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ตอนที่ 1

ไขข้อสงสัย

เรือ่ งเกีย่ วกับฟัน อะไรจริง อะไรหลอก
ปัจจุบันนี้ การหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (internet) ท�ำให้คนยุคนี้สามารถรู้ทุกเรื่องในพริบตา
ข้อมูลทีท่ กุ คนบริโภคผ่านทางสือ่ อินเตอร์เน็ตมีทงั้ บทความ วีดโี อ และสารคดีตา่ งๆ การเลือกบริโภค
สื่อจะต้องท�ำอย่างระมัดระวัง เพราะเรื่องหลายๆ เรื่องที่ค้นหาได้นั้น บางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงแต่
บางเรื่องก็ไม่มีมูลความจริงเอาซะเลย บางอย่างเกิดขึ้นจากการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อกลไกการขาย
สินค้าหรือขายบริการ หรืออาจเป็นเพียงความเชือ่ แต่โบราณ ซึง่ ไม่มขี อ้ พิสจู น์ใดๆ ทางวิทยาศาสตร์
ผมยกตัวอย่างความเชื่อที่เกี่ยวกับฟัน ในอดีตเชื่อว่าโรคฟันเกิดขึ้นจากหนอนในฟัน บางคน
ในยุคนี้ ก็ยังเชื่ออย่างนั้น หากเราหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เราก็สามารถหาคลิปจาก Youtube
ทีม่ คี นขายยาจับหนอนออกมาจากฟัน บ้างก็ตวั สีขาว บ้างก็ตวั สีดำ� เพือ่ ให้คนเชือ่ และซือ้ ยาจับหนอน
ในโพรงฟันออกจากฟัน ในความเป็นจริงนัน้ โรคฟันเกิดจากเชือ้ จุลนิ ทรียท์ กี่ นิ น�ำต้ าลทีต่ กค้างจาก
การท�ำความสะอาดไม่ดี และผลิตกรดออกมาท�ำลายฟันจนเกิดโรคฟันผุ ตัวอย่างนีอ้ าจจะใช้หลอก
คนในยุคปัจจุบันได้ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ยังมีคนกลุ่มน้อยเชื่ออยู่ว่าโรคฟันเกิดจากหนอนในฟัน
HiSoParty ฉบับนี้ หมอจะน�ำเอาเรื่องโต้เถียงทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องฟัน มาวิจารณ์ให้
ทุกคนทราบว่าเรื่องต่างๆนี้ มีความจริงแท้มากน้อยแค่ไหน เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้วิเคราะห์และตัดสิน
ใจต่อไปว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร เมื่อไปหาหมอฟัน ก็จะได้พูดคุยซักถามความคิดของหมอฟัน
ประจ�ำตัว ต่อเรื่องต่างๆ เหล่านี้ก่อนรับบริการ
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ยาสีฟนั ฟลูออไรด์เป็นยาอันตราย

