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บทคัดย่อ
	 โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยนับเป็นปัญหาด้าน

สขุภาพช่องปากทีพ่บได้บ่อย	ส่งผลกระทบต่อเดก็

นานาประเทศทั่วโลก	 โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย	มัก

จะเกิดขึ้นในช่วงอายุก่อนวัยเรียน	มีสาเหตุมาจาก

หลายปัจจัยได้แก่	 เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของ

โรคฟันผุ	 แป้งและนำ้าตาลที่เชื้อจุลินทรีย์สามารถ

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	 จึงควรมีการป้องกันตั้งแต่เร่ิมแรก	 ซึ่งวิธี

การป้องกันตั้งแต่เร่ิมแรก	 ได้แก่	 การทำาความ

สะอาดและตรวจช่องปากด้วยตนเอง	การแปรงฟัน

ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์	 การดูแลเรื่องอาหาร	

การใช้ฟลูออไรด์เสริม	การทาสารฟลูออไรด์เพื่อ

ป้องกันหรือยับย้ังฟันผุ	 เช่น	 ฟลูออไรด์วานิช	

ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์	 และการเคลือบหลุม

ร่องฟัน	 ซึ่งกลวิธีเหล่านี้	 นอกจากจะช่วยทำาให้

สุขภาพช่องปากของเด็กดีขึ้นแล้ว	 ยังส่งผลให้

สขุภาพร่างกายและพฒันาการด้านอืน่ๆ	ของเดก็ดี

ตามไปด้วย

 ค�าส�าคัญ:	 โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย	 สาเหตุ	

การป้องกัน	
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บทนำา
	 โรคฟันผใุนเดก็ปฐมวยั	(early	childhood	

caries)	 หมายถึง	 การมีฟันผุทั้งที่เป็นรูผุชัดเจน

และยังไม่เป็นรูผุ	การสูญเสียฟันไปเนื่องจากฟันผุ	

หรือมีการบูรณะฟันในฟันนำ้านมซ่ีใดๆ	ตั้งแต่	 1	

ด้านขึน้ไปในเดก็อายตุัง้แต่แรกเกดิจนถงึ	71	เดอืน	

และโรคฟันผุรุนแรงในเด็กปฐมวัย	 (severe	

early	childhood	caries)	หมายถึง	การมีฟันผุที่

มีรูปแบบแตกต่างจากปกติ	 มีการลุกลามรุนแรง

รวดเร็ว	หรือเป็นการผุบนด้านของฟันที่ไม่พบการ

ผุตามปกติ	 โดยให้คำาจำากัดความของ	 ”โรคฟันผุ

รุนแรงในเด็กปฐมวัย”	 ดังน้ีคือ	 ผู้ป่วยท่ีพบฟัน

นำ้านมผุที่ด้านเรียบตั้งแต่	1	ด้านขึ้นไปในกลุ่มอายุ

ตำ่ากว่า	3	ปี	หรือในเด็ก	3-5	ปี	มีรอยผุเป็นรูหรือ

สูญเสียฟันไปเนื่องจากการผุหรืออุด	 1	ด้านหรือ

มากกว่าในฟันหน้านำ้านมบน	หรือมีอัตราผุ	 ถอน	

อุดเป็นด้าน	มากกว่า	4	ด้าน	(อายุ	3	ปี)	มากกว่า	5	

ด้าน	(อายุ	4	ปี)	หรือ	มากกว่า	6	ด้าน	(อายุ	5	ปี)1 

	 ความชกุของการเกดิโรคมคีวามแตกต่างกนั

ไปตามส่วนต่างๆ	 ของโลก	 เช ่นในประเทศ

ออสเตรเลยี	องักฤษ	สวีเดน	และฟินแลนด์มคีวาม

ชุกของการเกิดโรค	 ร้อยละ	 1-12	 สหรัฐอเมริกา	

ร้อยละ	19.3	ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์	ร้อยละ	

59-94	และแคนาดาทางตอนเหนือ	 ร้อยละ	 98.92 

มากกว่าร้อยละ	50	ของเด็กอายุ	5-9	ปีในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา	มฟัีนผหุรอือดุอย่างน้อย	1	ด้าน	และ

จะมอีตัราการเกดิฟันผเุพิม่มากขึน้เป็น	ร้อยละ	78	

เมื่อเด็กมีอายุได้	 17	 ปี3	 ในประเทศฮ่องกง	 มีค่า

เฉลีย่ฟันผ	ุถอน	อดุ	1.2	ซี/่คน	ในเดก็อาย	ุ3	ปี	และ

เพิ่มเป็น	2.0	ซี่/คน	เมื่อเด็กมีอายุ	5	ปี4	โรคฟันผุ

ในฟันนำ้านมของเด็กไทย	มีความชุกค่อนข้างสูง

และมคีวามรนุแรงเนือ่งจากการสำารวจทนัตสขุภาพ

แห่งชาตขิองประเทศไทยครัง้ที	่1-6	พบว่าค่าเฉลีย่	

ฟันผุ	ถอน	อุด	ในเด็กอายุ	3	ปี	มากกว่า	3	ซี่/คน	

ขึน้ไป	และจะเพิม่ขึน้เป็น	5-6	ซี/่คน	ในเดก็อาย	ุ5-6	

ป ี 	 จากการสำารวจทันตสุขภาพแห่งชาติของ

ประเทศไทยครัง้ท่ี	7	พ.ศ.	2555	พบว่ากลุม่เดก็อาย	ุ

3	ปี	มีความชุกในการเกิดโรคฟันผุร้อยละ	51.8	มี

ค่าเฉลี่ยฟันผุ	ถอน	อุด	2.7	ซี่/คน	เกือบทั้งหมดจะ

เป็นรอยโรคฟันผทุีไ่ม่ได้รบัการรกัษา	กลุม่เดก็อาย	ุ

5	ปี	ความชุกของการเกิดโรคฟันผุร้อยละ	78.5	มี

ค่าเฉล่ียฟันผุ	 ถอน	 อุด	 4.4	 ซี่/คน	 	 แนวโน้ม

สถานการณ์ของการเกดิโรค	พบอตัราส่วนของเดก็

ทีป่ราศจากฟันผรุ้อยละ	48.3	ในกลุม่อาย	ุ3	ปี	และ

ร้อยละ	21.5	ในกลุ่มอายุ	5	ปี5

	 โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยหากปล่อยไว้ไม่

ทำาการรักษา	 เมื่อมีการลุกลามจะส่งผลกระทบ

นานาประการต่อเด็ก เช่น	เด็กมีอาการปวดฟัน	รับ

ประทานอาหารได้น้อยลง	มปัีญหาในเร่ืองการนอน

หลับ3	การติดเช้ือในระบบ	ทำาให้เด็กมีการเจริญ

เติบโตช้ากว่าเด็กที่ฟันไม่ผุ มีฟันนำ้านมซี่อื่นๆ	 ใน

ช่องปากและในฟันถาวรผเุพิม่ขึน้6	มคีวามบกพร่อง

ในการออกเสียง	 เกิดความรู้สึกด้อยค่าและขาด

ความมั่นใจในตนเอง	 ทำาให้เกิดปัญหาในสังคม	

ศกัยภาพในการพฒันาการของเดก็ลดลง	เสยีค่าใช้

จ่ายในการรักษามากขึ้น7	 เด็กที่มีฟันผุรุนแรงจะ

ขาดอาหารเรือ้รงั	ทำาให้มนีำา้หนกัและส่วนสงูตำา่กว่า

เกณฑ์มาตรฐาน8	ส่วนเด็กที่มีฟันผุแล้วได้รับการ
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บูรณะจะมีอัตราเพิ่มของนำ้าหนักตัวและความสูง

