ส�ำนักชี “ฉีหลิน”                

Hospital Authority (HA) คล้ายๆ กับ กรม
อนามัย และ กรมการแพทย์ แต่ไม่มอี งค์กร
เช่น สปสช. แยกออกมา และ คลินิกและ
โรงพยาบาลรัฐเกือบทั้งหมด 50 แห่ง ไม่
ว่าจะเป็นแพทย์แผนตะวันตกหรือแพทย์
แผนจีนที่ขึ้นกับ Hospital Authority (HA)
โดยมีเพียง 2 โรงพยาบาลในสังกัด HA ที่
มีแผนกทันตกรรม
ส่วนคลินกิ บริการทางทันตกรรมของ
รัฐทั้ง 12 แห่งซึ่งให้บริการภายใต้ประกัน
สุขภาพแบบรัฐสวัสดิการนั้นขึน้ อยู่กับ DH
ทันตแพทย์ part-time อีก 2 คน ดูแลทั้งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่นี่ หรือ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง มีเก้าอี้ทันตกรรมทั้งหมด 4
ตัว โดยที่ทันตแพทย์จะออกตรวจที่บ้านพักผู้สูงอายุโดยที่ผู้ป่วยไม่
ต้องเดินทางลงมาที่คลินิกซึ่งอยู่ชั้นล่างด้วย
บ้านพักผูส้ งู อายุ หรือ Day Care ในฮ่องกงมีหลายคุณภาพมาก
ทัง้ ทีส่ ะอาดดูดแี บบทีฉ่ หี ลิน มีทงั้ แบบห้องแถวเล็กๆ ทัง้ หมดมี 920 แห่ง
ในเกาะฮ่องกง (เล็กๆ แค่นั้น) รวมแล้วมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถาน
บริการระยะยาวเหล่านีป้ ระมาณ 69,000 คนทีโ่ ครงการ Outreach รับ
ผิดชอบดูแล ในบ้านพักผู้สูงอายุขนาดเล็กที่ไม่มีทันตแพทย์ประจ�ำก็
จะมี NGOs อืน่ ๆ รับผิดชอบในการจ้างทันตแพทย์ให้เข้าไปตรวจและ
รับมาดูแลรักษาต่อทีค่ ลินกิ ของ NGOs ขนาดใหญ่ในละแวกใกล้เคียง
ส่วนโครงการที่ Community Care Fund ที่ร่วมกับทันตแพทย
สมาคมนั้นรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนรวมประมาณ
130,000 คน (เฉพาะที่อายุมากกว่า 80 ปี) ทางโครงการคาดหวังว่า
จะมีทนั ตแพทย์เอกชนและทันตแพทย์สงั กัด NGOs รวม 400 คนเข้า
ร่วมให้บริการ

โดยประกันสุขภาพช่องปากนัน้ ชุดสิทธิประโยชน์ครอบคลุมเฉพาะงาน
ทันตกรรมในโรงเรียน การถอนฟัน และการรักษาฉุกเฉินเพือ่ ลดความ
เจ็บปวด นอกนัน้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ยเอง ในฮ่องกงมีโรง
พยาบาลเอกชน 12 แห่ง มีคลินิกทันตกรรมเอกชนมากมายเช่นเดียว
กับประเทศไทย
นโยบายของรัฐบาล ณ ตอนนี้ คือ พยายามโอนถ่ายงานให้ DH
เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหลัก ให้ลดงานรักษา
ฟืน้ ฟูให้ไปขึน้ กับ HA เนือ่ งจากโครงสร้างองค์กรทีเ่ ป็นมาแต่เดิมแยก
งานทันตกรรมออกจาก HA ท�ำให้การเปลีย่ นแปลงนีเ้ ป็นไปได้ชา้ มาก
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หน่วยงานที่เทียบเท่ากับกระทรวงสาธารณสุข ที่ท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสุขภาพ คือ The
Food and Health Bureau ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดระดับเดียวกับ
“กรม” อยู่ 2 หน่วยงานได้แก่ Department of Health (DH) และ

