แนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมในสถานการณ์ COVID-19
ฉบับที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2563
นับจากที่เริ่มมีการระบาดของโรค COVID-19 ในเดือนธันวาคม 2562 จวบจนปัจจุบัน ได้มีการวิวัฒนาการในการ
ปรับตัวของไวรัสโดยมีรหัสพันธุกรรมเปลี่ยนแปลง และอาจทาให้เป็นการยากที่จะผลิตยาและวัคซีนเพื่อรักษาและป้องกันโรคนี้
ในระยะเวลาอันสั้น แม้หลายหน่วยงานจากทุก ประเทศจะร่วมมือกัน ในการแก้ปัญหานี้ ก็ตาม จากการศึกษาวิจัยล่าสุดใน
เดือนเมษายน 2563 พบว่าผู้ป่วยด้วยโรค COVID-19 ที่ยังไม่แสดงอาการ (Presymptomatic) โดยอาจสูงถึงร้อยละ 44 และ
เมื่อผ่านระยะฟักตัวไปแล้ว กลับมีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ โดยขึ้นกับลักษณะของพื้นที่และกลุ่มประชากร รวมกระทั่งถึง
ลักษณะอาชีพ การทางาน การใช้ชีวิตและความสามารถในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นยังมีโอกาสเป็นไปได้สูง การแพร่ระบาดและ
ติดเชือ้ โรค COVID-19 เป็นไปในลักษณะวงกว้างเกินกว่าที่จะคาดการณ์ได้ อันส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งของผู้ให้
การรักษาและผู้เข้ารับการรักษาในคลินิกทันตกรรม
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน (วันที่ 20 เมษายน 2563) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมาตรการหลาย ๆ ส่วน ดังนั้น ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ฯจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทางาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมใน
สถานการณ์ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ SAR-CoV-2 รวมถึงโรคติดเชื้ออื่น ๆ ทั้งของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทันตแพทย์และทันตบุคลากรควรปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนดไว้โดยเคร่งครัด และถือเป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และแนวทางดังกล่าวนีอ้ าจจะมีการปรับปรุง
ไปตามช่วงระยะเวลาและความเหมาะสมของข้อมูลวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางการนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม
การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Physical Distancing เป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลในหลายประเทศใช้เป็นอาวุธ
ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค COVID-19 ดังนั้น คลินิกทันตกรรมจึง
ควรมีการจัดระบบนัดหมายผู้ป่วยล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการที่คลินิกทันตกรรมจะเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของวัสดุ
อุปกรณ์ เวลาและสถานที่ หลีกเลี่ยงการให้ผู้ป่วยมานั่งรอเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล เพื่อทาให้สถานที่นั่งรอไม่
หนาแน่นและมีระยะห่างที่มากพอ อย่างน้อย 1-2 เมตร
ผู้ป่วยต้องผ่านการคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค COVID-19 มาก่อน โดยสอบถามข้อมูลผู้ป่วยในช่วงเวลา
ก่อนมารับการรักษาตามแบบคัดกรองที่แนะนา (ภาคผนวก) แม้จะเป็นผู้ป่วยเดิมก็จาเป็นต้องทาการคัดกรองทุกครั้ง ผู้ป่วยที่
สงสัยหรือยืนยันว่าติดเชื้อโรค COVID-19 ไม่ควรให้การรักษาทางทันตกรรมและส่งต่อแพทย์เพื่อการดูแลที่เหมาะสม แต่หากมี
ความจาเป็นฉุกเฉินที่ต้องรับการรักษาทางทันตกรรม ควรได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทั้งด้านบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่โดยพิจารณาให้การรักษาในห้องที่มีอัตราการระบายอากาศได้อย่างน้อย 12 ACH (ACH=Air
Change per Hour คือ จานวนรอบของการไหลเวียนอากาศครบทั้งปริมาตรของห้องต่อหนึ่งชั่วโมง)

ผู้ที่มานั่งรอทุกราย ต้องผ่านการตรวจวัดไข้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และต้องทาการถูมือให้
ทั่วทุกซอกด้วยแอลกอฮอล์ 70-80% เมื่อเข้ามาในพื้นที่ของคลินิกทันตกรรม สวมมาสก์หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่
ในคลินิก (ยกเว้นขณะรับการรักษา) และควรแนะนาผู้ป่วยไม่สัมผัสพื้นผิวใด ๆ ในระหว่างนั่งรอ

การคัดกรองผู้ป่วย
ในสถานการณ์ที่โรค COVID-19 กาลังระบาดและยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ การคัดกรองผู้ป่วยที่จะเข้ารับการ
รักษาทางทันตกรรมเป็นสิ่งที่จาเป็น เนื่องจากโรคนี้ติดต่อได้ง่าย ติดต่อได้ทางอากาศและสามารถแพร่กระจายได้ทั้งก่อนแสดง
อาการ ขณะมีอาการและหลังจากไม่มีอาการแล้ว (ในกรณีที่ยังแพร่เชื้อได้ต่อหลังหมดอาการ) ทันตแพทย์จึงต้องให้ความสาคัญ
กับการคัดกรองผู้ป่วยซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อต่อไปยังผู้ป่วยรายอื่น ๆ และผู้เกี่ยวข้อง
การคัดกรองนี้อาศัยความรู้จากรายงานผู้ป่วยทั้งในด้านอุบัติการณ์ ประวัติ และอาการที่สาคัญของโรคนี้นามาทาเป็น
แบบสอบถามให้ผู้ป่วยตอบหรือให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ซักถาม แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย
1. ประวัติ ได้แก่ ประวัติการเดินทางจากต่างประเทศในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหรือประวัติการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิด
กับผู้ป่วยโรค COVID-19 หรือประวัติที่เกี่ยวข้องหรือมาจากบริเวณที่มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)
2. อาการที่อาจเป็นอาการของโรคได้แก่ มีไข้ ไอแห้ง แม้ไม่มีน้ามูก เจ็บคอซึ่งเป็นอาการของโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจ แม้ไม่มีอาการอื่น ๆ ก็มีความจาเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยแยกโรค COVID19 จากโรค
ไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่น ๆ ก่อน นอกจากนี้ ยังมีอาการที่เป็นลักษณะเด่นของโรคนี้ได้แก่การหายใจลาบากหอบ
เหนื่อยหรือมีการอักเสบติดเชื้อที่ปอดโดยไม่ทราบสาเหตุ จมูกไม่ได้กลิ่นหรือได้กลิ่นน้อยลงลิ้นไม่รู้รสหรือรับ
รสได้ลดลง หากพบอาการอย่างหนึ่งอย่างใดเหล่านี้ต้องปรึกษาแพทย์โดยเร็วเพื่อให้การวินิจฉัยก่อน
3. การวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ควรทา ซึ่งทาได้ไม่ยากโดยใช้เครื่อง Thermoscan หากพบผู้ป่วยมีไข้
เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควรส่งพบแพทย์เพื่อให้ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของไข้ก่อนที่จะตรวจรักษาทางทัน
ตกรรม ยกเว้นในรายที่มีการติดเชื้อในบริเวณช่องปากและใบหน้าซึ่ง อาจจะมีไข้ร่วมด้วยในรายเช่นนี้ ถือเป็น
กรณีเร่งด่วนที่จาเป็นต้องให้การรักษาก่อน
โดยสรุป หากพบว่า ผู้ป่วยมีประวัติหรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแบบคัดกรอง หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน
37.5 องศาเซลเซียส ควรส่งปรึกษาแพทย์ก่อนและให้หลีกเลี่ยงการทาหัตถการในช่องปาก ยกเว้นในรายที่มีความจาเป็น
ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้น โดยพิจารณาตามศักยภาพของสถานพยาบาลและต้องให้การรักษาด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
เอกสารบันทึกการคัดกรองควรมีลายมือชื่อ-นามสกุล ผู้คัดกรองและผู้ถูกคัดกรอง โดยจัดเก็บไว้ในระบบเวชระเบียน
ของผู้ ป่ ว ยแบบบั น ทึ ก การคั ด กรองสามารถดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องทั น ตแพทยสมาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ
(https://www.thaidental.or.th/)

Standard Precautions
เพื่อให้การควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกหัตถการของการรักษาทางทันตกรรม
ทันตบุคลากรต้องปฏิบัติตามมาตรการ Standard Precautions ดังนี้

