
แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตใ์นสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ตามที่ทันตแพทยสภาได้จัดท าประกาศเรื่อง เเนวทางปฏิบัติงานให้การรักษาทางทันตกรรมเพื่อควบคุมเเละป้องกัน
การติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

1 ได้
ก าหนดรายละเอียดของภาวะต่างๆทางทันตกรรม โดยพิจารณาตามความรุนแรงแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กรณีฉุกเฉิน 

(Emergency case) กรณีเร่งด่วน (Urgency case) กรณีที่ก าลังเข้าสู่สภาวะเร่งด่วน (Pre-urgency case) และกรณีไม่
เร่งด่วน (Elective case)  

 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ได้พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์ เพื่อรองรับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยก าหนดกรณีผู้ป่วยที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และแนวทางการรักษาผู้ป่วยในกรณีต่างๆ ดังน้ี 

 

กรณีเร่งด่วนทางทันตกรรม (Dental urgency case) 
- ปวดฟันจากการอักเสบของเน้ือเยื่อในโพรงประสาทฟันและเน้ือเยื่อรอบปลายรากฟัน 

- การอักเสบติดเชื้อที่ก่อให้เกิดหนองหรืออาการปวดบวมเฉพาะที่ 
- ฟันหัก/แตกที่ท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือการบาดเจ็บที่เน้ือเยื่อ 

- อุบัติเหตุฟันหลุดหรือขยับออกจากต าแหน่งเดิม 

- การให้การรักษาทางทันตกรรมที่จ าเป็นต้องท าก่อนและหลังการรักษาทางการแพทย์ที่ส าคัญ หรือกรณีผู้ป่วยมีโรค
ประจ าตัวรุนแรงที่ต้องได้รับการรักษา เช่น การเตรียมช่องปากเพื่อการรักษามะเร็งศีรษะและล าคอ ผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ปลูกถ่ายไขกระดูก 

- วัสดุอุดชั่วคราวหลุดและยังอยู่ระหว่างการรักษารากฟันจนเกิดการรั่วเข้าไปในคลองรากฟัน 

 

กรณีที่ก าลังเข้าสู่ภาวะเร่งด่วนทางทันตกรรม (Dental pre-urgency case) 
- ฟันที่ยังรักษารากฟันไม่เสร็จ และมีความเสี่ยงท าให้มีการติดเชื้อซ้ า เกิดความเจ็บปวด หรือถ้าไม่รีบรักษาจะท าให้
การพยากรณ์โรคแย่ลง 

- ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ ซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะท าให้การพยากรณ์โรค
แย่ลง 

- ฟันที่เริ่มมีอาการจากการอักเสบหรือติดเชื้ออีก ภายหลังได้รับการรักษาก่ึงฉุกเฉินไป ไม่นาน 

 

แนวทางการบ าบัดฉุกเฉิน 
- กรณีให้การรักษาทางยาเท่านั้น (Pharmacological management) บางกรณีที่ไม่สามารถให้การรักษาทาง

หัตถการได้ เช่น อยู่ในภาวะการแพร่ระบาดซ่ึงไม่สามารถท าหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายได้ หรือกรณีผู้ป่วยคาดว่าหรือยืนยันว่า
ติดเชื้อ Covid-19 แต่ทันตแพทย์ยังไม่มีความพร้อมในการรักษาทางหัตถการ สามารถให้การรักษาทางยาเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดระหว่างรอส่งต่อผู้ป่วย หรือรอจนกว่าจะมีความพร้อม2 แนวทางรักษาทางยาแสดงในตารางที่ 1, 2 และรูปที่ 1 ดังน้ี 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 แนวทางการจ่ายยาแยกตามการวินิจฉัยโรค3, 4 

Diagnosis Analgesic Antibiotic 
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 
✓ ✓ 

 

 

รูปที่ 1 ชนิดของยาแก้ปวดที่ควรใช้ แนะน าให้จ่ายยาตามระดับความเจ็บปวดและทานยาตามเวลา (by the clock) ไม่ควร
เลือกทานเม่ือปวด5 

 

ตารางที่ 2 ชนิดของยาปฏิชีวนะที่ควรใช้4 

 ไม่แพ้ Penicillin แพ้ Penicillin 
First choice Penicillin VK 

Amoxicillin 

Clindamycin 

หากทานยาในกลุ่ม first choice แล้ว
อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน 

Penicillin VK + metronidazole 

Amoxicillin + metronidazole 

Amoxicillin + clavulanic acid 

Clindamycin + metronidazole 

 



- กรณีให้การรักษาทางหัตถการและทางยา แนวทางการบ าบัดฉุกเฉินแสดงในตารางที่ 3 โดยอธิบายถึงหลักการ
และเหตุผลของวิธีการรักษาเพื่อหวังผลให้ระงับปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทันตแพทย์สามารถปรับเปลี่ยนการรักษาให้
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เช่น ระดับความยากของฟัน เครื่องมือ ความช านาญ และเวลาในการรักษา 

 
 ตารางที่ 3 แนวทางการบ าบัดฉุกเฉินโดยให้การรักษาทั้งทางหัตถการและจ่ายยา6 

Diagnosis Treatment 
Irreversible pulpitis with normal 

apical tissue 

- อาการปวดเกิดจากการอักเสบของ pulp แต่เน่ืองจากทางคลินิกไม่สามารถ
ประเมินขอบเขตการอักเสบของ pulp ได้ ดังน้ันเพื่อหวังผลระงับปวดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควรก าจัด pulp ทั้งหมด โดยอาจท า one visit RCT เลยก็ได้ 

- แต่หากเวลาในการรักษาไม่เพียงพอสามารถก าจัด coronal pulp ถึงระดับ 

orifice และถ้าไม่สามารถห้ามเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรก าจัด 
radicular pulp เ พิ่ ม เ ติ ม  ห รื อ รี บ นัดหมายผู้ ป่ ว ย ม าท า  root canal 

debridement ต่อโดยเร็ว 

- จ่ายเฉพาะยาแก้ปวด 
Irreversible pulpitis with 

symptomatic apical 

periodontitis 

- การอักเสบจาก pulp แพร่ออกสู่เน้ือเยื่อรอบปลายรากฟัน การรักษาที่แนะน า
คือ การก าจัด pulp ออกทั้งหมด โดยใส่ยาในคลองรากฟันด้วย Ca(OH)2 

- กรอลดสบฟัน 

- จ่ายเฉพาะยาแก้ปวด 
Pulp necrosis (No swelling) - อาการปวดเกิดจากการติดเชื้อภายในคลองรากฟัน ดังน้ันการรักษาเพื่อระงับ

ปวดควรก าจัดเชื้อโรคออกให้มากที่สุดโดยการท า root canal debridement 

และใส่ยาในคลองรากฟันด้วย Ca(OH)2 

- จ่ายเฉพาะยาแก้ปวด 
Pulp necrosis with localized 

swelling 
- Root canal debridement 

- Incision and drain 

- จ่ายเฉพาะยาแก้ปวด (จ่ายยาปฏิชีวนะเฉพาะกรณี immunocompromised 

patient หรือมี systemic involvement) 

Pulp necrosis with diffused 

swelling 

- Root canal debridement 

- Medication with Ca(OH)2 

- จ่ายยาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะ 

กรณีมี pain to percussion - กรอลดสบฟัน  
 

หมายเหตุ 
- ยาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะที่แนะน าได้แสดงตามรูปที่1 และตารางที่ 2 

- ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดก่อนการรักษา ส่วนใหญ่จะมีอาการปวดหลังการรักษาร่วมด้วย ดังน้ันหลังการรักษาควรจ่าย
ยาแก้ปวดให้ผู้ป่วยทาน 1-3 วัน โดยเลือกจ่ายยาแก้ปวดตามระดับของอาการปวดก่อนการรักษา ทานยาตามเวลา 

(by the clock) ไม่ควรทานเม่ือปวด  



- ยาปฏิชีวนะไม่มีผลต่อการบรรเทาอาการปวดฟัน ดังน้ันควรจ่ายเฉพาะกรณีที่จ าเป็นตามที่แนะน าเพื่อป้องกันการ
ดื้อยา การแพ้ยา และผลข้างเคียงของยา 

- ทันตแพทย์ควรเลือกใช้เครื่องมือเพื่อ จะช่วยลดเวลาในการท า complete cleaning and shaping เช่น 
electronic apex locator, rotary NiTi files, microscope, ultrasonic instrument, CBCT 

- แนะน าเตรียมคลองรากฟันแบบ crown down instrumentation เพื่อลดการผลักเศษเน้ือฟันและสิ่งสกปรก
ออกไปเน้ือเยื่อรอบปลายรากฟัน ซ่ึงจะท าให้เกิดอาการปวดหลังการรักษา 

 
แนวทางปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อ  

1. การให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ ายาที่มีฤทธ์ิฆ่าเชื้อสามารถช่วยลดเชื้อที่ออกมากับละอองฝอยขณะท าฟันได้2,7 โดย
แนะน าให้ผู้ป่วยบ้วนนานอย่างน้อย 30-60 วินาที ก่อนเริ่มท าหัตถการ หรือบ้วนเป็นระยะ หากท าหัตถการที่ใช้เวลานาน ใน
กรณีที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมการกลืนได้ เช่น ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยสูงอายุ ให้ใช้ผ้าก๊อซ  หรือส าลีชุบน้ ายาบ้วนปากเช็ด
ภายในช่องปากแทนการบ้วนน้ ายา น้ ายาบ้วนปากที่มีฤทธ์ิฆ่าเชื้อที่แนะน ามีดังต่อไปน้ี 

