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 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะเข้าส่่ระยะโรคประจำาถิิ่�นในเร็ว ๆ นี� คำาถิ่ามที�สำาคัญคือคลินิกทันตกรรมเราจะด่แลให้บริการ 

ทันตกรรมแก่ผู้่้ป่วยอย่างไร จึงจะปลอดภััยต่อทั�งผู้่้ป่วย ทันตแพทย์และผู้่้ช่วยทันตแแพทย์ รวมทั�งมีความคุ้มค่าไม่ใช้ทรัพยากรเกินความจำาเป็น 

ได้มีคณะทำางานที�ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ตกลงแนวทางปฎิิบัติฯ และประกาศใช้เมื�อ 1 กรกฎิาคม 2565  ซึึ่�งผู้มขอสรุปบางส่วนเพื�อทาง

คลินิกทันตกรรมจะได้นำาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 เมื�อมีผู้่้ป่วยเข้ามารับบริการทันตกรรมสิ�งสำาคัญที�ต้องทำาคือ การคัดกรองซัึ่กประวัติอาการและความเสี�ยง เพื�อแยกผู้่้ป่วยออกเป็นสามกลุ่ม 

ซึึ่�งแต่ละกลุ่มจะมีแนวปฎิิบัติทางทันตกรรมที�แตกต่างกัน

กลุ่มแรก 

   คือ กลุ่มที�ไม่มีความเสี�ยงและไม่มีอาการ 

โควิด-19 รวมถึิ่งผู้่้ติดเชื�อที�พ้นระยะเวลาแพร่

เชื�อแล้ว ( 20 วันหลังการติดเชื�อ)

กลุ่มสอง 

     คือ กลุ่มที�มีอาการสงสัยโควิด-19 (ด่ 

รายละเอียดอาการในตาราง) และกลุ่มที�มีความ

เสี�ยงส่ง คือผู้่้ที�สัมผู้ัสใกล้ชิดกับผู้่้ติดเชื�อเข้า 

ข่าย (ATK เป็นบวก) หรือ ผู้่้ติดเชื�อยืนยัน (RT-

PCR เป็นบวก) ในช่วง 14 วันที�ผู่้านมา 

กลุ่มสาม 

 ผู้่้ติดเชื�อเข้าข่าย หรือผู้่้ติดเชื�อยืนยัน 

ที�ยังอย่่ระหว่างการรักษา/ ยังไม่พ้นระยะ 

แพร่เชื�อ 
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 สำาหรับผู้่้ป่วยในกลุ่มที�สอง คือผู้่้ที�มีอาการสงสัยโควิด-19 หรือสัมผู้ัสใกล้ชิดผู้่้ติดเชื�อเข้าข่าย/ผู้่้ติดเชื�อยืนยัน หรือซึ่ักประวัติไม่ได้ 

แนวทางปฎิิบัติฯ ระบุว่าต้องคำานึงถิ่ึงความเร่งด่วนของการรักษาทางทันตกรรมด้วย ถิ่้าเป็นการรักษาทางทันตกรรมที�ไม่เร่งด่วน (Elective) 

ให้พิจารณาเลื�อนการรักษาออกไปก่อนและทำาการนัดหมายภัายหลัง แต่ถ้ิ่าเป็นภัาวะเร่งด่วนทางทันตกรรม 

(Dental Urgency) ให้พิจารณารักษาเบื�องต้นที�ไม่ฟุุ้�งกระจายเพื�อบรรเทาอาการ เช่น จ่ายยา อุดฟัุ้นชั�วคราว 

หากมีความจำาเป็นที�ต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมเร่งด่วนที�รอไม่ได้ ให้อย่่ในดุลพินิจของทันตแพทย์ และ

ผู้่้ป่วยตัดสินใจร่วมกัน โดยจะมีการตรวจ ATK ก่อนทำาหัตถิ่การ ถ้ิ่า ATK เป็นลบก็ให้รักษาทางทันตกรรม 

ได้แบบ Normal Treatment under Category B ส่วนงานรักษาทันตกรรมฉุุกเฉิุน (Dental Emergency) 

ก็ให้ตรวจ AKT ก่อนทำาหัตถิ่การ ถ้ิ่าเป็นลบให้รักษาทางทันตกรรมได้แบบ Normal Treatment under 

Category B เช่นกัน 

 เมื�อเราแยกผู้่้ป่วยได้แล้ว แนวทางปฎิิบัติการรักษาทันตกรรมในผู้่้ป่วยกลุ่มแรกระบุไว้ว่า เราสามารถิ่ให้บริการทันตกรรมได้ตาม 

ปกติภัายใต้ Category B หรือเรียกว่า Normal Treatment under Category B ซึึ่�งหมายถึิ่ง

  ตัวทันตแพทย์และผู้่้ช่วยทันตแพทย์ให้ใช้ Standard PPE ได้แก่ การใส่ N95 หรือ Seal surgical mask, ใส่ 

Face shield หรือ Goggle, ใส่เสื�อกาวน์ปกติ ใส่หมวกตาข่าย และถุิ่งมือ ซึึ่�งจะเห็นได้ว่า ไม่มีการใส่กาวน์กันนำ�าและ 

