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ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและทำาการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่



ศูนย์ทันตกรรม (Dental Center)
	 ศูนย์ทันตกรรม	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 ให้การรักษาทางทันตกรรม 

ครบวงจรในทุกสาขาทันตแพทยศาสตร์	 มอบความใส่ใจในการบริการที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้มาใช้บริการ	 ด้วยการรักษาที่เป็นเลิศและได้มาตรฐานตามหลักสากล	

โดยคำานึงถึงความสะดวกและให้การรักษาท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้มาใช้บริการด้วยทีมทันตแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาทันตกรรมเฉพาะทาง	 ผู้ช่วยทันตแพทย์	 และเจ้าหน้าที่พยาบาลที่

มากด้วยประสบการณ์	พร้อมด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย	ภายใต้บรรยากาศการให้

บริการที่ผ่อนคลาย



Technology

Clon Beam CT Scan Dental Operating Microscope

	 ศูนย์ทันตกรรม	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	

มอบการรักษาทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาและการบริการที่มุ่งเน้นถึง

ผลประโยชน์ของผู้มารับบริการรักษาพยาบาล	อาทิเช่น

เทคโนโลยีการรักษา

	 เครื่องเอกซเรย์ระบบสามมิติ	 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำา

รังสีวินิจฉัย	 โดยจะสามารถจำาลองลักษณะทางกายวิภาคในรูปแบบ	 3	 มิติ	 จึงช่วย	

อำานวยความสะดวกและเพิ่มความถูกต้องในการวินิจฉัยโรคในสาขาต่างๆ	ของงาน

ทันตกรรมท่ีมีความซับซ้อนทางการรักษา	ไม่ว่าจะเป็นงานทันตกรรมรากเทียม	การจัดฟัน 

การผ่าตัดในขากรรไกร	และอื่นๆ

Cone Beam CT Scan



Dental Operating Microscope

Digital X-Ray

Intra Oral Digital Camera

	 กล้องจุลทรรศน์ในงานทันตกรรม	 สามารถช่วยให้การรักษา

ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่าง

แม่นยำา	เป็นไปได้อย่างง่ายดาย	อีกทั้งยังช่วยรักษาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

	 การวินิจฉัยด้วยเครื่อง	 X-Ray	 ระบบดิจิตอลนั้น	 ช่วยลด

ปริมาณรังสี	 รวมทั้งอำานวยความสะดวกในการส่งภาพ	 X-Ray	 ไปยัง

ห้องที่กำาลังทำาการรักษาอยู่ได้ทันที

	 กล้องถ่ายภาพภายในช่องปาก	 สามารถบันทึกและแสดงราย

ละเอียดภายในช่องปากทั้งหมด	และจัดเก็บเป็นข้อมูลของคนไข้เพื่อใช้

ในการวางแผนทางการรักษาต่อไป



	 พื้นที่ให้บริการและทำาการรักษาภายในศูนย์ทันตกรรมนั้นถูกออกแบบอย่าง

เป็นสัดส่วนภายใต้บรรยากาศการรักษาที่ผ่อนคลาย	 นอกจากห้องให้การรักษาแล้ว 

ยังประกอบไปด้วย	 ห้องสำาหรับสอนและแสดงวิธีการดูแลสุขภาพภายในช่องปาก 

ด้วยตนเอง	และห้องพักฟื้นหลังการรักษาอีกด้วย

										ศูนย์ทันตกรรม	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	เปิดให้บริการและรักษาฟัน

ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่	 โดยทำาการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการรักษาทันตกรรมในเด็กออกมาเป็น

สัดส่วนซึ่งแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นและสีสันที่สวยงาม	 เช่น	 สนามเด็กเล่น	

และมุมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพภายในช่องปากและฟันแก่เด็กและผู้ปกครอง	

พื้นที่ให้บริการกับบรรยากาศที่ลงตัว



การให้บริการทางการรักษาที่ครบวงจร 

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมบูรณะ

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมศัลยศาสตร์

ทันตกรรมปริทันตวิทยา

ทันตกรรมคลองรากฟัน

คลินิกแก้ไขความผิดปกติของกะโหลกศรีษะ

และใบหน้า	รวมทั้งภาวะปากแหว่ง	เพดานโหว่

คลินิกสุขภาพด้านทันตกรรมสำาหรับเด็กและผู้ใหญ่



การแปรงฟันอย่างถูกวิธี
	 การแปรงฟันที่ถูกวิธี	 หมายถึง	 แปรงฟันทั่วทุกซี่	 และทุกด้าน	 คือ

