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A retrospective analysis of referral patterns for cone beam
computed tomography over 5 years in oral and maxillofacial
radiology clinic.
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Objective: To evaluate the number of cone beam computed tomography (CBCT) patients and their referral
reasons from 2012 – 2016, at oral and maxillofacial radiology clinic.
Materials and methods: The number of CBCT patients and their reasons for imaging were archived from the log
books of the 3D Accuitomo170 CBCT machine, from both student and service clinics including referral
patients from outside. There were seven main reasons for taking CBCT: pre-implant, endodontics, impacted
molars, embedded of supernumerary tooth or canine, temporomandibular joint, cyst or tumor, and others.
Results: The number of CBCT patients was increased 8 – 10% in the first four years, and increased 5% in
the last year. According to reasons for CBCT, pre-implant imaging was the most frequent reason (52%),
followed by embedded of supernumerary tooth or canine (15%), and impacted molars (12%), respectively.
Conclusion: CBCT image tends to have an important role in dentistry especially pre-implant imaging
which reflects the usefulness of advanced digital technology in dental radiography for diagnosis and treatment
planning.
Keywords: Cone beam computed tomography, Dental radiograph, Digital radiograph, Oral and maxillofacial
radiology clinic, Referral patient, Three-dimensional radiographic image.
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การวิเคราะห์ รูปแบบการส่ งต่ อผู้ป่วยเพื่อถ่ ายภาพรั งสี
สามมิตทิ างทันตกรรมย้ อนหลัง 5 ปี ของคลินิกรั งสีวทิ ยา
ช่ องปากและใบหน้ าขากรรไกร
ศรั ญญา ไชยกันทะ1, ธนาพร สมหน่ อ2, ภูวดล จันสม2, สุชยา ด�ำรงค์ ศรี 1
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2

