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แนวทางปฏิบตั ิ การสอบภาคปฏิบัติการรักษาทางศัลยศาสตร์
การสอบผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ทสี่ าม
1. วัตถุประสงค์ในการสอบ
เพื่อประเมินความสามารถของผู้สอบในการผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สาม โดยพิจารณาความสามารถในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติตนตามหลักควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
2. การรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยเพื่อกําหนดข้อบ่งชี้ในการผ่าฟันคุดได้
3. การประเมินความยากง่ายในการผ่าฟันคุดได้
4. เลือกและใช้เครื่องมือในการผ่าฟันคุดได้
5. เลือกชนิด และปริมาณของยาชาเฉพาะที่ได้
6. เลือกวิธีการทําการฉีดยาชาเฉพาะที่ในช่องปากและประเมินการชาได้
7. ปฏิบัติการผ่าตัดฟันคุดได้
8. จัดการแผลผ่าตัดก่อนการเย็บ และเย็บแผลได้
9. เลือกชนิดของยา และเขียนใบสั่งยาภายหลังการผ่าฟันคุดได้
10. อธิบายข้อปฏิบัติภายหลังการผ่าตัดฟันคุดได้
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มสี ิทธิส์ อบ
ผู้มีสิทธิส์ อบจะต้องมีประสบการณ์การผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สามที่มกี ารกรอกระดูกและแบ่งฟันมาแล้วอย่าง
น้อย 1 ซี่
3. วิธีการสอบ
3.1 การเตรียมการสอบ
3.1.1 ลักษณะฟันที่ใช้สอบ
ต้องเป็นฟันกรามคุดล่างซี่ที่สามที่จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดโดยการกรอกระดูกและแบ่งฟัน
3.1.2 การนัดหมายในการสอบ
ให้ผู้สอบแจ้งความจํานงกับกรรมการผู้คมุ สอบ ในแต่ละคาบนิสิต/นักศึกษาสอบได้ไม่เกิน
2 ยูนิตต่ออาจารย์ผู้คุมสอบ หนึ่งท่าน
3.1.3 เวลาทีใ่ ช้สอบ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง นับจากเริ่มการรับผูป้ ่วย
3.2 ข้อปฏิบัตใิ นการสอบ
3.2.1 ผู้สอบต้องแจ้งกรรมการสอบก่อนการสัมภาษณ์ประวัติ
3.2.2 กรรมการสอบเริ่มจับเวลาที่ใช้ในการสอบ
3.2.3 ผู้สอบสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกาย แปลผลภาพถ่ายรังสี และรายงานให้กรรมการสอบทราบ
3.2.4 ผู้สอบทําการฉีดยาชา ผ่าตัดฟันคุด และห้ามเลือดหลังการผ่าฟันคุด
หน้า 1 จากจํานวนรวม 7 หน้า
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3.2.5 ผู้สอบเลือกยาและเขียนใบสั่งยา
3.2.6 ผู้สอบอธิบายคําแนะนําหลังการผ่าฟันคุดให้ผู้ป่วยทราบ
3.3 ขั้นตอนการประเมิน และการให้คะแนน
อาจารย์จะสังเกตและให้คะแนน ขณะที่นิสติ /นักศึกษาสอบผ่าตัดฟันคุด โดยประเมินความสามารถในส่วนต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกาย ทางระบบ
ขั้นตอนหลัก/ major step
2. การตรวจภายในช่องปากและการแปลผลภาพถ่ายรังสี
ขั้นตอนหลัก/ major step
3. การวินิจฉัยหรือข้อบ่งชี้ในการผ่าฟันคุด และการวางแผนการรักษา
ขั้นตอนหลัก/ major step
4. การให้ข้อมูลผูป้ ่วยถึงข้อบ่งชี้ในการผ่าฟันคุด และการสื่อสารกับผู้ป่วย
ขั้นตอนรอง/ minor step
5. การเลือกยาชา
ขั้นตอนรอง/ minor step
6. การฉีดยาชา
ขั้นตอนหลัก/ major step
7. การเลือกเครื่องมือ
ขั้นตอนรอง/ minor step
8. การเปิดแผ่นเหงือก
ขั้นตอนหลัก/ major step
9. การกรอกระดูก
ขั้นตอนหลัก/ major step
10. การแบ่งฟัน
ขั้นตอนหลัก/ major step
11. การจัดการแผลผ่าตัดก่อนการเย็บ และการเย็บแผล
ขั้นตอนหลัก/ major step
12. การเลือกยาและการเขียนใบสัง่ ยา
ขั้นตอนรอง/ minor step
13. อธิบายข้อปฏิบัติภายหลังการผ่าฟันคุด
ขั้นตอนรอง/ minor step
14. การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและ aseptic technique
ขั้นตอนหลัก/ major step
3.4 เกณฑ์การตัดสินผล
ผู้สอบจะได้รับการตัดสินผลเป็นสอบผ่าน (Satisfied, S) หรือสอบไม่ผ่าน (Unsatisfied, U)
 ผู้สอบผ่าน คือ ผู้ทสี่ อบผ่านขัน้ ตอนหลัก (major steps) ทั้ง 9 ขั้นตอน และสอบผ่านขัน้ ตอนรอง (minor
steps) ไม่น้อยกว่า 3 ขั้นตอน จากทั้งหมด 5 ขั้นตอน
 ผู้สอบไม่ผ่าน คือ ผู้ทสี่ อบไม่ผ่านขั้นตอนหลัก ( major steps) อย่างน้อย 1 ขั้นตอน และ/หรือสอบไม่ผ่าน
ขั้นตอนรอง (minor steps) มากกว่า 2 ขัน้ ตอน หรือเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงระหว่างการรักษา
ผู้ได้ผลการประเมินเป็น U ต้องสอบใหม่
หมายเหตุ
 ระหว่างการสอบ กรรมการสอบสามารถให้คําแนะนําและช่วยเหลือผู้สอบได้บ้างตามความเหมาะสมในแต่ละ
กรณี
 ข้อผิดพลาดร้ายแรงระหว่างการรักษาคือสิ่งที่เป็นผลเสียต่อผู้ป่วยอันไม่สมควรที่จะเกิดเช่น กรอไปโดนฟันซี่
ข้างเคียง หรือทําให้ฟันข้างเคียงโยกจากการใช้เครื่องมือผิดวิธี หรือจ่ายยาที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ เป็นต้น
หน้า 2 จากจํานวนรวม 7 หน้า
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เงื่อนไข/เกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การผ่านการสอบผ่าตัดฟันคุด
หัวข้อ

ประเภท

รายละเอียดการประเมิน

ข้อผิดพลาดทีค่ วรพิจารณา

1 การสัมภาษณ์ประวัติ
ระบุอาการสําคัญ ข้อมูลทางการแพทย์
ไม่สามารถประเมินผู้ป่วยในประเด็น
และการตรวจร่างกาย ทาง Major ที่เกี่ยวข้องและประเมินผู้ป่วยแบบองค์
สําคัญได้
ระบบ
รวม ก่อนทําหัตถการได้
2 การตรวจภายในช่องปาก
ตรวจสภาพเหงือก ฟัน และ อวัยวะที่ ขาดข้อมูลที่สมั พันธ์กับการวินิจฉัย
Major
และการแปลผลภาพถ่าย
เกี่ยวข้องกับการถอนฟัน และแปลผล และการรักษา
รังสี
ภาพถ่ายรังสี
ให้การวินิจฉัยหรือข้อบ่งชี้ในการผ่าฟัน
3. การวินิจฉัยหรือข้อบ่งชี้
คุด
ในการผ่าฟันคุด และการ Major
ระบุข้อบ่งชี้ในการผ่าฟันคุดไม่ได้
ประเมินความยากง่าย ความเสี่ยงในการ
วางแผนการรักษา
ผ่าฟันคุด และวางแผนการรักษาได้
4 การให้ข้อมูลผู้ป่วยถึงข้อ
แจ้งข้อบ่งชี้ในการผ่าฟันคุด และสื่อสาร
ไม่แจ้งข้อบ่งชี้ในการผ่าฟันคุด และ
บ่งชี้ในการผ่าฟันคุด และ Minor กับผู้ป่วยอย่างเหมาะสมในขณะให้การ
ไม่สื่อสารกับผูป้ ่วย
การสื่อสารกับผู้ป่วย
รักษา
ไม่สามารถให้เหตุผลในการเลือกยา
เลือกชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับ
5 การเลือกยาชา
Minor
ชาได้
ผู้ป่วย
ฉีดยาชาผิดตําแหน่ง ไม่สามารถ
ฉีดยาชา ประเมินระดับการชา และ
6 การฉีดยาชา
Major
ประเมินการชาได้ หรือทําให้เกิด
แก้ไขข้อผิดพลาดได้
อันตรายต่อผู้ป่วย
7 การเลือกเครื่องมือ
Minor เลือกเครื่องมือได้เหมาะสม
นําเครื่องมือผิดประเภทมาใช้
เปิดแผ่นเหงือกได้ตามแผน หรือ
มีแนวโน้มทําให้เกิดอันตรายต่อ
8 การเปิดแผ่นเหงือก
Major
เหมาะสม
ผู้ป่วย
มีแนวโน้มทําให้เกิดอันตรายต่อ
9 การกรอกระดูก
Major กรอกระดูกได้ตามแผน หรือเหมาะสม
ผู้ป่วย
มีแนวโน้มทําให้เกิดอันตรายต่อ
10 การแบ่งฟัน
Major แบ่งฟันได้ตามแผน หรือเหมาะสม
ผู้ป่วย
11 การจัดการแผลผ่าตัด
ก่อนการเย็บ และการเย็บ
แผล

