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เอกสารประกอบการฝึกปฏบิัตงิานในคลินิกทนัตรังสีวิทยา  

สาํหรับนักศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท ี่ 4  

กระบวนวชิาคลินิกทนัตรังสี (DROE 401) ปีการศึกษา 2561 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบกระบวนวชิา ผศ.ทพ. อานนท์  จารุอคัระ 

1.  เงื่อนไขการเข้าปฏิบตังิาน 

- แต่งกายสภุาพเรียบร้อยตามระเบียบของคณะฯ และสวมเสือ้กาวน์ท่ีสะอาดขณะปฏิบติังานในคลินิก 

หากผมยาวประบ่าให้รวบผมด้วยยางรัดหรือก๊ิบให้เรียบร้อย สวมรองเท้าท่ีเหมาะสม ผู้ชายให้สวมถงุเท้า

และรองเท้าหุ้มส้น สําหรับผู้หญิงให้สวมรองเท้ามีท่ีรัดส้นเรียบร้อยหรือรองเท้าคทัช ู สีสภุาพ ไมฉ่ดูฉาด

จนเกินไป 

- ให้นกัศกึษาเก็บของสว่นตวัในตู้ เก็บของท่ีเตรียมไว้ให้ในคลินิก และโปรดนํากญุแจส่วนตวัมาล็อคตู้ให้

เรียบร้อย สว่นของมีค่าให้เก็บไว้กบัตวั เช่น โทรศพัท์มือถือ กระเป๋าเงิน ระบบเสียงโทรศพัท์ควรเปล่ียนเป็น

ระบบสัน่ และงดการใช้โทรศพัท์ขณะปฏิบติังานในคลินิก 

- เวลาในการปฏิบติังานในคลนิิก ได้แก่ เช้า 9.00 – 12.00 น. และบ่าย 13.30 – 16.30 น. 

- เข้าปฏิบตัิงานตรงเวลา หากมาสายเกิน 15 นาที โดยไมมี่เหตจํุาเป็น อาจได้รับการระงบัการปฏิบตังิานใน

คลินิกคาบนัน้ๆและ/หรือถกูหกัคะแนนการตรงตอ่เวลาเป็น 0  

- ไมใ่ช้เวลาในขณะท่ีต้องปฏิบตัิงานในคลินิกทนัตรังสีไปทํางานอื่นท่ีอาจารย์ไมไ่ด้รับมอบหมายให้ทําหรือ

ไมไ่ด้อนญุาต หากมีความจําเป็นท่ีไมส่ามารถมาปฏบิติังานในคลนิิกทนัตรังสีได้ให้แจ้งอาจารย์ผู้ดแูลทราบ

ลว่งหน้า 

- อยา่ใช้เวลาอย่างสญูเปล่าขณะปฏิบติังาน เช่น เปิด smart phone, tablet เพ่ือเลน่เกมส์หรือ chat 

ตลอดเวลาแทนท่ีจะศกึษาค้นคว้าเนือ้หาของบทเรียน หากพบพฤติกรรมดงักล่าว อาจารย์ผู้ดแูลอาจจะหกั

คะแนนหรืองดทําคลินิกในคาบนัน้ๆ หรือได้รับบทลงโทษอื่นๆ ตามดลุพินิจของอาจารย์ 

- ช่วยกนัดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพกั 

- กรณีนกัศกึษาป่วย ไมส่ามารถมาปฏิบตัใินคลนิิกได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์ส่งให้ อ.อานนท์ และให้

นกัศกึษาหาคาบอ่ืนมาลงชดเชย หรือหากนกัศกึษาตดิภารกิจท่ีจําเป็นและมีเหตผุลอนัควรซึง่ไม่สามารถมา

ปฏิบติัในคลินิก ให้นกัศกึษาเขียนจดหมายลากิจมาเป็นลายลกัษณ์ผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษาเซ็น แล้วนํามาให้ 

อ.อานนท์ และให้นกัศกึษาหาคาบอ่ืนมาลงชดเชยด้วยเช่นเดียวกนั 
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2. การเตรียมตัวโดยท ั่วไป 
มีความรู้พืน้ฐานทางทนัตรังสีพร้อมท่ีจะปฏิบติังานในคลินิก ซึง่คลอบคลมุหวัข้อตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 � ฟิล์มเอกซเรย์ทางทนัตกรรม 

