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บทความนี้นํ าเสนอกระบวนเพื่ อระบุอาการและอาการแสดง
จากการสกัดข้อความบอกเล่าอาการผู้ป่วยด้วยกระบวนการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ
สํ าหรั บ ข้ อ ความบอกเล่ าอาการผู้ ป่ วยหรื อ Chief
Complains (CCs) ถูกบันทึกอยู่ในรูปแบบภาษาธรรมชาติด้วยภาษาไทย
ดังนั้นการที่จะนําสกัดข้อความดังกล่าว และแปลงให้อยู่ให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถนํ า มาใช้ ในประมวลผลทางคอมพิ ว เตอร์ได้ มี ค วามยุ่ งยากและ
ซับซ้อน เพราะนอกจากจะต้องเข้าใจถึงลักษณะ ข้อจํากัด วิธีการจัดการ
กับข้อ จํากัดของภาษาไทย แล้วยังต้อ งกํ าหดนกระบวนการและขั้ นตอน
สําหรับสกัดอาการและอาการแสดงให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถ
นําไปประมวลผลได้เช่นกัน

Classification of Diseases and Related Health Problems(ICD),

คําสําคัญ: การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, บัญชีจําแนกทางสถิติระหว่าง
ประเทศของโรคและปัญ หาสุขภาพที่เกี่ย วข้อ ง, ข้อความบอกเล่าอาการ
สําคัญ

เพี ย งคํ า อธิ บ ายที่ บ่ งบอกอาการที่ สํ า คั ญ ที่ ได้ จ ากการพู ด คุ ย สอบถาม

Chief complaints

1. คํานํา
ข้อความบอกเล่าอาการสําคัญ หรือ Chief Complaints (CCs)
เป็นข้อความที่อธิบายถึงอาการสําคัญที่นําผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลเพื่อทํา
การรักษา โดยแพทย์จะเป็นผู้บันทึกข้อมูล CCs ของผู้ป่วย โดยในข้อมูล
CCs จะไม่ มี การบั น ทึ ก อาการสํ าคั ญ ในรู ป แบบของชื่ อโรค แต่ จ ะบั น ทึ ก
ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย สําหรับ CCs นั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเวช
ระเบียน (medical record) ซึ่งโดยทั่วไปข้อมูล CCs ดังกล่าวจะถูกบันทึก
อยู่ในรูปภาษาธรรมชาติทั้งในรูปแบบของภาษาพู ด หรือภาษาเขียน ซึ่ ง

Abstract

ส่งผลให้การที่จะนําข้อมูล CCsไปใช้นั้นเป็นเรื่องยากและจําเป็นต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในการจําแนกข้อมูลCCs เพื่อทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกจําแนกออกมา

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

มีคุณภาพ และสามารถนําไปใช้ในระบบทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประมวลผลในระบบ

hospital. There are useful information contained in CCs, but

คอมพิวเตอร์ได้เช่น ระบบการเก็บข้อมูลทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อ

due the barrier in Thai natural language, to collective
information from Thai CCs and preparing to use for

เรี ย กว่ า เวชระเบี ย นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic health record : EHR
ห รื อ Electronic medical record : EMR) ซึ่ งเป็ น ร ะ บ บ ข อ งก า ร

computation, there need to understand and overcome the

สนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ เช่นข้อมูล

circumstance in Thai language and method to extract signs
and symptoms to the form ready to computation has been

ของโรค อาการ และ อาการแสดงใน EHR โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกใน
รูปแบบรหัสของ International Statistical Classification of Diseases

talk in this article.

and Related Health Problems(ICD) ซึ่งปัจจุบันเป็นฉบับที่10(ICD-10)
ทําให้สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่
เกิดปัญหาจากผลกระทบทางภาษา
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2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

อธิบายคําศัพท์ตามบริบทของเรื่องที่สนใจจึงมีความจําเป็นในการอธิบายถึง

ที่ผ่านมางานวิจัย [1] ได้มีการใช้ข้อมูล ICD-9 จากข้อมูลอิเล็ก
ทรอนิกของ 189 โรงพยาบาลในไต้หวันเพื่อการจําแนกประเภทของ CCs

ความหมายของคําศัพท์ต่อบริบทที่สนใจ
การสกัดข้อมูลสารสนเทศคือการสกัดข้อมูลเชิงโครงสร้างจาก
ข้ อ มู ล ที่ ไม่ เป็ น โครงสร้ า งหรื อ ข้ อ มู ล กึ่ งโครงสร้ า งที่ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์

และในงานวิจัย [2] ได้เสนอการจําแนกการเฝ้าระวังการระบาดของโรคที่
ส นั บ ส นุ น ห ล า ย ๆ ภ า ษ า โ ด ย ใ ช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า เป็ น ภ า ษ า จี น
เมื่ อ กล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของภาษาไทยในงานวิ จั ย [3] ได้

สามารถเข้าใจได้ ในงานวิจัย [9] ได้แสดงให้เห็นว่างานวิจัยด้านการสกัด
ข้ อ มู ล (Information Extraction : IE) ได้ รั บ ความนิ ย มในการนํ า ไป
ประยุ ก ต์ ใช้ กั บ งานทางด้ า นชี ว การแพทย์ เนื่ อ งจากงานวิ จั ย ดั ง กล่ า ว

อธิบายถึงคุณลั กษณะที่ สําคัญ ของภาษาไทยไว้ว่ า เป็ นภาษาที่ มีรูป แบบ
โครงสร้ า งในลั ก ษณะของ ประธาน-กริ ย า-กรรม หรื อ Subject-VerbObject (SVO) ซึ่ ง มี ลั ก ษณ ะทั่ ว ไปเช่ น เดี ย วกั บ ภ าษ าอั ง กฤษ จาก

สามารถนํ าไปสู่ก าร ค้ น หาข้ อ มู ล การได้ ความองค์ ความรู้ใหม่ และการ
สร้างสมมติฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างงานวิจัยด้านการสกัดข้อมูล
อื่ น ๆเช่ น งานวิ จั ย [7] และ [8] ได้ นํ า เสนอการสกั ด Name Entity ทาง

คุณลักษณะในงานวิจัยดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงปัญหาในการสื่อถึงปัญหา
ของการบันทึกข้อมูล CCs นั้นคือการที่แพทย์สามาถบันทึก ข้อมูล อาการ
หรืออาการแสดง ในภาษาไทย โดยการที่คําหนึ่งคําสามารถแทนได้หลาย

การแพทย์ โดยอาศัยหลักการของ Machine learning ในขณะที่งานวิจัย
[9] เป็ นงานวิ จัยเกี่ ยวกับ การสกั ดข้อ มูลโดยอาศั ยวิธี dictionary-based

ความหมาย หรือสามารถใช้คําหลายคําแทนความหมายเดียวกันได้ เช่ น

ในการสกัด Entity และ rule-based ในการสกัด Relation จากสื่อตีพิมพ์

ปวดหั ว เวี ย นหั ว ปวดศี รษะ เวี ย นศี รษะ ซึ่ งคํ า ทั้ งสี่ คํ า นี้ เป็ น การสื่ อ ถึ ง
อาการเดียวกัน หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่น เจ็บไหล่ ปวดไหล่ โดยวลีเหล่านี้มี

biomedical ตั ว อย่ า งงานวิ จั ย ด้ า นการสกั ด ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ภาษาไทยคื อ
งานวิ จัย [10] ได้ ก ล่าวถึ งการสกั ด Name Entity ในรูป แบบหลายคํ าใน

รู ป แบบโครงสร้ า งที่ เหมื อ นกั น คื อ Verb-Object(VO) หรื อ ObjectVerb(OV) แต่ คํา ที่ นํ า มาใช้ ป ระกอบมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไรก็ ต าม

