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สารบัญ
คานา
ส่ วนที่ 1
วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์เฉพาะ
รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
การจัดสรรเวลาในการปฏิบตั ิงาน
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลรายวิชา
เกณฑ์ขนต
ั ้ ่า / ปริ มาณงานขันต
้ ่า
Self-Reflection
ข้ อปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงานโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน
ก. ข้ อปฏิบตั ิก่อนปฏิบตั ิงาน
ข. ข้ อปฏิบตั ิในการออกปฏิบตั ิงานในแต่ละครัง้
ค. ข้ อปฏิบตั ิหลังการออกปฏิบตั ิงานในแต่ละครัง้
วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน
ส่ วนที่ 2
แนวคิดในการปฏิบตั ิงาน DTCM 552
กรอบแนวคิดการทาโครงการ
ขันตอนการด
้
าเนินงานโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน
1.การสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
1.1 การสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรี ยน
1.2 การสารวจปั จจัยที่สง่ ผลต่อสุขภาพช่องปาก
2.การวิเคราะห์ปัญหา
2.1 วิเคราะห์ความชุก, ความรุนแรง การกระจายของโรคฟั นผุ
และอนามัยช่องปาก
2.2 วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
3.การเลือกมาตรการทันตกรรมส่งเสริ มป้องกันและการวางแผนปฏิบตั ิงาน
3.1 มาตรการส่งเสริ มสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน
3.2 การเลือกมาตรการทันตกรรมป้องกันและการวางแผนการปฏิบตั ิงาน
-Caries Risk Assessment
รูปแบบรายงานการสารวจสุขภาพช่องปากและแผนการดาเนินงาน
4.การดาเนินการตามแผนงาน
5.การประเมินผลโครงการ
รูปแบบรายงานสรุปผลโครงการ
สรุปงานที่จะต้ องส่ง
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สารบัญ(ต่ อ)
หน้ า
ส่ วนที่ 3
เอกสารอ้ างอิงและบรรณานุกรม
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ส่ วนที่ 4
ภาคผนวก ก
แบบฟอร์ มต่างๆ
แผนปฏิบตั ิงานประจาวัน

31

ใบเบิกอุปกรณ์และสือ่ การให้ ทนั ตสุขศึกษา
แบบตรวจ
ใบการเข้ าร่วมโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน
ใบแจ้ งผลการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ผ้ ปู กครอง
ใบขออนุญาตรักษาทางทันตกรรม (ส่งต่อ)
บันทึกการปฏิบตั ิงานและแบบประเมินการปฏิบตั ิงานรายวัน
เกณฑ์การให้ คะแนนการปฏิบตั ิงานรายวัน
สถิติการปฏิบตั ิงานบริ การผู้ป่วย
ตัวอย่างตารางการการประเมินการเคลือบหลุมร่องฟั น
ตัวอย่างแผนการปฏิบตั ิงาน
Self Reflection ครัง้ ที่....
ภาคผนวก ข
เกณฑ์การประเมินการสะท้ อนความสามารถในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของผู้สอบ
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คานา
เอกสารประกอบการศึกษานี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อให้ นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 5 ในหลักสูตรปรับปรุ งใหม่ ใช้ ประกอบการเรี ยน
และการฝึ กปฏิบตั ิงาน ในวิชา DTCM 552 ทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน ซึ่งทางภาควิชาทันตกรรมชุมชนได้ จัดกิจกรรม
เพื่อให้ นกั ศึกษาทันตแพทย์มีความรู้และทักษะในการศึกษาปั ญหาและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับโรคฟั นผุและโรคเหงือกอักเสบ
ของเด็กชันประถมศึ
้
กษา ตลอดจนให้ นกั ศึกษาทันตแพทย์ สามารถวางแผนและดาเนินการ โครงการสร้ างเสริ มสุขภาพช่อง
ปาก และสามารถประเมินผลโครงการด้ านสุขภาพระดับกลุ่ม ในโรงเรี ยนได้ อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ได้ พฒ
ั นาจากเอกสาร
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานจากเอกสารเดิมในปี 2551 และปรับปรุงเพิ่มเติม จากปี การศึกษา 2552-2559 โดยแบ่งเป็ น 5 ส่วนคือ
ส่วนที่หนึง่ รายละเอียดของวัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนตลอดจนเกณฑ์การประเมินผล
ส่วนที่สอง อธิบายโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพช่องปากในโรงเรี ยนในขันตอนการด
้
าเนินงาน และรายละเอียดของ
แต่ละขันตอน
้
ส่วนที่สาม เอกสารอ้ างอิงและบรรณานุกรม
ส่วนที่สี่ ภาคผนวก ประกอบด้ วยแบบฟอร์ มต่าง ๆ ที่นกั ศึกษาต้ องใช้ ในการปฏิบตั ิงาน และเกณฑ์การประเมิน
การสะท้ อนความสามารถในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้ าสอบ

ผศ.ดร.ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวฒ
ั น์กลุ และ อ.ทพ. ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์
ผู้รับผิดชอบวิชา DTCM 552 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ส่ วนที่ 1
การจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ กาหนด ให้ บณ
ั ฑิต
สาขาทันตแพทยศาสตร์ มีความรู้ความชานาญในการให้ บริ การรักษาทางทันตกรรม
และมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานในชุมชนได้ อย่างเหมาะสมกับความต้ องการของชุมชน
ทางภาควิชาทันตกรรมชุมชนจึงได้ จดั การศึกษาให้
นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ มีประสบการณ์ตรงในการฝึ กปฏิบตั ินอกสถาบันการศึกษา ภายใต้ การดูแลของ
อาจารย์ ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ ปฏิบตั ิงานในชุมชนให้ อยูใ่ นกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยส่งเสริ มคุณธรรม และอุดมการณ์
วิชาชีพทันตแพทย์ในหลักสูตรของทันตแพทยศาสตร์ ให้ สอดคล้ องกับแนวคิด Humanized Health Care
ดังนัน้ เพื่อให้ นกั ศึกษาทันตแพทย์มีความรู้และทักษะในการศึกษาปั ญหาและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับโรคฟั นผุและ
โรคเหงือกอักเสบของชุมชนดังกล่าว ภาควิชาทันตกรรมชุมชนจึงจัดให้ มีโครงการส่งเสริ มสุขภาพช่องปากในโรงเรี ยน ใน
การเรี ยนการสอนรายวิชา DTCM 552 School Oral Health Program ขึ ้น โดยกาหนดให้ กลุม่ เป้าหมายของโครงการเป็ น
เด็กในวัยเรี ยน ทังนี
้ ้นักศึกษาจะได้ ศกึ ษาจากประสบการณ์ ตรงผ่านการวางแผนงาน การสารวจชุมชนการปฏิบตั ิงานทัน
ตกรรมป้องกัน การจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพช่องปาก และประเมินผลโครงการในโรงเรี ยนได้ ตามสภาพความเป็ นจริ งของ
สังคมเมือง ซึง่ ในวิชานี ้จะเน้ นการส่งเสริ มคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านกระบวนการกลุม่ และการ
ทางานเป็ นทีม ตลอดจนฝึ กฝนการสะท้ อนความคิดของนักศึกษาทันตแพทย์ในการแก้ ปัญหาร่วมกัน ดังนันสมาชิ
้
กควร
ร่วมมือให้ เกิดการทางานร่วมกันเป็ นทีมเพื่อให้ ผลงานมีประสิทธิภาพสูงโดยเมื่อสิ ้นสุดรายวิชา นักศึกษาทุกคนจะมีสว่ นใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสมาชิกในทีม และภาควิชาทันตกรรมชุมชนได้ ทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานตามขันตอนการ
้
ดาเนินโครงการ และรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน
ซึง่ นักศึกษาทันตแพทย์สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ เมื่อต้ องไปปฏิบตั ิงานเป็ นทันตแพทย์ใช้ ทนุ ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ หลัก
เพื่อให้ นกั ศึกษาทันตแพทย์ปีที่ 5 สามารถสารวจและวิเคราะห์ สภาวะโรคฟั นผุ อนามัยช่องปาก และปั จจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับสภาวะสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมทางสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
สามารถ
วางแผนและดาเนินการปฏิบตั ิงานทันตกรรมป้องกัน รวมทังจั
้ ดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพช่องปาก โดยเลือกมาตรการและ
วางแผนปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก ของกลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่ เด็กนักเรี ยน ครู ผู้ปกครอง
ตลอดจนประเมินผลโครงการด้ านสุขภาพระดับกลุม่ ในโรงเรี ยนได้

วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1. นักศึกษามีทกั ษะในการ สารวจ และประเมินปั ญหาและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาวะสุขภาพช่องปากของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน
2. นักศึกษามีทกั ษะในการวิเคราะห์ปัญหา เลือกมาตรการและวางแผนการปฏิบตั ิงานป้องกันโรคฟั นผุ และ
เหงือกอักเสบแก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยน
3. นักศึกษามีทกั ษะ ในการปฏิบตั ิงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ ตามแผนงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักศึกษามีทกั ษะ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มสุขภาพช่องปากที่ดีแก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยน
5. นักศึกษามีทกั ษะ ในการ ประเมินและเขียนรายงานสรุปผลโครงการ
6. นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทาโครงการส่งเสริ มสุขภาพและการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพ

4
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

DTCM 552 School Oral Health Program

คณาจารย์ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
นักศึกษาจะได้ รับมอบหมายโรงเรี ยนในความรับผิดชอบ ดังนี ้
กลุม่
A1-A4
โรงเรี ยนวัดสวัสดิ์วารี สมี าราม 996 ถนนแขวงนครไชยศรี แขวง นครไชยศรี เขต ดุสติ กทม.10300
โทร. 02 2410437
กลุม่
A5-A8
โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ ในเขตพระบรมมหาราชวัง ถนน มหาราช เขต พระนคร กทม. 10200
โทร. 02 2224871
กลุม่
B1-B4
โรงเรี ยนวัดสมณานัมบริ หาร 416/1 ถนนพิษณุโลก เขต ดุสติ กทม. 10300
โทร. 02 2814510
กลุม่
B5-B8
โรงเรี ยนวัดเทวราชกุญชร
90/1 ถนน ศรี อยุธยา แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสติ กทม.10300
โทร. 02 2817938
ทังนี
้ ้นักศึกษาแต่ละกลุม่ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาโรงเรี ยนดังนี ้
โรงเรี ยนวัดสวัสดิ์วารี สมี าราม
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ เงินวิวฒ
ั น์กลุ / อ.ณิชา ลักษมีจรัลกุล
โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ
อ.คมสัน ลาภาอุตย์/ อ.พูนผล โควิบลู ชัย
โรงเรี ยนวัดสมณานัมบริ หาร
อ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์/ อ.รักษณัณน์ การเวกปั ญญาวงศ์
โรงเรี ยนวัดเทวราชกุญชร
ผศ.ดร. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์/ อ.สิรินทิพย์ อมรสุรเดช
นักศึกษาแต่ละกลุม่ มีหน้ าที่ในการสารวจสุขภาพช่องปาก ค้ นหาปั ญหาและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพช่องปาก
ของนักเรี ยน เพื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการให้ บริ การทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม พร้ อมทัง้
จัดกิจกรรมสร้ างเสริมสุขภาพช่ องปากอย่ างมีส่วนร่ วมอย่ างน้ อย 2 กิจกรรม นักศึกษาแต่ละกลุม่ จะต้ องเขียน
แผนงานนี ้ส่งภาควิชาทันตกรรมชุมชน ออกปฏิบตั ิงานตามแผน ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ส่งบันทึกการปฏิบตั ิงานพร้ อม
หลักฐาน ทุกคนทุกครัง้ ที่ลงปฏิบตั ิงาน และส่งรายงานการปฏิบตั ิงานตลอดปี การศึกษาพร้ อม ไฟล์ข้อมูล(แผ่นCD)

การจัดสรรเวลาในการปฏิบัตงิ าน
ในการปฏิบตั ิงานรายวิชา ฝึ กปฏิบตั ิคลินิกทันตกรรม ; ทันตกรรมชุมชน DTCM 552 มีการแบ่งลักษณะการ
ปฏิบตั ิงานเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การออกปฏิบัติงานโรงเรียน: งานทันตกรรมป้องกัน รวมถึง การสารวจสุขภาพช่องปาก, การให้ บริ การทัน
ตกรรมป้องกัน และ การประเมินผลโครงการ
2. การออกปฏิบัติงานโรงเรียน: งานส่ งเสริมสุขภาพช่ องปาก หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพช่องปาก
3. การปฏิบัติงานที่ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คือ เวลาที่นกั ศึกษาใช้ วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนโครงการ เขียน
รายงาน ฯลฯ ซึง่ ให้ นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานที่ภาควิชาทันตกรรมชุมชม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 14
โดยให้ จดั สรรเวลาการปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสมโดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาประจาโรงเรี ยนก่อน ทังนี
้ ้ให้
นักศึกษาบริ หารจัดการเวลาให้ นกั ศึกษาทุกคนในกลุม่ ได้ ปฏิบตั ิงานตามปริ มาณงานขันต
้ ่าให้ ครบถ้ วนด้ วย

5
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

DTCM 552 School Oral Health Program

คณาจารย์ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

เกณฑ์ การวัดผลและประเมินผลรายวิชา
1. รายงานการสารวจปั ญหาสุขภาพช่องปากและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง การวางแผนแก้ ไขปั ญหา
ด้ วยวิธีการป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพช่องปากพร้ อมไฟล์ข้อมูล (รายงานครัง้ ที่ 1)
10 คะแนน
2. การปฏิบตั ิงานรายวัน ประเมินจาก
3.1 เจตคติตอ่ การปฏิบตั ิงาน
20 คะแนน
3.2 ผลการปฏิบตั ิงานรายวัน
40 คะแนน
3. รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงานพร้ อมไฟล์ข้อมูล (รายงานครัง้ ที่ 2)
20 คะแนน
4. Self reflection
10 คะแนน
รวมคะแนนทัง้ หมด
100 คะแนน
หมายเหตุ 1. การประเมินผลใช้ การอิงเกณฑ์
2.นักศึกษาที่ปฏิบตั ิงานตามปริ มาณงานขันต
้ ่าไม่ครบทุกข้ อ หรื อได้ คะแนนจากเกณฑ์การปฏิบตั ิงานรายวัน ต่า
กว่าร้ อยละ 60 ภาควิชาจะไม่ประเมินผล และต้ องทางานเพิ่มตามที่ภาควิชากาหนด
3.นักศึกษาต้ องเข้ าปฐมนิเทศของรายวิชา

