
        สาเหตุของอาการเสียวฟัน 
จากภาวะเนือ้ฟันไวเกนิ 

อาการเสียวฟันมกัเป็นอาการท่ีทนัตแพทยม์กัพบ
ในผูป่้วยเป็นล าดบัตน้ๆ ทั้งท่ีมีอาการก่อนมาพบ
ทนัตแพทย ์ หรือภายหลงัจากไดรั้บการรักษาไป
แลว้  สาเหตุของอาการเสียวฟันนั้นมกัเกิดจากฟัน
ผ ุ ฟันร้าว  มีการอกัเสบของเน้ือเยื่อโพรงประสาท
ฟัน หรือภาวะเน้ือฟันไวเกิน 
 ซ่ึงภาวะเน้ือฟันไวเกินน้ีเกิดเน่ืองมาจากฟัน
สึก ส่วนใหญ่พบในฟันท่ีมีเหงือกร่นมากกว่า 1 
มิลลิเมตร ฟันท่ีมีการสึกท่ีคอฟันหรือบนดา้นบด
เค้ียว ฟันท่ีสึกน้ีจะมีการสูญเสียเคลือบฟันและเน้ือ
ฟัน อยา่งรวดเร็วอนัเป็นผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
รูปร่างของฟันไปจากเดิม ในผูป่้วยท่ีมีการสึกของ
ฟันมากมกัจะมีอาการเสียวฟันร่วมกบัการท่ีมีวสัดุ
อุดฟันหลุดง่ายและบ่อย รวมทั้งผูป่้วยจะมีปัญหา
ในการบดเค้ียวอาหาร 
 
 
 

 

สาเหตุของการสึกของฟัน 
 การสูญเสียเคลือบฟันและเคลือบรากฟันท า
ใหเ้กิดการเผยผึ่งของเน้ือฟัน และการเปิดของท่อ
เน้ือฟัน  ซ่ึงเม่ือโดนส่ิงกระตุน้ จะท าใหผู้ป่้วยเกิด
อาการเสียวฟันได ้ การสูญเสียเคลือบฟันและ
เคลือบรากฟันอาจเป็นผลมาจากสาเหตุใดสาเหตุ
หน่ึงหรือร่วมกนัไดห้ลายสาเหตุดงัน้ี 
 
 
 
 
 

การสึกของฟันจากภาวะธรรมชาติ 
พบว่าผูป่้วยประมาณร้อยละ 10 มีลกัษณะทางกาย
วิภาคของฟันมีรอยต่อระหว่างเคลือบฟันและ
เคลือบรากฟัน ท าใหเ้กิดการเผยผึ่งของเน้ือฟัน  ซ่ึง
เม่ือโดนส่ิงกระตุน้ ท  าใหผู้ป่้วยมีอาการเสียวฟันได ้ 
 
 
 
  

นอกจากน้ีในฟันท่ีมีการร่นของเหงือก ซ่ึงจะท าให้
ผวิรากฟันโผล่ เป็นผลใหเ้กิดการเปิดของท่อเน้ือ
ฟัน เน่ืองจากผวิเคลือบรากฟันมีลกัษณะบางและ
หลุดออกไดง่้าย 
 
 
 
 
 
 

การสึกของฟันจากการบดเคีย้ว 
 เป็นการสึกของฟันท่ีเกิดจากการเสียดสีกนั
ระหว่างฟันคู่สบ ซ่ึงจะเก่ียวกบัการสบฟัน 
  บางคร้ังการสึกของฟันเกิดจากนิสัยหรือการ
ท างานท่ีผดิปรกติของฟัน เช่น การนอนกดัฟัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

การสึกของฟันจากการแปรงฟันผิดวิธี 
มกัพบการสึกบริเวณคอฟันดา้นใกลแ้กม้และพบ
ในฟันเข้ียวและฟันกรามนอ้ยเป็นส่วนใหญ่ 
นอกจากน้ีการแปรงฟันร่วมกบัการใชย้าสีฟันท่ีมี
ผงขดัหยาบก็ยิง่ส่งเสริมใหมี้การสึกของฟันมาก
ข้ึน 
 
 
 
 

การสึกของฟันจากสารที่มีฤทธ์ิเป็นกรด 
  สารท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดน้ีอาจมาจากภายในช่อง
ปาก หรือภายนอกช่องปากก็ได ้ 
 กรดท่ีมาจากภายในช่องปาก มกัพบในผูป่้วยท่ี
เป็นโรคบลูริเมีย  อนอเรกเซีย หรือโรคกรดไหล
ยอ้น เป็นตน้ 
 
 
 
  
 

กรดท่ีมาจากภายนอกช่องปาก อาจมาจากการ
รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีกรดเป็น
ส่วนผสม เช่น แกงส้ม ส้มต า ผลไมร้สเปร้ียว น ้า
ผลไม ้ น ้าอดัลม โยเกิร์ต  โดยกรดจากอาหาร
เหล่าน้ีจะท าลายผวิเคลือบฟัน 
 
 
 
 กรดจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น คนท่ีประกอบอาชีพ
ในโรงงานแบตเตอร่ีซ่ึงตอ้งสัมผสักบัไอระเหย
ของกรดทุกวนั หรือนกักีฬาว่ายน ้าซ่ึงจะสมัผสักบั
คลอรีน โดยในสระวา่ยน ้าท่ีมีค่าพีเอชต ่าจะท าให้
เกิดการท าลายฟันได ้

การสึกของฟันจากการรักษา 
ทางทันตกรรม 

  การขดูหินน ้าลายและเกลารากฟัน  การท า 
ศลัปริทนัต ์รวมทั้งระหว่างการฟอกสีฟัน เป็นตน้  
     ขอ้มูลบางส่วนจาก วารสารทนัตกรรมหตัถการ 
เร่ือง Sensitivity of worn dentition  
โดย ผศ.ทพญ.ดร. ชโณทยั เฮงตระกลู 
รูปจากเวบ็ http://www.google.co.th,  
Dentalaegis.com 
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การรักษาภาวะเนือ้ฟันไวเกนิ 
จากฟันสึก 

  หลกัในการรักษาท่ีส าคญัคือ การมีส่วน
ร่วมกนัระหว่างผูป่้วยและทนัตแพทยใ์นการท า
ความเขา้ใจ การหาสาเหตุ และการแกไ้ข รวมทั้ง
การป้องกนัการกลบัมาเกิดใหม่ โดยมีขั้นตอนดวัน้ี 

 
 
 
 
 

การใช้แบบประเมินเพือ่ประเมิน
สภาวะความเส่ียงของอาการเสียวฟันจาก

ภาวะเนือ้ฟันไวเกนิ 
 โดยทนัตแพทยจ์ะใหผู้ป่้วยท าแบบประเมิน

สภาวะความเส่ียงของอาการเสียวฟันจากภาวะเน้ือ
ฟันไวเกิน ซ่ึงจะท าใหท้ั้งทนัตแพทยแ์ละผูป่้วย
ทราบระดบัความรุนแรงของอาการเสียวฟัน 
รวมทั้งทราบปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุของอาการ
เสียวฟันซ่ึงเฉพาะเจาะจงในผูป่้วยแต่ละคน 

หลงัจากนั้นทนัตแพทยจ์ะใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต รวมทั้งวิธีการจดัการ และแนวทางในการ
ป้องกนั เพื่อหยดุพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ภาวะเน้ือฟันไวเกิน 

 
 
 
 

การให้ความรู้ผู้ป่วยในเร่ืองการแปรงฟัน
ท่ีถูกวิธี 

ผูท่ี้ชอบแปรงฟันแรงมากเกินไปและแปรงผดิ
วิธีมีอตัราเส่ียงต่อการเกิดภาวะเน้ือฟันไวเกินมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชแ้ปรงสีฟันชนิดขนแขง็
กดลงไปแรงๆ หรือแปรงตามขวาง โดยหวงัใหฟั้น
ขาวเป็นประกายเงางามนั้นจะมีผลท าลายผวิเคลือบ
ฟัน และเร่งใหเ้น้ือฟันถูกเปิดเร็วข้ึน และเหงือก
อาจเป็นแผลได ้ 

