Service profile
บริการ/ทีม: บริการผู้ป่วยทันตกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 30 มิถนุ ายน 2561

Service Profile
1. บริบท (Context)
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย
ให้บริการ ส่งเสริม ป้ องกัน รักษา ฟื้นฟู ทางทันตกรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมี
คุณภาพ ปลอดภัย พึงพอใจทังผู
้ ใ้ ห้และผูร้ บั บริการ พัฒนาระบบบริการสู่ระดับปฐมภูมแิ ละเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข. ขอบเขตการให้บริการ
1. ให้บริการทันตกรรม แก่ผรู้ บั บริการทีม่ ปี ัญหาสุขภาพช่องปากทัง้ ในสถานบริการและ
ในชุมชนในเขตอาเภอปัว และมีการขยายบริการสู่ชุมชนโดยจัดให้มบี ริการทันตกรรมปฐมภูมใิ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
2. รับส่งต่อผูป้ ่ วยทางทันตกรรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบลกรณีเกินขีด
ความสามารถและมีโรคทางระบบ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง
โรคหัวใจ รวมทัง้ รับส่งต่อผูป้ ่ วยทันตกรรมจากโรงพยาบาลสายเหนือกรณีเกินขีด
ความสามารถด้านเครื่องมือ หรือบุคลากร เช่น ผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุบริเวณขากรรไกรและใบหน้า
ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารติดเชือ้ บริเวณขากรรไกรและใบหน้า ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งรักษาคลองรากฟั นใน
ฟั นแท้
ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งได้รบั การบูรณะฟันทีซ่ บั ซ้อน หรือ ผูป้ ่ วยมีโรคทางระบบ เช่น ผูป้ ่ วย
โรคหัวใจและได้รบั ยา warfarin จากรพร.ปัว โดยขอคาปรึกษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
3. ดาเนินการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มอายุต่างๆ ได้แก่ หญิงมีครรภ์, หญิงหลังคลอด
, เด็กอายุ 0-2 ปี (คลินิก WBC), เด็กอายุ 3-5 ปี (ศูนย์เด็กเล็ก), เด็กอายุ 6-12 ปี (ประถมศึกษา),
มัธยมศึกษา, ประชาชนทั ่วไป, ผูส้ งู อายุ ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีส่ าคัญโดยเฉพาะโรคเบาหวาน
และในพระภิกษุ
ค. ผู้รบั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ
ผู้รบั ผลงาน
ความต้องการของผู้รบั ผลงาน
ผูป้ ่ วยและญาติ
- ได้รบั ทราบข้อมูลทีจ่ าเป็ น รายละเอียดความเจ็บป่ วย เพื่อประกอบการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษาตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ ได้
รับทราบผลการรักษาทางทันตกรรมทีใ่ ห้กบั ผูป้ ่ วย
- ได้รบั บริการทีร่ วดเร็ว ปลอดภัย ไม่มภี าวะแทรกซ้อนหลังการรักษา
- ได้รบั บริการดุจญาติมติ ร เจ้าหน้าทีพ่ ดู จาไพเราะ
- ได้รบั การส่งเสริมสุขภาพโดยผูป้ ่ วยและญาติมสี ่วนร่วม
- ได้รบั บริการทีด่ ี มีคุณภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเหมือนมารับ
บริการทีโ่ รงพยาบาล

ผู้รบั ผลงาน

สถานบริการปฐมภูม ิ

ประชาชนในเขต
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วย
งานอื่น(อบต., ร.ร.)

ความต้องการของผู้รบั ผลงาน
- ได้รบั บริการด้วยเครื่องมือทีท่ นั สมัย บุคลากรมีความสามารถไม่ตอ้ งถูกส่งต่อไป
ยังสถานบริการอื่น
-

ได้รบั การสนับสนุนเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการส่งต่อผูป้ ่ วยทีช่ ดั เจน
ได้รบั การสนับสนุนทางวิชาการ
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทางทันตกรรมทีถ่ ูกต้องตามหลักวิชาการ
มีโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากโดยชุมชนมีส่วนร่วม

- ได้รบั ความร่วมมือในการดาเนินโครงการเกีย่ วกับสุขภาพช่องปาก

ความต้องการในการประสานงานภายในที่สาคัญ
1. ประสานกับสหวิชาชีพและแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยนอกที่ต้องขอคาปรึกษาก่อนการ
รักษา ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีส่ าคัญได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคหัวใจ และผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะฉุกเฉิน
2. ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในการให้บริการทันตกรรม และการส่ง
ต่อผูป้ ่ วย
ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
ผู้ป่วยได้รบั บริการทันตกรรมที่มคี ุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ไม่มภี าวะแทรกซ้อน มีความพึงพอใจ ทัง้ ในหน่วยบริการปฐมภูม(ิ รพสต.) และหน่วยบริการทุตยิ
ภูมิ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว)
จ. ความท้าทาย
1.การให้บริการทางทันตกรรมทีม่ คี วามปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากใน
ปัจจุบนั มีผปู้ ่ วยทีม่ โี รคทางระบบมากขึน้ เช่น ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคหัวใจ ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งกินยา warfarin
ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภาวะเลือดไหลไม่หยุด หรือผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ osteoporosis และต้องได้รบั ยาซึง่ มี
ความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะกระดูกตายหลังจากการรักษาทางทันตกรรม หรือผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อภาวะน้าตาลในเลือดต่าระหว่างการรักษาหรือความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะติดเชือ้
หลังการรักษาจากการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดทีไ่ ม่ดี
2.การส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก โดยเฉพาะปัญหาโรคฟั นผุ เพราะถึงแม้จะมีความ
พยายามในการทางานเชิงรุกมากขึน้ แต่ เนื่องจากในปั จจุบนั เป็ นยุคที่มกี ารโฆษณาชวนเชื่อและ
การเข้าถึงสื่อทางเทคโนโลยีได้ง่ายขึน้ รวมทัง้ ปริมาณร้านสะดวกซือ้ ทีเ่ พิม่ จานวนมากขึน้ ทาให้

เกิดการเข้าถึงแหล่งบริโภคขนมและอาหารที่มคี วามเสี่ยงต่อการเกิดฟั นผุง่ายขึน้ แนวโน้มของ
การเกิดฟั นผุในเด็กจึงเพิม่ ขึน้
3.การสร้างบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือและเป็ นทีไ่ ว้วางใจ
ต่อการรับบริการของประชาชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
4.การยกระดับการให้บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ด้วยทันต
แพทย์ครอบครัวใน Primary Care Cluster(PCC)
ความเสี่ยงสาคัญ
1. การเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่าง หรือหลังการรักษาทางทันตกรรม
2. การเกิดการติดเชือ้ หลังการรักษาทางทันตกรรม
3. การรักษาผิดคน ผิดซี่ ผิดตาแหน่ง
4. การกลับมารักษาซ้าในตาแหน่งเดิมโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
5. การเกิดข้อร้องเรียนจากการให้บริการทางทันตกรรม
6. ผูป้ ่ วยไม่พงึ พอใจจากการให้บริการทางทันตกรรม
7. การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา/การแพ้ยาซ้า
ฉ. ลักษณะสาคัญและปริมาณงาน
ลักษณะงาน
งานบริการใน
โรงพยาบาล
1.จานวนผู้รับบริการ
ทั้งหมด
-กลุ่มอายุ 0-5 ปี
-กลุ่มอายุ 6-12 ปี
-กลุ่มอายุ 13-25 ปี
-กลุ่มอายุ 26-59 ปี
-กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป
2.งานทันตกรรมป้ องกัน
-ทาความสะอาดช่องปาก
–ฟลูออไรด์
-เคลือบปิ ดหลุมร่ องฟัน
-PRR

จานวน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
(ต.ค.60-มิ.ย.61)

คน/งาน
คน/งาน
คน/งาน
คน/งาน
คน/งาน
คน/งาน

6,833/13,640
574/1,151
985/1,722
1,239/2,737
2,900/5,664
1,228/2,357

5,924/17,583
667/1,890
694/2,206
1,066/3,248
2,523/7,272
974/2,967

6,006/25,043
645/2,656
950/3,777
903/3,779
2,215/9,417
1,293/5,414

6,582/30,096
639/3,174
951/3,648
899/4,600
2,609/11,594
1,484/7,080

5,283/23,747
469/2,676
740/3,346
729/3,691
2,001/8,422
1,344/5,612

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ซี่
ครั้ง/ซี่

3
86
100/107
32/36

5
231
115/255
17/20

24
147
117/349
8/15

5
115
96/280
4/5

20
275
24/109
19/22

ลักษณะงาน

จานวน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
(ต.ค.60-มิ.ย.61)

