
1.	 ເພາະ	ວ່າ	ທ່ານ	ສາ	ມາດ! Medi-Cal ມີ	
ການ	ຄຸ້ມ	ຄອງ	ແຂ້ວ	ໃຫ້. 
ການກວດສຸຂະພາບແຂ້ວແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ 
ຫຼ ືລາຄາຖກືສໍາລັບສະມາຊິກ Medi-Cal 
(ມີສິດໄດ້ຮັບຜນົປະໂຫຍດແຂ້ວ). ຜູ້ໃຫຍ່
ສາມາດເຂ້ົາຮັບການກວດສຸຂະພາບແຂ້ວ
ໄດ້ທຸກໆປ ີແລະ ເດກັນ້ອຍສາມາດເຂ້ົາ
ຮັບການກວດສຸຂະພາບແຂ້ວໄດ້ທຸກໆຫົກ
ເດອືນ. 

2.	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ບໍ	່ເຄຍີ	ໄດ້	ໄປ	ຫາ 
ແພດ	ແຂ້ວ	ເລີຍ. 
 ລກູຂອງທ່ານສາມາດມີແຂ້ວເປນັຮູໄດ້ຕັງ້
ແຕ່ມີອາຍຸສອງປ.ີ ປກົປ້ອງເຫືອກ ແລະ 
ແຂ້ວລກູຂອງທ່ານໂດຍການເອົາພວກເຂົາ
ໄປຫາແພດແຂ້ວທຸກໆຫົກເດອືນ. 

3.	ທ່ານ	ຖ	ືພາ! 
ສຸຂະພາບປາກຂອງທ່ານແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່
ທ່ີສຸດຂອງການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນໃຈ
ວ່າ ລູກຂອງທ່ານມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດ.ີ 
ເຫືອກ ແລະ ແຂ້ວຂອງທ່ານແມ່ນຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປນັພິເສດໃນເວລານີ.້ ຢ່າ
ລືມບອກພວກເຂົາວ່າ ທ່ານຖືພາ ເມືອ່
ທ່ານເຮັດການນດັໝາຍຂອງທ່ານ. 

4.	ມນັ	ເປນັ	ວັນ	ເກດີ	ປ	ີທໍາ	ອິດ	ຂອງ	ລູກ	
ທ່ານ! 
ເຮັດການນັດໝາຍສໍາລບັການໄປຫາແພດ
ແຂ້ວເທ່ືອທໍາອິດຂອງທ່ານທັນທີທ່ີແຂ້ວ
ເຫ້ັຼມທໍາອິດຂອງພວກເຂົາອອກມາ ຫຼື 
ໂດຍທ່ີເປນັວນັເກດີທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ, 
ອັນໃດກໍ່ໄດ້ທ່ີມາຮອດກ່ອນ. ມີຄວາມ
ສໍາຄັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ເບິງ່ແຍງດູແລແຂ້ວ
ນໍ້ານົມເດກັນ້ອຍຈົນກວ່າພວກມນັຫ່ຼອນ
ອອກ. 

5.	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ກໍາ	ລັງ	ເລ່ີມ	ເຂ້ົາ	ໂຮງ	ຮຽນ	
ອະ	ນ	ຸບານ. 
ເພືອ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ລກູຂອງທ່ານພ້ອມເຂ້ົາ
ໂຮງຮຽນແລ້ວ, ກດົໝາຍລດັຄາລິຟໍເນຍ
ກໍານົດໃຫ້ລກູຂອງທ່ານຕ້ອງໄປກວດສຸຂະ
ພາບແຂ້ວພາຍໃນວນັທີ 31 ພຶດສະພາ ຢູ່
ໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫຼ ືເກຣດທໍາອິດ, 
ເອາົອັນທ່ີເປນັປີທໍາອິດຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນ
ໂຮງຮຽນລດັ. 

6	 ປ.ີແຂ້ວກກົ	ຖາ	ວອນ 
ຂອງ	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ອອກ	ມາ. 
ປກົປ້ອງແຂ້ວກກົເຫ່ົຼານ້ັນຈາກແບກັທີເຣຍ
ອນັຕະລາຍ ແລະ ການເປນັຮູ ໂດຍການ
ນດັໝາຍໄປກວດສຸຂະພາບແຂ້ວ ແລະ 
ບອກໃຫ້ແພດແຂ້ວໃຊ້ສານອດັແຂ້ວກກົ
ໃຫ້. ມນັເຮັດໄດ້ໄວ, ບໍ່ເຈບັ ແລະ ສາມາດ
ປກົປ້ອງແຂ້ວເບ້ືອງຫັຼງຂອງລູກທ່ານໄດ້
ເປນັເວລາຫຼາຍປ!ີ

7.	 ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ຫາ	ກໍ	່ຈບົ	ໄຮ	ສະ	ກ	ູລ. 
ການບໍລິການແຂ້ວຂອງລກູທ່ານແມ່ນຟ
ຣ ີຫຼ ືລາຄາຖກືຈນົຮອດອາຍ ຸ21 ປ.ີ ຊ່ວຍ
ໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຕາມການເບິງ່ແຍງດູແລ
ແຂ້ວປກົກະຕ ິໂດຍການກໍານົດເວລານັດ
ໝາຍໃນວນັຕ່າງໆ ເມືອ່ພວກເຂົາອາດຈະ
ຫຼາຍຂ້ຶນ ເພ່ືອຮັກສາມນັ. 

7 ເຫດ	ຜົນ	ທີ່	ທ່ານ	ຄວນ	ຈະ	ນັດ	ພົບ	 
ກັບ	ແພດ	ແຂ້ວ	ຂອງ Medi-Cal ແຕ່	ດຽວ	ນີ້:

ຍິມ້ໄວ້, ທ່ານມີການເບິງ່ແຍງດູແລແຂ້ວ.

ຍ້ິມ	ໄວ້,	ລັດ	ຄາ	ລິ	ຟໍ	ເນຍຊ່ວຍສະມາຊິກ Medi-Cal  
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ແຂ້ວຂອງພວກເຂົາໄດ້ສູງສຸດ.  

Medi-Cal ໃຫ້ບໍລິການແຂ້ວຟຣີ ຫຼື ລາຄາຖືກ  
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານມີສຸຂະພາບດີ. 

SmileCalifornia.org 
1-800-322-6384



                  Medi-Cal 
Dental ໃຫ້ການກວດສຸຂະ
ພາບແຂ້ວຟຣີ ຫຼື ລາຄາຖືກ
ແກ່ສະມາຊິກອາຍຸເກີນ 21ປີ
ທຸກໆ 12 ເດືອນ.

 ຕໍ່	ປີ
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ເພືອ່	ໃຫ້	ປາກ	ມ	ີສຸ	ຂະ	ພາບ	ດີ, ທ່ານ	ຈໍາ	ເປນັ	ຕ້ອງ	ໄດ້	ເຮັດ	
ຫາຼຍກວ່າທ່ີ	ໃຊ້	ພຽງ	ແຕ່	ແປງ	ຖ	ູແຂ້ວ ແລະ ໄໝ	ຂັດ	ແຂ້ວ	ເທົາ່	ນັນ້.
ສຸຂະພາບແຂ້ວຂອງທ່ານມີຄວາມສໍາຄັນ. ສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງທ່ານມີສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ
ສຸຂະພາບປາກຂອງທ່ານຫຼາຍ. ປະຕິບັດເຮັດການເບິ່ງແຍງດູແລປາກຂອງທ່ານປະຈໍາວັນໃຫ້ດີ 
ແລະ ກໍານົດເວລາໄປກວດສຸຂະພາບແຂ້ວປົກກະຕິ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງບັນຫາສຸຂະພາ
ບຮ້າຍແຮງ. 

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018, ກົມປິ່ນປົວສຸຂະພາບ (DHCS) ໄດ້ເອົາຜົນປະໂຫຍດແຂ້ວ
ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ສໍາລັບສະມາຊິກອາຍຸ 21 ປີຂຶ້ນໄປກັບມາໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງແຂ້ວເຕັມຂອບເຂດ. 

ສໍາລັບລາຍການໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ, ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ 
SmileCalifornia.org.

ເດັກ	ນ້ອຍ 
ການໄປກວດແຂ້ວເທື່ອທໍາອິດຂອງລູກຂອງທ່ານຄວນໄປ
ຫຼັງຈາກແຂ້ວທໍາອິດຂອງພວກເຂົາປະກົດອອກມາ, ແຕ່ບໍ່
ຊ້າໄປກວ່າຄົບຮອບວັນເກີດທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ. ແຂ້ວ
ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດ
ທະນາຂອງລູກຂອງທ່ານ. ພວກມັນຊ່ວຍລາວ ຫຼື ນາງ
ຄ້ຽວອາຫານ,  ປາກເວົ້າ ແລະ ຍິ້ມ. 

ເດັກກາງ
ເດັກນ້ອຍເລີ່ມຫຼົ່ນແຂ້ວນໍ້ານົມຂອງພວກເຂົາໄວແຕ່ອາຍຸ
ຫ້າປີ. ອັນນີ້ແມ່ນເມື່ອແຂ້ວຖາວອນເລີ່ມຕົ້ນປົ່ງຂຶ້ນມາ. 
ໃຫ້ຖາມແພດແຂ້ວສໍາລັບສານອັດແຂ້ວຄົກ ເພື່ອຊ່ວຍປົກ
ປ້ອງແຂ້ວຄົກຂອງລູກຂອງທ່ານບໍ່ໃຫ້ເປັນຮູ. ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີສານອັດແຂ້ວແມ່ນມີແຂ້ວເປັນຮູ
ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ມີສານອັດແຂ້ວສາມເທົ່າ.* 

ໄວ	ລຸ້ນ
ການກິນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນໍ້າຕານຫຼາຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດ
ເຫືອກ ແລະ ແຂ້ວແມງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກໄວລຸ່ນມັກຈະກິນ. ໄວລຸ່ນຜູ້ທີ່ສືບຕໍ່ໄປກວດແຂ້ວ
ປົກກະຕິແມ່ນຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງການມີສຸຂະພາບປາກທີ່ດີໄປຈົນເຖິງໄວເປັນຜູ້ໃຫຍ່. 

ການຖືພາ
ການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບປາກທີ່ດີຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາ
ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ. ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກ  
Medi-Cal, ທ່ານໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນລະຫວ່າງການຖື
ພາ ແລະ 60 ວັນຜ່ານໄປຈາກການເກີດລູກຂອງທ່ານ. ເວ
ລາດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໄປພົບແພດແຂ້ວແມ່ນພາກທີສອງຂອງທ່ານ 
(ການຖືພາໃນອາທິດ 13 ຫາ ອາທິດ 27). 

ຜູ້	ໃຫຍ່
ເມື່ອພວກເຮົາແກ່ຂຶ້ນ, ການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງ
ພວກເຮົາມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ສຸຂະພາບປາກທີ່
ດີສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສຍແຂ້ວ ແລະ ປັບປຸງສຸຂະ

   ພາບຮ່າງກາຍໄດ້.

ຜູ້	ອາ	ວຸ	ໂສ
ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ອາວຸໂສ, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດເຫືອກ ແລະ ບັນຫາສຸຂະ
ພາບທາງປາກອື່ນໆ, ແຕ່ໂດຍການຖູແຂ້ວມື້ລະສອງເທື່ອ, ການຂັດແຂ້ວປະຈໍາວັນ ແລະ ສິ່ງສໍາ
ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໄປພົບແພດແຂ້ວເປັນປົກກະຕິນັ້ນ, ທ່ານສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານລົງໄດ້.

 ການ	ເບິ່ງ	ແຍງ	ດູ	ແລ	ແຂ້ວ	ດີ ແລະ ການກວດ	ສຸ	ຂະ	ພາບ	ແຂ້ວ	ປົກ	
ກະ	ຕິ	ສາ	ມາດ	ເຮັດ	ໃຫ້	ທ່ານປະ	ຢັດ	ເວ	ລາ  
ແລະ ເງິນ	ໄດ້.

ການຮັກສາແຂ້ວຂອງທ່ານໃຫ້ມີສຸຂະພາບ
ດີແມ່ນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານສາມາດ
ເຮັດໄດ້ສໍາລັບແຂ້ວໂດຍລວມຂອງທ່ານ.

*ແຫຼງ່ຂໍ້ມນູ: Centers for Disease Control and Prevention www.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html 

• ການປິ່ນປົວສຸກເສີນ
• ການຖອນແຂ້ວ
• ການກວດສຸຂະພາບແຂ້ວຕາມໄລຍະ
• ແຂ້ວປອມຄົບຊຸດ ແລະ ບາງສ່ວນ
• ການຈັດແຂ້ວປອມ
•  ການແຕ່ງແຂ້ວ (ສາຍຮັດແຂ້ວ)ສໍາລັບຜູ້ທີ່

ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບອາຍຸ 21 ປີລົງມາ

ການ	ບໍ	ລິ	ການ	ທີ່	ຄຸ້ມ	ຄອງ	ໃຫ້	ອາດ	ຈະ	ປະ	ກອບ	ມີ:

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢູ່ທີ່ SmileCalifornia.org.

• ກວດ ແລະ ສ່ອງໄຟຟ້າ (x-rays)
• ການອະນາໄມ
• ສານອັດແຂ້ວ
• ປິນ່ປວົດ້ວຍສານຟຼູອໍຣາຍ
• ການອດັແຂ້ວ ແລະ ການຄອບແຂ້
•  ການຂູດຫີນປນູ ແລະ ການວາງຮາກແຂ້ວ
• ການປິນ່ປວົຮ່ອງຮາກແຂ້ວ

 ຕໍ່	ປີ
2x

                Medi-Cal 
Dental ໃຫ້ການກວດສຸຂະ
ພາບແຂ້ວຟຣີ ຫຼື ລາຄາຖືກ
ແກ່ສະມາຊິກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ  
21 ປີ ທຸກໆຫົກເດືອນ.


