บทความวิชาการ

Commentary

บทความแสดงข้้อคิิดเห็็น

เรื่่�อง แปรงแห้้ง แปรงไม่่แห้้ง เอายัังไงกัันดีี?
ในข่่าวสารทัันตแพทย์์เล่่มสอง เราได้้ลงบทความ สองเรื่่�อง ที่่�กล่่าวถึึงเรื่่�องการแปรงแห้้งในสองมุุมมอง และได้้ก่่อให้้เกิิดคำำ�ถาม
ขึ้้�นมาจากเพื่่�อน ๆ ทัันตแพทย์์หลายท่่าน
ในบทความนี้้ ท
� างทีีมบรรณาธิิการ ร่่วมกัับ ทีีมทัันตแพทย์์นิริ นาม ได้้เข้้าไปสััมภาษณ์์ ความเห็็นของอาจารย์์ทันั ตแทพย์์หลายท่่าน
เกี่่�ยวกัับความสำำ�คััญและวััตถุุประสงค์์ของการแปรงฟััน  รวมทั้้�งประเด็็นเรื่่�อง การแปรงแห้้ง จากนั้้�นทางทีีมทัันตแพทย์์นิิรนาม ได้้สรุุป
รวบรวมความเห็็นต่่าง ๆ รวมทั้้�งค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิม ออกมาเป็็นบทความ commentary ฉบัับนี้้�
ทางทีีมบรรณาธิิการพร้้อมรัับฟัังความเห็็นจากจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และเพื่่อ� น ๆ ทัันตแทพย์์ทุุกท่า่ น ทั้้�งนี้้ข� อให้้ตั้้ง� อยู่่�บนข้้อเท็็จจริิง
ทางวิิชาการ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการรัับฟัังและถกเถีียงในประเด็็นต่่าง ๆ ทางทัันตกรรมอย่่างสร้้างสรรค์์ โดยข่่าวสารทัันตแพทย์์ยิินดีีเป็็น
ตััวกลางในการรัับฟัังความคิิดเห็็นจากทุุกฝ่่าย
การดููแลรัักษาความสะอาดในช่่องปาก ถืือว่่าเป็็นก้า้ วแรก
ของการมีีสุุขภาพในช่่องปากที่่ดีี 
� และเป็็นสิ่่ง� ที่่ค� นทั่่�วไปได้้รับก
ั ารสอน
มาตั้้ง� แต่่เด็็กว่า่ เป็็นหนึ่่ง� ในสุุขนิิสัยั ที่่จำ� �ำ เป็็นต้อ้ งทำำ�ในทุุกวััน การแปรงฟััน
คืือวิิธีีการเบื้้อ� งต้้นที่่ค� นทั่่�วไปสามารถทำำ�ได้้ด้ว้ ยตััวเอง ร่่วมกัับการไป
ตรวจสุุขภาพในช่่องปากกัับทัันตแพทย์์เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
การทำำ�ความสะอาดช่่องปากด้้วยการแปรงฟััน มีีวััตถุุประสงค์์หลััก คืือ การกำำ�จัดั คราบสกปรกที่่ติ� ดิ ในบริิเวณต่่าง ๆ ของฟััน 
รวมถึึงการแปรงบริิเวณลิ้้�น  (Mechanical cleansing) โดยคราบ
สกปรกนั้้�น หมายถึึง Biofilm และ food debris ต่่าง ๆ การควบคุุม
ปริิมาณ Biofilm ยัังเป็็นการรัักษาสมดุุลของเชื้้อ� จุุลิินทรีีย์ใ์ นช่่องปาก
อีีกด้้วย ซึ่่ง� หากเสีียสมดุุล (Dysbiosis) จะนำำ�ไปสู่่�การเกิิดโรคต่่าง ๆ
ในช่่องปาก ทั้้�งโรคฟัันผุุ โรคปริิทันต์
ั ์ และ โรคของเนื้้อ� เยื่่อ� ในช่่องปาก 
ได้้ต่่อไป
วิิธีีการแปรงฟัันที่่�ได้้รัับการพููดถึึงในวงการทัันตกรรม
ประเทศไทยในช่่วงเวลาที่่ผ่� ่านมา คืือ การแปรงแห้้ง หรืือถ่่มทิ้้�งไม่่
ต้้องบ้้วนน้ำำ��  (spit don’t rinse) โดยเป็็นวิิธีีการที่่มีีวั
� ัตถุุประสงค์์
เพื่่อ� คงความเข้้มข้้นของฟลููออไรด์์ในช่่องปากภายหลัังการแปรงฟััน 
(Post-brushing fluoride retention) เอาไว้้ให้้ได้้มากและนานที่่สุุ� ด
เพื่่�อลดและป้้องกัันการเกิิดฟัันผุุ 
DENT NEWS 12

