แนวทางการปฏิบัติงานทางทันตกรรมหัตถการ
ในสถานการณ์ปกติรูปแบบใหม่ (new normal)
ข้อแนะนำนีจ้ ดั ทำขึน้ เพื่อเป็ นแนวทำง (guideline) ในกำรป้องกันกำรติดเชือ้ สำหรับกำรปฏิบตั ิงำนทำงทันตกรรมหัตถกำรในช่วงหลังกำรระบำดของโรค Covid-19
1. กำรจัดกำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ กำรคัดกรองคนไข้และกำรเตรียมคนไข้เพื่อกำรรักษำ กำรสวม

เครื่องป้องกันกำรติดเชือ้ ให้ปฎิบตั ิตำมข้อแนะนำของกรมกำรแพทย์และทันตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยฯ
2. ในกำรรักษำทำงทันตกรรมหัตถกำรมีขอ้ ควรปฏิบต
ั ิคือ
2.1. ใส่แผ่นยางกั้นน้าลาย (rubber dam) ในผูป
้ ่ วยทุกรำย โดยครอบคลุมจำนวนฟั นให้นอ้ ยที่สดุ

เท่ำที่สำมำรถทำงำนได้เพื่อป้องกันกำรปนเปื ้อนจำกฟั นซี่อ่นี ๆ แผ่นยำงควรปิ ดช่องปำกทัง้ หมดและขอบ
ด้ำนบนของแผ่นยำงอยู่เหนือจมูกคนไข้ ส่วนของแผ่นยำงที่มีกำรรั่วซึมควรปิ ดด้วย liquid dam และทำกำรฆ่ำ
เชือ้ โรคบนตัวฟั นและแผ่นยำงด้วยสำลีชุบเอทิลแอกอฮอล์ (ethyl alcohol) ควำมเข้มข้นร้อยละ 70
2.2. ด้ามกรอฟั น (handpieces) กำรใช้ดำ้ มกรอฟั นที่ป้องกันกำรไหลย้อนกลับ (anti-retraction
handpieces) จะช่วยป้องกันกำรเกิด cross-contamination ได้ ทำกำรเดินเครื่องไล่นำ้ ออกจำกสำยส่งนำ้

ก่อนเริ่มปฏิบตั ิงำนและระหว่ำงเปลี่ยนผูป้ ่ วยทุกรำยอย่ำงน้อย 20-30 วินำที
ในกำรใช้หวั กรอควำมเร็วสูง (airotor) กำรใช้ high vacuum suction ร่วมกับ
saliva ejector เป็ นสิ่งสำคัญในกำรลดกำรฟุ้งกระจำย กำรมี extra-oral suction จะช่วยลดละอองลอย
2.3. การกรอฟั น

(aerosol) ในอำกำศได้ดีขน
ึ ้ ควรทำควำมสะอำดไส้กรอง (filter) ของเครื่อง suction ด้วยโซเดียมไฮโปคลอ

ไรท์ควำมเข้มข้นร้อยละ 2.5-5 หรือเอทิลแอกอฮอล์ควำมเข้มข้นร้อยละ 70 เป็ นระยะ
2.4. การกาจัดรอยผุ ให้เน้นกำรใชั hand excavator กำจัดเนือ้ ฟั นที่ผจุ นถึงเนือ้ ฟั นส่วนที่แข็ง (firm
dentin) โดยฉพำะในรำยที่ไม่สำมำรถใส่แผ่นยำงกัน
้ นำ้ ลำยได้ ในกลุม่ ผูป้ ่ วยที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชึอ้ อำจ

ใช้วิธี Atraumatic Restorative technique (ART) หรือ กำรใช้ silver diamine fluoride เพื่อหยุดกำร
ลุกลำมของกำรผุ
2.5. การเตรียมฟั นเพื่อทาครอบฟั นหรืองานบูรณะโดยอ้อม (indirect restoration) ควร

ออกแบบชิน้ งำนให้สำมำรถใส่แผ่นยำงกัน้ นำ้ ลำยในระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนได้ เช่น กำรเตรียมขอบของชิน้ งำน
1

ให้อยู่เหนือขอบเหงือก กรณีท่ขี อบของกำรบูรณะอยู่ต่ำกว่ำขอบเหงือกอำจใส่แผ่นยำงกัน้ นำ้ ลำยด้วยวิธี splitdam
2.6. การพิมพ์ปาก เลือกหรือปรับขนำดของถำดพิมพ์ปำกให้เหมำะสม ควรใส่วส
ั ดุพิมพ์ปำกใน

ปริมำณพอดีไม่มำกเกินไป ซึ่งอำจทำให้ผปู้ ่ วยเกิดกำรไอหรืออำเจียรได้ ในกรณีท่มี ีอปุ กรณ์พร้อม กำรบูรณะ
ทำงอ้อมโดยวิธีกำร CAD-CAM และใช้ intraoral scanner ก็เป็ นวิธีกำรที่เลี่ยงกำรพิมพ์ปำกด้วยวัสดุได้
้ งานบูรณะโดยอ้อม ให้แช่นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ระดับปำนกลำง เช่น เอทิลแอกอฮอล์
2.7. ในการลองชิน
ควำมเข้มข้นร้อยละ 70 ทุกครัง้ ที่นำออกจำกปำกคนไข้ก่อนกำรกรอปรับแต่งชิน้ งำน
2.8. การใช้ triple syringe ควรใช้ดว้ ยควำมระมัดระวัง กำรใช้ลมหรือ water spray ที่แรงจะทำให้

เกิดกำรกระจำยของเศษผงจำกกำรกรอมำกขึน้
ควรเลือกใช้ตำมควำมเหมำะสมของกำรบูรณะ และควรคำนึงถึงกำรใช้วสั ดุท่ี
ช่วยลดระยะเวลำกำรทำงำนลง โดยเฉพำะในกลุม่ ผูป้ ่ วยที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชึอ้
2.9 การเลือกใช้วัสดุ

3. ภำยหลังกำรรักษำควรมีกำรติดตำมผูป
้ ่ วยทำงโทรศัพท์สอบถำมอำกำรที่เกี่ยวเนื่องกับโรค Covid 19 ทุก
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