3.งานทันตกรรมรักษา
และฟื้ นฟู
-ถอนฟัน
-อุดฟัน
-ขูดหินปูนทั้งปาก

ครั้ง/ซี่
ครั้ง/ซี่
ครั้ง

2,246/2,710
1,914/2,716
1,010

2,875/3,511
2,324/3,312
1,332

2,164/3,191
2,011/3,860
1,138

2,467/3,761
2,385/4,362
1,158

1,624/2,381
2,148/3,553
867

งานเฉพาะสาขา
-ศัลยกรรมช่องปาก
-รักษาคลองรากฟัน
-ทันตกรรมสาหรับเด็ก
-ปริ ทนั ต์วิทยา
-ทันตกรรมประดิษฐ์
-ทันตกรรมจัดฟัน

ครั้ง
ครั้ง/ซี่
ครั้ง/ซี่
ครั้ง
ครั้ง/ชิ้น
คน/ครั้ง

165
248/284
196/220
26
1,222/348
-

158
385/391
192/208
44
793/307
2/2

935
304/456
200/306
63
665/257
2/8

920
354/592
287/395
8
925/300
4/16

444
333/456
290/392
111
803/356
3/12

คน

132

327

237

182

111

คน

199
(ในเขต 84)

481
(ในเขต 108)

563

500

987

คน

433

1,177

1,189

1,195

1,217

4.งานทันตกรรมส่ งเสริม
-กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
ความรู ้/ตรวจสุขภาพช่อง
ปากในคลินิกANC
-กลุ่มผูป้ กครองและเด็ ก
อายุ 0-4 ปี ได้รับความรู ้
ในการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ ง
ปากของเด็กในคลินิกเด็ก
ดี
-กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ได้รับความรู ้ในการดูแล
สุขภาพช่องปาก

ลักษณะงาน
งานบริการนอก
โรงพยาบาล/ในชุมชน
1. โครงการส่งเสริ มและ
บริ การตรวจสุ ขภาพช่อง
ปากหญิงตั้งครรภ์ใน
สถานีอนามัย
2. โครงการส่งเสริ มและ
บริ การตรวจสุขภาพช่อง
ปากเด็กอายุ 0-4 ปี
3. โครงการส่งเสริ มและ
บริ การตรวจสุขภาพช่อง
ปากเด็กอายุ 3-5 ปี
(ศพด.)
4.โครงการส่งเสริ มและ
บริ การเคลือบหลุมร่ อง
ฟันในเด็กประถมศึกษา
5.โครงการส่งเสริ ม
สุขภาพในเด็กมัธยมศึกษา
6.โครงการส่งเสริ ม
สุขภาพในผูส้ ูงอายุ
7.โครงการส่งเสริ มและ
บริ การตรวจสุขภาพช่อง
ปากในพระภิกษุ

จานวน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
(ต.ค.60-มิ.ย.61)

คน

167

236

214

192

103

คน

1,178

1,342

2,581

2,715

776

คน

1,043

1,023

1,290

1,221

643

คน/ซี่

727/1,448

692/1,821

820/2,433

844/2,556

63/189

คน

466

461

467

488

45

คน

163

60

2,603

4,118

2,747

คน

125

46

293

426

92

ศักยภาพและข้ อจากัดในด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน เครื่ องมือ เทคโนโลยี
ศักยภาพด้ านบุคลากร
ทันตแพทย์จานวน 9 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขจานวน 2 คนและผูช้ ่วยทันตแพทย์
จานวน 8 คน( กาลังจะลาศึกษาต่อ 2 คนเดือน ส.ค. 61)
ข้ อเด่ น - มีทนั ตแพทย์จานวน 9 คน เป็ นทันตแพทย์ทวั่ ไป 3 คน ทันตแพทย์หลังปริ ญญา
จานวน 6 คน ได้แก่ ทันตแพทย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 1 คน ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขา
แม็กซิลโลเฟเชียล 1 คน ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 คน
ทันตแพทย์สาขา
ทันตกรรมหัตถการ 2 คนและทันตแพทย์หลังปริ ญญาสาขาเด็ก 1 คน ทาให้มีขีดสามารถในการ
ให้บริ การผูป้ ่ วยทั้งผูป้ ่ วยทัว่ ไปและผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการดูแลเฉพาะ ได้แก่ ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและผูป้ ่ วยที่
มีการติดเชื้อบริ เวณขากรรไกรและใบหน้า ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการรักษาคลองรากฟันในฟันแท้ ผูป้ ่ วยที่
ต้องการบูรณะฟันแบบติดแน่นและผูป้ ่ วยเด็ก ทาให้ปัจจุบนั สามารถเป็ นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการ
รับส่งต่อผูป้ ่ วยทันตกรรมสายเหนือ อีกทั้งการที่มีจพง.ทันตสาธารณสุ ข 2 คนทาให้สามารถทางาน
ด้านการส่งเสริ มสุขภาพได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยได้มากยิง่ ขึ้น
- ทันตบุคลากรส่วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่ สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารกับผูป้ ่ วย
ทาให้เกิดความเข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง รวดเร็ วและช่วยทาให้ผปู ้ ่ วย
รู ้สึกเป็ นกันเองและลดช่องว่างระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การได้
- มีทนั ตบุคลากรประจารพสต. 8 แห่ง และมีการหมุนเวียนทันตบุคลากรในรพ.สต.ที่ไม่มี
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจาทาให้ผปู ้ ่ วยสามารถเข้าถึงบริ การได้สะดวก รวดเร็ ว ใกล้บ้าน และ
สามารถดาเนินงานส่งเสริ มทันตสุขภาพในชุมชนได้มากขึ้น
- มีทนั ตแพทย์ประจา Primary Care Cluster (PCC) จานวน 1 แห่ ง คือที่ รพ.สต.ศิลาเพชร
ซึ่งออกให้บริ การทันตกรรมฟันเทียมในวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยดูแลผูป้ ่ วยในเขตพื้นที่ตาบล
ศิลาเพชรและตาบลอวน ทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับบริ การใกล้บา้ น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ศักยภาพด้ านเครื่ องมือ เครื่องมือพืน้ ฐาน
เครื่องมือ
จานวนและการใช้งาน
การดูแลรักษา
สอบเทียบครังสุ
้ ดท้าย
1.Unit ทาฟั น
- จานวน 8 ตัว
-ทาความสะอาดด้วยน้ายา -บารุงรักษาโดยหน่วยงานทุก
สามารถใช้งานได้ 100 % ฆ่าเชือ้ หลังใช้งานผูป้ ่ วย 1 เดือนโดยช่างโรงพยาบาล
3 ตัว ใช้งานได้ 90% 4 ตัว ทุกรายและหลังเลิกงาน ทุก 4 เดือน บารุงรักษาครัง้
ใช้งานได้ 80% 1 ตัว
ทุกวัน
สุดท้าย เดือน มี.ค. 60
2.เครื่อง Air compressor
-จานวน 8 ตัว
-ตรวจสอบหลังการใช้งาน -บารุงรักษาโดยหน่วยงานทุก
ใช้งานจริง 4 ตัว( 100%) ทุกวัน
1 เดือนโดยช่างโรงพยาบาล
เก็บ stock ซ่อมบารุง 4
ทุก 4 เดือนบารุงรักษาครัง้
ตัว
สุดท้าย เดือน มี.ค. 60

เครื่องมือ

จานวนและการใช้งาน

การดูแลรักษา

3.เครื่องฉายแสง

- 21 ตัว ใช้ในหน่วยงาน 7 - ทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่า
ตัว รถ พอ.สว. 2 ตัว อยูใ่ น เชือ้ หลังใช้งานผูป้ ่ วยทุกรายและ
stock 8 ตัวและรพ.สต.ยืม หลังเลิกงานทุกวัน
ไป 1 ตัว เสียรอจาหน่าย 3
ตัว
4.เครื่องปัน่ ผสมสารอุดฟั น - 5 ตัว ใช้ในหน่วยงาน 1 - ทาความสะอาดทุกวันหลังการ
(อมัลกัม)
ตัวใน stock 2 ตัว,รถ
ใช้งาน
พอ.สว. 1ตัวและรพ.สต. 1
ตัว

สอบเทียบครังสุ
้ ดท้าย
-บารุงรักษาโดยหน่วยงานทุก
เดือน โดยช่างโรงพยาบาลทุก 4
เดือน ครัง้ สุดท้ายเดือน มี.ค. 60

- สอบเทียบโดยศูนย์วทิ ย์
การแพทย์เชียงใหม่ เดือนเม.ย.
2553 และบารุงรักษาครัง้
สุดท้าย เดือน มี.ค. 60

5.เครื่องขูดหินน้าลาย

- 23 ตัว ใช้ในหน่วยงาน 7 - เช็ดทาความสะอาดด้วยน้ายา -บารุงรักษาโดยหน่วยงานทุก
ตัวรพ.สต. 1 ตัว พอ.สว. 2 ฆ่าเชือ้ หลังใช้งานผูป้ ่ วยทุกราย เดือน โดยช่างโรงพยาบาลทุก 4
ตัว ใน stock 8 ตัว รอ
เดือน ครัง้ สุดท้ายเดือน มี.ค. 60
จาหน่าย 5 ตัว

6.คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ

- 4 เครื่อง ใช้สาหรับการ - เช็ดทาความสะอาดสัปดาห์ละ 1
คัดกรองผู้ป่วย 1 เครื่อ ง ครัง้ (กิจกรรม 5ส ทุกวันศุกร์บ่าย)
ล ง ข้ อ มู ล ก า ร รั ก ษ า 2 และทุกเช้าก่อนทางาน
เครื่ อ ง ท างานเอกสาร
โดยเฉพาะการจัด ซื้อ จัด
จ้างและโครงการ 1 เครื่อง

-

7.เครื่องปริน๊ เตอร์

- 2 เครื่อง สาหรับการลง - เช็ดทาความสะอาดสัปดาห์ละ 1
ข้อมูล ทางานเอกสาร
ครัง้ (กิจกรรม 5ส ทุกวันศุกร์บ่าย)
โดยเฉพาะการจัดซือ้ จัด ทุกเช้าก่อนทางาน
จ้างและโครงการ 1 เครื่อง

-

8.ยูนิตทาฟั นเคลื่อนที่

- 4 ตัว ใช้สาหรับถอนฟั น - เช็ดทาความสะอาดด้วยน้ายา - สอบเทียบโดยศูนย์วศิ วกรรม
ได้2 ตัวและอุดฟั น ขูด
ฆ่าเชือ้ หลังให้บริการผูป้ ่ วย
เชียงใหม่ ปี 2548 และและ
หินปูน 2 ตัว
บารุงรักษาครังสุ
้ ดท้าย เดือน
มี.ค. 60

เครื่องมือ

จานวนและการใช้งาน

การดูแลรักษา

สอบเทียบครังสุ
้ ดท้าย

9.เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่อง -2 เครื่อง เครื่องใหม่ 1 - เช็ดทาความสะอาดด้วยน้ายา -สอบเทียบจากศูนย์วทิ ย์
ปาก
เครื่อง(ระบบดิจติ อล),รอ ฆ่าหลังรักษาผูป้ ่ วยทุกราย
การแพทย์เชียงใหม่เดือน พ.ค.
จาหน่าย 1 เครื่อง
60
10.เครื่องวัดความดันโลหิต -1 ตัว ใช้งานได้รอ้ ยละ
แบบอัตโนมัติ
100
11.เครื่องดูดเสมหะ

- เช็ดทาความสะอาดทุกวันหลัง
การให้บริการผูป้ ่ วยรายวัน

-

-9 ตัว ใช้ในหน่วยงาน 7 - ล้างด้วยน้าสบู่ น้าสะอาดและ - สอบเทียบโดยศูนย์วทิ ย์
ตัวออกหน่วย 1 ตัวและ น้ายาฆ่าเชือ้ ทุกวันหลังเลิกงาน การแพทย์เชียงใหม่ พ.ค. 2546
พอ.สว. 1 ตัว
ทุกวัน
และบารุง รักษาโดยช่างเดือน
มี.ค.60

12.เทอร์โมมิเตอร์แบบใส่หู -1 ตัว ใช้งานได้รอ้ ยละ
100

- เช็ดด้วยแอลกอฮอล์หลังใช้ใน
ผูป้ ่ วยทุกราย

-

13.เครื่องล้างหัวกรอฟั น

-1 เครื่อง ใช้งานได้รอ้ ยละ -ทาความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครัง้ -บารุงรักษาโดยหน่วยงานทุก
100
เดือน โดยช่างโรงพยาบาลทุก 4
เดือน ครัง้ สุดท้ายเดือน มี.ค.60

14.เครื่องกรอฟั นคุด

-2 เครื่อง ใช้งานได้รอ้ ยละ - เช็ดด้วยน้ายาฆ่าเชือ้ หลังการใช้ -บารุงรักษาโดยหน่วยงานทุก
100 1 เครื่อง รอจาหน่าย งานผูป้ ่ วยทุกราย
เดือน โดยช่างโรงพยาบาลทุก 4
1 เครื่อง
เดือน ครัง้ สุดท้ายเดือน มี.ค.60

เครื่องมือ
15.เครื่องอัดอากาศ
(SWAN)

จานวนและการใช้งาน
การดูแลรักษา
-7 ตัว ใช้งานได้รอ้ ยละ
-เปิ ดระบายลมทุกวันหลังเลิก
100 4 เครื่อง เก็บที่
งาน
หน่วยงานซ่อมบารุง 3
เครื่อง

16.โคมไฟส่องปาก
เคลื่อนที่
17.กล่องดูฟิลม์

-4 ตัว ใช้ออกหน่วย 2 ตัว -ทาความสะอาดหลังการใช้
พอ.สว. 2 ตัว
งาน
-1 อัน
-ทาความสะอาดสัปดาห์ละ 1
ครัง้
- 1 ตัว
18.เครื่องวัดความมี
-ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด ทุ ก ค รั ้ ง
ชีวติ ของฟั น
หลังจากเสร็จผูป้ ่ วยทุกราย
- 1 ตัว
19.เครื่องกรอขยาย
-ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด ทุ ก ค รั ้ ง
คลองรากฟั น
หลังจากเสร็จผูป้ ่ วยทุกราย
20.เครื่องวัดความยาว - 1 ตัว
-ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด ทุ ก ค รั ้ ง
รากฟั น
หลังจากเสร็จผูป้ ่ วยทุกราย
21.เครื่องกรอฟั นปลอม - 1 ตัว
-ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด ทุ ก ค รั ้ ง
หลังจากเสร็จผูป้ ่ วยทุกราย
22.เครื่องผสมวัสดุฟัน - 1 ตัว
-ทาความสะอาดทุกครัง้
ปลอม(ซิลโิ คน)
หลังจากเสร็จผูป้ ่ วยทุกราย
เครื่องมือฉุกเฉิ น
เครื่องมือ

จานวนและการใช้งาน

สอบเทียบครังสุ
้ ดท้าย
-บารุงรักษาโดย
หน่วยงานทุกเดือน โดย
ช่างโรงพยาบาลทุก 4
เดือน ครัง้ สุดท้ายเดือน
มี.ค.60
-บารุงรักษาโดย
หน่วยงานทุกเดือน
-บารุงรักษาโดย
หน่วยงานทุกเดือน
-บารุงรักษาโดย
หน่วยงานทุกเดือน
-บารุงรักษาโดย
หน่วยงานทุกเดือน
-บารุงรักษาโดย
หน่วยงานทุกเดือน

การดูแลรักษา

สอบเทียบครัง้
สุดท้าย

1.ชุดอุปกรณ์ช่วยฟื้ นคืนชีพ
เบือ้ งต้น(ผูใ้ หญ่)

-1 ชุด ใช้งานได้รอ้ ยละ
100

- มีการทดสอบการใช้งานและทา
ให้ป ราศจากเชื้อ ด้ว ย Ethyline
oxide ทุก 6 เดือน

-

2.ชุดอุปกรณ์ช่วยฟื้ นคืนชีพ
เบือ้ งต้น(เด็ก)

