
 
บทที่  2 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 หลักการทํางานของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรเร่ิมตนจากการที่หลอดเอกซเรยปลอยรังสี

เอ็กซผานวัตถุหรือผูปวยไปยังหัววัด (Detector) ท่ีอยูฝงตรงขามแลวเก็บคาปริมาณรังสีท่ีทะลุผาน
ตัวผูปวยไปได หลอดเอกซเรยจะเคล่ือนหมุนรอบตัวผูปวยพรอมท้ังปลอยลํารังสีและหัววัดจะเก็บ
ขอมูลไปพรอมๆกัน ขอมูลท่ีไดจากการเคล่ือนตัวของหลอดเอกซเรยจะเพ่ิมข้ึนท่ีละข้ันในหนวย
ขององศาซ่ึงตองไดมากพอสําหรับการสรางภาพใหม  ขอมูลท่ีไดในแตละหนวยองศาท่ีเปล่ียนไป
ถือเปนขอมูล 1 การฉายภาพ (Projection) โดยจะข้ึนอยูกับการลดทอนของลํารังสีท่ีผานวัตถุท่ีมี
สัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสีตางกันในแตละตําแหนงของการฉายภาพหนึ่งๆ ขอมูลของการฉาย
ภาพแตละครั้งถูกนํามาเรียงเก็บไวเรียกวา “ไซโนแกรม” กอนจะนําไปสรางภาพใหมซ่ึงภาพท่ีได
จากสรางภาพใหมดวยเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรเปนภาพ 2 มิติท่ีสามารถแสดงถึงโครงสราง
ภายในของวัตถุท่ีแตกตางตามความหนาแนนของโครงสรางภายในวัตถุ 
 

2.1  กระบวนการสรางภาพใหมของเอกซเรยคอมพิวเตอร (Image Reconstruction of CT) 

การสรางภาพใหมของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรเร่ิมตนจากขอมูลดิบท่ีถูกเก็บมาจากการ
หมุนรอบวัตถุของลํารังสีดังแสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงเปนการยกตัวอยางของวัตถุขนาด 2×2 เมตริกซท่ีมี 
สัมประสิทธ์ิการลดทอนแตกตางกันในแตตําแหนงพิกเซล กําหนดให I0 เปนปริมาณรังสีท่ีปลอย
ออกจากหลอดเอกซเรย ในขณะท่ีมีการหมุนไปของหลอดเอกซเรยลํารังสีท่ีทอดผานวัตถุจะมีคา
เปน I1, I2, I3, I4, ซ่ึงข้ึนอยูกับสัมประสิทธการลดทอนของวัตถุในแตละแนวการฉายนั้นๆ 
สัมประสิทธ์ิการลดทอนของลํารังสีแทนดวย μ1, μ2, μ3 และ μ4. ตามลําดับ  จะเห็นวาการเก็บ
ขอมูลของการฉายภาพคร้ังแรกจะไดขอมูลของแนวรังสีท่ี 1 และ 2  คือ I1  และ I2  ในขณะท่ีการฉาย
ภาพคร้ังท่ี 2 จะไดขอมูลของ 2 แนวรังสีเชนกัน แตจะมีคาแตกตางไปจากเดิม คือ I3 และ I4  โดยแต
ละแนวรังสีอธิบายดวยสมการที่ 1  
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xeII )(
01

21 μμ +−=                                                                   (1.1) 
xeII )(

02
43 μμ +−=                                                                  (1.2) 

xeII )(
03

31 μμ +−=                                                                   (1.3) 
xeII )(

04
42 μμ +−=                              (1.4) 

 
เม่ือ x คือ ความหนาของวัตถุท่ีลํารังสีทอดผานในแตละตําแหนง   
 

 
รูปท่ี 1  แสดงเมตริกซขนาด 2×2 ของเนื้อเยื่อจําลองท่ีมีสัมประสิทธ์ิการลดทอนในแตละ 
 ตําแหนงตางกนัและเม่ือเกิดการฉายภาพคร้ังท่ี 1 และ 2 จะทําใหไดแนวรังสี I1, I2  
 และ I3, I4  ตามลําดับ  

 
สําหรับกรณีของวัตถุท่ีมีความสัมพันธเปน  f(x, y) โดยท่ีการเก็บขอมูลของแนวลํารังสีท่ีวัด

ไดในแตละหัววัดรังสีของแตละแนวการฉายภาพมีคาเปน )(rpθ  จากนั้นขอมูลในแตละแนว รังสี
ของแตละการฉายแตละคร้ังจะถูกเก็บในรูปไซโนแกรม ดังรูปท่ี 2  โดยเปนการเก็บขอมูลของแตละ
แนวรังสีเม่ือมีการเปล่ียนไปของมุมองศาท่ีหมุนรอบวัตถุ เม่ือ r เปนรัศมีแนวของลํารังสีท่ีตก
กระทบหัววัด และ l  คือ แนวของการฉายภาพในแตละคร้ัง  ดังนั้นจะไดวา  

 

 
µ1                                          µ2 

 

 

 

 
µ3                                         µ4 

I0 

I0 
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P(r, θ ) = ldyxf
L∫ ),(  

                      = ∫
∞

∞−

+− lll drrf )cossin,sincos( θθθθ  

                      = dxdyryxyxf )sincos(),( −+∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−
θθδ (2) 

            
ไซโนแกรมท่ีไดจะถูกนํามาใชสรางภาพใหมดวยเทคนิคตางๆ ซ่ึงเทคนิคการสรางภาพใหม

ท่ีถูกใชกันโดยท่ัวไปคือ ฟลเตอรแบ็คโปรเจคช่ัน (Filter Back Projection) [9] เปนเทคนิคท่ีนําเอา
คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสีท่ีไดจากไซโนแกรมตามแนวการฉายมาคืนคากลับใหเปนภาพของ
วัตถุ แตเนื่องจากคืนคากลับตามแนวการฉายน้ันจะทําใหคาบริเวณตรงกลางของภาพมีคาความเขม
ท่ีสูงกวาบริเวณอ่ืนๆ เนื่องจากเกิดการคืนคาในบริเวณตรงกลางซํ้าในทุกๆแนวของการฉายภาพ 
ภาพท่ีไดจะมีลักษณะไมชัดเจนจึงตองมีการแกปญหานี้ดวยการใชฟลเตอรเพื่อกรองหรือปรับคาใน
ตําแหนงตรงกลางใหลดลงกอนท่ีจะทําการคืนคากลับ ดวยเหตุนี้จึงเปนท่ีมาของการเรียกเทคนิคนี้
วา ฟลเตอรแบ็คโปรเจคช่ัน นั่นเอง  

