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คาสาคัญ : การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบย้ายค่าเฉลี่ย, U-Net, การแยกพื้นที่ตบั
นาย บุ ญ นที ศัก ดิ์ บุ ญ ญารั ตน์ : การประยุก ต์ใช้ก ารเรี ย นรู ้ ข องเครื่ องและการแบ่ งกลุ่ ม
ข้อมูลแบบย้ายค่าเฉลี่ ยสาหรับการแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ แท้ประสาทสิ ทธิ์
ทุกวันนี้ มีการใช้ขอ้ มูลจากภาพเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) แบบสามมิติ เพื่อวินิจฉัย
โรคมะเร็ งตับหรื อตรวจสอบสภาพตับ งานนี้ เสนอวิธีการที่สามารถค้นหาตาแหน่งของชิ้นส่ วนตับที่
ใหญ่ที่สุดในภาพเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ เรายังขยายวิธีน้ ี เพื่อแสดงให้เห็ น
ว่าเป็ นอัลกอริ ทึมที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับการแยกพื้นที่ ตบั วิธีการที่นาเสนอนี้ ใช้พ้ืนฐานของ UNet ซึ่ งเป็ นโครงข่ายประสาทเที ยมแบบเต็ม เพื่อแบ่งส่ วนตับอย่างคร่ าว ๆ และใช้อลั กอริ ธึมการ
แบบกลุ่มข้อมูลแบบย้ายค่าเฉลี่ ย เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการแยกพื้นที่ตบั โดยจัดกลุ่มค่าเฉลี่ยการ
เปลี่ยนแปลงบนข้อมูลฮิสโตแกรมหลังจากการแยกพื้นที่ตบั ในขั้นตอนของ U-Net ช่วยป้ องกันการ
แบ่งส่ วนเกินของตับและปรับปรุ งความแม่นยาของวิธีการที่พ่ งึ พา U-Net เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้
ยังมี ก ารแนะนาเทคนิ ค การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพของภาพแบบนวนิ ยายบนพื้ นฐานของการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางสถิ ติเพื่อเพิ่มความแม่นยา วิธีไฮบริ ดนี้ ประมวลผลแต่ละชิ้ นในเวลา 0.35 วินาที
โดยเฉลี่ย (75 วินาทีต่อภาพ) และความแม่นยาของค่ามัธยฐานของการวัดในดัชนี ความคล้ายคลึงกัน
ในการตรวจสอบความถูกต้องแบบ 5 ครอสวาลิ เดชัน่ (5-fold cross-validation) อยูใ่ นระดับร้อยละ
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Nowadays, 3D computed tomography (CT) data is commonly employed to diagnose
liver cancer or to examine liver condition. This work proposes a method that can quickly find a
location of the biggest CT slice of the liver. We also extend this method to demonstrate that it can
work as an efficient algorithm for liver segmentation. The proposed method is based on a U-Net,
fully convolutional neural network, to roughly segment the liver and employs a mean-shift
clustering algorithm to enhance liver localization accuracy. This addition of mean-shift clustering
on histogram data after rough segmentation by U-Net prevents over-segmentation of the liver and
significantly improves the accuracy of a method solely relying on a U-Net. A novel imageenhancement technique based on statistical thresholding is also introduced to further increase
accuracy. This hybrid method processed each slice in 0.35 seconds on average (75 seconds per
image) and its median accuracy measured in Dice similarity index in 5-fold cross-validation was
97%.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
การแพทย์ในปั จจุบนั มุ่งเน้นให้ประชาชนใส่ ใจดูแลสุ ขภาพมากขึ้นเพื่อป้ องกันโรคก่อนที่
อาการจะรุ นแรงมากขึ้น แพทย์จึงแนะนาให้มีการตรวจสุ ขภาพเป็ นประจาทุกปี เพื่อลดความเสี่ ยงต่อ
การเกิดโรค หากสามารถตรวจจับโรคได้ต้ งั แต่ระยะเริ่ มแรกจะสามารถทาการรักษาในขณะที่โรคยัง
ไม่รุ่นแรงได้ ผลการวิจยั ทางการแพทย์พบว่าเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomogram)
หรื อ ซี ทีส แกน (CT-Scan) สามารถตรวจหาความผิดปรกติ ภายในบางอย่างได้ต้ งั แต่ผูเ้ ข้ารั บการ
ตรวจยังไม่มีอาการ เช่ น โรคมะเร็ ง เมื่อเริ่ มก่ อตัวมักมีขนาดเล็ก ทาให้ไม่มีอาการและไม่สามารถ
ตรวจพบโดยการตรวจร่ างกายทัว่ ไป หรื อการตรวจเลือด [1]

รู ปภาพที่ 1 สถิติจานวนผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งชนิดต่าง ๆ ทัว่ โลก1

1

แสดงสถิติจานวนผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งชนิดต่าง ๆ ทัว่ โลก ข้อมูลจาก GLOBOCAN 2012. Available at:

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx. Accessed March 1, 2016

2
ตารางที่ 1 สรุ ปสถิติจานวนผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งชนิดต่าง ๆ ทัว่ โลก2

ข้อมูลสถิติโรคมะเร็ งจาก GLOBOCAN รายละเอียดดังตารางที่ 1 รายงานให้ทราบว่าในปี
ค.ศ. 2012 พบผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งรายใหม่ 14.1 ล้านราย และเสี ยชี วิตด้วยโรคมะเร็ ง 8.2 ล้านราย ซึ่ ง
โรคมะเร็ ง ตับ เป็ นหนึ่ ง ในโรคมะเร็ งที่ พ บผูป้ ่ วยมากในล าดับ ต้น ๆ [2] ดัง รู ป ภาพที่ 1 ส าหรั บ
ประเทศไทยพบผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับ มีมากเป็ นอันดับสองดังรู ปภาพที่ 2 และมีอตั ราการเสี ยชีวิตสู ง
เป็ นอันดับแรกเมื่อเทียบกับโรคมะเร็ งชนิ ดอื่น ๆ ดังตารางที่ 2 ด้วยเหตุน้ ีเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
จึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญสาหรับวงการแพทย์ในปั จจุบนั ใช้สาหรับตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะ
ต่าง ๆ ภายในร่ างกาย

2

สรุ ปสถิติของจานวนผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งชนิดต่าง ๆ ทัว่ โลก ข้อมูลจาก GLOBOCAN 2012. Available at:

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx. Accessed March 1, 2016

3

รู ปภาพที่ 2 แสดงสถิติจานวนผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย3
ตารางที่ 2 สรุ ปสถิติจานวนผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งชนิดต่าง ๆ ในปะเทศไทย4

3

แสดงสถิติจานวนผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย ข้อมูลจาก GLOBOCAN 2012

4

สรุ ปสถิติจานวนผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งชนิดต่าง ๆ ในปะเทศไทย ข้อมูลจาก GLOBOCAN 2012. Available at:

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx. Accessed March 1, 2016

4
เครื่ องเอกซเรย์ค อมพิ วเตอร์ ใ ช้ส าหรั บ การตรวจหาความผิ ดปกติ ข องอวัย วะต่ าง ๆ ใน
ร่ างกายด้วยรังสี เอกซ์ โดยฉายลาแสงเอกซ์ผ่านอวัยวะที่ตอ้ งการตรวจในแนวตัดขวาง ขณะทางาน
หลอดเอกซเรย์จะหมุนรอบตัวผูป้ ่ วยปล่อยรังสี เอกซ์ลาแคบรู ปใบพัด (narrow fan beam) ทะลุ ผา่ น
ร่ างกายผูป้ ่ วยไปยังหัววัดรังสี จานวนมากที่เรี ยงตัวอยู่ดา้ นตรงข้ามหลอดเอกซเรย์ ซึ่ งหัววัดรังสี จะ
ทาหน้าที่ แปลงความเข้มของรังสี ที่มีปริ มาณแตกต่างกัน เนื่ องจากขณะที่ รังสี ทะลุ ผ่านร่ างกายที่ มี
ความหนาแน่นไม่เท่ากันที่หวั วัดรังสี จะทาหน้าที่แปลงความเข้มของรังสี เป็ นค่าความหนาแน่นของ
เนื้ อเยื่อ ซึ่ งมีหน่ วยเป็ นเลข เฮาน์สฟิ ลด์ (Hounsfield Units, HU) การคานวณค่าความหนาแน่ นของ
เนื้ อเยื่อจะอ้างอิงกับค่าความหนาแน่ นของอากาศ (Air) และค่าความหนาแน่ นของน้ า (Water) โดย
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ -1000 HU และ 0 HU ตามลาดับซึ่ งค่าความหนาแน่ นของเนื้ อเยื่อต่าง ๆ เมื่อ
คานวนตามขั้นตอนมาตรฐานแล้วจะได้ขอ้ มูลอยูใ่ นช่วง -1000 HU ถึง +1000 HU หรื อค่าสู งสุ ดอาจ
มากกว่า +1000 HU ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเขียนโปรแกรมของผูผ้ ลิตเครื่ องซี ที [3, pp. 63–67]
ตารางที่ 3 ค่าความหนาแน่นของเนื้ อเยื่อชนิดต่าง ๆ5
เนื้อเยื่อ
Air
Lung parenchyma
Fat
Water
White matter
Kidney
Spleen
Grey matter
Blood
Liver
Hematoma
Bone

5

ค่ า HU
-1000
-910 to -850
-100 to -50
0
+20 to +30
+20 to +40
+35 to +55
+37 to +45
+45 to +65
+45 to +65
+40 to +90
+700 to +3000

ค่าความหนาแน่นของเนื้อเยือ่ ชนิดต่าง ๆ ข้อมูลจาก http://radclass.mudr.org/content/hounsfield-units-scale-hu-ct-numbers. Accessed March 6,