เกณฑ์ ขนั ้ ต่า / ปริมาณงานขัน้ ต่า
1. สารวจปั ญหาสุขภาพช่องปากและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง วางแผนการป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพช่องปาก และทารายงาน
ผลการสารวจและแผนปฏิบตั ิงานจานวน 1 ฉบับ / โรงเรี ยน
2. ลงปฏิบตั ิงานตามตารางปฏิบตั ิงานทุกครัง้
3. ปริ มาณงานขันต
้ ่าต่อนักศึกษาแต่ละคน
3.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก
3
คน
3.2 เคลือบหลุมร่องฟั น และ / หรื อ อุดฟั น
2
หน่วย
เคลือบหลุมร่ องฟั น
1 ซี ่ เท่ากับ 1 หน่วย
PRR หรื อ อุดฟั น
1 ซี ่ เท่ากับ 2 หน่วย
3.3 ทาความสะอาดช่องปาก และ / หรื อ เคลือบฟลูออไรด์ ทาฟลูออไรด์วานิช
3
หน่วย
ขัดฟั น
1 คน เท่ากับ 0.5 หน่วย
ทาฟลูออไรด์วานิ ช / เคลือบฟลูออไรด์
1 คน เท่ากับ 0.5 หน่วย
ขูดหิ นน้าลายและขัดฟั น
1 คน เท่ากับ 1 หน่วย
* นักศึกษาต้ องทาฟลูออไรด์วานิช หรือ เคลือบฟลูออไรด์ อย่างน้ อย 1 คน
3.4 เก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
1
หน่วย
3.4.1 สัมภาษณ์
1
ครัง้ เท่ากับ 1 หน่วย
3.4.2 เก็บข้อมูลสิ่ งแวดล้อม
1
ครัง้ เท่ากับ 1 หน่วย
* โดยสามารถปฏิบตั ิงานเป็ นทีมได้ แต่สมาชิกทีมต้ องไม่เกิน 5 คน และต้ องส่ งรายงานวิเคราะห์ การสัมภาษณ์
หรือการเก็บข้ อมูลที่อาจารย์ ประจาวัน (นักศึกษาทีไ่ ม่มีความพร้อมก่อนเก็ บข้อมูลจะไม่อนุญาตให้ลงเก็บข้อมูล)
3. 5 สอนแปรงฟั นรายบุคคล ร่วมกับการย้ อมแผ่นคราบฟั น
1
คน
4. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
1
ครัง้
5. ประเมินผลโครงการระยะ 1 ปี และทารายงานสรุปผลการ ปฏิบตั ิงานจานวน พร้ อม CD ไฟล์ข้อมูล 4 ฉบับ / กลุม่

การลาป่ วย ลากิ จ ต้องส่งใบลาทีห่ น่วยการศึกษาทันทีทีก่ ลับมาเรี ยน
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Self-Reflection
นักศึกษาทุกคนจะต้ องเขียน Self-reflection ส่งคนละ 3 เรื่อง เพื่อเป็ นการสะท้ อนการเรี ยนรู้จากประสบการณ์
จริ ง เป็ นการฝึ กให้ นกั ศึกษาได้ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีโอกาสทบทวนสิง่ ที่ได้ ประสบมาและเรี ยนรู้จากการทาโครงการ
และปฏิบตั ิงานในวิชา DTCM 552 ซึง่ เป็ นการส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ เป็ นทันตแพทย์ที่มีความใฝ่ ใจในการเรี ยนรู้ และมี
โอกาสฝึ กการเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้ง ใคร่ครวญ จากการทาโครงการ โดยส่งเป็ นระยะ ๆ ตลอดโครงการตามตาราง
แนวทางการเขียน Self-reflection ควรเลือกเหตุการณ์ที่นกั ศึกษารู้สกึ ว่าได้ เรี ยนรู้ หรื อเป็ นประสบการณ์ที่ไม่เคย
เจอหรื อสงสัย โดยบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น (ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร) มีความรู้สกึ อย่างไรต่อเหตุการณ์นนั ้
วิเคราะห์เหตุการณ์ และบรรยายความรู้สกึ ของตน หัวข้ อในการเขียน ควรครอบคลุมหัวข้ อต่างๆตามเกณฑ์การประเมิน
การสอบภาคปฏิบตั ิในการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังภาคผนวก ข
กาหนดให้ สง่ อาจารย์ประจาโรงเรี ยนในรูปแบบพิมพ์ ใส่ ในกระดาษ A4 โดยนักศึกษาบันทึกไฟล์งานไว้ กบั
ตนเอง เพื่อนามาใช้ ในการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อไป

ตารางกาหนดส่ ง Self-Reflection 3 ช่ วงเวลา
กิจกรรม

1. การสารวจสุขภาพช่องปาก
สิง่ แวดล้ อม และพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังการ
้
วางแผนให้ บริ การและการ
บริ การทันตกรรม
3. การให้ บริ การทันตกรรม
ป้องกันและกิจกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพช่องปาก
4. การประเมินผล

เดือนที่สง่ Self-reflection

ประเด็นที่เขียน

สิงหาคม-กันยายน

ได้ ทกุ ประเด็นที่เกี่ยวกับ
การเรี ยนรู้ในกิจกรรมที่
ทา

ธันวาคม- มกราคม

ได้ ทกุ ประเด็นที่เกี่ยวกับ
การเรี ยนรู้ในกิจกรรมที่
ทา
ได้ ทกุ ประเด็นที่เกี่ยวกับ
การเรี ยนรู้ในกิจกรรมที่
ทา

มีนาคม – เมษายน

นัดหมายอาจารย์ประจา
โรงเรี ยนอย่างน้ อย
1 ครัง้ / นักศึกษา 1 คน
อาจารย์ประจาโรงเรี ยน

อาจารย์ประจาโรงเรี ยน

อาจารย์ประจาโรงเรี ยน
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ข้ อปฏิบัตใิ นการปฏิบัตงิ านโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน
เนื่องจากในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ มีความเกี่ยวข้ องกับบุคลากรหลายด้ าน จึงมีความจาเป็ นในการกาหนด
บทบาท หน้ าที่ และข้ อตกลง เพื่อให้ การดาเนินงานราบรื่ น และเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ในการปฏิบตั ิงานภายใต้ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึง่ ในการปฏิบตั ิงานแต่ละครัง้ นักศึกษาจะได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในบทบาทต่าง ๆ กันได้ แก่ ประสานงาน บริ การทันต
กรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพช่องปาก เป็ นต้ น ซึง่ แต่ละหน้ าที่จะมีความสาคัญเท่าเทียมกันทังนี
้ ้สมาชิกกลุม่ ต้ อง
ทราบบทบาทของตนและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ดีที่สดุ เพื่อให้ โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ครบถ้ วน

ก. ข้ อปฏิบัตกิ ่ อนปฏิบัตงิ าน
นักศึกษาที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานประจาวันของกลุ่มที่จะออกปฏิบัติงาน ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ตรวจดูความก้ าวหน้ าของโครงการและแผนงานของกลุม่ ที่ออกปฏิบตั ิงานครัง้ ก่อนหน้ าและที่ภาควิชาฯ
2. ติดต่ออาจารย์พยาบาลประจาโรงเรี ยนก่ อนออกปฏิบัติงานอย่ างน้ อยหนึ่งวันเพื่อแจ้ งเตือน/ยืนยันแผนการ
ทางานให้ โรงเรี ยนได้ ทราบ เผื่อมีการเปลีย่ นแปลงจะได้ ปรับแผนปฏิบตั ิงานได้ หากมีการเปลีย่ นแปลงแผนต้ องแจ้ งอาจารย์
ที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานประจาวัน และครูทโี่ รงเรี ยน ทราบทุกครัง้ โดยผ่านทาง ช่องทางการสือ่ สารได้ ทกุ ชนิด เช่น
Facebook ของกลุม่ , SMS ให้ อาจารย์และสมาชิก หรื อมาแจ้ งด้ วยตนเองที่สานักงานภาควิชา
3. ตรวจสอบ/แก้ ไข แผนปฏิบตั ิงานประจาวัน  (แบบฟอร์ มหน้ า 31) โดยตรวจสอบ / แก้ ไข ตามความเหมาะสม
กับชนิดงานที่จะปฏิบตั ิสาหรับนักเรี ยนแต่ละคนตามรายชื่อที่กลุม่ ที่ออกปฏิบตั ิงานครัง้ ก่อนหน้ า ได้ ระบุไว้


สาหรับกลุ่มแรกทีล่ งทันตกรรมโรงเรี ยนในระยะสารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ให้เขี ยนระบุชนั้ เรี ยนทีจ่ ะตรวจในครัง้
นัน้ ๆ
4. เขียนใบเบิกอุปกรณ์ลว่ งหน้ าอย่างน้ อย 1 วันก่อนออกปฏิบตั ิงาน (แบบฟอร์ มหน้ า 32) โดยการเบิกเครื่ องมือ
ให้ ระบุชนิด จานวนของอุปกรณ์ ให้ เหมาะสมกับงานที่วางแผนไว้
5. แจ้ งแผนปฏิบตั ิงานประจาวัน ให้ นกั ศึกษาคนอื่นๆ ที่ร่วมปฏิบตั ิงานในวันเดียวกันทราบ และแจ้ งอาจารย์
ที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานประจาวันให้ ทราบก่ อนวันปฏิบตั ิงาน และต้ องส่งแผนปฏิบตั ิงานประจาวันให้ แก่ผ้ ปู ระสานงาน ใน
ครัง้ ต่อไปด้ วย

นักศึกษาทุกคนในกลุ่มจะต้องทราบแผนปฏิ บตั ิ งานในวันนีแ้ ละทราบความก้าวหน้าของโครงการเสมอ โดยอาจารย์อาจ
สุ่มถามสมาชิ กในวันปฏิ บตั ิ งานได้ตลอดเวลา ถ้ าไม่ มีผ้ ทู ราบแผนจะถูกหัก 20 คะแนนทุกคน เพราะในกระบวนการ
เรี ยนการสอนรายวิ ชานี ้ เน้นการสือ่ สารในกลุ่มและการทางานร่ วมกัน

ข. ข้ อปฏิบัตใิ นการออกปฏิบัตงิ านในแต่ ละครั ง้
1. นักศึกษาทุกคนมารับเครื่ องมือสาหรับการปฏิบตั ิงานที่ภาควิชาฯ และแฟ้ มการรักษาผู้ป่วยพร้ อมทัง้
เครื่ องมือ แล้ วนาไปบรรทุกรถให้ พร้ อมที่จะออกเดินทางไปปฏิบตั ิงานภายในเวลา 9.10 น. ของวันที่ออกปฏิบตั ิงาน (ผู้มา
สายถูกหักคะแนน)
2. เมื่อเดินทางไปถึงโรงเรี ยน นักศึกษาทุกคนควรช่วยจัดเครื่ องมือและเตรี ยมสถานที่ปฏิบตั ิงาน และเก็บ
เครื่ องมือเข้ ารถเมื่อปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ ้น เมื่อเดินทางกลับถึงคณะฯ ต้ องนาเครื่ องมือส่งคืนภาควิชาฯ ทันที (ผู้ไม่ร่วมขนของ
จะถูกหักคะแนนดังนันนั
้ กศึกษาทุกคนต้ องร่วมกันขนขึ ้นรถ และนากลับไปไว้ ที่ห้องพัสดุภาควิชาทันตกรรมชุมชน)
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3. นักศึกษาที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานประจาวัน 2 คน ต้ องมีแผนการปฏิบัติงานประจาวัน
ในวันนัน้ (ไม่มีแผนหรื อไม่ทราบแผน ถูกหักคะแนน) ทบทวนแผนการทางานให้ นักศึกษาในกลุ่มและแจ้ งอาจารย์ ท่ ี
ควบคุมการปฏิบัติงานประจาวันทราบ (Update แผน) แล้ วจึงเรียกเด็กนักเรียนให้ มารับบริ การ
5. นักศึกษาที่เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานต้ องรายงานย่อถึงวัตถุประสงค์ และแผนการปฏิบตั ิงานให้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมการ
ปฏิบตั ิงานทราบก่ อนลงมือปฏิบัติงาน
6. นักศึกษาต้ องแต่งกายให้ ถกู ต้ องตามระเบียบของคลินิกกลาง และต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางในการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื ้อทางทันตกรรมของทันตบุคลากร
7. เมื่อปฏิบตั ิงานเสร็ จ ผู้ประสานงานประจาวัน เขียนแผนการปฏิบัติงานที่ระบุรายชื่อนักเรียน
(แบบฟอร์ มหน้ า 31) สาหรับการปฏิบัติงานครัง้ ต่ อไป ณ โรงเรียนนัน้ 2 ฉบับ โดยมอบ 1 ฉบับแก่โรงเรี ยนก่อน
เดินทางกลับ และ อีกหนึง่ ฉบับ จะต้ องมอบให้ ผ้ ปู ระสานงานประจาวันของกลุม่ ต่อไปเพื่อให้ นามาส่งที่ภาควิชาฯ ก่อนออก
เดินทาง 2 วัน พร้ อมทัง้ ลงบันทึกงานที่ได้ ปฏิบตั ิในสมุดบันทึก การดาเนินการของโรงเรี ยนในวันนัน้ ภายหลังการ
ปฏิบตั ิงานเสร็ จด้ วย

สาหรับระยะสารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก / ประเมิ นผล ให้ระบุชนั้ เรี ยนทีจ่ ะตรวจ / ประเมิ นผล ในครัง้ ต่อไป
แต่ในระยะให้บริ การทันตกรรม ให้ระบุ ชื ่อ , ชัน้ และชนิ ดของบริ การทันตกรรมของนักเรี ยนทุกคนทีว่ างแผนให้บริ การ
8. ผู้ประสานงานจะต้ องบันทึกการให้ บริ การทันตกรรม การให้ ทนั ตสุขศึกษา ว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่ อย่างไร
ในสมุดบันทึกการปฏิบตั ิงานประจาโรงเรี ยน

