ระบบการจัดการสําหรับนักศึกษา

Figure 65: หน้ าภายใต้ รหัสนักศึกษา
นักศึกษาสามารถแก้ ไข/ลบทิง ข้ อมูลทีเกียวข้ อง เช่น ID, ชือ, และ password และยังมีอกี หนึงปุ่ ม Delete ซึงมีการ
จัดการดังนี

ลบทิงข้ อมูลทีมีอยูข่ องนักศึกษา
Table 16: ปุ่ ม Delete ในส่วนของ ID นักศึกษา
ควรคํานึงว่า การลบทิงจะไม่สามารถกลับคืนมาได้

แก้ ไขข้ อมูลนักศึกษา
Table 17: ปุ่ มเปลียนการตังค่าภายใต้ หน้ าสําหรับนักศึกษา

Figure 66: เปลียนคอลัมน์การตังค่าภายใต้ รหัสนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเปลียนแปลงการตังค่าของชือ, ID และ password ด้ วยแถบ Change Setting และการตังค่า
ขนาดของหน้ าจอ
การจัดการเมนูของนักศึกษานัน สามารถใช้ ได้ กบั ฟั งก์ชนข้
ั างต้ นเท่านัน ส่วนฟั งก์ชนอื
ั นๆเช่น หลักสูตร, บทเรี ยน, ผู้
ฝึ กสอน และเข้ าสูร่ ะบบ จะยังไม่มี

บทที 5
บทเรี ยน
บทนีจะเกียวกับคําแนะนําในการเลือกเรี ยน ขันตอนการทํางานในบทเรี ยน CDS-100 dental training ซึงมีดงั นี
• หน้ าบทเรี ยน
-

เลือกหลักสูตร

-

เลือกบทเรี ยน

-

ข้ อมูลโดยรวมทังหมด

-

ตัวเลือกของสภาพแวดล้ อมการทํางาน

• สภาพแวดล้ อมการทํางาน
-

การจัดเตรียม

-

การปรับแบบจําลองคนไข้

-

รายการ Pre-clinic

• ออกจากภาคบทเรี ยน
-

เริ มต้ นคลินิก

หน้ าบทเรียน
หลักสูตรจะประกอบด้ วยบทเรียนซึงกําหนดโดยผู้ฝึกสอนและนักศึกษา อาจแสดงได้ บอ่ ยครังเท่าทีเวลาจะกําหนด

Figure 67: หน้ าบทเรี ยน
หน้ าจอบทเรี ยนจะแสดงหลักสูตร (Course) และบทเรี ยน (Lesson) ในส่วนนีจะมีรายการการทํางานและบทเรี ยน
ซึงจัดการได้ ตามต้ องการ

เลือกหลักสูตร
คลิก6 ลูกศรทีอยูด่ ้ านขวาของ Course และเลือกหลักสูตรจากรายการทีแสดง

Figure 68: เลือกหลักสูตรจากหน้ าบทเรี ยน

เลือกบทเรียน
คลิก6 ลูกศรทีอยูด่ ้ านขวาของ Lesson จะเห็นรายการบทเรี ยนทีได้ กําหนดสําหรับหลักสูตรทีคุณได้ เลือกไว้ คลิก6 เลือก
บทเรี ยนทีต้ องการตามรูปด้ านล่าง

Figure 69: เลือกบทเรียนหลังจากทีเลือกหลักสูตร

ข้ อมูลโดยรวมทัง! หมด
จากรูปหน้ าจอด้ านล่าง จะแสดงผลข้ อมูลทังหมดทีคุณต้ องการสําหรับบทเรี ยน ซึงรวมถึงคําร้ องเรียนของคนไข้
ผลการวิจยั ทางคลินิกและเอ็กซเรย์ การวินจิ ฉัย แนวทางการรักษา รายละเอียดของการสอนและข้ อมูลจากบทเรี ยนอืนๆ
ดังรูป
1. รายละเอียดการสอนจากบทเรี ยน

Figure 70: การสอนจากบทเรี ยน

2. ข้ อมูลคนไข้ ซงประกอบด้
ึ
วยคําร้ องเรี ยน ผลการวิจยั ทางคลินิก การวินิจฉัย และแนวทางการรักษา

