
ท ำควำมสะอำดฟันไดด้ว้ยกำรแปรงฟันแคนั่น้เองหรอื L037-11 

ท ำไมเรำถงึตอ้งท ำควำมสะอำดฟัน 

เพือ่ก ำจัดครำบจลุนิทรยีบ์นผวิฟัน ครำบจลุนิทรยีค์อืแผน่แบคทเีรยีบำงๆ ทีย่ดึเกำะอยูบ่นผวิฟัน 

 

ครำบจลุนิทรยีบ์นผวิฟัน 

ผลของกำรไมก่ ำจัดครำบจลุนิทรยีบ์นผวิฟันใหด้คีอือะไร 

ครำบจลุนิทรยีจ์ะสะสมแลว้น ำไปสูก่ำรเกดิฟันผแุละโรคเหงอืกในเวลำตอ่มำ จำกกำรส ำรวจทำงสขุภำพชอ่ง

ปำกในปี 2011 ของฮอ่งกง เด็กอำย ุ12 ปีประมำณ 20% เคยมฟัีนผมุำกอ่น และผูใ้หญอ่กีกวำ่ 90% ก็เคย

เป็นโรคเหงอืกทีร่ะดับควำมรนุแรงตำ่งกันไป ดังนัน้ จงึเป็นหลักฐำนไดว้ำ่โรคทำงทันตกรรมอันเกดิจำกกำร

สะสมของครำบจลุนิทรยีนั์น้พบไดบ้อ่ยมำก และในกำรป้องกันโรคตำ่งๆ ดังกลำ่ว เรำจงึจ ำเป็นตอ้งก ำจัด

ครำบจลุนิทรยีใ์หส้ะอำดอยำ่งท่ัวถงึ  

ถำ้อยำ่งนัน้ แคก่ำรแปรงฟันก็ก ำจัดครำบจลุนิทรยีไ์ดเ้พยีงพอแลว้หรอืเปลำ่  

ไมจ่ ำเป็นเสมอไป โปรดทรำบวำ่ครำบจลุนิทรยีนั์น้มักสะสมอยูใ่นบรเิวณทีท่ ำควำมสะอำดไดย้ำก เชน่  

I. รอ่งเหงอืก 

II. ผวิฟันดำ้นประชดิ 

III. พืน้ผวิดำ้นลำ่งสะพำนฟันตดิแน่น 

IV. เครือ่งมอืจัดฟันแบบตดิแน่น 

V. ฟันเทยีมและเครือ่งมอืจัดฟันแบบถอดได ้

เรำจะก ำจัดครำบจลุนิทรยีใ์นบรเิวณทีท่ ำควำมสะอำดไดย้ำกไดอ้ยำ่งไร 
บรเิวณทีค่รำบจลุนิทรยีม์กัสะสม 1 รอ่งเหงอืก 

 

บรเิวณทีค่รำบจลุนิทรยีม์กัสะสม บรเิวณรอ่งเหงอืก 

เรำมักละเลยสว่นนีใ้นขณะแปรงฟันจงึท ำใหเ้ป็นบรเิวณทีค่รำบจลุนิทรยีส์ะสมไดง้ำ่ย ขัน้ตอนตอ่ไปนีค้อื

เทคนคิกำรแปรงฟันทีช่ว่ยท ำควำมสะอำดในบรเิวณนีไ้ดพ้รอ้มกับผวิฟันทกุสว่นอยำ่งเป็นระบบ 

1. อันดับแรก ใหแ้ปรงผวิทำงดำ้นนอกของฟันลำ่ง หัวแปรงควรวำงให ้

ปลำยขนแปรงเอยีงท ำมมุเขำ้หำขอบเหงอืก ขยับแปรงเบำๆ เป็น

ระยะสัน้ๆ โดยแปรงฟัน 2 - 3 ซีใ่นครัง้เดยีว 

 

2. จำกนัน้ใหแ้ปรงผวิฟันดำ้นในเหมอืนทีแ่ปรงผวิดำ้นนอก  

3. เมือ่แปรงผวิดำ้นในของฟันหนำ้ ใหจั้บแปรงสฟัีนตัง้ข ึน้แลว้แปรง

เบำๆ จำกขอบเหงอืกไปทำงตัวฟัน 
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4. จำกนัน้จงึแปรงดำ้นบดเคีย้วของฟันโดยแปรงเขำ้ออก  

อนัดับสดุทำ้ย ใหแ้ปรงผวิฟันดำ้นนอก ผวิฟันดำ้นใน และดำ้นบดเคีย้วของฟันบนเชน่เดยีวกบัทีแ่ปรงในฟันลำ่ง 

 

เราควรใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการใชเ้ทคนคิการแปรงฟนัแบบนี ้

แปรงสฟัีน --- แปรงสฟัีนควรขยับไดอ้ยำ่งอสิระในชอ่งปำกและเขำ้ถงึพืน้ผวิของฟันไดท้กุดำ้น ขนแปรง

ควรออ่นนุ่ม เพือ่ใหเ้หงอืกไมเ่กดิกำรบำดเจ็บไดง้ำ่ย หำกเลอืกใชแ้ปรงสฟัีนไฟฟ้ำ ควร

ปรกึษำทันตแพทยเ์พือ่ดวูำ่จ ำเป็นตอ้งปรับเปลีย่นเทคนคิกำรแปรงฟันหรอืเปลำ่ 

ยำสฟัีน --- ควรใชย้ำสฟัีนผสมฟลอูอไรดเ์นือ่งจำกสำมำรถป้องกันฟันผไุดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 

บรเิวณทีค่รำบจลุนิทรยีม์กัสะสม 2 ผวิฟันดำ้นประชดิ 

 

ครำบจลุนิทรยีส์ะสมบรเิวณผวิฟันดำ้นประชดิ 

กำรใชไ้หมขดัฟันเป็นประจ ำทกุวนัก็เพยีงพอทีจ่ะชว่ยก ำจัดครำบจลุนิทรยีอ์อกจำกผวิฟันดำ้นประชดิได ้

ขัน้ตอนตอ่ไปนีค้อืเทคนคิกำรใชไ้หมขดัฟัน 

1. ดงึไหมขดัฟันใหย้ำว 20-25 ซม. แลว้คลอ้งนิว้ให ้

เป็นวง 

 

 

2. ใชน้ิว้โป้งและนิว้ชีค้วบคมุไหมขดัฟันทีเ่หลอืไว ้

จนยำว 2 ซม. สอดไหมลงระหวำ่งรอ่งฟันเบำๆ 

โดยขยับเขำ้ออก 

 

 

 

3. ใชไ้หมโอบฟันไวห้นึง่ซีใ่หเ้ป็นรปูตัว “C” แลว้คอ่ยๆ 

สอดลงไปใหถ้งึจดุลกึสดุของรอ่งเหงอืก แลว้ถขู ึน้ถู

ลงกบัผวิฟัน จำกนัน้ใหโ้อบฟันซีข่ำ้งๆ แลว้ขยบัขึน้

ลงเชน่กนั ท ำควำมสะอำดผวิฟันดำ้นประชดิของซี่

อืน่แบบเดยีวกนั 

 

 

หำกชอ่งวำ่งระหวำ่งฟันมขีนำดใหญอ่ยำ่งเชน่ฟันทีม่อีำกำรเหงอืกรน่จำกโรคเหงอืก ก็อำจใชแ้ปรงซอกฟัน

เพือ่ท ำควำมสะอำดชอ่งวำ่งระหวำ่งฟันนัน้ได ้ใหส้อดแปรงซอกฟันเขำ้ไปในชอ่งหวำ่งระหวำ่งรำกฟัน แลว้

แปรงเขำ้ออกเพือ่ท ำควำมสะอำดผวิฟันดำ้นประชดิ 

 

 

 

  

สอดแปรงซอกฟันเขำ้ไปในชอ่งวำ่งระหวำ่งฟัน โดยวำงขน
แปรงไวใ้กลก้ับขอบเหงอืกใหม้ำกทีส่ดุ แลว้ขยับแปรงไป
มำเพือ่ท ำควำมสะอำดผวิฟันดำ้นประชดิ 



 

บรเิวณทีค่รำบจลุนิทรยีม์กัสะสม 3 พืน้ผวิดำ้นลำ่งสะพำนฟันตดิแน่น 

กำรสะสมขอครำบจลุนิทรยีต์ำมพืน้ผวิดำ้นลำ่งของสะพำนฟันตดิแน่น 

 

ผูป่้วยทีส่วมใสส่ะพำนฟันจ ำเป็นตอ้งใชซ้เูปอรฟ์ลอสขดัฟันทกุวนัเนือ่งจำกสว่นทีเ่ป็นฟองน ้ำสำมำรถก ำจัด

ครำบจลุนิทรยีอ์อกไปจำกพืน้ผวิดำ้นลำ่งของสะพำนฟันได ้ 

 

 

 

 

 

 

ซเูปอรฟ์ลอส 

1. สอดปลำยแข็งผำ่นชอ่งวำ่งระหวำ่งฟันกับสะพำนฟัน  

2. ใชไ้หมสว่นทีนุ่่มวำงไวร้ะหวำ่งเหงอืกกับพืน้ผวิดำ้นลำ่งสะพำน

ฟัน แลว้ท ำควำมสะอำดดว้ยกันขดัไปมำและขึน้ลงเบำๆ 

 

บรเิวณทีค่รำบจลุนิทรยีม์กัสะสม 4 เครือ่งมอืจัดฟันแบบตดิแน่น 

กำรใชไ้หมขดัฟันดเูป็นเรือ่งยุง่ยำกมำกส ำหรับผูท้ีใ่สเ่ครือ่งมอืจัดฟันแบบตดิแน่น ในกรณีดังกลำ่วกำ้นรอ้ย

ไหมขดัฟันหรอืซเูปอรฟ์ลอสสำมำรถชว่ยใหไ้หมขดัฟันเขำ้ไปก ำจัดครำบจลุนิทรยีอ์อกจำกพืน้ผวิฟันดำ้น

ประชดิไดง้ำ่ยขึน้ 

กำรใชก้ำ้นรอ้ยไหมขดัฟันกับไหมขดัฟัน 

1. สอดไหมขดัฟันผำ่นชอ่งวำ่งระหวำ่งลวดจัดฟันและซีฟั่น  

2. ท ำตำมขัน้ตอนกำรใชไ้หมขดัฟันขัน้ตอนที ่2 และ 3 ในสว่นกอ่น

หนำ้ แลว้ท ำควำมสะอำดพืน้ผวิฟันดำ้นประชดิตำมล ำดับ 

กำรใชไ้หมขดัฟันเพือ่ท ำควำมสะอำดพืน้ผวิฟันดำ้นประชดิ 

1. สอดปลำยแข็งผำ่นชอ่งวำ่งระหวำ่งลวดจัดฟันและซีฟั่น  

 ปลำยแข็ง 

2. ท ำตำมขัน้ตอนกำรใชไ้หมขดัฟันขัน้ตอนที ่2 และ 3 ใน

สว่นกอ่นหนำ้ แลว้ท ำควำมสะอำดพืน้ผวิฟันดำ้นประชดิ

ตำมล ำดับ 

 

ไหมขดัฟันท่ัวไป 

 

 



บรเิวณทีค่รำบจลุนิทรยีม์กัสะสม 5 ฟันเทยีมและเครือ่งมอืจัดฟันแบบถอดได  ้

ครำบจลุนิทรยีย์ังสำมำรถยดึเกำะบนพืน้ผวิของฟันเทยีมและเครือ่งมอืจัดฟันแบบถอดไดอ้กีดว้ย ผูท้ีส่วมใส่

เครือ่งมอืเหลำ่นีค้วรปฏบิตัติำมขัน้ตอนดังตอ่ไปนีเ้พือ่ท ำควำมสะอำด 

1. ถอดเครือ่งมอืออกจำกชอ่งปำก จำกนัน้ แปรงเครือ่งมอืดว้ย

แปรงสฟัีนและสำรท ำควำมสะอำดใหท่ั้ว 

 

2. หลังจำกท ำควำมสะอำดเครือ่งมอืแลว้ ใหแ้ชไ่วใ้นน ้ำขำ้มคนื  

3. เมือ่ใดก็ตำมทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ครือ่งมอื ใหท้ ำควำมสะอำดแลว้เก็บรักษำ

โดยแชไ่วใ้นน ้ำ 

 

“ตอนนีฉั้นก็ไดรู้ว้ำ่จะก ำจัดครำบจลุนิทรยีไ์ดท้ีไ่หนและก ำจัดยังไงแลว้ ฉันจะท ำใหส้ะอำดหมดจดไปเลย” 

ชำ้กอ่น! ถงึอยำ่งไรทำ่นก็ไมส่ำมำรถตรวจชอ่งปำกตัวเองดไูดว้ำ่เทคนคิกำรก ำจัดครำบจลุนิทรยีนั์น้มี

ประสทิธภิำพจรงิหรอืเปลำ่ ทำ่นยังตอ้งกำรผูเ้ชีย่วชำญเพือ่คอยยนืยันและใหค้ ำปรกึษำอยูด่ ีและผูเ้ชีย่วชำญ

คนนัน้ก็คอืทันตแพทยข์องทำ่นน่ันเอง ใหไ้ปพบทันตแพทยท์กุปีเพือ่ตรวจสขุภำพชอ่งปำก แลว้ทันตแพทย์

จะ 

1. ชีใ้หเ้ห็นถงึบรเิวณทีท่ำ่นท ำควำมสะอำดไดไ้มด่ ีและใหค้ ำแนะน ำวธิใีนกำรท ำควำมสะอำดใหม้ี

ประสทิธภิำพ หำกเทคนคิกำรก ำจัดครำบจลุนิทรยีข์องทำ่นดพีอแลว้ ทันตแพทยก็์จะไดเ้พิม่ควำมมั่นใจ

ใหท้ำ่นใชว้ธินัีน้ตอ่ไป 

2. ชว่ยใหท้ำ่นมเีทคนคิในกำรดแูลอนำมัยชอ่งปำกไดด้ยี ิง่ข ึน้ และแนะน ำใหรู้จั้กกับอปุกรณ์ท ำควำม

สะอำดทีเ่หมำะสมเพือ่ปกป้องฟันและเนือ้เยือ่รองรับฟันจำกกำรถกูครำบจลุนิทรยีท์ ำลำย 

3. ระบแุละแกไ้ขปัจจัยทีก่อ่ใหเ้กดิกำรสะสมของครำบจลุนิทรยี ์เชน่ ครำบหนิปนูและวสัดอุดุฟันทีพ่ืน้ผวิ

ไมเ่รยีบ เพือ่ลดกำรสะสมของครำบจลุนิทรยีต์อ่ไป 

สดุทา้ยแลว้ การท าความสะอาดฟนัก็ไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารแปรงฟนัเทา่น ัน้! อยา่ลมื 

1. แปรงฟันดว้ยยำสฟัีนผสมฟลอูอไรดต์อนเชำ้และกอ่นเขำ้นอน 

2. ใชไ้หมขดัฟันขดัดำ้นประชดิฟันอยูท่กุวนั 

3. ไปพบทันตแพทยท์กุปีเพือ่ตรวจสขุภำพชอ่งปำก 

 

(หำกทำ่นสวมใสฟั่นเทยีมหรอืเครือ่งมอืจัดฟันแบบถอดได ้ 

กรณุำลำ้งท ำควำมสะอำดสม ำ่เสมอทกุวนัดว้ยสำรท ำควำมสะอำด) 




