สุ ขภาพช่ องปากและการตั้งครรภ์
การไปพบทันตแพทย์ ระหว่ างตั้งครรภ์
ปัญหาสุ ขภาพช่ องปากทีพ่ บได้ บ่อยขณะตั้งครรภ์
ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุ ขภาพช่ องปาก

วิธีใช้ หนังสื อเล่ มนี้
การตั้งครรภ์เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่ มต้นวางแผนอนาคตของลูกในครรภ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
หนังสือเล่มนี้จะบอกให้คณ
ุ แม่ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงของฟันและเหงือกทีอ่ าจเกิดขึ้นได้ขณะตั้งครรภ์ รวมไป
ถึงวิธีการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้น และการปฏิบตั ติ นของคุณแม่ทอี่ าจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมและ
พัฒนาการฟันของลูกในครรภ์
ขอแนะน�ำให้คุณแม่อ่านให้ครบทั้ง 3 เล่ม เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมที่ครอบคลุมถึงวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลฟัน
ของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัว
หากท่ านคิดว่ าหนังสื อชุดนีม้ ปี ระโยชน์ การบริจาคเพียงเล็กน้ อยของท่ านให้ แก่ กองทุนทันตกรรมเพือ่ เด็ก
ทัว่ โลกสามารถช่
วยเด็กด้child
อยโอกาสบนโลกใบนี
้ ให้ ได้ รับบริการทางทันตกรรมและมีชีวติ พร้ อมกับรอยยิม้ ที่
global
dental fund
มีสุขภาพดี

2

global child dental fund

www.gcdfund.org

การดูแลสุ ขภาพของคุ ณแม่ขณะตั้งครรภ์เป็ นหนึ่ งในปั จจัยส�ำคัญที่ จะส่ งผลต่อสุ ขภาพที่ ดีของ
ลูก คุณแม่จำ� เป็ นจะต้องเรี ยนรู ้ วิธีการดูแลสุ ขภาพช่ องปากของตนเอง เนื่ องจากเด็กที่ เกิ ดจาก
คุณแม่ท่ี มีสุขภาพช่ องปากที่ ไม่ดี มักมีแนวโน้มที่ จะมีสุขภาพช่ องปากที่ ไม่ดีอย่างมีนัยส�ำคัญ
ซึ่ งสามารถก่อให้เกิ ดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ส่ งผลต่อพัฒนาการและคุณภาพ
ชี วิตในช่ วงวัยเด็ก คุณแม่จำ� เป็ นที่ จะต้องเริ่ มต้นสร้ างพฤติ กรรมเพื่อสุ ขภาพที่ ดีอย่างต่อเนื่ อง
ก่อนที่ ลูกจะคลอด เพราะเมื่อลูกโตขึ้นมักจะเลียนแบบพฤติ กรรมการดูแลสุ ขอนามัยช่ องปาก
ของผูป้ กครอง