มากกว่าเดก็ทีไ่ม่ได้รับการบรูณะอย่างมนียัสำาคัญ9

สาเหตุการเกิดโรคฟันผุในฟันนำ้านม
	 Davies	GN10	สรุปสาเหตุของโรคฟันผุใน

เด็กปฐมวัย	เกิดจากปัจจัยหลัก	2	ส่วนคือ	ปัจจัย

จากตัวบุคคลเอง	 ได้แก่	 ลักษณะของตัวฟัน	

คุณสมบัติและองค์ประกอบภายในนำ้าลาย	 และ

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 ปัจจัยท่ัวไป	 เช่น	

พนัธกุรรม	ชาตพินัธุ	์โภชนาการ	ปัจจยัพืน้ฐานส่วน

บุคคล	เช่น	อาหาร	อนามัยช่องปาก	และปัจจัยทาง

สังคม	 เช่น	 การศึกษา	 สถานะเศรษฐกิจ	 และ

พฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางชีววิทยาและ

ปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคฟันผุในเด็ก

ปฐมวัยที่พบได้ดังนี้

	 1.	 ปัจจัยทางชีววิทยา

	 โรคฟันผุเป ็นโรคติดเช้ือเฉพาะท่ี	 และ

สามารถส่งผ่านจากบคุคลหนึง่ไปยงัอกีบคุคลหนึง่

ได้	 สาเหตุหลักเกิดจากปัจจัย	 3	 ประการ	 คือ	

แบคทเีรียทีท่ำาให้เกดิฟันผ	ุฟัน	และอาหารประเภท

คาร์โบไฮเดรต	รวมทั้งต้องอาศัยระยะเวลาในการ

ทำาให้เกดิโรคขึน้11	การเกดิฟันผจุะเริม่ขึน้เมือ่มกีาร

สร้างกรดอินทรีย์	เช่น	กรดแลกติก	(lactic	acid)	

กรดอะซิติค	(acetic	acid)	โดยกระบวนการไกล

โคลสิสิ	(glycolysis)	ของแบคทีเรยีซึง่อาศยัอาหาร

ประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงาน	กรดท่ี

เกิดข้ึนจะทำาให้ค่าสภาวะความเป็นกรดด่าง	 (pH)	

ในช่องปากลดลง	 นำ้าลายจะเป็นตัวปรับความ

สมดุลของค่า	pH	ในช่องปาก	เมื่อค่า	pH	ตำ่ากว่า

จุดวิกฤตคือ	5.2	-	5.5	จะทำาให้เกิดการสูญเสียแร่

ธาตุ12	 ฟันผุในระยะแรกจะมีลักษณะขาวขุ ่น	

(white	spot)	บนผิวฟัน	ถ้าการผุยังดำาเนินต่อไป

จะเห็นเป็นรูผุชัดเจน13

	 แบคทเีรยีทีท่�าให้เกดิฟันผ	ุแบคทเีรยีทีพ่บ

ในแผ่นคราบจลุนิทรย์ีส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ทีผ่ลติ

กรด	(acid-producing)	กลุม่แบคทเีรยีแกรมบวก

รปูร่างกลม	(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	

ปกติเชื้อจุลชีพไม่สามารถเกาะบนผิวฟันได้

โดยตรง	แต่เชือ้	S.mutans มคีณุสมบติัในการยดึ

เกาะกับผิวเคลือบฟัน	 โดยการสร้างสารกลูแคน

จากนำ้าตาลซูโครส	 เชื้อสามารถผลิตกรดได้อย่าง

ต่อเนื่อง	 และทนต่อสภาวะที่เป็นกรดได้สูง15 

S.mutans 	 เป็นเชื้อหลักที่แยกได้ในเด็กที่มีโรค

ฟันผใุนเดก็ปฐมวยั16	ในเดก็ทีเ่ลีย้งด้วยนมมารดา

และมฟัีนผลุกุลาม	พบว่ามเีชือ้	S.mutans ในคราบ

จุลินทรีย์มากกว่าเด็กที่ไม่มีฟันผุถึง	100	เท่า17	ใน

เด็กอายุตำ่ากว่า	2	ปีที่ตรวจพบเชื้อ	S. mutans มี

อัตราการเกิดโรคฟันผุหรือมีฟันที่ได้รับการอุด

มากกว่าเด็กที่มีอายุเท่ากัน18 

	 นอกจากเชื้อ	S.mutans 	 แล้ว	 ยังพบเชื้อ

แบคทีเรียกลุ่ม	acid-producing	จำาพวก Lacto-

bacilli spp. เช่น	 เชื้อแลกโตเบซิลไล	 (lactoba-

cilli)	 พบว่ามีบทบาทในการเกิดโรคฟันผุในกลุ่ม

เด็กที่เป็นฟันผุรุนแรง	(sever	caries)	และในฟัน
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ที่มีการผุเป็นรู	

