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 จากการระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ท าให้เกิดการติดเชื้อทางอากาศ สามารถ
แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้เกิดการท าลายของเนื้อปอด และท าให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว
มากมาย มีผลกระทบอย่างยิ่งกับการให้บริการทันตกรรม เนื่องจากเป็นบริการทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อสูงที่สุดจาก aerosol ที่เกิดจากงานทันตกรรมที่มีความฟุ้งกระจาย ได้แก่งานที่มีการใช้เครื่องกรอ
ฟัน เครื่องเป่าลมและเครื่องขูดหินน้ าลาย ซึ่งเป็นงานทันตกรรมส่วนใหญ่ โดย มีการให้หยุดให้บริการทันตก
รรม ส่วนของงานทันตกรรมฟุ้งกระจายช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยปัจจุบัน การลุกลามขอ 
งโรค Covid 19 ในต่างประเทศยังไม่มีแนวโน้มจะหยุด และยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคดังกล่าว ถ้า
หากปิดให้บริการต่อไป จะท าให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากมากมายไม่ได้รับการรักษา  การป้องกันการ
ติดเชื้อทางทันตกรรม เน้นการป้องกันการติดต่อทางเลือดและน้ าลาย(universal precaution) ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมส าหรับการป้องกันโรคติดเชื้อที่แพร่ทางอากาศ ซึ่งต้องปรับปรุงระบบให้เป็นการป้องกันการติดเชื้อ
ทางอากาศ(Standard precaution) และยังไม่มีแนวทางออกมาผู้อ านวยการโรงพยาบาล กรรมการบริหาร
โรงพยาบาล และงานทันตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน มีนโยบายว่า ควรเปิดให้บริการทันตกรรมได้ 
ครอบคลุมทุกงาน โดยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ให้บริการ และผู้มารับบริการสูงสุด และเร็วที่สุด งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคลินิกทันตกรรมให้เพิ่มปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อโรคที่ติดต่อทางอากาศ และ
ให้ผู้ป่วยทางทันตกรรมได้รับบริการ         ทันตกรรมที่คลินิกทันตกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เมื่อ



