คําแนะนําทีด
่ เี กีย
่ วก ับฟันของเด็ก

Thai

้
ี ั นผสมฟลูออไรด์
ชว่ ยลูกของคุณแปรงฟั นเชาและเย็
นด ้วยยาสฟ

นํ้ าเป็ นเครือ
่ งดืม
่ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สามารถรองได ้ทันทีจากก๊อก

ั
ปฏิบ ัติให้เป็นนิสย

ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ชว่ ยป้ องกันฟั นและทําให ้ฟั นแข็งแรง

โรคฟันผุคอ
ื อะไร?
โรคฟั นผุเป็ นเหมือนกับหลุมในฟั น

ให ้แปรงฟั นด ้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
เช ้าและเย็น
ให ้ลูกของคุณนอนหลับพร ้อมกับฟั นที่
สะอาด
ให ้ฟั นได ้พักอย่างตํา่ สองชัว่ โมง
ระหว่างมือ
้ อาหาร
ให ้ลูกของคุณดืม
่ นํ้ าเมือ
่ กระหาย

ทําไมถึงเป็นโรคฟันผุ?
แบคทีเรียบางชนิดในปากสามารถเปลีย
่ นนํ้ าตาลใน
อาหารทีเ่ รากินและดืม
่ กลายเป็ นกรดกัดกร่อนฟั น
จนกลายเป็ นโรคฟั นผุ.

นํา้ ตาลมีมากในทีใ่ ด?







เครือ
่ งดืม
่ หวานๆเช่นโคลาโคล่าและนํ้ าอัดลมอืน
่ ๆ
นํ้ าผลไม ้
กาแฟและชา รสหวาน
ขนม คุกกีแ
้ ละไอศกรีม
นํ้ าผึง้ และผลไม ้แห ้ง
เก็บของหวานไว ้ทานหนึง่ วันต่อสัปดาห์

ึ ดีเมือ
ฟั นจะรู ้สก
่ ได ้พักอย่างตํา่ สองชวั่ โมง

ี่ งตํา่ ต่อโรคฟั นผุ
รับนํ้ าตาลนานๆครัง้ = ความเสย

ี่ งสูงต่อโรคฟั นผุ
รับนํ้ าตาลบ่อยๆ = ความเสย

Råd om barns tänder

Hjälp ditt barn att borsta tänderna morgon och kväll med fluortandkräm.

Vatten är den bästa drycken. Det går bra att ta direkt från
kranen.
Gör det till en vana

Fluortandkräm skyddar tänderna och gör dem starka.

Vad är karies?
Karies är detsamma som hål i tänderna.

att borsta tänderna med fluortandkräm
morgon och kväll
att ditt barn somnar med rena tänder
att tänderna får minst två timmars paus
mellan måltiderna
att ditt barn får vatten vid törst

Varför får man karies?
Vissa bakterier i munnen kan omvandla socker i det vi
äter och dricker till syra som fräter på tänderna så det
blir karies.
Var finns mycket socker?
 Söta drycker som coca cola och annan läsk
 Saft
 Sötat kaffe och te
 Godis, kakor och glass
 Honung och torkad frukt
 Spara det söta till en dag i veckan.

Tänderna mår bra av minst 2 timmars paus.
Socker sällan = liten risk för karies

Socker ofta = stor risk för karies

