
Smile, ທ່ີ່ານໄດ້ຮັັບການດ້ແລ
ເບ່ິງແຍງທີ່າງທັີ່ນຕ່ຳະກ່າ.

Smile, California ຊ່່ວຍສະມາຊິ່ກ Medi-Cal ຮັັບປະໂຫຍດສູງສຸດ
ຈາກຜົົນປະໂຫຍດທາງທັນຕະກຳ າຂອງພວກເຂົາ. Medi-Cal ໃຫ້ການ
ບຳ ລິິການທາງທັນຕະກຳ າບຳ່ ເສຍ ຄ່່ າ ແລິະ ລິາຄ່າຖືືກເພ່ືອຊ່່ວຍທ່ານຮັັກສາ

ສຸຂະພາບ ແລິະ ສຸຂະພາບແຂ້ວຂອງທ່ານໃຫ້ແຂງແຮັງ. 

7 ເຫ້ດຜົົນທ່່ານຄຸ້ວ່ນກ່ານົດເວ່ລູານັດໝາຍ ກັບໍ່ທັ່ນຕະແພດ
ຂ້ອງ Medi-Cal ໃນຕອນນີ້ຄືຸ້:

1. ເພາະວ່່າທ່່ານເຮັັດໄດ້! Medi-Cal ມີີ 
ການຄຸ້ ມີຄຸ້ ອງແຂ້ ້ວ່ໃຫ້ ້ . 
ການກວດສຸຸຂະພາບແຂ້ວແມ່່ນບ່່ 
ເສຸຍຄ່ າ ຫຼື ລາຄ່າຕ່່່ຳາສຸ່າລັບສຸະມ່າຊິິກ 
Medi-Cal (ທ່່ີ່ມ່່ສິຸດໄ ດ້ຮັັ ບຜົົນ
ປະໂຫຼືຍດທີ່າງດ້ານແ ຂ້ວ). ຜ້້ົໃຫ່ຼືຍ
ສຸາມ່າດເຮັັດການກວດໄດ້ທຸີ່ກໆປ່ ແລະ 
ເດັກນ້ອນສຸາມ່າດກວດທຸີ່ກໆຫົຼືກ
ເດຫຼື ອນ. 

້ ້

່ ືຫຼື

2. ລູູກຂ້ອງທ່່ານບ່່ໍ່ເຄີຸ້ຍໄປພົບໍ່
ທັ່ນຕະແພດເລີູຍ. 
ເດັກນ້ອຍສຸາມ່າດເກ່ດແຂ້ວແມ່ງເ ປັນ 
ຮັໄ ດ້ຕ້ັ່ຳງແຕ່່ຳອາຍຸ 2 ປ່. ປົກປ້ອງເຫຼືຫຼື ອກ 
ແລະ ແຂ້ວຂອງລ້ກທ່ີ່ານໂດຍການພາ
ພວກເຂົາໄປພົບທັີ່ນຕ່ຳະແພດທຸີ່ກໆຫົຼືກ
ເດຫຼື ອນ. 

້

3. ທ່່ານຖືືພາ! 
ສຸຸຂະພາບຊ່ິອງປາກຂອງທ່ີ່ານແມ່່ນ
ສຸ່ວນສຸ່າຄັ່ນເພຫຼື່ ອຮັັບປະກັນວ່າລ້ກໃນ
ທ້ີ່ອງຂອງທ່ີ່ານສຸຸຂະພາບແຂງແຮັງ. 
ເຫຼືຫຼື ອກ ແລະ ແຂ້ວຂອງທີ່ ່ານຕ້່ຳອງໄດ້ 
ມ່່ການເ ອົາໃຈໃສຸ່ເປັນພ ິ ເ ສຸດໃນເວລາ
ນ້່. ຢ່າລ ຫຼື ມ່ບອກພວກເຂົາວ່າ ທ່ີ່ານຖືຫຼື
ພາເມ່່ຫຼື ອທ່ີ່ານເຮັັດການນັດໝາຍຂອງ
ທ່ີ່ານ. 

