Healthy Smile Tips

• หลีกเลีย่ งการแปรงฟันบริเวณแผลถอนฟัน
ใชแปรงสีฟันที่มีขนแปรงออนนุม
• ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันวันละครั้ง
• รับประทานอาหารออน
• พบทันตแพทยตามนัด
เพื่อการดูแลสุขภาพฟนและ
ชองปาก ใหศึกษาเพิ�มเติม
ในเว็บไซตของโรงพยาบาล

www.dentalhospitalbangkok.com

DENTAL TREATMENT

Tooth
Extraction:
Post-Operative
Instructions

A Few Simple
Guidelines
บางครั้งการถอนฟนเปนสิ�งจำเปนที่หลีกเลี่ยง
ไมได เน��องจากโรคฟนผุ โรคในชองปาก หรือ
การบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เกิดกับฟน
เมื่อทานไดรับการถอนฟน จะทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติในชองปาก
ทันตแพทยจะใหคำแนะนำภายหลังการ
ถอนฟนและเปนสิ�งสำคัญที่ทานควรสอบถาม
ขอสงสัยหรือปญหาตางๆ รวมทั้งแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อชวยใหแผลหายเร็ว ปองกันภาวะ
แทรกซอน และทำใหทานมีอาการดีขึ้น
Anesthetics

กอนการถอนฟน ทานจะไดรับการฉ�ดยาชา
เฉพาะทีเ่ พือ่ ระงับความรูส กึ จะทำใหชอ งปากชา
ประมาณ 2-3 ชั�วโมงหลังถอนฟน ในขณะที่ชา
ตองระวังการกัดกระพุงแกม ริมฝปากหรือลิ้น
อยารับประทานอาหารที่ตองเคี้ยวในระหวางที่
ปากยังชา อาการชาจะหายไปใน 2-3 ชั�วโมง
ถายังไมหายชาโปรดติดตอโรงพยาบาลเพื่อรับ
คำแนะนำ
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Bleeding

ทันตแพทยจะวางผากอซตรงบริเวณแผล
ถอนฟน กัดผากอซใหแนนเพื่อหามเลือด
ใหหยุดไหล จะชวยทำใหเกิดการสรางลิ�ม
เลือดที่จำเปนสำหรับการหายของแผล
ใหกัดผากอซตอไปประมาณ 45-60 นาที
หลังออกจากโรงพยาบาล
หามเคี้ยวผากอซ หากคายผากอซแลวยังมี
เลือดไหลซึมจากแผลถอนฟนมากผิดปกติ
ใหปฏิบัติดังน�้
• พับผากอซที่สะอาดหนาพอเหมาะ
สำหรับการกัด ชุบดวยน้ำสะอาดเพียง
หมาดๆ วางลงบนแผลถอนฟน
• กัดผากอซใหแนนและนิ�งตออีก 60 นาที
หากผากอซยังชุมดวยเลือด อาจเปลี่ยน
ผากอซที่สะอาดใหมได
• หามดูดหรือเลียแผลถอนฟน
• หามบวนน้ำและน้ำลาย 6 ชัว� โมงหลังถอนฟน
• หามดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มโดยใชหลอดดูด
• อาจมีเลือดไหลออกจากแผลถอนฟน
ไดบางจนกระทั�งมีการสรางลิ�มเลือด
อยางไรก็ตามถายังมีเลือดไหลออก
ตอเน�อ� งมากผิดปกติใหตดิ ตอโรงพยาบาล
(โปรดจำไววาการมีเลือดออกเล็กนอย
ผสมปนกับน้ำลายอาจทำใหเขาใจผิด
วาเลือดไหลออกมากผิดปกติได)

Do Not Disturb!

ลิ�มเลือดที่ถูกสรางในเบาฟนเปนสวนสำคัญ
ตอการหายของแผลถอนฟนตามปกติ
ควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจจะไป
รบกวนการสรางลิ�มเลือด ถาลิ�มเลือดถูก
รบกวนและสลายไป จะทำใหกระดูกเบาฟน
อักเสบ และเกิดอาการปวดรุนแรง
• หามบวนน้ำแรงๆ หรือบวนน้ำลาย
ไมควรใชหลอดดูดเครื่องดื่มภายใน
24 ชั�วโมง เน��องจากแรงดูดในชองปาก
อาจทำใหลิ�มเลือดหลุดออกและทำให
การหายของแผลชาลงได
• หามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือ
หามใชน้ำยาบวนปากที่มีแอลกอฮอล
เปนสวนผสม
• ถาทานสูบบุหรี่ ตองแจงทันตแพทย
กอนถอนฟน ทานไมควรสูบบุหรี่ภายใน
72 ชั�วโมงหลังถอนฟน
• หยุดการออกกำลังกายที่มากเกินไป
ภายใน 48 ชั�วโมงหลังถอนฟน
• บางครั้งลิ�มเลือดไมสามารถเกิดขึ้นใน
วันแรกหรือวันที่สองหลังถอนฟน หรือ
สรางขึ้นแลวแตสลายไป ทำใหกระดูก
เบาฟนอักเสบและปวดรุนแรง
ควรติดตอทันตแพทยเพื่อรับ
การรักษาแผลถอนฟนใหหาย PLEASE
CALL THE
HOSPITAL
เปนปกติและลดอาการปวด

Cleaning Your Mouth

Swelling and Pain

Eating and Drinking

ควรหลีกเลี่ยงการแปรงฟนบริเวณรอบแผล
ถอนฟนในวันที่ถอนฟน ควรแปรงฟนและทำ
ความสะอาดซอกฟนบริเวณใกลแผลถอนฟน
อยางระมัดระวัง ควรแปรงทำความสะอาดลิ้น
ดวย จะชวยกำจัดกลิ�นปากและรสชาติไมพึง
ประสงคที่เกิดภายหลังการถอนฟน
ในวันถัดไป หากไมมีเลือดซึมแลว ใหบวนปาก
เบาๆ ดวยน้ำเกลืออุน (เกลือ ½ ชอนชาผสม
น้ำอุน 1 แกว) หรือน้ำยาบวนปากที่ทันตแพทย
สั�งภายหลังรับประทานอาหาร เพื่อกำจัดเศษ
อาหารใหออกจากแผลถอนฟน พยายามอยา
บวนน้ำหรือกลัว้ ปากแรงๆ เพราะจะทำใหลม�ิ เลือด
หลุดออกมา ถาทานมีโรคความดันโลหิตสูง
ใหแจงทันตแพทยและไมควรบวนปากดวยน้ำ
เกลือ ไมควรใชน้ำยาบวนปากในระหวางแผล
ถอนฟนยังไมหายเวนแตทันตแพทยจะแนะนำ

ภายหลังการถอนฟน ทานอาจรูสึกไมสบาย
และมีอาการปวดบวมบริเวณแผลถอนฟนได
เพื่อชวยลดอาการปวดบวมใหใชเจลแชเย็น
หรือถุงน้ำแข็ง หรือผาเย็นประคบบริเวณ
ใบหนาดานนอกตรงบริเวณที่ถอนฟน
ทันตแพทยจะใหคำแนะนำวิธีและระยะเวลา
ในการประคบเย็น

ภายหลังการถอนฟน ควรดื่มน้ำหรือเครื่องดื่ม
ปริมาณมาก และรับประทานอาหารออนที่มี
คุณคาทางโภชนาการ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
รอนและที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล ไมควร
ใชหลอดดูด ใหเริ�มรับประทานอาหารปกติได
ในวันถัดไป หรือเมื่อสามารถเคี้ยวอาหารได
ตามปกติ สำหรับ 2-3 วันแรกควรเคี้ยวอาหาร
อีกขางหนึ�งที่ไมไดถอนฟน เมื่อรูสึกหายเปน
ปกติใหเคี้ยวอาหารทั้งสองขาง

Medication

ถาทันตแพทยสั�งจายยาแกปวดและยาแกอักเสบ
หรือยาเพื่อปองกันการติดเชื้อ ใหรับประทานยา
ตามที่สั�ง ถาหากยาแกปวดไมสามารถระงับ
ความเจ็บปวดได ไมควรรับประทานยาเพิ�มกวา
ที่สั�ง

When to call the hospital

ภายหลังถอนฟนหากทานมีอาการผิดปกติ
ดังตอไปน�้ ใหติดตอโรงพยาบาลทันที
ถาติดตอไมไดกรุณาติดตอแผนกฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลทั�วไป
• มีไขสูง คลื่นไส หรืออาเจียน
• อาการปวดรุนแรงตอเน��อง อาการบวม
หรือเลือดออกผิดปกติ
• อาการปวดเพิ�มขึ้นแทนที่จะลดลง

ภายหลังการถอนฟน ควรดื่มน้ำมากๆ
และรับประทานอาหารออน
ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรอนและที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอล

Follow-Up

ถามีการเย็บแผลและตองตัดไหมออก ทันตแพทย
จะนัดใหกลับมาตัดไหมที่โรงพยาบาล

