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บทคัดย่อ
จากสถานการณ์์การระบาดของไวรััส SAR-CoV2 ได้้สร้้างความตื่่�นตระหนกให้้ทัันตบุุคลากรหัันมาให้้ความสนใจกัับการป้้องกััน
การติิดเชื้้�อทางอากาศในคลิินิิกทัันตกรรมมากขึ้้�น งานทัันตกรรมนั้้�นจััดเป็็นวิิชาชีีพที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงในการเผชิิญต่่อโรคที่่�มีีการติิดเชื้้�อทาง
อากาศ เนื่่�องจากการให้้การรัักษาทางทัันตกรรมในทุุกกรณีีจำำ�เป็็นต้้องให้้การรัักษาในระยะประชิิดและทำำ�หัตั ถการในช่่องปากผู้้�ป่่วย และ
ทำำ�หัตั ถการในช่่องปากผู้้�ป่ว่ ยด้้วยเครื่่อ� งมืือที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดละอองฝอย การป้้องกัันการแพร่่กระจายของโรคติิดเชื้้อผ่
� า่ นทางละอองฝอยและอากาศนั้้�น
ไม่่สามารถทำำ�ได้้ด้้วยมาตรการพื้้�นฐานที่่�ใช้้ในการควบคุุมการติิดเชื้้�อในคลิินิิกเพีียงอย่่างเดีียว จำำ�เป็็นต้้องมีีมาตรการเสริิมที่่�ใช้้ควบคุุมการ
แพร่่เชื้้อ� ทางละอองและอากาศโดยเฉพาะ ในบทความนี้้จ� ะสรุุปหลัักการของการควบคุุมการติิดต่่อของโรคที่่�แพร่่เชื้้อ� ทางละอองและอากาศ
ที่่�ใช้้ในคลิินิิกทัันตกรรม เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดความตระหนัักและนำำ�หลัักการที่่�จะกล่่าวถึึงนี้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดความปลอดภััยสููงสุุดต่่อ
ทัันตบุุคลากรและผู้้�ป่่วยที่่�มารัับบริิการ
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Abstract

SAR-CoV2 pandemic alarmingly introduce concerns of airborne infection control in dental clinic. Dentistry
has been categorized as the highest risk group among other health care personals to expose to airborne diseases.
Dental treatment has to be done in proximity contact, performing operation in the oral cavity of the patient together
with aerosol generating devices. Standard precautions those had been routinely implement as infection control
protocol alone were not sufficient for preventing the spread of diseases via droplets and airborne in dental clinics.
Droplet and airborne precautions must be additionally implemented. This review will summarize droplets and airborne
precautions and strategies to control diseases those transmit via droplets or airborne in dental clinic in order to raise
concerns and provide the highest safety for dental staffs and the patients.
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บทนำ�
ในอดีีตที่่ผ่� า่ นมามาตรการการควบคุุมการติิดเชื้้อ� ในคลิินิกิ
ทัันตกรรมนั้้�นใช้้มาตรการพื้้�นฐาน standard precautions ซึ่่�ง
มาตรการการนี้้�มุ่ง�่ เน้้นที่่จ� ะป้้องกัันโรคติิดเชื้้อที่่
� ติ� ดิ ต่่อผ่า่ นทางการสััมผััส
เลืือดน้ำำ�� ลายและสารคััดหลั่่ง� ทั้้�งโดยทางตรงหรืือทางอ้้อมเป็็นหลััก
ไม่่ได้้ครอบคลุุมไปถึึงโรคที่่แ� พร่่ทางอากาศ การควบคุุมการติิดต่่อของ
โรคที่่�แพร่่ทางอากาศในคลิินิิกทัันตกรรมนั้้�นที่่�ผ่่านมาใช้้มาตรการ
หลัักคืือ การคััดกรองผู้้�ป่่วยที่่�สงสััยว่า่ จะติิดเชื้้อ� ร่่วมกัับการแนะนำำ�
ให้้เลื่่อน
� การรัักษาทางทัันตกรรมออกไปก่่อนจนกว่่าจะอยู่่�ในระยะ
ไม่่แพร่่เชื้้อ� หรืือทำ�ำ เฉพาะหััตถการที่่�ไม่่ฟุ้ง้� กระจายเพื่่�อบรรเทาภาวะ
เร่่งด่่วนฉุุกเฉิินทางทัันตกรรมด้้วยหััตถการที่่�ไม่่ฟุ้ง้� กระจายเท่่านั้้�น
ภายหลัังการระบาดของไวรััส SAR-CoV2 ซึ่่ง� เป็็นโรคติิดเชื้้ออุุบั
� ติั ใิ หม่่
ในช่่วงต้้นปีี พ.ศ. 2563 จนปััจจุุบัันเป็็นที่่�ประจัักษ์์แล้้วว่่าไวรััส
SAR-CoV2 นั้้�นมีีความสามารถในการทำำ�ให้้เกิิดโรคได้้รุุนแรงกว่่า
เชื้้�อที่่�พบในอดีีต นอกจากนี้้�ยัังพบกรณีีผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�ไม่่แสดงอาการ
แต่่สามารถแพร่่เชื้้�อได้้1-2 และเป็็นที่่�ยืืนยัันแล้้วว่่าเชื้้�อ SAR-CoV2
สามารถแพร่่ได้้ทั้้ง� ทางละอองฝอย (Droplet) การสััมผััสละอองฝอย
ที่่�ตกลงบนพื้้�นผิวิ (Contact) และ ทางอากาศ (Airborne)3-4 ข้้อมูลู
ดัังกล่่าวส่่งผลให้้การให้้บริิการทัันตกรรมในวิิถีเี ก่่าที่่�ปฏิิบัติั กัิ นนั้้
ั นมี
� ี
ความเสี่่ย� งและเป็็นการยากที่่�จะควบคุุมหากมีีผู้้�ป่ว่ ยที่่�ด้ว้ ยโรคนี้้�เข้้า
มารัับบริิการ การจะให้้บริิการทัันตกรรมได้้อย่า่ งปลอดภััยภายหลััง
พบการระบาดของไวรััส SAR-CoV2 จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้อ้ งนำำ�หลัักการ
การควบคุุมการติิดเชื้้�อทางอากาศในคลิินิกิ ทัันตกรรมมาพิิจารณา
อย่่างจริิงจัังจนนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่า่ งเป็็นรูปู ธรรม ซึ่่ง� เป็็นที่่ม� า
ของมาตรฐานการควบคุุมการติิดเชื้้อ� ในคลิินิกิ ทัันตกรรมวิิถีใี หม่่ที่่จ� ะ
กล่่าวถึึงในบทความฉบัับนี้้�
ละอองและละอองลอย (Droplets and aerosols)
โรคที่่�แพร่่เชื้้อ� ทางละอองฝอย (Droplets) หมายถึึงโรคที่่�
เชื้้อที่่
� เ� ป็็นสาเหตุุในการก่่อโรคนั้้�นแพร่่กระจายจากคนหนึ่่�งไปยัังอีีก
คนหนึ่่�งโดยผ่่านทางละอองฝอยเสมหะหรืือน้ำ��ำ ลาย ซึ่่ง� มีีขนาดใหญ่่
โดยละอองฝอยเหล่่านี้้เ� มื่่อออ
� กจากแหล่่งกำำ�เนิิดจะลอยไปได้้ไม่่ไกล
มากและตกลงตามแรงโน้้มถ่่วง ส่่วนเชื้้�อโรคที่่�แพร่่ทางละอองลอย

