
ซ

สารบาญ

หนา
กิตติกรรมประกาศ ค
บทคัดยอภาษาไทย ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ
สารบาญตาราง ฌ
สารบาญภาพ ญ
บทที่ 1 บทนํา 1

ความสําคัญและที่มาของปญหา 1
วัตถุประสงคของการวิจัย 2
สมมติฐาน 2
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 2

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 3
โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ 3
หลักการทํางานของเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ 4
คุณลักษณะของเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ 5
ขอไดเปรียบและประโยชนของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม 7
ขอดอยของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม 12
โรคฟนผุ 14
ภาพรังสีกับการวินิจฉัยโรคฟนผุ 15
โคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมกับการวินิจฉัยโรคฟนผุ 18

บทที่ 3 วิธีการวิจัย 24
บทที่ 4 ผลการวิจัย 34
บทที่ 5 อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 41

อภิปรายผลการวิจัย 41
สรุปผลการวิจัย 53

เอกสารอางอิง 54
ประวัติผูเขียน 61



ฌ

สารบาญตาราง

ตาราง หนา
1 แสดงคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ 34

จากภาพรังสีดานประชิดและภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
2 แสดงคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ 36

จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิดแยกตามชนิด
ของวัสดุบูรณะฟน

3 แสดงคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ 36
จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด แยกตามชนิด
ของฟน

4 แสดงคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ 37
จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงซายขวา ระนาบแกน
และระนาบแบงหนาหลัง

5 แสดงคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ 38
จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม แยกตามลักษณะของพื้นผิวสัมผัส
ดานประชิด

6 แสดงความไวและความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีม 39
คอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิดโดยรวม

7 แสดงความไวและความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีม 39
คอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด แยกตามชนิดของวัสดุบูรณะ

8 แสดงความไวและความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีม 40
คอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด แยกตามชนิดของฟน

9 แสดงคาเฉลี่ยความไวและความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีม 40
คอมพิวเตดโทโมแกรม แยกตามลักษณะของพื้นผิวสัมผัสดานประชิด
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สารบาญภาพ

รูป หนา
1 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบตาง ๆ   ก. ระนาบแกน 5

ข. ระนาบแบงหนาหลัง และ ค. ระนาบแบงซายขวา
2 แสดงการใชภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในการประเมินตําแหนงและ 8

วัดระยะการฝงรากฟนเทียมในขากรรไกรลาง
3 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงหนาหลัง ระนาบแบงซายขวา 9

ระนาบแกน และภาพสามมิติแสดงตําแหนงของคลองขากรรไกรลางที่สัมพันธกับ
ปลายรากฟนกรามซี่ที่สาม (ลูกศรชี้)

4 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงหนาหลัง ระนาบแบงซายขวา 10
ระนาบแกน และภาพสามมิติแสดงถึงการมีเน้ืองอกขนาดใหญที่มีการทําลายกระดูก
เปนบริเวณกวางบริเวณขากรรไกรลางดานหนา

5 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงหนาหลัง ระนาบแบงซายขวา 11
ระนาบแกนและภาพสามมิติ แสดงถึงการสึกทางดานบนของหัวคอนดายล (ลูกศรชี้)

6 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงหนาหลัง ระนาบแบงซายขวา 11
ระนาบแกน และภาพสามมิติของผูปวยที่มีเพดานโหว (ลูกศรชี้)

7 แสดงสิ่งแปลกปนจากครอบฟนโลหะในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม 12
ระนาบแกน (ลูกศรชี้)

8 แสดงการเกิดบีมฮารดเดนนิง (beam hardening) และการเกิดคัพพิง (cupping) 13
ในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแกน

9 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาแสดงเงาโปรงรังสีใต 22
วัสดุบูรณะฟน (ลูกศรชี้) ซึ่งสงสัยวาเปนฟนผุ

10 แสดงลักษณะของโพรงฟนเมื่อมองจากดานใกลกลางและไกลกลาง 24
11 แสดงลักษณะของโพรงฟนเมื่อมองจากดานบดเคี้ยว 25
12 แสดงบริเวณที่จะถูกกรอดวยหัวกรอความเร็วตํ่าเหล็กกลาไรสนิมเพื่อสราง 26

ฟนผุเทียม (ลูกศรชี้)
13 แสดงไดอะแกรมของการแบงกลุมตัวอยางฟนที่ใชในการศึกษา 26
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14 แสดงการยึดฟนในบล็อกพลาสติก 27
15 แสดงการเตรียมตัวอยางฟนเพื่อถายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม 28
16 แสดงการเตรียมตัวอยางฟนเพื่อถายภาพรังสีดานประชิด 28
17 แสดงตัวอยางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ก. ระนาบแบงซายขวา 30

ข. ระนาบแบงหนาหลัง และ ค. ระนาบแกน ที่ปรากฏวัสดุบูรณะอมัลกัมที่ไมมี
ฟนผุทุติยภูมิเทียม

18 แสดงตัวอยางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ก. ระนาบแบงซายขวา 31
ข. ระนาบแบงหนาหลัง และ ค. ระนาบแกน  ที่ปรากฏวัสดุบูรณะอมัลกัมที่มี
ฟนผุทุติยภูมิเทียม (ลูกศรชี้)

19 แสดงตัวอยางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ก. ระนาบแบงซายขวา 31
ข. ระนาบแบงหนาหลัง และ ค.ระนาบแกน  ที่ปรากฏวัสดุบูรณะเรซิน คอมโพสิตที่
ไมมีฟนผุทุติยภูมิเทียม

20 แสดงตัวอยางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ก. ระนาบแบงซายขวา 31
ข. ระนาบแบงหนาหลัง และ ค. ระนาบแกน ที่ปรากฏวัสดุบูรณะเรซิน คอมโพสิต
ที่มีฟนผุทุติยภูมิเทียม (ลูกศรชี้)

21 แสดงตัวอยางภาพรังสีดานประชิดสําหรับใหผูสังเกตการณทําการประเมินการมีหรือ 32
ไมมีฟนผุทุติยภูมิใตวัสดุบูรณะอมัลกัมและเรซิน คอมโพสิต

22 แสดงกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของภาพรังสีดานประชิดและ 35
ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม

23 แสดงตัวอยาง ก. ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาที่มี 46
ฟนผุเทียมขนาดใหญ (ลูกศรชี้) ซึ่งอยูใตอมัลกัม และ ข. ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตด
โทโมแกรมระนาบแบงหนาหลังที่มีฟนผุเทียมขนาดใหญ (ลูกศรชี้) ซึ่งอยูใตเรซิน
คอมโพสิต

24 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาของฟนกรามนอยที่ 48
ประชิดกับฟนกราม โดยมีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนเรซิน คอมโพสิตและอมัลกัม
พบวาพื้นผิวที่มีการบูรณะดวยเรซิน คอมโพสิตมีการอานผลภาพรังสีผิดพลาด (ลูกศรชี้)

25 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาของฟนกรามนอย 48
ที่ประชิดกับฟนกรามนอย โดยมีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนเรซิน คอมโพสิต
และอมัลกัม พบวาพื้นผิวที่มีการบูรณะดวยเรซิน คอมโพสิตมีการอานผลภาพ
รังสีผิดพลาด (ลูกศรชี้)
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26 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาของฟนกรามนอย 49
ที่ประชิดกับฟนกราม โดยมีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนอมัลกัมและอมัลกัม
พบวามีการอานผลภาพรังสีผิดพลาดในฟนกราม (ลูกศรชี้)

27 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาแสดงภาพฟนกราม 2 ซี่ 49
ที่มีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนเรซิน คอมโพสิตกับเรซิน คอมโพสิต

28 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาแสดงภาพฟนที่มี 49
พื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนฟนธรรมชาติกับอมัลกัม (รูปซายมือ) และฟนธรรมชาติ
กับเรซิน คอมโพสิต (รูปขวามือ)

29 แสดงภาพฟนกรามนอยซึ่งพบสิ่งแปลกปนจากอมัลกัมเปนแถบสีดํามาบดบัง 50
เรซิน คอมโพสิตที่อยูอีกดานหน่ึงในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
ระนาบแบงซายขวา

30 แสดงภาพฟนที่มีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนอมัลกัมกับฟนธรรมชาติ ซึ่งพบวา 50
สิ่งแปลกปนจากอมัลกัมทําใหพื้นผิวสัมผัสที่เปนฟนธรรมชาติมีสีดําในภาพรังสี

โคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวา
31 แสดงภาพฟนที่มีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนอมัลกัมกับอมัลกัมในภาพรังสี 51

โคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวา
32 แสดงสิ่งแปลกปนจากอมัลกัมซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสนกับฟนผุสวนเหลือ 52

ในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวา


