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Digital Imaging in Dentistry
ภาพรังสีดิจิทัล (Digital radiographic imaging) ได้มีการพัฒนาการใช้กันในวงการแพทย์มาก่อน
จนกระทั่งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น สามารถผลิตวงจรไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กลงได้ จึงได้มีการนาภาพรังสี
ดิจิทัลมาใช้ในทางทันตกรรมตั้งแต่ปี 1984 โดยบริษัทTrophy Radiologie ประเทศฝรั่งเศสได้ผลิตตัวรับภาพ
แบบมีสายสาหรับการถ่ายภาพรังสีในปาก และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการผลิตตัวรับ
ภาพแบบไม่มีสายสาหรับการถ่ายภาพรังสีในและนอกปากแล้ว
การที่เปลี่ยนจากระบบฟิล์มมาเป็นระบบ
ดิจิทัลจะเป็นการลดขั้นตอนหรือความผิดพลาดจากกระบวนการล้างฟิล์ม ลดการทิ้งสารเคมีและแผ่นตะกั่วซึ่ง
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสามารถส่งต่อภาพรังสีได้สะดวกรวดเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยที่
คุณภาพของภาพรังสียังเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามการใช้ระบบดิจิทัลมีข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง ต้อง
ระมัดระวังในการใช้ตัวรับภาพไม่ให้เกิดความเสียหาย ต้องมีระบบ backup ข้อมูลและยังอาจล้าสมัยได้
Analog Image กับ Digital Image ต่างกันอย่างไร
ภาพถ่ายรังสีที่ใช้ฟิล์ม จัดเป็น analog radiographic image ซึ่งประกอบด้วยผลึกซิลเวอร์เฮไลด์
(silver halides) กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในอิมัลชัน (emulsion) ความดาขาว (density) ของผลึกซิลเวอร์
ขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสีเอกซ์ (Intensity of the X-ray beam) ที่ตกกระทบตัวรับภาพ เมื่อนาภาพรังสีไป
ส่องดูที่ตู้ดูฟิล์มจะเห็นเป็นเฉดสีขาว เทาอ่อน เทา เทาเข้ม จนถึงสีดา ซึ่งเป็นเฉดสีต่อเนื่องกัน (continuous
shade of gray)
ส่วนภาพรังสีดิจิทัล (digital radiographic image) จะมีการบันทึกรังสีเอกซ์ไว้ในบริเวณเล็กๆของ
ตัวรับภาพ (small x-ray/light-sensitive electronic elements) ซึ่งเรียงตัวเป็นแถวเป็นแนวอย่างเป็น
ระเบียบ และจะให้สัญญาณออกมาปรากฏให้เห็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์ ภาพรังสีดิจิทัลที่ได้จะเป็นสีขาว
เทา ดา เป็นค่าๆ 4096 สี (เป็น discrete value) ตั้งแต่ 0-4095 (กรณี 12 bit) โดยที่ 0 หมายถึงสีดา และ
4095 หมายถึงสีขาว (รูปที่ 1)

0 - 4095

รูปที่ 1 เปรียบเทียบระหว่าง Analog image และ Digital image
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3|Pa g e

Digital Dental Radiography รศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดารงค์ศรี

Basic concepts ของภาพรังสีดิจิทัล
นอกจากแหล่งกาเนิดเอกซเรย์และผู้ป่วยแล้ว การเกิดภาพรังสีดิจิทัล มีส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน คือ
1. Computer เป็นตัวควบคุมการรับภาพ (acquisition), การเก็บภาพ (storage), การประมวลข้อมูล
(processing) และการโชว์ภาพ (retrieval and display)
2. Detector เป็นตัวเปลี่ยนรังสีเอกซ์ที่ผ่านจากวัตถุมาแล้ว (transmitted light of a conventional
radiograph) เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (electronic signal) ซึ่งเป็นค่าของความต่างศักย์ (voltage) ที่
แปรผันตามเวลา (รูป 2A)
3. Analog to digital conversion (ADC) เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสัญญาณ analog ที่
ต่อเนื่องกัน เป็น สัญญาณดิจิทัลซึ่งเป็นค่าๆ (discrete number) ตั้งแต่ 0-4095 โดยที่ 0 หมายถึงสีดา
และ 4095 หมายถึงสีขาว (รูป 2B) รวมเป็นทั้งหมด 4096 สี

(White) 4095

รูปที่ 2. การเปลีย่ นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นสัญญาณดิจิทลั (Conversion of an analog signal into digital
information). รูป 2A สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นค่าของความต่างศักย์ที่แปรผันตามเวลา (An analog signal as a
function of time). รูป 2B สัญญาณดิจิทัลทีไ่ ด้จากการเปลี่ยนสัญญาณ analog เป็นสัญญาณดิจทิ ัลซึ่งเป็นตัวเลขของเฉดสี
เป็นค่าๆ (discrete gray values).

Analog to digital conversion (ADC) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
1. Sampling คือ การรวมกันของค่า voltage ที่ใกล้เคียงกัน ของสัญญาณ analog ให้เป็นค่าเดียวกัน
2. Quantization คือ การกาหนดตัวเลข สาหรับสัญญาณที่ได้ผ่านการ sampling แล้ว
ภาพรังสีดิจิทัลจึงประกอบด้วยจุดภาพเล็กๆหลายๆจุด ซึ่งแต่ละจุดมีค่าต่างกันไป (0-4095) ตาม
ความเข้มของสี (gray level) โดยที่จุดภาพเหล่านี้เรียงตัวเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ เรียกจุดภาพเหล่านี้ว่า
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pixels (discrete picture elements) หากเป็นการถ่ายภาพรังสีแบบ cone-beam CT จะประกอบไปด้วย
voxels (volume elements) เรียงเป็นทรงกระบอก ดังรูปที่ 3
Pixel จุดภาพ (Picture element)

Digital radiograph

Discrete
value
12
2 = 4096

0
สีดา

4095
สีขาว

Voxel จุดภาพ 3 มิติ
(Volume element)
Cone Beam CT

Field of View (FOV)

