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บทนำ
ปฏิบตั ิการปริ ทนั ตวิทยา 391 เป็ นวิชาที่เตรี ยมความพร้อมให้นกั ศึกษาทันตแพทย์ ก่อนเข้าฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในคลินิกสาขาวิชาปริ ทนั ตวิทยา ในชั้นปี ที่ 4 และ 5 คู่มือปฏิบตั ิการปริ ทนั ตวิทยา 391 จะ
ช่วยให้นกั ศึกษาทราบถึงเนื้อหาของวิชาปฏิบตั ิการเรี ยงลาดับตั้งแต่หวั ข้อแรกจนถึงหัวข้อสุ ดท้าย
นักศึกษาควรศึกษาคู่มือฯ ก่อนเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการฯทุกครั้ง
วัตถุประสงค์ของวิชาปริ ทนั ตวิทยา 391
เมื่อนักศึกษาผ่านการเรี ยนวิชาปฏิบตั ิการปริ ทนั ตวิทยา 391 แล้ว นักศึกษาทันตแพทย์
1. สามารถอธิบายลักษณะ original design ของเครื่ องมือทางปริ ทนั ต์แต่ละชนิด
2. สามารถเลือกใช้เครื่ องมือขูดหิ นน้ าลายชนิด Hand scalers ได้ถูกต้องกับแต่ละตาแหน่งของ
ฟัน ซี่ที่จะทาการขูดหิ นน้ าลายและเกลารากฟัน (Scaling and root planing)
3. สามารถใช้เครื่ องมือ Hand scalers ได้อย่างถูกต้อง
4. มีทกั ษะในการขูดหิ นน้ าลายและเกลารากฟัน
5. มีทกั ษะในการตรวจสอบความคมของเครื่ องมือขูดหิ นน้ าลายชนิด hand scalers
6. มีทกั ษะในการใช้ periodontal probe
7. มีทกั ษะในการตรวจสอบความเรี ยบของผิวฟันใต้เหงือกด้วย periodontal explorer
8. มีทกั ษะในการแปรงฟันถูกวิธี รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยทาความสะอาดฟันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
9. มีทกั ษะในการลับเครื่ องมือชนิด Hand scalers
ปฏิบัติกำรปริทนั ตวิทยำ 391 ประกอบด้ วย
1. Basic periodontal instruments knowledges
2. Scaling and root planing in Phantom Head
3. Oral hygiene practice
4. Scaling , probing and exploring practice in the clinic
5. Instrument sharpening practice
กำรประเมินผล : นักศึกษำต้ องฝึ กปฏิบัติครบทุกงำน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลำยภำคกำรศึกษำ
1. การทาแบบทดสอบการใช้เครื่ องมือที่ถูกต้องในหุ่นจาลอง
20% (Mid-Term Lab กริ๊ ง)
2. การฝึ กปฏิบตั ิอนามัยช่องปาก (Oral hygiene practice)
10%
3. การฝึ กปฏิบตั ิในคลินิก (Scaling and root planing practice)
20%
4. การฝึ กลับเครื่ องมือที่ใช้ขดู หิ นน้ าลายและเกลารากฟัน
10%
5. การสอบปลายภาค(ประมวลความรู ้ท้ งั หมด)
40% (Final-Lab กริ๊ ง)
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เครื่องมือสำหรับฝึ กปฏิบัติงำน
เครื่ องมือที่ใช้ฝึกปฏิบตั ิงานในวิชา DPER 391 ประกอบด้วย
1. mouth mirror
6. Gracey curette No. 7-8
2. Universal sickle H6/7
7. Gracey curette No. 11-12
3. Posterior sickle SJ 14/15
8. Gracey curette No. 13-14
4. Universal curette SC13-14
5. Universal curette 2R-2L
Mouth mirror เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับรั้งกระพุง้ แก้ม ลิ้น มุมปาก และริ มฝี ปาก เพื่อให้เห็น
บริ เวณที่เข้าทางานชัดเจน นักศึกษาต้องระวังไม่ให้ดา้ มของ mouth mirror กดลงตรงมุมปาก
และไม่ให้ขอบของกระจกกดบนเหงือก ให้นกั ศึกษาฝึ กใช้ mouth mirror สะท้อนแสงจากโคม
ไฟส่ องปากไปยังบริ เวณที่ทางาน และฝึ กการมองบริ เวณที่ทางานจากเงาในกระจก (indirect
vision)
Hand scalers ที่นกั ศึกษาฝึ กใช้ทางานในห้องปฏิบตั ิการ มี 3 ชนิด คือ 1. Sickle
2. Universal curette 3. Gracey curette
Universal sickle H6/7 มีส่วนของ blade (working area) คล้ายเคียว ดังรู ป มีคม (cutting edge)
2 ข้าง ของแต่ละ blade ใช้ขดู หิ นน้ าลายเหนือเหงือกและหิ นน้ าลายใต้เหงือกทางด้าน proximal ของฟัน
ทุกซี่
Posterior sickle มีส่วนของ blade คล้ายตะขอ ส่ วนของ shank มีการหักมุมเป็ น contra-angle
shank เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าทางานด้าน proximal ของฟันหลัง มีคม (cutting edge) 2 ข้างของแต่ละ blade
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Universal curette C13-14 และ 2R-2L แต่ละ blade มี 2 cutting edges มีรูปร่ างคล้ายช้อน
ปลาย blade โค้งมน C13-14 ใช้ขดู หิ นน้ าลายเหนื อเหงือกและหิ นน้ าลายใต้เหงือกของฟันหน้า (Anterior
teeth) curette 2R-2L ใช้ขดู หิ นน้ าลายและเกลารากฟันในฟันทุกซี่ โดยเฉพาะในร่ องเหงือกลึก

Gracey curette No. 7-8, No. 11-12, No. 13-14 แต่ละ blade มีเพียง 1 cutting edge
Gracey 7-8 ใช้ขดู หิ นน้ าลายด้าน Buccal และ Lingual ของฟันหลัง
Gracey 11-12 ใช้ขดู หิ นน้ าลายด้าน mesial ของฟันหลัง
Gracey 13-14 ใช้ขดู หิ นน้ าลายด้าน distal ของฟันหลัง

4
Hoe No. 18-19 และ No. 20-21 มีลกั ษณะคล้ายจอบ ดังรู ป มีการใช้งานเป็ น two-point contact
(มีให้ นักศึกษำดู ในวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561 ตำมตำรำงเรียนวิชำ 401391)

ตัวอักษรบนด้าม (Handle) ของเครื่ องมือ จะบอกถึงชื่อของ blade แต่ละด้าน ดังรู ป
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Basic periodontal instruments knowledge (24 มกรำคม 2561)
นักศึกษาดูเครื่ องมือในกลุ่มของ hand scalers ชนิดอื่น ๆ ที่ต่างไปจากเครื่ องมือที่นกั ศึกษาใช้ฝึก
ปฏิบตั ิงาน ได้แก่
1. เครื่ องมือที่มี Handle แบบต่าง ๆ
2. Periodontal explorer ที่มีปลายเรี ยว และ flexible เหมาะสาหรับตรวจความเรี ยบของ ผิวฟัน
3. Periodontal explorer ที่มีการออกแบบส่ วนของ shank แบบ Gracey ได้แก่ EXD 11-12 และ
EXD 11-12AF
4. Explorer ที่ใช้ตรวจบริ เวณ Furcation
5. Marquis color-coded probe ข้อละ 3 มิลลิเมตร
6. Periodontal probe ชนิด University of Michigan “O” probe
7. Nabers probe ข้อละ 3 มิลลิเมตร และแบบไม่มี marking
8. Universal sickle H6/7 อื่น ๆ
9. Anterior sickle ชนิด Single-end และ Double end
10. Posterior sickle ชนิด Single-end และ Double end
11. Chisel
12. Hoe, File
13. McCALL curette เป็ น Universal curette ใช้ในงานศัลยกรรมปริ ทนั ต์
14. Curette ที่มี blade design แบบ Universal แต่มี shank แบบ gracey
ใช้ในงานศัลยกรรมปริ ทนั ต์
15. Gracey curette No. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14
16. Gracey curette No. 11-14 และ Gracey curette No. 12-13
17. Gracey curette no. 15-16 มี blade design ของ Gra. 11-12 แต่ shank design ของ
Gra. 13-14
18. Gracey curette No. 17-18 เป็ น modification ของ Gra. 13-14
19. Gracey curette No. 11-12 ชนิด After Five มี terminal shank ยาวกว่า
Gracey curette No. 11-12 ธรรมดา = 3 มิลลิเมตร
20. MiniFive curette มี terminal shank แบบ After Five แต่ blade ยาวครึ่ งหนึ่งของ standard
gracey curette
Note : ให้ นักศึกษำสั งเกตควำมสั มพันธ์ ระหว่ำง terminal shank กับ face of blade ของ curette ทุกอัน
ซึ่งจะทำให้ นักศึกษำทรำบว่ำเป็ น Universal หรือ Specific design (Gracey curette)
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Scaling in Phantom Head
1. การปรับเก้าอี้นงั่ ของ Operator ให้ถูกต้อง
****ในกำรขูดหินนำ้ ลำย เมื่อขูดหินนำ้ ลำยฟันล่ ำงทีต่ ้ องออกแรงขึน้ ในแนว vertical หรือ
oblique stroke มือจะอยู่ในแนวระดับต่ำกว่ ำข้ อศอก****

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Feet flat on floor
Thighs parallel to the floor
Back at 100-degree angle to the chair seat
Head erect
Arms at waist level. ****
Body weight evenly distributed

2. การปรับตาแหน่ง Subject เมื่อทางานในขากรรไกรบนหรื อล่าง
(ในคลินิก เมื่อปรับเก้ ำอีผ้ ้ ปู ่ วยให้ เหมำะสมกับกำรขูดหินน้ำลำยในฟันบนหรือล่ำงแล้ว สำมำรถให้ ผ้ ปู ่ วย
เงยคำง เอียงหน้ ำไปทำงซ้ ำยหรือขวำ เพือ่ ช่ วยให้ operator เข้ ำทำงำนได้ สะดวกขึน้ )
3. การเข้าเครื่ องมืออย่างถูกต้อง มีข้ นั ตอนของ Adaptation, Angulation และ Scaling stroke
4. การทา Extra-oral and Intra-oral finger rest
5. การทางานแบบ Indirect technique (Indirect vision and illumination)
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ตาแหน่งของ Operator ขณะทางาน จะอยู่ ระหว่าง 7 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกา ดังรู ป
(จาก Nield JS and Houseman GA, Fundamentals of Dental hygiene Instrumentation)

การฝึ ก Scaling in Phantom Head เป็ นการฝึ กเข้าเครื่ องมือให้ถูกวิธี (มีข้ นั ตอน adaptation,
angulation and scaling stroke) เลือกใช้เครื่ องมือได้ถูกต้อง (สาหรับฟันหน้า , ฟันหลัง ฯลฯ)
ใช้ cutting edge ได้ถูกด้าน (ซ้ายหรื อขวา)