່

4. ມັີນເປັນວັ່ນຄົຸ້ ບໍ່ຮັ ອບໍ່ວ່ ັ ນເກີດທ່່າອິດ
ຂ້ອງລູູກທ່່ານ! 
ເຮັັດການນັດໝາຍການໄ ປພົບ
ທັີ່ນຕ່ຳະແພດຄ້ັ່ງທ່ີ່າອິດຂອງລ້ກທ່ີ່ານ

ໃຫ້ຼືໄວທ່່ີ່ສຸຸດເມ່ຫຼື່ ອແຂ້ວເຫືັ້ຼືມ່ທ່ີ່າອິດຂອງ
ພວກເຂົາອອກມ່າ ຫຼື ເມ່່ຫຼື ອຮັອດວັນຄົ່ບ 
ຮັອບວ ັ ນເກ່ດທ່ີ່າອິດຂອງພວກເຂົາ, 
ອັນໃດກ່່ໄດ້ທ່່ີ່ມ່າຮັອດກ່ອນ. ມ່່ຄ່ ວາມ່ 
ສຸ່າຄ່ ັ ນທ່ີ່ ່ ຈະ ຕ່ຳ ້ ອງໄ ດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ແຂ້ວຂອງ
ເດັກນ້ອຍຈົນກວ່າພວກມັ່ນຫືົ່ຼືນອອກ. 

ືຫຼື

5. ລູູກຂ້ອງທ່່ານກ່າລັູງຈະເລີູ່ມີເຂົ້້າ
ໂຮັງຮັຽນອະນ້ບໍ່ານ. 
ເພຫຼື່ ອຮັັບປະກັນວ່າລ້ກຂອງທ່ີ່ານພ້ອມ່
ໄປໂຮັງຮັຽນ, ກົດໝາຍຂອງລ ັ ດຄ່ າ 
ລິຟ່ໍ ເນຍ ຮັ ຽກຮັ ້ ອງໃ ຫ້ຼືລ້ກຂອງທ່ີ່ານ
ມ່່ການກວດແຂ້ວໂດຍບ່່ເກ່ນວັນທ່ີ່ 31 
ພຶດສຸະພາ ຢ່້່ໃນໂຮັງຮັຽນອະນຸບານ ຫຼື 
ເກຣດ ທ່ີ່ າອ ິ ດ, ອັນໃດກ່່ໄດ້ແມ່່ນປ່ທ່ີ່າອິດ
ຂອງພວກເຂົາໃນໂຮັງຮັຽນລັດ. 

6. ແຂ້້ວ່ກົກຖືາວ່ອນຂ້ອງລູູກທ່່ານປົ່ງ
ອອກແລູ້ວ່. 

ືຫຼື

ປົກປ້ອງແຂ້ວກົກເຫຼືລ່ົານັ້ນຈາກແບັກ
ທ່ີ່ເຣຍທ່່ີ່ເປັນອັນຕ່ຳະລາຍ ແລະ ແຂ້ວ
ແມ່ງເປັນຮັ ້ ໂດຍການກ່ານົດເວລາການ
ກວດແຂ້ວ ແລະ ຂ່ໃ ຫ້ຼືທັີ່ນຕ່ຳະແພດ
ອັດຮ້ັຮ່ັອງແຂ້ວກົກ. ເຮັັດໄ ດ້ໄວ, ່ບ່ເຈັບ 
ແລະ ສຸາມ່າດປົກປ້ອງແຂ້ວດ້ານຫຼື ັ ື ງ
ຂອງລ້ກທ່ີ່ານເປັນເວລາຫຼືລາຍປ່!