ภาษาไทยบนคลังข้อความข่าวการเมืองโดยอาศัยวิธี Maximum Entropy
Model โดยที่ผ่านมาพบว่างานวิจัยภาษาธรรมชาติด้านทางการแพทย์ใน
ภาษาไทยยังไม่ได้รับความสนใจและมีน้อย

ข้ อ ความที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งในภาษาไทยอาจมี อ งค์ ป ระกอบของวลี ที่ สื่ อ ถึ ง
ความหมายเดียวกันและอาจมีรูปแบบอื่นๆซึ่งมีความหมายเดียวกันได้ การ
แก้ ปั ญ หาถั ด มาคื อ การแก้ ปั ญ หาการตั ด คํ า เนื่ อ งจากภาษาไทยไม่ มี

3. ขั้นตอนวิธีการที่นําเสนอ

สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใช้ กํ า หนดขอบเขตคํ า ในการแก้ไขปั ญ หาดั งกล่ า วได้ เสนอ

ในบทความนี้ได้นําเสนอขั้นตอนวิธีการระบุอาการและอาการ

แนวทางในงานวิจัย [4] โดยเสนอวิธีการตัดพยางค์เพื่อหาขอบเขตหน้าและ
ขอบเขตหลั งของประโยคโดยอาศั ย กฎที่ ส ร้ า งขึ้ น ตามคุ ณ ลั ก ษณะของ

แสดงจากข้อความบอกเล่าอาการสําคัญภาษาไทยตามมาตรฐาน ICD-10
โดยขั้นตอนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ดังรูปที่ 1 โดยเริ่มจากการสกัด

อักขระภาษาไทย สําหรับงานวิจัยงาน [5] และ [6] ได้นําเสนอวิธีการตัดคํา

ข้อความสําคัญ ได้แก่ อาการ อาการแสดง จากข้อความ CCs ซึ่งถูกบันทึก

ด้วยพจนานุกรม โดยใช้วิธีที่เรียกว่าLongest matching(LM) ซึ่งเป็นวิธีที่
จะเลือกตัดคําจากคําที่ยาวที่สุดที่พบในพจนานุกรม ซึ่งหากคําที่ยาวที่สุดที่

ด้วยภาษาไทย โดยอาศัยขั้นตอนประมวลภาษาธรรมชาติ ได้แก่ การตัดคํา
(tokenization) การทํ า รากศั พ ท์ (Word stemming) การตั ดคํ า ที่ไม่มี

ถูกเลือก เป็นคําที่ไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ระบบก็จะทําการเลือกคําใหม่ซึ่ง

นัยสําคัญ (Stop word removal), การแทนข้อความให้อยูใ่ นรูปเวกเตอร์

ยาวรองลงมา โดย Maximum Matching(MM) จะทํา LM ก่อนจากนั้นจะ
กลับไปทํา LM ซ้ําอีกครั้งในแต่ละคําที่ถูกตัด

สเปซโมเดล (Vector Space Model) และการคํ า นวณค่ า ความเหมื อ น
(similarity calculation) แล้วจึงส่งผ่านข้อความสําคัญซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้
ไปทําการจับคู่กับรหัสอาการตามที่กําหนดโดยมาตรฐาน ICD-10เพื่อให้ได้

คลังข้อความคือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์ที่บรรจุข้อความ

รหัสของ ICD-10 ที่ตรงกับอาการที่ระบุในข้อมูล CCs ดังนั้นเพื่อเป็นการ
เตรียมข้อมูลให้พร้อมและเหมาะสมกับหัวข้อหรือบริบทของงานวิจัยซึ่งจะมี

หรือคําในรูปแบบข้อมูลเชิงโครงสร้างโดยมี โครงสร้างแตกต่ างกันไปตาม
บริบทของงานที่นําคลังข้อความดังกล่าวไปใช้ การติดป้าย(tagging) เป็น
การกํ า กั บ คํ า ศั พ ท์ ล งไปในคลั งข้ อ ความซึ่ งเป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ งที่ ช่ ว ยในการ

ผลโดยตรงต่อผลลัพธ์และกระบวนการสกัดข้อมูล จึงจําเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของลักษณะข้อมูล เพื่อสามารถเตรียมข้อมูลให้ง่ายต่อการสกัด
และได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยําโดยขั้นตอนวิธีประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน

อธิ บ ายนั ย สํ า คั ญ ของคํ า นั้ น ๆต่ อ บริ บ ทของเรื่ อ งที่ ส นใจได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากคําบางคําในบริบทใดบริบทหนึ่งอาจมีความหมาย
หรือหน้าที่ต่างไปจากการใช้คําดังกล่าวโดยบริบ ททั่วไป การติดป้ ายเพื่ อ

หลัก คื อ การเตรียมข้อมู ลสําหรับการสกัดอาการและอาการแสดง และ
การสกัดอาการและอาการแสดง รูปที่ 1 แสดงภาพรวมของกระบวนการ
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ระบุโรคจากการสกัดข้อความบอกเล่าอาการผู้ป่วยโดยอาศัยเทคนิคการ

3.1.1การเตรียมคลังข้อความอาการที่มาจาก ICD-10

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยเริ่มจากเอกสาร CCs และ ICD-10 จะถูก
ส่งผ่านกระบวนการเตรียมข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการระบุอาการและอาการ

คลั งข้ อ ความอ าก ารแ ละอ าก ารแ สดงจ าก ICD-10 มี
ความสําคัญในการระบุหรือจําแนกอาการและอาการแสดงที่ถูกระบุหรือ

แสดง โดยก่อนที่จะนําเอกสารข้อความ CCs ทดสอบเข้าสู่กระบวนการการ

อธิบายอยู่ในข้อความ CCs โดยทําการตัดคําและติดป้ายในการอธิบายแต่

ระบุ อ าการและอาการแสดง ระบบจะทํ า การตั ด คํ า และติ ด ป้ า ยเชิ ง
ความหมายโดยใช้พจนานุกรมทั่วไปและพจนานุกรมเชิงความหมายที่ได้

ละคําจากเอกสาร ICD-10 ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือคลังข้อความ ICD-10
ตั วอย่ า งรหั ส ICD-10 รหั ส R51 "ปวดศี รษะ"[headache] ในการตั ดคํ า

จากการเตรีย มข้อมู ลเมื่ อเตรียมข้อความ CCs ทดสอบก่ อนเพื่อ ให้ อยู่ใน

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

รูปแบบที่พร้อมสําหรับการระบุอาการและอาการแสดง จากนั้นจะนําเข้าสู่
ขั้นตอนการสกัดอาการและอาการแสดงโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน

โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกพัฒนาบนภาษา Java โดยอาศัยวิธี LM โดยผลลัพธ์
ที่จากการโปรแกรม LongLexTo คือ "ปวดศีรษะ" อย่างไรก็ตามเนื่องจาก

การเตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ส ามารถจํ า แนกอาการและอาการแสดงจาก
ข้อความ CCs ให้อยู่ในรหัส ICD-10 ได้ในที่สุด

รูปแบบของภาษาไทยทั่วไปคําว่า "ปวดศีรษะ" สามารถแสดงในรูปอื่นๆที่มี
ความหมายเดียวกันได้ เช่น "ปวดหัว" หรือ "ปวดบริเวณศีรษะ" ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าหากใช้คําว่ า "ปวดศี รษะ" จะไม่สามารถใช้ในการระบุ"ปวดบริเวณ
ศี ร ษะ" ได้ ดั ง นั้ น หลั ง จากการตั ด คํ า ด้ ว ยโปรแกรม LongLexTo แล้ ว
จะต้องมีกระบวนการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าคําดังกล่าวสามารถตัดคําเป็น
ส่วนย่อยโดยสามารถคงความหมายเดิมไว้ได้หรือไม่เช่น ปวด[ache]|ศีรษะ
[head] เมื่อทําการพิจารณาเช่นนี้แล้วจะสามารถแก้ไข้ปัญหาในการระบุ"
ปวดบริเวณศีรษะ" ได้
ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลใน ICD-10 corpus
รหัส
ICD-10

