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Abstract

This aeticle presents a research and development of
a semantic decision making model for providing initial
disease name prediction and personal risk of disease
based on clinical laboratory results. The model
based on an adaptive neuro-fuzzy inference system.
The semantic fuzzy rule was designed with nine input
blood results and three output interpretations. The input
variables are FBS, BUN, Creatinine, Uric acid, Cholesterol,
Triglyceride, ALP, ALT and AST. The output detected
the laboratory results interpretation such as diagnosis
risk levels of disease which are classified with a fuzzy
linguistic variable. In this research, we presented an
implementation of the ontology in Protégé 3.4.4
using OWL and SWRL rules. These rules can infer blood

diagnosis results from an existing semantic knowledgebase
with rule inference engine. The efficiency in providing
accuracy for initial
prediction of disease name from blood diagnosis
result of the proposed model was evaluated by 10-fold
cross-validation, using a verified data set for the network
training and rule testing. The model performance was
measured and found the average value of 98.55% for
precision, 99.27% for recall , and 99.07% for F-measure.
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การท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้นจากจากผลตรวจเลือดด้วยระบบอนุมาณนิวโรฟัซ
ซีลอจิกแบบปรับตัวได้
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บทคัดย่อ

บทความนี้น�ำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาตัวแบบระบบ
การตัดสินใจเชิงความหมายส�ำหรับการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้น
และความเสีย่ งในการเกิดโรคส่วนบุคคลจากผลการตรวจเลือด
จากห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ ตัวแบบ ถูกพัฒนาขึน้ บนพืน้
ของหลักการอนุมาณนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ กฎของการตัดสิน
ใจเชิงความหมายแบบฟัซซีไ่ ด้รบั การออกแบบส�ำหรับข้อมูลน�ำ
เข้าผลตรวจเลือด 9 รายการตรวจ และข้อมูลการส่งออกการ
แปลผลตรวจ 3 ผลลัพธ์ ข้อมูลการน�ำเข้าประกอบด้วยผลตรวจ
FBS, BUN, Creatinine, Uric acid, Cholesterol, Triglyceride,
ALP, ALT และ AST ข้อมูลส่งออกเป็นผลของการแปลผล
ตรวจเลือดทางห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ ผลการท�ำนายชือ่
โรคเบือ้ งต้น และผลระดับความเสีย่ งในการเกิดโรค ในงานวิจยั
นีเ้ ราใช้โปรแกรมโปรทีเจ เวอร์ชนั่ 3.4.4 ในการสร้างออนโทโลยี
เพือ่ เป็นฐานความรูใ้ นรูปแบบของ OWL และสร้างกฎเชิงความ

บทน�ำ

ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
มีบทบาทส�ำคัญในการด้านการแพทย์ มีการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการท�ำงานตั้งแต่
ต้ น ทางจนถึ ง ปลายทางโดยมี ก ารพั ฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ส่วนใหญ่จะเห็นได้อย่างชัดเจนในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือทางการแพทย์ ได้แก่ การผ่าตัด
จากระยะไกล (Telerobotic Operation) เพือ่ ให้บริการด้าน
สาธารณสุขเข้าถึงทุกท้องถิน่ ในประเทศ มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหุ่นยนต์เข้ามา
ช่วยให้แพทย์ทำ� งานได้สะดวกยิง่ ขึน้ ในการผ่าตัดหัวใจซึง่ ต้องการ
ผูน้ พิ นธป์ระสานงาน: สุรศักดิ์ มังสิงห์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 (โทร.: 0-2579-1111 ต่อ 3040;
E-mail address: smungsing@gmail.com)
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หมายในรูปแบบภาษา SWRL ทีส่ ามารถอนุมานกฎจากฐาน
ความรูเ้ ชิงความหมายทีส่ ร้างขึน้ การประเมินประสิทธิภาพ
ความถูกต้องของตัวแบบระบบการท�ำนายชือ่ โรคเบือ้ งต้นจาก
ผลตรวจเลือดใช้การตรวจสอบแบบไขว้ (10-Fold Cross-Validation)
โดยใช้ชดุ ข้อมูลทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้วมาใช้สอนเครือข่ายนิวรอล
และทดสอบกฎ ผลการทดสอบพบว่าตัวแบบมีคา่ เฉลีย่ ของค่าความ
แม่นย�ำ (Precision) 98.55% ค่าความครบถ้วน (Recall) 99.27%
และค่าความถ่วงดุล (F-measure) 99.07%
ค� ำ ส� ำ คั ญ : ระบบการท� ำ นายโรค, ผลเลื อ ด, ออนโทโลยี ,
ฟัซซี่ลอจิก, โครงข่ายประสาทเทียม
วันที่รับต้นฉบับ 19 กุมภาพันธ์ 2559; วันที่ตอบรับ 24
พฤษภาคม 2559

ความเที่ยงตรงของศัลยแพทย์ การพัฒนาดังกล่าวได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของแพทย์ตลอดจน
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการแพทย์ทกี่ า้ วหน้าทีส่ ดุ ในปัจจุบนั
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรต่างๆ ทั้งที่เป็นความรู้
ชัดแจ้ง (Explicit) และความรู้ไม่ชัดแจ้ง (Tacit) การจัดการ
องค์ความรู้ในองค์กรทางด้านการแพทย์ ยังคงเป็นเรื่องที่มี
ความน่าสนใจและมีการศึกษามากมาย รวมถึงมีการพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ซี แ มนติ ก เว็ บ
(Semantic Web) ถูกน�ำมาเป็นทางเลือกในการน�ำมาประยุกต์
ใช้งานด้านการแพทย์ในหลากหลายบริบท เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการค้นหาข้อมูลในรูปแบบใหม่โดยการสร้างเครือข่าย
ข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว ซีแมนติกเว็บ
จะท�ำงานในลักษณะออนไลน์และข้อมูลทุกอย่างทีอ่ อนไลน์นนั้
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จะเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์กันทั่วทั้งระบบ ท�ำให้เรา
สามารถลดขนาด และระยะเวลาในการท�ำงานให้น้อยลง
ซีแมนติกเว็บใช้มาตรฐานเทคโนโลยีของกรอบแนวคิด
ภาษาอาร์ดีเอฟ (Resource Description Framework: RDF)
มาใช้อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล ภาษาโอดับบลิวแอล
(Web Ontology Language: OWL) ใช้อธิบายโครงสร้างของ
ข้อมูลโดยนิยามขอบเขตของค�ำเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างของ
ข้ อ มู ล และภาษาเอ็ ก ซ์ เ อ็ ม แอล (Extensible Markup
Language: XML) ใช้เก็บข้อมูลรูปแบบเอกสารที่มีความแตก
ต่างกันให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ และสร้างข้อมูลที่สามารถ
อธิบายเนือ้ หาของตัวเองได้ แนวทางของซีแมนติกเว็บช่วยท�ำให้
การจัดการข้อมูล สามารถแบ่งปันข้อมูล และน�ำข้อมูลกลับมา
ใช้ใหม่ได้ข้ามแอปพลิเคชัน (Application) หรือคอมมูนิตี้
(Community) ทีม่ กี ารระบุขอบเขตได้ โดยมีกลไก (Machines)
ที่สามารถเข้าใจองค์ประกอบของข้อมูลซึ่งมีการระบุขอบเขต
ทฤษฎี (Domain Theory) รูปแบบนี้ เราอาจเรียกว่าเป็น
ออนโทโลยี (Ontology)
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์เป็นส่วนส�ำคัญ
อย่างยิง่ ในการสนับสนุนด้านวินจิ ฉัยโรคของผูป้ ว่ ย ห้องปฏิบตั ิ
การทางการแพทย์มีหน้าที่หลักในการตรวจสิ่งส่งตรวจต่างๆ
จากร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดมาตรวจวิเคราะห์เพื่อ
ค้นหาระดับของค่าต่าง ๆ เช่น ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด (Fasting
Blood Sugar) ระดับของสารที่ตรวจที่บ่งบอกถึงการท�ำงาน
ของไต (BUN & Creatinine) หรือระดับไขมันคอเลสเตอรอล
(Cholesterol) และค่าการตรวจวิเคราะห์ที่ได้นั้นแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญจะได้น�ำไปแปลผลการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค และ
แจ้งให้แก่ผู้รับการตรวจทราบต่อไป ความรู้ในการวินิจฉัยค่า
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้จากผลตรวจเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ
อย่างมากในเรื่องที่จะใช้ในการติดตามภาวะสุขภาพ และ
การวินิจฉัยการเกิดโรคต่าง ๆ อย่างไรก็ตามปัจจุบันการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการความรู้ทางการแพทย์
ยังมีอยู่อย่างจ�ำกัด และได้ผลลัพธ์ที่ยังไม่มีความละเอียด
เพี ย งพอในการช่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย โรคปั จ จุ บั น วงการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข ไทยใช้ ส าธารณสุ ข ขั้ น มู ล ฐานเป็ น หั ว ใจของ
การพัฒนาการสาธารณสุข เน้นที่ตัวประชาชนให้มีบทบาท
อันส�ำคัญในการดูแลสุขภาพตัวเอง โดยส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการดูแลตัวเอง
(Self-Care) ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
และการรักษาโรค ดังนัน้ การน�ำเทคโนโลยีดา้ นปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) เช่น การพัฒนาระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ
(Expert Systems: ES) มาช่วยในงานทางการแพทย์และ
สาธารณสุข จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพที่ดีและสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับเบื้องต้น และ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ในระยาว
งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาฐานความรู้ (Knowledge
Base) ในเรือ่ งของการท�ำนายชือ่ โรคเบือ้ งต้นจากผลตรวจทีไ่ ด้
จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Medical Laboratory)
เฉพาะในส่ ว นของการแปลผลตรวจเลื อ ด (Laboratory
Diagnosis) โดยใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีในการสร้างฐานความ
รู้เชิงความหมาย ร่วมกับกฎนิวโรฟัซซี่แบบปรับตัวได้ด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบโครงข่ายประสาทเทียม (Adaptive Neuro
Fuzzy Rule) เพื่อดึงฐานความรู้เชิงความหมายออกมาใช้
รวมถึงพัฒนาตัวแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
โดยตั ว แบบระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ ใ ช้ ส� ำ หรั บ ประชาชนทั่ ว ไป
สามารถน�ำผลตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มา
ท�ำการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้นจากผลตรวจเลือดด้วยตนเอง
ในเบื้องต้นได้ เพื่อช่วยส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ การเฝ้า
ระวังการเกิดโรคด้วยตนเอง และกระตุ้นเตือนให้ประชาชน
ได้ ไ ปพบแพทย์ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ก รณี พ บว่ า มี ค วามเสี่ ย งของ
โรคต่าง ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มผลส�ำเร็จในการรักษาได้ในอนาคต

