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บทคัดย่อ

โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยนับเป็นปัญหาด้าน
สุขภาพช่องปากทีพ่ บได้บอ่ ย ส่งผลกระทบต่อเด็ก
นานาประเทศทั่วโลก โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย มัก
จะเกิดขึ้นในช่วงอายุก่อนวัยเรียน มีสาเหตุมาจาก
หลายปัจจัยได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของ
โรคฟันผุ แป้งและน�้ำตาลที่เชื้อจุลินทรีย์สามารถ
เปลี่ยนเป็นกรดได้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยจากตัว
บุคคลเอง ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคล ได้แก่ พันธุกรรม อายุ โภชนาการ
ปัจจัยเฉพาะที่ เช่น อาหาร อนามัยช่องปาก ปัจจัย
ทางสังคม อันได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม โรคฟันผุในเด็ก
ปฐมวัยเป็นโรคที่สามารถป้องกันและมีการผัน

กลับได้ จึงควรมีการป้องกันตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งวิธี
การป้องกันตั้งแต่เริ่มแรก ได้แก่ การท�ำความ
สะอาดและตรวจช่องปากด้วยตนเอง การแปรงฟัน
ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ การดูแลเรื่องอาหาร
การใช้ฟลูออไรด์เสริม การทาสารฟลูออไรด์เพื่อ
ป้ อ งกั น หรื อ ยั บ ยั้ ง ฟั น ผุ เช่ น ฟลู อ อไรด์ ว านิ ช
ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ และการเคลือบหลุม
ร่องฟัน ซึ่งกลวิธีเหล่านี้ นอกจากจะช่วยท�ำให้
สุขภาพช่องปากของเด็กดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้
สุขภาพร่างกายและพัฒนาการด้านอืน่ ๆ ของเด็กดี
ตามไปด้วย
ค�ำส�ำคัญ: โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย สาเหตุ
การป้องกัน
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บทน�ำ

โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย (early childhood
caries) หมายถึง การมีฟันผุทั้งที่เป็นรูผุชัดเจน
และยังไม่เป็นรูผุ การสูญเสียฟันไปเนื่องจากฟันผุ
หรือมีการบูรณะฟันในฟันน�้ำนมซี่ใดๆ ตั้งแต่ 1
ด้านขึน้ ไปในเด็กอายุตงั้ แต่แรกเกิดจนถึง 71 เดือน
และโรคฟั น ผุ รุ น แรงในเด็ ก ปฐมวั ย (severe
early childhood caries) หมายถึง การมีฟันผุที่
มีรูปแบบแตกต่างจากปกติ มีการลุกลามรุนแรง
รวดเร็ว หรือเป็นการผุบนด้านของฟันที่ไม่พบการ
ผุตามปกติ โดยให้ค�ำจ�ำกัดความของ ”โรคฟันผุ
รุนแรงในเด็กปฐมวัย” ดังนี้คือ ผู้ป่วยที่พบฟัน
น�้ำนมผุที่ด้านเรียบตั้งแต่ 1 ด้านขึ้นไปในกลุ่มอายุ
ต�่ำกว่า 3 ปี หรือในเด็ก 3-5 ปี มีรอยผุเป็นรูหรือ
สูญเสียฟันไปเนื่องจากการผุหรืออุด 1 ด้านหรือ
มากกว่าในฟันหน้าน�้ำนมบน หรือมีอัตราผุ ถอน
อุดเป็นด้าน มากกว่า 4 ด้าน (อายุ 3 ปี) มากกว่า 5
ด้าน (อายุ 4 ปี) หรือ มากกว่า 6 ด้าน (อายุ 5 ปี)1
ความชุกของการเกิดโรคมีความแตกต่างกัน
ไปตามส่ ว นต่ า งๆ ของโลก เช่ น ในประเทศ
ออสเตรเลีย อังกฤษ สวีเดน และฟินแลนด์มคี วาม
ชุกของการเกิดโรค ร้อยละ 1-12 สหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 19.3 ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ร้อยละ
59-94 และแคนาดาทางตอนเหนือ ร้อยละ 98.92
มากกว่าร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 5-9 ปีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีฟนั ผุหรืออุดอย่างน้อย 1 ด้าน และ
