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ลักษณะงานของภาควิชาทันตกรรมเด็ก
คลินิกทันตกรรมเด็กใหบริการทางทันตกรรมแกผูปวยเด็กตั้งแตเด็กเล็กๆ จนถึงอายุ 12 ป ทัง้ ในดาน
ทันตกรรมปองกัน ดานการรักษา การใหความรูทนั ตสุขศึกษา ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับทันตสุขภาพแกเด็ก
และผูปกครอง
ปริมาณงานขั้นต่ําของวิชาทันตกรรมเด็ก
วิชา

หนวยกิต

ชนิดของงาน

ปริมาณงานขั้นต่ํา***

DTPD 551
Dental Clinical
Practice3 :

2(0-6)

1. ตรวจ (ผูปวยใหมหรือผูปวย recall)
2. วางแผนการรักษา
3 .เคลือบฟลูออไรด
4. Sealant
5. อุดฟน หรือ PRR
6. สอนการทําความสะอาดชองปาก(OHI)
7. Diet advice
8. การแปลภาพรังสี
9. ประเมินการปรับพฤติกรรมและการฉีดยาชา

2 ราย
1 ราย
2 ราย
1 ซี่
2 ราย
2 ราย
1 ราย
4 ภาพ
1 ราย

DTPD 610
Dental Clinical
Practice 4 :
Comprehensive
Pedodontics

2(0-6)

1. Pulp Treatment ในฟนน้ํานม**
2. Stainless steel crown
3. Comprehensive case พรอม recall 3เดือน
4. Fixed space maintainer
5. Diet counseling
6. การตรวจและสอนทําความสะอาดชองปากใน
เด็กเล็ก (นอยกวาหรือเทากับ 3 ป)
7. สอบการตรวจและวางแผนการรักษาผูปวย

2 ซี่
2 ซี่
1 ราย
1 ชิ้น
1 ราย
1 ราย
1 ราย

หมายเหตุ

* ในรายวิชา ทพทด 551 นักศึกษาตองปฏิบัติงานใหครบทุกหมวด
** Pulp treatment หมายถึง pulpotomy หรือ pulpectomy ในฟนน้าํ นม
*** หมายถึง ปริมาณงานขั้นต่ําป 5 และป 6 ถาไมครบในป 5 สามารถเก็บงานใหครบในป 6 ได
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คณาจารยประจําภาควิชาทันตกรรมเด็ก
1. รศ. มาลี อรุณากูร
2. ผศ. ผาณิต บัณฑิตสิงห
3. รศ. ดร.อารยา พงษหาญยุทธ
4. รศ. ดร. ศิริรกั ษ นครชัย (อาจารยผูควบคุมรายวิชา DTPD 610 Dental Clinical Practice 4)
5. รศ. คัดเคา วงษสวรรค (อาจารยผูควบคุมรายวิชา DTPD 551 Dental Clinical Practice3)
6. ผศ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
7. รศ. ประภาศรี ริรัตนพงษ
8. ผศ. ยุวดี อัศวนันท
9. อาจารย ปนิดา ภาวิไล
10. อาจารย วีรษิ ฏา ยิ้มเจริญ(อาจารยผคู วบคุมรายวิชา DTPD 610 Dental Clinical Practice 4)
11. อาจารย อภิวนั ทน ดานชัยวิจิตร
12. อาจารย วรางคณา จิรรัตนโสภา
13. อาจารย ดร. เข็มทอง มิตรกูล
14. อาจารยเรืออากาศโทหญิง สุธาสินี เกตานนท
(อาจารยผูควบคุมรายวิชา DTPD 551 Dental Clinical Practice3)
15. อาจารย ชุตมิ า อมรพิพธิ กุล
(อาจารยผูควบคุมรายวิชา DTPD 551 Dental Clinical Practice3)
16. อาจารย วรณัน ประพันธศลิ ป

3

ระเบียบปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมเด็ก
I. การแตงกายของนักศึกษาทันตแพทย
1. แตงกายตามแบบฟอรมการขึ้นปฏิบัติงานคลินิกที่คณะฯ กําหนด
2. สวมเสื้อกาวนยาวที่ปกชื่อ-นามสกุล ทับชุดฟอรมปกติ ในกรณีฉุกเฉินที่นาํ เสือ้ กาวนของเพือ่ นมาใส
ใหเขียนชื่อและนามสกุลของตนเองติดทับชื่อเพื่อน
3. ตัดเล็บสั้น สะอาด ไมทาเล็บ ไมใสตุมหูชนิดหอยยาวหรือเครื่องประดับขณะปฏิบัติงาน
4. ขณะปฏิบัติงานใหสวมหมวก (ป 5 สีเขียว, ป 6 สีฟา) , ถุงมือ, ปด mask เสมอ (ยกเวนกรณีเด็กกลัว
mask) และแนะนําใหสวม face shield หรือแวนตาปองกันการกระเด็นของน้ํา เลือดและน้ําลาย (face
shield หรือ แวนตานักศึกษาตองนํามาเอง)
II. ระเบียบการลงปฏิบัติงานในคลินิก
1. ตองขึ้นปฏิบตั ิงานตรงเวลาที่ไดกําหนดไว
2. การลงปฏิบัติงานในคลินิกเด็กควรลงปฏิบตั ิตามตารางทีห่ นวยการศึกษาจัดไวให ถามีความจําเปนตองลง
คลินิคเพิ่มใหติดตอที่หัวหนาภาควิชาทันตกรรมเด็ก
3. จํานวนเวลาทีล่ งคลินิกของนักศึกษาตองเกิน 80% ของเวลาทีก่ ําหนดหรือไมนอยกวา 26 คาบในหนึ่งป
การศึกษามิฉะนั้นจะถือวาไมผานในรายวิชา และไมมีสทิ ธิ์ในการขอลงคลินิกเพิ่มหากไมมีจดหมาย
4. ขณะปฏิบัติงานนักศึกษาผูใดมีกิจธุระนอกคลินิก ตองขออนุญาตอาจารยผูควบคุมกลุมกอน
5. การลาปวย-ลากิจ
• ลาปวย- นักศึกษาตองสงใบลาทีห่ นวยการศึกษาเมื่อกลับมาศึกษา
• ลากิจ นักศึกษาตองสงใบลากิจที่หนวยการศึกษาลวงหนาอยางนอย 1 วัน
และถายเอกสารใบลากิจสงมายังอาจารยผูควบคุมรายวิชาทราบ
6. ใชเครื่องมือและวัสดุที่คลินกิ ฯ เตรียมไวให โดยนักศึกษาเปนผูเบิกและเตรียมเครื่องมือเองเพื่อจะไดรูจัก
และเลือกใชเครื่องมือไดถูกตองเหมาะสม
7. การปฏิบัติงานในคลินิกเด็กควรคํานึงถึงความรับผิดชอบของทันตแพทยที่มีตอผูปวยที่มารับการรักษาเปน
สําคัญ
III. การปฏิบตั ิตนเมื่อนักศึกษาลงมาปฏิบัติการที่คลีนิกเด็ก
1. ลงปฏิบัติงานตรงเวลา
2. เมื่อลงปฏิบัติงานในคลินิกเด็ก นักศึกษาตอง
• เซ็นชื่อในสมุดเช็คชื่อของนักศึกษาแตละชัน้ ป ผูที่ลงปฏิบัติงานชากวา 15 นาที ถือวาทํางาน
สาย ถาสายเกิน 1 ชั่วโมงถือวาขาดการทํางานในคาบนัน้
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• ในกรณีที่ลงปฏิบัติการสายเกิน 15 นาทีเนื่องจากเหตุจาํ เปน ใหนักศึกษาแจงใหอาจารยเวรผู
ควบคุมกลุมทีน่ ักศึกษาลงปฏิบัติการในวันนั้นทราบเพื่อการดําเนินการตอไป
3. นักศึกษาทันตแพทยจะถูกแบงออกเปนกลุม ยอยกลุม ละ 4-5 คนโดยมีอาจารยผูควบคุม 1 ทาน ใน
กรณีที่นกั ศึกษาไมมีคนไข และจะขอชวยงานเพื่อนทีอ่ ยูกลุมอื่น ใหนกั ศึกษาแจงอาจารยผูควบคุม
ประจํากลุมเดิมของนักศึกษากอนทุกครั้ง
4. เมื่อนักศึกษาทราบหมายเลขunitที่ตนเองตองลงปฏิบตั ิงานและทราบชื่ออาจารยผคู ุมแลว ใหเบิกชุด
ตรวจจากผูชว ยทันตแพทยทปี่ ระจําที่เคานเตอรเครื่องมือนําไปวางไวทuี่ nitของตนและจัดเครื่องมือ
ใหเรียบรอยกอนรับผูปวย
5. การรับผูปวย
ผูปวยจะแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ผูปวยนัด (คลินิกเด็กนัดใหนักศึกษา หรือ นักศึกษานัดเอง)
ผูปวยใหม และ ผูปวยฉุกเฉิน
- รับแฟมประวัติผูปวยเด็กจากอาจารยผูควบคุมโดยรับผูปวยทีน่ ัดหมายกอนผูปวยฉุกเฉิน ลงเลขที่
เวชระเบียนผูป วย ชื่อและรหัสนักศึกษา และ รหัสอาจารยผูควบคุมประจํากลุม ที่ computer
แลวจึงรายงานอาจารยประจํากลุมและขออนุญาตนําผูป วยเขามาในคลินิกกอนออกไปเรียก
ผูปวย
- การเรียกผูปวยทีน่ ั่งรอ ใหเรียกชือ่ จริงพรอมนามสกุล ควรถามชื่อ-นามสกุลผูปวยซ้าํ อีกครั้งเมือ่
พบผูปวย ในกรณีที่เรียกผูปว ยหรือผูปกครองแลวไมปรากฏตัว ใหแจงเจาหนาประจํา
เคานเตอรนัดหมายทราบ หากไมพบผูปว ยอีกใหคนื เวชระเบียนผูปว ยที่เจาหนาที่และรับผูปวย
คนใหมตอไป
- ซักประวัติผปู วย ประวัติทางการแพทยควรทราบถึงความรุนแรงของโรค และอาการที่เกิดขึ้น
รวมถึงยาที่ผูปว ยใช ประวัตทิ างทันตกรรมควรทราบถึง chief complaint และประวัติการทํา
ฟน สาเหตุทมี่ ารักษาที่คณะทันตแพทยศาสตรโดยทําการสอบถามกับผูปกครองกอนนําผูปวย
เขามาในคลินกิ ในกรณีเด็กเล็กอนุญาตใหผูปกครองเขามากับเด็กไดไมเกิน 1 คน กรณีเด็กโต
และสามารถดูแลตัวเองไดดีควรขอใหผูปกครองนั่งคอยอยูดานนอกและตองแจงผูปกครองวา
ระหวางที่เด็กกําลังรับการรักษาทันตกรรมผูปกครองตองรออยูตลอดเวลามิเชนนั้นจะไม
อนุญาตใหทําการรักษาทันตกรรมในผูปวยเด็กรายนั้นๆ สวนผูปกครองตองการไปธุระอื่นๆ
ที่จําเปนไมสามารถนัง่ คอยอยูไดใหนักศึกษาแจงอาจารยผูควบคุมกอนเพื่อพิจารณาเปน
กรณีไป
6. ตรวจผูปวยและเชิญอาจารยผูควบคุมตรวจงาน
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7. กอนการปฎิบัติงานใดใหแกผูปวย โดยเฉพาะผูปว ยใหมตองแจงใหผปู กครองทราบแผนการรักษากอน
และขออนุญาตรักษาทางทันตกรรม พรอมทั้งแจงคารักษาพยาบาล
8. เบิกเครื่องมือที่และวัสดุตองการใชงานจากเจาหนาที่ประจําเคานเตอรเครื่องมือ
9. การปฏิบัติงาน ให check และปฏิบัติงานตามขัน้ ตอนของงานนัน้ ๆ เชน
- งานเคลือบ fluoride มีขั้นตอนการcheckงานดังนี:้ beginning check, polishing ,เคลือบ fluoride
เสร็จแลวรายงานอาจารย และแจงคําแนะนําหลังการรักษาใหผูปกครองและผูปวยเด็กทราบ
- Space maintainer มีขั้นตอนการ check งานในคลินิกดังนี:้ beginning check, band selection,
try band, impression, และ fix band ในimpression.
10. ในกรณีที่ตองสงถายภาพรังสี เมื่อเขียนใบสง x-ray และลงบันทึกการสงถายภาพรังสีในเวชระเบียน
ผูปวย(ใบสีฟา ) แลวใหมอบใบสง x-ray และบัตรเล็กประจําตัวผูปวยใหผูปวยและผูปกครอง สําหรับ
เวชระเบียนผูป วยใหนําไปวางไวที่เคานเตอรนัดหมายบริเวณที่จัดไวโดยเฉพาะ ในกรณีที่มีผปู วยอื่น
รอตรวจอยูใหเก็บและหอชุดตรวจผูปวยที่ไป x-ray ทําการ sterile unit เพื่อการเตรียมรับผูปว ย
คนใหมตอไป
11. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ใหออกไปสงผูปวยที่บริเวณพักคอยผูปกครองโดยสงใหอยูในความดูแล
ของผูปกครองแลวจึงกลับมาที่ unit ในกรณีที่ผูปกครองไมอยูใหผูปว ยอยูภายในคลินิกเด็กกอน หาม
ทิ้งเด็กใหอยูคนเดียว
IV การปฏิบตั ิตอผูปวยเด็ก
1. ควรพูด และปฏิบัติตอผูปวยเด็กและผูปกครองดวยความสุภาพ นุมนวล ตามหลักจิตวิทยา
2. ในกรณีที่มีปญ
 หากับผูปว ยและผูปกครองใหปรึกษาอาจารยผูควบคุมในวันนัน้
3. หามกระทําการใดๆกับผูปวยโดยอาจารยมไิ ดรูเห็นหรือไมอนุญาตเด็ดขาด
4. ในกรณีที่มีเครื่องมือหรือฟนหลุดเขาคอ หรือ อาการแทรกซอนขณะปฏิบัติงาน ตองรายงาน
อาจารยผูควบคุมทันที
5. หามปลอยผูปว ยไวตามลําพัง (โดยเฉพาะเด็กเล็ก, เด็กซน)
6. ระวังไฟสองตาผูปวยขณะปฏิบัติงาน
7. เก็บเครื่องมือที่นา กลัว (เชน เข็มฉีดยาชา) ใหพนสายตาผูปวย อยาพูดถึงหรือจับเครื่องมือในลักษณะที่
นาหวาดเสียวผานบริเวณสายตาของผูปวยเพราะจะทําใหเด็กกลัวและไมใหความรวมมือ
8. คิดถึงหลัก “อตตานํ อุปมํ กเร”
V การเบิกเครื่องมือและวัสดุ
เบิกเครื่องมือและวัสดุจากเจาหนาที่ประจําเคานเตอรเครื่องมือ
พอดีกับงานทีจ่ ะทําไมควรตักวัสดุมามากเพราะเปนการสิ้นเปลือง

