
เเนวทางปฏิบัติงานใหการรักษาทางทันตกรรมเพ่ือควบคุมเเละปองกันการติดเช้ือในสถานการณการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรค COVID–19 เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ 

พ.ศ. 2558  และไดมีการประกาศกรมการแพทยเรื ่องแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ 

แพรระบาดของโรค  COVID-19 ฉบ ับลงว ันที่ 25 ม ีนาคม 2563 ไปแล วน ั ้น  น ับเน ื ่องจนถ ึงป จจ ุ บัน 

สถานการณการแพรระบาดเริ่มมีความคลี่คลายดังเห็นไดจากแถลงการณของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยมีผู ต ิดเชื ้อใหมในแตละวันลดลงเปนลำดับและบางจังหวัด 

ไมมีผูติดเชื้อใหมเกิดขึ้นเลยในชวง 14 วัน ที่ผานมา  จนทำใหภาครัฐเริ่มมีนโยบายที่มีมาตรการผอนคลายในบางพื้นที่ 

เเตใหดำเนินการ โดยมีมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด 

              คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดเกณฑมาตรฐานการปองกันโรคติดเช้ือในคลินิกทันตกรรม เพ่ือรองรับ 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทันตแพทยสภาจึงมีความเห็นใหทันตบุคลากรตลอดจน 

บุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวของพิจารณาใหการรักษาแกผูปวยตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1. ใหการรักษาทางทันตกรรมในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case) กรณีเร งดวน (Urgency case) 

และกรณีที่กำลังเขาสูภาวะเรงดวน (Pre-Urgency case) 

2. ใหหลีกเลี่ยงการรักษากรณีที่ไมเรงดวน (Elective case) 

3. พยายามเลี่ยงการรักษาที่ทำใหเกิดการฟุงกระจาย เชน การใชหัวกรอความเร็วสูง (high speed airotor) 

และหัวขูดหินปูนอัลตราโซนิค (Ultrasonic scaler) 

การใหการรักษาทางทันตกรรมไมวากรณีใดๆ ขอใหคำนึงถึงความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและผูปวย 

ในแงการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของโรคอยางสูงสุด 

 

หมายเหตุ ขอแนะนำตางๆ ที ่ทางคณะอนุกรรมการฯ ได ม ีประกาศไว ก็อาจม ีการปร ับเปล ี ่ยน 

ตามสถานการณที่เปลี่ยนไป ขอใหทันตบุคลากรทุกทานไดโปรดติดตาม โดยคณะทำงานจะพยายามติดตาม ศึกษา 

ประเมินสถานการณและสรุปออกมาเปนคำแนะนำหรือเปนเอกสารความรูความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของ 

 

 รายละเอียดของภาวะตางๆทางทนัตกรรมโดยพิจารณาตามความรนุแรงแบงไดเปน 4 กลุม 

1. กรณฉีุกเฉินทางทันตกรรม (Dental emergency case) 

2. กรณีเรงดวนทางทันตกรรม (Dental urgency case) 

3. กรณีทีก่ำลังเขาสูภาวะเรงดวน (Dental pre-urgency case) 

4. กรณีที่ไมเรงดวนทางทันตกรรม (Dental elective case) 

 

 

 

30 เมษายน 2563 



1. กรณีฉุกเฉินทางทันตกรรม (Dental emergency case) 

      -  ภาวะเลือดออกในชองปากที่ควบคุมไมได 

      -  การอักเสบติดเช้ือที่กอใหเกิดการบวมของเน้ือเยื่อออนทั้งในหรือนอกชองปากซึ่งอาจอันตรายถึงชีวิต 

      -  การไดรับอุบัติเหตุกระแทกบริเวณใบหนาที่มีความเสี่ยงตอการขัดขวางการหายใจ  

 

2. กรณีเรงดวนทางทันตกรรม (Dental urgency case) 

     -  ปวดฟนจากการอักเสบของเน้ือเย่ือในโพรงประสาทฟนและเน้ือเย่ือรอบปลายรากฟน  

-  ปวดฟนคุด  

-  ภาวะกระดูกเบาฟนอักเสบหลังการถอนฟน  

-  การอักเสบติดเช้ือที่กอใหเกิดหนองหรืออาการปวดบวมแบบเฉพาะที ่

-  ฟนหัก/แตกที่ทำใหเกิดอาการเจ็บปวดหรือการบาดเจ็บที่เน้ือเยื่อ  

-  อุบัติเหตุฟนหลุดหรือขยับออกจากตำแหนงเดิม  

-  ครอบฟนช่ัวคราวหลุดหาย หรือฟนปลอมแตกหักหรือคม ซึ่งกอใหเกิดอาการบาดเจ็บที่เหงือกหรือเน้ือเยื่อออน  

-  ฟนผลุึกทีส่งผลใหผูปวยมีอาการเจ็บปวดจนไมสามารถใชงานฟนซี่น้ันได  

-  การปรับแกไขฟนปลอมในกรณีที่สงผลกระทบตอการใชงานของผูปวย เชน กดเจ็บ เเดง เปนเเผล 

-  การให การร ักษาทางท ันตกรรมท ี ่จำเป นต องทำก อนและหล ังการร ักษาทางการแพทย ท ี ่สำคัญ 

หรือกรณีผู ปวยมีโรคประจำตัวที ่ตองไดรับการรักษาทางทันตกรรมเพื่อปองกันการติดเชื ้อในชองปาก เชน 

การเตรียมชองปากกอนการรักษามะเร็งศีรษะและลำคอ ผู ป วยที ่ต องไดร ับการผาตัดเปลี ่ยนอวัยวะ 

ปลูกถายไขกระดูก 

-  วัสดุอุดช่ัวคราวหลุดและยังอยูระหวางการรักษารากฟนจนเกิดการรั่วเขาไปในคลองราก  

-  ความผิดปกติของลวดจัดฟน หรือ อุปกรณจัดฟนที่สงผลใหเกิดการบาดเจ็บตอเน้ือเย่ือออน  

 

 3. กรณีที่กำลงัเขาสูภาวะเรงดวน (Dental pre-urgency case) 

-  ผูปวยที่รอใส permanent restoration ที่มีงานเตรียมไวแลว ซึ่งถาตองรอนานกวานี้อาจเกิดผลเสียจนตอง 

รักษารากฟนหรือทำครอบฟนใหม 

-  ฟนปลอมที ่ใส(insert) ไปไมนานและมีความจำเปนตองนัดผู ปวยกลับมาตรวจ (recheck) เพื ่อปรับแก 

ปรับการสบฟนหรือเปลี่ยน soft liner 

-  ฟนทีผ่านการรักษารากฟนซึ่งเสี่ยงตอการแตกหัก และยังไมไดรับการบูรณะใหมีความแข็งแรงเพียงพอ 

-  ฟนทีผุ่ลึก แตยังไมมีอาการ 

-  ผูปวยที่มีฟนผุหลายซี ่รอนัดเพ่ืออุดฟนและยังไมไดทำ caries control 

-  ผู ป วยที ่อย ู  ในระหวางการร ักษาโรคปริท ันตต อเนื ่อง (root planning with hand instrument) 

