
บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ
นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีการพัฒนาระบบการถายภาพรังสีมาอยางตอเน่ือง จากเดิม

ใชฟลมเปนตัวรับภาพจนมาถึงการใชเซนเซอรชนิดซีซีดี (Charge-Coupled Device Sensor: CCD)
หรือซีมอส (Complementary Metal Oxide Semiconductor: CMOS) และแผนรับภาพฟอสฟอร
(photostimulable phosphor plate) ในระบบดิจิทัล (digital system) มาเปนตัวรับภาพ ลาสุดไดมีการ
พัฒนาสรางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมขึ้นมาใชงานในทางทันตกรรมหลาย ๆ ดาน

การถายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมเปนวิธีการถายภาพรังสีนอกชองปากอีกวิธี
หน่ึงที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการถายภาพรังสีบริเวณใบหนาและขากรรไกรต้ังแตป ค.ศ. 1997 มีชื่อ
เรียกหลายชื่ออันไดแก ดิจิทัลวอลูมโทโมกราฟ (digital volume tomography: DVT) วอลูมเมตริก
คอมพิวเตดโทโมกราฟ (volumetric computed tomography: VCT) เปนตน โดยนิวทอมคิวอารดีวีที
9000 (NewTom QR DVT 9000, Quantitative Radiology, Verona, Italy) เปนเคร่ืองโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมกราฟเคร่ืองแรกที่ถูกวางจําหนายในป ค.ศ. 2001 และไดพัฒนาเปนนิวทอมทรีจี
(NewTom  3G, Quantitative Radiology, Verona, Italy) และนิวทอมวีจี (NewTom VG,
Quantitative Radiology, Verona, Italy) ในเวลาตอมา นอกจากน้ีก็ยังมีอีกหลายบริษัทผลิตเคร่ือง
โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟขึ้นมา ไดแก ทรีดีเอกซมัลติอิมเมจไมโครซีที (3DX multi-image
micro-CT, J. Morita, Japan) ทรีดีแอกคิวไอโทโมเอกซวายแซสสไลซวิวโทโมกราฟ (3D
Accuitomo XYZ Slice View Tomograph, J. Morita, Japan) ซีบีเมอคิวเรย (CB MercuRay, Hitachi
Medico Technology Corporation, Kashiwa, Chiba, Japan) ไอแคท (i-CAT, Imaging Sciences
International, Hatfield, USA) แพลนเมกาโพรแมกทรีดี (Planmeca ProMax 3D, Planmeca OY,
Helsinki, Finland) พีแกสโซทรีโอ (Picasso-Trio, E-woo technology, Gyeonggi-do, Korea) และวี
ราวิวอีพ็อกสทรีดี (Veraviewepocs 3D, J. Morita, Japan)7 ภาพรังสีที่ไดจากเคร่ืองโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมกราฟเปนภาพรังสีในระบบดิจิทัล สามารถแสดงภาพของวัตถุไดหลายระนาบ เรียกวา มัล
ติแพลนนา รีฟอรเมชัน (multiplanar reformation) และการที่ซอฟตแวร (software) ของเคร่ืองโคน
บีมคอมพิวเตดโทโมกราฟมีการประมวลผลดวยวิธีทรีดีวอลูมเรนเดอรริง (3D volume rendering)
ทําใหสามารถแสดงภาพออกมาเปนสามมิติไดอีกดวย แตกตางจากภาพรังสีโดยทั่วไปซึ่งแสดงภาพ
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ออกมาเพียงแคสองมิติเทาน้ัน และมีการซอนทับกันของโครงสรางที่อยูในแนวลํารังสีผาน ทําให
เห็นรายละเอียดของแตละโครงสรางไมชัดเจนหรือโครงสรางบางอยางถูกบดบังได8

หลักการทํางานของเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ
การทํางานของเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟอาศัยหลักการที่คลายคลึงกันกับการ

ถายภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ใชในทางการแพทย (medical computed tomography) แตมี
ลักษณะลํารังสีและตัวรับรังสีที่ตางกัน เคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟเกิดจากการถายภาพ
รังสีรอบตัวผูปวย 1 รอบ โดยแหลงกําเนิดรังสีจะผลิตรังสีเอกซออกมาเปนรูปกรวยและมีตัวรับรังสี
อยูดานตรงขาม หมุนรอบศีรษะผูปวยในทิศทางสวนกันเกือบคร่ึงถึงหน่ึงวงกลมโดยมีมุมของการ
หมุนต้ังแต 180 ถึง 360 องศา ขอมูลภาพที่ไดจะมีลักษณะเปนทรงกระบอก แตกตางจากการ
ถายภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ใชในทางการแพทยซึ่งลํารังสีจะเปนรูปพัด (fan-shaped)
ทําการถายภาพผูปวยเปนชวง ทําใหการถายภาพตองอาศัยการหมุนรอบตัวผูปวยหลายรอบ โดย
ขอมูลภาพที่ไดมาในแตละคร้ังของการหมุนของเคร่ืองถายภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ใช
ในทางการแพทยจะออกมาเปนภาพระนาบแกนของโครงสรางที่ทําการถาย  สวนการสรางภาพจาก
เคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ ขอมูลภาพที่ไดจากการหมุนของเคร่ืองรอบศีรษะผูปวยจะ
เรียกวา ภาพพื้นฐาน (basis images) ขอมูลภาพทั้งหมดที่ได (projection data) จะถูกนํามา
ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวแสดงขอมูลเปนภาพรังสีในระบบดิจิทัล 3 ระนาบ คือ
ระนาบแกน ระนาบแบงซายขวา และระนาบแบงหนาหลัง (รูป 1 ก - ค) นอกจากน้ียังสามารถสราง
ภาพสามมิติไดอีกดวย โดยมีหนวยปริมาตรที่เล็กสุดเรียกวา วอกเซล (voxel) ที่มีความกวาง ความ
ยาว และความลึกเทากันหมดทุกดาน ซึ่งแตกตางจากภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ใชในทาง
การแพทยที่มีความลึกของวอกเซลมากกวาความกวางและความยาว ดังน้ัน ภาพรังสีโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมแกรมจึงใหสัดสวนของภาพไดตรงกับความเปนจริงมากกวาภาพรังสีสวนตัดอาศัย
คอมพิวเตอรที่ใชในทางการแพทย9
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ก ข ค
รูป 1 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบตาง ๆ
ก. ระนาบแกน ข. ระนาบแบงหนาหลัง และ ค. ระนาบแบงซายขวา

คุณลักษณะของเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ
ตัวรับรังสี

ตัวรับรังสีที่ใชในเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ มี 2 ประเภท ไดแก ตัวรับรังสีที่
เปนอิมเมจอินเทนซิไฟเออร ซึ่งใชรวมกับอุปกรณถายเทประจุ (image intensifier with charge
coupled device) และตัวรับรังสีชนิดแฟลทพาเนล (flat panel detector) ที่มีซีเซียมไอโอไดดซินทิเล
เตอร (cesium iodide scintillator) กับอะมอฟสซิลิกอน (amorphous silicon) เปนสวนประกอบ8 เมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางอิมเมจอินเทนซิไฟเออรซึ่งใชรวมกับอุปกรณถายเทประจุกับ
ตัวรับรังสีชนิดแฟลทพาเนล พบวา ภาพรังสีที่ไดจากตัวรับรังสีชนิดแฟลทพาเนลมีสัญญาณรบกวน
(noise) นอยกวา มีการบิดเบี้ยว (distortion) ของภาพนอยกวา9 และมีความสามารถในการแยก
รายละเอียดของภาพ (spatial resolution) สูงกวาอิมเมจอินเทนซิไฟเออรถึง 3 เทา10

พื้นท่ีในการรับภาพ (field of view)
พื้นที่ในการรับภาพของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟแตกตางกันออกไป ขึ้นอยู

กับขนาดและรูปรางของตัวรับรังสี มุมการยิงลํารังสี (beam projection geometry) และการควบคุม
ขนาดลํารังสี 9 พื้นที่ในการรับภาพมีไดหลากหลายขนาด โดยพื้นที่ในการรับภาพขนาดใหญจะมี
ความสูงต้ังแต 15 เซนติเมตรขึ้นไป สวนพื้นที่ในการรับภาพขนาดเล็กจะมีความสูงนอยกวา 10
เซนติเมตร11 พื้นที่ในการรับภาพขนาดใหญมักใชในการถายภาพรังสีวัดศีรษะ สวนภาพรังสีที่แสดง
พื้นที่ในการรับภาพขนาดเล็กมักจํากัดการใชงานอยูที่ฟน ขากรรไกรและโครงสรางที่อยูขางเคียง
เทาน้ัน9
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ความสามารถในการแยกรายละเอียดของภาพ (spatial resolution)
ความสามารถในการแยกรายละเอียดของภาพรังสีสงผลตอความคม (sharpness) และ