 

 
รูปท่ี 2  ผลของการวัดคารังสีท่ีตกกระทบหัววัดในแตหนึ่งแนวรังสีตอแนวการฉายภาพ 

(ดานซาย) จากน้ันขอมูลท่ีไดจะถูกเก็บไปอยูในรูปของ ไซโนแกรม (ดานขวา) โดยท่ี
แกน x คือคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนของปริมาณรังสีท่ีไดในแนวหัววัดรังสี และแกน y 
เปนมุมองศาท่ีหมุนไปในแตละการฉายภาพ  

วัตถุ 

l

θ

y 

x 

r 

),( θrp

ไซโนแกรม 

หัววัดรังสี 
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เทคนิคฟลเตอรแบ็คโปรเจคช่ันมีข้ันตอนโดยยอ ซ่ึงแสดงในรูปท่ี  3  คือ  
1.) นํา )(rpθ  มาแปลงฟูริเยรใหเปนโดเมนความถ่ี ซ่ึงได )(ρθP  
2.) นําฟลเตอร K ท่ีออกแบบมาคูณกับ )(ρθP   

3.) แปลงฟูริเยรกลับของผลคูณระหวางฟลเตอร K และ )(ρθP  จะได  ),( yxf
∧

 ตามสมการท่ี 3 

 
รูปท่ี  3  แสดงข้ันตอนของเทคนิคฟลเตอรแบ็คโปรเจคช่ัน 

 
จากรูปท่ี 3 จะสามารถเขียนสมการไดวา  
 

                                         )}][({),( 1 KpFTFTyxf •= −
∧

                                                  (3)  
 

เม่ือ ),(
^

yxf    คือ  ภาพท่ีไดจากการสรางใหมดวยฟลเตอรแบ็คโปรเจคช่ัน  
   K  คือ  ฟลเตอรท่ีใชกรอง  
 [p]  คือ  Projection ท่ีมาจากไซโนแกรมของวัตถุ 

),( rp θ

),( ρθP

แปลงฟูริเยร 

คูณดวยฟลเตอร K 

),( ρθPK ⋅

แปลงฟูริเยรกลับ 

),( yxf
∧
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สําหรับฟลเตอรท่ีใชในเทคนิคฟลเตอรแบ็คโปรเจคชันนั้นออกมาเพ่ือกรองบางสวนของ
ขอมูลออก โดยแกปญหาความเบลอท่ีจะเกิดข้ึนบนภาพ ลักษณะของฟลเตอรท่ีใชท่ัวไปตัวอยางเชน 
ฟลเตอรแรมปซ่ึงเปนฟลเตอรท่ีจะทําการปรับคาสวนบริเวณตรงกลางของโดเมนความถ่ีใหมีคาท่ี
เหมาะสมสําหรับการสรางภาพใหม ดังรูปท่ี 4 (ค) 

 

 
รูปท่ี 4  การใชฟลเตอรในเทคนิคฟลเตอรแบ็คโปรเจคช่ัน  
(ก)   การกระจายตามแนวองศาแบบอุดมคติในโดเมนของความถ่ีหลังจากการแปลงดวยฟริูเยร  
(ข)   การกระจายตามแนวองศาท่ีเกิดข้ึนจริงในโดเมนความถ่ีหลังจากการแปลงดวยฟริูเยร  
(ค)   การนําเอาฟงกช่ัน weighting มาใชในโดเมนความถ่ีเพื่อแกปญหา 

 
จากรูปท่ี 4  เปนการแสดงขอมูลเม่ือแปลงดวยฟูริเยร ซ่ึงการกระจายในอุดมคติจะเปนแบบ 

(ก) ในขณะท่ีการกระจายท่ีเกิดข้ึนจริงหลังจากการแปลงดวยฟูริเยรเปนแบบ (ข)  ดังนั้น (ค) จึงเปน
การออกแบบฟงกช่ันแบบถวงดุลเพื่อใหการกระจายดังกลาวเปนการกระจายท่ีเหมือนอุดุมคติ 
หลังจากการสรางภาพข้ึนใหมแลว ภาพท่ีไดจะมีการกําหนดคาซีทีนัมเบอร (CT Number) ซ่ึงไดมา
จากผลตางของสัมประสิทธ์ิการลดทอนของวัตถุในตําแหนงตางๆกับน้ําแลวเทียบกับสัมประสิทธ์ิ 
การลดทอนของนํ้าท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเทากับ 0.0022 คาซีทีนัมเบอรท่ีไดจะกําหนดการ
แสดงคาของแตละตําแหนงในภาพดวยระดับเฉดสีแบบระดับสีเทา คาซีทีนัมเบอรสามารถคํานวณ
ไดจากสมการท่ี 4 
 
 
 

(ก) (ข) (ค) 
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                        2

2

0
0 1000 H O

H O

CT
μ μ
μ
−

=                                                            (4) 

 
เม่ือ 0μ   คือ  สัมประสิทธ์ิการลดทอนของวัตถุในตําแหนงตางๆ  

      
2H Oμ   คือ  สัมประสิทธ์ิการลดทอนของน้ํา 

 CT0   คือ  คาซีทีนัมเบอรของวัตถุในตําแหนงตางๆ 
 

2.2  การแปลงขอมูลลํารังสีแบบพัดเปนลํารังสีแบบขนาน  

 

 

รูปท่ี  5 (ก) แนวรังสีแบบขนานของรังสีจากแหลงกําเนิด 
        5 (ข) แนวรังสีแบบพัดของรังสีจากแหลงกําเนิด 

y 

x 

(ข) 

θ

y 

x 

(ก) 
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พิจารณารูปท่ี 5 (ก)  เปนลํารังสีแบบขนาน ในขณะท่ีรูปท่ี 5 (ข)  เปนลํารังสีแบบพัด ซ่ึง
การแปลงขอมูลจากลํารังสีแบบพัดเปนลํารังสีแบบขนานข้ึนอยูกับลักษณะของลํารังสีแบบพัด โดย
มีอยู 2 แบบ คือ  

2.2.1 การแปลงขอมูลสําหรับลํารังสีแบบพัดท่ีมีมุมภายในของรังสีแตละลําเทากัน 
(Equiangular Collinear Detector Fan Beam) 

 
รูปท่ี 6  ลักษณะของลํารังสีแบบพัดท่ีมีมุมภายในของรังสีแตละลําเทากัน 

 

จากรูปท่ี 6  จะไดความสัมพนัธระหวางลํารังสีแบบพัดและขนาน คือ  
 

γβθ +=                                                                  (5) 
และ      

            γsinD=l                            (6) 
 

