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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความมุ่งหมาย (Purpose):

ใหบ้รกิารสรา้งเสรมิ ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟูสขุภาพ
ชอ่งปากตามมาตรฐานวชิาชพี หายจากโรคในชอ่ง
ปาก  ใชง้านไดด้ ีไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นหลงัการ
รกัษา และผูร้บับรกิารพงึพอใจ 



ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

1. ใหบ้รกิารทนัตกรรมในโรงพยาบาล
2. ใหบ้รกิารหน่วยทนัตกรรมเคลือ่นทีใ่นชุมชน
3. ใหบ้รกิารสง่เสรมิสขุภาพในชมุชน
4. ดแูลคุณภาพในเครอืขา่ย(สนบัสนุนเครอืขา่ย)
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

ความต้องการลกูค้าภายนอก

1. บรกิารรวดเรว็ รกัษาดี

2. ควินดัไมย่าวนาน

3. มเีจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารเพยีงพอ

4. สถานทีส่ะอาด
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

ผูป่้วยอดุฟัน

- แขง็แรง สวยงาม ใชง้านไดด้ ี   

- หายปวด หรอื หายเสยีวฟัน

ผูป่้วยโรคเหงือกและโรคปริทนัตอ์กัเสบ

- ไมม่เีลอืดออกตามไรฟัน

- ฟันไมโ่ยกและไมม่เีหงอืกรน่

- ไมเ่สยีวฟัน

- ไมห่ลุดงา่ย
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

ผูป่้วยฟันปลอม

- แขง็แรง สวยงาม ไมห่ลวมและใชง้านไดด้ี

- ใสไ่มเ่จบ็

- ทราบวธิใีชง้านและวธิดีแูลรกัษาฟันปลอม

ผูป่้วยรกัษารากฟัน

- หายปวดและใชง้านได ้         - ไมต่อ้งถอนฟัน

- ไมอ่ยากมาหลายครัง้
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

ผูป่้วยถอนฟัน

- ถอนไมเ่จบ็

- ไมป่วดหรอืบวมหลงัถอนฟัน
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

0-5 ปี (ของผูป้กครอง)

• ผูป้กครองตอ้งการค าแนะน าในการดแูลสขุภาพชอ่งปากเดก็

• ผูป้กครองตอ้งการใหเ้ดก็มสีขุภาพชอ่งปากทีด่ ี(ไมม่อีาการปวดเนื่องจาก

ฟันผ)ุ มฟัีนน ้านมใชง้านไดค้รบตามอาย ุไมส่ญูเสยีฟันไปก่อนเวลาอนั
ควร

• เดก็ไดร้บับรกิารทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ และทนัเวลา ก่อนทีต่อ้งสญูเสยีฟันไป

• ปลกูฝังใหเ้ดก็รกัการแปรงฟัน และไมก่ลวัการมาพบทนัตแพทย์

ด้านสร้างเสริมสขุภาพ
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

นักเรียน

• ทราบวธิดีแูลสขุภาพชอ่งปากของตนเอง

• มสีขุภาพชอ่งปากทีด่ ีมฟัีนใชง้านได ้ไมส่ญูเสยีฟันไปก่อนเวลาอนัควร

• ไดร้บับรกิารทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ และทนัเวลา ก่อนทีต่อ้งสญูเสยีฟันไป

• ไมม่ปัีญหาฟันซอ้นเกเน่ืองจากสญูเสยีฟันก่อนก าหนด

• ปลกูฝังใหเ้ดก็รกัการแปรงฟัน และไมก่ลวัการมาพบทนัตแพทย์

• มคีวามรูใ้นการเลอืกซือ้อาหารทีม่ปีระโยชน์มาบรโิภค

• ไมข่าดเรยีนเน่ืองจากปัญหาทนัตสขุภาพ
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

วยัท างาน

• มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการดแูลสขุภาพชอ่งปากของตนเอง

• มสีขุภาพชอ่งปากทีด่ ีมฟัีนใชง้านได ้ไมส่ญูเสยีฟันไปกอ่นเวลาอนัควร

• ไดร้บับรกิารทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ และทนัเวลา ก่อนทีต่อ้งสญูเสยีฟันไป 