ทั้งด้านนอกด้านใน	 และด้านบดเคี้ยว	 ด้านนอกของฟันได้แก่	 ด้านที่ติดกับ

กระพุ้งแก้ม	 และริมฝีปาก	 ด้านในของฟันได้แก่	 ก้านที่ติดกับเพดานปาก

ของฟันบนและด้านที่ติดกับลิ้นของฟันล่าง	โดยใช้แปรงสีฟันชนิดขนนุ่ม	ขน

แปรงที่อ่อนนุ่มจะสามารเข้าไปตามซอกฟัน	 ซึ่งเป็นที่สะสมของเศษอาหาร

และคราบจุลินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงควรแปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ 

ฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุ	และใช้เวลาในการแปรงอย่างน้อย	2	นาที

	 ใช้วิธีขยับ-ปัด	 (Modified	 Bass	 Technique)	 ในทุกบริเวณ	

ยกเว้นฟันหน้าบนด้านเพดาน	 และฟันหน้าล่างด้านลิ้น	 วิธีขยับ-ปัด	

คือการเอียงแปรงสีฟันเข้าหาเหงือกประมาณ	 45	 องศา	 ปลายของ

ขนแปรงจะแทรกเข้าไปในร่องเหงือกได้เล็กน้อย	ออกแรงถูแปรงไปมา

สั้นๆ	3	–	4	ครั้ง	แล้วปัดแปรงสีฟันเข้าหาตัวฟันไปด้านปลายฟัน	ทำา

เช่นนี้	5	–	6	ครั้ง	ส่วนบริเวณฟันหน้าบนด้านเพดาน	และฟันหน้าล่าง

ด้านลิ้นใช้วิธี	 กด-ดึง-ปัด	 (Roll	 Technique)	 โดยเปลี่ยนให้แนวของ

ด้ามแปรงสีฟันขนานกับแนวของซี่ฟันซี่นั้น	 กดปลายขนแปรงส่วน

สุดท้าย	 ให้แนบกับบริเวณคอฟันแล้วดึงแปรงลงมา	 โดยให้ขนแปรง

สัมผัสกับผิวฟันตลอดสำาหรับฟันบนหรือดึงขึ้นบนสำาหรับฟันส่าง

วิธีแปรงฟัน



	 สำาหรับการแปรงฟันด้านบดเคี้ยว	 ให้วาง

ขนแปรงตั้งฉากกับด้านคี้ยวของฟัน	 แล้วออกแรง

ถูไปมา	 4	 –	 5	 ครั้ง	 แปรงให้ทั่วในส่วนที่ใช้ในการ

บดเคี้ยวหลังจากแปรงฟันครบทุกซี่ทุกด้านของฟัน

แล้ว	ให้ใช้แปรงสีฟันแปรงบริเวณลิ้นด้วย	เนื่องจาก

บริเวณลิ้นจะมีคราบเศษอาหารสะสมอยู่	 สังเกตได้

จากเมื่อลิ้นเป็นฝ้าขาว	 ซึ่งหากมีการหมักหมมอยู่

นานๆ	อาจก่อให้เกิดกลิ่นปาก	ดังนั้นจึงควรทำาความ

สะอาดลิ้น	โดนใช้แปรงสีฟันถูเบาๆ	บนด้านลิ้น



	 แปรงสีฟันที่ดีนั้นควรมีลักษณะขนแปรงที่อ่อนนุ่ม	เนื่องจากขนแปรงที่แข็งเกิน

ไปนั้นมีโอกาสทำาลายเหงือกและฟัน	 อีกทั้งยังไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรง

ฟันเลย	ผู้คนส่วนมากมักเข้าใจผิดว่าการแปรงฟันแรงๆ	ด้วยขนแปรงที่แข็งจะทำาให้ฟัน

สะอาด	 อันที่จริงแล้วแปรงสีฟันที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มจะช่วยให้ฟันของเราสะอาดและ

มีสุขอนามัยดีได้โดยไม่ต้องออกแรงมาก	 เพราะขนแปรงที่มีความยืดหยุ่นสูงจะสามารถ

ซอกซอนเข้าไปตามร่องเหงือกและฟัน	 เพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทั่วถึง	 อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาในการสึกหรอของเหงือกและฟันอันเกิด

จากขนแปรงที่แข็งและหยาบกระด้างเกินไป	 ดังนั้นเวลาเลือกใช้แปรงสีฟันครั้งต่อไป

อย่าลืมเลือกแปรงที่มีขนแปรงอ่อนนุ่ม	 ผลิตจากในล่อนซึ่งมีคุณสมบัติแห้งเร็วเมื่อโดน