เม่ือ      )(γβR    คือ  ภาพฉายท่ีเกิดข้ึนจากลํารังสีแบบพัด  
β  คือ   มุมท่ีแหลงกําเนิดรังสีทํากับแกนอางอิง  
l  คือ  แนวแกนของรังสีท่ีทําหมุนแนว x เทากับ θ  
γ   คือ  มุมภายในของลํารังสีแบบพัด  

และ      D           คือ  ระยะหางจากแหลงกาํเนิดรังสีกับจดุกําเนดิ O  

β
R

γ

D

θβ
o 
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2.2.2 การแปลงขอมูลสําหรับรังสีแบบพัดท่ีระยะหางของตัววัดเทากัน  
(Equidistant Collinear Detector Fan Beam) 

 
รูปท่ี 7 ลักษณะของรังสีแบบพัดท่ีระยะหางของตัววดัเทากัน 

 
จากรูปท่ี 7  เปนการแสดงลักษณะของลํารังสีแบบพัดท่ีมีระยะหางของตัววัดแตละตัว

เทากัน ซ่ึงจะไดความสัมพันธเม่ือเทียบกับลํารังสีแบบพัด  
 

  
22 sD

D
l s

+
=                      (7) 

และ 

D
s1tan −+= βθ               (8)  

 
เม่ือ      )(sRβ    คือ  ภาพฉายท่ีเกิดข้ึนจากลํารังสีแบบพัด  

β  คือ  มุมท่ีแหลงกําเนิดรังสีทํากับแกนอางอิง  
γ   คือ  มุมภายในของลํารังสีแบบพัด  
s คือ  ระยะหางระหวางจุดกึ่งกลางของตัวตรวจวดัท่ีอยูติดกัน 

และ       D    คือ  ระยะหางจากแหลงกําเนิดรังสีกับจุดกําเนิด O  

  D 
  o 

γ

 
S 

s 

β

l

β
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2.3  การเกิดภาพซอน (Aliasing Artifacts)  

การสรางภาพใหมของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรเปนการสรางภาพจากขอมูลการฉายภาพ
ท่ีหมุนรอบผูปวย ซ่ึงจํานวนขอมูลภาพฉายตองมากพอเพื่อใหไดภาพท่ีมีรายละเอียดใกลเสมือนจริง
มากท่ีสุด จากรูปท่ี 8 เปนการสรางภาพใหมของภาพจําลองท่ีมีจํานวนของภาพฉายไมเทากันเพื่อ
แสดงความสัมพันธของจํานวนภาพฉายและลักษณะของภาพท่ีเกิดข้ึน  จะเห็นไดวาเม่ือจํานวนของ
ภาพฉายเพิ่มข้ึนภาพท่ีไดจะมีความเสมือนจริงมากข้ึนและจํานวนขอมูลภาพฉายท่ีนอยเกินไปจะทํา
ใหเกิดความผิดปรกติแบบภาพซอน ข้ึนบนภาพได   แตอยางไรก็ตามจํานวนขอมูลภาพฉายที่มาก
ข้ึนจะสงผลใหเวลาท่ีใชในการสรางภาพมากข้ึนตาม ดังนั้นจึงตองมีการคํานึงถึงจํานวนขอมูลภาพ
ฉายท่ีพอเหมาะตอเวลาของการสรางภาพใหมท่ีมีความเสมือนจริงของภาพท่ีไดและเล่ียงความ
ผิดปรกติท่ีจะเกิดข้ึน พบวาจํานวนของขอมูลภาพฉายควรมีคามากกวาหรือเทากับจํานวนของแนว
รังสีท่ีตกกระทบหัววัด [10] ดังสมการท่ี 9  

 

                                              
2
π

≈
ray

proj

N
M

                                                                       (9) 

 
เม่ือ  projM  คือ จํานวนการฉายของการสรางภาพใหม  

rayN    คือ จํานวนลํารังสีท่ีมีใน 1 แนวการฉาย  
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    (ก)                (ข) 

 
                                
 

   
 
 
 
 
     (ค)                 (ง) 

 
รูปท่ี 8  การสรางภาพข้ึนใหมท่ีไดจากการสรางภาพใหมของวัตถุจําลองเม่ือจํานวนของภาพฉาย

ไมเทากัน  โดย   
(ก)  ภาพตนฉบับ   
(ข)  การสรางภาพใหมจากจํานวนภาพฉายเทากับ 360  
 (ค)  การสรางภาพใหมจากจํานวนภาพฉายเทากับ 180 และ   
 (ง)  การสรางภาพใหมจากจํานวนภาพฉายเทากับ  36 
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2.4  สัญญาณรบกวนในการสรางภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร 

สัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึนบนภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรเปนส่ิงท่ีเล่ียงไมได โดยสัญญาณท่ี
เกิดข้ึนสงผลใหคุณภาพของภาพลดต่ําลงและอาจไมเพียงพอตอการวินิจฉัย ซ่ึงการแปลผลอาจผิด
ได จากรูปท่ี 9 เปนการแสดงข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรแลวไดมาซ่ึงภาพ
เอกซเรยคอมพิวเตอร จะเห็นไดวาจากข้ันตอนดังกลาวสามารถกอใหเกิดสัญญาณรบกวนแบบตางๆ
ท่ีรบกวนและสงผลตอภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรได  

 
รูปท่ี 9  กระบวนการทํางานของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร 

 
 2.4.1  สัญญาณรบกวน  

 2.4.1.1  สัญญาณรบกวนทางสถิติ  (Statistical Noise)  

 สัญญาณรบกวนทางสถิติ หรือ ควอนตัมนอยส เปนสัญญาณรบกวนท่ีเกิด
ไดเนื่องจากลํารังสีเอกซเรยท่ีปลอยผานตัวผูปวยหรือวัตถุมีจํานวนตามการต้ังเทคนิค แตจํานวนท่ี
นับวัดไดท่ีหัววัดจะมีความแปรปรวนเกิดข้ึนเนื่องจากจํานวนท่ีจํากัดและความไมสมํ่าเสมอของ     
ลํารังสีในการ ตกกระทบหัววัดแตละอัน  ซ่ึงเหตุการณดังกลาวเปนขอจํากัดและถือเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
เสมอ ดังนั้นแนวทางในการเล่ียงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของควอนตัมนอยส คือ การเพิ่มจํานวนของ
ปริมาณลํารังสี หรือ ปริมาณรังสีท่ีปลอยออกมา  
 
 2.4.1.2   สัญญาณรบกวนทางอิเลคทรอนิคส (Electronic Noise)  

 การเก็บขอมูลของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรจะอยูในรูปของสัญญาณไฟฟา 
จากนั้นจึงแปลงสัญญาณจากอนาลอกเปนดิจิตอล  ความแปรปรวนเกิดข้ึนได เนื่องจากมี
สัญญาณไฟฟารบกวน ความแปรปรวนดังกลาวเปนเหตุใหเกิดสัญญาณรบกวนข้ึนได แตอยางไรก็
ตามปริมาณของสัญญาณไฟฟาท่ีรบกวนตอสัญญาณจริงท่ีไดถือวามีจํานวนท่ีนอยมากโดยไมมี
นัยสําคัญ [10] และปจจุบันการพัฒนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาในการเก็บและสงผานสัญญาณทําให
ดูเหมือนวาผลกระทบของสัญญาณรบกวนดังกลาวนอยลง 

X-ray 
source 

Detector 
Signal 

Processing Reconstruction Display 
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 2.4.1.3  สัญญาณรบกวนเนื่องจากขอผิดพลาดในการแปลงคา (Round off Errors) 

 ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเนื่องดวยขอจํากัดของจํานวนบิตตอการแสดงคาผล
ของคาซีทีนัมเบอร  ในกรณีท่ีตองแปลงคาของจุดสองจุดท่ีมีคาตางกันในหลักทศนิยม แตเนื่องดวย
ตองมีการปดคาเพื่อใหสามารถแสดงผลได การปดคาดังกลาวสงผลใหขอมูลเกิดความแตกตางกัน 
เชน 2.4 และ 2.6  เม่ือตองปดคาท่ีสอดคลองกับจํานวนบิต คาท่ีไดคือ 2 และ 3   การปดคาจะเห็นผล
เดนชัดในกรณีจํานวนบิตของขอมูลมีคานอย  แตเม่ือใชจํานวนบิตท่ีเพิ่มข้ึนการผิดพลาดเนื่องจาก
การปดเศษก็ลดลง ปจจุบันพบวาการแสดงผลของหนวยเสดงผลของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรมี
จํานวนบิตท่ีสูงพอจะทําใหความผิดพลาดดังกลาวลดนอยลงอยางเห็นไดชัด  ความผิดพลาดดังกลาว
เกิดข้ึนในสวนของหนวยแสดงผลของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร 
 
 2.4.1.4  สัญญาณรบกวนเนื่องจากความผิดปรกตบินภาพ (Artifactual Noise) 

 การสรางภาพใหมของเอกซเรยคอมพิวเตอรกอใหเกิดส่ิงผิดปกติบนภาพได
หลายลักษณะ โดยส่ิงผิดปกติอาจมองวาเปนสัญญาณรบกวนซ่ึงรบกวนบนภาพได ลักษณะของ
ความผิดปกติมีหลายแบบซ่ึงเปนรูปแบบเฉพาะตัว ความผิดปรกติท่ีพบได เชน ความผิดปรกติท่ีมี
ลักษณะเปนเสน (Steak Artifacts), การเกิดปริมาณรังสีมากกวาท่ีควรเปน (Beam Hardening), การ
เกิดความมัวบนภาพเนื่องจากตัวกลางมีความหนาแนนแตกตางกันมาก (Partial Volume Effect) เปน
ตน ความผิดปรกติเหลานี้จะเกิดข้ึนดวยสาเหตุท่ีแตกตางกันแตการเกิดข้ึนจะไมไดเกิดแบบสุม
เหมือนอยางการเกิดของควอนตัมนอยส [10] นั่นคือ เม่ือมีการฉายภาพและสรางภาพซํ้าอีกคร้ังใน
ตําแหนงเดิมจะพบวาคาความผิดปรกติท่ีเกิดข้ึนเหมือนกันท้ัง 2 คร้ังโดยไมเปล่ียนแปลง   

 
 2.4.1.5  สัญญาณรบกวนเนื่องจากโครงสรางของวัตถุ  (Structural Noise)  

 คาซีทีนัมเบอรท่ีแปรปรวนในอวัยวะเดียวกันเกิดข้ึนเนื่องจากความไม
สมํ่าเสมอของโครงสรางของอวัยวะเอง ซ่ึงเราเรียกการแปรปรวนนี้วา สัญญาณรบกวนเน่ืองจาก
โครงสรางของวัตถุ (Structural Noise) [10] โดยอวัยวะสวนใหญจะมีความแปรปรวนในโครงสราง
ของอวัยวะเอง เชน ตับซ่ึงเปนอวัยวะท่ีมีความไมสมํ่าเสมอ ในโครงสรางของตับ และยังพบไดใน
กรณีท่ีมีการคาบเก่ียวกันระหวาง 2 อวัยวะเชน การฉายภาพผานกระดูกซ่ีโครงท่ีอยูเหนือตอปอด 
พบวาการแตกตางของโครงสรางท้ัง 2 อวัยวะทําใหเกิดความแปรปรวนเกิดข้ึนในบริเวณท่ีซอนทับ
กัน กลาวไดวาสัญญาณรบกวนท่ีเกิดเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากตัวแปรภายในของอวัยวะหรือวัตถุท่ี
สรางภาพเอง ซ่ึงการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสัญญาณรบกวนชนิดนี้ไมสามารถกําหนดไดดวยการ
สรางภาพของซีที [10]  
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 2.4.2 ความสัมพันธระหวางปริมาณรังสีและสัญญาณรบกวน 

 การทราบถึงปริมาณรังสีท่ีใชกับสัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึนมีความจําเปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากเปนส่ิงท่ีนํามากําหนดในการสรางภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรใหเหมาะสมตอการ
วินิจฉัยโรค พบวาควอนตัมนอยสมีความสัมพันธกับปริมาณรังสี [1] พิจารณาจากสมการท่ี 10 

 

 
SQ

II
f A ⋅⋅

=
ε

σ
/0             (10) 

 
กําหนดให  σ   คือ  ปริมาณสัญญาณรบกวนท่ีเกดิข้ึน  
 0I   คือ  ปริมาณรังสีเร่ิมตนท่ีปลอยออกมาจากแหลงกําเนิด  
 I    คือ  ปริมาณรังสีท่ีนับวัดไดท่ีหวัวัด  
 Q  คือ ปริมาณรังสีท่ีใชในการสรางภาพ  
 S    คือ  ความหนาของสไลดท่ีใชในการสรางภาพหนวยเปนมิลลิเมตร  
 ε     คือ  คาประสิทธิภาพการทํางานของระบบ  
           และ  Af   คือ  คาปจจัยในข้ันตอนการสรางภาพใหม  