Scaling lower teeth in phantom head
นักศึกษาปรับตาแหน่ง occlusal plane ของฟันล่างให้อยูใ่ นแนวค่อนข้างขนานกับพื้น ปรับเก้าอี้
นัง่ ของนักศึกษาให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ถูกต้อง
ให้ นักศึกษำฝึ กปฏิบัติ scaling lower teeth โดยทำ lower anterior teeth ให้ เสร็จก่อนแล้วจึงต่ อ
ด้ วย lower left posterior หรือ lower right posterior จำกนั้นจึงทำ sextant ทีเ่ หลือคือ lower right
posterior หรือ lower left posterior

Scaling ฟันหน้ ำล่ำง (Lower anterior teeth)

I ให้นกั ศึกษาใช้ Universal sickle ขูดหินน้ าลายด้าน proximal ของฟันแต่ละซี่
เมื่อนัง่ ที่ 8 นาฬิกา ดังรู ป A นักศึกษาสามารถ scaling ด้าน disto-buccal ของฟัน 43, 42, 41 และ
ด้าน mesio-buccal ของฟันซี่ 31, 32, 33
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และนักศึกษาสามารถ scaling ด้าน disto-lingual ของฟันซี่ 43, 42, 41 และด้าน mesio-lingual
ของฟันซี่ 31, 32, 33 โดยนัง่ ที่ 8 นาฬิกาที่เดิม ดังรู ป B
รู ป A

รู ป B
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II นัง่ ที่ 11-12 นาฬิกา ดังรู ป C นักศึกษาสามารถ scaling ด้าน mesio-buccal ของฟันซี่ 43, 42,
41 และด้าน disto-buccal ของฟันซี่ 31, 32, 33 และนักศึกษายังนัง่ ตาแหน่งเดิม เพื่อ scaling ด้าน mesiolingual ของฟันซี่ 43, 42, 41 และด้าน disto-lingual ของฟันซี่ 31, 32, 33 ดังรู ป D
รู ป C

รู ป D
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III ให้นกั ศึกษาใช้ Universal curette C 13-14 และ 2R-2L ทา scaling-root planing ในฟัน
หน้าล่างทั้งหมด โดยขูดทุกด้านของฟันแต่ละซี่ หลังจากใช้ Universal sickle ขูดด้าน proximal ของฟัน
หน้าล่างเสร็ จแล้ว
เพื่อให้แน่ใจว่าได้ขดู เอาหิ นน้ าลายออกหมดแล้ว (ในผู้ป่วยจริงในคลินิกจะใช้
periodontal explorer ตรวจสอบควำมเรียบของผิวฟัน ถ้ ำยังไม่ เรียบ มีหินนำ้ ลำยตกค้ ำงก็จะทำกำรขูด
ซ้ำ แล้วตรวจเช็คด้ วย explorer อีกหลังจำกกำรขูดซ้ำทุกครั้ง)

Scaling ฟันหลังล่ำง (Lower posterior teeth)
ให้นกั ศึกษา scaling ฟันหลังล่างด้านซ้ายหรื อด้านขวาด้านใดด้านหนึ่งก่อน โดย scaling
ทั้งทาง
Buccal และ Lingual ให้เสร็ จก่อน แล้วจึงไปทาอีกด้านหนึ่ งโดยการใช้เครื่ องมือตามลาดับดังนี้
1. ใช้ Universal sickle H6/7 ขูดหิ นน้ าลายด้าน proximal ของฟันทั้งทางด้าน Buccal และ
Lingual (นักศึกษาสามารถใช้ posterior sickle (SJ 14/15) แทน Sickle H 6/7 ได้)
2. ใช้ Gracey curette 7-8 scaling ด้าน Buccal และ Lingual
3. ใช้ Gracey curette 11-12 scaling ด้าน mesial ทั้ง Buccal และ Lingual
4. ใช้ Gracey curette 13-14 scaling ด้าน distal ทั้ง Buccal และ Lingual
5. ใช้ Universal curette 2R-2L เข้า Scaling ทุกด้านของฟันทุกซี่ เพื่อกาจัดเอาหิ นน้ าลายที่ตกค้าง
อยูอ่ อกให้เกลี้ยง
เมื่อนักศึกษานัง่ ที่ 9 นาฬิกา หรื อ 10-11 นาฬิกา นักศึกษาสามารถขูด ฟันหลังล่างด้านซ้ายและ
ด้านขวา ดังรู ป E, F และ G นักศึกษาปรับตาแหน่งของ phantom head ให้เอียงหานักศึกษาเล็กน้อย
นักศึกษาจะสามารถ scaling ด้าน lingual ของฟันหลังล่างด้านขวา และด้าน Buccal ของฟันหลังล่าง
ด้านซ้าย ดังในรู ป E และ F เมื่อปรับ phantom head ให้อยูใ่ นท่าตรงไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนักศึกษา
จะสามารถ scaling ด้าน Buccal ของฟันหลังล่างขวา (รู ป G Area 1) และเมื่อเอียง phantom head ออก
จากตัวนักศึกษาเล็กน้อยจะสามารถ scaling ด้าน lingual ของฟันหลังล่างด้านซ้าย (รู ป G Area 2)
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รู ป E
Position Option 1
Mandibular Left Posterior Sextant, Facial Aspect
Mandibular Right Posterior Sextant, Lingual Aspect

รู ป F
Position Option 2
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รู ป G
Mandibular Right Posterior Sextant, Facial Aspect
Mandibular Left Posterior Sextant, Lingual Aspect

นักศึกษำทำแบบทดสอบ Scaling lower teeth in Phantom Head
เพือ่ ตรวจสอบว่ำนักศึกษำใช้ cutting edge ถูกด้ ำนหรือไม่
ให้ อ่ำนคำอธิบำยก่อนทำ ให้ เข้ ำใจก่อน