การไปพบทันตแพทย์ ระหว่ างตั้งครรภ์
การได้รับทันตสุขศึกษาก็เป็ นสิ่งส�ำคัญเช่นเดียวกับการไปตรวจสุขภาพขณะตั้งครรภ์ การได้รับค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับการป้ องกันและการจัดการกับปัญหาสุ ขภาพช่องปากขณะตั้งครรภ์เป็ นสิ่ งส�ำคัญที่จะ
ส่งเสริ มสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของคุณแม่รวมถึงลูกในครรภ์
ผูห้ ญิงทุกคนควรมีขอ้ มูลและเข้าถึงบริ การส่ งเสริ มป้ องกันทางทันตกรรมตั้งแต่ในวัยเด็ก อย่างน้อย
ที่สุดก็ควรที่จะได้รับบริ การทางทันตกรรมที่เหมาะสมในระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อที่จะลดความจ�ำเป็ น
ที่จะต้องรับการรักษาทางทันตกรรมที่ยงุ่ ยากซับซ้อนหรื อเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการปวด
อักเสบ หรื อติดเชื้อ ที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะตั้งครรภ์ และส่ งผลต่อช่วงเวลาส�ำคัญเช่นนี้ของคุณแม่
หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับค�ำแนะน�ำเพื่อไปพบทันตแพทย์ระหว่างตั้งครรภ์เพื่อรับการป้ องกัน
หรื อรักษาโรคทางทันตกรรม เช่น ฟันผุ และเหงือกอักเสบ คุณแม่จะต้องได้รับการรักษาทางทันต
กรรมที่จำ� เป็ นในช่วงระยะครรภ์ที่เหมาะสม ในความเป็ นจริ งหากได้รับการรักษาที่จำ� เป็ นช้าเกินไป
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณแม่และส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์ได้
ควรจัดเวลานัดหมายกับทันตแพทย์ให้เข้ากับตารางงานของคุณแม่ เพือ่ ที่คณ
ุ แม่จะได้สะดวกมาพบ
ทันตแพทย์และไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับเวลา และขอแนะน�ำให้หลีกเลีย่ งช่วงเวลาที่มกั จะรู ้สึกคลืน่ ไส้
อาเจียนมากที่สุด
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“ความสบายของคุณแม่ เป็ นกุญแจ
ส�ำคัญในการสร้ างประสบการณ์ ที่ดี
ดังนั้นจึ งควรบอกทันตแพทย์
หากรู้ สึกอึดอัดขณะท�ำฟั น”
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หญิงตั้งครรภ์จดั อยูใ่ นกลุม่ ผูป้ ่ วยทางทันตกรรมที่ตอ้ งได้รับการดูแลอย่างเป็ นพิเศษ ดังนั้นทันตแพทย์
จะเริ่ มต้นโดยการบันทึกประวัติสุขภาพช่องปากของคุณแม่อย่างละเอียด
คุณแม่จะได้รับการซัก
ประวัติการรักษาทางการแพทย์และทางทันตกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบนั อีกสิ่งหนึ่งที่สำ� คัญคือคุณ
แม่ควรแจ้งชื่อและวิธีติดต่อแพทย์ที่คณ
ุ แม่ฝากครรภ์ไว้ เพราะเมือ่ เกิดข้อสงสัยใดๆทันตแพทย์จะ
สามารถติดต่อได้ทนั ที
ความสบายของคุณแม่เป็ นกุญแจส�ำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีตอ่ ทันตแพทย์ ดังนั้นคุณแม่ควร
แจ้งทันตแพทย์หากรู ้สึกอึดอัดหรื อไม่สบายขณะท�ำฟัน ในขณะที่การตั้งครรภ์ดำ� เนินไป ท้องของคุณ
แม่จะมีขนาดใหญ่ข้ นึ เรื่ อยๆ เวลาลุกขึ้นหรื อนอนลงควรตะแคงด้านซ้ายเพือ่ ให้เกิดความสบายมาก
ที่สุด อาจใช้หมอนใบเล็กๆวางรองไว้ดา้ นซ้ายเพือ่ ยกสะโพกขึ้นประมาณ10เซนติเมตรเพือ่ เพิม่ ความ
สบาย
แม้วา่ ช่วงไตรมาสที2่ จะเป็ นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการรับบริการทางทันตกรรมและคุณแม่รูส้ ึกสบายทีส่ ุด
แต่กย็ งั ไม่มหี ลักฐานทีบ่ ง่ บอกว่าการให้ทนั ตกรรมป้ องกันและทันตกรรมรักษาในช่วงเวลาอืน่ ๆของอายุ
ครรภ์จะเป็ นอันตรายต่อคุณแม่และพัฒนาการของทารกในครรภ์
สัญญาณชีพต่างๆ เช่น ความดันโลหิต อัตราการหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจ อาจได้รับการ
ประเมินก่อนและหลังการรักษาทางทันตกรรมเพือ่ ความปลอดภัย ในหญิงตั้งครรภ์ที่มภี าวะเบาหวาน
ตั้งแต่กอ่ นตั้งครรภ์หรื อมีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์ ต้องตรวจวัดระดับน�้ำตาลในโลหิตก่อนและ
หลังการรักษาทางทันตกรรม ถ้าเป็ นไปได้ทนั ตแพทย์ควรวางแผนการรักษาร่ วมกับแพทย์เฉพาะทาง
ด้านต่อมไร้ทอ่ หรื อสูติแพทย์

