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คำำ�นำำ�

	 ดวงตาเป็็นอวยัวะท่ี่�สำำาคััญของร่่างกายท่ี่�ช่่วยในการ่มอง	การ่อา่น	การ่เข่ยน

ใช้่ในการ่รั่บร้้่	ส่ำ�งต่าง	ๆ 	ภาวะบกพร่่องที่างการ่เห็็นเป็็นภาวะบกพร่่องท่ี่�สำำาคััญ	เน่�องจาก

การ่มองเห็็นเป็็นส่ำ�งจำาเป็็นในการ่ดำาเน่นก่จกร่ร่มต่าง	 ๆ	 ในช่่ว่ต	 นำาไป็ส่้ำปั็ญห็าทัี่�ง 

ที่างสำภาพจ่ตใจ	 สัำงคัม	 การ่ศึึกษา	 และเศึร่ษฐก่จ	 การ่เร่่ยนร้้่ของกล่่มคันเห็ล่าน่�นั�น	

ผ่่านป็ร่ะสำาที่สัำมผั่สำท่ี่�เห็ล่ออย้่	ค่ัอการ่ฟััง	การ่สัำมผั่สำ	การ่ดมกล่�น	การ่รั่บร่สำ	ซึึ่�งส่ำงผ่ล

ต่อพฤต่กร่ร่มส่ำขภาพ	ร่วมถึึงส่ำขภาพช่่องป็ากและภาวะอนามัยช่่องป็ากด้วย	 	

	 บ่คัคัลทัี่�วไป็ร่วมถึึงบ่คัลากร่ที่างที่นัตกร่ร่มมกัม่คัวามร่้สึ้ำกกลัว	ไม่กล้าและ

กังวลท่ี่�จะอย้่ร่่วมกับผ้้่บกพร่่องที่างการ่เห็็น	 ไม่ใช่่อาการ่รั่งเก่ยจ	 แต่เป็็นเพ่ยงไม่ 

ร้้่ว่าคัวร่จะป็ฏิ่บัต่ตัวอย่างไร่	 ม่อะไร่เป็็นข้อห้็ามห็ร่่อข้อจำากัดบ้าง	 บางส่ำวนค่ัดว่า 

บางการ่กร่ะที่ำาอาจจะที่ำาให็้ผ้้่บกพร่่องร่้้สึำกไม่ด่	 กร่ะที่บกร่ะเท่ี่อนจ่ตใจได้	 ที่ำาให็้คัน

ทัี่�วไป็ร่วมทัี่�งทัี่นตแพที่ย์ไม่ม่ป็ฏ่ิสัำมพันธ์์กับผ้้่บกพร่่องที่างการ่เห็็นมากนัก

	 ในห็นังส่ำอเล่มน่�ได้ร่วบร่วมสำาเห็ต่ของภาวะบกพร่่องที่างการ่เห็็น	 

การ่เข้าใจ	การ่ใช้่ช่่ว่ตของผ้้่บกพร่่องที่างการ่เห็็น	ส่ำที่ธ่์ที่างกฎห็มายและที่างการ่แพที่ย์

ปั็ญห็าส่ำขภาพช่่องป็ากและฟััน	ร่วมถึึงปั็ญห็าการ่เข้าถึึงบร่่การ่	ห็นังส่ำอเล่มน่�ขอเสำนอ

เที่คัน่คัการ่ด้แลที่างทัี่นตกร่ร่ม	การ่ให้็ทัี่นตส่ำขศึึกษา	เพ่�อด้แลและสำร้่างเสำร่่มส่ำขภาพ

ช่่องป็ากและฟััน	เพ่�อการ่ดำาร่งช่่ว่ตป็ร่ะจำาวันและเพ่�มค่ัณภาพช่่ว่ตของกล่่มผ้้่บกพร่่อง

ที่างการ่เห็็นให้็เพ่�มขึ�น

		 	 	 	 	 	 ภัช่ร่พล	สำำาเน่ยง																																																																																				



II

คำำ�นิำยม

														ส่ำที่ธ่์ท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมกับคันป็กต่เป็็นส่ำ�งท่ี่�กล่่มคันตาบอดต้องการ่มากท่ี่�ส่ำด		

อยากให้็คันอ่�นค่ัดว่าคันตาพ่การ่ไม่ว่าจะเล่อนร่างห็ร่่อไม่เห็็นเลยก็ตาม	 ก็สำามาร่ถึ 

ดำาร่งช่่ว่ตเฉกเช่่นคันป็กต่ได้	 แต่ต้องการ่คัำาแนะนำาช่่วยเห็ล่อเพ่ยงเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 

เท่ี่านั�น	 ไม่ต้องการ่คัำาเยาะเย้ยถึากถึาง	 น่นที่าว่ากล่าว	 ห็ร่่อ	 คัำาว่า	 “น่าเวที่นา 

