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การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมเด็ก
คลินิกทันตกรรมเด็กให๎บริการทางทันตกรรมแกํผู๎ป่วยเด็กอายุไมํเกิน 12 ปี แตํสามารถดูแลตํอเนื่องจนถึง
อายุ 18 ปี ทั้งในด๎านทันตกรรมป้องกัน และด๎านการรักษา
ปริมาณงานขั้นต่าของการฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมเด็ก
วิชา

หนํวยกิต

ชนิดของงาน

DTPD 552
Comprehensive
Dental Practice :
Pediatric Dentistry I

2(0-6-2) 1. ตรวจ (ผู๎ป่วยใหมํหรือผู๎ป่วย recall)
และวางแผนการรักษา
2. การประเมินความเสี่ยง
3 .การเคลือบฟลูออไรด์
4. Sealant
5. อุดฟัน หรือ PRR
6. สอนการท่าความสะอาดชํองปาก(OHI)
7. Diet advice หรือ counseling
8. ถอนฟัน
9. ประเมินการปรับพฤติกรรมและการฉีดยาชา
10. สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของนักศึกษา
หลังปริญญาสาขาทันตกรรมส่าหรับเด็ก

DTPD 651
Dental Clinical
Practice : Pediatric
Dentistry II

2(0-6-2) 1. อุดฟัน หรือ PRR
2. Pulp Treatment ในฟันน้่านม*
3. Stainless steel crown
4. Comprehensive case
5. การตรวจและสอนท่าความสะอาดชํองปากใน
เด็กเล็ก (น๎อยกวําหรือเทํากับ 3 ปี)
6. สอบการตรวจและวางแผนการรักษาผู๎ป่วย
7. สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของนักศึกษา
หลังปริญญาสาขาทันตกรรมส่าหรับเด็ก

หมายเหตุ

** Pulp treatment หมายถึง pulpotomy หรือ pulpectomy ในฟันน้่านม

ปริมาณงานขั้นต่า่
5 ราย
5 ราย
5 ราย
5 ซี่
5 ซี่
5 ราย
5 ราย
2 ซี่
1 ราย
2 ครั้ง

5 ซี่
2 ซี่
2 ซี่
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ครั้ง
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ระเบียบปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมเด็ก
I. การแต่งกายของนักศึกษาทันตแพทย์
1. แตํงกายตามแบบฟอร์มการขึ้นปฏิบัติงานคลินิกที่คณะฯ ก่าหนด
2. สวมเสื้อกาวน์ยาวที่ปักชื่อ-นามสกุล ทับชุดฟอร์มปกติ ในกรณีฉุกเฉินที่น่าเสื้อกาวน์ของเพื่อนมาใสํ
ให๎เขียนชื่อและนามสกุลของตนเองติดทับชื่อเพื่อน
3. ตัดเล็บสั้น สะอาด ไมํทาเล็บ ไมํใสํตุ๎มหูชนิดห๎อยยาวหรือเครื่องประดับขณะปฏิบัติงาน
4. ขณะปฏิบัติงานให๎สวมหมวก (ปี 5 สีเขียว ปี 6 สีฟ้า) ถุงมือ, mask และแนะน่าให๎สวม face shield
หรือแวํนตาป้องกันการกระเด็นของน้่า เลือดและน้่าลาย (face shield หรือ แวํนตานักศึกษาต๎องน่ามาเอง)
II. ระเบียบการลงปฏิบัติงานในคลินิก
1. ต๎องลงปฏิบัติงานตรงเวลาที่ได๎ก่าหนดไว๎ เช๎า 9.00 น และไมํเกิน 9.30 บําย 13.00 และไมํเกิน 13.30
2. การลงปฏิบัติงานในคลินิกเด็กควรลงปฏิบัติตามตารางที่หนํวยการศึกษาจัดไว๎ให๎ ถ๎ามีความจ่าเป็นต๎องลง
คลินกิ เพิ่มให๎ขออนุญาตหัวหน๎าภาควิชาทันตกรรมเด็ก
3. จ่านวนเวลาที่ลงคลินิกของนักศึกษาต๎องเกิน 80% ของเวลาที่ก่าหนดหรือไมํน๎อยกวํา 26 คาบในหนึ่งปี
การศึกษา มิฉะนั้นจะถือวําไมํผํานในรายวิชา และไมํมีสิทธิ์ในการขอลงคลินิกเพิ่ม ยกเว๎นมีเอกสารรับรอง
ความจ่าเป็นในการขาดการปฏิบัติงาน
4. ขณะปฏิบัติงานนักศึกษาผู๎ใดมีกิจธุระนอกคลินิก ต๎องขออนุญาตอาจารย์ผู๎ควบคุมกลุํมกํอน
5. การลาป่วย-ลากิจ
 ลาป่วย- นักศึกษาต๎องสํงใบลาที่หนํวยการศึกษาเมื่อกลับมาศึกษา
 ลากิจ นักศึกษาต๎องสํงใบลากิจที่หนํวยการศึกษาลํวงหน๎าอยํางน๎อย 3 วัน
และถํายเอกสารใบลากิจสํงมายังอาจารย์ผู๎ควบคุมรายวิชา และหัวหน๎าคลินิกทราบ
6. ใช๎เครื่องมือและวัสดุที่คลินิกฯ เตรียมไว๎ให๎ โดยนักศึกษาเป็นผูเ๎ บิกและเตรียมเครื่องมือเองเพื่อจะได๎รู๎จัก
และเลือกใช๎เครื่องมือได๎ถูกต๎องเหมาะสม
7. การปฏิบัติงานในคลินิกเด็กควรค่านึงถึงความรับผิดชอบของทันตแพทย์ทมี่ ีตํอผู๎ป่วยที่มารับการรักษาเป็น
ส่าคัญ
III. ขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อนักศึกษาลงมาปฏิบัติการที่คลินิกทันตกรรม (โดยย่อ)
1. เมื่อนักศึกษาลงปฏิบัติงานจะต๎อง
1.1 เซ็นชื่อ:- เซ็นชื่อในสมุดเช็นชื่อของนักศึกษาแตํละชั้นปีที่วางอยูํที่โต๏ะข๎างประตูทางด๎านหน๎า
ตรงข๎ามกับเครื่องชั่งน้่าหนัก วัดสํวนสูง ผู๎ที่ลงปฏิบัติงานช๎ากวํา 15 นาที ถือวําท่างานสาย
ถ๎าสายเกิน 40 นาที ถือวําขาดการท่างานในคาบนั้น ในกรณีที่ลงปฏิบัติงานสายเกิน 30 นาที
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เนื่องจากเหตุจ่าเป็นให๎นักศึกษาแจ๎งให๎อาจารย์เวรผู๎ควบคุมกลุํมที่นักศึกษาลงปฏิบัติการใน
วันนั้น
1.2 จัดกลุํม:- เมื่อเซ็นชื่อเรียบร๎อยแล๎วให๎ดูวําตัวเองอยูํกลุํมใด นักศึกษาทันตแพทย์จะถูกแบํง
ออกเป็นกลุํมยํอยกลุํมละ 4-5 คนโดยมีอาจารย์ผู๎ควบคุม 1 ทําน
1.3 เก็บกระเป๋า ของใช๎สํวนตัว ไปเก็บยังชั้นเก็บของในห๎องพักอาจารย์
1.4 เบิกชุดตรวจ:- เบิกเครื่องมือที่และวัสดุต๎องการใช๎งานจากเจ๎าหน๎าที่ที่ห๎องเวชภัณฑ์ปลอด
เชื้อ( sterile supply room )
1.5 จัด unit
2. รับแฟ้มเวชระเบียน :- ส่าหรับนักศึกษาที่มีผู๎ป่วยให๎รับบัตรเวชระเบียนจากอาจารย์ผู๎ควบคุมหรือเจ๎าหน๎าที่
เบิกชุดตรวจจากผู๎ชํวยทันตแพทย์ที่ห๎องเครื่องมือที่steriled น่าเครื่องมือไปวางไว๎ที่ unit ของตนและจัด
เครื่องมือให๎เรียบร๎อยกํอนรับผู๎ป่วย
:- ในกรณีที่นักศึกษาไมํมีผู๎ป่วย ให๎ไปชํวยงานเพื่อนที่อยูํในกลุํมเดียวกัน หรือ ตํางกลุํม
เช็คงาน โดยต๎องแจ๎งอาจารย์ผู๎ควบคุมประจ่ากลุํมเดิมของนักศึกษากํอนทุกครั้ง
3. การรับผู๎ป่วย
ให๎รับผู๎ป่วยนัดและเด็กนักเรียนกํอน เมื่อผู๎ป่วยนัดไมํมี ให๎รับผู๎ป่วยฉุกเฉิน และผู๎ป่วยใหมํ
ผู๎ป่วยจะแบํงออกเป็น 4 ประเภท คือ ผู๎ป่วยนัด ผู๎ป่วยใหมํ ผู๎ป่วยฉุกเฉิน และ เด็กนักเรียน โดยการรับ
ผู๎ป่วยจะท่าการรับเป็น 2 ประเภท คือ
1. ผู๎ป่วยนัด (คลินิกเด็กนัดให๎นักศึกษา หรือ นักศึกษานัดเอง)และ เด็กนักเรียน.......รับเป็นอันดับที่1
ให๎รับตรงเวลานัดหมาย
2. ผู๎ป่วยใหมํและผู๎ป่วยฉุกเฉิน.........................................................................รับเป็นอันดับที่ 2
ให๎รับตามเลขที่ 1 2 3...
 อํานท่าความเข๎าใจกับประวัติ
ในกรณีผู๎ป่วยใหมํและผู๎ป่วยที่หํางจากการรักษาเป็นเวลาเกิน 6 เดือน
- ครอบครัว (พี่น๎อง ผู๎ที่ท่าการเลี้ยงดู อาชีพบิดา มารดา การย๎ายที่อยูํจากตํางจังหวัดมา
อยูํใน กทม ) อาชีพผู๎ปกครอง
- ประวัติ oral hygiene (การแปรงฟันด๎วยตนเอง หรือผู๎ปกครองแปรงให๎ จ่านวนครั้ง
ของการแปรงฟัน ยาสีฟัน ขนาดของยาสีฟัน การใช๎ไหมขัดฟัน น้่ายาบ๎วนปาก การ
ดูดนม ชนิดของนมที่ทาน อาหารที่กํอให๎เกิดฟันผุ )
- ประวัติทางการแพทย์ (โรคประจ่าตัวทั้งทางรํางกายและจิตใจ ความรุนแรง ยาที่
รับประทาน การเป็นหวัดบํอย การเป็นโรคภูมิแพ๎ การเป็นโรคทางระบบ การรักษาหรือ
ฉีดวัคซีนที่เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ การพัฒนาการ IQ และ EQ สมาธิสั้น )
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- ประวัติทางทันตกรรม (เคยได๎รับการรักษาทางทันตกรรมชนิดใด พฤติกรรมในการท่า
ฟัน การได๎รับฟลูออไรด์)
- chife complaint
ในกรณีผู๎ป่วยฉุกเฉิน
- ซักถาม chief complaint
(ปัญหา หรือ อาการส่าคัญ ที่ท่าให๎ผู๎ป่วยมาพบทันตแพทย์)
- ซักประวัติตํางๆผู๎ปกครอง เชํน ต๎องการอุดฟัน ถอนฟัน หกล๎มฟันหัก บวมจากฟันซี่
ใด มีอาการมาเป็นเวลากี่วัน ได๎รับยาใดมาบ๎าง ไปพบแพทย์ หรือทันตแพทย์มากํอน
หน๎านี้หรือไมํ
ในกรณีผู๎ป่วยนัด ต๎องทราบถึง
- ประวัติทั่วไป( ครอบครัว แพทย์ ทันตแพทย์)
- ประวัติทันตกรรม (CC งานที่ท่าครั้งที่แล๎ว การ x- ray ฟันที่รักษาประสาทฟันฯลฯ )
- งานที่ต๎องท่า
 รายงานอาจารย์ประจ่ากลุํมและขออนุญาตน่าผู๎ป่วยเข๎ามาในคลินิกกํอนออกไปเรียกผู๎ป่วย
โดยแจ๎งผู๎ปกครองคอยผู๎ป่วยเพื่อรับทราบถึงปัญหาตํางๆ
 การเรียกผู๎ป่วยที่นั่งรอ: ให๎เรียกชื่อจริงพร๎อมนามสกุล ควรถามชื่อ-นามสกุลผู๎ป่วยซ้่าอีกครัง้
เมื่อพบผู๎ป่วย ในกรณีที่เรียกผู๎ป่วยหรือผู๎ปกครองแล๎วไมํปรากฏตัว ให๎แจ๎งเจ๎าหน๎าประจ่า
เคาน์เตอร์นัดหมายทราบ หากไมํพบผู๎ป่วยอีกให๎คืนเวชระเบียนผู๎ป่วยที่เจ๎าหน๎าที่และรับผู๎ป่วย
คนใหมํตํอไป
- ในกรณีเด็กเล็กอนุญาตให๎ผู๎ปกครองเข๎ามากับเด็กได๎ไมํเกิน 1 คน
- กรณีเด็กโตและสามารถดูแลตัวเองได๎ดีควรขอให๎ผู๎ปกครองนั่งคอยอยูํที่ห๎องพักคอยและ
ต๎องแจ๎งผู๎ปกครองวําระหวํางที่เด็กก่าลังรับการรักษาทันตกรรม ผู๎ปกครองควรรออยูํ
- สํวนผู๎ปกครองต๎องการไปธุระอื่นๆ ที่จ่าเป็นไมํสามารถนั่งคอยอยูํได๎ให๎นักศึกษาแจ๎ง
อาจารย์ผู๎ควบคุม
4. การเบิกเครื่องมือและวัสดุ :- เบิกเครื่องมือและวัสดุจากเจ๎าหน๎าที่ที่ห๎องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโดย พิจารณาจากงานที่ท่า
- การตักวัสดุ : เชํน fluoride paste ควรกะปริมาณของวัสดุให๎พอดีกับงานที่จะท่าไมํควรตัก
วัสดุมามากเกินความจ่าเป็น เชํนเดียวกับ การหยด etching solution , sealant ไมํควรใสํมา
เต็มหลุม
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5. การตรวจ:-ตรวจผู๎ป่วยและเชิญอาจารย์ผู๎ควบคุมตรวจงาน
กํอนการปฎิบัติงานใดให๎แกํผู๎ป่วย
โดยเฉพาะผู๎ป่วยใหมํต๎องแจ๎งให๎ผู๎ปกครองทราบแผนการรักษากํอน และขออนุญาตรักษาทางทันตกรรม
พร๎อมทั้งแจ๎งคํารักษา
6. Check งานตามขั้นตอน:- การปฏิบัติงาน ให๎ check และปฏิบัติงานตามขั้นตอนของงานนั้นๆ
7. สํงถํายภาพรังสี (ดูหัวข้อการส่งต่อผู้ป่วยคลินิกรังสี)
:- ในกรณีที่ต๎องสํงถํายภาพรังสี พิจารณา technique ซี่ฟันที่สมควรสํง x- ray กับอาจารย์
ประจ่ากลุํม
:- เขียนใบสํง x- ray ให๎อาจารย์ลงนาม
- ลงบันทึกการสํงถํายภาพรังสีในบัตรเวชระเบียนผู๎ป่วยในหน๎า inter department
เขียน refer ผู๎ป่วยจาก clinicเด็กไปยัง clinic x-ray เซ็นชื่อตนเอง และให๎อาจารย์
ประจ่ากลุํมลงนาม
- น่าใบสํง x-ray ไปให๎ counterด๎านหน๎า ให๎เจ๎าหน๎าที่ลง computer เพื่อสํงตัวผู๎ป่วยไป
clinic x-ray ชั้น 3
:- ในกรณีเด็กเล็กหรือเลยเวลา 11.30 น. ในคาบเช๎า และ 15.30 น. ในคาบบําย
อาจพิจารณา x- ray ที่ห๎อง x-ray ที่อยูํด๎านในของคลินิกเด็ก
:- ระหวํางคอย x-ray ในกรณีที่มีผู๎ป่วยอื่นรอตรวจอยูํให๎เก็บและหํอชุดตรวจผู๎ป่วยที่ไป
x-ray ท่าการ sterile unit เพื่อการเตรียมรับผู๎ป่วยคนใหมํตํอไป
8. Checkงานตามขั้นตอน:- การปฏิบัติงาน ให๎ check และปฏิบัติงานและ checkงานตามขั้นตอนของ
งานนั้นๆ เมื่อปฏิบัติงานทั้งหมดเสร็จแล๎วให๎รายงานอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง และแจ๎งค่าแนะน่าหลังการ
รักษาให๎ผู๎ปกครองและผู๎ป่วยเด็กทราบ
9. สํงผู๎ป่วย
ให๎ออกไปสํงผู๎ป่วยที่บริเวณพักคอยผู๎ปกครองโดยสํงให๎อยูํในความดูแลของผู๎ปกครองแล๎วจึงกลับมาที่
unit แล๎วจึงหํอเก็บเครื่องมือทุกอยํางที่ใช๎แล๎วสํงยังห๎องเครื่องมือที่ไมํsteriled ในกรณีที่ผู๎ปกครองไมํอยูํ
ให๎ผู๎ป่วยอยูํภายในคลินิกเด็กกํอน ห๎ามทิ้งเด็กให๎อยูํคนเดียว
IV การปฏิบัติต่อผู้ป่วยเด็ก
1. ควรพูด และปฏิบัติตํอผู๎ป่วยเด็กและผู๎ปกครองด๎วยความสุภาพ นุํมนวล ตามหลักจิตวิทยา
2. ในกรณีที่มีปัญหากับผู๎ป่วยและผู๎ปกครองให๎ปรึกษาอาจารย์ผู๎ควบคุมในวันนั้น
3. ห๎ามกระท่าการใดๆกับผู๎ป่วยโดยอาจารย์มิได๎รู๎เห็นหรือไมํอนุญาตเด็ดขาด
4. ในกรณีที่มีเครื่องมือหรือฟันหลุดเข๎าคอ หรือ อาการแทรกซ๎อนขณะปฏิบัติงาน ต๎องรายงานอาจารย์ผู๎
ควบคุมทันที
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5. ห๎ามปลํอยผู๎ป่วยไว๎ตามล่าพัง (โดยเฉพาะเด็กเล็ก, เด็กซน)
6. ระวังไฟสํองตาผู๎ป่วยขณะปฏิบัติงาน
7. เก็บเครื่องมือที่นํากลัว (เชํน เข็มฉีดยาชา) ให๎พ๎นสายตาผู๎ป่วย อยําพูดถึงหรือจับเครื่องมือในลักษณะที่
นําหวาดเสียวผํานบริเวณสายตาของผู๎ป่วยเพราะจะท่าให๎เด็กกลัวและไมํให๎ความรํวมมือ
8. คิดถึงหลัก “อตตาน่ อุปม่ กเร”
VI ผู้ป่วยในคลินิกเด็ก (เนื้อหาโดยละเอียด)
ผู๎ป่วยเด็กคือผู๎ป่วยที่มีอายุตั้งแตํ 0-18 ปี รวมถึงผู๎ป่วยพิเศษที่มารับบริการ แบํงออกเป็น 4 กลุํม
1. ผู้ป่วยใหม่ (อายุ 0-12 ปี) หมายถึง ผู๎ป่วยที่เพิ่งมาติดตํอขอรับการรักษาเป็นครั้งแรก ยังไมํเคยท่า
แฟ้มประวัติมากํอน ผู๎ป่วยใหมํจะต๎องมีผู๎ปกครอง เชํน พํอ แมํ หรือญาติสนิทที่บรรลุนิติภาวะมาด๎วย โดยจะต๎อง
ให๎ข๎อมูลตําง ๆ เกี่ยวกับตัวผู๎ป่วยและสามารถกรอกแบบสอบถามของคลินิกและตอบข๎อซักถามเพิ่มเติมได๎
เจ๎าหน๎าที่เวชระเบียนของคณะจะเป็นผู๎กรอกประวัติและชีวสถิติเบื้องต๎นของผู๎ป่วยเด็กและให๎ผู๎ปกครองเซ็นชื่อ
รับรองในค่ายินยอมการรักษา (นักศึกษาต๎องตรวจอีกครั้งเมื่อรับผู๎ป่วยใหมํ) ผู๎ป่วยประเภทนี้สามารถรับเป็น
comprehensive caseได๎โดยต๎องมี visitในการรักษาเทํากับ หรือ มากกวํา 4 ครั้ง
2. ผู้ป่วยนัด หมายถึง ผู๎ป่วยที่เคยมารับการรักษาแล๎วและได๎รับการนัดหมายให๎มาในวันและเวลาที่
เจาะจง การนัดหมายท่าโดย
2.1 ผู๎ป่วยนัดคลินิกทันตกรรมเด็ก ได๎แกํ ผู๎ป่วยเด็กที่ทางคลินกิ นัดไว๎ให๎นักศึกษาโดยไมํ
เฉพาะเจาะจง ชื่อผู๎นัดคือคลินิกเด็ก และเวลานัดหมายจะมีก่าหนดเวลาที่แนํนอน นักศึกษา
ที่ไมํได๎ท่าการนัดผู๎ป่วยในวันที่ลงปฏิบัติงานให๎รับรักษาผู๎ป่วยกลุํมนี้กํอน แบํงเป็น 2 ประเภท
คือ
- ผู๎ป่วยที่มีการรักษาตํอเนื่องมาจากครั้งที่แล๎วโดยนักศึกษาทันตแพทย์แตํยังไมํเสร็จ
สํวนใหญํเป็นผู๎ป่วยที่ท่างานตํอเนื่องกันมาโดยในบัตรจะเขียน NV (Next Visit)ที่บอกวําในครั้ง
นี้จะท่าอะไร
- ผู๎ป่วย recall 3 เดือน หรือ 6 เดือน ซึ่งอาจจะต๎องมีการซักประวัติกันใหมํเหมือน
ผู๎ป่วยใหมํ และท่า recall examination chart
- ผู๎ป่วย recall 6 เดือน ต๎องท่าการซักประวัติใหมํ และท่า recall examination chart
สามารถรับเป็น comprehensive case ได๎โดยต๎องมี visitในการรักษาเทํากับ หรือ มากกวํา 4
ครั้ง
2.2 ผู๎ป่วยนัดกับนักศึกษาทันตแพทย์ ได๎แกํ ผู๎ป่วยที่นักศึกษาเป็นผู๎นัดเอง โดยนักศึกษาต๎องการ
ท่างานที่ตํอเนื่องและต๎องการดูแลผู๎ป่วยด๎วยตนเอง คลินิกจะจัดบัตรเวชระเบียนผู๎ป่วยไว๎ใน
กลํองที่มีชื่อนักศึกษาอยูํ โดยใบนัดจะเขียนชื่อ นักศึกษาและเวลาตามที่นักศึกษาก่าหนด
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การนัดหมายผู๎ป่วยของตนเองให๎ปฏิบัติดังนี้
- แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ประจ่าเคาน์เตอร์นัดหมายเพื่อลงชื่อผู๎ป่วยและนักศึกษาไว๎ใน
สมุดนัดของคลินกิ ฯ
- การนัดกับผู้ป่วยทางโทรศัพท์ให๎นักศึกษามาแจ๎ง และบันทึกลงสมุดนัดของ
คลินิก กํอนวันนัด 2-3 วัน เพื่อคลินิกฯจะได๎เบิกบัตรเวชระเบียนผู๎ป่วยให๎กับ
นักศึกษาในวันนั้น
- ห๎ามนัดผู๎ป่วยโดยไมํลงในสมุดนัดของคลินิกเด็ก
2.3 การปฏิบัติตนเมื่อผู๎ป่วยมาสาย ผิดวัน และไมํมาตามนัด
เมื่อผู๎ป่วยนัดของนักศึกษาสาย (มาสายเกิน 20 นาที) ให๎แจ๎งอาจารย์ที่ควบคุมทราบ เพื่อรับ
ผู๎ป่วยคนใหมํตํอไป ควรแจ๎งผู๎ปกครองให๎มาตรงเวลาในครั้งตํอๆไป
ถ๎าผู๎ป่วยนักศึกษามาผิดวัน และผิดทันตแพทย์ประจ่า ให๎นักศึกษาที่ลงในวันนั้น ท่างานบางอยําง
ให๎กับผู๎ป่วยและสํงกลับนักศึกษาเจ๎าของ case
ผู๎ป่วยนัดของนักศึกษาที่ไมํมาตามนัด ให๎น่าแฟ้มเวชระเบียนมาเขียนวํา ผู๎ป่วยไมํมาตามนัดโดย
ระบุเหตุผล พร๎อมทั้งเซ็นชื่อนักศึกษา และ น่าแฟ้มมาให๎อาจารย์ผู๎ควบคุมเซ็นในวันนั้น
3. ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึงผู๎ป่วยที่มารับการรักษาโดยมิได๎มีการนัดหมายลํวงหน๎า ซึ่ง
อาจจะมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือไมํก็ได๎ คลินิกจะจัดบัตรเวชระเบียนผู๎ป่วยไว๎ในกลํองผู๎ป่วยใหมํและผู๎ป่วย
ฉุกเฉินโดยจะมีเบอร์คิวติดอยูํหน๎าบัตรเวชระเบียนผู๎ป่วย ขอให๎นักศึกษาหยิบเรียงตามล่าดับ (ห๎ามเลือกผู๎ป่วยเอง
ยกเว๎นกรณีจ่าเป็นต๎องขออนุญาตอาจารย์ผู๎ควบคุมให๎เป็นผู๎พิจารณาจํายผู๎ป่วยให๎)
4. ผู้ป่วยเด็กนักเรียน เป็นผู๎ป่วยที่ภาควิชาทันตกรรมส่าหรับเด็กไปรับมาเพื่อท่าการรักษาจากโรงเรียนที่
ภาควิชาทันตกรรมชุมชนได๎ดูแลอยูํ เชํน เคลือบฟลูออไรด์ sealant สอนทันตสุขศึกษา ผู๎ป่วยประเภทนี้จะได๎รับ
การอนุญาตจากผู๎ปกครองจากที่โรงเรียน และ ถูกพามาโดยอาจารย์ประจ่าโรงเรียน งานที่ให๎การรักษาได๎แกํ
Initial examination, x-rayโดยนักศึกษาผู๎ท่าการรักษาที่คลินิกทันตกรรมส่าหรับเด็ก , scaling , filling , SSC, diet
advice, OHI, pulpotomy, pulpectomy, pulpectomy( 1 visit) ส่าหรับการท่า pulpectomy 2 visit อาจต๎องให๎
นักศึกษาทันตแพทย์ผู๎อื่นท่าการรักษาตํอ นักศึกษาผู๎ท่าการรักษาครั้งที่1 จะได๎ requirement ถึงขั้นที่ตนท่าไว๎ สํวน
นักศึกษาผู๎ที่ท่าการรักษาตํอก็จะได๎ requirement. ในสํวนหลังที่ตนเองท่าเชํนกัน นักศึกษาทั้ง 2 คนนี้จ่าเป็น
จะต๎องหา requirement pulpectomyในสํวนที่ตนเองขาดเพิ่ม จึงจะได๎ 1 requirement ของ pulpectomy ส่าหรับ
งานที่ซ้่าซ๎อนกับภาควิชาทันตกรรมชุมชนที่ได๎ท่าไปแล๎วนั้น คลินิกเด็กจะไมํท่า อันได๎แกํ PPF, sealant ส่าหรับ
space maintainerจะไมํพิจารณาท่าให๎ เนื่องจากปัญหาเรื่องรายจําย
ผู๎ป่วยประเภทนี้พยายามรักษาให๎เสร็จกํอนก่าหนดเวลา(12.00น และ16.00น) 30นาที เนื่องจากเด็ก
นักเรียนต๎องรีบกลับพร๎อมรถรับ-สํง ผู๎ป่วยประเภทนี้ไมํสามารถรับเป็น comprehensive caseได๎เพราะการรักษา
เป็นแบบ unit treatment ไมํใชํ complete treatment
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VII. การตรวจผู้ป่วยของนักศึกษา
 ผู้ป่วยใหม่
แนวทางการรักษาผู้ป่วยดังนี้
1. นักศึกษารายงานประวัติและการใช๎ยาทานประจ่า CC ให๎อาจารย์ประจ่ากลุํมทราบ น่าผู๎ป่วยเข๎ามา
ในคลินิก
2. ตรวจชํองปากและฟันโดยการใช๎ใบตรวจชนิด Initial examination การตรวจควรค่านึงถึง caries risk
, x-ray bite wing ไปด๎วย เมือ่ ตรวจเสร็จ เชิญอาจารย์ตรวจ เซ็นชื่อนศ และ ให๎อาจารย์เซ็นก่ากับ
3. ในกรณีที่ต๎องสํง X-RAY ประกอบการรักษา (ดูหัวข้อการส่งต่อผู้ป่วยคลินิกรังสี)
ในกรณีที่ต๎องการวางแผนการรักษาตํอเนื่อง
ให๎สอบถามผู๎ปกครองและเด็กวําสามารถมาท่าการรักษาตํอเนื่องได๎หรือไมํ
ตรวจแผนการรักษา กับอาจารย์โดยค่านึงถึง
ฟันซี่ใดที่ต๎องสํง x-ray และสํงเทคนิคใด กี่ภาพ
- เมื่อผู๎ป่วยกลับมาจาก X-ray อําน film และเชิญอาจารย์ตรวจ
- วางแผนการรักษาในใบ initial treatment plan ให๎อาจารย์ตรวจและเซ็นชื่อ
ก่ากับในวันนั้น
- อธิบายสภาพชํองปาก แผนการรักษา ระยะเวลาการรักษาและคําใช๎จําย
โดยประมาณแกํผู๎ปกครอง
- วางแผนและท่า complete treatment plan ตํอไป
ในกรณีที่ผู๎ป่วยไมํสามารถมาท่าการรักษาได๎อยํางตํอเนื่องให๎สํง X-ray ในสํวนที่ต๎องการรักษา
เทํานั้น
4. ท่าการักษาตามแผนที่วางไว๎หรือตามความเหมาะสม ให๎อาจารย์ตรวจตามขั้นตอน
 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แนวทางการรักษาผู้ป่วยดังนี้
1. นักศึกษารายงานประวัติและการใช๎ยาทานประจ่า CC (chief complaint) ให๎อาจารย์
ประจ่ากลุํมทราบ น่าผู๎ป่วยเข๎ามาในคลินิก
2. ท่าการตรวจชํองปาก ถ๎าเป็นผู๎ป่วยใหมํให๎ท่า initial examination chart แตํถ๎าเป็นผู๎ป่วยเกํา
ที่ขาดหายไปให๎ท่า recall examination chart - ในการตรวจควรพิจารณาถึง caries risk , xray bite wing, recall pulp treatment เชิญอาจารย์ตรวจ เซ็นชื่อนศ และ ให๎อาจารย์เซ็น
ก่ากับ
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3. กํอนการสํง x-ray (ดูหัวข้อการส่งต่อผู้ป่วยคลินิกรังสี) ควรพิจารณาดูจากภาพ film x-ray
เกํา(ถ๎ามี) การสํง x-ray (ซี่ใด และ Techniqueใด) ปฏิบัติเชํนเดียวกับผู๎ป่วยใหมํ เซ็นชื่อนศ
และ ให๎อาจารย์เซ็นก่ากับ
4. รักษา chief complaint ถ๎า CC คือ“ต๎องการตรวจฟัน” หรือ “ต๎องการเคลือบฟลูออไรด์” อํ
ให๎ย๎อนกลับไปดูประวัติการการเคลือบฟลูออไรด์ด๎วย
 ผู้ป่วย RECALL
เป็นผู๎ป่วยเกําที่เคยได๎รับการรักษาเสร็จสิ้นไปแล๎ว และกลับมาตรวจเป็นระยะ ๆ ทุก 3-6 เดือน
แนวทางการรักษาผู้ป่วยดังนี้
1. ถาม chief complaint อื่นที่ต๎องการรักษาเรํงดํวนกํอนนอกเหนือจากการมาเพื่อตรวจเช็คตามปกติ
หากมี chief complaint : เชํน มีฟันปวดและต๎องการตรวจฟันให๎ดูแลเชํนเดียวกับผู๎ป่วยฉุกเฉิน
หากไมํมีchief complaint : ส่าหรับผู๎ป่วย recall 3 เดือน ผู๎ป่วยประเภทนี้มักมีปัจจัยที่ต๎องให๎มา
ตรวจ check เร็วกวําปกติ เชํน เริ่มมี proximal caries จากfilm x-ray
BW , space maintainerใกล๎จะต๎องถอดเนื่องจากฟันใกล๎ขึ้น เป็น
high caries risk เนื่องจากแปรงฟันไมํดี ทานอาหารหวานบํอย , ฟันซี่
6 ยังขึ้นไมํเต็มที่เมื่อ 3 เดือนที่แล๎วต๎องนัดมา sealant ให๎อํานประวัติ
จากบัตรเวชระเบียนที่ระบุไว๎ที่ต๎องการ follow up เมื่อ 3 เดือนที่แล๎ว
: ส่าหรับผู๎ป่วย recall 6 เดือน ให๎ถือวําเป็นผู๎ป่วยใหมํ ซักประวัติ
(ครอบครัว การแพทย์ ทันตกรรม Oral hygiene) ซัก chief complaint
ถ๎ามีอาการให๎ซักประวัติอาการนั้น น่าเข๎ามาในคลินิก
ถ๎ามีอาการนักศึกษาตรวจและเชิญอาจารย์ check งาน รักษา
ตามอาการนั้นๆ
หากไมํมีอาการให๎ท่า RECALL EXAMINATION chart
ระหวํางการตรวจให๎คิดถึง caries risk การสอน OHI การขูดหินปูน
และเคลือบฟลูออไรด์ การท่า diet advice การตรวจ proximal caries
การดูความส่าเร็จของงานตํางๆ (ฟันที่รักษาราก, sealant loss, SSC
ที่มีเหงือกบวม, filling leakage , space maintainerที่มี cement
loss) เชิญอาจารย์checkหลังตรวจเสร็จ ถ๎ามีงานที่ต๎องท่าหลาย
อยําง ให๎วางแผนการรักษาใน initial treatment plan ให๎อาจารย์เซ็น
ใน visit นัน้ แล๎วจึงท่า complete treatment plan สํงอีกครั้งใน 2-5วัน
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ท่าการโดยเขียนด๎วยดินสอกํอนเมื่ออาจารย์ตรวจผํานแล๎วจึง
เปลี่ยนเป็นหมึก ผู๎ป่วย recall ถ๎ามีงานท่าหลายอยํางสามารถน่ามา
เป็นผู๎ป่วย comprehensive case ของตนเองได๎
2. ตรวจดูผลของการรักษาที่เคยทามาแล้ว
SEALANT
FILLING

