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บทคัดย่อ

ผู้ป่ ยเบา านที่ได้รับการ ินิจฉัยใ ม่จาน นไม่น้อยที่ตร จพบภา ะ รือ
โรคแทรกซ้อนเรื้อรังจากเบา าน ดังนั้นการคัดกรองโรคเบา านในกลุ่ม
ประชากรเ ี่ ย งจึ ง มี ค าม าคั ญ เพื่ อ ใ ้ ก าร ิ นิ จ ฉั ย และการรั ก า
โรคเบา านได้เร็ ขึ้น [1] และปัญ าที่มักพบได้บ่อยในการตร จ ุขภาพ
คือ ค ามยุ่งยากในการเดินทางไปพบแพทย์ เนื่องจาก ถานพยาบาลอาจ
ตั้งอยู่ไกลบ้าน อีกทั้งไม่ทราบถึงตาแ น่งที่ตั้งของ ถานพยาบาลที่จะเข้ารับ
การรัก า ในบางครั้งอาการที่คนไข้กัง ล อาจจะเป็นอาการที่ ามารถ
รั ก า รื อ ดู แ ลตนเองได้ ด้ ยการ ึ ก าจาก นั ง ื อ เอก าร รื อ ื่ อ
ออนไลน์ต่า ง ๆ โดยที่ไม่ต้อ งเดิน ทางไปรัก าที่ ถานพยาบาล รือ พบ
แพทย์
จากปัญ าที่กล่า มาข้างต้นผู้พัฒนาจึงมีแน คิดในการพัฒนา
ระบบผู้เชี่ย ชาญเพื่อ ินิจฉั ยโรคเบา านด้ ยออนโทโลยี (Ontology)
โดยอิงฐานค ามรู้ประกอบในการ ินิจฉัยโรคเบา านผ่านทางแชทบอท
(Chatbot) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการรับมือและป้องกันใ ้กับผู้ป่ ยใน
เบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์ และ ามารถนาข้อมูลที่ได้ช่ ยประกอบในการ
ตอบคาถามเพื่อใ ้การรัก าของแพทย์เป็ นไปอย่างมีประ ิทธิภาพด้ ย
บทค ามที่นาเ นอประกอบด้ ย 5 ่ น ดังนี้ 1. บทนา 2.
ทฤ ฎีและงาน ิจัยที่เกี่ย ข้อง 3. ิธีการดาเนิ นงาน ิจัย 4. รุปผลการ
ดาเนินงาน ิจัย 5. ข้อเ นอแนะงาน ิจัย และ 6. เอก ารอ้างอิง ตามลาดับ

ปัจจุบันการบริโภคอา ารและกิจกรรมในชี ิตประจา ัน ่งผล
ต่อปริมาณการเกิดโรคเบา านเพิ่มขึ้นทุกปีและโรคเบา านที่เกิดจาก
พันธุกรรมก็ทาใ ้มีอันตรายในช่ งระยะ นึ่ง ฉะนั้นการดูแล ุขภาพ า รับ
ผู้ป่ ยโรคเบา านก็จาเป็นที่จะต้องดูแลรัก าใ ้ถูก ิธี โดยนาแอปพลิเค
ชันแชทบอทเพื่อการ ินิจฉัยโรคเบา าน เพื่อใ ้ผู้ป่ ย ามารถดูแลและ
ค บคุมตลอดจนรัก าโรคเบา านในชี ิตประจา ันที่เ มาะ ม เช่น การ
บริโภคอา าร การออกกาลังกาย เป็ นต้น ซึ่งผู้ป่ ยจะ ามารถรู้ ิธีปฐม
พยาบาลโรคเบา านเบื้องต้น โดยบทค ามนี้ได้เ นอการนาเทคโนโลยี
ออนโทโลยี า รั บ จั ด เตรี ย มองค์ ค ามรู้ เ กี่ ย กั บ โรคเบา าน ที่ อิ ง
ฐานค ามรู้ประกอบในการ ินิจฉัยโรคจากอาการและปัจจัยเ ี่ยง า รับใช้
ในการคัดกรองประชากรที่มีค ามเ ี่ยงเป็นโรคเบา าน และ ิธีป้องกันที่
เ มาะ มกับ ผู้ ป่ ยผ่ า นระบบแชทบอท โดยนารู ป แบบการตร จ อบ
อาการมาประม ลผลกฎการอนุม านจากเอก าร OWL-RDFS และ
แ ดงผลข้อมูลการ ินิจฉัย
คา าคัญ: โรคเบา าน, 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.