 
จากสมการท่ี 10 สามารถเขียนใหอยูในรูปของความสัมพันธระหวางสัญญาณรบกวนและ

ปริมาณรังสีท่ีใชไดวา  
 

Q
1σα                         (11)  

 
ความสัมพันธระหวางสัญญาณรบกวนแปรผกผันกับรากท่ีสองของปริมาณรังสี หรือกลาว

ไดวาสัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึนจะเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาเม่ือปริมาณรังสีลดลง 4 เทา ดังนั้นการลด
ปริมาณรังสีลงจึงมีเร่ืองขอจํากัดในเร่ืองของปริมาณสัญญาณรบกวนท่ีเพิ่มข้ึนและกระทบตอ
คุณภาพของภาพรังสีนั่นเอง  
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2.5  คุณภาพของภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร (Image Quality)  

การพิจารณาคุณภาพของภาพรังสีเปนเร่ืองท่ีถูกกลาวถึงเสมอ เพราะคุณภาพของภาพสงผล
ถึงการวินิจฉัยผลของรังสีแพทย ดังนั้นภาพรังสีท่ีนําไปวินิจฉัยผลไมควรมีคุณภาพต่ําเกินมาตรฐาน 
การลดปริมาณรังสีกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของภาพ คือ มีการเพิ่มข้ึนของควอนตัมนอยส       
การประเมินคุณภาพของภาพดวยเทคนิคตางๆภายหลังการลดสัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึน โดยท่ัวไป
จะพิจารณาในแง  PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) [11] และ MTF [12] ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตอง
ใหความสําคัญกับเร่ืองคุณภาพของภาพท่ีไดมา เพื่อรับประกันวาเทคนิคและภาพท่ีไดเหมาะสมตอ
การวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตอง  
 
 2.5.1  PSNR 

 PSNR เปนมาตรวัดท่ีใชกันอยางแพรหลายในงานทางวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงเปนการ
พิจารณาในรูปของคาอัตราสวนระหวาง คากําลังสูงสุดของสัญญาณหรือภาพ และ ความแตกตาง
ของสัญญาณหรือภาพที่ถูกรบกวนดวยสัญญาณรบกวนเม่ือเทียบกับภาพตนแบบ มีหนวยเปน        
เดซิเบล (ใสคาลอการิทึมในสูตร) PSNR สามารถบอกถึงคุณภาพของสัญญาณหรือภาพได ในแง
ของการตางจากตนฉบับมากหรือนอยเพียงใด ซ่ึงแสดงถึงการสูญเสียรายละเอียดบางสวนไป      
โดยพิจารณาไดจากสมการท่ี 12 

                                   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

MSE
RPSNR

2

10log10                                  (12) 

 
เม่ือ     MSE คือ  Mean Square Error  
           R2       คือ  คากําลังสูงสุดของสัญญาณหรือภาพ  
และ   MSE  เปนการพิจารณาถึงความตางหรือผิดไปจากภาพตนฉบับอยางไร โดยพิจารณา
จากสมการท่ี 13     
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=                   (13) 

 
เม่ือ  I1  คือ  สัญญาณหรือภาพตนฉบับ  
 I2  คือ  สัญญาณหรือภาพท่ีนําไปเปรียบเทียบ (ภาพท่ีถูกสัญญาณรบกวน) 
 M และ N  คือ  จํานวนขอมูลของแถวและหลักตามลําดับ (สําหรับภาพ)  
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หากคา PSNR ท่ีไดมีคาอยูระหวาง 30 -50 เดซิเบล หมายถึง สัญญาณหรือภาพนั้นมีการ
สูญเสียรายละเอียดของภาพไป [11] เราจึงสามารถนําคา PSNR มาใชประเมินคุณภาพในแงของการ
สูญเสียรายละเอียดจากภาพตนฉบับนั่นเอง  
 
 2.5.2  MTF (Modulation Transfer Function) 

 การวัดคา Modulation Transfer Function หรือ MTF ใชกันอยางแพรหลาย [11, 12 ] 
สําหรับการวัดการแยกรายละเอียดของภาพ  การคํานวณหาคา MTF เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพในดาน
รายละเอียดของภาพ โดยคา MTF จะบอกถึงความสามารถในการแยกสวนตางๆออกจากกัน คา 
MTF ท่ีไดมีคาสูงจะบงบอกวาภาพท่ีไดมีรายละเอียดของภาพท่ีดีกวาภาพท่ีมีคา MTF ตํ่ากวา  
โดยท่ัวไปการพิจารณาคา MTF  ทําไดดวยการศึกษาจากชุดทดสอบแบบเสน (Test Pattern) ท่ีเปน
ลักษณะลายเสนท่ีมีขนาดแตกตางกันออกไปโดยเรียงจากมากไปนอย หนวยเปน เสนตอเซนติเมตร  
ดังรูปท่ี 10.1 

 
รูปท่ี  10.1  ภาพสวน CTP528 High Contrast Module ของ CATphan [13] 

 
จากรูปท่ี 10.1  เปนภาพสวน CTP528 High  Contrast Module ของ CATphan ซ่ึงประกอบดวย 21 

ชุดเสน โดยมีคา คูเสน (Line Pair) เทากับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 และ 21 เสนตอเซนติเมตร  จากภาพชุดเสนท่ีไดสามารถ
คํานวณคา MTF ไดจากสมการท่ี 14.1, 14.2 และ 14.3 
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)0(/)( CfCMTF =                         (14.1) 
)/()()0( bwbw VVVVC +−=                        (14.2) 

)/()()( minmaxminmax VVVVfC +−=           (14.3) 
 

เม่ือ Vb  =  คาตํ่าสุดของ black area สําหรับในอุดมคติ  
 Vw  =  คาสูงสุดของ white area สําหรับในอุดมคติ  
 Vmin  =  คาตํ่าสุดท่ีวัดไดจริง 
 Vmax  =  คาสูงสุดท่ีวัดไดจริง  

 
 จากสมการท่ี 14.1, 14.2 และ 14.3 สามารถอธิบายไดวา ถาคา Vmin และ Vmax ไม
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม (Vb และ Vw) คา MTF จะเทากบั 1 แตถาคา Vmin และ Vmax เปล่ียนไปจาก
เดิมเนื่องจากการรบกวนของสัญญาณอ่ืนๆ เชน สัญญาณรบกวน เปนตน คา MTF จะไมเทากบั 1 
นั่นเอง พิจารณาการหาคา MTF ไดจากรูปท่ี 10.2  

