
แนวปฏิบัติในการจัดการผูปวยที่มีปญหาทางทันตกรรมระดับฉุกเฉินและเรงดวน 

ของคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คํานิยาม 

ปญหาทางทันตกรรมระดับฉุกเฉิน (Emergent Dental Problems) หมายถึง ปญหาทางทันตกรรมที่สงผลใหเกิด
ความรุนแรงระดับถึงข้ันเสียชีวิตไดหากไมไดรับการดูแลทันที สวนมากจะเก่ียวของกับการอุดก้ันทางเดินหายใจจาก
การบาดเจ็บหรือการติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่เก่ียวของ 

ปญหาทางทันตกรรมระดับเรงดวน (Urgent Dental Problems) หมายถึง ปญหาทางทันตกรรมที่เกิดข้ึนอยาง
เฉียบพลันไมเกิน 3 วัน หากไมไดรับการดูแลเบื้องตนจะสงผลใหเกิดอาการทางรางกายหรือจิตใจ รวมถึงการสูญเสีย
การทํางานและความสวยงามของอวัยวะที่เก่ียวของทางทันตกรรม ทําใหผูปวยไมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข 

ปญหาทางทันตกรรมระดับปกติ (Regular Dental Problems) หมายถึง ปญหาทางทันตกรรมที่ไมใชระดับฉุกเฉิน
หรือเรงดวน สามารถรอรับการรักษาไดโดยที่ไมทําใหเกิดปญหาที่รุนแรงหากไมไดรับการดูแลเบื้องตนโดยทันท ี

สภาวะพิเศษ (Special conditions) หมายถึง สภาวะของผูปวยที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแลอยางพิเศษ ไดแก มี
โรคหรือสภาวะทางระบบที่มีความเสี่ยงสูงอันตรายถึงแกชีวิต หรือ มีโรคที่สามารถติดตอแพรกระจายทางอากาศหรือ
จากการสัมผัส หรือ มีความบกพรองทางกายภาพ ประสาทสัมผัส สติปญญา จิต อารมณ สังคม และความพิการ 

หลักการและเหตผุล 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน) ในตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปวย เร่ือง การเขาถึงและเขารับบริการ ไดกลาวไวในขอที่ 3         
วาผูปวยไดรับการคัดแยก (triage) ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉินหรือเรงดวน
ไดรับการดูแลรักษาเปนอันดับแรก โดยเจาหนาที่ที่มีศักยภาพและอุปกรณเคร่ืองมือที่เหมาะสม และขอที่ 4 วา มีการ
ประเมินความสามารถในการรับผูปวยไวดูแลตามเกณฑที่กําหนดไว ในกรณีที่ไมสามารถใหบริการแกผูปวยได           
ทีมผูใหบริการจะใหความชวยเหลือเบื้องตนอยางเหมาะสม อธิบายเหตุผลที่ไมสามารถรับผูปวยไวและชวยเหลือผูปวย
ในการหาสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสมกวา และขอที่ 5 วา การรับยายหรือรับเขาหนวยบริการวิกฤตหรือหนวย
บริการพิเศษเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว และขอที่ 6 วา ในการรับผูปวยไวดูแล มีการใหขอมูลที่เหมาะสมและเขาใจ
งายแกผูปวย/ครอบครัวเก่ียวกับ สภาพการเจ็บปวย การดูแลที่จะไดรับ ผลลัพธและคาใชจายที่คาดวาจะเกิดข้ึน 
องคกรทําใหม่ันใจวาผูปวย/ครอบครัว ไดรับขอมูลที่จําเปนอยางเพียงพอดวยความเขาใจ และมีเวลาพิจารณาที่
เพียงพอกอนจะตัดสินใจ 

จากมาตรฐานดังกลาวทําใหโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตรฯ ไดทําการวิเคราะหและประชุมรวมกัน
ระหวางสาขาตางๆ โดยมีการจัดระบบการดูแลผูปวยที่มีปญหาทางทันตกรรมระดับฉุกเฉินและเรงดวนใหไดรับบริการ
อยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด 



แนวทางสําหรับจัดการผูปวยทีมี่ปญหาทางทันตกรรมระดบัฉกุเฉินและเรงดวน 

 เมื่อผูปวยที่มีปญหาทางทันตกรรมระดับฉุกเฉินและเรงดวนมาถึงคณะฯ พยาบาลจะสอบถามประวัติและ
ตรวจรางกายเบื้องตนเพื่อประเมินอาการสําคัญที่ทําใหผูปวยมารับบริการรวมถึงสภาวะทางระบบที่เก่ียวของเพื่อทํา
การคัดแยกผูปวยเปนสามระดับ และ/หรือ สภาวะพิเศษ โดยทําเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณที่ระบุไดวาผูปวยอยูใน
ระดับใด เชน มีตัวอักษร “E” ที่แสดงวาผูปวยมีปญหาทางทันตกรรมระดับฉุกเฉิน หรือ “U” แสดงวาผูปวยมีปญหา
ทางทันตกรรมระดับเรงดวน เปนตน 

 ผูปวยที่มีปญหาทางทันตกรรมระดับฉุกเฉินและเรงดวนจะเปนผูเลือกคลินิกโดยไดรับขอมูลที่เพียงพอในการ
ตัดสินใจ เชน ระบบการใหบริการ ราคาคารักษา คิวรักษา ความพรอมในการใหบริการ เปนตน 

 ผูปวยที่มีปญหาทางทันตกรรมระดับฉุกเฉินและเรงดวนจะถูกสงตอไปยังคลินิกที่ผูปวยเลือก โดยคลินิกที่
รับสงตอจะตองรับรูถึงความจําเปนเรงดวนเพื่อใหการดูแลเบื้องตนโดยทันที ไมตองรอตามคิวปกต ิ

 คลินิกที่รับการสงตอผูปวยที่มีปญหาทางทันตกรรมระดับฉุกเฉินและเรงดวน จะตองจัดเตรียมเกณฑที่ใชใน
การพิจารณารับเขาในการดูแลรักษา และจัดเตรียมบุคลากรที่มีความพรอมในการใหบริการ รวมถึงขอมูลที่จะใหผูปวย
รับทราบถึงการวินิจฉัยปญหาของผูปวย แผนการรักษาหรือการดูแลเบื้องตนที่จะเกิดข้ึน คาใชจายในคร้ังนี้และที่จะ
ตามมา รวมถึงจํานวนคร้ังโดยประมาณที่ผูปวยตองมารับการรักษาตอเนื่องจนเสร็จสิ้น กอนที่จะเร่ิมใหการดูแลรักษา 
โดยการดูแลรักษาเบื้องตนตองเกิดข้ึนในวันที่ผูปวยมา 

 กรณีที่คลินิกฯ ไมสามารถใหการรักษาจนเสร็จสิ้นได ใหทําการดูแลเบื้องตนเพื่อบรรเทาอาการหรือแกไข
ปญหาที่เรงดวน แลวใหขอมูลที่ไมสามารถใหการรักษาไดเชน คิวการรักษานานจนอาจทําใหเกิดผลเสียตอผูปวยได 
และจัดหาแนวทางเพื่อสงตอผูปวยไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอ่ืนที่เหมาะสม 

 กรณีที่ผูปวยเกาเคยไดรับการรักษากับคลินิกของคณะฯ แลวกลับมาดวยปญหาทางทันตกรรมระดับฉุกเฉิน
และเรงดวน ใหพยาบาลที่จุดคัดแยกหรือหออภิบาลผูปวย(นอกเวลาทําการ) ติดตอทันตแพทยที่ทําการรักษาหรือ
หัวหนาคลินิกนั้นทราบและตัดสินใจวาจะจัดการตออยางไร แตถาไมสามารถติดตอได ใหดําเนินการแกไขปญหาโดย
ทันทีอยางเหมาะสม หามใหผูปวยกลับบานโดยที่ไมไดรับการดูแลเบื้องตนจากทันตแพทยที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  รายการปญหาทางทันตกรรม 

ระดับฉุกเฉินและเรงดวน 

ระดับ
ปญหา
ทาง 

ทันตกรรม 

มีอาการ สูญเสียการทํางาน สูญเสีย 

ความสวยงาม 

หมายเหตุ 

1 การบวมท่ีพ้ืนชองปากหรือเพดานออน 

และมีการยกตัวของลิ้น 

ฉุกเฉิน หายใจและกลืน
ลําบาก 

เสี่ยงตอการเกิดการปดก้ันของ
ทางเดินหายใจ 

  

  

2 มีกอนเลือดขนาดใหญในชองปาก และเลือดไหล
อยางมากจากการฉีกขาดของเน้ือเยื่อในชองปาก 

ฉุกเฉิน หายใจและกลืน
ลําบาก 

เสี่ยงตอการเกิดการปดก้ันของ
ทางเดินหายใจ 

  

  

3 มีการเคลื่อนตัวของลิ้นไปทางดานหลังจาก
อุบัติเหต ุเชนขากรรไกรลางหักท้ังสองขาง 

ฉุกเฉิน หายใจและกลืน
ลําบาก 

เสี่ยงตอการเกิดการปดก้ันของ
ทางเดินหายใจ 

  

  

4 เหงือกบวมแดง และ/หรือมไีขรวมดวย เรงดวน ปวดเหงือก     อาจเกิดจากโรคเหงือกอักเสบหรือ 
pericoronitis แบบเฉียบพลัน 

5 ใบหนาบวมแดง และ/หรือมีไขรวมดวย เรงดวน ใบหนาบวม   หนาไมสมมาตร มักเกิดจากการตดิเช้ือแบบเฉียบพลัน 

6 เลือดไหลไมหยุดหลังการรักษา เรงดวน เลือดไหลไมหยุด เสียเลือดทําใหรางกาย
ออนเพลีย แผลไมหายและอาจ
เสี่ยงตอการติดเช้ือ 

  ทําใหเกิดความกังวล 

7 ปวดฟนอยางรุนแรง เรงดวน ปวดมาก     อาจจะเกิดจากฟนผุทะลุโพรงฟน หรือ 
ฟนแตกจากอุบัติเหตุก็ได 

8 ปวดแผลผาตัดอยางรุนแรง เรงดวน ปวดมาก   อาจเปนปญหาแทรกซอนจากการผาตัด 
เชน dry socket หรือฟนคูสบกัดแผล 
เปนตน 

9 ฟนโยกอยางรุนแรงรบกวนการบดเคี้ยวหรือใกล
จะหลดุแลว 

เรงดวน ปวดเวลาเคี้ยว เคี้ยวอาหารไมได หรือฟนอาจ
หลุดลงหลอดลมหรือทางเดิน
หายใจ 

  

  



 

 

  

  รายการปญหาทางทันตกรรม 

ระดับฉุกเฉินและเรงดวน 

ระดับ
ปญหา
ทาง 

ทันตกรรม 

มีอาการ สูญเสียการทํางาน สูญเสีย 

ความสวยงาม 

หมายเหตุ 

10 เคี้ยวอาหารแลวเจ็บท่ีฟนหรือเหงือก เรงดวน ปวดเวลาเคี้ยว เคี้ยวอาหารไมได   อาจมาจากฟนแตก หรือหลังการบูรณะ
ฟนหรือใสฟนเทียม 

11 เสียวฟนภายหลังการบูรณะ เรงดวน เสียวฟน        

12 เครื่องมือทางทันตกรรมในชองปากระคายเคือง
เน้ือเยื่อออน 

เรงดวน ปวดจากการมแีผล
ในชองปาก 

    

  

13 เครื่องมือทางทันตกรรมในชองปากมีการขยับใกล
จะหลดุ 

เรงดวน   เครื่องมืออาจหลุดลงหลอดลม
หรือทางเดินหายใจ 

  

  

14 ครอบฟนหลุดของฟนท่ียังมีชีวิต เรงดวน เสียวฟนท่ีทํา
ครอบ 

    

  

15 อาปากไมไดอยางรุนแรง เรงดวน   ไมสามารถอาปากและเคี้ยว
อาหารได 

  

  

16 อาปากคาง หุบไมได เรงดวน ปวดกลามเน้ือบด
เคี้ยว 

เคี้ยวอาหารไมได   

  

17 ฟนธรรมชาติหรือฟนเทียมบริเวณฟนหนาหายไป เรงดวน     ขาดความมั่นใจ
ในการเขาสังคม 

หายไปบางสวนหรือท้ังหมดก็ได 
ฟนเทียม = ฟนท่ีทําข้ึนใหมแบบตดิแนน
หรือถอดได 

 

*หมายเหตุ  :  อาการหรือปญหาท้ังหมดตองเปนแบบเฉียบพลัน กลาวคือเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน 



การดูแลรักษาผูปวยภาวะเรงดวน (Urgency situation) ทางทันตกรรมในแตละสาขาวิชา ฯ 

Acute Symptoms Divided in categories 
Department Symptoms Loss of function Loss of Esthetic Loss of Psychiatric Other 

ภาควิชา
ศัลยกรรม 

ชองปาก 

 

 

 

 

 

 

Ludwig 's angina mandibular fracture + 

bleeding 

- - - ในเวลาราชการใหการรักษาทีค่ลนิกิศัลยกรรม 
ตึกทันตกรรม ชั้น 1 และหองตรวจศัลยกรรม ตึก
สมเด็จยา 93 ชั้น 1 

- นอกเวลาราชการใหการรักษาทีห่ออภิบาล
ผูปวยใน ตึกสมเด็จยา 93 ชัน้ 4 

- ผูใหการรักษา 
   - อาจารย 
   - ทันตแพทยประจําบานและทันตแพทย
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
ทันตกรรม 

ประดิษฐ 

Traumatic occlusion 

Crown ฟน Vital หลุด
ทําใหมีอาการเสียวฟน 

Crown ฟนหนาหลุด 

ฟนปลอมหนาหัก 

Crown ฟน Vital หลุด 

Crown ฟนหนาหลุด 

ฟนปลอมหนาหัก 

Crown ฟนหนาหลุด 

ฟนปลอมหนาหัก 

- ในเวลาราชการ 
    คลินิกบัณฑิตศึกษา 
ทันตกรรมประดิษฐ ชั้น 8 ตึกสมเด็จยา 93 

    คลินิกรวม 13 ชั้น 13 ตึกบรมนาถฯ 

ภาควิชา 
ทันตกรรม 

บดเค้ียว 

หุบปากไมลง 
ปวดขากรรไกรจนทน
ไมได 
อาปากไมข้ึนอยางรุนแรง 

- - - - ในเวลาราชการ 
    คลินิกบัณฑิตศึกษา 
ทันตกรรมบดเค้ียว ชั้น 5 ตึกสมเดจ็ยา 93 

 

 



Acute Symptoms Divided in categories 
Department Symptoms Loss of function Loss of Esthetic Loss of Psychiatric Other 

หนวย 

เฉพาะทาง 3 

 Active Bleeding 

Post op bleeding 

ปวด บวม 

TB. active with 

emergency symptoms 

 

 

Dislodged posterior 

crown 

 Broken denture 

Dislodged anterior 

crown 

 Broken anterior 

teeth 

Dislodged filling - ในเวลาราชการ 
    คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 3 ตึกสมเด็จยา 93 

ภาควิชา 
รังสีวิทยา 

สิ่งของตกลงไปในคอ 
(อาจตกลงสูหลอดลมหรือ
หลอดอาหาร) 
ผูปวยทีไ่ดรับการสงตัวมา
จากภาควิชาอ่ืนๆ เพื่อรับ
การถายภาพรังสีอยาง
เรงดวนเนื่องจากมีปญหา
จากการทําหัตถการ เชน 
รากฟนหัก หลุดเขาไปใน 
maxillary sinus 

 

 

 

ผูปวยทีไ่ดรับอุบัติเหตุจาก
ทั้งภายในและภายนอก
คณะฯที่มีภาวะกระดูก
ขากรรไกรหัก รวมไปถึง
กระดูกสวนอ่ืนๆ ที่ทาง
ภาควิชาฯ สามารถถาย  
x-ray ได เชน กระดูกแขน
กระดูกขา 

- - - ในเวลาราชการ 
    คลินิกรังสีวิทยา ชั้น 1 ตึกสมเด็จยา 93 

    คลินิกรังสีวิทยา ชั้น 11 ตกึบรมนาถฯ 

 



Acute Symptoms Divided in categories 
Department Symptoms Loss of function Loss of Esthetic Loss of Psychiatric Other 

คลินิกทันตกรรม
จัดฟน 

Pain ที่เกิดจาก 

  1. ปลายลวดทิ่มเหงือก
หรือกระพุงแกม, bonded 

tube หลุด, ลวดยื่นเกิน 
bonded tube 

   2. Miniscrew โยกหรือ
หลุดออกจาก bone    (แต
ยังติดคาอยูกับ soft tissue) 

- - - การใหบริการ 
- จันทรถึงศุกร ทั้งเปดเทอมและปดเทอม 

  เวลาราชการ 09.00 – 12.00 น. และ 
13.00 – 16.00 น. สงไปที่แผนกคลินิกทันตก
รรมจัดฟน ชั้น 4 ตึกทนัตรักษวจิัย ทางอาจารย 
OPD และทันตแพทย (หลังปริญญา) จะ
ดําเนินการตอ 

  เวลาราชการวนัพธุ 13.00 – 16.00 น. สงไป
ที่คลินิกทันตกรรมบริการ (หองเบอร 9) ชั้น1 ตึก
สมเด็จยา 9. หรือ คลินิกพิเศษ 

หลังเวลา 16.00 น. สงตอคลินิกพิเศษหรือ 
ward ชั้น 4 ตึกสมเด็จยา 93 

- คลินิกปด 2 สปัดาหชวงเดือน พฤษภาคม       
/1สัปดาห ชวงเดือนธันวาคม เวลาราชการ           
09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.         
สงคลินิกทนัตกรรมบริการ(หองเบอร 9) ชั้น 1 
ตึกสมเด็จยา หรือคลินิกพิเศษ 

- วันเสาร, วันอาทิตย, วันหยุดราชการ หรือหลัง
เวลา 16.00 น. สงไปที่คลินิกพิเศษ หรือ ward 

ชั้น4 ตึกสมเด็จยา 93 



Acute Symptoms Divided in categories 
Department Symptoms Loss of function Loss of Esthetic Loss of Psychiatric Other 

คลินิก  
Esthetics and 

Implant clinic  

Broken or loss of 

anterior restoration 

 - on natural tooth 

 - on implant 

 Sensitive to cold or 

hot on vital tooth 

 Pain on related 

tooth or implant 

 Unable to smile or 

talk confidently 

 

 

 Unable to socialize as 

usual 

 

 ในเวลา 09.00 – 16.00 น. Esthetics 

สามารถรองรับคนไขเกาและใหมที่มีสภาวะ 
Urgency ไดเองโดยนิสิตเวร Emer (ภายใตการ
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา) และทันตแพทย  
(สาย ข.) ประจําหลักสูตรฯ 

- จนัทร อังคาร ศุกร เวลา 09.00 – 12.00 น. 
โดยทนัตแพทยสาย ข. เวลา 13.00 – 16.00 
โดยนิสติเวร Emer  

- พธุ พฤหัสบด ีเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 
เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยนสิติเวร Emer  

 นอกเวลา 16.00 – 19.00 น.และวนัหยดุ: ไม
แนใจวาจะมีหนวยงานไหนรองรับ Urgency 

treatment ใหนอกจากคลินิกพิเศษ (แตก็จะมี
ระดับคารักษาที่สูงกวา ระดับ 2) 
 ในเวลาแตวันหยุดเฉพาะกิจ ซึ่งจําเปนที่
จะตองประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของกับ
งาน Urgency นั้นๆ เชน  
 

 

Broken or loss of 

anterior tooth  

 

 Pain on broken 

tooth or area of lost 

tooth  

 

 Unable to smile or 

talk confidently 

 

 Unable to socialize as 

usual 

 

 Broken or loss of 

posterior restoration on 

vital tooth 

 

 Sensitive to cold or 

hot on vital tooth  

 Unable to chew 

 

- 
 

- 
 

 Pain from traumatic 

occlusion 

 

 Pain on traumatic 

tooth 

 

- 
 

- 
 

 Space abscess or 

acute infection  

 - Dental origin 

 - Implant origin 

 

 Pain and swelling 

around area of infection 

 Unable to chew 

 

- 
 

 Asymmetry of face 

 



Acute Symptoms Divided in categories 
Department Symptoms Loss of function Loss of Esthetic Loss of Psychiatric Other 

 Post-operation 

bleeding after oral 

surgery 

 

- -  be in a state of panic 
 

- สถานการณที่เก่ียวของกับงานศัลยศาสตรชอง
ปาก เชน Space abscess or acute 

infection, Postoperative bleeding after 
surgery: word ชั้น 4** 
- สถานการณที่เก่ียวของกับงาน Prosthesis 

ของรากเทียม เชน ครอบฟนหนารากเทียมหลุด : 
หนวยทนัตกรรมรากเทยีม** 
- สถานการณที่เก่ียวของกับงานบูรณะฟนหนา
ทั่วไป ที่ไมเก่ียวของกับรากเทียม เชน ครอบฟน
หนาธรรมชาติหลุด: คลนิกิบริการ** 
 

 Object swallowing to 

GI. tract 

- -  be in a state of panic 

คลินิกบริการ 
ทันตกรรมพิเศษ 

1. ฟนหนาบนบิน่ หรือ
แตกหัก มีอาการเสียวฟน
เพราะทะลโุพรงประสาทฟน 

พูดออกเสียงไมชัด เค้ียว
อาหารไมได 
 

 

ขาดความสวยงาม 

 

 

 

ผูปวยขาดความมั่นใจในการ
พูด 

 

 

สงใหทันตแพทยฉุกเฉินตรวจดูและบรรเทา
อาการเจ็บปวด 

 

2. ฟนผุ และมีอาการบวม
แดงที่ร่ิมฝปากหรือแกมเห็น
ไดอยางชัดเจน 

 

ทานอาหารไมไดเพราะมี
อาการปวดรุนแรง 
 

หนาหรือริมฝปาก หรือ
แกม หรือคาง บวมมาก 

 

ไมอยากพูดคุยหรือออกสังคม 

 

ใหการบาํบดัฉุกเฉินรุนแรง โดยเบื้องตนใหดู
สาเหตุถามีการอักเสบหรือติดเชื้อรุนแรงใหสง
เฉพาะทางศัลยศาสตรเพื่อหาสาเหตุและบําบดั
แกไขปญหา 

3. ฟนที่เพิ่มอุดไป มีอาการ
ปวดหรือเสียวมาก 

เค้ียวอาหารไมได 
 

- 
 

- 
 

พบทันตแพทยฉุกเฉิน เพื่อบําบดัแกไข 
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Department Symptoms Loss of function Loss of Esthetic Loss of Psychiatric Other 

4. ครอบฟนชั่วคราวฟนหนา
หลุด 

ทานอาหารไมไดเพราะมี
อาการเสียวฟน 

ขาดความสวยงาม 

 

ไมมั่นใจในการออกสังคม 

 

พบทันตแพทยฉุกเฉินเพื่อยึดครอบชั่วคราว 

 

5. ครอบฟนชั่วคราวฟนหลงั
หลุด 

ทานอาหารไมไดเพราะมี
อาการเสียวฟนมาก 

ไมมีปญหา 
 

ไมมีปญหา 
 

พบทันตแพทยฉุกเฉินเพื่อยึดครอบชั่วคราว 

 

6. ครอบฟนชั่วคราวฟนหลงั
หลุด 

ทานอาหารไดตามปกติ
เพราะฟนที่รักษารากฟน 

ไมมีปญหา 
 

ไมมีปญหา 
 

นัดใหพบทันตแพทยผูใหการรักษา 
 

7. ฟนปลอมแตกหรือหัก 

 

เค้ียวอาหารไมได 
 

ถาเปนฟนหนาทาํใหขาด
ความสวยงาม 

ถาเปนฟนหนาจะทําใหเกิด
ความไมมั่นใจ 

นัดใหพบทันตแพทยผูใหการรักษา เพื่อแกไข 
หรือพบทันตแพทยฉุกเฉิน 

8. ปวดและบวมจากฟนคุด เค้ียวอาหารไมไดหรือ
ลําบาก 

 

ไมมีปญหา ยกเวนมี
อาการบวม 

ไมมีปญหา 
 

พบทันตแพทยเพื่อถอนฟนคุดหรือทานยาแก
ปวดหรือแกอักเสบ 

9. ปวด 

 

ฟนแตกหักและเสียวฟนมาก 

 

ฟนหนาแตกหัก 

 

ฟนหนาแตกหัก ทําใหขาด
ความมั่นใจ 

 

10เสียวฟนมากภายหลังการ
อุดฟน 

ปวดฟน เค้ียวอาหารไมได 
 

ครอบฟนหนาหลุด 

 

ฟนปลอมที่ใชแตกหักไมมีฟน
ปลอมใชงาน 

 

11.ใบหนาบวมแดงลุกลาม
และรุนแรง 

พูดออกเสียงไมชัด 

 

ฟนหลอมดานหนาแตก
หลุด 

ริมฝปาก และใบหนาบวมแดง
มาก 

 

12. เลือดออกไหลมาหยุด กลืนอาหารลําบาก  

 

 

  



Acute Symptoms Divided in categories 
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ภาควิชา 
ทันตกรรม 

สําหรับเด็ก 

 บวม Extraoral - - - - สงหองตรวจศัลยกรรม 

 ปวดฟน ในเด็กอายุต่าํ
กวา15ป   

   - สงคลินิกทนัตกรรมสําหรับเดก็ มีอาจารยของ
ภาควิชาฯ เปนผูดูแล 

 

หนวยผูปวย
สูงอาย ุ

Acute pulpitis  Broken denture - 
 

มีภาวะทางจิตและไมสามารถ 
manage ไดตามปกต ิ

 ในเวลา 09.00 – 16.00 น. ทางหนวยสงูอาย ุ
สามารถรองรับผูปวยเกา และใหมที่มีสภาวะ 
Urgency ไดเอง โดยนิสติเวร Emer  

(ภายใตการดูแลของอาจารยผูคุมคลินิก) และ
ทันตแพทย(สาย ข.) ประจําหลกัสูตรสูงอายุฯ 

 นอกเวลา 16.00 – 19.00 น. และวนัหยดุ 

จะไมรับผูปวย 

*คลินิกทนัตกรรมผูสูงอายุฯ ชั้น 8  
ตึกสมเด็จยา 93*  
 คนไขทั้งหมดควรจะเขาคายตามเกณฑ
คัดเลือกคนไขเขาภาค 
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คลินิก 
ทันตกรรม
หัตถการ 

* Pain ท่ีเกิดจาก     
 1.ฟนท่ีมีการสูญเสีย
โครงสรางฟนไปจํานวน
มากจนเสี่ยงตอการทะลุ
โพรงประสาทฟน หรือเกิด
การแตกหักของโครงสราง
ฟนเพ่ิมเติม 
2.ฟนท่ีมีอาการของฟนราว 
เชน มีอาการเค้ียวเจ็บ มี
รอยราวท่ีชัดเจน
ตอบสนองตอ bite test 
3.ฟนท่ีมีอาการเสียวหรือ
เจ็บปวด จนรบกวนการ
ดํารงชีวิตของผูปวย 

 1.ฟนหนาท่ีมีการผุหรือ
แตกหัก ผูปวยท่ีมีความ
กังวลเรื่องความสวยงาม 

 การใหบริการ :  
 วันจันทร-ศุกร ชวงเปดเทอม เวลาราชการ 
09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.    
(ยกเวนวันพุธบาย)                                   
 1.ผูปวยใหมและผูปวยท่ีรักษาเสร็จแลวสงไป
ท่ีคลินิกตรวจพิเคราะห ตึกทันต 5 ชั้น1 
 2.ผูปวยท่ีอยูระหวางการรักษา  สงไปท่ี OPD 

คลินิกทันตกรรมหัตถการ ตึกบรมนาถศรี
นครินทร ชั้น 12 ทางอาจารย OPD จะ
ดําเนินการสงตอท่ีคลินิกบัณฑิตทันตกรรม
หัตถการ 
 วันพุธบาย เวลาราชการ 13.00-16.00 น.     

ไมมีคลินิก                    
1.ผูปวยใหม/ผูปวยท่ีรักษาเสร็จแลว/ผูปวยท่ี
อยูระหวางการรักษา   สงไปท่ีคลินิกทันตก
รรมบริการเพ่ือตรวจคัดกรอง ดูแลรักษา
เบื้องตน         
2.คลินิกทันตกรรมบริการ จะสงผูปวยมานัด
หมายท่ี OPD คลินิกทันตกรรมหัตถการ ตึก
บรมนาถศรีนครินทร ชั้น 12 เพ่ือตรวจใน
วันรุงข้ึนหรือวันท่ีผูปวยสะดวก  
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การใหบริการ : ชวงปดเทอม  (ตนเดือน
พฤษภาคม-ปลายเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม ของทุกป)  
วันจันทร-ศุกร เวลาราชการ 09.00 -12.00 
น. และ 13.00 - 16.00 น. 
1.สงไปท่ีคลินิกทันตกรรมบริการเพ่ือตรวจคัด
กรอง                                
 2.คลินิกทันตกรรมบริการ สงไปท่ี OPD 
คลินิกทันตกรรมหัตถการ ตึกบรมนาถศรี
นครินทร  ชั้น 12 ทางอาจารย OPD จะ
ดําเนินการตอ 
 วันเสาร-อาทิตย วันหยุดราชการ หรือ
หลังเวลา 16.00 น.  
สงไปท่ี คลินิกพิเศษ หรือหออภิบาลผูปวย  
ช้ัน 4 ตึกสมเด็จยา 93 
3.กรณีท่ีผูปวยรอไมไดและไมมีปญหา
คาใชจายจะสงตอคลินิกพิเศษ 
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ภาควิชา 
ปริทันตวิทยา 

 Periodontal abscess 
 Bleeding after 
surgery 

- - - - ในชวงเปดภาคการศึกษา และชวงเปด
คลินิกภาคฤดูรอน วันจันทร - ศุกร           
9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 
(ยกเวน    วันพุธ 13.00-16.00 น.) สงมาท่ี 
opd Perio    ท่ีคลินิกรวมชั้น 12 และจะสง
ตอมารักษาท่ีบัณฑิตปริทันตชั้น 5 ตึกสมเด็จ
ยา 
- ในวันพุธ 13.00-16.00 น. สงตอคลินิกทัน
ตกรรมบริการ หรือคลินิกพิเศษ 
- วันจันทร-ศุกรหลังเวลา 16.00 น. วันเสาร 
อาทิตย วันหยุดราชการและชวงปดภาค
การศึกษาใหไปท่ีคลินิกพิเศษหรือ ward    
ชั้น 4 ตึกสมเด็จยา 
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คลินิก 
ทันตกรรม 
เอ็นโดดอนต 

* Pain ท่ีเกิดจาก     
1.ฟนท่ีเขาคิวรักษารากฟน
กับบัณฑิตสาขาวิทยาเอ็น
โดดอนตมีอาการปวด 
บวม จากฟนซ่ีท่ีไดเขาคิว
ไว 

1.ฟนท่ีวัสดุอุดชั่วคราว
หลุดหรือแตกหัก ในฟนท่ี
อยูในคิวรักษาคลองราก
ฟนจนทําใหผูปวยไม
สามารถใชงานได 

  การใหบริการ :  
 วันจันทร-ศุกร ชวงเปดเทอม เวลาราชการ 
09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.    
(ยกเวนวันพุธบาย)                                   
   1.  ผูปวยใหม ผูปวยท่ีรักษาเสร็จแลว และ
ผูปวยท่ียกเลิกการรักษาหรือขาดการติดตอ
รวมท้ังผูปวยเกาเกิน 1 ป สงไปท่ีคลินิกตรวจ
พิเคราะห ตึกทันต 5 ชั้น 1               
2. ผูปวยท่ีอยูระหวางการรักษา  สงไปท่ี OPD 
คลินิกทันตกรรมหัตถการ ตึกบรมนาถศรี
นครินทร ชั้น 12 ทางอาจารย OPDจะ
ดําเนินการสงตอท่ีคลินิกบัณฑิตทันตกรรม
เอ็นโดดอนตดูแล 
 วันพุธบาย เวลาราชการ 13.00-16.00 น.     
ไมมีคลินิก                    
1.ผูปวยใหม/ผูปวยท่ีรักษาเสร็จแลว/ผูปวยท่ี
อยูระหวางการรักษา   สงไปท่ีคลินิกทันตก
รรมบริการเพ่ือตรวจคัดกรอง ดูแลรักษา
เบื้องตน         
2.คลินิกทันตกรรมบริการ จะสงผูปวยมานัด
หมายท่ี OPD คลินิกทันตกรรมหัตถการ ตึก
บรมนาถศรีนครินทร ชั้น 12 เพ่ือตรวจใน
วันรุงข้ึนหรือวันท่ีผูปวยสะดวก  



Acute Symptoms Divided in categories 
Department Symptoms Loss of function Loss of Esthetic Loss of Psychiatric Other 

3.กรณีท่ีผูปวยรอไมไดและไมมีปญหา
คาใชจายจะสงตอคลินิกพิเศษ 
การใหบริการ : ชวงปดเทอม  (ตนเดือน
พฤษภาคม-ปลายเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม ของทุกป)  
วันจันทร-ศุกร เวลาราชการ 09.00 -12.00 
น. และ 13.00 - 16.00 น. 
1.สงไปท่ีคลินิกทันตกรรมบริการเพ่ือตรวจคัด
กรอง                                
 2.คลินิกทันตกรรมบริการ สงไปท่ี OPD 
คลินิกทันตกรรมหัตถการ ตึกบรมนาถศรี
นครินทร  ชั้น 12 ทางอาจารย OPD จะ
ดําเนินการตอ 
 วันเสาร-อาทิตย วันหยุดราชการ หรือหลัง
เวลา 16.00 น.  
สงไปท่ี คลินิกพิเศษ หรือหออภิบาลผูปวย  
ชั้น 4 ตึกสมเด็จยา 93 

 


