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ประโยชน์แก่นกั ศึกษาพอควร และ ทางคณะผู้จดั ทําจะยังคงดําเนินการแก้ ไขต่อไปเพื่อประโยชน์อนั
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การปฏิบัตงิ านคลินิกทันตกรรมเด็ก
คลินิกทันตกรรมเด็กให้ บริการทางทันตกรรมแก่ผ้ ปู ่ วยเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี แต่สามารถดูแลต่อเนื่องจนถึง
อายุ 18 ปี ทังในด้
้ านทันตกรรมป้องกัน และด้ านการรักษา
ปริมาณงานขัน้ ตํ่าของการฝึ กปฏิบัตคิ ลินิกทันตกรรมเด็ก
วิชา

หน่วยกิต

DTPD 551
Dental Clinical
Practice : Pediatric
Dentistry I

2(0-6)

DTPD 651
Dental Clinical
Practice : Pediatric
Dentistry II

2(0-6)

ชนิดของงาน
1. ตรวจ (ผู้ป่วยใหม่หรื อผู้ป่วย recall)
และวางแผนการรักษา
2. การประเมินความเสี่ยง
3 .การเคลือบฟลูออไรด์
4. Sealant
5. อุดฟั น หรื อ PRR
6. สอนการทําความสะอาดช่องปาก(OHI)
7. Diet advice หรื อ counseling
8. ถอนฟั น
9. ประเมินการปรับพฤติกรรมและการฉีดยาชา
1. อุดฟั น หรื อ PRR
2. Pulp Treatment ในฟั นนํ ้านม*
3. Stainless steel crown
4. Comprehensive case
5. การตรวจและสอนทําความสะอาดช่องปากใน
เด็กเล็ก (น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 ปี )
6. สอบการตรวจและวางแผนการรักษาผู้ป่วย

หมายเหตุ

** Pulp treatment หมายถึง pulpotomy หรื อ pulpectomy ในฟั นนํ ้านม

ปริมาณงานขันตํ
้ ่า
5 ราย
5 ราย
5 ราย
5 ซี่
5 ซี่
5 ราย
5 ราย
2 ซี่
1 ราย
5 ซี่
2 ซี่
2 ซี่
1 ราย
1 ราย
1 ราย
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ระเบียบปฏิบตั ใิ นคลินิกทันตกรรมเด็ก
I. การแต่ งกายของนักศึกษาทันตแพทย์
1. แต่งกายตามแบบฟอร์ มการขึ ้นปฏิบตั งิ านคลินิกที่คณะฯ กําหนด
2. สวมเสื ้อกาวน์ยาวที่ปักชื่อ-นามสกุล ทับชุดฟอร์ มปกติ ในกรณีฉกุ เฉินที่นําเสื ้อกาวน์ของเพื่อนมาใส่
ให้ เขียนชื่อและนามสกุลของตนเองติดทับชื่อเพื่อน
3. ตัดเล็บสัน้ สะอาด ไม่ทาเล็บ ไม่ใส่ต้ มุ หูชนิดห้ อยยาวหรื อเครื่ องประดับขณะปฏิบตั งิ าน
4. ขณะปฏิบตั งิ านให้ สวมหมวก (ปี 5 สีเขียว ปี 6 สีฟ้า) ถุงมือ, mask และแนะนําให้ สวม face shield
หรื อแว่นตาป้องกันการกระเด็นของนํ ้า เลือดและนํ ้าลาย (face shield หรื อ แว่นตานักศึกษาต้ องนํามาเอง)
II. ระเบียบการลงปฏิบัตงิ านในคลินิก
1. ต้ องลงปฏิบตั งิ านตรงเวลาที่ได้ กําหนดไว้ เช้ า 9.00 น และไม่เกิน 9.30 บ่าย 13.00 และไม่เกิน 13.30
2. การลงปฏิบตั งิ านในคลินิกเด็กควรลงปฏิบตั ติ ามตารางที่หน่วยการศึกษาจัดไว้ ให้ ถ้ ามีความจําเป็ นต้ องลง
คลินิกเพิม่ ให้ ขออนุญาตหัวหน้ าภาควิชาทันตกรรมเด็ก
3. จํานวนเวลาที่ลงคลินิกของนักศึกษาต้ องเกิน 80% ของเวลาที่กําหนดหรื อไม่น้อยกว่า 26 คาบในหนึง่ ปี
การศึกษา มิฉะนันจะถื
้ อว่าไม่ผา่ นในรายวิชา และไม่มีสทิ ธิ์ในการขอลงคลินิกเพิ่ม ยกเว้ นมีเอกสารรับรอง
ความจําเป็ นในการขาดการปฏิบตั งิ าน
4. ขณะปฏิบตั งิ านนักศึกษาผู้ใดมีกิจธุระนอกคลินิก ต้ องขออนุญาตอาจารย์ผ้ คู วบคุมกลุม่ ก่อน
5. การลาป่ วย-ลากิจ
 ลาป่ วย- นักศึกษาต้ องส่งใบลาที่หน่วยการศึกษาเมื่อกลับมาศึกษา
 ลากิจ นักศึกษาต้ องส่งใบลากิจที่หน่วยการศึกษาล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน
และถ่ายเอกสารใบลากิจส่งมายังอาจารย์ผ้ คู วบคุมรายวิชาทราบ
6. ใช้ เครื่ องมือและวัสดุที่คลินิกฯ เตรี ยมไว้ ให้ โดยนักศึกษาเป็ นผู้เบิกและเตรี ยมเครื่ องมือเองเพื่อจะได้ ร้ ูจกั
และเลือกใช้ เครื่ องมือได้ ถกู ต้ องเหมาะสม
7. การปฏิบตั งิ านในคลินิกเด็กควรคํานึงถึงความรับผิดชอบของทันตแพทย์ที่มีตอ่ ผู้ป่วยที่มารับการรักษาเป็ น
สําคัญ
III. ขัน้ ตอนการปฏิบัตติ นเมื่อนักศึกษาลงมาปฏิบัตกิ ารที่คลินิกทันตกรรม (โดยย่ อ)
1. เมื่อนักศึกษาลงปฏิบตั งิ านจะต้ อง
1.1 เซ็นชื่อ:- เซ็นชื่อในสมุดเช็นชื่อของนักศึกษาแต่ละชันปี
้ ที่วางอยูท่ ี่โต๊ ะข้ างประตูทางด้ านหน้ า
ตรงข้ ามกับเครื่ องชัง่ นํ ้าหนัก วัดส่วนสูง ผู้ที่ลงปฏิบตั งิ านช้ ากว่า 15 นาที ถือว่าทํางานสาย
ถ้ าสายเกิน 40 นาที ถือว่าขาดการทํางานในคาบนัน้ ในกรณีที่ลงปฏิบตั งิ านสายเกิน 30 นาที
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เนื่องจากเหตุจําเป็ นให้ นกั ศึกษาแจ้ งให้ อาจารย์เวรผู้ควบคุมกลุม่ ที่นกั ศึกษาลงปฏิบตั กิ ารใน
วันนัน้
1.2 จัดกลุม่ :- เมื่อเซ็นชื่อเรี ยบร้ อยแล้ วให้ ดวู า่ ตัวเองอยูก่ ลุม่ ใด นักศึกษาทันตแพทย์จะถูกแบ่ง
ออกเป็ นกลุม่ ย่อยกลุม่ ละ 4-5 คนโดยมีอาจารย์ผ้ คู วบคุม 1 ท่าน
1.3 เก็บกระเป๋ า ของใช้ สว่ นตัว ไปเก็บยังชันเก็
้ บของในห้ องพักอาจารย์
1.4 เบิกชุดตรวจ:- เบิกเครื่ องมือที่และวัสดุต้องการใช้ งานจากเจ้ าหน้ าที่ที่ห้องเวชภัณฑ์ปลอด
เชื ้อ( sterile supply room )
1.5 จัด unit
2. รับแฟ้มเวชระเบียน :- สําหรับนักศึกษาที่มีผ้ ปู ่ วยให้ รับบัตรเวชระเบียนจากอาจารย์ผ้ คู วบคุมหรื อเจ้ าหน้ าที่
เบิกชุดตรวจจากผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ห้องเครื่ องมือที่steriled นําเครื่ องมือไปวางไว้ ที่ unit ของตนและจัด
เครื่ องมือให้ เรียบร้ อยก่อนรับผู้ป่วย
:- ในกรณีที่นกั ศึกษาไม่มีผ้ ปู ่ วย ให้ ไปช่วยงานเพื่อนที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน หรื อ ต่างกลุม่
เช็คงาน โดยต้ องแจ้ งอาจารย์ผ้ คู วบคุมประจํากลุม่ เดิมของนักศึกษาก่อนทุกครัง้
3. การรับผู้ป่วย
ให้ รับผู้ป่วยนัดและเด็กนักเรี ยนก่อน เมื่อผู้ป่วยนัดไม่มี ให้ รับผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยใหม่
ผู้ป่วยจะแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ ผู้ป่วยนัด ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยฉุกเฉิน และ เด็กนักเรี ยน โดยการรับ
ผู้ป่วยจะทําการรับเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ผู้ป่วยนัด (คลินิกเด็กนัดให้ นกั ศึกษา หรื อ นักศึกษานัดเอง)และ เด็กนักเรี ยน.......รับเป็ นอันดับที่1
ให้ รับตรงเวลานัดหมาย
2. ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยฉุกเฉิน.........................................................................รับเป็ นอันดับที่ 2
ให้ รับตามเลขที่ 1 2 3...
 อ่านทําความเข้ าใจกับประวัติ
ในกรณีผ้ ปู ่ วยใหม่และผู้ป่วยที่ห่างจากการรักษาเป็ นเวลาเกิน 6 เดือน
- ครอบครัว (พี่น้อง ผู้ที่ทําการเลี ้ยงดู อาชีพบิดา มารดา การย้ ายที่อยูจ่ ากต่างจังหวัดมา
อยูใ่ น กทม ) อาชีพผู้ปกครอง
- ประวัติ oral hygiene (การแปรงฟั นด้ วยตนเอง หรื อผู้ปกครองแปรงให้ จํานวนครัง้
ของการแปรงฟั น ยาสีฟัน ขนาดของยาสีฟัน การใช้ ไหมขัดฟั น นํ ้ายาบ้ วนปาก การ
ดูดนม ชนิดของนมที่ทาน อาหารที่ก่อให้ เกิดฟั นผุ )
- ประวัตทิ างการแพทย์ (โรคประจําตัวทังทางร่
้
างกายและจิตใจ ความรุนแรง ยาที่
รับประทาน การเป็ นหวัดบ่อย การเป็ นโรคภูมิแพ้ การเป็ นโรคทางระบบ การรักษาหรื อ
ฉีดวัคซีนที่เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่ อยๆ การพัฒนาการ IQ และ EQ สมาธิสนั ้ )
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- ประวัตทิ างทันตกรรม (เคยได้ รับการรักษาทางทันตกรรมชนิดใด พฤติกรรมในการทํา
ฟั น การได้ รับฟลูออไรด์)
- chife complaint
ในกรณีผ้ ปู ่ วยฉุกเฉิน
- ซักถาม chief complaint
(ปั ญหา หรื อ อาการสําคัญ ที่ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมาพบทันตแพทย์)
- ซักประวัตติ า่ งๆผู้ปกครอง เช่น ต้ องการอุดฟั น ถอนฟั น หกล้ มฟั นหัก บวมจากฟั นซี่
ใด มีอาการมาเป็ นเวลากี่วนั ได้ รับยาใดมาบ้ าง ไปพบแพทย์ หรื อทันตแพทย์มาก่อน
หน้ านี ้หรื อไม่
ในกรณีผ้ ปู ่ วยนัด ต้ องทราบถึง
- ประวัตทิ วั่ ไป( ครอบครัว แพทย์ ทันตแพทย์)
- ประวัตทิ นั ตกรรม (CC งานที่ทําครัง้ ที่แล้ ว การ x- ray ฟั นที่รักษาประสาทฟั นฯลฯ )
- งานที่ต้องทํา
 รายงานอาจารย์ประจํากลุม่ และขออนุญาตนําผู้ป่วยเข้ ามาในคลินิกก่อนออกไปเรี ยกผู้ป่วย
โดยแจ้ งผู้ปกครองคอยผู้ป่วยเพื่อรับทราบถึงปั ญหาต่างๆ
 การเรี ยกผู้ป่วยที่นงั่ รอ: ให้ เรี ยกชื่อจริงพร้ อมนามสกุล ควรถามชื่อ-นามสกุลผู้ป่วยซํ ้าอีกครัง้
เมื่อพบผู้ป่วย ในกรณีที่เรี ยกผู้ป่วยหรื อผู้ปกครองแล้ วไม่ปรากฏตัว ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าประจํา
เคาน์เตอร์ นดั หมายทราบ หากไม่พบผู้ป่วยอีกให้ คนื เวชระเบียนผู้ป่วยที่เจ้ าหน้ าที่และรับผู้ป่วย
คนใหม่ตอ่ ไป
- ในกรณีเด็กเล็กอนุญาตให้ ผ้ ปู กครองเข้ ามากับเด็กได้ ไม่เกิน 1 คน
- กรณีเด็กโตและสามารถดูแลตัวเองได้ ดีควรขอให้ ผ้ ปู กครองนัง่ คอยอยูท่ ี่ห้องพักคอยและ
ต้ องแจ้ งผู้ปกครองว่าระหว่างที่เด็กกําลังรับการรักษาทันตกรรม ผู้ปกครองควรรออยู่
- ส่วนผู้ปกครองต้ องการไปธุระอื่นๆ ที่จําเป็ นไม่สามารถนัง่ คอยอยูไ่ ด้ ให้ นกั ศึกษาแจ้ ง
อาจารย์ผ้ คู วบคุม
4. การเบิกเครื่ องมือและวัสดุ :- เบิกเครื่ องมือและวัสดุจากเจ้ าหน้ าที่ที่ห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื ้อโดย พิจารณาจากงานที่ทํา
- การตักวัสดุ : เช่น fluoride paste ควรกะปริมาณของวัสดุให้ พอดีกบั งานที่จะทําไม่ควรตัก
วัสดุมามากเกินความจําเป็ น เช่นเดียวกับ การหยด etching solution , sealant ไม่ควรใส่มา
เต็มหลุม
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5. การตรวจ:-ตรวจผู้ป่วยและเชิญอาจารย์ผ้ คู วบคุมตรวจงาน
ก่อนการปฎิบตั งิ านใดให้ แก่ผ้ ปู ่ วย
โดยเฉพาะผู้ป่วยใหม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบแผนการรักษาก่อน และขออนุญาตรักษาทางทันตกรรม
พร้ อมทังแจ้
้ งค่ารักษา
6. Check งานตามขันตอน:้
การปฏิบตั งิ าน ให้ check และปฏิบตั งิ านตามขันตอนของงานนั
้
นๆ
้
7. ส่งถ่ายภาพรังสี (ดูหวั ข้ อการส่ งต่ อผู้ป่วยคลินิกรังสี)
:- ในกรณีที่ต้องส่งถ่ายภาพรังสี พิจารณา technique ซี่ฟันที่สมควรส่ง x- ray กับอาจารย์
ประจํากลุม่
:- เขียนใบส่ง x- ray ให้ อาจารย์ลงนาม
- ลงบันทึกการส่งถ่ายภาพรังสีในบัตรเวชระเบียนผู้ป่วยในหน้ า inter department
เขียน refer ผู้ป่วยจาก clinicเด็กไปยัง clinic x-ray เซ็นชื่อตนเอง และให้ อาจารย์
ประจํากลุม่ ลงนาม
- นําใบส่ง x-ray ไปให้ counterด้ านหน้ า ให้ เจ้ าหน้ าที่ลง computer เพื่อส่งตัวผู้ป่วยไป
clinic x-ray ชัน้ 3
:- ในกรณีเด็กเล็กหรื อเลยเวลา 11.30 น. ในคาบเช้ า และ 15.30 น. ในคาบบ่าย
อาจพิจารณา x- ray ที่ห้อง x-ray ที่อยูด่ ้ านในของคลินิกเด็ก
:- ระหว่างคอย x-ray ในกรณีที่มีผ้ ปู ่ วยอื่นรอตรวจอยูใ่ ห้ เก็บและห่อชุดตรวจผู้ป่วยที่ไป
x-ray ทําการ sterile unit เพื่อการเตรี ยมรับผู้ป่วยคนใหม่ตอ่ ไป
8. Checkงานตามขันตอน:้
การปฏิบตั งิ าน ให้ check และปฏิบตั งิ านและ checkงานตามขันตอนของ
้
งานนันๆ
้ เมื่อปฏิบตั งิ านทังหมดเสร็
้
จแล้ วให้ รายงานอาจารย์อีกครัง้ หนึง่ และแจ้ งคําแนะนําหลังการ
รักษาให้ ผ้ ปู กครองและผู้ป่วยเด็กทราบ
9. ส่งผู้ป่วย
ให้ ออกไปส่งผู้ป่วยที่บริเวณพักคอยผู้ปกครองโดยส่งให้ อยูใ่ นความดูแลของผู้ปกครองแล้ วจึงกลับมาที่
unit แล้ วจึงห่อเก็บเครื่ องมือทุกอย่างที่ใช้ แล้ วส่งยังห้ องเครื่ องมือที่ไม่steriled ในกรณีที่ผ้ ปู กครองไม่อยู่
ให้ ผ้ ปู ่ วยอยูภ่ ายในคลินิกเด็กก่อน ห้ ามทิ ้งเด็กให้ อยูค่ นเดียว
IV การปฏิบตั ติ ่ อผู้ป่วยเด็ก
1. ควรพูด และปฏิบตั ติ อ่ ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองด้ วยความสุภาพ นุ่มนวล ตามหลักจิตวิทยา
2. ในกรณีที่มีปัญหากับผู้ป่วยและผู้ปกครองให้ ปรึกษาอาจารย์ผ้ คู วบคุมในวันนัน้
3. ห้ ามกระทําการใดๆกับผู้ป่วยโดยอาจารย์มไิ ด้ ร้ ูเห็นหรื อไม่อนุญาตเด็ดขาด
4. ในกรณีที่มีเครื่ องมือหรื อฟั นหลุดเข้ าคอ หรื อ อาการแทรกซ้ อนขณะปฏิบตั งิ าน ต้ องรายงานอาจารย์ผ้ ู
ควบคุมทันที
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5. ห้ ามปล่อยผู้ป่วยไว้ ตามลําพัง (โดยเฉพาะเด็กเล็ก, เด็กซน)
6. ระวังไฟส่องตาผู้ป่วยขณะปฏิบตั งิ าน
7. เก็บเครื่ องมือที่นา่ กลัว (เช่น เข็มฉีดยาชา) ให้ พ้นสายตาผู้ป่วย อย่าพูดถึงหรื อจับเครื่ องมือในลักษณะที่
น่าหวาดเสียวผ่านบริ เวณสายตาของผู้ป่วยเพราะจะทําให้ เด็กกลัวและไม่ให้ ความร่วมมือ
8. คิดถึงหลัก “อตตานํ อุปมํ กเร”
VI ผู้ป่วยในคลินิกเด็ก (เนือ้ หาโดยละเอียด)
ผู้ป่วยเด็กคือผู้ป่วยที่มีอายุตงแต่
ั ้ 0-18 ปี รวมถึงผู้ป่วยพิเศษที่มารับบริ การ แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่
1. ผู้ป่วยใหม่ (อายุ 0-12 ปี ) หมายถึง ผู้ป่วยที่เพิง่ มาติดต่อขอรับการรักษาเป็ นครัง้ แรก ยังไม่เคยทํา
แฟ้มประวัตมิ าก่อน ผู้ป่วยใหม่จะต้ องมีผ้ ปู กครอง เช่น พ่อ แม่ หรื อญาติสนิทที่บรรลุนิตภิ าวะมาด้ วย โดยจะต้ อง
ให้ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้ป่วยและสามารถกรอกแบบสอบถามของคลินิกและตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมได้
เจ้ าหน้ าที่เวชระเบียนของคณะจะเป็ นผู้กรอกประวัตแิ ละชีวสถิตเิ บื ้องต้ นของผู้ป่วยเด็กและให้ ผ้ ปู กครองเซ็นชื่อ
รับรองในคํายินยอมการรักษา (นักศึกษาต้ องตรวจอีกครัง้ เมื่อรับผู้ป่วยใหม่) ผู้ป่วยประเภทนี ้สามารถรับเป็ น
comprehensive caseได้ โดยต้ องมี visitในการรักษาเท่ากับ หรื อ มากกว่า 4 ครัง้
2. ผู้ป่วยนัด หมายถึง ผู้ป่วยที่เคยมารับการรักษาแล้ วและได้ รับการนัดหมายให้ มาในวันและเวลาที่
เจาะจง การนัดหมายทําโดย
2.1 ผู้ป่วยนัดคลินิกทันตกรรมเด็ก ได้ แก่ ผู้ป่วยเด็กที่ทางคลินิกนัดไว้ ให้ นกั ศึกษาโดยไม่
เฉพาะเจาะจง ชื่อผู้นดั คือคลินิกเด็ก และเวลานัดหมายจะมีกําหนดเวลาที่แน่นอน นักศึกษา
ที่ไม่ได้ ทําการนัดผู้ป่วยในวันที่ลงปฏิบตั งิ านให้ รับรักษาผู้ป่วยกลุม่ นี ้ก่อน แบ่งเป็ น 2 ประเภท
คือ
- ผู้ป่วยที่มีการรักษาต่อเนื่องมาจากครัง้ ที่แล้ วโดยนักศึกษาทันตแพทย์แต่ยงั ไม่เสร็จ
ส่วนใหญ่เป็ นผู้ป่วยที่ทํางานต่อเนื่องกันมาโดยในบัตรจะเขียน NV (Next Visit)ที่บอกว่าในครัง้
นี ้จะทําอะไร
- ผู้ป่วย recall 3 เดือน หรื อ 6 เดือน ซึง่ อาจจะต้ องมีการซักประวัตกิ นั ใหม่เหมือน
ผู้ป่วยใหม่ และทํา recall examination chart
- ผู้ป่วย recall 6 เดือน ต้ องทําการซักประวัตใิ หม่ และทํา recall examination chart
สามารถรับเป็ น comprehensive case ได้ โดยต้ องมี visitในการรักษาเท่ากับ หรื อ มากกว่า 4
ครัง้
2.2 ผู้ป่วยนัดกับนักศึกษาทันตแพทย์ ได้ แก่ ผู้ป่วยที่นกั ศึกษาเป็ นผู้นดั เอง โดยนักศึกษาต้ องการ
ทํางานที่ตอ่ เนื่องและต้ องการดูแลผู้ป่วยด้ วยตนเอง คลินิกจะจัดบัตรเวชระเบียนผู้ป่วยไว้ ใน
กล่องที่มีชื่อนักศึกษาอยู่ โดยใบนัดจะเขียนชื่อ นักศึกษาและเวลาตามที่นกั ศึกษากําหนด
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การนัดหมายผู้ป่วยของตนเองให้ ปฏิบตั ดิ งั นี ้
- แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ประจําเคาน์เตอร์ นดั หมายเพื่อลงชื่อผู้ป่วยและนักศึกษาไว้ ใน
สมุดนัดของคลินิกฯ
- การนัดกับผู้ป่วยทางโทรศัพท์ ให้ นกั ศึกษามาแจ้ ง และบันทึกลงสมุดนัดของ
คลินิก ก่อนวันนัด 2-3 วัน เพื่อคลินิกฯจะได้ เบิกบัตรเวชระเบียนผู้ป่วยให้ กบั
นักศึกษาในวันนัน้
- ห้ ามนัดผู้ป่วยโดยไม่ลงในสมุดนัดของคลินิกเด็ก
2.3 การปฏิบตั ติ นเมื่อผู้ป่วยมาสาย ผิดวัน และไม่มาตามนัด
เมื่อผู้ป่วยนัดของนักศึกษาสาย (มาสายเกิน 20 นาที) ให้ แจ้ งอาจารย์ที่ควบคุมทราบ เพื่อรับ
ผู้ป่วยคนใหม่ตอ่ ไป ควรแจ้ งผู้ปกครองให้ มาตรงเวลาในครัง้ ต่อๆไป
ถ้ าผู้ป่วยนักศึกษามาผิดวัน และผิดทันตแพทย์ประจํา ให้ นกั ศึกษาที่ลงในวันนัน้ ทํางานบางอย่าง
ให้ กบั ผู้ป่วยและส่งกลับนักศึกษาเจ้ าของ case
ผู้ป่วยนัดของนักศึกษาที่ไม่มาตามนัด ให้ นําแฟ้มเวชระเบียนมาเขียนว่า ผู้ป่วยไม่มาตามนัดโดย
ระบุเหตุผล พร้ อมทังเซ็
้ นชื่อนักศึกษา และ นําแฟ้มมาให้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมเซ็นในวันนัน้
3. ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึงผู้ป่วยที่มารับการรักษาโดยมิได้ มีการนัดหมายล่วงหน้ า ซึง่
อาจจะมีอาการเจ็บป่ วยฉุกเฉินหรื อไม่ก็ได้ คลินิกจะจัดบัตรเวชระเบียนผู้ป่วยไว้ ในกล่องผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วย
ฉุกเฉินโดยจะมีเบอร์ ควิ ติดอยูห่ น้ าบัตรเวชระเบียนผู้ป่วย ขอให้ นกั ศึกษาหยิบเรี ยงตามลําดับ (ห้ ามเลือกผู้ป่วยเอง
ยกเว้ นกรณีจําเป็ นต้ องขออนุญาตอาจารย์ผ้ คู วบคุมให้ เป็ นผู้พิจารณาจ่ายผู้ป่วยให้ )
4. ผู้ป่วยเด็กนักเรี ยน เป็ นผู้ป่วยที่ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็กไปรับมาเพื่อทําการรักษาจากโรงเรี ยนที่
ภาควิชาทันตกรรมชุมชนได้ ดแู ลอยู่ เช่น เคลือบฟลูออไรด์ sealant สอนทันตสุขศึกษา ผู้ป่วยประเภทนี ้จะได้ รับ
การอนุญาตจากผู้ปกครองจากที่โรงเรี ยน และ ถูกพามาโดยอาจารย์ประจําโรงเรี ยน งานที่ให้ การรักษาได้ แก่
Initial examination, x-rayโดยนักศึกษาผู้ทําการรักษาที่คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก , scaling , filling , SSC, diet
advice, OHI, pulpotomy, pulpectomy, pulpectomy( 1 visit) สําหรับการทํา pulpectomy 2 visit อาจต้ องให้
นักศึกษาทันตแพทย์ผ้ อู ื่นทําการรักษาต่อ นักศึกษาผู้ทําการรักษาครัง้ ที่1 จะได้ requirement ถึงขันที
้ ่ตนทําไว้ ส่วน
นักศึกษาผู้ที่ทําการรักษาต่อก็จะได้ requirement. ในส่วนหลังที่ตนเองทําเช่นกัน นักศึกษาทัง้ 2 คนนี ้จําเป็ น
จะต้ องหา requirement pulpectomyในส่วนที่ตนเองขาดเพิ่ม จึงจะได้ 1 requirement ของ pulpectomy สําหรับ
งานที่ซํ ้าซ้ อนกับภาควิชาทันตกรรมชุมชนที่ได้ ทําไปแล้ วนัน้ คลินิกเด็กจะไม่ทํา อันได้ แก่ PPF, sealant สําหรับ
space maintainerจะไม่พิจารณาทําให้ เนื่องจากปั ญหาเรื่ องรายจ่าย
ผู้ป่วยประเภทนี ้พยายามรักษาให้ เสร็ จก่อนกําหนดเวลา(12.00น และ16.00น) 30นาที เนื่องจากเด็ก
นักเรี ยนต้ องรี บกลับพร้ อมรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยประเภทนี ้ไม่สามารถรับเป็ น comprehensive caseได้ เพราะการรักษา
เป็ นแบบ unit treatment ไม่ใช่ complete treatment

