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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
การลดอบุัติการณ์ผูป้่วยกัดริมฝีปากหลังฉีดยาชาเฉพาะที ่

2. ชื่อหน่วยงาน  ทันตกรรม 
3. ปีท่ีด าเนินการ ตุลาคม 2558 
4. ค าส าคัญ :  

 กัดริมฝปีาก ฉีดยาชาเฉพาะที ่
5. เป้าหมาย :  

 เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติการณ์ผูป้่วยกัดริมฝปีากหลังฉีดยาชาเฉพาะที่ในระดับ E 
6. ปัญหาและสาเหตุ :  

6.1 เป้าหมายหลกัและผลลัพธ์ที่คาดหวังในการให้บริการของหน่วย  
- ให้บรกิารทันตกรรมแกผู่้บกพรอ่งด้านพฒันาการและสติปัญญา อย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
-    ลดอุบัติการณ์ผูป้่วยกัดริมฝีปากหลังฉีดยาชาเฉพาะที่ในระดับ E ให้เป็นศูนย์ 

 
6.2 สถานการณ์ปัจจุบันของหน่วย 
-   จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 พบว่าอุบัติการณ์เด็กกัดปากหลังฉีดยาชาในระดับ near miss มเีพิ่มมากขึ้น  
เนื่องจากมีแนวทางการป้องกันเด็กกัดริมฝีปากหลังฉีดยาชาและใหผู้้ปกครองเข้ามามสี่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังมากขึ้นแตล่่าสุดในปี 2558 ก็ยังคงพบอบุัติการณ์ระดับ E เนื่องจาก ผู้ป่วยมีแนวโน้มมีปัญหา
พฤติกรรมทีรุ่นแรงข้ึน 
 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
  7.1.1 ข้ันตอน หรือกระบวนการในการใหบ้รกิาร 
   1  การประเมินพฤติกรรมผูป้่วยก่อนเข้ารบับริการ 

2  การสื่อสารระหว่างทันตบุคลากรกบัผูป้กครอง :แผนการรักษา วิธีการรักษา      
ภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจเกิดข้ึน ระหว่างและหลงัการรักษา การประเมินพฤติกรรมและ
ข้อมูลความเสี่ยงในการกัดริมฝปีาก 
3  การให้ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยหลงัการรักษา การดูแลต่อเนือ่งเมือ่กลบัถึงบ้าน 
4  การบันทึกข้อมลูการรักษาในเวชระเบียน และบันทึกความเสี่ยงทีเ่กิดข้ึน 

   5  ออกใบนัดการรกัษา และติดตามผล 
     
  7.1.2 ประเด็นปัญหาอยู่ที่ขั้นตอนไหน มสีาเหตุจากปจัจัยไหนบ้าง  ควรน าเสนอเป็นตารางหรือ

แผนภูมิก้างปลา หรือแผนภูมิต้นไม้ เช่น  
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ตารางที่ 1สาเหตุของการเกิดปญัหาและแผนการแก้ไข 
 

ประเด็นปญัหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น1: ผู้ป่วยมปีัญหา
พฤติกรรมทีรุ่นแรง 

ผู้ป่วยจิตเวช ขาดการพบแพทย์ต่อเนื่อง ไม่ได้รบัประทานยาอย่างต่อเนื่อง 
ไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  
ไม่ได้พบทันตแพทย์ต่อเนื่อง ปวดฟัน  อุบัตเิหตุฉุกเฉิน 
มีพฤติกรรม กลัว ต่อต้าน 
ผู้ป่วยบกพร่องทางพัฒนาการและสตปิัญญา ระดับที่ไม่สามารถสื่อสารได้ หรือเด็ก
เล็กที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ 

ประเด็น2: การสื่อสารระหว่าง
ทันตบุคลากรกบัผูป้กครอง 

ทันตแพทย์สือ่สารได้ไม่ชัดเจน เข้าใจยาก ไมเ่ห็นภาพ 
ผู้ปกครองที่พามาท าฟันไม่ใช่คนเดียวกันตลอดทกุครั้ง ไมส่ามารถให้ข้อมลูในการ
ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงในการกัดรมิฝปีากทีผ่่านมาได ้

ที่ประเด็น3 : การให้ข้อมูลการ
ดูแลผู้ป่วยหลงัการรักษา 

ผู้ปกครองไมส่ามารถดูแลผู้ป่วยได้ หรือไมเ่ข้าใจวิธีการดูแลเด็กหลงัรกัษาที่ถูกต้อง 
เช่น ผู้สูงอายุ 
 พี่เลี้ยงที่ไม่เข้าใจภาษาไทย ผู้ปกครองมาคนเดียวไม่สามารถดูแลได้ใกล้ชิดระหว่าง
ทางกลับบ้าน เช่น ต้องขับรถเอง 
ผู้ป่วยที่ต้องท ากจิกรรมฝึกที่แผนกอื่นๆหลงัจากท าฟัน  
 

 
7.2 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหาท าอย่างไร เช่น  
 

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

ประเด็น1 : ผู้ป่วย
มีปัญหาพฤติกรรม
ที่รุนแรง  

-ใช้แบบประเมินพฤติกรรมผูป้่วยก่อนรบั
บริการทุกราย 
- ส่งปรึกษาแพทย์ถ้ามีพฤติกรรม ก้าวร้าว 
ต่อต้านรุนแรง ขาดการรักษา ขาดยา 

 ตั้งแต่ ต.ค. 2558 
จนถึงถึงปจัจุบัน 
 
 

เพิ่มอบุัติการณ์
ผู้ป่วยที่มี
พฤติกรรม
ก้าวร้าวใน
ระดับ near 
miss 

 

ประเด็น2 : การ
สื่อสารระหว่าง
ทันตบุคลากรกบั
ผู้ปกครอง 

- ใช้ทักษะการสื่อสารใหก้ระชับ ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 
- เลือกแผนการรักษาให้เหมาะสมกับบรบิท
ของผู้ป่วย โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
-ประเมินพฤติกรรมและบันทึกข้อมลูความ

ตั้งแต่ ตค 2558 
จนถึงถึงปจัจุบัน  

เพิ่มอบุัติการณ์
ผู้ป่วยกัดรมิ
ฝีปากหลงัฉีดยา
ชาเฉพาะที่ใน
ระดับ near 
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เสี่ยงในการกัดริมฝีปากทุกครัง้ก่อนการรักษา
ที่มีการฉีดยาชาร่วมด้วย 
- มีภาพภาวะแทรกซ้อนจากการกัดริมฝีปาก
ให้ผู้ปกครองได้ตระหนัก 
- ประเมินผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดหลังฉีดยาชาโดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

miss 

ประเด็น3 : การให้
ข้อมูลการดูแล
ผู้ป่วยหลังการ
รักษา 

-ให้เอกสารค าแนะน าในการดูแลเดก็หลังจาก
ฉีดยาชากับผู้ปกครอง 
-ใช้เครื่องมือ/อปุกรณ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงใน
การกัดรมิฝปีาก 
- ให้ผู้ปกครองมสี่วนร่วมกบัเจ้าหน้าที่ธุรการ
ทันตกรรมในการเฝ้าระวังและดูแลผูป้่วย
อย่างใกล้ชิดทันทีอย่างน้อยประมาณ 1 
ช่ัวโมงหลงัการรักษาหรือจนกว่ายาชาจะหมด
ฤทธ์ิ 
-ให้ข้อมูลระหว่างทีมในกรณีเป็นผู้ป่วยใน 
- ให้ค าแนะน าการดูแลแผลที่เกิดข้ึน หรือ ถ้า
มีความผิดปกติให้โทรกลับมานัดติดตาม
ผลการรกัษาทันท ี
- ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ธุรการแจ้ง
ผู้ปกครองถึงแผนการรกัษาในครั้งต่อไปซึ่ง
อาจต้องมีการฉีดยาชาเฉพาะที ่

ตั้งแต่ ตค 2558 
จนถึงถึงปจัจุบัน 

ลดการเกิด
อุบัติการณ์
ผู้ป่วยกัดรมิ
ฝีปากหลงัฉีดยา
ชาเฉพาะที่ใน
ระดับ E 

 

 
7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหาเป็นอย่างไร  
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อุบัตกิารณเ์ดก็กัดปากหลังฉีดยาชาเฉพาะที่
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8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 ผู้ใช้บริการ   ควรมีความรู้ ความเข้าใจเรือ่งการกัดรมิฝปีากหลงัฉีดยาชา และมีส่วนร่วมในการช่วย
ดูแลผู้ป่วย 

 บุคลากรผูป้ฏิบัติ  ควรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนกัเรื่องภาวะแทรกซ้อนการกัดรมิฝปีากหลงั
ฉีดยาชา และช่วยกันดูแลผู้ป่วยต้ังแต่เข้ารบับริการจนถึงกลบับ้าน 

 ระบบงาน ควรใหผู้้ปฏิบัตงิานทุกคนให้ความส าคัญกบัระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุม่งาน มีการ
ลงข้อมลูเพิ่มข้ึน ช่วยกันเพิ่มระดับ near miss มากขึ้นก่อนที่จะมอีุบัติการณ์ในระดบัอื่นๆที่ถึงตัว
ผู้ป่วยจนกระทั่งเกิดระดบั E 

 
9. การติดต่อกับทีมงาน : ทพญ.อรอุมา คงทวีเลิศ Tel 70365 e mail: ornumaa@yahoo.com 
 

      
 


