ทันตแพทย์ หน่ วยแพทย์ พระราชทานฯ
ภูมิใจที่ทางานเพื่อชาติ ทันตสุขภาพเข้ าถึงกลุ่มคนในพืน้ ที่ห่างไกล

ทีมทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ ร่วมออกหน่วยแพทย์
พระราชทาน ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ บริการตรวจรักษาสุขภาพเด็กนักเรี ยนและประชาชน
ในพื ้นที่โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนบ้ านสวนเพชร และ โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ รวมจานวนทังสิ
้ ้น 346 ราย
ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556
ทันตแพทย์ วนิ ัย นันทสันติ หัวหน้ าหน่ วยทันตกรรม ศูนย์ การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ให้ ข้อมูลว่า การออกให้ บริ การด้ านสาธารณสุขของหน่วยแพทย์พระราชทานในพื ้นที่หา่ งไกลเพื่อดูแลสุขภาพอนามัย
ของเยาวชนและประชาชน จะให้ บริ การตรวจรักษาโรคทัว่ ไป ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แนะนา
สร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค วางแผนครอบครัว ให้ คาปรึกษาปั ญหาสุขภาพ และให้ บริ การตรวจโรคทางด้ านทันตกรรม ซึง่ ในส่วนของการ
ให้ บริ การ ทันตกรรมของหน่วยแพทย์พระราชทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ จะเน้ นการให้ คาแนะนาในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก ขูดหินปูน ถอนฟั น โดยการปฏิบตั ิงานของกลุม่ ทันตกรรมในการลงพื ้นที่นี ้ สิง่ ที่ต้องใส่ใจดูแลไม่น้อยไปกว่าผู้มารับบริ การก็คือ
อุปกรณ์ เครื่ องมือทางด้ านทันตกรรมประเภทต่างๆ เพราะในการลงพื ้นที่ทกุ ครัง้ มักจะไปให้ บริ การในพื ้นที่อนั ห่างไกล หรื อไปบน
เทือกเขาที่มเี ส้ นทางการสัญจรค่อนข้ างลาบาก ต้ องใช้ พาหนะเป็ นรถขับเคลือ่ นสีล่ ้ อ ดังนันการเตรี
้
ยมอุปกรณ์ด้านทันตกรรมจะต้ อง
จัดเก็บใส่กล่องบรรจุที่แข็งแรง มีวสั ดุกนั กระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง
การปฏิบตั ิงานในหน่วยแพทย์พระราชทานมีหวั ใจอยูท่ ี่การมุง่ เน้ นอานวยความสะดวกและนาบริ การด้ านสาธารณสุขไปให้ ถงึ
ยังพื ้นที่หา่ งไกล อาทิ พื ้นที่แถบชายแดน พื ้นที่บนเขาสูง แต่จากประสบการณ์การลงพื ้นที่ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน พบว่าสุขภาพ
ปากและฟั นของเด็กและประชาชนในพื ้นที่หา่ งไกลเหล่านี ้ดีกว่าเด็กและประชาชนในเมืองหลวงและพื ้นที่ที่ความเจริ ญเข้ าถึง อาจเป็ น
เพราะเรื่ องความแตกต่างของอาหารการกิน และวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงในปั จจุบนั หน่วยงานสาธารณสุขอนามัย ท้ องถิ่นได้ ลงไป
ให้ บริ การด้ านทันตสุขภาพกับเด็กและประชาชนในพื ้นที่หา่ งไกลได้ ทวั่ ถึงและต่อเนื่องมากขึ ้น ซึง่ เมื่อเทียบกับการลงพื ้นที่ของหน่วย
แพทย์พระราชทานปี ละหนึง่ หรื อสองครัง้ จึงเป็ นเพียงการให้ บริ การเสริ มจากที่หน่วยงานสาธารณสุขอนามัยท้ องถิ่นได้ ทาไว้ สาหรับ
การเป็ นส่วนหนึง่ ของการทางานในหน่วยแพทย์พระราชทานทาให้ ได้ ใช้ ความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
จึงถือได้ วา่ กิจกรรมนี ้คุ้มค่าในส่วนของการสร้ างจิตสานึก การสร้ างประโยชน์ให้ เพื่อนมนุษย์ ช่วยส่งเสริ มงานด้ านสาธารณสุข และ
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพื่อนร่วมงานในองค์กรและหน่วยงานในพื ้นที่ที่ได้ ไปประสานงานด้ วย

สาหรับการออกหน่วยแพทย์เพื่อตรวจ รักษาผู้ป่วยด้ านทันตกรรมในพื ้นที่ภายนอกโรงพยาบาลก็มกั จะมีข้อควรระวังที่ต้องใส่
ใจเป็ นพิเศษคือ ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีโรคประจาตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เนื่องด้ วยผู้ที่เป็ นโรคเบาหวานจะเสี่ยงการเกิดโรคใน
ช่ องปากได้ ง่าย ซึง่ เกิดจากปากแห้ งโดยเฉพาะผู้ที่คมุ ระดับน ้าตาลได้ ไม่ดีจะมีน ้าลายลดลงทาให้ ปากแห้ ง จึงทาให้ เกิดอาการเจ็บคอ
เกิดแผลในปาก การติดเชื ้อ และฟั นผุ อาจจะแก้ ไขโดยการดื่มน ้ามากขึ ้น หรื อเคี ้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มีน ้าตาล หรื อลูกอมที่ไม่มีน ้าตาล
นอกจากนันผู
้ ้ ป่วยเบาหวานยังเสีย่ งต่อการติดเชื ้อในช่องปากซึง่ เกิดจากเชื ้อไวรัส เชื ้อรา เชื ้อแบคทีเรี ย และโรคที่พบบ่อยก็คือโรคเหงือก
อักเสบ เนื่องจากเบาหวานจะทาให้ หลอดเลือดตีบ เลือดไปเลี ้ยงอวัยวะน้ อยลง และนาของเสียไปกาจัดน้ อยลงร่วมกับการทางานของ
เม็ดเลือดขาวน้ อยลง ทาให้ เกิดการอักเสบของเหงือกง่ายได้ ทังนี
้ ้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีระดับน ้าตาลในเลือดสูงซึง่ ช่วยให้ เชื ้อ
เจริ ญเติบโตได้ ดี เมื่อแปรงฟั นอาจจะทาให้ เกิดเหงือกอักเสบ ดังนันผู
้ ้ ที่เป็ นโรคเบาหวานควรจะได้ รับการตรวจช่องปากทุกสัปดาห์เพือ่
หาความผิดปกติ และควรพบทันตแพทย์เมื่อมีอาการเลือดออกจากเหงือกหรื อฟั นเวลาแปรงฟั นหรือใช้ ไหมขัดฟั น เหงือกบวมแดงและ
เจ็บ เหงือกแยกจากฟั นหรื อเหงือกร่น มีหนองออกจากเหงือกหรื อฟั น ฟั นสบกันไม่ดีเวลาเคี ้ยว มีกลิน่ ปากตลอดเวลา
สาหรับผู้ป่วยโรคหัวใจในการรับการรักษาทางทันตกรรม เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคของลิ ้นหัวใจ โรคหัวใจโต
ผู้ป่วยที่ใส่เครื่ องกระตุ้นหัวใจด้ วยไฟฟ้ า ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้ป่วยทีม่ ีข้อควรระวังแตกต่างกันตามภาวะของโรคและยาทีใ่ ช้ ในการรักษา
เนื่องจากยาบางชนิดอาจมีผลกระทบต่อการให้ รักษาทางทันตกรรม โดยผู้ป่วยโรคหัวใจบางรายมีความจาเป็ นต้ องงดยาหรื อต้ องกินยา
เพิ่มบางชนิดตามแพทย์สงั่ ก่อนมารับรักษาทางทันตกรรม ดังนันผู
้ ้ ป่วยที่มีประวัติและอาการของโรคหัวใจควรแจ้ งทันตแพทย์ให้ ทราบ
เกี่ยวกับชนิดและขนาดของยาทีก่ ินรวมทังโรคประจ
้
าตัว เพื่อจะได้ บนั ทึกข้ อมูลสุขภาพ และปรึกษาเรื่ องการรักษากับอายุรแพทย์ เพื่อ
เป็ นข้ อควรระวัง โดยเฉพาะผู้ที่ได้ รับการวินิจฉัยโรคหัวใจจากแพทย์วา่ มีประวัติของการอักเสบของเนื ้อเยื่อบุโพรงหัวใจ เป็ นโรคหัวใจ
หรื อลิ ้นหัวใจผิดปกติแต่กาเนิด ลิ ้นหัวใจถูกทาลายจากเจ็บป่ วยด้ วยไข้ รูมาติก ใส่ลิ ้นหัวใจเทียม โรคกล้ ามเนื ้อหัวใจโตผิดปกติ ลิ ้นหัวใจ
รั่ว พร้ อมกับอาการหัวใจเต้ นผิดปกติ ซึง่ ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหัวใจอยูก่ ่อนแล้ วอาจมีโอกาสเสีย่ งต่อการอักเสบของเนื ้อเยื่อบุโพรง
หัวใจ เพราะขณะทีม่ ีเลือดออกในช่องปาก เชื ้อแบคทีเรี ยที่อยูใ่ นช่องปากจะสามารถเข้ าไปในกระแสเลือด และไปฝั งตัวที่ลิ ้นหัวใจหรื อ
เนื ้อเยื่อหัวใจที่ออ่ นแออยูแ่ ล้ วด้ วยอาการของโรคหัวใจ อาจทาให้ การติดเชื ้อและทาลายลิ ้นหัวใจหรื อเนื ้อเยื่อหัวใจได้ ส่วนผู้ป่วย
โรคหัวใจทีก่ ินยาละลายลิม่ เลือดหรื อยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ซึง่ จะช่วยป้องกันไม่ให้ เกิดลิม่ เลือดเกาะที่ลิ ้นหัวใจ ทาให้ การ
แข็งตัวของเลือดช้ ากว่าปกติซงึ่ จะมีผลให้ เลือดออกได้ ง่าย และหยุดเองยาก ควรปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเพื่อจะได้ ทาการปรับยา หรือให้
หยุดยาละลายลิม่ เลือด และควรแจ้ งให้ ทนั ตแพทย์ทราบก่อนได้ รับการรักษาทางทันตกรรมสาหรับกรณีที่ผ้ ปู ่ วยโรคหัวใจมีอาการเป็ น
โรคเหงือกอักเสบ ซึง่ จะมีการติดเชื ้อแบคทีเรี ยทีจ่ ะเข้ าไปในกระแสเลือดได้ โดยจะติดไปกับไขมันที่เข้ าไปสูห่ ลอดเลือดหัวใจ อาการนี ้ทา
ให้ เกิดลิม่ เลือดที่ทาให้ เกิดหัวใจวายได้ ดังนันผู
้ ้ ป่วยที่มีโรคหัวใจจึงควรดูแลสุขภาพในช่องปากและฟั นให้ ดีโดยการแปรงฟั นและใช้ ไหม
ขัดฟั นอย่างถูกวิธีตลอดจนพบทันตแพทย์อย่างสมา่ เสมอ
น.ส.อาธร สิทธิสาร
(สื่อสารองค์กร) สานักผู้อานวยการ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
26 กรกฎาคม 2556

