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“แนวทางปฏิบตัิเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม” 

Thai Dental Safety Goals & Guidelines 2015 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

โดยคณะอนกุรรมการศึกษาและพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทางทนัตกรรม 

ทันตแพทยสภา วาระที่ 9 

 

แนวทางปฏิบัติ 

Safe Communication: ส่ือสารเพ่ือการรับรูและความเขาใจ 

SC 1 ผูปวยและญาติเขาใจวิธีการรักษา ทางเลือกในการรักษา ผลลัพธ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

SC 1.1 มีกระบวนการใหขอมูลและรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษร (Informed Consent) และใหผูปวย              

ลงลายมือชื่อรับทราบ (ดูตัวอยางใน www.dentalcouncil.or.th) หรือบันทึกขอมูลท่ีไดใหแกผูปวยกอน

การรักษาลงในเวชระเบียนอยางละเอียดครบถวน และใหผูปวยลงลายมือชื่อรับทราบ ในกรณีท่ีเปน

หัตถการท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือคาดวาอาจมีภาวะแทรกซอนหลังการรักษา มีการพยากรณโรคไมดี หรืออาจ

ไมบรรลุตามความคาดหวังของผูปวย เชน การทํารากฟนเทียม (Dental Implant) การผาตัดในหรือนอก

ชองปาก การจัดฟน การใชการควบคุมการเคลื่อนไหวในกลุมผูปวยเด็กหรือผูปวยพิเศษเพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยในการรักษา (Protective Stabilization)เปนตน (เพ่ือเตือนผูใหการรักษาใหขอมูลท่ีจําเปน และ

ยืนยันวาผูปวยหรือผูปกครองไดรับทราบขอมูลดังกลาวแลว) 

SC 1.2 ในผูปวยท่ีมีความยุงยากซับซอนในการรักษา1  ใหทันตแพทย ทําแผนการรักษาเปนลายลักษณอักษรรวมกับ

ผูปวย (Dental Treatment Plan)   

  (1ความยุงยากซับซอน อาจหมายถึง การรักษาท่ีมีข้ันตอนหรือทางเลือกในการรักษาหลากหลาย มีคาใชจาย

สูง ตองรับการรักษาโดยทันตแพทยมากกวาหนึ่งคน หรือตองรับการรักษาหลายครั้ง ซ่ึงตองใชระยะ

เวลานานในการรักษา)         

SC 1.3 ในผูปวยท่ีมีความยุงยากซับซอนในการรักษา สงเสริมใหมีการระบุ ทันตแพทยเจาของไข2  เพ่ือเปนผูบริหาร

จัดการใหผูปวยไดรับการรักษาท่ีตอเนื่องไดอยางเหมาะสม และทําหนาท่ีชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนกับผูปวยมากท่ีสุด 

  (2ทันตแพทยเจาของไข หมายถึง ทันตแพทยผูท่ีวางแผนการรักษาและดูแลตอเนื่อง หรือผูใหการรักษา

หลัก) 
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SC2 ผูปวยและญาติรับทราบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามแผนการรักษาท่ีวางแผนรวมกับทันตแพทย กอนเริ่มใหการ

รักษา 

SC 2.1 จัดใหมีเอกสารแสดงอัตราคารักษาพยาบาลท่ีผูปวยและญาติเขาถึงไดงาย3  

  (3เปนไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2547) 

SC 2.2 ควรจัดใหมีระบบการแจงการคารักษาอยางเหมาะสม กอนท่ีจะใหการรักษาแตละครั้ง 

SC 3 เม่ือมีภาวะแทรกซอนหรือความไมสมบูรณของการรักษา ผูปวย ญาติ หรือผูปกครองตองไดรับทราบและ

เขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังพยากรณโรคและแนวทางการรักษาท่ีจะไดรับ  

SC 3.1 เม่ือมีภาวะแทรกซอนหรือความไมสมบูรณของการรักษาเกิดข้ึนขณะใหการรักษา 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 หรือวิธีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม และตองมีการทวนสอบโดยผูใหการ

รักษาอีกครั้ง 

ST 1.2 การสงตอเพ่ือการถอนฟน สงเสริมใหมีการระบุซ่ีฟน อยางนอย 2 วิธี เชน สงถอนฟน 16 และ 6I หรือให