ภาควิ ชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชี ยล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
คลิ นิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมสถิติจ�ำนวนผู้ป่วยและเหตุผลต่างๆ ของการส่งถ่ายภาพรังสีสามมิติทางทันตกรรม (CBCT image)
ย้ อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ของคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้ าขากรรไกร
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา: เก็บสถิติจ�ำนวนผู้ป่วยและเหตุผลในการส่งถ่ายภาพรังสีสามมิติทางทันตกรรม ที่ถ่ายด้ วย
เครื่ องถ่ายภาพรังสีสามมิติ รุ่ น 3D Accuitomo170 จากสมุดบันทึกรายชื่อและใบส่งถ่ายภาพรังสี ทังระบบการเรี
้
ยนการสอน
และระบบบริ การ รวมทังผู
้ ้ ป่วยที่ถกู ส่งต่อมาจากภายนอกคณะฯ หรื อที่อื่น โดยแยกเหตุผลในการส่งถ่ าย ออกเป็ น 7ประเภท
คือ งานทันตกรรมรากเทียม งานวิทยาเอ็นโดดอนต์ ฟั นกรามคุด ฟั นฝั งของฟั นเกินหรื อฟั นเขี ้ยว ข้ อต่อขากรรไกร ถุงน� ้ำหรื อ
เนื ้องอก และอื่นๆ
ผลการศึกษา: พบว่าสถิติการส่งผู้ป่วยมาถ่ายภาพรั งสีสามมิติทางทันตกรรม ย้ อนหลัง 5 ปี มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ทัง้ ระบบ
การเรี ยนการสอนและระบบบริ การ ประมาณ 8 – 10% ในช่วง 4 ปี แรก และเพิ่มขึ ้น 5% ในช่วงปี สดุ ท้ าย หากจ�ำแนกตาม
เหตุผลที่ส่งถ่าย พบว่าผู้ป่วยที่ส่งมาเพื่อวางแผนการรักษาทันตกรรมรากเทียมมีมากที่สดุ (52%) รองลงมาคือ ฟั นฝั งของ
ฟั นเกินหรื อฟั นเขี ้ยว (15%) และ ฟั นกรามคุด (12%) ตามล�ำดับ
บทสรุ ป: ภาพรังสีสามมิติทางทันตกรรมมีบทบาทมากขึ ้นในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยเฉพาะด้ านทันตกรรม
รากเทียม ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีของการถ่ ายภาพรั งสีที่มีต่อการวินิจฉัยและวางแผนการรั กษา
ทางทันตกรรม
Keywords: คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้ าขากรรไกร, ผู้ป่วยที่ถกู ส่งต่อ, ภาพรังสีโคนบีมซีที, ภาพรังสีดิจิทลั , ภาพรังสี
ทางทันตกรรม, ภาพรังสีสามมิติ.
การอ้ างอิง: ศรัญญา ไชยกันทะ, ธนาพร สมหน่อ, ภูวดล จันสม, สุชยา ด�ำรงค์ศรี . การวิเคราะห์รูปแบบการส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อถ่ายภาพรังสีสามมิติทางทันตกรรมย้ อนหลัง 5 ปี ของคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้ าขากรรไกร. ว ทันตะ มหิดล
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บทน�ำ
ภาพรั ง สี มี บ ทบาทที่ ส� ำ คัญ ในการวิ นิ จ ฉัย โรค
การติ ด ตามผลการรั ก ษาของผู้ ป่ วยทางทัน ตกรรม
ในปี พ.ศ. 2513 มีการเริ่ มต้ นการถ่ายภาพรังสีปริ ทศั น์
(panoramic radiograph) ที่แสดงให้ เห็นถึงโครงสร้ าง
ของใบหน้ า และขากรรไกรทัง้ หมดภายในภาพเดี ย ว
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อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม มีทงแบบ
ั้
ในปากและนอกปาก ซึ่งต่างก็ มีข้อจ� ำกัดเดี ยวกันคื อ
เป็ นภาพรังสี 2 มิติ (Two-dimensional radiograph)
ท�ำให้ ไม่สามารถเห็นทุกมุมมองของบริ เวณที่ต้องการ
เนื่ อ งจากมี ก ารซ้ อ นทับ ของอวัย วะที่ อ ยู่ใ นแนวที่ รั ง สี
เอกซ์ ผ่าน จึงมี เทคนิ คการถ่ ายภาพรั งสีให้ เห็นคล้ าย
3 มิตไิ ด้ เช่น stereoscopy, tuned aperture computed
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tomography (TACT) เพื่ อ ช่ว ยในการวิ นิ จ ฉัย ที่ เ พิ่ ม
ความละเอี ย ดและถูก ต้ อ งมากยิ่ ง ขึน้ แต่ ก็ มี ปั จ จัย ที่
ท�ำให้ เกิดข้ อจ�ำกัดจากการสร้ างภาพลักษณะนี ้ นัน่ ก็คือ
คุณ ภาพและรายละเอี ย ดของภาพรั ง สี ยัง ไม่ ชัด เจน
ราคาของการถ่ ายภาพรั งสี การแปลผลภาพรั งสีที่ได้
รวมไปถึงปริ มาณรังสีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับ จึงเกิดจุดเริ่ มต้ นของ
การถ่ายภาพรังสีสามมิติทางทันตกรรม (cone-beam
computed tomography; CBCT) ในปี พ.ศ. 2525 ได้ มี
การผลิตเครื่องถ่ายภาพรังสีสามมิตทิ างทันตกรรมครังแรก
้
ซึง่ ในตอนนันได้
้ ใช้ ในการบันทึกภาพรังสีของหลอดเลือด
(angiography) ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้ น�ำหลักการ
ของการถ่ายภาพรังสีสามมิติทางทันตกรรมมาใช้ ในทาง
ทันตกรรม [1] และได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริ กา (The USA Food and
Drug Administration; FDA) ในปี พ.ศ. 2543 และ
ใช้ กันอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ภาพรังสีสามมิติทาง
ทั น ตกรรมมี ป ระโยชน์ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย และวางแผน
การรักษาทางทันตกรรมเนื่องจากให้ รายละเอียดของฟั น
กระดูกขากรรไกร และกะโหลกศีรษะได้ ชดั เจนกว่าภาพ
รังสีสองมิติ สามารถเลือกบริเวณทีถ่ า่ ยได้ ทงขนาดเล็
ั้
กและ
ขนาดใหญ่ อีกทังปริ
้ มาณรังสียงั ผลทีผ่ ้ ปู ่ วยได้ รับน้ อยกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการถ่ายภาพทางรังสีส่วนตัดอาศัย
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการแพทย์ (multidetector
computed tomography; MDCT)
การถ่ายภาพรังสีสามมิติทางทันตกรรมใช้ ล�ำรังสี
รูปกรวย หมุนรอบศีรษะผู้ป่วย 1 รอบ โดยมีตวั รับภาพเป็ น
พื ้นที่ (area detector) อยู่ตรงข้ ามกับแหล่งก�ำเนิดรังสี
และใช้ คอมพิวเตอร์ ประมวลผลสร้ างภาพในระนาบต่างๆ
คือ ระนาบตามแกน (axial plane) ระนาบแบ่งหน้ าหลัง
(coronal plane) และระนาบแบ่งซ้ ายขวา (sagittal
plane) ภาพรังสีสามมิตทิ างทันตกรรมจึงสามารถน�ำมา
ใช้ ประโยชน์ได้ อย่างหลากหลายในทางทันตกรรม เช่น
การวางแผนการรักษาฟั นคุด ฟั นเกิน ฟั นฝั ง รากเทียม
จัดฟั น เป็ นต้ น ซึง่ เหล่านี ้ท�ำให้ เป็ นที่สนใจว่า ส่วนใหญ่
แล้ วในทางทั น ตกรรมเครื่ อ งถ่ า ยภาพรั ง สี ส ามมิ ติ
ทางทันตกรรมได้ ถกู น�ำมาใช้ ในวัตถุประสงค์ใดในทาง
ทันตกรรมมากที่สดุ

