
 

การดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ              
           ในผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองได หรือพอจะชวยเหลือตนเองไดบาง ในการทํากจิวัตร
ประจําวัน อาจมี หรือไมมีโรคประจําตัว สามารถ    ดูแลสขุภาพชองปากของตนเอง อยางตอเนือ่ง 
เพ่ือปองกันการเกิดความผดิปกติ หรือรอยโรค ท่ีจะเกดิใหม หรือกลับเปนซ้ํา ไดดังนี้ 

1. การทําความสะอาด  

การดแูลความสะอาดชองปากใหเหมาะสม มีจุดมุงหมายเพ่ือกําจัดคราบจุลินทรีย 
ซึ่งเปนสาเหตขุองโรคสวนใหญในชองปากออก การทําความสะอาดชองปากนี ้
นอกจากเหงอืกและฟนแลว ยังรวมไปถึงการทําความสะอาดลิ้น และฟนปลอมดวย ซึ่ง
วิธีทําความสะอาดชองปาก สามารถทําไดท้ังทางเชิงกล เชน การขัด ถู ขูด และการใช
สารเคม ี

1.1 การทําความสะอาดเหงือกและฟน  

วิธีทําไดดวยตนเองที่สะดวก และคุนเคยที่สดุ คือ การแปรงฟน แตในผูสูงอายุท่ีมี
สภาพเหงือก และฟนท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังความสามารถในการใชมือ และ
สายตาทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ควรมีวิธีการ และการเลือกใชอุปกรณเสริมอื่นๆ ท่ี
เหมาะสมรวมดวย อุปกรณทําควาสะอาดท่ีแนะนํา ไดแก 

แปรงสีฟน การแปรงฟนท่ีถกูวิธีมีหลกัสําคัญ คือ 

o ควรแปรงฟนอยางนอยวันละ 2 คร้ัง เชาและกอนนอน  
o ควรแปรงฟนใหทั่วถึง ทุกซี่ ทุกดาน โดยเฉพาะคอฟน และซอกฟน  
o ควรแปรงฟนรวมกับการใชยาสีฟนชนิดครีม ทีผ่สมฟลอูอไรดเพ่ือ

ปองกนัฟนผ ุ 
o ควรใชเวลาแปรงฟนแตละครั้ง ประมาณ 2 นาที  
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การเลือกใชแปรงสีฟน 

o ควรเลือกใชแปรงสีฟนที่มีดามจับไดถนัดมอื  
o ตัวแปรงไมเลก็ หรอืใหญเกินไป เมือ่เทียบกับขนาดของชองปาก  
o ขนแปรงนิ่ม ปลายขนแปรงมน  
o ควรเปลี่ยนแปรงสีฟน เม่ือขนแปรงบาน หรอืมอีายุการใชงาน 2-3 เดือน  

กรณีผูสูงอายุท่ีมีปญหากลามเนือ้มอื หรือไมสามารถควบคุมการใชมือ ในการ
แปรงฟนแบบธรรมดาไดดี อาจแกไขไดโดย 

o เลอืกใชแปรงสีฟนไฟฟา เพ่ือผอนแรง  
o ปรับปรุงขนาดของดามแปรงสีฟนท่ัวไป ใหจับไดเหมาะมือ เชน ถานิ้ว

มือกางไมได อยูในลกัษณะกํามือแนนตลอดเวลา ใหสอดดามแปรงเขาไป
ในฝามือที่กําแนน หรือถามือไมสามารถกําใหแนนเทาปกติ ควรปรับปรุง
ของดามแปรง ใหเหมาะกับการกําดามแปรง เชน ใชยางท่ีเปนมือจับของ
จักรยาน สวมทับดามแปรงสีฟน ยดึดวยกาว หรือดินน้ํามัน หรืออาจเพ่ิม
สายรัดยึดแปรงไวกับมือ โดยใชวัสดุท่ีหางาย น้ําหนกัเบา ไมดูดซับน้ํา 
เชน หลอดพลาสติก หรอืสายน้ําเกลอื ผูกติดกับดามแปรง โดยปลายหนึ่ง
ผกูไวทางดานขนแปรง และอกีปลายผกูท่ีปลายดามแปรง  
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รูปแบบประยุกต ของดามแปรงใหจบัถนัดมือ 