การเบิกวัสดุควรกะปริมาณของวัสดุให

6

VI ผูปวยในคลินิกเด็ก
ผูปวยเด็กคือผูป วยทีม่ ีอายุตั้งแต 0-12 ป รวมถึงผูปว ยพิเศษ(ดูแลโดยนักศึกษาหลังปริญญา)ที่มารับ
บริการ
แบงออกเปน 3 กลุม
1. ผูปวยใหม หมายถึง ผูปวยที่เพิง่ มาติดตอขอรับการรักษาเปนครั้งแรก ยังไมเคยทําแฟมประวัติมา
กอน ผูปวยใหมจะตองมีผปู กครอง เชน พอ แม หรือญาติสนิทที่บรรลุนิติภาวะแลวมาดวย โดยจะตองใหขอ มูล
ตาง ๆ เกีย่ วกับตัวผูปวยและสามารถกรอกแบบสอบถามของคลินิกและตอบขอซักถามเพิ่มเติมได เจาหนาที่
เวชระเบียนของคณะจะเปนผูกรอกประวัตแิ ละชีวสถิติเบือ้ งตนของผูปว ยเด็กและใหผปู กครองเซ็นชือ่ รับรองในคํา
ยินยอมการรักษา (นักศึกษาตองตรวจอีกครั้งเมื่อรับผูปวยใหม)
2. ผูปวยนัด หมายถึง ผูปวยทีเ่ คยมารับการรักษาแลวและไดรับการนัดหมายใหมาในวันและเวลาที่
เจาะจง การนัดหมายทําโดย
2.1 คลินิกทันตกรรมเด็ก ไดแก ผูปวยเด็กที่ทางคลินิกนัดไวใหนกั ศึกษาในวันนั้น
2.2 นักศึกษาทันตแพทย ไดแก ผูปวยที่นกั ศึกษาเปนผูนดั เอง โดยนักศึกษาตองการทํางานที่
ตอเนื่องและตองการดูแลผูปว ยดวยตนเอง ใหแจงเจาหนาที่ประจําเคานเตอรนัดหมายเพื่อลง
ชื่อผูปวยและนักศึกษาไวในสมุดนัดของคลินิกฯ โดยเฉพาะ การนัดกับผูปวยทางโทรศัพท
ใหนักศึกษามาแจง กอนวันนัด 2-3 วัน เพื่อคลินิกฯจะไดเบิกเวชระเบียนผูปวยใหกับ
นักศึกษาในวันนัน้
3. ผูปวยฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึงผูปวยทีม่ ารับการรักษาโดยมิไดมีการนัดหมายลวงหนา ซึง่
อาจจะมีอาการเจ็บปวยฉุกเฉินหรือไมก็ได
การจัดเวชระเบียนผูปวยเพื่อจายใหแกนักศึกษา
แยกประเภทดังนี้
 ผูปวยนัดของคลินิกเด็กและผูปวยนัดของนักศึกษา : คลินิกจะจัดแฟมประวัติผูปว ยทีม่ ารับ
การรักษาไวในชองบัตรทีม่ ชี ื่อนักศึกษาพรอมหมายเลข unit ทําฟนไวใหกรณีเปนผูปวยนัด
นักศึกษาที่ไมไดทําการนัดผูป วยในวันที่ลงปฏิบัติงานใหรับรักษาผูปวยกลุมนี้กอนผูป วยกลุม
อื่น ๆ
 ผูปวยฉุกเฉินและผูปวยใหม จะมีเบอรคิวติดอยูหนาเวชระเบียนผูปว ยใหนกั ศึกษาหยิบเรียง
ตามลําดับ (หามเลือกผูปว ยเอง ยกเวนกรณีจําเปนตองขออนุญาตอาจารยผูควบคุมใหเปนผู
พิจารณาจายผูปวยให)
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VII. การรับผูปวยของนักศึกษา
- นักศึกษาที่ไมไดนัดผูปวย
ใหนกั ศึกษารับผูปว ยนัดของคลินิกเด็กโดยรับตามลําดับบัตรคิว
(พยายามรับผูป วยใหตรงตามเวลานัด) เมื่อไมมีผูปวยนัดแลวจึงรับผูป วยฉุกเฉินและผูปวยใหม
ตามหมายเลขคิวที่จัดไวใหเชนกัน หากไมแนใจใหสอบถามเจาหนาที่
- เมื่อผูปวยนัดของนักศึกษาสาย (มาสายเกิน 20 นาที) ใหแจงอาจารยที่ควบคุมทราบ เพื่อรับ
ผูปวยคนใหมตอไป
ผูปวยนัดที่มาสายกวาเวลานัด เจาหนาทีจ่ ะจัดลําดับคิวใหมโดยรวมอยูในกลุมผูปว ยฉุกเฉินและอาจไดรับ
การรักษาชากวาเวลานัดเดิม ดังนั้นในกรณีทนี่ ักศึกษานัดผูปวยเอง จะตองแจงกับผูปกครองให
ตรงเวลา มิฉะนั้นจะตองเสียเวลาในการรอคิวตอจากผูปวยฉุกเฉิน และอาจไมไดรับการรักษา
ตรงกับแผนการรักษาที่วางไว
• การรับผูปว ยใหม
แนวทางการรักษาผูปว ยดังนี้
- นักศึกษาเรียกผูปวย สอบถามประวัติครอบครัว ประวัติทางการแพทย ประวัติทนั ตกรรม และ
อาการเจ็บปวยปจจุบัน กอนนําผูปวยเขามาในคลินิก
- รายงานอาจารยผูควบคุมประจํากลุม และนําผูปว ยมาตรวจชองปากและฟน บันทึกขอมูลที่ไดลง
ในเวชระเบียนผูปวย และเชิญอาจารยตรวจอีกครั้ง
- อธิบายสภาพชองปาก แผนการรักษา ระยะเวลาการรักษาและคาใชจายโดยประมาณแก
ผูปกครองใหเขาใจเพื่อประโยชนแกผูปกครองและนักศึกษาทันตแพทยในกรณีที่ตองมีการรักษา
แบบตอเนื่อง.
• การรับผูปว ยฉุกเฉิน
เวชระเบียนผูป วยจะจัดลําดับกอนหลังรวมกับผูปว ยใหม การรับผูปวยจะเรียกตามลําดับคิวที่เจาหนาที่จัด
ไวให
แนวทางการรักษาผูปว ยดังนี้
1. ซักถาม chief complaint (ปญหา หรือ อาการสําคัญ ทีท่ ําใหผูปวยมาพบทันตแพทยในวันนี้) ซักถาม
ประวัติการเจ็บปวยและอาการปจจุบนั กับผูปวยหรือผูปกครองกอนนําเขามาในคลินิก
2. หากเปนกรณีฉุกเฉิน เชน ปวดฟนอยางมาก หกลมฟนหัก บวม ควรมีการสงถาย x-ray เพื่อชวยการ
วินิจฉัยและวางแผนการรักษา
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3. กรณีที่มี chief complaint “ตองการตรวจฟน” หรือ “ตองการเคลือบฟลูออไรด” ใหนกั ศึกษาดูวนั นัด
ครั้งสุดทายของผูปวย ถาเกิน 6 เดือนควรทําการตรวจชองปากใหมและบันทึกลงใน ใบแบบฟอรม
RECALL EXAMINATION พรอมทัง้ ทําการซักประวัตทิ างการแพทยใหม เชนเดียวกับผูปวย recall
• การรับผูปว ย RECALL
เปนผูปวยเกาที่เคยไดรับการรักษาเสร็จสิน้ ไปแลว และกลับมาตรวจเปนระยะ ๆ ทุก 3-6 เดือน แนว
ทางการรักษาผูปวยดังนี้
1. ถาม chief complaint อื่นทีต่ องการรักษาเรงดวนกอนนอกเหนือจากการมาเพื่อตรวจเช็คตามปกติ
หากมี chief complaint : เชน มีฟนปวดและตองการตรวจฟนใหดูแลเชนเดียวกับผูปวยฉุกเฉิน
หากไมมcี hief complaint : สําหรับผูปว ย recall 3 เดือนควรตรวจดูฟน หรือ อาการที่ระบุไวใน
เวชระเบียนทีต่ องการfollow upเมื่อ 3 เดือนที่แลว
: สําหรับผูปวย recall 6 เดือนใหนกั ศึกษาตรวจดูสภาวะชองปากใหม
และทําการบันทึกลงในใบแบบฟอรม RECALL EXAMINATION
พรอมทัง้ ทําการซักประวัตทิ างแพทยใหม
2. ตรวจดูผลของการรักษาที่เคยทํามาแลว
SEALANT
FILLING
SSC

ENDODONTIC

APPLIANCES

- ตรวจดูสภาพ ถาแตกหักหรือหลุดไป ควรทําการ re-sealant
- ตรวจดูสภาพ ถามีการแตกหักหรือมีการผุตอควรทําการบูรณะใหม หากมี
หลายซี่ อาจตองพิจารณาวางแผนการรักษาแบบผูปว ยนัด
- ตรวจดูลักษณะทัว่ ไปเชน ครอบฟนทะลุ ขยับได รวมทั้งศึกษาประวัติผูปว ย
วาฟนนั้นเคยไดรับการรักษาประสาทฟนน้าํ นม มากอนหรือไม หากมีตอ ง
ประเมิน ผลการรักษาดวย
- ควรประเมินผลการรักษาจาก การซักถามอาการผูปว ย การตรวจฟนและ
เนื้อเยื่อโดยรอบ และภาพถายรังสีทกุ 6 เดือน หรือ 1 ป ขึ้นกับการพิจารณา
ผลการรักษา
- สวนมากจะเปน space maintainer ชนิดติดแนน เชน band and loop ควร
ตรวจสภาพทัว่ ไปวาติดอยูไมหลุด band แนบสนิทดี ซีเมนตอยูในสภาพดี
เครื่องมือไมมกี ารชํารุดหรือทําอันตรายตอเนื้อเยื่อ ขางเคียง รวมทัง้ ตรวจดู
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
- ในกรณีทนี่ านกวา 6 เดือน และขอบของbandไมแนบสนิท ควรถอด
เครื่องมือออกเพื่อตรวจดู abutment จะre-cementing หรือทําใหมแลวแต
พิจารณา
- หากตองapply fluoride (Varnish หรือ Gel)ควรทําหลังการ cement
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3. ผูปวยในระยะ mixed dentition ควรตรวจนับ จํานวนฟนแท อาจพบ missing tooth หรือ
delayed eruption ซึ่งมีสาเหตุตาง ๆ กัน
4. ตรวจดู oral hygiene และ motivate ซ้ํา
5. ดูประวัติการให topical fluoride และ systemic fluoride
• การรับผูปว ยนัด
ตรวจดูวันและ เวลานัดจากบัตรนัดของผูปวย ซึ่งจะตองตรงกับที่ไดลงบันทึกไวในสมุดนัด
แนวทางการรักษาผูปว ยดังนี้
1. ตรวจดูช่อื ผูนดั ถาเปนผูปว ยนัดคลินิกเด็ก ใหรักษาผูป วยรายนี้ไดเลย ถาระบุชอื่ นักศึกษาใหสงตอ
นักศึกษาผูน ัด
2. ซักถามปญหาเรงดวนอืน่ ๆ นอกเหนือจากปญหาที่นัดมาทําการรักษา
3. ดูใบแบบฟอรมTREATMENT RECORD ในแฟมประวัติผูปวยที่ NV (next visit)วาระบุงานใดที่ตอง
ทําตอ
4. ถามผูปว ยถึงผลการรักษาครั้งที่แลววามีอาการหรือความผิดปกติใดหรือไม และอานประวัติการรักษา
ในใบแบบฟอรมTREATMENT RECORD ที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาที่จะใหในวันนี้
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VIII. การบันทึกเวชระเบียนผูปวย
ตัวอยาง เวชระเบียนผูปวย
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เมื่อเปดเวชระเบียนผูปว ยจะพบวาในเวชระเบียนแบงออกเปน 2 สวนใหญ คือ ประวัติที่เก็บไวทาง
ดานขวาและดานซายของเวชระเบียนดังภาพ โดยประวัติทางดานขวาจะเปนแบบฟอรมประวัติที่ไมคอยเปลี่ยน
แปลงบอย สําหรับทางดานซายสวนใหญจะเปน treatment record ที่มีการบันทึกประวัติการรักษาทางทันตกรรม
โดยทั้ง 2 ดานใหใสแบบฟอรมประวัติ หรือแบบฟอรมใบ treatment record ที่เปนปจจุบันหรือประวัติที่บันทึก
ครั้งลาสุดไวดานบนเสมอ

ดานขวา
ประวัติครอบครัว (อยูลางสุด)
ประวัติการแพทย&ทันตกรรม
Growth chart
Consultation letter
Initial examination
Treatment plan
แบบฟอรมตางๆ เชน trauma
Recall examination
Diet councilling (อยูบนสุด)

ดานซาย
Record of payment (อยูลางสุด)
Interdepartment communicatn
X-ray
Treatment record (อยูบนสุด)
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ตัวอยาง แบบฟอรมที่เก็บไวทางดานขวา
1. แบบฟอรม ขอมีเวชระเบียนผูปวยใหม
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2. แบบคัดกรองผูปวย ทําประวัติโดยเวชระเบียน
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3. แบบฟอรม “ใบสงตัวผูป วยไปหนวยสังคมสงเคราะห”
กรณีผูปวยมีปญ
 หาเรื่องคาใชจาย ไมสามารถชําระคารักษาทันตกรรมไดทั้งหมด นักศึกษาสามารถ
ปรึกษาอาจารยผูควบคุมคลินิกในวันนั้น หรือ ปรึกษาอาจารยที่ตรวจการวางแผนการรักษาเพื่อพิจารณาสง
ผูปวยและผูปกครองไปติดตอหนวยสังคมสงเคราะห ดังนั้นนักศึกษาจะตองวางแผนการรักษา และประเมิน
คาใชจายในการรักษาทั้งหมดใหเรียบรอยกอน แลวติดตอเจาหนาทีก่ ารเงินของคลินิก (คุณสุกัลยา) เพื่อทํา
แบบฟอรมสําหรับขอสังคมสงเคราะห แลวจึงใหอาจารยผูควบคุมลงนาม และสงใหหวั หนาภาควิชาทันต
กรรมเด็กลงนามรับรอง จึงจะสงผูปกครองและผูปวยไปติดตอหนวยสังคมสงเคราะหได
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4. ประวัติทางการแพทยและทันตกรรม (หนา 1) ทําประวัตโิ ดยคลินิกเด็ก
(นักศึกษาทันตแพทย เปนผูต รวจสอบความถูกตองกับผูปกครองอีกครั้ง หากมีขอมูลเพิ่มเติม ใหนกั ศึกษา
กรอกเพิ่มในหนา 2 และใหอาจารยเซ็นกํากับ)
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5. หนาประวัติทางการแพทยและทันตกรรม (หนา 2)
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6. แบบฟอรม “จดหมายปรึกษาแพทย”
กรณีที่ผูปกครองใหประวัติวา เด็กมีโรคประจําตัว มีแพทยประจําตัวที่ดูแลอยู และพิจารณาแลววา
อาจสงผลตอการรับการรักษาทันตกรรม นักศึกษาควรสงจดหมายปรึกษาแพทยประจําตัวเด็ก เพื่อขอทราบประวัติ
ทางการแพทยเพิ่มเติม รวมทั้งชื่อยาและขนาดทีเ่ ด็กรับประทาน ขอควรระวังในการดูแลผูปวยเด็ก หรือกรณีที่เปน
ผูปวยเกา ทีม่ ปี ระวัติโรคประจําตัว (เกิน 6 เดือน) ควรสงจดหมายใหมเพื่อขอทราบภาวะสุขภาพของผูปว ยใน
ปจจุบันดวย
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7. กราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเด็กหญิง
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8. กราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเด็กชาย
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9. ใบแบบฟอรม INITIAL EXAMINATION
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10. ใบแบบฟอรม INITIAL TREATMENT PLAN
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11. ใบแบบฟอรม Treatment plan
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12. แบบฟอรม ใบ “Recall Examination”
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13. ตารางบันทึการรับประทานอาหารใน 1 วัน สําหรับ diet advice
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ตัวอยาง แบบฟอรมที่เก็บไวทางดานซายมือของแฟมประวัติ
1. ใบแบบฟอรม Treatment Record
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2. ตัวอยาง ใบแบบฟอรมRecord of Radiographic Request
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3. ใบแบบฟอรม Interdepartment Communication
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4. ใบบันทึกการชําระเงิน (เจาหนาทีก่ ารเงินของคลินกิ จะเปนผูบนั ทึก)
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5. ซองใสฟลม ภาพถายรังสี (จะใสดานหลังสุดของเวชระเบียน)
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การบันทึกเวชระเบียนผูปว ย
การบันทึกแฟมเวชระเบียนผูปวยควรบันทึกอยางเที่ยงตรง และอานงาย ตัวอักษรยอที่ใชจะตองเปนที่
ยอมรับ และเขาใจตรงกัน
CC ยอมาจาก Chief complaint
PMHx ยอมาจาก Past medical history
PDHx ยอมาจาก Past dental history
HPI ยอมาจาก History of present illness
E/O ยอมาจาก Extra- oral examination
I/O ยอมาจาก intra- oral examination
Dx ยอมาจาก Diagnosis
Tx ยอมาจาก Treatment
Beh ยอมาจาก Behavior
NV ยอมาจาก Next visit plan
WNL ยอมาจาก With in normal limit
NKDA ยอมาจาก No known drug allergy
กรณีที่เขียนบันทึกในเวชระเบียนผิดใหขีดทับขอความนัน้ ๆเพียงเสนเดียว และเซ็นชื่อกํากับทุกครั้ง
หามใชยางลบหรือยาลบหมึก
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การบันทึก “ใบแบบฟอรมประวัติทางการแพทยและทันตแพทย”
สําหรับผูปวยใหมในการทําบัตรครั้งแรก ผูปกครอง (ควรเปนบิดาหรือมารดา) จะเปนผูกรอกแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ ประวัติทวั่ ไป ประวัติทางการแพทย ประวัติทางทันตกรรม รวมทัง้ ประวัติดานอืน่ ๆ ที่ชว ยในการ
วินิจฉัยโรคหรือเขาใจพฤติกรรมผูปวยไดมากขึ้น นักศึกษาควรอานรายละเอียดนีก้ อนเพื่อจะไดซักถาม ทั้งขอสงสัย
และรายละเอียดเพิ่มเติมกับผูปกครองขณะไปเรียกผูปวยเด็ก จากนัน้ ควรมีการบันทึกรายละเอียดที่ไดเพิ่มเติมลง
ในแบบสอบถามหรือสวนสรุปยอของแบบบันทึก การซักประวัติอยางละเอียดจะตองทําโดยนักศึกษาดูตัวอยางใน
หนาประวัตทิ างการแพทยและทันตกรรม ทําประวัติโดยคลินิกเด็ก (นักศึกษาทันตแพทย)
ในกรณีที่ผูปว ยมีโรคประจําตัวจะตองซักประวัติเพิ่มเติมถึงสภาวะของโรคและการรักษาในปจจุบนั และ
บันทึกไวในบัตรผูปวย ผูป วยทีม่ ีแพทยประจําตัวจะตองจดชื่อ, สถานทีท่ ํางาน และเบอรโทรศัพทของแพทย
ประจําตัวไวดว ยในบัตรผูปวย และควรปรึกษาแพทยประจําตัวโดยแบบฟอรมจดหมายทีเ่ ตรียมไวกอนใหการรักษา
ผูปวย
หากพบวาผูปกครองที่ใหประวัติของผูปวยวามีโรคติดเชือ้ หรือเปนกลุมเสี่ยงตอโรคติดเชื้อใหแจงอาจารย
ผูควบคุมคลินกิ ทุกครั้ง
เครื่องหมายแสดงผูปวยที่มขี อควรระวังในการรักษาทางทันตกรรม (แสดงที่มุมบนขวาปกหนาของเวช
ระเบียนผูปว ย)
หมายถึงผูปวยที่มีความลาชาในการพัฒนาการ
หมายถึงผูปวยที่มีโรคประจําตัวที่ไมติดตอ
หมายถึงผูปวยเปนโรคติดตอ
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1. Oral examination and charting การตรวจชองปากผูป วยจะแบงเปน 2 ประเภท คือ
• การตรวจครั้งแรก ใหใช”ใบแบบฟอรม INITIAL EXAMINATION” และ
• การตรวจRecall ใหใช”ใบแบบฟอรม RECALL EXAMINATION” ซึ่งผูปวยทีม่ า recall ควร update
medical history ทุกครั้ง
1.1 บันทึก hard tissue และ soft tissue
การตรวจนอกชองปาก
บันทึกน้าํ หนักและสวนสูงของผูปวย เพื่อประเมินการเจริญเติบโต เปรียบเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
เฉลี่ยของเด็กในวัยนัน้ ๆ รวมทั้งลักษณะอืน่ ๆ ภายนอกชองปากที่สาํ คัญ
การตรวจในชองปาก
การตรวจในชองปากจะตองตรวจและบันทึกอยางละเอียด โดยจะตองตรวจทัง้ สภาพของsoft tissueและ
ฟน รวมทั้งการสบฟน และลักษณะผิดปกติตาง ๆ ของฟน เชนฟนที่เปลีย่ นสี หรือมี mobility, hypoplasia,
attrition, fistula โดยใช label บริเวณซี่ฟนนัน้ ๆ บันทึกลงในแผนภาพแสดงซีฟ่ น (แบบฟอรม initial exam)ใน
diagram ใหระบายสีดงั นี้

