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ABSTRACT – The objectives of this research are (1) to develop a nail image classification model
for health problem analysis using deep learning technique; (2) to develop a system for analyzing
health problems from nails image; and (3) to assess the system performance. This research was
conducted by 400 sample images of five nail types such as psoriasis nails image, rheumatoid nails
image, anemia nails image, melanoma nail images and normal nail image. The sample images
were trained and generated classifier models using deep convolutional neural network. The
results show that there is 90.20% of accuracy for the sample image set. Then develop the user
interface through the application on the android operating system. The application will run the
model through a series of instructions to analyze health problems from nail images. The results
of the study showed that the applications that developed able to analyze health problems from
nail images, the performance is good. It has an average accuracy of 78.00%. The results of the
application satisfaction assessment by the users were at a good level. The average is 4.09.
Therefore, the presented methods and applications can used as a tool to help analyze health
problems that may arise from nail images.
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บทคัดย่ อ -- งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพือพัฒนาโมเดลจําแนกภาพเล็บสํ าหรับตรวจสอบปัญหาสุ ขภาพโดยใช้
เทคนิคการเรี ยนรู้ เชิงลึก (2) เพือพัฒนาระบบตรวจสอบปัญหาสุ ขภาพจากภาพเล็บ และ (3) เพือประเมินประสิ ทธิภาพ
ระบบ การดําเนินงานเริมจากการรวบรวมข้ อมูลกลุ่มตัวอย่ างภาพเล็บจํานวน 5 ประเภท ประกอบด้ วย ภาพเล็บโรคสะเก็ด
เงิน ภาพเล็บโรคไขข้ ออักเสบ ภาพเล็บโรคโลหิตจาง ภาพเล็บโรคมะเร็งผิวหนังและภาพเล็บปกติ รวมทังหมด 400 ภาพ โดย
การนําชุดข้อมูลภาพตัวอย่างมาฝึ กสอนสร้ างโมเดลจําแนกภาพด้ วยโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกคอนโวลูชัน ผลการศึกษา
พบว่ าผลลัพธ์ ของค่ าความถูกต้ องของโมเดลในการตรวจสอบชุ ดภาพตัวอย่ าง มีค่าความถูกต้ องเท่ ากับ 90.20% จากนัน
พัฒนาส่ วนติดต่ อ ผู้ใช้ งานผ่ านแอปพลิเคชั นบนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ โดยแอปพลิเคชั นจะเรี ยกใช้ โมเดลผ่ าน
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ชุ ดคําสั งเพื อตรวจสอบปัญหาสุ ขภาพจากภาพถ่ ายเล็บ ผลการทดสอบพบว่ าค่ าความถูกต้ องในการตรวจสอบปัญหา
สุ ขภาพจากภาพถ่ ายเล็บของแอปพลิเคชันประสิ ทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าความถูกต้ องเฉลีย 78.00% และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบโดยผู้ใช้ งานอยู่ในระดับดี ค่าเฉลียเท่ ากับ 4.09 แสดงให้ เห็นว่าวิธีการและแอปพลิเคชันทีนําเสนอนี
สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ ในการเป็ นเครื องมือช่ วยตรวจสอบปัญหาสุขภาพทีอาจจะเกิดขึนจากภาพเล็บได้
คําสําคัญ: สุ ขภาพ, เล็บ,การจําแนกภาพ, การเรี ยนรู ้เชิงลึก, โครงข่ายประสามเทียมคอนโวลูชนั
การวิ จัย คื อ (1) เพื อพัฒ นาโมเดลจํา แนกภาพเล็ บ สํ า หรั บ
ตรวจสอบปั ญหาสุ ขภาพ (2) เพือพัฒนาระบบตรวจสอบปั ญหา
สุ ข ภาพจากภาพเล็บ ผ่า นสมาร์ ท โฟนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอน
ดรอยด์ และ (3) เพือประเมินประสิ ทธิ ภาพแอปพลิเคชัน โดย
ประยุกต์ใช้เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ เ ชิ งลึ ก (Deep Learning) ซึ งเป็ น
เทคนิ ค ที สามารถเรี ย นรู้ คุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษของรู ป ภาพและ
จําแนกประเภทข้อมูลแบบอัตโนมัติ [5] โมเดลทีได้จากงานวิจยั
นี ถูกนํามาประยุกต์ใช้บนแอปพลิเคชันจําแนกประเภทภาพเล็บ
ด้ ว ยรู ป ภาพจากกล้อ งถ่ า ยรู ป บนสมาร์ ท โฟน เพื อใช้ เ ป็ น
เครื องมื อ ตรวจสอบสุ ข ภาพเบื องต้น ให้ ผู ้ใ ช้งาน ตรวจสอบ
ประเมิ น ความเสี ยงโรคด้ว ยตนเองเบื องต้น ก่อ นที จะไปพบ
แพทย์เพือวินิจฉัยโดยละเอียดต่อไป

1. บทนํา
การวิเคราะห์ปั ญหาสุ ข ภาพเป็ นการตรวจหาความผิ ดปกติใน
ร่ างกาย ซึ งปั จจุบ ันในการตรวจสุ ขภาพของการแพทย์ใช้การ
พิจารณาความผิดปกติของร่ างกายเพือวิเคราะห์ว่าสุ ขภาพเป็ น
อย่างไร และการพิจารณาความผิดปกติของเล็บก็เป็ นวิธีหนึ งที
สามารถวิเคราะห์ปั ญหาสุ ขภาพได้ [1] โดยเล็บ คือ ส่ วนหนึ ง
ของร่ า งกายลัก ษณะเป็ นแผ่น ปกคลุ ม อยู่บ ริ เ วณปลายนิ วมื อ
นิ วเท้า เล็บจึงเป็ นอวัยวะหนึ งทีมีความสําคัญ ลักษณะของเล็บ
สามารถบ่งบอกถึงสุ ขภาพภายในได้ [2] การตรวจลักษณะเล็บ
จึงเป็ นแนวทางหนึงในการช่วยวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ หลักการ
ในการตรวจสอบนัน [3] จะเป็ นการพิจารณาเล็บจากลักษณะ
รู ป ร่ าง สี ของเล็บ เพือวิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพ ซึ งจะเป็ นการ
ตรวจสอบเบืองต้นประเมินความเป็ นไปได้ทีจะมีความเสี ยงเป็ น
โรคอะไรได้บ ้าง [4] ก่ อ นที จะไปพบแพทย์เพื อวิ นิ จ ฉั ย โดย
ละเอียดต่อไป แต่ปัญหาทีสําคัญคือประชาชนทัวไปทีไม่มีองค์
ความรู้ เ รื องการตรวจวิ นิ จฉั ย โรค ไม่ ส ามารถรู ้ ไ ด้ว่ า เล็บ ที มี
ลักษณะเช่นนี เป็ นโรคอะไร จึงทําให้เสี ยเวลาในการค้นหาจาก
หนังสื อ หรื อแหล่งความรู้ อืนๆ ซึ งไม่ส ามารถทําให้การตรวจ
วินิจฉัย โรคทําได้ท ันเวลาเนื องจากโรคบางประเภทสามารถ
รักษาให้หายขาดได้หากพบในระยะเริ มแรก เช่น โรคมะเร็ง เป็ น
ต้น
จากปั ญหาดังกล่ าว จะเห็ น ว่าการแก้ปั ญ หาการวิ เคราะห์
ปั ญหาสุ ขภาพจากเล็บดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ร่ วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพจะทําให้มีความรวดเร็ ว
และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ทีต้องการตรวจสอบคัด
กรองเบืองต้นได้ว่ากําลังอยู่ในความเสี ยงทีจะเป็ นโรคอะไรได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดัง นั นงานวิ จัย นี จึ ง นํ า เสนอการพัฒ นาระบบเพื อช่ ว ย
วิเคราะห์ค ัดกรองความเสี ยงโรคเบืองต้น โดยตรวจสอบจาก
ภาพถ่ายเล็บผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน วัตถุประสงค์ของ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 ลักษณะเล็บบอกสุ ขภาพ
ปั ญหาสุ ขภาพมักเกิดจากความผิดปกติของร่ างกายส่ วนใดส่ วน
หนึงและส่งผลกระทบถึงกันได้ ตัวอย่างเช่น เล็บทีสามารถบอก
ถึงความผิดปกติของร่ างกาย [1] ดังนันการทีเล็บมีความผิดปกติ
ก็บ่งบอกจึงอาการของโรคทีอาจจะเกิดขึนได้ ในการศึกษานี มี
ความสนใจที จะจํา แนกกลุ่ ม โรคที สามารถบ่ ง บอกได้ จ าก
ลัก ษณะของเล็บ 4 ประเภท ได้แ ก่ โรคไขข้อ อัก เสบ โรค
สะเก็ดเงิน โรคมะเร็ งผิวหนัง และโรคโลหิ ตจาง ซึ งทัง 4 โรคนี
บางครังมีล ักษณะทางกายภาพที คล้ายคลึงกัน มาก ซึ งถือ เป็ น
ความท้าทายทีจะทําให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความสามารถทีจะ
จําแนกโรคต่างๆ จากลักษณะเล็บได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โรคไขข้อ อักเสบ (Rheumatoid) [1]-[4] เป็ นภาวะที ข้อต่อ
กระดู ก เกิ ด การอัก เสบ ผู้ป่ วยจะมี อ าการปวดข้อ บวมแดง
เกิดขึนได้หลายส่ วนในร่ างกาย อาการของข้ออักเสบขนาดเล็ก
อย่างนิวมือ อาจทําให้สูญเสี ยแรงบีบมือ ซึ งมีผลต่อการหยิบจับ
สิ งต่างๆ นอกจากนี ยังอาจพบความผิดปกติทีเล็บ เช่น ผิวของ
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เล็บไม่เรี ยบเป็ นหลุมเล็กๆ เล็บผิดรู ปขรุ ขระ เล็บหนามีขยุ ขาวใต้
เล็บ หรื อเล็บล่อนจากพืนเล็บ เป็ นต้น รู ปที 1 แสดงตัวอย่างเล็บ
โรคไขข้ออักเสบ

โรคโลหิ ต จาง (Anemia) [1]-[4] หรื อภาวะซี ดเป็ นภาวะที
ร่ างกายมี ป ริ มาณเม็ดเลื อดแดงในเลือดน้อยกว่าปกติ ทาํ ให้นาํ
ออกซิ เจนไปยังเซลล์และเนือเยือในอวัยวะต่างๆ น้อยลงส่ งผล
ให้ผปู้ ่ วยมีอาการ เช่น เหนือยล้า อ่อนเพลีย ผิวซีดหรื อผิวเหลือง
และมีอาการตัวซี ดเล็บสี ซีด เป็ นต้น รู ปที 4 แสดงตัวอย่างเล็บ
โรคโลหิตจาง

รู ปที 1. ตัวอย่างภาพเล็บโรคไขข้ออักเสบ
โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) [1]–[4] ความผิดปกติของเล็บ ที
พบในโรคสะเก็ดเงิน อาจมีอาการเป็ นเฉพาะทีเล็บหรื อพบ รอย
โรคที ผิ วหนัง สาเหตุ เกิ ด จากการแบ่ ง ตัวของเซลล์ผิ วหนังที
ผิดปกติบริ เวณใต้โคนเล็บ และบริ เวณใต้แผ่นเล็บ ทําให้เกิด
การอักเสบและมีรอยโรคเกิด ขึนทีแผ่นเล็บ พบได้ใต้โคนเล็บ
เล็บแยกชัน เล็บขรุ ขระไม่เรี ยบหรื ออาจพบจุดขาวทีเล็บ รู ปที 2
แสดงตัวอย่างเล็บโรคสะเก็ดเงิน

รูปที 4. ตัวอย่างภาพเล็บโรคโลหิ ตจาง

2.2 การเรียนรู้เชิงลึก
ใ น ปั จ จุ บั น มี เ ท ค นิ ค ที ใ ช้ ใ น ก า ร จํ า แ น ก ภ า พ (Image
Classification) หลายรู ปแบบ โดยเทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิ งลึกเป็ น
วิธีการทีได้รับความนิยมมากในการนํามาใช้จาํ แนกรู ปภาพ และ
กล่าวได้ว่าเป็ นการจําแนกรู ปภาพทีทันสมัยทีสุ ดแบบหนึง
การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก (Deep Learning) [6] คื อ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้
แบบอัตโนมัติทีจําลองมาจากโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial
Neuron Network : ANN) โดยนําระบบ ANN มาซ้อนกันหลาย
ชัน (Layer) และทําการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลตัวอย่างจากนันนําข้อมูลที
ได้ ม าหารู ปแบบ (Pattern) หรื อจั ด หมวดหมู่ ข้ อ มู ล (Data
Classification)

รู ปที 2. ตัวอย่างภาพเล็บโรคสะเก็ดเงิน
โรคมะเร็ ง เป็ นโรคที เกิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องเซลล์ ใ น
อวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย ส่ วนโรคมะเร็ งผิวหนัง (Melanoma)
[1]-[4] เป็ นโรคมะเร็ งชนิดหนึง ซึงพบได้น้อยแต่มีความรุ นแรง
มากกว่ามะเร็ งผิวหนังชนิดอืน อาการของโรค คือ ตรวจพบการ
หนาตัวหรื อก้อนทีผิวหนัง พบรอยจุดทีผิวหนังและมีรอยขีดสี
นํ าตาลเข้ ม หรื อดํา อยู่ บ ริ เวณเล็ บ หากตรวจพบตั งแต่ ใ น
ระยะแรกก็จ ะรั ก ษาให้ห ายได้ แต่ หากล่ าช้า เซลล์ม ะเร็ ง อาจ
แพร่ กระจายไปยังส่ วนอืนๆ ของร่ างกายจนทําให้ย ากต่อการ
รักษา รู ปที 3 แสดงตัวอย่างเล็บโรคมะเร็งผิวหนัง

2.3 โครงข่ ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน
โครงข่ า ยประสาทเที ย มคอนโวลู ชั น (Convolution Neural
Network: CNN) [7] เป็ นรู ป แบบหนึ งของโครงข่ า ยประสาท
เทียม (ANN) ซึงเป็ นลักษณะโครงข่ายประสาทเทียมแบบเชิ งลึก
(Deep Learning Neural Network) โดยที CNN เป็ นอัลกอริ ทึมที
เน้นใช้กบั รู ปภาพ โดยจะดึงจุดเด่นของภาพนันๆ ออกมา ส่ วน
การคอนโวลูชนั (Convolution) ภาพ หมายถึง การมองภาพเป็ น
เมตริ ก ซ์ ข องพิ ก เซลเรี ย งต่ อ กัน และจํา ลองการมองเห็ น ของ
ม นุ ษ ย์ ที ม อ งพื น ที เป็ น พื น ที ย่ อ ย ๆ หรื อ นํ า มา จํ า แ น ก
(Classification) และนํากลุ่มของพืนทีย่อยๆ มาผสานกันเพือดูว่า
สิ งทีเห็นอยูเ่ ป็ นสิ งใด

รู ปที 3. ตัวอย่างภาพเล็บโรคมะเร็งผิวหนัง
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Metkarunchit และ Charoenpojvajana [10] ศึ ก ษาเรื อง การ
ตรวจหา Covid-19 โดยใช้การเรี ยนรู ้ เชิ งลึ กกับ ภาพซี ที ส แกน
ประยุกต์ใช้ Mask RCNN เพือทํานายส่วนบริ เวณเนือเยือทีได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสจากภาพถ่ายซีทีสแกนบริ เวณทรวงอก ผล
การทดสอบโมเดลนีมีความถูกต้องเท่ากับ 89.00%
งานวิจยั ของ Chin และคณะ [11] ได้นาํ เสนอระบบตรวจจับ
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดในระยะแรกแบบอัตโนมัติ โดย
ใช้อลั กอริ ทึมการเรี ยนรู ้เชิงลึกแบบ CNN ระบบจะประมวลผล
ภาพซีทีสแกนของสมอง ผลการทดลองพบว่าอัตราความถูกต้อง
ของขันตอนการ Train คือ 97.65%
งานวิจยั Que และคณะ [12] ใช้การเรี ยนรู ้เชิงลึกสร้างโมเดล
ที เรี ย กว่า CardioXNet เพือวินิ จฉัย โรคหัวใจจากภาพถ่ายรังสี
ทรวงอก ผลการศึ ก ษาพบว่ า โมเดลนี มี ค วามถู ก ต้อ งเท่ า กับ
93.75%
Lamsamut และ Valuvanathorn [13] ศึกษาการประยุกต์ใช้
โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชนั สําหรับการจําแนกภาพซีที
สแกนโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้ชุ ดข้อมูล ภาพ 3 ประเภท
ได้แก่ ภาพผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ภาพผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมองแตก และภาพหลอดเลือดสมองปกติ ผลการทดลอง
พบว่าได้ค่าความถูกต้อง 92.60%

รู ปที 5. แสดงสถาปั ตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมคอน
โวลูชัน
งานวิจยั นีเลือกใช้โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชนั แบบ
MobileNet ซึงเป็ นโครงข่ายการเรี ยนรู ้ทีถูกออกแบบมาสําหรับ
งานทีมีทรัพยากรจํากัด ใช้พลังงานในการประมวลผลไม่ มาก
โมเดลมีขนาดเล็ก มีประสิ ทธิ ภาพในการจําแนกข้อมูลรู ปภาพ
ได้รวดเร็ วเมือนําโมเดลไปใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ดังแสดง
ในงานวิจยั ของ [8]

3. วิธีการดําเนินการ
งานวิจยั นี ดําเนิ นการวิจยั โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพือพัฒนาโมเดล
จําแนกกลุ่มโรคทีสามารถบ่งบอกได้จากลักษณะของเล็บ ด้วย
เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก และพัฒนาระบบตรวจสอบปั ญหา
สุ ขภาพจากภาพถ่ายเล็บผ่านสมาร์ทโฟน โดยวิธีการดําเนินการ
วิจยั ได้แบ่งขันตอนการทํางานออกเป็ น 5 ขันตอน ได้แก่ (1)
การเก็บรวบรวมชุดข้อมูลภาพ (2) การฝึ กสอนและสร้างโมเดล
(3) การประเมินประสิ ทธิภาพโมเดล (4) การพัฒนาระบบ และ
(5) การประเมินประสิ ทธิภาพระบบ ดังรู ปที 7 สามารถอธิ บาย
รายละเอียดในแต่ละขันตอน ได้ดงั นี
การศึกษานีมีความสนใจทีจะจําแนกกลุ่มโรคทีสามารถบ่ง
บอกได้จากลักษณะของเล็บ 4 ประเภท ได้แก่ โรคไขข้ออักเสบ
โรคสะเก็ดเงิน โรคมะเร็ งผิวหนัง และโรคโลหิ ตจาง เนื องจาก
ทัง 4 โรคนี บางครังมีลกั ษณะทางกายภาพทีคล้ายคลึงกันมาก
ซึ งถื อ เป็ นความท้ า ทายที จะทํา ให้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ มี
ความสามารถทีจะจําแนกโรคต่างๆ จากลักษณะเล็บได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

รูปที 6. แสดงสถาปั ตยกรรมของ MobileNet

2.4 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ปั จจุบนั เทคโนโลยี ด้านการเรี ยนรู ้เชิ งลึ กมีการพัฒนาไปอย่าง
มากจนทําให้คอมพิวเตอร์ สามารถจําแนกภาพถ่ายได้ด้ว ยการ
เรี ยนรู ้จากภาพ และในช่วงทศวรรษทีผ่านมาได้มีนกั วิจยั หลาย
ท่ านได้ทาํ การวิจัย เกี ยวกับ การจําแนกรู ป ภาพทางการแพทย์
ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ Orlando และคณะ [9] นําเสนอวิธีการ
ตรวจหารอยแดงทีตา ซึ งอาจจะบ่ งบอกถึ งโรคเบาหวาน โดย
อาศัยหลักการเรี ยนรู ้เชิ งลึก ด้วยโครงข่ายประสาทเที ย ม CNN
ร่ วมกับ หลัก การ Domain Knowledge ผลลัพ ธ์ ที ได้พ บว่ า การ
รวมวิธีการทังสองเข้าด้วยกันให้ผลลัพธ์การตรวจหารอยแดงที
ตาได้ดีกว่าการแยกกัน
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ตารางที 1. จํานวนชุดข้อมูลภาพเล็บแต่ ละประเภท
จํานวนรูปภาพ
ประเภทของ
ภาพเล็บ
ไขข้ออักเสบ
(Rheumatoid)
สะเก็ดเงิน
(Psoriasis)
มะเร็งผิวหนัง
(Melanoma)
โลหิตจาง
(Anemia)
ปกติ (Normal)
รวม

รู ปที 7. แสดงขันตอนการดําเนินงาน

3.1 การเก็บรวบรวมชุดข้อมูลภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรี ยมข้อมูล (รู ปภาพ) ข้อมูลส่ วน
หนึงเก็บรวบรวมในจังหวัดพิษณุโลกจากกล้องโทรศัพท์สมาร์ท
โฟน แต่ ข้อมูล ภาพทีรวบรวมได้มีจาํ นวนน้อ ยไม่เพีย งพอ จึง
ค้นหาเพิมเติมจากเว็บไซต์ทีเป็ นแหล่งแจกจ่ายรู ปทีอนุญาตให้
ใช้ได้ โดยรวบรวมรู ปภาพสําหรับจําแนกกลุ่มโรคทีสามารถบ่ง
บอกได้จากลักษณะของเล็บ 5 ประเภท ได้แก่ โรคไขข้ออักเสบ
โรคสะเก็ดเงิน โรคมะเร็ งผิวหนัง โรคโลหิ ตจาง และภาพเล็บ
ปกติ ความละเอียดภาพ 224x224 พิกเซล จากนันให้ผเู้ ชียวชาญ
ทางการแพทย์ตรวจสอบความถูกต้อ งของรู ป ภาพให้ต รงกับ
ประเภทโรคต่างๆ ดังตัวอย่างในรู ปที 8 จํานวนรู ปภาพที ผ่าน
การตรวจสอบมีจาํ นวน 400 ภาพ ดังตารางที 1 จากนันนํามาแบ่ง
ด้วยวิธีสุ่มเพือใช้เป็ นชุ ดข้อมู ลฝึ กสอน และชุดข้อมูลทดสอบ
จํานวน 320 และ 80 ภาพ ตามลําดับ

