ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Teaching Plan)
รายวิชา
เงื่อนไขที่ตองผานกอน:
สถานภาพกระบวนวิชา:
การเปดสอน:

ทันตรังสี 2 (DROE482) รหัสกระบวนวิชา 403482 จํานวนหนวยกิต 3(3/3-0/0)
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
วิชาบรรยาย
ภาคการศึกษาที่ 1 (วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น.)
ภาคการศึกษาที่ 2 (วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น.)
คณาจารยผูสอน:
คณาจารยสาขาวิชารังสีวิทยาฯ และ อาจารยพิเศษ
ผูรับผิดชอบกระบวนวิชา: ผศ.ทพญ.สั่งสมประภายสาธก

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
หลักเกณฑในการแปลผลภาพรังสี ลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดในฟนและกระดูกขากรรไกรและใบหนา
รวมทั้งโรคทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร นอกจากนี้ยังเปนการศึกษา
ถึงวิธีการถายภาพรังสีและลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดขึ้นในตอมน้ําลาย ขอตอขากรรไกร โพรงอากาศขาง
จมูก และ หลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติในชองปากที่พบในผูปวยที่ไดรับรังสีรักษา
วัตถุประสงคกระบวนวิชา
เมื่อนักศึกษาผานการเรียนกระบวนวิชานี้แลว นักศึกษาสามารถอธิบายสิ่งตอไปนี้อยางถูกตอง
1. ลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดในฟน กระดูกขากรรไกร และใบหนา เชน โรคฟนผุ โรคปริทันต
ภาวะการติดเชื้อในกระดูกขากรรไกร ภาวะความผิดปกติของการพัฒนาฟน กระดูกขากรรไกรและใบหนา ถุงน้ํา
ในกระดูกขากรรไกร เนื้องอกชนิดรายแรงและไมรายแรง การแตกหักของฟนและกระดูกขากรรไกร เปนตน
2. ลักษณะภาพรังสีของโรคทางระบบ และโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร
3. วิธิการถายภาพรังสีและลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดขึ้นในตอมน้ําลาย ขอตอขากรรไกร โพรงอากาศ
ขางจมูก
4. ผลของรังสีที่ใชในการรักษาโรคตอเนื้อเยื่อภายในชองปาก อวัยวะขางเคียง และการปองกันผลจากรังสีดังกลาว
เนื้อหากระบวนวิชา
1. วิธีการสรางภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคแบบอื่น ๆ ที่ทันสมัย
2. ภาพรังสีกับงานทันตกรรมรากเทียม
3. ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟนผุ
4. ลักษณะภาพรังสีของโพรงประสาทฟนและรอยโรคปลายรากฟน
5. ลักษณะทางภาพรังสีของโรคปริทันต
6. ลักษณะทางภาพรังสีของพัฒนาการการขึ้นของฟนที่ผิดปกติ

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
3
1
2
2
2
2

7. ลักษณะทางภาพรังสีของการติดเชื้อในกระดูกขากรรไกร
8. ลักษณะทางภาพรังสีของการพัฒนาการที่ผิดปกติที่เกิดกับ
กระดูกใบหนาและขากรรไกร
9. ลักษณะทางภาพรังสีของถุงน้ําที่เกิดบริเวณกระดูกขากรรไกร
10. ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกชนิดโอดอนโตเจนิก
11. ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกนอนโอดอนโตเจนิก
12. ลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคไฟโบรออสเชียส
13. ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกชนิดรายแรง
14. ลักษณะทางภาพรังสีของโรคที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระดูก
ขากรรไกรอันเนื่องมาจากโรคเลือด
15. ลักษณะทางภาพรังสีของขอตอขากรรไกร
16. ลักษณะทางภาพรังสีของโพรงอากาศขางจมูก
17. ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้อเยื่อออนที่มีพยาธิสภาพอันเนื่องมาจาก
การแคลซิฟายด และออสซิฟเคชั่น
18. ลักษณะทางภาพรังสีของการแตกหักของฟนและขากรรไกร
19. การถายภาพรังสีตอมน้ําลายและการแปลผลภาพรังสีตอมน้ําลาย
20. ลักษณะทางภาพรังสีของโรคทางระบบที่เกี่ยวของกับชองปาก
และกระดูกขากรรไกร
21. การใชรังสีรักษาเนื้องอกในชองปาก
22. การดูแลรักษารวมถึงภาวะความผิดปกติในชองปากที่พบใน
ผูปวยที่ไดรับรังสีรักษา
24. การทบทวนกรณีศึกษาภาพรังสีของผูปวย
รวม
ลักษณะกิจการรมการเรียนการสอน: เปนการสอนบรรยายทั้งชั้นเรียน
การวัดและประเมินผล: การประเมินผล (100 คะแนน)
- ลักษณะของขอสอบเปนแบบ บรรยาย (อัตนัย) และแบบตัวเลือก (ปรนัย)
สอบยอย ครั้งที่ 1
25
คะแนน
สอบยอย ครั้งที่ 2
25
คะแนน
สอบยอย ครั้งที่ 3
20
คะแนน
สอบปลายป
30
คะแนน
เกณฑการผานการประเมินผล

