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บทคัดย่อ 

 บทความนี้นําเสนอกระบวนเพื่อระบุอาการและอาการแสดง

จากการสกัดข้อความบอกเล่าอาการผู้ป่วยด้วยกระบวนการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ       สําหรับข้อความบอกเล่าอาการผู้ป่วยหรือ Chief 

Complains (CCs) ถูกบันทึกอยู่ในรูปแบบภาษาธรรมชาติด้วยภาษาไทย  

ดังนั้นการท่ีจะนําสกัดข้อความดังกล่าว และแปลงให้อยู่ให้อยู่ในรูปแบบท่ี

สามารถนํามาใช้ในประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ได้มีความยุ่งยากและ

ซับซ้อน เพราะนอกจากจะต้องเข้าใจถึงลักษณะ ข้อจํากัด วิธีการจัดการ

กับข้อจํากัดของภาษาไทย แล้วยังต้องกําหดนกระบวนการและขั้นตอน

สําหรับสกัดอาการและอาการแสดงให้อยู่ในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์สามารถ

นําไปประมวลผลได้เช่นกัน 

 

คําสําคัญ: การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, บัญชีจําแนกทางสถิติระหว่าง

ประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง, ข้อความบอกเล่าอาการ

สําคัญ 

 

Abstract 

 This article describes a signs and symptoms 

extraction from Chief Complains (CCs) in Thai language. CCs 

describes about what an illness leading the patient to the 

hospital. There are useful information contained in CCs, but 

due the barrier in Thai natural language, to collective 

information from Thai CCs and preparing to use for 

computation, there need to understand and overcome the 

circumstance in Thai language and method to extract signs 

and symptoms to the form ready to computation has been 

talk in this article. 

Keywords: natural language processing, International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems(ICD), 

Chief complaints 

 

1. คํานํา 

 ข้อความบอกเล่าอาการสําคัญ หรือ Chief Complaints (CCs) 

เป็นข้อความท่ีอธิบายถึงอาการสําคัญท่ีนําผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลเพื่อทํา

การรักษา โดยแพทย์จะเป็นผู้บันทึกข้อมูล CCs ของผู้ป่วย โดยในข้อมูล 

CCs จะไม่มีการบันทึกอาการสําคัญในรูปแบบของชื่อโรค แต่จะบันทึก

เพียงคําอธิบายท่ีบ่งบอกอาการท่ีสําคัญท่ีได้จากการพูดคุย สอบถาม

ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย สําหรับ CCs นั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเวช

ระเบียน (medical record)  ซ่ึงโดยท่ัวไปข้อมูล CCs ดังกล่าวจะถูกบันทึก

อยู่ในรูปภาษาธรรมชาติท้ังในรูปแบบของภาษาพูด หรือภาษาเขียน ซ่ึง

ส่งผลให้การท่ีจะนําข้อมูล CCsไปใช้นั้นเป็นเร่ืองยากและจําเป็นต้องอาศัย

ผู้เชี่ยวชาญในการจําแนกข้อมูลCCs เพื่อทําให้ได้ข้อมูลท่ีถูกจําแนกออกมา

มีคุณภาพ และสามารถนําไปใช้ในระบบทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการประมวลผลในระบบ

คอมพิวเตอร์ได้เช่น ระบบการเก็บข้อมูลทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อ

เรียกว่าเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic health record : EHR 

ห รื อ  Electronic medical record : EMR) ซ่ึ ง เป็ น ร ะ บ บ ข อ งก า ร

สนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ เช่นข้อมูล

ของโรค อาการ และ อาการแสดงใน EHR โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกใน

รูปแบบรหัสของ International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems(ICD) ซ่ึงปัจจุบันเป็นฉบับท่ี10(ICD-10) 

ทําให้สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่

เกิดปัญหาจากผลกระทบทางภาษา 
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2. งานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 ท่ีผ่านมางานวิจัย [1] ได้มีการใช้ข้อมูล ICD-9 จากข้อมูลอิเล็ก

ทรอนิกของ 189 โรงพยาบาลในไต้หวันเพื่อการจําแนกประเภทของ CCs 

และในงานวิจัย [2] ได้เสนอการจําแนกการเฝ้าระวังการระบาดของโรคท่ี

ส นั บ ส นุ น ห ล า ย ๆ ภ า ษ า โ ด ย ใช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า เป็ น ภ า ษ า จี น 

 เม่ือกล่าวถึงคุณลักษณะของภาษาไทยในงานวิจัย [3] ได้

อธิบายถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของภาษาไทยไว้ว่า เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบ

โครงสร้างในลักษณะของ ประธาน-กริยา-กรรม หรือ Subject-Verb-

Object (SVO) ซ่ึ งมี ลักษณ ะ ท่ัวไป เช่น เดียวกับภ าษาอั งกฤษ  จาก

คุณลักษณะในงานวิจัยดังกล่าว เม่ือพิจารณาถึงปัญหาในการส่ือถึงปัญหา

ของการบันทึกข้อมูล CCs นั้นคือการท่ีแพทย์สามาถบันทึก ข้อมูล อาการ

หรืออาการแสดง ในภาษาไทย โดยการท่ีคําหนึ่งคําสามารถแทนได้หลาย

ความหมาย หรือสามารถใช้คําหลายคําแทนความหมายเดียวกันได้ เช่น 

ปวดหัว เวียนหัว ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ซ่ึงคําท้ังส่ีคํานี้เป็นการส่ือถึง

อาการเดียวกัน หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่น เจ็บไหล่ ปวดไหล่ โดยวลีเหล่านี้มี

รูปแบบโครงสร้างท่ี เห มือนกันคือ  Verb-Object(VO) หรือ Object-

Verb(OV) แต่คําท่ีนํามาใช้ประกอบมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม

ข้อความท่ีเกิดขึ้นจริงในภาษาไทยอาจมีองค์ประกอบของวลีท่ี ส่ือถึง

ความหมายเดียวกันและอาจมีรูปแบบอื่นๆซ่ึงมีความหมายเดียวกันได้ การ

แก้ปัญหาถัดมาคือการแก้ปัญหาการตัดคําเนื่องจากภาษาไทยไม่มี

สัญลักษณ์ท่ีใช้กําหนดขอบเขตคํา ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เสนอ

แนวทางในงานวิจัย [4] โดยเสนอวิธีการตัดพยางค์เพื่อหาขอบเขตหน้าและ

ขอบเขตหลังของประโยคโดยอาศัยกฎท่ีสร้างขึ้นตามคุณลักษณะของ

อักขระภาษาไทย สําหรับงานวิจัยงาน [5] และ [6] ได้นําเสนอวิธีการตัดคํา

ด้วยพจนานุกรม โดยใช้วิธีท่ีเรียกว่าLongest matching(LM) ซ่ึงเป็นวิธีท่ี

จะเลือกตัดคําจากคําท่ียาวท่ีสุดท่ีพบในพจนานุกรม ซ่ึงหากคําท่ียาวท่ีสุดท่ี

ถูกเลือก เป็นคําท่ีไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ระบบก็จะทําการเลือกคําใหม่ซ่ึง

ยาวรองลงมา โดย Maximum Matching(MM) จะทํา LM ก่อนจากนั้นจะ

กลับไปทํา LM ซํ้าอีกคร้ังในแต่ละคําท่ีถูกตัด 

 คลังข้อความคือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์ท่ีบรรจุข้อความ

หรือคําในรูปแบบข้อมูลเชิงโครงสร้างโดยมีโครงสร้างแตกต่างกันไปตาม

บริบทของงานท่ีนําคลังข้อความดังกล่าวไปใช้ การติดป้าย(tagging) เป็น

การกํากับคําศัพท์ลงไปในคลังข้อความซ่ึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยในการ

อธิบายนัย สําคัญของคํานั้ นๆ ต่อบ ริบทของเร่ืองท่ีสนใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากคําบางคําในบริบทใดบริบทหนึ่งอาจมีความหมาย

หรือหน้าท่ีต่างไปจากการใช้คําดังกล่าวโดยบริบทท่ัวไป การติดป้ายเพื่อ

อธิบายคําศัพท์ตามบริบทของเร่ืองท่ีสนใจจึงมีความจําเป็นในการอธิบายถึง

ความหมายของคําศัพท์ต่อบริบทท่ีสนใจ 

 การสกัดข้อมูลสารสนเทศคือการสกัดข้อมูลเชิงโครงสร้างจาก

ข้อมูลท่ีไม่เป็นโครงสร้างหรือข้อมูลกึ่งโครงสร้างท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สามารถเข้าใจได้ ในงานวิจัย [9] ได้แสดงให้เห็นว่างานวิจัยด้านการสกัด

