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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการบริโภคอาหารและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ส่งผล
ต่อปริมาณการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปีและโรคเบาหวานที่เกิดจาก
พันธุกรรมก็ท าให้มีอันตรายในช่วงระยะหนึ่ง ฉะนั้นการดูแลสุขภาพส าหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานก็จ าเป็นที่จะต้องดูแลรักษาให้ถูกวิธี โดยน าแอปพลิเค
ชันแชทบอทเพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลและ
ควบคุมตลอดจนรักษาโรคเบาหวานในชีวิตประจ าวันที่เหมาะสม เช่น การ
บริโภคอาหาร การออกก าลังกาย เป็นต้น ซ่ึงผู้ป่วยจะสามารถรู้วิธีปฐม
พยาบาลโรคเบาหวานเบื้องต้น โดยบทความนี้ได้เสนอการน าเทคโนโลยี
ออนโทโลยี ส าหรับจัดเตรียมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ที่อิง
ฐานความรู้ประกอบในการวินิจฉัยโรคจากอาการและปัจจัยเส่ียง ส าหรับใช้
ในการคัดกรองประชากรที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน และวิธีป้องกันที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยผ่านระบบแชทบอท โดยน ารูปแบบการตรวจสอบ
อาการมาประมวลผลกฎการอนุมานจากเอกสาร OWL-RDFS และ
แสดงผลข้อมูลการวินิจฉัย 
 
ค าส าคัญ: โรคเบาหวาน, ออนโทโลยี, แชทบอท 
 
Abstract 
 Nowadays, dietary and daily activities relate to the 
increase number of diabetes sickness yearly and genetic 
diabetes can be fatal in a period of time. Therefore, it is 
essential to have the right methods for the diabetes patients. 
Ontology Based Chatbot Application for Diabetes Diagnosis is a 
tool for the patients to treat, control and prevent this sickness 
properly, such as, dietary and exercise, etc, because this 
application will help the patients understand the first aid for 
this disease. 
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1. บทน า 
ปัจจุบันมนุษย์ทุ่ม เทเวลากับการท างานมากกว่าการใช้

ชีวิตประจ าวันมากกว่าด้านอื่น ๆ ประกอบกับการละเลยในการดูแลรักษา
สุขภาพส่งผลให้มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุให้ป่วยโดยไม่ทันระวัง 
โดยเฉพาะโรคเบาหวานซ่ึงในระยะแรก ๆ อาจจะไม่พบความผิดปกติแต่ก็มี

ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่จ านวนไม่น้อยที่ตรวจพบภาวะหรือ
โรคแทรกซ้อนเร้ือรังจากเบาหวาน ดังนั้นการคัดกรองโรคเบาหวานในกลุ่ม
ประชากรเสี่ยงจึงมีความส า คัญ เพื่อ ให้การวินิจฉัยและการรักษา
โรคเบาหวานได้เร็วขึ้น [1] และปัญหาที่มักพบได้บ่อยในการตรวจสุขภาพ 
คือ ความยุ่งยากในการเดินทางไปพบแพทย์ เนื่องจากสถานพยาบาลอาจ
ตั้งอยู่ไกลบ้าน อีกทั้งไม่ทราบถึงต าแหน่งที่ตั้งของสถานพยาบาลที่จะเข้ารับ
การรักษา ในบางครั้งอาการที่คนไข้กังวล อาจจะเป็นอาการที่สามารถ
รักษาหรือดูแลตนเองได้ด้วยการศึกษาจากหนังสือ เอกสาร หรือสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่สถานพยาบาลหรือพบ
แพทย์ 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยออนโทโลยี  (Ontology) 
โดยอิงฐานความรู้ประกอบในการวินิจฉัยโรคเบาหวานผ่านทางแชทบอท 
(Chatbot) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการรับมือและป้องกันให้กับผู้ป่วยใน
เบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์ และสามารถน าข้อมูลที่ได้ช่วยประกอบในการ
ตอบค าถามเพื่อให้การรักษาของแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
 บทความที่น าเสนอประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 1. บทน า 2. 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 4. สรุปผลการ
ด าเนินงานวิจัย 5. ข้อเสนอแนะงานวิจัย และ 6. เอกสารอ้างอิง ตามล าดับ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทความนี้ได้น าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงประกอบด้วย 

โรคเบาหวาน (Diabetes) ออนโทโลยี ภาษาเว็บออนโทโลยี (Web 
Ontology Language: OWL) แชทบอท และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตามล าดับโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 โรคเบาหวาน 
 โรคเบาหวาน [1] ในประเทศไทยมีข้อมูลสถิติเกือบครึ่งของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรค ดังนั้นการตรวจคัดกรอง 
(Screening test) จึงมีประโยชน์มากในการค้นหาข้อมูลผู้ซ่ึงไม่มีอาการ
เพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาในระยะเริ่มแรก แต่อุบัติการณ์ของ
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ต่ ามาก การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคจึงเน้น
กับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เท่านั้น ซ่ึงปัจจัยเส่ียงของโรคมีหลายอย่าง และมี
น้ าหนักในการเกิดโรคแตกต่างกันการประเมินความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องน า
ปัจจัยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเข้ามาใช้ร่วมกัน โดยมีการประเมินความเสี่ยง
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ใน 2 แนวทาง คือ 1. การประเมินความเสี่ยงในช่วงระยะเวลานั้น โดยใช้
เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงซ่ึงได้มาจากการศึกษาชนิดตัดขวาง (Cross-
selection study) ใช้ส าหรับการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ยังไม่มี
อาการ และ 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันโรค โดยใช้เกณฑ์
ประเมินความเสี่ยงซ่ึงได้มาจากการศึกษาไปข้างหน้า (Cohort หรือ 
incidence study) เพื่อท านายผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในอนาคต ซ่ึง
ถือว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะยังไม่เป็นโรคเบาหวานก็จริง แต่บุคคลนั้นมีโอกาส
เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานในอนาคตได้สูงกว่าธรรมดา จึงสมควรให้การ
ป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีการ
ด าเนินชีวิต 
 
2.2 ออนโทโลยี 
 ออนโทโลยี [2] เป็นแนวคิดที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการ
จัดการความรู้ เป็นที่นิยมใช้และศึกษาอย่างแพร่หลาย สามารถจัดการและ
น าเสนอความรู้ในรูปแบบของกลุ่มแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่
อยู่ภายใต้ขอบเขตที่สนใจ โดยการรวบรวมข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ให้
อยู่ ในรูปแบบล าดับชั้น มักถูกใช้ ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ เว็บเชิ ง
ความหมาย (Semantic Web) วิศวกรรมซอฟต์แวร์และสารสนเทศทางชีว
การแพทย์ ออนโทโลยีเป็นระบบค าศัพท์เชิงความหมาย ใช้เป็นโครงร่าง
พื้นฐานในการอธิบายความรู้เฉพาะด้าน โดยกลุ่มของค าที่มีโครงสร้างแบบ
ล าดับชั้นส าหรับใช้อธิบายขอบเขตเนื้อหาที่สนใจ สามารถน ามาประยุกต์
กับระบบต่าง ๆ ได้ เช่น การจัดรวมข้อมูลสารสนเทศ การจ าแนกเอกสาร 
การสกัดข้อสนเทศ เป็นต้น [Natalya F. Noy, 2001] การสร้างออนโทโลยี
นั้นจะต้องอาศัยภาษาเว็บออนโทโลยี ส าหรับอธิบายโครงสร้างของความรู้
โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับระบบ คือ การจัดหมวดหมู่ของโรคตาม
อาการที่เกิดขึ้นเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการสร้างกฎเกณฑ์ เป็นแนวทาง
ตอบค าถามเรื่องโรคที่วินิจฉัยได้จากอาการ ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลออน
โทโลยีแบบล าดับชั้น ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างข้อมูลออนโทโลยีแบบล าดับชั้น 

2.3 ภาษาเว็บออนโทโลย ี
 W3C Web Ontology Language (OWL) [3] เป็นการ
ออกแบบที่มุ่งเน้นการน าเสนอภาษาเว็บเชิงความหมายและองค์ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ (Things) กลุ่มของสิ่งใด ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใด 

ๆ ซ่ึง OWL ถือว่าเป็นภาษาเชิงค านวณตามตรรกะ องค์ความรู้ที่แสดงใน 
OWL สามารถน าไปใช้ประโยชน์การท างานร่วมกับโปรแกรม อาทิเช่น การ
ทวนสอบความสอดคล้องกันขององค์ความรู้ที่พัฒนา หรือ เพื่อให้ได้ความรู้
โดยนัยในรูปแบบที่ชัดเจน เป็นต้น ซ่ึงเอกสาร OWL นั้นอีกชื่อเรียกว่า 
ออนโทโลยี สามารถเผยแพร่ไปยังเว็บทั่วโลกด้วยการอ้างถึงหรือเรียกใช้
งานจากออนโทโลยีอื่น และ OWL เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเว็บเชิง
ความหมาย W3C's อีกด้วย ตัวอย่างโครงสร้างเอกสาร OWL-RDFS แสดง
ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างเอกสาร OWL-RDFS 

2.4 แชทบอท 
 แชทบอท [4] เป็นแบบจ าลองการสนทนาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท าความเข้าใจภาษาธรรมชาติและความฉลาดของระบบคอมพิวเตอร์ 
แม้ว่าในช่วงระยะก่อนหน้านี้การด าเนินงานดังกล่าวถูกจ ากัดให้ใช้งานได้
เฉพาะโดเมนและต้องมีกฎเกณฑ์และเง่ือนไขต้นแบบ ซ่ึงในการออกแบบ
กรอบการด าเนินงานของล าดับของแบบจ าลองก าหนดให้มีการคาดเดา
ประโยคถัดไปจากประโยคก่อนหน้าหรือบริบทของประโยคในการสนทนา 
โดยจุดแข็งของแบบจ าลองสามารถที่จะเรียนรู้ตั้ งแต่ต้นจนสิ้นสุด ซ่ึง
สามารถลดความจ าเป็นในการใช้งานกฎเกณฑ์และเง่ือนไขต้นแบบให้
น้อยลง 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้ โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและให้คาแนะนาผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังโดยใช้ฐานความรู้ออนโทโลยี [5] โดย จุฑามาศ เทียนสอาด และ 
อรวรรณ อิ่มสมบัติ ได้น าเสนอระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและให้คาแนะ
นาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยใช้
ฐานความรู้ออนโทโลยีเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ไตเทียม โดยนาความรู้จากตาราวิชาการและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
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มาสร้างเป็นฐานความรู้ของระบบในรูปของกฎ IF-THEN Rules จานวน 
89 กฎ ออนโทโลยียา จานวน 52 คอนเซ็ปต์ และออนโทโลยีอาหาร จาน
วน 130 คอนเซ็ปต์ โดยเง่ือนไขของกฎประกอบด้วย ผลการตรวจเลือดทาง
ห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยจานวน 26 ชนิดและประวัติการรักษาของผู้ป่วย 
โดยใช้กลไกในการอนุมานแบบไปข้างหน้า (Forward Chaining) ในการหา
คาตอบซ่ึงเป็นแนวทางการให้คาแนะนาในการดูแลและการปฏิบัติตนแก่
ผู้ป่วยแต่ละราย 

ระบบสืบค้นข้อมูลการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี [6] โดย ชารินี พรหมภักดี และคณะ น าเสนอหลัก
ออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้กับหลักการพัฒนาเทคโนโลยกีารสืบค้นข้อมูลการ
รักษาด้านการแพทย์แผนไทยที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ได้ โดยพัฒนาฐานข้อมูลออนโทโลยีด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology 
Editor ซ่ึงประกอบด้วย 7 คลาสหลัก ดังนี้ กลุ่มอาการของโรค ธาตุใน
ร่างกาย การนวด การอบสมุนไพร สมุนไพร ยาสามัญประจ าบ้าน และการ
รักษา และพัฒนาระบบสืบค้นเว็บเชิงความหมายด้วยโปรแกรม Ontology 
Application Management (OAM) Framework เพื่อให้ระบบสืบค้น
ข้อมูลการรักษาด้วยหลักการของแพทย์แผนไทย 

Servey on Chatbot Design Techniques in Speech 
Conversation Systems [7] โดย Sameera A. Abdul-Kader และ Dr. 
John Woods น าเสนอการส ารวจเทคนิคที่ใช้ส าหรับการออกแบบและ
พัฒนาแชทบอทที่เหมาะสมกับการน าไปใช้งานในแต่ละขอบเขตงาน ซ่ึง
สามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
แชทบอท โดยชี้ให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างในแต่ละวิธีโดยเฉพาะ 
Loebner prize-winning Chatbots 

3. วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 ภาพรวมการด า เนิ น งานของแชทบอทแอปพลิ เคชั น 
ประกอบด้วย การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีจากข้อมูลอาการและ
ความเส่ียงของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetes Symptoms/Risk Factors) 
ฐานข้อมูลความรู้ในรูปแบบเอกสาร OWL-RDFS และวิธีการจับคู่ข้อมูล
โรคเบาหวาน (Matching Technique) ส าหรับประมวลผลและวินิจฉัยโรค
เบาหวานตามล าดับ ซ่ึงอธิบายรายละเอียด ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ภาพรวมแชทบอทแอปพลิเคชัน 

3.1 การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีจากข้อมูลอาการและ
ความเสี่ยงของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 ในการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีนั้น ทางผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตการด าเนินงานในการวินิจฉัยโดยเน้นประชากรกลุ่มเสี่ยง ซ่ึงจะ
เป็นการวินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยจ าแนกข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังนี้ กลุ่มอาการของโรค กลุ่มอาการโรคแทรกซ้อน กลุ่มปัจจัยเสี่ยง กลุ่ม
การป้องกันและการรักษา ก าหนดค าศัพท์และนิยามส าคัญของออนโทโลยี
และคุณสมบัติของค าศัพท์ ก าหนดคลาสและ concept ก าหนดคุณสมบัติ
ของคลาสและหรือความสัมพันธ์ระหว่าง concept พร้อมทั้งก าหนด
เง่ือนไขให้กับข้อมูลและสร้างค่า instance ของคลาส ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี 

3.2 ฐานข้อมลูความรู้ในรูปแบบเอกสาร OWL-RDFS 
จากนั้นด าเนินการแปลงฐานข้อมูลออนโทโลยีดังกล่าวดว้ย

เครื่องมือ Protégé ให้อยู่ในรูปแบบภาษา OWL ดังรูปที่ 2 

3.3 วิธีการจับคู่ข้อมูลโรคเบาหวาน 
ส าหรับการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ แยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

การแปลงเอกสาร OWL เป็นเอกสาร JSON [8] (OWL to JSON 
Convert) และแบบรูปการตรวจสอบอาการ (Symptom Checker 
Pattern) ดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 ภาพรวมวิธีการจับคู่ข้อมูลโรคเบาหวาน 

ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานวิธีการจับคู่ข้อมูลโรคเบาหวาน
นั้น ผู้วิจัยได้กล่าวถึงวิธีการจับคู่ข้อมูลโรคเบาหวาน ซ่ึงเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเข้าเอกสาร OWL เพื่อแปลงเอกสาร OWL เป็น
เอกสาร JSON ให้กับวิธีการสร้างแบบรูปการตรวจสอบอาการ และแจ้งผล
การจับคู่ดังกล่าวให้ผู้ใช้งานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.3.1 การแปลงเอกสาร OWL เป็นเอกสาร JSON 

การแปลงเอกสาร OWL ที่ออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี
โรคเบาหวานเป็นเอกสาร JSON ด้วยเครื่องมือ Protege [9] แสดงดังรูปที่ 
6 

 
รูปที่ 6 การจัดเก็บเอกสาร OWL เป็นเอกสาร JSON 
 
ในการจัดเก็บเอกสาร JSON ดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยได้น าเอา

คุณสมบัติของ RDF Schema เป็นคุณสมบัติตั้งต้นส าหรับการจัดเก็บ
เอกสาร OWL เป็นเอกสาร JSON 

3.3.2 แบบรูปการตรวจสอบอาการ 
 ในแบบรูปการตรวจสอบอาการ ที่ซ่ึงใช้เป็นกฎเกณฑ์ส าหรับ
การตรวจสอบอาการของโรคเบาหวาน รวมถึงอาการแทรกซ้อน ปัจจัย
เสี่ยงและการควบคุมและดูแลรักษา โดยในแอปพลิเคชันแชทบอทจะ

ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้งานน าเข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน สรุป
ขั้นตอนการตรวจสอบได้ ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 ขั้นตอนการด าเนินงานของแบบรูปการตรวจสอบอาการ 

 
ส าหรับแบบรูปการตรวจสอบใน JSON ด้วยหลักการจัด

หมวดหมู่และคิวรีตอบค าถาม  (Classification and Query Answering) 
บนแอปพลิเคชันเพื่อน าข้อมูลที่น าเข้าไปตรวจสอบบนออนโทโลยี ผ่าน 
command-line ส าหรับงานที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงด้วยเหตุและผล ซ่ึงมี
แบบรูปส าหรับการด าเนินงาน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แบบรูปการจัดหมวดหมู่และคิวรตีอบค าถาม 
รูปแบบค าถาม คิวร ี

ระบุอาย ุ Class and { Age } 
ระบุเพศ Class and Properties value { Sex } 
ระบุดัชนีมวลกาย Class and { BMI } 
ระบุเส้นรอบเอว Class and Properties value { Waist } 
ความดันโลหิตสูง Class and { HBP } 
ประวัติโรคเบาหวานใน
ญาติสายตรง 

Class and { History } 

 
ในการในสอบอาการ และข้อมูลการวินิจฉัยโรคเบาหวานอื่น ๆ 

นั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบกฎที่ซ่ึงสอดคล้องกับออนโทโลยีที่ได้วิเคราะห์ใน
ขั้นต้นแล้วนั้น โดยแสดงตัวอย่างกฎการตรวจสอบความเสี่ยงจากปัจจัย
เส่ียง  ดังตารางที่ 2 

JSON 
Rule Matcher 
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ตารางที่ 2 กฎการตรวจสอบความเส่ียงจากปจัจัยเส่ียง 
ค าถาม 

(Mr.Diabetes) 
ค าตอบ 
(User) กฎการตรวจสอบอาการ 

อาย ุ 35 If qAge >= 34 && qAge <= 39 then 
    riskScore = 0 
End if 

เพศ ชาย If qSex = Man then 
   riskScore = 2 
End if 

ดัชนีมวลกาย น้อยกว่า 
23 กก./ม
2 

If qBmi < 23 then 
  riskScore = 0 
End if 

เส้นรอบเอว ต่ ากวา่ 
90 ซม. 

If qSex = Man && qWaist < 90 
then 
  riskScore = 0 
End if 

ความดันโลหิต
สูง 

ไม่ใช่ If qHbp = No then 
  riskScore = 0 
End if 

ประวัติ
โรคเบาหวานใน
ญาติสายตรง 

ม ี If qHis = Yes then 
  riskScore = 4 
End if 

ประเมินคะแนน
ความเส่ียง 

6 If toTalRiskScore >= 6 && 
totalRiskScore <= 8 then 
  Print “ควบคุมอาหารและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ ควบคุมน้ าหนักตัวให้อยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ตรวจความดัน
โลหิต ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด และ
ควรประเมินความเส่ียงซ้ าทุก 1-3 ป”ี 
End if 

 

4. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
 จากการออกแบบและพัฒนาการด าเนินงานดังกล่าว ผู้ใช้งาน
สามารถระบุข้อมูลหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน หลังจากแชท 
บอทประมวลผลและวินิจฉัยแล้วจึงจะแสดงผลการวินิจฉยั การควบคุมและ
ดูแลรักษาเบื้องต้นกับผู้ใช้งาน ดังรูปที่ 8 
 
 
 
 
 

MR.Diabetes Application 
MR.Diabetes> ระบุอายุของคุณ 
User> อายุ 35 ปี 
MR.Diabetes> ระบุเพศของคุณ 
User> ผมเป็นผู้ชาย 
MR.Diabetes> ระบุดัชนีมวลกายของคุณ 
User> มากกว่า 23 กก./ม2 
MR.Diabetes> (แจ้งข้อมูลการวินิจฉัย และคะแนนความเส่ียง) 

รูปที่ 8 หน้าจอการด าเนินงานแชทบอทแอปพลิเคชัน 
 
การพัฒนาแชทบอทแอปพลิ เ คชั น เพื่ อ วิ นิ จฉั ย ผู้ ป่ ว ย

โรคเบาหวาน ซ่ึงผู้วิจัย ก าหนดให้ผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันด้วยการระบุ
ข้อมูลอาการเพื่อเป็นข้อมูลในการค้นหาแบบรูปที่ตรงกับข้อมูลที่ผู้ใช้ระบุ 
ซ่ึงจะด าเนินการจนกว่าผู้ใช้งานจะออกจากแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยการ
ถามแต่ละครั้งแชทบอทจะประมวลผลและวิฉัยข้อมูลออกมาเป็นระยะ โดย
ค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากคะแนนความเส่ียงที่คาดว่าจะตรวจพบโรค การ
ป้องกัน และการควบคุมดูแลรักษาเบื้องต้น โดยพัฒนาในรูปแบบเว็บแอป
พลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้สะดวกและสามารถใช้เป็น
ทางเลือกส าหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี ซ่ึงก็อาจจะส่งผล
ให้ผู้ป่วยมีความตระหนักและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด ารงชีวิต
ในทางที่ดีขึ้น และท าให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าวได้ 

5. ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 ในบทความนี้ได้น าเสนอแอปพลิเคชันส าหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยออนโทโลยี ที่ซ่ึงสามารถสอบถามข้อมูล
ผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยแชทบอท โดยรูปแบบของการประมวลผลและ
วินิจฉัยโรคนั้น พบว่ายังมีข้อจ ากัดในเรื่องการตีความค าถามที่มีความ
ซับซ้อน ซ่ึงถ้าข้อมูลน าเข้าในเอกสาร OWL นั้นจัดเก็บไม่เพียงพอก็จะ
ส่งผลต่อแบบรูปที่จะใช้ในการวินิจฉัยโรคบน JSON ตามไปด้วย โดยใน
อนาคตอาจจะต้องพัฒนาในส่วนของแบบรูปในการวินิจฉัยโรคให้มีความ
ฉลาดมากยิ่งขึ้นด้วยการน างานด้านการประมวลภาษาธรรมชาติ และ
เครื่องกลเรียนรู้ ซ่ึงจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อของ
แอปพลิเคชันได้เป็นอย่างดี 
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