ทําเครื่องหมาย (Mark Site) ในภาพรังสีวินิจฉัย (X-ray) หรือ แบบจําลองฟน (Dental Model) รวมดวย 

หรือวิธีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม   

ST 1.3 ในการใหการรักษาแตละครั้ง ควรมีการระบุตําแหนงหรือซ่ีฟนท่ีจะทําการรักษารวมกับผูปวยหรือผูปกครอง

กอนใหการรักษาทุกครั้ง เชน ใชกระจกสองรวมกับผูปวย 

 ST 2 ผูปวยมีความพรอมดานสุขภาพรางกายในการรับการรักษาทางทันตกรรม 

ST 2.1 ใหผูปวยเเละผูติดตามทําความสะอาดมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคระบาดของหนวยงานท่ี

เก่ียวของหรือตามประกาศของทันตแพทยสภากอนเขาคลินิกทันตกรรม 

ST 2.2 วัดอุณหภูมิรางกายทุกคนท่ีจะเขาในคลินิกทันตกรรม  
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ST 2.3 ใหผูปวยหรือผูปกครอง กรอกแบบคัดกรองโรคตามมาตรการควบคุมโรคระบาดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

หรือตามประกาศของทันตแพทยสภา กอนเขารับการรักษาทางทันตกรรม 

ST 2.4 ใหวัดความดันโลหิตและชีพจรผูปวยท่ีมีอายุตั้งแต 15 ป ข้ึนไปทุกราย4  ในการมารับบริการครั้งแรกและ

กอนการรักษาทางทันตกรรมแตละครั้ง  

  (4 เพ่ือใหครอบคลุมการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในวัยรุน) 

ST 2.5 ใหมีการซักประวัติความเจ็บปวย การแพยา และประวัติการใชยาซ้ําทุกครั้งท่ีมารับบริการ โดยเฉพาะ

ประวัติการไดรับยาตานเกล็ดเลือด (Antiplatelets) ยาละลายลิ่มเลือด (Anticoagulants) รวมถึงยาใน

กลุมยับยั้งการละลายกระดูก (Antiresorptives) และยายับยั้งการสรางหลอดเลือด (Antiangiogenics)5 

(ดูตัวอยางชื่อยาในภาคผนวก 1)  

  (5 ผูปวยท่ีไดรับยาละลายกระดูก และยายับยั้งการสรางหลอดเลือดใหหลีกเลี่ยงการถอนฟน จัดฟน ใสราก

เทียมและผาตัดในชองปากทุกชนิด) 

ST 2.6  ในผูปวยโรคทางระบบท่ีควบคุมโรคไดไมดี หรือไมอยูในระหวางการรักษาจากแพทย ควรสงปรึกษาแพทย 

และวางแผนการรักษารวมกันทุกครั้งกอน 

ST 2.7 ผูปวยท่ีมีความจํา เปนตองหยุดหรือปรับการใชยาบางชนิดท่ีผูปวยใชอยูกอนใหการรักษาทางทันตกรรม 

เชน ยาตานเกล็ดเลือด ยาละลายลิ่มเลือด เปนตน ควรสงปรึกษาแพทยและไดรับความเห็นเปนลายลักษณ

อักษรจากแพทยกอนทุกครั้ง 6 

  (6การตอบใบ Consult หรือ การมี Clinical Practice Guidelines ในองคกร (ดูตัวอยางในภาคผนวก 2) 

ST 3 ผูปวยไดรับการวินิจฉัยท่ีเหมาะสมและไดรับการรักษาท่ีปลอดภัย 

ST 3.1 ควรมีการตรวจวินิจฉัยดวยภาพรังสีวินิจฉัย (X-ray) ตามมาตรฐานของการรักษาทางทันตกรรมแตละสาขา 

ST 3.2 ควรใหมีการถายภาพรังสีวินิจฉัย (X-ray) กอนการถอนฟน หรืออยางนอยในกรณีตอไปนี้        

  a. การถอนฟนกรามซ่ีท่ี 3 (Third Molar) 

  b. ฟนบนตั้งแตฟนเข้ียวถึงฟนกรามใหญ ท่ีรากหักขณะถอนฟน ใหถายภาพรังสีวินิจฉัย(X-ray) ดู