ความเชือ่ เรือ่ งนี้ เป็นทีพ่ ดู กันอย่างกว้างขวางในหมูช่ าวอินเตอร์เน็ตทีเ่ ข้าไปอ่านเจอ
ในเวบต่อต้านฟลูออไรด์ ความจริงแล้วฟลูออไรด์เคยถูกเชือ่ ว่าเป็นสารทีด่ ี ท�ำให้ฟนั ไม่ผุ
และกระดูกแข็งแรง แต่มงี านวิจยั หลายชิน้ ชีใ้ ห้เห็นว่าฟลูออไรด์ทไี่ ด้รบั เกินไปนัน้ มีผลให้
ฟันตกกระและกระดูกพรุนได้ สมาคมทันตแพทย์แห่งยุโรปและอเมริกา ได้ให้ขอ้ มูลฟลูออไรด์
ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งฟันดัง้ นี้
• ยกเลิกการให้เด็กกินฟลูออไรด์ทางระบบ (ด้วยการกิน หรือหยอด) ดังนัน้ ท่าน
ผูป้ กครองทีไ่ ปพบแพทย์ และได้ฟลูออไรด์เม็ด ให้หยุดการป้อนบุตรหลานท่านด้วยฟลูออไรด์
(ปัจจุบนั หมอเด็กหลายคนยังจ่ายฟลูออไรด์เม็ดให้เด็กเล็กอยูเ่ ลย ทุกท่านควรเลิกให้
ลูกท่านกินฟลูออไรด์แล้ว)
• ยาสีฟนั ทีม่ ฟี ลูออไรด์ ควรมีฟลูออไรด์ไม่มากไปกว่า 1000 ppm ในบางประเทศ
ก�ำหนดให้ความเข้มข้นฟลูออไรด์ในยาสีฟนั มีความเข้มข้นต�ำ่ มากกว่า 1000 ppm อีก
• เด็กอายุตำ�่ กว่า 3 ขวบ ไม่ควรใช้ยาสีฟนั ทีม่ ฟี ลูออไรด์
• เด็กอายุมากกว่า 3 ขวบ สามารถใช้ยาสีฟนั ทีม่ ฟี ลูออไรด์ได้ แต่ควรมีปริมาณ
ฟลูออไรด์ทตี่ ำ่� และระมัดระวังการกลืนกินเข้าสูร่ า่ งกายเด็ก
• ปริมาณยาสีฟนั ทีม่ ฟี ลูออไรด์ ในการใช้แปรงฟันแต่ละครัง้ ไม่ควรมีขนาดยาวกว่าครึง่ นิว้
• ไม่กลืนกินยาสีฟนั
จะเห็นได้วา่ ยาสีฟนั ทีม่ ฟี ลูออไรด์ หากใช้อย่างถูกวิธกี ส็ ามารถช่วยต้านฟันผุได้
แต่เราต้องระมัดระวังการกินหรือกลืนฟลูออไรด์เข้าสูร่ า่ งกาย โดยเฉพาะการใช้ยาสีฟนั
ทีม่ ฟี ลูออไรด์กบั เด็กอายุตำ�่ กว่าสามขวบ

อุดฟันด้วยวัสดุสเี งินๆ (อมัลกัม) ท�ำให้เป็นโรคร้ายต่างๆ

ความเชือ่ เรือ่ งนีร้ ะบาดมาจากอเมริกา ซึง่ มีรายการ TV ชือ่ ดัง
สร้างสกูปข่าวเชือ่ มโยงระหว่าง สารอุดฟัน อมัลกัม กับโรคทาง
ร่างกายหลายอย่าง อมัลกัมถูกจัดล�ำดับเป็นตัวร้ายอันดับหนึง่
ทีท่ นั ตแพทย์เป็นผูม้ อบให้กบั คนไข้ ทัง้ นีเ้ พราะ อมัลกัมต้อง
ใช้ปรอทเป็นส่วนประกอบในการผสมก้อนโลหะให้เข้ากันและ
มีความเหลวพอในการกดเข้าไปในฟันที่กรอเพื่ออุดฟัน
เมือ่ ทิง้ อมัลกัมไว้ โลหะผสมนีก้ จ็ ะแข็งตัว สามารถใช้งานใน
ช่องปากได้อย่างดี มีเอกสารไม่กชี่ นิ้ ทีแ่ สดงให้เห็นการกระจาย
ของสารปรอทออกจาก อมัลกัม และบางคนเชือ่ ว่าสารปรอทจะตกค้าง
อยูใ่ นอมัลกัม แล้วรอเวลาทีจ่ ะปลดปล่อยออกมาตลอดเวลาทีอ่ มัลกัมอยูใ่ นช่องปาก
ในความจริงนัน้ ปรอทในอมัลกัมทีห่ ลงเหลืออยูใ่ นวัสดุมปี ริมาณน้อยมากๆ มีรายงานว่า
ปรอทท�ำให้เป็นโรคภูมแิ พ้ อ่อนแอ ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ร่างกายไม่แข็งแรง ความจ�ำสัน้
และบางคนถึงกับเชือ่ มโยงไปกับโรคอัลไซเมอร์
หมออยากจะบอกว่า หากข้อความข้างต้นเป็นจริง คนทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบก็คอื
ทันตแพทย์และบุคลากรในห้องฟัน แต่กไ็ ม่พบว่าทันตแพทย์ทใี่ ช้วสั ดุเหล่านีจ้ ะมีผลข้าง
เคียงใดๆ หมอได้พบคนไข้หลายคนทีบ่ อกเล่าว่า ตนก�ำจัดอมัลกัมออกจากปากทัง้ หมด
แล้วร่างกายแข็งแรงขึน้ ซึง่ ก็ไม่สามารถพิสจู น์ได้เช่นกัน เป็นเพียงการบอกเล่าของคนไข้
กลุม่ หนึง่
ในความจริงนัน้ ปรอทสามารถเข้าร่างกายเราได้จากการปนเปือ้ นในปลา โดยเฉพาะ
ปลาทะเลน�ำล้ กึ ปลาทูนา่ กระป๋อง อาหารทีป่ นเปือ้ นจากน�ำเ้ สียของโรงงานท�ำกระจก หรือ
Harddisk computer ทีม่ หี ลายโรงในไทย และยังพบในเครือ่ งส�ำอางค์ทาผิวขาวบางยีห่ อ้ ที่
ผสมปรอทเพือ่ ช่วยให้ผวิ ขาว
หมอก็ตอ้ งขอบอกว่า ยังไม่มขี อ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ทหี่ นักแน่นพอ ซึง่ พิสจู น์วา่ การ
อุดฟันด้วยอมัลกัมจะท�ำให้เกิดโรคต่อร่างกายใดๆ ทัง้ นีห้ ากเชือ่ เรือ่ งผลเสียจากอมัลกัม
การรือ้ อุดฟันใหม่ดว้ ยวัสดุอดุ ฟันอืน่ ๆ ก็ตอ้ งท�ำอย่างระมัดระวังเช่นกัน เมือ่ จะท�ำการรือ้
อมัลกัม เราควรมีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการดังนี้
• ทานวิตามินซี 1000 mg หรือเข้ารับบริการให้วติ ามินเพือ่ การ Chelation จากสถาน
บริการทีม่ กี ารให้บริการขับโลหะหนัก
• เข้ารือ้ อมัลกัมกับทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์ตอ้ งใช้แผ่นยางกันน�ำล้ าย และมีเครือ่ ง
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ดูดน�ำล้ ายก�ำลังแรงสูงทีส่ ามารถดูดอมัลกัมและฝุน่ ผงออกจากบริเวณทีร่ อื้ ไม่มไี อระเหย
ทีท่ ำ� ให้คนไข้หายใจเข้าได้
• รือ้ เปลีย่ นวัสดุอมัลกัม ครัง้ ละไม่เกินสองซี่ ต่อนัดและต่อสัปดาห์
• หลังการรือ้ อมัลกัม ท�ำ Chelation จากสถานบริการทีม่ กี ารให้บริการขับโลหะหนัก
• พักผ่อนให้เพียงพอ
การไปรับบริการอย่างไม่เตรียมพร้อม ก็ยงิ่ ท�ำให้ได้รบั ผงโลหะหรืออมัลกัมเข้าสูร่ า่ งกาย
ปริมาณมากได้ หากเราเชือ่ เรือ่ งพิษของอมัลกัม ปริมาณการรือ้ ออกคราวละมากๆ หรือ
รือ้ ออกทัง้ หมดนัน้ มีแต่จะส่งผลเสียต่อร่างกาย
ความเชือ่ นีแ้ ม้ไม่มขี อ้ พิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์ แต่กม็ คี นเชือ่ และมีหลายคนรูส้ กึ ดีหลัง
จากก�ำจัดอมัลกัมออกจากช่องปากทัง้ หมด ส�ำหรับหมอเอง หมอก็เลือกอุดฟันด้วยวัสดุ
อืน่ ๆ ให้กบั คนไข้ และหากคนไข้กงั วลเรือ่ งอมัลกัม ก็จะรือ้ ให้อย่างระมัดระวังด้วยวิธขี า้ ง
ต้น หากคนไข้ไม่กงั วล ก็จะไม่กดดันให้คนไข้เปลีย่ นวัสดุสตี ะกัว่ นี้