ปัญหาสุ ขภาพช่ องปากทีพ่ บได้ บ่อยขณะตั้งครรภ์
ขณะตั้งครรภ์จะมีการเปลีย่ นแปลงในช่องปากที่พบได้บอ่ ย ดังนี้ อัตราการไหลของน�้ำลายลดลง เหงือก
อักเสบ(การอักเสบของเหงือกและมีเลือดออก) การโตของเหงือกชนิดเจริ ญเกิน(เหงือกบวมแดง) เนื้อ
งอกที่เหงือกในระยะตั้งครรภ์(เหงือกโตผิดปกติ) ฟันผุ และการสึ กกร่ อนของฟัน
ฟันผุ
ฟันผุเป็ นการท�ำงานร่ วมกันของสารเคมีและเชื้อแบคทีเรี ย
ระหว่างเชื้อแบคทีเรี ยในช่องปาก น�้ำตาลและฟัน

ผ่านขั้นตอนของปฏิกิริยาที่ซบั ซ้อน
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ฟันผุสามารถป้ องกันได้ แต่ถา้ ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจก่อให้เกิดอาการปวด อักเสบ
และติดเชื้อได้
สิ่ งส�ำคัญที่ควรทราบคือฟันของคุณแม่ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขณะตั้งครรภ์ การเกิดฟันผุใน
หญิงตั้งครรภ์เกิดจากปั จจัยเฉพาะที่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการ อนามัยช่องปากที่ไม่ดี
การเปลี่ยนแปลงของเชื้อแบคทีเรี ย หรื อการแพ้ทอ้ งอาเจียนบ่อย
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดฟันผุขณะตั้งครรภ์ ทันตแพทย์จะแนะน�ำการปฏิบตั ิตวั ตามที่คุณแม่จำ� เป็ นต้อง
ได้รับ เช่น การนัดหมายเพื่อตรวจสภาพช่องปากอย่างสม�่ำเสมอ การขูดหิ นน�้ำลาย การใช้ฟลูออไรด์
และคลอร์เฮ็กซิดีนบ้วนปาก รวมไปถึงการให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคและวิธีการ
ดูแลอนามัยช่องปากที่บา้ น
การสึ กกร่ อนของฟัน
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ฟันสึ กกร่ อนสามารถเกิดขึ้นโดยไม่มีการปรากฏของเชื้อแบคทีเรี ย เกิดขึ้นได้บ่อยระหว่างตั้งครรภ์
เนื่องจากการแพ้ทอ้ งอาเจียนเป็ นระยะเวลานาน หรื ออาจเกิดมาจากการรับประทานอาหารที่มีความ
เป็ นกรด ท�ำให้เกิดอาการเสี ยวฟันเมื่อรับประทานอาหารร้อนและเย็น
การสึ กกร่ อนของฟันเป็ นการสูญเสี ยชั้นเคลือบฟันหรื ออาจรวมถึงเนื้อฟัน ส่ งผลให้ฟันมีลกั ษณะ
เป็ นมันเงา ผิวเรี ยบ อาจก่อให้เกิดอาการเสี ยวฟัน ปวดฟัน และส่ งผลต่อความสวยงาม ขึ้นอยูก่ บั
ระดับของการสูญเสี ย ทันตแพทย์จะซักประวัติเพื่อประเมินความเสี่ ยงในการเกิดฟันสึ กกร่ อนเพื่อ
ป้ องกันการสูญเสี ยเนื้อฟัน ความเสี่ ยงต่อฟันสึ กกร่ อนจะเพิ่มขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ที่มีการอาเจียน
หรื อกรดไหลย้อนที่รุนแรง อาจมีการใช้ฟลูออไรด์เพื่อป้ องกันการเกิดฟันสึ กกร่ อนในอนาคต หรื อ
ในกรณี ที่ฟันสึ กกร่ อนมากอาจต้องท�ำการบูรณะฟัน
โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทนั ต์ อกั เสบ
การตั้งครรภ์สามารถท�ำให้เหงือกและเนื้อเยือ่ อ่อนต่างๆที่รองรับฟันอ่อนแอ ไวการอักเสบและติด
เชื้อมากขึ้น สภาวะนี้เรี ยกว่า ปริ ทนั ต์อกั เสบ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ส่ งผลต่อช่อง
ปาก(น�้ำลายและน�้ำเหลืองเหงือก) ทั้งนี้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็ นโรคเบาหวานมีแนวโน้มที่จะเป็ นโรคปริ
ทันต์อกั เสบมากกว่าปกติ

