
สุขภาพช่องปากและวยัเดก็
ฟันน�า้นมและการแทนทีข่องฟัน

ฟันถาวร

โภชนาการกบัสุขภาพช่องปาก

อนามยัช่องปาก

โรคในช่องปากทีพ่บได้บ่อย

ความผดิปกตขิองการสร้างฟัน

การป้องกนัการบาดเจบ็ทางทนัตกรรม

ต�าแหน่งของฟันและขากรรไกร



วธีิใช้หนังสือเล่มนี้

จุดส�าคญัในการเจริญเติบโตของเดก็คือเม่ือเร่ิมมีฟันถาวร ลกูของคุณแม่จะมีอิสระมากข้ึนและเร่ิม

ตน้ในการดูแลฟันของตนเอง ส่ิงหน่ึงท่ีส�าคญัอยา่งมากคือ ในระหวา่งช่วงเปล่ียนของชุดฟัน คุณแม่

ไดแ้นะน�าลกูเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีส่งเสริมใหมี้สุขภาพดี ดงัท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี เพราะวา่ชุดฟัน

ถาวรน้ีจ�าเป็นท่ีจะตอ้งอยูต่ลอดชีวติ

ขอแนะน�าใหคุ้ณแม่อ่านใหค้รบทั้ง 3 เล่ม เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นภาพรวมท่ีครอบคลุมถึงวธีิท่ีดีท่ีสุดใน

การดูแลฟันของสมาชิกตวันอ้ยในครอบครัว

หากท่านคดิว่าหนังสือชุดนีม้ปีระโยชน์ การบริจาคเพยีงเลก็น้อยของท่านให้แก่กองทุนทนัตกรรม

เพือ่เดก็ทัว่โลกสามารถช่วยเดก็ด้อยโอกาสบนโลกใบนี ้ ให้ได้รับบริการทางทนัตกรรมและมชีีวติ

พร้อมกบัรอยยิม้ทีม่สุีขภาพดี
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การแทนทีฟั่นน�า้นมด้วยฟันถาวร

เม่ือเดก็มีอาย2ุหรือ3ปี ควรจะมีฟันน�้านม20ซ่ี: ฟันบน10ซ่ี ฟันล่าง10ซ่ี (ตามท่ีแสดงในภาพท่ี1) ฟัน

น�้ านมจะอยูช่ัว่คราวในช่วงระยะเวลาท่ีลูกของคุณแม่เป็นทารกและจะถูกแทนท่ีดว้ยฟันถาวรเม่ือ

โตข้ึน และควรอยูไ่ปจนตลอดชีวติ ผูป้กครองควรท่ีจะสงัเกตและนบัจ�านวนฟัน เพราะเดก็บางคน

อาจมีฟันเกินหรือฟันท่ีขาดหายไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าทีข่องฟันน�า้นม

•  เป็นตวักนัท่ีใหฟั้นถาวรท่ีก�าลงัสร้างอยูข่า้งใตใ้ห ้ข้ึนมาในต�าแหน่งท่ีเหมาะสม

•   รักษาความสมบูรณ์ของขากรรไกร เพ่ือใหส้ามารถเกิดการเจริญเติบโตและพฒันาการของในหนา้

และขากรรไกร

•  ช่วยใหเ้กิดการออกเสียง เค้ียวและกลืนอาหารอยา่งถกูตอ้ง

•  เพิม่ความสวยงาม ท�าใหล้กูของคุณแม่มีรอยยิม้ท่ีสวยงามและสุขภาพดี

ฟันน�า้นม   เมือ่ฟัน “งอก” 

ฟันตดักลาง  7-12 ด.

ฟันตดัข้าง  9-13 ด.

ฟันเขีย้ว  16-22 ด.

ฟันกรามซ่ีทีห่น่ึง 13-19 ด.

ฟันกรามซ่ีทีส่อง 25-33 ด.

ฟันกรามซ่ีทีส่อง  20-31 ด.

ฟันกรามซ่ีทีห่น่ึง  12-18 ด.

ฟันเขีย้ว   16-23 ด.

ฟันตดัข้าง   7-16 ด.

