
 

 

 

การปรับวินโดว์ในซีที (Windowing in CT) 
 

เพชรากร  หาญพานิชย์ 
 
 ภาพซีทีที่ได้จากการตรวจ เป็นภาพที่ผ่านการคํานวณและสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการนําข้อมูล
ความเข้มของรังสีเอกซ์ทะลุผ่านร่างกายผู้ป่วยมากระทบหัววัดรังสี สําหรับจอภาพหรือมอนิเตอร์จะแสดงความ
แตกต่างกันของเน้ือเย่ือในร่างกายผู้ป่วย เป็นตัวเลขซีที (CT number) ได้มากถึง 4,096 Hounsfield unit ใน
ลักษณะของเกรย์สเกล (gray scale) หมายถึง ระดับของสีขาว เทา และดํา ในระดับต่างๆซ่ึงบนจอภาพสามารถแสดง
ได้ 256 ระดับ (ต้ังแต่ 0 ถึง 255) ด้วยกัน แต่ตาของมนุษย์มีข้อจํากัดจะสามารถแยกความแตกต่างๆของเกรย์สเกล
เหล่าน้ันได้ประมาณ 30-80 ระดับตามความสามารถของแต่ละคน ดังน้ันเพื่อที่จะทําให้สามารถมองเห็นอวัยวะหรือส่ิง
ที่สนใจต่างๆได้อย่างชัดเจน จึงควรท่ีจะเลือกปรับคอนทราสต์ของภาพ (image contrast) ให้ใกล้เคียงกับเลขซีที
ของอวัยวะน้ันๆ (1) 

 
ความกว้างของวินโดว์ หรือ ดับเบิลยูดับเบิลยู (WW: window width) หมายถึง ความกว้างของค่าเลขซีที

ที่เรียงจากค่าน้อยไปหาค่ามากท่ีแสดงบนจอภาพในลักษณะของเกรย์สเกลจากดําไปขาว ความกว้างของวินโดว์จะ
เก่ียวข้องกับคอนทราสต์ของภาพ ถ้าเลือกเปิดวินโดว์ที่กว้างจะมีค่าเลขซีทีท่ีใช้อยู่ประมาณ 400-2000 Hounsfield 
unit จะแสดงคอนทราสต์เป็นลักษณะยาว (long scale contrast) คือ มีสีดําอยู่ปลายด้านหน่ึงแสดงค่าเลขซีทีท่ีตํ่า 
สีขาวจะอยู่ปลายด้านตรงกันข้ามแสดงค่าเลขซีทีที่สูง ระหว่างกลางเป็นสีเทาจะมีพื้นท่ีกว้าง ลักษณะเช่นน้ีจะทําให้
สามารถครอบคลุมอวัยวะท่ีมีค่าซีทีที่แตกต่างได้จํานวนมาก แสดงเป็นสีเทาจะมีพื้นท่ีกว้าง  ส่วนกรณีวินโดว์แคบ จะ
มีคอนทราสต์เป็นลักษณะส้ัน (short scale contrast) มีค่าอยู่ประมาณ 50-400 Hounsfield unit  จะแสดงสีของ
รูปท่ีเป็นสีดํา เทา และขาว ค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก สีเทามีพื้นที่แคบ ใช้ดูอวัยวะที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกัน
ไม่แตกต่างกันมากนัก  

 
ระดับของวินโดว์ หรือ ดับเบิลยูแอล (WL: window level) หมายถึง เลขซีทีที่อยู่จุดก่ึงกลางของเลขซีที

ทั้งหมดที่แสดงบนจอภาพน้ันๆ หรือบางครั้งจะเรียกว่า ศูนย์กลางวินโดว์ (window center) ระดับของวินโดว์จะ
เก่ียวข้องกับความสว่างของภาพ  

 
สําหรับในการวินิจฉัยโรค ควรเลือกเปิดความกว้างของวินโดว์และระดับของวินโดว์ที่แตกต่างกัน โดย

เลือกใช้ให้มีความสัมพันธ์กับค่าเลขซีทีของอวัยวะที่สนใจบนจอภาพ (2-3)  
การศึกษาพยาธิสภาพของแขนงในข้ัวปอด มีค่าความหนาแน่นน้อยจึงมีค่าเลขซีทีที่ตํ่ามาก ควรเลือกเปิด

วินโดว์ให้กว้างและจุดก่ึงกลางภาพอยู่ในช่วงเลขซีทีตํ่า  
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การศึกษาพยาธิสภาพของสมอง บางครั้งต้องเปล่ียนแปลงความกว้างแคบและระดับของวินโดว์ของวินโดว์ 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงพยาธิสภาพของสมอง เช่น  

- เลือดออกในสมอง 
- ภาวะที่มีเลือดออกในช้ัน Subdura เรื้อรัง เลือดเก่าท่ีคั่งบางส่วนจะสลายกลายเป็นนํ้าเลือด ภาวะน้ีจะ

เกิดเลือดออกหลายสัปดาห์ก่อนการตรวจวินิจฉัย ทําให้ยากในการวินิจฉัย เมื่อยังคงใช้วินโดว์ท่ีกว้าง
เหมือนการวินิจฉัยสมองปกติ 

 
ในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทผู้ผลิตต่างๆได้ออกแบบโปรแกรม ให้มีความสะดวกในการใช้งานมาก

ข้ึน โดยสามารถใช้เมาส์ไปวางในภาพที่สนใจ แล้วเคล่ือนเมาส์ไปมา เพื่อปรับคอนทราสต์และความสว่างของภาพได้
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

    

  
A B 

  
C D 

 

ภาพที่ 1 แสดงภาพซีทีของอวัยวะที่ต่างชนิดกัน  (A) ภาพทรวงอก WW 300 and WL 60 (ข) ภาพปอด WW 
2000 and WL –200   (ค) ภาพสมอง WW 100 and WL 50   (ง) ภาพกระดูก WW 2000 and WL 200 
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A B 

 

ภาพที่ 2 แสดงกระดูก ควรเลือกเปิดวินโดว์ให้กว้างและจุดก่ึงกลางภาพอยู่ในช่วงเลขซีทีสูง (A) กะโหลกศีรษะ เมื่อ
เปิดวินโดว์กว้าง ทําให้เห็นรอยแตกร้าง (ลูกศรช้ี) ได้ชัดเจน (B) แสดงกระดูกสันหลัง กระดูกซี่โครง เห็นขอบเขต
กระดูกชัดเจน WW 2600 และ WL 400 แต่เน้ือเย่ืออ่ืนๆ บริเวณทรวงอก หัวใจ กล้ามเน้ือ จะเป็นสีเทาใกล้เคียงกัน 
 
 

  
A B 

 

ภาพที่ 3 การศึกษาภาพของเน้ือเย่ือช่องท้อง ประกอบด้วยเน้ือเย่ือความหนาแน่นที่แตกต่างกันไม่มาก เช่น ตับ ไต 
ลําไส้ ซ่ึงเน้ือเย่ือเหล่าน้ี มีค่าเลขซีทีระหว่าง 0 ถึง 80 ควรเลือกเปิดวินโดว์ช่วงแคบและจุดก่ึงกลางภาพอยู่ในช่วงเลข
ซีทีปานกลาง (A) ก่อนฉีดสารทึบรังสี WW 315 and WL 45 (B) หลังฉีดสารทึบรังสี WW 455 and WL 100 
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                                (A)              (B)              (C)                (D) 

 

ภาพที่ 4 แสดงภาพการเปิดวินโดว์ที่แตกต่างกัน ทําให้มีช่วงสเกลย์คอนทราสต์ท่ีแตกต่างกัน  
(A) จุดก่ึงกลางวินโดว์อยู่ที่ 0 คือ นํ้า ค่าเลขซีทีตํ่าสุด –1000 คือ อากาศ  ค่าเลขซีทีสูงสุด +1000 คือ กระดูก 
หมายถึง WW  2000 WL 0    
(B) จุดก่ึงกลางอยู่ท่ี 0 ค่าเลขซีทีน้อยกว่า –100 แสดงภาพสีดํา ค่าเลขซีทีมากกว่า +100 แสดงภาพสีขาว  ส่วนค่า
ระหว่าง –100 ถึง +100 เป็นสีดํา เทา ขาว โดยเรียงตามค่าเลขซีทีจากน้อยไปหามาก หมายถึง WW 200 WL 0   
(C) แสดง WW 200 WL 40 จุดก่ึงกลางของวินโดว์อยู่ท่ีค่าเลขซีที 40 วินโดว์เปิดแสดงค่าเลขซีทีจํานวน 200 ค่า  
ค่าซีทีมากกว่า 40 ข้ึนไป 100 ตัวเลข และ น้อยกว่า 40 ลงมา 100 ตัวเลข และ ค่าเลขซีทีน้อยกว่า –60  แสดง
ภาพสีดํา  ค่าเลขซีทีมากกว่า +140 แสดงภาพสีขาว ค่าค่าเลขซีทีอยู่ระหว่าง –60 ถึง 140 แสดงสีเทาจากเทาเข้ม
จางลงไปจนขาว   
(D) แสดง WW 400 WL 0 วินโดว์เปิดกว้างข้ึน มีคอนทราสต์มากข้ึน แสดงให้เห็นพื้นท่ีสีเทามากข้ึนเมื่อเทียบกับ
พื้นที่สีเทาใน WW 200 WL 0  

