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Abstract
Metal artifacts from metal dental in computed tomography (CT) images can complicatedly delineate
of tumor and organs at risk (OARs) and cause critical errors in dose calculation of treatment planning. However,
appropriate algorithms can be applied to minimize these artifacts. The purpose of this study was to study and evaluate
a metal artifact reduction algorithm for radiotherapy treatment planning on the simulated head and neck phantom
images inserted dental implant. This study used the digital image processing to segment metal objects in initial
image, fuzzy c-mean technique was used. Linear interpolation and itotal variation inpainting (TV) were restored
the data to complete sinogram data. Quantitative image quality compared between the initial image and the reduced
metal artefact images.The TV algorithm can eliminated streak artifact and dark band. The TV algorithm can improve
image quality in metal artifact-affected simulation images caused by the dental inplant.
Keywords: Metal Artifacts Reduction, Sinogram, Interpolation, Total Variation Inpainting

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

บทคัดย่อ
สิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาลองการรักษาที่เกิดจากโละรากฟั นเทียมส่งผลให้ การวาง
แผนการรักษาเพื่อกาหนดขอบเขตของก้ อนมะเร็งและอวัยวะปกติเกิดความผิดพลาดและอาจส่งผลต่อความถูกต้ องของ
การคานวณปริมาณรังสีสาหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็ง อย่างไรก็ตาม สิ่งแปลกปลอมโลหะดังกล่าวสามารถลดได้ ด้วยการใช้
อัลกอริทมึ ที่เหมาะสม วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาและประเมินอัลกอริทมึ สาหรับลดสิ่งแปลกปลอม
โลหะในภาพจาลองการรักษาส่วนศีรษะและลาคอที่มีส่ิงแปลกปลอมโลหะจากรากฟั นเทียม การศึกษานี้ใช้ วิธีก าร
ประมวลผลภาพดิจิทัลเพื่อจาแนกข้ อมูลภาพโลหะด้ วยเทคนิค ฟั ซซี่ ซี มีน จากข้ อมูลภาพต้ นฉบับ จากนั้นทาการ
ประมาณค่าข้ อมูลไซโนแกรมบางส่วนที่ขาดหายไปด้ วยวิธกี ารประมาณค่าเชิงเส้ นและประมาณค่าทาซา้ เทคนิคโทโทล วาริ
เอชั่น อินเพนทิ่ง (ทีวี) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลไซโนแกรมที่สมบูรณ์ ผลการประเมินคุณภาพเชิงปริมาณระหว่างภาพก่อนและ
หลังการใช้ อลั กอริทมึ ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ พบว่าสามารถลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่มลี ักษณะเส้ นสีขาว และแถบสีดาได้
สามารถเพิ่มคุณภาพของภาพจาลองที่สร้ างขึ้น และนาไปใช้ ในการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่เกิดจากโลหะรากฟันเทียมได้
คาสาคัญ: การลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ ไซโนแกรม การประมาณค่า โทโทล วาริเอชั่น อินเพนทิ่ง
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บทนา
มะเร็งของศีรษะและลาคอเป็ นมะเร็งที่พบบ่อยในชายไทย วิธกี ารรักษามีท้งั การรักษาหลักด้ วยรังสีรักษา หรือการ
ใช้ รังสีรักษาร่ วมกับการผ่าตัด และ/หรือการให้ ยาเคมีบาบัด โดยจะขึ้นอยู่กับตาแหน่ งรอยโรค และระยะของโรค ซึ่ง
ปั จ จุ บั น การรั ก ษาทางรั ง สีรั ก ษาได้ รั บ ความนิ ย มค่ อ นข้ า งมาก เนื่ อ งจากมี ป ระสิท ธิภ าพในการรั ก ษาที่สูง และได้
ผลการรักษาที่ด(ี วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมติ , วิโรจน์ ศรีอฬุ ารพงศ์, & สุดสวาท เลาหวินิจ, 2552) ก่อนทาการรักษาต้ องผ่าน
ขั้นตอนของการวางแผนและจาลองการรักษา เนื่องจากกายวิภาคของอวัยวะบริเวณศีรษะและลาคอมีความซับซ้ อน โดย
อาศัยการจาลองการรักษาแบบสามมิติด้วยการใช้ ภาพตัดขวางจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT simulation) ที่ทาให้ เห็น
รอยโรคได้ ชัดเจน และช่วยในการกาหนดตาแหน่งของรอยโรคอวัยวะปกติข้างเคียงได้ อย่างถูกต้ อ ง แต่อย่างไรก็ตามการ
สร้ างภาพจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ในกรณีท่ผี ้ ปู ่ วยมีอปุ กรณ์รากฟันเทียมจะส่งผลให้ เกิดสิ่งแปลกปลอมโลหะจาก
บริเวณที่มีการสแกนภาพผ่านโลหะดังกล่าว ทาให้ บดบังอวัยวะที่สาคัญ กระทบต่อการคานวณปริมาณรังสีของผู้ป่วยเกิด
ความผิดพลาดได้ (O'Daniel et al., 2007) มีการศึกษาวิจัยวิธกี ารลดสิ่งแปลกปลอมโลหะก่อนหน้ าหลายวิธี (Li et al.,
2012; Tongngarm, Kaewlek, Khamfongkhruea, & Udee, 2016; Verburg & Seco, 2012) วิธีท่ีผ้ ูวิจัยสนใจ เป็ นวิธี
ท าให้ ไซโนแกรมสมบู ร ณ์ (Sinogram completion) (Kaewlek, Koolpiruck, Thongvigitmanee, & Thammakittiphan,
2012; กาแพง นิ่มเจริญ, ปัทมาวรรณ สมใจ, & อนุพงษ์ คงสา, 2557) กระบวนการลดสิ่งแปลกปลอมเริ่มจากการค้ นหา
ข้ อมูลภาพที่เป็ นโลหะในภาพ แล้ วแยกออกจากเนื้อเยื่ออื่นๆ ก่อนจะทาข้ อมูลให้ อยู่ในรูปของไซโนแกรม แล้ วหาขอบเขต
ของไซโนแกรมของโลหะ ก่อนจะประมาณค่ าข้ อมูลบริเวณที่ตัดข้ อมูลของโลหะออกไปขึ้นมาใหม่ โดยวิธีการที่มักใช้
ประมาณค่าข้ อมูลคือวิธกี ารประมาณค่าเชิงเส้ น (Linear interpolation) เมื่อได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ วจึงนาข้ อมูลนั้นมาสร้ าง
ภาพใหม่ จากกระบวนการนี้จะทาให้ ได้ ภาพที่ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะลงไปได้ จากการศึกษางานวิจัยต่ างๆ ที่ใช้ การ
ประมาณค่ าด้ วยวิธีการประมาณค่ าเชิงเส้ น มีข้อเสียคือมักเกิดสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาใหม่ ด้วย (Jeong & Ra, 2009;
Veldkamp, Joemai, van der Molen, & Geleijns, 2010) จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทดสอบการประมาณ
ค่ า ข้ อ มู ล บนไซโนแกรมด้ ว ยวิ ธี ก ารประมาณค่ า แบบซ้า (Iterative interpolation) แล้ วน าผลของทั้ง สองวิ ธี ก ารมา
เปรียบเทียบผลการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ ด้ วยการประเมินคุณภาพ ในภาพจาลองและภาพผู้ป่วย ก่อนที่จะนาไปศึกษา
ประยุกต์ใช้ ในการวางแผนการรักษาในงานรังสีรักษา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