- ตรวจดูสภาพ ถ๎าแตกหักหรือหลุดไป ควรท่าการ re-sealant
- ตรวจดูสภาพ ถ๎ามีการแตกหักหรือมีการผุตํอควรท่าการบูรณะใหมํ หากมี
หลายซี่ อาจต๎องพิจารณาวางแผนการรักษาแบบผู๎ป่วยนัด
SSC
- ตรวจดูลักษณะทั่วไปเชํน ครอบฟันทะลุ ขยับได๎ รวมทั้งศึกษาประวัติผู๎ป่วย
วําฟันนั้นเคยได๎รับการรักษาประสาทฟันน้่านม มากํอนหรือไมํ หากมีต๎อง
ประเมิน ผลการรักษาด๎วย
PULP Tx.
- ควรประเมินผลการรักษาจาก การซักถามอาการผู๎ป่วย การตรวจฟันและ
เนื้อเยื่อโดยรอบ และภาพถํายรังสีทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นกับการพิจารณา
ผลการรักษา
APPLIANCES
- สํวนมากจะเป็น space maintainer ชนิดติดแนํน เชํน band and loop ควร
ตรวจสภาพทั่วไปวําติดอยูํไมํหลุด band แนบสนิทดี ซีเมนต์อยูํในสภาพดี
เครื่องมือไมํมีการช่ารุดหรือท่าอันตรายตํอเนื้อเยื่อ ข๎างเคียง รวมทั้งตรวจดู
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
- ในกรณีที่นานกวํา 6 เดือน และขอบของ band ไมํแนบสนิท ควรถอด
เครื่องมือออกเพื่อตรวจดู abutment จะre-cementing หรือท่าใหมํแล๎วแตํ
พิจารณา
- หากต๎องapply fluoride (Varnish หรือ Gel) ควรท่าหลังการ cement
3. ผู้ป่วยในระยะ mixed dentition ควรตรวจนับ จ่านวนฟันแท๎ อาจพบ missing tooth หรือ
delayed eruption ซึ่งมีสาเหตุตําง ๆ กัน
4. ตรวจดู oral hygiene และ motivate ซ้า
5. ดูประวัติการให้ topical fluoride และ systemic fluoride

12

VIII. แบบฟอร์มและการบันทึกในแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
ก.แบบฟอร์มต่างๆ
รูปแบบของแฟ้มผู๎ป่วยอาจเปลี่ยนไปจากนี้ได๎ แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงตัวอยํางประเภทหนึ่งเทํานั้น
เมื่อเปิดเวชระเบียนผู๎ป่วยจะพบวําในเวชระเบียนแบํงออกเป็น 2 สํวนใหญํ คือ
ด้านซ้าย - จะเป็นประวัติข๎อมูลสํวนตัวและรูปภาพของผู๎ป่วย
ด้านขวา - ประกอบด๎วย
1) Treatment record โดยข๎อมูลการรักษาที่เป็นปัจจุบันหรือประวัติที่บันทึกครั้งล่าสุดไว้ด้านบน
เสมอ
2) แบบฟอร์มต่างๆ ของคลินิกทันตกรรมเด็ก จะอยูใํ นสํวนที่มีสติกเกอร์คั่นหน๎าวํา “คลินิกทันตกรรมเด็ก (Pedo)” เชํน ประวัติทางการแพทย์และทันตกรรม (ของคลินิกทันตกรรมเด็ก), Initial examination,
Treatment plan, Consultation letter, Diet counseling ฯลฯ โดยข๎อมูลที่เป็นปัจจุบันล่าสุดจะใส่ไว้ด้านบน
เสมอ
3) Radiographic request
4) Record of Payments
5) ซองใส่ฟิล์มภาพถ่ายรังสี (ถ๎ามี)
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ข.การบันทึกในแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในใบแบบฟอร์มต่างๆ
1. การบันทึก “ใบแบบฟอร์มประวัติทางการแพทย์และทันตแพทย์”
ส่าหรับผู๎ป่วยใหมํในการท่าบัตรครั้งแรก ผู๎ปกครอง (ควรเป็นบิดาหรือมารดา) จะเป็นผู๎กรอกแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ ประวัติทั่วไป(เชํน ประวัติครอบครัว พี่น๎อง ผู๎ดูแลเลี้ยงดู รายได๎ของครอบครัว การเบิกจํายคํา
รักษาพยาบาล สุขภาพในชํองปาก การแปรงฟัน การใช๎ไหมขัดฟัน ประเภทอาหารหวานที่ชอบรับประทาน ดูดนม
ขวด ดูดนมแมํ หลับคาขวดนม) ประวัติทางการแพทย์ (เชํน โรคสมาธิสั้น คุณแมํเลี้ยงแล๎วเหนื่อยมาก โรค
อีสุกอีใส หวัด ภูมิแพ๎มีน้่ามูกเช๎า-เย็น เป็นเหาสังเกตุจากไขํเหาที่เส๎นผม โรคหัวใจเหนื่อยงําย) ประวัติทาง
ทันตกรรม (เชํน ได๎รับการรักษาทางทันตกรรม กรีดร๎องตลอดเวลา เคยถูกใช๎ผ๎าหํอตัว หกล๎มฟันหัก) รวมทั้งประวัติ
ด๎านอื่นๆ ที่ชํวยในการวินิจฉัยโรคหรือเข๎าใจพฤติกรรมผู๎ป่วยได๎มากขึ้น นักศึกษาควรอํานรายละเอียดนี้กํอนเพื่อจะ
ได๎ซักถาม ทั้งข๎อสงสัยและรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู๎ปกครองขณะไปเรียกผู๎ป่วยเด็ก จากนั้นควรมีการบันทึก
รายละเอียดที่ได๎เพิ่มเติมลงในแบบสอบถามหรือสํวนสรุปยํอของแบบบันทึก การซักประวัติอยํางละเอียดจะต๎อง
ท่าโดยนักศึกษาดูตัวอยํางในหน้าประวัติทางการแพทย์และทันตกรรม ทาประวัติโดยคลินิกเด็ก (นักศึกษา
ทันตแพทย์)
ในกรณีที่ผู๎ป่วยมีโรคประจ่าตัวจะต๎องซักประวัติเพิ่มเติมถึงสภาวะของโรคและการรักษา การรับประทาน
ยา ขนาดของยาที่ได๎รับในปัจจุบัน และบันทึกไว๎ในบัตรผู๎ป่วย ผู๎ป่วยที่มีแพทย์ประจ่าตัวจะต๎องจดชื่อ, สถานที่
ท่างาน และเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ประจ่าตัวไว๎ด๎วยในบัตรผู๎ป่วย และควรปรึกษาแพทย์ประจ่าตัวโดยแบบฟอร์ม
จดหมายที่เตรียมไว๎กํอนให๎การรักษาผู๎ป่วย
หากพบวําผู๎ปกครองที่ให๎ประวัติของผู๎ป่วยวํามีโรคติดเชื้อ หรือเป็นกลุํมเสี่ยงตํอโรคติดเชื้อให๎แจ๎งอาจารย์
ผู๎ควบคุมคลินิกทุกครั้ง
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2. Oral examination and charting การตรวจชํองปากผู๎ป่วยจะแบํงเป็น 2 ประเภท คือ
- การตรวจครั้งแรก ให๎ใช๎”ใบแบบฟอร์ม INITIAL EXAMINATION”
- การตรวจ Recall ให๎ใช๎”ใบแบบฟอร์ม RECALL EXAMINATION” ซึ่งผู๎ป่วยที่มา recall ควร
update medical history ทุก 6 เดือน
1.1 บันทึก hard tissue และ soft tissue
 การตรวจนอกช่องปาก
บันทึกน้่าหนักและสํวนสูงของผู๎ป่วย เพื่อประเมินการเจริญเติบโต เปรียบเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยของเด็กในวัยนั้น ๆ รวมทั้งลักษณะอื่น ๆ ภายนอกชํองปากที่ส่าคัญ เชํน ทําเดิน, ผิว, แผลตาม
ล่าตัว
 การตรวจในช่องปาก
การตรวจในชํองปากจะต๎องตรวจและบันทึกอยํางละเอียด โดยจะต๎องตรวจทั้งสภาพของsoft tissue
และ hard tissue รวมทั้งการสบฟัน และลักษณะผิดปกติตําง ๆ ของฟันและเนื้อเยื่อ เชํนฟันที่เปลี่ยนสี หรือมี
mobility, hypoplasia, attrition, fistula โดยใช๎ label บริเวณซี่ฟันนั้น ๆ บันทึกลงในแผนภาพแสดงซี่ฟัน ใน
diagram ให๎ระบายสีดังนี้

 Dental caries
 ฟันที่ถอนไปแล้ว
 ฟันที่บูรณะมาแล้ว

ระบายสํวนที่ผุด๎วยสีน้่าเงินตามด๎านของฟันที่ caries ปรากฏ
กากบาดสีแดง
ระบายสีด่าในสํวนที่อุดและ note ไว๎ด๎วยดินสอวําเป็นวัสดุอะไร เชํน AmF,
CoF หรือเป็นฟันที่ท่า sealant ไว๎ เป็นต๎น, ครอบฟัน ระบายสีด่าทั้งซี่
 ฟันที่ไม่พบในช่องปาก วงล๎อมรอบด๎วยดินสอด่า
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2.2 บันทึก Occlusion, habits และ behavior

2.3 บันทึก Plaque index
2.4 ลงชื่อผู้ตรวจ นักศึกษาลงชื่อผู๎ตรวจในชํอง STUDENT เชิญอาจารย์ตรวจเมื่อเรียบร๎อยแล๎ว ให๎
อาจารย์ลงนามก่ากับด๎วย
3. การบันทึกการรักษาใน “ใบแบบฟอร์ม TREATMENT RECORD ”
ใน “ TREATMENT RECORD ” ให๎นักศึกษาบันทึกการท่างาน การตรวจ รักษา และการจํายยาแกํ
ผู๎ป่วยทุกครั้ง ดังตํอไปนี้
ก. ชํอง Date
เขียน วัน เดือน ปี ที่ท่าการรักษา
ข. ชํอง Tooth/Area เขียนซี่ฟันและด๎านของฟันหรือบริเวณที่ท่าการรักษา
ค. ชํอง Records
เขียนหัวข๎อที่ใช๎ในการบันทึก
 ในผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วย recall จะคล๎ายกัน ได๎แกํ
C.C.
Famali history
PMHx.
PDHx
Oral hygiene care
E/O
I/O
Radiograph
Dx.
Tx.
Beh.
NV. (next visit plan) แผนการรักษาในครั้งตํอไป ให๎เขียนซี่ฟัน และงานที่จะท่าการ
รักษา

16

 สาหรับผู้ป่วยนัด หัวข๎อการบันทึกเป็นดังนี้
C.C.
Oral hygiene care
Plaque index
HPI
I/O
Radiograph
Dx (Diagnosis)
Tooth - Tx ( Treatment)
Beh.
NV.
นอกจากนี้ถ๎ามีการสั่งยาให๎บันทึก ชื่อ ขนาดของยา ปริมาณที่จํายรวมทั้งวิธีใช๎ยาด๎วย
ง. ชํอง STUDENT
เขียน ชื่อและเลขประจ่าตัวของนักศึกษา
จ. ชํอง INSTRUCTER
น่าไปให๎อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานลงนาม
การบันทึกแฟ้มเวชระเบียนผู๎ป่วยควรบันทึกอยํางเที่ยงตรง และอํานงําย ตัวอักษรยํอที่ใช๎จะต๎องเป็นที่ยอมรับ
และเข๎าใจตรงกัน
CC ยํอมาจาก Chief complaint
PMHx ยํอมาจาก Past medical history
PDHx ยํอมาจาก Past dental history
HPI ยํอมาจาก History of present illness
OHC ย่อมาจาก Oral Hygiene Care
E/O ยํอมาจาก Extra- oral examination
I/O ยํอมาจาก intra- oral examination
Dx ยํอมาจาก Diagnosis
Tx ยํอมาจาก Treatment
Beh ยํอมาจาก Behavior
NV ยํอมาจาก Next visit plan
WNL ยํอมาจาก Within normal limit
NKDA ยํอมาจาก No known drug allergy
***กรณีที่เขียนบันทึกในเวชระเบียนผิดให้ขีดทับข้อความนั้นๆเพียงเส้นเดียว และเซ็นชื่อกากับทุก
ครั้ง ห้ามใช้ยางลบหรือยาลบหมึก***
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ตัวอยําง ข๎อความที่ใช๎เขียน ได๎แกํ
CC (Chief complaint) เชํน
-การบันทึกลงในแฟ้มผู๎ป่วย ควรใช๎ค่าพูดของผู๎ป่วยหรือผู๎ปกครอง
- Check up
- Pain due to food impaction at lower right posterior teeth
- 3 mo recall
- Traumatic accident at upper anterior teeth
Family history เชํน
- He is an only child
- She has 1 elder brother
- Lives with parents
- Grandmother is a primary caregiver
PMHx (Past Medical History) เชํน
- 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) เชํน
- 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 เชํน
- 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) เชํน
- 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) เชํน
- Normal .
- Swelling at left lower border of mandible, tenderness.
I/O (Intra-oral examination) เชํน
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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) เชํน
- 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) เชํน
- Dental caries
- Revesible pulpitis
- Asymptomatic irreversible pulpitis with asymptomatic apical periodontitis
- Uncomplicated crown fracture with subluxation
Tx (Treatment) บันทึกการท่างานตามล่าดับงานที่รักษา

19

ตัวอย่าง การบันทึกการตรวจครั้งแรก
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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ตัวอย่าง การเคลือบ fluoride บันทึกดังนี้
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)
Beh. Potentially co-op, cried at first came in
รหัส นศทพ. ชื่ออาจารย์
,TSD& positive reinforcement.
ชื่อ นศ.ทพ
NV. 75 try pulpectomy if possible.
หรือ F.M. Tx : Tooth brushing and F vanish application.
หรือ F.M. Tx : Tooth brushing and , fluoride application (1.23% APF gel) with tray technique.
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ตัวอย่าง การเคลือบหลุมร่องฟัน บันทึกดังนี้
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))

หรือ การเคลือบหลุมรํองฟันอาจใช๎วัสดุตํางกันเชํน
46(OB) Tx: Polishing with pumice, sealant with Fuji IX, high spots checked.

Instructor

ชื่อ.อาจารย์
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ตัวอย่าง การอุดฟัน บันทึกดังนี้
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.
หรือ
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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ตัวอย่าง การถอนฟัน บันทึกดังนี้
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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ตัวอย่าง การรักษา pulpotomy บันทึกดังนี้
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 ++
ชือ่ นศ.ทพ
NV. 75 SSC

Instructor

ชื่ออาจารย์
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ตัวอย่าง การรักษา pulpectomy บันทึกดังนี้
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
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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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ตัวอย่าง การรักษา SSC บันทึกดังนี้
Date

Dept

20มิย 58

Pedo

Tooth/
Area

Records

Student

Instructor

รหัสนศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่ออาจารย์

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.
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ตัวอย่าง การรักษา Space maintainer บันทึกดังนี้
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.การส่งต่อผู้ป่วยคลินิกรังสี

การส่งต่อผู้ป่วยคลินิกรังสี
ผู้ป่วยที่ควรส่งถ่ายภาพรังสี
1. ผู๎ป่วยใหมํ และผู๎ป่วย recall อายุ 4 ปี ขึ้นไปที่มี contact ของฟันหลังและให๎ความรํวมมือ ควรสํง
bite wing posterior teeth
2. ฟันผุลึก ไมํแนํใจวํามีพยาธิสภาพถึงในโพรงประสาทฟันหรือไมํ ต๎องการภาพถํายรังสีเพื่อชํวยในการ
วินิจฉัย
3. ฟันที่มีอาการและต๎องการดูพยาธิสภาพบริเวณรากฟัน เพื่อประกอบการวางแผนการรักษา
4. ฟันเกิน ฟันขาดหายไป
5. ฟันที่มีประวัติของการรักษารากฟัน ควรประเมินผลการรักษาโดยภาพรังสีทุก 6 เดือนหรือ 1ปี
ในการสํงภํายภาพรังสีจ่าเป็นต๎องเขียนแบบฟอร์ม 2 ใบ คือ
1. Radiographic request form มอบให๎แกํผู๎ป่วยเพื่อน่าไปยื่นให๎แกํคลินิกรังสี
2. Radiographic record ซึ่งอยูใํ นเวชระเบียนผู๎ป่วยด๎านขวา (สีฟ้า)
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม Radiographic Request Form (น่าสํงคลีนิกรังสี)
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม Radiograph record (ใบสีฟ้า)

แนวทางปฏิบัติงาน
1. กรอกแบบฟอร์ม Radiographic request form ตามรายละเอียดในเอกสาร
 บันทึกวันที่ ชื่อผู๎ป่วย อายุ เลขที่บัตร และเลขที่ x-ray เกํา (ถ๎ามี)
 วงสํวนที่ต๎องการถํายภาพรังสี เทคนิคการถําย
 บันทึกอาการและการตรวจอยํางยํอ
 การวินิจฉัย
 ลงชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู๎ตรวจ โดยเขียนตัวบรรจง พร๎อมรหัสนักศึกษา
 น่ามาให๎อาจารย์ผู๎ควบคุมลงนามก่ากับทุกครั้ง
2. นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม Radiographic record พร๎อมลงชื่อนักศึกษาและรหัสพร๎อมทั้งให๎อาจารย์ผู๎
ควบคุมลงนาม
3. มอบใบ Radiographic Request Form ให๎ผู๎ปกครองพร๎อมบัตรเล็กประจ่าตัวผู๎ป่วยไปที่เคาน์เตอร์ด๎านหน๎า
เพื่อลงข๎อมูลใน computer เพื่อติดตํอคลินิกรังสี
4. นักศึกษาสํงเวชระเบียนผู๎ป่วยไว๎ที่เจ๎าหน๎าที่ของคลินิก โดยแจ๎งวํารอภาพถํายรังสี
5. ขณะรอผู๎ป่วยที่ไปถํายภาพรังสี นักศึกษาทันตแพทย์รับผู๎ป่วยใหมํเมื่อมีผู๎ป่วยใหมํรออยูํโดยแจ๎งอาจารย์ผู๎
ควบคุมกํอนทุกครั้ง
6. เมื่อผู๎ป่วยกลับมาจากคลินิครังสี ขอให๎นักศึกษาดูและแปลผลภาพถํายรังสีด๎วยตนเองกํอน แล๎วจึงเชิญ
อาจารย์มาอํานและแปลผลภาพถํายรังสีรํวมกัน
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 การส่งต่อผู้ป่วยคลินิกอื่น
ผู๎ป่วยบางรายจ่าเป็นต๎องได๎รับการรักษาในด๎านอื่น เชํน จัดฟัน, ศัลยกรรม นักศึกษาทันตแพทย์จะสํงตํอ
ผู๎ป่วยให๎คลินิกอื่นได๎โดยชี้แจงกับผู๎ปกครองถึงเหตุผลและความจ่าเป็นที่ต๎องสํงตํอผู๎ป่วย
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม INTERDEPARTMENT COMMUNICATION

แนวทางปฏิบัติงาน
1. นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม Interdepartmental communication ตามรายละเอียดในเอกสาร พร๎อมลง
ชื่อนักศึกษาและรหัสพร๎อมทั้งให๎อาจารย์ผู๎ควบคุมลงนาม
2. น่าเวชระเบียนผู๎ป่วยคืนที่เจ๎าหน๎าที่เพื่อเจ๎าหน๎าที่จะได๎ท่าการสํงตํอผู๎ป่วยตํอไป ในกรณีที่ต๎องการน่า
ผู๎ป่วยไปเข๎าคิวคลินิกอื่นด๎วยตนเองให๎น่าผู๎ปกครอง ผู๎ป่วย และเวชระเบียนพร๎อมบัตรเล็กประจ่าตัว
ผู๎ป่วยไปติดตํอยังคลินิกนั้นๆและเมื่อเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ให๎น่าสํงคืนคลินิกเด็ก
หมายเหตุ: คลินิกอื่น* เช่น คลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) คลินิกรังสี (X-RAY) คลินิกทันตกรรมจัดฟัน (ORTHO)
คลินิกจัดฟันนอกเวลา (ORTHOนอกเวลา) คลินิกศัลยศาสตร์ (OS) คลินิกพิเศษ (SC) คลินิกผู้ป่วยนอกพิเศษ
(Sc OPD) และ คลินิกเฉพาะทางอื่นๆ
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การปฏิบัติตน และ ปริมาณงานทันตกรรมเด็กขั้นต่า
1. การประเมินการฉีดยาชา
จานวน
1 ราย
ระยะเวลา
ระหวํางปฏิบัติงานคลินิกในชั้นปีที่ 5
วัตถุประสงค์ ให๎นักศึกษาแสดงความสามารถในการฉีดยาชาผู๎ป่วยเด็กอายุไมํเกิน 8 ปี
*นอกเหนือจากความถูกต๎องของวิธีการ ปริมาณยา ผลชา แล๎วยังเน๎นความถูกต๎องใน
ด๎าน behavior management* รํวมอีกด๎วย
การรับผู้ป่วย ผู๎ป่วยที่ควรได๎รับการรักษาโดยใช๎ยาชาเฉพาะที่ เพื่อการอุดฟัน หรือ ถอนฟันในกรณีที่ยัง
มีรากฟันเหลืออยูํ
อาจารย์ผู้จ่ายงาน
อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่ประเมิน
อาจารย์ตรวจงาน
อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่ประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน
1. การเลือกผู๎ป่วยและวิธีการฉีดยาชา
2. การเตรียมเครื่องมือ
3. การเตรียมผู๎ป่วย เชํน การจัด position, การเตรียมทางด๎านจิตใจ
4. วิธีการฉีดยา และปริมาณยาชา
5. ผลการฉีดยาชา
ผลการประเมิน ผําน/ไมํผําน
คาแนะนาสาหรับนักศึกษา
1. หากต๎องการใช๎ผู๎ป่วยในการประเมินการฉีดยาชา ***ต๎องแจ๎งให๎อาจารย์ผู๎ควบคุมทราบกํอนเสมอ***
หากการฉีดยาชาเสร็จสิ้นไปแล๎ว อาจารย์จะไมํสามารถประเมินย๎อนหลังได๎
2. นักศึกษาต๎องเตรียมเครื่องมือในการฉีดยาชาเอง
3. นักศึกษาต๎องให๎อาจารย์ผู๎ควบคุมลงนามในสมุด requirement ในวันที่ประเมิน
2. การวางแผนการรักษา (Treatment plan)
จานวน
5 ราย
ระยะเวลา
ระหวํางปฏิบัติงานคลินิกในชั้นปีที่ 5-6
วัตถุประสงค์ ให๎นักศึกษาสามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรมและให๎ทันตกรรมป้องกันในผู๎ป่วย
เด็กได๎อยํางเป็นระบบและถูกต๎องเหมาะสมในผู๎ป่วยแตํละราย
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

การรับผู้ป่วย
1. ควรวางแผนการรักษาในทุกรายและแนะน่าให๎ผู๎ป่วยรักษาตํอเนื่อง
2. สามารถให๎ความรํวมมือในการถํายภาพรังสีได๎ตามความจ่าเป็น
3. ยังไมํเคยมี Treatment plan มากํอน หรือเคยมี Treatment plan มาแล๎วเกิน 6เดือน หรือเป็น
ผู๎ป่วยเกําที่พบวํามีรอยโรคฟันผุเกิดขึ้นใหมํโดยอาจารย์ผู๎ควบคุมเป็นผู๎พิจารณาจํายงาน
อาจารย์ผู้จ่ายงาน : อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานในวันนัน้
ขั้นตอนในการวาง treatment plan
กํอนเริ่มวางแผนการรักษา นักศึกษาควรอธิบายให๎ผู๎ปกครองเข๎าใจถึงขั้นตอน, กระบวนการ, เวลาที่ใช๎และ
ผลประโยชน์ที่ผู๎ป่วยจะได๎รับจากการวางแผนการรักษา
ซักประวัติ ตรวจ วางแผนการ x-ray โดยมีหลักวําต๎องสํงภาพรังสีในจ่านวนที่น๎อยที่สุดแตํได๎ข๎อมูลในการ
วางแผนการรักษาให๎มากที่สุด แล๎วจึงเชิญอาจารย์ผู๎ควบคุมตรวจ case
ขออนุญาตผู๎ปกครองและอธิบายเหตุผลของการสํงถํายภาพรังสี
กรอกแบบฟอร์มการสํงถํายภาพรังสี , แบบฟอร์ม radiographic record ให๎อาจารย์ลงนามทั้ง 2 แบบฟอร์ม
น่าเวชระเบียนผู๎ป่วยไปวางไว๎ที่เคาน์เตอร์บริเวณที่มีป้ายเขียนวํา “สํงX-ray” และสํงผู๎ป่วยไปยังคลินกิ รังสี
เมื่อผู๎ป่วยกลับมาจาก x-ray แปลผลภาพถํายรังสี และวาง initial treatment plan ในแบบฟอร์ม initial
treatment plan โดยล่าดับของแผนการรักษาต๎องค่านึงถึงโรคทางระบบ พฤติกรรมผู๎ป่วย ความยากงําย
ของงานที่วางแผน เชิญอาจารย์ผู๎ควบคุมตรวจผลการอํานฟิล์ม การวางแผนการรักษา การวางแผนทันตก
รรมป้องกัน ประเมินความเสี่ยงการเกิดฟันผุ โดยท่าลงในใบประเมินความเสี่ยงฟันผุ และ ก่าหนดเวลาใน
การ recall แก๎ไข initial treatmentให๎ถูกต๎องแล๎วจึงให๎อาจารย์ลงนามด๎านลํางของแบบฟอร์ม initial
treatment plan เวชระเบียนผู๎ป่วยและสมุด requirement
น่าเสนอแผนการรักษาให๎ผู๎ปกครองทราบโดยมีอาจารย์ควบคุมการท่างานในคลินิกรับทราบ
ในกรณีที่ถํายภาพรังสีด๎วยตนเอง ขอให๎เรียงภาพถํายรังสีเก็บในแผํนใสเขียนชื่อผู๎ป่วย HN. และวันที่
ถํายภาพรังสีให๎เรียบร๎อย (กํอนเก็บภาพถํายรังสี ล๎าง fixer ออกให๎หมดอีกครั้ง และเป่าลมให๎แห๎งกํอน และ
ควรเรียงภาพถํายรังสีให๎เป็นลักษณะตรงตาม quadrant ในชํองปาก) เก็บใสํในซองกระดาษสีน้่าตาลที่
คลินิกจัดไว๎ให๎และใสํไว๎ในเวชระเบียนผู๎ป่วยตลอดเวลา
ขั้นตอนการท่า complete treatment plan ในกรณีที่ไมํสามารถท่าให๎เสร็จใน visit นั้นได๎ ให๎ นศ.น่าแผนการ
รักษาที่วางไว๎ใน initial treatment plan ที่มีรายเซ็นอาจารย์เรียบร๎อยแล๎ว พร๎อมกับ ประเมินความเสี่ยงการ
เกิดฟันผุ วางแผนการให๎ทันตกรรมป้องกัน เขียนลงในแบบฟอร์ม treatment plan ด้วยดินสอ เมื่อเขียน
เสร็จให๎น่าแฟ้มประวัติผู๎ป่วย, แบบฟอร์ม initial treatment planที่ผํานการตรวจจากอาจารย์ผู๎คุม ใบ
ประเมินความเสี่ยง และ สมุดrequirement นศ.สํงให๎อาจารย์ทํานเดิมที่ได๎เซ็นนามไว๎ใน initial treatment
plan ตรวจภายใน 3 วันทาการ หลังจากการทา initial treatment plan แล๎ว หากมีการแก๎ไขล่าดับการ