Figure 71: ข้ อมูลคนไข้ จากบทเรี ยน
3. ชือของหลักสูตรและบทเรียนทีได้ เลือก
4. เคสของการเอ็กซเรย์
5. แผนภาพเลขของตัวฟั น
6. วันและระยะเวลาสําหรับบทเรี ยน
7. แถบฟั งก์ชนั
8. การตังค่าสภาพแวดล้ อมการทํางาน

Figure 72: ข้ อมูลของหน้ าจอบทเรี ยน

ตัวเลือกของสภาพแวดล้ อมการทํางาน

Figure 73: ตัวเลือกของสภาพแวดล้ อมการทํางาน
**ข้ อมูลอ้ างอิงจากตาราง7 ในหน้ า 41
สภาพแวดล้ อมการทํางาน
บทนีจะประกอบไปด้ วย การจัดเตรี ยมรายการสําหรับ pre-clinic สําหรับผู้ทีจะใช้ เพือทําความเข้ าใจวิธีการ
เริ มต้ นและการระบบการดําเนินงานของการฝึ กอบรม
เมือบทเรี ยนได้ ถกู กําหนดแล้ ว ต่อไปนีคือความรับผิดชอบทีจะดําเนินการตามคําสอน เพือนําไปใช้ ในคลินิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดเตรียม
• การปรับแบบจําลองคนไข้
• กําหนดรายการ Pre-clinic
การจัดเตรียม
การอํานวยความสะดวกให้ กบั ตนเองเป็ นสิงสําคัญ แบบจําลองคนไข้ และอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็ นสําหรับการ
ดําเนินงานเพือการทํางานทีประสบผลสําเร็ จ

การปรับแบบจําลองคนไข้
ฟั นและขากรรไกร
ก่อนอืนต้ องมันใจว่าคุณได้ เตรี ยมแบบฟั นไว้ แล้ วหรื อไม่ก่อนทีจะเริ มการเตรี ยมการอืนๆ ถ้ าหากเตรี ยมไว้ แล้ ว
คุณจะต้ องเตรี ยมฟั นสํารองเพือป้องกันผลลัพธ์ทีก่อให้ เกิดความเสียหาย แบบฟั นจะต้ องจัดวางในส่วนของกล
ขากรรไกรจําลองให้ พอดี เพือทีจะเลียนแบบการเคลือนไหวของศีรษะและขากรรไกรตามของจริง และต้ องมันใจ
ว่าฟั นแบบเดียวกันจะถูกเลือกในหน้ าจอ
ตรวจเช็คความแน่นของขากรรไกรและการวางในตําแหน่งทีถูกต้ อง
ร่ างกายมนุษย์
จัดตําแหน่งและความสะดวกโดยปรับระดับลําตัวแบบจําลองผู้ป่วยขึนลงให้ เหมาะสม
การควบคุม plate
1. เปิ ดเครื อง
2. ปรับทิศทางขึนและลง (ตามทีแสดงบน plate)
การทํางาน : ยกระดับหุน่ จําลองขึนโดยกด.
ลดระดับหุน่ จําลองลงโดยกด
3. ปรับทิศทางหน้ าและหลัง (ตามทีแสดงบน plate)
การทํางาน: ปรับลําตัวของหุน่ จําลองไปข้ างหน้ าโดยกด
ปรับลําตัวของหุน่ จําลองไปข้ างหลังโดยกด
4. การขยับจะหยุดโดยอัตโนมัตเิ มือมีการเคลือนไหวถึงระดับสูงสุด
5. การทํางานของ
a. กด

หุน่ จําลองจะเคลือนไหวไปยังตําแหน่งเดิมทีเริ มต้ น (ตําแหน่งทีตําทีสุดซึงลําตัวจะเอนไป

ข้ างหน้ าจนสุด)
b. กดปุ่ มเมมโมรี

ระบบจะทําการย้ ายตําแหน่งไปยังทีตังค่าโดยอัตโนมัติ

ข้ อสังเกต: เมือระบบมีการขยับอัตโนมัติ กดปุ่ มใดๆเพือหยุดการเคลือนไหวของระบบ

การตัง! ค่ า
การตังค่าของ
1. กดปุ่ มตังค่า

และฟั งเสียง “click”