9

VII. การตรวจผู้ป่วยของนักศึกษา
 ผู้ป่วยใหม่
แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยดังนี ้
1. นักศึกษารายงานประวัตแิ ละการใช้ ยาทานประจํา CC ให้ อาจารย์ประจํากลุม่ ทราบ นําผู้ป่วยเข้ ามา
ในคลินิก
2. ตรวจช่องปากและฟั นโดยการใช้ ใบตรวจชนิด Initial examination การตรวจควรคํานึงถึง caries risk
, x-ray bite wing ไปด้ วย เมื่อตรวจเสร็จ เชิญอาจารย์ตรวจ เซ็นชื่อนศ และ ให้ อาจารย์เซ็นกํากับ
3. ในกรณีที่ต้องส่ง X-RAY ประกอบการรักษา (ดูหวั ข้ อการส่ งต่ อผู้ป่วยคลินิกรังสี)
ในกรณีที่ต้องการวางแผนการรักษาต่อเนื่อง
- ให้ สอบถามผู้ปกครองและเด็กว่าสามารถมาทําการรักษาต่อเนื่องได้ หรื อไม่
- ตรวจแผนการรักษา กับอาจารย์โดยคํานึงถึง
- ฟั นซี่ใดที่ต้องส่ง x-ray และส่งเทคนิคใด กี่ภาพ
- เมื่อผู้ป่วยกลับมาจาก X-ray อ่าน film และเชิญอาจารย์ตรวจ
- วางแผนการรักษาในใบ initial treatment plan ให้ อาจารย์ตรวจและเซ็นชื่อ
กํากับในวันนัน้
- อธิบายสภาพช่องปาก แผนการรักษา ระยะเวลาการรักษาและค่าใช้ จา่ ย
โดยประมาณแก่ผ้ ปู กครอง
- วางแผนและทํา complete treatment plan ต่อไป
ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยไม่สามารถมาทําการรักษาได้ อย่างต่อเนื่องให้ สง่ X-ray ในส่วนที่ต้องการรักษา
เท่านัน้
4. ทําการักษาตามแผนที่วางไว้ หรื อตามความเหมาะสม ให้ อาจารย์ตรวจตามขันตอน
้
 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยดังนี ้
1. นักศึกษารายงานประวัตแิ ละการใช้ ยาทานประจํา CC (chief complaint) ให้ อาจารย์
ประจํากลุม่ ทราบ นําผู้ป่วยเข้ ามาในคลินิก
2. ทําการตรวจช่องปาก ถ้ าเป็ นผู้ป่วยใหม่ให้ ทํา initial examination chart แต่ถ้าเป็ นผู้ป่วยเก่า
ที่ขาดหายไปให้ ทํา recall examination chart - ในการตรวจควรพิจารณาถึง caries risk , xray bite wing, recall pulp treatment เชิญอาจารย์ตรวจ เซ็นชื่อนศ และ ให้ อาจารย์เซ็น
กํากับ
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3. ก่อนการส่ง x-ray (ดูหวั ข้ อการส่ งต่ อผู้ป่วยคลินิกรังสี) ควรพิจารณาดูจากภาพ film x-ray
เก่า(ถ้ ามี) การส่ง x-ray (ซี่ใด และ Techniqueใด) ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับผู้ป่วยใหม่ เซ็นชื่อนศ
และ ให้ อาจารย์เซ็นกํากับ
4. รักษา chief complaint ถ้ า CC คือ“ต้ องการตรวจฟั น” หรื อ “ต้ องการเคลือบฟลูออไรด์” อ่
ให้ ย้อนกลับไปดูประวัตกิ ารการเคลือบฟลูออไรด์ด้วย
 ผู้ป่วย RECALL
เป็ นผู้ป่วยเก่าที่เคยได้ รับการรักษาเสร็จสิ ้นไปแล้ ว และกลับมาตรวจเป็ นระยะ ๆ ทุก 3-6 เดือน
แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยดังนี ้
1. ถาม chief complaint อื่นที่ต้องการรักษาเร่งด่วนก่อนนอกเหนือจากการมาเพื่อตรวจเช็คตามปกติ
หากมี chief complaint : เช่น มีฟันปวดและต้ องการตรวจฟั นให้ ดแู ลเช่นเดียวกับผู้ป่วยฉุกเฉิน
หากไม่มีchief complaint : สําหรับผู้ป่วย recall 3 เดือน ผู้ป่วยประเภทนี ้มักมีปัจจัยที่ต้องให้ มา
ตรวจ check เร็ วกว่าปกติ เช่น เริ่มมี proximal caries จากfilm x-ray
BW , space maintainerใกล้ จะต้ องถอดเนื่องจากฟั นใกล้ ขึ ้น เป็ น
high caries risk เนื่องจากแปรงฟั นไม่ดี ทานอาหารหวานบ่อย , ฟั นซี่
6 ยังขึ ้นไม่เต็มที่เมื่อ 3 เดือนที่แล้ วต้ องนัดมา sealant ให้ อา่ นประวัติ
จากบัตรเวชระเบียนที่ระบุไว้ ที่ต้องการ follow up เมื่อ 3 เดือนที่แล้ ว
: สําหรับผู้ป่วย recall 6 เดือน ให้ ถือว่าเป็ นผู้ป่วยใหม่ ซักประวัติ
(ครอบครัว การแพทย์ ทันตกรรม Oral hygiene) ซัก chief complaint
ถ้ ามีอาการให้ ซกั ประวัตอิ าการนัน้ นําเข้ ามาในคลินิก
ถ้ ามีอาการนักศึกษาตรวจและเชิญอาจารย์ check งาน รักษา
ตามอาการนันๆ
้
หากไม่มีอาการให้ ทํา RECALL EXAMINATION chart
ระหว่างการตรวจให้ คดิ ถึง caries risk การสอน OHI การขูดหินปูน
และเคลือบฟลูออไรด์ การทํา diet advice การตรวจ proximal caries
การดูความสําเร็จของงานต่างๆ (ฟั นที่รักษาราก, sealant loss, SSC
ที่มีเหงือกบวม, filling leakage , space maintainerที่มี cement
loss) เชิญอาจารย์checkหลังตรวจเสร็จ ถ้ ามีงานที่ต้องทําหลาย
อย่าง ให้ วางแผนการรักษาใน initial treatment plan ให้ อาจารย์เซ็น
ใน visit นัน้ แล้ วจึงทํา complete treatment plan ส่งอีกครัง้ ใน 2-5วัน
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ทําการโดยเขียนด้ วยดินสอก่อนเมื่ออาจารย์ตรวจผ่านแล้ วจึง
เปลี่ยนเป็ นหมึก ผู้ป่วย recall ถ้ ามีงานทําหลายอย่างสามารถนํามา
เป็ นผู้ป่วย comprehensive case ของตนเองได้
2. ตรวจดูผลของการรักษาทีเ่ คยทํามาแล้ว
SEALANT
FILLING

- ตรวจดูสภาพ ถ้ าแตกหักหรื อหลุดไป ควรทําการ re-sealant
- ตรวจดูสภาพ ถ้ ามีการแตกหักหรื อมีการผุตอ่ ควรทําการบูรณะใหม่ หากมี
หลายซี่ อาจต้ องพิจารณาวางแผนการรักษาแบบผู้ป่วยนัด
SSC
- ตรวจดูลกั ษณะทัว่ ไปเช่น ครอบฟั นทะลุ ขยับได้ รวมทังศึ
้ กษาประวัตผิ ้ ปู ่ วย
ว่าฟั นนันเคยได้
้
รับการรักษาประสาทฟั นนํ ้านม มาก่อนหรื อไม่ หากมีต้อง
ประเมิน ผลการรักษาด้ วย
PULP Tx.
- ควรประเมินผลการรักษาจาก การซักถามอาการผู้ป่วย การตรวจฟั นและ
เนื ้อเยื่อโดยรอบ และภาพถ่ายรังสีทกุ 6 เดือน หรื อ 1 ปี ขึ ้นกับการพิจารณา
ผลการรักษา
APPLIANCES
- ส่วนมากจะเป็ น space maintainer ชนิดติดแน่น เช่น band and loop ควร
ตรวจสภาพทัว่ ไปว่าติดอยูไ่ ม่หลุด band แนบสนิทดี ซีเมนต์อยูใ่ นสภาพดี
เครื่ องมือไม่มีการชํารุดหรื อทําอันตรายต่อเนื ้อเยื่อ ข้ างเคียง รวมทังตรวจดู
้
ประสิทธิภาพของเครื่ องมือ
- ในกรณีที่นานกว่า 6 เดือน และขอบของ band ไม่แนบสนิท ควรถอด
เครื่ องมือออกเพื่อตรวจดู abutment จะre-cementing หรื อทําใหม่แล้ วแต่
พิจารณา
- หากต้ องapply fluoride (Varnish หรื อ Gel) ควรทําหลังการ cement
3. ผูป้ ่ วยในระยะ mixed dentition ควรตรวจนับ จํานวนฟั นแท้ อาจพบ missing tooth หรื อ
delayed eruption ซึง่ มีสาเหตุตา่ ง ๆ กัน
4. ตรวจดู oral hygiene และ motivate ซํ้ า
5. ดูประวัติการให้ topical fluoride และ systemic fluoride
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VIII. แบบฟอร์ มและการบันทึกในแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
ก.แบบฟอร์ มต่ างๆ
รูปแบบของแฟ้มผู้ป่วยอาจเปลี่ยนไปจากนี ้ได้ แบบฟอร์ มนี ้เป็ นเพียงตัวอย่างประเภทหนึง่ เท่านัน้
เมื่อเปิ ดเวชระเบียนผู้ป่วยจะพบว่าในเวชระเบียนแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ คือ
ด้ านซ้ าย - จะเป็ นประวัตขิ ้ อมูลส่วนตัวและรูปภาพของผู้ป่วย
ด้ านขวา - ประกอบด้ วย
1) Treatment record โดยข้ อมูลการรักษาที่เป็ นปั จจุบนั หรื อประวัตทิ ี่บนั ทึกครั ง้ ล่ าสุดไว้ ด้านบน
เสมอ
2) แบบฟอร์ มต่ างๆ ของคลินิกทันตกรรมเด็ก จะอยูใ่ นส่วนที่มีสติกเกอร์ คนั่ หน้ าว่า “คลินิกทันตกรรมเด็ก (Pedo)” เช่น ประวัตทิ างการแพทย์และทันตกรรม (ของคลินิกทันตกรรมเด็ก), Initial examination,
Treatment plan, Consultation letter, Diet counseling ฯลฯ โดยข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ล่ าสุดจะใส่ ไว้ ด้านบน
เสมอ
3) Radiographic request
4) Record of Payments
5) ซองใส่ ฟิล์ มภาพถ่ ายรั งสี (ถ้ ามี)
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ข.การบันทึกในแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในใบแบบฟอร์ มต่ างๆ
1. การบันทึก “ใบแบบฟอร์ มประวัตทิ างการแพทย์ และทันตแพทย์ ”
สําหรับผู้ป่วยใหม่ในการทําบัตรครัง้ แรก ผู้ปกครอง (ควรเป็ นบิดาหรื อมารดา) จะเป็ นผู้กรอกแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ ประวัตทิ วั่ ไป(เช่น ประวัตคิ รอบครัว พี่น้อง ผู้ดแู ลเลี ้ยงดู รายได้ ของครอบครัว การเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล สุขภาพในช่องปาก การแปรงฟั น การใช้ ไหมขัดฟั น ประเภทอาหารหวานที่ชอบรับประทาน ดูดนม
ขวด ดูดนมแม่ หลับคาขวดนม) ประวัตทิ างการแพทย์ (เช่น โรคสมาธิสนั ้ คุณแม่เลี ้ยงแล้ วเหนื่อยมาก โรค
อีสกุ อีใส หวัด ภูมิแพ้ มีนํ ้ามูกเช้ า-เย็น เป็ นเหาสังเกตุจากไข่เหาที่เส้ นผม โรคหัวใจเหนื่อยง่าย) ประวัตทิ าง
ทันตกรรม (เช่น ได้ รับการรักษาทางทันตกรรม กรี ดร้ องตลอดเวลา เคยถูกใช้ ผ้าห่อตัว หกล้ มฟั นหัก) รวมทังประวั
้
ติ
ด้ านอื่นๆ ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคหรื อเข้ าใจพฤติกรรมผู้ป่วยได้ มากขึ ้น นักศึกษาควรอ่านรายละเอียดนี ้ก่อนเพื่อจะ
ได้ ซกั ถาม ทังข้
้ อสงสัยและรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ปกครองขณะไปเรี ยกผู้ป่วยเด็ก จากนันควรมี
้
การบันทึก
รายละเอียดที่ได้ เพิ่มเติมลงในแบบสอบถามหรื อส่วนสรุปย่อของแบบบันทึก การซักประวัตอิ ย่างละเอียดจะต้ อง
ทําโดยนักศึกษาดูตวั อย่างในหน้าประวัติทางการแพทย์และทันตกรรม ทําประวัติโดยคลิ นิกเด็ก (นักศึกษา
ทันตแพทย์ )
ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีโรคประจําตัวจะต้ องซักประวัตเิ พิ่มเติมถึงสภาวะของโรคและการรักษา การรับประทาน
ยา ขนาดของยาที่ได้ รับในปั จจุบนั และบันทึกไว้ ในบัตรผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีแพทย์ประจําตัวจะต้ องจดชื่อ, สถานที่
ทํางาน และเบอร์ โทรศัพท์ของแพทย์ประจําตัวไว้ ด้วยในบัตรผู้ป่วย และควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวโดยแบบฟอร์ ม
จดหมายที่เตรี ยมไว้ ก่อนให้ การรักษาผู้ป่วย
หากพบว่าผู้ปกครองที่ให้ ประวัตขิ องผู้ป่วยว่ามีโรคติดเชื ้อ หรื อเป็ นกลุม่ เสี่ยงต่อโรคติดเชื ้อให้ แจ้ งอาจารย์
ผู้ควบคุมคลินิกทุกครัง้
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2. Oral examination and charting การตรวจช่องปากผู้ป่วยจะแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
- การตรวจครัง้ แรก ให้ ใช้ ”ใบแบบฟอร์ ม INITIAL EXAMINATION”
- การตรวจ Recall ให้ ใช้ ”ใบแบบฟอร์ ม RECALL EXAMINATION” ซึง่ ผู้ป่วยที่มา recall ควร
update medical history ทุก 6 เดือน
1.1 บันทึก hard tissue และ soft tissue
 การตรวจนอกช่องปาก
บันทึกนํ ้าหนักและส่วนสูงของผู้ป่วย เพื่อประเมินการเจริ ญเติบโต เปรี ยบเทียบกับกราฟการ
เจริ ญเติบโตเฉลี่ยของเด็กในวัยนัน้ ๆ รวมทังลั
้ กษณะอื่น ๆ ภายนอกช่องปากที่สําคัญ เช่น ท่าเดิน, ผิว, แผลตาม
ลําตัว
 การตรวจในช่องปาก
การตรวจในช่องปากจะต้ องตรวจและบันทึกอย่างละเอียด โดยจะต้ องตรวจทังสภาพของsoft
้
tissue
และ hard tissue รวมทังการสบฟั
้
น และลักษณะผิดปกติตา่ ง ๆ ของฟั นและเนื ้อเยื่อ เช่นฟั นที่เปลี่ยนสี หรื อมี
mobility, hypoplasia, attrition, fistula โดยใช้ label บริเวณซี่ฟันนัน้ ๆ บันทึกลงในแผนภาพแสดงซี่ฟัน ใน
diagram ให้ ระบายสีดงั นี ้

 Dental caries
 ฟั นที่ถอนไปแล้ ว
 ฟั นที่บรู ณะมาแล้ ว

ระบายส่วนที่ผดุ ้ วยสีนํ ้าเงินตามด้ านของฟั นที่ caries ปรากฏ
กากบาดสีแดง
ระบายสีดําในส่วนที่อดุ และ note ไว้ ด้วยดินสอว่าเป็ นวัสดุอะไร เช่น AmF,
CoF หรื อเป็ นฟั นที่ทํา sealant ไว้ เป็ นต้ น, ครอบฟั น ระบายสีดําทังซี
้ ่
 ฟั นที่ไม่ พบในช่ องปาก วงล้ อมรอบด้ วยดินสอดํา
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2.2 บันทึก Occlusion, habits และ behavior

