
 

Thailändska – Med barn i magen 

 

ส ำหรบัผูท้ ีก่ ำลงัจะเป็นเเม ่

เมือ่มเีด็กอยูใ่นครรภ ์ 

● สขุภาพฟันของทา่นไมเ่เยล่งเมือ่ทา่นตัง้ครรภ,์  

เเตเ่หงอืกอาจบวม เเละ มเีลอืดออกไดง้า่ย  

เเปรงฟันเบาๆ เเละ เเปรงอยา่งระมดัระวัง  
● บอ่ยครัง้ทีห่ญงิมคีรรภบ์างคนอยากรับประทาน 

บางสิง้บางอยา่ง, บางคนมอีาการคลืน่เหยีน เเละอาจ 
รับประทานไดเ้ล็กนอ้ย, เเตบ่อ่ยครัง้ บางคนอาเจยีน  
ทกุอยา่งทีก่ลา่วมาลว้นเเตเ่ป็นภาระตอ่ฟันเป็นพเิศษ  

 

รบัประทำน เเละ ดืม่ในสิง่ทีด่ตีอ่สขุภำพ 

● ทา่นรับประทานเเละดืม่มากเทา่ใด ก็เสีย่งตอ่ฟันผมุากขึน้เทา่นัน้  
● เริม่ตน้วันใหมด่ว้ยการรับประทานอาหารเชา้ทีม่ปีระโยชนซ์ ึง่ท าใหท้า่นอิม่ 
● รับประทานอาหารกลางวัน, อาหารเย็น เเละ อาหารวา่งสองครัง้ ในเวลาทีเ่หลอืของวันนัน้ 
● น ้าจากกอ๊กเป็นเครือ่งดืม่ทีด่ทีีส่ดุ  

 

ท ำควำมสะอำด 

● เเปรงฟันดว้ยเเปรงสฟัีน เเละ ยาสฟัีนฟลอูอไรด ์ ทัง้เชา้เเละกลางคนื ดเูเลใหเ้เน่ใจเสมอวา่ 
เขา้นอนดว้ยฟันทีส่ะอาด  

 

ใชย้ำสฟีนัฟลอูอไรด ์

● ฟลอูอไรดท์ าใหฟั้นเเข็งเเรงขึน้ เเละระงับฟันผ,ุ เเมก้ระทั่งรักษาหลมุทีต่ืน้ขนาดเล็กอกีดว้ย  
● ยาสฟัีนทีม่ฟีลอูอไรดจ์ าเป็นตอ่ฟันตัง้เเตฟั่นซีเ่เรกไปจนตลอดชวีติ  
 

ฟนัของเด็กเล็ก 

● ฟันเกดิขึน้ตัง้เเตเ่ด็กอยูใ่นครรภข์องมารดา 
● ปกตฟัินซีเ่เรกของเด็กจะขึน้มาในชว่งครึง่หลังของปี 
● เมือ่ฟันซีเ่เรกขึน้มา, เเปรงอยา่งระมดัระวังดว้ยยาสฟัีนส าหรับเด็กนดิหน่อย  
● ฟันน ้านมมชีัน้เคลอืบฟันบางกวา่ฟันเเท,้ จงึเกดิหลมุทีฟั่นของเด็กเล็กไดง้า่ยกวา่ของผูใ้หญ ่ 
● ท าใหเ้ป็นนสิยัทีจ่ะใหเ้ด็กนอนหลบัดว้ยฟันทีส่ะอาด 
● ใหเ้เค ่เว็ลลิง่ (välling) หรอืน ้าใสข่วดนมเทา่นัน้ (เว็ลลิง่ välling คอื อาหารทีม่สีว่นผสมหลักของ แป้ง 

น ้าหรอืน ้านม ทีน่ ามาตม้เเบบใสๆ)        

 
 



 

Svenska - Med barn i magen 

 

Till den blivande mamman 

Med barn i magen 

● Du får inte sämre tänder för att du är med barn, men 

tandköttet kan svullna och ha lättare för att blöda. 

Borsta mjukt och försiktigt ändå. 
● En del som väntar barn är oftare än annars sugen på 

något, andra mår illa och kan bara äta lite, fast ofta. 

Några kräks. Allt innebär extra belastning på 

tänderna. 

 

Ät och drick sunt 

● Ju oftare du äter och dricker ju större blir risken för karies. 
● Bra är att börja dagen med en nyttig frukost som du blir mätt på. 
● Ät lunch, middag och två mellanmål under resten av dagen. 
● Vatten ur kranen är den bästa drycken. 

 

Gör rent 

● Borsta tänderna med tandborste och fluortandkräm både morgon och kväll. Se alltid till att 

somna med rena tänder. 

 

Använd fluortandkräm 

● Fluor gör tänderna starkare och kan få karies att avstanna, till och med läka små ytliga hål. 
● Tandkräm med fluor behövs från första tanden och hela livet ut. 

 

Det lilla barnets tänder 

● Tänderna bildas redan i mammas mage. 
● Barnets första tand brukar titta fram under andra halvåret. 
● När första tanden kommer, borsta försiktigt med lite barntandkräm. 
● Mjölktänder har tunnare emalj än permanenta tänder, små barn får därför lättare hål i tänderna än 

vuxna. 
● Ta för vana att barnet somnar med rena tänder. 
● Ge bara välling eller vatten i nappflaska. 