13

Scaling lower teeth in Phantom Head (Test)
คำอธิบำย
เมื่ อนัก ศึ ก ษา scaling ด้วย Universal curette 13-14 , Universal curette 13-14 จะมี working area
(blade) ทางด้าน 13 และทางด้าน 14 ของตัวเลขบน Handle ของเครื่ องมือ เมื่อจับ Handle ของเครื่ องมือ
ตั้งฉากกับพื้น โดยให้ blade ด้ ำน 13 ชี้เข้ ำหำตัวของนักศึกษำเอง cutting edge ที่อยูด่ า้ นซ้ายมือใช้อกั ษร
ย่อว่า L ส่ วน cutting edge ที่อยูด่ า้ นขวา ใช้อกั ษรย่อว่า R
เมื่อทาการ Scaling โดยใช้ blade ด้าน 13 cutting edge ด้านซ้าย (ตำมกติกำที่กำหนด) จะตอบ
ว่าใช้ blade 13/L
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษา Scaling ด้ ว ย gracey curette 13-14 โดยใช้ blade ด้ า น 13 และใช้ cutting edge
ถูกต้อง เมื่อจับ Handle ของเครื่ องมื อตั้งฉากกับพื้นและให้ปลายเครื่ องมื อชี้ เข้าหาตัวของนักศึ กษาเอง
cutting edge ที่ใช้จะอยูด่ า้ นขวา จะตอบว่าใช้ blade 13/R
นั่งที่ 7 นำฬิ กำ , Direct technique, conventional finger rest
Scaling ด้ ำน Mesio-buccal ของฟันซี่ 31, 32, 33 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Vertical stroke ใช้ blade …………….(1)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical stroke ใช้ blade …………… (2)
Scaling ด้ ำน Labial ของฟันซี่ 31, 32, 33 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน mesial ไป distal ใช้ blade …….(3)
Universal curette 2R-2L ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน mesial ไป distal ใช้ blade ……(4)
Scaling ด้ ำน Disto-buccal ของฟันซี่ 41, 42, 43 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Vertical stroke ใช้ blade…………… (5)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical stroke ใช้ blade…………… (6)
Scaling ด้ ำน Labial ของฟันซี่ 41, 42, 43 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน distal ไป mesial ใช้ blade …….(7)
Universal curette 2R-2L ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน distal ไป mesial ใช้ blade…….(8)
นั่งที่ 9 นำฬิ กำ , Direct technique, conventional finger rest
Scaling ด้ ำน Mesio-lingual ของฟันซี่ 31, 32, 33 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Vertical stroke ใช้ blade …………… (9)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical stroke ใช้ blade ……………(10)
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Scaling ด้ ำน Lingual ของฟันซี่ 31, 32, 33 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน distal ไป mesial ใช้ blade...….(11)
Universal curette 2R-2L ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน distal ไป mesial ใช้ blade…...(12)
นั่งที่ 11-12 นำฬิ กำ , Direct technique, conventional finger rest
Scaling ด้ ำน Disto-labial ของฟันซี่ 31, 32, 33 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Vertical stroke ใช้ blade …………… (13)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical stroke ใช้ blade …………… (14)
Scaling ด้ ำน Disto-lingual ของฟันซี่ 31, 32, 33 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Vertical stroke ใช้ blade …………… (15)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical stroke ใช้ blade …………… (16)
Scaling ด้ ำน lingual ของฟันซี่ 41, 42, 43 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน mesial ไป distal ใช้ blade...….(17)
Universal curette 2R-2L ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน mesial ไป distalใช้ blade...….(18)
Scaling ด้ ำน Mesio-buccal ของฟันซี่ 41, 42, 43 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Vertical stroke ใช้ blade …………… (19)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical stroke ใช้ blade…………… (20)
Scaling ด้ ำน Mesio-lingual ของฟันซี่ 41, 42, 43 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Vertical stroke ใช้ blade…………… (21)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical stroke ใช้ blade……………(22)
Scaling ด้ ำน Disto-lingual ของฟันซี่ 41, 42, 43 โดยใช้
Universal curette 13-14 ทา Vertical stroke ใช้ blade ……………..(23)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical stroke ใช้ blade …………… (24)
นั่งที่ 9-10 นำฬิ กำ , Direct + Indirect technique
Scaling ด้ ำน Buccal ของฟันซี่ 34, 35, 36, 37, 38 โดยใช้
Gracey curette 7-8 ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน Distal ไป Mesial ใช้ blade ………(25)
Universal curette 2R-2L ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน Distal ไป Mesial
ใช้ blade …………… (26)
Gracey curette 11-12 ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Buccal ไป Mesial ใช้ blade….…… (27)
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Universal curette 2R-2L ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Buccal ไป Mesial
ใช้ blade …………… (28)
Gracey curette 13-14 ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Buccal ไป Distal ใช้ blade……..… (29)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Buccal ไป Distal
ใช้ blade…………… (30)
Scaling ด้ ำน Lingual ของฟันซี่ 34, 35, 36, 37, 38 โดยใช้
Gracey curette 7-8 ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน Distal ไป Mesial ใช้ blade…..…… (31)
Universal curette 2R-2L ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน Distal ไป Mesial
ใช้ blade…………… (32)
Gracey curette 11-12 ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Lingual ไป Mesial ใช้ blade...…… (33)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Lingual ไป Mesial
ใช้ blade…..…… (34)
Gracey curette 13-14 ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Lingual ไป Distal ใช้ blade….…… (35)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Lingual ไป Distal
ใช้ blade…..…… (36)
Scaling ฟันซี่ 38
ใช้ Gracey curette 13-14 จากด้าน Distal ไป Buccal ใช้ blade …..…… (37)
และจากด้าน Distal ไป Lingual ใช้ blade …..…… (38)
ใช้ Universal curette 2R-2L จากด้าน Distal ไป Buccal ใช้ blade …..…… (39)
และจากด้าน Distal ไป Lingual ใช้ blade …..…… (40)
นั่งที่ 9-10 นำฬิ กำ , Direct + Indirect technique
Scaling ด้ ำน Buccal ของฟันซี่ 44, 45, 46, 47, 48 โดยใช้
Gracey curette 7-8 ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน Distal ไป Mesial ใช้ blade…..…… (41)
Universal curette 2R-2L ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน Distal ไป Mesial
ใช้ blade …..…… (42)
Gracey curette 11-12 ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Buccal ไป Mesial ใช้ blade……… (43)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Buccal ไป Mesial
ใช้ blade…..…… (44)
Gracey curette 13-14 ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Buccal ไป Distal ใช้ blade…..…… (45)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Buccal ไป Distal
ใช้ blade …..…… (46)
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Scaling ด้ ำน Lingual ของฟันซี่ 44, 45, 46, 47, 48 โดยใช้
Gracey curette 7-8 ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน Distal ไป Mesial ใช้ blade …….… (47)
Universal curette 2R-2L ทา Horizontal/oblique stroke จากด้าน Distal ไป Mesial
ใช้ blade …..…… (48)
Gracey curette 11-12 ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Lingual ไป Mesial ใช้ blade ………(49)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Lingual ไป Mesial
ใช้ blade …..…… (50)
Gracey curette 13-14 ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Lingual ไป Distal ใช้ blade ...…… (51)
Universal curette 2R-2L ทา Vertical/oblique stroke จากด้าน Lingual ไป Distal
ใช้ blade …..…… (52)
Scaling ฟันซี่ 48
ใช้ Gracey curette 13-14 จากด้าน Distal ไป Buccal ใช้ blade …..…… (53)
และจากด้าน Distal ไป Lingual ใช้ blade …..…… (54)
ใช้ Universal curette 2R-2L จากด้าน Distal ไป Buccal ใช้ blade …..…… (55)
และจากด้าน Distal ไป Lingual ใช้ blade …..…… (56)
*******************************************************
เมื่อทาเสร็ จแล้ว
ให้นกั ศึกษาตรวจเช็คคาตอบ ถ้าข้อใดได้ไม่ตรงกัน หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามอาจารย์
1.
7.
13.
19.
25.
31.
37.
43.
49.
55.

