ถนนรัชดาภิเษก

โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

BTS
สถานีเพล�นจ�ต
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ถนนรัชดาภิเษก
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สุข�มว�ท ซอย 4 ( ซอยนานาใต )

ภายใตการบริหารในเครือบริษัท เดนทัล คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กลุมทันตกรรมของเราไดรับรางวัลทางทันตกรรมมากมายในภูมิภาคเอเซีย
อาคเนยในฐานะผูนําดานการใหบริการทางทันตกรรมดวยประสบการณที่ไดรับ
การยอมรับมากวา 12ป เราใหการรักษาผูปวยมากมายทั้งในและตางประเทศ

อาคาร
เพล�นจ�ต เซ็นเตอร

สุข�มว�ท ซอย 2

ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพฯ ที่สุขุมวิท ซอย 2 ยานเพลินจิต เปนอาคาร 8 ชั้น
ที่ทันสมัยและใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย มีพื้นที่รวม 5,933 ตารางเมตร
มีหองใหบริการทางทันตกรรมกวา 35 หอง ผาตัดใหญ 1 หอง หองพักฟนหลัง
ผาตัด 1 หอง และหองพักผูปวยใน 4 หอง อีกทั้งยังมีหองประชุมขนาดใหญเพื่อ
รองรับการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลทันตกรรมได
อยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีหองแล็บทันตกรรมที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในงานดาน
ความสวยงามกับผูปวยของเรา

ถนนดวงพ�ทักษ

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอรเนชั่นแนล เปนโรงพยาบาลเฉพาะ
ทางทางดานทันตกรรมใหการรักษาทางทันตกรรมอยางมืออาชีพ รวมถึงบริการ
ผูปวยใน โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เปนผูนําศูนยบริการทันตกรรมดาน
ความสวยงาม, รากฟนเทียม, การผาตัดในชองปาก และการจัดฟนแบบใส

ทางพ�เศษเฉล�มมหานคร

ถนนว�ทยุ

เกี่ยวกับ
โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH

MRT
สถานีสุข�มว�ท

ถนนสุข�มว�ท

โรงพยาบาลทั น ตกรรม
กรุงเทพ อินเตอรเนชั่นแนล

สวน
ลุมพ�นี

MRT
สถานีศูนยฯ
ส�ร�กิติ์

ถนนพระราม 4

ถนนพระราม 4
MRT สถานีคลองเตย

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอรเนชั่นแนล (BIDH)
เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(ทางเขาซอยดวงพิทักษ และสุขุมวิท ซอย 2)
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.
www.DentalHospitalThailand.com
Facebook: DentalHospitalThailand
Instagram: DentalHospitalThailand
Youtube: DentalHospitalThailand
Line id: @DentalHospital

BANGKOK
INTERNATIONAL
DENTAL
HOSPITAL
Thailand’s Ofﬁcial Specialized
Dental Hospital

ศูนยบริการทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร
โรงพยาบาล BIDH ใหบริการทางดานทันตกรรม ดังนี้
• ตรวจสุขภาพฟน, ใหคาํ ปรึกษา และวางแผนการรักษาทางทันตกรรมโดยไมมคี า ใชจา ย
• ไมตอ งรอนัดนาน เพราะเรามีทมี ทันตแพทย และแล็บทางทันตกรรมระบบดิจติ ลั เพื่อลด
ระยะเวลาในการรักษา
• มีบริการใหยาลดความกังวลไปจนถึงดมยาสลบ เพื่อการผาตัดในชองปาก
• สําหรับผูปวยตางชาติ เรามีพนักงานแปลภาษา, ขอมูลเรื่องที่พักบริการ

ทันตกรรมจัดฟน
• การจัดฟนติดแนนแบบทัว่ ไป
• การจัดฟนแบบสีเหมือนฟน
• การจัดฟนแบบ Damon / ClearitySL
• การจัดฟนดานในแบบไมเห็นเครือ่ งมือ
• การจัดฟนแบบถอดได Invisalign

บริการทางทันตกรรม

ทันตกรรมรักษารากฟน

ทันตกรรมตกแตง เพื่อความสวยงาม

• การรักษารากฟนโดยทัว่ ไป
• การใชกลองจุลทรรศนชว ยในการรักษารากฟน
• การผาตัดกระดูกรองรับฟนกับการรักษารากฟน

• การฟอกฟนขาวดวย
• การครอบฟน และสะพานฟน เพื่อความสวยงาม
• การเคลือบฟนเซรามิก วีเนียร
• การอุดฟนดวยชิ้นเซรามิก , วัสดุสีเหมือนฟน
Professional Teeth Whitening

ทันตแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่โรงพยาบาล BIDH ทีมทันตแพทยระดับแนวหนามากกวา 70 ทาน รวมถึงผูบรรยาย
ระดับนานาชาติ อาจารยทนั ตแพทยในมหาวิทยาลัยชัน้ นํา ทันตแพทยเฉพาะทางหลายๆ ทาน
ของเราไดรับประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญทางทันตกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา,
อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ยุโรป และอื่นๆ ทั่วโลกระบบการรักษาในโรงพยาบาลจะเริ่มจากการ
ตรวจวางแผนการรักษา และสงตอผูปวยไปรับการรักษากับทันตแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขา
นัน้ ๆ ทําใหผรู บั บริการมัน่ ใจไดวา การรักษาในแตละขัน้ ตอนไดรบั การวิเคราะหและรักษาอยาง
เหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ

มาตรฐานโรงพยาบาลปราศจากเชื้อ

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ (BIDH) เรามีระบบการควบคุม ตรวจสอบการทําปราศ
จากเชือ้ ในแตละขัน้ ตอนตามมาตรฐานสากล เชน ISO, JCI, CDC และ AAMI ระบบการทํางาน
ในโรงพยาบาลนี้ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษ เริ่มจากระบบเครื่องดูดความแรงสูงในหอง
ทําฟน, หนวยจายกลางปราศจากเชื้อ, ระบบปองกันเพลิงไหม, ควบคุมความสะอาดของนํ้า
ในระบบ รวมถึงยังตรวจสอบอยางเขมงวดเพือ่ สุขอนามัยของผูมารับบริการทุกทาน

เทคโนโลยีทันตกรรมดิจิตัล

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย ชวยใหเราวินิจฉัย และวางแผนการรักษาใหดียิ่งขึ้น และลด
หัตถการที่ไมจําเปน ลดขนาดของแผลผาตัด แผลหายเร็วขึ้นและยังเพิ่มอัตราความสําเร็จ
และความสวยงามดวยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ที่เรานํามาใชในโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ
(BIDH) รวมถึง CT scan, การถายภาพรังสีระบบดิจิตัล, ระบบพิมพปากดิจิตัล, กลอง
จุลทรรศนงานคลองรากฟน, ระบบการออกแบบ และจําลองชิ้นงานดวยระบบคอมพิวเตอร,
การทําปราศจากเชื้อ, เครื่องอบแรงดันที่ไดมาตรฐาน, นํ้ายาทําความสะอาดตางๆ รวมทั้ง
ระบบติดตาม, ตรวจสอบเพือ่ ความมัน่ ใจในความปลอดภัยกับผูม ารับบริการจากเราทุกทาน

Digital Smile Design (DSD) เปนแนวคิดการรักษาทางทันตกรรม
เพื่อความงามที่ใชเครื่องมือดิจิตอลเปนซอฟตแวรทางคอมพิวเตอร,
ภาพถายและวิดีโอในการวางแผน และสรางวีเนียร หรือรอยยิ้มในแบบ
ของคุณผูเชี่ยวชาญ DSD ไดรับการฝกฝนเพื่อวางแผนโปรไฟลใบหนาและ
ความตองการที่เฉพาะเจาะจงของคุณ วีเนียรและครอบฟนจะถูกปรับแตงดวย
ระบบดิจิตอลและสรางขึ้น เพื่อทราบผลจําลองการรักษาที่คาดไวลวงหนา

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

ศัลยกรรมชองปาก

• การถอนฟนและการผาฟนคุด
• ทันตกรรมรากเทียม
• การปลูกถายกระดูกรองรับฟ�น

กอนทํา

หลังทํา

รากฟนเทียม

ใสฟนปลอมชนิดถาวรทดแทนชองวาง
• รากฟนเทียมแบบปกติ
• รากฟนเทียมใน 1 วัน
• รากฟนเทียมรองรับสะพานฟน
• รากฟนเทียมรองรับฟนปลอมชนิดถอดได
• All-on-4™ & All-on-6™
• ฝงรากฟนเทียมในกระดูกไซโกมา

การผาตัดใบหนาขากรรไกร
และชองปาก

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH มีทางเลือกในการ
ทําฟนภายใตยาคลายความกังวลไปจนถึงการดมยาสลบ
สําหรับการรักษา
• การฝงรากฟนเทียมทั้งขากรรไกร
• การผาตัดกระดูกขากรรไกรรวมกับการจัดฟน
• การผาฟนคุดหรือถอนฟนหลายตําแหนงพรอมกัน
• การปลูกกระดูกรองรับฟน

ทันตกรรมปริทันต / โรคเหงือก
• การเกลารากฟน
• การศัลยกรรมเหงือก ปลูกถายเหงือก
• การผาตัดตกแตงเหงือก

ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมสําหรับเด็ก
• การอุดฟน
• การทําความสะอาดฟน
• ขูดหินปูนและขัดฟน
• Airflow
• เคลือบฟลูออไรด