2. ปรับหุน่ จําลองไปยังตําแหน่งทีต้ องการ
3. กดปุ่ มเมมโมรี
4. กดปุ่ มตังค่า

และจดจําการปรับตําแหน่งของหุน่ จําลอง
อีกครังและฟั งเสียง “click”

ศีรษะ
คุณอาจจะปรับทิศทางของศรี ษะให้ เหมาะสมและสะดวกทีสุดในระหว่างการทํางาน ดังนี
• ต้ องมันใจว่าระบบ sensor จะไม่เป็ นอุปสรรคและทําให้ เกิดความคลาดเคลือนในขณะทีทําการติดตาม
ตําแหน่งของศีรษะและส่งไปยัง CDS-100
• ถ้ าระบบติดตามเกิดอุปสรรค ข้ อความจะปรากฏขึนบนจอพร้ อมเสียงเตือนและการโต้ ตอบ เนืองจากความ
แตกต่างของอุปกรณ์ ระบบจะปิ ดการจ่ายอากาศอัตโนมัติ ซึงคุณจะไม่สามารถดําเนินการได้
พืนทีการปฏิบตั ิงานและตําแหน่งของแสง
ผู้ใช้ อาจใช้ ระบบด้ วยมือร่วมด้ วยซอฟต์แวร์ และระบบฮาร์ ดแวร์
เราขอแนะนําพืนทีการปฏิบตั งิ านทีจะช่วยให้ การจัดเตรี ยมมีประสิทธิภาพยิงขึน
จากรูปด้ านล่าง ศีรษะของหุน่ จําลองจะอยูใ่ นลักษณะทิศทางของ 12 นาฬิกา ใน CDS-100 ผู้ใช้ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ตามต้ องการภายในส่วนของการปฏิบตั ิ ในสถานการณ์ของหน่วยติดตามและการติดตามของ
ตําแหน่ง

Figure 74: พืนทีการปฏิบตั ิงานสําหรับผู้ใช้ ทถนั
ี ดขวา

Figure 75: พืนทีการปฏิบตั ิงานสําหรับผู้ใช้ ทถนั
ี ดซ้ าย
แสงควรจะจัดอยูใ่ นตําแหน่งบริ เวณทีถูกต้ องและเหมาะสมสําหรับการติดตามของกล้ อง เพือทีจะจับภาพศีรษะ
ของหุน่ จําลองและ handpiece ได้ ตลอดเวลา คุณสามารถปรับและจัดแสงได้ ตามความสะดวกในขณะ
ปฏิบตั ิงานซึงการจับภาพของกล้ องต้ องไม่เป็ นอุปสรรค

การเลือกหัวกรอ (Bur)
เลือกใช้ และใส่หวั กรอให้ ถกู ต้ องกับด้ ามจับ (handpiece) โดยคํานึงถึงการกระบวนการทํางานตามบทเรี ยน
ทีได้ เลือก
1. ใส่หวั กรอให้ พอดีและเหมาะสมกับด้ ามจับ
2. หัวกรอแบบเดียวกันควรจะกําหนดใน clinic screen ก่อนทีจะเริ มการทํางาน
กําหนดรายการสําหรับ Pre-clinic
กําหนดการต่อไปนีควรจะต้ องเสร็ จสมบูรณ์ก่อนทีจะเริ มการปฏิบตั ิการ
1. จัดท่านังของคุณในตําแหน่งทีเหมาะสมเพือประสิทธิภาพในการทํางาน
2. ตรวจเช็คแบบฟั นจําลองของคนไข้ และขากรรไกรเพือให้ แน่ใจว่าติดกันสนิท
3. ปรับลําตัวของหุน่ จําลองคนไข้ ขนหรื
ึ อลงตามความสะดวก
4. ปรับศีรษะของหุน่ จําลองคนไข้
5. จัดแสง
6. กําหนดหัวกรอให้ เหมาะสมและต้ องแน่ใจว่าหัวกรอเป็ นแบบเดียวกันกับหน้ าจอ
7. ห้ ามยุง่ เกียวกับไฟ LEDs หรื อ กันทางระหว่าง sensor ของกล้ องและ LEDs ทุกครังทีทําการปฏิบตั ิงานกับ
ระบบ
ถ้ าหากทําตามคําแนะนําข้ างต้ นแล้ ว คุณจึงจะสามารถเริ มคลินิกได้
ออกจากภาคบทเรียน
เลือกวิธีใดวิธีหนึงต่อไปนีเพือออกจาก clinical screen ของภาคบทเรี ยน
1. เลือก lesson และกลับไปยังหน้ าจอ Procedure information
2. เลือก Main Menu และกลับไปยังหน้ าจอ Main Menu ซึงคุณสามารถเลือก Practice,
Assignment และ Previous ได้
3. เลือก Exit เพือออกจากระบบ CDS-100

