สุ ขภาพช่ องปากและวัยทารก
การดูดนมแม่ การเลีย้ งด้ วยนมขวด จุกนมหลอก
การขึน้ ของฟันและการไปพบทันตแพทย์ ครั้งแรก
โภชนาการกับฟันน�ำ้ นม
อนามัยช่ องปาก
โรคในช่ องปากทีพ่ บได้ บ่อย
การป้ องกันการบาดเจ็บทางทันตกรรม

วิธีใช้ หนังสื อเล่ มนี้
การเลือกวิธีปฏิบตั ิที่ถูกต้องส�ำหรับลูกของคุณแม่จะส่ งผลต่อฟันของลูกตลอดชีวติ
หนังสื อเล่ม
นี้จะแสดงถึงวิธีการเลี้ยงดูลกู อย่างเหมาะสม และการท�ำความสะอาดฟันอย่างถูกวิธี ที่จะท�ำให้
ลูกของคุณแม่อยูใ่ นเส้นทางสู่ สุขภาพฟันที่ดีตลอดวัยเด็ก โดยมัน่ ใจว่าลูกจะสามารถรับประทาน
อาหาร เล่นและเรี ยนโดยปราศจากการปวดฟัน
ขอแนะน�ำให้คุณแม่อ่านให้ครบทั้ง 3 เล่ม เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมที่ครอบคลุมถึงวิธีที่ดีที่สุดใน
การดูแลฟันของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัว
หากท่ านคิดว่ าหนังสื อชุ ดนีม้ ปี ระโยชน์ การบริจาคเพียงเล็กน้ อยของท่ านให้ แก่ กองทุนทันตกรรม
child
fund ้ ให้ ได้ รับบริการทางทันตกรรมและมีชีวติ
เพือ่ เด็กทัว่ global
โลกสามารถช่
วยเด็กdental
ด้ อยโอกาสบนโลกใบนี
พร้ อมกับรอยยิม้ ทีม่ สี ุ ขภาพดี
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global child dental fund

www.gcdfund.org

ขากรรไกรและโครงสร้างใบหน้าจะเริ่ มสร้างและพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัยรุ่ นตอนปลาย
การมีพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพช่องปากที่ดีอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการไปพบทันตแพทย์อย่าง
สม�่ำเสมอตั้งแต่ฟันซี่ แรกของลูกขึ้นจะท�ำให้โครงสร้างเหล่านี้ ได้รับการติดตามและท�ำให้มน่ั ใจว่า
ลูกจะมีรอยยิม้ ที่สุขภาพดีตลอดวัยเด็ก
อาจมีภาวะพิเศษบางอย่างที่เกิดขึ้นกับทารกแรกเกิด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อหายไปเมื่อโตขึ้น
ในช่วงแรกเกิดบุคลากรทางการแพทย์จะท�ำการประเมินสภาวะที่ซ่อนอยูห่ รื อสภาวะที่กีดขวางการ
หายใจ ดูด กลืน หรื อทานอาหารที่เหมาะสม

การดูดนมแม่
นมแม่เป็ นอาหารที่ดีที่สุด ทั้งในด้านสารอาหารและ
ความสุ ขทางด้านอารมณ์ให้แก่ลกู ขณะป้ อนนมทั้งคุณ
แม่และลูกควรอยูใ่ นท่านัง่ ในบรรยากาศเงียบสงบ และ
เป็ นช่วงเวลาแห่งความผูกพันส�ำหรับทั้งคู่
ลูกจะเกิดการบริ หารช่องปากขณะดูดนมแม่ ซึ่งจะกระตุน้ กล้ามเนื้อช่องปาก ท�ำให้เกิดการหายใจทางจมูก
การออกเสียงและพัฒนาการของขากรรไกร ดังนั้นจึงเป็ นสิ่งส�ำคัญมากทีล่ กู ควรมีความพยายามในการดูด
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ริ มฝี ปากควรมีความแนบที่เพียงพอรอบหัวนมของคุณแม่ เพื่อให้เกิด
สุ ญญากาศซึ่งจ�ำเป็ นต่อการไหลของน�้ำนม และท�ำให้ทารกต้องหายใจผ่านทางจมูก ก่อให้เกิดการ
ฝึ กหายใจผ่านทางจมูก รวมไปถึงการวางต�ำแหน่งที่ถกู ต้องของลิ้นและขากรรไกร

การเลีย้ งด้ วยนมขวด
ถ้าหากแพทย์แนะน�ำไม่ให้ทารกดูดนมแม่เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ คุณแม่ควรได้รับค�ำแนะน�ำ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพในการเลือกขวดนมเด็ก หากจ�ำเป็ นต้องใช้ขวดนมร่ วมกับจุกนมส�ำหรับ
ทันตกรรมจัดฟัน ขนาดของจุกนมควรเหมาะสมกับขนาดของปากทารก
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สิ่ งที่สำ� คัญมากคือต้ องรั กษาบรรยากาศ
ที่ เงียบสงบและช่ วงเวลาแห่ งความ
ผูกพันไว้ ขณะป้ อนนมขวดด้ วย
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คุณแม่ไม่ควรเพิ่มขนาดรู ของจุกนมจากขนาดเดิม
เพราะความพยายามในการดูดจะช่วยใน
พัฒนาการของกล้ามเนื้อบริ เวณในหน้า และต้องท�ำความสะอาดจุกนมทุกครั้งหลังใช้
สิ่ งที่สำ� คัญมากคือต้องรักษาบรรยากาศที่เงียบสงบและช่วงเวลาแห่ งความผูกพันไว้ขณะป้ อนนม
ขวดด้วย เวลาของการเริ่ มหย่านมและเลิกนมขวดควรเป็ นช่วงเวลาเดียวกับนมแม่ นมขวดเป็ นเพียง
สิ่ งที่ใช้ทดแทนการดูดนมแม่ไม่ใช่วธิ ีที่จะท�ำให้ลกู บริ โภคนมมากขึ้น
ไม่ควรที่จะปล่อยทารกทิ้งไว้โดยไม่มีใครอยูด่ ว้ ยในระหว่างดูดนมขวด ไม่ใช่แค่อนั ตรายที่อาจเกิด
จากการส�ำลัก แต่ทารกอาจมีการกลืนอย่างไม่เหมาะสมได้
การดูดนมขวดหรื อนมแม่นานเกินวัยอาจก่อให้เกิดฟันผุ ทารกอายุประมาณ6เดือนเป็ นช่วงวัยที่
เหมาะสมในการเปลี่ยนเป็ นอาหารแข็ง ทารกควรเลิกนมขวดเมื่ออายุครบ1ปี

จุกนมหลอก
ในความเป็ นจริ งแล้วจุกนมหลอกไม่ควรถูกน�ำมาใช้ อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณแม่ตอ้ งการจะใช้ ไม่
ควรใช้ทุกครั้งที่ลกู ร้อง เพราะลูกอาจร้องเนื่องจากสาเหตุอื่น เช่น ผ้าอ้อมเปี ยก อาการโคลิก อยูใ่ น
ท่าที่ไม่สบาย หรื อต้องการความอบอุ่น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลิกจุกนมหลอกขึ้นอยูก่ บั สภาวะทางกายภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์
ของทารก ซึ่งมักเกิดขึ้นช่วงอายุประมาณ2ปี การดูดนิ้วมือมักเกิดขึ้นเป็ นระยะเวลานานกว่า
เนื่องจากทารกสามารถดูดนิ้วตัวเองได้ตลอดเวลา
ความผิดปกติ ของขากรรไกรที่ เกิ ดจากการใช้จุกนมหลอกหรื อดูดนิ้ วต่อเนื่ องเป็ นช่ วงเวลานาน
อาจหายไปเองตามธรรมชาติถา้ หากเลิกพฤติกรรมนั้นก่อนอายุ6-7ปี มิฉะนั้นแล้วอาจต้องปรึ กษา
ทันตแพทย์เพื่อจัดการกับปั ญหาความผิดปกติของขากรรไกรที่เกิดขึ้น
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การขึน้ ของฟันและการไปพบทันตแพทย์ ครั้งแรก
เมื่อฟันขึ้นเด็กอาจมีอาการเจ็บปวดบริ เวณเหงือกได้ เด็กแต่ละคนจะมีการขึ้นของฟันในเวลาที่ต่าง
กันตามธรรมชาติ ซึ่งเป็ นกระบวนการทางพันธุกรรมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้จากเปลี่ยนแปลงของ
สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
ผูป้ กครองควรพาลูกไปพบทันตแพทย์ต้ งั แต่ฟันน�้ำนมซี่แรกขึ้น ถึงแม้วา่ จะยังไม่มีฟันให้ตรวจมาก
นัก แต่ทนั ตแพทย์จะให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลรักษาสุ ขภาพช่องปากส�ำหรับลูก
ของคุณแม่ นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างความคุน้ เคยกับบรรยากาศในห้องฟันให้แก่ลกู ด้วย
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ในบางประเทศ คุณแม่อาจได้พบทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการดูแลทารก
เด็ก และวัยรุ่ น อย่างไรก็ดีทนั ตแพทย์ทุกคนมีเป้ าหมายที่จะส่ งเสริ มพัฒนาการของฟันน�้ำนมและ
ฟันแท้ เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ โรคปริ ทนั ต์และฟันสึ กกร่ อน การดูแลดังกล่าวส่ งผลพัฒนาการ
ขากรรไกรของลูกน้อย น�ำไปสู่ความสมดุลของการบดเคี้ยว รวมถึงความสวยงามและฟันที่เรี ยง
เป็ นระเบียบขณะยิม้ ในรายที่มีความซับซ้อนของโรค ทันตแพทย์อาจท�ำการส่ งต่อไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง
การดูแลสุ ขภาพช่องปากส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ที่ดี การให้ความรู ้และการป้ องกันในระหว่างปี แรก
ของชีวติ ต้องอาศัยความร่ วมมือจากทั้งผูเ้ ชี่ยวชาญและการร่ วมมือร่ วมใจของครอบครัว การเริ่ มต้น
ที่จะมีสุขลักษณะที่ส่งเสริ มการมีสุขภาพที่ดีน้ ันมีความเกี่ยวข้องกับด้านสังคมและวัฒนธรรมจึง
ไม่ใช่ส่ิ งง่ายเลยในการเปลี่ยนแปลง