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. รวบรวมสถิ ติ จ� ำ นวนผู้ป่ วยที่ เ ข้ า รั บ บริ ก าร
ถ่ า ยภาพรั ง สี ส ามมิ ติ ท างทั น ตกรรมย้ อนหลัง 5 ปี
(พ.ศ. 2555 - 2559) ของคลิ นิ ก รั ง สี วิ ท ยาช่ อ งปาก
และใบหน้ า ขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. วิเคราะห์จ�ำนวนเหตุผลต่างๆ ที่ส่งถ่ายภาพ
รังสีสามมิติทางทันตกรรมย้ อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555 2559) ของคลิ นิ ก รั ง สี วิ ท ยาช่ อ งปากและใบหน้ า ขา
กรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
การศึกษานีเ้ ป็ นการเก็บสถิติจ�ำนวนผู้ป่วยและ
เหตุผลในการส่งถ่ ายภาพรั งสีส ามมิ ติท างทันตกรรม
ที่ ถ่ายด้ วยเครื่ องถ่ ายภาพรั งสีส ามมิ ติทางทันตกรรม
รุ่ น 3D Accuitomo 170 (บริ ษัท J Morita, ประเทศ
ญี่ ปุ่ น) ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองแล้ ว จากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจัยในคน (COA.No.MU-DT/PY-IRB
2017/025.0304) โดยได้ ท� ำ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล
จากสมุดบันทึกรายชื่อและใบส่งถ่ายภาพรังสีสามมิติ
ทางทันตกรรมของผู้ป่วยทีเ่ ข้ ารับบริการทีค่ ลินกิ รังสีวทิ ยา
ช่องปากและใบหน้ าขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทังระบบ
้
การเรี ยนการสอน (student clinic) และระบบบริ การ
(service clinic) ซึ่ง รวมถึ ง ผู้ป่ วยที่ ถูก ส่ง ต่อ มาจาก
ที่ อื่น (referral patients) ย้ อนหลัง 5 ปี นับตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2555 - 2559 รวมถึงสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมจากใน
ระบบเรียกดูภาพรังสีของโรงพยาบาล (Picture Archiving
and Communication System; PACS) ในบางรายที่
ไม่ได้ ระบุเหตุผลในการส่งถ่ายภาพรังสีในใบส่งถ่ายภาพ
รังสีสามมิติทางทันตกรรม โดยได้ คดั แยกประเภทของ
เหตุผลในการส่งถ่ ายภาพรั งสีส ามมิ ติท างทันตกรรม
ออกเป็ น 7 ประเภท คือ งานทันตกรรมรากเทียม (preimplant) งานวิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์ (endodontics)
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit
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ฟั นกรามคุด (impacted molars) ฟั นฝังของฟั นเกินหรื อ
ฟั นเขีย้ ว (embedded of supernumerary tooth or
canine) ข้ อต่อขากรรไกร (temporomandibular joint;
TMJ) ถุงน� ำ้ หรื อเนื อ้ งอก (cyst or tumor) และอื่ นๆ
(others) โดยรายงานผลเป็ นจ�ำนวนผู้ป่วยในแต่ละปี
ของทังผู
้ ้ ป่วยระบบการเรี ยนการสอนและระบบบริ การ
ของคลิ นิ ก รั ง สี วิ ท ยาช่ อ งปากและใบหน้ า ขากรรไกร
จ�ำนวนผู้ป่วยที่สง่ ต่อมาจากที่อื่นในแต่ละปี และร้ อยละ
ของเหตุผลต่างๆ ทีส่ ง่ ถ่ายภาพรังสีสามมิตทิ างทันตกรรม
ย้ อนหลัง 5 ปี

ผลการศึกษา
จากสถิ ติการส่งผู้ป่ วยมาถ่ ายภาพรั งสีสามมิ ติ
ทางทันตกรรมย้ อนหลังตังแต่
้ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทังระบบการเรี
้
ยนการสอนและระบบ
บริ การ โดยเพิ่มขึ ้นโดยรวมประมาณ 8 – 10% ในช่วง
4 ปี แรก และเพิ่มขึ ้น 5% ในช่วงปี สดุ ท้ าย ดังแสดงใน

รู ปที่ 1 จากการรวบรวมสถิ ติข้างต้ นนัน้ ยังได้ ท�ำการ
เก็บรวบรวมแยกสถิติของจ�ำนวนผู้ป่วยระบบบริ การซึง่
จะแสดงเฉพาะจ�ำนวนผู้ป่วยที่ถกู ส่งต่อมาจากภายนอก
ทังจากคลิ
้
นิกเอกชนโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เพื่อ
มารั บบริ การถ่ายภาพรั งสีสามมิติทางทันตกรรมซึ่งมี
จ�ำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนผู้ป่วยระบบบริ การ
ในแต่ละปี และมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ดังแสดงในรูปที่ 2
หากจ� ำแนกตามเหตุผลที่ ถ่ายภาพรั งสีสามมิติ
ทางทันตกรรมย้ อนหลังตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559
พบว่า ผู้ป่ วยที่ ส่ง ต่อ มาเพื่ อ ถ่ า ยภาพรั ง สี ส ามมิ ติ ท าง
ทันตกรรม เป็ นผู้ป่วยที่ถกู ส่งมาเพื่อวางแผนการรักษา
ทันตกรรมรากเทียมมากทีส่ ดุ (52%) รองลงมาคือ ฟั นฝัง
ของฟั นเกิ นหรื อฟั นเขีย้ ว (15%) ฟั นกรามคุด (12%)
งานวิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์ (7%) ถุง น� ำ้ /เนื อ้ งอก (6%)
ข้ อต่อขากรรไกร (5%) และอื่นๆ (3%) ซึง่ ได้ แก่ โรคของ
โพรงอากาศขากรรไกรบน การติดเชื ้อของกระดูกขากรรไกร
การบาดเจ็บของกระดูกใบหน้ าขากรรไกร เป็ นต้ น ดังแสดง
ในรูปที่ 3

Figure 1 The amounts of CBCT patients at Dental Hospital, Faculty of Dentistry, Mahidol University from 2012 – 2016.
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Figure 2 The amounts of referral CBCT patients at service clinic of the Oral and Maxillofacial Radiology clinic,
Dental Hospital, Faculty of Dentistry, Mahidol University from 2012 – 2016.