สำงสำาร่”	 ห็ร่่อ	 “น่าจะลำาบากน่าด้”	 คัำาพ้ดแบบน่�เม่�อผ้้่พ่การ่ได้ย่นจะร่้้สึำกห่็อเห่็�ยว 

แต่คันพ่การ่ต้องการ่ได้ย่นคัำาว่า	 “ถึึงตาพ่การ่ก็สำามาร่ถึดำาร่งช่่ว่ตเห็ม่อนคันป็กต่ได้”	

คัำาเช่่นน่�ค่ัอคัำาท่ี่�อย้่ในแง่บวก	 คันท่ี่�ตาพ่การ่ฟัังแล้วจะร่้้สึำกกร่ะป็ร่่�กร่ะเป็ร่่า	 และม่ 

กำาลังใจดำาร่งช่่ว่ตต่อไป็

	 สำำาห็รั่บทัี่ศึนคัต่ในการ่ดำาเน่นช่่ว่ตของใคัร่แต่ละคันไม่เห็ม่อนกัน	 และ

สำำาห็รั่บคันตาบอดจะมองว่า	“โลกใบน่�กว้างให็ญ่ไพศึาล	สำวยงาม”	แต่บางคัรั่�งก็ร้้่สึำก

ท้ี่อถึอย	 ไม่สำามาร่ถึขับร่ถึได้เห็ม่อนคันตาป็กต่ก็ร้้่สึำกน้อยใจเป็็นบางคัรั่�ง	 แต่อาร่มณ์ 

ก็เป็ล่�ยนไป็	 บางคัรั่�งก็ส่ำข	 บางคัรั่�งก็ท่ี่กข์	 ก็เป็็นกันท่ี่กคันแต่ก็จะพยายามค่ัดให็้ส่ำข	 

ค่ัดในแง่บวก “เป็็นคนตาบอด แต่ใจไม่่ได้บอด”

	 โร่คัฟัันผ่่และโร่คัในช่่องป็ากอ่�น	ๆ 	เป็็นปั็ญห็าอยา่งมากในกล่่มคันตาบอด

การ่ด้แลรั่กษาคัวามสำะอาดในช่่องป็าก	 คันส่ำวนมากจะนึกถึึงเฉพาะคันป็กต่	 ทัี่�งเด็ก

และผ้้่ให็ญ่	 แต่คันตาบอดกลับถ้ึกละเลยเร่่�องของการ่ที่ำาคัวามสำะอาดในช่่องป็าก	 

ก่อให้็เก่ดปั็ญห็าในช่่องป็ากตามมา	ส่ำงผ่ลกร่ะที่บต่อร่่างกายของผ้้่พ่การ่

	 ห็นังส่ำอการ่ด้แลที่างทัี่นตกร่ร่มสำำาห็รั่บผ้้่บกพร่่องที่างการ่เห็็น	 จัดที่ำาขึ�น

เพ่�อให้็ทัี่นตแพที่ย์ห็ร่่อห็มอฟัันได้ม่คัวามร้้่และสำามาร่ถึด้แลที่างที่ันตกร่ร่มและ 

ด้านอ่�น	ๆ 	สำำาห็รั่บผ้้่บกพร่่องที่างการ่เห็็น	เพ่�อให้็คันตาบอดม่ส่ำขภาพช่่องป็ากและฟััน

ท่ี่�แข็งแร่ง	 สำามาร่ถึดำาร่งช่่ว่ตป็ร่ะจำาวันอย่างม่คัวามส่ำขส่ำงผ่ลให้็้ม่ค่ัณภาพช่่ว่ตท่ี่�ด่ขึ�น

ในโอกาสำน่�ผ่มขออาร่าธ์นาค่ัณพร่ะศึร่่รั่ตนตรั่ย	และส่ำ�งศัึกด่�ส่ำที่ธ่์�	ทัี่�งห็ลายในสำากลโลก



III

โป็ร่ดดลบันดาลให็้ผ้่้ท่ี่�เก่�ยวข้องกับการ่จัดที่ำาห็นังส่ำอการ่ด้แลที่างทัี่นตกร่ร่มสำำาห็รั่บ 

ผ้้่บกพร่่องที่างการ่เห็็น	 ร่วมถึึงผ้้่คันท่ี่�ได้อ่านห็นังส่ำอเล่มน่�และนำาคัวามร้้่ไป็ใช้่กับ 

กล่่มคันตาบอด	ป็ร่ะสำบแต่คัวามส่ำข	คัวามเจร่่ญ	 ทัี่�งช่่ว่ตส่ำวนตัว	และห็น้าท่ี่�การ่งาน

ตลอดไป็

	 	 	 	 																										(นายมนตร่่	คังใจมั�น)