อาการ
(ภาษาอังกฤษ)

อาการ
(ภาษาไทย)

R00.2

Palpitations

ใจสั่น

R04.0

epistaxis

รูปที่ 1 กระบวนการระบุโรคจากการสกัดข้อความบอกเล่าอาการผู้ปว่ ยโดย
R05
R07.0

อาศัยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

3.1 การเตรียมข้อมูลสําหรับสกัดอาการและอาการแสดง
การเตรียมข้อมูลประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังแสดงในรูปที่ 2

เลือดกําเดา เลือด
ไหล
กําเดา|
ไหล|
cough
ไอ
ไอ
Pain in throat เจ็บในคอ
เจ็บ|ใน|
คอ|

R07.1

Chest pain
on breathing

เจ็บหน้าอก
เวลาหายใจ

เจ็บ|
หน้าอก |
เวลา|
หายใจ|

R07.4

Chest pain

เจ้าหน้าอก

เจ็บ|
หน้าอก|

โดยผลลัพ ธ์ของขั้นตอนดังกล่าวประกอบไปด้วยคลังข้อความ CCs (CCs
corpus : A), คลังข้อความ ICD-10(ICD-10 corpus : B), ผลลัพธ์ของแต่
ละกรณี CCs( CCs result : C) และ พ จน านุ ก รม เชิ ง ความห มาย
(semantic dictionary : D)
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ผลลัพธ์
จาก
LongL
exto
ใจสั่น|

ตัวอย่างข้อมูล
ICD-10
corpus
ใจ[heart]
สั่น[beat]
เลือดกําเดา
[epistaxis]ไห
ล[discharge]
ไอ[cough]
เจ็บ[pain]ใน
[in]คอ
[throat]
เจ็บ
[pain]หน้าอก
[chest]เวลา
[when]หายใจ
[breathe]
เจ็บ
[pain]หน้าอก
[chest]
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3.1.3 การเตรียมพจนานุกรมเชิงความหมาย
รหัส ICD10

R42

R51

อาการ
(ภาษาอังก
ฤษ)

อาการ
(ภาษาไทย)

Dizziness
and
giddiness

เวียนศีรษะ

headache

ปวดศีรษะ

ผลลัพธ์
จาก
LongL
exto
เวียน|
ศีรษะ|

ปวด
ศีรษะ|

ตัวอย่าง
ข้อมูล ICD10 corpus

พจนานุ ก รมเชิ งความหมายจะเป็ น คํ า ที่ ถู ก นํ า มาจากคลั ง
ข้อความทั้งสองในขั้นต้น ซึ่งจะถูกนํามาใช้ในกระบวนการต่อไปนี้ การตัด

เวียน
[dizziness
]ศีร ษะ
[head]
ปวด
[ache]ศีรษ
ะ [head]

การตัดคํา เป็นการตัดคําโดยอาศัยพจนานุกรมมีความจําเป็นใน
การตัดคําที่จําเป็นที่ จะต้องตัดคํ าสําคัญ ได้อย่างถู กต้อง เพื่อนําคําสําคั ญ

คํา การติดป้ายอธิบายคําศัพท์ และ การแก้ไขปัญหาความพ้องความหมาย

ดังกล่าวมาใช้ในการประมวลผลถัดไป
การติ ด ป้ า ยอธิ บ าย โดยป้ า ยอธิ บ ายถู ก แบ่ ง ออกเป็ น สาม
ประเภท ป้ายเชิงความหมาย ป้ายเชิงรูปแบบ และ ป้ายใดๆ
ใน ก ารแ ก้ ไ ข ปั ญ ห าความ พ้ อ งความ ห ม าย เช่ น หั ว/
region,head ศรีษ ะ/region,head จะพบว่าทั้งสองมีรูปประกอบและคํ า
อ่านออกเสี่ยงที่ ต่างกันแต่ มีความหมายเหมื่อนกัน หรือ ที่/หน้าอก หรือ