แนวคิ ด พื้ น ฐานของออนโทโลยี ฟั ซ ซี่ ล อจิ ก และโครงข่ า ย
ประสาทเทียม

ออนโทโลยี (Ontology)
ฐานความรูส้ ำ� หรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ออนโทโลยี
เป็นรูปแบบองค์ความรู้เฉพาะทาง (Domain Knowledge)
ที่ ส ่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด จากการพั ฒ นาขึ้ น โดยวิ ศ วกรความรู ้
(Knowledge Engineers) ร่ ว มกั บ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง
(Domain Experts) โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือเพือ่ ให้สามารถ
น�ำความรู้เฉพาะทาง ไปประยุกต์ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้หลากหลายชนิด เทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้ (Knowledge
Engineering) มีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนา จัดเก็บ และ
แบ่งปันองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้สามารถน�ำไป
ใช้งานได้ในโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ตา่ งๆ ให้สามารถ
ท�ำงานได้อย่างชาญฉลาดและมีความเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น
ออนโทโลยี สามารถบอกระดับความสัมพันธ์ของข้อมูลได้
โดยทีอ่ อนโทโลยีเป็นการสร้างโครงสร้างฐานความรูท้ างด้านใด
ด้านหนึง่ หรือขอบเขต (Domain) ใดขอบเขตหนึง่ ซึง่ มีแนวคิด
และความเข้าใจตรงกัน ออนโทโลยีใช้ในการอธิบายความหมาย
ของสิง่ ต่าง ๆ และสามารถจัดหมวดหมูข่ องข้อมูลได้ในขอบเขต
ความสนใจหนึง่ ๆ ซึง่ ในปัจจุบนั ออนโทโลยีได้ถกู น�ำมาประยุกต์
ใช้งานมากยิ่งขึ้น ออนโทโลยีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจ�ำกัดขอบเขต
ข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge) นั้น ๆ โดยมีความสามารถ
ในการใช้ขอ้ มูลร่วมกัน (Share) สามารถน�ำข้อมูลกลับมาใช้ได้
(Reuse) และมี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดคุ ณ สมบั ติ
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(Inheritance) การน�ำออนโทโลยีมาใช้งานจึงเป็นทางเลือกหนึง่
ฟัซซี่มีลักษณะที่พิเศษกว่าตรรกะแบบจริงเท็จ (Boolean
ในการแชร์ข้อมูล และแยกองค์ความรู้ออกจากฐานข้อมูล
Logic) เป็นแนวคิดที่มีการต่อขยายในส่วนของความจริง
มีงานวิจยั หลายงานทีไ่ ด้นำ� เทคโนโลยีซแี มนติกเว็บมาใช้ในงาน
(Partial True) โดยค่าความจริงจะอยู่ในช่วงระหว่างจริง
1, 2, 3
ด้านการแพทย์ได้แก่งานวิจัยของชานกา และคณะ
(Completely True) กับเท็จ (Completely False) หรือเป็น
การพัฒนาออนโทโลยีเป็นกระบวนการที่ต้องด�ำเนินอยู่
เซตที่มีค่าความเป็นสมาชิกอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ตรรกะแบบ
อย่างต่อเนือ่ งตามพัฒนาการขององค์ความรูใ้ นแต่ละสาขาวิชา
ฟัซซี่ (Fuzzy Logic) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ
มีแนวคิดในการพัฒนาออนโทโลยีสองแนวทางคือ การพัฒนา
ภายใต้ความไม่แน่นอนของข้อมูลโดยยอมให้มคี วามยืดหยุน่ ได้
ขึ้นเองโดยมีการระบุขอบเขตของออนโทโลยีที่ศึกษา หรือ
วิทยาการเกี่ยวกับฟัซซี่ลอจิกมีจ�ำนวนมาก แต่ที่นิยมและ
การพิจารณาเลือกใช้ตัวแบบออนโทโลยีที่มีอยู่แล้ว (Consider
การประยุกต์ใช้งานมากที่สุดได้แก่ กฎฟัซซี่แบบถ้า-แล้ว
Reuse) มาใช้ซ�้ำหรือน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับขอบเขต
(if-then rule)5
ที่ศึกษา4
มาตรฐานของภาษาทีใ่ ช้ในการพัฒนาออนโทโลยี (Ontology
Language) เพื่อให้สามารถแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
บนเครือข่ายเว็บ คือ มาตรฐานโอดับบลิวแอลซึ่งเป็นภาษา
มาตรฐานส�ำหรับการพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการใช้งานตาม
แนวทางของเว็บความหมาย ภาษาดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้น
โดยอิงจากมาตรฐานอาร์ดเี อฟ (RDF: Resource Description
Framework) โดยใช้รูปแบบภาษา เอกซ์เอ็มแอล (XML:
Extensible Markup Language) และมาตรฐานการอ้างอิง
ข้อมูลยูอาร์ไอ (URI: Uniform Resource Identifier)
ภาพที่ 1 รูปรูปแบบการจั
ดกลุ่มด้วดยกฎฟั
ซี่5 ซซี่ 5
โดยมาตรฐานเหล่านีล้ ว้ นเป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อการพัฒนา
ที่ 1 รูปแบบการจั
กลุ่มด้วซยกฎฟั
เว็บความหมาย
ปที่ 1 สามารถเขียนเป็นกฎในรูปประโยคภาษาได้ดงั นี้
โปรแกรมเครือ่ งมือส�ำหรับสนับสนุนการพัฒนาออนโทโลยี
จากรูปที่ 1 สามารถเขียนเป็ นจากรู
กฎในรู
ปประโยคภาษาได้ดงั นี้
กฎข้อ 1: ถ้า x1 มีค่า low และ x2 มีค่า low แล้ว
(Ontology Editor) ในปัจจุบนั ทีไ่ ด้รบั ความนิยม เช่น โปรแกรม
			ข้อมูล (x1, x2) เป็นกลุ่ม C1
โปรทีเจ (Protégé) ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
กฎข้
อ
1:
ถ้
า
x
lowอและ
ว ข้อและ
มูล (xx1, มีx2ค)่าเป็high
นกลุ่มแล้Cว1
มีค่าแล้low
2: xถ้2ามีคxา่1 low
(Stanford University) โปรแกรมโฮโซ (Hozo) ซึง่ พัฒนาโดย 1 มีคา่กฎข้
2
		