นายกสำมาคัมคันตาบอดจังห็วัดพ่ษณ่โลก 

นางสำาวอัจฉร่า	คัล้อยแก้ว	

เลขาน่การ่สำมาคัมคันตาบอดจังห็วัดพ่ษณ่โลก,	ผ้้่พ่มพ์



IV

คำำ�นิำยม

	 เวลาออกไป็ข้างนอกแล้วม่คันพ้ดว่า	‘น่าสำงสำาร่’	ท่ี่�เร่ามองไม่เห็็น	พอได้

ย่นแบบนั�น	 ด่ฉันก็ร้้่สึำกแย่น่ดห็น่อย	 เร่าไม่ได้ต้องการ่คัวามสำงสำาร่ห็ร่่อเห็็นใจ 

จากใคัร่ขนาดนั�น	เพร่าะเร่าเองก็ช่่วยเห็ล่อตัวเองได้	แต่ถ้ึาเขาอยากช่่วยอะไร่เร่าห็ร่่อ

เวลาท่ี่�เร่าต้องการ่คัวามช่่วยเห็ล่อ	อยากให้็เขาไม่ต้องกลัวท่ี่�จะย่�นม่อเข้ามาช่่วยไม่ว่า

จะเป็็นส่ำ�งเล็กน้อยแค่ัไห็นก็ตาม	แค่ัน่�เร่าก็ร้้่สึำกขอบค่ัณมากแล้ว

	 ด่ฉันร้้่จักค่ัณห็มอภัช่ร่พล	 มาป็ร่ะมาณมากกว่า	 7	 ปี็	 เร่่�มต้นจากการ่ที่ำา

โคัร่งการ่ร่่วมกัน	 และเร่าก็ได้เร่่ยนร้้่และสำน่ที่กัน	 ค่ัณห็มอเป็็นคันที่ำาฟัันให้็ด่ฉัน	 

ด่ฉันม่โร่คัป็ร่ะจำาตัวเยอะ	ที่านยาก็เยอะ	เร่่�องฟัันจึงม่ปั็ญห็าค่ัอนข้างมาก	แต่ก็ไว้วางใจ	

เท่ี่าท่ี่�อย้่กับค่ัณห็มอมา	สัำมผั่สำได้ถึึงคัวามใจด่และเห็็นอกเห็็นใจคันอ่�นของค่ัณห็มอ

	 ค่ัณห็มอต่ดต่อให้็ด่ฉันมาเป็็นแบบสำำาห็รั่บห็นังส่ำอการ่ด้แลที่างทัี่นตกร่ร่ม

สำำาห็ร่ับผ้้่บกพร่่องที่างการ่เห็็น	 ค่ัณห็มอเล่าร่ายละเอ่ยดและคัวามตั�งใจในการ่ที่ำา

ห็นังส่ำอคัรั่�งน่�	 ด่ฉันร้้่สึำกม่ค่ัณค่ัามากขึ�น	 ว่าด่ฉันก็ม่ส่ำวนสำำาคััญในการ่ช่่วยเห็ล่อ 

คันอ่�น	ขอบค่ัณแที่นกล่่มผ้้่บกพร่่องที่างการ่เห็็นท่ี่กคันท่ี่�ม่คันสำนใจและอยากด้แลด้าน 

ช่่องป็ากและฟััน

	 จร่่ง	 ๆ	 แล้วคัวามร้้่สึำกจร่่งใจ	 และไม่กลัวท่ี่�อยากรั่กษาคันตาบอดของ 

ห็มอฟััน	พวกเร่าจะสำามาร่ถึสัำมผั่สำได้ถึึงคัวามร้้่สึำกนั�น	 พวกเร่าจะอบอ่่นและไว้วางใจ	

ร่่วมม่อในการ่ที่ำาฟัันและไม่กลัวอ่กต่อไป็

(นางฑ่ิต่ยา	เจร่่ญช่าต่)



V

กิิตติกิรรมประกิ�ศ

	 ผ้้่เข่ยนขอกร่าบขอบพร่ะค่ัณ	คัณะทัี่นตแพที่ยศึาสำตร์่	มห็าว่ที่ยาลัยนเร่ศึวร่	 

ท่ี่�ให้็การ่สำนับสำน่นด้านการ่ศึึกษาและการ่ว่จัยแก่ผ้้่เข่ยนมาโดยตลอด

	 “ผ้้่แต่งห็ร่่อผ้้่เร่่ยบเร่่ยงห็ร่่อคัณะของผ้้่แต่งห็ร่่อผ้้่เร่่ยบเร่่ยง	ได้รั่บเง่นร่างวัล

การ่แต่งห็ร่่อเร่่ยบเร่่ยงห็นังส่ำอห็ร่่อตำาร่า	 จากคัณะที่ันตแพที่ยศึาสำตร่์	 มห็าว่ที่ยาลัย

นเร่ศึวร่”

	 ขอขอบค่ัณพ่�	น้อง	และเพ่�อนทัี่นตแพที่ย์	ตลอดจนเพ่�อน	ๆ 	และบ่คัลากร่

คัณะทัี่นตแพที่ย์ท่ี่กคัน	 ผ้้่เป็็นกัลยาณม่ตร่ท่ี่กท่ี่านท่ี่�ให้็คัำาแนะนำาช่่วยเห็ล่อและ 

