
สุขภาพช่องปากและวยัทารก
การดูดนมแม่ การเลีย้งด้วยนมขวด จุกนมหลอก

การขึน้ของฟันและการไปพบทนัตแพทย์คร้ังแรก

โภชนาการกบัฟันน�า้นม

อนามยัช่องปาก

โรคในช่องปากทีพ่บได้บ่อย

การป้องกนัการบาดเจบ็ทางทนัตกรรม



วธีิใช้หนังสือเล่มนี้

การเลือกวธีิปฏิบติัท่ีถูกตอ้งส�าหรับลกูของคุณแม่จะส่งผลต่อฟันของลกูตลอดชีวติ หนงัสือเล่ม

น้ีจะแสดงถึงวธีิการเล้ียงดูลกูอยา่งเหมาะสม และการท�าความสะอาดฟันอยา่งถกูวธีิ ท่ีจะท�าให้

ลกูของคุณแม่อยูใ่นเสน้ทางสู่สุขภาพฟันท่ีดีตลอดวยัเดก็ โดยมัน่ใจวา่ลกูจะสามารถรับประทาน

อาหาร เล่นและเรียนโดยปราศจากการปวดฟัน

ขอแนะน�าใหคุ้ณแม่อ่านใหค้รบทั้ง 3 เล่ม เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นภาพรวมท่ีครอบคลุมถึงวธีิท่ีดีท่ีสุดใน

การดูแลฟันของสมาชิกตวันอ้ยในครอบครัว

หากท่านคดิว่าหนังสือชุดนีม้ปีระโยชน์ การบริจาคเพยีงเลก็น้อยของท่านให้แก่กองทุนทนัตกรรม

เพือ่เดก็ทัว่โลกสามารถช่วยเดก็ด้อยโอกาสบนโลกใบนี ้ ให้ได้รับบริการทางทนัตกรรมและมชีีวติ

พร้อมกบัรอยยิม้ทีม่สุีขภาพดี
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ขากรรไกรและโครงสร้างใบหนา้จะเร่ิมสร้างและพฒันาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวยัรุ่นตอนปลาย 

การมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการไปพบทนัตแพทยอ์ยา่ง

สม�่าเสมอตั้งแต่ฟันซ่ีแรกของลูกข้ึนจะท�าใหโ้ครงสร้างเหล่าน้ีไดรั้บการติดตามและท�าใหม้ัน่ใจวา่

ลกูจะมีรอยยิม้ท่ีสุขภาพดีตลอดวยัเดก็

อาจมีภาวะพิเศษบางอยา่งท่ีเกิดข้ึนกบัทารกแรกเกิด ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงหรือหายไปเม่ือโตข้ึน 

ในช่วงแรกเกิดบุคลากรทางการแพทยจ์ะท�าการประเมินสภาวะท่ีซ่อนอยูห่รือสภาวะท่ีกีดขวางการ

หายใจ ดูด กลืน หรือทานอาหารท่ีเหมาะสม

การดูดนมแม่

นมแม่เป็นอาหารท่ีดีท่ีสุด ทั้งในดา้นสารอาหารและ

ความสุขทางดา้นอารมณ์ใหแ้ก่ลกู ขณะป้อนนมทั้งคุณ

แม่และลกูควรอยูใ่นท่านัง่ ในบรรยากาศเงียบสงบ และ

เป็นช่วงเวลาแห่งความผกูพนัส�าหรับทั้งคู่ 

ลกูจะเกิดการบริหารช่องปากขณะดูดนมแม่ ซ่ึงจะกระตุน้กลา้มเน้ือช่องปาก ท�าใหเ้กิดการหายใจทางจมกู 

การออกเสียงและพฒันาการของขากรรไกร ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส�าคญัมากท่ีลกูควรมีความพยายามในการดูด 

เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ริมฝีปากควรมีความแนบท่ีเพียงพอรอบหวันมของคุณแม่ เพื่อใหเ้กิด

สุญญากาศซ่ึงจ�าเป็นต่อการไหลของน�้านม และท�าใหท้ารกตอ้งหายใจผา่นทางจมูก ก่อใหเ้กิดการ