1 ชุด ใช้งานได้รอ้ ยละ
100

- มีการทดสอบการใช้งานและ
ท า ใ ห้ ป ร า ศ จ า ก เ ชื้ อ ด้ ว ย
Ethyline oxide ทุก 6 เดือน

-

2. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
2.1 การให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยนอก
กระบวนการสาคัญ
สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Key Process)
(Process Requirement)
1.การคัดกรองผูป้ ่ วยเบือ้ งต้น - ผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไปได้รบั การ
ประเมินสภาวะร่างกายวัดความดัน
โลหิตและได้รบั การซักประวัตคิ รบถ้วน
- ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินสภาพช่อง
ปากเบือ้ งต้นก่อนการรักษาเพื่อลด
ระยะเวลาการรอคอย ไม่รอนาน
- ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาถูกคน
- ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาตามลาดับคิว

2.การให้บริการทันตกรรม

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน /
ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ A-E
ไม่เกิน 10 ราย
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน /
ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ F-I
เป็ น 0
- อุบตั กิ ารณ์การให้การรักษาผิดคน/
ผิดซี/่ ผิดตาแหน่งเป็ น 0
- อัตราความพึงพอใจในงานบริการทัน
ตกรรมมากกว่าร้อยละ 80
- จานวนการเกิดข้อร้องเรียนเป็ น 0
- ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็ น - อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน /
แนวทางการรักษาครบถ้วนก่อนการ ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ A-E
รักษา
ไม่เกิน 10 ราย
- ผูป้ ่ วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน /
ทางเลือกในการรักษา
ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ F-I
เป็ น 0
- ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาทีม่ คี ุณภาพ
ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
- อุบตั กิ ารณ์การให้การรักษาผิดคน/
- ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาถูกตาแหน่ง ถูก ผิดซี/่ ผิดตาแหน่งเป็ น 0
ซี่
- อัตราการติดเชือ้ จากการรักษาเป็ น
- ผูป้ ่ วยได้รบั บริการทีด่ ี เจ้าหน้าทีม่ ี ร้อยละ 0
มารยาทในการให้บริการ
- อัตราความพึงพอใจในงานบริการทัน
- เครื่องมือทีใ่ ห้บริการมีคณ
ุ ภาพ ผ่าน ตกรรมมากกว่าร้อยละ 80
การทาให้ปราศจากเชือ้ อย่างถูกต้อง - จานวนการเกิดข้อร้องเรียนเป็ น 0
ได้มาตรฐาน

กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
3.การจาหน่ายผูป้ ่ วย

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
- ผูป้ ่ วยได้รบั คาแนะนาในการดูแล
ตนเองหลังการรักษาครบถ้วน
- ผูป้ ่ วยไม่มภี าวะแทรกซ้อนหลังการ
รักษา
- ผูป้ ่ วยไม่กลับมารักษาซ้าในตาแหน่ง
เดิม
-ผูป้ ่ วยได้รบั การสั ่งจ่ายยาถูกคน ถูก
ชนิด ถูกขนาด ไม่ส ั ่งจ่ายยาทีผ่ ปู้ ่ วยมี
อาการแพ้

2.2 การให้บริการทันตกรรมผู้ป่วยใน
กระบวนการสาคัญ
สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Key Process)
(Process Requirement)
1.การรับผูป้ ่ วยจากตึกผูป้ ่ วย

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
/ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ AE ไม่เกิน 10 ราย
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
/ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ F-I
เป็ น 0
- อุบตั กิ ารณ์การให้การรักษาผิดคน/
ผิดซี/่ ผิดตาแหน่งเป็ น 0
- อัตราการติดเชือ้ จากการรักษาเป็ น
ร้อยละ 0
- อุบตั กิ ารณ์การกลับมารักษาซ้าใน
ตาแหน่งเดิมภายใน 1 เดือนโดย
ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไม่เกิน 10 ราย
- อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยาไม่เกิน 10 ต่อ 1,000 ใบสั ่งยา
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดการแพ้ยาซ้า
เป็ น 0

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)

- มีการติดต่อประสานงานระหว่าง
- อุบตั กิ ารณ์การให้การรักษาผิดคน/
หน่วยงานก่อนส่งผูป้ ่ วยมารับบริการ ผิดซี/่ ผิดตาแหน่งเป็ น 0
เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย ผูป้ ่ วยไม่ - จานวนการเกิดข้อร้องเรียนเป็ น 0
รอนาน
- แฟ้ มประวัตขิ องผูป้ ่ วยถูกคน

กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
2.การให้บริการทันตกรรม

3.การจาหน่ายผูป้ ่ วยกลับตึก
ผูป้ ่ วย

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)

- ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็ น
แนวทางการรักษาครบถ้วนก่อนการ
รักษา
- ผูป้ ่ วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางเลือกในการรักษา
- ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาทีม่ คี ุณภาพ
ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
- ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาถูกตาแหน่ง ถูก
ซี่
- ผูป้ ่ วยได้รบั บริการทีด่ ี เจ้าหน้าทีม่ ี
มารยาทในการให้บริการ
- เครื่องมือทีใ่ ห้บริการมีคณ
ุ ภาพ ผ่าน
การทาให้ปราศจากเชือ้ อย่างถูกต้องได้
มาตรฐาน
- ผูป้ ่ วยได้รบั คาแนะนาในการดูแล
ตนเองหลังการรักษาครบถ้วน
- ผูป้ ่ วยไม่มภี าวะแทรกซ้อนหลังการ
รักษา
- ผูป้ ่ วยไม่กลับมารักษาซ้าในตาแหน่ง
เดิม
-ผูป้ ่ วยได้รบั การสั ่งจ่ายยาถูกคน ถูก
ชนิด ถูกขนาด ไม่ส ั ่งจ่ายยาทีผ่ ปู้ ่ วยมี
อาการแพ้
-ทันตแพทย์เขียนบันทึกการรักษาใน
แฟ้ มประวัตผิ ปู้ ่ วยครบถ้วน ชัดเจน

- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
/ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ AE ไม่เกิน 10 ราย
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
/ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ F-I
เป็ น 0
- อุบตั กิ ารณ์การให้การรักษาผิดคน/
ผิดซี/่ ผิดตาแหน่งเป็ น 0
- อัตราการติดเชือ้ จากการรักษาเป็ น
ร้อยละ 0
- จานวนการเกิดข้อร้องเรียนเป็ น 0

- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
/ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ AE ไม่เกิน 10 ราย
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
/ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ F-I
เป็ น 0
- อุบตั กิ ารณ์การให้การรักษาผิดคน/
ผิดซี/่ ผิดตาแหน่งเป็ นร้อยละ 0
- อัตราการติดเชือ้ จากการรักษาเป็ น
ร้อยละ 0
- อุบตั กิ ารณ์การกลับมารักษาซ้าใน
ตาแหน่งเดิมภายใน 1 เดือนโดย
ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไม่เกิน 10 ราย
- อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยาไม่เกิน 10 ต่อ 1,000 ใบสั ่งยา
- อุบตั กิ ารณ์การแพ้ยาซ้าเป็ น 0

2.3 การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่
กระบวนการสาคัญ
สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Key Process)
(Process Requirement)
1.การเตรียมเครื่องมือ/
รถทันตกรรมออกหน่วย

2.การให้บริการทันตกรรม

3.การจาหน่ายผูป้ ่ วยและการ
จัดเก็บเครื่องมือหลังเสร็จสิน้
การรักษา

- เครื่องมือได้รบั การดูแลรักษา และ
เตรียมได้ครบถ้วนพร้อมใช้งาน

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)