1. เครื่องมือและอุปกรณ์
1.1 ภาพจาลองเอกซเรย์ ค อมพิ วเตอร์ ส่วนศีรษะและลาคอที่มีส่ิง แปลกปลอมโลหะ ที่สร้ างด้ วยโปรแกรม
MATLAB
1.2 ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนศีรษะและลาคอ ใช้ เทคนิคการตั้งค่าถ่ายภาพด้ วยค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
120 kVp ค่ากระแส 250 mAs ความหนาสไลด์ (Slice thickness) เท่ากับ 3 มิลิเมตร จากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
จาลองการรักษา รุ่น Brilliance Big Bore ยี่ห้อ Philip 16 slices
1.3 โปรแกรมแมตแลบ (MATLAB version R2010b)
1.4 โปรแกรมอิมเมจเจ (Image J)
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2. วิธีการศึกษา
2.1 การออกแบบและจาลองภาพส่วนศีรษะและลาคอ
ออกแบบและจาลองภาพส่วนศีรษะและลาคอที่ใส่รากฟันเทียมโดยใช้ โปรแกรมแมตแลบ เมื่อได้ ภาพจาลอง
ที่มีลักษณะรูปร่ างและค่ าข้ อมูลภาพ (Intensity value) คล้ ายกับภาพส่วนศีรษะและลาคอ ที่สร้ างจากเครื่องเอกซเรย์
คอมพิ ว เตอร์ จ าลองการรั กษาของส่ วนศี รษะและลาคอของคนไข้ แ ล้ ว น าภาพจ าลองที่ได้ ไปใช้ ใ นการศึก ษาเพื่ อหา
อัลกอริทมึ ที่เหมาะสมในการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่เกิดจากรากฟันเทียม โดยจาลองให้ มรี ากฟันเทียมบริเวณฟันกราม
ล่าง (Molar) ฟันซี่ท่ี 2 ทางด้ านซ้ าย แล้ วสร้ างภาพให้ เกิดสิ่งแปลกปลอมโดยมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1