ฝึกหายใจผา่นทางจมูก รวมไปถึงการวางต�าแหน่งท่ีถกูตอ้งของล้ินและขากรรไกร

การเลีย้งด้วยนมขวด

ถา้หากแพทยแ์นะน�าไม่ใหท้ารกดูดนมแม่เน่ืองจากปัญหาทางดา้นสุขภาพ คุณแม่ควรไดรั้บค�าแนะน�า

จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพในการเลือกขวดนมเดก็ หากจ�าเป็นตอ้งใชข้วดนมร่วมกบัจุกนมส�าหรับ

ทนัตกรรมจดัฟัน ขนาดของจุกนมควรเหมาะสมกบัขนาดของปากทารก
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ส่ิงท่ีส�ำคัญมำกคือต้องรักษำบรรยำกำศ

ท่ีเงียบสงบและช่วงเวลำแห่งควำม

ผกูพันไว้ขณะป้อนนมขวดด้วย 



คุณแม่ไม่ควรเพิ่มขนาดรูของจุกนมจากขนาดเดิม เพราะความพยายามในการดูดจะช่วยใน

พฒันาการของกลา้มเน้ือบริเวณในหนา้ และตอ้งท�าความสะอาดจุกนมทุกคร้ังหลงัใช้

ส่ิงท่ีส�าคญัมากคือตอ้งรักษาบรรยากาศท่ีเงียบสงบและช่วงเวลาแห่งความผกูพนัไวข้ณะป้อนนม

ขวดดว้ย เวลาของการเร่ิมหยา่นมและเลิกนมขวดควรเป็นช่วงเวลาเดียวกบันมแม่ นมขวดเป็นเพียง

ส่ิงท่ีใชท้ดแทนการดูดนมแม่ไม่ใช่วธีิท่ีจะท�าใหล้กูบริโภคนมมากข้ึน

ไม่ควรท่ีจะปล่อยทารกท้ิงไวโ้ดยไม่มีใครอยูด่ว้ยในระหวา่งดูดนมขวด ไม่ใช่แค่อนัตรายท่ีอาจเกิด

จากการส�าลกั แต่ทารกอาจมีการกลืนอยา่งไม่เหมาะสมได้

การดูดนมขวดหรือนมแม่นานเกินวยัอาจก่อใหเ้กิดฟันผ ุ ทารกอายปุระมาณ6เดือนเป็นช่วงวยัท่ี

เหมาะสมในการเปล่ียนเป็นอาหารแขง็ ทารกควรเลิกนมขวดเม่ืออายคุรบ1ปี

จุกนมหลอก

ในความเป็นจริงแลว้จุกนมหลอกไม่ควรถกูน�ามาใช ้ อยา่งไรกต็ามถา้หากคุณแม่ตอ้งการจะใช ้ ไม่

ควรใชทุ้กคร้ังท่ีลกูร้อง เพราะลูกอาจร้องเน่ืองจากสาเหตุอ่ืน เช่น ผา้ออ้มเปียก อาการโคลิก อยูใ่น

ท่าท่ีไม่สบาย หรือตอ้งการความอบอุ่น

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเลิกจุกนมหลอกข้ึนอยูก่บัสภาวะทางกายภาพและวฒิุภาวะทางอารมณ์

ของทารก ซ่ึงมกัเกิดข้ึนช่วงอายปุระมาณ2ปี การดูดน้ิวมือมกัเกิดข้ึนเป็นระยะเวลานานกวา่

เน่ืองจากทารกสามารถดูดน้ิวตวัเองไดต้ลอดเวลา

ความผิดปกติของขากรรไกรท่ีเกิดจากการใชจุ้กนมหลอกหรือดูดน้ิวต่อเน่ืองเป็นช่วงเวลานาน 

อาจหายไปเองตามธรรมชาติถา้หากเลิกพฤติกรรมนั้นก่อนอาย6ุ-7ปี มิฉะนั้นแลว้อาจตอ้งปรึกษา

ทนัตแพทยเ์พื่อจดัการกบัปัญหาความผดิปกติของขากรรไกรท่ีเกิดข้ึน
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การขึน้ของฟันและการไปพบทนัตแพทย์คร้ังแรก

เม่ือฟันข้ึนเดก็อาจมีอาการเจบ็ปวดบริเวณเหงือกได ้ เดก็แต่ละคนจะมีการข้ึนของฟันในเวลาท่ีต่าง

กนัตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นกระบวนการทางพนัธุกรรมท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดจ้ากเปล่ียนแปลงของ

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

ผูป้กครองควรพาลกูไปพบทนัตแพทยต์ั้งแต่ฟันน�้านมซ่ีแรกข้ึน ถึงแมว้า่จะยงัไม่มีฟันใหต้รวจมาก

นกั แต่ทนัตแพทยจ์ะใหค้ �าแนะน�าเก่ียวกบัโภชนาการและการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากส�าหรับลูก

ของคุณแม่ นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความคุน้เคยกบับรรยากาศในหอ้งฟันใหแ้ก่ลกูดว้ย

ในบางประเทศ คุณแม่อาจไดพ้บทนัตแพทยเ์ฉพาะทางเดก็ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลทารก 

เดก็ และวยัรุ่น อยา่งไรกดี็ทนัตแพทยทุ์กคนมีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมพฒันาการของฟันน�้านมและ

ฟันแท ้ เพื่อใหเ้ดก็ปราศจากฟันผ ุ โรคปริทนัตแ์ละฟันสึกกร่อน การดูแลดงักล่าวส่งผลพฒันาการ

ขากรรไกรของลกูนอ้ย น�าไปสู่ความสมดุลของการบดเค้ียว รวมถึงความสวยงามและฟันท่ีเรียง

เป็นระเบียบขณะยิม้ ในรายท่ีมีความซบัซอ้นของโรค ทนัตแพทยอ์าจท�าการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะทาง

การดูแลสุขภาพช่องปากส่งผลต่อคุณภาพชีวติท่ีดี การใหค้วามรู้และการป้องกนัในระหวา่งปีแรก

ของชีวติตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทั้งผูเ้ช่ียวชาญและการร่วมมือร่วมใจของครอบครัว การเร่ิมตน้

ท่ีจะมีสุขลกัษณะท่ีส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดีนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมจึง

ไม่ใช่ส่ิงง่ายเลยในการเปล่ียนแปลง

โภชนาการกบัฟันน�า้นม

คุณแม่ควรใหอ้าหารลกูตามค�าแนะน�าของกมุารแพทย ์ อาหารส่งเสริมสุขภาพมกัดีต่อฟันและ

สุขภาพโดยรวมของลูก การรับประทานอาหารท่ีสมดุล หลากหลาย และมีสารอาหารครบถว้นนั้น

ช่วยในการสร้างฟันของลกู แต่การไดรั้บอาหารแปรรูปและน�้าตาลมากเกินความจ�าเป็นมกัส่งผลให้

เกิดโรคอว้น เบาหวาน หรือฟันผุ

การดูดเป็นการกระตุน้พฒันาการของขากรรไกรและขอ้ต่อขากรรไกร (รูปร่างของปากและความ

พอดีของฟัน) น่ีเป็นสาเหตุในการแนะน�าใหท้ารกดูดเฉพาะน�้านมแม่ในระยะ6เดือนแรก แลว้ค่อย

สลบักบัอาหารชนิดอ่ืนจนถึงอาย1ุปี
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ขั้นตอนการเคีย้วอาหารควรค่อยๆเร่ิมจากอาหารทีบ่ดด้วยส้อม แล้วค่อยเป็นอาหารทีห่ั่นเป็นช้ินๆ 

เมื่อลูกมีฟันน�้านมขึน้ครบ20ซ่ีควรที่จะเคีย้วอาหารได้ทุกประเภท(ทั้งน่ิมและแข็ง)เพือ่ที่จะได้เกดิ

การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมและเป็นการกระตุ้นการเจริญเตบิโตของปากและใบหน้าของลูก

ผู้ปกครองควรสร้างตารางมือ้อาหาร ระบุอาหารว่างระหว่างมือ้อาหารทีชั่ดเจนเพือ่ป้องกนัฟันผุ 

ควรหลีกเลี่ยงน�้าผลไม้และนมรสช๊อคโกแลตเน่ืองจากมีน�้าตาลซูโครสในปริมาณมากและความ

เป็นกรดสูง ซ่ึงเป็นสองปัจจยัทีส่่งผลเสียต่อสุขภาพและก่อให้เกดิโรคอ้วนในเดก็ รวมไปถงึผลไม้

