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डा. चान: 

श्रीमती. टुङग,् तपाईको छोराको दााँत खराबी अत्यन्तै गम्भीर खाल्को छ।

श्रीमती. टुङग:् 

डा. चान, मलाई थाहा छैन कक यती सानो उमेरमा उसको यतत धेरै दाांतहरू खराब भएको छन।् 

एक पतछ एक गदै, उनका दााँतहरू पलाउने बबततकै तछट्टै कुहहनो भए। यसले उसलाई धेरै 

चोट पुर्याइरहेको छ, मलाई यो पररस्थथततलाई कसरी सम्हाल्ने भनेर थाहा छैन।

डा. चान:

तपाईंले भखखर वर्खन गनुखभयो बाल्यावथथा क्षयका लक्षर्हरु हुन.् अथाखत, बच्चाको दााँतहरू 

दााँत पलाएको केही समयमा नै क्याभभहटहरु हुन्छन।् सामान्यतया यो इस्न्सजर बाट सुरु 

हुन्छ, त्यसपतछ पलाएको दााँतहरुमा क्रमैसांग देखखन्छ, अन्य दााँत हरु एक एक गरेर प्रभाववत 

हुन्छन।्

श्रीमती. टुङग:् 

के? प्रारस्म्भक बाल्यावथथाका क्षयहरु?!

डा. चान: 

श्रीमती. टुङग,् प्रारस्म्भक बाल्यावथथाका क्षयहरु अनुचचत आहार र भोजन गने बानीको 

कारर्ले हो। धेरै जसो खानाले वाथतवमा चचनी समावेश गदखछ, र मुखमा रहेको 



ब्याक्टेररयाहरूले चचनीलाई एभसड उत्पादन गनखका लाचग मेटाबोभलज गदखछ. एभसडले 

त्यसपतछ दााँतको सतहमा खतनजहरूलाई पगाल्छ र बबथतारै क्याभभटी बन्छ। तपाईंको 

छोराको अवथथालाई ववशषे ध्यान हदन आवश्यक छ। 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

श्रीमती. टुङग:् 

त्योसो हो। ऊ राम्रोसाँग खान्दैन, मैले सोच ेकक उसका क्याभभटी कुपोषर्को कारर्ले हो।

त्यसैले, मैले हदनको धेरै चोहट उसलाई खाना खवुाएाँ, यो आशा गदै कक उसले थप पौस्टटक 

आहार प्राप्त गनख सक्छ।

डा. चान:

यहद तपाईंको बच्चालाई जहहले पतन खान खवुाइयो भने, एभसड लगातार उत्पन्न हुने चथयो। 

यद्यवप थकु दााँतको रक्षा गनखको लाचग एभसडलाई बेअसर गनख सक्षम छ, प्रकक्रया पूरा गनख 

यसले केहह समय भलन्छ। यहद खवुाउने अवचधधेरै चथयो भने, त्यसपतछ एभसड लगातार 

मौखखक क्याभभटीमा गठन हुन्छ, र थकु एभसड बेअसर गनख सक्षम हुाँदैन। यसले दााँत क्षय गने 

सम्भावना बढाउाँदछ।

यस बाहेक, आफ्नो बच्चाको थयाहार गने अनुभव नभएका केही नयाााँ आमाहरूले आफ्नो 

तनद्रा खराब नहोस ्भन्नका लागी बच्चाहरूलाई मुखामा बोत्तल राखखहदएर सुताउाँछन।् यो 

प्रारस्म्भक बाल्यावथथाका क्षयहरू तनम्त्याउने अको मुख्य कारर् हो।

श्रीमती. टुङग:् 

ए! त्यो कारर् चथयो, म उसलाई मुखमा बोत्तल रखखहदएर सुताउने गथे,  उसका दााँतहरू 



गस्म्भर क्षयबाट ग्रथत हुनु कुन ैआश्रचख छैन । 

 

 

डा. चान: 

सही भन्नुभयो! तपाईंको छोराको अतिल्लो भोजन बानी र वतखमान आहार बानी दबुै गलत 

चथयो, त्यसैले ककन उसको दााँत यसरी सककएका हुन।्

श्रीमती. टुङग:् 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

म यो पहहले थाहा पाएको भए हुन््यो! अब मसाँग अको नवजात भशशु छ, उसलाई प्रारस्म्भक 

बाल्यावथथा क्षय हुनबाट रोक्न मैले के गनुखपछख?

डा. चान: 

यो एकदम सरल छ, तपाईंले केवल तीन क्षेत्रहरूमा ध्यान केस्न्द्रत गनुखपदखछ:

1. भोजन र आहार बानी

सवखप्रथम, भशशुलाई नभसिंगको बोतल चथुदै सुत्न नहदनुहोस।् जब ऊ 9 महहना पगु्छ, 

उसलाई बोतलको प्रयोगबाट छुट्हटन मद्दत गनुखहोस ्र ववतनङ कप प्रयोग गनुखहोस,् र 

हदनमा 6 देखख 8 भन्दा बढी तनयभमत खाना नहदनुहोस.् दधु छोडपेतछ तपाईको बच्चाले 

तनयभमत खानाको समयमा पयाखप्त मात्राको खाना खानुपदखछ। उसलाई भोक 

लाग्नेबबवत्तकै खाजाको बबचमा एक भन्दा बढी नाथता नहदनुहोस।्

2. मौखखक सफाई

तपाईंको बच्चाका दाााँतहरू पलाउनु भन्दा अगाडड नै उहााँको मुखलाई माचथल्लो र तल्लो 



चगाँजाहरूमा खाने पानीले भभजाइएको जाभलदार कपडाद्वारा सफा गनख सुरुगनुखहोस।् 

यसले उहााँमा मुखको सरसफाइ गन ेबानी बसान्न सहज बनाउनेछ। 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

एक वषखको उमेरमा, तपाईंले आफ्नो बच्चालाई सानो टाउको भएको नरम टुथब्रस प्रयोग 

गरी हदनको दईु पटक दााँत माझ्न मद्दत गनुखपछख। यो चरर्मा, अझै टुथपेथटको 

आवश्यकता पदैन।

तपाईंको बच्चा 2 वषख पगेुपछी, उहााँले बबहान र राती सतु्नुस्  भन्दा अगाडड आफ्ना 

दाााँतहरू माझ्दा मटरको दानाको आकारको फ्लोराइड टुथपेथट प्रयोग गनख सककन्छ।

जहााँसम्म, यस उमेरमा बच्चाको हथतचभलत तनपुर्ता पूर्ख रूपमा ववकभसत हुाँदैन, 

त्यसैले तपाईंले उसलाई दााँत सफा गनखका लाचग दााँत माझ्नु पछख।

3. तनयभमत दन्त जााँच

पहहलो दााँत पलाएको छ महहना पतछ वा जब तपाईंको बच्चाको उमेर एक बषख पुगेपतछ, 

तपाईंले उसलाई दन्तचचककत्सकको पहहलो दन्त जााँचको लागी लैजानपदखछ।. दन्त 

चचककत्सकले दन्त रोगहरू रोक्न कसरी सल्लाह हदन सक्छ। त्यस पतछ तपाईको 

बच्चाको दााँतमा कस्म्तमा बषखमा एक पटक चके अप हुनुपदखछ.

श्रीमती. टुङग:् 

डा. चान, तपाईंले मलाई एकदम ववथततृ सल्लाह हदनुभएको छ, मलाई लाग्छ मलाई 

अबदेखख के गने भनेर थाहा छ। धन्यवाद!
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