รวม

Train

Test

64

16

80

64

16

80

64

16

80

64

16

80

64
320

16
80

80
400

3.2 การฝึ กสอนและสร้ างโมเดล
การฝึ กสอนและสร้างโมเดลจําแนกกลุ่มโรคประยุกต์ใช้เทคนิค
การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก แบบโครงข่ า ยประสาทเที ย มคอนโวลูชัน
(CNN) เครื องมือในการฝึ กสอนสร้างโมเดล ได้แก่ ภาษา Python
และไลบรารี มาตรฐานสํ า หรั บ การเรี ยนรู ้ เ ชิ ง ลึ ก ที มี ชื อว่ า
TensorFlow ซึงไลบรารี นีจะทําการแบ่งชุดข้อมูลรู ปภาพจํานวน
400 รู ปออกเป็ นสองส่ วนคือชุดข้อมูลฝึ กสอน (Training Data)
และข้อมูลทดสอบ (Testing Data) โดยในแต่ละครังทีทดสอบ
การเรี ยนรู ้ของโมเดล โปรแกรมจะทําการแบ่งข้อมูลออกมาเป็ น
ข้อมูลฝึ กสอนจํานวน 80% และข้อมูลทดสอบจํานวน 20% ของ
ข้อมูลทังหมดโดยประมาณ นอกจากนีโครงข่ายประสาทเทียม
คอนโวลู ชัน ยัง สามารถเรี ย นรู้ แ ละจํา แนก (Learn Feature &
Classification) เองได้โดยทีจําเป็ นต้องสร้าง Feature Extraction
ขันตอนการฝึ กสอนและสร้างโมเดลดังรู ปที 9 การฝึ กสอนและ
สร้างโมเดลจะดําเนินการทังหมดจํานวน 500 รอบ ดังแสดงใน
รู ป ที 10 เมื อทํา การฝึ กสอนจนครบแล้ว จะได้ ไ ฟล์ โ มเดล
จํ า น ว น 2 ไ ฟ ล์ ไ ด้ แ ก่ retrained_graph.pb แ ล ะ
retrained_labels.txt ซึงเป็ นไฟล์ทีจะนําไปใช้สร้างระบบต่อไป

รู ปที 8. ตัวอย่างชุดข้อมูลภาพในแต่ ละประเภท
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รูปที 9. แสดงขันตอนการจําแนกประเภทของรู ปภาพ

รู ปที 10. แสดงตัวอย่างการเทรนโมเดล

รูปที 11. แสดงขันตอนการทํางานของแอปพลิเคชัน

3.3 การประเมินประสิทธิภาพโมเดล
การประเมินประสิ ทธิภาพโมเดลในงานวิจยั นีใช้การวัดค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) ในการจําแนกประเภทภาพ ซึ งเป็ นค่าทีได้
จากวิธีการทดสอบเพือหาค่าพยากรณ์ความถูกต้องของข้อ มูล
โดยคิดเป็ นค่าร้อยละ ใช้สูตรคํานวณดังสมการที 1 [14]
Accuracy =

TP+TN
× 100
TP+TN+FP+FN

รูปที 12. ตัวอย่างการนําโมเดลเข้าใช้ งานบน Android Studio
เครื องมือในการพัฒนาระบบใช้โปรแกรม Android Studio
และภาษา JAVA โดยการนําไฟล์โ มเดลไปไว้ในโปรเจ็กต์ที
สร้างด้วยโปรแกรม Android Studio (รู ปที 12) การทํางานของ
ระบบจะสามารถถ่ายภาพเล็บด้วยกล้องสมาร์ทโฟน จากนันทํา
การประมวลผลและจําแนกภาพด้วยโมเดลการเรี ยนรู้เชิงลึกทีได้
ฝึ กสอนไว้เพือตรวจสอบรู ป ภาพ หลังจากนันระบบจะแสดง
ผลลัพธ์ดว้ ยการวิเคราะห์จาํ แนกกลุ่มโรคทีตรวจพบพร้อมแสดง
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องทีหน้าจอแอปพลิเคชัน

(1)

โดย TP คือ คลาสบอกว่าจริ งและทํานายว่าจริ ง TN คือ
คลาสบอกว่าไม่จริ งและทํานายว่าไม่จริ ง FP คือ คลาสบอกว่า
จริ งและทํานายว่าไม่จริ ง FN คือ คลาสบอกว่าไม่จริ งและทํานาย
ว่าจริ ง

3.4 การพัฒนาระบบ
3.5 การประเมินประสิทธิภาพระบบ

การออกแบบและพัฒนาระบบเป็ นขันตอนของการนําโมเดล
จําแนกภาพทีได้ไปพัฒนาส่ วนติดต่อ ผูใ้ ช้ในรู ปแบบแอปพลิ เค
ชันบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพือให้ง่ายและ
สะดวกต่ อ การใช้ง าน โดยดํา เนิ น การออกแบบขันตอนการ
ทํางานของแอปพลิเคชัน ดังรายละเอียดในรู ปที 11

การประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพระบบ ดํ า เนิ นการประเ มิ น
ประสิ ทธิภาพการจําแนกกลุ่มโรคจากภาพเล็บของแอปพลิเคชัน
และประเมินผลความพึงพอใจจากผูใ้ ช้ โดยได้ทาํ การติดตังแอป
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟน จากนันทําการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
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แอปพลิเคชัน โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานและประเมินผล
ระบบ ดําเนิ นการสรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ด้ ว ยการหาค่ า ความถู ก ต้อ ง ค่ า เฉลี ยและค่ า ส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน

ภาพดีทีสุ ด รายละเอียดผลการทดลองดังตารางที 3 ซึ งจากผล
การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพโมเดลบนชุดข้อมูลฝึ กสอน พบว่า
โมเดล MobileNet 1.0 ได้ค่าความถูกต้องมากทีสุ ด คือ 90.20%
รองลงมา คือ MobileNet 0.50 และ MobileNet 0.75 ได้ค่าความ
ถูกต้องเท่ากับ 89.20%, 87.80% ตามลําดับ ดังนันงานวิจัย จึง
เลือกใช้โมเดล MobileNet 1.0 ซึงได้ค่าความถูกต้องมากทีสุด