(Aerosols) หรืือที่่�เรีียกว่่าโรคที่่�แพร่่เชื้้�อทางอากาศ (Airborne
diseases) เป็็นเชื้้อ� โรคที่่ส� ามารถแพร่่ไปกัับละอองลอยที่่�มีขี นาดเล็็ก
ฟุ้ง้� กระจายอยู่่�ในอากาศได้้เป็็นเวลานานและเป็็นระยะทางที่่ไ� กลกว่่า
ละอองฝอย เชื้้อ� โรคที่่�สามารถติิดต่่อผ่า่ นทางละอองลอยได้้จึงึ ยาก
มากที่่จ� ะป้้องกััน ขนาดของอนุุภาคที่่เ� ป็็นจุุดแบ่่งระหว่่างละอองฝอย
และละลองลอยนั้้�นมีหี ลายความเห็็น มีีหลายการศึึกษาที่่เ� สนอให้้กำ�ำ หนด
ขนาดของละอองฝอยไว้้ที่่ข� นาดใหญ่่กว่่า 10 ไมโครเมตร5-7 อย่่างไร
ก็็ตามองค์์การอนามััยโลกกำำ�หนดให้้ขนาดอนุุภาคที่่แ� บ่่งแยกระหว่่าง
ละอองฝอยและละอองลอยอยู่่�ที่่� 5 ไมโครเมตร8 อย่่างไรก็็ตามละอองฝอย
เสมหะและน้ำำ��ลายที่่�ออกมาขณะไอหรืือจามจะมีีการเปลี่่ยน
� แปลง
ขนาดได้้อย่า่ งรวดเร็็วจากการระเหยของน้ำำ�� ในอนุุภาคละออง ทำำ�ให้้
ละอองฝอยที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�ออกมาในครั้้�งแรกลดขนาดลงอย่่าง
รวดเร็็วและกลายเป็็นละอองลอยนำำ�พาเชื้้�อก่่อโรคทางอากาศได้้
ระยะทางที่่�ละอองฝอยเสมหะและน้ำำ��ลายขนาดใหญ่่เหล่่านี้้�ลอยไป
ไกลจากแหล่่งกำำ�เนิิดเท่่าไหร่่นั้้น� เดิิมทีีถูกู กำำ�หนดให้้อยู่่�ในระยะไม่่เกิิน
3 ฟุุต หรืือ 1 เมตร จากแหล่่งกำำ�เนิิด (รููปที่่� 1) ซึ่่ง� อ้้างอิิงจากงานวิิจัยั
เริ่่ม� แรกของ Jennison และคณะ ในปีี ค.ศ.19429 ต่่อมาองค์์การอนามััยโลก
(World Health Organization, WHO) และ กรมควบคุุมโรคของประเทศ
สหรััฐอเมริิกา (Center for Diseases Control and Prevention,
CDC) ได้้กำำ�หนดระยะปลอดภััยต่่อการติิดเชื้้�อทางละอองฝอยไว้้ที่่�
มากกว่่า 1-2 เมตร10 แต่่หลัังจากนั้้นมี
� งี านวิิจัยั หลายชิ้้�นที่่แ� สดงให้้เห็็น
ว่่าละอองฝอยเสมหะและน้ำำ�� ลายขนาดใหญ่่ที่่เ� กิิดจากการไอหรืือจาม
นั้้น� สามารถกระเด็็นไปได้้ไกลว่่าระยะ 1 เมตร และอาจจะไกลถึึง 2-8
เมตร11 ตััวอย่่างของโรคติิดเชื้้อที่่
� แ� พร่่ได้้ทางละอองฝอยเสมหะและ
น้ำำ�� ลายเป็็นช่อ่ งทางหลััก ได้้แก่่ ไข้้หวััดใหญ่่ (Influenza virus) ไข้้หวััด
(Adenovirus, Rhinovirus) คางทููม (Mumps) หััดเยอรมััน (Rubella)
ปอดอัักเสบจากเชื้้อ� ไมโครพลาสมา (Mycoplasma pneumoniae)
ไอกรน (Bordetella pertussis) การติิดเชื้้อ� สเตรปโตคอกคััสกรุ๊๊ป� เอ
(Group A Streptococcus) เยื้้�อหุ้้�มสมองอัักเสบจากเชื้้�อไนซีีเรีีย
(Neisseria meningitidis) ตััวอย่่างของโรคที่่�ติดิ ต่่อทางละอองลอย
ได้้แก่่ โรคหััด (Measles, Rubeola virus) โรคอีีสุุกอีีใส (Chickenpox,
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Varicella zoster virus) วััณโรค (Mycobacterium tuberculosis)
และล่่าสุุดโรคปอดอัักเสบจากเชื้้อ� SAR-CoV2 ก็็ได้้รับั การยืืนยันว่
ั า่
สามารถติิดต่่อทางละอองลอยได้้12-13 โรคติิดเชื้้อ� ชนิิดหนึ่่ง� อาจติิดต่่อ
ได้้หลายช่่องทาง ตััวอย่่างเช่่นโรค COVID-19 เชื้้อที่่
� ออ
� กมาจากน้ำำ�มู
� กู
น้ำำ��ลาย และสารคััดหลั่่�งจากทางเดิินหายใจของผู้้�ป่่วยสามารถปน
เปื้้�อนไปบนพื้้�นผิิว หรืือฟุ้้�งกระจายไปในลัักษณะของละอองฝอย
ขนาดใหญ่่ หรืือละอองลอยขนาดเล็็ก และเข้้าสู่่�ร่่างกายของผู้้�รัับ
เชื้้�อทางการสััมผััส (Contact) และเข้้าสู่่�เยื่่�อเมืือกของผู้้�รัับเชื้้�อทาง
จมููกปากหรืือตา หรืือทางการสููดดมละอองฝอยหรืือละอองลอย

รููปที่่� 1

ความแตกต่่างของระยะปลอดภััยของโรคที่่แ� พร่่ทางละอองฝอยและ
ละอองลอยกัับขนาดอนุุภาค ยิ่่ง� อนุุภาคที่่มีี� ขนาดเล็็กจะยิ่่ง� ลอยไป
ได้้ไกลและลอยอยู่่�ในอากาสได้้นานขึ้้�น14
Figure 1 The difference in safe zone between diseased transmitted
via droplets and airborne. The smaller the particles
size the farther and longer its suspended in air.14

มาตรการพื้้�นฐานในการควบคุุมการติิดเชื้้�อในคลิินิิกทัันตกรรม
มาตรการพื้้�นฐานที่่�ใช้้ในการควบคุุมการติิดเชื้้อ� ในคลิินิกิ
ทัันตกรรมคืือ standard precautions มาตรการนี้้�อ้า้ งอิิงจากหลัักการ

ที่่�ว่า่ ผู้้�ป่่วยทุุกคนที่่�เข้้ามารัับการรัักษาในคลิินิกิ ทัันตกรรมมีีโอกาส
นำำ�พาโรคติิดเชื้้อ� เข้้ามาในคลิินิกิ จึึงให้้ถือว่
ื า่ สารน้ำำ�� ในร่่างกาย (body
fluids) ทุุกชนิิดของผู้้�ป่่วย ยกเว้้นเหงืือ สามารถก่่อให้้เกิิดการติิดต่่อ
ของโรคได้้ หากสารน้ำำ�นั้้
� น� มาสััมผััสกัับผิิวหนัังของร่่างกายที่่�ไม่่สมบููรณ์์
(non-intact skin) หรืือเยื่่อ� เมืือก (mucous membrane) ในการ
ปฏิิบัติั งิ านจึึงจำำ�เป็็นต้อ้ งมีีมาตรการเพื่่�อป้อ้ งกัันการติิดต่่อของโรคด้้วย
มาตรการพื้้�นฐานอัันประกอบไปด้้วย14-18 1) การดููแลสุุขอนามััยของมืือ
2) การใส่่อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันตนเองอย่่างเหมาะสม 3) สุุขอนามััยของทางเดิิน
หายใจและการไอจามอย่่างถููกวิิธีี 4) การป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุจากของมีีคม
5) การฉีีดยาอย่่างปลอดภััย 6) การทำำ�ความสะอาด และทำำ�ปราศจากเชื้้อ�
เครื่่อ� งมืือทันั ตกรรม 7) การทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้อพื้้
� นผิ
� วิ สิ่่ง� แวดล้้อม
นอกจากนี้้ยั� งั รวมไปถึึงคุุณภาพของน้ำำ�ที่่
� ออ
� กมาจากยููนิติ ทำำ�ฟันั การจััดการ
กัับขยะ และการจััดการกัับผ้้าใช้้แล้้วในคลิินิกิ ทัันตกรรม หลัักการสำำ�คัญั
ของมาตรการพื้้�นฐานเหล่่านี้้�ได้้สรุุปไว้้ในตารางที่่� 1 หากพิิจารณา
องค์์ประกอบหลัักของมาตรการพื้้�นฐานเหล่่านี้้� จะเห็็นว่า่ สามารถป้้องกััน
โรคที่่�ติดิ ต่่อจากเลืือดและTaน้ำำ�� ลายผ่่านทางการสััมผััส (Contact)
หรืือละอองฝอยขนาดใหญ่่ที่่เ� ข้้าสู่่�ระบบทางเดิินหายใจหรืือเยื่่อ� เมืือก
ของบุุคลากรได้้ แต่่ไม่่สามารถป้้องกัันโรคที่่�ติิดต่่อทางอากาศที่่�นำำ�
พาไปกัับละอองลอยขนาดเล็็กได้้ เนื่่�องจากในมาตรการพื้้�นฐานนี้้�
ไม่่ได้้กำ�ำ หนดถึึงแนวทางในการจััดการกัับอากาศในคลิินิกิ นอกจากนี้้�
อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันทางเดิินหายใจที่่�แนะนำำ�ให้้ใช้้ในมาตรการพื้้�นฐานนี้้�
ก็็ไม่่เพีียงพอที่่�จะป้้องกัันการสููดดมละอองลอยขนาดเล็็กได้้ ภายหลััง
จากการอุุบััติิขึ้้�นของโรค CIVID-19 ซึ่�ง่ เป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ที่่�สามารถ
ติิดต่่อได้้ทางอากาศ การใช้้มาตรการพื้้�นฐานเพีียงอย่่างเดีียวในการ
ควบคุุมการติิดเชื้้อ� ในคลิินิกิ ทัันตกรรมจึึงไม่่เพีียงพอในการป้้องกัันโรค
ที่่�เกิิดการติิดเชื้้�อทางอากาศ

ตารางที่่� 1  ส่่วนประกอบของมาตรการพื้้�นฐานในการควบคุุมการติิดเชื้้�อในคลิินิิกทัันตกรรม17
Table 1 Element of standard precautions in dental clinic17
มาตรการพื้้�นฐาน

หลัักการเบื้้�องต้้น

การดููแลสุุขอนามััยของมืือ

1. ล้้างมืืออย่่างสม่ำำ��เสมอ ควรล้้างมืือทันที
ั ีเมื่่�อพบว่่ามืือสกปรก หรืือเมื่่�อสััมผััสกัับเครืืองมืือหรืือพื้้�นผิิวที่่�ปนเปื้้�อน
ด้้วยเลืือดน้ำำ�� ลายหรืือสารน้ำำ�� จากตััวผู้้�ป่่วย ก่่อนและหลัังให้้การรัักษาผู้้�ป่่วย ก่่อนใส่่ถุุงมืือและหลัังถอดถุุงมืือทันที
ั ี
2. หากพบว่่ามืือสกปรกมากควรล้้างมืือด้้วยน้ำำ��และสบู่่� การใช้้แอลกอฮอล์์ถููมืือสามารถใช้้แทนได้้ในกรณีีที่่�มืือ
สกปรกไม่่มาก
1. จััดเตรีียมอุุปกรณ์์ป้้องกัันตนเองที่่�เหมาะสมและอบรมวิิธีีการใช้้งานที่่�ถููกต้้องให้้บุุคลากร
2. ใส่่ถุุงมืือเมื่่อทำ
� �ำ งานที่่�มีโี อกาสสััมผััสเลืือดหรืือสารน้ำำ�� จากร่่างกายผู้้�ป่่วยหรืือสัมั ผััสเยื่่อ� เมืือกหรืือผิวิ หนัังที่่ไ� ม่่สมบููรณ์์
หรืือเครื่่อ� งมืือที่่ป� นเปื้้อน
� ไม่่ควรใส่่ถุุงมืือคู่่�เดีียวกัันให้้การดููแลผู้้�ป่่วยมากกว่่า 1 คน ไม่่ล้า้ งถุุงมืือ ห้้ามใช้้ถุุงมืือซ้ำ��ำ
และควรล้้างมืือทันที
ั ีหลัังถอดถุุงมืือ
3. ใส่่เสื้้อ� คลุุมกัันเปื้้�อนที่่ป� กคลุุมผิิวหนัังและเสื้้อผ้
� า้ ปกติิระหว่่างทำำ�หัตั ถการหรืือกิจิ กรรมที่่�มีโี อกาสสััมผััสกัับเลืือด
หรืือสารน้ำำ��จากร่่างกายผู้้�ป่่วย
4. ใส่่อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันจมููก ปาก ตา ระหว่่างทำำ�หัตั ถการที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดละอองฝอยของเลืือดและสารน้ำำ�� จากร่่างกายผู้้�ป่่วย
5. ถอดอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันตนเองก่่อนออกจากบริิเวณที่่�ให้้การรัักษา

การใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันตนเอง
อย่่างเหมาะสม
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ตารางที่่� 1  ส่่วนประกอบของมาตรการพื้้�นฐานในการควบคุุมการติิดเชื้้�อในคลิินิิกทัันตกรรม17 (ต่่อ)
Table 1 Element of standard precautions in dental clinic17 (cont.)
มาตรการพื้้�นฐาน
สุุขอนามััยของทางเดิินหายใจและ
การไอจามอย่่างถูกู วิิธีี

หลัักการเบื้้�องต้้น
1. มีีมาตรการลดหรืือจำำ�กััดการแพร่่กระจายของสารคััดหลัังจากทางเดิินหายใจของผู้้�ที่่�มีีอาการของโรคติิดต่่อของ
ระบบทางเดิินหายใจตั้้�งแต่่ผู้้�ป่่วยเดิินเข้้ามาในคลิินิิกและตลอดเวลาที่่�ผู้้�ป่่วยอยู่่�ในคลิินิิก เช่่น มีีป้้ายแนะนำำ�วิิธีี
ปฏิิบััติิตนที่่�ถููกต้้องในกรณีีผู้้�ป่่วยที่่�มีีการของโรคระบบทางเดิินหายใจ ให้้ปิิดปากและจมููกขณะไอหรืือจามอย่่าง
ถููกวิิธีี การใช้้และทิ้้�งทิิชชู่่� และการล้้างมืือหลัังจากไอสััมผััสสารคััดหลัังทางเดิินหายใจของตนเองภายหลัังการไอ
หรืือจาม จััดเตรีียมทิิชชู่่� หรืือบริิเวณให้้ผู้้�ป่่วยได้้ล้้างมืือ ให้้ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการใส่่หน้้ากากอนามััยตลอดเวลา และ
จััดที่่�ให้้ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการของโรคติิดต่่อของระบบทางเดิินหายใจนั่่�งห่่างจากผู้้�ป่่วยรายอื่่�นมากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้
2. ให้้ความรู้้�บุุคลากรถึึงความสำำ�คัญ
ั ของมาตรการควบคุุมการติิดเชื้้�อในกรณีีที่่ใ� ห้้การรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�แสดงอาการของ
โรคติิดต่่อของระบบทางเดิินหายใจและปฏิิบัติั ิได้้อย่่างถููกต้้องและเคร่่งครััด
การป้้องกัันอุุบััติิเหตุุจากของมีีคม
1. ให้้ถือว่
ื า่ ของมีีคมทุุกชนิิดที่่ป� นเปื้้อนด้
� ว้ ยเลืือดและน้ำำ�� ลายสามารถนำำ�พาโรคได้้ และมีีมาตรการควบคุุมอย่่างเคร่่งครััด
ในการป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิเหตุุจากของมีีคมเหล่่านี้้�ในขณะปฏิิบัติั ิงาน
2. ห้้ามใส่่กลัับปลอกเข็็มด้้วยสองมืือหรืือวิิธีีอื่่�น ๆ ที่่�ชี้้�ปลายเข็็มเข้้าหาส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งของร่่างกาย ควรใช้้การใส่่
ปลอกเข็็มกลัับด้้วยเทคนิิคมืือเดีียว หรืือใช้้อุุปกรณ์์อื่่�นช่่วยจัับปลอกเข็็มขณะใส่่กลัับ
3. เข็็มใช้้แล้้ว ใบมีีดผ่่าตััด หลอดยาชาที่่ส� ามารถแตกเป็็นของมีีคมได้้ และของมีีคมทุุกชนิิด ควรทิ้้�งในภาชนะที่่ป้� อ้ งกััน
การแทงทะลุุ ใกล้้กัับจุุดใช้้งานที่่�สุุด
การฉีีดยาอย่่างปลอดภััย
1. เตรีียมอุุปกรณ์์ในการฉีีดยาอย่่างปลอดเชื้้�อ ฆ่่าเชื้้�อจุุกยางของหลอดด้้วยแอลกอฮอลก่่อนเจาะ
2. ไม่่ควรใช้้ syringes ฉีีดยาชาอัันเดีียวกัันกัับผู้้�ป่่วยหลายคน ใช้้เข็็มใหม่่เสมอในการนำำ�ยาออกจากภาชนะบรรจุุ
ในทุุกกรณีี
3. สำำ�หรัับยาที่่�ให้้ทางหลอดเลืือดควรเลืือกบรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับใช้้ครั้้�งเดีียว (single-dose vials) และไม่่ควรใช้้ยา
ที่่�บรรจุุมาสำำ�หรัับใช้้ครั้้ง� เดีียวกัับผู้้�ป่่วยมากกว่่า 1 คน และไม่่รวมยาที่่�เหลืือจากหลายหลอดไว้้สำ�ำ หรัับใช้้ครั้้ง� ถััดไป
4. หากเป็็นบรรจุุภััณฑ์์แบบใช้้ได้้หลายครั้้ง� พึึงปฏิิบัติั ดัิ งั นี้้� หากเป็็นไปได้้ควรใช้้ยาในบรรจุุภััณฑ์์นั้้นกั
� บั คนไข้้คนเดีียว
หากจำำ�เป็็นต้อ้ งใช้้ยาในบรรจุุภััณฑ์์นั้้นกั
� บั ผู้้�ป่่วยหลายคนบรรจุุภััณฑ์์ของยานั้้น� ควรเก็็บที่่ส่� ว่ นกลางไม่่ควรนำำ�บรรจุุภััณฑ์์นั้้�นไปยัังบริิเวณที่่�ให้้การรัักษาคนไข้้เพื่่�อป้้องกัันการปนเปื้้�อนโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ หากเผลอนำำ�บรรจุุภััณฑ์์นั้้�นไป
ในบริิเวณที่่ใ� ห้้การรัักษาผู้้�ป่่วยรายใดแล้้วให้้ใช้้ยาในบรรจุุภััณฑ์์นั้้นกั
� บั ผู้้�ป่่วยรายนั้้�นเท่่านั้้น� และทิ้้ง� ส่่วนที่่�เหลืือใช้้ไป
เขีียนวัันที่่�เปิิดใช้้ลงบนบรรจุุภััณฑ์์เสมอ และทิ้้�งเมื่่�อเลยวัันหมดอายุุหรืือภายใน 28 วัันหลัังเปิิดใช้้งาน
การทำำ�ความสะอาดและทำำ�ปราศจาก 1. ทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้อ� หรืือทำ�ำ ปราศจากเชื้้อ� เครื่่อ� งมืือหรืืออุุปกรณ์์ทันั ตกรรมอย่่างถููกวิิธีก่ี อนนำ
่ �ำ กลัับมาใช้้กับั
เชื้้�อเครื่่�องมืือทัันตกรรม
ผู้้�ป่่วยรายถััดไป โดยควรปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ของบริิษััทผู้้�ผลิิตอย่่างเคร่่งครััด
2. มีีผู้้�รัับผิิดชอบที่่�ผ่่านการอบรมมาแล้้ว
3. บุุคลากรผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ควรใส่่อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันตนเองอย่่างเหมาะสม
4. มีีการตรวจสอบประสิิทธิิภาพของกระบวนการทำำ�ให้้ปราศจากเชื้้�ออย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งด้้วยวิิธีีทางกายภาพ เคมีี
และชีีวภาพ ตามคำำ�แนะนำำ�ของบริิษััทผู้้�ผลิิตและตามข้้อกำ�ำ หนดของท้้องถิ่่�น
การทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อพื้้�นผิิว
1. กำำ�หนดมาตรการที่่�ชััดเจนในการทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อพื้้�นผิิวในคลิินิิกทัันตกรรม เช่่น จััดให้้มีีการคลุุมพื้้�นผิิวใน
สิ่่�งแวดล้้อม
บริิเวณที่่�ยากต่่อการทำำ�ความสะอาดหรืือบริิเวณที่่�เป็็นอุุปกรณ์์อีเี ล็็กทรอนิิกส์์ (ปุ่่ม� กดของเก้้าอี้้ทำ� �ฟั
ำ นั ) และเปลี่่ยน
�
วััสดุุห่่อหุ้้�มทุุกครั้้ง� ระหว่่างเปลี่่ยนผู้้�ป่
�
ว่ ย ร่่วมกัับทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้อพื้้
� นผิ
� วิ ที่่ไ� ม่่ได้้ห่อหุ้้�
่ มด้้วยน้ำำ�ย
� าเคมีีฆ่า่ เชื้้อ�
ที่่ผ่� า่ นการรัับรองมาตรฐานว่่าสามารถใช้้ในทางการแพทย์์ได้้ พื้้นผิ
� วิ ที่่ป� นเปื้้อนด้
� ว้ ยเลืือดควรใช้้น้ำ�ย
�ำ าเคมีีฆ่า่ เชื้้อที่่
� มี� ี
ฤทธิ์�ใ์ นการฆ่่าเชื้้�อวััณโรคได้้ หรืือเป็็นน้ำำ��ยาเคมีีฆ่่าเชื้้�อระดัับกลาง
2. ในการใช้้น้ำำ��ยาเคมีีฆ่่าเชื้้�อควรปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ของบริิษััทผู้้�ผลิิตอย่่างเคร่่งครััด เช่่น การผสมน้ำำ��ยา ความ
เข้้มข้้น ระยะเวลาในการออกฤทธิ์์� ข้้อพึึงระวัังถึึงความปลอดภััยในการใช้้งาน และการทิ้้�งน้ำำ��ยา
คุุณภาพของน้ำำ��ที่่�ออกมาจากยููนิิตทำำ�ฟััน 1. น้ำำ��ที่่�ออกมาจากสายส่่งน้ำำ��ของยููนิิตทำำ�ฟัันควรมีีคุุณภาพเทีียบเคีียงได้้กัับมาตรฐานน้ำำ��ดื่่�ม หรืือมีีเชื้้�อแบคทีีเรีีย
น้้อยกว่่า 500 โคโลนีีฟอร์์มมิิงยููนิิตต่่อมิิลลิิลิิตร
2. ควรปรึึกษาบริิษััทผู้้�ผลิิตยููนิิตทำำ�ฟัันถึึงวิิธีีการทำำ�ความสะอาดระบบน้ำำ��อย่่างถููกต้้อง และควรมีีการตรวจติิดตาม
คุุณภาพน้ำำ��อย่่างสม่ำำ��เสมอ
3. การทำำ�การผ่่าตััดให้้ใช้้น้ำำ��เกลืือปราศจากเชื้้�อในการฉีีดหล่่อเย็็นแทนน้ำำ�ที่่
� �ออกมาจากสายส่่งน้ำำ��ของยููนิิตทำำ�ฟััน
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มาตรการการควบคุุมการติิดเชื้้�อที่่�ใช้้ในการป้้องกัันการติิดต่่อ
ของโรคที่่�แพร่่ทางละอองและละอองลอยในคลิินิิกทัันตกรรม
มาตรการที่่�ใช้้ในการควบคุุมการติิดเชื้้อ� ในคลิินิกิ ทัันตกรรม
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อีีกมาตรการหนึ่่�งคืือ Transmission-based precautions
มาตรการนี้้�ใช้้ในกรณีีที่่ส� งสััยหรืือยืนยั
ื นว่
ั า่ ผู้้�ป่่วยที่่�มารัับการรัักษาใน
คลิินิกิ มีีโรคติิดเชื้้อ� ซึ่ง�่ มาตรการนี้้�จะแบ่่งเป็็น 3 ระดัับ18 ตามช่่องทางของ
การแพร่่เชื้้�อเป็็นหลััก ได้้แก่่ มาตรการป้้องกัันโรคที่่�ติิดต่่อทางการ
สััมผััส (Contact precautions) มาตรการป้้องกัันโรคที่่�ติดิ ต่่อทาง
ละอองฝอย (Droplets precautions) และ มาตรการป้้องกัันโรค
ที่่�ติิดต่่อทางอากาศ (Airborne precautions) โดยมาตรการหลััก
ในแต่่ละระดัับได้้สรุุปไว้้ในรููปที่่� 2 โดยมาตรการป้้องกัันโรคที่่�ติดิ ต่่อ
ทางการสััมผััสจะเน้้นป้อ้ งกัันไม่่ให้้มีกี ารสััมผััสโดยตรงกัับผู้้�ป่่วย เช่่น
การแยกบริิเวณที่่ผู้้�ป่
� ว่ ยนั่่�งรอให้้ห่า่ งจากผู้้�ป่่วยรายอื่่�นอย่า่ งน้้อย 3 ฟุุต
บุุคลากรควรใส่่อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันตนเองโดยเฉพาะเสื้้อ� กาวน์์และถุุงมืือ
ทุุกครั้้ง� ที่่เ� ข้้าไปสััมผััสใกล้้ชิดิ หรืือให้้การรัักษาผู้้�ป่่วย และควรถอดทัันทีี
และทำำ�อย่่างถููกวิิธีีเมื่่�อเสร็็จสิ้้�นการรัักษา มาตรการป้้องกัันโรคที่่�
ติิดต่่อทางละอองจะเน้้นในการป้้องกัันละอองเสมหะและน้ำำ�� ลายที่่�
ออกจากตััวผู้้�ป่่วย เช่่นการแยกบริิเวณที่่�ผู้้�ป่ว่ ยนั่่�งรอให้้ห่า่ งจากผู้้�ป่่วย
รายอื่่�นอย่า่ งน้้อย 3 ฟุุต รวมทั้้ง� การใส่่หน้้ากากอนามััยและใส่่อุุปกรณ์์
ป้้องกัันตนเองที่่เ� หมาะสมขณะให้้การรัักษาผู้้�ป่ว่ ย ส่่วนมาตรการป้้องกััน
โรคที่่ติ� ดิ ต่่อทางอากาศในคลิินิกิ ทัันตกรรมนั้้น� ในทางปฏิิบัติั สิ ามารถ
ป้้องกัันได้้ยากมาก จึึงควรเน้้นไปที่่�การคััดกรองค้้นหาผู้้�ต้้องสงสััย
ว่่าติิดเชื้้อ� ประเมิินภาวะเร่่งด่่วนฉุุกเฉิินทางทัันตกรรม หากไม่่ใช่่กรณีี
เร่่งด่่วนฉุุกเฉิินแนะนำำ�ให้้เลื่่อน
� การรัักษาไปก่่อนจนกว่่าผู้้�ป่่วยจะหาย
จากโรคหรืืออยู่่�ในระยะไม่่แพร่่เชื้้�อแล้้วจึึงนััดกลัับมาทำำ�การรัักษา
หากจำำ�เป็็นต้อ้ งให้้การรัักษาควรมีีการเตรีียมสิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่�อความ
ปลอดภััยในการปฏิิบัติั งิ าน เช่่น หากเป็็นไปได้้ควรทำำ�การรัักษาในห้้อง

