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“แปรงแห้ง” กันเถอะ  

รศ.ทญ.ดร. สุดาดวง กฤษฎาพงษ ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

 
“Spit don’t rinse” เป็นข้อความสั้นๆ ที่ปรากฏอยู่ 

ในค าแนะน าเรื่องการแปรงฟันโดยองค์กรสุขภาพแห่งชาติ/             
มลรัฐของหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ อาทิ สหราชอาณาจักร 
ไอร์แลนด์ สก็อตแลนด์ ออสเตรเลีย  แปลเป็นภาษาไทยทางการ
ว่า “ถ่ม” ภาษาเข้าใจง่ายเรียก “ถุย” และ “ไม่ต้องบ้วนน้ า” 
(หรือน้ ายาบ้วนปากตาม) นี่คือ บทสรุปล่าสุดเรื่องการแปรงฟัน
เพ่ือป้องกันฟันผุ  ซ่ึงอาจเรียกสั้นว่า “แปรงแห้ง”  
 
แห้งทั้งก่อนและหลังแปรง  

บางท่านเอาแปรงไปจุ่มน้ าก่อนแปรงฟัน พอแปรงเปียก 
น้ าในปากก็เยอะ ยาสีฟันก็จะเจือจางอย่างรวดเร็ว กลายเป็น
ฟองฟูฟ่องทั่วปาก (เสมือนการตีฟองผงซักฟอกในกะละมัง            
ซักผ้า) แล้วฟองก็จะไหลย้วยเป็นแนวลงตามแขนจนถึงข้อศอก 
สิ่งที่ตามมาคือรีบวิ่งไปที่อ่าง ยืนก้มหน้าก้มตา มุดๆ บ้วนออก
อย่างรวดเร็ว  พฤติกรรมดังกล่าวนอกจากท าให้การแปรงฟัน
แลดูน่าอับอาย แล้วยังท าให้ไม่สามารถแปรงฟันได้นานถึง 2 
นาที ตามที่ควรจะเป็น ... แปรงฟันอย่างสง่า ไม่ย้วย ไม่ต้องมุด
หน้ากับอ่าง โดยใส่แปรงเข้าปากแบบแห้งๆ ท่านจะพบว่าฟอง
จะยังคงเกาะตัวอยู่ในปากได้ดีกว่า และสามารถแปรงได้นาน                   
ซึ่งหมายถึงฟลูออไรด์ท างานป้องกันฟันผุได้ดีขึ้นนั่นเอง 

 เมื่อแปรงเสร็จ 2 นาที ถุยฟองทิ้ง ให้น้ าลายชะล้างคราบฟองที่เหลือ เพียงไม่กี่วินาทีระหว่างที่ล้างรอบริมีีปากด้าน
นอก น้ าลายก็จะไหลออกมา ก็ถุยทิ้งอีกครั้ง  ถ้าไม่สบายปากอาจใช้ลิ้นกวาดคราบฟองที่เหลือตามกระพุ้งแก้ม/ริ มีีปากด้านใน
และดูดกระพุ้งแก้ม การขยับกระพุ้งแก้มและลิ้นกวาดไปรอบปากจะกระตุ้นให้มีน้ าลายเพ่ิมมากขึ้น อาจแปรงลิ้นเบาๆ จาก                 
โคนลิ้นไปทางปลายลิ้นเพ่ือลากเอาฟองที่ตกค้างบนลิ้นออก ถุยทิ้งอีกครั้ง  เป็นอันเรียบร้อย ไม่ได้เหลือฟองยาสีฟันตกค้าง
มากมาย  หลังจากแปรงแห้งเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งกินอาหาร/ดื่มน้ า อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพ่ือเก็บฟลูออไรด์ไว้ในปาก 
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เศษอาหาร ขี้ฟัน จะกินลงไปไหม 

ส าหรับเศษอาหารที่ติดอยู่ ควรก าจัดทิ้งออกก่อน
เริ่มแปรงฟัน เช่น บ้วนน้ าแรงๆ ใช้ไม้จิ้มฟันหรือไหมขัดฟัน 
อย่างไรก็ดี ผู้ที่การสบฟันเป็นปกติ ไม่ได้มีฟันซ้อนเก หรือมี
ช่องว่างระหว่างซี่ฟัน มักจะไม่มีเศษอาหารติด เพราะจะถูก
ก าจัดออกโดยกลไกท าความสะอาดตามธรรมชาติของลิ้น
และกระพุ้งแก้ม  หากใช้ไหมขัดฟัน แนะน าให้ใช้ก่อนแปรง
ฟันเพ่ือเปิดผิวฟันออกให้สัมผัสกับฟลูออไรด์จากยาสีฟัน
มากขึ้น ใช้เสร็จก็บ้วนน้ าทิ้งไป 
 
ที่มาของค าแนะน าแปรงแห้ง 1-6 

กว่าที่องค์กรสุขภาพต่าง ๆ จะประกาศค าแนะน า
เรื่องนี้จะออกมาอย่างเป็นทางการนั้น มีงานวิจัยต่าง ๆ 
เกิดขึ้นมากมายเริ่มตั้งแต่หลังปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา   
องค์ความรู้เรื่องนี้เริ่มตกผลึกหลังปี ค.ศ. 2010 ที่มีราย
งานวิจัยทบทวนวรรณกรรม แล้วสรุปออกมาเป็นค าแนะน า
ส าหรับประชาชน  กระแสความสนใจที่เพ่ิมมากข้ึน พร้อมๆ 

กับความฉงนของทั้งทันตแพทย์และประชาชนท าให้เกิดการ
ประชุมระหว่างนักวิชาการในสาขาในปี ค.ศ. 2012    เพ่ือ
รวบรวมหลักฐานงานวิจัยทั้งหมดแล้วสร้างบทสรุปร่วมกัน  
“Spit don’t rinse” หรือ “ถุยทิ้ง ไม่ต้องบ้วนน้ า” เป็น
ข้อสรุปเอกฉันท์ในงานประชุมดังกล่าว 

 

 
 