เป็็นกำาลังใจให้็ผ้้่เข่ยนตลอดการ่เข่ยนห็นังส่ำอเล่มน่�

	 ขอขอบค่ัณสำมาคัมคันตาบอดจังห็วัดพ่ษณ่โลกท่ี่�เปิ็ดโอกาสำและสำนับสำน่น

ให้็ผ้้่เข่ยนได้ด้แลส่ำขภาพช่่องป็ากและฟัันของกล่่มคันตาบอด	 ร่วมถึึงร่่วมก่จกร่ร่ม 

ต่าง	ๆ	และการ่เข้าร่่วมป็ร่ะช่่มสำมัช่ช่าคันตาบอดแห่็งช่าต่

	 ขอขอบค่ัณค่ัณฑ่ิต่ยา	เจร่่ญช่าต่	ผ้้่บกพร่่องที่างการ่มองเห็็นผ้้่เป็็นแบบท่ี่�

แสำนน่ารั่ก	อาร่มณ์ด่ท่ี่�ให้็คัวามรั่กคัวามสำน่ที่สำนมและช่่วยเห็ล่อด้แลกันมาตลอด

	 ขอขอบค่ัณ	 ที่พ.ภาค่ัไนย	 ส่ำห็ะอำาไพ,	 ที่พญ.พัช่ร่าพร่ร่ณ	 อย้่ส่ำข	 และ 

ที่พญ.ส่ำพัตร่า	 ว่ช่าชั่ย	 ท่ี่�ร่่วมเก็บข้อม้ลและเย่�ยมบ้านเพ่�อการ่ว่จัย	 และการ่รั่กษา 

ที่างทัี่นตกร่ร่มสำำาห็รั่บกล่่มคันตาบอดในจังห็วัดพ่ษณ่โลก

	 ขอกร่าบขอบพร่ะค่ัณ	 ค่ัณพ่อ	 ค่ัณแม่	 ผ้้่เป็็นท่ี่�รั่กและเป็็นผ้้่ให้็คัวามรั่ก	

คัวามเข้าใจ	 เป็็นแบบอย่างท่ี่�ด่ในการ่ดำาร่งช่่ว่ต	 ขอขอบค่ัณพ่�	 น้อง	 และคันพ่เศึษ	 

ท่ี่�มอบคัวามรั่ก	กำาลังใจและผ่ลักดันให้็ผ้้่เข่ยนเข่ยนห็นังส่ำอได้สำำาเร็่จ
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“เพื่่�อเรีียนรี้� เข้�าใจและมองเห็็นความเป็็นมนุษย์ 

รีวมถึึงศัักยภาพื่มากกว่าความพื่ิการี”

-	ภัช่ร่พล	สำำาเน่ยง	-



บทที่ ฯนัมฯ1

เร่ยนำร้� เข้��ใจ 
ภ�วะบักิพร่องท�งกิ�รเห็็นำ 

�รี �ีนรี�้ �ข้า� �้ใจ 
ภาวะบกพรี่องทางการีเห็็น 



การดููแลทางทันตกรรมสำำาหรับผูู้�บกพร่องทางการเห็น

ฯนัมฯ2 2

ความหมายของภาวะบกพร่่องทางการ่เห็น

											 คัวามพ่การ่ที่างการ่เห็็น	ห็มายถึึง	คันท่ี่�ม่ข้อจำากัดในการ่ที่ำาก่จกร่ร่มช่่ว่ต

ป็ร่ะจำาวันห็ร่่อการ่เข้าไป็ม่ส่ำวนร่่วมในก่จกร่ร่มที่างสัำงคัม	 ซึึ่�งเป็็นผ่ลมาจากการ่ม่ 

คัวามบกพร่่องในการ่เห็็น

 หลัักเกณฑ์์การวิินิจฉััยควิาม่พิิการทางการเห็น  

	 1.	ห็ลักเกณฑ์ิคัวามพ่การ่	ตามป็ร่ะกาศึกร่ะที่ร่วงพัฒนาสัำงคัมและคัวาม

มั�นคังของมน่ษย	์เร่่�อง	ป็ร่ะเภที่และห็ลักเกณฑ์ิคัวามพ่การ่		ได้แบ่งคัวามพ่การ่ที่างการ่

เห็็นออกเป็็น	2	ป็ร่ะเภที่		ได้แก่

	 	 1.1	 ตาบอด 	 ห็มายถึึง	 เม่�อตร่วจวัดตาข้างท่ี่�ด่กว่าด้วยแว่นสำายตา

ธ์ร่ร่มดาอย้ใ่นร่ะดับแย่กว่า	3	ส่ำวน	60	เมตร่	(3/60)	ห็ร่่อ	20	ส่ำวน	400	ฟ่ัต	(20/400)	