รูปแสดงจาลองส่วนศีรษะและลาคอ (ก) ไม่มีส่งิ แปลกปลอมโลหะ (ข).มีส่งิ แปลกปลอมโลหะ

2.2 การทดสอบอัลกอริทึม
การทดสอบผลการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะของอัลกอริทมึ เปรียบเทียบระหว่างผลจากวิธกี ารประมาณค่า
เชิงเส้ น (Linear interpolation) กับวิธกี ารประมาณค่าแบบซา้ (Iterative interpolation) เพื่อทดสอบว่าวิธกี ารใดที่สามารถ
ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่เกิดจากรากฟันเทียมได้ ดี เริ่มจากทาการพัฒนาอัลกอริทมึ ด้ วยโปรแกรมแมตแลบ ด้ วยขั้นตอน
ดังนี้
2.2.1 การจาแนกข้ อมูลโลหะ (Metal Segmentation)
จ าแนกข้ อมู ล ภาพของโลหะแบบอัต โนมัติใ นภาพจ าลองของส่ วนศีร ษะและล าคอด้ ว ยวิธีการ
Multilevel threshold โดยทาการจาแนกข้ อมูลภาพโลหะซึ่งเป็ นส่วนของรากฟั นเทียม โดยการกาหนดค่า Threshold ของ
ชุดข้ อมูลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็ นชุดข้ อมูลตามที่ต้องการ โดยจะมีความกว้ างของความเข้ มเท่ากับ R1
(กาหนดได้ ด้วยค่า Threshold คือ Ti-1, Ti) ดังสมการ 1 โดยกาหนดให้ ส่วนที่ต้องการเลือกมีค่าเท่ากับ 1 และส่วนอื่นมี
ค่าเท่ากับ 0 ผลของการจาแนกทาให้ ได้ ข้อมูลที่แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนของโลหะและส่วนของเนื้อเยื่อ
(1)
g ( x, y)  Ri
(2)
if (Ti1  g x, y   Ti ), i  1,..., N
โดยกาหนดให้ g ( x, y) เป็ นข้ อมูลภาพ ณ ตาแหน่งที่ ( x, y ) , T เป็ นค่า Threshold
2.2.2 การจ าแนกข้ อ มู ล ภาพโลหะที่ป รากฏบนไซโนแกรมโดยใช้ เ ทคนิ ค Fuzzy C-mean (Metal
sinogram segmentation: Fuzzy C-mean)
ทาการเปลี่ยนข้ อมูลภาพส่วนเนื้อเยื่อและโลหะ จากภาพเชิงสปาเชียล (Spatial domain) ให้ เป็ น
ภาพเชิ ง ไซโนแกรม (Sinogram domain) และหาขอบเขตของไซโนแกรมโลหะอัต โนมั ติ ด้ ว ยหลั ก การ Fuzzy CMean(Aja-Fernández, Curiale, & Vegas-Sánchez-Ferrero, 2015) โดยการแยกค่าข้ อมูลไซโนแกรมโลหะเป็ น 2 กลุ่ม
กาหนดให้ 1 แสดงค่าข้ อมูลไซโนแกรมโลหะ และ 0 แสดงค่าข้ อมูลในส่วนของพื้นหลังภาพ (Image background) โดย
ขั้นตอนการหา Threshold ของไซโนแกรมโลหะใช้ วิธกี าร Fuzzy C-Mean เมื่อกาหนดให้ I(r) เป็ นภาพไซโนแกรมตั้งต้ น
โดย L เป็ นบริเวณที่มี Threshold แตกต่างกัน และบริเวณที่ต้องการ Segment กาหนดให้ เป็ น M(r) แสดงดังสมการที่ 3