ฟันตดักลาง   6-10 ด.
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ภาพที1่ ตารางการขึน้ของฟันน�า้นม

ด้านบน

ด้านล่าง



ฟันถาวร หรือฟันแท้

ฟันกรามถาวรซ่ีแรกจะเร่ิมข้ึนในช่องปากบริเวณฟันหลงัเม่ือเดก็อาย5ุหรือ6ปี ในขณะเดียวกนัฟัน

ตดัน�้านมดา้นหนา้จะเร่ิมถกูแทนท่ีดว้ยฟันถาวร สุดทา้ยแลว้ฟันน�้านมทั้ง20ซ่ีจะถกูแทนท่ีดว้ยฟัน

ถาวร ดูภาพท่ี2

 
 

ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงชุดของฟันน้ีควรจะส้ินสุดเม่ืออาย1ุ1หรือ12ปี ในช่วงน้ีจะมีฟันถาวรข้ึนมา

อีกบริเวณฟันหลงั เรียกวา่ ฟันกรามถาวรซ่ีท่ี2 ส่วนฟันคุด(ฟันกรามถาวรซ่ีท่ี3)มกัจะข้ึนมาในช่วง 

อายท่ีุแตกต่างกนั ส่วนมากแลว้จะข้ึนหลงัอาย1ุ7ปี หรืออาจจะไม่ข้ึนมาในช่องปากเลยกไ็ด้

ส่ิงส�าคญัท่ีผูป้กครองควรตระหนกัไวคื้อฟันกรามถาวรซ่ีแรกจะข้ึนมาในช่องปากก่อนท่ีฟันน�้านมจะ

หลุดออก บางคร้ังผูป้กครองจึงไม่ไดส้งัเกตเห็นฟันซ่ีน้ี ฟันกรามถาวรซ่ีแรกเป็นฟันท่ีมีความส�าคญั

มากและมกัมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดฟันผเุม่ือเดก็เติบโตข้ึน จึงควรเนน้แปรงฟันซ่ีน้ีอยา่งเอาใจใส่ก่อนท่ีจะ

เกิดฟันผุ

เมือ่ฟัน “หลุด”

6-8 ปี 

7-8 ปี 

10-12 ปี 

9-11 ปี 

10-12 ปี 

10-12 ปี 

9-11 ปี 

9-12 ปี 

7-8 ปี 

6-8 ปี 

4

ภาพที ่2 ตารางการงอกแทนฟันน�า้นม

ด้านบน

ด้านล่าง
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คุณแม่ควรพาลกูไปพบทนัตแพทยเ์ป็นประจ�า โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือฟันกรามถาวรซ่ีแรกข้ึน เพื่อ

เป็นการป้องกนัการเกิดฟันผกุ่อนวยัอนัควร ควรพบทนัตแพทยอ์ยา่งนอ้ยทุก6เดือน แต่ในเดก็

บางคนอาจตอ้งพบทุก3-4เดือน ผูป้กครองควรปรึกษาทนัตแพทยถึ์งความถ่ีท่ีเหมาะสมในการพบ

ทนัตแพทยข์องลกู ผูป้กครองควรตระหนกัวา่ฟันน�้านมเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส�าคญัในการรักษาพื้นท่ี

ของฟันถาวรซ่ึงมีทั้งหมด 32ซ่ี แบ่งเป็นฟันบน16ซ่ีและฟันล่าง16ซ่ี ดูภาพท่ี3
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ภาพที ่3 ตารางการงอกของฟันแท้

ฟันบน  ขึน้เตม็ที่

ฟันตดักลาง  7-8 ปี
ฟันตดัข้าง  8-9 ปี

ฟันเขีย้ว  11-12 ปี

ฟันกรามน้อยซ่ีแรก  10-11 ปี

ฟันกรามน้อยซ่ีทีส่อง  10-12 ปี

ฟันกรามซ่ีทีห่น่ึง 6-7 ปี

ฟันกรามซ่ีทีส่อง 12-13 ปี

ฟันกรามซ่ีทีส่าม 17-21 ปี

ฟันล่าง  ขึน้เตม็ที่

ฟันกรามซ่ีทีส่าม 17-21 ปี

ฟันกรามซ่ีทีส่อง 11-13 ปี

ฟันกรามซ่ีทีห่น่ึง 6-7 ปี

ฟันกรามน้อยซ่ีทีส่อง  11-12 ปี

ฟันกรามน้อยซ่ีแรก  10-12 ปี

ฟันเขีย้ว   9-10 ปี
ฟันตดัข้าง   7-8 ปี

ฟันตดักลาง   6-7 ปี



โภชนาการกบัสุขภาพช่องปาก

เดก็มกัจะยอมรับรูปแบบการทานอาหารของครอบครัวและวฒันธรรมท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่ผูป้กครอง

