
       โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร�เนชั่นแนล เป�นโรงพยาบาลเฉพาะ
ทางทางด�านทนัตกรรมให�การรกัษาทางทันตกรรมอย�างมอือาชีพ รวมถงึบรกิาร
ผู�ป�วยใน  โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เป�นผู�นําศูนย�บริการทันตกรรมด�าน
ความสวยงาม, รากฟ�นเทียม, การผ�าตัดในช�องปาก และการจัดฟ�นแบบใส

       ต้ังอยู�ใจกลางกรุงเทพฯ ที่สุขุมวิท ซอย 2 ย�านเพลินจิต เป�นอาคาร 8 ชั้น 
ท่ีทันสมัยและใหญ�ท่ีสุดแห�งหน่ึงในประเทศไทย มีพื้นท่ีรวม 5,933 ตารางเมตร 
มีห�องให�บริการทางทันตกรรมกว�า 35 ห�อง ผ�าตัดใหญ� 1 ห�อง ห�องพักฟ��นหลัง
ผ�าตัด  1 ห�อง และห�องพักผู�ป�วยใน 4 ห�อง อีกทั้งยังมีห�องประชุมขนาดใหญ�เพื่อ
รองรับการฝ�กอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลทันตกรรมได�
อย�างต�อเนื่อง อีกทั้งยังมีห�องแล็บทันตกรรมที่ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานด�าน
ความสวยงามกับผู�ป�วยของเรา

       ภายใต�การบริหารในเครือบริษัท เดนทัล คอร�เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
กลุ�มทันตกรรมของเราได�รับรางวัลทางทันตกรรมมากมายในภูมิภาคเอเซีย
อาคเนย�ในฐานะผู�นําด�านการให�บริการทางทันตกรรมด�วยประสบการณ�ที่ได�รับ
การยอมรับมากว�า 12ป� เราให�การรักษาผู�ป�วยมากมายทั้งในและต�างประเทศ

เกี่ยวกับ
โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH Thailand’s Official Specialized

Dental Hospital
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INTERNATIONAL
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HOSPITAL

เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(ทางเข�าซอยดวงพิทักษ� และสุขุมวิท ซอย 2)

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร�เนชั่นแนล (BIDH)

โทร : 02-115-8977 , 095-517-1587 
อีเมล : contact@dentalhospitalthailand.com

เวลาทําการ
จันทร� - เสาร� : 9.00 - 20.00 น.
อาทิตย� : 9.00 - 18.00 น.

Facebook: DentalHospitalThailand
Instagram: DentalHospitalThailand
Youtube: DentalHospitalThailand
Line id: @DentalHospital

www.DentalHospitalThailand.com
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โรงพยาบาล BIDH ให�บริการทางด�านทันตกรรม ดังนี้
    • ตรวจสุขภาพฟ�น, ให�คาํปรกึษา และวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรมโดยไม�มีค�าใช�จ�าย
    • ไม�ต�องรอนดันาน เพราะเรามีทีมทันตแพทย� และแล็บทางทนัตกรรมระบบดจิตัิลเพื่อลด
ระยะเวลาในการรักษา
    • มีบริการให�ยาลดความกังวลไปจนถึงดมยาสลบ เพื่อการผ�าตัดในช�องปาก
    • สําหรับผู�ป�วยต�างชาติ เรามีพนักงานแปลภาษา, ข�อมูลเรื่องที่พักบริการ

ทันตกรรมตกแต�ง เพื่อความสวยงาม
    • การฟอกฟนขาวดวย
    • การครอบฟน และสะพานฟน เพื่อความสวยงาม
    • การเคลือบฟนเซรามิก วีเนียร
    • การอุดฟนดวยชิ้นเซรามิก , วัสดุสีเหมือนฟน

Digital Smile Design (DSD) เป�นแนวคดิการรกัษาทางทันตกรรม
เพื่อความงามที่ใช�เครื่องมือดิจิตอลเป�นซอฟต�แวร�ทางคอมพิวเตอร�, 
ภาพถ�ายและวิดีโอในการวางแผน และสร�างวีเนียร� หรือรอยยิ้มในแบบ
ของคุณผู�เชี่ยวชาญ DSD ได�รับการฝ�กฝนเพื่อวางแผนโปรไฟล�ใบหน�าและ
ความต�องการที่เฉพาะเจาะจงของคุณ วีเนียร�และครอบฟ�นจะถูกปรับแต�งด�วย
ระบบดิจิตอลและสร�างข้ึน เพื่อทราบผลจําลองการรักษาที่คาดไว�ล�วงหน�า

ศูนย�บริการทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร

บริการทางทันตกรรม

รากฟ�นเทียม

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH มีทางเลือกในการ
ทําฟ�นภายใต�ยาคลายความกังวลไปจนถึงการดมยาสลบ
สําหรับการรักษา
    • การฝงรากฟนเทียมทั้งขากรรไกร
    • การผาตัดกระดูกขากรรไกรรวมกับการจัดฟน
    • การผาฟนคุดหรือถอนฟนหลายตําแหนงพรอมกัน
    • การปลูกกระดูกรองรับฟน

