ค�ำน�ำ
เนื่องจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ กบั เครื่ องเอกซเรย์
ในทางทันตกรรม ท�ำให้ เกิดความสับสนในองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องเอกซเรย์ใน
ทางทันตกรรมและมีข้อคิดเห็น ข้ อเท็จจริง และข้ อมูลทางวิชาการบางประการทีไ่ ม่สอดคล้ องกัน
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับพระราชบัญญัตฉิ บับนี ้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
จึงได้ จดั สัมมนาทางวิชาการเรื่ อง การใช้ เครื่ องเอกซเรย์ในทางทันตกรรม ครัง้ ที่ 1 และ ครัง้
ที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย โดยการสัม มนาทางวิ ช าการครั ง้ นี ้ ราชวิ ท ยาลัย ทัน ตแพทย์
แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินจิ ฉัยโรคช่องปาก
(รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) และผู้เชี่ยวชาญด้ านรังสีวิทยาช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียลจากทัว่ ประเทศ เพื่อหาข้ อสรุปขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องเอกซเรย์
ในทางทันตกรรม และจัดท�ำ (ร่าง) คูม่ ือการป้องกันรังสีทางทันตกรรม
บัดนี ้ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ จดั ท�ำ  (ร่าง) คูม่ ือการป้องกันรังสีทาง
ทันตกรรม เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และหวังว่าคูม่ ือนี ้จะเกิดประโยชน์แก่ทนั ตแพทย์ทวั่ ไปในการใช้
เครื่ องเอกซเรย์ในทางทันตกรรมให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ค�ำน�ำ
ปั จจุบนั วิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลได้ พฒ
ั นาอย่างรวดเร็ ว ทันตแพทย์ได้

ใช้ รังสีเอกซ์มาเป็ นเวลายาวนานเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย ในการใช้ รังสีเอกซ์ให้ เกิดประโยชน์แก่
ผู้ป่วยนันต้
้ องตระหนักถึงความเสีย่ งจากการใช้ รังสีเอกซ์ตอ่ ผู้ป่วย ผู้ถา่ ยภาพรังสี และ ประชาชน
ทัว่ ไป จากอดีตมาถึงปั จจุบนั ได้ มกี ารศึกษามาอย่างต่อเนื่องถึงประโยชน์และความเสีย่ งของรังสี
เอกซ์ ท�ำให้ ผ้ ใู ช้ รังสีนี ้เข้ าใจมากขึ ้นถึงวิธีการใช้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุประสิทธิผลและมี
ความเสีย่ งน้ อยที่สดุ เท่าที่องค์ความรู้ที่มีเอื ้ออ�ำนวยให้ กระท�ำได้ มีองค์กรต่าง ๆ ทังในยุ
้ โรปและ
อเมริกาได้ เผยแพร่แนวทางหรือข้ อแนะน�ำการป้องกันรังสีเอกซ์  โดยใช้ ปริมาณรังสีน้อยทีส่ ดุ เพือ่
ให้ เกิดความเสี่ยงน้ อยที่สดุ ต่อผู้ป่วย ผู้ถ่ายภาพรังสี และประชาชนทัว่ ไป ขณะที่ได้ ข้อมูลที่พียง
พออันเป็ นประโยชน์สำ� หรับการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การติดตามผลการรักษาของ
ผู้ป่วย European Commission (EC) ในยุโรป และ National Council on Radiation Protection
and Measurement (NCRP) ในอเมริ กาในปี พ.ศ. 2547 ได้ เผยแพร่แนวทางหรื อข้ อแนะน�ำ
การป้องกันรังสีทางทันตกรรมโดยที่ยงั ไม่ครอบคลุมวิทยาการระบบดิจิทลั เครื่ องเอกซ์เรย์ใน
ปากแบบมือถือและโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ซึง่ วิทยาการเหล่านี ้ในปั จจุบนั ได้ นำ� มาใช้ กนั
อย่างแพร่หลาย ดังนัน้ NCRP ในปี พ.ศ. 2559 ได้ จดั ท�ำร่างคูม่ ือการป้องกันรังสีทางทันตกรรม
และการสร้ างภาพของช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลซึง่ ครอบคลุมวิทยาการระบบดิจทิ ลั เครื่ อง
เอกซเรย์ในปากแบบมือถือและโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี โดยอ้ างอิงข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทที่ นั
สมัย เพือ่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้ รังสีเอกซ์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดขณะทีม่ คี วามเสีย่ งจากรังสี
เอกซ์น้อยที่สดุ ดังนันคณะอนุ
้
กรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
(แขนงรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยโดย
การสนับสนุนของทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยจึงได้ ตระหนักถึงความจ�ำเป็ นที่ต้องมีค่มู ือ
การป้องกันรังสีทางทันตกรรมที่เหมาะสมส�ำหรับบริ บทของประเทศไทย โดยความร่วมมือของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาต่างๆ ที่มีการใช้ เอกซเรย์ได้ ร่วมกันจัดท�ำร่างคูม่ ือดัง
กล่าวขึ ้นโดยอ้ างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ตา่ งๆ ซึง่ คูม่ ือฉบับแรกของประเทศไทยนี ้ หากปฏิบตั ิ
ตามก็คาดว่าจะยังประโยชน์สงู สุดและความเสี่ยงน้ อยที่สดุ แก่ผ้ ปู ่ วย ผู้ถ่ายภาพรังสี และประชาชน
ทัว่ ไปในที่สดุ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุนทรา พันธ์มีเกียรติ
ประธานคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

บทน�ำ
ทันตแพทย์ใช้ รังสีเอกซ์มาเป็ นเวลานาน เนือ่ งจากประโยชน์ในการวินจิ ฉัยโรคและติดตาม
ผลการรักษาโรคอย่างไรรังสีเอกซ์มีผลทางชีวภาพ ดังนันจะเป็
้
นการดีกว่าถ้ าใช้ ปริ มาณรังสีให้
น้ อยที่สดุ ขณะที่ยงั ได้ ภาพรังสีที่มีคณ
ุ ภาพเพียงพอแก่การวินิจฉัยโรคในกรณีต่างๆได้ โดยใช้
หลักการของ ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ปั จจุบนั มีวิธีการลดปริ มาณ
รังสีขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพของการวินิจฉัยแยกโรคได้ คูม่ ือนี ้อธิบายถึงหลักการและแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการลดปริมาณรังสีตอ่ ผู้ป่วย ผู้ปฏิบตั กิ ารถ่ายภาพรังสีและประชาชนทัว่ ไป กล่าวคือมี 3
หลักการคือ ข้ อ 1 คือ Justification หมายความว่า ทันตแพทย์ควรตัดสินใจก่อนว่าผู้ป่วยควรได้
รับการถ่ายภาพรังสีหรือไม่ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ทไี่ ด้ จากการถ่ายภาพรังสีมมี ากกว่าความเสีย่ ง
จากการได้ รับรังสีเอกซ์ ข้ อ 2 คือ Optimization หมายถึง เมือ่ ผู้ป่วยจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการถ่ายภาพ
รังสี ควรส่งถ่ายเทคนิคที่เหมาะสม และใช้ วธิ ีการต่างๆเพื่อลดปริมาณรังสีลงให้ เหลือที่น้อยที่สดุ
เท่าที่จะท�ำได้ ตามหลักการของALARA และข้ อ 3 คือ Dose limits หมายความว่า ปริ มาณรังสี
ทีผ่ ้ ถู า่ ยภาพรังสีและประชาชนทัว่ ไปได้ รับไม่เกินปริมาณจ�ำกัดนี ้เพือ่ ให้ แน่ใจว่าจะไม่มผี ้ ใู ดได้ รับ
รังสีที่มีความเสีย่ งสูงซึง่ ยอมรับไม่ได้ หลักการทังสามนี
้
้ใช้ กบั ผู้ถา่ ยภาพรังสีและประชาชนทัว่ ไป
ส่วนผู้ป่วยนันใช้
้ สองหลักการแรกเท่านัน้ นอกจากนี ้การรับรองคุณภาพ (Quality assurance)
และการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing education) มีสว่ นช่วยให้ การใช้ ปริ มาณรังสีให้ น้อยที่สดุ
โดยที่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้
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บทที่ 1

การให้เหตุผลในการถ่ายภาพรังสี
(Justification)

หลักการพื ้นฐานในการปฏิบตั ิงานทางด้ านรังสีข้อแรก คือ Justification ซึง่ หมายถึง
ทันตแพทย์ควรที่จะพิจารณาว่าผู้ป่วยสมควรได้ รับการส่งถ่ายภาพรังสีเพื่อประกอบการวินิจฉัย
และวางแผนการรักษาหรื อไม่ โดยที่ผ้ ูป่วยได้ รับประโยชน์ มากกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จาก
การได้ รับรังสีในทางทันตกรรม ทังนี
้ ้ทันตแพทย์จะต้ องซักประวัติ ตรวจอาการทางคลินิก และ
ทบทวนภาพรังสีหรื อผลการการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการก่อนหน้ านี ้ (หากมี) ก่อนที่จะเลือก
เทคนิคและจ�ำนวนของภาพรังสีทจี่ ะส่งถ่ายเสมอ เช่น ผู้ป่วยรายหนึง่ มาด้ วยอาการปวดฟั นกราม
ล่างขวาซี่ที่หนึง่ หลังจากซักประวัติ ตรวจทางคลินิกแล้ ว ภาพรังสีจะให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา จึงเลือกส่งถ่ายภาพรังสีเฉพาะฟั นกรามล่างขวาซี่ที่หนึง่
ไม่ควรส่งถ่ายภาพรังสีทงปากหรื
ั้
อถ่ายภาพรังสีโคนบีมซีที (Cone-beam computed tomography, CBCT)  ส�ำหรับผู้ป่วยใหม่หรื อผู้ป่วยที่มาตรวจตามระยะนัดหมายที่ไม่มีอาการใดๆ
จะส่งถ่ ายภาพรั งสีต่อเมื่ อประวัติและการตรวจทางคลินิกบ่งชี ว้ ่าภาพรั งสีจะให้ ข้อมูลที่ มี
ประโยชน์ ต่อการวินิจฉัยและวางแผนการรั กษา ในบทนี จ้ ะกล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการส่ง
ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมโดยรวมและเฉพาะสาขา รวมทังการเลื
้
อกผู้ป่วยที่เหมาะต่อการ
ถ่ายด้ วย CBCT แบ่งเป็ นหมวดต่างๆ ดังนี ้
1. แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกในการส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
2. แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานทันตกรรมจัดฟั น
3. แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานศัลยศาสตร์ ชอ่ งปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
4. แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานทันตกรรมรากเทียม
5. แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานทันตกรรมเด็ก
6. แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับวิทยาเอ็นโดดอนต์
7. แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานปริ ทนั ตวิทยา
8. แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานทันตกรรมหัตถการ
9. แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์
10. การเลือกผู้ป่วยที่เหมาะต่อการถ่ายด้ วย CBCT
1

คู่มือการป้ องกันรังสีทางทันตกรรม

หมวดที่ 1 แนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
เมื่อทันตแพทย์ได้ ท�ำการซักประวัติ ตรวจอาการทางคลินิก และทบทวนภาพรังสีที่เคยมี
ของผู้ป่วยแล้ ว เห็นสมควรว่าควรส่งถ่ายภาพรังสีเพือ่ ประกอบการวินจิ ฉัยและวางแผนการรักษา
โดยผู้ป่วยได้ จะรับประโยชน์มากกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ ้นจากการได้ รับรังสีในทางทันตกรรม ทังนี
้ ้
ทันตแพทย์ต้องเลือกส่งเทคนิคและจ�ำนวนภาพรังสีให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ตามค�ำ
แนะน�ำของ The American Dental Association (ADA) ดังสรุปเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นตารางที่
1-1 ส�ำหรับผู้ป่วยเด็ก และตารางที่ 1-2 ส�ำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่
ตารางที่ 1-1 แนวปฏิบตั ใิ นการส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมเด็ก (White and Pharoah, 2014)
      

      
                         ผู้ป่วยเด็ก
ประเภทผู้ป่วย
                                  ชุดฟั นน�ำ้ นม (ก่อนฟั นแท้ ซี่แรกขึ ้น)    ชุดฟั นผสม (ตังแต่
้ ฟันแท้ ซี่แรกขึ ้น)
ผู้ป่วยใหม่ *

- ส่งถ่ายภาพรังสีด้านประชิด
(bitewing radiograph)
หากด้ านประชิดสัมผัสกันแน่น
- ส่งถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก
(periapical radiograph)
เพิ่มในฟั นซี่ที่มีข้อบ่งชี ้

ผู้ป่วยเรี ยกกลับมา
ตรวจซ�ำ้ *

- ส่งถ่ายภาพรังสีด้านประชิดและ
ภาพรังสีปริทศั น์ หรือภาพรังสีด้าน
ประชิดและภาพรังสีรอบปลายราก
เฉพาะซี่ที่มีข้อบ่งชี ้

- ส่งถ่ายภาพรังสีด้านประชิด ทุก 6-12 เดือน หากไม่สามารถเห็นด้ านประชิด
หรื อ ไม่สามารถใช้ probe ตรวจได้

กรณีมีฟันผุทางคลินิก
หรื อมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดฟั นผุ
ผู้ป่วยเรี ยกกลับมา
ตรวจซ�ำ้ *

- ส่งถ่ายภาพรังสีด้านประชิด ทุก 12-24 เดือน หากไม่สามารถเห็นด้ าน
ประชิด  หรื อ ไม่สามารถใช้ probe ตรวจได้

กรณีไม่มีฟันผุทางคลินิก
และไม่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดฟั นผุ
*ผูป้ ่ วยทีม่ ีเคยมีประวัติการรักษาทางทันตกรรม หรื อมีอาการทางคลิ นิกเกี ย่ วกับโรคฟั นผุ มีต่มุ หนอง หรื อมีประวัติการปวด
ฟั น การได้รบั บาดเจ็บของฟั น กระดูกใบหน้าขากรรไกร เป็ นต้น
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จัดท�ำโดย คณะผูท้ รงคุณวุฒิราชวิ ทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 1-2 แนวปฏิบตั ใิ นการส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมในวัยรุ่นและผู้ใหญ่
(White and Pharoah, 2014)
ประเภทผู้ป่วย
ผู้ป่วยใหม่ *

วัยรุ่ น
                           ผู้ใหญ่
ชุดฟั นแท้
ชุดฟั นแท้ ครบ หรื อ
(ก่อนฟั นกรามซี่ที่สามขึ ้น)
มีฟันแท้ บางส่ วน
- ส่งถ่ายภาพรังสีด้านประชิดและภาพรังสีปริ ทศั น์
หรื อภาพรังสีด้านประชิดและภาพรังสีรอบปลายราก
เฉพาะซี่ที่มีข้อบ่งชี ้
- ส่งถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากทังปาก
้
กรณีมี
generalized dental diseases หรื อประวัติการ
ท�ำฟั นเกือบทังปาก
้

ไม่ มีฟัน
- ส่งถ่ายภาพรังสี
หรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั
อาการแสดงทาง
คลินิก

- ส่งถ่ายภาพรังสีด้าน
ประชิด ทุก 6-12 เดือน
หากไม่สามารถเห็นด้ าน
ประชิดหรื อไม่สามารถใช้
probe ตรวจได้

- ส่งถ่ายภาพรังสีด้าน
ประชิด ทุก 6-18 เดือน

N/A

ผู้ป่วยเรี ยกกลับ
มาตรวจซ�ำ้ *

- ส่งถ่ายภาพรังสีด้าน
ประชิด ทุก 18-36 เดือน

- ส่งถ่ายภาพรังสีด้าน
ประชิด ทุก 24-36 เดือน

N/A

กรณีไม่มีฟันผุ
ทางคลินิก และ
ไม่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดฟั นผุ

  

ผู้ป่วยเรี ยกกลับ
มาตรวจซ�ำ้ *
กรณีมีฟันผุ
ทางคลินิก
หรื อมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดฟั นผุ

ผู้ป่วยเรี ยกกลับ
มาตรวจซ�ำ้ *
กรณีเป็ นโรคปริ ทนั ต์

- เมื่อประเมินทางคลินิกแล้ วหากเห็นความจ�ำเป็ น
จึงส่งถ่ายภาพรังสีด้านประชิด และหรื อภาพรังสี
รอบปลายรากเฉพาะซี่ที่เป็ นโรคปริ ทนั ต์

N/A

*ผู้ป่วยที ่มีเคยมี ประวัติการรักษาทางทันตกรรม หรื อมี อาการทางคลิ นิกเกี ่ยวกับโรคปริ ทนั ต์ โรคฟั นผุ ฟั นคุด หรื อมี
ประวัติการได้รบั บาดเจ็บของฟั น กระดูกใบหน้าขากรรไกร เป็ นต้น
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หมวดที่ 2 แนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานทันตกรรมจัดฟัน
วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปในการใช้ ภาพถ่ ายรั งสีในงานทันตกรรมจัดฟั น
1) เพื่อเป็ นข้ อมูลเริ่ มต้ นก่อนให้ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น และใช้ ส�ำหรับประเมิน
ในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น เช่น ประเมินสภาวะของฟั น เนื ้อเยื่อ
ปริ ทนั ต์ กระดูกขากรรไกร และอวัยวะในช่องปาก ประเมินความสัมพันธ์ของฟั นกับ
กระดูกขากรรไกร รวมถึงความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรกับกะโหลกศีรษะ
2) เพื่อตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมในการวินิจฉัยกรณีมีข้อบ่งชี ้ทางคลินิกถึงความผิดปกติ
3) เพื่อติดตามผลการรักษาระหว่างให้ การรักษา และภายหลังการรักษา
วัตถุประสงค์ เฉพาะในการใช้ ภาพถ่ ายรั งสีแต่ ละเทคนิคในงานทันตกรรมจัดฟั น
ภาพรังสีแต่ละเทคนิคให้ รายละเอียดของฟั นและอวัยวะข้ างเคียงแตกต่างกัน ทันตแพทย์
จัดฟั นจึงควรทราบประโยชน์ของภาพรังสีแต่ละเทคนิค ดังนี ้ (ตารางที่ 1-3)
ตารางที่ 1-3 แสดงวัตถุประสงค์ในการส่งถ่ายภาพรังสีเทคนิคต่างๆ ในงานทันตกรรมจัดฟั น
  เทคนิคของภาพรั งสี

           วัตถุประสงค์ ในการส่ งถ่ ายภาพรั งสี

ภาพรังสีปริ ทศั น์
(Panoramic radiograph)

- เพื่อให้ ได้ ข้อมูลโดยทัว่ ไป การพัฒนาการของฟั น รวมถึง
วิเคราะห์ลกั ษณะปกติ ผิดปกติ การมีอยูแ่ ละพยาธิสภาพ
บริ เวณฟั น รากฟั น อวัยวะปริ ทนั ต์ กระดูกขากรรไกร
รวมไปถึงข้ อต่อขากรรไกร โพรงอากาศขากรรไกรบน
- เพื่อวิเคราะห์การเอียงตัวของตัวฟั นและรากฟั น

ภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริ กด้ านข้ าง

- เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะ ต�ำแหน่ง การเอียงตัวของกระดูก
ขากรรไกร ฟั น เนื ้อเยื่ออ่อนใบหน้ า รวมถึงความสัมพันธ์
ของโครงสร้ างดังกล่าว
- เพื่อประเมินและติดตามการเจริ ญเติบโตของกระดูกขา
กรรไกร ความสัมพันธ์ของฟั น และเนื ้อเยื่ออ่อนใบหน้ า

ภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริ ก
แนวหลัง-หน้ า
(Postero-anterior cephalograph)

- เพื่อประเมินความสมมาตร และการเอียงของใบหน้ ากระดูก
ขากรรไกร จมูก การสบฟั น บริ เวณแนวกึง่ กลางใบหน้ า
และโครงสร้ างทางด้ านซ้ ายและขวา
- เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของขากรรไกรในแนวดิง่
และแนวราบ
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  เทคนิคของภาพรั งสี

           วัตถุประสงค์ ในการส่ งถ่ ายภาพรั งสี

ภาพรังสีด้านประชิด
(Bite-wing radiograph)

- เพื่อตรวจหารอยผุทางด้ านประชิดของฟั น รอยผุใต้ วสั ดุ
อุดฟั น รวมถึงความรุนแรงของรอยผุ
- เพื่อประเมินลักษณะของสันกระดูกเบ้ าฟั น
- เพื่อประเมินความแนบสนิทของวัสดุอดุ ฟั นและวัสดุบรู ณะฟั น

ภาพรังสีรอบปลายราก
(Periapical radiograph)

- เพื่อประเมินลักษณะของฟั น กระดูกเบ้ าฟั น และพยาธิ
สภาพอื่นๆ
- เพื่อประเมินการมีอยู่ และต�ำแหน่งของฟั นคุด ฟั นฝั ง ฟั นเกิน
- เพื่อประเมินขนาดและการเปลี่ยนแปลงของโพรงประสาทฟั น
วัสดุอดุ คลองรากฟั น และเนื ้อเยื่อปริ ทนั ต์
- เพื่อประเมินลักษณะของสันกระดูกเบ้ าฟั น
- เพื่อประเมินความยาวของรากฟั น และการละลายตัวของ
รากฟั น

ภาพรังสีกดั สบโทโปกราฟิ ก
(Occlusal topographic
radiograph)

- เพื่อประเมินลักษณะ และขอบเขตของเพดานโหว่
- เพื่อประเมินลักษณะ และต�ำแหน่งของฟั นฝั ง ฟั นเกิน
ในขากรรไกรบน

ภาพรังสีกดั สบแนวตัดขวาง
(Occlusal cross-sectional
radiograph)

- เพื่อประเมินลักษณะ และต�ำแหน่งของฟั นคุด ฟั นฝั ง หรื อ
พยาธิสภาพบริ เวณฟั นและกระดูกขากรรไกรในแนว
ด้ านแก้ ม-ด้ านลิ ้น (buccolingual)

ภาพรังสีมือ
(Handwrist radiograph)

- เพื่อประเมินระยะของการเจริ ญเติบโตของผู้ป่วย

ภาพรังสีตดั เฉียงผ่ากะโหลกศีรษะ
- เพื่อประเมินพยาธิสภาพบริ เวณข้ อต่อขากรรไกร
(Transcranial oblique radiograph) - เพื่อประเมินต�ำแหน่งของข้ อต่อขากรรไกรขณะ
อ้ าปาก-หุบปาก
ภาพรังสีโคนบีมซีที
- เพื่อประเมินฟั นคุด ฟั นฝั ง หรื อพยาธิสภาพ รวมถึงความ
(Cone-beam computed
สัมพันธ์กบั อวัยวะอื่นซึง่ ภาพถ่ายรังสีปกติให้ ข้อมูล
tomography)
ได้ ไม่ครบถ้ วน และเพื่อวิเคราะห์ในการวางแผนการรักษา
- เพื่อวางแผนการรักษา และใช้ ตดิ ตามผลการรักษาบริ เวณ
ที่อาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
จัดฟั น
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เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีความผิดปกติที่แตกต่างกัน ทันตแพทย์จดั ฟั นจึงควรเลือกส่ง
ถ่ายภาพรังสีด้วยเทคนิคที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเพิ่มเติม ดังนี ้ (ตารางที่ 1-4)
ตารางที่ 1-4 ข้ อบ่งชี ้ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติตา่ งๆ ที่ควรได้ รับการถ่ายภาพรังสีเพิ่มเติม
(นอกเหนือจากภาพรังสีปริ ทศั น์และภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริ กด้ านข้ าง)
  เทคนิคของภาพรั งสี

           วัตถุประสงค์ ในการส่ งถ่ ายภาพรั งสี

ภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริ กแนวหลัง-หน้ า - ผู้ป่วยมีความสมมาตรของใบหน้ าที่ผิดปกติอย่างชัดเจน
(Postero-anterior cephalograph)
หรื อมีการเอียงตัวของใบหน้ า เพื่อประเมินอวัยวะที่มี
ความผิดปกติ ต�ำแหน่ง และความรุนแรง
- ผู้ป่วยมีความกว้ างของกระดูกขากรรไกรบนและล่าง
ไม่สมั พันธ์กนั
- ผู้ป่วยที่มีการเอียงตัวของฟั นกรามผิดปกติจากความความ
ผิดปกติของความกว้ างของขากรรไกรบนและล่าง
ภาพรังสีด้านประชิด
(Bite-wing radiograph)

- ผู้ป่วยที่มีฟันประชิดในฟั นหลัง และประวัติฟันผุ หรื อมีฟัน
ผุในช่องปาก
- ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงการก่อโรค
ฟั นผุในระดับปานกลางถึงสูง
- ผู้ป่วยที่มีวสั ดุอดุ ฟั น หรื อวัสดุบรู ณะฟั นทางด้ านประชิดที่
มีข้อบ่งชี ้ความผิดปกติทางคลินิก

ภาพรังสีรอบปลายราก
(Periapical radiograph)

- ผู้ป่วยที่มีการกระจายของโรคในช่องปากโดยทัว่ ไป หรื อมี
ประวัตริ ักษาโรคดังกล่าว เช่น โรคปริ ทนั ต์อกั เสบ
- ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการกระจายของโรค
ในช่องปาก เช่น โรคปริ ทนั ต์อกั เสบ
- ผู้ป่วยที่พบความผิดปกติของฟั น และอวัยวะปริ ทนั ต์จาก
ภาพถ่ายรังสี OPG

ภาพรังสีกดั สบโทโปกราฟิ ก
(Occlusal topographic
radiograph)

- ผู้ป่วยที่มีฟันคุด ฟั นฝั ง หรื อพยาธิสภาพ โดยเฉพาะ
ในต�ำแหน่งบริ เวณฟั นหน้ าหรื อกระดูกขากรรไกร
ส่วนหน้ าของขากรรไกรบน

ภาพรังสีมือ
(Handwrist radiograph)

- ผู้ป่วยที่อยูใ่ นช่วงที่มีการเจริ ญเติบโตของกระดูกขากรรไกร
- ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี ้ในการใช้ เครื่ องมือจัดฟั นชนิดฟั งชันนอล
เพื่อใช้ ปรับการเจริ ญเติบโตของกระดูกขากรรไกร

ภาพรังสีตดั เฉียงผ่ากะโหลกศีรษะ
(Transcranial radiograph)

- ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี ้ของความผิดปกติบริ เวณข้ อต่อขากรรไกร
- ผู้ป่วยที่พบความผิดปกติบริ เวณข้ อต่อขากรรไกรจาก
ภาพถ่ายรังสีปริ ทศั น์
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  เทคนิคของภาพรั งสี
ภาพรังสีโคนบีมซีที
(Cone-beam computed
tomography)

           วัตถุประสงค์ ในการส่ งถ่ ายภาพรั งสี
- ผู้ป่วยที่มีฟันคุด ฟั นฝั ง หรื อพยาธิสภาพ เพื่อประโยชน์
ในการวางแผนการรักษา และใช้ ในการประเมิน ติดตาม
ในการรักษา
- ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของฟั นและอวัยวะปริ ทนั ต์ที่อาจได้ รับ
ผลกระทบจากการจัดฟั น และใช้ ในการประเมิน ติดตาม
ในการรักษา
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ตัวอย่ างแผนภูมภิ าพแสดงล�ำดับขัน้ ตอนในการส่ งถ่ ายภาพรั งสี
ที่เข้ ารั บการรั กษาทางทันตกรรมจัดฟั น
ผู้ป่วยใหม่ ท่ มี ารั บการรั กษาทางทันตกรรมจัดฟั น

ภาพถ่ ายรั งสีโดยทั่วไป
1. Panoramic radiograph (รวมถึงกรณีที่ผ้ ปู ่ วยเคยถ่ายภาพรังสีดงั กล่าวเกินกว่า
หกเดือน)
2. Lateral cephalograph (รวมถึงกรณีที่ผ้ ปู ่ วยเคยถ่ายภาพรังสีดงั กล่าวเกินกว่า
หกเดือน)
ภาพถ่ ายรั งสีเพิ่มเติมกรณีมีข้อบ่ งชีท้ างคลินิก
3. Postero-anterior radiograph
4. Bitewing radiographs
5. Periapical radiographs
6. Occlusal radiograph
7. Hand-wrist radiograph
8. Transcranial radiograph
ติดตามผลการรักษาขณะให้ การรักษา (ระยะเวลามากกว่าหกเดือนหลังการถ่ายครัง้ แรก)
1. Panoramic radiograph
2. Lateral cephalograph
3. ภาพถ่ายรังสีอื่นๆ กรณีข้อบ่งชี ้ หรื อใช้ ตดิ ตามการรักษา
ภายหลังการรั กษาเสร็จสิน้
1. Panoramic radiograph
2. Lateral cephalograph
3. ภาพถ่ายรังสีอื่นๆ กรณีข้อบ่งชี ้ หรื อใช้ ตดิ ตามการรักษา
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หมวดที่ 3 แนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปในการใช้ ภาพถ่ ายรังสีในงานศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
การพิจารณาถ่ายภาพรังสีส�ำหรับผู้ป่วยด้ านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ส่วนหนึง่ นันเป็
้ นการพิจารณาจากข้ อบ่งชี ้ทัว่ ไปส�ำหรับผู้ป่วยทางทันตกรรม ทังกลุ
้ ม่ ที่มีข้อบ่งชี ้
จากประวัติ หรื อจากอาการและอาการแสดง (ADA recommendation, 2012) อย่างไรก็ตาม
เมือ่ พิจารณาตามงานแต่ละด้ าน พบว่ามีหลายองค์กรทีก่ �ำหนดแนวทางการส่งถ่ายภาพรังสี เช่น
American Dental Association, Food and Drug Administration, Committee of European
Experts in Radiation Protection และ the Royal College of Surgeons, London (European
Union European Commission. Radiation Protection 136, 2004, The Faculty of General
Dental Practitioners, 2004, ADA recommendation, 2012)  โดย Martinez-Beneyto และ
คณะได้ ทบทวนวารสาร และได้ สรุ ปเกณฑ์ ในการส่งถ่ายภาพรั งสีส�ำหรั บผู้ป่วยทันตกรรม
รวมทัง้ ผู้ป่วยด้ านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลกลุ่มต่างๆ ทัง้ การท�ำศัลยกรรม
เกี่ยวกับฟั นและกระดูกรองรับฟั น ผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บ และผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้ อต่อ
ขากรรไกร (Martinez-Beneyto et al., 2007)
ผู้ป่วยที่ได้ รับการท�ำศัลยกรรมเกี่ยวกับฟั นและกระดูกรองรั บฟั น
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) ได้ ท�ำการทบทวน และก�ำหนด
แนวทางในการจัดการฟั นกรามซี่ที่สามที่ยงั ไม่ขึ ้นไว้ ตงแต่
ั ้ ปี 2000 (Scottish Intercollegiate
Guidelines Network, 2000) โดยไม่แนะน�ำให้ สง่ ถ่ายภาพรังสีส�ำหรับฟั นกรามซี่ที่สามที่ยงั
ไม่ขึ ้นเป็ น routine practice แต่ได้ ก�ำหนดข้ อพิจารณาในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับฟั นกรามซี่
ที่สามล่างว่า ภาพรังสีแพโนรามาใช้ ส�ำหรับประเมินต�ำแหน่งฟั น ความสัมพันธ์ระหว่างฟั นกับ
คลองขากรรไกรล่าง (mandibular canal) และระยะระหว่างฟั นกับขอบล่างของกระดูกขา
กรรไกรล่าง ส่วนภาพรังสีรอบปลายรากฟั นจะให้ ประโยชน์ในการประเมินการสร้ างรากฟั นที่มี
ลักษณะซับซ้ อน (complex root formation) และรายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่างรากฟั น
กับคลองขากรรไกรล่าง ส่วนในฟั นกรามซี่ที่สามบนนัน้ หากปรากฏเป็ นฟั นคูส่ บกับฟั นคุดล่าง
และวางแผนที่จะถอนหรื อผ่าออก ก็ควรถ่ายภาพรังสีเช่นกัน
Martinez-Beneyto และคณะ ได้ สรุปเกณฑ์ในการพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีส�ำหรับการ
ถอนฟั นไว้ ในตารางที่ 1-5 (Martinez-Beneyto et al., 2007)
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ตารางที่ 1-5 เกณฑ์ในการพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีส�ำหรับการถอนฟั น
(Martinez-Beneyto et al., 2007)
        ข้ อพิจารณาจากประวัต                        
ิ
ข้ อพิจารณาจากลักษณะทางคลินิก

้
น
• มีประวัตถิ อนฟันยาก
• วางแผนถอนฟันด้วยการผ่าตัด รวมทังการถอนฟั
กรามซี่ที่สาม
• ผู้ป่วยมีประวัตทิ างการแพทย์ที่เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้ อน • ฟั นที่ขึ ้นมาบางส่วน
• เป็ นผู้ป่วยที่รับการรักษาทางทันตกรรม • ฟันกรามบนที่เหลืออยูเ่ พียงซี่เดียว
จัดฟั น
• รากฟันตกค้าง
			
• การถอนฟันในผู้ป่วยที่มีการติดเชื ้อ
			
• มีลกั ษณะทีบ่ ง่ ชี ้ว่าฟันอาจมีลกั ษณะกายวิภาคทีผ่ ดิ ปกติ
			
• เป็ นฟันหรือรากฟันที่ฝังอยู่ และใกล้กบั โครงสร้ างทาง
กายวิภาค (anatomical structure) ที่ส�ำคัญ

นอกจากนี ้ ในการท�ำศัลยกรรมอื่นๆ เช่น การผ่าตัดปลายรากฟั น (apicoectomy) หรื อ
การควักถุงน� ้ำขนาดเล็กในกระดูกขากรรไกร การถ่ายภาพรังสีในปากมักให้ ข้อมูลรายละเอียดที่
เพียงพอต่อการวางแผนการรักษา
ผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บบริเวณฟั น กระดูกขากรรไกร และใบหน้ า
ในผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บบริ เวณฟั นและกระดูกรองรับฟั น (dento-alveolar injury) ควร
ได้ รับการถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากฟั นในมุมต่างๆ กัน (Andreasen and Andreasen, 1994)  
เพื่อประเมินการแตกหักของรากฟั น การเกิด extrusion หรื อ intrusion สภาวะปริ ทนั ต์และโรค
ฟั นผุของฟั นที่ได้ รับบาดเจ็บ การเจริ ญของรากฟั น ขนาดของโพรงฟั นและคลองรากฟั น ชิ ้นส่วน
ของฟั นและสิง่ แปลกปลอมทีอ่ าจตกค้ างอยูใ่ นเนื ้อเยือ่ อ่อน รวมทังอาจพบแนวแตกหั
้
กของกระดูก
ขากรรไกรได้ (Assael and Ellis, 1988)
แม้ ภาพรั งสีรอบปลายรากฟั นจะให้ ข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ อย่างมากต่อการวินิจฉัย
และวางแผนรักษา (Martinez-Beneyto et al., 2007) แต่ในต�ำราด้ านศัลยศาสตร์ ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียลก็ยงั แนะน�ำให้ ส่งภาพรังสีปริ ทศั น์เพิ่มเติม (Reynolds et al., 2013)
เนื่ องจากอาจพบการแตกหักของกระดูกขากรรไกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณคอนดายล์
ร่วมด้ วย (Kumaraswamy et al., 2009, Janvanissthaporn, 2016)
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ส�ำหรั บผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บบริ เวณใบหน้ าอย่างรุ นแรง แนะน�ำให้ ส่งถ่ายภาพรั งสี
facial bone series ซึง่ ประกอบด้ วยภาพรังสี lateral cephalic, lateral oblique, Water's,
submento-vertex และ Towne's โดยอาจใช้ ภาพรังสีปริ ทศั น์เสริ ม ซึง่ จะช่วยในการวินิจฉัย
กระดูกขากรรไกรล่างหักได้ เป็ นอย่างดี รวมทังแนะน�
้
ำให้ พิจารณาส่งถ่ายภาพรังสี complete
cervical spine series ซึง่ ประกอบด้ วยภาพรังสีในแนวข้ าง (lateral view, cross table) ภาพ
รังสี odontoid (open mouth) และภาพรังสีในแนว oblique เพื่อ rule out การบาดเจ็บของ
กระดูกสันหลังบริ เวณคอ ก่อนที่จะมีการเคลื่อนหรื อขยับบริ เวณคอของผู้ป่วย (Papageorge
and Oreadi, 2013)
แม้ วา่ ภาพรังสีธรรมดาจะให้ ข้อมูลส�ำหรับการวินิจฉัย และวางแผนรักษาส�ำหรับผู้ป่วย
ที่ได้ รับบาดเจ็บบริ เวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้ าได้ เป็ นอย่างดี แต่ภาพรังสีโคนบีมซีทีก็เข้ า
มามีบทบาทเพิ่มมากขึ ้น โดยจะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับต�ำแหน่งและความรุ นแรงของการบาดเจ็บ
การเคลื่อนของกระดูกขากรรไกร เป็ นต้ น หากต้ องการดูการบาดเจ็บบริ เวณใบหน้ าส่วนกลาง
ซึง่ มีโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อน (Salvolini, 2002, Papageorge and Oreadi, 2013)  ควรส่งถ่ายภาพ
รังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (computerized tomogram) ในทางการแพทย์แทนเพราะจะให้
ข้ อมูลภาพรังสีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นกระดูกและเนื ้อเยื่ออ่อน
ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้ อต่ อขากรรไกร
ภาพรังสีปริ ทศั น์ซงึ่ แสดงลักษณะของคอนดายล์ มักถูกเลือกใช้ เป็ นล�ำดับแรกส�ำหรับ
ผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับข้ อต่อขากรรไกร อย่างไรก็ตาม Epstein และคณะรายงานว่าเทคนิคนี ้
ให้ ข้อมูลส�ำหรับการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ (Epstein et al., 2001)
ทังนี
้ ้เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะจัดอยูใ่ นกลุม่ อาการ myofascial pain/dysfunction หรื อกลุม่ ที่มี
ความผิดปกติของหมอนรองกระดูก (internal disc derangement) ซึง่ จะไม่พบความผิดปกติ
ในภาพรังสีธรรมดา อาจสรุ ปข้ อบ่งชี ้ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของข้ อต่อขากรรไกรได้ ใน
ตารางที่ 1-6 (Martinez-Beneyto et al., 2007, Brooks et al., 1997)

11

คู่มือการป้ องกันรังสีทางทันตกรรม

ตารางที่ 1-6 เกณฑ์ในการพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีส�ำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้ อต่อขา
กรรไกร(Martinez-Beneyto et al., 2007, Brooks et al., 1997)
                             อาการ
เสียงคลิ ้กที่ข้อต่อ โดยไม่มีอาการอื่นๆ

       เทคนิคภาพรั งสีท่ แี นะน�ำ
ไม่จ�ำเป็ นต้ องส่งถ่ายภาพรังสี

พยาธิสภาพที่เป็ นมากขึ ้น (progressive pathology)
การได้ รับบาดเจ็บ การสบฟั นเปลี่ยน ขากรรไกรล่าง
เยื ้องจากแนวกึง่ กลาง มีการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ประสาททังระบบรั
้
บความรู้สกึ และระบบสัง่ การ
การเคลื่อนของกระดูกขากรรไกรล่างมีการเปลี่ยนแปลง

ภาพรังสีธรรมดา หรื อในบางราย เช่น
condylar hyperplasia หรื อภาวะข้ อต่อขา
กรรไกรยึด อาจจ�ำเป็ นต้ องส่งภาพรังสีสว่ น
ตัดอาศัยคอมพิวเตอร์

ความผิดปกติของหมอนรองกระดูกที่ไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาแบบอนุรักษ์

ภาพเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MRI)

ผู้ป่วยที่มีการติดเชือ้ บริเวณช่ องปากและใบหน้ า
เมือ่ ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์ด้วยอาการติดเชื ้อบริเวณฟั น ช่องปาก หรือขากรรไกร ภายหลัง
ซักประวัติและตรวจทางคลินิกแล้ ว ทันตแพทย์ควรพิจารณาส่งภาพรังสี โดยอาจเริ่ มจากภาพ
รังสีรอบปลายรากฟั น ซึง่ จะให้ รายละเอียดที่ดีมากในบริ เวณฟั นและกระดูกรองรับฟั น อย่างไร
ก็ตาม ในบางกรณีที่ไม่สามารถถ่ายได้ เช่น ในผู้ป่วยที่อ้าปากไม่ได้ อาจพิจารณาส่งถ่ายภาพ
รังสีปริ ทศั น์
แม้ จากการศึกษาเปรี ยบเทียบหลายการศึกษา จะพบว่าภาพรั งสีปริ ทัศน์ จะให้ ราย
ละเอียดบริ เวณฟั น และกระดูกรองรับฟั นได้ ไม่ดีเท่าภาพรังสีรอบปลายรากฟั น รวมทังเกิ
้ ดการ
ขยายขนาด (magnification) และการบิดเบือนรูปร่าง (distortion of shape) มากกว่า ส่งผลให้
เป็ นเทคนิคที่ไม่สามารถใช้ ในการวัดระยะหรื อมุมที่ถกู ต้ องได้ (White and Pharoah, 2014) แต่
ในแง่ของการรักษาการติดเชื ้อ รวมทังการวางแผนการรั
้
กษาทางศัลยกรรมช่องปากโดยทัว่ ไป
ภาพรังสีแพโนรามิกสามารถใช้ ประเมินว่าการติดเชื ้อดังกล่าวมีสาเหตุมาจากฟั นหรื อไม่ รวมทัง้
ใช้ ประเมินขอบเขตของรอยโรคได้ เป็ นอย่างดี (Jones and Candelaria, 2000, DelBalso and
Hall, 2002)
ข้ อจ�ำกัดอีกประการของภาพรังสีปริ ทศั น์ คือ หากต�ำแหน่งที่มีพยาธิสภาพอยูน่ อกแนว
โฟกัส (focal through หรือ image layer) ซึง่ มีความโค้ งตามแนวกระดูกขากรรไกร จะไม่สามารถ
เห็นได้ ชดั เจน เช่น ในกรณีการวินิจฉัยนิ่วในท่อน� ้ำลายลายวาร์ ตนั (Wharton's duct) ของต่อม
น� ้ำลายใต้ ขากรรไกรล่าง (submandibular salivary gland) ซึง่ อยูท่ พี่ ื ้นช่องปาก (floor of mouth)
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อาจจ�ำเป็ นต้ องใช้ การถ่ายภาพรังสีเทคนิคอืน่ เพิม่ เติม เช่น ภาพรังสีกดั สบแนวตัดขวาง (occlusal
cross sectional radiograph)
ภาพรังสีกะโหลกศีรษะที่คอ่ นข้ างมีประโยชน์ในการวินิจฉัยการติดเชื ้อ ได้ แก่ ภาพรังสี
วอเตอร์ (Waters’ view) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีการติดเชื ้อในโพรงอากาศข้ างจมูก
(paranasal sinus) (Jones and Candelaria, 2000) ส่วนภาพรังสีกะโหลกศีรษะแนวหลัง-หน้ า
(postero-anterior skull) และแนวด้ านข้ าง (lateral skull) นันมี
้ ประโยชน์จ�ำกัด เนื่องจากมีการ
ซ้ อนทับของโครงสร้ างกะโหลกศีรษะและใบหน้ า
ภาพรังสีเนือ้ เยื่ออ่อนบริ เวณคอ ทังในแนวหน้
้
า-หลังและแนวด้ านข้ าง (Jones and
Candelaria, 2000, DelBalso and Hall, 2002) มีประโยชน์ในกรณีผ้ ปู ่ วยที่มีการติดเชื ้อ
ลุกลามเข้ าช่องพังผืดบริ เวณคอ ซึ่งจะเกิดปั ญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจรวมทังยั
้ งใช้ ในการ
ประเมินการติดเชื ้อทีล่ กุ ลามเข้ าไปยังบริเวณหลังคอหอย (retropharyngeal) และรอบหลอดลม
(peritracheal) นอกจากนี ้ศัลยแพทย์ช่องปากยังต้ องพิจารณาส่งภาพรังสีทรวงอก (chest
x-ray) ในผู้ป่วยกลุ่มนี ้ เพราะบางครั ง้ การติดเชือ้ อาจลุกลามเข้ าสู่อวัยวะคัน่ ระหว่างปอด
(mediastinum) ได้ (Nakajima et al., 1993, Chantravekin et al., 1998, Green et al., 2001,
Juretic et al., 2007)
ควรพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ป่วยมีการติดเชื ้อลุกลาม
เกินระดับฟั นและกระดูกรองรับฟั นเข้ าสูช่ อ่ งพังผืดบริ เวณศีรษะและล�ำคอ เช่น ช่องพังผืดกล้ าม
เนือบดเคี ้ยว (masticatory space) ช่องพังผืดชันลึ
้ กบริเวณคอ (deep neck space) หรือลุกลาม
ผ่านใบหน้ าส่วนกลาง (midface) หรื อโพรงอากาศแม็กซิลลา เข้ าสูเ่ บ้ าตา นอกจากนี ้สามารถ
ใช้ ภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินว่ามีการท�ำลายส่วนกระดูกทึบหรื อไม่ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการใช้ ภาพนิวเคลียร์ แม่เหล็ก ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ จะมีใช้ กนั
แพร่หลายมากกว่า มีคา่ ใช้ จา่ ยถูกกว่า ใช้ เวลาในการถ่ายสันกว่
้ าซึง่ จะมีประโยชน์มากในผู้ป่วย
ที่มีการติดเชื ้อ
ในทางปฏิบตั ิยงั มีข้อพิจารณาที่ต้องระมัดระวังในการส่งถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัย
คอมพิวเตอร์ ในผู้ป่วยติดเชื ้อที่มีอาการรุนแรง ต้ องระมัดระวังการเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น ภาวะ
อุดกันทางเดิ
้
นหายใจ (airway obstruction) ในรายที่ใช้ เทคนิค contrast enhancement ต้ อง
รอผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารบางค่า โดยเฉพาะค่าการท�ำงานของไต ซึง่ ในผู้ป่วยที่มีภาวะ
ติดเชื ้อในกระแสเลือดอาจมีการท�ำงานของไตผิดปกติ ท�ำให้ ไม่สามารถฉีดสารทึบรังสีได้
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หมวดที่ 4 แนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานทันตกรรมรากเทียม
ภาพรั งสีสำ� หรั บงานทันตกรรมรากฟั นเทียม
สมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริ กา (American Dental Association) ได้ น�ำเสนอ
แนวทางการพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม เพื่อช่วยในการตัดสินใจของทันตแพทย์  
โดยให้ พจิ ารณาปั จจัยต่างๆเฉพาะเป็ นรายบุคคลตังแต่
้ ข้อบ่งชี ้ในการพิจารณาส่งถ่าย การเลือก
ชนิดและจ�ำนวนของภาพถ่ายรังสีได้ อย่างเหมาะสม ถึงแม้ จะมีปรับปรุงแก้ ไขหลักการพิจารณา
แนวทางการตัดสินใจส่งถ่ายภาพรังสีบ้างเพือ่ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่หลักการส�ำคัญยัง
คงไม่เปลี่ยนแปลงคือ พิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่จ�ำเป็ นส�ำหรับการดูแลรักษา
อย่างถูกต้ อง ผู้ป่วยได้ รับปริ มาณรังสีโดยรวมน้ อยที่สดุ เท่าที่จ�ำเป็ น เลือกชนิดและจ�ำนวนของ
ภาพรังสีไห้ สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์และตอบสนองการจัดสรรทรัพยากรด้ านบริ การสุขภาพ
อย่างเหมาะสม
ในฐานะทันตแพทย์ผ้ ปู ฏิบตั ิงานตรวจ วางแผน ให้ การรักษา ตลอดจนติดตามประเมิน
ผลการรักษาทางทันตกรรมรากฟั นเทียม ต้ องเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการส่งถ่ายภาพ
รังสี ซึง่ มีหลักการส�ำคัญเบื ้องต้ นคล้ ายคลึงกับงานทันตกรรมสาขาอื่นๆ คือ
1. พิจารณาส่งถ่ายก็ตอ่ เมื่อได้ ซกั ประวัตแิ ละตรวจทางคลินิกแล้ วเท่านัน  
้
2. พิจารณาส่งถ่ายก็ตอ่ เมือ่ แน่ใจว่าข้ อมูลทีไ่ ด้ รับเป็ นข้ อมูลเพิม่ เติมจากข้ อมูลทีม่ อี ยูเ่ ดิม
3. พิจารณาส่งถ่ายก็ตอ่ เมือ่ ได้ ประเมินเชิงเปรียบเทียบว่าประโยชน์ทไี่ ด้ รับมากกว่าความ
เสี่ยงที่เกิดขึ ้น
4. พิจารณาส่งถ่ายด้ วยความเหมาะสมเป็ นรายบุคคลโดยผู้ป่วยต้ องได้ รับปริ มาณรังสี
เท่าที่จ�ำเป็ น
5. พิจารณาส่งถ่ายก็ตอ่ เมื่อทันตแพทย์ผ้ สู ง่ ถ่ายแน่ใจว่าสามารถแปลผลข้ อมูลได้ หรื อมี
ผู้ให้ ค�ำปรึกษา
6. พิจารณาส่งถ่ายก็ตอ่ เมื่อคนไข้ ได้ รับข้ อมูลครบถ้ วนเรื่ องเหตุผลและความจ�ำเป็ นและ
ให้ การยอมรับ
การปฏิบตั งิ านทันตกรรมรากฟั นเทียมโดยทัว่ ไปประกอบด้ วย 4 ขันตอนหลั
้
ก ดังนี ้
1. การตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา (Diagnostic & treatment
planning Phrase)
2. การปฏิบตั ิงานทางศัลยกรรม (Surgical Phrase)

14

จัดท�ำโดย คณะผูท้ รงคุณวุฒิราชวิ ทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

3. การปฏิบตั ิงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthetic Phrase)
4. การติดตามประเมินผลและการบ�ำรุงรักษาเพือ่ คงสภาพการท�ำหน้ าทีป่ กติ  (Maintenance
Phrase)  
โดยประสิทธิภาพของแต่ละขันตอนส่
้
งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานในขันตอน
้
ล�ำดับถัดไป ซึ่งส่งผลต่อความส�ำเร็ จของการรักษาในระยะยาว โดยภาพถ่ายรังสีมีบทบาท
ส�ำคัญส�ำหรับข้ อมูลที่จ�ำเป็ นในแต่ละขันตอน
้
ทังภาพถ่
้
ายรังสีในปาก (Intraoral Radiology)
เช่น ภาพถ่ายรังสีรอบปลายราก (Periapical radiograph) ภาพถ่ายรังสีกดั สบ (Occlusal
radiograph) และภาพถ่ายรังสีนอกปาก เช่น ภาพถ่ายรังสีปริ ทศั น์ (Panoramic radiograph)
ภาพถ่ายรังสีตดั ขวางชนิดโคนบีมซีที (CBCT) เป็ นต้ น ดังนันการพิ
้
จารณาเลือกชนิดของถ่าย
ภาพรังสีที่เหมาะสมจึงมีเหตุผลและความจ�ำเป็ นที่อาจแตกต่างกันไปส�ำหรับแต่ละขันตอนใน
้
การปฏิบตั งิ านทางทันตกรรมรากฟั นเทียม
1. ขัน้ ตอนการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการวางแผนการรั กษา
การวางแผนการรักษา คือ ขันตอนที
้
่ส�ำคัญและมีผลต่อความส�ำเร็ จของการรักษา โดย
สืบเนื่องจากการรักษาทางทันตกรรมรากฟั นเทียม เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกระดูกขากรรกไกร ทัง้
ในด้ านรูปร่างกระดูก (Bone Morphology) โครงสร้ างกระดูก (Bone Structure) ปริ มาณและ
คุณภาพ (Bone Quantity and Quality) ของกระดูก รวมทังความผิ
้
ดปกติหรื อพยาธิสภาพที่
อาจเกิดขึ ้นภายในกระดูก (Bone Pathology)   ดังนันวิ
้ ธีการต่างๆที่ใช้ สำ� หรับการตรวจประเมิน
กระดูกจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็ นส�ำหรับการวางแผนการรักษา ภาพถ่ายทางรังสีแต่ละชนิด
สามารถให้ ข้อมูลเพื่อการวางแผนส�ำหรับต�ำแหน่งที่จะฝั ง (Implant placement site) จ�ำนวนที่
จะฝั ง (Implant Number) ขนาดและความยาวของรากฟั นเทียมแต่ละตัว (Implant Diameter
and Length), และมุมหรื อทิศทางของการฝั ง (Implant Angulation)
2. ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทางศัลยกรรม
เนื่องจากขณะปฏิบตั ิงานศัลยกรรมเพื่อฝั งรากฟั นเทียมอาจต้ องมีการถ่ายภาพรังสีเพื่อ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละขันตอน
้
โดยเฉพาะงานศัลยกรรมที่ซบั ซ้ อนหรื องานที่มี
โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้ อนสูง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ขันตอนและวิ
้
ธีการทางศัลยกรรมที่ใช้ สำ� หรับผู้ป่วย
แต่ละคน ซึง่ อาจแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น การถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากเพื่อประเมิน
ความลึกและทิศทางของการเจาะกระดูกเพือ่ ฝั งรากฟั นเทียม การถ่ายภาพรังสีกดั สบเพือ่ ประเมิน
ความกว้ างกระดูกหลังจากการท�ำศัลกรรมใช้ เครื่ องมือขยาย (Alveolar Bone Distraction)  การ
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ส่งถ่ายภาพรังสีปริ ทศั น์เพื่อประเมินความสูงกระดูกหลังการท�ำศัลยกรรมยกพื ้นโพรงอากาศใน
กระดูกขากรรไกรบน (Sinus Lift) เป็ นต้ น หรื อส่งถ่ายภาพรังสีในกรณีที่สงสัยว่าอาจเกิดภาวะ
แทรกซ้ อน เช่น การส่งถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากกรณีสงสัยว่าปลายรากฟั นเทียมเข้ าไปอยูใ่ น
ต�ำแหน่งทางเดินเส้ นประสาทอินฟิ เรี ยร์ อัลวิโอลาร์ การส่งถ่ายภาพรังสีปริ ทศั น์ เพื่อประเมินว่า
มีกระดูกเทียมผ่านรูทะลุเข้ าไปอยูใ่ นโพรงอากาศขากรรไกรบนขณะที่ยกผนังหรื อไม่ เป็ นต้ น
3. ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทางทันตกรรมประดิษฐ์
รายละเอียดส�ำคัญทีต่ ้ องพิจาณาในขันตอนทางทั
้
นตกรรมประดิษฐ์ สำ� หรับงานทันตกรรม
รากฟั นเทียมคือ ต�ำแหน่งของส่วนประกอบต่างๆ ของส่วนทันตกรรมประดิษฐ์ ที่ตอ่ ขึ ้นมาจาก
ส่วนของตัวรากฟั นเทียมที่ฝังอยู่ในกระดูก เนื่องจากส่วนประกอบต่างๆมีความเฉพาะของ
โครงสร้ างและรู ปร่ าง ดังนันทุ
้ กส่วนประกอบต้ องอยู่ในต�ำแหน่งที่ถกู ต้ องตามที่ได้ ออกแบบไว้
การพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีมีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินความถูกต้ องของต�ำแหน่งของ
ส่วนประกอบต่างๆ เช่น  ภาพรังสีรอบปลายรากใช้ ส�ำหรับประเมินความแนบสนิทของเดือย
รองรับครอบฟั น (Abutment) กับตัวรากฟั นเทียม ต�ำแหน่งของสกรูที่ยดึ ต�ำแหน่งของครอบฟั น
(Crown) เป็ นต้ น
4. ขัน้ ตอนการติดตามประเมินผลและการบ�ำรุงรักษาเพื่อคงสภาพการท�ำหน้ าที่ปกติ
ส�ำหรับงานทันตกรรมรากฟั นเทียม การติดตามผลการรักษามีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ประเมินการท�ำหน้ าที่ของรากฟั นเทียมและ/หรื อ การประเมินแนวโน้ มของภาวะแทรกซ้ อนที่
อาจเกิดขึ ้น เนื่องจากรากฟั นเทียมฝั งอยูใ่ นกระดูก ดังนัน้ นอกจากการตรวจอาการทางคลินิก
แล้ ว การส่งถ่ายภาพรังสีจงึ ต้ องถูกก�ำหนดไว้ ในแผนการติดตามการรักษาตามช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสม เช่น การส่งถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากเพื่อประเมินการยึดติดกันระหว่างรากฟั น
เทียมกับกระดูก (Osseointegration) การประเมินระดับความสูงของขอบกระดูกแข็งที่อยูร่ อบ
รากฟั นเทียม (Marginal Bone Level) โดยในทางปฏิบตั ทิ วั่ ไป ทันตแพทย์จะนัดผู้ป่วยมาตรวจ
ประเมินค่อนข้ างถี่ในช่วงแรกหลังการรักษา จากนันการนั
้
ดประเมินจะห่างขึ ้น ยกเว้ นในกรณีที่
ผลการตรวจประเมินแล้ วพบลักษณะไม่ปกติหรื อมีแนวโน้ มที่จะเกิดภาวะแทรกซ้ อน ช่วงระยะ
เวลาที่นดั ผู้ป่วยมาประเมินต้ องพิจารณาตามความเหมาะสมโดยชนิดของภาพถ่ายรังสีที่เลือก
ขึ ้นอยู่กบั ภาวะแทรกซ้ อนที่เกิด เช่น ส่งถ่ายภาพรังสีแพโนรามาเพื่อประเมินรากเทียมหลายซี่
ส่งถ่ายโคนบีมซีทีเพื่อตรวจประเมินรากเทียมที่หลุดเข้ าไปในโพรงอากาศแมกซิลลาร์ เป็ นต้ น
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วัตถุประสงค์ทวั่ ไปในการใช้ ภาพถ่ายรังสีในงานทันตกรรมรากเทียม
1. เพือ่ เป็ นข้ อมูลเริ่มต้ นก่อนให้ การรักษาทางทันตกรรมรากเทียม และใช้ สำ� หรับประเมิน
ในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมรากเทียม
1) บ่งชี ้พยาธิสภาพที่มีอยู่ (Identify disease)
2) ประเมินคุณภาพของกระดูก (Bone quality)
3) ประเมินปริ มาณกระดูก (Bone quantity)
4) ก�ำหนดต�ำแหน่งของรากเทียม (Implant position)
5) ก�ำหนดการเอียงตัวของรากเทียม (Implant orientation)
6) ประเมินความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างที่สำ� คัญ (Critical anatomical structures)
ได้ แก่เส้ นประสาท เส้ นเลือด พื ้นจมูกและพื ้นโพรงอากาศขากรรไกรบน
2. เพื่อประเมินขณะฝั งรากเทียม
1) ประเมินต�ำแหน่งรากเทียมที่เหมาะสม
2) ประเมินการเอียงตัวของรากเทียมที่เหมาะสม
3) ประเมินความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างที่สำ� คัญ (Critical anatomical structures)
ได้ แก่เส้ นประสาท เส้ นเลือด พื ้นจมูกและพื ้นโพรงอากาศขากรรไกรบน
3. เพื่อประเมินรากเทียมหลังการฝั ง และติดตามผลการรักษา
1) ประเมินกระดูกเชื่อมประสาน (osseointegration)
2) ประเมินความแนบสนิทระหว่างขอบของรากเทียมหรื อขอบของหลักรากฟั นเทียม
และครอบฟั น (implant platform / implant abutment platform and margin of
crown)
3) เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานส�ำหรับการประเมินและติดตามผลต่อไป
4) ประเมินระดับของขอบกระดูกรอบๆรากเทียม (marginal bone level)

17

คู่มือการป้ องกันรังสีทางทันตกรรม

วัตถุประสงค์เฉพาะในการใช้ ภาพถ่ายรังสีแต่ละเทคนิคในงานทันตกรรมรากเทียมแสดง
ในตารางที่ 1-7
ตารางที่ 1-7 แสดงวัตถุประสงค์ในการส่งถ่ายภาพรังสีเทคนิคต่างๆ ในงานทันตกรรมรากเทียม
      เทคนิคของภาพรั งสี                           วัตถุประสงค์ ของการถ่ ายภาพรั งสี
ภาพรังสีรอบปลายราก
(Periapical radiograph)

- เพือ่ ประเมินช่องว่างไร้ ฟันบริเวณเล็กๆ (small edentulous spaces)
- แสดงรายละเอียดของกระดูกบริ เวณที่จะฝั งรากฟั นเทียม รู ปแบบ
การเรี ยงตัวของกระดูกโปร่ ง (Trabecular bone pattern) ความ
หนาของชันกระดู
้
กทึบ (Crestal Cortical Bone Thickness)
- พยาธิสภาพภายในกระดูก (Bone Pathology) รูปร่างและทิศทาง
ของรากฟั นซี่ที่อยูข่ ้ างช่องว่าง (Adjacent root morphology and
direction) พยาธิสภาพของซี่ฟันข้ างเคียง เป็ นต้ น
- เพื่อประเมินแนวต�ำแหน่งและการเอียงตัวของรากเทียมระหว่าง
ผ่าตัดฝั งรากเทียม (alignment and orientation during surgery)
- เพือ่ ประเมินหลังการฝั งรากเทียม และติดตามผลการรักษาเป็ นระยะๆ

ภาพรังสีปริ ทศั น์
(Panoramic radiograph)

- เหมาะส�ำหรับการตรวจประเมินเบื ้องต้ นเพื่อให้ ได้ ข้อมูลโดยทัว่ ไป
เช่น พยาธิสภาพที่มีอยู่ ปริมาณและคุณภาพของกระดูก และความ
สัมพันธ์กบั โครงสร้ างที่สำ� คัญได้ แก่ เส้ นประสาท เส้ นเลือด พื ้นจมูก
และพื ้นโพรงอากาศขากรรไกรบน
- เพื่อประเมินช่องว่างไร้ ฟันหลายๆ ต�ำแหน่ง
- เพื่ อ ประเมิ น หลัง การฝั ง รากเที ย มในกรณี ที่ มี ร ากเที ย มหลายๆ
ต�ำแหน่ง

ภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริ
กด้ านข้ าง
(Lateral cephalograph)

- ใช้ ร่วมกับภาพรังสีเทคนิคอื่นๆ เพื่อประเมินช่องว่างไร้ ฟันบริ เวณ
ฟั นหน้ า
- ประเมินส�ำหรับการเสริ มกระดูกแนวประสานกระดูก (symphysis
bone graft evaluation)

ภาพรังสีโคนบีมซีที
(Cone-beam computed
tomography)

- ใช้ ในกรณีทขี่ ้ อมูลทีไ่ ด้ จากภาพรังสี 2 มิตไิ ม่เพียงพอ เนือ่ งจากผู้ป่วย
มีพยาธิสภาพหรื อมีปริมาณกระดูกไม่เพียงพอ มีแนวโน้ มต้ องได้ รับ
การรักษาที่ซบั ซ้ อน
- ไม่ควรใช้ ภาพตัดขวางและภาพรังสี CBCT เป็ นภาพรังสีเบื ้องต้ น
- เพื่อวางแผนการรักษาในต�ำแหน่งที่จะฝั งรากเทียม
- กรณีที่ต้องมีการเสริ มกระดูก ต�ำแหน่งฟั นคุดใกล้ เคียง หรื อมีการ
บาดเจ็บของกระดูกมาก่อน
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      เทคนิคของภาพรั งสี                           วัตถุประสงค์ ของการถ่ ายภาพรั งสี
- หลังจากการเสริ มกระดูก เพื่อประเมินปริ มาณและคุณภาพของ
กระดูกว่าเหมาะสมหรื อไม่ในการฝั งรากเทียม
- ประเมินรากเทียมหลังการฝั ง กรณีผ้ ูป่วยมีอาการชา หลังผ่าตัด
เท่านัน้ โดยเฉพาะบริ เวณขากรรไกรล่างด้ านหลัง
- ประเมินรากเทียมหลังการฝั ง กรณีรากเทียมมีปัญหา
- กรณีที่วางแผนจะเอารากเทียมออก
- การผ่าตัดเพื่อฝั งรากฟั นเทียมด้ วยเครื่ องช่วยน�ำทาง (Surgical
Guide)
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
การวางแผนฝั งรากเทียมหลายซี่ควรใช้ radiographic  stent ในการถ่าย CBCT เพื่อทราบต�ำแหน่ง
ที่แน่นอนที่ประสงค์จะวัดปริ มาณกระดูก
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ตัวอย่ างแผนภูมภิ าพแสดงล�ำดับขัน้ ตอนในการส่ งถ่ ายภาพรั งสี
ที่เข้ ารั บการรั กษาทางทันตกรรมรากเทียม
ผู้ป่วยใหม่ ท่ มี ารั บการรั กษาทางทันตกรรมรากเทียม
ภาพถ่ ายรั งสีโดยทั่วไป
1. Panoramic radiograph ส�ำหรับการวางแผนการรักษาเบื ้องต้ น
2. Periapical radiograph ในต�ำแหน่งที่ภาพรังสีปริ ทศั น์ ไม่ชดั เจนหรื อให้ ข้อมูล
ไม่เพียงพอ
ภาพถ่ ายรั งสีเพิ่มเติมกรณีมีข้อบ่ งชีท้ างคลินิก
3. Lateral cephalograph
4. Cone-beam computed tomography
ประเมินรากเทียมระหว่ างผ่ าตัด
ฝั งรากเทียม
Periapical radiograph

ประเมินกรณีท่ ตี ้ องมีการเสริม
กระดูก (ก่ อนและหลัง)
Cone-beam computed tomography

ภายหลังการรั กษาเสร็จสิน้
1. Periapical radiograph
2. Panoramic radiograph (ในกรณีที่มีรากเทียมหลายๆต�ำแหน่ง)
ภาพถ่ ายรั งสีเพิ่มเติมกรณีมีข้อบ่ งชีท้ างคลินิก เช่ น ผู้ป่วยมีอาการชา, รากเทียมมี
ปั ญหา หรื อต้ องการเอารากเทียมออก
3. Cone-beam computed tomography
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หมวดที่ 5 แนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานทันตกรรมส�ำหรับเด็ก
ภาพรังสีมีส่วนส�ำคัญในการวินิจฉัยวางแผนการรักษาในงานทันตกรรมส�ำหรับเด็กใน
กรณีที่ตรวจอาการทางคลินิกพบว่ามีฟันผุ ฟั นแท้ ขึ ้นช้ า ฟั นเปลี่ยนสี มีตมุ่ หนอง หรื อมีประวัติ
ได้ รับบาดเจ็บที่ฟันมาก่อน เป็ นต้ น ซึ่งก่อนที่ทนั ตแพทย์ส่งผู้ป่วยเด็กเพื่อถ่ายภาพรังสี ต้ อง
ตรวจทางคลินิกและซักประวัตจิ ากเด็กและหรื อผู้ปกครองก่อน รวมทังวิ
้ เคราะห์ภาพรังสีที่เคยมี
จากข้ อมูลดังกล่าวมาพิจารณาแล้ วเห็นสมควรว่าควรถ่ายภาพรังสีผ้ ปู ่ วยเด็ก เพื่อประกอบการ
วินิจฉัย วางแผนการรักษาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบก่อนที่จะด�ำเนินการถ่าย
ภาพรังสีให้ กบั ผู้ป่วยเด็ก โดยต้ องใส่เสื ้อตะกัว่ และปลอกคอตะกัว่ กันรังสีให้ กบั ผู้ป่วยเด็กเสมอ
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปในการใช้ ภาพถ่ายรังสีในงานทันตกรรมส�ำหรับเด็ก
1. ใช้ ตรวจหารอยโรคฟั นผุระยะแรกเริ่ มในผู้ป่วยที่ยงั ไม่มีอาการแสดงออก
2. ในการวางแผนการรักษาโรคฟั นผุ การบาดเจ็บของฟั น วิกลภาพฟั น (dental
anomalies)
3. ใช้ ติดตามผลการรักษา รวมทังตรวจหารอยผุ
้
กลับซ� ้ำ  (recurrent/secondary
caries)
วัตถุประสงค์เฉพาะในการใช้ ภาพถ่ายรังสีแต่ละเทคนิคในงานทันตกรรมส�ำหรับเด็ก
ภาพรังสีแต่ละเทคนิคให้ รายละเอียดของฟั นและอวัยวะข้ างเคียงแตกต่างกัน ทันตแพทย์
จึงควรทราบประโยชน์ของภาพรังสีแต่ละเทคนิค เพือ่ เลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็กซึง่ มีเซลล์
และอวัยวะที่ไวต่อรังสี ดังนี ้ (ตารางที่ 1-8)
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ตารางที่ 1-8 แสดงวัตถุประสงค์ในการส่งถ่ายภาพรังสีเทคนิคต่างๆ ในงานทันตกรรมส�ำหรับเด็ก
      เทคนิคของภาพรั งสี                           วัตถุประสงค์ ของการถ่ ายภาพรั งสี
ภาพรังสีด้านประชิด
(Bite-wing radiograph)

- เพื่อตรวจหารอยผุแรกเริ่ มทางด้ านประชิดของฟั น รวมทังรอยผุ
้
ที่เพิ่งลุกลามสูเ่ นื ้อฟั นด้ านบดเคี ้ยวซึง่ ตรวจไม่เห็นทางคลินิก
-   เพื่อประเมินขนาดของรอยผุเดิมว่าใหญ่ขึ ้นหรื อเล็กลง

ภาพรังสีรอบปลายราก
(Periapical radiograph)

- เพื่อประเมินการสร้ างรากฟั นว่าสมบูรณ์หรื อไม่
-   เพื่อประเมินว่ารอยฟั นผุลกุ ลามถึงบริ เวณใต้ ตอ่ ง่ามรากฟั นน� ้ำนม
หรื อบริ เวณปลายรากฟั นน� ้ำนมหรื อไม่
-   เพื่อประเมินรอยโรคปลายรากของฟั นแท้ ที่มี dens evaginatus
-   เพื่อติดตามผลการรักษาการตัดเนื ้อเยื่อในส่วนตัวฟั นออก
(pulpotomy) หรื อ การตัดเนื ้อเยื่อในฟั นออก (pulpectomy)
-   เพื่อประเมินว่ามีความผิดปกติใดในกระดูกขากรรไกรในรายที่
ฟั นแท้ ขึ ้นช้ า เช่น มีฟันเกินตรงกลาง (mesiodens), โอดอนโทมา
(odontoma) เป็ นต้ น
- เพื่อประเมินรอยแตกในตัวฟั น รากฟั น ในรายที่เกิดการบาดเจ็บ
ของฟั น รวมทังติ
้ ดตามผลระยะยาวของฟั นที่ได้ รับบาดเจ็บว่ามี
ความผิดปกติหรื อไม่ เช่น pulp obliteration, root ankylosis,
open apex, apical lesion เป็ นต้ น

ภาพรังสีกดั สบโทโปกราฟิ ก
(Occlusal topographic
radiograph)

- เพื่อประเมินลักษณะและต�ำแหน่งของฟั นฝั ง ฟั นเกินตรงกลาง
ความสัมพันธ์กบั รากฟั นและต�ำแหน่งหมายทางกายวิภาคข้ างเคียง
-   เพื่อประเมินขนาดและต�ำแหน่งของเพดานโหว่ (cleft palate)

ภาพรังสีปริ ทศั น์
(Panoramic radiograph)

- เหมาะส�ำหรับประเมินจ�ำนวนและระยะของการสร้ างฟั น วิกลภาพ
ฟั นโดยรวม
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หมวดที่ 6 แนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับวิทยาเอ็นโดดอนต์
การถ่ายภาพรังสีในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ มักใช้ การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ด้ วยตัว
รับภาพขนาด 2 1 และ 0 ซึง่ อาจเป็ นฟิ ล์มหรื อตัวรับภาพแบบดิจิทลั โดยมีจดุ ประสงค์ของการ
ถ่ายภาพรังสีดงั นี ้
ตารางที่ 1-9 แสดงวัตถุประสงค์ทวั่ ไปในการส่งถ่ายภาพรังสีเทคนิครอบปลายรากฟันในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์
      เทคนิคของภาพรั งสี                           วัตถุประสงค์ ของการถ่ ายภาพรั งสี
ภาพรังสีรอบปลายราก
(Periapical radiograph)

- ใช้ เพื่อวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับฟั น รวมถึงโรคของเนื ้อเยื่อใน
และเนื ้อเยื่อรอบปลายรากฟั น
- ใช้ ในขันตอนการรั
้
กษาคลองรากฟั น เช่น ขันตอนวั
้
ดความยาว
รากฟั น ลองกัตตาเปอร์ ชาแท่งเอก อุดคลองรากฟั น เป็ นต้ น
- ใช้ ติดตามผลการรักษา ได้ แก่ ภาพรังสีก่อนรักษา (Original film)
ภาพรังสีหลังรักษาเสร็ จ (Final film) ภาพรังสีตดิ ตามผลการรักษา
(Recall film)

ในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ มีความจ�ำเป็ นต้ องใช้ ภาพรังสีรอบปลายราก ในขันตอนต่
้
างๆ
เพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี ้

ตารางที่ 1-10 แสดงวัตถุประสงค์ในถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากในขันตอนต่
้
างๆ ของงานวิทยาเอ็นโดดอนต์
   ขัน้ ตอนต่ างๆ ของงาน
                  จุดประสงค์ ของการถ่ ายภาพรั งสี
   วิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาพรังสีก่อนการรักษา
(Pre-operative radiograph)

- เพื่อดูลกั ษณะทางกายวิภาคของคลองรากฟั นและรากฟั น
- เพื่อประเมินต้ นก�ำเนิดของตุม่ หนองของเหงือกโดยใส่แท่ง
กัตตาเปอร์ ชาผ่านตุม่ หนอง

ภาพรังสีระหว่างรักษา
- อาจต้ องใช้ หลายภาพกรณีมีรากฟั นหลายราก
(Working length estimation) - อาจใช้ apex locator แทนการถ่ายภาพรังสี
ภาพรังสีหลังการรักษา
- เมื่ออุดคลองรากฟั นเสร็ จ ต้ องส่งถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก เพื่อ
(Post-operative radiograph)
ดูวา่ อุดได้ แน่นหรื อไม่ และเป็ นภาพรังสี baseline เพื่อเทียบกับ
ภาพรังสีของการติดตามผลการรักษา เช่น ดูวา่ พยาธิสภาพปลาย
รากเล็กลงหรื อไม่
ภาพรังสีเพื่อการผ่าตัด
ปลายรากฟั น
(Surgical root canal
treatment)

- จ�ำเป็ นต้ องถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากก่อนการผ่าตัดปลาย
รากฟั น เพื่อดูต�ำแหน่งของลักษณะทางกายวิภาคที่ส�ำคัญ  อาจ
พิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีโคนบีมซีทีก่อนการผ่าตัดปลายรากฟั น
- เพื่อดูต�ำแหน่งของลักษณะทางกายวิภาคที่ส�ำคัญได้ ชดั เจน โดย
ไม่มีอวัยวะอื่นมาซ้ อนทับ
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ข้ อบ่ งชีข้ องภาพรั งสีโคนบีมซีทสี ำ� หรั บวิทยาเอ็นโดดอนต์   
CBCT ไม่ใช่วิธีมาตราฐานส�ำหรับการศึกษากายวิภาคของคลองรากฟั น แต่ CBCT ที่
ใช้ FOV เล็กและมีรายละเอียดสูงอาจใช้ เมื่อภาพรังสีในปากให้ ข้อมูลไม่เพียงพอ หรื ออาการ
และอาการแสดงทางคลินิกมีความขัดแย้ ง หรื อมีหลักฐานแสดงว่ามีการละลายของราก หรื อ
การละลายภายในฟั น หรื อ สงสัยรากแตก หรื อรอยโรคปริ ทนั ต์-เอ็นโดดอนต์ หรื อรู ที่ประชุม
American Association of Endodontists (AAE) และ American Academy of Oral and
Maxillofacial Radiology (AAOMR) ได้ ประชุมร่ วมกันเมื่อปี 2015 ได้ เสนอแนวทางการใช้
ภาพรังสี ในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ ดังนี ้ทะลุ หรื อกายวิภาคที่ไม่ปกติของเนื ้อเยื่อในฟั น (AAE/
AAOMR, 2011, 2015, Tyndall et al., 2008)
ตารางที่ 1-11 แสดงแนวทางและข้ อแนะน�ำการใช้ ภาพรังสีในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ตาม AAE
และ AAOMR (AAE/AAOMR, 2011, 2015)
ข้ อแนะน�ำที่ 1
Recommendation 1

ภาพรังสีเทคนิคแรกที่ควรใช้ ในการประเมินผู้ป่วยในการรักษารากฟั น คือ
ภาพรังสีในปาก

ข้ อแนะน�ำที่ 2
Recommendation 2

หากผู้ป่วยยังคงมีอาการหลังจากที่รักษารากฟั นแล้ ว หรื อยังไม่เคยรักษา
แต่ภาพรังสีสxองมิตไิ ม่แสดงให้ เห็นความผิดปกติ จึงควรส่งถ่ายภาพรังสี
CBCT ที่มี FOV ขนาดเล็ก

ข้ อแนะน�ำที่ 3
Recommendation 3

หากภาพรังสีสองมิติก่อนการรักษาบ่งชี ้ว่ามีคลองรากฟั นที่ซบั ซ้ อน หรื อมี
วิกลภาพฟั น (dental anomaly) จึงควรส่งถ่ายภาพรังสี CBCT ที่มี FOV
ขนาดเล็ก

ข้ อแนะน�ำที่ 4
Recommendation 4

หากขณะที่ท�ำการรักษารากฟั นและหาคลองรากฟั นไม่พบ หรื อสงสัยว่ามี
คลองรากฟั นที่อดุ ตัน จึงควรส่งถ่ายภาพรังสี CBCT ที่มี FOV ขนาดเล็ก

ข้ อแนะน�ำที่ 5
Recommendation 5

ควรส่งถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากเมื่อท�ำการรักษารากฟั นเสร็ จ

ข้ อแนะน�ำที่ 6
Recommendation 6

หากอาการทางคลินิกและภาพรังสีสองมิตไิ ม่สามารถสรุปได้ วา่
มีรากฟั นแตก จึงควรส่งถ่ายภาพรังสี CBCT ที่มี FOV ขนาดเล็ก

ข้ อแนะน�ำที่ 7
Recommendation 7

กรณีที่ตดิ ตามผลการรักษารากฟั นแล้ วยังคงมีพยาธิภาพปลายราก
ที่ไม่หาย จึงควรส่งถ่ายภาพรังสี CBCT ที่มี FOV ขนาดเล็ก เพื่อวาง
แผนการรักษาต่อไปว่าควรผ่าตัดปลายรากฟั นหรื อไม่

ข้ อแนะน�ำที่ 8
Recommendation 8

กรณีที่ต้องท�ำการรักษารากฟั นใหม่ เช่น วัสดุอดุ คลองรากฟั นเกิน
เครื่ องมือหักหรื อหาต�ำแหน่งที่รากฟั นทะลุ จึงควรส่งถ่ายภาพรังสี CBCT ที่
มี FOV ขนาดเล็ก
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ข้ อแนะน�ำที่ 9
Recommendation 9

กรณีวางแผนการท�ำผ่าตัดปลายรากฟั น ควรส่งถ่ายภาพรังสี CBCT ที่มี
FOV ขนาดเล็ก เพื่อหาต�ำแหน่งที่แน่นอนของปลายรากฟั นและประเมิน
ต�ำแหน่งหมายทางกายวิภาคที่อยูใ่ กล้ เคียงบริ เวณที่จะผ่าตัด

ข้ อแนะน�ำที่ 10
ควรส่งถ่ายภาพรังสี CBCT กรณีที่จะท�ำการฝั งรากเทียม
Recommendation 10
ข้ อแนะน�ำที่ 11
ควรส่งถ่ายภาพรังสี CBCT กรณีที่มีการบาดเจ็บของฟั นและกระดูกรอบ
Recommendation 11 รากฟั น โดยที่ไม่มีการบาดเจ็บของเนื ้อเยื่ออ่อนของใบหน้ าขากรรไกร
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หมวดที่ 7 แนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการถ่ายภาพรังสีส�ำหรับงานปริทันตวิทยา
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปในการใช้ ภาพถ่ายรังสีในงานปริ ทนั ตวิทยา
1. เพื่อช่วยในการวางแผนการรักษา การพยากรณ์โรค (prognosis) ประกอบกับการ
ตรวจทางคลินิกและประวัตขิ องผู้ป่วย
2. เพื่อดูรูปแบบการละลายของสันกระดูกเบ้ าฟั น (alveolar crest) ว่าเป็ นเฉพาะบาง
ซี่ (localized) หรื อเป็ นโดยทัว่ ไป (generalized) เป็ นการละลายของสันกระดูกแนว
นอน (horizontal bone loss) หรื อแนวดิง่ (vertical bone loss) รวมทังดู
้ สณ
ั ฐาน
วิทยา (morphology) ของฟั น ความยาวรากฟั น เป็ นต้ น
3. เพื่อดูวา่ มีการละลายของกระดูกที่ลกุ ลามถึงบริ เวณง่ามรากฟั น (furcation involvement) หรื อไม่
4. เพื่อติดตามผลการรักษาระหว่างให้ การรักษา และภายหลังการรักษาโรคปริ ทนั ต์
ตารางที่ 1-12 แสดงวัตถุประสงค์ในการส่งถ่ายภาพรังสีเทคนิคต่างๆ ในงานปริทนั ตวิทยา
      เทคนิคของภาพรั งสี                           วัตถุประสงค์ ของการถ่ ายภาพรั งสี
ภาพรังสีด้านประชิด
(Bitewing radiograph)

- เพื่อประเมินลักษณะและระดับของสันกระดูกเบ้ าฟั น
- เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสันกระดูกเบ้ าฟั นและรอยต่อ
เคลือบกับเคลือบรากฟั น (cementoenamel junction, CEJ)
- เพื่อดูขอบเขตของวัสดุอดุ ที่อดุ เกินซึง่ อาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดการ
ละลายตัวของสันกระดูกเบ้ าฟั น
- หากตรวจทางคลินิกพบร่องลึกปริ ทนั ต์ < 6 mm ให้ สง่ ถ่ายภาพ
รังสี horizontal bitewing
- หากตรวจทางคลินิกพบร่องลึกปริ ทนั ต์ > 6 mm ให้ สง่ ถ่ายภาพ
รังสี vertical bitewing

ภาพรังสีรอบปลายราก
แบบขนาน
(Periapical radiograph,
paralleling technique)

-   เพื่อประเมินการละลายของกระดูกที่ลกุ ลามถึงบริ เวณง่ามรากฟั น
(furcation involvement) หรื อการละลายของสันกระดูกแนวดิง่
ขันรุ
้ นแรง
-   เพื่อประเมินช่องเอ็นยึดปริ ทนั ต์ (periodontal ligament space)
ว่ามีความกว้ างปกติหรือไม่ รวมทังประเมิ
้
นรอยโรคปลายรากว่ามีหรือไม่
-   เพื่อประเมินรากฟั นผุ (root caries) ว่ามีขอบเขต ความรุนแรง
มากน้ อยแค่ไหน
-   เพื่อประเมินว่ามี perio-endo lesion, มีรากฟั นแตกหรื อไม่

ภาพรังสีปริ ทศั น์
(Panoramic radiograph)

- เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของกระดูกรอบรากฟั น และฟั นทุกซี่
ในภาพรวม
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หมวดที่ 8 การเลือกผู้ป่วยที่เหมาะต่อการถ่ายด้วยโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี
การผ่ าตัดช่ องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)
CBCT อาจจะเหมาะส�ำหรับการวางแผนการผ่าตัดและติดตามผลการรักษาส่วนที่เป็ น
กระดูกขากรรไกรและแม็กซิลโลเฟเชียล หากการถ่ายภาพรังสีอื่นที่ใช้ ปริ มาณรังสีน้อยกว่าและ
ให้ ข้อมูลที่เพียงพอก็ไม่ใช้ CBCT และถ้ าต้ องการศึกษาเนื ้อเยื่ออ่อนก็อาจใช้ MDCT หรื อ MRI
หรื อ คลื่นความถี่สงู เนื่องจาก CBCT ไม่สามารถให้ ภาพที่มีความละเอียดของเนื่อเยื่ออ่อนได้
ในการวางแผนการผ่าตัดเอาฟั นกรามซี่ที่สามหรื อซี่อื่นที่คุดออกนัน้ ภาพรังสีสองมิติ
อาจชี ้แนะว่าฟั นนันสั
้ มพันธ์กบั โครงสร้ างส�ำคัญได้ แก่ โพรงอากาศขากรรไกรบน ฟั นข้ างเคียง
เส้ นประสาทขากรรไกรล่าง CBCT อาจใช้ เสริ มภาพรั งสีสองมิติ (Becker et al., 2010;
Neugebauer et al., 2008; Suomalainen et al., 2010; White, 2008)
CBCT แสดงรอยโรคทังสามมิ
้
ติท�ำให้ เห็นขอบเขตของรอยโรค การขยายของกระดูกทึบ
แคลเซียมพอกพูนในรอยโรค ความใกล้ ของรอยโรคกับฟั นและโครงสร้ างข้ างเคียง ตลอดจนการ
วัดขนาดของรอยโรคซึง่ การวัดจากภาพ CBCT นี ้มีความถูกต้ องโดยมีความคลาดเลื่นน้ อยกว่า
1% (Ludlow et al., 2007; Stratemann et al., 2008)  
ภาพรังสีรอบปลายรากหรื อภาพรังสีแพโนรามิกอาจเพียงพอส�ำหรับการประเมินการหัก
ของขากรรไกรอย่างไม่ซบั ซ้ อนและบางกรณีของแบบซับซ้ อน แต่ CBCT แสดงได้ ดีกว่าส�ำหรับ
การศึกษารากแตกในแนวดิง่ (Wang et al, 2011) หรื อขากรรไกรแตกหลายๆต�ำแหน่ง (Palomo
and Palomo, 2009; Shintaku et al., 2009) และ CBCT เหมาะกว่า MDCT เมื่อพิจารณาถึง
คุณภาพของภาพรังสีและปริ มาณรังสีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับ (Tyndall, 2008; White, 2008)
CBCT อาจใช้ ในการวางแผนการผ่าต้ ดร่วมกับการจัดฟั น (Farman and Scarfe, 2006)
ข้ อมูล DICOM จากการถ่าย CBCT สามารถน�ำไปสร้ างแบบจ�ำลอง (O’Neil et al., 2012)  ซึง่
มีประโยชน์ส�ำหรับการประเมินรู ปร่ าง ความสัมพันธ์เชิงระยะทาง และความผิดปกติของการ
พัฒนาเจริญเติบโตของโครงสร้ าง ภาพสามมิตทิ เี่ ห็นพื ้นผิวทีส่ ร้ างจาก CBCT มีประโยชน์ในการ
วินิจฉัยและการวางแผนการรักษาใบหน้ าที่ไม่สมมาตร CBCT ยังมีประโยชน์ในการติดตามผล
การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟั นคือสามารถวัดการเคลือ่ นที่ของส่วนที่ผา่ ตัดในสามมิตไิ ด้
(Cevidanes et al., 2007)
ข้ อบ่ งชีท้ างปริทนั ต์ (Periodontal Indications)
ไม่ใช้ CBCT ส�ำหรับการศึกษาเนื ้อเยื่อปริ ทนั ต์ในการประเมินทัว่ ๆไป แต่ในการณีที่
การตรวจทางคลินิกและภาพรังสีสองมิติไม่ให้ ข้อมูลที่เพียงพอส�ำหรับการจัดการรอยวิการใต้
สันกระดูก (infra-bony defects) หรื อรอยโรคบริ เวณง่ามราก (furcation lesions) แล้ วอาจต้ อง
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ใช้ CBCT ซึง่ ใช้ FOV เล็กและความละเอียดสูง (Tyndall et al., 2008; Vandenberghe et al.,
2008; Walter et al., 2010; White, 2008)
ข้ อบ่ งชีท้ างเอ็นโดดอนต์ (Endodontic Indications)
CBCT ไม่ใช่วิธีมาตราฐานส�ำหรับการศึกษากายวิภาคของคลองรากฟั น แต่ CBCT ที่
ใช้ FOV เล็กและมีรายละเอียดสูงอาจใช้ เมื่อภาพรังสีในปากให้ ข้อมูลไม่เพียงพอ หรื ออาการ
และอาการแสดงทางคลินิกมีความขัดแย้ ง หรื อมีหลักฐานแสดงว่ามีการละลายของราก หรื อ
การละลายภายในฟั น หรื อ สงสัยรากแตก หรื อรอยโรคปริ ทนั ต์-เอ็นโดดอนต์ หรื อรูทะลุ หรื อ
กายวิภาคที่ไม่ปกติของเนื ้อเยื่อในฟั น (AAE/AAOMR, 2011; 2015; Tyndall et al., 2008)
ข้ อบ่ งชีท้ างข้ อต่ อขากรรไกร (Temporomandibular Joint Indications)
ภาพรั งสีแพโนรามิกให้ ข้อมูลคร่ าวๆอย่างจ�ำกัดเกี่ยวกับสภาวะของส่วนกระดูกของ
ข้ อต่อขากรรไกร ขณะที่โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ซึ่งให้ ภาพรังสีที่มีความละเอียดสูงให้
รายละเอียดของกระดูกข้ อต่อขากรรไกรได้ มากกว่า โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี เป็ นเทคนิค
ทางรังสีในอุดมคติสำ� หรับการศึกษาการเปลีย่ นแปลงของส่วนกระดูกของข้ อต่อขากรรไกร มักใช้
ในการประเมินความรุนแรงของ arthritides รอยโรคของกระดูกแบบ erosive หรื อ proliferative
การบาดเจ็บของคอนดายล์ในปลอกหุ้มข้ อต่อ (Alexiou และคณะ, 2009; dos Anjos Pontual
และคณะ, 2012; Librizzi และคณะ, 2011; Palomo และ Palomo, 2009) โคนบีมคอมพิว
เต็ดโทโมกราฟี ไม่เหมาะส�ำหรับการประเมิน internal derangement เนื่องจากความละเอียด
ของความต่างด�ำขาวต�ำ่ ซึง่ ไม่สามารถแสดงให้ เห็นโครงสร้ างของเนื ้อเยือ่ อ่อนได้ (Marques และ
คณะ, 2010)
ข้ อบ่ งชีท้ างการวินิจฉัยฟั นผุ (Caries Diagnosis Indications)
CBCT ไม่เหมาะส�ำหรับการตรวจหาฟั นผุบนด้ านบดเคี ้ยว (Rathore et al, 2012) หรื อ
ด้ านประชิด (Wenzel et al, 2014)
ข้ อบ่ งชีท้ างการประเมินโพรงอากาศและโพรงจมูก (Sinonasal Evaluation Indications)
ด้ วยความละเอียดของระยะและความต่างด�ำขาวของ CBCT ท�ำให้ เป็ นที่ยอมรับส�ำหรับ
การตรวจประเมินการเปลี่ยนแปลงของส่วนกระดูกและเนื ้อเยื่ออ่อนโดยรวมของส่วนประกอบ
โพรงอากาศและโพรงจมูก (Tadinada, 2015b; Xu et al., 2012) โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายละเอียด
ของขอบเขตและโครงร่างภายนอกของโครงสร้ างเหล่านี ้เห็นได้ ชดั เจนบนภาพรังสี CBCT เมื่อ
เทียบกับ MDCT นัน้ CBCT ใช้ ปริ มารณังสีน้อยกว่ามาก (Guldner et al, 2013) เมื่อเทียบกับ
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ภาพรังสีแพโนรามิก CBCT ให้ ข้อมูลที่ดีกว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพื ้นของโพรงอากาศกับ
รากของฟั นกรามบน (Jung and Cho, 2012; Shahbazian et al., 2014) การอักเสบของโพรง
อากาศสามารถประเมินได้ ด้วย CBCT (Ritter et al., 2011) การอักเสบของโพรงอากาศทีส่ มั พันธ์
กับการอักเสบที่ปลายรากฟั นสามารถแสดงให้ เห็นได้ ด้วย CBCT (Lu et al., 2012; Maillet
et al., 2011; Shanbhag et al., 2013) เนื ้องอกของเนื ้อเยื่ออ่อน ของเหลวหรื อเลือดไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ ด้วย CBCT เพียงอย่างเดียว (Ritter et al, 2011)
ข้ อบ่ งชี ท้ างความผิดปกติของกะโหลกศรี ษะและใบหน้ า (Craniofacial Disorders
Indications)
เมื่อเทียบกับภาพรังสีสองมิติ CBCT ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำ� หรับการวางแผนการรักษา
และการจัดการที่ซบั ซ้ อนของความผิดปกติและกลุม่ อาการของกะโหลกศรี ษะและใบหน้ า ภาพ
รังสี CBCT ที่แสดงพื ้นผิวปริ มาตรสามารถแสดงกายวิภาคสามมิติที่เปลี่ยนแปลงซึง่ เป็ นตรา
แสดงของความผิดปกติของกะโหลกศรี ษะและใบหน้ าโดยทัว่ ไป CBCT มีประโยชน์ในการ
ประเมินต�ำแหน่งและการเรี ยงตัวของฟั นคุด ขอบเขตของสันกระดูกเบ้ าฟั นและเพดานโหว่และ
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างกระดูกปกติ (Kuijpers et al, 2014)
ทันตกรรมจัดฟั น (Orthodontics)
ผู้ป่วยจัดฟั นส่วนใหญ่เป็ นเด็กและวัยรุ่นซึง่ ไวต่อรังสีในการชักน�ำให้ เกิดมะเร็ง ประมาณ
ว่าไวกว่าในผู้ใหญ่อย่างน้ อยสองเท่า (NA/NRC, 2006; UNSCEAR, 2013) ถึงสิบเท่า (NA/
NRC, 2006) ทังนี
้ ข้ ึน้ กับเนือ้ เยื่อที่โดนรังสีและอายุของผู้ป่วย CBCT ส�ำหรับผู้ป่วยจัดฟั น
มักครอบคลุมฐานกัโหลกศรี ษะและคอ AAOMR (2013) แนะน�ำว่าให้ ถ่าย CBCT ตามสภาพ
ทางคลินิก พิจารณาปริ มาณรังสีที่ผ้ ปู ่ วยจะได้ รับ ใช้ ปริ มาณรังสีให้ น้อยที่สดุ และต้ องมีความ
สามารถในการถ่ายและแปลภาพรังสี CBCT SEDENTEXCT (EC, 2012) แนะน�ำอย่างชัดเจน
ว่าไม่ควรถ่าย CBCT ซ� ้ำโดยไม่ได้ ท�ำการประเมินประโยชน์ที่จะได้ รับต่อความเสี่ยงจากการ
โดนรังสี และต้ องไม่ใช้ CBCT ส�ำหรับการตรวจเบื ้องต้ นหรื อเป็ นกิจวัตรประจ�ำหรื อใช้ ส�ำหรับ
การติดตามต่อเนื่อง
การหยุดหายใจขณะหลับเหตุการอุดตัน (Obstructive Sleep Apnea)
ปริ มาตรที่วดั จากภาพ CBCT น�ำมาประเมินขนาดและรูปร่างของทางเดินหายใจส่วนบน
ซึง่ ใช้ ประเมินการเปลี่ยนแปลงหลังจากการใส่เครื่ องมือหรื อการผ่าตัดได้ อย่างไรยังต้ องมีการ
ศึกษาถึงผลของการถ่าย CBCT ต่อผลประโยชน์ที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับ (Alsufyani et al, 2013)
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บทที่ 2

การท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(Optimization)

Optimization หมายถึง เมื่อผู้ป่วยจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการถ่ายภาพรังสี ควรส่งถ่ายเทคนิค
ทีเ่ หมาะสม และใช้ วธิ ีการต่างๆเพือ่ ลดปริมาณรังสีลงให้ เหลือทีน่ ้ อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ตามหลัก
การของ ALARA (As Low AS Reasonable Acheivable) โดยมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
การลดปริ มาณรังสีตอ่ ผู้ป่วย ดังนี ้

1. การถ่ายภาพรังสีในปาก (Intraoral radiography)
1.1 ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
เครื่ องถ่ายภาพรังสีในปากส่วนใหญ่มีคา่ ความต่างศักย์ไฟฟ้าคงที่ระหว่าง 60 และ 70
kVp หากต�่ำกว่า 60 kVp ผู้ป่วยจะได้ รับปริ มาณรังสีมากกว่าที่จ�ำเป็ น (AAPM, 2015) และไม่
ควรเกิน 80 kVp ซึง่ ถ้ าเกินก็มีประโยชน์น้อยแต่กลับลดความต่างด�ำขาว (contrast) ของภาพ
(NCRP, 2003; Goren AD และคณะ, 2000)
1.2 ชนิดของตัวรับภาพ
หากใช้ ระบบฟิ ล์ม ควรใช้ ฟิล์มที่มีความไวสูง (กลุม่ E/F) ซึง่ ท�ำให้ สามาถลดเวลา
การถ่ายภาพรังสีลงครึ่งหนึง่ เทียบกับฟิ ล์มที่มีความไวต�ำ 
่ (กลุม่ D) หรื อเลือกใช้ เป็ นระบบดิจิทลั
1.3 อุปกรณ์ชี ้น�ำต�ำแหน่ง (Positioning-Indicating Devices)
เป็ นอุปกรณ์ชว่ ยจัดให้ ลำ� แสงเล็งไปบริ เวณที่จะถ่ายได้ อย่างถูกต้ อง และความยาว
ของอุปกรณ์ นี ้ก�ำหนดระยะจากจุดก�ำเนิดรังสีถึงผิวหนัง ถ้ าระยะนี ้สันจะท�
้
ำให้ ภาพไม่คมชัด
ขยายหรื อบิดเบี ้ยว ดังนันระยะจากจุ
้
ดก�ำเนิดรังสีถงึ ผิวหนังต้ องเป็ นอย่างน้ อย 20 ซม (NCRP,
2003) และถ้ าเป็ นไปได้ ควรเป็ นอย่างนัอย 30 ซม นอกจากนี ้
1.4 ตัวจ�ำกัดล�ำแสงให้ เป็ นรูปสี่เหลี่ยม (Rectangular Collimator)
รูปแบบหนึง่ ของตัวจ�ำกัดล�ำแสงให้ เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ ม คือ กระบอกรังสีของเครื่ องถ่าย
ภาพรังสีในปากทีม่ หี น้ าตัดกระบอกเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า เพือ่ ช่วยลดบริเวณเนื ้อเยือ่ ทีโ่ ดนรังสีให้
น้ อยลงโดยเฉพาะอย่างยิง่ เนื ้อเยือ่ ทีไ่ วต่อรังสีของต่อมน� ้ำลายพาโรติดและต่อมไทรอยด์ สามารถ
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ลดปริ มาณรังสียงั ผลได้ 4-5 เท่า ขณะที่เพิ่มความต่างด�ำขาวของภาพเนื่องจากปริ มาณรังสี
กระเจิงลดลง (Cederberg และคณะ, 1997; Dauer และคณะ, 2014; Freeman และ Brand,
1994; Gibbs, 2000; Gibbs และคณะ, 1988; Underhill และคณะ, 1988; White และ Pharoah,
2014) เนื่องด้ วยขนาดของตัวรับสัญญาณภาพและหน้ าตัดรู ปสี่เหลี่ยมของกระบอกรังสีใกล้
เคียงกันดังนันจึ
้ งควรใช้ อปุ กรณ์ จบั ยึดตัวรับสัญญาณภาพร่ วมด้ วยเพื่อให้ ล�ำแสงครอบคลุม
ตัวรับสัญญาณภาพทังหมดได้
้
ADA FDA และ NCRP แนะน�ำให้ ใช้ การจ�ำกัดล�ำแสงให้ เป็ นรูป
สี่เหลี่ยม (FDA/ADA, 2012; NCRP, 2004)
นอกจากนี ้สามารถใส่ตวั จ�ำกัดให้ ลำ� แสงมีหน้ าตัดรูปสีเ่ หลีย่ มที่ปลายกระบอกรังสี
ที่มีหน้ าตัดกลมหรื ออาจเป็ นส่วนหนึง่ ของอุปกรณ์จบั ตัวรับสัญญาณภาพชนิดแผ่นโลหะไร้ สนิม
และมีช่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าให้ ล�ำรังสีผ่านไปตกกระทบตัวรับสัญญาณภาพ อุปกรณ์จบั ตัวรับ
สัญญาณภาพนอกจากช่วยให้ ตวั รับสัญญาณภาพอยู่นิ่งกับที่ในปากแล้ วยังช่วยให้ กระบอก
รังสีมาเล็งถูกบริ เวณที่จะถ่าย ซึง่ จะช่วยลดอาร์ ทิแฟค (artifact) จากการเคลื่อนที่ไปของตัวรับ
สัญญาณภาพ และ การทีแ่ สงไม่ครอบคลุมตัวรับสัญญาณภาพ (cone cut) ดังนันควรใช้
้
อปุ กรณ์
จับตัวรับสัญญาณภาพทุกครัง้ ทีท่ �ำได้ และให้ ใช้ รังสีทมี่ หี น้ าตัดรูปสีเ่ หลีย่ มเป็ นกิจวัตรประจ�ำเมือ่
ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากและภาพรังสีกดั ปี กและควรใช้ สำ� หรับการถ่ายแบบสบกัด (occlusal
topographic technique) ในเด็กด้ วยตัวรับสัญญาณภาพขนาด 2
1.5 ผู้ป่วยที่ไม่อยูน่ ิ่งขณะถ่ายภาพรังสี
ผู้ถ่ายภาพรังสีไม่ควรเป็ นผู้จบั ผู้ป่วยให้ อยู่นิ่งและต้ องไม่เป็ นผู้จบั ตัวรับสัญญาณ
ภาพ ผู้ดแู ลหรื อผู้ติดตามผู้ป่วยควรเป็ นผู้จบั ผู้ป่วยให้ นิ่งหรื อจับตัวรับสัญญาณภาพและต้ อง
ใส่เสื ้อกันรังสี และต้ องไม่มีส่วนใดของร่ างกายของผู้จบั ผู้ป่วยให้ นิ่งซึง่ ไม่มีตวั กันรังสีโดนรังสี
ปฐมภูมิ
1.6 Diagnostic Reference Levels (DRLs) และ Achievable Doses (ADs)
ICRP (1966) ให้ ค�ำจ�ำกัดความของ DRLs ไว้ วา่ “a form of investigation level,
apply to an easily measured quantity, usually the absorbed dose in air, or in a tissue
equivalent material at the surface of a simple standard phantom or representative
patient” (ICRP Publication 73, 1996) ค่านี ้คือ ค่าเปอร์ เซนไตล์ที่ 75 ของการกระจายของ
ปริ มาณรังสีที่วดั ได้ จากการถ่ายด้ วยเทคนิคจ�ำเพาะชนิดนันๆ
้ เช่นเทคนิคการถ่ายรอบปลาย
รากฟั น ในคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆภายในประเทศหรื อในอาณาเขตใดหนึง่ ปริ มาณรังสีที่
กล่าวถึงนี ้เป็ นปริมาณทีท่ ำ� ให้ ได้ ภาพรังสีทมี่ คี ณ
ุ ภาพทีเ่ พียงพอต่อการวินจิ ฉัยโรคไม่ใช่คณ
ุ ภาพที่
ดีทสี่ ดุ ค่า DRLs นี ้จะมีการทบทวนเป็ นระยะๆ โดยฉพาะเวลาทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงของเครื่ องมือ
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และวิธีการถ่าย ปริ มาณรังสีที่วดั อาจเป็ น incident air kerma Ki (in air, without backscatter)
หรื อ entrance surface air kerma (หรื อdose) Ke (in air, with backscatter) มีหน่วยคือ mGy
หรื อ air kerma (หรื อ dose)–area product มีหน่วยคือ mGy∙cm2  ถ้ าหากพบว่าปริ มาณรังสีที่
วัดได้ จากเครื่องก�ำเนิดรังสีเอกซ์ทใี่ ช้ ถา่ ยภาพรังสีในปากสูงเกินกว่าค่า DRL ก็ต้องเริ่มขบวบการ
ท�ำให้ เกิดประโยชน์สงู สุด คือ หาสาเหตุแล้ วปรับปรุงเพือ่ ลดปริมาณรังสีให้ น้อยลงขณะทีค่ ณ
ุ ภาพ
ของภาพรังสีที่ได้ มีเพียงพอต่อการวินิจฉัยโรค ADs คือค่าปริ มาณรังสีที่เปอร์ เซนไตล์ที่ 50 ของ
การกระจายของปริ มาณรังสีที่วดั ได้ ดงั ได้ กล่าวข้ างต้ น NCRP แนะน�ำให้ ใช้ ADs เพื่อกระตุ้นให้
กลุม่ ที่ใช้ ปริ มาณรังสีที่น้อยกว่าเปอร์ เซนไตล์ที่ 75 ปรับลดปริ มาณรังสีลงอีก (NCRP, 2012) ค่า
DRLs แปรตาม kV mA เวลา ระบบตัวรับสัญญาณภาพ การจ�ำกัดขนาดของล�ำรังสี และขนาด
ของผู้ถกู ถ่าย ค่า DRLs ในแต่ละประเทศมีคา่ ทีแ่ ตกต่างกัน NCRP report 172 (2012) แนะน�ำค่า
DRLs ส�ำหรับเทคนิคแบบกัดปี กและแบบรอบปลายรากฟั นเป็ น 1.6 mGy entrance air kerma
เมื่อใช้ ฟิล์มกลุม่ E และ ADs 1.2 mGy เมื่อใช้ ฟิล์มกลุม่ E-F ในประเทศเกาหลีใต้ มีรายงาน ค่า
DRLs 3.1 mGy patient entrance dose ส�ำหรับการถ่ายภาพรังสีในปากบริ เวณฟั นกรามล่าง
(Kim และคณะ, 2012) ในประเทศญี่ปนรายงานค่
ุ่
า DRLs ซึง่ วัด incident air kerma Ki (in air,
without backscatter) ในผู้ใหญ่ขนาดมาตรฐานและเด็กอายุ 10 ขวบตามต�ำแหน่งฟั นซี่ตา่ งๆ
ทังในกระดู
้
กขากรรไกรบนและล่าง ดังนี ้ขากรรไกรบนที่ตำ� แหน่ง ฟั นตัด ฟั นเขี ้ยว ฟั นกรามน้ อย
ฟั นกราม (ผู้ใหญ่, เด็ก) คือ 1.3, 0.9; 1.6, 1.0; 1.7, 1.1; 2.3, 1.3 ขากรรไกรล่างที่ต�ำแหน่ง ฟั น
ตัด ฟั นเขี ้ยว ฟั นกรามน้ อย ฟั นกราม (ผู้ใหญ่, เด็ก) คือ 1.1, 0.7; 1.1, 0.9; 1.2, 0.9; 1.8, 1.1
mGy (Yonekura, 2015) ในประเทศไทยมีรายงานค่า DRL ของการถ่ายฟั นกรามบนของผู้ใหญ่
เป็ น 3.7 mGy โดยศึกษาในโรงพยาบาลและคลินิก ทังภาครั
้
ฐและเอกชนในจังหวัดตรัง กระบี่
พังงา และภูเก็ต ช่วงเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2555 (Julien และ Muengsawang, 2013)
ซึง่ ค่านี ้ไม่เกินค่า DRL ของยุโรปซึง่ ก�ำหนดไว้ ที่ 4 mGy (EC, 2004)
1.7 รูปแบบของเครื่ องเอกซเรย์ในปาก
เครื่ องก�ำเนิดรังสีเอกซ์ส�ำหรับการถ่ายภาพรังสีในปากอาจเป็ นแบบติดผนังหรื อ
เพดาน หรื อ ติดอยูบ่ นขาตังที
้ ่มีล้อเลื่อนได้ (mobile) หรื อ แบบมือถือ (hand-held)
1.7.1 เครื่ องเอกซเรย์แบบติดผนังหรื อเพดาน มีสวิทช์กดการฉายรังสีอยูห่ ลังฉาก
กันรังสี ขณะฉายรังสีจะมีเสียงและแสงที่แสดงว่ามีการฉายรังสี และสวิทช์
กดฉายรังสีนี ้เป็ นแบบ “dead man switch” หมายความว่าเครื่ องหยุดฉาย
รังสีทนั ทีที่หยุดกดสวิทช์
1.7.2 เครื่ องเอกซเรย์แบบติดตังบนขาตั
้
งที
้ ่มีล้อเลื่อนได้ สวิทช์กดฉายรังสีเชื่อม
ต่อกับเครื่ องด้ วยสายไฟที่ควรมีความยาวอย่างน้ อย 2 เมตร ขาตังต้
้ องอยู่
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บนฐานที่มนั่ คงขณะอยู่นิ่งหรื อเคลื่อนที่และล้ อมีตวั เบรคเพื่อป้องกันการ
เคลื่อนที่ของเครื่ องขณะมีการฉายรังสี หัวหลอดรังสีต้องอยู่นิ่งขณะฉาย
รังสี การเคลื่อนไหวต้ องไม่เกิน 0.5 ซม ใน 1 วินาที (NRCP, 2003)
1.7.3 เครื่องเอกซเรย์แบบมือถือ มีหลักการป้องกันรังสีทแี่ ตกต่างจากแบบติดผนัง
หรือเพดานหรือแบบติดอยูบ่ นขาตังที
้ ม่ ลี ้ อเลือ่ น กล่าวคือวิธีการป้องกันตาม
ปกติ เช่น การใช้ ฉากกันรังสี และ การให้ ผ้ ถู า่ ยอยูห่ า่ งจากหัวหลอดรังสีมาก
ทีส่ ดุ ไม่อาจกระท�ำได้ สำ� หรับแบบมือถือเนือ่ งจากผู้ถา่ ยต้ องถือหัวหลอดรังสี
ไว้ ที่มือ สิง่ ที่ต้องค�ำนึงถึงคือ รังสีที่รั่วจากหัวหลอดรังสีและรังสีสะท้ อนกลับ
จากผู้ป่วย (backscatter radiation) มีรายงานว่าหัวหลอดรังสีที่ป้องกัน
ไว้ อย่างถูกต้ องจะใช้ ได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Goren et al,
2008; Danforth และคณะ, 2009; Gray และคณะ, 2012; Makdissi และ
คณะ, 2016)  
ข้ อดีของแบบมือถือ คือ สามารถใช้ ในสถานะการณ์ทแี่ บบติดผนังหรือเพดานหรือแบบติด
อยูบ่ นขาตังที
้ ่มีล้อเลือ่ นไม่สามารถไช้ ได้ หรื อใช้ ได้ ยากมาก เช่น ในห้ องผ่าตัด ห้ องฉุกเฉิน สถาน
ดูแลคนชราหรื อคนไม่มีแรง ถิ่นทุรกันดาร ในทางนิติเวชศาสตร์ การพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลที่
ไม่มีชีวิต (Berkhout และคณะ, 2015) การปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกประเทศ (HERCA, 2014)
ข้ อด้ อยของแบบมือถือ คือ ถ้ าใช้ ไม่ถกู ต้ องผู้ถ่ายจะรับรังสีมากกว่าที่ควร การควบคุมการกระ
จายเชื ้อมักกระท�ำได้ ยาก ต้ องชาร์ จไฟฟ้าเข้ าแบตเตอรี เมื่อใช้ ถ่ายไปแล้ วหลายครัง้ เครื่ องบาง
ยี่ห้ออาจพบรังสีรั่วปริ มาณสูง ไม่มี dead-man switch ค่า kV ต�่ำกว่าที่ระบุไว้ ไม่มีเสียงขณะ
ฉายรังสี วัสดุคณ
ุ ภาพต�่ำท�ำให้ ช�ำรุ ดเร็ ว ปริ มาณรังสีต�่ำท�ำให้ ต้องใช้ เวลาฉายรังสีนาน ดังนัน้
ก่อนซื ้อต้ องตรวจสอบว่าได้ รับการรับรองมาตรฐานหรื อไม่
ถ้ าใช้ แบบมือถือแทนแบบติดผนังซึง่ เคยใช้ ในห้ องที่มีการป้องกันประชาชนทัว่ ไปอย่าง
ถูกต้ องแล้ วก็ยอ่ มมีการป้องกันประชาชนทัว่ ไปได้ เพียงพอแล้ ว แต่ถ้าน�ำไปใช้ นอกสถานที่ต้อง
พิจารณาวิธีการป้องกันประชาชนทัว่ ไปด้ วย
ผู้ถา่ ยภาพรังสีด้วยเครื่ องเอกซเรย์แบบมือถือต้ องแข็งแรงพอทีจ่ ะถ่ายได้ หลายครัง้ ผู้ถา่ ย
อาจเมือ่ ยล้ าท�ำให้ ได้ ภาพรังสีคณ
ุ ภาพต�ำ่ แล้ วต้ องถ่ายใหม่ และอาจท�ำให้ ผ้ ถู า่ ยต้ องถือหัวหลอด
รังสีเข้ ามาใกล้ หน้ าอกตนเองอาจเป็ นการเลือ่ นตัวกันรังสีสะท้ อนกลับให้ หา่ งจากผู้ป่วยท�ำให้ รังสี
สะท้ อนกลับไปโดนศีรษะบางส่วนของผู้ถ่าย
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2. การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องแพโนรามิก (Panoramic Radiography)
2.1 Diagnostic Reference Levels (DRLs) และ Achievable Doses (ADs)
ส�ำหรับการถ่ายภาพรังสีแพโนรามิกปกติซึ่งเป็ นภาพตามแนวโค้ งของกระดูกขา
กรรไกรครอบคลุมจากหูข้างหนึ่งถึงหูอีกข้ างหนึ่งและจากใต้ คางถึงส่วนล่างของกระบอกตา
นัน้ NCRP แนะน�ำ  DRL และ AD ซึง่ อ้ างอิงจากการส�ำรวจของยุโรปเป็ น 100 mGy cm2 (air
kerma-area product) และ 76 mGy cm2 (achievable dose-area product) ตามล�ำดับ
(NCRP, 2012)
ภาพรังสีกดั ปี กที่ถ่ายด้ วยเครื่ องแพโนรามิกนันใช้
้ ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยขย้ อนง่ายมากไม่
สามารถวางตัวรับสัญญาณภาพในปากได้ กล้ ามเนื ้อเกร็ งมากอ้ าปากไม่ได้ มีปมกระดู
ุ่
กใหญ่
(torus) เรียกภาพนี ้ว่าภาพรังสีไบท์วงิ ค์นอกปาก ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาทีแ่ สดงอย่างหนักแน่น
ว่าประสิทธิผลทางการวินิจฉัยโรคของภาพรังสีไบท์วิงค์นอกปากดีกว่าภาพรังสีไบท์วิงค์ในปาก
(Kamburoglu และคณะ, 2012)
2.2 อุปกรณ์: ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ตัวรับสัญญาณภาพ
เครื่ องก�ำเนิดรังสีแพโนรามิกใช้ ความต่างศักย์ที่ 70 – 100 kVp ด้ านหน้ าของ
หัวหลอดรั งสีมีการจ� ำกัดล�ำรั งสีให้ มีหน้ าตัดเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมแคบแต่สูงเพื่อให้ ล�ำแสงเอกซ์
ไปสูผ่ ้ ปู ่ วยแล้ วผ่านไปสูต่ วั รับสัญญาณภาพซึง่ อาจเป็ น film-screen หรื อ photostimulable
phosphor plate หรื อ charge-coupled device (CCD) หรื อ complementary metal-oxide
semiconductor (CMOS) ล�ำแสงที่ถกู จ�ำกัด นี ้ต้ องไม่สงู เกินความสูงของตัวรับสัญญาณภาพ
ตัวรับสัญญาณภาพระบบฟิ ล์มให้ มีความไวเท่ากับหรื อมากกว่า ANSI 400 หรื อมิฉะนันเป็
้ น
ระบบดิจิทลั ระบบจ่ายไฟฟ้าเข้ าเครื่ องแพโนรามิกไม่เป็ นระบบเดียวกับที่จา่ ยให้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ใหญ่อื่น เช่น เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องไฟฟ้าที่ใช้ ไฟสูงนี ้อาจท�ำให้ เกิดความผันผวนของความ
ต่างศักย์ของเครื่ องแพโนรามิกได้ ถ้าใช้ ระบบเดียวกัน

3. การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเซฟฟาโลเมทริก (Cephalometric radiography)
3.1 Diagnostic Reference Levels (DRLs) และ Achievable Doses (ADs)
แนะน�ำ DRL เป็ น 0.14 mGy entrance air kerma, 26.4 mGycm2 air-kerma area
product ส�ำหรับเด็ก, 32.6 mGycm2 air-kerma area product ส�ำหรับผู้ใหญ่ AD เป็ น 0.09
mGy entrance air kerma, 14 mGycm2 air-kerma area product ส�ำหรับเด็ก, 17 mGycm2
air-kerma area product ส�ำหรับผู้ใหญ่ (NCRP report 172, 2012)  
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3.2 อุปกรณ์: ระยะจากจุกก�ำเนิดรังสีถงึ ผิวหนัง ตังแต่
้ 150 ซมเป็ นต้ นไป ภาพรังสีเซฟ
ฟาโลเมทริ กใช้ ดโู ครงสร้ างกระดูกของใบหน้ าและกะโหลกศรี ษะและขอบเขตเนื ้อเยื่ออ่อนของ
ใบหน้ า (เฉพาะ PSP มี exposure latitude กว้ าง แต่ CCD CMOS latitude แคบ) บริ เวณที่
ต้ องการดูมกั เล็กกว่าขนาดของตัวรับสัญญาณภาพ ขนาดของตัวรับสัญญาณภาพอาจมีขนาด
ใหญ่ส�ำหรับการฉายรังสีเพียงครัง้ เดียว (one shot ceph) หรื อขนาดเล็กแต่อาศัยการเคลื่อนที่
ของตัวรับสัญญาณภาพ ซึง่ ท�ำให้ เวลาในการถ่ายนานกว่าแบบตัวรับสัญญาณภาพขนาดใหญ่
ปกติแกนกลางของล�ำแสงจะผ่านรูหชู นนอก
ั้
(external auditory canal) ซึง่ ถูกก�ำหนดต�ำแหน่ง
โดยแท่งเสียบรูหู (ear rods) ของเซฟฟาโลสแตท (cephalostat) โครงสร้ างทีอ่ ยูเ่ หนือขอบบนของ
กระบอกตา หลังต่อออกซิปิทัล คอนดาล์ย (occipital condyles) ใต้ ตอ่ กระดูกไฮออยด์ (hyoid
bone) ไม่มคี วามจ�ำเป็ นทีไ่ ด้ รับรังสี ดังนันควรจ�
้
ำกัดล�ำแสงไม่ให้ โดนโครงสร้ างทีไ่ ด้ กล่าวมาแล้ ว
นอกจากนี ้มักจะใส่แผ่นกรองรังสี (filter) ระหว่างแหล่งก�ำนิดรังสีและผู้ป่วยตรงบริ เวณที่จะลด
ปริ มาณรังสีตอ่ เนื ้อเยื่ออ่อนด้ านหน้ า (Tanimoto และคณะ, 1989) เมื่อใช้ ตวั รับสัญญาณภาพ
ระบบฟิ ล์ม ตัวรับสัญญาณภาพระบบฟิ ล์มนี ้ควรมีความไวอย่างน้ อยเป็ น ANSI 400 หรื อถ้ าใช้
ตัวรับสัญญาณภาพระบบดิจทิ ลั ซึง่ ไม่ใช้ แผ่นกรองรังสีเพือ่ แสดงขอบเขตเนื ้อเยือ่ อ่อนของใบหน้ า
แต่จะใช้ โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ ชว่ ย

4. การถ่ายภาพรังสีด้วยโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี (Cone-Beam Computed 		
Tomography)
4.1 โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี (Cone-Beam Computed Tomography, CBCT)
เป็ นการใช้ ล�ำรังสีเอกซ์รูปโคนฉายไปที่โครงสร้ างที่ต้องการศึกษาพร้ อมทังหมุ
้ นรอบโครงสร้ าง
นันรั
้ งสีที่ผ่านโครงสร้ างมาจะถูกบันทึกไว้ ด้วยตัวรับสัญญาณภาพระบบดิจิทลั ข้ อมูลนี ้น�ำไป
ผ่านซอฟท์แวร์ สร้ างเป็ นภาพสามมิติ ปั จจุบนั นอกจากทันตแพทย์ใช้ ประโยชน์จากโคนบีมคอม
พิวเต็ดโทโมกราฟี แล้ วยังมี รังสีแพทย์ศีรษะและคอ แพทย์ห-ู คอ-จมูกใช้ โคนบีมคอมพิวเต็ดโท
โมกราฟี ประเมินใบหน้ าส่วนกลาง หูชนกลางและชั
ั้
นใน
้ คอหอย ฐานกะโหลกศรี ษะ (Miracle
และ Mukherji, 2009a, 2009b; Cakli และคณะ, 2012) การจัดท่าผู้ป่วยในการถ่ายนัน้ คล้ าย
กับการจัดท่าในการถ่ายด้ วยเครื่ องแพโนรามิก คือ ผู้ป่วยอยูใ่ นท่านัง่ หรื อยืน เวลาในการถ่าย
ค่า kV และ mA ก็ใกล้ เคียงกัน แต่ภาพรังสีที่ได้ จากโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ต่างจากภาพ
รังสีที่ได้ จากเครื่ องแพโนรามิกคือ โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ให้ ภาพที่มีชนความหนาต่
ั้
างๆ
ได้ ภาพในระนาบต่างๆ ภาพสามมิตทิ ี่เห็นพื ้นผิวหรื อแสดงเฉพาะฟั นได้ โดยรอบ
ทัง้ นี โ้ คนบี ม คอมพิ ว เต็ด โทโมกราฟี ต่า งจากมัล ติ ดี เ ทคเตอร์ ค อมพิ ว เต็ด โทโม
กราฟี (Multi-detector computed tomography, MDCT) ที่เห็นได้ ชดั คือรูปร่างของล�ำรังสีที่
ใช้ ฉายไปยังผู้ป่วย โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ใช้ ล�ำแสงรูปโคนหรื อปิ รมิด มัลติดีเทคเตอร์
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คอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ใช้ ล�ำรังสีรูปพัดแบน ข้ อมูลโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ได้ จากการ
ฉายรังสีเป็ นครัง้ ๆต่อเนื่องกันโดยที่มีมมุ ต่างกันเล็กน้ อยรอบผู้ป่วยอย่างน้ อย 1800 ถึง 3600
ข้ อมูลแต่ละครังที
้ ไ่ ด้ เรียกว่า basis image หรือ basis projection  ขณะทีม่ ลั ติดเี ทคเตอร์คอมพิวเต็ด
โทโมกราฟี ฉายล�ำรังสีรูปพัดไปทีผ่ ้ ปู ่ วยพร้ อมกับหมุนรอบผู้ป่วยหลายๆรอบได้ ข้อมูลมาเป็ นชันๆ
้
ผู้ผลิตโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี สว่ นใหญ่ได้ ผลิตเครื่องให้ สามารถฉายล�ำแสงทีม่ ขี นาดต่างๆ
กันและให้ สามารถเลือกความสูงและความกว้ างของล�ำแสงได้ ให้ เหมาะสมกับเพียงแค่ฟันบาง
ซี่จนถึงบริ เวณแม็กซิลโลเฟเชียลทังหมดได้
้
เครื่ องโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ส่วนใหญ่ใช้
ความต่างศักย์ที่ 70 ถึง 100 kV
ปริ มาณรังสียงั ผลแปรตามขนาดของล�ำรังสีในแนวกว้ างและสูง (Field of view, FOV)
(ตารางที่ 2-1, 2-2 และ 2-3) ค่าทางรังสี ได้ แก่ kV mA และเวลาที่ฉายรังสี และความจ�ำเพาะ
ของแต่ละเครื่ อง
ตารางที่ 2-1 ปริ มาณรังสียงั ผลเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน และค่าพิสยั (µSv) ของผู้ใหญ่ จาก
การใช้ โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี หลากหลายเครื่ องโดยใช้ ค่าทางรังสีมาตรฐาน
(ดัดแปลงจาก Pauwels และคณะ, 2012) และปริ มาณรังสีพื ้นหลังเทียบเท่า (วัน)
    ขนาดล�ำรั งสี

พิสัย

ปริมาณรั งสียังผลเฉลี่ย
± ค่ าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ปริมาณรั งสีพนื ้ หลังเทียบเท่ า
± ค่ าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ใหญ่
(แม็กซิลโลเฟเชียล)

68-368

131 ± 91

15.4 ± 10.7

กลาง
(เด็นโตอัลวิโอลาร์
หรื อขากรรไกรเดี่ยว)

28-265

88 ± 70

10.4 ± 8.2

เล็ก (เฉพาะที่)

19-44

34 ± 14

4.0 ± 1.6

ตารางที่ 2-2 ปริมาณรังสียงั ผลเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตราฐาน (µSv) ของผู้ใหญ่จากการใช้ โคนบีม
คอมพิวเต็ดโทโมกราฟี หลากหลายเครื่ องโดยใช้ ค่าทางรังสีมาตรฐาน (ดัดแปลงจาก
Ludlow และคณะ, 2015) และปริ มาณรังสีพื ้นหลังเทียบเท่า (วัน)
           ขนาดล�ำรั งสี
ใหญ่ (ความสูงมากกว่า 15 ซม.)
กลาง (ความสูง 10-15 ซม.)
เล็ก (ความสูงน้ อยกว่า 10 ซม.)

ปริมาณรั งสียังผลเฉลี่ย
± ค่ าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ปริมาณรังสีพนื ้ หลังเทียบเท่ า
± ค่ าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

212 ± 212
177 ± 137
84 ± 78

25 ± 25
20.8 ± 16
10 ± 9.2
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ตารางที่ 2-3 ปริ มาณรังสียงั ผลเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (µSv) ของเด็กอายุ 10 ปี จากการ
ใช้ โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี หลากหลายเครื่องโดยใช้ คา่ ทางรังสีมาตรฐาน (ดัดแปลง
จาก Ludlow และคณะ, 2015) และปริ มาณรังสีพื ้นหลังเทียบเท่า (วัน)
           ขนาดล�ำรั งสี

ปริมาณรั งสียังผลเฉลี่ย ±
ค่ าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ปริมาณรังสีพนื ้ หลังเทียบเท่ า
± ค่ าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ใหญ่ (ความสูงมากกว่า 15 ซม.)
หรื อ กลาง (ความสูง 10-15 ซม.)

175 ± 115

20.6 ± 13.5

เล็ก (ความสูงน้ อยกว่า 10 ซม.)

103 ± 89

12.1 ± 10.5

เวลาจะถ่ายโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ต้ องใช้ ขนาดล�ำรังสีที่เล็กที่สดุ ที่ครอบคลุม
บริ เวณที่จะศึกษา เลือก kV mAs ที่ให้ ปริ มาณรังสีน้อยที่สดุ ที่ให้ ได้ ภาพรังสีที่มีคณ
ุ ภาพพียงพอ
ส�ำหรับจุดประสงค์นนั ้
ภาพรังสีกดั ปี ก ภาพรังสีแพโนรามิก ภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริ ก ที่สร้ างจากข้ อมูลโคนบีม
คอมพิวเต็ดโทโมกราฟี มีความละเอียดต�ำ่ และมี artifact จากโลหะบูรณะที่อยูใ่ กล้ เคียง ท�ำให้ มี
ข้ อจ�ำกัดส�ำหรับการวินิจฉัยฟั นผุ อีกทังปริ
้ มาณรังสีจากโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ที่สงู กว่า
จากการถ่ายด้ วยวิธีดงเดิ
ั ้ มมาก (ตารางที่ 2-4) ท�ำให้ โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ไม่สามารถ
ทดแทนการถ่ายด้ วยวิธีดงเดิ
ั ้ มได้
ตารางที่ 2-4 ปริ มาณรังสียงั ผล (µSv) จากโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี มัลติดีเทคเตอร์ คอมพิว
เต็ดโทโมกราฟี และการถ่ายภาพรังสีแบบดังเดิ
้ ม และปริ มาณรังสีพื ้นหลังเปรี ยบเทียบ
(วัน) (ดัดแปลงจาก EC, 2012 และ White และ Pharoah, 2014)
                  การถ่ ายภาพรั งสี
ภาพรังสีกดั ปี ก 4 ฟิ ล์มด้ วยฟิ ล์มกลุม่ F
ล�ำรังสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ภาพรังสีทงปาก
ั้
18 ฟิ ล์มด้ วยฟิ ล์มกลุม่ F
ล�ำรังสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ภาพรังสีทงปาก
ั้
18 ฟิ ล์มด้ วยฟิ ล์มกลุม่ F
ล�ำรังสีรูปกลม
ภาพรังสีทงปาก
ั้
18 ฟิ ล์มด้ วยฟิ ล์มกลุม่ D
ล�ำรังสีรูปกลม
ภาพรังสีแพโนรามิก
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ปริมาณรั งสียังผล

ปริมาณรั งสี
พืน้ หลังเทียบเท่ า

5

0.6

35

4

171

20

388

46

2.7-24

0.3-2.8
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               การถ่ ายภาพรั งสี

ปริมาณรั งสียังผล

ภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริ ก
โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ด้ วยล�ำรังสีขนาดใหญ่
โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ด้ วยล�ำรังสีขนาดกลาง
โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ด้ วยล�ำรังสีขนาดเล็ก
มัลติดีเทคเตอร์ คอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ของศีรษะ
ด้ วยปริ มาณรังสีปกติ
มัลติดีเทคเตอร์ คอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ของศีรษะ
ด้ วยปริ มาณรังสีต�่ำ
มัลติดีเทคเตอร์ คอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ของทรวงอก
ภาพรังสีแบบดังเดิ
้ มของกะโหลกศีรษะ
ภาพรังสีแบบดังเดิ
้ มของทรวงอก

2-6
68-1073
45-860
19-652
860-1500

ปริมาณรั งสี
พืน้ หลังเทียบเท่ า
0.3-0.7
8-126
5-101
2-77
101-177

180-534

21-63

5800
70
20

682
8
2

ทันตแพทย์ใช้ โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี มากขึ ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงเวลา 10 ปี ที่
ผ่านมา ทังนี
้ ้เนื่องจากใช้ เวลาในการถ่ายสัน้ ให้ ประโยชน์ทางการวินิจฉัยมากขึ ้นเมื่อเทียบกับ
ปริ มาณรังสีที่ใช้ ภาพรังสีที่ได้ มีความละเอียดสูง และมีความถูกต้ องทางเรขาคณิต ดังนันจึ
้ งมี
การพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารใช้ โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล ซึง่
ครอบคลุมการเลือกผู้ป่วย การท�ำให้ เกิดประโยชน์สงู สุด การป้องกันผู้ถา่ ยและประชาชนรอบข้ าง
การประกันคุณภาพ และ การศึกษาต่างๆ โดยอ้ างอิงจากผลการวิจยั ปั จจุบนั มีกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
ทังประจ�
้
ำชาติและนานาชาติเสนอหลักการพื ้นฐานและแนวทางปฏิบตั ิ (AAE/AAOMR, 2011;
Tyndall และคณะ, 2012; AAOMR, 2013; White และ Pharoah, 2014) ในปี ค.ศ. 2008 ถึง
2011 สหราชอาณาจักร กรี ซ โรมาเนีย เบลเยี่ยม สวีเดน และ ลิเทาเนียได้ ร่วมกันในโครงการ
SEDENTEXCT ของ European Commission พัฒนาแนวทางการใช้ โคนบีมคอมพิวเต็ดโท
โมกราฟี ให้ ปลอดภัยและมีประสิทธิผลส�ำหรับโครงสร้ างแม็กซิลโลเฟเชียล ในปี ค.ศ. 2012 ได้
ตีพิมพ์รายงานสุดท้ ายชื่อ Radiation Protection No 172. Cone Beam CT for Dental and
Maxillofacial Radiology. Evidence-Based Guidelines ซึง่ รายงานนี ้รวบรวมข้ อมูลจ�ำนวน
มากและการอภิปรายทุกแง่มมุ ของโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ได้ แก่  ปริ มาณรังสีและความ
เสีย่ ง หลักการพื ้นฐานของโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี การเลือกผู้ป่วย การลดความเสีย่ งทาง
รังสีแก่ผ้ ปู ่ วย การประกันคุณภาพ การป้องกันและการฝึ กอบรมคณะท�ำงาน การประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์ รายละเอียดของรายงานนี ้สามารถสืบค้ นได้ ที่ www.sedentexct.eu
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4.2 อุปกรณ์
ปริ มาณรังสีกระเจิงที่เกิดจากโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี จะมากหรื อน้ อยขึ ้น
กับ ค่า kV mAs และปริ มาตรของเนื ้อเยื่อที่ถกู ฉายรังสี เครื่ องแพโนรามิกให้ รังสีกระเจิงน้ อยกว่า
เนื่องจากขนาดหน้ าตัดของล�ำแสงเป็ นประมาณ 3 x 100 มม. ขณะที่ของโคนบีมคอมพิวเต็ด
โทโมกราฟี โดยทัว่ ไปเป็ น 80 x 80 มม ดังนันรั
้ งสีกระเจิงจากเครื่องโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี
ที่ระยะ 1 เมตรเป็ นประมาณ 300 เท่าของรังสีกระเจิงจากเครื่ องแพโนรามิก ดังนันเครื
้ ่ องโคนบีม
คอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ต้ องอยู่ในห้ องที่มีการป้องกันอย่างเหมาะสมซึง่ ควรมีผ้ เู ชี่ยวชาญทาง
รังสีชว่ ยการออกแบบห้ องและตรวจติดตามทุกปี โดยพิจารณาภาระงานของเครื่ อง (workload)
ในแต่ละปี
ปั จจุบนั เครื่ องโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี จะแจ้ งปริ มารณรังสีที่ใช้ เป็ น dose
area product (DAP) หรื อ Kerma Area product (PKA) แต่ความถูกต้ องส�ำหรับการวัดความ
เสี่ยงจากรังสีปริ มาตรเล็กที่ใช้ ทางทันตกรรมนัน้ ยังเป็ นที่ถกเถียงกันอยู่ บริ ษัทผู้ผลิตเครื่ อง
โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ควรพัฒนาค่า PKA ส�ำหรับโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี และ
หาค่าสัมประสิทธิการแปลงค่า (conversion coefficients) หรือ มาตรวัดปริมาณรังสีอนื่ ทีจ่ �ำเป็ น
ส�ำหรับการค�ำนวณค่าปริ มาณรังสียงั ผล เพื่อประเมินความเสี่ยงของการถ่ายแต่ละครัง้
ตัวรับสัญญาณภาพส่วนใหญ่ที่ใช้ กบั โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี ต้ องใช้ เวลาใน
การรวบรวมปริ มาณรังสีที่ดดู กลืนไว้ ที่แต่ละพิกเซล (pixel) แล้ วส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ดังนัน้
การฉายรังสีอย่างต่อเนื่อง (continuous x-ray) จะเป็ นการเพิ่มปริ มาณรังสีแก่ผ้ ปู ่ วยโดยที่ไม่มี
ประโยชน์ตอ่ การสร้ างภาพ เพือ่ ลดปริมาณรังสีทไี่ ม่จ�ำเป็ นนี ้เครื่องโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี
หลายเครื่ องใช้ การฉายรังสีเป็ นจังหวะๆ (pulsed x-ray) เพื่อให้ เวลาแก่ขบวนการจัดการข้ อมูล
เครื่ องโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี รุ่นใหม่ๆสามารถฉายรังสีโดยหมุนรอบผู้ป่วย
เพียง 1800 แทนที่ปกติหมุนรอบ 3600 ท�ำให้ ลดปริ มาณรังสีลงเกือบ 50% แต่ก็จะได้ ภาพที่มี
noise มากขึ ้น มีการศึกษาเปรี ยบเทียบ 1800 และ 3600 ในการตรวจหาข้ อบกพร่องของกระดูก
ข้ อต่อขากรรไกรที่สร้ างขึ ้นในห้ องทดลองพบว่าประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน (Yadav และคณะ,
2015) ถ้ าผลนี ้ได้ รับการยืนยันทางคลินกิ และการตรวจอย่างอืน่ ทีม่ ผี ลการศึกษายืนยันทางคลินกิ
เช่นเดียวกันนี ้ การใช้ การหมุนเพียง 1800 ก็เป็ น technique of choice ได้

5. ตัวรับสัญญาณภาพ (Image Receptors)
5.1 ฟิ ล์มที่รับรังสีเอกซ์โดยตรง (Direct exposure x-ray film) คือ แผ่นฟิ ล์มที่มีผลึกเงิน
เฮไลด์ท�ำปฏิกิริยาโดยตรงกับรังสีเอกซ์ ใช้ ส�ำหรับการถ่ายภาพรังสีในปาก แบ่งเป็ นความไวต่อ
รังสีตาม ANSI (American National Standards Institute) ตังแต่
้ กลุม่ A ถึง F ปั จจุบนั ในท้ อง
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ตลาดมีขายเฉพาะกลุม่ D E และ F ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1920 มีการพัฒนาความไวของฟิ ล์มให้ เร็ วขึ ้น
ท�ำให้ ใช้ เวลาในการฉายรังสีสนลง
ั ้ เป็ นการลดปริ มาณรังสีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับลงอย่างมาก
ฟิ ล์มกลุม่ F ใช้ ปริ มาณรังสีเพียงประมาณ 1 % ของที่ใช้ กบั ฟิ ล์มกลุม่ A ฟิ ล์มกลุม่ E
ใช้ ปริ มาณรังสีลดลงได้ ถงึ 50 % จากปริ มาณรังสีที่ใช้ กบั ฟิ ล์มกลุม่ D ฟิ ล์มกลุม่ F ให้ คณ
ุ ภาพ
ทางการวินิจฉัยเช่นเดียวกับฟิ ล์มกลุม่ D และ E จึงเหมาะสมแก่การใช้ (Farman และ Farman,
2000; Thunthy, 2000; Ludlow และคณะ, 2001) มีบริ ษัทผู้ผลิตหนึ่งผลิตฟิ ล์มกลุ่ม E-F
หมายความว่าจะมีความไว E เมื่อล้ างฟิ ล์มด้ วยมือและจะมีความไว F เมื่อล้ างฟิ ล์มด้ วยเครื่ อง
ล้ างฟิ ล์ม ในประเทศสหรัฐอเมริ กา78% ของผู้ใช้ ฟิล์มยังใช้ ฟิล์มกลุ่ม D (NEXT, 2015) ใน
สหราชอาณาจักรในบรรดาผู้ใช้ ฟิล์มมีผ้ ใู ช้ ฟิล์มกลุม่ D เป็ นจ�ำนวนน้ อยมาก (Holroyd, 2013)
ผู้ใช้ ฟิล์มควรได้ รับการกระตุ้นให้ ใช้ ตวั รับสัญญาณภาพที่มีความไวมากกว่าฟิ ล์มกลุม่ D กล่าว
คือควรใช้ ฟิล์มที่มีความไวกลุม่ E หรื อ F เพื่อลดปริ มาณรังสีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับ
หลังจากฉายรังสีแล้ วฟิ ล์มนันต้
้ องผ่านขบวนการล้ างฟิ ล์มที่เหมาะสมเพื่อให้ ได้ ภาพรังสี
ที่มีคณ
ุ ภาพส�ำหรับการวินิจฉัย
แสงรั่วและแสงปลอดภัย (safelight) ในห้ องมืดควรได้ รับการประเมินโดยใช้ การทดสอบ
เหรี ยญ (coin test) กล่าวคือให้ วางเหรี ยญบนแผ่นฟิ ล์มที่ยงั ไม่ได้ รับการฉายรังสีและไม่มีซอง
ฟิ ล์มห่อหุ้มห่างจากหลอดแสงปลอดภัย ในระยะที่ท�ำงานปกติ หลังจากนัน้ 2 นาทีจงึ น�ำฟิ ล์มนี ้
ไปผ่านขบวนการล้ างฟิ ล์ม ถ้ าเห็นรูปเหรี ยญบนแผ่นฟิ ล์มที่ล้างแล้ วแสดงว่าอาจมีแสงรั่วเข้ ามา
ในห้ องมืดหรื อแสงปลอดภัย มีปัญหา ให้ ท�ำการทดสอบเหรี ยญ อีกครัง้ โดยที่ปิดแสงปลอดภัย
ถ้ ายังเห็นรูปเหรี ยญในภาพรังสีก็แสดงว่ามีแสงรั่วเข้ ามาในห้ องมืด การประเมินห้ องมืดควรท�ำ
อย่างน้ อยทุก 3 เดือนเป็ นอย่างน้ อย ถ้ าเป็ นไปได้ ควรทุกเดือน (White และ Pharoah, 2014)
หรื อหลังจากการเปลี่ยนแผ่นกรองแสง หรื อ หลอดไฟ ของแสงปลอดภัย หรื อหลังจากการ
เปลีย่ นแปลงห้ องมืดทีอ่ าจมีผลต่อความสมบูรณ์ของการเป็ นห้ องมืด ฟิ ล์มทีร่ ับรังสีเอกซ์โดยตรง
และฟิ ล์มที่ใช้ กบั แผ่นเพิ่มแสง (screen films) มีความไวต่อแสงสีตา่ งกัน แผ่นกรองแสงหนึ่ง
ซึง่ เหมาะกับฟิ ลม์ ชนิดหนึง่ อาจไม่เหมาะกับฟิ ลม์ อีกชนิดหนึง่ Daylight loader มักถูกน�ำมาใช้ กบั
เครื่องล้ างฟิ ลม์ อัตโนมัติ Daylight loader นี ้เป็ นกล่องกันแสงเข้ าซึง่ ติดกับเครื่องล้ างฟิ ลม์ กล่องนี ้
มีช่องให้ น�ำฟิ ล์มที่ฉายรังสีมาแล้ วเข้ าไปในกล่อง มีช่องให้ สอดมือเข้ าไปในกล่องเพื่อจัดการ
กับฟิ ล์มที่อยูใ่ นกล่อง และมีแผ่นกรองแสง ที่สามารถมองทะลุผา่ นเข้ าไปในกล่องได้ แผ่นกรอง
แสงนี ้ออกแบบมาส�ำหรับการใช้ ในห้ องที่มีแสงไม่จ้ามากนัก กล่องนี ้อาจยากในการควบคุมการ
แพร่กระจายเชื ้อของฟิ ล์มในปากที่เปื อ้ นน� ้ำลายหรื อเลือด อาจประเมิน daylight loader ว่ามี
แสงรั่วหรื อไม่ด้วยการทดสอบเหรี ยญ (AAPM, 2015)
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ฟิ ล์มที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ต้องเก็บไว้ ไม่ให้ โดนรังสีมากกว่าที่ยอมรับได้
การล้ างฟิ ล์มด้ วยน� ้ำยาเคมีขึ ้นกับเวลาและอุณหภูมิ น� ้ำยาล้ างฟิ ล์มต้ องมีความเข้ มข้ น
ที่เหมาะสม น� ้ำยาล้ างฟิ ล์มที่เจือจาง หรื อ เข้ มข้ นเกินไป หรื อ ปนเปื อ้ น ท�ำให้ คณ
ุ ภาพของภาพ
รังสีลดลง แม้ น� ้ำยาล้ างฟิ ล์มมีความเข้ มข้ นและอุณหภูมิที่เหมาะสมการล้ างฟิ ล์มยังขึ ้นกับการ
ร่วมกันที่เหมาะสมของเวลาและอุณหภูมิ การล้ างฟิ ล์มที่ไม่เหมาะสมท�ำให้ ภาพรังสีมีความต่าง
ด�ำขาวลดลง หรื อด�ำหรื อขาวเกินไป การล้ างฟิ ล์มที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพมักท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับปริ มาณ
รังสีมากขึ ้นเนื่องด้ วยเวลาการฉายรังสีจะเพิม่ มากขึ ้นเพือ่ ให้ ได้ ภาพรังสีทดี่ ำ� เพียงพอ ดังนันฟิ
้ ล์ม
ต้ องล้ างด้ วยน� ้ำยาล้ างฟิ ล์มทีท่ �ำงานได้ ดแี ละได้ รับการทดแทนอย่างเหมาะสม และควบคุมเวลา
และอุณหภูมิตามค�ำแนะน�ำของบริ ษัทผู้ผลิตน� ้ำยาล้ างฟิ ล์มนัน  
้
5.2 ระบบฟิ ล์มที่ใช้ ร่วมกับแผ่นเพิ่มแสง (Screen-film systems) คือ ระบบการใช้ แผ่น
ฟิ ล์มที่ไวต่อแสงควบคูก่ บั การใช้ แผ่นเพิ่มแสง (intensifying screen) ที่อยูใ่ นคาสเซท ประกบ
แผ่นฟิ ล์มทังด้
้ านหน้ าและด้ านหลังโดยแผ่นเพิ่มแสงนี ้ท�ำหน้ าที่เปลี่ยนรังสีเอกซ์เป็ นแสงและ
แสงจึงตกกระทบฟิ ล์มที่อยูต่ รงกลาง ระบบนี ้ใช้ กบั การถ่ายภาพรังสีนอกปาก ได้ แก่ แพโนรามิก
และเซฟฟาโลเมทริ ก ความไวของฟิ ล์มต้ องเข้ ากันกับแถบสีของแสงที่ปล่อยออกจากแผ่นเพิ่ม
แสง ระบบฟิ ล์มที่ใช้ ร่วมกับแผ่นเพิ่มแสงมี ความไว (speed) ความต่างด�ำขาว (contrast) และ
แลตติจดู (lattitude) ต่างๆขึ ้นกับความต้ องการจ�ำเพาะของภาพรังสีนนั ้ การถ่ายภาพรังสีของ
กระดูกใบหน้ าขากรรไกร หากใช้ ระบบฟิ ล์มที่รับรังสีเอกซ์โดยตรง ต้ องใช้ ปริ มาณรังสีมาก จึงมี
ระบบฟิ ล์มที่ใช้ ร่วมกับแผ่นเพิม่ แสง ซึง่ มีการใช้ แผ่นเพิม่ แสงช่วยเปลีย่ นรังสีเอกซ์เป็ นแสง ท�ำให้
ผู้ป่วยได้ รับปริ มาณรังสีลดลง อย่างไรก็แล้ วแต่ความคมชัดของภาพรังสีจะลดลงเนื่องจากผล
ของการกระจัดกระจายของแสงที่ปล่อยออกจากแผ่นเพิม่ แสงไปยังฟิ ล์ม ในขณะนี ้แผ่นเพิม่ แสง
แรเอิธร่ วมกับฟิ ล์มที่เข้ ากันได้ อย่างเหมาะสมมีความไวมากที่สดุ แผ่นเพิ่มแสงแรเอิธที่ปล่อย
แสงสีเขียวหรื อสีฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่าแผ่นเพิ่มแสงแคลเซียมทังสเตนที่ปล่อยแสงสีฟ้า
ในการดูดซับรังสีที่ออกจากผู้ป่วยและการเปลี่ยนพลังงานรังสีเอกซ์เป็ นพลังงานแสง ปริ มาณ
รังสีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับในการถ่ายภาพรังสีแพโนรามิกและเซฟฟาโลเมทริ กอาจลดลงได้ 50% เมื่อ
ใช้ แผ่นเพิ่มแสงแรเอิธร่ วมกับฟิ ล์ม แทนแผ่นเพิ่มแสงแคลเซียมทังสเตนร่ วมกับฟิ ล์ม โดยที่
คุณภาพทางการวินจิ ฉัยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (Kaugars และ Fatouros, 1982; Gratt
และคณะ, 1984) การใช้ ระบบแผ่นเพิ่มแสงร่วมกับฟิ ล์มที่ใช้ เทคโนโลยีเมล็ดแบน (flat grain)
ท�ำให้ ฟิล์มมีความไวมากขึน้ โดยที่ไม่สูญเสียความคมชัดของภาพรั งสี การใช้ แผ่นเพิ่มแสง
แรเอิธร่วมกับฟิ ล์มที่ใช้ เทคโนโลยีเมล็ดแบนจะไวกว่าการใช้ แผ่นเพิม่ แสงแรเอิธร่วมกับฟิ ล์มที่ใช้
เทคโนโลยีแบบดังเดิ
้ มถึง 1.3 เท่าโดยที่คณ
ุ ภาพทางการวินิจฉัยไม่ด้อยลง (D’Ambrosio และ
คณะ, 1986; Thunthy และ Weinberg, 1986; White และ Pharaoh, 2014) หลังจากฉายรังสี
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อย่างเหมาะสมแล้ วก็ต้องล้ างฟิ ล์มอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้ ได้ ภาพรังสีทมี่ คี ณ
ุ ภาพทางการวินจิ ฉัย
คาสเซทและแผ่นเพิม่ แสงอาจเกิดต�ำหนิระหว่างการใช้ งานตามปกติ ความสมบูรณ์ของคาสเซท
ตรวจสอบได้ ด้วยการดูด้วยตาเปล่าและด้ วยการล้ างฟิ ล์มที่อยูใ่ นคาสเซทโดยไม่ได้ รับการฉาย
รังสีแต่อยูใ่ นห้ องทีม่ แี สงปกติเป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง แสงรั่วในคาสเซทจะท�ำให้ เห็นเส้ นหรือ
บริ เวณสีด�ำบนฟิ ล์ม แผ่นเพิ่มแสงตรวจสอบด้ วยตาเปล่าเพื่อหาต�ำหนิของพื ้นผิว ได้ แก่ รอยขีด
ข่วน หรื อ รอยลายนิ ้วมือ ควรท�ำความสะอาดแผ่นเพิ่มแสงเป็ นระยะๆตามค�ำแนะน�ำของบริ ษัท
ผู้ผลิต การสัมผัสที่ไม่ดรี ะหว่างแผ่นเพิม่ แสงกับแผ่นฟิ ล์มท�ำให้ ภาพรังสีที่ได้ ไม่คมชัด การสัมผัส
ระหว่างแผ่นเพิม่ แสงกับแผ่นฟิ ล์มและการเป็ นหน่วยเดียวกันของการตอบสนองประเมินได้ ด้วย
การฉายรังสีไปบนฟิ ลม์ ในคาสเซททีม่ ี copper test screen ชิ ้นหนึง่ วางอยูข่ ้ างบน ท�ำการประเมิน
ฟิ ล์มที่ผา่ นการล้ างฟิ ล์มแล้ วด้ วยการดูความคมชัดและการเป็ นหน่วยเดียวกันของภาพรังสีด้วย
ตาเปล่า บริ เวณที่ไม่คมชัดจะเห็นเป็ นบริ เวณที่ด�ำกว่าในภาพ วิธีการทดสอบนี ้ผู้เชี่ยวชาญทาง
รังสีสามารถน�ำไปใช้ ในระหว่างการประเมินตามระยะได้
ในการถ่ายภาพรังสีแพโนรามิกและเซฟฟาโลเมทริ กด้ วยระบบฟิ ล์มที่ใช้ ร่วมกับแผ่นเพิ่ม
แสงให้ ใช้ การร่วมกันของแผ่นเพิม่ แสงและฟิ ลม์ ทีไ่ วทีส่ ดุ ทีใ่ ห้ ข้อมูลทางการวินจิ ฉัยทีจ่ ำ� เป็ น กล่าว
คือไม่ใช้ ระบบฟิ ล์มที่ใช้ ร่วมกับแผ่นเพิ่มแสงที่มีความไวน้ อยกว่า ANSI 400 และให้ ใช้ แผ่นเพิ่ม
แสงแรเอิธ
5.3 ระบบการสร้ างภาพดิจิทลั (Digital imaging systems)
การถ่ายภาพรังสีดจิ ิทลั (Digital radiography) แบ่งตามการได้ มาซึง่ ภาพรังสีดจิ ิทลั เป็ น
3 ระบบ คือ
5.3.1 การถ่ายภาพรังสีดิจิทลั โดยตรง (Direct digital radiography) หมายถึง
ระบบภาพรังสีดิจิทลั ที่แสดงภาพทันทีเมื่อตัวรับสัญญาณภาพได้ รับรังสี
เอกซ์ โดยมีตวั รับสัญญาณภาพเป็ นอุปกรณ์อิเลคโทรนิคแข็ง (solid state
electronic devices) ซึง่ อาจเป็ น charge-coupled device (CCD) หรื อ
complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) technology
ระบบนี ้มีทงส�
ั ้ ำหรับถ่ายภาพรังสีในปากและนอกปาก หากเป็ นระบบภาพ
รังสีดจิ ิทลั ในปาก ตัวรับภาพมีความหนา แข็ง และมีสายเชื่อมต่อระหว่าง
ตัวรับสัญญาณภาพกับคอมพิวเตอร์ หรื อกับตัวปล่อยสัญญาณ Wifi ไปยัง
คอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงภาพ
5.3.2 การถ่ายภาพรังสีดจิ ิทลั โดยอ้ อม (Indirect digital radiography) หมายถึง
การได้ มาของภาพรังสีดิจิทลั โดยที่ไม่แสดงภาพทันที เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระ
ทบแผ่นรับสัญญาณภาพซึง่ เป็ น photostimulable storage phosphor
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plate (PSP) จะเกิดเป็ นภาพแฝง (latent image) ก่อน เมื่อน�ำแผ่น PSP
ไปสแกนด้ วยเลเซอร์ จงึ ปรากฏเป็ นภาพรังสีดจิ ิทลั ระบบนี ้มีทงส�
ั ้ ำหรับถ่าย
ภาพรังสีในปากและนอกปากเช่นกัน แผ่น PSP บาง และมีขนาดให้ เลือก
เหมือนฟิ ลม์ แต่อาจเสียหายได้ งา่ ยจากการเป็ นรอยหรือหักงอของแผ่น PSP
5.3.3 การถ่ายภาพรังสีโดยอ้ อม (Indirect radiography) หมายถีง การแปลงภาพ
บนแผ่นฟิ ล์มเป็ นภาพดิจิทลั โดยวางแผ่นฟิ ล์มบนตู้ไฟ (viewbox) แล้ วถ่าย
ภาพด้ วยกล้ องดิจิทลั หรื อโดยใช้ เครื่ องสแกนฟิ ล์ม ซึง่ ความละเอียดของ
ภาพรังสีขึ ้นกับคุณสมบัตขิ องกล้ องดิจิทลั และเครื่ องสแกนฟิ ล์ม
ภาพรังสีดจิ ทิ ลั อาจน�ำเสนอให้ เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ หรือบนแผ่นฟิ ลม์ หรือกระดาษ ภาพ
รังสีดจิ ิทลั นี ้อาจถ่ายทอดทางอิเลกทรอนิกได้
การถ่ายภาพรังสีระบบดิจิทลั มีข้อดีหลายประการ ได้ แก่ การที่ไม่ต้องใช้ การล้ างฟิ ล์ม
ในห้ องมืด สามารถปรับภาพได้ ตงแต่
ั ้ ขยายภาพ ปรับเปลี่ยนความด�ำ  (density) ความต่างด�ำ
ขาว (contrast) ความคมชัด (sharpness)  และ ransom noise สามารถท�ำการวัดจากภาพได้
เก็บและส่งต่อภาพรังสีทางอิเลคโทรนิคได้ อย่างง่าย ส่วนใหญ่ของระบบภาพรังสีดิจิทลั มีความ
ละเอียด (spatial resolution) มากกว่า 10 cycles per millimeter (c mm-1) (Farman และ
Farman, 2005) ตาของมนุษย์สามารถแยกความละเอียดได้ ประมาณ 5 c mm-1 ที่ระยะ 25
ซม. และประมาณ 30 c mm-1 ที่ระยะใกล้ (Huda, 2010) ปั จจุบนั แม้ วา่ ฟิ ล์มมีความละเอียด
ของภาพป็ นที่ยอมรับว่าดี รายละเอียดทางคลินิกของภาพดิจิทลั ก็เทียบเคียงได้ กบั ฟิ ล์มภายใต้
สภาวะการดูภาพตามปกติ ภาพรังสีดิจิทลั มีคณ
ุ ค่าทางคลินิกเทียบเคียงได้ กบั ฟิ ล์ม (Alkurt,
2007)  นอกจากนี ้ตัวรับสัญญาณภาพระบบดิจิทลั ให้ ภาพรังสีที่มีคณ
ุ ภาพเพียงพอต่อภาระกิจ
ทางคลินิกได้ โดยใช้ ปริ มาณรังสีน้อยกว่าระบบฟิ ล์ม ตัวรับสัญญาณภาพระบบดิจิทลั ชนิด PSP
ใช้ ปริ มาณรังสีน้อยกว่าระบบฟิ ล์มกลุม่ D ประมาณครึ่งหนึง่
ข้ อด้ อยของการถ่ายภาพรังสีระบบดิจิทลั ทางทันตกรรม
ขนาดและความแข็งของตัวรับสัญญาณภาพระบบดิจิทลั ชนิดแข็งซึง่ ได้ แก่ CCD และ
CMOS สามารถท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยรู้ สกึ ไม่สบายและยากต่อการวางตัวรับสัญญาณภาพในต�ำแหน่ง
ที่ถกู ต้ องเมื่อเทียบกับฟิ ล์ม ประกอบกับความง่ายที่จะได้ ภาพมาหลังจากการฉายรังสีแล้ วท�ำให้
มีโอกาสที่จะถ่ายภาพซ� ้ำอีกได้ ซงึ่ จะท�ำให้ ปริมาณรังสีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับมากขึ ้นแม้ วา่ ปริมาณรังสีตอ่
หนึง่ ภาพจะลดลงเมื่อเทียบกับระบบฟิ ล์ม
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ตัวรับสัญญาณภาพดิจิทลั ชนิด PSP มีแลตติจดู (latitude) กว้ างและการที่ไม่ร้ ูวา่ ได้ ใช้
ปริมาณรังสีมากหรือน้ อยเกินไปอาจท�ำให้ ใช้ ปริมาณรังสีแก่ผ้ ปู ่ วยได้ อย่างไม่เหมาะสม ระบบการ
สร้ างภาพรังสีดจิ ทิ ลั ต้ องการการติดตังและการดู
้
แลต่อเนือ่ งอย่างเหมาะสม ความล้ มเหลวในการ
ติดตังและใช้
้
ระบบดิจทิ ลั อย่างเหมาะสมสามารถท�ำให้ ได้ ภาพรังสีทมี่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่ ลงและผู้ป่วยได้
รับรังสีมากขึ ้นซึง่ มักจะมากกว่าปริมาณรังสีทใี่ ช้ กบั ฟิ ล์มกลุม่ D ดังนันควรให้
้
ผ้ เู ชี่ยวชาญช่วยจัด
ตังระบบดิ
้
จิทลั ระบบใหม่ให้ เกิดความเหมาะสมทังเรื
้ ่ องปริ มาณรังสีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับและคุณภาพ
ของภาพรังสี ความง่ายที่จะได้ ภาพรังสีดิจิทลั จะกระตุ้นให้ ถ่ายภาพรังสีดิจิทลั ในจ� ำนวนต่อ
ผู้ป่วยหนึง่ คนมากกว่าการถ่ายด้ วยฟิ ล์ม นอกจากนี ้จ�ำนวนภาพดิจิทลั ต่อผู้ป่วยหนึง่ คนที่มาก
กว่าอาจเนื่องมาจากขนาดและการวางตัวรับสัญญาณภาพชนิดแข็งในต�ำแหน่งที่ถกู ต้ อง ดังนัน้
ทันตแพทย์ควรใช้ ปริ มาณรังสีให้ น้อยที่สดุ ที่เพียงพอส�ำหรับจุดประสงค์ทางคลินิก การส�ำรอง
ข้ อมูลภาพรังสีดิจิทลั ไว้ ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งเป็ นสิ่งที่ควรท�ำอย่างยิ่งพร้ อมทังมี
้ อปุ กรณ์และ
ขันตอนการเก็
้
บข้ อมูลภาพรังสีที่ปลอดภัยที่จะลดโอกาสของการเจาะเข้ าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี ้การลงทุนเริ่ มแรกของระบบดิจิทลั จะสูงและการควบคุมการแพร่
กระจายการติดเชื ้อกระท�ำได้ ยาก
ตัวรับสัญญาณภาพชนิด PSP มีชว่ งอายุการใช้ งาน เคยมีผ้ ศู กึ ษาว่าสามารถใช้ รับการ
ฉายรังสีได้ ถงึ 200 ครัง้ (Ergun และคณะ, 2009) อย่างไรก็แล้ วแต่อายุการใช้ งานขึ ้นกับการใช้
งานและการดูแลอย่างเหมาะสม ต�ำหนิที่มกั พบได้ แก่ รอยขีดข่วน รอยแตกของฟอสฟอร์ รอย
เปื อ้ นของเหลว
ตัวรับสัญญาณภาพ PSP ท�ำงานคล้ ายกับเครื่ องมือการถ่ายภาพรังสีอาศัยคอมพิวเตอร์
(computed radiography, CR) แบบดังเดิ
้ มทางการแพทย์ ตัวรับสัญญาณภาพประกอบด้ วย
แผ่นภาพบางๆห้ อหุ้มด้ วยแผ่นป้องกันและกันแสงได้ แผ่น PSP นี ้งอได้ จงึ ให้ ความรู้ สกึ คล้ าย
แผ่นฟิ ล์ม แผ่น PSP ทีได้ รับการฉายรังสีแล้ วจะผ่านการอ่านด้ วยแสงเลเซอร์ และแสงถูกปล่อย
ออกมาเป็ นสัดส่วนกับปริ มาณรังสีเอกซ์ที่มาตกกระทบแผ่น PSP และปริ มาณแสงที่ถกู ปล่อย
ออกมานี ้ถูกแปลงเป็ นค่าความเข้ มของพิกเซล ค่าเหล่านี ้ถูกเก็บเป็ นภาพดิจิทลั และแสดงออก
ให้ เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ การใช้ แผ่น PSP ต้ องใช้ เวลาในการสแกนแผ่นที่ได้ รับการฉายรังสี
แล้ วจึงเห็นภาพซึง่ ต่างจากการใช้ ตวั รับสัญญาณภาพแบบแข็ง (CCD หรื อ CMOS) ที่เห็นภาพ
เกือบทันทีที่ฉายรังสีแล้ ว
แผ่น PSP ในรุ่นแรกๆมีความละเอียด (spatial resolution) ประมาณ 6 c mm-1 PSP
รุ่นใหม่ๆ ให้ ความละเอียดประมาณ 11 c mm-1 หรื อมากกว่าเทียบกับฟิ ล์มซึง่ มีประมาณ 20
c mm-1 เมื่อได้ รับปริ มาณรังสีและการล้ างฟิ ล์มที่เหมาะสม ภาพแฝงบนแผ่น PSP จะเสื่อมลง
ถ้ าแผ่นไม่ได้ รับการสแกนทันทีหลังจากฉายรังสีแล้ ว
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ระบบ PSP มีประโยชน์หลายอย่างส�ำหรับการใช้ ทางทันตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ถ่ายภาพรังสีในปาก แผ่น PSP มีขนาดและความยืดหยุ่นใกล้ เคียงกับฟิ ล์มและไม่ต้องมีสาย
เชื่อมต่อกับแผ่น PSP ท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยรู้ สกึ ใกล้ เคียงกับฟิ ล์ม แม้ ว่าต้ องมีเครื่ องอ่านแผ่น PSP ที่
ฉายรังสีแล้ ว แผ่น PSP ที่ต้องเปลี่ยนใหม่ยงั ถูกกว่าตัวรับสัญญาณภาพแบบแข็ง แม้ ว่าต้ อง
มีเครื่ องอ่านแผ่น PSP และห้ องที่มีความสว่างน้ อยส�ำหรับจัดการกับแผ่น PSP ความจ�ำเป็ น
ของห้ องมืดและน� ้ำยาเคมีส�ำหรับการล้ างฟิ ล์มก็หมดไป ขนาดของแผ่น PSP มีตงแต่
ั ้ ขนาด 0
(~35*22 mm) ถึงขนาด 4 (~76*57 mm) และยังมีขนาดส�ำหรับการถ่ายภาพรังสีแพโนรามิก
และเซฟฟาโลเมทริ ก
ตัวรั บสัญญาณภาพดิจิทัลชนิดแข็ง ต่างจากตัวรั บสัญญาณภาพ PSP คือ   ตัวรั บ
สัญญาณภาพดิจิทลั ชนิดแข็ง จะถูกดิจิไทซ์ทนั ทีภายในตัวรับสัญญาณภาพหลังจากการฉาย
รังสีและจะได้ ภาพเกือบจะทันทีหลังจากการฉายรังสี แผ่นชันที
้ ่ปฏิบตั ิการของตัวรับสัญญาณ
ภาพอาจป็ น CMOS (complementary metal oxide semi-conductor) หรื อ CCD (chargecoupled device) ตัวรับสัญญาณภาพในรุ่ นแรกๆต้ องมีสายเชื่อมส�ำหรับส่งต่อข้ อมูลไปยัง
คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการและแสดงภาพรังสี ตัวรับสัญญาณภาพรุ่นใหม่ๆสามารถส่งข้ อมูล
ภาพแบบไร้ สายได้ ตัวรับสัญญาณภาพดิจิทลั ชนิดแข็ง นี ้นอกจากแข็งแล้ วยังหนา ดังนันผู
้ ้ ป่วย
อาจทนไม่ได้ เท่ากับการอดทนต่อฟิ ล์มหรื อแผ่น PSP นอกเหนือจากความไม่สะดวกสบายนี ้แล้ ว
ข้ อดีของตัวรับสัญญาณภาพนี ้คือการเห็นภาพรังสีเกือบทันทีหลังการฉายรังสี ตัวรับสัญญาณ
ภาพดิจิทลั ชนิดแข็งนี ้คล้ ายกับตัวรับสัญญาณภาพ PSP คือมีข้อดีของการจัดการภาพ การ
แสดงภาพ การเก็บภาพ และการส่งต่อภาพทางอิเลคโทรนิก เมื่อเทียบกับฟิ ล์ม ตัวรับสัญญาณ
ภาพดิจิทลั ชนิดแข็ง มี dynamic range ที่แคบเหมือนกัน แต่ของตัวรับสัญญาณภาพดิจิทลั
ชนิดแข็งอยูใ่ นช่วงที่ใช้ ปริมาณรังสีน้อยกว่าฟิ ล์ม ซอฟต์แวร์ สามารถจัดการภาพที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
ทางการวินจิ ฉัยท�ำให้ เลีย่ งการฉายรังสีซ� ้ำ ภาพทีไ่ ด้ รับปริมาณรังสีน้อยเกินไปสามารถปรับความ
ด�ำและความต่างด�ำขาว ให้ ดีขึ ้นได้ แต่จะสูญเสียรายละเอียดที่ประณีต ในทางกลับกันภาพที่
ได้ รับรังสีมากเกินไปจะแสดงข้ อมูลที่มีประโยชน์ด้วยการปรับภาพทังนี
้ ้ผู้ป่วยได้ รับรังสีมากเกิน
ความจ�ำเป็ น กรณีนี ้เทียบได้ กบั ฟิ ล์มที่รับรังสีมากแต่ท�ำปฏิกิริยา (develop) น้ อยในน� ้ำยาเคมี
ตัวรับสัญญาณภาพชนิดแข็งอาจเสียหายได้ ท�ำให้ ได้ คณ
ุ ภาพของภาพรังสีลดล
ข้ อดีของการถ่ายภาพรังสีระบบดิจิทลั ได้ แก่ การเห็นภาพเกือบทันที่หลังการฉายรังสี
ไม่ต้องมีห้องมืดและน� ้ำยาล้ างฟิ ล์ม ภาพรังสีสามารถเก็บและน�ำมาใช้ ได้ ด้วยระบบดิจิทลั ใช้
ปริ มาณรังสีลดลง 40 – 70 % จากการใช้ ฟิล์ม อย่างไรก็ตามความง่ายและความเร็ วของการได้
เห็นภาพสามารถน�ำไปสูก่ ารถ่ายซ� ้ำโดยไม่จ�ำเป็ น นอกจากนันความสามารถที
้
่จะปรับคุณภาพ
ของภาพได้ หลังจากได้ ภาพมาแล้ วสามารถน�ำไปสูก่ ารใช้ ปริ มาณรังสีอย่างไม่เหมาะสมและได้
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ภาพที่มีคณ
ุ ภาพต�่ำกว่าในอุดมคติหรื อไม่มีคณ
ุ ค่าทางการวินิจฉัยซึง่ พบได้ กบั การใช้ แผ่น PSP
ซึง่ ใช้ ปริ มาณรังสีมากเกินไปโดยไม่ตงใจ
ั ้ พฤติกรรมในการปฏิบตั ิเหล่านี ้น�ำไปสูก่ ารใช้ ปริ มาณ
รังสีที่มากเกินไปแก่ผ้ ปู ่ วยอย่างเป็ นระบบ
ปั จจุบนั เครื่ องเอกซเรย์มีแผงควบคุมซึง่ มีตวั เลือกของขนาดผู้ป่วยเป็ นผู้ใหญ่ขนาดเล็ก
กลาง ใหญ่ และ เด็ก ต�ำแหน่งที่จะถ่าย ชนิดของตัวรับสัญญาณภาพอาจเป็ นระบบฟิ ล์มหรื อ
ระบบดิจิทลั หากไม่มีก็ควรท�ำตารางเทคนิคส�ำหรับเครื่ องเอกซเรย์แต่ละเครื่ องให้ สามารถเลือก
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ส�ำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก เลือกต�ำแหน่งที่จะถ่ายได้ และเลือกชนิดของตัว
รับสัญญาณภาพได้ อาจเป็ นฟิ ล์มหรื อระบบดิจิทลั ตารางเทคนิคนี ้ควรมีสำ� หรับเทคนิคการถ่าย
ในปากและนอกปาก และควรติดอยูใ่ กล้ แผงควบคุมการถ่ายของแต่ละเครื่ อง เมื่อมีการเปลี่ยน
เครื่ องเอกซเรย์หรื อมีการเพิ่มตัวรับสัญญาณภาพ ตารางนี ้ต้ องปรับเปลี่ยนให้ ทนั สมัย
การแสดงภาพเป็ นส่วนประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญของรังสีวิทยาดิจิทลั จอคอมพิวเตอร์ ที่
แสดงภาพส่วนมากเป็ น liquid crystal display (LCD) LCD รุ่นใหม่ๆ มี light emitting diode
(LED) backlights ซึง่ ในไม่ช้า จะมี organic light emitting diode (OLED) จ�ำหน่ายในท้ อง
ตลาด ภาพที่แสดงอาจเป็ นขาวด�ำหรื อเป็ นสี ความสว่างของแสงในห้ องแปลผลภาพรังสีมีผล
กระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการแปลผลภาพรังสี ดังนันต้
้ องควบคุมระดับความสว่างของแสง
รอบๆ และให้ ใช้ เฉพาะแสงที่ไม่ส่องตรงจอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ คณ
ุ ภาพระดับทาง
การแพทย์มีข้อดีหลายอย่างที่ดีกว่าจอคอมพิวเตอร์ ทวั่ ๆ ไปได้ แก่ สามารถปรับความสว่าง
(brightness) เพื่ อ ชดเชยการเปลี่ ย นแปลงความเข้ ม ของ back light และแสงโดยรอบ
ในห้ อง ถ้ าใช้ จอคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปต้ องหมัน่ ปรับเทียบ (calibrate) เป็ นระยะๆ ให้ ท�ำงานได้
อย่างเหมาะสม คุณภาพของภาพที่ต�่ำอาจน�ำไปสูก่ ารวินิจฉัยที่ไม่ถกู ต้ องและอาจส่งผลให้ การ
รักษาผู้ป่วยไม่เหมาะสม
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บทที่ 3

ขีดจ�ำกัดปริมาณรังสี
(Dose Limits)

ดังนี ้

ขีดจ�ำกัดปริ มาณรังสีใช้ ส�ำหรับผู้ปฏิบตั ิงานทางรังสีและประชาชนทัว่ ไปดังรายละเอียด

ขีดจ�ำกัดปริ มาณรั งสีส�ำหรั บการได้ รับรั งสีโดยมีการวางแผนไว้ ก่อน (ดัดแปลงจาก
ก�ำหนดการ 3 ของ ความปลอดภัยทัว่ ไปทางรังสี ส่วนที่ 3; IAEA, 2014)

การได้รับรังสีเนื่องด้วยการปฏิบัติงาน (Occupational Exposure)
การได้ รับรังสีเนื่องด้ วยการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบตั งิ านที่มีอายุมากกว่า 18 ปี มีขีดจ�ำกัด
ปริ มาณรังสีดงั นี ้
(a) ปริ มาณรังสียงั ผล 20 mSv ต่อปี ที่เฉลี่ยจาก 5 ปี ติดต่อกัน (100 mSv ใน 5 ปี ) และ
50 mSv ในปี เดี่ยว
(b) ปริ มาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา 20 mSv ต่อปี ที่เฉลี่ยจาก 5 ปี ติดต่อกัน (100 mSv ใน
5 ปี ) และ 50 mSv ในปี เดี่ยว
(c) ปริ มาณรังสีสมมูลที่มือและเท้ าหรื อผิวหนัง 500 mSv ใน 1 ปี
ส�ำหรับผู้ปฏิบตั ิงานทางรังสีที่ตงครรภ์
ั้
หรื ออยูใ่ นช่วงให้ นมให้ ใช้ หลักการที่จ�ำกัดเพิ่มขึ ้น
ที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 3.114 ของ ความปลอดภัยทัว่ ไปทางรังสี ส่วนที่ 3; IAEA, 2014
ส�ำหรับผู้ฝึกปฏิบตั งิ านทางรังสีที่มีอายุตงแต่
ั ้ 16 ถึง 18 ปี ขีดจ�ำกัดปริ มาณรังสีคือ
(a) ปริ มาณรังสียงั ผล 6 mSv ใน 1 ปี
(b) ปริ มาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา 20 mSv ใน 1 ปี
(c) ปริ มาณรังสีสมมูลที่มือและเท้ าหรื อผิวหนัง 150 mSv ใน 1 ปี
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การรับรังสีของประชาชนทั่วไป (Public Exposure)
ส�ำหรับการรับรังสีของประชาชนทัว่ ไป ขีดจ�ำกัดปริ มาณรังสีคือ
(a) ปริ มาณรังสียงั ผล 1 mSv ใน 1 ปี
(b) ในโอกาสพิเศษ ปริ มาณรังสียงั ผลใน 1 ปี เดี่ยวอาจเพิ่มขึน้ ได้ โดยที่ค่าเฉลี่ยของ
ปริ มาณรังสียงั ผลใน 5 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 1 mSv ต่อปี
(c) ปริ มาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา 15 mSv ใน 1 ปี
(d) ปริ มาณรังสีสมมูลที่มือและเท้ าหรื อผิวหนัง 50 mSv ใน 1 ปี
มนุษย์ได้ รับรังสีในแต่ละวันทังจากธรรมชาติ
้
และจากที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ในสหรัฐอเมริ กา
ได้ รายงานว่าปริ มาณรังสีทางทันตกรรมเป็ นส่วนน้ อยของปริ มาณรังสีทงหมดที
ั้
่มนุษย์ได้ รับ
ในหนึง่ ปี (NCRP, 2009) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-1 (ดัดแปลงจาก White และ Pharoah,
2014)
ตารางที่ 3-1 ปริ มาณรังสียงั ผลเฉลี่ยใน 1 ปี ของรังสีก่อไอออนในสหรัฐอเมริ กา
                      แหล่ งก�ำเนิด                                        ปริมาณรั งสี (mSv)
ธรรมชาติ
       เรดอน
       อวกาศ
       เรดิโอนิวไคลด์ในร่างกาย
       พื ้นโลก
       รวม

2.3
0.3
0.3
0.2
3.1

การแพทย์
      ภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
      เวชศาสตร์ นิวเคลียร์
      ฟลูโอโรสโคปี เพื่อการรักษา
      การถ่ายภาพรังสีและฟลูโอโรสโคปี แบบดังเดิ
้ ม
      ทันตกรรม
       รวม

1.5
0.8
0.4
0.3
0.007
3.0

ผลิตภัณฑ์บริ โภคและอื่นๆ

0.1

รวมทังหมด
้

6.2

แหล่งข้อมูล: National Council on Radiation Protection and Measurements: Ionizing radiation 		
exposure of the population of the United States, NCRP Report 160, Bethesda, MD, 2009.
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หากผู้ป่วยได้ รับปริ มาณรังสีน้อยนัน่ ก็หมายความว่าผู้ปฏิบตั ิงานทางรังสีและประชาชน
ทัว่ ไปจะได้ รับปริ มาณรังสีน้อยเช่นกัน ปริ มาณรังสีที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทางรังสีทางทันตกรรมได้ รับ
นันลดปริ
้
มาณลงเรื่ อยๆในหลายทศวรรษที่ผา่ นมา (Kumazawa และคณะ, 1984; HSE, 1998;
UNSCEAR, 2000) ดังนันพอจะมี
้
เหตุผลที่จะสรุปได้ วา่ ผู้ปฏิบตั ิงานทางรังสีทางทันตกรรมจะ
ได้ รับปริ มาณรังสีจากการปฏิบตั ิงานไม่เกินขีดจ�ำกัดปริ มาณรังสีที่ก�ำหนดไว้ ตราบเท่าที่การ
ออกแบบการป้องกันรังสี การท�ำงานของอุปกรณ์ตา่ งๆ และการปฏิบตั กิ ารทางรังสีเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม ทุกครัง้ ที่มีการติดตังเครื
้ ่ องเอกซเรย์เครื่ องใหม่ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงการป้องกัน
รังสีอย่างมาก ผู้ปฏิบตั งิ านทางรังสีต้องติดเครื่ องวัดรังสีประจ�ำบุคคลเป็ นเวลา 1 ปี หากพบว่า
ปริ มาณรังสียงั ผลที่ได้ รับต�่ำกว่า 1 mSv ก็ไม่ต้องใช้ เครื่ องวัดรังสีประจ�ำบุคคล (NCRP, 2003)
การใช้ ระบบการจัดการภาพด้ วยระบบดิจิทลั เพื่อการเก็บภาพ การน�ำภาพจากที่เก็บมา
ใช้ และการส่งต่อภาพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็ นการหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพซ� ้ำที่ไม่จ�ำเป็ น
เนื่องจากภาพในระบบอนาลอกอาจหายหรื อไม่สะดวกที่จะน�ำจากทันตแพทย์ท่านหนึ่งไปยัง
ทันตแพทย์อกี ท่านหนึง่ และข้ อมูลภาพดิจทิ ลั นี ้ควรเก็บส�ำรองอีกหนึง่ ชุดไว้ ในสถานทีท่ ปี่ ลอดภัย
ต่างหากจากสถานที่ที่ถ่ายภาพรังสี

การป้องกันทางทันตกรรม (Dental Protection in Dental Facilities)
ผู้เชี่ยวชาญทางรังสีควรเป็ นผู้เสนอแผนการติดตังเครื
้ ่ องเอกซเรย์โดยการทบทวนภาระ
งานที่คาดหมายก่อนที่จะสร้ างหรื อปรับปรุ งหรื อติดตังเครื
้ ่ องเพื่อให้ แน่ใจว่าห้ องเอกซเรย์นนั ้
ถูกต้ องตามกฎระเบียบและหลัก ALARA และควรติดตามผลการปกป้อง (shielding) ที่ท�ำตาม
แผนการออกแบบในตอนแรก หลักการปกป้อง (shielding) มีอยูใ่ นรายงานของ NCRP No. 147
(NCRP, 2004)
ในกรณีที่จะติดตังเครื
้ ่ องโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี แทนเครื่ องแพโนรามิกต้ องค�ำนึง
ถึงว่าการป้องกันที่เพียงพอส�ำหรับเครื่ องแพโนรามิกแต่มกั จะไม่เพียงพอส�ำหรับเครื่ องโคนบีม
คอมพิวเต็ดโทโมกราฟี เนื่องจากปริ มาณรังสีกระเจิงจากการถ่ายด้ วยเครื่ องโคนบีมคอมพิวเต็ด
โทโมกราฟี มากกว่าปริมาณรังสีกระเจิงจากการถ่ายด้ วยเครื่องแพโนรามิกซึง่ ปกติมากกว่าอย่าง
น้ อย 10 เท่า
ในกรณีที่ติดตังเครื
้ ่ องเอกซเรย์หลายเครื่ องในห้ องเดียวกัน เช่น เครื่ องเอกซเรย์ในปาก
เครื่ องเอกซเรย์แพโนรามิก เครื่ องเอกซเรย์เซฟฟาโลเมทริ ก และเครื่ องเอกซเรย์โคนบีมคอมพิว
เต็ดโทโมกราฟี ต้ องน�ำภาระงานในแต่ละสัปดาห์ของแต่ละเครื่ องมารวมกันเพื่อออกแบบการ
ป้องกันส�ำหรับห้ องนันและจะอนุ
้
มานด้ วยว่าในเวลาหนึง่ มีการถ่ายภาพรังสีผ้ ปู ่ วยหนึง่ คนเท่านัน้
ผู้เขี่ยวชาญทางรังสีเป็ นผู้ประเมินการท�ำงานของอุปกรณ์ทางรังสีที่ติดตังใหม่
้ และประเมินเป็ น
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ระยะๆ ส�ำหรับอุปกรณ์ทางรังสีที่ติดตังใหม่
้ จะประเมินด้ วย Acceptance Test ซึง่ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน เช่น FDA (FDA, 2015)
ผู้เขี่ยวชาญทางรังสีท�ำการประเมินอุปกรณ์ทางรังสีและการส�ำรวจการป้องกันทางรังสี
และควรประเมินและส�ำรวจเป็ นระยะๆ ส�ำหรับเครื่ องเอกซเรย์ในปาก เครื่ องเอกซเรย์แพโนรามิก
เครื่ องเอกซเรย์เซฟฟาโลเมทริ ก ไม่ควรเกิน 4 ปี ต่อครัง้ ส�ำหรับเครื่ องเอกซเรย์โคนบีมคอมพิว
เต็ดโทโมกราฟี ไม่ควรเกิน 2 ปี ต่อครัง้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของการติดตังเครื
้ ่ อง ภาระ
งานต่อสัปดาห์ วิธีการปฏิบตั ิงาน การซ่อมเครื่ องเอกซเรย์ที่มีผลต่อการผลิตรังสีเอกซ์ ที่อาจ
เพิ่มปริ มาณรังสีอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อผู้ป่วย ผู้ปฏิบตั งิ านทางรังสี หรื อประชาชนทัว่ ไป ก็ต้องให้
ผู้เขี่ยวชาญทางรังสีมาท�ำการประเมินและส�ำรวจ (NCRP, 2016)
เรื่ องที่ผ้ เู ชี่ยวชาญทางรังสีควรประเมินและส�ำรวจได้ แก่
1. การส�ำรวจความปลอดภัยทางรังสี
2. การประเมินปริ มาณรังสีที่ผ้ ปู ฏิบตั ทิ างรังสีได้ รับ
3. การประเมินการท�ำงานของเครื่ องก�ำเนิดรังสีเอกซ์และรังสีที่ผลิต
4. การประเมินการจ�ำกัดล�ำรังสีและการกรองรังสี
5. การประเมินการท�ำงานของตัวรับสัญญาณภาพและปริ มาณรังสีที่ใช้
6. การประเมินคุณภาพทางคลินิกของภาพรังสี
การใช้ ฟิล์มที่มีความไวมากกว่ากลุม่ D การถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิทลั และการใช้
อุปกรณ์การจ�ำกัดล�ำรังสีให้ เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าอาจลดปริ มาณรังสีกระเจิงในการถ่ายภาพ
รังสีในปาก
ระดับพลังงานของรังสีเอกซ์ทางทันตกรรมถูกก�ำหนดด้ วยความต่างด�ำขาวของภาพรังสีที่
ต้ องการ นัน่ คือ 60-70 kVp ส�ำหรับการถ่ายภาพรังสีในปาก 70 – 100 kVp ส�ำหรับการถ่ายภาพ
รังสีแพโนรามิก 60- 90 kVp ส�ำหรับการถ่ายภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริ ก 70 – 120 kVp ส�ำหรับ
การถ่ายภาพรังสี CBCT
การป้องกันผู้ปฏิบตั งิ านทางรังสีและประชาชนทัว่ ไปเป็ นการป้องกันจากรังสีปฐมภูมแิ ละ
ทุตยิ ภูมิ (รังสีรั่วจากหลอดรังสีและรังสีกระเจิง) Dixon และ Simpkin ในปี 1998 ได้ อภิปราย
ทฤษฎีของการป้องกันรังสีปฐมภูมิและทฤษฎีของการป้องกันรังสีปฐมภูมินี ้ปรากฎในรายงาน
ของ NCRP No. 147 (NCRP, 2004) จากการทดลองได้ แนะน�ำว่าความเข้ มของล�ำรังสีปฐม
ภูมิที่ออกจากผู้ป่วยอาจเป็ นประมาณ 2 เท่าของรังสีกระเจิง (de Haan and van Aken, 1990)
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รั งสีปฐมภูมิยังถูกลดลงด้ วยตัวรั บสัญญาณภาพและส่วนที่ เป็ นกระดูกของศี รษะ NCRP
แนะน�ำว่ารังสีปฐมภูมิทางทันตกรรม (การถ่ายภาพรังสีในปาก) สามารถละทิ ้งได้ ไม่ต้องน�ำมา
คิด การออกแบบการป้องกันรังสีให้ คดิ เฉพาะจากรังสีกระเจิงเท่านัน้ (NCRP, 2016)
จุดประสงค์ ของการออกแบบป้องกัน ทางรั งสีคือ การที่ ให้ ผ้ ูปฏิ บัติงานทางรั งสีแ ละ
ประชาชนทัว่ ไปได้ รับปริ มาณรังสีไม่เกินปริ มาณที่จ�ำกัด การค�ำนวณหาความหนาของวัสดุกนั
รังสีแปรตามองค์ประกอบการครอบครอง (occupancy factors) ดังในตารางที่ 3-2 ระยะจาก
ผู้ป่วยถึงต�ำแหน่งที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทางรังสียืนอยูข่ ณะฉายรังสีและภาระงานต่อสัปดาห์ ส่วนองค์
ประกอบการใช้ งาน (use factors) เป็ น 0 เนื่องจากไม่น�ำรังสีปฐมภูมิมาคิด
ตารางที่ 3-2 องค์ประกอบการครอบครองที่แนะน�ำโดย NCRP ในกรณีที่องค์ประกอบนี ้หาจากที่อื่น
ไม่ได้ (NCRP, 2004).
บริเวณ

องค์ ประกอบการครอบครอง (T)

บริ เวณต้ อนรับ ส�ำนักงาน ห้ องพักคอย

1

ห้ องตรวจและรักษาผู้ป่วย

1/2

ทางเดินในอาคาร ห้ องน� ้ำเจ้ าหน้ าที่

1/5

ห้ องน� ้ำสาธารณะ ห้ องเก็บของ

1/20

บริ เวณนอกอาคารที่มีผ้ เู ดินเท้ าหรื อการจารจรชัว่ คราว

1/40

DRLs และ ADs เป็ นแนวทางในการจ�ำกัดปริ มาณรังสีตอ่ ผู้ป่วยเพื่อไม่ให้ ผ้ ปู ่ วยถูกฉาย
รังสีมากเกินกว่าที่ควร ดังนันองค์
้ กรต่างๆในประเทศที่มีความพร้ อมก็ควรหาค่า DRLs และ
ADs ของเทคนิกการถ่ายภาพรังสีชนิดต่างๆ เช่น การถ่ายภาพรังสีในปาก การถ่ายภาพรังสีแพ
โนรามิก การถ่ายภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริ ก และ การถ่ายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี
ส�ำหรับผู้ป่วยในประเทศทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางรังสีชว่ ยกันปรับปริมาณรังสีที่ใช้ ให้ น้อย
ที่สดุ โดยที่คณ
ุ ภาพของภาพรังสีที่ได้ มีเพียงพอส�ำหรับงานนัน้
DRLs และ ADs เป็ นส่วนหนึง่ ของขบวนการปรับปริมาณรังสีให้ เหมาะสมทังนี
้ ้ต้ องค�ำนึง
ถึงว่าค่า DRLs และ ADs นี ้ได้ มาจากการใช้ เทคโนโลยีใหม่หรื อไม่ เช่นการใช้ ตวั รับสัญญาณ
ภาพระบบดิจิทลั หรื อไม่
จุดประสงค์แรกของการท�ำให้ เกิดประโยชน์สงู สุด (optimization) คือ การเลือกเทคนิก
ทางรังสี ต่อไปคือเลือกปริ มาณรังสีที่น้อยที่สดุ ขณะที่ให้ ภาพรังสีที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับได้
ทางคลินิก
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การป้องกันผู้ป่วย
ไม่มีการจ�ำกัดปริ มาณรังสีตอ่ ผู้ป่วยหากการถ่ายภาพรังสีนนให้
ั ้ ประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยแต่ให้
เลีย่ งการถ่ายภาพรังสีที่ไม่จ�ำเป็ น ผู้ที่ตดั สินใจว่าจะถ่ายภาพรังสีหรื อไม่ต้องเป็ นทันตแพทย์หรื อ
แพทย์ จะท�ำการถ่ายภาพรังสีเมือ่ ประวัตขิ องผู้ป่วย การตรวจทางคลินกิ ภาพรังสีทมี่ อี ยูแ่ ล้ ว หรือ
ผลทางห้ องปฏิบตั กิ ารชี ้แนะว่าการถ่ายภาพรังสีนี ้น่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วย
เครื่ องเอกซเรย์ทกุ เครื่ องต้ องได้ รับการรับรองมาตราฐาน FDA (FDA, 2005) หรื อ IEC
(IEC, 2012) หรื อ NRPB (NRPB, 2001) ยิ่งกว่านันอุ
้ ปกรณ์ทางรังสีควรได้ มาตรฐานนานาชาติ
ด้ านความปลอดภัยพื ้นฐานและการท�ำงานที่จ�ำเป็ น
การดูภาพรังสีให้ อยูใ่ นห้ องทีเ่ งียบปราศจากการรบกวน ไม่ให้ มแี สงจากกล่องแสงส�ำหรับ
ดูฟิล์มบริ เวณรอบนอกภาพรังสีเข้ ามารบกวนสายตาโดยการปิ ดบังแสงด้ วยแผ่นทึบแสงและ
กล่องแสงสามารถปรับความสว่างได้ และหมัน่ ดูแลให้ สะอาด ส�ำหรับภาพรังสีดิจิทลั ก็สามารถ
ปรับความสว่างและความต่างด�ำขาวได้ และสามารถก�ำจัดแสงรอบนอกภาพรังสีได้ สถานที่
บริ เวณที่ดภู าพรังสีควรสว่างน้ อยแต่ความสว่างนันยั
้ งเพียงพอส�ำหรับการอ่านหนังสือได้
ในสมัยก่อนขณะที่ยงั ใช้ อปุ กรณ์ทางรังสีที่ไม่ซบั ซ้ อนและตัวรับสัญญาณภาพคือฟิ ล์ม
ที่มีความไวต�่ำกว่ามาตรฐานปั จจุบนั การจ�ำกัดล�ำแสงไม่ดีพอและไม่มีการกรองรังสีท่ีไม่มี
ประโยชน์ออกก็ได้ มีการใช้ เสื ้อตะกัว่ กันรังสีป้องกันอวัยวะสืบพันธ์ซงึ่ คิดกันว่าป้องกันการเกิด
ผลที่ถา่ ยทอดทางพันธุกรรม มีรายงานว่าในการถ่ายภาพรังสีทงปาก
ั้
อวัยวะสืบพันธ์จะโดนรังสี
50 mGy (Budowsky และคณะ, 1956) และปริ มาณนี ้จะลดลงอย่างมากเมื่อใส่เสื ้อตะกัว่ กัน
รังสีขณะถ่ายภาพรังสี ในปั จจุบนั ในการถ่ายภาพรังสีแพโนรามิกหรื อการถ่ายภาพรังสีทงปาก
ั้
อวัยวะสืบพันธ์จะโดนรังสีไม่เกิน 5 µGy (White, 1992) ปริ มาณรังสีสว่ นใหญ่ที่ไปโดนอวัยวะ
สืบพันธ์นนเป็
ั ้ นรังสีกระเจิงที่เกิดภายในศีรษะและล�ำตัวของผู้ป่วย การพัฒนาเทคนิกและการ
ขันตอนการท�
้
ำงานในปั จจุบนั ท�ำให้ ไม่จ�ำเป็ นต้ องใช้ เสื ้อตะกัว่ กันรังสีภายใต้ ข้อแม้ วา่ ได้ ปฏิบตั ิ
ตามข้ อแนะน�ำในคูม่ ือนี ้อย่างเคร่งครัด ถ้ าผู้ป่วยขอใส่เสื ้อตะกัว่ กันรังสีก็ใส่ได้ แม้ วา่ จะไม่จ�ำเป็ น
ต้ องใช้ ปลอกคอตะกัว่ กันรังสีบริ เวณต่อมไทรอยด์ทกุ ครัง้ ถ้ าไม่ขดั ข้ างการถ่ายภาพรังสี
เสื ้อและปลอกคอกันรังสีควรได้ รับการตรวจสอบหารอยพับ รอยฉีกขาด หรื อรอยแตก
ทุก 3 เดือนด้ วยสายตาและมือ ไม่แนะน�ำให้ ใช้ ฟลูโอโรสโคปี (fluoroscopy) เนื่องจากผู้ตรวจ
สอบจะโดนรังสีกระเจิงจ�ำนวนมาก (NCRP, 2010)
ต่อมไทรอยด์ในเด็กและหน้ าอกของเด็กหญิงจะไวต่อการเกิดมะเร็ งจากรังสี 2 – 10 เท่า
มากกว่าในผู้ใหญ่ (Hall และ Giaccia, 2011) ต่อมไทรอยด์ในเด็กอยูส่ งู กว่าในผู้ใหญ่ ดังนันการ
้
ถ่ายภาพรังสีในเด็กจะไม่เหมือนกับในผู้ใหญ่ซงึ่ มีข้อแนะน�ำดังต่อไปนี ้
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-

ถ่ายภาพรังสีเมื่อจ�ำป็ น
ใช้ ตวั รับสัญญาณภาพทีไ่ วทีส่ ดุ เช่น ฟิ ลม์ กลุม่ F หรือตัวรับสัญญาณภาพระบบดิจทิ ลั
จ�ำกัดขนาดของล�ำแสงให้ เพียงแค่ครอบคลุมบริ เวณที่ต้องการเท่านัน้
ใช้ ปลอกคอกันรังสีป้องกันต่อมไทรอยด์ทกุ ครัง้ ที่ไม่ขดั ขวางการถ่ายภาพรังสีบริ เวณ
ที่ต้องการ
- เลือกปริ มาณรังสีที่น้อยที่สดุ ขณะที่ได้ ภาพรังสีที่มีคณ
ุ ภาพยอมรับได้
- ใช้ โคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี เฉพาะเมื่อจ�ำเป็ นเท่านัน้
การตัดสินใจถ่ายภาพรังสีและการเลือกเทคนิกทางรังสีต้องเหมาะสมกับอายุและขนาด
ของผู้ป่วย
ข้ อมูลเกี่ยวกับการถ่ายภาพรังสีในเด็กสามารถดูได้ ที่เว็ปไซต์
http://imagegentry.org/Procedures/Dental.aspx
เมื่อเร็ วๆนี ้มีรายงานว่าเลนส์ตาอาจไวต่อการเกิดต้ อกระจกมากกว่าที่เคยคิด (ICRP,
2012) และมีรายงานว่าการใส่แว่นตาตะกัว่ สามารถลดปริ มาณรังสีต่อเลนส์ตาได้ อย่างมีนยั
ส�ำคัญขณะถ่ายโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟี (Prins และคณะ, 2011) ดังนันจึ
้ งควรใส่แว่นตา
ตะกัว่ เมื่อไม่มีความจ�ำเป็ นต้ องดูบริ เวณกระบอกตาและรอบกระบอกตา

การป้องกันผู้ปฏิบัติการถ่ายภาพรังสี
อุปกรณ์และขันตอนที
้
่ลดปริ มาณรังสีตอ่ ผู้ป่วยก็เป็ นการลดปริ มาณรังสีตอ่ ผู้ปฏิบตั ิงาน
ทางรังสีและประชาชนทัว่ ไปด้ วย แต่ก็ยงั มีมาตรการที่ยงิ่ ลดปริ มาณรังสีตอ่ ผู้ปฏิบตั งิ านทางรังสี
และประชาชนทัว่ ไปโดยที่ไม่มีผลต่อปริ มาณรังสีตอ่ ผู้ป่วยหรื อคุณภาพของภาพรังสี
การออกแบบการป้องกันบริ เวณที่ถ่ายภาพรังสีอาจไม่จ�ำเป็ นต้ องใช้ การบุแผ่นตะกั่ว
ก็ได้ วัสดุที่ใช้ สร้ างบ้ านตามปกติอาจเพียงพอ ผู้เชี่ยวชาญทางรังสีสามารถแนะน�ำการออกแบบ
การป้องกันที่มีประสิทธิผลโดยใช้ คา่ ใช้ จา่ ยไม่มากด้ วยการใช้ ตวั กัน้ (barrier) ระยะทางจากจุด
ก�ำเนิดรังสี และต�ำแหน่งที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทางรังสียืนอยูข่ ณะมีการฉายรังสี และหากภาระงานถ่าย
ภาพรังสีเพิม่ ขึ ้นตังแต่
้ 2 เท่าขึ ้นไปก็ต้องให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางรังสีท�ำการประเมินว่าการป้องกันที่มี
อยูน่ นเพี
ั ้ ยงพอหรื อไม่ การออกแบบการป้องกันบริ เวณที่ท�ำการถ่ายภาพรังสีในกรณีสร้ างใหม่
หรื อปรับปรุงจะเพิ่มค่าใช้ จา่ ยอีกเพียงเล็กน้ อยหรื ออาจไม่เพิ่มเลย แต่หากจะเปลี่ยนแปลงการ
ป้องกันหลังจากสร้ างหรื อปรับปรุงไปแล้ วอาจท�ำให้ ต้องใช้ คา่ ใช้ จา่ ยมาก
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ก�ำแพงเป็ นตัวกัน้ ที่ค้ ุมค่า สะดวกและมีประสิทธิ ผลในการแยกประชาชนทั่วไปและ
เจ้ าหน้ าที่ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการถ่ายภาพรังสีออกจากล�ำแสงปฐมภูมิที่ผ่านออกมาจากผู้ป่วย
หรื อจากรังสีที่กระเจิงจากผู้ป่วยหรื อวัตถุที่อยู่ในทิศทางของล�ำแสงปฐมภูมิ ก�ำแพงหรื อตัวกัน้
รังสีนี ้มีหน้ าต่างที่ท�ำด้ วยกระจกหรื อกระจกผสมตะกัว่ หรื ออะคริ ลิกที่สามารถกันรังสีได้ หรื อ
มีกระจกสะท้ อน หรื อมีกล้ องวิดีโอ ซึ่งสามารถติดต่อกับผู้ป่วยได้ ทางสายตาและเสียงขณะ
ฉายรังสีได้ ตัวกันรั
้ งสีนี ้ไม่จ�ำเป็ นส�ำหรับการป้องกันผู้ถ่ายภาพรังสีในกรณีที่ใช้ เครื่ องเอกซเรย์
แบบมือถือที่มีการออกแบบมาอย่างเหมาะสมด้ วยการมีแผ่นกัน้ รังสีกลมติดแน่นอยู่ที่ปลาย
กระบอกรังสี นอกจากนี ้การจัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถ่ายภาพรังสี เครื่ องเอกซเรย์แบบมือถือ
และผู้ป่วยที่เหมาะสมก็ป้องกันผู้ถ่ายภาพรังสีได้
ในกรณีทไี่ ม่มตี วั กันรั
้ งสีในบริเวณทีถ่ า่ ยภาพรังสีทถี่ า่ ยด้ วยเครื่ องก�ำเนิดรังสีเอกซ์สำ� หรับ
การถ่ายภาพรังสีในปากแบบติดผนังหรื อเพดาน หรื อ ติดอยูบ่ นขาตังที
้ ่มีล้อเลื่อนได้ (mobile)  
ผู้ถ่ายต้ องยืนห่างจากเครื่ องเอกซเรย์อย่างน้ อย 2 เมตร และอยูใ่ นมุมระหว่าง 900 ถึง 1350
จากล�ำแสงปฐมภูมิ
ปริมาณรังสีทอี่ อกจากผู้ป่วยทีม่ ากทีส่ ดุ คือรังสีทอี่ อกมาในทิศทางของล�ำแสงปฐมภูมิ รังสี
กระเจิงที่มากที่สดุ คือรังสีที่สะท้ อนกลับมาจากผู้ป่วยสวนทางกับทิศทางของรังสีปฐมภูมทิ ี่เข้ าสู่
ผู้ป่วย (de Haan และ van Aken, 1990) ดังนันผู
้ ้ ถ่ายภาพรังสีไม่ควรยืนอยูใ่ นทิศทางที่ล�ำแสง
ปฐมภูมิออกจากผู้ป่วย
NCRP (NCRP, 1998) แนะน�ำให้ ใช้ เครื่ องวัดรังสีประจ�ำบุคคลส�ำหรับผู้ปฏิบตั งิ านทาง
รังสีที่มีโอกาสจะได้ รับปริ มาณรังสียงั ผลมากกว่า 1 mSv ต่อปี UNSCEAR (UNSCEAR, 2008)
รายงานปริมาณรังสีเฉลีย่ ที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทางรังสีทนั ตกรรมได้ รับในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2545 เป็ น
0.06 mSv ต่อปี ดังนันเครื
้ ่ องวัดรังสีประจ�ำบุคคลควรใช้ ส�ำหรับผู้ปฏิบตั งิ านทางรังสีที่นา่ จะได้
รับปริมาณรังสียงั ผลมากกว่า 1 mSv ต่อปี ผู้ปฏิบตั งิ านทางรังสีหญิงต้ องใช้ เครื่ องวัดรังสีประจ�ำ
บุคคลทันที่ที่ร้ ูวา่ ตังครรภ์
้
และส่งเครื่ องวัดรังสีประจ�ำบุคคลเพื่ออ่านปริ มาณรังสีทกุ เดือนหรื อถี่
กว่านัน้ ส�ำหรับเครื่ องเอกซเรย์ที่ตดิ ตังใหม่
้ ให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทางรังสีใช้ เครื่ องวัดรังสีประจ�ำบุคคล
เป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 ปี เพื่อทราบและบันทึกปริ มาณรังสีที่ได้ รับ ผู้ปฏิบตั ิงานทางรังสีคนใหม่
โดยเฉพาะผู้ที่ถ่ายด้ วยเครื่ องเอกซเรย์แบบมือถือให้ ใช้ เครื่ องวัดรังสีประจ�ำบุคคลในปี แรกของ
การปฏิบตั งิ านทางรังสี
ประชาชนทัว่ ไปหมายรวมถึงเจ้ าหน้ าที่ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการทางรังสีซงึ่ อยูใ่ น
บริ เวณที่ไม่ควบคุม เช่น บริ เวณต้ อนรับ หรื อ ทางเดินในตึก หรื อ ส�ำนักงานในอาคารซึง่ อาจอยู่
ในหรืออยูน่ อกบริเวณพื ้นทีข่ องทันตกรรม (NCRP, 2005) ในบริเวณทีใ่ ห้ การรักษาทางทันตกรรม
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ที่เปิ ดโล่งและมีผ้ ปู ่ วยหลายคนในเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยที่อยูใ่ กล้ กบั ผู้ป่วยที่ก�ำลังถูกถ่ายภาพรังสี
จะต้ องได้ รับการป้องกันเช่นเดียวกับประชาชนทัว่ ไป ขณะที่ใช้ เครื่ องเอกซเรย์แบบมือถือ บุคคล
ที่อยูใ่ นบริ เวณนันที
้ ่นอกเหนือจากผู้ป่วยและผู้ถ่ายภาพรังสีแล้ วต้ องได้ รับการป้องกันเช่นเดียว
กับประชาชนทัว่ ไปซึ่งการออกแบบบริ เวณส�ำหรับการถ่ายภาพรังสีที่ก�ำลังจะสร้ างใหม่ต้อง
ออกแบบไม่ให้ ประชาชนทัว่ ไปคนใดคนหนึง่ ได้ รับปริ มาณรังสียงั ผลเกิน 1 mSv ต่อปี (NCRP,
2004a; 2004b)

เอกสารอ้างอิง

1. Budowsky J, Piro JD, Zegarelli EV, Kutscher AH, Barnett A. Radiation exposure to the
head and abdomen during oral roentgenography. J Am Dent Assoc 1956;52:555–559.
2. de Haan RA and van Aken J. Effective dose equivalent to the operator in intra-oral dental
radiography. Dentomaxillofac Radiol. 1990;19:113–118.
3. Dixon RL and Simpkin DJ. Primary shielding barriers for diagnostic x-ray facilities: A
new model. Health Phys. 1998;74:181–189.
DE HAAN, R.A. and VAN AKEN, J. (1990). “Effective dose equivalent to the operator in
intra-oral dental radiography,” Dentomaxillofac. Radiol. 19(3), 113–118.
4. FDA. U.S. Food and Drug Administration. “21 CFR 1020.33(d)—Performance standards
for ionizing radiation emitting products. Computed tomography (CT) equipment. Quality
assurance,” 70 FR 34042 (U.S. Government Printing Office, Washington); 2005.
5. FDA. U.S. Food and Drug Administration. “21 CFR Part 1020 -- Performance Standards
for Ionizing Radiation Emitting Products; 2015. Accesed from: https://www.accessdata.
fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?CFRPart=1020 (accessed September
22, 2015)
6. Hall EJ. and Giaccia AJ. Radiobiology for the Radiologist, 7th ed. (Lippincott, Williams
and Wilkins, Philadelphia); 2012.
7. HSE. Health and Safety Executive. Occupational Exposure to Ionizing Radiation 1990
–1996. Analysis of Doses Reported to the Health and Safety Executive’s Central Index
of Dose Information (Her Majesty’s Stationery Office, Norwich, United Kingdom); 1998.
8. IAEA. European Commission, Food And Agriculture Organization Of The United Nations,
International Atomic Energy Agency, International Labour Organization, Oecd Nuclear
Energy Agency, Pan American Health Organization, United Nations Environment
Programme, World Health Organization, Radiation Protection and Safety of Radiation
Sources: International Basic Safety Standards, IAEA Safety Series No. GSR Part 3
(International Atomic Energy Agency, Vienna); 2014.

67

คู่มือการป้ องกันรังสีทางทันตกรรม

9. ICRP. International Commission on Radiological Protection. Statement on Tissue
Reactions and Early and Late Effects of Radiation in Normal Tissues and Organs –
Threshold Doses for Tissue Reactions in a Radiation Protection Context. Annals of the
ICRP. 2012;41:1-322.
10. IEC. International Electrotechnical Commission. Medical Electrical Equipment - Part 2-65:
Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Dental IntraOral X-Ray Equipment, IEC 60601-2-65:2012 (International Electrotechnical Commission,
Geneva); 2012.
11. Kumazawa S, Nelson DR, Richardson ACB. Occupational Exposure to Ionizing Radiation
in the United States: A Comprehensive Review for the Year 1980 and a Summary of
Trends for the Years 1960–1985, EPA 520/1-84/005 (National Technical Information
Service, Springfield, Virginia); 1984.
12. NCRP. National Council on Radiation Protection and Measurements. Operational
Radiation Safety Program, NCRP Report No. 127 (National Council on Radiation Protection
and Measurements, Bethesda, Maryland); 1998.
13. NCRP. National Council on Radiation Protection and Measurements. Radiation Protection
in Dentistry, NCRP Report No. 145 (National Council on Radiation Protection and
Measurements, Bethesda, Maryland); 2003.
14. NCRP. National Council on Radiation Protection and Measurements. Structural Shielding
Design for Medical X-Ray Imaging Facilities, NCRP Report No. 147 (National Council
on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, Maryland); 2004a.
15. NCRP. National Council on Radiation Protection and Measurements. Recent Applications
of the NCRP Public Dose Limit Recommendation for Ionizing Radiation, NCRP
Statement No. 10; 2004b. Accessed from: http://ncrponline.org/Publications/Statements/
Statement_10.pdf (accessed August 4, 2015)
16. NCRP. National Council on Radiation Protection and Measurements. Structural Shielding
Design and Evaluation for Megavoltage X- and Gamma-Ray Radiotherapy Facilities,
NCRP Report No. 151 (National Council on Radiation Protection and Measurements,
Bethesda, Maryland); 2005.
17. NCRP (2009). National Council on Radiation Protection and Measurements. Ionizing
Radiation Exposure of the Population of the United States, NCRP Report No. 160 (National
Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, Maryland); 2009.
18. NCRP. National Council on Radiation Protection and Measurements. Radiation Dose
Management for Fluoroscopically-Guided Interventional Medical Procedures, NCRP
Report No. 168 (National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda,
Maryland); 2010.
19. NRPB.National Radiological Protection Board. Guidance Notes for Dental Practitioners
on the Safe Use of X-Ray Equipment (Public Health England, London); 2001.

68

จัดท�ำโดย คณะผูท้ รงคุณวุฒิราชวิ ทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

20. Prins R, Dauer LT, Colosi DC, Quinn B, Kleiman NJ, Bohle GC, Holohan B, Al-Naijar
A, Fernandez T, Bonvento M, Faber RD, Ching H, Goren AD. Significant reduction in
dental cone beam computed tomography (CBCT) eye dose through the use of leaded
glasse. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011;112:502–507.
21. UNSCEAR. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation.
Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2000 Report to the General
Assembly, with Scientific Annexes. Volume I: Sources, Publication E.00.IX.3 (United
Nations, New York); 2000.
22. UNSCEAR. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation.
Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2008 Report to the General
Assembly, with Scientific Annexes (United Nations, New York); 2010.
23. White SC. 1992 assessment of radiation risk from dental radiography. Dentomaxillofac
Radiol 1992;21: 118–126.
24. White SC and Pharoah MJ. Oral Radiology principles and interpretation. 7th ed. St.Louis,
Elsevier Mosby; 2014.

69

บทที่ 4

การประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)

การประกันคุณภาพภาพรังสีทางทันตกรรม (Radiographic Quality Assurance in Dentistry)
การควบคุมคุณภาพหรื อการประกันคุณภาพ หมายถึงขันตอนเฉพาะที
้
่จดั ท�ำขึ ้นเพื่อให้
มัน่ ใจว่าทันตแพทย์จะได้ ภาพรังสีที่มีคณ
ุ ภาพดีอย่างสม�่ำเสมอ เหมาะสมที่จะน�ำไปใช้ ในการ
วินิจฉัยโรค เพราะภาพรังสีที่ดีจะส่งผลต่อการแปลภาพรังสี ดังนันการประกั
้
นคุณภาพภาพรังสี
ในคลินิกจึงมีส่วนช่วยลดปริ มาณการใช้ รังสีแก่ผ้ ปู ่ วยในประเด็นของการลดการถ่ายภาพรังสี
ซ� ้ำซ้ อนจากภาพรังสีที่มีคณ
ุ ภาพไม่ดี   โดยในการท�ำการประกันคุณภาพนัน้ จ�ำเป็ นต้ องรวม
แผนด้ านการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ (quality control tests) และการด�ำเนินการต่างๆ
(quaility administration procedures) เพื่อให้ ได้ ภาพรังสีที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ

การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ (Quality control tests)
เป็ นการทดสอบด้ านต่างๆ เพื่อใช้ ในการดูแลรักษาและซ่อมบ�ำรุ งต่อทังเครื
้ ่ องมือที่ใช้
ในการถ่ายภาพรังสี  อุปกรณ์ตา่ งๆ และขบวนการล้ างฟิ ล์ม เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยและผู้ท�ำการถ่ายภาพ
รังสีได้ รับรังสีน้อยที่สดุ ในการถ่ายภาพรังสี
1. การทดสอบเครื่ องมือและอุปกรณ์ (Tests for equipment and supplies)
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องที่ควรได้ รับการทดสอบได้ แก่ เครื่ องถ่ายภาพรังสี ฟิ ล์ม ฉากเพิ่ม
ความเข้ ม (intensifying screen) ตลับใส่ฟิล์มนอกปาก กล่องแสงดูฟิล์ม (viewbox)
1.1 การทดสอบเครื่ องถ่ายภาพรังสี   เครื่ องถ่ายภาพรังสีทกุ เครื่ องควรได้ รับการ
ตรวจสอบความสามารถในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยอาจมีผ้ ตู รวจสอบ
จากทางราชการ เช่น กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เข้ ามาตรวจสอบเครื่ อง
อยูเ่ ป็ นประจ�ำทุกปี หรื อ สองปี เป็ นต้ น เพื่อให้ แน่ใจว่าการตังค่
้ าเทคนิคต่างๆ
ในการถ่ายภาพรังสีมีค่าถูกต้ องและเที่ยงตรงตามที่ควรจะเป็ นไม่ว่าจะเป็ น
ค่าความต่างศักย์  ค่าเวลา  ค่ากระแสผ่านหลอดเอกซเรย์ และไม่มีการรั่วของ
หลอดเอกซเรย์
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1.2 การทดสอบฟิ ล์ม   การเก็บฟิ ล์มควรเก็บไว้ ในที่แห้ งและอุณหภูมิไม่สงู เกินไป
และควรน�ำฟิ ล์มมาใช้ ก่อนวันที่จะหมดอายุ เมื่อเปิ ดใช้ ฟิล์มกล่องใหม่ควร
ท�ำการทดสอบฟิ ล์มสักหนึง่ ฟิ ล์ม โดยท�ำการแกะฟิ ล์มในห้ องมืดเพื่อล้ างฟิ ล์ม
และสังเกตดูว่าฟิ ล์มที่ล้างได้ เป็ นอย่างไร ฟิ ล์มที่ยงั ใหม่และไม่หมดอายุควรมี
ลักษณะใส มีสีออกสีฟ้าอ่อนเล็กน้ อย ส่วนฟิ ล์มที่หมดอายุแล้ วหรื อได้ รับการ
เก็บที่ไม่ถกู วิธี เช่นเก็บในที่มีอณ
ุ หภูมิร้อน จะปรากฏว่ามีความขุน่ มัวหลังการ
ล้ างฟิ ล์ม กรณีนี ้ก็ไม่ควรใช้ ฟิล์มในกล่องนันอี
้ กต่อไป
1.3 การทดสอบฉากเพิ่มความเข้ ม และตลับใส่ฟิล์ม  ควรเปิ ดเช็คดูว่าในตลับใส่
ฟิ ล์มนันสะอาด
้
หรื อไม่ หากมีผงฝุ่ นหรื อเศษกระดาษใดๆ ควรท�ำความสะอาด
ออกให้ หมดก่อนน�ำมาใช้ ใหม่ และนอกจากผงฝุ่ นแล้ วควรตรวจสอบดูวา่ มีรอย
ขีดข่วนใดๆ ปรากฏบนฉากเพิ่มความเข้ มหรื อไม่ หากมีก็ควรท�ำการเปลี่ยน  
ส่วนการป้องกันการขีดข่วนก็อยู่ที่การดูแลรักษาในขณะใช้ งานว่าไม่ใช้ นิ ้วที่มี
เล็บยาวจับเอาแผ่นฟิ ล์มออกมาจากตลับใส่ฟิล์มเพราะเล็บอาจท�ำการขีดข่วน
ฉากเพิ่มความเข้ มที่มีอยู่ได้ โดยที่ไม่ร้ ู ตวั ผู้ปฏิบตั ิงานควรตัดเล็บให้ สนและใช้
ั้
ความระมัดระวังในการน�ำฟิ ล์มออกจากตลับ  การท�ำความสะอาดตลับใส่ฟิล์ม
และฉากเพิ่มความเข้ มนัน้ ควรท�ำทุกเดือน เดือนละครัง้ โดยใช้ น� ้ำยาท�ำความ
สะอาดตามที่ บริ ษัทแนะน� ำ  สิ่งที่ ควรพิจารณาในการทดสอบตลับใส่ฟิล์ ม
และฉากเพิ่มความเข้ มได้ แก่ การตรวจดูวา่ ตลับปิ ดได้ แนบสนิทดีหรื อไม่  การมี
แสงรั่วเข้ าไปในตลับหรือไม่ หรื อการบิดเบี ้ยวของกรอบตลับอันจะท�ำให้ เกิดการ
รั่วของแสงได้    นอกจากนี ้ตลับใส่ฟิล์มยังควรต้ องได้ รับการตรวจสอบดูในเรื่ อง
ความแนบของฉากเพิ่มความเข้ มกับแผ่นฟิ ล์มด้ วย การทดสอบสามารถท�ำได้
โดย  ใส่ฟิลม์ หนึง่ ฟิ ลม์ เข้ าไปในตลับ น�ำแผ่นทดสอบทีท่ �ำด้ วยโลหะทีเ่ ป็ นตาข่าย
เรี ยบๆ มาวางบนด้ านหน้ าของตลับที่ใส่ฟิล์ม แล้ วน�ำตลับไปท�ำการถ่ายรังสี
ตังฉากกั
้
บตลับโดยให้ มีระยะห่างของกระบอกถึงฟิ ล์มที่ 40 นิ ้ว ใช้ การตังค่
้ าที่
70 kVp  10 mA  0.25 วินาที  จากนันน�
้ ำฟิ ล์มไปล้ าง แล้ วตรวจเช็คดูฟิล์มบน
กล่องแสงอ่านฟิ ลม์   หากฟิ ลม์ แนบดีกบั ฉากเพิม่ ความเข้ ม ภาพจะปรากฏให้ เห็น
เส้ นตาข่ายชัดเจน ด้ วยความเข้ มของเส้ นสม�่ำเสมอกันโดยตลอด  หากมีบริเวณ
ใดที่เส้ นตาข่ายขาดหายไปหรื อมีความเข้ มในบางจุดไม่เท่ากันแสดงว่าฟิ ล์มกับ
ฉากเพิ่มความเข้ มไม่แนบกัน ก็ควรท�ำการแก้ ไข หรื อเปลี่ยนใหม่
1.4 การตรวจสอบกล่องแสงดูฟิล์ม  กล่องแสงดูฟิล์มที่เหมาะสมในการใช้ ดภู าพ
ถ่ายรังสี ควรได้ รับการดูแล และตรวจสอบดูสงิ่ ต่างๆ ดังนี ้แสงฟลูออเรสเซนต์ที่
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ออกมานันควรมี
้
ความสม�่ำเสมอกันโดยตลอด โดยสามารถใช้ อปุ กรณ์วดั ความ
เข้ มแสง (photographic light meter) ที่ชา่ งถ่ายภาพใช้ ในการวัดความเข้ มแสง
มาวัดบริ เวณต่างๆ ของหน้ ากล่องแสงดูฟิล์ม เช่นวัดแสงที่ตรงกลาง เทียบกับ
บริ เวณขอบด้ านบน ขอบด้ านล่าง  นอกจากนี ้ควรเช็คดูวา่ มีเศษผงใดๆ บดบัง
บนหน้ าจอกล่องแสงหรือไม่ หากมีกใ็ ห้ ทำ� ความสะอาด โดยการท�ำความสะอาด
ควรท�ำทุกสัปดาห์ ส่วนหลอดไฟที่ใช้ ควรมีการเปลี่ยนหากกระพริ บหรื อเริ่ ม
เสือ่ มคุณภาพลง  หรื อแม้ นแต่แผ่นพลาสติกที่ครอบก็ควรดูวา่ มีการเปลีย่ นสีขนุ่
ขึ ้นหลังจากได้ รับความร้ อนจากการใช้ งานไปนานปี กเ็ ป็ นได้ เมือ่ ความสว่างของ
กล่องแสงดูฟิลม์ ลดลงเพราะความขุน่ ของพลาสติก จะท�ำให้ คา่ ความเปรียบต่าง
ของฟิ ล์มลดลงด้ วย จึงควรท�ำการเปลี่ยน เพื่อให้ สามารถให้ งานในการแปลผล
ภาพรังสีได้ อย่างถูกต้ อง
2. การตรวจสอบขบวนการล้ างฟิ ล์ ม (Tests for film processing)
เนือ่ งจากขบวนการล้ างฟิ ลม์ เป็ นขันตอนส�
้
ำคัญอีกขันตอนหนึ
้
ง่ ของห่วงโซ่การถ่ายภาพ
รังสีเพื่อการวินิจฉัยทางทันตกรรม จึงต้ องมีการควบคุมคุณภาพขันตอนต่
้
างๆ ในการล้ างฟิ ล์ม
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ทุกขันตอนได้
้
มีการปฏิบตั อิ ย่างถูกต้ อง เหมาะสม เพื่อให้ ได้ ฟิล์มที่มีคณ
ุ ภาพ
เริ่ มตังแต่
้ การตรวจสอบห้ องมืด ว่าไม่มีการรั่วของแสงสว่างเข้ ามาในห้ อง อันจะท�ำให้ เกิดการ
ขุน่ มัวของฟิ ล์ม หรื อฟิ ล์มเสียไปเลยก็ได้ ซึง่ เป็ นเหตุให้ ต้องท�ำการถ่ายภาพรังสีซ� ้ำอีกครัง้
2.1 การตรวจสอบแสงในห้ องมืด
สามารถท�ำได้ ทงการตรวจสอบการรั
ั้
่วของแสงในห้ องมืด และการตรวจ
สอบแสงปลอดภัย (safelight) ที่ใช้ ในห้ องมืด โดยในขันแรกต้
้
องท�ำการตรวจ
สอบก่อนว่าในห้ องมืดนันมี
้ แสงสว่างจากภายนอกรั่วเข้ าไปได้ หรื อไม่ ท�ำได้ โดย
การเข้ าไปในห้ องมืด ปิ ดประตู ปิ ดไฟทังหมดรวมทั
้
งไฟที
้ ่ให้ แสงปลอดภัยในการ
ล้ างฟิ ล์มด้ วย เมื่อสายตาค่อนข้ างคุ้นชินกับสภาพห้ องมืดแล้ วให้ คอ่ ยๆ มองไป
รอบๆ ห้ อง โดยเฉพาะตามขอบประตู ขอบหน้ าต่าง จุดที่มีทอ่ แอร์ เข้ ามา ทุกจุด
ที่อาจมีแสงสว่างจากภายนอกลอดเข้ ามาได้ ว่ามีแสงรั่วเข้ ามาหรื อไม่ หากพบ
ว่ามีแสงสว่างจากภายนอกลอดเข้ ามาได้ กใ็ ห้ ทำ� การปิ ดรอยรั่วนัน้ ซึง่ อาจใช้ แผ่น
กระดาษหรื อวัสดุตา่ ง ๆ มาปิ ดรอยรั่วนันก่
้ อนจะท�ำการล้ างฟิ ล์ม หากไม่พบว่า
มีแสงลอดเข้ ามาได้ ก็ให้ ตรวจสอบในขันต่
้ อไปคือ การตรวจสอบแสงปลอดภัย
ท�ำได้ โดยการใช้ ฟิล์มในปาก 1 ฟิ ล์ม น�ำมาวางในห้ องมืด หลังจากปิ ดไฟฟ้าใน
ห้ องทังหมดแล้
้
ว รวมทังไฟแสงปลอดภั
้
ย ท�ำการแกะฟิ ล์มที่ยงั ไม่ได้ รับรังสีออก
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วางห่างจากหลอดไฟแสงปลอดภัย อย่างน้ อย 4 ฟุต หรื อ 120 เซนติเมตร วาง
เหรี ยญบาทบนฟิ ล์มที่แกะออก แล้ วท�ำการเปิ ดไฟแสงปลอดภัย นาน 3-4 นาที
เพื่อให้ แสงปลอดภัยส่องไปโดนฟิ ล์มที่มีเหรี ญบาทวางทับอยู่ จากนันน�
้ ำฟิ ล์ม
ไปเข้ าเครื่ องล้ างฟิ ล์ม หรื อท�ำการล้ างฟิ ล์มด้ วยมือต่อไป  แล้ วน�ำฟิ ล์มที่ล้างได้
ออกมาตรวจสอบดูวา่ สามารถมองเห็นรอยวงกลมสีขาวของเหรียญบาทหรือไม่  
หากไม่สามารถมองเห็นภาพใดๆ บนฟิ ล์ม แสดงว่าหลอดไฟที่ให้ แสงปลอดภัย
ที่ใช้ ในห้ องมืดนี ้เหมาะสมดีแล้ ว  แต่หากปรากฏว่าเห็นรอยวงกลมของเหรี ยญ
บาทโดยที่โดยรอบเห็นเป็ นสีออกเทาๆ ก็แสดงว่าแสงจากหลอดไฟปลอดภัย
นันไม่
้ ปลอดภัยจริ งจึงท�ำให้ สว่ นที่ไม่มีเหรี ยญบังได้ รับแสงเกิดเป็ นสีเทาได้ ให้
ท�ำการแก้ ไขก่อนใช้ ห้องมืดนี ้ล้ างฟิ ล์มชนิดที่ทดสอบ การเลือกใช้ แสงปลอดภัย
ในห้ องมืดทีใ่ ช้ ทำ� การล้ างฟิ ลม์ นอกปากยิง่ ต้ องทดสอบให้ ดี เพราะฟิ ลม์ นอกปาก
มีความไวต่อแสงมากกว่าฟิ ล์มในปากมาก
2.2 การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ ในการล้ างฟิ ล์ม
อุปกรณ์ที่ควรตรวจสอบให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานได้ แก่ เทอร์ โมมิเตอร์   
นาฬิกาจับเวลา ในกรณีล้างฟิ ล์มด้ วยมือ และหากใช้ เครื่ องล้ างฟิ ล์มอัตโนมัติ
ยิ่งต้ องหมั่นตรวจสอบดูแลรั กษาความสะอาดของเครื่ องและส่วนประกอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกกลิ ้งที่น�ำพาฟิ ล์มไปสู่ส่วนต่างๆ ในเครื่ องต้ องสะอาด
เสมอ นอกจากนี ้ยังควรตรวจดูระดับของน� ้ำยาล้ างฟิ ล์มต่างๆ ว่ามีการเติมให้
อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และระบบน� ้ำล้ างวิ่งเป็ นปกติไม่อดุ ตัน ก่อนการใช้ งาน
ในแต่ละวันควรท�ำการทดสอบความพร้ อมของเครื่ องโดยน�ำฟิ ล์มที่ยงั ไม่ได้ รับ
รังสีมาท�ำการล้ าง โดยควรใช้ ฟิล์มชนิดคูใ่ นหนึง่ ซอง เมื่อแกะฟิ ล์มออกมาแล้ ว
น�ำฟิ ล์มหนึง่ เข้ าเครื่ องล้ างทันที อีกฟิ ล์มให้ น�ำไปถูกแสงก่อนน�ำเข้ าสูเ่ ครื่ องล้ าง
ฟิ ล์มอัตโนมัต  ิ และสังเกตดูวา่ ฟิ ล์มทีอ่ อกมานันเป็
้ นอย่างไร โดยฟิ ล์มทีย่ งั ไม่ถกู
แสงใดๆ ควรออกมาใสและแห้ ง ส่วนฟิ ล์มที่ถกู แสงควรออกมาด�ำสนิทและแห้ ง
จึงจะถือว่าเครื่ องล้ างฟิ ล์มอยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานในวันนันๆ  
้
2.3 การตรวจสอบสภาพน� ้ำยาล้ างฟิ ล์ม
โดยปกติของน� ้ำยาล้ างฟิ ล์มนัน้ ต้ องมีการเติมน� ้ำยาสร้ างภาพและน� ้ำยา
คงสภาพทดแทนของเดิมเพือ่ ให้ มคี วามเข้ มข้ นเหมาะสมและระดับเหมาะสมใน
การใช้ งาน และเมื่อใช้ งานล้ างฟิ ล์มในปริ มาณมากสักระยะหนึ่งก็ควรท�ำการ
เปลี่ยนน� ้ำยาใหม่ ซึ่งมักอยู่ในช่วง 3-4 สัปดาห์ ก็ควรเปลี่ยนน� ้ำยาใหม่แล้ ว  
อย่างไรก็ตามการเปลีย่ นน� ้ำยาจะขึ ้นกับปริ มาณการใช้ งานซึง่ หากใช้ งานมากก็
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อาจเปลีย่ นเร็วกว่านี ้ได้ วิธีการทดสอบว่าถึงเวลาทีค่ วรจะเปลีย่ นน� ้ำยาล้ างฟิ ล์ม
ส�ำหรับน� ้ำยาสร้ างภาพแล้ วมีดงั นี ้ การตรวจสอบความเข้ มของน� ้ำยาสร้ างภาพ
อาจท�ำได้ โดยการล้ างฟิ ล์มแล้ ววัดค่าหรื อเปรี ยบเทียบความเข้ มของฟิ ล์มกับ
ฟิ ล์มที่เป็ นฟิ ล์มอ้ างอิง (Reference radiograph) ซึง่ ท�ำไว้ ตงแต่
ั ้ น� ้ำยายังใหม่
อยู่ ซึง่ อาจใช้ การถ่ายภาพรังสีของวัตถุใดๆ หรื อหุน่ จ�ำลองก็ได้ โดยท�ำการถ่าย
ที่การตังค่
้ าเทคนิคที่เหมาะสม แล้ วท�ำการล้ างฟิ ล์มด้ วยน� ้ำยาที่ใหม่ในสภาพ
อุณหภูมิและเวลาที่ถกู ต้ อง ก็จะได้ ฟิล์มที่มีความเข้ มที่ดีเหมาะสมไว้ เป็ นฟิ ล์ม
อ้ างอิง ท�ำการเปรี ยบเทียบความเข้ มของภาพรังสีในวันที่ทดสอบกับภาพรังสี
อ้ างอิง โดยพิจารณาว่า ภาพทังสองมี
้
ความเข้ มเท่ากันหรื อไม่   หากภาพรังสีที่
ทดสอบมีความเข้ มน้ อยกว่าหรื อดูขาวกว่าภาพรังสีอ้างอิงแล้ วก็แสดงว่า น� ้ำยา
สร้ างภาพอ่อนสภาพลงไปหรื อ มีอณ
ุ หภูมิต�่ำไป หากภาพรังสีที่ทดสอบออกมา
เข้ มหรื อด�ำกว่าภาพอ้ างอิงแสดงว่าความเข้ มข้ นของน� ้ำยาสร้ างภาพมากเกินไป
หรื อน� ้ำยามีอณ
ุ หภูมิสงู ก็ให้ ท�ำการปรับแก้ ไขก่อนการใช้ งาน
ส่วนการทดสอบความเข้ มของน� ้ำยาคงสภาพ อาจท�ำได้ ดงั ต่อไปนี ้ท�ำการ
ทดสอบความสามารถในการก�ำจัดผลึกซิลเวอร์ เฮไลด์ที่ไม่ได้ รับรังสีออก โดย
การน�ำฟิ ล์มใหม่มาแกะและน�ำไปจุม่ ในถังน� ้ำยาคงสภาพโดยตรง จับเวลาดูวา่
ต้ องใช้ เวลานานเท่าไรกว่าฟิ ล์มจะใสทังหมด
้
หากต้ องใช้ เวลามากกว่า 2 นาที
ในการท�ำให้ ฟิล์มใสทังหมด
้
แสดงว่าน� ้ำยาคงสภาพเริ่ มอ่อนก�ำลังแล้ ว ก็ควร
เปลี่ยนน� ้ำยาคงสภาพใหม่ได้
3. การตรวจส�ำหรั บระบบดิจทิ ลั (Tests for Digital imaging)
ผู้ที่ใช้ ระบบดิจิทลั ในคลินิกก็ต้องท�ำการดูแลคุณภาพของระบบดิจิทลั เช่นเดียวกัน
ทังในด้
้ านการตรวจสอบเครื่ องถ่ายเอกซเรย์ที่ควรท�ำเป็ นประจ�ำทุกปี และควรมีการตรวจสภาพ
แผ่นรับภาพทังชนิ
้ ดโซลิตสเตดหรื อเซนเซอร์ (intraoral sensor) และแผ่นรับภาพฟอสฟอร์
(Imaging plate) โดยควรตรวจสอบดูสภาพของสายเคเบลทีต่ อ่ ระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั เซนเซอร์
ว่ามีการหักงอ หรื อแตกหักของสายหรื อไม่ นอกจากนี ้ยังควรตรวจดูสภาพของกรอบหุ้มบริ เวณ
รับรังสีวา่ อยู่ในสภาพดีหรื อไม่ โดยควรตรวจสอบเป็ นระยะๆ อาจจะทุก 6 เดือนหากมีการใช้
งานมาก หากใช้ งานไม่มากก็อาจท�ำปี ละครัง้ ได้   ในส่วนของแผ่นรับภาพฟอสฟอร์ นนควรตรวจ
ั้
ดูรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ ้นจากการใช้ งาน หากพบว่ามีรอยขีดข่วนควรท�ำการถ่ายภาพรังสีแล้ ว
ดูวา่ รอยนันปรากฏอย่
้
างชัดเจนหลังการถ่ายภาพรังสีหรื อไม่ หากเห็นอย่างชัดเจนและจะมีผล
ต่อการวินิจฉัยรอยโรคก็ควรน�ำแผ่นนันออกจากระบบการใช้
้
งานในคลินิกไปและเปลี่ยนแผ่น
75

คู่มือการป้ องกันรังสีทางทันตกรรม

ใหม่เข้ ามาแทนที่   ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ ความระมัดระวังในการหยิบจับแผ่นรับภาพฟอสฟอร์ ให้ ดีใน
การใช้ งานทางคลินิก  โดยการทดสอบคุณภาพภาพรังสีดจิ ิทลั อาจต้ องอาศัยอุปกรณ์พเิ ศษช่วย
ในการทดสอบ ซึง่ ควรท�ำการทดสอบตามค�ำแนะน�ำของบริ ษัทผู้ผลิตโดยอาจต้ องใช้ บริ การของ
ทางบริ ษัท  ดังนันการเลื
้
อกซื ้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนบริ ษัทที่ท่านสามารถติดต่อให้ มาท�ำการ
บริ การหลังการขายจึงมีความจ�ำเป็ นมาก นอกจากนี ้การตังค่
้ าหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ก็ต้องท�ำให้
สามารถแสดงภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ ทีจ่ ะแสดงได้ โดยควรมีการทดสอบสภาพการแสดงผลหน้ า
จอด้ วยแบบทดสอบของ SMPTE  หรื อ TG18-QC โดยควรทดสอบทุกสัปดาห์ นอกจากนี ้ควร
มีการท�ำความสะอาดหน้ าจอ และการจัดสภาพห้ องที่ใช้ ในการอ่านภาพรังสีก็ควรอยูใ่ นบริ เวณ
ที่มีมา่ นกันแสงและสามารถหรี่ แสงในห้ องลงได้ และเงียบ เพื่อให้ เกิดสภาพห้ องที่เหมาะสมใน
การอ่านภาพรังสีดิจิทลั ด้ วย
หากจะสรุปกิจกรรมในการปฏิบตั ิเพื่อการประกันคุณภาพเป็ นตามระยะเวลา อาจแบ่ง
ได้ เป็ นกิจกรรมดังนี ้
1. กิจกรรมรายวัน (Daily Tasks)
2. กิจกรรมรายสัปดาห์ (Weekly Tasks)
3. กิจกรรมรายเดือน (Monthly Tasks)
4. กิจกรรมรายปี (Yearly Tasks)
กิจกรรมรายวัน เป็ นกิจกรรมที่ควรท�ำทุกวันก่อนการเริ่ มใช้ งาน ประกอบด้ วย
1) การท�ำการทดสอบความเข้ มของฟิ ล์มกับฟิ ล์มอ้ างอิง
2) ตรวจเช็คระดับน� ้ำยาล้ างฟิ ลม์ และท�ำการเติมน� ้ำยาทดแทนในตอนเช้ า (Replenishing
solutions)
3) ตรวจเช็คอุณหภูมิของน� ้ำยาล้ างฟิ ล์มในถัง
4) ท�ำการใส่ฟิล์มเพื่อเช็คความสะอาดลูกกลิ ้งก่อนใช้ งาน
5) ท�ำการจดบันทึกลงในสมุดบันทึกทุกครัง้ เมือ่ ต้ องท�ำการถ่ายภาพรังสีซอ่ ม (Retake log)
		
กิจกรรมรายสัปดาห์ ได้ แก่
1) การพิจารณาเปลีย่ นน� ้ำยาล้ างฟิ ล์มใหม่หมด ซึง่ จะเป็ นการเปลีย่ นหลังจากใช้ งานไป
1-2 หรื อ 3-4 สัปดาห์ นันขึ
้ ้นกับปั จจัยของการใช้ งานและขนาดของถังใส่น� ้ำยาล้ าง
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ฟิ ล์ม การมีฝาครอบถังใส่น� ้ำยาหรื อไม่  และอุณหภูมิในห้ องล้ างฟิ ล์ม ทังนี
้ ้การตัดสิน
ใจเปลีย่ นน� ้ำยาจะขึ ้นกับผลการทดสอบน� ้ำยาสร้ างภาพว่ามีความเข้ มข้ นดีอยูห่ รื อไม่
อันจะทราบผลจากการท�ำการล้ างฟิ ล์มเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มอ้ างอิงนัน่ เอง
2) การท�ำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ ในการล้ างฟิ ล์ม เช่นการล้ างถังใส่น� ้ำยาล้ างฟิ ล์ม
ทังหมด
้
และการล้ างท�ำความสะอาดชิ ้นส่วนของเครื่ องล้ างฟิ ล์มอัตโนมัติ โดยเฉพาะ
ลูกกลิ ้ง ซึง่ ควรต้ องท�ำการล้ างให้ สะอาดทุกสัปดาห์ โดยการท�ำความสะอาดให้ ทำ� ตาม
ค�ำแนะน�ำของบริ ษัทผู้ผลิตเครื่ องล้ างฟิ ล์มอัตโนมัติ  และ ควรท�ำการล้ างน� ้ำสุดท้ าย
2 ครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าไม่มี สารตกค้ างจากน� ้ำยาที่ใช้ ท�ำสะอาดตกค้ างอยู่ อันจะมีผล
ต่อการล้ างฟิ ล์มได้
3) การท�ำความสะอาดกล่องแสงดูฟิล์ม เพื่อก�ำจัดฝุ่ นละออง หรื อเศษสกปรกใดๆ บน
กล่องแสงออกไป แต่ควรใช้ ผ้านุม่ เพือ่ ไม่ให้ เกิดการขีดข่วนผิวพลาสติกของกล่องแสง
4) การทบทวนสมุดบันทึกการถ่ายภาพรังสีซ� ้ำว่ามีความถี่เป็ นอย่างไร เพื่อหาสาเหตุ
ของการต้ องถ่ายซ่อมและจะได้ น�ำไปแก้ ไขต่อไป ซึง่ การต้ องซ่อมฟิ ล์มอาจเกิดจาก
อุปกรณ์ในการถ่ายภาพช�ำรุด หรื ออาจเกิดจากทักษะของผู้ท�ำการถ่ายภาพรังสีก็จะ
ได้ เป็ นข้ อมูลน�ำไปแก้ ไขต่อไป
กิจกรรมรายเดือน ได้ แก่
1) การตรวจเช็คแสงรั่วและแสงปลอดภัยในห้ องมืด ซึง่ ท�ำได้ ตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
2) การท�ำความสะอาดฉากเพิ่มความเข้ ม
3) การหมุนเวียนสต๊ อกฟิ ลม์ ให้ นำ� ฟิ ลม์ ทีใ่ กล้ จะหมดอายุกอ่ นมาใช้ กอ่ นแต่ต้องไม่ใช้ ฟิลม์
ทีห่ มดอายุแล้ ว การหมุนเวียนสต๊ อกอยูเ่ ป็ นประจ�ำจะท�ำให้ สามารถใช้ ฟิลม์ ได้ ทนั ก่อน
หมดอายุ ทังนี
้ ้ต้ องเก็บฟิ ล์มในที่แห้ ง ห่างไกลจากแสง ความร้ อนและรังสี เพื่อไม่ให้
ฟิ ล์มเสื่อมคุณภาพ
4) การตรวจเช็คเสื ้อตะกัว่ กันรังสี (lead apron) และปลอกคอตะกัว่ กันรังสี (Thyroid
collar) โดยดูวา่ มีรอยแตกหักในจุดใดหรื อไม่ เสื ้อตะกัว่ ควรแขวนอย่างถูกวิธีเพื่อไม่
ให้ เกิดการหักจากการพับเสื ้อตะกัว่ วิธีที่แนะน�ำคือการแขวนเสื ้อตะกัว่ กับไม้ แขวน
หรื อโดยการแขวนไว้ บนราวตากที่กลม ไม่ควรพับเสื ้อตะกัว่ ที่กึ่งกลางตัวเสื ้อเพราะ
เป็ นสาเหตุของการแตกหักของแผ่นตะกัว่ และท�ำให้ รังสีเอกซ์ผา่ นมาได้
5) การตรวจสอบรอยขีดข่วนบนแผ่นรับรังสีฟอสฟอร์ การตรวจสอบสภาพสายเคเบล
ของเซนเซอร์
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กิจกรรมรายปี ได้ แก่การตรวจเช็คเครื่องถ่ายเอกซ์เรย์ประจ�ำปี ซึง่ มักจะมีเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์เข้ ามาตรวจสอบทุก 1-2 ปี โดยสิง่ ที่ควรท�ำการตรวจสอบได้ แก่
1) ปริ มาณรังสีที่ออกมา และความเที่ยงของปริ มาณรังสีที่ออกมา โดยต้ องใช้ เครื่ องวัด
ปริ มาณรังสีหรื อ Dosimeter ในการวัด
2) ขนาดของการจ�ำกัดล�ำรังสี และแนวล�ำรังสี (Collimation and beam alignment)
โดยขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของล�ำรังสีที่ออกจากกระบอกรังสีในช่องปากไม่ควร
กว้ างเกินกว่า 2 ¾ นิ ้ว  
3) ค่าพลังงานรังสีที่ออกมาโดยการวัด ค่าความหนาครึ่งค่า (Half value layer, HVL)
4) ความเที่ยงตรงของการควบคุมเวลารังสีออกมา (Timer)
5) ค่ามิลลิแอมแปร์ (mA)
6) วัดขนาดจุดโฟกัสของหลอดรังสี (Focal spot size)
7) การตรวจสอบความนิ่งของแขนที่จบั หลอดรังสี

เอกสารอ้างอิง
1. Greenall C, Drage N, Ager M. Quality Assurance tests for digital radiography in general
dental practice. Dent Update 2014;41:126-134.
2. Iannucci JM, Jansen Howerton L. Dental radiography principles and techniques. 4th
ed. St. Louis: Elsevier; 2012.
3. Thomson EM, Johnson ON. Essentials of dental radiography for dental assistants and
hygienists (9th ed) New Jersey: Pearson; 2012.
4. White SC and Pharoah MJ. Oral Radiology principles and interpretation. 7th ed. St.Louis,
Elsevier Mosby; 2014.

78

บทที่ 5

การควบคุมการติดเชื้อ
(Infection control)

บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการได้ รับเชื ้อวัณโรค (tuberculosis)
เฮอร์ ปีส์ไวรัส (herpes viruses) การติดเชื ้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และตับอักเสบชนิด
เอถึง อี (hepatitis strains A through E)  และหลังจากที่ทราบกันถึงโรคภูมิค้ มุ กันบกพร่อง
(acquired immunodefiency syndrome; AIDS)  ในช่วงปี 1980-1989 ขันตอนที
้
ถ่ กู หลักสุขภาพ
อนามัยจึงถูกน�ำมาใช้ ในคลินิกทันตกรรมอย่างเข้ มงวด เป้าหมายเบื ้องต้ นของการปฏิบตั ิการ
ควบคุมการติดเชื ้อก็เพื่อที่จะป้องกันการปนเปื อ้ นและการติดต่อโรคจากผู้ป่วยถึงบุคลากร จาก
บุคลากรถึงผู้ป่วยและจากผู้ป่วยถึงผู้ป่วย โอกาสที่จะเกิดการปนเปื อ้ นในขันตอนการถ่
้
ายภาพ
รังสีมีความเป็ นไปได้ มาก มือของผู้ถ่ายภาพรังสีจะปนเปื อ้ นเนื่องจากสัมผัสกับช่องปากผู้ป่วย
ฟิ ล์มที่ปนเปื อ้ นน� ้ำลายและอุปกรณ์ยดึ ฟิ ล์ม นอกจากนี ้แล้ ว ผู้ถา่ ยภาพรังสียงั ต้ องปรับหัวหลอด
รังสี และอุปกรณ์ควบคุมเครื่ องเพื่อปล่อยรังสีเอกซ์ขณะถ่ายภาพรังสี การท�ำงานเหล่านี ้ ล้ วน
น�ำไปสูโ่ อกาสของการปนเปื อ้ น นอกจากนี ้แล้ ว การปนเปื อ้ นยังอาจเกิดขึ ้น ขณะที่ผ้ ถู ่ายภาพ
รังสีหยิบจับตัวรับภาพระบบดิจิทลั (digital sensor) หรื อแกะซองฟิ ล์มเพื่อล้ างฟิ ล์มในห้ องมืด
สิง่ ที่จะกล่าวต่อไปนี ้ จะช่วยก�ำจัดหรื อลดการปนเปื อ้ นให้ น้อยลง ได้ แก่ การน�ำหลักมาตรฐาน
การป้องกันการติดเชื ้อล่วงหน้ า (standard  precautions) มาใช้ ปฏิบตั งิ าน การประยุกต์หลัก
มาตรฐานการป้องกันการติดเชื ้อล่วงหน้ ามาปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ 1.การสวมถุงมือระหว่างการ
ถ่ายภาพรังสีทกุ ประเภท 2.การฆ่าเชื ้อและปกคลุมเครื่ องถ่ายภาพรังสี พื ้นผิวท�ำงาน เก้ าอี ้
และเสื ้อตะกั่ว 3.การท�ำให้ เครื่ องมือที่ใช้ ปราศจากเชือ้ 4.ใช้ ภาชนะบรรจุป้องกันฟิ ล์มหรื อ
ตัวรับภาพระบบดิจิทลั (sensor) และ 5.การป้องกันการปนเปื อ้ นในอุปกรณ์ล้างฟิ ล์ม คลินิก
ทันตกรรมแต่ละแห่งควรมีนโยบายและเขียนแนวทางหรื อขันตอนการปฏิ
้
บตั ิการควบคุมการ
ติดเชื ้อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจะดีที่สดุ ถ้ ามีคนใดคนหนึ่งซึง่ ปกติควรเป็ นทันตแพทย์เป็ น
ผู้รับผิดชอบการควบคุมการติดเชือ้ และเป็ นผู้แนะน�ำบุคลากรท่านอื่นที่ท�ำงานในคลินิกให้
ปฏิบตั ติ าม
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หลักมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อล่วงหน้า (standard precautions)
การป้องกันการติดเชื อ้ ล่วงหน้ า เป็ นการฝึ กปฏิบัติการการควบคุมการติดเชื อ้ ที่ ถูก
ออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากการติดต่อโรคทางเลือดและของเหลวในร่ างกาย
รวมถึงน� ำ้ ลาย เมื่อใช้ หลักมาตรฐานการป้องกันการติดเชื อ้ ล่วงหน้ า เลือดและน� ำ้ ลายจะ
ถูกปฏิบัติราวกับว่า เลือดและน�ำ้ ลายเหล่านัน้ มีการติดเชือ้ human immunodeficiency
virus(HIV) และ Hepatitis B virus ซึง่ วิธีการที่น�ำมาใช้ ป้องกันการปนเปื อ้ นจะถูกน�ำมาใช้ กบั
ทุกบุคคล ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา(The American Dental Association ;
ADA) และ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของประเทศสหรัฐอเมริ กา  (the  U.S. Centers
for Disease Control and  Prevention ; CDC) ย� ้ำให้ ใช้ หลักมาตรฐานการป้องกันการติดเชื ้อ
ล่วงหน้ า เพราะผู้ป่วยหลายคนไม่ทราบว่าพวกเขาเป็ นพาหะของโรคติดต่อหรื อทราบแต่ไม่
ต้ องการเปิ ดเผย
การสวมถุงมือขณะปฏิบัตงิ านถ่ ายภาพรั งสี
ถุงมือเป็ นปั จจัยทีส่ ำ� คัญปั จจัยหนึง่ ในการป้องกันการปนเปื อ้ นระหว่างผู้ป่วยและบุคลากร
ผู้ปฏิบตั งิ าน หลังจากที่ผ้ ปู ่ วยนัง่ ลงแล้ ว ผู้ถ่ายภาพรังสีควรล้ างมือและสวมถุงมือต่อหน้ าผู้ป่วย
ผู้ถ่ายภาพรังสีควรสวมถุงมือทุกครัง้ ที่ถ่ายภาพรังสีหรื อจับต้ องฟิ ล์มที่ปนเปื อ้ น วัสดุเช่นส�ำลี
และอุปกรณ์ยดึ ฟิ ล์มหรื อเมื่อดึงหรื อเก็บวัสดุปนเปื อ้ นจากพื ้นผิวอุปกรณ์ทางรังสี ผู้ปฏิบตั ิงาน
ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายเช่น อุปกรณ์ป้องกันตา (eyewear)  ผ้ าปิ ดปาก(mask) หรื อ
แผ่นป้องกันใบหน้ า (face shield) กรณีที่จะต้ องสัมผัสของเหลวจากผู้ป่วย
การป้องกันการติดเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัสในคลินิก
พื ้นผิวสัมผัสทางคลินกิ อาจเป็ นบริเวณทีม่ กี ารสัมผัสถุงมือ หรื อเครื่ องมือทีเ่ ข้ าปากผู้ป่วย
พื ้นผิวสัมผัสทางคลินิกหมายรวมถึง เครื่ องถ่ายภาพรังสี  ตัวควบคุมเครื่ อง เครื่ องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ ข้างเก้ าอี ้ท�ำฟั น อุปกรณ์จดั แนวล�ำรังสี เก้ าอี ้ท�ำฟั นและพนักพิงศีรษะ เสื ้อตะกัว่ ปลอกคอ
ตะกัว่ และพื ้นผิวทีว่ างฟิ ลม์ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC)
จัดกลุ่มให้ กับสิ่งเหล่านีว้ ่า เป็ นสิ่งที่ไม่ถึงกับต้ องใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ เป็ นสิ่งที่ไม่
ล่อแหลมต่อการติดเชื ้อ (noncritical   items) เพราะสิ่งเหล่านี ้อาจสัมผัสน� ้ำลาย เลือดหรื อ
ผิวหนัง แต่ไม่ได้ สมั ผัส เยื่อบุชอ่ งปาก เป้าหมายของการป้องกันการปนเปื อ้ นได้ ถกู กล่าวถึงว่า
ให้ ป้องกันการติดเชื ้อในพื ้นผิวทังหมดที
้
่ได้ กล่าวมาโดยใช้ แผ่นกันเพื
้ ่อแยกอุปกรณ์ออกจากการ
สัมผัสโดยตรง แผ่นกันนี
้ ้หมายถึงแผ่นพลาสติกใสควรเปลี่ยนเมื่อช�ำรุ ดหรื อหลังจากใช้ งานใน
ผู้ป่วยแต่ละคน
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แผ่นกันนี
้ ้ควรปกคลุมพื ้นผิวการท�ำงานที่มีการท�ำความสะอาดและป้องกันการติดเชื ้อ
มาก่อนด้ วยน� ้ำยาป้องกันการติดเชื ้อซึง่ ควรคลุมบริ เวณที่ต้องการป้องกันขณะที่น� ้ำยายังเปี ยก
อยู่ เพื่อลดปริ มาณการหยดของน� ้ำยา เสื ้อตะกัว่ ควรท�ำความสะอาด ป้องกันการติดเชื ้อ หลัง
จากใช้ งานในผู้ป่วยแต่ละคน เพราบ่อยครัง้ จะพบการปนเปื อ้ นของน� ้ำลายเป็ นผลจาการจับต้ อง
ในขณะจัดท่าผู้ป่วยระหว่างถ่ายภาพรังสี หลังจากใช้ งานแล้ ว ควรแขวนเสื ้อตะกัว่ ฉีดด้ วยสเปรย์
น� ้ำยาฆ่าเชื ้อ เช็ดและปกคลุมด้ วยถุงพลาสติก บัตรบันทึกประวัตผิ ้ ปู ่ วยควรวางในต�ำแหน่งทีห่ า่ ง
ไกลต่อการปนเปื อ้ นและไม่ควรถูกหยิบฉวยระหว่างการถ่ายภาพรังสี
แม้ ว่าแผ่นกัน้ จะช่วยควบคุมการติดเชื ้อแต่ก็ไม่สามารถมาแทนที่พื ้นผิวที่สะอาดและ
ป้องกันการติดเชื ้อได้ บางครัง้ ในการปฏิบตั งิ าน อาจไม่พบมีแผ่นพลาสติกคลุมทุกครัง้   ดังนัน้
จึงควรมีพื ้นผิวที่สะอาดและป้องกันการติดเชื ้อไว้ เสมอ แม้ จะมีแผ่นพลาสติกคลุมพื ้นผิวแล้ ว
ผู้ถ่ายภาพรังสีควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผนังและพื ้นผิวอื่นๆด้ วยถุงมือที่ปนเปื อ้ น แม้ ADA จะ
ไม่รับรองสารเคมี/น� ้ำยาป้องกันการติดเชื ้อและสารปลอดเชื ้อ แต่ขอแนะน�ำว่าทันตแพทย์ควร
ใช้ สารเคมีอย่างอ่อนหรื ออย่างกลางที่ที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้ อม(Environmental Protection
Agency;EPA) น� ำ้ ยาป้ องกันการติ ด เชื อ้ เหล่า นี ค้ วรมี ประสิท ธิ ภาพในการฆ่า เชื อ้ วัณโรค
(tuberculosis) และป้องกันการติดเชื ้ออื่นๆ รวมถึง เชื ้อไวรัสตับอักเสบ บี และเอชไอวี
อุปกรณ์ในการถ่ายภาพรังสีแพโนรามาและภาพรังสีเซฟฟาโลแกรมควรได้ รับการดูแล
เช่นเดียวกับอุปกรณ์ชนิดอืน่ ๆ อาจใช้ แท่นกัดชนิดใช้ ครัง้ เดียวแล้ วทิ ้ง(disposable bite-blocks)
อุปกรณ์ชว่ ยจัดต�ำแหน่งศีรษะ ตัวควบคุมเครื่องและสวิทช์ควรเช็ดอย่างระมัดระวังด้ วยกระดาษ
ชื ้นชุม่ ไปด้ วยน� ้ำยาป้องกันการติดเชื ้อ ผู้ถ่ายภาพรังสีควรสวมถุงมือขณะถ่ายภาพรังสีให้ ผ้ ปู ่ วย
และควรถอดถุงมือทิ ้งก่อนจับต้ องตลับฟิ ล์มและดึงออกจากเครื่ องเพื่อน�ำฟิ ล์มไปล้ าง อุปกรณ์
ถ่ายภาพรังสีเซฟ ได้ แก่ แท่งสัมผัสหน้ าผาก สัมผัสรูหู ฯลฯ ควรท�ำความสะอาดและป้องกันการ
ติดเชื ้อด้ วยสารฆ่าเชื ้อที่ประกอบด้ วยไอโอดีน และอาจจะคลุมด้ วยพลาสติกด้ วย
หลังจากขบวนการถ่ายภาพรังสีเสร็ จแล้ ว ควรแกะแผ่นพลาสติกที่ปกคลุมออก พ่นหรื อ
เช็ดบริเวณพื ้นผิวการท�ำงาน เสื ้อตะกัว่ ด้ วยน� ้ำยาป้องกันการติดเชื ้อทีก่ ล่าวมาแล้ วและคลุมวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆด้ ยแผ่นพลาสติกเพื่อเตรี ยมพร้ อมส�ำหรับถ่ายผู้ป่วยรายต่อไป

การท�ำให้เครื่องมือปลอดเชื้อในชุดเครื่องมือที่ใช้ครั้งเดียว
อุปกรณ์ยดึ ฟิ ล์ม ถูกจัดโดย CDC ว่าเป็ นเครื่ องมือกึง่ วิกฤต หมายถึงเป็ นเครื่ องมือที่ไม่
ได้ แทงทะลุเนื ้อเยื่ออ่อน หรื อกระดูก แต่จะสัมผัสเนื ้อเยื่อช่องปาก เป็ นการดีที่จะใช้ อปุ กรณ์
ยึดฟิ ล์มที่ทนความร้ อนสามารถท�ำให้ ปลอดเชื ้อด้ วยการใช้ ความร้ อน หลังจากใช้ งานเสร็ จแล้ ว
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ควรถอดแยกชิ ้นส่วนของอุปกรณ์ยดึ ฟิ ล์ม ท�ำความสะอาดด้ วยน� ้ำร้ อนและสบู่ เพื่อก�ำจัดน� ้ำลาย
และผงตะกอนต่างๆ เมื่อสะอาดแล้ ว ให้ บรรจุในซองพลาสติกหรื อถุงกระดาษและฆ่าเชื ้อผ่าน
เครื่ องอบไอน� ้ำ (autoclave)  หลังจากท�ำเครื่ องมือให้ ปลอดเชื ้อแล้ ว เครื่ องมือควรเก็บในถุง
ส�ำหรั บเก็บและล�ำเลียงส่งต่อไปยังห้ องถ่ายภาพรั งสี และน�ำออกมาเฉพาะเมื่อต้ องการใช้
งาน ควรมีการท�ำระบบในการส่งเครื่ องมือที่ปนเปื อ้ นไปยังห้ องท�ำความสะอาดและปลอดเชื ้อ
เช่นเดียวกับขันตอนการน�
้
ำเครื่ องมือที่ปลอดเชื ้อแล้ วมาใช้
การป้องกันการติดเชื้อในเซนเซอร์
อาจใช้ ถุงพลาสติกห่อหรื อพัน หรื อใช้ ถงุ นิ ้ว ลักษณะคล้ ายถุงมือ แต่ขนาดพอดีเซนเซอร์
สวมทับก่อนใช้ งาน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นได้ จึงขอแนะน�ำให้ ใช้ น� ้ำยาฆ่า
เชื ้อประเภท Environmental  Protection Agency (EPA)-registered intermediate  level
hospital disinfectant หรื อปรึกษาบริ ษัทผู้ผลิตถึงน� ้ำยาที่เหมาะสมในการใช้ ป้องกันการติดเชื ้อ
ที่เซนเซอร์
ฟิ ล์ ม
ฟิ ล์มควรถูกบรรจุในถุงพลาสติก นับจ�ำนวนฟิ ล์ม จัดเป็ นชุดให้ พร้ อมใช้ งานในแต่ละงาน
และจับต้ องด้ วยถุงมือที่สะอาด
ถุงพลาสติกควรฉีกง่าย  หลังจากที่น�ำฟิ ล์มสัมผัสเนื ้อเยื่อช่องปากแล้ ว ถุงพลาสติกนี ้
สามารถจุม่ ลงในน� ้ำยาฆ่าเชื ้อ เป่ าแห้ ง และฉีกออกเพื่อให้ ได้ ฟิล์มสะอาดที่จะน�ำไปล้ างได้
การป้องกันการปนเปื้ อนในอุปกรณ์ ล้างฟิ ล์ ม
หลังจากถ่ายภาพรังสีเสร็จแล้ ว ผู้ถ่ายภาพรังสีควรถอดถุงมือออก น�ำภาชนะบรรจุฟิล์ม
ที่ปนเปื อ้ นไปยังห้ องมืด ในห้ องมืดจะเป็ นการสิ ้นสุดการปนเปื อ้ นออก ให้ เหลือเฉพาะฟิ ล์มที่
สะอาดที่จะน�ำไปล้ างในถังน� ้ำยาล้ างฟิ ล์ม ซึง่ ท�ำโดยการใส่ถงุ มือ ใช้ กระดาษเช็ดน� ้ำลายและ
สิง่ ปนเปื อ้ นออกจากซองฟิ ล์ม จัดให้ มีภาชนะสะอาดส�ำหรับรับฟิ ล์มที่สะอาด แกะซองฟิ ล์มทีละ
ชัน้ อย่าให้ ถงุ มือสัมผัสฟิ ล์ม ค่อยๆปล่อยฟิ ล์มลงในภาชนะที่สะอาดที่รอรองรับฟิ ล์ม ถอดถุงมือ
และน�ำซองฟิ ล์มที่ปนเปื อ้ นทิ ้ง น�ำฟิ ล์มที่สะอาดล้ างฟิ ล์มตามปกติ อีกทางเลือกหนึง่ คือ การน�ำ
ฟิ ล์มที่ถ่ายภาพรังสีมาแล้ ว(หรื อปนเปื อ้ นแล้ ว) ซึง่ ต้ องเป็ นฟิ ล์มที่บรรจุในซองพลาสติกเช็ดด้ วย
กระดาษหรื อผ้ า แล้ วน�ำไปจุม่ ในน� ้ำยาป้องกันการติดเชื ้อ คือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ความเข้ ม
ข้ น 5.25 % เป็ นเวลา 30 วินาที ก็จะมีประสิทธิภาพดีในการก�ำจัดเชื ้อที่ตดิ มากับซองฟิ ล์ม
เครื่ องล้ างฟิ ล์มอัตโนมัติที่ใช้ ในห้ องท�ำงานปกติมกั จะมีความเสี่ยงในการปนเปื อ้ นจาก
ช่องที่สอดมือเข้ าไปล้ างฟิ ล์ม วิธีป้องกันการติดเชื ้อให้ น�ำฟิ ล์มไปแช่ในน� ้ำยาน� ้ำยาป้องกันการ
ติดเชื ้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ด้ วยวิธีการดังที่กล่าวมาแล้ ว ก็จะได้ ฟิล์มที่สะอาดปราศจากเชื ้อ ผู้

82

ล้ างฟิ ล์มก็สามารถใส่ถงุ มือและน� ้ำฟิ ล์มสอดเข้ าช่องแขนเพื่อล้ างฟิ ล์มได้ หรื อจะเลือกใช้ วธิ ีเปิ ด
ฝาเครื่ องล้ างฟิ ล์ม น�ำฟิ ล์มที่ปนเปื อ้ นและภาชนะที่สะอาดวางภายใน แล้ วปิ ดฝาเครื่ องล้ างฟิ ล์ม
ผู้ล้างฟิ ล์ม ใส่ถงุ มือ สอดมือเข้ าช่องแขน ล้ างฟิ ล์มโดยแกะซองฟิ ล์มและให้ ฟิล์มตกลงในภาชนะ
ที่สะอาด ถอดถุงมือออก น�ำฟิ ล์มเข้ าช่องจุม่ น� ้ำยาสร้ างภาพตามการท�ำงานของเครื่ องล้ างฟิ ล์ม
อัตโนมัตติ อ่ ไป
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บทที่ 6

การศึกษาต่อเนื่อง

(Continuing education)
แนะน�ำว่าบุคลากรทางทันตกรรมทุกคนควรได้ รับการฝึ กฝนเกี่ยวกับการป้องกันทาง
รังสี เป็ นที่คาดหวังได้ วา่ ทันตแพทย์ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ ทันตาภิบาล และผู้ช่วย
ทันตแพทย์ทสี่ ำ� เร็จการศึกษาจากสถาบันทีข่ ึ ้นทะเบียนกับทันตแพทย์สภามีความคุ้นเคยพื ้นฐาน
กับการป้องกันทางรังสี และก็ยงั พบว่าทันตแพทย์ที่ได้ รับข้ อมูลเพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับศาสตร์ ทางรังสี
จะมีแนวโน้ มว่าจะใช้ เทคโนโลยีที่ท�ำให้ ใช้ ปริ มาณรังสีน้อยแต่ได้ ภาพรังสีที่ใช้ การได้ ทางคลินิก
(Svensson et al, 1997b, 1998) เจ้ าหน้ าที่ต้อนรับ เจ้ าหน้ าที่ธรุ การ เจ้ าหน้ าที่ในห้ องปฏิบตั ิ
การทางทันตกรรมเป็ นกลุ่มบุคคลที่มกั จะไม่ได้ รับการฝึ กฝนหรื อได้ รับเพียงเล็กน้ อยในเรื่ อง
การป้องกันทางรังสีและอาจจะได้ รับรังสีโดยบังเอิญ
การฝึ กฝนอาจเป็ นการอ่านเอง การสอนเป็ นกลุ่ม การสอนทางอินเตอร์ เนต การสอน
ขณะปฏิบตั ิงาน การให้ ค�ำปรึ กษา การประเมินการป้องกันทางรังสีเป็ นระยะๆท�ำให้ ทราบว่า
ต้ องท�ำการฝึ กฝนใหม่หรื อไม่ หัวข้ อที่ฝึกฝนได้ แก่
- หลักการ ALARA
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการโดนรังสีและภยันตรายอื่นๆในสถานที่ท�ำงาน
- การจ�ำกัดปริ มาณรังสี
- แหล่งก�ำเนิดรังสี
- มาตราการการป้องกันพื ้นฐาน
- การเข้ าถึงอุปกรณ์ทางรังสีอย่างปลอดภัย
- ป้ายเตือน สัญญาณเตือน
- ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
- ความปลอดภัยโดยภาพรวมของสถานที่ท�ำงาน
- ภยันตรายจ�ำเพาะของอุปกรณ์ตา่ งๆ
- ข้ อก�ำหนดจ�ำเพาะส�ำหรับสตรี ในวัยเจริ ญพันธ์

85

คู่มือการป้ องกันรังสีทางทันตกรรม

- ข้ อก�ำหนดของการควบคุมและการอนุญาต
- การควบคุมการแพร่กระจายเชื ้อ

การฝึกฝนอาจเป็นการให้ศึกษาจากคู่มือการป้องกันทางรังสีที่ได้พัฒนาแล้ว
บุคคลทุกคนทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานทีใ่ ห้ การรักษาทางทันตกรรมซึง่ มีการถ่ายภาพรังสีต้อง
ได้ รับการฝึ กอบรมการป้องกันทางรังสีตามระดับความเสีย่ งของการโดนรังสี ผู้ปฏิบตั งิ านทางรังสี
ทุกคนต้ องได้ รับการฝึ กอบรมที่ทนั สมัยในการใช้ อปุ กรณ์ทางรังสีอย่างปลอดภัยและมีประสิทฺธิ
ภาพ ก่อนใช้ เครื่ องสร้ างภาพที่ใช้ เทคโนโลยีใหม่ผ้ ปู ฏิบตั ิการใช้ เครื่ องนี ้ต้ องได้ รับการฝึ กอบรม
อย่างเหมาะสมจนคุ้นเคยกับการใช้ เครื่ องอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรส�ำหรับ
การศึกษาต่อเนือ่ งปกติแล้ วท�ำให้ ทนั ตแพทย์รับทราบการพัฒนาใหม่ๆได้ ทันตแพทย์ควรเข้ าร่วม
การศึกษาต่อเนื่องทางรังสีวทิ ยาในทุกแง่มมุ เช่น การป้องกันทางรังสี อุปกรณ์และเทคนิกใหม่ที่
สามารถท�ำให้ คณ
ุ ภาพทางการวินิจฉัยของภาพรังสีดีขึ ้นและลดปริ มาณรังสีที่ใช้
ผู้ปฏิบตั ิงานนอกจากจะได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับระบบฟิ ล์มแล้ วก็ควรได้ รับการฝึ ก
อบรมการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดการภาพรังสีซงึ่ บริ ษัทผู้ผลิตหรื อจ�ำหน่ายควรเป็ น
ผู้จดั การฝึ กอบรมนี ้นอกจากนี ้ผู้ปฏิบตั งิ านควรได้ รับการฝึ กอบรมเรื่ อง quality assurance และ
quality control เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ จะใช้ งานอุปกรณ์ตา่ งๆที่เป็ นระบบฟิ ล์มหรื อระบบดิจิตอลได้
อย่างเหมาะสม
เครื่องเอกซเรย์แบบมือถือนี ้ยังใหม่ตอ่ การใช้ งานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
ต้ องมีการศึกษาจ�ำเพาะเพิม่ เติม ผู้ปฏิบตั งิ านควรค�ำนึงถึงโอกาสที่จะใช้ เครื่ องนี ้อย่างไม่ถกู ต้ อง
และต้ องมัน่ ใจว่าตัวกันรังสีสะท้ อนที่เหมาะสมอยูใ่ นที่ที่ควรอยู่ ผู้ปฏิบตั งิ านจะได้ รับรังสีมากขึ ้น
หากใช้ เครื่องเอกซเรย์นี ้อย่างไม่เหมาะสม ผู้ผลิตเครื่องเอกซเรย์แบบมือถือนี ้ต้ องจัดการหาสาระ
การฝึ กอบรมส�ำหรับผู้ปฏิบตั งิ านอาจในรูปแบบ DVD หรื อ ออนไลน์ เนื ้อหาสาระการฝึ กอบรม
ควรประกอบด้ วยพื ้นฐานการก�ำเนิดรังสีเอกซ์ รังสีกระเจิง และต�ำแหน่งต่างๆและการวางตัว
ที่เหมาะสมของผู้ป่วย เครื่ องเอกซเรย์ ตัวกันรังสีสะท้ อน และผู้ถ่ายภาพรังสีรวมถึงการวางมือ
ของผู้ถ่ายบนเครื่ องเอกซเรย์ขณะฉายรังสี การอบรมนี ้ควรเน้ นให้ ผ้ ถู ่ายภาพรังสีอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ที่โดนรังสีสะท้ อนน้ อยที่สดุ และเน้ นว่าแผ่นกันรังสีสะท้ อนต้ องติดอยูใ่ นที่ที่เหมาะสมตลอดเวลา
ผู้ผลิตเครื่ องเอกซเรย์แบบมือถือต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับรังสีรั่ว รังสีสะท้ อน และความส�ำคัญของ
แผ่นป้องกันรังสีสะท้ อนแก่ผ้ เู ชี่ยวชาญทางรังสี
เครื่อง CBCT มีความซับซ้ อนมากกว่าเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมอย่างอืน่ และต้ องการ
การศึกษาจ�ำเพาะเพิม่ เติมเพือ่ ให้ การใช้ งานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบตั งิ านควรได้ รับ
การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (quality control)  เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการท�ำงานของ
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อุปกรณ์นี ้เหมาะสม การได้ ข้อมูลของภาพรังสีโดยเครื่ อง CBCT การแสดงภาพรังสีโครงสร้ าง
กายวิภาคในระนาบต่างๆนัน้ ซับซ้ อนกว่าการได้ ภาพรั งสีโดยวิธีการก่อนหน้ านีใ้ นทางทันต
กรรม ดังนันทั
้ นตแพทย์ต้องได้ รับการฝึ กอบรมที่เหมาะสมในการใช้ เครื่ องนี ้อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรปริ ญญาบัณฑิตมีการเรี ยนการสอนฟิ สิกส์ของการสร้ างภาพรังสี
จากเครื่ อง CBCT Artifacts ทีท่ ำ� ให้ คณ
ุ ภาพของภาพรังสีด้อยลง ข้ อบ่งชี ้และข้ อจ�ำกัดของเครื่ อง
CBCT ในทางทันตกรรม และผลของค่าทางรังสีตอ่ ปริ มาณรังสีที่ใช้ ในหลักสูตรบัญฑิตศึกษามี
การเพิม่ เติมความรู้ตอ่ จากหลักสูตรปริญญาบัณฑิตคือข้ อบ่งชี ้จ�ำเพาะสาขาต่างๆทางทันตกรรม
และข้ อจ�ำกัด  ผลของค่าทางรังสีตอ่ ปริ มาณรังสีที่ใช้
ทันตแพทย์ที่เป็ นเจ้ าของเครื่ อง CBCT หรื อใช้ ข้อมูลจาก CBCT ในการปฏิบตั งิ านทาง
ทันตกรรมและไม่ได้ ศกึ ษา CBCT ในการศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตหรือหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาก็ให้ ศกึ ษาหาความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยพื ้นฐานทางรังสีของเครื่ อง CBCT ข้ อบ่งชี ้
และข้ อจ�ำกัดของ CBCT ผู้ปฏิบตั ิการใช้ เครื่ อง CBCT ต้ องได้ รับการฝึ กอบรมอย่างเพียงพอ
ในการใช้ เครื่องได้ อย่างหมาะสมและปลอดภัย และควรจะสามารถแสดงให้ เห็นว่ามีความรู้เพียง
พอในการตังค่
้ าทางรังสีซงึ่ มีผลต่อคุณภาพของภาพรังสีและปริ มาณรังสีตอ่ ผู้ป่วย ทันตแพทย์
ที่ใช้ ข้อมูล CBCT ต้ องได้ รับการศึกษาและการฝึ กอบรมในการแปลผลของกายวิภาคที่แสดง
ในระนาบต่างๆ
ผู้ถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่ อง CBCT อาจเป็ นทันตาภิบาลหรื อผู้ช่วยทันตแพทย์ ก่อนที่จะ
ใช้ เครื่ อง CBCT ต้ องได้ รับการศึกษาอบรมพื ้นฐานของเทคโนโลยี CBCT ความเสี่ยงจากการ
ถ่ายภาพรังสี และการใช้ เครื่ อง CBCT อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานี ้ต้ องประกอบด้ วยหลัก
การสร้ างภาพรังสีด้วย CBCT การตังค่
้ าต่างๆของเครื่ องและผลของค่าต่างๆที่ตงต่
ั ้ อปริ มาณ
รังสีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับ และ artifacts ที่พบบ่อย ผู้ถ่ายภาพรังสีต้องผ่านการอบรมการใช้ ระบบเครื่ อง
CBCT ที่ก�ำลังจะใช้ ซงึ่ จัดโดยบริ ษัทผู้ผลิตประกอบด้ วย การจัดท่าผู้ป่วย ช่วงของค่าทางรังสีที่
สามารถเลือกใช้ ได้ และผลต่อปริ มาณรังสี การเลือก protocol ทางเลือกของขบวนการจัดการ
ภาพ ก�ำหนดการบ�ำรุงรักษาเป็ นระยะ
ก่อนทีผ่ ้ เู ชีย่ วชาญทางรังสีจะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการประเมินเครื่อง CBCT ต้ องผ่านการอบรม
CBCT อย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง และได้ ท�ำการประเมินเครื่ อง CBCT อย่างน้ อย 3 เครื่ องภายใต้ การ
ดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์แล้ ว
เทคโนโลยี CBCT พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนันทั
้ นตแพทย์ ทันตาภิบาล ผู้ชว่ ยทันตแพทย์
และผู้เชี่ ยวชาญทางรั งสีต้องติดตามการพัฒนานัน้ ให้ ทัน บริ ษทผู้ผลิตอาจปรั บโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้ ทนั สมัยขึ ้นซึง่ เปลีย่ นการปฏิบตั กิ ารใช้ งานของเครื่ องอย่างมากซึง่ อาจท�ำให้ ต้อง
ศึกษาฝึ กอบรมกันใหม่ การปรับเครื่ องนันซึ
้ ่งเกิดขึ ้นน้ อยครัง้ กว่าก็เข่นเดียวกันคือต้ องศึกษา
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อบรมเพิ่มเติม เป็ นความรับผิดชอบของทันตแพทย์ที่จะต้ องจัดให้ ผ้ ถู ่ายด้ วยเครื่ อง CBCT นี ้ได้
รับการศึกษาอบรมการใช้ เครื่องอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทุกคนทีใ่ ช้ เครื่อง CBCT หรือ
ดูแลการใช้ เครื่ องหรื อประเมินการท�ำงานของเครื่ องต้ องได้ รับการศึกษาต่อเนื่องในเรื่ องการใช้
เครื่ องอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางรัสีวิทยา
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแล้ ว การส่งเสริ มให้ ทันตบุคลากรที่ท�ำหน้ าที่เกี่ ยวข้ องทาง
รังสีวทิ ยาได้ มีโอกาสเข้ าร่วมประชุมทางวิชาการทังในระดั
้
บนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับ
ท้ องถิ่นก็จะเป็ นสิง่ หนึง่ ทีท่ �ำให้ ประชาชนผู้ใช้ บริการทางรังสีวทิ ยามีความเชื่อมัน่ ในความรู้ความ
สามารถขอองบุคลากรทางรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลได้ เป็ นอย่างดี
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บทที่ 6

ข้อแนะน�ำทางปฏิบัติ
1. ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องเอกซเรย์ให้ อยูใ่ นมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญทางรังสีฟิสกิ ส์
และศึกษาคูม่ ือการใช้ งาน
2. ซักประวัติ ตรวจทางคลินกิ ประเมินภายในช่องปาก ว่ามีความจ�ำเป็ นในการเอกซเรย์
หรื อไม่ โดยใช้ เกณฑ์การคัดเลือกที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์
3. อธิบายถึงเหตุผลความจ�ำเป็ นในการถ่ายภาพรังสีให้ ผ้ ปู ่ วยทราบ
4. เลือกเทคนิค อุปกรณ์ทเี่ หมาะสม และระบุซฟี่ ั นให้ ชดั เจนตามวัตถุประสงค์ โดยค�ำนึง
ถึงหลักการ ALARA เพื่อช่วยลดปริ มาณรังสีให้ มากที่สดุ
5. ใช้ ฟิล์มที่มีความไวสูงสุดหรื อระบบดิจิทลั ร่วมกับอุปกรณ์ยดึ ตัวรับภาพที่เหมาะสม
ส�ำหรับการถ่ายภาพรังสีในปาก
6. ใช้ screen-film system ที่มีความไวอย่างน้ อย 400 ส�ำหรับการถ่ายภาพแพโนรามิก
และเซฟฟาโลเมทริ ก
7. ระบุตวั ตนและเตรี ยมความพร้ อมของผู้ป่วย โดยถอดฟั นปลอม
8. ในการถ่ายภาพรังสีในปาก ผู้ป่วยไม่จ�ำเป็ นต้ องใส่เสื ้อตะกัว่ กันรังสีหากใช้ อปุ กรณ์
จ�ำกัดล�ำรังสีรูปสีเ่ หลีย่ มทีม่ ขี นาดเพียงคลอบคลุมตัวรับสัญญาณภาพ ตัวรับสัญาณ
ภาพเป็ นฟิ ล์มกลุม่ F หรื อระบบดิจิทลั และระยะระหว่างจุดก�ำเนิดรังสีถึงบริ เวณ
ผิวหนังอย่างน้ อย 20 เซนติเมตร
9. ผู้ป่วยใส่ปลอกคอตะกัว่ กันรังสีทกุ ครัง้ หากไม่ขดั ขวางการถ่าย
10. ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยที่ตงครรภ์
ั้
ใส่เสื ้อและปลอกคอตะกัว่ กันรังสีทกุ ครัง้
11. ไม่ควรพับเสื ้อหรื อปลอกคอตะกัว่ กันรังสี และควรตรวจสอบหารอยฉีกขาดหรื อรอย
แตกทุก 3 เดือน
12. ตังค่
้ าทางรังสีให้ เหมาะสมกับเทคนิค ต�ำแหน่งฟั น และขนาดผู้ป่วย
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13. ใช้ ความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดรังสีไม่ต�่ำกว่า 60 kVp แต่ไม่เกิน 80 kVp ส�ำหรับ
การถ่ายภาพรังสีในปาก
14. จัดต�ำแหน่งผู้ป่วยและวางตัวรับภาพอย่างเหมาะสม
15. ผู้ถ่ายภาพรังสีไม่ควรเป็ นผู้จบั ผู้ป่วยให้ นิ่งและต้ องไม่จบั ตัวรับสัญญาณภาพขณะ
ฉายรังสี
16. ผู้ดแู ลหรื อผู้ติดตามผู้ป่วยเป็ นผู้จบั ผู้ป่วยให้ นิ่งและเป็ นผู้จบั ตัวยึดตัวรับสัญญาณ
ภาพโดยใส่เสื ้อตะกัว่ ป้องกันรังสี
17. ผู้ถ่ายภาพรังสียืนหลังก�ำแพง หรื อฉากกันรังสี หากไม่มีก�ำแพงหรื อฉากกันรังสีก็ให้
ยืนห่างจากหัวหลอดรังสีอย่างน้ อย 2 เมตรและอยู่ในบริ เวณมุมระหว่าง 900 ถึง
1350 จากล�ำรังสีปฐมภูมิ
18. ผู้ถา่ ยภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบมือถือควรศึกษาการใช้ ทถี่ กู ต้ องและเหมาะสม
เพื่อให้ ปลอดภัยต่อผู้ถ่ายและบุคคลทัว่ ไป
19. เครื่ องเอกซเรย์ แบบมือถื อต้ องมีแผ่นป้องกันรั งสีสะท้ อนกลับจากผู้ป่วยซึ่งมีค่า
อย่างน้ อยเทียบเท่าตะกัว่ 0.25 มม. ติดตายอยูท่ ี่ปลายกระบอกรังสี และใช้ อปุ กรณ์
จ�ำกัดขนาดล�ำแสงรูปสี่เหลี่ยมทุกครัง้ ที่ท�ำได้
20. ใช้ CBCT แทน CT แบบดังเดิ
้ มเมือ่ ทังสองเทคนิ
้
กนี ้ให้ ข้อมูลทีใ่ กล้ เคียงกัน แต่ CBCT
ใช้ ปริ มาณรังสีที่น้อยกว่า
21. ไม่ใช้ CBCT เพื่อจุดประสงค์หลักในการสร้ างภาพรังสีด้านประชิดหรื อแพโนรามิก
หรื อเซฟฟาโลเมททริ ก
22. ไม่ใช้ CBCT เมื่อมีเทคนิกการถ่ายภาพรังสีอื่นที่ใช้ ปริ มาณรังสีน้อยกว่าแต่ให้ ข้อมูล
ที่เพียงพอ
23. เมื่อเลือกใช้ CBCT ให้ เลือกขนาดของล�ำแสง (FOV) ที่เล็กที่สดุ และปริ มาณรังสีที่
น้ อยที่สดุ ที่เพียงพอต่อจุดประสงค์ของการถ่าย
24. เมื่อมีการติดตังเครื
้ ่ องเอกซเรย์ใหม่หรื อใช้ เครื่ องเอกซเรย์แบบมือถือใหม่หรื อมีการ
เปลี่ยนการป้องกันรังสีอย่างมากหรื อผู้ปฏิบตั งิ านทางรังสีคนใหม่ ผู้ปฏิบตั งิ านทาง
รังสีต้องติดเครื่ องวัดปริมาณรังสีประจ�ำบุคคลในปี แรก หากพบว่าได้ รับปริมาณรังสี
ยังผลไม่เกิน 1 mSv ก็ไม่ต้องใช้ เครื่ องวัดปริ มาณรังสีประจ�ำบุคคลในปี ต่อๆ ไป
25. ผู้ปฏิบตั งิ านทางรังสีที่ตงครรภ์
ั้
ต้องใช้ เครื่ องวัดปริ มาณรังสีประจ�ำบุคคล
26. ผู้ปฏิบตั งิ านทางรังสีได้ รับปริ มาณรังสียงั ผลต้ องไม่เกิน 20 mSv ใน 1 ปี
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27. บุคคลทัว่ ไปที่ไม่ใช่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ปฏิบตั ิงานทางรังสีต้องได้ รับการป้องกันไม่ให้ ได้ รับ
ปริ มาณรังสียงั ผลเกิน 1 mSv ใน 1 ปี
28. ควบคุมการติดเชื ้อหรื อการแพร่การะจายเชื ้อด้ วยหลักมาตราฐานการป้องกันการ
ติดเชื ้อล่วงหน้ า (standard precautions)
29. ล้ างฟิ ล์มในห้ องมืดหรื อ daylight loader ที่ได้ รับการตรวจสอบทุก 3 เดือน
30. ตรวจสอบคุณภาพของภาพรังสีและดูภาพรังสีในสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม
31. เก็บรักษาภาพรังสีไม่ให้ เกิดการสูญหาย
32. บุคลากรในคลินกิ ทันตกรรมต้ องได้ รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีตาม
ความเสี่ยงที่จะได้ รับรังสี
33. ทัน ตแพทย์ ค วรเข้ า อบรมการศึก ษาต่อ เนื่ อ งเกี่ ย วกับ รั ง สี ท างทัน ตกรรมอย่ า ง
สม�่ำเสมอ
34. บริ ษัทผู้ผลิตเครื่ องเอกซเรย์แบบมือถือต้ องจัดการฝึ กอบรมการใช้ เครื่ องเอกซเรย์
แบบมือถืออย่างปลอดภัย
35. ทันตแพทย์ผ้ ใู ช้ CBCT ต้ องมีความรู้พื ้นฐานของความปลอดภัยทางรังสีของ CBCT
และรู้ข้อบ่งชี ้และข้ อจ�ำกัดของ CBCT
36. ผู้ถา่ ยภาพรังสี CBCT ต้ องได้ รับการฝึ กฝนอย่างเพียงพอในการใช้ เครื่องอย่างเหมาะ
สมและปลอดภัยและรู้ผลของการเลือกค่าทางรังสีตา่ งๆต่อคุณภาพของภาพรังสีและ
ปริ มาณรังสีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับ
37. เครื่ องถ่ายภาพรังสี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องและการป้องกันทางรังสีควรได้ รับการตรวจ
สอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางรังสีฟิสกิ ส์เป็ นระยะๆไม่ควรเกิน 4 ปี ต่อครัง้ ส�ำหรับเครื่ อง
ถ่ายภาพรังสีในปาก แพโนรามิกและเซฟฟาโลเมทริ ก และไม่ควรเกิน 2 ปี ต่อครัง้
ส�ำหรับเครื่ อง CBCT
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