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แนวทางปฏบิัติงานบริการทันตกรรม 

ของ 

นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) 

และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข  

จังหวัดชัยภมูิ 
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แนวทางการปฏิบัตงิานบริการทันตกรรม  

ของ  

นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)  

และเจาพนักงานทนัตสาธารณสุข   

จังหวัดชัยภูมิ 

 

เพ่ือรองรับ    

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรมกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  องคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล  สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนทองถิ่นอ่ืน หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจาหนาท่ีซ่ึง เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2539  

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง  กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอ่ืน หรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจาหนาท่ี   ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559                               

-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอ่ืน หรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจาหนาท่ี   ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   

 

 

 

 



3 

คํานํา 

                กลุมงานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการกํากับ   

ติดตามการดําเนินงานทันตสาธารณสุขของหนวยงานในสังกัดไดแก โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาล

ชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและศูนยสุขภาพชุมชน การดําเนินงานดานทันตสาธารณสุข บุคลากรท่ีมีสวน

สําคัญในการดําเนินงานคือ ทันตแพทย นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข  

ปจจุบัน นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)และเจาพนักงานทันตสาธารณสุขไดมีการกระจาย ใหบริการทันตก

รรมและทันตสาธารณสุขในสถานบริการทุกระดับ โดยมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเก่ียวของในการกําหนดบทบาท

หนาท่ีการทํางานของนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข  3 ฉบับ ไดแก   

1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืน หรือสภากาชาดไทย    มอบหมายใหประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมในความควบคุมของเจาหนาท่ี ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2539  

2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืน หรือสภากาชาดไทย  มอบหมายใหประกอบวิชาชีพทัน

ตกรรมในความควบคุมของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   

3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืน หรือสภากาชาดไทย มอบหมาย ใหประกอบวิชาชีพทัน

ตกรรมในความควบคุมของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559      

ดังนั้น  เพ่ือใหการบริการทันตกรรมและการดําเนินงานทันตสาธารณสุขเปนไปดวย ความปลอดภัยและถูกตอง 

สอดคลองกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว กลุมงานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จึงได

จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานบริการ ทันตกรรมของนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) และเจาพนักงานทันต

สาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใหผูเก่ียวของและผูปฏิบัติงานทุกระดับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และการกํากับ

ใหคําปรึกษาแกนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีและเปน

ประโยชนสืบไป 

 

          

                                                                                                   คณะผูจัดทํา                                                                        

                                                           

 



4 

สารบัญ 

              เร่ือง                                                                                                                     หนา  

คํานํา  

1. แนวทางการปฏบัิติงานดานทันตกรรมปองกัน            

         1.1. งานสงเสริมและปองกันทันตสุขภาพกลุมหญิงตั้งครรภ                                                                    6 

         1.2  แนวทางการสงเสริมสุขภาพชองปากในคลินิกเด็กดี                                                                        7 

         1.3  การใชฟลูออไรดปองกันโรคฟนผุ                                                                                            12       

         1.4  การเคลือบหลุมและรองฟน                                                                                                  13 
 

2. แนวทางการปฏิบัติงานดานทันตกรรมบําบัดฉุกเฉิน          

         2.1. การตรวจประเมิน และใหการรักษาเบ้ืองตน                                                                                15 

         2.2. การชวยเหลือผูปวยเบ้ืองตน                                                                                                   16 
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3. แนวทางการปฏิบัติงานดานทันตกรรมบําบัด(การรักษาทางทันตกรรม)       

        3.1. โรคและรอยโรคท่ีนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสขุ) และเจาพนักงานทันตสาธารณสุขตองวินิจฉัยได       29 

        3.2. แนวทางการอุดฟน                                                                                                               37 

        3.3. แนวทางการถอนฟน                                                                                                             38 

        3.4. แนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต                                                           40 

4. แนวทางการกํากับการปฏิบัติงานบริการทันตกรรมของนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)     

    และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข                                                                                                 43 

   ภาคผนวก  

   การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ                                                                                              48 

   การจัดระดับสภาพรางกายผูปวยของสมาคมวิสัญญีวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา(ASA) ป พ.ศ.2557                           50 

   การจัดกลุมโรคเหงือกตามสมาคมปริทันตวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                              51     

   การจัดกลุมโรคปริทันตตามสมาคมปริทันตวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                             52 

   ปริมาณยาสีฟนผสมฟลูออไรดท่ีแนะนํา                                                                                                   53 

   เอกสารอางอิง  
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แนวทางการปฏิบตัิงานดานทนัตกรรมปองกัน  

 - 
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ประเมินสขุภาพช่องปาก 

มีปัญหาสขุภาพช่องปาก ไมม่ีปัญหาสขุภาพช่องปาก 

ให้คําแนะนําการดแูลสขุภาพช่องปาก ให้คําแนะนําการดแูลสขุภาพช่องปาก 

ฝึกทกัษะการแปรงฟัน ย้อมสฟัีน ฝึกทกัษะการแปรงฟันย้อมสฟัีน 

ลงบนัทกึการให้บริการ 

รักษา/ปอ้งกนัทางทนัตกรรม  

ท่ี รพ.สต. 
สง่รักษา/ปอ้งกนัตอ่ท่ีคลนิิกทนัตกรรม รพ. คลนิิกทนัตกรรมรพ.สต.ข้างเคยีง 

  หญิงตัง้ครรภ์

 

ซกัประวตั ิ

-ประวตัิโรคประจําตวั แพ้ยา 

-ประวตักิารตัง้ครรภ์ 

-ประวตัิทางทนัตกรรม 

ตรวจสขุภาพช่องปาก 

-ฟันผ ุ

-คราบจลุนิทรีย์ 

-หินนํา้ลาย 

-เหงือกอกัเสบ 
 

สอบถามพฤติกรรม 

ท่ีมีผลตอ่สขุภาพช่อง

ปากของหญิงตัง้ครรภ์ 

แนวทางการดําเนินงานสงเสริมปองกันทันตสุขภาพ 

1.งานสงเสริมและปองกันทันตสุขภาพกลุมหญิงตั้งครรภ 

1.1 ตรวจสุขภาพชองปากใหแกหญิงตั้งครรภทุกรายในครั้งแรกท่ีมาฝากครรภ  ใหคําแนะนําในการดูแล

สุขภาพชองปาก และฝกทักษะการแปรงฟน และยอมสีฟน  การใชไหมขัดฟน 

1.2 นัดหมายหญิงตั้งครรภท่ีพบปญหาโรคในชองปากมารับบริการแกไขปญหาในชวงไตรมาสท่ี 2 ของการ

ตั้งครรภ (4-6 เดือน) 

1.3 ชวงอายุครรภ 4-6 เดือน ใหบริการทันตกรรมแกหญิงตั้งครรภตามความเหมาะสมของสภาพชองปากแต

ละบุคคล พรอมกับฝกปฏิบัติการแปรงฟนและยอมสีฟน 

1.4 ชวงหลังคลอดบุตร เยี่ยมบานรวมกับทีม PCC/รพช./รพ.สต./อสม./ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวเพ่ือ

ติดตามและใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพชองปาก 

การจัดบริการสงเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เกินขอบเขต/ 

เกินศกัยภาพ 

มีทนัตาภิบาลในรพ.สต. 

ไมเ่กินขอบเขต/ไมเ่กินศกัยภาพ 
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2.แนวทางการสงเสริมสุขภาพชองปากในคลินิกเด็กดี 

1.ตรวจชองปากและประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ ในเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 2 ปและ 4 ป ( ในรพ.สต.ท่ี

ไมมีทันตบุคลากร ) และสงตอพบทันตบุคลากร ในเด็กอายุ 12 เดือน และ 3 ป 

     1.1 ตรวจดูคราบจุลินทรยีและตรวจฟนผุ 

     1.2 สอบถามพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการกินอาหารของเด็ก และ การแปรงฟนใหเด็ก/การไดรับฟลูออไรด 

     1.3ประเมินความเสี่ยงตอฟนผุและใหคําแนะนําในการปองกันและรักษา 

แนวทางการประเมินความเส่ียงเพ่ือการเฝาระวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยเส่ียง 

                    บันทึกการใหบริการเพ่ือติดตามประเมินผลรายบุคคล 

เด็กอายุ 9 , 18 เดือน 2 ป และ 4 ปท่ีมารับบริการท่ี WCC 

               12 เดือน และ 3 ปี โดยทนัตบคุลากร 

 

          สอบถามพฤติกรรมเสี่ยง   

• การกิน 

• ผูปกครองไมไดแปรงฟนใหเด็กทุกวันดวยยาสีฟนฟลูออไรด 

ความเสี่ยงในชองปาก 

• มีคราบจุลินทรีย 

• มีฟนผุระยะแรกเปนรอยขาวขุน 

• มีฟนผุเปนรู 

ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนผ ุ

 เส่ียงตํ่า 

 ไมมีพฤติกรรมและความ

เส่ียงในในชองปาก 

ใหคําแนะนํา                                                        

การตรวจฟนและดูแล                                       

สุขภาพชองปากปาก 

เส่ียงสูง 

 

มีพฤติกรรมเส่ียง/มี

คราบจุลินทรีย 

• ใหคําแนะนํา      

• ฝกการแปรงฟนแก

ผูปกครอง 

มีพฤติกรรมเส่ียง และมี

ฟนผุระยะเร่ิมแรก 

• ใหคําแนะนํา      

• ฝกการแปรงฟนแกผูปกครอง 

• ทาฟลูออไรดทุก 6 เดือน 

มีพฤติกรรมเส่ียง และมี

ฟนผุเปนรู 

• ใหคําแนะนํา      

• ฝกการแปรงฟนแกผูปกครอง 

• ทาฟลูออไรดทุก 6 เดือน 

• สงตอรักษา 



8 

การกิน การแปรงฟน สภาพในชองปาก 
 กินนมหวาน • ผูปกครองไมไดแปรงฟนให

เด็กทุกวันดวยยาสีฟนผสม
ฟลูออไรด 

 มีคราบจุลินทรียเห็นชัดเจน 
 กินนมม้ือดึกเม่ืออายุ > 6 เดือน  พบรอยขาวขุนบนผิวฟน 
 ดูดนมขวดเมืออายุ > 1ป  มีฟนผุ 
 หลับคาขวดนม  มีความผิดปกติของผิวฟน 
 ใสเครื่องดื่มรสหวาน/น้ําผลไมหรือ

อาหารอ่ืนๆในขวดใหเด็กดูด 
 

 กินอาหารประเภทแปง/น้ําตาล
ระหวางม้ือ > 2 ครั้งตอวัน 

 

 ใชชอนหรือถวยน้ําเปอนน้ําลาย
รวมกับผูอ่ืน 

 

 

2.ใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพชองปากแกผูปกครอง 

      2.1  การกินอาหาร 

• แมควรเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว6 เดือน และเลี้ยงลูกดวยนมแมตอไปควบคูกับอาหารตามวัยจน

ลูกอายุครบ2 ป 

• หลัง 6 เดือน เด็กเริ่มมีฟนข้ึน เริ่มใหอาหารตามวัย 

- ควรใหลูกเลิกนมม้ือดึก 

   - หากไมสามารถใหนมแมตอไดควรเลือกนมผสมรสจืดใหเด็กไมควรใหนมหวานกับเด็กเพราะจะทํา 

ใหเด็กติดหวาน 

  -  ไมควรใหเด็กหลับคาขวด เนื่องจากขณะหลับมีการหลั่งน้ําลายนอย นมท่ีคางในชองปากจะเปน

อาหารท่ีทําใหเกิดฟนผุไดงาย 

 - ฝกใหเด็กดื่มนมจากถวย เพ่ือจะเลิกนมขวดเม่ืออายุไมเกิน1 ปครึ่ง 

- ไมใสเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน หรือน้ําผลไมหรืออาหารอ่ืนในขวดใหเด็กดูด 

• เลือกอาหารท่ีมีคุณคาใหกับเด็ก ไมใหอาหารท่ีมีสวนผสมของน้ําตาล เกลือมากเกินควร และไมควรมี

สารปรุงแตงรส 

• อาหารระหวางม้ือไมเกิน 2 ครั้งตอวัน และควรเปนผักผลไมหรือนมจืด หลีกเลี่ยงการใหขนมน้ําหวาน 

น้ําอัดลมเปนอาหารระหวางม้ือ 

• ฝกเด็กกินเปนเวลา ไมกินจุบจิบ และใหกินน้ําตามหลังอาหารทุกครั้ง 
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• หลีกเลี่ยงการแพรเชื้อท่ีทําใหเกิดฟนผุทางน้ําลาย เชน การเค้ียวอาหารปอนเด็ก การชิมอาหาร การใช

ชอน หรือถวยน้ํา รวมกับเด็ก 

2.2 แนะนําการทําความสะอาดชองปากและการตรวจฟนแกผูปกครอง 

• เช็ดชองปากเด็กดวยผาชุบน้ําสะอาดวันละ 2 ครั้ง ตั้งแตยังไมมีฟนข้ึนเพ่ือทําความสะอาดชองปาก ทํา

ใหเด็กเกิดความเคยชินและใหความรวมมือในการแปรงฟน 

• เม่ือเด็กเริ่มมีฟนข้ึนแปรงฟนใหเด็ก วันละ2 ครั้ง ดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดแตะขนแปรงพอชื้น 

ผูปกครองนั่งพ้ืนใหเด็กนอนหนุนตัก หรือนั่งบนเกาอ้ีใหเด็กยืนหันหลังให ถาเด็กดิ้นใชขาควบคุมแขน

และขาของเด็กไวใหนิ่ง ใชนิ้วแหวกกระพุงแกมเด็ก เพ่ือใหมองเห็นฟนท่ีจะแปรงไดชัดเจนวางขนแปรง

ตั้งฉากกับตัวฟนใหขนแปรงคลุมถึงบริเวณคอฟน ขยับแปรงไปมาสั้นๆบริเวณละ 10 ครั้ง จึงเปลี่ยนท่ี

ใหมใหทับซอนกับบริเวณเดิมเล็กนอย ขยับไปเรื่อยๆ จนครบทุกซ่ีท้ังดานในและดานนอก แลวนําผา

สะอาดเช็ดยาสีฟนออกเม่ือเด็กอายุ 2-3 ปฝกใหเด็กแปรงฟนเอง แตเด็กยังไมสามารถแปรงฟนได

สะอาด ผูปกครองยังควรแปรงซํ้า ใหจนเด็กอายุประมาณ 7-8 ปหรือเม่ือเด็กสามารถผูกเชือกรองเทา

เปนโบวได 

• ผูปกครองควรตรวจฟนลูกเดือนละครั้ง และพาลูกมาตรวจฟนตามนัดทุกครั้งถาพบฟนผุระยะแรกเปน

รอยขาวขุนควรแจงทันตบุคลากรเพ่ือทาฟลูออไรดวารนิชปองกันการผุลุกลาม 

3..ฝกผูปกครองแปรงฟนจริงในปากเด็ก 

4.การปองกันฟนผุและการรักษา 

  เด็กท่ีมีฟนผุระยะแรกควรไดรับการทาฟลูออไรดเพ่ือหยุดยั้งการลุกลามของฟนผุโดยการทาซํ้าทุก6 

เดือน การทาอาจทําโดยทันตบุคลากรหรือบุคลากรสาธารณสุขท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมเติม เด็กท่ีมีฟนผุเปนรู

ควรสงตอทันตบุคลากรเพ่ือรับการรักษา 
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การใชฟลูออไรดเสริมเฉพาะท่ีเพ่ือปองกันโรคฟนผุ แบงเปน 
1. การเคลือบฟลูออไรดเจล สารประกอบฟลูออไรดท่ีใชไดแก 1.23% acidulated phosphate 
fluoride (APF), 12.3 mgF/ml หรือ 2% sodium fluoride (NaF), 9.04 mgF/ml 
ขอบงช้ี 
- เด็กมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุปานกลางถึงสูง และอายุมากกวา 6 ปท่ีสามารถใหความรวมมือ 
ในการเคลือบฟลูออไรด และควบคุมการกลืนได 
- ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุตาม American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) 
ป ค.ศ.2014 
ขอหาม 
- ไมแนะนําใหใชในกรณีท่ีไมมีเครื่องมือชวยดูดน้ําลาย 
- กรณีมีแผลในชองปาก ไมใหเคลือบฟลูออไรดเจล 
- สําหรับผูปวยท่ีมีวัสดุบูรณะฟนท่ีทําดวยพอรซเลน(porcelain)หรือเรซิน(resin) ควรใช NaF เพ่ือปองกันการ 
กัดกรอนผิววัสดุ เนื่องจาก APF มีความเปนกรดมากกวา 
วิธีการเคลือบฟลูออไรด 
กอนการเคลือบฟลูออไรด ตองทําความสะอาดฟนโดยขัดฟน หรือแปรงฟน และใชไหมทําความสะอาด 
ดานประชิดของฟน ควรเคลือบนาน 4 นาทีหรือตามคําแนะนําของผูผลิต เนื่องจากเปนฟลูออไรดความเขมขน 
สูง จึงมีโอกาสท่ีเด็กจะกลืนฟลูออไรดและเปนอันตรายได ดังนั้นจึงแนะนําให 
1. จัดใหเด็กใหอยูในทานั่งตรง(upright position) กมศีรษะเล็กนอยเพ่ือปองกันไมใหฟลูออไรดไหลเขาคอ 
2. เลือก fluoride tray ขนาดท่ีเหมาะสม โดยใสถาดลางกอน แลววางท่ีดูดน้ําลาย ตามดวยการใส 
ถาดบนแลวใหผูปวยกัดเบาๆ 
3. ใชฟลูออไรดเจลไมเกิน 5 มิลลิลิตรหรือ 1/3 ของความลึกถาด 
4. ดูดน้ําลายออกขณะเคลือบฟลูออไรด และภายหลังการเคลือบ แลวใหผูปวยบวนเองจนหมดหรือ 
เช็ดออกดวยผากอซ 
5. เด็กท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุนอย ควรนัดมาทําซํ้าทุก 6 เดือน สวนเด็กท่ีมีความเสี่ยงสูง 
ควรนัดมาทาซํ้าทุก 3-4 เดือน 
การใหคําแนะนําในการเคลือบฟลูออไรดเจลโดยการใชเอกสาร หรือโดยวาจา 
กอนการเคลือบฟลูออไรดเจล 
- ใหขอมูลแกเด็กและผูปกครอง เรื่องประโยชน กระบวนการ และผลขางเคียงท่ีจะเกิดข้ึนได 
หลังการเคลือบฟลูออไรดเจล 
- แนะนําเด็กและผูปกครองไดแก หามบวนน้ํา ดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารอยางนอย 30 นาที 
 

ขอควรระวัง 
- การเปนพิษเฉียบพลัน มีอาการ คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง เปนตน โดยมีขอสังเกตวา จะตองกลืน 
ฟลูออไรดเจลเกือบท้ังหมด การรักษาแบบฉุกเฉินไดแก ใหดื่มนมมากๆเพ่ือชะลอการดูดซึม 
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2. การทาฟลูออไรดวารนิช(fluoride varnish) 
สารฟลูออไรดวารนิชท่ีใชมากท่ีสุดคือ 5% sodium fluoride (2.26% F) 
ขอบงช้ี 
เด็กอายุ< 3 ป หรือผูท่ีไมสามารถใหความรวมมือ และมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุปานกลางถึงสูง 
ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุตาม American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) ป ค.ศ.2014 
ขอหาม 
- ผูท่ีมี ulcerative gingivitis, stomatitis และ asthma ท่ียังตองอยูในการควบคุมของแพทยอยางใกลชิด 
- ผูท่ีมีประวัติการแพวัสดุท่ีมีลักษณะกาวเหนียวเปนสวนประกอบเชน พลาสเตอรยา หรือวัสดุทางทันต กรรมอ่ืนๆ 
เชน วัสดุพิมพปาก ยาปดแผลปริทันต(periodontal dressing) ซีเมนตและสารยึดติดตางๆ (adhesive) 
ท่ีมักมีสาร colophony เปนสวนประกอบ 
วิธีการทาฟลูออไรดวารนิช 
- ทําความสะอาดฟนโดยเช็ดฟน ขัดฟน หรือแปรงฟน 
- ทาฟลูออไรดวานิชบางๆ ดวยพูกัน โดยลากแปรงผานคอฟนจนถึงซอกฟนติดกันไปซ่ีตอซ่ี และแบงทําทีละ
quadrant ควรหลีกเลี่ยงการทาโดนเหงือก เพ่ือลดโอกาสแพหรือระคายเคือง 
- ในเด็กท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุนอย ควรนัดมาทาซํ้าทุก 6 เดือน เด็กท่ีมีความเสี่ยงสูง 
ควรนัดมาทาซํ้าทุก 3 - 4 เดือน 
การใหคําแนะนําในการเคลือบฟลูออไรดวารนิชโดยการใชเอกสาร หรือโดยวาจา 
กอนการทาฟลูออไรดวารนิช 
- ใหคําแนะนําเด็กและผูปกครองเรื่องประโยชน กระบวนการ และผลขางเคียงท่ีจะเกิดข้ึนได 
หลังการทาฟลูออไรดวารนิช 
- ภายหลังการทาฟลูออไรดวารนิช เลี่ยงอาหารแข็งอยางนอย 2-4 ชั่วโมงและงดการแปรงฟนในวันท่ี 
ทาฟลูออไรดวารนิช เพ่ือเพ่ิมการยึดติดและการปลอยฟลูออไรดสูผิวเคลือบฟน 
- ฟนอาจมีการเปลี่ยนสีชั่วคราว 
3. ผงขัดฟนผสมฟลูออไรด (fluoride-containing prophylaxis paste) 
ใชผงขัดผสมฟลูออไรด 12,300 สวนในลานสวน ปริมาณ 1 กรัมมีฟลูออไรด 12.3 มิลลิกรัม 
 

 
ขอบงช้ี 

1. ใชขัดฟนเพ่ือใหสามารถตรวจสุขภาพไดอยางชัดเจนและการวินิจฉัยท่ีถูกตอง 
2. ใชขัดฟนกอนเคลือบฟลูออไรด กรณีมีคราบสี แผนคราบจุลินทรียและหินน้ําลาย 
3. ใชเม่ือเด็กมาทําฟนครั้งแรก เพ่ือเตรียมเด็กใหคุนเคยกับการทําฟน 
4. ควรใชผงขัดในปริมาณท่ีเหมาะสมในเด็กเล็ก ระวังไมใหเด็กกลืนผงขัดฟน 
หมายเหตุ: ยังไมมีรายงานวา การขัดฟนดวยผงขัดผสมฟลูออไรดเพียงอยางเดียวสามารถปองกันฟนผุได 
4.การจายฟลูออไรดชนิดรับประทานใหอยูในดุลยพินิจของทันตแพทยเทานั้น 
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แนะนําให้ใช้ยาสฟัีนผสม ฟลอูอไรด์  

1000 สว่นในล้านสว่นขึน้ไป อยา่ง

น้อยวนัละ 2 ครัง้ 

แนะนําให้ใช้ยาสฟัีนผสม ฟลอูอไรด์  

1000 สว่นในล้านสว่นขึน้ไป อยา่ง

น้อยวนัละ 2 ครัง้ 

 
 

การใชฟลูออไรดปองกันโรคฟนผุ 
( กรณีมีฟลอูอไรดในนํ้าดื่มนอยกวา 0.3 ppm ) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินความเสีย่งของการเกิดโรคฟันผ ุ          

(AAPD 2014 ตามภาคผนวก)                              

ความเสีย่งตอ่การเกิดโรคฟันผตุํ่า ความเสีย่งตอ่การเกิดโรคฟันผปุานกลาง/สงู 

เด็กตํา่กวา่ 3 ปี เด็กอาย ุ3-6 ปี เด็กอายมุากกวา่6 ปีขึน้

 

- ฟลอูอไรด์วานิช   

- recall ทกุ 6 เดือน 

- ฟลอูอไรด์วานิช   

- recall ทกุ 6 เดือน 
- ฟลอูอไรด์วานิช 

- ฟลอูอไรด์เจล 

- นํา้ยาบ้วนปากผสม

ฟลอูอไรด์   

- recall ทกุ 6 เดือน 
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การเคลือบหลมุและรองฟน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปานกลาง/สงู 

ตํ่า 

ไมใ่ช ่

ใช ่

ใช ่

ทันตกรรมปองกันสาํหรับเด็ก 

ใหความรูในการ

ดูแลปองกัน 

ประเมินความเสี่ยง

ของการเกิดโรคฟนผ ุ
มีฟนผุ 

คนไขให

ความ

รวมมอื 

สงรักษาตอท่ีรพ. 

อุดฟนท่ีรพ.สต. 

Sealant          

ท่ีรพ.สต. 

ไมใ่ช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

คนไขให

ความ

รวมมอื 
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แนวทางการปฏิบัติงาน 

ดานทันตกรรมบําบัดฉุกเฉิน 
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โรคทางระบบท่ีพบไดบอยและการสงตอผูปวย 

โรคความดันโลหิตสูง  

โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ภาวะท่ีระดับความดันภายในหลอดเลือดแดง ขณะหัวใจบีบตัวสูงกวา 140 มม.

ปรอท หรือ ขณะหัวใจคลายตัวสูงกวา 90 มม.ปรอท โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทยไดใชเกณฑ

การจําแนกระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงโดยอางอิงจากสมาคมอายุรแพทยหัวใจยุโรปป 2007 

(European Society of Cardiology 2007)ไวตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการแบงระดับของโรคความดันโลหิตสูง 

ขอควรระวังในการรักษาทางทันตกรรม 

1.  ในผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีไดรับความเครียด ความเจ็บปวด อาจทําใหความดันโลหิตพุงข้ึนฉับพลันซ่ึงอาจ

ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนฉับพลันท่ีอันตราย เชน กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือเสนเลือดในสมองแตก เปนตน 

2.  ผูปวยท่ีมีความดันโลหิตสูงอาจทําใหมีเลือดออกจากบริเวณแผลถอนฟนมากกวาปกติ หรือในการขูดหินปูน

อาจพบวามีเลือดออกตามเหงือกมากกวาปกติ 

3.  ผูปวยท่ีกําลังไดรับยาลดความดัน อาจมีผลขางเคียงคือความดันตกลงเม่ือเปลี่ยนทานั่ง โดยเฉพาะเม่ือ

ผูปวยนอนแลวปรับทาเปนนั่งหรือลุกข้ึนยืนอาจทําใหเกิดการหนามืดและเปนลมได 
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4.  สาร Epinephrine ท่ีอยูภายในยาชาอาจสงผลใหความดันเลือดของผูปวยสูงข้ึนได โดยปริมาณ 

Epinephrine ท่ีกําหนดใหสามารถใชไดในผูปวยความดันโลหิตสูงคือ ไมเกิน 0.04 mg หรือเทากับใหยาชาไม

เกิน 2 หลอด 

การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม 

1.  ตองซักประวัติโรคประจําตัว ความดันโลหิตในอดีต และยาท่ีรับประทานอยูทุกครั้ง 

2.  ตรวจวัดความดันโลหิตและบันทึกทุกครั้ง 

3.  ควรลดความเครียดของผูปวยดวยการพูดคุย หรือเปดเพลงใหฟง การรักษาแตละครั้งไมควรใชเวลานาน

และถาเปนไปไดควรทําการรักษาในชวงเชา 

4.  ระวังในการเปลี่ยนทานั่งผูปวย ควรคอยๆปรับเกาอ้ีชาๆ และใหผูปวยคอยๆลุกจากเกาอ้ี 

การประเมินผูปวยและแนวทางปฏิบัติ 

1.  ถาความดันโลหิตของผูปวยไมเกิน 140/90 มม.ปรอท ใหทําการรักษาทางทันตกรรมไดเหมือนคนปกติ 

2.  ถาความดันโลหิตของผูปวยสูงกวา 140/90 มม.ปรอท หรือ ต่ํากวา 90 /60 มม.ปรอท ควรทําการวัดความ

ดันซํ้า หางกันอยางนอย 15 นาที จํานวน 3 ครั้ง หากความดันโลหิตยังสูงเกินกวา 140/90 มม.ปรอท หรือต่ํา

กวา  90 /60 มม.ปรอท ควรใหผูปวยมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล  

หมายเหตุ  : หากผูปวยมีความดันโลหิตสูง รวมกับมีอาการผิดปกติเชน ปากเบี้ยว หนาเบี้ยว ออนแรงขางใด

ขางหนึ่ง ปวดศีรษะเปนประจํา ใหรีบดําเนินการสงผูปวยไปหองฉุกเฉินทันที 

ขอพิจารณาในการใชยาชา 

โดยท่ัวไปยาชาท่ีใชในทางทันตกรรมจะมีสวนผสมของ Epineprine อยูเล็กนอยเพ่ือชวยใหยาชาคงอยู ณ 

บริเวณตําแหนงท่ีฉีดไดนาน โดยในคนปกติแลวไมควรไดรับ  Epineprine เกิน 0.2 มก. แตในผูปวยโรคหัวใจ

และหลอดเลือดไมควรไดเกิน 0.04 มก. หรือ ประมาณคราวๆ คือ 2 หลอดของยาชาท่ีผสม Epineprine 

อัตราสวน 1:100,000 
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โรคเบาหวาน  

โรคเบาหวาน คือสภาวะท่ีรางกายมีปญหาในการนําน้ําตาลในกระแสเลือดไปใชเปนพลังงานซ่ึงอาจเกิดมาจากการขาด 

ฮอรโมนอินซูลิน ฮอรโมนอินซูลินท่ีผลิตทําหนาท่ีไมได หรือรางกายมีการดื้อตออินซูลิน ทําใหน้ําตาลกลูโคสไมสามารถ

เขาสูเซลลไดสงผลใหมีผลกระทบตอระบบการเผาผลาญพลังงาน โดยโรคเบาหวานแบงไดเปน 4 ชนิด ใหญๆคือ 

1.  โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 1 เกิดจากการท่ีรางกายไมสามารถผลิตอินซูลินไดตั้งแตกําเนิด ผูปวยจะมีชีวิตอยูได

ดวยการฉีดฮอรโมนอินซูลินเปนประจํา เปนชนิดท่ีพบไดนอยมาก 

2.  โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 เกิดจากภาวะท่ีรางกายผลิตอินซูลินไดไมเพียงพอ ฮอรโมนอินซูลินท่ีผลิตทําหนาท่ี

ไมได หรือรางกายมีการดื้อตออินซูลิน โดยมากมักไมไดเปนแตกําเนิด และเปนชนิดท่ีพบไดมากท่ีสุด 

3.  โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ เปนโรคเบาหวานท่ีเกิดเฉพาะในหญิงขณะกําลังตั้งครรภ จะเปนอยูเพียงชั่ว

ครูแลวหายไป หรือในบางรายอาจกลายเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 อยางถาวร 

4.  โรคเบาหวานท่ีเกิดจากภาวะโรคทางระบบอ่ืนๆ เชน การรับประทานยาสเตียรอยด ตอเนื่องนานๆ  ภาวะ

เบาหวานจากโรคภูมิตานทานตนเอง เปนตนโดยแนวทางฉบับนี้จะกลาวถึงเบาหวานชนิดท่ี 2 เปนสําคัญ  สมาคม

โรคเบาหวานแหงประเทศไทย ไดกําหนดเกณฑคากลูโคสในกระแสเลือดไวโดยอิงจากสมาคมโรคเบาหวานแหง

สหรัฐอเมริกา (American  Diabetes Association, ADA) ไวดังนี้ 

1.  ตรวจกลูโคสในเลือดหลังอดอาหารไมนอยกวา 8 ชม. (Fasting blood sugar, FBS) แลวพบระดับกลูโคส  ≥ 126 

มก./ดล. 

2.  มีอาการของโรคเบาหวานรวมกับผลตรวจกลูโคสในเลือด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไมข้ึนกับอาหารแลวพบระดับกลูโคส  

≥ 200 มก./ดล. 

3.  การตรวจ  Glucose Tolerance Test (OGTT) โดยรับประทานกลูโคส 75 กรัมกอนตรวจระดับน้ําตาลในเลือด 

2 ชั่วโมง ≥ 200 มก./ดล. 
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ขอควรระวังในการรักษาทางทันตกรรม 

1.  แผลอาจมีการติดเชื้อไดเนื่องจาก  ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงจะทําใหความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการจับเชื้อโรค

กินลดลง 

2.  แผลหายชาเนื่องจากหลอดเลือดฝอยท่ีนําอาหารและออกซิเจนไปสูแผลเสื่อมสภาพทําใหกระบวนการหายของแผล

ชาลง 

3.  ภาวะช็อคจากน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยท่ีกินยารักษาเบาหวาน 

4.  ภาวะเลือดเปนกรดจากการค่ังของคีโตน เนื่องจากรางกายไมสามารถนําน้ําตาลไปสรางเปนพลังงานไดจึงหันไปสราง

พลังงานจากไขมันมากเกินไปเกิดการสะสมของคีโตนสงผลใหผูปวยมีอาการ คลื่นไส อาเจียน หายใจเร็ว อาจหมดสติ

และช็อคได 

การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม 

1.  ในผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวานประเภทท่ีหนึ่งควรสงตัวเขารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกกรณี 

2.   ซักประวัติวาผูปวยทานขาว ทานยามาหรือไม หากผูปวยยังไมทานมา ใหแนะนําผูปวยใหทานขาวและยามากอนทํา

หัตถการ 

3.  สามารถทําการรักษาทางศัลยกรรม(ถอนฟน)ผูปวยท่ีมีระดับน้ําตาลในภาวะอดอาหารไมนอยกวา  8 ชม.(FBS)ไม

ควรเกิน 180 มก./ดล. ถาเกินกวานี้แนะนําใหรับการรักษาในโรงพยาบาล 

4.  น้ําตาลในเลือดไมควรต่ํากวา 70 มก./ดล. ในกรณีนีค้วรสงพบแพทย 

5.   ผูปวยโรคเบาหวานท่ีพบวามีการติดเชื้อจากฟนมีไขและมีการบวมของเนื้อเยื่อควรสงตัวเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล 
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ผูปวยท่ีไดรับยาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด 

ในปจจุบันพบผูปวยท่ีทานยายับยั้งการแข็งตัวมากข้ึนเนื่องจากยาเหลานี้ใชทานเพ่ือปองกันโรคทางระบบ

หลายๆโรค เชน โรคหลอดเลือดในสมองตีบ หรือในผูปวยท่ีใสลิ้นหัวใจเทียม โดยพบแบงยาท่ีพบไดเปนสอง

กลุมใหญๆ คือ 

1.ยาตานการทํางานของเกร็ดเลือด เชน Asprin, Clopidogrel( Plavix® ), Ticlopidine ( Ticlid® ) 

2.ยาตานการแข็งตัวของลิ่มเลือด เชน Wafarin, Heparin  

ขอควรระวังในการรักษาทางทันตกรรม 

 ภาวะเลือดหยุดยาก 

การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม 

1.สามารถทําหัตถการทางอนุรักษ อุดฟนงายๆ เชน  Class I, เคลือบหลุมรองฟนไดดังเชนคนปกติ ควรเลี่ยง

การทําหัตถการท่ีเก่ียวของกับบาดเจ็บของเหงือก (การใส band ในการอุดฟน class II) 

2.ไมควรสั่งใหผูปวยหยุดยาเอง เนื่องจากผูปวยท่ีทานยากลุมนี้มักมีโรคทางระบบอยู 

3.หากมีความจําเปนตองทําอยางเรงดวนควรแนะนําใหผูปวยมารับการรักษาโรงพยาบาล 
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แนวปฏิบัติในผูปวยท่ีมีเลือดออก (Bleeding) 

สาเหตุหลักท่ีผูปวยมาดวยอาการเลือดออก    - ปญหาเลือดออกภายหลังการทําศัลยกรรม  

                        - ปญหาจากโรคปริทันต  

                       - ปญหาจากโรคทางระบบ  

                                - ปญหาจากการบาดเจ็บ       เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซักประวัติ, โรคประจําตัว และยาที่รับประทาน 

ไมมโีรคประจําตวัที่มีความเส่ียง 
-BP 90/60 – 140/90 mmHg. 
-ไมมอีาการเหนื่อยเพลีย 
-ไมมีจํ้าเลือด 

มีโรคประจําตวัที่มคีวามเส่ียง 
BP >140/90 mmHg หรือ < 90/60 
mmHg. 
- ออนเพลีย 
- มีจํ้าเลือดตามรางกาย 

กัดผากอซ และสังเกตการณ 15 นาที 
 

กัดผากอซ  

ใหคําแนะนําผูปวยและใหกลับบาน  

เลือดไมหยุดไหล 

เลือดหยุดไหล 

สงตอโรงพยาบาล 
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หญิงตั้งครรภ 

     การตั้งครรภทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีระวิทยาหลายอยาง ตั้งแตระบบหลอดเลือดและ

หัวใจ ระบบฮอรโมน ระบบหายใจ และระบบยอยอาหาร ฯลฯ รวมไปถึงเนื้อเย่ือในชองปากดวย 

นอกจากนี้การรักษาหญิงตั้งครรภยังตองคํานึงถึงความไมปลอดภัยของทารกในครรภดวย  

การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในหญงิตั้งครรภ 

1.ควรเนนการดูแลสุขภาพชองปาก การตรวจฟนมากกวาการรักษา 

2.ไมควรใหการรักษาทางทันตกรรมในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ ยกเวนในกรณีท่ีรีบดวน

เนื่องจากในชวงนี้เปนชวงท่ีมีอาการแพทอง และคล่ืนไส และเปนชวงท่ีทารกกําลังสรางอวัยวะ 

3.สามารถใหการรักษาไดในชวงเดือนท่ี 4-6 แตไมควรใชเวลานาน 

4.ควรหลีกเล่ียงการรักษาทางทันตกรรมในกรณีท่ีไมรีบดวน และควรจัดทาผูปวยในทานอนตะแคง

เพื่อปองกันภาวะความดันต่ําจากการกดทับเสนเลือด 
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แนวทางปฏิบัติในผูปวยทีม่ีปญหาอุดกั้นทางเดนิหายใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูสึกตวั ไมรูสึกตวั 

หยุดการทํางาน 

ผูปวยมีปญหาอุดกั้นทางเดนิหายใจ 

ประเมินความรนุแรง 

Total airway obstruction 
ทางเดินหายใจถูกปดกัน้โดยสมบูรณ 

 

Partial airway obstruction 
ทางเดินหายใจถูกปดกัน้บางสวน 

 

เปดทางเดินหายใจ 
เริ่มทํา CPR 

Back blow 5 ครัง้ สลับ
กับ 
Abdominal thrust 5 

 

กระตุนใหไอ หาสาเหตุของ
การอดุกัน้การหายใจ 

Back blow  

 

Abdominal thrust 

(Heimlich maneuver) 
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แนวทางปฏิบัติในผูปวยเปนลม 

อาการสําคัญ : ซีด มือเทาเย็น หัวใจเตนชาลง เหง่ือแตก ใจสั่น 

 

  

  

    

  

  

  

  

  

 

 

  

หมายเหตุ  * กรณีหญิงตั้งครรภใ์หป้รับท่านอนเป็นนอนตะแคงซา้ย 

     ** หากมีออกซิเจน จาํเป็นตอ้งให้ออกซิเจน 

  

ผู้ ป่วยเป็นลม 

หยุดการทํางาน  

ขอความชวยเหลือ 

 

ปรับเกาอีน้อนหัวต่ํา หนุนขาสูง* 

ประเมินและจัดการทางเดนิหายใจใหโลง เชน ดูดน้ําลาย 

ประเมินสัญญาณชีพ  

 

ใหดมแอมโมเนีย ** Refer ผูปวยไปโรงพยาบาล 

Monitor vital sign เปนระยะ

Resuscitation ตามอาการ

ระหวางรอสงตอ 

Monitor vital sign เปน

ระยะจนกวาอาการจะดีขึน้ 

จัดการการรักษาทีค่างอยูเทาท่ีจําเปน 

ใหผูปวยกลับบาน 

 

รูสึกตวั ไมรูสึกตวั 

ประเมินการรู้สกึตวั? 
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สรุป  

แนวทางพิจารณารักษาทางทันตกรรมในผูปวยท่ีมีโรคทางระบบสําหรับผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล ฉบับนี้ไดกลาวถึงโรคท่ีพบบอยและมีผลกระทบตอการรักษาทางทันตกรรมเพียงไมก่ีโรค

เทานั้น ในกรณีผูปวยท่ีมีโรคทางระบบอ่ืนๆท่ีไมไดกลาวถึงไวควรพิจารณาเปนกรณีไป ในโรคท่ีไมแนใจวา

สามารถรักษาไดอยางปลอดภัยควรสงตอใหมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลโดย เขียนใบสงตัว และประวัติโดย

ละเอียด พรอมท้ังแนะนําใหผูปวยพกยาท่ีรับประทานอยูมาพบแพทยเพ่ือสะดวกในการวินิจฉัยและรักษา  
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แนวทางการปฏิบตัิงานดานทนัตกรรมบําบัด 

(การรักษาทางทนัตกรรม)
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แนวทางการจัดการรอยโรคในชองปาก 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รอยโรคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสีของเน้ือเยื่อ 

รอยโรคสีขาว รอยโรคสีขาวปนแดง รอยโรคสีแดง 

เช็ดออก เช็ดไมออก 

เน้ือเยื่อขางใตปกติ  

- เศษอาหาร 

- เศษเน้ือเยื่อท่ีหลุดลอก 

ไมตองใหการรักษาเพ่ิมเติม

นอกจากเช็ดออก 

 

 

เน้ือเยื่อขางใตพบเปนแผล

หรือรอยแดง 

 

สงโรงพยาบาล 

รอยโรคท่ีมีความเสี่ยงสูงในการ

เปลี่ยนเปนมะเร็ง 

- เพศหญิง 

- ไมสูบบุหรี ่

- ขนาดรอยโรคมากกวา 200 ตร.มม. 

- ตําแหนงพ้ืนชองปากหรือลิ้น 

ควรรีบสงโรงพยาบาลดวน 

มีหรือไมมีอาการแสบรวม 
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แผลในชองปาก 

แผลรอนใน แผลจากการไดรับ

ภยันตราย บาดเจ็บ 

แผลท่ีเกิดจากการ

ติดเช้ือไวรสั 

แผลเรื้อรังไม

หายขาดภายใน 

2 สัปดาห 

แผลท่ีพบในโรค

ผิวหนังและเยื่อบุ 

- กาํจัดสาเหตุ 

- ติดตามผลการรักษา 2-

3 สัปดาห 

- ไมหายสงตอ

โรงพยาบาล 

- มักพบบริเวณเนื้อเยือ่บุผิวชนิด

ไมมีเคอราติน เชน กระพุงแกม

และริมฝปากดานใน 

- พบเปนแผลเด่ียวหรือหลายแผล 

ลักษณะเปนรูปกลมชัดเจน ขอบ

แดง ไมยกตัวนูน หรือกดแข็ง 

- ใช triamcinolone 

acetonide 0.1 %          

ทาวันละ 3 คร้ัง 

- ถาไมหายหรือมีอาการ

รุนแรงมาก สงตอ

โรงพยาบาล 

- มีอาการนํา เชน ไข ออนเพลีย มา

กอนประมาณ 3-5 วัน 

- มีลักษณะเปนตุมน้ํา แตกเปนแผล

ต้ืน คลายแผลรอนในกระจายทัว่ชอง

ปาก 

- มักพบเกิดที่บริเวณเยื่อบุผิวชนิดเค

อราติน เชน เพดานปาก เหงือก 

ดานบนของล้ิน 

- รักษาสุขภาพชองปาก 

- อาจใชน้ํายาบวนปาก 0.12% chlorhexidine อมบวนกล้ัว หรือ

ใชน้ําเกลืออุนอมกล้ัวปาก 

- ใหยาบรรเทาปวดหากจําเปน 

- ในรายที่มอีาการรุนแรง หรือพบ

รวมกับอาการทางผิวหนัง ใหสงตอ

โรงพยาบาล 

- รวมกบัมีคลําไดขอบแข็ง ยกนูน  

- มีการเปล่ียนแปลงของพื้นผิวบริเวณ

แผล 

สงโรงพยาบาล 
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สงโรงพยาบาล 

รอยโรคเกิดจากการมสีารสีจับ 

การสะสมเม็ดสีท่ีพบกระจาย

ท่ัวไปเฉพาะเน้ือเยื่อในชองปาก 

รอยโรคเดี่ยว คลํานูน มีประวัติ

โตข้ึนเรื่อยๆ หรือรอยโรคมี

ขนาดใหญ หรือมหีลายตําแหนง 

- ประชากรท่ีมีสผีิวเขม  มักพบท่ี

เหงือกกระพุงแกม ลิ้น และ

เพดานปาก 

- ในคนท่ีสูบบุหรีจ่ัด จะพบ

เฉพาะดานหนาชองปาก และ

กระพุงแกม 

- หยุดสาเหตุ (  กรณสีูบบุหรี ่) 

- ติดตามทุก 6 เดือน 

- ถามีการเปลี่ยนแปลงรอยโรค 

ใหสงโรงพยาบาล 

การสะสมเม็ดสีท่ีพบกระจาย

ท่ัวไปท้ังเน้ือเยื่อในชองปากและ

บริเวณผิวหนัง 
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Oral disorder related to Medications 

 

• Ulceration 

• Stomatitis 

• Vesicle / bullous 

• Pigmentation 

• Hyperkeratosis 

• อ่ืนๆ 

Clinical sign 

• Oral ulceration 

• Lichenoid eruption 

• Lupus like lesion 

• Pemphigus like lesion 

• Infection 

• Erythema multiforme 

• Hypersensitive reactions 

• Gingival hyperplasia 

• Pigmentation 

• Xerostomia/burning mouth syndrome / 

glossitis 

• Cancer, etc. 

Oral disorders 
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[ช่ือแถบดา้นขา้ง] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Clove oil 

• Methrotexate 

• Mentol 

• Phenytoin 

• Tacrolimus 

• NSAIDs: Aspirin, Ibuprofen, 

Phenylbutazone 

• Rofecixib 

• Etc. 

Drug induced - Oral ulceration 

• Estrogen กลุมยาคุมกําเนิด 

• Phenytoin 

• NSAIDs 

• Sulfasalazine 

 

Interfere/inhibit folate metabolism 

            
เกิดการสราง epithelialลดลง 

              
      เกิดแผลงายข้ึน 

Folate antagonists 
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• Methyldopa  

• Chlorpropamide 

• Chloroquine 

• Zidovudine 

• Phenylbutazone 

• NSAIDs 

• Gold 

• Sulfasazine, etc. 

 

Drug induced-Lichenoid lesion 

• Procainamide*        ●Isoniazid 

• Hydralazine*          ●Penicillin 

• Methyldopa           ●Streptomycin 

• Gold                      ●Sulfonamide   

• Phenytoin             ●Para-amino salicylates         

• Ibuprofen               

 

* Lupus Foundation of American, Inc. www.lupus.org 

*Oral disease Group of  Thailand   www.odgt.net

  

*High risk drugs พบ 5-20%ของผูปวยท่ีใชยา 1-2ปจะทําให

เกิดโรคกลุมนี้ 

Drug induced-Lupus Erythematosus 

http://www.odgt.net/
http://www.odgt.net/
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• Sulfonamide / Ampicillin 

• Barbiturate 

• Phenylbutazone 

• Phenytoin 

• Phenothiazine 

• Didanosine 

• Carbamazepine 

• Paracetamol, etc. 

 

  fever, malaise, nausea 

*skin, hand, feet : target or iris 

* hemorrhagic crust lower lip 

Drug induced-Erythema multiforme 

• Anticholinergic drugs 

• Sympathomimetic drugs 

• Skeletal muscle relaxants 

• Antimigraine agents 

• Cytokines 

• Benzodiazepines, hypnotics, opioidH2 antagonist 

• Cytotoxic drugs 

• Retinoid 

• Anti HIV: Dideoxyinosine 

• Antihistamine 

• Tricyclic antidepressants 

• Captropril 

• Levodopa 

• phenothaizines 

Drugs   associated with dry mouth 
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• Amlodipine 

• Cyclosporine 

• Diltiazem 

• Nicardipine 

• Nifedipine 

• Phenytoin 

• Verapamil 

• Calcium chanel blocker 

• Contraceptive 

 

Drug induced – Gingival hyperplasia 

• ACTH 

• Contraceptive 

• Phenytoin 

• Chlorpropamide 

• Quinidine 

• Chloroquine 

• Azidothymidine 

• Minocycline 

 

Drug induced – Melanin pigmentation 

• Azathioprine 

• cyclosporin 

Drug induced – Carcinoma 
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แนวทางการอุดฟน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีขาวขุนทีฟ่น  

ใชเคร่ืองมือเขี่ยไมติด 

ผุถึงชั้นเนื้อฟน มีสีน้ําตาลเขม/ดํา 

เนื้อฟนยุย ใชเคร่ืองมือเขี่ยแลวติด 

มีอาการเสียวฟนหรือ 

ปวดฟนเมื่อเศษอาหารติด 

ผุถึงโพรงประสาทฟน 

รอยผุขนาดใหญ 

มีอาการปวดขึ้นเอง/เคยบวม 

ฟนผุระยะที่1 ฟนผุระยะที่3 ฟนผุระยะที่2 

 

อธิบายระยะของโรคและแนวทางการ

รักษา 

1.รักษาคลองรากฟน                                          

2.ถอนฟน

หากผูปวยเลือกรกัษาคลองรากฟนหรอื

ประเมนิวาถอนฟนยาก ใหสงตอไปที่ 

รพ.อําเภอ 

1.สอนแปรงฟนรวมกับการใชยาสีฟน 

ผสมฟลูออไรดอยางถูกวิธ ี

2.ตรวจบริเวณดานบดเค้ียวหากพบ 

หลุมรองลึกใหพิจารณาทํา sealant 

3.นัดตรวจประเมินซํ้าทุก 3 เดือน 

ฟนหนา ฟนหลัง 

เล็ก เชน Class III 

:อุดดวยเรซินคอม 

โพสิตและถาฟนผุ 

ถึงชั้นเนื้อฟนลึก     

มากกวา 2 mm.   

ให base RMGI 

ใหญ 

:เคยมีประวัติปวด 

ฟนหรือประเมินวา

อาจทะลุโพรงประ- 

สาทฟนไมสามารถ

ทําได ใหสงตอไปที่ 

รพ.อําเภอ 

เล็ก :      

พิจารณาทําPRRหรือ 

อุดเรซินคอมโพสิต 

/อมัลกัม 

และถาฟนผุถึงชัน้เนื้อ 

ฟนลึกมากกวา 2 mm. 

ให base RMGI 

*** ตรวจพบฟนผุแลวไมแนใจในอาการและ 

แนวทางการรักษา    

ทพ. ประจํา รพ.อําเภอรับสงตอ เพ่ือทําการรักษา 
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แนวทางใหบริการถอนฟน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัความดนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซักประวัต,ิ โรคประจําตัว, การแพยา 
วัด Vital sign, ตรวจรางกาย, ตรวจในชองปาก 

 

ไมมีโรคประจําตัว มีโรคประจําตัวท่ีมีความเสีย่ง 
ใหพิจารณาตามเกณฑโรคประจําตัว  
ตามหัวขอแนวทางการดูแลผูปวยมีโรคทางระบบ 

BP <140/90 mmHg BP > 140/90วัดซ้ําทุก 
15 นาที 3 ครั้ง 

สงตอ
โรงพยาบาล 

ใหบริการถอนฟน 

ภาวะแทรกซอน 
หลังการรักษา*** 

ไมพบภาวะแทรกซอน 
หลังการรักษา 

 

หลังจากตรวจวินิจฉัยแลวพบวา อยูในขอบงช้ีท่ีถอนฟนได 

และผูปวยยินยอมถอนฟน 

BP ลดลง อยูใน

เกณฑถอนได 

BP สูง ไมลดลง  

ใหคําแนะนําหลังถอนฟน 

รับยา/กลับบาน 

จําแนกและปฏิบัติตาม

แนวทางหนาถัดไป 
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แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดภาวะแทรกซอนหลังถอนฟน 

1.รากฟนหัก 

 - รากฟนหักใกล maxillary sinus และ inferior alveolar nerve canal ไดแก ฟนบนซ่ี 6, 7, 8 ฟนลางซ่ี 8 ไมควร

แคะราก ควรสงตอเพ่ือวินิจฉัยทางภาพรังสีกอนการแคะราก 

- อธิบายคนไขถึงสาเหตุและความจําเปนในการสงตัว 

 - เก็บชิ้นสวนฟนท่ีหัก บันทึกรายละเอียดหัตถการ 

 - สงตัวมารับการรักษาตอท่ีโรงพยาบาล 

2.ฉีดยาชาแลวไมชา 

 - หลังจากฉีดยาชา 2 หลอดแลวไมชา ใหสงตอมาท่ีโรงพยาบาล โดยระบุชนิดและปริมาณยาชาท่ีใช  

3. ภาวะเลือดไหลไมหยุดหลังถอนฟน 

  - ใหกัดผากอซตอ 15 นาที ถาเลือดยังไมหยุดใหคําแนะนําเบื้องตน และสงตอโรงพยาบาล 

4. หากพิจารณาแลวพบวา ฟนท่ีตองถอนเกินขีดความสามารถ ของทันตาภิบาล ใหสงตอ 

 

ขอบงช้ีในการถอนฟน  

1.  ฟนผุลุกลามถึงโพรงประสาทฟน  

2.  โรคปริทันตท่ีไมสามารถเก็บรักษาได  

3.  มีการติดเชื้อหรือพยาธิสภาพบริเวณปลายรากฟน  

4.  ฟนท่ีไมสามารถบูรณะได  

5.  ฟนท่ีไมมีชีวิต (Pulp necrosis)  

6.  มีความผิดปกติของตัวฟน/รากฟน ท่ีเปนปญหาตอการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ 

     หรือการบูรณะฟน  

 

 

ขอยกเวนในการถอนฟนและใหสงตอเพ่ือพบทันตแพทย   

1.  ขอพิจารณาทางทันตกรรมจัดฟน  

2.  ฟนท่ีอยูในแนวกระดูกขากรรไกรหัก  

3.  ฟนท่ีมีความเก่ียวของกับรอยโรคท่ีเปนพยาธิสภาพ เชน เนื้องอกในชองปาก  

4.  ขอบงชี้กอนการรักษาทางการแพทย เชน ไดรับเคมีบําบัด , ไดรับรังสีรักษา  

5.  ปองกันการเกิดการบาดเจ็บ เชน การถอนฟน natal teeth , psychiatric or motor disorder 

6. พิจารณาแลวพบวาเกินขีดความสามารถ เชน ฟนกรามซ่ีท่ีสาม, เด็กเล็กท่ีไมใหความรวมมือ 
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แนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต 

1. ซักประวัติโรคทางระบบและประวัติทันตกรรม ประวัติการแพยาการใชยารักษาโรคประจําตัว เชน ยาท่ีมีผลตอการ

แข็งตัวของเลือด เปนตน เพ่ือประกอบการวางแผนการรักษา วัดสัญญานชีพกอนทําหัตถการทุกราย 

2. ใหทันตสุขศึกษาโดยการยอมแผนคราบจุลินทรียสอนแปรงฟน รวมกับอุปกรณทําความสะอาดฟน เชน ไหมขัดฟน 

แปรงซอกฟน 

3. วางแผนการรักษาโรคปริทันตในผูปวยท่ีประเมินระดับสภาพรางกายเปนผูมีสุขภาพรางกายปกติและผูปวยมีโรคทาง

ระบบเล็กนอยไดแก ผูปวยท่ีมีโรคทางระบบท่ีควบคุมได ผูปวยเด็กเล็ก หรือผูปวยสูงอายุสวนผูปวยท่ีมีโรคทางระบบท่ีควบคุม

ไมได ใหสงพบทันตแพทย 

4. ทําหัตถการเพ่ือรักษาในผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันตอักเสบเรื้อรังเฉพาะท่ี และ

สงตัวผูปวยโรคปริทันตอักเสบเรื้อรังท้ังปากพบทันตแพทย (classification อางอิงจากสมาคมปริทันตวิทยาประเทศ

สหรัฐอเมริกา ป ค.ศ.1999 ;classification of periodontal diseases and conditions by AAP 1999) 

4.1 โรคเหงือกอักเสบท่ีมีสาเหตุจากคราบจุลินทรียใหขูดหินน้ําลายระดับเหนือเหงือกโดยใชเครื่องขูดหินปูน

ไฟฟา 

4.2 โรคเหงือกอักเสบท่ีสัมพันธกับสาเหตุทางรางกายเชน วัยรุน การมีประจําเดือน การต้ังครรภ ผูปวย

เบาหวาน การไดรับยาคุมกําเนิด การขาดสารอาหาร ใหขูดหินน้ําลายโดยใชเครื่องขูดหินปูนไฟฟา 

4.3 โรคปริทันตอักเสบเรื้อรังเฉพาะท่ีใหขูดหินน้ําลายท้ังระดับเหนือและใตเหงือกโดยท่ัวไปท้ังปาก ดวยเครื่อง

ขูดหินปูนไฟฟากรณีรองลึกปริทันตมากกวา 3 มิลลิเมตรหรือมี furcation involvement ให สงผูปวยพบทันตแพทย 

5. กรณีฟนท่ีเปนโรคปริทันตโยกระดับ 3 ใหพิจารณาถอนฟน โดย 

 ฟนโยกระดับ 1 หมายถึง ฟนโยก ≤1 มิลลิเมตรในแนว bucco-lingual  

 ฟนโยกระดับ 2 หมายถึง ฟนโยก >1 มิลลิเมตรในแนว bucco-lingual 

 ฟนโยกระดับ 3 หมายถึง ฟนโยกในแนว bucco-lingual และ occluso-gingival โดยฟนจะจมลงในเบาฟน

เม่ือออกแรงกดท่ีตัวฟน 

6. กรณีวินิจฉัยโรคเปนโรคปริทันตอักเสบฉุกเฉิน (acute periodontal abscess) มีหนองปริทันตรวมกับมีอาการปวด 

ใหจายยาแกปวดรวมกับยาปฏิชีวนะ amoxicillin ถาแพยา amoxicillin ใหจายยาแกปวดแลวสงผูปวยพบทันตแพทย
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แนวทางปฎิบัติการดูแลผูปวยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซักประวัตโิรคประจําตัว ประวตัิแพยา วัดสัญญานณชีพ 

ใหทันตสุขศึกษา ยอมแผนคราบจุลินทรีย สอนแปรงฟนและอุปกรณทําความสะอาด 

วางแผนการรกัษาโรคปรทินัต 

ประเมนิสภาวะทางรางกาย ไมมีโรคหรอืมีโรคทางระบบที่ควบคุมได มีโรคทางระบบที่ควบคุมไมได 

มีภาวะ

ฉุกเฉิน

 

ใช 
ไมใช 

ไมใช 

โรคเหงือกอักเสบและ

โรคปริทันตอักเสบ

 

สงผูปวยพบทันตแพทย 

โรคปรทินตอักเสบฉกุเฉนิ 

จายยาแกปวดและยาปฎิชีวนะ

amoxicillin แลวสงพบทันตแพทย 

หรือ 

กรณีแพ amoxicillin ใหจายยา 

แกปวด แลวสงพบทันตแพทย 

ใช 

Gingivitis 

(ไมมีpocket) 

 

 

ขูดหิน

น้ําลายดวย

เครื่องขูด

หินน้ําลาย 

Chronic localized periodontitis 

(มpีocketไมเกนิ 30%) 

pocket≤3 มม.

และไมมีfurcation 

involvement 

pocket ›3 มม.

หรือมfีurcation 

involvement 

 
ขูดหินน้ําลายดวย

เครื่องขูดหินน้ําลาย 
สงผูปวยพบทันตแพทย 

Chronic generalized periodontitis 

(มpีocketมากกวา 30%) 

 
สงผูปวยพบทันตแพทย 

ฟนโยกระดับ 3 

ถอนฟน 

หมายเหต ุ คําอธิบายลักษณะของโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันตอักเสบเร้ือรังตางๆ 
เพื่อใหงายตอการปฎบิัติงานจริง ที่ รพ.สต. 
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แนวทางการกาํกบัการปฏิบัติงานบริการทันตกรรม 

ของ 

นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)     

และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข
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4. แนวทางการกํากับการปฏิบัติงานบริการทันตกรรมของนักวิชาการสาธารณสุข                                

   (ทันตสาธารณสุข) และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข 

   4.1ดานการบริหารทรัพยากร 

         4.1.1การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                               

              4.1.1.1 ตองมีนักวิชาการทันตสาธารณสุขและเจาพนักงานทันตสาธารณสุขอยูประจําในพ้ืนท่ี 

    4.1.1.2 สถานท่ีใหบริการทางทันตกรรมแหงใดมีนักวิชาการทันตสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทันตสาธารณสุข                  

          ประจําการ จําเปนท่ีจะตองมีผูชวยขางเกาอ้ีเสมอ 

              4.1.1.3 การศึกษาตอเนื่อง : ใหมีการเขารวมงานประชุมวิชาการอยางนอยปละ 1 ครัง้ 

         4.1.2 การบริหารงบประมาณ 

                        4.1.2.1 แผนงานโครงการครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย (5กลุมวัย) 

         4.1.3 การบริหารพัสดุ 

             ทําแผนบริหารพัสดุ การจัดซ้ือ เบิกจาย คงคลัง โดยแบงเปนสองกลุมใหญ คือ 

                        4.1.3.1  พัสดุทันตกรรม (วัสดุสิ้นเปลือง) : ทําแผนจัดซ้ือวัสดุรายป,เบิกจาก cup หรือจัดซ้ือเองในบางรายการ 

              4.1.3.2  ครุภัณฑทางทันตกรรม : จัดหาเอง, cup สนับสนุน(งบคาเสื่อม/งบลงทุน) 

   4.2 ดานงานบริการ  

         4.2.1  ทันตสาธารณสุข : ใหมีการจัดทําโครงการสงเสริมปองกัน ดูแลกลุมเปาหมายท้ัง 5 กลุมวัย  

      กลุมหญิงตั้งครรภ , กลุมเด็ก 0-2 ป , ศพด. ,เด็กวัยเรียน6-12,วัยรุน-วัยทํางาน ,ผูสงูอายุ(ติดสังคม/ติดบาน/ติดเตียง) ,   

      ชมรม,ออกชุมชน,เยี่ยมบาน 

         4.2.2  ทันตกรรมบริการ  

• ใหบริการทางทันตกรรม อยางนอย 5 คาบ/สัปดาห   
• มีตารางการปฏิบัติงานท่ีใหบริการทางทันตกรรมอยางชัดเจน  

                ***หมายเหตุ 1 คาบ หมายถึง ครึ่งเชา (9.00-12.00) หรือ ครึ่งบาย (13.00-16.00) 

        4.2.3 การจัดบริการ 

• ใหบริการทางทันตกรรมพ้ืนฐาน ขูดหินปูน,อุดฟน,ถอนฟน(ฟนแท-ฟนน้ํานม ดวยเทคนิค Infiltrate , sealant , 
PRR,Apply topical fluoride  รวมถึงสามารถใหการตรวจคัดกรองมะเร็งชองปากเบื้องตนได 

 
• มีการออกใหบริการรวมนอกหนวยบริการ อยางนอย 2 คาบ/เดือน 
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   4.3 งานจัดการขอมูล  

           4.3.1การลงรายงาน 

           4.3.2การตรวจฐานขอมูล 

                    มีการตรวจฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพ่ือใหสอดคลองกับตัวชี้วัด 

           4.3.3 ผลการดําเนินงาน 

           ผลงานตามตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดทุกระดับ 

 
 4.4การพัฒนาคุณภาพบริการ 

          ใหบริการทันตกรรมตาม CPG : PCA , รพ.สต ติดดาว ,หลักการ 2P safety
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แผนผัง แนวทางการกาํกับการปฏบัิตงิานบริการทนัตกรรมของนักวิชาการสาธารณสุข(ทนัตสาธารณสุข)และเจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การบริหารทรัพยากร 

คน งบประมาณ พัสดุ 

งานบริการ 

งานทันตสาธารณสขุ งานทันตกรรมบริการ การจัดบริการ 

ประธาน CUP 

หัวหนากลุมงานทันตกรรม สาธารณสุขอําเภอ 

ทันตแพทยผูควบคุมกํากับ 
รพ.สต. 

ผูอํานวยการ. รพ.สต. 

นวก. ทันตสาธารณสุข และ 
จพ.ทันตสาธารณสุข 

การจัดการขอมูล 

การลง
รายงาน 

ผลการ
ดําเนินงานและ
การวิเคราะห
ขอมูล 

คุณภาพบริการ 

มีการ
ใหบริการทาง
ทันตกรรม
ตาม CPG 

-อัตรากําลัง ของ 

จพ.ทันตสาธารณสุข

และ ผูชวยขางเตียง   

-ใหมีการประชุม

วิชาการอยางนอย    

1คร้ัง/ป 

-แผนงาน

โครงการ

ครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย                  

(5 กลุมวัย) 

-พัสดุทันตกรรม     

-ครุภัณฑทันตกรรม 

มีการตรวจ
ฐานขอมูลให
เปนปจจุบัน 

ผลงานตามตัวชี้วดั 
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ภาคผนวก 
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การประเมินความเส่ียงตอการเกิดโรคฟนผ  ุ อางอิง American Academy of Pediatric Dentistry 2014                     

ตารางท่ี 1 แบบประเมินความเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุในเด็กอายุ 0-5 ป (สําหรับผูใหบริการทางทันตกรรม) 

ปจจัย เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงตํ่า 

ทางชีววิทยา     

- แม/ผูดูแลหลักมีฟนผลุุกลาม (active caries)    

 - ผูปกครอง/ผูดูแลมสีถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา    

 - เด็กไดรับขนมและเครื่องดืม่ท่ีมนํ้ีาตาลระหวางมื้ออาหาร       

   มากกวา 3 ครั้งตอวัน      

 - เด็กกินนมท่ีเติมนํ้าตาลขณะนอนหลบั     

- เด็กท่ีมีความตองการการดูแลสุขภาพเปนพิเศษเชน             

  เด็กพิการ หรือเด็กท่ีดูแลตัวเองไมได     

 - เด็กท่ียายถ่ินฐานเขามาประเทศไทย(ไมใชสญัชาติไทย) 

 

ใช 

ใช 

ใช 

 

ใช 

 

 

 

 

 

 

ใช 

 

ใช 

 

การปองกัน    

 - เด็กไดรับนํ้าดื่มท่ีมีฟลูออไรดในปริมาณท่ีเหมาะสม       

    หรือไดรับฟลูออไรดเสริม      

- เด็กมีการแปรงฟนทุกวันดวยยาสีฟนท่ีมีฟลูออไรด    

- เด็กไดรับฟลูออไรดเฉพาะท่ีจากทันตบุคลากร     

- เด็กมีการดแูลสุขภาพชองปากท่ีบานอยางสม่ําเสมอ   

   

ใช 

 

ใช 

ใช 

ใช 

การตรวจทางคลินิก    

- เด็กมีฟนผุ/ถอน/อุด มากกวา 1 ดาน    

- เด็กมีรอยโรคสีขาวแบบลุกลามหรือเคลือบฟนท่ีบกพรอง    -  

  เด็กมีระดบั strep. mutans ท่ีสงู      

- เด็กมีคราบจุลินทรยีบนฟน 

 

ใช 

ใช 

 

 

 

 

ใช 

 

 

ถาประเมินพบความเสี่ยงสูงอยางนอย 1 ขอ ถือวามีความเสี่ยงสงู  

การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุของเด็กโดยรวม :    สูง          กลาง           ตํ่า 
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การประเมินความเส่ียงตอการเกิดโรคฟนผ  ุ อางอิง American Academy of Pediatric Dentistry 2014                     

ตารางท่ี 2 แบบประเมินความเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุในเด็กอายุ ≥6 ป (สําหรับผูใหบริการทางทันตกรรม) 

ปจจัย เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงตํ่า 

ทางชีววิทยา     

- ผูปวยมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่าํ        

- ผูปวยไดรับขนมและเครื่องดื่มท่ีมีนํ้าตาลระหวางมื้ออาหาร      
มากกวา 3 ครั้งตอวัน         

- เด็กท่ีมีความตองการการดูแลสุขภาพเปนพิเศษเชน      

  เด็กพิการ หรือเด็กท่ีดูแลตัวเองไมได    

 - เด็กท่ียายถ่ินฐานเขามาประเทศไทย(ไมใชสญัชาติไทย) 

 

ใช 

ใช 

 

 

 

 

 

 

 

ใช 

ใช 

 

การปองกัน    

 - ผูปวยไดรับนํ้าดื่มท่ีมีฟลูออไรดในปริมาณท่ีเหมาะสม      

 - ผูปวยแปรงฟนทุกวันดวยยาสีฟนท่ีมีฟลูออไรด       

- ผูปวยไดรับฟลูออไรดเฉพาะท่ีจากทันตบุคลากร    

- มีการใชมาตรการปองกันเพ่ิมเตมิท่ีบานไดแก     

  xylitol, MI paste, antimicrobial   

 - ผูปวยมีการดูแลสุขภาพชองปากท่ีบานอยางสม่ําเสมอ 

   

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

 

ใช 

การตรวจทางคลินิก    

- ผูปวยมีรอยโรคระหวางซอกฟนมากกวา 1 ตําแหนง    

- ผูปวยมีรอยโรคสีขาวแบบลุกลามหรือเคลือบฟนท่ีบกพรอง    

- ผูปวยมีอัตราการไหลของนํ้าลายต่ํา     

- ผูปวยมีวัสดุบูรณะท่ีบกพรอง    

- ผูปวยท่ีใสเครื่องมือในปาก    

 

ใช 

ใช 

ใช 

 

 

 

 

ใช 

ใช 

 

 

ถาประเมินพบความเสี่ยงสูงอยางนอย 1 ขอ ถือวามีความเสี่ยงสงู  

การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุของเด็กโดยรวม :       สูง            กลาง            ตํ่า  
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 รอยโรคฟนผุลุกลาม หมายถึง มีคราบจุลินทรียอยูในตําแหนงท่ีไมใชงานเชน พ้ืนผิวเรียบ คอฟนสีขาวทึบ พ้ืนผิวขรุขระหรือมี

พ้ืนผิวแตกหัก   

 รอยโรคฟนผุไมลุกลาม หมายถึง ไมมีคราบจุลินทรียอยูในตําแหนงท่ีไมใชงาน  (เหนือขอบเหงือก)   มี ลักษณะสีน้ําตาล เงา มี

ความตอเนื่อง เรียบ และพ้ืนผิวแข็ง                                      

 Rule of ten เปนวิธีการพิจารณาฉีดยาชาเฉพาะท่ี(infiltration) หรือยาชาสกัดประสาท (nerve block) ท่ีเหมาะสมสําหรับ

เด็กท่ีตองรักษาฟนในขากรรไกรลาง ฟนน้ํานมถูกแบงเปนหมายเลข 1-5 ตามตําแหนง  บนขากรรไกร(ฟนตัดกลาง = 1 ฟน

กรามซ่ีท่ีสอง = 5) หมายเลขนี้จะถูกเพ่ิมตามอายุของเด็ก ถาจํานวนเทากับ 10 หรือนอยกวา การฉีดยาชาเฉพาะท่ีจะมีความ

เหมาะสมมากท่ีสุด ถามากกวา 10 การฉีดยาชาสกัดประสาท มีแนวโนมท่ีจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การจัดระดับสภาพรางกายผูปวยของสมาคมวิสัญญีวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา(ASA) ป พ.ศ.2557 

ระดับที่ นิยาม ตัวอยาง 

ASA I ผูมีสุขภาพรางกายปกติ ผูท่ีรางกายแข็งแรง ไมเสพยบุหรี่/สุรา (หรือเพียง
เล็กนอย) 

ASA II ผูปวยมีโรคทางระบบเล็กนอย โรคท่ีไมจํากัดการทํางานของอวัยวะสําคัญเชน  
ผูเริ่มสูบบุหรี่ มี โรคปอดเล็กนอย ผูดื่มสุราเปน
ประจํา หญิงตั้งครรภ ผูมีดัชนี มวลกาย 30-40 
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมไดด ี

ASA III ผูปวยมีโรคทางระบบรุนแรง  มีการจํากัดการทํางานของอวัยวะมาก มีโรค
รายแรงปานกลางถึง รุนแรงหนึ่งโรคข้ึนไปเชน 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีไมได ควบคุม 
โรคถุงลมโปงพอง ภาวะอวน ดัชนีมวลกาย
มากกวา 40 โรคตับอักเสบท่ีกําลังแสดงอาการ 
พิษสุราเรื้อรัง ผูปวยฝง เครื่องกระตุนหัวใจ โรค
ไตวายระยะสุดทายท่ีตองฟอกเลือด เด็ก คลอด
กอนกําหนดอายุนอยกวา 60 สัปดาห ผูปวยท่ีมี
ประวัติใน ระยะมากกวา 3 เดือนท่ีมีอาการ
กลามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดในสมองแตก 
ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว หลอด เลือดหัวใจ
ตีบ หรือใส Stent 

ASA IV ผูปวยมีโรคทางระบบรายแรง ท่ีพรอมจะคุกคาม
ชีวิต 

ผูปวยท่ีมีประวัติในระยะ 3 เดือนท่ีมีอาการ
กลามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดในสมองแตก 
ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว หลอด เลือดหัวใจ
ตีบ หรือใส Stent กลามเนื้อหัวใจระยะขาดเลือด  
ลิ้นหัวใจไมทํางานชนิดรายแรง การติดเชื้อใน
กระแสเลือด DIC ไตวายเฉียบพลันหรือโรคไต
วายระยะสุดทายท่ีไมไดฟอกเลือด 

ASA V ผูปวยท่ีพรอมเสียชีวิต หากไมทําหัตถการ ผนังหลอดเลือดท่ีโปงพองแตก การบาดเจ็บ
รุนแรง เลือดค่ังใน สมอง ลําไสขาดเลือดจาก
โ ร ค หั ว ใ จ ห รื อ ก า ร ห ยุ ด ทํ า ง า น ห ล า ย                
อวัยวะสําคัญ 

ASA VI ผูปวยสมองตายสามารถ บริจาคอวัยวะได - 
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การจัดกลุมโรคเหงือกตามสมาคมปริทันตวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Classification of Periodontal Diseases and 

Conditions by AAP 1999) 
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การจัดกลุมโรคเหงือกตามสมาคมปริทันตวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Classification of Periodontal Diseases and 

Conditions by AAP 1999)  
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ปริมาณยาสีฟนผสมฟลูออไรดท่ีแนะนํา 

 

ชวงอายุ ปริมาณยาสีฟนผสมฟลูออไรด (1,000 
สวนในลานสวน) 

คําแนะนําเพ่ิมเติม 

ฟันซี่แรกขึน้ – อายตุํา่กวา่ 3 ป ี แตะขนแปรงพอเปียก ผู้ปกครองแปรงให้และเช็ดฟองออก 

อาย ุ3 – อายตุํา่กวา่ 6 ปี เทา่กบัความกว้างของแปรง ผู้ปกครองบีบยาสฟัีนให้และชว่ยแปรงฟัน 

อาย ุ6 ปีขึน้ไป เทา่กบัความยาวของแปรง ให้เดก็แปรงเองและผู้ปกครองตรวจซํา้ 
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