2.3 บันทึก Plaque index
2.4 ลงชื่อผู้ตรวจ นักศึกษาลงชื่อผู้ตรวจในช่อง STUDENT เชิญอาจารย์ตรวจเมื่อเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้
อาจารย์ลงนามกํากับด้ วย
3. การบันทึกการรักษาใน “ใบแบบฟอร์ ม TREATMENT RECORD ”
ใน “ TREATMENT RECORD ” ให้ นกั ศึกษาบันทึกการทํางาน การตรวจ รักษา และการจ่ายยาแก่
ผู้ป่วยทุกครัง้ ดังต่อไปนี ้
ก. ช่อง Date
เขียน วัน เดือน ปี ที่ทําการรักษา
ข. ช่อง Tooth/Area เขียนซีฟ่ ั นและด้ านของฟั นหรื อบริ เวณที่ทําการรักษา
ค. ช่อง Records
เขียนหัวข้ อที่ใช้ ในการบันทึก
 ในผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วย recall จะคล้ ายกัน ได้ แก่
C.C.
Famali history
PMHx.
PDHx
Oral hygiene care
E/O
I/O
Radiograph
Dx.
Tx.
Beh.
NV. (next visit plan) แผนการรักษาในครัง้ ต่อไป ให้ เขียนซี่ฟัน และงานที่จะทําการ
รักษา
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 สําหรับผู้ป่วยนัด หัวข้ อการบันทึกเป็ นดังนี ้
C.C.
Oral hygiene care
Plaque index
HPI
I/O
Radiograph
Dx (Diagnosis)
Tooth - Tx ( Treatment)
Beh.
NV.
นอกจากนี ้ถ้ ามีการสั่งยาให้ บนั ทึก ชื่อ ขนาดของยา ปริ มาณที่จา่ ยรวมทังวิ
้ ธีใช้ ยาด้ วย
ง. ช่อง STUDENT
เขียน ชื่อและเลขประจําตัวของนักศึกษา
จ. ช่อง INSTRUCTER
นําไปให้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านลงนาม
การบันทึกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยควรบันทึกอย่างเที่ยงตรง และอ่านง่าย ตัวอักษรย่อที่ใช้ จะต้ องเป็ นที่ยอมรับ
และเข้ าใจตรงกัน
CC ย่อมาจาก Chief complaint
PMHx ย่อมาจาก Past medical history
PDHx ย่อมาจาก Past dental history
HPI ย่อมาจาก History of present illness
OHC ย่ อมาจาก Oral Hygiene Care
E/O ย่อมาจาก Extra- oral examination
I/O ย่อมาจาก intra- oral examination
Dx ย่อมาจาก Diagnosis
Tx ย่อมาจาก Treatment
Beh ย่อมาจาก Behavior
NV ย่อมาจาก Next visit plan
WNL ย่อมาจาก Within normal limit
NKDA ย่อมาจาก No known drug allergy
***กรณีทเี่ ขียนบันทึกในเวชระเบียนผิดให้ ขีดทับข้ อความนั้นๆเพียงเส้ นเดียว และเซ็นชื่อกํากับทุก
ครั้ ง ห้ามใช้ยางลบหรื อยาลบหมึก***
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ตัวอย่าง ข้ อความที่ใช้ เขียน ได้ แก่
CC (Chief complaint) เช่น
-การบันทึกลงในแฟ้มผู้ป่วย ควรใช้ คําพูดของผู้ป่วยหรื อผู้ปกครอง
- Check up
- Pain due to food impaction at lower right posterior teeth
- 3 mo recall
- Traumatic accident at upper anterior teeth
Family history เช่น
- He is an only child
- She has 1 elder brother
- Lives with parents
- Grandmother is a primary caregiver
PMHx (Past Medical History) เช่น
- Healthy 8 yr-old girl, NKDA
- Discharged from hospital 3 mo. ago due to asthma
- 5 mo. post surgery correction of TGA & VSD Med-Digoxin
PDHx (Past Dental History) เช่น
- First dental visit
- Irregular dental recall, last visit 2 yr ago.
- Regular periodic recall, last visit 6 mo.ago and proximal initial caries at 85 (M)
Oral hygiene care เช่น
- Tooth brushing with fluoride toothpaste (pea size) by mother, Not using of dental floss
and fluoride supplement
- Tooth brushing with fluoride toothpaste( smear layer) by baby sitter at night only.
HPI ( History of Present Illness) เช่น
- On and off pain at upper right posterior area for 1 week. Amoxicillin 125mg/5 cc. 1 tea
spoon prescribed by private dentist has been taken 3 times a day. Now no symptom.
E/O (Extra-oral examination) เช่น
- Normal .
- Swelling at left lower border of mandible, tenderness.
I/O (Intra-oral examination) เช่น
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- Primary dentition with poor oral hygiene and multiple caries, scar from fistula at buccal
gingiva of 53
- Mixed dentition, well aligned, intact restorations, 6’s partial eruption with deep groove.
- 65(OM) deep caries maybe exposed pulp, hx of pain from food impaction for 1 week,
normal soft tissue, no mobility.
Radiograph.( x-ray) เช่น
- 2 BWs were taken, no proximal caries.
- 1 PA was taken, 65 (OM) radiolucent area exposed pulp, rarefied area involved
furcation, root resorption more than 1/3 of root length at distal root.
- 2 BWs. 54(D) radiolucent area involve outer ½ of enamel. 75(OM) radiolucent area
involve middle 1/3 of dentin.
Dx (Diagnosis) เช่น
- Dental caries
- Revesible pulpitis
- Asymptomatic irreversible pulpitis with asymptomatic apical periodontitis
- Uncomplicated crown fracture with subluxation
Tx (Treatment) บันทึกการทํางานตามลําดับงานที่รักษา
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ตัวอย่ าง การบันทึกการตรวจครั้ งแรก
Date

Dept

7 มค 58

Pedo

Tooth/
Area

FM

Records

Student

New patient examination
accompanied with mother
CC:First dental visit ,check up
PMHx: Healthy 4 yr old boy, NKDA
PDHx: This is 1st dental visit,
Oral care: No F supp, start brushing at age 3
and now brushing by himself , Not using dental
floss and fluoride supplement, sweet snack
between meals
E/O: Normal
I/O: Primary dentition , some caries without
any symptoms.
Radiograph: 2 BWs were taken. Radiolucent
area at distal surface of 54 involved outer 1/3 of
dentine. Radiolucent area at mesial aspect of 55
involved inner 2/3 of enamel. Radiolucent area
at mesial surface of 75 involved inner dentine.
Dx. dental caries at 54(D),55(M),and 75(M)
Tx:
Charting and initial treatment plan was
generated and presented to mother
OHI (Scrub technique under supervision and
flossing by parents), diet advice.
Tooth brushing and F application (1.23% APF).
Px. NaF (0.5 mgF) 120 tabs. Next prescription
in 3 mo.(March 55)
Beh. Potentially co-op, cried at first came in,
TSD& positive reinforcement.
รหัส นศ.ทพ.
NV. 75 (OM) AF.
ชื่อ นศ.ทพ

Instructor

ชื่ออาจารย์
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ตัวอย่ าง การเคลือบ fluoride บันทึกดังนี ้
Date

Dept

10 มค 58 Pedo

Tooth/
Area

Records

Student

Instructor

Recall visit examination
Accompanied with grandfather
CC:3 month recall ,check up
PMHx: Healthy 4 yr old boy.
PDHx: Irregular dental check-up
Oral care: Tooth brushing by himself,
irregulary use of dental floss, sweet snack
between meal.
I/O: Primary dentition ,multiple caries and
some pulp exposed, 75 pain on and off for
months on upper posterior teeth, now no any
symptoms
Radiograph: 2 BWs &1 PA were taken.
No proximal caries
75 radiolucent area involed pulp , rarefied area
involved furcation and coronal part of distal
root. Thickening of laminar dura at mesial root.
1/3 root resorption
Dx. No proximal caries
75 Asymptomatic irreversible pulpitis with
asymptomatic apical periodontitis .
F.M. Tx: Polishing full mouth with F paste , fluoride
application (1.23% APF gel) with tray
technique
Px. NaF (0.5 mgF) 100 tabs. Next prescription
in 3 mo.(March 56)
รหัส นศทพ. ชื่ออาจารย์
Beh. Potentially co-op, cried at first came in
ชื่อ นศ.ทพ
,TSD& positive reinforcement.
NV. 75 try pulpectomy if possible.
หรื อ F.M. Tx : Tooth brushing and F vanish application.
หรื อ F.M. Tx : Tooth brushing and , fluoride application (1.23% APF gel) with tray technique.
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ตัวอย่ าง การเคลือบหลุมร่ องฟั น บันทึกดังนี ้
Date

Dept

20 มค 58 Pedo

Tooth/
Area

Records

Student

Emergency visit
Accompanied with father
CC. Check up
Family Hx :One elder brother aged 12 yrs,
separated family,single dad, lived with
grandmother age 87 yrs old.
PMHx: Healthy 6 yr old girl , NKDA
PDHx: regular dental check-up every 6 months
Oral care: Tooth brushing by herself, Not
using dental floss and fluoride supplement
E/O: Normal
I/O: Mixed dentition, lower anterior crowding
(2 mm) , 16 & 26 PE, 36& 46 deep grooves
and pits.
Radiograph: 2 BWs were taken ,
84(D): radiolucent area involved outer 1/3 of
enamel.
Dx.: 84(D) enamel caries.
36(OB) Tx : Polishing with pumice, sealant
(Concise®), high spot checked, stress OHI esp
flossing and fluoride mouth rinse before
bedtime.
รหัส นศทพ.
Note : Observe 84(D),
ชื่อ นศ.ทพ
regular check up in 3 months.
Beh. Potentially co-op. (Tense co-op)
NV: Recall 3 months ( BW x-ray on 84(D))

หรื อ การเคลือบหลุมร่องฟั นอาจใช้ วสั ดุตา่ งกันเช่น
46(OB) Tx: Polishing with pumice, sealant with Fuji IX, high spots checked.

Instructor

ชื่อ.อาจารย์
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ตัวอย่ าง การอุดฟั น บันทึกดังนี ้
Date

Dept

2 มีค.58

Pedo

Tooth/
Area

Records

Student

Instructor

รหัส นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย์

CC: Appointment visit
Accompanied with grandmother
Plaque index

I/O: 85(OM)deep caries, food impaction
without any symptoms, normal soft tissue
Radiograph: 2 BW and 1 PA were taken
BW: 75 (OM) ) radiolucent area involved
dentine .
PA. : 85 (OM) radiolucent area involved
dentine nearly exposed mesial horn of
pulp, intact lamina dura at furcation and
both roots , no pathologic finding at apical
areas of roots.
Dx :75 & 85 : Dental caries
85(OM) Tx: Inferior alveolar nerve block with 2%
Scandonest with 10-5 epi 1.5 cc. , rubber
dam isolation , removed caries complete,no
pulpal exposure dycal subbase, GI base,
AmF.
Beh. Excellent co-op ++
NV. Polishing 85, 75 (OM) AF.
หรื อ
85(OD) Dx: Deep dental caries
85(OD) Tx: under LA. 2% Scandonest with 1:100,000 epi.1.5 ml, RD. placed
Removed caries complete, tem stop with GIC
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ตัวอย่ าง การถอนฟั น บันทึกดังนี ้
Date

Dept

20 กพ.58

Pedo

Tooth/
Area

Records

Student

Instructor

รหัส นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่ออาจารย์

CC: Appointment visit
Accompanied with parents
Plaque index

75

I/O 75(OM) retained root, sinus opening on
buccal gingival, no swelling.
Radiograph: 1 PA was taken
75 retained root with rarefied area involved
toothbud 35
Dx: 75 Chronic apical peridontitis
Tx: LA infiltration with 2% Scandonest with
10-5 epi 1.8 c.c., extraction by forceps
technique.
Px Paracetamol 325 mg.10 tabs, 1 tab prn for
pain.
Beh. Cried during on injection,TSD &
reinforcement, potentially co-op.
NV. ……………..
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ตัวอย่ าง การรักษา pulpotomy บันทึกดังนี ้
Date

Dept

2 มิย 58

Pedo

Tooth/
Area

Records

Student

CC: Emergency visit
Accompanied with………….
Family Hx……………………
PMHx:Healthy,6 yr old girl,NKDA
PDHx: regular dental visit,
Oral care: no fluoride
supplement,brushing under supervised.
I/O.75 has dental caries with Hx of pain
from food impaction, normal soft
tissue, no mobility.
Radiograph: 75 deep caries nearly
exposed pulp, lamina dura intacted, no
rarefy area at furcation, normal root
development.
Dx: 75 Reversible pulpitis.
Tx: Inferior alveolar nerve block with
2% Scandonest with 10-5 epi 1.8 ml,
75
(pulpotomy) rubber dam was placed. Removed
Caries complete, found pin point
exposure. Opened access, removed
coronal pulp (light red bleeding, easily
stop), med FMC 5 min, IRM stopped.(
pulpotomy)
รหัส นศทพ.
Beh. Excellent co-op ++
ชื่อ นศ.ทพ
NV. 75 SSC

Instructor

ชื่ออาจารย์
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ตัวอย่ าง การรักษา pulpectomy บันทึกดังนี ้
Date

Dept

10 มิย 58

Pedo

Tooth/
Area

Records

CC: Appointment visit
Plaque index

I/O. 85(OM) AmF with new deep caries
exposed pulp , positive to percussion,
presented sinus opening at buccal aspect,
no mobility and internal root resorption.
Radiograph: 1 Pa was taken
85 (M): radiolucent area involved pulp,
presented rarefied area at furcation, no
pathological root resorption
Dx: 85 Symptomatic Irreversible pulpitis
with symptomatic apical periodontitis
85
Tx: Inferior alveolar nerve block with 2%
(pulpectomy Scandonest with 10-5 epi 1.8 ml, rubber
1st visit) dam application, removed caries complete
found pulp exposure during caries
removal, open access, 2 orifices opening
on mesial root and 1 orifices opening on
distal root , remove partial radicular pulp
complete , DRL : MB 14 mm, ML
13mm, D 14 mm ,MI : MB to file no. 25,
ML to file no 25 and distal root to file
no.30, IR with 1% NaOCl , med with
formocresol (with cotton pellet), IRM
stopped.
Px Paracetamol 325 mg.10 tabs, 1 tab prn

Student

Instructor

26
Date

Dept

Tooth/
Area

Records

for pain.
Beh. Cried during injection, TSD &
reinforcement, potentially co-op.
NV. 85 FRC
15 มิย 58

pedo

Student

Instructor

รหัสนศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ ชื่ออาจารย์

CC: Appointment visit
Plaque index

I/O. 85 previous first visit pulpectomy
for 1 week, has no any symptoms, no
mobility and normal soft tissue. IRM was
in good condition
Dx 85 1st visit pulpectomy incomplete
85
Tx: Inferior alveolar nerve block with 2%
(pulpectomy Scandonest with 10-5 epi 1.8 ml, rubber
2nd visit) dam application, removed IRM, MI to file
no.30, IR with 1% NaOCl, FRC with ZOE
with a lentolu spiral no 25, x-ray
immediate operative – no root canal
filling extrude beyond root apex, temp
with IRM
Beh. potentially co-op. (whinning-cry)
NV. 85(SSC)

รหัส
นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย์
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ตัวอย่ าง การรักษา SSC บันทึกดังนี ้
Date

Dept

20มิย 58

Pedo

Tooth/
Area

Records

Student

Instructor

CC: Appointment visit
Plaque index

85

I/O.85 pulpectomized tooth with intact IRM
stop. No sign and symptoms.
Dx: 85 pulpectomy
Tx: Inferior alveolar nerve block with 2%
Scandonest with 1:100,000 epi 1.8 c.c, rubber
dam isolated, tooth preparation, SSC no E3,
fixed with GI cement.
Beh. co-op.(++)
NV. Recall 3 mos.

รหัสนศทพ. ชื่ออาจารย์
ชื่อ นศ.ทพ
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ตัวอย่ าง การรักษา Space maintainer บันทึกดังนี ้
Date

Dept

4 มค 58

Pedo

Tooth/
Area

Student

Instructor

CC: Appointment visit
Plaque index

75

14มค 58

Records

pedo

I/O primary dentition with premature loss of 74
Dx premature loss of 74
Tx: Tried band no.33+, taken impression (
impression taken) by a partial tray with alginate
for band and loop space maintainer.
Beh potentially co-op. (whinning cry)
NV. Try in and fixed SM

รหัสนศทพ. ชื่ออาจารย์
ชื่อ นศ.ทพ

CC: Appointment visit
Plaque index

75

I/O. primary dentition with premature loss of 74
Tx: pumice polishing 75, steriled B&L space
maintainer, tried in , occlusal checked and fixed
รหัสนศทพ.
B&L with GI cement.
ชื่อ นศ.ทพ
Beh. co-op++
NV: 3 months recall.

ชื่ออาจารย์
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IX.การส่ งต่ อผู้ป่วยคลินิกรังสี

การส่ งต่ อผู้ป่วยคลินิกรังสี
ผูป้ ่ วยทีค่ วรส่งถ่ายภาพรังสี
1. ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วย recall อายุ 4 ปี ขึ ้นไปที่มี contact ของฟั นหลังและให้ ความร่วมมือ ควรส่ง
bite wing posterior teeth
2. ฟั นผุลกึ ไม่แน่ใจว่ามีพยาธิสภาพถึงในโพรงประสาทฟั นหรื อไม่ ต้ องการภาพถ่ายรังสีเพื่อช่วยในการ
วินิจฉัย
3. ฟั นที่มีอาการและต้ องการดูพยาธิสภาพบริ เวณรากฟั น เพื่อประกอบการวางแผนการรักษา
4. ฟั นเกิน ฟั นขาดหายไป
5. ฟั นที่มีประวัตขิ องการรักษารากฟั น ควรประเมินผลการรักษาโดยภาพรังสีทกุ 6 เดือนหรื อ 1ปี
ในการส่งภ่ายภาพรังสีจําเป็ นต้ องเขียนแบบฟอร์ ม 2 ใบ คือ
1. Radiographic request form มอบให้ แก่ผ้ ปู ่ วยเพื่อนําไปยื่นให้ แก่คลินิกรังสี
2. Radiographic record ซึง่ อยูใ่ นเวชระเบียนผู้ป่วยด้ านขวา (สีฟ้า)
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ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม Radiographic Request Form (นําส่งคลีนิกรังสี)
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ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม Radiograph record (ใบสีฟ้า)

แนวทางปฏิบัตงิ าน
1. กรอกแบบฟอร์ ม Radiographic request form ตามรายละเอียดในเอกสาร
 บันทึกวันที่ ชื่อผู้ป่วย อายุ เลขที่บตั ร และเลขที่ x-ray เก่า (ถ้ ามี)
 วงส่วนที่ต้องการถ่ายภาพรังสี เทคนิคการถ่าย
 บันทึกอาการและการตรวจอย่างย่อ
 การวินิจฉัย
 ลงชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผ้ ตู รวจ โดยเขียนตัวบรรจง พร้ อมรหัสนักศึกษา
 นํามาให้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมลงนามกํากับทุกครัง้
2. นักศึกษากรอกแบบฟอร์ ม Radiographic record พร้ อมลงชื่อนักศึกษาและรหัสพร้ อมทังให้
้ อาจารย์ผ้ ู
ควบคุมลงนาม
3. มอบใบ Radiographic Request Form ให้ ผ้ ปู กครองพร้ อมบัตรเล็กประจําตัวผู้ป่วยไปที่เคาน์เตอร์ ด้านหน้ า
เพื่อลงข้ อมูลใน computer เพื่อติดต่อคลินิกรังสี
4. นักศึกษาส่งเวชระเบียนผู้ป่วยไว้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของคลินิก โดยแจ้ งว่ารอภาพถ่ายรังสี
5. ขณะรอผู้ป่วยที่ไปถ่ายภาพรังสี นักศึกษาทันตแพทย์รับผู้ป่วยใหม่เมื่อมีผ้ ปู ่ วยใหม่รออยูโ่ ดยแจ้ งอาจารย์ผ้ ู
ควบคุมก่อนทุกครัง้
6. เมื่อผู้ป่วยกลับมาจากคลินิครังสี ขอให้ นกั ศึกษาดูและแปลผลภาพถ่ายรังสีด้วยตนเองก่อน แล้ วจึงเชิญ
อาจารย์มาอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีร่วมกัน
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 การส่ งต่ อผู้ป่วยคลินิกอื่น
ผู้ป่วยบางรายจําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาในด้ านอื่น เช่น จัดฟั น, ศัลยกรรม นักศึกษาทันตแพทย์จะส่งต่อ
ผู้ป่วยให้ คลินิกอื่นได้ โดยชี ้แจงกับผู้ปกครองถึงเหตุผลและความจําเป็ นที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย
ตัวอย่ าง แบบฟอร์ ม INTERDEPARTMENT COMMUNICATION

แนวทางปฏิบัตงิ าน
1. นักศึกษากรอกแบบฟอร์ ม Interdepartmental communication ตามรายละเอียดในเอกสาร พร้ อมลง
ชื่อนักศึกษาและรหัสพร้ อมทังให้
้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมลงนาม
2. นําเวชระเบียนผู้ป่วยคืนที่เจ้ าหน้ าที่เพื่อเจ้ าหน้ าที่จะได้ ทําการส่งต่อผู้ป่วยต่อไป ในกรณีที่ต้องการนํา
ผู้ป่วยไปเข้ าคิวคลินิกอื่นด้ วยตนเองให้ นําผู้ปกครอง ผู้ป่วย และเวชระเบียนพร้ อมบัตรเล็กประจําตัว
ผู้ป่วยไปติดต่อยังคลินิกนันๆและเมื
้
่อเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ นําส่งคืนคลินิกเด็ก
หมายเหตุ: คลิ นิกอืน่ * เช่น คลิ นิกผูป้ ่ วยนอก (OPD) คลิ นิกรังสี (X-RAY) คลิ นิกทันตกรรมจัดฟั น (ORTHO)
คลิ นิกจัดฟั นนอกเวลา (ORTHOนอกเวลา) คลิ นิกศัลยศาสตร์ (OS) คลิ นิกพิเศษ (SC) คลิ นิกผูป้ ่ วยนอกพิเศษ
(Sc OPD) และ คลิ นิกเฉพาะทางอืน่ ๆ
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การปฏิบตั ติ น และ ปริมาณงานทันตกรรมเด็กขัน้ ตํ่า
1. การประเมินการฉีดยาชา
จํานวน
1 ราย
ระยะเวลา
ระหว่างปฏิบตั งิ านคลินิกในชันปี
้ ที่ 5
วัตถุประสงค์ ให้ นกั ศึกษาแสดงความสามารถในการฉีดยาชาผู้ป่วยเด็กอายุไม่เกิน 8 ปี
*นอกเหนือจากความถูกต้ องของวิธีการ ปริมาณยา ผลชา แล้ วยังเน้ นความถูกต้ องใน
ด้ าน behavior management* ร่วมอีกด้ วย
การรั บผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ควรได้ รับการรักษาโดยใช้ ยาชาเฉพาะที่ เพื่อการอุดฟั น หรื อ ถอนฟั นในกรณีที่ยงั
มีรากฟั นเหลืออยู่
อาจารย์ ผ้ ูจ่ายงาน
อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านในวันที่ประเมิน
อาจารย์ ตรวจงาน
อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านในวันที่ประเมิน
หลักเกณฑ์ การประเมิน
1. การเลือกผู้ป่วยและวิธีการฉีดยาชา
2. การเตรี ยมเครื่ องมือ
3. การเตรี ยมผู้ป่วย เช่น การจัด position, การเตรี ยมทางด้ านจิตใจ
4. วิธีการฉีดยา และปริ มาณยาชา
5. ผลการฉีดยาชา
ผลการประเมิน ผ่าน/ไม่ผา่ น
คําแนะนําสําหรับนักศึกษา
1. หากต้ องการใช้ ผ้ ปู ่ วยในการประเมินการฉีดยาชา ***ต้ องแจ้ งให้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมทราบก่อนเสมอ***
หากการฉีดยาชาเสร็ จสิ ้นไปแล้ ว อาจารย์จะไม่สามารถประเมินย้ อนหลังได้
2. นักศึกษาต้ องเตรี ยมเครื่ องมือในการฉีดยาชาเอง
3. นักศึกษาต้ องให้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมลงนามในสมุด requirement ในวันที่ประเมิน
2. การวางแผนการรักษา (Treatment plan)
จํานวน
5 ราย
ระยะเวลา
ระหว่างปฏิบตั งิ านคลินิกในชันปี
้ ที่ 5-6
วัตถุประสงค์ ให้ นกั ศึกษาสามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรมและให้ ทนั ตกรรมป้องกันในผู้ป่วย
เด็กได้ อย่างเป็ นระบบและถูกต้ องเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