รายละเอียดของภาพรังสี ความสามารถในการแยกรายละเอียดของภาพรังสีมีความสัมพันธกับ
จํานวนจุดภาพ (pixel) กลาวคือ หากจุดภาพมีขนาดเล็ก จํานวนจุดภาพใน 1 ภาพก็จะมาก สงผลให
ภาพรังสีมีความคมและมีรายละเอียดของภาพรังสีมาก ขนาดจุดภาพของเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตด
โทโมกราฟอยูในชวง 0.125 ถึง 0.4 มิลลิเมตร12 ในขณะที่เคร่ืองถายภาพรังสีสวนตัดอาศัย
คอมพิวเตอรที่ใชในทางการแพทยมีขนาดจุดภาพเล็กที่สุดคือ 0.3 มิลลิเมตร13

ความสามารถในการแยกความเปรียบตางของภาพรังสี (contrast resolution)
ตัวรับรังสีของเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟสามารถเก็บขอมูลเปนระดับสีต้ังแตดํา

เทา ไปจนถึงขาว จํานวนของระดับสีซึ่งแสดงความเปรียบตางของภาพรังสีน้ีจะขึ้นอยูกับคาความ
ลึกบิต (bit depth) ถาความลึกบิตมาก จํานวนของระดับสีก็จะมาก ปจจุบันเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตด
โทโมกราฟมีความลึกบิตมากกวาหรือเทากับ 12 เชน ถาตัวรับรังสีมีความลึกบิตเทากับ 12 จะ
สามารถแสดงระดับสีของความดําได 212 หรือ 4,096 ระดับ8 ถึงแมวาจอมอนิเตอรบางรุนสามารถ
แสดงผลระดับสีของความดําไดเพียง 256 ระดับ แตซอฟตแวรคอมพิวเตอรสามารถปรับแตงระดับ
ความดําใหกวางหรือแคบไดตามความตองการ ซึ่งหมายความวาผูใชงานสามารถปรับระดับสีความ
ดําใหเหมาะสมไดหากตองการศึกษาโครงสรางของกระดูกแยกออกจากเน้ือเยื่อออน12

เวลาในการถายภาพรังสี (scan time) และเวลาในการสรางภาพเชิงปริมาตร (volumetric data)
การใชเวลาในการถายภาพรังสีที่สั้นเปนสิ่งจําเปนในการถายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตด

โทโมแกรม เพื่อเปนการปองกันการเกิดภาพของสิ่งแปลกปนในภาพรังสีอันเน่ืองมาจากการ
เคลื่อนไหวของผูปวย8 ปจจุบันเคร่ืองถายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟใชเวลาไมมากนัก
ในการถายภาพรังสี อาทิ เคร่ืองนิวทอมทรีจีใชเวลาในการถายภาพรังสี 30 วินาที12 เคร่ืองทรีดี
เอกซแอกคิวไอโทโมใชเวลาในการถายภาพรังสี 9 ถึง 17 วินาที13 เคร่ืองไอแคทใชเวลาในการ
ถายภาพรังสี 40 วนิาที14 และเคร่ืองซีบีเมอคิวเรยใชเวลาในการถายภาพรังสี 9 วินาที15 เปนตน โดย
แตกตางจากเคร่ืองถายภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ใชในทางการแพทย ซึ่งใชเวลาในการ
ถายภาพรังสีประมาณ 2 ถึง 3 นาที16 สวนเวลาในการสรางภาพเชิงปริมาตร (reconstruction time)
จะขึ้นกับขนาดวอกเซล พื้นที่ในการรับภาพ ขอมูลภาพทั้งหมดที่ได ฮารดแวร (hardware) และ
ซอฟตแวร สําหรับเวลาในการสรางภาพเชิงปริมาตรที่ยอมรับไดควรนอยกวา 5 นาที8
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ขอไดเปรียบและประโยชนของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีขอไดเปรียบอยูหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภาพรังสีที่ถายจากเคร่ืองถายภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ใชในทางการแพทย อาทิเชน ใน
เร่ืองความเปรียบตางของภาพรังสี พบวา ภาพรังสีที่ไดจากการถายดวยเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโท
โมกราฟใหภาพรังสีที่มีความเปรียบตางสูง เหมาะสําหรับใชศึกษาโครงสรางที่เปนกระดูกบริเวณ
ศีรษะและใบหนา9 เมื่อพิจารณาในเร่ืองราคาและขนาดตัวเคร่ือง พบวา เคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโท
โมกราฟมีขนาดเล็กกวา และราคาถูกกวา คือมีราคาประมาณ 1/4 ถึง 1/5 เทาของราคาเคร่ืองถายภาพ
รังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ใชในทางการแพทย8 นอกจากน้ี ในระหวางการใชงาน เคร่ืองโคน
บีมคอมพิวเตดโทโมกราฟใชเวลาในการถายภาพรังสีนอยกวา เน่ืองจากตัวเคร่ืองจะหมุนรอบศีรษะ
ผูปวยเพียงแคคร้ังเดียวและสรางภาพออกมาเปน 3 ระนาบไดเลย แตกตางจากเคร่ืองถายภาพรังสี
สวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ใชในทางการแพทยซึ่งจะใชเวลาถายภาพรังสีนานกวาเน่ืองจาก
ตัวเคร่ืองตองหมุนรอบศีรษะผูปวยหลายคร้ังเพื่อใหไดจํานวนภาพตามแกนเพียงพอที่จะนํามาเรียง
ตอกันเปนชั้นสําหรับการสรางภาพออกมา 3 ระนาบ และจากการที่เคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโท
โมกราฟบางเคร่ืองมีขนาดวอกเซลที่เล็กมากถึง 0.125 มิลลิเมตร สงผลใหภาพที่ปรากฏมีความ
ละเอียดมากซึ่งเหมาะสมสําหรับงานทางดานใบหนาขากรรไกร (maxillofacial)8 นอกจากน้ี การมี
ขนาดของวอกเซลเปนรูปลูกบาศกที่มีขนาดเทากันทั้ง 3 ดาน สงผลใหภาพที่ไดมีความถูกตองและมี
สัดสวนตามความเปนจริง ใหคุณคาตอการวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม9

หนวยงานไอซีอารพี (International Committee on Radiation Protection; ICRP) ป ค.ศ.
2005 ไดรายงานการศึกษาปริมาณรังสียังผล (effective dose) ของการถายภาพรังสีดวยเคร่ืองโคน
บีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ พบวามีปริมาณรังสียังผลอยูระหวางชวง 52 ถึง 1,025 ไมโครซีเวิรต
(microsieverts, µSv) ซึ่งเทียบไดกับการถายภาพรังสีแพโนรามาระบบดิจิทัล 4 ถึง 77 ภาพ (การ
ถายภาพแพโนรามา 1 ภาพ ผูปวยจะไดรับปริมาณรังสียังผลประมาณ 13.3 ไมโครซีเวิรต)8

นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับจากการถายภาพรังสีดวยเคร่ืองถายภาพรังสี
สวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ใชในทางการแพทย บริเวณขากรรไกรบนและลาง พบวา ผูปวยจะ
ไดรับปริมาณรังสียังผลประมาณ 2,100 ไมโครซีเวิรต ซึ่งสูงกวาการถายภาพรังสีดวยเคร่ืองโคนบีม
คอมพิวเตดโทโมกราฟ 1 คร้ัง17 และการถายภาพรังสีดวยเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ 1
คร้ัง ผูปวยจะไดรับปริมาณรังสีมากกวาการถายภาพรังสีรอบปลายรากฟนทั้งปากดวยฟลม ซึ่งให
ปริมาณรังสียังผลอยูในชวง 13 ถึง 100 ไมโครซีเวิรต18 นอกจากน้ี เคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโม
กราฟสามารถจํากัดขนาดลํารังสีใหไดภาพรังสีเฉพาะบริเวณที่ตองการได ซึ่งถือเปนการลดปริมาณ
รังสีที่ผูปวยไดรับอีกทางหน่ึง 9
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นอกจากน้ี เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกตอผูปฏิบัติงาน บริษัทผูผลิตเคร่ืองโคนบีม
คอมพิวเตดโทโมกราฟยังไดคิดคนพัฒนาซอฟตแวรขึ้นมาเพื่อชวยในการวิเคราะหหรือวัดตําแหนง
ตาง ๆ บนภาพรังสีของขากรรไกรและใบหนาสําหรับการวางแผนการรักษาทางทันตกรรม เชน งาน
ฝงรากเทียม และการวิเคราะหทางทันตกรรมจัดฟน เปนตน8