ข้อมูล (x1, x2) เป็นกลุ่ม C2
มหาวิทยาลัยโอซากา (Osaka University) โปรแกรมออนโท
กฎข้อ 3: ถ้า x มีค่า high และ x2 มีค่า low แล้ว
อีดิท (OntoEdit) ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยคาร์ลสฮัวร์
กฎข้ อ 2: ถ้า x มีคา่ low และ xข้2อมีมูคลา่1 high
แล้ว ข้อมูล (x , x ) เป็ นกลุ่ม C2
(x1, x2) เป็นกลุ่ม1 C32
(Karlsruhe University) ประเทศเยอรมัน และโปรแกรมเว็บ 1		
กฎข้อ 4: ถ้า x1 มีค่า high และ x2 มีค่า high แล้ว 		
โอดีอี (WebODE) ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสารพัดช่าง
x2)ว เป็
ประเทศ
แห่งมาดริด (Universidad Politécnica de Madrid)กฎข้
อ 3: ถ้า x1		
มีคา่ high และ xข้2อมีมูคลา่ (x
low1, แล้
ข้อนมูกลุ
ล (x่ม1,Cx42) เป็ นกลุ่ม C3
สเปน เป็นต้น โดยเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)
กระบวนการวิศวกรรมความรู้ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ท่ีเป็นวิศวกร
า ยประสาทเที
ต ศาสตร์
ความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สามารถถ่ายทอดและ
กฎข้ อ 4: ถ้า x1 มีคา่โครงข่
high และ
x2 มีคา่ highย มแล้วคืข้ออมูโมเดลทางคณิ
ล (x1, x2) เป็ นกลุ
่ม C4
(ภาพที่ 2)ส�ำหรับประมวลผลสารสนเทศด้วยการค�ำนวณ
จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของออนโทโลยีได้สะดวก และ
แบบคอนเนคชันนิสต์ (Connectionist) เพือ่ จ�ำลองการท�ำงาน
ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น ส� ำ หรั บ งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ เ ลื อ กใช้ โ ปรแกรมโปรที เ จ
โครงข่ ายประสาทเทียม (Artificial
Neural
ของเครื
อข่าNetwork)
ยประสาทในสมองมนุษย์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ
ในการพัฒนาออนโทโลยี
สร้างเครือ่ งมือซึง่ มีความสามารถในการเรียนรูก้ ารจดจ�ำรูปแบบ
Recognition)
ปมานความรู
้ (Knowledge วยการคานวณแ
ฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy Logic)
โครงข่ายประสาทเทียม คื(Pattern
อ โมเดลทางคณิ
ตศาสตร์ (รูและการอุ
ปที่ 2)สาหรั
บประมวลผลสารสนเทศด้
Deduction) เช่นเดียวกับความสามารถที่มีในสมองมนุษย์
ฟัซซีล่ อจิก หรือ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ถูกพัฒนามาจาก
แนวคิ ด เริ่ ม ต้ น ของเทคนิ ค นี้ ไ ด้ ม าจากการศึ ก ษาข่ า ยงาน
ฟัซซี่เซต (Fuzzy Set) โดยฟัซซี่เซต เป็นเซตที่มีขอบเขต
นิ
ส
ต์
(Connectionist)
เพื
อ
่
จ
าลองการท
อข่ ายประสาทในสมองมนุ
ยวัตถุ ประสงค์ที่จ ะสร
ไฟฟ้างานของเครื
าชีวภาพ (Bioelectric
Network) ในสมองษย์ซึด้่งวประกอบ
ไม่เด่นชัดหรือคลุมเครือ เป็นการใช้เหตุผลแบบประมาณ
ด้วยเซลล์ประสาทนิวรอน (Neurons) และจุดประสานประสาท
การคล้ า ยการเลี ย นแบบวิ ธี ค วามคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อ นของมนุ ษ ย์
ความสามารถในการเรียนรูก้ ารจดจ ารู ปแบบ (Pattern Recognition) และการอุ ปมานความรู ้ (Knowledge Deduct
4
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ความสามารถทีม่ ีในสมองมนุ ษย์ แนวคิดเริ่มต้นของเทคนิ คนี้ ได้ม าจากการศึ กษาข่ ายงานไฟฟ้ าชีวภาพ (Bioelec

สมอง ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ประสาทนิ วรอน (Neurons) และจุดประสานประสาท (Synapses) แต่ละเซลล์ประสาทปร
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(Synapses) แต่ละเซลล์ประสาทประกอบด้วยปลายในการ
ด้วยข้อมูลทีค่ ลุมเครือและมีคณ
ุ สมบัตขิ องการใช้งาน ด้านการ
รับกระแสประสาท
(Dendrite)
น
อธินเซลล์
กระแสประสาทจะวิ
ง่ ผ่านเดนไดรท์เเรีข้ายสูกว่่นิวาเดนไดรท์
เคลียสซึ่งจะเป็
นตัวตัดสินซึว่่งาเป็ต้องกระตุ
้ บายการตั
อื่น ดๆสินต่ใจด้
อหรืวอยกฎฟั
ไม่ ซซี่ แต่ระบบฟัซซี่ไม่มีความ
ส่วนน�ำเข้า (Input) และปลายในการส่งกระแสประสาทเรียก
สามารถในการเรียนรู้กฎโดยอัตโนมัติจากข้อมูล จึงได้มีการ
ข้อมูล จึ งได้มีการคิดค้นวิธีการผสมระบบหลายระบบเข้าด้วยกัน เป็ นระบบประสานแบบอัจฉริยะ (Hybrid Intelligent System: HIS)
ว่าแอคซอน (Axon) ซึง่ เป็นเหมือนผลลัพธ์ของเซลล์ เซลล์เหล่านี้
คิดค้นวิธีการผสมระบบหลายระบบเข้าด้วยกัน เป็นระบบ
อ นิ วเคลียสก็จะกระตุ
นเซลล์
้ วยปฏิกอริ ื่นยิ าไฟฟ้
ๆ ต่อาไปผ่
าเมืนทางแอคซอนของมั
นาภายนอก ประสานแบบอัจฉริยะ (Hybrid Intelligent System: HIS)
ท�
ำ
งานด้
เคมี
อ
่
มี
ก
ารกระตุ
น
้
ด้
ว
ยสิ
ง
่
เร้
กัน กระแสประสาทจะวิง่ ผ่านเดนไดรท์เ ข้าสู่นิวเคลียสซึ
่งจะเป็
นว่าต้องกระตุดนเซลล์
้ ากัดของแต่
อื่น ๆละวิต่ธอีอหรื
อไม่ได้ระบบใหม่เ รียกว่าระบบฟั ซซี่นิ วรัลเน็ ตเวิร์ค (Fuzzy Ne
นาเอาข้
อดีง่ แผ่นต่าตัวตัดสิ
ลนเดนไดรท์
ะวิธีมารวมกันและขจั
หรือกระตุน้ ด้วยเซลล์ดว้ ยกัน กระแสประสาทจะวิ
เพื่ อ น�ข้อำจเอาข้
อ ดี แ ต่ ล ะวิ อกไป
ธี ม ารวมกั
น และขจั ด ข้ อ จ� ำ กั ด ของ
เข้าสู่นิวเคลียสซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าต้องกระตุ้นเซลล์อื่น ๆ
แต่ละวิธีออกไปได้ระบบใหม่เรียกว่าระบบฟัซซี่นิวรัลเน็ตเวิร์ค
งพอ นิ วเคลียสก็ต่จอะกระตุ
นเซลล์
้
อ
น
่
ื
ๆ
ต่
อ
ไปผ่
า
นทางแอคซอนของมั
น
Network)
หรื
อ
ระบบนิ
ว
โรฟั
ซ
ซี
่
และระบบนิ
วโรฟั ซNetwork)
ซีท่ เี่ ป็ นทีน่ ิ ยหรื
ม อได้ระบบนิ
แก่ ระบบอนุ
โรฟั ซซีแ่ บบปรับตัวได้ (Adaptive Ne
หรือไม่ ถ้ากระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะกระตุน้ เซลล์
(Fuzzy
Neural
วโรฟัมซานนิ
ซี่ วและระบบ
อืน่ ๆ ต่อไปผ่านทางแอคซอนของมัน
นิวโรฟัซซี่ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ระบบอนุมานนิวโรฟัซซี่แบบ
6
Fuzzy Inference Systems, ANFIS)
J.–S. R. JangNeuro-Fuzzy
ในปี ค.ศ. 1993 Inference
ปรัทีบเ่ตัสนอโดย
วได้ (Adaptive
Systems,
ANFIS) ที่เสนอโดย J.–S. R. Jang ในปี ค.ศ. 19936