แยกโรคติิดเชื้้อ� ทางอากาศ (Airborne infection isolation room,
AIIR) หรืืออย่า่ งน้้อยควรเป็็นห้อ้ งที่่มี� กี ารถ่่ายเทของอากาศที่่�ดีี มากกว่่า
หรืือเท่่ากัับ 12 ACH (Air change per hour) เป็็นอย่า่ งน้้อย และ
บุุคลากรควรมีีมาตรการในการป้้องกัันระบบทางเดิินหายใจ เช่่น
การใส่่หน้้ากากที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพในการกรองระดัับ N95 ขึ้้น� ไป และ
ควรทำำ�การทดสอบความกระชัับของหน้้ากากเสมอ ในการป้้องกััน
การติิดต่่อของโรคบางโรคอาจจำำ�เป็็นต้อ้ งใช้้มาตรการเหล่่านี้้ห� ลายมาตร
การร่่วมกััน เพราะโรคบางโรคสามารถติิดต่่อได้้มากกว่่า 1 ช่่องทาง19
โรคติิดต่่อที่่สำ� �คั
ำ ญั และมาตรการที่่�ใช้้ในการควบคุุมการติิดต่่อของโรค
เหล่่านั้้�นแสดงในตารางที่่� 2 นอกจากนี้้�พึึงระลึึกเสมอว่่ามาตรการ
Transmission-based precautions นี้้�ใช้้เป็็นมาตรการเสริิมซึ่่�ง
ยัังจำำ�เป็็นต้้องใช้้ร่่วมกัับมาตรการพื้้�นฐานเสมอ

รููปที่่� 2

สรุุปมาตรการสำำ�คัญ
ั ในการป้้องกัันการแพร่่กระจายของโรคที่่ต่� อ่
ทางการสััมผััส ทางละอองฝอย และทางอากาศ ตามหลัักการ
Transmission-based precautions
Figure 2 Prevention of diseases transmitted via contact, droplet and
airborne routes according to the concept of transmissionbased precautions

ตารางที่่� 2 โรคติิดต่่อที่่�สำำ�คััญและมาตรการ Transmission-based precautions ระดัับต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในการควบคุุมการติิดต่่อของโรค18
Table 2 Important infectious diseases and transmission-based precautions need to contain diseases transmission18
โรค
Contact
Droplet
Airborne
Duration of Precautions
Precautions Precautions Precautions
√
แผลติิดเชื้้�อคลอสติิเดีียม เดฟิิซิิล
NA
NA
ตลอดระยะเวลาที่่�มีีอาการ
(Clostidium deficile)
√
เริิม (Herpes simplex)
NA
NA
จนกว่่าแผลจะแห้้งและตกสะเก็็ด
√
ไข้้หวััดใหญ่่ตามฤดููกาล
NA
NA
ห้้าวััน หรืือจนกว่่าจะหายจากโรคในกรณีีผู้้�ป่ว่ ยภููมิคุ้้�ิ มกัันบกพร่่อง
√
√
√
ไข้้หวััดใหญ่่ 2009 (H1N1)
7 วัันนัับจากเริ่่�มมีีอาการ หรืือจนกว่่าอาการจะหาย
√
หััด (Maesles, Rubeola)
NA
NA
4 วัันหลัังจากปรากฏผื่่�น หรืือจนกว่่าจะหายจากโรคในกรณีีผู้้�ป่ว่ ย
ภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง
√
Methicillin-resistant
NA
NA
ยัังไม่่มีีข้้อตกลง
Staphylococcus aureus
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ตารางที่่� 2 โรคติิดต่่อที่่�สำำ�คััญและมาตรการ Transmission-based precautions ระดัับต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในการควบคุุมการติิดต่่อของโรค18 (ต่่อ)
Table 2 Important infectious diseases and transmission-based precautions need to contain diseases transmission18 (cont.)
โรค
Contact
Droplet
Airborne
Duration of Precautions
Precautions Precautions Precautions
√
คางทููม (Mumps)
NA
NA
9 วัันนัับจากวัันที่่�เริ่่�มได้้รัับการรัักษาที่่�เหมาะสม
√
ไอกรน (Pertussis)
NA
NA
5 วัันนัับจากวัันที่่�เริ่่�มได้้รัับการรัักษาที่่�เหมาะสม
√
หััดเยอรมััน (Rubella)
NA
NA
7 วัันนับั จากวัันที่่เ� ริ่่ม� ได้้รับั การรัักษาที่่เ� หมาะสมหรืือวันที่่
ั ป� รากฏผื่่�น
√
√
√
ภาวะติิดเชื้้อ� เฉีียบพลัันของระบบทางเดิิน
ตลอดระยะเวลาที่่�มีีอาการ บวก 10 วัันหลัังจากไม่่มีีไข้้และไม่่
หายใจแบบรุุนแรง (Severe Acute
ปรากฏอาการของระบบทางเดิินหายใจ
Respiratory Syndrome)
√
√
ไข้้ฝีีดาษ (Smallpox, Variola)
NA
จนกว่่าสะเก็็ดหลุุดหมด (3-4 สััปดาห์์)
√
วััณโรคปอดหรืือคอหอย
NA
NA
จนกว่่าผู้้�ป่่วยจะได้้รัับการรัักษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพและอาการท
(Tuberculosis)
างคลิินิิกที่่�ดีขึ้้ี �นและตรวจไม่่พบเชื้้�อทางเสมหะติิดต่่อกันั 3 ครั้้�ง
√
√
อีีสุุกอีีใส (Varicella Zoster, Chicken
NA
จนกว่่ารอยโรคจะแห้้งและตกสะเก็็ด
Pox)

√: ให้้ใช้้มาตรการที่่�กำำ�หนด
NA: Not applicable

มาตรการการป้้องกัันการติิดต่่อของโรคที่่แ� พร่่เชื้้อ� ทางอากาศใน
คลิินิกิ ทัันตกรรม (Infection control protocols for airborne
diseases in dental clinic)19-22
การควบคุุมการติิดต่่อของโรคติิดเชื้้อที่่
� แ� พร่่ทางอากาศใน
คลิินิกิ ทัันตกรรมนั้้น� สามารถทำำ�ได้้ภายใต้้มาตรการที่่�เข้้มงวด ซึ่่ง� ต้้อง
ใช้้ทรััพยากรและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์จำ�น
ำ วนมากโดยเฉพาะอุุปกรณ์์
ป้้องกัันตนเองของบุุคลากร การจะตััดสิินใจใช้้มาตรการระดัับไหน
จำำ�เป็็นต้อ้ งเลื่่อน
� การรัักษาที่่ไ� ม่่เร่่งด่่วนฉุุกเฉิินออกไปและให้้การรัักษา
เฉพาะกรณีีเร่่งด่่วนฉุุกเฉิินหรืือไม่่นั้้น� ควรคำำ�นึงึ ถึึงหลายปััจจััยประกอบกััน
อาทิิเช่่น สถานการณ์์การระบาดในชุุมชน ความพร้้อมในด้้านทรััพยากร

ของคลิินิิกในการให้้บริิการได้้อย่่างปลอดภััย รวมทั้้�งประกาศจาก
หน่่วยงานสาธารณสุุขที่่�เกี่่ย� วข้้อง การให้้บริิการโดยไม่่มีคี วามพร้้อม
ในเรื่่อ� งการป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้อที่่
� เ� หมาะสมนั้้�นมีคี วาม
เสี่่ย� งสููงมากที่่�คลิินิกิ ทัันตกรรมจะเป็็นแหล่่งที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดการระบาด
ในชุุมชน อนึ่่�งมาตรการที่่�ใช้้ในการป้้องกัันการติิดต่่อของโรคที่่แ� พร่่เชื้้อ�
ทางอากาศในคลิินิกิ ทัันตกรรมนั้้�น ไม่่มีมี าตรการใดมาตรการหนึ่่�ง
ที่่�ได้้ผลดีีที่่สุุ� ด หากแต่่ควรใช้้หลาย ๆ มาตรการร่่วมกัันเพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่กระจายของเชื้้�อจากคนหนึ่่�งไปสู่่�อีีกคนหนึ่่�ง เปรีียบได้้กับั
การป้้องกัันหลายชั้้�นดัังแสดงในรููปที่่� 3 - 4

Layer of protection

รููปที่่� 3 แสดงมาตรการหลายชั้้�นในการป้้องกัันการแพร่่เชื้้�อทางอากาศในคลิินิิกทัันตกรรม
Figure 3 Layers of protection protocols to prevent airborne diseases transmission in dental clinic
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รููปที่่� 4

การจััดให้้มีีมาตรการป้้องกัันหลายชั้้น� จะช่่วยลดความเสี่่ย� งในการ
ติิดเชื้้อ� ที่่แ� พร่่ทางอากาศของบุุคลากรและผู้้�มารัับบริิการ การป้้องกััน
ชั้้น� ต่่าง ๆ ได้้แก่่ การคััดแยกผู้้�ป่ว่ ย (สีีแดง) การใส่่อุปุ กรณ์์ป้อ้ งกัันตนเอง
ของบุุคลากรอย่่างถููกต้้อง (สีีเขีียว) การควบคุุมละอองลอยจาก
แหล่่งกำำ�เนิิด (สีีเหลืือง) และการควบคุุมสิ่่ง� แวดล้้อมด้้วยหลัักการ
ทางวิิศวกรรมระบายอากาศ (สีีฟ้้า)
Figure 4 Providing multiple layers of protection will help alleviation
the risk of airborne infection in both dental personnel
and patients. The layers of protection include triages
(Red), Correct use of PPE (Green), Source control of dental
aerosols (Yellow) and Environmental management with
proper engineering-controlled ventilation (Blue)