น้ำา	และมีด้ามจับที่ถนัดมือผู้ใช้

การเลือกใช้

แปรงสีฟัน
และยาสีฟัน



 ในการเลือกซื้อยาสีฟันแต่ละครั้งเราควร
สังเกตดูว่ายาสีฟันนั้นมีส่วนผสมของสารพิเศษอะไร
บ้าง เช่น  โซเดียมฟลูออไรด์เป็นสารที่ช่วยให้ฟันแข็ง
แรงและป้องกันฟันผุ  โซเดียมคลอไรด์เป็นสารที่ช่วย
ให้เหงือกแข็งแรง และโปรตัสเซียมไนเตรทเป็นสารที่
ช่วยลดอาการเสียวฟัน เป็นต้น

ฉลาดซื้อ : 

	 ยาสีฟันแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือชนิดครีมหรือชนิดเจลและชนิดผง	 ซึ่งโดย 

ส่วนใหญ่	 ทันตแพทย์มักแนะนำาให้ใช้ชนิดครีมหรือเจลเน่ืองจากจะไม่ส่งผลให้ผิวเคลือบฟัน

สึกกร่อนต่างจากชนิดผง	 ยาสีฟันควรมีส่วนผสมของฟลูออไรด์	 ที่ทำาหน้าที่ลดสภาพความ

เป็นกรดในช่องปาก	 และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฟันซึ่งสามารถป้องกันโรคฟันผุได้	

ในการเลือกใช้ยาสีฟันควรคำานึงถึงอายุของผู้ใช้	 โดยแบ่งเป็น	 	 4	 ช่วงอายุ	 คือ	 เด็กอ่อน	

(เริ่มตั้งแต่ฟันขึ้นจนถึงอายุ	3	ขวบ)	เด็กเล็ก	(3	ขวบ	-	6	ขวบ)	เด็ก	(6	ขวบ	-	12	ขวบ)	

และผู้ใหญ่(ตั้งแต่อายุ	13	ปีขึ้นไป)	โดยทั่วไปแล้วยาสีฟันสำาหรับเด็กจะมีรสชาติที่อ่อนโยน

ต่อช่องปาก	มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ในปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับของผู้ใหญ่	
 **(ยาสีฟันสำาหรับเด็กจะมีฟลูออไรด์ประมาณ	 500	 –	 800	 ส่วนในล้าน	 ส่วน

ยาสีฟันสำาหรับผู้ใหญ่จะมีฟลูออไรด์ประมาณอยู่ที่	1,000	ส่วนในล้าน)



	 ปัจจุบันพบว่ามีผู้คนจำานวนมากต้องเผชิญกับปัญหาจากโรค
ฟันผุ	ทั้งนี้เกิดจากการขาดความใส่ใจในการดูแลรักษาความสะอาดและ
สุขอนามัยภายในช่องปากที่ดี	เช่น	แปรงฟันผิดวิธี	แปรงฟันแรงๆ	ไม่ใช้
ไหมขัดฟัน	และการเลือกใช้แปรงสีฟันที่ไม่ได้คุณภาพ	ฯลฯ	จนก่อให้เกิด
คราบรวมถึงเศษอาหารตกค้างอยู่บริเวณซอกฟันและผิวเคลือบฟัน

“ฟัน”
ดูแล

ให้อยู่กับเราตลอดไป

	 โดยปกติ	 อาการผุจะเริ่มจากบริเวณผิวฟัน	 อาจเห็นเป็นจุดดำาเล็กๆ	 หรือเป็น
เส้นดำาๆ	 ระยะนี้จะไม่พบอาการเสียวฟันหรือปวดฟันแต่อย่างใด	 ทั้งนี้หากมีการดูแล
สุขภาพอนามัยของช่องปากที่ดีและถูกต้องตามคำาแนะนำาของทันตแพทย์ก็จะสามารถ
ชะลอการลุกลามของโรคฟันผุได้	 ในทางกลับกันหากปล่อยไว้โดยปราศจากการดูแล
รักษาที่ดีอาการผุก็จะลุกลามไปถึงชั้นเนื้อฟัน	 ในระยะนี้อาจมีอาการเสียวฟันขณะเคี้ยว
อาหารหรือเมื่อรับประทานของเย็น	และในบางครั้งอาจมีอาการปวดตามมา	หากยังคง
ปล่อยทิ้งไว้ฟันผุจะลุกลามจนถึงชั้นโพรงประสาทฟันและรากฟันได้	 ซึ่งจะต้องทำาการ
รักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น



