แนวทางการปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมเฉพาะทาง
ด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 การบริการทางทันตกรรมจัดเป็ นการ
บริการที่มีความเสี่ยงเนื่องจากหัตถการส่วนใหญ่อาจก่อให้เกิดฝอยละออง (Aerosol generating
procedures) แนวทางปฏิบตั ิทางทันตกรรมเฉพาะทางด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลนี ้ ได้
จัดทาเป็ นแนวทางพืน้ ฐานซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยขึน้ อยู่กบั การประเมินสถานการณ์
การระบาดและการบริการที่เหมาะสมตามศักยภาพและทรัพยากรของแต่ละสถานบริการโดยคานึงถึง
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย บุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ่ วยอื่นๆที่มารับบริการในสถานบริการ
การคัดกรองความเสี่ยง
ผูท้ ่มี ารับบริการทุกรายได้รบั การซักถามประวัติเสี่ยงและประวัติอาการเพื่อคัดกรองความเสี่ยงของ
การติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม ดังนี ้
ประวัติ
- กลับมาจากพืน้ ที่หรืออยู่อาศัยในพืน้ ที่เกิดโรคระบาดต่อเนื่องของ ไวรัสโคโรนา 2019
- มีประวัติคนในครอบครัวป่ วย หรือ สัมผัสกับผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือสารคัด
หลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผูป้ ่ วยโดยไม่ได้ใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนเองที่เหมาะสม
- เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจานวนมาก
- มีประวัติไปในสถานที่ท่ชี มุ ชน หรือสถานที่ท่มี ีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล ขนส่งสาธารณะ
- เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีโอกาสใกล้ชิด/ สัมผัสผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
อาการ และอาการแสดง
- ไอ เจ็บคอ นา้ มูกไหล
- มีไข้ อุณหภูมิตงั้ แต่ 37.5oC
- การสูญเสียการได้กลิ่น การรับรส
- ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนือ้
- หายใจเหนื่อย หายใจเร็ว

แนวปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรม
1.กรณีผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงและมีอาการ
1.1 กรณีผปู้ ่ วยอยู่ในกลุม่ มีอาการฉุกเฉิน (emergency condition) ได้แก่
- การติดเชือ้ ที่ทาให้เกิดการบวม บริเวณใบหน้าช่องปากหรือลาคอ ทาให้มีอาการกลืนหรือหายใจ
ลาบาก หรืออ้าปากได้นอ้ ยลง
- ภาวะเลือดออกในช่องปากที่ควบคุมไม่ได้
- การบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้าที่ทาให้เกิดภาวะหายใจลาบาก (airway
compromised)
ให้การรักษาโดยบุคลากรที่ทาการรักษาสวมใส่ maximum PPE ทาการรักษาในห้องแยก airborne
infection isolation room หรือห้อง negative pressure ร่วมกับการใช้กระบวนการ aerosol reduction
protocol ซึ่งประกอบด้วยการใช้นา้ ยาบ้วนปากก่อนทาหัตถการ การใช้เครื่องดูดกาลังสูง (high power
suction) ระหว่างทาหัตถการเป็ นต้น และส่งตัวผูป้ ่ วยเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี RT-PCR test
1.2 กรณีผปู้ ่ วยอยู่ในกลุม่ มีอาการเร่งด่วน (urgency condition) ได้แก่
- ปวด
- บวมจากการติดเชือ้ ที่ไม่สง่ ผลต่อการกลืนหรือการหายใจ
- การบาดเจ็บบริเวณฟั น กระดูกขากรรไกรและใบหน้า
- แผลหรือรอยโรคที่สงสัยเนือ้ งอกร้ายแรงหรือการติดเชือ้
ควรส่งตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี RT-PCR test ก่อน
- กรณีผลตรวจเป็ นลบ และ หัตถการเป็ นชนิดที่ทาให้เกิดละอองฝอย (aerosol generating
procedure) ได้แก่ หัตถการที่ตอ้ งใช้เครื่องกรอกระดูก หรือหัตถการที่กระตุน้ ให้เกิดการ อาเจียน ไอหรือ
จาม ให้ทาการรักษาโดยบุคลากรสวมใส่ maximum PPE และทาการรักษาในห้องที่มีการหมุนเวียนและ
ระบายอากาศที่เหมาะสมร่วมกับการใช้กระบวนการ aerosol reduction protocol
- กรณีผลตรวจเป็ นลบ และ หัตถการเป็ นชนิดที่ไม่ทาให้เกิดละอองฝอย (non-aerosol generating
procedure) ได้แก่ การตรวจร่างกาย, simple extraction, soft tissue biopsy เป็ นต้น ให้ทาการรักษาโดย
บุคลากรสวมใส่ standard PPE และทาการรักษาในห้องที่มีการหมุนเวียนและระบายอากาศที่เหมาะสม
ร่วมกับการใช้กระบวนการ aerosol reduction protocol

- กรณีผลตรวจเป็ นบวก ควรเลื่อนการทาหัตถการออกไปก่อนอย่างน้อย 30 วัน และมีผลตรวจ
เป็ นลบ หากจาเป็ นต้องทาการรักษาควรทาเท่าที่จาเป็ น หลีกเลี่ยงการทาหัตถการที่ทาให้เกิดฝอยละออง
โดยบุคลากรสวมใส่ maximum PPE ทาการรักษาในห้องแยก airborne infection isolation room หรือห้อง
negative pressureร่วมกับการใช้กระบวนการ aerosol reduction protocol
1.3 กรณีผปู้ ่ วยอยู่ในกลุม่ มีอาการไม่เร่งด่วน (elective condition) ได้แก่
- การถอนฟั นที่ไม่มีอาการ (extraction asymptomatic teeth)
- การตัดแต่งกระดูกเพื่อใสฟั นปลอม (pre-prosthetic surgery)
- การผ่าตัดฝังรากฟั นเทียม
ควรเลื่อนการรักษาทางทันตกรรมไปก่อนอย่างน้อย 30 วัน และมีผลตรวจเป็ นลบ บุคลากรที่ทา
การรักษาสวมใส่ standard PPE
2. กรณีผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงและไม่มีอาการ
2.1 กรณีผปู้ ่ วยอยู่ในกลุม่ มีอาการฉุกเฉิน ได้แก่
- การติดเชือ้ ที่ทาให้เกิดการบวม บริเวณใบหน้าช่องปากหรือลาคอ ทาให้มีอาการกลืนหรือหายใจ
ลาบาก หรืออ้าปากได้นอ้ ยลง
- ภาวะเลือดออกในช่องปากที่ควบคุมไม่ได้
- การบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้าที่ทาให้เกิดภาวะหายใจลาบาก (airway
compromised)
ให้การรักษาโดยบุคลากรที่ทาการรักษาสวมใส่ maximum PPE ทาการรักษาในห้องแยก airborne
infection isolation room หรือห้อง negative pressure ร่วมกับการใช้กระบวนการ aerosol reduction
protocol และส่งตัวผูป้ ่ วยเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี RT-PCR test
2.2 กรณีผปู้ ่ วยอยู่ในกลุม่ มีอาการเร่งด่วน ได้แก่
- ปวด
- บวมจากการติดเชือ้ ที่ไม่สง่ ผลต่อการกลืนหรือการหายใจ
- การบาดเจ็บบริเวณฟั น กระดูกขากรรไกรและใบหน้า
- แผลหรือรอยโรคที่สงสัยเนือ้ งอกร้ายแรงหรือการติดเชือ้
ควรส่งตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี RT-PCR test ก่อน

- กรณีผลตรวจเป็ นลบ และ หัตถการเป็ นชนิดที่ทาให้เกิดละอองฝอย ได้แก่ หัตถการที่ตอ้ งใช้เครื่อง
กรอกระดูก หรือหัตถการที่กระตุน้ ให้เกิดการ อาเจียน ไอหรือจาม ให้ทาการรักษาโดยบุคลากรสวมใส่
maximum PPE และทาการรักษาในห้องที่มีการหมุนเวียนและระบายอากาศที่เหมาะสมร่วมกับการใช้
กระบวนการ aerosol reduction protocol
- กรณีผลตรวจเป็ นลบ และ หัตถการเป็ นชนิดที่ไม่ทาให้เกิดละอองฝอย ได้แก่ การตรวจร่างกาย,
simple extraction, soft tissue biopsy เป็ นต้น ให้ทาการรักษาโดยบุคลากรสวมใส่ standard PPE และ
ทาการรักษาในห้องที่มีการหมุนเวียนและระบายอากาศที่เหมาะสมร่วมกับการใช้กระบวนการ aerosol
reduction protocol
- กรณีผลตรวจเป็ นบวก ควรเลื่อนการทาหัตถการออกไปก่อนอย่างน้อย 30 วัน และมีผลตรวจ
เป็ นลบ หากจาเป็ นต้องทาการรักษาควรทาเท่าที่จาเป็ น หลีกเลี่ยงการทาหัตถการที่ทาให้เกิดฝอยละออง
โดยบุคลากรสวมใส่ maximum PPE ทาการรักษาในห้องแยก airborne infection isolation room หรือห้อง
negative pressure ร่วมกับการใช้กระบวนการ aerosol reduction protocol
2.3 กรณีผปู้ ่ วยอยู่ในกลุม่ มีอาการไม่เร่งด่วน ได้แก่
- การถอนฟั นที่ไม่มีอาการ
- การตัดแต่งกระดูกเพื่อใสฟั นปลอม
- การผ่าตัดฝังรากฟั นเทียม
- การตัดชิน้ เนือ้ ควักถุงนา้ เนือ้ งอกที่ไม่สงสัยว่าเป็ นรอยโรคมะเร็ง
ควรเลื่อนการรักษาทางทันตกรรมไปก่อนอย่างน้อย 14 วัน และมีผลตรวจเป็ นลบ บุคลากรที่ทา
การรักษาสวมใส่ standard PPE
3. กรณีผู้ป่วยไม่มีประวัติเสี่ยงและไม่มีอาการ
- กรณีทาหัตถการที่ทาให้เกิดละอองฝอย บุคลากรที่ทาการรักษาสวมใส่ full PPE ทาการรักษาใน
ห้องที่มีการหมุนเวียนและระบายอากาศที่เหมาะสมร่วมกับการใช้กระบวนการ aerosol reduction
protocol
- กรณีทาหัตถการที่ไม่ทาให้เกิดละอองฝอย บุคลากรที่ทาการรักษาสวมใส่ standard PPE ทา
การรักษาในห้องที่มีการหมุนเวียนและระบายอากาศที่เหมาะสมร่วมกับการใช้กระบวนการ aerosol
reduction protocol
หมายเหตุ แนวทางปฏิบตั ิอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและข้อมูล
ทางวิชาการที่เปลี่ยนไป
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