ทําความสะอาด ลบคมกระดูก แต่ง
Major เหงือก และห้ามเลือด ก่อนเย็บ
เย็บแผลได้ถูกต้อง

หน้า 3 จากจํานวนรวม 7 หน้า

มีแนวโน้มทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัด
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หัวข้อ
12 การเลือกยาและการ
เขียนใบสั่งยา
13 อธิบายข้อปฏิบัติ
ภายหลังการผ่าฟันคุด
14 การควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อและ
aseptic technique

ประเภท

รายละเอียดการประเมิน

เลือกยาที่จําเป็นต้องใช้หลังการถอนฟัน
ได้ และเขียนใบสั่งยาได้ถูกต้อง
อธิบายการปฏิบัติตนภาวะแทรกซ้อนที่
Minor
อาจเกิดขึ้นได้และการแก้ไข
ปฏิบัติโดยใช้ aseptic technique มี
Major infection control ที่ดี และไม่มี
contamination
Minor

เงื่อนไข
 ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบไม่เกิน 3 ชั่วโมง นับจากเริ่มการรับผู้ป่วย
เกณฑ์การสอบผ่าน
 ต้องผ่านทุก Major 9 หัวข้อ และผ่าน Minor ไม่น้อยกว่า 3 หัวข้อ

หน้า 4 จากจํานวนรวม 7 หน้า

ข้อผิดพลาดทีค่ วรพิจารณา
ไม่ได้จ่ายยาตามความเหมาะสม สั่ง
ยาผิด หรือเขียนใบสั่งยาผิด
ไม่ได้อธิบายให้ผู้ป่วย
มี contamination หรือมี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับ aseptic
technique
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ใบประเมินกาารสอบผ่าฟันกรามคุ
น
ดล่าง
วันที่
ชื่อผู้สอบ
ผู้ป่วยชื่อ
หัวข้อ

เวลาเริริ่มทําสอบ
เลขที่บัตร
ปประ
เภภท

รายละเอียดการรประเมิน

ระบุอาการสํ
า าคัญ ข้อมูลทาง
1 การสัมภาษษณ์
การแพพทย์ที่เกีย่ วข้อองและ
ประวั
ป ติและกาารตรวจ Maajor
ประเมิมินผู้ป่วยแบบอองค์รวม
ร่รางกาย ทางรระบบ
ก่อนทํําหัตถการได้
2 การตรวจภาายใน
ตรวจสสภาพเหงือก ฟฟัน และ
ช่ชองปากและกการ
Maajor อวัยวะะที่เกี่ยวข้องกัับการถอน
แปลผลภาพถ่
แ
ฟัน แลละแปลผลภาพพถ่ายรังสี
ายรังสี
3 การวินิจฉัยหหรือข้อ
ให้การรวินิจฉัยหรือข้อบ่งชี้ในการ
บ่บงชี้ในการผ่าฟฟันคุด
ผ่าฟันคุดประเมินคววามยากง่าย
Maajor
ความเเสี่ยงในการผ่าาฟันคุด และ
และการวางแผ
แ
ผนการ
รักษา
วางแผผนการรักษาไดด้
4 การให้ข้อมูลลผู้ป่วย
อ งชี้ในการผ่าฟันคุด และ
แจ้งข้อบ่
ถึงข้อบ่งชี้ในกการผ่า
Minor สื่อสารรกับผู้ป่วยอย่าางเหมาะสม
ฟันคุด และกการ
ในขณะให้การรักษาา
สื่อสารกับผู้ป่ววย
เลือกชชนิดเละขนาดดที่เหมาะสม
5 การเลือกยาาชา
Minor
กับผู้ปวย
่
6 การฉีดยาชาา