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

รูปที่ 1
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M (r )  g s I r 

โดย

ั
g s 
. คือวิธกี าร Segmentation โดยทางานเป็ นฟังก์ช่น

เป็ นระดับของ Gray scale ภายในภาพ I(r) ซึ่งมีค่าอยู่ภายใน L เช่น g s : Ni  L โดยที่ L < Ni
ขั้นตอนการ Segmentation ทุกพิกเซลซึ่งอยู่ในภาพ I(r) เป็ นสมาชิก (Member ship) ในแต่ละ
ส่วนของภาพ (L region) กาหนดให้ เป็ นค่าสมาชิกของฟังก์ช่นั โดยมีค่า l ( x),l  1,...., L ซึ่งเป็ นสมาชิกของฟังก์ช่ัน
Fuzzy ของพื้นที่ I (Ith) ลาดับการคัดแยกไซโนแกรมโลหะประกอบไปด้ วย 5 ขั้นดังต่อไปนี้
1) การแยกกลุ่มของ Centroid (Extraction of the centroids) กาหนดให้ พ้ ืนที่ซ่ึงมีค่าความเข้ ม
แตกต่างกัน สามารถกาหนดจุ ดศูนย์กลางของชุดข้ อมูลหรือบริเวณที่ต้องการจาแนกได้ ในกรณีแยกเป็ น 2 กลุ่ม โดยที่
(L=2, L< Ni)
2) กาหนดค่าสมาชิกของ Fuzzy ในฟั งก์ช่ัน (Definition of fuzzy membership) ค่าสมาชิกของ
ฟังก์ช่นั Fuzzy เมื่อ l ( x), l  1,...., L มีค่าใกล้ เคียงกับ Centroids ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 1 โดยสามารถคานวณได้ จากค่า
ฮิสโตแกรม (Histogram) ของภาพไซโนแกรมโลหะ สามารถคานวณได้ จากสมการที่ 4
L
(4)
h( I )  ( x  a) n  l 1l . l ( x; l )
h(I )
โดย
คือบริเวณที่ต้องการจาแนกออกจากภาพตั้งต้ น l ( x; l ) คือค่าฟังก์ช่นั ความเข้ ม
L
 l , l คือค่านา้ หนัก weight โดยค่าที่ดที ่สี ดุ l 1l  1
3) ทาการหาค่าสมาชิกแต่ละกลุ่มของ Centroids จากค่าพิกเซลในแต่ละส่วนของภาพแบบสุ่ม
โดยสมาชิกของพิกเซลกาหนดให้ เป็ น r ซึ่งอยู่ในภาพ I(r) แต่ละส่วน I-th โดยใช้ วิธี Gaussian Membership ดังสมการที่
10 ซึ่งผลลัพธ์ท่ไี ด้ จากขั้นตอนนี้เป็ นการหา Threshold ครั้งแรก
L
(5)
l 1 l (I (r))  1
(6)
M (r )  arg maxl ( I (r ))
โดย
M(r)
คือ ผลลัพธ์จากการทา Threshold จากภาพ
หากผลที่ออกมาจะได้ ค่าที่ดี ทาการแบ่ง Centroid ด้ วยค่าที่เหมาะสมผลลัพธ์ท่ไี ด้ จากสมการข้ างต้ น จะได้ ค่าสมาชิกซึ่ง
เป็ นเวกเตอร์ซ่งึ เป็ นค่าที่มากกว่า 0 ดังสมการที่ 7
 ( I (r )  1 I (r )) 2 ( I (r ))..... L ( I (r ))
(7)
4) ทาการรวมข้ อมูลที่ได้ จากข้ างเคียงของบริเวณไซโนแกรมโลหะ โดยการรวมแบบใช้ ค่าเฉลี่ยใน
ทุกจุด ดังสมการที่ 8
 ls ( I (r ))  r  ( r )  i . l ( I (ri ))
(8)
เมื่อ  i คือค่า Weight ของพิกเซลที่พิจารณา โดยค่าที่ใช้ ในการพิจารณาควรจะเป็ น Matrix
จัตรุ ัสเพื่อเป็ นค่าที่อ้างอิงกับค่า Weight ที่อยู่บริเวณข้ างเคียง
 i  1 /  (r )
(9)
ซึ่ง  (r ) คือขนาดของพิกเซลข้ างเคียง l (I ) จึงมีค่าไม่เข้ าใกล้ 0
5) การแยกกลุ่มข้ อมูลไซโนแกรมโลหะ ซึ่งค่าสมาชิกนั้นมีการแยกกลุ่มอย่างชัดเจน ดังสมการ
(10)
M (r )  arg ml axls ( I (r ))
โดยชุดข้ อมูลที่ได้ เป็ นค่าข้ อมูลในส่วนไซโนแกรมโลหะเพื่อใช้ ในการประมาณค่าในขั้นตอนต่อไป
N
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2.2.3) การประมาณค่าข้ อมูล
ประมาณค่ าข้ อมูลไซโนแกรมบางส่วนที่ข าดหายไปจากการแยกส่วนภาพโลหะด้ วยวิ ธีก าร
Linear interpolation และวิ ธี Iterative interpolation โดยวิ ธีการ Linear interpolation ใช้ ข อบเขตของไซโนแกรมโลหะ
สาหรับการกาหนดจุดเริ่มต้ นและจุดสิ้นสุดของการประมาณค่าในแต่ละมุมของ Projection บนข้ อมูลภาพไซโนแกรมของ
เนื้อเยื่ออื่นๆ เมื่อกาหนดให้ x  x0 , x1  สามารถประมาณค่าของฟังก์ช่นั f(xi) ได้ จากสมการดังต่อไปนี้
f ( x)  P1 ( x)  fx0 