การอักเสบของเหงือกเรี ยกว่า โรคเหงือกอักเสบ พบได้บอ่ ยในระหว่างตั้งครรภ์ ในหญิงตั้งครรภ์ที่
แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกต้อง มีโอกาสที่จะเป็ นโรคเหงือกอักเสบลดลง
เมื่อการอักเสบและติดเชื้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะก่อให้เกิดการสูญเสี ยกระดูกที่รองรับรอบๆ
ฟัน เรี ยกโรคนี้วา่ ปริ ทนั ต์อกั เสบ มีงานวิจยั แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างโรคปริ ทนั ต์อกั เสบใน
หญิงตั้งครรภ์กบั ภาวะครรภ์เป็ นพิษ คลอดก่อนก�ำหนด และทารกน�้ำหนักน้อย ขอเน้นย�้ำว่าการ
ตั้งครรภ์ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคเหงือก แต่สุขอนามัยช่องปากที่ไม่ดีต่างหากที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเหงือก
ภาวะโตผิดปกติของเหงือก(Gingival hyperplasia)และเนือ้ งอกทีเ่ หงือกในระยะตั้งครรภ์(Pyogenic
granuloma)
ภาวะฮอร์ โมนที่ เปลี่ ยนแปลงไปในระหว่างตั้งครรภ์อาจมี ความสัมพันธ์กบั การโตผิดปกติ ของ
เหงือกแบบเฉพาะต�ำแหน่งหรื อแบบทัว่ ทั้งปาก ปัจจัยเฉพาะที่ เช่น ไบโอฟิ ล์ม หิ นน�้ำลาย และขอบ
ของวัสดุอุดฟันที่ไม่เรี ยบ สามารถกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของเหงือก น�ำไปสู่การเกิดเนื้องอกที่
เหงือกในระยะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็ นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่โตเร็ ว และมักจะเกิดขึ้นในไตรมาสแรก
ของการตั้งครรภ์ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่3
การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นที่จะลดปัจจัยการเกิดภาวะโตผิดปกติของเหงือก โดยทัว่ ไป
แล้วเนื้องอกที่เหงือกในระยะตั้งครรภ์จะหดตัวลงหลังจากคลอดบุตร แต่ในบางกรณีอาจจ�ำเป็ นต้อง
ผ่าตัดออก
หญิงตั้งครรภ์ที่มภี าวะนี้จำ� เป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพบทันตแพทย์เพือ่ ตรวจช่องปากอย่าง
สม�่ำเสมอ เนื่องจากภาวะนี้มโี อกาสเกิดขึ้นซ�้ำได้อกี
ภาวะปากแห้ ง
หญิงตั้งครรภ์บางคนอาจมีภาวะปากแห้งชัว่ คราว
สามารถอธิบายได้วา่ เกิดจากภาวะฮอร์โมนที่
เปลีย่ นแปลงระหว่างตั้งครรภ์
การจิบน�้ำบ่อยๆและเคี้ยวหมากฝรัง่ ทีม่ สี ่วนผสมของไซลิทอล(ไม่มี
น�้ำตาล)จะช่วยบรรเทาอาการนี้ การใช้ยาสีฟันหรื อน�้ำยาบ้วนปากทีม่ สี ่วนผสมของฟลูออไรด์เป็ นประจ�ำ
ก็สามารถคืนกลับแร่ธาตุให้กบั ฟัน ลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุและอาการเสียวฟันเฉพาะต�ำแหน่งได้

