
 
บทที่ 3  

วิธีการทดลอง 
 
 การทดลองแบงออกเปน 3 ตอน คือ  

3.1  การสรางภาพใหม (Image Reconstruction) 
3.2  การลดสัญญาณรบกวนในภาพท่ีสรางข้ึนใหม  (Noise Reduction) 
3.3  การวิเคราะหผลการทดลอง (Data Analysis) 

 

3.1  การสรางภาพใหม (Image Reconstruction) 

ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี ้

 3.1.1  การตั้งคาเทคนิคสําหรับการฉายภาพ 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในระดับหุนจําลอง เนื่องจากตองการหาความเปนไปไดของ
เทคนิคของการศึกษากอนนําไปใชในการสรางภาพจริงในผูปวย  โดยหุนจําลองท่ีใชเปนหุนจําลองท่ีสราง
ข้ึนมาเพื่อศึกษาคุณภาพของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรโดยเฉพาะมีช่ือวา CATPhan รุน 600 ซ่ึงเปน
หุนจําลองท่ีพัฒนาและสรางโดย David J. Goodenough, Ph.D.  ท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 160มิลลิเมตร  
ภายในประกอบดวย 5 สวนท่ีใชทดสอบคุณสมบัติของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร คือ 

1.  CTP404  Module with slice width, densitometry and pixel size   
2.  CTP591  Bead Geometry Module 
3.  CTP528  High resolution Module 
4.  CTP515  Low contrast Module  
5.  CTP486  Image uniformity Module  

 
 สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ทําการศึกษาโดยใช 2 สวนเทานั้น คือ CTP528 High resolution 
Module เพื่อศึกษาในดานรายละเอียดของภาพ และ CTP486 Image uniformity Module เพื่อศึกษาการ
สูญเสียรายละเอียดของภาพ   โดยฉายภาพแลวทําการสรางภาพหุนจําลองใน 2 สวนดังกลาวดวย
เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร รุน SOMATOM Volume Access ของบริษัทซีเมนส จํากัด ตามเทคนิคใน
ตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี  1  แสดงเทคนิคการตั้งคาเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรสําหรับการทดลอง 

 

เทคนิค kVp mAs 

เทคนิคท่ี 1 120 280 

เทคนิคท่ี 2 120 140 

เทคนิคท่ี 3 120 105 

เทคนิคท่ี 4 120 70 

เทคนิคท่ี 5 120 53 

เทคนิคท่ี 6 120 35 

 
 จากตารางท่ี 1 เปนการต้ังคาเทคนิคท่ีแตกตางกันท้ังหมด 6 เทคนิค  โดยกําหนดคาความตางศักย
คงท่ีท่ี 120 kVp สําหรับทุกเทคนิค แตต้ังคากระแสและเวลา (mAs) เปน 280 140 105 70 53 และ 35 มิลิ
แอมแปร.วินาที (mAs) คากระแสและเวลาท่ีตางกันเปนตัวแทนของเทคนิคตางๆ ดังนี้ท่ี 280 มิลิแอมแปร.
วินาที เปนเทคนิคท่ีถือวาไมมีสัญญาณรบกวนที่ใชสําหรับเปรียบเทียบในการหาคา PSNR   สําหรับ
เทคนิค 140 มิลิแอมแปร.วินาที เปนเทคนิคท่ีใชในการสรางภาพสมองของผูปวยโดยท่ัวไปที่ถือวามี
คุณภาพท่ีเพียงพอสําหรับการวินิจฉัยผลของรังสีแพทย  และท่ี mAs 105 70 53 และ 35 เปนเทคนิคท่ี
ตองการทดสอบ โดยลดคากระแสและเวลาลงจาก 140 มิลิแอมแปร.วินาที คิดเปน  25  50   62.1  และ 75 
เปอรเซ็นตตามลําดับ และใชเทคนิคการลดสัญญาณรบกวนเพ่ือเพิ่มคุณภาพของภาพใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได เทคนิคอ่ืนๆท่ีเหลือใหมีคาคงท่ีในทุกการทดลองดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี  2  แสดงการตั้งคาสําหรับการสรางภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรในการทดลอง 
 

ขอมูล คาท่ีตั้ง 

ขนาดพื้นท่ีท่ีเปด 230 

ขนาดของความหนา 10  มิลลิเมตร  

จํานวนพิกเซลสําหรับการสรางภาพ 512×512 

 
คาตางๆ สําหรับการสรางภาพท่ีคงท่ีในการทดลองไดแก การเปดพื้นท่ีในการสรางภาพ (Field Of 

View, FOV) เทากับ 230 มิลลิเมตร ขนาดของความหนาในการสรางภาพ (Slice Thickness) เทากับ 10      
มิลลิเมตร และขนาดพิกเซลสําหรับการสรางภาพใหมเทากับ 512×512  
 
 3.1.2  การแกคาขอมูลดิบแบบแถว (Raw Data Correction of Sinogram) 

 3.1.3.1  ขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษาเปนขอมูลแบบแถว (Sinogram) ซ่ึงเปนขอมูลดิบท่ียัง
ไมไดแกคาใดๆ ดังนั้นกอนท่ีจะตองทําการสรางภาพใหมตองมีการแกคาตางๆขอมูลกอนท่ีจะนําไปสราง
ภาพใหมได เนื่องจากขอมูลท่ีไดเปนขอมูลของรังสีแบบพัดจึงทําการแปลงคาขอมูลใหเปนขอมูลของรังสี
แบบขนาน ซ่ึงไดอธิบายถึงความสัมพันธของรังสีแบบพัดและขนานในบทท่ี 2 โดยการแปลงขอมูลในคร้ัง
นี้ไดใชฟงกช่ันช่ือ “fan2para” ท่ีมีอยูโปรแกรม MATLAB สําหรับการแปลงคา  

 3.1.3.2 นอกจากนี้ยังพิจารณาความถูกตองของขอมูลในแงจุดหมุนของการหมุนแตละคร้ัง
ในระหวางการเก็บขอมูล เนื่องจากหากละเลยความถูกตองดังกลาวอาจทําใหเกิดความไมถูกตองข้ึนใน
สวนของข้ันตอนการสรางภาพข้ึนใหม โดยการพิจารณาจุดหมุนดังกลาวไดนําเอาการศึกษาของ Stephen 
et al [21] มาใช ซ่ึงเปนการคํานวณจุดหมุนของแตละการฉายภาพในแตละการหมุนไปของหลอดเอกซเรย
ดังสมการท่ี 18 
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เม่ือ                s    คือ  จุดหมุนของการฉายภาพ 

),( θsf  คือ  ขอมูลในการฉายภาพแตละองศา (Projection) 
         s   คือ  ระยะหางจากจุดศูนยกลาง  

 
 จากจุดหมุนท่ีคํานวณไดนํามาพิจารณาวามีการเคล่ือนไปจากจุดดั้งเดิมอยางไร ใน
อุดมคติจุดหมุนของทุกคร้ังจะอยูจุดศูนยกลางหรือมีคาเทากับ 0 พิจารณารูปท่ี  13 
 

 
             รูปท่ี 13  แสดงจุดหมุนของแนวการฉายภาพ 

(ก) สําหรับจุดหมุนของแนวการฉายเปนจดุเดยีวกับจดุหมุนในอุดมคติ  
(ข) สําหรับจุดหมุนของแนวการฉายไมเปนจุดเดียวกันกับจุดหมุนในอุดมคติ 

 

เสนกลางการหมุนอุดมคติ 
(s=0) 

x x 

เสนกลางการหมุนอุดมคติ 
(s=0) 

เสนกลางการหมุนจริง 
(s=t) 

t

จุดหมุน 
จุดหมุน 

(ข) (ก) 

y 
y 
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 จากรูปท่ี 13 จะเห็นไดวาเม่ือจุดหมุนของแนวการฉายเปนจุดเดียวกับจุดหมุนใน
อุดมคติรูป (ก) เม่ือทําการสรางภาพใหมภาพท่ีไดจะไมมีขอผิดพลาดในการสรางภาพ แตสําหรับรูป (ข) 
จะเห็นวาจุดหมุนจริงและจุดหมุนในอุดมคติในแตละแนวการฉายภาพอยูคนละตําแหนง ซ่ึงเคล่ือนไปจาก
เดิมเทากับ t หากไมมีการแกคาความคลาดเคล่ือนดังกลาวจะทําใหการเกิดขอผิดพลาดในการสรางภาพ
ใหมได [21, 22] ดังนั้นจึงตองพิจารณาจุดหมุนดังกลาวแลวทําการแกคาใหถูกตองกอนการนําขอมูลไป
สรางภาพใหม  
 
 3.1.3.3  จากขางตนขอมูลท่ีจะนําไปสรางภาพในข้ันตอนตอไป จึงเปนขอมูลท่ีถูกแปลงคา
จากขอมูลรังสีแบบพัดไปเปนรังสีแบบขนาน และแกคาในเร่ืองของการหมุนของแนวการฉายรังสีใหเปน
จุดหมุนในอุดมคติ (s=0)  

 

3.2  การลดสัญญาณรบกวนในภาพที่สรางขึ้นใหม 
 
 ก.   นําขอมูลท่ีไดแกคาตางๆมาเพ่ือจัดการกับขอมูลใหม โดยทําการแยกไซโนแกรมท่ีไดออกเปน
หลายๆ ชุดเพื่อใชในการสรางภาพตอไป โดยท่ีไซโนแกรมแตละชุดจะมีจํานวนการฉายลดลง โดยใช 
“ปจจัยเดซิเมชัน(Decimation Factor)  ของขอมูล”   กําหนดความหมายของปจจัยของการลดจํานวนขอมูล
ดังนี้  