ฮ่องกง เป็นอีกประเทศที่มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน
มากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว หน่วยงาน
เทียบเท่า ส�ำนักทันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขของฮ่องกงได้
ส่ง  Dr. Frankie So ทันตแพทย์ในสังกัดไปเป็น “visiting scholar” ที่
University of British Columbia (UBC)  ประเทศแคนาดา เป็นเวลา
1 ปี นั่นคือการให้ไปศึกษาดูงานทันตกรรมผู้สูงอายุไปพร้อมกับการ
ท�ำงานวิจยั เล็กๆ 1 ชิน้ (รวบรวมข้อมูลจากแฟ้มผูป้ ว่ ยเพือ่ ช่วยประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของโครงการทันตกรรมผู้สูงอายุของ UBC) ผู้เขียน
ได้มโี อกาสร่วมงานกับ Dr. So ขณะทีอ่ ยู่ที่ UBC และได้เป็นที่ปรึกษา
ซึ่งกันและกันเรื่อยมา
Dr.So เดิมท�ำงานกับกลุม่ ประชากรเด็กเล็กและสนใจเรือ่ ง Early
Childhood Caries แต่ได้รับการชักชวนของหัวหน้างาน Dr. Joseph
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แห่งแรกๆ ของฮ่องกงเพิ่ง renovate เสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2557 และทันตแพทย์ทงั้ 3 ท่านเพิง่ ท�ำเรือ่ งกรอบอัตราก�ำลังและย้าย
หน่วยงานส�ำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 นี้เอง
แต่เดิมมางานทันตสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน
ได้แก่ 1. งานทันตกรรมโรงเรียน (School Dental Care Service) 2.
งานทันตกรรมโรงพยาบาล (Hospital Dental Service)  3. งานทันต
กรรมส�ำหรับข้าราชการ (Government Dental Service) และ 4. งาน
ทันตสุขศึกษา (Oral Health Education Unit)   โดย หน่วยบริหาร
จัดการงานทันตกรรมเชิงรุกส�ำหรับผูส้ งู อายุ (Outreach Dental Care
Programme for the Elderly Management Unit: ODCP)  นี้ได้เพิ่ม
มาเป็นหน่วยงานที่ 5
    จะสังเกตได้วา่ หน่วยงานนีใ้ ช้คำ� ว่า
Management Unit นัน่ คือ เป็นตัวกลาง
เท่านัน้ โดยมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบดัง
ต่อไปนี้
1) บริหารจัดการการกระจายงบ
ประมาณเพื่อพัฒนาระบบบริการ (ให้
NGOs เขียนขอทุนมา)
2) เป็น Third Party Payers คล้ายๆ
สปสช.โดยค�ำนวณตาม fee-for-service
3) เป็นผูก้ ำ� หนดมาตรฐานงานบริการ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน และ
4) เป็นหน่วยสนับสนุนในการพัฒนา
ศักยภาพทันตบุคลากร (Training)
ส่วนโครงการ Community Care
Fund ที่มาทีหลังนั้น เริ่มจากผู้บริหาร
ในรัฐบาลท่านหนึง่ เห็นความส�ำคัญและ
ได้ตดิ ต่อทันตแพทยสมาคมให้รว่ มงาน
โดยถือเป็นโครงการแยก ไม่ขนึ้ กับการ
บริหารงานของ Department of Health แต่อย่างใด
เมื่อย้อนคิดถึงประเทศไทย เรามีโครงสร้างพื้นฐานเรื่อง           
สถานบริการที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการของประชาชนมากกว่ามาก
มีโรงพยาบาลชุมชน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โดยที                ่
ผู้ให้บริการท�ำงานครอบคลุมทั้งสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
ให้การรักษาฟืน้ ฟู รวมทัง้ มีระบบเยีย่ มบ้านเพือ่ Phase maintenance
ที่ลืมไม่ได้ งานผู้สูงอายุในประเทศไทยเน้นไปที่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน                                           
ทันตบุคลากรและผู้วางแผนงานระดับเขตหรือประเทศอาจต้องเริ่ม
ส�ำรวจความต้องการของผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูต่ ามสถานพยาบาลหรือ
สถานบริบาลร่วมด้วย การท�ำงานร่วมมือกับภาคเอกชน หรือ NGOs
อาจเป็นโมเดลทางเลือกในการท�ำงานในเมืองใหญ่ๆ เนือ่ งจากในเมือง
ใหญ่นนั้ มีประชากรกลุม่ ทีเ่ รียกว่า invisible minority เป็นชนกลุม่ น้อย
ที่ตกส�ำรวจ เป็นกลุ่มที่บุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรทางการ
แพทย์และสหสาขาในชุมชนเมืองน่าจะร่วมมือวิเคราะห์ปัญหาและ
วางแผนร่วมกันต่อไป

Chan ทีเ่ ห็นแนวโน้มประชากรว่าต้องเริม่ งานทันตสาธารณสุขส�ำหรับ
ประชากรสูงอายุได้แล้ว จึงได้เริม่ ศึกษาและท�ำงานด้านนีอ้ ย่างจริงจัง
หลังจากกลับจากแคนาดา Dr. So เริม่ งานทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่มหี น่วย
งานย่อยเพือ่ ผูส้ งู อายุโดยเฉพาะ แต่ได้รบั มอบหมายให้เริม่ ร่างเอกสาร
และแผนงานต่างๆ เพือ่ งานทันตสาธารณสุขส�ำหรับผูส้ งู อายุ และใช้
เวลาส่วนตัวติดต่อบ้านพักผู้สูงอายุ 1 แห่งที่ขึ้นกับองค์กรการกุศล
St.John’s เพื่อขอเข้าไปดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุของที่
นั่น โดยเก็บข้อมูลและให้บริการครบระบบทั้งตรวจประเมินสุขภาพ
ช่องปาก ให้การรักษาทางทันตกรรม เป็นโค้ชให้พยาบาลและผู้ดูแล
สามารถดูแลท�ำความสะอาดสุขภาพช่องปากประจ�ำวันได้  
ในขณะเดียวกันนัน้ กระทรวงสาธารณสุขได้ตงั้ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ “A Task Force on
Primary Dental Care and Oral
Health” ขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ภาย
ใต้หน่วยงานระดับเทียบเท่ากับ
Department of Health แต่ชื่อ
ว่า Department of Food and
Health Bureau ซึง่ ต้องการพัฒนา
งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคของประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดย
ผลสรุปของ Task Force นี้ระบุ
ว่าความต้องการล�ำดับต้นๆ ของ
ประเทศคือการพัฒนาสุขภาพ                          
ช่องปากของประชากรสูงอายุ          
Dr. So จึงได้เป็นหัวหน้าโครงการ
น�ำร่อง “A Pilot Outreach Dental
Care Project” ในบ้านพักผูส้ งู อายุ
และ Day Care Centres หลายแห่ง
ซึง่ ได้สง่ รายงานผลการด�ำเนินงาน
กลับให้ Task Force เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
ผลการศึกษาโครงการน�ำร่องที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และ
ความเป็นไปได้ จุดอ่อน จุดแข็ง น�ำมาซึ่งโครงการระยะยาว โดย         
Dr. So ได้ท�ำการติดต่อ NGOs ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด
ในประเทศฮ่องกงเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ซึ่งมีประมาณ
920 แห่ง ดูแลผู้สูงอายุ 69,000 คน และ ต่อมาในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2557 ก็ได้จดั ประชุมกับ NGOs ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้ชแี้ จงแผนการ
ด�ำเนินงานพร้อมแจกคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
กับผู้บริหาร NGOs และ ทันตบุคลากร ได้แก่ 1) Guideline ส�ำหรับ
ทันตแพทย์ 2) คู่มือ Best Practice ส�ำหรับการดูแลท�ำความสะอาด
ช่องปากประจ�ำวัน 3) แนวทางการจัดการอบรมพยาบาลและผู้ดูแล
4) แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายหรือการขอทุนจากแผนงาน
แผนงาน Outreach Dental Care Programme for the Elderly
(ODCP) นีเ้ ริม่ งานมาเป็นปีๆ ก่อนทีจ่ ะมี ออฟฟิศของ Management
Unit เป็นของตัวเองเสียอีก  ออฟฟิศของหน่วยงานซึ่งเดิมเป็นคลินิก
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วิชาการทันตกรรม