จะมีอตั ราการเกิดฟันผุเพิม่ มากขึน้ เป็น ร้อยละ 78
เมื่อเด็กมีอายุได้ 17 ปี3 ในประเทศฮ่องกง มีค่า
เฉลีย่ ฟันผุ ถอน อุด 1.2 ซี/่ คน ในเด็กอายุ 3 ปี และ
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เพิ่มเป็น 2.0 ซี่/คน เมื่อเด็กมีอายุ 5 ปี4 โรคฟันผุ
ในฟันน�้ำนมของเด็กไทย มีความชุกค่อนข้างสูง
และมีความรุนแรงเนือ่ งจากการส�ำรวจทันตสุขภาพ
แห่งชาติของประเทศไทยครัง้ ที่ 1-6 พบว่าค่าเฉลีย่
ฟันผุ ถอน อุด ในเด็กอายุ 3 ปี มากกว่า 3 ซี่/คน
ขึน้ ไป และจะเพิม่ ขึน้ เป็น 5-6 ซี/่ คน ในเด็กอายุ 5-6
ปี จากการส�ำรวจทั น ตสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ข อง
ประเทศไทยครัง้ ที่ 7 พ.ศ. 2555 พบว่ากลุม่ เด็กอายุ
3 ปี มีความชุกในการเกิดโรคฟันผุร้อยละ 51.8 มี
ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 2.7 ซี่/คน เกือบทั้งหมดจะ
เป็นรอยโรคฟันผุทไ่ี ม่ได้รบั การรักษา กลุม่ เด็กอายุ
5 ปี ความชุกของการเกิดโรคฟันผุร้อยละ 78.5 มี
ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 4.4 ซี่/คน   แนวโน้ม
สถานการณ์ของการเกิดโรค พบอัตราส่วนของเด็ก
ทีป่ ราศจากฟันผุรอ้ ยละ 48.3 ในกลุม่ อายุ 3 ปี และ
ร้อยละ 21.5 ในกลุ่มอายุ 5 ปี5
โรคฟั น ผุ ใ นเด็ ก ปฐมวั ย หากปล่ อ ยไว้ ไ ม่
ท�ำการรักษา เมื่อมีการลุกลามจะส่งผลกระทบ
นานาประการต่อเด็ก เช่น เด็กมีอาการปวดฟัน รับ
ประทานอาหารได้นอ้ ยลง มีปญ
ั หาในเรือ่ งการนอน
หลับ3 การติดเชื้อในระบบ ท�ำให้เด็กมีการเจริญ
เติบโตช้ากว่าเด็กที่ฟันไม่ผุ มีฟันน�้ำนมซี่อื่นๆ ใน
ช่องปากและในฟันถาวรผุเพิม่ ขึน้ 6 มีความบกพร่อง
ในการออกเสียง เกิดความรู้สึกด้อยค่าและขาด
ความมั่นใจในตนเอง ท�ำให้เกิดปัญหาในสังคม
ศักยภาพในการพัฒนาการของเด็กลดลง เสียค่าใช้
จ่ายในการรักษามากขึ้น7 เด็กที่มีฟันผุรุนแรงจะ
ขาดอาหารเรือ้ รัง ท�ำให้มนี ำ�้ หนักและส่วนสูงต�ำ่ กว่า
เกณฑ์มาตรฐาน8 ส่วนเด็กที่มีฟันผุแล้วได้รับการ
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บูรณะจะมีอัตราเพิ่มของน�้ำหนักตัวและความสูง
มากกว่าเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การบูรณะอย่างมีนยั ส�ำคัญ9

สาเหตุการเกิดโรคฟันผุในฟันน�้ำนม

Davies GN10 สรุปสาเหตุของโรคฟันผุใน
เด็กปฐมวัย เกิดจากปัจจัยหลัก 2 ส่วนคือ ปัจจัย
จากตั ว บุ ค คลเอง ได้ แ ก่ ลั ก ษณะของตั ว ฟั น
คุณสมบัติและองค์ประกอบภายในน�้ำลาย และ
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยทั่วไป เช่น
พันธุกรรม ชาติพนั ธุ์ โภชนาการ ปัจจัยพืน้ ฐานส่วน
บุคคล เช่น อาหาร อนามัยช่องปาก และปัจจัยทาง
สั ง คม เช่ น การศึ ก ษา สถานะเศรษฐกิ จ และ
พฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางชีววิทยาและ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคฟันผุในเด็ก
ปฐมวัยที่พบได้ดังนี้
1. ปัจจัยทางชีววิทยา
โรคฟั น ผุ เ ป็ น โรคติ ด เชื้ อ เฉพาะที่ และ
สามารถส่งผ่านจากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่
ได้ สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากปั จ จั ย 3 ประการ คื อ
แบคทีเรียทีท่ �ำให้เกิดฟันผุ ฟัน และอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต รวมทั้งต้องอาศัยระยะเวลาในการ
ท�ำให้เกิดโรคขึน้ 11 การเกิดฟันผุจะเริม่ ขึน้ เมือ่ มีการ
สร้างกรดอินทรีย์ เช่น กรดแลกติก (lactic acid)
