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สุขภาพกายกับสุขภาพชองปาก 
สัมพันธกัน...แตปองกันได 

ทพญ.วรารัตน ใจชื่น กองบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 กลุมผูสูงอายุซึ่งเปนกลุมวัยที่มีผลกระทบจากความเสื่อมถอยของรางกาย ภาวะโรคทางระบบรวมถึงการใชยา 

อันเปนปจจัยเสริมตอการเกิดและลุกลามของโรคในชองปากไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในที่สุดจะมีผลตอสุขภาพโดยรวมของ

ตัวผูสูงอายุ ทั้งในดานภาวะโภชนาการของรางกาย ซึ่งเกี่ยวของกับการทำงานของกลามเนื้อบดเคี้ยว และการมีฟนที่ใช

งานได ไปจนถึงคุณภาพชีวิต อยางไรก็ดีปญหาเหลานี้สามารถปองกันได หากสามารถตรวจพบและเขาสูกระบวนการ

ดูแลสุขภาพชองปากของผูสูงอายุที่เหมาะสมและทันเวลา โครงการพัฒนาระบบขอมูลที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพชอง

ปากผูสูงอายุในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจึงจัดทำขึ้น โดยมุงหวังใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแจงเตือน

ใหผูสูงอายุที่มีภาวะโรคทางระบบรวมถึงการใชยาบางชนิดที่ขอมูลทาวิชาการพบวามีผลกระทบกับสุขภาพชองปากใน

ดานตางๆ เพื่อใหตัวผูสูงอายุเองไดรับทราบขอมูลความเสี่ยงของตน และไดรับการดูแลอยางเหมาะสมเพื่อปองกันไม

ใหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นสงผลใหสุขภาพชองปากตองเสื่อมถอยตามสุขภาพกายไปดวย อยางไรก็ดี การพัฒนา

เทคโนโลยีดังกลาวยังอยูในขั้นตอนการพัฒนา บทความนี้จึงขอหยิบยกผลการศึกษาบางสวนที่ไดจากโครงการดังกลาว 

เพื่อใหผูอานสามารถนำขอมูลไปปรับใชในการสำรวจความเสี่ยงของตนเองและคนใกลชิด และสามารถตัดสินใจเขาสู

กระบวนการดูแลสุขภาพชองปากไดอยางเหมาะสมตอไป 

ยาที่มีผลทำใหเกิดอาการหรือสภาวะปากแหง 

 เมื่อพูดถึงสุขภาพชองปาก คนสวนใหญจะนึกถึงแตเพียงฟนและเหงือก แตองคประกอบสำคัญที่จะมีผล         

สงเสริมใหสุขภาพชองปากดีหรือไมดี ก็คือ “น้ำลาย”  

 หนาที่สำคัญของน้ำลายตอการสงเสริมใหเกิดสุขภาพชองปากที่ดีคือ การสรางความชุมชื่นใหชองปาก และ

การทำหนาที่ปรับสภาวะกรดดางในชองปาก ในคนที่มีการไหลของน้ำลายเปนปกติก็จะทำใหสภาพในชองปากมีความ

สมดลุยบัยัง้กระบวนการเกิดฟนผุ ลดโอกาสเกดิการตดิเชือ้ราในชองปากและโรคในชองปากอืน่ๆทีอ่าจเกดิตามมาไดดวย 

นอกจากนี้ น้ำลายยังทำใหการทำงานของชองปาก อาทิ การกลืนอาหาร การพูด รวมไปถึงการใชงานฟนเทียม ทำได

เปนปกติดวย อยางไรก็ตาม คนที่ไมเคยประสบปญหา “ปากแหง น้ำลายนอย” อาจยังไมเคยเห็นความสำคัญของ

น้ำลายดังที่กลาวมา ทั้งนี้จากขอมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพชองปากแหงชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 พบวากลุมผูมีอายุ 

60 – 74 ป จำนวนมากถึงรอยละ 51.4 มีอาการแสดงของสภาวะน้ำลายแหง 

 หากอานมาถึงตรงนี้ ทานที่รูสึกวาตนเองไมใชผูประสบปญหา “ปากแหง น้ำลายนอย” อยาเพิ่งรีบดวนตัดสิน

ใจอานขามบทความนี้ไป เพราะทานอาจอยูในกลุมเสี่ยงโดยไมรูตัว ซึ่งหากทานเขาใจในความเสี่ยงของตนไดเร็วก็จะ

สามารถดูแลตนเองไดดีขึ้นเพื่อปองกันไมใหตกอยูในกลุมผูประสบปญหาในอนาคต  

 สภาวะปากแหง น้ำลายนอย เปนผลมาจากหลายสาเหตุ แตในบทความนี้จะขอเนนไปที่สาเหตุอันเนื่องมา

จากการใชยาบางชนิด ดวยมุงหวังใหผูที่มีการใชยาเหลานี้เปนประจำสามารถตระหนักถึงผลกระทบในชองปากที่อาจ

