
ประมวลรายวชิา  
(Course Syllabus) 

 
1. รหสัวชิา     3207-921 
2. จ านวนหน่วยกิต    1 หน่วยกิต 
3. ช่ือวชิา     ฟันปลอมบางส่วนถอดไดช้ั้นสูงในรายท่ีซบัซอ้น 
      (ADVANCED REMOVABLE PARTIAL 

 PROSTHODONTICS IN COMPLICATED  
CASES) 

4. คณะ/ภาควชิา     ทนัตแพทยศาสตร์/ทนัตกรรมประดิษฐ์ 
5. ภาคการศึกษา     ภาคปลาย 
6. ปีการศึกษา     2554 
7. ช่ือผูส้อน/เจา้ของวชิา    วเิชฏฐ์   จินดาวณิค 
8. เง่ือนไขรายวชิา    - 
    วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน   
    วชิาบงัคบัร่วม 
    วชิาควบ 
9. สถานภาพของวชิา    วชิาบงัคบั 
10. ช่ือหลกัสูตร     หลกัสูตร ประกาสนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ทาง 

วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
สาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

11. วชิาระดบั     บณัฑิตศึกษา 
12. จ านวนชัว่โมงสอน/สัปดาห์   1 ชัว่โมง/สัปดาห์ (จ านวน 15 สัปดาห์) 
       
13. เน้ือหารายวชิา  
 แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคปฏิบติัตามขั้นตอนการบูรณะรักษาดว้ยฟันปลอมบางส่วนถอดได ้
เนน้หนกัน าไปใชรั้กษาผูป่้วยท่ีขั้นตอนการรักษามีความซบัซอ้น ไดแ้ก่ การท าฟันปลอมระหวา่งหรือ
ภายหลงัรักษาโรคปริทนัต์ และ/หรือโรคของคลองรากฟัน ซ่ึงตอ้งบูรณะฟันหลกัและฟันขา้งเคียง การท าฟัน
ปลอมถอดไดร่้วมกบัฟันปลอมติดแน่น ฟันปลอมท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองยดึเกาะฟัน ฟันปลอมบางส่วนถอด
ไดช้นิดคร่อมหลกั ครอบรากฟัน (coping) ครอบฟันบงัคบัทิศ (telescope crown) และฟันปลอมบางส่วน
ถอดไดท่ี้มีลกัษณะพิเศษ การประยกุตฟั์นปลอมบางส่วนถอดไดเ้พื่อบูรณะมิติด่ิง การดดัแปลง แกไ้ข 
ปรับเปล่ียนฟันปลอมเก่า ระหวา่งช่วงเวลาเปล่ียนผา่นสู่งานบูรณะทางทนัตกรรมประดิษฐชุ์ดใหม่ 
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14. ประมวลการเรียนรายวชิา 
 14.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป และ/หรือ วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
         อธิบาย วเิคราะห์ วจิารณ์ และประมวลขอ้มูลการตรวจพิเคราะห์ผูป่้วย เพื่อสังเคราะห์ แผนการ 
วธีิการ และล าดบัขั้นตอนการบ าบดัรักษาดว้ยฟันปลอมบางส่วนถอดได ้โดยใชฐ้านขอ้มูลจากต ารา งานวิจยั 
วรรณกรรมทนัตกรรมประดิษฐ์ และประสบการณ์ผูส้อนมาประยกุต ์ทั้งน้ีวธีิการต่างๆ จะสอดคลอ้ง
ประสานกบัการบูรณะบ าบดัดว้ยงานทนัตกรรมประดิษฐ์ประเภทอ่ืนๆ หรือการรักษาทางทนัตกรรมสาขา
อ่ืน ใหก้ารศึกษามากกวา่การสอน กระตุน้ผูเ้รียนใหร้ะดมสมองและเสนอแนวทางแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา 
เนน้การคิดเชิงวิเคราะห์ และใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ 
 
 14.2 หวัขอ้ เน้ือหารายวชิา 

14.2.1 เทคนิคการบูรณะมิติด่ิงสบฟันดว้ยงานฟันปลอมบางส่วนถอดได ้ชนิดชัว่คราว และ
ชนิดโครงโลหะหล่อ (Techniques to restore occlusal vertical dimension by R.P.D.s and 
provisional R.P.D.s) 