	 2.	 ปัจจัยเกี่ยวกับตัวฟัน

	 ฟ ันนำ้ านมจะพบความผิดปกติของชั้น

เคลือบฟัน	(enamel)	ได้บ่อยกว่าในฟันถาวร	เช่น	

ภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง	(enamel	hypoplas-

ia)	 เคลือบฟันที่มีความทึบกว่าปกติ	 (enamel	

opacity)	ร้อยละ	4-6019		เดก็ทารกท่ีมนีำา้หนกัแรก

คลอดตำา่กว่า	1,500	กรมั	จะมคีวามชกุของการเกดิ	

enamel	hypoplasia	สงูถงึร้อยละ	62.320		จากการ

ศึกษาเด็กไทยในชนบทภาคเหนืออายุ	 1-4	ปี	พบ

ความชุกของ	enamel	hypoplasia	ร้อยละ	22.7	

ซึง่เดก็กลุม่นีจ้ะมคีวามชกุของการเกดิฟันผถุงึร้อย

ละ	41.1	พบว่าฟันทีม่ผีวิเคลือบฟันทบึกว่าปกตจิะ

มีฟันผุร้อยละ	 20.2	 ในขณะที่ฟันปกติจะมีฟันผุ

เพียงร้อยละ	10.5	เท่านั้น21	และเด็กกลุ่มนี้มีความ

เสี่ยงในการเกิดรอยโรคจุดขาวหรือฟันผุเป็นรูสูง

กว่าเด็กปกติถึง	9.6	เท่า22

 3.	 ปัจจัยเกี่ยวกับอาหาร

	 อาหารประเภทนม	 นมมีนำ้าตาลแลกโตส	

(lactose)	 เป็นส่วนประกอบหลัก	 ซ่ึงแบคทีเรีย

สามารถนำาไปสร้างกรดได้เช่นเดียวกบันำา้ตาลชนดิ

อื่นๆ	แต่นมยังมีสารประกอบที่ช่วยในการป้องกัน

ฟันผุ	 ได้แก่	 โปรตีนและฟอสเฟต	พบว่านมทำาให้

เกิดฟันผุในหนูไม่แตกต่างจากนำ้ากลั่น	 แต่ถ้าเติม

ซโูครส	(sucrose)	ในนมจะทำาให้มฟัีนผมุากข้ึน	แต่

จะผุน้อยกว่าเติมซูโครสในนำ้ากลั่น23		ในนมแม่จะ

มีแร่ธาตุและโปรตีนน้อยกว่านมวัว	 แต่มีแลกโตส 

มากกว่า	เดก็ทีร่บัประทานนมแม่อย่างไม่เหมาะสม	

เช่น	 ดูดนมเป็นเวลาหลายช่ัวโมงขณะหลับ	 และ 

ดดูนมทกุเวลาตามความต้องการ	พบการเกดิฟันผุ

ลุกลามมากกว่า24 

	 วิธีการให้นมเด็ก	 เด็กที่พบการเกิดโรคฟัน

ผลุกุลามโดยส่วนมาก	ผูป้กครองจะให้เดก็เลกินม

มื้อดึกช้าเกินควร	 โดยทั่วไปเด็กอายุ	 1	ปีควรเลิก

นมมือ้ดกึ	และเมือ่เดก็อายไุด้	18	เดอืนควรจะเลกิ

นมขวด	 การที่ผู ้ปกครองให้เด็กกินนมรสหวาน

ตัง้แต่เลก็	จะทำาให้เดก็จะมกีารกนินมรสหวานเพิม่

ขึ้นเม่ือเด็กอายุมากขึ้น	 การดูดนมจากขวดทำาให้

เดก็กินนมได้มากกว่าเมือ่เทยีบกบัการดืม่จากแก้ว	

ในเด็กที่มีฟันผุพบว่าผู้เลี้ยงดูให้เด็กหย่านมแม่

หรือให้เลิกดูดนมจากขวดช้า	คือ	อายุ	2-4	ปี	และ

มกัปล่อยให้เด็กหลบัคาขวดโดยไม่ได้ดืม่นำา้ตาม25

	 การกนิขนมของเดก็	พบว่าเดก็ส่วนใหญ่กนิ

ขนมที่เสี่ยงต่อฟันผุสูง	เช่น	แป้งอบกรอบบรรจุถุง	

เด็กที่กินขนมบ่อยๆ	มากกว่า	2	ครั้ง/วันขึ้นไป	จะ

มีฟันผุมากกว่าเด็กที่กินขนมวันละ	 1-2	ครั้ง/วัน	

และเด็กส่วนหนึ่งกินขนมก่อนนอนโดยไม่มีการ

แปรงฟัน	เดก็ทีม่กีารบรโิภคอาหารหวาน	จะมีอบุตัิ

การณ์ในการเกิดโรคฟันผุเพิ่มขึ้นเป็น	9.2	เท่าเมื่อ

อาย	ุ3	ปี13	ของหวานท่ีเดก็รบัประทานมากทีส่ดุคอื	

ลกูอมและท็อฟฟ่ี ซึง่พฤตกิรรมการบรโิภคขนมรส

หวานมคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิฟันผุ26	เด็กอาย	ุ6	

ปี	 ที่เป็นโรคฟันผุ	 มีการบริโภคนำ้าตาลซูโครสเมื่อ

อายุ	3	ปีสูงกว่าเด็กที่ไม่เป็นโรคฟันผุ27

	 ความถี่ในการรับประทานอาหาร	 การ

บริโภคอาหารที่เติมนำ้าตาลของเด็กอายุ	3	ปี	เพียง

สปัดาห์ละ	1	ครัง้	จะเพ่ิมการผุของฟัน28	เดก็ทีม่ฟัีน

ผ	ุจะมพีฤตกิรรมการรบัประทานอาหารว่างระหว่าง
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มือ้มากกว่า	3	ครัง้/วนั	มากกว่าเดก็ทีฟั่นไม่ผุ29	เช่น

เดียวกับในประเทศไทยการศึกษาในเด็กอายุ	2	ปี	

พบว่าการรับประทานขนมถุงกรุบกรอบ	 ลูกอม	

และนำ้าอัดลมทุกวัน	การรับประทานขนมหรือของ

ว่างท่ีมคีวามถีม่ากกว่า	3	ครัง้/วนั	เป็นปัจจยัท่ีทำาให้

เด็กมีค่าเฉลี่ยฟันผุสูง30

	 ลักษณะของอาหารที่บริโภค	 อาหารที่มี

ลักษณะหยาบ	หรือมีลักษณะเป็นเส้นใย	 เช่น	ผล

ไม้	 จะช่วยให้มีการทำาความสะอาดตามธรรมชาต	ิ

(self	cleansing)	และกระตุ้นการไหลของนำ้าลาย

ได้ดี	 ส่วนอาหารที่มีลักษณะเหนียวติดฟันจะค้าง

อยู่ในช่องปากนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีนำ้าตาล

เป็นส่วนประกอบ10	

	 4.	 ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัการท�าความสะอาดช่อง

ปากเด็ก

	 เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับการแปรงฟันจาก 

ผู้เลี้ยงดู	 หรือได้รับการแปรงฟันช้าเกินควร	 การ

ศึกษาในเด็กไทยพบว่าเด็กเริ่มต้นแปรงฟันที่อายุ

เฉลี่ย	 1.5-2	ปี	 เด็กส่วนใหญ่แปรงฟันเอง	พบว่า

เด็กอายุ	 5	 ปี	 แปรงฟันเองร้อยละ	 83.4	 และ

พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่อง

ปากเด็กส่งผลต่อทันตสุขภาพเด็ก13,31 

	 5.	 ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม	

	 	 5.1	 เชือ้ชาตแิละกลุ่มชาตพินัธุ	์มารดา

ที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมต่างกัน	จะมีพฤติกรรม

การเลี้ยงลูกด้วยนมและอาหาร	 รวมทั้งความถี่ใน

การทำาความสะอาดช่องปากลูกต่างกัน	 คนเอเชีย

จะมีพฤติกรรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และให้เด็กดื่ม

นมจากถ้วยตำ่าสุด	แต่เลี้ยงด้วยนมขวดสูงสุดเมื่อ

เทยีบกบัชนชาตอิืน่ๆ	โดยร้อยละ	70	ของเดก็เอเชยี	

ทีอ่าย	ุ12	เดอืน	ยงัมกีารใช้ขวดนมเกอืบตลอดเวลา	

และมีการแปรงฟันน้อยกว ่ากลุ ่มอื่นๆ32	 ใน

ประเทศไทยพบว่าภาคใต้	 มารดามีอัตราการเลี้ยง

ลูกด้วยนมมารดาน้อยที่สุด	คือร้อยละ	69.8	ภาค

เหนือ	 มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาสูง

มากกว่าร้อยละ	85	นอกจากนี้	 ร้อยละ	82.4	ของ

มารดาในภาคใต้	 มีการให้อาหารเสริมจำาพวกแป้ง

กวนแก่ทารกเมื่อมีอายุเพียง	1	เดือน33 

	 	 5.2	 ลักษณะโครงสร ้างครอบครัว 

เด็กอายุ	 6-48	 เดือน	 ชาวเปอร์โตริโกที่มาจาก

ครอบครัวท่ีมีผู ้ใหญ่ตั้งแต่	 3	 คนขึ้นไป	 หรือ

ครอบครัวที่มีเด็กต้ังแต่	 2	 คนขึ้นไปจะมีการเกิด

โรคฟันผไุด้มากกว่า34	ลกูคนสดุท้ายจะมโีรคฟันผุ

เพ่ิมขึ้นจากการถูกเลี้ยงด้วยนมขวด35	 ส่วนเด็กที่

มารดาเป็นผู้เลี้ยงดู	จะมีอัตราผุ	ถอน	อุดเป็นด้าน

ต่อคนตำ่ากว่าเด็กที่พี่เลี้ยง	ญาติ	 หรือฝากคนอื่น

เลี้ยงดู36	

	 	 5.3	 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 

ระดับการศึกษาและรายได้ของผู้ปกครอง	 โดย

เฉพาะของมารดา	มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค

ฟันผุในเด็กปฐมวัย	โดยในเด็กที่มีฟันผุ	มักจะมา

จากครอบครัวที่มีผู้ปกครองรายได้ตำ่า	 และมีการ

ศึกษาตำ่ากว่าเด็กกลุ่มที่ไม่มีฟันผุ37	ขัดแย้งกับการ

ศกึษาในประเทศไทย	ซึง่พบว่าประชากรในภาคใต้

มีระดับการศึกษาและเศรษฐกิจดีกว่าประชากรใน

ภาคอื่นๆ	แต่กลับมีอัตราความชุกของโรคฟันผุใน

เดก็ปฐมวยัสงูกว่าภาคอืน่ๆ	ในขณะที	่จ.หนองบวัลำาภ	ู

ผูเ้ลีย้งดมูฐีานะทางเศรษฐกจิไม่ด	ีไม่ค่อยมเีงนิซือ้
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ขนมให้เดก็รบัประทาน	เดก็กนิข้าวเป็นอาหารหลกั	

