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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการดูแลสุขภาพเพื่อปองกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร
กลุมตัวอยาง คือ ทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น
164 คน ประกอบไปดวยทันตแพทย พยาบาล และผูชวยทันตแพทย รวบรวมขอมูลระหวางเดือนกุมภาพันธ – สิงหาคม 2551
โดยใหทันตบุคลากรตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเพื่อปองกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน ไดรับ
แบบสอบถามคืนจํานวน 152 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.68 ผลการศึกษาพบวา ทันตบุคลากรไปรับการตรวจสุขภาพประจําป
มากที่สุดคือการตรวจเลือด (รอยละ 84.2) การตรวจรางกายทั่วไป (รอยละ 75.0) ทันตบุคลากรเคยไดรับอุบัติเหตุเข็มหรือของ
มีคมทิ่มตําขณะปฏิบัติงานรอยละ 64.5 โดยไดรับอุบัติเหตุสูงสุดในกิจกรรมเก็บเครื่องมือรอยละ 26.3 ทันตบุคลากรสวนใหญ
มีโอกาสสัมผัสผูปวยโรคเอดสรอยละ 78.3 รองลงมาคือ โรคไวรัสตับอักเสบบี รอยละ 68.4 และโรคเริมรอยละ 57.9 ในดาน
วัคซีนปองกันโรคทันตบุคลากรรอยละ 19.7 เคยไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี รองลงมาคือวัคซีนปองกัน
บาดทะยัก รอยละ 15.1 ทันตบุคลากรสวนมากใชเครื่องปองกันรางกายโดยเฉพาะถุงมือ รอยละ 86.9 และผาปดปากจมูก รอย
ละ 80.9 สําหรับเครื่องปองกันรางกายที่ทันตบุคลากรใชนอยที่สุด ไดแกหนากากปองกัน คิดเปนรอยละ 32.9 การสวมปลอก
เข็มกลับคืนโดยใชมือจับปลอกเข็มมีการปฏิบัติทุกครั้งรอยละ 30.9 ซึ่งอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุได และเมื่อมีอุบัติเหตุถูกของมี
คมทิ่มตํา มีการรายงานใหแกหัวหนาคลินิกทันตกรรมโดยปฏิบัติทุกครั้งรอยละ 24.3 สรุปการศึกษาพบวา ทันตบุคลากรมี
ความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานเนื่องจาก มีโอกาสสัมผัสกับผูปวยที่เปนโรคติดเชื้อสูง และมีกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน อีกทั้งทันตบุคลากรยังมีการใชเครื่องปองกันรางกายบางประเภทไมเหมาะสมกับ
งาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทันตบุคลากรจะตองใหความสําคัญ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องการปองกันการติดเชื้อจากการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด
คําสําคัญ : การดูแลสุขภาพบุคลากร การปองกันการติดเชื้อ
Abstract
The purpose of this study was to survey health care for infection prevention of
the dental staffs in the dental clinics of the Faculty of Dentistry, Chiang Mai
University. Questionnaires were distributed to 164 dental staffs including dental
assistants, nurses, and dentists. The questions were asked about their health care
behavior regarding to the infection control in dental clinics. Data were collected
during February to August, 2008. One hundred and fifty two (92.68%) staffs were
responded. The results showed that the annual physical examination that the
respondents were mostly performed was blood testing (84.2%), while general physical
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examination was conducted in only 75% of the respondents. About sixty four percents
of the respondents reported injuries from needle stick or sharp instruments and most
of the accidents (26.3%) occurred during the instrument cleaning procedures. Exposure
to the AIDS patients were highest informed (78.3%), followed by hepatitis B (68.4%)
and herpes (57.9%). About 20% of the respondents received hepatitis B vaccination and
15.1 % had Tetanus toxoid. Regarding to protective barriers, the respondents mostly
used gloves (86.9%) and masks (80.9%), but face shield (32.9%) were lesser used. 30.9%
of the respondents usually recapped needle by their hands and that may cause needle
stick injury. And when the injuries were happened, only 34.3% of the respondents
reported the accidents to their head supervisors. This study concluded that the dental
staffs had a high possibility of being infected during their works. The reasons included
the chance to contact the high risk patients, activities during works that may cause
accidents and inappropriate use of protective barriers. It is recommended that
scrupulous practice following guidelines of infection control should be concerned.
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