จากขอไดเปรียบตาง ๆ ของการถายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม จึงทําให
ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีแนวโนมถูกนํามาใชมากขึ้นในงานทันตกรรมหลาย ๆ
ดาน8 อาทิเชน การประเมินคุณภาพและปริมาณกระดูกขากรรไกรในงานทันตกรรมรากฟนเทียม
ไดแก การวัดความสูง ความกวาง รูปราง ความเอียงของกระดูกเบาฟน รวมไปถึงอวัยวะสําคัญตาง
ๆ ที่อยูบริเวณใกลเคียง เชน คลองขากรรไกรลาง (mandibular canal) โพรงอากาศขากรรไกรบน
(maxillary sinus) เปนตน (รูป 2) สงผลทําใหการประเมินดังกลาวสามารถทําไดอยางถูกตองและ
แมนยํามากขึ้น19 โดย Marmulla และคณะ20 ในป ค.ศ. 2005 ไดทําศึกษาความถูกตองของการวัด
ระยะจากหลุมตาง ๆ บนวัตถุทรงลูกบาศกที่ทํามาจากพลาสติกดวยภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโท
โมแกรมจากเคร่ืองนิวทอมเกาพัน (NewTom AG, Marburg, Germany) ในระนาบแกน  ระนาบแบง
หนาหลัง และระนาบแบงซายขวา พบวา ความคลาดเคลื่อนของการวัดมีคาเทากับ 0.13  0.09
มิลลิเมตร โดยมีคาความคลาดเคลื่อนมากที่สุดเพียงแค 0.3 มิลลิเมตรเทาน้ัน

รูป 2 แสดงการใชภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในการประเมินตําแหนงและวัดระยะการ
ฝงรากฟนเทียมในขากรรไกรลาง
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ในงานทันตกรรมจัดฟน ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมถูกนํามาใชในการ
วิเคราะหและ ประเมินความผิดปกติของโครงสรางใบหนาและขากรรไกร การกําหนดจุดวัดตาง ๆ
บนกะโหลกศีรษะและใบหนา รวมทั้งใชวิเคราะหความสัมพันธระหวางใบหนาและขากรรไกร การ
หาตําแหนงฟนคุดและฟนเกิน การวางแผนการจัดฟนรวมกับการผาตัดขากรรไกร นอกจากน้ียังใช
ประเมินลักษณะของกระดูกขากรรไกร ความหนาของกระดูกเบาฟน การเอียงตัวของฟน และการ
ละลายของรากฟน เพื่อวางแผนการรักษาดวยการเคลื่อนฟนในแนวแกมและลิ้น8,21

ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมยังสามารถใชประเมินตําแหนงฟนคุด บอก
ความสัมพันธและความใกลชิดระหวางรากฟนคุดในขากรรไกรลางกับคลองขากรรไกรลางไดอยาง
แมนยํามากขึ้นในงานศัลยศาสตรชองปาก (รูป 3) จึงชวยใหทันตแพทยเพิ่มความระมัดระวังและ
หลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายตอคลองขากรรไกรลางในระหวางการผาตัดฟนคุด ซึ่งแตกตางจาก
ภาพรังสีแพโนรามาและภาพรังสีรอบปลายรากฟนซึ่งสามารถแสดงภาพรังสีออกมาเพียงสองมิติ
และมีการซอนทับกันของภาพโครงสรางตาง ๆ8 นอกจากน้ีภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
ยังใชแสดงตําแหนงและขอบเขตของพยาธิสภาพในกระดูกขากรรไกร เชน ถุงนํ้า เน้ืองอกทั้งชนิด
ไมรายแรงและชนิดรายแรงที่มีการทําลายกระดูกเปนบริเวณกวาง (รูป 4) เพื่อหาขอบเขตการลุกลาม
ของรอยโรคสําหรับการวางแผนผาตัด21 นอกจากน้ี ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมยังถูก
นํามาใชประเมินการแตกหักของกะโหลกศีรษะและใบหนาที่มีความซับซอนไดเชนกัน22

รูป 3 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงหนาหลัง ระนาบแบงซายขวา
ระนาบแกน และภาพสามมิติแสดงตําแหนงของคลองขากรรไกรลางที่สัมพันธกับปลายราก

ฟนกรามซี่ที่สาม (ลูกศรชี้)
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รูป 4 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงหนาหลัง ระนาบแบงซายขวา
ระนาบแกน และภาพสามมิติแสดงถึงการมีเน้ืองอกขนาดใหญที่มีการทําลายกระดูกเปนบริเวณ

กวางบริเวณขากรรไกรลางดานหนา

ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมสามารถนํามาใชศึกษาขอตอขากรรไกรในสวน
ของกระดูกได  อาทิเชน การประเมินโครงสรางและรูปรางของหัวคอนดายล (condyle) การดูขนาด
ชองวางในขอตอขากรรไกร การวินิจฉัยโรคขอตอขากรรไกรเสื่อม การสึกของหัวคอนดายล
พัฒนาการขอตอขากรรไกรที่ผิดปกติ ขอยึดติด (ankylosis) ขออักเสบรูมาทอยด (rheumatoid
arthritis) (รูป 5)8,21

ในงานรักษาคลองรากฟน ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีประโยชนในการใชหา
จํานวน ขนาด ตําแหนงของคลองรากฟน ลักษณะของคลองรากฟน การหาตําแหนงเคร่ืองมือหักใน
คลองรากฟน7 และรากฟนแตกหักไดอยางชัดเจน23

นอกจากน้ี ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมยังใชแสดงความวิการของกระดูก
(bony defect) ในผูปวยปากแหวงเพดานโหว (cleft lip and cleft palate)21 (รูป 6) เพื่อวางแผนการ
รักษาและประเมินคุณภาพกระดูกปลูก (bone graft) สวนในงานปริทันต ภาพรังสีโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมแกรมสามารถแสดงความวิการของกระดูกเบาฟนดานแกมและดานลิ้นได 24
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รูป 5 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงหนาหลัง ระนาบแบงซายขวา
ระนาบแกนและภาพสามมิติ แสดงถึงการสึกทางดานบนของหัวคอนดายล (ลูกศรชี้)

รูป 6 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงหนาหลัง ระนาบแบงซายขวา
ระนาบแกน และภาพสามมิติของผูปวยที่มีเพดานโหว (ลูกศรชี้)
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ขอดอยของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
แมวาการถายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมสามารถใหรายละเอียดที่ดี สามารถ

สรางภาพออกมาเปนภาพสามมิติ เห็นโครงสรางตาง ๆ ของกระดูกไดอยางชัดเจน มีคุณประโยชน
มากมายในการประเมินและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหลากหลายดาน แตหน่ึงในขอดอยที่
สําคัญประการหน่ึงของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่มักพบเสมอคือการเกิดภาพของ
สิ่งแปลกปน (รูป 7)

รูป 7 แสดงภาพของสิ่งแปลกปนจากครอบฟนโลหะในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
ระนาบแกน (ลูกศรชี้)

(เอ้ือเฟอภาพโดย อ.ทพญ.ดร.อภิรุม  จันทนหอม)

Barrett และ Keat25 ป ค.ศ. 2004 กลาววา ภาพของสิ่งแปลกปนที่พบจากการถายภาพรังสี
สวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรเกิดจากความไมสอดคลองกันระหวางคาเลขซีที (CT number) ของ
ภาพรังสีและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงเสนตรง (linear correlation coefficient) ที่แทจริงของ
วัตถุที่ถูกถายภาพรังสี ซึ่งคาความสัมพันธดังกลาวไดมาจากการนําคาสัมประสิทธิ์การลดลงของ
รังสีเอกซ () และคาเลขซีทีของตัวกลางมาเขียนกราฟ โดยปกติจะไดความสัมพันธเปนแบบ
เสนตรง แตการเกิดภาพของสิ่งแปลกปนเกิดจากขอมูลความเขมของรังสีเอกซที่ทะลุผานผูปวย
ออกมามีความไมสม่ําเสมอ เน่ืองจากความเขมของรังสีเอกซเมื่อวิ่งผานเน้ือเยื่อของผูปวยเมื่อทําการ
วัดในจุดภาพหน่ึง ๆ คาที่วัดไดจากทิศทางตาง ๆ  จะมีคาไมเทากัน26 การเกิดภาพของสิ่งแปลกปนมี
ไดหลายลักษณะ ซึ่งสงผลตอคุณภาพของภาพรังสี การแปลผลภาพรังสีและทําใหการวินิจฉัยโรคที่
ตามมาอาจเกิดความผิดพลาดได

ในความเปนจริง พลังงานของรังสีเอกซที่ใชในการถายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโม
แกรม จะมีคาพลังงานหลายคา การกรองรังสีเมื่อผานวัตถุหรือตัวกลางชนิดตาง ๆ จึงไมเทากัน รังสี
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เอกซที่มีพลังงานตํ่าจะถูกดูดกลืนในเน้ือวัตถุ เหลือแตรังสีเอกซที่มีพลังงานสูงเทาน้ันที่จะทะลุผาน
วัตถุไปทางดานหลังและตกกระทบกับตัวรับรังสี ปรากฏการณดังกลาวเรียกวา บีมฮารดเดนนิง
(beam hardening) (รูป 8) ขอมูลความเขมของรังสีเอกซที่ทะลุผานวัตถุออกมาจะมีคามากหรือนอย
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของแตละวัตถุ หรือคาสัมประสิทธิ์การลดลงของรังสีเอกซของวัตถุหรือตัวกลาง
น้ัน ๆ กลาวคือ ถาวัตถุหรือตัวกลางใดมีคาสัมประสิทธิ์การลดลงของรังสีเอกซมาก จะมีคาเลขซีที
มาก ในทางตรงกันขาม ถาวัตถุหรือตัวกลางใดมีคาสัมประสิทธิ์การลดลงของรังสีเอกซนอย จะมีคา
เลขซีทีนอย เมื่อนําความเขมของรังสีเอกซเฉพาะที่มีพลังงานสูงที่ผานออกมาจากวัตถุไปคํานวณคา
สัมประสิทธิ์การลดลงของรังสีเอกซ คาที่ไดจึงคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงหรือแสดงคาเลขซีที
คลาดเคลื่อนไปจากคาจริง สงผลใหการประมวลผลสรางภาพรังสีมีความผิดพลาดเกิดขึ้น การเกิด
บีมฮารดเดนนิงกอใหเกิดลักษณะทางภาพรังสี 2 ลักษณะ ไดแก การเกิดคัพพิง (cupping) และการ
เกิดแถบสีดํา ในการเกิดคัพพิง บริเวณตรงกลางของวัตถุในภาพรังสีจะปรากฎเห็นเปนสีขาวกวา
บริเวณขอบวัตถุ ซึ่งเกิดจากบริเวณตรงกลางของวัตถุมีการดูดกลืนจํานวนโฟตอนของรังสีเอกซ
มากกวาบริเวณรอบ ๆ (รูป 8) สําหรับการเกิดแถบสีดําจะปรากฎใหเห็นระหวางวัตถุทึบรังสีสอง
ชิ้น ซึ่งเกิดจากเมื่อหัวหลอดรังสีอยูในตําแหนงหน่ึง รังสีเอกซสามารถทะลุผานวัตถุทั้งสองชิ้นได
ยากกวาเมื่อเทียบกับอีกตําแหนงหน่ึงที่รังสีเอกซสามารถทะลุผานวัตถุเพียงชิ้นเดียว25,27,28

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

(ดัดแปลงจาก Scarfe & Farman)8

Cupping

Beam hardening
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นอกเหนือไปจากขอจํากัดในเร่ืองภาพของสิ่งแปลกปนแลว ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตด
โทโมแกรมยังมีขอจํากัดในการศึกษาเน้ือเยื่อออน เน่ืองจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
ไมสามารถใหรายละเอียดของเน้ือเยื่อออนหรือรอยโรคที่อยูในเน้ือเยื่อออนไดดี โดยภาพรังสีของ
เน้ือเยื่อออนที่แสดงออกมาจะมีความเปรียบตางภาพรังสีนอย29 ดังน้ัน ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตด
โทโมแกรมจึงเหมาะสําหรับการศึกษาเน้ือเยื่อแข็งโดยสามารถแสดงใหเห็นถึงรอยโรคที่อยูใน
กระดูกขากรรไกรและกระดูกโปรง (cancellous bone) ไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม หากตองการ
เห็นโครงสรางของเน้ือเยื่อออนอยางชัดเจนควรใชเคร่ืองถายภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ใช
ในทางการแพทย30 หรือภาพเอ็มอารไอ (Magnetic resonance imaging, MRI)

โรคฟนผุ
ในการเกิดโรคฟนผุมีการดึงเอาสวนประกอบที่เปนแรธาตุจําพวกแคลเซียมและฟอสเฟต

ออกจากผลึกของเคลือบฟนและเน้ือฟนที่มีโครงสรางเปนผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต (hydroxyapatite
crystals) เรียกวา ดีมินเนอรอลไลเซชัน (demineralization) ในสภาวะปกติ ผิวเคลือบฟนจะถูกปก
คลุมดวยกลุมของแบคทีเรียที่อยูในแผนคราบจุลินทรีย (dental plaque) ซึ่งในกระบวนการสรางและ
สลาย (metabolism) ของแบคทีเรียบางชนิด เชน สเตปโตคอกคัสมิวแทน (Streptococcus mutans)
แลคโตบาซิลัส (Lactobacillus) จะใชคารโบไฮเดรต (carbohydrate) จากอาหารที่รับประทานเขาไป
มาเผาผลาญแลวผลิตกรดแลกติกออกมาสงผลใหระดับความเปนกรดดาง (pH) ของแผนคราบ
จุลินทรียลดลง นําไปสูการละลายของแรธาตุในผิวเคลือบฟน เกิดเปนฟนผุระยะแรก (initial caries)
ขึ้นมา ในฟนผุระยะแรกผิวเคลือบฟนดานนอกสุดจะมีลักษณะเรียบและอาจดูเปนปกติไปจนกระทั่ง
เมื่อเวลาผานไปเคลือบฟนมีการสูญเสียแรธาตุมากขึ้น ก็จะปรากฏรอยโรคฟนผุใหเห็นเปนสีขาวขุน
(white spot lesion) ตางจากเคลือบฟนปกติซึ่งจะดูใสกวา ในการเกิดฟนผุ แผนคราบจุลินทรียเปน
องคประกอบที่สําคัญของการเกิดฟนผุ ซึ่งบริเวณที่มักพบแผนคราบจุลินทรียไดบอย ไดแก ดาน
ประชิดของฟนโดยเฉพาะบริเวณจุดสัมผัสระหวางฟน (contact point) บริเวณคอฟน และหลุมรอง
ฟน เมื่อสภาวะในชองปากมีความเปนกรด-ดางนอยกวาหรือเทากับ 5.5 เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง การ
สูญเสียแรธาตุของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทตจะเกิดขึ้น ดังน้ัน หากสภาวะในชองปากเอ้ืออํานวยให
องคประกอบตาง ๆ ของการเกิดโรคฟนผุดําเนินตอไป กลาวคือ ปจจัยดานอนามัยชองปากที่ไมดี
ความถี่ในการบริโภคอาหารแปงและนํ้าตาลสูง อัตราการไหลของนํ้าลายตํ่า พฤติกรรมที่ชอบ
บริโภคเคร่ืองด่ืมหรืออาหารที่มีความเปนกรดสูง ก็ยอมสงผลใหเกิดการละลายของแรธาตุออกจาก
เคลือบฟนไปเร่ือย ๆ ปริมาณรูพรุนในเคลือบฟนก็จะมีสัดสวนมากขึ้น เปดโอกาสใหกรดซึมผาน
เขาสูชั้นเน้ือฟนที่ลึกเขาไปซึ่งเปนบริเวณที่การละลายของแรธาตุสามารถเกิดขึ้นไดงายและรวดเร็ว
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กวา ตามมาดวยการเกิดเปนโพรงฟนในที่สุด อยางไรก็ตาม สภาวะความเปนกรดที่เกิดขึ้นในชอง
ปากที่อยูในแผนคราบจุลินทรียและในนํ้าลายไมไดคงอยูตลอดไป ทั้งน้ีเน่ืองจากในนํ้าลายจะมี
ระบบปรับความเปนกรด-ดาง (buffer system) ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากสวนประกอบที่สําคัญใน
นํ้าลาย คือ  ไบคารบอเนตและฟอสเฟต ซึ่งจะชวยสะเทินความเปนกรดทําใหภาวะความเปนกรดใน
ชองปากถูกเจือจางลง และยังเปนองคประกอบสําคัญที่สนับสนุนใหเกิดการสะสมแรธาตุคืนกลับ
(remineralization) ซึ่งจะเกิดขึ้นในฟนผุระยะแรกที่มีการสูญเสียแรธาตุออกไป นอกจากน้ี
ฟลูออไรดที่มีอยูในชองปากก็ยังมีสวนชวยเพิ่มอัตราการเกิดการสะสมแรธาตุคืนกลับอยางเห็นได
ชัดเจน โดยฟลูออไรดจะรวมตัวกับแคลเซียมและฟอสเฟตไดเร็วและเสถียรกวาผลึกไฮดรอกซีอะ
พาไทต หากมีการเกิดการสะสมแรธาตุคืนอยางสมบูรณ การดําเนินโรคฟนผุก็จะหยุดลง31

สําหรับโรคฟนผุทุติยภูมิ Kidd32 ในป ค.ศ. 2001 ไดใหคํานิยามของโรคฟนผุทุติยภูมิไววา
เปนโรคฟนผุชนิดหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นกับฟนที่เคยผุและไดรับการบูรณะไปแลว  โดยฟนผุดังกลาวจะเกิด
กับสวนของฟนที่อยูติดกับขอบของวัสดุบูรณะแลวมีการลุกลามไปตามผนังโพรงฟนใตวัสดุบูรณะ
สาเหตุของโรคฟนผุทุติยภูมิสวนใหญเกิดจากการมีรอยร่ัวตามขอบวัสดุบูรณะ หรืออาจเกิดจากการ
กําจัดฟนผุออกไมหมดแลวทําการบูรณะฟน นอกจากน้ี การเกิดโรคฟนผุทุติยภูมิมักสัมพันธกับ
บริเวณที่มีคราบจุลินทรียมาสะสมอยูโดยเฉพาะบริเวณคอฟน จากการศึกษาของ Mjor และ
Toffenetti33 ในป ค.ศ. 2000 กลาววารอยละ 50 ถึง 60 ของวัสดุบูรณะถูกทําการเปลี่ยนเน่ืองจาก
ทันตแพทยใหการวินิจฉัยวาเปนฟนผุทุติยภูมิ

ภาพรังสีกับการวินิจฉัยโรคฟนผุ
โดยทั่วไปการตรวจฟนผุจะอาศัยทั้งการตรวจทางคลินิกและทางภาพรังสีเปนหลัก ลักษณะ

ทางคลินิกของโรคฟนผุจะพบไดต้ังแตเปนรอยโรคสีขาวขุนจนถึงการผุเปนโพรงชัดเจน แตใน
บางคร้ังการตรวจฟนผุทางคลินิกก็มีขอจํากัด เชน การตรวจหาฟนผุดานประชิด การตรวจฟนผุที่ผิว
ฟนดานนอกเปนปกติแตมีการผุดานในผิวฟน และการตรวจหารอยโรคฟนผุระยะแรก ทําให
มองเห็นฟนผุไดยากหรือไมสามารถมองเห็นได ดังน้ัน ภาพรังสีจึงมีความจําเปนในการชวยวินิจฉัย
รอยโรคฟนผุดังกลาวได34,35 ชนิดของภาพรังสีที่เหมาะสมที่สุดที่ใชวินิจฉัยโรคฟนผุ คือ ภาพรังสี
ดานประชิด ซึ่งสามารถใชวินิจฉัยฟนผุดานประชิดและดานบดเคี้ยว เน่ืองจากภาพรังสีจะเห็นสวน
ของตัวฟนทั้งหมดและรากฟนบางสวน และดวยเทคนิคการถายที่สามารถวางฟลมไดขนานกับ
แนวแกนฟนและฟลมอยูใกลชิดกับตัวฟนมากที่สุด ประกอบกับลํารังสีต้ังฉากกับฟลม จึงทําใหได
ภาพรังสีที่ใหขอมูลที่มีความเที่ยงตรงและถูกตองสูง8 จากรายงานการศึกษาของ de Vriesและคณะ35

กลาววา ความชุกของโรคฟนผุทั้งในสวนของเคลือบฟนและ/หรือเน้ือฟนที่ตรวจพบดวยภาพรังสี
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ดานประชิดมีคามากกวาความชุกของโรคฟนผุที่ตรวจพบทางคลินิกอยางเดียว น่ันคือ การใช
ภาพรังสีสามารถชวยวินิจฉัยโรคฟนผุไดมากขึ้น

อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการใชภาพรังสีในการตรวจฟนผุก็มีความแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับชนิดและความลึกของฟนผุ รวมทั้งปจจัยอ่ืน ๆ มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบการ
วินิจฉัยโรคฟนผุในสวนของเคลือบฟนและเน้ือฟนดวยภาพรังสีดานประชิด36-38 พบวา ภาพรังสี
ดานประชิดใหความถูกตองในการวินิจฉัยโรคฟนผุในสวนของเคลือบฟนดานบดเคี้ยวไดตํ่า
สอดคลองกับการศึกษาของ Yang และ Dutra34 ซึ่งสรุปวาภาพรังสีดานประชิดมีความถูกตองในการ
ใชตรวจหาโรคฟนผุดานบดเคี้ยวในสวนของเคลือบฟนตํ่ากวาฟนผุที่ลึกถึงในสวนของเน้ือฟน
Skodje และคณะ39 ไดศึกษาความถูกตองของการวินิจฉัยโรคฟนผุดวยภาพรังสีดานประชิด พบวา
ภาพรังสีที่มีความดํามากจะชวยเพิ่มคุณภาพในการวินิจฉัยโรคฟนผุในสวนของเคลือบฟน แตมี
คุณภาพในการนํามาใชวินิจฉัยโรคฟนผุในสวนของเน้ือฟนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อมีการปรับคาความดําของภาพรังสีแตกตางกัน นอกจากน้ี ในการศึกษาของ Bloemendal และ
คณะ40 ไดเปรียบเทียบความชุกของโรคฟนผุดวยภาพรังสีดานประชิดระหวางดานประชิดและดาน
บดเคี้ยว พบวา ภาพรังสีดานประชิดสามารถตรวจพบโรคฟนผุดานประชิดไดมากกวาการตรวจทาง
คลินิก เน่ืองจากดานประชิดของฟนจะมองเห็นไดยากจากการตรวจทางคลินิก แตสําหรับโรคฟนผุ
ดานบดเคี้ยวที่ผุลึกถึงเน้ือฟนกลับพบวาภาพรังสีดานประชิดมีความสามารถในการตรวจพบฟนผุ
ไดเทาเทียมกับการตรวจทางคลินิก และหากพิจารณาเฉพาะโรคฟนผุของเคลือบฟนบนดานบดเคี้ยว
จะพบวา การตรวจทางคลินิกสามารถตรวจพบโรคฟนผุไดมากกวาจากภาพรังสี ทั้งน้ีอาจมีเหตุผล
เน่ืองมาจากบริเวณเคลือบฟนอาจมีวัสดุบูรณะหรือมีการซอนทับกันของเคลือบฟนบนดานบดเคี้ยว
ซึ่งสงผลรบกวนการแปลผลภาพรังสี นอกจากน้ี การศึกษาของ Wenzel2 พบวา ภาพรังสีดานประชิด
มีความไวของการตรวจจากการวิจัยในหองทดลองในกรณีฟนผุดานประชิดและดานบดเคี้ยวลึกถึง
ชั้นเน้ือฟนรอยละ 50 ถึง 70 และการวินิจฉัยผิดพลาดจากภาพรังสีที่บงบอกวามีโรคฟนผุ แตใน
ความเปนจริงผูปวยไมมีฟนผุ (false-positive) อยูในชวงรอยละ 3 ถึง 30 จากการศึกษาที่กลาวมา
ขางตน จึงอาจสรุปไดวา การวินิจฉัยโรคฟนผุดวยภาพรังสีดานประชิดสามารถใหการวินิจฉัยโรค
ฟนผุในสวนของเน้ือฟนไดดีกวาในสวนเคลือบฟน

ในสวนของการวินิจฉัยโรคฟนผุทุติยภูมิ จะอาศัยการตรวจจากภาพรังสีดานประชิดเปน
หลัก เน่ืองจากฟนผุชนิดน้ีมักจะพบอยูใตวัสดุบูรณะดานประชิด   ซึ่งการตรวจทางคลินิกจะกระทํา
ไดยาก41 Kidd ในป ค.ศ. 199642 และ ค.ศ. 200132 ทําการศึกษาถึงลักษณะทางคลินิกที่อาจเปนตัว
บงชี้วามีโรคฟนผุทุติยภูมิ พบวา การเกิดรองฟน (ditching) และการเปลี่ยนสีรอบ ๆ วัสดุ
บูรณะอมัลกัมหรือเรซิน คอมโพสิต ไมไดเปนตัวบงชี้วามีโรคฟนผุทุติยภูมิ เน่ืองจากการเปลี่ยนสี
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รอบ ๆ วัสดุบูรณะดังกลาวอาจเกิดมาจากสีที่เปนสวนประกอบของตัววัสดุเอง (เชน อมัลกัม) หรือ
อาจเกิดจากบริเวณขอบวัสดุบูรณะเคยมีการสูญเสียแรธาตุออกไปแลวมีคราบสี (stain) จากอาหาร
เขามาแทนที่สวนที่มีการสูญเสียแรธาตุออกไป สวนการเกิดรองฟนรอบวัสดุบูรณะมักเปนลักษณะ
ที่พบบนดานบดเคี้ยว แตไมไดเปนที่สะสมของคราบจุลินทรียเน่ืองจากคราบจุลินทรียที่อยูตามรอง
ฟนดานบดเคี้ยวดังกลาวสามารถถูกกําจัดไดงายดวยการแปรงฟน อยางไรก็ตาม สิ่งที่จะบงบอกได
วามีโรคฟนผุทุติยภูมิ คือ การเกิดโพรง (cavity) รอบ ๆ วัสดุบูรณะทั้งอมัลกัมและวัสดุบูรณะสี
เหมือนฟนชนิดอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ความทึบรังสีของวัสดุบูรณะคอมโพสิต ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่
สงผลกระทบตอการวินิจฉัยโรคฟนผุทุติยภูมิได โดยในการศึกษาของ Imperiano และคณะ43 ในป
ค.ศ. 2007 ไดศึกษาความทึบรังสีของวัสดุบูรณะเรซิน คอมโพสิตชนิดความหนืดตํ่า 4 ชนิด ไดแก เร
ซิน คอมโพสิตชนิด Flow It (Jeneric/Pentron, Inc, USA)  Filtek Flow (3M ESPE Dental Products,
St. Paul, MN, USA) Natural Flow (DFL Dental Products, Rio de Janeiro, Brazil) และ Protect
Liner F (Kuraray Co Ltd, Japan) ซึ่งวัสดุบูรณะเรซิน คอมโพสิตทั้งสี่ชนิดจะถูกนํามาวางบนฟลม
ชนิดกัดสบ (occlusal film) ความเร็วเอฟพรอมกับลิ่มสิบขั้นที่ทําจากอะลูมิเนียม (10-step wegde
aluminium) แลวทําการถายภาพรังสี จากน้ันวัดความดําของเรซิน คอมโพสิตทั้งสี่ชนิดจากภาพรังสี
ดวยเคร่ืองเดนซิโตมิเตอร (densitometer) เปรียบเทียบกับความทึบแสงที่ไดจากการถายอะลูมิเนียม
แลวคิดเทียบออกมาเปนความหนาของอะลูมิเนียม พบวา เรซิน คอมโพสิตชนิด Flow It, Filtek
Flow, Natural Flow และ Protect Liner F มีความดําบนฟลมเทียบเทากับอะลูมิเนียมหนาเฉลี่ย 3.24,
2.25, 1.50 และนอยกวา 1 มิลลิเมตรตามลําดับ หากพิจารณาตามเกณฑมาตรฐาน ISO 404944 ซึ่ง
กําหนดไววาความทึบรังสีของวัสดุบูรณะฟนควรจะเทากับหรือมากกวาความทึบรึงสีของ
อะลูมิเนียมที่มีความหนาเทากับวัสดุบูรณะฟน จะพบวา เรซิน คอมโพสิตชนิด Natural Flow และ
Protect Liner F ไมไดมาตรฐานตามที่ ISO กําหนด นอกจากน้ี หากนําเรซิน คอมโพสิตทั้งสองชนิด
ดังกลาวมาบูรณะฟนแลวนําไปถายภาพรังสีจะปรากฏเห็นวัสดุบูรณะเปนเงาโปรงรังสีมากกวา
เคลือบฟนและเน้ือฟน เน่ืองจากเคลือบฟนและเน้ือฟนมีความทึบแสงเฉลี่ยเทียบเทากับความหนา
ของอะลูมิเนียม 2 มิลลิเมตรและ 1 มิลลิเมตร ตามลําดับ45 สงผลทําใหเกิดความเขาใจผิดในการแปล
ผลภาพรังสีคิดวาเงาโปรงรังสีดังกลาวเปนบริเวณที่ไมมีวัสดุบูรณะ เกิดรอยร่ัวตามขอบวัสดุบูรณะ
หรือมีฟนผุทุติยภูมิ ทําใหเกิดการวินิจฉัยโรคผิดพลาดตามมาได ดวยเหตุน้ี การบูรณะฟนดวยเรซิน
คอมโพสิตจึงควรใชเรซิน คอมโพสิตที่มีความทึบรังสีมากกวาเคลือบฟนและเน้ือฟนเพื่อลดความ
ผิดพลาดในการแปลผลภาพรังสีฟนผุ

ขอจํากัดของการวินิจฉัยโรคฟนผุจากภาพรังสี คือ การมองเห็นภาพสองมิติ จากโครงสราง
ที่เปนสามมิติ ทําใหเกิดการซอนทับกันระหวางโครงสรางฟนที่ปกติกับโครงสรางฟนที่มีพยาธิ
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สภาพในแนวที่ลํารังสีผาน สงผลใหโครงสรางฟนที่มีพยาธิสภาพถูกบดบังได1 ภาพรังสีไมสามารถ
บอกไดวาฟนผุที่ปรากฏในภาพรังสีมีการดําเนินโรคอยูหรือไม34 และภาพรังสียังไมสามารถบอก
ลักษณะทางคลินิกไดวาฟนผุเปนโพรงหรือไม46 นอกจากน้ีในการถายภาพรังสีดานประชิดในผูปวย
แตละรายก็ยังมีความแตกตางกันออกไป เน่ืองจากลักษณะทางกายวิภาคในชองปากที่แตกตางกันใน
ผูปวยแตละรายก็เปนอุปสรรคในการวางฟลมใหไดในตําแหนงที่เหมาะสม การวางฟลมไดไมดี
เมื่อถายภาพรังสีออกมา จะทําใหไดภาพรังสีที่ไมมีคุณภาพ ไมใหคุณคาตอการวินิจฉัยโรค รวมทั้ง
ความแตกตางของการถายภาพรังสีของผูปวยในแตละคร้ังกรณีที่มีการติดตามประเมินผลซึ่งฟนผุ
อาจจะถูกถายดวยมุมที่แตกตางกัน ทําใหภาพรังสีที่ไดมีความแตกตางกันจนบางคร้ังไมสามารถนํา
ฟลมใหมมาเปรียบเทียบกับฟลมเดิมเพื่อดูการดําเนินหรือการถดถอยของโรคฟนผุได47

ในปจจุบันระบบการถายภาพรังสีไดถูกพัฒนาขึ้นมาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใช
ระบบการถายภาพรังสีดิจิทัลซึ่งมีความสามารถในการปรับแตงภาพได เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจหาโรคตาง ๆ รวมถึงโรคฟนผุ ดวยขอไดเปรียบดังกลาวจึงมีผูทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถของภาพรังสีดิจิทัลและภาพรังสีแบบด้ังเดิมในการตรวจหาโรคฟนผุ โดยในการศึกษา
ของ Wenzel ในป ค.ศ. 199948และ ค.ศ. 200049พบวา ภาพรังสีดานประชิดระบบดิจิทัลมี
ความสามารถในการตรวจหาฟนผุที่ผุลึกถึงชั้นเน้ือฟนไดถูกตองเทียบเทากับภาพรังสีที่ใชฟลมแบบ
ด้ังเดิม นอกจากน้ี Wenzel50 ไดนําเอาเทคนิคการถายภาพที่เรียกวาดิจิทัลซับแทรกชัน (digital
subtraction) มาใชเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินของโรคฟนผุ โดยนําภาพรังสี 2 ภาพที่ถูกถาย
ณ เวลาที่แตกตางกันมาถายภาพรังสีดวยมุมการถายเดียวกันมาซอนทับและเปรียบเทียบซึ่งกันและ
กัน แลวทําการลบภาพที่เหมือนกันออกไปใหคงเหลือไวซึ่งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง บริเวณที่มี
การสูญเสียแรธาตุ (เชน ฟนผุ) ก็จะแสดงออกมาเปนระดับเงาที่มีสีดํากวาพื้นหลังของภาพ พบวา
ระดับความเห็นพองระหวางผูสังเกตการณ (inter-observer agreement) คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับภาพรังสีดานประชิด แตก็ยังมีขอจํากัดตรงที่ภาพของเทคนิคซับแทรกชันยังคงแสดงออกมาเปน
เพียงภาพสองมิติเทาน้ัน

โคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมกับการวินิจฉัยโรคฟนผุ
การถายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมถูกนํามาใชงานมากขึ้นในทางทันตกรรม

รวมถึงการนํามาใชตรวจฟนผุ แตจากการทบทวนวรรณกรรม ยังไมพบรายงานการศึกษาถึงการ
นําเอาภาพรังสีชนิดน้ีมาใชตรวจฟนผุทุติยภูมิ Nair และคณะ1 ในป ค.ศ. 1998 ไดทําการศึกษาการ
ตรวจฟนผุทุติยภูมิในฟนกรามที่ถูกถอนออกมาดวยภาพที่ถายดวยเทคนิคทูนอะเพอเชอรคอมพิว
เตดโทโมแกรม (Tuned aperture computed tomography, TACTTM) ซึ่งเปนเทคนิคการสราง
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ภาพตัดขวางของฟนจากการถายภาพรังสีในหลาย ๆ มุมโดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรประมวลผล
เปนภาพออกมาคลายคลึงกับภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ซึ่งพบวา ภาพรังสีที่ไดจาก
เทคนิคทูนอะเพอเชอรคอมพิวเตดโทโมแกรมมีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิไดดีกวา
ภาพรังสีจากฟลมหรือภาพรังสีดิจิทัล

สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการนําภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมาใชในการ
วินิจฉัยโรคฟนผุยังมีไมมากนัก และการศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาในฟนที่ถูกถอนออกมาแลว
(in vitro) นอกจากน้ี จากผลการศึกษาที่มีรายงานยังไมสามารถสรุปไดแนนอนถึงประสิทธิภาพของ
ภาพรังสีชนิดน้ีในการวินิจฉัยฟนผุ ในป ค.ศ. 2006 Akdeniz และคณะ3 ไดศึกษาความถูกตองของ
การวัดความลึกของฟนผุดานประชิดในฟนกรามนอยและฟนกรามของมนุษยที่ถูกถอนออกมาและ
มีความลึกของโรคฟนผุมากนอยแตกตางกัน โดยทําการเปรียบเทียบระหวางลิมิตเตดโคนบีม
คอมพิวเตดโทโมแกรม (limited cone-beam computed tomography, LCBCT) แผนรับภาพ
ฟอสฟอรและฟลม พบวา ลิมิตเตดโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมใหความถูกตองในการตรวจหา
ฟนผุดานประชิดไดดีใกลเคียงกับผลทางจุลพยาธิวิทยาซึ่งใชเปนมาตรฐาน (gold standard) ในขณะ
ที่แผนรับภาพฟอสฟอรและฟลมใหความถูกตองในระดับปานกลาง ดังน้ัน Akdeniz และคณะ3 จึง
สรุปวา ลิมิตเตดโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมเปนระบบการถายภาพรังสีที่ใหความถูกตองและ
แมนยําในการตรวจฟนผุดานประชิด ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ Tsuchida และคณะ4 ในป ค.ศ.
2007 ที่ทําการประเมินประสิทธิภาพของภาพรังสีลิมิตเตดโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
เปรียบเทียบกับฟลมถายภาพรังสีในชองปากดานประชิดในการตรวจฟนผุดานประชิดระยะเร่ิมแรก
พบวาภาพรังสีลิมิตเตดโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่ถูกถายจากเคร่ืองแอกคิวไอโทโมใหความ
ถูกตองในการวินิจฉัยฟนผุดานประชิดระยะเร่ิมแรกไมแตกตางจากฟลมความไวเอฟ (F-speed)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ Tsuchida และคณะ จึงใหขอสรุปวา ลิมิตเตดโคนบีมคอมพิวเตดโทโม
แกรมไมไดเพิ่มความถูกตองในการตรวจฟนผุดานประชิดในระยะเร่ิมแรก ตอมาการศึกษาของ
Haiter และคณะ5 ในป ค.ศ. 2008 ไดศึกษาเปรียบเทียบความถูกตองในการวินิจฉัยฟนผุดานประชิด
โดยใชเคร่ืองโคมบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ 2 ชนิดที่ใหรายละเอียดของภาพรังสีแตกตางกัน
ภาพรังสีดิจิทัล และภาพรังสีจากฟลม พบวา ภาพที่ไดจากเคร่ืองนิวทอมทรีจีซึ่งไมวาจะใชพื้นที่ใน
การรับภาพ 12 x 12, 9 x 9 หรือ 6 x 6 ตารางน้ิวก็ตาม ความถูกตองในการตรวจหาฟนผุดานประชิด
จะตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรังสีที่ไดจากเคร่ืองแอกคิวไอโทโมที่ใชพื้นที่ในการรับภาพ 4 x 4
ตารางเซนติเมตร ภาพรังสีรอบปลายรากดิจิทัล และภาพรังสีที่ไดจากฟลมความไวเอฟ ทั้งน้ีเปน
เพราะเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟนิวทอมทรีจีมีความสามารถในการแยกรายละเอียดของ
ภาพตํ่ากวาเคร่ืองแอกคิวไอโทโม อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบความถูกตองของการตรวจฟนผุ



20

ดานประชิดจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมจากที่ถายดวยเคร่ืองแอกคิวไอโทโมและ
ภาพรังสีที่ไดจากฟลมหรือภาพรังสีดิจิทัลกลับพบวาความถูกตองของการตรวจฟนผุดานประชิดไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาเฉพาะการตรวจฟนผุที่ลึกถึงเน้ือฟนดานบด
เคี้ยว จะพบวา ภาพรังสีโคมบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่ถายจากเคร่ืองแอกคิวไอโทโมใหความไว
ในการตรวจฟนผุที่ลึกถึงเน้ือฟนดานบดเคี้ยวสูงกวาภาพรังสีในชองปาก ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว
คลายคลึงกับผลการศึกษาของ Young และคณะ6 ในป ค.ศ. 2009 ซึ่งไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ความถูกตองของการตรวจฟนผุจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่ถายจากเคร่ืองแอกคิว
ไอโทโมและภาพรังสีดิจิทัลที่ใชเซนเซอรในชองปากชนิดซีซีดี พบวา ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตด
โทโมแกรมใหความไวในการตรวจสูงกวาภาพรังสีดิจิทัลในการตรวจฟนผุดานประชิดที่ผุลึกถึงชั้น
เน้ือฟน จากการศึกษาของ Kayipmaz และคณะ51 ในป ค.ศ. 2010 ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการวินิจฉัยฟนผุดานบดเคี้ยวและดานประชิดของภาพรังสีดานประชิดแบบด้ังเดิม
โดยใชฟลมความไวอี ภาพรังสีดิจิทัลที่ใชแผนรับภาพฟอสฟอร และภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโท
โมแกรม โดยใชฟนมนุษยซึ่งมีทั้งฟนในสภาพดีและฟนผุไมเปนโพรงที่ผุลึกถึงชั้นเคลือบฟนและ/
หรือเน้ือฟนมาเปนตัวอยางในการศึกษา พบวา ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมี
ความสามารถในการวินิจฉัยฟนผุดานบดเคี้ยวสูงกวาภาพรังสีดานประชิดแบบด้ังเดิมและภาพรังสี
ดิจิทัลที่ใชแผนรับภาพฟอสฟอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการวินิจฉัยฟนผุดานประชิดกลับ
พบวาภาพรังสีทั้งสามชนิดมีความสามารถในการวินิจฉัยฟนผุไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ในการศึกษาของ Qu และคณะ52 ในป ค.ศ. 2010 ไดทําการศึกษาความแมนในการตรวจฟนผุ
ดานประชิดจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม 5 ชนิดที่ถายจากเคร่ืองนิวทอมเกาพัน
(พื้นที่ในการรับภาพ 15 x 15 ตารางเซนติเมตร ตัวรับรังสีชนิดอิมเมจอินเทนซิไฟเออรซึ่งใช
รวมกับอุปกรณถายเทประจุ) เคร่ืองแอกคิวไอโทโม (พื้นที่ในการรับภาพ 3 x 4 ตารางเซนติเมตร
ตัวรับรังสีชนิดอิมเมจอินเทนซิไฟเออรซึ่งใชรวมกับอุปกรณถายเทประจุ) เคร่ืองโกดักเกาพันทรีดี
(Kodak 9000 3D, Carestream Health, Inc., New York, USA) (พื้นที่ในการรับภาพ 5 x 3.7 ตาราง
เซนติเมตร ตัวรับรังสีชนิดแฟลทพาเนล) เคร่ืองแพลนเมกาโพรแมกทรีดี (พื้นที่ในการรับภาพ 8 x 8
ตารางเซนติเมตร ตัวรับรังสีชนิดแฟลทพาเนล) และเคร่ืองดีซีทีโพร (DCT PRO, Vatech Co. Ltd.,
Yongin, Korea) (พื้นที่ในการรับภาพ 20 x 19 ตารางเซนติเมตร ตัวรับรังสีชนิดแฟลทพาเนล)โดยใช
ฟนมนุษยที่ผุไมเปนโพรงที่ผุลึกถึงชั้นเคลือบฟนและ/หรือเน้ือฟนมาเปนตัวอยางในการศึกษา
พบวา ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่ถายจากเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟทั้งหา
มีความแมนในการตรวจฟนผุดานประชิดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยไมคํานึงถึง
ชนิดของตับรับรังสีและพื้นที่ในการรับภาพ ในปเดียวกัน Zhang และคณะ53 ไดทําการศึกษา
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เปรียบเทียบความแมนในการตรวจฟนผุดานประชิดจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
โดยใชเคร่ืองแพลนเมกาโพรแมกทรีดีกับเคร่ืองโกดักเกาพันทรีดี ภาพรังสีจากฟลมความไวอี และ
ภาพรังสีที่ใชแผนรับภาพฟอสฟอร โดยใชฟนมนุษยที่ผุไมเปนโพรงแตผุลึกถึงชั้นเคลือบฟนและ/
หรือเน้ือฟนมาเปนตัวอยางในการศึกษา พบวา ภาพรังสีทั้งสี่ชนิดมีความแมนในการวินิจฉัยฟนผุไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Kayipmaz และคณะ51

นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบเฉพาะภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่ถายจากเคร่ืองแพลนเม
กาโพรแมกทรีดีกับเคร่ืองโกดักเกาพันทรีดี พบวา ไมวาจะเปนชนิดตัวรับรังสี ขนาดของพื้นที่ใน
การรับภาพ ขนาดวอกเซล และความหนาของภาพ (slice thickness) ขนาดใดก็ตาม ความแมนใน
การตรวจหาฟนผุดานประชิดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาที่ไดน้ี
สอดคลองกับการศึกษาของ Qu และคณะ52 ยังมีอีกหน่ึงการศึกษาของ Kamburoglu และคณะ54 ใน
ป ค.ศ. 2010 ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการวินิจฉัยโรคฟนผุดานบดเคี้ยวของภาพรังสี
โคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่ถายจากเคร่ืองอิลูมาอัลตรา (Iluma Ultra, Imtec Imaging,
Ardmore, OK) (ขนาดวอกเซล 0.1 , 0.2 และ 0.3 ลูกบาศกมิลลิเมตร) และภาพรังสีดิจิทัลที่ใชตัวรับ
ภาพชนิดซีซีดี โดยใชฟนกรามลางของมนุษยที่อยูในสภาพดีและฟนที่มีความลึกของฟนผุหลาย
ระดับ ทั้งต้ืนและลึกในชั้นเคลือบฟนและเน้ือฟน แสดงใหเห็นวา ไมวาจะใชภาพรังสีโคนบีม
คอมพิวเตดโทโมแกรมที่มีขนาดวอกเซลใด ๆ ก็ตาม ความสามารถในการวินิจฉัยฟนผุดานบดเคี้ยว
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุก ๆ ระดับของฟนผุ ในสวนของฟนที่อยูในสภาพดีและ
ฟนที่ผุบริเวณผิวของชั้นเคลือบฟน พบวา ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีความสามารถ
ในการวินิจฉัยฟนผุไดเทียบเทากับภาพรังสีดิจิทัลที่ใชตัวรับภาพชนิดซีซีดี แตในทางกลับกัน เมื่อ
ฟนผุลึกถึงดานในของชั้นเคลือบฟนหรือลึกเขาไปในชั้นเน้ือฟน ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโม
แกรมมีความสามารถในการวินิจฉัยฟนผุไดเหนือกวาภาพรังสีดิจิทัลที่ใชตัวรับภาพชนิดซีซีดี

สําหรับการนําภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมาใชตรวจฟนผุทุติยภูมิ ความทึบ
รังสีของวัสดุบูรณะฟนอาจสงผลทําใหเกิดภาพของสิ่งแปลกปนและมีผลตอความถูกตองในการ
วินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิได (รูป 9) ตัวอยางวัตถุที่ทําใหเกิดภาพของสิ่งแปลกปนในภาพรังสีโคนบีม
คอมพิวเตดโทโมแกรม ไดแก อมัลกัม เหล็กจัดฟน ครอบฟนโลหะ วัสดุอุดรากฟนซิลเวอรพอยท
(endodontic silver point) กัตทาเพอรชา ฟอยตะกั่วสําหรับกําหนดตําแหนงฝงรากฟนเทียม แบเรียม
ซัลเฟตที่ใชในการถายภาพรังสีโทโมแกรมเพื่อประเมินตําแหนงฝงรากฟนเทียม เดือยฟนโลหะ16,28

สารยึดและผนึก (sealers)55 และรากฟนเทียม เปนตน



22

รูป 9 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาแสดงเงาโปรงรังสีใต
วัสดุบูรณะฟน (ลูกศรชี้) ซึ่งสงสัยวาเปนฟนผุ

Draenert และคณะ56 ในป ค.ศ. 2007 ไดทําการศึกษาภาพของสิ่งแปลกปนที่เกิดจากรากฟนเทียม
โดยนํารากฟนเทียมฝงไวในกระดูกขากรรไกรบน แลวนําไปถายภาพรังสีดวยเคร่ืองโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมกราฟนิวทอมเกาพันซีบีซีที (NewTom 9000 CBCT, Quantitative Radiology, Verona,
Italy) พบภาพของสิ่งแปลกปนของรากฟนเทียมเกิดขึ้นอยางนอยรอยละ 25 ของภาพรังสีรากฟน
เทียมทั้งหมด และรอยละ 50 ของภาพของสิ่งแปลกปนที่เกิดขึ้นเปนชนิดบีมฮารดเดนนิง ซึ่งภาพ
ของสิ่งแปลกปนจะพบมากโดยเฉพาะในระนาบแกน นอกจากน้ี การเกิดภาพของสิ่งแปลกปนใน
ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่ปรากฏเปนแถบสีดําหรือสีขาวบริเวณใกล ๆ กับวัสดุ
บูรณะฟนที่มีโลหะเปนสวนประกอบยังสงผลกระทบตอการวินิจฉัยการเกิดมะเร็งกลับเปนซ้ํา
(recurrent cancer) บริเวณศีรษะและคอจนถึงขั้นตองเปลี่ยนวัสดุบูรณะฟนใหมเปนชนิดที่ไมมี
สวนประกอบของโลหะ จึงจะสามารถตรวจพบมะเร็งกลับเปนซ้ําได57 ในดานทันตกรรมจัดฟน การ
เกิดภาพของสิ่งแปลกปนที่เกิดจากแบร็กเกตจัดฟน (orthodontic brackets) ลวด (wire) และแถบรัด
(band) ยังสงผลตอความผิดพลาดในการประเมินความยาวรากฟนในระหวางการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟนอีกดวย เน่ืองจากมีผลตอการกําหนดตําแหนงที่แนนอนของรอยตอเคลือบฟนกับ
เคลือบรากฟน (cemento-enamel junction)58 Hassan และคณะ23 ในป ค.ศ. 2009 ไดศึกษาความ
ถูกตองในการตรวจหารากฟนแตกหักในแนวด่ิงเปรียบเทียบระหวางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโท
โมแกรมกับภาพรังสีรอบปลายรากฟนโดยใชแผนรับภาพฟอสฟอรเปนตัวรับรังสี พบวา ภาพรังสี
โคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมใหความจําเพาะในการตรวจรากฟนแตกหักในแนวด่ิงนอยกวา
ภาพรังสีดิจิทัลรอบปลายรากฟนโดยเฉพาะในฟนที่ไดรับการอุดคลองรากฟนดวยกัตทาเพอรชา
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เน่ืองจากกัตทาเพอรชาที่ทึบรังสีจะสงผลใหเกิดภาพของสิ่งแปลกปนที่รากฟน ทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดวาเปนรากฟนแตกหัก ดังน้ันจะเห็นวาภาพของสิ่งแปลกปนที่เกิดจากวัตถุทึบรังสีในภาพรังสี
โคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีผลตอประสิทธิภาพของการนําภาพรังสีไปใชในงานทันตกรรม
ดานตาง ๆ