35

รักษาให๎แก๎ไขให๎เสร็จสิ้นภายใน 3 วันหลังจากการแก๎ไขครั้งแรก (ปฏิบัติตามเอกสารประกอบการสอน เรื่อง
Treatment Plan)
อาจารย์ตรวจงาน : อาจารย์ที่ตรวจ initial treatment planในคลินิก
หลักเกณฑ์การประเมินการวาง treatment plan
1. สํงถํายภาพรังสีได๎ถูกต๎องเหมาะสมและครอบคลุมการวินิจฉัยโรค
2. แปลผลภาพถํายรังสีได๎ถูกต๎อง
3. วางแผนการรักษาได๎ครอบคลุมปัญหาทางทันตกรรมของผู๎ป่วย อยํางเป็นระบบ
4. การน่าเสนอแผนการรักษาและการให๎ทันตกรรมป้องกันแกํผู๎ป่วยได๎อยํางเหมาะสม
หมายเหตุ :
1) ผู้ป่วยทุกรายที่ได๎ท่า initial treatment plan จะต้องทาการวางแผนการรักษาอย่างเป็น
ขั้นตอนในใบ treatment plan ยกเว๎นกรณีเคสผู๎ป่วยมีปริมาณงานที่ต๎องรักษาน๎อย สามารถเขียนแผนการรักษา
ลงในหน๎า Treatment Record ได๎เลย โดยขึ้นอยูํกับอาจารย์ผู๎ควบคุมแตํละทําน
2) กรณีประเมินการวางแผนการรักษา (ในปีการศึกษาที่ 6) ***ต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้
ควบคุมคลินิกทราบก่อนเสมอ***
3. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
จานวน
5 ราย
ระยะเวลา
ระหวํางปฏิบัติงานคลินิกในชั้นปีที่ 5
วัตถุประสงค์ ให๎นักศึกษาสามารถประเมินความเสี่ยงตํอการเกิดฟันผุของผู๎ป่วยแตํละรายได๎
การรับผู้ป่วย
1. ผู๎ป่วยใหมํ ท่าการประเมิน 3 ครั้งคือ กํอน-ระหวําง-หลัง การรักษา
2. ผู๎ป่วย Recall
อาจารย์ผู้จ่ายงาน อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่ประเมิน
อาจารย์ตรวจงาน อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่ประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน ตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงตํอการเกิดฟันผุ กํอน หลัง การรักษา
และ recall
ค่าแนะน่าส่าหรับนักศึกษา
1. นักศึกษาควรประเมินความเสี่ยงผู๎ป่วยทุกรายซ้่าทุก 3 - 6 เดือน เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลวางแผนการรักษาและทันตกรรมป้องกัน
2. หลังจากการประเมินความเสี่ยง ให๎นักศึกษาให๎อาจารย์ลงชื่อในสมุด requirement
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ตัวอย่าง
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
หลังการรักษา

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
ก่อนการรักษา

วันที่______________________

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

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่่า

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจ่าตัว/ความบกพร่องที่ต้องการดูแลเป็น
มี
พิเศษโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรียท์ ี่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน (White spot
>1 ต่าแหน่ง
lesions)
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่องฟันลึกในฟัน
ใช่
กรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่ายรังสี
ใช่
ระยะเวลาที่พบรอยผุครัง้ สุดท้าย
<12 เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
การใส่เครื่องมือในช่องปาก (Orthodontic
appliance, space maintainer, denture,
etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภทแป้ง/น้่าตาล
ระหว่างมื้อ
การดูดจากขวดนม
การแปรงฟัน
การใช้ยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์
สรุปผล

<1 ครั้งต่อปี

ไม่มี

ไม่ใช่
ไม่ใช่
1 ต่าแหน่ง

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
ต่่า

*หากเด็กมีปัจจัยที่แสดงถึงความเสี่ยงสูง เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้เด็กได้รับการ
ประเมินเป็นระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง
ปรับปรุงมาจากแบบฟอร์มของทันตแพทยสมาคม 2554

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
Recall

ปัจจัย

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจ่าตัว/ความบกพร่องที่ต้องการดูแลเป็น
มี
พิเศษโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรียท์ ี่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน (White spot
>1 ต่าแหน่ง
lesions)
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่องฟันลึกในฟัน
ใช่
กรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่ายรังสี
ใช่
ระยะเวลาที่พบรอยผุครัง้ สุดท้าย
<12 เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
การใส่เครื่องมือในช่องปาก (Orthodontic
appliance, space maintainer, denture,
etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภทแป้ง/น้่าตาล
ระหว่างมื้อ
การดูดจากขวดนม
การแปรงฟัน
การใช้ยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์
สรุปผล

วันที่______________________

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่่า

<1 ครั้งต่อปี

ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
1 ต่าแหน่ง

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
ต่่า

*หากเด็กมีปัจจัยที่แสดงถึงความเสี่ยงสูง เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้เด็กได้รับการประเมิน
เป็นระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง
ปรับปรุงมาจากแบบฟอร์มของทันตแพทยสมาคม 2554

ปัจจัย

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่่า

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจ่าตัว/ความบกพร่องที่ต้องการดูแลเป็น
มี
พิเศษโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรียท์ ี่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน (White spot
>1 ต่าแหน่ง
lesions)
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่องฟันลึกในฟัน
ใช่
กรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่ายรังสี
ใช่
ระยะเวลาที่พบรอยผุครัง้ สุดท้าย
<12 เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
การใส่เครื่องมือในช่องปาก (Orthodontic
appliance, space maintainer, denture,
etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภทแป้ง/น้่าตาล
ระหว่างมื้อ
การดูดจากขวดนม
การแปรงฟัน
การใช้ยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์
สรุปผล

<1 ครั้งต่อปี

ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
1 ต่าแหน่ง

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
ต่่า

*หากเด็กมีปัจจัยที่แสดงถึงความเสี่ยงสูง เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้เด็กได้รับการประเมิน
เป็นระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง
ปรับปรุงมาจากแบบฟอร์มของทันตแพทยสมาคม 2554
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4. Comprehensive case
จานวน
1 ราย
ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา ปีที่ 5 - 6
วัตถุประสงค์
1. ให๎นักศึกษาสามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู๎ป่วยเด็กได๎อยํางเป็นระบบและ
ถูกต๎องเหมาะสมในผู๎ป่วยรายนั้นๆ
2. ให๎นกั ศึกษาสามารถให๎รักษาทางทันตกรรมในผู๎ป่วยเด็กได๎อยํางถูกต๎องและตํอเนื่อง
3. ติดตามการรักษา
การรับผู้ป่วย
1. มีฟันที่ต๎องการการรักษา ทางทันตกรรม ไมํน๎อยกวํา 4 visit
2. ควรเป็นผู๎ป่วยที่สามารถมารับการรักษาอยํางตํอเนื่องได๎
3. ยังไมํเคยมี Treatment plan มากํอน หรือ Treatment plan มีอายุเกิน 6 เดือน
4. เป็นผู๎ป่วยที่นักศึกษาต๎องให๎ทันตกรรมป้องกันด๎วยตนเอง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รับผู๎ป่วยจากอาจารย์ผู๎ควบคุม
2. น่าเวชระเบียนผู๎ป่วยไปประทับตรา การจําย comprehensive case และการจําย diet
counseling
3. ซักประวัติ ตรวจ วางแผนการรักษากับอาจารย์ผู๎จํายงานให๎เรียบร๎อย
4. นัดมาท่าการรักษาอยํางตํอเนื่อง พร๎อมทั้งท่าdiet counseling ให๎แล๎วเสร็จใน ระยะเวลาไมํ
เกิน 1 เดือน
การลงนามของอาจารย์ผู้คุมใน visit แรก มีดังนี้
1) ตราปั้มการจําย comprehensive caseในเวชระเบียนผู๎ป่วย
2) ตราปั้มการจําย diet counseling ในเวชระเบียนผู๎ป่วย