f ( x1 )  f ( x0 )
( x1  x0 )
x1  x0

(11)

เมื่อ f(x)
f(x1), x1

คือ ค่าเป้ าหมาย (target value) f(x0), x0 คือ จุดร่วมพิกดั แรก (first co-ordinates)
คือ จุดร่วมพิกดั ที่สอง (second co-ordinates)
ส่วนวิธีการ Iterative interpolation จะทาการประมาณค่าภาพไซโนแกรมโลหะโดยการทาการ
ประมาณค่าแบบวนทาซา้ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ ข้อมูลภาพไซโนแกรมที่สมบูรณ์ โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาวิ ธีการ
Total Variation Inpainting(TV) (Kaewlek et al.; Xinhui et al., 2008) โดยเริ่มจากการหาข้ อมูลตั้งแต่ขอบรอบนอก
ไปก่อน จากนั้นจะไล่หาข้ อมูลเรื่อยๆ จนมาถึงข้ างใน ทาวนซา้ ไปเรื่อยๆ จนได้ ค่าประมาณที่ครบถ้ วนมีข้นั ตอนดังสมการ
ดังต่อไปนี้(Chan & Shen, 2002)
j (u, D)   DUE u dxdy 


2

 E u  u 0 dxdy
2

(12)

เมื่อ D คือ พื้นที่ท่ที าการปรับปรุง กู้ภาพ (region to be inpainted) E
คือ สมาชิกที่ใกล้ เคียงของ D
คือ ค่าพิกเซลเป้ าหมาย
คือ เกรเดียน
u
u
คือ ค่าคงที่
คือ ค่าฟังก์ชันพลังงาน

j
เทคนิด TV ได้ รับการปรับปรุงภาพจากสมการ Euler-Lagrange (Chan & Shen, 2002)ดังต่อไปนี้
u
)  e (u  u 0 )  0,
u

 , ( x, y )  E
e  
0, ( x, y )  D

2.2.4) การสร้ างใหม่ (Image reconstruction)
หลังจากได้ ภาพไซโนแกรมที่ส มบู รณ์ท้ัง 2 วิธีแล้ ว นาข้ อมูลภาพมาสร้ างภาพใหม่ โดยใช้
ข้ อมูลภาพไซโนแกรมภายหลังจากประมาณค่าข้ อมูลเรียบร้ อยแล้ ว ด้ วยวิธกี าร Filtered back projection เพื่อทาการแปลง
ให้ ข้อมูลภาพเชิงไซโนแกรมให้ กลับไปเป็ นเชิงสปาเชียล(Spatial domain)
2.2.5) การคืนค่าข้ อมูลโลหะ
ภาพที่ได้ จากการสร้ างภาพใหม่จะเป็ นภาพที่ไม่มีส่งิ แปลกปลอมโลหะปรากฏบนภาพ เพื่อให้
ได้ ข้อมูลภาพสมบูรณ์จะทาการคืนค่าข้ อมูลโลหะที่ได้ จากการสร้ างภาพใหม่จากขั้นตอนที่ 2.2.4 กลับเข้ าไปยังตาแหน่ง
เดิม ดังสมการที่ 14
(14)
I MAR( x, y)  I R ( x, y)  I mt ( x, y)
I MAR ( x, y ) คือ ภาพที่ไม่มสี ่งิ แปลกปลอมโลหะ I R ( x, y ) คือ ภาพที่สร้ างใหม่
เมื่อ
คือ ภาพที่มสี ่งิ แปลกปลอมโลหะ
I mt ( x, y)
2.3. การประเมินคุณภาพเชิงปริมาณ
2.3.1 การประเมินค่าข้ อมูลภาพโดยการวัดโปรไฟล์ (Profile)
ทาการเปรียบเทียบภาพมาตรฐาน (The non-artifact images:NI) ซึ่งไม่ มีส่ิงแปลกปลอมโลหะ
ภาพที่มีส่งิ แปลกปลอมโลหะ (The artifact images:AI) และภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ(Corrected) โดยการ
ลากเส้ นผ่านบริเวณที่สนใจด้ วยโปรแกรม ImageJ เพื่อประเมินข้ อมูลภาพจากลักษณะเส้ นโปรไฟล์ ดังแสดงในรูปที่ 2

