สุ ขภาพช่ องปากและวัยเด็ก
ฟันน�ำ้ นมและการแทนทีข่ องฟัน
ฟันถาวร
โภชนาการกับสุ ขภาพช่ องปาก
อนามัยช่ องปาก
โรคในช่ องปากทีพ่ บได้ บ่อย
ความผิดปกติของการสร้ างฟัน
การป้ องกันการบาดเจ็บทางทันตกรรม
ต�ำแหน่ งของฟันและขากรรไกร

วิธีใช้ หนังสื อเล่ มนี้
จุดส�ำคัญในการเจริ ญเติบโตของเด็กคือเมื่อเริ่ มมีฟันถาวร ลูกของคุณแม่จะมีอิสระมากขึ้นและเริ่ ม
ต้นในการดูแลฟันของตนเอง สิ่ งหนึ่งที่สำ� คัญอย่างมากคือ ในระหว่างช่วงเปลี่ยนของชุดฟัน คุณแม่
ได้แนะน�ำลูกเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งเสริ มให้มีสุขภาพดี ดังที่กล่าวไว้ในหนังสื อเล่มนี้ เพราะว่าชุดฟัน
ถาวรนี้จำ� เป็ นที่จะต้องอยูต่ ลอดชีวติ
ขอแนะน�ำให้คุณแม่อ่านให้ครบทั้ง 3 เล่ม เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมที่ครอบคลุมถึงวิธีที่ดีที่สุดใน
การดูแลฟันของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัว
หากท่ านคิดว่ าหนังสื อชุ ดนีม้ ปี ระโยชน์ การบริจาคเพียงเล็กน้ อยของท่ านให้ แก่ กองทุนทันตกรรม
เพือ่ เด็กทัว่ global
โลกสามารถช่
วยเด็กdental
ด้ อยโอกาสบนโลกใบนี
child
fund ้ ให้ ได้ รับบริการทางทันตกรรมและมีชีวติ
พร้ อมกับรอยยิม้ ทีม่ สี ุ ขภาพดี
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global child dental fund

www.gcdfund.org

การแทนทีฟ่ ันน�ำ้ นมด้ วยฟันถาวร
เมื่อเด็กมีอายุ2หรื อ3ปี ควรจะมีฟันน�้ำนม20ซี่: ฟันบน10ซี่ ฟันล่าง10ซี่ (ตามที่แสดงในภาพที่1) ฟัน
น�้ำนมจะอยูช่ วั่ คราวในช่วงระยะเวลาที่ลูกของคุณแม่เป็ นทารกและจะถูกแทนที่ดว้ ยฟั นถาวรเมื่อ
โตขึ้น และควรอยูไ่ ปจนตลอดชีวติ ผูป้ กครองควรที่จะสังเกตและนับจ�ำนวนฟัน เพราะเด็กบางคน
อาจมีฟันเกินหรื อฟันที่ขาดหายไป
ภาพที1่ ตารางการขึน้ ของฟันน�ำ้ นม

ด้ านบน

ด้ านล่ าง

ฟันน�ำ้ นม 		

เมือ่ ฟัน “งอก”

ฟันตัดกลาง		
ฟันตัดข้ าง		
ฟันเขีย้ ว		
ฟันกรามซี่ทหี่ นึ่ง
ฟันกรามซี่ทสี่ อง

7-12 ด.
9-13 ด.
16-22 ด.
13-19 ด.
25-33 ด.

ฟันกรามซี่ทสี่ อง
ฟันกรามซี่ทหี่ นึ่ง
ฟันเขีย้ ว 		
ฟันตัดข้ าง 		
ฟันตัดกลาง 		

20-31 ด.
12-18 ด.
16-23 ด.
7-16 ด.
6-10 ด.