- มีการตรวจสอบเครื่องมือ บรรจุ
ภัณฑ์ หีบห่อเครื่องมือและรถ
ทันตกรรมให้อยูใ่ นสภาพดีก่อนออก
หน่วยร้อยละ 100
- ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็ น - อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
แนวทางการรักษาครบถ้วนก่อนการ /ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ Aรักษา
E ไม่เกิน 10 ราย
- ผูป้ ่ วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางเลือกในการรักษา
/ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ F-I
เป็ น 0
- ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาทีม่ คี ุณภาพ
ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
- อุบตั กิ ารณ์การให้การรักษาผิดคน/
- ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาถูกตาแหน่ง ถูก ผิดซี/่ ผิดตาแหน่งเป็ น 0
ซี่
- อัตราการติดเชือ้ จากการรักษาเป็ น
- ผูป้ ่ วยได้รบั บริการทีด่ ี เจ้าหน้าทีม่ ี ร้อยละ 0
มารยาทในการให้บริการ
- จานวนการเกิดข้อร้องเรียนเป็ น 0
- เครื่องมือทีใ่ ห้บริการมีคณ
ุ ภาพ ผ่าน
การทาให้ปราศจากเชือ้ อย่างถูกต้อง
- ผูป้ ่ วยได้รบั คาแนะนาในการดูแล
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
ตนเองหลังการรักษาครบถ้วน
/ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ A- ผูป้ ่ วยไม่มภี าวะแทรกซ้อนหลังการ E ไม่เกิน 10 ราย
รักษา
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
- ผูป้ ่ วยไม่กลับมารักษาซ้าในตาแหน่ง /ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ F-I
เดิม
เป็ น 0
- ผูป้ ่ วยได้รบั การสั ่งจ่ายยาถูกคน ถูก - อุบตั กิ ารณ์การให้การรักษาผิดคน/
ชนิด ถูกขนาด ไม่ส ั ่งจ่ายยาทีผ่ ปู้ ่ วยมี ผิดซี/่ ผิดตาแหน่งเป็ น 0
อาการแพ้
- อัตราการติดเชือ้ จากการรักษาเป็ น
- เครื่องมือได้รบั การทาความสะอาด ร้อยละ 0
จัดเก็บ บารุงรักษาครบถ้วน ไม่สญ
ู
- อุบตั กิ ารณ์การกลับมารักษาซ้าใน
หาย
ตาแหน่งเดิมภายใน 1 เดือนโดย
ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไม่เกิน10 ราย

กระบวนการสาคัญ
(Key Process)

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)
- อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยาไม่เกิน 10 ต่อ 1,000 ใบสั ่งยา
- อุบตั กิ ารณ์การแพ้ยาซ้าเป็ น 0
- มีการตรวจสอบเครื่องมือ บรรจุ
ภัณฑ์ หีบห่อเครื่องมือและรถทันต
กรรมให้อยูใ่ นสภาพดีหลังการออก
หน่วยร้อยละ 100

2.4 การให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้ องกัน
กระบวนการสาคัญ
สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Key Process)
(Process Requirement)
1.การขออนุมตั /ิ การ
ประสานงานก่อนการดาเนิน
โครงการ

2.การดาเนินโครงการ

3.การสรุปและประเมินผล
โครงการ

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)

ตัวชี้วดั หน่ วยงานและระดับ
จังหวัด
1.หญิง ตัง้ ครรภ์ท่ฝี ากครรภ์ใ นคลินิ ก
ANC รพร.ปั ว ได้รบั การตรวจสุขภาพ
ช่องปากและได้รบั ความรู้มากกว่าร้อย
ละ 80
- การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย 2.เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟั นน้านมผุ
ทีว่ างแผนไว้
ร้อยละ 50
- มีความร่วมมือจากหน่วยงาน
3.เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟั นผุในฟั น
ภายนอกหรือประชาชนในชุมชนในการ ถาวรร้อยละ 52
ดาเนินโครงการ
4.อัตราการคัดกรองสุขภาพช่องปาก
ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานไม่น้อยกว่าร้อย
- การดาเนินโครงการเป็ นไปตาม
ละ 50
เป้ าหมายทีว่ างแผนไว้
- มีการประเมินผลและนาผลทีไ่ ด้มาใช้ 5.อัตราการการมีฟันใช้งานอย่างน้อย
ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการในครัง้ 20 ซีแ่ ละมีฟันหลังสบกันอย่างน้อย 4
ต่อไป
คู่ในผูส้ งู อายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 44
- เขียนโครงการได้ครอบคลุม
กลุ่มเป้ าหมาย
- มีการร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
หรือจากประชาชนในการร่วมการคิด
วางแผนโครงการ

3.ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
ตัวชี้วดั ที่สาคัญ
ปี 2557
1.อุบตั กิ ารณ์การเกิดการ
0
รักษาผิดคน ผิดซี่ ผิด
ตาแหน่งเป็ น 0
2.อุบตั กิ ารณ์การเกิด
3
ภาวะแทรกซ้อน /ภาวะ
(ผูร้ บั บริการ
ฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ
ทัง้ หมด
A-E ไม่เกิน 10 ราย
6,833 ราย)
3.อุบตั กิ ารณ์การเกิด
0
ภาวะแทรกซ้อน /ภาวะ
ฉุกเฉินทางทันตกรรมระดับ
F-I เป็ น 0
4.อุบตั กิ ารณ์การกลับมารักษา
3
ซ้าในตาแหน่งเดิมภายใน 1
(3/6,835 ราย)
เดือนโดยไม่ได้วางแผน
ล่วงหน้าไม่เกิน 10 ราย
5.อัตราการติดเชือ้ ทางทันต
0
กรรมร้อยละ 0
6.ความพึงพอใจผูร้ บั บริการ
96.63
มากกว่าร้อยละ 80
7.จานวนข้อร้องเรียน/ไม่พงึ
1
พอใจเป็ น 0
8.อัตราความคลาดเคลื่อนทาง
0
ยา/การสั ่งยา ไม่เกิน 10 ต่อ
1,000 สั ่งยา
9.อุบตั กิ ารณ์การแพ้ยาซ้า
0
เป็ น 0

ปี 2558

ผลลัพธ์
ปี 2559
ปี 2560

0

0

1

ปี 2561
(ต.ค.60-มิ.ย.61)
0

3
(ผูร้ บั บริการ
ทัง้ หมด
5,924 ราย)
0

5
(ผูร้ บั บริการ
ทัง้ หมด
6,006 ราย)
2
(2/6,006 ราย)

5
(ผูร้ บั บริการ
ทัง้ หมด
6,582 ราย)
0

5
(ผูร้ บั บริการ
ทัง้ หมด
5,283 ราย)
0

2
( 2 /6,582 ราย)

3
(2/5,283 ราย)

1
4
(1/5,924 ราย) (4/6,006 ราย)

0

0

0
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กราฟ/control chart/ข้ อมูล
1.อุบตั ิ การณ์การรักษาผิดคน ผิดซี่ ผิดตาแหน่ ง
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การแปลผลและการใช้ประโยชน์
อุบตั กิ ารณ์ในการรักษาผิดคน ผิดซี่ ผิดตาแหน่ง ปี 2560 มีจานวน 1 ราย โดยเป็ นกรณี
ผูป้ ่ วยจากหอผู้ป่วยในที่ส่งมารับการรักษาทางทันตกรรมแต่ส่งผู้ป่วยมาผิดคนและแฟ้ มประวัติ
เป็ นของผูป้ ่ วยอีกรายหนึ่ง แต่ในกระบวนการรักษาได้ทาการซักประวัตอิ าการเจ็บปวดในช่องปาก
และอาการในแฟ้ มพบว่าไม่สมั พันธ์กนั จึงไม่ได้ทาการรักษาใดๆ และภายหลัง ทางหอผูป้ ่ วยในได้
ส่งผู้ป่วยที่จ ะต้องรับการรักษาจริงมาใหม่ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวจึงได้มีการเน้นย้าการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางในการทวนสอบชื่อ-นามสกุลผูป้ ่ วยทุกครัง้ ก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม
2.อุบตั ิ การณ์การเกิ ดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม

การแปลผลและการใช้ประโยชน์
อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมระดับ A-E ตัง้ แต่ปี 2557-2560 ส่วน
ใหญ่เกิดภาวะวิงเวียนศีรษะและมีอาการปวดระหว่างหรือหลังการรักษา และการมีภาวะชาหลัง
การได้รบั การรักษาผ่าฟั นคุด ส่วนอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนระดับ F-I ในปี 2559 มี
จานวน 2 ราย ซึง่ เป็นผูป้ ่ วยโรคทางระบบได้แก่ โรค thrombocytopenia 1 รายและอีก 1 รายมี