1. การล้างมือ
ควรล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการให้การรักษาผู้ป่วย หรือเมื่อมือสกปรก หรือสัมผัสสิ่งปนเปื้อน โดยต้องล้างให้
สะอาดครบทั้ ง 6 ขั้ น ตอนตามมาตรฐานใหม่ ข ององค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) เพื่ อ ท าความสะอาดมื อ ให้ ไ ด้ ทั่ ว ทั้ ง หมด
โดยเฉพาะบริเวณง่ามนิ้วมือทั้งสองด้าน ปลายนิ้วมือและเล็บ หัวแม่มือ เส้นลายนิ้วมือ โดยล้างด้วยน้าและสบู่เหลวผสมน้ายา
ฆ่ า เชื้ อ หากมื อ ไม่ ส กปรกและไม่ สะดวกในการล้ างมื อ ด้ ว ยน้ าควรถู มื อ ด้ว ยแอลกอฮอล์เ จลที่ มีค วามเข้ ม ข้ น 70-80 %

(https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/)

2. การสวมเครื่องป้องกันตนเองส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment- PPE)
2.1 เสื้อกาวน์
o หากเป็นบุคลากรที่ให้การรักษาโดยตรง ทั้งทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ช่วยงานข้างยูนิตทาฟันควร
เป็นชนิดที่กันน้าได้ มีคอปิด แขนยาว หลีกเลี่ยงการมีกระเป๋าหรือตะเข็บ
o หากเสื้อกาวน์ที่สวมไม่กันน้า ควรสวมเสื้อที่กันน้าได้ทับเสื้อกาวน์ที่สวมในชั้นแรก
o เสื้อกาวน์ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนสาหรับผู้ป่วยแต่ละราย ยกเว้นในหัตถการที่ไม่สามารถควบคุมการฟุ้งกระจาย
ได้เพียงพอ ควรเปลี่ยนใหม่ทุกรายหรือภายหลังการรักษามีการปนเปื้อนมาก ก็ควรเปลี่ยนใหม่ทันที
o ไม่สวมเสื้อกาวน์ออกไปนอกบริเวณที่ทาการรักษา
o การถอดเสื้อกาวน์ออกควรพลิกด้านในออกด้านนอกและทาด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเชื้อ COVID-19
ที่ติดอยู่บนเสื้อกาวน์มีโอกาสฟุ้งกระจายออกได้มากในระหว่างการถอดด้วยความเร่งรีบ
o กรณีใช้เสื้อกาวน์ที่ใช้ซ้าได้ การซักเสื้อกาวน์ที่ใช้งานแล้วเพื่อนากลับมาใช้ซ้า ควรแช่ เสื้อกาวน์ในโซเดียม
ไฮโปคลอไรต์ 0.01 % นาน 1 นาที และซักในน้าอุ่น
2.2 หมวก (Hair cap) ควรสวมในทุกหัตถการ ในกรณีหัตถการที่ไม่สามารถควบคุมการฟุ้งกระจายได้เพียงพอควร
เป็นชนิดที่กันน้าได้
2.3 ถุงมือ (Glove)
o ไม่ควรสวมถุงมือหากยังไม่ล้างมือ และหลังถอดถุงมือออกต้องล้างมือทุกครั้งเช่นกัน
o หากสวมถุงมือชั้นเดียวต้องดึงให้ปลายถุงมือคลุมปลายแขนเสื้อกาวน์เสมอ เพื่อให้ทุกส่วนของร่างกาย
ได้รับการคลุมป้องกัน แต่หากสวมถุงมือสองชั้นเพื่อการป้องกันการปนเปื้อนสูงสุด ให้ดึงปลายแขนเสื้อ
คลุมถุงมือชั้นแรก และดึงถุงมือชั้นที่สองคลุมปลายแขนเสื้อ

o ถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง และภายหลังการใช้งานให้ถือเป็นขยะติดเชื้อ โดยในระหว่างการรักษาถ้าถอดออก
แล้ว ห้ามนากลับมาใช้อีก เนื่องจากการสวมกลับคืนอีก จะทาให้เกิดการปนเปื้อนที่มือได้ และในขั้นตอน
การถอดถุงมือต้องทาด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
2.4 มาสก์ (Mask) ควรเป็นชนิด Medical N95 ก่อนการใช้งานต้องทา fit test ทุกครั้งเพื่อทดสอบความแนบของมาสก์
ให้แน่ใจว่าอากาศที่หายใจเข้าและออกผ่านการกรองแล้วและควรใช้ร่วมกับเฟซชีลด์ (Face Shield) ทุกครั้งเพื่อลด
การปนเปื้อนจากการกระเด็นของสารคัดหลั่งระหว่างทางาน หากไม่มี N95 ก็ควรใช้ surgical mask ที่มีการปิดเทป
กาวโดยรอบมาสก์ หรือวิธีอื่น ๆ ที่เพิ่มการแนบสนิทกับใบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศที่หายใจเข้าออกผ่านการกรอง
มากที่สุด ในภาวะที่มีความขาดแคลนของมาสก์ชนิด N95 และจาเป็นต้องใช้ซ้าหลายครั้ง ควรนามาสก์ชนิด N95 ที่
ผ่านการใช้งานแล้วไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแห้งที่อุณหภูมิ 56-75 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที หรือทาการฆ่าเชื้อ
ด้วยเครื่องอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า มาสก์ที่ผ่านการใช้งานแล้วถือเป็นขยะติดเชื้อ
2.5 เฟซชีลด์ (Face Shield) ควรเป็นชนิดที่มีขอบปิดมิดชิดโดยรอบ ด้านบนควรปิด ด้านข้างควรคลุมมาถึงส่วน
ของ ใบหูทั้งสองข้างและขอบล่างควรอยู่ต่ากว่าคาง เฟซซีลด์สามารถใช้ร่วมกับแว่นตาป้องกันได้ การสวมใส่เฟซ
ชีลด์ควรทาร่วมกั บการใส่มาสก์เสมอ การสวมใส่เฟซชีลด์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทดแทนการสวมมาสก์ได้
เนื่องจากเฟสชีลด์ไม่มีคุณสมบัติในการกรองอากาศ แต่ใช้เพื่อป้องกันการกระเด็นของสิ่ง ปนเปื้อน เมื่อสิ้นสุด
การรักษาแต่ละราย ให้ล้างทาความสะอาดด้วยน้าสบู่ และภายหลังการใช้งานทุกวันจะต้องทาความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพปานกลาง เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 0.5% นาน 10 นาที
2.6 แว่นตาป้องกัน แนะนาให้ใช้ร่วมกับเฟซชีลด์ (Face Shield) ในกรณีหัตถการที่ไม่สามารถควบคุมการฟุ้งกระจาย
ได้เพียงพอ โดยแว่นตาป้องกันควรเป็นชนิดที่มีขอบมิดชิดและแนบสนิทกับใบหน้ามากที่สุดเพื่อการป้องกันการ
ติดเชื้อสูงสุด เช่น ก๊อกเกิ้ล (Goggles) ซึ่งแนบสนิทกับใบหน้าทุกส่วน เมื่อสิ้นสุดการรักษาแต่ละรายให้ล้างทา
ความสะอาดด้ ว ยน้ าสบู่ ภ ายหลั ง การใช้ ง านทุ ก วั น จะต้ อ งท าความสะอาดและฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยน้ ายาฆ่ า เชื้ อ ที่ มี
ประสิทธิภาพปานกลาง เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 0.5% นาน 10 นาที
หมายเหตุ : สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกที่ไม่ได้ช่วยงานข้างยูนิตทาฟัน หรือเกี่ยวข้องกับการกระเด็นของสาร
คัดหลั่งต่างๆ อาจไม่จาเป็นต้องสวมอุปกรณ์ข้างต้นครบทั้งหมด ควรเลือกใช้ตามเหตุผลความจาเป็น เช่น เจ้าหน้าที่นัด
หมายบริเวณเคาน์เตอร์ที่ต้องสื่อสารกับผู้ป่วยอาจสวมอุปกรณ์ป้องกันเพียงแค่การสวมมาสก์ร่วมกับแว่นตาป้องกันหรือ
Face shield และเว้นระยะห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 1 เมตร เป็นต้น
2.7 มาตรการเสริมอื่น ๆ เพื่อลดจานวนเชื้อและปริมาณละอองฝอย
o การบ้วนปากก่อนการรักษา มีหลักฐานยันว่า การบ้วนปากหรือการแปรงฟันสามารถลดปริมาณเชื้อที่
ออกมากับละอองฝอยในขณะให้การรักษาทางทันตกรรมได้มากถึง 70-95 % ดังนั้น จึงควรกาหนดให้
ผู้ป่วยอมน้ายาบ้วนปากนาน 30-60 วินาที ก่อนเริ่มการรักษาทุกครั้ง
o การใช้เครื่องดูดแรงดันสูง (High Power Suction) ในการกรอฟันหรือการรักษาที่ทาให้เกิดละออง
ฝอย (Aerosol) พบว่าจะมีเชื้อจุลินทรีย์ปนออกมาด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะเชื้อ SAR-CoV-2 ซึ่งกาลังระบาด