การรั บผู้ป่วย
1. ควรวางแผนการรักษาในทุกรายและแนะนําให้ ผ้ ปู ่ วยรักษาต่อเนื่อง
2. สามารถให้ ความร่วมมือในการถ่ายภาพรังสีได้ ตามความจําเป็ น
3. ยังไม่เคยมี Treatment plan มาก่อน หรื อเคยมี Treatment plan มาแล้ วเกิน 6เดือน หรื อเป็ น
ผู้ป่วยเก่าที่พบว่ามีรอยโรคฟั นผุเกิดขึ ้นใหม่โดยอาจารย์ผ้ คู วบคุมเป็ นผู้พิจารณาจ่ายงาน
อาจารย์ ผ้ ูจ่ายงาน : อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านในวันนัน้
ขัน้ ตอนในการวาง treatment plan
ก่อนเริ่มวางแผนการรักษา นักศึกษาควรอธิบายให้ ผ้ ปู กครองเข้ าใจถึงขันตอน,
้
กระบวนการ, เวลาที่ใช้ และ
ผลประโยชน์ที่ผ้ ปู ่ วยจะได้ รับจากการวางแผนการรักษา
ซักประวัติ ตรวจ วางแผนการ x-ray โดยมีหลักว่าต้ องส่งภาพรังสีในจํานวนที่น้อยที่สดุ แต่ได้ ข้อมูลในการ
วางแผนการรักษาให้ มากที่สดุ แล้ วจึงเชิญอาจารย์ผ้ คู วบคุมตรวจ case
ขออนุญาตผู้ปกครองและอธิบายเหตุผลของการส่งถ่ายภาพรังสี
กรอกแบบฟอร์ มการส่งถ่ายภาพรังสี , แบบฟอร์ ม radiographic record ให้ อาจารย์ลงนามทัง้ 2 แบบฟอร์ ม
นําเวชระเบียนผู้ป่วยไปวางไว้ ที่เคาน์เตอร์ บริ เวณที่มีป้ายเขียนว่า “ส่งX-ray” และส่งผู้ป่วยไปยังคลินิกรังสี
เมื่อผู้ป่วยกลับมาจาก x-ray แปลผลภาพถ่ายรังสี และวาง initial treatment plan ในแบบฟอร์ ม initial
treatment plan โดยลําดับของแผนการรักษาต้ องคํานึงถึงโรคทางระบบ พฤติกรรมผู้ป่วย ความยากง่าย
ของงานที่วางแผน เชิญอาจารย์ผ้ คู วบคุมตรวจผลการอ่านฟิ ล์ม การวางแผนการรักษา การวางแผนทันตก
รรมป้องกัน ประเมินความเสี่ยงการเกิดฟั นผุ โดยทําลงในใบประเมินความเสีย่ งฟั นผุ และ กําหนดเวลาใน
การ recall แก้ ไข initial treatmentให้ ถกู ต้ องแล้ วจึงให้ อาจารย์ลงนามด้ านล่างของแบบฟอร์ ม initial
treatment plan เวชระเบียนผู้ป่วยและสมุด requirement
นําเสนอแผนการรักษาให้ ผ้ ปู กครองทราบโดยมีอาจารย์ควบคุมการทํางานในคลินิกรับทราบ
ในกรณีที่ถ่ายภาพรังสีด้วยตนเอง ขอให้ เรี ยงภาพถ่ายรังสีเก็บในแผ่นใสเขียนชื่อผู้ป่วย HN. และวันที่
ถ่ายภาพรังสีให้ เรี ยบร้ อย (ก่อนเก็บภาพถ่ายรังสี ล้ าง fixer ออกให้ หมดอีกครัง้ และเป่ าลมให้ แห้ งก่อน และ
ควรเรี ยงภาพถ่ายรังสีให้ เป็ นลักษณะตรงตาม quadrant ในช่องปาก) เก็บใส่ในซองกระดาษสีนํ ้าตาลที่
คลินิกจัดไว้ ให้ และใส่ไว้ ในเวชระเบียนผู้ป่วยตลอดเวลา
้ ให้ นศ.นําแผนการ
ขันตอนการทํ
้
า complete treatment plan ในกรณีที่ไม่สามารถทําให้ เสร็จใน visit นันได้
รักษาที่วางไว้ ใน initial treatment plan ที่มีรายเซ็นอาจารย์เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมกับ ประเมินความเสี่ยงการ
เกิดฟั นผุ วางแผนการให้ ทนั ตกรรมป้องกัน เขียนลงในแบบฟอร์ ม treatment plan ด้ วยดินสอ เมื่อเขียน
เสร็จให้ นําแฟ้มประวัตผิ ้ ปู ่ วย, แบบฟอร์ ม initial treatment planที่ผา่ นการตรวจจากอาจารย์ผ้ คู มุ ใบ
ประเมินความเสี่ยง และ สมุดrequirement นศ.ส่งให้ อาจารย์ท่านเดิมที่ได้ เซ็นนามไว้ ใน initial treatment
plan ตรวจภายใน 3 วันทําการ หลังจากการทํา initial treatment plan แล้ ว หากมีการแก้ ไขลําดับการ
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รักษาให้ แก้ ไขให้ เสร็จสิ ้นภายใน 3 วันหลังจากการแก้ ไขครัง้ แรก (ปฏิบตั ติ ามเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง
Treatment Plan)
อาจารย์ ตรวจงาน : อาจารย์ที่ตรวจ initial treatment planในคลินิก
หลักเกณฑ์ การประเมินการวาง treatment plan
1. ส่งถ่ายภาพรังสีได้ ถกู ต้ องเหมาะสมและครอบคลุมการวินิจฉัยโรค
2. แปลผลภาพถ่ายรังสีได้ ถกู ต้ อง
3. วางแผนการรักษาได้ ครอบคลุมปั ญหาทางทันตกรรมของผู้ป่วย อย่างเป็ นระบบ
4. การนําเสนอแผนการรักษาและการให้ ทนั ตกรรมป้องกันแก่ผ้ ปู ่ วยได้ อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ :
1) ผู้ป่วยทุกรายที่ได้ ทํา initial treatment plan จะต้ องทําการวางแผนการรักษาอย่ างเป็ น
ขัน้ ตอนในใบ treatment plan ยกเว้ นกรณีเคสผู้ป่วยมีปริมาณงานที่ต้องรักษาน้ อย สามารถเขียนแผนการรักษา
ลงในหน้ า Treatment Record ได้ เลย โดยขึ ้นอยูก่ บั อาจารย์ผ้ คู วบคุมแต่ละท่าน
2) กรณีประเมินการวางแผนการรักษา (ในปี การศึกษาที่ 6) ***ต้ องแจ้ งให้ อาจารย์ ผ้ ู
ควบคุมคลินิกทราบก่ อนเสมอ***
3. การประเมินความเสี่ยงต่ อการเกิดฟั นผุ
จํานวน
5 ราย
ระยะเวลา
ระหว่างปฏิบตั งิ านคลินิกในชันปี
้ ที่ 5
วัตถุประสงค์ ให้ นกั ศึกษาสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟั นผุของผู้ป่วยแต่ละรายได้
การรับผู้ป่วย
1. ผู้ป่วยใหม่ ทําการประเมิน 3 ครัง้ คือ ก่อน-ระหว่าง-หลัง การรักษา
2. ผู้ป่วย Recall
อาจารย์ ผ้ ูจ่ายงาน อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านในวันที่ประเมิน
อาจารย์ ตรวจงาน อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านในวันที่ประเมิน
หลักเกณฑ์ การประเมิน ตามแบบฟอร์ มการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดฟั นผุ ก่อน หลัง การรักษา
และ recall
คําแนะนําสําหรับนักศึกษา
1. นักศึกษาควรประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยทุกรายซํ ้าทุก 3 - 6 เดือน เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลง ซึง่ จะมีผลวางแผนการรักษาและทันตกรรมป้องกัน
2. หลังจากการประเมินความเสี่ยง ให้ นกั ศึกษาให้ อาจารย์ลงชื่อในสมุด requirement
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ตัวอย่ าง
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
หลังการรักษา

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
ก่อนการรักษา

วันที_่ _____________________

ชื่อ ด.ช. ภูมิใจ ฟันดี 55-2346 วันที่____12 /3/58___________
ปัจจัย

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่ํา

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจําตัว/ความบกพร่องที่ต้องการดูแลเป็น
มี
พิเศษโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน (White spot
>1 ตําแหน่ง
lesions)
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่องฟันลึกในฟัน
ใช่
กรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่ายรังสี
ใช่
ระยะเวลาที่พบรอยผุครั้งสุดท้าย
<12 เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
การใส่เครื่องมือในช่องปาก (Orthodontic
appliance, space maintainer, denture,
etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภทแป้ง/น้ําตาล
ระหว่างมื้อ
การดูดจากขวดนม
การแปรงฟัน
การใช้ยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์
สรุปผล

<1 ครั้งต่อปี

ไม่มี

ไม่ใช่
ไม่ใช่
1 ตําแหน่ง

ไม่มี
ไม่ใช่

12-24 เดือน

1 ครั้งต่อปี

ไม่ใช่
>24 เดือน

≥ 2 ครั้งต่อ
ปี
ไม่มี

มี
≥ 3 ครั้งต่อ
วัน
ใช่
< 1 ครั้งต่อ
วัน
ไม่ใช้
สูง

1-2 ครั้งต่อ
วัน
1 ครั้งต่อวัน

ปานกลาง

เฉพาะในมื้อ
อาหาร
ไม่ใช่
 1 ครั้งต่อ
วัน
ใช้
ต่ํา

*หากเด็กมีปัจจัยที่แสดงถึงความเสีย่ งสูง เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้เด็กได้รับการ
ประเมินเป็นระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง
ปรับปรุงมาจากแบบฟอร์มของทันตแพทยสมาคม 2554

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
Recall

ปัจจัย

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจําตัว/ความบกพร่องที่ต้องการดูแลเป็น
มี
พิเศษโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน (White spot
>1 ตําแหน่ง
lesions)
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่องฟันลึกในฟัน
ใช่
กรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่ายรังสี
ใช่
ระยะเวลาที่พบรอยผุครั้งสุดท้าย
<12 เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
การใส่เครื่องมือในช่องปาก (Orthodontic
appliance, space maintainer, denture,
etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภทแป้ง/น้ําตาล
ระหว่างมื้อ
การดูดจากขวดนม
การแปรงฟัน
การใช้ยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์
สรุปผล

วันที_่ _____________________

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่ํา

<1 ครั้งต่อปี

ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
1 ตําแหน่ง

ไม่ใช่
12-24 เดือน

1 ครั้งต่อปี

มี
≥ 3 ครั้งต่อ
วัน
ใช่
< 1 ครั้งต่อ
วัน
ไม่ใช้
สูง

ไม่มี

ไม่ใช่
>24 เดือน

≥ 2 ครั้งต่อ
ปี
ไม่มี

1-2 ครั้งต่อ
วัน
1 ครั้งต่อวัน

ปานกลาง

เฉพาะในมื้อ
อาหาร
ไม่ใช่
 1 ครั้งต่อ
วัน
ใช้
ต่ํา

*หากเด็กมีปัจจัยที่แสดงถึงความเสีย่ งสูง เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้เด็กได้รับการประเมิน
เป็นระดับความเสีย่ งต่อการเกิดฟันผุสูง
ปรับปรุงมาจากแบบฟอร์มของทันตแพทยสมาคม 2554

ปัจจัย

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่ํา

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจําตัว/ความบกพร่องที่ต้องการดูแลเป็น
มี
พิเศษโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน (White spot
>1 ตําแหน่ง
lesions)
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่องฟันลึกในฟัน
ใช่
กรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่ายรังสี
ใช่
ระยะเวลาที่พบรอยผุครั้งสุดท้าย
<12 เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
การใส่เครื่องมือในช่องปาก (Orthodontic
appliance, space maintainer, denture,
etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภทแป้ง/น้ําตาล
ระหว่างมื้อ
การดูดจากขวดนม
การแปรงฟัน
การใช้ยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์
สรุปผล

<1 ครั้งต่อปี

ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
1 ตําแหน่ง

ไม่ใช่
12-24 เดือน

1 ครั้งต่อปี

มี
≥ 3 ครั้งต่อ
วัน
ใช่
< 1 ครั้งต่อ
วัน
ไม่ใช้
สูง

ไม่มี

ไม่ใช่
>24 เดือน

≥ 2 ครั้งต่อ
ปี
ไม่มี

1-2 ครั้งต่อ
วัน
1 ครั้งต่อวัน

ปานกลาง

เฉพาะในมื้อ
อาหาร
ไม่ใช่
 1 ครั้งต่อ
วัน
ใช้
ต่ํา

*หากเด็กมีปัจจัยที่แสดงถึงความเสีย่ งสูง เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้เด็กได้รับการประเมิน
เป็นระดับความเสีย่ งต่อการเกิดฟันผุสูง
ปรับปรุงมาจากแบบฟอร์มของทันตแพทยสมาคม 2554
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4. Comprehensive case
จํานวน
1 ราย
ระยะเวลา
ตลอดปี การศึกษา ปี ที่ 5 - 6
วัตถุประสงค์
1. ให้ นกั ศึกษาสามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็กได้ อย่างเป็ นระบบและ
ถูกต้ องเหมาะสมในผู้ป่วยรายนันๆ
้
2. ให้ นกั ศึกษาสามารถให้ รักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็กได้ อย่างถูกต้ องและต่อเนื่อง
3. ติดตามการรักษา
การรั บผู้ป่วย
1. มีฟันที่ต้องการการรักษา ทางทันตกรรม ไม่น้อยกว่า 4 visit
2. ควรเป็ นผู้ป่วยที่สามารถมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องได้
3. ยังไม่เคยมี Treatment plan มาก่อน หรื อ Treatment plan มีอายุเกิน 6 เดือน
4. เป็ นผู้ป่วยที่นกั ศึกษาต้ องให้ ทนั ตกรรมป้องกันด้ วยตนเอง
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
1. รับผู้ป่วยจากอาจารย์ผ้ คู วบคุม
2. นําเวชระเบียนผู้ป่วยไปประทับตรา การจ่าย comprehensive case และการจ่าย diet
counseling
3. ซักประวัติ ตรวจ วางแผนการรักษากับอาจารย์ผ้ จู ่ายงานให้ เรี ยบร้ อย
4. นัดมาทําการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังทํ
้ าdiet counseling ให้ แล้ วเสร็จใน ระยะเวลาไม่
เกิน 1 เดือน
การลงนามของอาจารย์ ผ้ คู ุมใน visit แรก มีดงั นี ้
1) ตราปั ม้ การจ่าย comprehensive caseในเวชระเบียนผู้ป่วย
2) ตราปั ม้ การจ่าย diet counseling ในเวชระเบียนผู้ป่วย

3) ลงนามในสมุดช่องจ่ายผู้ป่วย requirement หน้ า 5 –comprehensive case และ diet
counseling