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

 g (

505

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

รูปที่ 2

แสดงการวัดโปรไฟล์ (Profile)

2.3.2 การประเมินค่าข้ อมูลภาพโดยการวัดค่าข้ อมูลภาพ (Intensity value)
กาหนดพื้นที่ท่สี นใจ (ROI) ขนาด 30 pixels จานวน 4 ตาแหน่งบริเวณรอบโลหะรากฟันเทียมดัง
แสดงในรูปที่ 3 กาหนดให้ หมายเลข 1 และ 2 เป็ นบริเวณที่ปรากฎสิ่งแปลกปลอมโลหะที่มีลักษณะเส้ นสีขาว (Streak
artifact) และหมายเลย 3 และ 4 เป็ นบริเวณที่ปรากฎสิ่งแปลกปลอมโลหะที่มีลักษณะเป็ นแถบสีดา (Dark band) ด้ วย
โปรแกรม ImageJ เพื่อทาการประเมินค่าข้ อมูลภาพจากการวัดค่าการวัดค่าข้ อมูลภาพ

รูปที่ 3

แสดงการวัดค่า Intensity value

ผลการศึกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

3.1 ผลการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ
ภาพจาลองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนศีรษะและลาคอที่ใส่โลหะรากฟันเทียมซึ่งเป็ นภาพมาตรฐานที่ไม่มีส่งิ
แปลกปลอมโลหะ แสดงดังรูป 4 (ก) ภาพจาลองที่ใส่โลหะรากฟันเทียมและทาการสร้ างภาพให้ เกิดสิ่งแปลกปลอมโลหะ
แสดงดังรูป 4 (ข) ผลการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยใช้ อัลกอริทึมลดสิ่งแปลกปลอมโลหะด้ วยวิธปี ระมาณค่าเชิงเส้ น
(LI) และวิธปี ระมาณค่าแบบซา้ (TV) แสดงรูป 4 (ค) และ 4 (ง) ตามลาดับ
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รูปที่ 4 รูป ก แสดงภาพมาตรฐานที่ไม่มีส่งิ แปลกปลอมโลหะ (NI), รูป ข แสดงภาพก่อนการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ (AI),
รูป ค แสดงภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยวิธี LI, รูป ง แสดงภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดย TV
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3.2 การประเมินค่าข้อมูลภาพโดยการวัดโปรไฟล์ (Profile)
ผลการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะของอัลกอริทมึ ที่พัฒนาขึ้นในบริเวณพื้นที่สนใจในภาพจาลองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ส่วนศีรษะและลาคอ เปรียบเทียบภาพมาตรฐานที่ไม่มสี ่งิ แปลกปลอมโลหะ ภาพที่มสี ่งิ แปลกปลอมโลหะ
และภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ เมื่อประเมินค่าข้ อมูลภาพ ตามแนวยาวในลักษณะเส้ นโปรไฟล์ลากเส้ นผ่าน
บริเวณสิง่ แปลกปลอมโลหะเพื่อประเมินค่าข้ อมูลภาพในพื้นที่ท่ผี ่านเนื้อเยื่อ โลหะรากฟันเทียมและสิ่งแปลกปลอมโลหะ
แสดงข้ อมูลดังรูปที่ 5 (ก-ง) และรูปที่ 5 (จ) แสดงเส้นโปรไฟล์ท่ลี ากผ่านเนื้อเยื่อ โลหะรากฟันเทียมและสิ่งแปลกปลอม
โลหะระหว่างภาพก่อนใช้ อลั กอริทมึ และภาพหลังใช้ อลั กอริทมึ ที่ระดับตาแหน่งเดียวกัน จากการทดสอบพบว่า เส้นโปร
ไฟล์ท่ลี ากผ่านบริเวณที่มสี ่งิ แปลกปลอมโลหะที่มลี ักษณะเป็ นแถบสีดากราฟจะลดลง เมื่อใช้ อลั กอริทมึ ลดสิ่งแปลกปลอม
ลักษณะของเส้ นโปรไฟล์ของวิธี TV จะมีค่าใกล้ เคียงกับเส้นโปรไฟล์ของภาพมาตรฐานมากกว่าวิธี LI