โดย อ.ดร.ทญ.กรกมล กรีฑาภิรมย์ ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประกันคุณภาพของภาพรังสี :
เรื่องดีๆ ที่ไม่ควรละเลย
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คลินิกทันตกรรมหรือห้องทันตกรรมในโรงพยาบาลต่างก็ต้องมีการถ่ายภาพรังสี
และใช้ภาพรังสีในทุกๆ วัน การผลิตภาพรังสีที่มีคุณภาพเพียงพอส�ำหรับใช้ในการวินิจฉัย
วางแผน และติดตามผลการรักษาจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงการใช้ปริมาณรังสี
ให้น้อยที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

การตรวจเช็คประจ�ำสัปดาห์

การประกันคุณภาพหรือ Quality assurance เป็นการ
ด�ำเนินการเพือ่ ให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์หรือการบริการมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และก่อให้เกิดการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี
ขึ้น การประกันคุณภาพของภาพรังสีนั้นประกอบด้วยการตรวจ
เช็คและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตภาพรังสี
ตั้งแต่เครื่องเอกซเรย์ ,ฟิล์มหรือตัวรับภาพ (image receptors)
ตลอดจนกระบวนการล้างฟิล์มและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูภาพ
รังสี ถึงแม้จะเป็นงานจุกจิกและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่
ก็ชว่ ยให้การท�ำงานในภาพรวมง่ายและเป็นระบบมากขึน้ ผูเ้ ขียน                    
จึงขอเสนอแนะวิธีการในการประกันคุณภาพของภาพรังสีที่
สามารถท�ำได้ไม่ยากและใช้เวลาไม่นาน โดยเป็นความรับผิด
ชอบของทันตแพทย์ และผูช้ ว่ ยทันตแพทย์ แบ่งเป็นการตรวจเช็ค
ประจ�ำวัน สัปดาห์ เดือน และประจ�ำปี ซึ่งควรมีตารางที่แน่นอน
และต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่อย่างชัดเจน

1. ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ในการล้างฟิล์มและเปลี่ยน
น�ำ้ ยาล้างฟิลม์ (ความถีใ่ นการเปลีย่ นน�ำ้ ยาล้างฟิลม์ อาจจะแตก
ต่างไปตามปริมาณการใช้งาน การเปรียบเทียบคุณภาพของภาพ
รังสีที่ได้กับภาพรังสีอ้างอิงจะช่วยในการตัดสินใจได้)
2. ท�ำความสะอาด view box
3. สรุปข้อผิดพลาดที่ท�ำให้ต้องถ่ายภาพรังสีใหม่เพื่อท�ำ
สถิติและหาวิธีแก้ไข
ตัวอย่างแบบฟอร์มส�ำหรับบันทึกข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก

การตรวจเช็คประจ�ำวัน

1. ก่อนเริ่มงาน ควรตรวจเช็คอุณหภูมิ, ปริมาณของ           
developer และ fixer และปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
อุณหภูมขิ องน�ำ้ ยาไม่ควรร้อนหรือเย็นเกินไป ซึง่ จะมีผลต่อความ                  
ด�ำของฟิลม์ ส�ำหรับเครือ่ งล้างฟิลม์ อัตโนมัตใิ ห้ควบคุมให้ได้ตาม
บริษัทก�ำหนด
2. เปรียบเทียบ density ของภาพรังสีของผูป้ ว่ ยในวันนัน้
กับภาพรังสีอา้ งอิง (ภาพรังสีอา้ งอิง คือภาพรังสีของผูป้ ว่ ยทีถ่ า่ ย
ด้วยค่าปกติและล้างด้วยน�้ำยาที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่)  หากภาพรังสี
ของผู้ป่วยที่ได้ ขาวและ contrast ต�่ำกว่าภาพรังสีอ้างอิง แสดง
ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนน�้ำยาล้างฟิล์มแล้ว

การตรวจเช็คประจ�ำเดือน

1. ตรวจห้องมืด เพื่อหาบริเวณที่มีแสงรั่ว และตรวจ
ประสิทธิภาพของ safelight และ filter ด้วย “coin test”
Coin test : เป็นการทดสอบเพื่อดูประสิทธิภาพของ
safelight ที่ควรให้ความสว่างแต่ไม่ท�ำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์ม
วิธีการ : แกะฟิล์มใหม่ที่ยังไม่โดนรังสีในห้องมืด วางเหรียญ
บาทลงบนแผ่นฟิล์มและเปิด safelight ให้แผ่นฟิล์มโดนแสงอยู่
3-4 นาที จากนั้นล้างด้วยวิธีปกติ safelight ที่ปลอดภัยจะต้อง
ไม่ทำ� ให้เกิดเงาหรือภาพเหรียญบนแผ่นฟิลม์ ฟิลม์ ทีล่ า้ งออกมา
จะต้องใสเหมือนเวลาล้างฟิล์มเปล่าที่ไม่โดนรังสี

การเปรียบเทียบภาพรังสีประจ�ำวันกับภาพรังสีอ้างอิง

3. บันทึกจ�ำนวนครัง้ สาเหตุทที่ ำ� ให้ตอ้ งถ่ายภาพรังสีใหม่
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Wire mesh test : เป็นการทดสอบเพื่อดูความแนบ

สนิทของแผ่น intensifying screen กับฟิล์มในตลับฟิล์ม
วิธีการ : น�ำแผ่นมุ้งลวดมาวางทับบนตลับฟิล์มแล้วถ่ายภาพ
รังสีโดยใช้เวลาสั้นๆ จากนั้นล้างฟิล์มด้วยวิธีปกติ บริเวณที่แผ่น
สกรีนไม่แนบสนิทกับแผ่นฟิลม์ จะเห็นรายละเอียดของตารางไม่
ชัดเจนและมีสีเข้มกว่าบริเวณอื่น
3. ตรวจการจัดเก็บและเบิกใช้ฟิล์มให้แน่ใจว่าฟิล์มเก่า
การตรวจเช็คคุณภาพของ safelight ด้วย coin test

2. ส�ำหรับภาพรังสี panoramic และ cephalometric ให้
ท�ำความสะอาด intensifying screen และตรวจความแนบสนิท
ของแผ่น intensifying screen กับฟิลม์ ในตลับฟิลม์ ถ้าแผ่นสกรีน
กับฟิล์มไม่แนบสนิทกันดี จะท�ำให้ภาพรังสีที่ได้ไม่คมชัด

การตรวจเช็คความแนบสนิทแผ่น intensifying screen กับฟิล์มในตลับ
ฟิล์มด้วย Wire mesh test (รูปจาก http://www.health.state.mn.us/divs/
eh/radiation/xray/screentest.html)

ตลับฟิล์มส�ำหรับภาพรังสีนอกช่องปาก และ intensifying screen

บริเวณทีแ่ ผ่นสกรีนไม่แนบสนิทกับแผ่นฟิลม์ จะเห็นรายละเอียดของตาราง
ไม่ชัดเจนและมีสีเข้มกว่าบริเวณอื่น
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รายงานข้อผิดพลาด ซึง่ จะช่วยให้ปอ้ งกันและแก้ไขการเกิดความ
ผิดพลาดได้ดีที่สุด เพราะเมื่อมีภาพรังสีที่ไม่ได้คุณภาพเกิดขึ้น
และจ�ำเป็นต้องถ่ายซ�้ำ  ผู้ป่วยก็ต้องได้รับรังสีมากขึ้นแถมยังสิ้น
เปลืองเวลา และทรัพยากรอีกด้วย
โดยปกติการตรวจเช็คประจ�ำวันมักจะใช้เวลาสั้นๆ เพียง
5 นาทีกอ่ นการเริม่ งาน การตรวจเช็คประจ�ำเดือนอาจจะกินเวลา
เพิ่มอีก10 นาทีจากการตรวจเช็คประจ�ำวัน  แต่ส�ำหรับการตรวจ
เช็คโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอาจจะใช้เวลาถึง 1 หรือ 2 ชัว่ โมงซึง่ ก็ทำ� เพียง
แค่ปีละครั้งเท่านั้น ในปัจจุบันทันตแพทย์สามารถซื้อเครื่องมือ
ตรวจเช็คสภาพเครื่องเอกซเรย์และตรวจเช็คได้ด้วยตนเอง หรือ
ติดต่อหน่วยซ่อมบ�ำรุงของบริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งเอกซเรย์ หรือส�ำนัก
รังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก็มีบริการ
ตรวจเช็คประจ�ำปีเช่นกัน   

ถูกน�ำมาใช้ก่อนฟิล์มใหม่ เพื่อไม่ให้มีฟิล์มหมดอายุก่อนการใช้
งาน
4. ตรวจสภาพเสือ้ ตะกัว่ ให้อยูใ่ นสภาพดีไม่มรี อยแตกหรือ
ฉีกขาด
5. ตรวจสอบค่า kVp, mA และ เวลาที่ใช้ถ่ายภาพรังสี
แต่ละต�ำแหน่งให้เหมาะสม โดยปกติค่า mA จะก�ำหนดไว้ที่ค่า
สูงสุดของเครื่องเอกซเรย์ ค่า kVp ที่65-70 kVp ส่วนเวลาให้
เปลี่ยนไปตามต�ำแหน่งและขนาดของผู้ป่วย
6. ในกรณีที่ถ่ายภาพรังสีในระบบดิจิทัลให้ตรวจหารอย
ขีดข่วนและท�ำความสะอาดแผ่น  Photostimulable Phosphor
plate (PSP)

การตรวจเช็คประจ�ำปี

การตรวจเช็คประจ�ำปี เป็นการตรวจเช็คสภาพเครื่อง
เอกซเรย์ว่าท�ำงานเป็นปกติหรือไม่ โดยมากเป็นหน้าที่ของผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยจะมีการตรวจสอบดังนี้
X-ray Output : เป็นการวัดปริมาณรังสีจากเครื่อง
เอกซเรย์ว่ามีปริมาณเท่าไรในการถ่าย 1 ครั้งและมีปริมาณ          
เท่ากันทุกครั้งหรือไม่
Kilovoltage (kVp), Milliamperage (mA),
Timer calibration : เป็นการวัดค่าต่างๆว่ามีความถูกต้อง

ตามหน้าจอแสดงผลหรือไม่

Half Value Layer (HVL) : คือความหนาของโลหะ

ที่ใช้ในการท�ำให้พลังงานของรังสีเอกซ์ลดเหลือครึ่งหนึ่งของค่า
เริ่มต้น เป็นการวัดค่าพลังงานของรังสีเอกซ์ว่ามีพลังงานเพียง
พอที่จะท�ำให้เกิดภาพรังสีโดยที่ไม่มีรังสีเอกซ์พลังงานต�่ำ  (low
energy x-ray) ที่สามารถดูดกลืนและท�ำอันตรายเนื้อเยื่ออ่อน
ได้ ค่า HVL มาตรฐานจะอยู่ที่ 1.5 มม. อะลูมิเนียมที่ 70 kVp
และ 2.5 มม. อะลูมิเนียมที่ 90 kVp
Collimation and Beam Alignment : เป็นการ
ตรวจสอบว่าล�ำรังสีขนานกับ collimator และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ตามทีก่ ำ� หนดหรือไม่ ส�ำหรับเครือ่ งเอกซเรย์ทางทันตกรรมในช่อง
ปากล�ำรังสีเอกซ์ควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7 ซม.
Tube Head Stability : ตรวจสภาพของ tube
head ว่าสามารถเคลื่อนย้ายไปรอบศีรษะผู้ป่วยได้โดยไม่ขยับ
หรือเคลื่อนไปจากต�ำแหน่งขณะถ่ายภาพรังสีหรือไม่