Figure 3 The diagram shows the percentage of reasons why sending patients for CBCT scans from 2012 – 2016.
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บทวิจารณ์
ภาพรั ง สี ส ามมิ ติ ท างทัน ตกรรมเป็ น ภาพรั ง สี ที่
แสดงให้ เห็นได้ หลายระนาบ ไม่มอี วัยวะอืน่ ใดมาซ้ อนทับ
สิ่งที่ต้องการดู ท�ำให้ ได้ รายละเอียดที่มากกว่าภาพรังสี
2 มิติ เช่น สามารถแสดงให้ เห็นลักษณะทางกายวิภาคที่
ส� ำ คัญ อาทิ เ ช่น คลองขากรรไกรล่า ง (mandibular
canal) รูเปิ ดรูข้างคาง (opening of mental foramen)
คลองเพดานปากหลังฟั นตัด (incisive canal) พื ้นโพรง
อากาศขากรรไกรบน (floor of maxillary sinus) เป็ นต้ น
(รูปที่ 4 A -D) นอกจากนี ้ยังสามารถวัดระยะทาง มุมจาก
ภาพรังสีสามมิติทางทันตกรรมได้ ใกล้ เคียงของจริ ง [2]
ซึง่ มีประโยชน์อย่างยิง่ ในการวางแผนการรักษาทันตกรรม
รากเทียม ดังจะเห็นได้ จากสถิตผิ ้ ปู ่ วยทีถ่ กู ส่งมาถ่ายภาพ
รั ง สี ส ามมิ ติ ท างทัน ตกรรมเพื่ อ วางแผนฝั ง รากเที ย ม
มีมากถึง 52%
ภาพรั ง สี ส ามมิ ติ ท างทัน ตกรรมมี ป ระโยชน์ ใ น
การวางแผนการรั กษาฟั นฝั งของฟั นเกินหรื อฟั นเขีย้ ว

เนื่ องจากสามารถแสดงให้ เห็นรู ปร่ างของตัวฟั นและ
รากฟั นของฟั นฝัง ต�ำแหน่งที่แน่นอนของฟั นฝัง ลักษณะ
ทางกายวิภาคทีส่ ำ� คัญในบริเวณใกล้เคียง (รูปที่ 5) รวมทัง้
การละลายของรากฟันทีอ่ ยูใ่ กล้ เคียงว่ามีหรือไม่ ดังจะเห็น
ได้ จากสถิติผ้ ูป่วยถูกที่ส่งมาถ่ายภาพรั งสีสามมิติทาง
ทันตกรรมเพื่อดูฟันฝังมีมากเป็ นอันดับที่สอง (15%)
ภาพรังสีสามมิติทางทันตกรรมยังมีประโยชน์ใน
การวางแผนการรักษาฟั นกรามคุด ในกรณี ที่ภาพรังสี
ปริ ทัศน์ มีลักษณะที่แสดงให้ เห็นว่ารากฟั นกรามคุดมี
ความสัมพันธ์ใกล้ ชดิ กับเส้ นประสาทเบ้ าฟันล่าง (inferior
alveolar nerve) [3] (รูปที่ 6A) เมื่อถ่ายภาพรังสีสามมิติ
ทางทันตกรรมสามารถแสดงให้ เห็นต�ำแหน่งคลองขา
กรรไกรล่างได้ ชดั เจนว่าอยู่ด้านใดของรากฟั น ถูกเบียด
แคบลงหรือไม่ รวมทังลั
้ กษณะทีบ่ างลงของแผ่นกระดูกทึบ
ด้ านลิ ้น (lingual cortical plate) (รูปที่ 6B) ดังนันภาพ
้
รังสีสามมิตทิ างทันตกรรมจึงมีประโยชน์ตอ่ การวางแผน
การรักษาฟันคุด ดังจะเห็นได้ จากสถิตกิ ารส่งถ่ายภาพรังสี
สามมิตทิ างทันตกรรมมีมากเป็ นอันดับที่สาม (12%)

Figure 4 The CBCT images for pre-implant imaging. Vital structures are shown on each image: (A) mandibular canal,
(B) opening of mental foramen, (C) incisive canal, (D) floor of maxillary sinus, as indicated by arrows.
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Figure 5 The CBCT image of the embedded tooth 13. Its crown is located at apical areas 14-15 and caused elevation
of the sinus floor. Its root is located close to the nasal floor.

Figure 6 (A) The cropped panoramic radiograph of impacted tooth 48 reveals darkening sign of roots, (B) The CBCT
image of impacted tooth 48 reveals lingually displaced inferior alveolar canal and thinning lingual cortical
plate (arrow).
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit
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ในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาพรังสีสามมิติทาง
ทัน ตกรรมเริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทมากขึ น้ กรณี ที่ ผ้ ูป่ วย
ยัง มี อ าการและภาพรั งสีรอบปลายราก (periapical
radiograph) ไม่สามารถแสดงความผิดปกติที่ยงั อาจ
มีอยู่ให้ เห็นได้ ตามค�ำแนะน�ำของที่ประชุมร่ วมกันของ
American Association of Endodontists (AAE) และ
American Academy of Oral and Maxillofacial
Radiology (AAOMR) [4] ได้ แนะน�ำกรณีตา่ งๆ ทีค่ วรส่ง
ถ่ายภาพรังสีสามมิติทางทันตกรรม เช่น ประเมินคลอง
รากฟั นที่อาจยังไม่ได้ รักษา (รูปที่ 7) ลักษณะคลองราก
ของภาวะฟันในฟัน (dens invaginatus) รอยโรคปลายราก
ขนาดเล็ก ลักษณะของการละลายของรากฟั นว่ามาจาก
ภายในหรือภายนอก (internal or external root resorption)
ความสัมพันธ์ ของต�ำแหน่งของรอยโรคปลายรากกับ

ลักษณะทางกายวิภาคใกล้เคียงทีส่ ำ� คัญกรณีทจี่ ะวางแผน
ผ่าตัดปลายรากฟั น จากสถิตกิ ารส่งถ่ายภาพรังสีสามมิติ
ทางทันตกรรมจึงมีมากเป็ นอันดับที่สี่ (7%)
นอกจากนี ภ้ าพรั งสีสามมิติทางทันตกรรมยังมี
ประโยชน์ในการวินจิ ฉัยวางแผนการรักษาถุงน� ้ำ เนื ้องอก
ของขากรรไกร โรคของข้ อต่อขากรรไกร เช่น สามารถ
แสดงให้ เห็นขอบเขตที่แน่นอนของรอยโรค การท�ำลาย
และการขยายตัวของกระดูกขากรรไกร การละลายรากฟัน
ผลของรอยโรคต่อลักษณะทางกายวิภาคใกล้ เคียง รวมทัง้
การกลับมาเป็ นซ�ำ้ ของรอยโรค เป็ นต้ น แต่เนื่ องจาก
รอยโรคในกลุม่ นี ้มีอบุ ตั กิ ารณ์การเกิดน้ อย และไม่จำ� เป็ น
ต้ องถ่ายภาพรังสีสามมิตทิ างทันตกรรมทุกราย จึงพบว่า
สถิตกิ ารส่งถ่ายภาพรังสีสามมิตทิ างทันตกรรมด้ วยเหตุผล
ของรอยโรคดังกล่าวมีน้อย (5 – 6%)

Figure 7 The CBCT image of the untreated second mesiobuccal canal of tooth 26 (arrows) located palatally to the
mesiobuccal canal, resulting in an existing apical radiolucency.

132 M Dent J 2018 August; 38 (2): 125-133

A retrospective analysis of referral patterns for cone beam computed tomography over 5 years in oral and maxillofacial radiology clinic.
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