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1 ขอ้มูลเบือ้งตน้ 

ตอ้งปฏบิตัติำมค ำแนะน ำในกำรใชง้ำนและค ำแนะน ำดำ้นควำมปลอดภยัเหล่ำนีอ้ย่ำงเครง่ครดั กำรไม่ปฏบิตัติำมค ำแนะน ำเหล่ำนี ้
อำจเพิม่ควำมเสีย่งต่อกำรบำดเจ็บและลดทอนควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอย่ำงถูกตอ้งของอุปกรณ ์อุปกรณนี์ใ้ชส้ ำหรบังำนทนัตกรรมเท่ำนั้น 

อุปกรณนี์จ้ดัจ ำหน่ำยโดยไม่มกีำรท ำใหป้ลอดเชือ้ และควรท ำควำมสะอำด ฆ่ำเชือ้ และท ำใหป้ลอดเชือ้กอ่นกำรใชง้ำนทุกคร ัง้ 

สำมำรถใชอุ้ปกรณนี์ซ้ ำ้ไดห้ลำยคร ัง้ อย่ำงไรก็ตำม 
แพทยท์ีใ่ชอุ้ปกรณจ์ะเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรตดัสนิใจว่ำจะใชผ้ลติภณัฑซ์ ำ้หรอืไม่และใชบ่้อยแค่ไหน 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักรณีทีเ่กีย่วขอ้งและกำรช ำรุดสกึหรอทีอ่ำจเกดิขึน้ของผลติภณัฑ ์

2 กำรจดัเก็บ 

กอ่นกำรใชง้ำนคร ัง้แรก ตอ้งจดัเก็บอุปกรณไ์วใ้นบรรจุภณัฑเ์ดมิทีอุ่ณหภูมหิอ้งในสภำพทีป่รำศจำกฝุ่นและควำมชืน้ 
กำรจดัเก็บเชน่นีจ้ะชว่ยใหอุ้ปกรณม์อีำยุกำรใชง้ำนตำมทีค่วรจะเป็น เน่ืองจำกสำมำรถใชอุ้ปกรณนี์ซ้ ำ้ได ้ดงันัน้ 
อำยุกำรใชง้ำนจงึขึน้อยู่กบัสภำพกำรช ำรุดสกึหรอ 

หลงัจำกท ำใหป้ลอดเชือ้แลว้ ตอ้งห่ออุปกรณด์ว้ยวสัดุปลอดเชือ้แลว้น ำไปจดัเก็บไวใ้นบรเิวณทีแ่หง้และปรำศจำกฝุ่น 
โปรดทรำบว่ำระยะเวลำทีใ่ชง้ำนไดข้องอุปกรณท์ีท่ ำใหป้ลอดเชือ้แลว้ ขึน้อยู่กบัคณุภำพของกำรห่อดว้ยวสัดุปลอดเชือ้ 
หำกพน้ก ำหนดอำยุกำรใชง้ำนทีร่ะบุไวแ้ลว้ ตอ้งน ำอุปกรณน์ั้นไปท ำใหป้ลอดเชือ้อกีคร ัง้ 

3 กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้ 

ค ำเตอืน: 

หา้มใชแ้อลกอฮอลห์รอืน ้ำยำในกำรท ำควำมสะอำด 

หา้มท ำควำมสะอำด CSTT ในเครือ่งลำ้งควำมถีสู่งรว่มกบัอุปกรณอ์ืน่ ๆ 

หำกเป็นไปได ้ควรใชเ้คร ือ่งท ำควำมสะอำดอตัโนมตั ิ(เครือ่งลำ้งฆ่ำเชือ้ (Washer Disinfector - WD)) เพือ่ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้อุปกรณ ์

หำกไม่มเีคร ือ่งท ำควำมสะอำดอตัโนมตั ิควรใชข้ัน้ตอนกำรท ำควำมสะอำดดว้ยตนเอง (แมใ้นกรณีทีใ่ชเ้ครือ่งลำ้งควำมถีสู่ง) และในกรณีเชน่นี ้

ตอ้งค ำนึงว่ำขัน้ตอนกำรท ำควำมสะอำดดว้ยตนเองนั้น 
จะมผีลใหป้ระสทิธภิำพและควำมสำมำรถในกำรใชง้ำนซ ำ้ต ่ำกว่ำมำตรฐำนกำรใชง้ำนปกตอิย่ำงมนีัยส ำคญัดว้ย  

เมือ่เลอืกน ้ำยำท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ทีเ่หมำะสมไดแ้ลว้ คุณตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำ 
-  น ้ำยำนั้นเหมำะส ำหรบักำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้อุปกรณท์ีท่ ำจำกวสัดุโลหะ/เซอรค์อเนีย 

-  น ้ำยำท ำควำมสะอำดนั้นเหมำะส ำหรบักำรท ำควำมสะอำดดว้ยคลืน่ควำมถีสู่ง (ไม่กอ่ใหเ้กดิโฟม) 

-  ใชน้ ้ำยำฆ่ำเชือ้ทีผ่่ำนกำรรบัรองประสทิธภิำพ (เชน่ ผ่ำนกำรรบัรองจำก VAH/DGHM หรอื FDA/EPA หรอืมเีครือ่งหมำย CE) 
และสำมำรถเขำ้กบัน ้ำยำท ำควำมสะอำดทีใ่ชไ้ด ้

-  หลกีเลีย่งกำรใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ฤีทธิก์ดักรอ่นรุนแรง (กรดไฮโดรคลอรกิ ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ฯลฯ) เพรำะสำรเหล่ำนีอ้ำจกดักรอ่นอุปกรณ ์

ขัน้ตอนกำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้ดว้ยตนเอง: 

วำงอุปกรณท์ีใ่ชแ้ลว้ลงในอ่ำงฆ่ำเชือ้ป้องกนักำรกดักรอ่นแบบพเิศษทนัทเีป็นเวลำสัน้ ๆ 
ท ำควำมสะอำดอุปกรณใ์นเครือ่งลำ้งควำมถีสู่ง (ไม่ท ำควำมสะอำดรว่มกบัอุปกรณอ์ืน่) หรอืใหน้ ้ำไหลผ่ำน 

ลำ้งอุปกรณเ์ป็นเวลำนำนอย่ำงนอ้ย 1 นำทโีดยใหน้ ้ำไหลผ่ำน (อุณหภูม ิ< 35°C / 95°F) 

กรุณำใชน้ ้ำยำทีเ่พิง่เตรยีมเสรจ็ใหม่ ๆ เท่ำนั้น และใชน้ ้ำปลอดเชือ้หรอืน ้ำทีม่กีำรปนเป้ือนต ่ำ (ปรมิำณเชือ้โรคสูงสุด 10 ตวั/มล.) 

หรอืน ้ำทีม่กีำรปนเป้ือนของสำรพษิจำกดำ้นนอกของผนังเซลลแ์บคทเีรยีแกรมลบต ่ำ (ปรมิำณสำรพษิจำกดำ้นนอกของผนังเซลลแ์บคทเีรยีแกรมลบสูงสุด 0.25 

หน่วย/มล.) เท่ำนั้น เชน่ น ้ำบรสุิทธิ/์น ้ำบรสุิทธิสู์ง จำกนั้นเชด็ใหแ้หง้ดว้ยผำ้นุ่ม สะอำด ไมม่ขียุ และ/หรอืเป่ำใหแ้หง้ดว้ยลมผ่ำนแผน่กรองอำกำศ ตำมล ำดบั 
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กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้อตัโนมตั ิ(เครือ่งลำ้งฆ่ำเชือ้/Washer-Disinfector (WD)): 

กรุณำพจิำรณำประเด็นต่อไปนีเ้มือ่เลอืกใชเ้ครือ่งลำ้งฆ่ำเชือ้หรอื WD: 

- เครือ่งลำ้งฆ่ำเชือ้หรอื WD ทีผ่่ำนกำรรบัรองประสทิธภิำพ (เชน่ มเีครือ่งหมำย CE ตำมมำตรฐำน EN ISO 15883 หรอืผ่ำนกำรรบัรองจำก DGHM หรอื FDA)  
- โปรแกรมทีไ่ดร้บักำรรบัรองควำมสำมำรถในกำรท ำใหป้ลอดเชือ้ดว้ยควำมรอ้น (ค่ำ A0 ≥ 3000 หรอื - หำกเป็นอุปกรณท์ีเ่กำ่กว่ำ -  

ฆ่ำเชือ้ดว้ยควำมรอ้นอย่ำงนอ้ย 5 นำททีีอุ่ณหภูม ิ90°C / 194°F ในกรณีทีฆ่่ำเชือ้ดว้ยสำรเคม ีอำจมอีนัตรำยจำกน ้ำยำฆ่ำเชือ้ทีต่กคำ้งบนอุปกรณ)์ 

- โปรแกรมของเครือ่งตอ้งมคีวำมเหมำะสมกบักำรใชง้ำนและมขีัน้ตอนกำรลำ้งทีเ่พยีงพอ 

- กำรลำ้งซ ำ้อกีคร ัง้ในภำยหลงัตอ้งใชน้ ้ำปลอดเชือ้หรอืน ้ำทีม่กีำรปนเป้ือนต ่ำเท่ำนั้น (ปรมิำณเชือ้โรคสูงสุด 10 ตวั/มล. 