การทํางานจะใชมือ สอดเขาไปในระหวางชองดามแปรง และสายรัด โดยใหสายรัด รัด
หลังมือไวกับดามแปรง เม่ือขยับมือก็จะสามารถแปรงฟนได 

ไหมขัดฟน 

ลักษณะ เปนเสนแบบ มีท้ังขนาดเลก็ และใหญ ใหเลอืกใชตามขนาดความกวางของ
ซอกฟน  

การใชไหมขัดฟน 

 ใชชวยทําความสะอาดซอกฟน โดยใชควบคูกับการแปรงฟน อยางนอยวันละ 1 คร้ังกอน
นอน  

 ดึงไหมขัดฟนออกมายาวประมาณ 10-12 นิ้ว ใชนิ้วกลางพันแตละปลายไว หรือผกูเสน
ไหมเปนวงกลมขนาดขอมลู ใชนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้ จับเสนไหมหางประมาณ 1 นิ้ว ตาม
รูป  

 

 
 
 

 นําไหมขัดฟนคอยๆ ผานลงในซอกฟน พยายามอยาใหบาดเหงอืก  
 กวาดถูไหมขดัฟนขึ้นลงในแนวดิ่ง เพ่ือขจัดเอาคราบจุลินทรียออก ถารูสกึไหมขัด  ฟนติด 

ใหปลอยปลายขางหนึ่ง แลวคอยๆ ดึงออกดานขาง  
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แปรงซอกฟน ใชทําความสะอาดซอกฟนท่ีเปนชอง หรือฟนหางไดด ี

 เลอืกขนาดแปรง ใหสวนท่ีเปนขนแปรงมีขนาดใหญกวาซอกฟน ที่จะทําความสะอาด
เลก็นอย  

 จุมน้ําใหขนแปรงออนนุม สอดเบาๆ เขาไประหวางซอกฟนในทิศท่ีเอียง ไปทางปลายฟน 
ขยับเขาออกแนวนอน  

 

  

แปรงกระจุกเดียว ลักษณะคลายแปรงสีฟนปกติ แตมีขนแปรงเพียง
กระจุกเดียว 
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ใชทําความสะอาดในจุดลึกๆ หรือแคบ เชน ดานหลังฟนกรามซีสุ่ดทาย ทีแ่ปรงสีฟน
ปกติแปรงไมถึง ไมถนัด หรอืใชแปรงฟนซี่ท่ีเหลอืเด่ียวๆ ไมมีฟนขางเคียง 

ไมจิ้มฟน ใชชวยทําความสะอาดซอกฟน แตมักใชไดถนัดในฟนหนา ใชขจัดคราบจุลิ
นทรียท่ีอยูระหวางซอกฟน ท่ีมีเหงือกรน มชีองเห็นชัด หรือชองระหวางแยกรากฟน 

การใชไมจิ้มฟน 

 ไมจ้ิมฟนควรมีลักษณะดามตรง แบน เรยีวบาง ไมมีเสี้ยน  
 ใชทําความสะอาดซอกฟนท่ีหาง และชวยเขี่ยเศษอาหารออก โดยสอดเขาไปใน

ซอกฟน ระวังอยาใหทําอนัตรายตอเหงอืก  
 กรณีใชทําความสะอาดคอฟน ถาเปนไมจ้ิมฟนปลายแหลม ควรกัดปลายใหแตก

เปนพูกอน แลวคอยๆ ใชครูดไปตามคอฟนขอบเหงอืก  

  

ไมจ้ิมฟนใชงายกวาไหมขัดฟน แตมีขอจํากัดกวา เพราะใชไดเฉพาะผูท่ีมีชองวาง
ระหวางซี่ฟน ไมสามารถใชขดัทําความสะอาดตรงมุมโคงของฟน และซอกฟนปกติ เพราะโอบ
รอบฟนไมได 

Water pick เปนอปุกรณฉดีน้ําแรงสูง ท่ีสามารถใชแรงฉดีของน้ํา ทําความสะอาด 
และกําจัดเศษอาหารในซอกฟน 

