เอกสารประกอบการฝึ กปฏิบ ัต งิ านในคลิน ิก ทัน ตรังสีวิท ยา
สําหรั บ นัก ศึก ษาทัน ตแพทย์ ช ัน้ ปี ที่ 4
กระบวนวิช าคลิน ิก ทัน ตรั งสี (DROE 401) ปี การศึก ษา 2561
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบกระบวนวิชา ผศ.ทพ. อานนท์ จารุอคั ระ

1. เงื่อ นไขการเข้ าปฏิบ ตั งิ าน
- แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อยตามระเบียบของคณะฯ และสวมเสื ้อกาวน์ที่สะอาดขณะปฏิบตั ิงานในคลินิก
หากผมยาวประบ่าให้ รวบผมด้ วยยางรัดหรื อกิ๊บให้ เรี ยบร้ อย สวมรองเท้ าที่เหมาะสม ผู้ชายให้ สวมถุงเท้ า
และรองเท้ าหุ้มส้ น สําหรับผู้หญิงให้ สวมรองเท้ ามีที่รัดส้ นเรี ยบร้ อยหรื อรองเท้ าคัทชู สีสภุ าพ ไม่ฉดู ฉาด
จนเกินไป
- ให้ นกั ศึกษาเก็บของส่วนตัวในตู้เก็บของที่เตรี ยมไว้ ให้ ในคลินิก และโปรดนํากุญแจส่วนตัวมาล็อคตู้ให้
เรี ยบร้ อย ส่วนของมีค่าให้ เก็บไว้ กบั ตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋ าเงิน ระบบเสียงโทรศัพท์ควรเปลี่ยนเป็ น
ระบบสัน่ และงดการใช้ โทรศัพท์ขณะปฏิบตั ิงานในคลินิก
- เวลาในการปฏิบตั ิงานในคลินิก ได้ แก่ เช้ า 9.00 – 12.00 น. และบ่าย 13.30 – 16.30 น.
- เข้ าปฏิบตั ิงานตรงเวลา หากมาสายเกิน 15 นาที โดยไม่มีเหตุจําเป็ น อาจได้ รับการระงับการปฏิบตั งิ านใน
คลินิกคาบนันๆและ/หรื
้
อถูกหักคะแนนการตรงต่อเวลาเป็ น 0
- ไม่ใช้ เวลาในขณะที่ต้องปฏิบตั ิงานในคลินิกทันตรังสีไปทํางานอื่นที่อาจารย์ไม่ได้ รับมอบหมายให้ ทําหรื อ
ไม่ได้ อนุญาต หากมีความจําเป็ นที่ไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานในคลินิกทันตรังสีได้ ให้ แจ้ งอาจารย์ผ้ ดู แู ลทราบ
ล่วงหน้ า
- อย่าใช้ เวลาอย่างสูญเปล่าขณะปฏิบตั ิงาน เช่น เปิ ด smart phone, tablet เพื่อเล่นเกมส์หรื อ chat
ตลอดเวลาแทนที่จะศึกษาค้ นคว้ าเนื ้อหาของบทเรี ยน หากพบพฤติกรรมดังกล่าว อาจารย์ผ้ ดู แู ลอาจจะหัก
คะแนนหรื องดทําคลินิกในคาบนันๆ
้ หรื อได้ รับบทลงโทษอื่นๆ ตามดุลพินิจของอาจารย์
- ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของห้ องพัก
- กรณีนกั ศึกษาป่ วย ไม่สามารถมาปฏิบตั ใิ นคลินิกได้ ต้ องมีใบรับรองแพทย์ส่งให้ อ.อานนท์ และให้
นักศึกษาหาคาบอื่นมาลงชดเชย หรื อหากนักศึกษาติดภารกิจที่จําเป็ นและมีเหตุผลอันควรซึง่ ไม่สามารถมา
ปฏิบตั ิในคลินิก ให้ นกั ศึกษาเขียนจดหมายลากิจมาเป็ นลายลักษณ์ผา่ นอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น แล้ วนํามาให้
อ.อานนท์ และให้ นกั ศึกษาหาคาบอื่นมาลงชดเชยด้ วยเช่นเดียวกัน
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2. การเตรี ยมตัวโดยทั่วไป
มีความรู้พื ้นฐานทางทันตรังสีพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานในคลินิก ซึง่ คลอบคลุมหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ฟิ ล์มเอกซเรย์ทางทันตกรรม
ห้ องมืดและการล้ างฟิ ล์ม
การป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์
เทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก และลักษณะทางกายวิภาคที่พบในภาพรังสี
เทคนิคการถ่ายภาพรังสี panoramic และลักษณะทางกายวิภาคที่พบในภาพรังสี
เทคนิค localization พื ้นฐาน
สาเหตุ การป้องกัน และการแก้ ไขภาพรังสีที่ผิดปกติ
การควบคุมการติดเชื ้อในคลินิกทันตรังสี
การเลือกใช้ ฟิล์มและเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปากที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
หลักการแปลผลภาพรังสีในช่องปากและ panoramic
การเรี ยงฟิ ล์ม full-mouth periapical
ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟั นและรอบๆฟั นที่พบบ่อย (dento-alveolar lesion) ได้ แก่ โรค
ฟั นผุ โรคปริทนั ต์ โรคของประสาทฟั นและรอยโรครอบปลายรากฟั น การแตกหักของฟั น ฟั นคุด ลักษณะที่
ผิดปกติของโครงสร้ างฟั นและการเจริญเติบโตของฟั น เป็ นต้ น

3. ประเภทของงานที่ต้ อ งทําในคลิน ิก ทัน ตรังสี ได้ แก่
- ฟั งการแนะนําการปฏิบตั ิงานและการฝึ กถ่ายภาพรังสี
- ถ่ายภาพรังสีในคลินิกและแปลผลภาพรังสีจากเคสที่ถ่าย
- สัมมนาการแปลผลภาพรังสี (Radiographic seminar 1, 2)
- การสอบ ได้ แก่ สอบก่อนเข้ าปฏิบตั ิงาน (preclinical quiz) สอบถ่ายภาพรังสีในช่องปาก และ
สอบแปลผลภาพรังสีจากสไลด์ (ซึง่ จะมี 2 ครัง้ คือ หลังจากออกห้ องและตอนปลายเทอม)
3.1 การสอบก่ อนเข้ าปฏิบัตงิ านและการแนะนําการปฏิบัตงิ านในคลินิกทันตรั งสี
นักศึกษาจะได้ รับมอบหมายให้ ศกึ ษาเอกสารประกอบการฝึ กปฏิบตั งิ านในคลินิกทันตรังสีวทิ ยา
สําหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 กระบวนวิชาคลินิกทันตรังสี (DROE 401) บนเวปไซต์ของภาควิชา
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ชีววิทยาช่องปากฯก่อนจะลงปฏิบตั ิงาน โดยจะมีการชี ้แจงรวมให้ กบั นักศึกษากลุม่ ใหญ่ จากนั ้นจะแบ่ง
นักศึกษาออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุม่ ละ 8 - 9 คน เพื่อลงปฏิบตั งิ านในคลินิก
ในคาบนี ้จะมีการสอบข้ อเขียนประเมินความรู้ก่อนเข้ าปฏิบตั งิ านในคลินิกที่เกี่ยวข้ องกับการ
ถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดต่างๆ การถ่ายภาพรังสี panoramic การเลือกใช้ อปุ กรณ์และเทคนิคการถ่ายที่
เหมาะสม หลังจากสอบเสร็จแล้ ว จะให้ นกั ศึกษาดู VDO เรื่ อง การใช้ งาน intraoral film holder ชนิดต่างๆ
3.2 การปฏิบัตงิ านในคลินิก
คาบฝึ กถ่ ายหุ่น
ได้ รับแจกสมุด requirement
ฝึ กการใช้ งาน intraoral film holder ชนิดต่างๆ ทังชนิ
้ ดที่ใช้ กบั ฟิ ล์มและระบบ imaging plate ซึง่
ได้ แก่ XCP, Snap-A-Ray, Hemostat, Bitewing tab
นํา intraoral film holder พร้ อมกับฟิ ล์ม/imaging plate ไปจําลองถ่ายภาพรังสีกบั หัวหุ่น
ฝึ กประกอบ imaging plate เข้ ากับซองกันนํ ้าลาย
รับชมสาธิตการใช้ งานเครื่ องถ่ายภาพรังสี digital panoramic จากเจ้ าหน้ าที่ประจําคลินิก
หากมีเวลาเหลือ ให้ ไปเบิกและเซ็นรับ imaging plate จากเจ้ าหน้ าที่ประจําคลินิก
คาบฝึ กถ่ ายคู่
ให้ นกั ศึกษาเบิกรับ imaging plate ให้ เรี ยบร้ อย (หากในคาบฝึ กถ่ายหุ่นยังไม่ได้ เบิกรับ)
รับวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ ฝึกถ่ายภาพรังสีในช่องปากจากเจ้ าหน้ าที่คลินิก
จับคูน่ กั ศึกษา 2 คน เพื่อถ่ายภาพรังสีในช่องปากทั ้งชนิด digital และชนิดที่ใช้ ฟิล์มด้ วยเทคนิค
paralleling, bisecting และ bitewing เทคนิคละ 1 ภาพ โดยสลับกันถ่ายกับเพื่อน จากนัน้
เจ้ าหน้ าที่ประจําคลินิกจะสอนให้ หดั ล้ างฟิ ล์มในห้ องมืดและ scan plate, วิจารณ์ภาพหรื อฟิ ล์มที่
ได้ กบั อาจารย์ผ้ ดู แู ล
เจ้ าหน้ าที่ประจําคลินิกสอนวิธีการส่งภาพรังสี digital เข้ าสูร่ ะบบ EduPac และ Hospital Pac
รวมถึงการใช้ งาน software เพื่อดูภาพ
อาจารย์แบ่งนักศึกษาออกเป็ น 2 กุลม่ ย่อย คือ กลุม่ A และกลุม่ B
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คาบ Clinic+FI
- เป็ นคาบที่ถ่ายภาพรังสีร่วมกับการแปลภาพรังสี
- ในแต่ละคาบ ให้ นกั ศึกษาแต่ละกลุ่ม (กลุม่ A และ B) ตกลงแบ่งตารางเวียนการถ่ายภาพรังสี
กันเอง โดยให้ จดั การปฏิบตั ิงานดังนี ้ 1. ผู้ที่ทําการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก (จํานวน 3 คน) 2. ผู้ที่ทําการ
ถ่ายภาพรังสี panoramic (จํานวน 1 คน)
- นักศึกษาต้ องเก็บรักษาและใช้ งาน imaging plate อย่างระมัดระวัง ห้ ามพับหรื องอ imaging
plate กดทับ หรื อขีดข่วน อย่างเด็ดขาด และคืน imaging plate ในคาบสุดท้ ายของการปฏิบตั งิ านในคลินิก
ตอนท้ ายคาบ หากพบว่า imaging plate เกิดความเสียหาย มีรอยขีดข่วน หรื อมี artifact ปรากฏใน
ภาพรังสีเกินกว่า 20% เมื่อเทียบกับก่อนใช้ งาน นักศึกษาจะต้ องปลอดหนี ้ ซึง่ มีคา่ เสียหาย plate ละ
ประมาณ 2000+ บาท ในกรณีมีเคสที่ต้องถ่ายด้ วยเทคนิค occlusal ให้ นกั ศึกษาเบิก imaging plate เบอร์
4 มาใช้ จากเจ้ าหน้ าที่ประจําคลินิก
- ทําการถ่ายภาพรังสีท่ีได้ รับมอบหมายจากผู้ป่วยที่สง่ ผ่านมาจากเคาน์เตอร์
- ให้ นกั ศึกษารับเคสผู้ป่วยเพื่อมาทําการถ่ายภาพรังสีทีละราย และให้ รับเคสเรี ยงตามลําดับเลขที่
รังสีเท่านัน้ ไม่ให้ รับเคสข้ ามลําดับเลขที่
้ การจัดเตรี ยมห้ องและอุปกรณ์สําหรับการถ่ายภาพรังสี
- นักศึกษาที่รับเคสไป ต้ องรับผิดชอบตังแต่
การเตรี ยมผู้ป่วย การถ่ายภาพรังสีให้ กบั ผู้ป่วย การล้ างฟิ ล์ม/scan plate การส่งมอบฟิ ล์มให้ ผ้ ปู ่ วย และ
การเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ แล้ วให้ เรี ยบร้ อย
- นักศึกษาต้ อ งอ่านรายละเอียดในใบสัง่ ถ่ายภาพรังสีท ุก ครั ง้ เพื่อดูวา่ วัตถุประสงค์ของการถ่าย
ว่าผู้สงั่ ถ่ายต้ องการตรวจอะไร และให้ วิเคราะห์ว่าเทคนิคที่สง่ มาถ่ายนั ้นถูกต้ อง เหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
หากมีปัญหาหรื อไม่แน่ใจให้ ปรึกษาอาจารย์ผ้ ดู แู ล
- Requirement ของงานถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ได้ แก่ การถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดต่างๆ
และการถ่ายภาพรังสี panoramic ทั ้งนี ้ทุกเทคนิคการถ่ายทั ้งในและนอกช่องปาก ไม่มี minimum
requirement ว่าต้ องถ่ายภาพรังสีเป็ นจํานวนเท่าใด แต่ ท กุ คาบนัก ศึก ษาต้ อ งแปลภาพรั งสีอ ย่ างน้ อ ย
คาบละ 1 เคส แล้ วเขียนสิ่งที่แปลลงในแปลผลภาพรังสีด้วย
- ถ้ าในใบสัง่ ถ่ายภาพรังสีในช่องปากระบุให้ ถ่ายเทคนิค periapical paralleling ให้ ถ่ายด้ วย
เทคนิคนี ้ แต่ถ้าไม่ได้ ระบุ อาจถ่ายด้ วยเทคนิค bisecting ก็ได้ ตามความเหมาะสม กรณีที่ไม่มีการส่งถ่าย
bisecting เลย อาจปรึกษาอาจารย์ผ้ ดู แู ลว่าผู้ป่วยรายนี ้สามารถถ่ายด้ วยเทคนิค bisecting ได้ หรื อไม่ เป็ น
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กรณีๆไป เช่น การถ่ายฟั นกรามซี่ที่สามที่โผล่บางส่วน การถ่ายเพื่อดูรอยโรคปลายรากฟั น เป็ นต้ น หรื อใน
บางครัง้ อาจมีการปรับเปลี่ยนเป็ นเทคนิคการถ่ายอื่นๆ ได้ ตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้จะต้ องแจ้ งกับอาจารย์
ผู้ดแู ลคาบนันทราบเสี
้
ยก่อน เช่น ถ่าย paralleling ไม่ได้ เนื่องจากข้ อจํากัดบางอย่าง และต้ องการ
เปลี่ยนไปถ่าย bisecting แทน เป็ นต้ น
- ก่อนถ่ายภาพรังสีให้ กบั ผู้ป่วยทุกราย ให้ เรี ยกชื่อและนามสกุลของผู้ป่วยเพื่อยืนยันตัวตนจริ งว่า
ถูกคน และยืนยันตําแหน่งซี่ฟันที่ต้องการถ่ายว่าตรงกับในใบสัง่ ถ่ายภาพรังสีหรื อไม่ โดยพิจารณาร่วมกับ
อาการหรื อสิ่งที่ตรวจเจอในผู้ป่วย (รูปที่ 1) หากมีความไม่สอดคล้ องกันระหว่างซี่ที่ส่งถ่ายกับสิ่งที่ตรวจเจอ
ในผู้ป่วย ให้ ปรึกษาอาจารย์ผ้ ดู แู ล หรื อถามผู้ที่สงั่ ถ่ายภาพรังสีทนั ที

รูปที่ 1 ตัวอย่างใบสัง่ ถ่ายภาพรังสีสําหรับผู้ป่วยในคณะ
- หลังจากล้ างฟิ ล์มเสร็จ ให้ นําฟิ ล์มไปเช็คกับอาจารย์ผ้ ดู แู ลในคาบนัน้ หลังจากผ่ านการ
ตรวจเช็ค ฟิ ล์ ม แล้ ว นัก ศึก ษาจึงจะมีส ิท ธิ์รั บ ผู้ป่ วยรายต่ อ ไป
- นัก ศึก ษาที่ม ีพ ฤติก รรมดังต่ อ ไปนี ้ อาจได้ ร ั บ การประเมิน ให้ ต กในวิช าคลิน ิก ทัน ตรั งสี
401 ได้ แ ก่ ทําการถ่ ายซ่ อ มโดยไม่ ไ ด้ แ จ้ งให้ อ าจารย์ ท ราบ ปลอมลายเซ็น อาจารย์ บิด เบือ นข้ อ มูล
ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การรั ก ษา ชัก จูงให้ ผ้ ูอ่ ืน มารั บ การถ่ ายภาพรังสีโ ดยไม่ มีเ หตุผ ลอัน ควร
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- กรณีถา่ ยภาพรังสีในช่องปากให้ ผ้ ปู ่ วยนอก ให้ ถ่ายภาพรังสีโดยใช้ ฟิล์มเท่านั ้น เนื่องจากจะต้ อง
ให้ ฟิล์มแก่ผ้ ปู ่ วยไปทั ้งหมด ส่วนภาพ panoramic นัน้ เจ้ าหน้ าที่ประจําคลินิกจะเป็ นผู้ถ่ายเอง
- กรณีผ้ ปู ่ วยใน ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เป็ นการถ่ายภาพรังสี digital ให้ นกั ศึกษาส่งภาพรังสี digital เข้ าสู่
ระบบ Education PACS ก่อน เพื่อให้ อาจารย์ตรวจเช็ค หลังจากอาจารย์ตรวจเช็คว่าผ่านแล้ ว จึงค่อย
บันทึกภาพรังสีเข้ าสูร่ ะบบ Hospital PACS (หรื อ PACS กลาง) หากมีปัญหาในการส่งภาพเข้ าสูร่ ะบบ
PACS ให้ ปรึกษาเจ้ าหน้ าที่ประจําคลินิก
- การจ่ายฟิ ล์มในช่องปากสําหรับผู้ป่วยนอก ให้ นําฟิ ล์มทังสองชุ
้
ดใส่ซองขาวและจ่ายให้ ผ้ ปู ่ วย
- การจ่ายฟิ ล์มในช่องปากให้ ผ้ ปู ่ วยใน (อาจพบในเคสถ่าย full mouth บางเคส) ให้ แยกเก็บเป็ น 2
ชุด ชุดแรกให้ เก็บไว้ ในซองสีนํ ้าตาล (รูปที่ 2) เพื่อเก็บไว้ ที่คลินิกทันตรังสี ส่วนอีกชุดที่เหลือให้ เก็บไว้ ในซอง
สีขาว (รูปที่ 3) แล้ วจ่ายให้ ผ้ ปู ่ วย

รูปที่ 2 ซองสีนํ ้าตาล

รูปที่ 3 ซองสีขาว

ั เก็บฟิ ล์มแยกเป็ นฟั นบน ฟั นล่าง และ
- ในกรณีเป็ นฟิ ล์มในช่องปากที่ถ่าย full mouth ให้ จด
bitewing (ถ้ ามี)
- การป้องกันการติดเชื ้อ ทุกท้ ายคาบหลังจากปฏิบต
ั ิงานคลินิกเสร็จ ให้ นกั ศึกษาช่วยกันทําความ

สะอาดเครื่ องเอกซเรย์ เก้ าอี ้นัง่ ของผู้ป่วย cabinet ที่ใช้ วาง film holder ด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อที่พื ้นผิว รวมทั ้งทํา
ความสะอาดและดูแลความเรี ยบร้ อยบริเวณที่แกะฟิ ล์มในห้ องมืด และห้ อง scan plate ให้ เรี ยบร้ อย
- การสรุ ปงานในแต่ละคาบ ให้ นก
ั ศึกษาบันทึกรายละเอียดงานถ่ายภาพรังสีตา่ งๆ ที่ได้ ปฏบัติ ลงใน

สมุด requirement ให้ ครบถ้ วน ซึง่ ประกอบด้ วย ใบคะแนนการปฏิบตั ิงานประจําวัน ใบแปลผลภาพรังสี ใบ
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เก็บคะแนน ใบบันทึกสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (LOG BOOK) ใบสรุปรายละเอียดเคสที่จะส่ง ศปท. ที่จะให้ อาจารย์
อนุมตั ิ (รูปที่ 4 - 8) แล้ วให้ อาจารย์ผ้ ดู แู ลประจําคาบเซ็นชื่อกํากับตอนท้ ายคาบ
- ขอให้ นก
ั ศึกษารี บส่งเคสที่จะส่ง ศปท. ที่จะให้ อาจารย์อนุมตั ผิ ่านทางเวปไซต์ภายในวันนันหรื
้ อ

สัปดาห์นนั ้ เพื่อป้องกันอาจารย์ลืม
- นักศึกษาสามารถยืม tablet ที่อยูใ่ นห้ องตรวจงานคลินิก เพื่อใช้ ศก
ึ ษา เรี ยนรู้ ค้ นคว้ าเนื ้อหาหรื อ

บทเรี ยนออนไลน์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนในคลินิกตามหัวข้ อที่ระบุไว้ ในข้ อ 2 หน้ า 2 “การเตรี ยมตัว
โดยทัว่ ไป” ได้ ตลอดระยะเวลาที่ลงคลินิก

รูปที่ 4 ใบคะแนนการปฏิบตั ิงานประจําวัน

รูปที่ 5 LOG BOOK
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รูปที่ 6 ใบแปลผลภาพรังสีในคลินิก

รูปที่ 7 ใบเก็บคะแนน

รูปที่ 8 ใบสรุปรายละเอียดผู้ป่วยที่จะให้ อาจารย์อนุมตั ิก่อนส่ง ศปท.
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3.3 สัมมนาการแปลผลภาพรั งสี
คาบ RS1
ให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้ intraoral radiographic anatomy ด้ วยตนเองจากเวปไซต์ที่จดั เตรี ยมไว้ (web
ของ UNC) โดยนักศึกษาอาจใช้ tablet ของคลินิก โน๊ ตบุ๊คส่วนตัว หรื อคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะใน
ห้ องสัมมนาแล้ วฉายขึ ้นจอ projector ก็ได้ ให้ เวลา self-study ประมาณ 2 ชัว่ โมง จากนั ้น
ให้ นกั ศึกษาเรี ยงฟิ ล์ม full-mouth periapical คนละ 2 เคส แล้ ว discuss กับอาจารย์
คาบ RS2
ให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้ panoramic radiographic anatomy ด้ วยตนเองจากเวปไซต์ที่จดั เตรี ยมไว้
(web ของ UNC) โดยนักศึกษาอาจใช้ tablet ของคลินิก โน๊ ตบุ๊คส่วนตัว หรื อคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั้ ะ
ในห้ องสัมมนาแล้ วฉายขึ ้นจอ projector ก็ได้ ให้ เวลา self-study ประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ง จากนัน้
ให้ นกั ศึกษาใช้ กระดาษลอกลายทําการ tracing anatomy จากภาพ panoramic คนละ 1 เคส,
discuss กับอาจารย์ แล้ ว discuss กับอาจารย์ ดังนั ้น นักศึกษาจะต้ องเตรี ยมดินสอปลายแหลม
และยางลบมาด้ วย
ลักษณะการเรี ยนการสอนในคาบ RS1 และ RS2 นัน้ จะเน้ นให้ นกั ศึกษาพยายามเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
มีการสัมมนากันระหว่างเพื่อนในกลุม่ และ/หรื อกับอาจารย์ เพื่อให้ เกิดบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ก่อนถึง
ชัว่ โมงที่จะมีการสัมมนาการแปลผลภาพรังสีดงั กล่าว นักศึกษาควรกลับไปทบทวนความรู้ในหัวข้ อที่จะมี
การสัมมนามาก่อน และควรเตรี ยมเอกสารประกอบการเรี ยน หรื อ textbook มาด้ วย เพื่อใช้ เป็ นแหล่ง
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิม่ เติม
3.4 การสอบ
ประกอบด้ วย
1) สอบก่อนเข้ าปฏิบตั ิงาน (10 คะแนน) : เพื่อวัดความรู้พื ้นฐานต่างๆของการถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิด
ต่างๆ การถ่ายภาพรังสี panoramic การเลือกใช้ อปุ กรณ์และเทคนิคการถ่ายที่เหมาะสม
2) สอบถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 2 เทคนิค (5 คะแนน) ได้ แก่ เทคนิค parallel และ bisecting ฟั นหน้ าหรื อ
ฟั นหลังก็ได้
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หมายเหตุ :
- เคสที่ใช้ สอบถือเป็ นเคส requirement ด้ วย
- เป็ นความรับผิดชอบของนักศึกษาที่ควรหาเคสสอบแต่เนิ่นๆ นักศึกษาควรสอบทันทีเมื่อคิดว่า
ตนเองพร้ อม ไม่ควรรอจนถึงสัปดาห์สดุ ท้ ายที่ใกล้ จะออกคลินิกหรื อคาบสุดท้ ายของการทําคลินิก เนื่องจาก
อาจไม่มีเคสให้ สอบ ต้ อ งสอบถ่ ายภาพรั งสีใ ห้ แ ล้ วเสร็จ ก่ อ นออกจากคลิน ิก และไม่ ม ีก ารมาขอสอบ
นอกเวลาลงคลิน ิก
- ก่อนสอบถ่ายภาพรังสี ให้ นกั ศึกษาแจ้ งอาจารย์ผ้ ดู แู ลทราบว่าจะสอบ หากนักศึกษาจัดเตรี ยม
ผู้ป่วยและเครื่ องถ่ายภาพรังสีอย่างไม่เหมาะสมก่อนการสอบ อาจารย์ผ้ ดู แู ลมีส ิท ธิ์ไ ม่ อ นุญาตให้
นัก ศึก ษาทําการสอบได้
- นักศึกษาควรผ่านการถ่ายภาพรังสีเทคนิคที่จะสอบมาแล้ วจนมีความพร้ อมในระดับหนึง่ ไม่ ค วร
นําเคสที่ถ่ ายเป็ นครั ง้ แรกของแต่ ล ะเทคนิค มาเป็ นเคสสอบ
- ขณะทําการสอบ นักศึกษาควรมีความพร้ อมในการสอบ ห้ ามนัก ศึก ษาคนอื่น ให้ ค าํ แนะนํา
เพื่อ นที่ก าํ ลังสอบอยู่ หรือ ห้ ามนัก ศึก ษาที่ก าํ ลังสอบปรึก ษาเพื่อ นหรื อ เจ้ าหน้ าที่ป ระจําคลิน ิก
หากพบการกระทําดังกล่าวขณะสอบ จะถือ ว่ าเป็ นการทุจ ริต ในการสอบ อาจถูก ปรั บ ตกรายวิช านี ้
และได้ รั บ โทษทางวิน ัย
3) สอบแปลผลภาพรังสีจากสไลด์ตอนออกห้ อง (15 คะแนน) : เพื่อประเมินความรู้ที่ได้ จากการลง
ปฏิบตั ิงานในคลินิกในเรื่ องของเทคนิค ความผิดพลาด คุณภาพภาพรังสี การแก้ ไข รวมถึงพยาธิสภาพของ
ฟั นและกระดูกรอบฟั นที่พบได้ บ่อย
4) สอบแปลผลภาพรังสีจากสไลด์ตอนปลายปี (25 คะแนน) : ประเมินคล้ ายคลึงกับสอบแปลผลภาพรังสี
จากสไลด์ตอนออกห้ อง แต่จะมีความซับซ้ อนมากขึ ้นเนื่องจากนักศึกษาได้ ผ่านการปฏิบตั ิงานในคลินิก
ต่างๆ มาตลอดปี การศึกษา ถือว่ามีประสบการณ์ในการเห็นเคสต่างๆ มากขึ ้น
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4. การประเมิน ผลรายวิช า
- จิตพิสยั 5%
- การสอบก่อนเข้ าปฏิบต
ั ิงาน (quiz) 10%
- การสอบถ่ายภาพรังสี 5%

ั งิ านในคลินิก 30 %
- การปฏิบต
- เรี ยงฟิ ล์ม full-mouth periapical 5%
- Tracing anatomy ภาพ panoramic 5%
- การสอบแปลผลภาพรังสีจากสไลด์ตอนออกห้ อง 15%

- การสอบแปลผลภาพรังสีจากสไลด์ตอนปลายปี 25%
*** หลังเสร็ จสิ ้นการปฏิบตั ิงานในคลินิกแล้ ว ให้ รวบรวมส่ง requirement ทังหมด
้
ภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากออกห้ องไปแล้ ว
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