และมีความเสี่ยงที่จะเกิด periodontal abscess 

-  ผู ป วยที ่ปลูกกระดูก (bone graft) เพื ่อเตร ียมปกรากเทียม โดยหากทิ ้งไว นานเกินอาจสงผลใหมี 

การละลายของกระดูกที่นำมาปลูก   



-  ผูปวยที่รักษารากฟนยังไมเสร็จ และมีความเสี่ยงทำใหมกีารติดเช้ือซ้ำ หรือเกิดความเจ็บปวด 

-  ฟนหรือเนื้อเยื่อในชองปากที่เริ่มมีอาการจากการอักเสบหรือติดเชื้ออีก ภายหลังไดรับการักษากึ่งฉุกเฉินไป 

ไมนาน 

-  ผู ป วยจัดฟนที ่ถ ึงกำหนดตองปรับเครื ่องมือ ซึ ่งหากปลอยไว จะเกิดผลเสียตอสุขภาพชองปาก เชน 

ฟนเลื่อนผิดตำแหนง ฟนโยก 

-  ผูปวยที่ตองติดเครื่องมือจัดฟนที่หลุด ซึ่งหากปลอยไวอาจเปนอันตรายตอฟนหรือเน้ือเย่ือในชองปากได 

-  ผ ู ป วยท ี ่ เคร ื ่องม ือคงสภาพ ชำร ุดหร ือหาย จำเป นต องแก ไขหร ือทำใหม เพ ื ่อป องก ันผลเส ียจาก 

การไมใสเครื่องมือคงสภาพจนอาจตองติดเครื่องมือจัดฟนใหม 

 

 4. กรณีที่ไมเรงดวนทางทันตกรรม (Dental elective case) 

  -  ผูปวยทุกสาขาที่ตองไดรับการรักษาตอเน่ือง แตไมมีเหตุเรงดวนใหตองทำการรักษาในขณะน้ี  

-  ผูปวยนัดตรวจสุขภาพชองปาก (Recall appointment) 

-  ขูดหินปูน  

-  ทันตกรรมปองกัน  

-  จัดฟน  

-  ทันตกรรมหตัถการตางๆ รวมถึงกรณีฟนผุต้ืนๆและไมมอีาการ  

-  ถอนฟนที่ไมมีอาการ 

-  งานทันตกรรมเพ่ือความสวยงาม 

-  งานทันตกรรมรากเทียม 

-  งานทันตกรรมประดิษฐที่ไมใชเพ่ือการแกไขความเจ็บปวดหรือการใชงานอยางเรงดวน  

  หมายเหตุ รายละเอียดของแตละกลุมเปนเพียงตัวอยางที่อาจไมครอบคลุมทุกกรณีของความเจ็บปวย 

ในบางกรณีแมชื ่ออาจซ้ำกันและก้ำกึ ่งระหวาง 2 ภาวะ  ทั้งนี ้ขึ ้นอยู กับอาการแสดงของผูปวย ผูใหการรักษา 

พึงใชดุลยพินิจในการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เเนวทางปฎิบติังานใหการรกัษาทางทนัตกรรม 

1. สถานพยาบาลควรจัดทางเขาทางเดียวเพ่ือคัดกรองผูเขาออกตามระบบปองกันและควบคุมการระบาดของโรค  

 

2. ควรทำการนัดหมายลวงหนา เพ่ือความพรอมในเรื่องทันตบุคลากร สถานที่ และเตรียมอุปกรณใหพรอมกับงาน 

และจัดตารางนัดหมาย ใหมรีะยะเวลาในการทำหัตถการ และการจัดการใหปราศจากเช้ือใหเพียงพอ ไมให

คนไขตองน่ังรอรวมกัน ตามมาตรการ physical distancing 

 

3. ลักษณะการนัดหมายจะเปนการนัดเเบบลวงหนาดวยระบบ telecommunications                               

(เเนะนำใหทำปายประกาศเเจงเกี่ยวกับมาตรการสำหรับผูปวยใหมติดหนาคลินิกเเละในสื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆ 

เพ่ือใหผูปวยรับทราบเเนวทางระบบการนัดหมายเเบบน้ี)  

 

4. ทันตเเพทยผูปฎิบัติงานควรคำนึงถึงสิ่งตางๆดังตอไปน้ี 

• สามารถใหการรักษาไดในกรณีเลี่ยงงานทันตกรรมที่มีการฟุงกระจายของละอองชนิดตางๆ ทั้งนี้ใหขึ้นกับ  

ศักยภาพในการจัดการในทุกๆดานของเเตละสถานพยาบาล 

• คัดกรองผูปวยทุกราย ทุกครัง้กอนเขารับการรักษา อาจทำการคัดกรองในเบ้ืองตนต้ังแตโทร.นัดหมายและมี

แบบคัดกรองใหคนไขกรอกอีกครั้ง ในวันทีม่ารักษา ตัวอยางแบบคัดกรองใน ภาคผนวก สวนที่ 1  

• ขอมูลเบ้ืองตนนำมาวิเคราะหเเละจำเเนกความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับคือ 

-  ความเสี่ยงระดับสูง ควรชวยดำเนินการประสานงานใหไปรับการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือการรักษาตอ 

ที่โรงพยาบาลทันที  

-  ความเสี่ยงระดับกลาง เเนะนำใหเลื ่อนนัดออกไปเปนเวลาอยางนอย 2 สัปดาห ไมพบความผิดปกติ 

จึงกลับมาติดตอนัดใหมโดยผานขั้นตอนที่กลาวมาเเลวขางตน เเละเเนะนำใหปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ 

ผูสัมผัสผูมีความเสี่ยงสูงเพ่ือสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home quarantine) ในภาคผนวก สวนที่ 2  

-  ความเสี่ยงต่ำ เเนะนำขั้นตอนการเขารับบริการทางทันตกรรม เพ่ือใหคนไขเขาใจและเตรียมพรอมกอนมา

รักษา (ภาคผนวก สวนที่ 3 ภาพตัวอยางคำเเนะนำกอนเขาทำฟน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอเเนะนำในการเขารบับรกิารทางทนัตกรรม 

• มาพบทันตเเพทยตามเวลานัดหมายโดยควรมีการกำหนดจำนวนผูติดตามใหเปนไปตามบริบทเรื่องสถาน

ที่ของเเตละสถานพยาบาลเพ่ือใหสอดคลองตามมาตรการ physical distancing หรือเเนะนำใหผูติดตาม 

รอในรถ เปนตน 

• ผูปวยเเละผูติดตามตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ยกเวนขณะทำฟน ลางมือดวยน้ำและสบู หรอื 

แอลกอฮอลเจลที่มีความเขมขน 70 – 80 % วัดอุณหภูมิรางกายผูปวย ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซยีส  