7. ລູູກຂ້ອງທ່່ານຫ້າກ່່ຈົບໍ່ໂຮັງຮັຽນຮັາຍ 
ສະກ ລູ .ູ
ການບ່ລິການທີ່າງທັີ່ນຕ່ຳະກ່າຂອງລ້ກ
ທ່ີ່ານແມ່່ນ ່ບ່ ເ ສຸຍຄ່ າ ຫຼື ລາຄ່າຖືຫຼື ກ
ຈົນຮັອດອາຍຸ 21 ປ່. ຊ່ິວຍພວກເຂົາ
ປະຕິ່ຳບັດຕ່ຳາມ່ກິດຈະວັດກ່ຽວກ ັ ບແ ຂ້ວ
ຂອງພວກເຂົາໂດຍການກ່ານົດເວລາ
ການນັດໝາຍໃນມ້່ຫຼື ຕ່ຳ ່າງໆທີ່ ່່ ພວກເຂົາ
ພ້ອມ່ທ່່ີ່ຈະໄປຕ່ຳາມ່ນັດ. 

່ ືຫຼື

SmileCalifornia.org 
1-800-322-6384
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http://SmileCalifornia.org


ການຮັັກສຸາສຸຸຂະພາບແຂ້ວໃຫ້ຼືແຂງແຮັງ
ແມ່່ນໜ່ຶຶ່ງໃນສ່ິຸງທ່່ີ່ດ່ສຸຸດທ່່ີ່ທ່ີ່ານສຸາມ່າດເຮັັດ
ໄດ້ສຸ່າລັບສຸຸຂະພາບໂດຍລວມ່ຂອງທ່ີ່ານ.

ສ່າລັູບໍ່ຊ່່ອງປາກທ່ີ່ແຂ້ງແຮັງ, ທ່່ານຕ້ອງເຮັັດຫຼ້າຍກວ່່າ ການຖູື
ແຂ້້ວ່ ແລູະ ຂັ້ດດ້ວ່ຍເສັ້ນໄໝ.
ສຸຂະພາບແຂ້ວຂອງທ່ານມີຄ່ ວາມສຳ າຄັ່ນ. ສຸຂະພາບໂດຍລິວມຂອງທ່ານເຊ່ື່ອມໂຍງກັບສຸຂະພາບ
ຊ່່ອງປາກຂອງທ່ານຢ່່າງຫັວງຫ ັ າຍ. ປະຕິບັດການດູແລິຊ່່ອງປາກແຕ່ລິະວັນ ແລິະ ກຳ ານົດເວລິາການ
ກວດແຂ້ວເປັນປົກກ ະຕ ິ ເພື່ອຫຸັດຄ່ວາມສ່ຽງການເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທ່ີຮ້ັາຍແຮັງ. 

່ການບໍ່ລິູການທີ່ໄດ້ຮັັ ບໍ່ການຄຸ້ ້ ້ມີຄຸ້ອງອາດຈະ ລູວ່ມີມີີ:
• ກວດ ແລິະ ສ່ອງໄຟ ຟ າ້
• ທຳ າຄ່ວາມສະອາດ
• ອັດຮັ ຮັ ່ອງແ ຂ້ວູ
• ປິ່ນປ ວດ ວຍສານ ຟ ລິ ອຳ ຣາຍ ູ
• ການອັດຮູັ ແລິະ ໃສ່ຄ່ອບແຂ້ວ*
• ການຂູດຫີນປູນ ແລິະ ຮັາກແຂ້ວ
• ການປິນປົວຄ່ອງຮັາກແຂ້ວ

• ບຳ ລິິການສຸກເສີນ
• ການຖືອນແຂ້ວ
• ການທຳ າຄ່ວາມສະອາດແຂ້ວ
• ການໃສ່ແຂ້ວປອມທັງໝ ົ ດ ແລິະ ບາງສ່ວນ
• ການປັບແຂ້ວປອມໃໝ່
• ກ ານດັດແຂ້ວ (ໃສ່ບ ້ ວງດ ັ ດ) ສຳ າລັິບຜູ້ົທ ີ່ ມ ີ ອາຍຸ

21 ປີ ແລິະ ຕຳ່ າກວ່າທ່ີມີສິດໄ ດ້ຮັັ ບ

ຮັຽນຮູ້ັເພີມເຕີມກ່ຽວກັບການບຳ ລິິການເ ຫັົານີໄດ້ໃນເວັບໄຊ່ SmileCalifornia.org.່ ່ ້
*ການຄ່ອບແຂ້ວກົກ ຫ ແຂ້ວກົກນ້ອຍ (ແຂ້ວຫັັງ) ອາດຈະໄ ດ້ຮັັບການຄຸ້່ມຄ່ອງໃນບາງກຳ ລິະນີ.