ข้อ มูล  (Information Extraction : IE) ได้ รับความนิยมในการนํ าไป

ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านชีวการแพทย์ เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าว

สามารถนําไปสู่การ ค้นหาข้อมูล การได้ความองค์ความรู้ใหม่ และการ

สร้างสมมติฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างงานวิจัยด้านการสกัดข้อมูล

อื่นๆเช่นงานวิจัย [7] และ [8] ได้นําเสนอการสกัด Name Entity ทาง

การแพทย์ โดยอาศัยหลักการของ Machine learning ในขณะท่ีงานวิจัย 

[9] เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการสกัดข้อมูลโดยอาศัยวิธี dictionary-based 

ในการสกัด Entity และ rule-based ในการสกัด Relation จากส่ือตีพิมพ์ 

biomedical ตัวอย่างงานวิจัยด้านการสกัดข้อมูลท่ีเป็นภาษาไทยคือ

งานวิจัย [10] ได้กล่าวถึงการสกัด Name Entity ในรูปแบบหลายคําใน

ภาษาไทยบนคลังข้อความข่าวการเมืองโดยอาศัยวิธี Maximum Entropy 

Model โดยท่ีผ่านมาพบว่างานวิจัยภาษาธรรมชาติด้านทางการแพทย์ใน

ภาษาไทยยังไม่ได้รับความสนใจและมีน้อย 

3. ขั้นตอนวิธีการท่ีนําเสนอ 

 ในบทความนี้ได้นําเสนอขั้นตอนวิธีการระบุอาการและอาการ

แสดงจากข้อความบอกเล่าอาการสําคัญภาษาไทยตามมาตรฐาน ICD-10 

โดยขั้นตอนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ดังรูปท่ี 1 โดยเร่ิมจากการสกัด

ข้อความสําคัญ ได้แก่ อาการ อาการแสดง จากข้อความ CCs ซ่ึงถูกบันทึก

ด้วยภาษาไทย โดยอาศัยขั้นตอนประมวลภาษาธรรมชาติ ได้แก่ การตัดคํา 

(tokenization)  การทํารากศัพท์ (Word stemming)  การตัดคําท่ีไม่มี

นัยสําคัญ (Stop word removal), การแทนข้อความให้อยูใ่นรูปเวกเตอร์

สเปซโมเดล (Vector Space Model) และการคํานวณค่าความเหมือน 

(similarity calculation)  แล้วจึงส่งผ่านข้อความสําคัญซ่ึงเป็นผลลัพธ์ท่ีได้

ไปทําการจับคู่กับรหัสอาการตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐาน ICD-10เพื่อให้ได้

รหัสของ ICD-10 ท่ีตรงกับอาการท่ีระบุในข้อมูล CCs    ดังนั้นเพื่อเป็นการ

เตรียมข้อมูลให้พร้อมและเหมาะสมกับหัวขอ้หรือบริบทของงานวิจัยซ่ึงจะมี

ผลโดยตรงต่อผลลัพธ์และกระบวนการสกัดข้อมูล จึงจําเป็นท่ีจะต้องเข้าใจ

ธรรมชาติของลักษณะข้อมูล เพื่อสามารถเตรียมข้อมูลให้ง่ายต่อการสกัด

และได้ผลลัพธ์ท่ีมีความแม่นยําโดยขั้นตอนวิธีประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน

หลัก คือ การเตรียมข้อมูลสําหรับการสกัดอาการและอาการแสดง และ 

การสกัดอาการและอาการแสดง รูปท่ี 1 แสดงภาพรวมของกระบวนการ
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ระบุโรคจากการสกัดข้อความบอกเล่าอาการผู้ป่วยโดยอาศัยเทคนิคการ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยเร่ิมจากเอกสาร CCs และ  ICD-10 จะถูก

ส่งผ่านกระบวนการเตรียมข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการระบุอาการและอาการ

แสดง โดยก่อนท่ีจะนําเอกสารข้อความ CCs ทดสอบเข้าสู่กระบวนการการ

ระบุอาการและอาการแสดง ระบบจะทําการตัดคําและติดป้ายเชิง

ความหมายโดยใช้พจนานุกรมท่ัวไปและพจนานุกรมเชิงความหมายท่ีได้

จากการเตรียมข้อมูลเม่ือเตรียมข้อความ CCs ทดสอบก่อนเพื่อให้อยู่ใน

รูปแบบท่ีพร้อมสําหรับการระบุอาการและอาการแสดง จากนั้นจะนําเข้าสู่

ขั้นตอนการสกัดอาการและอาการแสดงโดยอาศัยข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอน

การเตรียมข้อมูล เพื่อให้สามารถจําแนกอาการและอาการแสดงจาก

ข้อความ CCs ให้อยู่ในรหัส ICD-10 ได้ในท่ีสุด 

 

รูปท่ี 1 กระบวนการระบุโรคจากการสกดัข้อความบอกเล่าอาการผู้ปว่ยโดย 

อาศัยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

 

3.1 การเตรียมข้อมูลสําหรับสกัดอาการและอาการแสดง  

 การเตรียมข้อมูลประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังแสดงในรูปท่ี 2 

โดยผลลัพธ์ของขั้นตอนดังกล่าวประกอบไปด้วยคลังข้อความ CCs (CCs 

corpus : A), คลังข้อความ ICD-10(ICD-10 corpus : B), ผลลัพธ์ของแต่

ละกรณี  CCs( CCs result : C) และ  พจนานุ ก รม เชิ งความห มาย 

(semantic dictionary : D) 

 

  

3.1.1การเตรียมคลังข้อความอาการท่ีมาจาก ICD-10  

 ค ลั งข้ อ ความอ าก ารและอ าก ารแสดงจ าก  ICD-10  มี

ความสําคัญในการระบุหรือจําแนกอาการและอาการแสดงท่ีถูกระบุหรือ

อธิบายอยู่ในข้อความ CCs โดยทําการตัดคําและติดป้ายในการอธิบายแต่

ละคําจากเอกสาร ICD-10 ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือคลังข้อความ ICD-10

ตัวอย่างรหัส ICD-10 รหัส R51 "ปวดศีรษะ"[headache] ในการตัดคํา

ด้วยโปรแกรม LongLexTo (http://www.sansarn.com/lexto/) ซ่ึงเป็น

โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกพัฒนาบนภาษา Java โดยอาศัยวิธี LM โดยผลลัพธ์

ท่ีจากการโปรแกรม LongLexTo คือ "ปวดศีรษะ" อย่างไรก็ตามเนื่องจาก 

รูปแบบของภาษาไทยท่ัวไปคําว่า "ปวดศีรษะ" สามารถแสดงในรูปอื่นๆท่ีมี

ความหมายเดียวกันได้ เช่น "ปวดหัว" หรือ "ปวดบริเวณศีรษะ" ซ่ึงจะเห็น

ได้ว่าหากใช้คําว่า "ปวดศีรษะ" จะไม่สามารถใช้ในการระบุ"ปวดบริเวณ

ศีรษะ" ได้ ดังนั้นหลังจากการตัดคําด้วยโปรแกรม LongLexTo แล้ว

จะต้องมีกระบวนการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าคําดังกล่าวสามารถตัดคําเป็น

ส่วนย่อยโดยสามารถคงความหมายเดิมไว้ได้หรือไม่เช่น ปวด[ache]|ศีรษะ

[head] เม่ือทําการพิจารณาเช่นนี้แล้วจะสามารถแก้ไข้ปัญหาในการระบุ"

ปวดบริเวณศีรษะ" ได้ 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างข้อมูลใน ICD-10 corpus 

รหัส 

ICD-10  

อาการ 

(ภาษาอังกฤษ)  

อาการ 

(ภาษาไทย)  

ผลลพัธ์ 

จาก 

LongL 

exto  

ตัวอย่างข้อมูล 

ICD-10 

corpus  

R00.2  Palpitations  ใจสั่น  ใจสั่น|  ใจ[heart] 

สั่น[beat]  

R04.0  epistaxis  เลือดกําเดา 

ไหล  

เลือด 

กําเดา| 

ไหล|  

เลือดกําเดา 

[epistaxis]ไห 

ล[discharge]  

R05  cough  ไอ  ไอ  ไอ[cough]  

R07.0  Pain in throat  เจ็บในคอ  เจ็บ|ใน| 

คอ|  

เจ็บ[pain]ใน 

[in]คอ 

[throat]  

R07.1  Chest pain 

on breathing  

เจ็บหน้าอก 

เวลาหายใจ  

เจ็บ| 

หน้าอก |

เวลา| 

หายใจ|  

เจ็บ 

[pain]หน้าอก 

[chest]เวลา 

[when]หายใจ 

[breathe]  

R07.4  Chest pain  เจ้าหน้าอก  เจ็บ| 

หน้าอก| 

เจ็บ

[pain]หน้าอก

[chest] 
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รหัส ICD-

10  

อาการ 

(ภาษาอังก

ฤษ)  

อาการ 

(ภาษาไทย)  

ผลลพัธ์ 

จาก 

LongL 

exto  

ตัวอย่าง

ข้อมูล ICD-

10 corpus  

R42  Dizziness 

and 

giddiness  

เวียนศีรษะ  เวียน| 

ศีรษะ|  

เวียน 

[dizziness

]ศีร ษะ

[head]  

R51  headache  ปวดศีรษะ  ปวด 

ศีรษะ|  

ปวด 

[ache]ศีรษ

ะ [head]  

 

3.1.2การเตรียมคลังข้อความบอกเล่าอาการ  

 ในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยส่วนของการตัดคําและการติด

ป้ายอธิบาย พร้อมท้ังระบุผลลัพธ์ของแต่ละกรณี โครงสร้างของคลัง CCs 

ประกอบไปด้วย ลําดับกรณี ประโยค CCs และ ประโยค CCs ท่ีถูกตัดและ

ติดป้ายแล้วผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือ คลังข้อความ CCs และ ผลลัพธ์ของ

แต่ละกรณีของ CCs ตัวอย่างข้อความ CCs ท่ีถูกตัดด้วย LongLexTo มี

ผลลัพธ์ ดังนี้ “|มีอา|การ|เกร็ง|และ|อ่อนแรง|ของ|แขน| |ขา| |ท้ัง| |2| |ข้าง| 

|มา|ประมาณ| |1| |ปี| |6| |เดือน|”  จะเห็นได้ว่าคําว่า "มีอาการ" ถูกตัด

ออกเป็น "|มีอา|การ|" เป็นการตัดคําท่ีไม่ตรงความหมาย หากเป็นคําท่ีไม่มี

นัยสําคัญแล้วจะไม่สนใจว่าตัดคําได้ถูกต้องหรือไม่ ท้ังนี้ เนื่องจากคํา

ดังกล่าวจะไม่ถูกนํามาพิจารณาในการระบุอาการหรืออาการแสดง แต่ใน

ความเป็นจริงแล้วคําว่า "อาการ" หรือ "มีอาการ" เป็นคําท่ีมักขึ้นต้นในการ

กล่าวถึงอาการเสมอจึงถูกพิจารณาให้เป็นคําท่ีมีนัยสําคัญหรือมีส่วนในการ

ระบุอาการหรืออาการแสดงนั่นเอง 

 
รูปท่ี 2 การเตรียมขอ้มูลสําหรับการสกดัอาการและอาการแสดง 

 

3.1.3 การเตรียมพจนานุกรมเชิงความหมาย  

 พจนานุกรมเชิงความหมายจะเป็นคําท่ีถูกนํามาจากคลัง

ข้อความท้ังสองในขั้นต้น ซ่ึงจะถูกนํามาใช้ในกระบวนการต่อไปนี้ การตัด

คํา การติดป้ายอธิบายคําศัพท์ และ การแก้ไขปัญหาความพ้องความหมาย 

 การตัดคํา เป็นการตัดคําโดยอาศัยพจนานุกรมมีความจําเป็นใน

การตัดคําท่ีจําเป็นท่ีจะต้องตัดคําสําคัญได้อย่างถูกต้อง เพื่อนําคําสําคัญ

ดังกล่าวมาใช้ในการประมวลผลถัดไป 

 การติดป้ายอธิบาย โดยป้ายอธิบายถูกแบ่งออกเป็นสาม

ประเภท ป้ายเชิงความหมาย ป้ายเชิงรูปแบบ และ ป้ายใดๆ 

 ใน ก ารแก้ ไขปั ญ ห าความ พ้ อ งความ ห ม าย  เช่ น  หั ว /

region,head ศรีษะ/region,head จะพบว่าท้ังสองมีรูปประกอบและคํา

อ่านออกเส่ียงท่ีต่างกันแต่มีความหมายเหม่ือนกัน หรือ ท่ี/หน้าอก หรือ 

บริเวณ/หน้าอก บริเวณ/อก พบว่าการประกอบของวลีมีความแตกต่างกัน

แต่ส่ือความหมายเดียวกัน 

• ป้ายเชิงความหมาย คือป้ายท่ีระบุถึงอาการสําคัญท่ีประกอบอยู่

ในคลังข้อความอาการ 

• ป้ายเชิงรูปแบบ คือป้ายเชิงความหายท่ีไม่ได้ส่ือหรือระบุถึง

อาการสําคัญแต่มีส่วนในการใช้พิจารณารูปแบบเพื่อหาอาการ

สําคัญ 

• ป้ายใดๆ คือป้ายท่ีเป็นได้ท้ังป้ายเชิงความหมายและป้ายเชิง

รูปแบบหรือไม่เป็นท้ังสองอย่างก็ได้ 

3.2 การสกัดอาการและอาการแสดง 

ในการสกัดอาการและอาการแสดงจะใช้คลังข้อความ CCs ท่ีตัดโดย

พจนานุกรม โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการสกัดอาการออกได้เป็น 3 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

 
รูปท่ี 3 กระบวนการการสกัดอาการและอาการแสดง 
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3.2.1 การหาอาการและอาการแสดงท่ีเป็นไปได้ 

 ในการหาอาการท่ีเป็นไปได้จากข้อความ CCs ท่ีใช้ทดสอบจะ

พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างป้ายเชิงความหมายสําคัญท่ีถูกติดบน

ข้อความ CCs และจากป้ายเชิงความหมายสําคัญท่ีถูกติดบนคลังอาการ 

3.2.2 การเลือกอาการท่ีเป็นไปได้จากคลังอาการ 

 ในขั้นตอนท่ีผ่านมาทําให้สามารถระบุอาการท่ีอาจถูกระบุอยู่ใน

ข้อความ CCs โดยอาการท่ียังไม่ได้ถูกยอมรับในขั้นตอนท่ี 3.2.1 จะทําการ

เปรียบเทียบกับรูปแบบท่ีเกิดขึ้นในกับผลลัพธ์ของคลังข้อความ CCs ท่ีมี

ผลลัพธ์ตรงกับอาการท่ีมีตรงกับอาการท่ีน่าจะเป็นไปได้ในขั้นตอนท่ี 3.2.1 

หากเคยเกิดรูปแบบดังกล่าวขึ้นจริงและภายในรูปแบบของป้ายเชิง

ความสําคัญไม่ได้มีป้ายเชิงความหมายอื่นๆปะปนอยู่ก็สามารถระบุได้ว่า

เป็นอาการดังกล่าวจริง 

3.2.3 การจับคู่อาการและอาการแสดง 

 จากขั้นตอน 3.2.2 หากพบว่ามีรูปแบบถูกต้องแต่มีป้ายเชิง

ความหมายอื่นปนอยู่ก็จะทําการเปรียบเทียบรูปแบบจากข้อมูลท้ังผลลัพธ์

ของข้อความทดสอบ และ ข้อความทดสอบจากคลังข้อความ CCs 

4.บทสรุปและงานในอนาคต 

 บทความนี้เสนอกระบวนการเพื่อระบุชื่อโรคหรืออาการท่ี

เป็นไปได้ในรูปแบบของรหัส ICD-10 โดยอาศัยกระบวนการตามทฤษฎขีอง

การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสกัดข้อความ CCs ภาษาไทย สําหรับ

งานในอนาคตผู้วิจัยจะทําการสร้างระบบเพื่อสนับสนุนการทํางานตาม

กระบวนการท่ีได้นําเสนอไปแล้วนั้น และนําระบบท่ีได้ไปทดสอบกับ

ข้อความ CCs ท่ีเป็นข้อมูลจริง และจะนําผลลัพธ์ท่ีได้มาตรวจสอบความ

ถูกต้องและความแม่นยําของกระบวนการดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบกับ

ข้อความ CCs ท่ีได้รับการวินิจฉัยและระบุรหัส ICD-10 โดยแพทย์จาก

โรงพยาบาล เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีนําเสนอใน

งานวิจัยนี้ 
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