3) ลงนามในสมุดชํองจํายผู๎ป่วย requirement หน๎า 5 –comprehensive case และ diet
counseling
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อาจารย์ผู้จ่ายงานและตรวจแผนการรักษา อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่รับผู๎ป่วย
อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานคลินิกในวันนั้น
อาจารย์ผู้ประเมินผล อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่การรักษาเสร็จสมบูรณ์ตามแผนการ
รักษาและมีการพัฒนาสุขภาพชํองปากของผู๎ป่วย ในวันที่นัดผู๎ป่วยมา recall
เพื่อ complete case
คาแนะนาสาหรับนักศึกษา
ผู๎ป่วยcomprehensive ต๎องมี Oral hygiene ดีขึ้น โดยต๎องมีการประเมิน plaque index ในแตํละครั้งที่
นัด และมีการ motivate oral hygiene ผู๎ป่วยอยํางสม่่าเสมอ
5. Diet counseling
วัตถุประสงค์ สามารถให๎ค่าแนะน่าในการรับประทานอาหารแกํผู๎ป่วยเด็กได๎อยํางเหมาะสมๆ
การรับผู้ป่วย
1. มีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาทางทันตกรรมซึ่งเป็นผลจากนิสัยการรับประทานอาหาร
2. ผู๎ปกครองมีความสนใจในงานทันตกรรมป้องกัน
3. ท่ารํวมกับ Comprehensive case
อาจารย์ผู้จ่ายงาน อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานในคลินกิ ในวันที่นักศึกษารับ case
อาจารย์ตรวจงาน อาจารย์ผู๎จํายงานจะเป็นผู๎ตรวจและลงนามในแบบฟอร์ม diet counseling
อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ในคลินกิ ในวันที่ นศ.น่าเสนอ diet counseling แกํเด็กและผู๎ปกครอง
จะเป็นผู๎ลงนามในสมุด Requirement
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ให๎ใบแบบฟอร์ม diet counseling โดยอธิบายการบันทึกให๎ผู๎ปกครองเข๎าใจ และให๎
ผู๎ปกครองลองบันทึกการรับประทานอาหารใน 24 ชั่วโมงที่ผํานมากํอน เพื่อประเมินและ
แนะน่าการบันทึกที่ถูกต๎องแกํผู๎ปกครองได๎
2. ในการนัดครั้งตํอไป รับใบแบบฟอร์ม diet counseling โดยตรวจทานสิ่งที่ผู๎ปกครองบันทึก
อีกครั้ง และสอบถามเพิ่มเติมเพื่อความแนํนอนของการบันทึก ทั้งปริมาณอาหาร และ
ชํวงเวลาที่ผู๎ป่วยเด็กรับประทานอาหาร น่ามาวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎ ส่งงาน และ ปรึกษากับ
อาจารย์ผู้จ่ายงาน ภายใน 1 อาทิตย์นับจากวันที่ได้รับ diet sheet คืน จัดท่าค่าแนะน่า
ผู๎ป่วยเพื่อใช๎ประกอบการ counseling ในคลินิกและให๎ผู๎ป่วยน่าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติที่
บ๎าน โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ A4 ให๎เรียบร๎อย แล๎วสํงให๎อาจารย์ตรวจอีกครั้ง เมื่อ
อาจารย์ตรวจเสร็จจะลงนามในแบบฟอร์มdiet counseling
3. น่าเสนอแกํผู๎ปกครองและผู๎ป่วยเด็ก โดยแจ๎งให๎อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในวันนั้น
ทราบกํอนและอาจารย์ลงนามในสมุด Requirement นักศึกษา.
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คาแนะนาสาหรับนักศึกษา
1. ให๎ผู๎ปกครองบันทึกตัวอยํางการรับประทานอาหารใน 24 ชั่วโมงที่ผํานมาระหวํางรอเด็กรับการ
รักษาในวันนั้น เพื่อตรวจสอบวําบันทึกได๎ถูกต๎องและให๎รายละเอียดเพียงพอหรือไมํ หลังจาก
ตรวจสอบและแนะน่าเพิ่มเติมแล๎วจึงให๎บันทึกการรับประทานอาหาร 3 วัน โดยแนะน่าให๎
บันทึกทั้งในวันที่เด็กอยูํที่บ๎าน และวันที่เด็กไปโรงเรียน
2. ใช๎แบบฟอร์มบันทึกการรับประทานอาหาร 3 วันมาวิเคราะห์การรับประทานอาหาร
3. ควรให๎แบบฟอร์มบันทึกการรับประทานอาหารแกํผู๎ปกครองตั้งแตํเนิ่น ๆ เพราะต๎องใช๎เวลาใน
การวิเคราะห์หลายครั้ง และหลังการให๎ค่าแนะน่า ควรมี visit ที่เหลือเพื่อประเมินและติดตาม
ผลการให๎ diet counseling ด๎วย
6. การสอนทาความสะอาดช่องปาก
วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถให๎ค่าแนะน่าการท่าความสะอาดชํองปากแกํผู๎ป่วยเด็กและ/หรือ
ผู๎ปกครองได๎อยํางเป็นระบบและถูกต๎องเหมาะสมส่าหรับผู๎ป่วยรายนั้นๆ
อาจารย์ผู้จ่ายงานและประเมินผล
อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่รับผู๎ป่วย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Beginning check และประเมินการท่าความสะอาดชํองปากของผู๎ป่วยรํวมกับอาจารย์ผู๎
ควบคุม
2. แนะน่าการท่าความสะอาดชํองปาก โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู๎ป่วยมากที่สุด โดยสอนจาก
model และให๎ปฏิบัติจริงจนผู๎ป่วย / ผู๎ปกครองสามารถท่าได๎
3. รายงานอาจารย์ผู๎ควบคุมถึงผลการสอน
4. สํงตรวจงานกํอนการขัดฟัน แล๎วจึงท่าการขัดฟันและสํงตรวจอีกรอบ
คาแนะนาสาหรับนักศึกษา
1. การย๎อมสีคราบจุลินทรีย์ควรพิจารณาเป็นรายๆ หากต๎องการชี้ให๎ผู๎ป่วยเห็นคราบจุลินทรีย์ชัดเจน ไมํ
จ่าเป็นต๎องท่าทุกครั้ง
2.ให๎ผู๎ปกครองซื้อแปรง หรือ แจ๎งผู๎ปกครองให๎น่าแปรงสีฟันมาด๎วยทุกครั้งที่มีการนัดท่าการรักษาในกรณี
ที่เป็นผู๎ป่วย comprehensive
7. การเคลือบฟลูออไรด์
ฟลูออไรด์ที่ใช๎ในคลินกิ เป็นชนิดวุ๎น (gel) APF 1.23% อาจใช๎วิธี tray หรือ cotton roll technique
นอกจากนี้ยังมีการทาฟลูออไรด์วานิช (5% Sodium Fluoride varnish; 22,600 ppm fluoride)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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1. ต๎องทราบประวัติการเคลือบฟลูออไรด์ครัง้ สุดท๎าย
โดยจากอํานประวัติการรักษาหรือซัก
ประวัติจากการเคลือบฟูออไรด์ทั้งที่โรงเรียนและสถานพยาบาลที่อื่นเพื่อป้องกันปัญหาผู๎ป่วย
ได๎รับการเคลือบฟลูออไรด์ซ้่าซ๎อน โดยปกติจะเคลือบฟลูออไรด์ทุก 6 เดือน ยกเว๎นในกรณีที่
มีฟันผุแบบ active ให๎เคลือบฟลูออไรด์ทกุ 3-4 เดือน
2. แจ๎งให๎อาจารย์ผู๎ควบคุมทราบวํา จะท่าการเคลือบฟลูออไรด์(beginning check)
3. แจ๎งผู๎ปกครองกํอนท่าการเคลือบฟลูออไรด์ และจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุให๎พร๎อมโดยการ
ใช๎ fluoride paste ขัดฟัน เลือกขนาดของtray ให๎เหมาะสม โดยtrayขนาดเล็กใช๎กับชุดฟัน
น้่านม ขนาดกลางใช๎กับชุดฟันผสม และขนาดใหญํใช๎กับชุดฟันแท๎
4. ท่าการขูดหินปูน และขัดฟัน และเชิญอาจารยผู๎ควบคุมตรวจงาน
5. ระหวํางการเคลือบฟลูออไรด์ ต๎องป้องกันการกลืนวุ๎นฟลูออไรด์โดย
4.1 ปรับผู๎ป่วยจากทํานอนเป็นทํานั่งตัวตรง
4.2 ใสํฟลูออไรด์ลงใน tray ประมาณ 1/3 ของ ความสูงของ tray
4.3 ใสํ suction ตลอดเวลา
4.4 ระหวํางการเคลือบฟลูออไรด์ อย่าปล่อยผู้ป่วยอยู่ตามลาพังเด็ดขาด
5. ให๎ค่าแนะน่าการปฏิบัติตัวของผู๎ป่วยภายหลังการเคลือบฟลูออไรด์ โดยต๎องบอกทั้งผู๎ป่วยและ
ผู๎ปกครอง
8.งานเคลือบหลุมและร่องฟัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เชิญอาจารย์ตรวจฟันที่จะท่า sealant (beginning check)
2. เตรียมเครื่องมือและวัสดุส่าหรับการเคลือบหลุมรํองฟัน
3. เชิญอาจารย์ตรวจหลังขัดฟัน
4. เคลือบหลุมรํองฟันเสร็จ และท่าการเช็คจุดสูง
5. เชิญอาจารย์ตรวจ
*หมายเหตุ : ในการท่างาน sealant นักศึกษาต้องกั้นน้าลายทุกครั้ง ตั้งแตํขั้นตอน etching อาจขอ
ความรํวมมือจากผู๎ชํวยทันตแพทย์หรือเพื่อนนักศึกษาชํวยข๎างเก๎าอี้
9. งานอุดฟัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชิญอาจารย์เช็คงานตามแตํละขั้นตอน
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1. Step 1 -Beginning check โดยรายงานอาจารย์ผู๎ควบคุมทราบวําซี่ใด และด๎านใด พร๎อมกับ
ให๎อาจารย์ดูภาพถํายรังสีหากมีอยูํแล๎ว อาจารย์จะตรวจดูอีกครั้ง เมื่ออาจารย์เห็นชอบด๎วย
นักศึกษาจึงเริ่มงาน
2. Step 2- Injection and rubber dam ถ๎าจ่าเป็นต๎องฉีดยาชาและใสํ rubber dam ต๎องขอ
อนุญาตอาจารย์กํอนฉีดยาชาเฉพาะที่ และ ในขณะฉีดยาชาต๎องมีอาจารย์อยูํด๎วย ตรวจสอบ
การชากํอนใสํ rubber dam
3. Step 3- remove caries
4. Step 4- subbase & base (กรณีที่โพรงฟันลึกมาก)
5. Step 5- cavity preparation
6. Step 6- matrix และ wedge
7. Step 7- Check high spot
8. Step 8- polishing
10.การถอนฟัน
ฟันที่จะถอนควรมีภาพถําย x-ray และนักศึกษาควรได๎อํานfilmกับอาจารย์ผู๎ควบคุมกํอนการถอนฟัน และ
ต๎องแจ้งผู้ปกครองทุกครั้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Step 1 -Beginning check เชิญอาจารย์ผู๎ควบคุมตรวจซี่ฟันที่จะถอน
2. Step 2 – Injection ขออนุญาตอาจารย์กํอนฉีดยาชาและต้องมีอาจารย์ยืนคุมตลอดการ
ฉีดยาชา นักศึกษาต๎องเตรียมชุดฉีดยาชาและเครื่องมือถอนฟัน อย่าให้ผู้ป่วยเด็กเห็น
เครื่องมือกํอนการถอนฟัน ตรวจสอบอาการชา ห้ามเพิ่มปริมาณยาชาเอง ต้องเรียนให้
อาจารย์ทราบและขออนุญาตก่อน
3. Step 3 – ขออนุญาตอาจารย์ถอนฟัน
4. Step 4- ท่าการถอนฟันและห๎ามเลือด เชิญอาจารย์มาตรวจ
ในกรณีที่ต๎องเย็บแผล นัดผู๎ป่วยมาตัดไหม หลังจากถอนฟัน 7 วัน กรณีทเี่ ขียนใบสั่งยาแก๎ปวด หรือยา
ปฏิชีวนะ ให้อาจารย์เซ็นชื่อในใบสั่งยา แนะน่าผู๎ป่วยเด็ก และผู๎ปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวภายหลังการถอน
ฟันรวมถึงการรับประทานยาหากมีการสั่งยาให๎ผู๎ป่วยแล๎วจึงบันทึกการรักษาโดยการเขียนบันทึกต๎องเขียนปริมาณ
ยาชาที่ใช๎จริง และยาที่สั่งให๎ผู๎ป่วยรวมถึงขนาดที่ให๎รับประทานด๎วย
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11. งาน Pulpotomy
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Step 1 -Beginning check เชิญอาจารย์ตรวจฟันและดูภาพถํายรังสี วินิจฉัยโรค กํอนท่าการรักษา
2. Step 2 – Injection and rubber dam : เตรียมเครื่องมือ ขออนุญาตอาจารย์กํอนฉีดยาชาเฉพาะที่
ตรวจสอบการชา และขัดฟันด๎วย pumice จากนั้นใสํ rubber dam, sterile rubber dam โดย ทา
povidone iodine และเช็ดตามด๎วย alcohol
3. Step 3 - remove caries : remove cariesบริเวณรอบนอกให๎สะอาด แล๎วจึง remove caries บริเวณ
ที่ใกล๎ pulp เชิญอาจารย์ตรวจหลัง remove caries จนสะอาด ห๎าม remove coronal pulp กํอนสํง
อาจารย์
4. Step 4 – Access opening-:เชิญอาจารย์ตรวจความเรียบร๎อยของ access
5. Step 5- remove coronal pulp: remove pulp สํวนที่อยูํในpulp chamberด๎วยspoonที่คมหรือ
steel round bur ที่สะอาด อยํา remove pulp สํวนที่อยูํใน canal ล๎างให๎สะอาด ด๎วย NSS และstop
bleeding ด๎วย cotton pellets เชิญอาจารย์ตรวจเพื่อดู สีและการหยุดของเลือด
6. Step 6 – fixed pulp : ปิดบริเวณ orifice ด๎วย cotton pellets ชุบ formocresol หมาด ๆ 5 นาที เชิญ
อาจารย์ตรวจเพื่อตรวจดูลักษณะของpulp ภายหลังจากการfixed เอาสาลีออก (ปฏิบัติตามเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง pulpotomy)
7. Step 7 –matrix and wedge ในกรณีที่ไมํมี proximal wall เชิญอาจารย์ตรวจ
8. Step 8- IRM stop :อุดปิดด๎วย IRM แล๎วเชิญอาจารย์ตรวจกํอนถอด rubber dam
9. Step 9- high spot check
บันทึกการรักษาโดยเขียนปริมาณยาชาที่ใช๎จริงด๎วย
12. งาน Pulpectomy
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Step 1 -Beginning check : ขัดฟันด๎วยให๎สะอาดด๎วยpumice , เตรียมภาพรังสีที่ได๎อํานและ
วินิจฉัยโรคเรียบร๎อยแล๎ว ขั้นตอนตํอไปจึงเชิญอาจารย์ตรวจฟันแล๎วจึงเตรียมเครื่องมือ (ชุดยาชา ชุด
rubber dam ชุด pulpectomy และ mouth gag)
2. Step 2 – Injection and rubber dam : ขออนุญาตอาจารย์กํอนฉีดยาชาเฉพาะที่ ใสํ rubber dam
sterile rubber dam ด๎วย povidone iodine และเช็ดตามด๎วย alcohol
3. Step 3 - remove caries :เชิญอาจารย์ตรวจ remove cariesบริเวณรอบๆจุดที่caries expose pulp
ให๎สะอาดกํอนเปิด access
4. Step 4 – Access opening-:เชิญอาจารย์ตรวจ เปิด access
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5. Step 5- : Remove pulp and determine root length เชิญอาจารย์ตรวจ ขั้นตอน remove pulp
และวัดความยาวราก เมื่อวัดความยาวรากได๎แล๎วให๎ท่าการขยายคลองรากสลับกับการท่าirrigation
น้่ายาที่ใช๎ล๎างคลองรากฟัน อาจพิจารณาใช๎ NSSในกรณีเป็น vital pulp หรือ 1% NaOCl กรณี pulp
necrosisและเด็กให๎ความรํวมมือดี โดยอาจารย์ผู๎คุมจะเป็นผู๎พิจารณา
6. Step 6- :Mechanical Instrumentation เชิญอาจารย์ตรวจ ขั้นตอนการขยายราก
7. Step 7-: FRC เมื่อผํานขั้นตอนการขยายเสร็จแล๎ว อาจจะirrigateซ้่าและซับคลองรากฟันให๎แห๎งท่า
การอุดคลองรากฟันด๎วยยาตามที่อาจารย์ผู๎คุมก่าหนด (โดยใสํ matrix and wedgeในกรณีที่จ่าเป็น)
หลังจากนั้นจึงใสํส่าลีใน pulp chamber ปิดทับด๎วย fermin หรือ cavit ( ชั่วคราว) ถอด matrix and
wedgeและ rubber dam อกเพื่อน่าผู๎ป่วยไปx-ray เช็ควําอุดเต็มคลองรากหรือไมํ (ปฏิบัติตาม
เอกสารประกอบการสอนเรื่องpulpectomy) ให๎อาจารย์ตรวจดู กรณีต๎องการเติมวัสดุลงไปใน
คลองรากฟันเพิ่มต๎องใสํrubber damทุกครั้ง กรณีที่อุดเต็มแล๎วให๎ remove temporary stop และ
เอาส่าลีออก , ใสํ matrix and wedgeใหมํปิดด๎วย IRM โดยคํอยๆใสํทีละชั้นกดให๎วัสดุแนบเต็มผนัง
โพรงฟัน , ถอดrubber dam แล๎ว checkสูง เชิญอาจารย์ตรวจกํอนให๎ผู๎ป่วยกลับ
หมายเหตุ กรณีที่ท่า 2 visit pulpectomy พิจารณา med ด๎วย formocresol หรือ Ca(OH)2
13. งานครอบฟันเหล็กไร้สนิม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Step 1 -: beginning check : เชิญอาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงาน เบิก SSC ได๎จากเจ๎าหน๎าที่ (ควร
เลือกเผื่อไว๎อีก ± 1 ขนาดด๎วย) เตรียมเครื่องมือชุดยาชา ชุด rubber dam ชุด ssc และ mouth gag
2. Step 2 – Injection and rubber dam : ขออนุญาตอาจารย์กํอนฉีดยาชาเฉพาะที่ ท่าการฉีดยาชา
เฉพาะที่ ตรวจสอบการชา และขัดฟันด๎วย pumice และดูการสบฟันของผู้ป่วยก่อนใส่ rubber
dam
3. Step 3-crown selection : เชิญอาจารย์ตรวจขนาดของSSCกํอนการpreparation
4. Step 4- SSC preparation :เชิญอาจารย์ตรวจตามขั้นตอนในเอกสารการสอน ( occlusal
reduction, proximal reduction, occlusal bevel, bucco-lingual reduction ect) เมื่อ ssc ลง ควร
พิจารณา ความซีดของเหงือก alignment contact area ความแนํน ความหลวม การสบฟัน เมือถอด
rubber dam ต๎องป้องกันไมํให๎ ssc หลุดเข๎าคอผู๎ป่วยโดยการ บริเวณที่ท่าต๎องแห๎ง ถุงมือต๎องแนํน
และคอยเช็ดให๎แห๎งอยูํเสมอ ผู๎ชํวยใช๎high power suction การถอดใสํ SSCต๎องมี guide จัด
position ผู๎ป่วยไมํให๎อยูํในทํานอนมากเกินไป เมื่อเกิดปัญหาให๎รายงานอาจารย์เสมอ
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5. Step 5- Cementing : เชิญอาจารย์ตรวจขั้นตอน cement โดยท่าความสะอาดและขัด SSC ให๎
เรียบร๎อย เตรียมdental flossที่ผูกปมเพื่อremove cement สํวนเกินด๎านproximal กันน้่าลายด๎วย
ผ๎าก็อซ ลองSSCให๎ได๎ต่าแหนํงที่ถูกต๎อง ท่าการ cementing
14. งาน space maintainer
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 Try band
1. Step 1 -: Beginning check : เชิญอาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงาน นักศึกษาต๎องทราบวําจะท่า
space maintainerชนิดใดกํอนการปฏิบัติงาน เบิก band งจะแยกเป็นกลํองฟันบนและฟันลําง และเบิก
เครื่องมือ
2. Step 2- : Try band : เชิญอาจารย์ผู๎ควบคุมตรวจ band โดยนักศึกษาวัดขนาด band ในปากผู๎ป่วย
(ปฏิบัติตามเอกสารประกอบการสอน) โดยระวัง band เข๎าคอผู๎ป่วยด๎วยการใช๎dental flossผูกที่
band และบริเวณที่ท่างานควรแห๎ง การใช๎ band seaterไมํควรวางแกนโลหะไว๎บน occlusal table
ของฟันที่จะtry band แตํควรใช๎ยอดสามเหลี่ยมของแกนโลหะวางบนขอบบนของband เมื่อได๎ band
ตามขนาดที่ต๎องการแล๎ว เชิญอาจารย์ตรวจ
3. Step 3 –Take impression เชิญอาจารย์ check โดยนักศึกษา เลือก tray พิมพ์ปากที่เหมาะสม โดย
ใช๎ partial tray ส่าหรับ unilateral space maintainer หรือ rim lock tray ส่าหรับ bilateral space
maintainer พิมพ์ปาก น่า impressionไปให๎อาจารย์check
4. Step 4- Fixed band in impression : ถอด band ออกมา fix ใน impression ด๎วยลวดเย็บกระดาษ
หรือ paper clip ให๎ถูกต๎อง แล๎วใช๎ dental forceps เช็คความแนํน band ที่ยึดใน impression ต๎อง
ไมํขยับ น่าไปให๎อาจารย์ตรวจ แล๎วจึงสํงผู๎ป่วย นัดวันใสํเครื่องมือให๎เรียบร๎อย จากนั้นจึงน่า
impressionไปเท stoneด๎วยตนเอง เมื่อstoneแข็งจึงแกะ model ออก คืน tray พิมพ์ปาก กํอนเลิก
ปฏิบัติงานในวันนั้น หรือภายในวันรุํงขึ้น
5. Step 5 – Outline for space maintainer : เป็นขั้นตอนการปฏิบัตินอกคลินิกโดยปฏิบัติดังนี้
1) เมื่อได๎ model แล๎ว วาด design และเขียนใบสํงงาน lab ไปสํงอาจารย์ผู๎ควบคุม ในชํองสํงงาน
เมื่ออาจารย์check งานผํานแล๎วจึงน่า model พร๎อมใบสํงงานไปใสํตะกร๎าสํงงานในคลินิกเด็ก
โดยทางคลินิกจะมีผู๎น่างานไปสํงยังห๎องlab วันละ 2 รอบคือ กํอน 9.00น และ 13.00น.
2) ชิ้นงานจะกลับคืนมาในตะกร๎ารับงานโดยจะใช๎เวลาในการดัดลวดประมาณ 5-7 วันท่าการ
3) สํงลวดให๎อาจารย์ตรวจและแก๎ไขจนกวําจะผําน เมือดัดลวดผํานแล๎ว เขียนในใบสํงงานใบเดิม
เพื่อสํงชิ้นงานกลับไป solder หลังจากได๎งาน solder กลับมา สํงงานให๎อาจารย์ตรวจกํอนน่ามา
ใสํในผู๎ป่วย
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4) น่าชิ้นงานที่ท่าเสร็จเรียบร๎อย สํงอาจารย์เพื่อตรวจงานลํวงหน๎ากํอนถึงวันนัดผู๎ป่วย และเมื่องาน
ตรวจผํานแล๎วให๎น่างานที่ได๎ท่าความสะอาดเตรียมพร๎อมที่จะใสํให๎ผู๎ป่วยตํอไป
หมายเหตุ การสํงงาน Lab อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ๎งให๎ทราบภายหลัง
 Insert space maintainer
ใน visit ตํอมา ท่าความสะอาดเครื่องมือและ abutment กํอน เตรียมเครื่องมือเพื่อ fixed space maintainer
1. Step1-Beginning check เชิญอาจารย์ผู๎คุม(ไมํจ่าเป็นต๎องเป็นอาจารย์ทํานเดิม) เตรียมเครื่องมือ
ชิ้นงานที่sterileแล๎ว ผูก dental floss ติดที่เครื่องมือให๎เรียบร๎อย ป้องกันเครื่องมือหลุดลงคอเด็ก
2. Step 2- Try in: ลองเครื่องมือให๎อยูํในต่าแหนํง , เชิญอาจารย์ตรวจกํอนท่า cementation
3. Step 3- Finishing : เชิญอาจารย์ตรวจหลังท่า cementation
4. Step 4-เมื่อท่างานเสร็จเรียบร๎อยแล๎วต๎องเรียกผู๎ปกครองมาอธิบายถึงสภาพของเครื่องมือ การดูแล
รักษาความสะอาดและความส่าคัญของการมา recheck และบันทึกการรักษาโดยระบุรายละเอียด
วัสดุที่ใช๎และระยะเวลาที่ให๎ผู๎ป่วยกลับมา recheck ด๎วย
หมายเหตุ : แนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษามีปัญหาไมํสามารถ Try Band หรือ Insert Space maintainer
ให๎ผู๎ป่วยได๎ทันเวลาปิดภาคเรียน มีดังนี้
1. กรณีที่พิจารณาแล๎ววําไมํมีปัญหา loss of space – ขอให๎นักศึกษารอ try band เพื่อท่า space
maintainer ในภาคเรียนตํอไป
2. กรณีมีปัญหา loss of space
2.1 กรณีที่นักศึกษายังมีเวลาลงปฏิบัติงาน – ขอให๎นักศึกษา try band, design เครื่องมือ, สํงงานดัด
และ solder ลวดด๎วยตนเอง จนได๎ชิ้นงานมาเรียบร๎อย แล๎วจึงนัดให๎ PG E2 ชํวย insert ให๎
2.2 กรณีที่นักศึกษาไมํมีเวลาลงปฏิบัติงานแล๎ว – ขอให๎โอนเคสมาให๎ PG E2 ชํวย try band และ
insert เครื่องมือให๎
15. การเข้าร่วมสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมเด็ก
จานวน 3 ครั้ง
ระยะเวลา 2 ครั้ง ในปี 5
1 ครั้ง ในปี 6
16. การตรวจเด็กเล็ก
จานวน 1 ราย
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ระยะเวลา ปี 6
วัตถุประสงค์ เพื่อให๎นักศึกษาสามารถตรวจเด็กเล็กกํอนวัยเรียน และให๎ค่าปรึกษาแกํผู๎ปกครองใน
ด๎านการดูแลท่าความสะอาดชํองปาก การแนะน่าการรับประทานอาหาร และการเลิกขวดนม
17. การเขียน รายงานผู้ป่วย OSLER (เฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ที่ต๎องการสอบใบประกอบวิชาชีพโดยการ
เลือกสอบcase ผู๎ป่วยเด็ก)
จานวน 1 ราย
ระยะเวลา ปี 5
จานวนนักศึกษาทันตแพทย์ที่อนุญาติให้ใช้caseผู้ป่วยเด็กสอบได้ 25 คน จากนักศึกษา
ทันตแพทย์ทั้งหมด
วัตถุประสงค์ เป็นการประเมินทักษะวิชาชีพโดยการเขียน Case OSLER ที่เป็นผู๎ป่วยเด็ก 1 รายเพื่อ
ตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษาทั้งปาก รํวมกับดูแลอนามัยให๎ผู๎ป่วยรายนั้น ให๎ท่าการรักษาทางทันตก
รรมตามแผนการรักษาที่วางไว๎อยํางตํอเนื่องอยํางน๎อย 2 งาน จาก 5 งานจนเสร็จสิ้น อันได๎แกํ
- งานทันตบูรณะฟัน
- ทันตกรรมป้องกัน
- การรักษาโพรงประสาทฟันแบบ pulpotomy
- การรักษาคลองรากฟันแบบpulpectomy
- งานครอบฟันไร๎สนิม
วิธีการ นักศึกษาต๎องเลือก case ที่ต๎องการจะใช๎สอบ OSLER และผํานการพิจารณาจากอาจารย์ผู๎
ควบคุมประจ่ากลุํมคลินิกในวันนั้น มาลงชื่อ ผู๎ป่วย HN นศ เลขประจ่าตัวนศ และอาจารย์ผู๎ควบคุมประจ่า
กลุํมคลินิกเซ็นชื่อก่ากับ ที่แฟ้มOSLER ซึ่งจะจัดไว๎ให๎ในห๎องพักอาจารย์ที่คลินิก โดยจะแบํงเป็น 2 ประเภท
คือ ผู๎ที่อยูํในรายชื่อ 25 คน และ ผู๎ที่อยูํในรายชื่อส่ารองอีก 10 คน
หลังจากนั้นจึงนัดผู๎ป่วยมาท่าการรักษา ตามหลักการและเขียนรายงานตามหัวข๎อที่ ศปท
ก่าหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม นศ ปี 5(แต่งตั้งจากภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก) จะเป็นผู๎
แนะน่าในการเขียน
การเซ็นชื่อใน ใบประเมินของศปท ใบประเมินของศปท ทั้งหมดจะมี 5 ประเภท คือ
- ใบประเมิน “สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมกับผู๎ป่วยเพื่อ
ประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพทันตกรรม”
- ใบประเมิน ”แบบรายการผลการประเมินงานทันตกรรมบูรณะ เพื่อประเมินความรู๎และ
ทักษะวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบัติ)”
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- ใบประเมิน ”แบบรายการผลการประเมินงานทันตกรรมป้องกันเพื่อประเมินความรู๎และ
ทักษะวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบัติ)”
- ใบประเมิน”แบบรายการผลการประเมินงานการประเมินรักษาคลองรากฟัน
(pulpotomy)เพื่อประเมินความรู๎และทักษะวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบัติ)”
-ใบประเมิน”แบบรายการผลการประเมินงานการประเมินรักษาคลองรากฟัน
(pulpectomy)เพื่อประเมินความรู๎และทักษะวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบัติ)”
-ใบประเมิน”แบบรายการผลการประเมินงานครอบฟันไร๎สนิมเพื่อประเมินความรู๎และ
ทักษะวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบัติ)”
ใบประมินทุกใบจะเก็บไว๎ในตู๎เอกสารในคลินิกเด็ก ส่าหรับการเขียน OSLER ใบประเมินทุก
ใบจะต๎องมีรายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุํม นศ ปี 5 ที่แตํงตั้งจากภาควิชาทันตกรรมส่าหรับเด็ก เป็นผู๎เซ็น
ก่ากับ โดยนักศึกษาต๎องน่าสมุด requirement ที่อาจารย์ผู๎ประจ่ากลุํมคลินิกในวันนั้นๆได๎เซ็นผํานขั้นตอน
การท่างานตํางๆมาแลัวน่ามาให๎อาจารย์ดูเป็นหลักฐาน ซึ่งอาจารย์ทํานนี้อาจจะมิใชํอาจารย์ที่ปรึกษา
กลุํม นศ ปี 5ก็ได๎ เชํน การอุดฟัน นศ.จ่าเป็นจะต๎องให๎อาจารย์ผู๎ประจ่ากลุํมคลินิกในวันนั้นเซ็นทุกขั้นตอน
ของการประเมินในใบ requirementการอุดฟันที่อยูํในสมุด requirement และน่าใบrequirementนี้มา
แสดงแกํอาจารย์ที่ปรึกษากลุํม นศ.ปี5เพื่อให๎อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ปี 5 เซ็นในใบประเมินของศปท
ส่าหรับภาพ X-rayให๎นักศึกษาน่าใบขออนุญาต print ภาพ X-rayมาให๎อาจารย์ควบคุมกลุํม
คลินิกในวันนั้นที่อนุญาตให๎ท่าการถํายพ x-rayเป็นผู๎เซ็นขออนุมัติจากคลินิก X-rayเพือ่ ที่จะได๎ไมํต๎องเสีย
คําใช๎จําย
หมายเหตุ
case osler ทุกcaseสามารถน่ากลับมาเป็น caseสอบของนศ.รุํนตํอไปได๎ โดยจะต๎องมีระยะหํางกัน
ไมํน๎อยกวํา 1 ปี
X. ข้อปฏิบัติหลังการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย
1. หลังการรักษา เขียนรายการรักษาในใบแจ๎งคํารักษา และต๎องเขียน treatment planning ส่าหรับ
visit ตํอไป (NV: …….) พร๎อมลงชื่อและรหัสนักศึกษาให๎เรียบร๎อย
2. แนะน่าผู๎ป่วยเด็กและผู๎ปกครองถึงวิธีปฏิบัติตัวหลังการรักษา โดยเฉพาะกรณีที่ฉีดยาชา
3. นักศึกษาต๎องสํงบัตรประจ่าตัวผู๎ป่วยพร๎อมเวชระเบียนและใบแจ๎งคํารักษา ที่เจ๎าหน๎าทีก่ ารเงินเพื่อ
คิดคํารักษาและท่าการนัดหมายครั้งตํอไป หากนักศึกษาต๎องการนัดผู๎ป่วยตํอ ให๎แจ๎งวันที่จะลง
ปฏิบัติงานคลินิกครั้งตํอไปให๎เจ๎าหน๎าที่ทราบเพื่อจะได๎ท่าการนัดหมายและออกใบนัดให๎ นักศึกษาไมํ
ควรโทรไปนัดกับผู๎ปกครองเอง (นักศึกษาต๎องเก็บฟิล์มในแผํนใส เขียนชื่อผู๎ป่วย วันที่ x-ray ให๎
เรียบร๎อย ใสํซองฟิล์มในเวชระเบียน)