ลงมาจนกร่ะทัี่�งมองไม่เห็็นแม้แต่แสำงสำว่าง	ห็ร่่อม่ลานสำายตาแคับกว่า	10	องศึา

	 	 1.2	ตาเห็็นเลืือนราง 	 ห็มายถึึง	 เม่�อตร่วจวัดสำายตาข้างท่ี่�ด่กว่าด้วย 

แว่นสำายตาธ์ร่ร่มดาแล้วอย้ใ่นร่ะดับตั�งแต่	 3	 ส่ำวน	 60	 เมตร่	 (3/60)	 ห็ร่่อ	 20	 ส่ำวน	 

400	ฟ่ัต	(20/400)	ไป็จนถึึงแย่กว่า	6	ส่ำวน	18	เมตร่	(6/18)	ห็ร่่อ	20	ส่ำวน	70	ฟ่ัต	

(20/70)	ห็ร่่อม่ลานสำายตาแคับกว่า	30	องศึา	  

	 2.	 เม่�อส่ำ�นส่ำดการ่รั่กษาพยาบาลตามป็กต่แล้ว	 แต่คัวามผ่่ดป็กต่ห็ร่่อ 

คัวามบกพร่่องนั�นยังคังม่อย้่	 และไม่สำามาร่ถึแก้ไขให้็ด่ได้ด้วยแว่นสำายตาธ์ร่ร่มดา 

ซึึ่�งห็มายถึึงคันท่ี่�ม่คัวามผ่่ดป็กต่ที่างการ่เห็็นภายใต้เง่�อนไข	ดังน่�	  

	 	 2.1	 เม่�อการ่อักเสำบนั�นได้รั่บการ่รั่กษาแล้วอย่างน้อย	 3	 เด่อน 

	 	 2.2		ห็ลังการ่ผ่่าตัดเป็็นเวลาไม่น้อยกว่า	6	เด่อน

	 กร่ณ่ท่ี่�ม่คัวามผ่่ดป็กต่ของกล้ามเน่�อนอกล้กตา	 (Extraocular	muscle)		

ต้อกร่ะจก จากภยันตร่าย	 (Traumatic	 cataract)	 เล่อดออกในว้่นตาจากภยันตร่าย	

(Traumatic	 vitreous	 hemorrhage)	 ให้็ลงคัวามเห็็นห็ลังได้รั่บอันตร่ายต่อตา 

เป็็นเวลาไม่น้อยกว่า	12	เด่อน



บทที่ ฯนัมฯ2

ภ�วะบักิพร่องท�งกิ�รเห็็นำ
กัิบัง�นำทันำตกิรรม

ภาวะบกพรี่องทางการีเห็็น
กับงานทันตกรีรีม



กิ�รด้ัแลุ่ท�งทันำตกิรรมสำ�ห็รับัผู้้�บักิพร่องท�งกิ�รเห็็นำ

ฯนัมฯ92 92

อาการ่แทร่กซ้�อนหรื่อผู้ลกร่ะทบจากภาวะบกพร่่องทางการ่เห็น

	 ในการ่พ่จาร่ณาด้านการ่ด้แลที่างทัี่นตกร่ร่มนั�น	สำาเห็ต่ของภาวะบกพร่่อง

ที่างการ่เห็็นท่ี่�สัำมพันธ์์กับปั็ญห็าโร่คัที่างร่ะบบ	 เช่่น	 ภาวะห็ัวใจท่ี่�ผ่่ดป็กต่ภาวะโร่คั

ป็ร่ะจำาตัว	 เช่่น	 โร่คัเบาห็วาน	 ท่ี่�ผ้้่บกพร่่องที่างการ่เห็็นเป็็นร่่วมอย้่ด้วยนั�นส่ำงผ่ลต่อ 

การ่ด้แลที่างที่นัตกร่ร่มมากกวา่ภาวะบกพร่่องที่างการ่เห็็นท่ี่�เขาเป็็นแตอ่ยา่งไร่กต็าม	

บางปั็จจัยท่ี่�ส่ำงผ่ลต่อการ่เก่ดภาวะบกพร่่องที่างการ่เห็็นจะส่ำงผ่ลต่อการ่ด้แล 

ที่างทัี่นตกร่ร่ม	 เช่่น	 ยาไดอะซ่ึ่แป็ม	 (Diazepam)	 และยาอะโที่ร่ปิ็น	 (Atropin)	 

คัวร่ห็ล่กเล่�ยงสำำาห็รั่บกล่่มผ้้่ป่็วยท่ี่�เป็็นโร่คัต้อกร่ะจก 	เป็็นต้น

	 อาการ่และคัวามพ่การ่ท่ี่�สัำมพันธ์์กับภาวะบกพร่่องที่างการ่มองเห็็น 

ท่ี่�พบได้บ่อยค่ัอ	ภาวะบกพร่องทางการได้ยิน (Hearing impairment) 	 ป็ร่ะมาณ 

ร้่อยละ	 34	 โรคข้ออักเสบ (Arthritis) 	 ป็ร่ะมาณร้่อยละ	 25	ภาวะหั็วใจ (Heart 

Condition) 	 ป็ร่ะมาณร้่อยละ	 18	 ปัญห็าการเคลืื�อนไห็ว (Mobility problems)  