  14.2.2 การสบฟันในงานฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้(Occlusion for R.P.D.s) 
14.2.3 ความสวยงามในการออกแบบฟันปลอมบางส่วนถอดได ้(Esthetics in partial 
denture design)               

  14.2.4 หลกัการพื้นฐานออกแบบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้                        
 (Fundamental principle involved in R.P.D. design) 

  14.2.5 ทางเลือกอ่ืนในการออกแบบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้เช่น  
                            ฟันปลอมชนิดเคล่ือนหมุน และชนิดล็อคยดึดว้ยบานพบั (Rotational and Swinglock 

R.P.D.) 
  14.2.6 หน่วยยดึหลกั (Direct retainers) ชนิดต่างๆ ประสิทธิภาพ และ การเคล่ือนของตะขอ 

แท่ง (Tripping action of bar clasps) แรงยดึและการประยุกตก์รณีจ าเพาะ 
  14.2.7 ตวัยดึรอง (Indirect retainers) ต่างๆ และการประเมินประสิทธิภาพ 

14.2.8 ระนาบน า (Guiding planes) และการส ารวจรูปเคา้ ความส าคญั และ เทคนิคท่ีใช ้
(Contour, survey and surveying techniques) 
 14.2.9 การเวน้ช่องวา่งทางสรีระ (Physiologic relief) และหน่วยขจดัแรงเครียด (stress 
breaker) 
14.2.10 เทคนิคพิมพป์ากเพื่อปรับช้ินหล่อ (Functional impression/ altered cast 
Techniques) การพิมพท์บัซอ้น (double impression) 
14.2.11 เทคนิคตรวจสอบโครงโลหะและฐานฟันปลอม ทางคลินิก 

  14.2.12 หน่วยยดึชนิดแม่นย  า (Precision attachments) 
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  14.2.13 ครอบฟันรับตะขอ การออกแบบ การปฏิบติัและการเตรียมงานในต่างสถานการณ์ 
  14.2.14 ครอบรากฟัน ครอบบงัคบัทิศ (copings and telescopic crowns) 
  14.2.15 การปรับเปล่ียน ดดัแปลง เติมแต่ง (alteration, modification, addition) ในกรณี 
  พิเศษ 
  14.2.16 เทคโนโลยกีารผลิตแบบดั้งเดิมและการข้ึนรูปโดย CAD CAM, stereolithograph 
  14.2.17 การแต่งสีฐานฟันปลอมจ าเพาะบุคคล (custom characterization of denture base) 

 14.2.18 ธรรมชาติ ขอ้จ ากดั ปัญหาและความลม้เหลวของฟันปลอมบางส่วนถอดได ้
(Nature, Limitation, Problems and Failures of removable partial dentures) 

 14.3 วธีิจดัการเรียนการสอน 
         บรรยาย การบรรยายจากผูส้อน จ านวน 12 ช.ม. 
         บรรยายเชิงอภิปราย  โดยใหนิ้สิตมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วจิารณ์ และวเิคราะห์ 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเอกสารประกอบ วารสาร ต ารา จ านวน 1 ช.ม. 
         สัมมนา สรุปประเด็นส าคญั หรือการน าเสนอ ผลการสืบคน้งานท่ีมอบหมาย 2 ช.ม.       
 14.4 ส่ือการสอน 
         ชุดเอกสารประกอบ ช้ินหล่อตวัอยา่งงาน วดีิทศัน์ ภาพเล่ือน สไลด ์และ PowerPoint media 

ส่ืออิเลกทรอนิกส์ / เวบ็ไซต ์ 
 14.5 มอบหมายงานผา่นระบบเครือข่าย dentchula หรือ เวบ็ไซต ์อ่ืนๆ เพื่อคน้หาขอ้มูลส าหรับ 

ประกอบการศึกษา วเิคราะห์งาน และสังเคราะห์องคค์วามรู้ 
               14.6 การวดัผลการเรียน 

14.6.1 ประเมินความรู้ทางวชิาการ สอบขอ้เขียน  90 % 
14.6.2 ประเมินการท างาน หรือกิจกรรมในชั้นเรียน  10 % 

15. รายช่ือหนงัสือ และวารสาร อ่านประกอบ 
      15.1 หนงัสือบงัคบั 
 15.1.1 McCracken Removable Partial Prosthodontics. McGivney, Castleberry.  
                         Edition 8th 1989. หรือ edition ท่ีใหม่กวา่ 

15.1.2 Clinical Removable Partial Prosthodontics. Stewart, Rudd, Keubker. The C.V. Mosby  
            Company. 1983. หรือ edition ท่ีใหม่กวา่ 
15.1.3 Stewart’s Clinical Removable Partial Prosthodontics. 3 rd edition, RD Phonix, DR Cagna,  
            CF DeFreet. Quistessence Publishing Co, Inc. 2003. 

 15.1.4 Advanced Removable Partial Dentures. Brudvik J. 1999. 
15.1.4 หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติัในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์และศพัทท์นัตกรรมประดิษฐ์ 
            เรียบเรียง-ถอดความ พ.ศ.2537; วเิชฏฐ ์จินดาวณิค ภาควชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์คณะทนัต 
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            แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
      15.2 หนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
 15.2.1 ปทานุกรมภาพศพัทท์นัตกรรมประดิษฐแ์ละศพัทแ์พทย ์(A Pictorial Glossary of  

Prosthodontic Terms and Medical Terms) 
15.2.2 Classic Prosthodontic Articles 

            "A Collector Item" Vol I, II, III., The American College of Prosthodontists. 1976. 
 15.2.3 Partial dentures. Osborne J, Lammie GL, Blackwell Scientific Oxford. 1984. 
 15.2.4 Restoration of the Partially Dentate Mouth: International Symposium Proceedings. Bates  

JF, editor. Quintessence Publishing 1984. 
 
      15.3 วารสารอ่านเพิ่มเติม 
  15.3.1 The Journal of Prosthetic Dentistry 
  15.3.2 The International Journal of Prosthodontics 
  15.3.3 Quintessence Dental Technology และอ่ืนๆ 
       
15.4 เวบ็ไซต ์ของคณะฯ หอ้งสมุด และอ่ืน ๆ  
 
16.  การประเมินผลการสอน 
       16.1 การประเมินการสอน 

16.1.1 การประเมินการสอนแบบสัมมนา ประเมินโดยปัจจยัต่อไปน้ี คือ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
การออกความเห็น การใชค้  าถามท่ีเป็นประโยชน์ต่อการอภิปราย 

 16.1.2 การประเมินการสอนแบบบรรยาย  ประเมินโดยปัจจยัต่อไปน้ี คือ คะแนนสอบขอ้เขียน 
16.1.3 การประเมินการสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย ประเมินโดยปัจจยัต่อไปน้ี คือ คะแนน
ประเมินผลการศึกษา คน้ควา้ และการน าเสนอ วเิคราะห์งานในชั้นเรียน 

      16.2 การปรับปรุงผลการประเมินการสอน 
 16.2.1 ปรับปรุงส่ือการสอน ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนภาพเล่ือนสไลด ์เป็นโปรแกรม PowerPoint  
                        media 2003 หรือใหม่กวา่ 

16.2.2 สร้างขอ้มูล pdf.file เพื่อลงบนเวบ็ไซต ์
16.2.3 ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการสอนแบบ Layered Curriculum กบับางหวัขอ้  

      16.3 การอภิปรายหรือการวเิคราะห์ท่ีเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต 
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 ด าเนินการเนน้คุณลกัษณะ 4 ดา้น ประกอบดว้ย สติปัญญา ทกัษะและวชิาชีพ คุณธรรม และสังคม 
เนน้เร่ือง การเสียสละ คุณธรรม และจริยธรรมของทนัตแพทยท่ี์ควรปฏิบติัต่อผูป่้วย และการใชเ้ทคนิคการ
ส่ือสารท าความเขา้ใจต่อผูป่้วย 