 Dental caries
ระบายสวนทีผ่ ุดวยสีนา้ํ เงินตามดานของฟนที่ caries ปรากฏ
 ฟนที่ถอนไปแลว กากบาดสีแดง
 ฟนที่บูรณะมาแลว ระบายสีดาํ ในสวนที่อุดและ note ไวดวยดินสอวาเปนวัสดุอะไร เชน AmF,
CoF หรือเปนฟนที่ทาํ sealant ไว เปนตน, ครอบฟน ระบายสีดําทั้งซี่
 ฟนที่ไมพบในชองปาก วงลอมรอบดวยดินสอ
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2.2 บันทึก Occlusion, habits และ behavior

2.3 บันทึก Plaque index
2.4 ลงชื่อผูตรวจ นักศึกษาลงชื่อผูตรวจในชอง STUDENT เชิญอาจารยตรวจเมื่อเรียบรอยแลว ให
อาจารยลงนามกํากับดวย
3. การบันทึกการรักษาใน “ใบแบบฟอรม TREATMENT RECORD ”
ใน “ TREATMENT RECORD ” (หนา 25) ใหนักศึกษาบันทึกการทํางาน การตรวจ รักษา และการจายยาแก
ผูปวยทุกครั้ง ดังตอไปนี้
ก. ชอง Date
เขียน วัน เดือน ป ที่ทําการรักษา
ข. ชอง DEPT
เขียนชื่อคลินกิ ที่ปฏิบัติงานอยู
ค. ชอง Tooth/Area เขียนซีฟ่ นและดานของฟนหรือบริเวณที่ทาํ การรักษา
ง. ชอง Records
เขียนหัวขอที่ใชในการบันทึก
• ในผูปวยใหม ผูปวยฉุกเฉิน และผูปวย recall จะคลายกัน ไดแก
C.C.
PMHx.
PDHx
E/O
I/O
Radiograph
Tx.
Beh.
NV. (next visit plan)แผนการรักษาในครั้งตอไป ใหเขียนซี่ฟน และงาน
ที่จะทําการรักษา
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• สําหรับผูปวยนัด หัวขอการบันทึกเปนดังนี้
C.C.
I/O
Plaque index
Tooth - Dx(Diagnosis)
- Tx ( Treatment)
Beh.
NV.
นอกจากนีถ้ ามีการสั่งยาใหบันทึก ชื่อ ขนาดของยา ปริมาณที่จา ยรวมทั้งวิธีใชยาดวยบันทึกรหัสของการรักษา
โดยดูรหัสไดจากแผนรหัสการรักษาที่ติดไวในคลินกิ
จ. ชอง STUDENT
เขียน : ชื่อและเลขประจําตัวของนักศึกษา
ฉ. ชอง INSTRUTER
นําไปใหอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานลงนาม
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ตัวอยาง ใบแบบฟอรม TREATMENT RECORD และหัวขอเรื่องที่ใชบันทึกใน New patient examination, Recall
visit examination และ Emergency visit examination.

DATE

DEPT

TOOTH/

Area

TREATMENT RECORD
RECORD

2 ธค 54

New Patient examination
CC.:
PMHx:
DMHx:
E/O:
I/O:
Radiographs:
Dx:
Tx:
Beh:
NV:

2มิ.ย.55

Recall visit examination
CC.:
PMHx:
DMHx:
E/O:
I/O:
Radiographs:
Dx:
Tx:
Beh:
NV:

10มิ.ย55

Emergency visit examination
CC.:
PMHx:
DMHx:
E/O:
I/O:
Radiographs:
Dx:
Tx:
Beh:

STUDENT INSTRUCTOR
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ตัวอยาง ใบแบบฟอรม TREATMENT RECORD และหัวขอเรื่องที่ใชบันทึกในผูปว ยนัด
DATE

DEPT

TOOTH/

Area

2 ม.ค 54

55

RECORD

STUDENT

INSTRUCTOR

Appointment visit examination
CC.:
PMHx:
DMHx:
E/O:
I/O: 55 (OM) large caries exposed pulp, no
mobility, positive to percussion. Normal
soft tissue
x-ray
Plaque index
Dx: reversible pulpitis
Tx: injection with 2% Scandonase with
epinephrine 1: 100,000 1.c.c., RD isolated
……………
Beh:
NV:

ตัวอยาง ขอความที่ใชเขียน ไดแก
CC (Chief complaint) เชน
- Check up
- Pain due to food impaction at lower right posterior teeth
- First dental visit
- 3 mo recall
- Traumatic accident at upper anterior teeth
PMHx (Past Medical History) เชน
- Healthy 8 yr-old girl, NKDA
- No change, healthy 9 yr-old boy
- Discharged from hospital 3 mo. ago due to asthma
- 5 mo. post surgery correction of TGA&VSD Med-Digoxin
PDHx (Past Dental History) เชน
- None , F supp, bottle feeding.
- Regular periodic recall, last visit 6 mo.ago and proximal initial caries at 85 (M)
- Irregular dental recall, last visit 2 yr ago.

37

HPI ( History of Present Illness)
- Pain on and off at right upper posterior area for 1 weeks. Amoxicillin 125mg/5 cc 1 tea
spoon prescribed by private dentist has been taken 3 times a day. Now no symptoms.
E/O (Extra-oral examination) เชน
- Normal .
- Swelling at left lower border of mandible, tenderness.
I/O (Intra-oral examination) เชน
- Primary dentition with poor oral hygiene and multiple caries, scar from fistula at buccal
gingival of 53
- Early mixed dentition with lower anterior mild crowding, lip bite habits
- Mixed dentition, well aligned, good intact restorations, 6’s partial eruption with deep
groove.
Radiograph.( x-ray) เชน
- 2 BWs were taken, no proximal caries.
- 5 PAs were taken, 64 large caries nearly exposed pulp, 53 and 52 root resorption more
than 2/3 of root length, 75 caries exposed mesial pulpal horn, rarefied area at
furcation.
- 1 PA was taken, 65 caries nearly exposed distal pulpal horn, intact lamina dura, no
rarefied area and no root resorption.
- 2 BWs. Initial enamel caries at 85(D). 84 caries exposed pulp, 1 PA was taken, absent
of lamina dura, rarefied area involved furcation and mesial, root resorption more
than 1/3 of root length at distal root.
Dx (Diagnosis) เชน
- Dental caries
- Revesible pulpitis
- Irreversible pulpitis
- Chronic apical periodontitis
- Enamel dentine crown fracture.
Tx (Treatment) บันทึกการทํางานตามลําดับงานที่รักษา
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ตัวอยาง การเขียน Treatment Record
Date

Dept

9 พ.ค 55

pedo

Tooth/
Area

EMERGENCY VISIT
CC : check up (First dental visit)
PMHx : Healthy 8 yr-old girl, NKDA
PDHx : None, No F supp, start brushing at age 3
and now brushing herself , sweet snack between
meals
E/O :WNL( With in normal limit)
I/O : Mixed dentition with multiple caries and some
pulp exposure. Mother reported of pain off and on at
upper posterior teeth for months, now no any
symptoms

FM

9 พ.ค 55

Records

pedo

Radiographs : 2 BWs and 2 PAs were taken: no
proximal caries ,65 caries exposed mesial pulpal
horn, rarefied area involved furcation
Tx
: Planed initial Tx plan and presented to mother
-OHI ( scrub technique and flossing under supervise
by parent ),diet advice ,tooth brushing, F application
with tray technique( 1.23% APF)
Rx : F tablets 1.0 mgF/day 100 tabs
Beh : Potentially co-op (-,+) ; cry at first come in,
TSD & + reinforcement
NV : 65 pulpectomy
Appointment visit
CC: No
Plaque index :

65

I/O 65 (OM) dental caries exposed pulp
X-ray :65 : caries exposed mesial pulpal horn., no
rarefied area ,no root resorption
Dx : irreversible pulpitis
Tx :LA c 2% Scandonase c 10-5 epinephrine 1.5
cc., RD isolated, remove caries exposed pulp, open
access, MI, med formocresol with cotton, temp stop
⎯c IRM
Beh : +; cried when inject
NV : 65 FRC,SSC

Student

Instructor
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Date

Dept

9 พ.ค 55

pedo

Tooth/
Area

FM

Records

EMERGENCY VISIT
C.C. : check up
PMHx : Healthy 7 yr. boy, NKDA(No known drug
allergy)
PDHx : Regular periodic recall, last visit and last
BW 7 mo. ago no caries.
E/O : WNL
I/O : Mixed dentition with lower anterior mild
crowding, no new caries, all restorations intacted.
6’s PE with deep groove
Tx : PPF ( 1.23% APF)
Beh : excellent co-op
NV : 6 mo recall

Student

Instructor
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ตัวอยาง การบันทึกการตรวจครั้งแรก
Date

Dept

20 ธค 54

Pedo

Tooth/
Area

FM

Records

Student

New patient examination
CC:First dental visit ,check up
PMHx: Healthy 4 yr old boy.
PDHx: None
E/O: Normal
I/O: Primary dentition , some caries without
any symptoms.
Radiograph: 2 BWs were taken,
dentine caries at 54(D),55(M),and 75(M)
Tx:
Charting and initial treatment plan was
generated ,presented to mother
OHI (Scrub technique under supervisor and
flossing by parent), diet advice.
Tooth brushing and F application (1.23% APF).
Px.NaF (0.5 mgF) 120 tabs. Next prescription รหัส นศ.ทพ.
in 3 mo.(March 55)
ชื่อ นศ.ทพ
Beh. Potentially co-op, cried at first came in,
TSD& positive reinforcement.
NV. 75 (OM) AF.

Instructor

ชื่อ.อาจารย
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ตัวอยาง การเคลือบ fluoride บันทึกดังนี้
Date

Dept

20 ธค 54 Pedo

Tooth/
Area

Records

Student

Instructor

Recall visit examination
CC:3 month recall ,check up
PMHx: Healthy 4 yr old boy.
PDHx: PPF, fluoride supplement, start
brushing at 3 and now brushing himself, sweet
snack between meal.
I/O: Primary dentition ,multiple caries and
some pulp exposed, pain off and on for months
on upper posterior teeth, now no any symptoms
Radiograph: 2 BWs &2 PAs were
taken.75&85 deep caries exposed mesial pulpal
horn rarefied area at furcation, outer 1/3
dentine caries at 54(D).
F.M. Tx: Polishing full mouth with F paste , fluoride
application with tray technique
รหัส นศทพ.
Px. NaF (0.5 mgF) 100 tabs. Next prescription ชื่อ นศ.ทพ ชื่อ.อาจารย
in 3 mo.(March 55)
Beh. Potentially co-op, cried at first came in
,TSD& positive reinforcement.
NV. 75 pulpectomy.
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ตัวอยาง การบันทึกการเคลือบ fluoride
Date

Dept

20 มค 54 Pedo

Tooth/
Area

Records

Recall visit
CC: Check up
PMHx: No change, healthy 7 yr-old boy
PDHx: Regular periodic recall, last visit 6 mo.
ago.
E/O:Normal
I/O: Caries free, mixed dentition with lower
anterior mild crowding, good intact
restorations, 6’s partial eruption.
Radiograph:2 BWs 85(M) middle 1/3 dentine
caries.
F.M. Tx: PPF (1.23%APF) with cotton roll
technique
Beh. ++, excellent co-op.
NV. 85(M)Co

หรือ
F.M. Tx: Tooth brushing and F vanish application.
หรือ
F.M. Tx: Tooth brushing and , fluoride application with tray technique.

Student

Instructor

รหัส นศ.ทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย
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ตัวอยาง การเคลือบหลุมรองฟน บันทึกดังนี้
Date

Dept

20 มค 54 Pedo

Tooth/
Area

Records

Emergency visit
CC. Check up
PMHx: Healthy 6 yr old girl , NKDA
PDHx: None
E/O: Normal
I/O: Mixed dentition with lower anterior mild
crowding , 16 & 26 PE, 36& 46 deep grooves
and pits.
Radiograph: 2 BWs were taken , 84(D)outer
1/3 enamel caries.
36 & Tx : Polishing with pumice , sealant with
46 composite lightcure, high spots checked.
Beh. Potentially co-op.
NV. 3 mo. Recall

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

Student

Instructor

รหัส นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย
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ตัวอยาง การอุดฟน บันทึกดังนี้
Date

Dept

20 ธค.54

Pedo

Tooth/
Area

Records

Student

Instructor

รหัส นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย

CC: Appointment visit
Plaque index

I/O.85(OM)deep caries,food impaction
without any symptoms.
Dx Dental caries
85(OM) Tx: under LA.2% Scandonase with 10-5 epi
1.0 c.c. , rubber dam isolated ,removed
caries complete, GI cement, AmF.
Beh. Excellent co-op ++
NV. 75 (OM) AF.

หรือ
75(OD) Dx: Deep dental caries
75(OD) Tx: under LA. 2% Scandonase with 1:100,000 epi.1.5 ml, RD. placed
Removed caries complete, tem stop with GI
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ตัวอยาง การถอนฟน บันทึกดังนี้
Date

Dept

20 ธค.54

Pedo

Tooth/
Area

Records

Student

Instructor

รหัส นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย

CC: Appointment visit
Plaque index

75

I/O 75(OM) retained root, sinus opening on
buccal gingival, no swelling.
Radiograph: 75 …….
Dx Chronic apical peridontitis………..
Tx: under LA, 2% Scandonase 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 at injection,TSD& reinforcement,
potentially co-op.
NV. 65 (OM) AmF.
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ตัวอยาง การรักษาpulpotomy บันทึกดังนี้
Date

Dept

20 ธค 54

Pedo

Tooth/
Area

Records

CC: Emergency visit
PMHx:Healthy,6 yr old girl,NKDA
PDHx: regular dental visit,no fluoride
supplement,brushing under supervised by
herself
I/O.75 having food impaction without any
symptoms.
Radiograph: 75 deep caries nearly
exposed,lamina dura intacted,no rarefy area at
furcation,normal root development.
Dx Reversible pulpitis.
-5
75 Tx:under LA,2% Scandonase with 10 epi 1.8
(pulpo ml, rubber dam placed. Caries removed
tomy) complete and exposed pulp pin point. Opened
access, removed coronal pulp (bleeding
stopped easily), med FC 5 min, IRM stopped.
Beh. Excellent co-op ++
NV. 75 SSC

Student

Instructor

รหัส นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย
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ตัวอยาง การรักษา pulpectomy บันทึกดังนี้
Date

Dept

20 ธค 54

Pedo

Tooth/
Area

Records

Student

Instructor

รหัส
นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย

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
Radiograph: 85 caries exposed pulp,
presented rarefied area at furcation, no
internal root resorption.
Dx Irreversible pulpitis.
85
Tx: Injection with 2% Scandonase with
(pulpectomy) 10-5 epi 1.8 ml, rubber dam
application,removed caries complete and
pulp exposure during carious removal,
open access,MI to #30,IR with NSS (or
1% NaOCl ),med with formocresol(with
cotton pellet),IRM stopped.
Px Paracetamol 325 mg.10 tabs, 1 tab prn
for pain.
Beh. Cried at injection, TSD &
reinforcement, potentially co-op.
NV. 85 FRC
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Date

Dept

27 ธค 54

pedo

Tooth/
Area

Records

Student

Instructor

รหัส
นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย

Student

Instructor

รหัส
นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย

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
85
in good condition
(pulpectomy Dx 85 1st visit pulpectomy incomplete
2nd visit) Tx: Injection with 2% Scandonase with
10-5 epi 1.8 ml, rubber dam
application,removed IRM, MI to #30,IR
with NSS,FRC with ZOE, temp with IRM
Beh. potentially co-op.
NV. 85(SSC)
ตัวอยาง การรักษาSSC บันทึกดังนี้
Date

Dept

20ธค54

Pedo

Tooth/
Area

Records

CC: Appointment visit
Plaque index

85

I/O.85 pulpectomized tooth with intact IRM
stop. No sign and symptoms.
Dx 85 pulpectomy
Tx: Injection with 2% Scandonase with
1:100,000 epi 1.8 c.c, rubber dam isolated,tooth
preparation, SSC no 3, fixed with GI cement.
Beh. co-op.(++)
NV. Recall 3 mos.
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ตัวอยาง การรักษา Space maintainer บันทึกดังนี้
Date

Dept

2 มค 55

Pedo

Tooth/
Area

Student

Instructor

รหัส
นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย

รหัส
นศทพ.
ชื่อ นศ.ทพ

ชื่อ.อาจารย

CC: Appointment visit
Plaque index

75

9 มค 55

Records

pedo

I/O primary dentition with premature loss of 74
Dx premature loss of 74
Tx: Tried band no.33+, took impression with
alginate for band and loop.
Beh potentially co-op.
NV. Try in and fixed SM

CC: Appointment visit
Plaque index

75

I/O. primary dentition with premature loss of 74
Tx: tried in and fixed SM with GI cement.
Beh. co-op++
NV:3 mos recall.
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IX.การสงตอผูปวยและการเขียน Interdepartment communication
•
การสงตอผูปวยคลินกิ รังสี
ผูปวยที่ควรสงถายภาพรังสี
1. ผูปวยใหม และผูปวย recall อายุ 4 ป ขึ้นไปที่มี contact ของฟนหลังและใหความรวมมือ ควรสง
bite wing posterior teeth
2. ฟนผุลึก ไมแนใจวามีพยาธิสภาพถึงในโพรงประสาทฟนหรือไม ตองการภาพถายรังสีเพื่อชวยในการ
วินิจฉัย
3. ฟนที่มีอาการและตองการดูพยาธิสภาพบริเวณรากฟน เพื่อประกอบการวางแผนการรักษา
4. ฟนเกิน ฟนขาดหายไป
5. ฟนที่มีประวัติของการรักษารากฟนหรือรักษาประสาทฟน ควรประเมินผลการรักษาโดยภาพรังสีทกุ 6
เดือนหรือ 1ป
ในการสงภายภาพรังสีจาํ เปนตองเขียนแบบฟอรม 2 ใบ คือ
1. Radiographic request form มอบใหแกผูปวยเพื่อนําไปยื่นใหแกคลีนิก X-ray
2. Record of radiographic request เมื่อลงบันทึกในเวชระเบียนผูปว ยดานซาย
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ตัวอยางแบบฟอรม Radiographic Request Form (นําสงคลีนกิ x-ray)