� ห้องมืดและการล้างฟิล์ม 

� การปอ้งกนัอนัตรายจากรังสีเอกซ์ 

� เทคนิคการถา่ยภาพรังสีในช่องปาก และลกัษณะทางกายวิภาคท่ีพบในภาพรังสี 

� เทคนิคการถา่ยภาพรังสี panoramic และลกัษณะทางกายวิภาคท่ีพบในภาพรังสี 

� เทคนิค localization พืน้ฐาน 

 � สาเหต ุการปอ้งกนั และการแก้ไขภาพรังสีท่ีผิดปกติ 

 � การควบคมุการติดเชือ้ในคลินิกทนัตรังสี 

 � การเลือกใช้ฟิล์มและเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปากท่ีเหมาะสมในผู้ ป่วยแตล่ะราย 

 � หลกัการแปลผลภาพรังสีในช่องปากและ panoramic 

 � การเรียงฟิล์ม full-mouth  periapical 

 � ลกัษณะทางภาพรังสีของโรคฟันและรอบๆฟันท่ีพบบอ่ย (dento-alveolar lesion) ได้แก่ โรค

ฟันผ ุโรคปริทนัต์ โรคของประสาทฟันและรอยโรครอบปลายรากฟัน การแตกหกัของฟัน ฟันคดุ ลกัษณะท่ี

ผิดปกติของโครงสร้างฟันและการเจริญเติบโตของฟัน เป็นต้น 

 

3. ประเภทของงานที่ต้องทาํในคลินิกทนัตรังสี   ได้แก่ 
- ฟังการแนะนําการปฏิบตัิงานและการฝึกถ่ายภาพรังสี 

- ถ่ายภาพรังสีในคลินิกและแปลผลภาพรังสีจากเคสท่ีถ่าย 

- สมัมนาการแปลผลภาพรังสี (Radiographic seminar 1, 2) 

- การสอบ ได้แก่ สอบก่อนเข้าปฏิบติังาน (preclinical quiz) สอบถ่ายภาพรังสีในช่องปาก และ

สอบแปลผลภาพรังสีจากสไลด์ (ซึง่จะมี 2 ครัง้ คือ หลงัจากออกห้องและตอนปลายเทอม) 

3.1 การสอบก่อนเข้าปฏิบัตงิานและการแนะนําการปฏิบัตงิานในคลินิกทันตรังสี 

นกัศกึษาจะได้รับมอบหมายให้ศกึษาเอกสารประกอบการฝึกปฏิบตังิานในคลินิกทนัตรังสีวทิยา 

สําหรับนกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 4 กระบวนวิชาคลนิิกทนัตรังสี (DROE 401) บนเวปไซต์ของภาควชิา
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ชีววิทยาช่องปากฯก่อนจะลงปฏิบตัิงาน โดยจะมีการชีแ้จงรวมให้กบันกัศกึษากลุม่ใหญ่ จากนัน้จะแบ่ง

นกัศกึษาออกเป็นกลุ่มยอ่ย กลุม่ละ 8 - 9 คน เพ่ือลงปฏิบตังิานในคลินิก 

ในคาบนีจ้ะมีการสอบข้อเขียนประเมินความรู้ก่อนเข้าปฏิบตังิานในคลินิกท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดตา่งๆ การถ่ายภาพรังสี panoramic การเลือกใช้อปุกรณ์และเทคนิคการถ่ายท่ี

เหมาะสม หลงัจากสอบเสร็จแล้ว จะให้นกัศกึษาด ูVDO เร่ือง การใช้งาน intraoral film holder ชนิดตา่งๆ  

 

3.2 การปฏิบัตงิานในคลินิก 
คาบฝึกถ่ายหุ่น 

� ได้รับแจกสมดุ requirement 

� ฝึกการใช้งาน intraoral film holder ชนิดตา่งๆ ทัง้ชนิดท่ีใช้กบัฟิล์มและระบบ imaging plate ซึง่
ได้แก่ XCP, Snap-A-Ray, Hemostat, Bitewing tab 

� นํา intraoral film holder พร้อมกบัฟิล์ม/imaging plate ไปจําลองถ่ายภาพรังสีกบัหวัหุ่น 

� ฝึกประกอบ imaging plate เข้ากบัซองกนันํา้ลาย 

� รับชมสาธิตการใช้งานเคร่ืองถ่ายภาพรังสี digital panoramic จากเจ้าหน้าท่ีประจําคลินิก 

� หากมีเวลาเหลือ ให้ไปเบิกและเซ็นรับ imaging plate จากเจ้าหน้าท่ีประจําคลินิก 
 

คาบฝึกถ่ายคู่ 

� ให้นกัศกึษาเบิกรับ imaging plate ให้เรียบร้อย (หากในคาบฝึกถ่ายหุ่นยงัไมไ่ด้เบิกรับ) 

� รับวสัดแุละอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีจะใช้ฝึกถ่ายภาพรังสีในช่องปากจากเจ้าหน้าท่ีคลินิก 

� จบัคูน่กัศกึษา 2 คน เพ่ือถ่ายภาพรังสีในช่องปากทัง้ชนิด digital และชนิดท่ีใช้ฟิล์มด้วยเทคนิค 
paralleling, bisecting และ bitewing เทคนิคละ 1 ภาพ โดยสลบักนัถ่ายกบัเพ่ือน จากนัน้
เจ้าหน้าท่ีประจําคลินิกจะสอนให้หดัล้างฟิล์มในห้องมืดและ scan plate, วิจารณ์ภาพหรือฟิล์มท่ี
ได้กบัอาจารย์ผู้ดแูล 

� เจ้าหน้าท่ีประจําคลินิกสอนวิธีการสง่ภาพรังสี digital เข้าสูร่ะบบ EduPac และ Hospital Pac 
รวมถึงการใช้งาน software เพ่ือดภูาพ 

� อาจารย์แบ่งนกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ยอ่ย คือ กลุม่ A และกลุม่ B 
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คาบ Clinic+FI 

 - เป็นคาบท่ีถ่ายภาพรังสีร่วมกบัการแปลภาพรังสี 

- ในแตล่ะคาบ ให้นกัศกึษาแตล่ะกลุ่ม (กลุม่ A และ B) ตกลงแบง่ตารางเวียนการถ่ายภาพรังสี

กนัเอง โดยให้จดัการปฏิบตัิงานดงันี ้1. ผู้ ท่ีทําการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก (จํานวน 3 คน) 2. ผู้ ท่ีทําการ

ถ่ายภาพรังสี panoramic (จํานวน 1 คน) 

 - นกัศกึษาต้องเก็บรักษาและใช้งาน imaging plate อยา่งระมดัระวงั ห้ามพบัหรืองอ imaging 

plate กดทบั หรือขีดขว่น อยา่งเดด็ขาด และคืน imaging plate ในคาบสดุท้ายของการปฏิบตังิานในคลนิิก 

ตอนท้ายคาบ หากพบว่า imaging plate เกิดความเสียหาย มีรอยขีดขว่น หรือมี artifact ปรากฏใน

ภาพรังสีเกินกวา่ 20% เม่ือเทียบกบัก่อนใช้งาน นกัศกึษาจะต้องปลอดหนี ้ซึง่มีคา่เสียหาย plate ละ

ประมาณ 2000+ บาท ในกรณีมีเคสท่ีต้องถ่ายด้วยเทคนิค occlusal ให้นกัศกึษาเบิก imaging plate เบอร์ 

4 มาใช้จากเจ้าหน้าท่ีประจําคลนิิก 

- ทําการถา่ยภาพรังสีท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ป่วยท่ีสง่ผ่านมาจากเคาน์เตอร์ 

- ให้นกัศกึษารับเคสผู้ ป่วยเพ่ือมาทําการถ่ายภาพรังสีทีละราย และให้รับเคสเรียงตามลําดบัเลขท่ี

รังสีเทา่นัน้ ไมใ่ห้รับเคสข้ามลําดบัเลขท่ี 

- นกัศกึษาท่ีรับเคสไป ต้องรับผิดชอบตัง้แตก่ารจดัเตรียมห้องและอปุกรณ์สําหรับการถ่ายภาพรังสี 

การเตรียมผู้ ป่วย การถา่ยภาพรังสีให้กบัผู้ ป่วย การล้างฟิล์ม/scan plate การสง่มอบฟิล์มให้ผู้ ป่วย และ

การเก็บอปุกรณ์ท่ีใช้แล้วให้เรียบร้อย 

- นกัศกึษาต้องอา่นรายละเอียดในใบสัง่ถ่ายภาพรังสีท ุกครัง้ เพ่ือดวูา่วตัถปุระสงค์ของการถ่าย 

วา่ผู้สัง่ถ่ายต้องการตรวจอะไร และให้วิเคราะห์ว่าเทคนิคท่ีสง่มาถ่ายนัน้ถกูต้อง เหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไร 

หากมีปัญหาหรือไมแ่น่ใจให้ปรึกษาอาจารย์ผู้ดแูล 

 - Requirement ของงานถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ได้แก่ การถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดตา่งๆ 

และการถ่ายภาพรังสี panoramic ทัง้นีท้กุเทคนิคการถ่ายทัง้ในและนอกช่องปาก ไมมี่ minimum 

requirement วา่ต้องถ่ายภาพรังสีเป็นจํานวนเท่าใด แต่ทกุคาบนักศึกษาต้องแปลภาพรังสีอย่างน้อย

คาบละ 1 เคส แล้วเขียนสิ่งท่ีแปลลงในแปลผลภาพรังสีด้วย 

 - ถ้าในใบสัง่ถ่ายภาพรังสีในช่องปากระบใุห้ถ่ายเทคนิค periapical paralleling ให้ถ่ายด้วย

เทคนิคนี ้แตถ้่าไม่ได้ระบ ุอาจถ่ายด้วยเทคนิค bisecting ก็ได้ ตามความเหมาะสม กรณีท่ีไมมี่การสง่ถ่าย 

bisecting เลย อาจปรึกษาอาจารย์ผู้ดแูลว่าผู้ ป่วยรายนีส้ามารถถ่ายด้วยเทคนิค bisecting ได้หรือไม ่เป็น
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กรณีๆไป เช่น การถ่ายฟันกรามซ่ีท่ีสามท่ีโผลบ่างสว่น การถ่ายเพ่ือดรูอยโรคปลายรากฟัน เป็นต้น หรือใน

บางครัง้อาจมีการปรับเปล่ียนเป็นเทคนิคการถ่ายอ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะต้องแจ้งกบัอาจารย์

ผู้ดแูลคาบนัน้ทราบเสียก่อน เช่น ถา่ย paralleling ไมไ่ด้ เน่ืองจากข้อจํากดับางอยา่ง และต้องการ

เปล่ียนไปถ่าย bisecting แทน เป็นต้น 

 - ก่อนถ่ายภาพรังสีให้กบัผู้ ป่วยทกุราย ให้เรียกช่ือและนามสกลุของผู้ ป่วยเพ่ือยืนยนัตวัตนจริงวา่

ถกูคน และยืนยนัตําแหนง่ซ่ีฟันท่ีต้องการถ่ายว่าตรงกบัในใบสัง่ถ่ายภาพรังสีหรือไม ่โดยพิจารณาร่วมกบั

อาการหรือสิ่งท่ีตรวจเจอในผู้ ป่วย (รูปท่ี 1) หากมีความไมส่อดคล้องกนัระหว่างซ่ีท่ีส่งถ่ายกบัสิ่งท่ีตรวจเจอ

ในผู้ ป่วย ให้ปรึกษาอาจารย์ผู้ดแูล หรือถามผู้ ท่ีสัง่ถ่ายภาพรังสีทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ตวัอย่างใบสัง่ถ่ายภาพรังสีสําหรับผู้ ป่วยในคณะ 

 

 - หลงัจากล้างฟิล์มเสร็จ ให้นําฟิล์มไปเช็คกบัอาจารย์ผู้ดแูลในคาบนัน้ หลังจากผ่านการ

ตรวจเชค็ฟิล์มแล้ว นักศึกษาจงึจะมีสิทธ ิ์ร ับผู้ ป่วยรายต่อไป 

 - นักศกึษาที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี ้อาจได้รับการประเมินให้ตกในวิชาคลินิกทนัตรังสี 

401 ได้แก่ ทาํการถ่ายซ่อมโดยไม่ได้แจ้งให้อาจารย์ทราบ ปลอมลายเซน็อาจารย์ บดิเบือนข้อมูล

ท ี่เกี่ยวข้องกับการรักษา ชักจูงให้ผู้อ ื่นมารับการถ่ายภาพรังสีโดยไม่มีเหตุผลอันควร  
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 -  กรณีถา่ยภาพรังสีในช่องปากให้ผู้ ป่วยนอก ให้ถ่ายภาพรังสีโดยใช้ฟิล์มเท่านัน้ เน่ืองจากจะต้อง

ให้ฟิล์มแกผู่้ ป่วยไปทัง้หมด สว่นภาพ panoramic นัน้ เจ้าหน้าท่ีประจําคลนิิกจะเป็นผู้ ถ่ายเอง 

 - กรณีผู้ ป่วยใน ซึง่สว่นใหญ่มกัเป็นการถา่ยภาพรังสี digital ให้นกัศกึษาส่งภาพรังสี digital เข้าสู่

ระบบ Education PACS ก่อน เพ่ือให้อาจารย์ตรวจเช็ค หลงัจากอาจารย์ตรวจเช็คว่าผ่านแล้ว จงึคอ่ย

บนัทกึภาพรังสีเข้าสูร่ะบบ Hospital PACS (หรือ PACS กลาง) หากมีปัญหาในการสง่ภาพเข้าสูร่ะบบ 

PACS ให้ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีประจําคลินิก 

 - การจ่ายฟิล์มในช่องปากสําหรับผู้ ป่วยนอก ให้นําฟิล์มทัง้สองชดุใสซ่องขาวและจ่ายให้ผู้ ป่วย 

 - การจ่ายฟิล์มในช่องปากให้ผู้ ป่วยใน (อาจพบในเคสถ่าย full mouth บางเคส) ให้แยกเก็บเป็น 2 

ชดุ ชดุแรกให้เก็บไว้ในซองสีนํา้ตาล (รูปท่ี 2) เพ่ือเก็บไว้ท่ีคลนิิกทนัตรังสี สว่นอีกชดุท่ีเหลือให้เก็บไว้ในซอง

สีขาว (รูปท่ี 3) แล้วจ่ายให้ผู้ ป่วย  

 

 
 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 2 ซองสีนํา้ตาล    รูปท่ี 3 ซองสีขาว 

- ในกรณีเป็นฟิล์มในช่องปากท่ีถ่าย full mouth ให้จดัเก็บฟิล์มแยกเป็นฟันบน ฟันลา่ง และ 

bitewing (ถ้ามี) 

- การปอ้งกนัการตดิเชือ้ ทกุท้ายคาบหลงัจากปฏิบติังานคลินิกเสร็จ ให้นกัศกึษาช่วยกนัทําความ

สะอาดเคร่ืองเอกซเรย์ เก้าอีน้ัง่ของผู้ ป่วย cabinet ท่ีใช้วาง film holder ด้วยนํา้ยาฆา่เชือ้ท่ีพืน้ผิว รวมทัง้ทํา

ความสะอาดและดแูลความเรียบร้อยบริเวณท่ีแกะฟิล์มในห้องมืด และห้อง scan plate ให้เรียบร้อย 

- การสรุปงานในแตล่ะคาบ ให้นกัศกึษาบนัทกึรายละเอียดงานถ่ายภาพรังสีตา่งๆ ท่ีได้ปฏบตัิ ลงใน

สมดุ requirement ให้ครบถ้วน ซึง่ประกอบด้วย ใบคะแนนการปฏิบตัิงานประจําวนั ใบแปลผลภาพรังสี ใบ
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เก็บคะแนน ใบบนัทกึสิ่งท่ีได้เรียนรู้ (LOG BOOK) ใบสรุปรายละเอียดเคสท่ีจะส่ง ศปท. ท่ีจะให้อาจารย์

อนมุตัิ (รูปท่ี 4 - 8) แล้วให้อาจารย์ผู้ดแูลประจําคาบเซ็นช่ือกํากบัตอนท้ายคาบ 

- ขอให้นกัศกึษารีบส่งเคสท่ีจะสง่ ศปท. ท่ีจะให้อาจารย์อนมุตัผิ่านทางเวปไซต์ภายในวนันัน้หรือ

สปัดาห์นัน้ เพ่ือปอ้งกนัอาจารย์ลืม   

- นกัศกึษาสามารถยืม tablet ท่ีอยูใ่นห้องตรวจงานคลินิก เพ่ือใช้ศกึษา เรียนรู้ ค้นคว้าเนือ้หาหรือ

บทเรียนออนไลน์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนในคลินิกตามหวัข้อท่ีระบไุว้ในข้อ 2 หน้า 2  “การเตรียมตวั

โดยทัว่ไป” ได้ตลอดระยะเวลาท่ีลงคลินิก 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 ใบคะแนนการปฏิบตัิงานประจําวนั 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 LOG BOOK 
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รูปท่ี 6 ใบแปลผลภาพรังสีในคลินิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 ใบเก็บคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ใบสรุปรายละเอียดผู้ ป่วยท่ีจะให้อาจารย์อนมุติัก่อนสง่ ศปท. 
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3.3 สัมมนาการแปลผลภาพรังสี 
คาบ RS1 

� ให้นกัศกึษาเรียนรู้ intraoral radiographic anatomy ด้วยตนเองจากเวปไซต์ท่ีจดัเตรียมไว้ (web 
ของ UNC) โดยนกัศกึษาอาจใช้ tablet ของคลินิก โน๊ตบุ๊คสว่นตวั หรือคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะใน
ห้องสมัมนาแล้วฉายขึน้จอ projector ก็ได้ ให้เวลา self-study ประมาณ 2 ชัว่โมง จากนัน้ 

� ให้นกัศกึษาเรียงฟิล์ม full-mouth periapical คนละ 2 เคส แล้ว discuss กบัอาจารย์ 
 
คาบ RS2 
 

� ให้นกัศกึษาเรียนรู้ panoramic radiographic anatomy ด้วยตนเองจากเวปไซต์ท่ีจดัเตรียมไว้ 
(web ของ UNC) โดยนกัศกึษาอาจใช้ tablet ของคลินิก โน๊ตบุ๊คสว่นตวั หรือคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ
ในห้องสมัมนาแล้วฉายขึน้จอ projector ก็ได้ ให้เวลา self-study ประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง จากนัน้ 

� ให้นกัศกึษาใช้กระดาษลอกลายทําการ tracing anatomy จากภาพ panoramic คนละ 1 เคส, 
discuss กบัอาจารย์ แล้ว discuss กบัอาจารย์ ดงันัน้ นกัศกึษาจะต้องเตรียมดินสอปลายแหลม
และยางลบมาด้วย 
 
ลกัษณะการเรียนการสอนในคาบ RS1 และ RS2 นัน้ จะเน้นให้นกัศกึษาพยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มีการสมัมนากนัระหวา่งเพ่ือนในกลุม่และ/หรือกบัอาจารย์ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อนถึง

ชัว่โมงท่ีจะมีการสมัมนาการแปลผลภาพรังสีดงักลา่ว นกัศกึษาควรกลบัไปทบทวนความรู้ในหวัข้อท่ีจะมี

การสมัมนามาก่อน และควรเตรียมเอกสารประกอบการเรียน หรือ textbook มาด้วย เพ่ือใช้เป็นแหล่ง

ค้นคว้าหาข้อมลูเพิม่เติม 

 
3.4 การสอบ 

ประกอบด้วย 

1) สอบก่อนเข้าปฏิบตัิงาน (10 คะแนน) : เพ่ือวดัความรู้พืน้ฐานตา่งๆของการถา่ยภาพรังสีในช่องปากชนิด

ตา่งๆ การถ่ายภาพรังสี panoramic การเลือกใช้อปุกรณ์และเทคนิคการถ่ายท่ีเหมาะสม 

2) สอบถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 2 เทคนิค (5 คะแนน) ได้แก่ เทคนิค parallel และ bisecting ฟันหน้าหรือ

ฟันหลงัก็ได้ 



10 
 

   

หมายเหต ุ: 

 - เคสท่ีใช้สอบถือเป็นเคส requirement ด้วย 

 - เป็นความรับผิดชอบของนกัศกึษาท่ีควรหาเคสสอบแตเ่น่ินๆ นกัศกึษาควรสอบทนัทีเม่ือคิดวา่

ตนเองพร้อม ไมค่วรรอจนถงึสปัดาห์สดุท้ายท่ีใกล้จะออกคลนิิกหรือคาบสดุท้ายของการทําคลินิก เน่ืองจาก

อาจไมมี่เคสให้สอบ ต้องสอบถ่ายภาพรังสีให้แล้วเสร็จก่อนออกจากคลินิก และไม่มีการมาขอสอบ

นอกเวลาลงคลินิก 

 - ก่อนสอบถ่ายภาพรังสี ให้นกัศกึษาแจ้งอาจารย์ผู้ดแูลทราบวา่จะสอบ หากนกัศกึษาจดัเตรียม

ผู้ ป่วยและเคร่ืองถ่ายภาพรังสีอยา่งไมเ่หมาะสมก่อนการสอบ อาจารย์ผู้ดแูลมีสิทธ ิ์ ไม่อนุญาตให้

นักศกึษาทาํการสอบได้ 

 - นกัศกึษาควรผา่นการถ่ายภาพรังสีเทคนิคท่ีจะสอบมาแล้วจนมีความพร้อมในระดบัหนึง่ ไม่ควร

นําเคสที่ถ่ายเป็นครัง้แรกของแต่ละเทคนิคมาเป็นเคสสอบ 

 - ขณะทําการสอบ นกัศกึษาควรมีความพร้อมในการสอบ ห้ามนักศึกษาคนอื่นให้คาํแนะนํา

เพ ื่อนที่กาํลังสอบอยู่ หรือ  ห้ามนักศึกษาที่กาํลังสอบปรึกษาเพ ื่อนหรือเจ้าหน้าที่ประจาํคลินิก 

หากพบการกระทําดงักลา่วขณะสอบ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ อาจถกูปรับตกรายวิชานี ้

และได้รับโทษทางวินัย 

 

3) สอบแปลผลภาพรังสีจากสไลด์ตอนออกห้อง (15 คะแนน) : เพ่ือประเมินความรู้ท่ีได้จากการลง

ปฏิบติังานในคลนิิกในเร่ืองของเทคนิค ความผิดพลาด คณุภาพภาพรังสี การแก้ไข รวมถึงพยาธิสภาพของ

ฟันและกระดกูรอบฟันท่ีพบได้บ่อย 

4) สอบแปลผลภาพรังสีจากสไลด์ตอนปลายปี (25 คะแนน) : ประเมินคล้ายคลงึกบัสอบแปลผลภาพรังสี

จากสไลด์ตอนออกห้อง แตจ่ะมีความซบัซ้อนมากขึน้เน่ืองจากนกัศกึษาได้ผ่านการปฏิบตัิงานในคลินิก

ตา่งๆ มาตลอดปีการศกึษา ถือวา่มีประสบการณ์ในการเห็นเคสตา่งๆ มากขึน้ 
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4. การประเมนิผลรายวชิา 
  - จิตพิสยั 5% 

- การสอบก่อนเข้าปฏิบติังาน (quiz) 10% 

  - การสอบถ่ายภาพรังสี 5% 

  - การปฏิบตังิานในคลินิก 30 % 

 - เรียงฟิล์ม full-mouth periapical 5% 

  - Tracing anatomy ภาพ panoramic 5% 

  - การสอบแปลผลภาพรังสีจากสไลด์ตอนออกห้อง 15% 

 - การสอบแปลผลภาพรังสีจากสไลด์ตอนปลายปี  25% 

 

*** หลงัเสร็จสิน้การปฏิบติังานในคลนิิกแล้ว ให้รวบรวมสง่ requirement ทัง้หมด ภายใน 1 สปัดาห์ 

หลงัจากออกห้องไปแล้ว 


