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บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของการมองเห็นโครงสรางตาง ๆ จากภาพรังสีที่ไดจากเครื่อง โคนบีมซีที
ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย กับเครื่องที่มีขายในตลาดสินคาไดแกเครื่อง โพรแม็กซ ทรีดี (Promax 3D®) จากประเทศ
ฟนแลนด
วิธีการวิจัย นํากะโหลกศีรษะมนุษยจํานวน 3 กะโหลก มาถายภาพรังสีโคนบีมซีที ดวยเครื่องเอกซเรยโคนบีมซีที
เดนทิสแกน (DentiScan®, สวทช. ประเทศไทย) และ โพรแม็กซ ทรีดี (Promax 3D®, เฮลซิงกิ ฟนแลนด) ผูสังเกตการณ 5
คน ประเมินภาพรังสีจากเครื่องทั้งสองโดยใหคะแนนการมองเห็นโครงสรางตาง ๆ จํานวน 12 โครงสรางที่จําเปนสําหรับ
งานทางทันตกรรมที่ปรากฏในภาพรังสี โดยใช 5 ระดับคะแนน ไดแก 1 = ดีเยี่ยม 2 = ดี 3 = ยอมรับได 4 = ต่ํา 5 =
ต่ํามาก วิเคราะหและเปรียบเทียบคะแนนโดยรวมของทุกโครงสรางและแตละโครงสรางของการมองเห็นภาพรังสีที่ถาย
จากเครื่องโคนบีมซีทีทั้งสองชนิด ดวยสถิติวิลคอกซันที่ระดับความเชื่อมั่น p < 0.05
ผลการวิจัย เมื่อพิจารณาทุกโครงสรางของกระดูกกะโหลกศีรษะและขากรรไกรมนุษยโดยรวม ภาพรังสีที่ไดจาก
เครื่องโพรแม็กซ ทรีดี มีคุณภาพในการมองเห็นโครงสรางตาง ๆ ไดดีกวาภาพรังสีทไี่ ดจากเครื่องเดนทิสแกน ที่ระดับ
นัยสําคัญ p = 0.0000 และเมื่อพิจารณาแยกในแตละโครงสรางก็พบวาภาพจากเครื่องโพรแม็กซ ทรีดี มีคุณภาพของการ
มองเห็นโครงสรางสวนใหญไดดกี วาภาพจากเครื่องเดนทิสแกน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามพบวาคาคะแนน
มัธยฐานของการมองเห็นตอโครงสรางที่เห็นจากภาพรังสีที่ถายจากเครื่องเดนทิสแกนอยูในเกณฑดีถึงดีเยี่ยมในโครงสราง
ดังตอไปนี้คือ รูเปดขางคาง รูเปดเพดานปากหลังฟนตัด กระดูกทึบ เสี้ยนใยกระดูก พื้นโพรงอากาศขากรรไกรบน เคลือบ

ฟน เนื้อฟน และคลองรากฟน สวนคลองประสาทขากรรไกรลางและรูเปดดานลิ้นการมองเห็นอยูในเกณฑที่พอรับได แต
ชองเอ็นยึดปริทันตและผิวกระดูกเบาฟน มีคะแนนการมองเห็นที่ต่ําถึงต่ํามาก
สรุปเมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่ไดจากเครื่องโคนบีมซีทีที่มีจําหนายในตลาดสินคาคือ โพรแม็กซ ทรีดี ภาพที่ได
จากเครื่องเดนทิสแกนมีคุณภาพในการมองเห็นโครงสรางตาง ๆ ที่อยูในกะโหลกศีรษะและขากรรไกรมนุษยที่ต่ํากวา
อยางไรก็ตามคุณภาพในการมองเห็นภาพจากเครื่องเดนทิสแกนอยูในเกณฑที่ยอมรับไดถึงดีเยี่ยมสําหรับโครงสรางสวน
ใหญที่อยูในกระดูกกะโหลกศีรษะและขากรรไกร เครื่องโคนบีมซีที เดนทิสแกน ซึ่งผลิตไดในประเทศไทย จึงนับเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งของการเลือกใชเพื่อประกอบการรักษาในงานทางทันตกรรมทั่วไป ยกเวนงานทันตกรรมที่ตองอาศัยความ
ละเอียดของภาพมาก เชน การวินิจฉัยการแตกหักของรากฟน เปนตน
คําไขรหัส: โคนบีมซีที, เดนทิสแกน, โพรแม็กซ ทรีดี, คุณภาพของภาพรังสี
Abstract
Objective: To compare CBCT image quality on visibility of anatomical structures between the CBCT scanner
manufactured in Thailand and the commercial Promax 3D® scanner from Finland.
Materials and methods: Three human skulls were radiographed using the DentiScan® (NSTDA, Thailand)
and the Promax 3D® (Helsinki, Finland). Five observers reviewed the CBCT images and assessed the image quality
on the visibility of twelve anatomical structures related to the dental tasks, on a five-point scale (1 = excellent; 2 =
good; 3 = acceptable; 4 = poor; 5 = very poor). Overall variation in the visibility from all anatomical structures and
per structure were analyzed and compared using Wilcoxon signed rank test (p<0.05).
Results: When all anatomical structures were considered in total, the images from the Promax 3D® gave
better subjective image quality than those from the DentiScan® (p-value = 0.0000). When each structure was
considered, the results showed higher visibility score for images from Promax 3D® in most of the structures.
However, it was found that the median scores for the visibility of the structures from the DentiScan® were rated as
good to excellent for mental foramen, incisive foramen, cortical bone, trabecular bone, floor of the maxillary sinus,
enamel, dentine, and pulp canal; as acceptable for mandibular canal and lingual foramen; and as bad to very bad
for periodontal ligament space and lamina dura.
Conclusions: Compared to the commercial Promax 3D®, the DentiScan® gave lesser image quality on the
visibility of the human skull and jaws structures. However, the visibility score were rated as acceptable to excellent
for most of the structures for the DentiScan®. The DentiScan®, the CBCT scanner manufactured in Thailand, can be
another choice of CBCT machine for general dental tasks, except the tasks that require high image resolution such as
the detection of root fracture.
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