การผ�าตัดใบหน�าขากรรไกร
และช�องปาก

ทันตกรรมรักษารากฟ�น

    • การเกลารากฟ�น
    • การศลัยกรรมเหงอืก ปลูกถ�ายเหงอืก 
    • การผ�าตัดตกแต�งเหงอืก

    • การครอบฟ�นและสะพานฟ�น 
    • ฟ�นปลอมบางสวนถอดได/ทั้งปาก
    • การทำรากเทียมเพ�่อรองรับฟ�นปลอม

ทันตกรรมปริทันต� / โรคเหงือก

ทันตกรรมประดิษฐ� / ฟ�นปลอม

    • การถอนฟนและการผาฟนคุด
    • ทันตกรรมรากเทียม
    • การปลูกถายกระดูกรองรับฟ�น

ศัลยกรรมช�องปาก        ที่โรงพยาบาล BIDH ทีมทันตแพทย�ระดับแนวหน�ามากกว�า 70 ท�าน รวมถึงผู�บรรยาย
ระดบันานาชาติ อาจารย�ทันตแพทย�ในมหาวทิยาลัยชัน้นํา ทนัตแพทย�เฉพาะทางหลายๆ ท�าน
ของเราได�รับประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญทางทันตกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา, 
อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ยุโรป และอื่นๆ ท่ัวโลกระบบการรักษาในโรงพยาบาลจะเริ่มจากการ
ตรวจวางแผนการรักษา และส�งต�อผู�ป�วยไปรับการรักษากับทันตแพทย�ผู�เชี่ยวชาญในสาขา
น้ันๆ ทาํให�ผู�รบับรกิารมัน่ใจได�ว�า การรกัษาในแต�ละข้ันตอนได�รบัการวเิคราะห�และรกัษาอย�าง
เหมาะสมโดยผู�เชี่ยวชาญ

มาตรฐานโรงพยาบาลปราศจากเชื้อ
       โรงพยาบาลทนัตกรรมกรงุเทพ (BIDH) เรามีระบบการควบคมุ ตรวจสอบการทําปราศ
จากเชือ้ในแต�ละข้ันตอนตามมาตรฐานสากล เช�น ISO, JCI, CDC และ AAMI ระบบการทํางาน
ในโรงพยาบาลน้ีได�รับการออกแบบมาเป�นพิเศษ เริ่มจากระบบเครื่องดูดความแรงสูงในห�อง
ทําฟ�น, หน�วยจ�ายกลางปราศจากเชื้อ, ระบบป�องกันเพลิงไหม�, ควบคุมความสะอาดของน้ํา
ในระบบ รวมถงึยงัตรวจสอบอย�างเข�มงวดเพ่ือสขุอนามัยของผู�มารับบริการทุกท�าน

เทคโนโลยีทันตกรรมดิจิตัล
       เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย ช�วยให�เราวินิจฉัย และวางแผนการรักษาให�ดียิ่งขึ้น และลด
หัตถการที่ไม�จําเป�น ลดขนาดของแผลผ�าตัด แผลหายเร็วข้ึนและยังเพิ่มอัตราความสําเร็จ
และความสวยงามด�วยเทคโนโลยีที่ดีท่ีสุด ที่เรานํามาใช�ในโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ 
(BIDH) รวมถึง CT scan, การถ�ายภาพรังสีระบบดิจิตัล, ระบบพิมพ�ปากดิจิตัล, กล�อง
จุลทรรศน�งานคลองรากฟ�น, ระบบการออกแบบ และจําลองชิ้นงานด�วยระบบคอมพิวเตอร�,
การทําปราศจากเชื้อ, เครื่องอบแรงดันท่ีได�มาตรฐาน, น้ํายาทําความสะอาดต�างๆ รวมทั้ง
ระบบตดิตาม, ตรวจสอบเพือ่ความมัน่ใจในความปลอดภัยกับผู�มารบับรกิารจากเราทกุท�าน

    • การอดุฟ�น
    • การทาํความสะอาดฟ�น
    • ขูดหินปูนและขัดฟ�น
    • Airflow
    • เคลือบฟลอูอไรด�

ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมสําหรับเด็ก

    • การจดัฟ�นติดแน�นแบบทัว่ไป
    • การจดัฟ�นแบบสีเหมือนฟ�น
    • การจดัฟ�นแบบ Damon / ClearitySL
    • การจดัฟ�นด�านในแบบไม�เห็นเครือ่งมือ
    • การจดัฟ�นแบบถอดได� Invisalign

ทันตกรรมจัดฟ�น

Professional Teeth Whitening

ก�อนทํา หลังทํา

ทันตแพทย�ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

    • การรกัษารากฟ�นโดยท่ัวไป
    • การใช�กล�องจลุทรรศน�ช�วยในการรกัษารากฟ�น
    • การผ�าตัดกระดูกรองรบัฟ�นกบัการรกัษารากฟ�น

ใส�ฟ�นปลอมชนิดถาวรทดแทนช�องว�าง
    • รากฟนเทียมแบบปกติ
    • รากฟนเทียมใน 1 วัน
    • รากฟนเทียมรองรับสะพานฟน
    • รากฟนเทียมรองรับฟนปลอมชนิดถอดได
    • All-on-4™ & All-on-6™
    • ฝงรากฟนเทียมในกระดูกไซโกมา