การคััดกรองผู้้�ป่่วยเป็็นการประเมิินเบื้้�องต้้นเพื่่�อค้้นหาผู้้�
ที่่มี� อี าการของโรคหรืือมีปี ระวััติเิ ดิินทางไปในสถานที่่�เสี่่ย� งหรืือสัมั ผััส
ใกล้้ชิดิ กัับผู้้�ป่่วย ผู้้�ป่่วยที่่�ถูกู ประเมิินแล้้วว่่ามีีความเสี่่ย� งหากไม่่ใช่่ภาวะ
ฉุุกเฉิินทางทัันตกรรมจริิง ๆ จะแนะนำำ�ให้้เลื่่อน
� การรัักษาออกไปก่่อน
จนกว่่าจะอยู่่�ในระยะปลอดภััยจากโรค สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�หาก
จำำ�เป็็นต้้องบำำ�บััดภาวะฉุุกเฉิินทางทัันตกรรมควรให้้การรัักษาใน
สถานที่่�ที่่มี� คี วามพร้้อมในการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้อที่่
� ติ� ดิ ต่่อ
ทางอากาศ นอกจากนี้้�การคััดกรองเบื้้�องต้้นหากสามารถทำำ�ได้้ควร
ทำำ�ตั้้�งแต่่ผู้้�ป่่วยยัังมาไม่่ถึึงคลิินิิก เช่่นการคััดกรองทางโทรศััพท์์
ล่่วงหน้้าก่่อนถึงึ วัันนัดั โดยไม่่ควรห่่างจากวัันนัดั นานเกิินไป ในช่่วง
ที่่�มีีการระบาดเป็็นวงกว้้างของโรคในชุุมชนควรให้้ความสำำ�คััญ
กัับการคััดกรองหรืือการให้้คำำ�ปรึึกษาทางทัันตกรรมระยะไกล
(Tele-dentistry) เป็็นพิิเศษ นอกจากจะช่่วยลดความแออััดใน
คลิินิกิ และลดความเสี่่ย� งของบุุคลากรและผู้้�ป่่วยในคลิินิกิ แล้้ว ยัังช่่วย
ลดความเสี่่ย� งในการเดิินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่่จำ�ำ เป็็นของผู้้�ป่่วยได้้
ณ จุุดให้้บริิการควรจััดให้้มีีการคััดกรองโดยการตรวจวััดอุุณหภููมิิ
ตรวจอาการของโรคระบบทางเดิินหายใจ และซัักประวััติิทุุกคนที่่�
เข้้ามาในคลิินิิก นอกจากนี้้�ในคลิินิิกควรจััดให้้มีีป้้ายคำำ�แนะนำำ�ถึึง
มาตรการที่่�ใช้้ในคลิินิกิ และแนะนำำ�การปฏิิบัติั ติ นขณะไอหรืือจามและ
การใส่่หน้้ากากอนามััยตลอดเวลาที่่�อยู่่�ในคลิินิกิ รวมถึึงจััดสถานที่่�
หรืืออุุปกรณ์์ให้้เอื้้�อต่อ่ การทำำ�ความสะอาดมืือได้้ทัันทีี จััดให้้มีีฉาก
กั้้�นระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�ป่่วยในบริิเวณต้้อนรัับอย่่างเหมาะสม

รวมถึึงไม่่ควรจััดให้้มีขี องใช้้ที่่ต้� อ้ งสััมผััสร่่วมกัันในบริิเวณนั่่�งรอของ
คลิินิกิ เช่่นของเล่่นเด็็กหรืือนิติ ยสาร หากตรวจพบว่่าผู้้�ป่่วยมีีอาการ
ไข้้ซึ่ง�่ อาจจะมีีสาเหตุุมาจากการติิดเชื้้อที่่
� ฟั� นั และไม่่มีอี าการของโรค
ระบบทางเดิินหายใจอื่่�น ๆ ร่่วมด้้วย สามารถให้้การรัักษาผู้้�ป่่วยได้้
โดยใช้้มาตรการการป้้องกัันที่่เ� ข้้มงวด ควรแจ้้งผู้้�ป่่วยที่่�มารัับบริิการ
ทุุกคนให้้ทราบว่่าภายใน 2 วัันหลัังจากมารัับบริิการที่่�คลิินิกิ แล้้วมีี
อาการป่่วยด้้วยโรคติิดเชื้้อ� ทางเดิินหายใจให้้แจ้้งกลัับมายัังคลิินิกิ ด้้วย
การใส่่อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันตนเองอย่่างเหมาะสม โดยปฏิิบัติั ิ
ตามมาตรการพื้้�นฐานอย่่างเคร่่งครััด และเสริิมด้้วยมาตรการ
Transmission-based precautions หากสงสััยว่า่ ผู้้�ป่่วยมีีโรคติิดเชื้้อ�
และจำำ�เป็็นต้อ้ งทำำ�หัตั ถการที่่�มีกี ารกระเด็็นของละอองของเลืือดหรืือ
สารน้ำำ�� จากร่่างกายผู้้�ป่่วยอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันตนเองที่่จำ� �ำ เป็็นต้อ้ งใส่่ได้้แก่่
เสื้้อ� กาวน์์ ที่่ป้� อ้ งกัันตา (goggles) หรืือ แผ่่นบังั หน้้าที่่ป� กปิิดด้้านหน้้า
และด้้านข้้างของใบหน้้า โดยควรให้้ตาจมููกและปากของบุุคลากรได้้รับั
การปกปิิดอย่่างมิิดชิิด หากจำำ�เป็็นต้อ้ งปฏิิบัติั งิ านที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดการฟุ้ง้�
กระจายของละอองลอย (Aerosol generating procedure) ให้้บุุคลากร
ใส่่หน้้ากากป้้องกัันทางเดิินหายใจชนิิด N95 หรืือดีกี ว่่า ตััวอย่่างเช่่น
หน้้ากากกรองอากาศแบบอััดแรงดััน (powered air-purifying
respirators (PAPRs) หรืือ หน้้ากาก อิิลาสโตเมอริิก (elastomeric
respirators) การใช้้หน้้ากากที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงเหล่่านี้้�ควรใช้้ให้้
ถููกต้้องตามหลัักการที่่�แนะนำำ�โดยบริิษัทั ผู้้�ผลิิต และควรทำำ�การทดสอบ
ความพอดีีของหน้้ากากขณะใช้้งานเสมอเพื่่อ� ให้้ได้้ประสิิทธิิภาพในการ
ป้้องกัันทางเดิินหายใจสููงสุุด หน้้ากากที่่�มีวี าล์์วเปิิดให้้หายใจออกได้้
สะดวกขึ้้นนั้้
� น� ไม่่แนะนำำ�ให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ใส่่ขณะทำำ�หัตั ถการ
เนื่่อ� งจากลมหายใจออกของบุุคลากรจะทำำ�ให้้เกิิดการปนเปื้้อน
� ไปยััง
บริิเวณที่่�ทำำ�หััตถการได้้ หากจำำ�เป็็นต้้องใส่่ให้้ปิิดทัับหน้้ากากแบบ
มีีวาล์์วนี้้�ด้้วยหน้้ากากอนามััยอีีกชั้้�นหนึ่่�ง
การควบคุุมการฟุ้ง้� กระจายของละอองจากแหล่่งกำำ�เนิิด การ
ลดหรืือกำ�จั
ำ ดั ละอองฝอยหรืือละอองลอยที่่�ออกมาขณะทำำ�หัตั ถการ
ให้้มีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุดจะต้้องทำำ� ณ แหล่่งกำำ�เนิิดของละอองหรืือ
ใกล้้แหล่่งกำำ�เนิิดให้้มากที่่�สุุด โดยวิิธีที่่ี ส� ามารถทำำ�ได้้ได้้แก่่ การใช้้น้ำ��ำ
ยาบ้้วนปากที่่�มีฤี ทธิ์์ฆ่� า่ เชื้้อ� (Antiseptic mouth rinse) ถึึงแม้้ว่า่ ยััง
ไม่่มีหี ลัักฐานโดยตรงว่่าการบ้้วนปากน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้อ� เหล่่านี้้�สามารถลด
การติิดต่่อของไวรััสก่่อโรคของระบบทางเดิินหายใจได้้ แต่่มีกี ารศึึกษา
มากมายที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าการบ้้วนปากด้้วยน้ำำ��ยาที่่�มีีฤทธิ์์�ฆ่่าเชื้้�อ
สามารถลดปริิมาณเชื้้อ� ในช่่องปากให้้เหลืือน้้อยลงและลดเชื้้อที่่
� ฟุ้� ง้�
20
กระจายออกมากัับละอองลอยขณะทำำ�หันั ตถการได้้ น้ำำ�ย
� าบ้้วนปาก
ที่่�มีฤี ทธิ์ฆ่�์ า่ เชื้้อที่่
� แ� นะนำำ�ให้้ใช้้ได้้แก่่ คลอเฮกซิิดีนี กลููโคเนต (0.12%
chlorhexidine gluconate, CHX), ไซทิิลไพริิดิเิ นีียมคลอไรด์์ (0.05%
cetylpyridinium chloride, CPC), โพวิิโดนไอโอดีีน (0.2-0.5%
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povidone-iodine, PVP-I), และไฮโดรเจนเปอร์์ออกไซด์์ (1.5-3%
hydrogen peroxide, H2O2) โดยน้ำำ�ย
� าเหล่่านี้้มี� กี ารศึึกษาที่่ส� นัับสนุุน
ว่่าสามารถฆ่่าเชื้้�อไวรััสชนิิดมีีเปลืือกหุ้้�ม (enveloped virus) ได้้
แนะนำำ�ให้้อมบ้้วนปากและกลั้้ว� ในลำำ�คอนาน 30 วิินาทีี การใส่่แผ่่น
ยางกัันน้ำ��ำ ลายเป็็นวิธีิ ที่่ี มี� ปี ระสิิทธิ์ภ์� าพมากที่่�สุุดในการป้้องกัันไม่่ให้้
น้ำำ��ลายและสารน้ำำ��จากช่่องคอของผู้้�ป่่วยกระเด็็นออกมาขณะทำำ�
หััตถการ อย่่างไรก็็ตามในบางหััตถการไม่่สามารถใส่่แผ่่นยางกัันน้ำ��ำ
ลายได้้ จึึงจำำ�เป็็นต้อ้ งใช้้มาตรการอื่่�นแทนในการลดการฟุ้ง้� กระจาย
ของละอองและละอองลอยเช่่น การใช้้เครื่่�องดููดความแรงสููง
(High-power suction หรืือ High-volume evacuator)
การใช้้เครื่่อ� งดููดละอองนอกช่่องปาก (Extraoral suction) นั้้นถึ
� งึ แม้้
จะมีีรายงานว่่าสามารถช่่วยลดการฟุ้ง้� กระจายของละอองที่่�ออกมา