ค. ข้ อปฏิบัตหิ ลังการออกปฏิบัตงิ านในแต่ ละครั ง้
เมื่อเดินทางกลับถึงภาควิชาฯ นักศึกษาแต่ละคนเขียนใบบันทึกการปฏิบตั ิงานประจาวัน (แบบฟอร์ มหน้ า 38 )
และบันทึกการปฏิบตั ิงานให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังแนบบั
้
ตรตรวจของนักเรี ยน และใบส่ งต่ อ (ถ้ ามี) แล้ วส่งในกล่องส่งงาน
ของอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานประจาวันนัน้ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันปฏิบัติงาน เพื่อรับคะแนนการ
ประเมินผล หากส่งในวันถัดไปจะถูกหัก 5 คะแนน และบันทึกการปฏิบตั ิงานไม่ครบถ้ วนจะถูกหัก 5 คะแนน
ตัวอย่ าง
โรงเรี ยนมีกำหนดกำรปฏิบตั ิงำนดังนี ้
วันที่ 14 พฤษภำคม
กลุม่ A1 และ A2
วันที่ 17 พฤษภำคม
กลุม่ A3 และ A4
1. ในวันที่ 14 พฤษภาคม เป็ นวันแรกของการออกโรงเรี ยน เป็ นระยะสารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ให้ ผ้ ู
ประสานงานในกลุม่ A1 และ A2 เขียนเบิกเครื่ องมือและให้ ระบุแค่ชนเรี
ั ้ ยนที่จะตรวจ แต่ควรจัดให้ มีนกั ศึกษาทาการสารวจ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพช่องปาก การสัมภาษณ์ครู นักเรี ยนและผู้เกี่ยวข้ อง พร้ อมถ่ายรูปสิง่ แวดล้ อมในโรงเรี ยนและ
ชุมชนโดยรอบด้ วย
2. หลังปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ ้น ผู้ประสานงานประจาวันในวันนัน้ ต้ องเขียนรายชื่อนักเรี ยน ชันเรี
้ ยนที่จะให้ บริ การ
และชันเรี
้ ยนที่จะให้ ทนั ตสุขศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม จานวน 2 ฉบับ โดยมอบให้ โรงเรี ยนในวันที่ 14 พฤษภาคม ก่อน
เดินทางกลับ 1 ฉบับ และส่งให้ ผ้ ปู ระสานงานกลุม่ ต่อไป 1 ฉบับ และผู้ประสานงานประจาวันลงบันทึกงานที่ได้ ปฏิบตั ิใน
สมุดบันทึกการดาเนินการของโรงเรี ยนด้ วย
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3. นักศึกษาแต่ละคนเขียน บันทึกการปฏิบตั ิงานประจาวัน สถิติการปฏิบตั ิงานบริ การผู้ป่วย (ใบ requirement)
พร้ อมทังแนบใบส่
้
งต่อ (ถ้ ามี) แล้ วส่งพร้ อมบัตรตรวจของนักเรี ยนที่ได้ รับบริ การทันตกรรม ภายในเวลา 16.00 น. ของวัน
ปฏิบตั ิงาน ให้ สง่ ที่กล่องส่งงานของอาจารย์ที่ตรวจประจาวันนัน้ ๆ
4. ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม นักศึกษากลุม่ A3 และ A4 ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานประจาวันของ
วันที่ 17 พฤษภาคม จะต้ องตรวจสอบแผนปฏิบตั ิงาน แล้ วเขียนเบิกเครื่ องมือและประเภทงานที่จะทาในเด็กนักเรี ยนแต่ละ
คนก่อนวันออกโรงเรี ยน นาไปมอบให้ ภาควิชาฯ ก่อนการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อย 2 วัน(ภาควิชาฯ จะเก็บไว้ ในตะกร้ าส่ง
แผนปฏิบตั ิงาน) และแจ้ งอาจารย์พยาบาลประจาโรงเรี ยนก่อนวันออกโรงเรี ยน อย่างน้ อย 1 วัน อีกทังผู
้ ้ ให้ ทนั ตสุขศึกษา
จะต้ องมาเลือกสือ่ ที่ห้องพัสดุ ภาควิชาฯ และเขียนลงในแบบฟอร์ มก่อนการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อย 2 วัน
5. ผู้ประสานงานแจ้ งแผนปฏิบตั ิงำนประจำวัน ให้ นกั ศึกษาคนอื่นๆ ที่ร่วมปฏิบตั ิงานในวันเดียวกันทราบก่อนวัน
ออกโรงเรี ยนและแจ้ งอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานประจาวันทราบด้ วย

วัสดุและอุปกรณ์ ในการปฏิบัตงิ านโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน
1. งานคลินิก
1.1 แว่นตา ถุงมือ หมวกคลุมศีรษะ Mask สาลี ผ้ ากอซ ฯลฯ (ไม่ต้องเขียนในใบเบิก)
1.2 ชุดตรวจ พร้ อมถาดวางเครื่ องมือ ดินสอ สีแดงน ้าเงิน
1.3 ชุดเคลือบหลุมร่องฟั น
1.4 ชุดเคลือบฟลูออไรด์
1.5 ชุดทาฟลูออไรด์
1.6 ชุดอุด PRR (Preventive resin restoration)
1.7 ชุดขูดหินน ้าลาย และ ขัดฟั น (มีทงั ้ Ultrasonic scaler และ Hand instruments)
1.8 ชุดอุดฟั นอมัลกัม
1.9 ชุดอุดคอมโพสิต
1.10 ชุดอุด glass ionomer
2. งานส่งเสริ มสุขภาพช่องปากที่ทางภาควิชาฯมีให้
2.1 สือ่ ประกอบการให้ ทนั ตสุขศึกษา (โปรดตรวจดูรายการได้ ที่ภาควิชาฯ)
2.2 แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
2.3 ยาน ้า Erythrosin 6% สาหรับย้ อมคราบจุลนิ ทรี ย์ cotton buds
2.4 แก้ วน ้า กระจก ผ้ ากันเปื อ้ น
* นักศึกษาสามารถใช้ อปุ กรณ์อื่นๆที่จดั เตรี ยมมาเองในการจัดกิจกรรมได้

วิธีการต่อยูนิตทันตกรรม สามารถศึกษาด้ วยตนเองจากสือ่ CAI ได้ ที่
http://elearning.dt.mahidol.ac.th/dtdocs/page5.php
โดยเลือกการติดตังอุ
้ ปกรณ์และเครื่ องกรอฟั นเคลือ่ นที่
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ส่วนที่ 2
แนวคิดในการปฏิบัตงิ าน DTCM 552
การฝึ กปฏิบตั ิงานในรายวิชา DTCM 552 นัน้ ทางภาควิชาทันตกรรมชุมชนมีวตั ถุประสงค์ให้ นกั ศึกษาสามาถนา
ความรู้ที่นกั ศึกษาได้ ศกึ ษาจากรายวิชาต่างๆทังของภาควิ
้
ชาทันตกรรมชุมชนและภาควิชาอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ น ความรู้
เกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดโรคฟั นผุและเหงือกอักเสบ ความรู้ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์ ระบาดวิทยา การ
ส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรค ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ ในการจัดทาโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพช่องปากในโรงเรี ยน เพื่อให้
นักศึกษาสามารถแปลงความรู้ที่ได้ ศกึ ษาจากภาคทฤษฏีมาสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง โดยนักศึกษาจะได้ ศกึ ษาจากประสบการณ์
ตรงผ่านกระบวนการการจัดทาโครงการ ทังในขั
้ นตอนของการเก็
้
บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน การปฏิบตั ิ
ตามแผนงาน และการประเมินผลตลอดจนการสรุปผลโครงการและส่งต่อข้ อมูลของโครงการสูน่ กั ศึกษารุ่นต่อไป
ทังนี
้ ้ทางภาควิชาทันตกรรมชุมชนได้ วางแนวทางในการทาโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพช่องปากในโรงเรี ยนดังนี ้
1. นักศึกษาจะต้ องทาโครงการในทุกขันตอนของวงจรโครงการ(program
้
cycle)อันประกอบด้ วย
a. การสารวจและวิเคราะห์ปัญหา
b. การวางแผน
c. การปฏิบตั ิตามแผน
d. การประเมินผลโครงการ
2. นักศึกษาจะต้ องใช้ แนวคิดของ PRECEDE-PROCEED Model เป็ นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมด้ านสุขภาพช่องปาของนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่นกั ศึกษารับผิดชอบ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพให้ เหมาะสมกับกลุม่ นักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
3. โครงการสร้ างเสริ มสุขภาพช่องปากของนักศึกษาจะต้ องประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ
a. กิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพช่องปาก (Oral Health Promotion) : ให้ นกั ศึกษายึดแนวทางของ Ottawa
Charter ในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพช่องปาก โดยนักศึกษาจะต้ องจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพช่องปากอย่างน้ อย 2 กิจกรรม( 2 action means)
b. การให้ บริ การทันตกรรมป้องกัน (Oral Health Prevention) : นักศึกษาจะต้ องสารวจสภาวะ
สุขภาพช่องปากของเด็กนักเรี ยนที่นกั ศึกษารับผิดชอบและนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ผลเพื่อเลือก
วิธีการจัดทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสมให้ เด็กนักเรี ยน
โดยในโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพช่องปากที่นกั ศึกษาทาจะต้ องประกอบด้ วยกิจกรรมทังสองส่
้
วนข้ างต้ น
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กรอบแนวคิดการทาโครงการ

Dr. Lawrence W. Green 1974
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ขัน้ ตอนการดาเนินโครงการสร้ างเสริมสุขภาพช่ องปากในโรงเรี ยน
เด็กในวัยเรี ยนเป็ นวัยที่เริ่ มมีความสามารถในการเรี ยนรู้และการสร้ างสุขนิสยั ที่ดีในการป้องกันการเกิดโรคในช่อง
ปาก นอกจากนัน้ เด็กในวัยเรี ยนเป็ นช่วงอายุที่ฟันแท้ เริ่ มขึ ้นซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคฟั นผุ ดังนันจึ
้ งเป็ นการ
เหมาะสมที่จะจัดให้ มีโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพช่องปากในโรงเรี ยนขึ ้น
โครงการป้องกันการเกิดโรคในช่องปากของเด็กวัยเรี ยนในโรงเรี ยนจะประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้ ก็
ต่อเมื่อชุมชนโรงเรี ยนนันตระหนั
้
กถึงความสาคัญและมีสว่ นร่วมในโครงการนัน้ ดังนัน้ ก่อนการจัดทาโครงการ จึงจาเป็ นที่
จะต้ องมีการติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ปกครอง ครู และทันตบุคลากรที่มีหน้ าที่ดแู ลนักเรี ยน
ของโรงเรี ยน บุคคลทังสามฝ่
้
ายนี ้ต้ องมีความเข้ าใจร่วมกันถึงประเด็นต่างๆต่อไปนี ้
1. สภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรี ยน และปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
2. ปั ญหาสุขภาพช่องปากใดที่ต้องป้องกันตามลาดับความสาคัญ
3. ปั ญหาสุขภาพช่องปากใดที่สามารถป้องกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วยกาลังคน ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่
4. การแก้ ปัญหาในแต่ละส่วน ส่วนใดจะบรรลุผลได้ ในระยะเวลานานเท่าใด
5. กาหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ ปัญหาร่วมกันโดยพิจารณาจากข้ อ 1 - 4
ในรายวิชา DTCM 552 นี ้ ภาควิชาฯ ได้ คดั เลือกและประสานงานกับโรงเรี ยนที่ทงครู
ั ้ และผู้ปกครองมีความ
ต้ องการและให้ ความสนใจต่อการลดปั ญหาโรคในช่องปากของนักเรี ยน และมีความเหมาะสมในการจัดทาโครงการทันต
กรรมป้องกันในโรงเรี ยนไว้ แล้ วโดยมีวตั ถุประสงค์ร่วมกันคือป้องกันการเกิดโรคฟั นผุในฟั นแท้ เสริ มสร้ างทัศนคติและสุข
นิสยั ที่ดีในการป้องกันโรคในช่องปากซึง่ ในแต่ละปี การศึกษานักศึกษาทันตแพทย์จะทาการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
และจัดบริ การทันตกรรมป้องกันแก่นกั เรี ยน โดยมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงานตามวงจรโครงการดังนี ้
1. การสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมบันทึกเป็ นภาพถ่าย ภาพวีดีทศั น์
2. การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกมาตรการทันตกรรมป้องกัน และสร้ างเสริ มสุขภาพโดยเน้ นการมีสว่ นร่วม
4. การวางแผนงาน
5. การดาเนินการตามแผน
6. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายปี
หมายเหตุ ภาควิ ชาฯจะเป็ นผูป้ ระเมิ นผลของโครงการในระยะยาว
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1.การสารวจสภาวะสุขภาพช่ องปากและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
1.1 การสารวจสภาวะสุขภาพช่ องปากของนักเรียน
นักศึกษาควรรู้ จกั ดัชนีและที่มาของดัชนีซึ่งใช้ เป็ นตัววัด สภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรี ยน ได้ แก่ deft, DMFT,
SiC และ OHI - S ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้

ดัชนี deft และ DMFT
แสดงถึงจานวนซี่ฟันที่มีการผุ และประวัติการผุที่ได้ รับการอุดแล้ วหรื อที่ถกู ถอนแล้ ว ดังนี ้
ฟั นแท้

ฟั นนา้ นม

เกณฑ์ การวัด

D

d

M
F

e
f

ฟั นที่มีรูผถุ ึงระดับเนื ้อฟั นในบริ เวณหลุมร่องฟั นหรื อผิวด้ านเรี ยบ หรื อใต้ ชนเคลื
ั ้ อบฟั นมีโพรง
หรื อมีผนังอ่อนนิ่ม หรื อ มีวสั ดุอดุ ฟั นชัว่ คราว หรื อฟั นที่บรู ณะแล้ วมีรอยผุตอ่
ฟั นที่ถกู ถอนเนื่องจากฟั นผุ
ฟั นที่บรู ณะแล้ วและไม่มีรอยผุตอ่

ดัชนี OHI – S โดย Greene and Vermilion, 1964 ใช้ ในการวัดสภาวะอนามัยช่องปาก สามารถวัดได้ โดย
ตรวจ debris และ calculus เป็ นแบบอย่างง่าย (Simplified) โดยใช้ DI – S และ CI – S ซึง่ มีวิธีการตรวจและการคิด
คะแนน ดังนี ้
1. DI-S (Simplified Debris Index) 1
สภาวะอนามัยช่องปากส่วนแรกสามารถวัดได้ โดยตรวจ Debris ที่ฟันตามเกณฑ์ดงั นี ้
ฟั นที่ใช้ ตรวจ
ซี่ 16, 26 ตรวจด้ าน Buccal
ซี่ 11, 31 ตรวจด้ าน Labial
ซี่ 36, 46 ตรวจด้ าน Lingual

เกณฑ์การให้ คะแนน
0 = ไม่พบคราบอ่อนนุม่ หรื อสีติดที่ผิวฟั น
1 = พบคราบอ่อนนุม่ ปกคลุม ผิวฟั น ซึง่ ไม่เกิน 1/3 ของตัวฟั น
2 = พบคราบอ่อนนุม่ ปกคลุมผิวฟั นที่มากกว่า 1/3 แต่ไม่เกิน 2/3 ของตัวฟั น
3 = พบคราบอ่อนนุม่ ปกคลุมผิวฟั นที่มากกว่า 2/3 ของตัวฟั น
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โดยฟั นซี่ที่ใช้ วดั ต้ องเป็ นฟั นที่ขึ ้นเต็มที่แล้ วเท่านัน้ และไม่วดั ฟั นที่ตวั ฟั นมีการผุจนเหลือแต่รากฟั น ในกรณีที่ฟันที่
กาหนดยังไม่ขึ ้นให้ ตรวจฟั นน ้านมในตาแหน่งเดียวกันแทน หากฟั นที่กาหนดยังขึ ้นไม่เต็มที่หรื อมีการผุจนเหลือแต่
รากฟั น ให้ ตรวจฟั นซี่ข้างเคียงที่อยูใ่ นส่วนเดียวกันแทน และหากในส่วนนันไม่
้ มีฟันที่จะสามารถใช้ ตรวจแทนได้ เลย
ให้ ยกเว้ นไม่ตรวจในส่วนนัน้
2. CI – S (Simplified Calculus Index)
การวัดและการให้ คะแนนสภาพช่องปากที่เกี่ยวข้ องกับหินน ้าลายทาได้ โดยใช้ ฟันซี่ตรวจและเงื่อนไขในการเลือก
ฟั น เช่นเดียวกับ DI – S โดยมีเกณฑ์ให้ คะแนน ดังนี ้
0 = ไม่พบหินน ้าลาย
1 = มีหินน ้าลายอยูเ่ หนือเหงือกซึง่ ไม่เกิน 1/3 ของผิวฟั น
2 = มีหินน ้าลายอยูเ่ หนือเหงือกซึง่ ไม่เกิน 2/3 ของผิวฟั นหรื อมีหินน ้าลายใต้ เหงือกกระจายเป็ นจุดๆ
3 = มีหินน ้าลายอยูเ่ หนือเหงือกซึง่ มากกว่า 2/3 ของผิวฟั นหรื อมีหินน ้าลายใต้ เหงือกเจ็บแถบรอบคอฟั น

1.2 การสารวจปั จจัยที่ส่งผลต่ อสุขภาพช่ องปาก
นักศึกษาจะต้ องสารวจปั จจัยที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากของนักเรี ยนทังปั
้ จจัยนา(predisposing factors) ปั จจัย
เอื ้อ (Enabling factors) ปั จจัยเสริ ม(Reinforcing factors) อันประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรี ยน
ปั จจัยสิง่ แวดล้ อม ปั จจัยด้ านความรู้และพฤติกรรมด้ านสุขภาพช่องปาก เป็ นต้ น โดยนักศึกษาอาจใช้ เครื่ องมือในการวิจยั
เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต ฯลฯ พร้ อมทังใช้
้ เทคโนโลยี เช่น การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง การบันทึกภาพ
วิดีทศั น์ ช่วยในการเก็บข้ อมูล ในขันนี
้ ้นักศึกษาจะต้ องได้ ข้อมูลปั จจัยที่สง่ ผลต่อสุขภาพช่องปากของนักเรี ยนเพื่อนาไปใช้
วางแผนเลือกกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพช่องปากต่อไป
กิจกรรมของนักศึกษาในขัน้ ตอนนี ้
ให้ นกั ศึกษาตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรี ยนชันประถมปี
้
ที่ 1 – 6 โดยการใช้ mouth mirror, explorer และ ไฟ
ส่องปาก แล้ วลงบันทึกตาม แบบตรวจหน้ า 33 พร้ อมทังให้
้ นกั ศึกษาประเมินปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสภาวะสุขภาพช่อง
ปากของนักเรี ยน เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหารการซื ้อขนมระหว่างพักของนักเรี ยน พฤติกรรมการแปรงฟั นหลัง
อาหารกลางวัน การไปพบทันตแพทย์เป็ นประจา และโครงการอื่นๆในโรงเรี ยนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก เช่น
โครงการนมฟลูออไรด์ โครงการโรงเรี ยนอ่อนหวาน โครงการบริ การทันตกรรมที่โรงเรี ยนจากหน่วยงานอื่นๆ เป็ นต้ น
นักศึกษาควรสารวจสิง่ แวดล้ อมในโรงเรี ยนด้ วย เช่น ร้ านค้ ารอบ ๆ โรงเรี ยน สหกรณ์โรงเรี ยน สถานที่แปรงฟั น และการมี
แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน การค้ นหาปั จจัยเหล่านี ้สามารถทาได้ โดยการสังเกต สัมภาษณ์นกั เรี ยน และการสอบถามครูประจาชัน้
หรื อการใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วย พร้ อมถ่ายรูป หรื อบันทึกภาพวีดีทศั น์
หลังตรวจเสร็ จ นักศึกษาจะต้ องกรอกใบแจ้ งผลการตรวจสุขภาพช่องปาก ใบการเข้ าร่วมโครงการทันตกรรม
ป้องกันในโรงเรี ยนและใบส่งต่อให้ แก่ผ้ ปู กครอง (หน้ า 35,36,37 ) และทารายงานผลการสารวจส่งตามกาหนด
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2. การวิเคราะห์ ปัญหา
2.1 วิเคราะห์ ความชุก ความรุ นแรงของโรคฟั นผุในฟั นนา้ นมและฟั นแท้ การกระจายของโรคฟั นผุ อนามัยช่ อง
ปาก ความจาเป็ นในการให้ บริการแก่ นักเรียนแต่ ละชัน้ และปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. ความชุกของโรคฟั นผุ
ความชุกของโรคฟั นผุหาได้ โดยการหาร้ อยละของผู้ที่เป็ นโรคดังนี ้
ความชุกของโรคฟั นผุ =

จานวนนักเรี ยนที่มีฟันผุ  100
จานวนนักเรี ยนที่ตรวจทังหมด
้

2. ความรุ นแรงของโรคฟั นผุ
ความรุนแรงของโรคฟั นผุอาจพิจารณาได้ จาก ค่าเฉลีย่ deft, DMFT ในแต่ละชันเรี
้ ยนซึง่ หาได้ ดงั นี ้
ค่า deft ของบุคคล
= ผลบวกของค่า d, e, f ของแต่ละบุคคล
ค่า DMFT ของบุคคล
= ผลบวกของค่า D, M, F ของแต่ละบุคคล
ค่าเฉลีย่ ของแต่ละชันเรี
้ ยน = ผลรวมค่าดัชนีของนักเรี ยนที่ตรวจทังหมด
้
จานวนนักเรี ยนที่ตรวจทังหมด
้
การสารวจสุขภาพช่องปาก โดยทัว่ ไปจะสารวจเป็ นกลุม่ อายุ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO)2 ได้ เสนอแนะให้ ใช้
กลุม่ อายุ 5 ปี เป็ นกลุม่ ที่เปรี ยบเทียบสภาวะฟั นผุในฟั นน ้านม เนื่องจากเป็ นช่วงที่เกิ ดโรคฟั นผุในฟั นน ้านมสูงที่สดุ และมี
ฟั นน ้านมอยูใ่ นช่องปากครบทุกซี่ แต่ในบางกรณีให้ ใช้ ที่กลุม่ อายุ 6 – 7 ปี เนื่องจากเป็ นอายุที่เด็กเริ่ มเข้ าเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาซึง่ ทาการสารวจได้ สะดวกมากกว่า และใช้ กลุม่ อายุ 12 ปี เป็ นตัวชี ้วัดสากลในการเปรี ยบเทียบสภาวะฟั นผุ
ในฟั นแท้ เนื่องจากเป็ นอายุที่มีฟันแท้ ขึ ้นครบ 28 ซี่เป็ นครัง้ แรก และยังได้ กาหนดระดับความรุนแรงของโรคฟั นผุในฟั นแท้
ตามดัชนี DMFT ดังนี ้
DMFT
ระดับความรุ นแรง
0 - 1.1
ต่ามาก
1.2 - 2.6
ต่า
2.7 - 4.4
ปานกลาง
4.5 - 6.5
สูง
≥ 6.6
สูงมาก

Significant Caries Index (Si-C)
Si-C แสดงถึงความรุนแรงของโรคฟั นผุในฟั นแท้ โดยให้ ความสนใจกับผู้ที่มีความรุนแรงของโรคฟั นผุสงู ซึง่ ได้ มา
จากการคานวณโดยใช้ ดชั นี DMFT ของผู้ที่มีคา่ DMFT สูงสุด 1 ใน 3 จากจานวนประชากรทังหมดที
้
่ทาการสารวจ (ให้
อ่านเอกสารประกอบการสอนในวิชา DTCM 532)
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3. การกระจายของโรคฟั นผุ
ให้ นกั ศึกษาแสดงการกระจายของโรคฟั นผุ ตามด้ านต่าง ๆ ทัง้ 5 ด้ าน ( Buccal Lingual Mesial Distal
Occusal) ยกเว้ นฟั นหน้ าจะนับการกระจายตัว 4 ด้ าน คือไม่รวม Occusal
เป็ นที่ทราบว่า ลักษณะการผุของฟั นอาจแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทคือ การผุด้านบดเคีย้ วและการผุด้านประชิด
การวิเคราะห์ลกั ษณะการผุของฟั นมีความสาคัญต่อการเลือกใช้ มาตรการป้องกัน เนื่องจากมาตรการป้องกันการผุของทัง้
สองลักษณะนี ้มีความแตกต่างกัน การผุด้านบดเคี ้ยวส่วนใหญ่เป็ นการผุในฟั นที่มีหลุมร่องฟั นลึก ซึง่ การเคลือบหลุมร่อง
ฟั นที่เพิ่งขึ ้นเป็ นการป้องกันที่เหมาะสม ส่วนการผุในด้ านประชิดเป็ นการผุในด้ านผิวเรี ยบ การใช้ ฟลูออไรด์จึงเป็ นการ
ป้องกันที่ดีในชุมชนที่มีการผุในลักษณะนี ้สูง
เนื่องจากเด็กนักเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีปัญหาฟั นผุในระดับ
รุนแรง ดังนันจึ
้ งกาหนดให้ ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กนักเรี ยนชัน้ ป.1 ป.2 ทุกคนในโรงเรี ยนและใน cases ที่มีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดฟั นผุสงู ในนักเรี ยนชันอื
้ ่นๆ อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ โดยครัง้ แรกให้ เริ่ มพร้ อม ๆ กับการสารวจสุขภาพช่องปาก
และในครัง้ ที่ 2 ภายหลังจากการให้ บริ การ Sealant หรื อ PRR หรื อ Scaling และขัดฟั น หรื อ ตรวจประเมินเทอม 2
ในขณะที่ชนอื
ั ้ ่นใช้ Fluoride varnish ทุก cases นอกจากบาง case ที่อาจารย์พิจารณาให้ ใช้ Fluoride gel โดยให้ เป็ น
cases ไป

การวิเคราะห์ อนามัยช่ องปากของบุคคล
ในการวิเคราะห์อนามัยช่องปากของบุคคลจะพิจารณาค่า DI – S และ CI – S ของแต่ละบุคคล โดยให้ คานวณดังนี ้
ค่า DI – S ของบุคคล
=
ผลบวกของค่า DI – S ที่ตรวจได้ จากฟั นแต่ละซี่
จานวนฟั นที่ได้ รับการตรวจ
โดยค่า DI – S ใช้ วดั ความสะอาดของช่องปากได้ ตามเกณฑ์คือ
DI – S
ระดับความสะอาดของช่ องปาก
0.0 – 0.6
Good
0.7 – 1.8
Fair
1.9 – 3.0
Poor
ค่า CI – S ของบุคคล
=
ผลบวกของค่า CI – S ที่ตรวจได้ จากฟั นแต่ละซี่
จานวนฟั นที่ได้ รับการตรวจ

การวิเคราะห์ อนามัยช่ องปากในภาพรวมของชัน้ เรียน
การวิเคราะห์อนามัยช่องปากให้ วิเคราะห์คา่ OHI – S โดย ค่าเฉลีย่ OHI - S วิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
ค่า OHI – S ของบุคคล
ค่า OHI – S จะมีคา่ ตังแต่
้ 0 ถึง 6
ค่าเฉลีย่ ของแต่ละชันเรี
้ ยน

= ผลบวกของ CI – S กับ DI – S
=

ผลรวมของค่า OHI – S
จานวนนักเรี ยนที่ตรวจทังหมด
้
นอกจากนันค่
้ า OHI – S อาจใช้ เป็ นตัวชี ้วัดถึงระดับความรุ นแรงของปั ญหาในระดับกลุ่มได้ ตามเกณฑ์ ดังนี ้
OHI – S
ระดับความรุ นแรง
0.0 – 1.2
Good
1.3 – 3.0
Fair
3.1 - 6.0
=Poor
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การวิเคราะห์ความจาเป็ นในการให้ บริ การจะช่วยให้ นกั ศึกษาสามารถเลือกมาตรการและวางแผนการดาเนินงาน
ทันตกรรมป้องกันได้ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ ้น เช่น ฟั นที่มีความจาเป็ นสูงในการเคลือบหลุม ร่องฟั นคือ ฟั นที่เพิ่งขึ ้นใหม่และมี
หลุมร่องฟั นลึก นักเรี ยนที่มีความจาเป็ นสูงในการทาความสะอาดช่องปากคือ ผู้ที่มีโรคปริ ทนั ต์หรื อมีความเสีย่ งต่อการเกิด
โรคปริ ทนั ต์สงู (เช่น ผู้ที่มีหินน ้าลาย หรื อผู้ที่สามารถทาความสะอาดช่องปากด้ วยตนเองได้ ยาก) และผู้ที่มีความจาเป็ นใน
การเคลือบฟลูออไรด์สงู คือผู้ที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดการผุในผิวเรี ยบของฟั นสูงซึง่ อาจพิจารณาจากมีการเกิด Decalcification
ของ Enamel ในด้ านผิวเรี ยบ หรื อการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสีย่ งต่อโรคฟั นผุ
นอกจากนัน้ การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในโรงเรี ยน ที่เกี่ยวข้ องกับโรคฟั นผุและอนามัยช่องปากของนักเรี ยน เช่น
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการซื ้อขนมระหว่างพักของนักเรี ยน พฤติกรรมการแปรงฟั นหลังอาหารกลางวัน
โครงการนมฟลูออไรด์ โดยนักศึกษาควรเปรี ยบเทียบกับความชุกและความรุนแรงของปั ญหาในแต่ละชันเรี
้ ยนหรื อในปี
การศึกษาก่อนหน้ า และปรึกษาอาจารย์ประจาโรงเรี ยน เพื่อช่วยในการเลือกมาตรการและวางแผนการดาเนินงานทันต
กรรมป้องกันที่เหมาะสมด้ วย
ตัวอย่ างตารางที่ 1 ผลการสารวจสุขภาพช่ องปากของนักเรียนโรงเรียน……………………….
ป.1