อาการบวมหลังการผ่าฟั นคุด ซึง่ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวได้มกี ารทบทวนวิชาการจากเหตุการณ์
สาคัญและมีการทบทวนแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับโรคทางระบบอื่นๆ ให้เป็ นปัจจุบนั รวมทังเน้
้ นยา้
การซักประวัตกิ ารพักผ่อน หรือความพร้อมของร่างกายก่อนรับบริการทันตกรรม ในปี 2561
อุบตั กิ ารณ์มจี านวน ราย คือ มีผ่นื ขึน้ หลังจากใส่ยาชา 1 ราย เลือดออกไม่หยุดและมีอาการ
บวมมากบริเวณขากรรไกรหลังจากการทาตัดแต่งกระดูกบริเวณขากรรไกรล่าง 2 ราย และมี
อาการผิดปกติแน่นหน้าอกและใจสั ่นหลังจากใส่ยาชา 1 ราย และมีอาการเลือดออกไม่หยุดใน
ผูป้ ่ วยทีกนิ ยา warfarin จานวน 1 รายซึง่ จากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้มกี ารทบทวนเหตุการณ์และ
เฝ้ าระวังการใช้ยาชาในผูป้ ่ วยทีม่ อี าการแพ้ วิธปี ฏิบตั ใิ นการให้การรักษาด้วยการตัดแต่งกระดูก
บริเวณขากรรไกร และทบทวนแนวทางปฏิบตั ใิ นผูป้ ่ วยทีก่ นิ ยา warfarin
3.อุบตั ิ การณ์การกลับมารักษาซา้ ในตาแหน่ งเดิ ม
การแปลผลและการใช้ประโยชน์
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อุบตั กิ ารณ์การกลับมารักษาซ้าในตาแหน่งเดิมภายใน 1 เดือนโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
ในปี 2559 มีอุบตั กิ ารณ์การมารักษาซ้าทีส่ าคัญคือ การเกิด dry socket โดยไม่ได้มกี ารนัดหมาย
มาติดตามการรักษาล่วงหน้า ซึง่ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวได้มกี ารทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยถอนฟั น
กรณีถอนฟั นยาก ควรมีการนัดหมายเพื่อติดตามแผลหลังให้การรักษาเพื่อลดความรุนแรงของ
อาการปวดและผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลทีเ่ หมาะสม ส่วนในปี 2561 มีอุบตั กิ ารณ์การกลับมารักษาซ้า
ในตาแหน่งเดิมจากการรักษาด้วยการตัดแต่งกระดูกบริเวณขากรรไกรล่างจานวน 2 ราย จาก
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้มกี ารทบทวนวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้การรักษา
4.อัตราการติ ดเชื้อทางทันตกรรม
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การแปลผลและการใช้ประโยชน์
อุบตั กิ ารณ์การเกิดการติดเชือ้ ตัง้ แต่ปี 2557 ถึงปี 2561 เป็ น 0 เนื่องจากมีการทบทวน
แนวทางปฏิบตั ใิ นการควบคุมการติดเชือ้ ทัง้ ในหน่วยงานและร่วมกับงานเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ของ
โรงพยาบาลรวมทัง้ เน้นยา้ ให้ใช้ถุงมือแบบ sterile ในหัตถการทีม่ โี อกาสติดเชือ้ ได้แก่ การถอน
ฟั น การผ่าฟั นคุด และงานศัลยกรรมช่องปาก รวมถึงการให้คาแนะนาผูป้ ่ วยในการปฏิบตั ติ วั
หลังการรักษาอย่างเคร่งครัดทุกปี
5.อัตราความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
100

96.63

91.13

90.18

90.38

80
60
40
20
0
ก.ย. 57

ต.ค. 58

ส.ค. 59

ก.ย. 60

การแปลผลและการใช้ประโยชน์
อัตราความพึงพอใจตัง้ แต่ปี 2557-2560 อยูใ่ นระดับที่ผ่านเกณฑ์และมากกว่าร้อยละ 90
แต่มแี นวโน้มลดลง ซึง่ จากแบบประเมินความพึงพอใจปี 2560 ผูป้ ่ วยเสนอให้มกี ารปรับปรุงระบบ
และขันตอนการให้
้
บริการ รวมถึงความรวดเร็วในการทาบัตร ทางกลุ่มงานทันตกรรมจึงได้มกี าร
ทบทวนแนวทางและขันตอนการให้
้
บริการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผูม้ ารับบริการเพิ่ม
มากขึ้น และวางแผนจะดาเนิ น การปรับเปลี่ยนการให้บริการแบบไม่ใ ช้ OPD card เพื่อลด
ระยะเวลาและขันตอนในการท
้
าบัตร

6.จานวนข้อร้องเรียนงานทันตกรรม
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การแปลผลและการใช้ประโยชน์
จานวนข้อร้องเรียนในปี 2557 มีจานวน 1 เรื่อง โดยเป็ นเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวาง
แผนการรักษาและเกีย่ วกับระบบการให้บริการผูป้ ่ วย ซึง่ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ได้บทเรียน
เกี่ยวกับ ความครอบคลุ ม และความละเอีย ดรอบคอบในการวางแผนการรัก ษาและเมื่อเกิด
เหตุการณ์ความไม่พงึ พอใจควรพูดคุยกันโดยตรงไม่ควรสื่อสารทางโทรศัพท์เพราะอาจทาให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ส่วนในปี 2559 มี 2 เรื่องคือเรื่องที่ 1 ความไม่พงึ พอใจการพูดจา
ไม่ไพเราะของทันตแพทย์โดยบอกกล่าวทางวาจาและเรื่องที่ 2 มีขอ้ ร้องเรียนและไม่พงึ พอใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมบริการและระบบบริการ โดยมีการโพสต์ข้อร้องเรียนลงสื่อสังคมออนไลน์
(เฟซบุ๊ค) จากเหตุการณ์ดงั กล่าวหน่วยงานจึงแจ้งผู้อานวยการทันทีและมีการแก้ไขและทบทวน
เรื่องดังกล่าวโดยทันตบุคลากรทุกคนในหน่ วยงานภายใน 24 ชั ่วโมง ซึ่งจากการทบทวนได้เกิด
การแก้ไขดังนี้ 1.มีการจัดทาแนวทางการรับผูป้ ่ วยทันตกรรมเบือ้ งต้นให้แก่หอ้ งบัตร
2.มีการ
ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยโดยได้ทาบัตรการรักษาฉุ กเฉินให้กบั ผู้ป่วยกรณีควิ การรักษา
ปกติเต็มแต่ผปู้ ่ วยมีความจาเป็ นต้องทาการรักษาไปแสดงต่อห้องทาบัตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ห้องบัตรร่วมด้วย 3.มีการจัดระบบการนัดหมายของทันตแพทย์
ใหม่เพื่อให้สามารถรองรับผูม้ ารับบริการได้เพิม่ มากขึน้ 4.กรณีควิ เต็มเกินขีดความสามารถที่จะ
ทาได้ในวันนัน้ ให้ทาการนัดหมายผูป้ ่ วยมาในวันต่อๆไป หรือวันเสาร์ ส่วนในปี 2560 มีความไม่
พึง พอใจ 1 เรื่องคือ ทัน ตแพทย์พูดจาไม่ไพเราะโดยใช้เสียงดัง คุยกับผู้ป่วย จากเหตุการณ์
ดังกล่าวได้มกี ารเน้น ย้า วิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยความสุภาพนุ่ มนวล นอกจากนี้ ในปี 2560
ทางโรงพยาบาลได้มกี ารกาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาแนวทางปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันความเสี่ยงด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านซึ่งมีเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพ และพฤติกรรมการ
ให้บริการผูป้ ่ วยรวมอยูด่ ว้ ย ในปี 2561 มีความไม่พงึ พอใจเกีย่ วกับระบบบริการในเรื่องการจากัด
จานวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการในแต่ละวันและได้โพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ จากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ได้มกี ารทบทวนเกี่ยวกับระบบบริการโดยยึดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของโรงพยาบาลใน

การทบทวน ทาให้ได้วธิ ปี ฏิบตั ิในการรับจานวนผู้ป่วยแบบใหม่และได้มกี ารทบทวนวิธปี ฏิบตั ิ
ดังกล่าวเป็ นระยะเพื่อปรับให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละวัน

7.ความคลาดเคลื่อนทางยา/การสั ่งยา
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การแปลผลและการใช้ประโยชน์
ประเด็นความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบในปี 2558-2560 ได้แก่ การลงข้อมูลผู้ป่วยใน
โปรแกรม HosXp ผิดคน การให้ใบสั ่งยาผิดคน การสั ่งยาให้ผู้ป่วยไม่ครบ dose หรือผิด dose
เนื่องจากรายการยาในโปรแกรมอยู่ใกล้กนั และไม่ ได้มกี ารทวนสอบก่อนให้ผู้ป่วย จึงได้มกี าร
ทบทวนวิธปี ฏิบตั ิโดยมีการทวนชื่อ นามสกุลผู้ป่วย รวมทัง้ ชนิดของยาและปริมาณยาก่อนให้
ใบสั ่งยา และมีการจัดทาข้อมูลยา ปริมาณยาทีเ่ หมาะสมทัง้ ในผูป้ ่ วยเด็กและผูใ้ หญ่ ในปี 2561 ที่
พบเป็ นเรื่องของการลงข้อมูลในใบสั ่งยาผิดคน จากเหตุการณ์ดงั กล่าวได้มกี ารทบทวนและมีวธิ ี
ปฏิบตั ใิ หม่ คือ การค้นหาประวัตผิ ปู้ ่ วยที่จะทาการสั ่งยาด้วยการค้นหาจาก HN เพื่อป้ องกันการ
เลือกชื่อคนไข้ผู้ป่วยคลาดเคลื่อนจากการคลิกข้อมูลโดยใช้เมาส์ และเน้นย้าการทวนสอบ ชื่อ นามสกุลผูป้ ่ วยทัง้ หน้าใบสั ่งยาและหน้ารายการยา และขณะให้ใบสั ่งยากับผูป้ ่ วย

8.อุบตั ิ การณ์การแพ้ยาซา้
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การแปลผลและการใช้ประโยชน์
อุบตั กิ ารณ์การเกิดการแพ้ยาซ้าตัง้ แต่ปี 2557 ถึงปี 2560 เป็ น 0 เนื่องจากมีแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการคัดกรองผูป้ ่ วยเบือ้ งต้นก่อนการรับบริการเกี่ยวกับประวัตกิ ารแพ้ยาทุกครัง้ ที่มารับ
บริการ ร่วมกับมีระบบการเตือนในหน้าจอโปรแกรม HosXP ของโรงพยาบาลเมื่อทาการเลือก
ประวัตผิ ปู้ ่ วยทีร่ บั บริการและมีระบบการทวนสอบซ้าจากเภสัชกรประจาห้องยา
4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั
1) ระบบการให้บริการผู้ป่วยตามแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อความปลอดภัยทาง
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา Dental Safety Goal and Guideline 2015

1.Safe Communication: สื่อสารเพื่อการรับรู้และความเข้าใจ
SC 1 ผูป้ ่ วยและญาติเข้าใจวิธกี ารรักษา ทางเลือกในการรักษา ผลลัพธ์และความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้
SC 2 ผูป้ ่ วยและญาติรบั ทราบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามแผนการรักษาที่วางแผนร่วมกับ
ทันตแพทย์ก่อนการรักษา
SC 3 เมื่อมีภาวะแทรกซ้อนหรือความไม่สมบูร ณ์ของการรักษา ผู้ป่วย ญาติ หรือ
ผู้ปกครอง ต้องได้ร บั ทราบและเข้าใจปั ญหาที่เกิดขึ้น รวมทัง้ พยากรณ์ โ รคและแนว
ทางการรักษาทีจ่ ะได้รบั
หน่ วยงาน : ก่อนให้การรักษาผู้ป่วยจะมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรคที่ผู้ป่วยเป็ น
ทางเลือกการรักษา ค่าใช้จ่ าย ผลลัพธ์ และความเสี่ยงที่เกิดขึน้ โดยในโรคที่มคี วาม
ซับซ้อนในการรักษาจะมีการเซ็นต์ให้คายินยอมก่อนการรักษาร่วมด้วย

2.Safe Treatment: ให้การรักษาอย่างปลอดภัย
ST 1 ถูกคน ถูกตาแหน่ง
ST 2 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายในการรับการรักษาทางทันตกรรม
ST 3 ผูป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยทีเ่ หมาะสมและได้รบั การรักษาทีป่ ลอดภัย
ST 4 ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดภาวะฉุกเฉิน ควรได้รบั การรักษาภายใต้บุคลากรที่
มีความสามารถ และมีความพร้อมของ อุปกรณ์ ยา
ST 5 ผูป้ ่ วยเด็ก หรือผูป้ ่ วยพิเศษ ควรได้รบั การควบคุมการเคลื่อนไหว
อย่างเหมาะสม (Protective Stabilization) เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยในการรักษา
หน่ วยงาน : ก่อนการให้การรักษาจะต้องมีการประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่ วย
โดยการวัดความดันโลหิต ประวัตโิ รคประจาตัวและการแพ้ยา ในผู้ป่วยที่มอี ายุ 15 ปี ขน้ึ
ไปทุกราย บางกรณีอาจต้องมีการขอคาปรึกษาจากแพทย์ก่อนการรักษา เช่นผู้ป่วยที่กนิ
ยา warfarin และเมื่อเรียกผูป้ ่ วยเข้าทาการรักษาจะต้องมีการทวน ชื่อ นามสกุลผู้ป่วย
รวมทัง้ ตาแหน่ งทีผ่ ปู้ ่ วยจะทาการรักษา ส่วนในกรณีผู้ป่วยเด็กหรือผู้ป่วยพิเศษจะมีการ
ควบคุม การเคลื่อนไหวด้วย papoose board เพื่อป้ องกัน อัน ตรายโดยจะต้องแจ้ง
ผูป้ กครองและได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครองก่อนการใช้ทุกครัง้
3.Safe Infection Control: ควบคุมการติ ดเชื้อตามมาตรฐาน
SI 1 การล้างมือ
SI 2 การสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment)ได้แก่ ถุงมือ
แมสค์ แว่นป้ องกัน หรือแผ่นป้ องกันใบหน้า เสือ้ กาวน์
SI 3 การเตรียมเครื่องมือทีใ่ ช้บาบัดรักษาผูป้ ่ วย (Instrument Processing) : หน่วยงานมี
การส่งและรับเครื่องมือจาก central supply ของโรงพยาบาล โดยมีการตรวจสอบจานวน
ความสมบูรณ์ของหีบห่อ และซองซีลก่อนการใช้งานทุกครัง้
SI 4 การดูแลพืน้ ผิวในบริเวณทีใ่ ห้การรักษา (Surface Asepsis) : หน่วยงานมีการเตรียม
พื้นผิวก่อนให้การรักษาผู้ป่วยทุกวัน และเมื่อเสร็จการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะเช็ดท า
ความสะอาดด้ว ยแผ่นท าความสะอาดที่มีส่วนประกอบของน้ ายาฆ่าเชื้อ และหลัง จาก
เสร็จ สิ้น การรักษาในแต่ละวัน จะเช็ดท าความสะอาดด้วยแผ่น น้ ายาฆ่าเชื้อซ้าอีกครัง้
ร่วมกับมีการทาความสะอาดระบบท่อดูดน้าลาย
SI 5 การฉีดยาอย่างปลอดภัย (Safe Injection) : หน่ วยงานจะใช้ยาชาที่ผู้ป่วยไม่มี
อาการแพ้ เดินยาชาอย่างช้าๆ ใช้เทคนิค one hand ในการเก็บเข็มเข้ากับปลอก
SI 6 การดูแลสุขอนามัยของทางเดินหายใจ(Respiratory Hygiene/Cough Etiquette) :
ในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ัญหาเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจจะทาการแจกผ้าแมสก์เพื่อปิ ดปากและ
จมูกเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้