 

ตัวอย่าง  เมื่อเลือก window width เท่ากับ 350 และ widow level เท่ากับ 40 ค่าสูงสุดและตํ่าสุดในวินโดว์ มีค่า
เท่าไร วิธีทํา คือ   1. นําค่า window width มา หารด้วย 2 คือ 350/2 = 175 
   2. นําค่า window level มา บวก และ ลบ กับค่าท่ีได้ในข้อ 1 คือ  
    Upper limit = +175 + 40 = +215 

Lower limit = -175 + 40 = -135 
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ภาพที่ 5 แสดงภาพตัวอย่างการเลือกใช้ความกว้างของวินโดว์ที่แตกต่างกัน เม่ือแสดงภาพอวัยวะที่อยู่บริเวณ
ทรวงอก เมื่อต้องการดูภาพของปอด เลือก WW 2000 WL -200  เมื่อต้องการดูภาพเน้ือเย่ือทรวงอก กล้ามเน้ือ
เลือก WW 300 WL 60 และ เมื่อต้องการดูภาพกระดูก เลือก WW2000 WL 200 
 

  
A B 

ภาพที่ 6 แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองท่ีใช้วินโดว์แตกต่างกัน (A) WW 124 WL 50 เป็นการเลือกวินโดว์ที่
เหมือนปกติ (B) WW 66 WL 47 เลือกใช้วินโดว์แคบกว่าปกติ ช่วยทําให้เห็นรอยโรคที่ผิดปกติ คือ chronic 
subdural (ศรช้ี) เลือดเก่าที่ค่ังบางส่วนจะสลายกลายเป็นนํ้าเลือดได้ชัดเจนข้ึน 
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(A) (B) (C) (D) 

 

ภาพที่ 7 แสดงภาพของการเปล่ียนแปลงความกว้างของวินโดว์ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนคอนทราสต์ของภาพ โดย
กําหนดระดับของวินโดว์ (window level) อยู่ที่ 50 (A) WW 100  (B) WW 200  (C) WW 400 WL (D) WW 800   
วินโดว์ย่ิงกว้าง คอนทราสต์ย่ิงยาว 
 

(A) (B) (C) (D) 

 

ภาพที่ 8 แสดงภาพการเปล่ียนระดับของวินโดว์ท่ีทําให้ภาพมีความสว่างท่ีแตกต่างกัน โดยกําหนดความกว้างของ
วินโดว์ (window width) อยู่ท่ี 150  (A) WL 0 (B) WL 50 (C) WL 100 (D) WL 150 ระดับของวินโดว์มีค่ามากข้ึน 
ความสว่างจะมากข้ึนด้วย 
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สรุป 

1. เม่ือเปล่ียนแปลง window width คอนทราสต์ของภาพจะเปล่ียนแปลง 
2. เม่ือเปล่ียนแปลง window level หรือ center ความสว่างของภาพจะเปล่ียนแปลง 
3. เลือกใช้ window width กว้าง (ประมาณ 800 ข้ึนไป) ภาพมีลักษณะสเกลยาว (long scale contrast) 
4. เลือกใช้ window width แคบ (ประมาณ 100-500) ภาพมีลักษณะสเกลส้ัน (long scale contrast) 
5. ควรเลือกเปิดความกว้างของวินโดว์และระดับของวินโดว์ที่แตกต่างกัน โดยเลือกใช้ให้มีความสัมพันธ์กับค่า

เลขซีทีของอวัยวะท่ีสนใจบนจอภาพ  
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