ตัวอยางแบบฟอรม Record of Radiograph Request (อยูในเวชระเบียนดานซาย)
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แนวทางปฏิบัติงานดังนี้
1. กรอกแบบฟอรม Radiographic request form ตามรายละเอียดในเอกสาร
บันทึกวันที่ ชื่อผูปวย อายุ เลขที่บัตร และเลขที่ x-ray เกา (ถามี)
วงสวนที่ตองการถายภาพรังสี เทคนิคการถาย
บันทึกอาการและการตรวจอยางยอ
การวินิจฉัย
ลงชื่อนักศึกษาทันตแพทยผตู รวจ โดยเขียนตัวบรรจง พรอมรหัสนักศึกษา
นํามาใหอาจารยผูควบคุมลงนามกํากับทุกครั้ง
2. นักศึกษากรอกแบบฟอรม Record of radiographic request ตามรายละเอียดในเวชระเบียน พรอมลงชือ่
นักศึกษาและรหัสพรอมทัง้ ใหอาจารยผูควบคุมลงนาม
3. มอบใบ Radiographic Request Form ใหผูปกครองพรอมบัตรเล็กประจําตัวผูป วยทีเ่ คานเตอรดานหนา
เพื่อติดตอคลินิกรังสี
4. นักศึกษาสงเวชระเบียนผูปวยไวที่เจาหนาที่ของคลินิก โดยแจงวารอภาพถายรังสี
5. ขณะรอผูปวยที่ไปถายภาพรังสี นักศึกษาทันตแพทยรับผูป วยใหมเมื่อมีผูปวยใหมรออยูโดยแจง
อาจารยผูควบคุมกอนทุกครั้ง
6. เมื่อผูปวยกลับมาจากคลินิครังสี พรอมภาพx-ray เจาหนาที่จะสงภาพx-rayใหอาจารยผูควบคุม และ
อาจารยจะเรียกนักศึกษาทันตแพทยที่สงถายภาพรังสีมาอานและแปลผลภาพถายรังสี

• การสงตอผูปวยคลินกิ อื่น
ผูปวยบางรายจําเปนตองไดรับการรักษาในดานอืน่ เชน จัดฟน, ศัลยกรรม นักศึกษาทันตแพทยจะสงตอ
ผูปวยใหคลินกิ อื่นไดโดยชี้แจงกับผูปกครองถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองสงตอผูปวย
ตัวอยางแบบฟอรม INTERDEPARTMENT COMMUNICATION
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แนวทางปฏิบัติงานดังนี้
1. นักศึกษากรอกแบบฟอรม Interdepartmental communication ตามรายละเอียดในเอกสาร พรอมลง
ชื่อนักศึกษาและรหัสพรอมทั้งใหอาจารยผูควบคุมลงนาม
2. นําเวชระเบียนผูปวยคืนที่เจาหนาที่เพื่อเจาหนาที่จะไดทําการสงตอผูป วยตอไป ในกรณีที่ตองการนํา
ผูปวยไปเขาคิวคลินิกอืน่ ดวยตนเองใหนาํ ผูปกครอง ผูป วย และเวชระเบียนพรอมบัตรเล็กประจําตัว
ผูปวยไปติดตอยังคลินกิ นัน้ ๆและเมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ใหนาํ สงคืนคลินิกเด็กดวย

หมายเหตุ: คลินิกอื่น* เชน คลินิกผูปวยนอก (OPD) คลินิกรังสี (X-RAY) คลินิกทันตกรรมจัดฟน (ORTHO)
คลินิกจัดฟนนอกเวลา (ORTHOนอกเวลา) คลินิกศัลยศาสตร (OS) คลินิกพิเศษ (SC) คลินิกผูปว ยนอกพิเศษ
(Sc OPD) และ คลินิกเฉพาะทางอื่นๆ
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ขั้นตอนในการปฏิบัติตนและปริมาณงานทันตกรรมเด็กขั้นต่ํา
1. การประเมินการฉีดยาชา
จํานวน
1 ราย
ระยะเวลา
ระหวางปฏิบตั ิงานคลินิกในชั้นปที่ 5
วัตถุประสงค ใหนักศึกษาแสดงความสามารถในการฉีดยาชาผูปว ยเด็กอายุไมเกิน 8 ป
*โดยเนนในดาน behavior management*
การรับผูปว ย ผูปวยที่ควรไดรับการรักษาโดยใชยาชาเฉพาะที่ เพื่อการอุดฟน หรือ ถอนฟนในกรณีที่ยัง
มีรากฟนเหลืออยู
อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่ประเมิน
อาจารยผูจา ยงาน
อาจารยตรวจงาน
อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่ประเมิน
หลักเกณฑการประเมิน
1. การเลือกผูปว ยและวิธีการฉีดยาชา
2. การเตรียมเครือ่ งมือ
3. การเตรียมผูปว ย เชน การจัด position, การเตรียมทางดานจิตใจ
4. วิธีการฉีดยา
5. ผลการฉีดยาชา
ผลการประเมิน ผาน/ไมผาน
คําแนะนําสําหรับนักศึกษา
1. หากตองการใชผูปวยในการประเมินการฉีดยาชา ตองแจงใหอาจารยผูควบคุมคลินกิ ทราบกอนเสมอ
หากการฉีดยาชาเสร็จสิ้นไปแลว อาจารยจะไมสามารถประเมินยอนหลังได
2. นักศึกษาตองเตรียมเครื่องมือในการฉีดยาชาเอง
3. นักศึกษาตองใหอาจารยผูควบคุมลงนามในสมุด requirement ในวันที่ประเมิน
4. นักศึกษาควรเลือกผูปวยที่สามารถปรับพฤติกรรมไดดวยวิธที างจิตวิทยา
2. การวาง Treatment plan
จํานวน
1 ราย
ระยะเวลา
ปที่ 5 /6
วัตถุประสงค
ใหนักศึกษาสามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรมและใหทนั ตกรรมปองกันในผูปว ย
เด็กไดอยางเปนระบบและถูกตองเหมาะสมในผูปวยรายนั้นๆ
การรับผูปว ย
1. ควรเปนผูปวยที่สามารถมารับการรักษาอยางตอเนื่องได
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2. สามารถใหความรวมมือในการถายภาพรังสีไดตามความจําเปน
3. ยังไมเคยมี Treatment plan มากอน หรือเคยมี Treatment plan มาแลวเกิน 6เดือน หรือเปน
ผูปวยเกาทีพ่ บวามีรอยโรคฟนผุเกิดขึ้นใหมโดยอาจารยผูควบคุมเปนผูพิจารณาจายงาน
อาจารยผูจา ยงาน : อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานในวันนัน้
ขั้นตอนในการวาง treatment plan
1. กอนเริ่มวางแผนการรักษา นักศึกษาควรอธิบายใหผูปกครองเขาใจถึงขั้นตอน, กระบวนการ, เวลาที่
ใชและผลประโยชนที่ผูปวยจะไดรับจากการวางแผนการรักษา
2. ขออนุญาตผูปกครองและอธิบายเหตุผลของการสงถายภาพรังสี
3. ซักประวัติ ตรวจ วางแผนการ x-ray โดยมีหลักวาตองสงภาพรังสีในจํานวนทีน่ อยที่สุดแตไดขอมูลใน
การวางแผนการรักษาใหมากที่สุด เชิญอาจารยผูควบคุมตรวจ case
4. กรอกแบบฟอรมการสงถายภาพรังสี , แบบฟอรม interdepartment communication ใหอาจารยลง
นามทัง้ 2 แบบฟอรม นําเวชระเบียนผูปว ยไปวางไวที่เคานเตอรบริเวณที่มีปายเขียนวา “สงX-ray”
และสงผูปวยไปยังคลินกิ รังสี
5. เมื่อผูปวยกลับมาจาก x-ray แปรผลภาพถายรังสี และวาง initial treatment plan ในแบบฟอรม
initial treatment plan โดยลําดับของแผนการรักษาตองคํานึงถึงโรคทางระบบ พฤติกรรมผูปวย
ความยากงายของงานทีว่ างแผน เชิญอาจารยผูควบคุมตรวจผลการอานฟลม การวางแผนการรักษา
การวางแผนทันตกรรมปองกัน และ กําหนดเวลาในการ recall แกไข initial treatmentใหถูกตองแลว
จึงใหอาจารยลงนามดานลางของแบบฟอรม initial treatment plan เวชระเบียนผูป วยและสมุด
requirement
6. นําเสนอแผนการรักษาใหผูปกครองทราบโดยมีอาจารยควบคุมการทํางานในคลินิกรับทราบ
7. เรียงภาพถายรังสีเก็บในแผนใสเขียนชื่อผูป วย HN. และวันที่ถา ยภาพรังสีใหเรียบรอย (กอนเก็บ
ภาพถายรังสี ลาง fixer ออกใหหมดอีกครั้ง และเปาลมใหแหงกอน และควรเรียงภาพถายรังสีใหเปน
ลักษณะตรงตาม quadrant ในชองปาก) เก็บใสในซองกระดาษสีนา้ํ ตาลที่คลินิกจัดไวใหและใสไวใน
เวชระเบียนผูป วยตลอดเวลา
8. ขั้นตอนการทํา complete treatment plan ในกรณีที่ไมสามารถทําใหเสร็จใน visit นั้นได ให นศ.นํา
แผนการรักษาที่วางไวใน initial treatment plan ที่มีรายเซ็นอาจารยเรียบรอยแลว พรอมกับวาง
แผนการใหทนั ตกรรมปองกัน เขียนลงในแบบฟอรม treatment plan ดวยดินสอ โดยจัดลําดับการ
รักษาที่มีความสําคัญมากไวกอน เมื่อเขียนเสร็จใหนาํ แฟมประวัติผูปวย, ภาพ x-ray, แบบฟอรม
initial treatment plan และ สมุดrequirement นศ.สงใหอาจารยทา นเดิมที่ไดเซ็นนามไวใน initial
treatment plan ตรวจภายใน 3 วันหลังจากการทํา initial treatment planแลว หากมีการแกไข
ลําดับการรักษาใหแกไขใหเสร็จสิ้นภายใน 3วันหลังจากการแกไขครั้งแรก
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อาจารยตรวจงาน : อาจารยที่ตรวจ initial treatment planในคลินิก
หลักเกณฑการประเมินการวาง treatment plan
1. สงถายภาพรังสีไดถูกตองเหมาะสมและครอบคลุมการวินิจฉัยโรค
2. สามารถแปลผลภาพถายรังสีไดถูกตอง
3. วางแผนการรักษาไดครอบคลุมปญหาทางทันตกรรมของผูปวยรายนัน้ ๆ อยางเปนระบบ
4. การนําเสนอแผนการรักษาและการใหทนั ตกรรมปองกันแกผูปวยรายนัน้ ไดอยางเหมาะสม
INITIAL TREATMENT PLAN
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TOOTH
17
16
55
15
54
14
53
13
52
12
51
11

TREATMENT

TOOTH
27
26
65
25
64
24
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23
62
22
61
21

TREATMENT

TOOTH
81
41
82
42
83
43
84
44
85
45
46
47

TREATMENT

TOOTH
71
31
72
32
73
33
74
34
75
35
36
37

TREATMENT

ตัวอยางการเก็บภาพถายรังสีในแผนใส
Upper right
posterior teeth

Instructor____________Date___/___/__

Upper anterior
teeth

Right bite-wing

Lower right
posterior teeth

Upper left
posterior teeth
Left bite-wing

Lower anterior
teeth

Lower left
posterior teeth

หมายเหตุ case วาง treatment planนี้อาจเปนcaseเดียวกันกับcomprehensive caseได
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3. Comprehensive case
จํานวน
1 ราย
ระยะเวลา
ตลอดปการศึกษา ปที่ 5 / 6
วัตถุประสงค
1. ใหนักศึกษาสามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผูปวยเด็กไดอยางเปนระบบและ
ถูกตองเหมาะสมในผูปวยรายนัน้ ๆ
2. ใหนักศึกษาสามารถใหรักษาทางทันตกรรมในผูปวยเด็กไดอยางถูกตองและตอเนื่อง
การรับผูปว ย
1. มีฟนที่ตองการการรักษา ทางทันตกรรมไมนอยกวา 3 visit (หลังจากใหการวางแผนการ
รักษา ไมรวมวันทีว่ างแผนการรักษา)
2. ควรเปนผูปวยที่สามารถมารับการรักษาอยางตอเนื่องได
3. ยังไมเคยมี Treatment plan มากอน หรือ Treatment plan มีอายุเกิน 6 เดือน
4. ควรเปนผูปวยที่นกั ศึกษาตองใหทันตกรรมปองกันดวยตนเอง
5. ผูปวยทีเ่ ปน comprehensive case ทุกรายตองมี recall visit และ นักศึกษาเจาของ case
ตองเปนผู recall อยางนอย 3 หรือ 6 เดือน แลวแตกรณี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รับผูปวยจากอาจารยผูควบคุมคลินิก
2. นําเวชระเบียนผูปวยไปประทับตรา การจายcomprehensive case และการจาย diet
counseling
3. ซักประวัติ ตรวจ วางแผนการรักษากับอาจารยผูจายงานใหเรียบรอยและทําขั้นตอนตอไป
เชนเดียวกับ case ที่ complete treatment plan
- การลงนามของอาจารยผคู ุมใน visit แรกมีดังนี้
- การจายcomprehensive caseในเวชระเบียนผูป วย
- การจาย diet counseling ในเวชระเบียนผูปวย