ควรสนบัสนุนใหเ้ดก็ทานอาหารท่ีสมดุลกบัช่วงเวลาม้ืออาหาร

อาหารท่ีสมดุลประกอบดว้ยอาหารหลากหลายชนิดท่ีสร้างความสมดุลทั้งดา้นสารอาหารและ

เสริมสร้างการเจริญเติบโตและพฒันาการของเดก็ ในช่วงวยัน้ีเดก็ไม่ควรถกูหา้มไม่ใหรั้บประทาน

อาหารชนิดใด แต่คุณแม่ควรตระหนกัถึงความส�าคญัของการสร้างนิสยัในการรับประทานท่ีถกู

โภชนาการ เช่น การเลือกปริมาณอาหารและชนิดอาหารท่ีเหมาะสม รวมถึงระยะเวลาม้ืออาหาร

•  อาหารส่งเสริมสุขภาพประกอบดว้ย ผลไม ้ผกั ธญัพืชเช่นซีเรียลและขนมปัง เน้ือปลา ไข่ ถัว่

•  จ�ากดัปริมาณของหวาน และควรรับประทานเฉพาะเวลาม้ืออาหาร หลีกเล่ียงการทางจุบจิบ

•   หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน และเคร่ืองด่ืมท่ีมีความเป็นกรด ควรด่ืมน�้าเปล่าหรือนม

ระหวา่งม้ืออาหาร

•  รับประทานผลไมส้ดแทนน�้าผลไม ้เพื่อท่ีจะไดรั้บสารอาหารครบถว้นในแต่ละวนั

•  หลีกเล่ียงการรับประทานผลไมแ้หง้ เช่น ลกูเกด เป็นอาหารวา่ง เน่ืองจากมีน�้าตาลสูง
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อนามยัช่องปากในเดก็

เดก็ควรไดรั้บการส่งเสริมและช้ีแนะใหรั้กษาอนามยัช่องปากในตอนเชา้และก่อนนอน ผูป้กครอง

ควรเป็นคน ท�าความสะอาดฟันใหจ้นกระทัง่ลกูอาย7ุปี เน่ืองจากในวยัน้ีเดก็ยงัไม่มีทกัษะเพียงพอ 

หลงัจากอาย7ุปีเดก็สามารถแปรงฟันเองไดภ้ายใตก้ารดูแลของผูป้กครอง จนกระทัง่อาย1ุ0ปีเดก็ จึง

สามารถแปรงฟันดว้ยตนเองได้

ยาสีฟันส�าหรับเดก็ควรมีส่วนผสมของฟลอูอไรดเ์พื่อช่วยลดการเกิดฟันผ ุ เม่ือถึงวยัท่ีเดก็สามารถ

บว้นน�้าได ้ควรใชย้าสีฟันในปริมาณเท่ากบัเมลด็ถัว่เขียว (0.3กรัม)

ในเดก็ท่ีมีฟันหลงัชิดกนัจ�าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งใชไ้หมขดัฟันร่วมดว้ย ซ่ึงตอ้งใชท้กัษะในการ

ควบคุมการเคล่ือนไหวขั้นสูง ในเดก็เลก็ควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูใ้หญ่ ผูป้กครองควรท่ีจะแนะน�า

ใหบุ้ตรหลานแปรงล้ินดว้ย

การใชน้�้ายาบว้นปากควรใชใ้นเดก็อาย6ุปีข้ึนไปเท่านั้น เน่ืองจากเดก็วยัน้ีมีความสามารถในการ

ควบคุมการกลืนไดแ้ลว้

วธีิการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสอนลกูคือการท�าเป็นตวัอยา่ง การแปรงฟันในขณะท่ีลกูของคุณอยูแ่ถวนั้นเป็นวธีิ

การท่ีดีในการเป็นตน้แบบ ผูป้กครองควรแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ิงน้ีเป็นกิจวตัรประจ�าวนั และเป็นส่วนหน่ึง

ในการรักษาสุขอนามยัท่ีตอ้งปฏิบติัทุกวนัเหมือนการอาบน�้า
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ปริมาณยาสีฟันส�าหรับเดก็

•  ในกรณีท่ีเดก็ยงัไม่สามารถบว้นน�้าได ้ 

ควรใชย้าสีฟันขนาดเท่ากบัเมลด็ขา้วสาร (0.1กรัม) 

