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บทคัดย่อ 
 

 หน่ึงในปัญหาส าคัญของเภสัชกรคือการระบุข้อมูลเม็ดยาที่ไม่มีฉลาก ความยากของการระบุ
เม็ดยาเน่ืองจากเม็ดยามีหลากหลายประเภทและมีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกัน รวมไปถึงความไม่
ครบถ้วนของข้อมูลในฐานข้อมูลเม็ดยา สัญลักษณ์บนหน้ายามักแสดงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการ
จ าแนกเม็ดยา เช่น อักษรย่อผู้ผลิต สารประกอบส าคัญ เป็นต้น ดังน้ันการที่สามารถจ าแนกตัว
อักษรบนหน้ายาสามารถเป็นประโยชน์พัฒนาต่อยอดในการระบุเม็ดยา เช่น ใช้ส าหรับเพิ่มข้อมูลใน
ฐานข้อมูลด้วยรูปภาพ ใช้สร้างดัชนีส าหรับการสืบค้นข้อมูลเม็ดยาในฐานข้อมูลอัตโนมัติ เป็นต้น 

เทคนิคการจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายาจากงานจ าแนกเม็ดยาที่ผ่านมาให้ผลลัพธ์เป็น
เวกเตอร์ท าให้ไม่สามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลยาที่มีในปัจจุบันซ่ึงเป็นฐานข้อมูลชนิดข้อความได้
ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงน าเสนอวิธีการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาที่ให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบข้อความ
ตัวอักษร โดยงานวิจัยน้ีได้น าเสนอเทคนิคส าหรับหาต าแหน่งสัญลักษณ์หน้ายาบนภาพที่ ได้แนวคิด
จ า ก งา น วิ จั ย  (T Kasar, J Kumar, & A G Ramakrishnan, 2007) แล ะ เ ส นอ เ ท ค นิค  Noise 
elimination ที่ท าหน้าที่ก า จัดกลุ่มพิกเซลปัญหาที่ปรากฏในภาพขาวด าที่ส ร้างจาก Otsu’s 
thresholding ซ่ึงกลุ่มพิกเซลปัญหาจะพบในภาพเม็ดยาที่มีเงาชัดบริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายาแบบ
ลึกและในภาพเม็ดยาหลากสี จากผลการทดลองพบว่าระบบวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาแบบใหม่ที่
น าเสนอสามารถให้ความแม่นย าและความครบถ้วนเกิน 57 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะกับภาพเม็ดยาที่มี
สัญลักษณ์แบบพิมพ์ที่ระบบสามารถให้ความแม่นย าและความครบถ้วนเกิน 77 เปอร์เซ็นต์  
ค าส าคญั: การระบุข้อมูลเม็ดยา, เทคนิคการจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายา 
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ABSTRACT 
 

Pill identification is a serious concern for pharmacists due to the sheer number 
of pills. Appearances of many pills are also similar. In addition, existing pill databases 
do not have complete pill information. As pill imprints often contain important 
information about the pills. It is beneficial to have a technique that can automatically 
extract texts on the imprints. The results can be extended to use for adding or 
searching pill information on existing pill databases using pill images. 

Most of existing techniques for extracting pill imprints give results as vectors 
therefore the results cannot be used with existing pill databases which are text-based. 
Thus, this paper proposed new approach for automatically extracting text imprints as 
readable text. This paper proposes a technique for identifying imprint location based 
on (T Kasar et al., 2007) and proposes a noise elimination technique for removing 
problematic pixels in binary images obtained by OTSU’s thresholding. This technique 
can deal with noises caused by shadow in engraved imprints and noises in multicolor 
pills. The experimental results shown that precision and recall of our proposed 
method can reach more than 57%. Especially, for printed imprint can sheer F-measure 
more than 0.77 but engraved imprint still must more improve further. 
Keywords: Pill identification, extracting text imprints  

http://cs.tu.ac.th/cstu/index.php?option=com_content&view=article&id=126&catid=133&Itemid=435
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(b) เทคนิคของ Otsu (c) เทคนิค Noise elimination (d) เทคนิคร่วมระหว่าง Otsu และ 
Noise elimination  



(9) 
 

3.9  ตัวอย่างการสร้างภาพขาวด าด้วยเทคนิคที่ใช้ K-means clustering 38 

3.10 ตัวอย่างภาพตัวอักษรผลลัพธ์จาก (ซ้าย) ขั้นตอนการจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายา          40 
(ขวา) หลังการเตรียมภาพตัวอักษร  

3.11 ตัวอย่างค่า F-measure ของ 10 อันดับที่ดีที่สุดของแต่ละวิธีการ 44 

4.1  ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลเม็ดยาที่ได้จากฐานข้อมูล Drugs.com                                       47 
ที่มีข้อมูลรายการตัวอักษรหน้ายา (กรอบสีฟ้า)  
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บทน า 

 
1.1. ที่มาและความส าคญัของปญัหา 

 

ปัญหาส าคัญส าหรับเภสัชกรคือไม่สามารถระบุข้อมูลเม็ดยาที่ปราศจากหีบห่อและ
ค าบ่งช้ีได้เน่ืองจากประเภทยามีหลากหลายชนิดและมีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกัน การได้รับยา
หลากหลายชนิดซ่ึงอยู่ในซองยาเดียวกันที่ปราศจากฉลากส าหรับผู้ป่วยคลินิก  รวมไปถึงความไม่
ครบถ้วนของข้อมูลในฐานข้อมูลเม็ดยาเน่ืองจากมีเม็ดยาที่จดทะเบียนใหม่ทุกวัน โดยเฉพาะเม็ดยา
จากผู้ผลิตไทยเน่ืองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ประกอบกับต้องใช้
เวลาและแรงงานมากส าหรับการสร้างฐานข้อมูลเม็ดยาให้มีข้อมูลครบถ้วนอยู่เสมอ ปัญหาน้ีเห็นได้
จากการที่เภสัชกรนิยมต้ังกลุ่มไลน์ในหมู่เภสัชกรร่วมรุ่นเพื่อสอบถามแทนการสืบค้นจากฐานข้อมูลที่
ให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือกว่ามาก (จากค าปรึกษาของ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกรกช กังวาลทัศน์) ระบบ
จ าแนกค่าคุณลักษณะภายนอกของเม็ดยาด้วยภาพ อัตโนมัติจึงถูกพัฒนาเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ฐานข้อมูลยาให้มีข้อมูลเม็ดยาที่ครบถ้วนมากขึ้น ประกอบกับสัญลักษณ์บนหน้ายามักเป็นค าส าคัญที่มี
ความหมาย (Chen, Yu, Kamata, & Yang, 2015; Lee, Park, & Jain, 2010) เช่น อักษรย่อผู้ผลิต 
ปริมาณสารส าคัญ รหัสคร้ังการผลิต เป็นต้น ซ่ึงเห็นได้จากงานวิจัยจ าแนกเม็ดยาด้วยภาพที่ผ่านมา 
เช่น งานวิจัย (Yu, Chen, & Kamata, 2014) และงานวิจัย (Caban, Rosebrock, & Yoo, 2012) 
ต่างนิยมใช้สัญลักษณ์บนหน้ายาเป็นคุณลักษณะหน่ึงในการจ าแนกเม็ดยารวมถึงการที่ทุกฐานข้อมูลยา
ในปัจจุบันใช้ตัวอักษรบนหน้ายาเป็นทางเลือกหน่ึงในการท าดัชนีสืบค้นอีกด้วย 

 จากการทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาที่ผ่านมาพบว่ามักให้ผลลัพธ์
เป็นเวกเตอร์ท าให้ไม่สามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลยาที่มีอยู่ได้เน่ืองจากฐานข้อมูลยาในปัจจุบัน
เป็นฐานข้อมูลชนิดข้อความทั้งหมด  

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงน าเสนอวิธีการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาแบบใหม่ที่ให้ผลลัพธ์อยู่
ในรูปแบบข้อความตัวอักษรได้อย่างอัตโนมัติเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลยาในปัจจุบันได้ โดย
ขั้นตอนการท างานเร่ิมจากการเตรียมภาพให้เหลือเฉพาะพิกเซลพื้นที่บริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายา ซ่ึง
งานวิจัยน้ีได้เสนอเง่ือนไขการหาพื้นที่สัญลักษณ์บนหน้ายาที่ได้แนวคิดมาจากกฎการหาพื้นที่แต่ละตัว
อักษรบนภาพถ่ายเอกสารที่น าเสนอโดย Kasar (T Kasar et al., 2007) ถัดมาเป็นการสร้างภาพขาว
ด าซ่ึงงานวิจัยน้ีได้น าเสนอเทคนิค Noise elimination เพื่อพัฒนาเทคนิคการสร้างภาพขาวด าด้วย 



2 
 

Otsu’s thresholding ให้เหมาะสมกับงานเม็ดยามากขึ้น โดยเทคนิค Noise elimination จะก าจัด
กลุ่มพิกเซลปัญหาที่มักปรากฏในภาพขาวด า ซ่ึงกลุ่มพิกเซลปัญหาสามารถพบได้ใน 2 กรณีคือ กรณีที่
เกิดจากเงาบริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายาส าหรับตัวอักษรแบบลึก และกรณีที่เกิดจากจ านวนสีของเม็ด
ยามีมากกว่าหน่ึงสี และงานวิจัยน้ีจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการสร้างภาพขาวด าที่
น าเสนอน้ีกับเทคนิคที่ใช้ K-means clustering ซ่ึงก่อนหน้าน้ีเทคนิค K-means clustering เคยถูก
น ามาใช้ในการจ าแนกตัวอักษรที่สลักลงบนโลหะในงานวิจัย (Mancas-Thillou & Mancas, 2007) 
ซ่ึงมีลักษณะงานคล้ายคลึงกับการจ าแนกตัวอักษรแบบลึกบนเม็ดยาที่มักมีลักษณะมันวาว หลังจาก
น้ันแปลงภาพตัวอักษรหน้ายาเป็นข้อความตัวอักษรด้วยระบบการรู้จ าอักขระด้วยแสง 

จากการทดลองพัฒนาระบบวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาที่น าเสนอบนภาษา Python 
โดยใ ช้เฟรมเ วิร์ค Opencv ซ่ึงทดลองกับภาพเม็ดยา 540 ภาพจากฐานข้อมูล  Drugs.com 
(“Drugs.com Pill Identifier,” n.d.) ที่มีความละเอียดภาพเม็ดยาระหว่าง 96 ถึง 150 DPI โดย
ประกอบไปด้วยเม็ดยาที่มีตัวอักษรพิมพ์จ านวน 180 ภาพและเม็ดยาที่มีตัวอักษรแบบสลักลึกอีก 360 
ภาพ ผลการทดลองพบว่าเทคนิคที่ประยุกต์ Otsu thresholding ร่วมกับ Noise elimination ที่ท า
ขั้นตอนเลือกค่าพารามิเตอร์และใช้กระบวนการสอนโปรแกรม OCR ร่วมด้วยสามารถให้ความแม่นย า
และความครบถ้วนของระบบเกิน 57 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะกับสัญลักษณ์บนหน้ายาที่เป็นตัวพิมพ์
เทคนิคดังกล่าวสามารถให้ความแม่นย าและความครบถ้วนของระบบเกิน 77 เปอร์เซ็นต์  และให้ผล
ความแม่นย าและความครบถ้วนของระบบดีกว่าเทคนิคที่ใช้ K-means clustering ถึง 10 เท่าในขณะ
ใช้เวลาประมวลผลเฉลี่ยต่อภาพน้อยกว่า ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากเทคนิคที่ใช้ K-means clustering 
ด้ังเดิมถูกพัฒนาเพื่อท างานจ าแนกพิกเซลตัวอักษรที่สลักบนวัตถุโลหะ ดังน้ันเมื่อน ามาจ าแนกตัว
อักษรบนหน้ายาที่มีทั้งตัวอักษรแบบพิมพ์และแบบลึกจึงท าให้ค่าความครบถ้วนและความแม่นย า
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ดีเทคนิคส าหรับสัญลักษณ์หน้ายาแบบลึกที่น าเสนอได้ผลความ
แม่นย าและความครบถ้วนไม่ดีนักจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในอนาคต  

 
1.2. ขั้นตอนการท าวจิยั 

 

เพื่อให้งานวิจัยบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจะด าเนินการท าวิจัยตามล าดับขั้นตอน 
ดังน้ี 
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1. ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาที่
ให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบข้อความตัวอักษรบนหน้ายาได้อย่างอัตโนมัติ เช่น ฐานข้อมูลเม็ดยา การ
รู้จ าอักขระด้วยแสง รวมถึงงานวิจัยการจ าแนกเม็ดยาด้วยภาพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ตัวอักษรเพื่อสรุป หาจุดเด่นจุดด้อย และหาช่องทางการพัฒนาต่อยอด 

2. ศึกษาความเป็นไปได้ เรียนรู้การใช้เฟรมเวิร์คต่างๆ ส าหรับการประมวลผลภาพและทดลองสร้าง
โปรแกรมเบื้องต้น เพื่อทดลองความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ตัวอักษรบนเม็ดยาใน
งานวิจัยให้ส าเร็จ 

3. พัฒนาระบบ พัฒนาระบบให้สอดคล้องตาม 5 ขั้นตอนหลักคือ (1) การเตรียมภาพเม็ดยา (2) 
การจ าแนกพื้นที่บริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายา (3) การจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายา (4) การรู้จ าตัว
อักษรบนหน้ายา (5) กระบวนการสอนโปรแกรม Tesseract 

4. ประเมินผล ประเมินสมรรถนะของระบบผ่านค่าความแม่นย า (Precision) ค่าความครบถ้วน 
(Recall) ค่า F-measure ซ่ึงสะท้อนความถูกต้องของระบบ และเวลาที่ใช้ในการประมวลผลเฉลี่ย 
รวมถึงการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอ่ืนร่วมด้วย 

5. สรุปผล สรุปผลที่ได้จากงานวิจัยและจัดท าวิทยานิพนธ์ 
 
1.3. ขอบเขตของงานวจิยั 

 

การด าเนินงานวิจัยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนดไว้เพื่อเป็นกรอบในการศึกษาและพัฒนา
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งเป็นการก าหนดข้อจ ากัดของศึกษาและพัฒนา ทั้งน้ีเพื่อให้เหมาะสม
แก่เวลาและทรัพยากรในการท าวิจัย ขอบเขตของงานวิจัยฉบับน้ีมีดังน้ี 

a) รองรับเฉพาะภาพยาที่เป็นเม็ดยาเท่าน้ัน 
b) รองรับภาพเม็ดยาที่มีความละเอียดต้ังแต่ 70 DPI (dot per inch) และต้องมีพื้นที่เม็ดยาไม่

น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของภาพ รวมถึงความสูงและความกว้างของภาพต้องยาวไม่น้อยกว่า 
200*200 พิกเซล แต่ไม่เกิน 3000*3000 พิกเซลตามล าดับ 

c) รองรับตัวอักษรบนหน้ายาทั้งแบบตัวพิมพ์และแบบตัวลึก 
d) รองรับเฉพาะตัวอักษรบนหน้ายาที่มีแนวบรรทัดทางตรงแนวนอนและแนวต้ังเท่าน้ัน 
e) รองรับตัวอักษรบนหน้ายาที่ประกอบไปด้วยหลายบรรทัด 
f) รองรับเฉพาะเม็ดยาทึบแสงเท่าน้ัน 
g) รองรับเฉพาะเม็ดยาที่มีสีของสัญลักษณ์บนหน้ายาเพียงสีเดียวเท่าน้ัน 
h) รองรับทั้งสีสัญลักษณ์บนหน้ายาอ่อนกว่าสีเม็ดยาและในทางตรงกันข้าม 
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i) รองรับภาพเม็ดยาที่ปรากฏเงาและการสะท้อนแสงแบบไม่คมชัดบนหน้ายา 
j) รองรับเฉพาะสัญลักษณ์บนหน้ายาที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอารบิกเท่าน้ัน 
k) ไม่รองรับตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบตัวอักษรเป็นลายมือเขียน 
l) รองรับยาที่มีมากกว่า 1 สีส าหรับเม็ดยาที่มีตัวอักษรบนหน้ายาแบบตัวพิมพ์ ดังน้ันส าหรับ

เม็ดยาตัวลึกรองรับเฉพาะเม็ดยาสีเดียวเท่าน้ัน 
m) รองรับเม็ดยาที่มีลักษณะภายนอกดังน้ี 

i. รูปทรงเม็ดยาที่ รองรับคือ ทรงกลม  (round) ทรงรี  (oval) และทรงแคปซูล 
(capsule) เน่ืองจากเป็นรูปทรงเม็ดยาที่พบมากสุด 3 อันดับ (Caban et al., 2012) 

ii. สเีม็ดยาที่ทดลองคือ สีขาว สีเหลือง สีฟ้า และสีส้ม เป็นหลักเน่ืองจากเป็นสเีม็ดยาที่
พบมากสุด 4 อันดับ (Caban et al., 2012) โดยวิธีการที่น าเสนอน้ีควรจะท างานกับ
สอ่ืีนได้ด้วย 

n) สีของพื้นหลังเม็ดยาต้องเป็นสีพื้นเท่าน้ัน กล่าวคือไม่รองรับภาพถ่ายเม็ดยาที่วางบนอุปกรณ์
ที่มีลวดลายใดๆทั้งสิ้น 

o) สีของพื้นหลังและสีของเม็ดยาต้องมีโทนสีตรงข้ามกันเสมอ เช่น หากเม็ดยาสีเข้มสีพื้นหลัง
ต้องสีอ่อน หากเม็ดยาสีอ่อนสีพื้นหลังต้องมีสีเข้ม เป็นต้น 

p) ไม่รองรับการหมุนของตัวอักษรบนหน้ายาและการเอียงของอุปกรณ์รับภาพ  (Perspective 
distortion) 

 
1.4. ประโยชนท์ี่ได้รับ 

 

หลังจากด าเนินงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผลงานวิจัยช้ินน้ีคาดว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ดังน้ี 

a) เป็นเทคนิคซ่ึงสามารถน าไปใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะภายนอกของเม็ดยาอ่ืนๆ
เช่น เทคนิคการวิเคราะห์สีเม็ดยา เทคนิคการวิเคราะห์รูปทรงเม็ดยา เป็นต้น เพื่อเพิ่มความ
แม่นย าให้กับระบบการจ าแนกเม็ดยา 

b) เป็นเทคนิคที่น าไปใช้ในระบบจ าแนกค่าคุณลักษณะภายนอกของเม็ดยาด้วยภาพ เพื่อเป็น
ประโยชน์ส าหรับการสร้างฐานข้อมูลเม็ดยาในปัจจุบันซ่ึงเป็นฐานข้อมูลชนิดข้อความให้มี
ข้อมูลเม็ดยาที่ครบถ้วนมากขึ้น 

c) เป็นเทคนิคส าหรับสร้างดัชนีจากสัญลักษณ์บนหน้ายาแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในการสืบค้น 
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วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในบทน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับฐานข้อมูลยา ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
สัญลักษณ์บนหน้ายาที่ให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบข้อความตัวอักษรได้อย่างอัตโนมัติ 

 
2.1. ฐานข้อมูลยา 

 

เน่ืองจากงานวิจัยน้ีน าเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อความตัวอักษรหน้ายาจากภาพ ซ่ึง
สามารถน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์ร่วมกับฐานข้อมูลเม็ดยาที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ ดังน้ันจึงศึกษา
รายละเอียดต่างๆของฐานข้อมูลยา เช่น ชนิดฐานข้อมูลที่ใช้ ข้อมูลยาที่เก็บ วิธีสืบค้น ความน่าเช่ือถือ 
เป็นต้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ฐานข้อมูล Pillbox (“Pillbox,” 2016) จุดเด่นอยู่ที่เป็นฐานข้อมูลยาที่มีความน่าเช่ือถือ
สูงเน่ืองจากจัดท าโดย U.S. National Library of Medicine ที่เป็นฐานข้อมูลห้องสมุดยาที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก แต่ในความเป็นจริงฐานข้อมูลดังกล่าวเก็บเฉพาะข้อมูลยาบริษัทต่างชาติเท่าน้ัน ไม่มีข้อมูลยา
จากบริษัทไทย และสืบค้นด้วยวิธีรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด เช่น ข้อมูลสัญลักษณ์หน้ายา รูปทรงเม็ดยา 
ช่ือยา ส่วนประกอบหลักของยา สี ช่ือผู้ผลิต ขนาด รหัสยา เป็นต้น โดยฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลต่างๆ
ของยา เช่น รูปยา ช่ือทางการค้า ช่ือส่วนประกอบส าคัญ ปริมาณส่วนประกอบส าคัญ สัญลักษณ์บน
หน้ายา ผู้ผลิต สี รูปทรง ขนาด  