- การลงนามในสมุด requirement –comprehensive case และ diet counselling
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4. นัดมาทําการรักษาอยางตอเนื่อง พรอมทั้งทําdiet counseling ใหแลวเสร็จใน ระยะเวลาไม
ชากวา 1 เดือน
อาจารยผูจา ยงานและตรวจแผนการรักษา อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่รับผูปวย
อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงาน
อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานคลินิกในวันนัน้
อาจารยผูประเมินผล อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่การรักษาเสร็จสมบูรณตามแผนการ
รักษาและมีการพัฒนาสุขภาพชองปากของผูปวย ในวันทีน่ ัดผูปวยมา recall
เพื่อ complete case
คําแนะนําสําหรับนักศึกษา
ผูปวยcomprehensive ตองมี Oral hygiene ดีขึ้น โดยตองมีการประเมิน plaque index ในแตละครั้งที่
นัด และมีการ motivate oral hygiene ผูปว ยอยางสม่าํ เสมอ
4. Diet counseling
วัตถุประสงค สามารถใหคําแนะนําในการรับประทานอาหารแกผูปวยเด็กไดอยางเหมาะสมๆ
การรับผูปว ย
1. มีปญหาสุขภาพหรือปญหาทางทันตกรรมซึ่งเปนผลจากนิสัยการรับประทานอาหาร
2. ผูปกครองมีความสนใจในงานทันตกรรมปองกัน
3. ทํารวมกับ Comprehensive case
อาจารยผูจา ยงาน อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานในคลินิกในวันที่นกั ศึกษารับcase
อาจารยตรวจงาน อาจารยผูจายงานจะเปนผูตรวจและลงนามในแบบฟอรม diet couselling อาจารย
ผูควบคุมการปฏิบัติงานในคลินิกในวันทีน่ ศ.นําเสนอdiet counseling แกเด็กและผูปกครองเปนผูลงนามในสมุด
Requirement
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. แจกใบแบบฟอรม diet counselling โดยอธิบายการบันทึกใหผูปกครองเขาใจ และให
ผูปกครองลองบันทึกการรับประทานอาหารใน 24 ชั่วโมงที่ผานมากอน เพื่อประเมินและ
แนะนําการบันทึกทีถ่ ูกตองแกผูปกครองได
2. ในการนัดครั้งตอไป รับใบแบบฟอรม diet counselling โดยตรวจทานสิ่งที่ผูปกครองบันทึก
อีกครั้ง และสอบถามเพิ่มเติมเพื่อความแนนอนของการบันทึก ทั้งปริมาณอาหาร และ
ชวงเวลาที่ผูปว ยเด็กรับประทานอาหาร นํามาวิเคราะหขอมูลที่ได สงงาน และ ปรึกษากับ
อาจารยผูจา ยงาน ภายใน 1 อาทิตยนับจากวันทีไ่ ดรับ diet sheet คืน เมื่ออาจารย
ตรวจเสร็จจะนามในแบบฟอรมdiet counseling จัดทําคําแนะนําผูปวยเพื่อใช
ประกอบการcounselingในคลินิกและใหผูปวยนําไปเปนแนวทางการปฏิบัติที่บาน โดยพิมพ
หรือเขียนลงในกระดาษ A4 ใหเรียบรอย แลวสงใหอาจารยตรวจอีกครั้ง
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3. นําเสนอแกผูปกครองและผูปวยเด็ก โดยแจงใหอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานในวันนั้น
ทราบกอนและอาจารยลงนามในสมุด Requirement นักศึกษา.
คําแนะนําสําหรับนักศึกษา
1. ใหผูปกครองบันทึกตัวอยางการรับประทานอาหารใน 24 ชั่วโมงที่ผา นมาระหวางรอเด็กรับการรักษา
ในวันนัน้ เพื่อตรวจสอบวาบันทึกไดถูกตองและใหรายละเอียดเพียงพอหรือไม หลังจากตรวจสอบ
และแนะนําเพิม่ เติมแลวจึงใหบันทึกการรับประทานอาหาร 3 วัน โดยแนะนําใหบนั ทึกทั้งในวันที่เด็ก
อยูที่บาน และวันที่เด็กไปโรงเรียน
2. ใชแบบฟอรมบันทึกการรับประทานอาหาร 3 วันมาวิเคราะหการรับประทานอาหาร
3. ควรใหแบบฟอรมบันทึกการรับประทานอาหารแกผูปกครองตั้งแตเนิน่ ๆ เพราะตองใชเวลาในการ
วิเคราะหหลายครั้ง และหลังการใหคําแนะนํา ควรมี visit ที่เหลือเพื่อประเมินและติดตามผลการให
diet counseling ดวย
5. การสอนทําความสะอาดชองปาก
วัตถุประสงค นักศึกษาสามารถใหคําแนะนําการทําความสะอาดชองปากแกผูปว ยเด็กและ/หรือ
ผูปกครองไดอยางเปนระบบและถูกตองเหมาะสมสําหรับผูปวยรายนัน้ ๆ
อาจารยผูจา ยงานและประเมินผล
อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานในวันที่รับผูปวย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Beginning check และประเมินการทําความสะอาดชองปากของผูปวยรวมกับอาจารยผูควบคุม
2. แนะนําการทําความสะอาดชองปาก โดยเลือกวิธที ี่เหมาะสมกับผูปว ยมากที่สุด โดยสอนจาก model และ
ใหปฏิบัติจริงจนผูปวย / ผูปกครองสามารถทําได
3. รายงานอาจารยผูควบคุมถึงผลการสอน
4. สงตรวจงานเมื่อทําการขัดฟนเสร็จเรียบรอยแลวภายหลังจากการสอนแปรงฟน
คําแนะนําสําหรับนักศึกษา
1. การยอมสีคราบจุลินทรียค วรพิจารณาเปนรายๆ หากตองการชี้ใหผปู วยเห็นคราบจุลินทรียช ัดเจน ไม
จําเปนตองทําทุกครั้ง
2.ใหผูปกครองซื้อแปรง หรือ แจงผูปกครองใหนําแปรงสีฟนมาดวยทุกครั้งที่มกี ารนัดทําการรักษาในกรณี
ที่เปนผูป วย comprehensive
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6. การเคลือบฟลูออไรด
ฟลูออไรดที่ใชในคลินิกเปนชนิดวุน (gel) APF 1.23% อาจใชวิธี tray หรือcotton roll technique
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ตองทราบประวัติการเคลือบฟลูออไรดครั้งสุดทาย โดยจากอานประวัติการรักษาหรือซักประวัติจาก
การเคลือบฟูออไรดทั้งที่โรงเรียนและสถานพยาบาลที่อนื่ เพื่อปองกันปญหาผูปว ยไดรับการเคลือบ
ฟลูออไรดซ้ําซอน โดยปกติจะเคลือบฟลูออไรดทุก 6 เดือน ยกเวนในกรณีที่มฟี นผุแบบ active ให
เคลือบฟลูออไรดทุก 3-4 เดือน
2. แจงใหอาจารยผูควบคุมทราบวา จะทําการเคลือบฟลูออไรด(beginning check)
และจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุใหพรอมโดยการใช
3. แจงผูปกครองกอนทําการเคลือบฟลูออไรด
fluoride paste ขัดฟน เลือกขนาดของtray ใหเหมาะสม โดยtrayขนาดเล็กใชกับชุดฟนน้ํานม ขนาด
กลางใชกับชุดฟนผสม และขนาดใหญใชกบั ชุดฟนแท
4. ระหวางการเคลือบฟลูออไรด ตองปองกันการกลืนวุน ฟลูออไรดโดย
4.1 ปรับผูปวยจากทานอนเปนทานัง่ ตัวตรง
4.2 ใสฟลูออไรดลงใน tray ประมาณ 1/3 ของ ความสูงของ tray
4.3 ใส suction ตลอดเวลา
4.4 ระหวางการเคลือบฟลูออไรด อยาปลอยผูปวยอยูตามลําพังเด็ดขาด
5. หลังการเคลือบฟลูออไรด อยาลืม ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวของผูปวยโดยตองบอกทั้งผูปวยและ
ผูปกครอง
7. งานเคลือบหลุมและรองฟน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เชิญอาจารยตรวจฟนที่จะทํา sealant (beginning check)
2. เตรียมเครื่องมือและวัสดุสําหรับการเคลือบหลุมรองฟน
3. เชิญอาจารยตรวจหลังขัดฟน
4. เคลือบหลุมรองฟนเสร็จ และทําการเช็คจุดสูง
5. เชิญอาจารยตรวจ
* หมายเหตุ : ในการทํางาน sealant นักศึกษาตองกั้นน้ําลายทุกครั้ง ตั้งแตขั้นตอน etching อาจขอความ
รวมมือจากผูชว ยทันตแพทยหรือเพื่อนนักศึกษาชวยขางเกาอี้
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8. งานอุดฟน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชิญอาจารยเช็คงานตามแตละขั้นตอน
1. Step 1 -Beginning check โดยรายงานอาจารยผูควบคุมทราบวาซี่ใด และดานใด พรอมกับให
อาจารยดูภาพถายรังสีหากมีอยูแลว อาจารยจะตรวจดูอีกครั้ง เมื่ออาจารยเห็นชอบดวย นักศึกษาจึง
เริ่มงาน
2. Step 2- Injection and rubber dam ถาจําเปนตองฉีดยาชาและใส rubber dam ตองขออนุญาต
อาจารยกอนฉีดยาชาเฉพาะที่ และ ในขณะฉีดยาชาตองมีอาจารยอยูดว ย ตรวจสอบการชากอนใส
rubber dam
3. Step 3- remove caries
4. Step 4- subbase & base (กรณีที่โพรงฟนทีก่ รอลึกมาก)
5. Step 5- cavity preparation
6. Step 6- matrix และ wedge
7. Step 7- polishing
8. Step 8- Check high spot
9. การถอนฟน
ฟนที่จะถอนควรมีภาพถาย x-ray และนักศึกษาควรไดอานfilmกับอาจารยผูควบคุมกอนการถอนฟน และ
ตองแจงผูปกครองทุกครั้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Step 1 -Beginning check เชิญอาจารยผูควบคุมตรวจซี่ฟนที่จะถอน
2. Step 2 – Injection ขออนุญาตอาจารยกอนฉีดยาชา โดยนักศึกษาตองเตรียมชุดฉีดยาชาและ
เครื่องมือถอนฟนใหครบ ระวังผูปวยเด็กที่กลัวเห็นเครื่องมือกอนการถอนฟนอาจเปนสาเหตุใหเด็ก
ไมใหความรวมมือ ตรวจสอบอาการชาหากผูปวยยังไมมีอาการชา หามเพิ่มปริมาณยาชาเอง ตอง
เรียนใหอาจารยทราบและอนุญาตกอน
3. Step 3 – เมื่อเด็กชาดีแลว ขออนุญาตอาจารยถอนฟน
4. Step 4- ทําการถอนฟนและหามเลือด เชิญอาจารยมาตรวจ
ในกรณีที่ตองเย็บแผล อยาลืมนัดผูปวยมาตัดไหม หลังจากถอนฟน 7 วัน กรณีที่เขียนใบสัง่ ยาแกปวด
หรือยาปฏิชีวนะ ใหอาจารยเซ็นชื่อในใบสั่งยา แนะนําผูปว ยเด็ก และผูปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวภายหลัง
การถอนฟนรวมถึงการรับประทานยาหากมีการสั่งยาใหผูปวยแลวจึงบันทึกการรักษาโดยการเขียนบันทึกตองเขียน
ปริมาณยาชาที่ใชจริง และยาที่สงั่ ใหผูปว ยรวมถึงขนาดทีใ่ หรับประทานดวย
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10. งาน Pulpotomy
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Step 1 -Beginning check เชิญอาจารยตรวจฟนและดูภาพถายรังสี พิจารณาภาพถายรังสีและ
วินิจฉัยโรคอีกครั้ง กอนทําการรักษา
2. Step 2 – Injection and rubber dam : เตรียมเครื่องมือ (1.เครื่องมือชุดยาชา 2.ชุดrubber dam
โดยเลือก rubber clampและ เจาะรูrubber dam sheetใหถกู ตอง 3.ชุดpulpotomy 4. Mouth gag)
ขออนุญาตอาจารยกอนฉีดยาชาเฉพาะที่ ตรวจสอบการชา และขัดฟนดวย pumice จากนัน้ ใส
rubber dam, sterile rubber dam โดย ทา povidone iodine และเช็ดตามดวย alcohol
3. Step 3 - remove caries : remove cariesบริเวณรอบนอกใหสะอาด แลวจึง remove caries
บริเวณที่ใกล pulp เชิญอาจารยตรวจหลัง remove caries จนสะอาด ถาอาจารยตรวจพบ รอย
expose pulp จึงจะทําการเปด access ได
4. Step 4 – Access opening-:เชิญอาจารยตรวจความเรียบรอยของ access
5. Step 5- remove coronal pulp: remove pulpสวนที่อยูในpulp chamberดวยspoonที่คมหรือ
steel round bur ที่สะอาด อยาremove pulpสวนที่อยูใ นcanal ลางใหสะอาด ดวย NSS และstop
bleeding ดวย cotton pellets เชิญอาจารยตรวจเพื่อดู สีและการหยุดของเลือด
6. Step 6 – fixed pulp : ปดบริเวณ orifice ดวย cotton pellets ชุบ formocresol หมาด ๆ 5 นาที เชิญ
อาจารยตรวจเพื่อตรวจดูลักษณะของpulp ภายหลังจากการfixed เอาสําลีออก (ปฏิบัตติ าม
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง pulpotomy)
7. Step 7 –matrix and wedge ในกรณีที่ไมมี proximal wall เชิญอาจารยตรวจ
8. Step 8- IRM stop :อุดปดดวย IRM แลวเชิญอาจารยตรวจกอนถอด rubber dam
9. Step 9- high spot check
บันทึกการรักษาโดยเขียนปริมาณยาชาทีใ่ ชจริงดวย
11. งาน Pulpectomy
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Step 1 -Beginning check : ขัดฟนดวยใหสะอาดดวยpumice , เตรียมภาพรังสีที่ไดอานและ
วินิจฉัยโรคเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปจึงเชิญอาจารยตรวจฟนแลวจึงเตรียมเครื่องมือ (1.ชุดยาชา
2.ชุด rubber damโดยเลือก rubber clampและ เจาะรูrubber dam sheetใหถกู ตอง, 3.ชุดรักษา
pulpectomyและยาที่จะใช, 4. mouth gag )
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2. Step 2 – Injection and rubber dam : ขออนุญาตอาจารยกอนฉีดยาชาเฉพาะที่ กอนการใสrubber
damควรเลือก clamp ใหถกู ตอง เมื่อใส rubber dam เสร็จ sterile rubber dam ดวย povidone
iodine และเช็ดตามดวย alcohol
3. Step 3 - remove caries :เชิญอาจารยตรวจ remove cariesบริเวณรอบๆจุดที่caries expose pulp
ใหสะอาดกอนเปด access
4. Step 4 – Access opening-:เชิญอาจารยตรวจ เปด access
5. Step 5- : Remove pulp and determine root length เชิญอาจารยตรวจ ขั้นตอน remove pulp
และวัดความยาวราก เมื่อวัดความยาวรากไดแลวใหทาํ การขยายคลองรากสลับกับการทําirrigation
น้ํายาที่ใชลางคลองรากฟน อาจพิจารณาใช NSSในกรณีเปน vital pulp หรือ 1% NaOCl กรณี pulp
necrosisและเด็กใหความรวมมือดี โดยอาจารยผูคุมจะเปนผูพิจารณา
6. Step 6- :Mechanical Instrumentation เชิญอาจารยตรวจ ขั้นตอนการขยายราก
7. Step 7-: FRC เมื่อผานขัน้ ตอนการขยายเสร็จแลว อาจจะirrigateซ้ําและซับคลองรากฟนใหแหงทํา
การอุดคลองรากฟนดวยยาตามที่อาจารยผูคุมกําหนด เชิญอาจารย และอุดคลองรากฟน ปด
access ชั่วคราว โดยใส matrix and wedgeในกรณีที่จําเปน หลังจากนั้นจึงใสสาํ ลีใน pulp
chamber ปดทับดวย fermin หรือ cavit ถอด matrix and wedgeและ rubber damออกเพื่อนํา
ผูปวยไปx-ray เช็ควาอุดเต็มคลองรากหรือไม (ปฏิบัติตามเอกสารประกอบการสอนเรือ่ ง
pulpectomy) เมื่อไดfilmใหนาํ มาสงใหอาจารยตรวจดู กรณีตองการเติมวัสดุลงไปในคลองรากฟน
เพิ่มตองใสrubber damทุกครั้ง กรณีที่อุดเต็มแลวให remove temporary stop และเอาสําลีออก ,
ใส matrix and wedgeใหมปดดวย IRM โดยคอยๆใสทลี ะชั้นกดใหวสั ดุแนบเต็มผนังโพรงฟน , ถอด
rubber dam แลว checkสูง เชิญอาจารยตรวจกอนใหผปู วยกลับ
หมายเหตุ กรณีที่ทาํ 2 visit pulpectomy พิจารณา med ดวย formocresol หรือ Ca(OH)2 ตามสมควร
12. งานครอบฟนเหล็กไรสนิม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Step 1 -: beginning check : เชิญอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงาน เบิก SSC ไดจากเจาหนาที่ (ควร
เลือกเผื่อไวอีก ± 1 ขนาดดวย) (SSC จะแยกกลองเปนฟนหนาและฟนหลัง) เตรียมเครื่องมือชุด
rubber dam ชุดSSC และวัสดุที่จะใชใหพรอม
2. Step 2 – Injection and rubber dam : ขออนุญาตอาจารยกอนฉีดยาชาเฉพาะที่ ทําการฉีดยาชา
เฉพาะที่ ตรวจสอบการชา และขัดฟนดวย pumice และดูการสบฟนของผูป ว ยอีกครั้งกอนใส
rubber dam
3. Step 3-crown selection : เชิญอาจารยตรวจขนาดของSSCกอนการpreparation
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4. Step 4- SSC preparation :เชิญอาจารยตรวจตามขั้นตอนตอไปนี้ occlusal reduction, proximal
reduction, Occlusal bevel, buccal-lingual reduction ตามลําดับ (ปฏิบัติตามเอกสาร
ประกอบการสอนเรื่อง SSC) เมื่อสามารถใสSSCไดแลว เช็คขอบของ SSC และลักษณะของสี
เหงือกรอบๆ วาซีดหรือไม ซึ่งอาจเกิดเกิดจากขอบของ SSC ไมแนบ หรือ ขอบยาวมากเกินไป เมื่อ
พิจารณาแลวเชิญอาจารยตรวจอีกครั้งกอนเพื่อพิจารณาหากตองตัดขอบ SSC หามตัดสินใจตัด
ขอบ SSC กอนไดรับอนุญาตจากอาจารย จากนัน้ ตัดSSC โดยการใชกรรไกรหรือ green stone
กานยาวโดยใชกับstraight hand piece ถาSSCหลวมควร crimp ใหแนน เมื่อ SSC ลงเขาที่ดแี ลว
ใหถอด rubber dam เช็คการสบฟนโดยลักษณะการสบฟนตองเหมือนกอนทํา SSC ไมใช
articulating paper แตดูจากการสบฟนเปนหลัก ขณะปฏิบัติการระหวางถอด rubber dam ควร
ระวัง SSC หลุดลงคอผูปว ย โดยใชผาก็อซกั้นตรงดานเพดานหรือดานลิน้ และเช็ดมือใหแหงขณะ
ถอด/ใส SSC เสมอ ในขณะเดียวกันควรใหผูชวยฯใช high power suctionดูดอยูใกลSSCในขณะ
ถอดหรือใสSSC เมื่อพบปญหาใหเชิญอาจารยผูคุมทันที
5. Step 5- Cementing : เชิญอาจารยตรวจขั้นตอน cement โดยทําความสะอาดและขัด SSC ให
เรียบรอย เตรียมdental flossที่ผูกปมเพื่อremove cement สวนเกินดานproximal กันน้ําลายดวย
ผาก็อซ ลองSSCใหไดตําแหนงที่ถูกตอง ทําการ cementing
13. งาน space maintainer
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Step 1 -: Beginning check : เชิญอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองทราบวาจะทํา
space maintainerชนิดใดกอนการปฏิบัติงาน เบิก band ซึ่งจะแยกเปนกลองฟนบนและฟนลาง
และ เบิกเครื่องมือชุดทําspace maintainer
2. Step 2- : Try band : เชิญอาจารยผูควบคุมตรวจ band โดยนักศึกษาวัดขนาด band ในปากผูปวย
(ปฏิบัติตามเอกสารประกอบการสอนเรื่อง SSC) โดยระวัง band เขาคอผูปวยดวยการใชdental
flossผูกที่ band และบริเวณที่ทาํ งานควรแหง การใช band seaterไมควรวางแกนโลหะไวบน
occlusal table ของฟนที่จะtry bandแตควรใชยอดสามเหลี่ยมของแกนโลหะวางบนขอบของband,
try bandจนไดขนาดที่เหมาะสม แลวเชิญอาจารยตรวจ
3. Step 3 –Take impression เชิญอาจารย check โดยนักศึกษา เลือก tray พิมพปากที่เหมาะสม โดย
ใช partial tray สําหรับ unilateral space maintainer หรือ rim lock tray สําหรับ bilateral space
maintainer พิมพปาก นํา impressionไปใหอาจารยcheck
4. Step 4- Fixed band in impression : ถอด band ออกมา fix ใน impression ดวย max เย็บ
กระดาษหรือ paper clip ใหถูกตอง แลวใช dental forceps เช็คความแนน band ที่ยึดใน
impression ตองไมขยับ นําไปใหอาจารยตรวจ แลวจึงสงผูปวย นัดวันใสเครื่องมือใหเรียบรอย
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จากนั้นจึงนํา impressionไปเท stoneดวยตนเอง เมื่อstoneแข็งจึงแกะmodel ออก คืน tray พิมพ
ปาก กอนเลิกปฏิบัติงานในวันนั้น หรือภายในวันรุงขึน้
5. Step 5 – Outline for space maintainer : เปนขั้นตอนการปฏิบัตินอกคลินิกโดยปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อได model แลว วาด design และเขียนใบสงงานโดยใบสงงานจะมี 2 ประเภทคือ ใบสงงานlab
นอก และใบสงงาน Lab. โรงเรียนเทคโนโลยีทนั ตกรรม สําหรับนักศึกษาหลักสูตรทบ.ใชใบสงงานโรงเรียน
เทคโนโลยีทันตกรรม ยกเวนในกรณีที่รบี ดวนจึงใชใบสงงานlabนอก นําmodel และใบสงงานโรงเรียน
เทคโนโลยีทันตกรรมไปสงอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานในชองสงงาน เมื่ออาจารยcheckงานผานแลวจึง
นําmodel พรอมใบสงงานไปใสตะกราสงงานในคลินิกเด็กโดยทางคลินิกจะมีผูนาํ งานไปสงยังหองlabวันละ 2
รอบคือกอน9.00น และ 13.00น.
2. ชิ้นงานจะกลับคืนมาในตะกรารับงานโดยจะใชเวลาในการดัดลวดประมาณ 5-7 วันทําการ เมื่อได
งานคืนมาแลวใหเขียนคําสัง่ ใหมเพื่อทําการ solder ตอ นําชิ้นงาน ,ใบสงงานโรงเรียนเทคโนโลยีทนั ตกรรม
พรอมทัง้ ใบใหคะแนนนักเรียนชางฯสงอาจารยเพื่อใหอาจารยตรวจและใหคะแนนนักเรียนชางฯ
3. นํา 1. ชิน้ งาน
2. ใบสงงานโรงเรียนฯ
3. ใบใหคะแนนนักเรียนชางฯ สงกลับไปทีโ่ รงเรียนชางฯโดยสงงานในตะกราเชนเดิม ชิ้นงาน
จะกลับมาประมาณ 5 วันทําการ
4. นําชิ้นงานที่ทาํ เสร็จเรียบรอยแลว ใบสงงาน และใบใหคะแนนนักเรียนชางฯสงอาจารยเพือ่ ตรวจ
งานและใหคะแนนนักเรียนชางฯ
เมื่องานตรวจผานแลวใหนาํ งานที่ไดทาํ ความสะอาดเตรียมพรอมที่จะใสใหผูปวยตอไป
หมายเหตุ การสงงาน Lab อาจมีการเปลีย่ นแปลงจะแจงใหทราบภายหลัง
Insert space maintainer
ใน visit ตอมา ทําความสะอาดเครื่องมือและ abutment กอน fix เตรียมเครื่องมือเพื่อ fixed space
maintainer
1. Step1-Beginning check เชิญอาจารยผคู ุม(ไมจําเปนตองเปนอาจารยทานเดิม) เตรียมเครื่องมือ ชิ้นงาน
ทีs่ terileแลว ผูก dental floss ติดที่เครื่องมือใหเรียบรอย ปองกันเครือ่ งมือหลุดลงคอเด็ก
2. Step 2- Try in: ลองเครื่องมือใหอยูในตําแหนง , เชิญอาจารยตรวจกอนทํา cementation
3. Step 3- Finishing : เชิญอาจารยตรวจหลังทํา cementation
4. Step 4-เมื่อทํางานเสร็จเรียบรอยแลวตองเรียกผูปกครองมาอธิบายถึงสภาพของเครือ่ งมือ การดูแลรักษา
ความสะอาดและความสําคัญของการมา recheck
บันทึกการรักษาโดยระบุรายละเอียด วัสดุที่ใชและระยะเวลาที่ใหผปู ว ยกลับมา recheck ดวย
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ตัวอยาง ใบสงงานโรงเรียนชางเทคโนโลยีทันตกรรม