ป็ร่ะมาณร้่อยละ	14	และเบาห็วาน (Diabetes) 	ป็ร่ะมาณร้่อยละ	9	ซึึ่�งอาการ่เห็ล่าน่�

เป็็นผ่ลมาจากการ่ม่อายท่่ี่�เพ่�มขึ�น	คัวามสำมัพันธ์์ของโร่คัในช่่องป็ากและฟัันท่ี่�เก่�ยวข้อง

กับโร่คัตา	ดังแสำดงในตาร่าง	2



บทที่ ฯนัมฯ3

แนำวท�งกิ�รรักิษ�ท�งทันำตกิรรม 
ในำกิลุ่่่มผู้้�บักิพร่องท�งกิ�รเห็็นำ

แนวทางการีรีักษาทางทันตกรีรีม 

ในกลุ่�่มผู้�้บกพรี่องทางการีเห็็น



การดููแลทางทันตกรรมสำำาหรับผูู้�บกพร่องทางการเห็น

ฯนัมฯ110 110

ขั�นตุอนการ่ให�บริ่การ่ทันตุกร่ร่มแก่ผู้้�บกพร่่องทางการ่เห็น

 ขั�นตอนในการ่ให้็บร่่การ่ที่างทัี่นตกร่ร่มแก่ผ้้่บกพร่่องที่างการ่เห็็นคัวร่คัำานึง

ถึึงปั็จจัยต่าง	ๆ	ดังต่อไป็น่�	  

	 1.	การ่ยน่ยอมรั่บการ่รั่กษา	(Informed	consent)	  

	 2.	การ่เข้าถึึงสำถึานบร่่การ่	(Office	accessibility)	ร่วมถึึงการ่จัดสำถึานท่ี่�

ให้็บร่่การ่ให้็เห็มาะสำม	  

	 3.	การ่ป็ร่ะเม่นผ้้่ป่็วย	(Patient	assessment)	  

	 	 3.1	 ป็ร่ะเม่นด้านร่่างกายและจ่ตใจ	 ได้จากการ่ซึ่ักป็ร่ะวัต่ที่าง 

การ่แพที่ย์	  

	 	 3.2	การ่ป็ร่ะเม่นสำภาพจ่ต	(mental	status)	ได้แก่	ร่ะดับสำต่ปั็ญญา	

(Intellectual)	สำภาวะที่างอาร่มณ์	(Psychological	and/or	emotional	condition	

and	needs)	  

	 	 3.3	 การ่ป็ร่ะเม่นคัร่อบคัรั่ว	 (Family	 history)	 สำถึานะที่างสัำงคัม 

และส่ำ�งแวดล้อม	(social	situation	&	living	environment)	  

	 	 3.4	 ป็ร่ะเม่นสำภาวะช่่องป็าก	 โดยร่วบร่วมจากป็ร่ะวัต่การ่ร่ักษา 

ที่างทัี่นตกร่ร่ม	(Past	dental	history)	และการ่ตร่วจภายในช่่องป็าก		 

	 4.	 การ่ส่ำ�อสำาร่กับผ้้่พ่การ่	 (Communication	 with	 persons	 with 

disabilities)		  

	 5.	การ่จดัท่ี่าในการ่ร่กัษาที่างที่นัตกร่ร่มท่ี่�เห็มาะสำม	เพ่�อป้็องกันการ่สำำาลัก

ส่ำ�งแป็ลกป็ลอมเข้าไป็ในที่างเด่นห็ายใจ	(Positioning	and	airway	protection)



บทที่ ฯนัมฯ4

กิ�รปอ้งกัินำโรคำแลุ่ะกิ�รส่งเสริม 
ส่ข้ภ�พช่่องป�กิแลุ่ะฟันัำ

การีป้้องกันโรีค�ลุ่ะการีส่่ง�ส่รีิม 

ส่�ข้าภาพช่่องป้าก�ลุ่ะฟััน



การดููแลทางทันตกรรมสำำาหรับผูู้�บกพร่องทางการเห็น

ฯนัมฯ206 206

การ่สร่�างเสริ่มสุขภาพและป้องกันโร่คในช่้องปากสำาหรั่บผู้้�บกพร่่องทาง 

การ่เห็นและผู้้�พิการ่ด�านอื�น ๆ

												 ปั็ญห็าส่ำขภาพช่่องป็าก	 สำามาร่ถึป้็องกันได้ด้วยการ่ป็ฏ่ิบัต่พฤต่กร่ร่ม 

ท่ี่�เห็มาะสำม	ซึึ่�งเร่่ยกร่วม	ๆ 	กันว่าพฤต่กร่ร่มสำร้่างเสำร่่มส่ำขภาพช่่องป็าก	ป็ร่ะกอบด้วย

พฤต่กร่ร่มท่ี่�สำำาคััญ	เช่่น	พฤต่กร่ร่ม	การ่บร่่โภคัอาห็าร่ตามช่น่ด	ร้่ป็แบบ	และแบบแผ่น

