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แนวทางปฏิบัติ การสอบภาคปฏิบัติการรกัษาทางทันตกรรมประดิษฐ ์

การสอบเตรียมฟันเพ่ือทําครอบฟนัหลงั 
 

1. วัตถุประสงค์ในการสอบ 
เพ่ือประเมินความสามารถในการเตรียมฟันเพ่ือทําครอบฟันหลัง 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธสิอบ 
นักศึกษาทันตแพทย์ที่ผ่านการประเมินความรู้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ หรอืนักศึกษา     

ทันตแพทย์ที่ได้รับผู้ป่วยมาแล้วอย่างน้อย 1 ราย 
 

3. วธิีการสอบ 
3.1 การเตรียมการสอบ 

3.1.1 ฟันที่ใชส้อบ ฟันกรามล่างซี่แรกทีม่ีฟันข้างเคียงและฟันคู่สบบนศีรษะหุ่นจําลองชดุฟัน 
(phantom head) 

3.1.2 เวลาที่ใช้สอบ 3 ชั่วโมง 
3.2 ข้อปฏิบัติในการสอบ 

3.2.1. ให้ทําการกรอเตรียมฟันเพ่ือทําครอบฟันโลหะเคลอืบพอรซ์เลนท่ีมีด้านบดเค้ียวและด้าน
ประชดิเป็น พอรซ์เลน โดยมขีอบของครอบฟันเป็นแถบโลหะ (metal collar) 

3.2.2. เส้นสิ้นสุด (finish line) ด้านแก้มเป็นรอยตัดเฉียงโค้งลึก (deep chamfer) ด้านลิ้นเป็นรอย
ตัดเฉียงโค้ง (chamfer) อยู่เสมอขอบเหงือกโดยรอบ 

3.2.3. ห้ามไม่ให้เปลี่ยนหรือถอดซี่ฟันใดๆระหว่างการสอบ 
3.3 ขั้นตอนการประเมิน และการให้คะแนน 
อาจารย์จะประเมินความสามารถของผูส้อบจากฟันที่ผ่านการกรอแล้ว ในส่วนต่างๆดงัต่อไปนี ้
ลักษณะของฟนัท่ีกรอแลว้ ฟันท่ีกรอแล้วจะตอ้งมีลักษณะตอ่ไปนี้ 
ข้อที ่1 ปราศจากส่วนคอด (no undercut) 
ข้อที ่2 เส้นสิ้นสุดมลีักษณะถกูตอ้งตามข้อกาํหนด 
ข้อที ่3 มีความสอบ 5-15 องศา 
ข้อที ่4 มีระยะปลอดการสบ 1.5-2 มิลลิเมตร 
ข้อที ่5 ฟันท่ีกรอเตรียมแล้วมีลักษณะทางกายวิภาคถูกต้อง (correct anatomical form) 
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ข้อที ่6 ไม่กรอโดนฟันข้างเคียง 
ข้อที ่7 เส้นสิ้นสุดอยู่ระดับพอดีกับขอบเหงือก 
ข้อที ่8 เส้นสิ้นสุดมคีวามเรียบและตอ่เน่ือง 
ข้อที ่9 มีวิถีการใส ่(path of insertion) ถูกตอ้ง 
3.4 เกณฑก์ารตัดสินผล 
- ผู้สอบจะได้รับการตัดสินผลเป็นสอบผ่าน (Satisfied, S) หรือสอบไม่ผ่าน (Unsatisfied, U) 
- ผู้ได้ผลการประเมินเป็น U ตอ้งทําการสอบใหม ่
- ผู้สอบจะตอ้งผ่านการประเมิน ข้อที ่1 - 4 และผ่านการประเมิน อีกอย่างน้อย 3 ใน 5 ข้อที่เหลอื  
(ข้อท่ี 5 ถึง ข้อที่ 9) จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
- ถ้าผลการประเมินไมผ่่าน ให้สอบใหมใ่นการสอบคร้ังต่อไป 
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