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วัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือ การพัฒนาระบบเพ่ือพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและ
แคปซูล โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลรวมกับรูปภาพ ในขั้นตอนแรก ระบบฐานขอมูลของเม็ดยาถูก
สรางขึ้น ขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ เชน รูปราง รูปแบบเภสัชภัณฑ และสี พ้ืนของยาเม็ด
และแคปซูลจํานวน 200 ตัวอยางถูกบันทึกลงในระบบฐานขอมูล ประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณ 
เม็ดยาโดยการสืบคนจากระบบฐานขอมูลเพียงอยางเดียว พบวา คารอยละเฉลี่ยของคําตอบที่ถูกตอง
เทากับรอยละ 78 พบ ขอจํากัดตางๆ ในการสืบคนโดยการกําหนดขอมูลของเม็ดยา ขั้นตอนถัดมา 
เปนการศึกษาเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของอิมเมจซีค ซึ่งเปนโปรแกรมประมวลผลภาพ ในการพิสูจน
เอกลักษณเม็ดยา ปจจัยเกี่ยวกับรูปแบบของฉากและลักษณะทางกายภาพของเม็ดยาซึ่งสงผลตอ
ความถูกตองในการพิสูจนเอกลักษณถูกศึกษารวมดวย ผลการศึกษาพบวา อิมเมจซีคสามารถ
ประยุกตใชในการพิสูจนเอกลักษณเม็ดยาได แตผูสืบคนตองพิจารณาขอมูลประกอบการตัดสินใจ
จํานวนมาก ขั้นตอนสุดทาย ระบบสืบคนซึ่งใชขอมูลจากฐานขอมูลประกอบกับการประมวลผลภาพ
ถูกพัฒนาข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิสูจนเอกลักษณเม็ดยา ระบบสืบคนรวมน้ีใหผลการ
ประเมินคารอยละเฉล่ียของคําตอบที่ถูกตองเทากับ รอยละ 100 ผูสืบคนพิจารณาขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจนอยกวาการสืบคนโดยรูปภาพเพียงอยางเดียว เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคารอยละ
เฉลี่ยของคําตอบท่ีถูกตองจากการสืบคนโดยระบบฐานขอมูลเพียงอยางเดียวและระบบสืบคนรวม
ระหวางฐานขอมูลกับอิมเมจซีค โดยใช Student’s t test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวา มีความ
แตกตางกันชัดเจนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) จึงสรุปวา ระบบสืบคนรวม ซึ่งใช
ขอมูลจากฐานขอมูลประกอบกับการประมวลผลภาพโดยอิมเมจซีคนั้น มีประโยชนในการใช
ประกอบการตัดสินใจเพื่อพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล 
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 The objective of this study is to develop a system for identifying tablets and 

capsules using information from database and images. In the first step, a database 

system of tablets and capsules was constructed. Information about physical characteristics 

of 200 pills, e.g., shapes, dosage forms and colors, was inputted into the database. From 

the evaluation, the average percentage of correct answers was 78%. Some limitations of 

assigning information about pills were found. In the next step, a set of experiments was 

done to test the ability of imgSeek, image processing software, for pill identification by 

images. Effects of the background patterns and the physical characteristics of pills on 

accuracy of identification were studied. The result suggested that imgSeek can be applied 

for pill identification. However, the users considered many rank of results from imgSeek 

before make decision. Finally, a system using both information from database and image 

processing was developed to increase the efficiency for pill identification. With this system, 

the average percentage of correct answers was 100%. The users considered less rank of 

results from this integrated system before make decision. The mean difference of accuracy 

obtained from the database without and with imgSeek was evaluated using Student’s t 

test with 95% confidence level. The result was highly significant difference (p-value < 0.01). 

In conclusion, the integrated system, which utilized information from database and image 

processing from imgSeek, is valuable to use as a decision support system for tablets and 

capsules identification. 
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 การพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค ไดรับการ
สนับสนุนจาก ทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผนดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิต
วิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 1) ขาพเจาขอขอบพระคุณผูเกี่ยวของทุกทาน 

 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ ภก.รศ.ดร. วีรยุทธ เลิศนที อาจารยที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธที่ใหโอกาส ใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา และชวยเหลือขาพเจาดวยความกรุณาอยางดียิ่ง
ตลอดชวงเวลาในการทําวิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. อัณณนุพันธ รอดทุกข อาจารย         
ที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ ภก.รศ.ดร. สรวง รุงประกายพรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ และดร. อิทธิพันธ เมธเศรษฐ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาพิจารณาเนื้อหา
วิทยานิพนธ ใหคําแนะนํา และตรวจแกเลมวิทยานิพนธนี้จนเสร็จสมบูรณ  

 ขอบพระคุณโรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลศูนยนครปฐม รายขายยาฟาสซิโน สาขา
นครปฐม พ่ีเภสัชกร และพ่ีผูชวยเภสัชกรทุกทานที่ใหความอนุเคราะหเม็ดยาตัวอยาง และชวยเหลือ
ขาพเจาเปนอยางดีในการเก็บขอมูลสําหรับการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ 

 สุดทายนี้ตองขอบพระคุณพอ แม และขอบคุณนองชายท่ีใหความรัก เปนกําลังใจสําคัญ
ของขาพเจา ใหความชวยเหลือ สนับสนุนขาพเจาอยางดีเสมอ ขอบพระคุณ ภญ.อ. ชนิสรา ลือวิพันธ 
ที่ใหคําปรึกษา ตลอดจนความชวยเหลือตางๆ กับขาพเจา พ่ี นอง และเพ่ือน ทุกคนที่เปนกําลังใจที่ดี
ทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงในที่สุด 
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