ปจจัยเดซิเมชันของขอมูล = การเวนชวงการเก็บขอมูล + 1 
 โดยความสัมพันธระหวางปจจัยเดซิเมชันและจํานวนไซโนแกรมจะไดวาจํานวนของไซโน
แกรมท่ีไดมีคาเทากับคาปจจัยเดซิเมชัน เชน คาปจจัยเดซิเมชันเทากับ 2 จะไดจํานวนของ             ไซโนแก
รมเทากับ 2   ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้ใชคาปจจัยเดซิเมชันต้ังแต 2- 16  

 ข. ขอมูลไซโนแกรมท่ีถูกลดและแยกขอมูลนํามาสรางภาพใหม เพื่อใหไดภาพหลายๆภาพตาม
จํานวนของไซโนแกรม โดย 1 คาปจจัยเดซิเมชันของขอมูลถือเปน 1 ชุดขอมูล  

 ค. ขอมูลไซโนแกรมที่นํามาใชในการลดและแยกขอมูลเพื่อการสรางภาพใหมเปนขอมูลของ
การฉายภาพดวยเทคนิคท่ี 3 4 5 และ 6  ซ่ึงมีคากระแสและเวลาเปน 105 70 53 และ 35 มิลิแอมแปร.วินาที 
ตามลําดับ โดยท่ีขอมูลสําหรับ 280 และ 140 มิลิแอมแปร.วินาที ถูกสรางภาพใหมโดยไมตองมีการลดและ
แยกขอมูล ซ่ึงภาพท่ีไดจะนําไปใชในสวนของการวิเคราะหผล  
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 ง. ภาพของเอกซเรยคอมพิวเตอรท่ีถูกสรางข้ึนใหมในแตละชุดของขอมูลท่ีถูกลดและแยกขอมูล
นํามาเฉล่ียตามจํานวนภาพท่ีมีอยูในชุดขอมูล โดยเรียกภาพท่ีไดหลังจากการเฉล่ียวา “ภาพเฉล่ียคาปจจัยX 
สําหรับเทคนิคK” เม่ือ X คือ คาปจจัยเดซิเมชันของขอมูล และ K คือ 3 4 5 และ 6  

 จ. นอกจากนี้ในแตละชุดขอมูล ยังสรางภาพโดยการคํานวณหาคามัธยฐานของแตละพิกเซล
เดียวกันของทุกๆภาพในแตละชุด โดยภาพท่ีถูกสรางข้ึนเรียกวา “ภาพมัธยฐานคาปจจัยXสําหรับเทคนิคL” 
เม่ือ X คือ คาปจจัยเดซิเมชันของขอมูล และ K คือ 3 4 5 และ 6 
 

3.3  การวิเคราะหผลการทดลอง   

 การวิเคราะหผลการทดลองแบงออกเปน 2 สวน คือ การวเิคราะหในเชิงปริมาณ ดังนี้  

 3.3.1  การวิเคราะหในดานการสูญเสียรายละเอียดของภาพ  

 นําภาพท้ังหมดที่ไดในแตละชุดขอมูลของทุกเทคนิคของการฉายภาพในสวน CTP486 
Image uniformity Module มาคํานวณหาคา PSNR โดยเปรียบเทียบกับภาพท่ีสรางข้ึนใหมของเทคนิคท่ี 1 
(280 มิลิแอมแปร.วินาที) โดยคาท่ีไดจะบอกถึงคุณภาพของภาพหลังจากการสรางภาพใหมและการลด
สัญญาณรบกวนในภาพดวยคาเฉล่ีย และ คามัธยฐานวาเปนอยางไร ซ่ึงการทดลองนี้กําหนดวาหากคา 
PSNR มากกวา 50 เดซิเบล ถือวายอมรับได แตหากตํ่ากวาท่ีอยูในชวง 30 -50 เดซิเบล จะถือวาภาพท่ีไดไม
มีคุณภาพ ซ่ึงการสูญเสียรายละเอียดบางสวนของภาพไป [11]  
 
 3.3.2  การวิเคราะหในดานรายละเอียดของภาพ 

 นําภาพท้ังหมดที่ไดในแตละชุดขอมูลของทุกเทคนิคของการฉายภาพในสวน CTP528 
High  Contrast Module มาคํานวณหาคา MTF ของ 21 ชุดเสน โดยมีคา 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 แลวเปรียบเทียบกับภาพตนฉบับ
ท่ีสรางข้ึนของแตละเทคนิค โดยคาท่ีไดจะบอกถึงคุณภาพของภาพในแงรายละเอียดของภาพหลังจากการ
สรางภาพใหมและการลดสัญญาณรบกวนในภาพดวยคาเฉล่ีย และคามัธยฐานวาเปนอยางไร  