48

4. ในกรณีที่ผู๎ป่วยต๎องมารักษาตํอ จะต๎องนัดผู๎ป่วยและแจ๎งกับเจ๎าหน๎าที่นัดหมายของคลินิกให๎ทราบทุก
ครั้ง (ดูรายละเอียดในหัวข๎อการนัดผู๎ป่วย)
5. สํงคืนเครื่องมือในบริเวณที่จัดไว๎โดยแยกทิ้งขยะ เชํน ส่าลี ผ๎ากอซ เข็มฉีดยาและหลอดยาชาลงใน
ภาชนะที่จัดไว๎ให๎ถูกต๎อง จากนั้นท่าความสะอาด unit กํอนจะรับผู๎ปว่ ยใหมํ
6. บันทึกการปฏิบัติงานรักษาผู๎ป่วยแตํละคนในสมุด requirement ของนักศึกษา และบันทึกการรักษา
ลงในเวชระเบียนผู๎ป่วย ให๎อาจารย์เซ็นชื่อ
7. สํงสมุด requirement และสมุดประเมินผลการปฏิบัติงานคลินิกที่อาจารย์ผู๎ควบคุมเมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานในแตํละ period
XI. การนัดผู้ป่วย
การนัดให๎ผู๎ป่วยมารับการรักษาครั้งตํอไปเป็นการชํวยให๎การท่างานสะดวกขึ้น สามารถประมาณจ่านวน
ผู๎ป่วย วางแผนการรักษาลํวงหน๎าได๎และประมาณระยะเวลาและคําใช๎จํายได๎ด๎วย
 กรณีที่นักศึกษาทันตแพทย์ต๎องการให๎การรักษาตํอด๎วยตนเอง สามารถนัดผู๎ป่วยได๎ในวันที่ตนเองลง
ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมส่าหรับเด็ก ให๎ระบุการนัดลงท๎ายในบันทึกการรักษาในวันนั้นเชํน (นัดอุดฟัน 75
กับ นศ.ทพ.กรกนก ปี5 วันที่ 14 พ.ค 58, เวลา 9.00 น.) แล๎วจึงน่าเวชระเบียนผู๎ป่วยไปยื่นที่เคาน์เตอร์เก็บเงิน
เจ๎าหน๎าที่ของคลินิกจะเป็นผู๎นัดผู๎ป่วยตามนั้นและลงบันทึกในสมุดนัดของคลินิก
อย่านัดผู้ป่วยโดยไม่แจ้ง
เจ้าหน้าที่ทราบ (ดูข๎อปฏิบัติในการรับและนัดผู๎ป่วยที่ภาคผนวก)
 กรณีที่ต๎องการสํงตัวผู๎ป่วยให๎นักศึกษาหลังปริญญา ให๎ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู๎ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน แล๎วเขียนท๎ายบันทึกการรักษาวํา (นัด PG ทา……….., ส่งเข้าคิวนักศึกษาหลังปริญญา) เจ๎าหน๎าที่จะ
เป็นผู๎นัดวัน เวลาให๎ผู๎ป่วยเอง
 กรณีที่ต๎องการนัดเป็นผู๎ป่วยทั่วไป เมื่อผู๎ป่วยต๎องได๎รับการรักษาตํอแตํไมํเจาะจงผู๎ให๎การรักษา ให๎
เขียนเฉพาะงานที่วางแผนไว๎วําควรท่าในครั้งตํอไป เชํน (นัดอุด 85), (นัดทา SSC 75) เป็นต๎น
XII. ใบสั่งยา
นักศึกษาต๎องเขียนใบสั่งยาด๎วยตนเอง และอาจารย์จะเป็นผู๎เซ็นชื่อในใบสั่งยา
 การสั่งจ่ายฟลูออไรด์
1. กํอนการให๎ฟลูออไรด์ทุกชนิดแกํผู๎ป่วยเด็ก ต๎องซักประวัติเกี่ยวกับการได๎รับฟลูออไรด์ ทั้งแบบ
รับประทานเสริม หรือ ชนิดเติมในนม, หรือผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ตํางๆ เชํน ยาสีฟัน น้่ายาบ๎านปาก
เสมอ หรือดูจากประวัติในบันทึกการรักษา
2. พิจารณาอายุของผู๎ป่วยและจ่านวนฟลูออไรด์ในน้่าดื่มเพื่อเป็นเกณฑ์ในการให๎ฟลูออไรด์

49

3. บันทึกการจํายฟลูออไรด์ทั้งชนิดและปริมาณที่จํายในครั้งนั้น และบันทึกชํวงเวลาที่คาดวําฟลูออไรด์
นําจะหมดลงในเวชระเบียนและ คอยติดตามการใช๎ด๎วยทุกครั้ง
ตารางการจ่ายฟลูออไรด์

ตัวอย่างการสั่งจ่ายฟลูออไรด์
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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 ตัวอย่างการสั่งยา
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

ตัวอย่างการเขียนใบสั่งยา

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) ชั้นปีที่ 5
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2559
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
ชั้นปีที่ 5
รหัสวิชา
ทพทด 552 หนํวยกิต
2 (0-6-2)
ชื่อวิชา
ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร๎อมมูล : ทันตกรรมส่าหรับเด็ก 1
Comprehensive Dental Practice : Pediatric Dentistry I
ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ คัดเค๎า วงษ์สวรรค์
อาจารย์ วรณัน ประพันธ์ศิลป์
รายละเอียดของการปฏิบัติงานในคลินิก / กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การฝึกปฏิบตั ิงานคลินิกในผู๎ป่วยเด็ก ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ประกอบด๎วยหมวดการปฏิบัติงานดังนี้
1.1 ตรวจ (ผู๎ป่วยใหมํหรือผู๎ป่วย recall)
5 ราย (1 ราย : 10 คะแนน)
และวางแผนการรักษา
1.2 ประเมินความเสี่ยง
5 ราย (1 ราย : 10 คะแนน)
1.3. เคลือบฟลูออไรด์
5 ราย (1 ราย : 10 คะแนน)
1.4 Sealant
5 ซี่ (1 ซี่ :15 คะแนน)
1.5 อุดฟัน หรือ PRR
5 ซี่ (1 ซี่ : 30 คะแนน)
1.6 การสอนท่าความสะอาดชํองปาก(OHI)
5 ราย (1 ราย : 10 คะแนน)
1.7 Diet advice หรือ counseling
5 ราย (Diet advice 1 ราย : 5 คะแนน
Counseling 1 ราย : 20 คะแนน)
1.8 ถอนฟัน
2 ซี่ (1 ซี่ : 30 คะแนน)
1.9 ประเมินการปรับพฤติกรรมและการฉีดยาชา
1 ราย (1 ราย : 80 คะแนน)
1.10 การเข๎ารํวมสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมเด็ก 2 ครั้ง
การวัดและประเมินผลรายวิชา
1. สัดส่วนคะแนน
1.1 คะแนนรวมของการปฏิบัติงาน
ร๎อยละ 40
หมายเหตุ การคิดคะแนนรวมของการปฏิบัติงาน คิดแยกตามกลุํมของนักศึกษาโดยเทียบคะแนน
ภายในแตํละกลุํม ก่าหนดให๎คะแนนของนักศึกษาที่สูงสุดของแตํละกลุํม เทียบเทํากับร๎อยละร๎อยของ 40
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1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานและเจตคติ
ร๎อยละ 60
อันประกอบด๎วย
ก. ความรู๎ ความสามารถในการแก๎ปัญหา
ร๎อยละ 20
(ได๎แกํ การซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา)
ข. ทักษะการท่างานในคลินิก
ร๎อยละ 20
(ได๎แกํ การเตรียมผู๎ป่วย การเตรียมเครื่องมือ ความถูกต๎องของเทคนิค วิธีการรักษา และ
ผลงาน)
ค. เจตคติ
ร๎อยละ 20
(ได๎แกํ ความสะอาดในการเตรียมเครื่องมือ การแตํงกาย มารยาท ความสัมพันธ์กับผู๎ปกครอง
และผู๎ป่วย การตรงตํอเวลา ความรับผิดชอบ ความมั่นใจ และ ปฏิบัติงานอยํางมีคุณธรรมและ
จริยธรรม)
2. เกณฑ์ผ่าน / ปริมาณงานขั้นต่า
2.1 นักศึกษาต๎องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหมวดการฝึกปฏิบัติงานครบทุกหมวด รวมทั้ง
ประเมินการฉีดยาชารํวมกับการปรับพฤติกรรมในผู๎ป่วยเด็ก ในกรณีที่ปฏิบัติงานไมํครบทุกหมวดเนื่องจากเหตุ
สุดวิสัย ให๎พิจารณาจากคะแนนรวมของการปฏิบัติงานที่ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
2.2 การลงปฏิบัติงานในคลินิกต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด หากลง
ปฏิบัติงานน๎อยกวําร๎อยละ 80 จะถือวําไมํผํานรายวิชา ทพทด 552 ได๎สัญลักษณ์ F ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย ให๎
อยูํในดุลยพินิจของมติที่ประชุมภาควิชาฯ
2.3 คะแนนผํานคือคะแนนรวมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
3. เกณฑ์การประเมินผล
ประเมินผลผู๎ที่ปฏิบัติงานครบทุกหมวดแบบอิงเกณฑ์
A = 90.00 – 100.00
B+ = 85.00 – 89.99
B = 80.00 – 84.99
C+ = 70.00 – 79.99
C = 60.00 – 69.99
ผู๎ที่ได๎คะแนนปฏิบัติงานน๎อยกวํา 500 จะติด I เมื่อนักศึกษาแก๎ I จะได๎เกรด C
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รายละเอียดการเรียนการสอน และการประเมินรายวิชาภาคปฏิบัติ (คลินิก) ชั้นปีที่ 6
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ .......1 และ 2....... ชั้นปี .......6.......
รหัสวิชา .......ทพทด 651....... หน่วยกิต .......2 (0-6-2).......
ชื่อวิชา
ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมส่าหรับเด็ก 2
Dental Clinical Practice : Pediatric Dentistry II
ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ นครชัย
อาจารย์ปนิดา ภาวิไล
รายละเอียดของการปฏิบัติงานคลินิก / กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฝึกปฏิบัติงานคลินิกในผู๎ป่วยเด็ก
2. สอบตรวจและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู๎ป่วยเด็ก
การวัดและประเมินผลรายวิชา
1. สัดส่วนคะแนน
1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและเจตคติ
ร๎อยละ 60
อันประกอบด๎วย
ก. ความรู๎ ความสามารถในการแก๎ปัญหา
ร๎อยละ 20
(ได๎แกํ การซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา)
ข. ทักษะการท่างานในคลินิก
ร๎อยละ 20
(ได๎แกํ การเตรียมผู๎ป่วย การเตรียมเครื่องมือ ความถูกต๎องของเทคนิค วิธีการรักษา
และผลงาน)
ค. เจตคติ
ร๎อยละ 20
(ได๎แกํ ความสะอาดในการเตรียมเครื่องมือ การแตํงกาย มารยาท ความสัมพันธ์กับผู๎ปกครอง
และผู๎ป่วย การตรงตํอเวลา ความรับผิดชอบ ความมั่นใจ และ ปฏิบัติงานอยํางมีคุณธรรมและ
จริยธรรม)
1.2 จ่านวน/ปริมาณ การปฏิบัติงาน
ร๎อยละ 30
หมายเหตุ การคิดคะแนนรวมของจ่านวนการปฏิบัติงาน คิดแยกตามกลุํมของนักศึกษาโดยเทียบ
อัตราสํวนคะแนนภายในแตํละกลุํม โดยก่าหนดคะแนนของนักศึกษาที่สูงสุดของแตํละกลุํม เทียบเทํากับร๎อยละ
ร๎อยของ 30
1.3 คะแนนสอบตรวจและวางแผนการรักษา
ร๎อยละ 10
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2. เกณฑ์ผ่าน / ปริมาณงานขั้นต่า
2.1 ลงปฏิบัติงานในคลินิกไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด หากลงปฏิบัติงานน๎อย
กวําร๎อยละ 80 จะได๎สัญลักษณ์ F ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย ให๎อยูํในดุลยพินิจของที่ประชุมภาควิชาฯ
2.2 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในรายวิชา ทพทด 651 นักศึกษาต๎องผํานการปฏิบัติงานดังนี้
2.2.1 ตรวจและสอนท่าความสะอาดชํองปากในเด็กเล็ก (อายุน๎อยกวํา 3 ปี) อยํางน๎อย 1 ราย
2.2.2 อุดฟัน หรือ PRR ไมํน๎อยกวํา 5 ซี่
2.2.3 ให๎การรักษาผู๎ป่วย Comprehensive case เสร็จสิ้นไมํน๎อยกวํา 1 ราย
2.2.4 ปฏิบัติงาน Pulp Treatment ในฟันน้่านม ไมํน๎อยกวํา 1 ซี่
2.2.5 ปฏิบัติงาน Stainless steel crown ไมํน๎อยกวํา 2 ซี่
2.2.6 สอบตรวจและวางแผนการรักษาผํานตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 1 ราย
2.2.7 การเข๎ารํวมสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมเด็ก 1 ครั้ง
เงื่อนไข : นักศึกษาที่ไมํสามารถท่างานได๎ครบตามเกณฑ์ปริมาณงานขั้นต่่าในชํวงเวลาปฏิบัติงานคลินิกปกติ จะต๎อง
ปฏิบัติงานเพิ่มในกรอบเวลาที่ก่าหนด เมื่อปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์จะได๎สัญลักษณ์ C หากยังไมํครบตามเกณฑ์จะ
ได๎สัญลักษณ์ F ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัย ให๎อยูํในดุลยพินิจของที่ประชุมภาควิชาฯ
3. เกณฑ์การประเมินผล คะแนนรวมไมํน๎อยกวํา 60
ประเมินผลผู๎ที่ปฏิบัติงานครบทุกหมวดแบบอิงเกณฑ์
A = 90.00 – 100.00
B+ = 85.00 – 89.99
B = 80.00 – 84.99
C+ = 70.00 – 79.99
C = 60.00 – 69.99
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การประเมินผลการปฏิบัติงานในคลินิก
1. สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ หรือ สมุด requirement
นักศึกษาทุกคนจะมีสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจ่าตัวนักศึกษา ซึ่งจะต๎องน่ารูปถํายหน๎าตรง(ห๎าม
สวมหมวกหรือแวํนกันแดด) มาติดพร๎อมกรอกรายละเอียดที่หน๎าปกให๎เรียบร๎อยภายใน 1 เดือนหลังจากเริ่มลง
คลินิก และทุกครั้งที่ลงปฏิบัติงานในคลินิก นักศึกษาจะต๎องบันทึกการท่างานทุกครั้ง โดยแยกประเภทของงาน
ตามแบบฟอร์มในสมุดบันทึก และลงรายละเอียดเชํน ชื่อผู๎ป่วย บริเวณที่ท่าการรักษา ตามที่ก่าหนดไว๎
สมุดบันทึกนี้ นักศึกษาต๎องน่าไปให๎อาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานเซ็นชื่อก่ากับทุกครั้ง และเก็บไว้ที่
คลินิก ห้ามนาสมุดไปเก็บไว้กับตัวเนื่องจากอาจหายได๎ และ งานที่นักศึกษาปฏิบัติตลอด 2 ปีการศึกษาจะถูก
รวบรวมไว๎ในสมุดนี้และน่ามาประเมินผลในแตํละปีการศึกษา
2. การติดตามผลการปฏิบัติงาน
ทุกๆ 3 เดือน นักศึกษาต๎องค่านวณคะแนนการปฏิบัติงานทั้งหมดของตนเองและบันทึกไว๎ในสมุดบันทึก
การปฏิบัติงาน
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและเจตคติในคลินิก
นักศึกษาทุกคนจะถูกประเมินการท่างานในคลินิกโดยอาจารย์ผู๎ควบคุมการปฏิบัติงานในวันนั้นตาม
เกณฑ์การให๎คะแนนการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมส่าหรับเด็ก ดังนี้
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เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก
นักศึกษาทันตแพทย์ปี 5 และปี 6
คะแนน

