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คณะกรรมการด าเนนิงานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Thai Dental Safety Goals)  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

จังหวัดสกลนคร 

 



 

กล่าวน า 
 

การด าเนินงานทันตสาธารณสุขในจังหวดัสกลนคร มุ่งหวงัเพื่อการมีทันตสุขภาพท่ีดีของประชาชน               

ทนัตบุคลากรทุกคนร่วมกนัให้การรักษาอย่างมีมาตรฐาน ท่ีผา่นมามีการน ามาตรฐานต่างๆมาใช ้อาทิเช่น  มาตรฐาน 

HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) มาตรฐาน HNQA (Hospital 

Care Quality Audit) โดยส านกัพฒันาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

มาตรฐานดงักล่าวส่งผลใหส้ถานบริการมีการพฒันาข้ึนตามล าดบั      

ต่อมาทนัตแพทยสภาได้ออกแนวทางปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัทางทนัตกรรม Dental Safety Goals & 

Guidelines 2010 ข้ึน จึงมีการน ามาตรฐานดงักล่าวมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคลินิกบริการทนัตกรรมใน                  

ทุกโรงพยาบาลของจงัหวดัสกลนครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  มาตรฐานการบริการทนัตกรรมมีการพฒันาเพิ่มข้ึนตามล าดบั  

ต่อมาทนัตแพทยสภามีการปรับปรุงมาตรฐานเป็น Dental Safety Goals & Guidelines 2015  ดว้ยเห็นวา่มาตรฐานน้ี

ส่งผลดีต่อประชาชน จึงมีการน าไปใช้เพื่อประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด้วย  ซ่ึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า              

ทนัตบุคลากรทุกคนจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภยัสูงสุด            

กบัทั้งผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการเพื่อการมีทนัตสุขภาพท่ีดีของประชาชนต่อไป 

 

 
                  ทนัตแพทยท์รงพล    แสงงาม 
                             หวัหนา้กลุ่มงานทนัตสาธาณสุข 

                 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

คณะกรรมการด าเนินงานคลินิกทนัตกรรมคุณภาพ (Thai Dental Safety Goals) ได้ถูกแต่งตั้งและ                  

เร่ิมด าเนินการออกประเมินคุณภาพคลินิกทนัตกรรมในโรงพยาบาลของจงัหวดัสกลนครทุกแห่งตามเกณฑ์มาตรฐาน 

Dental Safety Goals & Guidelines 2010 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จากการประเมินคร้ังนั้นพบวา่ แต่ละโรงพยาบาลมีความรู้

ความเขา้ใจต่อมาตรฐานในแต่ละขอ้แตกต่างกนั เกิดความสับสนทั้งตวัผูป้ระเมินเองและตวัผูป้ฏิบติั เพื่อท าความเขา้ใจ

กบัมาตรฐานดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการไปสังเกตการณ์การประเมินโดยคณะกรรมการจากทนัตแพทยสภา                

ท่ีมาประเมินโรงพยาบาลซ่ึงเป็นตวัแทนเขต 8  มีการซกัถามขอ้สงสัยต่างๆ เพื่อหาขอ้สรุป ต่อมามีการพฒันามาตรฐาน

เป็น Dental Safety Goals & Guidelines 2015 ซ่ึงก็พบปัญหาในมาตรฐานบางขอ้เช่นเดิม  ทางคณะกรรมการ                      

จึงมีความเห็นร่วมกนัท่ีจะจดัท าคู่มือตามแนวทางปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัทางทนัตกรรม Dental Safety Goals & 

Guidelines 2015 น้ีข้ึน โดยมีการประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2559  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีคลินิกบริการ              

ทนัตกรรมทุกระดบัสามารถน าไปใช ้ อยา่งไรก็ตามคู่มือฉบบัน้ีก็ยงัเป็นเพียงแนวทางท่ีท่านจะตอ้งน าไปประยุกต์ใช ้

ให้เหมาะสมกบัแต่ละคลินิกบริการ และพึงระลึกไวเ้สมอวา่อาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้สมอหากมีความรู้ทางวิชาการ

ใหม่ๆ ซ่ึงทางคณะกรรมการก็จะมีการพฒันาคู่มือต่อไป เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 

 

 ทนัตแพทยพ์รชยั   ไตรยราช 

                                                                                                                       ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 

                                                                                                       คลินิกทนัตกรรมคุณภาพ (Thai Dental Safety Goals) 
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กรอบการประเมนิแยกตามลกัษณะของสถานบริการ 
 

มาตรฐาน รพ. 
รพ.สต.ทีไ่ม่ม ีทพ. 
ออกให้บริการ 

รพ.สต.ทีม่ ีทพ. 
ออกให้บริการ* 

SC 1.1 กระบวนการใหข้อ้มูลและยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร    
SC 1.2 แผนการรักษาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  -  

SC 1.3 การระบุทนัตแพทยเ์จา้ของไข ้  -  

SC 2.1 เอกสารแสดงอตัราค่ารักษาพยาบาล    

SC 2.2 ระบบแจง้ค่ารักษา     

SC 3.1 ผูป่้วยรับทราบเม่ือเกิดภาวะแทรกซอ้น    

SC 3.2 การส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญเม่ือเกิดภาวะแทรกซอ้น    

ST 1.1 การเรียกผูป่้วย    

ST 1.2 การระบุซ่ีฟัน 2 ระบบ เม่ือส่งต่อ     

ST 1.3 การระบุต าแหน่งท่ีจะรักษาร่วมกบัผูป่้วย    

ST 2.1 ใหว้ดัความดนัโลหิตและชีพจรผูป่้วยท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป    

ST 2.2 มีการซกัประวติัคามเจบ็ป่วย การแพย้า การใชย้า    

ST 2.3 ปรึกษาแพทยเ์ม่ือผูป่้วยควบคุมโรคทางระบบโรคไดไ้ม่ดี  -  

ST 2.4 ปรึกษาแพทยเ์ม่ือผูป่้วยตอ้งหยดุ/ปรับยาบางชนิด  -  

ST 3.1 ใหถ่้ายภาพรังสีวนิิจฉยัตามมาตรฐานของแต่ละสาขา  - - 
ST 3.2 ใหถ่้ายภาพรังสีวนิิจฉยัก่อนถอนฟันในฟันต าแหน่งส าคญั  - - 
ST 3.3 การฉีดยาชาเส้นประสาทอินฟีเรีย อลัวโีอล่า    

ST 3.4 การเขียนใบส่งต่อ    

ST 4.1 บุคลากรมีความสามารถในการจดัการภาวะฉุกเฉิน    

ST 4.2 มีแนวปฏิบติัรองรับภาวะฉุกเฉิน    

ST 4.3 มียาและอุปกรณ์พร้อมใชร้องรับภาวะฉุกเฉิน    

ST 4.4 มีระบบตรวจสอบยาและบ ารุงอุปกรณ์    

ST 5.1 มีอุปกรณ์ห่อตวัเด็กท่ีเหมาะสม ผูป้กครองอนุญาต  -  

ST 5.2 ใหส้ังเกตการหายใจของเด็กเม่ือใชอุ้ปกรณ์ห่อตวัเด็ก  -  

ST 5.3 ใชแ้ผน่กนัน ้าลายป้องกนัส่ิงแปลกปลอมเขา้ทางเดินหายใจ  -  

SI 1.1 ลา้งมือก่อนสวมถุงมือและหลงัถอดถุงมือ    

SI 1.2  ลา้งมือทุกคร้ังหลงัสัมผสักบัพื้นผวิปนเป้ือน    

SI 1.3 ไม่ไวเ้ล็บยาว ไม่สวมเล็บปลอม    
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มาตรฐาน รพ. 
รพ.สต.ทีไ่ม่ม ีทพ. 
ออกให้บริการ 

รพ.สต.ทีม่ ีทพ. 
ออกให้บริการ* 

SI 1.4 ก๊อกน ้าลา้งมือแยกจากก๊อกลา้งเคร่ืองมือเปิดปิดไดโ้ดยไม่ใชมื้อ    

SI 2.1 ถุงมือ    

SI 2.2 แมสค ์    

SI 2.3 แผน่ป้องกนัใบหนา้    

SI 2.4 เส้ือกาวน์    

SI 3.1 การจดัการเคร่ืองมือท่ีใชซ้ ้ าได ้    

SI 3.2 เคร่ืองมือปลอดเช้ือเก็บในท่ีท่ีเหมาะสม    

SI 3.3 ติดหรือมีตวับ่งช้ีทางเคมีภายนอกห่อ    

SI 3.4 ใส่ตวับ่งช้ีทางเคมีภายในห่อเคร่ืองมืองานศลัยกรรมและปริทนัต์  -  

SI 3.5 Spore Test อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง    

SI 3.6 เลือกใชเ้คร่ืองมือชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้งในเคร่ืองมือบางชนิด    

SI 3.7 การเก็บห่อเคร่ืองมือท่ีปลอดเช้ือ    

SI 3.8 แยกบริเวณท่ีใชรั้กษาจากบริเวณเตรียมเคร่ืองมือ    

SI 3.9 ใหมี้ผนงักั้นบริเวณลา้งเคร่ืองมือจากบริเวณอ่ืน    

SI 4.1 การท าความสะอาดพื้นผวิสัมผสัในบริเวณการรักษา    

SI 4.2 การท าความสะอาดพื้นผวิท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาโดยตรง    

SI 4.3 การฆ่าเช้ือบนพื้นผวิ    

SI 5.1 การสวมปลอกเขม็    

SI 5.2 การส่งเขม็    

SI 6.1 มีโปสเตอร์แนะน าเร่ืองการจดัการเม่ือไอหรือจาม    

SI 6.2 ใหผู้ป่้วยใส่แมสค ์เม่ือผูป่้วยมีอาการป่วยของทางเดินหายใจ    

SI 7.1 การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือแบบพิมพฟั์น  -  

SI 7.2 การท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีจะส่งแลป  -  

SI 8.1 ฆ่าเช้ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพรังสี  - - 
SI 8.2 การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือแผน่ฟิลม์  - - 
SI 9.1 การดูแลขยะติดเช้ือ    

SI 9.2 การดูแลขยะติดเช้ือมีคม    

SI 10.1 การป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของน ้าลาย    

SI 10.2 การก าหนดมาตรการ IC    

SR 1.1 บนัทึกผลการซกัประวติั การใชย้า การแพย้า    

SR 1.2 บนัทึกสัญญาณชีพ ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
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มาตรฐาน รพ. 
รพ.สต.ทีไ่ม่ม ีทพ. 
ออกให้บริการ 

รพ.สต.ทีม่ ีทพ. 
ออกให้บริการ* 

SR 1.3 บนัทึกชนิด/ปริมาณของยาชา ความเขม็ขน้ของยาบีบหลอดเลือด    

SR 1.4 บนัทึกการขอค าปรึกษาจากวชิาชีพทนัตแพทย/์วชิาชีพอ่ืน    

SR 1.5 บนัทึกการวนิิจฉยั/รักษา การแปลผลภาพรังสีท่ีสอดคลอ้งกนั    

SR 1.6 บนัทึกภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน    

RM 1.1 บนัทึกรายงานอุบติัการณ์ความเส่ียง    

RM 1.2 ส่ือสารอุบติัการณ์ความเส่ียง    

RM 2.1 วเิคราะห์อุบติัการณ์ความเส่ียง    

RM  2.2 วางมาตรการป้องกนัความเส่ียง    

รวม (ข้อ) 67 53 * 
   
  หมายเหตุ ; *ส าหรับ รพ.สต.ท่ีมี ทพ. ออกใหบ้ริการ จ านวนขอ้ในการประเมินข้ึนกบัหตัถการท่ีให้บริการ ณ รพ.สต. นั้น    

  เช่น กรณีออกใหบ้ริการฟันเทียม ก็จะมีการประเมินในขอ้ SI 7.1 การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือแบบพิมพฟั์น   

  SI 7.2 การท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีจะส่งแลป  หากไม่มีการรักษาดงักล่าวก็ไม่ตอ้งประเมิน 

 

สรุปผลการประเมิน 

ระดบัผลการประเมิน ไม่ผา่นเกณฑ์ พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเด่น 
คะแนน (ร้อยละ) ≤  60 > 60  -   70 > 70 - 80 > 80 - 90 > 90 - 100 
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คู่มอืตามแนวทางปฏบัิติเพือ่ความปลอดภัยทางทนัตกรรม  

Dental Safety Goals & Guidelines 2015 

 

 

 SC1 ผู้ป่วยและญาติเข้าใจวธิีการรักษา ทางเลอืกในการรักษา  ผลลพัธ์และความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้  

 SC1.1 มีกระบวนการให้ข้อมูลและรับค ายินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Informed Consent) และให้ผู้ป่วยลงรายมือ

ช่ือรับทราบ (ดูตัวอย่างใน www.dentalcouncill.or.th) หรือบันทกึข้อมูลทีไ่ด้ให้แก่ผู้ป่วยก่อนการรักษาลงในเวช

ระเบียนอย่างละเอยีดครบถ้วนและให้ผู้ป่วยลงลายมือช่ือรับทราบในกรณีทีเ่ป็นหัตถการทีม่ีความเส่ียงสูง หรือคาดว่า

อาจมีภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา  มีการพยากรณ์โรคไม่ดีหรืออาจไม่ได้ตาม          ความคาดหวงัของผู้ป่วย  เช่น  

การท ารากฟันเทียม (Dental Implant ) การผ่าตัดในหรือนอกช่องปาก  การจัดฟัน  การใช้การควบคุมการเคลือ่นไหว

ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กหรือผู้ป่วยพเิศษ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยในการรักษา (Protective Stabilization) เป็นต้น  (เพือ่เตือน

ให้ผู้ทีใ่ห้การรักษาให้ข้อมูลที่จ าเป็น  และยนืยนัว่าผู้ป่วยหรือผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว) 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. มีการใหผู้ป่้วยลงลายมือช่ือเพื่อยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในหตัถการท่ีมีความเส่ียงสูง ไดแ้ก่   
(1) การผา่ตดัฟันคุด/ผา่ตดัฟันฝัง 
(2) การผา่ตดัศลัยกรรมกระดูก/ปริทนัต ์

 (3) การผา่ตดัเน้ืองอก/ผา่ตดัควกัถุงน ้า 
 (4) การรักษาคลองรากฟัน 
 (5) การฝังรากฟันเทียม 
 (6) ผูป่้วยเด็กหรือผูป่้วยพิเศษท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองควบคุมการเคล่ือนไหว และการจดัการพฤติกรรม 
2. ผูป่้วยท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ จะตอ้งมีผูป้กครองรับทราบและเป็นผูล้งลายมือช่ือแทนผูป่้วย 

3. ส าหรับ รพ.สต. ท่ีไม่มีหตัถการท่ีมีความเส่ียงสูง กรณีถอนฟันถาวร หากประเมินแลว้วา่ อาจจะสามารถเก็บฟันซ่ีนั้น

ไวไ้ดด้ว้ยการรักษาคลองรากฟัน ตอ้งอธิบายทางเลือกในการรักษา ขอ้ดี ขอ้ดอ้ยใหผู้ป่้วยทราบ หากผูป่้วยตดัสินใจ

ถอนฟัน ใหบ้นัทึกในเวชระเบียนวา่ “ผูป่้วยปฏิเสธการรักษาคลองรากฟัน” แลว้ใหผู้ป่้วยลงลายมือช่ือ 

การประเมิน 

1. สัมภาษณ์ผูป่้วยท่ีท าหตัถการท่ีมีความเส่ียงสูง/สัมภาษณ์ผูป่้วยท่ีมาถอนฟัน 
2. Informed Consent ของผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาอยา่งนอ้ย 2 ราย ขอ้มูล ณ ปัจจุบนั-ยอ้นหลงั 1ปี 
3. มี Informed Consent พร้อมใช ้ครอบคลุมหตัถการท่ีมีความเส่ียงสูงในคลินิกทนัตกรรมนั้น  
4. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน 
ผลการประเมิน  1 + 2 + 3 = ผา่น ถา้ไม่พบผูป่้วย 2 + 3 + 4 = ผา่น 

Safe Communication : ส่ือสารเพือ่การรับรู้และความเข้าใจ 
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เอกสารยนิยอมรับการรักษากรณผ่ีาฟันคุด/ผ่าตัดฟันฝัง  โรงพยาบาล.......................................................... 

ช่ือ-สกุล ........................................................................      อายุ......................ปี     HN…………………………………. 
ค าวนิิจฉัย......................................................................      วธีิการรักษา........................................................................... 
วนัที.่............................................  เวลา .....................น.     ทนัตแพทย์ผู้ให้การรักษา......................................................
ก.       สภาวะแวดล้อมและหัตถการ ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายวา่ ขา้พเจา้จ  าเป็นตอ้งรับการรักษา โดยอาจมีอาการปวดและ
บวมหลงัผา่ตดั ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งรับประทานยาแกป้วดและจะมีเลือดออกจากแผลถอนฟันโดยทัว่ไปเลือดจะสามารถ
หยดุไดง่้ายดว้ยการกดัผา้ก๊อซ 
ข.      ความเส่ียงส าคัญของการท าหัตถการนี ้
 1. อาจมีการอกัเสบของกระดูกเบา้ฟัน (dry socket) ซ่ึงจะท าให้เกิดอาการปวด แต่โดยทัว่ไปสามารถรักษาไดไ้ม่ยาก
โดยทนัตแพทย ์

         2. มีการบาดเจบ็ของเส้นประสาทท่ีมาเล้ียงฟันล่าง (Inferior alveolar nerve) เส้นประสาทน้ีพาดผา่นใกลป้ลายรากฟัน
คุดล่างมาก (บางคร้ังอยูชิ่ดกบัปลายรากฟัน) ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับความรู้สึกบริเวณฟันล่าง ริมฝีปากล่าง และคางของขา้งนั้นๆ 
จึงมีโอกาสเล็กน้อยท่ีจะท าให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทบริเวณฟันล่าง ริมฝีปากล่าง และคาง ซ่ึงจะเป็นอยู่
ชัว่คราว  (6-12 เดือน) หรือถาวร 3. ท าอนัตรายต่อเส้นประสาทรับความรู้สึกของล้ิน ( lingual nerve) เส้นประสาทน้ี
ผ่านใกลต่้อล้ินดา้นขา้งของฟันคุดล่าง ซ่ึงมีหน้าท่ีรับความรู้สึกและรับรสของล้ินในขา้งนั้นๆ มีโอกาสท่ีจะเกิดการ
บาดเจ็บจากการฉีดยาชา หรือการผ่าตดั ท าให้เกิดอาการชาและสูญเสียการรับรส ซ่ึงจะเป็นอยูช่ัว่คราว (6-12 เดือน) 
หรือถาวร 

      
      4. ปลายรากของฟันคุดอาจแตกออกเป็นช้ินเล็ก (นอ้ยกวา่ 1 มม.) ซ่ึงทนัตแพทยอ์าจไม่ไดเ้อาออก หากพิจารณาเห็นวา่ม

ความเส่ียงท่ีจะเกิดการบาดเจบ็ต่อเส้นประสาท หรืออวยัวะอ่ืนๆ 5. อาจมีการบาดเจบ็ต่อกระดูกและฟันขา้งเคียงท่ีอยูชิ่ด
กบัฟันคุด 6. หากฟันคุดบนใกลก้บัโพรงอากาศขา้งจมูก  (sinus) อาจมีโอกาสท่ีจะเกิดรูทะลุระหว่างปากและโพรง
อากาศ หรืออาจมีเศษรากฟันเขา้ไปในโพรงอากาศขา้งจมูก และจ าเป็นตอ้งมีการผา่ตดัเพิ่มเติม 
การรับทราบข้อมูลของผู้ป่วย 

ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้มูลจากทนัตแพทยด์งัน้ี ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายสภาวะทางร่างกายของขา้พเจา้ และจุดประสงค์
ของการท าหัตถการ ขา้พเจา้เขา้ใจความเส่ียงของการท าหัตถการ รวมถึงความเส่ียงโดยเฉพาะต่อขา้พเจา้ และผลท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายถึงทางเลือกของการรักษาและความเส่ียง และไดอ้ธิบายถึงการพยากรณ์โรคและ
ความเส่ียงหากไม่ท าหตัถการ ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลผูป่้วยในเร่ืองการระงบัความรู้สึก ขา้พเจา้สามารถท่ีจะถามค าถาม
เก่ียวกบัสภาวะของขา้พเจา้ การท าหตัถการ และความเส่ียง และทางเลือกของการรักษา ขา้พเจา้ไดรั้บการตอบค าถาม
จนเป็นท่ีพอใจ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่หตัถการน้ี อาจจะรวมถึงการไดรั้บเลือด (blood transfusion) ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายแลว้
ว่า หากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะท าหัตถการ จะได้รับการรักษาทนัที ขา้พเจา้เขา้ใจว่า ไม่อาจรับประกนัได้ว่า การท า
หตัถการน้ีจะท าใหอ้าการของโรคดีข้ึนแน่นอน และอาจท าใหอ้าการแยล่ง 

จากค ากล่าวขา้งตน้น้ี ขา้พเจา้ ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอและตกลงท่ีจะรับการรักษา 
 

ลงช่ือ...............................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม           ผูป่้วย           ผูป้กครอง เก่ียวขอ้งเป็น...............  

หมายเหตุ ;  ผูป่้วยท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  ใหผู้ป้กครองเป็นผูล้งลายมือช่ือยนิยอมรับการรักษา 
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เอกสารยนิยอมรับการรักษากรณผ่ีาตัดศัลยกรรมกระดูก/ปริทนัต์/ผ่าตัดเนือ้งอก/ควกัถุงน า้  โรงพยาบาล....................... 

ช่ือ-สกลุ .....................................................................................      อาย.ุ.....................ปี     HN…………………………………. 
ค าวินิจฉยั...................................................................................      วิธีการรักษา........................................................................... 
วนัท่ี...........................................................  เวลา .....................น.    ทนัตแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา......................................................
ก.  สภาวะแวดล้อมและหัตถการ ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายว่า ขา้พเจา้จ าเป็นตอ้งรับการรักษา โดยอาจมีอาการปวดและบวมหลงั
ผา่ตดั ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งรับประทานยาแกป้วดและจะมีเลือดออก โดยทัว่ไปเลือดจะสามารถหยดุไดง่้ายดว้ยการกดัผา้ก๊อซ 
ข.  ความเส่ียงส าคัญของการท าหัตถการนี้ อาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึน  ไดแ้ก่ อาการเลือดออกผิดปกติ เจ็บปวดรุนแรง          
มีอาการชาผิดปกติ บวมหรือติดเช้ือมีหนองภายหลงัการรักษา ท าใหจ้ าเป็นตอ้งมีการรักษาหรือการผา่ตดัเพ่ิมเติม 

การรับทราบข้อมูลของผู้ ป่วย  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้มูลดงัน้ี ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายสภาวะทางร่างกายของขา้พเจา้ และ
จุดประสงคข์องการท าหตัถการ ความเส่ียงของการท าหัตถการ และผลท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทางเลือกของการรักษา การพยากรณ์
โรคและความเส่ียงหากไม่ท าหตัถการ ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลผูป่้วยในเร่ืองการระงบัความรู้สึก ขา้พเจา้สามารถท่ีจะถามค าถาม
เก่ียวกบัสภาวะของขา้พเจา้ การท าหัตถการ ความเส่ียง และทางเลือกของการรักษา และไดรั้บการตอบค าถามจนเป็นท่ีพอใจ 
ขา้พเจา้เขา้ใจว่าหัตถการน้ี อาจจะรวมถึงการไดรั้บเลือด ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายแลว้ว่า หากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะท าหตัถการ       
จะไดรั้บการรักษาทนัที ขา้พเจา้เขา้ใจว่า ไม่อาจรับประกนัไดว้่า การท าหตัถการน้ีจะท าให้อาการของโรคดีข้ึนแน่นอน และ   
อาจท าใหอ้าการแยล่ง    

จากค ากล่าวขา้งตน้น้ี ขา้พเจา้ ไดรั้บขอ้มลูเพียงพอและตกลงท่ีจะรับการรักษา 
ลงช่ือ...............................................................ผูใ้หค้  ายินยอม           ผูป่้วย           ผูป้กครอง เก่ียวขอ้งเป็น...............  

 

เอกสารยนิยอมรับการรักษากรณีการรักษารากฟัน/การผ่าตดัปลายราก/การผ่าตดัและอุดปลายราก  โรงพยาบาล......................... 

ช่ือ-สกลุ ................................................................................................      อาย.ุ.....................ปี     HN…………………………………. 
ค าวนิิจฉยั..............................................................................................      วธีิการรักษา............................................................................... 
วนัท่ี.....................................................................  เวลา .....................น.     ทนัตแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา........................................................ 
ก. สภาวะแวดล้อมและหัตถการ ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายวา่ ขา้พเจา้จ าเป็นตอ้งรับการรักษารากฟัน และอาจครอบคลุมถึงงานผ่าตดัปลาย
รากฟัน งานผา่ตดัปลายรากร่วมกบัการอุดปลายราก ภายใตก้ารใชย้าชาเฉพาะท่ี ร่วมกบัการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 
ข. ความเส่ียงส าคญัของการท าหัตถการนี ้ มีอาการปวด, บวม, อกัเสบเป็นหนองของฟันและเน้ือเยื่อบริเวณใกลเ้คียง ทั้งในช่วงหลงัรับ
การรักษาคร้ังแรก และ/หรือ ในระหวา่งนดัรักษาคร้ังถดัไป มีฟันแตก, หกั, บ่ิน ระหวา่งนดัรักษา หรือหลงัการรักษาเสร็จส้ินแลว้ (ก่อน
จะท าครอบฟัน) เกิดการหักของเคร่ืองมือขยายคลองรากฟันและไม่สามารถร้ือออกได ้หรือ เคร่ืองมือทะลุออกนอกคลองรากฟัน เกิด
อุบติัเหตุน ้ ายาลา้งคลองรากฟันร่ัวเกินออกนอกปลายรากฟัน ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดการปวดและบวมของเน้ือเยื่อรอบๆ หากภาวะแทรกซอ้น
ขา้งตน้เกิดข้ึน ขา้พเจา้จะยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาน้ี แมท้า้ยท่ีสุดอาจตอ้งถอนฟันซ่ีท่ีรักษารากน้ีออก เม่ือพบวา่การรักษาไม่เป็น
ผลส าเร็จ ซ่ึงเช่ือไดว้า่ทนัตแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาไดก้ระท าการรักษาอยา่งระมดั ระวงัและไม่ประมาทเป็นอยา่งดีท่ีสุดแลว้ และยินยอมให้
ส่งตวัขา้พเจา้ไปรับการรักษา ณ สถานพยาบาลอ่ืน หากมีเหตุอนัควร  

การรับทราบข้อมูลของผู้ป่วย  ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายสภาวะทางร่างกายของขา้พเจา้ และจุดประสงคข์องการท าหัตถการ ความเส่ียงและ 
ทางเลือกของการรักษา การพยากรณ์โรคและความเส่ียงหากไม่ท าหัตถการ ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลไดรั้บการตอบค าถามจนเป็นท่ีพอใจ      
ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายแลว้วา่ หากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะท าหตัถการ จะไดรั้บการรักษาทนัที 

จากค ากล่าวขา้งตน้น้ี ขา้พเจา้ ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอและตกลงท่ีจะรับการรักษา 
ลงช่ือ...............................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม           ผูป่้วย           ผูป้กครอง เก่ียวขอ้งเป็น............... 

หมายเหตุ ;  ผูป่้วยท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  ใหผู้ป้กครองเป็นผูล้งลายมือช่ือยนิยอมรับการรักษา 

หมายเหตุ ; ผูป่้วยท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  ใหผู้ป้กครองเป็นผูล้งลายมือช่ือยนิยอมรับการรักษา 
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เอกสารยนิยอมรับการรักษากรณีการฝังรากฟันเทยีม         โรงพยาบาล............................................. 
ช่ือ-สกลุ .....................................................................................      อาย.ุ.....................ปี     HN…………………………………. 
ค าวนิิจฉยั...................................................................................      วธีิการรักษา........................................................................... 
วนัท่ี...........................................................  เวลา .....................น.    ทนัตแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา......................................................
ก.  สภาวะแวดล้อมและหตัถการ ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายวา่  ขา้พเจา้จะไดรั้บการรักษาฝังรากฟันเทียมภายใตก้ารใชย้าชาเฉพาะท่ี 
ข. ความเส่ียงส าคญัของการท าหตัถการนี ้อาจมีภาวะแทรกซอ้นเกิดข้ึน  ไดแ้ก่ อาการเลือดออกผิดปกติ อาจมีการบาดเจบ็ของ
เสน้ประสาทท่ีมาเล้ียงฟันล่าง และเสน้ประสาทรับความรู้สึกของล้ิน ท าใหเ้กิดอาการชาผิดปกติ ซ่ึงจะเป็นอยูช่ัว่คราว (6-12 เดือน) หรือ
ถาวร  ต าแหน่งการฝังรากฟันเทียมในขากรรไกรบน  อาจใกลก้บัโพรงอากาศขา้งจมูก (sinus)  อาจมีโอกาสท่ีจะเกิดรูทะลุระหวา่งปาก
และโพรงอากาศ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการผา่ตดัเพ่ิมเติม หากภาวะแทรกซอ้นขา้งตน้เกิดข้ึน ขา้พเจา้จะยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาน้ี และ
ยนิยอมใหส่้งตวัขา้พเจา้ไปรับการรักษา ณ สถานพยาบาลอ่ืน หากมีเหตุอนัควร  
การรับทราบข้อมูลของผู้ป่วย  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้มูลดงัน้ี ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายสภาวะทางร่างกายของขา้พเจา้ และจุดประสงคข์อง
การท าหตัถการ ความเส่ียงของการท าหตัถการ และผลท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทางเลือกของการรักษา การพยากรณ์โรคและความเส่ียงหากไม่
ท าหตัถการ ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลผูป่้วยในเร่ืองการระงบัความรู้สึก ขา้พเจา้สามารถท่ีจะถามค าถามเก่ียวกบัสภาวะของขา้พเจา้ การท า
หตัถการ ความเส่ียง และทางเลือกของการรักษา และไดรั้บการตอบค าถามจนเป็นท่ีพอใจ ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายแลว้วา่ หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉินขณะท าหตัถการ จะไดรั้บการรักษาทนัที ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ไม่อาจรับประกนัไดว้า่ การท าหตัถการน้ีจะท าใหอ้าการของโรคดีข้ึน
แน่นอน และอาจท าใหอ้าการแยล่ง    

จากค ากล่าวขา้งตน้น้ี ขา้พเจา้ ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอและตกลงท่ีจะรับการรักษา 
ลงช่ือ...............................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม           ผูป่้วย           ผูป้กครอง เก่ียวขอ้งเป็น...............  
 

 

 

เอกสารยนิยอมรับการรักษากรณีการใช้เคร่ืองควบคุมการเคลือ่นไหว และการจัดการพฤติกรรมในเด็ก 

โรงพยาบาล.......................................................................... 

ช่ือ-สกลุ .....................................................................................      อาย.ุ.....................ปี     HN…………………………………. 
ค าวินิจฉยั...................................................................................      วิธีการรักษา........................................................................... 
วนัท่ี...........................................................  เวลา .....................น.    ทนัตแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา......................................................
ก.  สภาวะแวดล้อมและหัตถการ กรณีท่ีผูป่้วยไม่ใหค้วามร่วมมือ ทนัตแพทยอ์าจจ าเป็นตอ้งมีการใชผ้า้ห่อตวัเด็ก การจบัยึดตวั
เดก็ การควบคุมพฤติกรรมโดยการใชเ้สียงเพ่ือใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาโรคในช่องปาก และอาจมีการใชย้าชาเฉพาะท่ี 
ข.  ความเส่ียงส าคัญของการท าหัตถการนี้ เน่ืองจากการใชผ้า้ห่อตวัเด็ก จะปกปิดส่วนหน้าอกท าให้สังเกตเห็นการหายใจ          
ไดย้าก โดยเฉพาะการรักษาเดก็พิเศษท่ีใส่แผน่กั้นน ้าลายในฟันล่าง ขณะท าการรักษาอาจใชแ้รงกดขากรรไกรล่าง ท าใหล้ิ้นตก
อุดช่องหายใจ เกิดอนัตรายได ้ทั้งน้ีระหว่างการรักษา ทนัตแพทยจ์ะมีการสังเกตการหายใจตลอดเวลา หากภาวะแทรกซ้อน
ขา้งตน้เกิดข้ึน ขา้พเจา้จะยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาน้ี และยินยอมใหส่้งตวัขา้พเจา้ไปรับการรักษา ณ สถานพยาบาลอ่ืน  
การรับทราบข้อมูลของผู้ป่วย  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้มูลดงัน้ี ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายจุดประสงคข์องการท าหตัถการ ความเส่ียง 
ทางเลือกของการรักษา การพยากรณ์โรคและความเส่ียงหากไม่ท าหตัถการ ทนัตแพทยไ์ดอ้ธิบายแลว้ว่า หากเกิดภาวะฉุกเฉิน
ขณะท าหตัถการ จะไดรั้บการรักษาทนัที ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ไม่อาจรับประกนัไดว้า่ การท าหตัถการน้ีจะท าใหอ้าการของโรคดีข้ึน
แน่นอน และอาจท าใหอ้าการแยล่ง   จากค ากล่าวขา้งตน้น้ี ขา้พเจา้ ไดรั้บขอ้มลูเพียงพอและตกลงท่ีจะรับการรักษา 

ลงช่ือ...............................................................ผูใ้หค้  ายินยอม           ผูป่้วย           ผูป้กครอง เก่ียวขอ้งเป็น............... 

หมายเหตุ ;  ผูป่้วยท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  ใหผู้ป้กครองเป็นผูล้งลายมือช่ือยนิยอมรับการรักษา 

หมายเหตุ ; ผูป่้วยท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  ใหผู้ป้กครองเป็นผูล้งลายมือช่ือยนิยอมรับการรักษา 
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 SC1.2 ในผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการรักษา ส่งเสริมให้ทันตแพทย์ท าแผนการรักษาเป็นลายลักษณ์อักษร

ร่วมกบัผู้ป่วย (Dental Treatment Plan) 

หน่วยงานทีรั่บประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีมีทนัตแพทยอ์อกใหบ้ริการ 

แนวทางปฏิบัติ 

1. มีการใหผู้ป่้วยท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นในการรักษาลงลายมือช่ือรับทราบแผนการรักษาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
    ผูป่้วยท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น หมายถึง  

    (1) การรักษาท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ถึงแมเ้ป็นการรักษาเพียงอยา่งเดียว เช่น การรักษารากฟัน การใส่สะพานฟัน/ครอบฟัน  

    (2) การรักษาท่ีมีขั้นตอนหรือทางเลือกในการรักษาหลากหลาย ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษาผูป่้วย               

ตอ้งเดินทางมาท าการรักษาหลายคร้ัง 

    (3) ผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาจากทนัตแพทยม์ากกวา่หน่ึงคนหรือมีงานเฉพาะทางตั้งแต่ 2 งานข้ึนไป  

2.ใบวางแผนการรักษาจะตอ้งประกอบดว้ย 
     (1) ประเภทของการรักษาทั้งหมดท่ีผูป่้วยจะตอ้งไดรั้บ รวมถึงระบุทนัตแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา 
     (2) ช่ือของทนัตแพทยเ์จา้ของไข ้  
     (3) รายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีผูป่้วยจะตอ้งช าระ  รวมทั้งส่วนท่ีสามารถเบิกคืนได้ (ตามระเบียบกรมบญัชีกลาง)                
โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนท่ีมีรายละเอียดเหมือนกนั   ส่วนท่ี 1 ผูป่้วยเป็นผูเ้ก็บไว ้และส่วนท่ี 2 ทางโรงพยาบาล                     
เป็นผูเ้ก็บไว ้
3. ผูป่้วยท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ จะตอ้งมีผูป้กครองรับทราบและเป็นผูล้งลายมือช่ือแทนผูป่้วย  

การประเมิน 

 1. สัมภาษณ์ผูป่้วยท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นในการรักษา  
2. ดูแผนการรักษาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาอยา่งนอ้ย 2 ราย ขอ้มูล ณ ปัจจุบนั-ยอ้นหลงั 1 ปี 
3. มีแบบฟอร์มแผนการรักษาพร้อมใช ้ 
4. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน 
ผลการประเมิน  1 + 2 + 3 = ผา่น ถา้ไม่พบผูป่้วย  2 + 3 + 4 = ผา่น 

 

 

 

 

 

 

8 



 

เอกสารแจ้งแผนการรักษาทางทนัตกรรมและค่าใช้จ่าย โรงพยาบาล............................................................... 

ช่ือ-สกุล................................................................................  อาย.ุ............ปี  HN………....  สิทธิการรักษา..................... 

ทนัตแพทยผ์ูว้างแผนการรักษา/เจา้ของไข.้............................................................................ วนัท่ี ................................. 

การรักษา 
 

ทนัตแพทย ์ ช าระเงิน เบิกได ้

1.    
2.    
3.    
4.    
ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจแผนการรักษาทั้งหมดจากทนัตแพทย์แล้ว  และทันตแพทย์ได้อธิบายแล้วว่าหากมีการ
เปล่ียนแปลงแผนการรักษาด้วยสภาวะของโรคท่ีเปล่ียนแปลงไป จะแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบ ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะรับการ
รักษา 
 

ลงช่ือ...............................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม           ผูป่้วย           ผูป้กครอง เก่ียวขอ้งเป็น............... 

 
 

เอกสารแจ้งแผนการรักษาทางทนัตกรรมและค่าใช้จ่าย โรงพยาบาล............................................................ 

ช่ือ-สกุล................................................................................  อาย.ุ............ปี  HN………....  สิทธิการรักษา..................... 

ทนัตแพทยผ์ูว้างแผนการรักษา/เจา้ของไข.้............................................................................ วนัท่ี ................................. 

การรักษา 
 

ทนัตแพทย ์ ช าระเงิน เบิกได ้

1.    
2.    
3.    
4.    
           ขา้พเจ้าทราบและเขา้ใจแผนการรักษาทั้งหมดจากทนัตแพทย์แล้ว  และทนัตแพทยไ์ด้อธิบายแล้วว่าหากมีการ
เปล่ียนแปลงแผนการรักษาดว้ยสภาวะของโรคท่ีเปล่ียนแปลงไป จะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะรับการรักษา 
 

ลงช่ือ...............................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม           ผูป่้วย           ผูป้กครอง เก่ียวขอ้งเป็น............... 

 
 

หมายเหตุ ;  ผูป่้วยท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  ใหผู้ป้กครองเป็นผูล้งลายมือช่ือยนิยอมรับการรักษา 

หมายเหตุ ; ผูป่้วยท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  ใหผู้ป้กครองเป็นผูล้งลายมือช่ือยนิยอมรับการรักษา 

ส าหรับ

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
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 SC1.3  ในผู้ป่วยทีม่ีความยุ่งยากซับซ้อนในการรักษา  ส่งเสริมให้มีการระบุแพทย์เจ้าของไข้เพือ่เป็นผู้บริหาร
จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาทีต่่อเน่ืองได้อย่างเหมาะสม  และท าหน้าทีช่่วยให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประโยชน์กบัผู้ป่วยมากทีสุ่ด 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีมีทนัตแพทยอ์อกใหบ้ริการ 

แนวทางปฏิบัติ  มีการระบุแพทยเ์จา้ของไขใ้นผูป่้วยท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นในการรักษา   

การประเมิน 

1. สัมภาษณ์ผูป่้วยท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นในการรักษา  
2. มีการระบุแพทยเ์จา้ของไขใ้นแผนการรักษาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาอยา่งนอ้ย 2 ราย ขอ้มูล 
ณ ปัจจุบนั-ยอ้นหลงั 1ปี 
3. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน 
ผลการประเมิน  1 + 2 =  ผา่น  ถา้ไม่พบผูป่้วย  2 + 3  = ผา่น 

 

SC2 ผู้ป่วยและญาติรับทราบถึงค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามแผนการรักษาทีว่างแผนร่วมกบัทนัตแพทย์ ก่อน

เร่ิมให้การรักษา 

 SC2.1 จัดให้มีเอกสารแสดงอตัราค่ารักษาพยาบาลทีผู้่ป่วยและญาติเข้าถึงได้ง่าย 

หน่วยงานที่รับประเมิน  โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. จดัใหมี้เอกสารแสดงอตัราค่ารักษาดงัตวัอยา่ง (อา้งอิงตามราคาของกรมบญัชีกลาง หนงัสือเลขท่ี กค 0417/ว177          

ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2549) โดยมีรายละเอียดของหตัการท่ีใหบ้ริการ แยกตามสิทธิการรักษา 

2. มีการติดป้าย “สอบถามอตัราค่าบริการไดท่ี้น่ี”   เน่ืองจากป้ายแสดงอตัราค่ารักษามีเพียงรายการการรักษาท่ีพบบ่อย

และการรักษาท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงบางรายการ ส่วนการรักษาอ่ืนๆ เช่น การผา่ตดัปลายรากฟัน การเจาะถุงหนองทั้งในและ

นอกช่องปาก การผา่ตดัตกแต่งกระดูก (Torectomy) เป็นตน้ ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งสอบถามค่าบริการดว้ยตนเอง จึงตอ้งมี

ช่องทางสอบถามค่าบริการโดยมีการติดป้ายค าวา่ 
 

3. ป้ายทั้ง 2 ขา้งตน้ ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีผูป่้วยส่วนใหญ่มองเห็นชดัเจนและเขา้ถึงง่าย มีขนาดตวัหนงัสือเหมาะสม 

การประเมิน  

1. มีเอกสารแสดงอตัราค่ารักษาและป้ายสอบถามอตัราค่าบริการ 

2. ต าแหน่งและขนาดตวัหนงัสือเหมาะสมตามเกณฑ ์ 

ผลการประเมิน  1 + 2 = ผา่น  

 
 

สอบถามอตัราค่าบริการได้ทีน่ี่ 
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ตัวอย่างป้ายแสดงอตัราค่ารักษา 

 

หมายเหตุ  

* ค่ารักษาในแต่ละรายการยงัไม่รวมค่าบริการทางการแพทยอี์ก 50  บาทต่อคร้ัง 

** ผูป่้วยประกนัสังคมสามารถเบิกค่าบริการอุดฟัน ขดูหินปูน ถอนฟัน ผา่ฟันคุดรวมกนั ไม่เกิน 600 บาทต่อปี  

*** กรณีฟันปลอม ผูป่้วยบตัรทองและประกนัสังคม ใชต้ามสิทธิได ้1 ชุดภายใน 5 ปี ส่วนผูป่้วยสิทธิจ่ายตรงใชต้าม

สิทธิไดภ้ายใน 3 ปี  

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ณ จุด “สอบถามอตัราค่าบริการได้ที่น่ี” กบัเจ้าหน้าทีก่่อนรับบริการ 

 

รายการรักษา 
บตัรทอง 

 
ประกนัสงัคม จ่ายตรง 

ช าระเงิน/เบิกได ้
ช าระ เบิกคืน** ช าระ เบิกคืน 

1 ค่าบริการทางการแพทยต์่อคร้ัง* - 50 - - - 50 
2 ถอนฟันอยา่งง่าย-ยาก  - 170 - 350 170 - 350 - - 170 - 350 
3 ผา่ฟันคุด  

- ไม่กรอกระดูก 
- กรอกระดูกอยา่งง่าย 
- กรอกระดูกอยา่งยาก 

 
- 
- 

 
340  
470  
600 

 
340  
470  
600 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
340  
470  
600 

4 อุดฟันดว้ยวสัดุอมลักมั  - 270 -370 270 -370 - - 270 -370 
5 อุดฟันดว้ยวสัดุสีเหมือนฟัน  - 300 - 430 300 - 430 - - 300 - 430 
6 ขดูหินน ้ าลายทั้งปาก - 280 280 - - 280 
7 เคลือบฟลูออไรด/์ทาฟลูออไรดว์านิช - 140 - - - 140 
8 เคลือบหลุมร่องฟันซ่ีละ - 250 - 250 - 250 
9 รักษาคลองรากฟันน ้ านม  - 820 - 970 - - - 820 - 970 
10 รักษาคลองรากฟัน-ฟันหนา้  1,750 1,750 - - - 1,750 
11 รักษาคลองรากฟัน-ฟันกรามนอ้ย 2,180 2,180 - - - 2,180 
12 รักษาคลองรากฟัน-ฟันกรามใหญ่ 2,900 2,900 - - - 2,900 
13 ฟันปลอมถอดไดฐ้านพลาสติก***   

- 1-5 ซ่ี ช้ินละ 
- 5 ซ่ีข้ึนไป ช้ินละ 

 
- 
- 

 
1,300 
1,500 

 
1,300 
1,500 

 
1,300 
1,500 

 
1,300 
1,500 

 
1,300 
1,500 

14 ฟันปลอมถอดไดฐ้านโลหะ  
- 1-5 ซ่ี ช้ินละ 
- 5 ซ่ีข้ึนไป ช้ินละ 

 
5,000 
5,500 

 
5,000 
5,500 

 
1,300 
1,500 

 
5,000 
5,500 

 
1,300 
1,500 

 
5,000 
5,500 

15 ฟันปลอมถอดไดท้ั้งปาก***  
   -     1 ช้ิน 
   -     2 ช้ิน 

 
- 
- 

 
2,400 
4,400 

 
2,400 
4,400 

 
2,400 
4,400 

 
2,400 
4,400 

 
2,400 
4,400 

16 เดือยฟัน  1,200 1,200 - 1,200 1,200 1,200 
17 ครอบฟันโลหะลว้น 4,000 4,000 - 4,000 2,100 4,000 
18 ครอบฟันโลหะเคลือบกระเบ้ือง 4,500 4,500 - 4,500 2,100 4,500 
19 สะพานฟัน 3 ซ่ี 15,000 15,000 - 15,000 6,700 15,000 
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 SC2.2 ควรจัดให้มีระบบการแจ้งค่ารักษาอย่างเหมาะสมก่อนทีจ่ะให้การรักษาแต่ละคร้ัง 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ  

1. มีเอกสารแจง้ค่ารักษากรณีค่าใชจ่้ายสูงใหผู้ป่้วยลงรายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2. การรักษาท่ีเขา้เกณฑก์รณีค่าใชจ่้ายสูง ไดแ้ก่  การรักษาทัว่ไปหลายรายการรวมกนัท่ีผูป่้วยตอ้งช าระเป็นเงินสด         

การรักษาคลองรากฟัน การใส่ฟันปลอม การฝังรากเทียม ศลัยกรรมกระดูก เป็นตน้ 

การประเมิน  

1. มีเอกสารแจง้ค่ารักษากรณีค่าใชจ่้ายสูงและใหผู้ป่้วยลงรายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษา
อยา่งนอ้ย  2 ราย ขอ้มูล ณ ปัจจุบนั-ยอ้นหลงั 1ปี 
2. มีแบบฟอร์มแจง้ค่ารักษากรณีค่าใชจ่้ายสูงพร้อมใช ้(ใชแ้บบฟอร์มเดียวกนักบัแผนการรักษาท่ีมีการระบุค่าใชจ่้ายใน 
SC1.2) 
3. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน 
ผลการประเมิน  1 + 2  =  ผา่น   ถา้ไม่พบผูป่้วย  2 + 3  = ผา่น 

 

SC3 เมือ่มภีาวะแทรกซ้อนหรือความไม่สมบูรณ์ของการรักษาผู้ป่วยญาติหรือผู้ปกครองต้องได้รับทราบ
และเข้าใจปัญหาทีเ่กดิขึน้ รวมทั้งพยากรณ์โรคและแนวทางการรักษาทีจ่ะได้รับ 
 SC3.1 เมื่อมีภาวะแทรกซ้อนหรือความไม่สมบูรณ์ของการรักษาเกดิขึน้ขณะให้การรักษาควรพจิารณาแจ้งให้ผู้ป่วย 

ญาติหรือผู้ปกครองทราบทันท ีและอธิบายภาวะแทรกซ้อน หรือความไม่สมบูรณ์ของการรักษา พยากรณ์โรค และ

แนวทางการรักษาให้ผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ปกครองได้เข้าใจอย่างชัดเจน และบันทกึการอธิบายในเวชระเบียน 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ  

1.  บนัทึกภาวะแทรกซอ้น การพยากรณ์โรค และแนวทางการรักษาในเวชระเบียน  

2. แจง้ใหผู้ป่้วย ญาติหรือผูป้กครองทราบทนัที พร้อมให้ผูป่้วยลงรายมือช่ือรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร     

ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบ ไดแ้ก่ การติดเช้ือหลงัการถอนฟันหรือผา่ตดัในช่องปาก เกิดภาวะเลือดออกไม่หยุดหลงั

ถอนฟัน/ผา่ตดั  เกิดรูทะลุโพรงอากาศแม็กซิลลา (OAC) รากฟันหลุดเขา้โพรงอากาศแม็กซิลลา  เกิดรอยทะลุท่อน า

เส้นประสาทอินฟีเรียแมนดิบูล่า เกิดอาการชาภายหลงัการถอนฟัน/ผา่ตดัในช่องปาก (Inferior alveolar nerve injury) 

จ่ายยาผิดชนิด ผิดขนาด จ่ายยาท่ีผูป่้วยแพ ้ซกัประวติั-เรียกผูป่้วยผิดคน ผิดบตัร  รักษาผิดต าแหน่ง ผิดคน ผิดประเภท

ส่งหรือถ่าย x-ray ผิดคน ผิดซ่ี ซ ้ าซ้อน เกิดภาวะฉุกเฉินขณะให้การรักษาทางทนัตกรรม เช่น เป็นลม หมดสติ หัวใจ

หยดุเตน้ เกิดภาวะช็อค แพย้าประเภทรุนแรง ส่ิงแปลกปลอมหลุดเขา้หลอดลม เป็นตน้ 
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การประเมิน 
1. สัมภาษณ์ผูป่้วยท่ีเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการท าหตัถการ  
2. ดูบนัทึกภาวะแทรกซ้อนในเวชระเบียนของผูป่้วยอยา่งนอ้ย 2 รายและมีการลงรายมือช่ือของผูป่้วยรับทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ขอ้มูล ณ ปัจจุบนั-ยอ้นหลงั 1ปี 
3. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน 
ผลการประเมิน  1 + 2 =  ผา่น  ถา้ไม่พบผูป่้วย  2 + 3  = ผา่น       

ตัวอย่างเวชระเบียน 

 
 SC3.2 หากภาวะแทรกซ้อนหรือความไม่สมบูรณ์น้ันเกนิความสามารถของผู้ให้การรักษา หรือผู้ป่วยร้องขอให้

ปรึกษาหรือประสานงานในการส่งต่อผู้เช่ียวชาญอย่างเหมาะสม 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ  

1. กรณีท่ีผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นสถานบริการเดียวกนั หลงัจากบนัทึกภาวะแทรกซอ้นแลว้ ให้บนัทึกวา่  

“ไดส่้งต่อทนัตแพทย ์........................................................”  จากนั้นทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญก็บนัทึกการรักษาเพื่อแกไ้ข

ภาวะแทรกซอ้นนั้นในเวชระเบียนต่อไป 

2. กรณีท่ีผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นสถานบริการอ่ืน ให้เขียนใบส่งต่อท่ีมีรายละเอียดถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น 
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การประเมิน 

1. ดูบนัทึกในเวชระเบียนท่ีมีการส่งต่อผูป่้วยใหท้นัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญภายในหน่วยงาน  

2.ใบส่งต่อเม่ือผูป่้วยเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีมีรายละเอียดถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น 

ผลการประเมิน 1 หรือ  2  =  ผา่น   

ตัวอย่างใบส่งต่อผู้ป่วย 
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  ST1 ถูกคน ถูกต าแหน่ง 

 ST 1.1 การเรียกผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ส่งเสริมให้ใช้ตัวบ่งช้ี อย่างน้อย 2 ตัว เช่น ถามช่ือ นามสกุล และวนัเกดิ หรือ 
ถามช่ือ นามสกุล เเละดูบัตรประชาชน หรือวธีิอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม และต้องมีการทวนสอบโดย ผู้ให้การรักษาอกีคร้ัง  
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ  เม่ือทนัตแพทย/์ทนัตาภิบาล พบผูป่้วย ก่อนใหก้ารรักษาตอ้งมีการระบุตวัผูป่้วย ดว้ยการถามอยา่งนอ้ย 

2 อยา่ง เช่น ถามช่ือ-สกุลและเลขท่ีบา้น, ถามช่ือ-สกุลและวนัเกิด, ถามช่ือ-สกุลและขอดูบตัรประชาชน 

การประเมิน 

1.สังเกตการปฏิบติังานจริงของทนัตแพทย/์ทนัตาภิบาล  
2.สังเกตการปฏิบติังานดว้ยจ าลองเหตุการณ์โดยใชผู้ป่้วยสมมติ 
ผลการประเมิน  1 หรือ 2 อยา่งใดอยา่งหน่ึง ผา่น  
 

 ST 1.2 การส่งต่อเพือ่การถอนฟัน ส่งเสริมให้มีการระบุซ่ีฟัน อย่างน้อย 2 วธีิ เช่น ส่งถอนฟัน 16 และ    หรือให้
ท าเคร่ืองหมาย (Mark Site) ในภาพรังสีวนิิจฉัย (X-ray) หรือ แบบจ าลองฟัน (Dental Model) ร่วมด้วย หรือวธีิอืน่ๆที่
เหมาะสม 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ จะตอ้งมีการเขียนระบุซ่ีฟันอยา่งนอ้ย 2 ระบบเสมอ ในงานดงัต่อไปน้ี 

1. งานถอนฟัน/ผา่ตดัฟันคุด-ฟันฝัง/ผา่ตดัเอารากฟันออก ท่ีมีการส่งต่อผูป่้วยระหวา่งผูป้ฏิบติังานทั้งภายในและนอก

สถานบริการ  

2. การส่งถ่ายภาพรังสีซ่ีฟันไปยงัแผนกรังสี  ใหเ้ขียน  x-ray periapical film     16     ส่วนการถ่ายภาพรังสีซ่ีฟัน

ภายในหน่วยงาน กรณีเป็นทนัตบุคลกรใน Operative Field นั้นเป็นผูถ่้ายภาพรังสีเองถือวา่ไม่อยูใ่นแนวปฏิบติัน้ี  

ยกเวน้เป็นทนัตบุคลากรนอก Operative Field เช่น ใหผู้ช่้วยท่ีเคาทเ์ตอร์เป็นคนถ่ายใหเ้ขียน 2 วธีิเช่นเดียวกนั 

3. การส่งตวัผูป่้วย ในช่องการวนิิจฉยัโรคขั้นตน้ เขียน 2 วิธี เช่น 16     รากหกัหลุดเขา้ไซนสั หากมีภาพถ่ายรังสีหรือ

แบบจ าลองฟัน (Dental Model) ใหท้  าเคร่ืองหมายระบุซ่ีลงไปแลว้ส่งแนบไปกบัใบส่งตวัผูป่้วยดว้ย 

การประเมิน 

1. สุ่มตรวจใบส่งตวั 3 ใบ ยอ้นหลงั 6 เดือนนบัจากวนัประเมิน (หากไม่มีใบส่งตวัใหต้รวจยอ้นหลงั ถือวา่ไม่ผา่น) 
2. สุ่มตรวจการเขียนส่งเอกซเรยฟั์นในผูป่้วยท่ีไดรั้บการเอกซเรยฟั์นในวนัท่ีประเมิน ถา้ไม่มีผูป่้วย ใหจ้  าลอง
สถานการณ์แลว้เขียนส่งถ่ายภาพรังสีใหดู้ 
ผลการประเมิน 1 + 2 ผา่น (ผูต้รวจประเมินตอ้งถ่ายรูปใบส่งตวัดงักล่าว ส่งใหเ้ลขาทีมประเมิน)  

 

Safe Treatment: ให้การรักษาอย่างปลอดภยั 
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 ST 1.3 ในการให้การรักษาแต่ละคร้ัง ควรมีการระบุต าแหน่งหรือซ่ีฟันทีจ่ะท าการรักษาร่วมกบัผู้ป่วยหรือ
ผู้ปกครองก่อนให้การรักษาทุกคร้ัง เช่นใช้กระจกส่องร่วมกบัผู้ป่วย 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ก่อนลงมือรักษาทุกคร้ัง ใหมี้การระบุต าแหน่งฟันร่วมกบัผูป่้วย/ผูป้กครองเสมอ โดยใหผู้ป่้วย/ผูป้กครองท าการช้ีน้ิว
บอกก่อน แลว้น ากระจกใหผู้ป่้วย/ผูป้กครองดูระหวา่งท่ีตรวจฟันซ่ีมีปัญหา เพื่อทนัตแพทย/์ทนัตาภิบาล และผูป่้วย/
ผูป้กครอง ส่ือสารเขา้ใจตรงกนั 
2. กรณีผูป่้วยท่ีมีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ รวมถึงผูป่้วยท่ีไม่สามารถส่ือสารไดเ้ขา้ใจ ให้มีการระบุต าแหน่งร่วมกบั
ผูป้กครอง/ญาติโดยเฉพาะการถอนฟัน หรือการรักษาท่ีตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเอง  
การประเมิน 
1. สังเกตการท าหตัถการถอนฟัน/ผา่ฟันคุด/ผูป่้วยตอ้งช าระเงินเอง ในผูป่้วย 2 ราย  
2. กรณีไม่มีผูป่้วย ใหจ้  าลองสถานการณ์โดยสุ่มช่ือผูป้ฏิบติังาน ถา้สามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งถือวา่ผา่น 
ผลการประเมิน 1 = ผา่น กรณีไม่มีผูป่้วย  2 = ผา่น    
 
 

  ST2 ผู้ป่วยมคีวามพร้อมด้านสุขภาพร่างกายในการรับการรักษาทางทนัตกรรม 

 ST 2.1 ให้วดัความดันโลหิตและชีพจรผู้ป่วยทีม่ีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึน้ไปทุกราย (เพือ่ให้ครอบคลุมการคัดกรองภาวะ
ความดันโลหิตสูงในวัยรุ่น) ในการมารับบริการคร้ังแรกและก่อนการรักษาทางทันตกรรมแต่ละคร้ัง 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏบิัติ ก่อนรักษาทุกคร้ังตอ้งมีการตรวจวดัความดนัโลหิตอยา่งถูกตอ้งในผูป่้วยอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 
การประเมิน 
1. สังเกตการปฏิบติังานจริง 
2. สุ่มตรวจเวชระเบียนยอ้นหลงั 2 แฟ้ม 
ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น  กรณีไม่มีผูป่้วย  2 = ผา่น     
 ST 2.2 ให้มีการซักประวัติความเจ็บป่วย การแพ้ยา และประวตัิการใช้ยาซ ้าทุกคร้ังทีม่ารับบริการ โดยเฉพาะ
ประวตัิการได้รับยาต้านเกลด็เลอืด (Antiplatelets)  ยาละลายลิม่เลอืด (Anticoagulants) รวมถึงยาในกลุ่มยบัยั้ง 
การละลายกระดูก  (Antiresorptives)  และยายบัยั้งการสร้างหลอดเลอืด (Antiangiogenics) ดูตัวอย่างช่ือยา 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏบิัติ ก่อนรักษาทุกงาน มีการซกัประวติัความเจบ็ป่วย การแพย้า ประวติัการใชย้า ท่ีส าคญัครบถว้น 
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การประเมิน 
1.สุ่มตรวจเวชระเบียนยอ้นหลงั   โดยการตรวจในหวัขอ้น้ีตอ้งมีขอ้มูลส าคญัในการซกัประวติัและบนัทึกในเวช
ระเบียนดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี (ให้ใชเ้ป็น check list ในการปฏิบติังาน) 

(1) โรคประจ าตวั  
(2) ยาท่ีมีความเส่ียงสูง4กลุ่มต่อไปน้ี (ดูช่ือยาในภาคผนวกท่ี1 ในเล่ม TDSG2015)  

   - ยาตา้นเกล็ดเลือด (Antiplatelets)  
- ยาละลายล่ิมเลือด (Anticoagulants)  
- ยาในกลุ่มยบัย ั้งการละลายกระดูก (Antiresorptives)  
- ยายบัย ั้งการสร้างหลอดเลือด (Antiangiogenics) 

(3) การแพย้า และอาการแพท่ี้เกิดข้ึน 
(4) ซกัประวติัอาการท่ีเส่ียงต่อภาวะฉุกเฉิน ไดแ้ก่ Acute coronary syndrome , Cerebrovascular disease 
(5) โรคระบบทางเดินหายใจ  
(6) การตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตรให้ระบุลงบตัรผูป่้วย 

2. สังเกตการซกัประวติัจริง (ใหท้นัตแพทยห์รือจุดคดักรองโรคเป็นผูซ้กัประวติัก็ไดโ้ดยตอ้งใหค้รอบคลุมทุกหวัขอ้) 
3. กรณีไม่มีผูป่้วย ใหจ้  าลองสถานการณ์โดยสุ่มช่ือผูป้ฏิบติังาน ถา้สามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งถือวา่ผา่น 
ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น   กรณีไม่มีผูป่้วย 1 + 3 = ผา่น    
 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทกึเวชระเบียนทีม่ีการซักประวตัิในตัว 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบคัดกรองโรคทีใ่ช้ประกอบกบัหน้าเวชระเบียน 

 

 
 
 

 ST 2.3 ในผู้ป่วยโรคทางระบบทีค่วบคุมโรคได้ไม่ดี หรือไม่อยู่ในระหว่างการรักษาจากแพทย์ ควรส่งปรึกษาแพทย์ 
และวางแผนการรักษาร่วมกันทุกคร้ังก่อน 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏบิัติ  
1. ประเมินโรคทางระบบผูป่้วยตามแนวทางเวชปฏิบติัทางทนัตกรรมส าหรับคลินิกทนัตกรรม ส านกัอนามยักรมการ
แพทย ์ปี 2554 หรือแนวทางปฏิบติัอ่ืนๆตามเหมาะสม เม่ือพิจารณาแลว้วา่ควบคุมโรคไดไ้ม่ดี หรือไม่อยูใ่นระหวา่งการ
รักษาจากแพทย ์ควรส่งปรึกษาแพทย ์และวางแผนการรักษาร่วมกนั โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหช้ดัเจนก่อนเร่ิมการ
รักษา   
2. มีการจดัท าทะเบียนรายช่ือผูป่้วยท่ีไดรั้บการส่งปรึกษาแพทย ์(เพื่อติดตามผลการส่งปรึกษาได)้  
การประเมิน 
1. สังเกตการปฏิบติัจริง  
2. ดูทะเบียนรายช่ือผูป่้วยท่ีไดรั้บการส่งปรึกษาแพทย ์
3. สุ่มคน้ใบส่งปรึกษาแพทยต์ามรายช่ือผูป่้วยในทะเบียนส่งปรึกษาแพทย ์2 ใบ พร้อมเวชระเบียน  
ผลการประเมิน   1 + 2 = ผา่น    2 + 3 = ผา่น (ผูต้รวจประเมินตอ้งถ่ายรูปใบส่งปรึกษาแพทยท่ี์ผูป้ฎิบติัเขียน และ
ทะเบียนผูป่้วยท่ีไดรั้บการส่งปรึกษาใหเ้ลขาทีม) 
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ตัวอย่างใบส่งปรึกษาแพทย์ ในผู้ป่วยโรคทางระบบทีค่วบคุมโรคได้ไม่ดี 
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 ST 2.4 ผู้ป่วยทีม่ีความจ าเป็นต้องหยุดหรือปรับการใช้ยาบางชนิดทีผู้่ป่วยใช้อยู่ก่อนให้การรักษาทางทนัตกรรม 

เช่น ยาต้านเกลด็เลอืด ยาละลายลิม่เลอืด เป็นต้น ควรส่งปรึกษาแพทย์และได้รับความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

แพทย์ก่อนทุกคร้ัง 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล  

แนวทางปฏบิัติ มีการส่งปรึกษาแพทยเ์ม่ือผูป่้วยจ าเป็นตอ้งหยดุยาหรือปรับการใชย้าบางชนิด โดยเฉพาะยาท่ีมีผลต่อ
การแขง็ตวัของเลือด  โดยส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัแพทย ์ 
การประเมิน 
1. สังเกตการปฏิบติัจริง 
2. สุ่มคน้ตามรายช่ือผูป่้วยท่ีตอ้งปรึกษาเร่ืองหยดุยาในทะเบียนรายช่ือผูป่้วยท่ีส่งปรึกษาแพทย ์
3. กรณีไม่มีผูป่้วยท่ีตอ้งปรึกษาเร่ืองหยดุยา ใหสุ่้มสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานใหม้าเขียนใบส่งปรึกษาแพทยใ์นผูป่้วยจ าลอง 
ผลการประเมิน  1 + 2 = ผา่น    2 + 3 = ผา่น (ผูต้รวจประเมินตอ้งถ่ายรูปใบส่งปรึกษาแพทยท่ี์ผูป้ฎิบติัเขียนใหเ้ลขาทีม) 
 

ตัวอย่างการส่งปรึกษาแพทย์เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่หยุดหรือปรับการใช้ยาบางชนิด 
ก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม 
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  ST 3 ผู้ป่วยได้รับการวนิิจฉัยทีเ่หมาะสมและได้รับการรักษาทีป่ลอดภัย 
 

ST 3.1 ควรมีการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพรังสีวนิิจฉัย (X-ray) ตามมาตรฐานของการรักษาทางทันตกรรมแต่ละสาขา 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล  

แนวทางปฏบิัติ การรักษาทางทนัตกรรมบางสาขาจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการใชก้ารเอกซเรยเ์พื่อใหไ้ดม้าตรฐานในการรักษา 
ไดแ้ก่ การรักษารากฟัน การผา่ฟันคุด/ฟันฝัง   การท าเดือยฟัน การฝังรากเทียม ศลัยกรรมกระดูกขากรรไกร เป็นตน้ 
การประเมิน 
1. สุ่มตรวจเวชระเบียนในผูป่้วยท่ีรักษารากฟัน  2 ราย 
2. สุ่มตรวจเวชระเบียนในผูป่้วยท่ีผา่ฟันคุด 2 ราย 
3. ส าหรับโรงพยาบาลท่ีมีทนัตกรรมรากเทียม ให้ตรวจฟิลม์ 1 บตัร (ถา้ไม่มี ใหข้า้มขอ้น้ีไป) 
ผลการประเมิน  1 + 2 + 3 = ผา่น    
 

 ST 3.2 ควรให้มีการถ่ายภาพรังสีวนิิจฉัย (X-ray) ก่อนการถอนฟัน หรืออย่างน้อยในกรณต่ีอไปนี้ 
a. การถอนฟันกรามซ่ีที่ 3 (Third Molar) 
b. ฟันบนตั้งแต่ฟันเขีย้วถึงฟันกรามใหญ่ ทีร่ากหักขณะถอนฟัน ให้ถ่ายภาพรังสีวนิิจฉัย (x-ray) ดูความสัมพนัธ์กบั
โพรงอากาศแม็กซิลลา (Maxillary Sinus) ก่อนแคะรากฟันที่หัก 
c. ฟันทีม่ีลกัษณะและอาการทางคลนิิกทีแ่สดงถึงการมีพยาธิสภาพทีอ่าจเกดิภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังการถอนฟัน 
เช่น เนือ้งอกหรือมะเร็ง  (Benign and Malignant Tumors) 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล  
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แนวทางปฏบิัติ  
1. ถ่ายภาพรังสีวนิิจฉยัเพื่อประเมินก่อนถอนฟันในกรณีต่อไปน้ี (โดยไม่มีขอ้ยกเวน้) ฟันกรามใหญ่ซ่ีท่ี 3  ฟันคุดฟันฝัง
ทุกชนิด ฟันบนท่ีรากหกัตั้งแต่ฟันเข้ียวถึงฟันกรามใหญ่  
2. ถ่ายภาพรังสีวนิิจฉยัฟันหรือรอยโรคในกลุ่มเน้ืองอกหรือมะเร็ง 
3. มีการแปลผลภาพรังสีลงในเวชระเบียนทุกคร้ัง  

- กรณีถอนฟันบน มีการแปลผลความสัมพนัธ์กบัโพรงอากาศแมก็ซิลลา  
- กรณีถอนฟันล่าง มีการแปลผลความสัมพนัธ์กบั Inferior Alveolar Canal  
- กรณีรอยโรคกลุ่มเน้ืองอกหรือมะเร็ง มีการแปลผลตามลกัษณะของรอยโรคในภาพรังสี 

การประเมิน 
1. สังเกตการปฏิบติังานจริง 
2. สุ่มเวชระเบียนท่ีมีการถอนฟันกรามซ่ีท่ี 3 ดูภาพรังสีและการเขียนแปลผลในเวชระเบียนผูป่้วย 2 ราย 
3. สุ่มเวชระเบียนท่ีมีถอนฟันบนตั้งแต่ฟันเข้ียวถึงฟันกรามใหญ่ท่ีรากหกั และการเขียนแปลผลในผูป่้วย 2 ราย 
ผลการประเมิน  1 + 2 + 3 = ผา่น   (ผูต้รวจประเมินตอ้งถ่ายรูปหลกัฐาน ส่งใหเ้ลขาทีม) 
 

 

 ST 3.3 การฉีดยาชาเส้นประสาทอนิฟีเรีย อลัวโีอล่า (Inferior Alveolar Nerve Block) 
a. ควรหยดุสังเกต หรือดูดกลบั (Aspirates) เพื่อดูวา่มีเลือดไหลยอ้น จะใชไ้ดใ้นกรณีท่ีเขม็มีขนาดเท่ากบั 27 (Gauge 
27) หรือใหญ่กวา่ 
b. ไม่ควรแทงเขม็เขา้ไปจนสุดความยาว เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการหกัของเขม็ท่ีบริเวณรอยต่อกบัส่วนท่ีเป็น
พลาสติก 
c. ควรเดินยาขณะท าการฉีดยาชาเฉพาะท่ีอยา่งชา้ ๆ โดยทัว่ไปไม่ควรเร็วกวา่ 30 วนิาที ต่อการใชย้า 1 หลอด 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏบิัติ เหมือนขอ้ความขา้งตน้  
การประเมิน 
1. สังเกตการปฏิบติังานจริงในการถอนฟันล่าง โดยฉีดยาชาดว้ยวธีิ Inferior Alveolar Nerve Block  
2. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติั  
ผลการประเมิน  
1 = ผา่น เม่ือมีการปฏิบติัครบดงัต่อไปน้ี  1.1 มีการดูดกลบั  1. 2 เขม็มีขนาด Gauge 27 หรือใหญ่กวา่ 1.3 ไม่แทงเขม็สุด
ความยาว 1.4 เดินยาชา้ๆ ไม่เร็วกวา่ 30 วนิาที ต่อการใชย้า 1 หลอด  
2 = ผา่น เม่ือสามารถอธิบายกระบวนการไดถู้กตอ้ง ครบถว้นตามเกณฑท์ั้ง a.  b. และ c. 
 

 

 

 

 

24 



 

 ST 3.4 กรณทีีม่ีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาทีส่ถานพยาบาลอืน่ ควรเขียนใบส่งต่อเป็นลายลกัษณ์อักษร พร้อม

ทั้งแนบหลกัฐานอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นเช่น ภาพถ่ายรังสี แบบจ าลองฟัน ช้ินส่วนฟันทีถู่กถอนและรากที่หัก เป็นต้น 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏบิัติ  
1. มีการเขียนใบส่งตวัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยแยกออกมาเป็นเล่มเฉพาะหน่วยงานทนัตกรรมเพื่อติดตามการรักษาได ้
2. ใบส่งต่อมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ดงัตวัอยา่งดา้นล่าง 
การประเมิน สุ่มตรวจใบส่งตวัผูป่้วย 2 ราย  ดูในหวัขอ้ 7 รายละเอียดอ่ืนๆวา่มีการเขียนระบุส่ิงท่ีส่งไปดว้ยหรือไม่ 
หรือมีระบุในเวชระเบียนวา่ไดส่้งฟัน ฟิลม์  หรือ อ่ืนๆ ตามเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งความถูกตอ้งในการเขียนใบส่งตวั 
ผลการประเมิน 
-  ผา่นเม่ือมีเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้นตามเกณฑใ์นผูป่้วยทั้ง 2 ราย 
- ไม่ผา่น เม่ือไม่มีใบส่งตวัให้ดู หรือเขียนใบส่งตวัไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรือไม่มีระบุส่ิงท่ีแนบไปดว้ยท่ีจ าเป็นตอ้งแนบ 
   (ผูป้ระเมินตอ้งถ่ายรูปใบส่งตวัทั้ง 2 ใบ ส่งใหเ้ลขาทีม)   
 

ตัวอย่างการเขียนใบส่งตัว 
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  ST 4 ผู้ป่วยทีม่คีวามเส่ียงต่อการเกดิภาวะฉุกเฉิน ควรได้รับการรักษาภายใต้บุคลากรทีม่คีวามสามารถ    
  และมคีวามพร้อมของ อปุกรณ์ ยา 

 ST 4.1 ผู้ป่วยทีม่ีความเส่ียงต่อการเกดิภาวะฉุกเฉิน ควรได้รับการประเมินผู้ป่วยอย่างรอบคอบ และให้การรักษา
ด้วยความระมัดระวงั โดยบุคลากรทีม่ีความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงต่อภาวะ ACS 
(Acute Coronary Syndrome) 
 ST4.2 มีแนวทางปฏิบัติเพือ่รองรับภาวะฉุกเฉินเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ST 4.3 จัดให้มียาและอุปกรณ์เพือ่รองรับภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยโดยพจิารณาตามมาตรฐานสถานพยาบาลของส านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
 ST 4.4 มีระบบตรวจสอบยาและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมใช้เมื่อเกดิภาวะฉุกเฉิน  
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏบิัติ  
1. มีการอบรม CPR 100% ผูป้ฏิบติังานสามารถ กดหนา้อก ช่วยหายใจดว้ย Oxygen mask ต่อ Ambu-Bag และ Oxygen 
tankได ้ล าเลียงผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 
2. มีการฝึกซอ้ม CPR ภายในหน่วยงาน 100% โดยจ าลองสถานการณ์เม่ือผูป่้วยหมดสติในยนิูตท าฟัน  
3. มีโปสเตอร์แนวทางปฏิบติัเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินส าหรับคลินิกทนัตกรรมโดยเฉพาะ ติดภายในคลินิกทนัตกรรมใน
ต าแหน่งท่ีผูป้ฏิบติังานทุกคนเขา้ถึงง่าย ขนาดอกัษรเหมาะสม เน้ือหาเขา้ใจง่าย  มีการระบุยนิูตท่ีใชส้ าหรับผูป่้วยกลุ่ม
เส่ียง โดยเฉพาะเส่ียงต่อภาวะ ACS เช่น ผูป่้วย Coronary Atherosclerotic Heart Disease (CAHD) ความดนัโลหิตสูง 
เบาหวานเป็นตน้ และเม่ือเกิดเหตุผูป้ฏิบติังานสามารถรู้หนา้ท่ีของตนเองด าเนินการตามแผนการช่วยชีวิตไดอ้ยา่งไม่
ติดขดัตามท่ีติดไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์   
4. มีกร่ิงฉุกฉินท่ีใชง้านไดจ้ริง และทีมช่วยชีวติฉุกเฉินมาช่วยเหลือไดภ้ายใน 4 นาที  
5. มีระบบตรวจสอบยาฉุกเฉิน และอุปกรณ์ CPR ดงัต่อไปน้ีวา่ มีครบ ใชไ้ดจ้ริง ไม่หมดอายุ 
 5.1 อุปกรณ์ใชล้ าเลียงผูป่้วย พร้อมสาธิตการล าเลียงผูป่้วยจ าลอง 
 5.2 Oxygen mask และ Ambu-Bag (2 size เด็กและผูใ้หญ่) รวมถึง Oxygen tank ใหสุ่้มผูป้ฏิบติังานมาต่อ
อุปกรณ์เพื่อการใชง้านจริง รวมถึงตรวจสอบการท าใหป้ราศจากเช้ือและวนัหมดอายุ 
 5.3 กรณีท่ีทีมช่วยชีวติฉุกเฉินอยูไ่กลจากคลินิกทนัตกรรม ใหมี้รถเขน็ยาฉุกเฉินพร้อมยาท่ีไม่หมดอาย ุ
การประเมิน 
1. ผูป้ฏิบติังานทุกคนผา่นการอบรม CPR 100% (ไม่ดูแผนของโรงพยาบาล) ตรวจโดยสุ่มผูป้ฏิบติังาน 3คน วา่สามารถ 
กดหนา้อก ช่วยหายใจดว้ย Oxygen mask ต่อAmbu-Bag และ Oxygen tankได ้ล าเลียงผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 
2. มีการฝึกซอ้ม CPR ภายในหน่วยงาน 100% โดยสุ่มจ าลองสถานการณ์แต่ละยนิูตทั้งน้ีสามารถระบุยนิูตท่ีใชส้ าหรับ
ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อภาวะฉุกเฉินได ้ซ่ึงตอ้งระบุใน CPG ของหน่วยงานชดัเจนวา่จะใหใ้ชย้นิูตใด)   
3. มีโปสเตอร์แนวทางปฏิบติัเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน 
4. กดกร่ิงทดสอบวา่ทีมERมาช่วยเหลือภายใน 4 นาที และ ตอ้งตรวจสอบวา่กร่ิงสามารถไดย้นิทั้ง 2 ฝ่ังคือ 
 ฝ่ังทนัตกรรม และฝ่ังทีมช่วยชีวติฉุกเฉิน (ควรมีกร่ิงฉุกเฉินทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ท่ีสามารถกดไดส้ะดวก
รวดเร็วไม่ไกลจากบริเวณท างาน ) 
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5.ตรวจสอบระบบยา และอุปกรณ์ CPR ดงัต่อไปน้ีวา่ มีครบ ใชไ้ดจ้ริง ไม่หมดอายุ 

5.1 อุปกรณ์ใชล้ าเลียงผูป่้วย พร้อมสาธิตการล าเลียงผูป่้วยจ าลอง 
 5.2 Oxygen mask และ Ambu-Bag ( 2 size เด็กและผูใ้หญ่) รวมถึง Oxygen tank  ใหสุ่้มผูป้ฏิบติังานมาต่อ
อุปกรณ์เพื่อการใชง้านจริง รวมถึงตรวจสอบการท าใหป้ราศจากเช้ือและวนัหมดอายุ 
 5.3 รถเขน็ยาฉุกเฉินพร้อมยา(ท่ีไม่หมดอาย)ุ กรณีท่ีทีมช่วยชีวติฉุกเฉินอยูไ่กลเกินกวา่ท่ีจะมาถึงใน 4 นาที 
ผลการประเมิน เน่ืองจากเกณฑข์อ้น้ีส าคญั หากผิดพลาดอาจเกิดความสูญเสียต่อผูป่้วยมากและถือเป็นการกระท าการ
รักษาโดยประมาท  จึงใหป้ระเมินอยา่งละเอียดและครบถว้นทุกหวัขอ้ยอ่ย (ทั้ง 5 ขอ้) จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑ ์หากไม่
ผา่นแมแ้ต่1 หวัขอ้ยอ่ยใหถื้อวา่ไม่ผา่น (ผูต้รวจประเมินตอ้งถ่ายรูปหรืออดั VDO ทั้ง 5หวั ขอ้ยอ่ย ส่งใหเ้ลขาทีม) 

 

ตัวอย่างกร่ิงฉุกเฉินภายในหน่วยงานทนัตกรรม 
 

 
 

ตัวอย่าง Oxygen mask และ Ambu- Bag 2 ขนาด (เด็กและผู้ใหญ่) ในซองบรรจุทีป่ราศจากเช้ือ พร้อมใช้งาน 
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ตัวอย่างอุปกรณ์ล าเลยีงผู้ป่วย (กรณเีป็นกระดานเรียบควรมีสายรัดกันผู้ป่วยตกจากเปล) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ตัวอย่างOxygen tankส าหรับเคลือ่นย้ายเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน 
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ตัวอย่างรถเข็นยาฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยชีวติ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างระบบตรวจสอบยาฉุกเฉิน(บนกล่องยาฉุกเฉิน) 
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ตัวอย่างโปสเตอร์แนวทางปฏิบัติเพือ่รองรับภาวะฉุกเฉินส าหรับคลนิิกทนัตกรรม 

 

 
 
 

ใช้ยนิูต1 ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเสี่ยงต่อภาวะ Acute Coronary Symdrome 

เช่น ผู้ป่วย ACHD  ความดันโลหิตสงูหรือเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น 
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  ST5 ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยพเิศษ ควรได้รับการควบคุมการเคลือ่นไหวอย่างเหมาะสม เพือ่เพิม่ความ    
  ปลอดภัยในการรักษา 
 ST 5.1 เมื่อต้องควบคุมการเคลือ่นไหว (Protective Stabilization) เพือ่เพิม่ความปลอดภัยในการรักษาในกลุ่ม
ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยพเิศษ ทีไ่ม่ให้ความร่วมมืออย่างมาก แนะน าให้ใช้อุปกรณ์ห่อตัวเด็กตามขนาดทีเ่หมาะสม 
เช่น Papoose Board, Pedi-wrap เป็นต้น โดยต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง หรือญาติผู้ป่วยรับทราบเหตุผลของการใช้จน
เข้าใจ 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีมีทนัตแพทยอ์อกใหบ้ริการ 

แนวทางปฏบิัติ 
1. มีอุปกรณ์ห่อตวัเด็กชนิด Papoose Board อยา่งนอ้ย 2 ขนาด คือ ส าหรับเด็ก 1-3ปี (size S) และส าหรับเด็กก่อนวยั
เรียน 3-5 ปี (size M) ทั้งน้ีในการใชง้านจริงตอ้งดูขนาดตวัเด็กอีกคร้ัง ปรับใชต้ามความเหมาะสม 
2. มีการแจง้ผูป้กครองเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์ห่อตวัเด็ก และใหผู้ป้กครองลงช่ือในเอกสารยินยอมรับการ

รักษากรณีการใชเ้คร่ืองควบคุมการเคล่ือนไหว และการจดัการพฤติกรรมในเดก็ 

การประเมิน 
1. มี Papoose Board  อยา่งนอ้ย 2 ขนาด 
2. ดูเอกสารยินยอมในผูป่้วยท่ีเคยรับการรักษา 2 ราย 
3. สุ่มผูป้ฏิบติังานใหพ้ดูอธิบายผูป้กครองใหเ้ขา้ใจก่อนใชง้าน Papoose Board 
ผลการประเมิน ผลการประเมิน  1 + 2 + 3 = ผา่น ถา้ขาดขอ้ใดขอ้หน่ึงถือวา่ไม่ผา่น ซ่ึงหากไม่ผา่นในขอ้น้ีใหก้ลบัไป
ประเมินขอ้ SC1.1 เป็นไม่ผา่นดว้ยเพราะถือวา่เป็นการให้ผูป้กครองยนิยอมใหใ้ชง้าน Papoose Board ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  

 
                             ตัวอย่าง Papoose Board  2  ขนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size S Size M 
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 ST 5.2 ผู้ให้การรักษาควรมีการสังเกตการหายใจของผู้ป่วยตลอดการรักษา ควรหยุดการรักษาและประเมินผู้ป่วย
ทนัทถ้ีาพบความผดิปกติ และในกรณีทีใ่ช้อุปกรณ์ห่อตัวเด็ก การเปิดแผ่นหน้าอกเอาไว้จะช่วยให้สังเกตการหายใจของ
ผู้ป่วยได้ง่ายขึน้ 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีมีทนัตแพทยอ์อกใหบ้ริการ 

แนวทางปฏบิัติ 
1. ทนัตแพทย/์ทนัตาภิบาล/ผูช่้วยชา้งเกา้อ้ี ตอ้งสังเกตการหายใจของผูป่้วยตลอดการรักษา ควรหยดุการรักษาและ
ประเมินผูป่้วยทนัทีถา้พบความผดิปกติ 
2. ควรใหค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษในการใชอุ้ปกรณ์ห่อตวัเด็ก ซ่ึงจะปกปิดส่วนหนา้อกท าใหส้ังเกตเห็นการหายใจ
ไดย้าก โดยเฉพาะการรักษาเด็กพิเศษท่ีใส่แผน่กั้นน ้าลายในฟันล่าง ขณะท าการรักษาอาจใชแ้รงกดขากรรไกรล่าง ท า
ใหล้ิ้นตกอุดช่องหายใจ เกิดอนัตรายได ้
การประเมิน 
1. สังเกตการปฏิบติังานจริง 
2. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน 
ผลการประเมิน 1 หรือ 2 ผา่น (หากไม่ผา่นในขอ้ ST5.1 ใหข้อ้น้ีไม่ผา่น เน่ืองจากไม่ผา่นมาตรฐานในเร่ืองขนาด
อุปกรณ์ห่อตวัเด็กท่ีเหมาะสม) 
 

 ST 5.3 ในผู้ป่วยเด็กทีไ่ม่ให้ความร่วมมือ ควรใช้แผ่นยางกนัน า้ลาย (Rubber Dam) ในหัตถการทีม่ีความเส่ียงทีจ่ะ
เกดิอุบัติเหตุ หรือมีน า้และส่ิงแปลกปลอมตกลงไปในทางเดินหายใจ เช่น การบูรณะฟัน รักษาคลองรากฟัน การถอน
ฟัน เป็นต้น 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีมีทนัตแพทยอ์อกใหบ้ริการ 

แนวทางปฏบิัติ  

1. มีอุปกรณ์การใชแ้ผน่ยางกนัน ้าลายครบชุด พร้อมใชง้าน 
2. ใหใ้ชแ้ผน่ยางกนัน ้าลาย (Rubber Dam) กบัผูป่้วยเด็กท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือพร้อมบนัทึกในเวชระเบียนในหตัถการ
ดงัต่อไปน้ี  

- การรักษาคลองรากฟันในฟันน ้านมและฟันแท ้ 
- การท าครอบฟันเด็ก 
- หตัถการอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ หรือมีน ้าและส่ิงแปลกปลอมตกลงไปในทางเดินหายใจ 

การประเมิน 
1. สังเกตการปฏิบติังานจริง ถูกตอ้งตามแนวทางปฏิบติั 
2. ตรวจดูอุปกรณ์การใชแ้ผน่ยางกนัน ้าลายครบชุด พร้อมใชง้าน 
3. สุ่มตรวจเวชระเบียน 2 แฟ้ม ในผูป่้วยทีไดรั้บการรักษาคลองรากฟันในฟันน ้านมและฟันแท ้หรือการท าครอบฟัน
เด็ก วา่มีการบนัทึกการใชแ้ผน่ยางกนัน ้าลายหรือไม่ ถา้ไม่บนัทึกลงในการท าหตัถการดงักล่าว ถือวา่ไม่ไดใ้ช ้
ผลการประเมิน  1 + 2 =  ผา่น   2 + 3 = ผา่น 
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 SI1 การล้างมอื 

 SI 1.1  ควรล้างมือให้สะอาดก่อนสวมถุงมือ และหลงัจากถอดถุงมือ หรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทีม่ีความ

เข้มข้น 60 - 80% ในกรณีทีใ่ห้การรักษาต่อเน่ืองและมือไม่สกปรก 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ใชส้บู่เหลวชนิดท่ีผสมน ้ายาฆ่าเช้ือหรือแอลกอฮอลเ์จลท่ีมีความเขม้ขน้ 60 - 80% ในการลา้งมือ โดยระบุวนัเปิด

ใชแ้ละวนัหมดอาย ุดงัน้ี 

-  สบู่ชนิดท่ีผสมน ้ายาฆ่าเช้ือ การก าหนดวนัหมดอายหุลงัเปิดใช ้ ใหย้ดึตาม IC แต่ละรพ.ก าหนด  

-  แอลกอฮอลเ์จลใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน  1 เดือน  หลงัเปิดใช ้ซ่ึงมีวธีิใชด้งัน้ี 1. เทแอลกอฮอลเ์จล 2-3 ซีซี ใส่ลงในฝ่า

มือ ถูใหท้ัว่ในสองมือนาน 20 วนิาที และปล่อยใหแ้หง้ในอากาศ  3. แอลกอฮอลเ์จลควรมีคุณสมบติัท่ีดี มีความ

หนืดเหมาะสม ท่ีสามารถคงอยูใ่นอุง้มือเม่ือเทใส่ฝ่ามือ ไม่เหนียวเหนอะหนะในขณะใช ้และมีความคงตวัทาง

กายภาพ เช่นไม่เกิดการแยกชั้น  4. ควรเก็บแอลกอฮอลเ์จล ในภาชนะปิดสนิท ไม่ถูกแสงแดด หรืออยูใ่นท่ีร้อน

เกินไป เพราะจะท าใหแ้อลกอฮอลร์ะเหย และเปอร์เซนตแ์อลกอฮอลอ์าจลดลงได ้(ขอ้มูลจากเวบ็ไซตค์ณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล: 2559) 

2. ก่อนและหลงัท าหตัถการ ให้ลา้งมือดว้ยสบู่เหลวชนิดท่ีผสมน ้ายาฆ่าเช้ือหรือแอลกอฮอลเ์จลท่ีมีความเขม้ขน้  

60 - 80%  อยา่งนอ้ย 30 วนิาที ใหถู้กตอ้ง 7 ขั้นตอน 

3. ติดป้ายการลา้งมือ 7  ขั้นตอน บริเวณอ่างลา้งมือ ในคลินิกบริการอยา่งนอ้ย 1 ป้าย 

 

Safe Infection Control: ควบคุมการตดิเช้ือตามมาตรฐาน 
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การประเมิน 

1. สังเกตการปฏิบติังานจริง ถูกตอ้งตามแนวทางปฏิบติั คือ มีการลา้งมืออยา่งนอ้ย 30 วนิาที (จบัเวลา) และปฏิบติั 

    ถูกตอ้งครบ 7 ขั้นตอน ก่อนและหลงัท าหตัถการ  

2. กรณีไม่มีผูป่้วย ใหส้ัมภาษณ์หรือสุ่มผูป้ฏิบติัลา้งมือแบบ 7 ขั้นตอน อยา่งนอ้ย 30 วนิาที (จบัเวลา) อยา่งถูกตอ้ง  

3. ตรวจสบู่เหลวชนิดท่ีผสมน ้ายาฆ่าเช้ือหรือแอลกอฮอลเ์จลท่ีมีความเขม้ขน้ 60 - 80% มีคุณสมบติัครบตามเกณฑ์ 

4. มีป้ายการลา้งมือ 7  ขั้นตอน บริเวณอ่างลา้งมือ 

ผลการประเมิน  1 + 3 +4 = ผา่น หรือ 2 + 3 +4 = ผา่น  
 

 SI 1.2 หากไม่สวมถุงมือ ต้องล้างมือทุกคร้ังหลงัจากสัมผสักบัพืน้ผวิทีป่นเป้ือน 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 แนวทางปฏิบัติ  หากไม่สวมถุงมือในการท างาน  เช่น การใชมื้อตรวจหรือคล าหาความผดิปกติ การบวม ความเจบ็ปวด 

ความตึงบริเวณศีรษะ คอ หรือตามร่างกายของผูป่้วย หรือไปสัมผสักบัยนิูตทนัตกรรมท่ีปนเป้ือนตอ้งลา้งมือทุกคร้ัง

ก่อนท่ีจะเปล่ียนไปรักษาผูป่้วยรายอ่ืนต่อไป 

การประเมิน  

1. สังเกตการปฏิบติังานจริง ถา้ไม่สวมถุงมือในการท างาน  ตอ้งมีการลา้งมือทุกคร้ัง  

2. ประเมินตามขอ้ SI 1.1   

ผลการประเมิน  เกณฑเ์ดียวกบัขอ้ SI 1.1  
  
 SI 1.3 ไม่ไว้เลบ็ยาว และไม่สวมเลบ็ปลอม ซ่ึงเป็นแหล่งเกบ็กกัเช้ือโรค 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ  ไม่ไวเ้ล็บยาว และไม่สวมเล็บปลอม 

การประเมิน สังเกตผูป้ฏิบติังาน 

ผลการประเมิน  สังเกตการปฏิบติังานจริง ปฏิบติัตามเกณฑ ์ = ผา่น 
 

 SI 1.4 ก๊อกน า้ทีใ่ช้ล้างมือ ต้องไม่ปะปนกบัก๊อกทีใ่ช้ล้างเคร่ืองมือ ก๊อกล้างมือและที่กดสบู่สามารถเปิดปิดได้โดยไม่

ต้องใช้มือสัมผสั  

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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แนวทางปฏิบัติ   

1. อ่างลา้งมือ อ่างลา้งเคร่ืองมือ อ่างผสมปูน ใชแ้ยกกนัและมีป้ายระบุชดัเจน กรณีมีห้องใหบ้ริการมีจ านวนมากกวา่ 1

หอ้ง ควรมีจ านวนอ่างลา้งมือท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

2. ก๊อกลา้งมือและท่ีกดสบู่ เปิดปิดไดโ้ดยไม่ตอ้งใชมื้อสัมผสั  

3. ภาชนะบรรจุผา้หรือกระดาษเช็ดมือ มีลกัษณะมิดชิด มีฝาปิด ไม่เป้ือนหรือเปียกไดง่้าย  

4. มีภาชนะบรรจุผา้หรือกระดาษเช็ดมือท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้ละใชแ้ลว้ ท่ีเหมาะสม เพียงพอ 
 

ตัวอย่างบริเวณอ่างล้างมือ 
 

 

               
 

การประเมิน  

1. ตรวจอ่างลา้งมือ อ่างลา้งเคร่ืองมือ อ่างผสมปูน (กรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีไม่มีหตัถการฟันปลอม

ชนิดท่ีตอ้งใชปู้น ไม่ตอ้งตรวจอ่างผสมปูน) 

2. ตรวจก๊อกลา้งมือและท่ีกดสบู ่

3. ตรวจภาชนะบรรจุผา้หรือกระดาษเช็ดมือทั้งแบบท่ีเก็บผา้ท่ียงัไม่ใชแ้ละแบบท่ีใชแ้ลว้ 

ผลการประเมิน  1 + 2 +3 = ผา่น 
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 SI 2 การสวมอปุกรณ์ป้องกนัตนเอง (Personal Protective Equipment) เพือ่ป้องกนัการติดเช้ือระหว่าง 

 ผู้ป่วยและผู้ให้  การรักษา 

 SI 2.1 ถุงมือ 

SI 2.1 a. ถุงมือใชค้ร้ังเดียวทิ้ง และภายหลงัการใชง้านใหถื้อเป็นขยะติดเช้ือ (ในระหวา่งรักษาถา้ถอดออกแลว้ หา้มน า

กลบัมาใชอี้ก) 

SI 2.1 b. ถุงมือท่ีใชใ้นงานศลัยกรรมควรใชช้นิดปลอดเช้ือและมีความหนา ส าหรับงานถอนฟันง่ายๆ อาจพิจารณาใช้

ถุงมือตรวจ (Examination Gloves) ได ้

SI 2.1 c. เม่ือสวมถุงมือแลว้ ระหวา่งการรักษาตอ้งไม่สัมผสัพื้นผวิท่ีปนเป้ือน ซ่ึงอยูน่อก Clinical Operation Field หาก

จ าเป็นตอ้งสัมผสัหลงัการสัมผสั ตอ้งเปล่ียนถุงมือคู่ใหม่  

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1.  มีถุงมือทั้งแบบทัว่ไปและชนิดหนา   ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีไม่มีงานศลัยกรรม (ยกเวน้การ

ถอนฟันอยา่งง่าย) ใหมี้เฉพาะแบบทัว่ไปได ้

2. ถุงมือมีสภาพดี ไม่หมดอาย ุเก็บในท่ีสะอาด ไม่มีฝุ่ นหรือส่ิงสกปรก 

3. ถุงมือใชค้ร้ังเดียวทิ้ง เม่ือใชแ้ลว้ตอ้งทิ้งในถงัขยะติดเช้ือ 

4. ใชถุ้งมือตามเกณฑข์า้งตน้ 

ตัวอย่างการเกบ็ถุงมือ  
                 

                                                                                                
 

การประเมิน 

1. ตรวจชนิดของถุงมือ และท่ีเก็บถุงมือ  

2. สังเกตการปฏิบติังานจริง 

3. ตรวจสอบถงัขยะติดเช้ือและขยะทัว่ไป 

ผลการประเมิน  1 + 2 + 3 = ผา่น 
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 SI 2.2 แมสค์ (Mask) 

SI 2.2 a. ควรสวมแมสคเ์ม่ือใหก้ารรักษาท่ีท าใหเ้กิดละออง (Droplets) หรือละอองฝอย (Aerosols) หรือใหก้ารรักษา

ผูป่้วยท่ีมีโรคติดต่อทางละอองหรือทางอากาศ (Airborne) 

SI 2.2 b. แมสคท่ี์ใชอ้ยา่งนอ้ยควรมีประสิทธิภาพในการกรอง 95% ส าหรับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. มีแมสคแ์บบท่ีกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนไดม้ากกวา่ 95 % และแมสคช์นิด N95 ซ่ึงตอ้งมี N95 อยา่งนอ้ย 2 อนั 

ส าหรับทนัตแพทย/์ทนัตาภิบาลและผูช่้วย 

2. มีการใชแ้มสคใ์นการท าหตัถการทุกคร้ัง 

3. มีการใชแ้มสคช์นิด N95 เม่ือใหบ้ริการแก่ผูป่้วยท่ีมีโรคติดต่อแบบ air-borne transmission ไดแ้ก่ วณัโรค ผูป่้วยท่ี

สงสัยวา่ไดรั้บเช้ือ H1N1 เป็นตน้ 

การประเมิน 

1. สังเกตการปฏิบติังาน 
2. ตรวจชนิดแมสค ์และจ านวนของแมสค ์(ชนิด N95) 
3. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน และทุกคนในฝ่ายตอ้งรู้ท่ีจดัเก็บแมสคช์นิด N95 และวธีิใช ้
ผลการประเมิน  1 + 2 + 3 = ผา่น 
 

  SI 2.3 แว่นป้องกัน (Protective Eyewear) หรือแผ่นป้องกนัใบหน้า (Face Shield) 

SI 2.3 a. ควรสวมร่วมกบัแมสคทุ์กคร้ังท่ีท าหตัถการเกิดละออง หรือละอองฝอยในระหวา่งการรักษา 

SI 2.3 b. แวน่ป้องกนัควรมีขอบทางดา้นขา้งและดา้นบน และสวมทบับนแวน่สายตา 

SI 2.3 c. ควรลา้งท าความสะอาดหรือลา้งท าความสะอาดและฆ่าเช้ือภายหลงัใหก้ารรักษาผูป่้วยแต่ละราย หรือเม่ือเห็น

วา่สกปรก 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ เน่ืองจากคณะกรรมเห็นวา่ Face shield มีขอบเขตการป้องกนัฝอยละอองไดดี้กวา่แวน่ป้องกนั จึง

ก าหนดใหใ้ช ้Face shield เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งหมด 

1.  มี Face shield ในจ านวนท่ีเหมาะสมอยา่งนอ้ยตอ้งเท่ากบัจ านวนผูป้ฏิบติังานทั้งทนัตแพทย ์ทนัตาภิบาลและผูช่้วย 

2. Face Shield ตอ้งมีสภาพพร้อมใชง้าน สะอาด มีส่วนหนา้กากป้องกนัดา้นหนา้ และส่วนป้องกนัดา้นบน (หนา้ผาก

และส่วนท่ีโผล่ออกจากหมวกคลุมผม)  

3. ใช ้Face Shield ทุกคนและทุกคร้ังขณะท าหตัถการ 
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ตัวอย่างการใส่  Face shield 
 

  
 

การประเมิน 

1. สังเกตการปฏิบติังานจริง 

2. ตรวจ Face Shield ทั้งลกัษณะและจ านวน 

3. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติั ถึงวธีิการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือหลงัการใชง้าน 

ผลการประเมิน  1 + 2 + 3 = ผา่น 
 

 SI 2.4 เส้ือกาวน์ 

SI 2.4 a. ควรสวมทบัเส้ือผา้ท่ีสวมอยูมี่แขนยาว ปลายแขนรัดบริเวณขอ้มือ คอปิด หลีกเล่ียงการมีเขม็ขดั หรือกระเป๋า

ซ่ึงเป็นท่ีกกัเก็บส่ิงสกปรก 

SI 2.4 b. เพื่อการป้องกนัท่ีสมบูรณ์ เม่ือสวมถุงมือควรจดัใหข้อบถุงมือคลุมปลายแขนเส้ือกาวน์ 

SI 2.4 c. ไม่ควรสวมออกนอกบริเวณท่ีใหก้ารรักษา 

SI 2.4 d. ควรเปล่ียนอยา่งนอ้ยวนัละคร้ังหรือเม่ือเห็นวา่สกปรก 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ลกัษณะเส้ือกาวน์ แขนยาว แบบคอปิด มีส่วนหุม้ขอ้มือ ไม่มีเขม็ขดัหรือกระเป๋า 

2. สวมใส่ทุกคร้ังเม่ือท าหตัถการ โดยใหข้อบถุงมือคลุมปลายแขนเส้ือกาวน์ 

3. ไม่สวมออกนอกบริเวณท่ีใหก้ารรักษาและเปล่ียนอยา่งนอ้ยวนัละคร้ังหรือเม่ือเห็นวา่สกปรก 
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ตัวอย่างเส้ือกาวน์  
 

            
การประเมิน 

1. สังเกตการณ์ปฏิบติังานจริง 

2. ลกัษณะเส้ือกาวนถู์กตอ้งตามมาตรฐาน 

ผลการประเมิน  1 + 2 = ผา่น 

 

 SI 3 การเตรียมเคร่ืองมือทีใ่ช้บ าบัดรักษาผู้ป่วย (Instrument Processing) 

 

 SI 3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ซ ้าได้ หลงัการใช้งานต้องท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ หรือท าให้ปลอดเช้ือ จนแน่ใจว่าเคร่ืองมือ

เหล่าน้ันสามารถน ากลบัมาใช้ได้โดยไม่ท าให้เกดิการแพร่กระจายเช้ือ  

a. เคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดความเส่ียงในการติดเช้ือสูง (Critical Items) เช่น เคร่ืองมือมีใชใ้นงานศลัยกรรมหรือปริทนัต์

ตอ้งท าใหป้ลอดเช้ือเท่านั้น 

b. เคร่ืองมือท่ีมีให้เกิดความเส่ียงในการติดเช้ือปานกลาง (Semi Critical Items) เช่น เคร่ืองมือท่ีสัมผสักบัเยือ่บุช่องปาก 

กระจกส่องในปาก เคร่ืองมืออุดฟัน แกว้น ้า ตอ้งฆ่าเช้ือในระดบัท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High Level Disinfection) หรือท า

ใหป้ลอดเช้ือ 

c. เคร่ืองมือท่ีไม่ไดใ้ชใ้นช่องปาก หรือสัมผสักบัผูป่้วยทั้งทางตรงและทางออ้ม (Non Critical Items) ตอ้งท าความ

สะอาดหรือฆ่าเช้ือในระดบัท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง (Intermediate Level Disinfection) ก่อนน ากลบัมาใชใ้หม่ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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แนวทางปฏิบัติ 

1. Critical Items ไดแ้ก่ เคร่ืองมืองานศลัยกรรมหรือปริทนัต ์ชุดผา่ฟันคุด ชุดถอนฟัน เป็นตน้ ตอ้งท าใหป้ลอดเช้ือตาม

มาตรฐาน IC ของโรงพยาบาล ไม่วา่จะเป็นการเขา้ Autoclave หรือการอบแก๊ส 

2. Semi Critical Items ไดแ้ก่ กระจกส่องในปาก เคร่ืองมืออุดฟัน แกว้น ้า เป็นตน้ ตอ้งฆ่าเช้ือในระดบัท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง (High Level Disinfection) โดยการใช ้high-level disinfectant หรือท าใหป้ลอดเช้ือ 

3. Non Critical Items ตอ้งท าความสะอาดหรือฆ่าเช้ือในระดบั Intermediate-level Disinfectant 

การประเมิน 

1. ตรวจสอบชุดเคร่ืองมือท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียงในการติดเช้ือสูงเช่น ชุดศลัยกรรมตอ้งผา่นการปราศจากเช้ือ 

สภาพหีบห่ออยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ระบุวนัผลิตและวนัหมดอายชุดัเจน 

- ในชุดศลัยกรรมอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย วสัดุจบัโคมไฟท่ีเป็นกระดาษฟรอยดอ์ยา่งนอ้ย 2 แผน่แกว้น ้าใส่น ้าเกลือ 

ผา้คลุมคนไข ้ผา้หุม้ดา้มกรอและสาย ผา้หุม้สายท่ีดูดน ้าลาย  

- มีแผน่ตรวจสอบแถบเคมีภายใน 

- เขม็ฉีดยาชาท่ีใชก้บัชุดเคร่ืองมือศลัยกรรม ตอ้งผา่นการปราศจากเช้ือสภาพหีบห่ออยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  ระบุวนั

ผลิตและวนัหมดอายชุดัเจน 

2. ตรวจสอบชุดอุดฟัน ชุดตรวจ ผา่นการปราศจากเช้ือสภาพหีบห่ออยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  ระบุวนัผลิตและวนั

หมดอายชุดัเจน 

3. ตรวจสอบดา้มกรอฟัน หวักรอฟัน Tripple syringe ตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือมีประสิทธิภาพสูง ระบุวนัผลิตและวนั

หมดอายชุดัเจน ดา้มกรอฟัน หวักรอฟัน และ Tripple syringe ตอ้งเปล่ียนในผูป่้วยทุกราย 

4. น ้ายาท าความสะอาดตรวจสอบสารฆ่าเช้ือวา่สามารถฆ่าเช้ือในระดบัท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางจริง 

5. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติั: มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการท าใหป้ราศจากเช้ือ เคร่ืองมือท่ีใชแ้ลว้ทิ้ง และ เคร่ืองมือท่ีน ากลบัมา

ใชซ้ ้ าได ้

ตัวอย่างชุดเคร่ืองมือศัลยกรรม 
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ตัวอย่างเคร่ืองมือทีผ่่านการท าให้ปลอดเช้ือ 
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ยกตัวอย่างสารฆ่าเช้ือทางทนัตกรรม  (จากเอกสารTDSG2015) 
 

 
 

สารฆ่าเช้ือท่ีใชค้วรไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑจ์าก EPA 

(United States Environmental Protection Agency) 

หมายเหตุ “Hospital Disinfectant” คือสารท่ีไดรั้บการทดสอบแลว้ว่าสามารถฆ่าเช้ือ S. aureus, S. enteric และ                   

P aeruginosaไดเ้ท่านั้น 
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 SI 3.2 เคร่ืองมือทีผ่่านการฆ่าเช้ือหรือท าให้ปลอดเช้ือแล้วให้บรรจุในห่อหรือซองหรือภาชนะทีเ่หมาะสม ซ่ึงจะ

สามารถรักษาภาวะปลอดเช้ือได้ และจัดเกบ็ในภาชนะหรือสถานทีท่ี่เหมาะสม จนกว่าเคร่ืองมือจะถูกน าออกใช้งาน 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. เคร่ืองมือบรรจุในหีบห่อหรือซองท่ีผา่นการแสดงลกัษณะวา่ผา่นการ ท าใหป้ราศจากเช้ือและปลอดเช้ือระบุวนัผลิต

และวนัหมดอายชุดัเจน 

2. จดัเก็บในสถานท่ี ภาชนะท่ีเหมาะสม สะอาด ไม่มีฝุ่ น ไม่ติดพื้นหรือเพดาน รักษาภาวะปลอดเช้ือไดจ้นกวา่เคร่ืองมือ

จะถูกน าออกใชง้านมีการจดัเก็บและใชง้านตาม First-in First-out ท่ีชดัเจน 
 

ตัวอย่างเคร่ืองมือทีถู่กบรรจุในหีบห่อ 
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การประเมิน 

1.สถานท่ีจดัเก็บสะอาด  มิดชิด ไม่มีฝุ่ น มีป้ายระบุการท า First-in First-out 

2. หีบห่อหรือซองท่ีผา่นการ ท าใหป้ราศจากเช้ือและปลอดเช้ืออยูใ่นสภาพดี ไม่ฉีกขาด ไม่เป่ือย ยุย่ มีตวับ่งช้ีทางเคมี

ภายนอกห่อ เช่น ออโตเคลฟเทป (Autoclave Tape) ทุกห่อระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุชดัเจน 

3.สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติั : มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการท าใหป้ราศจากเช้ือของเคร่ืองมือ 

ผลการประเมิน  1 + 2 + 3 = ผา่น 
 

 SI 3.3 ติดหรือมีตัวบ่งช้ีทางเคมีภายนอกห่อ เช่น ออโตเคลฟเทป (Autoclave Tape) บนทุกห่อเคร่ืองมือก่อนน าไป

ท าให้ปลอดเช้ือ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. เคร่ืองมือบรรจุในหีบห่อหรือซองท่ีผา่นการแสดงลกัษณะวา่ผา่นการท าใหป้ราศจากเช้ือและปลอดเช้ือ ระบุวนัผลิต

และวนัหมดอายชุดัเจน 

2. มีตวับ่งช้ีทางเคมีภายนอกห่อ เช่น ออโตเคลฟเทป(Autoclave Tape) ทุกห่อ 
 

ตัวอย่างตัวบ่งช้ีทางเคมี 

 
การประเมิน 

1. หีบห่อหรือซองท่ีผา่นการ ท าใหป้ราศจากเช้ือและปลอดเช้ือ อยูใ่นสภาพดี ไม่ฉีกขาด ไม่เป่ือย ยุย่ มีตวับ่งช้ีทางเคมี

ภายนอกห่อทุก ระบุวนัผลิตและวนัหมดอายชุดัเจน 

2. ออโตเคลฟเทป (Autoclave Tape)  ตอ้งข้ึนอยา่งนอ้ย 3 ขีด สีเขม้ชดัเจน 

3. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติั: มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองตวับ่งช้ีทางเคมีภายนอก 

ผลการประเมิน 1 + 2 + 3 = ผา่น 
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 SI 3.4 ใส่ตัวบ่งช้ีทางเคมีภายในห่อทุกห่อของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานศัลยกรรม และปริทนัต์ก่อนน าไปท าให้ปลอดเช้ือ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีมีทนัตแพทยอ์อกใหบ้ริการ 

แนวทางปฏิบัติ เคร่ืองมือท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียงในการติดเช้ือสูง เช่น ชุดศลัยกรรม ชุดเคร่ืองมือปริทนัต ์ตอ้งผา่นการ

ท าใหป้ราศจากเช้ือสภาพหีบห่ออยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  ระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุชดัเจน  มีตวับ่งช้ีทางเคมี

ภายนอกและตวัตรวจสอบแถบเคมีภายในทุกห่อ  

การประเมิน 

1. ตรวจสอบชุดเคร่ืองมือศลัยกรรม เคร่ืองมือศลัยกรรมปริทนัต ์ตอ้งผา่นการปราศจากเช้ือสภาพหีบห่ออยูใ่นสภาพ

พร้อมใชง้าน ระบุวนัผลิตและวนัหมดอายชุดัเจน 

2. มีแผน่ตรวจสอบแถบเคมีภายใน 

ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 
 

 SI 3.5 ท าการทดสอบด้วยสปอร์ (Spore Test) กบัเคร่ืองท าให้ปลอดเช้ืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพือ่ให้แน่ใจว่า

เคร่ืองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ หน่วยงานท่ีท าใหเ้คร่ืองมือปราศจากเช้ือโดยเคร่ืองน่ึงไอน ้า และ เคร่ืองอบแก๊ส EO ตอ้งมีการประเมิน

ประสิทธิภาพอยา่งสม ่าเสมอ โดยการทดสอบดว้ยสปอร์ (Spore Test) กบัเคร่ืองท าใหป้ลอดเช้ืออยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

Q : เหตุใดจึงตอ้งมีการใช ้Chemical Indicator ทุกห่อ หรือท า Spore Test สัปดาห์ละคร้ัง 

A : การท าทดสอบดว้ยสปอร์ (Spore Test) หรือการตรวจสอบทางชีวภาพ(Biological Monitoring) ควรท าสัปดาห์             

ละคร้ังมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองท าให้ปลอดเช้ือยงัท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีอยู ่                    

ซ่ึงกระบวนการในการท าก็ไม่ได้ยุ่งยากเพราะกระบวนการท าก็ไม่แตกต่างจากการท าเคร่ืองมือให้ปลอดเช้ือ                    

หากพิจารณาในแง่ของค่าใช้จ่ายก็ไม่ไดแ้พงมากอยา่งท่ีหลายคนกงัวลเพราะค่าเคร่ืองท่ีใช้ในการอุ่นเช้ือ ราคาไม่เกิน

10,000 บาทซ่ึงก็ใช้ได้นานเหมือนเคร่ืองออโตเคลฟ ส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับหลอดทดสอบ 2 หลอดราคาประมาณ                 

50 บาท ซ่ึงเงินจ านวนน้ีเม่ือเฉล่ียออกมาต่อเคร่ืองมือท่ีใชก้บัผูป่้วย 1 คนก็ไม่น่าจะเกิน 2 บาท 

เน่ืองจากเรามิได้ท าการทดสอบด้วยสปอร์ในทุกรอบหรือทุกห่อเคร่ืองมือ การใส่ตวัตรวจสอบทางเคมี (Chemical 

Indicator) ในห่อเคร่ืองมือโดยเฉพาะเคร่ืองมือท่ีมีความเส่ียงในการท าให้เกิดการติดเช้ือสูง ซ่ึงไดแ้ก่ 

เคร่ืองมือท่ีมีการแทรกเขา้ไปในส่วนของเน้ือเยือ่หรือชั้นของกระดูก เช่นเคร่ืองมือในงานศลัยกรรม เคร่ืองมือรักษาโรค

ปริทนัตห์รือเคร่ืองมือขดูหินปูนก็จะเป็นตวัช่วยยนืยนัแน่ชดัวา่เคร่ืองมือในห่อนั้นๆ ไดรั้บความร้อน แรงดนัไอน ้ า และ

เวลาในการท าให้ปลอดเช้ือตามเกณฑ์ท่ีจะท าให้เกิดการท าให้ปลอดเช้ือไดจ้ริง อนัจะท าให้ผูป่้วยเกิดความปลอดภยั 

และหากมีกรณีการร้องเรียนวา่มีการติดเช้ือจากการท าฟันหรือมีการตรวจสอบกระบวนการท าให้ปลอดเช้ือทนัตแพทย ์

ซ่ึงมีปรากฏแลว้ในต่างประเทศ ก็จะท าให้ทนัตแพทยเ์ราสามารถให้การช้ีแจงและมีหลกัฐานท่ีสามารถปกป้องตนเอง

ได ้

45 



 

 
การประเมิน 

1.ตรวจสอบแบบบนัทึก Spore Test โดยในแต่ละเคร่ืองท่ีท าใหป้ลอดเช้ือ ตอ้งท าการทดสอบอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 

คร้ัง ตรวจผลยอ้นหลงั 1 เดือน 

2. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติั: มีความรู้ความเขา้ใจ 

ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 

 

 SI 3.6 เลอืกใช้เคร่ืองมือชนิดใช้คร้ังเดียวทิง้ หากไม่สามารถน ามาท าความสะอาดฆ่าเช้ือ หรือท าให้ปลอดเช้ือได้ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ เคร่ืองมือชนิดท่ีใชค้ร้ังเดียวทิ้ง ไดแ้ก่ เขม็, saliva ejector, blade, ยาชา, ถุงมือ, celluloid strip เป็นตน้ 

การประเมิน 

1. ตรวจเคร่ืองมือชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง และตรวจสอบถงัขยะติดเช้ือ  

2.  สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติั  

ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 

 

 

 

 

ตัวอย่าง Spore Test รพ.วานรนิวาส 

46 



 

 SI 3.7 ห่อเคร่ืองมือที่ปลอดเช้ือควรน ามาจัดเกบ็ในบริเวณที่แห้ง ไม่อบัช้ืน มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่มีการสัญจร

ผ่านไปมามากนัก มีฝุ่นละอองน้อย อยู่ห่างจากอ่างน า้ ท่อระบายน า้ ท่อประปา และอยู่ห่างจากฝ้าเพดานหรือพืน้ 2-3 

นิว้ ทั้งนี้เพือ่มิให้ห่อเคร่ืองมือทีผ่่านการท าให้ปลอดเช้ือแล้วเกดิการปนเป้ือน และควรอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน เพือ่มิ

ให้วสัดุทีใ่ช้ห่อกรอบหรือเกดิการฉีกขาดง่าย ต้องเกบ็เคร่ืองมือทีป่ราศจากเช้ือแล้วในตู้ทีปิ่ดมิดชิด 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ ห่อบรรจุเคร่ืองมือท่ีปราศจากเช้ือไม่มีการฉีกขาด ไม่ กรอบแหง้และถูกจดัเก็บในภาชนะ สถานท่ีท่ี

เหมาะสม เป็นตูท่ี้มิดชิด สะอาด ไม่มีฝุ่ น ตูไ้ม่ติดพื้นหรือเพดาน รักษาภาวะปลอดเช้ือได ้จนกวา่เคร่ืองมือจะถูกน าออก

ใชง้าน      

ตัวอย่างช้ันเกบ็ห่อเคร่ืองมือทีป่ลอดเช้ือ 
 

 

การประเมิน 

1. ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์และหีบห่อเคร่ืองมือท่ีปราศจากเช้ือ เป็นตูมิ้ดชิด ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีแหง้ ไม่อบัช้ืน มีการ

ถ่ายเทอากาศไดดี้ ไม่มีการสัญจรผา่นไปมามากนกั มีฝุ่ นละอองนอ้ย อยูห่่างจากอ่างน ้า ท่อระบายน ้า ท่อประปา และอยู่

ห่างจากฝ้าเพดานหรือพื้น 2 - 3 น้ิวและควรอยูห่่างจากแหล่งความร้อน 

2. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติั: มีความรู้ความเขา้ใจ 

ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 

 

 SI 3.8 บริเวณทีใ่ช้เตรียมเคร่ืองมือเพือ่น ากลบัมาใช้ใหม่ ควรอยู่แยกจากบริเวณทีใ่ห้การรักษา โดยพืน้ที่ของแต่ละ

ขั้นตอนของการท างานแยกจากกนัชัดเจนและจัดเรียงให้ต่อเน่ืองกนัเป็นทางเดียว ไม่สลบักนัไปมา 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ บริเวณท่ีเตรียมเคร่ืองมือ ใหแ้ยกจากพื้นท่ีการรักษา  ถา้อยูใ่นห้องเดียวกนัตอ้งมีผนงักั้นแยกชดัเจนมี

ขั้นตอนและการจดัเรียงต่อเน่ืองกนัเป็นทางเดียว ไม่สลบัไปมา หรือคนละช่วงเวลาท่ีไม่ใกลเ้คียงกนั 

 

 

 

47 



 

การประเมิน 

1. กรณีท่ีหน่วยงานท าหนา้ท่ีท าใหเ้คร่ืองมือปราศจากเช้ือเอง ใหต้รวจสอบบริเวณท่ีลา้งท าความสะอาดเคร่ืองมือ การ

เตรียมหีบห่อเคร่ืองมือ การท าใหป้ราศจากเช้ือ และการจดัเก็บใหเ้ป็นไปแบบต่อเน่ืองกนัเป็นทางเดียว ไม่สลบัไปมา 

ถา้มีหน่วยจ่ายกลาง ท าหนา้ท่ีท าใหเ้คร่ืองมือปราศจากเช้ือใหต้รวจสอบเส้นทางการเขา้ออกของเคร่ืองมือสะอาด และ 

เคร่ืองมือสกปรก ให้ต่อเน่ืองกนัเป็นทางเดียว ไม่สลบัไปมา หรือคนละช่วงเวลาท่ีไม่ใกลเ้คียงกนั 

 2. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติั  

ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 
 

 SI 3.9 บริเวณทีล้่างท าความสะอาดเคร่ืองมือควรอยู่แยกห่างจากข้ันตอนอื่นโดยมีผนังกั้น หรือถ้ามีข้อจ ากดัในเร่ือง

ของพืน้ทีก่ค็วรจัดให้ห่างจากบริเวณอื่นมากพอทีจ่ะไม่ท าให้เกดิการปนเป้ือนจากการกระเด็นของสารปนเป้ือนใน

ระหว่างการล้างท าความสะอาด หมายเหตุ; เคร่ืองมือทีม่ีข้อต่อหรือฟันเฟือง ก่อนน าไปฆ่าเช้ือหรือท าให้ปลอดเช้ือควร

ปฏิบัติตามคู่มือของบริษัทผู้ผลติ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ บริเวณท่ีลา้งท าความสะอาดเคร่ืองมือ ให้แยกจากพื้นท่ีการรักษา และห่างจากขั้นตอนอ่ืนๆ  ถา้อยูใ่น

หอ้งเดียวกนัตอ้งมีผนงักั้นแยกชดัเจนไม่มีการปนเป้ือนจากการกระเด็นของสารปนเป้ือนระหวา่งการลา้ง 

การประเมิน 

1. กรณีท่ีหน่วยงานท าหนา้ท่ีท าใหเ้คร่ืองมือปราศจากเช้ือเอง  ใหต้รวจสอบบริเวณท่ีลา้งท าความสะอาดเคร่ืองมือให้

ห่างจากบริเวณอ่ืนมากพอท่ีจะไม่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนมีผนงักั้นแยกชดัเจน ถา้มีหน่วยจ่ายกลางท าหนา้ท่ีท าให้

เคร่ืองมือปราศจากเช้ือใหใ้ห้ตรวจสอบพื้นท่ีลา้งเคร่ืองมือตอ้งอยูห่่างจากบริเวณเตรียมเคร่ืองมืออ่ืนๆ มากพอควร  

2. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน 

ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 



 

  SI4 การดูแลพืน้ผวิในบริเวณทีใ่ห้การรักษา (Surface Asepsis) 

 SI 4.1 พืน้ผวิทีต้่องสัมผัสในระหว่างให้การรักษา เช่น ด้ามปรับไฟ ปุ่มปรับเก้าอีท้ันตกรรม (Dental Unit) ควรท า

ความสะอาดโดยสารฆ่าเช้ือและใช้วสัดุทีเ่หมาะสมคลุมพืน้ผวิก่อนให้การรักษา (เช่น wrap) และเปลีย่นวสัดุทีใ่ช้คลุม

ส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย หรือท าความสะอาดและฆ่าเช้ือภายหลงัการรักษาทุกคร้ัง  

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ   หลกัการ “เช็ดท ำควำมสะอำดจำกพืน้ผิวสกปรกน้อยไปหำพืน้ผิวสกปรกมำก” 

1. การดูแลพื้นผวิในบริเวณท่ีใหก้ารรักษาพื้นผวิท่ีตอ้งสัมผสัในระหวา่งใหก้ารรักษาพื้นผวิท่ีเลอะเลือดหรือน ้าลาย ให้
ท า 2 ขั้นตอน 
 แผน่เช็ดท่ี 1 ส าหรับท าความสะอาด (clean): แผน่เช็ดไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ารฆ่าเช้ือ เปียกหมาดๆ เพื่อก าจดัคราบ 
 แผน่เช็ดท่ี 2 ส าหรับฆ่าเช้ือ (Kill): แผน่เช็ดจ าเป็นตอ้งสามารถฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางได ้

ขั้นตอนการท าความสะอาด (แผ่นที่ 1 clean) และฆ่าเช้ือ (แผ่นที่ 2 kill) Dental Unit 
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หมายเหตุ ; การเช็ดยนิูตอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามหลกัการท าความสะอาดพื้นผิว เช่น ถา้ท่ีจบัโคมไฟไม่ถูกห่อหุ้มและ        
มีการสัมผสัขณะรักษาผูป่้วยในขณะท่ีวางเคร่ืองมือมีผา้รองหรือหุ้มพลาสติกจะถือวา่ท่ีวางเคร่ืองมือสะอาดกวา่ให้เช็ด
ก่อนท่ีจบัโคมไฟ 
 

2. ไม่ใชแ้อลกอฮอลเ์ช็ด Dental unit แลว้ 

Q: ท  าไมไม่ใชแ้อลกอฮอลเ์ป็นสารฆ่าเช้ือทางทนัตกรรม และไม่ควรใชก้ลูตารัลดีไฮดใ์นการฆ่าเช้ือบนพื้นผวิ 

A: แอลกอฮอลไ์ม่เหมาะเป็นสารฆ่าเช้ือบนพื้นผิวดว้ยเหตุผลหลายประการ ดงัน้ี 

- เพราะงานทนัตกรรมส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัเลือดและน ้าลาย และเม่ือแอลกอฮอลส์ัมผสักบัเลือดและน ้าลาย

แลว้จะท าใหแ้อลกอฮอลส่์วนหน่ึงไปท าปฏิกิริยากบัสารอินทรีย ์ท าใหส้ารอินทรียส่์วนท่ีเหลือถูกท าลายได้

ลดลง 

- แอลกอฮอลย์งัมีคุณสมบติัระเหยไดเ้ร็ว ท าใหค้วามเขม้ขน้ของแอลกอฮอลล์ดลง ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการ

ฆ่าเช้ือลดลง 

- เม่ือแอลกอฮอลร์ะเหยตวัเร็วท าใหร้ะยะเวลาท่ีสัมผสักบัเช้ือสั้นลงท าใหฆ่้าเช้ือไดน้อ้ยลงตามไปดว้ย 

- (อา้งอิงจาก Practical Infection Control In Dentistry Third Edition by John A.Molinari and Jennifer A.Harte

หนา้ 178-179) 

3. ไม่ใชก้ลูตาราลดีไฮดฆ่์าเช้ือแลว้ กลูตาราลดีไฮดไ์ม่ควรน ามาเป็นสารฆ่าเช้ือทางทนัตกรรมเพราะ 

- เป็นสารท่ีเป็นพิษ และท าใหเ้กิดการระคายเคืองไดม้าก (toxic and strong irritant) เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน 

โดยเฉพาะผูท่ี้ตอ้งใชง้านต่อเน่ือง 

- สารฆ่าเช้ือบนพื้นผิวควรมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือระดบัปานกลางคือสามารถฆ่าเช้ือวณัโรคได ้แต่กลูตา

ราลดีไฮด ์มีคุณสมบติัเป็นสารฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถฆ่าเช้ือสปอร์ของแบคทีเรียไดห้ากใชเ้วลาใน

การฆ่าเช้ือท่ีนานเพียงพอ ซ่ึงเกินความจ าเป็นในการฆ่าเช้ือบนพื้นผวิ 

หมายเหตุ: ไม่ใชแ้อลกอฮอลเ์ป็นสารฆ่าเช้ือทางทนัตกรรม และไม่ควรใชก้ลูตาราลดีไฮดใ์นการฆ่าเช้ือบนพื้นผวิ   

การประเมิน 

1.  สังเกตการปฏิบติังานจริง หรือให้แสดงการเช็ดยนิูตหลงัท าหตัถการ 

 2.  สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติั: มีความรู้ความเขา้ใจและ ขั้นตอนการเช็ดยนิูต ขั้นตอน การท าความสะอาดพื้นผวิ 

ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 
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 SI 4.2 พืน้ผวิทีไ่ม่เกี่ยวข้องกบัการรักษาโดยตรง เช่น พืน้ผวิโต๊ะ ผนังห้อง ลิน้ชัก เก้าอี ้ควรท าความสะอาดด้วยน า้

สบู่ หรือน า้ยาท าความสะอาด ทนัทีทีม่ีเลอืดหรือสารคัดหลัง่ของร่างกายเป้ือนพืน้ ให้ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพืน้ผวิ

ด้วยน า้ยาฆ่าเช้ือทีม่ีประสิทธิภาพปานกลาง ซ่ึงสามารถฆ่าเช้ือวณัโรคได้ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ  

1. ขั้นตอนการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ : กรณีฟัน หรือ ก๊อซเลอะเลือดตกพื้น 

 

 
2. ใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพื้นผวิ 

การประเมิน 

1.  สังเกตการณ์ปฏิบติังานจริง 

2. .กรณีไม่มีเหตุการณ์จริง ใหแ้สดงขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 

ผลการประเมิน 1 หรือ 2 = ผา่น 
 

 SI 4.3 การฆ่าเช้ือบนพืน้ผวิให้ท าโดยการเช็ด ไม่ใช้การสเปรย์ซ่ึงท าให้เกดิละอองฝอยของน า้ยาฆ่าเช้ือทีจ่ะเป็น

อนัตรายกบัผู้ปฏิบัติงานในบริเวณน้ัน (ยกเว้นกรณฉีีดช้ินงานฟันปลอมในถุงพลาสติก/ภาชนะปิด)  

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

 

 

  1. ใชผ้า้ก๊อซจบัฟันทิ้ง                       2. เช็ดดว้ยผา้ก๊อซไปทางเดียว       3. ก าผา้ก๊อซและฟันทิ้งพร้อมถุงมือ 

  4. ถุงมือใหม่จบัผา้เช็ด             5. เช็ดไปทางเดียวกนัแลว้ทิ้ง  
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แนวทางปฏิบัติ  

1. รอยพิมพป์าก ใหท้  าความสะอาดและแช่น ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง หรือสเปรยใ์นถุงพลาสติกป้องกนั

การเกิดละอองฝอย 

2. ช้ินงานฟันปลอม ใหท้  าความสะอาดโดยใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง เช่น แอลกอฮอล ์70% แลว้ลา้ง

ดว้ยน ้าเปล่าก่อนลองในปากผูป่้วย 

การประเมิน 

1.  สังเกตการปฏิบติังานจริง 

 2.  ใหผู้ป้ฏิบติัแสดงขั้นตอนการท าความสะอาดช้ินงานฟันปลอมและรอยพิมพป์าก  

ผลการประเมิน 1 หรือ 2 = ผา่น 

 

  SI 5 การฉีดยาอย่างปลอดภัย (Safe Injection) 

SI 5.1 การสวมปลอกเข็มกลับเข้าที ่ควรใช้มือเดียว (One-handed Technique) ต้องไม่ใช้สองมือในการสวมปลอกเข็ม

กลบัเข้าที่ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ  

 

            
รูปท่ี 5.1.1 และ 5.1.2 การปลดปลอกเขม็ดว้ยมือเดียวก่อนฉีดยาชา 
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รูปท่ี 5.1.3 – 5.1.6 การใส่ปลอกเขม็กลบัเขา้ท่ีดว้ย One-handed Technique 

 

             

             
รูปท่ี 5.1.7 – 5.1.10 การใส่ปลอกเขม็กลบัเขา้ท่ีดว้ย One-handed Technique โดยใช ้forcep (ตามรพ.วานรนิวาส) 

การประเมิน 

1. กรณีมีผูป่้วย : สังเกตขา้งเกา้อ้ี ตอ้งใช ้One-handed Techniqueในการใส่ปลอกเขม็ฉีดยาชา 

2. กรณีไม่มีผูป่้วย : สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานและใหท้นัตแพทย/์ทนัตาภิบาลปฏิบติัให้ดู 

ผลการประเมิน 1 หรือ 2 = ผา่น 

SI 5.2 การส่งเข็ม ต้องไม่ส่งมือต่อมือ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ  

1. เตรียม syringe โดยผูช่้วยประกอบเขม็และยาชาเสร็จเรียบร้อย วางในถาด และทนัตแพทย/์ทนัตาภิบาลหยบิ syringe 

ท่ีวางในถาดเพื่อท าการฉีดยาชา 

2. ผูช่้วยแกะ syringe ยาชา และเขม็ ใส่ในถาด และทนัตแพทย/์ทนัตาภิบาลเป็นผูป้ระกอบเขม็กบัยาชาเพื่อฉีดยาชา 
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การประเมิน 

1. กรณีมีผูป่้วย: สังเกตขา้งเกา้อ้ี ตอ้งไม่มีการส่งเขม็มือต่อมือระหวา่งผูช่้วยกบัทนัตแพทย/์ทนัตาภิบาล 

2. กรณีไม่มีผูป่้วย สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานและใหป้ฏิบติัให้ดู 

ผลการประเมิน 1 หรือ 2 = ผา่น 

 

  SI 6 การดูแลสุขอนามยัของทางเดินหายใจ (Respiratory Hygiene / Cough Etiquette) 

 SI 6.1 ควรมีโปสเตอร์แนะน าผู้ป่วยและผู้ติดตามให้ใช้กระดาษทชิชูปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม ทิง้กระดาษที่

ใช้แล้วในถังขยะ และล้างมือให้สะอาด 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ มีโปสเตอร์ใหค้วามรู้เร่ืองการปฏิบติัตวัเม่ือไอหรือจามติดบริเวณท่ีผูป่้วยและญาติท่ีมานัง่รอ โดยตอ้งมี

ขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจน 

 

ตัวอย่างโปสเตอร์ 
 

 
การประเมิน 

1. มีโปสเตอร์ติดบริเวณท่ีนัง่รอ 

2. ขนาดโปสเตอร์ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ A2 (420 × 594 มิลลิเมตร) 

ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 
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 SI 6.2 หากผู้ป่วยมีอาการป่วยของทางเดินหายใจ ให้ปิดปากและจมูกด้วยแมสค์ และจัดให้น่ังห่างจากผู้ป่วยรายอืน่

อย่างน้อย 3 ฟุต 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. มีท่ีนัง่รอส าหรับผูป่้วยทางเดินหายใจ โดยห่างจากผูป่้วยอ่ืน อยา่งนอ้ย 3 ฟุตชดัเจน 

2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีจุดซกัประวติัพบผูท่ี้มีอาการใหค้  าแนะน าดงัต่อไปน้ี  

a. แจกแมสคปิ์ดปาก 

b. แนะน าท่ีนัง่รอส าหรับผูป่้วย 

c. แนะน าท่ีทิ้งขยะ (ถุงด า) 

d. แนะน าการใชแ้อลกอฮอลเ์จลหลงัทิ้งขยะ 

การประเมิน 

1. มีท่ีนัง่รอส าหรับผูป่้วยทางเดินหายใจ โดยห่างจากผูป่้วยอ่ืน อยา่งนอ้ย 3 ฟุตชดัเจน 

2. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานเร่ืองแนวทางปฏิบติัในการคน้หาและดูแลผูป่้วยโรคทางเดินหายใจท่ีมานัง่รอ 
ผลการประเมิน  1 + 2 = ผา่น 

 

  SI 7 การควบคุมการติดเช้ือในงานแลปทนัตกรรม (Dental Laboratory Asepsis) 

 SI 7.1 แบบพมิพ์ฟันต้องล้างท าความสะอาดและฆ่าเช้ือทนัทด้ีวยน า้ยาฆ่าเช้ือทีม่ีประสิทธิภาพปานกลาง ซ่ึงฆ่าเช้ือ

วณัโรคได้ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ ลา้งแบบพิมพฟั์นดว้ยน ้าเปล่าท่ีอ่างลา้งเคร่ืองมือเพื่อเอาเลือดน ้าลายออกและเลือกวธีิดงัต่อไปน้ี 

วธีิท่ี 1 ใชส้เปรย ์

- น าแบบพิมพฟั์นใส่ในถุงพลาสติกรวบปากถุง หรือใส่ในภาชนะปิด 

- ใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางพน่สเปรยเ์ขา้ไปในถุงหรือช่องของภาชนะปิด ใหท้ัว่แบบพิมพฟั์น 

โดยระวงัไม่ใหล้ะอองของสเปรยก์ระจายออกมานอกถุงหรือภาชนะ 

  - ทิ้งไว ้10 นาที 

- ลา้งแบบพิมพฟั์นดว้ยน ้าเปล่า 

วธีิท่ี 2  แช่ในน ้ายาฆ่าเช้ือ 

- เตรียมน ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางไว ้

- น าแบบพิมพฟั์นแช่ในน ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง 10 นาที 

- ลา้งแบบพิมพฟั์นดว้ยน ้าเปล่า 
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การประเมิน  

1. น ้ายาฆ่าเช้ือท่ีใชส้ าหรับแบบพิมพฟั์นตอ้งเป็นน ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางข้ึนไป 

2. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานและใหส้าธิตปฏิบติัการฆ่าเช้ือแบบพิมพฟั์น 

ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 
 

 SI 7.2 อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีจะส่งไปท่ีแลปทนัตกรรม หรือท่ีรับจากแลปทนัตกรรมมาใส่ใหก้บัผูป่้วย ตอ้งท า

ความสะอาดและฆ่าเช้ือดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางก่อนเสมอ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

ช้ินงานทีจ่ะส่งไปแลป ลา้งช้ินงานดว้ยน ้าเปล่าท่ีอ่างเพื่อเอาเลือดน ้าลายออกท่ีอ่างลา้งเคร่ืองมือและเลือกวธีิดงัต่อไปน้ี 

วธีิที ่1 ใชส้เปรย ์

- น าช้ินใส่ในถุงพลาสติกรวบปากถุง หรือใส่ในภาชนะปิด 

- ใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางพน่สเปรยเ์ขา้ไปในถุงหรือช่องของภาชนะปิด ใหท้ัว่แบบพิมพฟั์น 

โดยระวงัไม่ใหล้ะอองของสเปรยก์ระจายออกมานอกถุงหรือภาชนะ 

  - ทิ้งไว ้10 นาที 

- ลา้งแบบพิมพฟั์นดว้ยน ้าเปล่า 

วธีิที ่2  แช่ในน ้ายาฆ่าเช้ือ 

- เตรียมน ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางไว ้

- น าแบบพิมพฟั์นแช่ในน ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง 10 นาที 

- ลา้งแบบพิมพฟั์นดว้ยน ้าเปล่า 

ช้ินงานที่รับจากแลป  ลา้งช้ินงานดว้ยน ้าเปล่าท่ีอ่างเทปูนเพื่อเอาฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกออกและเลือกวธีิเช่นเดียวกบัช้ินงาน

ท่ีจะส่งไปแลป 

การประเมิน 
1. น ้ายาฆ่าเช้ือท่ีใชส้ าหรับแบบพิมพฟั์นตอ้งเป็นน ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางข้ึนไป 
2. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานและใหส้าธิตปฏิบติัการฆ่าเช้ือแบบพิมพฟั์น 
ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 

 

 

 

56 



 

  SI 8 การควบคุมการติดเช้ือจากการถ่ายภาพรังสีทางทนัตกรรม 

 SI 8.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในช่องปากควรฆ่าเช้ือด้วยน า้ยาฆ่าเช้ือทีม่ีประสิทธิภาพสูง หรือท าให้ปลอดเช้ือก่อนน ามาใช้ซ ้า 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล 

แนวทางปฏิบัติ เคร่ืองมือท่ีใช ้เช่น XCP, Snap-A-Ray, Endo-Ray  ตอ้งใช ้case-by-case และผา่นการ autoclave  

ก่อนใชง้าน 

การประเมิน ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการถ่ายภาพรังสีทางทนัตกรรมวา่มีการใชเ้ป็น base-by-case หรือไม่ 

ผลการประเมิน ปฏิบติัตามเกณฑถื์อวา่ผา่น 
 

 SI 8.2 แผ่นฟิล์มรวมถึงพืน้ผวิทีต้่องสัมผสัในระหว่างการถ่ายภาพรังสี ควรท าความสะอาดและฆ่าเช้ือด้วยน า้ยาฆ่า

เช้ือทีม่ีประสิทธิภาพปานกลางหลงัการถ่ายภาพรังสีทุกคร้ัง หรือคลุมพืน้ผวิเพือ่ป้องกันการปนเป้ือน และเปลีย่นวัสดุที่

ใช้คลุมส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. มีการหุม้ film ดว้ย wrap หรือซองก่อนน าไปใชถ่้ายภาพรังสี 

2. มีกระบวนการแกะฟิลม์ออกจาก wrap หรือซอง และมีการใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง ฆ่าเช้ือ

แผน่ฟิลม์ (หากมีการปนเป้ือน) และพื้นผวิท่ีสัมผสัทุกคร้ัง หรือใช ้warp หรือวสัดุคลุมพื้นผวิท่ีสัมผสัและเปล่ียนวสัดุท่ี

ใชใ้นผูป่้วยแต่ละราย 

การประเมิน 
1. Film มีการ wrap หรือใส่ซองก่อนน าไปใช ้
2. ถา้หากไม่ไดมี้การ wrap หรือใส่ซอง ตอ้งมีกระบวนการฆ่าเช้ือหลงัจากถ่ายภาพรังสี 
3. น ้ายาฆ่าเช้ือท่ีใชต้อ้งเป็นน ้ ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางข้ึนไป 
ผลการประเมิน 1 + 3 = ผา่น หรือ  2 + 3 = ผา่น 
 

  SI 9 การดูแลขยะภายในคลนิิกทนัตกรรม 

 SI 9.1 ขยะติดเช้ือ ซ่ึงได้แก่ขยะที่ปนเป้ือนเลอืด น า้ลาย หรือ สารคัดหลัง่ของร่างกายจ านวนมากทีส่ามารถท าให้

เกดิการติดเช้ือได้ ควรน าไปทิง้และก าจัดในลกัษณะของขยะติดเช้ือ ซ่ึงแยกส่วนอย่างชัดเจนจากขยะทัว่ไป 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. แยกประเภทขยะชดัเจน ถงัขยะมีฝาปิดมิดชิด มีป้ายบอกท่ีเห็นไดช้ดัเจน โดยถุงท่ีใส่ขยะติดเช้ือตอ้งเป็นถุงสีแดง 

2. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้เร่ืองประเภทขยะและทิ้งขยะแต่ละประเภทไดถู้กตอ้ง 
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การประเมิน 

1. ตรวจสอบถงัขยะติดเช้ือและถงัขยะทัว่ไป ไม่มีการแยกขยะผดิประเภท  

 2. สอบถามเจา้หนา้ท่ีเร่ืองการทิ้งขยะประเภทต่างๆ  

ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 
 

 SI 9.2 ขยะติดเช้ือมีคมท่ีใชง้านแลว้ ควรทิ้งทนัทีหลงัการใชง้านในภาชนะท่ีสามารถทนแรงทะลุไดดี้ ซ่ึงวางอยูใ่น

บริเวณท่ีให้การรักษา ทั้งน้ีตอ้งไม่บรรจุขยะติดเช้ือมีคมมากกว่าสองในสามของภาชนะและตอ้งท าให้ปลอดเช้ือก่อน

น าไปก าจดั หรือส่งก าจดัดว้ยการเผาท าลาย เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. วสัดุมีคมต่างๆ เช่น blade, เขม็ ท่ีผา่นการใชง้านแลว้ถือเป็นขยะติดเช้ือมีคม ตอ้งทิ้งในภาชนะท่ีมีความทนทานแรง

ทะลุไดดี้ 

2. ขยะติดเช้ือมีคมตอ้งบรรจุไม่เกินสองในสาม ของภาชนะใส่ขยะติดเช้ือมีคม 

การประเมิน 
1. ภาชนะส าหรับใส่ขยะติดเช้ือมีคมตอ้งมีความหนาเพียง เพื่อสามารถทนแรงทะลุของขยะติดเช้ือมีคมได ้
2. ภาชนะใส่ขยะติดเช้ือมีคม ตอ้งมีขยะติดเช้ือมีคมอยูไ่ม่เกิน สองในสามของความจุของภาชนะ 
3. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการทิ้งขยะประเภทต่างๆ 
ผลการประเมิน 1 + 2 + 3 = ผา่น 
 

  SI10 มาตรการเสริมอืน่ๆ 

 SI 10.1 เพือ่ป้องกนัการไหลย้อนกลบัของน า้ลายในท่อดูดน า้ลาย แจ้งให้ผู้ป่วยมิให้ปิดริมฝีปากหรือดูดหัวดูด

น า้ลายในระหว่างให้การรักษาและหลกีเลีย่งการใช้หัวดูดน ้าลายก าลงัสูงร่วมกบัหัวดูดน ้าลายในเวลาเดียวกนั 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ทนัตแพทย ์ทนัตาภิบาลและผูช่้วย มีความรู้ในการใชง้าน high power suction และ saliva ejector โดยขณะท าตอ้ง

แจง้ผูป่้วยวา่ หา้มปิดริมฝีปาก หา้มดูดหวัดูดน ้าลาย 

2. หา้มใช ้high power suction และ saliva ejector พร้อมกนั 
การประเมิน 
1. สังเกตการณ์ปฏิบติังานวา่มีการใช ้high power suction พร้อมกบั saliva ejector พร้อมกนัหรือไม่ 
2. สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานเร่ืองการใช ้high power suction และ saliva ejector 
ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 
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 SI 10.2 ควรก าหนดมาตรการในการควบคุมการติดเช้ือภายในสถานบริการให้ชัดเจน และแจ้งหรือให้ความรู้ 

ค าแนะน า แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกีย่วข้องจนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

หมายเหตุ อย่างไรกต็ามควรพจิารณา การจัดการส่ิงแวดล้อม และการดูแลสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วย 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางปฏิบัติ ผูป้ฏิบติังานมีความรู้และสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามหลกั IC 

การประเมิน  

1. มี CPG เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามหลกั ICหรือมีเอกสารเก่ียวกบั IC ในหน่วยงาน 

2. มีการอบรม IC ระดบัโรงพยาบาลภายในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมา  

ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 
 

 

 

  SR1 มกีารบันทกึเวชระเบียนทีแ่สดงถึงความเหมาะสมในการตรวจวนิิจฉัย การประเมนิ การให้รักษา  

 การให้ข้อมูลผู้ป่วยเพือ่วางแผนการรักษาทีม่คีวามซับซ้อนและการให้ข้อมูลเมือ่เกดิภาวะแทรกซ้อนหรือ   

 ความไม่สมบูรณ์ของการรักษา 

 SR 1.1 ควรมีการบันทกึผลการซักประวตัิและความเจ็บป่วย ประวตัิการใช้ยาของผู้ป่วยในการมารับบริการทุกคร้ัง 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แนวทางปฏบิัติ บนัทึกรายละเอียด ผลการซกัประวติัของผูป่้วยในการมารับบริการในเวชระเบียนไดแ้ก่  

1. มีการบนัทึกโรคประจ าตวั ระยะของโรค การรักษาท่ีไดรั้บและโรคแทรกซอ้นเกิดข้ึน 
2. มีการบนัทึกประวติัการรักษาทางทนัตกรรมท่ีเคยไดรั้บ และภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน 
3. มีการบนัทึกประวติัการใชย้า ขนาดของยาท่ีไดรั้บ โดยเฉพาะยาในกลุ่มยาตา้นเกล็ดเลือด (antiplatelets), ยาละลายล่ิม
เลือด (anticoagulants), ยาในกลุ่มยบัย ั้งการละลายกระดูก (antiresorptives)  และยายบัย ั้งการสร้างหลอดเลือด
(antiangiogenics) รวมถึงประวติัการการแพย้าหรือส่ิงอ่ืนใดของผูป่้วย 
4. มีการบนัทึกอาการส าคญั (Chief Complaint) ไดแ้ก่ บนัทึกอาการหรือส่ิงท่ีผูป่้วยวิตกกงัวล ระบุอาการส าคญัของ
คนไขท่ี้มาพบหรือเป็นปัญหาท่ีท าใหต้อ้งมาพบทนัตแพทย ์ เช่น ฟันผ ุเหงือกบวม ฟันเรียงตวัไม่สวย ฯลฯ  
ขอ้มูลน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะส่ือใหท้ราบถึงส่ิงท่ีคนไขอ้ยากใหเ้รารักษาแกไ้ข 
5. History of Present Illness ไดแ้ก่ บนัทึกประวติัรายละเอียดของ chief complaint เป็นประวติัตั้งแต่คร้ังแรกท่ีผูป่้วย
เร่ิมมีอาการหรือเร่ิมสังเกตอาการ จนถึงอาการปัจจุบนั  รายละเอียดของการเจบ็ป่วยต่างๆ เช่น ต าแหน่ง บริเวณท่ีปวด 
ลกัษณะการปวด อะไรกระตุน้ ระยะเวลา ฯลฯ  จ  าพวกปวดบวมแดงร้อน หรืออาการส าคญัต่างๆควรบนัทึกไวเ้ทียบ
ภายหลงัการรักษาได ้
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การประเมิน สุ่มดูการบนัทึกเวชระเบียนของผูป่้วย 3 ราย  
ผลการประเมิน บนัทึกเวชระเบียนถูกตอ้ง ครบถว้นตามขอ้ 1 - 5 = ผา่น 
 

 SR1.2 มีการบันทกึผลการวดัสัญญาณชีพ และผลการตรวจทางห้องปฏบิัติการลงในเวชระเบียนทุกคร้ังทีม่ีการ
ตรวจวดั 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แนวทางปฏบิัติ         

1. บนัทึกรายละเอียดผลการวดัสัญญาณชีพไดแ้ก่ น ้าหนกั ส่วนสูง ความดนัโลหิต (Blood pressure) อตัราการเตน้ของ

หวัใจ (pulse rate) ลงในเวชระเบียนทุกคร้ัง (ความดนัโลหิตและอตัราการเตน้ของหวัใจบนัทึกในกรณีผูป่้วยอายุ 15 ปี

ข้ึนไป) 

2. บนัทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการลงในเวชระเบียนทุกคร้ังท่ีมีการตรวจวดั เช่น FBS (fasting blood sugar) INR 

(International Normalized ratio) เป็นตน้ 

การประเมิน  สุ่มดูการบนัทึกเวชระเบียนของผูป่้วย 3 ราย  
ผลการประเมิน บนัทึกเวชระเบียนถูกตอ้ง ครบถว้นตามขอ้ท่ี 1 - 2 = ผา่น 
 

 SR 1.3 บันทกึชนิดของยาชาและความเข้มข้นของยาบีบหลอดเลอืดทีใ่ช้ทุกคร้ัง 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แนวทางปฏบิัติ  บนัทึกรายละเอียดของยาชาท่ีใชใ้นเวชระเบียน ไดแ้ก่ ชนิดของยาชา ความเขม้ขน้ท่ีใช ้ปริมาณยาบีบ

หลอดเลือด ปริมาณยาชาท่ีใช ้(จ านวนหลอด/ปริมาณมิลลิกรัม) 

การประเมิน สุ่มดูการบนัทึกเวชระเบียนของผูป่้วยศลัยกรรม 3 ราย 
ผลการประเมิน บนัทึกถูกตอ้ง ครบถว้น = ผา่น 
 

 SR 1.4 ส่งเสริมให้บันทกึการขอค าปรึกษาจากวชิาชีพทนัตแพทย์หรือวชิาอืน่ๆ และข้อสรุปทีไ่ด้ร่วมกนัทุกคร้ัง 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แนวทางปฏบิัติ  บนัทึกรายละเอียดการขอค าปรึกษา จากทนัตแพทยห์รือวชิาชีพอ่ืนๆและขอ้สรุปท่ีไดเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร บนัทึกลงเวชระเบียนทุกคร้ัง 
การประเมิน ดูการบนัทึกการขอค าปรึกษาของผูป่้วย 2 ราย 
ผลการประเมิน มีการขอ้ค าปรึกษาอยา่งเหมาะสม = ผา่น 
 

 SR 1.5 บันทกึเวชระเบียนทีอ่่านเข้าใจง่าย และแสดงให้เห็นความสอดคล้องของการรักษากบัการวินิจฉัยและอาการ
ทางคลนิิกตลอดจนมีการประเมินซ ้าเป็นระยะ มีการแปลผลการส่งตรวจภาพรังสีวินิจฉัย (x-ray) และการตรวจ
ห้องปฏบิัติการ 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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แนวทางปฏบิัติ  บนัทึกเวชระเบียนท่ีสอดคลอ้งกบัการรักษาไดแ้ก่ 

1. มีการบนัทึกอาการส าคญั (Chief complaint) และHistory of Present Illness ของผูป่้วยท่ีมารับการรักษา 
2. มีการบนัทึกตรวจทางคลินิก ผลการวนิิจฉยัและการรักษาใหมี้ความสอดคลอ้ง และมีการบนัทึกลงในเวชระเบียน 
3. การถ่ายภาพรังสีวนิิจฉยัจะตอ้งมีการถ่ายภาพรังสีทุกคร้ัง ในกรณี รากฟันบนหกัตั้งแต่ฟันเข้ียวถึงฟันกรามซ่ีสุดทา้ย,
การถอนฟันคุด ,การรักษารากฟัน การฝังรากฟันเทียม รวมทั้งจะตอ้งมีการแปลผลการตรวจภาพรังสีวนิิจฉยัและมีการ
บนัทึกในเวชระเบียนทุกคร้ัง (มีการแปลผลภาพรังสีอธิบายความสัมพนัธ์กบั Maxillary Sinusในการถอนฟันบน และ
ความสัมพนัธ์กบั Inferior Alveolar Canal ในฟันล่าง) 
4.บนัทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ ลงในเวชระเบียนทุกคร้ัง เช่น FBS (fasting blood sugar), INR (International 
Normalized ratio) 
การประเมิน สุ่มดูการบนัทึกเวชระเบียนของผูป่้วยท่ีผา่ฟันคุด 3 ราย 
ผลการประเมิน 1 + 2 + 3 + 4 (ถา้มี) = ผา่น 

 

 SR 1.6 เมื่อมีภาวะแทรกซ้อนขณะให้การรักษา ควรบันทกึรายละเอยีดการเกดิภาวะแทรกซ้อนและการรักษาเพื่อ

แก้ไขภาวะน้ัน ลงในเวชระเบียนรวมทั้งบันทกึส่ิงทีเ่ราให้ข้อมูลกบัผู้ป่วย 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แนวทางปฏบิัติ  เม่ือเกิดภาวะแทรกซอ้นขณะใหก้ารรักษา บนัทึกรายละเอียดของการเกิดภาวะแทรกซอ้นและการให้

การรักษาเพื่อแกไ้ขภาวะนั้น  มีการบนัทึกการแจง้ภาวะแทรกซอ้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในเวชระเบียน เม่ือเกิด

ภาวะแทรกซอ้นในขณะใหก้ารรักษาเช่น เลือดออกหรือไหลไม่หยดุ, อา้ปากไดจ้  ากดัหลงัถอนฟัน, เส้นประสาทไดรั้บ

อนัตรายหลงัถอนฟันหรือผา่ฟันคุด, การเกิดภาวะ Oro-Antral Communication เป็นตน้ 

การประเมินดูการบนัทึกภาวะแทรกซ้อนในเวชระเบียนของผูป่้วย 3 ราย  
1. รายละเอียดของการเกิดภาวะแทรกซอ้น 
2. รายละเอียดการแกไ้ขภาวะแทรกซอ้น 
3. ผูป่้วยลงลายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวชระเบียน 
4. มีการบนัทึกการเกิดภาวะแทรกซอ้นในรายงานความเส่ียง 
ผลการประเมิน 1 + 2 + 3 + 4 = ผา่น 
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  RM 1 มกีจิกรรมค้นหาความเส่ียง เพือ่การเรียนรู้โดยไม่ใช้ค่านิยมการกล่าวโทษ (No Blame Culture) 

 RM 1.1 ควรมีระบบบันทกึรายงานอุบัติการณ์ ทั้งเหตุการณ์ทีเ่กดิความเสียหายแล้ว รวมถึงทีม่ีความเส่ียงหรือ
ความคลาดเคลือ่นเกดิขึน้ แต่ดักจับหรือแก้ไขได้ทนั ยงัไม่รวมความเสียหาย 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แนวทางปฏบิัติ   
1. มีแบบบนัทึกอุบติัการณ์ความเส่ียง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(Incidence Report) เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของโรงพยาบาล  
2. มีแบบบนัทึกอุบติัการณ์ความเส่ียงประจ าหน่วยงานทนัตสาธารณสุข 
การประเมิน ตรวจสอบแบบบนัทึกอุบติัการณ์ความเส่ียงโดยมีขอ้มูลการบนัทึกเป็นปัจจุบนัและครบถว้นยอ้นหลงัอยา่ง
นอ้ย 6 เดือน 
ผลการประเมิน เป็นปัจจุบนัและครบถว้น = ผา่น 
 

 RM 1.2 ควรมีการน าอุบัติการณ์ตามข้อ RM 1.1 ทีพ่บในหน่วยงาน (อาจรวมถึงอุบัติการณ์ทีเ่รียนรู้จากนอก

หน่วยงาน) มาส่ือสารในการประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าสัปดาห์หรืออย่างน้อยเดือนละคร้ัง ภายใต้บรรยากาศทีป่ลอดภัย

ปราศจากการกล่าวโทษ 

หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แนวทางปฏบิัติ   
1. มีการน าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน มาส่ือสารในการประชุมอยา่งนอ้งเดือนละคร้ัง เพื่อร่วมกนัหามาตรการการป้องกนั และ
แนวทางการแกไ้ขความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
2. มีการบนัทึกรายงานการประชุม 
การประเมิน 
1. ตรวจสอบรายงานการประชุม 2 เดือนยอ้นหลงั 
2. สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงานในเดือนท่ีผา่นมา 
ผลการประเมิน 1 + 2 = ผา่น 

 

  RM 2 มกีจิกรรมวเิคราะห์อบัุติการณ์เพือ่การเรียนรู้ และการปรับปรุงเชิงระบบ เพือ่ป้องกนัความเส่ียง 

 RM 2.1 มีการน าอุบัติการณ์ทีม่ีความรุนแรงสูง หรือไม่รุนแรงแต่พบบ่อยมาวเิคราะห์หาสาเหตุทีร่ะบบงาน โดยไม่
เพ่งโทษตัวบุคคล (เน่ืองจาก Human Errors เป็นส่ิงทีส่ามารถเกดิขึน้ได้แม้ในผู้ทีม่ีความช านาญ) 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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แนวทางปฏบิัติ   
1. มีการจดัล าดบัความเส่ียงท่ีพบบ่อยและ/หรือไม่รุนแรงอยา่งนอ้ย 3 อนัดบัแรกทุก 3 เดือน และท าการวิเคราะห์หา
รากเหงา้ของปัญหา (Root cause analysis) 
2. ท าการวเิคราะห์หารากเหงา้ของปัญหา (Root cause analysis) ในความเส่ียงท่ีมีความรุนแรงสูง (ความเส่ียงทางคลินิก
ตั้งแต่ระดบั E ข้ึนไป) 
หมายเหตุ (1)  ความเส่ียงท่ีพบไดบ้่อยและ/หรือไม่รุนแรง ไดแ้ก่ การติดเช้ือหลงัการถอนฟัน หรือผา่ตดัในช่องปาก เกิด

ภาวะเลือดออกไม่หยุดหลงัถอนฟัน เกิดภาวะฉุกเฉินชนิดไม่รุนแรงขณะให้การรักษาทางทนัตกรรม (เป็นลม) เกิดรู

ทะลุโพรงอากาศแม็กซิลลา (OAC) รากฟันหลุดเขา้โพรงอากาศแม็กซิลลา เกิดรอยทะลุท่อน าเส้นประสาทอินฟีเรีย

แมนดิบูล่า เกิดอาการชาภายหลงัการถอนฟัน หรือผา่ตดัในช่องปาก (Inferior alveolar nerve injury) จ่ายยาผิดชนิด ผิด

ขนาด จ่ายยาท่ีผูป่้วยแพแ้ต่ผูป่้วยไม่มีอาการแพห้รือมีอาการแพย้าชนิดไม่รุนแรง  ซกัประวติั-เรียกผูป่้วยผิดคน ผิดบตัร  

รักษาผดิต าแหน่ง ผดิคน ผดิประเภทส่งหรือถ่าย x-ray ผดิคน ผดิซ่ี ซ ้ าซอ้น 

(2) ความเส่ียงท่ีพบไดไ้ม่บ่อย แต่มีความรุนแรงสูงไดแ้ก่ ภาวะฉุกเฉินรุนแรงขณะใหก้ารรักษาทางทนัตกรรม 
ไม่วา่จะเป็นการเกิดหวัใจหยดุเตน้ เกิดภาวะช็อก แพย้าประเภทรุนแรง ส่ิงแปลกปลอมหลุดเขา้หลอดลม เป็นตน้ 
การประเมิน 

1. ตรวจสอบเอกสารสรุปล าดบัความเส่ียงยอ้นหลงั 3 เดือน  
2. ตรวจเอกสารการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาความเส่ียงท่ีพบบ่อย 3 อนัดบัแรก 
3. ตรวจเอกสารการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาความเส่ียงรุนแรงสูง (ถา้มี) 

ผลการประเมิน 1 + 2 + 3 = ผา่น 
 

 RM 2.2 วางมาตรการป้องกนัและจัดการความเส่ียงทีรั่ดกุมและสามารถป้องกนั Human Errors ได้ 
หน่วยงานที่รับประเมิน โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แนวทางปฏบิัติ  มีการวางมาตรการในการป้องกนั และแนวทางปฏิบติัเพื่อแกไ้ขเม่ือเกิดความเส่ียงท่ีพบบ่อยและ/
หรือไม่รุนแรงอยา่งนอ้ย 3 อนัดบัแรก และความเส่ียงท่ีมีความรุนแรงสูง 
การประเมิน 
1. ตรวจสอบเอกสารสรุปมาตรการป้องกนั และแนวทางปฏิบติัเพื่อแกไ้ขเม่ือเกิดความเส่ียงท่ีพบบ่อย 3 อนัดบัแรก 
2. ตรวจสอบเอกสารสรุปมาตรการป้องกนั และแนวทางปฏิบติัเพื่อแกไ้ขเม่ือเกิดความเส่ียงรุนแรงสูง (ถา้มี) 
3. สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานถึงมาตรการการป้องกนั และแนวทางการแกไ้ขเม่ือเกิดความเส่ียงต่างๆ 
ผลการประเมิน 1 + 2 + 3 = ผา่น 
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ตัวอย่างการบริหารความเส่ียงในหน่วยงานทนัตกรรม 
1. การติดเช้ือหลงัการถอนฟัน หรือผ่าตัดในช่องปาก  

มาตรการในการป้องกนั 
1. ใหย้ดึหลกั Universal precaution ในการท างานกบัผูป่้วยทุกราย 
2. ใชห้ลกั Atraumatic และ Aseptic technique  
3. ก่อนการใหบ้ริการทนัตกรรมผูป่้วยทุกราย มีการคดักรองโดยการซกัประวติัทางการแพทยทุ์กคร้ังโดย

ในผูป่้วยเบาหวาน - เจาะ DTX ก่อนการถอนฟันหรือขดูหินปูน (กรณีมีค่า FBS เช่ือค่าไดป้ระมาณ 1 
สัปดาห์)ค่า DTX ตอ้งไม่เกิน 300 mg/dL - ถา้ FBS (ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ไม่เกิน 200mg/dL) ท าได้
ตามปกติ - ถา้ FBS เกิน 1 สัปดาห์ ควรส่งเจาะ DTX ก่อนถอนฟันหรือขดูหินปูน 

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. รายงานหวัหนา้ฝ่ายทนัตกรรมทราบและใหก้ารรักษาผูป่้วยโดยเร่งด่วน หรือส่งต่อในกรณีจ าเป็น  
2. ทบทวนหลกั Universal precaution ของเจา้หนา้ท่ีทุกคน  
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการท าใหป้ราศจากเช้ือ เช่น Spore test ดูการเปล่ียนสี chemicaltape 

การประเมินผล 
  จ านวนการติดเช้ือของผูป่้วยหลงัถอนฟันหรือผา่ตดัในช่องปาก / เดือน 

2. เกดิภาวะเลอืดออกไม่หยุดหลงัถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปาก 
มาตรการในการป้องกนั 

1. จดัแนวทางปฏิบติัผูป่้วย CPG เก่ียวกบัผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ  
2. ก่อนใหก้ารบริการทนัตกรรมผูป่้วยทุกราย มีการคดักรองโดยการซกัประวติัทางการแพทยทุ์กคร้ัง  
3. ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อภาวะเลือดหยุดยาก ปรึกษาแพทยก่์อนให้บริการทางทนัตกรรม ในกรณีการ

รักษาโดยผูท่ี้มิใช่ทนัตแพทย ์ควรแจง้ใหท้นัตแพทยท์ราบและอยูภ่ายใตก้ารควบคุม  
4. ยดึหลกัPainless, Atraumatic ทุกเคส 
5. แนะน าขอ้ปฏิบติัหลงัการถอนฟันหรือผา่ตดัในช่องปากทุกรายและใหผู้ป่้วยปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. รายงานหวัหนา้ฝ่ายทนัตกรรมทราบและใหก้ารรักษาผูป่้วยโดยเร่งด่วน หรือส่งต่อในกรณีจ าเป็น 

การประเมินผล 
  อตัราการเกิดภาวะเลือดออกไม่หยดุหลงัถอนฟันหรือผา่ตดัในช่องปาก / เดือน 

3. การเกดิภาวะฉุกเฉินขณะให้การรักษาทางทนัตกรรม (เป็นลม) มาตรการในการป้องกนั 
มาตรการในการป้องกนั 

1. ท าการซกัประวติัโรคประจ าตวัของผูป่้วย ก่อนท าการรักษา รวมถึงความรุนแรงของโรคและประวติั
การรักษา การปฏิบติัตวัตามคาสั่งแพทยข์องผูป่้วย 

2. จดัท าแนวทางการปฏิบติัต่อผูป่้วย เม่ือมีภาวะฉุกเฉิน 
3. ทบทวนและฝึกปฏิบติัการปฏิบติัต่อผูป่้วย เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินเป็นระยะ 
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แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 

1. หยดุการรักษาทางทนัตกรรม ท าการปฐมพยาบาลจนผูป่้วยรู้สึกตวั เช่น กรณีเป็นลม  
2. หาสาเหตุของการเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น กรณีผูป่้วยเป็นลมขณะท าฟัน อาจเกิดจากผู ้ป่วยกลวัมาก 

เครียดมาก ไม่ไดท้านขา้วก่อนมาท าฟัน อธิบายใหผู้ป่้วยคลายความ กงัวล 
3. ส่งต่อผูป่้วยไปพบแพทย ์

การประเมินผล 
  อตัราการเกิดภาวะฉุกเฉินขณะใหก้ารรักษาทางทนัตกรรม / เดือน 

4. จ่ายยาผดิขนาด 
มาตรการในการป้องกนั 

1. ในการจ่ายยาผูป่้วยเด็กตอ้งถามน ้ าหนกัตวัผูป่้วยก่อนทุกคร้ัง กรณีไม่ทราบให้ ไปชั่งน ้ าหนกัท่ีห้อง
ฉุกเฉินหรือ OPD ก่อนจ่ายยา 

2. ทบทวนการจ่ายยาในเด็กแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. เภสัชกรตรวจสอบ ทบทวนอีกคร้ังก่อนจ่ายยาใหผู้ป่้วย 

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเภสัชกรรม โทรประสานทนัตแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ใหป้รับขนาดยาให้

ถูกตอ้ง 
2. ทบทวนการจ่ายยาในเด็กแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งการ 

การประเมินผล 
  จ านวนคร้ังท่ีจ่ายยาผดิขนาด / เดือน 

5. การเกดิรอยทะล ุMaxillary sinus (OAC) 
มาตรการในการป้องกนั 

1. ในกรณีถอนฟันกรามบนซ่ีท่ี 6, 7, 8 แลว้มีรากหกัคา้ง ใหถ่้ายภาพรังสีตรวจความสัมพนัธ์ของปลาย
รากฟันกบั Maxillary sinus ก่อนท าการแคะราก 

2. กรณีรากฟันหกัมีขนาดเล็กกวา่ 2 มม. และมีโอกาสเส่ียงในการทะลุ Maxillary sinus ให้ปล่อยทิ้งไว้
และอธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ 

3. กรณีรากฟันหกัมีขนาดใหญ่ ใหแ้คะรากดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 

1. ถ่ายภาพรังสี เพื่อประเมินระดบัของ Maxillary sinus และดูต าแหน่งของรากฟันท่ีทะลุเขา้ไปใน 
Maxillary sinus  

2. เขียนใบส่งตวัและแนะน าผูป่้วยให้ไปรับการรักษาต่อกบัทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง ศลัยกรรมช่องปาก ท่ี
รพ.มหาราช เพื่อน ารากท่ีหกัคา้งออก  

3. จ่ายยาปฏิชีวนะ (Amoxicillin) ยาลดน ้ ามูกและยาแกป้วด ให้แกผู้ป่้วยพร้อมทั้งอธิบายขอ้ ปฏิบติัตน
แก่ผูป่้วย (หา้มไอหรือจามแรงๆ)  
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การประเมินผล 
  อตัราการเกิด OAC จากการถอน/ เดือน 

6. ผู้ป่วยแพ้ยาซ ้า 
มาตรการในการป้องกนั 

1. ซกัประวติัการแพย้า และลงบนัทึกใน OPD 6 เดือน 
2. กรณีผูป่้วยไม่แน่ใจ ซกัประวติัการแพย้าท่ีหอ้งยา 
3. กรณีผูป่้วยแพย้า ใหเ้ขียนช่ือยาท่ีแพล้งในใบสั่งยาดว้ย 

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเภสัชกรรม โทรประสานทนัตแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายยาเพื่อเปล่ียนชนิดยา  
2. กรณีท่ีผูป่้วยกลบัมาดว้ยอาการแพย้า ใหพ้บแพทย ์ออกบตัรแพย้าท่ีหอ้งเภสัชกรรม ติดสติกเกอร์ใน 

เวชระเบียน ระบุช่ือยาท่ีผูป่้วยแพ ้
การประเมินผล 
  จ านวนคร้ังท่ีแพย้าซ ้ า / เดือน 

7. ผู้ป่วยแพ้ยาชา 
มาตรการในการป้องกนั 

1. ซกัประวติัการแพย้ากบัผูป่้วยทุก 6 เดือน แลว้บนัทึก 
2. ซกัประวติัและบนัทึกประวติัการรักษาทางทนัตกรรมกบัผูป่้วยทุกราย และภาวะ แทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึน

ภายหลงัการท าฟัน 
       3. บนัทึกชนิดของยาลงในเวชระเบียนทุกคร้ัง เพื่อให้สามารถระบุชนิดยาชาไดใ้นกรณีผูป่้วยแพย้าชา  
แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. ประเมินอาการผูป่้วยวา่เป็นการแพย้าระดบัความรุนแรงแค่ไห 
2. กรณีแพย้าชาประเภทรุนแรง (Anaphylactic) รีบแจง้แพทย ์ส่งต่อผูป่้วยไปยงัหอ้งฉุกเฉิน เพื่อใหย้า

แกแ้พย้าอยา่งเร่งด่วน 
3. บนัทึกประวติัการแพย้าชา และแจง้ฝ่ายเภสัชกรรม เพื่อทราบประวติัและออกบตัรแพย้าชาใหผู้ป่้วย 

การประเมินผล 
  อตัราการเกิดผูป่้วยแพย้าชา 

8. ผู้ป่วยเด็กหมดสติขณะท าฟัน 
มาตรการในการป้องกนั 

1. ในกรณีการรักษาทางทนัตกรรม ตอ้งซกัประวติัโรคประจ าตวัเด็ก ถา้มีโรคประจ าตวัท่ี เส่ียงอนัตราย 
เช่น โรคหวัใจชนิดตวัเขียว เด็กเล็กมาก (1 ขวบ) และมีหตัถการท่ีค่อน ขา้งยุง่ยาก ควรพิจารณาส่งต่อ 
(ท า under GA) 

2. กรณีเด็กไม่ใหค้วามร่วมมือ เช่น เด็กเล็ก ( 2 - 5 ปี ) และตอ้งท าการรักษาภายใตก้ารใช ้ผา้ห่อตวัเด็ก  
(Papoose board) จะตอ้งอธิบายใหผู้ป้กครองเขา้ใจก่อนการใช ้และไม่ควร ใชผ้า้ปิดหนา้เด็กขณะท า
การรักษา รวมถึงคอยสังเกตอาการผูป่้วยเป็นระยะ 
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3. ควรใส่แผ่นกนัน ้ าลายในกรณีท่ีเด็กอาเจียนง่าย หรือไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ในกรณี ตอ้งอุดฟันหรือ

รักษารากฟัน เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้เศษวสัดุไหลลงคอ หรือเกิดการส าลกั น ้าจากหวักรอ 
แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. หยดุการรักษาทางทนัตกรรม ประเมินสัญณาณชีพของผูป่้วย  
2. รีบแจง้แพทย ์รับส่งต่อผูป่้วยไปยงัหอ้งฉุกเฉิน เพื่อท าการช่วยกูชี้วติ CPR กรณีผูป่้วย หยดุหายใจ 

หรือหวัใจหยดุเตน้ 
การประเมินผล 
  อตัราการเกิดผูป่้วยเด็กหมดสติขณะท าฟัน 

9. เกดิไฟไหม้ 
มาตรการในการป้องกนั 

1. หมัน่ตรวจสภาพเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพดี  
2. กรณีท่ีมีการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ เช่น ขณะรักษารากฟัน ควรมีความระมดัระวงั และตรวจสภาพ

ของตะเกียงแอลกอฮอลว์า่อยูใ่นสภาพท่ีไม่ช ารุด แอลกอฮอลจุ์ด ไฟไม่หกเร่ียราด 
3. ไม่ควรเสียบปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลาย ๆ ช้ินกบัปลัก๊เดียวกนั ส าหรับเคร่ืองใช ้ไฟฟ้าท่ีใชก้  าลงัไฟมาก 

เช่น Autoclave 
4. จดัเตรียมถงัดบัเพลิงไวใ้นจุดท่ีเห็นไดช้ดัเจน หยบิไดส้ะดวก  
5. มีการจดัอบรม ซกัซอ้ม การใชถ้งัดบัเพลิง วดีบัไฟขณะเกิดไฟไหม ้

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. รีบดบัไฟโดยใชน้ ้าหรือถงัดบัเพลิง  
2. เตือนใหผู้อ่ื้นรับทราบ เพื่อหนีไฟ กรณีไม่สามารถท าการดบัได ้และแจง้ไปยงั หน่วยดบัเพลิงใหม้า

ดบัไฟ 
3. แยกวสัดุไวไฟใหอ้ยูห่่างจากจุดท่ีเกิดไฟไหม ้เช่น แอลกอฮอล์ 

การประเมินผล 
  จ านวนคร้ังในการเกิดไฟไหม ้/ เดือน 

10. ผู้ป่วยถูกถอนฟันผดิซ่ี 
มาตรการในการป้องกนั 

1. อ่านทะเบียนประวติัผูป่้วยก่อนท าการรักษาหรือซกัประวติัทุกคร้ัง 
2. ถามช่ือซ ้ า - นามสกุล ผูป่้วยทุกคร้ังก่อนท าการรักษาหรือซกัประวติั 
3. ถามซ่ีฟันท่ีผูป่้วยตอ้งการถอน โดยให้ผูป่้วยระบุช้ีท่ีซ่ีฟันท่ีตอ้งการถอน ถ้าไม่แน่ใจ ให้ผูป่้วยถือ

กระจกแลว้ช้ีซ ้ าอีกคร้ัง 
4. ผูซ้กัประวติัในขั้นตอนแรกตอ้งตรวจสอบอยา่งละเอียดและท าการวินิจฉยัอยา่งถูก ตอ้ง ในซ่ีท่ีจะท า

การรักษา 
5. ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถระบุซ่ีฟันได้ ผูซ้ักตอ้งให้ความรู้ในการวินิจฉัยอย่างถูก ตอ้ง เพื่อความ

ถูกตอ้ง แม่นย  า และอธิบายให้ผูป่้วยทราบถึงสาเหตุของการถอนฟันซ่ี นั้น ตรวจวินิจฉัยเพิ่ม เช่นส่ง 
x-ray 
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6. ในกรณีท่ีผูป่้วยอายุนอ้ยหรืออายุมากจ าเป็นตอ้งมีผูป้กครองหรือญาติเขา้มาในขั้น ตอนซกัประวติัทุก

คร้ัง 
แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. กรณีท่ีเกิดความผดิพลาด ควรอธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจและรับผดิชอบต่อความเสียหาย ท่ีเกิดข้ึน เช่นการ

ปลูกฟันกลบัเขา้ท่ีเดิม หรือการใส่ฟันปลอม 
2. กรณีท่ีเกิดความผดิพลาด แต่เป็นซ่ีฟันท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการรักษาเช่นเดียวกนั ควร อธิบายใหค้นไข้

เขา้ใจและแนะน าใหม้าท าการรักษาในเวลาต่อมาการ 
การประเมินผล 
  จ านวนคร้ังท่ีผูป่้วยถอนฟันผดิซ่ี / เดือน 

11. การเกดิรอยทะลุท่อน าเส้นประสาทอนิพเีรียแมนดิบูล่า 
มาตรการในการป้องกนั 

1. ในกรณีถอนฟันกรามล่างซ่ีท่ี8 แลว้มีรากฟันหกัคา้ง ให้ถ่ายภาพ x-ray ตรวจความ สัมพนัธ์ของปลาย
รากฟันกบัท่อน าเส้นประสาทอินพีเรียแมนดิบูล่า ก่อนท าการแคะรากฟัน 

2. กรณีรากหกัมีขนาดเล็กกวา่ 2 mm. และมีโอกาสเส่ียงในการทะลุท่อน าเส้นประสาทอินพีเรียแมนดิบู
ล่า ใหป้ล่อยทิ้งไวแ้ละอธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ 

3. กรณีรากฟันหกัมีขนาดใหญ่ ใหแ้คะรากฟันดว้ยความระมดัระวงัข้ึน 
แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. X-ray เพื่อดูต าแหน่งของรากฟันท่ีทะลุเขา้ไปใน ID canal 
2. เขียนใบส่งตวัและแนะน าผูป่้วยใหไ้ปรับการรักษาต่อกบัทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง ศลัยกรรมช่องปาก      

ท่ี รพ.มหาราช เพื่อน ารากฟันท่ีหกัคา้งออก 
3. จ่ายยาปฏิชีวนะ(Amoxicillin) และยาแกป้วด ใหแ้ก่ผูป่้วยพร้อมทั้งอธิบายขอ้ปฏิบติัตนแก่ ผูป่้วยการ

ประเมิน 
การประเมินผล 
  อตัราการเกิดรอยทะลุ ID canal จากการถอนฟัน / เดือน 

12. ผู้ป่วยกลนืฟัน 
มาตรการในการป้องกนั 

1. ผูป้ฏิบติังาน (Operator) และผูช่้วยควรอยูใ่นต าแหน่งท่ีมองเห็นช่องปาก และฟัน ท่ีจะถอนไดช้ดัเจน 
2. กรณีฟันหลุดออกจากคีมใหรี้บจบัผูป่้วยตะแคงหนา้ และรีบจบัฟันออกห่างปาก  
3. กรณีผูป่้วยไม่ใหค้วามร่วมมือ ด้ิน สะบดัหนา้ ควรเลือกผูช่้วยมาจบัศีรษะใหอ้ยูน่ิ่ง ขณะถอนฟัน 

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. ประเมินอาการผูป่้วย วา่มีอาการหายใจติดขดัหรือไม่ ถา้มีรีบส่งต่อไปห้อง ฉุกเฉินเพื่อพบแพทย ์ 
2. 2. ส่งผูป่้วย x-ray chest abdomen แลว้พบแพทย ์

การประเมินผล 
  อตัราการเกิดผูป่้วยกลืนฟันหลงัถอนฟัน / เดือน 
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13. เจ้าหน้าทีถู่กเข็มหรือของมีคมทิม่ต า 

มาตรการในการป้องกนั 
1. ในการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ใหมิ้ดชิด รัดกุม สวม face shield ใส่เส้ือกาวน์ หมวก 

ใส่ผา้ปิดปากทุกคร้ังขณะปฏิบติังาน 
2. ท างานดว้ยความระมดัระวงัรัดกุม  
3. ยดึหลกั Universal precaution 
4. ในกรณีท่ีผูป่้วยเด็กเล็กไม่ใหค้วามร่วมมือ ควรใชอุ้ปกรณ์ รัดตรึงเด็กหรือขณะฉีดยา ผูช่้วยตอ้งจบัมือ

และศีรษะเด็กใหอ้ยูน่ิ่งๆตลอดเวลา 
5. ใชว้ธีิสวมเขม็แบบ Scoope technique 

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. ท าความสะอาดบริเวณท่ีถูกเขม็หรือของมีคมต าทนัที 
2. แจง้ฝ่าย IC ของโรงพยาบาล 
3. เจาะเลือดเจา้หนา้ท่ี และผูป่้วยตามแพทยส์ั่ง กินยาตามแพทยส์ั่ง 

การประเมินผล 
  จ านวนคร้ังท่ีพบวา่เจา้หนา้ท่ีถูกเขม็หรือของมีคมต า / เดือน 

14. เกดิไฟดูด ไฟช็อต 
มาตรการในการป้องกนั 

1. หมัน่ตรวจดูสายไฟ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุด กรณีมีการช ารุด เช่น สายไฟมีการฉีก
ขาด ควรรีบเปล่ียน ซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

2. ก่อนถอด ดึง ปลัก๊ไฟทุกคร้ัง จะตอ้งเช็ดมือใหแ้หง้ 
3. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าก าลงัสูง ควรต่อสายดิน เช่น autoclave , unit ทนัตกรรม 

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. ส่งผูท่ี้โดนช็อตใหแ้พทยต์รวจร่างกาย เพื่อรับการรักษาท่ีเหมาะสม 
2. หาสาเหตูของการเกิดไฟช็อต เช่น เกิดจากสายไฟช ารุด ให้รีบเปล่ียน หรือ ซ่อมแซม สายไฟก่อนใช้

งานคร้ังต่อไป 
การประเมินผล 
  อตัราการเกิดไฟดูด ไฟช็อต / เดือน 

15. เคร่ืองมือมีเศษวสัดุติดค้าง 
มาตรการในการป้องกนั 

1. เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดเคร่ืองมือ ตอ้งตรวจสอบเคร่ืองมือทุกช้ินท่ีท าการลา้ง 
2. เม่ือน าเคร่ืองมือช้ินใหม่มาใช ้ผูใ้ชต้อ้งตรวจสอบวา่มีเศษวสัดุติดคา้งก่อนใชเ้สมอทุก คร้ัง 
3. เคร่ืองมือท่ีพบว่ามีเศษวสัดุติดคา้งอยู่ ให้ท าความสะอาดด้วยเคร่ืองมือ ultrasonic ก่อน ล้างและ

น าไปใช ้
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แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. บนัทึกขอ้มูลท่ีพบมีเศษวสัดุติดคา้งทุกคร้ัง 
2. ทบทวนปฏิบติัการท าความสะอาดเคร่ืองมือทนัทีหลงัจากปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
3. น าเคร่ืองมือท่ีไม่สะอาดกลบัไปท าความสะอาดใหม่ 

การประเมินผล 
  จ านวนคร้ังท่ีพบเคร่ืองมือมีเศษวสัดุติดคา้ง / เดือน 

16. OPD card กบัคนไข้ไม่ตรงกนั 
มาตรการในการป้องกนั 

1. ทุกคร้ังท่ีเรียกผูป่้วยซกัประวติั และเขา้รับบริการ ควรเรียกทั้งช่ือและนามสกุล เม่ือผูป่้วยเขา้มาแลว้ให้
ถามวนัเดือนปีเกิด หรือท่ีอยูซ่ ้ าอีกคร้ัง 

2. ภายหลงัท าคนไขเ้สร็จแลว้ก่อนหมอลงบนัทึก OPD card ควรถามช่ือผูป่้วยให้แน่ใจอีก คร้ังวา่ตรงกบั
บตัร OPD card หรือไม่ 

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
ทบทวนแนวทางปฏิบติัการเรียกผูป่้วยเขา้รับบริการ กบัเจา้หนา้ท่ีทุกคน 

การประเมินผล 
  อตัราการเกิด ความเส่ียง OPD card กบัคนไขไ้ม่ตรงกนั/ เดือน 

17. การบันทกึเวชระเบียนไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 
มาตรการในการป้องกนั 

1. ท าความตกลงร่วมกนัในฝ่ายถึงแนวทางร่วมกนัในการบนัทึกเวชระเบียนให้ถูกตอ้ง สมบูรณ์เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั อ่านเขา้ใจง่าย ถูกตอ้ง ผูป้ฏิบติังานสามารถอ่านเขา้ใจ และปฏิบติัต่อไดถู้กตอ้ง 

2. ผูท้  าหนา้ท่ีบนัทึกลงทะเบียน มีหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ของการบนัทึกเวชระเบียน 
3. มีการสุ่มตรวจความสมบูรณ์ของเวชระเบียนทุกสัปดาห์ 

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
เม่ือพบการบนัทึกของเวชระเบียนไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งผูบ้นัทึกเวชระเบียนทราบ เพื่อจะได้แก้ไข 

ปรับปรุง  
การประเมินผล 
  อตัราการเกิดเวชระเบียนบนัทึกไม่สมบูรณ์ ครบถว้น / เดือน 

18. เกดิการลืน่ หกล้มในห้องทนัตกรรม 
มาตรการในการป้องกนั 

1. จดัวางอุปกรณ์เคร่ืองมือ ในห้องทนัตกรรมให้เป็นระเบียบ มีทางเดินท่ีสามารถให ้คนไขแ้ละ
เจา้หนา้ท่ีสามารถเดินไดส้ะดวก  

2. กรณีมีน ้ าหกบนพื้นเช่น คนไขบ้ว้นน ้ าออกนอกอ่างบว้นปาก ให้เช็ดพื้นให้แห้ง ก่อนท่ีคนไขจ้ะลุก
จากเกา้อ้ี  

3. ในบริเวณท่ีมีความเส่ียงต่อการล่ืนหกลม้ เช่น พื้นเปียก ควรมีการเตือนคนไขใ้ห้เพิ่มความระวดัระวงั 
หรือติดป้ายเตือนกรณีท่ีไม่สามารถเล่ือนเคร่ืองมือท่ีเส่ียงต่อการสะดุดลม้ใหเ้ห็นชดัเจน 
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แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 

1. กรณีเกิดบาดแผล ท าการปฐมพยาบาล และส่งต่อผูป่้วยไปท าแผลท่ีหอ้งฉุกเฉิน 
2. หาสาเหตุของการเกิดการล่ืนหกลม้ และรีบแกไ้ข เช่นกรณีพื้นเปียก ควรท าการเช็ดพื้นให้แห้ง ก่อน

เรียกผูป่้วยรายต่อไป 
การประเมินผล 

 อตัราการเกิดการลม้ในหอ้งทนัตกรรม / เดือน 
19. เคร่ืองมือไม่พอใช้ 

มาตรการในการป้องกนั 
1. ส ารวจความตอ้งการใชเ้คร่ืองมือแต่ละชนิดในแต่ละวนั เพื่อจดัสรรใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน  
2. จดัระบบส ารองเคร่ืองมือ และใหมี้คนดูแลใหพ้ร้อมใชง้าน  
3. ในกรณีมีผูป่้วยนดัควรมีการตรวจเช็คจ านวนเคร่ืองมือเพื่อเตรียมเคร่ืองมือใหพ้ร้อมใชล่้วงหนา้ 

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. กรณีเคร่ืองมือไม่เพียงพอ ใหท้  าการจดัหา หรือของบจดัซ้ือเพิ่มเติม 
2. กรณีเคร่ืองมือเพียงพอ แต่ไม่พร้อมใชง้านใหแ้จง้ผูรั้บผดิชอบทราบและปรับปรุงแกไ้ข 

การประเมินผล 
  อตัราการเกิดเคร่ืองมือไม่พอใช ้/ เดือน 

20. เคร่ืองมือโดนช่องปากผู้ป่วยเกดิแผล 
มาตรการในการป้องกนั 

1. อธิบายขั้นตอนการท างานแก่ผูป่้วยทุกคนเพื่อไม่ใหเ้กิดความต่ืนตกใจขณะท าการรักษา  
2. ใหผู้ป่้วยฝึกหายใจทางจมูก เขา้-ออก ชา้ๆ ลึกๆ โดยหา้มหายใจทางปาก ทุกคร้ังก่อน เร่ิมท าหตัถการ  
3. กรณีเด็กเล็กท่ีร้องด้ิน โวยวาย ใหท้  าการมดั มีเจา้หนา้ท่ีคอยจบัศีรษะ และใชอุ้ปกรณ์ช่วยอา้ปาก 

แนวทางการจัดการเมื่อเกดิความเส่ียง 
1. หยดุท าหตัถการทุกอยา่ง  
2. กรณีแผลขนาดใหญ่เตรียมชุดเยบ็แผล ท าการเยบ็แผล  
3. กรณีแผลขนาดเล็กใชผ้า้ก๊อซชุบน ้ากดเพื่อหา้มเลือด 

การประเมินผล 
  จ านวนคร้ังท่ีเคร่ืองมือโดนช่องปากผูป่้วยและเกิดแผล / เดือน 
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ภาคผนวก 1 

สรุปผลการประเมนิฯ 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ภาพกิจกรรมการประเมนิฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



ภาพกจิกรรมการประเมิน TDSG จงัหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการออกประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย่างเอกสารแสดงอตัราค่ารักษาพยาบาล 



 

ตัวอย่างเอกสารแสดงอตัราค่ารักษาพยาบาล 



 

 

 



 

 

 

 

 

ภาพประกอบคลนิิกทนัตกรรมคุณภาพ จังหวดัสกลนคร 
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