ท่ี่�ม่ป็ร่ะโยช่น์ต่อส่ำขภาพ	ห็ล่กเล่�ยงการ่บร่่โภคัอาห็าร่ท่ี่�เป็็นโที่ษต่อส่ำขภาพ	พฤต่กร่ร่ม

การ่ด้แลอนามัยช่่องป็าก	 และพฤต่กร่ร่มการ่ตร่วจและเฝ่้าร่ะวังส่ำขภาพช่่องป็าก 

ของตนเอง	พฤต่กร่ร่มเห็ล่าน่�เป็็นเร่่�องของการ่ป็ฏ่ิบัต่ในก่จวัตร่ป็ร่ะจำาวัน	 ซึึ่�งจะต้อง

สำร้่างและป็ล้กฝั่งตั�งแต่เด็ก	 เพ่�อให้็ป็ฏ่ิบัต่จนเก่ดเป็็นคัวามเคัยช่่นและพัฒนาเป็็น 

น่สัำยถึาวร่เม่�อเต่บโตเป็็นผ่้้ให็ญ่	 เพ่�อให้็ผ้้่ป็ฏ่ิบัต่งานด้านการ่สำร่้างเสำร่่มส่ำขภาพ 

สำามาร่ถึด้แลรั่กษาส่ำขภาพช่่องป็ากของตนเอง	และให้็คัำาแนะนำากับป็ร่ะช่าช่นได้อยา่ง

ถ้ึกต้องการ่สำร้่างเสำร่่มส่ำขภาพเป็็นกลย่ที่ธ์์ในการ่ป็้องกันปั็ญห็าส่ำขภาพ	 ผ้้่บกพร่่อง

ที่างการ่เห็็น	และคันพ่การ่จำานวนมากม่คัวามจำาเป็็นในการ่ส่ำงเสำร่่มส่ำขภาพเช่่นเด่ยวกัน

ห็ร่่ออาจมากกว่าป็ร่ะช่ากร่ทัี่�วไป็	 คันพ่การ่ม่คัวามเส่ำ�ยงท่ี่�จะเก่ดปั็ญห็าส่ำขภาพ	 เช่่น	

คันทัี่�วไป็	 แต่พวกเขาอาจม่ปั็ญห็าส่ำขภาพอ่�น	 ๆ	 เพ่�มขึ�น	 อันเป็็นผ่ลจากสำภาวะ 

คัวามบกพร่่องและส่ำขภาพท่ี่�อ่อนแอ	 	 การ่สำร้่างเสำร่่มส่ำขภาพช่่องป็ากของผ้้่บกพร่่อง

ที่างการ่เห็็นคัวร่สำนับสำน่นไป็พร้่อมกับการ่สำร้่างเสำร่่มส่ำขภาพและป้็องกันโร่คัอ่�น	ๆ

 ปั็จจัยท่�ม่่ผลัต่อสุขภาพิ

	 ภาวะส่ำขภาพของบ่คัคัลได้รั่บอ่ที่ธ่์พลจากปั็จจัยทัี่�งส่ำวนบ่คัคัล	 เศึร่ษฐก่จ	

สัำงคัมและสำ่�งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง	 ป็ัจจัยท่ี่�ม่ผ่ลต่อส่ำขภาพโดยทัี่�วไป็และส่ำขภาพ

ช่่องป็ากสำำาห็รั่บผ้้่บกพร่่องที่างการ่เห็็น	และคันพ่การ่ม่หั็วข้อห็ลักดังน่�

  1. พัินธุีกรรม่ ม่่ผลัต่ออายุขัย	คัวามม่ส่ำขภาพด่และคัวามเป็็นไป็ได้ 

ในการ่เก่ดคัวามเจ็บป่็วยต่าง	 ๆ	 ร่วมถึึงโร่คับางอย่างในช่่องป็ากท่ี่�สำามาร่ถึถึ่ายที่อด 

ที่างพันธ่์กร่ร่มได้



หนังสือแนะนำ�

ผ้้แต่ง: ผศ. ดร. ทพิญ.ศิโรรัช่ วิัช่รานาถ

	 การ่ว่น่จฉัยโร่คัป็ร่่ทัี่นต์ได้ม่การ่ป็รั่บเป็ล่�ยนการ่แบ่งกล่่ม 

โร่คัป็ร่่ทัี่นต์ให็ม่ตาม	 AAP	 และ	 EFP	 2018	 โดยสำ่�งท่ี่�เป็ล่�ยน

อย่างช่ัดเจนคั่อ	 ได้ม่การ่ว่น่จฉัยผ้่้ป่็วยห็ร่่อจัดกล่่มผ้่้ป่็วยให็้อย้่ 

ในกล่่มเห็ง่อกที่่�ม่สำ่ขภาพด่และไม่ม่การ่แบ่งกล่่มผ่้้ป็่วยโร่คั 

ป็ร่่ที่ันต์อักเสำบร่่กร่าน	 แต่ให็้ร่วมอย้่ในกล่่มโร่คัป็ร่่ที่ันต์อักเสำบเลย	 

ในการ่ว่น่จฉัยโร่คัป็ร่่ที่ันต์อักเสำบนั�นจะม่การ่ป็ร่ะเม่นร่ะดับ 

คัวามร่่นแร่งของโร่คั	 (Stage)	 และอัตร่าการ่ล่กลาม	 (Grade)	

