เมื่อฟั นแท้เริ่มขึ้น
อาจเริ่มสร้างปั ญหาคาใจ

											
ทญ.กุลยา รัตนปรีดากุล
								
อดีตประธานชมรมทันตกรรมส�ำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

ฟันชุดแรกของเด็กคือชุดฟันน�้ำนม จะเริ่มขึ้นที่
บริเวณฟันหน้าล่างเมื่ออายุ 6-8 เดือน และทยอยขึ้นจน
ครบ 20 ซี่เมื่ออายุประมาณ 2 ปีครึ่ง ระยะฟันชุดผสมจึง
เป็นช่วงอายุทเี่ ด็กเริม่ มีฟนั แท้ขนึ้ มาในช่องปาก ขณะทีฟ่ นั

น�้ำนมเริ่มทยอยหลุดไป ในเด็กที่ฟันน�้ำนมขึ้นเร็วกว่าเด็ก
อื่นๆ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนฟันแท้เร็วกว่าเด็กทั่วไปได้ ช่วง
อายุเฉลีย่ ทีเ่ ด็กจะมีฟนั ชุดผสม คือฟันน�ำ้ นมและฟันแท้อยู่
ร่วมกันในช่องปาก คือประมาณอายุ 6-12 ปี

Permanent Teeth = ฟันแท้
central incisor
lateral incisor
cuspid
first bicuspid
second bicuspid
first molar

= ฟันตัดหน้าซี่กลาง
= ฟันตัดหน้าซี่ข้าง
= ฟันเขี้ยว
= ฟันกรามน้อยซี่ที่ 1
= ฟันกรามน้อยซี่ที่ 2
= ฟันกรามซี่ที่ 1

“ ค�ำถามยอดนิยมทีท่ นั ตแพทยเด็กได้รบั จากผูป้ กครอง ในช่วงทีเ่ ด็กเริม่ มีฟนั แท้ขนึ้ และยังอยูใ่ นระยะฟันชุด

ผสม ซึง่ พบว่าเป็นปัญหาจริงและควรได้รบั การดูแลแก้ไขทันที อาจมีเพียงไม่ถงึ 20% ส่วนอีก 80% เป็นการเปลี่ยนแปลง
ตามธรรมชาติ แต่อาจสร้างความกังวลให้เด็กและผูป้ กครองเนือ่ งจากไม่ทราบข้อมูลทีถ่ กู ต้อง จึงหวังว่าบทความนีจ้ ะช่วย
ตอบปัญหาคาใจ และช่วยให้เกิดการสือ่ สารข้อมูลทีต่ รงกัน และเป็นประโยชน์ ส�ำหรับทัง้ ทันตแพทย์และประชาชนทัว่ ไป

ฟันแท้ขึ้นซ้อนฟันน�้ำนม ที่บริเวณฟันหน้าล่าง

ฟันแท้ซแี่ รกทีข่ นึ้ มาในช่องปาก จะขึน้ เมือ่ เด็กอายุประมาณ 6-7 ปี
อาจเป็นฟันตัดหน้าซี่กลางของฟันล่าง (Lower central incisor) หรือ ฟัน
กรามล่างซี่ที่ 1 (Lower ffrst molar) ก็ได้ โดยอาจพบฟันแท้ซี่หน้าล่างขึ้น
มาตรงกับต�ำแหน่งเดิมของฟันน�้ำนม และท�ำให้รากฟันน�้ำนมค่อยๆละลาย
หลุดไปตามธรรมชาติก่อน แล้วฟันแท้ถึงเริ่มขึ้นให้เห็นในช่องปาก หรืออาจ
พบว่าฟันแท้ขึ้นซ้อนไปทางด้านใกล้ลิ้น (lingual) ต่อฟันน�้ำนมก็ได้ ซึ่งทั้ง 2
กรณีถอื เป็นการขึน้ ทีป่ กติของฟันหน้าล่าง แต่ถา้ เป็นกรณีฟนั ขึน้ ซ้อนมักก่อ
ให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองว่า ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะท�ำให้ฟันแท้ซ้อนเก จึง
มักพามาพบทันตแพทย์เพื่อให้ถอนฟันน�้ำนมออก
หน้าที่ของทันตแพทย์
ในกรณีเช่นนีเ้ ราพบว่าถ้าปล่อยไว้โดยไม่ทำ� อะไรต่อไปอีกระยะหนึง่ ซึง่ อาจนานเป็นเดือน เด็กทีพ่ บฟันแท้ซหี่ น้า
ล่างขึ้นซ้อน 9 ใน 10 ราย ฟันน�้ำนมจะสามารถหลุดไปได้เองโดยธรรมชาติ และในระหว่างนี้ถ้ากระดูกขากรรไกรเจริญ
เติบโตขยายมากพอ ฟันแท้ที่ขึ้นซ้อนอยู่ด้านหลัง ก็จะสามารถเคลื่อนออกมาได้โดยธรรมชาติภายในเวลา 3 เดือน แต่ถ้า
ขากรรไกรขยายไม่เพียงพอ ถึงทันตแพทย์จะถอนฟันน�ำ้ นมออกให้ในวันแรกทีพ่ ามาพบ ฟันก็จะไม่สามารถเคลือ่ นออกมา
ได้ ดังนั้นจึงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องรีบถอนฟันน�้ำนมออกในทุกรายที่พบการขึ้นของฟันแท้ในลักษณะนี้
แต่ถ้าพบปัญหาเดียวกันในฟันแท้ซี่หน้าบน จะต้องตรวจการสบฟันดูว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสเกิดการสบฟัน
คร่อม (anterior crossbite) หรือไม่ และอาจพิจารณาถอนฟันน�้ำนมซี่หน้าบนเพื่อลดโอกาสหรือป้องกันการเกิดปัญหา
นี้ แต่กรณีเช่นนี้มักจะไม่พบในการขึ้นของฟันแท้บริเวณฟันหน้าบนมากเท่าการขึ้นของฟันแท้บริเวณฟันหน้าล่าง

