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บทคัดย่อ
สิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํ ลองการรักษาที่เกิดจากอุปกรณ์สอดใส่แร่ ชนิดแสตนเลสสตีลส่งผลให้ การวาง
แผนการรัก ษาเพื่ อกํา หนดขอบเขตของก้ อนมะเร็งและอวัยวะปกติเกิดความผิดพลาดและอาจส่งผลต่ อความถู กต้ องของการคํานวณ
ปริมาณรังสีสาํ หรับรักษาผู้ป่วยมะเร็ง อย่ างไรก็ตาม สิ่งแปลกปลอมโลหะดังกล่ าวสามารถลดได้ ด้วยการใช้ อัลกอริทมึ ทางคณิตศาสตร์ท่ี
เหมาะสม การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงได้ พัฒนาอัลกอริทมึ สําหรับลดสิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หุ่นจําลองอุ้งเชิงกราน
ที่ใส่อุปกรณ์สอดใส่แร่ชนิดแสตนเลสสตีล โดยใช้ วิธกี ารประมวลผลภาพดิจิทลั เพื่อจําแนกข้ อมูลภาพโลหะด้ วยเทคนิค k-mean clustering
จากข้ อมูลภาพต้ นฉบับ และทําการประมาณค่ าเชิงเส้ นของค่ าข้ อมูลเพื่อทดแทนข้ อมูลไซโนแกรมให้ สมบูรณ์ ผลการประเมินคุณภาพเชิง
ปริมาณระหว่างภาพก่อนและหลังการใช้ อัลกอริทมึ ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ พบว่ าสามารถลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่เกิดขึ้นในภาพได้ ท้งั
บริเวณที่มีเฉพาะ tandem และบริเวณที่มี tandem และ ovoids อัลกอริทมึ ที่พัฒนาขึ้นสามารถลดสิ่งแปลกปลอมโลหะชนิด hypodense
streak ได้ ดี แต่ไม่สามารถลดสิ่งแปลกปลอมโลหะชนิด hyperdense streak อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามอัลกอริทมึ ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มคุณภาพของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และนําไปใช้ ในการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่เกิดจากอุปกรณ์สอดใส่แร่
ชนิดแสตนเลสสตีลในงานรังสีรักษาระยะใกล้ ได้
2

คําสําคัญ: เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รังสีรักษาระยะใกล้ อัลกอริทมึ ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ อุปกรณ์สอดใส่แร่
Abstract
Metal artifacts from stainless steel applicators 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 develop and evaluate a metal artifact reduction
algorithm for radiotherapy treatment planning using pelvis phantom images inserted stainless steel applicator. This study used the
digital image processing to segment metal objects in initial image, k-mean clustering technique was used. Linear interpolation
was restored the data to complete sinogram data. Quantitative image quality of metal artifact reduction comparisons between the
initial image and the processed images by using sinogram completion algorithm showed significant reduced both the images
containing a tandem and the images containing both a tandem and the ovoids. This algorithm can eliminated hypodense streaks
but not completely in hyperdense streaks. However, the sinogram completion algorithm can improve image quality in metal
artifact-affected CT images caused by the stainless steel applicator in brachytherapy.
Keywords: Computed Tomography, Brachytherapy, Metal Artifacts Reduction Algorithm, Applicator
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บทนํา
โรคมะเร็งเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทย
อันดับ 1 และมีแนวโน้ มเพิ่ มสูง ขึ้นทุก ปี เมื่อทําการ
จําแนกตามเพศพบว่ าโรคมะเร็งเต้ านมพบมากที่สุดใน
เพศหญิงตามด้ วยโรคมะเร็งปากมดลูก(National Cancer
Institute department of Medical services ministry of
public health, 2013) การรักษาโรคมะเร็งโดยทั่วไป
สามารถทําการรักษาได้ หลายวิธที ้งั การผ่าตัด เคมีบาํ บัด
ยาฮอร์ โ มนบํา บั ด และการรั ก ษาด้ ว ยรั ง สีรั ก ษา โดย
วัตถุประสงค์ของการรักษาแบ่งออกเป็ นการรักษาเพื่อให้
ห า ย ข า ด ห รื อ บ ร ร เ ท า อ า ก า ร ( Srimuninnimit,
Sriuranpong, & Laohavinij, 1999) ปั จจุบันการรักษา
โรคมะเร็งปากมดลูกด้ วยวิธกี ารทางรังสีรักษาเป็ นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง โดยอาจใช้ วิธกี ารรักษาด้ วยรังสีระยะไกล
ซึ่งเป็ นการฉายรังสีจากภายนอกจากเครื่องเร่ งอนุ ภาค
(Linac) เพื่อผลิตเอกซเรย์พลังงานสูงสําหรับการรักษา
ใ น บ ริ เ ว ณ ก ว้ า ง ห รื อ ก า ร รั ก ษ า ด้ ว ย ก า ร ใ ส่ แ ร่
(intracavitary brachytherapy) ซึ่งสามารถให้ ปริมาณรังสี
สูงที่ก้อนมะเร็งในขณะที่เนื้อเยื่อสําคัญบริเวณข้ างเคียง
เช่ น กระเพาะปั สสาวะหรือไส้ ตรง ได้ รับปริมาณรังสีต่ าํ
(Asakit, 2011)
สํา หรั บ การรั ก ษาด้ ว ยเทคนิ ค การใส่ แ ร่ เ ป็ นการให้
ปริมาณรังสีท่ีก้อนมะเร็งด้ วยการสอดใส่สารกัมมันตรังสี
ไปยังก้ อนมะเร็งด้ วยอุปกรณ์สอดใส่แร่ (applicator) เพื่อ
นําเม็ดแร่ เข้ าไปยังก้ อนมะเร็งอย่ างถูกต้ องและแม่ นยํา
โดยวั ส ดุ ท่ีใ ช้ ใ นการผลิ ต อุ ป กรณ์ ส อดใส่ แ ร่ ดั ง กล่ า วมี
หลายประเภท เช่น ไทเทเนียม พลาสติกและแสตนเลสส
ตีล สําหรับโรงพยาบาลทั่วไปนิยมใช้ อุปกรณ์สอดใส่แร่
ชนิ ด แสตนเลสสตีล เนื่ อ งจากมีร าคาถู ก และคงทนกว่ า
ประเภทวั ส ดุ ป ระเภทอื่น การวางแผนการรั ก ษาด้ ว ย
การสอดใส่ แ ร่ ใ นปั จ จุ บั น ได้ พั ฒ นาให้ มี ป ระสิท ธิภ าพ
สูง ขึ้น ด้ ว ยการวางแผนการรั ก ษาแบบ 3 มิติ ซึ่ ง ใช้
เครื่ อ งเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ จํา ลองการรั ก ษา (CT
simulator) สําหรับสร้ างภาพถ่ายเอกซเรย์ตดั ขวางเพื่อ
ประโยชน์ ใ นการกํา หนดตํา แหน่ ง การรั ก ษาได้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ องแต่ ด้ วยเหตุ ท่ี อุ ป กรณ์ ส อดใส่ แ ร่ ผลิ ต จาก
แสตนเลสสตีลซึ่งมีค่าเลขอะตอมสูง จึงส่งผลให้ เกิดสิ่ง
แปลกปลอมโลหะขึ้นบนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดย

สิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากการดูดกลืนโฟตอน
ของวัสดุท่ีมีค่าเลขอะตอมสูงส่งผลให้ เหลือโฟตอนส่วน
น้ อยเท่า นั้นที่มาถึงตัวรั บภาพ (detector) ทําให้ เกิดสิ่ง
แปลกปลอมโลหะขึ้นในภาพตัดขวางซึ่งปรากฏลักษณะ
ทั้ง แถบสีดาํ (Hypodense) และสีขาว (Hyperdense)
(Barrett & Keat, 2004) ผลของสิ่งแปลกปลอมโลหะที่
เกิ ด ขึ้ นบนภาพส่ ง ผลต่ อ การกํา หนดขอบเขตของ
ก้ อนมะเร็ง และอวัยวะข้ างเคียงซึ่งอาจทําให้ เกิดความ
ผิ ด พลาดและส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณรั ง สี ท่ี ผ้ ู ป่ วยได้ รั บ
(O'Daniel et al., 2007)
อย่ า งไรก็ต ามสามารถลดสิ่ ง แปลกปลอมโลหะที่
เกิดขึ้นได้ ด้วยการพั ฒนาอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ ท่ี
เหมาะสมซึ่ ง สามารถแก้ ไขได้ ในขั้ น ตอนการสร้ าง
ภาพตั ด ขวาง (image
reconstruction) ของ
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํ ลองการรักษา การลดสิ่ง
แปลกปลอมโลหะดังกล่าวสามารถลดความคลาดเคลื่อน
จากการวางแผนการรักษาซึ่งทําให้ ลดความผิดพลาดจาก
การให้ ปริมาณรังสีแก่ผ้ ปู ่ วย ปัจจุบนั อัลกอริทมึ ที่ใช้ ลดสิ่ง
แปลกปลอมโลหะในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ ใน
เชิงพาณิชย์สามารถลดสิ่งแปลกปลอมได้ เช่ น OMAR
(Orthopedic Metal Artifact Reduction) ซึ่งเป็ น
อัลกอริทมึ ที่ใช้ เฉพาะสําหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ยี่ห้อฟิ ลิปส์ สามารถลดสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากอวัยวะ
โลหะเที ย มขนาดใหญ่ ไ ด้ ดี นอกจากนี้ อั ล กอริ ทึ ม
FSMAR (Frequency Split Metal Artifact Reduction)
ของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ย่ีห้อซีเมนต์สามารถใช้
งานลดสิ่ง แปลกปลอมโลหะได้ ค่ อ นข้ า งดี
(Bar,
Schwahofer, Kuchenbecker, & Haring, 2015;
Philips, 2012) แต่ด้วยเหตุท่ีอลั กอริทมึ เหล่านี้มีราคา
แพงทํา ให้ โ รงพยาบาลทั่ว ไปไม่ ส ามารถซื้ ออัล กอริ ทึม
เหล่านี้ใช้ งานได้ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องพบว่ า
ฐิ ติพงศ์ แก้ วเหล็ก และคณะ (Kaewlek et al., 2012)
ได้ ท าํ การพั ฒ นาอัล กอริ ทึม ลดสิ่ง แปลกปลอมโลหะที่
เกิ ด ขึ้ นบริ เ วณกระดู ก สั น หลั ง ส่ ว นเอวในภาพถ่ า ย
เอกซเร ย์ ค อมพิ วเต อร์ ส่ ง ผลใ ห้ ส ามา รถล ดสิ่ ง
แปลกปลอมโลหะออกจากภาพได้ ดังนั้นหากนําหลักการ
ดั ง กล่ า วมาใช้ สํา หรั บ ลดสิ่ ง แปลกปลอมโลหะชนิ ด
แสตนเลสสตีลได้ อาจช่ วยลดความคลาดเคลื่อนจากการ
รั ก ษาได้ การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ งนี้ จึ ง ทํ า การพั ฒ นา
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อัลกอริทมึ สําหรับใช้ ในการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่เกิด
จากอุปกรณ์สอดใส่แร่ ชนิดแสตนเลสสตีลด้ วยหลักการ
แก้ ค่าข้ อมูลไซโนแกรม (sinogram) ในขั้นตอนการสร้ าง
ภาพตัดขวางของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํ ลองการ
รักษาเพื่อช่วยให้ สามารถกําหนดขอบเขตของก้ อนมะเร็ง
และอวัยวะใกล้ เคียงได้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่ มความ
ถูกต้ องในการรักษาผู้ป่วยด้ วยวิธกี ารสอดใส่แร่
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
1. วิธีการศึกษา
1.1 การเก็บข้ อมูลภาพ (data acquisition)
ทํา การสร้ างภาพหุ่ น จํ า ลองอุ้ ง เชิ ง กราน
(pelvis phantom) ด้ วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์
จําลองการรักษา รุ่น Brilliance Big Bore ยี่ห้อฟิ ลิปส์
16 slices โดยหุ่นจําลองอุ้งเชิงกรานผลิตจากยางพารามี
ค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1 kg/m3 ซึ่งมีค่าใกล้ เคียงกับ
เนื้อเยื่อมนุ ษย์ ภายในประกอบด้ วยยางพาราและกล่ อง
อะคลิลิค (acrylic) บรรจุ นาํ้ ขนาด 12x12x15 cm3
สํา หรั บ ใส่ อุ ป กรณ์ส อดใส่ แ ร่ ช นิ ด สแตนเลสสตีล ของ
บริษัท Variesource Fletcher - style Applicator Set
(j)