อย่่างไรก็็ดีี การแปรงฟัันแบบแปรงแห้้งนี้้� มีียัังมีีแนวคิิด
ขััดแย้้งกัับวัตั ถุุประสงค์์หลัักของการแปรงฟัันที่่ก� ล่่าวถึึงข้้างต้้น โดย
การคำำ�นึึงถึึงเพีียงปััจจััยในการคงความเข้้มข้้นของฟลููออไรด์์ไว้้ใน
ช่่องปากเท่่านั้้�น
ในบทความของ Pitts ในปีี 2012 และ Parnell กัับ 
Mullane ในปีี 2013 ได้้สรุุปว่่ามีี After-Brush rinsing protocol
3 วิิธีี ได้้แก่่
    1. Spit don’t rinse
    2. แปรงฟัันด้้วยยาสีีฟัันที่่�มีีฟลููออไรด์์โดยไม่่ต้้องผสมน้ำำ��หรืือ
       ผสมน้้อยที่่�สุุด (แปรงร่่วมกัับน้ำำ��ลายในช่่องปาก)
        3. บ้้วนปากตามหลัังการแปรงฟัันด้ว้ ยน้ำำ�� ยาบ้้วนปากที่่มีีฟลู
� อู อไรด์์
โดยควรมีีข้้อพิิจารณาอื่่น 
� ๆ ในการเลืือกวิิธีีดังั กล่่าว ได้้แก่่
สภาวะของสุุขภาพในช่่องปาก  ความสามารถในการดููแลทำำ�ความ
สะอาดในช่่องปาก และความสามารถในการควบคุุมการบ้้วนปากของ
แต่่ละบุุคคลด้้วย เช่่น  แนะนำำ�การแปรงแห้้ง หรืือการใช้้น้ำ��ำ ยาบ้้วนปาก
ในเด็็ก ควรจะแนะนำำ�ใน
เด็็กที่่มีี� อายุุมากกว่่า 6 ปีี
ขึ้้�นไป เป็็นต้้น
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อย่่างที่่�กล่่าวไปแล้้วว่่า วััตถุุประสงค์์หลัักของ
การแปรงฟัันและการใช้้อุุปกรณ์์สำำ�หรัับทำำ�ความสะอาด
ซอกฟััน คืือ การกำำ�จัดั คราบสกปรกที่่ตั� วั ฟััน และส่่วนอื่่น 
� ๆ
ในช่่องปาก ซึ่่�งจะได้้ผลดีีแค่่ไหนก็็ยัังขึ้้�นกัับ การแปรงฟััน
ที่่�ถููกวิิธีี  ระยะเวลาในการแปรงฟัันในแต่่ละครั้้�ง และ
จำำ�นวนครั้้�งในการแปรงฟัันด้้วย โดยควรจะแปรงให้้ได้้
วัันละ 2 ครั้้�ง
ในขณะเดีียวกััน ผลของฟลููออไรด์์นั้้�น  เป็็นที่่�ยอมรัับใน
วงการทัันตกรรม ว่่าสามารถลดและป้้องกัันฟัันผุุได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
หากใช้้ในปริิมาณและวิิธีีการที่่เ� หมาะสม ร่่วมกัับการประเมิินความเสี่่ย� ง
ในการเกิิดฟัันผุุของแต่่ละบุุคคล  โดยฟลููออไรด์์ในรููปแบบยาสีีฟััน
เป็็นวิธีีก
ิ ารที่่แ� พร่่หลายและเข้้าถึึงประชาชนได้้ง่า่ ย การแปรงฟัันโดย
ใช้้ยาสีีฟัันที่่มีีชนิ
� ดิ และปริิมาณฟลููออไรด์์ที่เ�่ หมาะสม จึึงเป็็นวิธีีก
ิ าร
ลดการเกิิดฟัันผุุที่่�แนะนำำ�กัันโดยทั่่�วไป