ระหว่่างทำำ�หัตั ถการได้้ก็จ็ ริิง แต่่ประสิิทธิิภาพในการลดการฟุ้ง้� กระจาย
จะแปรผกผัันกับั ระยะห่่างของตำำ�แหน่่งที่่ว� างเครื่่อ� งดัังกล่่าวกัับแหล่่ง
กำำ�เนิิดละออง เปรีียบเสมืือนการใช้้ขันรอ
ั งน้ำำ�� จากฝัักบััวที่่�ระยะใกล้้
ขัันจะเก็็บน้ำำ�� จากฝัักบััวได้้มากกว่่า หากวางขัันในตำำ�แหน่่งไกลออกไป
จากหััวฝัักบััวขัันก็จ็ ะเก็็บน้ำำ�� จากหััวฝัักบััวได้้น้อย
้ ลง หากเปรีียบว่่า
น้ำำ�ที่่
� ออ
� กมาจากฝัักบััวคืือละอองที่่เ� กิิดจากการทำำ�หัตั ถการ ขัันเปรีียบ
เสมืือนอุุปกรณ์์ที่่จ� ะใช้้ในการดัักจัับละออง อุุปกรณ์์ที่่อยู่่�
� ใกล้้แหล่่ง
กำำ�เนิิดละอองมากกว่่าย่่อมดัักจัับละอองได้้ดีกี ว่่า (รููปที่่� 5) และนอก
จากนี้้เ� นื่่อ� งจากละอองที่่ออ
� กจากจากการทำำ�หัตั ถการมีีโอกาสปนเปื้้อน
�
ด้้วยเชื้้อ� โรคจึึงควรคำำ�นึงึ ถึึงการทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้ออุุ
� ปกรณ์์ดังั กล่่าว
หลัังใช้้งานด้้วย

รููปที่่� 5

แสดงการเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพในการดัักจัับละอองที่่ที่� อ�่ อกมาจากแหล่่งกำำ�เนิิดกัับการใช้้ขันั รองน้ำำ�� จากฝัักบััว การเพิ่่ม� ระยะห่่างจากแหล่่งกำำ�เนิิด
ละอองจะทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพในการดัักจัับละอองจะน้้อยลง
Figure 5 Comparing the efficiency of aerosols capture from the source with shower and bowl. The increase in distance from the
source, the reduce in efficiency of aerosols capture

การควบคุุมสิ่่ง� แวดล้้อม การจััดให้้มีกี ารระบายอากาศใน
คลิินิิกอย่่างเหมาะสม เนื่่�องจากหััตถการทางทัันตกรรมส่่วนใหญ่่
ก่่อให้้เกิิดการฟุ้ง้� กระจายของละอองฝอยและละอองลอยของน้ำำ�� ลาย
จึึงโดยควรแยกห้้องที่่ใ� ห้้การรัักษาออกจากบริิเวณสำำ�นักั งานหรืือบริิเวณ
นั่่ง� รอของผู้้�ป่ว่ ยอย่่างชััดเจน ในกรณีีที่่ภ� ายในห้้องที่่ใ� ห้้การรัักษามีีหลาย
เก้้าอี้้ทำ� �ฟั
ำ นั แนะนำำ�ให้้จัดั ให้้เก้้าอี้้ทำ� �ฟั
ำ นั แต่่ละตััวห่่างกัันอย่า่ งน้้อย 6 ฟุุต
และจััดให้้มีฉี ากกั้้นร
� ะหว่่างเก้้าอี้้แ� ต่่ละตััวที่่�สูงู จากพื้้�นถึงึ เพดาน ควร
จััดวางเก้้าอี้้ทำ� �ฟั
ำ นั ในลัักษณะขนานกัับทิิศทางการไหลของอากาศให้้
ได้้มากที่่�สุุด ไม่่ควรจััดให้้ศีรษ
ี ะของผู้้�ป่่วยไปอยู่่�ใกล้้กับั ทิิศใกล้้กับั ช่่อง
ระบายอากาศ และจััดให้้มีกี ารระบายอากาศ (ventilation) ภายใน
ห้้องที่่ใ� ห้้การรัักษาที่่เ� หมาะสม โดยควรมีีการระบายอากาศอย่่างน้้อย
6-12 อััตราการเปลี่่ยนอ
� ากาศต่่อชั่่ว� โมง (Air change rate per hour;
ACH) และควรให้้ความสำำ�คััญกัับทิิศทางการไหลของอากาศให้้มีี
การไหลจากบริิเวณที่่ส� กปรกมากไปยัังที่่�ที่่ส� กปรกน้้อยกว่่า (clean-

to-less-clean) หากสามารถปรัับปรุุงให้้ภายในห้้องให้้การรัักษา
มีีการระบายอากาศได้้มากขึ้้�นเท่่าใด ระยะเวลาที่่�ใช้้ในการเจืือจาง
อากาศปนเปื้้อนที่่
� ต� กค้้างมาจากการรัักษาก่่อนหน้้าจะยิ่่ง� สั้้น� ลง23 ตาม
ตารางที่่� 3 ในการออกแบบระบบระบายอากาศภายในคลิินิกิ ควรจััด
ให้้มีกี ารเติิมอากาศบริิสุุทธิ์�์ (fresh air) เข้้ามาภายในคลิินิกิ อย่่างน้้อย
2 ACH24-25 ร่่วมกัับการใช้้เครื่่อ� งฟอกอากาศที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพในการ
กรองอนุุภาคติิดเชื้้อ� ในอากาศได้้ เช่่นเครื่่อ� งฟอกอากาศที่่�มีแี ผ่่นกรอง
ชนิิด HEPA (high-efficiency particulate air) การจััดวางเครื่่อ� งฟอก
อากาศชนิิดนี้้ค� วรวางใกล้้เก้้าอี้้ทำ� �ฟั
ำ นั แต่่ไม่่ควรวางไว้้หลัังบุุคลากรที่่�
จะให้้การรัักษาผู้้�ป่่วย และควรมั่่�นใจว่่าตำำ�แหน่่งที่่�วางเครื่่อ� งฟอกนั้้�น
ไม่่ดึึงอากาศผ่่านเข้้ามาในบริิเวณหายใจ (breathing zone)
ของบุุคลากร การเลืือกเครื่่อ� งฟอกอากาศให้้ประเมิินจากค่่าอััตราการ
นำำ�ส่ง่ อากาศสะอาด (Clean Air Delivery Rate; CADR) ของเครื่่อ� ง
ซึ่่ง� จะอยู่่�ในหน่่วย ลููกบาศก์์ฟุุตต่่อนาทีี (cubic feet per minute;
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CFM) ซึ่ง�่ สามารถนำำ�มาคำำ�นวนเป็็นอััตราการเปลี่่ยนอ
� ากาศต่่อชั่่ว� โมง
ภายในคลิินิกิ ได้้ขึ้้นกั
� บั ปริิมาตรของห้้องที่่�ให้้การรัักษา ยิ่่ง� เครื่่อ� งที่่�มีี
ค่่าอััตราการนำำ�ส่ง่ อากาศสะอาดยิ่่ง� สููงก็็จะสามารถเจืือจางอากาศ
ปนเปื้้อน
� ได้้เร็็ว การจะให้้การรัักษาผู้้�ป่่วยรายต่่อไปได้้อย่า่ งปลอดภััย