โดยกําหนดให้

J = ∑kj=1 ∑ni=0 �xi
(j)

− cj �
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รุ่น AL13122005 เทคนิคการตั้งค่าถ่ายภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ประกอบด้ วยค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ า 140
kVp ค่ากระแส 300 mAs และค่าความหนาของสไลด์
(slice thickness) เท่ากับ 2 มิลลิเมตร การศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ได้ แบ่งชุดข้ อมูลภาพออกเป็ น 3 ชุด ประกอบด้ วย
ข้ อมู ล ภาพหุ่ น จํ า ลองที่ ไ ม่ มี อุ ป กรณ์ ส อดใส่ แ ร่ เ ป็ น
ข้ อมูลภาพมาตรฐาน (ground truth : GT) ข้ อมูลภาพ
หุ่นจําลองที่มอี ปุ กรณ์สอดใส่แร่โดยไม่มกี ารใช้ อลั กอริทมึ
ลดสิ่ ง แปลกปลอมโลหะ (uncorrected image) และ
ข้ อ มู ล ภาพที่มีอุ ป กรณ์ส อดใส่ แ ร่ ท่ีใ ช้ อัล กอริ ทึม ลดสิ่ง
แปลกปลอมโลหะที่พัฒนา (corrected image)
1.2 การพัฒนาอัลกอริทมึ เพื่อลดสิ่งแปลกปลอม
โลหะบนภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํ ลองการรักษา
ทํา การพั ฒ นาอั ล กอริ ทึ ม ด้ วยโปรแกรม
แมตแลบ โดยอั ล กอริ ทึ ม ประกอบด้ วยขั้ น ตอนการ
จําแนกข้ อมูลภาพโลหะ (metal segmentation) แบบ
อัตโนมัติ โดยใช้ เทคนิค k-mean clustering เพื่อทําการ
จําแนกชุดข้ อมูลในส่วนของโลหะออกจากข้ อมูลอากาศ
เนื้อเยื่อ หรือกระดูกภายในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ดัง
สมการที่ 1

2

(1)

2

คือการวัดระยะทางระหว่างจุด xi(j) กับจุดศูนย์กลางกลุ่ม 𝑐j
k คือ จํานวนกลุ่ม
n คือ จํานวนข้ อมูล
�xi

− cj �

สําหรับการจําแนกข้ อมูลภาพโลหะ (metal sinogram
segmentation) ใช้ วิธกี ารแปลงค่าข้ อมูลทั้งส่วนของโลหะ
และเนื้อเยื่อที่ปรากฏบนภาพให้ เป็ นข้ อมูลภาพชนิดไซโน
แกรมจากนั้น ทําการหาขอบเขตของไซโนแกรมเฉพาะ
ส่วนที่เป็ นโลหะด้ วยหลักการ variable thresholding ดัง
สมการที่ 2 – 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพเพื่อจําแนกส่ วน

โลหะในภาพไซโนแกรมใช้ วิ ธีก ารคํา นวณหาค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และค่าเฉลี่ยของชุดข้ อมูลภาพ
โดยการพิ จารณาค่ าข้ อมูลของไซโนแกรมเฉพาะส่วนที่
เป็ นโลหะประเมิน จากจากค่ า ที่ม ากกว่ าส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานและค่ า เฉลี่ ย ของชุ ด ข้ อ มู ล ภาพ ตารางที่ 1
สําหรับพารามิเตอร์ท่ใี ช้ การคํานวณสมการที่ 2-4
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St u,θ = aσ u,θ + bm u,θ

Q ( σ u,θ , m u , ) =
θ

 true if

 false

St (u , θ ) =

1

0

(2)
Sm ( u , θ ) > σ

AND Sm ( u , θ ) > m
u,θ

u, θ

, otherwise

(3)

if Q ( σ

,m
) = true
u,θ u , θ
, ortherwise

โดย

(4)

St (u,θ) คือ ค่า variable thresholding ของไซโนแกรม
a และ b คือ พารามิเตอร์สาํ หรับ thresholding
m u,θ คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้ อมูล
σ u,θ คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเซท ข้ อมูลซึ่งอยู่ในแต่ละ pixel ซึ่งเป็ น
บริเวณที่อยู่ใกล้ เคียงไซโนแกรมของโลหะ Sm (u, θ)
ตารางที่ 1 แสดงค่าพารามิเตอร์ซ่ึงใช้ ในอัลกอริทมึ ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หุ่นจําลองการรักษา
Metal thresholding (HU)
Large size
a1
b1
200
0.05
1
3,000-3,500
Small size
a2
b2
15
0.01
1

ทําการทดสอบประสิทธิภ าพของอัลกอริทึม
หลั ง จากการจํา แนกข้ อ มู ล ภาพโลหะในภาพไซโน
แกรมส่งผลให้ ข้อมูลภาพบางส่วนขาดหายไปจากภาพตั้ง ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะบนภาพเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์
ต้ น ซึ่ ง สามารถทํา การประมาณค่ า ใหม่ เ ชิ ง เส้ น (linear หุ่นจําลองอุ้งเชิงกรานด้ วยการเปรียบเทียบผลของการลด
interpolation) เพื่อทําการประมาณค่าข้ อมูลที่ขาดหายไป สิ่งแปลกปลอมโลหะด้ วยอัลกอริทมึ ที่พัฒนาขึ้นกับภาพที่
จากนั้นทําการสร้ างภาพใหม่ด้วยเทคนิค Filtered back ไม่ได้ ใช้ อลั กอริทมึ โดยทําการเปรียบเทียบภาพเอกซเรย์
projection ทําให้ ภาพที่ได้ สามารถลดสิ่งแปลกปลอม คอมพิ วเตอร์ในระดับของหุ่ นจําลองจํานวน 2 ระดับ
โลหะและทําการคืนค่าข้ อมูลโลหะกลับไปยังตําแหน่งเดิม ได้ แก่ ระดับ A ซึ่งเป็ นตําแหน่งที่ใช้ ในการกําหนดค่า
ปริมาณรังสีเพื่อการรักษาผู้ป่วย (point A) โดยปรากฏ
เพื่อให้ ภาพมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น
เฉพาะอุปกรณ์สอดใส่แร่ชนิด tandem และระดับ B ที่
1.3 การประเมินประสิทธิภาพอัลกอริทมึ ลดสิ่ง
อยู่ต่าํ กว่า A เป็ นระยะห่ าง 4 เซนติเมตร ซึ่งปรากฏ
แปลกปลอมโลหะ
อุปกรณ์สอดใส่แร่ชนิด tandem และ ovoids ดังรูปที่ 1
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(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 1 รูป ก แสดงภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้านข้ างหุ่นจําลอง (scout view) เส้ นทึบแสดงตําแหน่งที่ทาํ การวัดระดับ A ซึ่งเป็ น
ตําแหน่งที่มีแท่ง tandem และเส้ นประแสดงระดับ B ซึ่งอยู่ต่าํ กว่าระดับ A เป็ นระยะห่าง 4 เซนติเมตรและเป็ นตําแหน่งที่มี
tandem และ ovoids รูป ข แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับ B ที่ปรากฏสิ่งแปลกปลอมโลหะที่เกิดจาก tandem และ
ovoids, รูป ค แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ท่รี ะดับ A ซึ่งปรากฏสิ่งแปลกปลอมโลหะที่เกิดจาก tandem

การเปรียบเทียบผลการลดทอนสิ่งแปลกปลอมโลหะ
ใช้ วิธกี ารประเมินค่าเลขซีที (CT number) ในพื้นที่ท่สี นใจ
(ROI) ซึ่งกําหนดให้ มีขนาด 30 pixel บนภาพถ่าย
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํ นวน 4 ตําแหน่งในบริเวณรอบ
แท่งอุปกรณ์สอดใส่แร่ ดังแสดงในรูป ที่ 2 กําหนดให้
hypodense1 และ hypodense2 เป็ นบริเวณที่ปรากฏสิ่ง
แปลกปลอมโลหะที่มลี ักษณะความเข้ มภาพสีดาํ มากที่สดุ
(hypodense streak) สําหรับ hyperdense1 และ
hyperdense2 เป็ นบริเวณที่ปรากฏสิ่งแปลกปลอมโลหะที่

มี ลั ก ษณะความเข้ ม ภาพสี ข าวมากที่ สุ ด (hyperdense
streak) โดยทํา การวั ดในภาพเอกซเรย์ คอมพิ วเตอร์
มาตรฐาน ภาพก่อน และหลังใช้ อัลกอริทึม หลังจากนั้น
คํา นวณค่ า รากที่ส องของความคลาดเคลื่ อ นกํา ลั ง สอง
เฉลี่ย (root mean square error : RMSE) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) เพื่อ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการลดสิ่ ง แปลกปลอมโลหะที่
เกิดขึ้น
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(ก)

(ข)

รูปที่ 2 ก และ ข แสดงตําแหน่ง ROI ในการวัดค่าเลขซีทใี น regions ทั้ง 4 บริเวณบนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หุ่นจําลองอุ้งเชิงกราน
ที่ใส่อุปกรณ์สอดใส่แร่ตาํ แหน่ง hypodense1 และ hypodense2 สําหรับวัดค่าในบริเวณที่มีส่งิ แปลกปลอมโลหะที่เป็ นสีดาํ
ตําแหน่ง hyperdense1 และ hyperdense2 สําหรับวัดค่าในบริเวณที่มีส่งิ แปลกปลอมโลหะสีขาว

การประเมินคุณภาพเชิ งปริ มาณอัลกอริ ทึมลดสิ่ง
แปลกปลอมโลหะ
1. ค่ารากที่สองของความคลาดเคลือ่ นกําลังสอง
เฉลีย่ (Root mean square error : RMSE)
𝑅𝑀𝑆𝐸 =

ทําการคํานวณหาค่า RMSE ในภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์มาตรฐาน ภาพก่อนการแก้ ค่า และภาพหลัง
การแก้ ค่ า ด้ ว ยอัล กอริ ทึม ลดสิ่ง แปลกปลอมโลหะโดย
คํานวณ ดังสมการที่ 5

1
�∑𝑗∈Ω�𝑓𝑗𝑐
𝑁Ω

2

− 𝑓𝑗𝑜 �

(5)

เมื่อ N Ω คือ จํานวนพิกเซลบริเวณที่สนใจที่วัดบนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํ ลองการรักษา
𝑓𝑗𝑐 คือ ค่า CT number บนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในบริเวณที่สนใจ จากภาพก่อนการแก้ ค่า
และภาพหลังการแก้ ค่า
𝑓𝑗𝑜 คือ ค่า CT number บนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในบริเวณที่สนใจ จากภาพมาตรฐานซึ่งไม่มี
สิ่งแปลกปลอมโลหะ
ทําการวัดค่า SD ในบริเวณที่สนใจในภาพก่อน
2. ค่ า ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ( standard
และหลังใช้ อลั กอริทมึ ที่พัฒนาขึ้นที่ตาํ แหน่งเดียวกันของ
deviation: SD)
หุ่นจําลองอุ้งเชิงกราน คํานวณได้ จากสมการที่ 6
2
1
𝑆𝐷 = � ∑𝑗∈Ω �𝑓𝑗𝑐 − 𝑓Ω̅ 𝑐 �
𝑁
Ω

เมื่อ

(6)

N Ω คือ จํานวนพิกเซลบริเวณที่สนใจ ที่วัดบนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํ ลองการรักษา
𝑓𝑗𝑐 คือ ค่า CT number บนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในบริเวณที่สนใจ
𝑓Ω̅ 𝑐 คือ ค่าเฉลี่ย CT number บนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในบริเวณที่สนใจ
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ผลการศึกษา
3.1 ผลการแก้ค่าเพือ่ ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะด้วย
อัลกอริทึมที่พฒ
ั นาขึ้ น
ภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์หุ่ นจําลองที่ไม่
ใส่อุปกรณ์สอดใส่แร่ท่รี ะดับที่ A และ B แสดงดังรูป 3
(ก) และ 3 (ง) ตามลํา ดับ ภาพถ่ า ยเอกซเรย์

GT image

67

คอมพิวเตอร์หุ่นจําลองที่ใส่อุปกรณ์สอดใส่แร่ โดยไม่ใช้
อัลกอริทึมลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่ระดับ A และ B
แสดงดังรูป 3 (ข) และ 3 (จ) ตามลําดับ ภาพถ่าย
เอกซเรย์คอมพิ วเตอร์หุ่ นจําลองที่ใส่อุปกรณ์สอดใส่แร่
โดยใช้ อลั กอริทมึ ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่ระดับ A และ
B แสดงรูป 3 (ค) และ 3 (ฉ) ตามลําดับ

Uncorrected image

Corrected image

รูปที่ 3 รูป ก แสดงระดับ A ในภาพมาตรฐานไม่ใส่อุปกรณ์สอดใส่แร่, รูป ข แสดงภาพหลังจากใส่อุปกรณ์สอดใส่แร่ซ่ งึ ปรากฏเฉพาะ
อุปกรณ์สอดใส่แร่ชนิด tandem , รูป ค แสดงรูปหลังจากใส่อุปกรณ์สอดใส่แร่และแก้ ค่าด้ วยอัลกอริทมึ ลดสิ่งแปลกปลอม
โลหะ, รูป ง แสดงระดับ B ในภาพมาตรฐานซึ่งไม่มีอุปกรณ์สอดใส่แร่, รูป จ แสดงรูปหลังจากใส่อุปกรณ์สอดใส่แร่ซ่ งึ ปรากฏ
อุปกรณ์สอดใส่แร่ชนิด tandem และ ovoids และรูป ฉ แสดงรูปหลังจากใส่อุปกรณ์สอดใส่แร่และหลังแก้ ค่าด้ วยอัลกอริทมึ ลด
สิ่งแปลกปลอมโลหะ

3.2 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการลดสิ่ ง พื้นที่ท่ีสนใจในภาพเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์หุ่ นจําลองที่
ระดับ A และระดับ B แสดงในตารางที่ 2 และ 3 และรูป
แปลกปลอมโลหะจากอัลกอริทึมที่พฒ
ั นาขึ้ น
ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการลดสิ่ ง ที่ 4 และ 5 ตามลําดับ
แปลกปลอมโลหะของอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นในบริเวณ
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ตารางที่ 2 แสดงค่ า CT number, SD, RMSE ที่ได้ จากการวัดในบริเวณที่สนใจ hypodense1, hypodense2, hyperdense1,
hyperdense2 ซึ่งเป็ นการวัด ROI ในภาพมาตรฐานภาพที่ยังไม่ทาํ การแก้ ค่าและภาพที่ทาํ การแก้ ค่าแล้ ว ณ ตําแหน่งเดียวกัน
ในภาพที่ระดับ A ซึ่งปรากฏอุปกรณ์สอดใส่แร่ tandem
GT
Uncorrected
Corrected
ROI
CT number
SD
CT number
SD
RMSE
CT number
SD
RMSE
*Hypodense1

-0.76

9.09

-29.32

35.13

45.89

20.05

17.96

29.75

*Hypodense2

-1.25

7.89

-24.39

34.37

37.05

18.45

8.77

19.91

**Hyperdense1

-7.88

10.51

54.13

36.21

70.54

31.05

17.03

39.36

**Hyperdense2

-1.74

9.24

44.15

24.39

51.11

35.15

13.95

38.76

หมายเหตุ * คือ hypodense streak
** คือ hyperdense streak

ตารางที่ 2 แสดงผลการวัดค่า CT number และ SD
ในพื้ น ที่ ที่ สน ใจ hypodense1,
hypodense2,
hyperdense1 และ hyperdense2 ในภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์หุ่นจําลองที่ระดับ A สําหรับภาพมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ -0.76± 9.09, -1.25±7.89, -7.88±10.51
และ -1.74±9.24 ตามลําดับ สําหรับภาพที่ยังไม่แก้ ค่า
มี ค่ า เท่ า กั บ -29.32±35.13,
-24.39±34.37,
54.13±36.21 และ 44.15±24.39 ตามลํา ดั บ

ภาพที่ ท ํา การแก้ ค่ า แล้ วมี ค่ า เท่ า กั บ 20.05±17.96,
18.45±8.77, 31.05±17.03 และ 35.15±13.95
ตามลําดับ
สําหรับค่ า RMSE ที่บริเวณที่สนใจ hypodense1,
hypodense2, hyperdense1 และ hyperdense2 สําหรับ
ภาพที่ยังไม่แก้ ค่ามีค่าเท่ากับ 45.89, 37.05, 70.54
และ 51.11 ตามลําดับ ส่วนภาพที่แก้ ค่าแล้ วมีค่าเท่ากับ
29.75, 19.91, 39.36 และ 38.76 ตามลําดับ

รูปที่ 4 แสดงการวัดค่า CT number ในบริเวณที่สนใจตําแหน่ง hypodense1, hypodense2, hyperdense1 และ hyperdense2
เปรียบเทียบระหว่างภาพมาตรฐาน ภาพก่อนใช้ อลั กอริทมึ ภาพหลังใช้ อลั กอริทมึ ที่ได้ จากการวัดในระดับ A
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ตารางที่ 3 แสดงค่า CT number , SD , RMSE ที่ได้ จากการวัดในบริเวณที่สนใจ hypodense1, hypodense2, hyperdense1,
hyperdense2 ซึ่งเป็ นการวัด ROI ในภาพระดับ B ซึ่งมี tandem และ ovoids โดยทําการวัด ROI ในภาพมาตรฐานภาพที่ยัง
ไม่ทาํ การแก้ ไขและภาพที่ทาํ การแก้ ไขแล้ วที่ตาํ แหน่งเดียวกัน
GT
Uncorrected
Corrected
ROI
CT number
SD
CT number
SD
RMSE
CT number
SD
RMSE
*Hypodense1

-4.58

10.43

-37.28

168.18

152.14

5.48

13.51

22.17

*Hypodense2

-5.34

9.73

-487.42

398.83

591.567

1.69

6.37

11.66

**Hyperdense1

-2.32

10.48

80.20

52.40

88.797

41.97

25.19

43.00

**Hyperdense2

-4.56

9.97

131.01

104.06

157.11

45.06

42.27

50.92

หมายเหตุ * คือ hypodense streak
** คือ hyperdense streak

ตารางที่ 3 แสดงผลการวัดค่า CT number และ SD
ในพื้นที่ท่สี นใจ hypodense1, hypodense2, hyperdense1,
hyperdense2 ในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หุ่นจําลองที่
ระดับ B สําหรับภาพมาตรฐานมีค่าเท่ากับ -4.58± 10.43,
-5.34±9.73, -2.32±10.48 และ -4.56±9.97
ตามลํ า ดั บ สํา หรั บ ภาพที่ ยั ง ไม่ แ ก้ ค่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 37.28±168.18, -487.42±398.83, 80.20±52.40
และ 131.01±104.06 ตามลําดับ ส่วนภาพที่แก้ ค่าแล้ ว

รูปที่ 5

มี ค่ า เ ท่ า กั บ 5.48±13.51,
1.69±6.37,
41.97±25.19 และ 45.06±42.27 ตามลําดับ
สําหรับค่ า RMSE ที่บริเวณที่สนใจ hypodense1,
hypodense2, hyperdense1 และ hyperdense2 สําหรับ
ภาพที่ยั ง ไม่ ไ ด้ แ ก้ ค่ ามีค่า เท่ ากับ 152.14, 591.57,
88.79 และ 157.11 ตามลําดับ ส่วนภาพแก้ ค่าแล้ วมีค่า
เท่ากับ 22.17, 11.66, 43.00 และ 50.92 ตามลําดับ

แสดงการวัดค่ า CT number ในบริเวณที่สนใจตําแหน่ ง hypodense1, hypodense2, hyperdense1 และ hyperdense2
เปรียบเทียบระหว่ างภาพมาตรฐาน ภาพก่อนใช้ อัลกอริทมึ และภาพหลังใช้ อัลกอริทมึ แสดงค่ าในระดับ B ซึ่งตํ่ากว่ าระดับ A
เป็ นระยะห่าง 4 เซนติเมตร
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อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ได้ ทาํ การพัฒนาอัลกอริทมึ เพื่อลดสิ่ง
แปลกปลอมโลหะในภาพเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์
หุ่ น จํา ลองอุ้ง เชิ ง กรานที่ใ ส่ อุป กรณ์ส อดใส่ แ ร่ ช นิ ด แส
ตนเลสสตี ล ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพเชิ ง ปริ ม าณของ
อัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นด้ วยการประมาณค่า RMSE ใน
บริเวณที่เป็ นสิ่งแปลกปลอมชนิด hypodense streak และ
hyperdense streak ผลการประเมิน ภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์หุ่นจําลองอุ้งเชิงกรานที่มีส่ิงแปลกปลอมที่
เกิดจาก tandem เพียงอย่างเดียว พบว่าการใช้ อลั กอริทมึ
ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะสามารถลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ
ได้ ท้งั แบบ hypodense streak และ hyperdense streak
ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพของภาพดี ข้ ึ นสํ า หรั บ การลดสิ่ ง
แปลกปลอมโลหะในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ท่ปี รากฏ
tandem และ ovoids พบว่ าอัลกอริทึม ที่พัฒ นาขึ้น
สามารถลดสิ่งแปลกปลอมโลหะได้ ดีโดยเฉพาะบริเวณ
hypodense streak ที่ตาํ แหน่ ง hypodense2 ซึ่งให้ ค่า
RMSE เท่ากับ 11.66 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพก่อนทํา
การแก้ ไขซึ่งมีค่า RMSE เท่ากับ 591.567 อย่างไรก็ตาม
บริเวณที่มีส่งิ แปลกปลอมโลหะชนิด hyperdense streak
สามารถลดสิ่งแปลกปลอมโลหะได้ น้อยกว่าภาพระดับที่มี
เฉพาะ tandem เนื่องจากภาพที่มี tandem และ ovoids
เกิดสิ่งรบกวนในภาพที่มากกว่า
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ พัฒนาอัลกอริทมึ ขึ้นโดย
ใช้ วิ ธี การจํา แนกข้ อมู ล ภาพโลหะด้ ว ยเทคนิ ค k-mean
clustering และ filtered back projection ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของ Roesk, et al ซึ่งใช้ เทคนิค projection
interpolation พบว่าอัลกอริทึมสามารถลดสิ่งแปลกปลอม
โลหะที่มี tandem เพี ยงอย่ างเดี ยวได้ ดี กว่ า ภาพที่มี
tandem และ ovoids แต่ข้อเสียของอัลกอริทึมดังกล่ าว
ส่ ง ผลให้ ภาพเกิด การ distortion บริ เ วณเนื้ อเยื่ อ ที่อ ยู่
รอบๆ อุปกรณ์สอดใส่แร่ เป็ นผลจากการสร้ างภาพและ
การประมาณค่าใหม่ (Roeske, Lund, Pelizzari, Pan, &
Mundt, 2003) สําหรับการแก้ ไขข้ อมูลโลหะที่ขาดหาย
จากไซโนแกรมด้ วยวิธี sinogram completion ซึ่งแทนที่
ข้ อมู ล ด้ วยการประมาณค่ า ใหม่ ด้ วยข้ อมู ล เนื้ อเยื่ อ
ข้ างเคียงกับขนาดของ tandem ใกล้ เคียงกับของจริ ง
สอดคล้ องกั บ ฐิ ติ พ งศ์ และคณะ ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้

อัลกอริทึม sinogram completion ในภาพเอกซเรย์
คอมพิ วเตอร์ท่ีมีโลหะแท่งเหล็กยึดสกรู พบว่ าสามารถ
ช่ ว ยลดสิ่ ง แปลกปลอมโลหะได้ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ใกล้ เคี ย งกั บ อั ล กอริ ทึ ม ลดสิ่ ง แปลกปลอมโลหะ
Gemstone Spectral Imaging (GSI) ของเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ย่ีห้อจีอี (GE) (Kaewlek 2015) แต่
อย่างไรก็ตามเนื่องจากเทคนิค sinogram completion มี
การประมาณค่ าระหว่ างข้ อมูลที่มีการขาดหายไปทําให้
ขอบของโลหะขาดความคมชั ด ซึ่ ง ให้ ผ ลคล้ า ยคลึ ง กับ
เทคนิค inpainting (Meyer, Raupach, Lell, Schmidt,
& Kachelrieß, 2012) นอกจากนี้อลั กอริทมึ OMAR
(Orthopedic Metal Artifacts Reduction) ของ
เครื่ องเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ย่ี ห้อ ฟิ ลิป ส์ ซึ่ งใช้ เทคนิ ค
iterative reconstruction ภาพเพื่อลดสิ่งแปลกปลอม
โลหะที่เกิดจากผู้ป่วยที่ใช้ อวัยวะโลหะเทียมขนาดใหญ่
สามารถลดสิ่งแปลกปลอมโลหะได้ ดี แต่ มีข้ อจํากัดใน
กรณี ท่ี เ ป็ นอุ ป กรณ์ ข นาดเล็ก เช่ น น๊ อ ตหรื อ สกรู ที่
อั ล กอริ ทึ ม ไม่ ส ามารถลดสิ่ ง แปลกปลอมได้ ทั้ ง หมด
(Philips, 2012) สํา หรั บ อัล กอริทึม ที่พั ฒ นาขึ้น ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถลดสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็ก
ได้ ค่อนข้ างดีโดยเฉพาะแท่ง tandem โดยอัลกอริทึมที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใช้ ปรับปรุงคุณภาพของภาพ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ ทุกยี่ห้อ ใช้ เวลาในการคํานวณที่
สั้นเพี ยง 4-6 วิ นาที โดยสามารถใช้ อัล กอริ ทึม ที่
พัฒนาขึ้นสําหรับลดสิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์จาํ ลองการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ที่รักษาด้ วยรังสีรักษาระยะใกล้ เพื่อลดสิ่งแปลกปลอมใน
บริเวณมดลูกและลําไส้ ตรงได้ ซึ่งช่ วยให้ แพทย์สามารถ
กําหนดขอบเขตก้ อนมะเร็งและอวัยวะต่างๆได้ ดขี ้ นึ
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ พัฒนาอัลกอริทมึ เพื่อลดสิ่ง
แปลกปลอมโลหะที่เกิดจากอุปกรณ์สอดใส่แร่ในภาพถ่าย
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํ ลองการรักษาทางรังสีรักษา ผล
การลดสิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ของหุ่นจําลองอุ้ง เชิง กรานพบว่ าอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้น
สา มา ร ถล ด สิ่ ง แ ป ล กป ล อมใ น ภ า พ ที่ ป ร า กฏ สิ่ ง
แปลกปลอมโลหะได้ โดยอั ล กอริ ทึ ม ที่ พั ฒ นาขึ้ นใน
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช้ งานเพื่อประโยชน์ใน (2012). Metal Artifacts Reduction of Pedicle Screws on
การเพิ่ ม ความถู ก ต้ อ งของการรั ก ษาผู้ ป่ วยมะเร็ง ปาก Spine Computed Tomography Images Using Variable
มดลูกในการรักษาด้ วยการใส่แร่ต่อไป
ThresholdingTechnique. Phitsanulok: Naresuan University.
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