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บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีอธิบายถึงหัวขอ้ในการทดสอบเพื่อการตรวจแรกรับและการควบคุมคุณภาพแผ่นรับภาพทางรังสี 

(Image Receptor) แบบ Digital Radiography (DR) ในเคร่ืองเอกซเรยว์นิิจฉยัทัว่ไป เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทาํงาน

และคุณภาพของภาพ โดยประกอบดว้ยกนัทั้งหมด 9 หวัขอ้ ในแต่ละหวัขอ้มีการประเมินในรูปแบบเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่แผน่รับภาพมีระบบการสร้างภาพและใหภ้าพทางรังสีท่ีดีเพื่อการวนิิจฉยั 

 คําสําคัญ การทดสอบเพื่อการตรวจรับ การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ แผน่รับภาพแบบดีอาร์ 

 

Abstract 

  This article describes the topics for acceptance test and quality control for image receptor in digital 

radiography (DR). There are 9 topics to perform the test. In each topic includes the assessment in term of qualitative 

and quantitative analysis to verify the system and image quality of the radiographic image available for diagnosis. 

 Keywords: Acceptance Test, Quality Control, Digital Radiography 
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บทนํา 

ภาพถ่ายทางรังสีจากเคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัย

ทั่วไปเป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีสําคัญในการช่วย

วินิจฉัยรอยโรคทางการแพทย์ท่ีเกิดข้ึนกับผู ้ป่วยใน

บริเวณท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพื่อความ

ถูกตอ้งและแม่นยาํในการวางแผนการรักษาของแพทย ์

ในอดีตการสร้างภาพทางรังสีนั้ นใช้ระบบแผ่นฟิล์ม 

(Film Screen System) ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อ

สร้างภาพโดยวิธีล้างฟิล์มด้วยมือพฒันามาสู่การล้าง

ฟิล์มแบบเคร่ืองล้างฟิล์มอัตโนมติัในห้องมืด ซ่ึงเป็น

ระบบสร้างภาพแบบอนาล็อค (Analog) การพฒันา

ทางด้านเทคโนโลยีนําโลกก้าวเข้ามาสู่รูปแบบระบบ

ดิจิทลั (Digital) ซ่ึงแผ่นรับภาพทางรังสีเป็นหน่ึงใน

เคร่ืองมือท่ีถูกพฒันาเป็นเคร่ืองสร้างภาพทางรังสีระบบ

ดิจิทลั (Digital Radiographic System) ท่ีสามารถสร้าง

ภาพทางรังสีโดยเปล่ียนการสร้างภาพจากแผน่ฟิล์มเป็น

การสร้างภาพจากแผ่นรับภาพ (Image Receptor) เพื่อ

เปล่ียนรังสีเอกซ์ไปให้เป็นสัญญาณทางอิเล็คทรอนิก

และสร้างภาพทาํให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อผูใ้ช้งานและ

ผูป่้วยอนัได้แก่ การลดการใช้สารเคมีจากกระบวนการ

ลา้งฟิล์ม, การลดเวลาในการสร้างภาพและตรวจสอบ

คุณภาพของภาพ, ความมัน่คงของภาพโดยการจดัเก็บ

ภาพลงในระบบฐานของข้อมูลภาพรังสี  (Picture 

Archiving and Communication System: PACS) และ

การลดขนาดพื้นท่ีในการสร้างห้องเอกซเรยจ์ากการเลิก

ใช้ห้องมืดและห้องเก็บฟิล์ม เป็นต้น นอกจากน้ีการ

สร้างภาพทางรังสีระบบดิจิทลัยงัช่วยลดปัญหาการสร้าง

ภาพจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีมากหรือน้อยเกินไป

เพราะมีระบบประมวลผลภาพ (Post Image Processing) 

