ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนกาหนดการเรียนการสอน กระบวนวิชา DRES 501
ประจาปีการศึกษา 2561
----------------------------------------------------------------------------------เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5
จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (0-9-0)
ลักษณะกระบวนวิชา
เป็นการฝึกปฏิบัติงานกับผูป้ ่วยในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ และวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์ เป็นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 135 ชั่วโมง
ประสบการณ์การเรียนรู้
นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกปฏิบตั งิ านทั้งสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ และวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์ เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 135 ชั่วโมง
คะแนนการฝึกปฏิบัตงิ านแบ่งเป็น
1. คะแนนฝึกปฏิบัตงิ านในคลินิกทันตกรรมหัตถการ
66.67 %
2. คะแนนฝึกปฏิบัตงิ านในคลินิกคราวน์และบริดจ์
33.33 %
การประเมินผล (สาขาคราวน์แอนด์บริดจ์)
นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ตอ่ ไปนี้ จึงจะได้รับการประเมินผล
1. มีเวลาฝึกปฏิบตั ิงานไม่ต่ากว่า 80%
2. ได้ปริมาณและคุณภาพของงานเป็นไปตามประกาศของแต่ละสาขาวิชา
3. งานทุกชิน้ ที่นา่ มาพิจารณาวัดและประเมินผลได้ ต้องมีลายเซ็นอาจารย์นิเทศก์ ครบทุกขัน้ ตอน และมี
ลายเซ็นรับเงินของเจ้าหน้าที่เก็บเงินผู้ท่ไี ด้รับมอบหมาย ทั้งนีร้ วมถึงผู้ปว่ ยที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ป่วยทีม่ ีใบส่งตัวอื่นๆ
4. นักศึกษาต้องส่งแบบวัดผลการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มบันทึกการรักษาผู้ปว่ ยของงานทุกชิน้ หลังวัน
สิน้ สุดการปฏิบัตงิ านในคลินิกทันตกรรมบูรณะในแต่ละรุ่นทีน่ ักศึกษาเข้าปฏิบัตงิ าน ภายใน 1 สัปดาห์
ถ้าส่งช้าภายในสัปดาห์ต่อมาจะถูกตัดคะแนนร้อยละ 15 ของคะแนนทีไ่ ด้ ถ้าส่งช้ากว่า 2 สัปดาห์จะถูก
ตัดคะแนนร้อยละ 50 ของคะแนนที่ได้ ถ้าส่งช้าเกินกว่า 1 เดือน จะไม่นาคะแนนที่ได้จากแบบวัดผล
การปฏิบัติงานมาคานวณการให้คะแนนเพื่อการตัดเกรด
5. การวัดและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละสาขาวิชา
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ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคปฏิบัติงานในคลินิกวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์
ปีการศึกษา 2561
--------------------------------------------กาหนดปริมาณงานขัน้ ต่า (Minimum requirement)
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ฝกึ ปฏิบัติงาน ก่าหนดปริมาณงานขั้นต่า่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เดือยฟัน (post and core) พร้อมครอบฟัน
แนวทางการปฏิบตั ิงาน
1. นักศึกษาจะต้องฝึกให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาจารย์ผู้ควบคุมการ
จ่ า ย case เท่ า นั้ น โดยได้ ป ริ ม าณงานขั้ น ต่่ า (minimum requirement) และจะต้ อ งผ่ า นการวั ด และ
ประเมินผลครบทุกขัน้ ตอน
2. นักศึกษาต้องชี้แจงให้ผู้ป่วยทราบถึงแนวทางการรักษา วิธีการรักษา ระยะเวลาในการรักษา ค่าใช้จ่าย
และการช่ า ระเงิ น ให้ ผู้ ป่ ว ยทราบอย่ า งละเอี ย ดก่ อ นเริ่ม การรั ก ษา และถ้ า เป็ น ไปได้ ควรวางแผน
ก่าหนดการนัดผู้ปว่ ยไว้ล่วงหน้าจนเสร็จสิน้ การรักษา
3. การนัดครั้งแรกให้นักศึกษาเตรียมใบ requirement และแนบบันทึกต่าง ๆ เช่น ใบแนะน่าขั้นตอนการ
รักษาและช่าระเงินของผู้ป่วยและต้องเก็บค่าบริการการรักษาทั้งหมดส่งภาควิชาฯ จากนั้นให้ท่าการ
สัมภาษณ์ ตรวจสภาพในช่องปาก ส่งผู้ป่วยไป x-ray (Pa, Bw) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบ
รายงาน แล้วให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจสอบ เมื่อผ่านแล้วจึงเริ่มท่า preliminary impressions
4. นักศึกษาควรท่าการให้ความรู้เกี่ยวกับการท่าความสะอาดภายในช่องปาก และขูดหินน้่าลาย ขัดฟัน
ให้ กั บ ผู้ ป่ ว ย เพื่ อ ให้ ส ภาพเยื่ อ ปริ ทั น ต์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ฟั น ปลอมที่ จ ะสร้ า งขึ้ น อยู่ ในสภาพสมบู ร ณ์
แล้ว จากนั้นจึงเริ่มท่า preliminary impressions ต่อไป
5. Preliminary impressions ฟั น บนและล่ า งอาจท่ า 1 (หรื อ 2 ชุ ด ) ซึ่ ง งานแต่ ล ะขั้ น ตอนต้ อ งผ่ า นการ
ตรวจสอบจากอาจารย์นิเทศก์
6. การท่า model จาก preliminary impressions
Arch ที่ทา restoration ให้เท 3 ชุดคือ
1. เทด้วย stone เพื่อใช้ mounting, diagnosis รวมทั้ง diagnostic wax-up,
wax-up preparation และ temporary coverage
2. เทด้วย stone เพื่อใช้ท่า individual tray
3. เทด้วย plaster of paris เพื่อเป็น reference cast
Arch ที่เป็นคู่สบให้เท 3 ชุดคือ
1. เทด้วย stone เพื่อ mounting ร่วมท่างานในข้อ ก.1
2. เทด้วย stone เพื่อใช้เป็นคูส่ บของ master cast
3. เทด้วย plaster of paris เพื่อเป็น reference cast
(กรณีท่ตี ้องกรอแต่งคูส่ บด้วย ให้ทา่ ข้อ 2. ภายหลังการกรอแต่งคูส่ บแล้ว)
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7. ท่าการ mounting (ไม่ต้องใช้ wax bite) เขียน out-line ส่าหรับ individual tray ลงใน stone cast และเขียน
รายงานให้ครบสมบูรณ์ รวบรวมชิ้นงานทั้งหมดพร้อมทั้ง study cast ส่งอาจารย์นิเทศก์ตรวจผ่านแล้ว จึง
เริ่มท่า diagnostics wax-up, duplicated wax-up, tooth preparation and temporary coverage ใน mounted
cast นั้นตามล่าดับ
8. Tooth preparation ส่าหรับรายที่ต้องการท่าเดือยฟันให้ท่าเหมือนฟันหลักที่ใส่เดือยฟันเรียบร้อยแล้ว
9. ท่า temporary coverage ส่าหรับงานใส่เดือยฟันพร้อมครอบฟัน จ่านวน 2 ชุด
10. เมื่อท่า temporary coverage เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มนัดผู้ปว่ ยมากรอฟันได้
11. ให้เก็บค่าบริการท่าครอบฟันก่อนจะเริ่มกรอฟันผู้ปว่ ย โดยต้องมีหลักฐานการช่าระเงินทั้งผู้ป่วยและนักศึกษา
12. การรักษาผู้ป่วยแต่ละครั้งต้องกรอฟันซี่นั้นให้เสร็จหรือต้องให้อยู่ในสภาพที่จะใส่ temporary coverage ให้
ผู้ปว่ ยได้
13. นักศึกษาสามารถตรวจสอบการท่า tooth preparation ด้วยการท่า alginate impression และเท cast มาเพื่อ
ศึกษาและท่าการปรับปรุงแก้ไขการกรอฟันให้ได้ตามแผนการรักษา
14. ให้นักศึกษาเริม่ ท่า temporary coverage ให้ผปู้ ่วยอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนหมดเวลาฝึกปฏิบัติงานในแต่ละ
ครั้ง
15. การท่า final impression ให้พมิ พ์ด้วย polyvinyl siloxane เท่านั้น ยกเว้นอาจารย์นิเทศก์แจ้งเปลี่ยนแปลง
16. การเทปูนใน final impression ให้เทเป็น die 2 ชุด และ master model 2 ชุด (เน้นคุณภาพของชิน้ งานต้อง
สมบูรณ์) die ชุดแรกให้แต่งขอบให้ชัดเจน ชุดที่ 2 ส่ารองไว้ส่ง lab ใหม่ กรณีจากงาน lab ชิน้ แรกมีปัญหา
17. กรณีท่ตี ้องการสร้าง die และ working cast โดยใช้ pindex system ให้เทเป็น working cast 2 ชุด