2016
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อย่างไรก็ตามสิ่ งที่สาคัญในขั้นตอนการประมวลผลภาพให้ได้มาซึ่ งสารสนเทศเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลสาหรับวินิจฉัยโรคของแพทย์ เป็ นส่ วนที่สามารถพัฒนาให้ดีข้ ึนได้อีกโดยเฉพาะภาพซี ทีส่วน
ช่ องท้อง เนื่ องจากภาพที่ ได้จากการสแกนส่ วนช่ องท้องจะมี อวัยวะที่สาคัญหลายอวัยวะ เช่ น ตับ
(Liver) ไต (Kidneys) และม้ า ม (Spleen) ดั ง นั้ นการประมวลผลภาพซี ที ส่ วนช่ อ งท้ อ งจึ ง มี
ความสาคัญเนื่องจาก ข้อมูลภาพที่ได้จากเครื่ องซี ทีสแกนจะส่ งค่าความหนาแน่น (HU) ของเนื้ อเยื่อ
อวัยวะต่าง ๆ ในช่ องท้องมีค่าอยู่ในช่ วงใกล้เคียงกัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 ส่ งผลต่อการ
ประมวลผลภาพให้ได้สารสนเทศสาหรับวินิจฉัยโรค
สาหรับการตรวจรักษาโรคมะเร็ งตับจาเป็ นต้องใช้ภาพซี ทีสแกนในช่ องท้องเพื่อประเมิน
และติดตามอาการของผูป้ ่ วย เครื่ องมือที่สาคัญสาหรับช่วยให้แพทย์สามารถประเมินแผนการรักษา
ผูป้ ่ วยได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ คื อซอฟต์แวร์ ส าหรับแยกพื้ นที่ ตบั ในภาพซี ทีส แกนซึ่ งจะช่ วยให้
แพทย์ใช้เวลาในการวินิจฉัยโรคได้เร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ระบบการแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี
ทีสแกนจึงเป็ นงานที่สาคัญสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพให้ได้สารสนเทศสาหรับ การวินิจฉัยโรค
อย่างมาก ดั้งนั้นการพัฒนาระบบสาหรับการแยกพื้นที่ตบั ได้แบบอัตโนมัติจากภาพซี ทีสแกน ส่ งผล
ให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นได้ ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนวทางการ
ประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้ของเครื่ องและการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบย้ายค่าเฉลี่ย สาหรับการแยกพื้นที่ตบั
จากภาพซี ทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาและคิดค้นอัลกอริ ทึม สาหรับการแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีที่มีประสิ ทธิ ภาพเชิ ง
เวลา และความแม่นยาสู ง เหมาะแก่การนาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางคลินิก
2) เพื่อพัฒนาโมเดลสาหรับการแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีแบบอัตโนมัติ
3) เพื่อทวนสอบประสิ ท ธิ ภาพและความแม่นยาของระบบ โดยเปรี ยบเที ยบกับ งานวิจยั อื่ น
และเน้นไปที่ชุดข้อมูลเดียวกัน
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1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 การคิดค้นและปรับปรุ งอัลกอริ ทึ มสาหรับการแยกพื้นที่ตบั ในภาพซี ที จะกระทาบน
ภาพถ่ายซี ทีที่มีลกั ษณะดังนี้
1) เป็ นภาพถ่ายซี ทีส่วนช่องท้องที่มีพ้นื ที่ตบั ปรากฏในภาพชัดเจน และมีพ้นื ที่ตบั
ในภาพมากพอสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
2) ภาพตับในภาพถ่ายซี ทีอาจจะมีรอยโรคแสดงอยู่ เช่น โรคมะเร็ ง
1.3.2 การทวนสอบประสิ ทธิ ภาพและความแม่นยา จะกระทาโดยเปรี ยบเทียบกับวิธีอื่น ซึ่ ง
ใช้ฐานข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะดังนี้
1) ฐานข้อมูลจากการแข่งขัน Segmentation of the Liver 2007 (SLIVER07)6
2) ฐานข้อมู ลภาพถ่ายช่ องท้องของ Research Institute against Digestive Cancer
(IRCAD)7
1.4 ขั้นตอนการวิจัย
1) ศึกษาปัญหาและความสาคัญการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายซี ที
2) ศึกษาและค้นหาแหล่งฐานข้อมู ลภาพถ่ายซี ทีสแกนภายในช่ องท้อง เพื่อใช้เป็ นชุ ดข้อมูล
เรี ยนรู ้และทดสอบการแยกพื้นที่ตบั
3) ศึ ก ษาแนวคิ ดและอัล กอริ ทึ ม จากงานวิจยั ก่ อนหน้า เพื่ อใช้เป็ นแนวทางการคิ ด ค้นและ
ปรับปรุ งอัลกอริ ทึมสาหรับการแยกพื้นที่ตบั ในภาพซี ที
4) ออกแบบและพัฒ นาแม่ แ บบการค านวณที่ ส ามารถน ามาค านวณแบบขนานได้ โดย
ประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง และการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบย้ายค่าเฉลี่ ย เพื่อสร้างระบบ
การแยกพื้นที่ตบั ในภาพซี ที
5) ทดสอบการทางาน และประเมินผลการทางานของระบบการแยกพื้นที่ตบั ในภาพซี ที
6) ปรับปรุ งระบบการแยกพื้นที่ตบั ในภาพซี ทีให้สามารถทางานได้แม่นยา
7) สรุ ปผลการดาเนินงานวิจยั

6
7

http://sliver07.org/download.php
http://www.ircad.fr/research/3d-ircadb-01/
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1) สามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ที่ได้จากการประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้ของคอมพิวเตอร์ และการ
แบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล แบบย้า ยค่ า เฉลี่ ย ส าหรั บ การแยกพื้ น ที่ ต ั บ จากภาพซี ที ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
2) เพื่อนาองค์ความรู ้ใหม่ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาสารสนเทศสาหรับการวินิจฉัยโรค
จากภาพซีทีได้
1.6 คาศัพท์ที่เกีย่ วข้ อง
1) Computed Tomogram (CT-Scan) หมายถึ ง เครื่ องเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ ที่ ใ ช้เทคโนโลยี
รังสี เอกซ์และอาศัยคอมพิวเตอร์ ประมวลผลเพื่อสร้างภาพตัดขวาง ช่วยให้สามารถเห็นภาพ
ภายในรางกายโดยไม่ตอ้ งผ่าตัด
2) Hounsfield unit (HU) หมายถึง หน่วยที่ใช้สาหรับอ้างถึงค่าความหนาแน่นของเนื้อเยื่อที่ได้
จากการแปลงความเข้มของรั งสี ที่ ทะลุ ผ่านร่ างกายมายังหัววัดรั งสี การคานวณค่ าความ
หนาแน่ นของเนื้ อเยื่อจะอ้างอิงกับค่าความหนาแน่ นของอากาศมีค่าเท่ากับ -1000 HU และ
ค่าความหนาแน่นของน้ ามีค่าเท่ากับ 0 HU
3) CT images หมายถึ ง ภาพซี ที ซ่ ึ งเป็ นผลลั พ ธ์ จ ากการถ่ า ยภาพด้ ว ยเครื่ องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ และถู กจัดเก็บเป็ นแฟ้ มภาพดิจิตอลสามมิติดว้ ยรู ปแบบของประเภทข้อมูลที่
แตกต่างกันไปขึ้ นอยู่ก ับผูผ้ ลิ ตเครื่ องเอกซเรย์ค อมพิ วเตอร์ แต่ล ะราย เช่ น DICOM Files
(.dcm), Insight Meta-Image (.mhd), Neuroimaging Informatics Technology Initiative
(.nii) ฯลฯ
4) machine learning หมายถึ ง การเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งจากอัล กอริ ทึ ม ที่ อ อกแบบให้ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ สามารถเรี ยนรู ้วธิ ี การแก้ปัญหาได้ดว้ ยการจดจาชุดข้อมูลฝึ กด้วยขบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อสร้างโมเดลทางสถิติสาหรับใช้ทานายหรื อตัดสิ นใจการแก้ปัญหาต่าง ๆ
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ
งานวิจยั ก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับเทคนิ คการแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ที เพื่อนาไปสู่ การการประยุกต์ใช้
การเรี ยนรู ้ของเครื่ องและการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบย้ายค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนางานการ
แยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ รายละเอียดดังนี้
2.1 เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เครื่ องเอกซเรย์ค อมพิ วเตอร์ เครื่ องแรกถู กคิ ดค้นโดย Godfrey Newbold Hounsfield และ
Allan McLeod Cormack ในปี ค.ศ.1972 สามารถสแกนภาพขนาดความหนา 13 มิลลิเมตร ใช้เวลา
300 วินาทีต่อภาพ [4] และมีพฒั นาการมาอย่างต่อเนื่องแสดงดังรู ปภาพที่ 3

รู ปภาพที่ 3 แสดงพัฒนาการของเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Spiral CT และ multi-slice CT8
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แสดงพัฒนาการของเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Spiral CT และ multi-slice CT ที่มาจาก รายงานการศึกษาการประเมินการใช้
เครื่ องตรวจวินิจฉัยทางรังสี อาศัยเทคโนโลยีข้นั สู งในสถานบริ การสุ ขภาพภาครัฐ สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุ ข
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ปั จจุ บ นั เครื่ องเอกซเรย์ค อมพิ วเตอร์ ส่ วนใหญ่ เป็ นเครื่ องซี ที ส แกนชนิ ดมัล ติ ส ไลซ์ ซี ที
(multi-slice CT : MSCT) ซึ่ งพัฒ นาต่ อ ยอดจากเครื่ อ งชนิ ด ซิ ง เกิ้ ล สไลซ์ ซี ที (single-slice CT :
SSCT) โดยเพิ่มจานวนแถวของหัววัดรังสี เพื่อให้การสแกนภาพครั้งหนึ่ ง ๆ สามารถเก็บข้อมูลได้
ครั้งละหลายภาพตามจานวนแถวของหัวอ่านได้ ส่ งผลให้ได้ภาพที่ มีความละเอียดมากขึ้นและใช้
เวลาในการสแกนภาพลดลงอย่างมาก

รู ปภาพที่ 4 หัววัดรังสี เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดซิ งเกิ้ลสไลซ์ และชนิดมัลติสไลซ์9
เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิ ดมัลติสไลซ์ซีที มีจานวนแถวของหัววัดรังสี ให้เลือกหลาย
แบบตั้งแต่ 4, 8, 16, 24, 32, 64, 128, 256 และ 320 สไลซ์ [4, pp. 6–10] แสดงตัวอย่างดังรู ปภาพที่ 4
การถ่ายภาพของเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จะอาศัยการฉายรังสี เอกซ์ผา่ นอวัยวะที่ตอ้ งการตรวจใน
แนวตัดขวาง ขณะทางานหลอดรังสี เอกซเรย์จะหมุนรอบตัวผูป้ ่ วยปล่อยรังสี เอกซ์ลาแคบรู ปใบพัด
(narrow fan beam) ทะลุ ผ่านร่ างกายผูป้ ่ วยไปยังหัววัดรั งสี จานวนมากที่ เรี ย งตัวอยู่ด้านตรงข้าม
หลอดรังสี เอกซเรย์ ซึ่ งหัววัด รังสี จะท าหน้าที่ ส่ ง ต่ อข้อมู ล ความเข้มของรังสี ที่ อ่านได้ส่ งต่ อไป
ขั้น ตอนการเก็ บ เป็ นข้อ มู ล ซึ่ งข้อ มู ล ดัง กล่ า วเป็ นข้อ มู ล ขณะที่ รัง สี ท ะลุ ผ่ า นร่ า งกายที่ มี ค วาม
หนาแน่ นไม่เท่ ากัน โดยชุ ดหัววัดรังสี จะท าหน้าที่ แปลงความเข้มของรังสี ที่ อ่านได้เป็ นค่ าความ
หนาแน่นของวัตถุ มีหน่วยเป็ นเลขเฮาน์สฟิ ลด์ (Hounsfield Units, HU)
9

ภาพแสดงหัววัดรังสี เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จาก L. W. Goldman, “Principles of CT: Multislice CT,” J. Nucl. Med. Technol.,
vol. 36, no. 2, pp. 57–68, 2008.
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2.2 งานวิจัยก่อนหน้ าที่เกีย่ วข้ องกับการแยกพื้นทีต่ ับจากภาพซีที
งานวิจยั การแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีเป็ นงานที่ทา้ ทายงานหนึ่ง เนื่องจากตับเป็ นอวัยวะที่มี
ลักษณะทางกายภาพเป็ นเนื้ อเยื่ออ่อนและมีท่อน้ าดีแทรกอยู่ภายใน ส่ งผลให้การสแกนภาพซี ทีใน
ช่ องท้องซึ่ งมี อวัยวะอื่น ๆ ที่ อยู่ชิดกับตับและมี ลกั ษณะทางกายภาพที่ ใกล้เคี ยงกับตับ เช่ น หัวใจ
กระเพาะอาหาร ไต และม้าม ได้ค่าความหนาแน่ นของเนื้ อเยื่อ (ค่า HU) ที่ใกล้เคียงกันตามไปด้วย
ดังรู ปภาพที่ 5 (a) แสดงภาพซี ทีในช่องท้องที่มีอวัยวะตับ หัวใจ กระเพาะอาหาร และกล้ามเนื้อ ที่มี
ค่าHU ใกล้เคียงในมุมมอง coronal และ (b) แสดงภาพซี ทีในช่องท้องที่มีตบั เป็ นโรคมะเร็ ง
Heart

Liver

Liver

Stomach

Stomach

Tumor

Muscle

(a)
(b)
รู ปภาพที่ 5 ตัวอย่างทางกายภาพของภาพซี ทีในช่องท้อง (a) แสดงภาพซีทีตบั และอวัยวะใกล้เคียง
ในมุมมอง coronal (b) แสดงภาพซีทีตบั ที่เป็ นโรคมะเร็ ง
ปี 2007 มีการจัดการแข่งขันการแยกพื้นที่ตบั ขึ้นโดยหน่วยงาน The Medical Image Computing
and Computer Assisted Intervention Society (“The MICCAI Society”) ใน โ ค ร งก าร แ ข่ งขั น
Segmentation of the Liver 2007 (SLIVER07) [5] ซึ่ งโครงการดังกล่าวเป็ นจุดเริ่ มต้นของงานวิจยั
มากมายที่ เกี่ ยวข้องกับ การแยกพื้ นที่ ตบั จากภาพซี ที และมี ที ม นักวิจยั จานวนมากสนใจเข้าร่ วม
โครงการดังกล่ าว ที ม วิจยั ที่ ส มัครเข้าร่ วมโครงการจะได้รับ ชุ ดข้อมู ลภาพซี ที 2 ชุ ดคื อชุ ดข้อมู ล
สาหรับระบบเรี ยนรู ้ (Training Set) จานวน 20 ภาพ และชุ ดข้อมู ลสาหรับการทดสอบ (Test Set)
จานวน 10 ภาพ โดยมี เกณฑ์ ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความแม่ น ย า 5 ข้อ คื อ Volumetric
Overlap Error (VOE), Relative Volume Difference (RVD), Average Symmetric Surface Distance
(ASSD), Root Mean Square Symmetric Surface Distance (RMSD) แ ล ะ Maximum Symmetric
Surface Distance (MSSD) [6]
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2.3 เกณฑ์ การประเมินประสิ ทธิภาพและความแม่ นยาผลการแยกพืน้ ทีต่ ับจากภาพซีที [6]
1) Volumetric Overlap Error: VOE คื อ ข้อ ผิด พลาดที่ ท ับ ซ้ อนกัน ระหว่างปริ ม าตรของชุ ด
ข้อมูล Va และ Vb โดยกาหนดให้ Va แทนชุ ดข้อมูลผลการแยกพื้นที่ตบั และ Vb แทน
ชุ ดข้อมูลอ้างอิงพื้นที่ตบั คานวณได้จากสมการที่ (1) ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าระหว่างร้อยละ 0
ถึ ง 100 ซึ่ งถ้าผลลัพ ธ์ จากสมการดังกล่ าวมี ค่ าเท่ ากับ ร้ อยละ 0 หมายถึ งปริ มาตรของชุ ด
ข้อมูลทั้งสองทับซ้อนกันแบบสมบูรณ์ และถ้าได้ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับร้อยละ 100 หมายถึง
ไม่มีปริ มาตรของชุดข้อมูลทั้งสองทับซ้อนกันเลย
𝑉𝑂𝐸(𝑉𝑎 , 𝑉𝑏 ) = 100 (1 −

|𝑉𝑎 ∩ 𝑉𝑏 |
)
|𝑉𝑎 ∪ 𝑉𝑏 |

(1)

2) Relative Volume Difference: RVD คือ ความแตกต่างของปริ มาณความสัมพันธ์ระหว่างชุ ด
ข้อมูล Va และ Vb สามารถคานวณค่าได้จากสมการที่ (2) ผลลัพธ์ที่ได้มีหน่วยเป็ นร้อยละ
ความแตกต่างของปริ มาณความสัมพันธ์ในชุ ดข้อมูลทั้งสองเมื่อ |RVD(Va , Vb )| เข้า
ใกล้ร้อยละ 0 มากเท่าใดแสดงถึง ระดับความแตกต่างของปริ มาณความสัมพันธ์ระหว่างชุ ด
ข้อมูลทั้งสองที่นอ้ ยลงตามลาดับ
|𝑉𝑎 | − |𝑉𝑏 |
𝑅𝑉𝐷(𝑉𝑎 , 𝑉𝑏 ) = 100 (
)
|𝑉𝑏 |

(2)

3) Average Symmetric Surface Distance: ASSD คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของระยะพื้ นผิ ว ส มมาตร
ระหว่างชุ ด ข้อ มู ล Va และ Vb สามารถค านวณค่ าได้จากสมการที่ (5) โดยใช้เทคนิ ค
คานวณระยะทางยุคลิดจากพื้นผิวของชุ ดข้อมูล และการประเมินเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของ
Arya และคณะ [7] ดังสมการที่ (3) ถึง (5) ผลลัพธ์ที่ได้มีหน่ วยเป็ นมิลลิ เมตร (mm) ซึ่ งถ้า
ค่าเฉลี่ยของระยะพื้นผิวสมมาตรที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0 mm แสดงถึงความสมมาตรของ
ผิวระหว่างชุ ดข้อมูลทั้งสองมากที่สุด หรื อถ้าค่าที่คานวณได้เข้าใกล้ 0 mm มากเท่าใดแสดง
ถึงความสมมาตรของผิวระหว่างชุดข้อมูลทั้งสองมากขึ้นตามลาดับเช่นกัน
d(p, S(Vu )) = min ‖p − u‖

(3)

𝐷(𝐴, 𝐵) = ∑ 𝑑(𝑎, 𝑆(𝐵))

(4)

u∈S(Vu )

𝑎∈𝑆(𝐴)
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𝐴𝑆𝑆𝐷(𝑉𝑎 , 𝑉𝑏 ) =

𝐷(𝑉𝑎 , 𝑉𝑏 ) + 𝐷(𝑉𝑏 , 𝑉𝑎 )
|𝑆(𝑉𝑎 )| + |𝑆(𝑉𝑏 )|

(5)

4) Root Mean Square Symmetric Surface Distance: RMSD คื อ ค่ าเฉลี่ ย ก าลังสองของระยะ
พื้นผิวสมมาตรระหว่างชุ ดข้อมูล Va และ Vb สามารถคานวณค่าได้จากสมการที่ (6) และ
(7) ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้มี ห น่ ว ยเป็ นมิ ล ลิ เมตร (mm) ซึ่ งถ้าค่ า เฉลี่ ย ก าลัง สองของระยะพื้ น ผิ ว
สมมาตรที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0 mm แสดงถึ งมีความสมมาตรของผิวระหว่างชุ ดข้อมูล
ทั้งสองมากที่สุด หรื อถ้าค่าที่คานวณได้เข้าใกล้ 0 mm มากเท่าใดแสดงถึ งมีความสมมาตร
ของผิวระหว่างชุดข้อมูลทั้งสองมากขึ้นตามลาดับเช่นกัน
𝐸(𝐴, 𝐵) = ∑ 𝑑 2 (𝑎, 𝑆(𝐵))

(6)

𝑎∈𝑆(𝐴)

𝑅𝑀𝑆𝐷(𝑉𝑎 , 𝑉𝑏 ) = √

𝐸(𝑉𝑎 , 𝑉𝑏 ) + 𝐸(𝑉𝑏 , 𝑉𝑎 )
|𝑆(𝑉𝑎 )| + |𝑆(𝑉𝑏 )|

(7)

5) Maximum Symmetric Surface Distance: MSSD คื อ ค่ ามากสุ ด ของระยะพื้ น ผิว สมมาตร
ระหว่างชุ ดข้อมู ล Va และ Vb เป็ นที่ รู้จกั กันที่ ใช้ลกั ษณะเด่ นของภาพโดยการวัดความ
คล้ายกับแม่แบบด้วยเฮาซดรอฟดิสแทนซ์ [8] สามารถคานวณค่าได้จากสมการที่ (8) และ
(9) ผลลัพธ์ ที่ได้มีหน่ วยเป็ นมิ ลลิ เมตร (mm) ซึ่ งถ้าค่ามากสุ ดของระยะพื้นผิวสมมาตรที่
คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0 mm แสดงถึ งมีความสมมาตรของผิวระหว่างชุ ดข้อมูลทั้งสองมาก
ที่สุด หรื อค่าที่คานวณได้เข้าใกล้ 0 mm มากเท่าใดแสดงถึงมีความสมมาตรของผิวระหว่าง
ชุดข้อมูลทั้งสองมากขึ้นตามลาดับเช่นกัน
𝐹(𝐴, 𝐵) = 𝑚𝑎𝑥 𝑑(𝑎, 𝑆(𝐵))
𝑎∈𝑆(𝐴)

(8)

𝑀𝑆𝑆𝐷(𝑉𝑎 , 𝑉𝑏 ) = 𝑚𝑎𝑥{𝐹(𝑉𝑎 , 𝑉𝑏 ), 𝐹(𝑉𝑏 , 𝑉𝑎 )}

(9)
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2.4 เทคนิควิธีการแยกพื้นทีต่ ับจากภาพซีที
วิธีการแยกพื้นที่วตั ถุ จากภาพมีเทคนิ ควิธีที่ถูกนาเสนออยู่หลากหลายวิธี Chen และคณะ
เสนอการจัดประเภทเทคนิควิธีการแยกพื้นที่วตั ถุจากภาพเป็ น 3 ประเภท [9] ดังนี้
1) image-based methods หมายถึง เทคนิควิธีที่ใช้ขอ้ มูลในภาพเท่านั้นเพื่อการประมวลผล
การแยกพื้ น ที่ ว ตั ถุ จ ากภาพ เช่ น เทรชโฮลด์ , Region growing [10], Morphological
operations [11], Active contours [12, 13], Live wire [14], Live wire [15], Watershed
[16], Fuzzy connectedness [17], Graph Cuts [18-20] ซึ่ งเทคนิ ควิ ธี ดั ง กล่ า วจะให้
ผลลัพธ์ที่ดีสาหรับการประมวลผลภาพข้อมูลที่มีคุณภาพสู ง
2) model-based methods หมายถึ ง เทคนิ ควิธีที่ใช้การสร้ างแบบจาลองรู ปทรงทางสถิ ติ
เพื่อการประมวลผลการแยกพื้นที่วตั ถุจากภาพ เช่น statistical active shape modes [2124], statistical active appearance models [25, 26] ซึ่ งเทคนิ ค วิ ธี ดัง กล่ า วสามารถให้
ผลลัพธ์ที่ดีได้ถึงแม้ผลภาพข้อมูลที่นามาประมวลผลจะมีคุณภาพไม่สูงมาก
3) hybrid methods หมายถึ ง การน าเทคนิ ค วิธี แ บบ image-based และ model-based มา
ประยุก ต์ใช้งานร่ วมกัน ส่ งผลให้ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ ข องการประมวลผลที่ ดีม ากกว่าการใช้
image-based หรื อ model-based เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง [9, 27-29]
ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผสู ้ นใจพัฒนางานวิจยั การแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีมาอย่างต่อเนื่ อง
พร้ อ มทั้ง น าเสนอเทคนิ ค วิ ธี ที่ ห ลากหลายส าหรั บ การแยกพื้ น ที่ ต ับ จากภาพซี ที โดยเฉพาะ
SLIVER07 เป็ นโครงการที่ได้รับความสนใจจากทีมนักวิจยั จานวนมาก ซึ่ ง SLIVER07 จะจัดเตรี ยม
ข้อมูลภาพซี ทีสาหรับระบบเรี ยนรู ้การแยกพื้นที่ตบั ไว้ให้จานวน 20 ภาพ และข้อมูลภาพซี ทีสาหรับ
ทดสอบการแยกพื้ นที่ ตบั จานวน 10 ภาพ โดยอ้างอิ งเกณฑ์ ก ารประเมิ นผล VOE, RVD, ASSD,
RMSD และ MSSD ส าหรั บ ช่ ว งปี 2007 – 2015 มี ผ ลงานวิ จ ัย ที่ น่ า สนใจดั ง ตารางที่ 4 แสดง
พัฒนาการของงานวิจยั การแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
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ตารางที่ 4 สรุ ปผลการแยกพื้นที่ตบั ที่น่าสนใจจากทีมผูว้ จิ ยั ที่เผยแพร่ ผลงานในช่วงปี 2007 - 2015
ปี ที่ VOE RVD ASSD RMSD MSSD Runtime
Method
เผยแพร่ (%) (%) (mm) (mm) (mm) (ต่ อภาพ)
Kainmüller และคณะ [30] 2007 6.96 -3.57 1.10 2.25 20.95 900.00 s
Wimmer และคณะ [31]
2009 6.47 2.55 1.02 2.00 18.32 180.00 s
Zhang และคณะ [32]
2010 5.25 0.73 0.93 2.23 24.80 360.00 s
Chen และคณะ [9]
2012 6.50 -2.10 1.00 1.80 20.50 360.00 s
G. Li และคณะ [28]
2015 6.24 1.18 1.03 2.11 18.82 284.95 s
ผลลัพธ์ลาดับที่ 1 พื้นหลังสี เหลือง
ผลลัพธ์ลาดับที่ 2 พื้นหลังสี ฟ้า
ผลลัพธ์ลาดับที่ 3 พื้นหลังแดง
ปี 2007 Kainmüller และคณะ เสนอวิ ธี “การแยกพื้ น ที่ ข องรู ปทรงที่ ส นใจโดยรู ป
แบบจาลองทางฮิวริ สติก ” [30] โดยใช้เทคนิ คการสร้างแบบจาลองรู ปทรงทางสถิติดว้ ย Statistical
Shape Model: SSM [33] ส าหรั บ สร้ า งระบบเรี ย นรู ้ รู ป แบบพื้ น ที่ ต ับ ร่ ว มกับ เทคนิ ค วิ ธี Surface
Parameterization [34] เพื่อใช้สาหรับการแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีจานวน 10 ภาพ ผลการทดสอบ
ดัง กล่ าวใช้เวลาประมวลผลเฉลี่ ย ต่ อภาพ 15 นาที ผลลัพ ธ์ แสดงดัง ตารางที่ 4 ถัดมาในปี 2009
Wimmer และคณะ เสนอวิธี “ความน่าจะเป็ นของรู ปร่ างทัว่ ไปสาหรับการแยกอวัยวะ” [31] โดยใช้
เทคนิ คการสร้างแบบจาลองรู ปทรงทางสถิติดว้ ย Active Shape Models [24, 35] ส่ งผลให้สามารถ
ลดเวลาประมวลผลเฉลี่ยต่อภาพลงเหลือ 3 นาที และได้ผลลัพธ์จากการประมวลผลเฉลี่ยที่ดีข้ ึนทุก
ๆ ข้อเมื่ อ เที ยบกับ ผลงานของ Kainmüller และคณะ ต่ อ มาในปี 2010 Zhang และคณะ เสนอวิธี
“การแบ่งพื้นที่ตบั อัตโนมัติโดยใช้รูปร่ างแบบจาลองทางสถิติดว้ ยวิธีการตรวจสอบพื้นผิวที่ดีที่สุด”
[35] โดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจาลองรู ปทรงทางสถิติดว้ ย SSM ร่ วมกับ 3-D generalized Hough
transform (3-D GHT) method [13, 26, 35] ส่ งผลให้ได้ผลลัพธ์จากการประมวลผลเฉลี่ ยดี ที่สุดใน
ส่ วนของ VOE, RVE และ ASSD เมื่อเทียบกับทุก ๆ ผลงานวิจยั แต่ผลของเวลาประมวลผลเฉลี่ยต่อ
ภาพเท่ ากับ 6 นาที ดังนั้นเมื่ อเที ย บเวลาประมวลผลเฉลี่ ยงานของ Zhang และคณะ กับ งานของ
Wimmer และคณะ ซึ่ งเป็ นผลงานที่ทาเวลาได้ดีที่สุดด้านเวลาการประมวลผลจะเห็ นได้วา่ งานของ
Zhang และคณะ ใช้เวลาเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเท่า
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Chen และคณะ[9] เสนอวิธี “การแบ่งส่ วนภาพการแพทย์โดยเทคนิ ควิธี GC และ OAAM”
ในปี 2012 ซึ่ งเป็ นเทคนิ ค วิ ธี แ บบ hybrid methods โดยใช้ Active Appearance Models (AAM)
ร่ ว มกับ Graph Cuts (GC) โดยก าหนดให้ ข้ ัน ตอนการเรี ย นรู ้ ใ ช้ เทคนิ ค วิ ธี Active Appearance
Models (AAM) ร่ วมกับ GC และพัฒ นาขั้นตอนการทดสอบโดยใช้ Oriented Active Appearance
Models (OAAM) ร่ วมกับ GC เรี ยกว่าระบบ GC-OAAM รายละเอียดขั้นตอนการประมวลผลของ
ระบบ GC-OAAM แสดงดังรู ปภาพที่ 6 ผลลัพธ์ที่ได้จากการระบบ GC-OAAM ได้ผลเฉลี่ยดีที่สุด
ในส่ วนของ RMSD เมื่อเทียบกับทุก ๆ ผลงานวิจยั ในตารางที่ 4 แต่เมื่อเทียบเวลาประมวลผลเฉลี่ ย
กับงานของ Wimmer และคณะ[31] ซึ่ งเป็ นผลงานที่ทาเวลาได้ดีที่สุดด้านเวลาการประมวลผลจะ
เห็นได้วา่ งานของ Chen และคณะ ใช้เวลาเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเท่า

รู ปภาพที่ 6 ขั้นตอนการประมวลผลระบบ GC-OAAM
ปี 2015 Li และคณะ[28] เสนอวิธี “การแยกพื้นที่ตบั ในภาพซี ทีแบบอัตโนมัติดว้ ยรู ปแบบที่
กาหนดและเทคนิ ควิธี GC ที่เปลี่ยนรู ปร่ างได้” โดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจาลองรู ปทรงทางสถิติ
ร่ วมกับ Graph Cut ซึ่ งได้เสนอขั้นตอนการประมวลผลของระบบ 3 ขั้นตอนดังรู ปภาพที่ 7 ผลลัพธ์
ที่ได้จากการประมวลผลด้วยผลงานที่ Li และคณะ เสนอสามารถลดเวลาประมวลผลเฉลี่ยต่อภาพ
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ให้ น้อยกว่า 3 นาที ซ่ ึ ง ดี ข้ ึ น เมื่ อเที ยบกับ ผลงานของ Chen และคณะ และประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ประมวลผลข้อมูลสามารถทาได้ดีกว่าผลงานของ Chen และคณะ

รู ปภาพที่ 7 ขั้นตอนการประมวลผลระบบงานของ Li และคณะ
การพัฒนางานวิจยั การแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีมีพฒั นาการมาอย่างต่อเนื่ อง ตามรายละเอียด
ของงานวิจยั ก่อนหน้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ถึงแม้จะมีทีมผูว้ จิ ยั ที่สามารถนาเสนอ
วิธีการประมวลผลที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในปี 2010 ของ Zhang และคณะ แต่ก็ตอ้ งแลกมาด้วย
เวลาที่ ใช้สาหรับการประมวลผลที่มากขึ้นหนึ่ งเท่าตัวเมื่อเที ยบกับผลงานของ Wimmer และคณะ
ในปี 2009 ซึ่ งจะเห็ นได้ว่ายังมี ที ม ผูว้ ิจยั ที่ พ ยายามพัฒนางานวิจยั ดังกล่ าวให้ได้ผ ลลัพ ธ์ ของการ
ประมวลที่ ดีและใช้เวลาน้อยลง เช่ น งานของ Li และคณะ ในปี 2015 เสนอวิธีที่สามารถลดเวลา
ประมวลได้เมื่อเทียบกับผลงานของ Zhang และคณะ แต่ผลลัพธ์ของการประมวลผลยังดีไม่เท่ากับ
Wimmer และคณะ ในปี 2009
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2.5 ระนาบร่ างกาย (Body plane)
การกาหนดตาแหน่ งและการบอกความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกายสาหรับ
ทางการแพทย์ มีการแบ่งระนาบของร่ างกายออกเป็ น 3 ระนาบแสดงดังรู ปภาพที่ 8 รายละเอียดดังนี้
1) ระนาบข้าง (Median plane) หมายถึ งระนาบการผ่าแบ่ งตามแนวกึ่ งกลางร่ างกายตาม
แนวดิ่ง โดยแบ่งร่ างกายออกเป็ นสองซี กขวาและซ้าย
2) ระนาบหน้าหลัง (Coronal plane) หมายถึงระนาบที่แบ่งร่ างกายคนตามแนวดิ่งตัดขนาน
กับรอยต่อของกะโหลก โดยแบ่งร่ างกายออกเป็ นซี กหน้าและซี กหลัง
3) ระนาบขวาง (Horizontal plane) เป็ นระนาบที่ต้ งั ฉากกับระนาบข้าง และระนาบหลังซึ่ ง
จะแบ่งร่ างกายออกเป็ นซี กหน้าและซี กหลัง แต่ในร่ างกายคนจะแบ่งออกเป็ นครึ่ งบนและครึ่ งล่าง

รู ปภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายโดยอาศัยแนวผ่าแบ่งร่ างตามระนาบ
2.6 การแทนข้ อมูลของเครื่ องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ [36, pp. 475–478]
การแทนข้อมูลค่าความเข้มของรังสี ที่ได้จากหัววัดรังสี ของเครื่ องซี ทีใช้หลักการแทนค่า
ด้วย  จากสมการที่ (10) ให้เป็ นค่า 𝐶𝑇𝑣
𝛪(𝜂 ) = 𝛪0 𝑒 −𝜇𝜂

(10)

ซึ่ งค่า 𝐶𝑇𝑣 ดังกล่ าวจะนามาใช้แทนค่าความหนาแน่ นของวัตถุ และเป็ นที่ ยอมรั บโดยทัว่ ไปเรี ยก
หน่วยของค่าดังกล่าวว่าค่าเอชยู (Hounsfleld unit :HU) เพื่อเป็ นเกรี ยติแด่เฮาน์สฟิ ลด์
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𝐶𝑇𝑣 =

𝜇 − 𝜇𝑤
1000
𝜇𝑤

(11)

สมการที่ (11) การคานวณหาค่า 𝐶𝑇𝑣 จะดาเนิ นการโดยอ้างอิงเทียบกับค่าความหนาแน่ น
ของน้ า W ดังนั้นเมื่อกาหนดให้  มีค่าเท่ากับค่าความหนาแน่นของน้ าจะได้ค่า 𝐶𝑇𝑣 เท่ากับ 0 HU
และเมื่ อ  มี ค่ าเท่ ากับ ค่ าความหนาแน่ นของอากาศจะได้ค่ า 𝐶𝑇𝑣 เท่ ากับ -1000 HU ซึ่ ง ค่าความ
หนาแน่ นของเนื้ อเยื่อต่าง ๆ เมื่อคานวนตามสู ตรแล้ว จะได้ขอ้ มูล อยู่ระหว่าง -1000 HU ถึ ง +1000
HU หรื อค่าสู งสุ ดอาจมากกว่า +1000 HU ขึ้ นอยู่กบั การกาหนดค่าของผูผ้ ลิ ตเครื่ องซี ที แต่ ละราย
อย่างไรก็ตามสาหรับการมองเห็นของมนุ ษย์ไม่สามารถแยกความแตกต่างของค่าสี เทาในช่วงกว้าง
ๆ ได้ ดังนั้นในทางปฏิ บตั ิการนาค่าเอชยูไปใช้แสดงผลข้อมูลจึงจาเป็ นต้องแปลงข้อมูลค่าเอชยูให้
อยูใ่ นช่วงที่มนุ ษย์สามารถมองเห็นได้ โดยภาพที่แสดงผลจะเป็ นภาพเฉดสี เทา(Gray image) ซึ่ งเฉด
สี เทาเป็ นค่าความสว่างหรื อความเข้มที่มีค่าตั้งแต่ 0 - 255 (0 คือระดับความสว่างน้อยสุ ด และ255
คื อ ระดับ ความสว่า งมากสุ ด ) ดัง สมการที่ (12) แทนค่ า ความสว่า งของจุ ด บนภาพด้ว ย P และ
กาหนดให้ PW คือ ความกว้างของช่วงข้อมูลที่สนใจ PL คือ ตาแหน่งค่าเฉลี่ยของวัตถุที่สนใจ
0 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑇𝑣 ≤ 𝑃𝐿 −
𝑃 = 511 ∙

(𝐶𝑇𝑣 − 𝑃𝐿 +

𝑃𝑊
2

𝑃𝑊
)
2

𝑃𝑊

(12)

𝑃𝑊
1
𝑓𝑜𝑟
𝐶𝑇
≥
𝑃
+
𝑣
𝐿
{
2
ตัว อย่า งวิ ธี ก ารประมวลผลค่ า ซี ที ใ ห้ เป็ นภาพเฉกสี เทา ดัง รู ป ภาพที่ 9 (a) ก าหนดให้
PW = +350 HU, PL = +50 HU, (b) ก าหนดให้ PW = 1500 HU, PL = +300 HU และ (c) ก าหนดให้
PW = 2000 HU, PL = -200 HU
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รู ปภาพที่ 9 แสดงภาพค่าความหนาแน่นของ (a) เนื้อเยื่ออ่อน (b) กระดูก และ (c) ปอด
2.7 การแสดงภาพจากค่ าซีที
การแสดงภาพที่ ได้จากค่าซี ทีจะแสดงภาพ 2 มิติ หรื อภาพ 3 มิติ ขึ้นอยู่กบั ประเภทของงานที่
นาไปใช้ ตัวอย่างภาพการแยกพื้นที่ตบั 2 มิติ และ 3 มิติ ดังรู ปภาพที่ 10

รู ปภาพที่ 10 ภาพการแยกพื้นที่ตบั แสดงผลภาพแบบ 2 มิติ และแสดงผลภาพแบบ 3 มิติ
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สาหรับระบบการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ อาศัยหลักการของค่าความเข้ม หรื อ ค่าความ
สว่างของแสง และค่าตาแหน่งเชิงพื้นที่ โดยสามารถเขียนเป็ นฟั งก์ชนั่ ได้ดงั นี้ ฟั งก์ชนั่ ภาพ 2 มิติ คือ
I(𝑥, 𝑦) และฟั งก์ชน
่ั ภาพ 3 มิติ คือ 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑧) เมื่อกาหนดให้ 𝑥, y และ z เป็ นค่าจานวนเต็มเพื่อใช้
สาหรับระบุตาแหน่งเชิงพื้นที่ แสดงดังรู ปภาพที่ 11 โดย I เป็ นฟังก์ชน่ั ที่ใช้บอกค่าค่าความเข้ม หรื อ
ค่าความสว่างของแสง ณ ตาแหน่ งของจุดภาพ ในภาพ 2 มิติ เรี ยกว่าพิกเซล (pixel) และภาพ 3 มิติ
เรี ยกว่า ว็อกเซล (voxel)

รู ปภาพที่ 11 แสดงการอ้างถึงข้อมูลในภาพ 2 มิติ และ ภาพ 3 มิติ ด้วยฟังก์ชนั่ I
จุดภาพเป็ นหน่ วยพื้นฐานของภาพซึ่ งเป็ นหน่ วยที่ เล็กที่ สุดในภาพ ซึ่ งภาพแต่ละภาพจะ
ประกอบด้วยกลุ่มของจุดภาพจานวนมาก และมีความหนาแน่นของจุดภาพที่แตกต่างกันไป สาหรับ
ข้อมูลที่ได้จากเครื่ องซี ทีเป็ นข้อมูล 3 มิติ ขนาด M x N x P ซึ่ งสามารถเขียนความสัมพันธ์ของว็อก
เซลในภาพได้ดงั สมการที่ (13)
𝐼(0, 0, 0) 𝐼(1, 0, 0)
𝐼(𝑁 − 1, 0, 0)
⋯
𝐼(0, 1, 0) 𝐼(1, 1, 0)
𝐼(𝑁 − 1, 1, 0)
⋮
⋮
⋮
𝐼(0, 𝑀 − 1, 0) 𝐼(1, 𝑀 − 1,0) ⋯ 𝐼(𝑁 − 1, 𝑀 − 1,0)

𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝐼(0, 0, 1) 𝐼(1, 0, 1)
𝐼(𝑁 − 1, 0, 1)
⋯
𝐼(0, 1, 1) 𝐼(1, 1, 1)
𝐼(𝑁 − 1, 1, 1)
⋮
⋮
⋮
𝐼(0, 𝑀 − 1, 1) 𝐼(1, 𝑀 − 1, 1) ⋯ 𝐼(𝑁 − 1, 𝑀 − 1, 1)

(13)

𝐼(0,0, 𝑃 − 1) 𝐼(1,0, 𝑃 − 1)
𝐼(𝑁 − 1, 0, 𝑃 − 1)
⋯
𝐼(0,1, 𝑃 − 1) 𝐼(1,1, 𝑃 − 1)
𝐼(𝑁 − 1, 1, 𝑃 − 1)
⋮
⋮
⋮
[𝐼(0, 𝑀 − 1, 𝑃 − 1) 𝐼(1, 𝑀 − 1, 𝑃 − 1) ⋯ 𝐼(𝑁 − 1, 𝑀 − 1, 𝑃 − 1)]

กาหนดให้ ฟังก์ชนั่ I(x, y, z) แสดงถึงความเข้มของแสง ณ ตาแหน่ง (x, y, z) ซึ่ งค่าที่ได้
จะขึ้นกับจานวนของบิต (Bits) ที่ใช้แทนค่าในแต่ละภาพ ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าใช้ 8 บิต ในการแทน
แต่ละว็อกเซลจะได้ค่าที่ใช้แทนค่าความเข้มของแสงเป็ น 28 หรื อ 256 ค่า
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2.8 การเรี ยนรู้ ของเครื่ องจักร (Machine learning) [37]
การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร คือ การทาให้คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ จากการ
จดจาข้อมูลทาวสถิติ โดยการเขียนโปรแกรม ให้คอมพิวเตอร์ มีการปรับตัว ประมวลผลเพื่อสร้าง
เงื่อนไข ตัดสิ นใจต่าง ๆ จนในที่สุดคอมพิวเตอร์ ก็จะฉลาดพอที่จะทาการตัดสิ นใจบนข้อมูลใหม่ที่
ไม่เคยได้เห็นมาก่อนได้
2.8.1 การเรี ยนรู้ เชิ งลึก (Deep Learning)
การเรี ยนรู ้เชิ งลึก เป็ นเซตย่อยของ Machine Learning หรื อการเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ อง ซึ่งเป็ น
ลาดับชั้นของเครื อข่ายประสามเทียม (Artificial Neural Network) โดยดาเนินการด้วย Machine
Learning เนื่ องจากเครื อข่ายประสามเทียมถูกสร้างมาเหมือนสมองของมนุ ษย์มี Nodes เชื่ อมต่อ
กันเหมื อนเว็บไซต์ แม้ว่าโปรแกรมแบบเก่ าจะสร้ างการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเชิ งเส้ น โดยฟั งก์ชัน
ลาดับชั้นของระบบ Deep Learning ช่วยให้เครื่ องประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการไม่ใช่เชิงเส้น ซึ่ ง
เป็ นเทคนิ ค การเรี ย นรู ้ เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ก าจัด สิ่ ง แปลกปลอมในการท าธุ ร กรรมที่ เสี่ ย งต่ อ การ
หลอกลวงจะประกอบด้วยเวลา, ที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ , IP address, ประเภทของธุ รกิจค้าปลีก และ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดวิธีการหลอกลวงจากบุคคลที่ 3 นอกจากนี้ การเรี ยนรู ้เชิ งลึกยังถูก
นามาใช้ในทุกอุตสาหกรรม สาหรับงานที่มีความแตกต่างกันจานวนมาก ทั้ง Facebook ที่แยก
ความแตกต่างของใบหน้า เพื่อใช้ติดแท็กเพื่อนในรู ปภาพ หรื อแอปพลิเคชัน e-commerce ที่ใช้
จดจาภาพ และอื่น ๆ
2.8.2 นิวรอลเน็ตเวิร์กคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Networks : CNN)
นิ วรอลเน็ตเวิร์กคอนโวลู ชันเป็ นนิ วรอลเน็ตเวิร์กเชิ งลึ ก รู ปแบบหนึ่ งที่ มี โครงสร้ าง
เฉพาะตัวตัวอย่างดังรู ปภาพที่ 12 โดยถูกออกแบบมาเพื่อการเพิ่มความสามารถในการสกัดเอา
feature ที่มีความซับซ้อนมากยิง่ ขึ้นจากข้อมูล โดย CNN นั้นตอบโจทย์ปัญหาประเภทการรับรู ้
(perceptual tasks) อย่างมาก CNN นั้น มักจะถูกใช้เพื่อการสกัด feature จากข้อมูลประเภทที่ไม่
ค่อยเป็ นระเบี ย บหรื อไม่ ได้มี โครงสร้ างเป็ นรู ป แบบเฉพาะตัว (unstructured data) อย่างเช่ น
รู ปภาพ (image) จุดเด่นของ CNN คือ local feature เป็ นส่ วนหนึ่ งของ Neural Network ที่จะถูก
ปรั บ ไปพร้ อ ม ๆ กับ ส่ ว น classifier ดัง นั้ นหลัง จากการ train เราจะได้ feature extractor ที่
เหมาะสมกับงาน local feature เหล่านี้ ถูก applied ที่ ตาแหน่ งต่าง ๆ บนรู ปนาเข้า (เป็ นการทา
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weight sharing แบบหนึ่ ง) ดังนั้นเมื่อเราคานวณเกรเดียนต์ยอ้ นกลับ เราต้องทาการรวมค่าที่ได้
จากตาแหน่งทั้งหมดนี้ ดว้ ย ดังนั้นขนาด (amplitude) ของค่าที่ได้จึงมีขนาดใหญ่พอในการปรับ
kernel เหล่านี้ที่มกั อยูใ่ น layer ล่างๆ
ตารางที่ 5 โครงสร้าง CNN ในรู ปแบบต่าง ๆ
ปี ค.ศ.
1998
2012
2013
2014
2014
2015

จานวน
อัตราข้อผิดพลาด 5
พารามิเตอร์
อันดับแรก
Yann LeCun และคณะ
LeNet
6 หมื่น
Alex Krizhevsky, Geoffer
AlexNet
60 ล้าน
15.3%
Matthew Zeiier and Rob Fergus
ZFNet
14.8%
Google
GoogleLeNet 4 ล้าน
6.67%
Simonyan and Zisserman
VGG Net
138 ล้าน
7.3%
Kaiming He และคณะ
ResNet
3.6%
ผูพ้ ฒั นา

ชื่อโครงสร้าง

1) สถาปัตยกรรม CNN แบ่ งออกเป็ นส่ วนต่ าง ๆ ดังนี้
- Convolutional Layer เป็ นหน่ วยการสร้ างหลักของ CNN พารามิ เตอร์ ของเล
เยอร์ ประกอบด้วยชุ ดของตัวกรองที่เรี ยนรู ้ได้ (kernels) ซึ่ งมีฟิลด์รับข้อมูลขนาดเล็ก
แต่ขยายผ่านระดับความลึ กเต็มรู ปแบบของระดับอิ นพุต ในระหว่างการไปข้างหน้า
ผ่านแต่ละตัวกรอง convolved ข้ามผ่านความกว้างและความสู งของปริ มาณการป้ อน
ข้อมูล การคานวณ dot producing ระหว่างรายการของตัวกรองและการป้ อนข้อมูลและ
แบบ 2 มิติที่ยืนยันการใช้งานของตัวกรองที่เป็ นผลให้เครื อข่ายเรี ยนรู ้ที่ตวั กรองที่เปิ ด
ใช้งานเมื่อตรวจพบประเภทเฉพาะบางส่ วนของคุณสมบัติในบางตาแหน่งเชิงพื้นที่
- Pooling Layer ทาหน้าที่ลดขนาดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง โดยที่รายละเอียดของ
อิ น พุ ตยังครบถ้วนเหมื อนเดิ ม pooling มี ประโยชน์ ใ นเรื่ องการเพิ่ ม ความไวในการ
คานวณและแก้ปัญหา overfitting การ pooling มี สองประเภทหลักที่ นิยมกัน คือ max
pooling และ mean pooling เป็ นตัวกรองแบบหนึ่ งที่ หาค่าสู งสุ ดในบริ เวณที่ ตวั กรอง
ทาบอยู่ม าเป็ นผลลัพ ธ์ โดยจะเตรี ย มตัว กรองในลัก ษณะเดี ย วกับ การท า Feature
Extraction ของ CNN มาทาบบนข้อมู ลแล้วเลื อกค่าที่ สูงที่ สุ ดบนตัวกรองนั้นมาเป็ น
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ผลลัพธ์ใหม่ และจะเลื่ อนตัวกรองไปตาม Stride ที่กาหนดไว้ โดยขนาดตัวกรองของ
การทา max pooling จะนิยมเรี ยกกันว่า pool size
- Fully Connected Layer คือ เลเยอร์ ที่เชื่ อมต่ออย่างสมบูรณ์จะเชื่อมต่อทุกเซลล์
ประสาทในชั้น หนึ่ ง กับ ทุ ก เซลล์ ในอี ก ชั้น หนึ่ ง มี ห ลัก การเหมื อ นกัน กับ โครงข่ า ย
ประสาทหลายชั้นแบบดั้งเดิม (MLP) เมทริ กซ์ที่แบน (flattened matrix) จะผ่านเลเยอร์
ที่เชื่อมต่อเต็มที่เพื่อจัดประเภทภาพ

รู ปภาพที่ 12 สถาปัตยกรรมของ CNN10
2.8.3 U-Net [38]
สถาปั ต ยกรรม U-Net ถู ก สร้ า งขึ้ น บนเครื อ ข่ า ยแบบ Fully Convolutional Network
และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นในส่ ว นของการแบ่ ง ส่ ว น (segmentation) ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ข้ ึ น
สาหรับภาพถ่ายทางการแพทย์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ FCN-8 ความแตกต่างที่สาคัญสองประการ
คื อ U-Net มี ค วามสมมาตรและ การข้ า มการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง Downsampling path และ
Upsampling path โดยใช้ตวั ดาเนิ นการเชื่ อมต่อแทนการรวมกัน การข้ามการเชื่ อมต่อเหล่านี้ มี
วั ต ถุ ป ระ ส งค์ เพื่ อให้ local information กั บ global information ใน ข ณ ะ ที่ Upsampling
เนื่ องจากความสมมาตรเครื อข่ ายจึงมี ฟี เจอร์ แมปจานวนมากใน Upsampling path ซึ่ งช่ วยให้
สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ จากการเปรี ยบเทียบสถาปั ตยกรรม FCN ขั้นพื้นฐานมีเพียงจานวน
ชั้นของคุณสมบัติแผนที่ใน Upsampling path สถาปัตยกรรม U-Net แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1) Contracting / Downsampling path
Contracting / Downsampling path ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 3 บ ล็ อ ก แ ต่ ล ะ บ ล็ อ ก
ประกอบด้วย

10

https://adventuresinmachinelearning.com/convolutional-neural-networks-tutorial-tensorflow/
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- 3x3 Convolution Layer + activation function (พร้อมชุด batch
normalization)
- 3x3 Convolution Layer + activation function (พร้อมชุด batch
normalization)
- 2x2 Max Pooling
2) Bottleneck
ส่ วนหนึ่ งของเครื อข่ายนี้ อยู่ระหว่าง contracting paths และ expanding paths โดย
bottleneck ถู กสร้างขึ้นจาก convolutional layer จานวน 2 เลเยอร์ (พร้อมชุด batch
normalization) กับ dropout
3) Expanding / Upsampling path
Expanding / Upsampling path ประกอบด้วย 4 บล็อก แต่ละบล็อกประกอบด้วย
- Deconvolution layer กับ stride 2
- การเชื่อมต่อข้อมูลที่ถูกครอบตัดที่สอดคล้องกันจาก feature map กับ
contracting path
- 3x3 Convolution layer + activation function (และ batch normalization)
- 3x3 Convolution layer + activation function (และ batch normalization)

รู ปภาพที่ 13 ตัวอย่างสถาปั ตยกรรมของ U-Net11
11

https://lmb.informatik.uni-freiburg.de/people/ronneber/u-net/
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อสร้ างระบบการแยกพื้ นที่ ตบั จากภาพถ่ ายซี ที โดยมี
สมมติฐานที่ ขบั เคลื่ อนงานวิจยั คื อ การใช้กลไกทางสถิ ติเกี่ ยวกับค่าเอชยู ร่ วมกับการเรี ยนรู ้ของ
คอมพิวเตอร์ จะทาให้การประมาณค่าเอชยู ของตับเป็ นไปอย่างแม่นยา และการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบ
ย้ายค่าเฉลี่ ย (Mean-Shift Clustering) จะช่ วยให้เราหาพื้นที่ ๆ คาดว่าเป็ นพื้นที่ตบั ได้รวดเร็ ว เหมาะ
กับการนาไปปรับใช้เพื่อหาพื้นที่ ๆ ต้องการได้อย่างแม่นยาสู ง จากการตั้งสมมติฐานดังกล่าวผูว้ ิจยั
จึงได้ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ในการดาเนินงานวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
การดาเนิ นการวิจยั มีข้ นั ตอนการดาเนินการดังรู ปภาพที่ 14 (a) ภาพขั้นตอนการประยุกต์ใช้
การเรี ยนรู ้ ของเครื่ อง และรู ป ภาพที่ 14 (b) เพิ่ ม การแบ่ งกลุ่ ม ข้อมู ลแบบย้ายค่าเฉลี่ ย (Mean-Shift
Clustering) ในขั้นตอนแยกพื้นที่ ตบั จากภาพซี ทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยประยุกต์สถาปั ตยกรรม
U-Net ที่ ออกแบบให้มีกลไกลการเรี ยนรู ้ ชิงลึ กที่ ผูว้ ิจยั นามาปรับเพิ่มจานวนชั้นของการเรี ยนรู ้ ให้
มากขึ้นจากสถาปั ตยกรรม U-Net ดังเดิ มจากงานวิจยั ก่อนหน้า และปรั บเพิ่มให้มี Dropout Layer
(DP) และ Batch Normalization (BN) ในแต่ละชั้นของการเรี ยนรู ้ดงั รู ปภาพที่ 16 สถาปั ตยกรรมการ
เรี ยนรู ้ชิงลึกที่นามาปรับใช้ในงานวิจยั

รู ปภาพที่ 14 ภาพซ้ายการประยุกต์ใช้ U-Net และภาพขวาเพิ่มการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบย้ายค่าเฉลี่ย
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3.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการวิจัย
การดาเนิ นงานวิจยั ผูว้ ิจยั ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายโดยมี
รายละเอียดคุณสมบัติดงั นี้
3.2.1 ฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ในการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์
1) เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
- หน่วยประมวลผล Intel(R) Xeon(R) 16 Core ความเร็ ว 2.6 GHz
- หน่วยความจา 180 GB
- ฮาร์ ตดิสก์เก็บข้อมูลขนาดความจุ 6 TB
2) การ์ ดหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิ ก (GPU) GEFORCE RTX 2080 Ti
- RTX-OPS 78T
- Boost Clock 1635 MHz (OC)
- Frame Buffer 11GB GDDR6
- Memory Speed 14 Gbps
3.2.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
1) ระบบปฏิบตั ิการลินุกช์ (Linux Operating System) Ubuntu Server LTS เวอร์ ชนั่ 16.04.6
2) โปรกรมจาลองสภาพแวดล้อม (Docker) เวอร์ ชนั่ 18.09.2 และ CUDA Toolkit 9.0
3) โปรแกรมพัฒนาชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ ใช้ Jupyter Notebook และโปรแกรม Python 3
4) โปรแกรม Deep Learning Library ใช้ Tensorflow V. 1.13 และ Keras V. 2.2.4
3.3 การเตรียมข้ อมูลสาหรับการทดลอง
ข้อมูลที่ใช้สาหรับการศึกษาวิจยั นามาจากฐานข้อมูลการแข่งขัน Segmentation of the Liver
2007 (SLIVER07) ซึ่ งประกอบไปด้วยจานวนภาพซี ทีในช่ องท้อง 20 ภาพรายละเอียดของภาพซี ที
ดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 3.1 โดยมีข้ นั ตอนการเตรี ยมข้อมูลดังนี้

27
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลรายละเอียดของภาพซีทีจานวน 20 ภาพจาก SLIVER07

3.3.1 การเพิ่ มจานวนข้อมู ล (Data Augmentation) ด้วยการปรั บ ค่ าความละเอี ยดว็อกเซล
ของภาพซี ทีให้เพิ่มขึ้นและลดลง จานวน 11 ชุ ด แสดงผลจานวนภาพที่เพิ่มขึ้นจาก 4,159 ชิ้น (Slice)
เป็ น 68,107 ชิ้น และจานวนภาพที่มีพ้นื ที่ตบั เดิม 2,750 ชิ้น เป็ น 43,105 ชิ้น รายละเอียดดังตารางที่ 7
และตารางที่ 8 ตามลาดับ คอลัมน์ SR0 หมายถึ งจานวนชิ้ นของภาพจากค่าความละเอี ยดเดิ มตาม
ตารางที่ 3.1 คอลัมน์ SR1 หมายถึ งจานวนชิ้ นของภาพจากการปรับค่าความละเอียดของ ว็อกเซล
เป็ น 1.00 x 1.00 x 1.00 mm. และ คอลัมน์ +0.xx หรื อ -0.xx หมายถึ งการปรับค่าความละเอียดโดย
เทียบกับคอลัมน์ SR1 เช่ น +0.30 จะเป็ น SR1+0.30 จะได้ค่าความละเอียดเป็ น 1.30 mm. ดังนั้นจะ
เป็ นการปรับความละเอียดของว็อกเซลเป็ น 1.30 x 1.30 x 1.30 mm. เป็ นต้น

28
ตารางที่ 7 แสดงจานวนภาพข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากการปรับค่าความละเอียดว็อกเซล

ตารางที่ 8 แสดงจานวนภาพข้อมูลที่มีพ้นื ที่ตบั ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับค่าความละเอียดว็อกเซล

3.3.2 การปรับค่าเอชยู (Hounsfield Unit) เป็ นการนอร์ มลั ไลเซชัน ค่าเอชยูภาพซี ทีจานวน
เต็มระหว่าง -1024 ถึง N ให้เป็ นค่าจานวนจริ งด้วยฟั งก์ชนั NCDF ซึ่ งประยุกต์จากสมการการแจก
แจงปรกติแบบ Cumulative Distribution Function (CDF) โดยการแทนค่า 𝑥 ด้วย 𝑣𝑖′ ในสมการที่
(19) ซึ่ งกาหนดให้ 𝑉 เป็ นเซ็ตของว็อกเซลภาพซี ทีเขียนแทนด้วยสมการที่ (14) และ 𝑉 ′ เป็ นเซ็ ต
ของว็อกเซลที่กาหนดให้ค่า 𝑣𝑖′ = 𝑣𝑖 − min(𝑉) ดังสมการที่ (15)
𝑉 = {𝑣0 , 𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑁 | 𝑣𝑖 ∈ [−1024, 𝐿]}

(14)
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𝑉 ′ = {𝑣0′ , 𝑣1′ , 𝑣2′ , … , 𝑣𝑁′ | 𝑣𝑖′ ∈ [0, max(𝑉) − min(𝑉)]}
𝜇 + 𝑚 𝑖𝑓 𝑥 > 𝜇 + 𝑚
𝑀 (𝑥, 𝜇, 𝑚) = {𝜇 − 𝑚 𝑖𝑓 𝑥 < 𝜇 − 𝑚
𝑥
𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟

(15)

𝑁(𝑥, 𝑚1 , 𝑚2 ) = (𝑥 − 𝑚1 )⁄(𝑚2 − 𝑚1 )

(17)

𝐶(𝑥, 𝜇, 𝜎) = 1⁄(1 + 𝑒 −(𝑥−𝜇)⁄𝜎 )

(18)

𝐶(𝑀(𝑥, 𝜇, 𝑚), 𝜇, 𝜎),
𝑁𝑐𝑑𝑓 (𝑥, 𝜇, 𝜎, 𝑚) = 𝑁 ( 𝐶(𝜇 − 𝑚, 𝜇, 𝜎), )
𝐶(𝜇 + 𝑚, 𝜇, 𝜎)

(19)

1
𝑁𝑏𝑆𝐷 (𝑥, 𝜇, 𝑚) = (𝑥 − 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑁𝑏𝑆𝐷 (𝑉 ′ , 𝜇, 𝑚))) ∙ (
)
𝑠𝑡𝑑(𝑁𝑏𝑆𝐷 (𝑉 ′ , 𝜇, 𝑚))

(20)

(16)

กาหนดค่าตัวแปลดังนี้
- 𝑥 เป็ นค่าเอชยูของแต่ละว็อกเซลในภาพซี ทีแต่ละภาพ
- 𝜇 เป็ นค่าเอชยูของอวัยวะเป้าหมายในภาพซี ทีแต่ละภาพ
- 𝜎 เป็ นค่าเบี่ยงเบนมาตฐานเอชยู
- 𝑚1 เป็ นค่าเอชยูนอ้ ยสุ ดของช่วงค่าที่ตอ้ งการ
- 𝑚1 เป็ นค่าเอชยูนอ้ ยสุ ดของช่วงค่าที่ตอ้ งการ
- 𝑚 เป็ นค่าของขนาดของช่วงค่าเอชยูที่ตอ้ งการได้จาก 𝑚2 − 𝑚1
การนอร์ ม ลั ไลเซชัน ค่ าเอชยูด้วยฟั งก์ชัน NbSD ซึ่ งประยุก ต์ม าจากสมการการแจกแจง
ปรกติ แ บบ Zero Mean and One Standard Normal Distribution โดยการแทนค่ า 𝑥 ด้ ว ย 𝑣𝑖′ ใน
สมการที่ (20) แสดงตวอย่างผลการปรับข้อมูลภาพด้วยฟั งก์ชนั NbSD และ NCDF ดังรู ปภาพที่ 15
ภาพซ้ายภาพซี ทีปรับค่าเอชยูดว้ ยสมการที่ (20) และภาพขวาภาพซีทีปรับค่าเอชยูดว้ ยสมการที่
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รู ปภาพที่ 15 ภาพซ้ายภาพซี ทีปรับค่าเอชยูดว้ ยสมการที่ (20) และภาพขวาภาพซีทีปรับค่าเอชยูดว้ ย
สมการที่ (19)
3.4 สถาปัตยกรรม U-Net
สถาปัตยกรรม U-Net ที่ออกแบบให้มีกลไกลการเรี ยนรู ้ชิงลึกที่ผวู ้ จิ ยั นามาปรับเพิม่ จานวน
ชั้นของการเรี ยนรู ้ให้มากขึ้นจากงานวิจยั ก่อนหน้า พร้อมทั้งปรับเพิ่มให้มี DP และ BN ในแต่ละชั้น
ของการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมแสดงดังรู ปภาพที่ 16 ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้สร้างโมเดล U-Net ดังกล่าวด้วยโปรแกรม
Deep Learning Library ใช้ Tensorflow และ Keras มีพารามิเตอร์ จานวนทั้งสิ้ น7,861,697
พารามิเตอร์ รายละเอียดโมเดลดัง
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ตารางที่ 9 และตารางที่ 10 ส าหรั บ ขั้น ตอนการฝึ กสอนโมเดลผู ้วิ จ ัย เลื อ กใช้ Nadam
Optimizers และกาหนดค่ าพารามิ เตอร์ Optimizers เป็ นดังนี้ lr=14e-5, beta_1=0.9, beta_2=0.999,
epsilon=1e-7, schedule_decay=4e-3 ใช้ Soft Dice loss function เป็ น loss function ส าหรั บ ใช้เป็ น
ค่าพารามิเตอร์ ช้ ี นาการปรับค่าผลการฝึ กโมเดล ที่อาศัยหลักการของ Dice coefficient ซึ่ งช่ วยบอก
ได้วา่ ชุดข้อมูล 2 ชุดมีส่วนที่ซอ้ นทับหรื อคล้ายคลึงกันมากเพียงใดตามสมการที่ (21)
𝐷𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =

2|𝐴 ∩ 𝐵|
|𝐴| + |𝐵|

(21)

โดย |𝐴 ∩ 𝐵| แสดงถึ งชุ ดข้อมูล เหมื อนกันของ A และ B ขณะที่ |𝐴| และ |𝐵| คื อตัว
ประกอบของ A และ B ตามลาดับ และ Soft Dice จะมีค่าตามสมการที่ (22)
Soft 𝐷𝑖𝑐𝑒 = 1 − 𝐷𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡

(22)

รู ปภาพที่ 16 สถาปัตยกรรม U-Net ที่ปรับปรุ งและนามาใช้สาหรับการดาเนินการวิจยั
ซึ่ งเมื่อนามาประยุกต์ใช้กบั รู ปภาพแล้ว เราสามารถเขียน Soft dice function ได้ดงั สมการที่ (23)
2 ∑𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 𝑦𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡
𝑆𝑜𝑓𝑡 𝐷𝑖𝑐𝑒 = 1 −
2
2
∑𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 𝑦𝑡𝑟𝑢𝑒
+ ∑𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡

(23)
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ตารางที่ 9 พารามิเตอร์โมเดล U-Net ขั้นตอน Down sampling path

ตารางที่ 10 พารามิเตอร์โมเดล U-Net ขั้นตอน Up sampling path
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3.5 การแบ่ งกลุ่มข้ อมูลแบบย้ ายค่ าเฉลีย่ (Mean-Shift Clustering)
การแบ่ ง กลุ่ ม ข้อ มู ล แบบย้า ยค่ า เฉลี่ ย (Mean-Shift Clustering) เป็ นขั้น ตอนการจัด กลุ่ ม
ข้อมูลที่ได้จากการทานายพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีในขั้นตอนหลังจากการประมวลผลด้วย U-Net โดย
หากลุ่มของพื้นที่ตบั ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาพ โดยใช้ฟังก์ชน่ั การประมวลผลตาแหน่งใน 𝑇𝑎 , 𝑇𝑏
และ 𝑇𝑐 เพื่อกาหนดกรอบพื้นที่ของตับที่เหมาะสมแสดงดังรู ปภาพที่ 17 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จาก
การใช้เทคนิ คการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบย้ายค่าเฉลี่ ย กาหนดให้ 𝑉 ′′ = {𝑣0′′ , 𝑣1′′ , 𝑣2′′ , … , 𝑣𝑁′′ }
เป็ นเซ็ ตของว็อกเซลผลลัพธ์การแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ที กาหนดให้ 𝑣𝑖′′ มีค่าเป็ น 0 แทนพื้นหลัง
และ 1 เป็ นผลลัพธ์วอ็ กเซลพื้นที่ตบั จากการประมวลผลด้วย U-Net
𝑃(𝑖0 , 𝑖1 , 𝑖2 ) = 𝑖0 ∙ (𝑑1 ∙ 𝑑2 ) + 𝑖1 ∙ 𝑑2 + 𝑖2
[𝑖,
𝑆(𝑖, 𝑗, 𝑘) = {

𝐼𝑁𝑇(𝑗%(𝑑1 ∙ 𝑑2 )/𝑑2 ), 𝑗%𝑑2 ] 𝑖𝑓 𝑘 == 0
[𝐼𝑁𝑇(𝑗⁄𝑑2 ), 𝑖, 𝑗%𝑑2 ]
𝑖𝑓 𝑘 == 1
[𝐼𝑁𝑇(𝑗⁄𝑑1 ), 𝑗%𝑑1 , 𝑖]
𝑖𝑓 𝑘 == 2

(24)

(25)

ก า ห น ด ใ ห้ 𝑇𝑎 = {𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑑0 }, 𝑇𝑏 = {𝑏0 , 𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑑1 } แ ล ะ
𝑇𝑐 = {𝑐0 , 𝑐1 , 𝑐2 , … , 𝑐𝑑2 } โดย 𝑇𝑎 แทนผลรวมของว็อกเซลผลลัพธ์ การทานายพื้นที่ ตบั ตาม
แนวระนาบข้าง 𝑇𝑏 แทนผลรวมของว็อกเซลผลลัพธ์การทานายพื้นที่ตบั ตามแนวระนาบหน้าหลัง
และ 𝑇𝑐 แทนผลรวมของว็อกเซลผลลัพธ์การทานายพื้นที่ตบั ตามแนวระนาบขวาง
(𝑑1 ∙𝑑2 )

𝑎𝑖 = ∑ 𝑣′′𝑃(𝑆(𝑖,𝑗,0))

(26)

𝑗=0
(𝑑0 ∙𝑑2 )

𝑏𝑖 = ∑ 𝑣′′𝑃(𝑆(𝑖,𝑗,1))
𝑗=0

(27)
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(𝑑0 ∙𝑑1 )

𝑐𝑖 = ∑ 𝑣′′𝑃(𝑆(𝑖,𝑗,2))

(28)

𝑗=0

0
𝑆𝐻(𝑋, 𝑖) = {
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑋) − 𝑋) − 𝑟

𝑆𝑃(𝑋, 𝑖, 𝑟) = {

𝑖
𝑆𝑃(𝛽(𝑖 + 𝑆𝐻(𝑋, 𝑟)), 𝑖 + 𝑆𝐻(𝑋, 𝑟), 𝑟)

𝑖𝑓 𝑠𝑢𝑚(𝑋) = 0
𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟

(29)

𝑖𝑓 𝑆𝐻(𝑋, 𝑟) = 0
𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟

(30)

สามารถหาขอบเขตของพื้นที่ตบั ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตามแนวระนาบทั้งสามในภาพได้จาก
สมการที่ (30) ใน {𝑆𝑃(𝛽 (𝑖), 𝑖 ∙ 𝜔 + 𝑟, 𝑟) 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = [0, (𝑖 ∗ 𝜔)⁄𝑟 + 1]}
พร้อมทั้งแทนค่า 𝛽 ดังนี้
𝛽

เท่ากับ {𝑎𝑖∙𝜔+𝑗 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = [0, 𝜔 − 1]} สาหรับระนาบข้าง

𝛽

เท่ากับ {𝑏𝑖∙𝜔+𝑗 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = [0, 𝜔 − 1]} สาหรับระนาบหน้าหลัง

𝛽

เท่ากับ {𝑐𝑖∙𝜔+𝑗 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = [0, 𝜔 − 1]} สาหรับระนาบขวาง

กาหนดค่าตัวแปลดังนี้
- 𝑑0 เป็ นค่าของขนาดภาพซี ทีในระนาบข้าง (Median Plane)
- 𝑑1 เป็ นค่าของขนาดภาพซี ทีในระนาบหน้าหลัง (Coronal Plane)
- 𝑑2 เป็ นค่าของขนาดภาพซี ทีในระนาบขวาง (Horizontal Plane)
- 𝑟 เป็ นค่าของรัศมีของกลุ่มข้อมูลใน 𝑇𝑎 , 𝑇𝑏 และ 𝑇𝑐
- 𝜔 เป็ นค่าของขนาดขอบเขตกลุ่มข้อมูลใน 𝑇𝑎 , 𝑇𝑏 และ 𝑇𝑐
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3.6 การทดลองและการวัดประสิ ทธิภาพ
การทดลองในงานวิจยั นี้ดาเนิ นการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพกระบวนการปรับค่าเอชยูดว้ ย
ฟั ง ก์ ชั น NbSD และ NCDF และใช้ เทคนิ ค การแบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล แบบย้า ยค่ า เฉลี่ ย (Mean-Shift
Clustering) สาหรับ แยกพื้นที่ ตบั จากภาพซี ทีในขั้นตอนหลังจากการประมวลผลด้วย U-Net ตาม
ขั้นตอนแสดงดังรู ปภาพที่ 14 และวิธีการวัดประสิ ทธิภาพการทดลองผูว้ ิจยั เลือกใช้วธิ ี 5-fold crossvalidation โดยแบ่งชุดฝึ กการเรี ยนรู ้ และชุดทดสอบ ตามรายละเอียดดังตารางที่ 11 กาหนดให้แต่ละ
รอบการทดสอบประกอบด้วยชุ ดฝึ กการเรี ยนรู ้จานวน 16x12 ภาพต่อรอบ และชุ ดทดสอบจานวน
4x12 ภาพต่อรอบ รายละเอียดข้อมูลชุดฝึ กและชุดทดสอบตามตารางที่ 7 และตารางที่ 8
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลการแบ่งชุดทดสอบ และชุดฝึ กการเรี ยนรู ้แบบ 5-fold cross-validation
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
แนวทางการดาเนิ นการวิจยั ที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการพัฒนาวิธีการ
แยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีดว้ ยการประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้ของเครื่ องและการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบย้าย
ค่าเฉลี่ย ได้ผลลัพธ์ดงั นี้
4.1 ผลลัพธ์ จากการประมวลผลด้ วยการแบ่ งกลุ่มแบบย้ ายค่ าเฉลีย่
การใช้วธิ ี การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบย้ายค่าเฉลี่ย (Mean-Shift Clustering) ร่ วมการประมวลผล
ด้วยใช่ ให้สามารถตัดส่ วนพื้นที่ ส่วนเกิ นจากการทานายของ U-Net แสดงดังรู ปภาพที่ 17 พื้นที่ สี
แดงคือพื้นที่ของตับเป้ าหมาย พื้นที่กรอบสี เขียวคือพื้นที่ของตับที่ได้จากการประมวลผลด้วย U-Net
และพื้นที่สีน้ าเงินคือผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ Mean-Shift เพื่อตัดพื้นที่ส่วนเกินออกได้โดยการเลือก
กรอบพื้นที่ ๆ ที่สุดจากแนวแกน X, Y และ Z ส่ งผลให้ได้ผลลัพธ์ค่าความแม่นยาดีข้ ึน

รู ปภาพที่ 17 ภาพผลลัพธ์จากพื้นที่ตบั ที่ตดั พื้นที่ส่วนเกินด้วย Mean-Shift
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ส าหรั บ ขั้น ตอนก่ อ นการประมวลผลด้ว ย U-Net ผู ้วิ จยั เสนอฟั ง ก์ ชัน ส าหรั บ การปรั บ
ข้อมู ลภาพซี ที ด้วยฟั งก์ชัน NbSD และ NCDF แสดงตัวอย่างของผลลัพ ธ์ จากการปรั บ ข้อมู ล ใช้
ฟั งก์ชัน NbSD ดังรู ปภาพที่ 18 และผลลัพธ์ จากการปรับข้อมู ลใช้ฟังก์ชัน NCDF ดังรู ปภาพที่ 19
จากภาพ (a) สี แดงแสดงถึงพื้นที่ตบั เป้ าหมาย (b) สี แดงแสดงถึ งการเปรี ยบเทียบพื้นที่ตบั เป้ าหมาย
กับสี เขียวขอบพื้นตับที่ได้จากการประมวลผลด้วย U-Net (c) สี แดงแสดงถึ งการเปรี ยบเทียบพื้นที่
ตับเป้ าหมายกับสี น้ าเงินขอบพื้นตับที่ได้จากการประมวลผลด้วย U-Net และ Mean-Shift และ (d) สี
เขี ยวแสดงถึ งพื้นที่ ตบั ที่ได้จากการประมวลผลด้วย U-Net สี น้ าเงิ นแสดงถึ งการตัดพื้นที่ ส่วนเกิ น
ด้วย Mean-Shift และสี แดงแสดงถึงพื้นที่ของตับที่ขาดหายไปจากการประมวลผลด้วย U-Net

รู ปภาพที่ 18 ภาพผลลัพธ์การทานายพื้นที่ตบั และการตัดพื้นที่ส่วนเกิน NbSD + Mean-Shift
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รู ปภาพที่ 19 ภาพผลลัพธ์การทานายพื้นที่ตบั และการตัดพื้นที่ส่วนเกิน NCDF + Mean-Shift
4.2 ผลลัพธ์ จากการทดสอบด้ วยการปรับค่ าเอชยูด้วยฟังก์ชัน NbSD
ผลจากการทดลองการดาเนิ นงานวิจยั ตามที่เสนอผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทดสอบความแม่นยา
ของโมเดลด้วยการวัดดัชนีความคล้ายคลึงกันของผลลัพธ์เป้ าหมายเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชนั
NbSD และ UNet แสดงรายละเอียดของผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 12 ถึง ตารางที่ 15 ผลจากตารางดังกล่าว
ผูว้ ิจยั ดาเนิ น การเปรี ยบเที ยบผลความแม่ นยาผลลัพ ธ์ ที่ ใช้ Mean-Shift* และ Mean-Shift รวมทั้ง
Connected Component (CC) ในขั้นตอนสุ ดท้ายต่อจากการทานายพื้นที่ดว้ ย UNet ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การใช้ Mean-Shift* กับ Mean-Shift ผลลัพธ์ที่ได้ค่าความแม่นยาไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เวลาที่ใช้
ในการประมวลผลด้ว ย Mean-Shift* เพิ่ ม ขึ้ นจากการประมวลผลด้ ว ย Mean-Shift เป็ น n เท่ า
เนื่องจากการประมวลผลด้วย Mean-Shift* จะเป็ นการประมวลผลภาพทีละสไลซ์ของภาพ
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สาหรับการขั้นตอนที่ใช้ Connected Components เมื่อเทียบกับ Mean-Shift จะได้ผลลัพธ์ที่
ดี ส ามารถตัด เศษพื้ น ส่ วนที่ ไ ม่ ใ ช่ พ้ื น ที่ ต ับ ที่ อ ยู่บ ริ เวณใต้พ้ื น ที่ ต ับ ใหญ่ ไ ด้ แสดงภาพตัว อย่า ง
เปรี ยบเทียบผลในรู ปแบบสามมิติ ดงั รู ปภาพที่ 20 แสดงให้เห็ นการตัดพื้นที่ส่วนเกิ นของพื้นที่ตบั
จากการทานายด้วย UNet ได้แต่สาหรับ Mean-Shift สามารถตัดพื้นที่ส่วนเกินที่ติดกับพื้นที่ตบั ใหญ่
ได้เช่นกัน ส่ งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มีแนวโน้มที่ดีข้ ึนเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ใช้ UNet เพียงอย่างเดียว

รู ปภาพที่ 20 ตัวอย่างภาพผลลัพธ์การใช้ Connected Components (CC)
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ตารางที่ 12 ผลลัพธ์ความแม่นยาการประมวลผลข้อมูลด้วย NbSD + UNet

ตารางที่ 13 ผลลัพธ์ความแม่นยาการประมวลผลข้อมูลด้วย NbSD + Mean-Shift*

41
ตารางที่ 14 ผลลัพธ์ความแม่นยาการประมวลผลข้อมูลด้วย NbSD + Mean-Shift

ตารางที่ 15 ผลลัพธ์ความแม่นยาการประมวลผลข้อมูลด้วย NbSD + Connected Components
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4.3 ผลลัพธ์ จากการทดสอบด้ วยการปรับค่ าเอชยูด้วยฟังก์ชัน NCDF
ผลจากการทดลองการดาเนิ นงานวิจยั ตามที่เสนอผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทดสอบความแม่นยา
ของโมเดลด้วยการวัดดัชนีความคล้ายคลึงกันของผลลัพธ์เป้ าหมายเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชนั
NCDF แสดงให้เห็นได้วา่ ฟั งก์ชนั ดังกล่าวมีผลต่อค่าความแม่นยาของการประมวลตามรายละเอียด
ของผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 16 ถึง ตารางที่ 19
ตารางที่ 16 ผลลัพธ์ความแม่นยาการประมวลผลข้อมูลด้วย NCDF + UNet
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ตารางที่ 17 ผลลัพธ์ความแม่นยาการประมวลผลข้อมูลด้วย NCDF + Mean-Shift*

ตารางที่ 18 ผลลัพธ์ความแม่นยาการประมวลผลข้อมูลด้วย NCDF + Mean-Shift

44
ตารางที่ 19 ผลลัพธ์ความแม่นยาการประมวลผลข้อมูลด้วย NCDF + Connected Components
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4.4 สรุ ปผลการทดสอบ
สรุ ปผลความแม่นยาการประมวลผลของชุดทดสอบที่ 1 – 5 ด้วยรู ปแบบการประมวลผล
รายละเอียดดังตารางที่ 20 ถึง ตารางที่ 27 และรายละเอียดของผลสรุ ปการทดแสดงดังตารางข้อมูล
ในภาคผนวก
ตารางที่ 20 สรุ ปผลความแม่นยาการประมวลผลด้วย NbSD ของชุดทดสอบที่ 1 – 5

ตารางที่ 21 สรุ ปผลความแม่นยาการประมวลผลด้วย NCDF ของชุดทดสอบที่ 1 – 5

ตารางที่ 22 สรุ ปผลความแม่นยาการประมวลผลด้วย NbSD + Mean-Shift* ของชุดทดสอบที่ 1 – 5

ตารางที่ 23 สรุ ปผลความแม่นยาการประมวลผลด้วย NCDF + Mean-Shift* ของชุดทดสอบที่ 1 – 5
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ตารางที่ 24 สรุ ปผลความแม่นยาการประมวลผลด้วย NbSD + Mean-Shift ของชุดทดสอบที่ 1 – 5

ตารางที่ 25 สรุ ปผลความแม่นยาการประมวลผลด้วย NCDF + Mean-Shift ของชุดทดสอบที่ 1 – 5

ตารางที่ 26 สรุ ปผลความแม่นยาการประมวลผลด้วย NbSD + CC ของชุดทดสอบที่ 1 – 5

ตารางที่ 27 สรุ ปผลความแม่นยาการประมวลผลด้วย NCDF + CC ของชุดทดสอบที่ 1 – 5
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บทที่ 5
สรุ ปผลการดาเนินงานวิจัย
ตามที่ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้ของเครื่ องเชิ งลึกสถาปั ตยกรรม
U-Net ร่ วมกับ การแบ่ งกลุ่ ม ข้อ มู ล แบบย้ายค่ า เฉลี่ ย ส าหรั บ การแยกพื้ นที่ ต ับ จากภาพซี ที อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพขั้น วัตถุประสงค์หลักที่ได้กาหนดไว้มีดงั นี้
1) เพื่อศึกษาและคิดค้นอัลกอริ ทึมในการแยกพื้นที่ตบั จากภาพซี ทีที่มีประสิ ทธิ ภาพเชิง
เวลาและความแม่นยาสู ง เหมาะแก่การนาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางคลินิก
2) เพื่อพัฒนาโมเดลสาหรับการแยกพื้นที่ตบั จากภาพซีทีแบบอัตโนมัติ
3) เพื่อทวนสอบประสิ ทธิ ภาพและความแม่นยาของระบบ โดยเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั อื่น
และเน้นไปที่ชุดข้อมูลเดียวกัน
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผลการดาเนิ นงานวิจยั แสดงให้เห็ นว่าขั้นตอนการเตรี ยมข้อมู ลมี ผลต่อการฝึ กการเรี ยนรู ้
ของเครื่ องซึ่ งการใช้วิธีการปรับค่าเอชยูดว้ ยฟั งก์ชนั NCDF สมการที่ (19) ให้ผลของการแยกพื้นที่
ตับได้ดีข้ ึนกว่าการปรับค่าเอชยูดว้ ยฟังก์ชนั NbSD สมการที่ (20) ซึ่งวิธีการปรับค่าเอชยูดว้ ยฟังก์ชนั
NCDF นั้น ยัง มี แ นวทางที่ ส ามารถน าไปปรั บ ใช้ก ับ อวัย วะอื่ น ๆ ได้โดยการปรั บ เพิ่ ม ลดค่ า ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และผูว้ ิจยั ได้เสนอการแบ่งกลุ่มแบบย้ายค่าเฉลี่ยสาหรับการแยกพื้นที่ตบั ซึ่ งให้
ผลลัพธ์ที่ดีข้ ึนแสดงให้เห็นดัง
ตารางที่ 24 ถึง ตารางที่ 27 แสดงถึงความแม่นยาของการแยกพื้นที่ตบั ด้วยการวัดโดยดัชนี
ความคล้ายคลึ งกันที่ เพิ่มขึ้น โดยใช้วิธีการตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อแบบ 5-fold Cross-Validation
ผลการทดลองที่ดีที่สุดดังตารางที่ 27 อยูใ่ นระดับร้อยละ 97 และใช้เวลาประมวลผล 0.35 วินาทีโดย
เฉลี่ย (ประมาณ 75 วินาทีต่อภาพ)
งานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั สามารถคิดค้นอันกอริ ทึมและพัฒนาโมดลสาหรับการแยกพื้นที่ตบั จากภาพ
ซี ทีที่มีประสิ ทธิ ภาพเชิงเวลา และความแม่นยาเฉลี่ยสู งสุ ดอยูใ่ นระดับร้อยละ 97 ดังตารางที่ 27
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5.2 ปัญหาและอุปสรรค
ปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่างการท าวิจยั มี บ างประเด็นที่ เป็ นอุ ปสรรคส่ งผลให้การ
ดาเนินงานเกิดปั ญหาดังต่อไปนี้
5.2.1 พื้นที่ของหน่วยความจาหลักและหน่วยความจาสารองมีผลต่อเวลาในการฝึ กและทดสอบ
การเรี ยนรู ้ของระบบ
5.2.2 จานวนของภาพซีที่ที่นามาใช้ในการการฝึ กและทดสอบการเรี ยนรู ้ ของระบบมีอย่างจากัด
5.3 ข้ อเสนอแนะ
การประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้ของเครื่ องตามที่ผวู ้ ิจยั เสนอ ควรมีการดาเนินการเปรี ยบเทียบ
เพิ่มเติมกับภาพซี ทีในช่องท้องที่เป็ นอวัยวะอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ตับอ่อน ม้าม ไต เป็ นต้น
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