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บทคัดย่ อ
ตัวแบบการแปรผันแบบใหม่สาหรับกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออกจากภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่
สูงทางการแพทย์ ได้ ถูกนาเสนอในงานวิจยั นี ้ เนื่องจากความไม่เป็ นเชิงเส้ นซึง่ ปรากฏในสมการออยเลอร์ -ลากรางจ์ที่
เกี่ยวข้ อง คณะวิจยั จึงพัฒนาวิธีการแบบจุดตรึงวงกว้ างกับรู ปแบบมัลติรีโซลูชนั หลายรู ปแบบ การทดสอบเชิงตัวเลข
ซึ่ง ใช้ ส ามชุดข้ อมูล ได้ ถูก ดาเนิ น การเพื่ อคัดเลื อกวิ ธีก ารมัลติรี โซลูชัน ที่ ตัง้ อยู่บ นวิ ธี ก ารแบบจุดตรึ งวงกว้ างซึ่ง มี
ประสิทธิภาพสูงสุด อย่างที่ได้ คาดหวังไว้ การทดลองเชิงตัวเลขไม่เพียงแต่ยืนยันว่าวิธีการที่ ได้ แนะนาให้ ผลการกาจัด
สัญญาณรบกวนที่มีคณ
ุ ภาพสูงเท่านัน้ แต่วิธีการดังกล่าวยังสามารถทางานได้ รวดเร็ วกว่าวิธีการแบบจุดตรึ งวงกว้ าง
แบบรี โซลูชนั เดียวหลายเท่า

ABSTRACT
A new variational model for removal of multiplicative noise from ultrasound image is proposed in
this paper. Due to the nonlinearity involved in the associated Euler-Lagrange equation, we develop the socalled global fixed-point (GFP) method with several multi-resolution schemes. Numerical tests using three
representative data sets are performed to select the most effective GFP-based multi-resolution method. As
expected, ours numerical experiments not only confirm that the recommended GFP-based multi-resolution
approach delivers high-quality denoising but also that the recommended numerical approach is many
orders of magnitude faster than the uni-resolution GFP method.
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คานา
เทคนิคการวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยใช้ ภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สงู หรื อ ภาพอัลตราซาวน์ (ultrasound
image) เป็ นเทคนิคการตรวจหาความผิดปรกติของร่ างกายที่มีประสิทธิ ภาพสูงวิธีการหนึ่ง ซึ่งได้ รับการพิสูจน์ และ
ยอมรั บมากว่า 40 ปี ว่าเป็ นเทคนิ คที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ ว และมีค่าใช้ จ่ายต่าเมื่อเทียบกับเทคนิคการ
วินิจฉัยทางการแพทย์โดยใช้ ภาพถ่ายทางการแพทย์ชนิดอื่น โดยทัว่ ไปเทคนิคการวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดนี ้ได้ ถูก
ใช้ เป็ นเครื่ องมือพื ้นฐานเพื่อตรวจอวัยวะในช่องท้ องส่วนบนและส่วนล่าง ระบบทางเดินปั สสาวะ บริ เวณทรวงอก เต้ านม บริ เวณลาคอ ต่อมไธรอยด์ หัวใจ หลอดเลือด เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม คุณภาพและความคมชัดของข้ อมูลบนภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สูงจะถูกลดทอนโดยสิ่งที่
เรี ย กว่า สัญ ญาณรบกวนแบบสเปกเคิล (speckle noise) ซึ่งเป็ นสัญ ญาณรบกวนแบบการคูณ (multiplicative
noise) ที่เกิดจากกระบวนการสร้ างภาพ ดังนัน้ การกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออกจากภาพถ่ายคลื่นเสียง
ความถี่ สูงจึงเป็ นการประมวลผลภาพที่ ได้ รับ ความสนใจและเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการวินิจฉัยที่ จาเป็ นต่อการ
ประยุกต์ทางด้ านการแพทย์
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา วิธีกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออกจากภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สูง ได้ ถูก
พัฒนาขึน้ เป็ นจานวนมาก เช่น วิธีการกรองแบบปรั บตัวได้ (adaptive filtering method) วิธีการเวฟเล็ต (wavelet
method) วิธีการแพร่ แอนนิโซทรอปิ ก (anisotropic diffusion method) และวิธีการแปรผัน (variational method) ใน
บรรดาวิธีกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออกจากภาพ วิธีการแปรผัน สามารถนาไปสู่ผลการกาจัดสัญญาณ
รบกวนที่มีคุณภาพสูง กว่าวิธีการอื่นๆ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว งานวิจัยนี จ้ ะใช้ วิธีการแปรผันสาหรั บ กาจัดสัญญาณ
รบกวนแบบการคูณออกจากภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สงู นอกจากนี ้เราจะใช้ เทอม “ ตัวแบบการแปรผัน (variational
model) ” แทนตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (mathematical model) ที่ใช้ วิธีการแปรผันเพื่อกาจัดสัญญาณรบกวนแบบ
การคูณออกจากภาพ
กาหนดให้ 𝑢, 𝑓: Ω ⊂ ℝ2 → 𝑉 ⊂ [0, ∞) แทนภาพถ่ายต้ นฉบับที่ต้องการค้ นหา (ไม่ทราบ) และภาพที่มี
สัญญาณรบกวนแบบการคูณ (ทราบ) ตามลาดับ ตัวแบบการแปรผันสาหรับกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออก
จากภาพสามารถเขียนได้ ในรู ปปั ญหาการแปรผัน (variational problem) ต่อไปนี ้
𝑚𝑖𝑛{𝐽𝜆 (𝑢) = 𝐷(𝑢) + 𝜆𝑅(𝑢)}
(1)
𝑢∈𝑈
โดยที่ 𝑈 แทนปริ ภมู ิของคาตอบที่เป็ นไปได้ ในส่วนของ 𝐽𝜆 (𝑢) เทอมแรก 𝐷: 𝑈 → [0, ∞) เป็ นฟั งก์ชนั นัล (functional)
ซึ่งทาหน้ าที่วดั ความเหมาะสมของข้ อมูล (data fitting term) ระหว่างภาพ 𝑢 และ 𝑓 ซึ่งถูกกาหนดจากตัวแบบการ
สร้ างภาพ (image formation model) ที่มีสญ
ั ญาณรบกวนแบบการคูณ เทอมที่สอง 𝑅: 𝑈 → [0, ∞) เป็ นฟั งก์ชนั นัล
ที่ เ กิ ด จากการใช้ เทคนิ ค เร็ กกิ ว ลาร์ ไรซ์ เ ซชั น (regularization technique) ซึ่ ง ท าหน้ าที่ ค วบคุ ม ความเรี ยบ
(smoothness) ของ 𝑢 และ 𝜆 > 0 เป็ นพารามิเตอร์ ถ่วงน ้าหนัก (weighted parameter) ซึง่ ทาหน้ าที่ปรับความสมดุล
ระหว่างเทอม 𝐷และ 𝑅 ในงานวิจยั นี ้จะสมมติวา่ Ω = [0,1]2 และ 𝑉 = (0,1]
โดยทัว่ ไป ตัวแบบการสร้ างภาพที่มีสญ
ั ญาณรบกวนแบบการคูณจะถูกกาหนดโดย
2