14/L
13/R
13/R
13/R
8/L
7/R
14/L
11/R
12/L
2L/R

2.
8.
14.
20.
26.
32.
38.
44.
50.
56.

2R/L
2L/R
2L/R
2L/R
2R/L
2L/R
13/R
2L/R
2R/L
2R/L

3.
9.
15.
21.
27.
33.
39.
45.
51.

13/R
13/R
14/L
14/L
12/L
11/R
2R/L
14/L
13/R

4.
10.
16.
22.
28.
34.
40.
46.
52.

2L/R
2L/R
2R/L
2R/L
2R/L
2L/R
2L/R
2R/L
2L/R

5.
11.
17.
23.
29.
35.
41.
47.
53.

14/L
13/R
13/R
13/R
13/R
14/L
7/R
8/L
13/R

6.
12.
18.
24.
30.
36.
42.
48.
54.

2R/L
2L/R
2L/R
2L/R
2L/R
2R/L
2L/R
2R/L
14/L
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Scaling upper teeth in phantom head
นักศึกษาปรับตาแหน่งของ phantom head เอนลงจากตาแหน่ง(ของฟันล่าง) แต่ไม่ให้หน้าแหงน
มากเกินไป
ให้ นักศึกษำฝึ กปฏิบัติ Scaling upper teeth โดยทำ Upper anterior teeth ให้ เสร็จก่อน แล้วจึง
ต่ อด้ วย Upper left posterior หรือ Upper right posterior จำกนั้นจึงทำ sextant ทีเ่ หลือคือ Upper right
posterior หรือ upper left posterior

Scaling ฟันหน้ ำบน (Upper anterior teeth)
ให้นกั ศึกษานัง่ ที่ 8 นาฬิกา scaling ด้าน disto-buccal และ disto-lingual ของฟันซี่ 11, 12, 13
scaling ด้าน mesio-buccal และ mesio-lingual ของฟันซี่ 21, 22, 23 ดังรู ป H และ I เช่นเดียวกับการ
scaling ในฟันหน้าล่าง
รู ป H
Maxillary Anterior Sextant, Facial Aspect
Tooth Surfaces Toward the Operator

Operator position : 8: 00

Patient position :
Head straight ahead; chin up

รู ป I
Maxillary Anterior Sextant, Lingual Aspect
Tooth Surfaces Toward the Operator

Operator position : 8: 00

Patient position :
Head straight ahead; chin up
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เมื่อนักศึกษานัง่ ที่ 11-12 น. ตามรู ป J และ K จะ scaling ด้าน mesio-buccal และ mesiolingual ของฟันซี่ 11, 12, 13 scaling ด้าน disto-buccal และ disto-lingual ของฟันซี่ 21, 22, 23
รู ป J
Tooth Surfaces Away From the Operator

รู ป K
Tooth Surfaces Away From the Operator

Scaling ฟันหลังบน (Upper posterior teeth)
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นักศึกษานัง่ ทางานที่ 9 นาฬิกา หรื อ 10-11 นาฬิกา เพือ่ scaling ฟันหลังบนด้านซ้ายและ
ด้านขวา ดังรู ป L, M และ N เช่นเดียวกับการ scaling ฟันหลังล่าง การปรับตาแหน่งของ phantom head
ให้เอียงเข้าหาตัวนักศึกษาเล็กน้อย จะทาให้สะดวกในการ scaling ด้าน palatal ของฟันหลังบนด้านขวา
และด้าน buccal ของฟันหลังบนด้านซ้าย เมื่อปรับให้ phantom head เอียงจากตัวนักศึกษาเล็กน้อย จะ
เข้า scaling ด้าน palatal ของฟันหลังบนด้านซ้าย และเมื่อปรับให้ phantom head อยูใ่ นตาแหน่งหน้าตรง
จะเข้า scaling ด้าน buccal ของฟันหลังบนด้านขวา
รู ป L
Maxillary Right Posterior Sextant, Facial Aspect
Maxillary Left Posterior Sextant, Lingual Aspect

รู ป M
Position Option 1
Maxillary Left Posterior Sextant, Facial Aspect
Maxillary Right Posterior Sextant, Lingual Aspect

20
รู ป N

หมำยเหตุ
ให้นกั ศึกษา scaling ฟันหลังบนด้านซ้ายหรื อขวาด้านใดด้านหนึ่งก่อน โดย scaling ทั้งทาง
Buccal และ Lingual เมื่อ scaling ได้เกลี้ยง แล้วจึงไปทาอีกด้านหนึ่งโดยการใช้เครื่ องมือตามลาดับ
เช่นเดียวกับการ scaling ฟันหลังล่าง คือ
1. ใช้ Universal sickle H6/7 หรื อ posterior sickle SJ 14/15 scaling ด้าน proximal ของฟันหลัง
ทั้งทางด้าน Buccal และ Palatal
2. ใช้ Gracey curette 7-8 Scaling ด้าน Buccal และ Palatal
3. ใช้ Gracey curette 11-12 Scaling ด้าน Mesial ทั้งทางด้าน Buccal และ Palatal
4. ใช้ Gracey curette 13-14 Scaling ด้าน Distal ทั้งทางด้าน Buccal และ Palatal
5. ใช้ Universal curette 2R-2L Scaling ทุกด้านของฟันหลังทุกซี่ เพื่อกาจัดเอาหิ นน้ าลายที่
ตกค้างออกให้เกลี้ยง
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กำรฝึ กปฏิบัตอิ นำมัยช่ องปำก (10%)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
1. แปรงฟันได้ถูกต้องในแต่ละวิธี
2. ใช้ไหมขัดฟันได้ถูกต้อง
3. ใช้ไม้จิม้ ฟัน(ที่หกั ปลายแหลมทิง้ แล้ว)ทาความสะอาดฟันได้ถูกต้อง
4. ใช้แปรงกอเดียวได้ถูกต้อง
กิจกรรมกำรฝึ กปฏิบัติอนำมัยช่ องปำก
1. นักศึกษาฝึ กแปรงฟันแต่ละเทคนิค
2. นักศึกษาฝึ กใช้ไหมขัดฟันให้ถูกต้อง
3. นักศึกษาฝึ กใช้ไม้จิ้มฟันทาความสะอาดฟันให้ถูกต้อง
4. นักศึกษาฝึ กใช้แปรงกอเดียวได้ถูกต้อง

**** จะมีรำยละเอียดให้ ก่อนกำรฝึ กปฏิบัติ ****
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กำรฝึ กปฎิบัตใิ นคลินิก (20%)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
1. ใช้ explorer ตรวจหา calculus
2. ใช้ periodontal probe ตรวจระดับการอักเสบของเหงือก
3. ใช้ WHO probe ตรวจและบันทึก PSR
4. ฝึ กทักษะการใช้ hand scalers ในช่องปาก
วัสดุและอุปกรณ์
1. ชุดตรวจและ WHO probe ประกอบด้วย
 Mouth mirror
 Periodontal explorer
 Cotton forcep
 WHO probe
2. ชุด Hand scalers ประกอบด้วย
 Universal sickle H6/7
 Contra-angle sickle 204SD
 Universal curette SC13-14
 Universal curette 4R-4L
 Universal curette 2R-2L
 Gracey curette 7-8
 Gracey curette 11-12
 Gracey curette 13-14
ในการจับคู่ฝึกปฏิบตั ิงานในคลินิก นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบตั ิงานในคลินิกคนละ 4 periods โดย
สลับกันเป็ น Operator และ Patient คนละ 4 periods ซึ่ งจะสลับกัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ สาหรับกิจกรรม
จะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. Probing and exploring practice (10%)

ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมดังนี้

1.1 ฝึ กตรวจหำ calculus
นักศึกษาจะได้ฝึกตรวจ supragingival calculus และ subgingival calculus
การตรวจ supragingival calculus นักศึกษาสามารถสังเกตเห็นได้โดยใช้ตาเปล่า ให้ตรวจหา
calculus ที่อยูเ่ หนื อขอบเหงือก ซึ่ งสามารถมองได้ท้ งั direct และ indirect view โดยการเตรี ยมบริ เวณที่จะ
ตรวจให้แห้งและปรับแสงจากโคมไฟส่ องให้ชดั เพื่อให้สามารถมองเห็น calculus ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ในการตรวจ subgingival calculus ให้นกั ศึกษาใช้ periodontal explorer เป็ นเครื่ องมือสาหรับ
ตรวจ โดยใช้ปลายของด้านที่โค้งสอดลงไปในร่ องเหงือก เคลื่อนเครื่ องมือไปรอบ ๆ ฟันอย่างเบามือ อย่า
ใช้แรงกด ให้ดา้ นข้างของส่ วนปลายของเครื่ องมือสัมผัสกับผิวฟันอยูต่ ลอดเวลา เมื่อสัมผัส calculus ที่อยู่
ใต้เหงือก นักศึกษาจะรู ้สึกว่ามีการสะดุดของเครื่ องมือและจะรู้สึกขรุ ขระเมื่อลากเครื่ องมือผ่านผิวของ
calculus พยายามฝึ กและจดจาความรู้สึกสัมผัสเมื่อใช้ดา้ นข้างของส่ วนปลายของเครื่ องมือสัมผัสกับผิว
calculus ที่อยูใ่ ต้เหงือก
1.2 ฝึ กตรวจ bleeding on probing (ใช้ Marquis color code probe)
เครื่ องมือที่ใช้ คือ periodontal probe ให้ปลายของเครื่ องมือค่อยๆเคลื่อนลงไปในร่ องเหงือกโดย
ให้ส่วนของเครื่ องมือขนานกับ long axis ของฟันมากที่สุด เมื่อปลายของเครื่ องมือเคลื่อนลงไปจนสัมผัส
กับพื้นผิวในร่ องเหงือก นักศึกษาจะรู ้สึกถึงแรงต้านจากพื้นผิวนั้น ให้นกั ศึกษาหยุดเคลื่อนเครื่ องมือและ
ถอยเครื่ องมือออกมาจากร่ องเหงือกนั้น จากนั้นรอดูวา่ มีเลือดออกมาจากตาแหน่งนั้นหรื อไม่ ภายในเวลา
15 วินาที ถ้ามีเลือดออกแสดงว่า มี bleeding on probing ในตาแหน่งนั้น ๆ (ในขณะที่รอสามารถตรวจใน
ตาแหน่งถัดไปได้)
1.3 ฝึ กบันทึก PSR
เครื่ องมือที่ใช้ คือ WHO probe มีหลักในการปฏิบตั ิเหมือนกับการตรวจ bleeding on probing
แต่มีเกณฑ์ในการให้คะแนนเพิ่มขึ้นมา ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
PSR (Periodontal Screening and Recording)
ทาการ probe ในฟันทุกซี่ (ยกเว้นฟันกรามแท้ซี่ที่ 3) ในฟันแต่ละซี่ จะทาการ probe ซี่ละ 6
ตาแหน่ง คือ mesio-buccal, mid-buccal, disto-buccal, mesio-lingual, mid-lingual และ distolingual
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ในการบันทึก จะทาการบันทึกค่าที่วดั ได้ในแต่ละ sextant เพียงค่าเดียวเท่านั้น โดยบันทึก
ค่าสู งสุ ดที่วดั ได้ใน sextant นั้นเป็ นตัวแทน ค่าที่วดั ได้จะถูกกาหนดเป็ นรหัสดังต่อไปนี้
Code 0 : มองเห็นแถบสี ได้ชดั เจนทั้งแถบเมื่อสอดเครื่ องมือลงไปจนถึงจุดลึกสุ ดของร่ องเหงือก
: ไม่มี bleeding on probing
: ไม่มี calculus หรื อ defective margin ของวัสดุบูรณะที่ใกล้ขอบเหงือก
Code 1 : มองเห็นแถบสี ได้ชดั เจนทั้งแถบเมื่อสอดเครื่ องมือลงไปจนถึงจุดลึกสุ ดของร่ องเหงือก
: มี bleeding on probing
: ไม่มี calculus หรื อ defective margin ของวัสดุบูรณะที่ใกล้ขอบเหงือก
Code 2 : มองเห็นแถบสี ได้ชดั เจนทั้งแถบเมื่อสอดเครื่ องมือลงไปจนถึงจุดลึกสุ ดของร่ องเหงือก
: มี bleeding on probing
: มี calculus หรื อ defective margin ของวัสดุบูรณะที่ใกล้ขอบเหงือก
Code 3 : เมื่อสอดเครื่ องมือลงไปจนถึงจุดลึกสุ ดของร่ องเหงือกพบบางส่ วนของแถบสี ดา
อยูใ่ ต้เหงือก
Code 4 : เมื่อสอดเครื่ องมือลงไปจนถึงจุดลึกสุ ดของร่ องเหงือกพบแถบสี ดาทั้งหมดอยูใ่ ต้เหงือก

2. Scaling practice (10%)
: ฝึ กขูดหินนำ้ ลำย
ให้นกั ศึกษาฝึ กขูดหิ นน้ าลายในฟันธรรมชาติ โดยใช้ periodontal explorer ตรวจหา calculus และ
ใช้ hand scalers กาจัด calculus ทั้งเหนื อเหงือกและใต้เหงือกออกจากผิวฟันของขากรรไกรล่างในครั้ง
แรกและขากรรไกรบนในครั้งที่สอง
สรุ ป เมื่อนักศึกษำเป็ น Operator นักศึกษำจะได้ ทำกิจกรรมต่ ำง ๆ ดังต่ อไปนี้
 ในการจับคู่ฝึกปฏิบตั ิการครั้งที่ 1 นักศึกษาจะได้ฝึกตรวจ calculus
ฝึ กตรวจ bleeding on probing และฝึ กบันทึก PSR
 ในการจับคู่ฝึกปฏิบตั ิการครั้งที่ 2 นักศึกษาจะได้ฝึกขูดหิ นน้ าลาย ในขากรรไกรล่าง
 ในการจับคู่ฝึกปฏิบตั ิการครั้งที่ 3 นักศึกษาจะได้ฝึกขูดหิ นน้ าลาย ในขากรรไกรบน
 ในการจับคู่ฝึกปฏิบตั ิการครั้งที่ 4 นักศึกษาสอบขูดหิ นน้ าลาย ในขากรรไกรบนและล่าง
และสอบ OH practice
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ตำรำงฝึ กปฏิบัติงำนในคลินิก
ครั้งที่

