Healthy Smile Tips

DENTAL TREATMENT

• แปรงฟันอยางนอยวันละสองครั้ง
ดวยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด
• ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันวันละครั้ง
• รับประทานอาหารที่มีประโยชนและ
ลดน้ำตาล
• พบทันตแพทยตามนัดเพื่อปองกันและ
รักษาโรคในชองปาก

Dental
Hospital:

เพื่อการดูแลสุขภาพฟนและ
ชองปาก ใหศึกษาเพิ�มเติม
ในเว็บไซตของโรงพยาบาล

We care for
healthy smiles

www.dentalhospitalbangkok.com
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Quality and Dental
Service Excellence
โรงพยาบาลฟนเปดใหบริการรักษาทางทันตกรรม
ตัง้ แต พ.ศ.2533 ตัง้ อยูท ่ี 88/88 สุขมุ วิท 49 ถนน
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ตอมาตองการขยาย
การบริการรักษาใหมีขนาดใหญขึ้น จึงดำเนินการ
สรางโรงพยาบาลแหงใหมเพือ่ ยายการบริการรักษา
มาอยูในโครงการ T77 โดยตัง้ อยูท ่ี 7 ซอยออนนุช
1/1 สุขุมวิท 77 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561
T77 เปนโครงการที่อยูอาศัยขนาดใหญลอมรอบ
ดวยสภาพแวดลอมและพื้นที่สีเขียวติดคลอง
ธรรมชาติขนานไปตามแนวถนนออนนุช สามารถ
เดินทางไดสะดวกทางถนนสุขมุ วิท รถไฟฟาบีทเี อส
ทางดวน และบริการรถโดยสาร Shuttle Bus
โรงพยาบาลฟนใหบริการรักษาที่มีมาตรฐานครบ
วงจรโดยทันตแพทยผูชำนาญเฉพาะทาง มีการ
ควบคุมและปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคในสิ�ง
แวดลอมที่มีบรรยากาศสงบและผอนคลาย

Before your Treatment
Oral Diagnosis and Treatment
Planning

เมื่อมาที่โรงพยาบาลฟนครั้งแรก จะตอง
ลงทะเบียนผูปวยใหมพรอมแสดงบัตร
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง กอนไดรบั
การตรวจฟนและชองปาก เอกซเรยฟน
และแนะนำแผนการรักษาเบือ้ งตนทีแ่ ผนก
ตรวจวินจิ ฉัยโรคในชองปาก รวมทัง้ การ
ซักประวัตทิ างการแพทยและทันตกรรม
หลังจากนั้นจะถูกสงตอไปรับการตรวจ
รักษาและวางแผนการรักษาอยางละเอียด
กับทันตแพทยผูชำนาญเฉพาะทาง
ผูป ว ยเกาทีม่ ารับการรักษาตอเน�อ� งจะไดรบั
การรักษาตามแผนการรักษากับทันตแพทย
ตามนัด หากมีปญ หาของฟนและชองปาก
โดยไมทราบสาเหตุหรือไมไดนดั ควรเขา
รับการตรวจวินจิ ฉัยทีห่ อ งตรวจกอนถูกสง
ไปรักษากับทันตแพทยผชู ำนาญเฉพาะทาง

Dental Services for Patients

โรงพยาบาลฟนใหบริการรักษาทางทันตกรรมที่
มีมาตรฐานครบวงจร ดวยนวัตกรรมการรักษาที่
ทันสมัย วัสดุทม่ี คี ณุ ภาพ โดยทันตแพทยผชู ำนาญ
เฉพาะทางในแตละสาขา ทางทันตแพทยศาสตร
จะชวยทำใหการรักษามีทั้งคุณภาพและความ
เหมาะสมกับความตองการของผูป ว ยแตละราย
เพือ่ การบูรณะทางทันตกรรม ความสวยงาม และ
สุขภาพชองปากทีด่ ี
การควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลเปนสิง� สำคัญ
เพือ่ ปองกันการแพรกระจายเชือ้ โรคไปยังผูป ว ย
ทันตแพทย และบุคลากรทางการแพทย ดวยการ
ทำใหเครือ่ งมืออุปกรณปลอดเชือ้ และการทำความ
สะอาดภายในหองรักษาอยางเครงครัด
โรงพยาบาลถูกออกแบบภายในใหกวางขึ้นเพื่อ
ความสะดวกสบาย ตกแตงดวยโทนสีที่ทำใหรูสึก
ผอนคลาย รานบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม
เสียงเพลง หองรักษาและล็อบบี้สามารถมองเห็น
ทัศน�ยภาพภายนอก ตนไม ลำคลอง สิ�งแวดลอม
ที่รมรื่นและเงียบสงบ

Disinfection and Sterilisation

การฆาเชื้อและการทำใหปลอดเชื้อเปนสิ�ง
สำคัญในการปองกันการแพรกระจายเชื้อ
ไปยังผูปวยและเจาหนาที่ของโรงพยาบาล
ที่ตองสัมผัสจุลินทรียในเลือด น้ำลายของ
ผูปวย การปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุม
การแพรกระจายเชื้อตามหลักสากล และ
วัสดุใชครั้งเดียวแลวทิ้งในโรงพยาบาล จะ
สามารถปองกันการปนเปอนและการแพร
กระจายเชื้อโรคระหวางผูปวย ทันตแพทย
และบุคลากรทางการแพทย
หองทำใหเครื่องมือและวัสดุปลอดเชื้อของ
โรงพยาบาล จะทำความสะอาด จัดเตรียม
ชุดเครือ่ งมือ ทำใหปลอดเชือ้ จนเสร็จสมบูรณ
การจัดเก็บ การสงไปใชสำหรับการรักษา
ผูปวยทางลิฟทเฉพาะสงเครื่องมือที่สะอาด
แบงแยกกับลิฟททน่ี ำเครือ่ งมือใชแลวลงมา
เพื่อทำความสะอาดฆาเชื้อและการทำให
ปลอดเชื้อแลวนำกลับไปใชอีก

Dental Laboratory Works

All Dentistry Under One Roof

เบื้องหลังความสำเร็จในการรักษาผูปวยของ
ทันตแพทย สวนหนึ�งเกิดจากชางทันตกรรม
ที่มีความสามารถ และหองแลปทันตกรรม
ทันสมัยที่อยูในโรงพยาบาล ชางทันตกรรม
สามารถทำงานหรือแกไขงานแลปทันตกรรมได
ทันทีโดยไมตองสงงานแลปทันตกรรมไปทำ
ที่อื่นนอกโรงพยาบาล การทำงานแลปภายใน
โรงพยาบาลทำใหแนใจวาผูปวยจะไดรับงาน
แลปที่มีคุณภาพมาตรฐานและสวยงามโดยเร็ว
โรงพยาบาลเลือกใชวัสดุใหมที่มีคุณภาพสูง
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การมีชางทันตกรรม
ทำงานในโรงพยาบาล ทำใหชางทันตกรรม
สามารถดูรายละเอียดของงานแลปในชองปาก
รวมกับทันตแพทย ทำใหงานแลปมีคุณภาพ
ถูกตองตามความตองการของทันตแพทยและ
ผูปวย การทำงานแลปที่ตองใชเวลาหลายวัน
สามารถทำใหแลวเสร็จภายในวันเดียว รวมทั้ง
การปรับแตงและแกไขงานแลปโดยไมทำให
ผูปวยเสียเวลารอนาน

การรักษาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ำเปน การตรวจสุขภาพ
ฟนทัว� ไปจนถึงการรักษาทีม่ คี วามยากและซับซอน
ของการทำรากฟนเทียม การศัลยกรรมชองปาก
และใบหนาขากรรไกร การเดินทางไปรับการ
รักษากับทันตแพทยเฉพาะทางในสถานที่ตางๆ
กอใหเกิดความไมสะดวกและเสียเวลามาก
โรงพยาบาลฟน สามารถใหบริการรักษาทาง
ทันตกรรมครบวงจรโดยทันตแพทยเฉพาะทาง
โดยผูปวยไมตองเดินทางไปรักษาที่อื่นๆ ดวย
เครื่องมืออุปกรณทันสมัยที่ผานขั้นตอนการฆา
เชื้อและการทำใหปลอดเชื้อ หองผาตัด หองพัก
ผูป ว ย หองแลปทันตกรรมทันสมัย สถานทีส่ ะอาด
และสะดวกสบายในบรรยากาศทีส่ งบและผอนคลาย
ทามกลางสิ�งแวดลอมที่ดี