เริมต้ นคลินิก
ตอนนีคุณสามารถเริมต้ นการทํางานได้ หากได้ ทําตามกําหนดรายการ clinic ข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนี
1. กดปุ่ ม Clinic
2. เลือกหัวกรอให้ เหมาะสมกับการทํางานทีถูกกําหนดโดยหลักสูตรทีได้ เลือกไว้

3. ต้ องแน่ใจว่าหัวกรอทีแสดงอยูบ่ นหน้ าจอเป็ นแบบเดียวกันกับหัวกรอทีอยุบ่ นด้ ามจับ
4. อย่าบดบังหรื อกัน LEDs
5. คลิก6 OK เมือหัวกรอเป็ นแบบเดียวกันและระบบการติดตามไม่ได้ ถกู ขวางกัน
6. กดเท้ าเหยียบเพือเริ มการทํางาน
** อย่างน้ อยไฟ LEDs 3 แถวบนด้ ามจับจะต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อกล้ อง

บทที 6
การฝึ กปฏิบัติ หน้ าทีมอบหมาย และการทบทวน
บทที 6 เกียวกับเนือหาการดําเนินงานฝึ กปฏิบตั ิ งานทีมอบหมายและการกลับไปทบทวนในภาคก่อนๆ ดังนี
• ภาคฝึ กปฏิบตั ิ
-

ขันตอน

-

หน้ าฝึ กปฏิบตั ิ

-

เปลียนแปลงขันตอนการฝึ กปฏิบตั ิทีได้ เลือกไว้

-

ออกจากภาคฝึ กปฏิบตั ิ

• ภาคหน้ าทีมอบหมาย
-

ออกจากภาคหน้ าทีมอบหมาย

• ภาคทบทวน
• ส่งงานและลบทิง

ภาคฝึ กปฏิบตั ิ
ในภาคฝึ กปฏิบตั ินี นักศึกษาสามารถแก้ ไขปรับปรุงและฝึ กปฏิบตั ติ ามบทเรี ยนของหลักสูตรได้ ตามต้ องการทุกเมือ
นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพและความก้ าวหน้ าได้ โดยปราศจากบทเรี ยนทีกําหนดโดยผู้ฝึกสอน ซึงภาคปฏิบตั ินีจะไม่
สามารถส่งหรื อทําการประเมินโดยผู้ฝึกสอนได้ คุณจะเห็นแต่เพียงผู้เดียว ดังนัน ผู้ใช้ สามารถฝึ กปฏิบตั ิได้ ตามความ
สะดวกทุกเมือ
ผู้ใช้ สามารถเลือกภาคฝึ กปฏิบตั เิ พือฝึ กขันตอนการทํางานได้ ตามต้ องการ ถ้ าหากนักศึกษาไม่สามารถทํางานตามขันตอน
การปฏิบตั ิทีได้ กําหนด ซึงหมายถึงผู้จดั การระบบได้ เลือกปุ่ ม practice option ทีไม่สามารถใช้ งานได้ บนรายการ
ของ Work Environment

Figure 76: เลือก Practice จากเมนู
คําแนะนําด้ านล่างเป็ นขันตอนการเข้ าสูภ่ าคปฏิบตั ิเพือง่ายต่อการเตรี ยมพร้ อม
เลือกหมวด Practice บน Main Menu และ Practice screen ทีปรากฏ
กระบวนการขัน! ตอน
คลิก6 ลูกศรในหมวด Course และรายการทีปรากฏ
ถ้ าคุณต้ องการทีจะฝึ กปฏิบตั กิ ารเตรี ยม Crown ทําตามขันตอนต่อไปนี
1. เลือกตัวเลือก Crown จากรายการ Course และหมวด Lessonทีได้ ใช้ งาน
2. คลิก6 ลูกศรในหมวด Lesson และรายการทีปรากฏ
3. เลือกบทเรี ยนทีคุณต้ องการจะทํางานและข้ อมูลการปฏิบตั ิของการเตรี ยม crown ซึงแสดงบน
practice screen