• จัดที่น่ังคอย ใหเวนระยะหางอยางนอย 1 เมตร ติดประกาศคำแนะนำการเขารับบริการทันตกรรมใหเห็น

ไดชัดเจน 

• ใหผูปวยบวนปากกอนรักษาดวยน้ำยาฆาเช้ือนาน 30-60 วินาท ี

• แนะนำผูปวยเลี่ยงการใชน้ิวมือสัมผสัฟนตัวเอง หากมือเปอนน้ำลาย ควรลางมือทันทีดวยน้ำและสบูหรือ

แอลกอฮอลเจล       

 

เเนวทางการจัดเเละดูเเลสถานที่ในการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคในคลินิกทนัตกรรม มีดังนี้ 

• จัดอางลางมือพรอมสบูเลางมือ หรือมีจุดวางแอลกอฮอลอยางเพียงพอสำหรับผูใชบรกิาร 

• จัดเตรียมหนากากอนามัยสำหรับผูใชบริการในกรณีที่ไมม ี

• ปรับปรุงคุณภาพอากาศดวยวิธีการเเละระบบที่ประสิทธิภาพโดยอางอิงตามมาตรฐานของ CDC, OSHA และ 

ASHRAE ดังเเสดงในภาคผนวก สวนที่ 4 

การออกเเบบระบบการระบายอากาศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมการติดเช้ือในหองทันตกรรม 

• ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ เครื ่องใชที ่ม ีผ ู ส ัมผัสจำนวนมาก เชน ลูกบิดประตู ราวบันได เกาอ้ี  

อุปกรณในหองน้ำ ดวยน้ำผงซักฟอก และน้ำยาทำลายเชื้อ (disinfectant) ที่เหมาะสม หรือ ใช แอลกอฮอล 

70% ทำความสะอาดอยางถูกวิธี ใหบอยที ่สุดเทาที ่ทำได (ดูรายละเอียดเพิ ่มเติมที่ ภาคผนวก สวนที่ 5 

การปองกันการแพรกระจายเช้ือ) 

• ทำความสะอาดหองทันตกรรม อุปกรณ เครื่องมือ ตามมาตรฐานของ Standard precaution เชน ทำความ 

สะอาดพื้นผิวดวยยาฆาเชื้อระดับกลาง (intermediate-level disinfectant) อยางถูกวิธี เครื่องมือที่นำเขาสู

ชองปากไมใชชนิดที่ใชครั้งเดียวทิ้งตองทำใหปลอดเชื้อ ดวยน้ำยาฆาเชื้อประสิทธิภาพสูง หรือ autoclave หลัง

ใชงานทุกครั้ง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ภาคผนวก สวนที่ 5 การปองกันการแพรกระจายเช้ือ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการผาเปอน ขยะติดเชื้อเเละสิง่ปฏิกูลอยางเหมาะสมตามระบบมาตรฐานทีก่ำหนด 

การจัดการผาเปอน ใหปฏิบัติดังน้ี 

-   ผาเปอนเลือดหรือเปอนสารคัดหลั่งที่มองเห็นไดอยางชัดเจน ใหแยกบรรจุในถุงพลาสติกสีแดง  

ดวยความระมัดระวัง ไมเกิน 2/3 ของถุง และปดปากถุงใหแนนไมใหผาหลนระหวางทางท่ีขนยายและสงไปซัก 

ตามวิธีท่ีหนวยเวชภัณฑปลอดเช้ือกำหนด 

-  ผาที่ใชในการใหบริการที่ไมไดเปอนเลือดหรือเปอนสารคัดหลั่งที่มองเห็นไดอยางชัดเจนใหบรรจุ 

ในถุงผาและ ขนสงไปซักตามวิธีที่กำหนด 

 

การจัดการขยะมูลฝอย ใหปฏิบัติดังน้ี 

• แยกทิ้งขยะมูลฝอยแตละประเภทใหถูกตอง ตามมาตรฐานเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

• ขยะมูลฝอยทีม่ีการปนเปอนเลือด สารคัดหลั่ง เชน กอช สำลี ฯลฯ ใหทิง้ในถุงขยะติดเช้ือโดยบรรจุไมเกิน 

2/3 ของถุงแลวมัดปากถุงใหแนนกอนนำไปยังจุดพักขยะที่กำหนด 

• ขยะมีคมติดเช้ือใหทิ้งในภาชนะสำหรับทิ้งของมีคมติดเช้ือที่สถานพยาบาลจัดเตรียมไว 

• เลือด สารคัดหลั่ง สิ่งขับถาย เททิ้งในโถสำหรับทิ้งเลือด หรือโถสวมสารคดัหลั่งโดยเฉพาะ 

• ระบบสุขาภิบาล 

1)  มีระบบรวบรวมน้ำทิ้งที่ไมกอใหกอใหเกิดการแพรกระจายหรือสะสมเช้ือโรคทางน้ำและอากาศ 

2)  มีการแยกประเภททอตางๆ ตามระบบการใช งานอยางช ัดเจน เช น ทอสวม, ทอน้ำท ิ ้ง, 

ทอระบายอากาศ, ทอระบายน้ำฝน ทอระบายน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ โดยไมมีการรั่วซึม 

3)  ระบบสุขาภิบาล ชุดเกาอ้ีทำฟน , อางลางงานทันตกรรมและ LAB ทนัตกรรม ใหใชทอน้ำทิ้ง 

โดยแยกระบบทอน้ำทิ้งจากทอน้ำทิ้งหองน้ำไปสวนพักรองรับน้ำเสีย กอนรวบรวมเขาระบบบำบัดน้ำเสีย 

โปรดศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม ภาคผนวกสวนที่ 6 ปญหาระบบ High power suction ในยูนิตทันตกรรม 
 
 

เเนวทางการปฏิบัติตนสำหรบัผูปฏิบัติงานในคลินิกทนัตกรรม 

• มีการตรวจคัดกรองพนักงานทุกคนกอนเขางาน  

หากปวยจะใหหยุดพักเพื ่อกลับไปรักษาตัวที ่บ าน หรือเเนะนำไปพบแพทยเพื ่อตรวจรักษา ทั้งนี ้ เ พ่ือ 

ลดความเสี่ยงการเกิดการแพรระบาดของโรค 

• ปองกันตนเองจากการติดเช้ือดวยการสังเกตอาการทางสุขภาพของผูที่มาใชบริการ เชน  มีอาการไข ไอ เจ็บคอ 

มีน้ำมูก หรือเหน่ือยหอบ 

หากพบควรแนะนำใหผูใชบริการสวมหนากากอนามัยและไปพบแพทยทันทีพรอมแจงประวัติการเดินทาง 

ระมัดระวังขณะมีการสัมผสัใกลชิดผูใชบริการ 

• ทันตเเพทยเเละผูชวยทันตเเพทยขณะปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกัน ตามภาพดังน้ี  

โปรดศึกษาขอมูลจาก ภาคผนวก สวนที่ 7 การสวมเครื่องปองกันตนเองสวนบุคคล สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ 

โดยตรงกับการรักษาทางทันตกรรม 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

• แมบานขณะปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันคือหนากากอนามัย เเวนตา ผากันเป อนชนิดสะทอนน้ำ 

ถุงมือยางชนิดหนา 

• หมั่นลางมือใหสะอาดอยู เสมอดวยน้ำและสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ ไมนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก 

หากมีอาการปวย ควรรีบไปพบแพทย พรอมแจงประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผู ปวยใหทันตเเพทยทราบ 

เพ่ือสงรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตอไป 

• ไมใชสิ่งของรวมกับผูอ่ืนเชน แกวน้ำ ชอน ผาเช็ดมือ เปนตน 

• รับประทานอาหารดวยมาตรฐานการรักษาระยะหางเพ่ือความปลอดภัย (Physical distancing) 

• เเนะนำใหศึกษาเเละติดตามสถานการณการระบาดรวมถึง หาขอมูลเพิ ่มเติมไดที่ เวบไซตกรมควบคุมโรค 

(https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก สวนที่ 1 

แบบคัดกรองผูปวยกอนเขารับการรักษาทางทันตกรรม 



 



ภาคผนวก สวนที่ 2 

คำแนะนำสำหรับผูสัมผสัผูที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อสงัเกตอาการ ณ ที่พกัอาศัย (Home quarantine) 

ใหผูสัมผสัปฏิบัติดังนี ้

• ผูสัมผัสควรหยุดเรียน หยุดงาน และพักอยูกบับานจนกวาจะครบ 14 วันหลังการสัมผสั 

• เมื่ออยูกับผูอื ่นตองสวมหนากากอนามัย และอยูหางจากคนอื่นๆ ในบานประมาณ 1-2 เมตรหรืออยางนอย 

ประมาณหน่ึงชวงแขน 

• หลีกเลี่ยงการใกลชิดบุคคลอ่ืนในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรังตาง ๆ 

• ผูสัมผัสควรนอนแยกหองไมออกไปนอกบานไมเดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ 

• รับประทานอาหารแยกจากผูอ่ืน 

• ไมใชของใชสวนตัว เชน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว แกวนำหลอดดูดน้ำรวมกับผูอ่ืน 

• หากมีอาการไอใหสวมหนากากอนามัยหรือปดปากจมูกดวยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปดถึงคางแลวทิ้ง 

ทิชชูลงในถุงพลาสติกและปดปากถุงใหสนิทกอนทิ ้ง หรือใชแขนเสื ้อปดปากจมูกเมื ่อไอหรือจามและ 

ทำความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจล หรือน้ำและสบูทันที 

• ทุกคนในบานควรลางมือบอยครั้งที่สุด เพ่ือลดการรับและแพรเช้ือ 

• ทำความสะอาดเสื ้อผา ผาปูที ่นอน ผาขนหนู ฯลฯ ดวยสบู หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผาดวย 

น้ำรอนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90°C 

• เฝาระวังอาการเจ็บปวยของผู สัมผัสใกลชิดหรือสมาชิกในบาน ภายในระยะเวลา 14 วันหลังสัมผัสผู ปวย 

โดยวัดไขและรายงานอาการตอทีมสอบสวนโรคทุกวัน 

              หมายเหตุ  ในกรณีท ี ่ผ ู ส ัมผ ัสใกลช ิดเปนมารดาใหนมบุตร ยังสามารถใหนมบุตรไดเน ื ่องจาก 

ปริมาณไวรัสที่ผานทางน้ำนมมีนอยมาก  แตมารดาควรสวมหนากากอนามัยและลางมืออยางเครงครัดทุกครั้ง 

ก อนส ัมผ ัสหร ือให นมบ ุตร ทางโรงพยาบาล/ท ีมสอบสวนโรค จะต ิดตามอาการของท านอย างใกล  ชิด 

หากทานมีอาการปวยหรือมีขอสงสัยใดๆสามารถโทรสอบถามไดที่ 1422 สายดวนกรมควบคุมโรค 

 

ที่มา กรมควบคุมโรคและกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก สวนที่ 3 

ภาพตัวอยางคำเเนะนำกอนเขาทำฟน 



ภาคผนวก สวนที่ 4 

แนวทางในจัดการสิ่งเเวดลอมเพื่อการควบคุมการติดเชื้อในหองทนัตกรรม 

 

 แนวทางการทำงานในสถานการณการระบาดของเชื ้อ SARS-CoV-2 สถานพยาบาล ที่ใหการรักษาทาง     

ทันตกรรมตองมีระบบการคัดกรองสำหรับคัดแยกคนที่เปนกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันไมใหคลินิกทันตกรรมกลายเปนแหลง

แพรกระจายเชื้อ SARS-CoV-2 ผานทางอากาศและการสัมผัสไปยังผูปวยคนตอๆ ไป ญาติ และบุคลากรของคลินิก 

และเพ่ือใหการรักษาทางทันตกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพของสถานพยาบาลภายใตมาตรฐานการควบคุมการติดเช้ือ 

ทั ้ ง Standard precaution Droplets precaution Airborne  precaution เ เละ Contact precaution เพ ื ่อลด

ความเสี่ยงของการติดเชื้อเขาสูรางกายผานทางละอองที่มีเชื้อโรคขนาดเล็กที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการไอ จาม หรือ 

การทำหัตถการทางทันตกรรม ทันตแพทยสภาจึงขอเสนอแนวทางการควบคุมสิงแวดลอมตางๆเบื้องตนเพื่อการ

ปองกันการแพรกระจายเช้ือทางอากาศดังน้ี 

   ควรมีหองใหการรักษาและการทำหัตถการที่กั ้นเปนสัดสวนมีประตู เปด และ ปด อยางชัดเจน มีความ

ปลอดภัยและมีการระบายอากาศที่เพียงพอ ไมมีกลิ่นอับทึบ กรณีความสูงของสถานพยาบาลต่ำกวา 2.6 เมตร ตองมี

การแกไขเรื่องการระบายและเพ่ิมการไหลเวียนของอากาศในสถานพยาบาล เชน การเปดชองระบายอากาศ หรือ การ

ใชระบบกล เชน พัดลมชวยดูดอากาศเพ่ือใหมีการระบายอากาศที่เพียงพอ เปนตน 

สิ่งสำคัญในการปองกันการติดเชื้อคือการวางแนวทางในการทำงานที่ควรมีมาตรการในการเเยกประเภทงาน

ฟุงกระจาย และไมฟุงกระจายเพ่ือใหมีการใชแนวทางและวิธีในการปองกันไดอยางเหมาะสม เชน การพิจารณาใชแผน

ยางกั ้นน้ำลาย (rubber dam sheet) ชวยในงานหัตถการบางประเภท การใชห ัวดูดกำลังสูง (high power 

evacuation) ชวยดูดละอองฝอยที่ฟุงกระจายออกมาจากปากผูปวยโดยตรง การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ลดการ

เกิดการทำใหมีละอองฟุงกระจาย โดยหลักสำคัญในการจัดการกับการฟุงกระจาย คือการควบคุมและจำกัดการฟุง

กระจายตามบริบทของเเตละสถานพยาบาล ซึ่งตองคำนึงถึงวิธีการปรับเปลี่ยนที่ไมยุงยาก ตามสภาพพื้นที่ทำงานได

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เปนตน 

โดยสรุปจากการศึกษาขอมูลของ CDC guideline ยังเนนไปที่การออกเเบบระบบการระบายอากาศเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการควบคุมการติดเชื้อในหองทันตกรรม ตามที่ไดกลาวไปเเลวในขางตน ซึ่งเปนหัวใจหลักสำคัญ สวน 

UVC, Ozone และการใช fogging disinfection CDC มีคำเเนะนำวายังตองการมีการศึกษาเเละวิจัยเพิ่มขึ้น จึงยังไม

มีขอสรุปวา ควรใชหรือไม โปรดศึกษาขอมูล ภาคผนวก สวนที่ 7 การใช UVC กับหองทันตกรรมในกรณีสถานการณ

การระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก สวนที่ 5 

การปองกันการแพรกระจายเชื้อ 

 

 
   

  การทำลายเช ื ้อ (Disinfection) เป นว ิธ ีการกำจ ัดเช ื ้อจ ุลช ีพเก ือบท ุกชน ิดจากอ ุปกรณ 

เครื่องมือทางการแพทยยกเวนสปอรของเชื้อแบคทีเรีย การทำลายเชื้อในมีการใชน้ำยาทำลายเชื้อเเบงตามระดับ 

ของการทำลายเช้ือได 3 ระดับ ดังน้ี  

1.  High level Disinfection สามารถทำลายเช ื ้อจ ุลช ีพก อโรคได ท ุกชนิด รวมท ั ้ งสปอร 

ของเชื้อแบคทีเรียนำยาทำลายเชื้อในกลุมนี้ไดแก Glutaraldehyde, Chlorine dioxide, Hydrogen peroxide และ 

Paracetic acid based น้ำยากลุมน้ีสามารถทำลายเช้ือในอุปกรณไดอยางมีประสิทธิภาพใน เวลารวดเร็ว  



2.  Intermediate level Disinfection การทำลายเชื้อวิธีนี้สามารถทำใหเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส 

และเชื ้อรา ออนกำลังลงจนไมกอใหเกิดอันตรายตอมนุษย แตไมสามารถทำลายสปอรของเชื ้อ แบคทีเรียได 

นำยาทำลายเชื้อในกลุมนี้ไดแก Alcohol ( 70-  90% ethanol หรือ Isopropanol) Chlorine compound และ 

Phenolic หรือ Iodophor บางชนิด 

3.  Low level Disinfection สามารถทำลายเชื ้อแบคทีเร ีย เช ื ้อไวร ัส และเชื ้อราทุกชนิด 

แต  ไม สามารถทำลายเช ื ้อท ี ่ม ีความคงทน  เช น  Tubercle baci l l i  หร ือสปอร ของเช ื ้อแบคท ี เร ียได  

น้ำยาทำลายเช้ือในกลุมน้ีไดแก Quaternary Ammonium Compound   

 

 การเลือกใชน้ำยาฆาเช้ือในกรณีของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทาง Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) ของสหรัฐอเมริกาและองคการอนามัยโลก (WHO) ไดแนะนำใหใช ethyl alcohol (ethanol) 

ที่ความเขมขนอยางนอย 70% โดยปริมาตร (v/v) หรือ sodium hypochlorite เขมขน 0.5% ในการทำความสะอาด 

พ้ืนผิว 

 นอกจากนี้ทาง National Environmental Agency (NEA) ของประเทศสิงคโปร ไดแนะนำชนิดของ 

สารฆาเชื้อที่สามารถใชกับ Coronavirus สายพันธุที่เคยมีการศึกษามากอนไวหลายชนิด แตเนื่องจากเชื้อ COVID-19 

เปนเชื้อสายพันธุใหม จึงยังไมมีขอมูลการศึกษา ขอมูลตางๆ จึงเปนขอมูลที่ไดจากการศึกษากับ Coronavirus 

ที่เคยมีรายงานไวเทาน้ัน ดังแสดงในตารางที ่2  

 

ตารางที่ 2 สารฆาเช้ือและความเขมขนที่สามารถฆาเช้ือ coronavirus ได (% โดยปริมาตร v/v) 

น้ำยาฆาเชื้อ ความเขมขน 

Accelerated hydrogen peroxide 0.5% 

Benzalkonium chloride 

(alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) 

0.05% 

Chloroxylenol 0.12% 

Ethyl alcohol 70% 

Iodine in iodophor 50 ppm 

Isopropanol 50% 

Povidone-iodine 1% iodine 

Sodium hypochlorite 0.05-0.5% 

Sodium chlorite 0.23% 

 

 

แตสารฆาเชื ้อบางชนิดอาจหาซื้อไดยาก ทาง NEA ไดแนะนำสารฆาเชื ้อที ่ใชตามบานเรือนและสามารถฆาเช้ือ 

Coronavirus ไดไว 5 ชนิด ไดแก benzalkonium chloride, chloroxylenol, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, 

และ sodium hypochlorite  



สารฆาเชื้อในปจจุบันสวนมากจะจำหนายในรูปแบบความเขมขนสูง ดังนั้นกอนใชผูบริโภคตองนำมาเจือจาง 

ดวยน้ำใหมีความเขมขนไมนอยกวาความเขมขนต่ำที ่ส ุดที ่สามารถฆาเชื ้อได ตามตารางที่ 2 ตัวอยางเชน 

โซเดียมไฮโปคลอไรท เปนสารประกอบหลักในผลิตภัณฑหลายยี ่หอ ผูใชตองอานฉลากขางขวดวาแตละยี ่หอ 

มีโซเดียมไฮโปคลอไรทอยู เทาไหร เชน Haiter® และ Clorox® มีโซเดียมไฮโปคลอไรทในรูปของ available 

Chlorine 6% w/w ซึ่ งหมายความว  า ในผล ิตภ ัณฑ  100 กร ัม  จะมี  ava i lable Chlor ine อยู  6  กรัม 

จากนั ้นจ ึงเจ ือจางให ได ความเข มข นตามที ่ เหมาะสม เช น อาจใช Clorox® 1 ส วนผสมกับน ้ำ 11 ส วน 

ก็จะไดความเขมขนโดยประมาณ 0.5% สำหรับสารฆาเชื ้ออื ่น ๆ เชน chloroxylenol หรือ benzalkonium 

chloride ก็ตองเจือจางกอนใชเชนกัน  

 อีกสิ่งที่ตองระวังก็คือบางบริษัทผลิตสารฆาเชื้อหลายชนิดภายใตยี่หอเดียวกัน เชน Dettol® Hygiene 

Multi-Use Disinfectant ก ั บ  Dettol® Antiseptic Disinfectant ซ ึ ่ ง ม ี ส า ร อ อ ก ฤ ท ธ ิ ์ ท ี ่ แ ต ก ต  า ง กั น 

โ ดยช ื ่ อ แ รกม ี ส า รออกฤทธ ิ ์ เ ป  น  alkyl dimethyl benzoyl ammonium chloride เ ข  ม ข  น  2 . 4%w/w 

ซ ึ ่ ง ไม สามารถใช ก ับผ ิ วหน ั ง ได  ส วนช ื ่ อท ี ่ สองสารออกฤทธ ิ ์ เป น  chloroxylenol  เข มข น  4 .8% 

(ส ั ง เกตโดยการด ูท ี ่ ขวดจะม ีมงก ุฎส ีฟ  าบนฉลาก)  ซ ึ ่ ง ใช  ได ก ับผ ิ วหน ั ง  โดยความเข มข นท ี ่ แนะนำ 

ใหใชทำหรับทำความสะอาดพ้ืนผิวคือ 0.12% ทำการเจือจางโดยการผสมกับน้ำในอัตราสวน 1:40 (น้ำยา 1 สวน 

ผสมน้ำ 39 ส วน) ส วนการใช ก ับผ ิวหน ังต องทำการเจ ือจางลงให อย ู  ในความเข มข นท ี ่ เหมาะสม เชน 

ทำความสะอาดบาดแผล ใหเจือจางน้ำยาในอัตราสวน 1:20 หรือถาใชเพ่ืออนามัยของรางกายใหเจือจาง 1:40  

 สำหรับสารฆาเชื ้อและความเขมขนที ่ระบุในตารางที่ 2 เปนสารที ่ใชก ับพื ้นผิวสิ ่งไมม ีช ีว ิตเทาน้ัน 

เนื ่องจากบางชนิดมีความรุนแรงไมสามารถใชกับสิ ่งมีชีวิตได สำหรับน้ำยาฆาเชื ้อที ่ใชทำความสะอาดผิวหนัง 

เพ ื ่อป องก ันเช ื ้อ COVID-19 นั ้นทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยแนะนำใหใช ethyl alcohol 

ความเขมขนอยางนอย 70% ในการทำความสะอาด  

 จะเห็นไดว าสารฆาเช ื ้อมีใหเล ือกใชหลายชนิด ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ของประเทศไทยไดใหคำแนะนำในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑที ่ม ีประสิทธิภาพควรสังเกตจุดสำคัญ 3 จุด คือ 

ตองมีขอความระบุวาสามารถ ฆาเชื้อโรค” “ฆาเชื้อแบคทีเรีย” หรือ ฆาเชื้อไวรัส” ตองมีสารสำคัญเปนสารฆาเช้ือ 

และมีเลขทะเบียน อย. ซึ่งการตรวจสอบวาผลิตภัณฑใดไดรับการขึ้นทะเบียนจากอย. สามารถดูไดที่ เวปไซต 

http://www.fda.moph.go.th หัวขอ ตรวจสอบผลิตภัณฑ” และตองใชตามคำแนะนำบนฉลากอยางเครงครัด 

ท่ีมา บทความเผยแพรความรูสูประชาชนน้ำยาฆาเชื้อ กับ โควิด-19 โคโรนาไวรัส 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภก. กฤษณ ถิรพันธุเมธี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

ภาพประกอบจาก : https://www.cleanlink.com/resources/editorial/2020/cleaning-office-25237.jpg 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



ภาคผนวก สวนที่ 6 

ปญหาระบบ High power suction ใน ยูนิตทันตกรรม 

 

ระบบการด ูดน ้ำลายแบบ  High power suct ion ใน  ย ูน ิตท ันตกรรมท ี ่ เป นแบบ  Air suction  

ที ่ม ีการระบายลมและของเหลวลงในระบบทอน้ำทิ ้งของยูนิต อาจกอใหเกิดปญหาแรงดันกลับของอากาศ 

ข ึ ้นมาในอ างบ วนน ้ำลาย ทำให  เก ิดการฟ ุ  งกระจายของไวร ัสตามมาได จ ึงควรม ีมาตรการแก ไขระบบ 

เพ่ือปองกันปญหาดังกลาว โดยอาจมีแนวทางในการแกไขปญหา เชน 

• การเดินทอระบายอากาศแยกออกจากทอน้ำทิ้ง เพ่ือไมใหเกิดแรงดันกลับมาที่อางบวนน้ำลาย 

• การใชระบบ High power suction เปนแบบ Motor suction แทนระบบ Air suction 

ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงกระทำไดยาก อาจพิจารณาใช Mobile suction แทน โดยอาจเลือกเปน แบบ 

Phlegm suction ที่มีราคาถูก แตมีแรงดูดต่ำ หรือ จะเลือกเครื ่อง Surgical mobile suction ที่มีแรงดูดสูงขึ้น 

ม ีขวดบรรจ ุของเหลวท ี ่ ม ีขนาดใหญ ขึ้ น  แต ต ั ว เคร ื ่ องจะม ีขนาดใหญ ข ึ ้ นตาม  และ  ม ีราคาท ี ่ ส ู งขึ้น 

โดยเลือกระบบที่มีตัวกรอง เพื่อปองกันเชื้อหลุดออกทางจุดระบายลม และ เปลี่ยนไสกรองตามกำหนดที่ระบุในคูมือ 

เพ ื ่อใช ทดแทนระบบ Airr suction ที ่ม ีอย ู  เด ิม จะชวยต ัดป ญหาการฟุ งกระจายของไวร ัส ที ่อาจเก ิดขึ้น 

จากแรงดันกลับของระบบได 



 

ภาคผนวก สวนที่ 7 

การใช UVC กับหองทันตกรรม ในกรณีโควิด-19 

 

แสง UVC ไดรับการพิสูจนมานานแลววาสามารถฆาเชื้อโรคได โดยทำลายดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอยางไวรัส, 

แบคทีเรีย, และเชื้อรา ทำใหหยุดยั้งประสิทธิภาพในการแพรพันธุและตายไปในที่สุด จึงเรียกวา UVGI (Ultraviolet 

Germicidal Irradiation)  UVC ถูกใชมากในการฆาเช้ือในน้ำ การศึกษาที่ผานมาสวนใหญจึงเปนการศึกษาในน้ำ หรือ

ในถาดเลี้ยงเช้ือ เพ่ิงจะเริ่มมีความสนใจการใช UVC ฆาเช้ือในอากาศเมื่อไมนานน้ี  

การใชงาน UVGI                                                                   

1. ความยาวคลืน่ (wavelength) ทีใ่ชฆาเช้ือคือ 100 – 280 nm 

โดย peak effectiveness 260 - 265 nm ตามภาพ 

 

2. ในธรรมชาติไมพบรังสียูวีซี ตองใชแหลงกำเนิดรังสี ไดแก

หลอดปรอท และ หลอด UVC-LED แบงเปน 

- UVC ชนิดไมปลอยโอโซน ความยาวคลื่น 253.7 nm  

- UVC ชนิดมีโอโซน มี 2 ความยาวคลื่น 185 และ 253.7 nm  

- Far-UVC ความยาวคลื่น 207-222 nm ฆาเช้ือไดและไมเปนอันตรายตอคน แตหลอดชนิดน้ียังไมมีขายในทองตลาด 