อยางนอย

50 คะแนน

1
1
3
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
45

แหลงวิทยาการ:
สื่อการสอนประกอบไปดวย
1. เอกสารประกอบการสอน
2. power point slide
3. ภาพรังสี
4. อุปกรณสาธิตฝกปฏิบัติ
5. สื่อบุคคล- ผูปวย

ตารางสอนกระบวนวิชา ทันตรังสี 2 (DROE 403482)

3 หนวยกิต

ประจําปการศึกษา 2554
ครึ่งปการศึกษาแรก เวลาเรียน ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น.
ครึงปการศึกษาหลัง เวลาเรียน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น.
วัน/เดือน/ป

หัวขอ

ชื่อหัวขอ DROE 482

อาจารยผูสอน

อ. 19 เม.ย. 54
พฤ. 21 เม.ย. 54
อ. 26 เม.ย.54
พฤ. 28 เม.ย. 54

1

ผศ.สั่งสม
ผศ.การุณ

อ. 3 พ.ค. 54
อ. 10 พ.ค. 54

3

แนะนํากระบวนวิชา
ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟนผุ (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟนผุ (2)
ลักษณะทางภาพรังสีของโรคโพรงประสาทฟน และโรครอบปลายราก
ฟน
ลักษณะทางภาพรังสีของโรคปริทันต (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของโรคปริทันต (2)

พฤ. 19 พ.ค. 54
อ. 24 พ.ค. 54
พฤ. 26 พ.ค .54

4
5

ลักษณะทางภาพรังสีของการติดเชื้อที่กระดูกขากรรไกร
ลักษณะทางภาพรังสีของพัฒนาการการขึ้นของฟนที่ผิดปกติ (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของพัฒนาการการขึ้นของฟนที่ผิดปกติ (2)

อ. 31 พ.ค. 54

6

พฤ. 2 มิ.ย.54
อ. 7 มิ.ย. 54
พฤ. 9 มิ.ย.54
อ. 14 มิ.ย. 54
อ. 21 มิ.ย. 54
พฤ. 23 มิ.ย. 54
อ. 28 มิ.ย. 54
พฤ. 30 มิ.ย. 54

7

ลักษณะทางภาพรังสีของการพัฒนาการที่ผิดปกติที่เกิดกับ
กระดูกใบหนาและขากรรไกร
ลักษณะทางภาพรังสีของถุงน้ําที่เกิดบริเวณกระดูกขากรรไกร (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของถุงน้ําที่เกิดบริเวณกระดูกขากรรไกร (2)
ลักษณะทางภาพรังสีของถุงน้ําที่เกิดบริเวณกระดูกขากรรไกร (3)
EXAM ครั้งที่ 1 หัวขอ 1-4
EXAM ครั้งที่ 1 หัวขอ5-7
(Exam ครั้งที่ 1 รวม 25 %)
ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกโอดอนโตจินิค (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกโอดอนโตจินิค (2)
ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกโอดอนโตจินิค (3)

อ. 5 ก.ค. 54
พฤ. 7 ก.ค. 54

9

ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกนอนโอดอนโตจินิค (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกนอนโอดอนโตจินิค (2)

อ. 12 ก.ค. 54
พฤ. 14 ก.ค. 54

10

ลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคไฟโบรออสเซียส (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคไฟโบรออสเซียส (2)

2

8

อ.จงดี
อ.ดร.อภิรุม
อ.ภัทรานันท
อ.จงดี
อ.จงดี
อ. ภัทรานันท

คณาจารย
คณาจารย
ผศ. สั่งสม

อ.ภัทรานันท
ผศ. สั่งสม

วัน/เดือน/ป

หัวขอ

อ. 19 ก.ค. 54
พฤ. 21 ก.ค. 54
อ. 26 ก.ค. 54
พฤ. 28 ก.ค. 54

11

อ. 2 ส.ค. 54

-

EXAM ครั้งที่ 2 หัวขอ 8-9

พฤ. 4 ส.ค. 54

-

EXAM ครั้งที่ 2 หัวขอ 10-12

อ. 9 ส.ค. 54
พฤ. 11 ส.ค. 54
อ. 16 ส.ค. 54

13

ลักษณะทางภาพรังสีของการแตกหักของฟนและขากรรไกร (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของการแตกหักของฟนและขากรรไกร (2)
ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้อเยื่อออนที่มีพยาธิสภาพอันเนื่องมาจากการ
แคลซิฟายด และออสซิฟเคชั่น (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้อเยื่อออนที่มีพยาธิสภาพอันเนื่องมาจากการ
แคลซิฟายด และออสซิฟเคชั่น (2)
ลักษณะทางภาพรังสีของขอตอขากรรไกร (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของขอตอขากรรไกร (2)

12

14

พฤ. 18 ส.ค. 54

ชื่อหัวขอ DROE 482
ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกชนิดรายแรง (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกชนิดรายแรง (2)
ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกชนิดรายแรง (3)
ลักษณะทางภาพรังสีของการเปลี่ยนแปลงที่กระดูกขากรรไกร
อันเนื่องมาจากโรคเลือด

อาจารยผูสอน
อ. ภัทรานันท

ผศ. สั่งสม
คณาจารย

(Exam ครั้งที่ 2 รวม 25%)

คณาจารย
ผศ. สั่งสม
อ.ดร. อภิรุม

อ. 23 ส.ค. 54
พฤ. 25 ส.ค. 54

15

อ. 30 ส.ค. 54
พฤ. 1 ก.ย. 54

16

ลักษณะทางภาพรังสีของโพรงอากาศขางจมูก (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของโพรงอากาศขางจมูก (2)

ผศ. สั่งสม

อ. 6 ก.ย. 54
พฤ. 8 ก.ย. 54

17

การถายภาพรังสีตอมน้ําลาย และการแปลผลภาพรังสีของตอมน้ําลาย (1)
การถายภาพรังสีตอมน้ําลาย และการแปลผลภาพรังสีฯ (2)

ผศ. การุณ

ตามตารางสอบ

-

คณาจารย

พฤ. 29 ก.ย. 54

18

EXAM ครั้งที่ 3 หัวขอ 13-17
20%
หยุดกลางป 12-21 ก.ย. 54
ลักษณะทางภาพรังสีของโรคทางระบบที่เกี่ยวของกับชองปาก
และกระดูกขากรรไกร (1)
ลักษณะทางภาพรังสีของโรคทางระบบที่เกี่ยวของกับชองปาก
และกระดูกขากรรไกร (2)
การใชรังสีรักษาเนื้องอกในชองปาก (1)
การใชรังสีรักษาเนื้องอกในชองปาก (2)

พฤ. 6 ต.ค. 54
พฤ. 13 ต.ค. 54
พฤ. 20 ต.ค. 54

19

อ. ภัทรานันท

อ.แพทย

อ.แพทย

วัน/เดือน/ป

หัวขอ

พฤ. 27 ต.ค. 54

20

พฤ. 3 พ.ย. 54
พฤ. 10 พ.ย. 54
พฤ. 17 พ.ย. 54
พฤ. 24 พ.ย. 54
พฤ. 1 ธ.ค. 54
พฤ. 8 ธ.ค. 54
พฤ. 15 ธ.ค. 54
พฤ. 22 ธ.ค. 54
พฤ. 5 ม.ค. 55

21
22
23
24
25
26

ชื่อหัวขอ DROE 482
การดูแลรักษารวมถึงภาวะความผิดปกติในชองปากที่พบในผูปวยที่
ไดรับรังสีรักษา (1)
การดูแลรักษารวมถึงภาวะความผิดปกติในชองปากที่พบในผูปวยที่
ไดรับรังสีรักษา (2)
การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสี (1) – Dento-Alveolar lesions
การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสี (2) – Radiolucent lesions
การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสี (3) – Radiopaque lesions
การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสี (4) – Mixed Lesions
การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสี (5) – Total Integration
การทบทวนกรณีศึกษาภาพรังสีของผูปวย (1)
การทบทวนกรณีศึกษาภาพรังสีของผูปวย (2)
การทบทวนกรณีศึกษาภาพรังสีของผูปวย (3)

-

ศึกษาดูงานที่หนวยรังสีรักษา คณะแพทยศาสตร (นศ.กลุม 1)
ศึกษาดูงานที่หนวยรังสีรักษา คณะแพทยศาสตร (นศ.กลุม 2)
ศึกษาดูงานที่หนวยรังสีรักษา คณะแพทยศาสตร (นศ.กลุม 3)
SELF STUDY REVIEW
พฤ. 2 ก.พ. 55
SELF STUDY REVIEW
พฤ. 9 ก.พ. 55
FINAL EXAM หัวขอ 18-26
(วัน-เวลา ตามประกาศตารางสอบปลายป)
(หัวขอ 18-20 – 12% และเปนขอสอบ Integration หัวขอ 21-26 – 18%)

พฤ. 12 ม.ค. 55
พฤ. 19 ม.ค. 55
พฤ. 26 ม.ค. 55

อาจารยผูสอน

การประเมินผล (100 คะแนน)
สอบยอย ครั้งที่ 1
สอบยอย ครั้งที่ 2
สอบยอย ครั้งที่ 3
สอบปลายป

25
25
20
30

เกณฑการผานการประเมินผล

อยางนอย

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

50 คะแนน

ผศ. การุณ

อ.จงดี
อ. ภัทรานันท
อ. ดร. อภิรุม
ผศ.สั่งสม
ผศ.การุณ
คณาจารย

คณาจารย

30%

คณาจารย

สรุปการประเมินผลกระบวนวิชา
ผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน :
ปการศึกษา 2553
คะแนนสูงสุด 78.96
คะแนนต่ําสุด 47.83
คะแนนเฉลี่ย 65.25
A = 8 คน B+ = 15 คน B = 25 คน C+ = 27 คน
C = 13 คน D+ = 5 คน D = 2 คน F = - คน
ขอเสนอแนะเพื่อการนํามาปรับปรุง :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ลงชื่อ ………………………..
(ผศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก)
หัวหนากระบวนวิชา