  โรคฟันผ	ุ เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายสู่สภาพดังเดิม	 หรือป้องกัน
ด้วยการรับประทานยาได้	 เพราะฉะน้ันเม่ือพบว่าฟันผุก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อทำาการ
รักษาทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลาม	 วันนี้เรามีวิธีปฏิบัติที่คุณจะสามารถดูแล
สุขภาพฟันให้แข็งแรงห่างไกลจากฟันผุได้ง่ายๆ	ดังนี้
	 1.	รักษาสุขภาพอนามัยของช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ
	 2.	แปรงฟันอย่างถูกวิธีตามคำาแนะนำาของทันตแพทย์	อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง
	 3.	แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเสร็จ	โดยเฉพาะเมื่อรับประทาน
ของหวาน	หากไม่สะดวกสามารถใช้น้ ำายาบ้วนปากแทนได้
	 4.	ใช้ไหมขัดฟันทำาความสะอาดร่องระหว่างฟันควบคู่กับการแปรงฟัน
	 5.	 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจำาพวกแป้งและน้ำาตาลซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ของโรค
	 6.	ควรพบทันตแพทย์ทุก	6	เดือน	เพื่อตรวจสุขภาพฟัน
	 7.	เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
	 8.	รับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง 
เช่น	นม	และเนื้อสัตว์



การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพฟัน

	 อาหารที่เรารับประทานในแต่ละวัน	 นอกจากจะนำาไป
ใช้สร้างพลังงานแล้วยังเป็นประโยชน์สำาหรับเชื้อแบคทีเรียที่
อาศัยอยู่ในช่องปากอีกด้วย	 เชื้อแบคทีเรียเหล่านี้จะย่อยอาหาร
ที่เรากิน	 สร้างกรดหลายชนิดมาละลายแร่ธาตุบนผิวฟันอย่าง
ช้าๆ	ถ้ามีการคืนกลับจากแร่ธาตุที่มีในช่องปากได้ทัน	ก็จะไม่เกิด
ฟันรูผุ	 แต่ถ้ามีกรดละลายผิวฟันอย่างต่อเนื่อง	 โดยไม่มีการคืน
กลับของแร่ธาตุ	 หรือมีแต่น้อยกว่าที่ละลายออกมา	 นานๆ	 เข้า
จะทำาให้ฟันเป็นรูผุได้	ดังนั้น	อาหารจึงเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของ
การเกิดฟันผุ



1. ประเภทของอาหาร	โดยเฉพาะแป้งและน้ำาตาล 
สามารถทำาให้เกิดฟันผุได้ง่าย	 ในขณะที่อาหาร
ประเภทโปรตีน	 ไขมัน	 ผัก	 ผลไม้	 แคลเซียม	
ฟอสเฟต	 ฟลูออไรด์จะช่วยยับยั้งการเกิดฟันผุ	
และช่วยการคืนกลับของแร่ธาตุเข้าสู่ผิวฟัน

2. ความถี่ในการรับประทาน	ยิ่งกินบ่อย	ก็ยิ่งเกิด
กรดละลายผิวฟันได้บ่อย	ฟันก็เป็นรูผุเร็วขึ้น

3. การตกค้างในช่องปาก	อาหารที่เหนียว	ติดฟัน
ง่าย	เช่น	ขนมถุง	จะทำาให้เกิดกรดในช่องปากได้
นาน	โอกาสเกิดฟันผุจึงสูงมาก

4. ลำาดับการกิน	 พบว่าถ้าปิดท้ายรายการอาหาร	
จำาพวกอาหารที่ช่วยยับยั้งการเกิดฟันผุ	 และ
ช่วยการคืนกลับของแร่ธาตุ	 จะช่วยลดโอกาส
เกิดฟันผุได้

1.	 ควรเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้มีการบดเคี้ยวเพื่อ
กระตุ้นให้มีการหลั่งของน้ ำาลาย	 เช่น	 ปลาหมึก
สวรรค์	ถั่วลิสงทอด	ถั่วลิสงต้ม	ข้าวโพดต้ม

2.	 อาหารที่รับประทานแล้วเหลือติดฟันน้อยมาก	
และมีเส้นใยช่วยขัดผิวฟัน	 เช่น	 ฝรั่ง	 สับปะรด	
ชมพู่	มันแกว	แอปเปิ้ล

3.	 มีคุณค่าทางสารอาหารแต่มีแป้งและน้ ำาตาลต่ ำา	
เช่น	ผักสด	ผลไม้สด	เมล็ดธัญพืช	นมจืด

อาหารที่ควรรับประทานควรมีคุณสมบัติอย่างไร
จึงเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุต่ ำา

อาหารแต่ละชนิดทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคฟันผุไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ :




