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แบบฟอร์มส ำหรับผลงำน  CQI, RtoR, Best practice, นวตกรรม, วิจัย  
1. ชื่อผลงำน / โครงกำรพัฒนำ 

1.1 ช่ือภาษาไทย. การพัฒนารูปแบบการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในงานทันตกรรมเด็กพเิศษในช่วง
การระบาดโควิด 
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ..Modified PPE for Special Child Dental treatment during COVID 
pandemic situation 

2. ค ำส ำคัญ : PPE , Special child dental treatment, COVID  
3. สรุปผลงำนโดยย่อ: กลุม่งานทันตกรรมสถาบันราชานุกลูไดท้ าการประยุกต์การใช้อปุกรณ์PPEในการท า

หัตถการทางทันตกรรมแก่เด็กพิเศษใหม้ีประสทิธิภาพในการป้องกันการติดเช้ือในต้นทุนที่ประหยัดที่สุด 
4. ชื่อหน่วยงำน: กลุ่มงานทันตกรรม 
5. สมำชิกทีม 

ทญ.ภัตติมา  บุรพลกลุ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
 ทญ. ฐสรรพร  เติมทอง  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ทพ.วรวุฒิ  รัตนวนิชโรจน ์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ทญ.อรอุมา  คงทวีเลิศ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ทญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 นายมนตร ี สิงห์เถ่ือน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
 นายสมหมาย แสงศร ี  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
 นางอัญชล ี วิมล  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
 นายพยอม เลื่อนฤทธ์ิ ผู้ช่วยทันตแพทย ์
 นางลัดดาวัลย ์ วาจะเสน ผู้ช่วยทันตแพทย ์
 นางสาว อลิษา สินไพรราช เจ้าพนักงานธุรการ 
 นางสาวพรรณิภา ทิพย์วัต  พนักงานบริการ 

6.เป้ำหมำย: เพื่อลดต้นทุนการใช้ชุดPPE แต่ยังคงให้ผูป้ฏิบตัิงานมีความปลอดภัยจากการติดเช้ือขณะปฏิบัตงิาน
ในงานทันตกรรมเด็กพเิศษช่วงการระบาดโรคโควิด 

7. ปัญหำและสำเหตุ:  
Corona Virus disease (COVID-19) เป็นโรคระบาดทีม่ีอัตราการแพร่กระจายเช้ือสงู จากข้อมลูองค์การ

อนามัยโลกวันที่ 27 สิงหาคม 2563 พบผูป้่วยทั่วโลกแล้ว 24,332,275 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 825,665 คน 1 
ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,404 คน เสียชีวิต 58 คน 2  
 โรค COVID-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเริม่จากจมกูลงไปถึงถุงลมในปอด แบ่งออกเป็นทางเดิน 

หายใจส่วนบน (จมกู โพรงรอบจมูกหรือไซนสั กล่องเสียง) และส่วนล่าง (หลอดลม และปอด) ความเจบ็ป่วย
จากการติดเช้ือที่ทางเดินหายใจส่วนบน จะไมรุ่นแรงเท่าการ ติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่าง เข้าสูร่่างกายโดย 
ทาง “ปาก จมูก ตา” โดยที่ไวรสัจะเข้าไปเกาะติดและเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ของเยื่อบทุางเดินหายใจ ไวรัสไม่
เข้าทางผิวหนัง หรือแผลทีผ่ิวหนงั มีระยะฟักตัว 2-14 วัน โดยทั่วไป ผู้ป่วยร้อยละ 80 จะมีอาการคล้ายไข้หวัด
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ใหญ่ มีอาการ “ไข้ และ ไอ” เป็น พื้นฐาน ส่วนใหญเ่ริม่จาก ไอแห้งๆ ตามด้วยไข้ ผู้ป่วยส่วนน้อย มี น้ ามูก เจบ็
คอ หรือ จาม ไม่มอีาการเสียงแหบหรือเสียงหาย ผู้ป่วยร้อยละ 14 มีอาการหนักจากปอดอกัเสบ หายใจ
ผิดปกติ รอ้ยละ 5 มีอาการวิกฤต ได้แก่ การหายใจล้มเหลว ช็อค และร้อยละ 1-2 เสียชีวิต 3  
 การแพรเ่ช้ือCOVID-19 และการรับเช้ือจากคนสู่คนเกิดจาก 

1. ทางตรง (direct) โดยทางละอองฝอย (droplet) จากน้ าลาย เสมหะ น้ ามูก ของผู้ป่วย ด้วยการ ไอ 
จาม หรอืการพูดที่มีน้ าลายกระเด็นออกมาและละอองฝอยเหล่าน้ี อาจจะเข้า ปาก จมูก ตา ของผูท้ี่
อยู่ใกล้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อหนัหน้าเข้าหากันและสูดหายใจเข้าไป ทางเดินหายใจ 

2. ทางอ้อม (indirect) โดยการสัมผัส (contact) โดยการสมัผสับริเวณ พื้นผิว สิ่งของ มือของคนอื่น ที่
มีการปนเปื้อนเช้ือโรคจาก ผู้ป่วยจากการไอ จาม แล้วน าไปเข้า จมูก ปาก ตา ของตนเอง 

3. ทาง aerosol เป็นกรณีเฉพาะ  
Aerosol คือ ละอองฝอยขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน ลอยในอากาศ ไวรัสโคโรนาจากผูป้่วยจะลอยเป็น

ละอองฝอยขนาดเล็ก ในกรณีที่มหีัตถการใน การรักษาบางอย่าง เช่น การดูดเสมหะโดยใช้เครื่องต่อสายยาง 
การพ่นยาเป็นละอองเข้าทางเดินหายใจ รวมทัง้การท าฟันทีม่ีการฟุง้กระจายของน้ าลายในช่องปาก 3 
 แนวปฏิบัติการปอ้งกันและควบคุมโรคโคโรนาไวรสัสายพันธ์ุใหม่ 2019 มีดังต่อไปนี้ 4 

1. แนวปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล  
2. คุณลักษณะและองค์ประกอบของห้องแยกโรค/หอผู้ป่วยแยกโรค  
3. การท าความสะอาดห้องแยกโรค/หอผู้ป่วยแยกโรค  
4. การท าความสะอาดผ้าที่ใช้กับผูป้่วย  
5. การก าจัดมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู  
6. การเคลือ่นย้ายผูป้่วย  
7. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายเช้ือในบุคลากร  
8. การท าความสะอาดห้องผูป้่วย  
9. การท าความสะอาดรถพยาบาล  

 ทันตแพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดประเภทอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ในงาน
ทันตกรรม ดังนี้ 5,6,7 
 1.Standard PPE กรณีผู้ป่วยทั่วไปและหัตถการที่ไมม่ีการฟุ้งกระจาย ประกอบด้วย hair net, Goggle, 
face shield, Surgical Mask, Disposable gloves 1ช้ัน, waterproof gown/Isolation gown และ shoe 
cover 
 2.Full PPE กรณีผู้ป่วยทั่วไปและหัตถการทีม่ีการฟุ้งกระจาย ประกอบด้วย hair net, Goggle, face 
shield, N95 Mask, Disposable gloves 2 ช้ัน, waterproof gown/Isolation gown และ Leg cover 
 3.Maximum PPE กรณีผูป้่วย PUI/Confirmed COVID/Airborne diseases ประกอบด้วย Medical 
cap hood, Goggle, face shield, N95 Mask, Disposable gloves 2 ช้ัน, Medical protective coverall 
และ Leg cover/waterproof boots 
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 รูปท่ี1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการท าฟันช่วงที่มกีารระบาดของโรคCOVID-19ที่ทันตแพทยสภาแนะน า 
 

ในงานทันตกรรมผู้บกพร่องทางสตปิัญญา นอกจากจะมี Aerosol จากหัตถการแล้ว ยังมีการจัดการ
พฤติกรรมเด็กที่ไม่ให้ความร่วมมือ ดิ้น อาละวาด ที่บุคลากรต้องสัมผสัละอองฝอยขนาดเล็กจากการที่เดก็ตะโกน 
ไอ รวมทั้งน้ าลายและสารคัดหลั่งจากการทีเ่ด็กขย้อนหรืออาเจียนอีกด้วย 

หลักการในการเลือกใช้อปุกรณ์ป้องกันตัวเอง คือ เลอืกใหเ้หมาะสมกับการใช้งานตามกจิกรรมที่ปฏิบัติ  
ถ้าใช้น้อยเกินไปจะอันตราย แตถ้่าใช้มากเกินไป จะสิ้นเปลือง เสียเวลา ไม่ถนัด และเสี่ยงต่อการรบัเช้ือเข้าสู่
ร่างกายหากมีการถอดชุดที่ไม่ถูกต้อง 8 
 ปัญหาที่พบในช่วงทีม่ีการระบาดของโรคCOVID-19 คือการขาดแคลนชุดPPE ท าให้ต้องจัดซือ้ในราคาที่
สูงกว่าปกติมาก กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันราชานุกลูจงึดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ในทอ้งตลาดที่จัดหาได้ง่าย ราคา
ประหยัด แต่ให้ประสทิธิภาพในการป้องกันทันตบุคลากรจากการติดเช้ือ โดยค านึงถึงหลกัการถอดใส่ตาม
มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 
วิธีกำร 
 1.ก าหนดประเภทหัตถการและชุดPPEทีเ่หมาะกบัหัตถการนั้นๆ 
 2.พิจารณาทางเลือกในการใช้PPE 
 3.ทดลองใช้ และประชุมหาข้อที่ตอ้งปรับปรงุ 
 4.น ามาก าหนดเป็นแนวปฏิบัต ิ
 
ตำรำงท่ี 1 ประเภทหัตถการและชุดPPEที่เหมาะสม ในงานทันตกรรมเด็กพเิศษที่ผ่านการคัดกรองโรคติดเช้ือแลว้ 
 

งานทางทันตกรรม หัตถการ PPEตามแนวปฏิบัติฯ 
1.ภาวะเลือดออกที่ควบคุมไม่ได ้ ใส่ยาห้ามเลอืด,เยบ็แผล,Irrigate+ 

High Power suction 
Full PPE 

2.ปวดฟันจากการอักเสบของ
เนื้อเยื่อใน โพรงประสาทฟันและ
เนื้อเยื่อรอบปลาย รากฟัน 

จ่ายยา Standard PPE 

ถอนฟัน Full PPE 
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3.ปวดฟันคุด จ่ายยา,irrigate Standard - Full PPE 
4.ภาวะกระดูกเบ้าฟันอักเสบหลัง
การถอนฟัน 

จ่ายยา,irrigate, alvogyl 
medication 

Standard - Full PPE 

5.การอักเสบติดเช้ือทีก่่อใหเ้กิด
หนองหรือ อาการปวดบวมแบบ
เฉพาะที ่

Incision & drain+ irrigation 
Open canal & drain 

Full PPE 

6.ฟันหัก/แตกที่ท าให้เกิดอาการ
เจ็บปวด หรือการบาดเจ็บที่
เนื้อเยื่อ 

Expose pulp : partial 
pulpotomy  with rubber dam 

Full PPE 

No pulp exposure : GI filling Standard-Full PPE 

7.อุบัติเหตุฟันหลุดหรือขยับออก
จาก ต าแหน่งเดิม 

ใส่ยาห้ามเลอืด,เยบ็แผล,Irrigate+ 
High Power suction 

Standard-Full PPE 

8.ครอบฟัน SSC หลุด  Recementation Standard - Full PPE 
9.ฟันผุลกึทีส่่งผลให้ผูป้่วยมีอาการ 
เจ็บปวดจนไมส่ามารถใช้งานฟันซี่
นั้นได ้

ถอนฟัน  Full PPE 

 
8. กำรเปลี่ยนแปลง:  

8.1 ก่อนแก้ปัญหา 

 
 

รูปท่ี2 แสดงชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE)ที่ใช้ในการท าฟันเด็กพเิศษก่อนการระบาดของโรคโควิด 
 

ก่อนมีการระบาดของโรคโควิด PPE ที่ใช้ ได้แก่ surgical mask เสื้อกาวนผ์้า หมวกคลมุผม face shield 
เอี๊ยมพลาสตกิ พบว่ามีความเสี่ยงในการติดเช้ือสงู เนื่องจาก 

1.เสื้อกาวน์เป็นผ้า ท าให้มกีารดูดซบัน้ าลายที่ปนเปื้อนมากบัละอองฝอยทีเ่กิดจากการท าหัตถการ 
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2. surgical mask ที่ใช้ไม่แนบสนิทกับใบหน้า ท าใหม้ีโอกาสหายใจเอาน้ าลายที่ปนเปือ้นมากบัละอองฝอยที่
เกิดจากการท าหัตถการ 

3.บรเิวณเท้าไม่มสีิ่งปกคลมุ ท าให้มโีอกาสที่ละอองฝอยที่เกดิจากการท าหัตถการหรือสารคัดหลั่งตกลงไป
สะสมบนรองเท้าและข้อเท้า 

8.2 วิธีการแก้ไขปัญหาและเกบ็ข้อมลู 
8.2.1 ให้ทันตบุคลากรที่ให้การรักษาผู้ป่วยจ านวน 9 คน ประชุมเลือก PPE ที่จะใช้และและ

ทดลองหาวิธีในการใช้ PPE แบบต่างๆ เพื่อปอ้งกันการติดเช้ือ 
8.2.2 ระยะเวลาการด าเนินการแก้ไขปญัหา 1เม.ย.-31 ก.ค.63 
8.2.3 เครื่องมอืที่ใช้ในการแกป้ัญหา 

  1.1) การประชุมและทดลองปฏิบัติการใช้PPE โดยอ้างอิงตาม 
    ก) หลกัการใช้ PPE for EID (วราภรณ์ เทียนทอง) เอกสารประกอบการบรรยายของ

สถาบันบ าราศนราดูร8 
  ข) ค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเช้ือ (Personal Protective 

Equipment, PPE) ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 20 เมษายน 25636 
  ค) Infographic วิธีการใส่ชุดอปุกรณ์ป้องกันร่างกาย(ส่วนบคุคล) (Personal 

Protective Equipment) ของคณะกรรมการปอ้งกันและควบคุมการติดเช้ือสถาบันราชานุกูล (มีนาคม 2563) 9 
 1.2) การเกบ็ข้อมลู 
  ก) ประชุมให้ความเห็นความปลอดภัยของบุคลากรจากจากการติดเช้ือโดยอ้างอิงตาม

เอกสารในข้อ1.1) 
  ข) เก็บข้อมลูค่าใช้จ่ายในการเลอืกใช้ PPEแบบต่างๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตทุี่ต้องท าการดัดแปลงและผลของPPE ที่ต้องการในการใช้ท าฟันเด็กพเิศษ 
 

PPE การท าฟันเด็ก

พเิศษ 

 เพ่ือปอ้งกนัการติด
เชือ้ 

ลดตน้ทนุ 

Aerosol จาก

หัตถการและ

เดก็ ตะโกน 

วัสดุไม่ดูดซับน ้า 

ราคาไม่แพง 

มีวิธีการถอดใส่เพือ่

ป้องกันการตดิเชือ้ 

รักษาสิง่แวดล้อม 

ปกคลุมทุกส่วน

ของร่างกาย 
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8.2.4 ข้ันตอนการแก้ไข/ทดลอง 
การเลือกใช้ PPE ตามแนวทางปฏิบัตกิารรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของCOVID-19 

ทั้งสามแบบจะป้องกันการติดเช้ือได้ครบถ้วนและมีค่าใช้จ่ายดังนี ้
ตำรำงท่ี 2  ค่าใช้จ่ายส าหรับ Standard PPE , Full PPE และอ Maximum PPE ต่อผูป้ฏิบัติงาน1คนต่อ
ผู้รบับริการ1ราย (บาท) 
รายการวัสด ุ Standard PPE Full PPE Maximum PPE 
1.hair net, 1 1 1 
2. face shield + 450 450 450 
3.Goggle 120 120 120 
4.Surgical mask 9*** - - 
5.N95 - 150 150 
6.ถุงมือตรวจโรค(คู่) 5*** 5+5=10 5+5=10 
7.Isolation Gown 
/Cover all 

150* 150* 550* 

8.Cover shoe/ 
Cover leg/Boots 

120* 270** 405** 

รวมทั้งสิ้น 855 (x3=2,565) 1,151( x3=3,453) 1,686 (x3=5,058) 
เป็นค่าวัสดสุิ้นเปลือง 285 (x3=855) 581 (x3=1,743) 711 (x3=2,133) 
หมำยเหตุ ข้อ2 และ3 เป็น Fix cost (สามารถใช้ซ้ าได้หลายครั้ง) 
* ราคาจากกลุม่งานเภสัชกรรม**ราคาจากshoppee***ราคาจากร้านขายยาใน กทม.ณ วันที่30มิย63 
+ สามารถใช้ disposable Face shield (ราคาประมาณ 10 บาท) ทดแทน 

ในการให้การรกัษาทางทันตกรรมเดก็พิเศษ 1 คน ต้องใช้ทันตแพทย์1คนและผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 คน รวมเป็น
ค่า PPE ในส่วนวัสดุสิ้นเปลือง 855-1,770 บาทต่อผู้ป่วย1คน 

ใน 1วัน มีผู้รับบริการเฉลี่ย 15 คน คิดเป็นค่าPPEในส่วนวัสดุสิ้นเปลือง 4,275-14,850 บาทต่อวัน 
ตามหนังสือด่วนทีสุ่ดที่ กค.0416.4/ว102 ลงวันที่ 20มีนาคม2563 ของกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัเรื่อง

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้่วนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มสีิทธ์ิ
หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรอืติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด19 บังคับใช้ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563 ข้อ 4.2 
ให้ผู้มสีิทธิฯได้รบัเงินสวัสดกิารค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส าหรับบุคลากรเก็บตัวอย่างในอัตราเท่าที่จ่าย
จริงไม่เกิน 540 บาทต่อครัง้และข้อ 5.4 ในกรณีเป็นผู้ป่วยในสามารถได้รบัเงินสวัสดิการค่าอปุกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล (PPE) เท่าที่จ่ายจรงิไม่เกิน 740 บาทต่อชุด ไม่เกิน15 ชุดต่อวัน กรณีอาการเล็กนอ้ยถึงปานกลางและชุด 
ไม่เกิน 30 ชุดต่อวันกรณีอาการรุนแรง 10 ซึ่งไม่ครอบคลุมกรณีการรักษาทางทันตกรรม จงึมีความจ าเป็นต้องมีการ
ดัดแปลงอปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 

กำรดัดแปลงรอบท่ี1 
 ใช้เสื้อกันฝนทีส่ามารถใช้ซ้ า ใช้หนังสติ๊กมัดที่ข้อมือ และใช้รองเท้าพลาสติกแทน shoe cover  
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Fix cost = white gown (350 บาท) + face shield (450บาท) +Goggle (120 บาท) 
Variable cost = surgical cap (1บาท) +ถุงมอื 1คู่(5บาท) +Surgical Mask (9.00 บาท) 
อุปกรณ์เพ่ิม 
เสื้อกันฝนที่สามารถใช้ซ้ า = 182 บาท 

 Shoe cover =149 บาท 
Total cost = 1,266 บาท 

                                                                                                                                                                                                          
     

                    
 
 
 

รูปท่ี 4 แสดงการดัดแปลงโดยใช้ชุดกันฝนเป็นPPEโดยใช้วิธีติดกระดุมด้านหน้า 
 

ล ำดับกำรใส:่ ตอนแรกคิดไม่ออก หยิบอะไรมำได้ก็ใส่ ให้มนัปกคลุมร่ำงกำยให้ครบทุกส่วน 
  จะใส่ขำ้งหน้ำหรือข้ำงหลังดี??? 
ลองใส่ข้ำงหน้ำดู - พบว่ำรอยต่อกระดุมไม่ปกคลุมร่ำงกำย จึงเอำเอ๊ียมมำปืดทับ=ร้อนมำกและยังมีรูเปิด  
บริเวณลูกกระเดือกท่ีaerosolจะไปสะสมบนร่ำงกำย 
ถ้ำใส่กลับหลังล่ะ?- พบว่ำดำ้นหน้ำปกคลุมร่ำงกำยมิดชิดดี ลองไม่ใส่hoodพบว่ำช่วยลดควำมร้อนได้ 
แต่ยังมีปัญหำว่ำชำยเสื้อฝนสั้น ไม่คลุมขำ 
 
ล ำดับกำรถอด: ถอดถุงมือ จำกน้ัน จะถอดอะไรก็ถอด 
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รูปท่ี 5 แสดงการดัดแปลงโดยใช้ชุดกันฝนเป็นPPEโดยใช้วิธีติดกระดุมด้านหลงั 
 
ประเด็นท่ียังเป็นปัญหำ :1.ถุงพลำสติกครอบเท้ำใช้ซิปรูดปิด อำจมีกำรcontaminateตอนใช้มือรูดซิป

ตอนถอด 
  2. กำรท ำควำมสะอำดก่อนน ำกลับมำใช้ใหม่ จะใช้วิธีอะไร จะแน่ใจอย่ำงไรว่ำก ำจัดเชื้อโรค

ออกได้หมด 
 
กำรดัดแปลงรอบท่ี2  
1.ใช้ถุงก๊อบแก๊บคลุมรองเท้าและขาให้สงูข้ึน และผูกหูถุงกับขาเพื่อให้ตอนถอดออก ถอดง่าย ไม่ต้องรูดซิป 
2.ใช้เสื้อฝนแบบใช้แล้วทิง้ จะได้ไม่ต้องกังวลเรือ่งการท าความสะอาดกอ่นน ากลับมาใช้ใหม่ จะใช้วิธีอะไร จะ
ก าจัดเช้ือโรคออกได้หมดหรือไม ่
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รูปท่ี 6 แสดงการดัดแปลงโดยใช้ชุดกันฝนใช้แล้วทิ้งโดยวิธีสวมทางศีรษะร่วมกับการผูกถุงกอ๊บแกบ๊ทีเ่ท้าเป็นPPE 
 
ล ำดับกำรใส่ และล ำดับกำรถอด ใช้ตามแนวทางถอดใส่PPE ของสถาบันราชานุกูล 
ประเด็นท่ียังเป็นปัญหำ : 1.การถอดถุงครอบรองเท้าและครอบขายังท าได้ยากเพราะต้องแกะปมทีผู่กหูถุง 

2.ต้องมกีารใส่เสื้อกันฝนด้วยการสวมหัวและต้องถอดผ่านหวั ท าให้ผู้สวมใส่สมัผสักบัผิวด้านนอก
ของเสือ้ฝน และอาจเกิดการติดเช้ือตอนถอดชุด 

 
กำรดัดแปลงรอบท่ี3  
1.ใช้ถุงก๊อบแก๊บคลุมรองเท้าและขา แต่ใช้การติดเทปกาวเพือ่ให้ตอนถอดออกง่ายข้ึน ไม่ต้องแกะปมทีผู่กหูถุง 
2.ใช้เสื้อฝนแบบใช้แล้วทิง้ แต่ใช้กรรไกรตัดผ่ากลางหลงั และตัดhoodออก เพื่อให้ตอนถอดออกง่ายข้ึน ไม่ต้อง
ยกเสือ้ข้ามหัวผูส้วมใส่ ลดการสัมผสัพื้นผิวด้านนอกที่สกปรก 
3.พับด้านปลายของเทปกาวเพื่อให้ตอนแกะเทปกาวออก แกะได้ง่าย 
4.ก าหนดล าดับการใส่-ถอด 
5.ก าหนดเป็นมาตรฐาน 
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รูปท่ี 7 แสดงการดัดแปลงโดยใช้ชุดกันฝนใช้แล้วทิ้งที่ผ่ากลางหลงัร่วมกับการติดเทปกาวถุงกอ๊บแกบ๊เป็นPPE 
Step กำรใส่ชุดเสื้อกันฝน (ใช้แล้วท้ิง) 

* เสื้อกำวน์ขำวยำว 

* เสื้อกันฝน (ตัด hood ท้ิง /ตัดผ่ำกลำงหลังตลอดแนว)  

* ตัดเทปกำว (พับปลำย 4 ชิ้น) 

* ใส่ถุงก๊อบแก๊ปครอบเท้ำ          ติดเทปกำว 

* ใส่เสื้อกันฝน            ติดเทปกำว 

* ใส่ Mask N95           Mask Surgical (แมสเขียว) 

* ใส่แว่นตำ(goggle)           ใส่หมวกเขียว         ใส่ face shield * ใส่ถุงมือ 2 ชั้น 
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Step กำรถอดชุดเสื้อกันฝนและอุปกรณ์ 

   ถอดถุงมือชั้นนอก ไม่ต้องล้ำงมือ 

  -   ถอด faceshield  

  -  เสื้อกันฝน  

  -  ถุงครอบรองเท้ำ 

   ถอดถุงมือชั้นใน                          แอลกอฮอล์เจล  

  -  ถอดหมวก                              แอลกอฮอล์เจล  

  - ถอดแว่นตำ (goggle)                 แอลกอฮอล์เจล  

 
ประเด็นท่ียังเป็นปัญหำ : 1.การตัดผ่ากลางหลังและใหเ้พื่อนช่วยติดเทปกาว ท าให้ยากต่อการแกะเทปกาว
ตอนถอดออก 

2.การตัดhoodออก ท าให้มีช่องว่างบริเวณคอที่ไม่มีชุดปกคลุมร่างกาย 
กำรดัดแปลงรอบท่ี4  
1.ใช้เสื้อฝนแบบใช้แล้วทิง้ ไม่ตัดhoodออก เพือ่ให้มกีารคลมุผิวหนงับริเวณคอ  
2.ใช้กรรไกรตัดเสือ้ฝนด้านหลงัเป็นเส้นตรงจากยอดhoodมาถึงชายเสื้อ โดยใหเ้ยื้องมาทางซ้าย เพื่อทีผู่ส้วมจะ
ได้ติดเทปกาวเองได้ง่าย 
3.มีการใช้ micropore หรือ mask fitter ซีลขอบ surgical mask 
4.จัดเรียงล าดับการใส่และถอดตามVDO 
https://www.youtube.com/watch?v=nu6mchvGVpo&feature=youtu.be 
 

การใสเ่สือ้ฝน8เมย63.mp4  

การถอดเสือ้ฝน8เมย63.mp4  
5.สรพ.แนะน าให้ใช้microporeปิดsealขอบsurgical mask เพื่อใช้ทดแทน N95 
 

                     
 

https://www.youtube.com/watch?v=nu6mchvGVpo&feature=youtu.be
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รูปท่ี 8 แสดงการใช้micropore/ mask fitter seal surgical maskเพื่อทดแทนการใช้ N95 
 

ประเด็นท่ียังเป็นปัญหำ : บริเวณขาใต้เข่าไม่มีชุดปกคลุมร่างกาย 
แก้ไขโดยให้พัสดจุัดหาถุงพลาสตกิที่มีความยาว20x30นิ้วมาสวมหุ้มขาและรองเท้า 
ใช้งานลักษณะนี้ระหว่าง1-30มิถุนายน 2563 
 
 

                                 
 

รูปท่ี 9 แสดงการดัดแปลงโดยใช้ชุดกันฝนใช้แล้วทิ้งที่ผ่าเฉียงหลังร่วมกับการใช้ถุงพลาสติกยาวคลมุขาเป็นPPE 
 
กำรดัดแปลงรอบท่ี5  
 เนื่องจากเสื้อกันฝนพลาสตกิใช้แล้วทิ้งเมื่อเสร็จการใหก้ารรกัษาแต่ละรายท าให้มีขยะพลาสตกิเพิม่ขึ้นมาก
(อย่างน้อยวันละ15ชุด) 1กค63 จึงมีการจัดหาเสื้อกาวน์กันน้ าชนิดซักได้ 30 ครั้งทดแทนราคาตัวละ495บาท 
 

9.กำรวัดผลและผลกำรเปลี่ยนแปลง 
 

9.1 การป้องกันการติดเช้ือของทันตบุคลากรในการให้การรกัษาทางทันตกรรม 
 

ก่อนแก้ปัญหำ ไม่สามารถป้องกันการติดเช้ือโควิดและเช้ือกลุ่ม airbone infection เนื่องจากเสือ้กาวน์ปกติไม่
สามารถกันสารคัดหลัง่ไม่ใหส้ัมผัสoperator เนื่องจากดูดซบัน้ า ไม่สามารถปกคลมุพื้นผิวทุกส่วนของร่างกาย (ผม 
ตา หู ใบหน้า คอ ขา เทา้) และไม่มีการป้องป้องระบบทางเดินหายใจ 

 
หลังแก้ปัญหำ สามารถป้องกันการติดเช้ือโควิดและเช้ือกลุม่ airbone infection เนือ่งจากสวมอุปกรณ์ที่ไม่

ดูดซับน้ าท าใหส้ารคัดหลัง่ไม่ใหส้ัมผัสผู้ท างานและพฒันาจนสามารถปกคลมุพื้นผิวทกุส่วนของร่างกายและมีการ
ป้องป้องระบบทางเดินหายใจ 
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รูปท่ี 10 แสดงล าดับการดัดแปลงวัสดุทีห่าได้ในท้องตลาดเป็นPPE ในการท าฟันเด็กพเิศษ 

 
9.2 การลดต้นทุนการใช้ชุดPPEในงานทันตกรรมในช่วงทีม่ีการระบาดของโรคโควิด แสดงในตารางที่3 

 
ตำรำงท่ี 3  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายส าหรับ Standard PPE,Full PPE,Maximum PPE,เสื้อกันฝนใช้แล้วทิง้ และ
เสื้อกาวน์กันน้ าแบบซักได้30ครั้ง ต่อผูป้ฏิบัติงาน1คนต่อผู้รบับรกิาร1ราย 
 
รายการวัสด ุ Standard 

PPE(บาท) 
Full PPE
(บาท) 

Maximum 
PPE(บาท) 

เสื้อกันฝนใช้
แล้วทิ้ง(บาท) 

กาวน์กันน้ า
ซักได3้0ครั้ง
(บาท) 

1.hair net, 1 1 1 1 1 
2. face shield + 450 450 450 450 450 
3.Goggle 120 120 120 120 120 
4.Mask Fitter - - - 500  500  
5.Surgical mask 9*** - - 9*** 9*** 
6.N95 - 150 150 - - 
7.ถุงมือตรวจโรค(คู่) 5*** 5+5=10 10 5+5+5=15 5 
8.Isolation Gown 
/Cover all/เสือ้กันฝน/
กาวน์กันน้ า 

150* 150* 550* 20 495/30=16.5 

9.Cover shoe/ 120* 270** 405** 1+1=2 4+4=8 
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Cover leg/ถุงกอ๊บ
แก๊บ/HDPE/Boots 

(ถุงก๊อบแก๊บ) (HDPE) 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 855 
(x3=2,565) 

1,151 
(x3=3,453) 

1,686 
(x3=4,638) 

1,117 
(x3=3,351) 

1,109.5 
(x3=3,328.5) 

เป็นค่าวัสดสุิ้นเปลือง(บ)
ค่าใช้จ่ายต่อผู้ป่วย1คน 

285 
(x3=855) 

581 
(x3=1,743) 

711 
(x3=2,133) 

47 
(x3=141) 

39.5 
(x3=118.5) 

หมำยเหตุ ข้อ2,3 และ4 เป็นFix cost 
* ราคาจากกลุม่งานเภสัชกรรม**ราคาจากshoppee***ราคาจากร้านขายยาใน กทม.ณ วันที่30มิย63 
+ สามารถใช้ disposable Face shield (ราคาประมาณ 10 บาท) ทดแทน 

 
รูปท่ี 11 แผนภูมิแท่งแสดงค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองของประเภทPPEแต่ละประเภทของผู้ปฏิบัติงาน1คนต่อผู้ป่วย1ราย 

 
10. บทเรียนท่ีได้รับ : บุคลากรผู้ปฏิบัติควรมกีารติดตามสถานการณ์การระบาดและค าแนะน าการใช้ PPE 

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เนือ่งจากมีการพฒันาในเรือ่งของวัสดุที่ใช้ท า PPE และราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
11. กำรติดต่อกับทีมงำน : ฐสรรพร เติมทอง กลุ่มงานทันตกรรม 70358 nongraja@hotmail.com 
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