เมื่่อ� มองในภาพรวม การมีีสุุขภาพช่่องปากที่่ดีีป
� ระกอบด้้วย
หลายปััจจััย หากมองแค่่เพีียงการลดการเกิิดฟัันผุุเพีียงอย่่างเดีียว
ก็็อาจส่่งผลต่่อสุุขภาพในช่่องปากด้้านอื่่น 
� ๆ ได้้เช่่นกััน  ปััจจััยอื่่น 
� ๆ
ที่่ค� วรนำำ�มาพิิจารณาเพื่่อ� ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการดููแลสุุขภาพในช่่องปาก
ให้้กัับผู้้�ป่่วย นอกเหนืือจากการใช้้ฟลููออไรด์์เพื่่�อการป้้องกัันฟัันผุุ
ได้้แก่่
       - วิิธีีการแปรงฟัันที่่�ถููกวิิธีี  ที่่�นอกจากจะช่่วยลด Biofilm
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ยัังถนอมเนื้้�อฟัันรวมถึึงเหงืือกจากการขััดถูู
“ในการแนะนำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยแปรงฟัันด้้วยวิิธีแี ปรงแห้้ง มีี ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การเกิิดคอฟัันสึึกและเหงืือกร่่นได้้
การพููดถึึงข้้อดีีคืือ สามารถคงความเข้้มข้้นของฟลููออไรด์์ใน        - ภาวะทางโภชนาการ ความถี่่�ในการรัับประทานอาหาร
ช่่องปากได้้นานขึ้้น� ผู้้�ป่ว่ ยเข้้าใจและปฏิิบัติั ติ ามได้้ง่า่ ย และ ประหยััด รููปแบบการใช้้ชีีวิิต  Parafunctional habit โรคประจำำ�ตััว และ
เพราะไม่่ต้อ้ งใช้้น้ำ�ำ� ยาบ้้วนปากเพิ่่�ม อย่่างไรก็็ตามในส่่วนขององค์์ ยาที่่รั� ับประทานเป็็นประจำำ�
ประกอบอื่่น� ๆ ในยาสีีฟัันนอกเหนืือจากฟลููออไรด์์ที่จ�่ ะคงค้้างอยู่่�        - อายุุ และ สภาวะทางร่่างกายและจิิตใจ ของผู้้�ป่ว่ ยที่่ส่� ง่ ผล
ในช่่องปาก ยัังเป็็นที่่�ถกเถีียงว่่าสารเหล่่านี้้�จะส่่งผลต่่อฟัันและ ต่่อความสามารถในการดููแลความสะอาดในช่่องปาก รวมถึึงการบ้้วน
เนื้้�อเยื่่�อในช่่องปากอย่่างไรบ้้าง”
ถ่่ม หรืือ ถุุยน้ำำ�ล
� าย
       - ปริิมาณและคุุณภาพของน้ำำ��ลายผู้้�ป่่วย
และยัังต้้องการข้้อมููลทางการวิิจััยเพิ่่�มเติิมเพื่่�อประกอบการให้้คำำ�        - ระบบนิิเวศในช่่องปาก และ ระบบภููมิคุ้้�ิ มกัันของผู้้�ป่่วย
แนะนำำ�ในการเรื่่�องนี้�้
       - ความเชื่่อ� ทางสัังคม วััฒนธรรม เศรษฐกิิจ ระดัับการศึึกษา
ส่่วนประกอบอื่่�น ๆ ในยาสีีฟััน นอกเหนืือจากฟลููออไรด์์ ระบบสาธารณสุุข ที่่ส่� ่งผลต่่อทััศนคติิทางสุุขภาพ  
เช่่น 
ดัังนั้้�น ทัันตแพทย์์และบุุคลากรทางการแพทย์์ควรคำำ�นึึง
       - Antiplaque/Anti-calculus /Anti-gingivitis agent    ถึึงปััจจััยเหล่่านี้้�ด้้วย เพื่่�อสามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ในการดููแลสุุขภาพ
เช่่น Metal salts Pyrophosphate Chlorhexidine
ช่่องปากที่่ดีี 
� และเหมาะสมกัับสภาพของผู้้�ป่่วยแต่่ละคนในองค์์รวม
       - Whitening agent
       - Desensitizing agent
       - ผงขััดซึ่่�งมัักเป็็นสารในกลุ่่�ม Microplastic
       - Essential oil หรืือ ส่่วนผสมของสมุุนไพร
       - สารลดแรงตึึงผิิว เช่่น Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
หรืืออีีกชื่่�อคืือ Sodium Lauryl Sulfate (SLS)
ในส่่วนของ SLS มีีรายงานว่่า ทำำ�ให้้เกิิดการลอกของเยื่่อ� บุุ
ในช่่องปากรวมถึึงริิมฝีีปาก มีีความสััมพัันธ์กั์ บก
ั ารเกิิดแผลในช่่องปาก
ชนิิด Recurrent aphthous stomatitis  และระคายเคืืองเนื้้�อเยื่่อ�
ในช่่องปากในช่่วงที่่มีีก
� ารบาดเจ็็บหรืือรอยโรค
นอกจากนี้�้ ควรมีีการประเมิินด้ว้ ยว่่า การแปรงแบบแห้้งนั้้น 
�
ผู้แ้� ปรงสามารถทำำ�ความสะอาดได้้ดีีเพีียงใดด้้วย
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แผนภููมิิแสดงปััจจััยที่่�มีีผลต่่อสุุขภาพในช่่องปาก ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วย อวััยวะและส่่วนประกอบต่่าง ๆ ในช่่องปาก และ ปััจจััยอื่่�น ๆ

สรุุปคำำ�แนะนำำ�
        • จากหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์เท่่าที่่มีี� ในปััจจุุบััน บุุคลากรทางการแพทย์์ควรพิิจารณาปััจจััยต่่าง ๆ ให้้รอบด้้าน เพื่่อ� ให้้คำ�ำ แนะนำำ�
ในการดููแลสุุขภาพในช่่องปากที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยแต่่ละคน
        • วิิธีีการแปรงแห้้ง แบบ Spit don’t rinse เหมาะในคนที่่�ได้้รับก
ั ารประเมิินว่่ามีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดฟัันผุุสููง และจะได้้ผลดีีต่่อ
สุุขภาพของผู้้�ป่่วยมากที่่สุุ� ดเมื่่�อประกอบด้้วยปััจจััยดัังต่่อไปนี้้�
        1. ผู้้�ป่่วยที่่มีี� อายุุ 6 ปีีขึ้้�นไป หรืือ คนที่่�สามารถบ้้วน หรืือ ถุุย หรืือ ถ่่ม ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
        2. แปรงฟัันได้้ถููกวิิธีี ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อตััวฟััน เหงืือก และเนื้้�อเยื่่�อในช่่องปาก และ แปรงฟัันวันล
ั ะ 2 ครั้้�ง
        3. ใช้้ยาสีีฟัันที่่มีี� ความเข้้มข้้นฟลููออไรด์์ตามที่่�กำ�ำ หนด และเหมาะกัับสภาพของผู้้�ป่่วย
        4. มีีโภชนาการที่่�ดีีต่่อสุุขภาพในช่่องปาก 
        5. ไม่่แพ้้ SLS หรืือ ingredients อื่่�น ๆ ในยาสีีฟััน (ขึ้้�นกัับสภาพแต่่ละบุุคคล และ ยาสีีฟัันแต่่ละยี่่ห้� ้อ)
        • ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�นอกเหนืือจากที่่�กล่่าวข้้างต้้น มีีคำ�ำ แนะนำำ�โดยทั่่�วไปใน 
คืือ ให้้แปรงอย่่างถููกวิิธีีด้้วยยาสีีฟัันที่่�มีีฟลููออไรด์์แล้้วบ้้วนฟองออกให้้มากที่่�สุุด
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Sjögren K, Birkhed D. Effect of Various Post-Brushing Activities on Salivary Fluoride Concentration after Toothbrushing
with a Sodium Fluoride Dentifrice. Caries Res. 1994;28(2):127-31.
Takenaka, S., Ohsumi, T., & Noiri, Y. (2019). Evidence-based strategy for dental biofilms: Current evidence of mouthwashes
on dental biofilm and gingivitis. Jpn Dent Sci Rev, 55(1), 33-40. https://doi.org/10.1016/j.jdsr.2018.07.001
Thongprasom, K. (2016). Glycerin Borax Treatment of Exfoliative Cheilitis Induced by Sodium Lauryl Sulfate: a Case
Report. Acta Stomatol Croat, 50(2), 158-161. https://doi.org/10.1564/asc50/2/9
WHO Expert Committee on Oral Health Status and Fluoride Use. Fluorides and oral health. Geneva: World Health
Organization; 1994:1-37.
[Internet]. Hp.anamai.moph.go.th. 2019 [cited 6 March 2019]. Available from: http://hp.anamai.moph.go.th/article_atta
ch/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8 %B7%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B
8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8% B0.pdfanamai.moph.go.th/article_attach/
%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%
E0%B8%B7 %E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%
E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%
E0%B8%B0.pdf

15