ฐานข้อมูล MIMS Thailand (“Image Advanced search-MIMS thailand,” 2016) 
เป็นอีกหน่ึงฐานข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือสูงเช่นเดียวกัน เน่ืองจากเป็นฐานข้อมูลของ MIMS ซ่ึงผลิต
หนังสือเรียนส าหรับนักศึกษาเภสัชกรในไทย ซ่ึงฐานข้อมูลน้ีเก็บทั้งข้อมูลยาของบริษัทต่างชาติและยา
จากบริษัทไทย และสืบค้นโดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเม็ดยาเช่น สี (เลือกได้สูงสุด 2 สี) รูปทรง รูปแบบ มี
รอยบากหรือไม่ สัญลักษณ์บนหน้ายา ผู้ผลิต รหัสยาส าหรับส านักงานอาหารและยาประจ าประเทศ
ไทย  เป็นต้น ส่วนข้อมูลที่ฐานข้อมูลเก็บมีดังต่อไปน้ี  ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย วิธีใช้ ส่วนประกอบส าคัญ 
ปริมาณที่ควรรับประทาน ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมด้วย ระดับความอันตรายส าหรับผู้ต้ังครรภ์ หมวดหมู่ ยา
ประจ าของส านักงานอาหารและยาประจ าประเทศไทย รูปยาประกอบ 
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ฐานข้อมูล Lexicomp (“Lexicomp,” 2016) เป็นฐานข้อมูลที่รองรับทั้งโหมดออนไลน์
และออฟไลน์ ซ่ึงผลิตโดยบริษัท Wolters Kluwer ที่มีหุ้นส่วนเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยามากมาย 
เช่น ‘American Pharmacists Association’ ‘ASHP’ ‘Canadian Pharmacists’ ‘The American 
Student Dental Association’ เป็นต้น ท าให้ฐานข้อมูล Lexicomp มีความน่าเ ช่ือถือสูง แต่
ฐานข้อมูลมีเฉพาะข้อมูลยาจากบริษัทต่างประเทศเท่าน้ัน โดยเป็นฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลต่างๆของเม็ด
ยาดังต่อไปน้ี รูปประกอบ รหัสNDC (รหัสของ FDA ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยยาทุกชนิดที่อนุญาตให้
จ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องมีรหัสน้ี) ช่ือทางการค้า ผู้ผลิต สี ลักษณะรอยบาก สัญลักษณ์
บนหน้ายา ปริมาณสารประกอบหลัก วันที่อนุญาตเร่ิมจัดจ าหน่าย รูปทรง ซ่ึงสืบค้นโดย สัญลักษณ์
บนหน้ายา ลักษณะเม็ดยา รูปทรง สี (เลือกได้มากสุด 2 สี) แต่อย่างไรก็ดีฐานข้อมูลน้ีสามารถเข้าถึง
ได้ก็ต่อเมื่อช าระค่าบริการก่อนเท่าน้ัน 

ฐานข้อมูล Epocrates Rx Online (“epocrates,” 2016) เป็นฐานข้อมูลที่รองรับทั้ ง
ออนไลน์และออฟไลน์เช่นกัน แต่สร้างโดยบริษัท Athenahealth ซ่ึงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ให้บริการ
ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้คนโดยใช้ระบบ cloud และจัดท าแอพพลิเคช่ันด้าน
สุขภาพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกด้วย ท าให้ความน่าเช่ือถือของข้อมูลอยู่ในระดับสูงเทียบเท่ากับ MIMS 
แต่ปัญหาคือฐานข้อมูลน้ีไม่ได้เปิดเป็นข้อมูลสาธารณะกล่าวเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อช าระค่าบริการเสียก่อน 
อย่างไรก็ดีฐานข้อมูลน้ีเก็บทั้งข้อมูลยาทั้งจากผู้ผลิตต่างประเทศและผู้ผลิตไทย และเป็นฐานข้อมูลที่
สืบค้นโดยสัญลักษณ์บนหน้ายา รูปทรง สี (เลือกได้เพียงสีเดียว) และลักษณะรอยบากบนหน้ายา โดย
ข้อมูลทั้งหมดน้ีผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลอย่างน้อยหน่ึงอย่างผ่านเมนูสืบค้นของระบบ โดยข้อมูลที่ผู้ใ ช้
ได้รับคือ วิธีการทานอย่างละเอียด ข้อควรระวัง ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมด้วย กลุ่มบุคคลที่ควรระวังหลังจาก
ใช้ยา ผู้ผลิต ราคา ยาอ่ืนๆที่สามารถใช้ทดแทนได้ และรูปประกอบ 

ฐานข้อมูล YaAndYou (“YaAndYou,” 2016) เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ที่จัดท าโดยมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) จึงส่งผลให้ความน่าเช่ือถืออยู่ใน
ระดับดี โดยจัดเก็บข้อมูลยาทั้งหมดที่อนุญาตจัดจ าหน่ายได้ภายในประเทศไทย และสามารถสืบค้น
โดยให้ผู้ใช้พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับยาลงบน Text field ซ่ึงอาจเป็น ช่ือทางการค้า ช่ือส่วนประกอบ
ส าคัญ เป็นต้น โดยข้อมูลยาที่ฐานข้อมูลน้ีจัดเก็บประกอบไปด้วย ช่ือยาสามัญ ช่ือทางการค้า รูปแบบ
ยา ข้อบ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์ แต่ไม่เก็บภาพเม็ดยา 

ฐานข้อมูล WebMD (“WebMD,” 2016) เป็นฐานข้อมูลสาธารณะที่จัดท าโดยบริษัท 
WebMD เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลยา ข่าวด้านสุขภาพ และค าแนะน า
ดังน้ันความน่าเช่ือของข้อมูลจึงอยู่ในระดับดี และฐานข้อมูลยังท าหน้าที่เก็บข้อมูลยาทุกชนิดที่อนุญาต
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ให้จ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ อนุญาตให้สืบค้นโดยกรอกข้อมูลสัญลักษณ์บนหน้ายา สี และ
รูปทรง และตัวฐานข้อมูลเองจะให้ข้อมูลยาดังต่อไปน้ี รูปทรง ช่ือทางการค้า ปริมาณสารส าคัญ สี 
สัญลักษณ์บนหน้ายา วิธีใช้ ผลข้างเคียง ข้อควรระวัง  

ฐานข้อมูล RxList (“RxList,” 2016) เป็นฐานข้อมูลสาธารณะและจัดท าโดย WebMD 
เช่นกันดังน้ันระดับความน่าเช่ือถือจึงอยู่ในระดับเดียวกันกับ WebMD และท าหน้าที่เก็บข้อมูลยา
ทั้งหมดที่อนุญาตจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา และสืบค้นโดยกรอกข้อมูลสัญลักษณ์บนหน้ายา สี 
รูปทรง ช่ือทางการค้า ช่ือสามัญ อย่างน้อยอย่างใดอย่างหน่ึง สุดท้ายฐานข้อมูลจะให้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
ข้อควรระวัง วิธีใช้ ผลข้างเคียง โดยสรุปคือฐานข้อมูลน้ีมีลักษณะคล้ายกับฐานข้อมูล WebMD มาก 

ฐานข้อมูล Healthline (“Healthline,” 2016) จัดท าโดย Healthline Networks ที่
เป็นเครือข่ายให้บริการด้านข้อมูลทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางสุขภาพดังน้ันความน่าเช่ือถือของ
ฐานข้อมูลจึงอยู่ในระดับดีซ่ึงเก็บเฉพาะข้อมูลยาที่อนุญาตจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สืบค้น
โดยกรอกช่ือยาหรือสัญลักษณ์หน้ายา หลังจากน้ันฐานข้อมูลจะให้ข้อมูลยาแก่ผู้ใช้ดังน้ี รูปแบบยา 
รูปทรงยา ผลข้างเคียง ข้อบ่งใช้ รูปประกอบ ราคา 

ฐานข้อมูล Drugs.com (“Drugs.com Pill Identifier,” n.d.) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์
ที่สร้างจากการร่วมมือ 4 บริษัทเม็ดยาช้ันน าคือ ‘Wolters Kluwer Health’ ‘American Society 
of Health-System Pharmacists’ ‘Cerner Multum’ และสุดท้าย‘Micromedex โดย Truven 
Health’ ท าให้ความน่าเช่ือของข้อมูลสูงมาก และเก็บข้อมูลยาทั้งหมดที่อนุญาตจัดจ าหน่ายได้ส าหรับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นฐานข้อมูลเปิดที่อนุญาตให้เข้าถึงได้โดยไม่ต้องช าระค่าบริการ ส่วนการ
สืบค้นข้อมูลยาท าได้โดยกรอกข้อมูลสัญลักษณ์บนหน้ายา รูปทรง สี ช่ือยา รหัส NDC และข้อมูลที่
ผู้ใช้ได้รับคือ รูปประกอบ สัญลักษณ์หน้ายา ปริมาณสาระส าคัญ สี ขนาด (หน่วยมิลลิเมตร) รูปทรง 
จ าหน่ายได้เฉพาะมีใบสั่งยาหรือไม่ คลาสของยา ระดับความรุนแรงส าหรับผู้ต้ังครรภ์ ผู้ผลิต รหัส 
NDC  

ฐานข้อมูล DailyMed (“DAILYMED,” 2016) เป็นฐานข้อมูลสาธารณะที่ จัดท าโดย 
National Library of Medicine (NLM) ประเทศสหรัฐอเม ริกาดังน้ันข้อมูลที่ ไ ด้ รับจึงมีความ
น่าเช่ือถือสูงมาก และเป็นฐานข้อมูลที่ เก็บเฉพาะข้อมูลยาที่อนุญาตให้จ าหน่ายในประ เทศ
สหรัฐอเมริกา และสืบค้นข้อมูลยาโดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลช่ือยา รหัส NDC คลาสยา อย่างใดอย่างหน่ึง 
จนสุดท้ายได้ข้อมูลยาดังต่อไปน้ี รหัส NDC ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย หมู่ยา สถานการณ์จ าหน่าย วิธีใช้ ค า
เตือน เบอร์ติดต่อสอบถาม ส่วนประกอบ ฤทธิ์ยา เป็นต้น 

http://www.wolterskluwerhealth.com/pages/welcome.aspx
http://www.ashp.org/
http://www.ashp.org/
http://www.multum.com/
http://www.micromedex.com/
http://www.micromedex.com/
http://www.nlm.nih.gov/
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ฐานข้อมูลทะเบียนต า รับยา-องค์การอาหารและยาประจ าประเทศไทย (“Pill 
information service, Thai food and drug administration,” 2016) จั ดท า โ ด ยส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยาประจ าประเทศไทยจึงฐานข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือสูงซ่ึงเก็บข้อมูลยาทุก
ชนิดที่สามารถจัดจ าหน่ายในประเทศไทยได้ และอนุญาตให้สืบค้นผ่านการกรอกข้อมูล ช่ือยาทาง
การค้า ช่ือสาระส าคัญ รหัสทะเบียนยา ช่ือผู้ผลิต ช่ือผู้แทนจ าหน่าย และสิ่งที่ผู้ใช้ได้รับจากการสืบค้น
ฐานข้อมูลมีดังน้ี  ช่ือทางการค้า เลขทะเบียนตามองค์การอาหารและยาประจ าประเทศไทย ประเภท
ยา สถานการณ์จัดจ าหน่ายในประเทศไทย รูปแบบยา ประเภทของยา ชนิดของการควบคุมทาง
กฎหมาย ข้อบ่งใช้ ส่วนประกอบส าคัญต่อหน่วย ช่ือผู้รับอนุญาตจ าหน่าย ช่ือผู้ผลิต  

จากการศึกษาฐานข้อมูลเม็ดยาที่ น่าเช่ือถือในปัจจุบันข้างต้นสามารถสรุปเป็นตาราง
เปรียบเทียบคุณลักษณะได้ดังน้ี องค์กรที่ รับผิดชอบ วิธีสืบค้น ประเภทข้อมูลยาที่เก็บ ประเภท
ฐานข้อมูล และมีสัญลักษณ์หน้ายาเป็นทางเลือกหน่ึงในการสืบค้นหรือไม่ดังตารางที่ 2.1 และตารางที่ 
2.2  

 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบคุณลักษณะฐานข้อมูลเม็ดยาท่ีในปัจจุบัน 

 

ชือ่ฐานขอ้มลู องคก์รทีร่บัผดิชอบ วธิสีบืคน้ 

 

ประเภทขอ้มลูยาทีเ่กบ็ ประเภทฐานขอ้มลู มสีญัลกัษณ์
หนา้ยาเปน็

ทางเลอืกหนึง่
ในการสบืคน้

หรอืไม ่

(“Pillbox,” 
2016) 

หน่วยงาน U.S. 
National Library of 

Medicine 

ผู้ใช้กรอกข้อมลู
ลักษณะภายนอก

ผ่านคยี์บอร์ด 

เก็บเฉพาะข้อมลูยาบริษัท
ต่างชาติเทา่นั้น ไมม่ขีอ้มลูยาจาก

บริษัทไทย 

ฐานขอ้มูลชนิด
ข้อความ 

ใช่ 

(“Image 
Advanced search-
MIMS thailand,” 
2016) 

หน่วยงาน MIMS ผู้ใช้กรอกข้อมลู
ลักษณะภายนอก

ผ่านคยี์บอร์ด 

เก็บทั้งข้อมลูยาของบรษิัท
ต่างชาตแิละยาจากบรษิัทไทย 

ฐานขอ้มูลชนิด
ข้อความ 

ใช่ 

(“Lexicomp,” 
2016) 

บริษทั Wolters Kluwer ผู้ใช้กรอกข้อมลู
ลักษณะภายนอก

ผ่านคยี์บอร์ด 

เก็บเฉพาะข้อมลูยาบริษัท
ต่างชาติเทา่นั้น ไมม่ขีอ้มลูยาจาก

บริษัทไทย 

ฐานขอ้มูลชนิด
ข้อความ 

ใช่ 

(“epocrates,” 
2016) 

บริษทั athenahealth ผู้ใช้กรอกข้อมลู
ลักษณะภายนอก

ผ่านคยี์บอร์ด 

เก็บทั้งข้อมลูยาของบรษิัท
ต่างชาตแิละยาจากบรษิัทไทย 

ฐานขอ้มูลชนิด
ข้อความ 

ใช่ 
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ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะฐานข้อมูลเม็ดยาท่ีในปัจจุบัน (ต่อ) 

 

ชือ่ฐานขอ้มลู องคก์รทีร่บัผดิชอบ วธิสีบืคน้ 

 

ประเภทขอ้มลูยาทีเ่กบ็ ประเภทฐานขอ้มลู มสีญัลกัษณ์
หนา้ยาเปน็

ทางเลอืกหนึง่
ในการสบืคน้

หรอืไม ่

(“YaAndYou,” 
2016) 

มูลนิธิเพื่อการวจิัยและ
พัฒนาระบบยา (วพย.) 

ผู้ใช้กรอกข้อมลู
ลักษณะภายนอก

ผ่านคยี์บอร์ด 

เก็บเฉพาะข้อมลูยาทีอ่นญุาตให้
จ าหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น 

ฐานขอ้มูลชนิด
ข้อความ 

ไม่ใช่ 

(“WebMD,” 
2016) 

บริษทั WebMD ผู้ใช้กรอกข้อมลู
ลักษณะภายนอก

ผ่านคยี์บอร์ด 

เก็บเฉพาะข้อมลูยาทีอ่นญุาตให้
จ าหน่ายในประเทศสหรฐัอเมรกิา

เท่านั้น 

ฐานขอ้มูลชนิด
ข้อความ 

ใช่ 

(“RxList,” 2016) บริษทั WebMD ผู้ใช้กรอกข้อมลู
ลักษณะภายนอก

ผ่านคยี์บอร์ด 

เก็บเฉพาะข้อมลูยาทีอ่นญุาตให้
จ าหน่ายในประเทศสหรฐัอเมรกิา

เท่านั้น 

ฐานขอ้มูลชนิด
ข้อความ 

ใช่ 

(“Healthline,” 
2016) 

เครือข่ายสุขภาพ 
Healthline  

ผู้ใช้กรอกข้อมลู
ลักษณะภายนอก

ผ่านคยี์บอร์ด 

เก็บเฉพาะข้อมลูยาทีอ่นญุาตให้
จ าหน่ายในประเทศสหรฐัอเมรกิา

เท่านั้น 

ฐานขอ้มูลชนิด
ข้อความ 

ใช่ 

(“Drugs.com Pill 
Identifier,” n.d.) 

ร่วมมือกันระหว่าง 1)บริษัท
Wolters Kluwer Health 2)
บริษัทAmerican Society of 

Health-System 
Pharmacists 3)บริษัท

Cerner Multum 4)บริษัท
Micromedex  

ผู้ใช้กรอกข้อมลู
ลักษณะภายนอก

ผ่านคยี์บอร์ด 

เก็บเฉพาะข้อมลูยาทีอ่นญุาตให้
จ าหน่ายในประเทศสหรฐัอเมรกิา

เท่านั้น 

ฐานขอ้มูลชนิด
ข้อความ 

ใช่ 

(“DAILYMED,” 
2016) 

หน่วยงาน National 
Library of 
Medicine (NLM) 

ผู้ใช้กรอกข้อมลู
ลักษณะภายนอก

ผ่านคยี์บอร์ด 

เก็บเฉพาะข้อมลูยาทีอ่นญุาตให้
จ าหน่ายในประเทศสหรฐัอเมรกิา

เท่านั้น 

ฐานขอ้มูลชนิด
ข้อความ 

ไม่ใช่ 

(“Pill information 
service, Thai food 
and drug 
administration,” 
2016) 

องค์การอาหารและยา
ประจ าประเทศไทย 

ผู้ใช้กรอกข้อมลู
ลักษณะภายนอก

ผ่านคยี์บอร์ด 

เก็บเฉพาะข้อมลูยาทีอ่นญุาตให้
จ าหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น 

ฐานขอ้มูลชนิด
ข้อความ 

ไม่ใช่ 

 

จากตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2 พบว่างานที่เกี่ยวข้องกับเม็ดยาของหน่วยงานทาง
การแพทย์ที่ น่าเช่ือถือมักปรากฏอยู่ในรูปฐานข้อมูลเม็ดยา ที่ นิยมให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลสืบค้นผ่าน

http://www.ashp.org/
http://www.ashp.org/
http://www.ashp.org/
http://www.multum.com/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
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คีย์บอร์ดทีละเม็ดยาและเป็นฐานข้อมูลชนิดข้อความที่เก็บและใช้สัญลักษณ์บนหน้ายาเป็นทางเลือก
หน่ึงส าหรับการสืบค้น นอกจากน้ีฐานข้อมูลส่วนใหญ่ยังมีข้อมูลเม็ดยาที่ไม่ครบถ้วนเน่ืองจากมีการขึ้น
ทะเบียนเม็ดยาใหม่ในทุกๆวันโดยเฉพาะข้อมูลเม็ดยาจากผู้ผลิตไทยเน่ืองจากองค์กรส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติ ประกอบกับการใช้เวลามากส าหรับการสร้างฐานข้อมูลเม็ดยาให้มีข้อมูลเม็ดยาที่ครบถ้วน
ในแต่ละวัน ส่งผลให้เป็นปัญหาส าคัญส าหรับเภสัชกรไทยกรณีต้องการสืบค้นข้อมูลเม็ดยาที่ผลิตจาก
ผู้ผลิตไทยที่ปราศจากหีบห่อหรือค าบ่งช้ี 

 
2.2. ทฤษฎีที่เกีย่วขอ้ง 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาที่ให้ผลลัพธ์อยู่ใน
รูปแบบข้อความตัวอักษรบนหน้ายาได้อย่างอัตโนมัติเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการสร้างฐานข้อมูลเม็ด
ยาด้วยภาพมีทั้งหมด 7 เร่ืองได้แก่ เทคนิคการสร้างภาพขอบวัตถุ เทคนิคการประมวลผลภาพโดยการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างหรือโครงสร้างของภาพ  เทคนิคการแยกองค์ประกอบส าคัญของภาพ 
หลักการพิจารณาพิกเซลวัตถุเดียวกันบนภาพขาวด า เทคนิคพื้นฐานส าหรับการลดพิกเซลรบกวน 
เทคนิคพื้นฐานส าหรับการปรับขนาดภาพ และการรู้จ าอักขระด้วยแสง 

 
เทคนคิการสรา้งภาพขอบวตัถ ุ

เป็นเทคนิคการแปลงภาพระดับเทาเป็นภาพขาวด าที่เหลือเฉพาะพิกเซลขอบวัตถุซ่ึงมี
อัลกอริธึมที่นิยมเช่น เทคนิคของ Canny เทคนิคของ Sobel เทคนิคของ Prewitt เป็นต้น โดยสร้าง
ภาพขอบวัตถุจากค่าความต่างของค่าสีที่พิกเซลต าแหน่งที่ (i-1) ลบด้วยพิกเซลต าแหน่งที่ i ท าให้ขอบ
วัตถุคือจุดยอดของค่าความต่างของค่าสีซ่ึงคือจุดที่มีค่าสขีองพิกเซลเปลี่ยนไป ดังน้ันการหาขอบวัตถุ
ในทิศแนวด่ิง (𝐺𝑥)และทิศขวาง (𝐺𝑦) ที่พิกัด (1,1) จะค านวณจาก 

𝐺𝑥 = f(1,1)-f(2,1) หรือ f(0,1)-f(1,1) 

𝐺𝑦= f(1,1)-f(1,2) หรือ f(1,2)-f(1,1) 

โดยฟังก์ชัน f แทนค่าสขีองแต่ละพิกเซลในภาพ 
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ภาพท่ี 2.1 เมทริกซ์ค่าน้ าหนักของพิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียงของ Prewitt 

จึงเกิดเมทริกซ์ค่าน้ าหนักของพิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียงที่น าเสนอโดย Prewitt (Gonzalez & 
Woods, 2008) ดังภาพที่ 2.1 ต่อมา Sobel พัฒนาต่อยอดโดยเพิ่มค่าน้ าหนักของเพื่อนบ้านข้างเคียง
ในเมริกซ์ ณ แถวและคอลัมน์ต าแหน่งกลางตามทิศทางการหาขอบจนเกิดเป็นเมทริกซ์ค่าน้ าหนักของ
พิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียงของ Sobel (Gonzalez & Woods, 2008) ดังภาพที่ 2.2 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 เมทริกซ์ค่าน้ าหนักของพิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียงของ Sobel 

