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แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19

อุปกรณปองกันสวนบุคคลแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
Primary protection :
สําหรับพนักงานในคลินิก
Disposable working
cap
Surgical Mask
และสวม protective
goggle/ face shield
และ latex gloves
/Nitrile gloves เมื่อ
จําเปน
Ref: Peng et al. Transmission routes of 2019-nCoV and
controls in dental practice. Int J Oral Sci 2020(12):9.

Secondary protection :
สําหรับทันตแพทยและผูชวย
ทันตแพทย
Disposable doctor cap
Surgical Mask
Protective goggle
Face shield
Working Cloth รวมกับ
Disposable Isolation
Clothing หรือ Surgical
Cloth ดานนอก
Disposable latex
gloves/Nitrile gloves

Tertiary protection : สําหรับ
ทันตแพทยกรณีที่ตองรักษาคนไข
ที่ติดเชื้อหรือคาดวาจะติดเชื้อ
COVID-19 ในเคสบงชี้วามีเหตุ
ฉุกเฉินทางทันตกรรม
Disposable doctor cap
N 95 Mask
Protective goggle
Face shield
Special protective outwear
หากไมมี ใหใช Working
Cloth รวมกับ Disposable
protective Clothing
Disposable latex
gloves/Nitrile gloves
Impermeable Shoe

รวมกับการมีระบบระบายอากาศ
กําจัดละอองฝอยฟุงกระจาย
เเละระบบกําจัดเชื้ออยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธทันตแพทยสภา
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การเตรียมนํ้ายาบวนปากสําหรับผูรับบริการทางทันตกรรม
1 % Hydrogen Peroxide

0.2 % หรือ 0.5 %
Povidone Iodine

6% Hydrogen Peroxide ผสม
กับนํ้าในอัตราสวน 1:5
3% Hydrogen Peroxide ผสม
กับนํ้าในอัตราสวน 1:2

0.2% Povidone Iodine
(ฆาเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส)
ใช Betadine Gargle 1 ml: นํ้า 30 ml

วิธีใช : อมกลั้วในชองปาก 1 นาที
แลวบวนทิ้ง กอนการรักษา

0.5% Povidone Iodine
(ฆาเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา)
ใช Betadine Gargle 2 ml: นํ้า 30 ml

ขอควรระวัง
นํ้ายาตองเตรียมใหมกอนใชเสมอ
หลีกเลี่ยงใหพนแสงแดด
ระวังการกลืน และ สําลัก
อาจระคายเคืองได

0.12% Chlorhexidine

0.12 % Chlorhexidine
(สามารถฆาเชื้อไวรัส
HSV,CMV, Influenza
A,Parainfluenza , HBV
ซึ่งเปน enveloped virus
เหมือน Coronavirus ได)

วิธีใช : อมกลั้วในชองปาก 30-60 วินาที
แลวบวนทิ้ง กอนการรักษา

วิธีใช: รินครั้งละ 15-30 ml
อมกลั้วปากนาน 1 นาทีแลว
บวนทิ้ง

ขอควรระวัง
ระวังการใชในผูปวยที่มีการทํางานของตอม
ไทรอยดผิดปกติ ผูที่มีประวัติการแพ
Betadine Gargle หรือแพไอโอดีน

ขอควรระวัง
อาจระคายเคืองได

Ref : Peng et al. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci 2020(12):9.
: D Bernstein et al. In Vitro Virucidal Effectiveness of a 0.12% -chlorhexidine Gluconate Mouthrinse J Dent Res 1990(3)
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เมื่อเขาสูการแพรระบาดของโรคระยะที่ 3
หรือเมื่อแพรระบาดเปนวงกวาง
ใหบริการตามบริบทของนโยบายในแตละสถานพยาบาล ภายใต
standard precautions ดังนี้
กรณีสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงในการใหบริการและมีความพรอมในการปองกันการแพรเชื้อ
-ใหทําหัตถการตามความจําเปนเเละเหมาะสม โดยตองมีการจัดการกับละอองฝอยฟุงกระจายอยางมี
ประสิทธิภาพ เเละมีความพรอมในเรื่องอุปกรณปองกันของบุคคลากร

กรณีสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการใหบริการและการปองกันการแพรเชื้อแบบทั่วไป
-ใหบริการในเคสที่จําเปน หัตถการที่ไมมีละอองฝอยฟุงกระจาย หรืออาจพิจารณาทําเฉพาะ
emergency case หรืออาจเลื่อนหัตถการใดๆ ออกไปกอนจนกวาสถานการณการระบาด จะควบคุม
ได จึงนัดมาทําการรักษาตอไป

มาตรการเหลานี้จัดเตรียมไวเพื่อใชเปนเเนวทางปฏิบัติไปจนกวา
การเเพรระบาดของโรคจะสามารถควบคุมได
กรุณาติดตามขาวสารใหเปนปจจุบันและปฏิบัติตามประกาศจากภาครัฐ
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธทันตแพทยสภา
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