2. ทฤ ฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทค ามนี้ได้นาทฤ ฎีและงาน ิจัยที่เกี่ย ข้องซึ่งประกอบด้ ย
โรคเบา าน (Diabetes) ออนโทโลยี ภา าเ ็ บ ออนโทโลยี (Web
Ontology Language: OWL) แชทบอท และงาน ิจั ยที่เกี่ย ข้ อ ง
ตามลาดับโดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 โรคเบา วาน
โรคเบา าน [1] ในประเท ไทยมีข้ อมูล ถิ ติเกือ บครึ่งของ
ผู้ป่ ยโรคเบา านไม่ทราบ ่าตนเองเป็นโรค ดังนั้นการตร จคัดกรอง
(Screening test) จึงมีประโยชน์มากในการค้น าข้อมูลผู้ซึ่งไม่มี อาการ
เพื่ อ ิ นิ จ ฉั ย และใ ้ ก ารรั ก าในระยะเริ่ ม แรก แต่ อุ บั ติ ก ารณ์ ข อง
โรคเบา านชนิดที่ 1 ต่ามาก การประเมินค ามเ ี่ยงต่อการเกิดโรคจึงเน้น
กับโรคเบา านชนิดที่ 2 เท่านั้น ซึ่งปัจจัยเ ี่ยงของโรคมี ลายอย่าง และมี
น้า นักในการเกิดโรคแตกต่างกันการประเมินค ามเ ี่ยงจึงจาเป็นต้องนา
ปัจจัย ่ นใ ญ่ รือทั้ง มดเข้ามาใช้ร่ มกัน โดยมีการประเมินค ามเ ี่ยง
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1. บทนา
ปั จ จุ บั น มนุ ย์ ทุ่ ม เทเ ลากั บ การท างานมากก ่ า การใช้
ชี ิตประจา ันมากก ่าด้านอื่น ๆ ประกอบกับการละเลยในการดูแลรัก า
ุขภาพ ่งผลใ ้มีเ ลาพักผ่อนไม่เพียงพอเป็น าเ ตุใ ้ป่ ยโดยไม่ทันระ ัง
โดยเฉพาะโรคเบา านซึ่งในระยะแรก ๆ อาจจะไม่พบค ามผิดปกติแต่ก็มี
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ใน 2 แน ทาง คือ 1. การประเมินค ามเ ี่ยงในช่ งระยะเ ลานั้น โดยใช้
เกณฑ์ป ระเมินค ามเ ี่ ย งซึ่ งได้ มาจากการ ึก าชนิดตั ดข าง (Crossselection study) ใช้ า รับการตร จคัดกรองเพื่อค้น าผู้ ป่ ยที่ยังไม่มี
อาการ และ 2. การประเมิน ค ามเ ี่ ย งเพื่ อ ป้ อ งกั นโรค โดยใช้ เ กณฑ์
ประเมินค ามเ ี่ย งซึ่งได้มาจากการ ึก าไปข้ า ง น้า (Cohort รื อ
incidence study) เพื่อทานายผู้ที่มีค ามเ ี่ยงที่จะเกิดโรคในอนาคต ซึ่ง
ถือ ่าเป็นกลุ่มที่อาจจะยังไม่เป็นโรคเบา านก็จริง แต่บุคคลนั้นมีโอกา
เ ี่ยงที่จะเกิดโรคเบา านในอนาคตได้ ูงก ่าธรรมดา จึง มค รใ ้การ
ป้องกัน ลดปัจจัยเ ี่ยงที่มีอยู่ ด้ ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รือ ิถีการ
ดาเนินชี ิต

ๆ ซึ่ง OWL ถือ ่าเป็นภา าเชิงคาน ณตามตรรกะ องค์ค ามรู้ที่แ ดงใน
OWL ามารถนาไปใช้ประโยชน์การทางานร่ มกับโปรแกรม อาทิเช่น การ
ท น อบค าม อดคล้องกันขององค์ค ามรู้ที่พัฒนา รือ เพื่อใ ้ได้ค ามรู้
โดยนัยในรูปแบบที่ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งเอก าร OWL นั้นอีกชื่อเรียก ่า
ออนโทโลยี ามารถเผยแพร่ไปยังเ ็บทั่ โลกด้ ยการอ้างถึง รือเรียกใช้
งานจากออนโทโลยีอื่น และ OWL เป็น ่ น นึ่งของเทคโนโลยี เ ็บเชิง
ค าม มาย W3C's อีกด้ ย ตั อย่างโครง ร้างเอก าร OWL-RDFS แ ดง
ดังรูปที่ 2

2.2 ออนโทโลยี
ออนโทโลยี [2] เป็ น แน คิด ที่ถู ก นามาประยุก ต์ใ ช้ เพื่ อ การ
จัดการค ามรู้ เป็นที่นิยมใช้และ ึก าอย่างแพร่ ลาย ามารถจัดการและ
นาเ นอค ามรู้ในรูปแบบของกลุ่มแน คิดและค าม ัมพันธ์ระ ่างกัน ที่
อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ นใจ โดยการร บร มข้อมูลและ ร้างค าม ัมพันธ์ใ ้
อยู่ ใ นรู ป แบบล าดั บ ชั้ น มั ก ถู ก ใช้ ใ น าขาปั ญ ญาประดิ ฐ์ เ ็ บ เชิ ง
ค าม มาย (Semantic Web) ิ กรรมซอฟต์แ ร์และ าร นเท ทางชี
การแพทย์ ออนโทโลยีเป็นระบบคา ัพท์เชิงค าม มาย ใช้เป็นโครงร่าง
พื้นฐานในการอธิบายค ามรู้เฉพาะด้าน โดยกลุ่มของคาที่มีโครง ร้างแบบ
ลาดับชั้น า รับใช้อธิบายขอบเขตเนื้อ าที่ นใจ ามารถนามาประยุกต์
กับระบบต่าง ๆ ได้ เช่น การจัดร มข้อมู ล าร นเท การจาแนกเอก าร
การ กัดข้อ นเท เป็นต้น [Natalya F. Noy, 2001] การ ร้างออนโทโลยี
นั้นจะต้องอา ัยภา าเ ็บออนโทโลยี า รับอธิบายโครง ร้างของค ามรู้
โดย ามารถนามาประยุกต์ใช้กับระบบ คือ การจัด ม ด มู่ของโรคตาม
อาการที่เกิดขึ้นเพื่อใ ้ง่ายและ ะด กในการ ร้ างกฎเกณฑ์ เป็นแน ทาง
ตอบคาถามเรื่องโรคที่ ินิจฉัยได้จากอาการ ตั อย่างโครง ร้างข้อมูลออน
โทโลยีแบบลาดับชั้น ดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 โครง ร้างเอก าร OWL-RDFS

2.4 แชทบอท
แชทบอท [4] เป็นแบบจาลองการ นทนาเป็น ่ น นึ่งของการ
ทาค ามเข้ า ใจภา าธรรมชาติ แ ละค ามฉลาดของระบบคอมพิ เตอร์
แม้ ่าในช่ งระยะก่อน น้านี้การดาเนินงานดังกล่า ถูกจากัดใ ้ใช้งานได้
เฉพาะโดเมนและต้องมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต้นแบบ ซึ่งในการออกแบบ
กรอบการดาเนินงานของลาดับของแบบจ าลองกา นดใ ้มีการคาดเดา
ประโยคถัดไปจากประโยคก่อน น้า รือบริบทของประโยคในการ นทนา
โดยจุ ด แข็ ง ของแบบจ าลอง ามารถที่ จ ะเรี ย นรู้ ตั้ ง แต่ ต้น จน ิ้ น ุ ด ซึ่ ง
ามารถลดค ามจ าเป็ นในการใช้ งานกฎเกณฑ์แ ละเงื่อ นไขต้น แบบใ ้
น้อยลง