อยู่ในขณะนี้ พบได้มากในสารคัดหลั่งจากลาคอและหลังโพรงจมูก การใช้เครื่องดูดแรงดันสูงใกล้กับจุด
กาเนิดละอองฝอยจะช่วยลดการฟุ้งกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการใช้เครื่องดูด
แรงดันสูงสามารถลดปริมาณละอองฝอยลงได้ถึง 90 % โดยในการใช้งานควรปฏิบัติตามคู่มือและเลือกใช้
อุปกรณ์ที่ทางบริษัทกาหนดมาแล้วจะทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การดัดแปลงหัวดูดละอองฝอยอาจทา
ให้ประสิทธิภาพในการดูดละอองฝอยของอุปกรณ์ลดลงได้
o การใช้แผ่นยางกันน้าลาย จากการศึกษาพบว่า การใช้แผ่นยางกันน้าลายในขณะกรอฟันสามารถลด
ปริมาณเชื้อที่ฟุ้งกระจายออกมากับละอองฝอยได้มากถึงร้อยละ 70-98 % (ชมการสาธิตการใส่แผ่นยางกัน
น้าลายได้ที่เว็บไซต์ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่ https://www.thaidental.or.th/)
o การใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งในด้านประสิทธิภาพการลดปริมาณละอองฝอย
ประสิทธิภาพในการการกาจัดเชื้อ และการบารุงรักษาเพื่อให้คงประสิทธิภาพนั้นไว้ เช่น External Oral
Suction หรือ UV Germicidal Irradiation เป็นต้น

3. การเตรียมเครื่องมือเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย
เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย หากเป็นเครื่องมือที่มีการใช้ซ้า มีข้อพิจารณาดังนี้
• เครื่องมือที่ทาให้เกิดความเสี่ยงในการทาให้เกิดการติดเชื้อสูง ได้แก่ เครื่องมือทางศัลยกรรม ต้องผ่านการทา
ให้ปลอดเชื้อ หรือหากไม่สามารถทาให้ปลอดเชื้อได้ ก็ควรเป็นชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
• เครื่องมือที่ทาให้เกิดความเสี่ยงในการทาให้ติดเชื้อปานกลาง ได้แก่ เครื่องมือที่นาเข้าสู่ช่องปาก ต้องทาให้
ปลอดเชื้อหรือฆ่าเชื้อด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง
• เครื่องมือที่ ทาให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อต่า ได้แก่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกช่องปากก่อน
นามาใช้ซ้า ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพปานกลาง ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อวัณโรคได้
• ด้ามกรอฟัน (Handpiece) ก่อนนามาใช้งานต้องทาให้ปลอดเชื้อเสมอ เมื่อเริ่มต้นงานในแต่ละวัน ก่อนต่อ
ด้ามกรอฟันกับท่อน้า/ลม ให้เหยียบสวิตช์ด้ามกรอฟัน นาน 2-3 นาที เพื่อให้น้าไหลผ่านทาความสะอาดและชะ
ล้างสิ่งสกปรกและเชื้อจุลินทรีย์ที่ตกค้างใน Water line ออกก่อน และเมื่อสิ้นสุดการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย โดย
ยังไม่ถอดเข็มกรอฟัน (Dental bur) ออก ให้เหยียบสวิตช์ด้ามกรอฟัน นาน 20-30 วินาที เพื่อไล่สิ่งสกปรกออก
จากท่อน้า/ลม จากนั้นจึงถอดด้ามกรอฟันออกไปทาความสะอาดและทาให้ปลอดเชื้อ

4. การดูแลสิ่งแวดล้อมภายในสถานพยาบาล
สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลแบ่งออกได้เป็นสองส่วน ได้แก่ 1) พื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ ถาด
วางเครื่องมือ ด้ามปรับไฟ เป็นต้น 2) อากาศที่หมุนเวียนในคลินิก ทั้งสองส่วนนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อ
ไม่ให้ก่อให้เกิดการติดเชื้อต่อทั้งผู้ให้และผู้รับการรักษา