ถอนฟันแล้วท�ำให้เป็นโรคประสาท

มีหลายคนเชือ่ ว่า เส้นประสาทของฟันนัน้ ต่อโดยตรงไปสูส่ มอง หากถอนฟันออก
อาจมีผลท�ำให้เป็นโรคทางประสาทต่างๆ ได้ บางคนเชือ่ ว่าท�ำให้ปวดหัวบ่อยๆ และ
เป็นโรคไมเกรน
ในความเป็นจริงแล้ว ยังไม่พบหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าการถอนฟันท�ำให้เป็น
โรคประสาท แต่ทางทันตกรรมนัน้ จะมีขอ้ ห้ามและข้อระมัดระวังในเรือ่ งการถอนฟันดังนี้
• ฟันติดเชือ้ เป็นหนองมากๆ เชือ้ อาจจะลามไปทีเ่ บ้าตา หรือข้างแก้มได้ หากปล่อย
ทิง้ ไว้ อาจเกิดการติดเชือ้ ทีด่ วงตาและต่อมน�ำ้ ลายในใบหน้าได้ จึงควรต้องรีบก�ำจัดฟันที่
ติดเชือ้ นัน้ ออก หากเชือ้ ลงคอ อาจกดหลอดลม ท�ำให้หายใจไม่ออกได้
• การถอนฟันทีต่ ดิ เชือ้ ทันตแพทย์จะให้คนไข้ทานยาปฏิชวี นะ ก่อนการถอนฟัน และ
หลังการถอนฟัน เพือ่ ก�ำจัดเชือ้ ทีม่ กี ารแพร่กระจายไปในระบบต่างๆของร่างกาย
• การถอนฟันที่ใกล้เส้นประสาท อาจเกิดอาการชาหลังการผ่าตัดถอนฟันได้
แต่เป็นการชาของเส้นประสาทเฉพาะต�ำแหน่ง ไม่ได้เกีย่ วกับเส้นประสาทในสมอง
ในความเป็นจริงนัน้ การสูญเสียฟันหลังไปหลายซี่ จากการถอนฟัน จะท�ำให้ไม่มฟี นั
เคีย้ วอาหาร ระนาบการบดเคีย้ วจะเสียไป การสบฟันจะไม่ดี ส่งผลเสียต่อระบบกล้ามเนือ้
บดเคีย้ ว เกิดปัญหาต่อแรงบดเคีย้ ว และส่งผลเสียต่อข้อต่อขากรรไกรได้ คนไข้บางคน
ทีส่ ญ
ู เสียฟันมากๆ ก็จะเกิดโรคปวดหัว โรคไมเกรนขึน้ ได้
ยังมีความเชือ่ อีกหลายเรือ่ ง เช่น การจัดฟันแล้วอาจเป็นโรคข้อต่อขากรรไกรได้ และ
เรือ่ งความเชือ่ ว่าไม่ควรรักษารากฟันทีต่ ดิ เชือ้ ควรถอนทิง้ ไป เพราะฟันทีร่ กั ษารากนัน้
เป็นแหล่งสะสมเชือ้ โรค จริงหรือไม่จริง?? ไว้ฉบับหน้า หมอจะมาบอกเล่ากันต่อครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ

