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ตารางสอน  3 ช.ม. วชิาปฏบิัตกิารฟันปลอมบางส่วนถอดได้ 2 
รหัสวชิา 3207-446  จ านวน  1  หน่วยกติ 

 
เรียนวนัองัคาร  ตอนที่ 1 เวลา 9.00-12.00 และตอนที ่2 เวลา 13.00-16.00 

  

                ผูบ้รรยายสรุป เชา้/บ่าย 
คร้ังท่ี 1       แนะน ารายวิชา รับช้ินหล่อศึกษา แสดงวิดิทศัน์      
   (Introduction  to  the  course, VDO presentation) 
คร้ังท่ี 2      สร้างเสน้ส ารวจ เขียนแบบโครงสร้าง (บน-ล่าง)   
   (Cast  survey, Drawing design : Upper and Lower  Jaw)     
คร้ังท่ี 3      เขียนแบบโครงสร้าง (ขากรรไกรบน-ล่าง)    
   (Drawing design : Upper and Lower  Jaw)     
คร้ังท่ี 4      สร้างแอ่งพกั และเขียนแบบโครงสร้าง ตะขอ  

และแอ่งพกั 6 แบบ บนซ่ีฟันขนาดใหญ่ 5 ช้ิน 
(Rest seat, draw clasps and rest seats) คร้ังท่ี 1 

คร้ังท่ี 5       สร้างแอ่งพกั และเขียนแบบโครงสร้าง ตะขอ    
   และแอ่งพกั 6 แบบ บนซ่ีฟันขนาดใหญ่ 5 ช้ิน 
   (Rest seat, draw clasps and rest seats) คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 6      กรอปรับแต่งซ่ีฟันบนช้ินหล่อศึกษา คร้ังท่ี 1  
    (Tooth  Alteration) 
คร้ังท่ี 7     กรอปรับแต่งซ่ีฟันบนช้ินหล่อศึกษา คร้ังท่ี 2  
   (Tooth  Alteration) 
คร้ังท่ี 8     ปะ และปิดข้ีผึ้งบนช้ินหล่อ คร้ังท่ี 1 

             แสดงวิดิทศัน ์      
              (Block-out  and  Relief, VDO presentation ) 
คร้ังท่ี 9      ปะ และปิดข้ีผึ้งบนช้ินหล่อ คร้ังท่ี 2     
   (Block-out and  Relief) 
คร้ังท่ี 10      ปะและปิดข้ีผึ้งบนช้ินหล่อ คร้ังท่ี 3   
   (Block-out  and  Relief)          
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คร้ังท่ี 10      วางแบบกระสวนข้ีผึ้ง คร้ังท่ี 1    
   (Waxing  RPD framework) 
คร้ังท่ี 11      วางแบบกระสวนข้ีผึ้ง คร้ังท่ี 2    
   บรรยายวิธีพิมพป์ากดว้ยอลัจิเนต (alginate impression) 
คร้ังท่ี 12      พิมพป์าก (กลุ่ม1) และ ทศันศึกษาหอ้งปฏิบติัการ (กลุ่ม2)   

(Mouth  impression ; Group1, Trip to commercial lab ; Group 2)       
คร้ังท่ี 13      พิมพป์าก (กลุ่ม2) และทศันศึกษาหอ้งปฏิบติัการ (กลุ่ม1)  

(Mouth  impression ; Group2, Trip to commercial lab ; Group 1)        
คร้ังท่ี 14      พิมพป์าก (กลุ่มตกคา้ง) และส่งงานต่อฐานช้ินหล่อ  
   (Mouth  Impression ; cont.) 
   สรุปงานทศันศึกษา และศาสตร์พ้ืนฐาน   
 
คร้ังท่ี 15      สอบขอ้เขียน     60 นาที  
   สอบปฏิบติัเขียนแบบบนช้ินหล่อ  30 นาที 

(สอบปฏิบติั และ สอบขอ้เขียนพร้อมกนั ใหนิ้สิตเตรียมดินสอด าและดินสอสี
ท่ีจ  าเป็น 3 สี ยางลบ หรือแท่งตุ่มส าลี (cotton bud) ชุบน ้ า ท่ีบรรจุไวใ้น
ถุงพลาสติกขนาดเลก็ ฝ่ายเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการจะเตรียมช้ินหล่อ บน-ล่าง 
ท่ีสร้างเสน้ส ารวจแลว้ มีหมายเลขก ากบั ตามล าดบัรายช่ือ ใชเ้ป็นชุดสอบ) 
 

หมายเหตุ : คร้ังท่ี  1-11, 15   ใชห้อ้งเรียนท่ีหอ้งปฏิบติัการรวม ชั้น 2 ตึก 1 (ตึกทนัตกรรม) 
    12, 13, 14  ใชห้อ้งเรียนท่ีคลินิกรวมชั้น 3 ตึกทนัต 5 ดูประกาศแบ่งกลุ่มภายหลงั 
     12, 13   ทศันศึกษานอกสถานท่ี ณ หอ้งปฏิบติัการทนัตกรรมเอกชน 

ใชร้ถตู ้3 คนั ๆ ละ 14 ท่ีนัง่ 
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Step check   RPD Lab II  (3207-446)     First Semester 
Name    ………………………………. ….        Registration number  ……………  Student order number   ………. 
 

Steps Instructor Mark Remark 
1. Survey diagnostic cast                  - upper 
                                                          - lower 
 
2. Drawing design                             - upper 
    on diagnostic cast                          - lower 
 
3. Rest seat on mini model 
    3.1 Upper canine                   - Inverted-V shape on cingulum 
    3.2 Lower canine         3.2.1 Incisal; ledge shape 3.2.2  Incisal; saddle shape 
    3.3 Premolar                          - RPI (Mesial rest, guide plane on distal surface  
                                                     and Mesio-lingual line angle) 
    3.4 Lower molar                    - Occlusal rest seat (on mesial marginal ridge) 
    3.5 Upper molar                     - Rest seat for double embrasure clasp 
 
4. Tooth alteration (Diagnostic cast) 
     4.1 reduction of occlusal extrusion 
     4.2 guiding plane and reposition of survey line (at beginning of clasp) 
                                                   - upper 
                                                   - lower 
      4.3 rest seat preparation        - upper 
                                                    - lower 
     4.4 preparation of retentive area  (#34 DB at clasp terminal, Modified T-bar) 
     4.5 resurvey diagnostic cast  - upper 
                                                   - lower 
 
5. Block-out and relieved          - upper 
                                                   - lower 
 
6. Waxing                                  - upper 
                                                   - lower 
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7. Taking impression                 - upper 
                                                   - lower 
 
8. Cast                                        - upper 
                                                   - lower 
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………… 
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………… 

 Total 80  

แบบรายงานการสังเกต และบันทึกงานผลิตช้ินฟันปลอมบางส่วนถอดได้ 

ช่ือนิสิต……………………………รหสัประจ าตวั…………….…………………เลขล าดบัท่ี………… 

หอ้งปฏิบติัการเอกชน (commercial lab) ท่ีไปทศันศึกษา ช่ือ  ………………………………  

 อาจารยป์ระจ ากลุ่มทศันศึกษา คือ 1. ……………………… 2 ……………………………….…… 

1. ระยะเวลาผลิตงานโครงโลหะฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้……… วนัท างาน (ไม่รวมระยะเวลา
ในการรับส่งงาน, ขนส่ง) 
2. กรณีงานเร่งด่วน ระยะเวลาผลิตช้ินงานโครงโลหะ ………………….วนัท างาน (ไม่รวมระยะเวลา
ในการรับส่งงาน, ขนส่ง) 
3. ระยะเวลาผลิตช้ินงานโครงโลหะเรียงฟัน อดัอะคริลิก ใชเ้วลา ………วนัท างาน (ไม่รวมระยะเวลา
ในการรับส่งงาน, ขนส่ง) 
4. อินเวสเมนต ์(investment) ท่ีใชส้ าหรับหล่อช้ินหล่อทนไฟ (refractory cast) เป็นชนิด (silica bonded 
หรือ phosphate bonded investment) ค าตอบคือ ....... .........  
5. ช่ือการคา้ของโลหะเจือโคบอลต-์โครเม่ียม-โมลิบดินมัท่ีใช ้คือ ……………….……………  
    เขตยดืปฏิภาค (Proportional limit) มีค่า………………… N/cm2   
    โมดูลสัความยดืหยุน่ (modulus of elasticity) …..…………….. N/cm2 

6. วิธีการหลอมโลหะ และเหวี่ยงโลหะเขา้เบา้ ท าโดยวิธีดงัน้ี คือ 
………………………………………… (torch/centrifuge, electric induction/pouring via air suction) 
7. การชุบขดัโลหะดว้ยไฟฟ้า (Electro-polishing) ใชส้ารละลายกรดชนิดใด ………………………. 
ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีใชต่้องานหน่ึงช้ินมีค่า ……. แอมแปร์ ระยะเวลาท่ีใชชุ้บขดัโลหะ …… นาที 
 

ใหนิ้สิตทุกคน ประเมินรายวิชา online ก่อนสอบส้ินภาค 