เปรียบเทียบกับก่อนระบาดของโรค Covid 19   
  การศึกษานี้เป็น Action Research   มีกระบวนการดังนี้ Plan:  ส ารวจปัญหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่นั่ง
รอไม่ได้มีการเว้นระยะห่าง และไม่มีอะไรกั้นระหว่างผู้ซักประวัติกับผู้ป่วย ห้องให้บริการทันตกรรม  ยูนิตทัน
ตกรรมบางตัวมีปัญหาระบบดูดน้ าลาย ไม่มีเครื่องฟอก หรือเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ รวมทั้งเครื่องดูดละออง
ฝอยนอกปาก ด้านการจัดการคิวให้บริการทันตกรรม แบบเดิม จะแจกบัตรคิวช่วงเช้า และมีระบบนัด แต่
ระยะเวลารอคอยยังสูง วางแผนก่อนการวิจัย รวบรวม นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ในการหาข้อมูลและเตรียมตัวร่วมกัน วางแผนส าหรับการปรับแผน
จัดซื้อให้ทันรอบ เมษายน 2563  Action: ลงจัดท ากิจกรรม เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 Observation: ท าการ
รวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นส่งในไลน์กลุ่มงานทันตกรรม วันต่อวัน เพ่ือท าการแก้ไข สรุปผล
การรับบริการโดยดึงข้อมูลจากระบบ HospXP ส่วนของค่าใช้จ่ายตามระบบ รายรับจริง และจ านวนครั้งที่
ให้บริการทั้งหมด  Reflection: สรุปผลส่งในไลน์กลุ่มงานทันตกรรม และกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพ่ือ
ปรับระบบในภาพรวม และสรุปผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น 
 ผลการวิจัย/ศึกษากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลควนขนุนสามารถให้บริการทันตกรรมที่ปลอดภัย
ส าหรับการป้องกันโรคติดเชื้อทางอากาศ หลังปรับระบบให้บริการเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณตามค่าบริการในระบบกับก่อนปรับระบบเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 
142.88 จ านวนครั้งที่ให้บริการหลังปรับระบบคิดเป็นร้อยละ 92.40 การปรับปรุงระบบบริการทันตกรรม
ส าหรับโรคติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาลควนขนุนนั้น เป็นไปตามแนวทางของกรมการแพทย์ และเป็น
โรงพยาบาลของรัฐที่แรกๆในภาคใต้ ที่สามารถให้บริการได้ครบวงจรตามมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารฉบับเต็ม 
1. ชื่อเรื่อง การพัฒนาคลินิกทันตกรรมวิถีใหม่ แบบNew normal   
2. ชื่อหน่วยงาน งานทันตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน ที่อยู่ ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
3. ทีมผู้น าเสนอผลงาน  นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร  
4. บทน า   
  จากการระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ท าให้เกิดการติดเชื้อทางอากาศ สามารถ
แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้เกิดการท าลายของเนื้อปอด และท าให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคดั งกล่าว
มากมาย มีผลกระทบกับการให้บริการทันตกรรม เนื่องจากเป็นบริการที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงที่สุดจาก 
aerosol ที่เกิดจากงานทันตกรรมที่มีความฟุ้งกระจาย ได้แก่ งานที่มีการใช้เครื่องกรอฟัน เครื่องเป่าลมและ
เครื่องขูดหินน้ าลาย ซึ่งเป็นงานทันตกรรมส่วนใหญ่ โดยให้หยุดให้บริการทันตกรรม ส่วนของงานทันตกรรมฟุ้ง
กระจายช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยปัจจุบัน การลุกลามของโรค Covid 19 ในต่างประเทศ
ยังไม่มีแนวโน้มจะหยุด และยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคดังกล่าว ถ้าหากปิดให้บริการต่อไป จะท าให้
ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากมากมายไม่ได้รับการรักษา และท าให้เกิดการลุกลามของโรค และท าให้เกิด
ความเจ็บปวด กระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากมาย นอกจากนี้ท าให้วัสดุทันตกรรมเสี่ยงต่อการ
หมดอายุและสิ้นเปลืองงบประมาณ โดยเปล่าประโยชน์ การป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมเดิม เน้นการ
ป้องกันการติดต่อทางเลือดและน้ าลาย(universal precaution) ซึ่งยังไม่ครอบคลุมส าหรับการป้องกันโรคติด
เชื้อที่แพร่ทางอากาศ ซึ่งต้องปรับปรุงระบบให้เป็นการป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ(Standard precaution) 
และยังไม่มีแนวทางของทันตแพทย์สภาหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ออกมา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
กรรมการบริหารโรงพยาบาล และงานทันตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน มีนโยบายว่า ควรเปิดให้บริการทันตก
รรมได้ ครอบคลุมทุกงาน โดยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ให้บริการ และผู้มารับบริการสูงสุด และเร็วที่สุด เพ่ือ
เป็นที่พ่ึงให้ประชาชน ในเขตอ าเภอควนขนุน และพ้ืนที่ใกล้เคียง และมีการวางแผนการใช้งบประมาณที่
รวดเร็วและคุ้มค่า จึงได้เกิดงานวิจัย เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการให้บริการทันตกรรมที่ปลอดภัยกับผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริการและสิ่งแวดล้อม 
ทบทวนวรรณกรรม 
 เนื่องจากโรค Covid 19 เป็นโรคระบาดที่เพ่ิงเกิดใหม่ กลุ่มโคโรนาไวรัส มีความรุนแรง และไม่มี
วัคซีน จ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูงในการท าวิจัยเพื่อความปลอดภัยของผู้วิจัย และสิ่งแวดล้อมหลายประเทศ
ต้องใช้งบประมาณในการรักษาผู้ป่วย จึงยังมีงานวิจัยไม่มาก สรุปที่มีความเก่ียวข้องดังนี้ 