วิธีการท าความสะอาดฟันในผูป่้วยที่มีภาวะ
เน้ือฟันไวเกินท่ีมีประสิทธิภาพ ควรใชแ้ปรงสีฟัน
ขนอ่อนนุ่มแปรงรอบๆและใตแ้นวเหงือก ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีเช่ือมต่อระหว่างเหงือกและส่วนบนของ

ฟัน และควรท าความสะอาดใหท้ัว่ทุกซอกฟัน โดย
ไม่แปรงแรงเกินไป 

การให้ความรู้ผู้ป่วยในเร่ืองการ
รับประทานอาหารที่มีรสเปร้ียวพอเหมาะ
และหลกีเลีย่งอาหารที่มีลกัษณะเหนียว

แข็ง 
ลดการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมี

ฤทธ์ิเป็นกรด หรือมีรสเปร้ียวจดั รวมทั้งอาหารท่ีมี
ลกัษณะเหนียวแขง็ เพราะอาจมีผลใหเ้คลือบฟัน
ค่อยๆสึกออกจากผวิฟันและส่งผลท าใหท่้อเน้ือ
ฟันเปิด  

 
 
 
รวมทั้งควรแนะน าวิธีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสเปร้ียว

โดยการใชห้ลอดดูดแทนการด่ืมโดยตรง เพือ่
หลีกเล่ียงการสัมผสักบัผวิฟัน 

 
 
 
 



การรักษาทางทันตกรรมโดยการทา
สารลดการเสียวฟันและยาสีฟันที่มีสาร

ลดการเสียวฟัน 
 เม่ือประเมินผูป่้วยและใหค้วามรู้แลว้ หาก

ผูป่้วยยงัคงมีภาวะเน้ือฟันไวเกิน อาจท าการรักษา
ขั้นต่อไปโดยการทาสารลดการเสียวฟัน ร่วมกบั
แนะน าใหผู้ป่้วยใชย้าสีฟันท่ีมีสารลดการเสียวฟัน 
หลงัจากนั้น 2-4 สัปดาห์ นดัผูป่้วยมาติดตาม
ผลการรักษา หากผูป่้วยมีอาการเสียวฟันดีข้ึน ไม่
จ าเป็นตอ้งรักษาเพิ่มเติม 

การรักษาทางทันตกรรมโดยการใช้
เลเซอร์ 

 เลเซอร์เป็นคล่ืนแสงท่ีถูกกระตุน้ใหมี้การ
ปล่อยพลงังานออกมาในรูปของรังสี ปัจจุบนัมีการ
ใชเ้ลเซอร์ในการรักษาทางทนัตกรรมอยา่งมากมาย 
รวมทั้งน ามาใชใ้นการรักษาภาวะเสียวฟันดว้ย 

 
 
 

การรักษาทางทันตกรรมโดยการ
บูรณะฟันด้วยวิธีการต่างๆ 

 ซ่ึงมีหลายวิธี ดงัน้ี 
1. การบรูณะดว้ยวสัดุต่างๆ เช่น กลาสไอโอ

โนเมอร์ซีเมนต ์และเรซิน 
2. การบรูณะดว้ยการท าครอบฟัน 
3. การท าศลัยป์ริทนัต ์เพื่อปิดบริเวณท่ีมีราก

ฟันเผยผึ่งกบัส่ิงแวดลอ้มในช่องปาก 
4. การรักษาคลองรากฟัน โดยการน า

เส้นประสาทฟันออก 
5. การถอนฟัน 

 
 
 
 

ขอ้มูลบางส่วนจาก วารสารทนัตกรรม
หตัถการ เร่ือง Sensitivity of worn 
dentition  
โดย ผศ.ทพญ.ดร. ชโณทยั เฮงตระกลู 
รูปจากเวบ็ http://www.google.co.th,  
Dentalaegis.com, Cosmetic dentistry 
center.com 

 
ค าแนะน า 

ในการรักษาทางทันตกรรม 
ส าหรับผู้ป่วยเสียวฟัน 

จากฟันสึก 
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