรงสีฟน
3. กรณีที่ผูดูแลตองบีบยาสีฟนใหเด็ก ตองใชยาสีฟนเฉพาะบุคคลของเด็ก

15

4. หากจำเปนตองใชยาสีฟนหลอดรวมทั้งหอง ใหผูดูแลบีบยาสีฟนลงบนถาด ในแกวน้ำ แกกระดาษที่
สะอาดกอน และคอยเอาแปรงสีฟนเด็กมาตักยาสีฟนออกไป เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ
5. ตรวจความสะอาดฟนเด็กหลังการแปรงฟนตามมาตรฐานที่กำหนด โดย กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
6. ทำความสะอาด แปรงสีฟนและอุปกรณตาง ๆ เก็บแยกเปนสัดสวน นำไปผึ่งแดดใหแหง โดยการเก็บ
แปรงตั้งขึ้น ในภาชนะที่เปด มีสัญลักษณที่ชัดเจนบนอุปกรณสวนตัวทุกชนิด
7. เก็บหลังทำความสะอาดและแหงสนิท ในที่ที่มิดชิด
การประเมินผล
1. เด็ก ๆ ไดรับการแปรงฟนอยางถูกวิธี ดวยยาสีฟนฟลูออไรด อยางทั่งถึงและไมใชปริมาณน้ำมาเกินไป
2. สังเกตขั้นตอนการแปรงฟน การหยิบจับอุปกรณ การบีบยาสีฟน การแปรงฟน ทำไดโดยไมเกิดการ
ปนเปอน และมีระเบียบ
3. ในกรณีที่พบเหตุการณสองขอขางตน คุณครูทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมตามความเหมาะสม

3. ทันตกรรรมปองกันในเด็กวัยวัยประถมศึกษา-งานเคลือบหลุมรองฟน
ระบบคัดกรองเด็กและการนัดหมาย
1 คัดกรองเด็กที่มีความจำตองไดรับการเคลือบรองฟนลวงหนา
2 ใหแบบฟอรมยินยอมการรับบริการใหผปู กครองตอบรับในใบยินยอมเขารับบริการ พรอมคำแนะนำ
การดูแลสุขภาพชองปากเด็ก ใหเด็กแปรงฟนใหสะอาดกอนมารับบริการ
3 ใหเด็กไดรับประเมินความเสี่ยงโควิด-19 ในวันที่ใหบริการตามแบบฟอรมของทันตแพทยสภา
a. อุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศา
b. ไมมี ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือ หายใจหอบเหนื่อย หายใจเร็ว
c. สูญเสียการไดกลิ่น การรับรส
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d. ปวดศีรษะปวดกลามเนื้อ
e. ไมมีคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19
4 นัดหมายลวงหนา ใหจำนวนเด็กพอเหมาะกับระยะเวลาการบริการ เพื่อปองกันไมใหเด็กมารอ และ
แออัดอยูระหวางรอการเคลือบรองฟนมากเกินไป
การเตรียมสถานที่และสิ่งแวดลอม (บริบทของหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนหรือใน รพสต.)
1 จัดใหมีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยาฆาเชื้อโรค ในการทำความสะอาดมือ
ใหนักเรียนและผูปกครอง
2 บริเวณที่พักรอของนักเรียนและผูปกครอง มีการเวนระยะหาง (Physical distancing) 1-2 เมตร
3 หองใหบริการรักษามีการระบายอากาศไดดี เทา ๆ กับอากาศภายนอก ปดเครื่องปรับอากาศ และให
มีพัดลมเปาลมในทิศทางจากหลังผูใหบริการผานที่ที่เทาผูปวยแลวระบายออกนอกหอง
4 ในกรณีใชเครื่องปรับอากาศใหจัดการคุณภาพอากาศโดยปฏิบัติตามประกาศกรมการแพทยเรื่องแนว
ปฏิบัติในการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ความพรอมของบุคลากรใหบริการ
1 สวมอุปกรณชุดปองกัน (PPE) ประกอบไปดวย เสื้อกาวนผาแขนยาว,หมวกคลุมศีรษะ, หนากาก
อนามัย, face shield, ถุงมือ
2 ศึกษาแนวทางการและขั้นตอนการใสและถอดอุปกรณชุดปองพรอมทั้งปฏิบัติตามแนวทางและ
ขั้นตอนอยางเครงครัดพรอมทั้งมีมาตรการการลางมือใหสะอาดอยางถูกวิธีดวยน้ำยาฆาเชื้อกอนและ
หลังการใหบริการนักเรียนทุกราย
3 ศึกษาแนวทางและปฏิบัติตามแนวทางการลดความฟุงกระจายในขั้นตอนการใหบริการเคลือบหลุม
รองฟนในทุกขั้นตอนบริการ
ความพรอมของผูรับบริการ
1. ใหเด็กแปรงฟนใหสะอาด หรืออาจใหมีการอมกลั่วคอดวย Povidone Iodine กรณีที่เด็กควบคุม
การกลืนไดดี
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2. ใหนักเรียนและผูปกครอง/ผูติดตาม สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่รอรับการบริการ
3. ลดการสัมผัสสิ่งของตาง ๆ โดยการเปดประตูใหเด็ก
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กิจกรรม เทคนิคและวิธีการ
ทางเลือกการเคลือบหลุม รองฟน

กรณีใชเครื่องปรับอากาศใหทําตามประกาศกรมการแพทย/
กรณีไมใชเครื่องปรับอากาศ ใชพัดลมเปาลมจากหลังผูใ หบริการ
ไปทางเทาผูปวย

PPE,
standard precausion

ทําในหนวยบริการ

ทํานอกหนวยบริการ

(รพ., รพสต.)

(โรงเรียน)

มีเครื่องดูดน้ําลายแรงสูง แนะนํา
ใหใช Resin sealant

มีเครื่องดูดน้ําลายแรงสูง แนะนํา
ใหใช Resin sealant

ไมมีเครื่องดูดน้ําลายแรงสูง
แนะนําใหใช GI sealant

ทางเลือกการเคลือบหลุมรองฟน
ระหวางการเคลือบรองฟน
a) ทำความสะอาดพื้นโดยรอบเกาอี้ทำฟน และใชแผนพลาสติกปดผิวในตำแหนงจุดสัมผัสที่ทำความสะอาดดวย
น้ำยาไดยาก ตามหลักวิชการ เนน standard precautions
b) ใชเครืองดูดน้ำลายความแรงสูง (high power suction) ระหวางการใหบริการ
c) ทำความสะอาดฟนดวยการแปรงฟนโดยไมใชยาสีฟน แปรงบริเวณผิวฟนดานบดเคี้ยวใหสะอาด หรือในกรณีที่
พบวามีคราบจุลินทรียส ะสมหนาแนนไมสามารถแปรงฟนใหออกไดผใู หบริการพิจารณาขัดผิวฟนดวยผงขัดที่ไม
มีฟลูออไรด โดยใชหัวขัดยาง (rubber cup) หรือหัวแปรง (rubber brush) ดวยความเร็วต่ำตามหลุมและรอง
ฟนเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ตดิ ผิวฟนและแผนคราบจุลินทรียออก
d) ลางผงขัดใหสะอาดดวยการควบคุมใหน้ำออกมาในปริมาณพอเหมาะที่เครื่องดูดน้ำลายสามารถดูดทันและไม
ลนไปที่คอเด็ก เพื่อปองกันการสำลัก
e) เปาลมที่ฟนใหแหงโดยการเปาลมเบา ๆ และไมควรเปาลมเขาไปตำแหนงจุดที่ลึกที่สดุ กลางลำคอ เพราะจะ
ทำใหเกิดการฟุงการจายของน้ำลาย
f) ใชสารเคลือบรองฟนในปริมาณพอเหมาะ เพี่อปองกันสารเคลือบรองฟนสูงและรบกวนการ สบฟน
g) หากพบวามีจุดสบสูง การแกไขใหกรอแตงดวยดวยหัวกรอความเร็วต่ำ โดยมีเครื่องดูดน้ำลายความแรงสูงดูด
ละอองที่อาจฟุงกระจายขึ้นมา
h) ขั้นตอนโดยรวมของการเคลือบหลุมรองฟนเปนไปตามหลักวิชาดานการเคลือบรองฟน

การประเมินผล
1. ทบทวนคุณภาพของขั้นตอนตาง ๆ ทุกสิ้นวันและปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทการทำงานในแตละพืน้ ที่
2. ติดตามสถานการณ อุบัติการณการเกิดโรคระบาดในพื้นที่อยางสม่ำเสมอ
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4. ทันตกรรมสงเสริมปองกันและการดูแลผูส ูงอายุและผูปวยติดเตียง
หลักการและขอปฏิบัติทั่วไป
1. เนนความปลอดภัยของทั้งผูปวยและทีมสหวิชาชีพในการเยี่ยมบานผูปวยติดบานติดเตียง ในพื้นที่หลัง
การระบาดของโควิด-19 และ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปองกันการติดเชื้อและการระบาดของโรค
ติดเชื้อตางๆในชุมชน
2. รักษาสมดุลระหวาง “การปองกันผูปวยไมใหติดเชื้อโควิด-19” กับ “การปองกันไมใหผูปวย
เปราะบางกลุมนี้ถูกทอดทิ้ง”
บุคลาการสาธารณสุขควรสรางชองทางการติดตอสื่อสารทั้งเชิงรุกและเชิงรับผาน telecare ไมวาจะเปน
ทาง โทรศัพท โทร VDO call ผาน LINE/Facebook หรือ การสงขอความผาน SMS หรือ mobile
application เชน LINE ฯลฯ รวมทั้งการสรางระบบคัดกรองที่มีเกณฑการจัดลำดับความสำคัญ ความ
เรงดวนฉุกเฉินที่เฉพาะเจาะจงกับลักษณะของผูปวยที่มีความตองการพิเศษประเภทตางๆ
ระบบคัดกรองประเมินผูปวยติดบานติดเตียงและการนัดหมาย
1. ทีมเยี่ยมบานสหวิชาชีพควรมีขอมูลเกี่ยวกับผูปวยและครอบครัวใหพรอมกอนไปพบผูปวยที่บาน
โดยเฉพาะ ขอมูลโรคประจำตัว ประวัติการดูแลรักษา ศักยภาพของผูดูแล/ครอบครัว โดยอาจใช
telecare ในการซักประวัติ อาการ และขอมูลอื่นๆไวกอนทำการนัดหมายเพื่อเยี่ยมบาน แมผูสูงอายุจะมี
ภาวะของโรคโควิด-19 รุนแรงเมื่อติดเชื้อและมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาวัยอื่น ๆ ศูนยควบคุมและปองกัน
โรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ระบุวาปจจัยเสี่ยงที่ตองคำนึงถึงไมใชตัวเลขอายุแบบตรงไปตรงมา
หากแตผูปวยทุกวัยที่มีโรคทางระบบลวนมีความเสี่ยง โดยเฉพาะผูปวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรค
พังผืดที่ปอด โรคตับ โรคไตเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคทางระบบประสาท เชน โรคสมอง
เสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ภูมิคุมกันบกพรองจากการปลูกถายอวัยวะ การ
ปลูกเซลลตนกำเนิด การใชยา corticosteroids โรคมะเร็ง โรคหอบหืดชนิดปานกลางถึงรุนแรง โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคอวน (BMI > 30) เปนตน โดยความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นทุกชวงอายุที่มากขึ้น เชน คนที่
อายุ 50 ก็จะมีความเสี่ยงมากวาคนที่อายุ 40 ความเสี่ยงนี้จะสูงที่สุดในผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 85 ป
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นอกจากอายุและความรุนแรงของโรคทางระบบแลว ผูปวยอาจไดรับการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม
รวมกับ ระดับความเประบาง (frailty) และ ศักยภาพในการดูแลสรางเสริมสุขภาพของผูปวยและ
ครอบครัว (health-promoting assets)
ในสถานการณที่ไมมีโรคโควิด-19 แพรระบาดในพื้นที่ บุคลากรสาธารณสุขควรอิงหลักการเดียวกันนี้
ในการปองกันการแพรโรคติดเชื้ออื่นๆ ไมวาจะเปนโรคไขหวัดใหญ หรือ โรคอุจจาระรวงจากไวรัส สูกลุม
ประชากรเปราะบางกลุมนี้เชนกัน หากผลการประเมินชี้วาผูปวยมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะของโรครุนแรง
หรือเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อ บุคคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขและสมาชิกทีมผูเยี่ยมบานทุกคนตอง
เปนผูที่ไมมีอาการเจ็บปวย หากมีอาการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อที่แพรระบาดได ตองไมไปรวมเยี่ยม
บานผูปวยอยางเด็ดขาด แนะนำใหแจงกับทีมสหวิชาชีพทราบเพื่อหาผูทำหนาที่แทนหรือใช telecare
ประกอบกับการเยี่ยมบานโดยบุคลากรสหวิชาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ ทุกครั้งที่ทำการเยี่ยมบาน บุคคลากร
ควรปฏิบัติตามหลักการควบคุมปองกันการติดเชื้ออยางเครงครัด เสมือนกับวาตนเองเปนผูที่มีเชื้อแต
ไมแสดงอาการ
ในทางกลับกัน ผูปวยกลุมนี้อาจมีโรคติดเชื้ออื่นๆ หรือ เชื้อกอโรคดื้อยา ที่สามารถแพรกระจายจาก
เสมหะ น้ำลาย หรือ จากการสัมผัสผิวหนัง เสื้อผา เครื่องนอน ของใชในบานของผูปวย บุคลากร
สาธารณสุขตองใหความระมัดระวังเปนอยางสูงในเรื่องการควบคุมปองกันการติดเชื้อทั้งขณะสัมผัส
ใกลชิดผูปวยและการจัดการขยะเพื่อปองกันตนเองและไมเปนผูแพรกระจายเชื้อไปสูชุมชน
2. ในผูปวยที่มีอาการเขาเกณฑความจำเปนเรงดวน บุคลากรทางทันตสาธารณสุขและสหวิชาชีพควรจัด
ใหมีการให คำปรึกษาผานระบบ Telecare โดยเร็วที่สุด เพื่อลดความกังวลของผูปวยและญาติ พรอม
ทำการประเมินผูปวยและวางแผนการดูแลรักษาตอไปไดทันทวงที ทั้งนี้ทั้งนั้นการประเมินความจำเปน
เรงดวนในกลุมประชากรกลุมนี้อาจมีเกณฑเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเกณฑของกรมการแพทยและทันต
แพทยสภา (เกณฑประเมินในกลุมประชากรทั่วไปไดแก อาการเจ็บปวดอยางรุนแรงที่ไมสามารถควบคุม
ไดดวยยา ภาวะเลือดออกที่ควบคุมไมได การอักเสบติดเชื้อที่กอใหเกิดการบวมของเนื้อเยื่อออนชองปากที่
กอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต หรือ การไดรับอุบัติเหตุกระแทก บริเวณใบหนาที่มีความเสี่ยงตอการขัดขวาง
การหายใจ) ประชากรกลุมนี้มีความตองการพิเศษเรงดวนหลายประการที่ไมตรงกับเกณฑประเมินที่มีอยู
เชน
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a) ความตองการบำบัดรักษาในชวงเวลา golden period ของการดูแลสุขภาพชองปากและบำบัด
การกลืนของผูปวยหลัง Stroke เพื่อปองกันปอดอักเสบติดเชื้อจากการสูดสำลักและปองกันการ
สูญเสียศักยภาพในการฝกกลืน
b) ความตองการดูแลสุขภาพชองปากและการบำบัดการกลืนเพื่อปองกันปอดอักเสบติดเชื้อจากการ
สูดสำลัก ในผูปวยที่มี progressive neurological conditions เชน Multiple Sclerosis (MS)
Progressive Supranuclear Palsy (PSP), Motor Neuron Disease (MND) ฯลฯ
c) ภาวะทุโภชนาการหรือขาดน้ำอันเนื่องมาจากปญหาภายในชองปาก/ภาวะกลืนลำบากจากความ
ผิดปกติบริเวณชองปาก/คอหอยสวนบน (oropharyngeal dysphagia) ของผูปวย Long-term
care Stroke, Head injury, Dementia, Parkinson’s หรือ ผูปวยที่อยูระหวางหรือหลังการ
รักษามะเร็งแลวมีอาการแทรกซอนในชองปาก ฯลฯ
d) บุคลากรควรมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกเปนระยะๆ เนื่องจากผูปวยกลุมนี้โดยเฉพาะผูสูงอายุจะมี
อาการแสดง
i.

ที่ไมเฉพาะเจาะจง (Atypical presentation) เมื่อมีการติดเชื้อ จะไมมีไขสูงหรือบวม
แตมักมีอาการซึม ไมทานขาว หรือมี

ii.

อาการสับสน นอกจากนี้ผูสูงอายุมักทนและไมคอยบนวาเจ็บหรือปวด ทำใหการประเมิน
ดวย pain score ไมคอยแมนยำ

e) ผูปวยภาวะสมองเสื่อมไมสามารถสื่อสารบอกความเจ็บปวดดวยคำพูด ทันตบุคลากรตองประเมิน
ความเจ็บปวดและผลกระทบตอสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตดวยวิธีอื่น ๆ ประกอบดวย
3. การประเมินวาผูปวยควรไดรับการดูแลรักษาที่บานหรือสถานพยาบาลนั้นประกอบไปดวยปจจัยตางๆ
ดังตอไปนี้
a) ผูปวยออกจากบานไดอยางปลอดภัยหรือไม โดยมีแนวคำถามประเมินดังตอไปนี้ ผูปวยออกจาก
บานครั้งสุดทายเมื่อไหร ไดออกจากบานไปทำกิจกรรมอื่นๆบางหรือไม เชน ไปที่ศูนย day care
เปนตน เดินทางไปอยางไร ผูปวยมีนัดกับแพทยที่โรงพยาบาลหรือไม ถามีนัดกับแพทยจะไปรพ.
อยางไร มีผูดูแลรวมเดินทางไปดวยไดหรือไม ประเมินความสามารถในการเคลื่อนยายของผูปวย
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วาพอเดินไดถามีคนชวยพยุง หรือ เดินไดเองถามี walker/ไมเทา หรือ ตองนั่งรถเข็น หรือ ตอง
นอนเตียง สามารถนั่งโดยไมมี support ไดหรือไม นานเทาไหร ตองการ oxygen support และ
ใหอาหารทางหนาทอง (PEG tube feeding) หรือมีสายสวนปสสาวะ หรือไม
b) มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นจากหัตถการหากทำการดูแลรักษาที่บานมากนอยเพียงใด
โดยประเมินจากทั้ง ลักษณะความยากของหัตถการ ปญหาภายในชองปาก ความรุนแรงของโรค
ทางระบบ พฤติกรรมการใหความรวมมือของผูปวย และ ความพรอมของสถานที่และอุปกรณ
เครื่องมือ (เชน เครื่องดูดเสมหะและน้ำลายประเภทพกพา เครื่องวัดออกซิเจน ยาฉุกเฉิน
ออกซิเจน)
การเตรียมสถานที่และสิ่งแวดลอม
1. เปนไปตามบริบทของพื้นที่
2. ปฏิบัติตามขอแนะนำพื้นฐานการเยี่ยมบานของราชวิทยาลัยเวชศาสตรครอบครับแหงประเทศไทย
ความพรอมของบุคลากรใหบริการ
1. ทีมบุคลากรทางการแพทยเปนกลุมที่มีโอกาสในการสัมผัสเชื้อสูง การเยี่ยมบานจะตองมีวัตถุประสงค
ชัดเจน และวางแผนการเยี่ยมบานที่ใชเวลาสั้นกระชับ
2. เตรียมอุปกรณสำหรับการปองกัน ดังนี้ หนากาก N95 และ/หรือ หนากากอนามัย (surgical mask)
แลวแตโรคประจำตัวของผูปวย ถุงมือ กระจังกันหนา (face shield) กาวนผาหรือกาวนกันน้ำชนิดคลุม
แขนยาว หรือ plastic apron ใชแลวทิ้ง
3. เตรียมอุปกรณและยาสำหรับการตรวจเบื้องตน ดังนี้ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดันโลหิต
oximeter ไฟฉาย ชุดตรวจ อุปกรณทำความสะอาดชองปาก open-wide mouth-rest หรือเทียบเทา
และยากลุมบรรเทาอาการ / ยาที่ใชในภาวะฉุกเฉิน เครื่องดูดเสมหะและน้ำลายประเภทพกพาหากผูปวย
ไมมีที่บาน ชุด X-RAY แบบพกกา พรอม lead apron
4. อุปกรณสำหรับการทำความสะอาดฆาเชื้อและถุงขยะสำหรับเก็บและแยกขยะติดเชื้อและไมติดเชื้อ
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คำแนะนำการดูแลสุขภาพชองปากสำหรับผูสูงอายุติดบานหรือติดเตียง
1. แปรงฟนธรรมชาติ ทำความสะอาดซอกฟน แปรงฟนเทียม แปรงลิ้น ทำความสะอาดชองปาก และ เพิ่ม
ความชุมชื้นภายในชองปากและริมฝปากเปนประจำสม่ำเสมอ
2. เลือกผลิตภัณฑในการดูแลชองปากตามความเสี่ยงในการเกิดโรคตาง ๆ หากใชยาสีฟน เลือกยาสีฟน
ฟลูออไรดที่ไมมีฟองหรือฟองนอยและไมระคายเคือง หากใชสารหลอลื่นหรือเพิ่มความชุมชื้น เลือก
ประเภทที่มีตัวทำละลายเปนน้ำแทนไขมัย/ปโตรเลียม หากใชน้ำยาบวนปากฆาเชื้อ เลือก Chlorhexidine
0.12% หรือ Povidone Iodine 0.35-1%
3. ทันตบุคลากรวมกับ care manager ทำแผนการดูแลทำความสะอาดชองปากสวนบุคคลใหผูปวยทุกราย
ใหผูดูแลและญาติของผูปวยมีสวนรวม โดยคำนึงถึง caregiver’s burden ในการออกแบบแผนการดูแลฯ
สวนบุคคลเสมอ
4. สงเสริมใหผูปวยไดรับสารอาหารที่เพียงพอ โดยเฉพาะโปรตีน หากผูปวยยังทานอาหารทางปากได
สงเสริมใหเคี้ยวและกลืน ปรับความหยาบละเอียด ความขนหนืดใหผูปวยไดทานอาหารทางปากไดอยาง
ปลอดภัย และทานอาหารที่หลากหลาย
5. สงเสริมใหผูปวยพูดคุยและออกกำลังกายบริหารกลามเนื้อชองปากและใบหนา หากไมสามารถทำได ให
ผูดูแลเปนผูนวดหรือใชมาตรการกระตุนกลามเนื้อและการรับรูสัมผัส/อุณหภูมิ
กิจกรรม เทคนิคและวิธีการ
ตัวอยางการใหคำปรึกษาทางทันตกรรมทางไกล (Tele-dentistry)
1. เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก ใหผูสูงอายุหรือผูดูแล ติดตอ อสม ที่เปน caregiver (CG) ในพื้นที่
รับผิดชอบ แจงขาวกับเจาพนักงานทันตสาธารณสุข
2. ญาติหรือ CG ถายรูปในชองปาก สงเขาแอพพลิเคชั่นไลนกลุมสหวิชาชีพของรพ.สต.
เพื่อปรึกษาหาแนวทางการรักษา/แกไขปญหา
3. ญาติและผูปวยอายุติดบานหรือติดเตียง ติดตอสนทนากับสหวิชาชีพของรพ.สต.ผานทางแอพพลิเคชั่น
Line ซึ่งสามารถเห็นใบหนากันทั้งสองฝาย
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4. สหวิชาชีพรวมกันพิจารณาวาจำเปนตองสงตัวเขารับการรักษาที่สถานพยาบาลหรือไม
5. บันทึกขอมูล ประวัติสวนตัวของผูสูงอายุ อาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น แนวทางการรักษาเปนลายลักษณอักษร
การประเมินผล
1. ทบทวนขั้นตอนตาง ๆ ทุกครั้งที่เยี่ยมบานและปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทการทำงานในแตละพื้นที่
2. ติดตามสถานการณ อุบัติการณการเกิดโรคระบาดในพื้นที่อยางสม่ำเสมอ
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