ความสัมพันธกับโพรงอากาศแม็กซิลลา (Maxillary Sinus) กอนแคะรากฟนท่ีหัก 
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  c. ฟนท่ีมีลักษณะและอาการทางคลินิกท่ีแสดงถึงการมีพยาธิสภาพท่ีอาจเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงหลัง

การถอนฟน เชน เนื้องอกหรือมะเร็ง (Benign and Malignant Tumors) 

ST 3.3 การฉีดยาชาเสนประสาทอินฟเรีย อัลวีโอลา (Inferior Alveolar Nerve Block)         

  a. ควรหยุดสังเกต หรือดูดกลับ (Aspirates) เพ่ือดูวามีเลือดไหลยอน จะใชไดในกรณีท่ีเข็มมีขนาดเทากับ 

27 (Gauge 27) หรือใหญกวา 

  b. ไมควรแทงเข็มเขาไปจนสุดความยาว เพ่ือปองกันความเสี่ยงในการหักของเข็มท่ีบริเวณรอยตอกับสวน

ท่ีเปนพลาสติก 

  c. ควรเดินยาขณะทําการฉีดยาชาเฉพาะท่ีอยางชาๆ โดยท่ัวไปไมควรเร็วกวา 30 วินาที ตอการใชยา                  

1 หลอด 

ST 3.4 กรณีท่ีมีการสงตอผูปวยไปรับการรักษาท่ีสถานพยาบาลอ่ืน ควรเขียนใบสงตอเปนลายลักษณอักษร พรอม

ท้ังแนบหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน ภาพถายรังสี แบบจําลองฟน ชิ้นสวนฟนท่ีถูกถอนและรากหัก เปนตน 

ST 4 ผูปวยท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดภาวะฉุกเฉิน ควรไดรับการรักษาภายใตบุคลากรท่ีมีความสามารถ และมีความ

พรอมของ   อุปกรณ ยา 

ST 4.1 ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะฉุกเฉิน ควรไดรับการประเมินผูปวยอยางรอบคอบ และใหการรักษา

ดวยความระมัดระวังโดยบุคลากรท่ีมีความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉิน7  โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงตอ

ภาวะ ACS (Acute Coronary Syndrome)8  

(7บุคลากรทุกคนควรไดรับการฝกอบรมเรื่องการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนอยางนอย 1 ครั้งในระยะ 2 ป) 

   
(8กลุมท่ีมีความเสี่ยงตอภาวะ ACS ไดแก ประวัติการรักษา CAHD, กลุมปจจัยเสี่ยง เชน ผูมีภาวะไขมันใน

เลือดสูง, ความดันโลหิตสูง, ภาวะเบาหวาน เปนตน) 

ST 4.2 มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินเปนลายลักษณอักษร  

ST 4.3 จัดใหมียาและอุปกรณเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินในผูปวย โดยพิจารณาตามมาตรฐานสถานพยาบาลของสํานัก

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  

ST 4.4 มีระบบตรวจสอบยาและบํารุงรักษาอุปกรณ ใหมีความพรอมใชเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 
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ST 5 ผูปวยเด็ก หรือผูปวยพิเศษ ควรไดรับการควบคุมการเคล่ือนไหวอยางเหมาะสม (Protective 

Stabilization) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการรักษา  

ST 5.1 เม่ือตองควบคุมการเคลื่อนไหว (Protective Stabilization) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการรักษาในกลุม

ผูปวยเด็ก หรือผูปวยพิเศษ ท่ีไมใหความรวมมืออยางมาก แนะนําใหใชอุปกรณหอตัวเด็กตามขนาดท่ี

เหมาะสม เชน Papoose Board, Pedi-wrap เปนตน โดยตองแจงใหผูปกครอง หรือญาติผูปวยรับทราบ

เหตุผลของการใชจนเขาใจ 

ST 5.2 ผูใหการรักษาควรมีการสังเกตการหายใจของผูปวยตลอดการรักษา ควรหยุดการรักษาและประเมินผูปวย

ทันทีถาพบความผิดปกติ และในกรณีท่ีใชอุปกรณหอตัวเด็ก การเปดแผนหนาอกเอาไวจะชวยใหสังเกตการ