ตัวอย่างรายงานผลการตรวจเช็คเครือ่ งเอกซเรย์ประจ�ำปีจากส�ำนักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Reference
1. White SC, Pharoah MJ.Oral radiology principles and
interpretation. 7th ed. Missouri: Mosby; 2014. p. 250-54.
2. Iannucci JM, Howerton LJ. Dental radiography principle
and technique. 3rd ed. Missouri: Saunders; 2006. p.128-36.
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4. Committee on Quality Assurance in Diagnostic X-ray.
Quality Control Recommendations for Diagnostic Radiography;vol 1: Dental Facilities, CRCPD Publication 01-4 ; 2001
5. Kodak dental radiography series. Quality assurance in
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นอกจากตารางตรวจเช็คข้างต้น การประกันคุณภาพยัง
รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและทบทวนเทคนิคใน
การการถ่ายภาพรังสีให้แก่บคุ ลากรเป็นประจ�ำ การเก็บสถิตแิ ละ
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สารจากนายก
เรียนทันตแพทย์ที่รักและเคารพทุกท่าน

ขอต้อนรับสู่ปีใหม่ และ เป็นปีแรกส�ำหรับวาระกรรมการอ�ำนวยการ
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชุดปัจจบัน (พ.ศ. 2559-2561)
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มาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475)  ถามว่าเคยมี
นักการเมืองที่ท�ำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองสักกี่คน เทียบกับ ที่
ท�ำให้บา้ นเมือง ฉิบหาย ล้าหลัง  นา่ เสียดายอนาคตประเทศไทย

ในปีใหม่นี้มีความเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับโลกและ
ระดับประเทศมากมาย  ความเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้นใน
ระดบโลก ตั้งแต่การที่ราคาน�้ำมันในโลกตกต�่ำลงขนาดหนัก  
เพราะอิหร่านประเทศผู้ผลิตน�้ำมันรายใหญ่ของโลกได้รับการ
ปลดสถานะประเทศทีถ่ กู ห้ามค้าขายด้วยจากประชาคมโลก จึง
ส่งน�้ำมันออกขายมากมาย  แล้วผู้ผลิตรายอื่นในโลกก็ไม่หยุด
ผลิต  เลยเกิดสภาวะน�ำ้ มันล้นตลาด  ผูซ้ อื้ มีนอ้ ยกว่า   (น่าสนใจ
ทีร่ าคาน�ำ้ มันทีก่ ลัน่ แล้วในไทย ไม่ได้ลงตามสัดส่วนราคาตลาด
โลกที่ลดลงกว่า 60% จาก US $ 70-80  เหลือ  US $27-30 แต่
ราคาที่ปั๊มในไทยราคาลงไม่ถึงครึ่ง)  แล้วที่มีผู้ซื้อน�้ำมันลดลงก็
อ้างกันว่า เป็นเพราะเศรษฐกิจของจีนชะลอลง ท�ำให้ซื้อน�้ำมัน
น้อย  ซื้อเหล็กน้อย ซื้อวัตถุดิบน้อย แต่กลับไม่พูดจนครบว่า                      
ผู้ซื้อจากทัว่ โลกลดการซื้อลง  เพราะเศรษฐกิจจีนเป็นการพึ่งพา
การส่งออกกว่าครึ่ง  ผู้ซื้อจากทั่วโลกซื้อของลดลง  ผู้ผลิตก็ลด
การผลิตตาม  แต่กลับไม่มีการพูดถึงเศรษฐกิจของยุโรป และ
สหรัฐที่ชะลอตัวอย่างหนักจนท�ำให้ก�ำลังซื้อหดหาย นอกจาก
นั้นยังเป็นครั้งแรกในรอบ 70 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่โลก
เผชิญภาวะการหยุดนิ่งของเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  การบริโภค
ชะลอตัวในทุกด้าน  หรือเป็นเพราะนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก
เชี่อว่า ต้องมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกปี ถ้าปีไหนไม่
โต แสดงว่าโลกย�่ำแย่  ข้อเท็จจริงคือ  ในช่วง  1900-1939 โลก
ก็มีการพัฒนา และ มีความเติบโตในบางส่วนของโลก และ ทั้ง
โลกก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการตกต�่ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในสหรัฐและยุโรป (The Great Depression of 1930 ) และ
โลกก็เดินหน้าจนผ่านพ้นและ เข้าสู่สงครามโลก และ ก็ พัฒนา
ต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้   (ข้อเท็จจริงนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตุของ
ศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ของญี่ปุ่น)

มาถึงระดับวิชาชีพ  พวกเราคงได้เห็นความพยายามทีจ่ ะ
ต่อต้านการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ทั้งที่
เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเกือบ 10 ปี   และเริ่มต้นเรื่องจาก  ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และ 2550 เป็นผู้ท้วงติง
ให้ ทันตแพทยสภาปรับปรุงกฎหมายวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.
๒๕๓๗ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   และ วิชาชีพสาธารณสุข
สาขาอื่น ๆ ก็ถูกกระตุ้นเตือนให้ปรับเหมือนกัน และได้มีการ
ด�ำเนินการเรื่อยมา  โดยมีการจัดประชุมฟังความเห็น มากกว่า
2 ครั้ง   การก�ำหนดให้ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี ก็เป็นความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  (ถ้านานกว่านั้นก็จะไม่เป็นการพัฒนา
ความรูข้ องผูป้ ระกอบวิชาชีพ) และเช่นกันทีก่ ำ� หนดให้มกี ารเก็บ
ค่าต่ออายุ สูงสุดที่ 4,000 บาทในระยะเวลา 5  ปี ก็เป็นความ
เห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซงึ่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองกฎหมาย
ในรายละเอียดก่อนประกาศใช้ การก�ำหนดราคานัน้ ไว้เป็นอัตรา
สูงสุดที่ ทันตแพทยสภาจะจัดเก็บ  สว่ นจะเรียกเก็บเท่าไรต้องฟัง
ความเห็นของสมาชิกสภาอยู่แล้ว  แต่ไม่เกิน 4,000 บาท ดังนั้น
ทีอ่ ภิปรายกันโดยสมาชิก สนช. ว่า ทันตแพทยสภาจะมีรายได้ปี
ละ 50 กว่าล้าน จะเอาเงินไปใช้อะไร  ก็อภิปรายเกินไป เพราะ
ยังไม่เคยเรียกเก็บและยังไม่เคยมีการพิจารณาเรื่องนี้ในทันต
แพทยสภาเลย  และ ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเก็บราคาสูงสุด  เพราะ
กรรมการทันตแพทยสภาต้องจ่ายค่าต่ออายุ  และ ต้องต่ออายุใบ
อนุญาตเช่นกัน  ดังนั้นก็ต้องมีการฟังความเห็นในวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง  ประเด็นเงินรายได้ที่จะเกิดจากการต่ออายุใบอนุญาต  ดู
เหมือนโจมตีกนั สนุกสนาน แต่ทา่ นทราบไหมว่าทันตแพทยสภา
เปิดมา 20 ปี อยู่ได้ด้วยการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง  ต้องมีการ
ตั้งงบประมาณล่วงหน้า และ ต้องโดน สตง. มาตรวจการใช้เงิน
เพราะได้รบั งบสนับสนุนอยูป่ ลี ะ 2 ล้านบาท และทันตแพทยสภา
ก็ดำ� เนินงานด้วยความโปร่งใสมาตลอด ผ่านการตรวจมาด้วยดี
ตลอดการท�ำงาน   ทสี่ ำ� คัญ มีการโจมตีหลาย ๆ ประเด็นทีไ่ ม่เป็น
จริง  เอาความเท็จมาพูดให้ทันตแพทย์ที่ไม่ค่อยได้ตามข่าว ให้

ในระดับประเทศก็มตี งั้ แต่ความพยายามร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่  แต่ก็ไม่อยากให้เกิดกันเท่าไร  ไม่รู้ว่าจะพยายามสกัดกั้น
ไปท�ำไม  เพราะนักการเมืองเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเร็วๆ แต่
พอมาถึงการเขียนกติกาก็ต้องการให้เขียนกติกาที่พวกนักการ
เมืองสามารถตุกติกได้   เล่นเกมได้    สรุป ประเทศนี้จะอยู่กัน
อย่างไร  ต้องรอพึ่งนักการเมืองเท่านั้นหรือ  เรามีนักการเมือง
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เกิดความเข้าใจผิดในสาระ ท�ำไมต้องเอาสถานการณ์เช่นนี้มา
เล่นเป็นเกมการเมือง  พวกทีอ่ อกมาเรียกร้องอยากเป็น ส.ว. สาย
วิชาชีพ ตามรัฐธรรมนูญที่ก�ำลังร่างอยู่หรือ หวังว่าจะมีค�ำชี้แจง
อย่างละเอียดออกมาให้ทนั ตแพทย์และสาธารณชนได้รบั ทราบ
ต่อไป แต่ทนี่ า่ เป็นห่วงคือ  ภาพลักษณ์ทอี่ อกมาดูเหมือนมีความ
เห็นแตกแยกในวิชาชีพทันตแพทย์มากมาย  และ ทันตแพทย์ไม่
ต้องการต่ออายุ  และ ไม่ตอ้ งการศึกษาต่อเนือ่ ง ท�ำให้เหมือนกับ
ว่า  ทันตแพทย์ไม่สนใจความรู้ความก้าวหน้าในวิชาการซึ่งจะ
พัฒนาคุณภาพการรักษา ทีส่ ดุ แล้วการเรียกร้องให้ทนั ตแพทย์ที่
ขึน้ ทะเบียนก่อนการแก้กฎหมายนีจ้ ะประกาศใช้ ไม่ตอ้ งต่ออายุ
ให้ใช้กบั พวกทีจ่ บใหม่เท่านัน้   ยิง่ ท�ำให้นา่ เป็นห่วงว่า ทันตแพทย์
ทีจ่ บมานานซึง่ ควรได้รบั การพัฒนาวิชาการใหม่ๆ (ซึง่ เป็นมาตรา
การที่ใช้อยู่ทั่วโลก ทั้งในยุโรป  อเมริกา และ ประเทศในอาเชีย
นหลายๆ ประเทศ) กลับไม่ตอ้ งต่ออายุและการใช้คะแนนศึกษา
ต่อเนื่อง 20 คะแนน ต่อปี ซึ่งง่ายมาก เพราะการประชุม 1-2 วัน
ก็ได้ 10-20 คะแนนแล้ว ขึ้นกับจ�ำนวนชั่วโมง ต่อการประชุม  
ในประเด็นการประกอบวิชาชีพทันตกรรมปัจจุบันมีการ
ร้องเรียนเรื่องความเสียหายเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
ผู้ป่วยร้องเรียนต่อศาลโดยตรง ไม่ร้องเรียนกับสภาวิชาชีพ  
และ หลายๆ รายก็จบลงด้วยการที่ทันตแพทย์ต้อง
ค�ำพิพากษาให้ชดใช้   หรือ แม้แต่การต้องโทษค�ำ
พิพากษาอาญาให้จำ� คุก (รอลงอาญา 1 ปี)  ใน
กรณีการถอนผิดซี่ ท�ำให้ทนั ตแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าควรจะด�ำเนิน
การ 2 เรื่อง คือ

1. การจัดท�ำแนวทางปฏิบัติทางคลินิก ในหัตถการที่
		
ทันตแพทย์ทั่วไปด�ำเนินการอยู่อย่างสม�่ำเสมอ เช่นการถอนฟัน  
การผ่าตัดฟันคุด  การรักษาคลองรากฟัน  การอุดฟัน  การรักษา
ในทันตกรรมเด็ก เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันผลของการรักษา
ของทันตแพทย์ในเบื้องต้น เพราะเมื่อมีการร้องเรียน เกิดขึ้น  
และ ทันตแพทย์ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกในหัตถกา
รนั้นๆ  แล้ว  แต่ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ก็ไม่
ถือเป็นการละเมิด หรือ จงใจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย  
ซึง่ ผลการรักษาทีไ่ ม่เป็นไปตามคาดสามารถเกิดขึน้ ได้ เพราะการ
รักษาเป็นการกระท�ำต่อมนุษย์  (คนที่มีชีวิต) กระท�ำต่อเนื้อเยื่อ   
ซึง่ มีโอกาสทีก่ ารตอบสนองต่อผลการรักษา อาจไม่เป็นไปตามที่
คาด  ดังนั้นศาลหรือ ผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
นั้นๆ ก็จะสามารถใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิก ประกอบการ
พิจารณาได้   ทั้งนี้ การจัดท�ำร่างแนวทางปฏิบัติทางคลินิก  จะ
มีการอ้างอิงแนวทางที่มีการประกาศใช้อยู่ในหลายๆ ประเทศ  
และต้องเรียนเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมให้ความเห็นเพื่อ
ให้เป็นแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถ
น�ำไปใช้งานได้จริง  การด�ำเนินการในเรื่องนี้ กรรมการวิชาการ
ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ        
ด�ำเนินการ

การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยทางทันตกรรม เพื่อให้
ศูนย์ ดังกล่าวได้รับฟังเรื่องที่ผู้ป่วยต้องการค�ำอธิบาย ต้องการ                    
การเยียวยา และ ไม่ต้องการไปเสียเวลากับความซ�้ำซ้อนใน
การด�ำเนินการของทัง้ สภาวิชาชีพ หรือศาล ทัง้ นีจ้ ะได้มกี ารเชิญ
ตัวแทนจาก ส�ำนักงานอัยการ  สภาทนายความ  และ ผู้ช�ำนาญ
ในการเจรจาไกล่เกลี่ยมาร่วมกับทันตแพทย์ของเรา เพื่อให้เกิด
การให้คำ� ปรึกษาและค�ำแนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ทัง้ ทันตแพทย์
และผู้ป่วยที่มีความไม่เข้าใจในผลของการรักษา ซึ่งศูนย์ฯ                                                                                          
ดังกล่าว ได้เรียนเชิญ ท่านศาสตราจารย์ พิเศษ พลโทพิศาล  
เทพสิทธา มาเป็นประธาน และ จะมีการเชิญทันตแพทย์เข้าร่วม
ด้วยจากทั้งประเทศ  
เป้าหมายทั้ง 2 ประการที่จะด�ำเนินการในวาระนี้
หวังว่าจะช่วยลงเรื่องร้องเรียน และ ก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ที่เป็นประโยชน์ ส�ำหรับทุกคนในวิชาชีพ เพื่อให้วิชาชีพ
ทันตแพทย์ยังคงคุณภาพ และ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
ต่อไป
2.

ขอแสดงความนับถือ
ทพ. อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา
นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
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เกาะกระแส

โดย ทญ.กุลยา รัตนปรีดากุล**

ท�ำไมเราควรสนใจ
Dental Safety Goals and Guidelines?
เพราะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ วางแผนเชิงระบบเพื่อน�ำไป
พัฒนาด้านความปลอดภัยเชิงรุกในการดูแลคนไข้ (Proactive
Patients Safety) อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก
ท�ำไมจึงต้องเป็นSafe TRRIC

เพราะ Dental Safety Goals & Guidelines 2015 (Safe
TRRIC) ถูกพัฒนาให้ครอบคลุมมิติหลักๆ ที่ส�ำคัญของความ
ปลอดภัยทางทันตกรรมให้ครบถ้วนมากขึ้นกว่ามาตรฐานที่ใช้
กัน (ISO, HA)
การดูแลรักษาคนไข้เป็นการดูแลรักษาคนที่มีชีวิตจิตใจ
ไม่ได้เป็นเพียงการรักษาโรคให้หาย ถ้าเชื่อว่า “ประชาชนเป็น
เจ้าของสุขภาพของตนเอง” เราในฐานะทันตแพทย์มีหน้าที่ใน
การใช้ความรู้และทักษะการสื่อสารกับคนไข้และครอบครัว เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลส�ำคัญครบถ้วน ตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องให้ทางเลือก
ของการรักษาทีเ่ หมาะสม และให้คนไข้และครอบครัวมีโอกาสร่วม
ในการตัดสินใจก่อนให้การรักษา รวมถึงให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อ
ให้เกิดความร่วมมือในการดูแลตนเองเพือ่ คงสุขภาวะช่องปากที่
ดีต่อไป
และด้วยสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป มีความซับซ้อนมากขึน้
ความสัมพันธ์ระหว่างหมอและคนไข้เปราะบางมากกว่าในอดีต
บางครัง้ ข้อมูลข่าวสารทีม่ คี วามคลาดเคลือ่ นจากวิชาการทีถ่ กู ต้อง
ทีป่ ระชาชนได้รบั จากสือ่ ต่างๆ อาจท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด และ
สร้างความคาดหวังที่ไม่ถูกต้องให้แก่คนไข้และครอบครัวได้

มิตท
ิ ี่ 1 Safe Communication(สือ
่ สารเพือ
่
การรับรูแ้ ละเข้าใจ) จึงเป็นมิตแิ รกทีท่ นั ตแพทย์ควรให้ความ

ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ก้าวหน้าและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดูแลคนไข้ร่วมกันระหว่างทันตแพทย์
หลายสาขาจึงเป็นสิง่ ทีป่ ฏิบตั กิ นั เป็นปกติ แต่อาจเป็นได้ทคี่ วาม
รู้ลึกซึ้งเฉพาะด้านของทันตแพทย์เฉพาะทาง อาจท�ำให้ขาดเจ้า
ภาพในการมองภาพรวมการรักษาให้คนไข้ Safe Communication
จึงครอบคลุมไปถึงการพิจารณาให้มที นั ตแพทย์เจ้าของไข้ในกรณี
ที่เป็น comprehensive cases ซึ่งมีความซับซ้อน และดูแลโดย
ทันตแพทย์หลายสาขา เพือ่ เป็นทีป่ รึกษาในกรณีทคี่ นไข้มปี ญ
ั หา
ข้อสงสัย รวมทั้งช่วยดูแลให้คนไข้ได้รับการรักษาตามขั้นตอนที่
เหมาะสมและมีความต่อเนื่อง

**พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน คณะท�ำงานศึกษาและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางทันตกรรมทันตแพทยสภา / พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแพทย์
(ทันตกรรม) โรงพยาบาลกรุงเทพ / พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ(Medical Executive Committee)
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ปัจจุบันกลุ่มประชากรวัยท�ำงานที่มีโรคประจ�ำตัว กลุ่ม
ผู้สูงอายุก็มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้การเตรียมคนไข้
ก่อนการรักษาร่วมกับแพทย์ และการวางแผนการรักษาร่วมกัน
ระหว่างทันตแพทย์หลายสาขามีความซับซ้อนมากขึ้น

ความเสี่ยง) เป็นมิติที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจาก Safety

Goals ปี 2010 เป็นกระบวนการพัฒนาด้านความปลอดภัยใน
การดูแลคนไข้ทางทันตกรรม “เชิงรุก” หรือ “Proactive” Patients
Safety มีการเก็บบันทึกเหตุการณ์ทผี่ ดิ ปกติ ทัง้ ก่อนทีจ่ ะเกิดเป็น
ความเสีย่ งและทีเ่ กิดความเสีย่ งขึน้ ในหน่วยงานแล้ว เพือ่ รวบรวม
ข้อมูลให้เป็นระบบ น�ำมาร่วมเรียนรูใ้ นกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน และหา
แนวทางป้องกันในเชิงระบบให้มคี วามครอบคลุมและปลอดภัย
มากขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า การวางระบบและวิธีการท�ำงานที่ดี
บุคลากรมีความตื่นตัวและเข้าใจการจัดการความเสี่ยง จะช่วย
ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงในการท�ำงาน และหากมีความ
เสี่ยงเกิดขึ้น ก็มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

มิติที่ 2 Safe Treatment (ให้การรักษา
อย่างปลอดภัย)  และมิตท
ิ ี่ 3 Safe Record (บันทึก
ข้อมูลส�ำคัญครบถ้วน) จึงเป็นอีก 2 มิติที่ควรได้รับการ

ปฏิบัติอย่างรอบคอบควบคู่กันไป เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพที่ร่วมดูแลคนไข้ และให้เกิดความ
ต่อเนือ่ งของการรักษาทีว่ างแผนไว้รว่ มกัน และ Safe treatment
ยังเป็นการสรุปรวมข้อแนะน�ำเชิงป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงใน
ประเด็นหรือหัตถการที่พบว่าเป็นความเสี่ยงที่พบบ่อย หรือมี
ความรุนแรงจากข้อมูลที่ทันตแพทยสภาได้รวบรวมไว้ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา

ส�ำคัญที่การเริ่มต้น ความปลอดภัยก็จะตามมา

มีการกล่าวกันบ่อยครั้งว่าบริบทที่แตกต่างกันของสถาน
บริการทางทันตกรรม อาจท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วนใน
รายละเอียดทุกข้อของทุกมิตใิ นระยะแรก หัวใจทีส่ ำ� คัญของการน�ำ
Dental Safety Goals & Guidelines 2015 มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สู่การปฏิบัติจริง คือเริ่มต้นท�ำความเข้าใจกับ Safe TRRIC ใน
สาระส�ำคัญ และชวนคุณหมอท่านอื่นๆ และบุคลากรในหน่วย
งานทันตกรรม/ในคลินิก/ในภาควิชา/ในแผนก หรือในศูนย์ทันต
กรรม ร่วมกันพัฒนาให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นเป็นล�ำดับ โดยตั้งเป้า
หมายทีจ่ ะท�ำวันนีใ้ ห้ดกี ว่าเมือ่ วาน และพรุง่ นีใ้ ห้ดกี ว่าวันนีเ้ สมอ
การท�ำความเข้าใจถึงทีม่ าและวัตถุประสงค์ของ Safe TRRIC ใน
รายละเอียดของแต่ละมิติ จะท�ำให้สามารถน�ำไปปรับให้เหมาะ
สมกับบริบทของแต่ละองค์กรได้ดียิ่งขึ้น และเริ่มต้นง่ายๆ จาก
การเข้า website ของทันตแพทยสภา ด้านล่างนี้

มิติที่ 4 Safe Infection Control (ควบคุม
การติดเชื้อตามมาตรฐาน ) การควบคุมการติดเชื้อใน

บริการทางทันตกรรมมีมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมที่
ค่อนข้างชัดเจน ทัง้ ข้อมูลจากต่างประเทศ และในประเทศไทยที่
จัดท�ำและเผยแพร่โดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทัง้ ต่อคนไข้ผมู้ ารับบริการ
และทันตบุคลากร ในมิตินี้ได้มีการจัดท�ำให้ง่ายต่อการน�ำไปใช้
และเพิ่มเติมเนื้อหาในภาคผนวก “ไขข้อข้องใจ IC“ เพื่อตอบ
ค�ำถามที่มีทันตแพทย์สงสัยกันบ่อยๆ
มิติที่ 5 Risk Management (การจัดการ

ทำ�การประเมินหน่วยงาน
ของเราเพื่อค้นหาประเด็น
ที่ควรปรับปรุง

www.dentalcouncil.or.th

ร่วมกันวางแผนปรับปรุงใน
แต่ละประเด็น

(Plan)
แบ่งกลุม่ เริม่ พัฒนาตามแผน

(Do)
ติดตามเรียนรู้ปัญหา
download file
แบบประเมินตนเอง-โครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (DGS 2015)

(Study)
ช่วยกันปรับปรุงให้ดีขึ้น
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(Act)