5

ค่าจ่ากัดความ
ดีมาก / ผลงานถูกต๎อง
ทั้งหมด

ตัวอยําง

ดี / ผลงานถูกต๎องแตํอาจ
ลําช๎าหรือต๎องการความ
4 ชํวยเหลือแนะน่าบ๎าง /
ผลงานผิดพลาดเล็กน๎อย
และเป็นจุดที่ยอมรับได๎
โดยไมํต๎องแก๎ไข
พอใช๎ / ผลงานถูกต๎องแตํ - อุด under เล็กน๎อย แตํไมํต๎องรือ้ อุดใหมํ
ต๎องอาศัยความชํวยเหลือ
3 ของอาจารย์มาก / ผลงาน
ผิดพลาดเล็กน๎อยแตํเป็น
จุดที่ส่าคัญ
ไมํดี ควรแก๎ไข / ผลงาน - ตรวจไมํพบฟันผุในต่าแหนํงที่เห็นได๎ชัดเจน
ผิดพลาดหลายจุด
- remove caries ไมํหมด
- sealant หลุด (ตรวจใน visit ที่ท่า)
2
- x-ray โดยไมํใสํ apron ให๎ผู๎ป่วย
- อุดฟันแล๎วพบวํามี overhanging ของ filling
- กรอโดนฟันข๎างเคียง, โดนปากผู๎ป่วย
ไมํดี ต้องแก๎ไข / ผลงาน - preparation cavity class II กว๎างเกินไป ท่าให๎ต๎องกลายเป็น SSC
ผิดพลาดมาก
- fix SSC สูง สบฟันไมํได๎ ต๎องรื้อท่าใหมํ
- ลงคลินิกสายเกิน 30 นาทีโดยไมํมีเหตุสมควร
1
- ขาดความรับผิดชอบตํอการรับผู๎ป่วยและดูแลเอาใจใสํผู๎ป่วย
- ขาดความรับผิดชอบในการสํงงานที่ได๎รับมอบหมาย เชํน การวางแผนการรักษา,
การสํงเวชระเบียน
0 ผิดพลาดร๎ายแรง / แก๎ไข - รักษาผิดซี่
ได๎ด๎วยความยากล่าบาก - ท่า pulp treatment แล๎วท่าให๎เกิด perforation ที่ pulpal floor
และ หรือแก๎ไขไมํได๎
- ท่า expose pulp โดยไมํสมควร
NR
- ขาดคลินิกโดยไมํมเี หตุสมควร
หมายเหตุ การให๎คะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได๎ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู๎ควบคุม
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ขั้นตอนการยืมเวชระเบียนผู้ป่วย
การยืมเวชระเบียนผู้ป่วย มีกาหนด 1 วัน
1. เมื่อนักศึกษาท่าการนัดผู๎ป่วยด๎วยตนเอง ให๎นักศึกษาลงบันทึกในสมุดนัดของคลินิกล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 วัน ก่อนถึงวันนัดผู้ป่วย โดยเขียน ชื่อ-นามสกุลผู๎ป่วย HN. และ ชื่อ-รหัส นักศึกษาผู๎นัด ทุก
ครั้ง เจ๎าหน๎าที่คลินิกจะเป็นผู๎เบิกเวชระเบียน ให๎
การคืนประวัติผู้ป่วย
1. คืนเวชระเบียน ที่เคาน์เตอร์คลินิกเด็ก ต๎องคืนภายในวันนั้น และไมํอนุญาตให๎น่าเวชระเบียนที่ยืม
ผํานคลินิกเด็กออกนอกคลินิก
2. ถ๎าต๎องการยืมเวชระเบียน ผู๎ป่วย นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในคลินิก กรุณาคืนเวชระเบียนตาม
เวลาที่ก่าหนดแล๎วด่าเนินการยืมตํอตามขั้นตอนที่แผนกเวชระเบียน
มาตรการ กรณีไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ยืม-คืน เวชระเบียนผู้ป่วย
- กรณีไมํคืนตามก่าหนด - คลินิกจะแจ๎งรายชื่อให๎ผู๎รับผิดชอบรายวิชาทราบ และหักคะแนน conduct
สํวนของเจตคติ ครั้งละ 2 คะแนน
- กรณีที่ผู๎ป่วยมาติดตํอและเวชระเบียน อยูํกับนักศึกษาโดยไมํมีการบันทึกยืม ผู๎รับผิดชอบรายวิชาจะ
หักคะแนน conduct สํวนของเจตคติ ครั้งละ 2 คะแนน
หมายเหตุ การไมํคืนประวัติผู๎ป่วยตามก่าหนด และไมํบันทึกยืมแฟ้มประวัติผู๎ป่วย ตามขั้นตอน คลินิกจะบันทึก
มาตรการดังกลําวลงในสมุดการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยนักศึกษาเองต๎องลงชื่อรับทราบพร๎อมให๎เจ๎าหน๎าที่
คลินิกลงชื่อก่ากับด๎วย
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ข้อปฏิบัติในการใช้เวชระเบียนผู้ป่วย
1. หยิบเวชระเบียน ผู๎ป่วยนัด ผู๎ป่วยนัดแผนก ผู๎ป่วยฉุกเฉิน ตามล่าดับ
2. หลังจากรักษาผู๎ป่วยเสร็จสิ้น ให๎บันทึกการรักษาโดยยํอ และพร๎อมทั้งระบุการรักษาในครั้งตํอไปให๎ชัดเจน
พร๎อมลงรหัสอาจารย์ผู๎ควบคุมและรหัสตนเองลงในใบเก็บคํารักษา แล๎วให๎เจ๎าหน๎าที่บันทึกหัตถการและ
คําใช๎จําย แล๎วสํงเวชระเบียน ให๎เจ๎าหน๎าที่เก็บคํารักษาและนัดผู๎ป่วย และน่าเวชระเบียน มาบันทึกการรักษา
ตํอให๎เรียบร๎อย
3. นักศึกษาต๎องบันทึกเวชระเบียนให๎เสร็จ และให๎อาจารย์ผู๎ควบคุมเซ็นบันทึกการรักษาภายในคาบที่ลง
ปฏิบัติงาน ดังนั้น นักศึกษาต้องหยุดการรักษาก่อนเพื่อให้มีเวลาเขียนบันทึกการรักษา และนัดผู้ป่วย
อย่างน้อย 15 นาทีก่อนหมดเวลา
หมายเหตุ ถ๎านักศึกษาต๎องการใช๎ประวัติเวชระเบียนผู๎ป่วย หลังจากเก็บเงินแล๎ว (โดยที่บันทึกการรักษายัง
ไมํ เสร็จและเสร็จแล๎ว) ให๎ด่าเนินการยืมเวชระเบียนผู๎ป่วยตามขั้นตอนการยืม-คืนใหมํเอง
4. การนัดคนไข๎
1.1 กรณีนัดเอง ด่าเนินการนัดให๎เรียบร๎อยปฏิบัติตามการนัดผู๎ป่วยของนักศึกษาทันตแพทย์
1.2 กรณีนัดแผนก ระบุงานที่จะต๎องท่าให๎ชัดเจนเจ๎าหน๎าที่นัดหมายจะนัดหมายให๎
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การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมเด็ก นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 5-6
1. ในการเชิญอาจารย์มา beginning check ผู๎ป่วยทุกครั้ง นักศึกษาต๎องรายงานดังนี้
- ผู๎ป่วยเด็กชายหรือหญิง อายุกี่ปี กี่เดือน
- มีโรคประจ่าตัวหรือไมํ (ถ๎ามีให๎บอกชนิดและความรุนแรงของโรค)
- ประวัติการแพ๎ยา : มี/ไมํมี (ถ๎ามีให๎บอกชนิดของยาและอาการแพ๎)
- เคยได๎รับการรักษาทางทันตกรรมหรือไมํ ถ๎าเคยมีพฤติกรรมอยํางไร
- chief complaint คืออะไร ประวัติการรักษาที่ส่าคัญ
- นักศึกษาตัดสินใจวําจะให๎การรักษาอะไรในครั้งนี้
2. สมุด requirement (ห๎ามน่าไปเก็บไว๎ที่ตัวเองเด็ดขาด มิฉะนั้นจะหักคะแนน conduct สํวนของเจตคติ) และ
ที่หน๎าปกสมุด requirement จะมีตาราง minimum requirement นักศึกษาต๎องให๎อาจารย์ผู้ควบคุมเซ็นชื่อ
ในตารางนี้ด๎วย ตารางนี้ท่าขึ้นเพื่อให๎นักศึกษาเห็นได๎ชัดเจนวําตนเองยังขาดงานประเภทใดบ๎าง
ตัวอย่าง ถ๎านักศึกษาท่า SSC 1 ซี่ ต๎องให๎อาจารย์ผู๎ควบคุมเซ็นชื่อ 3 ที่ ดังนี้
1) ใน chart ผู๎ป่วย (แฟ้มเวชระเบียน)
2) ด๎านในของสมุด requirement
3) หน๎าปกสมุด requirement ในตาราง minimum requirement (ถ๎าครบ minimum แล๎วก็ไมํต๎องเซ็น
ตรงนี้เพิ่ม)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาของภาควิชา ในระหวํางชั้นปีที่ 5 จะมีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ่ากลุํม เป็นผู๎ดูแล
เชํนเดียวกับ เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 6 โดยจะแจ๎งให๎นักศึกษาทราบในวันที่มีการแนะน่าการลงปฏิบัติงาน
คลินิกของนักศึกษาแตํละชั้นปี
4. การปฏิบัติงานในคลินิก นักศึกษาปี 5 ให๎สวมหมวกสีเขียว นักศึกษาปี 6 ให๎สวมหมวกสีฟ้า
5. การประเมินการฉีดยาชา ควรรีบประเมินให๎ผํานโดยเร็ว ซึ่งสามารถประเมินได๎ตั้งแตํชั้นปีที่ 5 การประเมิน
การฉีดยาชาควรท่าในผู๎ป่วยอายุไมํเกิน 8 ปี ไมํจ่ากัดบริเวณ เทคนิคในการฉีดได๎ทั้ง nerve block และ
infiltration
6. นักศึกษาควรประมาณเวลาการท่างานให๎เสร็จกํอนเวลาปิดคลินิกประมาณ 15 นาที เพื่อจะได๎มีเวลาเขียน
บันทึกการรักษาให๎อาจารย์เซ็นชื่อภายในคาบนั้น
ห้ามนักศึกษาเอาเวชระเบียนผู้ป่วยกลับบ้านหรือ
นาไปเก็บไว้
7. นักศึกษาต๎องน่ารูปถํายหน๎าตรงขนาด 1 -1.5 นิว้ ติดที่สมุด requirement ภายใน1 เดือน หลังเปิดภาค
การศึกษา
8. นักศึกษาต๎องค่านวณคะแนนการปฏิบัติงานทั้งหมดของตนเองและบันทึกไว๎ในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
(หน๎าหลังสุด) ทุกๆ 3 เดือน
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ประเภทการให้บริการของคลินิกทันตกรรมเด็ก
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. คลินิกในเวลาราชการ
แบํงประเภทการรักษาออกเป็น 3 ประเภท
ก. การรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ทันตแพทย์
ประเภทผู๎ป่วย  ผู๎ป่วยใหมํทั้งหมด
 ผู๎ป่วยนัด
 สามารถให๎ความรํวมมือในการรักษาได๎ดี
 ไมํมีปัญหาโรคประจ่าตัวซึ่งจ่าเป็นต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
ข. การรักษาโดยนักศึกษาหลังปริญญาภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ทันตแพทย์
ประเภทผู๎ป่วย  มีปัญหาทางพฤติกรรมในการรับการรักษา
 มีโรคประจ่าตัวที่ต๎องรับการดูแลเป็นพิเศษ
 ประเภทของงานมีความซับซ๎อนต๎องการการรักษาตํอเนื่อง
 จ่าเป็นต๎องรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเบื้องต๎น
ค. การรักษาโดยอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก
ประเภทผู๎ป่วย  ต๎องการการรักษาและติดตามผลการรักษาอยํางตํอเนื่องเป็นระยะเวลานาน
 มีปัญหาพฤติกรรมอยํางมาก
(หมายเหตุ : อัตราค่ารักษาโดยอาจารย์ทันตแพทย์จะสูงกว่านักศึกษาหลังปริญญา และนักศึกษาหลัง
ปริญญาจะสูงกว่าการรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)
2. คลินิกนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
แบํงประเภทการรักษาออกเป็น 2 ประเภท
ก. การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมเด็ก หรืออาจารย์ทันตแพทย์
ให๎การรักษาผู๎ป่วยเด็กทุกประเภท
ข. การรักษาโดยทันตแพทย์ประจาบ้าน สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ทันตแพทย์
ประเภทของผู๎ป่วย เชํนเดียวกับคลินิกในเวลาราชการ

 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
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1. ในเวลาราชการ : เวลาท่าการ ภาคเช๎า: 9.00 – 12.00 น. ภาคบําย: 13.00 – 16.00 น.
ประกอบด๎วย 2 คลินิก
1) คลินิก OPD 1 : ให๎การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางประจ่าศูนย์ฯ
2) คลินิกทันตกรรมส่าหรับเด็ก : ให๎การรักษาโดย
- นักศึกษาหลังปริญญาภาควิชาทันตกรรมเด็ก
- ทันตแพทย์หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ่าบ๎านสาขาทันตกรรมส่าหรับเด็ก
- อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมส่าหรับเด็ก
2. นอกเวลาราชการ : เวลาท่าการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.30-20.00, วันเสาร์ 9.00-16.00
คลินิก OPD 1 : ให๎การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

การเบิกจ่ายค่ารักษา คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก
เบิกได๎







ถํายภาพรังสี
ถอนฟัน
อุดฟัน
รักษารากฟัน
ขูดหินปูน
Splint

เบิกไมํได๎







PPF
เคลือบรํองฟัน
ครอบฟัน
Space maintainer
Recement เครื่องมือ
ฟันปลอม

การตรวจฟลูออไรด์ในน้าดื่ม
แนะน่าให๎มีการตรวจระดับฟลูออไรด์ในน้่าดื่มของผู๎ป่วยกํอนการจําย Systemic fluoride supplement
หากแหลํงน้่าดื่มนั้นไมํเคยมีรายงานระดับฟลูออไรด์มากํอน
ขั้นตอนการสํงตรวจฟลูออไรด์ในน้่า
1. ขอน้่าที่จะตรวจประมาณ 30 ml. ใสํในขวดพลาสติกจากผู๎ป่วย
2. น้่าตัวอยํางติดชื่อ –นามสกุลของผู๎ป่วย ไปที่หนํวยวิจัย พร๎อมจํายเงินคําตรวจฟลูออไรด์ 300 บาทตํอ 1
ตัวอยําง
3. รับผลการตรวจและใบเสร็จรับเงินคืนประมาณ 7 วัน ที่หนํวยวิจัย
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การให้บริการถ่ายภาพในคลินิกด้วยกล้องดิจิตอล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบปฏิบัติ
1. งดบริการถํายภาพด๎วยฟิล์ม
2. นักศึกษาไมํต๎องช่าระเงิน โดยจะต้องมีลายเซ็นของอาจารย์เซ็นกากับในใบส่งงาน พร้อมจานวน
ภาพที่จะถ่าย ก่อนโทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่หน่วยโสตฯ มาถ่ายภาพ
3. ไมํอนุญาตให๎ถอดการ์ดบันทึกภาพของหนํวยโสตฯ ไปใสํกล๎องอื่น
4. ภาพจะเก็บไว๎ในเครื่องหนํวยโสตฯ โฟลเดอร์ภาควิชาฯ แยกยํอยเป็นโฟลเดอร์ของอาจารย์กับนักศึกษามี
ไฟล์ระบุชื่อเจ๎าของ ชื่อคนไข๎ วันที่
5. การรับภาพ
- หนํวยโสตฯ จะบันทึกภาพของผู๎สํงถํายลง CD-R ให๎ (ส่าหรับอาจารย์)
(โดยบันทึก แบบไมํปิดแผํนเพื่อให๎สามารถน่า CD-R มาบันทึกภาพเพิ่มเติมได๎)
- นักศึกษาให๎น่า CD-R มารับภาพที่หนํวยโสตฯ (สํงแผํน CD-R ลํวงหน๎า 1 วัน)
- ขอให๎ผู๎สํงถํายภาพมารับแผํน CD-R ภายใน 1 สัปดาห์
- ครั้งตํอไปขอให๎น่าแผํน CD-R เดิมมารับภาพ (สํงแผํน CD-R ลํวงหน๎า 1 วัน)
- ไมํอนุญาตให๎รับภาพของผู๎อื่น
6. ไมํรับถํายภาพด๎วยกล๎องสํวนตัว
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การจัดระดับพฤติกรรมเด็ก ตามหลักของ Frankl และ Wright
ระดับที่ 1 แสดงพฤติกรรมทางลบโดยสิ้นเชิง (Definitely Negative) หรือมีพฤติกรรมดื้อรั้งตํอต๎านอยําง
รุนแรง ใช๎สัญลักษณ์ “--” ได๎แกํพฤติกรรมตํอไปนี้
1.1 ปฏิเสธการรักษา (Refuses Treatment)
- เป็นพฤติกรรมของการไมํบรรลุวุฒิภาวะ (Immature Behavior) ซึ่งไมํสามารถเข๎าใจเหตุผลหรือไมํ
สามารถปรับตัวเข๎ากับสภาวะตําง ๆ ได๎ ลักษณะเชํนนี้มักแสดงออกในเด็กเริ่มเดินหรือระยะแรกของวัย
เด็กกํอนวัยเรียน และเด็กที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ (The Special Child)
- เป็นพฤติกรรมที่ไมํสามารถควบคุมตนเองได๎ (Uncontrollable Behavior) แสดงออกด๎วยอาการโกรธ
เอะอะฉุนเฉียว ซึ่งมักเกิดจากความกังวลใจอยํางรุนแรง มักพบในเด็กกํอนวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลาย
- เป็นพฤติกรรมตํอต๎านขัดขืน อาจแสดงออกในลักษณะไมํแสดงปฏิกิริยา ไมํรับรู๎หรืออาจเรียกวําดื้อ
เงียบ (Passive Type) หรือการแสดงกิริยาอาการตํอต๎านขัดขืน (Active Type) Lampshire (1970) ตั้ง
ข๎อสังเกตวํามักเป็นพฤติกรรมของเด็กที่ถูกตามใจจนเสียเด็ก (Spoiled Child) ลักษณะดื้อรั้นแข็ง
กระด๎างมักพบรวมอยูํในเด็กที่มีพฤติกรรมตํอต๎านขัดขืนนี้ด๎วย พฤติกรรมตํอต๎านขัดขืนมักพบในวัยเด็ก
ตอนกลางหรือวัยกํอนวัยรุํน
1.2 ร๎องไห๎เสียงดังโวยวาย (Crying Forcefully) เป็นพฤติกรรมที่ไมํสามารถควบคุมตนเองได๎ พบในระยะหลัง
ของเด็กกํอนวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนกลาง
1.3 ดื้อรั้นไมํมีเหตุผลอยํางรุนแรงรํวมกับมีความกลัว (Extreme Negativism Associated)
- เป็นพฤติกรรมที่ไมํสามารถควบคุมตนเองได๎ อาจพบได๎แม๎แตํในผู๎ใหญํซึ่งมีปัญหาทางด๎านอารมณ์
- เป็นพฤติกรรมแสดงการตํอต๎านชนิดไมํแสดงปฏิกิริยาโต๎ตอบในกลุํมของระยะใกล๎วัยรุํน
ระดับที่ 2 แสดงพฤติกรรมทางลบ (Negative) ใช๎สัญลักษณ์ “-“ ได๎แกํ พฤติกรรมตํอไปนี้
2.1 ไมํเต็มใจหรือไมํสมัครใจหรือฝืนใจรับการรักษา (Reluctant To Accept Treatment)
- เป็นพฤติกรรมที่ไมํบรรลุขีดวุฒิภาวะ (Immature Behavior) เป็นลักษณะที่พบในกลุํมของเด็กเริ่มเดิน
หรือระยะแรกของเด็กวัยกํอนเรียน และเด็กที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
- พฤติกรรมของการขลาดกลัว (Timid Behavior) เด็กจะขี้อาย, ขี้กลัว, ตื่นตกใจงําย พบในเด็กที่
ผู๎ปกครองปกป้องมากเกินไป (Over-Protection) เด็กที่ไมํคํอยได๎พบคนแปลกหน๎า เด็กประเภทนี้อาจ
มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นชนิดที่ไมํให๎ความรํวมมือได๎ถ๎าจัดการกับพฤติกรรมด๎วยวิธีที่ผิดหรือไมํ
เหมาะสม พฤติกรรมที่ถูกอิทธิพลอยํางอื่นครอบง่า เชํนอิทธิพลของครอบครัว หรือเพื่อน
2.2 มีการแสดงพฤติกรรมทางลบเพียงเล็กน๎อย ซึ่งได๎แกํ
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- พฤติกรรมขลาดอาย ทันตแพทย์ควรสอนให๎เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองและในตัวทันตแพทย์
(Wright, 1975)
- ร๎องโอดครวญหรือสํงเสียงครางเป็นลักษณะที่พบในเด็กวัยกํอนเรียนและวัยเด็กตอนกลาง
ระดับที่ 3 พฤติกรรมทางบวก (Positive) ใช๎สัญลักษณ์วํา “+” เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับการรักษา (Accepts
Treatment) ซึ่งมีการแสดงออกตํางกันดังนี้
3.1 ให๎ความรํวมมือแคํมีความตึงเครียดแฝงอยูํ (Tense Cooperative Behavior) เด็กจะท่าตามค่าสั่งของทันต
แพทย์ แตํจะท่าอยํางรี ๆ รอ ๆ ลังเล และคํอย ๆ ท่าอยํางระมัดระวัง
3.2 ให๎ความรํวมมือทุกประการอยํางเฉย ๆ
3.3 ครวญครางขณะให๎ความรํวมมือ Wright (1975) ชี้ประเด็นของการครวญครางวําขึ้นอยูํกับระดับ ความอดทน
ของทันตแพทย์ ในทันตแพทย์แตํละคนก็มีระดับจิตใจที่มีความอดทนตําง ๆ กัน
ทันตแพทย์บาง
คนอาจเห็นวําการร๎องครวญครางเป็นพฤติกรรมด๎านลบถึงแม๎วาเด็กจะยอมรับการรักษาเพราะเสียงดังกลําว
รบกวนจิตใจของทันตแพทย์และผู๎รํวมงาน แตํทันตแพทย์บางคนอาจ
ไมํสนใจเพราะเห็นวําเด็กร๎อง
ด๎วยความเคยชินไมํมีความหมายแตํอยํางใด ประกอบกับสามารถให๎ความรํวมมือตํอการรักษาได๎เป็นอยํางดี
3.4 พฤติกรรมขลาดอาย เด็กยอมให๎ความรํวมมือแตํแฝงด๎วยความขลาดอายหรือไมํมีการพูดเด็กมัก
จะเงียบ
ระดับที่ 4 พฤติกรรมที่แสดงทางด้านบวกโดยสิ้นเชิง (Definitely Positive) ใช๎สัญลักษณ์ “++”
เป็นพฤติกรรมรวมที่แสดงออกของเด็กซึ่งแสดงการเข๎าใจถึงเหตุผลของการรักษาและความส่าคัญของการดูแล
สุขภาพอนามัยชํองปาก เด็กให๎ความรํวมมืออยํางดี การแสดงออกอยํางมีความสุข ไมํมีความเครียด ไมํมีความ
กังวลแฝงอยูํ
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ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงการเกิดฟันผุ
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
(ส่าหรับทันตบุคลากร)
ปัจจัย

