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แนวทางปฏิบติัการสอบขูดหินน้าํลายและเกลารากฟัน 

 
1. วัตถุประสงค์ในการสอบ 

เพ่ือประเมินความสามารถของผู้สอบในการกําจัดหินนํ้าลายและเกลารากฟันได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้หลักเออร์โกโน
มิกส์และการป้องกันการติดเช้ือข้ามคนที่เหมาะสม รวมทัง้ประเมินความสามารถในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เช่น 
กรณีผู้ป่วยมีภาวะโรคทางระบบ 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์อบ 

ผู้มีสิทธ์ิสอบต้องมีประสบการณ์ขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟัน ผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบระดับปานกลางถึงมากหรือ
ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อย 2 ราย หรือลงปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 30 คาบ 

 
3. วิธีการสอบ 
3.1 การเตรียมการสอบ 

3.1.1 ผู้ป่วยทีใ่ช้สอบ 
ผู้ป่วยที่ใช้สอบเป็นผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่ยินยอมให้ความร่วมมือในการสอบและ ได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้คุมสอบ  
ตําแหน่งฟันที่จะใช้สอบ 
- สอบในฟันอย่างน้อย 4 ซี่ ซึ่งประกอบด้วยฟันกรามใหญ่อย่างน้อย 1 ซี ่ 
- ในบริเวณที่สอบมีฟันอย่างน้อย 2 ซี่ ทีม่ี periodontal pocket ลึกอย่างน้อย 5 ม.ม. ร่วมกับมี alveolar 
bone loss โดยมีหินนํ้าลายเหนือเหงือกและใต้เหงือก  
3.1.2 การนัดหมายในการสอบ 

ในการสอบแต่ละคร้ัง ใหผู้้ขอรับการสอบต้องแจ้งอาจารย์ให้ทราบ ก่อนสอบอย่างน้อย 5 วันทําการ 
ในแต่ละคาบการประเมินได้ไม่เกิน 4 Unit ต่ออาจารย์หน่ึงท่าน (ขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละสถาบัน) 
3.1.3 เวลาทีใ่ช้สอบ 

การสอบใช้เวลาไม่เกิน 2 ช่ัวโมงซึ่งจะกําหนดตามความเหมาะสมของความยากง่ายในตําแหน่งที่สอบ  
3.2 ข้อปฏิบัติในการสอบ 

ผู้สอบจะต้องรับผิดชอบในการเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้ในการสอบให้พร้อมและเหมาะสม 
ผู้สอบต้องเชิญอาจารย์ตรวจสภาพความพร้อมก่อนเริ่มการสอบ และเชิญอาจารย์เพ่ือประเมินผลการสอบเมื่อทําเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้สอบต้องแจ้งอาจารย์ในกรณีดังต่อไปน้ี  

3.2.1. เกิดภยันตรายต่อเน้ือเย่ือในช่องปาก ที่ผิดไปจากการรักษาตามปกติ  
3.2.2. เกิดความเสียหายต่อเคร่ืองมือที่ใช้ในการรักษา เช่น เครื่องมือขูดหินนํ้าลายหัก  
3.2.3. ผู้ป่วยมเีลือดออกมากผิดปกติ  
3.2.4. ผู้ป่วยเกิดปัญหาหรืออาการผิดปกติในระหว่างที่ใหก้ารรักษา 
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3.3 ขั้นตอนการประเมิน และการให้คะแนน 

อาจารย์จะทําการสังเกตและให้คะแนน ขณะที่ผู้สอบได้ทําการขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟัน  
โดยประเมินความสามารถและให้คะแนนในส่วนต่างๆดังต่อไปน้ี  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 
1. การเตรียมการ จัดการและดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 10 คะแนน 
2. ความพร้อมในการเตรียม เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 คะแนน 
3. การควบคุมการติดเช้ือ 10 คะแนน  
4. การจัดตําแหน่งผู้ป่วยและตําแหน่งทันตแพทย์ 10 คะแนน 
5. การเลือกและทักษะการใช้เครื่องมือ 10 คะแนน  
6. ความสะอาดของผิวฟัน (6 ตําแหน่ง/ซี่) เหนือเหงือก 10 คะแนน 
7. ความสะอาดของผิวฟัน (6 ตําแหน่ง/ซี่) ใต้เหงือก 30 คะแนน  
8. ความบาดเจ็บของเน้ือเย่ือข้างเคียง 10 คะแนน  
9. ความสะอาดของบริเวณปฏิบัติงาน 5 คะแนน  

3.4 เกณฑ์การตัดสินผล  
ผู้สอบจะได้รับการตัดสินผลเป็นประเมินผ่าน (Satisfied, S) หรือ ประเมินไม่ผ่าน (Unsatisfied, U)  

 ผูผ้่านการสอบ คือ ผู้ที่ได้คะแนนต้ังแต่ 60 คะแนน และไม่เกิดข้อผดิพลาดร้ายแรงระหว่างการรักษา 
 ผู้ไมผ่่านการสอบ คือ ผูท้ี่ได้คะแนนรวมตํ่ากว่า 60 คะแนน หรือเกิดข้อผิดพลาด ร้ายแรงระหว่างการรักษา ผู้ได้ผล
การประเมินเป็น U ต้องทําการประเมินใหม ่
 
ข้อผิดพลาดรา้ยแรงที่พิจารณาให้ต้องทําการประเมินใหมไ่ด้แก่ 
- การทําให้เกิดการฉีกขาดของเน้ือเย่ือในช่องปากอย่างรุนแรงหรือทําให้เน้ือเย่ือภายนอกช่องปากบาดเจ็บโดย

ปราศจากความระมัดระวัง  
- การไม่ระวังและเตรียมพร้อมต่อสภาวะทางระบบของผู้ป่วยจนทําให้เกิดภาวะฉุกเฉินที่จัดการเองไม่ได้ เช่น 

anaphylactic shock จากการแพ้ยาชา หรือ ภาวะ hypoglycemia เป็นต้น 
Major skill errors: หากมีข้อผิดพลาดขอ้ใดข้อหนึ่งจะปรับตกในการสอบครั้งนัน้ทนัท ี
- มีหินนํ้าลายเหนือเหงือกมากกว่า 2 ตําแหน่ง  
- การควบคุมการติดเช้ือไม่ถูกต้อง 
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