ท่ีสามารถปรับความขาว-ดาํ, ความสว่าง, รายละเอียด

ของภาพให้เหมาะสมและสามารถใช้โปรมแกรมเสริม

เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผลวินิจฉัยผลของแพทย์ได ้

ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ผ่น รั บ ภ า พ ร ะ บ บ ดิ จิ ทัล ข อ ง

เคร่ืองเอกซเรยว์นิิจฉยัทัว่ไปท่ีมีใชท้ัว่ไปในโรงพยาบาล

มีดว้ยกนั 2 ประเภท คือ 1) Computed Radiography: CR 

และ 2) Digital Radiology: DR ซ่ึงในปัจจุบนัแผ่นรับ

ภาพระบบดิจิทลัประเภท Digital Radiography (DR) 

ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ม า ก ก ว่ า ป ร ะ เ ภ ท  Computed 

Radiography (CR) อนัเน่ืองมาจากความรวดเร็วของการ

แสดงผลภาพ ปริมาณรังสีท่ีใช้ในการสร้างภาพท่ีน้อย

กว่าแต่ให้คุณภาพของภาพท่ีดีกว่า ส่งผลทาํให้แผ่นรับ

ภาพระบบ CR ลดบทบาทลง 

ในปัจจุบันแผ่นรับภาพระบบดิจิทัลประเภท 

Digital Radiology (DR) ติดตั้ งมาควบคู่กับ

เคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไป การสร้างภาพทางรังสี

เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ภ า พ ท่ี ดี น อ ก เ ห นื อ จ า ก

เคร่ืองเอกซเรย์ทาํงานตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ส่ิงท่ี

สําคญัและจาํเป็นคือประสิทธิภาพการทาํงานของแผ่น

รับภาพทางรังสี 

การทดสอบเพื่อการตรวจรับและการควบคุม

คุณภาพแผนรับภาพระบบดิจิทัลมีจุดประสงค์เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของระบบสร้างภาพ

และคุณภาพของภาพท่ีปรากฏเพื่อความมั่นใจก่อน

นาํไปใช้งานในผูป่้วยและการทดสอบประจาํปี โดยมี

การการทดสอบทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Analysis) และ การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) ผ ล ท่ี ไ ด้นํา ไ ป ใ ช้ เ ป็ นข้อมู ล แส ด ง

ประสิทธิภาพการทาํงานของแผน่รับภาพให้อยูใ่นเกณฑ์

มาตราฐานและเป็นค่ากาํหนดพื้นฐานสาํหรับทดสอบใน

คร้ังต่อไป โดยควรมีการทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
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ซ่ึงบุคลากรทางการแพทย์ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวข้องในการ

รับผดิชอบตรวจสอบไดแ้ก่ นกัฟิสิกส์การแพทยแ์ละนกั

รังสีการแพทยท์างรังสีวนิิจฉยั เป็นตน้  

 การตรวจสอบแผ่นรับภาพแบบ DR ประกอบ

ไปดว้ย 9 หวัขอ้ โดยความสาํคญัของแต่ละหวัขอ้นั้นเพื่อ

ตรวจสอบให้ครอบคลุมประสิทธิภาพการทาํงานของ

แผน่รับภาพอนัไดแ้ก่ 1) บอกความเสียหายของอุปกรณ์

ภายในแผ่นรับภาพท่ีอาจจะส่งผลต่อระบบสร้าง

ภาพรังสี  2) บอกความสามารถของการแสดงผลภาพ

ทางรังสี และ 3) บอกความแม่นยาํของการวดัระยะบน

ภาพด้วยโปรแกรมของระบบ DR โดยหัวขอ้ในการ

ทดสอบมีดงัต่อไปน้ี 

 

1. การทดสอบสัญญาณรบกวนมืด (Dark Noise) 

 สัญญาณรบกวนมืด (Dark Noise) คือสัญญาณ

รบกวนท่ีเกิดข้ึนขณะแปลงรังสีเอกซ์เป็นสัญญาณทางอิ

เล็กทรอนิกเพื่อสร้างภาพทางรังสี การทดสอบสัญญาณ

รบกวนมืดมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินระดบัการรบกวน

สัญญาณภายในระบบการสร้างภาพแบบดิจิทลัซ่ึงจะมี

กระทบต่อคุณภาพของภาพทางรังสีท่ีปรากฏข้ึน โดยตั้ง

ค่าพารามิเตอร์ท่ี 50 kVp และ 0.5 mAS ปิดเคร่ืองกาํบงั

รังสี (Collimator) นาํเส้ือตะกัว่มาคลุมแผน่รับภาพแลว้

ฉายรังสีลงบนแผนรับภาพ จากนั้ นประเมินผลการ

ทดสอบโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

 1 .1 .  ก ารประเ มินเ ชิง คุ ณภาพ (Qualitative 

Analysis) คือ การประเมินความสมํ่าเสมอ ไม่มีส่ิง

แปลกปลอมบนภาพจากการมองดว้ยตาเปล่า (รูป1) โดย

การปรับ Window Width แคบท่ีประมาณ 1 หากพบส่ิง

แปลกปลอมบนภาพให้ทาํการทดสอบอีกคร้ัง แต่ถา้ยงั

พบปัญหาใหติ้ดต่อช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อแกไ้ข 

1.2 .  การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) คือ การวดัวาด Region of Interest (ROI) วดั

ตรงกลางภาพ บนัทึกค่า Pixel Value, Pixel Value 

Standard Deviation และ ค่าดชันีปริมาณรังสีท่ีตวัรับ

ภาพ (Detector Dose Indicator: DDI หรือ Exposure 

Index: EI) เพื่อใช้เป็นค่ากําหนดพื้นฐานในการ

ตรวจสอบคุณภาพแผน่รับภาพในการทดสอบคร้ังต่อไป 

 

2. การทดสอบความคงทีข่องค่าดัชนีปริมาณรังสีที่ตัวรับ

ภาพ (Detector Dose Indicator Consistency) 

ค่าดชันีปริมาณรังสีท่ีตวัรับภาพ (Detector Dose 

Indicator: DDI หรือ Exposure Index: EI) เป็นค่าท่ีระบุ

ปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผน่รับภาพโดยจะแสดงบน

หนา้จอคอมพิวเตอร์ระบบสร้างภาพทางรังสี สามารถใช้

เป็นค่าช้ีวดัในการตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมสําหรับ

ถ่ายภาพทางรังสีในแต่ละอวยัวะเพื่อลดปัญหาการตั้ง

ค่าพารามิเตอร์ท่ีสูงหรือตํ่าจนเกินไป โดยข้ึนอยูก่บัหลาย

ปัจจยัอนัไดแ้ก่ การตั้งค่ากิโลโวลทสู์งสุด (kVp), ผลคูณ

ระหว่างแอมแปร์กับเวลา (mAS), ขนาดของลาํรังสี 

(Radiation Field) และ ปริมาณรังสีดูดกลืน (Beam 

Attenuation) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัผูผ้ลิตในแต่ละยี่ห้อจะมี

คาํเรียกช่ือ, สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการคาํนวณ

ค่าดัชนีปริมาณรังสี ท่ีตัว รับภาพและกําหนดค่ า ท่ี

เหมาะสมไวแ้ตกต่างกัน (ตาราง 1) ความคงท่ีของค่า

ดชันีปริมาณรังสีท่ีตวัรับภาพมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมิน

ความแปรปรวน (Variation) และ ความไว (Sensitivity) 

ของปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นภาพโดยการฉาย

ปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นรับภาพท่ี 10 µGy 

จาํนวน 3 คร้ัง ซ่ึงค่าดชันีปริมาณรังสีท่ีตวัรับภาพของทั้ง 

3 ค่าตอ้งมีความแตกต่างจากค่าเฉล่ียของค่าดชันีปริมาณ
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รูป 1 ภาพทางรังสีการทดสอบสัญญาณรบกวนมืด (Dark Noise) 

 