38

อาจารย์ ผ้ ูจ่ายงานและตรวจแผนการรักษา อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านในวันที่รับผู้ป่วย
อาจารย์ ผ้ ูควบคุมการปฏิบัตงิ าน
อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านคลินิกในวันนัน้
อาจารย์ ผ้ ูประเมินผล อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านในวันที่การรักษาเสร็จสมบูรณ์ตามแผนการ
รักษาและมีการพัฒนาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย ในวันที่นดั ผู้ป่วยมา recall
เพื่อ complete case
คําแนะนําสําหรับนักศึกษา
ผู้ป่วยcomprehensive ต้ องมี Oral hygiene ดีขึ ้น โดยต้ องมีการประเมิน plaque index ในแต่ละครัง้ ที่
นัด และมีการ motivate oral hygiene ผู้ป่วยอย่างสมํ่าเสมอ
5. Diet counseling
วัตถุประสงค์ สามารถให้ คําแนะนําในการรับประทานอาหารแก่ผ้ ปู ่ วยเด็กได้ อย่างเหมาะสมๆ
การรั บผู้ป่วย
1. มีปัญหาสุขภาพหรื อปั ญหาทางทันตกรรมซึง่ เป็ นผลจากนิสยั การรับประทานอาหาร
2. ผู้ปกครองมีความสนใจในงานทันตกรรมป้องกัน
3. ทําร่วมกับ Comprehensive case
อาจารย์ ผ้ ูจ่ายงาน อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านในคลินิกในวันที่นกั ศึกษารับ case
อาจารย์ ตรวจงาน อาจารย์ผ้ จู ่ายงานจะเป็ นผู้ตรวจและลงนามในแบบฟอร์ ม diet counseling
อาจารย์ ผ้ ูควบคุมการปฏิบัตงิ าน ในคลินิกในวันที่ นศ.นําเสนอ diet counseling แก่เด็กและผู้ปกครอง
จะเป็ นผู้ลงนามในสมุด Requirement
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
1. ให้ ใบแบบฟอร์ ม diet counseling โดยอธิบายการบันทึกให้ ผ้ ปู กครองเข้ าใจ และให้
ผู้ปกครองลองบันทึกการรับประทานอาหารใน 24 ชัว่ โมงที่ผา่ นมาก่อน เพื่อประเมินและ
แนะนําการบันทึกที่ถกู ต้ องแก่ผ้ ปู กครองได้
2. ในการนัดครัง้ ต่อไป รับใบแบบฟอร์ ม diet counseling โดยตรวจทานสิง่ ที่ผ้ ปู กครองบันทึก
อีกครัง้ และสอบถามเพิ่มเติมเพื่อความแน่นอนของการบันทึก ทังปริ
้ มาณอาหาร และ
ช่วงเวลาที่ผ้ ปู ่ วยเด็กรับประทานอาหาร นํามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ส่ งงาน และ ปรึกษากับ
อาจารย์ ผ้ ูจ่ายงาน ภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันที่ได้ รับ diet sheet คืน จัดทําคําแนะนํา
ผู้ป่วยเพื่อใช้ ประกอบการ counseling ในคลินิกและให้ ผ้ ปู ่ วยนําไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ี่
บ้ าน โดยพิมพ์หรื อเขียนลงในกระดาษ A4 ให้ เรี ยบร้ อย แล้ วส่งให้ อาจารย์ตรวจอีกครัง้ เมื่อ
อาจารย์ ตรวจเสร็จจะลงนามในแบบฟอร์ มdiet counseling
3. นําเสนอแก่ผ้ ปู กครองและผู้ป่วยเด็ก โดยแจ้ งให้ อาจารย์ ผ้ ูควบคุมการปฏิบัตงิ านในวันนัน้
ทราบก่อนและอาจารย์ลงนามในสมุด Requirement นักศึกษา.
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คําแนะนําสําหรั บนักศึกษา
1. ให้ ผ้ ปู กครองบันทึกตัวอย่างการรับประทานอาหารใน 24 ชัว่ โมงที่ผา่ นมาระหว่างรอเด็กรับการ
รักษาในวันนัน้ เพื่อตรวจสอบว่าบันทึกได้ ถกู ต้ องและให้ รายละเอียดเพียงพอหรื อไม่ หลังจาก
ตรวจสอบและแนะนําเพิม่ เติมแล้ วจึงให้ บนั ทึกการรับประทานอาหาร 3 วัน โดยแนะนําให้
้ นที่เด็กอยูท่ ี่บ้าน และวันที่เด็กไปโรงเรี ยน
บันทึกทังในวั
2. ใช้ แบบฟอร์ มบันทึกการรับประทานอาหาร 3 วันมาวิเคราะห์การรับประทานอาหาร
3. ควรให้ แบบฟอร์ มบันทึกการรับประทานอาหารแก่ผ้ ปู กครองตังแต่
้ เนิ่น ๆ เพราะต้ องใช้ เวลาใน
การวิเคราะห์หลายครัง้ และหลังการให้ คาํ แนะนํา ควรมี visit ที่เหลือเพื่อประเมินและติดตาม
ผลการให้ diet counseling ด้ วย
6. การสอนทําความสะอาดช่ องปาก
วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถให้ คําแนะนําการทําความสะอาดช่องปากแก่ผ้ ปู ่ วยเด็กและ/หรื อ
ผู้ปกครองได้ อย่างเป็ นระบบและถูกต้ องเหมาะสมสําหรับผู้ป่วยรายนันๆ
้
อาจารย์ ผ้ ูจ่ายงานและประเมินผล
อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านในวันที่รับผู้ป่วย
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
1. Beginning check และประเมินการทําความสะอาดช่องปากของผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ผ้ ู
ควบคุม
2. แนะนําการทําความสะอาดช่องปาก โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สดุ โดยสอนจาก
model และให้ ปฏิบตั จิ ริงจนผู้ป่วย / ผู้ปกครองสามารถทําได้
3. รายงานอาจารย์ผ้ คู วบคุมถึงผลการสอน
4. ส่งตรวจงานก่อนการขัดฟั น แล้ วจึงทําการขัดฟั นและส่งตรวจอีกรอบ
คําแนะนําสําหรับนักศึกษา
1. การย้ อมสีคราบจุลนิ ทรี ย์ควรพิจารณาเป็ นรายๆ หากต้ องการชี ้ให้ ผ้ ปู ่ วยเห็นคราบจุลนิ ทรี ย์ชดั เจน ไม่
จําเป็ นต้ องทําทุกครัง้
2.ให้ ผ้ ปู กครองซื ้อแปรง หรือ แจ้ งผู้ปกครองให้ นําแปรงสีฟันมาด้ วยทุกครัง้ ที่มีการนัดทําการรักษาในกรณี
ที่เป็ นผู้ป่วย comprehensive
7. การเคลือบฟลูออไรด์
ฟลูออไรด์ที่ใช้ ในคลินิกเป็ นชนิดวุ้น (gel) APF 1.23% อาจใช้ วธิ ี tray หรื อ cotton roll technique
นอกจากนี ้ยังมีการทาฟลูออไรด์วานิช (5% Sodium Fluoride varnish; 22,600 ppm fluoride)
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
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1. ต้ องทราบประวัตกิ ารเคลือบฟลูออไรด์ครัง้ สุดท้ าย
โดยจากอ่านประวัตกิ ารรักษาหรื อซัก
ประวัตจิ ากการเคลือบฟูออไรด์ทงที
ั ้ ่โรงเรี ยนและสถานพยาบาลที่อื่นเพื่อป้องกันปั ญหาผู้ป่วย
ได้ รับการเคลือบฟลูออไรด์ซํ ้าซ้ อน โดยปกติจะเคลือบฟลูออไรด์ทกุ 6 เดือน ยกเว้ นในกรณีที่
มีฟันผุแบบ active ให้ เคลือบฟลูออไรด์ทกุ 3-4 เดือน
2. แจ้ งให้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมทราบว่า จะทําการเคลือบฟลูออไรด์(beginning check)
3. แจ้ งผู้ปกครองก่อนทําการเคลือบฟลูออไรด์ และจัดเตรี ยมเครื่ องมือและวัสดุให้ พร้ อมโดยการ
ใช้ fluoride paste ขัดฟั น เลือกขนาดของtray ให้ เหมาะสม โดยtrayขนาดเล็กใช้ กบั ชุดฟั น
นํ ้านม ขนาดกลางใช้ กบั ชุดฟั นผสม และขนาดใหญ่ใช้ กบั ชุดฟั นแท้
4. ทําการขูดหินปูน และขัดฟั น และเชิญอาจารยผู้ควบคุมตรวจงาน
5. ระหว่างการเคลือบฟลูออไรด์ ต้ องป้องกันการกลืนวุ้นฟลูออไรด์โดย
4.1 ปรับผู้ป่วยจากท่านอนเป็ นท่านัง่ ตัวตรง
4.2 ใส่ฟลูออไรด์ลงใน tray ประมาณ 1/3 ของ ความสูงของ tray
4.3 ใส่ suction ตลอดเวลา
4.4 ระหว่างการเคลือบฟลูออไรด์ อย่ าปล่ อยผู้ป่วยอยู่ตามลําพังเด็ดขาด
้ ้ ป่วยและ
5. ให้ คาํ แนะนําการปฏิบตั ติ วั ของผู้ป่วยภายหลังการเคลือบฟลูออไรด์ โดยต้ องบอกทังผู
ผู้ปกครอง
8.งานเคลือบหลุมและร่ องฟั น
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
1. เชิญอาจารย์ตรวจฟั นที่จะทํา sealant (beginning check)
2. เตรี ยมเครื่ องมือและวัสดุสําหรับการเคลือบหลุมร่องฟั น
3. เชิญอาจารย์ตรวจหลังขัดฟั น
4. เคลือบหลุมร่องฟั นเสร็ จ และทําการเช็คจุดสูง
5. เชิญอาจารย์ตรวจ
้ ขนตอน
ั้
etching อาจขอ
*หมายเหตุ : ในการทํางาน sealant นักศึกษาต้ องกัน้ นํา้ ลายทุกครัง้ ตังแต่
ความร่วมมือจากผู้ช่วยทันตแพทย์หรื อเพื่อนนักศึกษาช่วยข้ างเก้ าอี ้
9. งานอุดฟั น
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน เชิญอาจารย์เช็คงานตามแต่ละขันตอน
้
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1. Step 1 -Beginning check โดยรายงานอาจารย์ผ้ คู วบคุมทราบว่าซี่ใด และด้ านใด พร้ อมกับ
ให้ อาจารย์ดภู าพถ่ายรังสีหากมีอยูแ่ ล้ ว อาจารย์จะตรวจดูอีกครัง้ เมื่ออาจารย์เห็นชอบด้ วย
นักศึกษาจึงเริ่ มงาน
2. Step 2- Injection and rubber dam ถ้ าจําเป็ นต้ องฉีดยาชาและใส่ rubber dam ต้ องขอ
อนุญาตอาจารย์ก่อนฉีดยาชาเฉพาะที่ และ ในขณะฉีดยาชาต้ องมีอาจารย์อยูด่ ้ วย ตรวจสอบ
การชาก่อนใส่ rubber dam
3. Step 3- remove caries
4. Step 4- subbase & base (กรณีที่โพรงฟั นลึกมาก)
5. Step 5- cavity preparation
6. Step 6- matrix และ wedge
7. Step 7- Check high spot
8. Step 8- polishing
10.การถอนฟั น
ฟั นที่จะถอนควรมีภาพถ่าย x-ray และนักศึกษาควรได้ อา่ นfilmกับอาจารย์ผ้ คู วบคุมก่อนการถอนฟั น และ
ต้ องแจ้ งผู้ปกครองทุกครัง้
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
1. Step 1 -Beginning check เชิญอาจารย์ผ้ คู วบคุมตรวจซี่ฟันที่จะถอน
2. Step 2 – Injection ขออนุญาตอาจารย์ก่อนฉีดยาชาและต้ องมีอาจารย์ ยืนคุมตลอดการ
ฉีดยาชา นักศึกษาต้ องเตรี ยมชุดฉีดยาชาและเครื่ องมือถอนฟั น อย่ าให้ ผ้ ปู ่ วยเด็กเห็น
เครื่องมือก่อนการถอนฟั น ตรวจสอบอาการชา ห้ ามเพิ่มปริมาณยาชาเอง ต้ องเรียนให้
อาจารย์ ทราบและขออนุญาตก่ อน
3. Step 3 – ขออนุญาตอาจารย์ถอนฟั น
4. Step 4- ทําการถอนฟั นและห้ ามเลือด เชิญอาจารย์มาตรวจ
ในกรณีที่ต้องเย็บแผล นัดผู้ป่วยมาตัดไหม หลังจากถอนฟั น 7 วัน กรณีที่เขียนใบสัง่ ยาแก้ ปวด หรื อยา
ปฏิชีวนะ ให้ อาจารย์ เซ็นชื่อในใบสั่งยา แนะนําผู้ป่วยเด็ก และผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ วั ภายหลังการถอน
ฟั นรวมถึงการรับประทานยาหากมีการสัง่ ยาให้ ผ้ ปู ่ วยแล้ วจึงบันทึกการรักษาโดยการเขียนบันทึกต้ องเขียนปริมาณ
ยาชาที่ใช้ จริ ง และยาที่สงั่ ให้ ผ้ ปู ่ วยรวมถึงขนาดที่ให้ รับประทานด้ วย
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11. งาน Pulpotomy
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
1. Step 1 -Beginning check เชิญอาจารย์ตรวจฟั นและดูภาพถ่ายรังสี วินิจฉัยโรค ก่อนทําการรักษา
2. Step 2 – Injection and rubber dam : เตรี ยมเครื่ องมือ ขออนุญาตอาจารย์ก่อนฉีดยาชาเฉพาะที่
ตรวจสอบการชา และขัดฟั นด้ วย pumice จากนันใส่
้ rubber dam, sterile rubber dam โดย ทา
povidone iodine และเช็ดตามด้ วย alcohol
3. Step 3 - remove caries : remove cariesบริ เวณรอบนอกให้ สะอาด แล้ วจึง remove caries บริ เวณ
ที่ใกล้ pulp เชิญอาจารย์ตรวจหลัง remove caries จนสะอาด ห้ าม remove coronal pulp ก่อนส่ง
อาจารย์
4. Step 4 – Access opening-:เชิญอาจารย์ตรวจความเรี ยบร้ อยของ access
5. Step 5- remove coronal pulp: remove pulp ส่วนที่อยูใ่ นpulp chamberด้ วยspoonที่คมหรื อ
steel round bur ที่สะอาด อย่า remove pulp ส่วนที่อยูใ่ น canal ล้ างให้ สะอาด ด้ วย NSS และstop
bleeding ด้ วย cotton pellets เชิญอาจารย์ตรวจเพื่อดู สีและการหยุดของเลือด
6. Step 6 – fixed pulp : ปิ ดบริ เวณ orifice ด้ วย cotton pellets ชุบ formocresol หมาด ๆ 5 นาที เชิญ
อาจารย์ตรวจเพื่อตรวจดูลกั ษณะของpulp ภายหลังจากการfixed เอาสําลีออก (ปฏิบัตติ ามเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง pulpotomy)
7. Step 7 –matrix and wedge ในกรณีที่ไม่มี proximal wall เชิญอาจารย์ตรวจ
8. Step 8- IRM stop :อุดปิ ดด้ วย IRM แล้ วเชิญอาจารย์ตรวจก่อนถอด rubber dam
9. Step 9- high spot check
บันทึกการรักษาโดยเขียนปริ มาณยาชาที่ใช้ จริงด้ วย
12. งาน Pulpectomy
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
1. Step 1 -Beginning check : ขัดฟั นด้ วยให้ สะอาดด้ วยpumice , เตรี ยมภาพรังสีที่ได้ อา่ นและ
วินิจฉัยโรคเรี ยบร้ อยแล้ ว ขันตอนต่
้
อไปจึงเชิญอาจารย์ตรวจฟั นแล้ วจึงเตรี ยมเครื่ องมือ (ชุดยาชา ชุด
rubber dam ชุด pulpectomy และ mouth gag)
2. Step 2 – Injection and rubber dam : ขออนุญาตอาจารย์ก่อนฉีดยาชาเฉพาะที่ ใส่ rubber dam
sterile rubber dam ด้ วย povidone iodine และเช็ดตามด้ วย alcohol
3. Step 3 - remove caries :เชิญอาจารย์ตรวจ remove cariesบริ เวณรอบๆจุดที่caries expose pulp
ให้ สะอาดก่อนเปิ ด access
4. Step 4 – Access opening-:เชิญอาจารย์ตรวจ เปิ ด access
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5. Step 5- : Remove pulp and determine root length เชิญอาจารย์ตรวจ ขันตอน
้
remove pulp
และวัดความยาวราก เมื่อวัดความยาวรากได้ แล้ วให้ ทําการขยายคลองรากสลับกับการทําirrigation
นํ ้ายาที่ใช้ ล้างคลองรากฟั น อาจพิจารณาใช้ NSSในกรณีเป็ น vital pulp หรื อ 1% NaOCl กรณี pulp
necrosisและเด็กให้ ความร่วมมือดี โดยอาจารย์ผ้ คู มุ จะเป็ นผู้พิจารณา
้
6. Step 6- :Mechanical Instrumentation เชิญอาจารย์ตรวจ ขันตอนการขยายราก
7. Step 7-: FRC เมื่อผ่านขันตอนการขยายเสร็
้
จแล้ ว อาจจะirrigateซํ ้าและซับคลองรากฟั นให้ แห้ งทํา
การอุดคลองรากฟั นด้ วยยาตามที่อาจารย์ผ้ คู มุ กําหนด (โดยใส่ matrix and wedgeในกรณีที่จําเป็ น)
หลังจากนันจึ
้ งใส่สําลีใน pulp chamber ปิ ดทับด้ วย fermin หรื อ cavit ( ชัว่ คราว) ถอด matrix and
wedgeและ rubber dam อกเพื่อนําผู้ป่วยไปx-ray เช็คว่าอุดเต็มคลองรากหรื อไม่ (ปฏิบัตติ าม
เอกสารประกอบการสอนเรื่องpulpectomy) ให้ อาจารย์ตรวจดู กรณีต้องการเติมวัสดุลงไปใน
คลองรากฟั นเพิ่มต้ องใส่rubber damทุกครัง้ กรณีที่อดุ เต็มแล้ วให้ remove temporary stop และ
เอาสําลีออก , ใส่ matrix and wedgeใหม่ปิดด้ วย IRM โดยค่อยๆใส่ทีละชันกดให้
้
วสั ดุแนบเต็มผนัง
โพรงฟั น , ถอดrubber dam แล้ ว checkสูง เชิญอาจารย์ตรวจก่อนให้ ผ้ ปู ่ วยกลับ
หมายเหตุ กรณีที่ทํา 2 visit pulpectomy พิจารณา med ด้ วย formocresol หรื อ Ca(OH)2
13. งานครอบฟั นเหล็กไร้ สนิม
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
1. Step 1 -: beginning check : เชิญอาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ าน เบิก SSC ได้ จากเจ้ าหน้ าที่ (ควร
เลือกเผื่อไว้ อีก ± 1 ขนาดด้ วย) เตรี ยมเครื่ องมือชุดยาชา ชุด rubber dam ชุด ssc และ mouth gag
2. Step 2 – Injection and rubber dam : ขออนุญาตอาจารย์ก่อนฉีดยาชาเฉพาะที่ ทําการฉีดยาชา
เฉพาะที่ ตรวจสอบการชา และขัดฟั นด้ วย pumice และดูการสบฟั นของผู้ป่วยก่ อนใส่ rubber
dam
3. Step 3-crown selection : เชิญอาจารย์ตรวจขนาดของSSCก่อนการpreparation
4. Step 4- SSC preparation :เชิญอาจารย์ตรวจตามขันตอนในเอกสารการสอน
้
( occlusal
reduction, proximal reduction, occlusal bevel, bucco-lingual reduction ect) เมื่อ ssc ลง ควร
พิจารณา ความซีดของเหงือก alignment contact area ความแน่น ความหลวม การสบฟั น เมือถอด
rubber dam ต้ องป้องกันไม่ให้ ssc หลุดเข้ าคอผู้ป่วยโดยการ บริเวณที่ทําต้ องแห้ ง ถุงมือต้ องแน่น
และคอยเช็ดให้ แห้ งอยูเ่ สมอ ผู้ช่วยใช้ high power suction การถอดใส่ SSCต้ องมี guide จัด
position ผู้ป่วยไม่ให้ อยูใ่ นท่านอนมากเกินไป เมื่อเกิดปั ญหาให้ รายงานอาจารย์เสมอ
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5. Step 5- Cementing : เชิญอาจารย์ตรวจขันตอน
้
cement โดยทําความสะอาดและขัด SSC ให้
เรี ยบร้ อย เตรี ยมdental flossที่ผกู ปมเพื่อremove cement ส่วนเกินด้ านproximal กันนํ ้าลายด้ วย
ผ้ าก็อซ ลองSSCให้ ได้ ตําแหน่งที่ถกู ต้ อง ทําการ cementing
14. งาน space maintainer
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
 Try band
1. Step 1 -: Beginning check : เชิญอาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ าน นักศึกษาต้ องทราบว่าจะทํา
space maintainerชนิดใดก่อนการปฏิบตั งิ าน เบิก band งจะแยกเป็ นกล่องฟั นบนและฟั นล่าง และเบิก
เครื่ องมือ
2. Step 2- : Try band : เชิญอาจารย์ผ้ คู วบคุมตรวจ band โดยนักศึกษาวัดขนาด band ในปากผู้ป่วย
(ปฏิบัตติ ามเอกสารประกอบการสอน) โดยระวัง band เข้ าคอผู้ป่วยด้ วยการใช้ dental flossผูกที่
band และบริ เวณที่ทํางานควรแห้ ง การใช้ band seaterไม่ควรวางแกนโลหะไว้ บน occlusal table
ของฟั นที่จะtry band แต่ควรใช้ ยอดสามเหลี่ยมของแกนโลหะวางบนขอบบนของband เมื่อได้ band
ตามขนาดที่ต้องการแล้ ว เชิญอาจารย์ตรวจ
3. Step 3 –Take impression เชิญอาจารย์ check โดยนักศึกษา เลือก tray พิมพ์ปากที่เหมาะสม โดย
ใช้ partial tray สําหรับ unilateral space maintainer หรื อ rim lock tray สําหรับ bilateral space
maintainer พิมพ์ปาก นํา impressionไปให้ อาจารย์check
4. Step 4- Fixed band in impression : ถอด band ออกมา fix ใน impression ด้ วยลวดเย็บกระดาษ
หรื อ paper clip ให้ ถกู ต้ อง แล้ วใช้ dental forceps เช็คความแน่น band ที่ยดึ ใน impression ต้ อง
้ งนํา
ไม่ขยับ นําไปให้ อาจารย์ตรวจ แล้ วจึงส่งผู้ป่วย นัดวันใส่เครื่ องมือให้ เรี ยบร้ อย จากนันจึ
impressionไปเท stoneด้ วยตนเอง เมื่อstoneแข็งจึงแกะ model ออก คืน tray พิมพ์ปาก ก่อนเลิก
ปฏิบตั งิ านในวันนัน้ หรื อภายในวันรุ่งขึ ้น
5. Step 5 – Outline for space maintainer : เป็ นขันตอนการปฏิ
้
บตั นิ อกคลินิกโดยปฏิบตั ดิ งั นี ้
1) เมื่อได้ model แล้ ว วาด design และเขียนใบส่งงาน lab ไปส่งอาจารย์ผ้ คู วบคุม ในช่องส่งงาน
เมื่ออาจารย์check งานผ่านแล้ วจึงนํา model พร้ อมใบส่งงานไปใส่ตะกร้ าส่งงานในคลินิกเด็ก
โดยทางคลินิกจะมีผ้ นู ํางานไปส่งยังห้ องlab วันละ 2 รอบคือ ก่อน 9.00น และ 13.00น.
2) ชิ ้นงานจะกลับคืนมาในตะกร้ ารับงานโดยจะใช้ เวลาในการดัดลวดประมาณ 5-7 วันทําการ
3) ส่งลวดให้ อาจารย์ตรวจและแก้ ไขจนกว่าจะผ่าน เมือดัดลวดผ่านแล้ ว เขียนในใบส่งงานใบเดิม
เพื่อส่งชิ ้นงานกลับไป solder หลังจากได้ งาน solder กลับมา ส่งงานให้ อาจารย์ตรวจก่อนนํามา
ใส่ในผู้ป่วย
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4) นําชิ ้นงานที่ทําเสร็จเรี ยบร้ อย ส่งอาจารย์เพื่อตรวจงานล่วงหน้ าก่อนถึงวันนัดผู้ป่วย และเมื่องาน
ตรวจผ่านแล้ วให้ นํางานที่ได้ ทําความสะอาดเตรี ยมพร้ อมที่จะใส่ให้ ผ้ ปู ่ วยต่อไป
หมายเหตุ การส่งงาน Lab อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
 Insert space maintainer
ใน visit ต่อมา ทําความสะอาดเครื่ องมือและ abutment ก่อน เตรี ยมเครื่ องมือเพื่อ fixed space maintainer
1. Step1-Beginning check เชิญอาจารย์ผ้ คู มุ (ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นอาจารย์ท่านเดิม) เตรี ยมเครื่ องมือ
ชิ ้นงานที่sterileแล้ ว ผูก dental floss ติดที่เครื่ องมือให้ เรียบร้ อย ป้องกันเครื่ องมือหลุดลงคอเด็ก
2. Step 2- Try in: ลองเครื่ องมือให้ อยูใ่ นตําแหน่ง , เชิญอาจารย์ตรวจก่อนทํา cementation
3. Step 3- Finishing : เชิญอาจารย์ตรวจหลังทํา cementation
4. Step 4-เมื่อทํางานเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วต้ องเรี ยกผู้ปกครองมาอธิบายถึงสภาพของเครื่ องมือ การดูแล
รักษาความสะอาดและความสําคัญของการมา recheck และบันทึกการรักษาโดยระบุรายละเอียด
วัสดุที่ใช้ และระยะเวลาที่ให้ ผ้ ปู ่ วยกลับมา recheck ด้ วย
หมายเหตุ : แนวทางปฏิบตั กิ รณีนกั ศึกษามีปัญหาไม่สามารถ Try Band หรื อ Insert Space maintainer
ให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ทนั เวลาปิ ดภาคเรี ยน มีดงั นี ้
1. กรณีที่พิจารณาแล้ วว่าไม่มีปัญหา loss of space – ขอให้ นกั ศึกษารอ try band เพื่อทํา space
maintainer ในภาคเรี ยนต่อไป
2. กรณีมีปัญหา loss of space
2.1 กรณีที่นกั ศึกษายังมีเวลาลงปฏิบตั งิ าน – ขอให้ นกั ศึกษา try band, design เครื่ องมือ, ส่งงานดัด
และ solder ลวดด้ วยตนเอง จนได้ ชิ ้นงานมาเรี ยบร้ อย แล้ วจึงนัดให้ PG E2 ช่วย insert ให้
2.2 กรณีที่นกั ศึกษาไม่มีเวลาลงปฏิบตั งิ านแล้ ว – ขอให้ โอนเคสมาให้ PG E2 ช่วย try band และ
insert เครื่ องมือให้
15. การเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ ปฏิบัตงิ านของนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมเด็ก
จํานวน 3 ครัง้
ระยะเวลา 2 ครัง้ ในปี 5
1 ครัง้ ในปี 6
16. การตรวจเด็กเล็ก
จํานวน 1 ราย
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ระยะเวลา ปี 6
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถตรวจเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน และให้ คําปรึกษาแก่ผ้ ปู กครองใน
ด้ านการดูแลทําความสะอาดช่องปาก การแนะนําการรับประทานอาหาร และการเลิกขวดนม
17. การเขียน รายงานผู้ป่วย OSLER (เฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ที่ต้องการสอบใบประกอบวิชาชีพโดยการ
เลือกสอบcase ผู้ป่วยเด็ก)
จํานวน 1 ราย
ระยะเวลา ปี 5
จํานวนนักศึกษาทันตแพทย์ ท่ อี นุญาติให้ ใช้ caseผู้ป่วยเด็กสอบได้ 25 คน จากนักศึกษา
ทันตแพทย์ทงหมด
ั้
วัตถุประสงค์ เป็ นการประเมินทักษะวิชาชีพโดยการเขียน Case OSLER ที่เป็ นผู้ป่วยเด็ก 1 รายเพื่อ
ตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษาทังปาก
้
ร่วมกับดูแลอนามัยให้ ผ้ ปู ่ วยรายนัน้ ให้ ทําการรักษาทางทันตก
รรมตามแผนการรักษาที่วางไว้ อย่างต่อเนื่องอย่างน้ อย 2 งาน จาก 5 งานจนเสร็จสิ ้น อันได้ แก่
- งานทันตบูรณะฟั น
- ทันตกรรมป้องกัน
- การรักษาโพรงประสาทฟั นแบบ pulpotomy
- การรักษาคลองรากฟั นแบบpulpectomy
- งานครอบฟั นไร้ สนิม
วิธีการ นักศึกษาต้ องเลือก case ที่ต้องการจะใช้ สอบ OSLER และผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ผ้ ู
ควบคุมประจํากลุม่ คลินิกในวันนัน้ มาลงชื่อ ผู้ป่วย HN นศ เลขประจําตัวนศ และอาจารย์ผ้ คู วบคุมประจํา
กลุม่ คลินิกเซ็นชื่อกํากับ ที่แฟ้มOSLER ซึง่ จะจัดไว้ ให้ ในห้ องพักอาจารย์ที่คลินิก โดยจะแบ่งเป็ น 2 ประเภท
คือ ผู้ที่อยูใ่ นรายชื่อ 25 คน และ ผู้ที่อยูใ่ นรายชื่อสํารองอีก 10 คน
หลังจากนันจึ
้ งนัดผู้ป่วยมาทําการรักษา ตามหลักการและเขียนรายงานตามหัวข้ อที่ ศปท
กําหนด โดยอาจารย์ ท่ ปี รึกษากลุ่ม นศ ปี 5(แต่ งตัง้ จากภาควิชาทันตกรรมสําหรั บเด็ก) จะเป็ นผู้
แนะนําในการเขียน
การเซ็นชื่อใน ใบประเมินของศปท ใบประเมินของศปท ทังหมดจะมี
้
5 ประเภท คือ
- ใบประเมิน “สรุปผลการประเมินการปฏิบตั งิ านคลินิกทันตกรรมกับผู้ป่วยเพื่อ
ประกอบการขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม”
- ใบประเมิน ”แบบรายการผลการประเมินงานทันตกรรมบูรณะ เพื่อประเมินความรู้และ
ทักษะวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบตั )ิ ”
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- ใบประเมิน ”แบบรายการผลการประเมินงานทันตกรรมป้องกันเพื่อประเมินความรู้และ
ทักษะวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบตั )ิ ”
- ใบประเมิน”แบบรายการผลการประเมินงานการประเมินรักษาคลองรากฟั น
(pulpotomy)เพื่อประเมินความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบตั )ิ ”
-ใบประเมิน”แบบรายการผลการประเมินงานการประเมินรักษาคลองรากฟั น
(pulpectomy)เพื่อประเมินความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบตั )ิ ”
-ใบประเมิน”แบบรายการผลการประเมินงานครอบฟั นไร้ สนิมเพื่อประเมินความรู้และ
ทักษะวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบตั )ิ ”
ใบประมินทุกใบจะเก็บไว้ ในตู้เอกสารในคลินิกเด็ก สําหรับการเขียน OSLER ใบประเมินทุก
ใบจะต้ องมีรายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุม่ นศ ปี 5 ที่แต่งตังจากภาควิ
้
ชาทันตกรรมสําหรับเด็ก เป็ นผู้เซ็น
้ เซ็นผ่านขันตอน
้
กํากับ โดยนักศึกษาต้ องนําสมุด requirement ที่อาจารย์ผ้ ปู ระจํากลุม่ คลินิกในวันนันๆได้
การทํางานต่างๆมาแลัวนํามาให้ อาจารย์ดเู ป็ นหลักฐาน ซึง่ อาจารย์ทา่ นนี ้อาจจะมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
กลุม่ นศ ปี 5ก็ได้ เช่น การอุดฟั น นศ.จําเป็ นจะต้ องให้ อาจารย์ผ้ ปู ระจํากลุม่ คลินิกในวันนันเซ็
้ นทุกขันตอน
้
ของการประเมินในใบ requirementการอุดฟั นที่อยูใ่ นสมุด requirement และนําใบrequirementนี ้มา
แสดงแก่อาจารย์ที่ปรึกษากลุม่ นศ.ปี 5เพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ปี 5 เซ็นในใบประเมินของศปท
สําหรับภาพ X-rayให้ นกั ศึกษานําใบขออนุญาต print ภาพ X-rayมาให้ อาจารย์ควบคุมกลุม่
คลินิกในวันนันที
้ ่อนุญาตให้ ทําการถ่ายพ x-rayเป็ นผู้เซ็นขออนุมตั จิ ากคลินิก X-rayเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้ จ่าย
หมายเหตุ
case osler ทุกcaseสามารถนํากลับมาเป็ น caseสอบของนศ.รุ่นต่อไปได้ โดยจะต้ องมีระยะห่างกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
X. ข้ อปฏิบตั หิ ลังการรักษาผู้ป่วยแต่ ละราย
1. หลังการรักษา เขียนรายการรักษาในใบแจ้ งค่ารักษา และต้ องเขียน treatment planning สําหรับ
visit ต่อไป (NV: …….) พร้ อมลงชื่อและรหัสนักศึกษาให้ เรี ยบร้ อย
2. แนะนําผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองถึงวิธีปฏิบตั ติ วั หลังการรักษา โดยเฉพาะกรณีที่ฉีดยาชา
3. นักศึกษาต้ องส่งบัตรประจําตัวผู้ป่วยพร้ อมเวชระเบียนและใบแจ้ งค่ารักษา ที่เจ้ าหน้ าที่การเงินเพื่อ
คิดค่ารักษาและทําการนัดหมายครัง้ ต่อไป หากนักศึกษาต้ องการนัดผู้ป่วยต่อ ให้ แจ้ งวันที่จะลง
ปฏิบตั งิ านคลินิกครัง้ ต่อไปให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบเพื่อจะได้ ทําการนัดหมายและออกใบนัดให้ นักศึกษาไม่
ควรโทรไปนัดกับผู้ปกครองเอง (นักศึกษาต้ องเก็บฟิ ล์มในแผ่นใส เขียนชื่อผู้ป่วย วันที่ x-ray ให้
เรี ยบร้ อย ใส่ซองฟิ ล์มในเวชระเบียน)
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4. ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยต้ องมารักษาต่อ จะต้ องนัดผู้ป่วยและแจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่นดั หมายของคลินิกให้ ทราบทุก
ครัง้ (ดูรายละเอียดในหัวข้ อการนัดผู้ป่วย)
5. ส่งคืนเครื่ องมือในบริ เวณที่จดั ไว้ โดยแยกทิ ้งขยะ เช่น สําลี ผ้ ากอซ เข็มฉีดยาและหลอดยาชาลงใน
ภาชนะที่จดั ไว้ ให้ ถกู ต้ อง จากนันทํ
้ าความสะอาด unit ก่อนจะรับผู้ป่วยใหม่
6. บันทึกการปฏิบตั งิ านรักษาผู้ป่วยแต่ละคนในสมุด requirement ของนักศึกษา และบันทึกการรักษา
ลงในเวชระเบียนผู้ป่วย ให้ อาจารย์เซ็นชื่อ
7. ส่งสมุด requirement และสมุดประเมินผลการปฏิบตั งิ านคลินิกที่อาจารย์ผ้ คู วบคุมเมื่อสิ ้นสุดการ
ปฏิบตั งิ านในแต่ละ period
XI. การนัดผู้ป่วย
การนัดให้ ผ้ ปู ่ วยมารับการรักษาครัง้ ต่อไปเป็ นการช่วยให้ การทํางานสะดวกขึ ้น สามารถประมาณจํานวน
ผู้ป่วย วางแผนการรักษาล่วงหน้ าได้ และประมาณระยะเวลาและค่าใช้ จ่ายได้ ด้วย
 กรณีที่นกั ศึกษาทันตแพทย์ต้องการให้ การรักษาต่อด้ วยตนเอง สามารถนัดผู้ป่วยได้ ในวันที่ตนเองลง
ปฏิบตั งิ านในคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ให้ ระบุการนัดลงท้ ายในบันทึกการรักษาในวันนันเช่
้ น (นัดอุดฟั น 75
กับ นศ.ทพ.กรกนก ปี 5 วันที ่ 14 พ.ค 58, เวลา 9.00 น.) แล้ วจึงนําเวชระเบียนผู้ป่วยไปยื่นที่เคาน์เตอร์ เก็บเงิน
เจ้ าหน้ าที่ของคลินิกจะเป็ นผู้นดั ผู้ป่วยตามนันและลงบั
้
นทึกในสมุดนัดของคลินิก
อย่ านัดผู้ป่วยโดยไม่ แจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ทราบ (ดูข้อปฏิบตั ใิ นการรับและนัดผู้ป่วยที่ภาคผนวก)
 กรณีที่ต้องการส่งตัวผู้ป่วยให้ นกั ศึกษาหลังปริญญา ให้ ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ คู วบคุมการ
ปฏิบตั งิ าน แล้ วเขียนท้ ายบันทึกการรักษาว่า (นัด PG ทํา……….., ส่งเข้าคิ วนักศึกษาหลังปริ ญญา) เจ้ าหน้ าที่จะ
เป็ นผู้นดั วัน เวลาให้ ผ้ ปู ่ วยเอง
 กรณีที่ต้องการนัดเป็ นผู้ป่วยทัว่ ไป เมื่อผู้ป่วยต้ องได้ รับการรักษาต่อแต่ไม่เจาะจงผู้ให้ การรักษา ให้
เขียนเฉพาะงานที่วางแผนไว้ วา่ ควรทําในครัง้ ต่อไป เช่น (นัดอุด 85), (นัดทํา SSC 75) เป็ นต้ น
XII. ใบสั่งยา
นักศึกษาต้ องเขียนใบสัง่ ยาด้ วยตนเอง และอาจารย์จะเป็ นผู้เซ็นชื่อในใบสัง่ ยา
 การสั่งจ่ ายฟลูออไรด์
1. ก่อนการให้ ฟลูออไรด์ทกุ ชนิดแก่ผ้ ปู ่ วยเด็ก ต้ องซักประวัตเิ กี่ยวกับการได้ รับฟลูออไรด์ ทังแบบ
้
รับประทานเสริ ม หรื อ ชนิดเติมในนม, หรื อผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ตา่ งๆ เช่น ยาสีฟัน นํ ้ายาบ้ านปาก
เสมอ หรื อดูจากประวัตใิ นบันทึกการรักษา
2. พิจารณาอายุของผู้ป่วยและจํานวนฟลูออไรด์ในนํ ้าดื่มเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการให้ ฟลูออไรด์
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3. บันทึกการจ่ายฟลูออไรด์ทงชนิ
ั ้ ดและปริมาณที่จา่ ยในครัง้ นัน้ และบันทึกช่วงเวลาที่คาดว่าฟลูออไรด์
น่าจะหมดลงในเวชระเบียนและ คอยติดตามการใช้ ด้วยทุกครัง้
ตารางการจ่ายฟลูออไรด์