18. ทันตวัสดุต่างๆ เช่น pink baseplate wax, acrylic resin, stone, improved stone ต้องกรอกรายละเอียดลงใน
ใบเบิกวัสดุ โดยระบุจ่านวนของที่ต้องการ วัน เดือน ปี และมีลายเซ็นอาจารย์นิเทศก์
19. สิ่งจ่าเป็นทีต่ ้องส่งแลป
- Master cast พร้อมคูส่ บที่ mounting แล้ว
- Die 1 ชุด (กรณีไม่ใช้ pindex system)
- Duplicated wax-up cast (cast แสดงตัวอย่าง restoration ที่ต้องการ)
- ใบส่งแลปที่มลี ายเซ็นก่ากับของอาจารย์นิเทศก์งาน
20. โลหะที่ใช้ท่าชิ้นงานบูรณะควรท่าด้วย semi-precious หรือ precious alloy กรณีท่ใี ช้วัสดุอื่นให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของอาจารย์นิเทศก์งาน
21. นักศึกษาควรส่งแลปล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นสุดการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละราย ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่แจ้งนักศึกษาในวันปฐมนิเทศน์ของสาขาวิชา
22. นักศึกษาต้องช่าระเงินตามอัตราค่าบริการของทางบริษัทฯ และของคณะฯ ต่อเจ้าหน้าทีก่ ารเงินของภาควิชา
ทันทีท่รี ับงาน lab
23. หากพบว่างานชิน้ นัน้ ไม่เสร็จ และเกินเวลาฝึกปฏิบัตงิ านให้ขน้ึ อยู่กับดุลยพินิจอาจารย์นิเทศก์งานว่าจะให้
นักศึกษามาท่าต่อหรือไม่
24. ให้สง่ งานทั้งหมดก่อนสิน้ สุดการฝึกการปฏิบัติงาน โดยส่งทีอ่ าจารย์นิเทศก์ประจ่ากลุม่
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สิ่งที่ต้องส่ง
1. แบบวัดผลการปฏิบัตงิ านคราวน์แอนด์บริดจ์
2. ใบรายงานและการออกแบบ (Crown and Bridge clinical record) พร้อมภาพถ่ายรังสี
3. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน (Treatment record)
4. casts ต่างๆ
หมายเหตุ สิ่งของในข้อ 4 ให้ส่งกรณีท่ที ่างานชิน้ นั้นไม่เสร็จ
หลักการวัดและประเมินผล
1. การก่าหนดคะแนนแยกออกเป็น
1.1 คะแนนของคุณภาพและปริมาณงานขั้นต่า่ ร้อยละ
85
1.2 คะแนนเจตนคติในการออกแบบสิ่งบูรณะกับอาจารย์นิเทศงานร้อยละ
5
1.3 คะแนนด้านเจตนคติในการปฏิบัติงานกับผู้ปว่ ยร้อยละ
10
2. ขั้นตอนที่ผเู้ รียนต้องผ่านการวัดและประเมินผลคือ
2.1 Preoperative study
- Oral examination
- Diagnosis
- Treatment planning
2.2 Study cast preparation
2.3 Temporary coverage
2.4 Tooth preparation and final impression
2.5 Try-in and cementation
2.6 Recheck
3. ในการส่งงานทุกครัง้ ให้น่าแบบวัดผลการปฏิบตั ิงานแนบมาด้วย มิฉะนัน้ จะไม่ได้คะแนนในขั้นตอนนัน้
4. นักศึกษาต้องทางานขั้นตอน Cementation crown กับผู้ป่วยให้เสร็จ ตามปริมาณงานขั้นต่่าทีไ่ ด้รับและมี
คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์นาคะแนนปฏิบัตงิ านไปประเมินผล ทั้งนีข้ นึ้ กับดุลยพินิจ
ของอาจารย์นิเทศก์งานด้วย
5. ความผิดใดๆ ที่พบจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาฯ จะน่ามาพิจารณาความผิดและบทลงโทษ
ตามมติของกรรมการสาขาวิชาฯ
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ใบเบิกวัสดุภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
ชื่อ นทพ…………………………………………………………….
ชื่อคนไข้……………….………………………….
ชนิดของงาน  Post and core with crown on……………
 Crown on………………….………………….
 Bridge on………………………………….
ลาดับ
วัสดุ
ครั้งที่ 1
จ่านวน ลายเซ็น
ที่
วัน เดือน ปี อาจารย์
1
Alginate
ครึ่งกระป๋อง
…………….
2
Pink wax
2 แผ่น
…………….
3
Bite registation wax
1 แผ่น
…………….
4
Plaster
1 ถุง
ใหญ่…………
5
Stone
1 ถุงใหญ่
…………….
6
Acrylic for tray
1 ถุง
…………….
7
Ivory wax
1 แท่ง
…………….
8
Final impression
9

Velmix stone

10

Blue inlay wax

11

อื่นๆ

12

อื่นๆ

13

อื่นๆ

 อื่น ๆ…………………………….…………….
ครั้งที่2
ครั้งที่ 3
จ่านวน ลายเซ็น
จ่านวน
ลายเซ็น
วัน เดือน ปี อาจารย์ วัน เดือน ปี อาจารย์
…………ถุง
…………ถุง
……………
……………
……….แผ่น
………..แผ่น
……………
……………
……….แผ่น
………..แผ่น
……………
……………
…………ถุง
…………ถุง
……………
……………
…………ถุง
…………ถุง
……………
……………
…………ถุง
…………ถุง
……………
……………
……….แท่ง
………..แท่ง
……………
……………
1 ครั้ง
1 ครั้ง
……………
……………
…………ถุง
…………ถุง
……………
……………
………แท่ง
………..แท่ง
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

3 ถุง……….
…………….
………แท่ง
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

หมายเหตุ - เก็บใบเบิกนีไ้ ว้กับเอกสารอื่นๆ ของผู้ปว่ ยรายเดียวกัน
- ส่งใบนีพ้ ร้อมใบ requirement เมื่อสิน้ สุดการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลใช้วัสดุของภาควิชาฯ
5

ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย…………………………………..…………………………………………….….H.N. …………………………....…
ชนิดของงาน………….………………..……ซี่ฟันหลัก………..……....…ซี่เดือยฟัน………..…..…ซี่ฟันเทียม………..…..
ชื่อ-สกุล นทพ……………………………………………รหัส.............………….ชั้นปีท…
ี่ …..วันที่รับผู้ป่วย……………….

PROGRESSIVE REPORT AND TREATMENT RECORD (Cr.Br.)
Date

Progressive report and treatment
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แผ่นที่............
Instructor