ฟันกรามแท้ซี่แรก

ดังที่กล่าวแล้วว่าฟันกรามล่างซี่ที่ 1 (Lower first molar) เป็นฟันกรามแท้
ซี่แรกที่ขึ้นมาในช่องปากในช่วงอายุ 6-7 ปี ผู้ปกครองส่วนมากไม่ทราบว่าฟันกรามแท้
ซี่แรกจะขึ้นเมื่อเด็กมีอายุน้อยขนาดนี้ ดังนั้นถ้าขณะที่ฟันกรามซี่นี้ใกล้จะขึ้น เด็กอาจ
บ่นปวดฟันหรือเจ็บเหงือกในบริเวณนั้น อาจมีอาการเมื่ออยู่เฉยๆหรือเจ็บมากขึ้นใน
ขณะที่เคี้ยวอาหาร ผู้ปกครองอาจพามาพบทันตแพทย์เพราะเข้าใจว่ามีฟันผุ
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หน้าที่ของทันตแพทย์
ทันตแพทย์ควรท�ำการวินจิ ฉัยให้ถกู ต้อง แยกอาการให้ได้วา่ ไม่ใช่เป็นปัญหาจากฟันผุทดี่ า้ นประชิดของฟันน�ำ้ นม
ซึ่งควรท�ำการถ่ายภาพรังสีแบบ bite-wings ร่วมด้วย และถ้าพบว่าเป็นจากฟันกรามแท้ซี่แรกก�ำลังจะขึ้น ก็เพียงให้ค�ำ
อธิบายกับคนไข้และผู้ปกครอง ให้งดการใช้งานของฟันด้านนั้นสัก 1-2 สัปดาห์ และให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารที่อ่อน
ลงเพื่อให้เคี้ยวได้ง่ายขึ้นจนฟันเริ่มโผล่ขึ้นในช่องปาก อาการต่างๆจะลดลง
อีกกรณีทพี่ บได้คอื ฟันกรามแท้ขนึ้ มาเพียงบางส่วน และยังมีสว่ นของเหงือกคลุมอยู่ บางครัง้ เด็กจะเคีย้ วอาหาร
แข็งจนท�ำให้เหงือกที่คลุมฟันอยู่เกิดเป็นแผลและบวมขึ้น ทุกครั้งที่เคี้ยวอาหารก็จะเจ็บเหงือกบริเวณนั้นมากขึ้น ซึ่งการ
ให้ขอ้ มูลและค�ำแนะน�ำทีถ่ กู ต้อง จะช่วยให้เหงือกลับสูส่ ภาพปกติได้ ทันตแพทย์ตอ้ งเน้นให้ผปู้ กครองช่วยท�ำความสะอาด
ในช่วงที่ฟันกรามแท้ทั้งฟันบนและล่างก�ำลังขึ้น เพราะเด็กจะยังแปรงฟันเองได้ไม่สะอาดมากนัก และควรแนะน�ำให้ใช้
ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ >1000 ppm ร่วมในการแปรงฟันกรามที่ขึ้นใหม่ให้สะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้า
และก่อนนอน

เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้

ฟันกรามแท้จะมีลักษณะรูปร่างที่ท�ำให้เกิดการเก็บกักเศษอาหารได้ง่ายกว่าฟันกรามน�้ำนมโดยเฉพาะบริเวณ
ด้านบดเคี้ยวของฟัน ซึ่งมีหลุมและร่องฟันลึกกว่าฟันกรามน�้ำนมมาก
หน้าที่ของทันตแพทย์
เมื่อฟันกรามแท้ขึ้นมาเต็มซี่แล้ว ทันตแพทย์ควรแนะน�ำให้ท�ำการเคลือบหลุมร่องฟัน (Dental Sealant) เพื่อ
ป้องกันฟันผุดว้ ยวัสดุทเี่ หมาะสม ซึง่ ถ้าเด็กยังไม่เคยครวจฟันผุทดี่ า้ นประชิดเลย แนะน�ำให้สง่ ถ่ายภาพรังสีแบบ bite-wings
ก่อน ซึ่งการเคลือบหลุมร่องฟันที่ได้คุณภาพดี ในปีแรกวัสดุควรติดแน่นอยู่มากกว่า 90% ดังนั้นถ้าพบว่าเมื่อคนไข้กลับ
มา recall 6 เดือนหรือ 1 ปี และวัสดุเคลือบร่องฟันหลุดไปเกือบทั้ง
ซี่ น่าจะเป็นปัญหาทางเทคนิกในระหว่างท�ำการเคลือบหลุมร่องฟัน
ตัง้ แต่ครัง้ แรก ทันตแพทย์จงึ ควรรับผิดชอบเคลือบให้ใหม่และพยายาม
ระวังให้วิธีการถูกต้อง โดยเฉพาะขั้นตอนการท�ำความสะอาดผิวฟัน
และการควบคุมความชื้น