- LED-UVC มใีชมากขึ้น เพ่ือใหไดคาความเขมแสงมากขึ้น โดยขนาดของหลอดสั้นลง  

 

3. ประสิทธิภาพในการทำลายเช้ือ ขึ้นกับ ความยาวคลื่น ความเขมของรังสี และระยะเวลาที่ไดรับรังสี ที่ตองเลือกใช

ใหเหมาะสม  

 

4. ความเขมของรังสี (UV intensity) คาความเขมรังสีไดจากการวัดดวย UV meter โดยทันตแพทยสภาไดความ

สนับสนุนจาก  Lighting Innovation Center ของ L&E Manufacturing Co.,Ltd. วัดคาความเขมแสงของหลอด 

UVC Philips 36 Watt ในหองแลปที่ระยะหางตางๆ ไดผลการวัดตามตาราง 

 

หลอดไฟ 

UVC intensity ที่ระยะตางๆ ( µW/cm²  ) 

ระยะหางจากหลอดไฟ (cm) วัดที่กึ่งกลางหลอด 

10 20 30 50 100 150 200 250 300 

Philips TUV 36 W T8 x 1 

lamp 

760 400 250 99 45 24 15 10 7 

 

จากตาราง 1 จะเห็นวาระยะหางจากหลอด ย่ิงหางมาก ความเขมแสงจะลดลงอยางมาก ตามกฏ inverse square 

law ของแสง  หลอดย่ีหอเดียวกัน วัตตมากกวา ใหความเขมรังสีมากกวาแตไมเปนสัดสวนตามเลขคณิต หลอดตาง

ย่ีหอแมจำนวนวัตตเทากัน อาจใหความเขมรงัสีตางกัน  



 

5. ปริมาณรังสีที่สามารถ inactivated เชื้อ (UV dose) ปริมาณรังสีที่ตองการมีคาแตกตางกันตามแตละชนิดของเช้ือ 

โดยทั่วไป ไวรัสตายงายที่สุด ถัดไปคือแบคทีเรียและเช้ือรา ตามลำดับ เน่ืองจากเช้ือ Covid-19 มีโครงสรางคลาย SARS 

และ MERS จึงมีการรวบรวมคาปริมาณรังสีที่ 90% inactivated coronavirus สรุปเปนตารางตามรูปขางลางน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางเปนการรวบรวมโดย Purplesun จากหลายการศึกษา พบวาปริมาณรังสียูวีซีสำหรับฆาเชื้อ coronavirus 

ได 90% (D₉₀) มีหลายคามาก ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดในการทดลอง เพราะอาจมีตัวแปรเรื่องสภาพแวดลอมที่ตางกัน 

ทั้งความชื้น อุณหภูมิ และตัวกลางที่เชื ้ออาศัยอยู  จึงมีคำแนะนำใชคาเฉลี่ย 67 J/cm² หรือ 6,700 µJ/cm²   

การศึกษาของ Walker 2007 ซึ่งรายงานปริมาณรังสีที่ใชสำหรับ coronavirus เพียง 7 J/m²  เมื่อไปอานบทความ

ตนฉบับ พบวาเปนการทดลองพนเปนละออง aerosol ดังนั้นขอสรุป UV dose ตาม % viral inactivation จาก 

D₉₀ ในตารางของ Purplesun น้ี โดยคูณ 2 เพื่อใหได 99%  และคูณ 6 เพื่อใหได 99.9999% .ใน aerosol และ 

พ้ืนผิว เพ่ือเลือกใชงานใหเหมาะสมตามตารางน้ี  

 

 

ตัวกลาง 

UV dose (µW.sec/cm² หรือ µJ/cm²) ตาม % viral inactivation 

90% 99% 99.9999% 

aerosol 700 1,400 4,200 

surface 6,700 13,400 40,200 

 

ตาราง 2 น้ีผูจดัทำขอมูล ทำขึ้นเองตามองคความรูที่หาไดในปจจุบัน ซึง่ยังไมมีรายงานที่ตีพิมพแลวอันใดสรุปมา

เพ่ือใหเลือกใชเชนน้ี ขอมูลน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีการศึกษามากขึ้น  ผูนำขอมูลไปใชควรพิจารณาตามบริบทของ

ตนเอง ซึ่งมีผลตอการเลือกใชหลอดไฟใหมีคาความเขมแสงพอเพียง อาจเพ่ิมจำนวนหลอด จำนวนวัตต หรือลด

ระยะหางจากหลอด ก็สามารถนำไปคำนวณระยะเวลาที่เปดใชงานได 

 

 



 

 

6. ระยะเวลาในการฆาเช้ือ (exposure time) สามารถคำนวณไดจาก  

 

  

 

ดังน้ัน ตองหากหาเวลา ก็นำคา UV dose หารดวย UV intensity ที่ใหไวแลว นอกจากน้ัน หลอดไฟทุกหลอด ตองมี

ระยะ warm up หลังจากเปดสวิตซจนกวาจะเสถียร ซึ่งแตละยี่หอไมเทากัน และขึ้นอยูกับการใชบัลลาสตที่ถูกตอง

ตามสเปคของหลอดดวย  หลอดบางยี่หอใชเวลานานมาก ชุดโคมบางชุดก็ใชเวลานานมากกวา 20 นาที ซึ่งคาเฉลี่ยมี

ชวง warm up อยูที่ 15 นาที หลอดที่นำไปทดสอบ (Philips 36 วัตต) มีชวง warm up 5 นาที จึงตองเพ่ิมระยะเวลา

การ warm up ทุกครั้งที่เปดใชงานลงไปดวย 

 

ตัวอยางการคำนวณเวลา :  ใชตาราง 1 UV intensity และตาราง 2 UV dose มาคำนวณ 

 

- การอบฆาเชื้อเสื้อกาวนในตู UVC ที่ใชหลอด 36 watt 1 หลอด แขวนเสื้อขนานตามแนวยาวของหลอด หาง 

20 ซม. จากตาราง 1  ไดคาความเขมแสง 400  µW/cm³  ตาราง 2 UV dose การฆาเชื้อ 99.9999% บน

พื ้นผ ิวค ือ 40,200 µJ/cm² ดังนั ้นตองใชเวลา = 40.200 / 400 = 100 วินาที = 1.67 นาที และเพ่ิม

ระยะเวลา warm up ของแตละหลอด ถาเปนหลอดที่นำไปทดลองวัดคาจริง ตองบวกเพิ่ม 5 นาที ถาเปน

หลอดทั่วไปที่ไมทราบย่ีหอ อาจใชคาเฉลี่ยคือ 15 นาที  

หมายเหตุ : บริเวณรอบพับ หรือที่แสงสองไมถึง จะไมไดรับการฆาเชื้อ และบริเวณกลางหลอดความเขมแสง

