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โควิิด-19 กำำลัังเข้้าสู่่�โรคประจำำถิ่�น
่
บริิการทัันตกรรมต้้องทำำอย่่างไรบ้้าง

ทพ.ดร.ธงชััย วชิิรโรจน์์ไพศาล

สถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 จะเข้้าสู่่�ระยะโรคประจำำ�ถิ่�น่ ในเร็็ว ๆ นี้้� คำำ�ถามที่่�สำำ�คััญคืือคลิินิิกทัันตกรรมเราจะดููแลให้้บริิการ
ทัันตกรรมแก่่ผู้้�ป่่วยอย่่างไร จึึงจะปลอดภััยต่่อทั้้�งผู้้�ป่่วย ทัันตแพทย์์และผู้้�ช่่วยทัันตแแพทย์์ รวมทั้้�งมีีความคุ้้�มค่่าไม่่ใช้้ทรััพยากรเกิินความจำำ�เป็็น
ได้้มีีคณะทำำ�งานที่่�ประกอบด้้วยหน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้ตกลงแนวทางปฎิิบััติิฯ และประกาศใช้้เมื่่�อ 1 กรกฎาคม 2565 ซึ่�ง่ ผมขอสรุุปบางส่่วนเพื่่�อทาง
คลิินิิกทัันตกรรมจะได้้นำำ�ไปใช้้ได้้อย่่างเหมาะสมต่่อไป
เมื่่อ� มีีผู้้�ป่ว่ ยเข้้ามารัับบริิการทัันตกรรมสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่ต้� อ้ งทำำ�คือื การคััดกรองซัักประวััติอิ าการและความเสี่่ย� ง เพื่่�อแยกผู้้�ป่ว่ ยออกเป็็นสามกลุ่่�ม
ซึ่่�งแต่่ละกลุ่่�มจะมีีแนวปฎิิบััติิทางทัันตกรรมที่่�แตกต่่างกััน
กลุ่่�มแรก

กลุ่่�มสอง

กลุ่่�มสาม

คืือ กลุ่่�มที่่�ไม่่มีีความเสี่่�ยงและไม่่มีีอาการ
โควิิด-19 รวมถึึงผู้้�ติดิ เชื้้อ� ที่่�พ้น้ ระยะเวลาแพร่่
เชื้้�อแล้้ว ( 20 วัันหลัังการติิดเชื้้�อ)

คืือ กลุ่่�มที่่�มีีอาการสงสััยโควิิด-19 (ดูู
รายละเอีียดอาการในตาราง) และกลุ่่�มที่่มี� คี วาม
เสี่่�ยงสููง คืือผู้้�ที่่�สััมผััสใกล้้ชิิดกัับผู้้�ติิดเชื้้�อเข้้า
ข่่าย (ATK เป็็นบวก) หรืือ ผู้้�ติดิ เชื้้อ� ยืืนยััน (RTPCR เป็็นบวก) ในช่่วง 14 วัันที่่�ผ่่านมา

ผู้้�ติดิ เชื้้อ� เข้้าข่่าย หรืือผู้้�ติดิ เชื้้อ� ยืืนยััน
ที่่�ยัังอยู่่�ระหว่่างการรัักษา/ ยัังไม่่พ้้นระยะ
แพร่่เชื้้�อ

เมื่่�อเราแยกผู้้�ป่่วยได้้แล้้ว แนวทางปฎิิบััติิการรัักษาทัันตกรรมในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มแรกระบุุไว้้ว่่า เราสามารถให้้บริิการทัันตกรรมได้้ตาม
ปกติิภายใต้้ Category B หรืือเรีียกว่่า Normal Treatment under Category B ซึ่่�งหมายถึึง
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	ตััวทัันตแพทย์์และผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ให้้ใช้้ Standard PPE ได้้แก่่ การใส่่ N95 หรืือ Seal surgical mask, ใส่่
Face shield หรืือ Goggle, ใส่่เสื้้�อกาวน์์ปกติิ ใส่่หมวกตาข่่าย และถุุงมืือ ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า ไม่่มีีการใส่่กาวน์์กัันน้ำำ��และ
หมวกกัันน้ำำ��ในการให้้การัักษาทัันตกรรมแก่่ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�แล้้ว แต่่ยัังคงการใส่่ N95 หรืือ Seal surgical mask ไว้้เพื่่�อ
ความปลอดภััย

	มีีการควบคุุมการติิดเชื้้อ� จากละอองฝอย เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การบ้้วนน้ำำ�� ยาบ้้วนปาก การใส่่ Rubber Dam การใช้้ High
power suction การใช้้เครื่่�องดููดละอองฝอยภายนอกช่่องปาก และ

ให้้จััดการสิ่่�งแวดล้้อมโดย การทำำ�ความสะอาดพื้้�นผิิวด้้วยสารฆ่่าเชื้้�อที่่�เหมาะสม และจััดให้้มีีระบบระบาย
อากาศอย่่างน้้อย 3 Air Change per Hour (ACH) โดยคำำ�นวนให้้มีกี ารดููดอากาศเข้้าและดููดอากาศออกในอััตรา 3 ACH
ส่่วนเครื่่�องฟอกอากาศ HEPA Filter เป็็นข้้อแนะนำำ�เพิ่่�มเติิม

	สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มที่่�สอง คืือผู้้�ที่่�มีีอาการสงสััยโควิิด-19 หรืือสััมผััสใกล้้ชิิดผู้้�ติิดเชื้้�อเข้้าข่่าย/ผู้้�ติิดเชื้้�อยืืนยััน หรืือซัักประวััติิไม่่ได้้
แนวทางปฎิิบััติิฯ ระบุุว่่าต้้องคำำ�นึึงถึึงความเร่่งด่่วนของการรัักษาทางทัันตกรรมด้้วย ถ้้าเป็็นการรัักษาทางทัันตกรรมที่่�ไม่่เร่่งด่่วน (Elective)
ให้้พิจิ ารณาเลื่่อ� นการรัักษาออกไปก่่อนและทำำ�การนััดหมายภายหลััง แต่่ถ้า้ เป็็นภาวะเร่่งด่่วนทางทัันตกรรม
(Dental Urgency) ให้้พิจิ ารณารัักษาเบื้้�องต้้นที่่�ไม่่ฟุ้ง�้ กระจายเพื่่�อบรรเทาอาการ เช่่น จ่่ายยา อุุดฟัันชั่่ว� คราว
หากมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้อ้ งได้้รับั การรัักษาทางทัันตกรรมเร่่งด่่วนที่่�รอไม่่ได้้ ให้้อยู่่ใ� นดุุลพิินิจิ ของทัันตแพทย์์ และ
ผู้้�ป่่วยตััดสิินใจร่่วมกััน โดยจะมีีการตรวจ ATK ก่่อนทำำ�หััตถการ ถ้้า ATK เป็็นลบก็็ให้้รัักษาทางทัันตกรรม
ได้้แบบ Normal Treatment under Category B ส่่วนงานรัักษาทัันตกรรมฉุุกเฉิิน (Dental Emergency)
ก็็ให้้ตรวจ AKT ก่่อนทำำ�หััตถการ ถ้้าเป็็นลบให้้รัักษาทางทัันตกรรมได้้แบบ Normal Treatment under
Category B เช่่นกััน
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ในกลุ่่ � ม ภาวะเร่่ ง ด่่ ว นและฉุุ ก เฉิิ น ทางทัั น ตกรรม ถ้้าผลตรวจ ATK เป็็นบวกควรจะส่่งต่่อให้้คลิิ นิิกทัันตกรรมในสถาน
พยาบาลที่่�มีีความพร้้อมตามเกณฑ์์ Treatment under Category A ซึ่�ง่ ประกอบไปด้้วย
1. ทัันตแพทย์์และผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์ใส่่ชุดุ Full PPE ได้้แก่่ การใส่่ N95, ใส่่ Face shield หรืือ Goggle, ใส่่เสื้้อ� กาวน์์กันั น้ำำ�� ใส่่หมวกกัันน้ำำ��
และใส่่ถุุงมืือ
2. ต้้องมีีการควบคุุมการติิดเชื้้�อจากละออง
ฝอยเช่่นเดีียวกัับใน Category B คืือ เริ่่�มตั้้�งแต่่การ
บ้้วนน้ำำ��ยาบ้้วนปาก การใส่่ Rubber Dam การใช้้
High power suction การใช้้เครื่่�องดููดละอองฝอย
ภายนอกช่่องปาก
3. ต้้องจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมโดย ทำำ�การรัักษา
ในห้้องความดัันลบหรืือห้้องแยกเดี่่ย� วทางทัันตกรรมที่่�
มีีระบบระบายอากาศไม่่ต่ำ�ำ� กว่่า 12 Air Change per
Hour (ACH) โดยเป็็นการเติิมอากาศเข้้าออก Fresh
Air 3 ACH และระบบหมุุนเวีียนอากาศด้้วยเครื่่�อง
ฟอกอากาศ HEPA Filter อีีก 9 ACH
	สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยในกลุ่่�มที่่�สาม คืือ ผู้้�ติดิ เชื้้อ� เข้้าข่่าย หรืือผู้้�ติดิ เชื้้อ�
ยืืนยััน ที่่�ยัังอยู่่�ระหว่่างการรัักษา/ ยัังไม่่พ้้นระยะแพร่่เชื้้�อ หากมาขอ
รัับบริิการทัันตกรรมให้้พิิจารณาเลื่่�อนการรัักษาที่่�เป็็นงานทัันตกรรม
ไม่่เร่่งด่่วนออกไปก่่อน ส่่วนงานที่่�เป็็นภาวะเร่่งด่่วนทางทัันตกรรมให้้
พิิจารณาให้้การรัักษาเบื้้�องต้้นที่่�ไม่่ฟุ้้�งกระจาย หากมีีความจำำ�เป็็นต้้อง

รัักษาทางทัันตกรรมให้้เป็็นดุุลพิินิิจของ
ทัันตแพทย์์ที่่จ� ะตััดสิินใจร่่วมกัับผู้้�ป่่วยและ
ญาติิ ทั้้ง� นี้้ก� ลุ่่�มผู้้�ติดิ เชื้้อ� เข้้าข่่ายหรืือผู้้�ติดิ เชื้้อ�
ยืืนยััน จะต้้องให้้การรัักษาทางทัันตกรรม
ภายใต้้ Treatment under Category A

หมายเหตุุ: แนวทางการปฎิิบััติิทางทัันตกรรมในสถานการณ์์โควิิด-19 นี้้�จะเริ่่�มใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กค. 2565 เป็็นต้้นไป ทั้้�งนี้้�เป็็นความร่่วมมืือของคณะทำำ�งานของกรมการ
แพทย์์ และตััวแทนองค์์กรทัันตกรรมที่่�มาจาก ทัันตแพทยสภา ราชวิิทยาลััยทัันตแพทย์์แห่่งประเทศไทย ทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย องค์์กรผู้้�บริิหารคณะทัันตแพทยศาสตร์์แห่่งประเทศไทย สมาพัันธ์์ ทัันตแพทย์์กระทรวงสาธารณสุุข สมาคมทัันตแพทย์์เอกชนแห่่งประเทศไทย สำำ�นัักทัันตสาธารณสุุข กรมอนามััย
กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ และสถาบัันทัันตกรรม กรมการแพทย์์

