
 

ประกาศโรงพยาบาลทันตกรรม  
คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เร่ือง การให้การรักษาทางทนัตกรรมและป้องกนั การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

(ฉบับที ่๕/๒๕๖๔) 
   ---------------------------------------- 

ตามท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ในประเทศ ท าให้ โรงพยาบาลทนัตกรรม ม.อ.  
ให้การบริการ เฉพาะผู ้ป่ วย ฉุก เ ฉินและ เ ร่ง ด่วนมาระยะ เวลาห น่ึงแล้วนั้ น  ในปัจ จุบัน บุคล ากร  
โรงพยาบาลทนัตกรรม ม.อ. ได้รับวคัซีนครบเกิน ๒ สัปดาห์ มากกว่าร้อยละ ๗๐ (ในวนัท่ี ๒๐ มิ.ย. ๖๔)  
เพื่อให้โรงพยาบาลทนัตกรรม ม.อ. ซ่ึงมีสถานะเป็นสถาบนัหลกัในการให้การรักษาทางทนัตกรรม รวมถึง 
การรักษาทางทนัตกรรมในระดบัตติยภูมิในภูมิภาคน้ี ได้ให้บริการทางทนัตกรรมได้อย่างเต็มความสามารถ  
และตอบสนองภาระกิจเพื่อประโยชน์ของประชานชน โรงพยาบาลทนัตกรรม ม.อ. จึงก าหนดให้เปิดบริการ 
เป็นปกติ ในวนัท่ี ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เป็นตน้ไป  

เพื่อให้โรงพยาบาลทนัตกรรม ม.อ. สามารถให้บริการทางทนัตกรรมได้อย่างปลอดภยั ทั้ งผูป่้วย 
บุคลากร และเป็นการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ COVID-๑๙  จึงขอก าหนดแนวทางปฏิบติัและใหบ้ริการ ดงัน้ี  

 

๑. ยงัคงมาตรการเขม้งวดในการคดักรองอาการ ซกัประวติัความเส่ียงของผูป่้วยและผูติ้ดตาม (อนุญาตให้
ผูติ้ดตามไม่เกิน ๑ คน เฉพาะกรณีผูป่้วยท่ีจ าเป็น เช่น เด็ก ผูป่้วยสูงอายุ หรือผูป่้วยท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ) 
ไม่ใหผู้ป่้วยและผูติ้ดตามเขา้อาคารโรงพยาบาล หากมีอาการ อาการแสดง หรือประวติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี  

๑.๑  มีอุณหภูมิร่างกาย ตั้ งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือมีอาการไข้ คร่ันเน้ือคร่ันตัว  
ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือทัง่ร่างกาย  

๑.๒  มีอาการแสดงทางระบบทางเดินหายใจดังต่อไปน้ี ไอ มีน ้ ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กล่ิน  
ล้ินไม่รับรส หายใจเร็วเหน่ือยหรือหายใจล าบาก หรือมีตาแดงร่วมกบัผืน่แดงและถ่ายเหลว 

๑.๓  มีประวติัสัมผสัใกลชิ้ดผูติ้ดเช้ือ COVID-๑๙ หรือเก่ียวขอ้งกบัประวติัใน Timeline ของผูติ้ดเช้ือ
ในแต่ละ Cluster ท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัสงขลา และจงัหวดัอ่ืนในประเทศ 

๑.๔  ผูท่ี้มาจากหรือมีบุคคลใกลชิ้ดในบา้นมาจากพื้นท่ีจงัหวดัสีแดงเขม้ท่ีมีการระบาดรุนแรงสูงสุด 
ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หรือตามประกาศ ศบค.ในแต่ละช่วงเวลาและ
สถานการณ์ 

๑.๕ บุคคลในข้อ ๑.๔ จะได้รับการยกเว้น กรณีมีเอกสารรับรองการได้รับว ัคซีน Sinovac  
ครบ ๒ เขม็ หรือ AstraZeneca ๑ เขม็ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๔ วนั     