รูปที่ 2 ตัวแบบของเซลล์ประสาท (Neuron) ในคอมพิวเตอร์

ภาพที
ตัตัวแบบของเซลล์
วแบบของเซลล์ป(Training)
ระสาท
วเตอร์
ที่ 2่ ด2จากการการสอน
ประสาท(Neuron)
(Neuron)
วเตอร์
ครงข่ายประสาทเที
ยรูปมเกิ
(รูปที่ 3)ในคอมพิ
ซึในคอมพิ
่ ง เป็ นกระบวนการใช้
ตวั อย่ างเพื่ อพัฒ นา

การเรี ย นรู ้ ข องโครงข่ า ยประสาทเที ย มเกิ ด จากการ
รูลลั
ปทีพ่ 4่ ธ์สถาปั
ตยกรรมระบบอนุ
ายปรับตัวได้ า6ย
ทีร่ วมรูปแบบของการน
าเข้(Training)
า (Input) ด้(ภาพที
วยคาตอบที
อง กลุ่ ม ของตั
อย่างางที่มี ผภาพที
ที่รู้จั กถูมกานฟั ซซี่บมนฐานโครงข่
4 (Output)
สถาปั
ตยกรรมระบบอนุ
านฟัซซี่บนฐานโครงข่
การสอน
่ 3) ซึง่ ่ถเป็ู กนต้กระบวนการใช้
ตวั วอย่
งโครงข่ายประสาทเทียมเกิดจากการการสอน (Training) (รูปที่ 3) ซึ่ง เป็ นกระบวนการใช้6 ตวั อย่ างเพื่ อพัฒ นา
ปรับตัวได้
เพือ่ พัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมทีร่ วมรูปแบบของการน�ำเข้า
(Input) ด้วยค�ำตอบที่ถูกต้อง กลุ่มของตัวอย่างที่มีผลลัพธ์
นเพื่อสอนระบบโครงข่ายประสาทเทียม กระบวนการสอนจะเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องจน กระทัง่ ความแตกต่าง
ยมทีร่ วมรูปแบบของการน
ด้วงยคเครื
าตอบที
ของตัวอย่ างที่มี ผจากภาพที
ลลัพ ธ์ (Output)
ที่รวู ้จอย่ั กถูางโครงสร้
ก
่ 4 แสดงตั
างง่ายๆ ของ ANFIS
(Output) าเข้
ทีร่ จู้ ากั (Input)
ถูกส่งไปยั
อข่ายซ�่ถำ้ ู กๆต้อกังนกลุ
เพือ่ ่ มสอนระบบ
จากรูาปงต่
ที่ 4อเนื
แสดงตัวอย่
มี 2งเป็
อินนพุสองฟั
ต แต่ลซะอิซีน่เซต
พุตแบ่มิงตเป็ิทนี่ สองฟั
ซึางโครงสร้
่งมี 2 าอิงง่นาพุยตๆ ของ
แต่ลANFIS
ะอินพุซึต่งแบ่
1 ซซีเ่ ซต มิ ติที่ 1 แบ่ง ฟ
โครงข่ายประสาทเทียม กระบวนการสอนจะเป็นไปอย่
อ่ ง
ปแบบผลลัพธ์สาหรั
บกลุ่มง่ ความแตกต่
การสอน (Training
Set) ได้
ย่ อมรั
บได้ พธ์ แบ่งฟัซซี่เซตเป็น A1 และ A2 มิติที่ 2 แบ่งเป็น B1 และ B2
จนกระทั
างระหว่างการน�
ำเข้คาา่ ทีและรู
ปแบบผลลั
ๆกันเพื่อสอนระบบโครงข่
า
ยประสาทเที
ย
ม
กระบวนการสอนจะเป็
นไปอย่างต่อเนื่ องจนตามมี
กระทั
ง่ ความแตกต่
าrjง ,เ ตอร์
rj1 เและ
าง
ส�ำหรับกลุม่ การสอน (Training Set) ได้เซตเป็
คา่ ทีนย่ อมรั
บได้A2 มิตทิ ี่ 2 แบ่งเป็ส่วนนข้B1อและ
A1 และ
B2พารามิ
ส่วนข้เอตอร์
ตามมีเป็พนารามิ
ป็ น rj0rj,2rjโดยโครงสร้
และ rj โดยโครงสร้
างดังกล่าวพื้ น ฐานแ
0
1
2
ดังกล่าวพื้นฐานแบบ Takagi Sugeno Kang Model (TSK)
มีกฎจํานวน L กฎ ดังนี้
ละรูปแบบผลลัพธ์สาหรับกลุ่มการสอน (Training Set) ได้คา่ ทีย่ อมรับได้
Takagi Sugeno Kang Model (TSK) มีกฎจานวน L กฎ ดังนี้

Rule1:

IF x1 is A1 and x2 is B1

is B1 THEN y1THEN
= r10 + ry11x=1 +rr12x+2 r x1 + r x
Rule1: IF x1 is A1 and x		
2
1
10
11
12 2

Rule2: IF x1 is A2 and x2 is B2
is B2 THEN y2THEN
= r20 + ry212x1=+ r2022x2+ r21x1 + r22x2
Rule2: IF x1 is A2 and x		
2
RuleL: IF x1 is AL and x2 is BL
		
THEN y2 = rL0 + rL1x1 + rL2x2
.
.
ภาพที่ 3 การเรียนรู้แบบมีการสอน (Supervised Learning) .
รูปที่ 3 การเรียนรูแ้ บบมีการสอน (Supervised Learning)
งานวิจัยที่ผ่านมาได้น�ำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
is
A
and
x
is
y2 = rL0 + rL1x1ปนั
+ rดL2ดา
x2 สรรพรชัยพงษ์7 ได้พัฒนา
RuleL:
IF
x
1
L
2
ประยุBกL THEN
ต์ใช้ทางการแพทย์
เนื่องจากโครงข่ายประสาทเทียม มีคุณสมบัติในการเรียน
ระบบผูมาซึ
้เชี่ย่ งวชาญในการตรวจวิ
ำรูปแบบต่
าง ๆยนและจดจ
ได้ แต่ไม่ารูสปามารถได้
่งเหตุ
ข่ายประสาทเทียและจดจ�
ม มีคณุ สมบัติ
ในการเรี
แบบต่างมๆาซึได้
แต่ผไลม่สามารถได้
เหตุผลของการ นิจฉัย และรักษาโรคตาแดง
รู
ป
ที
่
3
การเรี
ย
นรู
แ
้
บบมี
ก
ารสอน
(Supervised
Learning)
เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาขึ้นส�ำหรับ นักศึกษาแพทย์
ของการตัดสินใจ ในขณะที่ระบบฟัซซี่ มีจุดเด่นสามารถให้
นักศึกษาพยาบาล พยาบาลและแพทย์ทวั่ ไป เพือ่ ให้คำ� ปรึกษา
เหตุผลเชิงตรรกะเหมือนความคิดของมนุษย์ในการตัดสินใจ

บฟั ซซี่ มีจุดเด่นสามารถให้เหตุผลเชิงตรรกะเหมือนความคิดของมนุษย์ในการตัดสินใจ ด้วยข้อมูลทีค่ ลุมเครือและ 11
ครงข่ายประสาทเทียม มีคณุ สมบัติในการเรียนและจดจารูปแบบต่าง ๆ ได้ แต่ไม่สามารถได้มาซึ่งเหตุผลของการ
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น ด้านการอธิบายการตัดสินใจด้วยกฎฟั ซซี่ แต่ระบบฟั ซซีไ่ ม่มีความสามารถในการเรียนรูก้ ฎโดยอัตโนมัตจิ าก
ะบบฟั ซซี่ มีจุดเด่นสามารถให้เหตุผลเชิงตรรกะเหมือนความคิดของมนุษย์ในการตัดสินใจ ด้วยข้อมูลทีค่ ลุมเครือและ