ต่อมา Canny น าเสนอเมทริกซ์ค่าน้ าหนักของพิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียงที่สามารถช่วย
เบลอพิกเซลรบกวน ณ ต าแหน่ง (1,1) ได้โดยน าหลักการของ Gaussian smoothing (Gonzalez & 
Woods, 2008) มาประยุกต์ ในขณะที่เทคนิคของ Prewitt และ Sobel จะพิจารณาว่าเป็นพิกเซล
ขอบวัตถุทันที  

เมื่อพิจารณาเทคนิคการหาภาพขอบวัตถุ ทั้ ง 3 ทั้งในแง่ความแม่นย า  ความไว 
(Sensitivity) และความเจาะเพาะ (Specificity) รวมถึงเวลาที่ใช้ในการประมวลผลพบว่าเทคนิคที่
เสนอโดย Canny สามารถให้ผลลัพธ์การประเมินดีที่สุดในทุกๆด้านเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการหา
ภาพขอบวัตถุ อ่ืนที่ นิยมเ ช่น เทคนิคที่น าเสนอโดย Sobel และเทคนิคที่น าเสนอโดย Prewitt 
(E.Annasaro et al, 2014) 
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เทคนคิการประมวลผลภาพโดยการเปลีย่นแปลงลกัษณะรูปรา่งหรอืโครงสรา้งของ
ภาพ 

เป็นเทคนิคที่ดัดแปลงมาจากทฤษฎีของเซตทางคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้หลากหลายหรือเป็นที่รู้กันในช่ือเทคนิค Morphology เช่น ใช้ถมรูพิกเซลในวัตถุ (Fill object) ใช้
หาตัวแทนคุณลักษณะ  (Descriptor) ใช้เป็นเทคนิคเบลอพิกเซลรบกวน  (Smoothing filter) ใช้
จ าแนกพิกเซลที่น่าสนใจ (Segmentation) หาพิกเซลขอบวัตถุ เป็นต้น โดยอาศัยการท างานกับภาพ
ขนาดเล็กเรียกว่า Structuring element มักเป็นภาพสมมาตร โดย Morphology จะประกอบไป
ด้วย 2 การท างานหลักคือ การท างาน Dilation การท างาน Erosion  

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ผลลัพธ์การท างานของ Dilation 

การท างาน Dilation คือการขยายภาพโดยมีสัดส่วนเท่ากันทั่วทั้งภาพ โดยเป็นการ
ท างานบนภาพขาวด า (Binary image) การขยายภาพขึ้นอยู่กับ Structuring element หลักการคือ
สแกนให้ทั่วทั้งภาพตามล าดับบนลงล่างซ้ายไปขวา และพิจารณาว่า ณ ต าแหน่งพิกเซลที่ทับกันน้ันใน
ภาพต้นฉบับมีต าแหน่งใดมีค่าพิกเซลเท่ากับ 1 หรือไม่ ถ้าใช่ค่าพิกเซลในภาพผลลัพธ์ ณ ต าแหน่งจุด
ศูนย์กลางของ Structuring element จะมีค่าเท่ากับ 1 ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพท่ี 2.4 ผลลัพธ์การท างานของ Erosion 

ส าหรับการ Erosion ซ่ึงเป็นการย่อภาพดังน้ันจะให้ผลลัพธ์ตรงข้ามกับการท างาน 
Dilation หลักการคือค่าพิกเซลในภาพผลลัพธ์ ณ ต าแหน่งจุดศูนย์กลางของ Structuring element 
จะมีค่าเท่ากับ 1 ก็ต่อเมื่อทุกต าแหน่งพิกเซลที่ทับกันในภาพต้นฉบับต้องมีค่าเท่ากับ 1 ดังภาพที่ 2.4 

นอกจากน้ียังมีอีก 2 การท างานที่เกิดจากการท างานต่อเน่ืองกันระหว่างการท างาน 
Dilation ตามด้วยการท างาน Erosion เช่น การท างาน Closing และการท างาน Opening 

 
เทคนคิการแยกองค์ประกอบส าคญัของภาพ 

เทคนิคการแยกองค์ประกอบส าคัญของภาพหรือ Image segmentation เป็นขั้นตอน
หน่ึงที่ส าคัญส าหรับการวิเคราะห์ภาพเพื่อหากลุ่มพิกเซลที่ประกอบกันเป็นวัตถุที่สนใจในภาพซ่ึง
สามารถจ าแนกกลุ่มวิธีการได้ 5 กลุ่มดังน้ี  

กลุ่มวิธีการ Threshold based segmentation หรือ Histogram thresholding เป็น
เทคนิคที่พยายามแบ่งฮิสโตแกรมสีของพิกเซลภาพเป็นส่วนๆ และเป็นกลุ่มเทคนิคที่ นิยมใช้บ่อย
ส าหรับการจ าแนกองค์ประกอบส าคัญในภาพระดับเทาซ่ึงมีหลักการท างานดังฟังก์ชันด้านล่าง 

𝑔(𝑣) = {
0, 𝑣 < 𝑡
1, 𝑣 ≥ 𝑡

 

ซ่ึง v แทนค่าพิกเซลระดับเทา และ t คือค่า threshold ที่หาได้ ดังน้ันจึงใช้เป็นเทคนิคการแปลงภาพ
ระดับเทาเป็นภาพขาวด าที่มีค่าพิกเซล 2 ค่าคือ 0 และ 1 เทคนิคประเภทน้ีจะท างานได้ดีกับกรณีที่
ลักษณะฮิสโตแกรมสีระหว่างกลุ่มพิกเซลที่สนใจและกลุ่มพิกเซลพื้นหลังแยกกันอย่างเห็นได้ชัด และ
ในกรณีที่มีวัตถุที่สนใจมากกว่าหน่ึงที่มีกลุ่มฮิสโตแกรมสีแยกจากกันชัดเจนเทคนิคน้ีสามารถจ าแนก
กลุ่มวัตถุที่สนใจแต่ละกลุ่มได้โดยใช้เทคนิค Labelling algorithm บนภาพผลลัพธ์การท า Histogram 
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thresholding นอกจากน้ีกลุ่มวิธีการน้ีมีกลุ่ม วิธีการย่อยที่ส าคัญมากมายเช่น กลุ่ม Minimum 
variance within segments คือกลุ่มเทคนิคที่พยายามหาค่า threshold ที่ท าให้ค่าความต่างของค่า
พิกเซลระดับเทาภายในกลุ่มเดียวกันต่างกันน้อยที่สุดในขณะที่ให้ค่าความต่างระดับเทาระหว่างกลุ่ม
พิกเซลมีค่ามากที่สุด เช่น เทคนิค Otsu’s thresholding นอกจากน้ียังมีกลุ่ม Local thresholding 
ที่พยายามแบ่งภาพเป็นภาพย่อยหลายๆภาพและท า Histogram thresholding บนภาพย่อยๆเพื่อให้
ได้ภาพขาวด าผลลัพธ์จากการประกอบภาพย่อยกลับเป็นภาพต้ังต้นซ่ึงเหมาะกับภาพที่ต้องการการ
จ าแนกวัตถุ โดยละเอียดที่มีกลุ่มสีพิกเซลมากกว่า 2 กลุ่ม  และกลุ่มสุดท้ายที่ น่าใจคือกลุ่ม 
Multispectral thresholding ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ใช้ค่าสีของพิกเซลให้เป็นประโยชน์ในการจ าแนกวัตถุเช่น 
มีภาพสี RGB ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 channel สีให้พิจารณาว่าเป็นภาพระดับเทา 3 ภาพประกอบกัน
ดังน้ันจะท า threshold โดยท าทีละภาพ channel สี และภาพขาวด าผลลัพธ์ได้จากการรวมภาพโดย
ใช้ Boolean operation ซ่ึงจะให้ผลการจ าแนกวัตถุในภาพละเอียดกว่าการท างานบนภาพระดับเทา
ปกติ 

กลุ่มวิธีการ Edge based segmentation เทคนิคประเภทน้ีจะเร่ิมจากการหาเส้น 
(edge) ทั้งหมดที่ปรากฏในภาพ และให้เส้นเหล่าน้ันแทนขอบวัตถุที่สนใจพร้อมถมพิกเซลภายในขอบ
วัตถุเพื่อจ าแนกวัตถุที่สนใจในภาพ โดยมักท างานร่วมกับเทคนิคจ าพวก Edge linking หรือเทคนิค 
Watershed segmentation เพื่อหาขอบวัตถุเช่ือมเป็นเส้นเดียวกัน ดังน้ันจึงไม่เหมาะกับภาพที่ไม่
สามารถเช่ือมขอบวัตถุเป็นเส้นเดียวกันได้ 

กลุ่มวิธีการ Region based segmentation เป็นเทคนิคที่มีหลักการตรงกันข้ามกับกลุ่ม
วิธีการ Edge based segmentation โดยเริ่มจากการหาพิกเซลใดๆภายในวัตถุหลังจากน้ันขยายกลุ่ม
พิกเซลรอบๆ เรียกว่า growing จนกว่าจะพบพิกเซลที่เป็นขอบวัตถุ ซ่ึงกลุ่มวิธีการน้ีมีการท างาน
พื้นฐาน 2 การท างานคือ การแยก (splitting) และการรวม (merging) หลักการท างานของการรวม
เริ่มจากหาพิกเซลต้ังแต่และพยายามขยายพิกเซลต้ังต้นไปยังเพื่อนบ้านข้างเคียงที่มีลักษณะบางอย่าง
เหมือนกันและขยายกลุ่มพิกเซลจนกระทั้งไม่สามารถขยายต่อได้ ส่วนการท างานของการแยกเร่ิมจาก
มองทั้งภาพเป็นพิกเซลกลุ่มเดียวกันหากพบว่ามีค่าความสว่างต่างกันจะแตกภาพออกเป็นช้ินส่วนย่อย
และแตกภาพซ้ าๆจนกว่าทุกส่วนย่อยของภาพประกอบไปด้วยพิกเซลที่มีค่าความสว่างใกล้เคียงกัน 

กลุ่มวิธีการ Clustering techniques เป็นกลุ่มเทคนิคการจัดกลุ่มพิกเซลที่มีลักษณะ
เหมือนกันไม่ทางใดก็ทางหน่ึง (agglomerative segmentation) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจ าแนกวัตถุที่
สนใจภายในภาพ โดยส่วนใหญ่นิยมท างานกับภาพ 2 ถึง 3 มิติ หลักการจัดกลุ่มจะพิจารณาจากค่า
ระยะห่างซ่ึงมักใช้อัลกอริธึม Euclidean distance โดยให้ค่าความต่างระหว่าง 2 พิกเซลใดๆแทน
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ด้วยระยะห่างระหว่างค่าสีของ 2 พิกเซล โดยกลุ่มวิธีการน้ีแบ่งได้เป็น 2 วิธีการพื้นฐาน หน่ึงคือกลุ่ม
วิธีการ Agglomerative clustering ซ่ึงเร่ิมต้นจะพิจารณาให้แต่ละพิกเซลเป็น 1 กลุ่มพิกเซลย่อย
หลังจากน้ันตัดสินใจว่ากลุ่มพิกเซลใดควรรวมเป็นกลุ่มเดียวกันโดยดูจากกลุ่มสองกลุ่มที่มีค่าระยะห่าง
น้อยที่สุด และรวมกลุ่มพิกเซลไปเรื่อยจนกว่าจะได้จ านวนกลุ่มพิกเซลที่ต้องการ สองคือกลุ่มวิธีการ 
Partitional clustering เช่นเทคนิค K-means clustering ซ่ึงนิยมจัดพิกเซลลงกลุ่มที่เหมาะสมโดย
พิจารณาจากระยะห่างที่น้อยที่สุดระหว่างพิกเซลน้ันและพิกเซลตัวแทนของแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มวิธีการ Matching เหมาะกับงานที่ทราบลักษณะของวัตถุที่ต้องการจ าแนกในภาพ
หรือ template โดยจะพยายามหาต าแหน่งวัตถุที่สนใจโดยทาบ template ของวัตถุที่สนใจไปยัง
ต าแหน่งต่างๆบนภาพจนกว่าจะเจอ 

 
หลักการพจิารณาพกิเซลวตัถุเดยีวกนับนภาพขาวด า 

หลักการพิจารณาพิกเซลวัตถุเดียวกันบนภาพขาวด าซ่ึงประกอบไปด้วยค่าพิกเซลที่
เป็นไปได้เพียง 2 ค่าคือ 0 และ 1 โดยให้ 1 แทนพิกเซลวัตถุที่สนใจ หรือเรียกว่า pixel connectivity 
คือการพิจารณาคู่ของพิกเซลใดๆว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ณ ที่น้ีคือเป็นพิกเซลที่อยู่ในวัตถุเดี ยวกัน
หรือไม่  (ก าหนดให้แทนเป็นพิกเซล p และพิกเซล q) ซ่ึงมีหลักการพิจารณา 3 แบบดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 พิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียง (สีฟ้า) ส่ีทิศทางของ p 

หลักการ 4-connectivity จะตัดสินพิกเซลที่มีค่าเท่ากับ 1 สองพิกเซลใดๆว่าเกี่ยวข้อง
กันหรือไม่จะพิจารณาจากพิกเซล q เป็นหน่ึงในเพื่อนบ้านข้างเคียงแบบสี่ทิศทางของพิกเซล p หรือไม่
ดังภาพที่ 2.5 
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ภาพท่ี 2.6 พิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียง (สีฟ้า) แปดทิศทางของ p 

หลักการ 8-connectivity จะตัดสินพิกเซลที่มีค่าเท่ากับ 1 สองพิกเซลใดๆว่าเกี่ยวข้อง
กันหรือไม่จะพิจารณาจากพิกเซล q เป็นหน่ึงในเพื่อนบ้านข้างเคียงแบบแปดทิศทางของพิกเซล p 
หรือไม่ดังภาพที่ 2.6 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7 พิกเซลสีแดงแทนพิกเซลท่ีเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงส่ีทิศทางท้ังพิกเซล p และ q 

หลักการ m-connectivity จะตัดสินพิกเซลที่มีค่าเท่ากับ 1 สองพิกเซลใดๆว่าเกี่ยวข้อง
กันก็ต่อเมื่อเป็นจริงจากหน่ึงในสองเง่ือนไขดังน้ี 

a) พิกเซล q ต้องเป็นหน่ึงในเพื่อนบ้านข้างเคียงแบบสี่ทิศทางของพิกเซล p  

b) พิกเซล q เป็นหน่ึงในเพื่อนบ้านข้างเคียงแบบตามแนวทะแยงของพิกเซล p (เป็นเพื่อนบ้าน
ข้างเคียงแบบแปดทิศทางและต้องไม่เป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงแบบสี่ทิศทาง) และต้องไม่พบว่ามีพิกเซล
ที่เป็นทั้งเพื่อนบ้านข้างเคียงสี่ทิศทางของทั้ง p และ q ที่มีค่าเท่ากับ 1 ดังภาพที่ 2.7 
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ดังน้ันการหาวัตถุที่ได้จากหลักการ 8-connectivity จะพบวัตถุได้ง่ายที่สุด รองลงมาคือ 
m-connectivity และหลักการที่เกิดวัตถุในภาพยากที่สุดคือ 4-connectivity 

 
เทคนคิพืน้ฐานส าหรับการลดพกิเซลรบกวน 

เทคนิคพื้นฐานส าหรับการลดพิกเซลรบกวนแบ่งได้เป็น 3 เทคนิคดังน้ี 

เทคนิค Mean filter ซ่ึงจะจางพิกเซลรบกวนด้วยการแทนค่าสีในภาพผลลัพธ์ ด้วย
ค่าเฉลี่ยของสีพิกเซลที่ค านวณจากพื้นเซลเพื่อนบ้านข้างเคียงด้วยวิธี convolution ข้อด้อยของ
เทคนิคน้ีคือพิกเซลส าคัญของภาพต้ังต้นเช่น พิกเซลขอบวัตถุจางไปด้วยส่งผลให้ภาพลลัพธ์เบลอทั้ง
ภาพและเน่ืองจากใช้มีการท างาน convolution ร่วมด้วยท าให้เกิดการประมวลมาก  

เทคนิค Median filter เป็นเทคนิคที่จางพิกเซลรบกวนด้วยการหาต าแหน่งค่ากลาง
(median) ของค่าสีพิกเซลเพื่อนบ้านใกล้เคียง ภาพผลลัพธ์ที่ได้พิกเซลรบกวนจะหายไปเลยโดยไม่ใช้
การท างาน convolution ซ่ึงจะเหมาะกับการลดพิกเซลรบกวนประเภท Salt and pepper noise 
แต่เน่ืองจากวิธีการหาค่าต าแหน่งกลาง (median) จ าเป็นต้องมีการเรียงล าดับข้อมูลดังน้ันจึ ง
ก่อให้เกิดการประมวลผลมาก  

สุดท้ายเทคนิค Guassian filter จะจางพิกเซลรบกวนโดยท า convolution กับ
หน้ากาก(mask) ซ่ึงเป็นภาพขนาดเล็กที่มีค่าพิกเซลศูนย์กลางมากสุดและมีค่าพิกเซลบนหน้ากาก
ลดหลั่นลงเร่ือยๆจากพิกเซลศูนย์กลาง ซ่ึงเหมาะส าหรับการจางพิกเซลรบกวนประเภท Gaussian 
noise ซ่ึงเป็นพิกเซลรบกวนประเภทที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ 

 
เทคนคิพืน้ฐานส าหรับการปรับขนาดภาพ 

เทคนิคการปรับขนาดภาพ  (Interpolation) คือ วิธการส าหรับหาตัวแทนให้กับค่า
พิกเซลในภาพผลลัพธ์จากการขยายหรือการย่อภาพ ซ่ึงมีเทคนิคพื้นฐานดังต่อไปน้ี 

เทคนิค Nearest-neighbor interpolation เป็นเทคนิคที่ ง่ายที่สุดส าหรับการปรับ
ขนาดภาพ เน่ืองจากค่าพิกเซลในภาพผลลัพธ์ได้จากการพิจารณาค่าพิกเซลในภาพต้ังต้นที่มีต าแหน่ง
ใกล้เคียงที่สุด หรือรู้จักกันในนามเทคนิค Point shift algorithm หรือเทคนิค Pixel replication ซ่ึง
ภาพผลลัพธ์จะได้จากการท างาน convolution ที่มีค่าสมาชิกบน Interpolation kernal ที่ค านวณ
จากฟังก์ชันด้านล่าง 
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ℎ(𝑥) = {
1,0 ≤   |𝑥| < 0.5

 0,0.5 ≤   |𝑥|
 

โดย x แทนระยะห่างระหว่างต าแหน่งพิกเซลในภาพผลลัพธ์และพิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียง ณ 
ต าแหน่ง ที่ kernal ทาบ ดังน้ันภาพผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถคงรายละเอียดของภาพต้ังต้นแต่มักจะเกิด
การไม่เรียบบริเวณพิกเซลขอบวัตถุ (jagged edge) ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของภาพผลลัพธ์ที่ได้จาก
การปรับขนาดด้วยเทคนิค Nearest-neighbor 

เทคนิค Bilinear interpolation หรือคือการค านวณหาค่าในฟังก์ชันเส้นตรงบนทิศทาง
สองมิติซ่ึงค่าความแม่นย าและภาระการประมวลผลจะขึ้นกับขนาด Kernal โดยตรงดังน้ันการ
ออกแบบและการวิเคราะห์หา kernel ที่เหมาะสมจึงเป็นหัวใจหลักของเทคนิคน้ี ภาพผลลัพธ์ของ
เทคนิคบริเวณพิกเซลขอบจะเรียบเนียนมากกว่าการปรับขนาดภาพด้วยเทคนิค Nearest-neighbor  

เทคนิค Bicubic interpolation เป็นอัลกอริธึมส าหรับการปรับขนาดภาพที่ใ ช้ค่ายก
ก าลังสาม ซ่ึงเป็นการประมาณค่าที่ได้จากฟังก์ชัน Sinc interpolation ขั้นสูงสุด โดยภาพผลลัพธ์ที่ได้
จะมีลักษณะคล้ายกับภาพผลลัพธ์จากเทคนิค Lanczos interpolation คือ บริเวณพิกเซลขอบวัตถุ
ในภาพผลลัพธ์จะเรียบเนียนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการปรับขนาดภาพด้วยเทคนิค Nearest-
neighbor และเทคนิค Bilinear 

 
การรูจ้ าอักขระดว้ยแสง 

การรู้จ าอักขระด้วยแสงหรือ Optical character recognition หรือ OCR (Mantas, 
1986)เป็นกระบวนการการเปลี่ยนตัวอักขระจากภาพไม่ว่าจะเป็นอักขระพิมพ์หรืออักขระลายมือเป็น
ข้อความตัวอักษรที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ ซ่ึงใช้ในหน่วยงานประเภทที่ต้องจ าแนกข้อความตัวอักษรจาก
แบบฟอร์มในปริมาณมากๆต่อวันเช่น งานธนาคาร เป็นต้น นอกจากน้ีนิยมใช้ส าหรับจ าแนกข้อมูล
จากใบเสร็จต่าง รวมถึงข้อมูลนามบัตรด้วย อย่างไรก็ดีระบบรู้จ าส่วนใหญ่ต้องมีกระบวนการสอนร่วม
ด้วยส าหรับแต่ละอักขระเพื่อเพิ่มความแม่นย า 

เดิมทีเทคนิคการรู้จ าอักขระด้วยแสงพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในอุปกรณ์ช่วยอ่านส าหรับผู้
บกพร่องทางสายตา ซ่ึงในปัจจุบันน าไปใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจัยเช่น งานรู้จ าเลขทะเบียนรถยนต์
(Automatic number plate recognition) งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแคปต์ชา (CAPCHA) เพื่อ
แยกแยะมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมอัตโนมัติ) ซ่ึง OCR ช่วยส าหรับจ าลองความสามารถของ
โปแกรมอัตโนมัติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของงานวิจัย 
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อัลกอริธึมของ OCR แบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภท Pattern recognition และ
ประเภท Feature extraction อัลกอริธึมประเภท Pattern recognition หรือ Image correlation 
จะรู้จ าสัญลักษณ์บนภาพพิกเซลต่อพิกเซลโดยความแม่นย าขึ้นอยู่กับคุณภาพภาพอักขระสืบค้นและ
ภาพอักขระเทียบของระบบ อัลกอริธึมประเภทน้ีท างานได้ดีกับอักขระลายมือ ส าหรับอัลกอริธึม
ประเภท Feature extraction จะพยายามจ าแนกค่าคุณลักษณะต่างๆของอักขระในภาพให้อยู่ใน
รูปแบบเวกเตอร์ซ่ึงเป็นเทคนิคที่นิยมน ามาใช้ในโปรแกรม OCR ปัจจุบัน เช่น โปรแกรม Tesseract 
เป็นต้น โดยการเปรียบเทียบความคล้ายของเวกเตอร์อักขระนิยมใช้เทคนิคประเภท Nearest 
neighbor classifiers  

 
2.3. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาที่ให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบ
ข้อความตัวอักษรบนหน้ายาได้อย่างอัตโนมัติได้แก่ งานวิจัยจ าแนกเม็ดยาด้วยภาพ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวอักษร 

 
งานวจิัยจ าแนกเมด็ยาดว้ยภาพ 

งานวิจัยจ าแนกเม็ดยาด้วยภาพน าเสนอเทคนิคการวิเคราะห์คุณลักษณะภายนอกของ
เม็ดยาเพื่อสร้างระบบการจ าแนกเม็ดยาอัตโนมัติซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

งานวิจัย (Yu et al., 2014) น าเสนอการจ าแนกเม็ดยาด้วยลักษณะภายนอกเม็ดยาดังน้ี 
รูปทรง สี สัญลักษณ์บนหน้ายาจากภาพ โดยใช้รูปทรงและสีเม็ดยาเพื่อคัดกรองเม็ดยาค าตอบคร้ังแรก
และใช้สัญลักษณ์หน้ายาเพื่อคัดกรอกเม็ดยาค าตอบคร้ังสุดท้าย เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์สัญลักษณ์บน
ห น้ า ย า คื อ  Two-step sampling distance sets (TSDS)(Grigorescu & Petkov, 2003) ซ่ึ ง ใ ห้
ผลลัพธ์อยู่ในรูปเวกเตอร์ขนาดใหญ่ก่อให้เกิดการประมวลผลมาก 

เทคนิค TSDS เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเทคนิค Distance set (DS) ที่เสนอในงานวิจัย  
(Grigorescu & Petkov, 2003) ซ่ึงเป็นเทคนิคส าหรับอธิบายรูปทรงในภาพสองมิติที่มีค่าอธิบาย
คุณลักษณะผลลัพธ์ขึ้นกับค่าของพิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียง ดังน้ันส าหรับเทคนิค TSDS จึงน าเทคนิค 
DS มาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ส าหรับอธิบายคุณลักษณะของสัญลักษณ์บนหน้ายาที่ประกอบไปด้วย 
ตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ โดยหลักการท างานของ TSDS เริ่มจากหา DS ของระยะห่างระหว่างพิกัด
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ใดๆไปยังพิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียง k พิกเซลบริเวณหน้ายา ดังน้ันผลลัพธ์ที่ได้คือเซตของระยะห่างที่
สามารถบอกลักษณะการจัดเรียงพิกเซลที่อยู่รอบๆพิกัดน้ันได้ ส่งผลให้เซตของเซตระยะห่างสามารถ
ใช้อธิบายภาพรวมของสัญลักษณ์บนหน้ายาได้เช่นกัน ลักษณะเด่นของพิกเซลสัญลักษณ์บนหน้ายาคือ
ซับซ้อนและไม่มีรูปแบบตายตัว ดังน้ันเป็นไปได้ที่จะถูกพิจารณาเป็นพิกเซลรบกวน จึงเกิดวิธี Two 
step sampling strategy เพราะจะมีขั้นตอนกรองหาพิกเซลที่เป็นสัญลักษณ์บนหน้ายาจริงถึง 2 ช้ัน 
ก่อนน าไปหาค่าอธิบายคุณลักษณะผลลัพธ์ ช้ันที่1 เริ่มจากดึงพิกเซลที่คาดว่าเป็นสัญลักษณ์บนหน้ายา
ทั้งหมดออมาจาภาพต้นฉบับก่อนในช่วงเตรียมภาพด้วยการสร้างภาพขาวด าของสัญลักษณ์บนหน้ายา 
ต่อมาสุ่มหาพิกเซลตัวแทนของพิกเซลขอบของแต่ละวัตถุบนหน้ายาด้วยวิธีการสุ่มความถี่เดียว และ
จัดกลุ่มพิกเซลตัวแทนที่อยู่บนขอบวัตถุเดียวกันเป็น 1 พื้นที่ย่อยดังภาพที่ 2.8 

 
ภาพท่ี 2.8 ผลลัพธ์การจัดกลุ่มพิกเซลช้ัน 1 

ต่อมาเป็นการคัดกรองพิกเซลสัญลักษณ์บนหน้ายาช้ันที่ 2 ดังภาพที่ 2.9 เพื่อก าจัดกลุ่มพิกเซลรบกวน
ซ่ึงมักเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก กล่าวคือให้พิจารณากลุ่มพิกเซลที่มีสมาชิกน้อยกว่าเกณฑ์เป็นกลุ่มพิกเซล
รบกวน 

 

ภาพท่ี 2.9 ผลลัพธ์การคัดกรองกลุ่มพิกเซลช้ัน 2 

หลังจากน้ันเป็นขั้นตอนการค านวณหาเวกเตอร์ตัวแทนคุณลักษณะของสัญลักษณ์บนหน้ายา ดังน้ันจะ
ได้ค่าตัวแทนคุณลักษณะที่ไม่ขึ้นกับทิศทางการหมุนและต าแหน่งของเม็ดยาในภาพ ต่อมาในปี 2015
งานวิจัย (Chen et al., 2015) และงานวิจัย (Chen & Kamata, 2013) น าเสนอวิธีการสร้างภาพขาว
ด าที่ต่อยอดจากเทคนิค Stroke width transform (SWT)(Epshtein, Ofek, & Wexler, 2010) ซ่ึง
เป็นเทคนิคสร้างภาพขาวด าที่จ าแนกเฉพาะตัวอักษรบนภาพจากภาพระดับเทาโดยมีแนวคิดที่ว่าเส้น
ทุกเส้นที่ปรากฏในภาพจะเป็นตัวอักษรก็ต่อเมื่อตลอดทั้งเส้นมีความหนาที่ใกล้เคียงกัน ความหนาของ
เส้นพิจารณาจากทิศทางค่าความต่างของแต่ละพิกเซลบนภาพขอบวัตถุ ดังน้ัน Chen จึงเสนอให้
ประยุกต์ใช้เทคนิค Switch function ในขั้นตอนการเตรียมภาพก่อนเข้าเทคนิค SWT โดยจะใช้
สมการ Bounded function ซ่ึงเป็นสมการหน่ึงมิติ เพื่อก าจัดพิเซลหน้ายาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์
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บนหน้ายา และเพิ่มขั้นตอน Accumulated gradient เพื่อปรับปรุงค่าพิกเซลในภาพขอบวัตถุที่ SWT 
ใช้ไม่ให้โดดเด่นมากจากพิกเซลเพื่อนบ้านใกล้เคียง และน าเทคนิคที่ต่อยอดจาก SWT ข้างต้นมาหา
ค่าตัวแทนคุณลักษณะสัญลักษณ์บนหน้ายาด้วยเทคนิค TSDS ซ่ึงผลการทดลองพบว่าสามารถเพิ่ม
ความแม่นย าของระบบได้ถึง 4 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ 

 

งานวิจัย (Caban et al., 2012) เสนอวิธีการจ าแนกเม็ดยาด้วยภาพที่ใช้คุณลักษณะ
ร่วมกันของรูปทรง สี และสัญลักษณ์บนหน้ายา จุดเด่นอยู่ที่ วิธีการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาและ
รูปทรงไ ด้จากการ ต่อยอดเทคนิค  Shape distribution (Osada, Funkhouser, Chazelle, & 
Dobkin, 2002) ซ่ึงเป็นเทคนิคส าหรับหาค่าตัวแทนลักษณะรูปทรงของรูปทรง 3 มิติด้วยหลักการหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2 พิกเซลตัวแทนที่ให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปเวกเตอร์ ดังน้ันตัวแทนลักษณะ
สัญลักษณ์บนหน้ายาจึงเป็นเวกเตอร์ของคุณลักษณะของข้อมูลเวกเตอร์ผลลัพธ์จากเทคนิค Shape 
distribution เช่น ค่าระยะห่างที่น้อยที่สุดจากเวกเตอร์ของ Osada ค่าระยะห่างที่มากที่สุดจาก
เวกเตอร์ของ Osada ค่าระยะห่างเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลระยะห่างจากเวกเตอร์ของ 
Osada เป็นต้น ส่งผลให้ตัวแทนคุณลักษณะผลลัพธ์ของสัญลักษณ์บนหน้ายาไม่ขึ้นกับองศาการหมุน 
ต าแหน่ง และขนาดของเม็ดยาในภาพ 

 

งานวิจัย (Lee, Park, Jain, & Lee, 2012) เป็นงานวิจัยที่ ต่อยอดมาจากงาน (Lee, 
Park, & Jain, 2010) ซ่ึง (Lee et al., 2012) น าเสนอระบบการจ าแนกเม็ดยาด้วยภาพโดยใช้รูปทรง 
สี สัญลักษณ์บนหน้ายา ที่ประยุกต์ใช้เทคนิค Scale-invariant keypoints (SIFT)(Lowe, 2004) หลัง
การปรับปรุงร่วมกับเทคนิค Multi-scale Local Binary Pattern (MLBP)(Ojala, T., Pietikainen, 
M., Maenpaa, T., 2002) เพื่อหาตัวแทนคุณลักษณะของสัญลักษณ์บนหน้ายาส่งผลให้เกิดภาระการ
ค านวณค่อนข้างสูง โดยขั้นตอนการหาค่าตัวแทนสัญลักษณ์บนหน้ายาจะท างานบนภาพขอบวัตถุซ่ึง
เลือกใช้เทคนิคการหาภาพขอบวัตถุที่น าเสนอโดย Sobel ที่มีรายละเอียดในหัวข้อ 2.2 เน่ืองจาก
เทคนิค SIFT และ MLBP จะท างานได้ดีกว่ากับภาพขอบวัตถุเมื่อเทียบกับการท างานภาพขาวด าและ
ภาพสี ข้อดีของ SIFT คือตัวแทนคุณลักษณะที่ได้จะไม่ขึ้นกับต าแหน่งของเม็ดยาในภาพ องศาการ
หมุนของเม็ดยา รวมถึงขนาดของเม็ดยาในภาพ ส่วนเทคนิค MLBP จะน ามาประยุกต์ทีหลังเพื่อ
จ าแนกลักษณะพื้นผิวเม็ดยาบริเวณที่มีสัญลักษณ์บนหน้ายา สุดท้ายเวกเตอร์ตัวแทนเม็ดยาจะได้จาก
การจัดเรียงค่าคุณลักษณะต่างๆทั้งหมด 
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การปรับปรุงเทคนิค SIFT มีจุดประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการท างานที่ก่อให้เกิดการ
ประมวลผลสูง ยกตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการหาพิกเซลตัวแทนหรือ keypoint จะใช้หน้ากากเป็นตัว
ระบุต าแหน่งพิกเซลตัวแทนแทนวิธีการค านวณด้ังเดิม ส่งผลให้ต าแหน่งและจ านวนจุดของพิกเซล
ตัวแทนคงที่เสมอ และส าหรับขั้นตอนการสร้างตัวแทนอธิบายคุณลักษณะของสัญลักษณ์บนหน้ายาจะ
ใช้หน้ากากที่มีขนาด 64 * 64 พิกเซลทาบไปทั่วพิกเซลตัวแทนเพื่อหาค่าทิศทางและขนาดของภาพ
ขอบวัตถุดังน้ันจะได้เวกเตอร์ผลลัพธ์ที่มีสมาชิก 3712 ค่าเสมอ นอกจากน้ีมีการลดขั้นตอนบาง
ขั้นตอนจาก SIFT ด้ังเดิมซ่ึงแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอนเหลือ 4 ขั้นตอนเน่ืองจากตัดขั้นตอนการเกลี่ยค่า
น้ าหนักของพิกเซลขอบวัตถุทิ้งเน่ืองจากเล็งเห็นว่ามีขั้นตอนการเกลี่ยหรือจางพิกเซลรบกวนอยู่แล้ว  

 

งานวิจัย (E.Annasaro et al, 2014) น าเสนอระบบจ าแนกเม็ดยาด้วยภาพที่ใช้รูปทรง 
สี และตัวอักษรบนหน้ายา เทคนิคการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาใช้เทคนิค Alphabet distance 
sets  ซ่ึงหาเซตของระยะห่างระหว่างพิกเซลจุดกึ่งกลางตัวอักษรไปยังพิกเซลขอบตัวอักษรด้วยวิธีของ
ยูคลิเดียน (Gonzalez & Woods, 2008) ซ่ึงผลลัพธ์จะอยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ที่ประกอบไปด้วยเซต
ย่อยของแต่ละตัวอักษร จุดเด่นของเวกเตอร์คือท าให้ตัวแทนคุณลักษณะไม่ขึ้นกับองศาการหมุนของ
เม็ดยาในภาพ 

นอกจากน้ียังมีงานวิจัยจ าแนกเม็ดยาด้วยภาพที่ไม่ใช้ประโยชน์ของสัญลักษณ์บนหน้ายา 
เ ช่น งานวิจัย (Cunha, Adão, & Trigueiros, 2014) งานวิจัย (Andreas Hartl, 2010) งานวิจัย 
(Hartl, Arth, & Schmalstieg, 2011) งานวิจัย (Hartl et al., 2011) และงานวิจัย (Kim & Chun, 
2011) ซ่ึงพบว่าคุณลักษณะภายนอกเม็ดยาของงานวิจัยเหล่าน้ีนิยมใช้คือ เทคนิคการจ าแนกรูปทรง 
และเทคนิคการจ าแนกสีเม็ดยา 

จากงานวิจัยการจ าแนกเม็ดยาด้วยภาพที่ทบทวนข้างต้นน้ันสามารถเขียนสรุปเป็น
ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องได้ดังน้ี เทคนิคการการจ าแนกรูปทรง เทคนิคการการ
จ าแนกขนาด เทคนิคการการจ าแนกสี เทคนิคการการจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายา และผลลัพธ์การ
วิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาดังตารางที่ 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบคุณลักษณะงานวิจัยการจ าแนกเม็ดยาด้วยภาพ 

 
งานจ าแนกเมด็

ยา 
เทคนิคการจ าแนก

รูปทรง 
เทคนิคการ
จ าแนก
ขนาด 

เทคนิคการ
จ าแนกสี 

เทคนิคการจ าแนก
สัญลักษณ์บนหน้ายา 

ผลลัพธ์การ
วิเคราะห์

สัญลักษณ์บน
หน้ายา 

Yu et al., 2014 Shape signature - HSV TSDS vector 

Chen et al., 
2015 

Shape signature - HSV TSDS vector 

Caban et al., 
2012 

Shape signature - HSV Shape distribution 
(extended version) 

vector 

Lee et al., 
2012 

HU's seven 
moments invariant 

- RGB SIFT vector 

E.Annasaro et 
al, 2014 

Shape signature - RGB Alphabet distance sets 
 

vector 

Cunha et al., 
2014 

HU's seven 
moments invariant 

Bounding 
box 

HSV - - 

Andreas Hartl, 
2010 

Modified pairwise 
geometric 
histogram 

Convex 
hull 

RGB - - 

(Hartl et al., 
2011) 

Modified pairwise 
geometric 
histogram 

Pill 
projection 

RGB   

(Kim & Chun, 
2011) 

Shape signature - RGB และ 
HSV 

- - 

  
จากตารางที่ 2.3 สามารถจ าแนกเทคนิคการจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายาได้เป็น 2 กลุ่ม

ดังน้ี 

เทคนิคจ าพวก DS ซ่ึงค่าตัวแทนคุณลักษณะค านวณจากค่าระยะห่างระหว่าง 2 พิกเซล
ที่มีความสัมพันธ์กันหลายๆคู่ ตัวอย่างเทคนิคประเภทน้ี เช่น เทคนิค Two-step sampling distance 
sets เทคนิค Shape distribution และเทคนิค Alphabet distance sets 

แต่ส าหรับเทคนิคจ าพวก Keypoint ค่าตัวแทนคุณลักษณะได้จากการค านวณทาง
คณิตศาสตร์เพื่อดึงค่าคุณลักษณะต่างๆของพิกเซลตัวแทน (keypoint) ออกมา เช่น ค่าองศาการหมุน
(Orientation) ค่าขนาด (Scale) เป็นต้น ตัวอย่างของเทคนิคประเภทน้ีคือ SIFT 
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ความแม่นย าของเทคนิคจากทั้งสองกลุ่มข้างต้นจะขึ้นอยู่กับพิกเซลตัวแทน ซ่ึงส าหรับ
งานเม็ดยาเทคนิคประเภท DS จะท างานได้ดีกว่าเทคนิคประเภท keypoint เน่ืองจากลักษณะเด่น
ของพิกเซลสัญลักษณ์บนหน้ายาคือ ซับซ้อนและไม่มีรูปแบบตายตัว ดังน้ันการใช้พิกเซลกลุ่มเล็กๆเพื่อ
เป็นตัวแทนตัวอักษรหน้ายาจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สะท้อนลักษณะสัญลักษณ์บนหน้ายา และย่ิงแย่
ไปใหญ่หากได้พิกเซลรบกวนเป็นพิกเซลตัวแทน ในขณะที่เทคนิคประเภท DS ที่เก็บข้อมูลลักษณะ
หน้ายาในเชิงค่าความสัมพันธ์ของกลุ่มพิกเซลตัวแทนจึงได้เปรียบกว่าแม้ได้พิกเซลตัวแทนส่วนหน่ึง
เป็นพิกเซลรบกวน อย่างไรก็ดีแต่ละเทคนิคจ าเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลภาพเม็ดยาจ าเพาะเพื่อเก็บค่า
เวกเตอร์ของตนท าให้ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลยาร่วมกันได้ นอกจากน้ีทุกเทคนิคการจ าแนกสัญลักษณ์
บนหน้ายาข้างต้นให้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์เสมอดังน้ันค่าตัวแทนคุณลักษณะที่ได้จึงไม่ขึ้นกับทิศทางการ
หมุนของเม็ดยา ขนาดเม็ดยา และต าแหน่งของเม็ดยาบนภาพ แต่ส่งผลให้ไม่สามารถท างานร่วมกับ
ฐานข้อมูลยาที่มีอยู่ได้เน่ืองจากฐานข้อมูลยาในปัจจุบันเป็นฐานข้อมูลชนิดข้อความทั้งหมด ดังน้ัน
งานวิจัยน้ีจึงน าเสนอวิธีการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาที่ให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบข้อความตัวอักษร
อย่างอัตโนมัติเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลยาที่มีในปัจจุบัน 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้องกับการวิเคราะหต์วัอักษร 

ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวอักษรมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 งานวิจัย (T Kasar et al., 2007) น าเสนอเทคนิคการจ าแนกตัวอักษรบนภาพถ่าย
เอกสารโดยภาพขาวด าผลลัพธ์ตัวอักษรเป็นสีด าในขณะที่ส่วนประกอบอ่ืนในภาพเป็นสีขาว จุดเด่นคือ
สามารถรองรับภาพที่มีตัวอักษรหลากหลายสีบนพื้นหลังหลากหลายสีได้ รวมถึงรองรับตัวอักษรได้
หลากหลายขนาด 

เริม่จากหาภาพ Edge map E จากการรวมภาพ Edge map ของแต่ละช่องสี RGB จาก
การท า Canny edge detection (Gonzalez & Woods, 2008) ด้วยค าสั่ง OR ดังสมการด้านล่าง 

RGB

โดย R และ Gและ Bคือ ภาพ Edge detection ของแต่ละช่องสี RGB  

ขั้นตอนต่อไปคือท า Labeling เพื่อหาวัตถุทั้งหมดที่ปรากฏในภาพโดยอิงทฤษฎีเพื่อน
บ้านข้างเคียง 8 ทิศทาง หลังจากน้ันให้สร้าง Bounding box ครอบแต่ละวัตถุในภาพและจะเรียกแต่
ละ Bounding box ว่าเป็น Edge-box หรือ EB ดังภาพที่ 2.10 

 เง่ือนไขการพิจารณา EB ของตัวอักษร มี 3 ข้อดังน้ี 
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a) สัดส่วนของ Bounding box ต้องไม่เกิน 0.1 ถึง 10 ถึงจะพิจารณาว่าเป็นตัวอักษร 
b) ขนาดของ EB ต้องมากกว่า 15 พิกเซลแต่ต้องน้อยกว่า 1/5 ของขนาดของภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.10 ตัวอย่าง EB ของตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข 

c) จะเห็นได้ว่าไม่มีตัวอักษรใดที่มี EB อ่ืนอยู่ภายในเกิน 2 EB ดังน้ันหาก EB ใดมี EB อ่ืนอยู่
ภายในเกิน 2 จะถูกพิจารณาว่าไม่เป็นตัวอักษร ในทางตรงกันข้ามจะถูกพิจารณาว่าเป็น
ตัวอักษร ดังเง่ือนไขด้านล่าง 