(2)
โดยที่ 𝑢, 𝜂 > 0 และ 𝜂 แทนสัญญาณรบกวนแบบการคูณ อย่างไรก็ตาม ในระบบการสร้ างภาพของภาพถ่ายคลื่น
เสียงความถี่สูงทางการแพทย์ ขัน้ ตอนวิธีบีบอัดไม่เป็ นเชิงเส้ น (nonlinear compression algorithm) จะถูกนามาใช้
เพื่ อปรั บระดับความเข้ มโทนสีเทาของภาพก่อนการแสดงผลออกทางหน้ าจอภาพ กระบวนการประมวลผลภาพ
เบื ้องต้ นนี ้ทาให้ ตวั แบบการสร้ างภาพของภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สงู ทางการแพทย์ที่มีสญ
ั ญาณรบกวนแบบการ
𝑓 = 𝑢𝜂

คูณบนจอภาพสามารถถูกกาหนดโดย
(3)

𝑓 = 𝑢 + √𝑢𝜂

โดยที่ 𝜂 เป็ นสัญญาณรบกวนแบบเกาส์เซียน (Gaussian noise) ที่มีคา่ เฉลี่ย 0
Jin และ Yang ได้ ใช้ ตวั แบบการสร้ างภาพ (3) และแนวคิดของการสร้ างตัวแบบการแปรผัน สาหรั บกาจัด
สัญญาณรบกวนแบบการบวกออกจากภาพที่นาเสนอโดย Rudin และคณะ รวมไปถึงเทอมวัดความเหมาะสมข้ อมูล
ที่นาเสนอโดย Krissian และคณะ เพื่อนาเสนอตัวแบบการแปรผันสาหรับ กาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออก
จากภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สงู ทางการแพทย์ (ต่อไปจะเรี ยกว่าตัวแบบการแปรผันนี ้ว่า ตัวแบบ JY) ดังนี ้
𝑚𝑖𝑛{ 𝐽𝜆𝐽𝑌 (𝑢) = 𝐷 𝐾𝐾𝑊𝑉 (𝑢) + 𝜆𝑅 𝑇𝑉 (𝑢)}
(4)
𝑢∈𝑈
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โดยที่ 𝐷𝐾𝐾𝑊𝑉 (𝑢) = ∫Ω (𝑓−𝑢)
𝑑x และ 𝑅 𝑇𝑉 (𝑢) = ∫Ω |∇𝑢|𝑑x เป็ นเทอมวัดความเหมาะสมข้ อมูล และเทอมเร็ ก𝑢
กิวลาร์ ไรซ์เซชันแบบการแปรผันรวม (total variation regularization) ตามลาดับ
โดยจิ ตฟิ สิ กส์ (Psychophysics) ความเข้ มของระดับสีห รื อเฉดสีใ นจอภาพสามารถใช้ เป็ นสิ่งเร้ าหรื อสิ่ ง
กระตุ้นการรับรู้ และการตอบสนองของมนุษย์ ดังนันหลั
้ งจากใช้ กฎของเวเบอร์ (Weber’s law) จะพบว่าอัตราส่วนของ
การเปลี่ยนแปลงของระดับความเข้ มสีที่ปรากฏในภาพจนทาให้ มนุษย์เกิดความรู้ สกึ ได้ ทางด้ านการมองเห็น 𝛿𝑢 ต่อ
ระดับความเข้ มสีเดิม (background intensity level) 𝑢 เป็ นค่าคงที่เสมอ นั่นคือ 𝛿𝑢
= 𝑘 เมื่อ 𝑘 แทนตัวคงที่ ของเว
𝑢
เบอร์ (Weber’s constant) เห็นได้ วา่ ตัวแบบ JY ไม่ได้ คานึงถึงสิ่งที่กล่าวถึงข้ างต้ น ตัวอย่างเช่น ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลง
ของระดับความเข้ มสีที่ปรากฏในภาพแบบเฉพาะที่เป็ น 𝛿𝑢 = 0.02 จะพบว่าเทอมเร็ กกิวลาร์ ไรซ์เซชันในตัวแบบ JY
จะปฏิ บัติห น้ าที่ อย่างเท่ าเที ยมกันเป็ นอิสระจากระดับความเข้ ม สีเดิม 𝑢 ไม่ว่าระดับ ความเข้ ม สี เดิม จะมีค่าเป็ น
𝑢 = 0.1 หรื อ 𝑢 = 0.8 แต่เมื่อใช้ กฎของเวเบอร์ จะพบว่าถ้ าระดับความเข้ มสีเดิมมีค่าเป็ น 0.1 (𝑢 = 0.1; สีเทาเข้ ม)
แล้ วระดับความเข้ มสีแบบเฉพาะที่จะต้ องมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในปริ มาณค่อนข้ างมาก (ประมาณ 20%) จึง
จะทาให้ มนุษย์เกิดความรู้ สกึ ได้ ทางด้ านการมองเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงนี ้ ในทางตรงข้ าม ถ้ าระดับความเข้ มสีเดิมมี
ค่าเป็ น 0.8 (𝑢 = 0.8; สีเทาอ่อน) แล้ วการเปลี่ยนแปลงของระดับความเข้ มสีแบบเฉพาะที่เพียงเล็กน้ อย (ประมาณ
2.5%) ก็จะทาให้ มนุษย์ เกิ ดความรู้ สึกได้ ทางด้ านการมองเห็น ต่อการเปลี่ยนแปลงนี ้ จากเหตุผลดังที่ กล่าวข้ างต้ น
คณะผู้วิจยั จึงได้ ปรับปรุ งตัวแบบ JY โดยเพิ่มเทอมเร็ กกิวลาร์ ไรซ์เซชันแบบการแปรผันรวมอย่างเวเบอร์ (Weberized
total variation regularization) ซึง่ ถูกแนะนาโดย Shen ต่อไปนี ้
𝑅 𝑊𝑇𝑉 (𝑢) = ∫
Ω

|∇𝑢|
𝑑x
𝑢
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เพื่อควบคุมคาตอบ 𝑢 ให้ สอดคล้ องกับกฏของเวเบอร์ และดังนันตั
้ วแบบการแปรผันชนิดใหม่สาหรับกาจัดสัญญาณ
รบกวนแบบการคูณออกจากภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สงู ทางการแพทย์สามารถถูกนาเสนอได้ เป็ น
(𝑢) = 𝐷 𝐾𝐾𝑊𝑉 (𝑢) + 𝜆1 𝑅𝑇𝑉 (𝑢)+𝜆2 𝑅𝑊𝑇𝑉 (𝑢)}
𝑚𝑖𝑛{ 𝐽𝜆𝑃𝐶𝐶
(5)
1 ,𝜆2
𝑢∈𝑈
โดยที่ 𝜆1 , 𝜆2 แทนพารามิเตอรถ่วงน ้าหนักสาหรับเทอมที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
เมื่อใช้ แคลคูลสั ของการแปรผัน (calculus of variation) เพื่อแก้ ปัญหาการแปรผันที่ถกู นาเสนอใน (5) จะได้
สมการออยเลอร์ -ลากรางจ์ (Euler-Lagrange equation) ต่อไปนี ้
∇𝑢

−∇ ∙ (|∇𝑢| ) + 𝜆
𝛽

1
(𝑢
𝑢+𝜆
1
2

−

𝑓2
)
𝑢

(6)

=𝑔

ภายใต้ เงื่อนไขค่าขอบแบบนอยมันน์ (Neumann boundary condition)
โดยที่ |∇𝑢|𝛽 =

1
2 +𝛽
√𝑢𝑥2 +𝑢𝑦

และ

𝜕𝑢
=0
𝜕𝒏

𝑔 = 0 ทังนี
้ ้ พารามิเตอร์ 0 < 𝛽 ≪ 1

ได้ ถูกนามาใช้ เพื่อบรรเทาภาวะเอก-

ฐาน (singularity) สาหรับกรณีที่ 𝛻𝑢 = 0
งานวิจยั ชิ ้นนีไ้ ด้ ถูกจัดลาดับของการศึกษาไว้ ดังนี ้ หัวข้ อที่ 2 จะกล่าวถึงวิธีการเชิงตัวเลขสาหรับแก้ สมการ
ออยเลอร์ -ลากรางจ์ (6) จากนันเป็
้ นการรายงานผลการทดลองเชิงตัวเลขในหัวข้ อที่ 3 บทสรุ ปของงานวิจยั นี ้ได้ กล่าว
ไว้ ในหัวข้ อที่ 4

วิธีการเชิงตัวเลข
การดิสครี ตไทซ์ เซชันแบบไฟไนต์ ดฟ
ิ เฟอเรนซ์
(2𝑗−1)ℎ T
ก าหนดให้ Ωℎ = {𝑥 ∈ Ω|𝑥 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 )T = ((2𝑖−1)ℎ
,
) , 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛} แทนโดเมนแบบดิ ส ครี ต (discrete
2
2
domain) ซึง่ ประกอบด้ วย 𝑛 × 𝑛 เซลล์ (cell) โดยที่แต่ละเซลล์มีขนาดเท่ากับ ℎ × ℎ เมื่อ ℎ = 𝑛1 แทนระยะกริ ด (grid
spacing) และ (𝑢ℎ )i,j = 𝑢(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) แทนฟั งก์ชนั กริ ด (grid function) หลังจากใช้ การประมาณไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ แบบ
กึ่งกลางเซลล์ (cell-centered finite difference approximation) เพื่ อดิสครี ตไทซ์ (6) จะได้ ผลการประมาณของ
สมการออยเลอร์ -ลากรานจ์ที่จดุ กริ ด (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) เหนือ Ωℎ เป็ น
2

−𝐾 ℎ (𝑢ℎ )𝑖,𝑗

เมื่อ (𝜆∗ )𝑖,𝑗 = 𝜆1(𝑢 1)
ℎ

𝑖,𝑗

+

(𝜆∗ )

𝑖,𝑗

((𝑢

ℎ)

𝑖,𝑗

−

(𝑓 ℎ ) 𝑖,𝑗
)
(𝑢ℎ )𝑖,𝑗

(7)

+𝜆2

̅ ℎ )𝑖,𝑗 (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 )
−𝐾 ℎ (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 = (1/ℎ2 )((∑ℎ )𝑖,𝑗 (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 − (∑
ℎ
ℎ
ℎ
ℎ
(∑ )𝑖,𝑗 (𝑢 )𝑖,𝑗 = (𝐷1 (𝑢 )𝑖,𝑗 + 𝐷2 (𝑢 )𝑖,𝑗 + 2𝐷3 (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 )(𝑢ℎ )𝑖,𝑗
̅ ℎ )𝑖,𝑗 (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 = 𝐷1 (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 (𝑢ℎ )𝑖−1,𝑗 + 𝐷2 (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 (𝑢ℎ )𝑖,𝑗−1 + 𝐷3 (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 ((𝑢ℎ )𝑖+1,𝑗
(∑
1

𝐷(𝑢ℎ )𝑖,𝑗 =

= (𝑔ℎ )𝑖,𝑗

+ (𝑢ℎ )𝑖,𝑗+1 )

√(𝛿𝑥+ (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 /ℎ)2 + (𝛿𝑦+ (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 /ℎ)2 + 𝛽
𝐷1 (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 = 𝐷(𝑢ℎ )𝑖−1,𝑗

𝐷2 (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 = 𝐷(𝑢ℎ )𝑖,𝑗−1

𝛿𝑥+ (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 = (𝑢ℎ )𝑖+1,𝑗 − (𝑢ℎ )𝑖,𝑗

และ

𝐷3 (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 = 𝐷(𝑢ℎ )𝑖,𝑗

𝛿𝑦+ (𝑢ℎ )𝑖,𝑗 = (𝑢ℎ )𝑖,𝑗+1 − (𝑢ℎ )𝑖,𝑗
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ในที่นี ้ เงื่อนไขค่าขอบแบบนอยมันน์ จะถูกใช้ ในการคานวณฟั งก์ ชนั กริ ด ณ บริ เวณขอบของโดเมนดิสครี ต
ดังนี ้
(𝑢ℎ )𝑖,0 = (𝑢ℎ )𝑖,1

(𝑢ℎ )𝑖,𝑛+1 = (𝑢ℎ )𝑖,𝑛

(𝑢ℎ )0,𝑗 = (𝑢ℎ )1,𝑗

(𝑢ℎ )𝑛+1,𝑗 = (𝑢ℎ )𝑛,𝑗

เพื่ออานวยความสะดวกในการเขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้ อถัดไปจะละการเขียน ℎ และ (. , . )ℎ
เป็ นบางครัง้
วิธีการแบบจุดตรึงวงกว้ าง
แนวคิ ด ของวิ ธี ก ารนี ค้ ื อ การท า (7) ให้ เป็ นเชิ ง เส้ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารท าให้ เป็ นเชิ ง เส้ น แบบวงกว้ า ง (global
linearization method) ภายใต้ แนวคิดของวิธีการทาซ ้าแบบจุดตรึ ง (fixed-point iteration method) โดยเริ่ มต้ นจาก
การตรึงเทอมซึง่ ไม่เป็ นเชิงเส้ น 𝐷1 (𝑢)𝑖,𝑗 , 𝐷2 (𝑢)𝑖,𝑗 , 𝐷3 (𝑢)𝑖,𝑗 , (λ∗ )𝑖,𝑗 และ 1/(𝑢)𝑖,𝑗 ไว้ ในการทาซ ้าครัง้ ก่อนหน้ า จากนัน้
ใช้ วิธีผ่อนปรนเกินสืบเนื่อง (successive over relaxation method) เพื่อแก้ ระบบสมการที่ถกู ทาให้ เป็ นเชิงเส้ นดังนี ้
−1
(𝑢(𝑣+1;𝑘+1) )𝑖,𝑗 = (1 − 𝜔)(𝑢(𝑣+1;𝑘) )𝑖,𝑗 + 𝜔(𝑁[𝑢(𝑣) ])𝑖,𝑗 (𝐺[𝑢(𝑣;𝑘+ ) ])𝑖,𝑗
(7)
โดยที่ 𝑣 = 0,1,2,3, … แทนดัชนีการทาซ ้าแบบจุดตรึง 0 < 𝜔 < 2
1
2

−1

(𝑁[𝑢(𝑣) ])𝑖,𝑗 =
1

1/ℎ2
(∑(𝑣) )𝑖,𝑗 + (𝜆∗(𝑣) )𝑖,𝑗

̅ (𝑣) )𝑖,𝑗 (𝑢(𝑣+1;𝑘+1/2) )𝑖,𝑗
(𝐺[𝑢(𝑣;𝑘+2) ])𝑖,𝑗 = (𝑔)𝑖,𝑗 + (𝜆∗(𝑣) )𝑖,𝑗 ((𝑓)2𝑖,𝑗 /(𝑢(𝑣) ) 𝑖,𝑗 ) + (1/ℎ2 )(∑
̅ (𝑣) )𝑖,𝑗 (𝑢(𝑣+1;𝑘+1/2) )𝑖,𝑗 = 𝐷1 (𝑢(𝑣) ) (𝑢(𝑣+1;𝑘+1) )
(∑
+ 𝐷2 (𝑢 (𝑣) ) (𝑢(𝑣+1;𝑘+1) )
𝑖,𝑗

𝑖−1,𝑗

𝑖,𝑗

𝑖,𝑗−1

+𝐷3 (𝑢(𝑣) )𝑖,𝑗 (𝑢(𝑣+1;𝑘) )𝑖+1,𝑗 + 𝐷3 (𝑢 (𝑣) )𝑖,𝑗 (𝑢(𝑣+1;𝑘) )𝑖,𝑗+1

และ 𝑘, 𝑘 + 12 , 𝑘 + 1 แทนดัช นี ก ารท าซ า้ แบบเกาส์ -ไซเดล (Gauss-Seidel iteration) ในการท าซ า้ รอบเดิ ม รอบ
ระหว่างกลางและรอบใหม่ ตามลาดับ ทังนี
้ ้วิธีการทาให้ เป็ นเชิงเส้ นที่กล่าวถึงข้ างต้ นจะถูกเรี ยกว่า วิธีการแบบจุดตรึ ง
วงกว้ าง (global fixed-point method) ซึง่ ต่อไปแจะเรี ยกวิธีการนี ้โดยย่อว่า วิธีการ GFP
วิธีการมัลติรีโซลูชัน
ขัน้ ตอนสาคัญของวิธี มัลติรีโซลูชัน (multi-resolution method) เพื่ อกาจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ
สามารถกล่าวถึงโดยย่อได้ ดังนี ้
เริ่ มต้ นด้ วยการส่งถ่ายภาพจากรี โซลูชนั ที่ละเอียดที่สดุ ไปยังรี โซลูชนั ที่หยาบที่สดุ ณ รี โซลูชนั ที่หยาบที่สดุ นี ้
จะด าเนิ น การก าจัดสัญ ญาณรบกวนออกจากภาพโดยใช้ วิธี การ GFP จากนัน้ น าภาพผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ รับ การก าจัด
สัญ ญาณรบกวนออกไปแล้ ว ส่งถ่ ายต่อไปยังรี โซลูชันต่อไปที่ มีความละเอียดสูง กว่าเพื่ อเข้ าสู่ขัน้ ตอนการก าจั ด
สัญญาณรบกวนออกจากภาพอีกครั ง้ โดยใช้ วิธีการ GFP วิธีการนีจ้ ะดาเนินการทาซ ้าเช่นนีต้ ่อไปจนถึงรี โซลูชนั ที่ มี
ความละเอียดที่สดุ
คณะวิ จัย ได้ ใ ช้ การทดลองเชิ ง ตัว เลขเพื่ อ ก าหนดขนาดของรี โ ซลู ชัน ที่ ห ยาบที่ สุ ด และสามารถแสดง
รายละเอียดของภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สงู ดังเดิ
้ มอย่างเพียงพอ คณะวิจัยพบว่ารี โซลูชนั ที่หยาบที่สดุ ควรมีขนาด
อย่างน้ อย 64 × 64 พิกเซล ทัง้ นี จ้ ะเรี ยกวิธีการมัลติรีโซลูชันที่กล่าวถึง ในย่อหน้ าข้ างต้ นว่าวิธีมลั ติรีโซลูชันแบบ
พืน้ ฐาน เพื่อปรั บปรุ งวิธีมลั ติรีโซลูชันแบบพืน้ ฐานให้ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ คณะวิจัยได้ จาแนก
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ประเภทของวิธีมลั ติรีโซลูชนั เพื่อกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออกจากภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สงู ออกเป็ น 3
ประเภท ดังนี ้
M1. วิธีการมัลติรีโซลูชนั แบบพื ้นฐาน : การกาจัดสัญญาณรบกวนจะถูกดาเนินการทุกรี โซลูชนั
M2. วิธีการมัลติรีโซลูชันแบบปรั บปรุ งชนิ ดที่ 1 : การกาจัดสัญญาณรบกวนจะถูกดาเนินการบางรี โซลูชันดังนี ้
เริ่ มต้ นด้ วยการดาเนินการกาจัดสัญญาณรบกวนบนรี โซลูชันที่ห ยาบที่สดุ จากนัน้ ดาเนินการกาจัดสัญญาณรบกวน
ข้ ามทีละหนึ่งรี โซลูชนั และดาเนินการเช่นนี ้ต่อไปเรื่ อยๆ สุดท้ ายจึงดาเนินการบนรี โซลูชนั ก่อนหน้ ารี โซลูชนั ที่ละเอียด
ที่สดุ รวมทังรี้ โซลูชนั ที่ละเอียดที่สดุ
M3. วิธีการมัลติรีโซลูชันแบบปรั บปรุ งชนิดที่ 2 : การกาจัดสัญญาณรบกวนจะถูกดาเนินการเฉพาะรี โซลูชันที่
หยาบที่สดุ และที่ละเอียดที่สดุ เท่านัน้ (อาจเรี ยกวิธีการนี ้ว่าวิธีการสองรี โซลูชนั )
ทังนี
้ ้วิธีการประมาณค่าในช่วงแบบเชิงเส้ นคู่ (bi-linear interpolation) จะถูกใช้ เพื่อส่งถ่ายข้ อมูลจากรี โซลูชนั
ที่หยาบไปรี โซลูชนั ที่ละเอียด และวิธีการทาให้ หยาบแบบมาตรฐาน (standard coarsening method) ) จะถูกใช้ เพื่อ
ส่งถ่ายข้ อมูลจากรี โซลูชนั ที่ละเอียดไปรี โซลูชนั ที่หยาบ

การทดลองเชิงตัวเลข
คณะวิจยั ได้ ออกแบบการทดลองเชิงตัวเลขเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ 1) วิธีการ GFP 2) วิธีการมัลติรีโซลูชนั แบบพืน้ ฐาน (M1 method) 3) วิธีการมัลติรีโซลูชนั แบบปรับปรุ งชนิดที่ 1 (M2 method) 4) วิธีการมัลติรีโซลูชัน
แบบปรับปรุ งชนิดที่ 2 (M3 method) โดยจะใช้ คา่ PSNR (peak signal-to-noise ratio) ซึง่ ถูกนิยามโดย
1
PSNR = 10log(
)
(หน่วยเป็ น เดซิเบล)
𝑀𝑆𝐸
เมื่อ
𝑛

𝑛

1
MSE = ( 2 ) ∑ ∑((𝑢∗ )𝑖,𝑗 − (𝑢+ )𝑖,𝑗 )2
𝑛
𝑖=1 𝑗=1

เป็ นเกณฑ์การตัดสิน
ในที่นี ้ 𝑢+ แทนภาพต้ นฉบับที่ไม่มีสญ
ั ญาณรบกวนและ 𝑢∗ แทนภาพที่มีสญ
ั ญาณรบกวนหรื อภาพที่ได้ รับ
การกาจัดสัญญาณรบกวนแล้ ว ภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีขนาดรี โซลูชันเป็ น 1024 × 1024 พิกเซล จะถูก
นามาทาการทดลองเชิงตัวเลขจานวน 3 ภาพ ได้ แก่ ภาพเด็กทารก ภาพไต และ ภาพตับ พร้ อมกับการใช้ พารา
มิเตอร์ 𝑀𝐴𝑋𝑆𝑂𝑅 = 4 (จานวนการทาซ ้าสูงสุดของวิธีผ่อนปรนเกินสืบเนื่องที่ถูกใช้ ในแต่ละรอบของวิธีการ GFP บน
ทุก ๆ รี โซลูชัน ), 𝑀𝐴𝑋𝐶 = 10 (จ านวนการท าซ า้ สูงสุดของวิ ธี ก าร GFP บนรี โซลูชัน ที่ มีความหยาบที่ สุด เท่ านัน้ )
𝑀𝐴𝑋𝑙 = 5 (จานวนการทาซ ้าสูงสุดของวิธีการ GFP บนรี โซลูชน
ั ที่ไม่ใช่รีโซลูชนั ที่มีความหยาบที่สดุ ), 𝛽 = 10−2 และ
𝜔 = 0.7 ทังนี
้ ไ้ ด้ เลือกใช้ พารามิเตอร์ ถ่วงนา้ หนัก (𝜆1, 𝜆2) = (10−5, 10−4) กับภาพตับ (𝜆1, 𝜆2) = (10−4, 10−5) กับภาพ
เด็กทารกและภาพไต เนื่องจากให้ คา่ PSNR ดีที่สดุ การทดลองเชิงตัวเลขทังหมดในโครงงานวิ
้
จยั นี ้ได้ ถกู ประมวลด้ วย
โปรแกรม MATLAB R2008b ด้ วยระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 (32 บิต) บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา Toshiba
กับ CPU แบบ Pentium P6100 2.00 GHz และแรมขนาด 2.00 GB
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ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบ JY ใน (4) และตัวแบบการแปรผันที่คณะวิจยั ได้
นาเสนอ ใน (5)
Problem

PSNR0

Baby
Liver
Kidney

25.6629
25.6629
26.4865

JY model
PSNR+
29.6369
31.6460
28.0176

Our proposed model
PSNR+
32.1095
35.9011
31.5823

ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการ GFP และวิธีการ M1-M3 ในที่นี ้ PSNR0 หมายถึง
PSNR ก่อนการกาจัดสัญญาณรบกวน, PSNR+ หมายถึง PSNR หลังจากการกาจัดสัญาณรบกวน, CPU TIME
หมายถึงเวลาที่ใช้ ในการกาจัดสัญญาณรบกวน (วัดในหน่วยวินาที)
Problem
Baby
Liver
Kidney

PSNR0
25.6629
25.6629
26.4865

GFP
M1 Method
M2 Method
M3 Method
PSNR+/CPU TIME PSNR+/CPU TIME PSNR+/CPU TIME PSNR+/CPU TIME
15.0917/12.9815 34.7402/11.2861
34.5150/9.7725
24.1397/1.7984
24.9837/12.3837 34.1517/12.0579
34.0333/9.6852
27.7074/1.7996
16.1035/12.9881 34.5951/12.7767
34.4447/9.6896
23.1753/2.3386

สรุป
คณะวิจยั ได้ ทาการปรับปรุ งตัวแบบ JY และได้ นาเสนอตัวแบบการกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออก
จากภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สงู ทางการแพทย์ โดยใช้ แนวคิดของจิตฟิ สิกส์ จากนันจึ
้ งนาเสนอวิธีการ GFP เพื่อแก้
สมการออยเลอร์ -ลากรางจ์ที่เกี่ยวข้ องในกรอบการทางานแบบมัลติรีโซลูชนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการ
ประมวลผลภาพโดยได้ จาแนกรู ปแบบของวิธีการมัลติรีโซลูชนั ออกเป็ น 3 ประเภทดังนี ้ M1) วิธีการมัลติรีโซลูชนั แบบ
พืน้ ฐาน M2) วิธีการมัลติรีโซลูชันแบบปรั บปรุ งชนิ ดที่ 1 M3) วิธีการมัลติรีโซลูชันแบบปรั บปรุ งชนิ ดที่ 2 ผลการ
ทดลองเชิงตัวเลขจากตารางที่ 1 ได้ ชีใ้ ห้ เห็นว่า ตัวแบบที่ได้ นาเสนอได้ ผลการกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณที่
ดีกว่าตัวแบบ JY นอกจากนี ้ ตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่า ถ้ าวิธีการ GFP ใช้ เวลาในการประมวลผลภาพใกล้ เคียงกับ
วิธีการมัลติรีโซลูชนั แล้ วคุณภาพของภาพที่ได้ รับจากการกาจัดสัญญาณรบกวนจะด้ อยกว่าผลที่ได้ รับจากวิธีการมัลติ
รี โ ซลูชัน ยิ่ ง ไปกว่ า นัน้ วิ ธี ก ารมัล ติ รี โ ซลูชัน แบบปรั บ ปรุ ง ชนิ ด ที่ 2 (M3) ให้ ภ าพผลลัพ ธ์ แ ละมี เ วลาที่ ใ ช้ ใ นการ
ประมวลผลภาพรวดเร็ วกว่าวิธีการอื่นๆ แต่คณ
ุ ภาพของภาพที่ได้ รับจากการกาจัดสัญญาณรบกวนจะอยู่ในระดับต่า
ที่สุด นอกจากนี ว้ ิธีการมัลติรีโซลูชันแบบปรั บปรุ งชนิ ดที่ 1 (M2) ให้ ภาพผลลัพธ์ และใช้ เวลาในการประมวลผลที่
ใกล้ เคียงกับวิธีมลั ติรีโซลูชันแบบพืน้ ฐาน (M1) อย่างไรก็ตาม วิธีมลั ติรีโซลูชันแบบพืน้ ฐาน (M1) ให้ ภาพผลลัพธ์ ที่
ได้ รับการกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณมีความคมชัดสูงสุด
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(a)

(b)

(c)

(d)

รู ปที่ 1 จากซ้ ายไปขวา: (a) ภาพต้ นฉบับ (b) ภาพที่มีสญ
ั ญาณรบกวนโดยมี PSNR = 25.6692 (c) ภาพที่ถกู กาจัด
สัญญาณรบกวนด้ วยตัวแบบ JY โดยมี PSNR = 29.6369 (d) ภาพที่ถูกกาจัดสัญญาณรบกวนด้ วยตัวแบบการ
แปรผันที่คณะวิจัยได้ นาเสนอโดยมี PSNR=32.1095 เห็นได้ ว่าตัวแบบการแปรผันที่ คณะวิจัยได้ นาเสนอให้ ภาพ
ผลลัพธ์ดีกว่าตัวแบบ JY

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

รู ปที่ 2 จากซ้ ายไปขวาและจากบนลงล่าง: (a) ภาพต้ นฉบับ (b) ภาพที่มีสญ
ั ญาณรบกวนโดยมี PSNR = 25.6692
(c) ภาพที่ ถูกกาจัดสัญญาณรบกวนด้ วยวิธีการ GFP โดยมี PSNR=15.0917 (d) ภาพที่ถูกกาจัดสัญญาณรบกวน
ด้ วยวิธีการ M1 โดยมี PSNR=34.7025 (e) ภาพที่ถกู กาจัดสัญญาณรบกวนด้ วยวิธีการ M2 โดยมี PSNR =34.5150
(f) ภาพที่ถูกกาจัดสัญญาณรบกวนด้ วยวิธีการ M3 โดยมี PSNR =24.1397 เห็นได้ ว่าวิธีการ M1 ให้ ความคมชัดสูง
กว่าวิธีการอื่นๆ

เอกสารอ้ างอิง
L. Rudin, S. Osher and E. Fatemi. Nonlinear total variation based noise removal algorithms. Physica D. 0 (1992), pages 259-268.
Z. Jin and X. Yang. A variational model to remove the multiplicative noise in ultrasound images. J. Math. Imaging Vis. 39 ,
pages 62 – 74, 2011.
K. Krissian, R. Kikinis, C.F. Westin and K. Vosburgh. Speckle-constrained filtering of ultrasound images, in: IEEE Computer
society Conference on CVPR. 2 (2005), pages 547-552.
J. Shen. On the foundations of vision modeling I. Weber’s law and Weberized TV restoration. Physica D. 175 (2003), pages 241251

8

ขอขอบพระคุณข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็ นอย่ างสูง คณะวิจัยได้ ทาการดาเนินการแก้ ไขดังนี ้
1.การพิมพ์ ภาษาไทยใช้ Word มีความไม่ สม่ าเสมอ (ช่ องไฟ ,ไม่ มีเลขหน้ ากากับ)
คาชี ้แจง: คณะวิจยั ได้ ทาการดาเนินการแก้ ไขแล้ ว
2.Table 1,2 ในหน้ าที่ 6-7 ควรใช้ คาอธิบายภาษาไทย
คาชีแ้ จง: คณะวิจัยได้ ทาการดาเนินการแก้ ไขคาบรรยายจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยและเขียนคาอธิ บายใหม่
จากเดิม “ Table 1 The comparison between JY model in (4) and our proposed model in (5).” เป็ น “ตารางที่
1 ผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบ JY ใน (4) และตัวแบบการแปรผันที่คณะวิจยั ได้ นาเสนอ ใน (5)
” และ “ Table 2 The comparison between the GFP method and M1-M3 methods. Here, PSNR0 represents
the PSNR before the removal of noise, PSNR+ represents the PSNR after the removal of noise, CPU TIME is
the time in seconds used to remove the noise.” เป็ น “ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการ
GFP และวิ ธี ก าร M1-M3 ในที่ นี ้ PSNR0 หมายถึง PSNR ก่ อนการก าจัดสัญ ญาณรบกวน, PSNR+ หมายถึ ง
PSNR หลังจากการกาจัดสัญาณรบกวน, CPU TIME หมายถึงเวลาที่ใช้ ในการกาจัดสัญญาณรบกวน (วัดในหน่วย
วินาที) ”
3.หน้ าที่ 2 ในคานาบรรทัดสุดท้ ายของย่ อหน้ าที่ 3 อ่ านไม่ เป็ นความ
คาชี ้แจง: คณะวิจยั ได้ ทาการดาเนินการแก้ ไขจากเดิม “งานวิจยั นี ้จะใช้ วิธีการแปรผันสาหรับกาจัดสัญญาณรบกวน
แบบการคูณออกจากภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สงู และจะกล่าวถึงตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) ที่
ใช้ วิธี ก ารแปรผัน เพื่ อก าจัดสัญ ญาณรบกวนแบบการคูณ ออกจากภาพเรี ย กว่าตัวแบบการแปรผัน (variational
model) ” เป็ น “งานวิจยั นี ้จะใช้ วิธีการแปรผันสาหรับกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออกจากภาพถ่ายคลื่นเสียง
ความถี่ สูง นอกจากนี เ้ ราจะใช้ เทอม “ ตัวแบบการแปรผัน (variational model) “ แทนตัวแบบเชิ งคณิ ต ศาสตร์
(mathematical model) ที่ใช้ วิธีการแปรผันเพื่อกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออกจากภาพ ”
4.คาอธิบาย Figure 1,2 ควรเป็ นภาษาไทย หน้ าที่ 8 ให้ อยู่ในหน้ าเดียวกัน
ค าชี แ้ จง: คณะวิ จัย ได้ ท าการดาเนิ น การแก้ ไ ขคาบรรยายใต้ ภ าพจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และเขี ย น
ค าอธิ บ ายใต้ ภาพใหม่ จ ากเดิ ม “Figure 1 : ‘’Baby” images size 1024x1024 : (a) Original image (b) Noisy
image ,PSNR=25.6692 (c) JY model ,PSNR=29.6369 (d) Our proposed model, PSNR=32.1095. Note that
the our proposed model that provided denoise bestter than the JY model.” เป็ น “รู ปที่ 1 จากซ้ ายไปขวา: (a)
ภาพต้ นฉบับ (b) ภาพที่มีสญ
ั ญาณรบกวนโดยมี PSNR = 25.6692 (c) ภาพที่ถกู กาจัดสัญญาณรบกวนด้ วยตัวแบบ
JY โดยมี PSNR = 29.6369 (d) ภาพที่ถกู กาจัดสัญญาณรบกวนด้ วยตัวแบบการแปรผันที่คณะวิจยั ได้ นาเสนอโดยมี
PSNR=32.1095 เห็นได้ วา่ ตัวแบบการแปรผันที่คณะวิจยั ได้ นาเสนอให้ ภาพผลลัพธ์ดีกว่าตัวแบบ JY
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” และ “ Figure 2 : ‘’Baby” images size 1024x1024 : (a) Original image (b) Noisy image ,PSNR=25.6692 (c)
GFP method, PSNR=15.0917 (d) M1 Method, PSNR=34.7025 (e) M2 method, PSNR=34.5150 (f) M3
method, PSNR=24.1397. Note that the M1 method that provided the contrast higher than the other methods.
” เป็ น “ รู ปที่ 2 จากซ้ ายไปขวาและจากบนลงล่าง: (a) ภาพต้ นฉบับ (b) ภาพที่มีสญ
ั ญาณรบกวนโดยมี PSNR =
25.6692 (c) ภาพที่ถูกกาจัดสัญญาณรบกวนด้ วยวิธีการ GFP โดยมี PSNR=15.0917 (d) ภาพที่ถูกกาจัดสัญญาณ
รบกวนด้ วยวิธีการ M1 โดยมี PSNR=34.7025 (e) ภาพที่ ถูกกาจัดสัญญาณรบกวนด้ วยวิธีการ M2 โดยมี PSNR
=34.5150 (f) ภาพที่ถูกกาจัดสัญญาณรบกวนด้ วยวิธีการ M3 โดยมี PSNR =24.1397 เห็นได้ วา่ วิธีการ M1 ให้ ความ
คมชัดสูงกว่าวิธีการอื่นๆ ”
5. Reference ที่ 2 มี คศ. กากับมากเกินไป หน้ าที่ 8
คาชี ้แจง: คณะวิจยั ได้ ทาการดาเนินการแก้ ไขแล้ ว
6. ตรวจสอบการใช้ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้ วย
คาชี ้แจง: คณะวิจยั ได้ ทาการดาเนินการตรวจสอบแล้ ว
7.คิดว่ าเทคนิควิธีการต่ างๆ ในการปรั บปรุ งวิธีการเหล่ านีม้ ีมากและมีงานเกี่ยวข้ องมากทาให้ ม่ ันใจได้ ยาก
ว่ าใหม่ หรื อดีกว่ าหรื อเหมาะสมจริง
คาชีแ้ จง: คาแนะนาข้ างต้ นเป็ นคาแนะนาที่ ดี อย่างไรก็ตามเนือ้ ที่ของเอกสารชิ น้ นีไ้ ด้ ถูกกาหนดไว้ ไม่เกิ น 8 หน้ า
การกล่าวถึงวิธีการที่เกี่ยวข้ องรวมไปถึงผลการคานวณเชิงตัวเลขเพื่อทาการเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ ได้ จากตัวแบบการ
แปรผันที่คณะวิจยั ได้ นาเสนอในเชิงลึกมีความจาเป็ นต้ องใช้ เนื ้อที่ในเอกสารเกินกว่าข้ อกาหนดในการจัดทาเอกสาร
ประกอบรายงานการประชุมฯ คณะวิจยั จึงนาเสนอหลักการและแนวคิดการได้ มาของวิธีการและผลลัพธ์ ที่คิดค้ นขึน้
ใหม่ลงในเอกสารฉบับนี เ้ ท่านัน้ สาหรั บคาแนะนาที่ เป็ นประโยชน์ ของผู้ทรงคุณวุฒิ ข้างต้ น คณะวิจัยจะนาไปใช้
ศึกษาและพัฒนาเป็ นงานในอนาคต ในการแสดงว่าเทคนิควิธีการที่ได้ พฒ
ั นาในเอกสารนีเ้ ป็ นองค์ความรู้ ใหม่และ
สามารถแก้ ปัญหาการกาจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สงู ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบ
กับวิธีการที่ได้ คิดค้ นโดยคณะวิจยั คณะอื่นๆ
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