Healthy Smile Tips

• แปรงฟันอยางนอยวันละสองครั้ง
ดวยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด
• ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันวันละครั้ง
• รับประทานอาหารที่มีประโยชนและ
ลดน้ำตาล
• พบทันตแพทยตามนัดเพื่อปองกันและ
รักษาโรคในชองปาก
เพื่อการดูแลสุขภาพฟนและ
ชองปาก ใหศึกษาเพิ�มเติม
ในเว็บไซตของโรงพยาบาล
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A Few Simple
Guidelines
การมีรอยยิ้มที่สวยงามเผยใหเห็นความสำคัญ
ของการเรียงตัวของฟนทีเ่ ปนระเบียบและสุขภาพ
ชองปาก
ไมใชทุกคนจะเกิดมาพรอมฟนที่สวยงาม ฟนเก
หรือฟนหางอาจเปนสาเหตุของการขาดความ
มั�นใจในตัวเอง รวมทั้งความผิดปกติของการ
เรียงตัวของฟนและขากรรไกร การสบฟน
อาการปวดและความผิดปกติอื่นๆ
ฟนซอนเกจะดูแลทำความสะอาดไดยาก การสบ
ฟนผิดปกติเปนสาเหตุของฟนสึก ความผิดปกติ
ในการเคี้ยว การพูด และสงผลตอกระดูกและ
เหงือกที่รองรับฟน หากไมมีการรักษาจะทำให
เกิดปญหาเพิ�มมากขึ้น
การจัดฟนทำใหมีสุขภาพฟนที่ดี สามารถจัดฟน
ไดในทุกอายุ สามารถแกปญหาในเด็กและผูใหญ
ไดเหมือนกัน ทันตแพทยจดั ฟนจะใหการวินจิ ฉัย
ปองกันและรักษาความผิดปกติของการสบฟน
และใบหนา โดยการเตรียมเครื่องมือจัดฟนชนิด
ถอดไดหรือติดแนนที่ทำใหเกิดแรงดันที่เบาและ
นุม นวลในการเคลือ่ นฟนไปยังตำแหนงทีเ่ หมาะสม
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เด็กทุกคนที่อายุไมเกิน 7 ป ควรไดรับ
การตรวจและปรึกษากับทันตแพทยจัดฟน
ผูปกครองตองการสิ�งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ
เสมอ รวมทัง้ การมีสขุ ภาพฟนทีด่ แี ละรอยยิม้
ที่มีความสุข แนะนำใหเด็กไดรับการตรวจ
โดยทันตแพทยจดั ฟนวามีปญ หาทีค่ วรไดรบั
การแกไขโดยการจัดฟนหรือไมตั้งแตอายุ
ไมเกิน 7 ป ในขณะที่เด็กมีฟนแทขึ้นพอ
สมควรแลว หากตรวจพบปญหาตัง้ แตเนิน� ๆ
จะสามารถแกปญหาไดงายกวา
การตรวจในเด็กอายุไมเกิน 7 ป ทันตแพทย
จัดฟนมีโอกาสแนะนำการรักษาที่ถูกตอง
และในเวลาที่เหมาะสม กอนที่การเจริญ
เติบโตของใบหนาและขากรรไกรจะหยุดลง
การจัดฟนสวนใหญจะอยูในชวงของเด็ก
อายุระหวาง 9-14 ป
การจัดฟนดวยเครื่องมือชนิดติดแนนดาน
นอกของฟน เปนที่นิยมมานานในอดีต
การจัดฟนอินวิสไลนสำหรับวัยรุนเปนวิธี
จัดฟนแบบใหมทแ่ี ทบมองไมเห็นเครือ่ งมือ
จัดฟนและสามารถถอดออกได ทำใหการ
ดูแลทำความสะอาดฟนไดเหมือนปกติ
ไมเปนอุปสรรคตอการเรียน กีฬา ดนตรี
การดำเนินชีวิตในวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางรางกายและและพัฒนาทางดานจิตใจ
เพื่อเปนผูใหญที่ดีและมีสุขภาพดี

A Lifetime of Benefits

Signs the Bite’s Not Right

การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการรักษากับ
ทันตแพทยจัดฟน สวนใหญจะอยูในชวงอายุ
9-14 ป แตในเด็กบางคนอาจตองเริ�มเร็วกวา
เพราะ
• เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของขากรรไกร
• เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิด
กับฟนหนาที่ยื่น
• เพื่อแกไขอุปนิสัยผิดปกติบางประการที่
อาจเปนผลเสียกับชองปาก
• เพือ่ ทำใหบคุ ลิกภาพดี มีความมัน� ใจมากขึน้
• เพื่อใหฟนแทขึ้นในตำแหนงที่เหมาะสม
มากขึ้น
• เพื่อปรับลักษณะริมฝปากบนและลางให
พอดีกัน