เกิดตามมา เพื่อจะไดดูแลสุขภาพชองปากไดดีขึ้น ซึ่งจากโครงการพัฒนาระบบขอมูลที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพชอง

ปากผูสงูอายใุนระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิไดทำการสอบถามความคดิเหน็ของผูเชีย่วชาญในประเทศไทย ประกอบดวย  



แพทยและทันตแพทยที่มีความรูความชำนาญในสาขาที่เกี่ยวของและมีประสบการณตรงในการดานการดูแลสุขภาพผู

สูงอายุ ซึ่งกลุมผูเชี่ยวชาญมีฉันทามติวา ยาที่มีการใชในประเทศไทยและพบวามีโอกาสสงผลกระทบทำใหเกิดอาการ

ปากแหงน้ำลายนอยไดนั้น คือ ยากลุม strong anticholinergic effect จำนวน 11 รายการ ดังตารางตอไปนี้ 

  
 รายชื่อยากลุม strong anticholinergic effect ที่ไดรับฉันทามติกลุมผูเชี่ยวชาญวาควรมีระบบกระตุนเตือน  

ผูปวยเนื่องจากอาจมีผลทำใหปากแหง (xerostomia) 

 แตชากอน แมวาทานจะใชยาขางตนอยูในขณะนี้ ก็อยาเพิ่งตกใจ ผูเชี่ยวชาญแนะนำตออีกวา หากทานมี

ประวัติการใชยาเหลานี้ ขอใหสำรวจตนเองเพิ่มเติมอีกนิดวาทานเริ่มมีสัญญานวาปากแหงหรือไม โดยอาศัยขอคำถาม 

5 ขอ1 ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ฉันรูสึกวาปากแหงเมื่อรับประทานอาหาร (my mouth feels dry when eating a meal) 

ขอ 2 ฉันรูสึกวาปากแหง (my mouth feels dry) 

ขอ 3 การรบัประทานอาหารทีม่คีวามแหง ทำไดลำบากสำหรบัฉนั (I have difficulty in eating dry foods) 

ขอ 4 การกลืนอาหาร ทำไดลำบากสำหรับฉัน (I have difficulties swallowing certain foods) 

ขอ 5 ฉันรูสึกวาริมฝปากแหง (my lips feel dry) 

ทัง้นีผู้ตอบตองสำรวจตนเองใหครบที ่5 ขอคำถาม โดยแตละขอสามารถเลอืกคำตอบได 3 ระดบั คอื “ไมเคยเลย” 

(1 คะแนน) “เปนบางครั้ง” (2 คะแนน) และ “บอยครั้ง” (5 คะแนน) จากนั้นจึงรวมคะแนนของทั้ง 5 ขอ ยิ่งคะแนน

รวมมีคาสูงก็ยิ่งบงบอกถึงอาการปากแหง น้ำลายนอย ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ลำดับ Indication Drug Drug (generic name)

1 First-generation antihistamines Chlorpheniramine

2 First-generation antihistamines Cyproheptadine

3 First-generation antihistamines Diphenhydramine (oral)

4 First-generation antihistamines Hydroxyzine

5 First-generation antihistamines Dimenhydrinate

6 Antidepressants SSRI Fluoxetine (SSRI)

7 Antidepressants SSRI Sertraline (SSRI)

8 Tricyclic antidepressants Amitriptyline

9 Tricyclic antidepressants nortriptiline 

10 Antipsychotic Chlorpromazine clozapine

11 Antipsychotic Olanzapine thioridazine



นอกจาการสำรวจตนองดวยชุดคำถาม 5 ขอขางตน ผูอานอาจเลือกใชขอคำถามนี้ในการสำรวจตนเองไดเชน

กัน “ทานมีภาวะปากแหง น้ำลายนอย เชน หลังทานอาหารแหงตองดื่มน้ำตามทันที เพื่อชวยการกลืน หรือ มีอาการ

ลิ้นแหงติดเพดานปาก กระพุงแกมติด หรือไม”2 ซึ่งหากพบวามีอาการดังกลาว ก็แปลความไดวาทานเขาขายการมี

ภาวะปากแหง น้ำลายนอยเชนกัน  

ทั้งนี้หากทานไมเคยมีประวัติการใชยาขางตน ผูเชี่ยวชาญก็แนะนำใหทานลองสำรวจตนเองดวยขอคำถามดัง

กลาว และหากพบวาเริ่มมีสัญญาณของอาการปากแหง น้ำลายนอย ผูเชี่ยวชาญแนะนำใหทานรีบปรึกษาทันตบุคลากร

ใกลบาน เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงและวางแผนดูแลปองกันสุขภาพชองปากอยางเหมาะสมไดทันที 

 

 

เอกสารอางอิง 
1. ชุดคำถาม Xerostomia Inventory (shortened Dutch versions) มีนักวิชาการในประเทศไทยอยูระหวางการแปลและทำวิจัยทดสอบอยู สำหรับขอคำถามภาษาไทยในบทความนี้ 
เปนการแปลโดยผูเขียน 
2. ขอคำถามใน application blue book ของกรมอนามัย 