ตัวอย่างการสัง่ จ่ายฟลูออไรด์
NaF tablets (0.25 mgF/tablets)
120 tabs
Sig :  chew 1 tab daily swish for 60 sec. and swallow before bedtime.
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 ตัวอย่ างการสั่งยา
Paracetamol syrup (120mg./5 cc.)
Sig :  1 t.s.p. x prn.for pain q
Paracetamol 325 mg
Sig :  1 tab. X prn. for pain q
Penicillin V syrup (125 mg. /5cc)
Sig :  1 t.s.p. x 4 ac & hs
Penicillin V 250 mg.
Sig :  1 tab x 4 ac & hs
Amoxicillin syrup (125 mg. /5cc)
Sig :  1 t.s.p. x t.i.d. pc

ตัวอย่างการเขียนใบสัง่ ยา

60 cc.
6 hr
10 tablets
6 hr
2 bottles
20 tabs
2 bottles
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ภาคผนวก
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รายละเอียดการเรียนการสอน และการประเมินรายวิชาภาคปฏิบัติ (คลินิก) ชัน้ ปี ที่ ๕
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิต ปี การศึกษา ๒๕๕๘
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
ภาคการศึกษาที่
๑ และ ๒
ชันปี
้ ที่ ๕
รหัสวิชา
ทพทด ๕๕๑
หน่วยกิต
๒ (๐-๖)
ชื่อวิชา
ฝึ กปฏิบตั คิ ลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๑
Dental Clinical Practice : Pediatric Dentistry I
ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์
อาจารย์ วรณัน ประพันธ์ศลิ ป์
รายละเอียดของการปฏิบตั งิ านในคลินิก / กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. การฝึ กปฏิบตั งิ านคลินิกในผู้ป่วยเด็ก สําหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ ๕ ประกอบด้ วยหมวดการปฏิบตั งิ านดังนี ้
๕ ราย (๑ ราย : ๑๐ คะแนน)
๑.๑ ตรวจ (ผู้ป่วยใหม่หรื อผู้ป่วย recall)
และวางแผนการรักษา
๑.๒ ประเมินความเสีย่ ง
๕ ราย (๑ ราย : ๑๐ คะแนน)
๑.๓. เคลือบฟลูออไรด์
๕ ราย (๑ ราย : ๑๐ คะแนน)
๑.๔ Sealant
๕ ซี่ (๑ ซี่ :๑๕ คะแนน)
๑.๕ อุดฟั น หรื อ PRR
๕ ซี่ (๑ ซี่ : ๓๐ คะแนน)
๑.๖ การสอนทําความสะอาดช่องปาก(OHI)
๕ ราย (๑ ราย : ๑๐ คะแนน)
๑.๗ Diet advice หรื อ counseling
๕ ราย (๑ ราย : ๕ หรื อ ๒๐ คะแนน)
๑.๘ ถอนฟั น
๒ ซี่ (๑ ซี่ : ๓๐ คะแนน)
๑.๙ ประเมินการปรับพฤติกรรมและการฉีดยาชา
๑ ราย (๑ ราย : ๘๐ คะแนน)
๑.๑๐ การเข้ าร่วมสังเกตการณ์ปฏิบตั งิ านของนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมเด็ก ๒ ครั ง้
การวัดและประเมินผลรายวิชา
๑. สัดส่ วนคะแนน
๑.๑ คะแนนรวมของการปฏิบตั งิ าน
ร้ อยละ ๔๐
หมายเหตุ การคิดคะแนนรวมของการปฏิบตั งิ าน คิดแยกตามกลุม่ ของนักศึกษาโดยเทียบ
อัตราส่วนคะแนนภายในกลุม่ โดยกําหนดคะแนนของนักศึกษาที่สงู สุดของแต่ละกลุม่ เทียบเท่ากับร้ อยละร้ อยของ
๔๐
๑.๒ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและเจตคติ
ร้ อยละ ๖๐
อันประกอบด้ วย
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ก. ความรู้ ความสามารถในการแก้ ปัญหา
ร้ อยละ ๒๐
(ได้ แก่ การซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา)
ข. ทักษะการทํางานในคลินิก
ร้ อยละ ๒๐
(ได้ แก่ การเตรี ยมผู้ป่วย การเตรี ยมเครื่ องมือ ความถูกต้ องของเทคนิค วิธีการรักษา และ
ผลงาน)
ค. เจตคติ
ร้ อยละ ๒๐
(ได้ แก่ ความสะอาดในการเตรี ยมเครื่ องมือ การแต่งกาย มารยาท ความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครอง
และผู้ป่วย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมัน่ ใจ และ ปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ธรรมและ
จริ ยธรรม)
๒. เกณฑ์ ผ่าน / ปริมาณงานขัน้ ตํ่า
๒.๑ นักศึกษาต้ องมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านในหมวดการฝึ กปฏิบตั งิ านครบทุกหมวด รวมทัง้
ประเมินการฉีดยาชาร่วมกับการปรับพฤติกรรมในผู้ป่วยเด็ก ในกรณีที่ปฏิบตั งิ านไม่ครบทุกหมวดเนื่องจากเหตุ
สุดวิสยั ให้ พิจารณาจากคะแนนรวมของการปฏิบตั งิ านที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ คะแนน
้
หากลง
๒.๒ การลงปฏิบตั งิ านในคลินิกต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบตั งิ านทังหมด
ปฏิบตั งิ านน้ อยกว่าร้ อยละ ๘๐ จะถือว่าไม่ผา่ นรายวิชา ทพทด ๕๕๑ ได้ สญ
ั ลักษณ์ F ยกเว้ นในกรณีสดุ วิสยั
ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของมติที่ประชุมภาควิชาฯ
๓. เกณฑ์ การประเมินผล
ประเมินผลผู้ที่ปฏิบตั งิ านครบทุกหมวดแบบอิงกลุม่ และคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐
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รายละเอียดการเรียนการสอน และการประเมินรายวิชาภาคปฏิบัติ (คลินิก) ชัน้ ปี ที่ ๖
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิต ปี การศึกษา ๒๕๕๗
ภาคการศึกษาที่ .......๑ และ ๒....... ชัน้ ปี .......๖.......
รหัสวิชา .......ทพทด ๖๕๑....... หน่ วยกิต .......๒ (๐-๖-๒).......
ฝึ กปฏิบตั คิ ลินิกทันตกรรม: ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๒
ชื่อวิชา
Dental Clinical Practice : Pediatric Dentistry II
ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ นครชัย
อาจารย์ปนิดา ภาวิไล
รายละเอียดของการปฏิบตั งิ านคลินิก / กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. ฝึ กปฏิบตั งิ านคลินิกในผู้ป่วยเด็ก
๒. สอบตรวจและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็ก
การวัดและประเมินผลรายวิชา
๑. สัดส่ วนคะแนน
๑.๑ คะแนนผลการปฏิบตั งิ านและเจตคติ
ร้ อยละ ๖๐ อันประกอบด้ วย
๑.๑.๑ ความรู้, ความสามารถในการแก้ ปัญหา
ร้ อยละ ๒๐
(ได้ แก่ การซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษา)
๑.๑.๒ ทักษะการทํางานในคลินิก
ร้ อยละ ๒๐
(ได้ แก่ การเตรี ยมผู้ป่วย การเตรี ยมเครื่ องมือ ความถูกต้ องของเทคนิค
วิธีการรักษา และผลงาน)
๑.๑.๓ เจตคติ
ร้ อยละ ๒๐
(ได้ แก่ ความสะอาดในการเตรี ยมเครื่ องมือ การแต่งกาย มารยาท ความสัมพันธ์กบั
ผู้ปกครองและผู้ป่วย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมัน่ ใจ และ ปฏิบตั งิ านอย่างมี
คุณธรรมและจริ ยธรรม)
๑.๒ จํานวน/ปริ มาณการปฏิบตั งิ าน
ร้ อยละ ๓๐
หมายเหตุ การคิดคะแนนรวมของจํานวนการปฏิบตั งิ าน คิดแยกตามกลุม่ ของนักศึกษาโดยเทียบ
อัตราส่วนคะแนนภายในกลุม่ โดยกําหนดคะแนนของนักศึกษาที่สงู สุดของแต่ละกลุม่ เทียบเท่ากับร้ อยละ ๓๐
๑.๓ คะแนนสอบตรวจและวางแผนการรักษา
ร้ อยละ ๑๐
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๒. เกณฑ์ ผ่าน / ปริมาณงานขัน้ ตํ่า
๒.๑ ลงปฏิบตั งิ านในคลินิกไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบตั งิ านทังหมด
้
หากลงปฏิบตั งิ านน้ อย
กว่าร้ อยละ ๘๐ จะได้ สญ
ั ลักษณ์ F ยกเว้ นในกรณีสดุ วิสยั ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของที่ประชุมภาควิชาฯ
๒.๒ เมื่อสิ ้นสุดการปฏิบตั งิ านในรายวิชา ทพทด ๖๕๑ นักศึกษาต้ องผ่านการปฏิบตั งิ านดังนี ้
๒.๒.๑ ตรวจและสอนทําความสะอาดช่องปากในเด็กเล็ก(อายุน้อยกว่า ๓ ปี ) อย่างน้ อย ๑ ราย
๒.๒.๒ อุดฟั น หรื อ PRR ไม่น้อยกว่า 5 ซี่
๒.๒.๓ ให้ การรักษาผู้ป่วย Comprehensive case เสร็จสิ ้นไม่น้อยกว่า ๑ ราย
๒.๒.๔ ปฏิบตั งิ าน Pulp Treatment ในฟั นนํ ้านม ไม่น้อยกว่า ๒ ซี่
๒.๒.๕ ปฏิบตั งิ าน Stainless steel crown ไม่น้อยกว่า ๒ ซี่
๒.๒.๖ สอบตรวจและวางแผนการรักษาผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด ๑ ราย
๒.๒.๗ การเข้ าร่วมสังเกตการณ์ปฏิบตั งิ านของนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมเด็ก ๑ ครัง้
เงื่อนไข : นักศึกษาที่ไม่สามารถทํางานได้ ครบตามเกณฑ์ปริมาณงานขันตํ
้ า่ ในช่วงเวลาปฏิบตั งิ านคลินิกปกติ
จะต้ องปฏิบตั งิ านเพิม่ ในกรอบเวลาที่กําหนด เมื่อปฏิบตั งิ านครบตามเกณฑ์จะได้ สญ
ั ลักษณ์ C หากยังไม่ครบตาม
เกณฑ์จะได้ สญ
ั ลักษณ์ F ยกเว้ นในกรณีเหตุสดุ วิสยั ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของที่ประชุมภาควิชาฯ
๓. เกณฑ์ การประเมินผล เป็ นแบบอิงกลุม่ และคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ านในคลินิก
1. สมุดบันทึกการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาทันตแพทย์ หรื อ สมุด requirement
นักศึกษาทุกคนจะมีสมุดบันทึกการปฏิบตั งิ านประจําตัวนักศึกษา ซึง่ จะต้ องนํารูปถ่ายหน้ าตรง(ห้ าม
สวมหมวกหรือแว่นกันแดด) มาติดพร้ อมกรอกรายละเอียดที่หน้ าปกให้ เรี ยบร้ อยภายใน 1 เดือนหลังจากเริ่มลง
คลินิก และทุกครัง้ ที่ลงปฏิบตั งิ านในคลินิก นักศึกษาจะต้ องบันทึกการทํางานทุกครัง้ โดยแยกประเภทของงาน
ตามแบบฟอร์ มในสมุดบันทึก และลงรายละเอียดเช่น ชื่อผู้ป่วย บริเวณที่ทําการรักษา ตามที่กําหนดไว้
สมุดบันทึกนี ้ นักศึกษาต้ องนําไปให้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านเซ็นชื่อกํากับทุกครัง้ และเก็บไว้ ท่ ี
คลินิก ห้ ามนําสมุดไปเก็บไว้ กับตัวเนื่องจากอาจหายได้ และ งานที่นกั ศึกษาปฏิบตั ติ ลอด 2 ปี การศึกษาจะถูก
รวบรวมไว้ ในสมุดนี ้และนํามาประเมินผลในแต่ละปี การศึกษา
2. การติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
ทุกๆ 3 เดือน นักศึกษาต้ องคํานวณคะแนนการปฏิบตั งิ านทังหมดของตนเองและบั
้
นทึกไว้ ในสมุดบันทึก
การปฏิบตั งิ าน
3. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านและเจตคติในคลินิก
นักศึกษาทุกคนจะถูกประเมินการทํางานในคลินิกโดยอาจารย์ผ้ คู วบคุมการปฏิบตั งิ านในวันนันตาม
้
เกณฑ์การให้ คะแนนการปฏิบตั งิ านคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ดังนี ้
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เกณฑ์ การให้ คะแนนการปฏิบตั งิ านคลินิกทันตกรรมสําหรั บเด็ก
นักศึกษาทันตแพทย์ ปี 5 และปี 6
คะแนน