•  เดก็ท่ีสามารถบว้นน�้าไดแ้ลว้  

ควรใชย้าสีฟันขนาดเท่ากบัเมลด็ถัว่เขียว (0.3กรัม)
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โรคในช่องปากทีพ่บได้บ่อยในเดก็

ฟันผแุละโรคปริทนัตส์ามารถเกิดข้ึนและรักษาไดใ้นทุกช่วงอาย ุ การป้องกนัเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในการ

แกปั้ญหาน้ี

ปัญหาขากรรไกรเกิดความคลาดเคล่ือน สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการบริหารช่องปากหรืออาจใส่เคร่ือง

มือจดัฟันทั้งแบบติดแน่นและแบบถอดได้

ในเดก็อาจมีกล่ินปากได ้เกิดจากเสมหะไหลลงคอ(Post-nasal drip) และล้ินเป็นฝ้า(ขาดการท�าความ

สะอาดล้ิน)

ฟันสึกกร่อนเป็นการสูญเสียโครงสร้างฟันซ่ึงไม่เก่ียวกบัเช้ือแบคทีเรีย เกิดจากการสมัผสักรดเป็น

ระยะเวลานาน ซ่ึงกรดมาจากอาหาร เคร่ืองด่ืม ยา การอาเจียนอยา่งต่อเน่ืองหรือกรดไหลยอ้น อตัรา

การไหลของน�้ าลายท่ีลดลงและคุณสมบติัการปรับกรดด่างใหส้มดุลลดลงอาจส่งเสริมการเกิดฟัน

สึกกร่อน นอกจากน้ียงัมีความสมัพนัธ์กบัอุปนิสยั เช่น การเคน้ฟันและแปรงฟันผดิวธีิ กจ็ะส่งเสริม

ใหเ้กิดการสูญเสียเน้ือฟันเพิ่มข้ึนอีก

นอกจากน้ียงัมีการเปล่ียนแปลงในช่องปากอ่ืนๆท่ีอาจพบไดเ้ช่น น�้าลายลดลง แผลริมแขง็ เริม การ

ติดเช้ือรา มะเร็งในช่องปากและเน้ืองอกชนิดฮีแมงจิโอมา(hemangioma) จึงเป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีควรไป

พบทนัตแพทยอ์ยา่งเป็นประจ�า และเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของผูป้กครองในการตรวจช่องปากบุตร

หลานอยา่งสม�่าเสมอ

กลุ่มอาการและโรคทางระบบบางอยา่งอาจท�าให้ช่วงเวลาหรือล�าดบัการข้ึนของฟันเปล่ียนแปลง

ไป หรืออาจก่อใหเ้กิดโรคในช่องปาก ตวัอยา่งเช่นโรคเบาหวานอาจเพิ่มปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรค

ปริทนัตอ์กัเสบ และเม่ือผูป่้วยเบาหวานมีโรคปริทนัตร่์วมดว้ยกม็กัจะสูญเสียการควบคุมระดบั

น�้าตาล

อีกตวัอยา่งคือผูป่้วยท่ีหายใจทางปาก มกัจะมีความเส่ียงต่อการเกิดฟันผแุละโรคเหงือกอกัเสบเพิ่ม

ข้ึน เพราะเกิดจากการไหลของน�้าลายท่ีลดลง ซ่ึงมกัท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของพฒันาการของ

ขากรรไกร รวมถึงต�าแหน่งของศีรษะและคอ
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ทันตแพทย์สามารถท่ีจะปกป้อง

หรือฟ้ืนฟูฟันของลกูของท่าน



ความผดิปกตขิองการสร้างฟัน

ความผดิปกติของการสร้างฟัน สามารถพบไดบ่้อย มกัจะมี

ปัญหาเก่ียวกบัความสวยงามและการบดเค้ียว สาเหตุส่วน

ใหญ่เกิดจากการขาดสารอาหาร การเจบ็ป่วย การติดเช้ือ หรือ

การไดรั้บฟลอูอไรดม์ากเกินระหวา่งการสร้างฟัน ทนัตแพทย์

สามารถท่ีจะป้องกนัและบูรณะฟ้ืนฟฟัูนเหล่าน้ีได้

การป้องกนัการบาดเจบ็ทางทนัตกรรมในเดก็

ธรรมชาติของเดก็มกัจะกระตือรือร้นท่ีจะคน้หา เล่น และมีปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็คนอ่ืน ซ่ึงอุบติัเหตุท่ี

