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“แนวทางปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม”
Thai Dental Safety Goals & Guidelines 2015 และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทางทันตกรรม
ทันตแพทยสภา วาระที่ 9
แนวทางปฏิบัติ
Safe Communication: สื่อสารเพื่อการรับรูและความเขาใจ
SC 1 ผูปวยและญาติเขาใจวิธีการรักษา ทางเลือกในการรักษา ผลลัพธ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
SC 1.1

SC 1.2

SC 1.3

มี ก ระบวนการให ข อ มู ล และรั บ คํ า ยิ น ยอมเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร (Informed Consent) และให ผู ป ว ย
ลงลายมือชื่อรับทราบ (ดูตัวอยางใน www.dentalcouncil.or.th) หรือบันทึกขอมูลที่ไดใหแกผูปวยกอน
การรั กษาลงในเวชระเบี ย นอยางละเอีย ดครบถว น และใหผูปว ยลงลายมือชื่อรับ ทราบ ในกรณีที่เป น
หัตถการที่มีความเสี่ยงสูง หรือคาดวาอาจมีภาวะแทรกซอนหลังการรักษา มีการพยากรณโรคไมดี หรืออาจ
ไมบรรลุตามความคาดหวังของผูปวย เชน การทํารากฟนเทียม (Dental Implant) การผาตัดในหรือนอก
ชองปาก การจัดฟน การใชการควบคุมการเคลื่อนไหวในกลุมผูปวยเด็กหรือผูปวยพิเ ศษเพื่ อเพิ่ม ความ
ปลอดภัยในการรักษา (Protective Stabilization)เปนตน (เพื่อเตือนผูใหการรักษาใหขอมูลที่จําเปน และ
ยืนยันวาผูปวยหรือผูปกครองไดรับทราบขอมูลดังกลาวแลว)
ในผูปวยที่มีความยุงยากซับซอนในการรักษา1 ใหทันตแพทย ทําแผนการรักษาเปนลายลักษณอักษรรวมกับ
ผูปวย (Dental Treatment Plan)
(1ความยุงยากซับซอน อาจหมายถึง การรักษาที่มีขั้นตอนหรือทางเลือกในการรักษาหลากหลาย มีคาใชจาย
สูง ตองรับการรักษาโดยทันตแพทยมากกวาหนึ่งคน หรือตองรับการรักษาหลายครั้ง ซึ่งตองใชระยะ
เวลานานในการรักษา)
ในผูปวยที่มีความยุงยากซับซอนในการรักษา สงเสริมใหมีการระบุ ทันตแพทยเจาของไข2 เพื่อเปนผูบริหาร
จัดการใหผูปวยไดรับการรักษาที่ตอเนื่องไดอยางเหมาะสม และทําหนาที่ชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนกับผูปวยมากที่สุด
(2ทันตแพทยเจาของไข หมายถึง ทันตแพทยผูที่วางแผนการรักษาและดูแลตอเนื่อง หรือผูใ หการรักษา
หลัก)
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SC2 ผูปวยและญาติรับทราบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามแผนการรักษาที่วางแผนรวมกับทันตแพทย กอนเริ่มใหการ
รักษา
SC 2.1 จัดใหมีเอกสารแสดงอัตราคารักษาพยาบาลที่ผูปวยและญาติเขาถึงไดงาย3
(3เปนไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547)
SC 2.2 ควรจัดใหมีระบบการแจงการคารักษาอยางเหมาะสม กอนที่จะใหการรักษาแตละครั้ง
SC 3 เมื่อมีภาวะแทรกซอนหรือความไมสมบูรณของการรักษา ผูปวย ญาติ หรือผูปกครองตองไดรับทราบและ
เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งพยากรณโรคและแนวทางการรักษาที่จะไดรับ
SC 3.1 เมื่อมีภาวะแทรกซอนหรือความไมสมบูรณของการรักษาเกิดขึ้นขณะใหการรักษา ควรพิจารณาแจงให
ผูปวย ญาติ หรือผูปกครองทราบทันที และอธิบายภาวะแทรกซอนหรือความไมสมบูรณของการรักษา
พยากรณโรค และแนวทางการรักษาใหผูปวย ญาติ หรือผูปกครองไดเขาใจอยางชัดเจน และบันทึกการ
อธิบายในเวชระเบียน
SC 3.2 หากภาวะแทรกซอนหรือความไมสมบูรณนั้น เกินความสามารถของผูใหการรักษาหรือผูปวยรองขอ ให
ปรึกษาหรือประสานงานในการสงตอผูเชี่ยวชาญอยางเหมาะสม
Safe Treatment: ใหการรักษาอยางปลอดภัย
ST1 ถูกคน ถูกตําแหนง
ST 1.1 การเรียกผูปวยเขารับการรักษา สงเสริมใหใชตัวบงชี้อยางนอย 2 ตัว เชน ถามชื่อ นามสกุล และวันเกิด
หรือ ถามชื่อ นามสกุล และดูบัตรประชาชน หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม และตองมีการทวนสอบโดยผูใหการ
รักษาอีกครั้ง
ST 1.2 การสงตอเพื่อการถอนฟน สงเสริมใหมีการระบุซี่ฟน อยางนอย 2 วิธี เชน สงถอนฟน 16 และ 6I หรือให
ทําเครื่องหมาย (Mark Site) ในภาพรังสีวินิจฉัย (X-ray) หรือ แบบจําลองฟน (Dental Model) รวมดวย
หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม
ST 1.3 ในการใหการรักษาแตละครั้ง ควรมีการระบุตําแหนงหรือซี่ฟนที่จะทําการรักษารวมกับผูปวยหรือผูปกครอง
กอนใหการรักษาทุกครั้ง เชน ใชกระจกสองรวมกับผูปวย
ST 2 ผูปวยมีความพรอมดานสุขภาพรางกายในการรับการรักษาทางทันตกรรม
ST 2.1
ST 2.2

ใหผูปวยเเละผูติดตามทําความสะอาดมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคระบาดของหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือตามประกาศของทันตแพทยสภากอนเขาคลินิกทันตกรรม
วัดอุณหภูมิรางกายทุกคนที่จะเขาในคลินิกทันตกรรม
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ST 2.3

ใหผูปวยหรือผูปกครอง กรอกแบบคัดกรองโรคตามมาตรการควบคุมโรคระบาดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือตามประกาศของทันตแพทยสภา กอนเขารับการรักษาทางทันตกรรม

ST 2.4

ใหวัดความดันโลหิตและชีพจรผูปวยที่มีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไปทุกราย4 ในการมารับบริการครั้งแรกและ
กอนการรักษาทางทันตกรรมแตละครั้ง
(4 เพื่อใหครอบคลุมการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในวัยรุน)

ST 2.5

ใหมีการซักประวัติความเจ็บปวย การแพยา และประวัติการใชยาซํ้าทุกครั้งที่มารับบริการ โดยเฉพาะ
ประวัติการไดรับยาตานเกล็ดเลือด (Antiplatelets) ยาละลายลิ่มเลือด (Anticoagulants) รวมถึงยาใน
กลุมยับยั้งการละลายกระดูก (Antiresorptives) และยายับยั้งการสรางหลอดเลือด (Antiangiogenics)5
(ดูตัวอยางชื่อยาในภาคผนวก 1)
(5 ผูปวยที่ไดรับยาละลายกระดูก และยายับยั้งการสรางหลอดเลือดใหหลีกเลี่ยงการถอนฟน จัดฟน ใสราก
เทียมและผาตัดในชองปากทุกชนิด)
ในผูปวยโรคทางระบบที่ควบคุมโรคไดไมดี หรือไมอยูในระหวางการรักษาจากแพทย ควรสงปรึกษาแพทย
และวางแผนการรักษารวมกันทุกครั้งกอน
ผูปวยที่มีความจํา เปนตองหยุดหรือปรับการใชยาบางชนิดที่ผูปวยใชอยูกอนใหการรักษาทางทันตกรรม
เชน ยาตานเกล็ดเลือด ยาละลายลิ่มเลือด เปนตน ควรสงปรึกษาแพทยและไดรับความเห็นเปนลายลักษณ
อักษรจากแพทยกอนทุกครั้ง 6
(6การตอบใบ Consult หรือ การมี Clinical Practice Guidelines ในองคกร (ดูตัวอยางในภาคผนวก 2)

ST 2.6
ST 2.7

ST 3 ผูปวยไดรับการวินิจฉัยที่เหมาะสมและไดรับการรักษาที่ปลอดภัย
ST 3.1

ควรมีการตรวจวินิจฉัยดวยภาพรังสีวินิจฉัย (X-ray) ตามมาตรฐานของการรักษาทางทันตกรรมแตละสาขา

ST 3.2

ควรใหมีการถายภาพรังสีวินิจฉัย (X-ray) กอนการถอนฟน หรืออยางนอยในกรณีตอไปนี้
a. การถอนฟนกรามซี่ที่ 3 (Third Molar)
b. ฟนบนตั้งแตฟนเขี้ยวถึงฟนกรามใหญ ที่รากหักขณะถอนฟน ใหถายภาพรังสีวินิจฉัย(X-ray) ดู
ความสัมพันธกับโพรงอากาศแม็กซิลลา (Maxillary Sinus) กอนแคะรากฟนที่หัก
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c. ฟนที่มีลักษณะและอาการทางคลินิกที่แสดงถึงการมีพยาธิสภาพที่อาจเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงหลัง
การถอนฟน เชน เนื้องอกหรือมะเร็ง (Benign and Malignant Tumors)
ST 3.3

ST 3.4

การฉีดยาชาเสนประสาทอินฟเรีย อัลวีโอลา (Inferior Alveolar Nerve Block)
a. ควรหยุดสังเกต หรือดูดกลับ (Aspirates) เพื่อดูวามีเลือดไหลยอน จะใชไดในกรณีที่เข็มมีขนาดเทากับ
27 (Gauge 27) หรือใหญกวา
b. ไมควรแทงเข็มเขาไปจนสุดความยาว เพื่อปองกันความเสี่ยงในการหักของเข็มที่บริเวณรอยตอกับสวน
ที่เปนพลาสติก
c. ควรเดินยาขณะทําการฉีดยาชาเฉพาะที่อยางชาๆ โดยทั่วไปไมควรเร็วกวา 30 วินาที ตอการใชยา
1 หลอด
กรณีที่มีการสงตอผูปวยไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ควรเขียนใบสงตอเปนลายลักษณอักษร พรอม
ทั้งแนบหลักฐานอื่นๆ ที่จําเปน เชน ภาพถายรังสี แบบจําลองฟน ชิ้นสวนฟนที่ถูกถอนและรากหัก เปนตน

ST 4 ผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะฉุกเฉิน ควรไดรับการรักษาภายใตบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความ
พรอมของ อุปกรณ ยา
ST 4.1 ผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะฉุกเฉิน ควรไดรับการประเมินผูปวยอยางรอบคอบ และใหการรักษา
ดวยความระมัดระวังโดยบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉิน7 โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงตอ
ภาวะ ACS (Acute Coronary Syndrome)8
(7บุคลากรทุกคนควรไดรับการฝกอบรมเรื่องการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนอยางนอย 1 ครั้งในระยะ 2 ป)
(8กลุมที่มีความเสี่ยงตอภาวะ

ST 4.2
ST 4.3
ST 4.4

ACS ไดแก ประวัติการรักษา CAHD, กลุมปจจัยเสี่ยง เชน ผูมีภาวะไขมันใน
เลือดสูง, ความดันโลหิตสูง, ภาวะเบาหวาน เปนตน)
มีแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินเปนลายลักษณอักษร
จัดใหมียาและอุปกรณเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในผูปวย โดยพิจารณาตามมาตรฐานสถานพยาบาลของสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
มีระบบตรวจสอบยาและบํารุงรักษาอุปกรณ ใหมีความพรอมใชเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
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ST 5 ผูปวยเด็ก หรือผูปวยพิเศษ ควรไดรับการควบคุมการเคลื่อนไหวอยางเหมาะสม (Protective
Stabilization) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรักษา
ST 5.1

เมื่อตองควบคุมการเคลื่อนไหว (Protective Stabilization) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาในกลุม
ผูปวยเด็ก หรือผูปวยพิเศษ ที่ไมใหความรวมมืออยางมาก แนะนําใหใชอุปกรณหอตัวเด็กตามขนาดที่
เหมาะสม เชน Papoose Board, Pedi-wrap เปนตน โดยตองแจงใหผูปกครอง หรือญาติผูปวยรับทราบ
เหตุผลของการใชจนเขาใจ

ST 5.2

ผูใหการรักษาควรมีการสังเกตการหายใจของผูปวยตลอดการรักษา ควรหยุดการรักษาและประเมินผูปวย
ทันทีถาพบความผิดปกติ และในกรณีที่ใชอุปกรณหอตัวเด็ก การเปดแผนหนาอกเอาไวจะชวยใหสังเกตการ
หายใจของผูปวยไดงายขึ้น
ในผูปวยเด็กที่ไมใหความรวมมือ ควรใชแผนยางกันน้ําลาย (Rubber Dam) ในหัตถการที่มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดอุบัติเหตุ หรือมีน้ําและสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในทางเดินหายใจ เชน การบูรณะฟน การรักษาคลอง
รากฟน การถอนฟน เปนตน (อยางนอย 1 หัตถการ )

ST 5.3

Safe Infection Control: ควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐาน
SI 1 การลางมือ
SI 1.1

ควรลางมือใหสะอาดกอนสวมถุงมือและหลังจากถอดถุงมือ หรือลางมือดวยแอลกอฮอลเจลที่มีความเขมขน
60-80% ในกรณีที่ใหการรักษาตอเนื่องและมือไมสกปรก ***

SI 1.2

หากไมสวมถุงมือ ตองลางมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสกับพื้นผิวที่ปนเปอน

SI 1.3

กอกน้ําที่ใชลางมือ ตองไมปะปนกับกอกที่ใชลางเครื่องมือ และเปนกอกที่สามารถเปดปดไดโดยไมตองใช
มือสัมผัส
SI 2 การสวมอุปกรณปองกันตนเอง (Personal Protective Equipment) เพื่อปองกันการติดเชื้อระหวางผูปวย
และผูใหการรักษา
SI 2.1

ถุงมือ
a. ถุงมือใชครั้งเดียวทิ้ง และภายหลังการใชงานใหถือเปนขยะติดเชื้อ (ในระหวางรักษาถาถอดออกแลว
หามนํากลับมาใชอีก)
b. ถุงมือที่ใชในงานศัลยกรรมควรใชชนิดปลอดเชื้อและมีความหนา สําหรับงานถอนฟนงายๆ อาจ
พิจารณาใชถุงมือตรวจ (Examination Gloves) ได
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SI 2.2

c. เมื่อสวมถุงมือแลว ระหวางการรักษาตองไมสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปอน ซึ่งอยูนอก Clinical Operation
Field หากจําเปนตองสัมผัส หลังการสัมผัส ตองเปลี่ยนถุงมือคูใหม (และทําความสะอาดพื้นผิวบริเวณ
ที่ไปสัมผัสดวย)
ใชแมสค (Mask)
สวมมาสกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันโรคติดตอผานทางละอองหรือทางอากาศตลอดเวลาที่ทําหัตถการ

SI 2.3

แวนปองกัน (Protective Eyewear) หรือแผนปองกันใบหนา (Face Shield)
a. สวมรวมกับมาสกทุกครั้งในระหวางการรักษา
b. ควรลางทําความสะอาดหรือลางทําความสะอาดและฆาเชื้อภายหลังใหการรักษาผูปวยแตละราย

SI 2.4

เสื้อกาวน
a. ควรสวมทับเสื้อผาที่สวมอยู มีแขนยาว ปลายแขนรัดบริเวณขอมือ คอปด หลีกเลี่ยงการมีเข็มขัด หรือ
กระเปาซึ่งเปนที่กักเก็บสิ่งสกปรก
b. เพี่อการปองกันที่สมบูรณ เมื่อสวมถุงมือควรจัดใหขอบถุงมือคลุมปลายแขนเสื้อกาวน
c. ไมควรสวมออกนอกบริเวณที่ใหการรักษา
d. ควรเปลี่ยนเสื้อกาวนใหมอยางนอยวันละครั้งหรือเมื่อมีการปนเปอน

SI 3 การเตรียมเครื่องมือที่ใชบําบัดรักษาผูปวย (Instrument Processing)
SI 3.1

เครื่องมือที่ใชซ้ําได หลังการใชงานตองทําความสะอาดและฆาเชื้อ หรือทําใหปลอดเชื้อ โดย
a. เครื่องมือที่ทําใหเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง (Critical Items) เชน เครื่องมือที่ใชในงานศัลยกรรม
หรือปริทันตตองทําใหปลอดเชื้อเทานั้น
b. เครื่องมือที่ทําใหเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อปานกลาง (Semi Critical Items) เชน เครือ่ งมือที่สัมผัส
กับเยื่อบุชองปาก กระจกสองในปาก เครื่องมืออุดฟน แกวน้ํา ตองฆาเชื้อในระดับที่มีประสิทธิภาพสูง
(High Level Disinfection) หรือทําใหปลอดเชื้อ
c. เครื่องมือที่ไมไดใชในชองปาก หรือสัมผัสกับผูปวยทั้งทางตรงและทางออม (Non Critical Items)
ตองทําความสะอาดหรือฆาเชื้อในระดับที่มีประสิทธิภาพปานกลาง (Intermediate Level
Disinfection) กอนนํากลับมาใชใหม
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SI 3.2

เครื่องมือที่ผานการฆาเชื้อหรือทําใหปลอดเชื้อแลว ใหบรรจุในหอหรือซองหรือภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งจะ
สามารถรักษาภาวะปลอดเชื้อไดโดยใหระบุวัน เดือน ปที่ทําใหปลอดเชื้อและวันหมดอายุไวดวย และ
จัดเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่เหมาะสม จนกวาเครื่องมือจะถูกนําออกใชงาน

SI 3.3

ติดหรือมีตัวบงชี้ทางเคมีภายนอกหอ เชน ออโตเคลฟเทป (Autoclave Tape) บนทุกหอเครื่องมือกอน
นําไปทําใหปลอดเชื้อ

SI 3.4

ใสตัวบงชี้ทางเคมีภายในหอทุกหอของเครื่องมือที่ใชในงานศัลยกรรม และปริทนั ต กอนนําไปทําใหปลอด
เชื้อ

SI 3.5

ทําการทดสอบดวยสปอร (Spore Test) กับเครื่องทําใหปลอดเชื้ออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อใหแนใจ
วาเครื่องทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

SI 3.6

เลือกใชเครื่องมือชนิดใชครั้งเดียวทิ้ง หากไมสามารถนํามาทําความสะอาดฆาเชื้อ หรือทําใหปลอดเชื้อได

SI 3.7

หอเครื่องมือที่ปลอดเชื้อควรนํามาจัดเก็บในบริเวณที่แหง ไมอับชื้น มีการถายเทอากาศไดดี ไมมีการสัญจร
ผานไปมามากนัก มีฝุนละอองนอย อยูหางจากอางน้ํา ทอระบายน้ํา ทอประปา และอยูหางจากฝาเพดาน
หรือพื้น 2-3 นิ้ว ทั้งนี้เพื่อมิใหหอเครื่องมือที่ผานการทําใหปลอดเชื้อแลวเกิดการปนเปอน และควรอยูหาง
จากแหลงความรอน เพื่อมิใหวัสดุที่ใชหอกรอบหรือเกิดการฉีกขาดงาย ตองเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อ
แลวในตูที่ปดมิดชิด9
(9จากกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 วาดวยชนิดและจํานวน
เครื่องมือเครื่องใชยาและเวชภัณฑหรือยานพาหนะที่จําเปนประจําสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 หมวดที1่ ขอ
1 (4) กําหนดใหคลินิกทันตกรรมตองเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแลวในตูที่ปดมิดชิด)

SI 3.8

SI 3.8 บริเวณที่ทําใชเตรียมเครื่องมือเพื่อนํากลับมาใชใหม ควรอยูแยกจากบริเวณที่ใหการรักษา โดยพื้นที่
ของแตละขั้นตอนของการทํางานแยกจากกันชัดเจนและจัดเรียงใหตอเนื่องกันเปนทางเดียว ไมสลับกันไป
มา
SI 3.9 บริเวณที่ลางทําความสะอาดเครื่องมือควรอยูแยกหางจากขั้นตอนอื่นโดยมีผนังกั้น หรือถามีขอจํากัด
ในเรื่องของพื้นที่ก็ควรจัดใหหางจากบริเวณอื่นมากพอที่จะไมทําใหเกิดการปนเปอนจากการกระเด็นของ
สารปนเปอนในระหวางการลางทําความสะอาด
หมายเหตุ เครื่องมือที่มีขอตอหรือฟนเฟอง กอนนําไปฆาเชื้อหรือทําใหปลอดเชื้อควรปฏิบัติตามคูมือของ
บริษัทผูผลิต

SI 3.9
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SI 4 การดูแลพื้นผิวในบริเวณที่ใหการรักษา (Surface Asepsis)
SI 4.1

พื้นผิวที่ตองสัมผัสในระหวางใหการรักษา เชน ดามปรับไฟ ปุมปรับเกาอี้ทันตกรรม (Dental Unit) ควรทํา
ความสะอาด ฆาเชื้อ และใชวัสดุที่เหมาะสมคลุมพื้นผิวกอนใหการรักษา และเปลี่ยนวัสดุที่ใชคลุมสําหรับ
ผูปวยแตละราย หรือทําความสะอาดและฆาเชื้อภายหลังการรักษาทุกครั้ง (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 3)

SI 4.2

พื้นผิวที่ไมเกี่ยวของกับการรักษาโดยตรง เชน พื้นผิวโตะ ผนังหอง สิ้นชัก เกาอี้ ควรทําความสะอาดดวยน้ํา
สบู หรือน้ํายาทําความสะอาด กรณีที่มีเลือดหรือสารคัดหลั่งของรางกายเปอนพื้น ใหทําความสะอาดและ
ฆาเชื้อพื้นผิวดวยน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพปานกลาง ซึ่งสามารถฆาเชื้อวัณโรคได (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก 3)
SI 4.3
การฆาเชื้อบนพื้นผิวใหทําโดยการเช็ด ไมใชการสเปรยซึ่งทําใหเกิดละอองฝอยของน้ํายาฆาเชื้อที่จะเปน
อันตรายกับผูปฏิบัติงานในบริเวณนั้น
หมายเหตุ: ไมควรใชแอลกอฮอลเปนสารฆาเชื้อทางทันตกรรม และไมควรใชกลูตาราลดีไฮดในการฆาเชื้อ
บนพื้นผิว (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4)
SI 5 การฉีดยาอยางปลอดภัย (Safe Injection)
SI 5.1
SI 5.2

การสวมปลอกเข็มกลับเขาที่ ควรใชมือเดียว (One-handed Technique) ตองไมใชสองมือในการสวม
ปลอกเข็มกลับเขาที่
การสงเข็ม ตองไมสงมือตอมือ

SI 6 การดูแลสุขอนามัยของทางเดินหายใจ (Respiratory Hygiene /Cough Etiquette)
SI 6.1

มีการตรวจคัดกรองพนักงานทุกคนกอนเขางาน หากมีอาการปวยจะใหหยุดพักเพื่อกลับไปรักษาตัวที่บาน
หรือเเนะนําไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษา งนี
ทั้ ้เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดการแพรระบาดของโรค

SI 6.2

ใหทุกคนที่เขามาในคลินิกใสมาสกขณะอยูในคลินิกทันตกรรมเเละอยูหางกันตามมาตรการ physical
distancing เชนใหนั่งหางจากผูปวยหรือผูนั่งคอยรายอื่นอยางนอย 6 ฟุต งดการพูดคุยกัน ลดการสัมผัส
สิ่งใดๆในสถานพยาบาลถาไมจําเปน
ควรมีโปสเตอรแนะนําผูปวยและผูติดตามใหใชกระดาษทิชชูปดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม ทิ้งกระดาษที่
ใชแลวในถังขยะ และลางมือใหสะอาด
เลื่อนการรักษาหรืองดใหบริการหากผูปวยมีอาการปวยของทางเดินหายใจ

SI 6.3
SI 6.4
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SI 7 การควบคุมการติดเชื้อในงานแลปทันตกรรม (Dental Laboratory Asepsis)
SI 7.1
แบบพิมพฟนตองลางทําความสะอาดและฆาเชื้อทันทีดวยน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพปานกลาง10 ซึ่งฆา
เชื้อวัณโรคได
(10น้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพปานกลาง เชน แช Sodium hypochlorite 0.5% (1:10) หรือ
Iodophor 1:213 เปนเวลา 10 นาที)
SI 7.2

อุปกรณ หรือเครื่องมือที่จะสงไปที่แลปทันตกรรม หรือที่รับจากแลปทันตกรรมมาใสใหกับผูปวย ตองทํา
ความสะอาดและฆาเชื้อดัวยน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพปานกลางกอนเสมอ

SI 8 การควบคุมการติดเชื้อจากการถายภาพรังสีทางทันตกรรม
SI 8.1
อุปกรณที่ใชในชองปากควรฆาเชื้อดวยน้ํายาที่มีประสิทธิภาพสูง11 หรือทําใหปลอดเชื้อกอนนํามาใชซ้ํา
(11เชน กลูตาราลดีไฮด)
SI 8.2

แผนฟลมรวมถึงพื้นผิวที่ตองสัมผัสในระหวางการถายภาพรังสี ควรทําความสะอาดและฆาเชื้อดวยน้ํายาฆา
เชื้อที่มีประสิทธิภาพปานกลางหลังการถายภาพรังสีทุกครั้ง หรือคลุมพื้นผิวเพี่อปองกันการปนเปอน และ
เปลี่ยนวัสดุที่ใชคลุมสําหรับผูปวยแตละราย

SI 9 การดูแลขยะภายในคลินิกทันตกรรม
SI 9.1

ขยะติดเชื้อ ซึ่งไดแกขยะที่ปนเปอนเลือด น้ําลาย หรือสารคัดหลั่งของรางกายจํานวนมากที่สามารถทําให
เกิดการติดเชื้อได ควรนําไปทิ้งและกําจัดในลักษณะของขยะติดเชื้อ ซึ่งแยกสวนอยางชัดเจนจากขยะทั่วไป

SI 9.2

ขยะติดเชื้อมีคมที่ใชงานแลว ควรทิ้งทันทีหลังการใชงานในภาชนะที่สามารถทนแรงทะลุไดดี ซึ่งวางอยูใน
บริเวณที่ใหการรักษา ทั้งนี้ตองไมบรรจุขยะติดเชื้อมีคมเกินกวาสองในสามของภาชนะ และตองทําใหปลอด
เชื้อกอนนําไปกําจัด หรือสงกําจัดดวยการเผาทําลาย เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ

SI 10 มาตรการเสริมอื่นๆ
SI 10.1 จัดใหมีทางเขาเเละออกทางเดียวโดยมีจุดคัดกรอง เพื่อทําการวัดอุณหภูมิรางกาย เเละทําความสะอาดมือ
SI 10.2

มีระบบการนัดหมายเเบบลวงหนา
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SI 10.3

กอนเริ่มทําหัตถการใหผูปวย ใชน้ํายาฆาเชื้อ เชน povidone iodine อมกลั้วปากเเละคอ เปนเวลา 30-60
วินาที กอนบวนทิ้ง

SI 10.4

กรณีการทําหัตถการที่มีการฟุงกระจายของละออง ตองทําภายใต กระบวนการ standard precautions
และ transmission- base precautions
มีการปรับปรุงคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมโดยยึดหลักการ กําจัดละอองที่ฟุงกระจายใหไดมากที่สุด
ไมวาจะดวยกระบวนการถายเทอากาศ บําบัด/ ฟอกอากาศ หรือเจือจางดวยอากาศบริสุทธิ์ ดวยระบบที่มี
ประสิทธิภาพตามบริบทของเเตละสถานพยาบาล
ควรกําหนดมาตรการในการควบคุมการติดเชื้อภายในสถานพยาบาลใหชัดเจน และแจงหรือใหความรู
คําแนะนํา แกผูปฏิบัติงาน หรือผูที่เกี่ยวของ จนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง
หมายเหตุ: อยางไรก็ตามควรพิจารณา การจัดการสิ่งแวดลอม และการดูแลสุขอนามัยของผูปฏิบัติงานรวม
ดวย
Safe Record: บันทึกขอมูลสําคัญครบถวน

SI 10.5

SI 10.6

SR 1 มีการบันทึกเวชระเบียนที่แสดงถึงความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัย การประเมิน การใหการรักษา การให
ขอมูลผูปวยเพี่อวางแผนการรักษาที่มีความซับซอน และการใหขอมูลเมื่อเกิดภาวะแทรกซอนหรือความไมสมบูรณ
ของการรักษา
SR 1.1 ควรมีการบันทึกผลการซักประวัติความเจ็บปวย ประวัติการใชยาของผูปวย ในการมารับบริการทุกครั้ง
SR 1.2
SR 1.3
SR 1.4
SR 1.5

SR 1.6

มีการบันทึกผลการวัดสัญญาณชีพ และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ลงในเวชระเบียนทุกครั้งที่มีการ
ตรวจวัด
บันทึกชนิดของยาชา ปริมาณยาชาและความเขมขนของยาบีบหลอดเลือดที่ใชทุกครั้ง
บันทึกการขอคําปรึกษาจากวิชาชีพทันตแพทยหรือวิชาชีพอื่นๆ และขอสรุปที่ไดรวมกันทุกครั้ง
บันทึกเวชระเบียนที่อานเขาใจงาย และแสดงใหเห็นความสอดคลองของการรักษากับการวินิจฉัยและ
อาการทางคลินิก ตลอดจนมีการประเมินซ้ําเปนระยะ มีการแปลผลการสงตรวจภาพรังสีวินิจฉัย (X-ray)
และการตรวจทางหองปฏิบัติการ
เมื่อเกิดภาวะแทรกซอนขณะใหการรักษา ควรบันทึกรายละเอียดของการเกิดภาวะแทรกซอนและการให
การรักษาเพื่อแกไขภาวะนั้น ลงในเวชระเบียนรวมถึงบันทึกสิ่งที่เราไดใหขอมูลกับผูปวย
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Risk Management: การจัดการความเสี่ยง
RM 1 มีกิจกรรมคนหาความเสี่ยง เพื่อการเรียนรู โดยไมใชคานิยมการกลาวโทษ (No Blame Culture)
RM 1.1

ควรมีระบบบันทึกรายงานอุบัติการณ ทั้งเหตุการณที่เกิดความเสียหายแลว (Miss)12 รวมถึงที่มีความเสี่ยง
หรือความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แตดักจับหรือแกไขไดทัน ยังไมเกิดความเสียหาย (Near Miss)13
(12เหตุการณที่เกิดความเสียหายแลว (Miss) เชน วัตถุตกลงคอ การแพยาซ้ํา เปนตน)

(13ความเสี่ยงหรือความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแตดักจับหรือแกไขไดทัน ยังไมเกิดความเสียหาย (Near Miss)
เชน เรียกผูปวยมาผิดคนแตยังไมไดใหการรักษา จายยาที่ผูปวยเคยแพแตผูปวยยังไมไดรับประทาน วัตถุ
ตกลงคอแตเอาออกไดทัน เปนตน)
RM 1.2 ควรมีการนําอุบัติการณตามขอ RM 1.1 ที่พบในหนวยงาน (อาจรวมถึงอุบัติการณ ที่เรียนรูจากนอก
หนวยงาน) มาสื่อสารในการประชุมเจาหนาที่ประจําสัปดาหหรืออยางนอยเดือนละครั้ง ภายใตบรรยากาศ
ที่ปลอดภัย ปราศจากการกลาวโทษ (No Blame Culture)
RM 2 มีกิจกรรมวิเคราะหอุบัติการณเพื่อการเรียนรู และการปรับปรุงเชิงระบบ เพื่อปองกันความเสี่ยง
RM 2.1

มีการนําอุบัติการณที่มีความรุนแรงสูง หรือไมรุนแรงแตพบบอย มาวิเคราะหหาสาเหตุที่ระบบงาน โดยไม
เพงโทษตัวบุคคล (เนื่องจาก Human Errors เปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นไดแมในผูที่มีความเชี่ยวชาญ)

RM 2.2

วางมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมและสามารถปองกัน Human Errors ได