กรดอะซิติค (acetic acid) โดยกระบวนการไกล
โคลิสสิ (glycolysis) ของแบคทีเรียซึง่ อาศัยอาหาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงาน กรดที่
เกิดขึ้นจะท�ำให้ค่าสภาวะความเป็นกรดด่าง (pH)
ในช่ อ งปากลดลง น�้ ำ ลายจะเป็ น ตั ว ปรั บ ความ
สมดุลของค่า pH ในช่องปาก เมื่อค่า pH ต�่ำกว่า

จุดวิกฤตคือ 5.2 - 5.5 จะท�ำให้เกิดการสูญเสียแร่
ธาตุ 12 ฟั น ผุ ใ นระยะแรกจะมี ลั ก ษณะขาวขุ ่ น
(white spot) บนผิวฟัน ถ้าการผุยังด�ำเนินต่อไป
จะเห็นเป็นรูผุชัดเจน13
แบคทีเรียทีท่ ำ� ให้เกิดฟันผุ แบคทีเรียทีพ่ บ
ในแผ่นคราบจุลนิ ทรียส์ ว่ นใหญ่จะเป็นกลุม่ ทีผ่ ลิต
กรด (acid-producing) กลุม่ แบคทีเรียแกรมบวก
รูปร่างกลม (gram-positive cocci) เช่น  mutans
streptococci ได้แก่ S. mutans, S. sobrinus,14
streptococci ตัวอื่นๆ และพวกแบคทีเรียแกรม
บวกรูปร่างเป็นแท่ง (gram-positive rods) เช่น
Lactobacilli และ Actinomyces spp. บางตัว
ปกติ เ ชื้ อ จุ ล ชี พ ไม่ ส ามารถเกาะบนผิ ว ฟั น ได้
โดยตรง แต่เชือ้ S.mutans มีคณ
ุ สมบัตใิ นการยึด
เกาะกับผิวเคลือบฟัน โดยการสร้างสารกลูแคน
จากน�้ำตาลซูโครส เชื้อสามารถผลิตกรดได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และทนต่ อ สภาวะที่ เ ป็ น กรดได้ สู ง 15
S.mutans เป็นเชื้อหลักที่แยกได้ในเด็กที่มีโรค
ฟันผุในเด็กปฐมวัย16 ในเด็กทีเ่ ลีย้ งด้วยนมมารดา
และมีฟนั ผุลกุ ลาม พบว่ามีเชือ้ S.mutans ในคราบ
จุลินทรีย์มากกว่าเด็กที่ไม่มีฟันผุถึง 100 เท่า17 ใน
เด็กอายุต�่ำกว่า 2 ปีที่ตรวจพบเชื้อ S. mutans มี
อัตราการเกิดโรคฟันผุหรือมีฟันที่ได้รับการอุด
มากกว่าเด็กที่มีอายุเท่ากัน18
นอกจากเชื้อ S.mutans แล้ว ยังพบเชื้อ
แบคทีเรียกลุ่ม acid-producing จ�ำพวก Lactobacilli spp. เช่น เชื้อแลกโตเบซิลไล (lactobacilli) พบว่ามีบทบาทในการเกิดโรคฟันผุในกลุ่ม
เด็กที่เป็นฟันผุรุนแรง (sever caries) และในฟัน
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ที่มีการผุเป็นรู
2. ปัจจัยเกี่ยวกับตัวฟัน
ฟั น น�้ ำ นมจะพบความผิ ด ปกติ ข องชั้ น
เคลือบฟัน (enamel) ได้บ่อยกว่าในฟันถาวร เช่น
ภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง (enamel hypoplasia) เคลือบฟันที่มีความทึบกว่าปกติ (enamel
opacity) ร้อยละ 4-6019  เด็กทารกทีม่ นี ำ�้ หนักแรก
คลอดตำ�่ กว่า 1,500 กรัม จะมีความชุกของการเกิด
enamel hypoplasia สูงถึงร้อยละ 62.320  จากการ
ศึกษาเด็กไทยในชนบทภาคเหนืออายุ 1-4 ปี พบ
ความชุกของ enamel hypoplasia ร้อยละ 22.7
ซึง่ เด็กกลุม่ นีจ้ ะมีความชุกของการเกิดฟันผุถงึ ร้อย
ละ 41.1 พบว่าฟันทีม่ ผี วิ เคลือบฟันทึบกว่าปกติจะ
มีฟันผุร้อยละ 20.2 ในขณะที่ฟันปกติจะมีฟันผุ
เพียงร้อยละ 10.5 เท่านั้น21 และเด็กกลุ่มนี้มีความ
เสี่ยงในการเกิดรอยโรคจุดขาวหรือฟันผุเป็นรูสูง
กว่าเด็กปกติถึง 9.6 เท่า22
3. ปัจจัยเกี่ยวกับอาหาร
อาหารประเภทนม นมมีน�้ำตาลแลกโตส
(lactose) เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งแบคทีเรีย
สามารถน�ำไปสร้างกรดได้เช่นเดียวกับน�ำ้ ตาลชนิด
อื่นๆ แต่นมยังมีสารประกอบที่ช่วยในการป้องกัน
ฟันผุ ได้แก่ โปรตีนและฟอสเฟต พบว่านมท�ำให้
เกิดฟันผุในหนูไม่แตกต่างจากน�้ำกลั่น แต่ถ้าเติม
ซูโครส (sucrose) ในนมจะท�ำให้มฟี นั ผุมากขึน้ แต่
จะผุน้อยกว่าเติมซูโครสในน�้ำกลั่น23  ในนมแม่จะ