หน้ าทีข่ องฟันน�ำ้ นม
• เป็ นตัวกันที่ให้ฟันถาวรที่กำ� ลังสร้างอยูข่ า้ งใต้ให้ ขึ้นมาในต�ำแหน่งที่เหมาะสม
• รักษาความสมบูรณ์ของขากรรไกร เพือ่ ให้สามารถเกิดการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของในหน้า
และขากรรไกร
• ช่วยให้เกิดการออกเสียง เคี้ยวและกลืนอาหารอย่างถูกต้อง
• เพิม่ ความสวยงาม ท�ำให้ลกู ของคุณแม่มรี อยยิม้ ที่สวยงามและสุขภาพดี
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ฟันถาวร หรือฟันแท้
ฟันกรามถาวรซี่แรกจะเริ่ มขึ้นในช่องปากบริ เวณฟันหลังเมื่อเด็กอายุ5หรื อ6ปี ในขณะเดียวกันฟัน
ตัดน�้ำนมด้านหน้าจะเริ่ มถูกแทนที่ดว้ ยฟันถาวร สุ ดท้ายแล้วฟันน�้ำนมทั้ง20ซี่จะถูกแทนที่ดว้ ยฟัน
ถาวร ดูภาพที่2
ภาพที่ 2 ตารางการงอกแทนฟันน�ำ้ นม
เมือ่ ฟัน “หลุด”

ด้ านบน
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ด้ านล่ าง

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

ขั้นตอนการเปลีย่ นแปลงชุดของฟันนี้ควรจะสิ้นสุดเมือ่ อายุ11หรื อ12ปี ในช่วงนี้จะมีฟันถาวรขึ้นมา
อีกบริ เวณฟันหลัง เรี ยกว่า ฟันกรามถาวรซี่ที่2 ส่วนฟันคุด(ฟันกรามถาวรซี่ที่3)มักจะขึ้นมาในช่วง
อายุที่แตกต่างกัน ส่วนมากแล้วจะขึ้นหลังอายุ17ปี หรื ออาจจะไม่ข้ นึ มาในช่องปากเลยก็ได้
สิ่ งส�ำคัญที่ผปู ้ กครองควรตระหนักไว้คือฟันกรามถาวรซี่แรกจะขึ้นมาในช่องปากก่อนที่ฟันน�้ำนมจะ
หลุดออก บางครั้งผูป้ กครองจึงไม่ได้สงั เกตเห็นฟันซี่น้ ี ฟันกรามถาวรซี่แรกเป็ นฟันที่มคี วามส�ำคัญ
มากและมักมีแนวโน้มที่จะเกิดฟันผุเมือ่ เด็กเติบโตขึ้น จึงควรเน้นแปรงฟันซี่น้ ีอย่างเอาใจใส่กอ่ นที่จะ
เกิดฟันผุ
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คุณแม่ควรพาลูกไปพบทันตแพทย์เป็ นประจ�ำ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อฟันกรามถาวรซี่แรกขึ้น เพื่อ
เป็ นการป้ องกันการเกิดฟันผุก่อนวัยอันควร ควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยทุก6เดือน แต่ในเด็ก
บางคนอาจต้องพบทุก3-4เดือน ผูป้ กครองควรปรึ กษาทันตแพทย์ถึงความถี่ที่เหมาะสมในการพบ
ทันตแพทย์ของลูก ผูป้ กครองควรตระหนักว่าฟันน�้ำนมเหล่านี้เป็ นปัจจัยส�ำคัญในการรักษาพื้นที่
ของฟันถาวรซึ่งมีท้ งั หมด 32ซี่ แบ่งเป็ นฟันบน16ซี่และฟันล่าง16ซี่ ดูภาพที่3
ภาพที่ 3 ตารางการงอกของฟันแท้
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ฟันบน		
ฟันตัดกลาง		
ฟันตัดข้ าง		
ฟันเขีย้ ว		
ฟันกรามน้ อยซี่แรก

ขึน้ เต็มที่
7-8 ปี
8-9 ปี
11-12 ปี
10-11 ปี

ฟันกรามน้ อยซี่ทสี่ อง

10-12 ปี

ฟันกรามซี่ทหี่ นึ่ง
ฟันกรามซี่ทสี่ อง
ฟันกรามซี่ทสี่ าม

6-7 ปี
12-13 ปี
17-21 ปี

ฟันล่ าง		

ขึน้ เต็มที่

ฟันกรามซี่ทสี่ าม

17-21 ปี

ฟันกรามซี่ทสี่ อง

11-13 ปี

ฟันกรามซี่ทหี่ นึ่ง

6-7 ปี

ฟันกรามน้ อยซี่ทสี่ อง

11-12 ปี

ฟันกรามน้ อยซี่แรก

10-12 ปี

ฟันเขีย้ ว 		
ฟันตัดข้ าง 		
ฟันตัดกลาง 		

9-10 ปี
7-8 ปี
6-7 ปี

โภชนาการกับสุ ขภาพช่ องปาก
เด็กมักจะยอมรับรู ปแบบการทานอาหารของครอบครัวและวัฒนธรรมที่พวกเขาอาศัยอยู่ ผูป้ กครอง
ควรสนับสนุนให้เด็กทานอาหารที่สมดุลกับช่วงเวลามื้ออาหาร
อาหารที่ สมดุ ลประกอบด้วยอาหารหลากหลายชนิ ดที่ สร้ างความสมดุ ลทั้งด้านสารอาหารและ
เสริ มสร้างการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ในช่วงวัยนี้เด็กไม่ควรถูกห้ามไม่ให้รับประทาน
อาหารชนิดใด แต่คุณแม่ควรตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างนิสยั ในการรับประทานที่ถกู
โภชนาการ เช่น การเลือกปริ มาณอาหารและชนิดอาหารที่เหมาะสม รวมถึงระยะเวลามื้ออาหาร

• อาหารส่ งเสริ มสุ ขภาพประกอบด้วย ผลไม้ ผัก ธัญพืชเช่นซีเรี ยลและขนมปัง เนื้อปลา ไข่ ถัว่
• จ�ำกัดปริ มาณของหวาน และควรรับประทานเฉพาะเวลามื้ออาหาร หลีกเลี่ยงการทางจุบจิบ
• หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีรสหวาน และเครื่ องดื่มที่มีความเป็ นกรด ควรดื่มน�้ำเปล่าหรื อนม
ระหว่างมื้ออาหาร
• รับประทานผลไม้สดแทนน�้ำผลไม้ เพื่อที่จะได้รับสารอาหารครบถ้วนในแต่ละวัน
• หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้แห้ง เช่น ลูกเกด เป็ นอาหารว่าง เนื่องจากมีน้ ำ� ตาลสูง
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อนามัยช่ องปากในเด็ก
เด็กควรได้รับการส่ งเสริ มและชี้แนะให้รักษาอนามัยช่องปากในตอนเช้าและก่อนนอน ผูป้ กครอง
ควรเป็ นคน ท�ำความสะอาดฟันให้จนกระทัง่ ลูกอายุ7ปี เนื่องจากในวัยนี้เด็กยังไม่มีทกั ษะเพียงพอ
หลังจากอายุ7ปี เด็กสามารถแปรงฟันเองได้ภายใต้การดูแลของผูป้ กครอง จนกระทัง่ อายุ10ปี เด็ก จึง
สามารถแปรงฟันด้วยตนเองได้
ยาสี ฟันส�ำหรับเด็กควรมีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อช่วยลดการเกิดฟันผุ เมื่อถึงวัยที่เด็กสามารถ
บ้วนน�้ำได้ ควรใช้ยาสี ฟันในปริ มาณเท่ากับเมล็ดถัว่ เขียว (0.3กรัม)
ปริมาณยาสี ฟันส� ำหรับเด็ก
• ในกรณี ที่เด็กยังไม่สามารถบ้วนน�้ำได้
ควรใช้ยาสี ฟันขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวสาร (0.1กรัม)
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• เด็กที่สามารถบ้วนน�้ำได้แล้ว
ควรใช้ยาสี ฟันขนาดเท่ากับเมล็ดถัว่ เขียว (0.3กรัม)
ในเด็กที่มฟี ันหลังชิดกันจ�ำเป็ นอย่างมากที่จะต้องใช้ไหมขัดฟันร่ วมด้วย
ซึ่งต้องใช้ทกั ษะในการ
ควบคุมการเคลือ่ นไหวขั้นสูง ในเด็กเล็กควรอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่ ผูป้ กครองควรที่จะแนะน�ำ
ให้บตุ รหลานแปรงลิน้ ด้วย
การใช้น้ ำ� ยาบ้วนปากควรใช้ในเด็กอายุ6ปี ขึ้นไปเท่านั้น
ควบคุมการกลืนได้แล้ว

เนื่องจากเด็กวัยนี้มคี วามสามารถในการ

วิธีการที่ดีที่สุดที่จะสอนลูกคือการท�ำเป็ นตัวอย่าง การแปรงฟันในขณะที่ลกู ของคุณอยูแ่ ถวนั้นเป็ นวิธี
การที่ดีในการเป็ นต้นแบบ ผูป้ กครองควรแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็ นกิจวัตรประจ�ำวัน และเป็ นส่วนหนึ่ง
ในการรักษาสุขอนามัยที่ตอ้ งปฏิบตั ิทกุ วันเหมือนการอาบน�้ำ

โรคในช่ องปากทีพ่ บได้ บ่อยในเด็ก
ฟันผุและโรคปริ ทนั ต์สามารถเกิดขึ้นและรักษาได้ในทุกช่วงอายุ การป้ องกันเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการ
แก้ปัญหานี้
ปั ญหาขากรรไกรเกิดความคลาดเคลื่อน สามารถแก้ไขได้โดยการบริ หารช่องปากหรื ออาจใส่ เครื่ อง
มือจัดฟันทั้งแบบติดแน่นและแบบถอดได้
ในเด็กอาจมีกลิ่นปากได้ เกิดจากเสมหะไหลลงคอ(Post-nasal drip) และลิ้นเป็ นฝ้ า(ขาดการท�ำความ
สะอาดลิ้น)
ฟันสึ กกร่ อนเป็ นการสูญเสี ยโครงสร้างฟันซึ่งไม่เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรี ย เกิดจากการสัมผัสกรดเป็ น
ระยะเวลานาน ซึ่งกรดมาจากอาหาร เครื่ องดื่ม ยา การอาเจียนอย่างต่อเนื่องหรื อกรดไหลย้อน อัตรา
การไหลของน�้ำลายที่ลดลงและคุณสมบัติการปรับกรดด่างให้สมดุลลดลงอาจส่ งเสริ มการเกิดฟั น
สึ กกร่ อน นอกจากนี้ยงั มีความสัมพันธ์กบั อุปนิสยั เช่น การเค้นฟันและแปรงฟันผิดวิธี ก็จะส่ งเสริ ม
ให้เกิดการสูญเสี ยเนื้อฟันเพิ่มขึ้นอีก
นอกจากนี้ยงั มีการเปลี่ยนแปลงในช่องปากอื่นๆที่อาจพบได้เช่น น�้ำลายลดลง แผลริ มแข็ง เริ ม การ
ติดเชื้อรา มะเร็ งในช่องปากและเนื้องอกชนิดฮีแมงจิโอมา(hemangioma) จึงเป็ นสิ่ งจ�ำเป็ นที่ควรไป
พบทันตแพทย์อย่างเป็ นประจ�ำ และเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของผูป้ กครองในการตรวจช่องปากบุตร
หลานอย่างสม�่ำเสมอ
กลุ่มอาการและโรคทางระบบบางอย่างอาจท�ำให้ช่วงเวลาหรื อล�ำดับการขึ้นของฟั นเปลี่ยนแปลง
ไป หรื ออาจก่อให้เกิดโรคในช่องปาก ตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอาจเพิ่มปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
ปริ ทนั ต์อกั เสบ และเมื่อผูป้ ่ วยเบาหวานมีโรคปริ ทนั ต์ร่วมด้วยก็มกั จะสูญเสี ยการควบคุมระดับ
น�้ำตาล
อีกตัวอย่างคือผูป้ ่ วยที่หายใจทางปาก มักจะมีความเสี่ ยงต่อการเกิดฟันผุและโรคเหงือกอักเสบเพิ่ม
ขึ้น เพราะเกิดจากการไหลของน�้ำลายที่ลดลง ซึ่งมักท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการของ
ขากรรไกร รวมถึงต�ำแหน่งของศีรษะและคอ
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ทันตแพทย์ สามารถที่ จะปกป้ อง
หรื อฟื ้ นฟูฟันของลูกของท่ าน
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ความผิดปกติของการสร้ างฟัน
ความผิดปกติของการสร้างฟัน สามารถพบได้บอ่ ย มักจะมี
ปัญหาเกี่ยวกับความสวยงามและการบดเคี้ยว สาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากการขาดสารอาหาร การเจ็บป่ วย การติดเชื้อ หรื อ
การได้รับฟลูออไรด์มากเกินระหว่างการสร้างฟัน ทันตแพทย์
สามารถที่จะป้ องกันและบูรณะฟื้ นฟูฟันเหล่านี้ได้

