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แนวทางการปฏิบัติงานทางทันตกรรมหตัถการ 

ในสถานการณป์กติรูปแบบใหม่ (new normal) 

ขอ้แนะน ำนีจ้ดัท ำขึน้เพื่อเป็นแนวทำง (guideline) ในกำรปอ้งกนักำรติดเชือ้ส  ำหรบักำรปฏิบติังำนทำงทนัต-

กรรมหตัถกำรในช่วงหลงักำรระบำดของโรค Covid-19 

1. กำรจดักำรสถำนที่ สิ่งแวดลอ้มทำงกำยภำพ กำรคดักรองคนไขแ้ละกำรเตรียมคนไขเ้พื่อกำรรกัษำ กำรสวม

เครื่องป้องกนักำรติดเชือ้ใหป้ฎิบติัตำมขอ้แนะน ำของกรมกำรแพทยแ์ละทนัตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยฯ 

2. ในกำรรกัษำทำงทนัตกรรมหตัถกำรมีขอ้ควรปฏิบติัคือ 

       2.1. ใสแ่ผ่นยางกั้นน ้าลาย (rubber dam) ในผูป่้วยทกุรำย โดยครอบคลมุจ ำนวนฟันใหน้อ้ยที่สดุ

เท่ำที่สำมำรถท ำงำนไดเ้พื่อปอ้งกนักำรปนเปื้อนจำกฟันซี่อี่นๆ แผ่นยำงควรปิดช่องปำกทัง้หมดและขอบ

ดำ้นบนของแผ่นยำงอยู่เหนือจมกูคนไข ้สว่นของแผ่นยำงที่มีกำรรั่วซมึควรปิดดว้ย liquid dam และท ำกำรฆ่ำ

เชือ้โรคบนตวัฟันและแผ่นยำงดว้ยส ำลีชุบเอทิลแอกอฮอล ์(ethyl alcohol) ควำมเขม้ขน้รอ้ยละ 70     

       2.2. ด้ามกรอฟัน (handpieces) กำรใชด้ำ้มกรอฟันที่ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั (anti-retraction 

handpieces) จะช่วยปอ้งกนักำรเกิด cross-contamination ได ้ท ำกำรเดินเครื่องไลน่ ำ้ออกจำกสำยสง่น ำ้

ก่อนเริ่มปฏิบติังำนและระหว่ำงเปลี่ยนผูป่้วยทุกรำยอย่ำงนอ้ย 20-30 วินำที 

       2.3. การกรอฟัน ในกำรใชห้วักรอควำมเรว็สงู (airotor) กำรใช ้high vacuum suction รว่มกบั 

saliva ejector เป็นสิ่งส ำคญัในกำรลดกำรฟุ้งกระจำย กำรมี extra-oral suction จะช่วยลดละอองลอย 

(aerosol) ในอำกำศไดดี้ขึน้ ควรท ำควำมสะอำดไสก้รอง (filter) ของเครื่อง suction ดว้ยโซเดียมไฮโปคลอ

ไรทค์วำมเขม้ขน้รอ้ยละ 2.5-5 หรือเอทิลแอกอฮอลค์วำมเขม้ขน้รอ้ยละ 70 เป็นระยะ 

  2.4. การก าจัดรอยผุ ใหเ้นน้กำรใช ัhand excavator ก ำจดัเนือ้ฟันที่ผจุนถึงเนือ้ฟันสว่นที่แข็ง (firm 

dentin) โดยฉพำะในรำยที่ไม่สำมำรถใสแ่ผ่นยำงกัน้น ำ้ลำยได ้ในกลุม่ผูป่้วยที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชึอ้อำจ

ใชว้ิธี Atraumatic Restorative technique (ART) หรือ กำรใช ้silver diamine fluoride เพื่อหยดุกำร

ลกุลำมของกำรผุ 

2.5. การเตรียมฟันเพ่ือท าครอบฟันหรืองานบูรณะโดยอ้อม (indirect restoration) ควร

ออกแบบชิน้งำนใหส้ำมำรถใสแ่ผ่นยำงกัน้น ำ้ลำยในระหว่ำงกำรปฏิบติังำนได ้เช่น กำรเตรียมขอบของชิน้งำน
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ใหอ้ยู่เหนือขอบเหงือก กรณีที่ขอบของกำรบรูณะอยู่ต  ่ำกว่ำขอบเหงือกอำจใส่แผ่นยำงกัน้น ำ้ลำยดว้ยวิธี split-

dam 

       2.6. การพิมพป์าก เลือกหรือปรบัขนำดของถำดพิมพป์ำกใหเ้หมำะสม ควรใสว่สัดพุิมพป์ำกใน

ปรมิำณพอดีไม่มำกเกินไป ซึ่งอำจท ำใหผู้ป่้วยเกิดกำรไอหรืออำเจียรได ้ในกรณีที่มีอปุกรณพ์รอ้ม กำรบรูณะ

ทำงออ้มโดยวิธีกำร CAD-CAM และใช ้intraoral scanner ก็เป็นวิธีกำรท่ีเลี่ยงกำรพิมพป์ำกดว้ยวสัดไุด ้

2.7. ในการลองชิน้งานบูรณะโดยอ้อม ใหแ้ช่น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ระดบัปำนกลำง เช่น เอทิลแอกอฮอล ์

ควำมเขม้ขน้รอ้ยละ 70 ทกุครัง้ที่น ำออกจำกปำกคนไขก้่อนกำรกรอปรบัแต่งชิน้งำน 

       2.8. การใช้ triple syringe ควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั กำรใชล้มหรือ water spray ที่แรงจะท ำให้

เกิดกำรกระจำยของเศษผงจำกกำรกรอมำกขึน้  

       2.9 การเลือกใช้วัสดุ ควรเลือกใชต้ำมควำมเหมำะสมของกำรบูรณะ และควรค ำนึงถึงกำรใชว้สัดทุี่

ช่วยลดระยะเวลำกำรท ำงำนลง โดยเฉพำะในกลุม่ผูป่้วยที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชึอ้   

3. ภำยหลงักำรรกัษำควรมีกำรติดตำมผูป่้วยทำงโทรศพัทส์อบถำมอำกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัโรค Covid 19 ทกุ
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