โภชนาการกับฟันน�ำ้ นม
คุณแม่ควรให้อาหารลูกตามค�ำแนะน�ำของกุมารแพทย์
อาหารส่ งเสริ มสุ ขภาพมักดีต่อฟันและ
สุ ขภาพโดยรวมของลูก การรับประทานอาหารที่สมดุล หลากหลาย และมีสารอาหารครบถ้วนนั้น
ช่วยในการสร้างฟันของลูก แต่การได้รับอาหารแปรรู ปและน�้ำตาลมากเกินความจ�ำเป็ นมักส่ งผลให้
เกิดโรคอ้วน เบาหวาน หรื อฟันผุ
การดูดเป็ นการกระตุน้ พัฒนาการของขากรรไกรและข้อต่อขากรรไกร (รู ปร่ างของปากและความ
พอดีของฟัน) นี่เป็ นสาเหตุในการแนะน�ำให้ทารกดูดเฉพาะน�้ำนมแม่ในระยะ6เดือนแรก แล้วค่อย
สลับกับอาหารชนิดอื่นจนถึงอายุ1ปี

ขั้นตอนการเคีย้ วอาหารควรค่ อยๆเริ่มจากอาหารทีบ่ ดด้ วยส้ อม แล้ วค่ อยเป็ นอาหารทีห่ ั่นเป็ นชิ้นๆ
เมื่อลูกมีฟันน�้ำนมขึน้ ครบ20ซี่ควรที่จะเคีย้ วอาหารได้ ทุกประเภท(ทั้งนิ่มและแข็ง)เพือ่ ที่จะได้ เกิด
การเรียนรู้ ทเี่ หมาะสมและเป็ นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของปากและใบหน้ าของลูก
ผู้ปกครองควรสร้ างตารางมือ้ อาหาร ระบุอาหารว่างระหว่างมือ้ อาหารทีช่ ัดเจนเพือ่ ป้ องกันฟันผุ
ควรหลีกเลี่ยงน�้ำผลไม้ และนมรสช๊ อคโกแลตเนื่องจากมีน�้ำตาลซู โครสในปริ มาณมากและความ
เป็ นกรดสู ง ซึ่งเป็ นสองปัจจัยทีส่ ่ งผลเสี ยต่ อสุ ขภาพและก่ อให้ เกิดโรคอ้ วนในเด็ก รวมไปถึงผลไม้
แห้ งเช่ นลูกเกดก็ควรหลีกเลีย่ ง ทารกควรเข้ านอนพร้ อมกับฟันทีส่ ะอาดเสมอ ถ้ าหากลูกของคุณไม่
สบายแนะน�ำว่ าถ้ าเป็ นไปได้ ควรใช้ ยาทีป่ ราศจากน�ำ้ ตาล
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การเริ่ มต้ นกิจวัตรประจ�ำวันในการท�ำความ
สะอาดช่ องปากของลูกเป็ นสิ่ งส�ำคัญมาก
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อนามัยช่ องปากในเด็กปฐมวัย
การเริ่ มต้นกิจวัตรประจ�ำวันในการท�ำความสะอาดช่องปากของลูกเป็ นสิ่ งส�ำคัญมาก ผูป้ กครอง
ควรเริ่ มต้นแปรงฟันทันทีเมื่อฟันน�้ำนมซี่แรกปรากฏขึ้น โดยใช้แปรงสี ฟันที่เหมาะสมต่อช่วงอายุ
การดูแลอนามัยช่องปากของลูกจะเหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวหลังจากฟันน�้ำนมซี่ แรก
ขึ้น คือแปรงฟันในตอนเช้าและก่อนนอน ถ้าเป็ นไปได้ควรแปรงฟันหลังมื้ออาหารด้วย ควรใช้