จึงไม่ค่อยหิวขนมหรือนม	ส่งผลให้เด็กฟันไม่ผุ25

	 	 5.4	 ความรู้	 ความเช่ือ	 และทัศนคติ 

พฤตกิรรมทนัตสขุภาพของเดก็	ได้รบัอทิธพิลจาก

ปัจจัยหลายด้านของผู้ปกครอง	 เช่น	ทัศนคติต่อ

การดูแลสุขภาพช่องปาก	 ศาสนา	 ลักษณะทาง

สังคมและวัฒนธรรม	 ในขณะที่ความรู ้ของ 

ผู ้ปกครองมีผลน้อยมากต่อพฤติกรรมทันต

สขุภาพของเดก็38	มารดาทีเ่คยได้รบัทนัตสขุศกึษา

ในการดูแลฟันนำ้านมลูกในคลินิกเด็กดี	 (เด็กอายุ	

9–18	 เดือน)	 จะมีการปฏิบัติในการดูแลเด็กได้ดี

กว่ามารดาที่ไม่เคยได้รับทันตสุขศึกษา39	

	 	 5.5	 พฤติกรรมทนัตสขุภาพของมารดา 

จากการศกึษาอทิธพิลของความเชือ่และพฤตกิรรม

ทันตสุขภาพของมารดา	 พบว่าการแปรงฟันของ

มารดามีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการแปรงฟัน	

การใช้เส้นใยขดัฟัน	และการไปพบทนัตแพทย์ของ

ลูก40	มารดาที่มีสุขภาพช่องปากท่ีไม่ดี	 และไม่มี

ความรูใ้นการดูแลสขุภาพช่องปาก	มคีวามสมัพนัธ์

โดยตรงต่อพฤติกรรมทางทันตสุขภาพของเด็ก	

โดยเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคฟันผุรุนแรงในเด็ก

ปฐมวัย	(SECC)41

	 6.	 ปัจจัยอื่นๆ

	 เน่ืองจากโรคฟันผเุป็นโรคตดิเชือ้และตดิต่อ

ได้	 โดยเฉพาะจากมารดาหรือผู้ปกครองไปสู่เด็ก

เล็ก	พบว่ามารดาที่ตรวจพบเชื้อ	S. mutans จะ

สามารถตรวจพบเช้ือในลูกได้42	 	และพบว่ามารดา

ทีม่ฟัีนผตุัง้แต่	10	ซีข่ึน้ไปจะเพิม่ความเสีย่งต่อการ

เกิดฟันผุของลูก43

การป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย
	 โรคฟันผใุนเดก็ปฐมวยัเป็นโรคทีป้่องกนัได้	

และเป็นโรคติดเชื้อที่สามารถมีการผันกลับได้15 

การป้องกันต้ังแต่เร่ิมแรกก่อนที่จะเกิดโรคจึงเป็น

วธิทีีด่ทีีส่ดุ	วธิกีารในการป้องกนัโรคฟันผทุีแ่นะนำา

มีดังต่อไปนี้

	 1.	 การท�าความสะอาดและตรวจช่องปาก	

การทำาความสะอาดช่องปากมจีดุมุง่หมายเพือ่ทำาให้

ปากสะอาด	 โดยกำาจัดคราบจุลินทรีย์	 ซึ่งเป็นต้น

เหตุของการเกิดโรคฟันผุ	ซึ่งสามารถทำาได้โดย	

	 	 1.1	 การเช็ดช่องปากเด็ก		ควรเริ่มเมื่อ

เดก็อายปุระมาณ	4	เดอืน		โดยใช้ผ้านุม่ๆ	ทีส่ะอาด

ชุบนำ้าสะอาด	เช่นนำ้าต้มสุก	เช็ดสันเหงือก	กระพุ้ง

แก้ม	ให้ทัว่ทัง้ปาก	ในช่วงเวลาทีอ่าบนำา้ให้เดก็	เพือ่

กำาจัดคราบนม	ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา	ฝ้าขาว

ในปากเด็ก	

	 	 1.2	 การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสม 

ฟลูออไรด์	 การแปรงฟันที่ถูกวิธี	 ซึ่งเป็นวิธีกล	

(mechanical	method)	นัน้	มปีระสทิธภิาพในการ

กำาจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์อย่างได้ผล	 และพบ

ว่าการแปรงฟันด้วยแปรงสฟัีนทัว่ๆ	ไป	สามารถลด

การเกิดแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้ถึง	ร้อยละ	30–5044 

การแปรงฟันบ่อยๆ	สามารถลดการเกิดโรคฟันผุ

ได้	ยาสฟัีนผสมฟลอูอไรด์สามารถป้องกนัฟันผไุด้

ทั้งในเด็กและผู ้ใหญ่	 โรคฟันผุลดลงเมื่อมีปริ

มาณฟลอูอไรด์ในยาสฟัีนตัง้แต่	1,000	ส่วนในล้าน

ส่วน	(ppm.หรือ	mgF/g)	ขึ้นไป45 

	 ในเดก็เลก็ซึง่ประสทิธภิาพในการกลนืยงัไม่

สมบูรณ์	 จึงแนะนำาให้ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ
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ฟลอูอไรด์ในปรมิาณทีต่ำา่คอื	500	ppm	เพือ่ลดการ

กลืนยาสีฟัน46	มีการศึกษาพบว่าเด็กไทยอายุ	3-6	

ปี	กลนืยาสฟัีนร้อยละ	23.8	ของปรมิาณทีใ่ช้ในการ

แปรงฟันแต่ละครัง้	และปริมาณทีก่ลนืสมัพันธ์กบั

ปริมาณยาสีฟันที่ใช้	 ในกรณีที่ใช้ยาสีฟันผสมฟลู

ออไรด์	 1,000	 ppm	 เด็กจะได้รับฟลูออไรด์เพ่ิม

เป็น	2.75	เท่าของยาสฟัีนทีม่ฟีลอูอไรด์	500	ppm47  

	 	 1.3	 การตรวจช่องปาก	Alaluusua	และ	

Mamivirta,	199448	พบว่าการสะสมตัวของแผ่น

คราบจุลินทรีย์ที่ฟันหน้าตัดบนในเด็กอายุ	 19	

เดอืน	เป็นสิง่บ่งชีท้ีส่ำาคญัว่าเดก็จะมฟัีนผใุนอกี	18	

เดือนข้างหน้า	 (ความไวร้อยละ	 83	 และความ

จำาเพาะร้อยละ	 92)	 ดังน้ันผู้ปกครองควรมีการ

ตรวจช่องปากให้เด็กอย่างสมำ่าเสมอ	เพื่อเฝ้าระวัง

ความผดิปกตใินระยะเริม่แรก	โดยให้ความสำาคญั

ใน	2	เรือ่งคอื การตรวจความสะอาดและการตรวจ

หารอยผุ	 กรณีเด็กเล็กผู้ปกครองควรตรวจความ

สะอาดหลงัการแปรงฟันทกุครัง้	จนกระทัง่เดก็อายุ

ได้	 7	 ปี	 โดยให้เด็กหันหน้าไปในทิศทางที่มีแสง

สว่างสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	การตรวจฟันบน

ให้เด็กเงยหน้าขึ้น	การตรวจฟันล่างให้เด็กก้มหน้า

ลงเลก็น้อย	หากพบว่าเดก็ฟันไม่สะอาด	ผูป้กครอง

ควรช่วยแปรงฟันให้เดก็ซำา้หรอืฝึกทกัษะการแปรง

ฟันให้เด็กเพิ่มขึ้น13 

	 2.	 การดูแลเรื่องอาหาร	 ผู้ปกครองควร

ใส่ใจในการเลือกอาหารให้เด็ก	 ประกอบไปด้วย

ชนดิและองค์ประกอบของอาหาร	เช่น	ปรมิาณของ

นำ้าตาล	 ชนิดของอาหาร	 ความถี่ในการบริโภค

อาหาร	 เช่น	 โดยเฉพาะนำ้าตาล	ลูกอม	การกินนม

ของเด็ก	 เช่น	การกินนมขวด	การหลับคาขวดนม	

การเติมนำ้าตาลในนม	 และการกินอาหารว่างของ

เดก็ให้เน้นผกัและผลไม้สด	งดอาหารหวาน	เหนยีว	

เค็ม	มัน	 เลือกกินนมจืด	 เลือกขนมจากธรรมชาติ

จะดีที่สุด13

 3.	 การลดการถ่ายทอดเช้ือจากแม่ไปยงัลกู 

ทำาได้โดยการใช้คลอเฮกซิดีน	 (Chlorhexidine:	

CHX)	และไอโอดนี	(I
2
-NaF)	โดยการใช้เจล	CHX	

ในมารดาที่มีการติดเชื้อ	S. mutans สูง	สามารถ

ลดการตัง้ถิน่ฐานของเชือ้	S. mutans และการเกดิ

ฟันผุในลูก52	มีบางการศึกษาพบว่าวิธีการนี้มีการ

ลดลงของระดบัเชือ้ S. mutans อย่างเด่นชดัทัง้ใน

มารดาและลูก	 แต่ไม่มีผลต่ออัตราฟันผุของลูก53 

เช่นเดียวกับการใช้สารละลาย	I
2
-NaF	ทาที่ผิวฟัน

ของมารดาในขณะท่ีมีฟ ันข้ึนในทารก	 พบว่า

สามารถลดระดับ	S. mutans	 และ	 lactobacilli 

แต่ไม่พบการลดอัตราผุในเด็ก54

 4.	 การเติมฟลูออไรด์และการใช้สารอื่นๆ	

ในการป้องกันฟันผุ		

	 	 4.1	 การเติมฟลูออไรด์ในน�้าประปา

และน�้าดื่ม	 จากการรายงานในต่างประเทศพบว่า	

การเตมิฟลอูอไรด์ในนำา้ประปาให้ประโยชน์ต่อเดก็

ปฐมวยัทุกคนไม่ว่าจะมคีวามเสีย่งระดบัใด	เพราะ

สามารถลดอัตราการเกิดฟันผุถึงร้อยละ	 40-60	

โดยให้ผลป้องกันฟันผุในเด็กกลุ่มที่มีสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมตำ่ามากกว่ากลุ่มสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมสูง49	 อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่

สะดวก	 ประหยัด	 และปลอดภัย	 สามารถใช้ได้

ครอบคลุมประชาชนจำานวนมาก	ผลของการเติม
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ฟลอูอไรด์ในนำา้ประปาสามารถลดโรคฟันผไุด้ร้อย

ละ	50-60	 ในฟันถาวร	และร้อยละ	40-50	 ในฟัน

นำ้านม	โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง	10-25	เซนต์ต่อคน

ต่อปี50	

	 	 4.2	 การใช้ฟลูออไรด์เสริม	ฟลูออไรด์

เสริมต้องสั่งจ่ายโดยทันตแพทย์และกุมารแพทย์	

ขนาดของฟลอูอไรด์เสรมิทีใ่ช้ขึน้อยูก่บัปรมิาณฟลู

ออไรด์ในนำ้าดื่ม	 และอายุตามปฏิทินของเด็ก	 ใน

ประเทศไทยแนะนำาให้จ่ายฟลูออไรด์เสริมตั้งแต่

เด็กมีอายุได้	6	เดือน	-	16	ปี	เพื่อให้มีผลลดการผุ

ของฟันกรามถาวรซี่ที่สองขึ้นหลังอายุ	 13	ปี	 โดย

หวังผลการป้องกันฟันผุเฉพาะท่ีเป็นสำาคัญ	 รูป

แบบของฟลูออไรด์เสริมที่นำามาใช้ในปัจจุบัน	 เช่น	

ยาเม็ดโซเดียมฟลูออไรด์	 โซเดียมฟลูออไรด์ชนิด

นำ้า	 โซเดียมฟลูออไรด์ผสมวิตามิน	 เกลือผสมฟลู

ออไรด์	และการนมเติมฟลูออไรด์ที่โรงเรียน	 โดย

ใช้ฟลูออไรด์	 0.5	 มิลลิกรัม	 เติมลงในนม	 200	

มลิลลิติร	ให้เดก็วยัเรยีนรบัประทาน	200	มลิลลิติร

ต่อวัน	 จากการติดตามประเมินผลต่อเน่ืองเป็น

เวลา	5	ปีพบว่ามปีระสทิธผิลลดโรคฟันผใุนฟันแท้

ได้ถึงร้อยละ	 34.4	 และยังพบว่าวิธีการนี้มีความ

ปลอดภัยและไม่พบผลเสียในเรื่องฟันตกกระ51

	 	 4.3	 การทาฟลอูอไรด์วาร์นชิ	(fluoride	

varnish)	ฟลอูอไรด์วานชิถกูนำามาใช้ตัง้แต่ปี	ค.ศ.

1968	มีลักษณะเป็นสารสีเหลืองเหนียว	ประกอบ

ไปด้วย	 โซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ	

2.26	 เม่ือทาจะเกิดฟิล์มสีเหลืองนำ้าตาลติดบนตัว

ฟัน	มีประสิทธิผลในการป้องกันโรคฟันผุได้ดี	 มี

ความเข้มข้นของฟลูออไรด์สูง	 แข็งตัวเร็ว	 ยึดติด

กับผิวฟันแน่นมาก	 วิธีการใช้ง่าย	 ต้องการความ

ร่วมมือจากผู ้ป่วยน้อย	 มีความปลอดภัยสูง55 

สามารถควบคมุปรมิาณทีใ่ช้ได้		และใช้เวลาในการ

ทาน้อย	วธิกีารนีส้ามารถยบัยัง้การเกดิโรคฟันผใุน

ฟันนำ้านมได้ร้อยละ	40.456 

	 	 การทาฟลอูอไรด์วาร์นชิทกุ	6	เดอืนเป็น

กลวธิเีสริมอย่างหนึง่ทีช่่วยลดการเกดิฟันผใุนเดก็

อายุ	3	ปีลงได้และสามารถลดฟันผุได้ร้อยละ	4457 

การทาฟลูออไรด์วาร์นิชปีละ	2	ครั้งพร้อมกับการ

ให้คำาปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กแก่

ผู้ปกครอง	 ช่วยลดการเกิดฟันผุเป็นด้านในเด็ก

อายุ	6-44	เดือนได้ถึงร้อยละ	9258 

	 	 4.4	 การใช้ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์	

(Silver	Diamine	Fluoride:	SDF)	ในปี	1969	

ได้มกีารพฒันาสาร	SDF	ขึน้มาจากซลิเวอร์ไนเตรต	

(silver	nitrate)	และแสตนนัสฟลูออไรด์	 (stan-

nous	fluoride)	หลงัจากมกีารค้นพบว่าปรมิาณฟลู

ออไรด์จำานวนมากจะละลายไปใน	24	ชั่วโมง	SDF	

เป็นสารละลายทีใ่สไม่มสี	ีใน	1	มลิลลิติรจะม	ีSDF	

อยู่	 380	mg	มีปริมาณฟลูออไรด์	 44,800	 ppm	

หรือเป็น	2	 เท่าของฟลูออไรด์วานิช	การออกฤทธิ์

จะเป็นการทำางานร่วมกนัของแร่เงิน	(silver)	ในการ

ฆ่าเชื้อโรค	จากนั้นฟลูออไรด์จะทำาหน้าที่สะสมแร่

ธาตุกลับคืน	มีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการ

ป้องกนัฟันผ	ุระหว่าง	SDF	และ	fluoride	varnish	

พบว่า	SDF	ให้ผลในการป้องกันฟันผุดีกว่า	fluo-

ride	 varnish59	 ใช้ในกรณีฟันนำ้านมที่ผุแบบ

ลุกลามที่ไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน	ใช้ทาได้ทุกด้าน	

แต่ไม่ควรใช้กรณฟัีนหลงันำา้นมลกัษณะรูผทุี	่”ด้าน
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บนเลก็ข้างใต้เป็นโพรงใหญ่„	จะทำาให้ประสทิธภิาพ

ลดลง	ข้อเสยีคอื	ทำาให้เกดิการตดิสทีีต่วัฟันเป็นสดีำา

	 	 4.5	 การเคลอืบหลมุร่องฟัน	(sealant)	

ในช่วงต้นของ	ค.ศ.	1970-1979	ได้มกีารคดิค้นสาร

ผนึกหลุมและร่องฟัน	(sealant)	ขึ้นมาใช้ผนึกทับ

บริเวณหลุมและร่องฟัน60	 ซึ่งไม่สามารถทำาความ

สะอาดด้วยขนแปรงสีฟ ันได้	 และพบว่าเชื้อ	 

S. mutans บนผิวฟันซึ่งทำา	sealant	ลดลง	จาก

การศึกษาในเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ตำ่า

พบว่าร้อยละ	86	ของฟันที่ผุจะเป็นรอยผุในหลุม

และร่องฟันของฟันกราม61	 ประสิทธิผลของการ

ผนึกหลุมและร่องฟันในเด็กที่มีอัตราผุสูง	 (dmft	

มากกว่า	 6)	 จะตำ่ากว่าเด็กที่มีอัตราผุตำ่า62	 และ

ปัญหาท่ีพบเสมอในการผนึกหลุมและร่องฟันใน

เด็กเล็ก	คือ	การควบคุมความชื้น

ข้อสรุปในการดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันการเกิดโรค
ฟันผุ
	 ในการดแูลสขุภาพช่องปากเดก็ปฐมวยัเพือ่

ป้องกันการเกิดโรคฟันผุควรให้คำาแนะนำาแก่ 

ผู้ปกครองดังนี้	ในเด็กแรกเกิด	-	6	เดือน	ควรให้

เด็กกินนมแม่ดีที่สุด	เมื่อเด็กอายุได้	4	เดือน	ควร

เริ่มเช็ดช่องปาก	 เพื่อป้องกันการเกิดฝ้าขาว	 และ

เมือ่ฟันซ่ีแรกเริม่ขึน้มาในช่องปาก	ควรจะเริม่แปรง

ฟันให้เด็กทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์	 ใน

กรณีที่เด็กกินนมขวด	ผู้ปกครองควรเลือกนมรส

จืดให้เด็ก	ฝึกให้เด็กดื่มนมจากถ้วยเมื่อเด็กนั่งได้	

และให้เลิกดูดนมจากขวดอายุไม่เกิน	 18	 เดือน	

รวมทัง้ไม่ควรเติม	นำา้หวาน	นำา้ผึง้	นำา้อดัลม	ในขวด

นมให้เด็กดูด	 เลือกอาหารว่างที่มีคุณค่าของสาร

อาหาร	 และไม่มีส่วนผสมของนำ้าตาล	หรือเกลือ

มากเกนิควร		ตลอดจนไม่มสีารปรงุแต่งรส	ไม่ควร

ให้เดก็กนิขนม	หรอืของว่างระหว่างมือ้อาหารหลกั	

มากกว่า	 2	ครั้งต่อวัน	ควรมีการตรวจฟันให้เด็ก

อย่างสมำ่าเสมอ	 ถ้าเด็กแปรงฟันไม่สะอาดควร

แปรงฟันซำา้ให้เดก็ทกุครัง้	เมือ่ผูป้กครองพาเดก็ไป

ฉีดวัคซีนควรพาเด็กไปรับการตรวจฟันด้วย	และ

ควรพาเดก็ไปพบทันตบคุลากรอย่างน้อยปีละครัง้	

เพือ่ทาฟลอูอไรด์วานชิหรือเคลอืบหลมุร่องฟันเพ่ือ

ป้องกันฟันผุ

เอกสารอ้างอิง
1.	 American	Academy	of	pediatric	Den-

tistry,	Originating	Council.	Definition	

of	Early	Childhood	Caries	(ECC).	Pedi-

atr	Dent	2003;25:9.

2.	 Ivancevic	V,	Tusek	I,	Tusek	J,	Knezevic	

M,	Elheshk	S,	Lukovic	 I.	Using	asso-

ciation	rule	mining	to	identify	risk	fac-

tors	 for	 early	 childhood	 caries.	Com-

puter	Methods	Biomed	2015;122:175-81.

3.	 Low	W,	Tan	S,	Schwartz	S.	The	effect	

of	severe	caries	on	the	quality	of	life	in	

young 	 ch i l d r en . 	 Ped ia t r 	 Den t	

1999;21:325-6.

4.	 Lo	EC-M,	Loo	EK-Y,	Lee	C-K.	Dental	

health	status	of	Hong	Kong	preschool	



3636

Vol.12 No.2

children.	Hong	Kong	Dent	J	2009;6:6-

12.

5.	 สำานกัทนัตสาธารณสขุ	กรมอนามยั	กระทรวง

สาธารณสุข.	 รายงานผลการสำารวจสภาวะ

สุขภาพช ่องปากระดับประเทศครั้ ง ท่ี 	 7	

ประเทศไทย	 พ.ศ.	 2555.	 พิมพ์ครั้งที่	 1.	

กรุงเทพมหานคร:	สำานักงานกิจการโรงพิมพ์

องค์การทหารผ่านศึก;	2556.

6.	 Johnsen	 DC,	 Gerstenmaier 	 JH,	

Schwartz	 E,	Michal	 BC,	 Parrish	 S.	

Background	comparisons	of	pre-31/2-

year-old	 children	with	nursing	 caries	

in	four	practice	settings.	Pediatr	Dent	

1984;6:50-4.

7.	 Tinanoff	N,	O’Sullivan	DM.	Early	child-

hood	caries:	overview	and	recent	find-

ings.	Pediatr	Dent	1997;19:12-6.

8.	 Ayhan	H,	 Suskan	E,	Yildirim	S.	 The	

effect	of	nursing	or	rampant	caries	on	

height,	body	weight	and	head	circum-

ference.	 The	 J	 of	 Clin	 Pediatr	 Dent	

1996;20:209-12.

9.	 Sheiham	A.	Dental	caries	affects	body	

weight,	 growth	 and	quality	 of	 life	 in	

pre-school	 children.	 British	 Dent	 J	

2006;201:625-6.

10.	 Davies	GN.	Early	 childhood	caries--a	

synopsis.	Community	Dent	Oral	 Epi	

1998;26:106-16.

11.	 Seow	WK.	Biological	mechanisms	 of	

early	 childhood	 caries.	 Community	

Dent	Oral	Epi	1998;26(1	Suppl):8-27.

12.	 Tinanoff	N.	 Introduction	 to	 the	Early	

Childhood	Caries	Conference:	 initial	

description	and	current	understanding.	

Community	Dent	Oral	Epi	1998;26:5-7.

13.	 กองทันตสาธารณสุข	กรมอนามัย	กระทรวง

สาธารณสุข.	 หลักสูตรการบูรณาการการส่ง

เสรมิป้องกนัสขุภาพช่องปากในหน่วยบรกิาร

ปฐมภูมิ.	 พิมพ์คร้ังที่	 1.	 นนทบุรี:	 สถาบัน

พระบรมราชชนก	 สำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข;	2549.

14.	 Van	Houte	J.	Role	of	micro-organisms	

in	 caries	 et io logy. 	 J 	 Dent	 Res.	

1994;73(3):672-81.

15.	 ชุติมา	 ไตรรัตน์วรกุล.	ทันตกรรมป้องกันใน

เด็กและวัยรุ ่น.	 กรุงเทพฯ	 :	 ภาควิชาทันต

กรรมสำาหรับเด็ก	 คณะทันตแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	2551:43-87.

16.	 Van	Houte	J,	Gibbs	G,	Butera	C.	Oral	

flora	 of	 children	with	 ”nursing	bottle	

caries”.	J	Dent	Res	1982;61:382-5.

17.	 Matee	MI,	Mikx	FH,	Maselle	SY,	Van	

Palenstein	Helderman	WH.	Mutans	

streptococci	and	lactobacilli	in	breast-

fed	children	with	rampant	caries.	Car-

ies	Res1992;26:183-7.

18.	 Kohler	B,	Andreen	 I,	 Jonsson	B.	The	



3737

Vol.12 No.2

earlier	 the	 colonization	 by	mutans	

streptococci,	 the	 higher	 the	 caries	

prevalence	at	4	years	of	age.	Oral	Micro	

1988;3:14-7.

19.	 Seow	WK.	Enamel	 hypoplasia	 in	 the	

primary	 dentition:	 a	 review.	 J	 Dent	

Child	1991;58:441-52.

20.	 Seow	WK,	Humphrys	C,	Tudehope	DI.	

Increased	prevalence	of	developmental	

dental	 defects	 in	 low	 birth-weight,	

prematurely	born	children:	a	controlled	

study.	Pediatr	Dent	1987;9:221-5.

21.	 Kanchanakamol	U,	Tuongratanaphan	

S,	Tuongratanaphan	S,	Lertpoonvilaikul	

W,	Chittaisong	C,	Pattanaporn	K,	et	al.	

Prevalence	 of	 developmental	 enamel	

defects	and	dental	caries	in	rural	pre-

school	Thai	children.	Com	Dent	Health	

1996;13:204-7.

22.	 Milgrom	 P,	 Riedy	CA,	Weinstein	 P,	

Tanner	 AC,	Manibusan	 L,	 Bruss	 J.	

Dental	 caries	 and	 its	 relationship	 to	

bacterial	 infection,	 hypoplasia,	 diet,	

and	oral	hygiene	in	6-	to	36-month-old	

children.	 Community	Dent	Oral	 Epi	

2000;2:295-306.

23.	 Bowen	WH,	Pearson	SK.	Effect	of	milk	

on	cariogenesis.	Caries	Res	1993;2:461-

6.

24.	 Kotlow	LA.	Breast	feeding:	a	cause	of	

dental	caries	in	children.	J	Dent	Child	

1977;44:192-3.

25.	 วรางคณา	อนิทโลหติ,	สลติา	อปุระ,	รสสคุนธ์	

พานศรี.	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูของ

ผู้ปกครองต่อสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กวัย

ก่อนเรยีน.	ว	ทนัตสาธารณสขุ.	2545;7:56-69.

26.	 สุดใจ	แจ่มเจือ,	พรรณี	บัญชรหัตถกิจ,	และ

วีรศักดิ์	 ชายผา.	 พฤติกรรมการดูแลทันต

สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองที่มา

รับบริการทันตกรรมโรงพยาบาลด่านขุนทด	

จังหวัดนครราชสีมา.	 ว	 ทันตสาธารณสุข	

2545;7:56-62.

27.	 Karjalainen	S,	 Soderling	E,	 Sewon	L,	

Lapinleimu	H,	Simell	O.	A	prospective	

study	on	sucrose	consumption,	visible	

plaque	and	caries	in	children	from	3	to	

6	years	of	age.	Community	Dent	Oral	

Epi.	2001;29(2):136-42.

28.	 Paunio	P,	Rautava	P,	Sillanpaa	M,	Ka-

leva	O.	Dental	health	habits	of	3-year-

old	Finnish	children.	Community	Dent	

Oral	Epi	1993;21:4-7.

29.	 Tsubouchi	 J,	Tsubouchi	M,	Maynard	

RJ,	Domoto	PK,	Weinstein	P.	A	study	

of	dental	caries	and	risk	factors	among	

Native	American	infants.	J	Dent	Child	

1995;62:283-7.

30.	 วรางคณา	อนิทโลหติ,	นภิา	สวุณัณกฏีะ,	และ



3838

Vol.12 No.2

สลติา	อปุระ.	การประเมนิสถานการณ์โรคฟัน

ผุเด็กวัยก่อนเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง,	 ใน

บทคดัย่อผลงานวชิาการสาธารณสขุ	ประจำาปี	

2546.	กรงุเทพมหานคร.		โรงพมิพ์องค์การรับ

ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์;	2546:113.

31.	 ลกัขณา	อุย้จริากลุ,	สภุาภรณ์	ฉตัรชยัววิฒันา,	

จันทนา	 อึ้งชูศักดิ์,	 และมุขดา	 ศิริเทพทวี.	

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลี้ยงดู

และโรคฟันผุในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

จั งหวัดสระแก ้ว . 	 ว 	 ทันตสาธารณสุข	

2556;18:23-32.

32.	 Weinstein	P,	Oberg	D,	Domoto	PK,	Jef-

fcott	E,	Leroux	B.	A	prospective	study	

of	the	feeding	and	brushing	practices	

of	WIC	mothers:	six-	and	twelve-month	

data	and	ethnicity	and	 familial	varia-

bles.	J	Dent	Child	1996;63:113-7.

33.	 วิภาพร	ล้อมสิริอุดม,	 และชุติมา	 ไตรรัตน์ว

รกุล.	 ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเกี่ยวกับโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย	กรณี

ศกึษาหมูบ้่านแห่งหนึง่ในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนอืของไทย.	ว	ทนัตจฬุาฯ	2551;31:69-86.

34.	 Lopez	Del	Valle	L,	Velazquez-Quintana	

Y,	Weinstein	P,	Domoto	P,	 Leroux	B.	

Early	childhood	caries	and	risk	factors	

in	rural	Puerto	Rican	children.	J	Dent	

Child	1998;65:132-5.

35.	 Muller	M.	Nursing-bottle	 syndrome:	

risk	factors.	J	Dent	Child	1996;63:42-50.

36.	 ชุติมา	 ไตรรัตน์วรกุล,	 รพีพรรณ	 โชคสมบัติ

ชัย.	พฤติกรรมการเลี้ยงนมและของเหลวอื่น

ด้วยขวดนม	และปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราผุ	

ถอน	 อุด	 ในเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มหนึ่ง.	 ว	

ทันตสาธารณสุข.	2541;48:259-68.

37.	 Petersen	PE.	Oral	 health	behavior	 of	

6-year-old	Danish	 children.	Acta	 od-

onto	Scand	1992;50:57-64.