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบท นงาน ิจัย ที่เกี่ย ข้ อ งนี้ มี ัตถุ ประ งค์เพื่อ ใช้เป็ น
แน ทางในการพัฒนางาน ิจัยนี้ โดยมีงาน ิจัยที่เกี่ย ข้อง ดังนี้
ระบบผู้เชี่ย ชาญเพื่อ ิ นิจ ฉั ย และใ ้ คาแนะนาผู้ป่ ยไต าย
เรื้อรังโดยใช้ฐานค ามรู้ออนโทโลยี [5] โดย จุฑามา เทียน อาด และ
อร รรณ อิ่ม มบัติ ได้นาเ นอระบบผู้เชี่ย ชาญเพื่อ ินิจฉัยและใ ้คาแนะ
นาผู้ ป่ ยไต ายเรื้ อ รั ง ที่ไ ด้ รั บ การฟอกเลื อ ดด้ ยเครื่ อ งไตเที ย มโดยใช้
ฐานค ามรู้ออนโทโลยีเพื่อช่ ยลดปัญ าการขาดแคลนพยาบาลผู้เชี่ย ชาญ
ไตเทียม โดยนาค ามรู้จากตารา ิชาการและพยาบาลผู้เชี่ย ชาญไตเทียม

รูปที่ 1 โครง ร้างข้อมูลออนโทโลยีแบบลาดับชั้น

2.3 ภา าเว็บออนโทโลยี
W3C Web Ontology Language (OWL) [3] เป็นการ
ออกแบบที่มุ่งเน้นการนาเ นอภา าเ ็บเชิงค าม มายและองค์ค ามรู้
เกี่ย กับ ิ่งใด ๆ (Things) กลุ่มของ ิ่งใด ๆ และค าม ัมพันธ์ระ ่าง ิ่งใด
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3.1 การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีจากข้อมูลอาการและ
ความเ ี่ยงของผู้ป่วยโรคเบา วาน

มา ร้างเป็นฐานค ามรู้ของระบบในรูปของกฎ IF-THEN Rules จาน น
89 กฎ ออนโทโลยียา จาน น 52 คอนเซ็ปต์ และออนโทโลยีอา าร จาน
น 130 คอนเซ็ปต์ โดยเงื่อนไขของกฎประกอบด้ ย ผลการตร จเลือดทาง
้องปฏิบัติการของผู้ป่ ยจาน น 26 ชนิดและประ ัติการรัก าของผู้ป่ ย
โดยใช้กลไกในการอนุมานแบบไปข้าง น้า (Forward Chaining) ในการ า
คาตอบซึ่งเป็นแน ทางการใ ้คาแนะนาในการดูแลและการปฏิบัติตนแก่
ผู้ป่ ยแต่ละราย
ระบบ ื บ ค้ น ข้ อ มู ล การรั ก าด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยด้ ย
ฐานค ามรู้ออนโทโลยี [6] โดย ชารินี พร มภักดี และคณะ นาเ นอ ลัก
ออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้กับ ลักการพัฒนาเทคโนโลยีการ ืบค้นข้อมูลการ
รัก าด้านการแพทย์แผนไทยที่ ามารถเชื่อมโยงค าม ัมพันธ์ระ ่างกัน
ได้ โดยพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ออนโทโลยี ด้ ยโปรแกรม Hozo-Ontology
Editor ซึ่งประกอบด้ ย 7 คลา ลัก ดังนี้ กลุ่มอาการของโรค ธาตุใน
ร่างกาย การน ด การอบ มุนไพร มุนไพร ยา ามัญประจาบ้าน และการ
รัก า และพัฒนาระบบ ืบค้นเ ็บเชิงค าม มายด้ ยโปรแกรม Ontology
Application Management (OAM) Framework เพื่อใ ้ระบบ ืบค้น
ข้อมูลการรัก าด้ ย ลักการของแพทย์แผนไทย
Servey on Chatbot Design Techniques in Speech
Conversation Systems [7] โดย Sameera A. Abdul-Kader และ Dr.
John Woods นาเ นอการ าร จเทคนิคที่ใช้ า รับการออกแบบและ
พัฒนาแชทบอทที่เ มาะ มกับการนาไปใช้งานในแต่ละขอบเขตงาน ซึ่ง
ามารถนามาใช้เป็นตั อย่างในการพัฒนาและปรับปรุงประ ิทธิภาพของ
แชทบอท โดยชี้ใ ้เ ็นถึงค ามเ มือนและค ามต่างในแต่ละ ิธีโดยเฉพาะ
Loebner prize-winning Chatbots

ในการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีนั้น ทางผู้ ิจัยได้กา นด
ขอบเขตการดาเนินงานในการ ินิจฉัยโดยเน้นประชากรกลุ่มเ ี่ยง ซึ่งจะ
เป็นการ ินิจฉัยโรคเบา านชนิดที่ 2 โดยจาแนกข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้ กลุ่มอาการของโรค กลุ่มอาการโรคแทรกซ้อน กลุ่มปัจจัยเ ี่ยง กลุ่ม
การป้องกันและการรัก า กา นดคา ัพท์และนิยาม าคัญของออนโทโลยี
และคุณ มบัติของคา ัพท์ กา นดคลา และ concept กา นดคุณ มบัติ
ของคลา และ รือ ค าม ัมพันธ์ระ ่า ง concept พร้อ มทั้งก า นด
เงื่อนไขใ ้กับข้อมูลและ ร้างค่า instance ของคลา ดังรูปที่ 4

3. วิธกี ารดาเนินงานวิจัย
ภาพร มการด าเนิ น งานของแชทบอทแอปพ ลิ เ คชั น
ประกอบด้ ย การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีจากข้อมูลอาการและ
ค ามเ ี่ยงของผู้ป่ ยโรคเบา าน (Diabetes Symptoms/Risk Factors)
ฐานข้อมูลค ามรู้ในรูปแบบเอก าร OWL-RDFS และ ิธีการจับคู่ข้อมูล
โรคเบา าน (Matching Technique) า รับประม ลผลและ ินิจฉัยโรค
เบา านตามลาดับ ซึ่งอธิบายรายละเอียด ดังรูปที่ 3

รูปที่ 4 การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี

3.2 ฐานข้อมูลความรู้ในรูปแบบเอก าร OWL-RDFS
จากนั้นดาเนินการแปลงฐานข้อมูลออนโทโลยีดังกล่า ด้ ย
เครื่องมือ Protégé ใ ้อยู่ในรูปแบบภา า OWL ดังรูปที่ 2

3.3 วิธีการจับคู่ข้อมูลโรคเบา วาน
า รับการดาเนินงานในขั้นตอนนี้ แยกออกเป็น 2 ่ น ดังนี้
การแปลงเอก าร OWL เป็นเอก าร JSON [8] (OWL to JSON
Convert) และแบบรูปการตร จ อบอาการ (Symptom Checker
Pattern) ดังรูปที่ 5
รูปที่ 3 ภาพร มแชทบอทแอปพลิเคชัน
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ดาเนินการตร จ อบข้อมูลที่ผู้ใช้งานนาเข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน รุป
ขั้นตอนการตร จ อบได้ ดังรูปที่ 7

Rule Matcher

JSON

รูปที่ 5 ภาพร ม ิธีการจับคู่ข้อมูลโรคเบา าน
า รับขั้นตอนการดาเนินงาน ิธีการจับคู่ข้อมูลโรคเบา าน
นั้น ผู้ ิจัยได้กล่า ถึง ิธีการจับคู่ข้อมูลโรคเบา าน ซึ่งเป็นกระบ นการ
ิเคราะ ์ข้อมูลจากการนาเข้าเอก าร OWL เพื่อแปลงเอก าร OWL เป็น
เอก าร JSON ใ ้กับ ิธีการ ร้างแบบรูปการตร จ อบอาการ และแจ้งผล
การจับคู่ดังกล่า ใ ้ผู้ใช้งานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.3.1 การแปลงเอก าร OWL เป็นเอก าร JSON
การแปลงเอก าร OWL ที่อ อกแบบและพัฒนาออนโทโลยี
โรคเบา านเป็นเอก าร JSON ด้ ยเครื่องมือ Protege [9] แ ดงดังรูปที่
6

รูปที่ 7 ขั้นตอนการดาเนินงานของแบบรูปการตร จ อบอาการ
า รับ แบบรูป การตร จ อบใน JSON ด้ ย ลั ก การจั ด
ม ด มู่และคิ รีตอบคาถาม (Classification and Query Answering)
บนแอปพลิเคชันเพื่อนาข้อมูลที่นาเข้า ไปตร จ อบบนออนโทโลยี ผ่า น
command-line า รับงานที่เกี่ย กับการเชื่อมโยงด้ ยเ ตุและผล ซึ่งมี
แบบรูป า รับการดาเนินงาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบรูปการจัด ม ด มู่และคิ รีตอบคาถาม
รูปแบบคาถาม
คิวรี
ระบุอายุ
Class and { Age }
ระบุเพ
Class and Properties value { Sex }
ระบุดัชนีม ลกาย
Class and { BMI }
ระบุเ ้นรอบเอ
Class and Properties value { Waist }
ค ามดันโล ิต ูง
Class and { HBP }
ประ ัติโรคเบา านใน
Class and { History }
ญาติ ายตรง

รูปที่ 6 การจัดเก็บเอก าร OWL เป็นเอก าร JSON
ในการจั ดเก็บ เอก าร JSON ดังกล่า นั้น ผู้ ิจั ย ได้ นาเอา
คุณ มบัติของ RDF Schema เป็นคุณ มบัติตั้งต้น า รับการจัดเก็บ
เอก าร OWL เป็นเอก าร JSON

3.3.2 แบบรูปการตรวจ อบอาการ

ในการใน อบอาการ และข้อมูลการ ินิจฉัยโรคเบา านอื่น ๆ
นั้น ผู้ ิจัย ได้อ อกแบบกฎที่ซึ่ง อดคล้อ งกับ ออนโทโลยีที่ได้ ิเคราะ ์ ใน
ขั้นต้นแล้ นั้น โดยแ ดงตั อย่างกฎการตร จ อบค ามเ ี่ยงจากปัจจั ย
เ ี่ยง ดังตารางที่ 2

ในแบบรูปการตร จ อบอาการ ที่ซึ่งใช้เป็นกฎเกณฑ์ า รับ
การตร จ อบอาการของโรคเบา าน ร มถึงอาการแทรกซ้อ น ปัจจั ย
เ ี่ย งและการค บคุมและดู แ ลรั ก า โดยในแอปพลิเคชันแชทบอทจะ
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ตารางที่ 2 กฎการตร จ อบค ามเ ี่ยงจากปัจจัยเ ี่ยง
คาถาม
คาตอบ
กฎการตรวจ อบอาการ
(Mr.Diabetes) (User)
อายุ

เพ

ดัชนีม ลกาย

MR.Diabetes Application
MR.Diabetes> ระบุอายุของคุณ
User> อายุ 35 ปี
MR.Diabetes> ระบุเพ ของคุณ
User> ผมเป็นผู้ชาย
MR.Diabetes> ระบุดัชนีม ลกายของคุณ
User> มากก ่า 23 กก./ม2
MR.Diabetes> (แจ้งข้อมูลการ ินิจฉัย และคะแนนค ามเ ี่ยง)
รูปที่ 8 น้าจอการดาเนินงานแชทบอทแอปพลิเคชัน

If qAge >= 34 && qAge <= 39 then
riskScore = 0
End if
If qSex = Man then
ชาย
riskScore = 2
End if
น้อยก ่า If qBmi < 23 then
23 กก./ม riskScore = 0
End if
2
35

เ ้นรอบเอ

ต่าก า่
90 ซม.

ค ามดันโล ิต
ูง

ไม่ใช่

ประ ัติ
โรคเบา านใน
ญาติ ายตรง

มี

ประเมินคะแนน
ค ามเ ี่ยง

6

การพั ฒ นาแ ชทบ อทแอ ปพลิ เ คชั น เพื่ อ ิ นิ จ ฉั ย ผู้ ป่ ย
โรคเบา าน ซึ่งผู้ ิจัย กา นดใ ้ผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันด้ ยการระบุ
ข้อมูลอาการเพื่อเป็นข้อมูลในการค้น าแบบรูปที่ตรงกับข้ อมูลที่ผู้ใช้ระบุ
ซึ่งจะดาเนินการจนก ่าผู้ใช้งานจะออกจากแอปพลิเคชันดังกล่า โดยการ
ถามแต่ละครั้งแชทบอทจะประม ลผลและ ิฉัยข้อมูลออกมาเป็นระยะ โดย
คาน ณเป็นเปอร์เซ็นต์จากคะแนนค ามเ ี่ยงที่คาด ่าจะตร จพบโรค การ
ป้องกัน และการค บคุมดูแลรัก าเบื้องต้น โดยพัฒนาในรู ปแบบเ ็บแอป
พลิ เ คชัน เพื่ อ ใ ้ ผู้ ใ ช้ง าน ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ะด กและ ามารถใช้ เ ป็ น
ทางเลือก า รับการ ินิจฉัยโรคเบา านได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็อาจจะ ่งผล
ใ ้ผู้ป่ ยมีค ามตระ นักและ ันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดารงชี ิต
ในทางที่ดีขึ้น และทาใ ้ ่างไกลจากโรคดังกล่า ได้

If qSex = Man && qWaist < 90
then
riskScore = 0
End if
If qHbp = No then
riskScore = 0
End if
If qHis = Yes then
riskScore = 4
End if

5. ข้อเ นอแนะงานวิจัย
ในบทค ามนี้ได้นาเ นอแอปพลิเคชัน า รับระบบผู้เชี่ย ชาญ
เพื่อการ ินิจฉัยโรคเบา านด้ ยออนโทโลยี ที่ซึ่ง ามารถ อบถามข้อมูล
ผ่านทางแอปพลิเคชันด้ ยแชทบอท โดยรูปแบบของการประม ลผลและ
ินิจ ฉั ย โรคนั้น พบ ่า ยั งมีข้ อ จ ากัด ในเรื่ อ งการตีค ามคาถามที่ มีค าม
ซับซ้อน ซึ่งถ้าข้อมูลนาเข้าในเอก าร OWL นั้นจัดเก็บไม่เพียงพอก็จะ
่งผลต่อ แบบรูป ที่จะใช้ในการ ินิจฉัย โรคบน JSON ตามไปด้ ย โดยใน
อนาคตอาจจะต้องพัฒนาใน ่ นของแบบรูปในการ ินิจฉัยโรคใ ้มีค าม
ฉลาดมากยิ่งขึ้ นด้ ยการนางานด้า นการประม ลภา าธรรมชาติ และ
เครื่องกลเรียนรู้ ซึ่งจะ ามารถช่ ยเพิ่มประ ิ ทธิภาพและค ามน่าเชื่อของ
แอปพลิเคชันได้เป็นอย่างดี

If toTalRiskScore >= 6 &&
totalRiskScore <= 8 then
Print “ค บคุมอา ารและออกกาลัง
กาย ม่าเ มอ ค บคุมน้า นักตั ใ ้อยู่
ในเกณฑ์ที่เ มาะ ม ตร จค ามดัน
โล ิต ตร จระดับน้าตาลในเลือด และ
ค รประเมินค ามเ ี่ยงซ้าทุก 1-3 ปี”
End if

4. รุปผลการดาเนินงานวิจัย

เอก ารอ้างอิง

จากการออกแบบและพัฒนาการดาเนินงานดังกล่า ผู้ใช้งาน
ามารถระบุข้อมูล รือคาถามที่เกี่ย ข้องกับโรคเบา าน ลังจากแชท
บอทประม ลผลและ ินิจฉัยแล้ จึงจะแ ดงผลการ ินิจฉัย การค บคุมและ
ดูแลรัก าเบื้องต้นกับผู้ใช้งาน ดังรูปที่ 8
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