หายใจของผูปวยไดงายข้ึน 

ST 5.3 ในผูปวยเด็กท่ีไมใหความรวมมือ ควรใชแผนยางกันน้ําลาย (Rubber Dam) ในหัตถการท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดอุบัติเหตุ หรือมีน้ําและสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในทางเดินหายใจ เชน การบูรณะฟน การรักษาคลอง

รากฟน การถอนฟน เปนตน  (อยางนอย 1 หัตถการ ) 

Safe Infection Control: ควบคุมการติดเช้ือตามมาตรฐาน 

SI 1  การลางมือ  

SI 1.1 ควรลางมือใหสะอาดกอนสวมถุงมือและหลังจากถอดถุงมือ หรือลางมือดวยแอลกอฮอลเจลท่ีมีความเขมขน 

60-80% ในกรณีท่ีใหการรักษาตอเนื่องและมือไมสกปรก  *** 

SI 1.2 หากไมสวมถุงมือ ตองลางมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสกับพ้ืนผิวท่ีปนเปอน 

SI 1.3 กอกน้ําท่ีใชลางมือ ตองไมปะปนกับกอกท่ีใชลางเครื่องมือ และเปนกอกท่ีสามารถเปดปดไดโดยไมตองใช

มือสัมผัส 

SI 2 การสวมอุปกรณปองกันตนเอง (Personal Protective Equipment) เพ่ือปองกันการติดเช้ือระหวางผูปวย

และผูใหการรักษา  

SI 2.1 ถุงมือ        

      

  a. ถุงมือใชครั้งเดียวท้ิง และภายหลังการใชงานใหถือเปนขยะติดเชื้อ (ในระหวางรักษาถาถอดออกแลว 

หามนํากลับมาใชอีก) 

  b. ถุงมือท่ีใชในงานศัลยกรรมควรใชชนิดปลอดเชื้อและมีความหนา สําหรับงานถอนฟนงายๆ อาจ

พิจารณาใชถุงมือตรวจ (Examination Gloves) ได 
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  c. เม่ือสวมถุงมือแลว ระหวางการรักษาตองไมสัมผัสพ้ืนผิวท่ีปนเปอน ซ่ึงอยูนอก Clinical  Operation 

Field หากจําเปนตองสัมผัส หลังการสัมผัส ตองเปลี่ยนถุงมือคูใหม (และทําความสะอาดพ้ืนผิวบริเวณ

ท่ีไปสัมผัสดวย) 

SI 2.2 ใชแมสค (Mask)                 

  สวมมาสกท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคติดตอผานทางละอองหรือทางอากาศตลอดเวลาท่ีทําหัตถการ 

SI 2.3 แวนปองกัน (Protective Eyewear) หรือแผนปองกันใบหนา (Face Shield)          

  a. สวมรวมกับมาสกทุกครั้งในระหวางการรักษา 

  b. ควรลางทําความสะอาดหรือลางทําความสะอาดและฆาเชื้อภายหลังใหการรักษาผูปวยแตละราย  

SI 2.4 เสื้อกาวน      

  a. ควรสวมทับเสื้อผาท่ีสวมอยู มีแขนยาว ปลายแขนรัดบริเวณขอมือ คอปด หลีกเลี่ยงการมีเข็มขัด หรือ

กระเปาซ่ึงเปนท่ีกักเก็บสิ่งสกปรก 

  b. เพ่ีอการปองกันท่ีสมบูรณ เม่ือสวมถุงมือควรจัดใหขอบถุงมือคลุมปลายแขนเสื้อกาวน 

  c. ไมควรสวมออกนอกบริเวณท่ีใหการรักษา 

  d. ควรเปลี่ยนเสื้อกาวนใหมอยางนอยวันละครั้งหรือเม่ือมีการปนเปอน 

SI 3  การเตรียมเครื่องมือท่ีใชบําบัดรักษาผูปวย (Instrument Processing)  

SI 3.1 เครื่องมือท่ีใชซํ้าได หลังการใชงานตองทําความสะอาดและฆาเชื้อ หรือทําใหปลอดเชื้อ โดย 

  a. เครื่องมือท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงในการตดิเชื้อสูง (Critical Items) เชน เครื่องมือท่ีใชในงานศัลยกรรม