ตาราง 1 ยีห่อ้การคา้ ช่ือเรียกและสัญลกัษณ์ของค่าดชันีปริมาณรังสีท่ีตวัรับภาพของแผน่รับภาพ  

ยีห่อ้ ช่ือเรียก สัญลกัษณ์ 

Carestream Exposure Index EI 

Canon Reached Exposure Value REX 

Fujifilm S value S 

GE Detector Exposure Index DEI 

Philips Exposure Index EI 

Siemens Medical Systems Exposure Index EXI 

Samsung Exposure Index EI 
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รังสีท่ีตวัรับภาพไม่เกิน 20% และใช้เป็นค่ากาํหนด

พื้นฐานอา้งอิงในการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ

การทาํงานของแผน่รับในการทดสอบคร้ังต่อไป หากค่า

ความแตกต่างเกินท่ีกาํหนดให้ทดสอบอีกคร้ัง แต่ถา้ยงั

พบปัญหาใหติ้ดต่อช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อแกไ้ข  

 

3. การทดสอบคุณสมบัติการส่งผ่านสัญญาณ (Signal 

Transfer Properties: STP) 

ปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นรับภาพนั้ น

แปรผนัโดยตรงกับรังสีเอกซ์เพื่อแปลงเป็นสัญญาณ

ทางอิเล็กทรอนิกนาํไปสร้างภาพทางรังสี กล่าวคือ หาก

ปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผน่รับภาพมาก รังสีเอกซ์ท่ี

แปลงสัญญาณเพื่อสร้างภาพก็จะสูง ทาํให้ภาพมีคอน 

ทราสสูง (ภาพดาํ) และค่า Pixel Value จากการวาด ROI 

(Region of interest)  จะสูงและหากปริมาณรังสีท่ีตก

กระทบบนแผ่นรับภาพน้อย รังสีเอกซ์ท่ีแปลงสัญญาณ

เพื่อสร้างภาพก็นอ้ย ภาพท่ีปรากฏคอนทราสจึงตํ่า (ภาพ

ขาว) และมีค่า Pixel Value ท่ีต ํ่า ดงันั้น การทดสอบ

คุณสมบัติการส่งผ่านสัญญาณมีวตัถุประสงค์เพื่อหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่น

ภาพกบัค่า Pixel Value บนภาพ เป็นการประเมินเชิง

ปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยฉายรังสีให้ค่า

ปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นรับภาพมีค่า 1, 4, 12, 

และ 50 µGy ตามลาํดบั วาด ROI วดัตรงกลางและรอบ

มุมทั้ง 4 ของภาพ (รูป2) บนัทึกค่า Pixel Value และหา

ค่าเฉล่ีย จากนั้นนาํค่าท่ีไดม้าสร้างกราฟความสัมพนัธ์

ระหวา่งรังสีท่ีตกกระทบบนแผน่ภาพกบัค่า Pixel Value 

(รูป3)โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R2) ต้องค่า

มากกว่า 0.98 หากพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

(R2) เกินท่ีกาํหนดให้ทดสอบอีกคร้ัง ถา้ความผิดปกติ

ยงัคงปรากฏใหแ้จง้ช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อแกไ้ข 

 

4. การทดสอบความสมํ่าเสมอของภาพ (Uniformity) 

ความสมํ่ าเสมอบนภาพเป็นการประเมินเชิง

ปริมาณ (Quantitative Analysis) มีวตัถุประสงคเ์พื่อหา

ค่าความสมํ่าเสมอของสัญญาณภาพท่ีบนัทึกไดโ้ดยการ

ฉายปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นรับภาพท่ี 1, 10 

และ 12 µGy ตามลาํดบั แลว้วาด ROI เพื่อวดัค่า Pixel 

Value และ Pixel Value Standard Deviation บนภาพ

ตาม โดยค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวน (Coefficient of 

variation) ของค่า Pixel Value แต่ละภาพตอ้งไม่เกิน 

10 % หา ก พบ ว่า ค่ า สั มป ระ สิ ทธ์ ความ แปรปรวน 

(Coefficient of variation) เกินท่ีกาํหนดให้ทดสอบอีก

คร้ัง ถา้ความผดิปกติยงัคงปรากฏใหแ้จง้ช่างผูดู้แลเคร่ือง

เพื่อแกไ้ข (รูป4) 

 

5. การทดสอบการคงค้างของภาพ (Image Retention 

หรือ Ghosting Artifact) 

ก า ร ค ง ค้ า ง ข อ ง ภ า พ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ประสิทธิภาพในการลบสัญญาณของแผ่นรับภาพ

หลงัจากฉายรังสีแล้วยงัคงปรากฏภาพแฝง (Ghosting) 

หรือมีสัญญาณหลงเหลือจากภาพท่ีถ่ายก่อนหนา้หรือไม่ 

โดยการวางวตัถุมวลสูง เช่น แผน่ตะกัว่หรือทองแดงลง

บนแผ่นรับภาพแล้วฉายปริมาณรังสีท่ีกระทบบนแผ่น

รับภาพท่ี 4 µGy จากนั้ นนําแผ่นดังกล่าวออก รอ

ประมาณ 1 นาที วางเส้ือตะกัว่ (Lead Apron) ให้คลุม

แผ่นรับภาพทั้งหมดแล้วฉายปริมาณรังสีตํ่า ๆ สังเกต

ภาพท่ีปรากฏ แบ่งการประเมินเป็น 2 ประเภท 
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รูป 2 ตาํแหน่งการวาด ROI บนภาพเพื่อวดัค่า Pixel Value 

 

 
รูป 3 ตวัอย่างกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นภาพกบัค่า Pixel Value โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (R2) = 0.9983 

 

 

 

 

 

    

 

   

             

 

รูป 4 (a) ตาํแหน่งการวาด ROI บนภาพเพื่อวดัค่า Pixel Value และ (b) ภาพถ่ายทางรังสีเพื่อวดัค่า Pixel Value 

 

  
(a) (b) 

R2 = 0.9983 
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5.1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 

Analysis) คือ สังเกตจากภาพท่ีปรากฏโดยภาพทางรังสี

ของวตัถุมวลสูงจะตอ้งหายไปหลงัจากฉายดว้ยปริมาณ

รังสีตํ่า ๆ (รูป 5) หากภาพวตัถุมวลสูงยงัปรากฏแสดงวา่

การลบสัญญาณของแผ่นรับภาพอาจมีปัญหา ให้ทาํการ

ทดสอบอีกคร้ัง หากยงัปรากฏภาพวตัถุมวลสูงให้แจ้ง

ช่างเพื่อการแกไ้ข 

5.2 การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) คือ กรณีท่ีมีภาพแฝงปรากฏข้ึน โดย การวาด 

ROI วดัค่า Pixel Value ท่ีบริเวณภาพแฝง และ นอก

บริเวณภาพแฝง โดยค่าความแตกต่างของค่า Pixel Value 

ตอ้งไม่เกิน 5% [7] 

 

6. การทดสอบความสามารถตรวจสอบคอนทราสตํ่า 

(Threshold Contrast Detectability / Low Contrast 

Resolution) 

ความสามารถตรวจสอบคอนทราสตํ่ า คือ

ความสามารถของแผ่นรับภาพในการแยกการมองเห็น

ความขาว-ดาํในภาพทางรังสีท่ีระดบัต่าง ๆ เช่น ความ

ขาว-ดาํของอากาศในปอด (Air), เน้ือเยื่อ (Soft Tissue), 

ไขมนั (Fat), กระดูก (Bone) และ โลหะในร่างกาย 

(Metallic) เป็นตน้ รวมถึงการมองเห็นรายละเอียดท่ีเล็ก

ท่ีสุดท่ีระดบัความขาว-ดาํต่างกนั เป็นการประเมินเชิง

คุณภาพ (Qualitative Analysis) มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของแผ่นรับภาพ โดยมีอุปกรณ์ 

(Phantom) TO 20 Test Object ภายในภาพทางรังสีจะ

แสดงลกัษณะวงกลมหลาย ๆ วง และมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางหลายๆ (รูป 6) ขนาดท่ีมีความขาว-ดาํในระดบั

ต่าง ๆ หากภาพทางรังสีสามารถแสดงความขาว-ดํา

ระดบัตํ่าได้ จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพท่ีดีของแผ่นรับ

ภาพนั้น ผลการทดสอบใชเ้ป็นค่ากาํหนดพื้นฐานอา้งอิง

และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทาํงานในการทดสอบ

คร้ังต่อไป หากความสามารถในการแสดงความขาว-ดาํ

ระดบัตํ่าลดลง บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการแสดง

ภาพลดลง 

 

7. การทดสอบกาํลงัแยกพืน้ที่ของคอนทราสสูง 

(Limiting High Contrast Spatial Resolution) 

กํ า ลั ง แ ย ก พื้ น ท่ี ข อ ง ค อ น ท ร า ส สู ง คื อ 

ความสามารถของแผ่นรับภาพในการแยกรายละเอียด

ของวตัถุสองช้ินออกจากกันได้ เป็นการประเมินเชิง

คุณภาพ (Qualitative Analysis) มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของแผ่นรับภาพ โดยใช้อุปกรณ์ 

Huettner Test Pattern Object ในการทดสอบ เป็นแผน่

โลหะส่ีเหล่ียม มีจํานวนคู่ของเส้นตรงและช่องว่าง 

(Line Pair per Millimeter, lp/mm) ซ่ึงสามารถมองเห็น

ได้หรือแยกกนัได้ในระยะหน่ึงมิลลิเมตร ถ้ามีจาํนวน

เส้นคู่ต่อมิลลิเมตรมากรายละเอียดท่ีบนัทึกได้บนภาพ

ทางรังสียอ่มดีกวา่ โดยวางแผน่ในแนว 45o จากนั้นฉาย

รังสี บนัทึกค่าจาํนวนคู่ของเส้นตรงและช่องว่างท่ีมาก

ท่ีสุดท่ีเส้นตรงและช่องว่างแยกออกจากกันได้ชัดเจน

ท่ีสุด ผลการทดสอบใช้เป็นค่ากาํหนดพื้นฐานอ้างอิง

และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทาํงานในการทดสอบ

คร้ังต่อไป หากความสามารถในการแยกรายละเอียด

ลดลง บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการแยกภาพลดลง 

 

8.การทดสอบความผดิพลาดของสเกล (Scaling Error) 

โปรแกรม (Software) ของเคร่ืองสร้างภาพ

ระบบดิจิตอลและระบบฐานของขอ้มูลภาพรังสี (Picture 

Archiving and Communication System: PACS) มี
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รูป 5 การเปรียบเทียบการคงคา้งของภาพโดย (a) คือ ภาพถ่ายทางรังสีของแผน่ทองแดง และ (b) คือภาพถ่ายทางรังสีเม่ือ

นาํแผน่ทองแดงออก 

 

 
 

รูป 6 ภายถ่ายทางรังสี TO 20 Test Object 

 

  (a) (b) 
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รูป 7 (a) Huettner Test Pattern Object Type 1 (ท่ีมา: http://www.xray-huettner.com/img-src/Typ-1.jpg) และ (b) ภาพ

ทางรังสี Huettner Test Pattern Object Type 1 

 

 
รูป 8 ภาพถ่ายทางรังสี TO M1 Geometry Test Object 

 

      

(a) (b) 
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ความสามารถในการวดัระยะทางบนภาพทางรังสี ใน

การทดสอบน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความแม่นยาํ

ของโปรแกรมในการวดัระยะทางและตรวจสอบการ

บิดเบือนของภาพ โดยฉายรังสีลงบนอุปกรณ์ TO M1 

Geometry Test Object แบ่งการการประเมินเป็น 2 

ประเภท 

8.1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 

Analysis) คือตรวจสอบตารางเส้นกริดเป็นสัดส่วนและ

ไม่มีบิดเบ้ียวตลอดทั้งภาพ หากพบความผิดปกติเกิดข้ึน

ให้ทดสอบอีกคร้ัง และถา้ความผิดปกติยงัคงปรากฏข้ึน

ใหแ้จง้ช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อแกไ้ข 

8.2 การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) คือ วดัระยะทางในแนวแกน X และ แกน Y มี

ความผิดพลาดไม่เกิน 4% และอัตราส่วนของภาพ 

(Aspect Ratio: X/Y) มีค่าไม่เกิน 1 ± 0.04 หากพบวา่

ค่าท่ีวดัไดเ้กินค่าท่ีกาํหนดให้ทดสอบอีกคร้ัง หากค่าท่ี

ได้ยงัคงเกินค่าท่ีกําหนดให้แจ้งช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อ

แกไ้ข 

 

9. การทดสอบความเบลอของภาพ (Image Blurring) 

ความเบลอของภาพเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) มีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ

ตาํแหน่งของแผ่นรับภาพท่ีอาจจะทาํให้ภาพมีความ

เบลอ, ความไม่ต่อเน่ือง และ มีส่ิงแปลกปลอมเกิดข้ึน

บนภาพทางรังสี โดยฉายรังสีลงบนอุปกรณ์จาํลอง 

(Phantom) TO MS4 Mesh Test Object ซ่ึงภายในภาพ

จะมีลวดลกัษณะเหมือนตาข่ายลากยาวจากขอบบนสุด

มายงัขอบล่างสุดของอุปกรณ์ หากพบวา่มีความผิดปกติ

เกิดข้ึนบนภาพให้ทดสอบอีกคร้ัง ถ้าความผิดปกติบน

ภาพยงัปรากฏใหแ้จง้ช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อแกไ้ข 

 

สรุป 

การทดสอบเพื่อการตรวจรับและการควบคุม

คุณภาพแผ่นรับภาพแบบ DR เป็นการประเมิน

ประสิทธิภาพการทาํงานและคุณภาพของภาพถ่ายทาง

รังสีก่อนการใชง้านในผูป่้วยจริงและเป็นการตรวจสอบ

สภาพการชาํรุดของแผน่รับภาพท่ีอาจจะข้ึนในระหว่าง

การใชง้านเพื่อรักษาคุณภาพของภาพทางรังสีท่ีดีและลด

การถ่ายภาพซํ้ าอนัส่งผลต่อปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยจะไดรั้บ

เพิ่มโดยไม่จาํเป็นก่อนส่งภาพให้แพทยเ์พื่อการวินิจฉัย 

โดยแบ่งประเภทการทดสอบเป็น 3 ประเภท 

ประกอบดว้ย 1) การตรวจสอบประสิทธิเชิงกลของแผน่

รับภาพ (Mechanical Test) ท่ีสามารถบ่งบอกการชาํรุด

ของอุปกรณ์ภายในแผ่นรับภาพ, 2) การตรวจสอบ

ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพของภาพ (Image Quality) บ่ง

บอกคุณภาพของการแสดงภาพของแผ่นรับภาพท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงจากระยะเวลาการใช้งาน และ 3) การ

ตรวจสอบความแม่นยาํในการวดัระยะบนภาพของ

โปรแกรม (Software)  โดยมีการประเมินการทดสอบ

เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และเชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis) ทั้ งน้ีผลการทดสอบ

นอกเหนือจากบ่งบอกประสิทธิของแผ่นรับภาพแลว้ยงั

รับรองคุณภาพของแผ่นรับภาพเพื่อการใช้งานอีกด้วย
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รูป 9  ภาพถ่ายทางรังสี TO MS4 Mesh Test Object 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 10  (a) และ (b) แสดง Artifact บนแผน่รับภาพท่ีถูกตรวจพบโดยใช ้TO MS4 Mesh Test Object [6] 