ถ้ าคุณต้ องการทีจะฝึ กปฏิบตั กิ ารเตรี ยม Cavity ทําตามขันตอนต่อไปนี
1. เลือกตัวเลือก Cavity จากรายการ Course และหมวด Lesson ทีได้ ใช้ งาน
2. คลิก6 ลูกศรในหมวด Lesson และรายการทีปรากฏ
3. เลือกบทเรี ยนทีคุณต้ องการจะทํางานและข้ อมูลการปฏิบตั ิของการเตรี ยม crown ซึงแสดงบน practice
screen

ถ้ าคุณต้ องการทีจะฝึ กปฏิบตั กิ ารเตรี ยม Endodontic ทําตามขันตอนต่อไปนี
1. เลือกตัวเลือก Endodontic จากรายการ Course และหมวด Lesson ทีได้ ใช้ งาน
2. คลิก6 ลูกศรในหมวด Lesson และรายการทีปรากฏ
3. เลือกบทเรี ยนทีคุณต้ องการจะทํางานและข้ อมูลการปฏิบตั ิของการเตรี ยม crown ซึงแสดงบน
practice screen

หน้ าจอการฝึ กปฏิบัติ
หน้ าจอการฝึ กปฏิบตั ิพร้ อมด้ วยข้ อมูลทีถูกเลือกประกอบไปด้ วยประวัติผ้ ปู ่ วย ผลการวิจยั ทางคลินกิ และ
เอ็กซเรย์การวินจิ ฉัย แนวทางการรักษา และข้ อมูลอืนๆทีคุณต้ องการปฏิบตั ิ

Figure 77: หน้ าฝึ กปฏิบตั ิ (Practice screen)
ประกอบไปด้ วย ดังนี
1. 2 หมวดหลักของ Course และ Lesson ตามลําดับ
2. ประเภทของการเตรี ยมและข้ อมูลการปฏิบตั ิ เช่น คําร้ องเรียน ข้ อมูลคนไข้ ผลการวิจยั ทางคลินิกและ
เอ็กซเรย์การวินจิ ฉัย และแนวทางการรักษา
3. ปุ่ ม Work environment ประกอบไปด้ วยฟั งก์ชนการจั
ั
ดเตรี ยมซึงอธิบายใน บทที5
4. X-ray และแผนภาพเลขของตัวฟั นทีได้ เลือก

การเปลียนขัน! ตอนการฝึ กปฏิบัติทีถูกเลือก
คุณสามารถคลิก6 บนหมวด Course เพือเลือกหลักสูตรอืนๆทีจะแสดง ซึงรายชือบทเรี ยนพร้ อมกับ
หลักสูตรทีถูกเลือกจะปรากฏในหมวดของบทเรี ยน
ผู้ใช้ สามารถฝึ กปฏิบตั ิตามบทเรียนได้ เมือคลิก6 ปุ่ ม clinic เท่านัน
ออกจากภาคฝึ กปฏิบตั ิ
เลือกวิธีใดวิธีหนึงในการออกจาก clinic screen ของภาคฝึ กปฏิบตั ิ
4. คลิก6 ปุ่ ม Practice และกลับไปยังหน้ า Practice procedure information
5. เลือก Main Menu และกลับไปยังหน้ า Main Menu ซึงคุณสามารถเลือกภาคอืนๆได้ เช่น
Lesson, Assignment หรื อ Previous
6. เลือก Exit เพือออกจาก CDS-100
ภาคหน้ าทีมอบหมาย
ผู้ฝึกสอนสามารถมอบหมายแบบทดสอบหรื อการบ้ านแก่นกั ศึกษาได้ ดังนี