ตัวอยาง ใบใหคะแนนนักเรียนชางฯ
แบบประเมินการปฏิบัติงานทันตกรรมสําหรับเด็ก นักศึกษาชางทันตกรรม
ชื่อนักศึกษาชางฯ..........................................ชื่อผูปวย..................................... Chart No..........................
ทันตแพทยผูสง.............. □ นศ.ทพ. □ ทพ.หลังปริญญา
ชนิดของงาน □ Band&loop □ Nance □ Li-HA □ Study models □ Active plate □ อื่นๆ............
ขั้นตอน...................................................... วันที่รับงาน............................. วันที่งานเสร็จ....................
เกรด (อาจารยผูตรวจงานลงนามในชองคะแนนที่ได)
A
B+
B
C+
C
D+
D
หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(สวนนี้อาจารยผูตรวจงานกรุณาสงในกลองคะแนนนักศึกษาชางทันตกรรมเพื่อเก็บรวบรวมไวที่ภาควิชา)
ชื่อนักศึกษาชาง............................................................... □ ประกาศนียบัตรฯ □ เทคโนฯ
ชื่อผูปวย........................................................................ Chart No.....................
ชนิดของงาน □ Band&loop □ Nance □ Li-HA □ Study models □ Active plate □ อื่นๆ.
.เกรด ............................อาจารย...........................................
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X. ขอปฏิบตั ิหลังการรักษาผูปวยแตละราย
1. หลังการรักษา เขียนรายการรักษาในใบแจงคารักษา และตองเขียน treatment planning สําหรับ
visit ตอไป (NV: …….) พรอมลงชื่อและรหัสนักศึกษาใหเรียบรอย
2. แนะนําผูปวยเด็กและผูปกครองถึงวิธีปฏิบตั ิตัวหลังการรักษา โดยเฉพาะกรณีที่ฉีดยาชา ตองสั่งเด็ก
ไมใหกัดปาก ลิ้น และใหผูปกครองดูแลอยางใกลชิด
3. นักศึกษาตองสงบัตรประจําตัวผูปวยพรอมเวชระเบียนและใบแจงคารักษา ที่เจาหนาที่เก็บเงินเพื่อ
คิดคารักษาและทําการนัดหมายครั้งตอไป หากนักศึกษาตองการนัดผูปวยตอ ใหแจงวันที่จะลง
ปฏิบัติงานคลินิกครั้งตอไปใหเจาหนาที่ทราบเพื่อจะไดทาํ การนัดหมายและออกใบนัดให นักศึกษาไม
ควรโทรไปนัดกับผูปกครองเอง หามสงบัตรใหเด็กหรือผูป กครอง เพราะวาผูปวยอาจกลับไปโดยไมได
ชําระเงินและมีโอกาสที่บัตรหายได (นักศึกษาตองเก็บฟลมในแผนใส เขียนชื่อผูป วย วันที่ x-ray ให
เรียบรอย ใสซองฟลมในเวชระเบียน)
4. ในกรณีที่ผูปว ยตองมารักษาตอ จะตองนัดผูปวยและแจงกับเจาหนาทีน่ ัดหมายของคลินิกใหทราบทุก
ครั้ง (ดูรายละเอียดในหัวขอการนัดผูปว ย)
5. สงคืนเครื่องมือในบริเวณที่จดั ไวโดยแยกทิง้ ขยะ เชน สําลี ผากอซ เข็มฉีดยาและหลอดยาชาลงใน
ภาชนะที่จัดไวใหถูกตอง จากนัน้ ทําความสะอาด unit กอนจะรับผูปวยใหม
6. บันทึกการปฏิบัติงานรักษาผูปวยแตละคนในสมุด requirement ของนักศึกษา และบันทึกการรักษา
ลงในเวชระเบียนผูปวย ใหอาจารยเซ็นชือ่
7. สงสมุด requirement และสมุดประเมินผลการปฏิบตั ิงานคลินิกทีอ่ าจารยผูควบคุมเมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานในแตละ period
XI. การนัดผูป วย
การนัดใหผปู วยมารับการรักษาครั้งตอไปเปนการชวยใหการทํางานสะดวกขึ้น สามารถประมาณจํานวน
ผูปวย วางแผนการรักษาลวงหนาไดและประมาณระยะเวลาและคาใชจายไดดวย
สามารถนัดผูป วยไดในวันทีต่ นเองลง
กรณีที่นกั ศึกษาทันตแพทยตองการใหการรักษาตอดวยตนเอง
ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ใหระบุการนัดลงทายในบันทึกการรักษาในวันนัน้ เชน (นัดอุดฟน 75 กับ
นศ.ทพ.กรกนก ป5 วันที่ 14 พ.ค 52, เวลา 9.00 น.) แลวจึงนําเวชระเบียนผูป วยไปยืน่ ที่เคานเตอรเก็บเงิน
อยานัดผูปวยโดยไมแจง
เจาหนาที่ของคลินิกจะเปนผูนัดผูปวยตามนั้นและลงบันทึกในสมุดนัดของคลินิก
เจาหนาที่ทราบ (ดูขอปฏิบัติในการรับและนัดผูปวยทีภ่ าคผนวก)
ใหขอความเห็นชอบจากอาจารยผคู วบคุมการ
กรณีที่ตองการสงตัวผูปวยใหนกั ศึกษาหลังปริญญา
ปฏิบัติงาน แลวเขียนทายบันทึกการรักษาวา (นัด PG ทํา……….., สงเขาคิวนักศึกษาหลังปริญญา) เจาหนาที่จะ
เปนผูนัดวัน เวลาใหผูปว ยเอง
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กรณีที่ตองการนัดเปนผูปว ยทั่วไป เมื่อผูปวยตองไดรับการรักษาตอแตไมเจาะจงผูใหการรักษา ใหเขียน
เฉพาะงานที่วางแผนไววาควรทําในครั้งตอไป เชน (นัดอุด 85), (นัดทํา SSC 75) เปนตน
XII. ใบสั่งยา
นักศึกษาตองเขียนใบสั่งยาดวยตนเอง และอาจารยจะเปนผูเซ็นชื่อในใบสั่งยา ขอมูลที่ตองกรอกใน
แบบฟอรมคือ วันที่ ชื่อนามสกุลผูปวยและที่อยู
การสั่งจายฟลูออไรด
1. กอนการใหฟลูออไรดทุกชนิดแกผูปวยเด็ก ตองซักประวัติเกี่ยวกับการไดรับฟลูออไรด ทั้งแบบ
รับประทานเสริม หรือ ชนิดเติมในนม, หรือผลิตภัณฑฟลูออไรดตางๆ เชน ยาสีฟน น้าํ ยาบานปาก
เสมอ หรือดูจากประวัติในบันทึกการรักษา
2. พิจารณาอายุของผูปวยและจํานวนฟลูออไรดในน้ําดื่มเพื่อเปนเกณฑในการใหฟลูออไรด
3. บันทึกการจายฟลูออไรดทั้งชนิดและปริมาณที่จา ยในครั้งนั้น และบันทึกชวงเวลาที่คาดวาฟลูออไรด
นาจะหมดลงในเวชระเบียนและ คอยติดตามการใชดวยทุกครั้ง
ตารางการจายฟลูออไรด
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ตัวอยางการเขียนใบสั่งยา

ตัวอยางการสัง่ ยา
Paracetamol syrup (120mg./5 cc.)
60 cc.
Sig : ~ 1 t.s.p. x prn.for pain q 4 hr
Paracetamol 325 ma
10 tablets
Sig : ~ 1 tab. X prn. for pain q 4 hr
Penicillin V syrup (125 mg. /5cc)2 bot.
Sig : ~ 1 t.s.p. x 4 ac & hs
Penicillin V 250 mg.
20 tabs
Sig : ~ 1 tab x 4 ac & hs
NaF tablets (0.25 mgF/tablets)
120 tabs
Sig : ~ chew 1 tab daily swish for 60 sec. and swallow before bedtime.
0.05% NaF mouth rinse
3 bot.
Sig : as mouthwash OD before bedtime
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Ref. AAPD 2010-2011
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ภาคผนวก
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในคลินกิ
1. สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย หรือ สมุด requirement
นักศึกษาทุกคนจะมีสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจําตัวนักศึกษา ซึง่ จะตองนํารูปถายหนาตรง(หาม
สวมหมวกหรือแวนกันแดด)มาติดพรอมกรอกรายละเอียดที่หนาปกใหเรียบรอย และทุกครั้งที่ลงปฏิบัติงาน
ในคลินิก นักศึกษาจะตองบันทึกการทํางานทุกครั้ง โดยแยกประเภทของงานตามแบบฟอรมในสมุดบันทึก
และลงรายละเอียดเชน ชื่อผูป วย บริเวณทีท่ ําการรักษา ตามทีก่ ําหนดไว
สมุดบันทึกนี้ นักศึกษาตองนําไปใหอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานเซ็นชื่อกํากับทุกครั้ง และเก็บไว
ที่คลินิก หามนําสมุดไปเก็บไวกับตัวเนื่องจากอาจหายได และ งานทีน่ ักศึกษาปฏิบัติตลอด 2 ป
การศึกษาจะถูกรวบรวมไวในสมุดนี้และนํามาประเมินผลในแตละปการศึกษา
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในคลินิก
นักศึกษาทุกคนจะถูกประเมินการทํางานในคลินิกโดยอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงานในวันนัน้ ตาม
เกณฑการใหคะแนนการปฏิบัติงานคลินกิ ทันตกรรมสําหรับเด็ก ดังนี้
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เกณฑการใหคะแนนการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก
นักศึกษาทันตแพทยป 5 และป 6
คะแนน

5

คําจํากัดความ
ดีมาก / ผลงานถูกตอง
ทั้งหมด

ตัวอยาง

ดี / ผลงานถูกตองแตอาจ
ลาชาหรือตองการความ
4 ชวยเหลือแนะนําบาง /
ผลงานผิดพลาดเล็กนอย
และเปนจุดที่ยอมรับได
โดยไมตองแกไข
พอใช / ผลงานถูกตองแต - อุด under เล็กนอย แตไมตองรื้ออุดใหม
ตองอาศัยความชวยเหลือ
3 ของอาจารยมาก / ผลงาน
ผิดพลาดเล็กนอยแตเปน
จุดที่สําคัญ
ไมดี ควรแกไข / ผลงาน - ตรวจไมพบฟนผุในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
ผิดพลาดหลายจุด
- remove caries ไมหมด
- sealant หลุด (ตรวจใน visit ที่ทํา)
2
- x-ray โดยไมใส apron ใหผูปวย
- อุดฟนแลวพบวามี overhanging ของ filling
- กรอโดนฟนขางเคียง, โดนปากผูปวย
ไมดี ตองแกไข / ผลงาน - preparation cavity class II กวางเกินไป ทําใหตองกลายเปน SSC
ผิดพลาดมาก
- fix SSC สูง สบฟนไมได ตองรื้อทําใหม
- ลงคลินิกสายเกิน 30 นาทีโดยไมมีเหตุสมควร
1
- ขาดความรับผิดชอบตอการรับผูปวยและดูแลเอาใจใสผูปวย
- ขาดความรับผิดชอบในการสงงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การวางแผนการรักษา,
การสงเวชระเบียน
0 ผิดพลาดรายแรง / แกไข - รักษาผิดซี่
ไดดวยความยากลําบาก - ทํา pulp treatment แลวทําใหเกิด perforation ที่ pulpal floor
และ หรือแกไขไมได
- ทํา expose pulp โดยไมสมควร
NR
- ขาดคลินิกโดยไมมีเหตุสมควร
หมายเหตุ การใหคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได ตามดุลยพินิจของอาจารยผูควบคุม