มีแร่ธาตุและโปรตีนน้อยกว่านมวัว แต่มีแลกโตส
มากกว่า เด็กทีร่ บั ประทานนมแม่อย่างไม่เหมาะสม
เช่น ดูดนมเป็นเวลาหลายชั่วโมงขณะหลับ และ
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ดูดนมทุกเวลาตามความต้องการ พบการเกิดฟันผุ
ลุกลามมากกว่า24
วิธีการให้นมเด็ก เด็กที่พบการเกิดโรคฟัน
ผุลกุ ลามโดยส่วนมาก ผูป้ กครองจะให้เด็กเลิกนม
มื้อดึกช้าเกินควร โดยทั่วไปเด็กอายุ 1 ปีควรเลิก
นมมือ้ ดึก และเมือ่ เด็กอายุได้ 18 เดือนควรจะเลิก
นมขวด การที่ผู้ปกครองให้เด็กกินนมรสหวาน
ตัง้ แต่เล็ก จะท�ำให้เด็กจะมีการกินนมรสหวานเพิม่
ขึ้นเมื่อเด็กอายุมากขึ้น การดูดนมจากขวดท�ำให้
เด็กกินนมได้มากกว่าเมือ่ เทียบกับการดืม่ จากแก้ว
ในเด็กที่มีฟันผุพบว่าผู้เลี้ยงดูให้เด็กหย่านมแม่
หรือให้เลิกดูดนมจากขวดช้า คือ อายุ 2-4 ปี และ
มักปล่อยให้เด็กหลับคาขวดโดยไม่ได้ดมื่ นำ�้ ตาม25
การกินขนมของเด็ก พบว่าเด็กส่วนใหญ่กนิ
ขนมที่เสี่ยงต่อฟันผุสูง เช่น แป้งอบกรอบบรรจุถุง
เด็กที่กินขนมบ่อยๆ มากกว่า 2 ครั้ง/วันขึ้นไป จะ
มีฟันผุมากกว่าเด็กที่กินขนมวันละ 1-2 ครั้ง/วัน
และเด็กส่วนหนึ่งกินขนมก่อนนอนโดยไม่มีการ
แปรงฟัน เด็กทีม่ กี ารบริโภคอาหารหวาน จะมีอบุ ตั ิ
การณ์ในการเกิดโรคฟันผุเพิ่มขึ้นเป็น 9.2 เท่าเมื่อ
อายุ 3 ปี13 ของหวานทีเ่ ด็กรับประทานมากทีส่ ดุ คือ
ลูกอมและท็อฟฟี่ ซึง่ พฤติกรรมการบริโภคขนมรส
หวานมีความสัมพันธ์กบั การเกิดฟันผุ26 เด็กอายุ 6
ปี ที่เป็นโรคฟันผุ มีการบริโภคน�้ำตาลซูโครสเมื่อ
อายุ 3 ปีสูงกว่าเด็กที่ไม่เป็นโรคฟันผุ27
ความถี่ ใ นการรั บ ประทานอาหาร การ
บริโภคอาหารที่เติมน�้ำตาลของเด็กอายุ 3 ปี เพียง
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ จะเพิม่ การผุของฟัน28 เด็กทีม่ ฟี นั
ผุ จะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารว่างระหว่าง
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มือ้ มากกว่า 3 ครัง้ /วัน มากกว่าเด็กทีฟ่ นั ไม่ผ29ุ เช่น
เดียวกับในประเทศไทยการศึกษาในเด็กอายุ 2 ปี
พบว่าการรับประทานขนมถุงกรุบกรอบ ลูกอม
และน�้ำอัดลมทุกวัน การรับประทานขนมหรือของ
ว่างทีม่ คี วามถีม่ ากกว่า 3 ครัง้ /วัน เป็นปัจจัยทีท่ �ำให้
เด็กมีค่าเฉลี่ยฟันผุสูง30
ลั ก ษณะของอาหารที่ บ ริ โ ภค อาหารที่มี
ลักษณะหยาบ หรือมีลักษณะเป็นเส้นใย เช่น ผล
ไม้ จะช่วยให้มีการท�ำความสะอาดตามธรรมชาติ
(self cleansing) และกระตุ้นการไหลของน�้ำลาย
ได้ดี ส่วนอาหารที่มีลักษณะเหนียวติดฟันจะค้าง
อยู่ในช่องปากนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีน�้ำตาล
เป็นส่วนประกอบ10
4. ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับการท�ำความสะอาดช่อง
ปากเด็ก
เด็ ก ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การแปรงฟั น จาก
ผู้เลี้ยงดู หรือได้รับการแปรงฟันช้าเกินควร การ
ศึกษาในเด็กไทยพบว่าเด็กเริ่มต้นแปรงฟันที่อายุ
เฉลี่ย 1.5-2 ปี เด็กส่วนใหญ่แปรงฟันเอง พบว่า
เด็ ก อายุ 5 ปี แปรงฟั น เองร้ อ ยละ 83.4 และ
พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากเด็กส่งผลต่อทันตสุขภาพเด็ก13,31
5. ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม
5.1 เชือ้ ชาติและกลุม่ ชาติพนั ธุ์ มารดา
ที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การเลี้ยงลูกด้วยนมและอาหาร รวมทั้งความถี่ใน
การท�ำความสะอาดช่องปากลูกต่างกัน คนเอเชีย
จะมีพฤติกรรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และให้เด็กดื่ม
นมจากถ้วยต�่ำสุด แต่เลี้ยงด้วยนมขวดสูงสุดเมื่อ

เทียบกับชนชาติอนื่ ๆ โดยร้อยละ 70 ของเด็กเอเชีย
ทีอ่ ายุ 12 เดือน ยังมีการใช้ขวดนมเกือบตลอดเวลา
และมี ก ารแปรงฟั น น้ อ ยกว่ า กลุ ่ ม อื่ น ๆ 32 ใน
ประเทศไทยพบว่าภาคใต้ มารดามีอัตราการเลี้ยง
ลูกด้วยนมมารดาน้อยที่สุด คือร้อยละ 69.8 ภาค
เหนื อ มี อั ต ราการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมมารดาสู ง
มากกว่าร้อยละ 85 นอกจากนี้ ร้อยละ 82.4 ของ
มารดาในภาคใต้ มีการให้อาหารเสริมจ�ำพวกแป้ง
กวนแก่ทารกเมื่อมีอายุเพียง 1 เดือน33
5.2 ลั ก ษณะโครงสร้ า งครอบครั ว
เด็กอายุ 6-48 เดือน ชาวเปอร์โตริโกที่มาจาก
ครอบครั ว ที่ มี ผู ้ ใ หญ่ ตั้ ง แต่ 3 คนขึ้ น ไป หรื อ
ครอบครัวที่มีเด็กตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะมีการเกิด
โรคฟันผุได้มากกว่า34 ลูกคนสุดท้ายจะมีโรคฟันผุ
เพิ่มขึ้นจากการถูกเลี้ยงด้วยนมขวด35 ส่วนเด็กที่
มารดาเป็นผู้เลี้ยงดู จะมีอัตราผุ ถอน อุดเป็นด้าน
ต่อคนต�่ำกว่าเด็กที่พี่เลี้ยง ญาติ หรือฝากคนอื่น
เลี้ยงดู36
5.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ระดับการศึกษาและรายได้ของผู้ปกครอง โดย
เฉพาะของมารดา มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค
ฟันผุในเด็กปฐมวัย โดยในเด็กที่มีฟันผุ มักจะมา
จากครอบครัวที่มีผู้ปกครองรายได้ต�่ำ  และมีการ
ศึกษาต�่ำกว่าเด็กกลุ่มที่ไม่มีฟันผุ37 ขัดแย้งกับการ
ศึกษาในประเทศไทย ซึง่ พบว่าประชากรในภาคใต้
มีระดับการศึกษาและเศรษฐกิจดีกว่าประชากรใน
ภาคอื่นๆ แต่กลับมีอัตราความชุกของโรคฟันผุใน
เด็กปฐมวัยสูงกว่าภาคอืน่ ๆ ในขณะที่ จ.หนองบัวล�ำภู
ผูเ้ ลีย้ งดูมฐี านะทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่คอ่ ยมีเงินซือ้
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ขนมให้เด็กรับประทาน เด็กกินข้าวเป็นอาหารหลัก
จึงไม่ค่อยหิวขนมหรือนม ส่งผลให้เด็กฟันไม่ผ25ุ
5.4 ความรู้ ความเชื่อ และทัศนคติ
พฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็ก ได้รบั อิทธิพลจาก
ปัจจัยหลายด้านของผู้ปกครอง เช่น ทัศนคติต่อ
การดูแลสุขภาพช่องปาก ศาสนา ลักษณะทาง
สั ง คมและวั ฒ นธรรม ในขณะที่ ค วามรู ้ ข อง
ผู ้ ป กครองมี ผ ลน้ อ ยมากต่ อ พฤติ ก รรมทั น ต
สุขภาพของเด็ก38 มารดาทีเ่ คยได้รบั ทันตสุขศึกษา
ในการดูแลฟันน�้ำนมลูกในคลินิกเด็กดี (เด็กอายุ
9–18 เดือน) จะมีการปฏิบัติในการดูแลเด็กได้ดี
กว่ามารดาที่ไม่เคยได้รับทันตสุขศึกษา39
5.5 พฤติกรรมทันตสุขภาพของมารดา
จากการศึกษาอิทธิพลของความเชือ่ และพฤติกรรม
ทันตสุขภาพของมารดา พบว่าการแปรงฟันของ
มารดามีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการแปรงฟัน
การใช้เส้นใยขัดฟัน และการไปพบทันตแพทย์ของ
ลูก40 มารดาที่มีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดี และไม่มี
ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพช่องปาก มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อพฤติกรรมทางทันตสุขภาพของเด็ก
โดยเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคฟันผุรุนแรงในเด็ก
ปฐมวัย (SECC)41
6. ปัจจัยอื่นๆ
เนือ่ งจากโรคฟันผุเป็นโรคติดเชือ้ และติดต่อ