ในบางกรณีถา้ พบว่าฟันกรามแท้เริม่ มีการผุทชี่ นั้ เคลือบฟัน
หรือผิวเคลือบฟันเริม่ อ่อนแอลง ตัง้ แต่ฟนั ยังขึน้ มาไม่เต็มซี่ การเลือก
ใช้วสั ดุเคลือบร่องฟันทีม่ ฟี ลูออไรด์ผสมอยูด่ ว้ ย จะสามารถช่วยชะลอ
หรือยับยั้งกระบวนการเกิดฟันผุได้ และข้อดีคือวัสดุกลุ่มนี้จะใช้ได้ดี
กว่าในบริเวณทีย่ งั ไม่สามารถควบคุมความชืน้ ได้อย่างเต็มที่ เช่นกรณี
ที่ฟันกรามยังขึ้นไม่เต็มทั้งซี่

ฟันหน้าที่ขึ้นใหม่ซี่ใหญ่ และเรียงตัวไม่สวยงาม

เด็กส่วนมากจะมีชุดฟันน�้ำนมที่เรียงเป็นระเบียบสวยงามและมีสีค่อนข้างขาวไม่แตกต่างกันมากนัก ผู้ปกครอง
จึงมักจะฝันสลายเมื่อพบว่าฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ โดยเฉพาะฟันแท้ซี่หน้าบนซึ่งเริ่มขึ้นที่อายุ 7-8
ปี จึงอาจพาลูกมาพบทันตแพทย์ดว้ ยความกังวลว่า ท�ำไมฟันจึงทัง้ ซีใ่ หญ่และเอียงไปมาไม่เป็นระเบียบเหมือนฟันชุดน�ำ้ นม
หน้าที่ของทันตแพทย์
การอธิบายให้ผปู้ กครองเข้าใจว่าอะไรคือสิง่ ทีเ่ ป็นปกติตามธรรมชาติ น่าจะช่วยแก้ความกังวลได้มากทีส่ ดุ เพราะ
ฟันเป็นอวัยวะอย่างเดียวในร่างกายทีเ่ มือ่ ขึน้ มาในช่องปากแล้วจะไม่เปลีย่ นแปลงขนาดใหญ่ขนึ้ ตามอายุทเี่ พิม่ ขึน้ ของเด็ก
ในขณะทีใ่ บหน้าและร่างกายของเด็กยังเจริญเติบโตอยู่ เมือ่ เวลาผ่านไป โครงสร้างรูปหน้าของเด็กจะเปลีย่ นเป็นวัยรุน่ และ
เป็นผู้ใหญ่ ในขณะที่ฟันจะมีขนาดเท่าเดิม ท�ำให้ดูแล้วสมสัดส่วนมากขึ้นเองโดยธรรมชาติ และฟันแท้ซึ่งในระยะแรกที่
เริ่มขึ้นมาในช่องปาก อาจมีการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบบ้าง เมื่อกระดูกขากรรไกรขยายมากขึ้นและฟันแท้ขึ้นมาในช่อง
ปากจนครบจ�ำนวน 28 ซี่ เมื่ออายุ 12-13 ปี อาจพบว่าในเด็กบางคนกลับดูเป็นระเบียบสวยงามมากขึ้น ดังนั้นช่วงเวลา
ที่เหมาะสมที่จะประเมินเรื่องการจัดฟันคือเมื่อฟันแท้ขึ้นครบ 28 ซี่ เว้นแต่ในบางกรณีที่อาจต้องการการจัดฟังบางส่วน
ตัง้ แต่ในชุดฟันผสม ซึง่ ทันตแพทย์ประจ�ำตัวทีด่ แู ลสุขภาพช่องปากของเด็กอยูส่ ม�ำ่ เสมอจะเป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำแก่ผปู้ กครอง
ถ้าเห็นว่าปัญหานั้นควรได้รับการแก้ไขตั้งแต่ในฟันชุดผสม

ความส�ำเร็จของการดูแลให้เด็กคนหนึ่งมีสุขภาพช่องปากที่ดีตั้งแต่
ชุดฟันน�ำ้ นม จนเติบโตเป็นวัยรุน่ คือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างทันตแพทย์และ
ครอบครัว โดยผ่านการสื่อสารสองทางที่อยู่บนพื้นฐานความไว้วางใจ โดยมี
เป้าหมายร่วมกันในการสร้างสุขภาวะทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วยั เด็ก จนค่อยๆเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชิวิต (Life Style) ของคนๆนั้น
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