ไม่อยากไปหาหมอฟัน....

ทำอย่างไรดี

รศ. ทพ. เฉลิมพล  ลีไ้ วโรจน์

พูดถึงเรื่องไปหาหมอฟัน ทุกคนที่มีประสบการณ์เคยรักษาฟันมาแล้ว คงมีความรู้สึกคล้ายๆ กัน คือ กลัวการถูกทำฟัน ไม่ว่าจะเป็นการกลัว
เสียงหัวกรอ กลัวแรงสะเทือนจากการกรอฟัน และทีส่ ำคัญคือ กลัวเข็มฉีดยา วันนีห้ มอจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆ ว่าถ้าไม่อยากไปหาหมอฟัน เพราะฟันผุ
จะต้องทำอย่างไร ต้องมีความรูอ้ ะไร หรือต้องมีกรรมวิธใี นการดูแลฟันอย่างไร จึงทำให้ฟนั แข็งแรง ไม่ตอ้ งไปทำฟัน
ทันตแพทย์ หรือหมอฟัน มีหน้าทีด่ แู ลฟัน เหงือก และช่องปาก ดังนัน้ ถ้าไม่อยากไปหาหมอฟัน เราก็ตอ้ งดูแลฟัน เหงือก และช่องปากให้สมบูรณ์
แข็งแรง เราต้องไม่ปล่อยให้ฟนั ผุ เหงือกอักเสบ และเสริมให้อวัยวะในช่องปาก มีความสมบูรณ์แข็งแรง จริงๆแล้ว ตัวของเราเอง สามารถดูแลตัวเองให้
ไม่เกิดปัญหาในช่องปากได้ด้วยวิธีการง่ายๆ โดยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าโรคฟันและเหงือก มีลักษณะการเกิดโรคอย่างไร และเราก็กำจัดที่สาเหตุ 

เราก็จะสามารถป้องกันโรคได้อย่างดี สารเคมีตา่ งๆ ทีเ่ ราหาซือ้ ได้ ก็สามารถนำมาใช้เสริมให้ฟนั แข็งแรงได้อย่างดีเยืย่ ม
ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ เพราะมีงานวิจัยอย่างมากมายสนับสนุนว่า ฟลูออไรด์
มีงานวิจัยในปัจจุบัน ได้พบว่า โรคฟันผุ สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีพฤติกรรมการใช้ ในยาสีฟัน ทำให้ฟันแข็งแรง ทนทานต่อกรดได้ดีขึ้น และฟลูออไรด์ก็ยังช่วยฆ่าเชื้อโรค
ชีวติ ในช่วงนัน้ ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทางทีไ่ ม่ดี อธิบายง่ายๆ ก็คอื ในอดีตไม่เคยมีฟนั ผุเลย   ทีท่ ำให้เกิดโรคฟันผุดว้ ย
นอกจากนี้ ยังมีสารเคมีอีกหลายตัวที่หาซื้อได้เองในซุปเปอร์มาร์เกต มีผลช่วยให้
แต่พอเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ก็เป็นโรคฟันผุได้ เช่น พบว่าชายคนหนึง่ ไม่เคยมีฟนั ผุเลย
แต่อกี 6 เดือนต่อมา เกิดฟันผุเกิดขึน้ หลังจากค้นหาสาเหตุแล้ว พบว่าในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ฟันแข็งแรง ป้องกันฟันผุได้ ได้แก่ 
น้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์แบบไม่มแี อลกอฮอล์  
ชายคนนี้ ชอบขี่จักรยานออกกำลังกาย และในระหว่างนั้น ก็จะทานเครื่องดื่มเกลือแร่
น้ำยาผสมสารคลอเฮ็กซิดนี (Chlorhexidine) ซึง่ ใช้ฆา่ เชือ้ โรคในช่องปากได้อย่างดี
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ซึง่ มีความเป็น กรดสูง ในเวลาเพียง 6 เดือน ฟันทีเ่ คยมีสมดุลจากพฤติกรรมเดิม
และรวดเร็
ว แต่ไม่ควรใช้ตอ่ เนือ่ งนานเกินสองสัปดาห์ เพราะจะทำให้ลนิ้ ติดคราบดำได้   
ทีฟ่ นั ไม่ผุ เปลีย่ นไปเป็นฟันทีผ่ ุ เพราะการดืม่ นำ้เกลือแร่ในขณะออกกำลังกายนัน่ เอง หรือ
ยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ นผสมของสาร Novamin (Sensodyle Repair and Protect, GSK)
อีกกรณีหนึ่ง มีงานวิจัยพบว่า เด็กเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น จะพบว่าเกิดฟันผุเพิ่มขึ้นมาก 

เมื่อค้นหาสาเหตุก็พบว่า ช่วงวัยรุ่นนั้น พฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไป ไม่ค่อย หรือ ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสาร Tricalcium Phosphate (3M ToothCream, 3M),
แปรงฟันเหมือนเดิม ฟันจึงผุได้มาก ดังนัน้ การมีฟนั ดี แข็งแรงในช่วงเวลาหนึง่ อาจไม่ได้ ยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ นผสมของสาร CCP-ACP (Tooth Mousse, GC America) ยาสีฟนั เหล่านี้
หมายความว่า ฟันนั้นจะยังดีอยู่ตลอดไป เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคน 
 มีสว่ นผสมของคัลเซียมทีจ่ ะเสริมสร้างให้ฟนั ทีเ่ สียหายไปกลับมาเหมือนเดิม
ยังมีงานวิจยั ว่า น้ำในสระว่ายน้ำทีใ่ ช้คลอรีน มีความเป็นกรดค่อนข้างสูง นักว่ายน้ำ
มีการเปลีย่ นแปลงไป และพฤติกรรมบางอย่าง ก็สง่ ผลให้เกิดฟันผุได้โดยง่าย
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ำบ่อยๆ จะมีฟนั สึกกร่อนได้คอ่ นข้างสูง เนือ่ งจากกรดในน้ำจะไปทำลายฟัน ในช่วงที่
โรคฟันผุ เกิดจากเชื้อโรคที่ใช้นำ้ตาลที่เราทานเข้าไปในช่องปากเปลี่ยนไปเป็นกรด
และกรดก็จะมากัดกร่อนฟัน ทำให้สารแคลเซียมถูกละลายออกจากฟัน นานวันเข้าก็จะเกิด ว่ายน้ำเสร็จนั้น จะต้องไม่แปรงฟันทันที เพราะฟันที่โดนกรดจะสึกกร่อนง่าย ควรมี
การลดความเป็นกรดในช่องปากก่อน โดยอาจบ้วนปากด้วยน้ำนมจืด หรือบ้วนปากด้วย
เป็นโพรงฟันผุขนึ้ พฤติกรรมการใช้ชวี ติ บางอย่าง มีผลให้ความเป็นกรดในช่องปากมีคา่ สูงขึน้
หรือส่งเสริมให้นำ้ ตาลในช่องปากมากขึน้ จึงส่งเสริมให้ฟนั ผุงา่ ยขึน้ ดังนัน้ เคล็ดลับง่ายๆ น้ำสะอาดผสม Baking soda 1 ช้อนชา ความเป็นกรดก็จะถูกกำจัดไปอย่างรวดเร็ว ฟันก็จะไม่กร่อน
ฟันจะยังมีเคลือบฟันทีด่ ี ฟันไม่ผุ
ประการแรกคือหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งต่อการเพิม่ ความเป็นกรดและน้ำตาลในช่องปาก
จะเห็นว่าพฤติกรรมหลายอย่างนัน้ สามารถส่งผลให้เกิดโรคฟันผุได้ การเปลีย่ นแปลง
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จะช่วยให้ฟนั ไม่ผุ พฤติกรรมบางอย่างนัน้ อาจยากทีจ่ ะปรับเปลีย่ น แต่หากไม่ทำแล้ว
พฤติกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ชอ่ งปากมีความเป็นกรดและนำ้ตาลมากขึน้ ได้แก่
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อฟันแน่นอน ดังนัน้ ถ้าไม่อยากไปหาหมอฟัน อันเนือ่ งมาจากฟันผุ เราก็ตอ้ ง
การดืม่ น้ำอัดลม น้ำดืม่ เกลือแร่ น้ำผลไม้ทเี่ ปรีย้ วจัด (ส้ม มะนาว มะม่วงเปรีย้ ว เป็นต้น)
พยายามเปลีย่ นพฤติกรรมไม่ดดี งั กล่าว ซึง่ เป็นเรือ่ งไม่ยากจนเกินความสามารถ   
เพราะน้ำต่างๆ เหล่านี้ มีความเป็นกรดสูงมาก  
การรับประทานอาหารหลายมือ้ โดยเฉพาะอาหารนมือ้ นัน้ ๆ มีสว่ นประกอบของน้ำตาลอยู่
เช่นกาแฟใส่นำ้ ตาล ขนมหวาน ลูกอมทีไ่ ม่ใช่ Sugar free อาหารทีม่ สี ว่ นผสมน้ำส้มสายชู
ผลไม้กวน และน้ำดืม่ ทีม่ นี ำ้ ตาลผสมอยูม่ าก น้ำหวาน ชาผสมน้ำตาล ทัง้ นี้ การลดอาหารหวาน
นอกจากจะทำให้ฟนั ไม่ผแุ ล้ว ยังทำให้ไม่อว้ นด้วย
การสูบบุหรี่ ทานกาแฟ หรือยาบางชนิดเช่น ยาลดอาการซึมเศร้า ทีม่ ผี ลให้นำ้ ลายน้อย
ทัง้ นี้ พบว่า น้ำลายในช่องปาก มีความสำคัญในการปรับสภาพช่องปากให้มคี วามเป็นกรดลดลง
ฟันจึงผุนอ้ ยลง
การทานเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เพราะทำให้นำ้ ลายน้อยลง และยังพบว่า เมือ่ เมาแล้วก็จะ
หลับโดยไม่แปรงฟัน
การไม่แปรงฟัน และไม่ใช้ไหมขัดฟัน แน่นอนว่าเป็นข้อทีส่ ำคัญมาก อย่ามองข้าม
พฤติกรรมนีเ้ ป็นอันขาด

โรคเหงือกและฟัน เป็นโรคทีเ่ กิดจากพฤติกรรม

เคล็ดลับทีท่ ำให้ฟนั ไม่ผุ ได้แก่

แปรงฟันอย่างถูกวิธี และใช้ไหมขัดฟัน การแปรงฟันต้องแปรงให้ครบทุกด้าน ได้แก่
ด้านนอก ด้านใน ด้านบดเคี้ยว ส่วนเส้นไหมขัดฟันก็จะกำจัดสิ่งสกปรกที่ ด้านประชิด 

มีขอ้ แนะนำว่าการทำความสะอาดฟันในแต่ละครัง้ ควรมีระยะเวลารวมไม่ตำ่ กว่า 3 นาที
หลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งดังกล่าวข้างต้น
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