ด้วย	 ซึ่ึ�งจะนำาไป็สำ้่การ่วางแผ่นการ่ร่ักษาที่่�ง่ายและเห็มาะสำม 

ต่อไป็	 นอกจากน่�จะม่ว่ธ์่การ่พ่จาร่ณการ่วางแผ่นการ่ร่ักษาในขั�น 

โร่คัที่างร่ะบบท่ี่� เก่� ยวข้องในการ่ร่ักษาโร่คัป็ร่่ที่ันต์ 	 ร่วมถึึง 

การ่วางแผ่นการ่รั่กษาในขั�นต้น	 ขั�นแก้ไข	 และขั�นป็ร่ะคัับป็ร่ะคัอง 

เพ่�อให้็การ่รั่กษาโร่คัป็ร่่ทัี่นต์นั�นป็ร่ะสำบคัวามสำำาเร่็จ	 ห็นังส่ำอฉบับ

น่�เห็มาะสำำาห็ร่ับน่สำ่ตที่ันตแพที่ย์	 ที่ันตแพที่ย์	 และบ่คัคัลทัี่�วไป็	 

ที่่�จะสำามาร่ถึนำาคัวามร้่้ไป็ป็ร่ะย่กต์ใช่้ในการ่เร่่ยน	 การ่ป็ร่ะกอบ

ว่ช่าช่่พ	และการ่ด้แลสำ่ขภาพช่่องป็ากต่อไป็
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พิฤติกรรม่สุขภาพิ: 

แนวิคิด ทฤษ์ฎ่ แลัะ

การป็ระยุกต์ใช่้

	 โร่คัป็ร่่ทัี่นต์เป็็นสำาเห็ต่สำำาคััญที่่�นำาไป็สำ้่การ่ส้ำญเสำ่ยฟััน	 

ซึ่ึ�งจะสำ่งผ่ลกร่ะที่บต่อคั่ณภาพช่่ว่ตของผ่้้ป็่วย	สำาเห็ต่ห็ลักที่่�ที่ำาให็้เก่ด 

โร่คัป็ร่่ที่ันต์	คั่อ	จ่ลช่่พก่อโร่คั	บางช่น่ดที่่�ร่วมกันอย้่ในคัร่าบจ่ล่นที่ร่่ย์	

แนวที่างในการ่รั่กษาโร่คัว่ธ์่ห็นึ�ง	 ค่ัอ	 ป็ร่่ทัี่นต์บำาบัดไร่้ศึัลยกร่ร่ม	 

โดยการ่ลดจำานวนจล่ช่พ่ก่อโร่คัดว้ยการ่ใช่	้สำาร่เคัมห่็ร่่อยาตา้นจล่ช่พ่	

ห็นังสำ่อเล่มน่�ม่เน่�อห็าที่่�เก่�ยวกับการ่ป็้องกันและร่ักษาโร่คัป็ร่่ที่ันต์	 

โดยกล่าวถึึง	 โร่คัป็ร่่ที่ันต์	 และป็ร่่ที่ันต์บำาบัดต้านการ่ต่ดเช่่�อ	 

ยาต้านจ่ลช่่พที่างร่ะบบในป็ร่่ทัี่นต์บำาบัด	 ยาต้านจ่ลช่่พเฉพาะที่่� 

ในป็ร่่ทัี่นต์บำาบัด	 ตลอดจนการ่ใช่้สำาร่ร่ะงับเช่่�อในการ่คัวบคั่มคัร่าบ

จ่ล่นที่ร่่ย์ด้วยสำาร่เคัม่	 ห็นังสำ่อเล่มน่�เห็มาะสำำาห็รั่บน่สำ่ตทัี่นตแพที่ย์	

ที่ันตแพที่ย์	 และผ้่้สำนใจที่ั�วไป็	 ที่่�จะนำาไป็ใช่้ป็ร่ะกอบการ่ศึึกษา	 

นำาไป็ป็ร่ะย่กต์ใช่้ในการ่ป็ร่ะกอบว่ช่าช่่พที่ันตกร่ร่ม	 ตลอดจน 

การ่ด้แลสำ่ขภาพช่่องป็าก	เพ่�อการ่ป็้องกันและร่ักษาโร่คัป็ร่่ที่ันต์
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ผ้้แต่ง: รศ. ดร. ทพิญ.อิช่ยา เย่�ยม่วิัฒนา

ป็ริทันต์บําบัดต้านการติดเช่่�อ
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