ได้ โดยเฉพาะจากมารดาหรือผู้ปกครองไปสู่เด็ก
เล็ก พบว่ามารดาที่ตรวจพบเชื้อ S. mutans จะ
สามารถตรวจพบเชื้อในลูกได้42   และพบว่ามารดา
ทีม่ ฟี นั ผุตงั้ แต่ 10 ซีข่ นึ้ ไปจะเพิม่ ความเสีย่ งต่อการ
เกิดฟันผุของลูก43
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การป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย

โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยเป็นโรคทีป่ อ้ งกันได้
และเป็นโรคติดเชื้อที่สามารถมีการผันกลับได้15
การป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่จะเกิดโรคจึงเป็น
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ วิธกี ารในการป้องกันโรคฟันผุทแี่ นะน�ำ
มีดังต่อไปนี้
1. การท�ำความสะอาดและตรวจช่องปาก
การท�ำความสะอาดช่องปากมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ท�ำให้
ปากสะอาด โดยก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นต้น
เหตุของการเกิดโรคฟันผุ ซึ่งสามารถท�ำได้โดย
1.1 การเช็ดช่องปากเด็ก  ควรเริ่มเมื่อ
เด็กอายุประมาณ 4 เดือน  โดยใช้ผา้ นุม่ ๆ ทีส่ ะอาด
ชุบน�้ำสะอาด เช่นน�้ำต้มสุก เช็ดสันเหงือก กระพุ้ง
แก้ม ให้ทวั่ ทัง้ ปาก ในช่วงเวลาทีอ่ าบน�ำ้ ให้เด็ก เพือ่
ก�ำจัดคราบนม ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา ฝ้าขาว
ในปากเด็ก
1.2 การแปรงฟั น ด้ ว ยยาสี ฟ ั น ผสม
ฟลูออไรด์ การแปรงฟันที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นวิธีกล
(mechanical method) นัน้ มีประสิทธิภาพในการ
ก�ำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์อย่างได้ผล และพบ
ว่าการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟนั ทัว่ ๆ ไป สามารถลด
การเกิดแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้ถึง ร้อยละ 30–5044
การแปรงฟันบ่อยๆ สามารถลดการเกิดโรคฟันผุ
ได้ ยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์สามารถป้องกันฟันผุได้
ทั้ ง ในเด็ ก และผู ้ ใ หญ่ โรคฟั น ผุ ล ดลงเมื่ อ มี ป ริ
มาณฟลูออไรด์ในยาสีฟนั ตัง้ แต่ 1,000 ส่วนในล้าน
ส่วน (ppm.หรือ mgF/g) ขึ้นไป45
ในเด็กเล็กซึง่ ประสิทธิภาพในการกลืนยังไม่
สมบูรณ์ จึงแนะน�ำให้ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ
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ฟลูออไรด์ในปริมาณทีต่ ำ�่ คือ 500 ppm เพือ่ ลดการ
กลืนยาสีฟัน46 มีการศึกษาพบว่าเด็กไทยอายุ 3-6
ปี กลืนยาสีฟนั ร้อยละ 23.8 ของปริมาณทีใ่ ช้ในการ
แปรงฟันแต่ละครัง้ และปริมาณทีก่ ลืนสัมพันธ์กบั
ปริมาณยาสีฟันที่ใช้ ในกรณีที่ใช้ยาสีฟันผสมฟลู
ออไรด์ 1,000 ppm เด็กจะได้รับฟลูออไรด์เพิ่ม
เป็น 2.75 เท่าของยาสีฟนั ทีม่ ฟี ลูออไรด์ 500 ppm47
1.3 การตรวจช่องปาก Alaluusua และ
Mamivirta, 199448 พบว่าการสะสมตัวของแผ่น
คราบจุลินทรีย์ที่ฟันหน้าตัดบนในเด็กอายุ 19
เดือน เป็นสิง่ บ่งชีท้ สี่ �ำคัญว่าเด็กจะมีฟนั ผุในอีก 18
เดือนข้างหน้า (ความไวร้อยละ 83 และความ
จ�ำเพาะร้อยละ 92) ดังนั้นผู้ปกครองควรมีการ
ตรวจช่องปากให้เด็กอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวัง
ความผิดปกติในระยะเริม่ แรก โดยให้ความส�ำคัญ
ใน 2 เรือ่ งคือ การตรวจความสะอาดและการตรวจ
หารอยผุ กรณีเด็กเล็กผู้ปกครองควรตรวจความ
สะอาดหลังการแปรงฟันทุกครัง้ จนกระทัง่ เด็กอายุ
