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Service  Profile  
ฝ่ายทนัตสาธารณสุข  โรงพยาบาลแก่งคอย 

1. บริบท  (Context) 
ก. ความมุ่งหมาย  (Purpose) : 

ฝ่ายทนัตสาธารณสุขมีเจตจ านงใหบ้ริการทางทนัตกรรม  ในดา้นการส่งเสริม  ป้องกนั  รักษา  และ
ฟ้ืนฟูสภาพ  อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพโดยมีเป้าหมายให้ผูรั้บบริการ  ไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ  มี
ประสิทธิภาพ  มีความพึงพอใจ  โดยเนน้ การส่งเสริมสุขภาพและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ   
ผูใ้หบ้ริการ มีความรู้ความสามารถ  ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 

ข. ขอบเขตการใหบ้ริการ  (Scope of Service)  : 
ฝ่ายทนัตสาธารณสุขใหบ้ริการทางทนัตกรรมในสถานบริการ วนัจนัทร์ถึงศุกร์ ในเวลาราชการ 

(8.30 – 16.30 น.) และนอกเวลาราชการ(16.30 – 20.30 น.) ประกอบดว้ย งานตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูด
หินปูน รักษารากฟัน  ผา่ฟันคุด ทนัตกรรมประดิษฐ ์งานส่งเสริมทนัตสุขภาพ ทนัตกรรมป้องกนั  รวมถึงการ
บริการทนัตกรรมนอกสถานบริการ  ประกอบดว้ย  งานถอนฟัน  อุดฟัน  เคลือบหลุมร่องฟัน  ทนัตสุขศึกษา  
ใหแ้ก่โรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ  และออกหน่วยบริการถอนฟันร่วมกบัภาคเอกชน 
 ผูรั้บบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอย ผูมี้สิทธิประกนัสังคมท่ีมาท างานใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอย และผูรั้บบริการท่ีส่งต่อจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  ภายในโรงพยาบาล และสถานีอนามยัใน
พื้นท่ีอ าเภอแก่งคอย ผูรั้บบริการท่ีมีปัญหาซบัซอ้นเกินศกัยภาพในการรักษาจะไดรั้บการส่งต่อไปโรงพยาบาล
ศูนยส์ระบุรี 
 

ค. ความตอ้งการของผูรั้บผลงานส าคญั  : 
ความตอ้งการของผูรั้บบริการส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ตอ้งการบริการท่ีมีคุณภาพ ครบถว้นตามอาการส าคญั   

มีความปลอดภยัและรวดเร็ว ใชเ้ทคนิคท่ีทนัสมยัในการรักษา ราคาไม่แพง  ตอ้งการไดรั้บทราบขอ้มูลความ
เจบ็ป่วยของตน  และไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการดูแลทนัตสุขภาพ  
 

ง. ความตอ้งการในการประสานงานภายในท่ีส าคญั  : 
ความตอ้งการของผูรั้บผลงานภายในท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การประสานงานท่ีดี การส่งต่อขอ้มูล อยา่ง

ถูกตอ้งครบถว้น การดูแลรักษาแบบสหสาขาวชิาชีพ 
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จ. ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน  : 
ปริมาณงานฝ่ายทนัตสาธารณสุขมีจ านวนผูรั้บบริการใกลเ้คียงกบั 2 ปีท่ีผา่นมา แต่ก็มีบางงานท่ีมี

ปริมาณเพิ่มข้ึน เช่น งานศลัยกรรมช่องปาก งานรักษาคลองรากฟัน งานทนัตกรรมประดิษฐ ์ เน่ืองจากมีทนัต
แพทยเ์ฉพาะทางเพิ่มข้ึน  งานบริการ 1 ปีมีปริมาณงานดงัน้ี จ  านวนผูป่้วย  6,302  ราย   ผูป่้วยถอนฟัน 2,497 
ราย  อุดฟัน 1,929 ราย  ขูดหินปูน 1,376 ราย  ท าฟันปลอม 60 ราย  ตรวจสุขภาพช่องปากหญิงมีครรภ ์430 
ราย  ทาฟลูออไรดว์านิชใน WBC 922 ราย  ออกหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี 16 คร้ัง  งานส่งเสริมสุขภาพ เช่น 
เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน โครงการประกวดโรงเรียน 5ส ฟัน  อบรมผูน้ านกัเรียน   การประกวดสุดยอด
ฟันดีของผูสู้งอาย ุ80 ปี    

 
ฉ. ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั  (Key Quality Issues)  : 

ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานวชิาชีพ  ปลอดภยั  ผูรั้บบริการพึงพอใจ  
 
ช. ความทา้ทายและความเส่ียงท่ีส าคญั จุดเนน้  : 

ความทา้ทายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การป้องกนัภาวะเลือดออกไม่หยดุหลงัการถอนฟัน หรือผา่ตดัใน 

ช่องปาก 
 ความเส่ียงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การติดเช้ือหลงัการถอนฟัน ผา่ตดัในช่องปาก  , การเกิดภาวะฉุกเฉินใน
คลินิกทนัตกรรม 

 

จุดเน้น 
-การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส  
มีโครงการฟันเทียมพระราชทาน ใหบ้ริการผูป่้วยครอบคลุมมากข้ึน  

ซ. ศกัยภาพและขอ้จ ากดัในดา้นผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี : 
-   ด้านบุคลากร : ฝ่ายทนัตสาธารณสุขมีทรัพยากรบุคคล 11 คน ประกอบดว้ย 

             -     ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางดา้นทนัตกรรมประดิษฐ ์  2   คน 
                    -    ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางดา้นทนัตกรรมรักษาคลองรากฟัน 1   คน 
       -    ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางดา้นศลัยกรรมช่องปาก                 1   คน 
                    -    ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางดา้นทนัตกรรมทัว่ไป    1   คน 

      -    ทนัตแพทยท์ัว่ไป        2   คน 
             -    เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข     2   คน 
             -    ลูกจา้ง ท าหนา้ท่ีผูช่้วยทนัตแพทย ์    6   คน 
 
 
มีวธีิการจดัการเจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอเพื่อท าหนา้ท่ีของหน่วยงานได ้ดงัน้ี 
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   ก าหนดวธีิปฏิบติัและขั้นตอนในการบริการช่วงเชา้(8.30-16.30) แบ่งเป็น 5 จุด  
             -จุดปฏิบติัการท่ี 1    เคาน์เตอร์ซกัประวติั วดัความดนั จดัล าดบัคิว ลงขอ้มูล               2      คน 
             -จุดปฏิบติัการท่ี 2    บริการทนัตกรรม และจดัเตรียมเคร่ืองมือ          10      คน      
                                              (จ านวน 5 unit / unit ละ 2 คน)         
             -จุดปฏิบติัการท่ี 3    บริการทนัตกรรม ท่ีรพ.สต.            2      คน      
                                              (วนัองัคาร,วนัพฤหสับดี,วนัศุกร์)             
             -จุดปฏิบติัการท่ี 4    ลา้ง ท าใหเ้คร่ืองมือปราศจากเช้ือ และจดัเตรียมเคร่ืองมือ            1      คน      
                                              (ท่ีหน่วยจ่ายกลาง)             
             -จุดปฏิบติัการท่ี 5    - ใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพในคลินิก ANC,WBC       2     คน  
                                              -  ออกหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ีอ่ืนๆ                       

ช่วงเยน็(16.30-20.00 น.) - ใหบ้ริการทนัตกรรมใน รพ.สต.ท่าคลอ้ ทุกวนัองัคาร                   1     คน 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท าโดย 

  การเขียนวธีิปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัใหก้บับุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
 ในกรณีท่ีหวัหนา้ฝ่ายไม่อยู ่มีการมอบหมายใหมี้ผูท้  าหนา้ท่ีแทน 
 มีการประชุมหวัหนา้พาท าคุณภาพ ทุกวนัจนัทร์ และพุธ เวลา 15.30-16.00 น.  
 มีการเขา้ร่วมประชุมสภาพฒัน์โดยหวัหนา้ฝ่ายและตวัแทนจากหน่วยงาน ทุกวนัพุธเวลา 12.00– 13.00 น. 
 เจา้หนา้ท่ีร่วมเป็นสมาชิกทีมแนวราบของโรงพยาบาล 
 การรับฟังขอ้ร้องเรียนทั้งจากลูกคา้ภายนอกและลูกคา้ภายใน และแบบประเมินความพึงพอใจ 
                                                                                                                                                                                                                                   
วธีิการส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีมีการพฒันาตนเอง คือ 
 มีการประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัภายในหน่วยงานทุก 6 เดือน 
 สนบัสนุนใหเ้ขา้รับการอบรมในส่วนท่ีขาดทั้งในสถานท่ีและนอกสถานท่ี เพื่อเพิ่มเติมความรู้   เช่น การ

ไดรั้บความรู้เพิ่มเติมในเร่ือง IC   จากคณะกรรมการ  IC ของรพ.        อบรมดา้นวชิาชีพทนัตกรรม  ซ่ึงจดั
โดยมหาวทิยาลยัต่างๆ  และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข  เป็นตน้ 

 การประเมินเจา้หนา้ท่ี    เพื่อพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน 
 กระตุน้ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอใหร่้วมเป็นคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ    

การเขา้ร่วมกิจกรรม  5ส   เขา้ร่วมซอ้มแผนอคัคีภยั   เขา้ร่วมซอ้มแผนอุบติัเหตุหมู่ ฯลฯ 
  มีการตรวจสมรรถนะร่างกาย ตรวจสุขภาพประจ าปี  1 คร้ัง/ปี  พบวา่ มีเจา้หนา้ท่ี BMI สูง 1 ราย มีการ

สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมออกก าลงักาย  ปฏิบติัตามนโยบายสาธารณะของ
โรงพยาบาล  การแข่งขนักีฬาสีภายใน คปสอ.  กีฬาสาธารณสุขระหวา่ง คปสอ.   
 

-  ด้านเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือท่ีส าคญัดงัน้ี 
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:  unit ท าฟัน   5   ตวั                      
: mobile unit     2   เคร่ือง 
: เคร่ืองฉายแสงอุดฟัน      5   เคร่ือง                      
: เคร่ืองขดูหินปูน         5   เคร่ือง 
: เคร่ือง X-ray ฟัน  1   เคร่ือง 
: เคร่ืองป่ันผสมสารอุดฟัน  2   เคร่ือง 
: เคร่ือง autoclave    1   เคร่ือง  
: เคร่ืองซีลซอง                        1 เคร่ือง  

วธีิการจดัการใหมี้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเพียงพอส าหรับใชง้าน 
- วางแผนจดัซ้ือเคร่ืองมือเพิ่มเติมและทดแทนส่วนท่ีช ารุด    โดยดูจากขอ้มูลปริมาณผูรั้บบริการ    

แต่ละงาน วางแผนการออกหน่วยเพื่อเตรียมเคร่ืองมือใหพ้ร้อมใช ้หากมีเคร่ืองมือเสียหรือไม่เพียงพอสามารถ
ยมืจากสถานีอนามยั ท่ีมีทนัตาภิบาลประจ าทั้ง 9 แห่ง หรือยมืจากโรงพยาบาลอ่ืน/ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดั ได ้
วธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 

- มีการตรวจสอบและบนัทึกความพร้อมใชทุ้กวนัก่อนท างาน 
- มีการสอบเทียบเคร่ืองมือจากองคก์รภายนอก(กองช่าง) ปีละ 1 คร้ัง 
- มีการสอบเทียบเคร่ืองมือจากองคก์รภายใน เดือนละ 1 คร้ัง 
- มีการ Round สอบถามปัญหาความไม่พร้อมใชโ้ดยช่างของโรงพยาบาล ก่อนปฏิบติังานทุกเชา้ 

ด้านเทคโนโลย ี   
-    มีการส่งเจา้หนา้ท่ีในฝ่ายเขา้รับการอบรมดา้นวชิาชีพซ่ึงจดัโดยมหาวทิยาลยัต่างๆ   หน่วยงานต่างๆ

ของกระทรวงสาธารณสุข   หรือบริษทัตวัแทนจ าหน่ายวสัดุทนัตกรรม  เพื่อใหรู้้เทคโนโลยใีหม่ๆ  เคร่ืองมือ
และวสัดุทนัตกรรมใหม่ๆ  และน ามาปรับใชก้บัการใหบ้ริการผูป่้วย 

-   มีการพฒันาโปรแกรมHOSxP  ในส่วนการบนัทึก/ประมวลผลขอ้มูลการรักษาทางทนัตกรรม
ร่วมกบัโปรแกรมเมอร์ของโรงพยาบาล 

-   อบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบการลงขอ้มูลทนัตกรรมในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบล เร่ือง การเพิ่มศกัยภาพการลงขอ้มูลทนัตกรรม 
 

ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง  : 
การสร้างเสริมสุขภาพผูรั้บบริการ :  

- การใหสุ้ขศึกษารายกลุ่มก่อนรับบริการ , การใหสุ้ขศึกษารายบุคคลหลงัรับบริการ  
- การส่งเสริมสุขภาพใน ANC   ใน WBC   
- ตรวจสุขภาพช่องปากผูป่้วยในคลินิกเบาหวาน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน :  
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- เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน โครงการประกวดโรงเรียน 5ส ฟัน  อบรมผูน้ านกัเรียน   การ
ประกวดสุดยอดฟันดีของผูสู้งอาย ุ80 ปี   การรณรงคเ์ครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน     การส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากผูสู้งอาย ุ
การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร : 

- เจา้หนา้ท่ีทุกคนตรวจสุขภาพประจ าปี และทดสอบสมรรถภาพทุกปี  
- เจา้หนา้ท่ีทุกคนเขา้ร่วมชมรมส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 

          -      การแข่งขนักีฬาสีภายใน คปสอ.   กีฬาสาธารณสุขระหวา่ง คปสอ.   
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ญ.     แผนปฏิบัติการ  จุดเน้น 
ช่ือแผน / โครงการ   เร่ืองการดูแลผูสู้งอายุ  ฝ่ายทนัตสาธารณสุข 
 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2559 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง  ให้บริการฟันเทยีมแก่ผู้สูงอายุ 
 วตัถุประสงค์  
      เพื่อใหผู้สู้งอายมีุฟันใชง้านได ้
กจิกรรม 
1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
2.ตรวจและเตรียมช่องปากเพื่อใส่ฟัน 
3. ใหบ้ริการใส่ฟันเทียม 
 

 
 
 
-จ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการใส่
ฟันเทียม 
 
 
 
 

 
 
 
50 คน 

 
 
 
 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 
2 
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เป้าหมาย

อัตราการเกดิภาวะแทรกซอ้น

จากการถอนฟัน

ฎ. วตัถุประสงค์  ตัวช้ีวดั  การพฒันา  : 

ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

ผูรั้บบริการไดรั้บบริการ
ท่ีถูกตอ้ง ปลอดภยั 
 

เพื่อพฒันาการบริการทนั
ตกรรมใหมี้ความ
ปลอดภยัตามมาตรฐาน
วชิาชีพ 
 

- อตัราภาวะแทรกซอ้น
หลงัการถอนฟัน < 1% 
- อตัราภาวะแทรกซอ้น
จากหตัถการ < 1% 
- อตัราความสมบูรณ์ของ 
เวชระเบียนทนัตกรรม > 
80% 

- การใหสุ้ขศึกษารายกลุ่ม
และรายบุคคลก่อนและ
หลงัรับบริการ โดยวาจา 
และส่ือต่างๆ 
 - การทบทวนและ
พฒันาการลงเวชระเบียน
ทนัตกรรม 

ผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจ 

เพื่อใหผู้รั้บบริการมี
ความพึงพอใจ 

- อตัราความพึงพอใจ
ของผูม้ารับบริการ  > 
85% 

- การทบทวนและพฒันา
พฤติกรรมบริการ 
 - การตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป่้วยอยา่ง
เหมาะสม 

 
 
ฏ. ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน  (Performance Indicator)  :   

  
1. อตัราภาวะแทรกซอ้นหลงัการถอนฟัน (เป้าหมาย <1%) 
  
   
  

 
 

       
  

 มีการจดัท า CQI เร่ืองการลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัการถอนฟัน 
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เป้าหมาย

อตัราความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียนทนัตกรรม
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เป้าหมาย

อัตราการเกดิภาวะแทรกซอ้น

จากหตัถการ

แนวโนม้อัตราการเกดิ

ภาวะแทรกซอ้นจากหตัถการ

79

80

81

82

83

84

85

86

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เป้าหมาย

อตัราความพึงพอใจผู้รับบริการ

แนวโน้มอตัราความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ

2. อตัราภาวะแทรกซอ้นหลงัการหตัถการ  (เป้าหมาย <1%) 
 
 

 
  
   
  

  มีการทบทวนเร่ือง เทคนิคการใชว้สัดุคอมโพสิตเรซิน ในการอุดฟัน 
 
  

 
 
 
 
 

 
ปี

  
 

มี
การจดัท า CQI เร่ืองการพฒันาคุณภาพเวชระเบียนทนัตกรรม 

 
4.  อตัราความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ (เป้าหมาย >85%) 
 
  
  
 
   

  
 

มีการท า เร่ือง การท างานดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ และปรับเป้าหมายความพึงพอใจของผูรั้บบริการ         
ทนัตกรรม มากกวา่ 85%  มีการท าแบบประเมินความพอใจผูท่ี้มาใชบ้ริการเฉพาะทนัตกรรม และน า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
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Investigate 
- X – ray 
- Aspirate 
- Biopsy 
- ตรวจเลือด,  ปัสสาวะ 

ปรึกษาแพทย์
OPD 

ใหก้ารรักษา 
- เวชศาสตร์ช่องปาก 
- หตัถการต่าง ๆ   
- ทนัตสุขศึกษา 

 

2.  กระบวนการส าคัญ  (Key Processes) 
การให้บริการผู้ป่วยในสถานบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซกัประวติั 
- สอบถามอาการส าคญั 
- ประวติัทางการแพทย,์ประวติัครอบครัว,  วดัความดนั 
- ประวติัการป่วยในอดีต 
- ลงทะเบียน 

ตรวจช่องปาก 
- ดู คล า เคาะ ฟัง 
- ใชชุ้ดตรวจฟัน 

รักษาโรคทางร่างกายก่อน 

ท าฟันไม่ได ้

ท าฟันได ้

นดัหมาย  แนะน า     
 รักษาต่อเน่ือง 

มีโรคประจ าตวั 

Refer 

 วินิจฉยั 
- ประมวลผลการตรวจช่องปากและ 
- ผลการตรวจชนัสูตรทางห้องทดลองท่ีส าคญั 
- วินิจฉยัแยกโรค 
- Final  diagnosis 
 

จ าหน่าย 

ใหบ้ริการไม่ได ้ใหบ้ริการได ้

ผูป่้วยยืน่บตัร 

 ฝ่ายทนัตสาธารณสุข 
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ใหก้ารรักษา 
- เวชศาสตร์ช่องปาก 
- หตัถการต่าง ๆ   
- ทนัตสุขศึกษา 

 

การให้บริการผู้ป่วยนอกสถานบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป่้วยยืน่บตัร 

ซกัประวติั 
- สอบถามอาการส าคญั 
- ประวติัทางการแพทย,์ประวติัครอบครัว,  วดัความดนั 
- ประวติัการป่วยในอดีต 
- ลงทะเบียน 

ตรวจช่องปาก 
- ดู คล า เคาะ ฟัง 
- ใชชุ้ดตรวจฟัน 

นดัหมาย  แนะน า 
รักษาต่อเน่ือง 

Refer 

 วินิจฉยั 
- ประมวลผลการตรวจช่องปากและ 
- ผลการตรวจชนัสูตรทางห้องทดลองท่ีส าคญั 
- วินิจฉยัแยกโรค 
- Final  diagnosis 

จ าหน่าย 

ใหบ้ริการไม่ได ้
ใหบ้ริการได ้
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process 

Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

ยืน่บตัร ผูป่้วยไดรั้บบริการตาม
คิวรักษา และถูกคน 

1.มีการสลบัคิวการรักษา 
2.ใบสั่งยาไม่ตรงกบัเวชระเบียน
เวชระเบียนผดิคน 

1. จ านวนคร้ังของการสลบั
คิวการรักษา 
2. จ านวนคร้ังของเวช
ระเบียนไม่ตรงกบัผูป่้วย 
3. จ านวนคร้ังท่ีไม่พบเวช
ระเบียนเดิมของผูป่้วย 

การซกัประวติั เพื่อใหท้ราบอาการ
ส าคญั ประวติัทาง
การแพทย ์ ประวติัการ
เจบ็ป่วยในอดีตของ
ผูป่้วยและวดัความดนั
ของผูป่้วย 

1.    เจา้หนา้ท่ีซกัประวติัไม่
ครบถว้น 
2.    การลงขอ้มูลในเวชระเบียน
ไม่สมบูรณ์ 
3.   เจา้หนา้ท่ีตรวจอยา่งรวดเร็ว
ไม่รอบคอบมุ่งพิจารณาท่ีอาการ
ส าคญัโดย ไม่ไดต้รวจดูสภาวะ
โดยรวมของช่องปาก 

-  อตัราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนทนัตกรรม 
 

การตรวจทางรังสีวนิิจฉยั เพื่อเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี
จ าเป็นส าหรับการ
วนิิจฉยัโรค 

1. ส่ง X-ray ผดิซ่ี 
2. การส่ือสารระหวา่งผูส้ั่งกบัผู ้
X-ray ไม่ตรงกนั 

-  จ านวนคร้ังการส่ง x-ray 
ผดิซ่ี 
-  จ านวนคร้ังการส่ง x-ray 
ซ ้ าโดยไม่สมควร 

การตรวจ วินิจฉยั วางแผน
และใหก้ารรักษา 

เพื่อการรักษาท่ี
เหมาะสมร่วมกบัผูป่้วย 
และถูกตอ้งตาม
มาตรฐานวชิาชีพ  
 

1. เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ใน 
การวนิิจฉยั 
2. เจา้หนา้ท่ีไม่แจง้ผลการ 
วนิิจฉยัใหผู้ป่้วยและญาติทราบ 
3.    ภาวะแทรกซอ้นจาก
หตัถการต่าง ๆ (Bleeding disorder, 
Infection , Hypersensitivity) 

4.   การเกิดภาวะวกิฤติระหวา่ง
การรักษา 
5.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไม่
พร้อมใชง้าน 

1.    อตัราความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียนทนัตกรรม 
2.   อตัราภาวะแทรกซอ้นจาก
หตัถการ 
3.   อตัราการเกิดภาวะฉุกเฉิน
ในคลินิกทนัตกรรม 
4.   อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการทนัตกรรม 
5.  จ านวนคร้ังความไม่พร้อม
ใชข้องเคร่ืองมือ 

การนดัหมาย / Recall เพื่อใหผู้ป่้วยมารับการ 1. เจา้หนา้ท่ีเขียนวนั/เวลานดั 1. จ านวนคร้ังผูป่้วยไม่มา
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process 

Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

รักษาอยา่ง    ต่อเน่ือง
และถูกวนัท่ีใหบ้ริการ 

หมายไม่ถูกตอ้ง 
2. ผูป่้วยไม่มาตามนดั 

ตามนดั 
2. เจา้หนา้ท่ีเขียนวนันดัหมาย
ผดิ 

3. กจิกรรมทบทวนคุณภาพ   
การทบทวนเม่ือส่งต่อ  ขอย้าย  ปฏิเสธการรักษา 

    เจา้หนา้ท่ีในฝ่ายทบทวนในการประชุมหวัหนา้พาท า โดยน ากรณีส่งต่อในสัปดาห์นั้นมาทบทวน  
พบวา่เป็นผูป่้วยส่งต่อเพื่อไปรับบริการฟันเทียมในโครงการฟันเทียมพระราชทานของโรงพยาบาล 
สระบุรี ซ่ึงยงัตอ้งการผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพิ่มอีก     

การทบทวนโดยผู้ช านาญกว่า 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : ทนัตแพทยเ์ป็นผูท้บทวนการรักษาของทนัตาภิบาลโดยในท่ีประชุม 
หวัหนา้พาท า จะน ากรณีผูป่้วยท่ีทนัตาภิบาลมีการส่งต่อใหท้นัตแพทยรั์กษาต่อ  หรือกรณีผูป่้วยท่ี 
ทนัตาภิบาลขอค าปรึกษา 
ความครอบคลุม  : ผูป่้วยทุกคนท่ีไดรั้บการส่งต่อ หรือขอค าปรึกษาจากทนัตแพทย ์  
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   มีการก าหนดขอ้ตกลงในการใหก้ารรักษากรณีผูป่้วยซบัซอ้น 
กรณีตวัอยา่ง  : การถอนฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสาม ซ่ึงมกัมีความยุง่ยากซบัซอ้น ถอนแลว้มกัเกิดการราก 
หกั ซ่ึงตอ้งส่งใหท้นัตแพทยแ์คะรากต่อ จึงมีขอ้ตกลงใหท้นัตแพทยเ์ป็นผูท้  าการรักษาตั้งแต่ตน้เพื่อ 
โอกาสเกิดภาวะรากหกันอ้ยกวา่    

การทบทวนการใช้ข้อมูลวชิาการ 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  :มีการทบทวนแนวทาง Dental Safety Goals  
ความครอบคลุม  : ตามเอกสารวชิาการ Thai Dental Safety Goals & Solutions ของทนัตแพทยสภา 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  : มีการปรับแนวทางการรักษาทางทนัตกรรม   
กรณีตวัอยา่ง  : กรณีผูป่้วยมารับบริการทนัตกรรม จากเดิมวดัความดนัโลหิต ตั้งแต่อาย ุ18 ปีข้ึนไป ใน 
ผูป่้วยท่ีมาถอนฟัน ปรับเปล่ียนเป็น วดัความดนัโลหิตและชีพจร ผูป่้วยตั้งแต่ 15 ปีทุกราย ก่อนรับบริการ 
ทนัตกรรมทุกชนิด ตามแนวทางปฏิบติั เน่ืองจากปัจจุบนัพบผูป่้วยความดนัโลหิตสูงในกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ย 
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การทบทวนตัวช้ีวดั 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : มีการน าขอ้มูลตวัช้ีวดัมาทบทวนในท่ีประชุมหวัหนา้พาท า   
ความครอบคลุม  : ทุกตวัช้ีวดัในงานทนัตกรรม    
กรณีตวัอยา่ง  : จากการทบทวนยงัพบมีอตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัการถอนฟัน ซ่ึงเกิดจาก 
ผูป่้วยไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัหลงัการถอนฟัน เช่น แคะแผลถอนฟัน จึงมีการใหสุ้ขศึกษารายกลุ่ม 
ก่อนการถอนฟัน เนน้การปฏิบติัตนหลงัการถอนฟัน และแจกใบแนะน าการปฏิบติัตนดว้ย     
 

การทบทวนการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
มีการเก็บขอ้มูลไม่พบกรณีผูป่้วยติดเช้ือจากการท าฟัน      
 

การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ  
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : มีการทบทวนเหตุการณ์ส าคญั หรือเกิดบ่อยในท่ีประชุมหวัหนา้พาท า 
ความครอบคลุม  : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงสัปดาห์นั้น 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :  เ หตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนไดรั้บการคน้หาสาเหตุ แนวทางป้องกนัแกไ้ข 
กรณีตวัอยา่ง  : จากการสังเกตพบวา่ผูป่้วยเป็นลมหลงัรับบริการทนัตกรรมจ านวนมาก จึงมีการเก็บ 
ขอ้มูลและน ามาวเิคราห์หาปัญหา/โอกาสพฒันา ท าการพฒันาคุณภาพเร่ืองการลดการเป็นลมใน 
ผูป่้วยทนัตกรรม ท าใหล้ดจ านวนผูป่้วยเป็นลมหลงัรับบริการทนัตกรรมได้    
 

การทบทวนเวชระเบียน 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  :   มีการทบทวนและพฒันาความสมบูรณ์ของเวชระเบียนทนัตกรรรม  
ความครอบคลุม  : ตามแนวทางการทบทวนเวชระเบียนของทีมข่าวสารและสารสนเทศ    
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   จดัท าตรายางป้ัมตามหวัขอ้ท่ีตอ้งลงขอ้มูล เนน้ย  ้าใหเ้จา้หนา้ท่ีลง 
ขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะเร่ืองการใหท้นัสุขศึกษาหลงัการรักษาเพื่อใหผู้ป่้วยสามารถ 
ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
 

การทบทวนการใช้ทรัพยากร 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : มีการน าขอ้มูลการใชว้สัดุหรือเคร่ืองมือมาทบทวน  
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   มีการสังเกต เก็บขอ้มูลการใชท้รัพยากรมาทบทวน 
กรณีตวัอยา่ง  : จากการสังเกตพบวา่ผา้ก๊อซท่ีใชง้าน มกัเหลือในถาดจ านวนมาก หลงัใหบ้ริการผูป่้วย 
จึงท าการพฒันาคุณภาพเร่ือง การลดตน้ทุนผา้ก๊อซ โดยเนน้ย  ้าใหเ้จา้หนา้ท่ี หยบิผา้ก๊อซในปริมาณท่ีพอดี  
กบัท่ีใชง้าน เพื่อไม่ตอ้งมีผา้ก๊อซเหลือทิ้งจ านวนมาก 
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การทบทวนค าร้องเรียน 
น าขอ้เสนอแนะจากผูม้ารับบริการมาทบทวนและด าเนินการในเร่ืองท่ีสมควร เช่น การมีส่ือวดีีทศัน์ 

ใหท้นัตสุขศึกษาระหวา่งผูป่้วยนัง่รอรับบริการ 
 
4. กลุ่มประชากรทางคลินิกทีส่ าคัญ  (Key Clinical Population) 

กลุ่มประชากรทางคลินิกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
- กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูงท่ีมาถอนฟัน เน่ืองจากเป็นผูป่้วยโรคทางระบบท่ีพบมาก มี

โอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นได ้มีการปฏิบติัตามแนวทางการรักษาผูป่้วย 
- กลุ่มเด็กนกัเรียนท่ีมารับการเคลือบหลุมร่องฟัน ตามโครงการยิม้สดใสเด็กไทยฟันดี จึงมีการจดัท า 

แผนการด าเนินงาน และการเตรียมวสัดุ เพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
5. บทเรียนจากการพฒันา  (CQI, QA) 

งานพฒันาคุณภาพ : การพฒันาคุณภาพเวชระเบียนทนัตกรรม 
 เน่ืองจากเวชระเบียนส่วนใหญ่ลงไม่ค่อยสมบรูณ์  โดยมีอตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบียน   ปี 2544  
คือ  40 %   ซ่ึงมีสาเหตุหลายอยา่ง  เช่น 
1.  ขาดความเคยชินท่ีปฏิบติัมานานและผูป่้วยท่ีมารับบริการมีจ านวนมาก  ท าใหเ้กิดความเร่งรีบใน 
     การลงบนัทึกเวชระเบียน  จึงท าใหล้งเวชระเบียนไม่สมบรูณ์ 
ขาดความรู้เร่ืองการวินิจฉยั 
ไม่เห็นประโยชน์ของการบนัทึกเวชระเบียนใหถู้กตอ้ง 

การลงเวชระเบียนไม่สมบรูณ์นั้น  จะท าใหเ้กิดปัญหาหลายดา้นทั้งทางดา้นการรักษาต่อคนไข ้
อาจท าใหไ้ดรั้บการรักษาท่ีไม่ต่อเน่ือง  หรือการลงระเบียนรายงานท าใหไ้ดข้อ้มูลไม่ครบถว้น 

เป้าหมาย : 
 อตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบียน  > 80 % 
การปรับปรุง/เปลีย่นแปลง  : 
1.  มีการตรวจสอบเวชระเบียนทุกวนั  ทั้งเก่า&ใหม่  และแจง้เจา้หนา้ท่ี  ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ ในจุดท่ีลง 
     เวช ระเบียนไม่ครบ  เพื่อกระตุน้ความตระหนกั  และลงเวชระเบียนใหค้รบถว้น 
2.  สุ่มการตรวจสอบเวชระเบียน  ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร  และสารสนเทศ 
เดือนละ  34  ใบ 
3.  มีการแจง้ในท่ีประชุมหวัหนา้พาท าคุณภาพ  สัปดาห์ละ  2  คร้ัง 
4.  มีการท าตรายาง  CC.   ,    Tx.   ,    การใหค้  าแนะน าทนัตสุขศึกษาเร่ือง……. 
      เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีลงเวชระเบียนไดส้มบรูณ์ มากข้ึน 
5.  มีการแจง้ผลการตรวจฟัน  , การวางแผนการรักษา  ให้ผูป่้วยทราบ  วา่ตอ้งมารับการรักษาใดบา้ง 
6.  มีการบนัทึกขอ้มูลโรคประจ าตวั การแพย้า ความดนัโลหิต ชีพจร ทุกคร้ังท่ีผูป่้วยมารับบริการ 
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ผลลพัธ์  : 
1.     เจา้หนา้ท่ีตระหนกัถึงการลงเวชระเบียนใหส้มบรูณ์มากข้ึน  ท าใหเ้วชระเบียนมีความสมบรูณ์มากข้ึน 
2.    ท าใหว้างแผนการรักษาไดถู้กตอ้ง  สามารถนดัคนไขม้าท าการรักษาต่อเน่ืองได ้ จนรักษาเสร็จสมบรูณ์ 
3.    ผูช่้วยทนัตแพทยจ์ดัเตรียมเคร่ืองมือไดร้วดเร็วข้ึน  คนไขเ้กิดความพึงพอในการรักษา 
 

การพฒันาคุณภาพ  : การลดอตัราการเกดิภาวะแทรกซ้อนหลงัการถอนฟัน 
เหตุผลที่ท า 
 ภาวะแทรกซอ้นหลงัการถอนฟัน เป็นความเส่ียงท่ีฝ่ายทนัตสาธารณสุขใหค้วามส าคญั จึงเก็บ
รวบรวมขอ้มูลผูป่้วยท่ีมีปัญหาหลงัการถอนฟัน มาทบทวนหาสาเหตุของปัญหา พิจารณาวา่เป็น
ภาวะแทรกซอ้นหลงัการถอนฟันหรือไม่ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการป้องกนั / แกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นแนวทาง
เดียวกนั เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาตามมาตรฐานวชิาชีพ 
เดิม 

1.   แนะน าขอ้มูลผูป่้วยดว้ยวาจา บางคร้ังผูป่้วยจ าไม่ได ้หรือฟันแลว้ไม่เขา้ใจ ท าใหเ้กิด 
      ภาวะแทรกซอ้นหลงัการถอนฟัน 
2.   ไม่มีเอกสารค าแนะน าหลงัการถอนฟันใหผู้ป่้วย 
3.   ไม่มีการท า case conference ผูป่้วยท่ีมีปัญหาหลงัการถอนฟัน 

การปรับปรุง/เปลีย่นแปลง  : 
 1.  ใหท้นัตสุขศึกษาแก่ผูป่้วย ดงัน้ี 
  1.1 ทนัตสุขศึกษารายกลุ่มหนา้หอ้งทนัตกรรม 
  1.2 ใหข้อ้มูล ความรู้ ภาวะสุขภาพช่องปากผูป่้วยแต่ละราย ก่อนท าการรักษา 
  1.3 ใหท้นัตสุขศึกษาหลงัรับบริการ พร้อมทั้งแจกเอกสารค าแนะน าภายหลงัการถอนฟัน 
 2.  ท า case conference ผูป่้วยท่ีมีปัญหาหลงัการถอนฟัน 
 3.  สรุปประเด็นการทบทวน แกไ้ขปัญหาและปรับปรุงอยา่งเร่งด่วน เพื่อก าหนดระบบวาง 
      แผนการรักษาผูป่้วยคร้ังต่อไป 
ผลลพัธ์  : 
 1. การเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัการถอนฟันลดลง  
 2. ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถลดการเกิด 
ภาวะแทรกซอ้นหลงัการถอนฟันได ้
 3. เจา้หนา้ท่ีไดรั้บความรู้จากการท า case conference ท าใหส้ามารถใหบ้ริการ 
ทนัตกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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การพฒันาคุณภาพ : การลดการเป็นลมในผู้ป่วยทนัตกรรม 
เหตุผลที่ท า 
 จากอุบติัการณ์ความเส่ียงทางทนัตกรรม พบวา่รอบปีท่ีผา่นมามีผูป่้วยเป็นลมหลงั จากรับบริการทนั
ตกรรม ซ่ึงฝ่ายทนัตสาธารณสุขใหค้วามส าคญักบัปัญหาน้ี จึงเก็บรวบรวมขอ้มูลผูป่้วยเป็นลมหลงัจากรับ
บริการ มาทบทวนหาสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งก าหนดแนวทางป้องกนั / การแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นแนวทาง
เดียวกนั เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาตามมาตรฐานวชิาชีพ  
จากการวเิคราะห์พบสาเหตุของปัญหาดังนี้ : 

1.   ผูรั้บบริการไม่ไดรั้บประทานอาหารเชา้ก่อนมาท าฟัน โดยเฉพาะผูป่้วยเบาหวาน อาจเกิด  
      ภาวะ Hypoglycemia ได ้
2.   ผูรั้บบริการพกัผอ่นไม่เพียงพอ 
3.   ผูรั้บบริการมีภาวะเครียดเน่ืองจากมีความกงัวลในระหวา่งท าฟัน 
4.   ผูรั้บบริการท่ีด่ืมสุราก่อนมาท าฟัน 
5.   ผูรั้บบริการลุกก่อนการปรับเตียง 
6.   ลกัษณะยนิูตท าฟันไม่เหมาะสม เช่น ยนิูตท าฟันท่ีไม่สามารถปรับนัง่ได ้  

การปรับปรุง/เปลีย่นแปลง  : 
1.   ใหท้นัตสุขศึกษาเร่ืองการเตรียมตวัก่อนการเขา้รับบริการทางทนัตกรรม เช่น 

 การรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนมาท าฟัน 
 การนอนหลบัใหเ้พียงพอ ก่อนมาท าฟัน 
 การงดด่ืมสุราก่อนท าฟัน 

2.   ใหค้วามส าคญัในการซกัประวติัเก่ียวกบัโรคประจ าตวัของผูรั้บบริการ เเละเนน้  
    เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีมีส่วนท าใหผู้รั้บบริการเป็นลม  
3.   คุยกบัผูรั้บบริการเพื่อลดความกงัวล 
4.   ใหค้  าเเนะน าเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนท่าทางเเละบอกถึงผลเสียจากการ  
      ปรับเปล่ียนท่าทางเร็วเกินไป 
5.   เลือกผูรั้บบริการให้เหมาะสมกบัลกัษณะยนิูตท าฟัน เช่น ยนิูตท าฟันท่ีไม่ 
      สามารถปรับนัง่ได ้ไม่ควรใชส้ าหรับผูสู้งอาย ุและหญิงตั้งครรภ ์

ตัวช้ีวดั  
              จ านวนผูรั้บบริการท่ีเป็นลมหลงัรับบริการทนัตกรรม 
 โดยสังเกตจากอาการ / อาการแสดง ดงัน้ี 

- อ่อนเพลีย , แน่นล้ินป่ี / ยอดอก 
- ใจสั่น , หนา้ซีด 
- ปลายมือ ปลายเทา้เยน็ เหง่ือออกปลายมือ ปลายเทา้ 



Service Profile  ฝ่ายทนัตสาธารณสุข 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

17 

- คล่ืนไส้ หายใจล าบาก 
- ชีพจรเตน้เร็ว มากกวา่ 100 คร้ัง / นาที 
- ความดนัโลหิตลดลง ต ่ากวา่ 90/60 mmHg 

ผลลพัธ์  : ในรอบปีท่ีผา่นมาไม่พบการเป็นลมในผูป่้วยทนัตกรรม 
 

 
การพฒันาคุณภาพ  :   เคร่ืองมือทนัตกรรมสะอาด ปลอดเช้ือได้มาตรฐาน 

วตัถุประสงค์  : เพื่อท าใหเ้คร่ืองมือปราศจากเช้ือ  
การปรับปรุง/เปลีย่นแปลง  :  

       1.  น าเคร่ืองมือไปลา้งและท าใหป้ลอดเช้ือท่ีหน่วยจ่ายกลาง 
       2.  จดัเคร่ืองมือเป็นชุด  ไดแ้ก่ ชุดอุดฟัน  ขดูหินปูน  ถอนฟัน  ท าใหง่้าย  สะดวกต่อการหยบิใช ้

2.  มีการซีลซอง  จดั Set ตามการใชง้าน ก่อนน าเขา้ Autoclave 
3.  ประสานงานกบัหน่วยจ่ายกลาง  ท า Spore  test  เคร่ือง Autoclave   ทุกสัปดาห์  ท าใหร้ะบบการ
ตรวจสอบครบทั้ง 3 วธีิ คือ 

3.1 Mechanical  ไดแ้ก่  ตรวจดูการท างานของเคร่ืองท่ีเข็มหนา้ปัด  หลอดไฟในการท างาน 
3.2 Chemical  ไดแ้ก่  การใช ้Chemical  tape  และ Chemical  strip 
3.3 Biological  ไดแ้ก่ ผลการตรวจสอบ Spore test 
      4.   เปล่ียนรถเขน็เคร่ืองมือหลงัผา่นการฆ่าเช้ือ  เป็นรถเขน็ท่ีมีฝาปิดมิดชิด ในการขนส่งเคร่ืองมือระหวา่ง
หน่วยจ่ายกลาง กบัฝ่ายทนัตสาธารณสุข 

ผลลพัธ์  :  
- ไม่มีการลา้งเคร่ืองมือท่ีฝ่ายทนัตสาธารณสุข ลดการแพร่กระจายเช้ือ 
- ไดรั้บเคร่ืองมือท่ีปราศจากเช้ือ 
- ผูรั้บบริการมีความเช่ือมัน่ ความพึงพอใจ ในการมารับบริการทนัตกรรมโดยดูจากรายงานความ 
พึงพอใจของผูรั้บบริการต่อฝ่ายทนัตสาธารณสุข 
 

การพฒันาคุณภาพ  : การพัฒนาระบบนัดและการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยเด็ก 
เหตุผลที่ท า  
 เน่ืองจากการรักษาฟันน ้านมท่ีผทุะลุโพรงประสาทฟัน มีทางเลือกในการรักษาหลายทาง เช่น ถอน
ฟัน รักษารากฟันแลว้ท าครอบฟัน  ซ่ึงทนัตแพทยต์อ้งอธิบายและเลือกวธีิการรักษาร่วมกบัผูป้กครอง พบวา่
ผูป้กครองบางรายไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการเก็บรักษาฟันน ้านมของลูก มกัเลือกการถอนฟันเน่ืองจาก
ไม่ตอ้งพาเด็กมาคร้ังต่อไป แต่จะส่งผลต่อระบบบดเค้ียวและการข้ึนของฟันแทข้องเด็กในอนาคต บางกรณี
ผูป้กครองยนิยอมนดัรักษารากฟัน แต่เม่ือถึงวนันดั ผูป้กครองหรือเด็กไม่พร้อมรับการรักษา เช่น เด็ก
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รับประทานอาหารมามาก เส่ียงต่อการส าลกั อาเจียนขณะท าฟัน ทางผูป้กครองวติกกงัวลแทนลูก ฝ่ายทนัต
สาธารณสุขใหค้วามส าคญักบัปัญหาน้ี จึงเก็บรวบรวมขอ้มูลมาทบทวนหาสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางป้องกนั / การแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั  
จากการวเิคราะห์พบสาเหตุของปัญหาดังนี้ : 

1.   ผูป้กครองไม่ทราบผลเสียท่ีเกิดจากการสูญเสียฟันน ้านมก่อนเวลาท่ีควร 
2.   ผูป้กครองไม่ทราบขั้นตอนการรักษา จึงเกิดความกงัวล 
3.   ผูป้กครองไม่ทราบวธีิการเตรียมความพร้อม ก่อนพาเด็กมารับบริการรักษารากฟันน ้านม 

เป้าหมาย 
 จ านวนความไม่พร้อมของผูป่้วยในการมารับการรักษา นอ้ยกวา่  5 ราย / เดือน 

การปรับเปลีย่น  
1.  จดัท าแฟ้มคู่มือมีภาพประกอบ ขั้นตอนการรับบริการทนัตกรรมส าหรับเด็ก 
2.  อธิบายผูป้กครองใหท้ราบความส าคญัและผลเสียท่ีเกิดจากการสูญเสียฟันน ้านมก่อนเวลาท่ีควร 
3.  มีใบแจง้แนบบตัรนดั วธีิการเตรียมความพร้อม ก่อนพาเด็กมารับบริการรักษารากฟันน ้าน 
 
หมายเหตุ 
ความไม่พร้อมของผูป่้วยในการมารับการรักษา ดงัน้ี 

 ผูป้กครองวิตกกงัวล กลวัแทนลูก ไม่ใหลู้กรับการรักษาทั้งก่อน ระหวา่งขั้นตอนรักษา 
 ผูป่้วย(เด็ก)ไม่พร้อม เช่น ป่วย เป็นหวดั มีน ้ามูก อาเจียนเน่ืองจากทานอาหารมามากก่อนรักษา  
 ผูป้กครองไม่ไดเ้ตรียมเงินมาส าหรับค่าใชจ่้ายครอบฟันน ้านม 
 ผูป่้วยไม่มาตามนดั / มาไม่ตรงเวลา  
 

ผลลพัธ ์
ในรอบปีท่ีผา่นมาไม่พบผูป่้วยท่ีมารับการรักษารากฟันน ้านมโดยไม่มีความพร้อม 
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6. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
6.1 ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน  (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพที่เสร็จส้ินแล้ว) 
- การจ าแนกผูรั้บบริการเป็นผูป่้วยฉุกเฉิน/ส่งปรึกษา , พระภิกษุ , ผูป่้วยนดั , ผูป่้วยทัว่ไป 
- วธีิปฏิบติัในการเรียกผูป่้วยเขา้รับบริการ 
- การใหสุ้ขศึกษารายกลุ่มก่อนรับบริการ และรายบุคคลหลงัรับบริการ 
- การบนัทึกเวชระเบียนทนัตกรรม 
- การท าความสะอาดเคร่ืองมือและท าลายเช้ือทางทนัตกรรม 

6.2 การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
- การลดจ านวนความไม่พร้อมใชข้องชุดตรวจ 
- การส่งเสริมทนัตสุขภาพผูรั้บบริการโดยมุ่งเนน้ใหผู้รั้บบริการสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได ้

7. แผนการพฒันาต่อเน่ือง    
- การด าเนินงานทนัตสาธารณสุขในชุมชน 

 
 
 
ค.  รายละเอียดของการปฏิบติัตามมาตรฐานเฉพาะหน่วย 

DEN  : บริการทนัตกรรม 

DEN.8 ระบบงาน/กระบวนการให้บริการ 
มีระบบงาน/กระบวนการให้บริการผู้ป่วยวกิฤติ ทีม่ีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ  และตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการทันตกรรมแต่ละราย 
ขอใหส้รุปกระบวนการท างานขา้งล่างน้ี โดยใชแ้นวคิด Plan-Do-Check-Acti ไปทีละขอ้ (ถา้เป็นไปได ้ขอให้
ยกตวัอยา่ง กลุ่มผูป่้วยท่ีส าคญั/เป็นปัญหา/พบบ่อย ส าหรับกระบวนการดงักล่าว  และการบรรลุเป้าหมายท่ี
เกิดข้ึน) 

DEN.8.1 มีการท างานร่วมกันเป็นทมีระหว่างสาขาวชิาชีพต่างๆ 
1) การก าหนดแพทยรั์บผดิชอบผูรั้บบริการทนัตกรรมแต่ละราย เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ืองและไดรั้บการส่งต่ออยา่งเหมาะสม 

ตอบ : มีการบันทกึประวัติการเจ็บป่วย,ผลการตรวจสุขภาพช่องปากและแผนการรักษา,การวินิจฉัย

และการรักษา    ลงใน  เวชระเบียนทันตกรรมและแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่ายงัมีฟันทีต้่องรับการรักษา
อะไรบ้าง   ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่าง ต่อเน่ืองและได้รับการส่งต่ออย่างเหมาะสม 
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2) การดูแลผูรั้บบริการทนัตกรรมท่ีมีโรคทางระบบร่วมกบัแพทยส์าขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้รั้บบริการทนั
ตกรรมไดรั้บการรักษาอยา่งเหมาะสม ไม่เกิดปัญหาหรือภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการรักษาทางทนัตกรรม 
หรือป้องกนัปัญหาทางทนัตกรรมระหวา่งการรักษาโรคทางระบบ  (ขอใหย้กตวัอยา่งโรคทางระบบท่ีพบ
บ่อย และความร่วมมือกบัแพทยส์าขาท่ีเก่ียวขอ้ง) 

ตอบ : -       มีการรับปรึกษา  และการส่งปรึกษาระหว่างแพทย์และทนัตแพทย์  ในกรณผีู้ป่วยมีโรค
ทางระบบ  เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน    ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  ผู้ป่วยทีต้่องหยดุยาป้องกนัเลือดแข็งตัวก่อน

การท าฟัน 

- ในผู้ป่วยทีต้่องผ่าตัดหัวใจ หรือ ผู้ป่วยทีต้่องฉายรังสีรักษามะเร็ง  จะได้รับการท าฟันให้เสร็จก่อน 

จะเข้ารับบริการบ าบัดโรคทางระบบต่อไป 

DEN.8.2  ผู้รับบริการทนัตกรรมและครอบครัวได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับบริการ 
1) การคดักรองจ าแนกประเภทผูป่้วย จดัล าดบัความเร่งด่วน เพื่อใหก้ารดูแลช่วยเหลืออยา่งเหมาะสมตาม

ความรุนแรงของการเจบ็ป่วยไดท้นัท่วงที 
ตอบ : ฝ่ายทนัตสาธารณสุขมีการจ าแนกผู้ป่วยดังน้ี 

1. ผู้ป่วยทีม่ีภาวะฉุกเฉินเ ช่น ผู้ป่วยทีป่ระสบอุบัติเหตุ ,ผู้ป่วยทีม่ีอาการปวดฟันรุนแรง,  ผู้ป่วย
ทีแ่พทย์ส่งมา consult  จากผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

2. พระภิกษุ 
3. ผู้ป่วยที่นัดมารับการรักษา เช่น  รักษารากฟัน, ท าฟันปลอม  

4. ผู้ป่วยทางทนัตกรรมทัว่ไปเช่นต้องการอุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน 
ซ่ึงผู้ป่วยทัง้  4  ประเภท  จะมีคิวแยกกนัคนละกลุ่มอย่างชัดเจน  ผู้ป่วยทีม่ีภาวะฉุกเฉินจะได้รับ

การรักษาในทนัททีีม่าถงึห้องฟันโดยไม่ต้องรอตามคิวบัตรท าฟัน แต่ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยทีม่ารอรับ
บริการท าฟันฟังให้เข้าใจ ว่าท าไมถงึมีการลัดคิวให้กบัผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาก่อนซ่ึงผู้ป่วย

ภาวะฉุกเฉินต้องได้รับการรักษาอย่างทนัท่วงท ีเพือ่ป้องกันการเกดิภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ   ส าหรับ
ผู้ป่วยทางทนัตกรรมทัว่ไปและผู้ป่วยทีนั่ดรักษาต่อเน่ือง จัดท าบัตรคิวต่างสีกนั เพือ่แยกผู้ป่วยได้

ชัดเจน 

2) การระบุตวัผูป่้วย (patient identification) เพื่อป้องกนัการตรวจรักษาผดิตวับุคคล 
ตอบ : การป้องกนัการรักษาผู้ป่วยผิดตัวบุคคลทางฝ่ายทนัตสาธารณสุขจะท าการเรียกช่ือพร้อม
นามสกลุผู้ป่วยทุกคร้ัง และจะสอบ  ถามช่ือและนามสกลุผู้ป่วยอีกคร้ังก่อนท าการรักษา  พร้อมทัง้มีการท า

บัตรคิวท าฟันใบเล็กกบัใบใหญ่ โดยบัตรคิวใบเล็กติดไว้ที ่OPD card  ส่วนบัตรคิวใบใหญ่ให้ผู้ป่วยถอืไว้ 
เพือ่ป้องกนัการตรวจรักษาผิดตัวบุคคล 
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3) การใหข้อ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขั้นตอนการเขา้รับบริการ 
ตอบ : -       ฝ่ายทันตสาธารณสุขมีการจัดท าเอกสารข้ันตอนการเข้ารับบริการ ให้ผู้ป่วยและญาติดู  

ทีจุ่ดน่ังรอท าฟัน 

- มีการท าเอกสารตารางการให้บริการทนัตกรรมแต่ละวัน แจกแก่ผู้ป่วย  เพือ่ทีค่นไข้จะได้รับ

การรักษาอย่างสะดวกและรวดเร็ว  
- มีการให้ข้อมูลเกีย่วกบัข้ันตอนการเข้ารับบริการรายกลุ่มผู้ป่วย  ก่อนเข้ารับบริการ 

DEN.8.3  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทีจ่ าเป็นระหว่างผู้รับบริการทนัตกรรมและครอบครัว กบัทมีผู้ให้บริการ 
1) แนวทางการใหข้อ้มูลแก่ผูรั้บบริการทนัตกรรมกรณีท่ีสามารถรักษาไดห้ลายวธีิ  ขอยกตวัอยา่งโรคท่ีมี
ทางเลือกในการรักษาหลายวธีิ และขอ้มูลท่ีใหแ้ก่ผูป่้วย 

ตอบ : แนวทางการให้ข้อมูล ยกตัวอย่าง เช่น 
1)  โรคฟันผ ุ ในกรณีทีฟั่นของคนไข้ผไุม่ลึก   จะแนะน าให้คนไข้ได้รับการรักษาโดยการอุดฟัน    แต่

ถ้าในกรณีทีฟั่นผทุะลุโพรงประสาทฟันแล้ว  จะแนะน าให้คนไข้รักษารากฟันแทน   ซ่ึงต้องบอกรายละเอียด
เร่ืองค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษา และวันเวลาในการมารับการรักษา  เน่ืองจากการรักษารากฟันน้ัน ต้องใช้

ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเน่ือง   ซ่ึงจ าเป็นต้องมาตามวันและเวลาที่หมอนัดหลายคร้ัง จึงจ าเป็นต้อง
บอกให้คนไข้ทราบก่อน    และการรักษารากฟันน้ันต้องช าระเงินเอง   แต่ถ้าคนไข้ไม่สามารถรักษารากฟัน

ได้  จะแนะน าวิธีการรักษาอีกทางให้กบัคนไข้ได้เลือกคือการถอนฟันแทนการรักษารากฟัน แต่ต้องอธิบาย
ให้คนไข้ทราบด้วยว่าหลังการถอนฟันแล้วน้ันต้องใส่ฟันปลอมเพือ่ป้องกนัฟันล้มเอียง   พร้อมทัง้บอก

รายละเอียดเกี่ยวกบัราคาของค่าท าฟันปลอม คนไข้จะได้ทราบถงึหลายละเอียดข้อดีข้อเสียระหว่างของการ

รักษารากฟันกบัการท าฟันปลอมโดยให้คนไข้เป็นคนตัดสินใจในการรักษาเอง   
2) โรคปริทนัต์    ในกรณทีีพ่บว่าคนไข้มีเหงือกอักเสบไม่มากจะแนะน าให้ขูดหินปูนโดยจะขูดหินปูน

ให้เสร็จภายในคร้ังเดียว ในกรณีทีม่ีหินปูนมาก อาจจะนัดมาให้ขูดซ ้าอีกหน่ึงรอบ แต่ถ้าพบคนไข้ทีเ่หงือก
อักเสบมาก อาจแนะน าให้คนไข้เกลารากฟันโดยจะนัดคนไข้มารักษาในคร้ังต่อไป บางคร้ังอาจพบว่ามีคนไข้

ทีเ่กลารากฟันแล้วไม่หาย  เน่ืองจากคนไข้เหงือกอักเสบมาก จะส่งคนไข้ไปรับการรักษาต่อทีโ่รงพยาบาล
ศูนย์ซ่ึงจะมีทนัตแพทย์เฉพาะทางรักษาต่อ แต่ถ้าคนไข้ไม่สามารถจะไปรับการรักษาเฉพาะทางได้ อาจให้

คนไข้เลือกรับการรักษาโดยการถอนฟันซ่ีทีเ่ป็นปัญหาออก และใส่ฟันปลอมแทน 

2) แนวทางการใหค้  าแนะน าหลงัการรักษา เพื่อให้ผูรั้บบริการทนัตกรรมสามารถดูแลตนเองไดแ้ละป้องกนั
ผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน  ขอใหย้กตวัอยา่งปัญหาในการดูแลตนเองและผลขา้งเคียงหลงัการรักษาท่ีพบ
บ่อย  ขอใหป้ระเมินความส าเร็จของการใหค้  าแนะน าเพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าว 

ตอบ :     ตัวอย่างปัญหา เช่น  การให้บริการถอนฟัน    หลังการรักษาผู้ปฏิบัติงานต้องอธิบายข้อปฏิบัติหลัง
การถอนฟันให้คนไข้ฟังข้างเตียงจนเข้าใจพร้อมกบัให้เอกสารข้อแนะน าหลังการถอนฟันกบัคนไข้เพือ่ให้
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คนไข้ได้น ากลับไปอ่านทีบ้่านเพือ่ทีจ่ะปฏิบัติตนเองได้ถูกต้อง  เน่ืองจากหลังการถอนฟันคนไข้ส่วนใหญ่

ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องท าให้เกดิปัญหา เช่น หลังการถอนฟันแล้วคนไข้บ้วนน ้าลายทิง้หรือบ้วนปากแรงๆ อาจ
ท าให้ปวดแผลถอนฟันเป็น Dry  Socket ซ่ึงเป็นปัญหาทีพ่บอยู่บ่อยๆ    แต่หลังจากฝ่ายทนัตกรมได้จัดท า

เอกสารข้อแนะน าหลังการถอนฟันให้กบัคนไข้และได้อธิบายข้อปฏิบัติตนให้คนไข้ฟังข้างเก้าอ้ีแล้ว ปรากฏ
ว่าพบคนไข้ทีม่ีปัญหาลดลงจากเมื่อก่อน และได้จัดท าข้อแนะน าหลังการอุดฟันและขูดหินปูน  เพือ่ป้องกนั

ความเส่ียงให้ครอบคลุมมากข้ึนรวมทัง้มีการให้ทนัตสุขศึกษารายกลุ่มก่อนการถอนฟัน อุดฟัน ในปี 2554 
ไม่พบอัตราการเกดิภาะวะแทรกซ้อนหลังการถอนฟัน  และไม่พบอัตราการเกดิภาะวะแทรกซ้อนหลังการ

อุดฟัน ซ่ืงบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ( < 1%) 

DEN.8.4 ผู้รับบริการทนัตกรรมแต่ละรายได้รับการประเมินและวางแผนการดูแลรักษาเป็นระยะ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการด้านปัญหาทนัตสุขภาพของผู้รับบริการทนัตกรรม 
1) การตรวจร่างกายและเอกซเรย ์เพื่อใหไ้ดก้ารวินิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์  (ขอใหย้กตวัอยา่งสภาวะท่ี

อาจจะถูกละเลย วนิิจฉยัผดิพลาด หรือวนิิจฉยัล่าชา้ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยๆ  และแนวทางป้องกนัปัญหา
ดงักล่าว)   

ตอบ : มีการตรวจร่างกายและ X-RAY เพือ่ให้ได้การวินิจฉัยทีถู่กต้องสมบูรณ์ เช่น กรณ ีDeep caries จะต้อง

มีการ X-RAY เพือ่ประกอบการวินิจฉัยจะได้ให้การรักษาทีถู่กต้อง , กรณมีีฟันผุทีฟั่น molar ทีติ่ดกบัฟันคุด 
จะต้อง X-RAY  เพือ่วินิจฉัยซ ้าทัง้ 2 ซ่ี เพือ่วางแผนการรักษาให้ถูกต้อง , กรณทีี่ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน 

จะต้องตรวจและอาจจะใช้ X-RAY ประกอบกบัการดูอายผุู้ป่วยว่าควรจะให้การรักษาอย่างไร ,กรณพีบ 
gingival abscess ต้องท าการตรวจพร้อมกบั X-RAY ว่าสาเหตุ ของโรคมาจากทีใ่ด เพือ่จะได้ให้การวินิจฉัย

และรักษาทีถู่กต้องและเหมาะสมต่อไป 

2) การประเมินความเส่ียงของโรคฟันผแุละโรคปริทนัต ์การวางแผนทนัตกรรมป้องกนัท่ีเหมาะสมกบัภาวะ
ความเส่ียงของผูรั้บบริการทนัตกรรมแต่ละคนและการใหค้  าแนะน า  แนวทางการประเมินการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของผูป่้วย  (ขอให้ประเมินความส าเร็จในการใหค้  าแนะน าทางทนัตกรรมป้องกนั) 

ตอบ : ทางด้านทันตกรรมป้องกนั มีการประเมินความเส่ียงของโรคฟันผใุนกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียนทีม่ารับการ
ฉีดวัคซีนใน WBC ทุกรายมีการให้ทนัตสุขศึกษา  แจกแปรงสีฟัน และสอนวิธีแปรงฟัน แก่ผู้ปกครองพร้อม

กบัทา  Fluoride vanish ในรายทีม่ีข้อบ่งช้ีและนัดหมายเพือ่มาตรวจซ ้าทุก 6 เดือน และในกรณมีี่มีฟันผ ุจะ
ท าการนัดมารักษาจนเสร็จสมบูรณ์  เพือ่จูงใจให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพช่องปากให้กบับุตรหลานอย่าง

ต่อเน่ือง และในกลุ่มหญงิมีครรภ์ทีม่าฝากครรรภ์ในโรงพยาบาลมีการให้ทนัตสุขศึกษา ,ตรวจช่องปาก , และ
สอนแปรงฟันเพือ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ตนเองและบุตรให้สามารถป้องกนั

การเกดิโรคฟันผแุละโรคปริทนัต์ได้ และมีการให้การรักษาให้แก่หญงิมีครรภ์)หลังจากด าเนินการแล้ว  ผล
ปรากฎว่า สุขภาพช่องปากของหญงิมีครรภ์ดีข้ึน   
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3) แนวทางการวางแผนการรักษาในกรณีทัว่ไป  ขอ้บ่งช้ีท่ีตอ้งมีการวางแผนการรักษาท่ีสมบูรณ์ (complete 
treatment plan)  แนวทางการบนัทึกแผนการรักษาเพื่อให้เกิดการดูแลต่อเน่ือง  แนวทางการนดัหมาย
เพื่อให ้  ผูป่้วยไดรั้บการรักษาจนเสร็จส้ินตามแผน  และการติดตามผลต่อเน่ือง 

ตอบ : ในผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายจะมีการตรวจช่องปากทัง้หมด พร้อมกบัวางแผนการรักษาในคร้ังแรกและ

บอกข้อมูลการตรวจช่องปาก เพือ่ให้ผู้ป่วยทราบถงึระดับปัญหาในช่องปากของตน และมีการแนะน าให้ผู้ป่วย
มารับการรักษาให้สมบูรณ์ทุกราย ส่วนในรายทีจ่ะต้องมีการรักษาอย่างต่อเน่ือง เช่น การท าฟันปลอม , การ

รักษาประสาทฟัน , การผ่าฟันคุดจะมีการนัดหมายและให้ผู้ป่วยมารับการรักษาจนเสร็จส้ิน 

DEN.8.5 กระบวนการให้บริการทนัตกรรมเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวชิาชีพ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับว่าดีทีสุ่ดภายใต้
สถานการณ์ของหน่วยงาน 
1) แนวทางปฏิบติัเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ผูรั้บบริการทนัตกรรมจะไดรั้บการรักษาท่ีมีมาตรฐานตามหลกั

วชิาการ รวมทั้งกิจกรรมทบทวนและเรียนรู้ร่วมกนัภายในวชิาชีพ  ขอใหย้กตวัอยา่งสภาวะท่ีมีความ
ซบัซอ้นหรือมีความเส่ียงสูงและผลการประเมินคุณภาพในการดูแลสภาวะดงักล่าว 

ตอบ :  มี CPG เร่ืองการให้การรักษาในผู้ป่วย DM และ HT เพือ่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองการให้

การรักษา และ การปฏิบัติเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกดิขึ้น การประเมินผล ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือ
ร้องเรียนจากการใช้ CPG เกดิขึ้น 

2) แนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัอุบติัการณ์หรืออุบติัเหตุระหวา่งการใหบ้ริการ  การเตรียมความพร้อมและ
แนวทางปฏิบติัเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน  ขอใหย้กตวัอยา่งภาวะฉุกเฉินท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน ภาวะฉุกเฉินท่ีเคย
เกิดข้ึนจริงและผลการแกไ้ขภาวะฉุกเฉินดงักล่าว 
ตอบ : -   มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกดิอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉินโดยมีการประสานงานกบัห้อง

ฉุกเฉินและซักซ้อมท าความเข้าใจกบับุคลากร  

- ภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกดิข้ึนได้ แยกเป็น 2 ชนิด  คือ  ฉุกเฉิน 1 ได้แก่ ผู้ป่วยทีไ่ม่สามารถปฐม

พยาบาลเบื้องต้นได้   ฉุกเฉิน 2  ได้แก่ ผู้ป่วยทีส่ามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้   
ตัวอย่าง  ฝ่ายทันตสาธารณสุขมีภาวะฉุกเฉินทางทนัตกรรม  คือ ผู้ป่วยเป็นลมหลังการถอนฟัน  

ได้มีการแก้ไขโดยปฏิบัติตามแนวทางทีว่างไว้ คือ  ให้ผู้ช่วยทนัตแพทย์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน  โดย
แจ้งรหัส ฉุกเฉิน 1 ซ่ึงเจ้าหน้าทีห้่องฉุกเฉินสามารถมาดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันถ่วงท ี  

3) แนวทางการใหบ้ริการผูรั้บบริการทนัตกรรมท่ีติดเช้ือ HIV แนวทางปฏิบติัเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ
ขณะปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ HIV 

ตอบ : การให้บริการทางทันตกรรมผู้ติดเช้ือ HIV คือการปฏิบัติตามหลัก Universal precaution  และมี WI  

เมื่อบุคคลกรถูกของมีคมทีสั่มผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเช้ือ HIV ขณะปฏิบัติหน้าที่ 
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4) มาตรการป้องกนัการติดเช้ือท่ีส าคญัและแนวทางการควบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรการท่ีก าหนดไว ้   ระบบ
การเฝ้าระวงัการติดเช้ือ ผลการเฝ้าระวงั และการตอบสนองต่อผลการเฝ้าระวงั 
ตอบ :  -   มาตรการป้องกนัการติดเช้ือทีส่ าคัญได้แก่ การให้ความรู้เจ้าหน้าทีใ่นเร่ือง UP ,มี CPG  การล้าง

มือ,  การแยก / ทิง้ขยะ 

             -   มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าทีป่ระจ าปี 

   -   มีการเฝ้าระวังการติดเช้ือร่วมกบัคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือของโรงพยาบาล 

     -  ยงัไม่พบอุบัติการณ์การติดเช้ือในฝ่ายทนัตสาธารณสุข 

5) แนวทางการคุม้ครองสิทธิผูป่้วย  ขอใหย้กตวัอยา่งการคุม้ครองสิทธิผูป่้วยท่ีมีโอกาสเกิดปัญหาในทาง
ปฏิบติั  และแนวทางการป้องกนัปัญหาดงักล่าว  ขอใหป้ระเมินความส าเร็จในการคุม้ครองสิทธิผูป่้วย 

ตอบ : แนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย : มีการเผยแพร่ค าประกาศสิทธิผู้ป่วยให้แก่บุคลากรเป็นลายลักษณ์

อักษร , เจ้าหน้าทีทุ่กคนมีป้ายช่ือชัดเจน  ซ่ึงทางฝ่ายทันตฯมีแผนจัดท าป้ายช่ือผู้ให้บริการทนัตกรรม 
ติดหน้าห้องคลินิกทันตกรรม  กรณผีู้ป่วยเด็กทีจ่ะต้องผกูยึด จะต้องมีการขออนุญาตผู้ปกครองก่อน

ทุกคร้ัง และเซ็นต์ใบยนิยอม โดยจากการประเมินจากตู้รับความคิดเห็นของโรงพยาบาลยงัไม่พบข้อ
ร้องเรียนเกดิขึ้น 

6) บริการทนัตกรรมเชิงรุกในชุมชน พื้นท่ีและประชากรท่ีรับผดิชอบ  แผนงาน/กิจกรรม/เป้าหมายส าคญั  
ขอใหป้ระเมินการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

กจิกรรม เคร่ืองช้ีวัด เป้าหมาย ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

-  การจดัหน่วยบริการถอนฟัน
โรงเรียนประถมในเขต
รับผดิชอบ 

-  การออกหน่วยร่วมกบั
โรงงานปูนซีเมนต ์

-  อตัราการด าเนินกิจกรรมในโรงเรียน
ประถมในเขตรับผดิชอบ 

 

- อตัราการออกหน่วยตามแผนท่ีจดัท า
ร่วมกนั 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

DEN.8.6 มีการบันทกึข้อมูลผู้รับบริการ/ปัญหา/แผนการบริการ การปฏิบัติตามแผน และผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ 
เพ่ือให้เกดิการส่ือสารทีด่ีระหว่างทมีงานผู้ให้บริการและเกิดความต่อเน่ืองในการให้บริการ 
1) การก าหนดเป้าหมายและออกแบบบนัทึกเวชระเบียน (ลกัษณะเฉพาะของแบบบนัทึกเวชระเบียนใน

หน่วยงานมีอะไรบา้งและมีเป้าหมายอะไร?)   
ตอบ : ในผู้ป่วยใหม่จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากทัง้หมด และวางแผนการรักษาโรค ประกอบด้วยช่ือ อาย ุ

เลขทีบ่ัตรโรงพยาบาล  เลขที่บัตรทนัตกรรม  ทีอ่ยู่และเบอร์โทรศัพท์ทีติ่ดต่อได้  วันที่ตรวจ  ประวัติ

ความเจ็บป่วย  โรคประจ าตัว  การแพ้ยา  อาการส าคัญและการวินิจฉัย  แผนภาพบันทึกการตรวจฟัน
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และเหงือก  ช่ือผู้ตรวจ  เพือ่ให้ผู้ให้บริการคร้ังต่อไปทราบข้อมูลของ    ผู้ป่วยได้ครบถ้วน  และมีใบ

แจ้งผลการตรวจฟันให้ผู้ป่วยรับทราบว่ายงัเหลือฟันทีต้่องรับการรักษาอะไรบ้างส่วนในเวชระเบียน
หน้าถดัไปจะเป็นการลงข้อมูลของการรักษาในวันน้ันๆ  ประกอบด้วย  วันที่  ต าแหน่งซ่ีฟัน  การ

วินิจฉัย  อาการส าคัญ  การรักษา  ค าแนะน าหลังการรักษา  ช่ือผู้รักษา  สิทธิบัตรของผู้ป่วยและราคา
ค่ารักษา  เพือ่สามารถดูประวัติย้อนหลังได้  ทบทวนการปฏิบัติงานได้  โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพือ่ให้

การรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2) การทบทวนความสมบูรณ์ของการบนัทึกเวชระเบียน  (มีการทบทวนบ่อยเพียงใด? ทบทวนอะไร?  ผล

การทบทวนเป็นอยา่งไร?  มีแผนท่ีจะปรับปรุงอยา่งไร?)   
ตอบ : มีการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนเดือนละ 2 คร้ัง ทบทวนโดย การสุ่มเวชระเบียน 5% จาก

คนไข้ทนัตกรรมทัง้หมดในปีทีผ่่านมา  ซ่ึงปี 2547 มีการสุ่มเดือนละ 34 ใบ  เพือ่ดูว่ามีเวชระเบียนใบ

ไหนมีการลงไม่สมบูรณ์และใครเป็นผู้ลงบันทึกเวชระเบียนเป็นคนแรก ซ่ึงจะคิดค่าความสมบูรณ์ของ
การลงเวชระเบียนเป็นเปอร์เซ็นต์โดยการลงเวชระเบียนต้องมีความสมบูรณ์ไม่ต ่ากว่า 80%   ผลการ

ทบทวนยงัพบว่ามีเวชระเบียนบางใบทีย่งัลงไม่สมบูรณ์ ซ่ึงเวชระเบียนใบไหนที่สุ่มพบว่ายงัลงไม่
สมบูรณ์ จะต้องน าเวชระเบียนใบน้ันกลับไปให้ผู้ปฏิบัติ งานคนทีล่งไม่ครบลงให้สมบูรณ์ ซ่ึงหากคิด

ค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วผู้ปฏิบัติงานท่านใดทีม่ีเปอร์เซ็นต์การลงเวชระเบียนต ่ากว่า 80% ต้องท า
การแก้ไขปรับปรุงการเขียนเวชระเบียนให้มีความสมบูรณ์ในการลงคร้ังต่อไป 

DEN.9 กจิกรรมพฒันาคุณภาพ 
มีกจิกรรมติดตามประเมินและพฒันาคุณภาพของบริการทนัตกรรม โดยการท างานเป็นทมี และมีการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง 
กิจกรรมทบทวนการดูแลผูรั้บบริการทนัตกรรมมีอะไรบา้ง?   

ตอบ :  

    -      ทบทวนเหตุการณ์ทีม่ีความเส่ียงสูง  โดยจะมีการทบทวนทันท ีทีเ่กดิเหตุการณ์ 

- ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ  ในที่ประชุมหัวหน้าพาท าคุณภาพ  เพือ่ติดตามตัวช้ีวดัทางทันตกรรม 
- ทบทวนการดูแลผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ผลการทบทวนน าไปสู่การปรับปรุงอะไรบา้ง? 
ตอบ : -   ทบทวนวิชาการ  โดยจัดท าเอกสารค าแนะน าหลังถอนฟัน  อุดฟัน  ขูดหินปูน 

  -    ปรับปรุง CPG  การดูแลให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ขอใหที้มงานน าขอ้มูลหรือเหตุการณ์หรือความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์ต่อไปน้ี (อาจจะเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ
หรือขอ้มูลเชิงพรรณนาก็ได)้ มาวเิคราะห์และวางแผนวา่จะด าเนินการอยา่งไร?:  

ตอบ : มีการน าความเส่ียงทีพ่บบ่อยมาจัดท าตัวช้ีวัดของฝ่ายทนัตสาธารณสุข 
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 จ านวนผูไ้ม่มาตรวจรักษาตามนดั 
อัตราผู้ป่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

มาตรวจรักษาตามนัด 73.95% 74.96% 81.57% 

ไม่มาตรวจรักษาตามนัด 26.05% 25.04% 18.43% 

การปรับปรุง : มีการปรับระบบการใหบ้ริการโดยการให้ผูป่้วยมารับบริการได ้ตามตารางใหบ้ริการ   
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งนดัก่อน   แต่ถา้ผูป่้วยตอ้งการนดั  จะท าการนดัวนัใหบ้ริการทนัตกรรม  และเนน้ย  ้า
ความส าคญัของการนดั ขอเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก เพื่อสะดวกในการเล่ือนนดั(กรณีทนัตแพทยติ์ดธุระ
ส าคญั) 

 จ านวนและอตัราการติดเช้ือหลงัการถอนฟันหรือผา่ตดัในช่องปาก 
ฝ่ายทนัตสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังติดตาม  แต่ยงัไม่พบอุบัติการณ์ 

 จ านวนและอตัราการเกิดภาวะเลือดออกไม่หยดุหลงัการผา่ตดัหรือถอนฟันในช่องปาก 
พบผู้ป่วยภาวะเลือดออกไม่หยดุหลังการถอนฟัน  1 ราย เน่ืองจากไม่กดัผ้าก๊อซ จึงปรับปรุง

การให้ทนัตสุขศึกษาก่อนและหลังถอนฟัน 

 จ านวนและอตัราการเกิด dry socket 
การปรับปรุง :    ผู้ให้บริการ -   มีการพฒันาเทคนิคในการถอนฟัน 

   ผู้รับบริการ – มีการให้ทันตสุขศึกษา   เอกสารค าแนะน าหลังการถอนฟัน 
  เคร่ืองมือ   -   มีการพฒันาระบบ Sterile เคร่ืองมือ   โดยมีการ Seal ซอง

เคร่ืองมือ  ม ีการจัดเซ็ตผ่าฟันคุด 

 จ านวนผูป่้วยท่ีเกิด oro-antral communication จากการถอนฟัน 
การปรับปรุง :   ผู้ให้บริการ  -  มีการทบทวนวิชาการ & เทคนิคในการถอนฟัน 

    เคร่ืองมือ     -  จัดซ้ือเคร่ืองมือทีเ่หมาะสม 

 จ านวนผูป่้วยท่ีถูกถอนฟันผดิซ่ี 
ฝ่ายทนัตสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังติดตาม  แต่ยงัไม่พบอุบัติการณ์ 

 จ านวนและอตัราการเกิด failure ของวสัดุอุดฟันภายใน 3 เดือน 
ฝ่ายทนัตสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังติดตาม  แต่ยงัไม่พบอุบัติการณ์ 

 จ านวนและอตัราการเกิด failure ของการรักษารากฟันภายใน 1 ปี 
ฝ่ายทนัตสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังติดตาม  แต่ยงัไม่พบอุบัติการณ์ 

 จ านวนและอตัราการเกิด failure ของงาน crown & bridge ภายใน 1 ปี 
               ฝ่ายทนัตสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังติดตาม  แต่ยงัไม่พบอุบัติการณ์ 



Service Profile  ฝ่ายทนัตสาธารณสุข 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

27 

                                                 
i Plan - แนวทางท่ีก าหนดไว ้(พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมของผูรั้บผิดชอบและวสัดุอุปกรณ์ ถา้มีความส าคญัต่อคุณภาพในระดบัสูง) 

    Do – ส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัจริง ความครอบคลุม การเช่ือมโยงกบัหน่วยงานหรือระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
    Check - จุดแขง็จุดอ่อนของวิธีการท่ีใชอ้ยู ่(qualitative assessment) รวมทั้งผลลพัธ์หรือขอ้มูลท่ีแสดงการบรรลุจุดมุ่งหมาย (quantitative 

assessment) ถา้มี   
    Act – การตอบสนอง ต่อผลการประเมินหรือแผนท่ีจะด าเนินต่อไป  
 