หมวกกันนำ�าในการให้การักษาทันตกรรมแก่ผู้่้ป่วยกลุ่มนี�แล้ว แต่ยังคงการใส่ N95 หรือ Seal surgical mask ไว้เพื�อ 

ความปลอดภััย

  มีการควบคุมการติดเชื�อจากละอองฝอย เริ�มตั�งแต่การบ้วนนำ�ายาบ้วนปาก การใส่ Rubber Dam การใช้ High 

power suction การใช้เครื�องด่ดละอองฝอยภัายนอกช่องปาก และ

  ให้จัดการสิ�งแวดล้อมโดย การทำาความสะอาดพื�นผู้ิวด้วยสารฆ่าเชื�อที�เหมาะสม และจัดให้มีระบบระบาย 

อากาศอย่างน้อย 3 Air Change per Hour (ACH) โดยคำานวนให้มีการด่ดอากาศเข้าและด่ดอากาศออกในอัตรา 3 ACH 

ส่วนเครื�องฟุ้อกอากาศ HEPA Filter เป็นข้อแนะนำาเพิ�มเติม
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 ในกลุ่่ �มภาวะเร่�งด่�วนแลุ่ะฉุ่กเฉุินทางทันตกร่ร่ม ถิ่้าผู้ลตรวจ ATK เป็นบวกควรจะส่งต่อให้คลินิกทันตกรรมในสถิ่าน 

พยาบาลที�มีความพร้อมตามเกณฑ์์ Treatment under Category A ซึึ่�งประกอบไปด้วย 

   1. ทันตแพทย์และผู้่้ช่วยทันตแพทย์ใส่ชุด Full PPE ได้แก่ การใส่ N95, ใส่ Face shield หรือ Goggle, ใส่เสื�อกาวน์กันนำ�า ใส่หมวกกันนำ�า 

และใส่ถุิ่งมือ

              2. ต้องมีการควบคุมการติดเชื�อจากละออง

ฝอยเช่นเดียวกับใน Category B คือ เริ�มตั�งแต่การ 

บ้วนนำ�ายาบ้วนปาก การใส่ Rubber Dam การใช้ 

High power suction การใช้เครื�องด่ดละอองฝอย 

ภัายนอกช่องปาก  

   3. ต้องจัดการสิ�งแวดล้อมโดย ทำาการรักษา

ในห้องความดันลบหรือห้องแยกเดี�ยวทางทันตกรรมที�

มีระบบระบายอากาศไม่ตำ�ากว่า 12 Air Change per 

Hour (ACH) โดยเป็นการเติมอากาศเข้าออก Fresh 

Air 3 ACH และระบบหมุนเวียนอากาศด้วยเครื�อง 

ฟุ้อกอากาศ HEPA Filter อีก 9 ACH 

 สำาหรับผู้่้ป่วยในกลุ่มที�สาม คือ ผู้่้ติดเชื�อเข้าข่าย หรือผู้่้ติดเชื�อ

ยืนยัน ที�ยังอย่่ระหว่างการรักษา/ ยังไม่พ้นระยะแพร่เชื�อ หากมาขอ

รับบริการทันตกรรมให้พิจารณาเลื�อนการรักษาที�เป็นงานทันตกรรม

ไม่เร่งด่วนออกไปก่อน ส่วนงานที�เป็นภัาวะเร่งด่วนทางทันตกรรมให้

พิจารณาให้การรักษาเบื�องต้นที�ไม่ฟุุ้�งกระจาย หากมีความจำาเป็นต้อง

รักษาทางทันตกรรมให้เป็นดุลพินิจของ 

ทันตแพทย์ที�จะตัดสินใจร่วมกับผู้่้ป่วยและ

ญาติ ทั�งนี�กลุ่มผู้่้ติดเชื�อเข้าข่ายหรือผู้่้ติดเชื�อ

ยืนยัน จะต้องให้การรักษาทางทันตกรรม

ภัายใต้ Treatment under Category A

หมายเหตุุ: แนวทางการปฎิิบััติุทางทันตุกรรมในสถานการณ์์โควิด-19 น้�จะเริ�มใช้้ตัุ�งแตุ่วันท้� 1 กค. 2565 เป็นตุ้นไป ทั�งน้�เป็นความร่วมมือของคณ์ะทำางานของกรมการ 

แพทย์ และตัุวแทนองค์กรทันตุกรรมท้�มาจาก ทันตุแพทยสภา ราช้วิทยาลัยทันตุแพทย์แห่งประเทศไทย ทันตุแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย องค์กรผู้้้บัริหารคณ์ะทันตุ-

แพทยศาสตุร์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์์ทันตุแพทย์กระทรวงสาธ์ารณ์สุข สมาคมทันตุแพทย์เอกช้นแห่งประเทศไทย สำานักทันตุสาธ์ารณ์สุข กรมอนามัย 

กรมสนับัสนุนบัริการสุขภาพ และสถาบัันทันตุกรรม กรมการแพทย์
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