แปรงสี ฟันเฉพาะส�ำหรับเด็กที่มีหวั แปรงขนาดเล็กและขนนุ่มพิเศษ ก่อนที่ฟันจะขึ้นคุณแม่ควรใช้
ผ้านุ่มๆเช็ดท�ำความสะอาดเหงือก
น�้ำลายเป็ นสิ่ งปกป้ องฟันตามธรรมชาติ จะมีการผลิตลดลงในช่วงเวลานอนหลับ จึงเป็ นช่วงเวลาที่
ต้องการการดูแลอนามัยช่องปากมากที่สุด
เลื อกใช้ยาสี ฟันที่ เหมาะสมกับลูกของคุ ณเนื่ องจากมี ความเสี่ ยงที่ ลูกของคุ ณจะกลื นยาสี ฟันได้
ฟลูออไรด์จากยาสี ฟันที่อยูใ่ นน�้ำลายมีความส�ำคัญมากในการป้ องกันฟันผุ ควรบีบยาสี ฟันบางๆ
เท่านั้น ดูรูปหน้าถัดไป
ทารกส่ วนใหญ่จะมีฟันห่าง แต่ถา้ มีฟันชิดกันมาก จนขนแปรงสี ฟันไม่สามารถเข้าถึงบริ เวณด้าน
ประชิดเพื่อท�ำความสะอาด ควรใช้ไหมขัดฟันค่อยๆท�ำความสะอาดร่ วมด้วย

ปริมาณยาสี ฟันส� ำหรับทารก
ทารกต้ องการแค่ ปริมาณนิดเดียว
ประมาณเมล็ดข้ าวสาร: 0.01กรัม
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โรคในช่ องปากทีพ่ บบ่ อยในเด็กปฐมวัย
ทารกสามารถมีฟันผุและเหงือกอักเสบ ซึ่งมักมีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพช่องปากที่ไม่ดี ส่ วนใหญ่
มักเกิดจากการที่ไม่ได้แปรงฟันก่อนนอนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
เด็กควรได้รับการรักษาอย่างทันทีเมื่อตรวจพบฟันผุ
เนื่องจากฟันผุจะลุกลามอย่างรวดเร็ วใน
ฟันน�้ำนม ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจท�ำให้เด็กเกิดการปวดฟันอย่างรุ นแรงและส่ งผลกระทบต่อ
พัฒนาการและคุณภาพชีวติ
โรคเชื้อราในช่องปาก(แคนดิดา)สามารถพบได้บ่อย มีสาเหตุมาจากเชื้อรา เห็นเป็ นจุดหรื อปื้ นสี
ขาวในช่องปากทารก ได้รับมาจากการสัมผัสจากผูใ้ หญ่ ของเล่น จุกนมที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อหรื อขาดการ
ท�ำความสะอาด การรักษาอนามัยช่องปากที่ดีและการท�ำความสะอาดของเล่นจะช่วยป้ องกันเชื้อรา
ในช่องปากได้
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ยังมีการเปลี่ยนแปลงหรื อพยาธิสภาพอื่นๆที่พบได้ในช่องปากทารกแต่อาจไม่ค่อยบ่อย
ถ้าผู ้
ปกครองมีความกังวลควรพบทันตแพทย์ ซึ่งทันตแพทย์จะตรวจช่องปากลูกด้วยความดูแลเอาใจใส่

การป้ องกันการบาดเจ็บทางทันตกรรมในเด็กปฐมวัย
ทารกอาจหกล้มหรื อชนปากกระแทกเมื่อเริ่ มคลานหรื อหัดเดิน ควรมีผใู ้ หญ่อยูด่ ว้ ยเสมอเพื่อคอย
ระวังการเกิดอุบตั ิเหตุ
ผูป้ กครองควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้ลกู ขณะนัง่ รถยนต์ รถเข็น หรื อที่นงั่ เด็ก และควรแน่ใจว่าลูกสวม
รองเท้าโดยใส่ ถุงเท้าที่มีพ้ืนกันลื่น ต้องคอยระวังเวลาเดินผ่านพื้นลื่น ขั้นบันได และมุมเฟอร์นิเจอร์
ผูป้ กครองควรพาบุตรหลานไปพบทันตแพทย์ทนั ที่เมื่อเกิดการบาดเจ็บทางทันตกรรม การหกล้ม
ในช่วงนี้อาจส่ งผลต่อฟันน�้ำนมในช่องปากและฟันถาวรที่กำ� ลังสร้างอยูข่ า้ งใต้
ผูป้ กครองควรจดจ�ำทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการหกล้มว่าเกิดที่ไหน เมื่อไหร่ และอุบตั ิเหตุน้ ีเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อทันตแพทย์ที่ดูแลลูก ควรให้ความสนใจกับแผลทั้งในและ
นอกช่องปาก หรื อถ้าลูกของคุณมีอาการคลื่นไส้วงิ เวียนควรรี บพาไปโรงพยาบาลทันที
ควรล้างบริ เวณที่เป็ นแผลด้วยน�้ำสะอาดและตรวจดูวา่ มีฟันหลุดหรื อแตกหักหรื อไม่ ถ้ามีเลือดออก
ให้ใช้ผา้ ก๊อซหรื อผ้าสะอาดกดห้ามเลือดบริ เวณนั้น อาจประคบด้วยน�้ำแข็งเพื่อลดอาการบวม ห้าม
น�ำจุกนมหลอก ขวดนมหรื อของเล่นเข้าปากเด็กในขณะนั้น ถ้าเด็กกระหายน�้ำให้ดื่มน�้ำโดยใช้แก้ว
หรื อช้อน
ทันตแพทย์จะให้การรักษาที่เหมาะสม และจะคอยติดตามดูอาการจนกว่าจะมีฟันแท้ข้ ึนมาแทนฟัน
ที่เกิดอุบตั ิเหตุ ผลกระทบต่อฟันในอนาคตขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุและระดับการสร้าง
ของฟันในช่วงที่เกิดอุบตั ิเหตุ
ผูป้ กครองต้องคอยระมัดระวังหลังเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น ระวังการใช้จุกนมหลอก,การดูดนมขวดและ
การดูดนิ้วมือ ซึ่งอาจท�ำให้ฟันขยับเปลี่ยนต�ำแหน่ง ส่ งผลให้มีเลือดไหลออกมาและเป็ นอุปสรรค์
ต่อการหายของแผลในบริ เวณนั้น และในช่วงอาทิตย์แรกหลังเกิดอุบตั ิเหตุตอ้ งให้เด็กรับประทาน
อาหารเหลว
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หนังสื อเล่ มอืน่ ๆในชุ ดนี:้
สุ ขภาพช่ องปากและการตั้งครรภ์

การไปพบทันตแพทย์ระหว่างตั้งครรภ์
ปั ญหาสุ ขภาพช่องปากที่พบได้บ่อยขณะตั้งครรภ์
ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุ ขภาพช่องปาก

สุ ขภาพช่ องปากและวัยเด็ก

ฟันน�้ำนมและการแทนที่ของฟัน
ฟันถาวร
โภชนาการกับสุ ขภาพช่องปาก
อนามัยช่องปาก
โรคในช่องปากที่พบได้บ่อย
ความผิดปกติของการสร้างฟัน
การป้ องกันการบาดเจ็บทางทันตกรรม
ต�ำแหน่งของฟันและขากรรไกร
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)