- 0.2% povidone iodine เตรียมโดยผสม Betadine Gargle 1 มล.กับน้ า 30 มล. โดยมีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการ
ท างานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ ผู้ที่มีประวัติการแพ้ไอโอดีน แพ้อาหารทะเล ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยตั้งครรภ์ ผู้ป่วยในระยะ
ให้นมบุตร และเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี1,8 

- 1% hydrogen peroxide เตรียมโดยผสม 6% hydrogen peroxide กับน้ าในอัตราส่วน 1:5 หรือผสม 3% hydrogen 

peroxide กับน้ าในอัตราส่วน 1:2 น้ ายาต้องเตรียมใหม่เสมอ หลีกเลี่ยงให้พ้นสงแดด โดยมีข้อควรระวัง คือ อาจ
ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่อนข้างสูง จึงห้ามใช้ในผู้สูงอายุ ผู้ที่ปากแห้งน้ าลายน้อย หรือมีแผลในช่องปาก ผู้ป่วยที่มีแผล
ถอนฟัน1,8

  

2. การใส่ rubber dam ช่วยลดการเกิดละอองฝอย และลดการปนเปื้อนของน้ าลายกับละอองฝอย โดย rubber 

dam ควร seal รอบฟันให้สนิทไม่เห็นเน้ือเหงือก ไม่มีน้ าลายขึ้นมายังบริเวณท าการรักษา อาจใช้ light-cured gingival 
barrier หรือ Cavit ปิดในต าแหน่งที่ยัง seal ได้ไม่สนิท โดยปกติการใส่ rubber dam จะไม่ใส่ rubber dam sheet ขึ้นมา
ปิดจมูกผู้ป่วย แต่ในสถานการณ์โรคระบาดเช่นน้ีมีค าแนะน าให้ใส่ rubber dam sheet เหนือจมูกผู้ป่วย2,8,9

 หลังจากน้ันท า
ความสะอาดผิวฟันและ rubber dam sheet ก่อนเริ่มการกรอ ด้วย povidone iodine และ alcohol  

3. การใช้ High volume evacuator (HVE) ควรมีขนาดของ tip ใหญ่กว่า 8 มม. ช่วยในการดูดละอองฝอยได้ถึง 

90% ในขณะที่ saliva ejector ขนาดของ tip เล็กส่งผลให้การดูดละอองฝอยได้น้อยและไม่เพียงพอเม่ือเทียบกับ HVE
10 

4. ใช้ Four hand dentistry 
7,11

  

5. ลดการใช้ ultrasonic instrumentations, high-speed handpieces, triple syringes เพื่อลดการเกิดละออง
ฝอย2 

6. ระมัดระวังในการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก โดยเฉพาะต าแหน่งที่กระตุ้นให้เกิดการไอหรือส าลัก เช่น  

upper/lower posterior molar ควรห่อหุ้มแผ่นฟิล์มด้วยซองหรือพันด้วยแผ่นพลาสติกสองชั้นเพื่อป้องกันการฉีดขาดและ
ปนเปื้อน2 ควรอธิบายผู้ป่วยก่อนการถ่ายภาพรังสีและวางแผ่นฟิล์มด้วยความระมัดระวัง ทั้งน้ีผู้ถ่ายภาพรังสีควรสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันตัวเองที่เหมาะสม การใช้เครื่อง electronic apex locator ช่วยในการหาความยาวรากฟันหรือการถ่ายภาพรังสีนอก
ช่องปาก เช่น Panoramic หรือ CBCT เป็นทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการไอหรือส าลักจากการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก2 

7. หลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้ผู้ป่วยไอหรือจาม เช่น ไม่ใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือใช้อย่างระมัดระวังเน่ืองจากยาชาเฉพาะที่
อาจไหลลงคอ และกระตุ้นให้เกิดการไอได้ หรือการฉีดยาชาอย่างระมัดระวังมีการวาง saliva ejector ในต าแหน่งที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันยาชาไหลลงคอ และกระตุ้นให้เกิดการไอ8

 



8. ลดระยะเวลาในการรักษาไม่ให้นานจนเกินไป9
 เช่น การท า vital pulp therapy ถือเป็นตัวเลือกหน่ึงในการรักษา

ที่ขั้นตอนการรักษาง่าย ถูก และรวดเร็วกว่าการรักษาคลองรากฟัน9  
9. เลือกวัสดุอุดชั่วคราวที่กันการรั่วซึมได้เหมาะสมหากต้องรอการบูรณะเป็นเวลานาน เช่น Cavit base ร่วมกับ GI 

หรือ Cavit base ร่วมกับ Composite และลดระดับการสบฟันเพื่อป้องกันฟันแตกหักระหว่างรอบูรณะ 

10. มีการติดตามเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ ภายหลัง
การรักษาไม่น้อยกว่า 14 วัน12
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