แห้งเช่นลูกเกดกค็วรหลกีเลีย่ง ทารกควรเข้านอนพร้อมกบัฟันทีส่ะอาดเสมอ ถ้าหากลูกของคุณไม่

สบายแนะน�าว่าถ้าเป็นไปได้ควรใช้ยาทีป่ราศจากน�า้ตาล
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กำรเร่ิมต้นกิจวตัรประจ�ำวนัในกำรท�ำควำม

สะอำดช่องปำกของลกูเป็นส่ิงส�ำคัญมำก
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อนามยัช่องปากในเดก็ปฐมวยั

การเร่ิมตน้กิจวตัรประจ�าวนัในการท�าความสะอาดช่องปากของลกูเป็นส่ิงส�าคญัมาก ผูป้กครอง

ควรเร่ิมตน้แปรงฟันทนัทีเม่ือฟันน�้านมซ่ีแรกปรากฏข้ึน โดยใชแ้ปรงสีฟันท่ีเหมาะสมต่อช่วงอายุ

การดูแลอนามยัช่องปากของลูกจะเหมือนกบัสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัวหลงัจากฟันน�้านมซ่ีแรก

ข้ึน คือแปรงฟันในตอนเชา้และก่อนนอน ถา้เป็นไปไดค้วรแปรงฟันหลงัม้ืออาหารดว้ย ควรใช้

แปรงสีฟันเฉพาะส�าหรับเดก็ท่ีมีหวัแปรงขนาดเลก็และขนนุ่มพิเศษ ก่อนท่ีฟันจะข้ึนคุณแม่ควรใช้

ผา้นุ่มๆเช็ดท�าความสะอาดเหงือก

น�้าลายเป็นส่ิงปกป้องฟันตามธรรมชาติ จะมีการผลิตลดลงในช่วงเวลานอนหลบั จึงเป็นช่วงเวลาท่ี

ตอ้งการการดูแลอนามยัช่องปากมากท่ีสุด

เลือกใช้ยาสีฟันท่ีเหมาะสมกบัลูกของคุณเน่ืองจากมีความเส่ียงท่ีลูกของคุณจะกลืนยาสีฟันได ้

ฟลอูอไรดจ์ากยาสีฟันท่ีอยูใ่นน�้าลายมีความส�าคญัมากในการป้องกนัฟันผ ุ ควรบีบยาสีฟันบางๆ

เท่านั้น ดูรูปหนา้ถดัไป

ทารกส่วนใหญ่จะมีฟันห่าง แต่ถา้มีฟันชิดกนัมาก จนขนแปรงสีฟันไม่สามารถเขา้ถึงบริเวณดา้น

ประชิดเพื่อท�าความสะอาด ควรใชไ้หมขดัฟันค่อยๆท�าความสะอาดร่วมดว้ย

 

ปริมาณยาสีฟันส�าหรับทารก

 
ทารกต้องการแค่ปริมาณนิดเดยีว  

ประมาณเมลด็ข้าวสาร: 0.01กรัม
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โรคในช่องปากทีพ่บบ่อยในเดก็ปฐมวยั 

ทารกสามารถมีฟันผแุละเหงือกอกัเสบ ซ่ึงมกัมีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพช่องปากท่ีไม่ดี ส่วนใหญ่

มกัเกิดจากการท่ีไม่ไดแ้ปรงฟันก่อนนอนทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน

เดก็ควรไดรั้บการรักษาอยา่งทนัทีเม่ือตรวจพบฟันผ ุ เน่ืองจากฟันผจุะลุกลามอยา่งรวดเร็วใน

ฟันน�้านม ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาอาจท�าใหเ้ดก็เกิดการปวดฟันอยา่งรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ

พฒันาการและคุณภาพชีวติ

โรคเช้ือราในช่องปาก(แคนดิดา)สามารถพบไดบ่้อย มีสาเหตุมาจากเช้ือรา เห็นเป็นจุดหรือป้ืนสี

ขาวในช่องปากทารก ไดรั้บมาจากการสมัผสัจากผูใ้หญ่ ของเล่น จุกนมท่ีไม่ไดฆ่้าเช้ือหรือขาดการ