• ไมส่ง่ผลกระทบต่อการท างานอนัเนื่องมาจากปัญหาทนัตสขุภาพ

(เน้นใหต้ระหนกัถงึความส าคญัของการดแูลทนัตสขุภาพ และการมา
พบทนัตแพทย)์
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

สงูอายุ

• มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการดแูลสขุภาพชอ่งปากของตนเอง

• มสีขุภาพชอ่งปากทีด่ ีมฟัีนใชง้านได ้

• กรณีทีส่ญูเสยีฟันมฟัีนเทยีมทดแทน ใชง้านไดด้ ีสวยงาม 
และมทีกัษะในการดแูลรกัษาฟันเทยีม

• เขา้ถงึบรกิารได้
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

ชุมชน

• ประชาชนมคีวามรู ้และตระหนกัถงึความส าคญัของ
สภาวะทนัตสขุภาพชอ่งปากของตนเอง  และครอบครวั 
และถ่ายทอดความรูก้บัผูอ้ื่นได้

• ทราบสภาวะปัญหาทนัตสขุภาพแนวทางป้องกนั และ
แกไ้ข
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

หญิงมีครรภ์

• หญงิมคีรรภม์คีวามรู ้และตระหนกัถงึความส าคญัของ
สภาวะทนัตสขุภาพชอ่งปากของตนเอง  และ วธิดีแูล
สขุภาพชอ่งปากบุตร

• ปัญหาทนัตสขุภาพทีม่กัเกดิในหญงิมคีรรภแ์ละ
แนวทางป้องกนั 



14

บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

ผูป่้วยเบาหวาน

• ผูป่้วยเบาหวานมคีวามรู ้และตระหนกัถงึความส าคญั
ของสภาวะทนัตสขุภาพชอ่งปากของตนเอง  

• ผูป่้วยเบาหวานทราบปัญหาเกีย่วกบัโรคปรทินัต์ทีม่กั
เกดิรุนแรงและสง่ผลใหเ้กดิโรคทางระบบอื่นๆตามมาได้
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั:

ผูพิ้การ

• ผูด้แูลมคีวามรู ้และตระหนกัถงึความส าคญัของ
สภาวะทนัตสขุภาพชอ่งปากของผูพ้กิารทีอ่าจเกดิ
รุนแรงและสง่ผลใหเ้กดิโรคทางระบบอื่นๆตามมาได ้ 
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ห้องบัตร : ความรวดเร็วของ opd card ผูป่้วยนอกและบตัรมา
ตามล าดบัคิว การตรวจสอบสิทธิท่ีเป็นปัจจุบนั

ห้องฉุกเฉิน :  ส่งขอ้มูลอุบติัการณ์ผูป่้วยท่ีมารับบริการนอกเวลา 
หลงัจากไดรั้บหตัถการจากงานทนัตกรรมแลว้พบภาวะแทรกซอ้นหลงั
รักษา

งานหน่วยจ่ายกลาง : เป็นศูนยก์ลางงานจ่ายกลางใหทุ้กหน่วยงาน

ความต้องการในการประสานงานภายในท่ีส าคญั:
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กลุม่ประชากรทางคลินิกที่ส  าคญั

(Key Clinical Population)

1. โรคฟันผุ
2. โรคเน้ือเย่ือโพรงประสาทฟันอกัเสบ
3. loss of teeth
4. โรคเหงือกอกัเสบ
5. โรคปริทนัต์อกัเสบ

บริการ/ทีม:



อนัดบัโรคที่มีการสง่ต่อ (4ราย)
( ต.ค.59-ก.ย.60 )

1.  Squamous cell carcinoma                            1 ราย
2.  embeded tooth                                               1 ราย
3.  Fracture of mandible                                      1 ราย
4.  Osteomyelytis 1 ราย
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กราฟแสดงประเภทการมารบับรกิาร
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กราฟแสดงประเภทการมารบับรกิาร
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กราฟแสดงประเภทการมารบับรกิาร
22
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั (Key Quality Issues):