 

 

 

(a) (b) 
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ข้อแนะนํา 

สําหรับการทดสอบในเ ร่ืองความสามารถ

ตรวจสอบคอนทราสตํ่ า  (Threshold Contrast 

Detectability / Low Contrast Resolution) และการ

ทดสอบกําลังแยกพื้นท่ีของคอนทราสสูง (Limiting 

High Contrast Spatial Resolution) มีอุปกรณ์ท่ีสามารถ

ให้ผลทดสอบได้พร้อมกัน ตวัอย่างเช่น Digrad จาก

บริษทั Pehamed (รูป11)  TOR CDR Test Objects จาก

บริษทั Leed Test Objects (รูป12) และ RaySafe Pro-

Digi Radiography Phantom จากบริษัท Fluke 

Biomedical (รูป13) เป็นตน้ ซ่ึงมีขอ้ขอ้คือ เป็นอุปกรณ์

ท่ีใชง้านไดส้ะดวก, สามารถทดสอบไดห้ลายหวัขอ้และ

ลดค่าใชจ่้ายในการจดัหา แต่มีขอ้เสียเปรียบคือ อุปกรณ์

ทดส อบ แบบ แย กหัวข้อจะ ให้ค วา ม ล ะเ อียดข อง

ผลทดสอบท่ีดีกวา่ 

สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพการทาํงาน

ของแผ่นรับภาพประจาํปี หัวข้อท่ีแนะนําให้ทดสอบ

เพียง 6 หวัขอ้ ประกอบดว้ย 

1. การทดสอบสัญญาณรบกวนมืด (Dark Noise) 

2. การทดสอบความคงท่ีของค่าดชันีปริมาณรังสีท่ี

ตวัรับภาพ (Detector Dose Indicator Consistency) 

3. การทดสอบความสมํ่ า เสมอของภาพ 

(Uniformity)  

4. การทดสอบความเบลอของภาพ (Image 

Blurring) 

5. การทดสอบความสามารถตรวจสอบคอนทราส

ตํ่า (Threshold Contrast Detectability / Low Contrast 

Resolution) 

6. การทดสอบกาํลงัแยกพื้นท่ีของคอนทราสสูง 

(Limiting High Contrast Spatial Resolution) 

 
 

 

 
 

 

รูป 11  (a) อุปกรณ์ทดสอบแผน่รับภาพ (ท่ีมา: 

http://ndtshop.ndtmed.de/bilder/produkte/gross/ 

Testphantom-DIGRAD-A.png) และ (b) ภาพถ่ายทาง

รังสีของอุปกรณ์ทดสอบแผน่รับภาพ Digrad จากบริษทั 

Pehamed 

 

(a) 

(b) 
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รูป 12  (e) อุปกรณ์ทดสอบแผน่รับภาพ (ท่ีมา: 

https://www.leedstestobjects.com/wpcontent/ 

uploads/TOR-CDR2.jpg) และ (f) ภาพทางรังสีของ

อุปกรณ์ทดสอบแผ่นรับภาพจาก Leed Test Objects 

(ท่ี ม า :  http://pylinac.readthedocs.io/en/latest 

/_images/bad_leeds.jpg) 

 
 

 

 
 

 

รูป 13 (g) อุปกรณ์ทดสอบแผ่นรับภาพ (ท่ีมา: 

https://www.leedstestobjects.com/wpcontent/ 

uploads/TOR-CDR2.jpg) และ (h) ภาพทางรังสีของ

อุปกรณ์ทดสอบแผ่นรับภาพจาก RaySafe Pro-Digi 

Radiography Phantom จากบริษทั Fluke Biomedical 

(ท่ีมา: http://pylinac.readthedocs.io/en/ 

latest/_images/bad_leeds.jpg) 

 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 
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