จ

รูปที่ 5 แสดงระดับการวัดโปรไฟล์ รูป ก แสดงภาพมาตรฐานที่ไม่มีส่งิ แปลกปลอมโลหะ (NI), รูป ข แสดงภาพก่อนการลดสิ่ง
แปลกปลอมโลหะ (AI), รูป ค แสดงภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยวิธี LI, รูป ง แสดงภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอม
โลหะโดยวิธT
ี V, รูป จ แสดงเส้นไปรไฟล์บริเวณที่ลากผ่านโลหะรากฟั นเทียมก่อนและหลังใช้ อลั กอริทมึ
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ตารางที่ 1 แสดงค่า Intensity, SD, ที่ได้ จากการวัดในบริเวณที่สนใจ หมายเลข 1, หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข 4 ซึ่งเป็ นการวัด ROI ใน
ภาพมาตรฐานภาพที่ยังไม่ทาการแก้ ค่าและภาพที่ทาการแก้ ค่าแล้ ว ณ ตาแหน่งเดียวกัน

NI
Intensity
94
94
94
94

ROI
1
2
3
4

AI
LI
SD Intensity
SD
Intensity
SD
0 141.656 12.535 108.75 9.49
0 131.188 11.423 104.719 9.626
0 37.594 20.317 61.344 5.734
0 42.375 18.1
78.031 1.823

TV
Intensity
94.312
92.562
78.875
84.5

SD
5.596
6.143
4.478
1.32

หมายเหตุ The non-artifact images (NI) ,the artifact images (AI), Linear interpolation (LI), Total Variation (TV)

Intensity Value
Intensity value

150

131.188
104.719
94
92.562

141.656
108.75
94
94.312

100

94
84.5
78.031
42.375

94
78.875
61.344
37.594

50
0
0

1

2

3

4

5

Location
NI

AI

LI

TV
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รูปที่ 6 แสดงการวัดค่า intensity ในบริเวณที่สนใจตาแหน่งหมายเลข 1, หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข 4 เปรียบเทียบระหว่างภาพ
มาตรฐาน ภาพก่อนใช้ อลั กอริทมึ ภาพหลังใช้ อลั กอริทมึ ที่ได้ จากการวัดในระดับเดียวกัน
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวัดค่า Intensity value และ SD ในพื้นที่ท่สี นใจตาแหน่งหมายเลข 1, หมายเลข
2, หมายเลข 3, หมายเลข 4 ในภาพจาลองเอกซเรย์ส่วนศีรษะและลาคอ สาหรับภาพมาตรฐาน ที่ไม่มีส่งิ แปลกปลอม
โลหะ (NI) มีค่าเท่ากันคือ 940 สาหรับภาพก่อนการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ (AI) มีค่าเท่ากับ 141.65612.535,
131.18811.423, 37.59420.317, 42.37518.1 ตามลาดับ สาหรับภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยวิธี
LI มีค่าเท่ากับ 108.759.49, 104.7199.626, 61.3445.734, 78.0311.823 ตามลาดับ ส่วนภาพหลังการ
ลดสิ่ง แปลกปลอมโลหะโดยวิ ธี TV มีค่ า เท่ า กับ 94.3125.596, 92.5626.143, 78.8754.478, 84.51.32
ตามลาดับ
หลังจากทดสอบอัลกอริทึมกับภาพจาลองแล้ ว ได้ ทาการทดสอบในภาพถ่ายเอกซเรย์จาลองส่วนศีรษะ
และลาคอในภาพคนไข้ จากการทดสอบพบว่า วิธี LI และ TV สามารถลดสิ่งแปลกปลอมในภาพคนไข้ ทางคลีนิคได้
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รูปที่ 7 รูป (ก) ภาพถ่ายเอกซเรย์จาลองส่วนศีรษะและลาคอคนไข้ ท่ใี ส่โลหะรากฟั นเทียมที่ยังไม่ได้ ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ รูป (ข)การลด
สิ่งแปลกปลอมโลหะโดยใช้ อลั กอริทมึ ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะด้ วยวิธี LI รูป (ค)การลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยใช้ อลั กอริทมึ ลดสิ่ง
แปลกปลอมโลหะด้ วยวิธี TV