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่่า

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจ่าตัว/ความบกพร่องที่ตอ้ งการดูแลเป็นพิเศษโดยบุคลากร
ทางการแพทย์หรือผู้ปกครอง

มี

ไม่มี

ใช่
ใช่
>1 ต่าแหน่ง
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 ต่าแหน่ง

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

<1 ครั้งต่อปี

ความถี่ของการทานอาหารประเภทแป้ง/น้่าตาลระหว่างมื้อ

≥ 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
ต่่า

*หากเด็กมีปัจจัยที่แสดงถึงความเสี่ยงสูง เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้เด็กได้รับการประเมินเป็นระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง
ปรับปรุงมาจากแบบฟอร์มของทันตแพทยสมาคม 2554
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แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงการเกิดฟันผุและการจัดการทางทันตกรรมในเด็ก
(อ๎างอิงจาก American Academic of Pediatric Dentistry, 2013)

 การประเมินระดับความเสี่ยงการเกิดฟันผุ สาหรับเด็กอายุ 0-5 ปี

 การประเมินระดับความเสี่ยงการเกิดฟันผุ สาหรับเด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป

68
 ตัวอย่าง แนวทางการจัดการโรคฟันผุ สาหรับเด็กอายุ 1-2 ปี

 ตัวอย่าง แนวทางการจัดการโรคฟันผุ สาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

69
 ตัวอย่าง แนวทางการจัดการโรคฟันผุ สาหรับเด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป
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แนวทางการส่งภาพรังสีเพื่อการวางแผนการรักษา
 สภาวะทางคลินิกที่อาจจาเป็นต้องถ่ายภาพรังสี
ก. เมื่อฟันซี่นั้นๆ มีประวัติตํอไปนี้
1) เคยได๎รับการรักษาเนื่องจากโรคปริทันต์หรือได๎รับการรักษาราก
2) มีประวัติวํามีปวดหรือได๎รับอุบัติเหตุ
3) มีประวัติในครอบครัววํามีความผิดปกติของฟัน (dental anomalies)
4) เพื่อตรวจดูการหายของแผล
5) มี implant
ข. เมื่อฟันซี่นั้นๆ มี sign/symptom ทางคลินิกตํอไปนี้
1) เป็นโรคปริทันต์
2) มีฟันที่อุดใหญํและลึก
3) มีฟันผุลึก
4) มีฟัน malposition หรือตรวจพบวํามี impact จากทางคลินิก
5) บวม
6) ได๎รับอุบัติเหตุที่ใบหน๎า
7) ฟันโยก
8) มีรูเปิดของหนอง
9) สงสัยวํามีพยาธิสภาพ (sinus pathology)
10) มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ
11) มีโรคทางระบบที่มีผลตํอชํองปาก
12) มีอาการทางระบบประสาทที่ศีรษะและคอ (neurologic finding)
13) มีประวัติวํามี foreign object
14) มีอาการปวดและความผิดปกติของ temporomandibular joint
15) ใบหน๎าไมํเทํากัน
16) เป็นฟัน abutment ของ fixed หรือ removeable partial prosthesis
17) มีเลือดออกที่อธิบายไมํได๎
18) มีการเสียวฟันที่อธิบายไมํได๎
19) มีการขึ้นของฟันที่ผิดปกติ มีชํองวํางและมีการเคลื่อนของฟัน
20) ฟันที่มีรูปรําง การสะสมแรํธาตุ (calcification) และสีที่ผิดปกติ
21) ฟันหายไปโดยไมํทราบสาเหตุ
22) ฟันมี erosion
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สถานภาพของผู้ป่วย

เด็ก (Child)
ช่วงฟันน้ำนม
(ก่อน first permanent tooth ขึน)

ผู้ป่วยใหม่
ผู้ป่วยใหม่ทุกคนที่ต้องการประเมินโรคของฟันและ
การเจริญเติบโตและพัฒนา

ถ่ายภาพรังสีไบท์-วิง ในฟันหลังทั้ง 2 ข้าง
ถ้าไม่สามารถตรวจจากทางคลินกิ ด้วยตา
หรือเครื่องมือได้ว่ามีฟันผุด้านประชิด
และ periapial view / occlusal view ใน
ฟันที่มีข้อบ่งชี้เพื่อตรวจดูพยาธิสภาพ
ปลายราก

ช่วงเปลี่ยนจำกฟันน้ำนมเป็นฟันแท้
(หลังจำกฟัน first permanent molar ขึน)
ถ่ายภาพรังสีไบท์-วิง ในฟันหลังทั้ง 2 ข้าง และ
periapical views ในฟันที่จาเป็นเพื่อตรวจดูพยาธิ
สภาพปลายราก ร่วมกับถ่ายภาพรังสี occlusal
view ในกรณีที่สงสัยว่ามี supernumerary teeth
หรือถ่ายภาพ panoramic และไบท์วิง ในฟันหลัง

วัยรุ่น
ช่วงฟันแท้
(ก่อนฟัน third molars ขึน)
ถ่ายภาพไบท์-วิงในฟันหลัง และ periapical ที่
จาเป็นในกรณีทผี่ ู้ป่วยมีฟันผุทั่วทัง้ ปากหรือมี
ประวัติการรักษาทางทันตกรรมหลายซี่อาจส่ง
ภาพรังสีทั้งปาก

ผู้ป่วย recall
มีฟันผุในปากหรือมีความเสี่ยงสูต่อการเกิดฟันผุ *
ไม่มีฟันผุในปากหรือไม่มีความเสี่ยงซึ่งต่อการเกิด
ฟันผุ*

ถ่ายภาพรังสีไบท์-วิง ทุก 6-12 เดือน ถ้าไม่สามารถตรวจด้วยตาหรือเครื่องมือได้ว่ามีฟันผุด้านประชิด หรือจนกระทัง่ ไม่พบฟันผุในช่องปาก
ถ่ายภาพรังสีไบท์-วิง ทุก 12 ถึง 24 เดือน ถ้าไม่สามารถตรวจด้วยตาหรือเครื่องมือได้ว่ามีฟัน
ผุด้านประชิด

ถ่ายภาพรังสีไบท์-วิง ทุก 18 ถึง 36 เดือน

โรคปริทันต์หรือมีประวัติว่ามีโรคปริทันต์
ถ่ายภาพรังสี periapical ที่จาเป็น และ/หรือ ภาพรังสีไบท์-วิง ในบริเวณที่เป็นโรค
การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนา

ตาม clinical judgment ว่าจะต้องถ่ายรังสีภาพใดในการประเมิน

ตาม clinical judgment อาจถ่ายภาพรังสี
periapial หรือ panoramic เพื่อประเมินการ
ขึ้นของฟัน 3rd molar
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*ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดฟันผุอาจแสดงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
1) มีประวัติวํามีฟันผุจ่านวนมาก
2) มีประวัติวํามีฟันผุใหมํ
3) มีฟันที่อุดไว๎ที่มีคุณภาพไมํดี
4) สุขภาพชํองปากไมํดี
5) ไมํได๎รับฟลูออไรด์ที่พอเหมาะ
6) ยังไมํเลิกดูดนมขวดหรือดูดนมแมํตามวัย
7) ได๎รับอาหารที่มีน้่าตาลสูงบํอยครั้ง
8) ครอบครัวมีสุขภาพฟันไมํดี
9) มีความผิดปกติของผิวเคลือบฟัน
10) เป็นผู๎ป่วยพิเศษ
11) ผู๎ป่วยที่มีอาการปากแห๎ง
12) มีความผิดปกติของฟันจากกรรมพันธ์
13) มีฟันที่อุดไว๎หลายด๎าน
14) ได๎รับการรังสีบ่าบัดหรือเคมีบ่าบัด
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Ref. AAPD 2010-2011
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กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กหญิง
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กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กชาย
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สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมกับผู้ป่วย
เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจ่าตัวประชาชน....................................................................................................
นิสิต/นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย.......................................................................
มีผลการประเมินรายงานผู้ป่วยดังนี้
รายการประเมิน
☐ ผู้ขอรับการประเมินได้ให้การ ตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษาแก่
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
☐ ผู้ขอรับการประเมินได้ให้การประเมินการดูแลอนามัยช่องปากแก่ผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม
☐ ผู้ขอรับการประเมินได้ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยตามแผนการรักษา
อย่างน้อย 2 งาน
☐ ผู้ขอรับการประเมินได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยถ้อยค่าที่สุภาพและเคารพ
ในสิทธิผู้ป่วย
☐ ผู้ขอรับการประเมินได้ให้การรักษาผู้ป่วยตามหลักวิชาการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
สรุปผลการประเมินรายงานผู้ป่วย
ผ่าน
ไม่ผ่าน เนื่องจาก.....................................................................................................................
............................................................................................................................. .................
ลงชื่อ.................................................................................
(…………….…..……………………………………………………)
วันที่ประเมิน......................./....................../.....................
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แบบรายงานผลการประเมินการทาครอบฟันโลหะไร้สนิมฟันกรามน้า่ นม
เพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินกิ
(ภาคปฏิบัต)ิ
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน......................................................................................................
นิสิต/นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย..........................................................................
ผลการประเมินการท่าครอบฟันโลหะไร้สนิมฟันกรามน้่านม
ผู้ป่วยชื่อ ด.ช./ด.ญ........................................................เลขที่บัตร.........................ซี่ฟัน.......................
งานที่ต้องประเมิน
1. การตรวจและซักประวัติก่อนท่าการรักษา
2. การฉีดยาชา
3. การใส่แผ่นยางกันน้าลาย
4. การกรอแต่งตัวฟัน (crown preparation)
5. การเลือกขนาดครอบฟัน
6. การยึดครอบฟันโลหะ
7. การให้ค่าแนะนาผู้ปกครองในการดูแลอนามัยช่องปากของผู้ป่วย
8. การสื่อสารกับผู้ป่วย และความเป็นวิชาชีพ
สรุปผลการประเมินงานครอบฟันโลหะไร้สนิมฟันกรามน้่านม
ผ่าน
ไม่ผ่าน เนื่องจาก.........................................................................................................
..................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................
(…………………………………………………………………)
.........…………/…………………../……………..
กรรมการคุมสอบ ตามค่าสั่งคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท ที…่ ……………………………………………….
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APPENDIX
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ตัวอย่าง
1. แบบฟอร์ม ขอมีเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่

88

2. แบบคัดกรองผู้ป่วย ทาประวัติโดยเวชระเบียน

89

2. ประวัติทำงกำรแพทย์และทันตกรรม (หน้า 1) ทาประวัติโดยคลินิกเด็ก
โดยขอให้นักศึกษาทันตแพทย์ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ปกครองอีกครั้ง หากมีข้อมูล
เพิ่มเติม ให้นักศึกษากรอกเพิ่มในหน้า 2 และให้อาจารย์เซ็นกากับ

90

(ต่อ) ประวัติทำงกำรแพทย์และทันตกรรม (หน้า 2)
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4. ใบแบบฟอร์ม INITIAL EXAMINATION (ใช๎ในผู๎ป่วยใหมํ)

92

5.แบบฟอร์ม ใบ “Recall Examination”
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แบบฟอร์ม Treatment plan มี 2 แบบ คือ
1. ใบแบบฟอร์ม INITIAL TREATMENT PLAN

94

2. ใบแบบฟอร์ม Treatment plan (ส่าหรับวาง complete treatment เขียนด๎วยดินสอให๎อาจารย์
ตรวจกํอน เมิ่อตรวจผํานแล๎วจึงเปลี่ยนเป็นหมึก ท่าให๎เสร็จใน 5 วันท่าการ หลังจาก initaial
treatment ผําน)

95

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม
1. ใบแบบฟอร์ม Treatment Record

96

2.

แบบฟอร์ม “จดหมายปรึกษาแพทย์”
กรณีที่ผปู๎ กครองให๎ประวัติวําเด็กมีโรคประจ่าตัว มีแพทย์ประจ่าตัวที่ดูแลอยูํ และพิจารณาแล๎ว
วําอาจสํงผลตํอการรับการรักษาทันตกรรม นักศึกษาควรสํงจดหมายปรึกษาแพทย์ประจ่าตัวเด็ก เพื่อขอ
ทราบประวัติทางการแพทย์เพิ่มเติม รวมทั้งชื่อยาและขนาดที่เด็กรับประทาน ข๎อควรระวังในการดูแล
ผู๎ป่วยเด็ก ในกรณีที่จดหมายปรึกษาแพทย์นานแล๎วควรพิจารณาสํงใหมํ
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3. ตารางบันทึกการรับประทานอาหารใน 1 วัน (diet advice)

98

4.ใบแบบฟอร์ม caries risk assesment
ชื่อ......................................................................HN…………………
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
หลังการรักษา
วันที่______________________

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
ก่อนการรักษา
วันที่______________________
ปัจจัย

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่่า

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจ่าตัว/ความบกพร่องที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษโดยบุคลากรทาง
มี
การแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน
>1
1
(White spot lesions)
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่อง
ใช่
ฟันลึกในฟันกรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่าย
ใช่
รังสี
<12
12-24
ระยะเวลาที่พบรอยผุครั้งสุดท้าย
เดือน
เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ
<1 ครั้ง
1 ครั้งต่อ
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
ต่อปี
ปี
การใส่เครื่องมือในช่องปาก
(Orthodontic appliance, space
มี
maintainer, denture, etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภท
≥ 3 ครั้ง
1-2 ครั้ง
แป้ง/น้่าตาลระหว่างมื้อ
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
ต่่า

ปัจจัย

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่่า

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจ่าตัว/ความบกพร่องที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษโดยบุคลากรทาง
มี
การแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน
>1
1
(White spot lesions)
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่อง
ใช่
ฟันลึกในฟันกรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่าย
ใช่
รังสี
<12
12-24
ระยะเวลาที่พบรอยผุครั้งสุดท้าย
เดือน
เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ
<1 ครั้ง
1 ครั้งต่อ
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
ต่อปี
ปี
การใส่เครื่องมือในช่องปาก
(Orthodontic appliance, space
มี
maintainer, denture, etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภท
≥ 3 ครั้ง
1-2 ครั้ง
แป้ง/น้่าตาลระหว่างมื้อ
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
ต่่า

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
Recall
วันที่______________________
ปัจจัย

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ*
สูง*
ปานกลาง
ต่่า

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ
มีโรคประจ่าตัว/ความบกพร่องที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษโดยบุคลากรทาง
มี
การแพทย์หรือผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี
พบฟันผุในช่องปาก
ใช่
พบคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจน
ใช่
พบรอยโรคขุ่นขาวบนผิวเคลือบฟัน
>1
1
(White spot lesions)
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
พบความผิดปกติของผิวฟัน, หลุมร่อง
ใช่
ฟันลึกในฟันกรามแท้
พบฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่าย
ใช่
รังสี
<12
12-24
ระยะเวลาที่พบรอยผุครั้งสุดท้าย
เดือน
เดือน
พบความบกพร่องของวัสดุบูรณะฟัน
มี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ
<1 ครั้ง
1 ครั้งต่อ
ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก
ต่อปี
ปี
การใส่เครื่องมือในช่องปาก
(Orthodontic appliance, space
มี
maintainer, denture, etc.)
ความถี่ของการทานอาหารประเภท
≥ 3 ครั้ง
1-2 ครั้ง
แป้ง/น้่าตาลระหว่างมื้อ
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
ต่่า

*หากเด็กมีปัจจัยที่แสดงถึงความเสี่ยงสูง เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้เด็กได้รับการ
ประเมินเป็นระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง
ปรับปรุงมาจากแบบฟอร์มของทันตแพทยสมาคม 2554
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5. แบบฟอร์ม “ใบส่งตัวผู้ป่วยไปหน่วยสังคมสงเครำะห์”
กรณีผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่สามารถชาระค่ารักษาทันตกรรมได้ทั้งหมด นักศึกษา
สามารถปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมคลินิกในวันนั้น หรือ ปรึกษาอาจารย์ที่ตรวจการวางแผนการรักษาเพื่อ
พิจารณาส่งผู้ป่วยและผู้ปกครองไปติดต่อหน่วยสังคมสงเคราะห์ ดังนั้นนักศึกษาจะต้องวางแผนการรักษา
และประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่คลินิก เพื่อขอแบบฟอร์ม
สาหรับขอสังคมสงเคราะห์มาใส่รายละเอียด แล้วจึงให้อาจารย์ผู้ควบคุมลงนาม และส่งให้หัวหน้า
ภาควิชาทันตกรรมเด็กลงนามรับรอง และส่งผู้ปกครองและผู้ป่วยไปติดต่อหน่วยสังคมสงเคราะห์
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6.1 แบบขอส่งถ่ายภาพรังสี

101

6.2

102

7. ใบแบบฟอร์ม Interdepartment Communication

103

8. ใบบันทึกการชาระเงิน (เจ๎าหน๎าที่การเงินของคลินิก จะเป็นผู๎บันทึก)

104

9. ซองใส่ฟิล์มภาพถ่ายรังสี (จะใส่ด้านหลังสุดของเวชระเบียน)

ตัวอย่าง การเก็บภาพถํายรังสีในแผํนใส (กรณีที่นักศึกษาเป็นผู๎ถํายภาพรังสีด๎วยตนเอง)

หมายเหตุ ควรใส่ชื่อ Chat No. วันที่ ในใบตัวอย่างด้วย

