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วัต ถุ ป ระสงค ของการศึ กษานี้ คื อ การพั ฒ นาระบบเพื่อ พิ สู จ น เ อกลั กษณ ย าเม็ด และ
แคปซูล โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลรวมกับ รูปภาพ ในขั้นตอนแรก ระบบฐานขอมูลของเม็ดยาถูก
สรางขึ้น ขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ เชน รูปราง รูปแบบเภสัชภัณฑ และสี พื้นของยาเม็ด
และแคปซูลจํานวน 200 ตัวอยางถูกบันทึกลงในระบบฐานขอมูล ประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณ
เม็ดยาโดยการสืบคนจากระบบฐานขอมูลเพียงอยางเดียว พบวา คารอยละเฉลี่ยของคําตอบที่ถูกตอง
เทากับรอยละ 78 พบ ขอจํากัดตางๆ ในการสืบคนโดยการกําหนดขอมูลของเม็ดยา ขั้นตอนถัดมา
เปนการศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอิมเมจซีค ซึ่งเปนโปรแกรมประมวลผลภาพ ในการพิสูจน
เอกลักษณเม็ดยา ปจจัยเกี่ยวกับ รูปแบบของฉากและลักษณะทางกายภาพของเม็ดยาซึ่งสงผลตอ
ความถู ก ต อ งในการพิ สู จน เ อกลั ก ษณ ถู ก ศึ ก ษาร ว มด ว ย ผลการศึ ก ษาพบว า อิ ม เมจซี ค สามารถ
ประยุกตใชในการพิสูจนเอกลักษณเม็ดยาได แตผูสืบคนตองพิจารณาขอมูลประกอบการตัดสินใจ
จํานวนมาก ขั้นตอนสุดทาย ระบบสืบคนซึ่งใชขอมูลจากฐานขอมูลประกอบกับ การประมวลผลภาพ
ถูกพัฒ นาขึ้น เพื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพในการพิ สู จน เอกลั กษณเ ม็ดยา ระบบสื บ ค น ร ว มนี้ ใ ห ผ ลการ
ประเมินคารอยละเฉลี่ยของคําตอบที่ถูกตองเทากับ รอยละ 100 ผูสืบคนพิจารณาขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจนอยกวาการสืบคนโดยรูปภาพเพียงอยางเดียว เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคารอยละ
เฉลี่ยของคําตอบที่ถูกต องจากการสืบคนโดยระบบฐานขอมูลเพียงอยางเดียวและระบบสืบคนรวม
ระหวางฐานขอมูลกับอิมเมจซีค โดยใช Student’s t test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวา มีความ
แตกตางกันชัดเจนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) จึงสรุปวา ระบบสืบคนรวม ซึ่งใช
ข อ มู ล จากฐานข อ มู ล ประกอบกั บ การประมวลผลภาพโดยอิ ม เมจซี ค นั้ น มี ป ระโยชน ใ นการใช
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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กิตติกรรมประกาศ
การพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค ไดรับการ
สนับสนุนจาก ทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผนดิน (หมวดเงิ นอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิต
วิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 1) ขาพเจาขอขอบพระคุณผูเกี่ยวของทุกทาน
ข า พเจ า ขอกราบขอบพระคุ ณ ภก.รศ.ดร. วี ร ยุ ท ธ เลิ ศ นที อาจารย ที่ ป รึ ก ษาหลั ก
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วิทยานิพนธที่ ใหโอกาส ใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา และชวยเหลือขาพเจาดวยความกรุณาอยางดี ยิ่ง
ที่ ป รึ ก ษาร ว มวิ ท ยานิ พ นธ ภก.รศ.ดร. สรวง รุ ง ประกายพรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ และดร. อิทธิพันธ เมธเศรษฐ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาพิจารณาเนื้อหา
วิทยานิพนธ ใหคําแนะนํา และตรวจแกเลมวิทยานิพนธนี้จนเสร็จสมบูรณ
ขอบพระคุณโรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลศูนยนครปฐม รายขายยาฟาสซิโน สาขา
นครปฐม พี่เภสัชกร และพี่ผูชวยเภสัชกรทุกทานที่ใหความอนุเคราะหเม็ดยาตัวอยาง และชวยเหลือ
ขาพเจาเปนอยางดีในการเก็บขอมูลสําหรับการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้
สุดทายนี้ตองขอบพระคุณพอ แม และขอบคุณนองชายที่ใหความรัก เปนกําลังใจสําคัญ
ของขาพเจา ใหความชวยเหลือ สนับสนุนขาพเจาอยางดีเสมอ ขอบพระคุณ ภญ.อ. ชนิสรา ลือวิพันธ
ที่ใหคําปรึกษา ตลอดจนความชวยเหลือตางๆ กับขาพเจา พี่ นอง และเพื่อน ทุกคนที่เปนกําลังใจที่ดี
ทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงในที่สุด
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