4. ผลการทดลอง
เพือหาประสิ ทธิ ภาพของระบบ งานวิจยั นีได้แบ่งการทดลองไว้
3 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการทดสอบหาประสิ ท ธิ ภาพของโมเดล
ด้วยการหาค่าความถูกต้องของการเรี ยนรู้ภาพ ส่ วนที 2 ทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการจําแนกภาพตามกลุ่มของโรคต่างๆ ของแอป
พลิ เ คชัน และส่ ว นที 3 ประเมิ น การใช้ร ะบบกับ ผู ้ใ ช้ง าน มี
รายละเอียดดังนี

ตารางที 4. ผลการทดสอบโดยใช้ โมเดล MobileNet 1.0
Loss (%) Accuracy (%)
Category
ไขข้ออักเสบ
1.00
99.00
สะเก็ดเงิน
9.00
91.00
มะเร็งผิวหนัง
0.00
100.00
โลหิตจาง
10.00
90.00
ปกติ
29.00
71.00
ค่าความถูกต้องเฉลีย
90.20

4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล
ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพโมเดลทีได้จากการนํารู ปภาพ 400
ภาพมาทําการเรี ยนรู ้กบั โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชนั ซึง
งานวิจยั นีทดลองเปรี ยบเทียบโมเดลการเรี ยนรู ้แบบ MobileNet
จํา นวน 3 แบบ ได้ แ ก่ MobileNet 0.50, MobileNet 0.75 และ
MobileNet 1.0 ทีให้ค่าความแม่นยําสู ง [8] มีประสิ ทธิ ภาพใน
การจําแนกข้อมูลรู ปภาพได้เร็ว ไฟล์โมเดลขนาดเล็ก สามารถ
นําไปใช้งานได้ดีบนสมาร์ทโฟน โดยกําหนดค่าพารามิเตอร์ที
ใช้ในการทดลองดังแสดงในตารางที 2

จากตารางที 4 แสดงผลการสร้างโมเดลเพือจําแนกกลุ่มโรค
โดยการทดลองแสดงค่าความถูกต้อง (Accuracy) และค่าความ
ผิดพลาด (Loss) ในการจําแนก เมือพิจารณาในแต่ละประเภท
พบว่าการจําแนกภาพเล็บ โรคมะเร็ งผิวหนังมีค่าความถู ก ต้อง
ของการจําแนกสูงกว่าประเภทอืน คือ 100.00% การจําแนกภาพ
เล็บปกติมีความถูกต้องน้อยทีสุ ด คือ 71.00% ผลลัพธ์ค่าความ
ถูก ต้องเฉลี ยการจํา แนกภาพทัง 5 ประเภทของโมเดลเท่า กับ
90.20% ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องอยู่ในระดับดี ดังนันจึง
นําโมเดลนี ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันวิเคราะห์
จําแนกกลุ่มโรคจากภาพถ่ายเล็บต่อไป

ตารางที 2. การกําหนดค่ าพารามิเตอร์ ทีใช้ ในการทดลอง
ชื อพารามิเตอร์
ค่าทีกําหนด
ขนาดรู ปภาพนําเข้า (Input Size)
224x224 พิกเซล
จํานวนรอบในการฝึ กสอน (Epoch)
500 รอบ
อัตราการเรี ยนรู ้ (Learning Rate)
0.001

4.2 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ผลการพัฒ นาแอปพลิ เ คชั น วิ เ คราะห์ จํา แนกกลุ่ ม โรคจาก
ภาพถ่ายเล็บ แสดงรายละเอียดแอปพลิเคชันดังนี หน้าจอหลัก
แอปพลิ เ คชัน แสดงดัง รู ปที 13 เมื อผู ้ใ ช้ เ ลื อ กเมนู ถ่ า ยภาพ
ผู ้ใ ช้ง านต้อ งใช้ก ล้อ งสมาร์ ท โฟนถ่ า ยภาพเล็บ ดัง รู ป ที 14
จากนันแอปพลิเคชันจะเรี ยกใช้การประมวลผลจากโมเดลการ
เรี ย นรู ้เชิ งลึก ทีได้ฝึ กสอนไว้เพือวิเคราะห์ภาพเล็บ และแสดง
ผลลัพธ์โรคทีสามารถวิเคราะห์ได้จากลักษณะเล็บทางหน้าจอ
พร้อมเปอร์เซ็นต์ค่าความถูกต้อง (รู ปที 15)

ตารางที 3. แสดงผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพโมเดล
Model
Loss (%) Accuracy (%)
MobileNet 1.0
9.80
90.20
MobileNet 0.75
12.20
87.80
MobileNet 0.50
10.80
89.20
ในการฝึ กสอนโมเดลได้ ท ํ า การทดลองเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ทธิภาพโมเดล 3 แบบ เพือศึกษาว่าโมเดลใดมีประสิทธิ
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ทดสอบแอปพลิเคชันใช้ตวั ชีวัด คือ ค่าความถูกต้อง (Accuracy)
ใช้สมการดังนี
Accuracy =

No. of Correct Classify
× 100
No. of Total Classify

(2)

ตารางที 5. แสดงผลการทดสอบการใช้ งานแอปพลิเคชัน
Category
จําแนก จําแนก Accuracy
ถูกต้ อง ผิดพลาด
(%)
ไขข้ออักเสบ
29
1
97.00
สะเก็ดเงิน
22
8
73.00
มะเร็งผิวหนัง
27
3
90.00
โลหิตจาง
20
10
67.00
ปกติ
19
11
63.00
ค่าความถูกต้องเฉลีย
78.00

รู ปที 13. หน้ าจอหลักแอปพลิเคชัน

รู ปที 14. หน้ าจอการถ่ายรู ป

รู ปที 16. กราฟแสดงค่ าความถูกต้องในการจําแนกภาพของแอป
พลิเคชัน
จากตารางที 5 และรู ป ที 16 แส ดงผลการท ดสอ บ
ประสิ ท ธิ ภ าพการจํา แนกภาพของแอปพลิ เ คชั น โดยสรุ ป
ค่ าเฉลี ยความถูก ต้องในการจําแนกภาพโรคจากลักษณะเล็บ
เท่ ากับ 78.00% ซึ งมีป ระสิ ท ธิ ภาพความถูกต้องอยู่ในระดับ ดี
โรคที แอปพลิเคชัน สามารถทํานายได้ถูก ต้องมากที สุ ดได้แก่
โรคไขข้ออักเสบ ส่ วนประเภทภาพทีทํานายได้ถูกต้องตําทีสุด
ได้แก่ ภาพเล็บปกติ ซึงการจําแนกภาพเล็บทีผิดพลาดเนืองจาก
ภาพเล็บปกติ มีลกั ษณะสี และรู ปทรงของเล็บคล้ายคลึงกับภาพ
เล็บ โรคโลหิ ต จาง จึ งทําให้มีบ างรู ปภาพของภาพเล็บปกติถูก
จําแนกโรคผิดเป็ นภาพเล็บโรคโลหิ ตจาง จึงทําให้ภาพเล็บปกติ
มีความถูกต้องตํากว่าภาพโรคอืนๆ ในทางตรงกันข้ามภาพเล็บ
โรคไขข้ออักเสบ มีลกั ษณะทีแตกต่างจากโรคอืนๆ อย่างชัดเจน

รู ปที 15. หน้ าจอผลลัพธ์
การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของแอปพลิ เ คชัน โดยการ
ทดสอบการจํา แนกภาพกลุ่ ม โรคจากภาพเล็ บ 5 ประเภท
ประเภทละ 30 ภาพ ชุดข้อมูลภาพทดสอบในขันตอนนีรวบรวม
จากเว็บ ไซต์ที เป็ นแหล่ งแจกจ่ ายรู ป ที อนุ ญาตให้ ใ ช้ไ ด้ การ
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จึ งทํา ให้โ มเดลสามารถรู ้ จ ํา ลักษณะของโรคได้อย่า งถู กต้อง
แม่นยํามากกว่าโรคชนิดอืนๆ

ภาพถ่ายเล็บอยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.09 และค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในด้านความสะดวก
และง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลีย 4.27 รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ทํางานได้ตามฟั งก์ชันงาน และด้านตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้ ค่าเฉลีย 4.13, 4.07 ตามลําดับ

4.3 ผลการประเมินการใช้ งานระบบ
ผลการประเมินการใช้งานระบบวิเคราะห์โรคจากภาพถ่ายเล็บ
ได้นาํ ไปทดสอบการใช้งาน ซึ งกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา
ความพึงพอใจ ได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการแพทย์จาํ นวน 1 คน
ผูเ้ ชียวชาญด้านเทคโนโลยีจาํ นวน 3 คน และกลุ่มผูใ้ ช้ทวไป
ั
จํ า นวน 26 คน ร วมจํ า น วน 30 คน โดยวิ เ คราะห์ จ าก
แบบสอบถามเพือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน แบ่ง
ระดับการให้คะแนนจากน้อยทีสุดไปหามากทีสุ ด (ระดับ 1 ถึง
5) ระดับคุณภาพวัดจากค่าเฉลียของข้อมูลโดยมีความหมายดังนี
4.51-5.00 ดีมาก
3.51-4.50 ดี
2.51-3.50 ปานกลาง
1.51-2.50 พอใช้
1.00-1.50 ควรปรับปรุ ง
และจากการนําระบบไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน ความพึง
พอใจ ผลการประเมินมีรายละเอียดดังตารางที 6

5. สรุปและอภิปรายผล
การศึกษานี เป็ นส่ วนหนึ งของความพยายามที จะพัฒนาระบบ
วิ เ คราะห์ โ รคเบื องต้น จากถ่า ยภาพเล็ บ ด้ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิ งลึกแบบโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลู
ชัน สําหรับ การจําแนกภาพ ซึ งสามารถนําไปใช้ป ระโยชน์ใน
การช่วยคัดกรองความเสี ยงการเกิดโรคจากลักษณะเล็บได้ด้วย
ตัวเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสะดวกรวดเร็ ว การศึกษานี ใช้
ชุดข้อมูลภาพตัวอย่างของเล็บ 5 ประเภท ได้แก่ ภาพเล็บโรคไข
ข้อ อัก เสบ (Rheumatoid) ภาพเล็ บ โรคสะเก็ ด เงิ น (Psoriasis)
ภาพเล็บโรคมะเร็ งผิวหนัง (Melanoma) ภาพเล็บโรคโลหิ ตจาง
(Anemia) และภาพเล็บปกติ (Normal) เครื องมือในการฝึ กสอน
และสร้างโมเดลใช้ภาษา Python และไลบรารี TensorFlow เพือ
ทําการจําแนกภาพตามกลุ่มของโรคต่างๆ ผลการทดลองจาก
ตารางที 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของโมเดลแต่
ละวิธี พบว่าโมเดลการเรี ยนรู ้ แบบ MobileNet 1.0 มีค่ าความ
ถูกต้องสูงสุดเท่ากับ 90.20% สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [8] ซึง
พบว่าโมเดลทีสร้างขึนโดยใช้โ ครงข่ายแบบ MobileNet 1.0 มี
ความสามารถในการจําแนกภาพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งทีสุ ด
ดังนันงานวิจยั นีจึงนําโมเดลทีได้จากโครงข่ายการเรี ยนรู ้แบบ
MobileNet 1.0 ไปใช้พฒั นาส่วนติดต่อผูใ้ ช้งานในรู ปแบบแอป
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ในขันตอนการตรวจสอบประสิ ท ธิ ภาพของแอปพลิเคชัน
ซึ งวัด จากร้ อ ยละความถู ก ต้อ งของการจํา แนกภาพจํา นวน
ประเภทละ 30 ตัวอย่าง พบว่าแอปพลิเคชันสามารถจําแนกภาพ
ตามกลุ่มของโรคต่างๆ คิดเป็ นร้อยละความถูกต้องเฉลีย 78.00%
ผลการทดลองชีให้เห็นว่าแอปพลิเคชันสามารถจําแนกภาพโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ วนผลการประเมินค่าความถูกต้องในการจําแนกภาพแต่
ละประเภท (ตารางที 5) พบว่าการจําแนกภาพเล็บ โรคไขข้อ
อักเสบ มีค่าความถูกต้องสูงสุด 97.00% ส่ วนผลการจําแนกภาพ
เล็บ ปกติ มี ค่ า ความถูก ต้อ งตําที สุ ด ค่ า ความถู ก ต้อ ง 63.00%

ตารางที 6. แสดงผลการประเมินการใช้ ระบบ
รายการประเมิน
1.ด้านตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ (Functional
Requirement Test)
2.ด้านการทํางานได้ตาม
ฟังก์ชนั งาน
(Functional Test)
3.ด้านความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน
(Usability Test)
4.ด้านความน่าเชือถือของ
ระบบ (Reliability Test)
ค่าเฉลีย

Mean S.D.

การ
แปล
ผล

4.07

0.51

ดี

4.13

0.67

ดี

4.27

0.44

ดี

3.90

0.30

ดี

4.09

0.48

ดี

จากตารางที 6 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจการใช้ง าน
ระบบของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อระบบทีพัฒนาขึน พบว่าภาพรวม
ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งต่ อ ระบบวิ เ คราะห์ โ รคจาก
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สาเหตุ ที การจํา แนกภาพเล็บ ปกติ มี ผ ลลัพ ธ์ ค่ า ความถู ก ต้อ ง
ค่อนข้างน้อย เนื องจากชุดข้อมูลภาพทีนํามาฝึ กสอนของภาพ
เล็บปกติและภาพเล็บโรคโลหิ ตจาง มีลกั ษณะสีและรู ปทรงของ
เล็บค่อนข้างคล้ายคลึงกัน ทําให้มีบางรู ปภาพของภาพเล็บปกติ
ถูกจําแนกโรคผิดเป็ นภาพเล็บโรคโลหิ ตจาง จึงทําให้ภาพเล็บ
ปกติ มี ค วามถู ก ต้อ งตํากว่ า ภาพโรคอื นๆ นอกจากนี จากการ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภาพแอปพลิ เคชัน บนสมาร์ ท โฟนยังพบว่า
ความถูกต้องของการจําแนกภาพลดลงจากขันตอนการสร้าง
โมเดล (ตารางที 4 และตารางที 5) สาเหตุเนื องมาจากภาพที
นําไปใช้ในการฝึ กสอนมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น แสง
พืนหลัง แต่เมือถ่ายภาพจากกล้องสมาร์ ทโฟน ซึ งไม่สามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมเหมือนขันตอนการฝึ กสอนได้ จึงทําให้
การถ่ายภาพในช่วงเวลาทีมีแสงสว่างมากหรื อเกิดการสะท้อน
แสง จะส่งผลให้โมเดลประมวลผลภาพผิดพลาดและค่าความถูก
ต้องการจําแนกภาพจะลดลง ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [15]
ที พบว่าแสงสะท้อนจากภาพถ่ายมี ผลต่อ การประมวลผลภาพ
ของโมเดลการเรี ยนรู้เชิงลึก
ในส่ วนของการประเมิ น ความพึ ง พอใจจากผู้ใช้งาน ซึ ง
ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความพึง พอใจโดยรวมสรุ ป ได้ว่า แอปพลิ เคชัน ที พัฒนาขึ น
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ ดี มี ค่ า เฉลี ยเท่ า กับ 4.09 แสดงว่ า แอปพลิ เ คชั น ที
พัฒนาขึ นนี สามารถนําไปใช้เ ป็ นเครื องมื อตรวจสอบปั ญหา
สุ ข ภาพโดยใช้ภ าพถ่ า ยเล็ บ ซึ งจะช่ ว ยให้ ผู ้ใ ช้ง านสามารถ
ตรวจสอบคัดกรองความเสี ยงโรคด้วยตนเองเบืองต้นได้ท ัน ที
ก่อนทีจะไปพบแพทย์เพือวินิจฉัยโดยละเอียดต่อไป
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานวิจยั ต่อไปในอนาคตมีดงั นี
เพือให้ร ะบบสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายจําเป็ นต้องมี
ข้อ มู ล ที ใช้ใ นการฝึ กสอนที หลากหลายและมี จํา นวนเพี ย ง
พอทีจะใช้แทนกลุ่มข้อมูลได้ทุกกลุ่ม ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
การจํ า แนกภาพสามารถปรั บ ปรุ งได้ โดยการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเตรี ยมข้อมูล เพือให้โมเดลการเรี ยนรู ้สามารถดึง
คุณลักษณะเด่นของโรคให้เกิดความแตกต่างระหว่างข้อมูลโรค
แต่ละประเภทให้เพิมมากขึน จะทําให้ระบบสามารถจําแนกภาพ
อย่างมีประสิ ทธิภาพเพิมมากยิงขึน
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