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการเก็บข้ อมูลและ
วิเคราะห์ผลการวิจัยในครั้งนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

อภิปรายผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ ทาการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพจาลองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาลองการรักษาของ
ส่วนศีรษะและลาคอ โดยแก้ ไขข้ อมูลโลหะที่ขาดหายจากไซโนแกรมด้ วยวิธี Sinogram completion เปรียบเทียบระหว่าง
ผลจากวิธี LI กับวิธกี าร TV เพื่อประมาณค่าข้ อมูลไซโนแกรมบางส่วนที่ขาดหายไปจากการแยกส่วนภาพโลหะ โดยวิธกี าร
LI ใช้ ขอบเขตของไซโนแกรมโลหะ สาหรับการกาหนดจุ ดเริ่มต้ นและจุ ดสิ้นสุดของการประมาณค่ าในแต่ ละมุมของ
Projection บนข้ อมูลภาพไซโนแกรมของเนื้อเยื่ออื่นๆ สาหรับวิธกี าร TV Inpainting เริ่มจากการหาข้ อมูลตั้งแต่ขอบรอบ
นอกไปก่อน จากนั้นจะไล่หาข้ อมูลเรื่อยๆ จนมาถึงข้ างใน ทาวนซา้ ไปเรื่อยๆ จนได้ ค่าประมาณข้ อมูลภาพไซโนแกรมที่
สมบูรณ์ครบถ้ วน จากการศึกษาพบว่าข้ อมูลไซโนแกรมของวิธี TV มีความเรียบกว่าวิธี LI ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
(Kaewlek et al.) และจากการประเมินผลข้ อมูลภาพ โดยการวัดโปรไฟล์ และวัดค่าข้ อมูลภาพ พบว่าเมื่อใช้ อลั กอริทมึ ลด
สิ่งแปลกปลอม ลักษณะของเส้ นโปรไฟล์ของวิธี TV จะมีค่าใกล้ เคียงกับเส้ นโปรไฟล์ของภาพมาตรฐานมากกว่าวิธี LI
และมีค่าข้ อมูลภาพอยู่ใกล้ เคียงกับค่าข้ อมูลภาพของภาพมาตรฐานกว่าวิธี LI นอกจากนี้ภาพที่ได้ จากการสร้ างภาพใหม่มี
สิ่งแปลกปลอมโลหะปรากฏบนภาพน้ อยกว่าวิธี LI (Xinhui et al., 2008; Xue, Zhang, Xiao, Chen, & Xing, 2009)
แต่อย่างไรก็ตามวิธี TV ยังมีข้อจากัดคืออาจใช้ เวลาสร้ างภาพนานกว่าวิธกี าร LI ซึ่งวิธี LI ใช้ เวลาอยู่ท่ี 0.127 วินาที ส่วน
วิธี TV เวลา 413.92 วินาที คิดเป็ น 3259 เท่า จานวนในการวนซา้ 10,000 รอบ โดยในขั้นตอนต่อไปของงานวิจัย
ผู้วิจัยจะดาเนินการปรับปรุงคุณภาพของภาพด้ วยวิธีการประมาณค่าแบบซา้ ด้ วยวิธกี ารที่มีประสิทธิภาพที่สงู ขึ้น เพื่อให้
การลดสิ่งแปลกปลอมโลหะมีประสิทธิภาพและลดเวลาในการคานวณที่ส้นั ลง
สรุปผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ได้ ทดสอบอัลกอริทมึ ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะด้ วยหลักการแก้ ไขข้ อมูลโลหะที่ขาดหายจากไซโนแก
รมของภาพจาลองที่สร้ างขึ้น เปรียบเทียบระหว่างวิธกี าร LI และวิธกี าร TV เพื่อลดสิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพ ภาพที่ได้
จากการสร้ างภาพใหม่ด้วยวิธีการ TV มีความเรียบและมีค่าข้ อมูลภาพของสิ่งแปลกปลอมโลหะลดลงใกล้ เคียงกับค่ า
ข้ อมูลภาพของภาพมาตรฐานที่ไม่มีส่งิ แปลกปลอมโลหะ วิธี TV มีประสิทธิภาพการลดลงของสิ่งแปลกปลอมโลหะดีกว่า
วิธกี าร LI
กิตติกรรมประกาศ
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