74

รายละเอียดการเรียนการสอน และการประเมินรายวิชาภาคปฏิบัติ (คลินกิ ) ชั้นปที่ ๕-๖
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๕๕
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
ภาคการศึกษาที่
๑ และ ๒
ชั้นปที่ ๕
รหัสวิชา
ทพทด ๕๕๑
หนวยกิต
๒ (๐-๖)
ชื่อวิชา
ฝกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๑
Dental Clinical Practice : Pediatric Dentistry I
ผูรับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย คัดเคา วงษสวรรค
อาจารย สุธาสินี
เกตานนท
อาจารย ชุติมา
อมรพิพิธกุล
รายละเอียดของการปฏิบตั ิงานในคลินกิ / กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. การฝกปฏิบัตงิ านคลินิกในผูปวยเด็ก สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๕ ประกอบดวยหมวดการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ตรวจ (ผูปวยใหมหรือผูปวย recall)
๒ ราย (๑ ราย : ๑๐ คะแนน)
๑.๒ วางแผนการรักษา
๑ ราย (๑ ราย : ๕๐ คะแนน)
๒ ราย (๑ ราย : ๑๐ คะแนน)
๑.๓. เคลือบฟลูออไรด
๑.๔ Sealant
๑ ซี่ (๑ ซี่ : ๑๕ คะแนน)
๑.๕ อุดฟน / PRR
๒ ซี่ (๑ ซี่ : ๓๐ คะแนน)
๑.๖ การสอนทําความสะอาดชองปาก(OHI)
๒ ราย (๑ ราย : ๑๐ คะแนน)
๑.๗ Diet advice
๑ ราย (๑ ราย : ๕ คะแนน)
๑.๘ การแปลภาพรังสี
๔ ฟลม (๑ ฟลม : ๕ คะแนน)
๒. การประเมินการฉีดยาชารวมกับการปรับพฤติกรรมในเด็ก
๑ ราย
การวัดและประเมินผลรายวิชา
๑. สัดสวนคะแนน
๑.๑ คะแนนรวมของการปฏิบัติงาน
รอยละ ๔๐
หมายเหตุ การคิดคะแนนรวมของการปฏิบัติงาน คิดแยกตามกลุม ของนักศึกษาโดยเทียบ
อัตราสวนคะแนนภายในแตละกลุม โดยกําหนดคะแนนของนักศึกษาที่สูงสุดของแตละกลุม เทียบเทากับรอยละ
รอยของ ๔๐
๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานและเจตคติ
รอยละ ๖๐
อันประกอบดวย
ก. ความรู ความสามารถในการแกปญหา
รอยละ ๒๐
(ไดแก การซักประวัติ การตรวจ การวินจิ ฉัย การวางแผนการรักษา)
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ข. ทักษะการทํางานในคลินกิ
รอยละ ๒๐
(ไดแก การเตรียมผูปวย การเตรียมเครื่องมือ ความถูกตองของเทคนิค วิธกี ารรักษา และ
ผลงาน)
ค. เจตคติ
รอยละ ๒๐
(ไดแก ความสะอาดในการเตรียมเครื่องมือ การแตงกาย มารยาท ความสัมพันธกับผูปกครอง
และผูปวย การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความมั่นใจ และ ปฏิบัตงิ านอยางมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม)
๒. เกณฑผาน / ปริมาณงานขั้นต่าํ
๒.๑ นักศึกษาตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในหมวดการฝกปฏิบัติงานครบทุกหมวด รวมทั้ง
ประเมินการฉีดยาชารวมกับการปรับพฤติกรรมในผูปวยเด็ก ในกรณีทปี่ ฏิบัติงานไมครบทุกหมวดเนื่องจากเหตุ
สุดวิสัย ใหพิจารณาจากคะแนนรวมของการปฏิบัติงานที่ไมนอยกวา ๒๕๐ คะแนน
๒.๒ การลงปฏิบัติงานในคลินิกตองไมนอ ยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัติงานทัง้ หมด หากลง
ปฏิบัติงานนอยกวารอยละ ๘๐ จะถือวาไมผานรายวิชา ทพทด ๕๕๑ ไดสัญลักษณ F ยกเวนในกรณีสุดวิสัย
ใหอยูในดุลยพินิจของมติทปี่ ระชุมภาควิชาฯ
๓. เกณฑการประเมินผล
ประเมินผลผูท ปี่ ฏิบัติงานครบทุกหมวดแบบอิงกลุม
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ภาคการศึกษาที่ .......๑ และ ๒....... ชัน้ ป .......๖.......
รหัสวิชา .......ทพทด ๖๑๐....... หนวยกิต .......๒ (๐-๖-๒).......
ชื่อวิชา
ฝกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม ๔: ทันตกรรมสําหรับเด็ก
Dental Clinical Practice IV: Comprehensive Pedodontics
ผูรับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย ดร. ศิริรักษ นครชัย
อาจารยวีริษฏา ยิ้มเจริญ
รายละเอียดของการปฏิบตั ิงานคลินกิ / กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. ฝกปฏิบัตงิ านคลินิกในผูปวยเด็ก
๒. สอบตรวจและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผูป วยเด็ก
การวัดและประเมินผลรายวิชา
๑. สัดสวนคะแนน
๑.๑ คะแนนผลการปฏิบัติงานและเจตคติ
รอยละ ๙๐ อันประกอบดวย
๑.๑.๑ ความรู, ความสามารถในการแกปญหา รอยละ ๓๐
(ไดแก การซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษา)๑.๑.๒ ทักษะการ
ทํางานในคลินกิ
รอยละ ๓๐
(ไดแก การเตรียมผูปวย การเตรียมเครื่องมือ ความถูกตองของเทคนิค
วิธีการรักษา และผลงาน)
๑.๑.๓ เจตคติ
รอยละ ๓๐
(ไดแก ความสะอาดในการเตรียมเครื่องมือ การแตงกาย มารยาท ความสัมพันธกับ
ผูปกครองและผูปวย การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความมัน่ ใจ และ ปฏิบัติงานอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม)
๑.๒ คะแนนสอบตรวจและวางแผนการรักษา
รอยละ ๑๐
๒. เกณฑผาน / ปริมาณงานขั้นต่าํ
๒.๑ ลงปฏิบัติงานในคลินกิ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด หากลงปฏิบัตงิ านนอย
กวารอยละ ๘๐ จะไดสัญลักษณ F ยกเวนในกรณีสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของที่ประชุมภาควิชาฯ
๒.๒ เมื่อสิน้ สุดการปฏิบัติงานในรายวิชา ทพทด ๖๑๐ นักศึกษาตองผานการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๒.๑ ตรวจและสอนทําความสะอาดชองปากในเด็กเล็ก(อายุนอยกวา ๓ ป) อยางนอย ๑ ราย
๒.๒.๒ ผานการทํา Diet counseling ในผูป วยเด็กอยางนอย ๑ ราย
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๒.๒.๓ ใหการรักษาผูปวย Comprehensive case เสร็จสิ้นพรอม Recall อยางนอย ๓ เดือน ไม
นอยกวา ๑ ราย
๒.๒.๔ ปฏิบตั ิงาน Pulp Treatment ในฟนน้าํ นม ไมนอยกวา ๒ ซี่
๒.๒.๕ ปฏิบตั ิงาน Stainless steel crown ไมนอยกวา ๒ ซี่
๒.๒.๖ ปฏิบตั ิงาน Fixed space maintainer ไมนอยกวา ๑ ชิน้
๒.๒.๗ สอบตรวจและวางแผนการรักษาผานตามเกณฑทกี่ ําหนด
เงื่อนไข : นักศึกษาที่ไมสามารถทํางานไดครบตามเกณฑปริมาณงานขั้นต่าํ ในชวงเวลาปฏิบัติงานคลินิกปกติ
จะตองปฏิบัติงานเพิม่ ในกรอบเวลาที่กาํ หนด เมื่อปฏิบตั ิงานครบตามเกณฑจะไดสัญลักษณ C หากยังไมครบตาม
เกณฑจะไดสญ
ั ลักษณ F ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินจิ ของที่ประชุมภาควิชาฯ
๓. เกณฑการประเมินผล เปนแบบอิงกลุม
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ขั้นตอนการยืมเวชระเบียนผูปวย
การยืมเวชระเบียนผูปวย มีกําหนด 1 วัน
1. เมื่อนักศึกษาทําการนัดผูปว ย ใหนกั ศึกษาลงบันทึกในสมุดนัดของคลินิก โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล
ผูปวย HN. และ ชื่อ-รหัส นักศึกษาผูน ัด ทุกครั้ง เจาหนาที่คลินิกจะเปนผูเบิกเวชระเบียน ให
2. หากเปนการนัดผูปวยกระทันหัน ใหนกั ศึกษาสงใบยืมเวชระเบียน ทีเ่ คานเตอรคลินิกเด็ก ลวงหนา
อยางนอย 1 วัน กอนถึงวันนัดผูปวย
การคืนประวัติผูปวย
1. คืนเวชระเบียน ที่เคานเตอรคลินิกเด็ก ตองคืนภายในวันนัน้ และไมอนุญาตใหนําเวชระเบียน ทีย่ มื
ผานคลินิกเด็กออกนอกคลินิก
2. ถาตองการยืมเวชระเบียน ผูป วย นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในคลินิก กรุณาคืนเวชระเบียน ตาม
เวลาที่กาํ หนดแลวดําเนินการยืมตอตามขั้นตอนที่แผนกเวชระเบียน
มาตรการ กรณีไมปฏิบัตติ ามขั้นตอน ยืม-คืน เวชระเบียนผูปวย
- กรณีไมคืนตามกําหนด-คลินิกจะแจงรายชื่อใหผูรับผิดชอบรายวิชาทราบ และหักคะแนน conduct
สวนของเจตคติ ครั้งละ 2 คะแนน
- กรณีที่ผูปวยมาติดตอและเวชระเบียน อยูกับนักศึกษาโดยไมมีการบันทึกยืม ผูรบั ผิดชอบรายวิชาจะ
หักคะแนน conduct สวนของเจตคติ ครั้งละ 2 คะแนน
หมายเหตุ การไมคืนประวัติผูปวย ตามกําหนด และไมบันทึกยืมแฟมประวัติผูปวย ตามขั้นตอน คลินิกจะ
บันทึกมาตรการดังกลาวลงในสมุดการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยนักศึกษาเองตองลงชื่อรับทราบพรอมให
เจาหนาที่คลินกิ ลงชื่อกํากับดวย
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ขอปฏิบัติในการใชเวชระเบียน ผูปวย
1. หยิบเวชระเบียน ผูปวยนัด ผูปวยนัดแผนก ผูปวยฉุกเฉิน ตามลําดับ
2. ลงบันทึกรับผูปวยในคอมพิวเตอร
2.1 เลือกระบบการบันทึกการรักษา
2.2 ใสประเภทผูปวย เชน 20 = ผูปวยใหม, 54 = ผูปวยนัด, 25 = ผูปวยฉุกเฉิน, 55 = ผูปวย Screen, 51
= Trauma
2.3 ใสหมายเลขยูนิตทําฟนทีท่ ําการรักษา
2.4 เลือกประเภทคลินิกโดยเลือกคลินิกธรรมดา และในเวลาราชการ
2.5 ใสรหัสอาจารยผูควบคุม
2.6 ใสรหัสนักศึกษาผูรักษา
2.7 เลือกบันทึกขอมูล
3. หลังจากรักษาผูปว ยเสร็จสิ้น ใหบนั ทึกการรักษาโดยยอ และพรอมทั้งระบุการรักษาในครั้งตอไปใหชัดเจน
พรอมลงรหัสอาจารยผูควบคุมและรหัสตนเองลงในใบเก็บคารักษา แลวใหเจาหนาที่บันทึกหัตถการและ
คาใชจาย แลวสงเวชระเบียน ใหเจาหนาที่เก็บคารักษาและนัดผูปวย และนําเวชระเบียน มาบันทึกการรักษา
ตอใหเรียบรอย
4. นักศึกษาตองบันทึกเวชระเบียนใหเสร็จ และใหอาจารยผูควบคุมเซ็นบันทึกการรักษาภายในคาบที่ลง
ปฏิบัติงาน ดังนั้น นักศึกษาตองหยุดการรักษากอนเพื่อใหมีเวลาเขียนบันทึกการรักษา และนัดผูปวย
อยางนอย 15 นาทีกอนหมดเวลา
หมายเหตุ ถานักศึกษาตองการใชประวัติเวชระเบียนผูปวย หลังจากเก็บเงินแลว (โดยที่บนั ทึกการรักษายังไม
เสร็จและเสร็จแลว) ใหดําเนินการยืมเวชระเบียนผูป วยตามขั้นตอนการยืม-คืนใหมเอง
5. การนัดคนไข
1.1 กรณีนัดเอง ดําเนินการนัดใหเรียบรอยปฏิบัติตามการนัดผูปวยของนักศึกษาทันตแพทย
1.2 กรณีนัดแผนก ระบุงานที่จะตองทําใหชัดเจนเจาหนาที่นดั หมายจะนัดหมายให
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ขอปฏิบัติในการรับผูปวยและนัดผูปวยของนักศึกษาทันตแพทย
1. ผูปวย comprehensive ของนักศึกษา นักศึกษาตองตรวจสอบวามีผูปวยนัดไวลวงหนาหรือไม (โดยการตรวจสอบวันนัดหลัง
บัตรหรือตารางการนัดหมายในคอมพิวเตอร) ถามีนัดลวงหนาใหแจงใหเจาหนาที่เคานเตอรคลินิกทราบเพื่อยกเลิกการนัดและ
ใหนักศึกษาทันตแพทยดําเนินการนัดผูปวยตอเอง
2. คลินิกเด็กจะนัดผูปวยใหนักศึกษาทันตแพทยลวงหนา (เวลา 9.00 น., 13.00 น.) โดยทําการนัดใหนักศึกษาทันตแพทยเพียง
40% ของนักศึกษาทันตแพทยที่ลงปฏิบัติการในคาบนั้น ดังนั้น นักศึกษาทันตแพทยจะมี 2 ประเภทคือ นักศึกษาที่มีผูปวยนัด
กับที่ไมมีผูปวยนัด
2.1 นักศึกษาที่มีผูปวยนัดแลว ควร confirm ผูปวยลวงหนาอยางนอย 2 วัน และแจงใหเจาหนาที่คลินิกทราบ
2.2 ถา confirm และคนไขไมสามารถมาตามนัดได มี 2 กรณีดังนี้
- ผูปวยตนเอง แจงใหเจาหนาที่คลินิกทราบเพื่อลบชื่อผูปวยออกจากสมุดนัดและคลินิกจะไดสามารถนัดผูปวยอื่น
ใหแทน และนักศึกษาทําการนัดผูปวยตนเองใหมเอง
- ผูปวยคลินิก เมื่อผูปวยไมสามารถมาตามนัดไดกรุณาแจงใหผูปวยทราบวาจะตองโทรศัพทกลับมานัดกับ
ทางคลินิกเด็กเอง (ฝากแจงผูปวยวาคิวนัดประมาณ 3 เดือน) และแจงชื่อผูปวยใหทางคลินิกทราบเพื่อลบชื่อออกจากสมุด
นัดในวันนั้น
นักศึกษาที่ไมมีผูปวย สามารถนัดผูปวยไดดวยตนเอง โดยดูรายชื่อผูปวยและงานที่ตองทําจากสมุดนัดที่ไดนัดผูปวย
ไวลวงหนาใหแกนักศึกษาแลว มาทําในคาบนั้นได โดยแจงชื่อผูปวยใหแกเจาหนาที่เพื่อทําการลบชื่อผูปวยออกจากวันนัดเดิม
สําหรับนักศึกษาทันตแพทยที่ทางคลินิกนัดผูปวยไวใหแลวและตองการนัดคนไขของตนเองลงในวันและเวลาเดียวกัน
นักศึกษาทันตแพทยสามารถนัดผูปวยใหมได แตขอความรวมมือโอนยายผูปวย 9.00 น. หรือ 13.00 น. ใหแกนักศึกษาอื่น ๆ
ที่ไมมีผูปวยนัด
ในกรณีที่ไมสามารถโดยยายผูปวยใหกับนักศึกษาอื่นได ใหนักศึกษารับผิดชอบผูปวยของคลินิกที่นัดดวยโดยนักศึกษา
อาจทําการนัดผูปวยของตนเองในเวลา 10.30 น. หรือ 14.30 น. โดยนักศึกษาตองรับผิดชอบผูปวยที่แผนกนัดกอน ดังนั้นเมื่อ
นัดผูปวยนัดของตนเองได หามลืมลงบันทึกในสมุดนัดเด็ดขาด
3. การนัดผูปวยของนักศึกษาทันตแพทย
3.1 กรณีนัดผูปวยในคาบที่ผูปวยมารับการรักษา บันทึกนัดในคอมพิวเตอร
3.1.1 เลือกเมนูระบบการนัดหมายผูปวย
3.1.2 บันทึก วัน เวลา ที่นัดครั้งตอไป
3.1.3 บันทึกการรักษาตอไปในชองหมายเหตุ
3.1.4 บันทึกรหัสตัวเอง (สําหรับอาจารยใหเลือก ---)
3.1.5 คลิกฟงกชัน คลิก
เพื่อใสเครื่องหมาย /
3.1.6 บันทึกขอมูลเครื่องจะ print ใบนัดผูปวย
** ถาไมสามารถ print ใบนัดไดตองเขียนใบนัดหลังบัตรประจําตัว รพ.คนไขทุกครั้ง **
** การนัดผูปวยทุกครั้งหลังจากบันทึกในคอมพิวเตอรแลวตองบันทึกลงในแฟมนัดประจําเดือนทุกครั้ง **
3.2 กรณีโทรนัดผูปวย
3.2.1 แจงวัน เวลา สถานที่ และผูนัดกับผูปวยใหชัดเจน
3.2.2 บันทึกนัดในแฟมนัดประจําเดือนและคอมพิวเตอรใหเรียบรอยลวงหนาอยางนอย 2 วัน เพื่อเจาหนาที่
ดําเนินการคนเวชระเบียนให
มีผลบังคับใช 15 พฤศจิกายน 2547
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แนวทางการสงภาพรังสีเพื่อการวางแผนการรักษา
สถานภาพของผูปวย

เด็ก (Child)
ชวงฟนน้ํานม
(กอน first permanent tooth ขึ้น)

ผูปวยใหม
ผูปวยใหมทุกคนที่ตองการประเมินโรคของฟนและ
การเจริญเติบโตและพัฒนา

ถายภาพรังสีไบท-วิง ในฟนหลังทั้ง 2 ขาง
ถาไมสามารถตรวจจากทางคลินิกดวยตา
หรือเครื่องมือไดวามีฟนผุดานประชิด
และ periapial view / occlusal view ใน
ฟนที่มีขอบงชี้เพื่อตรวจดูพยาธิสภาพ
ปลายราก

ชวงเปลี่ยนจากฟนน้ํานมเปนฟนแท
(หลังจากฟน first permanent molar ขึ้น)
ถายภาพรังสีไบท-วิง ในฟนหลังทั้ง 2 ขาง และ
periapical views ในฟนที่จําเปนเพื่อตรวจดูพยาธิ
สภาพปลายราก รวมกับถายภาพรังสี occlusal
view ในกรณีที่สงสัยวามี supernumerary teeth
หรือถายภาพ panoramic และไบทวิง ในฟนหลัง

วัยรุน
ชวงฟนแท
(กอนฟน third molars ขึ้น)
ถายภาพไบท-วิงในฟนหลัง และ periapical ที่
จําเปนในกรณีที่ผูปวยมีฟนผุทั่วทั้งปากหรือมี
ประวัติการรักษาทางทันตกรรมหลายซี่อาจสง
ภาพรังสีทั้งปาก

ผูปวย recall
มีฟนผุในปากหรือมีความเสี่ยงสูตอการเกิดฟนผุ *
ไมมีฟนผุในปากหรือไมมีความเสี่ยงซึ่งตอการเกิด
ฟนผุ*

ถายภาพรังสีไบท-วิง ทุก 6-12 เดือน ถาไมสามารถตรวจดวยตาหรือเครื่องมือไดวามีฟนผุดานประชิด หรือจนกระทั่งไมพบฟนผุในชองปาก
ถายภาพรังสีไบท-วิง ทุก 12 ถึง 24 เดือน ถาไมสามารถตรวจดวยตาหรือเครื่องมือไดวามีฟน
ผุดานประชิด

ถายภาพรังสีไบท-วิง ทุก 18 ถึง 36 เดือน

โรคปริทันตหรือมีประวัติวามีโรคปริทันต
ถายภาพรังสี periapical ที่จําเปน และ/หรือ ภาพรังสีไบท-วิง ในบริเวณที่เปนโรค
การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนา

ตาม clinical judgment วาจะตองถายรังสีภาพใดในการประเมิน

ตาม clinical judgment อาจถายภาพรังสี
periapial หรือ panoramic เพื่อประเมินการ
ขึ้นของฟน 3rd molar
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• สภาวะทางคลินิกที่อาจจําเปนตองถายภาพรังสี
ก. เมื่อฟนซี่นนั้ ๆ มีประวัติตอไปนี้
1) เคยไดรับการรักษาเนื่องจากโรคปริทันตหรือไดรับการรักษาราก
2) มีประวัติวา มีปวดหรือไดรับอุบัติเหตุ
3) มีประวัติในครอบครัววามีความผิดปกติของฟน (dental anomalies)
4) เพื่อตรวจดูการหายของแผล
5) มี implant
ข. เมื่อฟนซี่นนั้ ๆ มี sign/symptom ทางคลินิกตอไปนี้
1) เปนโรคปริทนั ต
2) มีฟนที่อุดใหญและลึก
3) มีฟนผุลกึ
4) มีฟน malposition หรือตรวจพบวามี impact จากทางคลินิก
5) บวม
6) ไดรับอุบัติเหตุที่ใบหนา
7) ฟนโยก
8) มีรูเปดของหนอง
9) สงสัยวามีพยาธิสภาพ (sinus pathology)
10) มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ
11) มีโรคทางระบบที่มีผลตอชองปาก
12) มีอาการทางระบบประสาทที่ศีรษะและคอ (neurologic finding)
13) มีประวัติวา มี foreign object
14) มีอาการปวดและความผิดปกติของ temporomandibular joint
15) ใบหนาไมเทากัน
16) เปนฟน abutment ของ fixed หรือ removeable partial prosthesis
17) มีเลือดออกทีอ่ ธิบายไมได
18) มีการเสียวฟนที่อธิบายไมได
19) มีการขึ้นของฟนที่ผิดปกติ มีชองวางและมีการเคลื่อนของฟน
20) ฟนที่มีรูปราง การสะสมแรธาตุ (calcification) และสีที่ผิดปกติ
21) ฟนหายไปโดยไมทราบสาเหตุ
22) ฟนมี erosion
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* ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดฟนผุอาจแสดงสิง่ ตางๆ ตอไปนี้
1) มีประวัติวา มีฟนผุจาํ นวนมาก
2) มีประวัติวา มีฟนผุใหม
3) มีฟนที่อุดไวทมี่ ีคุณภาพไมดี
4) สุขภาพชองปากไมดี
5) ไมไดรับฟลูออไรดที่พอเหมาะ
6) ยังไมเลิกดูดนมขวดหรือดูดนมแมตามวัย
7) ไดรับอาหารทีม่ ีน้ําตาลสูงบอยครั้ง
8) ครอบครัวมีสุขภาพฟนไมดี
9) มีความผิดปกติของผิวเคลือบฟน
10) เปนผูปวยพิเศษ
11) ผูปวยทีม่ ีอาการปากแหง
12) มีความผิดปกติของฟนจากกรรมพันธ
13) มีฟนที่อุดไวหลายดาน
14) ไดรับการรังสีบําบัดหรือเคมีบําบัด
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมเด็ก นักศึกษาทันตแพทยศาสตรชั้นปที่ 5-6
ในการเชิญอาจารยมา beginning check ผูปวยทุกครั้ง นักศึกษาตองรายงานดังนี้
- ผูปวยเด็กชายหรือหญิง อายุกี่ป กี่เดือน
- มีโรคประจําตัวหรือไม (ถามีใหบอกชนิดและความรุนแรงของโรค)
- ประวัติการแพยา : มี/ไมมี (ถามีใหบอกชนิดของยาและอาการแพ)
- เคยไดรับการรักษาทางทันตกรรมหรือไม ถาเคยมีพฤติกรรมอยางไร
- chief complaint คืออะไร
- นักศึกษาตัดสินใจวาจะใหการรักษาอะไรในครั้งนี้
สมุด requirement (หามนําไปเก็บไวที่ตัวเองเด็ดขาด มิฉะนั้นจะหักคะแนน conduct สวนของ
เจตคติ ทีห่ นาปกสมุด requirement จะมีตาราง minimum requirement นักศึกษาตองใหอาจารย
ผูควบคุมเซ็นชื่อในตารางนี้ดวย ตารางนีท้ ําขึน้ เพื่อใหนกั ศึกษาเห็นไดชัดเจนวาตนเองยังขาดงาน
ประเภทใดบาง
ตัวอยาง ถานักศึกษาทํา SSC หรือ pulp Tx 1 ซี่ ตองใหอาจารยผูควบคุมเซ็นชื่อ 4 ที่ ดังนี้
1) ใน chart ผูปวย (แฟมเวชระเบียน)
2) ในสมุด requirement
3) หนาปกสมุด requirement ในตาราง minimum requirement (ถาครบ minimum แลวก็ไม
ตองเซ็นตรงนี้เพิ่ม)
อาจารยที่ปรึกษาของภาควิชา ในระหวางชั้นปที่ 5 จะมี รศ. คัดเคา อ.สุธาสินี และ อ.ชุติมาเปน
ผูดูแล เมื่อนักศึกษาขึ้นชัน้ ปที่ 6 จะมีการแตตั้งอาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม โดยจะแจงใหนักศึกษา
ทราบในวันทีม่ ีการแนะนําการลงปฏิบัติงานคลินิกของนักศึกษาชัน้ ปที่ 6
การปฏิบัติงานในคลินิก นักศึกษาป 5 ใหสวมหมวกสีเขียว นักศึกษาป 6 ใหสวมหมวกสีฟา
การประเมินการฉีดยาชา ควรรีบประเมินใหผา นโดยเร็วภายในชัน้ ปที่ 5 การประเมินการฉีดยา
ชาควรทําในผูป วยอายุไมเกิน 8 ป ไมจํากัดบริเวณเทคนิคในการฉีดไดทั้ง nerve block และ
infiltration โดยเนนที่ behavior management
นักศึกษาควรประมาณเวลาการทํางานใหเสร็จกอนเวลาปดคลินิกประมาณ 15 นาที เพื่อจะไดมี
เวลาเขียนบันทึกการรักษาใหอาจารยเซ็นชื่อภายในคาบนั้น หามนักศึกษาเอาเวชระเบียนผูป วย
กลับบานหรือนําไปเก็บไว
นักศึกษาตองนํารูปถายหนาตรงขนาด 1 -1.5นิ้วติดทีส่ มุด requirement ภายใน1 เดือน หลังเปด
ภาคการศึกษา
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ประเภทการรักษาของคลินิกทันตกรรมเด็ก
1.คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
1. คลินิกในเวลาราชการ
แบงประเภทการรักษาออกเปน 3 ประเภท
ก. การรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย ภายใตความควบคุมของอาจารยทนั ตแพทย
 ผูปวยใหมทั้งหมด
ประเภทผูปวย
 ไมไดมีการนัดทําการรักษาลวงหนา (walk in)
 สามารถใหความรวมมือในการรักษาไดดี
 ไมมีปญหาโรคประจําตัวซึ่งจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
ข. การรักษาโดยนักศึกษาหลังปริญญาภายใตความควบคุมของอาจารยทนั ตแพทย
 มีปญหาทางพฤติกรรมในการรับการรักษา
ประเภทผูปวย
 มีโรคประจําตัวที่ตองรับการดูแลเปนพิเศษ
 ประเภทของงานมีความซับซอนตองการการรักษาตอเนือ่ ง
 จําเปนตองรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนเบื้องตน
ค. การรักษาโดยอาจารย ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก
 ตองการการรักษาและติดตามผลการรักษาอยางตอเนื่องเปนระยะ
ประเภทผูปวย
เวลานาน
 มีปญหาพฤติกรรมอยางมาก
หมายเหตุ
อัตราคารักษาโดยอาจารยทนั ตแพทยจะสูงกวานักศึกษาหลังปริญญา และนักศึกษาหลัง
ปริญญาจะสูงกวาการรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย
2. คลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร - วันศุกร เวลา 16.30-19.30 น. และ วันเสาร เวลา 9.00
– 16.00 น.
แบงประเภทการรักษาออกเปน 2 ประเภท
ก. การรักษาโดยทันตแพทยเฉพาะทางทันตกรรมเด็ก หรืออาจารยทันตแพทย ใหการรักษา
ผูปวยเด็กทุกประเภท
ข. การรักษาโดยทันตแพทยประจําบาน สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก ภายใตการควบคุมของ
อาจารยทันตแพทย
ประเภทของผูป วย เชนเดียวกับคลินิกในเวลาราชการ
หมายเหตุ อัตราคารักษาโดยทันตแพทยเฉพาะทางจะสูงกวาทันตแพทยประจําบาน
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2.โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรนิ ธร ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ในเวลาราชการ : เวลาทําการ ภาคเชา: 9.00 – 12.00 น. ภาคบาย: 13.00 – 16.00 น.
ประกอบดวย 2 คลินิก
1) คลินิก OPD 1 : ใหการรักษาโดยทันตแพทยเฉพาะทางประจําศูนยฯ
2) คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก : ใหการรักษาโดย
- นักศึกษาหลังปริญญาภาควิชาทันตกรรมเด็ก
- ทันตแพทยหลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยประจําบานสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
- อาจารยภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก
2. นอกเวลาราชการ : เวลาทําการ วันจันทร – วันศุกร 16.30-20.00, วันเสาร 9.00-16.00
คลินิก OPD 1 : ใหการรักษาโดยทันตแพทยเฉพาะทาง

การเบิกจายคารักษา คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก
เบิกไมได

เบิกได
•
•
•
•
•
•

ถายภาพรังสี
ถอนฟน
อุดฟน
รักษารากฟน
ขูดหินปูน
Splint

•
•
•
•
•
•

PPF
เคลือบรองฟน
ครอบฟน
Space maintainer
Recement เครื่องมือ
ฟนปลอม

การตรวจฟลูออไรดในน้ําดื่ม
แนะนําใหมกี ารตรวจระดับฟลูออไรดในน้ําดื่มของผูปวยกอนการจาย Systemic fluoride
supplement หากแหลงน้ําดื่มนั้นไมเคยมีรายงานระดับฟลูออไรดมากอน
ขั้นตอนการสงตรวจฟลูออไรดในน้ํา
1. ขอน้ําทีจ่ ะตรวจประมาณ 30 ml. ใสในขวดพลาสติกจากผูปวย
2. น้ําตัวอยางติดชื่อ –นามสกุลของเจาของน้าํ ไปที่หนวยวิจัย พรอมจายเงินคาตรวจฟลูออไรด
3. รับผลการตรวจและใบเสร็จรับเงินคืนประมาณ 7 วัน ทีห่ นวยวิจัย
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การใหบริการถายภาพในคลินิกดวยกลองดิจิตอล คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบปฏิบัติ
1. งดบริการถายภาพดวยฟลม
2. นักศึกษาไมตอ งชําระเงิน โดยจะตองมีลายเซ็นของอาจารยเซ็นกํากับในใบสงงาน
พรอมจํานวนภาพทีจ่ ะถาย กอนโทรศัพทเรียกเจาหนาทีห่ นวยโสตฯ มาถายภาพ
3. ไมอนุญาตใหถอดการดบันทึกภาพของหนวยโสตฯ ไปใสกลองอื่น
4. ภาพจะเก็บไวในเครื่องหนวยโสตฯ โฟลเดอรภาควิชาฯ แยกยอยเปนโฟลเดอรของอาจารยกบั
นักศึกษามีไฟลระบุชื่อเจาของ ชื่อคนไข วันที่
5. การรับภาพ
- หนวยโสตฯ จะบันทึกภาพของผูสงถายลง CD-R ให (สําหรับอาจารย)
(โดยบันทึก แบบไมปดแผนเพื่อใหสามารถนํา CD-R มาบันทึกภาพเพิ่มเติมได)
- นักศึกษาใหนาํ CD-R มารับภาพทีห่ นวยโสตฯ (สงแผน CD-R ลวงหนา 1 วัน)
- ขอใหผูสงถายภาพมารับแผน CD-R ภายใน 1 สัปดาห
- ครั้งตอไปขอใหนาํ แผน CD-R เดิมมารับภาพ (สงแผน CD-R ลวงหนา 1 วัน)
- ไมอนุญาตใหรับภาพของผูอ ื่น
6. ไมรับถายภาพดวยกลองสวนตัว
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การจัดระดับพฤติกรรมเด็ก ตามหลักของ Frankl และ Wright
ระดับที่ 1 แสดงพฤติกรรมทางลบโดยสิ้นเชิง (Definitely Negative) หรือมีพฤติกรรมดื้อรั้งตอตาน
อยางรุนแรง ใชสัญลักษณ “--” ไดแกพฤติกรรมตอไปนี้
1.1 ปฏิเสธการรักษา (Refuses Treatment)
- เปนพฤติกรรมของการไมบรรลุวุฒิภาวะ (Immature Behavior) ซึ่งไมสามารถเขาใจเหตุผล
หรือไมสามารถปรับตัวเขากับสภาวะตาง ๆ ได ลักษณะเชนนี้มักแสดงออกในเด็กเริ่มเดิน
หรือระยะแรกของวัยเด็กกอนวัยเรียน และเด็กที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (The Special
Child)
- เปนพฤติกรรมที่ไมสามารถควบคุมตนเองได (Uncontrollable Behavior) แสดงออกดวย
อาการโกรธเอะอะฉุนเฉียว ซึ่งมักเกิดจากความกังวลใจอยางรุนแรง มักพบในเด็กกอนวัย
เรียนหรือวัยเด็กตอนปลาย
- เปนพฤติกรรมตอตานขัดขืน อาจแสดงออกในลักษณะไมแสดงปฏิกิริยา ไมรับรูหรืออาจ
เรียกวาดื้อเงียบ (Passive Type) หรือการแสดงกิริยาอาการตอตานขัดขืน (Active Type)
Lampshire (1970) ตั้งขอสังเกตวามักเปนพฤติกรรมของเด็กทีถ่ ูกตามใจจนเสียเด็ก (Spoiled
Child) ลักษณะดื้อรั้นแข็งกระดางมักพบรวมอยูในเด็กที่มพี ฤติกรรมตอตานขัดขืนนี้ดว ย
พฤติกรรมตอตานขัดขืนมักพบในวัยเด็กตอนกลางหรือวัยกอนวัยรุน
1.2 รองไหเสียงดังโวยวาย (Crying Forcefully) เปนพฤติกรรมที่ไมสามารถควบคุมตนเองได พบใน
ระยะหลังของเด็กกอนวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนกลาง
1.3 ดื้อรั้นไมมีเหตุผลอยางรุนแรงรวมกับมีความกลัว (Extreme Negativism Associated)
- เปนพฤติกรรมที่ไมสามารถควบคุมตนเองได อาจพบไดแมแตในผูใหญซึ่งมีปญหาทางดาน
อารมณ
- เปนพฤติกรรมแสดงการตอตานชนิดไมแสดงปฏิกิริยาโตตอบในกลุมของระยะใกลวยั รุน
ระดับที่ 2 แสดงพฤติกรรมทางลบ (Negative) ใชสัญลักษณ “-“ ไดแก พฤติกรรมตอไปนี้
2.1 ไมเต็มใจหรือไมสมัครใจหรือฝนใจรับการรักษา (Reluctant To Accept Treatment)
- เปนพฤติกรรมที่ไมบรรลุขีดวุฒิภาวะ (Immature Behavior) เปนลักษณะที่พบในกลุม ของ
เด็กเริ่มเดิน หรือระยะแรกของเด็กวัยกอนเรียน และเด็กที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
- พฤติกรรมของการขลาดกลัว (Timid Behavior) เด็กจะขีอ้ าย, ขี้กลัว, ตื่นตกใจงาย พบใน
เด็กที่ผูปกครองปกปองมากเกินไป (Over-Protection) เด็กที่ไมคอยไดพบคนแปลกหนา
เด็กประเภทนีอ้ าจมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเปนชนิดที่ไมใหความรวมมือไดถาจัดการกับ
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พฤติกรรมดวยวิธที ี่ผิดหรือไมเหมาะสม พฤติกรรมที่ถกู อิทธิพลอยางอื่นครอบงํา เชน
อิทธิพลของครอบครัว หรือเพื่อน
2.2 มีการแสดงพฤติกรรมทางลบเพียงเล็กนอย ซึ่งไดแก
- พฤติกรรมขลาดอาย ทันตแพทยควรสอนใหเด็กเกิดความมัน่ ใจในตัวเองและในตัว
ทันตแพทย (Wright, 1975)
- รองโอดครวญหรือสงเสียงครางเปนลักษณะที่พบในเด็กวัยกอนเรียนและวัยเด็กตอนกลาง
ระดับที่ 3 พฤติกรรมทางบวก (Positive) ใชสัญลักษณวา “+” เปนพฤติกรรมที่ยอมรับการรักษา
(Accepts Treatment) ซึ่งมีการแสดงออกตางกันดังนี้
3.1 ใหความรวมมือแคมีความตึงเครียดแฝงอยู (Tense Cooperative Behavior) เด็กจะทําตามคําสั่ง
ของทันตแพทย แตจะทําอยางรี ๆ รอ ๆ ลังเล และคอย ๆ ทําอยางระมัดระวัง
3.2 ใหความรวมมือทุกประการอยางเฉย ๆ
3.3 ครวญครางขณะใหความรวมมือ Wright (1975) ชี้ประเด็นของการครวญครางวาขึ้นอยูกับระดับ
ความอดทนของทันตแพทย ในทันตแพทยแตละคนก็มีระดับจิตใจที่มคี วามอดทนตาง ๆ กัน
ทันตแพทยบางคนอาจเห็นวาการรองครวญครางเปนพฤติกรรมดานลบถึงแมวาเด็กจะยอมรับการ
รักษาเพราะเสียงดังกลาวรบกวนจิตใจของทันตแพทยและผูรวมงาน แตทันตแพทยบางคนอาจ
ไมสนใจเพราะเห็นวาเด็กรองดวยความเคยชินไมมีความหมายแตอยางใด ประกอบกับสามารถ
ใหความรวมมือตอการรักษาไดเปนอยางดี
3.4 พฤติกรรมขลาดอาย เด็กยอมใหความรวมมือแตแฝงดวยความขลาดอายหรือไมมกี ารพูดเด็กมัก
จะเงียบ
ระดับที่ 4 พฤติกรรมที่แสดงทางดานบวกโดยสิ้นเชิง (Definitely Positive) ใชสัญลักษณ “++”
เปนพฤติกรรมรวมที่แสดงออกของเด็กซึง่ แสดงการเขาใจถึงเหตุผลของการรักษาและความสําคัญของ
การดูแลสุขภาพอนามัยชองปาก เด็กใหความรวมมืออยางดี การแสดงออกอยางมีความสุข ไมมี
ความเครียด ไมมีความกังวลแฝงอยู