5

คําจํากัดความ
ดีมาก / ผลงานถูกต้ อง
ทังหมด
้

ตัวอย่าง

ดี / ผลงานถูกต้ องแต่อาจ
ล่าช้ าหรื อต้ องการความ
4 ช่วยเหลือแนะนําบ้ าง /
ผลงานผิดพลาดเล็กน้ อย
และเป็ นจุดที่ยอมรับได้
โดยไม่ต้องแก้ ไข
พอใช้ / ผลงานถูกต้ องแต่ - อุด under เล็กน้ อย แต่ไม่ต้องรื อ้ อุดใหม่
ต้ องอาศัยความช่วยเหลือ
3 ของอาจารย์มาก / ผลงาน
ผิดพลาดเล็กน้ อยแต่เป็ น
จุดที่สําคัญ
ไม่ดี ควรแก้ ไข / ผลงาน - ตรวจไม่พบฟั นผุในตําแหน่งที่เห็นได้ ชดั เจน
ผิดพลาดหลายจุด
- remove caries ไม่หมด
- sealant หลุด (ตรวจใน visit ที่ทํา)
2
- x-ray โดยไม่ใส่ apron ให้ ผ้ ปู ่ วย
- อุดฟั นแล้ วพบว่ามี overhanging ของ filling
- กรอโดนฟั นข้ างเคียง, โดนปากผู้ป่วย
ไม่ดี ต้ องแก้ ไข / ผลงาน - preparation cavity class II กว้ างเกินไป ทําให้ ต้องกลายเป็ น SSC
ผิดพลาดมาก
- fix SSC สูง สบฟั นไม่ได้ ต้ องรื อ้ ทําใหม่
- ลงคลินิกสายเกิน 30 นาทีโดยไม่มีเหตุสมควร
1
- ขาดความรับผิดชอบต่อการรับผู้ป่วยและดูแลเอาใจใส่ผ้ ปู ่ วย
- ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น การวางแผนการรักษา,
การส่งเวชระเบียน
0 ผิดพลาดร้ ายแรง / แก้ ไข - รักษาผิดซี่
ได้ ด้วยความยากลําบาก - ทํา pulp treatment แล้ วทําให้ เกิด perforation ที่ pulpal floor
และ หรือแก้ ไขไม่ได้
- ทํา expose pulp โดยไม่สมควร
NR
- ขาดคลินิกโดยไม่มีเหตุสมควร
หมายเหตุ การให้ คะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผ้ คู วบคุม
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ขัน้ ตอนการยืมเวชระเบียนผู้ป่วย
การยืมเวชระเบียนผู้ป่วย มีกาํ หนด 1 วัน
1. เมื่อนักศึกษาทําการนัดผู้ป่วยด้ วยตนเอง ให้ นกั ศึกษาลงบันทึกในสมุดนัดของคลินิกล่ วงหน้ าอย่ าง
น้ อย 2 วัน ก่ อนถึงวันนัดผู้ป่วย โดยเขียน ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN. และ ชื่อ-รหัส นักศึกษาผู้นดั ทุก
ครัง้ เจ้ าหน้ าที่คลินิกจะเป็ นผู้เบิกเวชระเบียน ให้
การคืนประวัตผิ ้ ูป่วย
1. คืนเวชระเบียน ที่เคาน์เตอร์ คลินิกเด็ก ต้ องคืนภายในวันนัน้ และไม่อนุญาตให้ นําเวชระเบียนที่ยืม
ผ่านคลินิกเด็กออกนอกคลินิก
2. ถ้ าต้ องการยืมเวชระเบียน ผู้ป่วย นอกเหนือจากการปฏิบตั งิ านในคลินิก กรุณาคืนเวชระเบียนตาม
เวลาที่กําหนดแล้ วดําเนินการยืมต่อตามขันตอนที
้
่แผนกเวชระเบียน
มาตรการ กรณีไม่ ปฏิบัตติ ามขัน้ ตอน ยืม-คืน เวชระเบียนผู้ป่วย
- กรณีไม่คืนตามกําหนด - คลินิกจะแจ้ งรายชื่อให้ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาทราบ และหักคะแนน conduct
ส่วนของเจตคติ ครัง้ ละ 2 คะแนน
- กรณีที่ผ้ ปู ่ วยมาติดต่อและเวชระเบียน อยูก่ บั นักศึกษาโดยไม่มีการบันทึกยืม ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะ
หักคะแนน conduct ส่วนของเจตคติ ครัง้ ละ 2 คะแนน
หมายเหตุ การไม่คืนประวัตผิ ้ ปู ่ วยตามกําหนด และไม่บนั ทึกยืมแฟ้มประวัตผิ ้ ปู ่ วย ตามขันตอน
้
คลินิกจะบันทึก
มาตรการดังกล่าวลงในสมุดการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา โดยนักศึกษาเองต้ องลงชื่อรับทราบพร้ อมให้ เจ้ าหน้ าที่
คลินิกลงชื่อกํากับด้ วย
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ข้ อปฏิบัตใิ นการใช้ เวชระเบียนผู้ป่วย
1. หยิบเวชระเบียน ผู้ป่วยนัด ผู้ป่วยนัดแผนก ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามลําดับ
2. หลังจากรักษาผู้ป่วยเสร็จสิ ้น ให้ บนั ทึกการรักษาโดยย่อ และพร้ อมทังระบุ
้ การรักษาในครัง้ ต่อไปให้ ชดั เจน
พร้ อมลงรหัสอาจารย์ผ้ คู วบคุมและรหัสตนเองลงในใบเก็บค่ารักษา แล้ วให้ เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกหัตถการและ
ค่าใช้ จ่าย แล้ วส่งเวชระเบียน ให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บค่ารักษาและนัดผู้ป่วย และนําเวชระเบียน มาบันทึกการรักษา
ต่อให้ เรี ยบร้ อย
3. นักศึกษาต้ องบันทึกเวชระเบียนให้ เสร็จ และให้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมเซ็นบันทึกการรักษาภายในคาบที่ลง
ปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ นักศึกษาต้ องหยุดการรักษาก่ อนเพื่อให้ มีเวลาเขียนบันทึกการรักษา และนัดผู้ป่วย
อย่ างน้ อย 15 นาทีก่อนหมดเวลา
หมายเหตุ ถ้ านักศึกษาต้ องการใช้ ประวัตเิ วชระเบียนผู้ป่วย หลังจากเก็บเงินแล้ ว (โดยที่บนั ทึกการรักษายัง
ไม่ เสร็ จและเสร็จแล้ ว) ให้ ดําเนินการยืมเวชระเบียนผู้ป่วยตามขันตอนการยื
้
ม-คืนใหม่เอง
4. การนัดคนไข้
1.1 กรณีนดั เอง ดําเนินการนัดให้ เรี ยบร้ อยปฏิบตั ติ ามการนัดผู้ป่วยของนักศึกษาทันตแพทย์
1.2 กรณีนดั แผนก ระบุงานที่จะต้ องทําให้ ชดั เจนเจ้ าหน้ าที่นดั หมายจะนัดหมายให้
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การปฏิบัตงิ านคลินิกทันตกรรมเด็ก นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 5-6
1. ในการเชิญอาจารย์มา beginning check ผู้ป่วยทุกครัง้ นักศึกษาต้ องรายงานดังนี ้
- ผู้ป่วยเด็กชายหรื อหญิง อายุกี่ปี กี่เดือน
- มีโรคประจําตัวหรื อไม่ (ถ้ ามีให้ บอกชนิดและความรุนแรงของโรค)
- ประวัตกิ ารแพ้ ยา : มี/ไม่มี (ถ้ ามีให้ บอกชนิดของยาและอาการแพ้ )
- เคยได้ รับการรักษาทางทันตกรรมหรื อไม่ ถ้ าเคยมีพฤติกรรมอย่างไร
- chief complaint คืออะไร ประวัตกิ ารรักษาที่สาํ คัญ
- นักศึกษาตัดสินใจว่าจะให้ การรักษาอะไรในครัง้ นี ้
้ กคะแนน conduct ส่วนของเจตคติ) และ
2. สมุด requirement (ห้ ามนําไปเก็บไว้ ที่ตวั เองเด็ดขาด มิฉะนันจะหั
ที่หน้ าปกสมุด requirement จะมีตาราง minimum requirement นักศึกษาต้ องให้ อาจารย์ ผ้ ูควบคุมเซ็นชื่อ
ในตารางนี ้ด้ วย ตารางนี ้ทําขึ ้นเพื่อให้ นกั ศึกษาเห็นได้ ชดั เจนว่าตนเองยังขาดงานประเภทใดบ้ าง
ตัวอย่ าง ถ้ านักศึกษาทํา SSC 1 ซี่ ต้ องให้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมเซ็นชื่อ 3 ที่ ดังนี ้
1) ใน chart ผู้ป่วย (แฟ้มเวชระเบียน)
2) ด้ านในของสมุด requirement
3) หน้ าปกสมุด requirement ในตาราง minimum requirement (ถ้ าครบ minimum แล้ วก็ไม่ต้องเซ็น
ตรงนี ้เพิม่ )
3. อาจารย์ที่ปรึกษาของภาควิชา ในระหว่างชันปี
้ ที่ 5 จะมีการแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาประจํากลุม่ เป็ นผู้ดแู ล
เช่นเดียวกับ เมื่อนักศึกษาขึ ้นชันปี
้ ที่ 6 โดยจะแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบในวันที่มีการแนะนําการลงปฏิบตั งิ าน
คลินิกของนักศึกษาแต่ละชันปี
้
4. การปฏิบตั งิ านในคลินิก นักศึกษาปี 5 ให้ สวมหมวกสีเขียว นักศึกษาปี 6 ให้ สวมหมวกสีฟ้า
5. การประเมินการฉีดยาชา ควรรี บประเมินให้ ผา่ นโดยเร็ว ซึง่ สามารถประเมินได้ ตงแต่
ั ้ ชนปี
ั ้ ที่ 5 การประเมิน
การฉีดยาชาควรทําในผู้ป่วยอายุไม่เกิน 8 ปี ไม่จํากัดบริเวณ เทคนิคในการฉีดได้ ทงั ้ nerve block และ
infiltration
6. นักศึกษาควรประมาณเวลาการทํางานให้ เสร็จก่อนเวลาปิ ดคลินิกประมาณ 15 นาที เพื่อจะได้ มีเวลาเขียน
บันทึกการรักษาให้ อาจารย์เซ็นชื่อภายในคาบนัน้
ห้ ามนักศึกษาเอาเวชระเบียนผู้ป่วยกลับบ้ านหรือ
นําไปเก็บไว้
7. นักศึกษาต้ องนํารูปถ่ายหน้ าตรงขนาด 1 -1.5 นิ ้วติดที่สมุด requirement ภายใน1 เดือน หลังเปิ ดภาค
การศึกษา
8. นักศึกษาต้ องคํานวณคะแนนการปฏิบตั งิ านทังหมดของตนเองและบั
้
นทึกไว้ ในสมุดบันทึกการปฏิบตั งิ าน
(หน้ าหลังสุด) ทุกๆ 3 เดือน
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ประเภทการให้ บริการของคลินิกทันตกรรมเด็ก
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. คลินิกในเวลาราชการ
แบ่งประเภทการรักษาออกเป็ น 3 ประเภท
ก. การรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้ ความควบคุมของอาจารย์ ทนั ตแพทย์
ั้
ประเภทผู้ป่วย  ผู้ป่วยใหม่ทงหมด
 ผู้ป่วยนัด
 สามารถให้ ความร่วมมือในการรักษาได้ ดี
 ไม่มีปัญหาโรคประจําตัวซึง่ จําเป็ นต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
ข. การรักษาโดยนักศึกษาหลังปริญญาภายใต้ ความควบคุมของอาจารย์ ทนั ตแพทย์
ประเภทผู้ป่วย  มีปัญหาทางพฤติกรรมในการรับการรักษา
 มีโรคประจําตัวที่ต้องรับการดูแลเป็ นพิเศษ
 ประเภทของงานมีความซับซ้ อนต้ องการการรักษาต่อเนื่อง
 จําเป็ นต้ องรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั นเบื ้องต้ น
ค. การรักษาโดยอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก
ประเภทผู้ป่วย  ต้ องการการรักษาและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน
 มีปัญหาพฤติกรรมอย่างมาก
(หมายเหตุ : อัตราค่ารักษาโดยอาจารย์ทนั ตแพทย์ จะสูงกว่านักศึกษาหลังปริ ญญา และนักศึกษาหลัง
ปริ ญญาจะสูงกว่าการรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)
2. คลินิกนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
แบ่งประเภทการรักษาออกเป็ น 2 ประเภท
ก. การรักษาโดยทันตแพทย์ เฉพาะทางทันตกรรมเด็ก หรืออาจารย์ ทนั ตแพทย์
ให้ การรักษาผู้ป่วยเด็กทุกประเภท
ข. การรักษาโดยทันตแพทย์ ประจําบ้ าน สาขาทันตกรรมสําหรั บเด็ก ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์
ทันตแพทย์
ประเภทของผู้ป่วย เช่นเดียวกับคลินิกในเวลาราชการ

 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์ การแพทย์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
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1. ในเวลาราชการ : เวลาทําการ ภาคเช้ า: 9.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย: 13.00 – 16.00 น.
ประกอบด้ วย 2 คลินิก
1) คลินิก OPD 1 : ให้ การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางประจําศูนย์ฯ
2) คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก : ให้ การรักษาโดย
- นักศึกษาหลังปริ ญญาภาควิชาทันตกรรมเด็ก
- ทันตแพทย์หลักสูตรฝึ กอบรมทันตแพทย์ประจําบ้ านสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
- อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก
2. นอกเวลาราชการ : เวลาทําการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.30-20.00, วันเสาร์ 9.00-16.00
คลินิก OPD 1 : ให้ การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

การเบิกจ่ ายค่ ารั กษา คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก
เบิกได้







ถ่ายภาพรังสี
ถอนฟั น
อุดฟั น
รักษารากฟั น
ขูดหินปูน
Splint

เบิกไม่ได้







PPF
เคลือบร่องฟั น
ครอบฟั น
Space maintainer
Recement เครื่ องมือ
ฟั นปลอม

การตรวจฟลูออไรด์ ในนํา้ ดื่ม
แนะนําให้ มีการตรวจระดับฟลูออไรด์ในนํ ้าดื่มของผู้ป่วยก่อนการจ่าย Systemic fluoride supplement
หากแหล่งนํ ้าดื่มนันไม่
้ เคยมีรายงานระดับฟลูออไรด์มาก่อน
ขันตอนการส่
้
งตรวจฟลูออไรด์ในนํ ้า
1. ขอนํ ้าที่จะตรวจประมาณ 30 ml. ใส่ในขวดพลาสติกจากผู้ป่วย
2. นํ ้าตัวอย่างติดชื่อ –นามสกุลของผู้ป่วย ไปที่หน่วยวิจยั พร้ อมจ่ายเงินค่าตรวจฟลูออไรด์ 300 บาทต่อ 1
ตัวอย่าง
3. รับผลการตรวจและใบเสร็จรับเงินคืนประมาณ 7 วัน ที่หน่วยวิจยั
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การให้ บริการถ่ ายภาพในคลินิกด้ วยกล้ องดิจติ อล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบปฏิบัติ
1. งดบริ การถ่ายภาพด้ วยฟิ ล์ม
2. นักศึกษาไม่ต้องชําระเงิน โดยจะต้ องมีลายเซ็นของอาจารย์ เซ็นกํากับในใบส่ งงาน พร้ อมจํานวน
ภาพที่จะถ่ าย ก่ อนโทรศัพท์ เรี ยกเจ้ าหน้ าที่หน่ วยโสตฯ มาถ่ ายภาพ
3. ไม่อนุญาตให้ ถอดการ์ ดบันทึกภาพของหน่วยโสตฯ ไปใส่กล้ องอื่น
4. ภาพจะเก็บไว้ ในเครื่ องหน่วยโสตฯ โฟลเดอร์ ภาควิชาฯ แยกย่อยเป็ นโฟลเดอร์ ของอาจารย์กบั นักศึกษามี
ไฟล์ระบุชื่อเจ้ าของ ชื่อคนไข้ วันที่
5. การรับภาพ
- หน่วยโสตฯ จะบันทึกภาพของผู้สง่ ถ่ายลง CD-R ให้ (สําหรับอาจารย์)
(โดยบันทึก แบบไม่ปิดแผ่นเพื่อให้ สามารถนํา CD-R มาบันทึกภาพเพิ่มเติมได้ )
- นักศึกษาให้ นํา CD-R มารับภาพที่หน่วยโสตฯ (ส่งแผ่น CD-R ล่วงหน้ า 1 วัน)
- ขอให้ ผ้ สู ง่ ถ่ายภาพมารับแผ่น CD-R ภายใน 1 สัปดาห์
- ครัง้ ต่อไปขอให้ นําแผ่น CD-R เดิมมารับภาพ (ส่งแผ่น CD-R ล่วงหน้ า 1 วัน)
- ไม่อนุญาตให้ รับภาพของผู้อื่น
6. ไม่รับถ่ายภาพด้ วยกล้ องส่วนตัว
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การจัดระดับพฤติกรรมเด็ก ตามหลักของ Frankl และ Wright
ระดับที่ 1 แสดงพฤติกรรมทางลบโดยสิน้ เชิง (Definitely Negative) หรื อมีพฤติกรรมดื ้อรัง้ ต่อต้ านอย่าง
รุนแรง ใช้ สญ
ั ลักษณ์ “--” ได้ แก่พฤติกรรมต่อไปนี ้
1.1 ปฏิเสธการรักษา (Refuses Treatment)
- เป็ นพฤติกรรมของการไม่บรรลุวฒ
ุ ิภาวะ (Immature Behavior) ซึง่ ไม่สามารถเข้ าใจเหตุผลหรื อไม่
สามารถปรับตัวเข้ ากับสภาวะต่าง ๆ ได้ ลักษณะเช่นนี ้มักแสดงออกในเด็กเริ่มเดินหรื อระยะแรกของวัย
เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (The Special Child)
- เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ (Uncontrollable Behavior) แสดงออกด้ วยอาการโกรธ
เอะอะฉุนเฉียว ซึง่ มักเกิดจากความกังวลใจอย่างรุนแรง มักพบในเด็กก่อนวัยเรี ยนหรื อวัยเด็กตอนปลาย
- เป็ นพฤติกรรมต่อต้ านขัดขืน อาจแสดงออกในลักษณะไม่แสดงปฏิกิริยา ไม่รับรู้หรื ออาจเรี ยกว่าดื ้อ
เงียบ (Passive Type) หรื อการแสดงกิริยาอาการต่อต้ านขัดขืน (Active Type) Lampshire (1970) ตัง้
ข้ อสังเกตว่ามักเป็ นพฤติกรรมของเด็กที่ถกู ตามใจจนเสียเด็ก (Spoiled Child) ลักษณะดื ้อรัน้ แข็ง
กระด้ างมักพบรวมอยูใ่ นเด็กที่มีพฤติกรรมต่อต้ านขัดขืนนี ้ด้ วย พฤติกรรมต่อต้ านขัดขืนมักพบในวัยเด็ก
ตอนกลางหรื อวัยก่อนวัยรุ่น
1.2 ร้ องไห้ เสียงดังโวยวาย (Crying Forcefully) เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ พบในระยะหลัง
ของเด็กก่อนวัยเรี ยนหรื อวัยเด็กตอนกลาง
1.3 ดื ้อรัน้ ไม่มีเหตุผลอย่างรุนแรงร่วมกับมีความกลัว (Extreme Negativism Associated)
- เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อาจพบได้ แม้ แต่ในผู้ใหญ่ซงึ่ มีปัญหาทางด้ านอารมณ์
- เป็ นพฤติกรรมแสดงการต่อต้ านชนิดไม่แสดงปฏิกิริยาโต้ ตอบในกลุม่ ของระยะใกล้ วยั รุ่น
ระดับที่ 2 แสดงพฤติกรรมทางลบ (Negative) ใช้ สญ
ั ลักษณ์ “-“ ได้ แก่ พฤติกรรมต่อไปนี ้
2.1 ไม่เต็มใจหรื อไม่สมัครใจหรื อฝื นใจรับการรักษา (Reluctant To Accept Treatment)
- เป็ นพฤติกรรมที่ไม่บรรลุขีดวุฒิภาวะ (Immature Behavior) เป็ นลักษณะที่พบในกลุม่ ของเด็กเริ่มเดิน
หรื อระยะแรกของเด็กวัยก่อนเรี ยน และเด็กที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
- พฤติกรรมของการขลาดกลัว (Timid Behavior) เด็กจะขี ้อาย, ขี ้กลัว, ตื่นตกใจง่าย พบในเด็กที่
ผู้ปกครองปกป้องมากเกินไป (Over-Protection) เด็กที่ไม่คอ่ ยได้ พบคนแปลกหน้ า เด็กประเภทนี ้อาจ
มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็ นชนิดที่ไม่ให้ ความร่วมมือได้ ถ้าจัดการกับพฤติกรรมด้ วยวิธีที่ผิดหรื อไม่
เหมาะสม พฤติกรรมที่ถกู อิทธิพลอย่างอื่นครอบงํา เช่นอิทธิพลของครอบครัว หรื อเพื่อน
2.2 มีการแสดงพฤติกรรมทางลบเพียงเล็กน้ อย ซึง่ ได้ แก่
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- พฤติกรรมขลาดอาย ทันตแพทย์ควรสอนให้ เด็กเกิดความมัน่ ใจในตัวเองและในตัวทันตแพทย์
(Wright, 1975)
- ร้ องโอดครวญหรื อส่งเสียงครางเป็ นลักษณะที่พบในเด็กวัยก่อนเรี ยนและวัยเด็กตอนกลาง
ระดับที่ 3 พฤติกรรมทางบวก (Positive) ใช้ สญ
ั ลักษณ์วา่ “+” เป็ นพฤติกรรมที่ยอมรับการรักษา (Accepts
Treatment) ซึง่ มีการแสดงออกต่างกันดังนี ้
3.1 ให้ ความร่วมมือแค่มีความตึงเครี ยดแฝงอยู่ (Tense Cooperative Behavior) เด็กจะทําตามคําสัง่ ของทันต
แพทย์ แต่จะทําอย่างรี ๆ รอ ๆ ลังเล และค่อย ๆ ทําอย่างระมัดระวัง
3.2 ให้ ความร่วมมือทุกประการอย่างเฉย ๆ
3.3 ครวญครางขณะให้ ความร่วมมือ Wright (1975) ชี ้ประเด็นของการครวญครางว่าขึ ้นอยูก่ บั ระดับ ความอดทน
ของทันตแพทย์ ในทันตแพทย์แต่ละคนก็มีระดับจิตใจที่มีความอดทนต่าง ๆ กัน
ทันตแพทย์บาง
คนอาจเห็นว่าการร้ องครวญครางเป็ นพฤติกรรมด้ านลบถึงแม้ วาเด็กจะยอมรับการรักษาเพราะเสียงดังกล่าว
ไม่สนใจเพราะเห็นว่าเด็กร้ อง
รบกวนจิตใจของทันตแพทย์และผู้ร่วมงาน แต่ทนั ตแพทย์บางคนอาจ
ด้ วยความเคยชินไม่มีความหมายแต่อย่างใด ประกอบกับสามารถให้ ความร่วมมือต่อการรักษาได้ เป็ นอย่างดี
3.4 พฤติกรรมขลาดอาย เด็กยอมให้ ความร่วมมือแต่แฝงด้ วยความขลาดอายหรื อไม่มีการพูดเด็กมัก
จะเงียบ
ั ลักษณ์ “++”
ระดับที่ 4 พฤติกรรมที่แสดงทางด้ านบวกโดยสิน้ เชิง (Definitely Positive) ใช้ สญ
เป็ นพฤติกรรมรวมที่แสดงออกของเด็กซึง่ แสดงการเข้ าใจถึงเหตุผลของการรักษาและความสําคัญของการดูแล
สุขภาพอนามัยช่องปาก เด็กให้ ความร่วมมืออย่างดี การแสดงออกอย่างมีความสุข ไม่มีความเครี ยด ไม่มีความ
กังวลแฝงอยู่
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ตัวอย่ างการประเมินความเสี่ยงการเกิดฟั นผุ
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
(สําหรับทันตบุคลากร)
ปัจจัย

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่ํา

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจําตัว/ความบกพร่องที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษโดยบุคลากร
ทางการแพทย์หรือผู้ปกครอง

มี

ไม่มี

ใช่
ใช่
>1 ตําแหน่ง
ใช่
ใช่
<12 เดือน
มี

12-24 เดือน

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
>24 เดือน

1 ครั้งต่อปี

≥ 2 ครั้งต่อปี

ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
พบคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจน
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน (White spot lesions)
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่องฟันลึกในฟันกรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่ายรังสี
ระยะเวลาที่พบรอยผุครั้งสุดท้าย
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน

1 ตําแหน่ง

ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
การใส่เครื่องมือในช่องปาก (Orthodontic appliance, space
maintainer, denture, etc.)