๒. กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนทางทันตกรรม ของผู ้ป่วยกลุ่มเส่ียงสูงในข้อ ๑.๑-๑.๔ ให้รายงาน 
คุณรัชดา ตนัติสารศาสน์ ๗๖๓๗ ๗๖๓๓ หรือ Line ID ; ratchada.t หรือ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทนัตกรรม
ดา้นการบริการ หรือ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทนัตกรรม  



๓. ให้เข้มงวดแนวทางให้การรักษาพยาบาลทางทันตกรรม ให้ถือปฏิบัติการป้องกันโดยเคร่งครัด 
 เช่น    ให้บ้วนปากด้วยน ้ ายาฆ่าเช้ือก่อนการรักษา ให้ผูป่้วยใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลา ยกเวน้เฉพาะ 
เ วลา รับการ รักษาและใ ส่หน้ากากทันทีหลังให้การ รักษา เส ร็จ ส้ิน  ผู ้ให้และผู ้ร่ วมให้การ รักษา 
ใส่เส้ือกาวน์ยาว/กาวน์ยาวกนัน ้ า/ชุด PPE suite (ตามหตัถการและความเส่ียง) สวมหมวกคลุมผม สวมหนา้กาก
อนามัยซีลขอบ/N ๙๕ และใส่ face shield  ให้ใช้ High power suction ดูดละอองฝอยให้เต็มประสิทธิภาพ  
อาจใช้ Rubber Dam ประกอบในการรักษาถ้าท าได้ ท าความสะอาดบริเวณให้การรักษาอย่างทั่ว ถึง 
ก่อนและหลงัให้การรักษา เป็นตน้ และให้ระมดัระวงัในการถอดถุงมือ ถอดเส้ือกาวน์รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ไม่ใหป้นเป้ือน  

๔. ให้ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัโรงพยาบาลทนัตกรรมเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายการเช้ือ COVID-๑๙  
การคดักรอง การเตรียมความพร้อมบุคลากร การจดัการบริเวณให้การรักษาและส่ิงแวดลอ้ม ให้ถือปฏิบติัตาม
คู่ มือการเตรียมความพร้อมระบบบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลงว ัน ท่ี  22 พฤษภาคม 2563 (สามารถ scan QR code ท้าย เอกสาร )  
หรือใหป้รับเปล่ียนตามสถานการณ์และความจ าเป็น 

๕. ให้อาจารยท์นัตแพทย ์ทนัตแพทย ์นกัศึกษาหลงัปริญญา นกัศึกษาทนัตแพทย ์และผูช่้วยทนัตแพทย ์
สังเกตอาการ อาการแสดง และซกัประวติัความเส่ียงการติดเช้ือ COVID-๑๙ ก่อนใหก้ารรักษาในผูป่้วยซ ้ าทุกราย 
เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะแพร่กระจายเช้ือภายในโรงพยาบาลทนัตกรรม  

๖. กรณีผูป่้วยท่ีนัดหมาย ให้ยืนยนัการนัดหมาย ด้วยการคดักรองตามขอ้ ๑ และก าหนดเวลานัดหมาย 
เพื่อกระจายช่วงเวลา ไม่ใหเ้กิดความแออดัในโรงพยาบาล  

๗. ให้บุคลากรทุกคนใน รพ.ทันตกรรม สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
ขณะปฏิบติังาน ลา้งมือสม ่าเสมอ รักษาระยะห่าง ๑-๒ เมตร ท าความสะอาดบริเวณท างานบ่อย ๆ โดยเคร่งครัด 
หากมีอาการหรือความเส่ียงตามข้อ ๑.๑-๑.๔ ให้รายงานคุณรัชดา ตันติสารศาสน์ ๗๖๓๗ ๗๖๓๓ หรือ  
Line ID : ratchada.t 

 
  จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบติัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  

 
  ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 (ลงช่ือ)  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทพ.นฤทธ์ิ  ลีพงษ ์
                                                                                                  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทนัตกรรม 

 