วันที่

1

14 กุมภาพันธ์ 2561

2

21 กุมภาพันธ์ 2561

3

7 มีนาคม 2561

4

14 มีนาคม 2561

5

21 มีนาคม 2561

6

28 มีนาคม 2561

7

4 เมษายน 2561

8

11 เมษายน 2561

9

18 เมษายน 2561

กลุ่มและกิจกรรม
1 : Sharpening practice
2-9 : Probing and exploring practice + exam
2 : Sharpening practice
1, 3-9 : Probing and exploring practice + exam
3 : Sharpening practice
1-2 : Probing and exploring practice + exam
4-9 : Scaling practice in lower teeth
4 : Sharpening practice
1-3, 5-9 : Scaling practice in lower teeth
5 : Sharpening practice
1-4 : Scaling practice in lower teeth
6-9 : Scaling practice in upper teeth
6 : Sharpening practice
1-5, 7-9 : Scaling practice in upper teeth
7 : Sharpening practice
1-6, 8 : Scaling practice in upper teeth
9 : Scaling exam + OH-exam
8 : Sharpening practice
1-7, 9 : Scaling exam + OH-exam
9 : Sharpening practice
1-8 : Scaling exam + OH-exam
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Demonstration โดยอำจำรย์
: การปรับเก้าอี้ทาฟันให้เหมาะสมสาหรับ ตาแหน่งการเข้าทางาน การทางานแบบ aseptic
technique และการใช้เครื่ องมือสาหรับตรวจหาหิ นน้ าลาย ตรวจ bleeding on probing และการตรวจ
บันทึก PSR
หมำยเหตุ
: ในการปฏิบตั ิงานแต่ละครั้ง Operator จะเป็ นผูเ้ ก็บและทาความสะอาดเก้าอี้ทาฟั น ส่ วน
Patient จะเป็ นผูล้ า้ งเครื่ องมือและนาเครื่ องมือคืนเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
: หลังจากปฏิบตั ิงานเสร็ จแล้วทุกครั้ง นักศึกษาจะต้องส่ งเอกสาร(ใบประเมินผล)ให้อาจารย์
เพื่อให้คะแนนภายในวันที่ปฏิบตั ิงานนั้น
: เมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน ให้ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมลายเซ็นของอาจารย์ที่ตรวจงานที่
อำจำรย์ ................................
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กำรฝึ กปฏิบัตลิ บั เครื่องมือ (Instrument Sharpening) (10%) : อ.นิตยำ
1. ศึกษาลักษณะของ หิ นลับเครื่ องมือชนิ ดต่าง ๆ ได้แก่
1) Arkansas stone
2) India stone
3) Ceramic stone
4) Rotary mounted stone
2. ศึกษาลักษณะของ เครื่ องมือที่ผา่ นการลับมาอย่างถูกต้อง
ประกอบด้วย
- Universal curette
- Gracey curette
- Sickle (Universal and Contra angled sickle)
3. ศึกษาลักษณะของเครื่ องมือที่ถูกลับมาไม่ถูกต้อง โดยให้สังเกตดูส่วนของ blade ของ
เครื่ องมือ อาจพบได้วา่
- เกิดจากมุมในการลับเครื่ องมือ ไม่อยูร่ ะหว่าง 70-80o
- lateral surface ของ blade มีแนวที่เกิดจากการลับหลาย plane
- ส่ วน back ของ blade มีความคมเกิดขึ้น
- ปลาย curette ไม่โค้งมน มีความแหลมคม(ไม่คงไว้ซ่ ึ งลักษณะของ original design)
4. ฝึ กลับเครื่ องมือ โดยลับให้คม มี original design เหมือนเดิมและสู ญเสี ยเนื้ อโลหะ
น้อยสุ ด เครื่ องมือที่นกั ศึกษาฝึ กลับประกอบด้วย
- Curette 4R-4L 2 cutting edges
- Gra No. 11-12 2 cutting edges รวม 6 cutting edges
- Uni. Sick. H6/7 2 cutting edges
5. การประเมินผล 10% ประกอบด้วย
ความตั้งใจปฏิบตั ิงานตลอดคาบ
4%
ลับเครื่ องมือไม่เสี ย original design
3%
และคม ตลอดแนวของ cutting edge

3% *

* แต่ละ cutting edge มีคะแนน 1% โดยพิจำรณำจำก original design (0.5%) และควำมคม
ตลอดแนวของ cutting edge (0.5%)
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diagram เปรียบเทียบ cutting edge ทีค่ มและทือ่
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diagram แสดงมุมทีถ่ ูกต้ องระหว่ ำง face ของ blade กับ surface ของหินลับเครื่องมือ
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A

B

C

A, B, C : ภำพ cross section ของ blade ที่มมี ุมในกำรลับไม่ ถูกต้อง

A : ควำมหนำในแนว face-back of blade บำงลงมำก
B : ลับด้ำนข้ำงไม่คงลักษณะของ original design
C : ลับไปทำงด้ำน face มำกไป ไม่คงลักษณะของ original design
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A

a

a

B

b

D
b

A, a : ลักษณะที่ถูกต้องของ Universal curette
B, b : ลักษณะที่ถูกต้องของ Gracey curette
D และ E : เกิดจำกกำรลับไม่ ถูกต้ อง
(มองบนด้ ำน Face ของ blade)

E
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