ท�าความสะอาด การรักษาอนามยัช่องปากท่ีดีและการท�าความสะอาดของเล่นจะช่วยป้องกนัเช้ือรา

ในช่องปากได้

ยงัมีการเปล่ียนแปลงหรือพยาธิสภาพอ่ืนๆท่ีพบไดใ้นช่องปากทารกแต่อาจไม่ค่อยบ่อย ถา้ผู ้

ปกครองมีความกงัวลควรพบทนัตแพทย ์ซ่ึงทนัตแพทยจ์ะตรวจช่องปากลกูดว้ยความดูแลเอาใจใส่
10
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การป้องกนัการบาดเจบ็ทางทนัตกรรมในเดก็ปฐมวยั

ทารกอาจหกลม้หรือชนปากกระแทกเม่ือเร่ิมคลานหรือหดัเดิน ควรมีผูใ้หญ่อยูด่ว้ยเสมอเพื่อคอย

ระวงัการเกิดอุบติัเหตุ

ผูป้กครองควรคาดเขม็ขดันิรภยัใหล้กูขณะนัง่รถยนต ์รถเขน็ หรือท่ีนัง่เดก็ และควรแน่ใจวา่ลกูสวม

รองเทา้โดยใส่ถุงเทา้ท่ีมีพื้นกนัล่ืน ตอ้งคอยระวงัเวลาเดินผา่นพื้นล่ืน ขั้นบนัได และมุมเฟอร์นิเจอร์

ผูป้กครองควรพาบุตรหลานไปพบทนัตแพทยท์นัท่ีเม่ือเกิดการบาดเจบ็ทางทนัตกรรม การหกลม้

ในช่วงน้ีอาจส่งผลต่อฟันน�้านมในช่องปากและฟันถาวรท่ีก�าลงัสร้างอยูข่า้งใต้

ผูป้กครองควรจดจ�าทุกรายละเอียดเก่ียวกบัการหกลม้วา่เกิดท่ีไหน เม่ือไหร่ และอุบติัเหตุน้ีเกิดข้ึน

ไดอ้ยา่งไร ขอ้มูลเหล่าน้ีมีประโยชนต่์อทนัตแพทยท่ี์ดูแลลกู ควรใหค้วามสนใจกบัแผลทั้งในและ

นอกช่องปาก หรือถา้ลูกของคุณมีอาการคล่ืนไสว้งิเวยีนควรรีบพาไปโรงพยาบาลทนัที

ควรลา้งบริเวณท่ีเป็นแผลดว้ยน�้าสะอาดและตรวจดูวา่มีฟันหลุดหรือแตกหกัหรือไม่ ถา้มีเลือดออก

ใหใ้ชผ้า้ก๊อซหรือผา้สะอาดกดหา้มเลือดบริเวณนั้น อาจประคบดว้ยน�้าแขง็เพื่อลดอาการบวม หา้ม

น�าจุกนมหลอก ขวดนมหรือของเล่นเขา้ปากเดก็ในขณะนั้น ถา้เดก็กระหายน�้าใหด่ื้มน�้าโดยใชแ้กว้

หรือชอ้น

ทนัตแพทยจ์ะใหก้ารรักษาท่ีเหมาะสม และจะคอยติดตามดูอาการจนกวา่จะมีฟันแทข้ึ้นมาแทนฟัน

ท่ีเกิดอุบติัเหตุ ผลกระทบต่อฟันในอนาคตข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของอุบติัเหตุและระดบัการสร้าง

ของฟันในช่วงท่ีเกิดอุบติัเหตุ

ผูป้กครองตอ้งคอยระมดัระวงัหลงัเกิดอุบติัเหตุ เช่น ระวงัการใชจุ้กนมหลอก,การดูดนมขวดและ

การดูดน้ิวมือ ซ่ึงอาจท�าใหฟั้นขยบัเปล่ียนต�าแหน่ง ส่งผลใหมี้เลือดไหลออกมาและเป็นอุปสรรค์

ต่อการหายของแผลในบริเวณนั้น และในช่วงอาทิตยแ์รกหลงัเกิดอุบติัเหตุตอ้งใหเ้ดก็รับประทาน

อาหารเหลว
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