น้ํายาบวนปาก มี 2 ประเภท คือ น้ํายาบวนปากเพ่ือชวยลดการเกดิคราบจุลนิทรีย 
(Antiplaque) และขจัดเชือ้โรค น้ํายาบวนปากท่ีผสม Chlorhexidine gluconate สวนผสมของน้ํายา
อาจทําใหเกิดคราบสีน้ําตาล-ดํา บนตัวฟน อีกประเภทหนึ่ง คือ น้ํายาบวนปากผสมฟลอูอไรด จะ
ชวยปองกันฟนผุท่ีตัวฟน และรากฟน 
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2. การทําความสะอาดเย่ือบุชองปากและล้ิน เพ่ือขจัดคราบอาหาร และคราบจุลนิทรีย ท่ี
ตกคางอยูบริเวณเยือ่บชุองปาก กระพุงแกม เพดานปาก ดานบนของลิ้น โดยควรทําความสะอาดทุก
ครั้งหลังอาหาร โดยวางแปรงสีฟน หรืออาจใชไมกวาดลิ้น วางลงบนผิวลิน้ กวาดจากโคนลิ้น
ออกมาดานปลายลิน้ ทําซ้ํา 4-5 ครั้ง สวนเยื่อบุชองปาก กระพุงแกม เพดานปาก อาจใชแปรงสีฟน
ขนนุม หรอืใชนิ้วมือกวาดเบาๆ  

2. การทําความสะอาดฟนปลอม ฟนปลอมมี 2 ชนดิ คือ ชนิดถอดได และชนดิติด
แนน  

o ฟนปลอมชนดิถอดได : อาจมีสวนของตะขอใชยึดกับฟนขางเคียง และมีฐาน
พลาสติก หรอืโลหะ วางบนเหงือก หรือเพดานปาก เพ่ือรับแรงบดเค้ียว ซึ่งบรเิวณท่ีเปนตะขอ หรือ
สวนฐานนี้จะมีเศษอาหารมาติด หรอืตกคางได จึงควรถอดฟนปลอมออก ทําความสะอาดทุกครั้ง
หลังรับประทานอาหาร พรอมกับทําความสะอาดฟนแทในปาก เพื่อปองกันไมใหเกิดฟนผุ และ
กลิน่ปาก นอกจากนี ้ควรถอดฟนปลอมออกกอนนอน   ทุกคร้ัง ท้ังกลางวัน และกลางคืน เพ่ือให
เหงือกไดพักผอน และฟนปลอมท่ีถอดออกตองลางใหสะอาด และแชน้ําไวทุกครั้ง เพ่ือไมใหฐาน
พลาสติกของฟนปลอมแหง ซึ่งจะทําใหแตกชํารุดได  

การทําความสะอาดฟนปลอม 

 ใชแปรงสีฟนแตะน้ํายาลางจาน หรือสบู ขัดถูฟนปลอมใหสะอาดคร้ังหนึ่งกอน 
แลวลางออกดวยน้ําสะอาดใหหมด จากนั้นใชแปรงสีฟนกบัยาสีฟน ขัดถูฟน
ปลอมใหสะอาด ลางดวยน้ําสะอาดอกีครั้ง การลางควรมีภาชนะคอยรองรับ เพ่ือ
กันฟนปลอมตกแตก  

 กรณีมคีราบหินปูน คราบบุหรีเ่กาะติดฟนปลอม สามารถใชน้ํายาเคมี หรอืยาเม็ด
สําหรับแชทําความสะอาดฟนปลอมได น้ํายาบางชนิด เชน alkaline hypochlorite 
แมวาจะมีคุณสมบัติทําลายเชือ้รา และเชื้อแบคทีเรีย แตไมเหมาะกับฟนปลอมท่ีมี
โลหะ เนือ่งจากกัดกรอน และยังทําใหสีฐานพลาสติกจางลง หรือน้ํายาพวก 
chlohexidine 2% เมือ่แชฟนปลอม จะสามารถยับยั้งการเจรญิของเชือ้แบคทีเรีย 
และเชือ้รา candida พรอมลดการยึดเกาะ ทําใหจํานวนเชือ้โรคเกาะฟนปลอม
นอยลง แตหลังจากแชแลว ตองลางทําความสะอาด และแชในน้ําสะอาดกอน
นํามาใส  
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ฟนปลอมชนดิถอดไดฐานอคริลกิ และฐานโลหะ 

 

 