จึึงควรเว้้นระยะให้้เจืือจากอากาศปนเปื้้อนออ
� กไปได้้อย่า่ งน้้อยร้อย
้ ละ
99 โดยทั่่�วไปจะแนะนำำ�ให้้เว้้นระยะระหว่่างเปลี่่ยนผู้้�ป่
� ว่ ยเพื่่�อทำ�ำ ความ
สะอาดและเจืือจากอากาศเสีียประมาณ 15 นาทีี19

ตารางที่่� 3 อััตราการเปลี่่�ยนอากาศต่่อชั่่�วโมง (ACH) และระยะเวลาที่่�ใช้้ในการกำำ�จััดสิ่่�งปนเปื้้�อนในอากาศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ23, 25
Table 3 Rate of air change per hour and required time to remove airborne contaminant efficiently23,25    
อััตราการเปลี่่�ยนอากาศต่่อชั่่�วโมง (ACH)
ในบริิเวณที่่�ให้้การดููแลผู้้ป่� ่วย

ระยะเวลาที่่�ใช้้ในการกำำ�จััดสิ่่�งปนเปื้้�อนในอากาศ ระยะเวลาที่่�ใช้้ในการกำำ�จััดสิ่่�งปนเปื้้�อนในอากาศ
ให้้ได้้ประสิิทธิิภาพร้้อยละ 99 (นาทีี)
ให้้ได้้ประสิิทธิิภาพร้้อยละ 99.9 (นาทีี)

2
4
6
8
10
12
15
20
50

การนำำ�อากาศจากภายนอกเข้้ามาเติิมภายในคลิินิกิ จำำ�เป็็น
ต้้องคำำ�นึงึ ถึึงความสะอาดของอากาศภายนอก โดยอากาศที่่�จะนำำ�
มาเติิมจำำ�เป็็นต้้องได้้มาตรฐาน โดยมีีค่่าการปนเปื้้�อนอยู่่�ในระดัับ
ที่่�ยอมรัับได้้24 ดัังแสดงในตารางที่่� 4 หากอากาศจากภายนอกไม่่
สะอาดจำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การบำำ�บัดั ก่่อนนำำ�เข้้ามาเติิมในอาคารด้้วย
การกรอง โดยอาจใช้้แผ่่นกรองชั้้น� แรก (prefilter) ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
ในการกรองฝุ่่�นหรืืออนุุภาคขนาดใหญ่่ออกไปร้้อยละ 25–30 ร่่วมกัับ
แผ่่นกรองสุุดท้้าย (final filter) ซึ่่ง� ควรมีีประสิิทธิิภาพในการกรอง
อย่่างน้้อยร้อย
้ ละ 90 ซึ่ง�่ จะสามารถกรองสปอร์์ของเชื้้อร
� าที่่�มีขี นาด
2–5 ไมโครเมตร (µm) และแบคทีีเรีียที่่มี� ขี นาดใหญ่่กว่่าหรืือเท่่ากัับ
1 ไมโครเมตร
การใช้้รัังสีีอััลตราไวโอเลตในการฆ่่าเชื้้�อในอากาศชนิิด
ฉายด้้านบน (upper-room ultraviolet germicidal irradiation)
นั้้�นสามารถนำำ�มาใช้้เสริิมกัับการปรัับปรุุงระบบระบายอากาศและ
การกรองอากาศ่่ได้้19 แต่่ไม่่แนะนำำ�ให้้ใช้้การฆ่่าเชื้้อด้
� ว้ ยรัังสีีอัลั ตรา

207
104
69
52
41
35
28
21
8

138
69
46
35
28
23
18
14
6

ไวโอเลตเป็็นมาตรการหลัักเพีียงมาตรการเดีียวในการควบคุุมการ
แพร่่เชื้้�อทางอากาศ
การใช้้มาตรการหลายชั้้�นในการป้้องการการแพร่่กระจาย
เชื้้อที่่
� ติ� ดิ ต่่อทางละอองฝอยและอากาศในคลิินิกิ ทัันตกรรมนั้้�นช่ว่ ย
ลดความเสี่่ย� งต่่อการติิดเชื้้อ� ของบุุคลกรและผู้้�ป่่วยลงได้้ แต่่อย่า่ งไร
ก็็ตามมาตรการทุุกมาตรการนั้้�นไม่่ได้้มีปี ระสิิทธิิภาพเต็็มร้้อยในการ
ป้้องกัันการติิดเชื้้อทุุ
� กมาตรการมีีจุุดโหว่่ซึ่ง�่ เปรีียบเสมืือนรูบู นชีีสใน
สวิิสชีีสโมเดล ถึึงแม้้เราจะใส่่มาตรการหลายชั้้�นซึ่่ง� เปรีียบเสมืือนการ
เพิ่่�มจำำ�นวนแผ่่นของชีีส ความเสี่่ย� งในการติิดเชื้้อก็
� ยั็ งั ไม่่หมดไปโดย
สิ้้น� เชิิง ดัังนั้้�นสิ่่ง� ที่่�เราทำำ�ได้้ในการลดความเสี่่ย� งให้้น้อยที่่
้ สุุ� ดคืือการ
ใช้้มาตรการหลายชั้้�นและลดข้้อบกพร่่องของแต่่ละมาตรการให้้น้อย
้
ที่่สุุ� ด ซึ่่ง� เปรีียบเสมืือนการเพิ่่�มแผ่่นชีสี และการทำำ�รูบู นชีีสให้้เล็็กหรืือ
น้้อยที่่สุุ� ดก็็จะช่่วยลดความเสี่่ย� งที่่�จะมาถึึงตััวบุุคลากรและผู้้�ป่่วยให้้
น้้อยลงจนถึึงระดัับที่่�ปลอดภััยได้้ (รููปที่่� 6)

ตารางที่่� 4 คุุณภาพขั้้�นต่ำำ��ของอากาศภายนอกอาคารที่่�ใช้้ในการเติิมเข้้าภายในอาคารได้้อย่่างปลอดภััย24
Table 4 Minimum requirement of outside air to be used safely to fill inside building24  
ความเข้้มข้้นเฉลี่่�ย
สิ่่�งปนเปื้้�อน
ppm
µg/m3
อนุุภาค PM10
50
150
คาร์์บอนมอนอกไซด์์ (CO)
9
10,000
35
40,000

period
1 ปีี
24 ชั่่�วโมง
8 ชั่่�วโมง
1 ชั่่�วโมง
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ตารางที่่� 4 คุุณภาพขั้้�นต่ำำ��ของอากาศภายนอกอาคารที่่�ใช้้ในการเติิมเข้้าภายในอาคารได้้อย่่างปลอดภััย24 (ต่่อ)
Table 4 Minimum requirement of outside air to be used safely to fill inside building24 (cont.)
ความเข้้มข้้นเฉลี่่�ย
สิ่่�งปนเปื้้�อน
ppm
µg/m3
ไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NO2)
0.055
100
ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2)
0.03
80
0.14
365
โอโซน (O3)
0.12
235
ตะกั่่�ว (Pb)
1.5

period
1 ปีี
1 ปีี
24 ชั่่�วโมง
1 ชั่่�วโมง
3 เดืือน

รููปที่่� 6

การจััดการกัับความเสี่่ย� งต่่อการติิดโรค COVID-19 ในคลิินิิกทัันตกรรมตามสวิิสชีีสโมเดล โดยใช้้มาตรการหลายชั้้น� เพื่่�อลดความเสี่่ย� ง หากแต่่ทุกุ มาตรการ
มีีโอกาสมีีรููรั่่ว� หรืือจุุดบอดจึึงยัังคงมีีโอกาสที่่ค� วามเสี่่ย� งในการติิดเชื้้อ� จะมาถึึงตััวบุุคลากรและผู้้�รับั บริิการ การส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้ทุกุ มาตรการอย่่างเข้้มงวด
จึึงสามารถช่่วยลดความเสี่่�ยงลงได้้  
Figure 6 Risk mitigation of COVID-19 transmission in dental clinic by swiss cheese model. Even the utilizing of multiple layers of protection
to alleviate the risk, every single protocol has defect, still the risks were not completely gone. Strengthen every single protocol
is therefore important to mitigation the risks

บทสรุป
มาตรการในการป้้องกัันการติิดต่่อของโรคที่่�ติิดต่่อทาง
อากาศในคลิินิกิ ทัันตกรรมนั้้นมี
� กี ารกล่่าวถึึงในหลัักการมานานแล้้ว
แต่่การนำำ�ไปปฏิิบัติั นั้้ิ นมี
� ข้ี อจำ
้ �กั
ำ ดั เนื่่อ� งจากต้้องใช้้ทรััพยากรมากยาก
ต่่อการปฏิิบััติิเป็็นกิิจวััตร การระบาดของโรค COVID-19 ทำำ�ให้้
บุุคลากรทางทัันตกรรมได้้มีโี อกาสในการทบทวนแนวปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วกัับ
การควบคุุมการติิดต่่อของโรคที่่�ติดิ ต่่อทางอากาศและมีีการนำำ�แนว
ปฏิิบัติั เิ หล่่านี้้ม� าใช้้จนเกิิดเป็็นมาตรฐานใหม่่ของการให้้บริิการทัันตกรรม
อย่่างปลอดภััย
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