38.	 Hunsrisakhun	 J.	 The	 psycho-social	

support	by	significant	others	in	promo-

tion	 of	 oral	 health	 behaviour	 among	

primary	 school	 children	 in	 Southern	

Thailand	 [Ph.	 D.	 Thesis].	 Denmark:	

University	of	Copenhagen;	2003:60-70.

39.	 ทนิกร	จงกติตนิฤกร.	การปฏบิตัตินของแม่ใน

การดูแลฟันนำ้านมลูกวัย	9-18	เดือน.	ว	ทันต

สาธารณสุข.	2538;45:253-9.

40.	 Chen	MS.	Children’s	preventive	dental	

behavior	 in	 relation	 to	 their	mothers’	

socioeconomic	 status,	 health	 beliefs	

and	 dental	 behaviors.	 J	 Dent	 Child	

1986;53:105-9.

41.	 Ru-Shing	Tang,	Shun-Te	Huang,	Hong-

Sen	Chen,	Szu-Yu	Hsiao,	Hsin-Yu	Hu,	

Fu-Hsiung	Chuang.	The	 association	

between	 oral	 hygiene	 behavior	 and	

knowledge	 of	 caregivers	 of	 children	

with	 severe	 early	 childhood	caries.	 J	

Dent	Sciences	2014;9:277-82.



3939

Vol.12 No.2

42.	 Berkowitz	RJ.	Acquisition	and	 trans-

mission	 of	 mutans	 streptococci.	 J	

California	Dent	Assoc	2003;31:135-8.

43.	 Thitasomakul	S,	Piwat	S,	Thearmontree	

A,	Chankanka	O,	Pithpornchaiyakul	W,	

Madyusoh	S.	Risks	for	early	childhood	

caries	analyzed	by	negative	binomial	

models.	J	Dent	Res	2009;88:137-41.

44.	 Slot	DE,	Wiggelinkhuizen	L,	Rosema	

NA,	Van	der	Weijden	GA.	The	efficacy	

of	manual	 toothbrushes	 following	 a	

brushing	exercise:	a	systematic	review.	

Inter	J	Dent	Hygiene	2012;10:187-97.

45.	 Walsh	T,	Worthington	HV,	Glenny	AM,	

Appelbe	P,	Marinho	VC,	Shi	X.	Fluoride	

toothpastes	of	different	concentrations	

for	preventing	dental	caries	in	children	

and	adolescents.	The	Cochrane	data-

base	 of	 systematic	 reviews	 2010:	

Cd007868.

46.	 Holt	RD,	Nunn	JH,	Rock	WP,	Page	J.	

British	Society	of	Paediatric	Dentistry:	

a	policy	document	on	fluoride	dietary	

supplements	 and	 fluoride	 toothpaste	

for	 children.	 Inter	 J	 Paediatr	 Dent	

1996;6:139–42.

47.	 เพ็ญทิพย์	จิตต์จำานง,	วิกุล	วิสาลเสสถ์,	รางค์	

เชษฐพฤนท์,	และจติราภรณ์	ศกัรางกรู.	ความ

เสี่ยงต่อฟันตกกระ	จากการกลืนยาสีฟันของ

เดก็ไทย.	ว	การส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่

แวดล้อม.	2546;26:84-91.

48.	 Alaluusua	S,	Malmivirta	R.	Early	plaque	

accumulation--a	sign	for	caries	risk	in	

young	 children.	 Com	Dent	Oral	 Epi	

1994;22(5	Pt	1):273-6.

49.	 Evans	DJ,	Rugg-Gunn	AJ,	Tabari	ED,	

Butler	T.	The	effect	of	fluoridation	and	

social	 class	 on	 caries	 experience	 in	

5-year-old	Newcastle	children	in	1994	

compared	with	results	over	the	previ-

ous	18	years.	Community	Dent	Health	

1996;13:5-10.

50.	 Center	 of	Disease	Control.	Achieve-

ments	 in	 public	 health,	 1900-1999:	

fluoridation	of	 drinking	water	 to	pre-

vent	dental	caries	1999;48:933-40.

51.	 สำ านักอนามัย 	 กรมอนามัย 	 กระทรวง

สาธารณสุข,	 (โครงการส่วนพระองค์สวน

จิตรลดา).	โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟัน

ผุในเด็กกรุงเทพมหานคร	 เทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ทรงเจริญพระ

ชนมายุ	 ๕๐	พรรษา.	 กรุงเทพฯ:	 คณะทันต

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

2555:	1-34.

52.	 Tenovuo	J,	Hakkinen	P,	Paunio	P,	Em-

ilson	CG.	Effects	of	chlorhexidine-fluo-

ride	gel	treatments	in	mothers	on	the	

establishment	of	mutans	streptococci	



4040

Vol.12 No.2

in	primary	teeth	and	the	development	

of	dental	caries	in	children.	Caries	Res	

1992;26:275-80.

53.	 Dasanayake	 AP,	Wiener	 HW,	 Li	 Y,	

Vermund	SH,	Caufield	PW.	Lack	of	ef-

fect	of	chlorhexidine	varnish	on	Strep-

tococcus	mutans	 transmission	 and	

caries	in	mothers	and	children.	Caries	

Res	2002;36:288-93.

54.	 Dasanayake	AP,	Caufield	PW,	Cutter	

GR,	Stiles	HM.	Transmission	of	mutans	

streptococci	to	infants	following	short	

term	application	of	an	iodine-NaF	solu-

tion	to	mothers’	dentition	1993;21:136-

42.

55.	 Vaikuntam	 J.	 Fluoride	 varnishes:	

should	we	be	using	them?	Pediatr	Dent	

2000;22:513-6.

56.	 Twetman	S,	Petersson	LG,	Pakhomov	

GN.	 Caries	 incidence	 in	 relation	 to	

salivary	mutans	streptococci	and	fluo-

ride	varnish	applications	in	preschool	

children	from	low-	and	optimal-fluoride	

areas.	Caries	Res	1996;30:347-53.

57.	 Holm	AK.	 Effect	 of	 fluoride	 varnish	

(Duraphat)	in	preschool	children.	Com-

munity	Dent	Oral	Epi	1979;7:241-5.

58.	 Weintraub	JA,	Ramos-Gomez	F,	Jue	B,	

Shain	S,	Hoover	CI,	Featherstone	JD,	

et	al.	Fluoride	varnish	efficacy	in	pre-

venting	early	childhood	caries.	J	Dent	

Res	2006;85:172-6.

59.	 Chu	CH,	Lo	EC,	Lin	HC.	Effectiveness	

of	silver	diamine	fluoride	and	sodium	

fluoride	varnish	in	arresting	dentin	car-

ies	 in	Chinese	pre-school	 children.	 J	

Dent	Res	2002;81:767-70.

60.	 Buonocore	MG.	Caries	prevention	 in	

pits	and	fissures	sealed	with	an	adhe-

sive	 resin	 polymerized	 by	 ultraviolet	

light:	a	two-year	study	of	a	single	ad-

hesive	 application.	 J	American	Dent	

Assoc	1971;82:1090-3.

61.	 Vargas	CM,	Monajemy	N,	Khurana	P,	

Tinanoff	N.	Oral	health	status	of	pre-

school	 children	 attending	Head	Start	

in	 Maryland,	 2000.	 Pediatr	 Den	

2002;24:257-63.

62.	 Bravo	M,	Osorio	E,	Garcia-Anllo	I,	Llo-

dra	 JC,	 Baca	 P.	 The	 influence	 of	 dft	

index	on	sealant	success:	a	48-month	

su rv i va l 	 ana l ys i s . 	 J 	 Den t 	 Res	

1996;75:768-74.