หรือปริทันตตองทําใหปลอดเชื้อเทานั้น 

  b. เครื่องมือท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อปานกลาง (Semi Critical Items) เชน เครือ่งมือท่ีสัมผัส

กับเยื่อบุชองปาก กระจกสองในปาก เครื่องมืออุดฟน แกวน้ํา ตองฆาเชื้อในระดับท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

(High Level Disinfection) หรือทําใหปลอดเชื้อ 

  c. เครื่องมือท่ีไมไดใชในชองปาก หรือสัมผัสกับผูปวยท้ังทางตรงและทางออม (Non Critical Items)  

ตองทําความสะอาดหรือฆาเชื้อในระดับท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง (Intermediate Level 

Disinfection) กอนนํากลับมาใชใหม 
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SI 3.2 เครื่องมือท่ีผานการฆาเชื้อหรือทําใหปลอดเชื้อแลว ใหบรรจุในหอหรือซองหรือภาชนะท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะ

สามารถรักษาภาวะปลอดเชื้อไดโดยใหระบุวัน เดือน ปท่ีทําใหปลอดเชื้อและวันหมดอายุไวดวย และ

จัดเก็บในภาชนะหรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม จนกวาเครื่องมือจะถูกนําออกใชงาน 

SI 3.3 ติดหรือมีตัวบงชี้ทางเคมีภายนอกหอ เชน ออโตเคลฟเทป (Autoclave Tape) บนทุกหอเครื่องมือกอน

นําไปทําใหปลอดเชื้อ 

SI 3.4 ใสตัวบงชี้ทางเคมีภายในหอทุกหอของเครื่องมือท่ีใชในงานศัลยกรรม และปริทันต กอนนําไปทําใหปลอด

เชื้อ 

SI 3.5 ทําการทดสอบดวยสปอร (Spore Test) กับเครื่องทําใหปลอดเชื้ออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือใหแนใจ

วาเครื่องทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

SI 3.6 เลือกใชเครื่องมือชนิดใชครั้งเดียวท้ิง หากไมสามารถนํามาทําความสะอาดฆาเชื้อ หรือทําใหปลอดเชื้อได 

SI 3.7 หอเครื่องมือท่ีปลอดเชื้อควรนํามาจัดเก็บในบริเวณท่ีแหง ไมอับชื้น มีการถายเทอากาศไดดี ไมมีการสัญจร

ผานไปมามากนัก มีฝุนละอองนอย อยูหางจากอางน้ํา ทอระบายน้ํา ทอประปา และอยูหางจากฝาเพดาน

หรือพ้ืน 2-3 นิ้ว ท้ังนี้เพ่ือมิใหหอเครื่องมือท่ีผานการทําใหปลอดเชื้อแลวเกิดการปนเปอน และควรอยูหาง

จากแหลงความรอน เพ่ือมิใหวัสดุท่ีใชหอกรอบหรือเกิดการฉีกขาดงาย ตองเก็บเครื่องมือท่ีปราศจากเชื้อ

แลวในตูท่ีปดมิดชิด9   

  (9จากกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 วาดวยชนิดและจํานวน

เครื่องมือเครื่องใชยาและเวชภัณฑหรือยานพาหนะท่ีจําเปนประจําสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 หมวดท่ี1 ขอ 

1 (4) กําหนดใหคลินิกทันตกรรมตองเก็บเครื่องมือท่ีปราศจากเชื้อแลวในตูท่ีปดมิดชิด) 

SI 3.8 SI 3.8 บริเวณท่ีทําใชเตรียมเครื่องมือเพ่ือนํากลับมาใชใหม ควรอยูแยกจากบริเวณท่ีใหการรักษา โดยพ้ืนท่ี

ของแตละข้ันตอนของการทํางานแยกจากกันชัดเจนและจัดเรียงใหตอเนื่องกันเปนทางเดียว ไมสลับกันไป

มา 

SI 3.9 SI 3.9 บริเวณท่ีลางทําความสะอาดเครื่องมือควรอยูแยกหางจากข้ันตอนอ่ืนโดยมีผนังก้ัน หรือถามีขอจํากัด

ในเรื่องของพ้ืนท่ีก็ควรจัดใหหางจากบริเวณอ่ืนมากพอท่ีจะไมทําใหเกิดการปนเปอนจากการกระเด็นของ