 
 โดย EBint คือ EB ทีอ่ยู่ภายใน EB อื่น และ EBout คือ EB ทีค่รอบ EB อื่นอยู่ 

ดังน้ัน EB ที่ผ่านเง่ือนไขทั้งสามจะถูกพิจารณาว่าเป็น EB ของตัวอักษร หรือ Text-like elements 

  

งานวิจัย (Gastal & Oliveira, 2011) เสนอเทคนิค Edge-aware smoothing ที่สามารถ
ก าจัดพิกเซลรบกวนพร้อมคงความคมชัดของขอบวัตถุในภาพได้เทียบเท่ากับเทคนิค Edge-
preserving smoothing filter ยอดนิยม เ ช่น Anisotropic diffusion (Perona & Malik, 1990) 
และเทคนิคBilateral filter (Tomasi & Manduchi, 1998) แต่ให้ประสิทธิภาพดีกว่าเน่ืองจากเป็น
การประยุกต์ใช้ Space-invariant filter บน High dimensional space ดังน้ันจึงใช้ทรัพยากรและมี
ภาระในการประมวลผลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการท า High dimensional filter บนโดเมนภาพปกติ 
(Spatial domain) ของเทคนิค Edge-preserving smoothing filter ข้างต้นส่งผลให้เทคนิคของ 
Gastal ประมวลผลได้เร็วกว่าจึงสามารถน าไปใช้กับงานประเภท Real time ได้ ดังน้ันจึงเป็นเทคนิค
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หน่ึงที่เหมาะส าหรับใช้ในขั้นตอนการเตรียมภาพของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประมวลผลภาพ อย่างไรก็
ดีเวลาที่ใช้ในการประมวลผลไม่ขึ้นอยู่กับค่าพารามิเตอร์แต่ขึ้นต่อขนาดภาพในลักษณะความสัมพันธ์
เชิงเส้น นอกจากน้ีสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค Edge-aware smoothing ส าหรับขั้นตอนการเพิ่ม
ความชัดของภาพ (Detail enhancement) ได้อีกด้วย 

พารามิเตอร์ที่ส าคัญส าหรับเทคนิค Edge-aware smoothing และเทคนิค Detail 
enhancement มี 2 ค่าคือค่าขนาดของพิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียงที่จะมาค านวณเพื่อให้ได้ค่าพิกเซล

ผลลัพธ์ของภาพหลังการปรับปรุงซ่ึงแทนด้วย s ซ่ีงมีค่าที่ เป็นไปได้ต้ังแต่ 0 ถึง 200 และ
ค่าพารามิเตอร์ที่แทนช่วงของค่าความต่างของสีของพิกเซลเพื่อนบ้านข้างเคียงกับสีพิกเซลศูนย์กลางที่

อนุญาตเพื่อน ามาค านวณค่าสีพิกเซลของภาพผลลัพธ์การปรับปรุงซ่ึงแทนด้วย r ซ่ึงมีค่าที่เป็นไปได้
ต้ังแต่ 0 ถึง 1  

 

งานวิจัย (Mancas-Thillou & Mancas, 2007) ได้น าเสนอเทคนิคการจ าแนกตัวอักษร
พิมพ์ลึกบนวัตถุโลหะภาพจากกล้องดิจิตอลซ่ึงหากพิจารณาดูแล้วคุณภาพของภาพที่ใช้ในงานวิจัย
คล้ายกับภาพเม็ดยามากโดยเฉพาะภาพเม็ดยาที่มีตัวอักษรแบบตัวลึกเน่ืองจากเม็ดยามักมีเรียบมัน
ง่ายต่อการสะท้อนแสงคล้ายผิวโลหะ 

ขั้นตอนการสร้างภาพขาวด าภาพที่เร่ิมจากการแก้ปัญหาความไม่ชัดของภาพและพิกเซล
ที่ เกิดจากการสะท้อนแสงด้วยเทคนิค Contrast Enhancement (Mancas, Mancas-Thillou, 
Gosselin, & Macq, 2006) ซ่ึงมีแนวคิดมาจากพฤติกรรมการรับรู้ภาพของเรตินาของมนุษ ย์โดย 
𝐻𝑔𝑎𝑛𝑔𝑂𝑁  และ 𝐻𝑔𝑎𝑛𝑔𝑂𝐹𝐹  แทนเซลล์ ON และเซลล์ OFF ของเซลล์ประสาท Ganglion ส่วน 𝐻𝑎𝑚𝑎𝑐  

แทนเซลล์ Retina amacrine จนได้ภาพ (𝐼𝑒𝑛ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝑑) ซ่ึงภาพผลลัพธ์จะทนต่อพิกเซลรบกวนมากกว่า
ภาพที่ได้จากเทคนิค Enhancement ทั่วไป หลังจากน้ันเพื่อก าจัดรายละเอียดพื้นผิวของวัตถุโลหะจึง
ท า Median filter จนได้เป็นภาพ 𝐼𝑒𝑛ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝑑

𝑚   

การสร้างภาพขาวด าเร่ิมจากการลดระดับสีในภาพจาก 24-บิต RGB เป็น 12-บิต RGB 
เพื่อให้เหมาะสมกับการรับรู้ของมนุษย์ หลังจากน้ันใช้เทคนิค K-means clustering  เพื่อจ าแนก
พิกเซลในภาพเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มพื้นหลัง กลุ่มตัวอักษร และกลุ่มพิกเซลรบกวน การจ าแนกกลุ่ม
พิกเซลพื้นหลังท าโดยนับจ านวนความถี่ที่พบมากสุดของแต่ละกลุ่มพิกเซล ณ บริเวณขอบภาพ 
ส าหรับการจ าแนกกลุ่มพิกเซลตัวอักษรและกลุ่มพิกเซลรบกวนท าโดยพิจารณาค่า M ของแต่ละกลุ่ม
ซ่ึงค านวณจากสมการด้านล่าง โดย M จะสะท้อนค่าเบี่ยงเบนของขนาดของพื้นที่ข องแต่ละ 
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Connected component ภายในกลุ่มพิกเซลจากขนาดพื้นที่เฉลี่ย ดังน้ันกลุ่มพิกเซลที่มีค่า M น้อย
ที่สุดคือกลุ่มพิกเซลตัวอักษร 

𝑀 = ∑ |𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 − (
1

𝑁
∗ ∑ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖  )

𝑁

𝑖

|

𝑁

𝑖

 

 โดย N แทนจ านวน Connected component ของแต่ละกลุ่มพิกเซล 

 และ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 แทนขนาดพื้นที่ของ Connected component ที่ i 

  

งานวิจัย (Wang, Kamata, & Ma, 2013) น าเสนอวิธีการก าจัดพิกเซลที่เกิดจากการ
สะท้อนแสงของภาพเม็ดยาในซองพลาสติกใสด้วยการสร้างอุปกรณ์รับภาพแบบใหม่ที่ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์รับภาพ 3 ต าแหน่งเพื่อใช้เป็นเทคนิคหน่ึงในขั้นตอนการเตรียมภาพเม็ดยาก่อนน าไปวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคการหาค่าตัวแทนคุณลักษณะภายนอกเม็ดยาจากภาพต่อไป 

  



28 
 

  
วิธีการวิจัย 

 

จุดประสงค์หลักของงานวิจัยน้ีคือการสร้างระบบวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาที่ให้ผลลัพธ์
อยู่ในรูปแบบข้อความตัวอักษรได้อย่างอัตโนมัติที่ทนต่อภาพเม็ดยาหลากหลายขนาด การกระทบของ
แสงและเงาบนหน้ายา เม็ดยาที่มีสีมากกว่าหน่ึงสี รวมถึงความหลากหลายของรูปทรง (ทรงกลม ทรงรี 
และแคปซูล) ส ี(ขาว เหลือง ส้ม ฟ้า) รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอารบิก เป็นต้น  

โดยกระบวนการที่ใช้ในงานวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลักดังภาพที่ 3.1 ดังน้ี เร่ิมจาก
ขั้นตอนการเตรียมภาพท าหน้าที่ลดความหลากหลายของขนาดภาพด้วยการย่อขยายภาพให้มีขนาด
เท่าๆกันและปรับปรุงคุณภาพภาพด้วยการเพิ่มรายละเอียดตัวอักษรหน้ายา ขั้นตอนถัดมาคือหาภาพ
เฉพาะพื้นที่สัญลักษณ์บนหน้ายาด้วยเทคนิคที่ประยุกต์จากงาน (T Kasar et al., 2007) และน ามา
สร้างภาพขาวด าด้วยเทคนิคที่ประยุกต์ Otsu thresholding ร่วมกับ Noise elimination หรือ
เทคนิคที่ใช้ K-means clustering ต่อมาขั้นตอนที่สี่แปลงภาพตัวอักษรหน้ายาเป็นข้อความตัวอักษร
ด้วยเทคนิค OCR ซ่ึงต้องท างานร่วมกับขั้นตอนที่ห้าคือกระบวนการสอนโปรแกรม OCR 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แผนภาพโดยรวมของกระบวนการวิจัย 
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3.1. การเตรยีมภาพเมด็ยา 

 

จุดประสงค์หลักของขั้นตอนน้ีคือการเตรียมภาพเพื่อก าจัดปัญหาที่ เกิดขึ้ นจาก
สภาพแวดล้อมของภาพที่หลากหลาย เช่น ขนาดภาพ แสงและเงา พิกเซลรบกวน ความคมชัดของ
ภาพเน่ืองจากอุปกรณ์รับภาพ เป็นต้น ขั้นตอนน้ีประกอบด้วยกระบวนการ 2 ขั้นตอนคือ การก าจัด
ความหลากหลายของขนาดรูปเม็ดยา การเพิ่มรายละเอียดสัญลักษณ์บนหน้ายา  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 
3.1.1 การก าจดัความหลากหลายของขนาดรูปเมด็ยา  

 
 

ภาพท่ี 3.2 ภาพเม็ดยาต้นฉบับ 

เพื่อขจัดปัญหาภาพที่รับมามีขนาดแตกต่างกันดังภาพที่ 3.2 โดยการปรับ
ขนาดรูปเริ่มจากการระบุต าแหน่งเม็ดยาในภาพด้วยเทคนิค K-means clustering โดยก าหนดค่า K 
เท่ากับ 3 เพื่อจ าแนกเม็ดยาออกเป็น 3 กลุ่มเน่ืองจากจ านวนสีของเม็ดยามากสุดที่เป็นไปได้ คือ 2 สี 
การตัดสินว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มพิกเซลพื้นหลังท าโดยหากลุ่มสีพิกเซลที่พบมากสุดบริเวณขอบภาพ เมื่อ
ได้กลุ่มสีพื้นหลังแล้วจะถือว่ากลุ่มสีอีกสองกลุ่มที่เหลือเป็นกลุ่มสีพิกเซลเม็ดยา หลังจากน้ันตัดภาพให้
เหลือเฉพาะพื้นที่เม็ดยาโดยใช้สี่เหลี่ยมที่เล็กที่สุดที่สามารถครอบคลุมกลุ่มสีพิกเซลเม็ดยาและปรับ
ขนาดภาพให้มีความสูงเท่ากับขนาดความสูงเฉลี่ยของเม็ดยาในภาพต้นฉบับของชุดข้อมูลภาพทดลอง 
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ซ่ึง ณ ที่น้ีคือ 300 พิกเซลเพื่อให้ภาพที่ผ่านการปรับขนาดมีจ านวนน้อยที่สุด ส่วนความกว้างของภาพ
ให้ปรับขนาดโดยคงสัดส่วนด้ังเดิมของเม็ดยาต้นฉบับซ่ึงใช้เทคนิค Bicubic interpolation เน่ืองจาก
เมื่อเปรียบเทียบเทคนิคการยืดหดภาพอ่ืนๆ เช่น เทคนิค Nearest-Neighbor interpolation เทคนิค 
Bilinear interpolation และเทคนิค Lanczos interpolation พบว่าเทคนิค Bicubic interpolation 
ให้ภาพผลลัพธ์ที่มีขอบวัตถุเรียบที่สุดใกล้เคียงกับเทคนิคของ Lanczos เน่ืองจากมีการท า Anti-
aliasing แต่เทคนิค Lanczos interpolation มีการพิจารณาเพื่อนบ้านข้างเคียงขนาดใหญ่กว่าจึงใช้
เวลาในการประมวลมากกว่า (Reddy & Reddy, 2013) 

3.1.2 การเพิม่รายละเอียดสญัลกัษณบ์นหนา้ยา  

จากการทดลองเบื้องต้นกับเทคนิคประเภท Edge detection เช่น เทคนิค
ของ Canny เทคนิคของ Sobel รวมถึงเทคนิคของ Prewitt พบว่าภาพขอบวัตถุที่ได้ไม่สามารถให้
ขอบของตัวอักษรบนหน้ายาได้ดีเท่าที่ควรเน่ืองจากขอบของตัวอักษรบนหน้ายาไม่ชัดเจนโดยเฉพาะ
ตัวอักษรแบบลึก ดังน้ันจึงต้องเพิ่มความคมชัดของตัวอักษรในภาพซ่ึงเลือกใ ช้เทคนิค Detail 
enhancement ที่เสนอโดย Gastal (Gastal & Oliveira, 2011) ก่อนการหาภาพขอบวัตถุ เทคนิค
ของ Gastal สามารถเพิ่มความคมชัดของภาพโดยที่ไม่เพิ่มพิกเซลรบกวน ดังน้ันจึงเกิดพิกเซลรบกวน
น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิค Histogram equalization แต่การเพิ่มความคมชัดของภาพส่งผล
ให้เพิ่มพิกเซลรบกวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังน้ันจึงใช้เทคนิค Edge-aware smoothing ของ Gastal 
ร่วมด้วยเพื่อเกลี่ยพิกเซลรบกวน เน่ืองจากเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการเบลอพิกเซลรบกวนพื้นฐาน 
เช่น เทคนิคMean filter เทคนิคGaussian filter และเทียบกับเทคนิค Edge-preserving smoothing 
filterยอดนิยม (Perona & Malik, 1990; Tomasi & Manduchi, 1998) พบว่าเทคนิคที่เสนอโดย 
Gastal สามารถให้ผลลัพธ์ได้ดีเทียบเท่า Edge-preserving smoothing filter ข้างต้นแต่ใช้เวลาใน
การประมวลผลน้อยกว่ามาก (Gastal & Oliveira, 2011) โดยภาพผลลัพธ์จากการเพิ่มรายละเอียด
สัญลักษณ์บนหน้ายาจะมีลักษณะดังภาพที่ 3.3 
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ภาพท่ี 3.3 ภาพเม็ดยาจากภาพท่ี 3.2 ท่ีผ่านข้ันตอนการเพิ่มรายละเอียดสัญลักษณ์บนหน้ายา 

 
3.2. การจ าแนกพืน้ที่บริเวณสญัลกัษณบ์นหนา้ยา 

 

เป็นขั้นตอนหาต าแหน่งที่แท้จริงของสัญลักษณ์บนหน้ายาเพื่อให้ได้ภาพเฉพาะส่วนที่
เป็นพื้นที่สัญลักษณ์บนหน้ายา เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลของค่าสีพิกเซลที่ไม่เกี่ยวข้องส าหรับ
ขั้นตอนการสร้างภาพขาวด าโดยเฉพาะกับเทคนิคจ าพวก Global thresholding 

เร่ิมจากการหาขอบสัญลักษณ์บนหน้ายาโดยใช้เทคนิค Canny edge detection ซ่ึง
อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.3 กับภาพเม็ดยาทีละช่องสี RGB หลังจากน้ันน าภาพผลลัพธ์การท า Edge 
detection ของแต่ละช่องสีมารวมกันเป็นภาพผลลัพธ์ดังสมการ  



เน่ืองจากขอบตัวอักษรที่ได้เป็นเส้นบางดังภาพที่  3.4 จึงใช้เทคนิค Morphology 
dilation เพื่อเพิ่มขนาดเส้นขอบตัวอักษร หลังจากเพิ่มขนาดขอบวัตถุพบว่ามีรูภายในขอบวัตถุ ซ่ึง
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ก่อให้เกิดเส้นรอบวงของรูที่ไม่พึงประสงค์ส่งผลให้ผลลัพธ์การหา Character contour ในขั้นตอน
ต่อไปแม่นย าน้อยลง ดังน้ันเพื่อกลบรูเหล่าน้ีเลือกใช้เทคนิค Morphology closing ที่มี Kernal ทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กที่สุดที่เป็นไปได้ซ่ึงก็คือขนาด 3*3 พิกเซลเพื่อก่อให้เกิดการประมวลผลน้อย
ที่สุด  

 
 

ภาพท่ี 3.4 ภาพผลลัพธ์ (a) สมการ E (b) เทคนิค Dilation (c) เทคนิค Closing 

หลังจากน้ันหา Bounding box ที่ครอบคลุมเส้นรอบรูปของแต่ละพื้นที่พิกเซล เพื่อ
น ามาพิจารณาว่าเป็น Character contour หรือไม่ซ่ึงพิจารณาตามเง่ือนไข 5 ข้อดังต่อไปน้ี 

1. Bounding box ที่มีความกว้างไม่เกิน 6.67 เปอร์เซ็นต์ของความสูงของภาพและความสูงไม่
เกิน 6.67 เปอร์เซ็นต์ของความสูงของภาพ จะพิจารณาให้เป็นพิกเซลรบกวน   

2. Bounding box ที่มีความกว้างใหญ่เกินคร่ึงหน่ึงของความกว้างของภาพหรือมีความสูงมาก
เกินคร่ึงหน่ึงของความสูงของภาพจะพิจารณาให้เป็นขอบเม็ดยา 

3. สัดส่วนของ Bounding box สามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาหากมีสัดส่วน
ความกว้างเกิน 3 เท่าของความสูงของ Bounding box จะถูกพิจาณาว่าไม่เป็น Character 
contour เน่ืองจากไม่พบตัวอักษรใดที่มีความกว้างเกินสามเท่าของความสูง 

4. ขณะเดียวกัน Bounding box ใดที่อยู่ภายใน Bounding box อ่ืนจะพิจารณาว่าไม่ เป็น 
Character contour เช่นกัน 

5. จากการทดลองกับภาพจาก Training set พบว่า Character contour ที่ใหญ่ที่สุดที่ผ่านทุก
เง่ือนไขข้างต้นมักเป็น Contour ของ Character เสมอ ดังน้ันเพื่อก าจัดพิกเซลรบกวนที่
แอบแฝงมาท าโดยหาก Bounding box ของ Character contour ใดมีพื้นที่น้อยกว่า 1 ใน 
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4 ของ Bounding box ของ Character contour ที่ใหญ่ที่สุดจะพิจารณาว่าเป็นพิกเซล
รบกวนทันที 

เง่ือนไข 5 ข้อข้างต้นน้ีได้แนวคิดมาจากกฎการหาพื้นที่ของแต่ละตัวอักษรบนภาพถ่าย
เอกสารในงานวิจัย (Kasar et al., 2007) โดยเฉพาะเง่ือนไขข้อ 1 กับข้อ 4 แต่จากการทดลอง
เบื้องต้นพบว่ามักพบรูภายในตัวอักษรเสมอแม้ผ่านขั้นตอนการท างาน Morphology closing จึง
ปรับปรุงเง่ือนไขข้อที่ 3 ของ Kasar กลายเป็นเง่ือนไขข้อที่ 4 ที่น าเสนอ แต่เง่ือนไขข้อที่ 2 ที่น าเสนอ
มีจุดประสงค์เพื่อก าจัดขอบเม็ดยาทิ้ งเพื่อให้เหลือเฉพาะกลุ่มพิกเซลตัวอักษรหน้ายาเท่า น้ัน 
นอกจากน้ีเง่ือนไขข้อ 3 และ 5 ที่น าเสนอน้ันมีจุดประสงค์เพื่อก าจัดกลุ่มพิกเซลรบกวนที่มักพบในงาน
เม็ดยาจากการทดลองเบื้องต้น 

เมื่อได้ Character contour ทั้งหมดถัดไปคือการหาพื้นที่จริงของสัญลักษณ์บนหน้ายา 
ด้วย Bounding box ที่เล็กที่สุดที่สามารถครอบคลุมทุกๆ Character contour ในภาพดังภาพที่ 3.5 
และใช้ Bounding box ดังกล่าวตัดภาพสีของเม็ดยาที่ได้จากขั้นตอน 3.1.2 เพื่อให้ได้ภาพเฉพาะพื้นที่
ของสัญลักษณ์บนหน้ายา  

 
 

ภาพท่ี 3.5 ตัวอย่างพื้นท่ีจริงของสัญลักษณ์บนหน้ายาท่ีจ าแนกได้ (กรอบสีขาว) 
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3.3. การจ าแนกสญัลกัษณ์หนา้ยา 

 

เป็นขั้นตอนเพื่อจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายากับภาพสีที่มีเฉพาะพื้นที่ตัวอักษรบนหน้า
ยาที่ได้จากขั้นตอน 3.2 ออกจากส่วนอ่ืนของภาพซ่ึงจะถือว่าเป็นพื้นหลังดังน้ันภาพผลลัพธ์ที่ได้พื้น
หลังจะก าจัดทิ้งเป็นสีขาวในขณะที่ตัวอักษรบนหน้ายาเป็นสีด า ส าหรับขั้นตอนน้ีจะน าเสนอ 2 เทคนิค
หลักคือ   

เทคนิคที่ประยุกต์ Otsu thresholding ร่วมกับ Noise elimination เทคนิค Otsu 
thresholding เ ป็ น เ ท ค นิค  Histogram thresholding ป ร ะ เ ภ ท  Minimum variance within 
segments ที่นิยมซ่ึงเหมาะกับงานเม็ดยาเมื่อเทียบกับ เทคนิคประเภท Local based method 
เน่ืองจากการหาค่า threshold เพื่อจ าแนกตัวอักษรจะท าบนภาพเฉพาะพื้นที่ตัวอักษรบนหน้ายา
ดังน้ันหากท ากับทีละส่วนย่อยของภาพจะก่อให้เกิดพิกเซลรบกวนจ านวนมากโดยเฉพาะเม็ดยาที่มี
ตัวอักษรหน้ายาแบบลึก  

เทคนิคที่สองคือเทคนิคที่ใช้ K-means clustering ซ่ึงถูกน าไปใช้เพื่อจ าแนกตัวอักษร
แบบลึกที่สลักลงบนโลหะ (Mancas-Thillou & Mancas, 2007) ซ่ึงมีลักษณะมันวาวคล้ายการ
จ าแนกตัวอักษรแบบลึกผิวเม็ดยา หลักการของเทคนิค K-means clustering คือจะจัดกลุ่มสีพิกเซล
เป็น K กลุ่มย่อยจึงเหมาะสมกับการจ าแนกพิกเซลตัวอักษรบนหน้ายาเน่ืองจากตัวอักษรบนหน้ายามัก
มีสีเดียวกันแม้อยู่บนเม็ดยาหลากสี 
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3.3.1 เทคนคิที่ประยกุต์ Otsu thresholding รว่มกับ Noise elimination  

 
 

ภาพที่ 3.6 ภาพรวมของ (a) เทคนิคของ Otsu (b) เทคนิคของ Otsu ร่วมกับ Noise elimination 

เมื่อรับภาพสีที่มีเฉพาะพื้นที่บริเวณหน้ายาจากขั้นตอน 3.2 หากเป็น
เทคนิค Otsu thresholding จะน ามาแปลงเป็นภาพระดับเทา (Grayscale image) เพื่อหาค่า 
threshold ที่เหมาะสมส าหรับการแบ่งกลุ่มสีพิกเซล 2 กลุ่ม หลังจากน้ันจะสร้างภาพขาวด า (Binary 
image) จากค่า threshold ซ่ึงได้ภาพผลลัพธ์ดังภาพที่ 3.8 และมีขั้นตอนการท างานดังภาพที่ 3.6 (a)  

จากการทดลองเบื้องต้นพบว่าเม็ดยาที่มีสัญลักษณ์บนหน้ายาแบบตัวพิมพ์
ที่มีสีเม็ดยามากกว่าหน่ึงสีกล่าวคือมีกลุ่มสีของพิกเซลมากกว่า 2 กลุ่มที่แตกต่างกันซ่ึงเกินขอบเขต
ความสามารถของเทคนิค Otsu thresholding จึงท าให้ภาพขาวด าที่ได้มีเพียงสีของเม็ดยาสีเดียว
เท่าน้ันที่สามารถจ าแนกตัวอักษรได้ดังภาพที่ 3.8 ดังน้ันจ าเป็นต้องก าจัดสีระดับเทาของพิกเซลรอบๆ
ตัวอักษรทิ้งก่อนสร้างภาพขาวด าด้วยค่า threshold จากเทคนิคของ Otsu โดยใช้เทคนิค Noise 
elimination 

เทคนิค Noise elimination จะหาภาพระดับเทาที่มีเฉพาะพิกเซลรอบตัว
อักษรบนหน้ายาด้วยเทคนิค Morphology dilation ที่ใช้ Kernel ทรงกลมขนาดเท่ากั บสอง
เปอร์เซ็นต์ของขนาดความสูงของภาพเม็ดยา ซ่ึงท าเทคนิค dilation กับภาพเทาของภาพสีจาก
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ขั้นตอน 3.2 และน าภาพระดับเทาที่มีเฉพาะพิกเซลรอบตัวอักษรบนหน้ายาลบด้วยภาพเทาของภาพสี
จากขั้นตอน 3.2 เพื่อให้ได้ภาพระดับเทาที่จ าแนกตัวอักษรบนหน้ายาดังภาพที่ 3.7 (c) หลังจากน้ัน
กลับค่าสีพิกเซลให้สีตัวอักษรมีสีเทาเข้มโดยมีสีพิกเซลรอบๆตัวอักษรสีเทาอ่อนดังภาพที่ 3.7 (d) แล้ว
จึงน าไปสร้างเป็นภาพขาวด าผลลัพธ์ดังภาพที่ 3.8 ด้วยค่า threshold จากเทคนิค Otsu ซ่ึงมีขั้นตอน
การท างานดังภาพที่ 3.6 (b) 

ส าหรับเฟรมเวิร์ค Opencv ค่าสีของพิกเซลในภาพระดับเทาเป็นไปได้
ต้ังแต่ 0 ซ่ึงแทนสีเทาเข้มถึง 255 ซ่ึงแทนสีเทาอ่อน ดังน้ันการลบพิกเซลระดับเทาด้วยพิกเซลระดับ
เทามี 4 กรณีที่เป็นไปได้คือ พิกเซลสีเทาเข้มลบด้วยพิกเซลสีเทาอ่อน (0-255) พิกเซลสีเทาเข้มลบ
ด้วยพิกเซลสีเทาเข้ม (0-0) พิกเซลสีเทาอ่อนลบด้วยพิกเซลสีเทาอ่อน (255-255) พิกเซลสีอ่อนเข้มลบ
ด้วยพิกเซลสีเทาเข้ม (255-0) ซ่ึงจะได้สีพิกเซลในภาพผลลัพธ์ดังน้ี สีเทาเข้ม สีเทาเข้ม สีเทาเข้ม สีเทา
อ่อน ตามล าดับ 

นอกจากน้ีส าหรับสัญลักษณ์บนหน้ายาแบบตัวลึกที่มีเงาตกกระทบบริเวณ
หน้ายามักเจอปัญหากลุ่มพิกเซลเงาปรากฏในภาพผลลัพธ์เน่ืองจากสีพิกเซลบริเวณเงาใกล้เคียงกับสี
พิกเซลตัวอักษรส่งผลให้เทคนิค Otsu พิจารณาพิกเซลเงาอยู่ในกลุ่มสีเดียวกันกับสีของตัวอักษร ซ่ึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นน้ีเทคนิค Noise elimination สามารถก าจัดสีระดับเทาของพิกเซลเงาทิ้งก่อนส่งเข้า
เทคนิคของ Otsu ได้เช่นกัน  

 

 
 

ภาพที่ 3.7 ภาพระดับเทา (a) จากขั้นตอนการจ าแนกพื้นที่บริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายา (b) เฉพาะ
พิกเซลรอบตัวอักษรบนหน้ายา (c) เฉพาะตัวอักษรหน้ายา (d) จากการกลับค่าสีของภาพเฉพาะ

ตัวอักษรหน้ายา 
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ภาพท่ี 3.8 ภาพผลลัพธ์ของ (a) ข้ันตอนการจ าแนกพื้นท่ีบริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายา (b) เทคนิคของ Otsu (c) 

เทคนิค Noise elimination (d) เทคนิคร่วมระหว่าง Otsu และ Noise elimination 

3.3.2 เทคนคิที่ใช้ K-means clustering  

สาเหตุที่ เลือกเทคนิค K-means clustering เป็นเทคนิคหน่ึงที่น าเสนอ
ส าหรับการจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายาเน่ืองจาก สามารถท างานได้ดีกับภาพตัวอักษรสลักลึกบนวัตถุ
โลหะมันวาวจากงานวิจัย (Mancas-Thillou & Mancas, 2007) ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะงานเม็ดยา
ที่มีสัญลักษณ์บนหน้ายาแบบลึกซ่ึงเป็นส่วนที่ยากที่สุดของงานน้ี เพื่อเตรียมภาพให้เหมาะสมกับ
เทคนิค K-means clustering จะใช้เทคนิค Contrast enhancement (Mancas et al., 2006) หรือ 
𝐼𝑒𝑛ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝑑 ที่มีรายละเอียดในหัวข้อ 2.3 กับภาพระดับเทา 3 ภาพที่ได้จากการแยกช่องสี RGB จาก
ภาพสีที่ได้จากขั้นตอน 3.2 หลังจากน้ันลดระดับสีของภาพด้วยการแปลงภาพสี 24-บิต RGB ที่ผ่าน
การท าเทคนิค 𝐼𝑒𝑛ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝑑 แล้วเป็น 12-บิต RGB เพื่อลดภาระการประมวลผลในขั้นตอนการสร้าง
ภาพขาวด าโดยใช้เทคนิค K-means clustering โดยที่ค่า K เท่ากับ 16 เพื่อลดค่าสีของแต่ละช่องสี 
RGB ให้เหลือเพียงช่องสีละ 16 ค่าสีที่เป็นไปได้ (0-15) ท้ายที่สุดสร้างภาพขาวด าผลลัพธ์จากภาพสี 
12-บิต RGBที่ได้จากเทคนิค 16-mean clustering ด้วยเทคนิค K-means clustering ที่ก าหนดให้
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ค่า K เท่ากับ 3 เพื่อจัดกลุ่มพิกเซลของภาพสี RGB เป็น 3 กลุ่มเน่ืองจากภาพเฉพาะพื้นที่บริเวณตัว
อักษรบนหน้ายามักประกอบไปด้วยกลุ่มพิกเซลสามสีหลักคือ พิกเซลสีเม็ดยา พิกเซลสีตัวอักษรบน
หน้ายา และสีของพิกเซลรบกวน ประกอบกับพิกเซลตัวอักษรบนหน้ายามักสีและขนาดหรือรูปแบบ
ตัวอักษรที่เหมือนกันดังน้ันจึงใช้เทคนิค K-means clustering เพื่อจัดกลุ่มพิกเซลที่มีสีใกล้เคียงกัน
เพื่อหากลุ่มพิกเซลตัวอักษรบนหน้ายาจากกลุ่มพิกเซลที่มีขนาดของ connected component ที่
ใกล้เคียงกันมากที่สุดหรือกลุ่มสีที่มีค่า M น้อยสุดน้ันเองโดยค่า M มีรายละเอียดตามหัวข้อ 2.3 

การสร้างภาพขาวด าเร่ิมจากแยกแยะกลุ่มสีพิกเซลสีเม็ดยาออกก่ อน 
พิจารณาจากการนับความถี่ของกลุ่มพิกเซลที่เกิดขึ้นมากสุดบริเวณขอบภาพ หลังจากน้ันการตัดสิน
ระหว่างกลุ่มสีพิกเซลตัวอักษรและกลุ่มสีพิกเซลรบกวนพิจารณาจากขนาดของแต่ละ connected 
component หรือจ านวนพิกเซลของแต่ละ connected component ซ่ึงสะท้อนขนาดของตัวอักษร  
โดยconnected component ที่ ไ ด้ส ร้างจากหลักการพิจารณาพิกเซลวัตถุ เ ดียวกันแบบ 8-
connectivity ดังน้ันหากเป็นกลุ่มพิกเซลตัวอักษรหน้ายาจริงทุกๆ connected component ที่เป็น
สมาชิกของกลุ่มพิกเซลน้ันควรมีขนาดใกล้เคียงกันซ่ึงสะท้อนผ่านค่า M หลังจากน้ันสร้างภาพขาวด า
ผลลัพธ์จากกลุ่มพิกเซลตัวอักษรและขยายพิกเซลตัวอักษรด้วยเทคนิค Morphology dilation ด้วย 
kernel สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ของด้านของรูปที่สั้นที่สุดระหว่างด้านสูงและด้าน
กว้าง และภาพขาวด าผลลัพธ์มีลักษณะดังภาพที่ 3.9 

 
 

ภาพท่ี 3.9 ตัวอย่างการสร้างภาพขาวด าด้วยเทคนิคท่ีใช้ K-means clustering 
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3.4. การรูจ้ าตวัอักษรบนหนา้ยา 

 

จุดประสงค์ของขั้นตอนน้ีคือการแปลงภาพเป็นตัวอักษรด้วยโปรแกรม Optical 
Character Recognition (OCR) ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Tesseract (Smith, 2007) ซ่ึง
เป็น Open-source ที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน โดยภาพที่รับเข้ามาคือภาพผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอน 3.3 
ซ่ึงคือภาพขาวด าที่มีตัวอักษรสีด าและมีพื้นหลังสีขาว 

สาเหตุที่เลือก OCR เพื่ออ่านตัวอักษรบนหน้ายาเน่ืองจากรองรับตัวอักษรได้หลาย
รูปแบบ (Font และ Layout) และหลายภาษารวมถึงทนต่อ Perspective distortion 

เน่ืองจากโดยพื้นฐานแล้ว OCR ถูกพัฒนาเพื่ออ่านตัวอักษรบนเอกสารเป็นหลักซ่ึงมีอุปกรณ์รับภาพที่มี
ประสิทธิภาพที่อยู่ในสภาพแวดล้อมควบคุม เช่น เคร่ืองสแกนเอกสาร รวมถึงการมีรูปแบบ (Layout) 
ของตัวอักษรที่ตายตัวท าให้เมื่อน ามาประยุกต์กับงานเม็ดยาซ่ึงตัวอักษรมีเส้นขอบที่ไม่คมชัด
โดยเฉพาะตัวอักษรตัวลึก รวมถึงการปรากฏของพิกเซลรบกวนเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้ความ
แม่นย าของ OCR ต่ าลงได้ดังน้ันต้องมีการสอนโปรแกรม OCR ร่วมด้วย 

 
3.5. กระบวนการสอนโปรแกรม Tesseract 

 

เพื่อสอนโปรแกรม Tesseract ให้รู้จักฟอนต์ของแต่ละตัวอักษรหน้ายาในภาพขาวด า
จากขั้นตอน 3.3 จ าเป็นต้องสอน 4 ฟอนต์คือ ฟอนต์ของภาพขาวด าจากเทคนิค Otsu ซ่ึงมีลักษณะ
ผอมสูง และฟอนต์ของภาพขาวด าจากเทคนิค K-means clustering ที่มีลักษณะกลมสั้น ทั้งน้ีทั้งสอง
ฟอนต์ข้างต้นประกอบไปด้วยอีก 2 ฟอนต์ย่อยคือฟอนต์ส าหรับตัวพิมพ์และตัวลึก และเน่ืองจากตัว
อักษรบนหน้ายาส่วนใหญ่เป็นตัวเลขดังน้ันจึงเน้นสอนที่ภาพตัวเลขมากกว่าตัวอักษรโดยใช้ 30 ภาพ
โดยเฉลี่ยส าหรับแต่ละตัวเลขของแต่ละฟอนต์ ต้ังแต่เลข 0 ถึง 9 กระบวนการสอนโปรแกรม 
Tesseract จะเป็นการสอนให้รู้จ าแต่ละภาพของแต่ละตัวอักษรทีละฟอนต์ตัวอักษรซ่ึงสามารถแบ่งได้
เป็น 4 ขั้นตอนดังน้ี 

 
3.5.1 การเตรยีมภาพตวัอกัษร 

ขั้นตอนส าหรับเตรียมภาพเพื่อใช้สอนโปรแกรม Tesseract เตรียมโดยน า
ภาพขาวด าที่ได้จากขั้นตอน 3.3 มาท าให้สมบูรณ์มากขึ้นดังภาพที่ 3.10 โดยภาพที่ตัวอักษรขาดจะ



40 
 

เช่ือมให้ต่อกันรวมถึงตัวอักษรหลายตัวที่ เ ช่ือมกันอยู่จะท าให้แยกจากกันทีละตัวมากขึ้นแต่ยังคง
ลักษณะเฉพาะของตัวอักษรด้ังเดิมอยู่ 

 
 

ภาพท่ี 3.10 ตัวอย่างภาพตัวอักษรผลลัพธ์จาก (ซ้าย) ข้ันตอนการจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายา (ขวา) หลังการเตรียม

ภาพตัวอักษร  

หลังจากน้ันสร้างไฟล์ pdf เพื่อเก็บภาพตัวอักษรทั้งหมดที่ใช้ในการสอนเพื่อ
สร้างไฟล์ tiff ที่มีความละเอียดอย่างน้อย 300*300 พิกเซลเพื่อใช้ส าหรับการสอนด้วยค าสั่ งของ
โปรแกรม GhostScript9 ด้านล่าง 

Gswin64.exe -o [lang][font-name].tif -sDEVICE=tiffg4 –r300x300 

–g2550x3300 [lang][font-name].pdf 

 

3.5.2 การตดิปา้ยข้อมูลใหภ้าพตวัอกัษร 

ขั้นตอนการติดป้ายข้อมูลของแต่ละภาพตัวอักษรเป็นขั้นตอนท ามือทั้งหมด
โดยข้อมูลที่ต้องติดคือ ข้อมูลที่บอกต าแหน่งของแต่ละภาพตัวอักษร และข้อมูลที่ระบุว่าแต่ละภาพ
ตัวอักษรเป็นตัวอักษรอะไรซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีจะเก็บในไฟล์นามสกุล box อย่างไรก็ดีสามารถใช้
โปรแกรม bbTesseract ของโปรแกรม Tesseract ด้านล่างเพื่อสร้างไฟล์ที่เก็บข้อมูลการติดป้ายต้ัง
ต้นได้ (box file) แต่ความถูกต้องของข้อมูลมักไม่ดี ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนน้ีคือไฟล์ box ที่เก็บ
ข้อมูลภาพตัวอักษรที่อยู่ภายในไฟล์ tiff 

tesseract.exe [lang][font-name].tif  [lang][font-name] 

batch.nochop makebox 
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3.5.3 การสอนโปรแกรม Tesseract 

ส าหรับการสอนโปรแกรม Tesseract มี 8 ไฟล์ที่จ าเป็นดังน้ี 

tessdata/[lang][fontName].freq-dawg 

tessdata/[lang][fontName].word-dawg 

tessdata/[lang][fontName].user-words 

tessdata/[lang][fontName].inttemp 

tessdata/[lang][fontName].normproto 

tessdata/[lang][fontName].pffmtable 

tessdata/[lang][fontName].unicharset 

tessdata/[lang][fontName].DangAmbigs 

โดย [lang] แทน ตัวอักษรย่อของภาษาที่ต้องการสอนตามมาตรฐาน ISO 
639-3 standard language code เพื่อให้ได้ไฟล์ผลลัพธ์การสอนคือไฟล์นามสกุล traineddata 
เพื่อให้โปรแกรม Tesseract ใช้งานโดยน าไปวางภายในโฟลเดอร์ย่อยช่ือ tessdata 

เริ่มจากการสร้างไฟล์นามสกุล tr ซ่ึงมีหน้าที่เก็บข้อมูล Character feature 
ของแต่ละภาพตัวอักษรด้วยค าสั่งโปรแกรม Tesseract ดังน้ี 

tesseract [lang][font-name].tif junk nobatch box.train 

เพื่อจัดกลุ่ม Character shape feature จะใช้โปรแกรม mftraining และ 
cntraining โดยการรัน mftraining จะให้ไฟล์ที่ส าคัญ 3 ไฟล์คือไฟล์นามสกุล inttemp ไฟล์นามสกุล 
pffmtable และไฟล์นามสกุล Microfeat ส่วนการรัน cntraining จะให้ไฟล์นามสกุล normproto 
เท่าน้ัน ค าสั่งที่ใช้มีดังน้ี 

mftraining [lang][font-name]_1.tr [lang][font-name]_2.tr ... 

ntraining fontfile_1.tr fontfile_2.tr ... 

ต่อมาเป็นการสร้างไฟล์ข้อมูลช่ือ unicharset ที่ท าหน้าที่เก็บคุณลักษณะ

ข องแ ต่ ล ะ ภ า พ ตั ว อัก ษ ร  เ ช่ น  isAlpha isDigit isUpper แล ะ  IsLower โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แก ร ม 

unicharset_extractor ด้วยค าสั่งด้านล่าง 

unicharset_extractor fontfile_1.box fontfile_2.box ... 
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  ถัดมาเป็นขั้นตอนการสร้างไฟล์ดิกชันนารีที่โปรแกรม Tesseract รองรับ
ไฟล์ dictionary เพียง 3 ไฟล์ดังน้ี ไฟล์ freq-dawg เป็นไฟล์ประเภท Directed acyclic word 
graph (DAWG) ซ่ึงมีหน้าที่เก็บค าศัพท์ที่ภาษาของฟอนต์ที่มักพบบ่อยๆ หน่ึงบรรทัดต่อหน่ึงค า ต่อมา
คือไฟล์ word-dawg เป็นไฟล์ DAWG เช่นกันซ่ึงมีหน้าที่เก็บค าศัพท์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ของภาษา 
ไฟล์ dictionary สุดท้ายช่ือ user-words อยู่ในรูปแบบไฟล์ UTF-8 ซ่ึงมักเป็นไฟล์ว่างเสมอ อย่างไรก็
ดีมีค าสั่งที่ท าหน้าที่แปลงไฟล์ UTF-8 เป็นไฟล์ประเภท DAWG เพื่ออ านวยความสะดวกดังค าสั่ ง
ด้านล่าง 

Wordlist2dawg frequent_words_list  freq-dawg 

Wordlist2dawg words_list    word-dawg 

ส าหรับไฟล์ DangAmbigs ที่เป็นหน่ึงในไฟล์ต้ังต้นเพื่อสร้างไฟล์ผลลัพธ์ 

traineddata ที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลตัวอักษรหรือค าที่มักเกิดความก ากวม โดยไฟล์น้ีผู้ใช้ต้องเป็นผู้ใส่

ข้อมูลเท่าหมด 

ก่อนการสร้างไฟล์ traineddata จะต้องมั่นใจว่าทุกๆ Language files เช่น 

normproto Microfeat inttemp และ  pffmtable ล้ วนมี ช่ือเ ดีย วกั น คื อ [lang][font-name] 

หลังจากจึงสร้างไฟล์ traineddata ด้วยค าสั่งด้านล่างหลังจากน้ันให้วางไฟล์ traineddata ไว้ที่

โฟลเดอร์ย่อย tessdata ก็เป็นอันส าเร็จ 

combine_tessdata lang. 

 

3.5.4 การเพิม่ไฟลต์ั้งคา่ 

เพื่อเพิ่มค่าความแม่นย าให้กับโปรแกรม Tesseract มากขึ้นจะยกเลิกการ
ใช้ไฟล์ดิกชันนารีที่ให้มากับโปรแกรม Tesseract ของภาษาอังกฤษเน่ืองจากสัญลักษณ์บนหน้ายา
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ค าที่มีความหมายที่ปรากฏในภาษาอังกฤษแต่เป็นเพียงอักษรย่อที่ผลิตจากผู้ผลิตยา
เท่าน้ันด้วยการต้ังค่าตัวแปร load_system_dawg และ load_freq ให้มีค่าเท่ากับ F (false) ลงใน
ไฟล์ต้ังค่าของโปรแกรม Tesseract พร้อมกับก าหนดตัวอักษรที่เป็นไปได้ของสัญลักษณ์บนหน้ายา
ผ่านตัวแปร tessedit_char_whitelist และก าหนดชุดของค าที่มักพบบนสัญลักษณ์บนหน้ายาผ่าน
ไฟล์ dictionary ที่ช่ือ user-words 
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3.6. การทดลองเบือ้งต้น 

 

จุดประสงค์ของการทดลองเบื้องต้นคือการทดสอบประสิทธิภาพขั้นตอนการหาพื้นที่
บริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายาที่เสนอในงานวิจัยน้ีซ่ึงประยุกต์จากกฎการสร้าง Text area ที่น าเสนอใน
งาน (T Kasar et al., 2007) เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิเคราะห์ตัวอักษรบนหน้ายามากขึ้น และ
ต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายาระหว่างเทคนิค Otsu’s 
thresholding เทคนิค Local adaptive thresholding และเทคนิคที่น าเสนอในงานวิจัย (T Kasar 
et al., 2007) การทดลองเบื้องต้นพัฒนาบนภาษา Python โดยใช้เฟรมเวิร์ค Opencv ซ่ึงเป็นเฟรม
เวิร์คที่มีชุดค าสั่งส าหรับการประมวลภาพ โดยท าทดลองกับภาพเม็ดยาจากเว็บไซด์ฐานข้อมูล
ออน ไ ล น์  (“Drugs.com Pill Identifier,” 2016) แล ะ จ า ก กิ จ ก ร ร ม  Pill Image Recognition 
Challenge ของ U.S. National Library of Medicine (NLM) โดยแบ่งเป็น Training set 30 ภาพ
และ Test set จ านวน 423 ภาพซ่ึงภาพเม็ดยาทั้งหมดสัญลักษณ์บนหน้ายาจะประกอบไปด้วย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิกและสัญลักษณ์ (symbol) จากผู้ผลิต 

เกณฑ์การพิจารณาประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือค่าความแม่นย า (Precision) ค่า
ความครบถ้วน (Recall) และค่า F-measure ซ่ึงสะท้อนถึงความถูกต้อง (accuracy) ของระบบโดยมี
หลักการค านวณตามหัวข้อ 4.1 เมื่อพิจารณาจากภาพเม็ดยา 10 อันดับที่ให้ค่า F-measure สูงสุด
ของแต่ละวิธีการตามภาพที่ 3.11 พบว่าวิธีการจ าแนกพื้นที่บริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายาที่น าเสนอใน
งานวิจัยน้ีเมื่อท างานร่วมกับเทคนิค Otsu’s thresholding สามารถให้ค่า F-measure ได้อย่างโดด
เด่นมากเมื่อเทียบกับท างานร่วมกับเทคนิค Adaptive thresholding หรือเมื่อเปรียบเทียบผลกับ
อัลกอริธึมที่เสนอในงาน (T Kasar et al., 2007)  
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ภาพท่ี 3.11 ตัวอย่างค่า F-measure ของ 10 อันดับท่ีดีท่ีสุดของแต่ละวิธีการ 

นอกจากน้ีวิธีการหาพื้นที่สัญลักษณ์ของเม็ดยาในภาพที่น าเสนอเมื่อเทียบกับ วิธี
ด้ังเดิมที่เสนอโดย Kasar พบว่าวิธีที่น าเสนอสามารถให้ค่าความถูกต้องได้ถึง 62.41 เปอร์เซ็นต์ซ่ึง
ดีกว่าวิธีด้ังเดิมกว่า 2 เท่าตัวจากตารางที่ 3.1 แต่อย่างไรก็ดีค่าความแม่นย า ค่าความครบถ้วน และค่า 
F-measure เฉลี่ยของวิธีการที่น าเสนอจากตารางที่ 3.2 พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ต่ ามากแม้ว่าจะได้ค่าทั้ง
สามจะมีค่าสูงต่างจากวิธีอ่ืนๆเกือบเท่าตัว และเมื่อพิจารณา 

ตารางที่ 3.3 ร่วมด้วยจะแสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่ท าให้ค่าทั้งสามของวิธีที่น าเสนอต่ าน้ันคือ การท างาน
กับเม็ดยาที่มีตัวอักษรบนหน้ายาแบบตัวลึก ดังน้ันหากสามารถพัฒนาเทคนิคการจ าแนกตัวอักษรบน
หน้ายาส าหรับตัวอักษรแบบลึกที่มีประสิทธิภาพได้อาจส่งผลให้ค่าความแม่นย า ค่าความครบถ้วน 
และค่า F-measure สูงกว่าน้ีมาก 

 

ตารางที่ 3.1 ผลการจ าแนกพื้นที่บริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายา 

 

 วิธีที่ที่งานวิจัยน้ีน าเสนอ วิธีที่น าเสนอโดย Kasar 
ความแม่นย าของการจ าแนก

พื้นที่บริเวณสัญลักษณ์บนหน้า
ยา (%) 

62.41 29.31 
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ตารางท่ี 3.2 ค่าเฉล่ียของค่าความแม่นย า ค่าความครบถ้วนและค่า F-measure จากผลลัพธ์โปรแกรม OCR 

 

 ตัวอักษรหน้ายาแบบพิมพ์ ตัวอักษรหน้าแบบลึก 

 เทคนิคที่
น าเสนอใน
หัวข้อ3.2 
+Otsu 

เทคนิคที่น าเสนอ
ในหัวข้อ3.2 + 

Adaptive mean 

เทคนิคการ
สร้างภาพ
ขาวด าของ

Kasar 

เทคนิคที่
น าเสนอใน
หัวข้อ3.2 
+Otsu 

เทคนิคที่น าเสนอใน
หัวข้อ3.2 + 

Adaptive mean 

เทคนิคการสร้าง
ภาพขาวด าของ

Kasar 

Precision 0.710 0.291 0.405 0.111 0.038 0.059 

Recall 0.610 0.282 0.419 0.113 0.040 0.067 
F-mesure 0.656 0.286 0.412 0.112 0.039 0.062 

 

ตารางท่ี 3.3 ค่าความแม่นย า ค่าความครบถ้วนและค่า F-measure เฉล่ียของแต่ละระบบ 

 

 เทคนิคท่ีน าเสนอใน
หัวข้อ3.2 +Otsu 

เทคนิคท่ีน าเสนอใน
หัวข้อ3.2 + Adaptive 

mean 

เทคนิคการสร้างภาพ
ขาวด าของKasar 

Precision 0.258 0.100 0.144 

Recall 0.237 0.097 0.152 
F-measure 0.247 0.099 0.148 
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ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

 

ในการทดลองน้ีมีจุดประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายา
ที่ให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบข้อความตัวอักษรได้อย่างอัตโนมัติที่น าเสนอในบทที่ 3 รวมถึงวิเคราะห์ผล
การเปรียบเทียบความสามารถของเทคนิคการสร้างภาพขาวด าระหว่างเทคนิคที่ประยุกต์ Otsu 
thresholding ร่วมกับ Noise elimination และเทคนิคที่ใช้ K-means clustering  

ระบบพัฒนาบนภาษา Python โดยใช้เฟรมเวิร์ค Opencv (“OpenCV 3.1.0,” n.d.) ซ่ึงเป็น
เฟรมเวิร์คที่มีชุดค าสั่งส าหรับการประมวลภาพ ภาพเม็ดยาที่ใช้ในการทดลองแบ่งเป็น 2 ชุดคือ ชุดที่
ใช้ส าหรับการทดลอง (Test set) และชุดที่ใช้ส าหรับการเลือกค่าพารามิเตอร์ (Training set) โดย
ภาพเม็ดยาทั้ง 2 ชุดสัญลักษณ์บนหน้ายาจะประกอบจากตัวอักษรภาษาอังกฤษเละตัวเลขอารบิก
เท่าน้ัน ส าหรับชุดภาพเม็ดยาที่ใช้ในการทดลองได้จากฐานข้อมูลเม็ดยาออนไลน์ (“Drugs.com Pill 
Identifier,” 2016) ที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง 4 บริษัททางการแพทย์ช้ันน าดังรายละเอียดใน
หัวข้อ2.1 โดยชุดภาพทดลองประกอบไปด้วยเม็ดยาที่มีสัญลักษณ์บนหน้ายาแบบลึกจ านวน 360 ภาพ
และเม็ดยาที่มีสัญลักษณ์บนหน้ายาแบบพิมพ์จ านวน 180 ภาพ รวมเม็ดยาทั้งหมด 540 ภาพที่มีความ
ละเอียดภาพ 96 ถึง 150 DPI (Dots Per Inch) 

เม็ดยาที่มีสัญลักษณ์บนหน้ายาแบบลึกประกอบไปด้วยเม็ดยา 4 สีซ่ึงเป็นสีเม็ดยาที่พบมาก
สุด (Caban et al., 2012) คือ สีขาว สีเหลือง สีฟ้า และสีส้ม โดยแต่ละสีจ าแนกได้อีก 3 ประเภทตาม
รูปทรงเม็ดยาที่พบมากสุดคือ ทรงกลม (round) ทรงรี (oval) และทรงแคปซูล (capsule) จ านวน
กลุ่มละ 30 ภาพ ดังน้ันแต่ละกลุ่มสีเม็ดยาจะมีชุดภาพที่ใช้ในการทดลองจ านวน 90 ภาพ 

ส าหรับเม็ดยาที่มีสัญลักษณ์บนหน้ายาแบบพิมพ์แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักคือเม็ดยาที่มีหน่ึงสี
และเม็ดยาที่มีมากกว่าหน่ึงสี โดยเม็ดยาที่มีเพียงหน่ึงสีแบ่งตามกลุ่มสีของเม็ดยาได้ดังน้ี สีขาว สี
เหลือง สีส้ม และสีฟ้า และแต่ละกลุ่มสีเม็ดยาจะประกอบไปด้วยชุดภาพที่ใช้ในการทดลองจ านวน 30 
ภาพ ส่วนเม็ดยาที่มีสีมากกว่าหน่ึงจะมีชุดภาพที่ใช้ในการทดลองจ านวน 60 ภาพ 

ส่วนชุดภาพเม็ดยาที่ใช้ส าหรับการเลือกค่าพารามิเตอร์ได้จากภาพเม็ดยาในกิจกรรม Pill 
Image Recognition Challenge ของ U.S. National Library of Medicine (NLM) จ านวน 40 
ภาพซ่ึงแบ่งเป็นเม็ดยาที่มีตัวอักษรแบบลึก 20 ภาพและตัวอักษรแบบพิมพ์ 20 ภาพ โดยตัวอักษร
แบบลึกประกอบไปด้วยเม็ดยาสีขาว สีส้ม สีเหลือง และสีฟ้าที่มีรูปทรงกลม ทรงรี และแคปซูล ส่วน
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เม็ดยาที่มีตัวอักษรแบบพิมพ์ประกอบไปด้วยเม็ดยาที่มีมากกว่าหน่ึงสีและเม็ดยาสีเดียวคือ สีขาว สี
เหลือง สีฟ้า และสีส้มที่มีรูปทรงกลม ทรงรี และแคปซูล 

 
4.1. เกณฑก์ารประเมินผล 

 

เกณฑ์ที่ใช้ส าหรับประเมินประสิทธิภาพของวิธีการที่น าเสนอในบทที่ 3 ประกอบไปด้วย 
4 ส่วนหลักคือ ความแม่นย า (Precision) ความครบถ้วน (Recall) และ F-measure และเวลาที่ใช้
โดยเฉลี่ยส าหรับเม็ดยา 1 ภาพ ซ่ึงมีรูปแบบสมการดังน้ี 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
|{𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠} ∩ {𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠}|

|{𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠}|
 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
|{𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠} ∩ {𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠}|

|{𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠}|
 

𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =  
2 ×  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ×  𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +  𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย =  
∑ เวลาที่ใช้ต้ังแต่รับภาพจนถึงได้ผลลัพธ์จากโปรแกรม 𝑂𝐶𝑅

จ านวนงานที่เสร็จ
 

เกณฑ์การประเมินผลความแม่นย าและความครบถ้วนจะประเมินในระ ดับการ
เปรียบเทียบตัวอักษรกับตัวอักษรของแต่ละประโยคสัญลักษณ์บนหน้ายา ซ่ึงเปรียบเทียบระหว่าง
ประโยคผลลัพธ์จากระบบและประโยคที่ถูกต้องจากฐานข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลเม็ดยาที่ถูกเตรียมไว้ก่อน
แล้วดังภาพที่ 4.1 คอลัมน์ที่ 2 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลเม็ดยาท่ีได้จากฐานข้อมูล Drugs.com ท่ีมีข้อมูลรายการตัวอักษรหน้ายา (กรอบสีฟ้า) 

 โดย Relevant items คือ เซตของตัวหนังสือแต่ละตัวบนข้อมูลหน้ายาจริงซ่ึงได้จาก
ฐานข้อมูล ยกตัวอย่างเม็ดยาที่ 1 จากภาพที่ 4.1 Relevant items คือ ‘M361’ ส่วน Retrieved 



48 
 

items คือ เซตของตัวหนังสือแต่ละตัวบนข้อมูลหน้ายาที่ได้จากระบบที่น าเสนอในบทที่ 3 ซ่ึงอาจไม่
ตรงกับ Relevant items ของภาพเม็ดยาเดียวกัน ส่งผลให้ค่าความแม่นย าและค่าความครบถ้วนของ
ระบบค านวณจากการเปรียบเทียบระหว่างเซตตัวหนังสือดังน้ันผลการวัดจึงไม่สะท้อนความถูกต้อง
ของล าดับตัวอักษรในประโยค  

ส าหรับค่า f-measure จะเป็นค่าที่สะท้อนความแม่นย าและความครบถ้วนของระบบ 
ส่วน เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยได้จากสัดส่วนของเวลาที่ใช้ต้ังแต่ระบบอ่านภาพแรกของชุดภาพทดสอบเข้า
ระบบจนได้ประโยคสัญลักษณ์หน้ายาของภาพสุดท้ายหารด้วยจ านวนภาพทั้งหมดในชุดภาพทดสอบ  

 
4.2. การเลอืกคา่พารามิเตอร ์

 

ก่อนการประเมินผลประสิทธิภาพวิธีการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาผู้วิจัยได้ท าการ
ทดลองย่อยโดยใช้ภาพจาก Test set จ านวน 40 ภาพเพื่อเลือกค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ส าหรับเทคนิค 
Detail enhancement และเทคนิค Edge-aware smoothing ที่น าเสนอโดย Gastal ที่ใช้ในขั้นตอน

3.1.2 ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ 2 ค่าคือค่า s ซ่ึงมีค่าที่เป็นไปได้ต้ังแต่ 0 ถึง 200 

โดยเพิ่มค่าไปทีละ 50 หน่วย ส่วนค่าพารามิเตอร์ r มีค่าที่เป็นไปได้ต้ังแต่ค่า 0 ถึง 1 ดังน้ันจึงเพิ่มค่า
ไปทีละ 0.25 หน่วย หลังจากน้ันเมื่อทราบช่วงค่าพารามิเตอร์ที่ เหมาะสมจะท าการเปลี่ยนแปลง
ค่าพารามิเตอร์อีกรอบเป็น 5 ค่าย่อยคล้ายกับรอบแรก โดยจะตัดสินค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมดูจาก
ความสมบูรณ์ของตัวอักษรภายในภาพผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอน3.2 โดยพิจารณาจาก 2 ข้อคือ ภาพ
ผลลัพธ์ต้องมีตัวอักษรหน้ายาครบถ้วน และต้องไม่มีพิกเซลพื้นหลังปรากฏในภาพผลลัพธ์เกิน 10 
เปอร์เซ็นต์ของพิกเซลทั้งหมด 

จากการเลือกค่าพารามิเตอร์พบว่าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับเทคนิค Detail 

enhancement คือค่า  s เท่ ากั บ  10 และ ค่า  r เท่ ากั บ  0.15 ส่ วน เทคนิค  Edge-aware 

smoothing ค่าที่เหมาะสมคือค่า s เป็น 35 และค่า r เป็น 0.4 ตามล าดับซ่ึงจะถูกน าไปใช้ในการ
ทดลองในหัวข้อ4.3 ต่อไป 
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4.3. ขั้นตอนการทดลอง 

 

ผู้วิจัยได้ท าการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการจ าแนกตัวอักษรบนหน้ายาที่
น าเสนอในบทที่ 3 โดยใช้ภาพเม็ดยาจาก Test set จ านวน 540 ภาพดังที่อธิบายในข้างต้น โดยระบบ
พัฒนาบนภาษา Python เวอร์ชัน 2.7 ร่วมกับเฟรมเวิร์ค Opencv (“OpenCV 3.1.0,” n.d.) ซ่ึงการ
ท างานเริ่มจากการเตรียมภาพด้วยเทคนิค Gastal และใช้เทคนิคการจ าแนกพื้นที่บริเวณสัญลักษณ์บน
หน้ายาที่น าเสนอในหัวข้อ3.2 และจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายาด้วยการสร้างภาพขาวด าด้วยเทคนิคที่
ประยุกต์ Otsu thresholding ร่วมกับ Noise elimination หรือเทคนิคที่ใช้ K-means clustering 
ขั้นตอนสุดท้ายแปลงภาพขาวด าของตัวอักษรให้อยู่ในรูปแบบรายการตัวอักษรด้วยโปรแกรม OCR ดัง
รายละเอียดจากบทที่ 3 

จุดประสงค์ของการทดลองแบ่งได้เป็น 2 จุดประสงค์ดังน้ี จุดประสงค์แรกต้องการ
ประเมินค่าพารามิเตอร์ที่ได้มาจากหัวข้อ 4.1 ว่าสามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบดีขึ้นจริง 
เกณฑ์การพิจารณาดูจากค่าความแม่นย าของการจ าแนกพื้นที่สัญลักษณ์บนหน้ายาเมื่อเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังเลือกค่าพารามิเตอร์ซ่ึงพิจารณาจากภาพผลลัพธ์ต้องมีตัวอักษรหน้ายาครบถ้วน และ
ต้องไม่มีพิกเซลพื้นหลังปรากฏในภาพผลลัพธ์เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของพิกเซลทั้งหมด เกณฑ์ถัดมาคือ
ความแม่นย าและความครบถ้วนของระบบ 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการจ าแนกพื้นท่ีบริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายาท่ีน าเสนอในงานวิจัยน้ี 

 

 ก่อนการเลือกค่าพารามิเตอร์ หลังการเลือกค่าพารามิเตอร์ 

ความแม่นย าของการ
จ าแนกพื้นท่ีบริเวณ
สัญลักษณ์บนหน้ายา 
(%) 

79.44 89.814 

 

จากการทดลองพบว่าการเลือกค่าพารามิเตอร์ส่งผลให้ความแม่นย าของการจ าแนกพื้นที่
บริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายาดีขึ้นถึง 10 เปอร์เซ็นต์จากตารางที่ 4.1 เมื่อเทียบกับความแม่นย าก่อน
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กระบวนการเลือกค่าพารามิเตอร์ซ่ึงใช้ค่าพารามิเตอร์ที่เป็นค่าแนะน าในงานวิจัย (Gastal & Oliveira, 
2011) 

จุดประสงค์ที่สองคือต้องการประเมินประสิทธิภาพวิธีการวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายา
ที่น าเสนอในบทที่ 3 รวมถึงวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความแม่นย าและความครบถ้วนของเทคนิค
การสร้างภาพขาวด าระหว่างเทคนิคที่ประยุกต์ Otsu thresholding ร่วมกับ Noise elimination 
และเทคนิคที่ใช้ K-means clustering 

 
4.4. อภิปรายผลการทดลอง 

 

จากการทดลองสร้างระบบวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาที่ให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบ
ข้อความตัวอักษรจากภาพที่มีขั้นตอนการท างานตามรายละเอียดในบทที่ 3 โดยพัฒนาบนภาษา 
Python และใช้เฟรมเวิร์ค Opencv (“OpenCV 3.1.0,” n.d.) ผลการทดลองสามารถสรุปผลได้
ดังต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ียของค่าความแม่นย า ค่าความครบถ้วนและค่า F-measure จากผลลัพธ์โปรแกรม OCR 

 
 เทคนิค K-means clustering ที่ท า

ขั้นตอนในหวัข้อ4.2 

เทคนิค Otsu ท่ีไม่
ประยุกต์เทคนิค Noise 
elimination และไม่มี
การสอนโปรแกรม OCR 

และไม่ท าข้ันตอนใน
หัวข้อ4.2 

เทคนิค Otsu ที่ท าขั้นตอนในหวัข้อ4.2 

 
 

ไมส่อนโปรแกรม 
OCR 

 
 

สอนโปรแกรม 
OCR 

ไม ่ประยุกตเ์ทคนิค 
Noise elimination 

ประยุกต์เทคนิค Noise 
elimination 

ไมส่อน
โปรแกรม 

OCR 

สอน
โปรแกรม 

OCR 

ไมส่อน
โปรแกรม 

OCR 

สอน
โปรแกรม 

OCR 

Precision 0.036 0.055 0.465 0.491 0.544 0.537 0.585 
Recall 0.045 0.061 0.464 0.514 0.541 0.562 0.588 

F-measure 0.04 0.058 0.467 0.502 0.542 0.548 0.586 
เวลาที่ใชโ้ดย
เฉลีย่ต่อภาพ
(Millisecond) 

15.883 16.922 9.254 9.672 11.731 11.470 13.278 

 

การเปรียบเทียบค่า F-measure ของเทคนิคการจ าแนกสัญลักษณ์บนหน้ายา 2 เทคนิค
ที่ เสนอในหัวข้อ 3.3 พบว่าเทคนิคที่ประยุกต์ Otsu thresholding ร่วมกับ Noise elimination 
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สามารถให้ค่า F-measure ดีกว่ามากและใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่าดังตารางที่ 4.2 
โดยเฉพาะเม็ดยาที่มีสัญลักษณ์หน้ายาแบบลึกเทคนิคที่ใช้ K-means clustering ให้ค่า F-measure 
ที่ต่ าที่สุดจากตารางที่ 4.3 ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากเม็ดยาและตัวอักษรบนหน้ายามีสีที่ใกล้เคียงกันมาก
ส่งผลให้เกิดการปนกันระหว่างกลุ่มพิกเซลสีเม็ดยาและกลุ่มพิกเซลสีตัวอักษรเมื่อจัดกลุ่มพิกเซลตาม
ค่าสีท าให้ภาพขาวด าผลลัพธ์มีตัวอักษรไม่ครบถ้วนและเกิดพิกเซลรบกวน 

นอกจากน้ีสาเหตุหลักที่ท าให้ค่า F-measure ของเทคนิคที่ใช้ K-means clustering มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าเทคนิคที่ใช้ Otsu’s thresholding ถึง 10 เท่าเน่ืองจากเทคนิคที่ใช้ K-means 
clustering ด้ังเดิมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจ าแนกตัวอักษรพิมพ์ลึกบนวัตถุโลหะ เช่น จ าแนกหมายเลขบน
อาวุธปืน ดังน้ันเมื่อน ามาท างานกับภาพเม็ดยาที่มีทั้งตัวอักษรแบบพิมพ์และตัวอักษรแบบลึกจึงได้ค่า 
F-measure ที่ไม่ดีนัก  

 

ตารางท่ี 4.3 

ค่าความแม่นย า ค่าความครบถ้วน และค่า F-measure เฉล่ียของการสร้างภาพขาวด าด้วยเทคนิคของ K-

means clustering 

 ตัวอักษรหน้ายาแบบลึก ตัวอักษรหน้ายาแบบพมิพ ์
 

ไมส่อนโปรแกรม OCR 
 

สอนโปรแกรม OCR 
 

ไมส่อนโปรแกรม OCR 
 

สอนโปรแกรม OCR 

Precision 0.018 0.035 0.053 0.075 

Recall 0.024 0.039 0.066 0.082 

F-measure 0.021 0.037 0.059 0.078 
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ตารางท่ี 4.4 

ค่าความแม่นย า ค่าความครบถ้วน และค่า F-measure เฉล่ียของการสร้างภาพขาวด าด้วยเทคนิค Otsu ท่ีท า

ข้ันตอนการเลือกค่าพารามิเตอร์ 

 ตัวอักษรหน้ายาแบบลึก ตัวอักษรหน้ายาแบบพมิพ ์
เทคนิค Otsu ท่ีไม่
ประยุกต์เทคนิค 

Noise elimination 
และไม่มีการสอน

โปรแกรม OCR และ
ไม่ท าข้ันตอนในหัวข้อ

4.2 

ไม ่ประยุกตเ์ทคนิค 
Noise elimination 

ประยุกต์เทคนิค Noise 
elimination 

เทคนิค Otsu ท่ีไม่
ประยุกต์เทคนิค 

Noise elimination 
และไม่มีการสอน

โปรแกรม OCR และ
ไม่ท าข้ันตอนในหัวข้อ

4.2 

ไม ่ประยุกตเ์ทคนิค 
Noise elimination 

ประยุกต์เทคนิค Noise 
elimination 

 
ไมส่อน

โปรแกรม 
OCR 

 
สอน

โปรแกรม 
OCR 

 
ไมส่อน

โปรแกรม 
OCR 

 
สอน

โปรแกรม 
OCR 

 
ไมส่อน

โปรแกรม 
OCR 

 
สอน

โปรแกรม 
OCR 

 
ไมส่อน

โปรแกรม 
OCR 

 
สอน

โปรแกรม 
OCR 

Precision 0.280 0.308 0.390 0.314 0.388 0.659 0.674 0.698 0.759 0.781 
Recall 0.304 0.345 0.399 0.360 0.410 0.624 0.683 0.683 0.764 0.765 

F-
measure 

0.292 0.325 0.394 0.335 0.399 0.641 0.678 0.690 0.761 0.773 

 

เทคนิคที่ประยุกต์ Otsu thresholding ร่วมกับ Noise elimination จากตารางที่ 4.4 
พบว่าท างานกับตัวอักษรบนหน้ายาแบบพิมพ์ได้ดีกว่าตัวอักษรบนหน้ายาแบบลึกมากเกือบ 2 เท่าตัว 
เน่ืองจากเม็ดยาที่มีตัวอักษรแบบพิมพ์มีสีเม็ดยาและสีตัวอักษรแตกต่างกันชัดเจนท าให้จ าแนก
สัญลักษณ์บนหน้ายาได้ครบถ้วนและเกิดพิกเซลรบกวนน้อย นอกจากน้ีเทคนิค Noise elimination 
ก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ค่า F-measure ของตัวอักษรบนหน้ายาแบบพิมพ์สูงขึ้น เน่ืองจากตัวอักษร
หน้ายาแบบพิมพ์ที่มีเม็ดยามากกว่าหน่ึงสีล้วนประสบปัญหามีเพียงตัวอักษรบนเม็ดยาสีใดสีห น่ึง
เท่าน้ันที่ค่า threshold ของเทคนิค Otsu จ าแนกได้ดังภาพที่ 3.8 (b) แถวที่หกซ่ึงเทคนิค Noise 
elimination เข้ามาปรับปรุงภาพระดับเทาก่อนสร้างภาพขาวด าผลลัพธ์ส่งผลให้ภาพขาวด าผลลัพธ์
จ าแนกตัวอักษรได้ครบถ้วนทั้งเม็ดยา  แต่ส าหรับตัวอักษรแบบลึกเทคนิค Noise elimination ไม่ได้มี
ส่วนช่วยเท่าไหร่นักเน่ืองจากภาพที่เทคนิค Noise elimination ช่วยคือภาพที่เกิดเงาตกกระทบ
บริเวณหน้ายาซ่ึงมีจ านวนภาพน้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์จาก Test set ย่ิงไปกว่าน้ันภาพเม็ดยาอีก 85 
เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเทคนิค Noise elimination มีแนวโน้มพิจารณาบางส่วนของพิกเซลตัวอักษรเป็น
เงาตกกระทบส่งผลให้ภาพขาวด ามีตัวอักษรไม่ครบถ้วน สิ่งที่มีส่วนช่วยเพิ่มค่า F-measure ของตัว
อักษรบนหน้ายาแบบลึกส าหรับเทคนิคที่ประยุกต์ Otsu thresholding กลับเป็นกระบวนการสอน
โปรแกรม OCR จากตารางที่ 4.2 เน่ืองจากตัวอักษรในภาพขาวด าที่ได้จากสัญลักษณ์บนหน้ายาแบบ
ลึกมีลักษณะเส้นตัวอักษรไม่คมชัดเกิดเป็นฟอนต์ใหม่ดังภาพที่ 3.8 (d) ในขณะที่ภาพขาวด าของ
ตัวอักษรแบบพิมพ์มีลักษณะเส้นและรูปทรงตัวอักษรคมชัดคล้ายฟอนต์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ดังน้ัน
กระบวนการสอนโปรแกรม OCR จึงไม่มีอิทธิพลกับค่า F-measure ที่ได้จากตัวอักษรบนหน้ายาแบบ
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พิมพ์ นอกจากน้ีขั้นตอนในหัวข้อ 4.2 มีส่วนช่วยท าให้ค่า F-measure ของทั้งระบบดีขึ้น 0.04 
โดยประมาณจากตารางที่ 4.2  

ดังน้ันจากผลการทดลองข้างต้นสรุปได้ว่าวิธีการวิเคราะห์ตัวอักษรบนหน้ายาจากภาพ
ด้วยเทคนิคที่ประยุกต์ Otsu’s thresholding ร่วมกับ Noise elimination ที่ท าขั้นตอนเลือก
ค่าพารามิเตอร์และใช้กระบวนการสอนโปรแกรม OCR ร่วมด้วยเป็นวิธีที่ดีที่สุดทั้งส าหรับเม็ดยาที่มี
สัญลักษณ์หน้ายาแบบลึกและแบบพิมพ์ และสามารถให้ค่า F-measure โดยเฉลี่ยทั้งระบบดีที่สุดคือ 
0.586 จากตารางที่ 4.2 โดยเฉพาะกับสัญลักษณ์หน้ายาแบบพิมพ์ที่ระบบสามารถให้ค่า F-measure 
ได้เกิน 0.77 จากตารางที่ 4.4 แต่ส าหรับสัญลักษณ์บนหน้ายาแบบลึกยังได้ค่า F-measure ไม่ดีนัก
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 

เมื่อพิจารณาวิธีที่ดีที่สุดที่มีการสอนโปรแกรม Tesseract ร่วมด้วยโดยเน้นไปที่การสอน
รู้จ าตัวเลขอารบิก จากผลการทดลองพบว่าอัตราการรู้จ าผิดพลาดของตัวอักษรเปรียบเทียบกับตัวเลข
มีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดใกล้กันมากคือ ผิดพลาดไป 40.9 (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) และ 38.3 
(ตัวเลขอารบิก) เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ เน่ืองจากด้ังเดิมโปรแกรม Tesseract ได้รับการสอนให้รู้จ า
ฟอนต์ตัวอักษรภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่แล้วจากทางผู้พัฒนา Tesseract อย่างไรก็ดีส าหรับการสอน
โปรแกรม Tesseract โดยเฉพาะฟอนต์ตัวเลขจากภาพขาวด าของ Otsu’s thresholding สามารถ
เพิ่มค่า F-measure เฉลี่ยทั้งระบบได้ 0.04 โดยประมาณจากตารางที่ 4.2  
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยน้ีน าเสนอวิธีการสร้างระบบวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาแบบใหม่ที่ให้ผลลัพธ์อยู่ใน

รูปแบบข้อความตัวอักษรได้อย่างอัตโนมัติซ่ึงประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรกการเตรียม
ภาพเพื่อลดความหลากหลายของขนาดภาพยาพร้อมเพิ่มรายละเอียดขอบของตัวอักษรหน้ายาเพื่อให้
การหาพื้นที่เฉพาะตัวอักษรหน้ายาจากภาพขอบวัตถุหาได้แม่นย ามากขึ้น หลังจากน้ันในขั้นตอนการ
หาพื้นที่ตัวอักษรหน้ายาโดยใช้เง่ือนไข 5 ข้อที่น าเสนอในงานวิจัยน้ีซ่ึงเป็นผลลัพธ์การปรับปรุงจากกฎ 
3 ข้อส าหรับการหาพื้นที่ ตัวอักษรบนภาพถ่ายเอกสารจากงาน (T Kasar et al., 2007) เพื่อให้
สามารถท างานได้แม่นย ามากขึ้นกับงานเม็ดยา เน่ืองจากกฎ 3 ข้อด้ังเดิมเกณฑ์การหาพื้นที่ตัวอักษร
มักขึ้นกับขนาดภาพ แต่ส าหรับงานเม็ดยาที่ไม่ได้ก าหนดระยะกล้องดังน้ันจึงไม่สามารถใช้กฎของ 
Kasar ได้ จึงต้องหาวัตถุอ้างอิงอ่ืนเป็นเกณฑ์การพิจารณาแทนส าหรับการจ าแนกพื้นที่ตัวอักษรและ
พื้นที่พิกเซลรบกวน ซ่ึงในงานวิจัยน้ีเลือกใช้ขอบเม็ดยาเป็นวัตถุอ้างอิงโดยการตัดภาพในขั้นตอนก่อน
เข้าเง่ือนไข 5 ข้อให้พอดีครอบคลุมพิกเซลเม็ดยา นอกจากน้ีงานของ Kasar ไม่จ าเป็นต้องจัดการกับ
ขอบเม็ดยาเพราะท างานบนภาพถ่ายเอกสาร ดังน้ันเง่ือนไข 5 ข้อที่น าเสนอน้ีจ าเป็นต้องเพิ่มเง่ือนบาง
ข้อเพื่อจ าแนกกลุ่มพิกเซลขอบเม็ดยาออกจากกลุ่มพิกเซลตัวอักษร รวมไปถึงจากการทดลองเบื้องต้น
กับภาพเม็ดยาในหัวข้อ 3.6 พบว่า กฎ 3 ข้อของ Kasar ไม่สามารถแยกแยะกลุ่มพิกเซลตัวอักษรและ
กลุ่มพิกเซลรบกวนได้ส่งผลให้ความแม่นย าของการจ าแนกพื้นที่บริเวณสัญลักษณ์บนหน้ายาเท่ากับ 
29.31 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเง่ือนไข 5 ข้อที่น าเสนอที่สามารถให้ค่าความแม่นย าถึง 62.41 
เปอร์เซ็นต์จากการทดลองเบื้องต้น หลังจากน้ันเป็นขั้นตอนการสร้างภาพขาวด าซ่ึงน าเสนอ 2 เทคนิค
คือ เทคนิคที่ประยุกต์ Otsu thresholding ร่วมกับ Noise elimination และเทคนิคที่ใช้ K-means 
clustering และเมื่อได้ภาพขาวด าของตัวอักษรหน้ายาจะใช้โปรแกรม Tesseract ที่ผ่านกระบวนสอน
แล้วแปลงให้เป็นข้อความตัวอักษรผลลัพธ์ 

ส าหรับเทคนิค Noise elimination ที่น าเสนอเป็นวิธีการก าจัดกลุ่มพิกเซลปัญหาที่มัก
ปรากฏบนภาพขาวด าที่สร้างจากเทคนิค Otsu thresholding บนภาพเม็ดยาที่ท าให้โปรแกรม 
Tesseract ไม่สามารถแปลงภาพตัวอักษรหน้ายาได้ ซ่ึงสาเหตุมาจาก 2 กรณีคือ กรณีเม็ดยามีสี
มากกว่าหน่ึงสี และกรณีเกิดเงาบนหน้ายาซ่ึงส่งผลให้พิกเซลบริเวณเงามีสีใกล้เคียงกับสัญลักษณ์บน
หน้ายาดังน้ันกรณีน้ีจึงเกิดกับเฉพาะตัวอักษรหน้ายาแบบลึกเท่าน้ัน ซ่ึงส่งผลอย่างมีนัยส าคัญกับ



55 
 

ตัวอักษรแบบพิมพ์เน่ืองจากมีภาพเม็ดยาเกือบคร่ึงที่มีสีเม็ดยามากกว่าหน่ึงสีโดยสามารถเพิ่มค่า F-
measure ของระบบได้ถึง 0.08  

จากการทดลองพบว่าวิธีการที่น าเสนอสามารถสร้างระบบวิเคราะห์สัญลักษณ์บนหน้ายาแบบ
ใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ในรูปแบบตัวอักษรที่สามารถให้ความแม่นย าและความครบถ้วนของระบบเกิน 57 
เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะสัญลักษณ์หน้ายาแบบพิมพ์ที่สามารถให้ความแม่นย าและความครบถ้วนของ
ระบบเกิน 77 เปอร์เซ็นต์แต่เทคนิคส าหรับสัญลักษณ์หน้ายาแบบลึกยังต้องได้รับการพัฒนา ต่อไป
โดยเฉพาะขั้นตอนการสร้างภาพขาวด าควรได้รับการพัฒนาเน่ืองจากมีบางภาพที่ได้พิกเซลตัวอักษร
หน้ายาไม่สมบูรณ์ท าให้ความแม่นย าของโปรแกรม Tesseract ไม่ดีนัก นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาผลการ
ทดลองของวิธีที่ดีที่สุดที่มีการสอนเน้นให้รู้จักฟอนต์ตัวเลขอารบิกพบว่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของ
การรู้จ าตัวอักษรหรือตัวเลขของระบบมีค่าใกล้เคียงกันมากคือ 40.9 และ 38.3 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ
แม้การสอนโปรแกรม Tesseract จะเน้นการสอนไปที่ ตัวเลขก็ตาม เน่ืองจากด้ังเดิมโปรแกรม 
Tesseract ได้รับการสอนให้ รู้ จักฟอนต์พื้นฐานของตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อนหน้าแล้ วจาก
ผู้พัฒนาโปรแกรม Tesseract แต่อย่างไรก็ดีการสอนที่เน้นไปที่ตัวเลขอารบิกสามารถเพิ่มค่าความ
แม่นย าและค่าความครบถ้วนของระบบได้ถึง 0.04 โดยประมาณ 

ผลการเปรียบเทียบเทคนิคการสร้างภาพขาวด าระหว่างเทคนิคที่ประยุกต์ Otsu’s 
thresholding ร่วมกับ Noise elimination และเทคนิคที่ใช้ K-means clustering พบว่าเทคนิคที่
ประยุกต์ Otsu’s thresholding ร่วมกับ Noise elimination สามารถให้ค่าความแม่นย าและค่า
ความครบถ้วนของระบบมากกว่าถึง 10 เท่า ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการที่เทคนิคที่ใช้ K-means 
clustering ถูกพัฒนาเพื่อท างานกับภาพตัวอักษรสลักลึกบนแผ่นวัตถุโลหะจึงส่งผลให้กาท างานกับชุด
ภาพเม็ดยาที่มีทั้งรูปแบบตัวอักษรแบบพิมพ์และตัวอักษรแบบลึกให้ผลลัพธ์ไม่ดีนักรวมไปถึงลักษณะ
พื้นผิวโลหะที่มันวาวกว่าผิวเม็ดยามากส่งผลให้ลักษณะแสงและเงาที่เกิดขึ้นในภาพต่างกัน ประกอบ
กับงานวิจัยที่น าเสนอเทคนิคที่ใช้ K-means clustering พัฒนาระบบรู้จ าตัวอักษรโดยเฉพาะเพื่อใช้
ในขั้นตอนการรู้จ าตัวอักษรบนหน้ายา ดังน้ันระบบรู้จ าตัวอักษรน้ีอาจถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ท างานได้ดี
กับภาพที่ได้จากเทคนิคที่ใช้ K-means clustering มากกว่าการรู้จ าตัวอักษรที่ใช้โปรแกรมรู้จ าอักขระ
ด้วยแสง เช่น Tesseract ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ในงานวิจัยน้ีไม่ดีเท่าที่รายงานในผลงานวิจัยต้นฉบับ 

 ส าหรับงานวิจัยน้ีการวัดผลค่าความแม่นย าและความครบถ้วนจะวัดในระดับการเปรียบเทียบ
ตัวอักษรต่อตัวอักษรส าหรับแต่ละประโยคบนเม็ดยา แต่ถ้าต้องการน าไปใช้จริงส าหรับการต่อยอด 
เช่น น าไปใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะภายนอกของเม็ดยาอ่ืนๆเพื่อเพิ่มความแม่นย าในการ
จ าแนกเม็ดยาด้วยภาพ หรือน าไปใช้ต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับฐานข้อมูลเม็ดยา อาจจะต้อง
ค านวณค่าความแม่นย าและความครบถ้วนในระดับประโยคของแต่ละเม็ดยาแทน ซ่ึงจะส่งผลให้ค่า
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ความแม่นย าและครบถ้วนค่าใหม่ลดลงเน่ืองจากประโยคผลลัพธ์จากระบบส่วนใหญ่ถูกเพียงบางส่วน
ของประโยคเท่าน้ัน 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาได้แก่ การพัฒนาเทคนิค Noise elimination เพื่อให้สามารถลบ
กลุ่มพิกเซลปัญหาที่หมดจดมากขึ้นส าหรับกรณีที่เกิดจากเงาบนหน้ายา รวมถึงการน าเทคนิคจ าพวก 
Broken character restoration มาใช้หลังขั้นตอนการสร้างภาพขาวด าเพื่อเช่ือมเส้นของแต่ละ
ตัวอักษรหรือตัวเลขก่อนเข้าโปแกรม Tesseract เน่ืองจากพบตัวอักษรหรือตัวเลขจ านวนมากที่มี
ลักษณะเส้นของแต่ละตัวอักษรหรือตัวเลขขาดเป็นช่วงๆ ส่งผลให้ความแม่นย าของโปรแกรม 
Tesseract ลดลง 
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