7

การรั บประทานอาหารอย่ างสมดุล
ให้ มีสารอาหารที่ จำ� เป็ นครบถ้ วน
มีบทบาทส�ำคัญในการรั กษาสุขภาพ
ที่ ดีของคุณแม่
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ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุ ขภาพช่ องปาก
แม้วา่ การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจ�ำวันเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย แต่ขณะตั้งครรภ์กเ็ ป็ นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่ ม
ต้นสร้างพฤติกรรม ที่ส่งเสริ มให้มีทนั ตสุ ขภาพที่ดี
เวลาไหนเหมาะสมที่สุดในการดูแลฟันของลูก? ระหว่างตั้งครรภ์เป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุด การมี
สุ ขภาพช่ องปากที่ ดีปราศจากปั ญหาของฟั นและอวัยวะปริ ทนั ต์ระหว่างตั้งครรภ์จะส่ งเสริ มให้
สุ ขภาพของคุณแม่มีคุณภาพ
อาหาร
การรับประทานอาหารอย่างสมดุลให้มีสารอาหารที่จำ� เป็ นครบถ้วนนั้น มีบทบาทส�ำคัญในการ
รักษาสุ ขภาพที่ดีของคุณแม่
ถ้าคุณแม่มีภาวะทุพโภชนาในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะฮอร์ โมนและโภชนาการของลูกในครรภ์ในช่วงส�ำคัญของ
พัฒนาการตัวอ่อน ซึ่งอาจส่ งผลต่อน�้ำหนักและสุ ขภาพของทารก การขาดสารอาหารอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงไตรมาสที่2และ3ของคุณแม่อาจส่ งผลรุ นแรงท�ำให้การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของลูก
ในครรภ์ไม่สมบูรณ์
อาหารทีค่ ณ
ุ แม่รบั ประทานขณะตั้งครรภ์อาจส่งผลต่อฟันของลูกซึ่งจะเริ่ มสร้างประมาณสัปดาห์ท6่ี ของ
การตั้งครรภ์ และฟันกรามถาวรซี่แรกจะเริ่ มสร้างประมาณเดือนที่5
คุณแม่ที่ขาดวิตามินจ�ำเป็ นต้องได้รับค�ำแนะน�ำจากแพทย์ ไม่เช่นนั้นแล้วฟันที่กำ� ลังสร้างอยูอ่ าจเกิด
ความเสียหาย ภาวะขาดสารอาหารมักถูกแก้ไขได้ไม่ยากโดยแพทย์จะแนะน�ำอาหารเสริ มที่เหมาะสม
นอกจากนี้ควรหลีกเลีย่ งวิตามินทีม่ สี ่วนผสมของฟลูออไรด์ขณะตั้งครรภ์ เนื่องจากเมือ่ ฟลูออไรด์รวมกับ
แคลเซียมในกระดูกจะยับยั้งการดูดซึมของวิตามิน
สุดท้ายนี้อยากเน้นว่า การตั้งครรภ์เป็ นกระบวนการปกติและทารกส่วนใหญ่มกั คลอดได้อย่างสมบูรณ์
มารดาทุกคนสามารถมีวถิ ชี ีวติ ที่มสี ุขภาพดีได้หากปฏิบตั ิตามค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
• รับประทานอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพอย่างสมดุลในช่วงเวลาที่เหมาะสม อาหารเพื่อสุ ขภาพได้แก่
ผลไม้ ผัก ธัญพืชเช่นซีเรี ยลและขนมปัง เนื้อปลา ไข่ และถัว่
• จ�ำกัดปริ มาณของหวาน และรับประทานเฉพาะในเวลามื้ออาหาร ไม่ทานจุบจิบ
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• หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีน้ ำ� ตาล หรื อเครื่ องดื่มที่มีความเป็ นกรด
•

รับประทานผลไม้สดแทนน�้ำผลไม้ เพือ่ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามที่แนะน�ำในแต่ละวัน

• ตรวจสุ ขภาพตามนัดอย่างเป็ นประจ�ำ
• หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงตั้งครรภ์

การดูแลสุ ขอนามัยช่ องปาก
ข้อแนะน�ำ:
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• แปรงฟันด้วยยาสี ฟันผสมฟลูออไรด์ 2-3ครั้งต่อวันและใช้ไหมขัดฟัน ต้องแปรงฟันในช่วงเช้า
และก่อนนอน หากเป็ นไปได้ควรแปรงฟันระหว่างมื้ออาหารด้วย และควรเปลี่ยนแปรงสี ฟัน
ทุก3-4เดือน
• หญิงตั้งครรภ์สามารถปรึ กษาทันตแพทย์ถึงความจ�ำเป็ นในการใช้น้ ำ� ยาบ้วนปาก คุณแม่บาง
ท่านอาจต้องใช้น้ ำ� ยาบ้วนปากทุกวัน(เลือกชนิดที่ไม่มีแอลกอฮอล์) หรื อบางท่านอาจต้องใช้
น�้ำยาบ้วนปากที่ตา้ นเชื้อจุลชีพ เช่น คลอร์เฮ็กซิดีน
• ถ้าไม่สามารถแปรงฟันหลังมืออาหาร อาจเคี้ยวหมากฝรั่งชนิดปราศจากน�้ำตาลที่มีส่วนผสม
ของไซลิทอล เพื่อช่วยลดแบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของการเกิดฟันผุ
•

หากคุณแม่มปี ัญหาเกีย่ วกับกรดไหลย้อนหรื ออาเจียน ควรบ้วนปากด้วยสารละลายเบคกิง้ โซดา
หรื อน�้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ทนั ทีหลังอาเจียน เพือ่ ช่วยปรับสภาวะความเป็ นกรดจากกรดใน
กระเพาะอาหารให้สมดุล และหลีกเลีย่ งการเกิดฟันสึกกร่อนทีร่ ุนแรง

แปรงฟั นในช่ วงเช้ า, ก่ อนนอน
และถ้ าเป็ นไปได้ ควรแปรงฟั น
ระหว่ างมือ้ อาหารด้ วย
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หนังสื อเล่ มอืน่ ๆในชุ ดนี:้
สุ ขภาพช่ องปากและวัยทารก

การดูดนมแม่ การเลี้ยงด้วยนมขวด จุกนมหลอก
การขึ้นของฟันและการไปพบทันตแพทย์ครั้งแรก
โภชนาการกับฟันน�้ำนม
อนามัยช่องปาก
โรคในช่องปากที่พบได้บ่อย
การป้ องกันการบาดเจ็บทางทันตกรรม

สุ ขภาพช่ องปากและวัยเด็ก

ฟันน�้ำนมและการแทนที่ของฟัน
ฟันถาวร
โภชนาการกับสุ ขภาพช่องปาก
อนามัยช่องปาก
โรคในช่องปากที่พบได้บ่อย
ความผิดปกติของการสร้างฟัน
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