ช้งาน ด้านการอธิบายการตัดสินใจด้วยกฎฟั10ซซี่ แต่ระบบฟั ซซีไ่ ม่มีความสามารถในการเรียนรูก้ ฎโดยอัตโนมัตจิ าก

5

Initial disease name prediction from blood test results Surasak Mungsing, Ronnarong Kaewprasert.
ในการตรวจวินจิ ฉัย และรักษาโรคตาแดง ชูเพ็ญศรี วงศ์พทุ ธา
และคณะ8 น�ำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ
การสร้ า งฐานความรู ้ แ ละการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งาน
ส�ำหรับระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคจากการซักประวัติ
การวินจิ ฉัยโรคของระบบใช้กลไกการอนุมานแบบ Interactive
Forward Chaining และการแทนความรู้ในรูปกฎโพรดักชัน
วัชรชัย วิรยิ ะสุทธิวงศ์9 ได้นำ� เสนอการออกแบบและพัฒนาระบบ
ผูเ้ ชีย่ วชาญต้นแบบ ส�ำหรับวินจิ ฉัยโรคทางคลินกิ โดยน�ำทฤษฎี
ฟัซซี่เซ็ตมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการอนุมานและการแทน
ความรู้ ให้มลี กั ษณะใกล้เคียงกับกระบวนการตัดสินใจของแพทย์

การสร้างฐานความรู้เชิงความหมาย  
ในขั้ น ตอนการสร้ า งออนโทโลยี เริ่ ม จากการก� ำ หนด
ขอบเขตของออนโทโลยีเพื่อใช้ในการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้น
จากผลตรวจเลือด ตามลักษณะการใช้งานที่ต้องการความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน รวมถึงการบ�ำรุงรักษาออนโทโลยี
แล้วด�ำเนินการเก็บรวบรวมและตรวจสอบแหล่งข้อมูลความรู้
ที่เกี่ยวข้อง จัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบและครอบคลุมทุกหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ ข้อมูลการแปลผลตรวจและการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้น
จากผลตรวจเลือด ความรู้จากแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นความรู้
ทั้งความรู้ชัดแจ้งจากเอกสาร ต�ำรา งานวิจัย ทางห้องปฏิบัติ
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การทางการแพทย์ และความรู ้ ไ ม่ ชั ด แจ้ ง ที่ อ ยู ่ ภ ายในคน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้าน คือ 1) เพื่อพัฒนา
เช่น ประสบการณ์ ความช�ำนาญเฉพาะ ข้อมูลเชิงลึกของ
ออนโทโลยีในการสร้างฐานความรู้เชิงความหมายของการ
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ แ ละการสนทนากั บ
ท�ำนายชื่อโรคจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้ขอบเขตการศึกษา และท�ำการแปลงแบบ
เพื่อน�ำมาใช้กับตัวแบบระบบการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้นจาก
จ�ำลองเบื้องต้นจากที่เก็บรวบรวมได้ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
ผลตรวจเลือด 2) เพือ่ พัฒนากฎเชิงความหมายโดยใช้หลักการ
น�ำไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ในขั้นตอนนี้
ของกฎนิวโรฟัซซีแ่ บบปรับตัวได้ดว้ ยวิธกี ารเรียนรูแ้ บบโครงข่าย
จะมีการน�ำแนวคิดและค�ำส�ำคัญทัง้ หมดทีร่ วบรวมได้มาจัดกลุม่
ประสาทเทียม ส�ำหรับดึงองค์ความรู้เชิงความหมายออกมาใช้
ตามความสัมพันธ์ในลักษณะของค�ำตามความหมาย (Semantic
และทดสอบการใช้ฐานกฎเชิงความหมาย และ 3) วัดประสิทธิภาพ
Term) ค�ำพ้องความ (Synonym) และค�ำย่อ (Acronym) เพือ่
ความถูกต้องของตัวแบบการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้นจากผล
ท�ำให้เกิดเป็นกลุม่ ค�ำส�ำคัญทีใ่ ห้ขอบเขตตามแนวคิดทีเ่ หมือนกัน
ตรวจเลือดและความเสีย่ งในการเกิดโรคด้วยตัวเอง โดยใช้ขอ้ มูล
หลายๆ กลุม่ และมีการก�ำหนดค�ำส�ำคัญหลักให้กบั แต่ละแนวคิด
ผลตรวจเลือดทีท่ ราบผลการวินจิ ฉัยโรคโดยแพทย์แล้ว
โดยยึดหลักตามฐานข้อมูลค�ำศัพท์ทางการแพทย์ (UMLS) และ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปโปรทีเจ
(Protégé) เวอร์ชนั 3.4.4 เพือ่ สร้างออนโทโลยีทเี่ ป็นซอฟแวร์
โอเพนซอร์ส พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Stanford University School
of Medicine ซึง่ มีรปู แบบการสร้างทีม่ ตี วั ช่วย (Plug in) หลากหลาย
และง่ายต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้ ขัน้ ตอนในการสร้างประกอบด้วย
การก�ำหนดขอบเขตของออนโทโลยี
ในการพัฒนาต้นแบบฐานความรูข้ องห้องปฏิบตั กิ ารทางการ
แพทย์ มีเนือ้ หาครอบคลุมกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ
คือ กระบวนการก่อนการตรวจวิเคราะห์ กระบวนการตรวจ
วิเคราะห์ และกระบวนการหลังการตรวจวิเคราะห์
การก�ำหนดรายการค�ำศัพท์สำ� คัญ รวบรวมรายการค�ำศัพท์
ส� ำ คั ญ ที่ จ ะให้ มี ใ นออนโทโลยี เพื่ อ ใช้ ส ร้ า งค� ำ อธิ บ าย
ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
คุณสมบัติให้กับค�ำศัพท์
รูปที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
ก�ำหนดคลาส หรือล�ำดับชั้นของคลาส
งานวิจยั นีไ้ ด้แบ่งขัน้ ตอนการพัฒนาตามกรอบแนวคิดการวิจยั
ก�ำหนดคุณสมบัติ หรือความสัมพันธ์ของคลาส
(ภาพที่ 5) ของระบบท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้นจากผลตรวจเลือด
ก�ำหนดค่าข้อมูลอินสแตนส์
เป็น 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1. สร้างฐานความรูเ้ ชิงความหมาย
นวิจัยนี้ ได้แบ่งขั้นตอนการพั2.ฒนาตามกรอบแนวคิ
ด
การวิ
จ
ย
ั
(รู
ป
ที
่
5)
ของระบบท
านายชื
อ
่
โรคเบื
อ
้
งต้
น
จากผลตรวจเลื
อด เป็ น 3
การพัฒนากฎเชิงความหมายด้วยภาษาเอสดับบลิวอาร์แอล
การพัฒนากฎเชิงความหมาย
(SWRL) โดยใช้หลักการกฎนิวโรฟัซซี่แบบปรับตัวได้ด้วย
นตอนหลัก ได้แก่ 1. สร้างฐานความรู
เ
้
ชิ
ง
ความหมาย
2.
การพั
ฒ
นากฎเชิ
ง
ความหมายด้
ว
ยภาษาเอสดั
บ
บลิ
ว
อาร์
แ
อล
โดยใช้
ขั้น(SWRL)
ตอนการพั
ฒนากฎเชิงความหมาย เป็นการด�ำเนินการ
วิธกี ารเรียนรูแ้ บบโครงข่ายประสาทเทียม และ 3. การวัดความ
สร้างกฎนิวโรฟัซซีจ่ ากผลการตรวจเลือดและการท�ำนายชือ่ โรค
ถูกต้องของตัวแบบระบบ
ลักการกฎนิ วโรฟั ซซีแ่ บบปรับตัวได้ด้วยวิธี การเรียนรูแ้ บบโครงข่ายประสาทเทียม และ 3. การวัดความถูกต้องของตัวแบบระบบ
■

■

■
■
■

6

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 1-11, 2016

รสร้ างฐานความรู้ เชิ งความหมาย

ในขั้นตอนการสร้างออนโทโลยี

เริ่มจากการกาหนดขอบเขตของออนโทโลยีเ พื่อใช้ในการทานายชือ่ โรคเบือ้ งต้นจากผลตรวจ

Surasak Mungsing, Ronnarong Kaewprasert. Initial
disease name prediction from blood test results
B+C
Error Rate =

A+B+C+D

(7)

เบื้องต้นจากผลตรวจเลือด แล้วน�ำมาเขียนกฎฟัซซี่เพื่อมาใช้
A คือ กลุ่มผู้ที่ผิดปกติ และผลการทดสอบให้ผลผิดปกติ
A
คื
อ
กลุ
ม
่
ผู
้ที
ผ
่
ด
ิ
ปกติ
และผลการทดสอบให้
ดปกติเ รียกว่งา (True
ผลบวกจริPositive,
ง (True Positive,
ในการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้น การเขียนกฎใช้ภาษาเอสดับ
เรียกว่ผาลผิผลบวกจริ
TP) TP)
บลิวอาร์แอลด้วยเครื่องมือ SWRL Editor และใช้หลักการ
B คือ กลุ่มผู้ที่ปกติ และผลการทดสอบให้ผลผิดปกติ
B
คื
อ
กลุ
ม
่
ผู
้ที
ป
่
กติ
และผลการทดสอบให้
ผลผิาดปกติ
เ รียกว่า ผลบวกปลอม
Positive,FP)
FP)
ของกฎนิวโรฟัซซี่ท�ำทดสอบการท�ำงานของกฎเชิงความหมาย
		 เรียกว่
ผลบวกปลอม
(False (False
Positive,
และการเรียนรู้และการปรับตัวได้ของกฎเชิงความหมาย
C คือ กลุ่มผู้ที่ผิดปกติ และผลการทดสอบให้ผลปกติ
C คือ กลุ่มผู ้ทีผ่ ดิ ปกติ และผลการทดสอบให้
เ รียกว่า ผลลบปลอม
Negative,FN)
FN)
		 เรียกว่ผาลปกติ
ผลลบปลอม
(False (False
Negative,
การวัดความถูกต้องของตัวแบบระบบ
D คือ กลุ่มผู้ที่ปกติ และผลการทดสอบให้ผลปกติ
D คือ กลุม่ ผู ้ทีป่ กติ และผลการทดสอบให้ผลปกติเ รียกว่า ผลลบจริง (True Negative, TN)
การวัดผลลัพธ์ของการอนุมานกฎของระบบ พิจารณา
		 เรียกว่า ผลลบจริง (True Negative, TN)
จากผลการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบจากการเรี ย นรู ้ แ ละ
3.4 สถาปั
อ้ งต้น
การทดสอบแบบไขว้ (10-Fold Cross-Validation)
เป็นตวิยกรรมของระบบท
ธีการ
3.4านายชื
สถาปัอ่ โรคเบื
ตยกรรมของระบบท�
ำนายชื่อโรคเบื้องต้น
ทีแ่ บ่งข้อมูลแบบสุม่ ออกเป็นเป็นกลุม่ จ�ำนวน 10 กลุม่ โดยแบ่ง
สถาปัตยกรรมของระบบท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้นที่พัฒนา
สถาปั
ต
ยกรรมของระบบท
่ โรคเบือ้ งต้นที
จัย่นี6)
้ ประกอบด้
3 ส่วน (รูป้ ที่ 6) คือ 1. ฐานความรูอ้ อน
การเรียนรูแ้ ละการทดสอบเป็น 10 รอบ ในรอบแรกเลือกข้อมูล
ในงานวิจานายชื
ยั นีป้ อระกอบด้
วย 3พ่ ฒั ส่นาในงานวิ
วน (ภาพที
คือ 1.วยฐานความรู
กลุ่มที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 เป็นข้อมูลชุดเรียนรู้ และ
ออนโทโลยีการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้นจากผลตรวจทางห้อง
การท่ านายชื
อ้ งต้นจากผลตรวจทางห้
องปฏิบ ัติก2.
ารทางการแพทย์
ทีส่ ร้างจากกฎฟั
ข้อมูลกลุ่มที่ 10 จะเป็นข้อมูลชุดสอบ จากนั้นโทโลยี
ในรอบที
2 จะอ่ โรคเบืปฏิ
บัติการทางการแพทย์
ฐานกฎ ที่2.สร้ฐานกฎ
างจากกฎฟั
ซซี่ ซซีเ่ ชิงความหมายแบบ
สลับข้อมูลกลุ่มที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 มาเป็นชุดเรียน
เชิงความหมายแบบปรับตัวได้ และโครงข่ายประสาทเทียม
ปรั
บ
ตัวได้
และโครงข่
า
ยประสาทเที
3. ส่ำวนายชื
นทานายชื
อ่ โรคเบื้ออ้ งต้
งต้นนโดยน
าส่วนของฐานความรู
รู้และข้อมูลกลุ่ม 9 เป็นชุดทดสอบ สลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
และ 3.ยม และ
ส่วนท�
่อโรคเบื
โดยน�
ำส่วนของฐานห้ ้องปฏิบ ัติการทางการแพทย์
จนครบรอบที่ 10 ในขั้นตอนสุดท้ายจะหาค่าเฉลี่ยของค่า
ความรูห้ อ้ งปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ และฐานกฎมาใช้เป็นฐาน
และฐานกฎมาใช้เป็
น
ฐานความรู
เ้ ชิงเ้ ชิความหมายของตัวแบบระบบท
านายชือ่ โรคเบื
ความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นย�ำ (Precision)
ความรู
งความหมายของตัวแบบระบบท�
ำนายชือ้ งต้นจาก
อ่ โรคเบือ้ งต้นจาก
ค่าความครบถ้วน (Recall) ค่าความถ่วงดุล (F-measure)
อัตราความผิดพลาดเชิงบวก (False Positive Rate) อัตรา
ความผิดพลาดเชิงลบ (False Negative Rate) และอัตรา
ความผิดพลาดรวม (Error Rate) เพื่อบอกประสิทธิภาพ
ของระบบ โดยใช้ ข ้ อ มู ล ผลเลื อ ดของผู ้ ม าตรวจสุ ข ภาพที่
โรงพยาบาลศรี สั ง วรสุ โ ขทั ย ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคแล้ ว
โดยแพทย์ปี 2556-2557 จ�ำนวน 1,610 คน น�ำมาใช้ในการ
ทดสอบระบบ ค่าความแม่นย�ำ ค่าความครบถ้วน ค่าความ
ถ่วงดุล อัตราความผิดพลาดเชิงบวก อัตราความผิดพลาด
เชิงลบ และอัตราความผิดพลาดรวม ค�ำนวณได้จากสูตร ดังนี้
Accuracy =
A+D			
			
A+B+C+D
Precision = A			
			
A+B
Recall =
A			
			
A+C
F-measure = 2(Precision x Recall)
			
(Precision + Recall)
False Positive Rate = B		
				B+D
False Negative Rate = C		
				A+C
Error Rate = B+C			
			
A+B+C+D

(1)
(2)
(3)

ภาพที่ 6 สถาปัตยกรรมของระบบท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้นจาก
ผลการตรวจเลือด
16

(4)

ผลการวิจัย

(5)
(6)
(7)

การพัฒนาออนโทโลยี
การพั ฒ นาออนโทโลยี ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์
ได้ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า จากเอกสาร และ
ประสบการณ์ จ ากผู ้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ มาใช้ ใ นการก� ำ หนด
ความต้องการและออกแบบโครงสร้างของออนโทโลยี ซึ่งเป็น
ฐานความรู้ค�ำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงความหมาย และ
ใช้เป็นโครงร่างพื้นฐานในการอธิบาย ความรู้เฉพาะด้าน
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ประกอบไปด้วยคลาสต่าง ๆ โดยคลาสเหล่านี้จัดเรียงอยู่ใน
ล�ำดับชัน้ การถ่ายทอดความสัมพันธ์ และมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะใน
แต่ละคลาสซึ่งออนโทโลยีถูกน�ำมาประยุกต์ใช้กับงานระบบ
ต่างๆเพือ่ ช่วยในการจัดเก็บ และค้นคืนความรู้ การแลกเปลีย่ น
การน�ำมาใช้ใหม่ และน�ำไปใช้เป็นฐานความรูใ้ นระบบตัดสินใจ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นฐานความรู้เชิงความหมายในระบบผู้เชี่ยวชาญ
ฐานความรู ้ อ อนโทโลยี นี้ ป ระกอบด้ ว ยคลาส 124 คลาส
คุณสมบัติหรือความสัมพันธ์ 64 คุณสมบัติ และข้อมูลอินส
แตนท์หรือตัวแทนข้อมูล 52 ข้อมูล

สร้างคลาสหลักของออนโทโลยีการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้น
จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ออนโทโลยี
ที่ ไ ด้ ป ระกอบด้ ว ย 9 คลาสหลั ก (Super-Class) คื อ
Laboratory_Instrument, Laboratory_Interpretation,
Laboratory_Method, Laboratory_Process, Laboratory_
Result, Laboratory_Test, Laboratory_Quality, Personal_
Status และ Specimen_Type และประกอบด้วยคลาสย่อย
(Sub class) ในทุกคลาสหลัก ดังแสดงแสดงในรายละเอียด
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คลาสในลำ�ดับชั้นที่ 1 ออนโทโลยีการทำ�นายชื่อโรคเบื้องต้นโรคจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ลำ�ดับที่ ชื่อคลาส คำ�อธิบาย
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อคลาส
Laboratory_Instrument
Laboratory_Interpretation
Laboratory_Method
Laboratory_Process
Laboratory_Quality
Laboratory_Result
Laboratory_Test
Personal_Status
Specimen_Type

ค�ำอธิบาย
คลาสแทนข้อมูลเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
คลาสแทนข้อมูลการแปลผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
คลาสแทนข้อมูลวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
คลาสแทนข้อมูลกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
คลาสแทนข้อมูลระบบควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
คลาสแทนข้อมูลผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
คลาสแทนข้อมูลประเภทของรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
คลาสแทนข้อมูลส่วนบุคคล
คลาสแทนข้อมูลชนิดของสิ่งส่งตรวจ

สร้างคลาสย่อย (Subclass) ของคลาสหลักทั้ง 9 คลาส
ตัวอย่างย่อยของคลาส Laboratory_Interpretation ประกอบด้วยคลาสย่อย 4 คลาส ดังแสดงรายละเอียดของคลาสและ
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คลาสในล�ำดับชั้นที่ 2 ของ คลาส Laboratory_Interpretation
ล�ำดับที่

ชื่อคลาส

1
Diagnosis
2
Disease
			
3
Recommendation
			
4
Risk_Level

ค�ำอธิบาย
คลาสแทนข้อมูลการวินิจฉัยผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
คลาสแทนข้อมูลชื่อโรคต่างที่สัมพันธ์กับผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
คลาสแทนข้อมูลค�ำแนะน�ำหลังจากวินิจฉัยผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
คลาสแทนข้อมูลระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคส่วนบุคคล

ผลการประเมินโครงสร้างของออนโทโลยีการท�ำนายชือ่ โรคเบือ้ งต้นจากผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน คือ แพทย์ 2 คน และนักเทคนิคการแพทย์ 8 คน ได้ผลประเมินความสอดคล้องของการแบ่งหมวดหมูข่ องออนโทโลยี
เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 มีส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.36 ผลประเมินความสอดคล้องของคุณสมบัติและความสัมพันธ์ในออนโทโลยีเฉลี่ย
8
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เท่ากับ 4.22 มีส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.27 และในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และมีส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.32
การพัฒนากฎเชิงความหมาย
โดยใช้หลักการของการกฎนิวโรฟัซซี่แบบปรับตัวได้ด้วย
วิธกี ารเรียนรูแ้ บบโครงข่ายประสาทเทียม ส�ำหรับดึงฐานความ
รู้เชิงความหมายออกมาใช้ในการตัดสินใจ การท�ำนายชื่อโรค
เบื้ อ งต้ น จากผลตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์
ได้กฎการแปลผลตรวจเลือดในโรคเบาหวาน การท�ำงานของไต
โรคเก๊าท์ ภาวะไขมันในเลือด และการท�ำงานของตับ จ�ำนวน
106 กฎ ดังแสดงตัวอย่างด้านล่าง
กฎที่-1: Blood test (?t)ΛhasFBS (?t, ?s)Λswrlb:lessThan (?s, 60)ΛhasRisk_Degree (?t, ?r)
ΛhasDiagnosis (?t, ?d)ΛhasDisease (?t, ?ds)
Λsqwrl:select (?s, ?d, ?ds, ?r)
กฎที-่ 2: Blood test (?t) Λ hasFBS (?t, ?s) Λ swrlb:lessThan (?s, 70) Λ swrlb:greaterThan (?s, 59)
Λ hasRisk_Degree (?t, ?r) Λ hasDiagnosis
(?t, ?d ) Λ hasDisease (?t, ?ds ) Λ sqwrl:
select (?s, ?d, ?ds, ?r)
กฎที-่ 3: Blood test (?t)ΛhasCholesterol (?t, ?c)Λ
swrlb:greaterThan (?c, 400)ΛhasTriglyceride
(?t, ?tg)Λswrlb:lessThan (?tg, 200)Λ
hasRisk_Degree (?t, ?r)ΛhasDiagnosis (?t, ?d)
ΛhasDisease (?t, ?ds)Λsqwrl:select (?c, ?tg,
?d, ?ds, ?r)
กฎที-่ 105: Blood test (?t) Λ hasALP (?t, ?a) Λ
swrlb:greaterThan (?a, 500)ΛhasALT (?t,
?al)Λswrlb:greaterThan (?al, 500)ΛhasAST (?t, ?as)Λswrlb:lessThan (?as, 501)
Λswrlb:greaterThan (?as, 100)ΛhasRisk_
Degree (?t, ?r)ΛhasDiagnosis (?t, ?d )
ΛhasDisease (?t, ?ds)Λsqwrl:select (?a,
?al, ?as, ?d, ?ds, ?r)
กฎที-่ 106: Blood test (?t) ΛhasALP (?t, ?a) Λ
swrlb:greaterThan (?a, 500)ΛhasALT (?t,
?al) Λswrlb:greaterThan (?al, 500)Λ
hasAST (?t, ?as)Λswrlb:greaterThan (?as,
500)ΛhasRisk_Degree (?t, ?r)ΛhasDiagnosis (?t, ?d) Λ hasDisease (?t,?ds)
Λsqwrl:select (?a, ?al, ?as, ?d, ?ds, ?r)

การวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของตัวแบบระบบ
ทดสอบประสิทธิภาพของตัวแบบออนโทโลยีการท�ำนาย
ชือ่ โรคเบือ้ งต้นจากผลตรวจเลือด หลังจากมีการให้ออนโทโลยี
มีการเรียนรู้แบบมีผู้สอนและปรับปรุงกฎจนมีค่าความถูกต้อง
ของการแปลผลตรวจเลือด และการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้น
กฎทีไ่ ด้มกี ารเรียนรูท้ คี่ วามถูกต้องเฉลีย่ (Accuracy) 97.84%
อัตราความผิดพลาดเฉลี่ย 0.012 วัดประสิทธิภาพของระบบ
ด้วยวิธีตรวจสอบแบบไขว้จากชุดข้อมูลการทดสอบ 10 รอบ
มีค่าความแม่นย�ำเฉลี่ย (Precision) 98.55% ค่าความครบ
ถ้วนเฉลี่ย (Recall) 99.27% และค่าความถ่วงดุลเฉลี่ย
(F-measure) 99.07% จากการวิเคราะห์การประเมินผลระบบ
การท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้นจากผลตรวจเลือด พบว่ามีอัตรา
ความผิดพลาดเชิงบวกเฉลี่ย (False Positive Rate) 0.016
และอัตราความผิดพลาดเชิงลบเฉลีย่ (False Neagtive Rate)
0.007 ผลของการน�ำกฎวินิจโรคในแต่ละกลุ่มมาใช้พบว่า
บางกฎมี ค ่ า วิ นิ จ ฉั ย โรคถู ก ต้ อ งแต่ พ บความคลาดเคลื่ อ น
ในการให้ผลระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่เหมือนกัน
ส่ ง ผลให้ แ สดงผลลั พ ธ์ เ ป็ น ค่ า วิ นิ จ ฉั ย โรคถู ก ต้ อ งแต่ ร ะดั บ
ความเสี่ยงไม่ถูกต้อง ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบระบบ
  รอบ		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เฉลี่ย

ประสิทธิภาพของตัวแบบระบบ
%
False False
%
%
Precision Recall F-measure Positive Negative
Rate
Rate
98.46 99.41 98.16
0.022 0.011
98.82
99.08 99.56 0.013
0.013
97.81
99.21 98.94
0.024 0.00
98.78
99.66 99.47
0.016 0.012
99.13
99.39 98.34
0.012
0.013
97.84
99.25 99.38
0.025 0.010
98.72
99.12 99.12
0.015 0.000
98.93
99.26 99.26
0.014
0.000
99.06
99.28 99.64
0.000 0.014
97.96
99.03 98.86 0.023 0.000
98.55
99.27 99.07
0.016 0.007