สารปนเปอนในระหวางการลางทําความสะอาด 

  หมายเหตุ เครื่องมือท่ีมีขอตอหรือฟนเฟอง กอนนําไปฆาเชื้อหรือทําใหปลอดเชื้อควรปฏิบัติตามคูมือของ

บริษัทผูผลิต  
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SI 4 การดูแลพ้ืนผิวในบริเวณท่ีใหการรักษา (Surface Asepsis) 

SI 4.1 พ้ืนผิวท่ีตองสัมผัสในระหวางใหการรักษา เชน ดามปรับไฟ ปุมปรับเกาอ้ีทันตกรรม (Dental Unit) ควรทํา

ความสะอาด ฆาเชื้อ และใชวัสดุท่ีเหมาะสมคลุมพ้ืนผิวกอนใหการรักษา และเปลี่ยนวัสดุท่ีใชคลุมสําหรับ

ผูปวยแตละราย หรือทําความสะอาดและฆาเชื้อภายหลังการรักษาทุกครั้ง (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 3) 

SI 4.2 พ้ืนผิวท่ีไมเก่ียวของกับการรักษาโดยตรง เชน พ้ืนผิวโตะ ผนังหอง สิ้นชัก เกาอ้ี ควรทําความสะอาดดวยน้ํา

สบู หรือน้ํายาทําความสะอาด กรณีท่ีมีเลือดหรือสารคัดหลั่งของรางกายเปอนพ้ืน ใหทําความสะอาดและ

ฆาเชื้อพ้ืนผิวดวยน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง ซ่ึงสามารถฆาเชื้อวัณโรคได (ดูรายละเอียดใน

ภาคผนวก 3) 

SI 4.3 การฆาเชื้อบนพ้ืนผิวใหทําโดยการเช็ด ไมใชการสเปรยซ่ึงทําใหเกิดละอองฝอยของน้ํายาฆาเชื้อท่ีจะเปน

อันตรายกับผูปฏิบัติงานในบริเวณนั้น 

  หมายเหตุ: ไมควรใชแอลกอฮอลเปนสารฆาเชื้อทางทันตกรรม และไมควรใชกลูตาราลดีไฮดในการฆาเชื้อ

บนพ้ืนผิว (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4) 

SI 5  การฉีดยาอยางปลอดภัย (Safe Injection)  

SI 5.1 การสวมปลอกเข็มกลับเขาท่ี ควรใชมือเดียว (One-handed Technique) ตองไมใชสองมือในการสวม

ปลอกเข็มกลับเขาท่ี 

SI 5.2 การสงเข็ม ตองไมสงมือตอมือ   

SI 6 การดูแลสุขอนามัยของทางเดินหายใจ (Respiratory Hygiene /Cough Etiquette) 

SI 6.1 มีการตรวจคัดกรองพนักงานทุกคนกอนเขางาน หากมีอาการปวยจะใหหยุดพักเพ่ือกลับไปรักษาตัวท่ีบาน

หรือเเนะนําไปพบแพทยเพ่ือตรวจรักษา ท้ังนี้เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดการแพรระบาดของโรค 

SI 6.2 ใหทุกคนท่ีเขามาในคลินิกใสมาสกขณะอยูในคลินิกทันตกรรมเเละอยูหางกันตามมาตรการ physical 

distancing เชนใหนั่งหางจากผูปวยหรือผูนั่งคอยรายอ่ืนอยางนอย 6 ฟุต  งดการพูดคุยกัน  ลดการสัมผัส

สิ่งใดๆในสถานพยาบาลถาไมจําเปน 

SI 6.3 ควรมีโปสเตอรแนะนําผูปวยและผูติดตามใหใชกระดาษทิชชูปดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม ท้ิงกระดาษท่ี

ใชแลวในถังขยะ และลางมือใหสะอาด   

SI 6.4 เลื่อนการรักษาหรืองดใหบริการหากผูปวยมีอาการปวยของทางเดินหายใจ 
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SI 7 การควบคุมการติดเช้ือในงานแลปทันตกรรม (Dental Laboratory Asepsis) 

SI 7.1 แบบพิมพฟนตองลางทําความสะอาดและฆาเชื้อทันทีดวยน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง10 ซ่ึงฆา