ปที่ 3. Digital radiographic image ประกอบด้วยจุดภาพเล็กๆหลายๆจุด (pixels) ที่มีค่าตั้งแต่ 0-4095
(voxels)

การได้มาของภาพดิจิทัล (Digital image acquisition)
แบ่งเป็น 3 วิธี คือ Indirect, Digital indirect, และ Digital direct
1. Indirect (Hybrid) : นาภาพรังสีจากฟิล์มปกติมาสแกนด้วยเครื่องกราดภาพ (scanner) หรือ วางฟิล์ม
บนตู้ดูฟิล์ม (view box) แล้วถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิทัล (รูปที่ 4)

รูปที่ 4. Indirect system of digital image acquisition
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2. Digital Indirect

(Computed Radiography, CR): เป็นการรับภาพด้วย Photostimulable
imaging plate) เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระทบแผ่น PSP จะเกิดเป็น
ภาพแฝง (latent image) เมื่อนาแผ่น PSP ไปสแกนด้วยแสงเลเซอร์ จึงจะได้ภาพรังสีดิจิทัล (รูปที่ 5)
และสามารถนาแผ่น PSP กลับมาใช้ได้อีกโดย ลบ
ด้วยเครื่องลบ
(Eraser) หรือวาง
บนตู้ดูฟิล์ม หรือ
เครื่อง
สามารถลบข้อมูล อัตโนมัติเลย
หลังจากที่สแกนด้วยแสงเลเซอร์

รูปที่ 5. Digital indirect system of digital image acquisition
3. Digital Direct (Digital Direct Radiography, DDR): เป็นการรับภาพด้วย charge-coupled device
(CCD) หรือ Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) วิธีนี้บันทึกความเข้มของรังสีเอกซ์
โดยตรงด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์บนตัวรับภาพ จึงเห็นภาพถ่ายรังสีได้ทันทีบนจอคอมพิวเตอร์หลังจากที่เอกซเรย์ (ไม่
ต้องสแกนด้วยแสงเลเซอร์เหมือน imaging plate)
สามารถ
(รูปที่ 6)

รูปที่ 6. Digital direct system of digital image acquisition
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ประเภทของตัวรับภาพ (Digital Image Receptors)
1. Charge-coupled device (CCD)
ในปี 1984 บริษัท Trophy ประเทศฝรั่งเศส ได้ผลิต RadioVisioGraphy (RVG) ซึ่งเป็น Chargecoupled device (CCD) หรือเป็น direct digital image receptor ชนิดแรกที่เริ่มใช้ในทางทันตกรรม
จนกระทั่งในปัจจุบันหลายๆบริษัทได้มีการพัฒนา CCD ให้มีขนาดเล็กลง มีความคมชัดของภาพสูงขึ้น สะดวก
ในการใช้งานมากขึ้น แต่ยังคงมีสายยื่นออกมาจากตัวรับภาพ
โครงสร้างของ CCD ประกอบด้วย ผลึกซิลิคอน (silicon) บางๆ 2 แผ่นประกบกัน คือ N-type
silicon กับ P-type silicon โดยผลึกซิลิคอนเล็กๆนี้เรียงเป็นแถวเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบ เมื่อมีการ
เอกซเรย์ลงบน CCD เอกซเรย์โฟตอนจะไปทาลายแรงยึดโคเวเลนซ์ระหว่างซิลิคอน ทาให้เกิดอิเล็กตรอนและ
ช่องว่าง (hole) ขึ้น (รูปที่7ก) ซึ่งจานวนอิเล็กตรอนและช่องว่างนี้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณเอกซเรย์ที่ตก
กระทบ CCD หลังจากนั้นอิเล็กตรอนจะวิ่งไปยังขั้วบวก เกิดเป็น Charge packets ขึ้นทีแ่ ต่ละจุดภาพ (pixel)
ดังรูปที่ 7ข แสดงโครงสร้างพื้นฐานของ CCD ใน 1 จุดภาพ ซึ่งแต่ละจุดภาพสามารถเปลี่ยนโฟตอนเป็น
อิเล็กตรอนได้เอง (Photon-to-electron conversion) จากนั้นจะมีการส่งข้อมูลจากแต่ละแถวไปยังแถว
ถัดไป เหมือน bucket-brigade fashion (รูปที่7ค) และไปรวมกันเพื่อขยายสัญญาณ และเปลี่ยนจาก
อิเล็กตรอนเป็นค่าของความต่างศักย์โดย Electron-to-voltage conversion ที่ใช้ร่วมกัน และความต่างศักย์
ถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิทัลด้วย Analog to digital conversion ( ADC) (รูปที่7ง).
เนื่องจาก CCD มีความไวต่อแสงมากกว่ารังสีเอกซ์ บางบริษัทผู้ผลิตจึงมีการเพิ่มชั้นเรืองแสง
(scintillator) ขึ้นซึ่งทาจาก Gadolinium oxybromide compounds (Gd2O2S) หรือทาจาก cesium
iodide (CsI) เคลือบไปบน CCD โดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (x-ray absorption
efficiency) หรืออาจฉาบชั้นเรืองแสงไปบนเส้นใยนาแสง (optical fiber) ก่อนที่ไปเคลือบบน CCD เพื่อเพิ่ม
ความคมชัดของภาพ (resolution) การเพิ่มชั้นเรืองแสงหรือเส้นใยนาแสง แม้ภาพรังสีที่ได้จะดีขึ้นแต่กลับเป็น
การเพิ่มความหนาให้กับตัวรับภาพ CCD ทาให้อาจไม่สะดวกในการถ่ายภาพรังสีในปาก (รูปที่ 8)
ความคมชัดของภาพดิจิทัลที่ได้จาก CCD ขึ้นกับขนาดและจานวนจุดภาพที่สามารถเรียงอยู่ใน CCD
ซึ่งมีจานวนจากัดสาหรับ intraoral CCD แต่ในปัจจุบันสามารถผลิต intraoral CCD ที่มี resolution ได้
ใกล้เคียงหรือมากกว่าฟิล์ม ตัวอย่างของ Intraoral CCD ในปัจจุบัน เช่น Visualix eHD ของบริษัท Gendex,
Sigma ของบริษัท GE Healthcare, RVG6100 ของบริษัท Carestream Dental, Sidexis ของบริษัท
Sirona, Dixi3 ของบริษัท Planmeca, VistaRay5 IQ ของบริษัท DÜrr เป็นต้น

ข้อดี CCD คือ เห็นภาพรังสีทันทีหลังเอกซเรย์ ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าฟิล์มและ imaging plate ไม่ต้องใช้
สารเคมีในการเกิดภาพซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดจากการล้างฟิล์มได้ เก็บข้อมูลและส่งต่อภาพรังสีได้ง่าย
เทียบกับ CMOS ภาพจาก CCD จะมีสัญญาณรบกวนน้อยกว่า (low noise) และสัญญาณที่ได้มีความ
สม่าเสมอ (highly uniform output) เนื่องจากใช้ Electron-to-voltage conversion ร่วมกัน
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ก.

ข.

ที่มาภาพจาก Litwiller D. CCD vs. CMOS: Facts and Fiction 2001 .

ค.

ง.

รูปที่ 7 โครงสร้างพื้นฐานของ CCD ก. ระดับพลังงานชั้นนอกสุดของผลึกซิลคิ อน เมื่อมีการเอกซเรย์ โฟตอนจะไปทาลายแรง
ยึดโคเวเลนซ์ระหว่างซิลิคอน ทาให้เกิดอิเล็กตรอนและช่องว่าง (electron-hole charge pairs), ข.ส่วนประกอบภายในของ
CCD ใน 1 จุดภาพ, ค.การส่งต่อข้อมูลไปยังแถวถัดไปแบบ Bucket brigade fashion, ง. โครงสร้างโดยภาพรวมของ CCD

รูปที่ 8 การเพิ่มชั้นเรืองแสง (scintillator) และ เส้นใยนาแสง (optical fiber) ลงบน CCD

ข้อเสีย CCD คือ มีความหนา มีสายเชื่อมต่อออกมาจากตัวรับภาพทาให้ไม่สะดวกเวลาวางในช่องปากบาง
ตาแหน่ง ต้องใช้ holder เฉพาะ ในการถ่ายภาพรังสีในปากต้องใช้ซองพลาสติกยาวหุ้ม ราคาต่ออันแพง
อาจล้าสมัยได้ ไม่สามารถ sterile ได้โดยตรง

ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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2. Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)
CMOS เป็น silicon-based semiconductor ที่แตกต่างจาก CCD คือ แต่ละจุดภาพของ CMOS
สามารถเปลี่ยนรังสีเอกซ์หรือแสงเป็นอิเล็กตรอน และ อิเล็กตรอนก็จะเปลี่ยนเป็น voltage ได้เลย (คือมีทั้ง
Photon-to-electron conversion และ Electron-to-voltage conversion ที่แต่ละจุดภาพ) จากนั้น
สัญญาณจาก CMOS จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิทัลโดย ADC (รูปที่ 9)

ที่มาภาพจาก Litwiller D. CCD vs. CMOS: Facts and Fiction Photonics spectra 2001.

มีความ
ข้อดี CMOS คือ เห็นภาพรังสีทันทีหลังเอกซเรย์ ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าฟิล์ม ไม่ต้องใช้สารเคมีในการเกิดภาพ
ซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดจากการล้างฟิล์มได้ เก็บข้อมูลและส่งต่อภาพรังสีได้ง่าย ใช้วงจรที่ไม่ซับซ้อนจึงราคา
ถูกกว่า CCD
ข้อเสีย CMOS คือ มีความหนา มีสายยื่นออกมาจากตัวรับภาพ ต้องใช้ holder เฉพาะ มีสัญญาณรบกวน
ค่อนข้างสูง (moderate to high noise) และสัญญาณไม่สม่าเสมอเทียบกับ CCD (lower uniformity)
เนื่องจากแต่ละจุดภาพใช้ Electron-to-voltage conversion คนละตัวกัน ไม่สามารถ sterile ได้โดยตรง
เวลาถ่ายต้องใช้ซองพลาสติกยาวหุ้ม
3. Photostimulable Phosphor Plates (PSP)/ Imaging plate/ Storage phosphor imaging plate
Imaging plate เริ่มใช้ในปี 1981 โดยบริษัทฟูจิ นามาใช้ในทางการแพทย์ เรียกเทคนิคนี้ว่า
Computed Radiography (CR) ในปี 1992 เริ่มมี PSP ที่ใช้สาหรับการถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดแรก คือ
Digora (บริษัท Soredex, Finland) และในปลายปี 1995 ได้มีระบบของ DenOptix (บริษัท Gendex, USA)
จนในปัจจุบันได้มีหลายยี่ห้อ เช่น A/T scan X (บริษัท Air Techniques, USA), CR7400 (บริษัท
CareStream Dental) เป็นต้น
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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แผ่น Imaging plate ประกอบด้วย polyester
base เคลือบด้วยชั้นของสารเรืองแสง (phosphor layer)
ซึ่งเป็นส่วนผสมของ Barium fluorohalides (BaFI,
BaFCl, BaFBr) กับ Europium (Eu2+) ซึ่งทาหน้าที่เป็น
activator รวมเรียกเป็น “E
-doped barium
รูปที่ 10 โครงสร้างของแผ่น imaging plate
2+
f
” (BaFI:Eu , BaFCl:Eu2+, BaFBr:Eu2+ ) โดย
ที่สารเรืองแสงนี้มีคุณสมบัติที่เรียกว่า “
ce การเรืองแสง” หรือ “
”
ซึ่งเป็นการเก็บพลังงานของเอกซเรย์ไว้จนกระทั่งมีแสงเลเซอร์มาผ่านจึงปลดปล่อยพลังงานแสงออกมา (รูปที่
10)
การทางานของ imaging plate อาศัยหลักการที่ว่าสารเรืองแสงสามารถเก็บภาพแฝงไว้ได้ เมื่อรังสี
เอกซ์ตกกระทบชั้นของสารเรืองแสงที่เป็น Europium จะเปลี่ยนจาก Eu2+ เป็น Eu3+และปล่อยอิเล็กตรอนขึ้น
ไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูง (conduction band) โดยอิเล็กตรอนจะเคลื่อนอย่างอิสระในชั้นนี้จนกระทั่งเข้าไป
อยู่ใน F center เกิดการสร้างภาพแฝง (latent image) ขึ้น เมื่อมีแสงเลเซอร์มาจะกระตุ้นอิเล็กตรอนที่อยู่ที่
F-center ให้ไปที่ conduction band และกลับลงมาที่ระดับพลังงานปกติ (valence band) พร้อมกับปล่อย
พลังงานออกมาในรูปของแสงซึ่งจะบันทึกไว้โดย Photomultiplier tube กระบวนการทั้งหมดนี้ เรียกว่า
“
L
” (รูปที่ 11)
ถ้าปริมาณรังสีที่มากระทบสารเรืองแสงมากเท่าใด อิเล็กตรอนที่อยู่ในพลังงานชั้นที่สูงก็จะมีมากขึ้น
เท่านั้น ทาให้มีแสงปลดปล่อยออกมามากขึ้นระหว่างที่สแกนด้วยเลเซอร์ ดังนั้นจึงสามารถคานวณปริมาณรังสี
ที่ได้รับ จากปริมาณแสงที่ปลดปล่อยออกมา โดย photomultiplier tube จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้า ทาให้ได้สัญญาณความต่างศักย์ออกมา และคานวณโดย analog-to-digital converter เพื่อ
เก็บข้อมูลและแสดงภาพดิจิทัล
หลังจากที่ฉายรังสีเอกซ์ลงบน imaging plate แล้วควรทาการสแกนด้วยเลเซอร์เลย หรือภายใน
12-24 ชั่วโมง เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป อิเล็กตรอนที่อยู่ที่ระดับพลังงานสูงสามารถกลับลงมาที่ระดับพลังงาน
ปกติได้เอง ซึ่งทาให้คุณภาพของภาพรังสีด้อยลงไป
หลังจากที่อ่านข้อมูลจาก
imaging plate แล้ว สามารถนากลับไปใช้ได้อีก โดยทาการลบข้อมูล
เก่า ซึ่งทาได้หลายวิธี เช่น นาไปวางไว้บนตู้ดูฟิล์มโดยหันด้านที่มีสารเรืองแสงเข้าหาแสงสว่างประมาณ 1-2
นาที หรือวางบนเครื่องลบ (A/T scan X eraser) 35 วินาที หรือ
มีการลบ
ภาพโดยอัตโนมัติหลังจากที่สแกนด้วยเลเซอร์แล้ว (autoerase)
หากมีการลบข้อมูลแล้ว สามารถ
imagi
ใช้ซ้าได้อีกเป็นพันๆ ครั้ง
สาหรับ Intraoral imaging plate มีขนาดให้เลือกเหมือนฟิล์ม คือ มีครบ 5 ขนาด 0, 1, 2, 3, 4
ได้แก่ ยี่ห้อ Dürr Vista Scan Mini, A/T scan X, DenOptix QST, และ Kodak CR7400

ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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z)
หุ้มเพื่อป้องกันน้าลายและสารปนเปื้อนต่างๆ

Intraoral imaging plate ต้องมีซองพลาสติก
แผ่น

รูปที่ 11. Image formation of imaging plate ก. เตรียมแผ่น: ลบแผ่นเพื่อให้อิเล็กตรอนทั้งหมดกลับไปอยู่ใน
ภาวะเสถียร ข. เอกซเรย์แผ่น: Europium เปลี่ยนจาก Eu2+ เป็น Eu3+และปล่อยอิเล็กตรอนขึ้นไปอยูใ่ นระดับพลังงานที่สูงจน
เข้าไปอยู่ใน

F centerเกิดการสร้างภาพแฝง ค. อ่านแผ่น: เลเซอร์กระตุ้นอิเล็กตรอนให้กลับไปยังภาวะเสถียร พร้อมกับ

ปล่อยแสงออกมาซึ่งจะบันทึกไว้โดย Photomultiplier tube

สาหรับ Extraoral imaging plate มีทั้งขนาด 6x12 นิ้ว 8x10 นิ้ว และ 10x12 นิ้ว โดยสามารถใช้
กับเครื่องเอกซเรย์เดิม และตลับฟิล์ม (cassette) ปกติที่เคยใช้กับฟิล์ม เพียงแต่ไม่ต้องใช้สกรีน (intensifying
screen)
I
ขนาด
I
ความคมชัดของระบบ Imaging plate ขึ้นกับ ความหนาของสารเรืองแสง และ เส้นผ่าศูนย์กลางของ
เลเซอร์ที่ใช้สแกน ถ้าชั้นของสารเรืองแสงมีความหนาจะทาให้เกิดการกระจายของแสงมาก ภาพที่ได้จะคมชัด
น้อยลง แต่การดูดกลืนเอกซเรย์จะดี
ข้อดี Imaging plate คือ บางและมีขนาดให้เลือกเหมือนฟิล์ม ไม่มีสายเชื่อมต่อระหว่างตัวรับภาพกับ
คอมพิวเตอร์ (cordless) ทาให้วางในช่องปากได้สะดวกเหมือนฟิล์ม สามารถใช้กับ Film holder ทั่วๆไปได้
ใช้ซ้าได้หลายครั้ง ไม่ต้องใช้สารเคมีในการเกิดภาพซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดจากการล้างฟิล์มได้ เก็บข้อมูล
และส่งต่อภาพรังสีได้ง่าย
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ข้อเสีย Imaging plate คือ ไม่เห็นภาพรังสีทันทีหลังถ่ายเอกซเรย์ต้องสแกนด้วยเลเซอร์ก่อน เป็นรอยขีดข่วน
ได้ง่าย ต้องมีหลายอันกรณีถ่าย Full mouth ต้องใช้ซองพลาสติกหุ้ม หากถ่ายกลับด้านภาพรังสีจะออกมา
กลับquadrant โดยที่คุณภาพของภาพรังสียังคงดีอยู่ (แนะนาให้เอาแผ่นตะกั่วติดด้านหลังเองทุกแผ่น)
ไม่สามารถ sterile ได้โดยตรง ต้องลบข้อมูลภาพเก่าก่อนนาไปใช้ใหม่
4. Flat Panel Detectors
ในทางทันตกรรมใช้กับการถ่ายภาพรังสี cone-beam computed tomography โดยตัวรับภาพ
แบบ flat panel detector นี้ประกอบด้วยจุดภาพเรียงเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างและยาว เรียกว่าเป็น area
detector ขนาดจุดภาพมักเล็กกว่า 100 ไมครอน แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ
4.1 Indirect flat panel detector
เป็นตัวรับภาพที่ไวต่อแสง (sensitive to visible light) และมีการใช้สกรีนเปลี่ยนเอกซเรย์เป็น
แสง ตัวรับภาพแบบนี้ทาจาก gadolinium oxysulfide (gadolinium Z=64) หรือ cesium iodide (CsI)
(cesium Z=55) ถ้าสกรีนมีความหนาก็จะมีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนเอกซเรย์เป็นแสง(high efficiency)
แต่ความหนาที่เพิ่มขึ้นนี้ทาให้แสงมีการกระจาย (diffusion of light photons) มีผลทาให้ภาพรังสีไม่คมชัดได้
(image unsharpness)
4.2 Direct flat panel detector
เป็นตัวรับภาพที่ดูดกลืนลารังสีเอกซ์โดยตรง เป็น photoconductor ที่ทาจาก selenium ทาหน้าที่
เหมือนผลึก silicon ของ CCD ตัวรับภาพ selenium นี้สามารถดูดกลืนรังสีเอกซ์ได้โดยตรง จึงให้ภาพรังสีที่
คมชัดกว่า (higher resolution) แต่ประสิทธิภาพในการรับรังสีเอกซ์ต่ากว่า (lower efficiency) เมื่อเทียบกับ
ระบบ indirect detector เนื่องจากมีค่า atomic number ที่ต่ากว่า (selenium Z=34)
เมื่อมีการเปลี่ยนรังสีเอกซ์เป็นอิเล็คตรอนแล้ว ทั้ง indirect และ direct flat panel detectors จะมี
การส่งสัญญาณผ่าน thin film transistor (TFT) เพื่อสร้างเป็นภาพรังสีดิจิทัลต่อไป

Indirect Flat Panel Detector

Direct Flat Panel Detector

รูปที่ 12. ภาพแสดงการทางานของ Indirect และ Direct Flat Panel Detectors
(ภาพจาก http://www.eradimaging.com)
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางเปรียบเทียบการใช้ตัวรับภาพในการถ่ายภาพรังสีในปาก
ขั้นตอนในคลินิก

Film

1.การเตรียมตัวรับภาพ ไม่ต้องเตรียม ใช้ได้เลย
(Receptor preparation)
2.การวางตัวรับภาพ
-ใช้ได้กับ film holder ทุก
(Receptor placement) บริษทั
-สามารถโค้งงอ Film หรือ
พับมุมได้

3. เอกซเรย์
(Exposure)
4. การทาให้เห็นภาพ
(Processing)

5.การจัดเรียงภาพ
(Display
preparation)

6. การแสดงภาพ
(Display)

7.การทาภาพซ้า
(Image duplication)

-กดปุ่มเอกซเรย์ได้เลย

-ต้องล้างฟิล์มในห้องมืด
-ต้องเตรียมสารเคมี
developer & fixer
-อุณหภูมิของสารเคมีต้อง
พอเหมาะ
-ต้องแกะฟิล์มออกจากห่อ
แยกตะกั่วไปrecycle
-ต้องจัดเรียง และติดฟิล์มลง
บน film mounts
-ต้องเขียนชื่อผู้ป่วยลงบน
film mounts

CCD/CMOS
-ใส่ในซองพลาสติกแบบยาว
-เชื่อมต่อกับคอมฯ
-ใส่ข้อมูลผู้ป่วยในคอมฯ
-ต้องใช้กับ receptor holder
เฉพาะ
-inflexible, bulky, หนา
-มีสายซึ่งต้องหันนออกมานอก
ปากเสมอ
-patient discomfort
-ต้อง activate ที่คอมพิวเตอร์
ก่อนกดปุ่มเอกซเรย์
-ภาพรังสีสามารถปรากฏบนจอ
ได้ทันที

PSP/ imaging plate
-ต้องลบข้อมูลเก่าก่อน
-ใส่ในซองพลาสติก
-ใช้ได้กับ film holder ของ
หลายบริษัท
-ถ้าไปโค้งงอ Imaging
plate อาจเสียหายได้

-กดปุ่มเอกซเรย์ได้เลย
-ควรทาในห้องที่มีแสงสลัวๆ
เพื่อป้องกันการสูญเสียภาพ
-ต้องใส่ข้อมูลผู้ป่วย และ
ข้อมูลตัวรับภาพในเครื่อง
processorเพื่อให้สามารถ
เก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
-ต้องแกะซองที่หุ้มออก

-ต้องclickหมุนภาพรังสีให้อยู่ใน -อาจต้องclickหมุนภาพรังสี
ตาแหน่งที่ถูกต้องบน digital
ให้อยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้อง
mount
-ต้องจัดเรียงทีละภาพ
-บางsoftware สามารถจัดเรียง
ภาพให้ได้เลยถ้าถ่ายเอกซเรย์
ตามลาดับที่กาหนดไว้

-ควรอ่านฟิล์มในห้องที่มีแสง -ควรดูในห้องที่มีแสงสลัวๆ (subdued light)
สลัวๆ และใช้กระดาษทึบบัง -ต้องใช้ computer &display ด้วย software ที่เหมาะสม
ไฟส่วน เกินรอบๆฟิล์มที่อ่าน -ถ้าภาพมีขนาดใหญ่ทาให้แสดงภาพได้จานวนน้อยลงบนจอ
เดียวกัน จึงต้องใช้เวลาในการเปิด-ปิดภาพ
-คุณภาพของฟิล์มduplicate -electronic copies สามารถเก็บไว้ได้โดยไม่สูญเสีย image
มักด้อยกว่าของจริง และ
quality
บางครั้งไม่สามารถนาไปใช้ใน -ถ้าจะพิมพ์ภาพรังสีดิจิทัลออกมาบนฟิล์มหรือกระดาษให้ได้
การวินิจฉัยโรคได้
คุณภาพดี จะต้องใช้ printer, film หรือ paper ที่มีราคาแพง
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ลักษณะเฉพาะของตัวรับภาพดิจิทัล (Digital Detector Characteristics) ที่ควรทราบ คือ
1. Contrast resolution คือ ความสามารถในการแยกความ -เทา- ของภาพรังสี (The ability to
distinguish different densities in the radiographic image) ซึ่งความแตกต่างของความขาว-ดานั้นขึ้นอยู่
กับ ปฏิกิริยาของเอกซเรย์ต่อเนื้อเยื่อหรืออวัยวะนั้น (attenuation), ความสามารถของตัวรับภาพในการ
แยกแยะเอกซเรย์โฟตอนที่มากระทบ, ความละเอียดของจอคอมพิวเตอร์ และความสามารถของ
ผู้อ่าน
ภาพรังสี ตัวรับภาพดิจิทัลในปัจจุบันสามารถบันทึกภาพและเก็บข้อมูลได้ที่ 8-, 10-, 12-, 16-bit depths เช่น
ตัวรับภาพ 12-bits สามารถแสดงสีต่างๆของดา-เทา-ขาวได้ 212= 4096 เฉดสี
2. Spatial resolution คือ ความสามารถในการแยกรายละเอียดของภาพหรือความคมชัดของภาพ (The
capacity for distinguishing fine detail) ซึ่งในทางภาพรังสีดิจิทัล ขึ้นกับขนาดของจุดภาพ (pixel size)
ปัจจุบันในทางทันตกรรมตัวรับภาพดิจิทัล
มีขนาดของจุดภาพ
20 ไมครอน (สมัยก่อนที่
เริ่มใช้จุดภาพมีขนาด 47-75 ไมครอน) เทียบกับขนาดของผลึกซิลเวอร์ของฟิล์มถ่ายในช่องปากซึ่งมีขนาด
จุดภาพเล็กเพียง 8 ไมครอน Spatial resolution นิยมวัดในรูปของเส้นคู่ต่อมิลลิเมตร (line-pairs per
millimeter, lp/mm) โดยใช้อย่างน้อย 2 pixels ในการแยก 1 line-pair (one radiopaque line and one
radiolucent space = 1 line-pair) ถ้าจุดภาพมีขนาด 20 ไมครอน ตามทฤษฎีแล้วควรมี Spatial
resolution เท่ากับ 25 lp/mm แต่ในทางปฏิบัติ resolution จริงๆน้อยกว่าที่คานวณตามทฤษฎีแต่ก็ละเอียด
พอในการใช้วินิจฉัยโรค
Spatial resolution =
1
.
(lp/mm)
2 x pixel size (mm)
Spatial resolution มีค่าดังนี้

Human eye 6-10 lp/mm
CCD
20-26 lp/mm
PSP
7-25 lp/mm
Intraoral film 20 lp/mm
Digitized film 4-10 lp/mm
นอกจากขนาดของจุดภาพแล้ว spatial resolution ยังขึ้นอยู่กับ ขนาดของ focal spot ระยะทาง
จากจุดกาเนิดรังสีถึงวัตถุ (source-to-object distance) ระยะทางจากวัตถุถึงตัวรับภาพ (object-to-image
distance) อีกด้วย
ส่วน spatial resolution ของ imaging plate ขึ้นกับความหนาผลึก phosphor และเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเลเซอร์สแกน หากผลึก phosphor หนา แม้จะมีประสิทธิภาพในการรับรังสีเอกซ์ดี (high x-ray
absorption efficiency) แต่จะมีการกระจายของแสงมาก (light diffusion) ทาให้ความคมชัดลดลง (lower
resolution) นอกจากนี้หากเส้นผ่านศูนย์กลางของเลเซอร์สแกนกว้าง ทาให้สแกนเร็ว แต่ความคมชัดภาพ
ลดลง
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. Detector latitude คือ ความสามารถของตัวรับภาพในการรับรังสีเอกซ์ในปริมาณที่ต่างกัน โดยที่ยังได้
ภาพรังสีที่มีคุณภาพเพียงพอ (The ability of an imaging receptor to capture a range of x-ray
exposures) Film density ที่เหมาะสมของภาพถ่ายรังสีอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 2.5 (รูปที่ 13)
ถ้า Film density อยู่ในช่วง 3.0 ถึง 4.0 หมายถึง แสง (transmitted light) ผ่านออกมาเพียง 1/1000
ถึง 1/10,000 ของแสงที่ตกกระทบ (incident light) ซึ่งจะต้องใช้แสงไฟพิเศษ (hot lighting) ในการอ่านฟิล์ม
เพื่อแยกจาก density 2.5

รูปที่ 13. กราฟแสดง Exposure latitude ของ Film, CCD, Imaging plate. Film density ที่เหมาะสมของภาพถ่ายรังสี
อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 2.5

CCD และ CMOS มีค่า latitude คล้ายๆกับ

imaging plate มี exposure latitude ที่กว้าง และเป็น linear response คือ ไม่ว่าจะใช้ปริมาณเอกซเรย์มากไป หรือ
น้อยไปก็สามารถปรับให้ได้ภาพรังสีที่มีคณ
ุ ภาพได้

4. Detector sensitivity คือ ความไวของตัวรับภาพในการตอบสนองต่อปริมาณรังสี
(The ability of detector to respond to small amounts of radiation)
ความไวของตัวรับภาพ ขึ้นกับประสิทธิภาพของตัวรับภาพ (detector efficiency) ขนาดของจุดภาพ
(pixel size) และสัญญาณรบกวนของระบบ (system noise)
Intraoral film sensitivity แบ่งออกเป็นฟิล์มความไวต่างๆ (เช่น speed D, E, F)
Extraoral screen-film combination ใช้การแบ่งความไวฟิล์มตามบริษัท Eastman Kodak (เช่น
speed 100, 250, 400)
Dental digital x-ray receptor ในปัจจุบันยังไม่มี standard classification
ระบบ Imaging plate สาหรับ intraoral imaging ในปัจจุบัน สามารถลดปริมาณรังสีเอกซ์ได้ถึง 50% เทียบ
กับ D-speed film แต่ปริมาณรังสีใกล้เคียงกับ F-speed film
ระบบ CCD และ Imaging plate สาหรับ extraoral imaging ใช้ปริมาณรังสีเทียบเท่ากับ 200 speed
screen-film system.
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางเปรียบเทียบคุณ
Feature

ของ Film, CCD, CMOS, Imaging plate receptors (PSP)
Technical comment

1.Spatial
resolution

Intraoral system: Film > CCD = CMOS > PSP
PAN system : Film = CCD = PSP
Ceph. System : Film > CCD = PSP

2.Exposure
latitude

PSP >> CCD ≥ CMOS > Film

3.Receptor
dimension

For equivalent imaged area,
Film = PSP < CCD = CMOS

4.Time for
CCD = CMOS << PSP = Film
image
acquisition
5.Image quality ภาพจากบนฟิล์มมีคุณภาพดีทสี่ ดุ กรณีที่สามารถ
เอกซเรย์ และล้างได้ถูกต้อง
6. Cost

Clinical comment
Resolution ที่จากัดของระบบดิจิทัล
สามารถทดแทนด้วยการขยายภาพ
PAN 5 lp/mm เพราะมี mechanical
motion ในการหมุนของเครื่อง
PSP มี wide exposure latitude และ
มีsoftware สาหรับปรับ brightness
และ contrast ได้อัตโนมัติทาให้อาจใช้
รังสีมากเกินความจาเป็น
Active area ของ CCD/CMOS เล็กกว่า
ภายนอกที่เห็นเนื่องจากมีส่วนประกอบ
ของอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในตลับพลาสติก
(plastic housing)
CCD/CMOS ให้ภาพได้ทันทีจงึ เหมาะกับ
งาน endodontics หรือ ระหว่างทาการ
ฝังรากเทียม
ภาพรังสีระบบฟิล์มกับดิจิทลั ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญในการวินิจฉัยโรค

ราคาเริ่มต้นของระบบดิจิทัลแพงกว่าระบบฟิล์ม
ในระยะยาว ระบบดิจิทลั ขึ้นกับการใช้งานว่ามีการสึก
หรอ เป็นรอยหรือไม่
PSP และ Film อาจเป็นรอยหรือสึกหรอได้
Software ของแต่ละบริษทั ต่างกัน ถ้าเปลี่ยน
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และsoftwareอาจทาให้
ระบบดิจทิ ัลเสียหายได้

บริษัทผู้ผลิตอาจประเมินระยะเวลาการ
ใช้งานของตัวรับภาพเกินกว่าจริง

8.Image
storage and
retrieval

ต้องมีการ backup data ของระบบดิจิทัล

การเก็บฟิล์มอาจสูญหายหรือเสียหายได้
Digital data อาจสูญเสียได้ถา้ ไฟดับ,
storage media เสียหาย หรือมีความ
ผิดพลาดของผู้ใช้งาน

9.Transmitting
images to
others

ภาพดิจิทัลสามารถส่งไปได้อย่างรวดเร็ว

การติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ร่วมงาน หรือ
กับบริษัทประกัน เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

7.Reliability

Digital systems จะใช้งานไม่ได้ถ้ามี
ปัญหาเกิดขึ้นกับตัวรับภาพขณะถ่าย
เอกซเรย์ หรือกับคอมพิวเตอร์ขณะทา
image processing, archiving, display
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Digital image manipulation
1. Image enhancement
การปรับภาพเพื่อเพิ่มความคมชัดเมื่อเทียบกับภาพต้นแบบ (subjective enhancement) ซึ่งอาจทา
ได้โดยการ increasing contrast, optimizing brightness, reducing unsharpness and noise อย่างไรก็
ตามการปรับภาพในบางกรณีก็ไม่ได้ช่วยในการอ่านและแปลภาพรังสีสาหรับทุกรอยโรค เช่น การเพิ่ม
contrast ระหว่าง enamel กับ dentin เพื่อการวินิจฉัยฟันผุ แต่กลับทาให้ไม่เห็นสันกระดูกเบ้าฟัน เป็นต้น
2. Image analysis
ส่วนใหญ่ digital imaging software มีเครื่องมือต่างๆสาหรับการวิเคราะห์ภาพ (image analysis)
เช่น digital rulers, densitometers ซึ่งมีประโยชน์ในงาน endodontics, orthodontics,
periodontology, implantology เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่มีระบบอัตโนมัติในการตรวจหาฟันผุ
การจาแนกโรคปริทันต์ การตรวจหาและแสดงเชิงปริมาณของรอยโรครอบปลายรากฟัน รวมทั้ง การกาหนด
จุดกายวิภาคจากภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างแบบอัตโนมัติ (automated cephalometric landmark
identification)
3. Image compression
การลดขนาดข้อมูลของภาพดิจิทัลลงเพื่อสะดวกในการเก็บ หรือส่งต่อข้อมูล แบ่งเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ
3.1) วิธี Lossless: เป็นการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่ทิ้งข้อมูลของภาพเลย ทุกอย่างของภาพสามารถกลับมาแสดงได้
อีกหลังจากเก็บแล้ว เช่น การเก็บข้อมูลในรูปของ tiff
Maximum compression rate for lossless compression ปกติไม่เกิน 3:1
3.2) วิธี Lossy: เป็นการเก็บข้อมูลโดยทิ้งข้อมูลบางส่วนโดยที่ไม่มีผลต่อการวินิจฉัยภาพรังสีนั้นๆ เช่น การเก็บ
ข้อมูลในรูปของ jpeg
compression rate 12:1 หรือ 14:1 ยังสามารถใช้วินิจฉัยฟันผุได้
25:1 ใช้กับ endodontic file length
28:1 ใช้กับ การอ่านภาพรังสี panoramic
4.Digital subtraction
เป็นการนาภาพ 2 ภาพของวัตถุเดียวกันที่ถ่ายโดยวิธีเดียวกันมาซ้อนกัน สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง 2
ภาพจะถูกลบล้างไป (subtract) เหลือปรากฏให้เห็นแต่สิ่งที่ต่างกันของ 2 ภาพ เช่น ภาพถ่ายรังสีก่อนและ
หลังการรักษาที่ถ่ายโดยวิธีเดียวกันและตาแหน่งเดียวกันเมื่อนามาซ้อนและลบส่วนที่เหมือนกัน สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา
จะเห็นเป็นสีขาว (bright area represents gain) สิ่งที่สูญเสียไปจะเห็นเป็นสีดา (dark area represents
loss) ตัวอย่างการใช้ digital subtraction เช่น ติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยโรคปริทันต์ ถ้าภาพ subtracted
มีสีขาวที่ระดับสันกระดูกเบ้าฟันแสดงว่ามี bone gain หรือ ดูว่ามี recurrent caries โดยเทียบกับฟิล์มที่เคย
มี ถ้าภาพ subtracted มีสีดาแสดงว่าฟันผุซ้า หรือ ติดตามผลการรักษาบริเวณรอบปลายรากฟันที่รักษาราก
ถ้าภาพ subtracted มีสีขาวบริเวณที่เคยเป็น apical radiolucency แสดงว่ามีกระดูกใหม่สร้างขึ้นบริเวณนั้น
หรือใช้ติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีรากเทียม เป็นต้น
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ดังนั้นข้อดีของ digital subtraction radiography คือ ไม่มีสิ่งใดมาบังสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
เช่น ไม่มี complex anatomical landmarks มาบัง และสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ตาคนเรา
ไม่เห็นได้ แต่ก็มีข้อเสีย คือ ต้องถ่ายภาพรังสีทั้ง 2 ภาพให้มี projection geometry เหมือนกันมากที่สุด
(projection geometry คือ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบอกเอกซเรย์, ผู้ป่วย และ ตัวรับภาพ) เพราะถ้าถ่าย
ออกมาไม่เหมือนกัน เวลานาภาพมาซ้อนและsubtractกัน จะปรากฏส่วนที่ต่างกันของ 2 ภาพอันเนื่องมาจาก
การถ่ายภาพที่ออกมาไม่เหมือนกัน แทนที่จะเห็นเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปของสิ่งที่เอกซเรย์ ทาให้แปลผล
ผิดพลาดได้ นอกจากนี้ image contrast และ image intensity ก็มีผลต่อ digital subtraction เช่นกัน
5. Teleradiology คือ การส่งภาพรังสีดิจิทัลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อขอคาปรึกษาและให้การวินิจฉัยที่
รวดเร็วขึ้น โดยอาจส่งผ่านระบบ
PACS (Picture Archiving and Communications System)
ซึง่ ช่วยในการส่งและรับข้อมูลจากระบบต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ป่วยด้วย
DICOM = Digital Imaging and Communications in Medicine
ในปี1985 ทาง American College of Radiology (ACR) และ National Electrical
Manufacturers Association (NEMA) ได้ร่วมกันกาหนดมาตรฐานสาหรับ digital imaging systems ในทาง
การแพทย์ขึ้น เรียกว่า DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) standardเพื่อให้
การส่งต่อภาพรังสีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยไปยังที่อื่นที่ใช้ระบบดิจิทัลที่ต่างกันเป็นไปได้โดยไม่มีปัญหา
คือไม่ว่าจะถ่ายภาพเอกซเรย์ด้วยตัวรับภาพของบริษัทใดก็ตาม เมื่อส่งต่อแล้วผู้รับสามารถเปิดอ่านข้อมูลภาพ
เอกซเรย์ได้แม้ว่าผู้รับมีจะมีเครื่องของบริษัทอื่นแต่อยู่ในมาตรฐาน DICOM ก็จะอ่านข้อมูลได้
ในปี1996 American Dental Association (ADA) ได้กาหนดมาตรฐานของเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล
ในทางทันตกรรมขึ้น ดังนั้นทางบริษัทที่ผลิตเครื่องดิจิทัลสาหรับภาพรังสีในและนอกช่องปากจึงต้องทาให้อยู่ใน
มาตรฐาน DICOM ซึ่งในปัจจุบันเป็นมาตรฐาน DICOM version 3.0 โดยภาพรังสีที่เป็น DICOM จะมีชื่อไฟล์
ลงท้ายด้วย .dcm
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ปริมาณรังสียังผล (Effective dose) ของการถ่ายภาพรังสีดิจิทัลทางทันตกรรม
คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้ขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Radiographic techniques
Effective dose
(microsievert, µSv)
Periapical with imaging plate

9.5

Bitewing with 4 Imaging plates

38

Full mouth with 17 Imaging plates

161.2

Panoramic with CCD sensor

14.9

Lateral ceph with CCD sensor

1.1

CBCT1, FOV6x6 cm, anterior maxilla

62

CBCT1, FOV6x6 cm, posterior maxilla

65

CBCT1, FOV6x6 cm, anterior mandible

120

CBCT1, FOV6x6 cm, posterior mandible

158

CBCT1, FOV8x8 cm

180

CBCT1, FOV10x10 cm

257

CBCT1, FOV10x14cm

269

CBCT1, FOV12x17 cm

325

CBCT2, FOV18x20cm, Full skull

260

Public dose limit < 1,000 µSv per year, average 5 years
and < 5,000 µSv in a single year
1

3D Accuitomo 170 CBCT machine, J Morita.
FOV: Field of view (height x width)
CS9500 CBCT machine, Carestream.
Effective doses from Ludlow JB, 2008, 2011, 2015; Visser H, 2001; CS brochure
2
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