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ตั ว แบบฐานความรู ้ อ อนโทโลยี
ทางการแพทย์ที่ไ ด้พัฒนาและสร้า งด้วยโปรแกรมโปรทีเ จ
เวอร์ชัน 3.4.4 มีความครอบคลุมในหลายๆ บริบท ทั้งในด้าน
การสืบค้นข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้เชิงความหมาย และในด้าน
การใช้เป็นฐานความรู้ของระบบท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้นจากผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สามารถรองรับการ
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Initial disease name prediction from blood test results Surasak Mungsing, Ronnarong Kaewprasert.
ท�ำงานในส่วนของการพัฒนากฎเชิงความหมาย โดยการอ้างอิง
ค�ำส�ำคัญที่เทียบเคียงค�ำศัพท์มาจากฐานข้อมูลทางการแพทย์
(UMLS) ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพโดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่
เป็ น แพทย์ และนั ก เทคนิ ค การแพทย์ ไ ด้ มี ก ารน� ำ ผลการ
ประเมินและค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับปรุงโครงสร้างขอ
งออนโทโลยี จนฐานความรู้ออนโทโลยีที่ได้มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความหมายข้อมูล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และน�ำผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไปวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้
ในส่วนของการสร้างกฎเชิงความหมายที่มาช่วยในการ
ตัดสินใจ ได้ใช้หลักการของฟัซซี่ลอจิก เพื่อช่วยในการตัดสิน
ใจในข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน ในรูปแบบของกฎ ถ้า-แล้ว
(IF-THEN Rules) ซึง่ แต่ละกฎจะเป็นการน�ำผลการตรวจเลือด
ทางห้องปฏิบตั กิ ารมาพิจารณาตามองค์ความรูข้ องการแปลผล
ตรวจเลื อ ดเที ย บกั บ ค่ า ปกติ ก ารการตรวจนั้ น ๆ เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ไปยังโรคทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ใช้ทำ� นายชือ่ โรคเบือ้ งต้น
การเขียนกฎฟัซซี่เชิงความหมายใช้รูปแบบของตัวแปร
ภาษา (Linguistic Variable) โดยน�ำไปใช้ในการก�ำหนดคลาส
คุณสมบัติ และค่าตัวแทนข้อมูลในออนโทโลยี กฎเชิงความ
หมายที่ได้มีการเรียนรู้แบบมีผู้สอนโดยใช้อัลกอริทึมโครงข่าย
ประสาทเที ย มแบบแพร่ ย ้ อ นกลั บ (Back Propagation)
การเรียนรู้ใช้ชุดข้อมูลการเรียนรู้ที่ผ่านการจัดการคุณภาพ
ของข้อมูลแล้ว มีการก�ำจัดข้อมูลรบกวน ข้อมูลผิดพลาด และ
ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องออกไป กฎมีการปรับตัวตามชุดข้อมูล
การเรียนรู้จนกว่าค่าความถูกต้องของผลลัพธ์ของกฎมีค่า
ความถูกต้อง ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบไขว้จนครบ 10 รอบ
การเรียนรู้ จึงหยุดการเรียนรู้และการปรับตัวของกฎ
ระบบการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้น ใช้กลไกในการอนุมาน
ที่มุ่งเน้นการเลือกใช้กฎจากข้อมูลน�ำเข้าที่เป็นข้อมูลหลัก
การอนุมานจะเริ่มจากการน�ำข้อมูลน�ำเข้าของผลการตรวจ
เลือดทางห้องปฏิบัติการ มาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของกฎ
ที่มีอยู่ทั้งหมดในแต่ละหมวดของการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้น
ซึ่งกฎที่เงื่อนไขตรงกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ถูกน�ำเข้ามา
หลังจากข้อมูลทีน่ ำ� เข้าเลือกกฎทีเ่ หมาะสมแล้วข้อสรุปกฎนัน้ ๆ
จะน�ำองค์ความรู้ของการท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้นออกมาแสดง
การประเมินประสิทธิภาพตัวแบบระบบท�ำนายชื่อโรคเบื้องต้น
โรคจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
อัตราความผิดพลาดเชิงบวกที่มีผลท�ำให้วินิจฉัยผลตรวจ
เลือดผิดพลาดอาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ผลของ
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผิดพลาด
ทัง้ ในส่วนของขัน้ ตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ ขัน้ ตอนขณะตอน
วิเคราะห์ และขั้นตอนหลังการตอนวิเคราะห์ ผู้รับการตรวจ
สุ ข ภาพไม่ ไ ด้ ง ดอาหารก่ อ นการตรวจเลื อ ดตามข้ อ ปฏิ บั ติ
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หรือมาจากปัจจัยในเรือ่ งของ อายุ เพศ การออกก�ำลังกายมาก
เกินไป ปริมาณของอาหารที่รับประทาน ช่วงเวลาในการเจาะ
เลือด ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีส้ ามารถส่งผลให้การตรวจวิเคราะห์
เลือดทางเคมีพบค่าทีส่ งู ผิดปกติได้ โดยทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องสัมพันธ์
กับการเกิดโรค และในส่วนของอัตราการผิดพลาดเชิงลบ
อาจมีสาเหตุมาจากผู้มารับการตรวจสุขภาพอยู่ระหว่างกินยา
บางตัวอยู่ ท�ำให้ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีบางตัวไม่เป็น
ตามความจริงได้ การที่จะลดข้อผิดพลาดในส่วนอัตราความ
ผิดพลาดทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบให้ตวั แบบระบบ จะต้องมีการ
ก�ำจัดข้อมูลผลตรวจเลือดที่จะใช้เรีย นรู้และทดสอบระบบ
ที่ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในการเกิดโรคออกไปให้หมด
หรือต้องอาศัยปัจจัยตัวอืน่ ๆ ช่วย เช่น การซักประวัตผิ มู้ าตรวจ
สุขภาพ การตรวจร่างกายเบือ้ งต้น หรือการตรวจวิเคราะห์อนื่ ๆ
ประกอบเข้ามาในตัวแบบระบบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ความถูกต้องในการวินิจฉัยผลตรวจเลือด ลดอัตราความผิด
พลาดเชิงบวกและอัตราความผิดพลาดเชิงลบให้พบน้อยลง
มากทีส่ ดุ ตัวแบบระบบเหมาะส�ำหรับให้บคุ คลทัว่ ไปใช้ประเมิน
ภาวะสุขภาพความเสี่ยงในการเกิดโรคด้วยตัวเองเบื้องต้น
เพื่อการเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์ตั้งแต่ระยะ
เริ่มต้น จากผลการศึกษาที่ได้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบในเบื้ อ งต้ น
ทำ�ให้เห็นความเป็นไปได้ทจี่ ะพัฒนาต่อยอดเพือ่ ประยุกต์ใช้งาน
จริงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำ�ไปทำ�นายชื่อโรคเบื้องต้น
จากผลตรวจเลือดด้วยตนเองได้จริง จึงควรจะนำ�ไปพัฒนาต่อ
เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญที่ทำ�งานอยู่บนเว็บ
2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาแนวทางการทำ�นาย
ชื่อโรคเบื้องต้นในบริบทขององค์ความรู้ที่แตกต่างออกไป โดย
ใช้ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้เป็นฐาน และศึกษาเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือแตกต่าง เพื่อขยายผลให้ได้ตัวแบบการ
ทำ�นายชือ่ โรคเบือ้ งต้นทีม่ คี วามเฉพาะ (Specification) ต่อโรค
ใดโรคหนึ่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพในการนำ�ไปใช้จริงมากยิ่งขึ้น
3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเพื่อพิสูจน์หรือทดสอบ
ระบบการทำ�นายชื่ อ โรคเบื้ อ งต้ น ที่ อ าศั ย ปั จ จั ย อื่ น ร่ ว ม
ในการตัดสินใจด้วย เช่น การซักประวัติการเจ็บป่วย อาการ
ความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ประวั ติ ก ารรั บ ยา การกิ น อาหาร
การออกกำ�ลั ง กาย เป็ น ต้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
การทำ�นายชื่อโรคเบื้องต้นได้แม่นยำ� ถูกต้อง และหลากหลาย
ยิ่งขึ้น
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