การติดเชื้อ Covid 19 ในทางทันตกรรมมีการสัมผัสโดยตรงกับน้ าลายของผู้ป่วยจัดเป็นงานที่มี่ความเสี่ยง
สูงที่สุด มีการศึกษาพบว่าในน้ าลายมีเชื้อ Covid 19 และท าให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้สูงร้อยละ 92 มี
การศึกษาการใช้น้ าลายในการตรวจเชื้อ Covid 19 พบว่ามีความแม่นย าร้อยละ 87-100 การท าหัตถการงาน



ที่ต้องกรอฟัน และงานขูดหินน้ าลาย พบว่า ท าให้เชื้อค้างในอากาศ 30 นาที และค้างที่พ้ืนผิวนาน 9 วัน 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ส าหรับ standard 
precaution  สมาคมโรคติดเชื้อแนะน าให้ใส่ชุด Cover all แบบ full ppe ร่วมกับหน้ากากอนามัยแบบ n95 
การจัดการระบบอากาศ ในส่วนโรคที่มีการติดเชื้อทางอากาศ สมาคมโรคติดเชื้อ แนะน าให้มีระบบการจัดการ
อากาศในส่วนของการเปลี่ยนของอากาศต่อชั่วโมง(Air change per hour)ที่สูง นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศ 
ส่วนใหญ่จะมีการใช้แผ่นกรอง HEPA มีข้อเสียกรณีมีโรคร้ายแรง เชื้อจะค้างที่แผ่นกรองโดยไม่ตาย มี
นวัตกรรมการฆ่าเชื้อก่อนถึงแผ่นกรองโดยเสมือนความร้อนที่ 10,000 องศา ร่วมกับการปล่อยประจุไฮดรอก
ซิล 15,000 ประจุต่อ 1 นาที มีงานวิจัยว่าสามารถฆ่าเชื้อ influenza virus ใน 30 นาท ี แต่ไม่มีงานวิจัย
เกี่ยวกับเชื้อโคโรนา เนื่องจากฆ่ายากกว่า และเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ ปล่อยประจุไฮดรอกซิล 800,000-
1,000,000 ประจุต่อ 1 นาที มีงานวิจัยว่าฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้ทั้งหมดภายใน 2 ชั่วโมง แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่
ท ากับเชื้อ Covid 19 โดยตรง นอกจากนี้ยังมีเครื่องดูดละอองฝอยนอกปาก ที่สามารถดูดละออกที่ออกมาจาก
ช่องปากโดยตรง และมีระบบฆ่าเชื้อก่อนถึง HEPA แต่ยังไม่มีงานวิจัยรองรับถึงประสิทธิภาพ1,2,3,4,5 

น้ ายาฆ่าเชื้อในทางทันตกรรม ที่ผลในการฆ่าเชื้อ Covid 19 นอกจากแอลกอฮอล์ งานทันตกรรมจะใช้
แผ่นฆ่าเชื้อที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส โดยใช้ Quatery ammonium compound อยู่แล้ว 
5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือพัฒนาคลินิกทันตกรรมเพ่ิมปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อโรคที่ติดต่อทางอากาศ  
  5.2 เพ่ือให้ผู้ป่วยทางทันตกรรมได้รับบริการทันตกรรมที่คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน ตาม
วิถี new normal ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนปิดให้บริการงานฟุ้งกระจาย  
6. วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็น Action Research   มีกระบวนการดังนี้  

  6.1. Plan:  

     6.1.1. ส ารวจปัญหาที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ปัญหาของคลินิกทันตกรรมแบบเดิมก่อนระบาดของโรค ที่