ได้ 7 ปี โดยให้เด็กหันหน้าไปในทิศทางที่มีแสง
สว่างสามารถมองเห็นได้ชัดเจน การตรวจฟันบน
ให้เด็กเงยหน้าขึ้น การตรวจฟันล่างให้เด็กก้มหน้า
ลงเล็กน้อย หากพบว่าเด็กฟันไม่สะอาด ผูป้ กครอง
ควรช่วยแปรงฟันให้เด็กซำ�้ หรือฝึกทักษะการแปรง
ฟันให้เด็กเพิ่มขึ้น13
2. การดูแลเรื่องอาหาร ผู้ปกครองควร
ใส่ใจในการเลือกอาหารให้เด็ก ประกอบไปด้วย
ชนิดและองค์ประกอบของอาหาร เช่น ปริมาณของ
น�้ำตาล ชนิดของอาหาร ความถี่ในการบริโภค
อาหาร เช่น โดยเฉพาะน�้ำตาล ลูกอม การกินนม

ของเด็ก เช่น การกินนมขวด การหลับคาขวดนม
การเติมน�้ำตาลในนม และการกินอาหารว่างของ
เด็กให้เน้นผักและผลไม้สด งดอาหารหวาน เหนียว
เค็ม มัน เลือกกินนมจืด เลือกขนมจากธรรมชาติ
จะดีที่สุด13
3. การลดการถ่ายทอดเชือ้ จากแม่ไปยังลูก
ท�ำได้โดยการใช้คลอเฮกซิดีน (Chlorhexidine:
CHX) และไอโอดีน (I2-NaF) โดยการใช้เจล CHX
ในมารดาที่มีการติดเชื้อ S. mutans สูง สามารถ
ลดการตัง้ ถิน่ ฐานของเชือ้ S. mutans และการเกิด
ฟันผุในลูก52 มีบางการศึกษาพบว่าวิธีการนี้มีการ
ลดลงของระดับเชือ้ S. mutans อย่างเด่นชัดทัง้ ใน
มารดาและลูก แต่ไม่มีผลต่ออัตราฟันผุของลูก53
เช่นเดียวกับการใช้สารละลาย I2-NaF ทาที่ผิวฟัน
ของมารดาในขณะที่ มี ฟ ั น ขึ้ น ในทารก พบว่ า
สามารถลดระดับ S. mutans และ lactobacilli
แต่ไม่พบการลดอัตราผุในเด็ก54
4. การเติมฟลูออไรด์และการใช้สารอื่นๆ
ในการป้องกันฟันผุ  
4.1 การเติมฟลูออไรด์ในน�้ำประปา
และน�้ำดื่ม จากการรายงานในต่างประเทศพบว่า
การเติมฟลูออไรด์ในน�ำ้ ประปาให้ประโยชน์ตอ่ เด็ก
ปฐมวัยทุกคนไม่วา่ จะมีความเสีย่ งระดับใด เพราะ
สามารถลดอัตราการเกิดฟันผุถึงร้อยละ 40-60
โดยให้ผลป้องกันฟันผุในเด็กกลุ่มที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมต�่ำมากกว่ากลุ่มสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูง49 อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่
สะดวก ประหยัด และปลอดภัย สามารถใช้ได้
ครอบคลุมประชาชนจ�ำนวนมาก ผลของการเติม
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ฟลูออไรด์ในน�ำ้ ประปาสามารถลดโรคฟันผุได้รอ้ ย
ละ 50-60 ในฟันถาวร และร้อยละ 40-50 ในฟัน
น�้ำนม โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 10-25 เซนต์ต่อคน
ต่อปี50
4.2 การใช้ฟลูออไรด์เสริม ฟลูออไรด์
เสริมต้องสั่งจ่ายโดยทันตแพทย์และกุมารแพทย์
ขนาดของฟลูออไรด์เสริมทีใ่ ช้ขนึ้ อยูก่ บั ปริมาณฟลู
ออไรด์ในน�้ำดื่ม และอายุตามปฏิทินของเด็ก ใน
ประเทศไทยแนะน�ำให้จ่ายฟลูออไรด์เสริมตั้งแต่
เด็กมีอายุได้ 6 เดือน - 16 ปี เพื่อให้มีผลลดการผุ
ของฟันกรามถาวรซี่ที่สองขึ้นหลังอายุ 13 ปี โดย
หวังผลการป้องกันฟันผุเฉพาะที่เป็นส�ำคัญ รูป
แบบของฟลูออไรด์เสริมที่น�ำมาใช้ในปัจจุบัน เช่น
ยาเม็ดโซเดียมฟลูออไรด์ โซเดียมฟลูออไรด์ชนิด
น�้ำ  โซเดียมฟลูออไรด์ผสมวิตามิน เกลือผสมฟลู
ออไรด์ และการนมเติมฟลูออไรด์ที่โรงเรียน โดย
ใช้ฟลูออไรด์ 0.5 มิลลิกรัม เติมลงในนม 200
มิลลิลติ ร ให้เด็กวัยเรียนรับประทาน 200 มิลลิลติ ร
ต่อวัน จากการติดตามประเมินผลต่อเนื่องเป็น
เวลา 5 ปีพบว่ามีประสิทธิผลลดโรคฟันผุในฟันแท้
ได้ถึงร้อยละ 34.4 และยังพบว่าวิธีการนี้มีความ
ปลอดภัยและไม่พบผลเสียในเรื่องฟันตกกระ51
4.3 การทาฟลูออไรด์วาร์นชิ (fluoride
varnish) ฟลูออไรด์วานิชถูกน�ำมาใช้ตงั้ แต่ปี ค.ศ.
1968 มีลักษณะเป็นสารสีเหลืองเหนียว ประกอบ
ไปด้วย โซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ
2.26 เมื่อทาจะเกิดฟิล์มสีเหลืองน�้ำตาลติดบนตัว
ฟัน มีประสิทธิผลในการป้องกันโรคฟันผุได้ดี มี
ความเข้มข้นของฟลูออไรด์สูง แข็งตัวเร็ว ยึดติด
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กับผิวฟันแน่นมาก วิธีการใช้ง่าย ต้องการความ
ร่ ว มมื อ จากผู ้ ป ่ ว ยน้ อ ย มี ค วามปลอดภั ย สู ง 55
สามารถควบคุมปริมาณทีใ่ ช้ได้  และใช้เวลาในการ
ทาน้อย วิธกี ารนีส้ ามารถยับยัง้ การเกิดโรคฟันผุใน
ฟันน�้ำนมได้ร้อยละ 40.456
การทาฟลูออไรด์วาร์นชิ ทุก 6 เดือนเป็น
กลวิธเี สริมอย่างหนึง่ ทีช่ ว่ ยลดการเกิดฟันผุในเด็ก
อายุ 3 ปีลงได้และสามารถลดฟันผุได้ร้อยละ 4457
การทาฟลูออไรด์วาร์นิชปีละ 2 ครั้งพร้อมกับการ
ให้ค�ำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กแก่
ผู้ปกครอง ช่วยลดการเกิดฟันผุเป็นด้านในเด็ก
อายุ 6-44 เดือนได้ถึงร้อยละ 9258
4.4 การใช้ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์
(Silver Diamine Fluoride: SDF) ในปี 1969
ได้มกี ารพัฒนาสาร SDF ขึน้ มาจากซิลเวอร์ไนเตรต
(silver nitrate) และแสตนนัสฟลูออไรด์ (stannous fluoride) หลังจากมีการค้นพบว่าปริมาณฟลู
ออไรด์จ�ำนวนมากจะละลายไปใน 24 ชั่วโมง SDF
เป็นสารละลายทีใ่ สไม่มสี ี ใน 1 มิลลิลติ รจะมี SDF
อยู่ 380 mg มีปริมาณฟลูออไรด์ 44,800 ppm
หรือเป็น 2 เท่าของฟลูออไรด์วานิช การออกฤทธิ์
จะเป็นการท�ำงานร่วมกันของแร่เงิน (silver) ในการ
ฆ่าเชื้อโรค จากนั้นฟลูออไรด์จะท�ำหน้าที่สะสมแร่
ธาตุกลับคืน มีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการ
ป้องกันฟันผุ ระหว่าง SDF และ fluoride varnish
พบว่า SDF ให้ผลในการป้องกันฟันผุดีกว่า fluoride varnish 59 ใช้ ใ นกรณี ฟ ั น น�้ ำ นมที่ ผุ แ บบ
ลุกลามที่ไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน ใช้ทาได้ทุกด้าน
แต่ไม่ควรใช้กรณีฟนั หลังน�ำ้ นมลักษณะรูผทุ ี่ ”ด้าน
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บนเล็กข้างใต้เป็นโพรงใหญ่„ จะท�ำให้ประสิทธิภาพ
ลดลง ข้อเสียคือ ท�ำให้เกิดการติดสีทตี่ วั ฟันเป็นสีด�ำ
4.5 การเคลือบหลุมร่องฟัน (sealant)
ในช่วงต้นของ ค.ศ. 1970-1979 ได้มกี ารคิดค้นสาร
ผนึกหลุมและร่องฟัน (sealant) ขึ้นมาใช้ผนึกทับ
บริเวณหลุมและร่องฟัน60 ซึ่งไม่สามารถท�ำความ
สะอาดด้ ว ยขนแปรงสี ฟ ั น ได้ และพบว่ า เชื้ อ
S. mutans บนผิวฟันซึ่งท�ำ sealant ลดลง จาก
การศึกษาในเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต�่ำ
พบว่าร้อยละ 86 ของฟันที่ผุจะเป็นรอยผุในหลุม
และร่องฟันของฟันกราม61 ประสิทธิผลของการ
ผนึกหลุมและร่องฟันในเด็กที่มีอัตราผุสูง (dmft
มากกว่า 6) จะต�่ำกว่าเด็กที่มีอัตราผุต�่ำ62 และ
ปัญหาที่พบเสมอในการผนึกหลุมและร่องฟันใน
เด็กเล็ก คือ การควบคุมความชื้น

ข้อสรุปในการดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันการเกิดโรค
ฟันผุ
ในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยเพือ่
ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคฟั น ผุ ค วรให้ ค�ำแนะน�ำแก่
ผู้ปกครองดังนี้ ในเด็กแรกเกิด - 6 เดือน ควรให้
เด็กกินนมแม่ดีที่สุด เมื่อเด็กอายุได้ 4 เดือน ควร
เริ่มเช็ดช่องปาก เพื่อป้องกันการเกิดฝ้าขาว และ
เมือ่ ฟันซีแ่ รกเริม่ ขึน้ มาในช่องปาก ควรจะเริม่ แปรง
ฟันให้เด็กทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ใน
กรณีที่เด็กกินนมขวด ผู้ปกครองควรเลือกนมรส
จืดให้เด็ก ฝึกให้เด็กดื่มนมจากถ้วยเมื่อเด็กนั่งได้
และให้เลิกดูดนมจากขวดอายุไม่เกิน 18 เดือน

รวมทัง้ ไม่ควรเติม น�ำ้ หวาน น�ำ้ ผึง้ น�ำ้ อัดลม ในขวด
นมให้เด็กดูด เลือกอาหารว่างที่มีคุณค่าของสาร
อาหาร และไม่มีส่วนผสมของน�้ำตาล หรือเกลือ
มากเกินควร  ตลอดจนไม่มสี ารปรุงแต่งรส ไม่ควร
ให้เด็กกินขนม หรือของว่างระหว่างมือ้ อาหารหลัก
มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ควรมีการตรวจฟันให้เด็ก
อย่างสม�่ำเสมอ ถ้าเด็กแปรงฟันไม่สะอาดควร
แปรงฟันซ�ำ้ ให้เด็กทุกครัง้ เมือ่ ผูป้ กครองพาเด็กไป
ฉีดวัคซีนควรพาเด็กไปรับการตรวจฟันด้วย และ
ควรพาเด็กไปพบทันตบุคลากรอย่างน้อยปีละครัง้
เพือ่ ทาฟลูออไรด์วานิชหรือเคลือบหลุมร่องฟันเพือ่
ป้องกันฟันผุ
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