ใชแปรงสีฟนขนออน แปรงรวมกับสบู  ถอดแชน้ํากอนนอนทุกคร้ัง 

ขอควรระวัง 

 หามนําฟนปลอมแชในน้ําเดือด น้ํารอน เพราะจะทําใหบิดเบี้ยว 
และไมควรท้ิงฟนปลอมตากแหง เพราะอาจแตกราวได  

 ฟนปลอมบางชนิดมีอายกุารใชงาน อาจตองซอมแซม หรอื
เปลีย่นใหม ถามีการแตกหัก  

 ฟนปลอมท่ีทําใหเกิดการระคายเคืองตอเหงือก และเนื้อเยือ่ชอง
ปาก ควรไดรับการแกไข หากทิ้งไว อาจเปนสาเหตุหนึ่งทีทํ่าให 
เกดิแผลมะเร็งในปาก  

o ฟนปลอมชนดิติดแนน จะสวมทับลงไปบนซี่ฟน หรือใชฟนขางเคียง
ชองวาง เปนหลักยึด ฟนปลอมชนิดนี้จะไมมีตะขอ หรือฐานบนเหงอืก 
หรือเพดานปาก ไมสามารถถอดออกได ดังนั้น การรกัษาความสะอาด 
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นอกจากการแปรงฟนตามปกติแลว ควรใชไหมขัดฟน สอดเขาทําความ
สะอาดใตฟนปลอม และขอบเหงอืกดวย  

 

ครอบฟน, สะพานฟน 
 

2.  การเลือกรับประทานอาหาร  

ปกติคนเรามีความตองการพลังงานเปลี่ยนไปตามอายุ เมื่ออายุมากข้ึน ความตองการ
พลังงานจะลดลง เนื่องจากมีกิจกรรมตางๆ ลดลง การเผาผลาญพลังงานลดลง ความ
ตองการอาหารควรตองลดลงดวย ตามอัตโนมัติ แมวาผูสูงอายุจะตองการพลังงานปริมาณ
นอยลง แตความตองการชนิดของสารอาหาร ท้ังโปรตีน วิตามิน เกลือแร ไมไดลดนอยลง
ตามอายุท่ีมากข้ึน ในวัยสูงอายุ การเลือกรับประทานอาหาร นอกจากจะตองคํานึงถึงคุณคา
อาหาร ใหครบถวนพอเพียงกับความตองการของรางกาย ในแตละวันแลว ชนิด ลักษณะ 
ความแข็ง นิ่ม และความถี่ ในการบริโภคอาหารก็มีความสําคัญ เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญ
มีปญหาโรคในชองปาก มีการสูญเสียฟน บางคนมีฟนโยก ใสฟนปลอม ซึ่งทําให
ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวลดลง ความสามารถในการทําความสะอาดก็ลดลง เกิดการ
ตกคางของอาหาร โดยเฉพาะพวกคารโบไฮเดรท น้ําตาล ซึ่งนําไปสูฟนผุได 

o สําหรับการรับประทานอาหาร เพือ่การมีสุขภาพชองปากท่ีดี ควรปฏิบัติดังนี ้ 

ควรรับประทานอาหารใหเปนม้ือ ไมควรกินจุบจิบระหวางมื้อ โดยเฉพาะชวงกอน
นอน เพ่ือลดการตกคางของเศษอาหาร แตถาเลี่ยงไมได ยังชอบรับประทานอาหารวาง
เพ่ิมเติมจากม้ือปกติ ควรเลอืกอาหารพวกโปรตีน และผลไม โดยเฉพาะผลไมท่ีมลีักษณะ
เปนเสนใย รสไมหวานจัด เชน ฝรั่ง พุทรา 
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 ชมพู มันแกว ถั่ว อาหารธัญพืช เปนตน ซึ่งนอกจากจะดีตอชองปากแลว 
ยังมีวิตามิน และเกลือแรตางๆ และมีเสนใยท่ีชวยใหลําไสทํางานไดอยาง
ปกติ ปองกนัอาการทองผูกในผูสูงอายุได  

 ควรลดอาหารพวกรสหวานจัด พวกแปง น้ําตาลทีน่ิ่ม ละเอยีดมากๆ หรือ
เหนียวติดฟนใหนอยลง เนือ่งจากตกคางในซอกฟนไดสูง ทําความสะอาด
ยาก เกิดฟนผุงาย  

