


จากการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง กับทีมหมอครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการ
ดูแลสุขภาพทั่วไป ไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการดูแลสุภาพช่องปาก จากการตรวจสภาวะสุขภาพช่องปากพบว่า มีคราบ
จุลินทรีย์ เหงือกอักเสบ และมีคราบที่ลิ้นของผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ได้ท าการสอบถามผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง การท าความสะอาดช่องปาก และความถี่ในการท าความสะอาดช่องปาก

ที่มาของนวัตกรรม “กล่องรักษ์ฟัน”
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ไม่ได้ท าความสะอาดช่องปาก ท าความสะอาดช่องปากวันละ ๑ ครั้ง ท าความสะอาดช่องปากวันละ ๒ ครั้ง ท าความสะอาดช่องปากวันละ ๓ ครั้งข้ึนไป

กราฟแสดงความถ่ึในการท าความสะอาดช่องปาก

ความถึ่ในการท าความสะอาดช่องปาก

ร้อยละ



ที่มาของนวัตกรรม “กล่องรักษ์ฟัน”

อนามัย
ช่องปาก

ไม่ดี
มีคราบจุลินทรีย์ มีหินปูนมีเหงือกอักเสบ

ไม่ได้ความความสะอาดช่องปาก

ไม่มีความรู้เรื่องการท าความสะอาด

ไม่มีอุปกรณ์ในการท าความสะอาด
มีราคาแพง

หาซื้อได้ยาก

มีอุปกรณท์ าความสะอาดช่องปากที่ไม่ถูกลักษณะอนามัย

ขนาดแปรงไม่
เหมาะกับช่องปาก

ขนแปรงแข็ง

ปวดเหงือก

มีคราบทีล่ิ้น





วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง มีอุปกรณ์ท าความสะอาดช่องปากที่ถูกลักษณะอนามัย
 เพื่อให้ผู้ ป่วยตดิบ้าน ตดิเตียง มีอนามยัช่องปากท่ีดีขึน้

 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม “กล่องรักษ์ฟัน”



ยาสีฟัน ผ้าก๊อซ Sterile

ถุงมือ

ผ้าก๊อซซับน้ า

อุปกรณ์ช่วยอ้าปากผ้าขนหนู

น้ ายาป้วนปาก

แปรงสีฟันพร้อมด้ามจับ



อุปกรณช์่วยอ้าปาก



แปรงสีฟนั พร้อมด้ามจับ



ผ้าก๊อซซับน้ า



น้ ายาบ้วนปากสมุนไพร

ส่วนประกอบ

• อบเชย ช่วยดับกลิ่นปาก และกลิ่นในระบบ
ทางเดินอาหาร

• โป๊ยกั๊ก ช่วยต้านแบคทีเรีย และช่วยลดอาการ
ปวดฟัน

• ใบฝรั่ง ช่วยระงับกลิ่นปาก และลดเหงือกอักเสบ

• เปปเปอร์มิ้น ช่วยดับกลิ่นปาก และฆ่าเชื้อ

• ว่านสาวหลง ช่วยให้ลมหายใจสดชื่น

• เกลือ ช่วยฆ่าเชื้อ



นวตักรรม 



การเปรียบเทยีบก่อน และหลัง การใชน้วัตกรรม “กล่องรักษ์ฟนั” เรื่องสภาวะช่องปาก

เหงือกอักเสบ มีหินน้ าลาย มีคราบที่ลิ้น
ก่อนใช้นวัตกรรมกล่องรักษ์ฟัน 100 56.52 ๒๖.๐๙
หลังใช้นวัตกรรมกล่องรักษ์ฟัน ๔๗.๘๓ ๕๖.๕๒ ๑๓.๐๔
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ก่อนใช้นวัตกรรมกล่องรักษ์ฟัน หลังใช้นวัตกรรมกล่องรักษ์ฟัน

ร้อยละ



แสดงการแปรผลจากระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์แต่ละระดับก่อน-หลังการใช้นวัตกรรม
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สุขภาพช่องปากระดับต่ า สุขภาพช่องปากระดับพอใช้ สุขภาพช่องปากระดับดี สุขภาพช่องปากระดับยอดเยี่ยม
ระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์ก่อนการใช้นวัตกรรม ระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์หลังใช้นวัตกรรม

ร้อยละ



ค่าประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยติดบ้านต่อนวัตกรรม “กล่องรักษ์ฟัน

ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การดูแลสุขภาพช่องปาก

การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ไม่

ฟุ่มเฟือย
ความคงทนถาวร

การได้รับประโยชน์ในการ
ช่วยในการดูแลสุขภาพ

ช่องปาก

ความพึงพอใจในภาพรวม
ของนวัตกรรม

พึงพอใจมากที่สุด 100 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 100
พึงพอใจมาก 0 ๐ ๐ 0 0
พึงพอใจปานกลาง 0 0 ๐ 0 0
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พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง

ร้อยละ



ค่าประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อนวัตกรรม “กล่องรักษ์ฟัน

ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การดูแลสุขภาพช่องปาก

การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ไม่

ฟุ่มเฟือย
ความคงทนถาวร

การได้รับประโยชน์ในการ
ช่วยในการดูแลสุขภาพ

ช่องปาก

ความพึงพอใจในภาพรวม
ของนวัตกรรม

พึงพอใจมากที่สุด 100 ๗๕ ๗๖.๙๒ ๑๐๐.๐๐ 100
พึงพอใจมาก 0 ๑๕.๓๘ ๑๕.๓๘ 0 0
พึงพอใจปานกลาง 0 0 ๗.๖๙ 0 0
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พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง

ร้อยละ



สรุปผลการใช้นวัตกรรม “กล่องรักษ์ฟัน”

จากการใช้นวัตกรรม “กล่องรักษ์ฟัน” ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง มีอุปกรณ์ท าความ
สะอาดช่องปากที่ถูกลักษณะอนามัย ท าให้สะดวกในการท าความสะอาดช่อปากมากขึ้น ส่งผลให้
มีอนามัยช่องปากที่ดีตามมา



๑) มีการพัฒนาไม้ช่วยอ้าโดยการใช้ยางพารามาช่วยในการอ้าปาก

๒) มีการเขียนบอกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ พร้อมวิธีท าอย่างง่าย เพ่ือผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน 
ติดเตียงสามารถหาซื้อมาท าเองได้ที่บ้าน

การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม “กล่องรักษ์ฟัน”



ในปีงบประมาณ 2564 มีการเขียนแผนท านวัตกรรม “กล่องรักษ์ฟัน” 

ส าหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จ านวน 150 คน เข้าส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ของเทศบาลต าบลหลักช้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พื้นที่ใกล้เคียง
ได้น านวัตกรรมนี้ไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

การเผยแพร่นวัตกรรม “ กล่องรักษ์ฟัน”