เชื้อวัณโรคได 

  (10น้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง  เชน แช Sodium hypochlorite 0.5% (1:10) หรือ 

Iodophor 1:213 เปนเวลา 10 นาที) 

 

SI 7.2 อุปกรณ หรือเครื่องมือท่ีจะสงไปท่ีแลปทันตกรรม หรือท่ีรับจากแลปทันตกรรมมาใสใหกับผูปวย ตองทํา

ความสะอาดและฆาเชื้อดัวยน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางกอนเสมอ 

 

SI 8  การควบคุมการติดเช้ือจากการถายภาพรังสีทางทันตกรรม 

SI 8.1 อุปกรณท่ีใชในชองปากควรฆาเชื้อดวยน้ํายาท่ีมีประสิทธิภาพสูง11  หรือทําใหปลอดเชื้อกอนนํามาใชซํ้า  

  (11เชน กลูตาราลดีไฮด) 

SI 8.2 แผนฟลมรวมถึงพ้ืนผิวท่ีตองสัมผัสในระหวางการถายภาพรังสี ควรทําความสะอาดและฆาเชื้อดวยน้ํายาฆา

เชื้อท่ีมีประสิทธิภาพปานกลางหลังการถายภาพรังสีทุกครั้ง หรือคลุมพ้ืนผิวเพ่ีอปองกันการปนเปอน และ

เปลี่ยนวัสดุท่ีใชคลุมสําหรับผูปวยแตละราย 

SI 9  การดูแลขยะภายในคลินิกทันตกรรม 

SI 9.1 ขยะติดเชื้อ ซ่ึงไดแกขยะท่ีปนเปอนเลือด น้ําลาย หรือสารคัดหลั่งของรางกายจํานวนมากท่ีสามารถทําให

เกิดการติดเชื้อได ควรนําไปท้ิงและกําจัดในลักษณะของขยะติดเชื้อ ซ่ึงแยกสวนอยางชัดเจนจากขยะท่ัวไป 

SI 9.2 ขยะติดเชื้อมีคมท่ีใชงานแลว ควรท้ิงทันทีหลังการใชงานในภาชนะท่ีสามารถทนแรงทะลุไดดี ซ่ึงวางอยูใน

บริเวณท่ีใหการรักษา ท้ังนี้ตองไมบรรจุขยะติดเชื้อมีคมเกินกวาสองในสามของภาชนะ และตองทําใหปลอด

เชื้อกอนนําไปกําจัด หรือสงกําจัดดวยการเผาทําลาย เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อ 

SI 10 มาตรการเสริมอ่ืนๆ 

SI 10.1 จัดใหมีทางเขาเเละออกทางเดียวโดยมีจุดคัดกรอง เพ่ือทําการวัดอุณหภูมิรางกาย เเละทําความสะอาดมือ 

SI 10.2 มีระบบการนัดหมายเเบบลวงหนา 
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SI 10.3 กอนเริ่มทําหัตถการใหผูปวย ใชน้ํายาฆาเชื้อ เชน povidone iodine อมกลั้วปากเเละคอ เปนเวลา 30-60 

วินาที กอนบวนท้ิง 

 

SI 10.4 กรณีการทําหัตถการท่ีมีการฟุงกระจายของละออง ตองทําภายใต กระบวนการ standard precautions 

และ transmission- base precautions  

SI 10.5 มีการปรับปรุงคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมโดยยึดหลักการ กําจัดละอองท่ีฟุงกระจายใหไดมากท่ีสุด 

ไมวาจะดวยกระบวนการถายเทอากาศ บําบัด/ ฟอกอากาศ หรือเจือจางดวยอากาศบริสุทธิ์ ดวยระบบท่ีมี

ประสิทธิภาพตามบริบทของเเตละสถานพยาบาล 

SI 10.6 ควรกําหนดมาตรการในการควบคุมการติดเชื้อภายในสถานพยาบาลใหชัดเจน และแจงหรือใหความรู 

คําแนะนํา แกผูปฏิบัติงาน หรือผูท่ีเก่ียวของ จนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง 

  หมายเหตุ: อยางไรก็ตามควรพิจารณา การจัดการสิ่งแวดลอม และการดูแลสุขอนามัยของผูปฏิบัติงานรวม

ดวย 

Safe Record: บันทึกขอมูลสําคัญครบถวน 

SR 1 มีการบันทึกเวชระเบียนท่ีแสดงถึงความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัย การประเมิน การใหการรักษา การให

ขอมูลผูปวยเพ่ีอวางแผนการรักษาท่ีมีความซับซอน และการใหขอมูลเม่ือเกิดภาวะแทรกซอนหรือความไมสมบูรณ

ของการรักษา  

SR 1.1 ควรมีการบันทึกผลการซักประวัติความเจ็บปวย ประวัติการใชยาของผูปวย ในการมารับบริการทุกครั้ง 

SR 1.2 มีการบันทึกผลการวัดสัญญาณชีพ และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ลงในเวชระเบียนทุกครั้งท่ีมีการ

ตรวจวัด 

SR 1.3 บันทึกชนิดของยาชา ปริมาณยาชาและความเขมขนของยาบีบหลอดเลือดท่ีใชทุกครั้ง 

SR 1.4 บันทึกการขอคําปรึกษาจากวิชาชีพทันตแพทยหรือวิชาชีพอ่ืนๆ และขอสรุปท่ีไดรวมกันทุกครั้ง 

SR 1.5 บันทึกเวชระเบียนท่ีอานเขาใจงาย และแสดงใหเห็นความสอดคลองของการรักษากับการวินิจฉัยและ

อาการทางคลินิก ตลอดจนมีการประเมินซํ้าเปนระยะ มีการแปลผลการสงตรวจภาพรังสีวินิจฉัย (X-ray) 

และการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

SR 1.6 เม่ือเกิดภาวะแทรกซอนขณะใหการรักษา ควรบันทึกรายละเอียดของการเกิดภาวะแทรกซอนและการให

การรักษาเพ่ือแกไขภาวะนั้น ลงในเวชระเบียนรวมถึงบันทึกสิ่งท่ีเราไดใหขอมูลกับผูปวย 
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Risk Management: การจัดการความเส่ียง 

RM 1 มีกิจกรรมคนหาความเส่ียง เพ่ือการเรียนรู โดยไมใชคานิยมการกลาวโทษ (No Blame Culture)     

RM 1.1 ควรมีระบบบันทึกรายงานอุบัติการณ ท้ังเหตุการณท่ีเกิดความเสียหายแลว (Miss)12  รวมถึงท่ีมีความเสี่ยง

หรือความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน แตดักจับหรือแกไขไดทัน ยังไมเกิดความเสียหาย (Near Miss)13   

  (12เหตุการณท่ีเกิดความเสียหายแลว (Miss) เชน วัตถุตกลงคอ  การแพยาซํ้า เปนตน) 

  (13ความเสี่ยงหรือความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนแตดักจับหรือแกไขไดทัน ยังไมเกิดความเสียหาย (Near Miss) 

เชน เรียกผูปวยมาผิดคนแตยังไมไดใหการรักษา   จายยาท่ีผูปวยเคยแพแตผูปวยยังไมไดรับประทาน วัตถุ

ตกลงคอแตเอาออกไดทัน เปนตน) 

RM 1.2 ควรมีการนําอุบัติการณตามขอ RM 1.1 ท่ีพบในหนวยงาน (อาจรวมถึงอุบัติการณ ท่ีเรียนรูจากนอก

หนวยงาน) มาสื่อสารในการประชุมเจาหนาท่ีประจําสัปดาหหรืออยางนอยเดือนละครั้ง ภายใตบรรยากาศ

ท่ีปลอดภัย ปราศจากการกลาวโทษ (No Blame Culture) 

RM 2 มีกิจกรรมวิเคราะหอุบัติการณเพ่ือการเรียนรู และการปรับปรุงเชิงระบบ เพ่ือปองกันความเส่ียง    

RM 2.1 มีการนําอุบัติการณท่ีมีความรุนแรงสูง หรือไมรุนแรงแตพบบอย มาวิเคราะหหาสาเหตุท่ีระบบงาน โดยไม

เพงโทษตัวบุคคล (เนื่องจาก Human Errors เปนสิ่งท่ีสามารถเกิดข้ึนไดแมในผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ) 

RM 2.2 วางมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยงท่ีรัดกุมและสามารถปองกัน Human Errors ได 

 

 

 

 

 

              


