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ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT – Star 001 หน้า 2
เรื่อง : แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม
ระเบียบปฏิบัติงานทันตกรรม
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง
1.การซักประวัติก่อนรับบริการทันตกรรม
2.แนวทางให้บริการถอนฟัน
3.แนวทางให้บริการอุดฟัน
4.แนวทางการให้บริการขูดหินปูน
5.แนวทางปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม
6.แนวปฏิบัติในผูป้ ่วยที่มีเลือดออก (Bleeding)
7.แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยที่มีปัญหาอุดกั้นทางเดินหายใจ
8.แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ
9.แนวทางการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มวัยเด็กเล็ก (WCC)
10.ตารางการให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต. ในอาเภอสิชล
11.การส่งต่อคนไข้ทันตกรรมในรพ.สต.
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT – Star 001 หน้า 3
เรื่อง : แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม
1. การซักประวัติก่อนรับบริการทันตกรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สามารถซักประวัติและทราบสภาวะของผูร้ ับบริ การก่อนการทาฟัน
1.2 ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะและหลังรับบริ การทางทันตกรรมใน รพ.สต.
2. ขอบข่ าย
บุคลากรทุกระดับในเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิอาเภอสิชล
ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT - PCA –01
เรื่อง : การซักประวัติก่อนรับบริการทันตกรรม
3. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์
สู ตรคานวณ
ร้อยละของผูป้ ่ วยที่เกิด
<1%
จานวนผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะและหลังรับ
ภาวะแทรกซ้อนขณะและหลังรับ
บริ การทางทันตกรรม
บริ การทางทันตกรรม
____________________________ X 100
จานวนผูป้ ่ วยทั้งหมดในรพ.สต.
4. แนวทางการประเมิน : ติดตามผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิทุก 1 เดือน
5. นิยาม
6. รายละเอียด
กระบวนการ
แนวทางปฏิบัติ
1. แนวทางการซักประวัติ 1. ซักประวัติผปู ้ ่ วยก่อนทาฟัน ทุกราย โดยใช้แบบฟอร์มการซักประวัติ
2. บันทึกรายละเอียดประวัติของผูป้ ่ วยลงในแบบฟอร์มประวัติแผ่นเล็ก
ผู้ป่วยในรพ.สต.
3. หลังรับบริ การ นาข้อมูลลงบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
4. หากมีกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีประวัติโรคประจาตัวที่เกินเกณฑ์ ให้ส่งต่อผูป้ ่ วยมายัง
โรงพยาบาล โดยให้นาใบซักประวัติที่คน้ พบโรคติดตัวผูป้ ่ วยมาด้วย

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสิชล
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT – Star 001 หน้า 4
เรื่อง : แนวทางการดาเนินงานทันตกรรม

แนวทางการรักษาทางทันตกรรมใน รพ.สต.
ซักประวัติ, โรคประจาตัว, การแพ้ยา
วัด Vital sign, ตรวจร่ างกาย, ตรวจในช่องปาก

ไม่มีโรคประจาตัว
BP 160/90 mmHg

จพ.มีความพร้อม
และงานไม่ซบั ซ้อน

มีโรคประจาตัว
BP >160/90 mmHg
PR > 100 times/min

งานยุง่ ยากซับซ้อน

ส่ งต่ อโรงพยาบาล

ให้บริ การพื้นฐาน

นัดรักษาต่อเนื่ อง

หมายเหตุ
1.รพ.สต.ที่ไม่มีทนั ตาภิบาลให้ส่งผูป้ ่ วยต่อไปยัง รพ.สต.ภายในเขตรับผิดชอบเดียวกัน (ตาม
flow chart ด้านท้าย) ที่มีทนั ตาภิบาล
2.โรคประจาตัวที่ควรส่ งต่อได้แก่ ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไตวาย โรคตับ
แข็ง โรคเลือด ไทรอยด์ วัณโรค โรคหอบหื ด โรคลมชัก ซึ่ งไม่สามารถควบคุมโรคได้
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT – Star 001 หน้า 5
เรื่อง : แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม

แนวทางให้ บริการถอนฟัน
ซักประวัติ, โรคประจาตัว, การแพ้ยา
วัด Vital sign, ตรวจร่ างกาย, ตรวจในช่องปาก

มีโรคประจาตัวที่มีความเสี่ ยง
BP >140/90 mmHg
PR > 100 times/min
FBS >160 mg/dl. หรื อ DTX>200 mg/dl.
HbA1C ไม่เกิน 7%

ไม่มีโรคประจาตัวที่มีความเสี่ ยง
BP 140/90 mmHg

งานไม่ซบั ซ้อน
งานยุง่ ยากซับซ้อน
งานเร่ งด่วน
ให้บริ การถอนฟัน

ภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา

ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา

ส่ งต่ อโรงพยาบาล
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT – Star 001 หน้า 6
เรื่อง : แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม

แนวทางให้ บริการอุดฟัน
ฟันผุ

อาการ :
-ปวดเมื่อมีสิ่งกระตุน้ เช่น น้ าร้อน น้ าเย็น
-เคาะไม่ปวด
-ไม่เคยบวมหรื อมีตุ่มหนอง
-ฟันไม่โยก

ฟันผุถึงชั้นเนื้ อฟัน

อุดฟัน

อาการ :
-ปวดขึ้นได้เอง หรื อปวดกลางคืน
-เคาะปวด
-เคยบวมหรื อมีตุ่มหนอง
-ฟันโยก
-ปวดเวลาเคี้ยวอาหาร

ฟันผุถึงโพรงประสาทฟัน

อุดชัว่ คราว

ส่ งต่ อโรงพยาบาลเพื่อรักษารากฟัน

ถอนฟัน
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT – Star 001 หน้า 7
เรื่อง : แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม

แนวทางการให้ บริการขูดหินปูน
ประเมินโรคประจาตัว Vital sign

โรคทางระบบที่คุมไม่ได้

ให้ความรู้ทนั ตสุ ขภาพ ส่ งเสริ มอนามัยช่องปาก
โรคเหงือกหรื อปริ ทนั ต์อกั เสบเรื้ อรัง

โรคเหงือก

โรคปริ ทนั ต์อกั เสบเรื้ อรัง
เฉพาะที่

-Pocket  3mm.
-No furcation involvement

ขูดหิ นน้ าลาย
ด้วยเครื่ องขูด
หิ นปูนไฟฟ้ า

ปริ ทนั ต์อกั เสบฉุกเฉิน

วินิจฉัยโรค

ทั้งปาก

-Pocket > 3mm.
-Furcation involvement

ภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา

จ่าย 0.12% chlorhexidine mouthwash
30 วินาที หลังแปรงฟัน เช้า-เย็น

ส่ งต่ อโรงพยาบาล
กลับบ้าน

หมายเหตุ
1.กรณี ที่ควรส่งต่อได้แก่ ผูป้ ่ วยที่ใส่ เครื่ องกระตุน้ ไฟฟ้ าหัวใจ ผูป้ ่ วยมีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของ
เลือด ผูป้ ่ วยวัณโรคระยะติดต่อ ผูป้ ่ วยเหงือกบวมที่สงสัยว่าอาจมีสาเหตุมาจากพยาธิสภาพอื่นๆ เช่น มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว เป็ นต้น
2.กรณี ผปู ้ ่ วย HIV ควรใช้เครื่ องขูดหินปูนไฟฟ้ า ร่ วมกับ high power suction
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT – Star 001 หน้า 8
เรื่อง : แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม
2. แนวทางปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ ลดการเกิดภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นขณะและหลังรับบริ การทางทันตกรรมใน รพ.สต.
1.2 ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สามารถปฏิบตั ิตามแนวทางขณะเกิดภาวะฉุกเฉินขณะรับบริ การทันตก
รรมได้อย่างถูกต้อง
2. ขอบข่ าย
บุคลากรทุกระดับในเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิอาเภอสิชล
ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT - PCA –02
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม
3. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะ
ฉุกเฉินขณะรับบริ การทางทันตก
รรม

4.
5.
6.
7.

เกณฑ์
<1%

สู ตรคานวณ
จานวนผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะฉุกเฉินขณะ
รับบริ การทางทันตกรรม
____________________________ X 100
จานวนผูป้ ่ วยทั้งหมดในรพ.สต.

แนวทางการประเมิน : ติดตามผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิทุก 1 เดือน
นิยาม
รายละเอียด (ตามรายละเอียดแต่ ละเรื่อง)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสิชล
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT – Star 001 หน้า 9
เรื่อง : แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม

แนวปฏิบัติในผู้ป่วยทีม่ เี ลือดออก (Bleeding)
สาเหตุหลักที่ผปู ้ ่ วยมาด้วยอาการเลือดออก - ปัญหาเลือดออกภายหลังการทาศัลยกรรม
- ปัญหาจากโรคปริ ทนั ต์
- ปัญหาจากโรคทางระบบ
- ปัญหาจากการบาดเจ็บ เป็ นต้น
ซักประวัติ, โรคประจาตัว และยาที่รับประทาน

ไม่มีโรคประจาตัวที่มีความเสี่ ยง
-BP 90/60 – 140/90 mmHg.
-ไม่มีอาการเหนื่อยเพลีย
-ไม่มีจ้ าเลือด

กัดผ้ากอซชุบน้ าเกลือสังเกตการณ์ 15 นาที

เลือดไม่หยุดไหล

เลือดหยุดไหล

มีโรคประจาตัวที่มีความเสี่ ยง
BP >140/90 mmHg หรื อ < 90/60 mmHg.
- อ่อนเพลีย
- มีจ้ าเลือดตามร่ างกาย

กัดผ้ากอซชุบน้ าเกลือ

ส่ งต่ อโรงพยาบาล

ให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและให้กลับบ้าน
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT – Star 001 หน้า 10
เรื่อง : แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม

แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยทีม่ ปี ัญหาอุดกั้นทางเดินหายใจ
ผูป้ ่ วยมีปัญหาอุดกั้นทางเดินหายใจ
หยุดการทางาน
ประเมินความรุ นแรง

Severe airway obstruction
ไอไม่ได้มีประสิ ทธิภาพ

ผูป้ ่ วยไม่มีสติสติ

เปิ ดทางเดินหายใจ
เริ่ มทา CPR

Mild airway obstruction
ไอได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ผูป้ ่ วยมีสติ

กระตุน้ ให้ไอ หาสาเหตุ
ของการอุดกั้นการหายใจ

Back blow 5 ครั้ง สลับกับ
Abdominal thrust 5 ครั้ง

Back blow

Abdominal thrust
(Heimlich maneuver)
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT – Star 001 หน้า 11
เรื่อง : แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม

แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยเป็ นลมหมดสติ
ผูป้ ่ วยเป็ นลมหมดสติ

หยุดการทางาน
ขอความช่วยเหลือ
ปรับเก้าอี้นอนหัวต่า หนุนขาสูง
ให้ดมแอมโมเนีย

วัด Vital sign
Monitor vital sign เป็ น

ระยะจนกว่าอาการจะดีข้ ึน
จัดการการรักษาที่คา้ งอยูเ่ ท่าที่จาเป็ น

ให้ผปู้ ่ วยกลับบ้าน

ติดต่อ Refer ผูป้ ่ วยสู่โรงพยาบาล

Monitor vital sign เป็ น

ระยะResuscitation ตาม
อาการระหว่างรอส่ งต่อ
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT – Star 001 หน้า 12
เรื่อง : แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม
แนวทางการส่ งเสริมทันตสุ ขภาพกลุ่มวัยเด็กเล็ก (WCC)
1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการดูแลและส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพของกลุ่มวัยเด็กเล็กใน รพ.สต.อย่างครอบคลุม
1.2. เพื่อ่ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สามารถปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลและส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพของกลุ่มวัยเด็กเล็กได้
อย่างถูกต้อง1.3. เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพช่องปากและฟันดีเพิ่มขึ้น
2. ขอบข่ าย
บุคลากรทุกระดับในเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิอาเภอสิ ชล
ระเบียบวิธีปฏิบัติ : รหัส WI – DENT - PCA –03
หน้ า 2
เรื่อง : แนวทางการส่ งเสริมทันตสุ ขภาพกลุ่มวัยเด็กเล็ก (WCC)
1. ตัวชี้วดั
ชื่อตัวชี้วดั
1.ร้อยละของเด็กเล็ก(0-2ปี )ได้รับการ
ตรวจฟัน

เกณฑ์
>50%

2.ร้อยละของเด็กเล็ก(0-2ปี )ได้รับการ
ฝึ กทักษะการแปรงฟัน

>20%

3.ร้อยละของเด็กเล็ก(0-2ปี )ได้รับการ
ทาฟลูออไรด์วานิช

>10%

2. แนวทางการประเมิน :
3. นิยาม

สู ตรคานวณ
จานวนเด็กเล็ก(0-2ปี )ได้รับการตรวจฟัน
____________________________ X 100
จานวนเด็กเล็ก(0-2ปี )ทั้งหมดในรพ.สต.
จานวนเด็กเล็ก(0-2ปี )ได้รับการฝึ กทักษะการแปรง
ฟัน____________________________ X 100
จานวนเด็กเล็ก(0-2ปี )ทั้งหมดในรพ.สต.
จานวนเด็กเล็ก(0-2ปี )ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
____________________________ X 100
จานวนเด็กเล็ก(0-2ปี )ทั้งหมดในรพ.สต.

ติดตามผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิทุก 1 เดือน
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4. รายละเอียด
กระบวนการ
1. การส่ งเสริมทันสุ ขภาพกลุ่ม
วัยเด็กเล็ก (WCC) โดยการให้
ความรู้ ตรวจฟันและทา
ฟลูออไรด์ โดยเจ้าหน้ าทีท่ นั ต
บุคลากร
( 13 รพ.สต.)

2. การส่ งเสริมทันสุ ขภาพใน
WCC ใน รพ.สต.ทีม่ กี าร
ให้ บริการทางทันตกรรม
( 5 แห่ ง )

แนวทางปฏิบัติ
1. จัดทาแผนในการออกดาเนินกิจกรรมและแจ้งแผนการออกดาเนินกิจกรรมให้ รพ.สต.
ทั้ง 12 แห่ ง ทราบ ให้บริ การ ปี ละ 2 ครั้ง
- ครั้งที่1 ตุลาคม - พฤศจิกายน
- ครั้งที่2 มีนาคม- เมษายน
2. ลงทะเบียนเด็กที่มาร่ วมกิจกรรม ชื่อ-สกุล, อายุ, เลขบัตรประชาชน, น้ าหนัก - ส่ วนสูง
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุ ขภาพ และสอนการทาความสะอาดช่องปาก
4. ให้พ่อ-แม่/ผูป้ กครอง ฝึ กทาความสะอาดช่องปากให้แก่เด็กทั้งการเช็ดช่องปากในกรณี
ที่ยงั ไม่มีฟัน และฝึ กแปรงฟันให้เด็กในกรณีที่มีฟันน้ านมขึ้นแล้ว พร้อมทั้งฝึ กตรวจช่อง
ปากให้เด็กด้วย
5. เจ้าหน้าที่ทนั ตบุคลากร ตรวจช่องปากให้แก่เด็ก และสอบถามพฤติกรรมการดูแล
สุ ขภาพช่องปากของเด็กจากพ่อ-แม่/ผูป้ กครอง กรณีตรวจพบว่าเด็กมีปัญหาสุ ขภาพ
ช่องปากเร่ งด่วน ก็จะทาการส่ งต่อโดยให้พ่อ-แม่/ผูป้ กครองพาเด็กมาพบทันตแพทย์ที่
โรงพยาบาลสิ ชล โดยมีช่องทางบริ การพิเศษคือทาการนัดวันและเวลาให้
6. เจ้าหน้าที่ทนั ตบุคคลากรให้บริ การทาฟลูออไรด์วานิชให้แก่เด็ก
- กรณีฟันไม่ผุ แนะนาให้มาร่ วมกิจกรรมเพื่อทาฟลูออไรด์ทุกๆ 6 เดือน
- กรณีมีฟันผุ นัดไปร่ วมกิจกรรมและทาฟลูออไรด์ให้ที่โรงพยาบาลทุกๆ 3 เดือน
1. ใน รพ.สต.ที่มีเจ้าหน้าที่ทนั ตบุคคลากรอยูป่ ระจา จะมีการให้บริ การให้ความรู้ สอนการ
ทาความ สะอาดช่องปาก ฝึ กให้พ่อ-แม่/ผูป้ กครองแปรงฟันและตรวจฟันให้แก่เด็กและส่ ง
ต่อเด็ก ในรายที่มีความจาเป็ นต้องทาการรักษาเร่ งด่วนมาโรงพยาบาลเพื่อพบทันตแพทย์
2. ใน รพ.สต.ที่ไม่มีทนั ตบุคคลากรประจา แต่มีทนั ตบุคลากรหมุนเวียนไปให้บริ การทาง
ทันตกรรม
2.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ตรวจคัดกรองเด็กในวันที่มารับบริ การฉีดวัคซีนในคลินิก
เด็กดี ถ้าเด็กรายใดยังไม่ได้รับการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ ให้ทาการลงทะเบียน
และนัดมาพบทันตบุคลากรในวันและเวลาที่ทนั ตบุคลากรออกปฏิบตั ิงานที่ รพ.สต.
2.2 เจ้าหน้าที่ทนั ตบุคลากร ตรวจช่องปากให้แก่เด็ก และสอบถามพฤติกรรมการดูแล
สุ ขภาพช่องปากของเด็กจากพ่อ-แม่/ผูป้ กครอง กรณีตรวจพบว่าเด็กมีปัญหาสุ ขภาพ
ช่องปากเร่ งด่วน ก็จะทาการส่ งต่อโดยให้พ่อ-แม่/ผูป้ กครองพาเด็กมาพบทันตแพทย์ที่
โรงพยาบาลสิ ชล โดยมีช่องทางบริ การพิเศษคือทาการนัดวันและเวลาให้
2.3 เจ้าหน้าที่ทนั ตบุคคลากรให้บริ การทาฟลูออไรด์วานิชให้แก่เด็ก
- กรณีฟันไม่ผุ แนะนาให้มาร่ วมกิจกรรมเพื่อทาฟลูออไรด์ทุกๆ 6 เดือน
- กรณีมีฟันผุ นัดทาฟลูออไรด์ให้แก่เด็กที่ รพ.สต.ทุกๆ 3 เดือน
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3. การส่ งเสริมทันสุ ขภาพใน
WCC ใน รพ.สต.ทีไ่ ม่ มกี าร
ให้ บริการทางทันตกรรม
( 8 แห่ ง )

1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั

1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ตรวจคัดกรองเด็กในวันที่มารับบริ การฉีดวัคซีนในคลินิกเด็กดี
ถ้าเด็กรายใดยังไม่ได้รับการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ ให้ทาการนัดมาพบทันตบุคลากร
ที่โรงพยาบาลสิ ชล
2.เจ้าหน้าที่ทนั ตบุคลากร ตรวจช่องปากให้แก่เด็ก และสอบถามพฤติกรรมการดูแล
สุ ขภาพช่องปากของเด็กจากพ่อ-แม่/ผูป้ กครอง
3.เจ้าหน้าที่ทนั ตบุคคลากรให้บริ การทาฟลูออไรด์วานิชให้แก่เด็ก
- กรณีฟันไม่ผุ แนะนาให้มาร่ วมกิจกรรมเพื่อทาฟลูออไรด์ทุกๆ 6 เดือน
- กรณีมีฟันผุ นัดทาฟลูออไรด์ให้แก่เด็กที่โรงพยาบาลทุกๆ 3 เดือน
4.กรณีตรวจพบว่าเด็กมีปัญหาสุ ขภาพช่องปากเร่ งด่วน ทันตบุคลากรก็จะทาการ
ส่ งต่อให้พบทันตแพทย์เพื่อทาการรักษาต่อไป
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสิ ชล
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ตารางการให้ บริการทันตกรรมทีร่ พ.สต. ในอาเภอสิ ชล
ชื่อ รพ.สต.
ต้นเหรี ยง
เขาใหญ่
จอมพิบูลย์
เขาฝ้ าย
ท่าหิน

วันที่ให้บริ การ
ทุกวันอังคาร
ทุกวันพฤหัสบดี
ทุกวันพฤหัสบดี
ทุกวันจันทร์แรกของเดือน
มีทนั ตาภิบาลประจา
ทุกวันจันทร์และพุธ
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
ทุกวันศุกร์

แบ่งตามโซนการให้บริ การ
โซน
รพ.สต.ที่ให้บริ การ
ทันตกรรม
เหนือ เขาฝ้ าย
กลาง จอมพิบูลย์
เขาใหญ่
ใต้ ท่าหิน
ต้นเหรี ยง

บริ การที่ให้
ขูดหินน้ าลาย อุดฟัน ถอนฟัน
ขูดหินน้ าลาย ถอนฟัน
ขูดหินน้ าลาย ถอนฟัน
ขูดหินน้ าลาย ถอนฟัน
ทาคนไข้นดั
เช้า-ถอนฟัน บ่าย-ขูดหินน้ าลาย อุดฟัน
ออกหน่วย

บริ การที่ให้
ขูดหินน้ าลาย ถอนฟัน
ขูดหินน้ าลาย ถอนฟัน
ขูดหินน้ าลาย ถอนฟัน
ขูดหินน้ าลาย ถอนฟัน อุด
ฟัน
ขูดหินน้ าลาย อุดฟัน ถอน
ฟัน

รพ.สต.ในเขต
สี่ขีด เกล็ดแรด
ท่าควาย
ในดอน
เปลี่ยน เทพราช น้ าฉา
นาแล

การส่ งต่ อคนไข้ ทันตกรรมในรพ.สต.
สี่ขีด เกล็ดแรด

ท่าควาย

ในดอน

เปลี่ยน เทพราช น้ าฉา

นาแล

เขาฝ้ าย

จอมพิบูลย์

เขาใหญ่

ท่าหิน

ต้นเหรี ยง

โรงพยาบาลสิชล
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อาการที่ควรส่ งผู้ป่วยมาพบทันแพทย์ ทันที
1. ปวดฟันมาก ปวดฟันตลอดเวลา
2. มีอาการบวม กดเจ็บ
3. มีหนองไหลออกมาจากเหงือก หรื อมีตุ่มหนอง
4. มีอาการอ้าปากได้นอ้ ยลง มีไข้ กลืนและหายใจไม่สะดวก
5. อุบตั ิเหตุหกล้มฟันหัก หรื อฟันหลุดออกจากเบ้าฟัน
6. ถอนฟันแล้วเลือดไหลไม่หยุด มีหนอง บวม
7. ขากรรไกรค้าง หรื อกัดฟันได้ไม่เหมือนเดิม
มีแผลเรื้ อรังในช่องปากนานเกิน 2 สัปดาห์
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ภาคผนวก
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วันที่................อายุ.......ปี ส่ วนสู ง........ซ.ม. น้ าหนัก.......กก.
T…….ºc BP…........mm/Hg RR.….ครั้ง/นาที P…..ครั้ง/นาที
อาการสาคัญ...........................................................................
โรคประจาตัวและยาที่รับประทาน..........................................
แพ้ยา.....................................................................................
วินิจฉัยโรค..............................................................................
การรักษา.................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผูใ้ ห้บริ การ
วันที่................อายุ.......ปี ส่ วนสู ง........ซ.ม. น้ าหนัก.......กก.
T…….ºc BP…........mm/Hg RR.….ครั้ง/นาที P…..ครั้ง/นาที
อาการสาคัญ...........................................................................
โรคประจาตัวและยาที่รับประทาน..........................................
แพ้ยา.........................................................................................
วินิจฉัยโรค..............................................................................
การรักษา.................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผูใ้ ห้บริ การ
วันที่................อายุ.......ปี ส่ วนสู ง........ซ.ม. น้ าหนัก.......กก.
T…….ºc BP…........mm/Hg RR.….ครั้ง/นาที P…..ครั้ง/นาที
อาการสาคัญ...........................................................................
โรคประจาตัวและยาที่รับประทาน..........................................
แพ้ยา........................................................................................
วินิจฉัยโรค..............................................................................
การรักษา.................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผูใ้ ห้บริ การ

วันที่................อายุ.......ปี ส่ วนสู ง........ซ.ม. น้ าหนัก.......กก.
T…….ºc BP…........mm/Hg RR.….ครั้ง/นาที P…..ครั้ง/นาที
อาการสาคัญ...........................................................................
โรคประจาตัวและยาที่รับประทาน..........................................
แพ้ยา........................................................................................
วินิจฉัยโรค..............................................................................
การรักษา.................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผูใ้ ห้บริ การ
วันที่................อายุ.......ปี ส่ วนสู ง........ซ.ม. น้ าหนัก.......กก.
T…….ºc BP…........mm/Hg RR.….ครั้ง/นาที P…..ครั้ง/นาที
อาการสาคัญ...........................................................................
โรคประจาตัวและยาที่รับประทาน..........................................
แพ้ยา.......................................................................................
วินิจฉัยโรค..............................................................................
การรักษา.................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผูใ้ ห้บริ การ
วันที่................อายุ.......ปี ส่ วนสู ง........ซ.ม. น้ าหนัก.......กก.
T…….ºc BP…........mm/Hg RR.….ครั้ง/นาที P…..ครั้ง/นาที
อาการสาคัญ...........................................................................
โรคประจาตัวและยาที่รับประทาน..........................................
แพ้ยา.......................................................................................
วินิจฉัยโรค..............................................................................
การรักษา.................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผูใ้ ห้บริ การ
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แบบฟอร์ มการซักประวัติก่อนถอนฟันของรพ.สต. ในอาเภอสิ ชล
ชื่อผูป้ ่ วย................................................................... อายุ.................ปี เลขบัตรประจาตัวประชาชน.......................................
1. วัดความดันโลหิ ตและชีพจรในผูป้ ่ วยที่มีอายุ 15 ปี ข้ ึนไปทุกราย
ความดันโลหิ ต............................mmHg (ปกติ 120-139/80-89 mmHg)
ชีพจร..............ครั้ง/นาที (ควรอยูร่ ะหว่าง 60-100ครั้ง/นาที)
2. ซักประวัติทางการแพทย์ทวั่ ไป
ประวัติการแพ้ยา/อาหาร □ไม่ใช่ □ ใช่......................................
เคยพักรักษาตัวที่รพ. □ไม่ใช่ □ ใช่......................................
เคยผ่าตัด □ ไม่ใช่ □ ใช่......................................
มีที่รับประทานเป็ นประจาอยู่ □ไม่ใช่ □ใช่......................................
(ห้ามถอนฟันผูป้ ่ วยที่กินยาสเตียรอยด์เป็ นเวลานาน ยาต้านเกร็ ดเลือดเช่น aspirin gr V ยาละลายลิ่มเลือด เช่น warfarin,
coumadin ยกเว้น aspirin 81 m g ให้ถอนฟันได้ แต่ตอ้ ง observe bleeding หลังถอนฟัน)
การสูบบุหรี่ เป็ นประจา □ ไม่ใช่ □ใช่.....(ระวังเรื่ องการอักเสบของแผลถอนฟัน)
การดื่มสุ ราเป็ นประจา □ ไม่ใช่ □ใช่.....(ไม่ควรถอนฟัน)
การตั้งครรภ์ □ ไม่ใช่ □ ใช่....(ทาได้ในไตรมาสที่ 2)
เคยมีอุบตั ิเหตุใบหน้า/ขากรรไกร □ ไม่ใช่ □ ใช่....(ระวังเรื่ องข้อต่อขากรรไกร)
3. ซักประวัติโรคประจาตัว
□เบาหวาน FBS........mg% HbA1C........% (ระดับน้ าตาลไม่เกิน 160 mg% หรื อ HbA1C ไม่เกิน 7% )
□ความดันโลหิ ตสูง (ควรอยูร่ ะหว่าง 120/80-140 /90 mmHg ยาชาไม่ควรเกิน 2 หลอด)
□โรคหัวใจ/ลิ้นหัวใจ (ถ้ามีประวัติโรคหัวใจทุกชนิดไม่ทา ควรให้ยาตามอาการและส่ งต่อ)
□โรคโลหิ ตจางธาลัสซีเมีย (ทาได้ในกรณี mild type ถ้ามีประวัติเคยให้เลือด ไม่ถอนฟัน)
□โรคเลือดอื่นๆ (เช่น ความผิดปกติของการสร้างลิ่มเลือด เกร็ ดเลือด ไม่ถอนฟัน)
□โรคตับ (เช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง มักพบร่ วมกับ ตัวเหลือง ตาเหลือง จ้ าเลือด ท้องมาน ไม่ถอนฟัน)
□โรคไต (ถ้ามีการฟอกไต ปลูกถ่ายไต ไม่ถอนฟัน)
□โรคหอบหื ด ได้รับยาสม่าเสมอ ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ ถอนฟันได้)
□วัณโรคปอด (รักษาต่อเนื่องมากกว่า 2 เดือนและไม่มีอาการไอ ถอนฟันได้)
□โรคเอดส์ (CD4 มากกว่า 500 ถอนฟันได้ ต่ากว่านี้ไม่ถอนฟัน)
□โรคไธรอยด์ (ได้รับยาต่อเนื่องและชีพจรไม่เกิน 100 ครั้ง/นาที ถอนฟันได้)
□โรคลมชัก (ไม่ถอนฟัน)
□มะเร็ งทุกชนิด (ไม่ถอนฟัน)
□โรคอื่นๆนอกเหนือจากนี้ ให้ปรึ กษาทันตแพทย์ก่อนการถอนฟัน
4. ประวัติทางทันตกรรม □ไม่เคย □เคย ระบุ..........................................................................
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