การที่จะบอกวาเด็กตองจัดฟนเมื่อใดไมใชเรื่อง
งายเสมอไป ถึงแมฟน จะเรียงดีแตอาจสบฟนไมดี
เด็กทีค่ วรรับการปรึกษาจัดฟนใหพจิ ารณาดังน�้
• การสูญเสียฟนน้ำนมกอน หรือหลังเวลาที่
เหมาะสม
• การกัดหรือบดเคี้ยวไดลำบาก
• การหายใจทางปาก
• การดูดนิ้ว
• ฟนซอนเก ผิดตำแหนง
• ขากรรไกรยื่นมาขางหนาหรือถอยรน
ดานหลังมาก
• ฟนกัดกระพุงแกมหรือเพดานปาก
• ฟนยื่น
• ฟนบนและลางไมสบกัน หรือสบผิดปกติ
• ใบหนาไมสมดุลย
• การกัดหรือบดฟนผิดปกติ
Give Your Child the Gift of a
Healthy Smile

การเรียงและสบฟนที่ถูกตองทำใหสุขภาพ
ฟนดี ความสามารถในการพูด การบดเคี้ยว
อาหารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดฟนในเด็ก
สามารถทำใหฟนเคลื่อนที่ไดรวดเร็วและดีกวา
ผูใหญ การตรวจปรึกษาทันตแพทยจัดฟน
กอนอายุ 7 ป จะชวยใหไดรับการรักษาอยาง
ถูกตองในเวลาที่เหมาะสม

Adult Orthodontics

ยังไมสายเกินไปทีจ่ ะปรับปรุงตัวเองใหดที ส่ี ดุ
ทานยังไมแกเกินไปที่จะจัดฟน ปจจุบัน
พบวาผูใหญจำนวนหนึ�งในหาของคนไข
จัดฟนทั้งหมดสนใจจัดฟนเพราะ
ดูดีและสวยงาม
การจัดฟนสามารถแกไขฟนเก หรือชองวาง
ระหวางฟน ทีท่ ำใหขาดความมัน� ใจ จะทำให
เกิดความภูมิใจทีม่ ฟี น เรียงเปนระเบียบและ
รอยยิม้ ทีส่ วยงาม
การดูแลสุขภาพฟน
การปลอยใหฟนเกโดยไมรักษาหรือแกไข
จะทำใหเกิดปญหา การสึกของฟน การบด
เคี้ยวอาหารลำบาก การจัดฟนสามารถทำ
ใหรกั ษาสุขภาพฟนทีด่ ไี ด ความกาวหนาใน
การจัดฟนทำใหการรักษาสะดวกและประสบ
ผลสำเร็จมากขึน้ สำหรับคนทุกวัย ทันตแพทย
จัดฟนจะทำงานรวมกับทันตแพทยปริทันต
ทันตแพทยทนั ตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย
ศัลยศาสตรชองปาก ใหการรักษารวมกัน
เพื่อสุขภาพฟนที่ดีของคนไข
สะดวกสบาย
อินวิสไลนมีขอกำหนดในการจัดฟน
นอยกวาเครื่องมือจัดฟนแบบ
ติดแนนทั�วไป สามารถถอดออก PLEASE
CALL THE
HOSPITAL
ทำความสะอาดฟนไดสะดวก

The Clear Alternative to Braces

อินวิสไลน (Invisalign) เปนการจัดฟนแบบใส
ชวยสรางรอยยิ้มที่สวยงามในระหวางการรักษา
อินวิสไลน คือ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ
บุคคล เปนแบบใส ถอดได เคลื่อนฟนไปใน
ตำแหนงที่เหมาะสมและตองการได เมื่อใส
อินวิสไลน คนสวนใหญไมสามารถสังเกตเห็นได
อินวิสไลน เหมาะกับการดำเนินชีวิตตามปกติ
สามารถถอดไดบางโอกาสเพื่อการรับประทาน
อาหาร แปรงฟนทำความสะอาดไดตามปกติ
ทำใหสุขภาพฟนและชองปากดีขึ้นดวย
อินวิสไลนสามารถสรางรอยยิ้มที่สดใสในอนาคต
เพื่อทุกคน