 
รูปท่ี 10.2  แสดงการหาคา MTF จากโพรไฟลของคูเสน (Line Pair)  [12]  

เม่ือ  A  คือ ภาพชุดทดสอบแบบเสนในอุดมคติ 
  B  คือ  ภาพชุดทดสอบแบบเสนท่ีได  
  C  คือ  เสนโพรไฟลของภาพชุดทดสอบแบบเสนในอุดมคต ิ
  D  คือ  เสนโพรไฟลของภาพชุดทดสอบแบบเสนท่ีได  
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 จากรูปท่ี 10.2  จะไดวาภาพ A เปนชุดทดสอบแบบเสนในอุดมคติ และB เปนชุดทดสอบ
แบบเสนท่ีเกิดข้ึนจริง เม่ือสรางภาพโพรไฟลของท้ังสองจะไดดัง C และ D ตามลําดับ  ดังนั้นการ
กําหนดคา Vb และ Vw จะตองเปนคาตํ่าสุดและสูงสุดในโพรไฟล C  ในท่ีนี้มีคาเทากับ 0 และ 255 
ตามลําดับ ในขณะท่ี Vmin และ Vmax เปนคาท่ีวัดไดจริงจากแตละคูเสนในชุดทดสอบแบบเสนแลว
คํานวณคา MTF แตละชวงตามความถ่ีของชุดทดสอบแบบเสน  
 

2.6  เทคนิคการลดสัญญาณรบกวน 

ตามท่ีกลาวมาเบ้ืองตนในเร่ืองของการลดปริมาณรังสีสําหรับการสรางภาพเอกซเรย
คอมพิวเตอร โดยการปรับลดการต้ังคาเทคนิค คือ ปริมาณกระแสไฟของหลอดเอกซเรย หรือ     
mAs ซ่ึงแปรผันตามปริมาณรังสีท่ีลดลงและคุณภาพของภาพรังท่ีได [2, 3, 4, 5] กลาวคือ เม่ือลด 
mAs ปริมาณรังสีจะลดลง และ คุณภาพของภาพลดลงตามดวย ซ่ึงสืบเนื่องจากการเพิ่มข้ึนของ
ควอนตัมนอยส [2, 3, 4, 5, 10] เทคนิคการลดสัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึนบนภาพจึงเขามามีบทบาท
สําคัญในการขจัดสัญญาณรบกวนเพื่อทําใหคุณภาพของภาพรังสีดีข้ึนโดยท่ียังคงสวนสําคัญท่ี
จําเปนตอการวินิจฉัยโรค [6, 7]  พบวาเทคนิคการลดสัญญาณรบกวนมีหลายวิธี ดังจะกลาวตอไปนี้ 
คือ  
 
 2.6.1  เทคนิคฟลเตอรหรือเทคนิคการกรอง (Filtering Techniques)  

 ในเทคนิคทาง Image processing ท่ีนํามาขจัดสัญญาณรบกวนท่ีเปนแบบชนิดสุมถูก
นํามาใชอยางแพรหลาย [7, 8] เทคนิคฟลเตอรถือวาเปนเทคนิคหนึ่งท่ีนิยมกนัเปนอยางมากในการ
นํามาประยกุตใชโดยมุงหวังทําใหควอนตัมนอยสลดลง และ ทําใหขอบเขตของภาพชัดเจนข้ึน โดย
ท่ีไมเปนอุปสรรคตอการวินจิฉัย [3, 4, 5, 6]   รูปท่ี 11 เปนการแสดงตัวอยางการใชเทคนิคฟลเตอร
แบบตางๆ 
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                                               (ก)   (ข)   (ค) 
 
 
 
 
 

                   (ง)   (จ)   (ฉ) 

                              รูปท่ี 11  แสดงผลของการใชเทคนิคฟลเตอรแบบตางๆ [6] โดย 
(ก)  Noisy image (Standard Deviation 20)  (ข)  Gaussian convolution filters  
(ค)  Total variation minimization (ง)  Tadmor–Nezzar–Vese iterated total variation  
(จ)  Osher et al. iterated total variation    (ฉ)  Yaroslavsky neighborhood filter. 
 
 2.6.1.1  เทคนิคฟลเตอรบนโดเมนภาพ  
  (Filtering Operate On Image Domain Techniques)   

 การลดสัญญาณรบกวนท่ีทําไดโดยงายสําหรับเทคนิคฟลเตอร คือ การนํา
ฟลเตอรท่ีออกแบบมากระทําโดยตรงกับภาพ [8] เชน  
 
              2.6.1.1.1  กรองดวยฟลเตอรคาเฉล่ีย (Mean Filtering)  

 ฟลเตอรคาเฉล่ียเกิดจากการสรางฟงกช่ัน Kernel ท่ีมีขนาดตางๆ
แลวมาคอนโวลกับภาพโดยตรง คาของพิกเซลบนภาพจะเปล่ียนไปจากเดิมเม่ือตําแหนงของการ
คอนโวลูช่ันเคล่ือนผาน โดยขนาดของฟงกช่ันข้ึนอยูกับความเหมาะสมของการลดสัญญาณรบกวน 
ซ่ึงจะสงผลตอการลดสัญญาณรบกวนบนภาพและคุณภาพของภาพที่เกิดข้ึน พบวาหากขนาดของ
ฟงกช่ันมีขนาดท่ีใหญเกินไปก็ไมสามารถลดสัญญาณรบกวนไดเทาท่ีควร ในทางกลับกันหากขนาด
ของฟงกช่ันเล็กเกินไปก็อาจทําใหสูญเสียบางสวนของภาพไป ภาพท่ีไดจะมีลักษณะเรียบข้ึนและ
บริเวณขอบของภาพไมชัดเจน [8]  
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 2.6.1.1.2  กรองดวยฟลเตอรคามัธยฐาน (Median Filtering) 

 ฟลเตอรคามัธยฐานเปนฟลเตอรแบบไมเปนเชิงเสนของฟงกช่ัน 
kernel ซ่ึงเม่ือฟงกชันดังกลาวเคล่ือนผานภาพจะทําใหคาเปล่ียนไปจากเดิมซ่ึงถูกแทนท่ีดวยคามัธย
ฐานของคาในเซตของพิกเซลนั่นๆ  โดยคาท่ีเกิดขึ้นใหมของแตละพิกเซลข้ึนอยูกับคาในตําแหนง
พิกเซลนั้นและพิกเซลขางเคียง ดังนั้นการใชฟลเตอรมัธยฐานสามารถแกปญหาของสัญญาณ
รบกวนไดหลายชนิด เชน shot noise เปนตน [8] แตอยางไรก็ตามยังพบวาภาพท่ีไดยังมีขอบเขต
ของภาพไมชัดเจนหลังการใชฟลเตอร ซ่ึงกลาวไดวาฟลเตอรคามัธยฐานนอกจากจะลดสัญญาณ
รบกวนในภาพแลว ยังมีผลไปลดความคมชัดของขอบเขตของภาพอีกดวย [8] 
 จะเห็นไดวาการใชฟลเตอรท่ีกระทํากับโดเมนภาพโดยตรงสงผล
ใหขจัดบางสวนของภาพออกไปดวย เชน ขอบเขตของภาพไมชัดเจน [7, 8] ดังตัวอยางท่ีกลาวมา  
 
 2.6.1.2 เทคนิคการกรองบนโดนเมนความถ่ี  
  (Filtering Operate on Frequency Domain Techniques) 

              อีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถทําได คือ การใชฟลเตอรในโดเมนของความถ่ี [8, 14]  
โดยการแปลงภาพจากโดเมนภาพใหไปอยูในรูปของโดเมนความถ่ีแลวเลือกขจัดบริเวณความถีสู่งท่ี
เปนความถ่ีของนอยส โดยเปนสวนท่ีไมตองการแลวแปลงกลับคืนสูโดเมนภาพเพื่อใหไดภาพท่ี
ขจัดสัญญาณรบกวนออกไป แตการที่จะแยกความถ่ีสูงท่ีคาบเกี่ยวกันระหวางความถ่ีสูงท่ีเปนสวน
รายละเอียดของภาพและความถ่ีสูงท่ีเปนสัญญาณรบกวนออกจากกันเพื่อเลือกขจัดเฉพาะสวนท่ี
เปนสัญญาณรบกวนออกเปนไปไดยาก ทําใหบางคร้ังมีการตัดความถ่ีท่ีเปนสวนสําคัญของภาพ
ออกไป [8, 14]  ซ่ึงภาพท่ีไดจะมีความไมคมชัดของสวนขอบของภาพ  วิธีการใชฟลเตอรท่ีกระทํา
ในโดเมนความถ่ีทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้  
 
 2.6.1.2.1  ฟลเตอรบนโดเมนความถ่ีท่ีปรับเปล่ียนตามชวงความถ่ี  

 Yaroslavsky และ Eden Yaroslavsky [6] สรางฟลเตอรท่ี
เปล่ียนแปลงตามตําแหนงเฉพาะท่ีของความถ่ี โดยทําการวิเคราะหแยกความถ่ีสูงท่ีไมตองการเม่ือมี
การเล่ือนไปตามชวงความถ่ีท่ีพิจารณาแลวแปลงกลับสูโดนเมนภาพ จากรูปท่ี 11 (ฉ) เปนภาพท่ีได
จากการใชฟลเตอรดังกลาว  
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 2.6.1.2.2 เทคนิคการกําหนดจุดเปล่ียนสําหรับเวฟเลต  
 (Wavelet Thresholding)   

 นอกจากนี้การแปลงสูโดเมนความถ่ีช้ันสูง เชน  เวฟเลตท่ีเปน
โดเมนความถ่ีช้ันสูง คือ โดเมนของความถ่ีและเวลา ยังถูกนํามาใชในการลดสัญญาณรบกวน
เชนกัน [9, 10, 11, 14, 15, 16]  เร่ิมตนโดยการแปลงภาพไปสูโดเมนความถ่ี-เวลา และระดับของ
ความถ่ีท่ีออกไดหลายระดับ แลวจัดการกับความถ่ีท่ีไมตองการในแตละระดับของความถ่ีออกไป 
โดยกําหนดคาจุดเปล่ียน (Threshold) ซ่ึงคาจุดเปล่ียนดังกลาวจะเปนตัวพิจารณาในการตัดสินเลือก
ตัดสวนท่ีไมตองการออก  พิจารณาตัวอยางในรูปท่ี 12 การกําหนดคาจุดเปล่ียนสําหรับการแปลง
เวฟเลตแบบ soft และ hard จึงเหมือนเปนจุดเดนของการแปลงเวฟเลตเพราะสามารถกําหนดได
หลายคาตามแตชวงความถ่ีท่ีเลือกพิจารณา [14, 15, 16]  จากหลักการทํางานของการแปลงเวฟเลตมี
การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อทําใหการลดสัญญาณรบกวนโดยกําหนดจุดเปล่ียนนั้นสามารถที่จะเก็บ
รักษาสวนสําคัญของภาพไว เชน ขอบเขตของภาพ เปนตน  จึงมีหลายงานวิจัยท่ีศึกษาเร่ืองนี้ [14-
20]  จึงกลาวไดวา ตองมีการใชวิธีการกําหนดจุดเปล่ียนสําหรับการแปลงเวฟเลตรวมกับเทคนิคการ
รักษาสภาพของขอบเขตภาพเพ่ือใหไดภาพท่ีเหมาะสมตอการวินิจฉัย  
 

                       
   (ก)          (ข)      (ค) 

 
รูปท่ี 12  แสดงผลของการใชเทคนิคการลดสัญญาณรบกวนโดยใชเทคนิคการแปลงเวฟเลต [6] โดย 

(ก) ภาพตนฉบับท่ีมีความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนเทากับ 20  
(ข) ภาพท่ีไดจากการลดสัญญาณรบกวนดวยเทคนิคการแปลงเวฟเลตแบบ 
      hard thresholding 
(ค) ภาพท่ีไดจากการลดสัญญาณรบกวนดวยเทคนิคการแปลงเวฟเลตแบบ 
      soft thresholding 
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 2.6.2  เทคนิคการเฉล่ียภาพหรือสัญญาณ (Image Averaging Technique)  

 การเฉล่ียสัญญาณหรือภาพเพ่ือลดสัญญาณรบกวนมีปจจัยพื้นฐานหลัก 3 ขอ คือ [8] 
1) จํานวนท่ีใชตองมากพอเทาท่ีจะเปนไปได  
2) สัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึนในแตละภาพตองเปนสัญญาณรบกวนชนิดเดียวกัน  
3) สัญญาณรบกวนดังกลาวตองเปนสัญญาณรบกวนชนิดสุม โดยคาเฉล่ียเปนศูนย

และในแตละกระบวนการมีความเปนอิสระตอกัน  

 จากหลักการท่ีกลาวมา การลดสัญญาณรบกวนสามารถทําไดโดยการนําเอาภาพ
หลายภาพโดยแตละภาพไดมาจากการสรางภาพที่ตําแหนงเดียวกันหลายๆคร้ัง แลวนําภาพเหลานั้น
มาเฉล่ียตามจํานวนภาพเพื่อใหไดเปนภาพเฉล่ียดังอธิบายในสมการท่ี15 และ 16     

),(),(),( nmdnmfnma ii +=             (15) 
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เม่ือ    ( , )ia m n   คือ  ภาพท่ีได ณ ตําแหนงเดิมจากการเก็บขอมูลซํ้าๆ  i  คร้ัง 
        ),( nmf   คือ  ภาพท่ีไมมีสัญญาณรบกวนอยูในภาพ  
       ),( nmdi   คือ  สัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึนบนภาพโดยไมมีความสัมพันธตอกันในแตละคร้ัง  
           g(m, n)  คือ  ภาพเฉล่ีย  
             Q        คือ  จํานวนของภาพท้ังหมดท่ีนาํมาเฉล่ีย  
 
 จากภาพท่ีเฉล่ียเม่ือพิจารณาคาความแปรปรวนของคาพิกเซลในภาพจะไดวา  

  

Q
d

g
σ

σ =              (17)  

 
เม่ือ  gσ   คือ  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพเฉล่ีย  
        dσ   คือ  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพสัญญาณรบกวน 
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จากสมการท่ี 17  จะเห็นไดวาเม่ือจํานวนภาพท่ีนํามาเฉล่ียเพิ่มมากข้ึนจะทําใหคา           
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานลดลงในภาพเฉล่ียเม่ือเปรียบเทียบกับภาพสัญญาณรบกวน  ซ่ึงหมายถึงการ
ลดลงของสัญญาณรบกวนบนภาพเฉล่ีย เพราะฉะน้ันเทคนิคการเฉล่ียจึงเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในทางเทคนิคการลดสัญญาณรบกวน  โดยพบวาเทคนิคนี้ถูกใชสําหรับ MRI เพื่อเพิ่มอัตราสวน
สัญญาณกับสัญญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio, SNR) ใหสูงข้ึน โดยการเพิ่มจํานวนคร้ังใน
การกระตุนสัญญาณ (Numbers of excitation, NEX )  การเพิ่มจํานวนครั้งในการกระตุนสัญญาณ
นั่นทําไดโดยงายและไมสงผลตอผูปวยในแงของปริมาณรังสีท่ีไดรับ แตกลับเปนการเพ่ิมเวลาใน
การสรางภาพแทน ดังนั้นการเพิ่มจํานวนคร้ังในการกระตุนจึงตองพิจารณาในเร่ืองของเวลาควบคู
กันไปดวย  แตสําหรับเอกซเรยคอมพิวเตอรนั้นการใชหลักการเฉล่ียกับภาพที่ไดจากการสรางภาพ
ตําแหนงเดิมๆซํ้าๆหลายคร้ังจะทําใหผูปวยไดรับปริมาณรังสีเพิ่ม แตอยางไรก็ยังมีงานวิจัยท่ีนํา
หลักการของการเฉล่ียมาใชเพื่อการลดสัญญาณรบกวน [18, 20]  ดวยการแบงสวนของไซโนแกรม
ออกเปน 2 สวนแลวสรางภาพใหมของแตละสวน นําของภาพท่ีไดจากการสรางภาพใหมมาเฉล่ีย
กันแลวใชเทคนิคการกําหนดจุดเปล่ียนของการแปลงเวฟเลตเพ่ือลดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ 
จะเห็นไดวาในความเปนจริงแลวสามารถนําเอาเทคนิคการเฉล่ียภาพมาใชกับเอกซเรยคอมพิวเตอร
ไดโดยการเร่ิมตนท่ีการแยกไซโนแกรมออกเปนหลายๆสวน เพื่อสรางภาพใหมใหไดหลายภาพๆ
แลวนําภาพท่ีถูกสรางข้ึนใหมมาเฉล่ียเพื่อลดสัญญาณรบกวน แตท้ังนี้การแยกสวนไซโนแกรมแลว
สรางภาพใหมนั้นตองคํานึงถึงเร่ืองของคุณภาพของภาพท่ีจะเกิดข้ึนดวย   
 

2.7  เทคนิคการลดสัญญาณรบกวนสาํหรับงานวิจยัครั้งน้ี  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการลดสัญญาณรบกวนบนภาพท่ีคุณภาพตํ่า พบวาวิธีท่ี
ใชสวนใหญทําบนภาพท่ีไดจากการเก็บขอมูล 1 คร้ังแลวสรางภาพใหมได 1 ภาพ โดยนําภาพ
เอกซเรยคอมพิวเตอรใหมมาประเมินถึงสัญญาณรบกวนท่ีอยูบนภาพเเลวใชเทคนิคตางๆ              
ลดสัญญาณรบกวนดังกลาว แตยังมีบางวิธีที่ทําบนภาพ หรือ หลายๆภาพ [18, 19, 20] แลวนําภาพ
เหลานั้นมาประเมินสัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึน Borsdor [20] ไดนําเทคนิคการแปลงเวฟเลตมาลด
สัญญาณรบกวนบนภาพ โดยการเร่ิมตนท่ีการสรางภาพใหมดวยวิธีการแยกไซโนแกรมออกเปน     
2 สวน (ลําดับการฉายภาพท่ีเปนค่ี และลําดับการฉายภาพท่ีเปนคู) เพื่อใหไดภาพใหม 2 ภาพจาก
การเก็บขอมูลคร้ังเดียวกัน จาก 2 ภาพท่ีไดโครงสรางของภาพจะเหมือนกันแตสัญญาณรบกวนใน
ภาพตางกัน    
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งานวิจัยคร้ังนี้จะเอาขอดีของการลดสัญญาณรบกวนดวยวิธีการเฉล่ียภาพมาใชเพื่อพัฒนา
คุณภาพของภาพ คือ ลดสัญญาณรบกวนในภาพและยังคงรายละเอียดสําคัญของภาพไว  ภาพท่ีจะ
นํามาเฉล่ียจะสรางมาจากการแยกไซโนแกรมออกเปนสวนๆ เพื่อใหสรางภาพใหมไดหลายๆภาพ
แลวนําเอามาเฉล่ีย  ซ่ึงภาพท่ีไดจากการเฉล่ียจะนํามาวิเคราะหคุณภาพในเชิงปริมาณ โดยในเชิง
ปริมาณจะใชคา PSNR และ MTF เพื่อประเมินคุณภาพของภาพ 