ป.2

ชันเรี
้ ยน
ป.3
ป.4

ป.5

ป.6

จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
จานวนนักเรี ยนที่ได้ รับการตรวจ (คน)
1. ความชุกของโรคฟั นผุ
จานวนนักเรี ยนที่มีฟันผุ (คน)
จานวนนักเรี ยนที่มีฟันน ้านมผุ (คน)
จานวนนักเรี ยนที่มีฟันแท้ ขึ ้นอย่างน้ อย 1 ซี่ (คน)
จานวนนักเรี ยนที่มีฟันแท้ ผุ (คน)
2. สภาวะความรุนแรงของโรคฟั นผุ
ฟั นนา้ นม ค่าเฉลี่ยจานวนฟั นน ้านมที่ตรวจ (ซี่ / คน)
ค่าเฉลี่ย d (ซี่ / คน)
ค่าเฉลี่ย deft (ซี่ / คน)
ระดับความรุนแรงของโรคฟั นผุในฟั นน ้านม
ฟั นแท้ ค่าเฉลี่ยจานวนฟั นแท้ ที่ตรวจ (ซี่ / คน)
ค่าเฉลี่ย DS (ด้ าน / คน)
ค่าเฉลี่ย DMFS (ด้ าน / คน)
ค่าเฉลี่ย D (ซี่ / คน)
ค่าเฉลี่ย DMFT (ซี่ / คน)
ระดับความรุนแรงของโรคฟั นผุในฟั นแท้
ค่า Significant Caries Index (Si-C)
3. สภาวะอนามัยช่ องปาก
ค่าเฉลี่ย OHI – S
ระดับความรุนแรงของสภาวะอนามัยช่องปาก
4.ลักษณะการผุ
จานวนฟั นแท้ ที่ตรวจ (ซี่)
จานวนฟั นแท้ ที่ผดุ ้ านบดเคี ้ยว (ซี่)
จานวนฟั นแท้ ที่ผดุ ้ านแก้ ม (ซี่)
จานวนฟั นแท้ ที่ผดุ ้ านลิ ้น (ซี่)
จานวนฟั นแท้ ที่ผดุ ้ านใกล้ กลาง (ซี่)
จานวนฟั นแท้ ที่ผดุ ้ านไกลกลาง (ซี่)
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5. ความจาเป็ นในการให้ บริการ (วางแผน)
การเคลือบหลุมร่องฟั นเฉพาะฟั นแท้ (คน)
การเคลือบหลุมร่องฟั นเฉพาะฟั นแท้ (ซี่)
การอุดฟั น PRR เฉพาะฟั นแท้ (คน)
การอุดฟั น PRR เฉพาะฟั นแท้ (ซี่)
การขูดหินน ้าลาย (คน)
การเคลือบฟลูออไรด์ (คน)
การทาฟลูออไรด์วานิช (คน)
6. ผลการให้ บริการ (ผลการปฏิบตั ิงานโดยใส่ข้อมูลเมื่อทารายงานครัง้ ที่ 2)
การเคลือบหลุมร่องฟั นเฉพาะฟั นแท้ (คน)
การเคลือบหลุมร่องฟั นเฉพาะฟั นแท้ (ซี่)
การอุดฟั น PRR เฉพาะฟั นแท้ (คน)
การอุดฟั น PRR เฉพาะฟั นแท้ (ซี่)
การขูดหินน ้าลาย (คน)
การเคลือบฟลูออไรด์ (คน)
การทาฟลูออไรด์วานิช (คน)

ตัวอย่ างตารางที่ 2 จานวนการรักษาทางทันตกรรมที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ของนักเรียน
โรงเรียน……………………….
ชันเรี
้ ยน
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
จานวนนักเรี ยนที่ได้ รับการรักษา (คน)
การเคลือบหลุมร่องฟั นเฉพาะฟั นแท้ (คน)
การเคลือบหลุมร่องฟั นเฉพาะฟั นแท้ (ซี่)
การอุดฟั น PRR เฉพาะฟั นแท้ (คน)
การอุดฟั น PRR เฉพาะฟั นแท้ (ซี่)
การขูดหินน ้าลาย (คน)
การเคลือบฟลูออไรด์ (คน)
การทาฟลูออไรด์วานิช (คน)
การอุดฟั นน ้านม (คน)
การอุดฟั นน ้านม (ซี่)
การอุดฟั น เฉพาะฟั นแท้ (คน)
การอุดฟั น เฉพาะฟั นแท้ (ซี่)
การรักษารากฟั นน ้านม (คน)
การรักษารากฟั นน ้านม(ซี่)
การรักษารากฟั นเฉพาะฟั นแท้ (คน)
การรักษารากฟั นเฉพาะฟั นแท้ (ซี่)
การครอบฟั นน ้านม (คน)
การครอบฟั นน ้านม (ซี่)
การครอบฟั น เฉพาะฟั นแท้ (คน)
การครอบฟั น เฉพาะฟั นแท้ (ซี่)
การใส่เครื่ องมืออื่นๆ (คน)
การถอนฟั นน ้านม(คน)
การถอนฟั นน ้านม(ซี่)
การถอนฟั นแท้ (คน)
การถอนฟั นแท้ (ซี่)
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2.2 วิเคราะห์ สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ โดยแบ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดจาก PRECEDE-PROCEED Model ดังนี ้
1) ปั จจัยนา(Predisposing Factors) เป็ นปั จจัยภายในตัวบุคคลที่เป็ นฐานและก่อให้ เกิดแรงจูงใจในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล ได้ แก่ ความรู้ (Knowledge) และ ทักษะ(Skills), ทัศนคติ(Attitude), ความเชื่อมัน่ ใน
ความสามารถของตนเอง(Self-efficacy), ความเชื่อ(Beliefs), การรับรู้(Perception), ค่านิยม(Value),
ประสบการณ์ชีวิต(Life experiences)
2) ปั จจัยเอือ้ (Enabling factors) หมายถึง สิง่ ที่เป็ นทรัพยากรที่จาเป็ นในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน ร่วม
ทังทั
้ กษะ(ใหม่)ทีจะช่วยให้ บคุ คลสามารถแสดงพฤติกรรมนันๆได้
้
ได้ แก่ ทรัพยากรหรื ออุปกรณ์ที่จาเป็ น การหาได้
ง่าย(Availability of resources) ความยากง่ายในการเข้ าถึง(Accessibility of resources) ราคา(Cost) การมี
หลักสูตรอบรมฝึ กทักษะใหม่
3) ปั จจัยเสริม(Reinforcing factors) เป็ นผลสะท้ อนที่บคุ คลจะได้ รับหรื อคาดหวังว่าจะได้ รับจากการแสดง
พฤติกรรมนัน้ ปั จจัยนี ้อาจจะช่วยส่งเสริ มสนับสนุนหรื อยับยังการแสดงพฤติ
้
กรรมสุขภาพได้ มีทงที
ั ้ ่เป็ นรางวัล
ผลตอบแทน และการลงโทษที่ได้ รับจากคนอื่นที่มีอิทธิพลต่อตนเองเช่น ครู พ่อแม่ นายจ้ าง เพื่อน ปั จจัยเสริ ม
เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ การโฆษณาทางสือ่ เป็ นต้ น
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3. การเลือกมาตรการส่ งเสริม-ป้องกันและการวางแผนปฏิบัตงิ าน
3.1 มาตรการส่ งเสริมสุขภาพช่ องปากและทันตกรรมป้องกัน
โครงการสร้ างเสริ มสุขภาพช่องปากในโรงเรี ยนประกอบด้ วยงานหลักสองด้านคือ
(Oral Health Promotion) และงานทันตกรรมป้ องกัน (Oral Health Prevention)

งานส่งเสริ มสุขภาพช่องปาก

3.1.1 งานทันตกรรมป้องกัน
โครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยนอาจจะใช้ หลักการ “Incremental care” ในการให้ บริ การ คือเริ่ มปี แรกที่
นักเรี ยนชันเล็
้ กสุดชันเดี
้ ยว แต่ให้ บริ การอย่างครบถ้ วน ส่วนปี ต่อไปให้ เพิ่มขึ ้นอีก 1 ชันปี
้ ตามแต่กาลังคนและกาลังทุนจะ
สามารถทาได้ วิธีนี เ้ ป็ นการหลีกเลี่ยงปริ มาณงานที่ มากเกิ นกาลังคนในช่วงเริ่ มต้ น และเป็ นการแบ่งการแก้ ไขปั ญ หา
สุขภาพช่องปากเป็ นส่วนเล็กๆในแต่ละปี
งานด้ านบริ การยังรวมถึงงานเฝ้ าระวัง ซึ่งหมายถึงการสารวจสุขภาพช่องปากเป็ นระยะเพื่อตรวจพบปั ญหาได้ ใน
ระยะเริ่ มแรก และสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ ว ในโครงการอาจให้ มีการตรวจสุขภาพช่องปากทุก 1 ปี นักศึกษา
อาจพบว่าโครงการทันตกรรมโรงเรี ยนของภาครัฐอาจใช้ ครู ช่วยตรวจสุขภาพช่องปากได้ โดยทันตแพทย์เป็ นผู้ฝึกสอนครู
และมีการอบรมครูเป็ นระยะ
งานบริ การทันตกรรมในโรงเรี ยนมักไม่ครอบคลุมการให้ บริ การรักษานอกเหนือจากการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นที่
เกิดจากอุบตั ิเหตุหรื อการเจ็บป่ วยแบบเฉียบพลัน ดังนัน้ เพื่อให้ ปัญหาสุขภาพช่องปากที่ตรวจพบได้ รับการรักษาก่อนที่จะ
ลุกลามต่อไป โครงการจะต้ องจัดให้ มีการจัดส่งต่อนักเรี ยนให้ ได้ รับการรักษาในสถานพยาบาลที่เหมาะสมด้ วย โดยทาง
ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ให้ บริ การทันตกรรมแก่เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยน
วัดสวัสดิ์วารี สีมาราม เป็ น โครงการนาร่องต่อเนื่องจากปี การศึกษา 2553 และในปี การศึกษา 2555 ครอบคลุมโรงเรี ยนวัด
เทวราชกุญชร ส่วนโรงเรี ยนอื่น ๆ จะเป็ นการส่งต่อไปยังศูนย์บริ การสาธารณสุข หรื อ หน่วยบริ การทันตกรรมที่ใกล้ เคียง
ที่สดุ ต่อไป
3.1.2 งานส่ งเสริมสุขภาพช่ องปาก
การส่งเสริ มสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเพิ่มสมรรถนะให้ คนเรามีความสามารถมากขึ ้นในการควบคุมและ
ส่งเสริ มสุขภาพของตนเอง ในการที่จะบรรลุสขุ ภาวะที่สมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกาย จิตใจ และสังคม ปั จเจกบุคคลหรื อกลุม่
บุคคลจะต้ องมีความสามารถที่จะรับรู้และตระหนักถึงความต้ องการพื ้นฐานของตนเองเพื่อที่จะหาวิธีสนองความต้ องการ
ต่างๆนันและมี
้
สามารถที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อปรับตนเข้ ากับสิง่ แวดล้ อมได้ เรื่ องสุขภาพจึงถูกมองในลักษณะของทรัพยากร
ที่จาเป็ นสาหรับชีวิตประจาวัน มิใช่จดุ มุง่ หมายของการดารงชีวิต สุขภาพเป็ นคาที่มีความหมายเชิงบวกที่เน้ นทรัพยากร
ส่วนบุคคลและของสังคมเช่นเดียวกับสมรรถนะของร่างกาย ดังนัน้ การส่งเสริ มสุขภาพจึงไม่ใช่เป็ นความรับผิดชอบของ
องค์กรสาธารณะสุขเพียงฝ่ ายเดียวหากแต่กินความไปถึงการใช้ ชีวิตที่สง่ เสริ มให้ เกิดสุขภาพที่ดีและมีสขุ ภาวะที่ดีด้วย
(The Ottawa Charter For Health Promotion 1986)
- ในโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพช่องปากในโรงเรี ยนที่นกั ศึกษารับผิดชอบนัน้ นักศึกษาต้ องจัดให้ มีกิจกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพช่องปากควบคูไ่ ปกับการให้ บริ การด้ านทันตกรรมป้องกันด้ วย เพื่อให้ นกั เรี ยนในโรงเรี ยนที่รับผิดชอบมี
พฤติกรรมที่เอื ้อต่อการมีสขุ ภาพช่องปากที่ดี ซึง่ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพนัน้ นักศึกษาจะต้ องใช้ กรอบ
แนวคิดจาก PRECEDE-PORCEED Model ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพช่อง
ปากของนักเรี ยน หลังจากนันจึ
้ งเลือกกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการให้
นักเรี ยนมีสขุ ภาพช่องปากที่ดี โดยกิจกรรมที่นกั ศึกษาเลือกทานันจะต้
้ องมีอย่างน้ อย 2 กิจกรรม (action
means) ตามแนวทางของ Ottawa Charter ดังนี ้
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-

Build healthy public policy : สร้ างนโยบายที่สง่ เสริ มให้ เกิดสุขภาพที่ดี
Create supportive environment : สร้ างสิง่ แวดล้ อมที่สง่ เสริ มสุขภาพ
Strengthen community actions : ส่งเสริ มความเข้ มแข็งของชุมชน
Develop personal skills : พัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล
Reorient health services : ปรับปรุง-พัฒนาการให้ บริ การสาธารณสุข

*นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่ มเติ มเกี ่ยวกับ Ottawa charter เพิ่ มเติ มได้ที่
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
3.2 การเลือกมาตรการทันตกรรมป้องกันและการวางแผนการปฏิบัติงาน
นอกจากความครอบคลุมงานหลักทังสามด้
้
านแล้ ว
การเลือกมาตรการและการวางแผนทันตกรรมป้องกันใน
โรงเรี ยนควรมีการจัดลาดับความสาคัญโดยใช้ หลัก 4 E’s กล่าวคือ
ประหยัด (Economy) มาตรการทังหมดในโครงการควรมี
้
คา่ ใช้ จ่ายพอประมาณ
ประสิทธิผล (Effective) มาตรการที่เลือกต้ องสามารถแก้ ปัญหาได้
ประสิทธิภาพ (Efficiency) มาตรการที่เลือกต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายคุ้มค่าที่สดุ เมื่อเทียบกับมาตรการอื่นที่สามารถ
แก้ ปัญหาได้ เท่า ๆ กัน
เสมอภาค (Equity) ผลทีจ่ ะได้ รับจากมาตรการนันต้
้ องเป็ นไปตามความจาเป็ น (Needs) กล่าวคือ ผู้ที่มีความ
รุนแรงของปั ญหาเท่ากัน ต้ องได้ รับการแก้ ไขปั ญหาเหมือนกันและผู้ที่มีความรุนแรงของปั ญหาที่ไม่เท่ากันต้ องได้ รับการ
แก้ ไขปั ญหาที่ไม่เท่ากัน ต่างกับความเท่ากัน (Equality) ความเท่ากัน ซึง่ หมายถึง ทุกคนได้ รับบริ การที่เหมือนกันโดย
ไม่ได้ พิจารณาถึงระดับความจาเป็ น
ทังนี
้ ้ต้ องพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ (Feasibility) ภายใต้ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่มี และ
เนื่องจากระยะเวลาลงปฏิบตั ิงาน ตลอดจนจานวนนักศึกษาทันตแพทย์ ไม่พอเพียงกับปริ มาณความจาเป็ นใน
การให้ บริ การ ตามหลักการดังกล่าวข้ างต้ นและหลัก Incremental care ภาควิชาฯ จึงกาหนดให้ การให้ บริ การทันตกรรม
ป้องกันสาหรับฟั นแท้ ในระดับปฐมภูมิ เป็ นงานที่มีลาดับความสาคัญอันดับแรก ได้ แก่ การทาฟลูออไรด์วานิช การ
เคลือบหลุมร่องฟั น การอุด PRR และการขูดหินน ้าลาย และการเคลือบฟลูออไรด์ โดยกาหนดให้ ใช้ เกณฑ์การคัดเลือก
นักเรี ยนสาหรับแต่ละชนิดงานบริ การ ตามตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์ การคัดเลือกนักเรียนสาหรับงานบริการแต่ ละด้ าน
ชนิดงานบริ การ
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรี ยน
การทาฟลูออไรด์วานิช
ทาทุกคนในชัน้ ป. 1 ป.2
ให้ ทาทันทีท่ พ
ี บ cases
นักเรี ยนชัน้ ป.3 ขึ ้นไป ทาเฉพาะผู้ป่วย Moderate-High Risk (AAPD guideline)
และ/หรื อ Poor oral hygiene ( DI-S ≥ 1.9,OHI-S ≥ 3 )
อย่ างไรก็ตามการทาฟลูออไรด์ วานิชต้ องได้ รับการพิจารณาจากอาจารย์
ประจาวันก่ อน
การเคลือบหลุมร่องฟั น
ฟั นแท้ ที่มีหลุมร่องฟั นลึก และเพิ่งขึ ้นใหม่
การอุด PRR
ฟั นแท้ ที่ผใุ นชันเคลื
้ อบฟั น
การทาความสะอาดช่องปาก
มีคา่ DI-S 1.9 หรื อมากกว่า หรื อ
(ขัดฟั นและหรื อขูดหินน ้าลาย)
มีเหงือกอักเสบ หรื อ มีหินน ้าลาย (CI – S มากกว่า 0)
การเคลือบฟลูออไรด์เจล
ใช้ สาหรับนักเรี ยนที่มีข้อห้ ามใช้ ฟลูออไรด์วานิช
การส่งต่อ(Refer)
ในกรณีตอ่ ไปนี ้
- ฟั นแท้ : ฟั นผุลกึ มากกว่าชันเคลื
้ อบฟั น, ฟั นผุใหญ่และ/หรื อลึกมาก ฟั นหัก/บิ่น
ฟั นที่ผทุ ะลุโพรงประสาทและฟั นเกิน
- ฟั นที่แท้ และฟั นน ้านมมีอาการ เช่น ปวด บวม มีหนอง
อย่ างไรก็ตามการส่ งต่ อต้ องได้ รับการพิจารณาจากอาจารย์ ประจาวันก่ อน
ตัวอย่าง แผนการดาเนินการมีลาดับดังต่อไปนี ้
1. นักเรี ยนชัน้ ป.1 ป.2 ทาฟลูออไรด์วานิชพร้ อมการตรวจครัง้ แรก
2. นักเรี ยนชัน้ ป. 6 เคลือบหลุมร่องฟั น, ทา PRR, ทาฟลูออไรด์วานิช หรื อ เคลือบฟลูออไรด์เจล
3. นักเรี ยนชัน้ ป. 1 เคลือบหลุมร่องฟั น, ทา PRR, ทาฟลูออไรด์วานิช หรื อ เคลือบฟลูออไรด์เจล
4. นักเรี ยนชัน้ ป. 2 เคลือบหลุมร่องฟั น, ทา PRR, ทาฟลูออไรด์วานิช หรื อ เคลือบฟลูออไรด์เจล
5. นักเรี ยนชัน้ ป. 3 เคลือบหลุมร่องฟั น, ทา PRR, ทาฟลูออไรด์วานิช หรื อ เคลือบฟลูออไรด์เจล

ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์

วิธีการบันทึกในกรณีส่งต่ อ
กรณีที่จะส่งต่องานให้ แก่สถานพยาบาลทีร่ ับผิดชอบโรงเรี ยน นักศึกษาต้ องให้ อาจารย์ตรวจขันตอนการท
้
างาน
ดังนี ้ นักศึกษาตรวจดูในช่องปาก และนักศึกษาลงอักษร “Ref” ไว้ ข้างบนซี่ฟันที่ต้องการส่งต่อ บันทึกซี่ฟัน และ อาการ
เช่น ปวดฟั น บวม มีรูหนอง มีฟันแท้ ผหุ รื อฟั นน ้านมผุทะลุโพรงประสาท เป็ นต้ น ลงในตารางด้ านขวาของแบบตรวจ
พร้ อมทังเขี
้ ยนชนิดของงานว่า “Refer” แล้ วจึงให้ อาจารย์ตรวจ หลังจากนันเขี
้ ยนใบส่งต่อผู้ป่วย 3 ฉบับต่ อผู้ป่วยหนึ่ง
คน (ใบส่งต่อหน้ า 37) มอบให้ แก่ครูประจาชันหรื
้ อครูผ้ ดู แู ลสุขภาพนักเรี ยนในวันที่ออกปฏิบตั ิงาน 1 ฉบับ สาหรับส่งให้
ผู้ปกครอง และ ใบส่งต่อผู้ป่วย อีก 2 ฉบับ ส่งพร้ อมใบ บันทึกการปฏิบตั ิงาน (ใบส่งต่อผู้ป่วยนี ้ภาควิชาเก็บไว้ ในแฟ้ มส่ง
ต่อ 1 ฉบับ และส่งให้ สถานพยาบาล1 ฉบับ)
อย่ างไรก็ตามการวางแผนดาเนินการต้ องปรึกษาอาจารย์ ประจาโรงเรียนและได้ รับการอนุมัติแผนจาก
อาจารย์ ท่ ปี รึกษาก่ อนจึงจะปฏิบัติงานได้ ซึ่งอาจารย์ ประจาโรงเรียนจะเป็ นผู้ให้ คาแนะนาในการจัดลาดับการ
รักษาตามความเหมาะสมของแต่ ละโรงเรียน
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กิจกรรมที่นักศึกษาต้ องทาในขัน้ ตอนนี ้
นักศึกษากลุม่ ต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อนักเรี ยนในโรงเรี ยนเดียวกัน จะต้ องร่วมกันนาข้ อมูลจากการสารวจปั ญหา
และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพช่องปากของนักเรี ยนในโรงเรี ยนนัน้ มาวิเคราะห์และเขียนแผนการจัดทาทันตกรรม
ป้องกันในโรงเรี ยน
1. การวิเคราะห์ความชุกและรุนแรงของโรคฟั นผุในฟั นน ้านมและฟั นแท้ ลักษณะการผุของฟั น สภาวะอนามัย
ช่องปาก และความจาเป็ นในการให้ บริ การ ให้ ใช้ ตารางที่ 1 สรุปผลการสารวจในหน้ า 18 โดยให้ นกั ศึกษาวิเคราะห์ขนาด
ของปั ญหาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐาน หรื อเทียบกับขนาดของปั ญหาอย่างเดียวกันในกลุม่ เดียวกันให้ แสดงเป็ นตาราง
หรื อแผนภูมิ โดยเปรี ยบเทียบจากการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของแต่ละชัน้ หรื อในต่างปี การศึกษาว่าแตกต่างกัน
หรื อไม่ อย่างไรในรายงาน ต้ องรายงานปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสภาวะสุขภาพช่องปากที่นกั ศึกษาได้ ไปสารวจมาด้ วย
2. การวางแผนปฏิบตั ิงานตลอดปี การศึกษา ให้ นกั ศึกษาวางแผนครอบคลุมงานทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน
2 ด้ าน คือ การให้ บริ การ(การตรวจ การให้ บริ การ และการประเมินผล ) และการจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพช่องปาก
2.1 การวางแผนงานบริ การ ให้ ใช้ ตารางที่ 2 “แสดงเกณฑ์การคัดเลือกนักเรี ยนสาหรับงานบริ การแต่ละด้ าน”
ในการใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรี ยน การรักษาฟั นนา้ นมที่ผุและฟั นแท้ ท่ ผี ุ ขนาดใหญ่ จะไม่ อยู่ในแผนงาน
แต่ จะส่ งต่ อเพื่อขอรับบริการทันตกรรมต่ อไปโดยให้ นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ ประจาวันหรืออาจารย์ ประจา
โรงเรียน กรณีทจี่ ะส่งต่องานให้ แก่สถานพยาบาลที่รับผิดชอบโรงเรี ยน ให้ นกั ศึกษาเขียนใบส่งต่อผู้ป่วย 3 ฉบับต่อผู้ป่วย
หนึง่ คน
สาหรับโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามและโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ให้ ติดตามผลการส่งต่อที่มารับการ
รักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ทกุ รายเพื่อรวบรวมทารายงานสรุปผลปลายปี ตามตารางที่ 2 หน้ า 19
2.2 การวางแผนกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพช่องปาก ให้ นกั ศึกษาคิดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพช่องปากที่
เหมาะสมกับบริ บทและปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรี ยนรวมทังวางแผนการจั
้
ดกิจกรรมโดยละเอียด และนา
แผนงานมาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาประจาโรงเรี ยนเพื่อปรับแก้ ก่อนนาไปปฏิบตั ิจริ งต่อไป

นักศึกษาต้ องส่ งรายงานและแผนการปฏิบัติงาน พร้ อม ไฟล์ ข้อมูล นีแ้ ก่ อาจารย์ ท่ ปี รึกษาภายใน 1
สัปดาห์ ภายหลังการตรวจเสร็จสิน้ เพื่อให้ ปรับปรุ งแก้ ไข หลังจากนัน้ ทารายงานและแผนงานฉบับสมบูรณ์
จานวน 2 เล่ มให้ เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ แล้ วส่ งงานรายงานการสารวจสุขภาพช่ องปากและแผนการดาเนินงาน
โดยส่ งทีส่ านักงานภาควิชาฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนดและมีการเซ็นส่ งงานเพื่อเป็ นหลักฐานทุกครั้ ง
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รู ปแบบรายงานการสารวจสุขภาพช่ องปากและแผนการดาเนินงาน (จานวน 2 เล่ ม)
1. ชื่อ “รายงานการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากและแผนการปฏิบตั ิงานทันตกรรม โรงเรี ยน……….”
2. รายชื่อผู้รับผิดชอบ
3. หลักการ, เป้าหมาย และวัตถุประสงค์โครงการการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากและแผนการปฏิบตั ิงานทันตกรรม
โรงเรี ยน (ไม่ ควรใช้ วัตถุประสงค์ ของรายวิชา DTCM 552)
4. วิธีการสารวจสุขภาพช่องปากและการหาปั จจัยที่สง่ ผลต่อสุขภาพช่องปาก
5. ผลการสารวจและวิเคราะห์ผล
5.1 ตารางแสดงผลการสารวจสุขภาพช่องปาก (ตัวอย่างตารางหน้ า 18) พร้ อมไฟล์ข้อมูล
5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
6. แผนการปฏิบตั ิงานของแต่ละครัง้ ที่ออกปฏิบตั ิงาน
6.1 รายชื่อนักเรี ยนและแผนงานที่จะให้ บริ การทันตกรรมป้องกัน
6.2 แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพช่องปาก
6.3 แผนการประเมินโครงการ
7. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
8. ภาคผนวก
ประกอบด้ วย
- รายชื่อนักเรี ยนตามชันปี
้ และข้ อมูลผลการตรวจแสดง d, deft (เฉพาะชันประถม
้
1), D, DMFT, การผุบดเคี ้ยว,
การผุด้านประชิด, ค่า OHI – S, DI-S, ฟั นที่ต้องการเคลือบหลุมร่องฟั น, ฟั นที่ต้องอุด PRR, ทา F. Vanish ต้ องการขัด
ฟั นและเคลือบฟลูออไรด์หรื อไม่, ต้ องการขูดหินน ้าลายและเคลือบฟลูออไรด์หรื อไม่
- รายชื่อเด็กที่มี High Caries Risk ทังหมด
้
และแผนงานทันตกรรมป้องกันในเด็กกลุม่ นี ้

4. การดาเนินการตามแผนงาน
การดาเนินงานตามแผนงานจาเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง และการทางานร่วมกันเป็ น
กลุม่ นอกจากนี ้จะต้ องมีการตรวจสอบงานเป็ นระยะเพื่อให้ ทราบถึงความก้ าวหน้ าของงาน ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรค
เพื่อที่จะสามารถแก้ ไขปรับเปลีย่ นแผนงานก่อนโครงการสิ ้นสุด
นักศึกษาต้ องทราบถึงแผนการดาเนินงานของกลุม่
รวมทังการเตรี
้
ยมการในการออกปฏิบตั ิงานแต่ละครัง้
เมื่อเสร็ จสิ ้นการปฏิบตั ิงานในแต่ละครัง้ ให้ นกั ศึกษาทุกคนเขียน
บันทึกการปฏิบตั ิงาน (หน้ า 38 ) และส่งภายในเวลา 16.00 น. ส่วน Self-reflection นักศึกษาทุกคนจะส่ง 3 ฉบับ เพื่อ
สะท้ อนการเรี ยนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงาน ให้ สง่ ทีอ่ าจารย์ประจาโรงเรี ยน
อย่างไรก็ตาม นักศึกษาทุกคนต้ องทราบถึงแผนงานประจาวันนัน้ การประเมินการปฏิบตั ิงานประจาวันของ
นักศึกษาจะพิจารณาเป็ นรายบุคคล ซึง่ เกณฑ์การให้ คะแนนประจาวัน(หน้ า 39)

ในการปฏิบตั ิการประจาวัน นักศึกษาต้ องให้ อาจารย์ตรวจขันตอนการท
้
างานตามตารางดังนี ้
(การข้ ามขันตอนจะถู
้
กหักคะแนน 10 – 20 คะแนน หรื อ NR)
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ตารางที่ 3 ขัน้ ตอนที่ต้องให้ อาจารย์ ตรวจก่ อนการปฏิบัติงาน
งานที่จะปฏิบตั ิ
ขันตอนที
้
่ต้องให้ อาจารย์ตรวจ
การทาฟลูออไรด์วานิช
1. หลังนักศึกษาตรวจและลงบัตรตรวจครบถ้ วน
2. หลังทาฟลูออไรด์วานิชและใช้ flossเสร็ จ
การเคลือบหลุมร่องฟั น
1. หลังนักศึกษาตรวจดูในช่องปากก่อนปฏิบตั ิงาน
2. หลังเคลือบหลุมร่องฟั นเสร็ จ โดยให้ นกั ศึกษา check occlusion ก่อนเชิญ
ตรวจด้ วย
* ในกรณีเคลือบหลุมร่องฟั นเป็ น Case แรกของปี การศึกษาของนักศึกษาทันต
แพทย์ให้ เชิญอาจารย์ตรวจเพิ่มอีก 2 ขันตอน
้
คือ
- หลังขัดฟั น
- ขณะ etching
การอุด PRR (Preventive
1. หลังนักศึกษาตรวจดูในช่องปากก่อนปฏิบตั ิงาน
Resin Restoration)
2. หลังการขจัด soft carious lesion หมด
3. หลังอุดฟั น (และเคลือบหลุมร่องฟั นเสร็ จ สาหรับอุด PRR) โดยให้ นกั ศึกษา
check occlusion ก่อนเชิญตรวจด้ วย
การทาความสะอาดช่องปาก 1. หลังนักศึกษาตรวจดูในช่องปากก่อนปฏิบตั ิงาน
และการเคลือบฟลูออไรด์
2. หลังขูดหินน ้าลาย ขัดฟั น และใช้ flossเสร็ จ (ก่อนการเคลือบฟลูออไรด์)

5. การประเมินผลโครงการ
ในโครงการนี ้การประเมินผลโครงการในช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ทุกปี โดยให้ นกั ศึกษาออกแบบการ
ประเมินโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพช่องปากในโรงเรี ยน เพื่อประเมินความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวของโครงการ โดยอาจ
ประเมินจากภาวะอนามัยช่องปากของนักเรี ยน ความรู้และทัศนคติของนักเรี ยนและคุณครู สภาพสิง่ แวดล้ อมที่สง่ ผลต่อ
สุขภาพช่องปาก ความสาเร็ จในการดาเนินงานตามแผนของนักศึกษาเอง หรื อปั จจัยอื่นๆที่สะท้ อนถึงผลงาน(output)
ผลลัพธ์(outcome) หรื อผลกระทบ(impact) ที่เกิดจากโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพช่องปากที่นกั ศึกษาทา
นอกจากนี ้ให้ นกั เรี ยนติดตามประเมินผล การยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟั น เพื่อเป็ นการประเมินความสาเร็ จ
ของโครงการ ฯ ในระยะ 1 ปี การศึกษา เนื่องจากมีหลักฐานทางคลินิกที่แสดงว่าการประเมินระยะเวลาการคงอยูห่ รื อการ
ยึดเกาะของสารเคลือบหลุมร่องฟั นบนผิวฟั น (Sealant retention) เป็ นสิง่ ที่สาคัญ เพราะการเคลือบหลุมร่องฟั นจะยังคง
คุณสมบัติในการป้องกันการเกิดฟั นผุบริ เวณหลุมและร่องฟั นก็ต่อเมื่อมีการยึดเกาะกับผิวฟั นเป็ นอย่างดี และเพื่อให้ การ
ประเมินการยึดเกาะของสารเคลือบหลุมร่องฟั นเป็ นไปในแนวทางเดียวกันจึงกาหนดให้ ทกุ กลุม่ ดาเนินการการตรวจดังนี ้
ฟั นที่จะต้ องตรวจคือฟั นกรามแท้ ซี่แรกที่เหลือในช่องปากทังหมดและฟั
้
นซี่ 7 (กรณีที่พบในช่องปาก) วิธีตรวจคือ
ให้ เด็กนักเรี ยนนอน หันหน้ าเข้ าหาแสงจากโคมไฟ ผู้ตรวจใช้ กระจกแบนราบส่องดูด้วยตาและใช้ เครื่ องมือตรวจหารอยผุ
ลากจากฟั นเข้ าหาขอบเคลือบร่องฟั นทุกด้ าน และให้ บนั ทึกข้ อมูล ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด

ทัง้ นีร้ ายละเอียดของการปรับมาตรฐานการตรวจประเมินและการประเมินการยึดเกาะของสารเคลือบหลุมร่ อง
ฟั นให้ ปรึกษาอาจารย์ ประจาโรงเรียน ก่ อนปฏิบัติงาน
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กิจกรรมที่นักศึกษาต้ องทาในขัน้ ตอนนี (้ เดือน ธันวาคม – มกราคม - กุมภาพันธ์ )
ให้ นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ สร้ างแบบตรวจและทาการตรวจนักเรี ยนในความรับผิดชอบของตน โดย
(1) ประเมินการคงอยูข่ อง Sealant ทุกซี่ทนี่ กั ศึกษาในปี นี ้เป็ นผู้ปฏิบตั ิ
(2) ประเมินความเปลีย่ นแปลงของอนามัยช่องปากของนักเรี ยนทุกคน(ร.ร.วัดสวัสดิ์ฯ) หรื อสาหรับโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่อาจใช้ วิธีสมุ่ นักเรี ยนเพื่อประเมินความเปลีย่ นแปลงของอนามัยช่องปากโดยให้ สมุ่ อย่างน้ อยชันละ
้ 30%
(3) ประเมินปั จจัยต่างๆที่สะท้ อนถึงความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวของโครงการ
นักศึกษากลุม่ ต่างๆที่รับผิดชอบต่อนักเรี ยนในโรงเรี ยนเดียวกัน จะต้ องทารายงาน สรุปผลการปฏิบตั ิงานตาม
รูปแบบที่กาหนด กาหนดส่ งรายงานสรุ ปผลฉบับสมบูรณ์ ให้ ภาควิชาฯภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ น
จานวน 4 เล่ ม/กลุ่ม ทัง้ นีใ้ ห้ นักศึกษาทุกกลุ่มทาฉบับร่ างรายงานและปรึกษาอาจารย์ ท่ ปี รึกษา อย่างน้ อย 1
สัปดาห์ก่อนส่งฉบับจริ ง
นักศึกษาทุกคน จะต้ องทา self-reflection เพื่อเป็ นการสะท้ อนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยเลือกเขียนในประเด็นเหล่ านีค้ ือ การทางานร่ วมกับผู้อ่ นื , การเรียนรู้กระบวนการทางาน และประเด็นอื่นๆ
และ ส่ งอาจารย์ ท่ ปี รึกษาประจาโรงเรียนภายในเวลาที่กาหนด

รู ปแบบรายงานสรุ ปผลโครงการปฏิบัตงิ านทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน (จานวน 4 เล่ ม)
1.
2.
3.
4.

ชื่อ “ทันตกรรมป้องกัน ณ โรงเรี ยน
”
รายชื่อผู้รับผิดชอบและรหัสนักศึกษา
บทสรุปผู้บริ หาร
บทนา
4.1 หลักการและเหตุผล
4.2 เป้าหมายของโครงการ
4.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ (ไม่ ใช่ วัตถุประสงค์ ของรายวิชา DTCM 552)
5. สภาวะปั ญหาและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
5.1 สภาวะสุขภาพช่องปาก แสดงวันที่สารวจและวิธีการสารวจสุขภาพช่องปาก และตารางผลการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก ตามตารางที่ 1 หน้ า 18 “ผลการสารวจสุขภาพช่องปากของนักเรี ยน”
5.2 สภาพแวดล้ อม และปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพช่องปาก แสดงสภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริ มการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก และที่ไม่สง่ เสริ มการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรี ยน
6. การดาเนินงานและผล
6.1 การให้ บริ การทันตกรรมป้องกัน
6.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
6.3 ตารางแสดงจานวนการรักษาทางทันตกรรมที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ของนักเรี ยน ( สาหรับโรงเรี ยนวัดสวัสดิ์วารี
สีมารามและโรงเรี ยนวัดเทวราชกุญชร) ตามตารางที่ 2 หน้ า 19
7. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
8. ปั ญหาที่พบและข้ อจากัดของโครงการปฏิบตั ิงานทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน
9. ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการฯในการดาเนินงานต่อไป
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สรุ ปงานที่จะต้ องส่ ง
1. ภายหลังการปฏิบตั ิงานทุกครัง้ นักศึกษาแต่ ละคนเขียน requirements ใบบันทึกการปฏิบตั ิงานประจาวันให้
ครบถ้ วน พร้ อมทังแนบบั
้
ตรตรวจและใบส่งต่อ(ถ้ ามี) แล้ วส่งในกล่องรับงาน ภายในเวลา 16.00 น. ของวัน
ปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้นักศึกษาที่ปฏิบตั ิงานเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ให้ สง่ รายงานการสารวจ/สัมภาษณ์ภายใน16.00 น.
ของวันต่อไป
2. รายงานการสารวจสุขภาพช่องปากและแผนการดาเนินงาน และแผนการปฏิบตั ิงาน พร้ อม ไฟล์ข้อมูล โดยส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ ภายใน 1 สัปดาห์ ภายหลังการตรวจเสร็จสิน้ (ภายใน สิงหาคม 2560) เพื่อให้
อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาและนักศึกษากลุม่ ต่างๆนากลับไปปรับปรุงแก้ ไข หลังจากนันท
้ ารายงานและแผนงาน
ฉบับสมบูรณ์ ให้ เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ หลังการตรวจเสร็จสิน้ ส่ งที่สานักงานภาควิชา จานวน 2 เล่ ม/
โรงเรียน และส่ ง ไฟล์ ข้อมูลที่ อีเมล comdentmu@gmail.com
3. รายงานสรุปผลโครงการปฏิบตั ิงานทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน ตามรูปแบบที่กาหนด โดยให้ นกั ศึกษาทุกกลุม่
ทาฉบับร่างรายงานและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการดาเนินการก่อนส่งฉบับรายงานทุกกลุม่ ภายในวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2561เพื่อปรับปรุงแก้ ไข และทารายงานสรุปผลฉบับสมบูรณ์ ส่งที่สานักงานภาควิชา ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ น จานวน 4 เล่ ม /โรงเรียน พร้ อมไฟล์ ข้อมูลใส่ CD
4. Self-reflection คนละ 3 ฉบับ ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาโรงเรี ยนตามกาหนดเวลา ในรูปแบบพิมพ์ลงใน
กระดาษ A4 โดยนักศึกษาบันทึกไฟล์งานไว้ กบั ตนเอง สาหรับปรับแก้ ไขและใช้ ในการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ
ต่อไป
ทั้งนี้รายงานและCD ของทุกกลุ่มจะต้ องส่ งงานที่สานักงานภาควิชาฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนดและมีการเซ็น
ส่ งงานเพื่อเป็ นหลักฐานทุกครั้ ง
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ส่ วนที่ 3
เอกสารอ้ างอิงและบรรณานุกรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Greene JC, Vermillion JR. The simplified oral hygiene index. J Amer Dent Assoc; 1964
World Health Organization. Oral Health Survey – Basic Methods. 4th Edition. Geneva;
1997.
Mayshark and Shaw. Administration of School Health Program: Its Theory and Practice.
C.V. Mosby Company: St. Louis; 1967.
Nemir, A.W.B. The School Health Program. Saunders Company: Philadelphia; 1965.
กองทันตสาธารณสุข เกณฑ์การพิจารณาระดับความเสีย่ งของบุคคลต่อโรคฟั นผุ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข Available at http://www.anamai.moph.go.th/fluoride/com/find.html
การสารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2537 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2538.
กองทันตสาธารณสุข รายงานผลการสารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 5 พ.ศ.2543-2544
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. เมษายน 2545.
กองทันตสาธารณสุข การใช้ ฟลูออไรด์ในระดับชุมชน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. กันยายน
2541.
Dunning, J.M. Principle of Dental Public Health, 3rd edition. Harvard University Press:
Cambridge; 1979.
Jung, A.W. Community Dental Health, 2nd edition. C.V. Mosby Company: St. Louis; 1988.
Marinho VC, Higgins JP, Logan S, Sheiham A. Fluoride varnishes for preventing
dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2002(3):CD002279.
Ripa LW. The current status of pit and fissure sealants: A review. J Canad Dent Assn
1985;51:367-80.
Seppa L. Fluoride Varnishes in Caries Prevention. Medical Principles and
Practice. 2004;13:307-311.
Weintraub J, Ramos-Gomez F, Jue B, et al. Fluoride Varnish Efficacy in
Preventing Early Childhood Caries. Journal of Dental Research. 2006;85(2):172-176.
Guideline on Caries-risk Assessment and Management for Infants, Children, and Adolescents.
Pediatric Dentistry;2015 Reference Manual, Vol. 37 Issue 6:132-139.
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ส่ วนที่ 4
ภาคผนวก ก
แบบฟอร์ มต่ างๆ
แผนการปฏิบัตงิ านประจาวัน
โรงเรียน .....................................................................................
วันที่ปฏิบัติงาน ...........................................................................
กลุ่มที่ปฏิบัติงาน ........................................................................
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อนักเรี ยน

ชัน้

ชนิดงาน

หมายเหตุ
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ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 ถนนโยธี ราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
ที่ ศธ 0517.038 /
วันที่ .............................................
เรื่ อง การเข้ าร่วมโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน
เรี ยน ท่านผู้ปกครอง
ตามที่ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ร่วมกับโรงเรี ยน ……………
ดาเนินโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน ซึง่ เมื่อตรวจพบว่า บุตร – ธิดา ของท่านมีปัญหาทางทันตกรรมที่มีความ
จาเป็ นต้ องรับการบริ การ ทางภาควิชาทันตกรรมชุมชน จะได้ จดั ให้ บริ การโดยเฉพาะด้ านทันตกรรมป้องกันซึง่ ประกอบด้ วย
การให้ บริ การอุดหลุมร่องฟั น อุดฟั นที่มีการผุเริ่ มแรก ขูดหินน ้าลายและขัดฟั น เคลือบฟลูออไรด์ และการให้ ทนั ตสุขศึกษา
และการสอนแปรงฟั นแก่นกั เรี ยน ซึง่ เป็ นการให้ บริ การโดยไม่คิดมูลค่า โดยนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชนปี
ั ้ ที่ 5 ภายใต้ การ
ควบคุมของอาจารย์ของภาควิชาทันตกรรมชุมชน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่วม / ไม่เข้ าร่วมโครงการฯ ในใบตอบรับและส่งคืนคุณครูประจาชัน้
ของนักเรี ยนด้ วย จักเป็ นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์)
หัวหน้ าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
สานักงานภาควิชาทันตกรรมชุมชน
โทร. 02 2007809-10 โทรสาร. 02 2007808
*************************************************************************************************************************
ส่ วนตอบรับ ส่ งคืนคุณครูประจาชัน้
ข้ าพเจ้ า……………………................................................ผู้ปกครองของ ด.ช. / ด.ญ. ..............................................
ชัน........................โรงเรี
้
ยน………………….......................
.......... อนุญาตให้ บตุ รของข้ าพเจ้ าเข้ าร่วมโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน
.......... ไม่อนุญาตให้ บตุ รของข้ าพเจ้ าเข้ าร่วมโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรี ยน
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ปกครอง
วันที่……………..........................
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ใบแจ้ งสุ ขภาพช่ องปากแก่ ผ้ ปู กครอง
วันที่ ......................... เดือน ........................................... พ.ศ. ..........................
เรี ยน

ผูป้ กครอง ด.ช. / ด.ญ. ......................................................................... ชั้น ..........................
โรงเรี ยน ............................................................................................................................

ตามที่ นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ ได้มาตรวจสุขภาพช่องปากของ
บุตร / ธิดา ท่านที่โรงเรี ยนและมีผลการตรวจ ดังนี้





ฟันแท้ผุ ................................................ ซี่
ฟันน้ านมผุ ........................................... ซี่
มีหินน้ าลาย
อนามัยช่องปาก
( ) ดี
( ) ปานกลาง
( ) ไม่ดี
ทั้งนี้ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน จัดบริ การให้ทนั ตสุขศึกษา ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่ องฟัน

และอุดฟันกรามแท้ที่มีการผุเริ่ มแรกเท่านั้น

ในส่ วนของฟันนำ้ นมทีผ่ แุ ละฟันแท้ ทมี่ กี ำรผุลุกลำมจะไม่ ได้ รวมอยู่ในกำร

ให้ บริกำร
ดังนั้น เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับบริ การทางทันตกรรมครบถ้วนตามความจาเป็ น ทางภาควิชาฯจึงแนะนา
ให้ ท่านนาบุตร / ธิดา ไปรับการรักษาจนเสร็ จสมบูรณ์จากสถานบริ การทันตกรรม ตามที่ท่านสะดวก

นักศึกษาทันตแพทย์ ................................................................. (ผูต้ รวจ)

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
6 ถนนโยธี ราชเทวี กรุ งเทพ ฯ 10400
โทร. 02 2007809-10
โทรสาร. 02 2007808
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ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี ราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
ที่ ศธ 0517.038/
วันที่ ..........................................
เรื่ อง การรักษาทางทันตกรรม (ส่งต่อ )
เรี ยน ผู้ปกครอง ด.ช. / ด.ญ. …………………………………………………. ชัน้ ……………………….
ตามที่ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ได้ จดั บริ การทันตกรรมในโรงเรี ยนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้ การกากับ
ดูแลของอาจารย์ โดยให้ บริ การด้ านทันตกรรมป้องกันแก่นกั เรี ยนระดับประถมศึกษา โรงเรี ย นพระตาหนั ก สวนกุ ห ลาบ
ซึง่ ประกอบด้ วยงานทันตสุขศึกษา ขัดฟั นเคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟั น และอุดฟั นกรามแท้ ที่มีการผุเริ่ มแรกเท่านัน้
ในการนี ้ ผลการตรวจสภาพช่องปาก พบว่า
( ) มีอาการปวดฟั น / บวม/มีหนอง ซี่ ……………… ( ) มีฟันน ้านมผุหลายซี่ ……………
( ) มีฟันแท้ ผใุ หญ่/ทะลุโพรงประสาท ซี่ …………… ( ) อื่นๆ ……………………………
จาเป็ นต้ องได้ รับการรักษาอย่างเร่งด่วน มิฉะนันอาจต้
้
องสูญเสียฟั นไป
จึงใคร่ขอให้ ทา่ นผู้ปกครองได้ โปรดนา บุตรหลานของท่านไปรับการ รักษา ณ สถานบริ การทางทันตกรรม ที่ทา่ น
สะดวก
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์)
หัวหน้ าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
สานักงานภาควิชาทันตกรรมชุมชน
โทร. 02 2007809-10
โทรสาร. 02 2007808
……………………………………………………………………………………………………………………..
ส่ วนตอบรับ ส่ งคืน คุณครูประจาชัน้
ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว ………………………………………………………………………………
ได้ รับทราบปั ญหาสุขภาพช่องปากของ ด.ช. / ด.ญ. …………………………ชัน.................โรงเรี
้
ยน………………….
แล้ ว
ลงชื่อ …………………………………………….. (ผู้ปกครอง)
(..………………………………………….)
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3. บันทึกการปฏิบัตงิ านและแบบประเมินประจาวัน
ลาดับ
ชื่อนักเรี ยน
ชัน้
ชนิดงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

หมายเหตุ

ปฏิบตั ิงานครัง้ ที่......................วันที่...................................ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่.......................................

การประเมินงาน
เจตคติ
1.ส่งแผนตามกาหนดและครบถ้ วน
2.ออกปฏิบตั ิงานได้ ตรงต่อเวลา
3.ร่วมขนเครื่องมือ ติดตัง้ เก็บเครื่องมือ
และมีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่ม
4. ความเอาใจใส่และกระตือรือร้ น
5.ส่งสมุดบันทึกการปฏิบตั ิงานภายใน
เวลา 16.00 น.
การปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานตามขันตอนและผลการ
้
ปฏิบตั ิงาน
รวม

คะแนน
ผ่าน

ไม่มา

หมายเหตุ

ไม่ผ่าน

สัญลักษณ์

=

อาจารย์ ผ้ ูควบคุม......................................................ลายเซ็นอาจารย์ ...............................
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เกณฑ์ การให้ คะแนนการปฏิบัติงานรายวัน
เจต เกณฑ์ผา่ น
1.ส่งแผนตามกาหนดและครบถ้วน
2.ออกปฏิบตั ิงานได้ตรงต่อเวลา (สายที่สุดที่ยงั รอได้ 9.10 น.)
3.ร่ วมขนเครื่ องมือ ติดตั้ง เก็บเครื่ องมืออุปกรณ์ และมีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่ม
4. ความเอาใจใส่ และกระตือรื อร้น
5.ส่งสมุดบันทึกการปฏิบตั ิงานภายในกาหนดเวลาและมีความถูกต้องครบถ้วน

สัญลักษณ์

คะแนน

เกณฑ์
ความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
ตั้งใจปฏิบตั ิงาน

คะแนน
4
4
4
4
4

คติ 20 คะแนน

A

40

การเตรี ยมตัวก่อนปฏิบตั ิงาน
เตรี ยมตัวอย่างดี

ผลการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมาย
ไม่มีขอ้ ผิดพลาด
ปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมาย
แต่มีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อย
ปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมาย
แต่มีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อย
ปฏิบตั ิงานได้ต่ากว่าเป้ าหมายเล็กน้อย
หรื อ มีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อย
ปฏิบตั ิงานได้ต่ากว่าเป้ าหมายเล็กน้อย
และมีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อย
ปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมาย
อาจมีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อย
ปฏิบตั ิงานได้ต่ากว่าเป้ าหมายเล็กน้อย
หรื อมีขอ้ ผิดพลาด
ปฏิบตั ิงานได้ต่ากว่าเป้ าหมาย
และมีขอ้ ผิดพลาด
ปฏิบตั ิงานได้ต่ากว่าเป้ าหมาย
หรื อมีขอ้ ผิดพลาดสาคัญ
ปฏิบตั ิงานได้ต่ากว่าเป้ าหมาย
และมีขอ้ ผิดพลาดสาคัญ

A-

37

เตรี ยมตัวอย่างดี

ตั้งใจปฏิบตั ิงาน

B+

33

เตรี ยมตัวพอใช้

ตั้งใจปฏิบตั ิงาน

B

30

เตรี ยมตัวพอใช้

ตั้งใจปฏิบตั ิงาน

B-

27

เตรี ยมตัวพอใช้

ตั้งใจปฏิบตั ิงาน

C+

23

ขาดการเตรี ยมตัวก่อนปฏิบตั ิงาน

ตั้งใจปฏิบตั ิงาน

C

20

ขาดการเตรี ยมตัวก่อนปฏิบตั ิงาน

ตั้งใจปฏิบตั ิงาน

C-

17

ขาดการเตรี ยมตัวก่อนปฏิบตั ิงาน

ตั้งใจปฏิบตั ิงาน

D+

13

ขาดการเตรี ยมตัวก่อนปฏิบตั ิงาน

ไม่ต้ งั ใจปฏิบตั ิงาน

D

10

ขาดการเตรี ยมตัวก่อนปฏิบตั ิงาน

ไม่ต้ งั ใจปฏิบตั ิงาน

F

0

มีขอ้ ผิดพลาดร้ายแรงตามดุลยพินิจของอาจารย์ผคู้ วบคุมคลินิก
เช่น ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่มีประวัติเป็ นโรคหอบหื ด, บันทึกการรักษาลงในบัตรคนไข้ผิดคน, ทาวัสดุ
แปลกปลอมใด ตกลงในคอผูป้ ่ วย, ทุจริ ตในการปฏิบตั ิงานและการบันทึกการรักษา

การปฏิบัติงาน 40 คะแนน
หมายเหตุ
* การปฏิบตั ิงานที่ภาควิชา และ ปฏิบตั ิงานเป็ นผูช้ ่วยข้างเก้าอี้ จะไม่มีการคิดคะแนน
** เกณฑ์ในการประเมินผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของอาจารย์ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
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สถิตกิ ารปฏิบัตงิ านบริการผู้ป่วย คลินิกทันตกรรมชุมชน
นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี ที่ 5
ชื่อ ........................................................................ นามสกุล ............................................................... กลุ่ม ..................................
ที่

วัน เดือน ปี

ตรวจฟัน /
ประเมิน
(คน)

sealant
คน
ซี่

PRR
คน

ซี่

filling
คน ซี่

ขูดหิ นน้ าลาย
และขัดฟัน
(คน)

ขัดฟัน
(คน)

เคลือบฟลูออไรด์/
ทาฟลูออไรด์วานิช
(คน)

สอนแปรง
ฟันรายคน
(คน)

จัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ

เก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ

ปฏิบตั ิงาน
ที่ภาควิชา

ไม่มา หมายเหตุ

ลายเซ็น
อาจารย์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม
จานวนครั้งที่ปฏิบัติงาน
ครั้ง
ลา
หมายเหตุ นักศึกษาทันตแพทย์บนั ทึกทุกครั้งตามตารางปฏิบตั ิคลินิกทันตกรรมชุมชน

ครั้ง
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ตัวอย่ างตารางการการประเมินการเคลือบหลุมร่ องฟั น

ชัน้ เรียน

จานวนซี่
ฟั นที่รักษา

จานวนซี่ฟันที่
ประเมิน

Complete retention
ซี่
ร้ อยละ

Partial loss
ซี่
ร้ อยละ

Total loss
ซี่
ร้ อยละ

หมายเหตุ

ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6

รวม
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ตัวอย่ างแผนการปฏิบัตงิ านรายปี
ครัง้ ที่

ชื่อ – สกุล

1
1. ด.ช. ...............................
17 พค 2. ด.ช. ...............................
60
..................
12. ด.ช. .............................
13. ด.ช. .............................
14. ด.ช. .............................

ชัน้

เคลือบหลุมร่อง
ฟั น

ป.
1/1

#16, 26, 36,
46

ขัดฟั น +
APF

ขูดหิน
น ้าลาย +
APF

#16, 26
#36, 46
#36, 46

PRR

#36, 46

…..
14
5 มค
61

ประเมิน sealant retention,
OHI - S

ป.1

15 ประเมิน sealant retention,
15 มค OHI - S
61
1. ด.ช. ...............................
2. ด.ช. ...............................
3. ด.ญ. .............................
…………………
13. ด.ช. .............................
14. ด.ช. .............................

ป.6
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ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
Self-Refection ครัง้ ที่..........
ชื่อ ...................................................................................................................รหัส ............................
ครัง้ ที่ ...................................................วันที่ปฏิบตั ิงาน .........................................................................
สถานที่ปฏิบตั ิงาน.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
เกณฑ์ การประเมินการสะท้ อนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้สอบ
หัวข้ อประเมิน
1. บทบาทในโครงการ

2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการ
ทาโครงการ โดยเลือก 1
ประเด็นเช่น
- การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
- การเรียนรู้
กระบวนการทางาน
- อื่นๆ เช่น การเรียนรู้
วัฒนธรรม

3. วิธีการเขียน แฟ้ม
สะสมงาน

เกณฑ์

นา้ หนัก

คะแนน

1. ระบุบทบาทและความสาคัญของตนเองในการทางาน
- ไม่ระบุ =0 คะแนน
- ระบุบทบาท หน้ าที่และรายละเอียดของสิ่งที่ทาเช่น ทาอะไร อย่างไร
เมื่อไหร่ = 5 คะแนน
- ระบุความสาคัญของบทบาทนัน้ =5 คะแนน
2. แสดงสิ่งที่ประสบความสาเร็จ/ไม่สาเร็จ พร้ อมทังเหตุ
้ ผล และข้ อเสนอแนะ/
ควรปรับปรุงในบทบาทนัน้
- ไม่ระบุ =0 คะแนน
- ระบุสิ่งที่สาเร็จ/ไม่สาเร็จ =4 คะแนน
- ระบุเหตุผล =8 คะแนน
- ข้ อเสนอแนะ/ควรปรับปรุงในบทบาท =8 คะแนน
1. มีการนาเสนอสิ่งที่ได้ เรียนรู้ ใน 4 ขันตอนของ
้
วงจรโครงการ(ศึกษาชุมชน วางแผน ดาเนินการ ประเมิน และการมีสว่ นร่วม )
- ไม่ระบุ = 0 คะแนน
- ระบุ What = 5 คะแนน
- +why = 5 คะแนน
- +how=5 คะแนน
2. จากประเด็นที่ทา่ นเลือกในข้ อที่ 1 ระบุได้ วา่ นาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ ประโยชน์
ได้ อย่างไรต่อไป
- ไม่ระบุ = 0 คะแนน
- อธิบายการนาไปใช้ ได้ อย่างมีเหตุผล =8 คะแนน
- ระบุการนาไปใช้ อย่างหลากหลาย =7 คะแนน
3. จากประเด็นที่ทา่ นเลือกในข้ อที่ 1 สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ทางวิชาการ
- ไม่ระบุ = 0 คะแนน
- สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ เรียนรู้กบั หลักการ/ทฤษฎี/ แนวคิด = 7
คะแนน
- มีเหตุผล = 8 คะแนน
4. จากโครงการที่ได้ ดาเนินการมา มีการวิเคราะห์ ข้ อดี ข้ อจากัด และแนวทาง
การพัฒนา พร้ อมเหตุผล
- ไม่ระบุ =0 คะแนน
- วิเคราะห์ข้อดี = 5 คะแนน
- วิเคราะห์ข้อจากัด = 5 คะแนน
- แนวทางการพัฒนา=5 คะแนน
1. ใช้ ภาษาเขียน ชัดเจน กระชับ
- ภาษาเขียน
- ชัดเจน
- กระชับ
รวม

10

30

คะแนนที่ได้ รับ
การประเมิน

20

15

60

15

15

15

10

10

100

100
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