DROE 401

คลินิกทันตรังสี 1

1(0/0-1/ฝ)

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : การศึกษาในคลินกิ โดยการถายภาพรังสีในผูปวยทั้งการถายภาพ
รังสีในและนอกชองปาก เรียนรูเกีย่ วกับการถายภาพรังสีดิจิตอล การนําเสนอผลการแปลผลภาพรังสี
ของภาวะความผิดปกติหรือรอยโรคที่เกี่ยวของกับฟนและอวัยวะขางเคียง และการนําเสนอบทความ
หรืองานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับงานทางดานทันตรังสี
วัตถุประสงค : เมื่อนักศึกษาผานการเรียนกระบวนวิชานี้แลว นักศึกษาสามารถ
1. ถายภาพรังสีภายในชองปาก ภาพรังสีพานอรามิก และการถายภาพรังสีโดยวิธีการพิเศษ
บางวิธีไดอยางเหมาะสม
2. อธิบายวิธีการถายภาพรังสีดจิ ิตอลไดอยางถูกตอง
3. แกไข ปรับปรุงใหการถายภาพรังสีที่เหมาะสมแกผูปวยแตละรายไดอยางเหมาะสม
4. แปลผลภาพรังสี ภาวะความผิดปกติ หรือรอยโรคที่เกี่ยวของกับฟนและอวัยวะขางเคียง
5. นําเสนอบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานทางดานทันตรังสีไดอยางเหมาะสม
6. ทําการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของฟน และโครงสรางขางเคียงจากภาพรังสีพานอรา
มิก ไดอยางถูกตอง
7. ใหความรูทางดานทันตรังสีแกผูปวยไดอยางเหมาะสม
เนื้อหากระบวนวิชา
ฝกปฏิบัติงานในคลินิก ใชเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
งานที่ทําประกอบดวย
1. การถายภาพรังสี
1.1 ในชองปากและวิธีการพิเศษ
1.2 พานอรามิกไมนอยกวา
2. เรียนการถายภาพรังสีดิจิตอลจํานวน
3. ฝกแปลผลภาพรังสีภาวะความผิดปกติหรือรอยโรคที่เกี่ยวของกับฟน
และอวัยวะขางเคียง จํานวนไมนอยกวา

15 ราย
5 ราย
2 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง

4. นําเสนอบทความ หรืองานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับงานทางดานทันตรังสี
จํานวน
5. ทําการลอกลายภาพรังสีพานอรามิก จํานวน
6. ทําโปสเตอรเผยแพรความรูทางทันตรังสีแกผูปวยจํานวน

DROE 401

1 บทความ
1 ราย
1 ราย

CLINICAL PRACTICE IN DENTAL ROENTGENOLOGY I

PREREQUISITE:

1(0/0-1/P)

Fourth year standing

COURSE DESCRIPTION: Practice in Oral Radiology Department by taking intraoral and extraoral
radiographs in patients; learning about digital radiographic system; interpreting films that contain
diseases of the teeth and their supporting structures; and doing journal conference focusing on oral
and maxillofacial radiology.
OBJECTIVES: After completion of this course, the students will be able to :
1. Take radiographs: intraoral, extraoral and special techniques.
2. Explain the procedure of the digital radiographic system.
3. Correct and improve the efficiency of taking radiographs.
4. Interpretation the abnormality and lesion of the teeth and their supporting structures.
5. Present the scientific or research work from the journal focusing on oral and
maxillofacial radiology.
6. Explain the anatomical landmarks from panoramic radiograph.
COURSE CONTENTS:
Clinical practice for at least 45 hours
Requirements:
1. Taking radiographs for at least:1.1 Intraoral and special techniques
1.2 Panoramic
2. Studying the digital radiographic system
3. Practice to interpret the abnormality and lesion of the teeth

15 cases
5 cases
2 hours

and their supporting structures
4. Present the scientific or research work from the journal
focusing on oral and maxillofacial radiology
5. Panoramic film tracing
6. Poster presentation

10 hours
1 paper
1 film
1 poster