การป้ องกันการบาดเจ็บทางทันตกรรมในเด็ก
ธรรมชาติของเด็กมักจะกระตือรื อร้นที่จะค้นหา เล่น และมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กคนอื่น ซึ่งอุบตั ิเหตุที่
เกี่ยวกับช่องปากมักพบได้ค่อนข้างบ่อย
ทันตแพทย์แนะน�ำว่าในเด็กที่อายุมากกว่า4ปี ควรใส่ เครื่ องป้ องกันช่องปากขณะเล่นกี ฬาที่มีการ
ปะทะอย่างแรง เช่น ยูโด บาสเกตบอล และฟุตบอล เครื่ องป้ องกันช่องปากควรเลือกแบบที่ทำ� มา
เฉพาะส�ำหรับช่องปากเด็กแต่ละคน ไม่ควรซื้อแบบที่มีขายทัว่ ไปตามร้านค้า พื้นสนามกีฬาหรื อ
สนามเด็กเล่นควรมีอุปกรณ์ที่ป้องกันอุบตั ิเหตุ เช่น พื้นที่รองรับแรงกระแทก

ต�ำแหน่ งของฟันและขากรรไกรในเด็ก
อวัยวะในช่องปากควรส่ งเสริ มให้เด็กเกิดการกลืน เคี้ยว ออกเสี ยง และหายใจผ่านจมูกโดยไม่มี
ปั ญหา ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ผดิ ปกติของการเจริ ญเติบโตหรื อพัฒนาการใด ๆ บริ เวณใบหน้า
หรื อช่องปากของเด็กควรถูกแก้ไขโดยเร็ วที่สุด
ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเฉพาะทางเช่นทันตแพทย์ แพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิ ก นักบ�ำบัด
การออกเสี ยงและนักกายภาพบ�ำบัด จะร่ วมกันวางแผนการรักษาและดูแลผูป้ ่ วยคนเดียวกัน และ
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟั นยังสามารถช่วยแก้ไขการเรี ยงตัวของฟั นและขากรรไกรโดยใช้
เครื่ องมือจัดฟันชนิดถอดได้หรื อติดแน่น
แหล่ งทีม่ า
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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หนังสื อเล่ มอืน่ ๆในชุ ดนี:้
สุ ขภาพช่ องปากและการตั้งครรภ์

การไปพบทันตแพทย์ระหว่างตั้งครรภ์
ปั ญหาสุ ขภาพช่องปากที่พบได้บ่อยขณะตั้งครรภ์
ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุ ขภาพช่องปาก

สุ ขภาพช่ องปากและวัยทารก

การดูดนมแม่ การเลี้ยงด้วยนมขวด จุกนมหลอก
การขึ้นของฟันและการไปพบทันตแพทย์ครั้งแรก
โภชนาการกับฟันน�้ำนม
อนามัยช่องปาก
โรคในช่องปากที่พบได้บ่อย
การป้ องกันการบาดเจ็บทางทันตกรรม
ผู้แต่ งหนังสื อชุดนี้ (จากซ้ ายไปขวา)

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)

หากท่านคิดว่าหนังสื อชุดนี้มีประโยชน์ การบริ จาคเพียงเล็กน้อยของท่านให้แก่กองทุนทันตกรรมเพื่อเด็กทัว่ โลก
สามารถช่วยเด็กด้อยโอกาสบนโลกใบนี้ ให้ได้รับบริ การทางทันตกรรมและมีชีวติ พร้อมกับรอยยิม้ ที่มีสุขภาพดี

อีเมล: info@gcdfund.org เว็บไซต์ : www.gcdfund.org
Global Child Dental Fund, Rooms 329-331, 26-29 Drury Lane,
London WC2B 5RL หมายเลขทะเบียนองค์กรการกุศล: 1125850 สหราชอาณาจักร (อังกฤษและเวลส์)