เก่ียวกบัช่องปากมกัพบไดค่้อนขา้งบ่อย

ทนัตแพทยแ์นะน�าว่าในเด็กท่ีอายุมากกว่า4ปีควรใส่เคร่ืองป้องกนัช่องปากขณะเล่นกีฬาท่ีมีการ

ปะทะอยา่งแรง เช่น ยโูด บาสเกตบอล และฟุตบอล เคร่ืองป้องกนัช่องปากควรเลือกแบบท่ีท�ามา

เฉพาะส�าหรับช่องปากเดก็แต่ละคน ไม่ควรซ้ือแบบท่ีมีขายทัว่ไปตามร้านคา้ พื้นสนามกีฬาหรือ

สนามเดก็เล่นควรมีอุปกรณ์ท่ีป้องกนัอุบติัเหตุ เช่น พื้นท่ีรองรับแรงกระแทก

ต�าแหน่งของฟันและขากรรไกรในเดก็

อวยัวะในช่องปากควรส่งเสริมใหเ้ดก็เกิดการกลืน เค้ียว ออกเสียง และหายใจผา่นจมูกโดยไม่มี

ปัญหา ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีผดิปกติของการเจริญเติบโตหรือพฒันาการใด ๆ บริเวณใบหนา้

หรือช่องปากของเดก็ควรถูกแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด

ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาเฉพาะทางเช่นทนัตแพทย ์ แพทยเ์ฉพาะทางโสต ศอ นาสิก นกับ�าบดั

การออกเสียงและนกักายภาพบ�าบดั จะร่วมกนัวางแผนการรักษาและดูแลผูป่้วยคนเดียวกนั และ

ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางดา้นจดัฟันยงัสามารถช่วยแกไ้ขการเรียงตวัของฟันและขากรรไกรโดยใช้

เคร่ืองมือจดัฟันชนิดถอดไดห้รือติดแน่น

แหล่งทีม่า

ตาราง 1 และ 2: JADA, Vol. 136 www.ada.org/goto/jada พฤศจิกายน 2005
ตาราง 3: JADA, Vol. 137 http://jada.ada.org มกราคม 2006
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หนังสือเล่มอืน่ๆในชุดนี:้

สุขภาพช่องปากและการตั้งครรภ์
การไปพบทนัตแพทยร์ะหวา่งตั้งครรภ์

ปัญหาสุขภาพช่องปากท่ีพบไดบ่้อยขณะตั้งครรภ์

ค �าแนะน�าในการดูแลสุขภาพช่องปาก

สุขภาพช่องปากและวยัทารก
การดูดนมแม่ การเล้ียงดว้ยนมขวด จุกนมหลอก

การข้ึนของฟันและการไปพบทนัตแพทยค์ร้ังแรก

โภชนาการกบัฟันน�้านม

อนามยัช่องปาก

โรคในช่องปากท่ีพบไดบ่้อย

การป้องกนัการบาดเจบ็ทางทนัตกรรม 

ผู้แต่งหนังสือชุดนี ้(จากซ้ายไปขวา)

Dóris Rocha Ruiz DDS, MSc
Sônia Groisman DDS, MSc, PhD
Valerie Wordley BDS 
Raman Bedi BDS, MSc, DDS, FDSRCS(Ed),  
FDSRCS(Eng), FGDP, FFPH, Doctor of Science  
(Univ. Bristol), Doctor of Humane Letters  
(AT Still Univ., Arizona)

อเีมล: info@gcdfund.org    เวบ็ไซต์: www.gcdfund.org
Global Child Dental Fund, Rooms 329-331, 26-29 Drury Lane,
London WC2B 5RL     หมายเลขทะเบียนองคก์รการกศุล: 1125850 สหราชอาณาจกัร (องักฤษและเวลส์)

หากท่านคิดวา่หนงัสือชุดน้ีมีประโยชน ์การบริจาคเพียงเลก็นอ้ยของท่านใหแ้ก่กองทุนทนัตกรรมเพื่อเดก็ทัว่โลก

สามารถช่วยเดก็ดอ้ยโอกาสบนโลกใบน้ี ใหไ้ดรั้บบริการทางทนัตกรรมและมีชีวติพร้อมกบัรอยยิม้ท่ีมีสุขภาพดี