Figure 78: เลือกภาค Assignment จากหน้ า main menu
1. เลือก Assignment จาก Main Menu
2. คลิก6 หมวด Course และรายการของหลักสูตรทีปรากฏ
3. เลือกหลักสูตรทีต้ องการและ Lesson
4. เลือกงานมอบหมายทีต้ องการจากหมวด Lesson

Figure 79: หน้ า Assignment
5. ปฏิบตั ิตามหัวข้ อ work environment ทีกําหนดในบทที 5 เพือเริ มต้ นคลินิก
ข้ อควรคํานึง: การแสดงผลจะสําเร็ จภายในครังเดียวและจะถูกส่งไปยังผู้ฝึกสอนอัตโนมัติการใช้ งานจะ
ถูกบันทึกและสามารถเรี ยกดูได้ จาก Previous session
ออกจากภาคหน้ าทีมอบหมาย
เลือกวิธีใดวิธีหนึงเพือออกจาก clinic screen ของภาคหน้ าทีมอบหมาย ดังต่อไปนี
1. เลือกปุ่ ม Assignment และกลับไปยังหน้ า Assignment procedure information
2. เลือก Main Menu และกลับไปยังหน้ า Main Menu ซึงสามารถเลือกภาคอืนๆได้ เช่น
Lesson, Assignment และ Previous
3. เลือก Exit เพือออกจาก CDS-100
ภาคทบทวน
ในภาคนีจะแสดงหมวดบทเรี ยน งานทีมอบหมาย และการฝึ กปฏิบตั ิ ทีได้ แสดงร่วมกับการวิเคราะห์และการ
ประเมินเป็ นประจํา และควรคํานึงว่าการแสดงผลในภาคฝึ กปฏิบตั ินนจะไม่
ั
สามารถส่งให้ กบั ผู้ฝึกสอนได้ อย่าง
เป็ นทางการ

Figure 80: เลือก Previous จากหน้ า Main Menu
ทําตามขันตอนต่อไปนีเพือเข้ าสูภ่ าค previous
1. เลือก Previous จากหน้ า Main Menu
2. หลังจากเลือกหลักสูตรทีต้ องการแล้ ว เลือกบทเรี ยนตามด้ วยรายการทีปรากฏ
3. เลือกภาคทีต้ องการจะเรี ยกดู

Figure 81: หน้ า Previous

ในหน้ าภาค Previous จะเหมือนกับหน้ าของ Lesson เพียงแต่จะไม่มีปมุ่ submit และปุ่ ม delete

ส่ งงานและลบทิง!

Figure 82: เลือกภาค previous
หลังจากเลือกบทเรียนทีต้ องการจะเรี ยกดูแล้ ว ตรงกลางด้ านล่างของหน้ าจอจะปรากฏ 3 ปุ่ มฟั งก์ชนขึ
ั น ดังภาพ

ส่ งงาน

Figure 83: ปุ่ ม submit
1. เลือกปุ่ ม submit และคลิก6 OK จากนันบทเรี ยนจะถูกส่งไปยังผู้ฝึกสอน
2. เมือส่งบทเรียนแล้ วจะปรากฏ “submitted”
3. บทเรี ยนทีถูกส่งไปแล้ วจะไม่สามารถลบทิงได้

การลบทิง!

Figure 84: ปุ่ ม delete
ถ้ าผู้ใช้ ต้องการทีจะลบบทเรี ยน เพียงแค่คลิก6 บนปุ่ ม delete และควรคํานึงว่าเมือใดทีบทเรี ยนได้ ถกู ลบทิงไปแล้ ว ข้ อมูล
ทีได้ เคยบันทึกจะถูกลบทิงถาวรด้ วยเช่นกัน

Figure 85: ปุ่ ม information
ผู้ใช้ สามารถคลิก6 บนปุ่ ม information เพือตรวจเช็คคะแนนและงานทีได้ ถกู ส่งไปแล้ ว

ออกจากหน้ าทบทวน (Review)
เลือกวิธีใดวิธีหนึงเพือออกจาก clinic screen ของภาค Review
1. เลือกปุ่ ม Previous และกลับไปยังหน้ า Previous procedure information
2. เลือก Main Menu และกลับไปยังหน้ า Main Menu ซึงสามารถเลือกภาคอืนๆได้ เช่น Lesson,
Assignment และ Previous
3. เลือก Exit เพือออกจาก CDS-100