4.1 พื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ
กล่าวโดยสรุป พืน้ ผิวภายในคลินิกทันตกรรม สามารถจัดแบ่งตามความเสี่ยงในการทาให้เกิดการติดเชื้อได้ 2 ประเภท
ซึ่งแต่ละประเภทจะต้องดูแลก่อนและหลังการใช้งานเพื่อป้องกันไม่เกิดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อแตกต่างกัน ดังนี้
4.1.1

พื้นผิวที่สัมผัสในขณะให้การรักษาผู้ป่วย (Clinical Contact Surfaces) ได้แก่ พื้นผิวต่าง ๆ ที่ทันตแพทย์
หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ข้างยูนิตทาฟัน มักจะสัมผัสขณะให้การดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น ถาดที่ติดมากับยูนิตพื่อ
วางชุดเครื่องมือที่ใช้ในการรักษา ด้ามปรับไฟ ด้ามหัวฉีดน้าและลม อ่างบ้วนปาก ปุ่มปรับเก้าอี้ เป็นต้น
พื้นผิวเหล่านี้จะเกิดการปนเปื้อนภายหลังการรักษาเสมอ ซึ่งเกิดได้ทั้ง จากละอองฝอยของสารคัดหลั่งที่
กระเด็นและตกลง หรือจากการสัมผัสของทันตบุคลากร พื้นผิวเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ก่อนและหลังให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีดังนี้
(a) การเช็ดทาความสะอาด แล้วตามด้วยการฆ่าเชื้อ โดยใช้สารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
ระดับปานกลาง เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 0.5% นาน 10 นาที หากเลือกใช้น้ายาหรือสารฆ่าเชื้ออื่น
ก็ต้องศึกษาว่าส่วนผสมควรเป็นเท่าใด และที่สารฆ่าเชื้อต้องสัมผัสกับพื้นผิวเป็นเวลานานเท่าใดจึงจะ
มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ต้องศึกษาเอกสารของผู้ผลิตก่อนการใช้งานทุกครั้ง วิธีนี้ไม่เหมาะกับพื้นผิว
ที่เป็นซอกหลืบหรือจุดอับที่การทาความสะอาดเข้าไปไม่ถึง
(b) การคลุมพื้นผิว ได้แก่ การเลือกวัสดุที่บางและป้องกันของเหลวซึมผ่าน เช่น พลาสติกที่ใช้ห่ออาหาร
(Plastic Wrap) ถุงพลาสติกมาคลุมพื้นผิวที่ต้องการดูแลเพื่อไม่ให้พื้นผิวที่ได้รับการปกคลุมนั้น ๆ
เกิดการปนเปื้อนในระหว่างการดูแลผู้ป่วย ก่อนการคลุมพื้นผิวต้องมั่นใจว่าพื้นผิวนั้นสะอาดและผ่าน
การฆ่ า เชื้ อ แล้ ว ด้ ว ยน้ ายาฆ่ า เชื้ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพระดั บ ปานกลาง ซึ่ งสามารถฆ่ า เชื้ อ วั ณ โรคได้
ภายหลังการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ให้แกะวัสดุที่คลุมพื้นผิวออก โดยยังสวมถุงมืออยู่ จากนั้นให้ถอด
ถุงมือ ล้างมือให้สะอาด และถ้าพื้นผิวที่คลุมไม่เกิดการปนเปื้อนใด ๆ ก็ให้คลุมพื้นผิวสาหรับผู้ป่วยราย
ต่อไปได้เลย แต่หากมีการปนเปื้อนบริเวณใด ก็ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนที่ จะคลุมพื้นผิว
สาหรับผู้ป่วยรายต่อไปเสมอ

หมายเหตุ: ต้องไม่วางวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยรายนั้น ๆ ในบริเวณที่ให้การรักษา เพื่อป้องกัน
การสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ และเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 โดยไม่จาเป็น หรือถ้าจาเป็นต้องวางในพื้นที่ให้การรักษา เมื่อ
เสร็จสิ้นการรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายจะต้องนาไปทาให้ปลอดเชื้อหรือฆ่าเชื้อ หรือเปลี่ยนวัสดุที่คลุมใหม่ทุกครั้ง
4.1.2

พื้นผิวทั่วไป เช่น ผนัง โต๊ะ เก้าอี้ ลิ้นชัก แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ พื้นห้อง เป็นต้น จะมีโอกาสเกิดการ
ปนเปื้อนจากละอองฝอยที่มีเชื้อจุลินทรีย์ปะปนล่องลอยและตกลงมา สถานพยาบาลควรกาหนดให้มีการ
ดูแลและทาความสะอาดตามระดับความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ ดังนี้
(a) พื้นผิวสัมผัสทั่วไปที่ไม่มีจุดอับ เช่น ผนัง โต๊ะ เก้าอี้ ลิ้นชัก แนะนาให้เช็ดถูทาความสะอาดด้วยน้าสบู่
หรือน้ายาฆ่าเชื้อบ่อย ๆ

(b) พื้นผิวสัมผัสทั่วไปที่มีซอกหลืบ เช่น แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ แนะนาให้ใช้วัสดุปิดคลุมพื้นผิว เช่น
Plastic Wrap และควรเปลี่ยนบ่อยๆ
(c) พื้นห้องและพื้นผิวทั่วไปในส่วนที่ผู้ป่วยนั่งรอ ควรทาความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง หรือเพิ่มเป็นทุก 30
นาที หากมีผู้มารับบริการจานวนมาก โดยเฉพาะในจุดที่ผู้มารับบริการมักใช้มือจับหรือสัมผัส
หมายเหตุ : ในกระบวนการฆ่าเชื้อตามพื้นผิวต่าง ๆ แนะนาให้ใช้วิธีการเช็ด ไม่แนะนาให้ใช้การฉีดพ่นหรือสเปรย์
เนื่องจากละอองฝอยของสารฆ่าเชื้อจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ทางาน เพิ่ มโอกาสในการฟุ้งกระจายของ
เชื้อจุลินทรีย์ และอาจทาการฆ่าเชื้อได้ไม่ทั่วถึง
4.2 ระบบอากาศในคลินิกทันตกรรม
การจัดระบบระบายอากาศ ควรจัดระบบระบายอากาศที่เหมาะสมในห้องทันตกรรม โดยคานึงถึงอัตรา
ระบายอากาศ (Ventilation Rate) และทิศทางการไหลของอากาศ (Airflow Direction) โดยในปัจจุบันยังไม่มีการ
กาหนดมาตรฐานของอัตราการระบายอากาศในห้องทันตกรรม ส่วนทิศทางการไหลแนะนาให้อากาศเคลื่อนตัวผ่าน
จากทันตแพทย์ไปยังผู้ป่วยและเคลื่อนตัวออกไปยังพัดลมดูดอากาศโดยไม่ผ่านตาแหน่ งที่มีผู้ปฏิบัติงานอื่ น อยู่
(Tachasontichai 2017) ในกรณี ที่ไม่ สามารถปรับ ปรุงระบบให้ทิ ศทางการไหลของอากาศมีลัก ษณะดังกล่าว
ข้างต้นได้ แนะนาให้เพิ่ม Ventilation Rate โดยการเปิดหน้าต่าง (Ampornaramveth 2017) และใช้พัดลมเป่า
ระบายอากาศทุกๆชั่วโมงโดยเปิดทิ้งไว้นานพอควร
หมายเหตุ : ในสถานพยาบาลที่มีความพร้อม ส่งเสริมให้จัดระบบระบายอากาศให้ห้องทาฟันทั่วไปมีการ
ระบายอากาศออกสู่ ภ ายนอกอยู่ ใ นช่ ว ง 6-12 ACH (Ninomura 1998; Anon 2017) และหากสถานพยาบาล
จาเป็นต้องให้การรักษาผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่าติดเชื้อโรค COVID-19 พิจารณาให้การรักษาในห้องที่มีอัตราการ
ระบายอากาศได้อย่างน้อย 12 ACH (Siegel et al. 2019)

5. การดูแลและจัดการกับขยะ
อุปกรณ์เครื่องป้องกันตนเองที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงวัสดุคลุมพื้นผิว และวัสดุอื่น ๆ ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งหรือ
ละอองฝอยถือเป็นขยะติดเชื้อทั้งหมด
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