ท าให้สี่ยงต่อโรคติดเชื้อทางอากาศ ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านสถานที่ หอ้งให้บริการทันตกรรม ด้านการบริหาร

จัดการวัสดุเครื่องมือ ด้านอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันตนเอง ระยะยาว ด้านการจัดการคิวให้บริการทันตกรรม 

และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 

   6.1.2. วางแผนก่อนการวิจัย รวบรวม นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ในการหาข้อมูลและเตรียมตัวร่วมกัน รวมทั้งเกณฑ์ในการให้บริการทัน

ตกรรม จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือเสนอแก่เจ้าหน้าที่งานทันตกรรมทั้งหมดในที่ประชุมฝ่ายทันตก

รรม คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ และคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลควนขนุน(15 เมษายน 



2563) เพ่ือวางแผนส าหรับการปรับแผนจัดซื้อให้ทันรอบ เมษายน 2563 วางแผนบริหารจัดการงบประมาณ

(หากไม่ทันจะต้องรอจัดซื้อปีงบประมาณ 2564) โดยไม่กระทบกับงบประมาณรวม ด าเนินการปรับแผนจัดซื้อ

วัสดุทันตกรรม ลดงบประมาณ จาก 2,800,000 บาท เหลือ 2,000,000 บาท โดยส่งเอกสารให้ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดให้ทันรอบเพ่ือจัดซื้อ เครื่องดูดละอองฝอยนอกปาก 3 เครื่อง เครื่องละ 80,000 บาท 

เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ 3 เครื่องละ 25,000 บาท เครื่องฟอกอากาศ 4 เครื่อง เครื่องละ 12,500 บาท รวมใช้

งบประมาณ 340,000 บาท มาใช้ในการปรับปรุงคลินิกให้บริการทันตกรรม วางแผนการจัดการคลินิกทันตก

รรม โดยการประชุมกลุ่มงานทันตกรรม เพ่ือจัดเตรียมการส าหรับเปิดให้บริการทันตกรรม ตามแนวทางของ

ทันตแพทยสภา (ที่ออกมาวันที่ 18 พฤษภาคม 2563) ลดระยะเวลารอคอยและให้บริการ ให้ผู้ป่วยอยู่ท่ี

โรงพยาบาลน้อยที่สุด ประชุมฝ่ายทันตกรรม 20 พฤษภาคม 2563 ด้านการจัดการคิวและผู้ป่วย ช่วงเช้า ให้

จ ากัดคิวอุดฟัน เป็น วันละ 6คิวต่อ 1 เตียง (เปิดให้บริการวันละ 2 เตียง) และถอนฟัน วันละ 8 คิว ต่อ 1 

เตียง (เปิดวันละ 1-4 เตียง) ที่เหลือเป็นงานนัดผู้ป่วยเฉพาะทาง ให้ผู้ป่วยมาตามเวลานัด 2 เตียง และ ช่วง

บ่ายเป็นผู้ป่วยนัดทั้งหมด นอกเวลาราชการ งานอุดฟัน และขูดหินน้ าลาย เป็นผู้ป่วยนัดทั้งหมด งานถอนฟัน

ให้หยิบบัตรคิว 4 คิวก่อนท างานอื่น โดยประชาสัมพันธ์จะโทรยืนยันนัดกับผู้ป่วยล่วงหน้า 1 วัน พร้อมการคัด

กรองผู้ป่วยทางโทรศัพท์ ตามเกณฑ์ของทันตแพทย์สภา และเพ่ิมการคัดกรองโดยการซักประวัติอีกครั้งหน้า

ห้องทันตกรรม (ผู้ป่วยและญาติทุกคนจะผ่านการคัดกรองที่หน้าโรงพยาบาล โดยจะวัดไข้ ล้างมือด้วย

แอลกอฮอล์เจล และซักประวัติการเดินทางและอาการโรค Covid 19  และให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนมาถึง

ห้องทันตกรรม) ด้านการจัดการเครื่องมือวัสดุ ส ารวจจ านวนวัสดุ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องว่ามีรายการใดต้อง

จัดซื้อเพ่ิมและด าเนินการจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์จะแจ้งชื่อผู้ป่วยนัด และงานที่จะให้บริการ ล่วงหน้า 1 วัน 

เพ่ือให้ผู้ช่วยประจ าห้องได้เตรียมเครื่องมือ และวัสดุ ให้มีในห้องเท่าที่จ าเป็น ให้เบิกใหม่วันต่อวัน เพ่ือลด

จ านวนของเครื่องมือและวัสดุที่อยู่ในห้องให้บริการให้น้อยที่สุด ประสานงานกับคณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบ าบัด เพ่ือเพ่ิมน้ ายาฆ่าเชื้อเบตาดีนส าหรับบ้วนปากในบัญชียาของโรงพยาบาล ให้ผู้รับบริการบ้วนน้ ายา

ฆ่าเชื้อเบตาดีน หรือ คลอเฮกซิดีน 1 นาที ก่อนให้บริการทันตกรรม โดย ด้านสถานที่ จัดสถานที่นั่งรอให้เว้น

ระยะห่าง 1 เมตร วางแผงพลาสติกจุดซักประวัติ จัดห้องให้บริการทันตกรรม เป็นห้องส าหรับท างานฟุ้ง

กระจาย 3 ห้อง ประสานงานกับช่างโรงพยาบาลเพ่ือมาซ่อมบ ารุง และวัดค่าแรงดูดน้ า เพ่ือคัดเลือกยูนิตทัน

ตกรรมที่พร้อมที่สุด 3 ห้อง และ ส ารอง เพ่ือใช้ส าหรับให้บริการงานฟุ้งกระจาย และมาซ่อมกรณีฉุกเฉิน และ

ห้องส าหรับงานไม่ฟุ้งกระจาย 5 ห้อง และจัดเวรทันตแพทย์นัดงานตามห้องที่ลง ด้านอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

ประสานกับงานป้องกันการติดเชื้อ เพ่ือวางแผนจัดการ และจัดหากาวน์กันน้ า หน้ากากอนามัย N95 ให้



เพียงพอต่อการให้บริการ โดยใช้ของบริจาค และกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรงพยาบาลวางแผนร่วมกับ

กรรมการบริหารโรงพยาบาล ในการจัดสรรงบประมาณระยะยาว 

 6.2 Action: ลงจัดท ากิจกรรม โดยระยะเวลาในการด าเนินงาน คือ เปิดให้บริการทันตกรรม ตาม
แบบ new normal เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 โดยเปิดให้บริการทันตกรรม ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลา
ราชการ โดยประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ่มต่างๆของโรงพยาบาล และ คปสอ ควนขนุน รวมทั้งเฟสบุ๊คของ
โรงพยาบาลควนขนุน  
 6.3 Observation: ท าการรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นส่งในไลน์กลุ่มงานทันตกรรม 
วันต่อวัน เพ่ือท าการแก้ไข สังเกตจ านวนบัตรคิวที่เหลืออยู่ทุกวันเพื่อประเมินความต้องการของประชาชนว่า
เหมาะสมหรือไม่ ดูจ านวนผู้มารับบริการว่ามีงานไหนที่ยังไม่เพียงพอหรือเกินความต้องการ และสรุปผลการรับ
บริการโดยดึงข้อมูลจากระบบ HospXP ส่วนของค่าใช้จ่ายตามระบบ รายรับจริง และจ านวนครั้งที่ให้บริการ
ทั้งหมด  เดือนละครั้ง หัวหน้างานทันตกรรมเรียกประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรับระบบ เพ่ือแก้ไข ระหว่าง
ด าเนินการ และประชุมฝ่ายทันตกรรม 19 มิถุนายน 2563 
 6.4 Reflection: สรุปผลส่งในไลน์กลุ่มงานทันตกรรม และกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพ่ือปรับ
ระบบในภาพรวม และสรุปผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น 
 
7. ผลการวิจัย/ศึกษา 
การพัฒนาคลินิกทันตกรรมเพ่ิมปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อโรคที่ติดต่อทางอากาศ 
ด้านที่พัฒนา ก่อนการพัฒนา การพัฒนา 
สถานทีน่ั่งรอ ไม่ได้มีการเว้นระยะห่าง และไม่มีอะไรกั้น

ระหว่างผู้ซักประวัติกับผู้ป่วย  
ปรับปรุงสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างใน
การรอ เน้นการนัด และให้มาตามเวลา
นัด 

ห้องให้บริการทันตก
รรม 

ถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์CDC20131 เดิม  
โดยมีการกั้นแยกแต่ละห้องขาดจากกัน 
และมีระบบดูดอากาศออกนอกห้อง ACH 
2 บริเวณปลายเท้าผู้ป่วย 

จัดซื้อเครื่องฟอก หรือเครื่องฆ่าเชื้อใน
อากาศรวม 7 ตัว เครื่องดูดละอองฝอย
นอกปาก 3 ตัว แยกห้องส าหรับท างาน
ฟุ้งกระจาย มีนวัตกรรมกล่องส าหรับกรอ
งานอะคริลิก ไม่ให้ฟุ้งกระจาย 

ยูนิตทันตกรรม บางตัวมีปัญหาระบบดูดน้ าลาย เนื่องจาก
ยังมีการพ่วงปั๊มลม และ มอร์เตอร์ซักชั่น
อยู่ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นยูนิตทันตกรรมท่ีมี
ระบบมอร์เตอร์ซักชั่นใช้สายซักชั่น 1 สาย 

ตรวจสภาพ วัดแรงดูด และคัดเลือกที่ดี
ที่สุดท างานฟุ้งกระจาย และซ่อมบ ารุง
ก่อนเปิดให้บริการ มีนวัตกรรมหัวดูดแรง
สูง เพ่ิมอีก 1 สาย 



ดา้นท่ีพฒันา ก่อนการพฒันา การพฒันา 

ด้านอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การป้องกันตนเอง 
ระยะยาว  

รับบริจาคชุด cover all และหน้ากาก
อนามัย KN 95 มากมาย รวมถึงเครื่องอบ
หน้ากากอนามัย แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้ 
เนื่องจากราคาสูงกว่าราคากลางมาก และ
ขาดแคลน  

บริหารอุปกรณ์ที่บริจาคมาใช้เฉพาะงาน
ฟุ้งกระจาย มีนวัตกรรมหน้ากากอนามัย 
ซีลแบบ N95 จากกระดาษห่อเครื่องมือ
แพทย์ ส ารอง 

ด้านการจัดการคิว
ให้บริการทันตกรรม  

แจกบัตรคิวช่วงเช้า และมีระบบนัด แต่
ระยะเวลารอคอยยังสูง  

เพ่ิมระบบนัด และย้ าให้ผู้ป่วยมาตาม
เวลานัด งานฟุ้งกระจายจัดสรรเวลาให้
ผู้ป่วยนัดมาหลังผู้ป่วยหยิบบัตรคิว  

ความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการ  

ยังไม่ได้มีการซ้อมท าความเข้าใจระบบใหม่ หาข้อมูล วางแผนปรับระบบ แบบมีส่วน
ร่วม ผ่านที่ประชุมฝ่าย ประเมินและ
ปรับปรุงไปพร้อมๆกัน 

 
กราฟแสดงรายรับรวมคลินิกทันตรรม โรงพยาบาลควนขนุน เดือนมกราคม2563 ถึง กรกฏาคม 2563 

 
กราฟแสดงจ านวนครั้งที่ให้บริการผู้ป่วยคลินิกทันตรรม เดือนมกราคม2563 ถึง กรกฏาคม 2563 
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 กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลควนขนุนสามารถให้บริการทันตกรรมท่ีปลอดภัยส าหรับการป้องกัน
โรคติดเชื้อทางอากาศ หลังปรับระบบให้บริการเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม เมื่อเปรียบเทียบปริมาณตาม
ค่าบริการในระบบกับก่อนปรับระบบเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 142.88 จ านวนครั้งที่
ให้บริการหลังปรับระบบคิดเป็นร้อยละ 92.40  
8. วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 การปรับปรุงระบบบริการทันตกรรมส าหรับโรคติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาลควนขนุนนั้น เป็นไป
ตามแนวทางของกรมการแพทย์ และเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่แรกๆในภาคใต้ ที่สามารถให้บริการได้ครบวงจร
ตามมาตรฐาน โดยปัจจุบันยังมีโรงพยาบาลอีกมากมายที่ไม่สามารถให้บริการงานฟุ้งกระจายได้เนื่องจากไม่มี
ความพร้อม เนื่องจากเดิมได้มีการวางระบบการจัดการสถานที่และควบคุมการติดเชื้อเข้มงวด เป็นวัฒนธรรม
องค์กร ที่มีมาแต่เดิม ตามเกณฑ์ของสมาคมโรคติดเชื้อซึ่งเป็นจุดแข็งของโรงพยาบาลควนขนุน จึงมีการเพ่ิม
เครื่องมือไม่มาก  ส่วนขั้นตอนการปรับปรุงระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตั้งแต่ขั้นตอนหาข้อมูล และ
วางแผน ด าเนินการให้ทันกับรอบเวลาของระบบจัดซื้อ และประเมินผล ท าให้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุก
คน  แม้ตอนวางแผน จะยังไม่มีแนวทางใหม่ที่ชัดเจน โดยเลือกสิ่งที่มีงานวิจัยรองรับ และปลอดภัยที่สุด เพ่ือ
ความมั่นใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

ส่วนของสถานที่รอรับบริการ วันแรกที่เปิดให้บริการพบว่า ไม่เพียงพอ และรองานอุดฟันและขูดหิน
น้ าลายนาน เนื่องจากผู้ให้บริการยังไม่ชินกับระบบใหม่ ได้ปรับปรุงโดยการแจ้งผู้รับบริการ ให้เริ่มบริการผู้ป่วย
หยิบบัตร 8.30 น 6 คิวงานนัดเริ่ม 10.00 น ย้ าให้ผู้ป่วยมาตามเวลานัด และหลังเปิดให้บริการ 2 สัปดาห์ 
พบว่าผู้ให้บริการเริ่มปรับตัวได้ การให้บริการจึงเร็วขึ้น การรักษางานอุดฟันและขูดหินน้ าลายที่บัตรคิวไม่
เพียงพอต่อความต้องการ พบว่า ความแออัดในการรอคอยน้อยลง ส่วนของห้องให้บริการ พบว่ายูนิตที่ใช้
ท างานฟุ้งกระจายเสียระหว่างการให้บริการ เนื่องจากใช้ระบบดูดน้ าลาย 2 สายพร้อมกัน เพ่ือดูดละอองฝอย
เพ่ิม 1 สาย ตามแนวทางของกรมการแพทย์ จากเดิมใช้สายเดียว ท าให้ต้องซ่อมและเปลี่ยนยูนิตที่ท างานฟุ้ง
กระจาย และต้องซื้อปั๊มลมเพ่ิม  
9. สรุป   
 สามารถปรับปรุงระบบบริการทันตกรรมส าหรับโรคติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาลควนขนุนเป็นไป
ตามแนวทางของกรมการแพทย์ และสามารถให้บริการทันตกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
10. กิตติกรรมประกาศ   
  ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย์ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด และงานทันตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน และ
ผู้รับบริการทันตกรรมทุกคน  
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