 ควรหลีกเลี่ยงเครือ่งด่ืม เชน ชา กาแฟ ซึ่งมีสารพวกคาเฟอนีที่เปน
อันตรายตอระบบการทํางานของหัวใจ และความดันโลหิต และน้ําอัดลม 
ท่ีมีน้ําตาล และความเปนกรดสูง สงผลตอการเกดิฟนผุ การสึกกรอนของ
ฟนโดยตรง ควรปรับเปลี่ยนเปนนมสด หรือน้ําผลไม จะใหประโยชนตอ
สุขภาพรางกายมากกวา  

o สําหรับผูใสฟนปลอม ควรระมัดระวังเปนพิเศษในการรับประทาน โดยเฉพาะ
อาหารเหนียว และแข็ง  

3.  การเสริมสรางความแข็งแรงของชองปาก  

การเสริมสรางความแข็งแรงของตัวฟน  

ผูสูงอายเุปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุท่ีตัวฟน และรากฟน ควร
เสริมสรางความแข็งแรงของฟน รวมไปกับการทําความสะอาด การใชฟลอูอไรด
เฉพาะท่ี เปนวิธีท่ีมีประสิทธภิาพในการปองกันฟนผ ุโดยฟลูออไรด จะลดการ
ละลายตัวของผิวฟน (solubility) ยับยั้งการสูญเสียแรธาตุใน 

โครงสรางฟน (Demineralization) และสงเสริมการคืนกลบัของแรธาตุไป
ยังผิวฟน (Remineralization) ทําใหฟนผุเกิดข้ึน และลกุลาม เปนรูชาลง 

รูปแบบการใชฟลูออไรด มี 2 ลักษณะ 

o แบบใชไดเองท่ัวไป : ผูสูงอายสุามารถหาซื้อมาใชไดเองเปนประจํา อยู
ในรูปของยาสีฟนผสมฟลอูอไรด น้ํายาบวนปากผสมฟลอูอไรด หลาย
ย่ีหอ  
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o แบบที่ทันตบุคลากรเปนผูใหบริการ : เชน การเคลือบฟลูออไรดในรูป
ของเจล การทาฟลูออไรดวานิช ซึ่งจะชวยเพ่ิมความเขมจนของฟลอูอไรด
ในปาก เฉพาะที่ ในชวงเวลาหนึ่ง  

1. การเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนือ้ใบหนาและล้ิน  

เม่ืออายุมากข้ึน การทํางานของกลามเนื้อบริเวณรอบๆ ปาก หรือหนา จะชาลง ทํา
ใหบางคร้ังเคีย้วอาหารไมถนัด มีอาหารคางอยูภายในชองปาก กระพุงแกม การ
บริหารใบหนาและลิน้ จะชวยกระตุนเสนประสาท กลามเนื้อใบหนา เชน แกม 
ปาก และลิ้น ทําใหการทํางานทีเ่คยเคลือ่นไหวชาลง ใหกลับเคลือ่นไหวไดดีขึ้น 
คลองขึน้ 

                           

 

 

 

การบริหารใบหนา 

o ชวยปลกุเสนประสาท กระตุนกลามเนื้อใบหนา เชน แกม ปาก และลิ้น 
ใหเคลือ่นไหวไดดีข้ึน  

o แนะนําใหทําหลังลางหนาตอนเชา  
o  ข้ันตอนมี 3 ข้ัน แตละข้ันใชเวลาประมาณ 10 วินาที แลวผอนคลาย 

จากนั้นใหปฎิบัติซ้ําต้ังแตตนอีก 3 รอบ ขั้นตอนมีดังนี ้ 
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ข้ันที่ 1 :  เริ่มตนดวยสดูลมหายใจเขาใหเต็ม
ปอด เหยียดริมฝปากออกไปดานขาง 
เปนแนวกวาง ขยับแกมใหสูง 
หลับตาใหสนิท 

 
ข้ันที่ 2 :  อาปากกวาง และลืมตาใหกวาง 

 
ข้ันที่ 3 :  ปดปากใหสนิท ปองแกม ขยับปาก 

ซาย-ขวา 

 

 

การบริหารล้ิน 

o ชวยใหการเคลือ่นไหวของลิ้นดีข้ึน ซึ่งจะชวยใหการทํางานท่ีตอง
คลกุเคลาอาหารดวยลิ้น ทําไดดข้ึีน ปองกนัไมใหอาหารตกสูหลอดลม 
ชวยใหออกเสียงพูดไดชัดเจนข้ึน และชวยกระตุนการหลั่งน้ําลาย  

o แนะนําใหทํากอนรับประทานอาหาร  
o การบริหารลิ้นมี 2 แบบ คอื การบริหารโดยการเปดปาก และการบริหาร

โดยการปดปาก โดยมีขั้นตอนดังนี ้ 
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  การบริหารโดยการเปดปาก (ปฏิบติัแตละข้ันตอน 5 ครั้ง)  

1. แลบลิน้เขา
และออก 

2. แลบลิน้แลว เคลือ่นไป
ทางซาย-ขวา หมุนลิ้นไป
ทางซาย ขวา เพ่ือเลียรอบๆ ริม
ฝปาก 

3. แลบลิน้ แลว
ขยับลิน้ขึ้นลง 
เพ่ือท่ีจะเลียท่ี
ปลายจมูก หรือ
คาง 

 การบริหารโดยการปดปาก (ปฏิบัติแตละข้ันตอน 5 ครั้ง)  

1. ดันริมฝปากบน
ดวยลิ้น 

2. ดันริมฝปากลาง
ดวยลิ้น 

3. ดันแกมซาย ขวา
ดวยลิ้น หมุนลิ้นไป
รอบๆ ท้ังซายและ
ขวา 
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การกระตุนการทํางานของตอมน้ําลาย  

เม่ืออายุมากข้ึน น้ําลายผลิตนอยลง ชองปากมีแนวโนมแหงงาย กลนืลําบาก การ
นวดตอมน้ําลาย จะชวยกระตุนใหตอมน้ําลายผลิตน้ําลายมากข้ึน 

o แนะนําใหทํากอนรับประทานอาหาร  
o  การนวดตอมน้ําลายมี 3 ตอม ไดแก ตอมใตหู ตอมใตคาง ตอมใตลิ้น 

หลังจากตรวจสอบตําแหนงที่จะนวดแลว ใหปฏิบัติตามขัน้ตอน 1-3 แลว
ทําซ้ําอกี 2-3 ครั้ง  

 

ข้ันที่ 1. การกระตุน
ตอมใตหู 
วางนิ้วกอยถึงนิ้วชี้ไวท่ี
แกม แลวหมุนแถวๆ 
ฟนกรามบน วนจาก
ขางหลัง ไปขางหนา 
ทํา 10 ครั้ง 

ข้ันท่ี 2. การกระตุนตอมใต
คาง 
วางนิ้วโปงตรงสวนท่ีนุม 
ตรงกระดูกคาง กดต้ังแต
บริเวณใตหู จนถึงใตคาง 
ประมาณ 5 ตําแหนงๆ ละ 5 
ครั้ง ตามลําดับ 

ข้ันที่ 3. การกระตุน
ตอมใตลิ้น ใชนิ้วโปง
ท้ัง 2 มือกดลงชาๆ ท่ี
บริเวณลิน้ ขางใตคาง 
10 ครั้ง 
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4. การปองกันความผิดปกติ โดย  
o ปรับพฤติกรรมเสี่ยง เชน งดการสูบบุหร่ี เค้ียวหมาก  
o พบทันตบุคลากรเพ่ือตรวจสุขภาพชองปาก อยางนอยปละ 1 คร้ัง  

กรณผีูสูงอายุมีโรคทางระบบ ควรปรึกษาแพทย เพ่ือควบคุมโรค ใหอยูใน
ระดับท่ีไมสงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย และชองปาก 

ขอแนะนําในการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุที่มีโรคทางระบบ 

 ผูสูงอายุท่ีมีโรคทางระบบบางโรค ท่ีสําคัญ ไดแก เบาหวาน จะมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพชองปาก 
ท่ีสัมพันธกับโรคชดัเจน จําเปนตองไดรับคําแนะนําเฉพาะ ในการดูแลสุขภาพชองปาก เพ่ือคงการมี
สุขภาพชองปากที่ดี 

ลักษณะในชองปากผูสูงอายุโรคเบาหวาน 

โรคในชองปากเปนภาวะแทรกซอนสําคัญอันดับ 6 ของโรคเบาหวานท่ีควบคุมได จะทําใหเกิดการ
ทําลายเนือ้เย่ือของเหงือก และกระดูกเบาฟน เกิดภาวะเหงือกอกัเสบ ฟนโยก และในขณะเดียวกนั 
ถาดูแลชองปากไมดี มีการติดเชื้อของเหงอืก ก็จะมีผลทําใหควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดยากดวย  

ดังนั้น การใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพรางกาย และชองปากท่ีเหมาะสม จะสามารถชวยให
ผูปวยเบาหวาน ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี ลดภาวะแทรกซอนรุนแรงท้ังระยะสั้น และยาว
ได 

การดูแลสุขภาพชองปาก ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 

ผูปวยเบาหวานถึงรูขอมูล และพึงตระหนกัวา ตนเองมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนในชอง
ปากไดงาย ตามท่ีกลาวขางตน แตสามารถปองกัน และลดภาวะแทรกซอนตางๆ ไดโดย 
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o การดแูลอนามัยชองปากท่ีดี เชน การดแูลความสะอาดของฟนเหงือก ฟนปลอมท่ีถกูตอง  
o การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหคงที่สมํ่าเสมอ โดยควบคุมอาหารหวาน หมั่นออก

กําลังกาย  ีรับประทานยา และตรวจเช็คตามท่ีแพทยกําหนด  
o การลดพฤติกรรมเสี่ยง เชน การสูบบุหรี่ เพราะสารนิโคติน และความรอนจากการเผาไหม

จะเพ่ิมความเสี่ยงตอโรคปริทันต และการสูญเสยีฟน  
o การไดรับการตรวจ คัดกรอง หาความผิดปกติของชองปาก จากทันตแพทยทุก 6 เดอืน 

กรณีไมมีฟนในชองปาก ควรพบทันตแพทยทุก 12 เดือน เพ่ือตรวจเฝาระวังความผดิปกติ
ของเนือ้เยือ่ในชองปาดวย  

นอกจากนี้ อาจบริหารกลามเนือ้ใบหนา ลิ้น และนวดตอมน้ําลาย เพ่ือกระตุนการทํางานชองปาก 
ใหมีประสิทธภิาพ 

การเขารับบริการทันตกรรมของผูสูงอายุเบาหวาน 

o ผูปวยเบาหวานที่มีการคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางด ีสามารถรับบรกิารทันตกรรมไดทุก
ชนดิ ยกเวน กรณีมีโรคแทรกซอน ควรปรึกษาแพทยกอนรบับริการ  

o การนัดหมายเวลารักษาทางทันตกรรม ควรเปนชวงท่ีผูปวยไดรับอินซลูินแลว ตั้งแต 30 
นาที จนถึง 8 ชั่วโมง แลวแตชนิดของอินซลูิน สวนใหญแนะนําใหรับบริการชวงเชา  

o รับประทานอาหารใหเรียบรอย ตามม้ือปกต ิ 
o ไมควรใหผูปวยเครียดกอนมารับบรกิาร เพราะจะกระตุนใหเกดิน้ําตาลในเลอืดสูงขึ้น  

ถาผูปวยมีการตรวจวัดน้ําตาลดวยตนเองอยูแลว ใหผูปวยนําอุปกรณท่ีใชวัดมาดวย 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  

        สุดทายมีรูปภาพกิจกรรมของผูปวยเบาหวานท่ีมารับการอบรมในโครงการเบาหวานรกัษฟน
มาใหดูดวยนะคะ 
ตองเสยีใจกับหลายทานที่พลาดโอกาสท่ีควรจะไดรับในการมาอบรมในคร้ังนี้ เราจึงไดเก็บภาพมา
ฝากสมาชกิชมรมเบาหวานรักษฟน 
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ไมเสียดาย
ที่มาวันน้ี 
 

บรรยากาศภายใน
การอบรม  
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ตอบถูกมีรางวัลนะครับ 

แปรงแขวจังซี้จังสิสะอาด 

ฟนโยกนะยาย เลิกเคี้ยวหมาก 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 

 

  

เอาไวรอเจอกนัฉบับหนานะคะ อยาลืมรกัษาสขุภาพฟนตัวเองดวย 

*************************** 
 

 

ตอบถูกก็
ไดรางวัล 
 

ยืดเสนกอนกลับบาน ยายเซ็ง 
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