Maajor

ฉีดยาชชา ประเมินระะดับการชา
และแกก้ไขข้อผิดพลาาดได้

7 การเลือกเครื่องมือ Minor เลือกเครื่องมือได้เหหมาะสม

เวลายุติการรสอบ
เลลขที่
ฟันซี่
ผลประเมิ
ผ
น
ข้อผิดพลาดที
ด
ค่ วร
พิจารณา
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่สามารถประเมินผู้ป่วยยใน
ประเด็นสําคั
า ญได้

ขาดข้อมูลทีท่สมั พันธ์กับกการ
วินิจฉัยและะการรักษา
ระบุข้อบ่งชี้ในการผ่าฟันนคุด
ไม่ได้

ไม่แจ้งข้อบ่บงชี้ในการผ่าฟั น
คุด และไม่สื่อสารกับผูป้ ปวย
่
ไม่สามารถให้เหตุผลในกการ
เลือกยาชาได้
ฉีดยาชาผิดตํ
ด าแหน่ง ไม่
สามารถปรระเมินการชาไได้
หรือทําให้เกิ
เด
อันตรายต่อผู
อ ้ป่วย
นําเครื่องมือผิดประเภทมมา
ใช้
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เอกสารหมายเลข 2
ประกาศ ศ.ป.ท. เรื่อง การประเมินทักษะวิชาชีพ การรักษาทางศัลยศาสตร์ การสอบถอนฟัน และ การผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สาม
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ผลประเมิน
ข้อผิดพลาดทีค่ วร
พิจารณา
ผ่าน
ไม่ผ่าน
8 การเปิดแผ่น
เปิดแผ่นเหงือกได้ตามแผน หรือ มีแนวโน้มทําให้เกิด
Major
เหงือก
เหมาะสม
อันตรายต่อผู้ป่วย
กรอกระดูกได้ตามแผน หรือ
มีแนวโน้มทําให้เกิด
9 การกรอกระดูก
Major
เหมาะสม
อันตรายต่อผู้ป่วย
แบ่งฟันได้ตามแผน หรือ
มีแนวโน้มทําให้เกิด
10 การแบ่งฟัน
Major
เหมาะสม
อันตรายต่อผู้ป่วย
11 การจัดการแผล
ทําความสะอาด ลบคมกระดูก
มีแนวโน้มทําให้เกิด
ผ่าตัดก่อนการเย็บ Major แต่งเหงือก และห้ามเลือด ก่อน
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
และการเย็บแผล
เย็บ
เลือกยาที่จําเป็นต้องใช้หลังการ ไม่ได้จ่ายยาตามความ
12 การเลือกยาและ
Minor ถอนฟันได้ และเขียนใบสั่งยาได้ เหมาะสม สั่งยาผิด หรือ
การเขียนใบสั่งยา
เขียนใบสั่งยาผิด
ถูกต้อง
13 อธิบายข้อปฏิบัติ
อธิบายการปฏิบัติตน
ภายหลังการผ่าฟัน Minor ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ได้อธิบายให้ผู้ป่วย
คุด
และการแก้ไข
ปฏิบัติโดยใช้ aseptic
14 การควบคุมการ
มี contamination หรือมี
technique มี infection
แพร่กระจายเชื้อและ Major
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
control ที่ดี และไม่มี
aseptic technique
aseptic technique
contamination
ผลการประเมิน
ผ่าน / ไม่ผ่าน
หัวข้อ

ประ
เภท

รายละเอียดการประเมิน

เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องผ่านทุก Major 9 หัวข้อ และผ่าน Minor ไม่น้อยกว่า 3 หัวข้อ

…………………………………………………………………….
(ลายเซ็นผูส้ อบ)

…………………………………………………………………….
(ลายเซ็นอาจารย์)
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