-ใหบ้ริการสร้างเสริม ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟสุูขภาพช่องปาก
- หายจากโรค ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัการรักษา
- ใชง้านไดดี้
- ผูรั้บบริการพึงพอใจ
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ความทา้ทายและความเสี่ยงที่ส  าคญั

• การเกิดโรคฟันผใุนเดก็3-5ปี
•การเกิดโรคฟันผใุนเดก็12ปี
•การเพ่ิม4คู่สบฟันหลงัในผูสู้งอายุ
•การเฝ้าระวงัเก่ียวกบังานทนัตะในรพ.สต.ท่ีไม่มีทนัตบุคลากร
• การพฒันาศกัยภาพจนท.สาธารณสุข,อสมในการใหท้นัตสุขศึกษา 
และตรวจคดักรองเพ่ือช่วยเฝ้าระวงัปัญหาทนัตสุขภาพ



ศก้ยภาพและขอ้จ  ากดัในดา้นผูป้ฏิบตังิาน เครื่องมือ 

เทคโนโลยี

ที่ควรมี ทีม่ีอยู่จริง

ทนัตแพทย์ 6 6

ทนัตาภิบาล 3.57 2

ผูช่้วยทพ./
ลูกจา้ง
(1:1ของทพ/ทภ)

6 5

25
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ศก้ยภาพและขอ้จ  ากดัในดา้นผูป้ฏิบตังิาน เครื่องมือ เทคโนโลยี

เคร่ืองมือ/เทคโนโลยี - ยนิูตท าฟัน 5 ตวั 
- เคร่ืองฉายแสง 5 เคร่ือง
- เคร่ืองขดูหินปูน 3 เคร่ือง
- เคร่ืองเอกซเรย ์1 เคร่ือง
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ศก้ยภาพและขอ้จ  ากดัในดา้นผูป้ฏิบตังิาน เครื่องมือ เทคโนโลยี

ข้อจ ากดั การแกไ้ข

คน : ผู้ช่วยทนัตแพทย์ไม่
เพยีงพอ
มาตรฐาน ผช:ทพ 1:1

แผนระยะส้ัน
- หา้มผูช่้วยลาพกัผอ่นพร้อมกนั
- หลีกเล่ียงการลาในวนัท่ีมีการออกหน่วย

แผนระยะยาว

-ส่งเคร่ืองมือลา้งและฆ่าเช้ือท่ีcentral supply
- ขอผูช่้วยทนัตแพทยเ์พิ่ม
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ศก้ยภาพและขอ้จ  ากดัในดา้นผูป้ฏิบตังิาน เครื่องมือ เทคโนโลยี

ข้อจ ากดั การแกไ้ข

คน : ขาดทันตแพทย์
เฉพาะทาง

แผนระยะยาว

-สนบัสนุนใหล้าศึกษาต่อ
ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางเดก็,เอน็โด,perio
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บริการ/ทีม:
บริบท (Context)

ประเด็นการสรา้งเสริมสุขภาพที่เก่ียวขอ้ง:

- การใหท้นัตสุขศึกษาและฝึกแปรงฟันในหญิงมีครรภ์
- การใหท้นัตสุขศึกษาผูป้กครองเดก็ 0-3ปี และการทาฟลูออไรด์ วานิช
เดก็0-3ปี
- การใหท้นัตสุขศึกษาและฝึกแปรงฟันในโรงเรียนประถม
- การใหท้นัตสุขศึกษาและฝึกแปรงฟันในกลุ่มจนท.รพ.
- การใหท้นัตสุขศึกษาและการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ผูสู้งอายใุน
ชุมชน
- การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการใหท้นัตสุขศึกษา การให้
ค าแนะน าและการส่งต่อบริการ
- การส่งมอบผลส ารวจสภาวะทนัตสุขภาพแก่ชุมชน
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แผนภูมิกระบวนการท างาน

(รวมทั้งความเสี่ยงและตวัช้ีวดัที่เก่ียวขอ้งในแตล่ะขั้นตอน)

บริการ/ทีม:

1. การเข้าถงึบริการ และ
การเข้ารับริการ

2. การประเมินผู้ป่วย

3. การวางแผนการรักษา

ตัวช้ีวดั

- ความพึงพอใจเร่ืองความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ     

- ความพึงพอใจเร่ืองความเท่าเทียมในการไดรั้บ
บริการ

- รายงานอุบติัการณ์เก่ียวกบัการเขา้ถึงบริการ / 
ผูป่้วยไม่พึงพอใจท่ีไม่ไดรั้บการรักษา

-ร้อยละการเขา้ถึงบริการของผูป่้วยแต่ละต าบล

- ร้อยละการสุ่มตรวจเวชระเบียนแลว้พบ cc.
ไม่สัมพนัธ์กบั tx. plan

- จนท.ผา่นการทบทวนเกณฑก์ารตรวจโรคและ
ทบทวนวชิาการเร่ืองโรคทางระบบ2คร้ัง/ปี

- ร้อยละการลงเวชระเบียนครบถว้น ถูกตอ้ง

- รายงานอุบติัการณ์การรักษาไม่ตรงกบัอาการของ
ผูป่้วย

- ร้อยละของผูป่้วยท่ี tx.  Plan ไม่สัมพนัธ์กบั cc.

ความเส่ียง

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บการแจง้ระยะเวลาใหบ้ริการท่ีชดัเจน

- ผูป่้วยฉุกเฉินไม่ไดรั้บการดูแลเบ้ืองตน้ทนัเวลา
- ผูป่้วยไม่ไดรั้บการเรียกเขา้รับบริการตามล าดบั
- ผูป่้วยนดัไม่ไดรั้บการเรียกเขา้รับบริการตามเวลา

- ผูป่้วยท่ีถูกส่งต่อไม่ทราบสาเหตุท่ีไม่สามารถใหบ้ริการได้

- ผูป่้วยท่ีอยูไ่กลไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้

- ผูป่้วยไดรั้บผลการตรวจและผลการวนิิจฉัยไม่
ถูกตอ้ง 

- แผนการรักษาไม่ครอบคลุมความ
ตอ้งการของผูป่้วย
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แผนภูมิกระบวนการท างาน

(รวมทั้งความเสี่ยงและตวัช้ีวดัที่เก่ียวขอ้งในแตล่ะขั้นตอน)

บริการ/ทีม:

4. การท าหัตถการ

5. การให้ข้อมูล และ
เสริมพลงัให้แก่ผู้ป่วย
และครอบครัว

6. การดูแลต่อเน่ือง

ตัวช้ีวดั

- อุบติัการณ์ผูป่้วยไม่พึงพอใจต่อการรักษา

- ร้อยละการอุดฟันซ ้ าใน 6 เดือน    

- อตัราการเกิด dry socket 

- รายงานอุบติัการณ์เก่ียวกบัการปวดฟันหลงัรักษารากฟัน 

- ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการรักษา 
- ร้อยละของผูไ้ม่ลงบนัทึกค าแนะน าหลงัการรักษา

- ร้อยละของผูป่้วยเบาหวานท่ีไดรั้บการตรวจฟันและทนัต
สุขศึกษา

- ร้อยละการสุ่มตรวจเวชระเบียนแลว้พบผูป่้วย
ไม่ไดรั้บการรักษาจนเสร็จ

ความเส่ียง

-ผูป่้วยไม่ไดรั้บการท าหตัถการท่ีนุ่มนวลปลอดภยั

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บผลิตภณัฑ ์เช่นวสัดุอุดฟัน ฟันปลอม ท่ี
สวยงาม ใชง้านไดดี้

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บความเห็นและค าแนะน าท่ี
ชดัเจน เขา้ใจง่ายและไม่ใหท้างเลือกหรือ
โอกาสของความส าเร็จในการรักษา

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บขอ้มูลการปฏิบติัตนเพื่อดูแล
สุขภาพและการดูแลตนเองหลงัไดรั้บการ
รักษา

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บการฝึกทกัษะใหส้ามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวเม่ืออยูท่ี่บา้นได้

