กรมการแพทย์ เปิ ดศู นย์ ทนั ตกรรมผู้สูงอายุ ดูแลสุ ขภาพช่ องปากผู้สูงอายุครบวงจร
อธิ บดีกรมการแพทย์เผยสังคมไทยกาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ชูจดั ตั้งศูนย์ทนั ตกรรมผูส้ ู งอายุ ดูแลสุ ขภาพ
ช่องปากผูส้ ู งอายุครบวงจร พร้อมแนะผูส้ ู งอายุควรพบทันตแพทย์เป็ นประจาทุกๆ 4-6 เดือน เพื่อให้สุขภาพฟันและ
ช่องปากของผูส้ ู งอายุแข็งแรงอยูเ่ สมอ
วันนี้ (21 ตุลาคม 2557) ที่สถาบันทันตกรรม นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์
เปิ ดเผยภายหลังพิธีเปิ ดงานวันทันตสาธารณสุ ขและพิธีเปิ ดศูนย์ทนั ตกรรมผูส้ ู งอายุ เพื่อเทิ ดพระเกี ยรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ว่า จากสถานการณ์ ประชากรโลก รวมทั้งประเทศไทยกาลังเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุ จึงเป็ นความจาเป็ นที่ตอ้ งมีระบบบริ การสุ ขภาพ ที่เหมาะสมและครอบคลุ มผูส้ ู งอายุ ซึ่ ง
ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีความตระหนักในภาวะสุ ขภาพช่องปากของตนเอง มีความต้องการที่จะเก็บรักษาฟั นของ
ตนไว้ให้คงทนและมีความสวยงาม ท าให้ผูส้ ู ง อายุมีค วามต้องการรั บการบริ การเพิ่ มมากขึ้ น เนื่ องจาก
สุ ขภาพช่องปากมีความสาคัญต่อสุ ขภาพร่ างกาย ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตใจและการเข้าสังคม เพื่อให้ผปู้ ่ วยมี
สุ ขภาพช่ องปากที่ ดี ส่ งผลดี ต่อคุ ณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ และเนื่ องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็ น “วันทันต
สาธารณสุ ขแห่ งชาติ” ซึ่ งสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ขร่ วมกับมูลนิ ธิ พอ.สว. ตลอดจน
หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่ วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุ ข โดยได้รับความร่ วม
แรงร่ วมใจจากทันตบุ คลากร และอาสาสมัครทัว่ ประเทศ โดยจัดให้บริ การส่ งเสริ มป้ องกันและบ าบัดรั กษาทาง
ทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งการเปิ ดศูนย์ทนั ตกรรมผูส้ ู งอายุ ให้บริ การผูส้ ู งอายุในช่องทาง
พิเศษ โดยให้บริ การทั้งทันตกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นที่ยงุ่ ยากซับซ้อน
ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ผู้อานวยการสถาบันทันตกรรม เปิ ดเผยว่า วันทันตสาธารณสุ ขปี
นี้ สถาบันทันตกรรมได้จดั กิ จกรรมให้บริ การผูป้ ่ วยจานวน 300 ราย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ สถาบันทันตกรรม
กรมการแพทย์เล็ งเห็ นความส าคัญของสุ ขภาพช่ องปากผูส้ ู งอายุ จึ งจัดตั้งศู นย์ทนั ตกรรมผูส้ ู งอายุ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบรู ปแบบบริ การทันตกรรมที่เหมาะสมสาหรับผูส้ ู งอายุไทย ให้บริ การทันตกรรมแก่ผสู ้ ู งอายุ
ในช่ องทางพิ เศษ แก่ ผูส้ ู ง อายุ 60 ปี ขี้ นไป จัดการ องค์ความรู ้ ด้านทันตกรรมผูส้ ู งอายุและที่ เกี่ ยวข้อง ในทุ ก
มิ ติ ประสานเครื อข่ ายบริ การทันตกรรมผู ้สู งอายุ ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ศู นย์ดังกล่ าวมี การให้ บริ การตรวจ
พื้นฐาน ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหิ นปูนทุกวันในเวลาราชการ และให้บริ การทันตกรรมที่ซบั ซ้อน เช่น รักษาคลอง
รากฟั น รักษาโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ บูรณะฟั นที่มีความยุง่ ยาก ผ่าตัดปุ่ มกระดูกงอกที่ขากรรไกร ใส่ ฟันเทียม รากฟั น
เที ยม ภายหลังการให้บริ การพื้ นฐานตามแผนการรั กษาในคลิ นิกทันตกรรมเฉพาะสาขาตามที่ ทันตแพทย์นัด
หมาย เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดีเหมาะสมกับวัย รวมทั้งมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
สาหรับการดูแลสุ ขภาพช่องปากของผูส้ ู งอายุเบื้องต้นนั้น ควร
เริ่ มจากการดูแลความสะอาดของฟั น อุ ปกรณ์ ทาความสะอาด ควรเลื อกด้ามจับที่ถนัดมื อ ตัวแปรงควรมี

ขนาดเหมาะกับช่ องปาก ขนแปรงนิ่ ม ควรเปลี่ ยนแปรงสี ฟันเมื่ อขนแปรงบานหรื อมี อายุก ารใช้งาน 2-3
เดื อน สาหรับผูส้ ู งอายุที่ใส่ ฟันปลอม ควรทาความสะอาดฟั นปลอมด้วยการแช่ ในน้ าสะอาด และควรถอด
ฟันปลอมอย่างน้อยวันละ 4-8 ชัว่ โมง ไม่ควรใส่ ฟันปลอมนอน เพราะอาจทาให้เกิดการอักเสบและติดเชื้ อรา
ในช่ องปากได้ นอกจากนี้ ผสู ้ ู งอายุอาจเลือกใช้เครื่ องมือช่ วยทาความสะอาดฟั นเพิ่มเติม เช่ น แปรงซอกฟั น
ทาความสะอาดฟั น ที่เป็ นช่องมีเหงือกร่ นหรื อฟั นห่ าง รวมถึงการทาความสะอาด กระพุง้ แก้มไปจนถึงโคน
ลิ้น เพื่อขจัดอาหารและคราบจุลินทรี ยท์ ี่ตกค้าง ควรหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง เช่นการสู บบุรี่ การเคี้ยวหมาก การ
รับประทานอาหารที่มีรสหวานหรื อมีแป้ งและน้ าตาลเป็ นส่ วนประกอบ ทั้งนี้ผสู ้ ู งอายุควรพบทันตแพทย์เป็ น
ประจาทุกๆ 4-6 เดือน เพื่อรักษาสุ ขภาพฟันและช่องปากให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ
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