 ประโยชน์ของยาสีฟันฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุ 
เป็นที่แน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย งานวิจัยเรื่องการบ้วนน้ า
หลังแปรงฟันมีหลายรูปแบบ  ทั้งที่วัดปริมาณฟลูออไรด์ที่
คงเหลืออยู่ในปาก  ติดตามผลระยะยาวแล้วส่องกล้องขยาย 
ตรวจดูลักษณะการสูญเสียแร่ธาตุบนผิวฟัน  ตลอดจนการ
ตรวจฟันผุที่เกิดขึ้นจริงในปาก  ผลสรุปล้วนสอดคล้องกัน 
คือ บ้วนน้ าเยอะฟันผุเยอะ  บ้วนน้ าน้อยฟันผุน้อย ไม่บ้วน
เลยฟันผุน้อยที่สุด  โดยปริมาณน้ าที่ใช้ในการบ้วนปากมีผล
กับการเกิดฟันผุ  แต่ระยะเวลาที่บ้วนทิ้งไม่มีผล  
  

ง านวิ จั ย ร ะยะยาว ในคนที่ โ ด่ ง ดั ง ม ากในปี                          
ค.ศ. 1992 ในประเทศสหราชอาณาจักร พบว่าเด็กที่แปรง
ฟันแล้วบ้วนปากโดยเอาปากไปจ่อกับก๊อกน้ า (น้ าไม่ค่อย
เข้าไปในปาก)  มีฟันผุน้อยกว่าเด็กที่บ้วนปากจากแก้วน้ า  
นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยเปรียบเทียบสองโรงเรียน โรงเรียน
หนึ่งเด็กถูกควบคุมให้ “ถุยทิ้ง ไม่ต้องบ้วนน้ า” ระหว่างการ
แปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียน  อีกโรงเรียนเด็ก
บ้วนน้ าตามปกติ 3 ปี ผ่านไป เด็กในโรงเรียนที่ “ถุยทิ้ง ไม่
ต้องบ้วนน้ า” มีฟันผุเกิดขึ้นน้อยกว่า (ความกังวลเรื่อง
อันตรายเพราะยาสีฟันที่เหลือในปาก ของการแปรงแห้ง
หมดไป เพราะหากมีโอกาสอันตรายจริง งานวิจัยนี้คงไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศท่ีกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
ของอาสาสมัครในงานวิจัยเข้มงวดมาก)  
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ปลอดภัยไหม 
 บางท่านอาจมีความกังวลถึงอันตรายของสารเคมี
ในยาสีฟันที่อาจตกค้างในช่องปากแล้วกินเข้าไปหากไม่บ้วน
น้ าออกให้หมด  สารเคมีที่กล่าวถึงกันมากที่สุด ได้แก่ 
Sodium Lauryl Sulfate (SLS) ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวที่
นิยมใช้ในเครื่องส าอางค์ชนิดต่าง ๆ 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องส าอางค์ รวมถึง   
ยาสีฟัน จะถูกควบคุม ทั้งชนิดและปริมาณที่ใช้ให้ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ในช่องปาก จะถูกก าหนด
ปริมาณที่ เผื่อการกินลงไปแล้วโดยไม่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย ข้อก าหนดของประเทศไทยอ้างอิงตามนานาชาติ 
ได้แก่ ยุโรป สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศอาเซียน  
แหล่งที่มาที่ส าคัญของข้อก าหนดของประเทศต่าง ๆ คือ US 

Cosmetic Ingredient Review (CIR) ที่เป็นองค์กรอิสระ 
เป็นกลาง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ท าหน้าที่
ประเมินความปลอดภัยของส่วนประกอบทุกอย่างที่อนุญาต
ให้ใส่ในเครื่องส าอางค์  CIR ประเมินความปลอดภัยของ 
SLS ไว้ตั้ งแต่ปี  ค.ศ.  1983 แล้วทบทวนอีกครั้ ง ในปี                  
ค.ศ. 2002 หลังจากมีข่าวลือในอินเทอร์เน็ทถึงอันตรายของ 
SLS ผลการทบทวนในปี ค.ศ. 2002 ยืนยันตามข้อสรุปเดิม  

SLS ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง งานวิจัยในปัจจุบันยังคง
ยืนยันถึงความปลอดภัยของ SLS ที่ใช้ตามปริมาณท่ีก าหนด  
อันตรายจากการบริโภค SLS ไม่ได้เกิดจากลักษณะการใช้
ผลิตภัณฑ์ตามปกติ แต่เป็นการบริโภคเข้าไปในปริมาณมาก
ที่เป็นอุบัติเหตุ เช่น กรณีของเด็กเล็ก ซึ่งอันตรายที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับต่ า ปริมาณ SLS ที่ใส่ในเครื่องส าอางค์ได้ถูก
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ก าหนดไว้ที่ไม่เกิน 15% ส าหรับเครื่องส าอางค์โดยทั่วไป 
(เช่น สบู่ แชมพู) แต่ในยาสีฟันนั้น มีเพียง 0.5-2% เท่านั้น 
(โดยเฉลี่ย 1.5%) จะเห็นว่าในยาสีฟันมีปริมาณของ SLS 
น้อยมาก เมื่อค านวณเทียบกับปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตราย 
พบว่าอันตรายอาจเกิดได้ หากบริโภคยาสีฟันเข้าไปมากกว่า 
3 กิโลกรัม หรือบริโภคสะสมต่อเนื่องทุกวันวันละครึ่ง
กิโลกรัม ดังนั้น หน่วยงานที่ประเมินความปลอดภัยของ 
SLS จึงสรุปว่าการน า SLS มาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด  

ส าหรับการแพ้และระคายเคืองในช่องปาก พบว่า 
SLS ท าให้เกิดการแพ้ได้หากมีความเข้มข้นมากกว่า 2%  
และทาทิ้งไว้เป็นเวลานาน (มากกว่า 1 ชั่วโมง)  ยาสีฟันมี 
SLS ไม่เกิน 2% และถูกเจือจางเมื่อผสมกับน้ าลาย หลังจาก
แปรงเสร็จแล้ว ยาสีฟันส่วนใหญ่จะถูกถุยทิ้งไป คราบที่
หลงเหลือจะถูกชะล้างอย่างต่อเนื่องโดยน้ าลาย  ความ
เข้มข้นที่เหลืออยู่ในช่องปากจึงน้อยมากจนไม่สร้างความ
กังวลว่า SLS จะท าให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง อย่างไรก็
ดี การแพ้สารเคมีใดๆ อาจเกิดข้ึนได้เฉพาะคน ซึ่งผู้ที่แพ้สาร
ใดๆ ควรที่จะอ่านฉลากและหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีสาร
นั้นๆ  

CIR ระบุว่าข่าวลือของ SLS เป็น Internet hoax 
(เรื่องหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต) โดยธุรกิจผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ นอกจากนั้นยังพบว่าการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
มักจะพบข้อมูลจากภาคธุรกิจก่อน ดังนั้นการดูแหล่งที่มา
ของข้อมูลจึงมีความส าคัญ เลือกข้อมูลจากองค์กรทางการที่
น่าเชื่อถือ ถึงแม้ว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจ
เปลี่ยนไปได้ในอนาคต แต่ข้อมูลด้านวิชาการที่ทันสมัยที่สุด
ในปัจจุบันน่าจะเป็นค าตอบที่ดีที่สุด  
 
ใครควรแปรงแห้ง 
 การแปรงแห้ง เป็นค าแนะน าโดยรวมส าหรับ
ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพราะโรคฟันผุเป็นโรคที่แพร่ระบาด

ทั่วประชากรไทย (และประชากรโลก) ผลการส ารวจสุขภาพ
ช่องปากแห่งชาติครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2555) พบว่า 87% ของ
ประชากรไทยวัยผู้ใหญ่มีฟันผุ และโดยเฉลี่ยแต่ละคนมีฟันผุ
คนละ 6 ซี่   ตัวเลขฟันผุ เ พ่ิมสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น 
กล่าวคือ 52% ในเด็ก 12 ปี มีฟันผุ (เฉลี่ยคนละ 1.3 ซี่) , 
62% ในเด็ก 15 ปี (คนละ 2 ซี่), 97% ในวัย 60 ปี (คนละ 
15 ซี่)  และ 100% ในวัย 80 ปี (คนละ 24.4 ซี่)  ถ้าค านวณ
ง่ายๆ โดยเอาวัยผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงกลางเป็นตัวแทนทั้งหมด 
ฟันผุคนละ 6 ซี่ คูณประชากร 70 ล้านคน เท่ากับ ฟันผุ  
420 ล้านซี่  ทั้ งประเทศ   รักษาอย่างไรก็ไม่มีวันหมด          
ถึงรักษาไป ไม่นานนักฟันก็ผุซ้ า ต้องมารื้ออุดใหม่ รูใหญ่
กว่าเดิม นานเข้า ก็ต้องรักษารากฟัน ถอนฟัน ใส่ฟันปลอม 
หรือรากเทียม แต่ละครั้งที่ต้องรักษาฟันซี่เดิมซ้ าใหม่ จะใช้
เวลานานขึ้น ต้องการการรักษาที่ ซับซ้อนมากขึ้น ใช้                     
ทันตแพทย์เฉพาะทางมากข้ึน  ดังนั้น ผลิตทันตแพทย์เท่าไร
ก็แก้ปัญหาโรคฟันผุที่มากมายมหาศาลนี้ ไม่ได้ เปรียบ
เหมือนการท างานอยู่ที่ปลายน้ า ที่โรคฟันผุและฟันผุซ้ าไหล
ลงมาจากต้นน้ าเรื่อยๆ ไม่มีวันหมดสิ้น  

สาเหตุที่ส าคัญที่สุดของฟันผุ และฟันผุซ้ าซาก คือ 
การบริโภคน้ าตาล   องค์การอนามัยโลกแนะน าล่าสุด                  
(ค.ศ. 2015) ควรบริโภคน้ าตาลไม่เกินวันละ 25 กรัม หรือ 
6 ช้อนชา  แต่คนไทยบริโภคน้ าตาลวันละ 104 กรัม หรือ 
26 ช้อนชา  สูงมากกว่า 4 เท่าของปริมาณที่แนะน า                    
อย่างนี้แล้ว จึงไม่สงสัยเลยที่คนไทยมีฟันผุกันถ้วนหน้า  
และถือว่าคนไทยโดยทั่วไปมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ 
จึงควรแปรงแห้งนั่นเอง 

ดังนั้นการแปรงแห้งจึงเป็นวิธีที่แนะน าส าหรับคน
ทั่วไป โดยเฉพาะคนที่มีฟันผุมาก (ไม่ควรบ้วนน้ าเลยเป็น
อย่างยิ่ง)  การแปรงแห้งอาจไม่จ าเป็นส าหรับบางคนที่ไม่มี
ฟันผุหรือใม่กินน้ าตาลเลย   
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น้ ายาบ้วนปากที่ดีที่สุด 

น้ ายาบ้วนปากที่ดีที่สุด คือ คราบยาสีฟันที่เหลือใน
ปาก (หลังจากถุยฟองทิ้ง) รวมกับน้ าลาย และอาจมีน้ าเพียง 
1 จิบ (5 มิลลิลิตร หรือ 1 ช้อนชา)  กลั้วให้ทั่วปาก แล้ว
บ้วนทิ้ง  

ประโยชน์ของน้ ายาบ้วนปาก คือ ฟลูออไรด์ที่จะ
ช่วยป้องกันฟันผุ (ส าหรับส่วนประกอบอย่างอ่ืน ไม่จ าเป็น
และไม่ใช่ข้อบ่งใช้ส าหรับคนทั่วไป) การใช้น้ ายาบ้วนปาก
หลังแปรงฟันช่วยเพ่ิมปริมาณฟลูออไรด์ในช่องปากได้เป็น
อย่างดี และจึงช่วยป้องกันฟันผุได้  แต่ความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นคือ ฟลูออไรด์ในยาสีฟันถูกล้างออกไปจนหมดจาก
การบ้วนน้ า แล้วถูกแทนที่ด้วยฟลูออไรด์จากน้ ายาบ้วนปาก  
ดังนั้นประโยชน์ของฟลูออไรด์ในยาสีฟันที่มีคุณสมบัติ
เคลือบเกาะผิวฟันได้ดีกว่าจึงสูญเปล่า 

คราบยาสีฟันที่เกาะอยู่ตามผิวฟัน ผสมกับน้ าลาย
ในปาก และหากมีน้ าด้วยให้เพียงจิบเล็กน้อย คือน้ ายาบ้วน
ปากฟลูออไรด์ชั้นเลิศ ที่มีคุณสมบัติเกาะผิวฟันได้ดีกว่า
น้ ายาบ้วนปากด้วยซ้ า งานวิจัยพบว่า การจิบน้ าเข้าไปเพียง
เล็กน้อย (5 มิลลิลิตร หรือ 1 ช้อนชา) ผสมกับคราบยาสีฟัน
ที่เหลือในปากและน้ าลายแล้วบ้วนทิ้ง และแม้ว่าจะยังคง
บ้วนทิ้งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วินาที ปริมาณฟลูออไรด์
ในปากจะเหลืออยู่เท่ากับการใช้น้ ายาบ้วนปากตามหลัง

แปรงฟัน  ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ปริมาณฟลูออไรด์จะลดลงจากการ
ไม่บ้วนน้ าเลยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ในขณะที่การบ้วนน้ า   
3 ครั้งอย่างรวดเร็วภายในเวลา 2 วินาที โดยใช้ปริมาณน้ า
ตามปกติ ปริมาณฟลูออไรด์ลดฮวบลงทันที    

ในบรรดาวิธีการต่างๆ ของการได้รับฟลูออไรด์ 
ประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุไม่ได้แตกต่างกัน  แต่                   
ยาสีฟันฟลูออไรด์ถือเป็นวิธีที่ดีและคุ้มค่าที่สุด เพราะ
สามารถท าได้ด้วยตนเอง สอดแทรกเข้าในวิธีปฏิบัติ
ตามปกติในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล และราคาถูก   

ดังนั้นค าแนะน าให้ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์จึงเป็น
ค าแนะน าพ้ืนฐานส าหรับทุกคน  การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่
วิธีอ่ืนๆนั้น เหมาะส าหรับเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ฟันผุสูง (ส าหรับฟลูออไรด์ในรูปแบบรับประทานนั้น 
ปัจจุบันไม่แนะน าให้ใช้แล้ว)  ถ้าใช้น้ ายาบ้วนปาก แนะน า
ให้ใช้ระหว่างวัน เช่น หลังรับประทานอาหารกลางวัน (หาก
ไม่ได้แปรงฟัน) เพ่ือเพ่ิมความถี่ของฟลูออไรด์ที่ ได้รับ  
อย่างไรก็ตาม ให้การแปรงแห้งอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน เป็น
ข้อปฎิบัติพื้นฐาน 

ไม่ว่าจะแปรงแห้งหรือใช้น้ ายาบ้วนปาก ก็ไม่
แนะน าให้บ้วนน้ าตามทั้งสิ้น เพ่ือคงฟลูออไรด์ไว้ในปาก  
เศษคราบยาสี ฟันหรือน้ ายาบ้วนปากที่ เหลืออยู่ เ พียง
เล็กน้อยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด 
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ไม่แปรงแห้ง แต่แปรงบ่อยข้ึนแทนได้ไหม  
 กรณีนี้จะกล่าวถึงเฉพาะประโยชน์ของการแปรง
ฟันในการป้องกันฟันผุ ซึ่งมาจากการได้รับฟลูออไรด์ใน    
ยาสีฟันเป็นหลัก ไม่ได้หมายรวมถึงประเด็นความสะอาด
หรือการก าจัดคราบจุลินทรีย์ (plaque) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
การเหงือกอักเสบและหินน้ าลายมากกว่าโรคฟันผุ 

แปรงฟันบ่อยขึ้นด้วยยาสี ฟันที่มีฟลูออไรด์ จึง
หมายถึงฟันได้รับฟลูออไรด์บ่อยขึ้น  งานวิจัยที่รวบรวม
ค าแนะน าเรื่ องการแปรงฟันจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
น่าเชื่อถือ เช่น จากรายงานวิจัย ต ารา องค์กรด้านสุขภาพ 
พบว่า แหล่งข้อมูลโดยส่วนมาก (42 จาก 43 แหล่งข้อมูล) 
แนะน าว่าแปรงฟันอย่างน้อยวันละ  2 ครั้ง ในขณะที่มีเพียง
แหล่งข้อมูลเดียวเท่านั้นที่แนะน าให้แปรงฟันวันละ 3 ครั้ง  
งานวิจัยทบทวนวรรณกรรมล่าสุดสรุปชัดเจนว่าการแปรง   
2 ครั้งต่อวัน มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุเพ่ิมขึ้น 
14% เทียบกับการแปรง 1 ครั้งต่อวัน  อย่างไรก็ดีงานวิจัย
ย่อยบางเรื่องพบว่าผู้ที่แปรง 3 ครั้ง มีฟันผุน้อยกว่าผู้ที่แปรง 
2 ครั้ง แต่งานวิจัยบางเรื่องกลับพบว่าแปรง 2 หรือ 3 ครั้ง 
ฟันผุไม่แตกต่างกัน   

ดั งนั้ น  ในปั จ จุ บั น  จึ ง ยั ง ไม่ มี หลั ก ฐ านทาง
วิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะสนับสนุนว่า การแปรงฟันวันละ 
3 ครั้ง มีประสิทธิภาพในการป้องกันผุดีกว่าแปรง 2 ครั้ง 
ในขณะที่ งานวิจัยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบ้วนน้ าหลัง

แปรงฟันยืนยันผลตรงกันว่าการแปรงแห้งมีประสิทธิภาพใน
การป้องกันฟันผุที่มากกว่าการบ้วนน้ าหลังแปรง 

ประโยชน์ของการแปรงแห้งที่ชัดเจนกว่าการแปรง
บ่อย สามารถอธิบายได้จากปริมาณฟลูออไรด์ในช่องปาก 
กล่าวคือ หากไม่บ้วนน้ า ฟลูออไรด์จะเข้มข้นมากใน
ช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงแรกหลังแปรงฟัน ซึ่งปริมาณฟลูออไรด์
ที่เข้มข้นมากนี้จะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการซ่อมแซม
ผิวฟัน ในขณะที่การบ้วนน้ าตามปกติ จะเจือจางฟลูออไรด์
ไปทันที บ้วนน้ า 1 ครั้ง ปริมาณฟลูออไรด์ที่คงอยู่ในปาก
ลดลง 1-2 เท่า, บ้วน 2 ครั้ง ลดลง 4-5 เท่า เมื่อเทียบกับ
การไม่บ้วนน้ าเลย ดังนั้น ถึงแม้จะแปรงบ่อย แต่บ้วนน้ า
หลังแปรง ผิวฟันก็จะไม่ได้รับฟลูออไรด์ที่ เข้มข้นเลย 
(ยกเว้นในขณะที่ก าลังแปรงฟัน) แปรงแห้งจึงไม่สามารถ
ชดเชยได้ด้วยการแปรงบ่อย นอกจากนั้น การแปรงบ่อย
เกินไป (เช่น 4-5 ครั้งข้ึนไปต่อวัน) ยังท าให้เกิดฟันสึกได้   
 
แปรงฟันตอนไหนดี 
 “หลังอาหารเช้า และสิ่งสุดท้ายก่อนเข้านอน”    
การทิ้งระยะเวลาหลังแปรงฟันไว้ให้นานที่สุดโดยไม่กิน
อาหารหรือดื่มน้ าใดๆ เป็นการเพ่ิมระยะเวลาที่ฟลูออไรด์
ท างานซ่อมแซมและเสริมสร้างผิวฟันนั่นเอง  

ปริมาณฟลูออไรด์ในช่องปากจะสูงมากหลังแปรง
ฟันเสร็จ แต่จะลดฮวบลงทันที (12-15 เท่า) เมื่อกิน/ดื่ม  
แต่หากปล่อยทิ้งไว้ปริมาณฟลูออไรด์จะค่อยๆ ลดลงภายใน
ครึ่งชั่วโมงแรก หลังจากนั้นฟลูออไรด์ที่หลงเหลืออยู่ในช่อง
ปากจะลดลงอย่างช้าๆ และใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะ
หมดไป  ดังนั้นครึ่งชั่วโมงแรกหลังแปรงฟันจึงเป็นช่วงเวลา
ที่ส าคัญที่สุดที่จะคงระดับฟลูออไรด์ให้สูงไว้ เพ่ือให้เกิด
กลไกการซ่อมแซมผิวฟันอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

ดังนั้นหากการแปรงฟันเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนเข้านอน 
โดยไม่กิน/ดื่มหลังจากแปรงฟันเสร็จ ฟลูออไรด์จะท างาน
ซ่อมแซมผิวฟันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน 



วารสารทนัตภธูร                                                                                       40                                                                                    ฉบบัที่ 1: มกราคม 2559 

หลังตื่นนอนตอนเช้า อาจบ้วนปากด้วยน้ าเปล่า
เพ่ือให้รู้สึกสบายขึ้น  ดื่มน้ าหลังตื่นนอน น้ าลายจะเริ่มหลั่ง
เมื่อช่องปากขยับและปรับสภาพสมดุลจนกลิ่นปากหมดไป   
หากแปรงฟันทันทีหลังตื่นนอน แล้วดื่มน้ าหรือรับประทาน
อาหารเช้าหลังจากแปรงฟันไม่ถึงครึ่งชั่วโมง จะสูญเสีย
ประโยชน์ของฟลูออไรด์ที่ควรจะได้รับจากการแปรงฟัน
ตอนเช้าไปอย่างมาก  ในทางตรงกันข้าม หากแปรงฟัน
หลั งจากรับประทานอาหารเช้ า  จะมี โอกาสทิ้ งช่ วง
ระยะเวลาที่ฟลูออไรด์ออกฤทธิ์ซ่อมแซมผิวฟันได้นานกว่า  
อย่างไรก็ดี ค าแนะน านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละ
บุคคล ที่มีล าดับกิจวัตรประจ าวันในตอนเช้าที่แตกต่าง
ออกไป   

อย่าลืมแปรงด้วยวิธี “แปรงแห้ง” เพราะฟลูออไรด์
ในช่องปากจะลดฮวบลงทันทีหากกิน ดื่ม หรือบ้วนน้ าตาม 

 
บทสรุปการแปรงฟันเพื่อป้องกันฟันผุ 

   1. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง   
   2. ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ 
   3. แปรงนานอย่างน้อย 2 นาที 
   4. “แปรงแห้ง” ถุยทิ้ง ไม่ต้องบ้วนน้ า  
       (หรือเพียง 1 จิบเล็กๆ) 
   5. ไม่กินหรือดื่ม หลังแปรงเสร็จอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง 
 

การท างานด้านสุขภาพควรที่จะอยู่บนพ้ืนฐานของ
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน   ไม่ใช่
ความคิด ความเชื่อ หรือความเคยชินแบบเดิมๆ  การ
เปลี่ยนแปลงอาศัยระยะเวลา ถ้าเปลี่ยนมา “แปรงแห้ง”  
ในอนาคต คนไทยจะมีฟันผุน้อยลง  
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การพัฒนา“ระบบการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา”   

โดย  ทพญ.จินดา พรหมทา 

โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

หลงัจากท่ีประชมุร่วมกันกับคณะครูอนามยัและ

ทีมงานทนัตบุคลาการใน อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 

เม่ือต้นปีการศกึษา 2558 ท่ีผา่นมา  ได้วิเคราะห์กนัถึงการ

แก้ปัญหาฟันผุ และปัญหาการท ากิจกรรมส่ง เส ริม                   

ทนัตสขุภาพ วา่มีเร่ืองอะไรท่ีส าคญัเร่งดว่นท่ีสดุ  และเป็น

สิ่ง ท่ีจะท าให้เด็กนักเ รียนประถมศึกษามีสุขนิสัยท่ีดี                     

รักการดแูลทนัตสขุภาพของตนเอง  เราพบข้อสรุปว่าสิ่งนี ้

เป็นสิ่งท่ีส าคัญ คือ “ระบบการแปรงฟันหลังอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา” 

 ในการท างานอนามัยโรง เ รียน จะพบว่ามี

โรงเ รียนอยู่กลุ่มหนึ่ง ท่ี มีความตัง้ ใจท าได้ดีประสบ

ความส าเร็จ เรียกว่าเป็นเกรด A ของอ าเภอ แต่ก็จะมี

โรงเรียนอีกจ านวนหนึง่ท่ีไมป่ระสบความส าเร็จ ไมมี่ระบบ

การแปรงฟันสกัที ทกุอ าเภอก็อาจจะคล้ายๆกนัแบบนี ้ 

เม่ือครูอนามยัและทนัตบุคลากรอ าเภอจอมพระ 

ตกลงร่วมกันว่าปีนี ้ เราจะ “ยกเคร่ือง” การทบทวนเร่ือง

ระบบการแปรงฟันใน โรงเรียนอย่างไร ให้ยั่งยืน จะ

ทบทวนและศึกษาเร่ืองการจัดระบบการแปรงฟันใน
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โรงเรียนกันอย่างไรท่ีจะท าให้นักเรียนเห็นความส าคญั

ของการแปรงฟัน  ต้องมาวิเคราะห์แยกแยะวา่  

 “การจัดการระบบการแปรงฟันในโรงเรียน
ประถมศึกษา”  ประกอบด้วยเร่ืองอะไรบ้าง  

เป้าหมายของ “การจดัระบบแปรงฟัน” คือ  การ

ท าให้เด็กนกัเรียนทกุๆคนในโรงเรียน แปรงฟันหลงัอาหาร

กลางวนั หรือการแปรงฟันก่อนขึน้ห้องเรียนในภาคบา่ย 

เปา้หมายของ “การแปรงฟัน” คือ ให้ฟันได้สมัผสั

ฟลูออไรด์ นานครบ 2-3 นาทีเพ่ือให้ฟันแข็งแรง  และ  

แปรงฟันให้สะอาดเพ่ือเอาแผ่นคราบจุลินทรีย์ท่ีเป็น

สาเหตขุองเหงือกอกัเสบ และฟันออกไปให้มากท่ีสดุ  

เพราะอะไรเด็กๆจึงไม่ชอบ ไม่อยากแปรงฟัน  

ค าตอบท่ีได้.....เด็กไม่เห็นความส าคัญ......เด็กไม่รู้

ประโยชน์ไม่รู้ว่าจะแปรงท าไม  ......  เด็กขีเ้กียจแปรงฟัน   

.....  เดก็ไมรู้่วิธีแปรง  รู้สกึวา่มนัยากในการจบัแปรง  ไมมี่

ใครบอกให้แปรงฟัน  น่ีคือเหตุผลของเด็กๆจากการท่ีได้

สมัภาษณ์เดก็ๆนะคะ... 

ทีนี.้..จะท าอย่างไรให้  โรงเรียนประถมศึกษาใน

อ าเภอจอมพระ มีกิจกรรมแปรงฟันหลงัอาหารกลางวนั

อยา่งมีประสิทธิภาพ ภาพฝันร่วมกนัคือ เดก็ๆกระตือรือร้น

มีทศันคติท่ีดีเห็นประโยชน์ในการแปรงฟัน  รู้การปฏิบตัิ

ตนท่ีถกูต้อง รู้ขัน้ตอน รู้วิธีการแปรงฟัน  

จากการประชุมกลุ่ม  และการสัมภาษณ์ครู

อนามยั ท่ีร่วมกันท างานแบบการลองผิดลองถูก ทัง้จาก

การท างานของครูอนามยัท่ีประสบความส าเร็จ และจาก

ครูอนามัยท่ีท างานท่ีล้มเหลว คุณครูได้เรียนรู้ความ

ผิดพลาด เราได้ข้อสรุปจากเพ่ือนครูในการแก้ปัญหาใน

การท างานเพ่ือให้ “ระบบการแปรงฟัน” ในโรงเรียนเกิดขึน้

ให้ได้ มีข้อสรุปดงันีค้ะ่ 

 อย่าหวังพึ่งครูประจ าชัน้ เราต้องพัฒนาผู้น า
นกัเรียนเป็นทีมท างานให้กบัครูอนามยั 

 ต้องท าให้เด็กๆในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดระบบการแปรงฟันในโรงเรียน ระหว่าง ประธาน
นกัเรียน สภานกัเรียน หวัหน้าห้องเรียน 

 ต้องจัดระบบการจัดการ การประสานงาน
ทีมงานในโรงเรียนให้ชดัเจน  

 วิ ธีการสอนต้องง่ าย  และเป็นล าดับขั น้                    
ต้องส ร้างแรงจูง ใจ  กระตุ้ น ใ ห้ เด็ก เ ข้าใจและเห็น
ความส าคญัการแปรงฟันด้วยวิธีท่ี เข้าใจง่าย อธิบายไม่
ซบัซ้อน  เข้าใจได้ตัง้แตเ่ดก็ ป.1  ถึง ม.3 

 ต้องมีวิธีการ กระตุ้นสร้างให้ทีมงานในแต่ละ
โรงเรียนกระตือรือร้นในการท างาน  มีการสร้างแรงจงูใจท่ี
เหมาะสม 

 ต้องมีแหล่งสนบัสนนุงบประมาณท่ีเหมาะสม  
ท่ีสามารถให้การสนับสนุนการท างานของโรงเรียนได้ใน
ระยะยาวต่อ เ น่ือง   เ น้นการใ ช้ท รัพยากรในพื น้ ท่ี                 
มุง่เปา้หมายไปท่ีงบกองทนุสขุภาพต าบล 
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จากข้อสรุปดังกล่าว จึงท าให้เกิดการวางแผนการ

ท างานแบ่งเป็นขัน้ตอนต่าง หลังจากการประชุมครู

อนามัยและทีมท างานทันตบุคลากร  จึงออกแบบการ

พัฒนาระบบการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแบ่ง

ออกเป็น  3 ระยะ  ด้วยกนั   

ระยะที่  1  กา รพัฒนาผู้ น านัก เ รี ยนส่ ง เส ริม                          
ทันตสุขภาพ โดยการจัดการอบรม ผู้ น านักเรียนแต่ละ
ต าบล  (ในช่วงภาคเรียนท่ี 1)  ในช่วงภาคเรียนท่ี1ให้ แต่
ละโรงเรียนออกแบบกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพใน
โรงเรียน  เน้นกิจกรรมการแปรงฟันหลงัอาหารกลางวนั 

ระยะที่  2  การติดตามระบบการจัดการในโรงเรียน
ประถมศกึษา  และ สร้างการประชาสมัพนัธ์การแปรงฟัน 
แบบแห้ง (บ้วนน า้เพียงจิบเล็ก 1 ครัง้) ให้เห็นความส าคญั
การเก็บฟลูออไรด์ไว้ในช่องปาก อย่างน้อย คร่ึงชั่วโมง  
เพ่ือปอ้งกนัฟันผ ุ(ภาคการเรียนท่ี 2) 

ระยะที่  3  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือพฒันาทีมงาน 
ผู้ น านักเรียน และกระตุ้ นให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
อนาคต (เม่ือสอบภาคการเรียนท่ี 2 เสร็จ) ก่อนปิดภาค
เรียน ปลายปี 

 

 
 

ระยะท่ี 1  ในช่วงภาคการเรียนที่ 1   

    น้องๆทันตาภิบาลประจ าต าบล ทุกต าบล             

(มีทัง้หมด 9 ต าบล) ก าหนดนดัหมายกบัครูอนามยัเพ่ือจะ

จัดอบรมผู้น าทันตสุขภาพแต่ละต าบล แต่ละต าบลจะมี

จ านวนผู้ น านักเรียนตามสัดส่วนนักเรียนท่ีมีในแต่ละ

โรงเรียน การจัดอบรมน้องๆทันตาภิบาลในอ าเภอก็จะ

บริหารจดัการช่วยเหลือกนัในการจดักิจกรรมแตล่ะต าบล 

ครูอนามยัแตล่ะต าบลก็ช่วยน้องทนัตาภิบาลในการอบรม 

โดยมาช่วยในฐานความรู้ในการอบรม จากนัน้เขาก็นัด

หมายวางแผนการรักษาและจดัการงานบริการในโรงเรียน

ตอ่ไป 

  
 
ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 ในช่วงภาคเรียนที่ 2  
 นัดตรวจเย่ียมนิเทศโรงเรียนทุกแห่ง  (จะไปกัน                

2 คน น้องทนัตาภิบาลท่ีรับผิดชอบต าบลนัน้และผู้ เขียน)                              

ซึง่เป็นกิจกรรมช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีสดุ ในการจดัระบบการ

แปรงฟันในโรงเรียน  โดย มี 2 ภารกิจท่ีลงไปท า คือ  

(1) ภารกิจตดิตามดวูา่เกิดระบบตามท่ีวางแผนไว้หรือไม ่ 

(2) ภารกิจการสอนการแปรงฟันแห้ง หรือ แปรงแห้ง 

มีรายละเอียดดงันี ้ 



วารสารทนัตภธูร                                                                                       44                                                                                    ฉบบัที่ 1: มกราคม 2559 

(1) ภารกิจตดิตามดูว่าเกิดระบบเหล่านีห้รือไม่ 
(1.1) การมีส่วน ร่วมของ ประธานนัก เ รียน             

สภานกัเรียน หวัหน้าห้อง  ผู้น านกัเรียน 
(1.2) การจัดการองค์กร และการประสานงาน

ผู้ เก่ียวข้องการแปรงฟันเป็นอยา่งไร  
ถ้าหากไม่มีระบบการจัดการดังกล่าว  ผู้ เย่ียม

นิเทศงานจะแนะน าให้จัดให้มีเกิดขึน้  ซึ่งพบว่าแต่ละ

โรงเรียนจะบริบทท่ีแตกต่างกัน ผู้นิเทศงานต้องศึกษาว่า 

มีการประสานงานกันภายในองค์กรในโรงเรียนอย่างไร 

สภานกัเรียนมีบทบาทอย่างไร  ผู้น าฯและหวัหน้าห้อง มี

บทบาทอย่างไร มีการใช้แบบฟอร์มการบันทึกแบบใด                     

ท่ีอ าเภอจอมพระ มีแบบบันทึก อยู่ 3 แบบท่ีเป็น Best 

practice  ท่ีครูอนามยั แบง่ปันกนัใช้ในอ าเภอฯ  

สิ่งส าคัญคือต้องให้ผู้ เก่ียวข้องมีสิทธิท่ีจะเลือก

วิธีการด าเนินการ ในขัน้ตอนและกิจกรรมต่างๆของ

โรงเรียน  เช่น กิจกรรมการแปรงฟันนาน 2 นาที แต่ละ

โรง เ รียนจะใช้วิ ธีการอย่างไร ท่ีสามารถท าไ ด้ โดย

สอดคล้องเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน บางโรงเรียนมี

การเปิดเสียงเพลง เด็กจะเลือกเพลงมาเปิดขณะแปรงฟัน  

ซึ่ง มี  2 เพลงท่ียอดฮิตติดชาร์ต ทันตบุคลากรน าไป

เผยแพร่กัน คือเพลง “เรามาแปรงฟัน” ของกรมอนามัย 

อีกเพลงคือเพลง “แปรงฟัน 12 สว่น” ของคณะทนัตแพทย์ 

จฬุาฯ โรงเรียนเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะมีระบบการแปรงฟันท่ีดี  

เวลา 2 นาทีก็จะแป๊บ..ตามความยาวของเสียงเพลง  

ส่วนพวกโรงเรียนท่ีไม่มีเสียงเพลงแปรงฟัน เรา

ต้องท าให้นกัเรียนให้รับรู้ว่าเวลานาน 2 นาที นานแคไ่หน 

เขาก็จะเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัเขา มีวิธีท่ีหลากหลาย 

มีวิ ธีการนับเลข มีวิ ธี ร้องเพลง  หรือท่องบทอาขยาน           

มีหลายแบบมาก  ร้องเพลงมาชส์ประจ าโรงเรียน  ท่อง

อาขยานประโยค 3 ส่วน(ภาษาอังกฤษ)  อาขยาน

ภาษาไทย  ร้องเพลงชาต ิ(2รอบ) จะเป็นการตกลงร่วมกนั

ในโรงเรียนและซ้อมร้องเพลง ซ้อมนับเลข  ว่าต้องมี

จงัหวะอยา่งไรจงึจะพอดี  2 นาทีกวา่ๆ   

 

(2) ภารกิจสอนการแปรงฟันแบบแห้ง (แปรงแห้ง)  
ควรง่ายในการจดจ าเฉพาะประเด็นส าคญั เน้น

การแปรงฟันนาน 2 นาที แปรงฟันแบบแห้ง ถุยฟองออก
ให้หมด และ บ้วนน า้ครัง้เดียว (เพียง 1จิบเล็ก) 

(2.1) เพ่ือเก็บฟลูออไรด์ไว้ในช่องปากอย่างน้อ
คร่ึงชัว่โมง 
(2.2) เพ่ือเก็บฟลูออไรด์ในช่องปาก 3 ชั่วโมง 

เวลาขึน้ห้องเรียนภาคบา่ย 
(2.3) เพ่ือเก็บฟลอูอไรด์ในช่องปากนาน 8 ชัว่โมง

ภายหลงัการแปรงฟันก่อนนอน 
เร่ือง....การสอนการแปรงฟัน ต้องแปลกใหม่      

น่าแปลกใจ..ชวนให้สงสยั น่าติดตาม น่าสนใจ ต้องสรุป

การใช้ภาษาท่ีสัน้ๆ  เข้าใจง่าย โดยให้ทอ่งจ าก่อน  แล้วจงึ

มาท าความเข้าใจอธิบายอีกครัง้ ขอเล่าประสบการณ์ให้

ฟัง ถึงวิธีการสอนการแปรงฟันแบบแห้ง แนวใหมค่ะ่   
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ข้อความท่ีให้เดก็ทอ่งท าความเข้าใจ มีดงัตอ่ไปนี ้

 วนันีค้ณุหมอสอนเร่ืองอะไร  = การแปรงฟันแบบแห้ง   
 ท าอยา่งไร  =  ก่อนแปรงก็แห้ง,  หลงัแปรงก็แห้ง 
 แปรงนาน 2 นาที  (ให้ ชนูิว้ 2 นิว้)  
 เม่ือแปรงเสร็จ  ถุยฟองออกให้หมด / จนปากแห้ง /  
แห้ง  แห้ง  แห้ง  
 (ให้ชูนิว้ 1 นิว้) เช็ดฟองออกจากปาก  (ให้ใช้นิว้ปาด 
จากมมุปากข้างหนึง่ ถึง มมุปากอีกข้างหนึง่ แล้ว ให้ช ู นิว้ 
1 นิว้)  บ้วนน า้ 1 ครัง้ 
 (ใช้นิว้ 1 นิว้ ชีไ้ปท่ีปากตวัเอง) เก็บ ฟลูออไรด์ไว้ใน
ปาก อยา่งน้อย คร่ึง ชัว่โมง   
 (ชนูิว้ 3 นิว้) อยา่งดี 3 ชัว่โมง 
 (ชนูิว้ ขึน้ 8 นิว้) ดีท่ีสดุ 8 ชัว่โมง 

หลังจาก ให้นักเรียนท่อง สัก 3 รอบ ให้แข่งกัน

ระหว่างชัน้เรียน ว่าใครจะจ าได้มากกว่ากัน  จนเด็กๆ 

งงๆๆ  งงจนได้ท่ีแล้ว จงึคอ่ยๆเฉลย ทีละข้อ วา่มนัคืออะไร 

ส าคญัอยา่งไร  เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัอยา่งไร แตต่อกย า้ถึง

ประโยชน์ในการเก็บฟลูออไรด์ไว้ในช่องปาก  และ

ช่วงเวลาท่ีส าคัญท่ีสุดคือก่อนนอน  ซึ่ งจะเป็นเวลาท่ี

ส าคญัท่ีสดุเพราะเก็บฟลอูอไรด์ได้นานท่ีสดุด้วย     

 

การแปรงฟันแบบแห้ง. .น่าสนใจมากนะคะ                      

ผู้ ท่ีพดูถึงเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงัท่ีผู้ เขียนได้ยินครัง้แรกคือทา่น

อาจารย์ ประทีป (รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช) เม่ือนาน

มาแล้ว แต่ท่ีมาโดง่ดงัในยคุปัจจบุนันี ้เพราะท่านอาจารย์ 

สุดาดวง (รศ.ทพญ.ดร. สุดาดวง กฤษฎาพงษ์  จาก

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทย์  จุฬาฯ)               

เป็นผู้ เผยแพร่ข้อมูลการแปรงฟันแบบแห้ง ออกส่ือ

สาธารณะแขนงตา่งๆมากมาย รวมทัง้ในวารสารทนัตภูธร

ฉบบันีด้้วย ชว่งนีเ้ราเลยต้องเกาะกระแสสถานการณ์..ท่ีดี

ท่ีสดุในการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน มาสนใจเร่ืองการ  

แปรงฟันแบบแห้งกันค่ะ....  ผู้ เขียนจึงขอเป็นนักฉกฉวย

สถานการณ์...ตวัจริง..ท่ีน าเร่ืองนีม้าสอนเด็กๆๆ ในอ าเภอ

จอมพระ..    

เพราะคุณค่าชีวิตมนุษย์ คือการเรียนรู้และได้

พฒันาไปด้วยกัน แล้วความสุขก็จะบงัเกิด  เร่ืองเล่าของ

ผู้ เขียนและของทันตบุคลากรทุกๆคนก็ยังมีอีกมากมาย  

ไว้มีโอกาสจะเลา่ให้ฟังอีกนะคะ  

 