<1 ครั้งต่อปี

ความถี่ของการทานอาหารประเภทแป้ง/น้ําตาลระหว่างมื้อ

≥ 3 ครั้งต่อวัน

การดูดจากขวดนม
การแปรงฟัน
การใช้ยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์
สรุปผล

ใช่
< 1 ครั้งต่อวัน
ไม่ใช้
สูง

มี

ไม่มี
1-2 ครั้งต่อวัน
1 ครั้งต่อวัน
ปานกลาง

เฉพาะในมื้อ
อาหาร
ไม่ใช่
 1 ครั้งต่อวัน
ใช้
ต่ํา

*หากเด็กมีปัจจัยที่แสดงถึงความเสี่ยงสูง เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้เด็กได้รับการประเมินเป็นระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง
ปรั บปรุ งมาจากแบบฟอร์ มของทันตแพทยสมาคม 2554
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แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงการเกิดฟั นผุและการจัดการทางทันตกรรมในเด็ก
(อ้ างอิงจาก American Academic of Pediatric Dentistry, 2013)

 การประเมินระดับความเสี่ยงการเกิดฟั นผุ สําหรั บเด็กอายุ 0-5 ปี

 การประเมินระดับความเสี่ยงการเกิดฟั นผุ สําหรั บเด็กอายุมากกว่ า 6 ปี ขึน้ ไป

68
 ตัวอย่ าง แนวทางการจัดการโรคฟั นผุ สําหรั บเด็กอายุ 1-2 ปี

 ตัวอย่ าง แนวทางการจัดการโรคฟั นผุ สําหรั บเด็กอายุ 3-5 ปี

69
 ตัวอย่ าง แนวทางการจัดการโรคฟั นผุ สําหรั บเด็กอายุมากกว่ า 6 ปี ขึน้ ไป
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แนวทางการส่ งภาพรังสีเพื่อการวางแผนการรักษา
 สภาวะทางคลินิกที่อาจจําเป็ นต้ องถ่ ายภาพรังสี
ก. เมื่อฟั นซี่นนๆ
ั ้ มีประวัตติ อ่ ไปนี ้
1) เคยได้ รับการรักษาเนื่องจากโรคปริ ทนั ต์หรือได้ รับการรักษาราก
2) มีประวัตวิ า่ มีปวดหรื อได้ รับอุบตั เิ หตุ
3) มีประวัตใิ นครอบครัวว่ามีความผิดปกติของฟั น (dental anomalies)
4) เพื่อตรวจดูการหายของแผล
5) มี implant
ข. เมื่อฟั นซี่นนๆ
ั ้ มี sign/symptom ทางคลินิกต่อไปนี ้
1) เป็ นโรคปริ ทนั ต์
2) มีฟันที่อดุ ใหญ่และลึก
3) มีฟันผุลกึ
4) มีฟัน malposition หรื อตรวจพบว่ามี impact จากทางคลินิก
5) บวม
6) ได้ รับอุบตั เิ หตุที่ใบหน้ า
7) ฟั นโยก
8) มีรูเปิ ดของหนอง
9) สงสัยว่ามีพยาธิสภาพ (sinus pathology)
10) มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ
11) มีโรคทางระบบที่มีผลต่อช่องปาก
12) มีอาการทางระบบประสาทที่ศีรษะและคอ (neurologic finding)
13) มีประวัตวิ า่ มี foreign object
14) มีอาการปวดและความผิดปกติของ temporomandibular joint
15) ใบหน้ าไม่เท่ากัน
16) เป็ นฟั น abutment ของ fixed หรื อ removeable partial prosthesis
17) มีเลือดออกที่อธิบายไม่ได้
18) มีการเสียวฟั นที่อธิบายไม่ได้
19) มีการขึ ้นของฟั นที่ผิดปกติ มีช่องว่างและมีการเคลื่อนของฟั น
20) ฟั นที่มีรูปร่าง การสะสมแร่ธาตุ (calcification) และสีที่ผิดปกติ
21) ฟั นหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
22) ฟั นมี erosion
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สถานภาพของผู้ป่วย

เด็ก (Child)
ช่ วงฟันนํ้านม
(ก่อน first permanent tooth ขึ้น)

ผู้ป่วยใหม่
ผูป้ ่ วยใหม่ทุกคนที่ตอ้ งการประเมินโรคของฟันและ
การเจริ ญเติบโตและพัฒนา

ถ่ายภาพรังสี ไบท์-วิง ในฟันหลังทั้ง 2 ข้าง
ถ้าไม่สามารถตรวจจากทางคลินิกด้วยตา
หรื อเครื่ องมือได้วา่ มีฟันผุดา้ นประชิด
และ periapial view / occlusal view ใน
ฟันที่มีขอ้ บ่งชี้เพื่อตรวจดูพยาธิ สภาพ
ปลายราก

ช่ วงเปลีย่ นจากฟันนํ้านมเป็ นฟันแท้
(หลังจากฟัน first permanent molar ขึ้น)
ถ่ายภาพรังสี ไบท์-วิง ในฟันหลังทั้ง 2 ข้าง และ
periapical views ในฟั นที่จาํ เป็ นเพื่อตรวจดูพยาธิ
สภาพปลายราก ร่ วมกับถ่ายภาพรังสี occlusal
view ในกรณี ที่สงสัยว่ามี supernumerary teeth
หรื อถ่ายภาพ panoramic และไบท์วงิ ในฟันหลัง

วัยรุ่ น
ช่ วงฟันแท้
(ก่อนฟัน third molars ขึ้น)
ถ่ายภาพไบท์-วิงในฟันหลัง และ periapical ที่
จําเป็ นในกรณี ที่ผปู้ ่ วยมีฟันผุทวั่ ทั้งปากหรื อมี
ประวัติการรักษาทางทันตกรรมหลายซี่ อาจส่ ง
ภาพรังสี ท้ งั ปาก

ผู้ป่วย recall
มีฟันผุในปากหรื อมีความเสี่ ยงสู ต่อการเกิดฟันผุ *
ไม่มีฟันผุในปากหรื อไม่มีความเสี่ ยงซึ่ งต่อการเกิด
ฟันผุ*

ถ่ายภาพรังสี ไบท์-วิง ทุก 6-12 เดือน ถ้าไม่สามารถตรวจด้วยตาหรื อเครื่ องมือได้วา่ มีฟันผุดา้ นประชิด หรื อจนกระทัง่ ไม่พบฟันผุในช่องปาก
ถ่ายภาพรังสี ไบท์-วิง ทุก 12 ถึง 24 เดือน ถ้าไม่สามารถตรวจด้วยตาหรื อเครื่ องมือได้วา่ มีฟัน
ผุดา้ นประชิด

ถ่ายภาพรังสี ไบท์-วิง ทุก 18 ถึง 36 เดือน

โรคปริ ทนั ต์หรื อมีประวัติวา่ มีโรคปริ ทนั ต์
ถ่ายภาพรังสี periapical ที่จาํ เป็ น และ/หรื อ ภาพรังสี ไบท์-วิง ในบริ เวณที่เป็ นโรค
การประเมินการเจริ ญเติบโตและพัฒนา

ตาม clinical judgment ว่าจะต้องถ่ายรังสี ภาพใดในการประเมิน

ตาม clinical judgment อาจถ่ายภาพรังสี
periapial หรื อ panoramic เพื่อประเมินการ
ขึ้นของฟัน 3rd molar
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*ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดฟั นผุอาจแสดงสิ่งต่ างๆ ต่ อไปนี ้
1) มีประวัตวิ า่ มีฟันผุจํานวนมาก
2) มีประวัตวิ า่ มีฟันผุใหม่
3) มีฟันที่อดุ ไว้ ที่มีคณ
ุ ภาพไม่ดี
4) สุขภาพช่องปากไม่ดี
5) ไม่ได้ รับฟลูออไรด์ที่พอเหมาะ
6) ยังไม่เลิกดูดนมขวดหรื อดูดนมแม่ตามวัย
7) ได้ รับอาหารที่มีนํ ้าตาลสูงบ่อยครัง้
8) ครอบครัวมีสขุ ภาพฟั นไม่ดี
9) มีความผิดปกติของผิวเคลือบฟั น
10) เป็ นผู้ป่วยพิเศษ
11) ผู้ป่วยที่มีอาการปากแห้ ง
12) มีความผิดปกติของฟั นจากกรรมพันธ์
13) มีฟันที่อดุ ไว้ หลายด้ าน
14) ได้ รับการรังสีบําบัดหรื อเคมีบําบัด
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Ref. AAPD 2010-2011
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กราฟแสดงเกณฑ์ อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กหญิง
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กราฟแสดงเกณฑ์ อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กชาย
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78

79

80

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมกับผู้ป่วย
เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน....................................................................................................
นิสิต/นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย.......................................................................
มีผลการประเมินรายงานผูป้ ่วยดังนี้
รายการประเมิน
☐ ผู้ขอรับการประเมินได้ให้การ ตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษาแก่
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
☐ ผู้ขอรับการประเมินได้ให้การประเมินการดูแลอนามัยช่องปากแก่ผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม
☐ ผู้ขอรับการประเมินได้ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยตามแผนการรักษา
อย่างน้อย 2 งาน
☐ ผู้ขอรับการประเมินได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยถ้อยคําทีส่ ุภาพและเคารพ
ในสิทธิผู้ป่วย
☐ ผู้ขอรับการประเมินได้ให้การรักษาผู้ป่วยตามหลักวิชาการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
สรุปผลการประเมินรายงานผู้ป่วย
ผ่าน
ไม่ผ่าน เนื่องจาก.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................................
(…………….…..……………………………………………………)
วันทีป่ ระเมิน......................./....................../.....................
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แบบรายงานผลการประเมินการทาครอบฟันโลหะไร้สนิมฟันกรามน้ํานม
เพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ภาคปฏิบัติ)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน......................................................................................................
นิสิต/นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย..........................................................................
ผลการประเมินการทําครอบฟันโลหะไร้สนิมฟันกรามน้ํานม
ผู้ป่วยชื่อ ด.ช./ด.ญ........................................................เลขที่บัตร.........................ซี่ฟนั .......................
งานที่ต้องประเมิน
1. การตรวจและซักประวัติก่อนทําการรักษา
2. การฉีดยาชา
3. การใส่แผ่นยางกันน้าลาย
4. การกรอแต่งตัวฟัน (crown preparation)
5. การเลือกขนาดครอบฟัน
6. การยึดครอบฟันโลหะ
7. การให้คําแนะนาผู้ปกครองในการดูแลอนามัยช่องปากของผู้ป่วย
8. การสื่อสารกับผู้ป่วย และความเป็นวิชาชีพ
สรุปผลการประเมินงานครอบฟันโลหะไร้สนิมฟันกรามน้ํานม
ผ่าน
ไม่ผ่าน เนื่องจาก.........................................................................................................
..................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................
(…………………………………………………………………)
.........…………/…………………../……………..
กรรมการคุมสอบ ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท ที่………………………………………………….
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APPENDIX
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ตัวอย่ าง
1. แบบฟอร์ ม ขอมีเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่

88

2. แบบคัดกรองผู้ป่วย ทําประวัติโดยเวชระเบียน

89

2. ประวัติทางการแพทย์ และทันตกรรม (หน้ า 1) ทําประวัติโดยคลินิกเด็ก
โดยขอให้นกั ศึกษาทันตแพทย์ เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องกับผูป้ กครองอีกครั้ง หากมีขอ้ มูล
เพิ่มเติม ให้นกั ศึกษากรอกเพิม่ ในหน้า 2 และให้อาจารย์เซ็นกํากับ

90

(ต่ อ) ประวัติทางการแพทย์ และทันตกรรม (หน้ า 2)
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4. ใบแบบฟอร์ ม INITIAL EXAMINATION (ใช้ ในผู้ป่วยใหม่)
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5.แบบฟอร์ ม ใบ “Recall Examination”

93

แบบฟอร์ ม Treatment plan มี 2 แบบ คือ
1. ใบแบบฟอร์ ม INITIAL TREATMENT PLAN

94

2. ใบแบบฟอร์ ม Treatment plan (สําหรับวาง complete treatment เขียนด้ วยดินสอให้ อาจารย์
ตรวจก่อน เมิ่อตรวจผ่านแล้ วจึงเปลีย่ นเป็ นหมึก ทําให้ เสร็ จใน 5 วันทําการ หลังจาก initaial
treatment ผ่าน)

95

ตัวอย่ าง แบบฟอร์ ม
1. ใบแบบฟอร์ ม Treatment Record
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2. แบบฟอร์ ม “จดหมายปรึกษาแพทย์ ”
กรณีที่ผ้ ปู กครองให้ ประวัตวิ า่ เด็กมีโรคประจําตัว มีแพทย์ประจําตัวที่ดแู ลอยู่ และพิจารณาแล้ ว
ว่าอาจส่งผลต่อการรับการรักษาทันตกรรม นักศึกษาควรส่งจดหมายปรึกษาแพทย์ประจําตัวเด็ก เพื่อขอ
้ ่อยาและขนาดที่เด็กรับประทาน ข้ อควรระวังในการดูแล
ทราบประวัตทิ างการแพทย์เพิ่มเติม รวมทังชื
ผู้ป่วยเด็ก ในกรณีที่จดหมายปรึกษาแพทย์นานแล้ วควรพิจารณาส่งใหม่
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3. ตารางบันทึกการรั บประทานอาหารใน 1 วัน (diet advice)

98

4.ใบแบบฟอร์ ม caries risk assesment
ชื่อ......................................................................HN…………………

ปัจจัย

ระดับความเสีย่ งต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่ํา

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจําตัว/ความบกพร่องที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษโดยบุคลากรทาง
มี
การแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน
>1
1
(White spot lesions)
ตําแหน่ง ตําแหน่ง
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่อง
ใช่
ฟันลึกในฟันกรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่าย
ใช่
รังสี
12-24
<12
ระยะเวลาทีพ่ บรอยผุครัง้ สุดท้าย
เดือน
เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสีย่ งและการป้องกันฟันผุ
1 ครั้งต่อ
<1 ครั้ง
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
ต่อปี
ปี
การใส่เครื่องมือในช่องปาก
(Orthodontic appliance, space
มี
maintainer, denture, etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภท
≥ 3 ครั้ง
1-2 ครั้ง
แป้ง/น้ําตาลระหว่างมือ้
ต่อวัน
ต่อวัน
การดูดจากขวดนม
ใช่
< 1 ครั้ง 1 ครั้งต่อ
การแปรงฟัน
ต่อวัน
วัน
การใช้ยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์
ไม่ใช้
สรุปผล
สูง
ปานกลาง

ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
>24
เดือน
≥ 2 ครั้ง
ต่อปี
ไม่มี
เฉพาะใน
มื้ออาหาร
ไม่ใช่
 1 ครั้ง
ต่อวัน
ใช้
ต่ํา

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
Recall
วันที่______________________

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
หลังการรักษา
วันที่______________________

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
ก่อนการรักษา
วันที่______________________
ปัจจัย

ระดับความเสีย่ งต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่ํา

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจําตัว/ความบกพร่องที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษโดยบุคลากรทาง
มี
การแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน
>1
1
(White spot lesions)
ตําแหน่ง ตําแหน่ง
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่อง
ใช่
ฟันลึกในฟันกรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่าย
ใช่
รังสี
<12
12-24
ระยะเวลาทีพ่ บรอยผุครัง้ สุดท้าย
เดือน
เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสีย่ งและการป้องกันฟันผุ
1 ครั้งต่อ
<1 ครั้ง
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
ต่อปี
ปี
การใส่เครื่องมือในช่องปาก
(Orthodontic appliance, space
มี
maintainer, denture, etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภท
≥ 3 ครั้ง
1-2 ครั้ง
แป้ง/น้ําตาลระหว่างมือ้
ต่อวัน
ต่อวัน
การดูดจากขวดนม
ใช่
< 1 ครั้ง 1 ครั้งต่อ
การแปรงฟัน
ต่อวัน
วัน
การใช้ยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์
ไม่ใช้
สรุปผล
สูง
ปานกลาง

ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
>24
เดือน
≥ 2 ครั้ง
ต่อปี
ไม่มี
เฉพาะใน
มื้ออาหาร
ไม่ใช่
 1 ครั้ง
ต่อวัน
ใช้
ต่ํา

ปัจจัย

ระดับความเสีย่ งต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่ํา

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจําตัว/ความบกพร่องที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษโดยบุคลากรทาง
มี
การแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน
>1
1
(White spot lesions)
ตําแหน่ง ตําแหน่ง
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่อง
ใช่
ฟันลึกในฟันกรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่าย
ใช่
รังสี
<12
12-24
ระยะเวลาทีพ่ บรอยผุครัง้ สุดท้าย
เดือน
เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสีย่ งและการป้องกันฟันผุ
1 ครั้งต่อ
<1 ครั้ง
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
ต่อปี
ปี
การใส่เครื่องมือในช่องปาก
(Orthodontic appliance, space
มี
maintainer, denture, etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภท
≥ 3 ครั้ง
1-2 ครั้ง
แป้ง/น้ําตาลระหว่างมือ้
ต่อวัน
ต่อวัน
การดูดจากขวดนม
ใช่
< 1 ครั้ง 1 ครั้งต่อ
การแปรงฟัน
ต่อวัน
วัน
การใช้ยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์
ไม่ใช้
สรุปผล
สูง
ปานกลาง

ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
>24
เดือน
≥ 2 ครั้ง
ต่อปี
ไม่มี
เฉพาะใน
มื้ออาหาร
ไม่ใช่
 1 ครั้ง
ต่อวัน
ใช้
ต่ํา

*หากเด็กมีปัจจัยที่แสดงถึงความเสี่ยงสูง เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้เด็กได้รับการ
ประเมินเป็นระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง
ปรับปรุงมาจากแบบฟอร์มของทันตแพทยสมาคม 2554
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5. แบบฟอร์ ม “ใบส่ งตัวผู้ป่วยไปหน่ วยสังคมสงเคราะห์ ”
กรณี ผปู ้ ่ วยมีปัญหาเรื่ องค่าใช้จ่าย ไม่สามารถชําระค่ารักษาทันตกรรมได้ท้ งั หมด นักศึกษา
สามารถปรึ กษาอาจารย์ผคู ้ วบคุมคลินิกในวันนั้น หรื อ ปรึ กษาอาจารย์ที่ตรวจการวางแผนการรักษาเพื่อ
พิจารณาส่ งผูป้ ่ วยและผูป้ กครองไปติดต่อหน่วยสังคมสงเคราะห์ ดังนั้นนักศึกษาจะต้องวางแผนการรักษา
และประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดให้เรี ยบร้อยก่อน แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่คลินิก เพื่อขอแบบฟอร์ม
สําหรับขอสังคมสงเคราะห์มาใส่ รายละเอียด แล้วจึงให้อาจารย์ผคู ้ วบคุมลงนาม และส่ งให้หวั หน้า
ภาควิชาทันตกรรมเด็กลงนามรับรอง และส่ งผูป้ กครองและผูป้ ่ วยไปติดต่อหน่วยสังคมสงเคราะห์
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6.1 แบบขอส่ งถ่ ายภาพรังสี

101

6.2

102

7. ใบแบบฟอร์ ม Interdepartment Communication
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8. ใบบันทึกการชําระเงิน (เจ้ าหน้ าที่การเงินของคลินิก จะเป็ นผู้บนั ทึก)
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9. ซองใส่ ฟิล์ มภาพถ่ ายรั งสี (จะใส่ ดา้ นหลังสุ ดของเวชระเบียน)

ตัวอย่ าง การเก็บภาพถ่ายรังสีในแผ่นใส (กรณีที่นกั ศึกษาเป็ นผู้ถ่ายภาพรังสีด้วยตนเอง)

หมายเหตุ ควรใส่ ช่ ือ Chat No. วันที่ ในใบตัวอย่ างด้ วย