หรอืปรมิำณสำรพษิจำกดำ้นนอกของผนังเซลลแ์บคทเีรยีแกรมลบสูงสุด 0.25 หน่วย/มล.) เชน่ น ้ำบรสุิทธิ/์น ้ำบรสุิทธิสู์ง - 

เป่ำใหแ้หง้ดว้ยลมผ่ำนแผ่นกรองอำกำศเทำ่นั้น (ปรำศจำกน ้ำมนั มกีำรปนเป้ือนของจุลนิทรยีแ์ละอนุภำคต ่ำ)  

- เครือ่งลำ้งฆ่ำเชือ้หรอื WD ควรไดร้บักำรบ ำรุงรกัษำ ตรวจสอบ และปรบัเทยีบเป็นประจ ำ 

4 กำรท ำใหป้ลอดเชือ้ 

กอ่นกำรท ำใหป้ลอดเชือ้ ใหว้ำงอุปกรณล์งบนแท่นหรอืถำดทีเ่หมำะส ำหรบักำรท ำใหป้ลอดเชือ้ 

แลว้ท ำใหอุ้ปกรณป์ลอดเชือ้ เครือ่งน่ึงฆ่ำเชือ้: 18 นำท ีทีอุ่ณหภูม ิ134 °C แรงดนั 2 บำร ์

5 กำรใชง้ำน 

ตวัอย่ำง 

 

ค ำเตอืน: 

ส ำหรบัใชโ้ดยไมต่อ้งพน่น ้ำ / พ่นระบำยควำมรอ้น 

CSTT (Ceramic Soft Tissue Trimmer หรอืหวัตดัเนือ้เยือ่อ่อน) ท ำงำนโดยใชก้ำรหมุนของระบบทีข่บัดว้ยแรงลม (300,000 – 500,000 รอบต่อนำท)ี 

กำรใชพ้ลงังำนจลนอ์ย่ำงถูกตอ้ง ท ำใหเ้กดิปรำกฏกำรณแ์ข็งเป็นลิม่ดว้ยควำมรอ้น โดยไม่ "เผำไหม"้ เนือ้เยือ่ หา้มใชค้วำมเรว็ต ่ำกว่ำควำมเรว็ทีแ่นะน ำ 

เพรำะควำมเรว็ต ่ำอำจท ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บและตอ้งหลกีเลีย่ง เมือ่ใช ้CSTT ใหห้ลกีเลีย่งกำรสมัผสักบัเนือ้เยือ่ฟันหรอืกระดูก 

กำรใชง้ำน 

1. CSTT เป็นหวัตดัเนือ้เยือ่อ่อน 

• กำรสรำ้งพมิพเ์หงอืก 
• กำรฉีกขำดของเยือ่สรำ้งใหม่ในบรเิวณรำกฟัน 
• กำรตดัเหงอืกงอกเกนิ/เนือ้เยือ่อ่อน 

• กำรเปิดออกของส่วนทีม่รีำกฟันเทยีมในกระดูกและฟันซอ้น 

กอ่นใช ้CSTT ตอ้งลำ้งเลอืดและหนองออกกอ่น และเชด็ใหแ้หง้ดว้ยส ำลหีรอืเป่ำใหแ้หง้ดว้ยทีเ่ป่ำลม ตอ้งเลือ่นปลำย CSTT 

ผ่ำนเนือ้เยือ่โดยเคลือ่นไหวเหมอืนกบักำร "ลำกพู่กนั" เป็นเสน้สัน้ ๆ โดยท ำมุม 30 - 45 องศำ 

อย่ำดนัปลำยหวัตดัเขำ้ไปในเนือ้เยือ่หรอืตดัเนือ้เยือ่ลกึเกนิไปดว้ยกำรตดัเพยีงคร ัง้เดยีว 

2. กำรใชง้ำนเพิม่เตมิอืน่ ๆ: กำรเปิดรอ่งระหว่ำงเหงอืกและฟัน (sulcus) 

เลือ่น CSTT เขำ้ไปในรอ่งระหว่ำงเหงอืกและฟันชำ้ ๆ โดยใชแ้รงเท่ำ ๆ กนัใหล้กึตำมทีจ่ ำเป็น เพือ่หลกีเลีย่งกำรสูญเสยีเนือ้เยือ่ 

ตอ้งระวงัอย่ำใหส้มัผสัโดนเนือ้เยือ่บุผวิของขอบเหงอืก 

กำรใช ้CSTT อย่ำงถูกตอ้งในกำรท ำงำนทัง้หมดนี ้คณุจะพบว่ำ CSTT มกัจะใชแ้ทนกำรผ่ำตดัดว้ยเครือ่งจีไ้ฟฟ้ำและมดีผ่ำตดัได ้

และในหลำยกรณีจะใชแ้ทนดำ้ยแยกเหงอืกไดด้ว้ย 

6 กำรก ำจดั  

ควรก ำจดัอุปกรณต์ำมขอ้บงัคบัทำงกฎหมำยของประเทศและทอ้งถิน่ 