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018, Department of Health Care Services (ພະແນກ  
ບຳ ລິິ ກ ານດ ແ ລິສ ຂະ ພາບ , DHCS) ໄດ້ນຳ າເອົາຜົົນປະໂຫຍດທາງທັນຕະກຳ າຂອງຜູ້ົໃຫ່ຍກັບຄ່ ື ນ 
ມາໃ ຫ້ສະມາຊິ່ກອາຍຸ 21 ປີ ແລິະ ອາຍຸສູງກວ່ານ້ັນດ້ວຍການຄ່ ຸ ້ມຄ່ ອງແ ຂ້ວເຕັມຂອບ ເຂດ . 

ູ ຸ

ສຳ າລັິບລິາຍຊ່ື່ການບຳ ລິິການທ່ີໄດ້ຮັັບການຄຸ້່ມຄ່ອງທ່ີສົມບູນ, ເຂ້ົາໄປທ່ີ SmileCalifornia.org.

ການກວ່ດແຂ້້ວ່ເປັນປົກກະຕິ ແລູະ ການດູແລູຊ່່ອງປາກຢ່່າງດີ
ສາມີາດຊ່່ວ່ຍທ່່ານປະຢັ່ດເວ່ລູາ ແລູະ ເງິນໄດ້.

               

ັື

 Medi-Cal 
Dental ໃຫ້ການກວດແຂ້ວ
ບຳ່ ເສຍ ຄ່່ າ ຫ ລິາຄ່າຖືືກທຸກໆ
ຫົກເດືອນສຳ າລັິບສະມາຊິ່ກທ່ີ
ມີອາຍຸຕຳ່ າກວ່າ 21 ປີ.

ເດັກອ່ອນ 
 ການໄປພົບທັນຕະ ແພດເ ພື່ອກວດແຂ້ວຄ້ັ່ງທຳ າອິດຂອງລູິກ

ທ່ານຄ່ວນເຮັັດພາຍຫັັງແຂ້ວເຫລັ້ິມທຳ າອິດຂອງພວກເຂົາອ 
ອກມາ, ແຕ່ບຳ່ ຊ້່າໄປ ກ ວ່າວ ັ ນຄ່ ົ ບຮັ ອບວັນເກີດປີທຳ າອ ິ ດຂອງ
ພວກເຂົາ. ແຂ້ວຂອງເດັກມີຄ່ ວາມສຳ າຄັ່ນຕຳ່ ສຸຂະພາບ ແລິະ 
ການເຕີບໃຫ່ຍຂອງລູິກຂອງ ທ ່ ານ. ພວກມັນຊ່່ວຍລິາວຫຍຳ້ າ, 
ເວ້ົາ ແລິະ ຍ້ິມ. 

ເດັກນ້ອຍ
ແຂ້ວນຳ້ ານົມຂອງເດັກເລີ່ິມຫັ່ົນເມື່ອຕອນຊ່່ວງອາຍຸຫ້າປີ ຫ ໄວ
ກ່ອນນັ້ນ. ນີ້ແມ່ນເວລິາທ່ີແຂ້ວຖືາວອນຂອງພວກເຂົາເລີ່ິມປ່ົງ
ອອກ. ຖືາມທັນຕະແພດສຳ າລັິບການອັດຮັ ູ ຮ່ັອງແຂ້ວກົກເພ່ືອ
ປົກປ້ອງແຂ້ວກົກບຳ່ ໃຫ້ແມງເປັນຮັ . ເດັກທ່ີບຳ່ ມີກ ານອ ັ ດຮັ ູ ຮ່ັອງແຂ້ວມີໂອກາດເກີດແຂ້ວແມງຫັາຍ
ກວ່າບ ັ ນດາ ຜົ ທ ີ່ ມ ີ ກ ານອ ັ ດຮັ ຮັ ່ອງແ ຂ້ວສາມເທ່ົາ.* 

ັື
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ໄວ່ລູ່້ນ
ການກິນອາຫານ ແລິະ ດ່ືມເຄ່ື່ອງດ່ືມທ່ີມີນຳ້ າຕານ, ເປັນສ່ິງທີ່ໄວລຸ່ິນເຮັັດຕະຫລິອດ, ເຮັັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີຄ່ວາມສ່ຽບສູງຂ້້ນສຳ າລັິບການເ ກີດພະຍາດເຫືອກ ແລິະ ການເ ກີດແ ຂ້ວຜົ ່ ອຍ. ໄວລິ ຸ ່ນຜູ້ົທີ່ກວດ
ສຸຂະພາບແຂ້ວເປັນປະຈຳ າຈະຮັັບປະກັນການມີສຸຂະພາບຊ່່ອງປາກທ່ີແຂງແຮັງເມື່ອເຕີບໂຕເປັນຜູ້ົ
ໃຫ່ຍ. 

                

ັື

  Medi-Cal 
Dental ໃຫ້ການກວດແຂ້ວບ່ຳ  
ເສຍຄ່່ າ ຫ ລິາຄ່າຖືືກທຸກໆ 12 
ເດືອນສຳ າລັິບສະມາຊິ່ກທ່ີມີອາຍຸ
ເກີນ 21 ປີ.

ການຖືືພາ
ການດູແລິສຸຂະພາບຊ່່ອງປາກທ່ີດີຊ່່ວຍປົກປ້ອງບັນຫາຕ່າງໆໃນ
ລິະຫ ວ່າງຖືືພາ. ໃນຖືານະສະມາຊິ່ກຂອງ Medi-Cal, ທ່ານໄດ້
ຮັັບການຄຸ້່ມຄ່ອງໃນລິະຫວ່າງການຖືືພາ ແລິະ 12 ເດືອນຫັັງຈາກ
ການເກີດລູິກຂອງທ່ານ. ເວລິາທ່ີເໝາະສົມສຸດໃນການພົບ
ທັນຕະແພດແມ່ນໄລິຍະສາມເດືອນທີສອງຂອງທ່ານ (ການຖືື
ພາອາທິດທີ 13 - ອາທິດທີ 27). 

ຜູ້ົໃຫ່້ຍ
ເນື່ອງຈາກພວກເຮົັາມີອາຍຸເພີ່ມຂ້້ນ, ການດູແລິສຸຂະພາບ
ຂອງພວກເຮົັາຈ່້ງນັບມ້ືຍ່ິງສຳ າຄັ່ນຂ້້ນ. ສູຂະພາບຊ່່ອງປາກ
ທ່ີແຂງແຮັງສາມາດປົກປ້ອງແຂ້ວຫັ່ົນອອກ ແລິະ ປັບປຸງ
ສຸຂະພາບທາງກາຍຂອງທ່ານ.

ຜົສງ ອາ ຍູູ້ ້
ຖືານະເປັນຜູ້ົສູງອາ ຍ , ທ່ານມັກຈະມີພະຍາດເ ຫືອກ ແລິະ ບັນຫາສຸຂະພາບຊ່່ອງປາກອ່ືນ, ແຕ່ຜ່ົານ
ການຖູືແຂ້ວສອງເທ່ືອຕ່ຳ ວັນ, ການຂັດດ້ວຍເສ້ັນໄໝໃນແຕ່ລິະວັນ ແລິະ ສ່ິງສຳ າຄັ່ນສຸດແມ່ນໄປພົບ
ທັນຕະແພດຂອງທ່ານເປັນປະຈຳ າ, ທ່ານສາມາດຫຸັດຄ່ວາມສ່ຽງຂອງທ່ານໄດ້.

ຸ

*ແຫ່ັງທີ່ມ າ: ສູນຄ່ວບຄຸ່ມ ແລິະ ປ້ອງກັນພະຍາດ (Centers for Disease Control and Prevention) cdc.gov/vitalsigns/
dental-sealants/index.html
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