SI 7 การควบคุมการติดเชือ้ ในงานแลปทันตกรรม(Dental Laboratory Asepsis) :
หลังจากพิมพ์ปากจะทาการล้างด้วยน้าเปล่าและพ่นด้วยน้ายาฆ่าเชือ้
SI 8 การควบคุมการติดเชือ้ จากการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม : ทาการห่อหุม้ ภายนอก
ด้วยพลาสติกและทาการเช็ดทาความสะอาดทุกครัง้ ด้วยแผ่นทาความสะอาดทีม่ นี ้ายาฆ่า
เชือ้ ในผูป้ ่ วยทุกราย และทาการเปลีย่ นพลาสติกทีห่ มุ้ ทุกวัน
SI 9 การดูแลขยะภายในคลินิกทันตกรรม : มีการแยกขยะเป็ นขยะทั ่วไป ขยะติดเชือ้
ขยะอันตราย ขยะมีคม และเศษอาหาร
SI 10 มาตรการเสริมอื่นๆ เช่น การปฏิบตั ติ ามมาตรการการควบคุมการติดเชือ้ ของ
โรงพยาบาล การป้ องกันการไหลย้อนน้าลายในท่อดูดน้าลาย
4.Safe Record: บันทึกข้อมูลสาคัญครบถ้วน
SR 1 มีการบัน ทึกเวชระเบียนที่แสดงถึงความเหมาะสมในการตรวจ วินิ จฉัย การ
ประเมิน การให้การรักษา การให้ขอ้ มูลผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษาที่มคี วามซับซ้อน
และการให้ขอ้ มูลเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือความไม่สมบูรณ์ของการรักษา
หน่ วยงาน : มีการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนร่วมกับการลงข้อมูลในโปรแกรม
HosXp
5.Risk Management: การจัดการความเสี่ยง
RM 1 มีกจิ กรรมค้นหาความเสี่ยง เพื่อการเรียนรู้โดยใช้ค่านิยมการไม่กล่าวโทษ (No
Blame Culture)
RM 2 มีกจิ กรรมวิเคราะห์อุบตั กิ ารณ์ เพื่อการเรียนรู้ และการปรับปรุงเชิงระบบ เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ ง
หน่ วยงาน : จัดทาสมุดในการบันทึกอุบตั กิ ารณ์ของหน่วยงานและมีผรู้ บั ผิดชอบ
ทาหน้าทีร่ วบรวมและรายงานผ่านระบบความเสี่ยงของโรงพยาบาล ถ้าเป็ นอุบตั กิ ารณ์
ระดับ A-D รายงานภายในวันที่ 5 ของเดือน ระดับ E-F รายงานภายใน 7 วันและทาการ
ทบทวนภายใน 2 สัปดาห์ ถ้าเป็ น ระดับ G-I รายงานหัวหน้ างานทันที และทาการ
ทบทวนภายใน 1 สัปดาห์ โดยทีผ่ ่านมามีการทบทวนเหตุการณ์สาคัญในหน่ วยงาน เช่น
การทบทวนแนวทางปฏิบตั ทิ างทันตกรรมในผู้ป่วยที่มภี าวะเลือดไหลไม่หยุดหลังการ
รักษาทางทันตกรรม
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
1) การพัฒนาคุณภาพของบริ การให้อยู่ในระดับดีตามแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อความ
ปลอดภัยทางทันตกรรมของทันตแพทยสภา Dental Safety Goal and Guideline 2015
จากผลการประเมินของหน่ วยงานสาธารณสุขประจาจังหวัดน่ านในปี 2560 พบว่ายังมี
แนวทางปฏิบตั บิ างประเด็นที่ปฏิบตั ไิ ด้ครอบคลุมแต่ยงั มีการออกแบบได้ไม่ดี คือได้คะแนนต่ า

กว่า 3 เช่ น ใบยิน ยอมก่อนให้การรักษาที่ย งั ไม่ ครอบคลุม ตามหัต ถการเฉพาะทางที่เปิ ด
ให้บริการ หรือการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยในภาวะฉุ กเฉิ นที่ยงั ไม่ได้มกี ารทบทวนในรูปแบบของ
การปฏิบตั จิ ริง ซึง่ ในปี 2561 มีแผนในการดาเนินการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้

2) การทางานทันตกรรมส่งเสริมและป้ องกันเชิ งรุกในการแก้ปัญหาฟันผุในกลุ่ม
เด็กปฐมวัย
เนื่องจากในปัจจุบนั ปัญหาฟั นผุในเด็กเล็กมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ แม้จะมีความพยายามใน
การรณรงค์และทางานเชิงรุก ทีผ่ ่านมาได้ดาเนินงานโดยการให้บริการตรวจฟั นและให้ความรู้ใน
คลินิก Well baby clinic และการตรวจฟั นในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การแก้ไข 1.มีการส่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานทัน ตสาธารณสุขประจารพ.สต. เข้าร่ วมการอบรม “นักสุขภาพฟั น ดี” ที่จะมีบทบาท
หน้าที่ใ นการให้ความรู้และคาแนะนาแก่ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่ องปากของบุตรหลาน
ตนเองมากยิง่ ขึน้ 2.มีการอบรม อสม. ในการเฝ้ าระวัง และคอยกระตุ้นผู้ปกครองในการตระหนัก
ถึงความสาคัญของการมีสุขภาพช่องปากทีด่ ใี นเด็กเล็กในชุมชน แต่การดาเนินงานยังไม่ช ัดเจน
3.มีการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อหาในแนวทางใหม่ทส่ี ามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึน้ ซึ่งอยู่
ในระหว่างดาเนินการ
3) การทางานทันตกรรมส่งเสริมและป้ องกันเชิ งรุกในกลุ่มหญิ งตัง้ ครรภ์และหลัง
คลอด
โดยทีผ่ ่านมากลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ให้ความสาคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองใน
ระหว่างการตัง้ ครรภ์น้อยมากและมีอตั ราการมารับบริการหลังจากได้รบั คาแนะนาในการตรวจ
ช่องปากในระดับทีต่ ่า โดยทีผ่ ่านมามีการตรวจและให้ความรูใ้ นคลินิก ANC และมีการตรวจเยีย่ ม
หลังคลอดน้อยไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย การแก้ไข 1.มีการส่งผูช้ ่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
ประจารพ.สต. เข้าร่วมการอบรม “นักสุขภาพฟั นดี” ที่จะมีบทบาทในการให้ความรู้และติดตาม
การมารับบริการมากขึน้ 2.มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทจ่ี ะช่วยในการกระตุน้ ให้หญิงตัง้ ครรภ์มคี วาม
ตระหนักและเห็น ความสาคัญ ของสุขภาพช่องปากมากขึน้ แต่อยู่ในระหว่างการดาเนิน งาน 3.
ประสานความร่วมมือกับทีมเยีย่ มบ้านของโรงพยาบาลและ รพ.สต.ในการเยีย่ มหญิงตัง้ ครรภ์หลัง
คลอด
PCC
5. แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
5.1 การพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้บริการได้เพิม่ มากขึน้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจและไม่ เกิดข้อร้องเรียน

5.2 การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยแก่ผปู้ ่ วยและเพื่อนาอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ มาทบทวนและหาแนวทางปฏิบตั เิ พื่อ
ป้ องกันการเกิดซ้า
5.3 การพัฒนาระบบบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้ เกิดความ
ไว้วางใจและความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการเพื่อลดความแออัดและรอคิวนานที่โรงพยาบาลซึ่ง
ส่งผลให้ทนั ตแพทย์ในโรงพยาบาลสามารถให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางได้มากขึน้ โดยจะจัด
ให้มกี ารฟื้ นฟูและทบทวนแนวทางปฏิบตั แิ ละองค์ความรู้ทางวิชาการ ร่วมกับมีการสารวจความ
พึงพอใจของผูม้ ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และมีแผนการเพิม่ ทันตแพทย์
ประจา PCC ทีร่ พ.สต. ไชยวัฒนาและทีร่ พ.สต.ปัว
5.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุท นั ตกรรมในโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อลดปั ญ หาวัสดุทนั ตกรรมหมดอายุ และเพื่อให้ใ ช้ทรัพยากรได้อย่าง
ประสิทธิภาพ
5.5 การพัฒ นาระบบการพัฒนาศักยภาพทัน ตบุ คลากรทัง้ ในโรงพยาบาลและใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อให้ทนั ตบุคลากรมีความรู้และศักยภาพในการให้บริการ
ผูป้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย
5.6 การทบทวนระบบการป้ องกัน การติดเชื้อในหน่ วยงาน เพื่อให้มคี วามรู้ ความ
ตระหนักและรูเ้ ท่าทันสถานการณ์การเฝ้ าระวังและป้ องกันการติดเชือ้ ทัง้ ทีเ่ กิดจากการทาหัตถการ
และทีเ่ กิดจากการติดต่อแพร่กระจาย
5.7 การพัฒนาระบบการดูแลครุภณ
ั ฑ์ในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน

