แนวทางปฏิบัติการรัก าทางทันตกรรม าขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ใน ถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่ทันตแพทย ภาได้จัดทาประกา เรื่อง เเน ทางปฏิบัติงานใ ้การรัก าทางทันตกรรมเพื่อค บคุมเเละป้ องกัน
การติดเชื้อใน ถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไ รั โคโรนา 2019 (COVID-19) ประกา ณ ันที่ 30 เม ายน 25631 ได้
กา นดรายละเอี ย ดของภา ะต่างๆทางทั นตกรรม โดยพิ จารณาตามค ามรุ นแรงแบ่ง ได้เ ป็น 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กรณี ฉุ กเฉิน
(Emergency case) กรณี เ ร่ ง ด่ น (Urgency case) กรณี ที่ กาลั ง เข้ า ู่ ภา ะเร่ ง ด่ น (Pre-urgency case) และกรณี ไ ม่
เร่งด่ น (Elective case)
คณะอนุกรรมการฝึกอบรม าขา ิทยาเอ็นโดดอนต์ได้ พิจารณากา นดแน ทางปฏิบัติการรัก าทางทันตกรรม าขา
ิทยาเอ็นโดดอนต์ เพื่อรองรับ ถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ รั โคโรนา 2019 โดยกา นดกรณีผู้ป่ ยที่เกี่ย ข้อง
กับ าขา ิทยาเอ็นโดดอนต์ และแน ทางการรัก าผู้ป่ ยในกรณีต่างๆ ดังนี้
กรณีเร่งด่วนทางทันตกรรม (Dental urgency case)
- ป ดฟันจากการอักเ บของเนื้อเยื่อในโพรงประ าทฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน
- การอักเ บติดเชื้อที่ก่อใ ้เกิด นอง รืออาการป ดบ มเฉพาะที่
- ฟัน ัก/แตกที่ทาใ ้เกิดค ามเจ็บป ด รือการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่อ
- อุบัติเ ตุฟัน ลุด รือขยับออกจากตาแ น่งเดิม
- การใ ้การรัก าทางทันตกรรมที่จาเป็นต้องทาก่อนและ ลังการรัก าทางการแพทย์ที่ าคัญ รือกรณีผู้ป่ ยมีโรค
ประจาตั รุนแรงที่ต้องได้รับการรัก า เช่น การเตรียมช่องปากเพื่อการรัก ามะเร็ง ีร ะและลาคอ ผู้ป่ ยที่ต้อง
ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอ ัย ะ ปลูกถ่ายไขกระดูก
- ั ดุอุดชั่ ครา ลุดและยังอยู่ระ ่างการรัก ารากฟันจนเกิดการรั่ เข้าไปในคลองรากฟัน
กรณีที่กาลังเข้า ู่ภาวะเร่งด่วนทางทันตกรรม (Dental pre-urgency case)
- ฟันที่ยังรัก ารากฟันไม่เ ร็จ และมีค ามเ ี่ยงทาใ ้มีการติดเชื้อซ้า เกิดค ามเจ็บป ด รือถ้าไม่รีบรัก าจะท าใ ้
การพยากรณ์โรคแย่ลง
- ฟันที่ได้รับอุบัติเ ตุ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการรัก าเพื่อป้องกันการเกิดภา ะแทรกซ้อนที่จะทาใ ้การพยากรณ์โรค
แย่ลง
- ฟันที่เริ่มมีอาการจากการอักเ บ รือติดเชื้ออีก ภาย ลังได้รับการรัก ากึ่งฉุกเฉินไป ไม่นาน
แนวทางการบาบัดฉุกเฉิน
- กรณีใ ้การรัก าทางยาเท่านั้น (Pharmacological management) บางกรณีที่ไม่ ามารถใ ้การรัก าทาง
ัตถการได้ เช่น อยู่ในภา ะการแพร่ระบาดซึ่งไม่ ามารถทา ัตถการที่มีการฟุ้งกระจายได้ รือกรณี ผู้ป่ ยคาด ่า รือยืนยัน ่า
ติดเชื้อ Covid-19 แต่ทันตแพทย์ยังไม่มีค ามพร้อมในการรัก าทาง ัตถการ ามารถใ ้การรัก าทางยาเพื่อบรรเทาอาการ
ป ดระ ่างรอ ่งต่อผู้ป่ ย รือรอจนก ่าจะมีค ามพร้อม2 แน ทางรัก าทางยาแ ดงในตารางที่ 1, 2 และรูปที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แน ทางการจ่ายยาแยกตามการ ินิจฉัยโรค3, 4
Diagnosis
Irreversible pulpitis with/ without symptomatic apical periodontitis
Pulp necrosis without acute apical abscess
Pulp necrosis with acute apical abscess
Pulp necrosis with chronic apical abscess
Acute apical abscess with systemic involvement (fever, malaise,
unexplained trismus, lymphadenopathy)
Progressive infection (rapid onset on swelling <24 hrs., cellulitis or
spreading infection, osteomyelitis

Analgesic

Antibiotic

✓
✓
✓
✕

✕
✕
✓
✕

✓

✓

✓

✓

รูปที่ 1 ชนิดของยาแก้ป ดที่ค รใช้ แนะนาใ ้จ่ายยาตามระดับค ามเจ็บป ดและทานยาตามเ ลา (by the clock) ไม่ค ร
เลือกทานเมื่อป ด5
ตารางที่ 2 ชนิดของยาปฏิชี นะที่ค รใช้4
First choice
ากทานยาในกลุ่ม first choice แล้
อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 ัน

ไม่แพ้ Penicillin
Penicillin VK
Amoxicillin
Penicillin VK + metronidazole
Amoxicillin + metronidazole
Amoxicillin + clavulanic acid

แพ้ Penicillin
Clindamycin
Clindamycin + metronidazole

- กรณีใ ้การรัก าทาง ัต ถการและทางยา แน ทางการบาบัดฉุกเฉินแ ดงในตารางที่ 3 โดยอธิบายถึง ลักการ
และเ ตุผลของ ิธีการรัก าเพื่อ ังผลใ ้ระงับป ดได้อย่างมีประ ิทธิภาพ โดยทันตแพทย์ ามารถปรับเปลี่ยนการรัก าใ ้
เ มาะ มกับบริบทของตนเอง เช่น ระดับค ามยากของฟัน เครื่องมือ ค ามชานาญ และเ ลาในการรัก า
ตารางที่ 3 แน ทางการบาบัดฉุกเฉินโดยใ ้การรัก าทั้งทาง ัตถการและจ่ายยา6
Diagnosis
Treatment
Irreversible pulpitis with normal - อาการป ดเกิด จากการอั กเ บของ pulp แต่เนื่องจากทางคลิ นิกไม่ ามารถ
apical tissue
ประเมินขอบเขตการอักเ บของ pulp ได้ ดังนั้นเพื่อ ังผลระงับป ดได้อย่างมี
ประ ิทธิภาพค รกาจัด pulp ทั้ง มด โดยอาจทา one visit RCT เลยก็ได้
- แต่ ากเ ลาในการรั ก าไม่ เ พี ย งพอ ามารถกาจั ด coronal pulp ถึ ง ระดับ
orifice และถ้ า ไม่ ามารถ ้ า มเลื อ ดได้ อ ย่ า งมี ป ระ ิ ท ธิ ภ าพ ค รก าจั ด
radicular pulp เ พิ่ มเ ติ ม รื อรี บ นั ด มาย ผู้ ป่ ย ม าท า root canal
debridement ต่อโดยเร็
- จ่ายเฉพาะยาแก้ป ด
Irreversible pulpitis with
- การอักเ บจาก pulp แพร่ออก ู่เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน การรัก าที่แนะนา
symptomatic apical
คือ การกาจัด pulp ออกทั้ง มด โดยใ ่ยาในคลองรากฟันด้ ย Ca(OH)2
periodontitis
- กรอลด บฟัน
- จ่ายเฉพาะยาแก้ป ด
Pulp necrosis (No swelling)
- อาการป ดเกิดจากการติดเชื้อภายในคลองรากฟัน ดังนั้นการรัก าเพื่อระงั บ
ป ดค รกาจัดเชื้อโรคออกใ ้มากที่ ุดโดยการทา root canal debridement
และใ ่ยาในคลองรากฟันด้ ย Ca(OH)2
- จ่ายเฉพาะยาแก้ป ด
Pulp necrosis with localized
- Root canal debridement
swelling
- Incision and drain
- จ่ายเฉพาะยาแก้ป ด (จ่ายยาปฏิชี นะเฉพาะกรณี immunocompromised
patient รือมี systemic involvement)
Pulp necrosis with diffused
- Root canal debridement
swelling
- Medication with Ca(OH)2
- จ่ายยาแก้ป ดและยาปฏิชี นะ
กรณีมี pain to percussion
- กรอลด บฟัน
มายเ ตุ
- ยาแก้ป ดและยาปฏิชี นะที่แนะนาได้แ ดงตามรูปที่1 และตารางที่ 2
- ถ้าผู้ป่ ยมีอาการป ดก่อนการรัก า ่ นใ ญ่จะมีอาการป ด ลังการรัก าร่ มด้ ย ดังนั้น ลังการรัก าค รจ่าย
ยาแก้ป ดใ ้ผู้ป่ ยทาน 1-3 ัน โดยเลือกจ่ายยาแก้ป ดตามระดับของอาการป ดก่อนการรัก า ทานยาตามเ ลา
(by the clock) ไม่ค รทานเมื่อป ด

- ยาปฏิชี นะไม่มีผลต่อการบรรเทาอาการป ดฟัน ดังนั้นค รจ่ายเฉพาะกรณีที่จาเป็นตามที่แนะนาเพื่อป้องกั นการ
ดื้อยา การแพ้ยา และผลข้างเคียงของยา
- ทั น ตแพทย์ ค รเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ จะช่ ยลดเ ลาในการท า complete cleaning and shaping เช่ น
electronic apex locator, rotary NiTi files, microscope, ultrasonic instrument, CBCT
- แนะนาเตรียมคลองรากฟั นแบบ crown down instrumentation เพื่อลดการผลั กเ เนื้ อฟั นและ ิ่ง กปรก
ออกไปเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน ซึ่งจะทาใ ้เกิดอาการป ด ลังการรัก า
แนวทางปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อ
1. การใ ้ผู้ป่ ยบ้ นปากด้ ยน้ายาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ามารถช่ ยลดเชื้อที่ออกมากับละอองฝอยขณะทาฟันได้2,7 โดย
แนะนาใ ้ผู้ป่ ยบ้ นนานอย่างน้อย 30-60 ินาที ก่อนเริ่มทา ัตถการ รือบ้ นเป็นระยะ ากทา ัตถการที่ใช้เ ลานาน ใน
กรณีที่ผู้ป่ ยที่ไม่ ามารถค บคุมการกลืนได้ เช่น ผู้ป่ ยเด็ก รือผู้ป่ ย ูงอายุ ใ ้ใช้ผ้าก๊อซ รือ าลีชุบน้ายาบ้ นปากเช็ด
ภายในช่องปากแทนการบ้ นน้ายา น้ายาบ้ นปากที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อที่แนะนามีดังต่อไปนี้
- 0.2% povidone iodine เตรี ย มโดยผ ม Betadine Gargle 1 มล.กั บ น้ า 30 มล. โดยมี ข้ อ ้ ามใช้ ใ นผู้ ป่ ยที่ มีการ
ทางานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ ผู้ที่มีประ ัติการแพ้ไอโอดีน แพ้อา ารทะเล ผู้ป่ ยโรคไต ผู้ป่ ยตั้งครรภ์ ผู้ป่ ยในระยะ
ใ ้นมบุตร และเด็กอายุต่าก ่า 6 ปี1,8
- 1% hydrogen peroxide เตรียมโดยผ ม 6% hydrogen peroxide กับน้าในอัตรา ่ น 1:5 รือผ ม 3% hydrogen
peroxide กั บ น้ าในอั ต รา ่ น 1:2 น้ ายาต้ องเตรี ย มใ ม่ เ มอ ลี กเลี่ ย งใ ้ พ้ น งแดด โดยมี ข้ อค รระ ั ง คื อ อาจ
ก่อใ ้เกิดการระคายเคืองค่อนข้าง ูง จึง ้ามใช้ในผู้ ูงอายุ ผู้ที่ปากแ ้งน้าลายน้อย รือมีแผลในช่องปาก ผู้ป่ ยที่มีแผล
ถอนฟัน1,8
2. การใ ่ rubber dam ช่ ยลดการเกิดละอองฝอย และลดการปนเปื้อนของน้าลายกับละอองฝอย โดย rubber
dam ค ร seal รอบฟันใ ้ นิ ท ไม่ เ ็ นเนื้ อเ งื อก ไม่มีน้าลายขึ้ นมายั งบริ เ ณท าการรั ก า อาจใช้ light-cured gingival
barrier รือ Cavit ปิดในตาแ น่งที่ยัง seal ได้ไม่ นิท โดยปกติการใ ่ rubber dam จะไม่ใ ่ rubber dam sheet ขึ้นมา
ปิดจมูกผู้ป่ ย แต่ใน ถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้มีคาแนะนาใ ้ใ ่ rubber dam sheet เ นือจมูกผู้ป่ ย2,8,9 ลังจากนั้นทา
ค าม ะอาดผิ ฟันและ rubber dam sheet ก่อนเริ่มการกรอ ด้ ย povidone iodine และ alcohol
3. การใช้ High volume evacuator (HVE) ค รมีขนาดของ tip ใ ญ่ก ่า 8 มม. ช่ ยในการดูดละอองฝอยได้ ถึ ง
90% ในขณะที่ saliva ejector ขนาดของ tip เล็ก ่งผลใ ้การดูดละอองฝอยได้น้อยและไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับ HVE10
4. ใช้ Four hand dentistry 7,11
5. ลดการใช้ ultrasonic instrumentations, high-speed handpieces, triple syringes เพื่อลดการเกิดละออง
ฝอย2
6. ระมั ด ระ ั ง ในการถ่ า ยภาพรั ง ี ใ นช่ อ งปาก โดยเฉพาะต าแ น่ ง ที่ ก ระตุ้ น ใ ้ เ กิ ด การไอ รื อ าลั ก เช่ น
upper/lower posterior molar ค ร ่อ ุ้มแผ่นฟิล์มด้ ยซอง รือพันด้ ยแผ่นพลา ติก องชั้นเพื่อป้องกันการฉีดขาดและ
ปนเปื้อน2 ค รอธิบายผู้ป่ ยก่อนการถ่ายภาพรัง ีและ างแผ่นฟิล์มด้ ยค ามระมัดระ ัง ทั้งนีผ้ ู้ถ่ายภาพรัง ีค ร มใ ่อุปกรณ์
ป้องกันตั เองที่เ มาะ ม การใช้เครื่อง electronic apex locator ช่ ยในการ าค ามยา รากฟัน รือการถ่ายภาพรัง ี นอก
ช่องปาก เช่น Panoramic รือ CBCT เป็นทางเลือกเพื่อ ลีกเลี่ยงการไอ รือ าลักจากการถ่ายภาพรัง ีในช่องปาก2
7. ลีกเลี่ยงการกระตุ้นใ ้ผู้ป่ ยไอ รือจาม เช่น ไม่ใช้ยาชาเฉพาะที่ รือใช้อย่างระมัดระ ังเนื่องจากยาชาเฉพาะที่
อาจไ ลลงคอ และกระตุ้นใ ้เกิดการไอได้ รือการฉีดยาชาอย่างระมัดระ ังมีการ าง saliva ejector ในตาแ น่งที่เ มาะ ม
เพื่อป้องกันยาชาไ ลลงคอ และกระตุ้นใ ้เกิดการไอ8

8. ลดระยะเ ลาในการรัก าไม่ใ ้นานจนเกินไป9 เช่น การทา vital pulp therapy ถือเป็นตั เลือก นึ่งในการรัก า
ที่ขั้นตอนการรัก าง่าย ถูก และร ดเร็ ก ่าการรัก าคลองรากฟัน9
9. เลือก ั ดุอุดชั่ ครา ที่กันการรั่ ซึมได้เ มาะ ม ากต้องรอการบูรณะเป็นเ ลานาน เช่น Cavit base ร่ มกับ GI
รือ Cavit base ร่ มกับ Composite และลดระดับการ บฟันเพื่อป้องกันฟันแตก ักระ ่างรอบูรณะ
10. มีการติดตามเพื่อประเมิน ่าผู้ป่ ยมีอาการ รืออาการแ ดงของโรคติดเชื้อไ รั โคโรนา 2019 รือไม่ ภาย ลัง
การรัก าไม่น้อยก ่า 14 ัน12
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