มากกวาปลายของหลอด จึงควรเผื่อระยะเวลาใหมากขึ้น 

- การใช direct light สำหรับในอากาศ เชนการติดหลอดบนเพดาน ที่ระยะสูง 2.5 เมตร มีความเขมแสง 10 µW/cm³  

UV dose ใน aerosol คือ 4,200 µJ/cm² ดังนั้นตองใชเวลา = 4.200 / 10 = 420 วินาที = 7 นาที และ

เพ่ิมระยะเวลา warm up ของหลอดเหมือนตัวอยางแรก 

- ใชในเครื่องฟอกอากาศ ความเขมแสงมากเพราะระยะหางนอย และใชคา UV dose ในอากาศ แตตองคิด

เรื่องความเร็วลมที่ผานหลอด UVC ซึ่งควรปรึกษาวิศวกรผูออกแบบระบบน้ีเพ่ิมเติม 

7. รังสียูวีซีมีอันตรายตอผิวหนัง และดวงตา ทำใหเกิดมะเร็งผิวหนัง และกระจกตาอักเสบได เมื่อเปดใชงานจึงตอง

ระมัดระวังความปลอดภัยของทุกคน นอกจากน้ี รังสียูวีซียังทำใหอายุการใชงานของพลาสติกลดลง แสง UVC ไมผาน

กระจก ไมผานไม ไมผานผา ไมผานผนัง และไมผานพลาสติกหนา ใชเปนอุปกรณกำบังแสงได และบริเวณที่ถูกกำบัง 

ไมโดนแสงก็ไมมีผลในการฆาเช้ือ 

 

8. มีการนำ UVC มาใชในรูปแบบตางๆ 

8.1 ใชอบฆาเชื้อสิ่งของตางๆ เปนกลองขนาดเล็ก หรือ เปนตูเสื้อผา ซึ่งกรณีนี้เปนการฆาเชื้อบน surface ควรวางให

ไดระยะใกลหลอดที่สุด เพ่ือใหได intensity สูง 

สมการ       UV dose (ที่ทำใหเช้ือตาย) = ความเขมของรังสี (UV intensity) x เวลา  

 หนวย         µW.sec/cm² หรือ µJ/cm² =    µW/cm³       x     sec 

 

      

 



 

8.2 ใชทำ air disinfection ในลักษณะ  

- Upper room UVC ติดบนเพดานสูง มีการควบคุมลำแสงไมใหโดนคน และใหอากาศหมุนวนผานลำแสง 

- Direct light แบบติดเพดาน หรือเปนแบบ mobile unit  

- อยูในเครื่องฟอกอากาศ หรือ External oral suction ซึ่งใชรวมกับแผนกรอง HEPA  

การใชงานแตละระบบ มีขอจำกัดและขอบงใชตางกัน สามารถนำขอมูลเหลาน้ีมาใชประกอบ เพ่ือออกแบบและ

เลือกใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย อยางไรก็ตาม CDC guideline ยังเนนไปที่ air ventilation และ

การกรองอากาศ ซึ่งเปนหัวใจหลัก สวน UVC, Ozone และการใช fogging disinfection ยังตองการ researches 

เพ่ิมขึ้น จึงยังไมมีคำแนะนำให ควรใช หรือ ไมควรใช  ทุกทานสามารถติดตามรายละเอียด และความกาวหนาเรื่อง

การใช UVC disinfection for covid-19 ไดที่ website ของ International Ultraviolet Association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก สวนที่ 8 

การสวมเครื่องปองกันตนเองสวนบุคคล สำหรับบุคลากรที่เก่ียวของโดยตรงกับการรักษาทางทันตกรรม 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแนะนำวิธีการเลือกซื้อสินคาเหลาน้ี ใหสังเกตขอมูลบนฉลาก    

เอกสารกำกับ แคตตาล็อก หรือคูมือการใชที่ออกโดยผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ ดังน้ี 

1. หนากากอนามัย ตัวสินคาตองระบุ (1) ชื่อ หนากากอนามัยทางการแพทย, Surgical mask, Medical mask (2) 

วัตถุประสงคการใช เพ่ือกรองหรือฆาเช้ือโรค เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย กันละอองฝอยจากการไอ จาม 

2. หนากาก N95 ตัวสินคาตองระบุ (1) ช่ือ หนากาก N95 ทางการแพทย, Surgical N95, N95 respirator, Medical 

respirator, Surgical respirator, Healthcare respirator, Medical protective respirator (2) ประ เ ภทและ

มาตรฐานของหนากาก N95 และหนวยงานที่ใหการรับรอง/อนุญาต ตามแหลงที่มา ดังน้ี 

• สหรัฐอเมริกา: N95 และอาจแสดงรวมกับรหัสมาตรฐานการทดสอบการปองกันการซึมผานของของเหลว 

ASTM F1862 รับรองโดย NIOSH 

• จีน: KN95 อางอิงตามมาตรฐาน GB 19083 และอาจแสดงรวมกับรหัสมาตรฐานการทดสอบการปองกันการ

ซึมผานของของเหลว YY/T 0691-2008 รับรองโดย NMPA 

• สหภาพยุโรป: FFP2, FFP3 และอาจแสดงรวมกับรหัสมาตรฐานการทดสอบการปองกันการซึมผานของ

ของเหลว EN 14683, ISO 22609 รับรองโดย EU Notified Bodies 

• ออสเตรเลียและนิวซีแลนด: N95/P2 และอาจแสดงรวมกับรหัสมาตรฐานการทดสอบการปองกันการซึมผาน

ของของเหลว AS4381 รับรองโดย TGA 

3. ชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

3.1 ชุด Surgical Gown ตองไดมาตรฐานตามแหลงที่มา ดังน้ี 

• สหรัฐอเมริกา: ตองไดมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 ที่ระดับ 3 หรือ 4 และอาจแสดงรวมกับรหัสมาตรฐาน 

ASTM F1670 (ปองกันการซึมผานของของเหลว) และ ASTM F1671 (ปองกันการทะลุผานของไวรัส) 

• สหภาพยุโรป: ตองไดมาตรฐาน EN 13795 ที่ระดับ High Performance และอาจแสดงรวมกับรหัสมาตรฐาน 

EN 20811 (ปองกันการซึมผานของน้ำที่มีแรงดัน), EN ISO 22610 (ปองกันการซึมผานของน้ำที่มีแรงดันที่ปนเปอน

แบคทีเรีย) และ EN ISO 22612 (ปองกันการซึมผานของอนุภาคแบคทีเรีย) 

3.2 ชุด Coverall ตองไดมาตรฐานตามแหลงที่มา ดังน้ี 

• จีน : ตองไดมาตรฐาน GB 19082 

• สหภาพยุโรป: ตองไดมาตรฐาน EN 14126 ที่ระดับ 5 และอาจแสดงรวมกับรหัสมาตรฐาน ISO 16604     

ไมต่ำกวาระดับ 2 

 

สามารถตรวจสอบไดตามลิ้งกน้ี 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/n95list1.html 

 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/n95list1.html
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