3.1.2การเตรียมคลังข้อความบอกเล่าอาการ

บริเวณ/หน้าอก บริเวณ/อก พบว่าการประกอบของวลีมีความแตกต่างกัน

ในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยส่วนของการตัดคําและการติด

แต่สื่อความหมายเดียวกัน

ป้ายอธิบาย พร้อมทั้งระบุผลลัพธ์ของแต่ละกรณี โครงสร้างของคลัง CCs
ประกอบไปด้วย ลําดับกรณี ประโยค CCs และ ประโยค CCs ที่ถูกตัดและ

•

ติดป้ายแล้วผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือ คลังข้อความ CCs และ ผลลัพธ์ของ
แต่ละกรณี ของ CCs ตัวอย่ างข้อความ CCs ที่ถูก ตัดด้วย LongLexTo มี

ป้ายเชิงความหมาย คือป้ายที่ระบุถึงอาการสําคัญที่ประกอบอยู่
ในคลังข้อความอาการ

•

ป้ ายเชิ งรู ป แบบ คื อ ป้ ายเชิ งความหายที่ไม่ได้ สื่อ หรื อ ระบุ ถึ ง
อาการสําคัญแต่มีส่วนในการใช้พิจารณารูปแบบเพื่อหาอาการ

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

สําคัญ

|มา|ประมาณ| |1| |ปี | |6| |เดื อ น|” จะเห็ น ได้ ว่ าคํ า ว่า "มี อ าการ" ถู ก ตั ด
ออกเป็น "|มีอา|การ|" เป็นการตัดคําที่ไม่ตรงความหมาย หากเป็นคําที่ไม่มี

•

นั ย สํ า คั ญ แล้ ว จะไม่ ส นใจว่ า ตั ด คํ า ได้ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากคํ า

ป้ายใดๆ คือ ป้ายที่เป็ น ได้ ทั้งป้ ายเชิงความหมายและป้ ายเชิ ง
รูปแบบหรือไม่เป็นทั้งสองอย่างก็ได้

ดังกล่าวจะไม่ถูกนํามาพิจารณาในการระบุอาการหรืออาการแสดง แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วคําว่า "อาการ" หรือ "มีอาการ" เป็นคําที่มักขึ้นต้นในการ

ในการสกั ด อาการและอาการแสดงจะใช้ ค ลั ง ข้ อ ความ CCs ที่ ตั ด โดย

กล่าวถึงอาการเสมอจึงถูกพิจารณาให้เป็นคําที่มีนัยสําคัญหรือมีส่วนในการ
ระบุอาการหรืออาการแสดงนั่นเอง

พจนานุกรม โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการสกัดอาการออกได้เป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้

3.2 การสกัดอาการและอาการแสดง

รูปที่ 2 การเตรียมข้อมูลสําหรับการสกัดอาการและอาการแสดง
รูปที่ 3 กระบวนการการสกัดอาการและอาการแสดง
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3.2.1 การหาอาการและอาการแสดงที่เป็นไปได้

[3] Ketui, Nongnuch, Thanaruk Theeramunkong, and
Chutamanee Onsuwan. "Thai elementary discourse unit
analysis and syntactic-based segmentation." International
Information Institute (Tokyo). Information 16.10 (2013):
7423.
[4] Chamyapornpong. S. 1983. A Thai Syllable Separation
Algorithm. Master thesis, Asian
[5] Poonwarawan. Y. 1986. Dictionary-based Thai Syllable
Separation. In proceeding of the 9th Electrical Engineering
Conference
[6] Sornlertlamvanich. V. 1993. Word Segmentation for Thai
in a Machine Translation System. NECTEC, Bangkok.
[7] Jiang, Min, et al. "A study of machine-learning-based
approaches to extract clinical entities and their assertions
from discharge summaries." Journal of the American
Medical Informatics Association 18.5 (2011): 601-606.
[8] Chen, Yukun, et al. "A study of active learning methods
for named entity recognition in clinical text." Journal of
biomedical informatics 58 (2015): 11-18.
[9] Song, Min, et al. "PKDE4J: Entity and relation extraction for
public knowledge discovery." Journal of biomedical
informatics 57 (2015): 320-332.
[10] Chanlekha, Hutchatai, and Asanee Kawtrakul. "Thai named
entity extraction by incorporating maximum entropy
model with simple heuristic information." Proceedings of
the IJCNLP. 2004.

ในการหาอาการที่เป็นไปได้จากข้อความ CCs ที่ใช้ทดสอบจะ
พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างป้ายเชิงความหมายสําคัญที่ถูกติดบน
ข้อความ CCs และจากป้ายเชิงความหมายสําคัญที่ถูกติดบนคลังอาการ

3.2.2 การเลือกอาการที่เป็นไปได้จากคลังอาการ
ในขั้นตอนที่ผ่านมาทําให้สามารถระบุอาการที่อาจถูกระบุอยู่ใน
ข้อความ CCs โดยอาการที่ยังไม่ได้ถูกยอมรับในขั้นตอนที่ 3.2.1 จะทําการ
เปรียบเทียบกับรูปแบบที่เกิดขึ้นในกับผลลัพธ์ของคลังข้อความ CCs ที่ มี
ผลลัพธ์ตรงกับอาการที่มีตรงกับอาการที่น่าจะเป็นไปได้ในขั้นตอนที่ 3.2.1
หากเคยเกิ ด รู ป แบบดั ง กล่ า วขึ้ น จริ ง และภายในรู ป แบบของป้ า ยเชิ ง
ความสําคัญ ไม่ได้มีป้ายเชิงความหมายอื่นๆปะปนอยู่ก็สามารถระบุได้ว่า
เป็นอาการดังกล่าวจริง

3.2.3 การจับคู่อาการและอาการแสดง
จากขั้ น ตอน 3.2.2 หากพบว่ ามี รูป แบบถู ก ต้ อ งแต่ มี ป้ า ยเชิ ง
ความหมายอื่นปนอยู่ก็จะทําการเปรียบเทียบรูปแบบจากข้อมูลทั้งผลลัพธ์
ของข้อความทดสอบ และ ข้อความทดสอบจากคลังข้อความ CCs

4.บทสรุปและงานในอนาคต
บทความนี้ เสนอกระบวนการเพื่ อ ระบุ ชื่ อ โรคหรื อ อาการที่
เป็นไปได้ในรูปแบบของรหัส ICD-10 โดยอาศัยกระบวนการตามทฤษฎีของ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสกัดข้อความ CCs ภาษาไทย สําหรับ
งานในอนาคตผู้ วิจั ย จะทํ าการสร้ างระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า งานตาม
กระบวนการที่ ได้ นํ า เสนอไปแล้ ว นั้ น และนํ า ระบบที่ ได้ ไปทดสอบกั บ
ข้อความ CCs ที่เป็นข้อมูลจริง และจะนําผลลัพธ์ที่ได้มาตรวจสอบความ
ถูกต้องและความแม่นยําของกระบวนการดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบกับ
ข้ อ ความ CCs ที่ ได้ รับ การวิ นิ จ ฉั ย และระบุ รหั ส ICD-10 โดยแพทย์ จ าก
โรงพยาบาล เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการที่ นํ าเสนอใน
งานวิจัยนี้

เอกสารอ้างอิง
[1] Wu, Tsung-Shu Joseph, et al. "Establishing a nationwide
emergency department-based syndromic surveillance
system for better public health responses in Taiwan."
BMC public health 8.1 (2008): 1.
[2] Lu, Hsin-Min, et al. "Multilingual chief complaint
classification for syndromic surveillance: An experiment
with Chinese chief complaints." international journal of
medical informatics 78.5 (2009): 308-320.

669