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บการนดัหมายต่อเน่ืองจนเสร็จ
ส้ินการรักษา



ลดการเกดิภาวะแทรกซอ้นในงานทนัตกรรม

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย
(%)

ผลงานปี60 
(%)

1.อตัราการอุดแลว้หลุดหรือแตกใน 6 เดือน <0.5 0

2. อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัถอนฟัน <0.5 0.44

3. อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ฟันคุด < 5 0

4. อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัขดูหินน ้าลาย <0.5 0

5. อตัราการเกิดภาววะแทรกซอ้นหลงัรักษารากฟัน < 5 0.72

6. อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัอุดฟัน <0.5 0.31

7. อตัราการรักษาซ ้ า <0.5 0.01

8. อตัราการไม่ปฏิบติัตาม  IC <0.5 0.48

9. ร้อยละท่ีสุ่มพบการบนัทึกopd card ครบถว้น ถูกตอ้ง >80 90.43



ผลส ารวจความพงึพอใจผูม้ารบับรกิาร
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รอ้ยละเด็ก3ปีปราศจากฟันผุ34



ผลตรวจฟันเด็ก3-5ปีร.ร.ในเขตเทศบาลปี60

โรงเรียน Total
(คน)

ตรวจ
ฟัน(คน)

ไม่ผุ
(คน)

Caries free(%)

อนุบาล 386 362 200 55.25
เทศบาล2 190 158 67 42.40
เทศบาล1 44 41 19 46.34
รอ. 140 128 58 45.31
โถงจ๊ือ 163 147 49 33.33
รวม 923 836 393 47.01



รอ้ยละของเด็ก3-5ปี ที่ปราศจากฟันผุ



พฤตกิรรมการแปรงฟนัของเด็ก3-5ปี

ปี57 ปี58 ปี59 ปี60

แปรงฟนัตอนเชา้ 88.4 90.3 78.1 82.5

แปรงฟนัก่อนนอน 55.6 72.7 67.4 61.3
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รอ้ยละเด็ก3-5ปีแปรงฟนัโดยล าพงั

ปี58 ปี59 ปี60

เป้า 10 10 10

เดก็3-5ปีแปรงฟนัเอง 41.9 28.7 34.2
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รอ้ยละเด็กประถมแปรงฟนัสะอาด39



Cavity free เด็ก12ปี40



รอ้ยละของนกัเรยีนประถม1-6 ที่ฟันแทไ้ม่ผุ



รอ้ยละของเด็กนกัเรยีนประถม1-6ที่ปราศจากเหงอืกอกัเสบ



4คู่สบฟันหลงัผูสู้งอายุ43



ผลตรวจสุขภาพช่องปากผูป่้วยเบาหวานปี60

ตรวจฟัน 1116/2106 คน (53.00%)

 ฟันผ ุ625/1116(56.00%)

 มีโรคเหงือกอกัเสบ 749/1116 ( 67.11%)

 มีโรคปริทนัตอ์กัเสบ 353/1116 (31.63%)

 มีหินน ้าลาย 773/1116 (69.27%)

 มีฟันคู่สบ≥ 4 คู่   609/1116 (54.57%)

มีฟันคู่สบ แท/้แท ้354/609 (58.13%)

มีฟันคู่สบ แท/้เทียม 29/609 (4.76%)     

มีฟันคู่สบ เทียม/เทียม 226/609(37.11%)



งานตรวจสขุภาพช่องปากและใหท้นัตสขุศึกษาในผูป่้วยเบาหวาน45



รอ้ยละจนท.รพ.ฟันไม่ผุและไม่มีเหงอืกอกัเสบ
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ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอเขา้รบับรกิารทนัตกรรม
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48Initial Assessment

Entry

Consultation

Investigation

Diagnosis

Postop care & monitoring

D/C plan

Follow up

Risk Prevention

Form/CPG/
CareMap Link

KPI
Link

CQI
Link

Research
Link

-แพย้า
-โรคทางระบบ
-ฟิลม์เอกซเรย์
ไม่ชดัเจน

-ปวด
-บวม
-ฟันแตก
-Infection

-ทบทวนเร่ืองการรักษารากฟัน

-ร้อยละของผูป่้วยโรคโพรงประสาทฟันไดรั้บการ
รักษาจนเสร็จ
-ร้อยละของผูไ้ดรั้บค าแนะน าก่อนและหลงัรักษา
รากฟัน
-อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัรักษารากฟัน

- ร้อยละของการลง
บนัทึกเวชระเบียน
ไม่ครบถว้น

-รากฟันร้าว / แตก
-รากฟันโคง้
-รากตีบ

Care Process

Clinical Tracer: root canal tx. 

-ซกัประวติัการเจ็บป่วย
-ซกัประวติัการแพย้า
-ทบทวนเทคนิคการเอกซเรย์
-เปล่ียนน ้ ายาลา้งฟิลม์ทุกสปัดาห์
-อธิบายใหผู้ป่้วยทราบถึงโอกาสส าเร็จ
ของการรักษาและแผนการรักษา
ต่อเน่ือง

-เอกซเรยเ์พ่ือตรวจรูปร่างรากฟัน 
ก่อนใหก้ารรักษา

-perforate/ น ้ายาลา้ง
คลองรากออกนอก
คลองรากฟัน

-ฉีดยาเขา้หลอดเลือด

-เคร่ืองมือหกัในคลอง
รากฟัน

- ผูป้ฏิบติังานผา่นการทบทวน
เร่ืองการรักษารากฟัน1คร้ัง/ปี

-อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจถึงโอกาสปวด
ภายหลงัรักษารากฟันในคร้ังแรก

-อธิบายวธีิปฏิบติัตวัหลงัการรักษาและขอ้
ควรระวงั

Planning

Observation

Operation



49Initial Assessment

Entry

Consultation

Investigation

Diagnosis

Planning

Observation

Operation

Postop care & monitoring

D/C plan

Follow up

Risk Prevention

Form/CPG/
CareMap Link

KPI
Link

CQI
Link

Research
Link

-แพย้า
-โรคทางระบบ

-ชา
-bleeding

-Dry socket

-Infection
-trismus

- ทบทวนการผา่ฟันคุด

- ร้อยละของผูไ้ดรั้บค าแนะน า
หลงัผา่ฟันคุด
- อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้น
หลงัผา่ฟันคุด

-ร้อยละของการลง
บนัทึกเวชระเบียน
ไม่ครบถว้น

-รากฟันอยูใ่กล้
inf. alv. n.

Care Process

Clinical Tracer: Impact tooth 

-ซกัประวติัการเจ็บป่วย
-ซกัประวติัการแพย้า
-ทบทวนเทคนิคการเอกซเรย์
-เปล่ียนน ้ ายาลา้งฟิลม์ทุกสปัดาห์
-อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจวา่
อาจมีอาการชาในภายหลงัผา่ฟัน

-ระวงัnerve trauma

ขณะผา่ฟันคุด
- flap ช ้า/ฉีก

-ฉีดยาเขา้หลอด
เลือด

-รากฟันหกัเขา้ 
sinus, floor 
of mouth

-ผูป้ฏิบติังานผา่นการ
ทบทวนเร่ืองการผา่ฟันคุด
1คร้ัง/ปี

-ใหค้  าแนะน าวธีิ
ปฏิบติัหลงัผา่ฟันคุด



ประเด็นตอบสนองยทุธศาสตรร์พ.

ยทุธ์1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในกลุ่มอายตุ่างๆ,กลุ่มโรคเร้ือรัง

ยทุธ์2 พฒันาศกัยภาพและลูกข่าย (ประชุมวิชาการทนัตบุคลากร)

ผูรั้บบริการพึงพอใจ(ลดเวลารอคอย)

ยทุธ์3พฒันาระบบบริการ(จดัระบบบริการออกท าฟันเทียมเชิงรุก,ลด
การเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัรักษา)

ยทุธ์5ลดรายจ่ายค่าวสัดุทนัตกรรม เพ่ิมรายไดใ้นงานฟันเทียม


