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RECENT ADVANCE

การประยุกต์เทคโนโลย ี
การวิเคราะห์จดจ�าใบหน้า  

ในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดและการดแูลประคบัประคอง
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บทน�า

เทคโนโลยีการวิเคราะห์จดจ�าใบหน้า (facial 

recognition technology : FRT) จัดเป็นโครงสร้าง

ชีวภาพที่บ่งบอกอัตลักษณ์บุคคลได้ (biometric) โดย

อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ต้องอาศัยการสื่อสาร 

หรือการสัมผัสแบบนิ้วมือ จึงเข้ากับความต้องการใน

ปัจจุบันที่จ�านวนผู้ป่วยสูงอายุที่มีความบกพร่องในการ

สื่อสารเพิ่มขึ้น ตลอดจนภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือ

โควิด 19 ท�าให้ความต้องการเทคโนโลยีสนับสนุนการ

รักษาทางไกลมีความส�าคัญยิ่งขึ้น นอกจากน้ีความ

สามารถในการแยกแยะลักษณะที่รวดเร็วกว่ามนุษย์ 

ท�าให้ FRT ถกูน�ามาใช้ประเมนิการขยบัของใบหน้าแต่ละ

ส่วน (facial action coding system) ในการแสดง

อารมณ์ จึงอาจสามารถน�ามาประยุกต์สร้างเคร่ืองมือ

ติดตามอาการไม่สุขสบายของผู้ป่วยได้

ในบทความนี้ แบ่งเป็นสี่หัวข้อคือ หลักการพื้นฐาน

ของ computer vision based facial recognition 

บทเรียนการน�า FRT มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ใน

ต่างประเทศ ประสบการณ์การน�า FRT มาใช้ในการวิจัย

อาการปวดในผู ้สูงอายุโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ และ แนวคิดแผนอนาคตการน�า FRT เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพคลนิิก palliative care โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่

หลักการทางวิทยาการข ้อมูลต ่อการ
วิเคราะห์ใบหน้า

ความก้าวหน้าทางวิทยาการข้อมูลอันเกิดจาก

สมรรถนะคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น ท�าให้ข้อมูลที่เดิมจัดเก็บ

วิเคราะห์ได้ยาก (unstructured data) เช่น ภาพใบหน้า 

เสียง การใช้ค�าค้นหาในอินเทอร์เนต สามารถถูกน�ามา

แปลเป ็นข ้อมูลพร ้อมวิเคราะห ์ให ้ เกิดประโยชน ์ 

(structured data) ได้ ในส่วนของการวิเคราะห์จดจ�า

ใบหน้า อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (computer 

vision) ซ่ึงอาจเปรียบเทียบได้กับการต่อจิ๊กซอว์ โดย

คอมพิวเตอร์จะแยกภาพใหญ่ ออกเป็นภาพย่อยจ�านวน

มาก เสมือนแบ่งเป็นตัวจิ๊กซอว์ที่มีการปรากฎของสี
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รปูร่างแบบต่างๆ (geometric and textual feature) จาก

นัน้คอมพวิเตอร์จงึท�าการสงัเคราะห์ปะตดิปะต่อเข้าด้วย

กันด้วย โดยการท�างานเลียนแบบโครงสร้างประสาท

อย่างลึก (deep neuronal network) ดังภาพที่ 1 เพื่อให้

เข้าใจว่าภาพท่ีเห็นคือสิ่งใด ซึ่งความสามารถในการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์นี้ต้องอาศัยกระบวนการฝึกฝน

ปัญญาประดิษฐ์ (supervised artificial intelligence) 

จากการป้อนภาพพร้อมกับระบุความหมายในปริมาณที่

มากพอ

ปัจจุบัน FRT มีผู้เขียน code ที่เป็น open source 

สามารถน�าไปใช้งานโดยไม่แสวงหาผลก�าไร เช ่น 

OpenFace2 ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัย

มหาวิทยาลัย Carnegie-Mellon กับ Google โดยหลัก

การท�างานทั่วไปของโปรแกรมน้ีประกอบด้วยสาม

ขั้นตอน ดังภาพที่ 2 

1)  Facial detection : การจับบริเวณภาพใบหน้า

แยกออกจาก background โดยโปรแกรมก�าหนด

ขอบเขตบริเวณใบหน้า จากการค�านวณการกระจายตัว

และการเปลีย่นแปลงไล่ระดับของสใีนภาพ (Histogram 

of Oriented Gradient: HOG) ร่วมกับการใช้สมการ

แยกแยะส่วนใดคอืใบหน้า ส่วนใดคอื background ด้วย

เทคนิคจ�าแนกเชิงเส้น (support vector machine) ด้วย

เหตุนี้การถ่ายภาพในที่มีแสงน้อยอาจมีผลกระทบต่อ

ความแม่นย�าในขั้นตอนนี้ได้

2)  Feature extraction: การประเมินการขยับของ

กล้ามเนื้อใบหน้าต้องอาศัยการก�าหนดจุดอ้างอิง (land 

mark) และก�าหนด facial action unit โดยอาศัย

จุดอ้างอิงนั้น 

3)  Classification และ regression: classification 

เป็นการตัดสินใจว่า action unit (AU) ของใบหน้านั้น มี

การขยับ ใช่หรือไม่ และการ Regression เป็นการบอก

ว่า frame นัน้มคีวามเปลีย่นแปลงไปจาก frame ก่อนใน

ระดบัมากน้อยเพยีงไร (ระยะห่างของเวลาในแต่ละเฟรม

ภาพขึน้กบัความละเอยีดของกล้องถ่ายภาพ) ดงัน้ัน การ

ขยบัของใบหน้าในชัว่ขณะ เช่น การหาว การเปิดปากพดู

คุย อาจมีผลต่อความถูกต้อง หากวิเคราะห์จากภาพใน

ระยะเวลาสั้นเกินไป

ภาพที่ 1 Artificial Neuronal Network1 เป็นระบบการตัดสินใจของคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบการท�างานของเซลล์

ประสาทในสมองมนุษย์ ประกอบด้วยสามส่วน คือ input layer ท�าหน้าที่รับภาพของจิ๊กซอว์แต่ละตัว, hidden layer 

ประมวลภาพจากจิ๊กซอว์ด้วยสมการ regression หรือวิธีค�านวณอื่นๆ และ output layer ตัดสินว่าภาพที่เห็นคือสิ่งใด

โดยท่ัวไปการมีจ�านวนชั้นของ hidden layer มาก ยิ่งท�าให้ผลตัดสินมีความแม่นย�ามากข้ึน การมี hidden layer 

มากกว่า 1 ชั้นเรียกว่า deep neuronal network 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนของ computer vision ในการจดจ�าแยกแยะใบหน้า โดย OpenFace© (ปกหลัง)

การน�ามาใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ 

1. ด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์

Jeon นักวิจัย bioengineering ร ่วมกับทีม

ศลัยแพทย์ตกแต่ง ได้ท�าการทดลองใช้ facial recognition 

mobile application ในการยนืยนัตวัผูก่้อนขณะเข้าห้อง

ผ่าตัด เพื่อป้องกันการผ่าตัดอวัยวะผิดราย จากข้อจ�ากัด

ว่าในห้องผ่าตดั biometrics ยนืยนัตนด้วยการแสกนลาย

นิ้วมือ เพิ่มโอกาสแพร่เชื้อ ขณะที่การแสกนม่านตาก็

ไม่สามารถท�าได้ภายหลังผู้ป่วยรับยาสลบ โดยผู้วิจัย

ออกแบบ application ให้แพทย์และพยาบาล ใช้ในการ

ลงทะเบียน ใบหน ้าผู ้ป ่ วย ท่ีถูกบันทึกไว ้  ระบบ

คอมพิวเตอร ์จะแปลงเป ็นรหัสโครงหน้า (facial 

template) จากนั้นทดสอบความเที่ยงตรงในการยืนยัน

ตัวผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยไปแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ห้องตรวจ

ผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และ ก่อนเข้าห้องผ่าตัด ผลการ

ศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเด็กวัย 0-20 ปีที่นัดมาผ่าตัดจ�านวน 

62 mobile application นี้สามารถยืนยันตัวได้ถูกต้อง 
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ด้วย accuracy 99.99% sensitivity 99.7% และ 

specificity 100%3 Ampanya และคณะ4 ได้ทดสอบการ

ใช้ OpenFace ในการยืนยันตัวตนผู้ป่วยมารับยาต้าน

ไวรัสเอดส์ ในอัฟริกา แทนการใช้เครื่องแสกนนิ้วมือหรือ

ม่านตาท่ีมีราคาแพง พบว่ามีความถูกต้องในการยืนยัน

ตัวสูงถึงร้อยละ 99 เช่นกัน

2. ด้านการประเมินอารมณ์ความรู้สึกปวด

มีความพยายามเข้าใจถึงกลไกที่สมองสามารถรับ

รู้อารมณ์จากสีหน้า โดยมีสมมติฐานว่า น่าจะเกิดจาก

การเรียนรู้จดจ�าการเคลื่อนไหวของใบหน้า ดังนั้นในปี 

1978 Ekman and Friesen นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้

จ�าแนกการเคลือ่นไหวใบหน้าออกเป็น 46 หน่วย (action 

unit : AU) เรียกระบบนี้ว่า Facial Action Coding 

System (FACS) ซึ่งมีการยอมรับเป็นมาตรฐานในการ

ศกึษาการแสดงออกใบหน้าแต่นัน้มา5 ในช่วงแรกการใช้ 

FACS ศึกษาวิจัยท�าได้อย่างจ�ากัดเนื่องจากผู้ประเมิน

ต้องรับการฝึกฝนอบรมจนได้ประกาศนียบัตร ผลท่ี

ประเมินจึงจะเชื่อถือได้ จนปี 2011 Hamm และคณะได้

สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประเมนิ FACS6 ข้ึน หลงั

จากนัน้จงึมกีารศึกษา FACS ในทางเวชพฤติกรรมศาสตร์

อย่างกว้างขวาง โดยในช่วงแรกๆ เป็นความพยาบามใช้

แยกแยะอารมณ์ เช่น ระหว่างโกรธ ดีใจ ขยะแขยง 

อย่างไรก็ตามพบว่า การประเมินด้วยใบหน้าอย่างเดียว

โดยขาดบริบทประกอบเป็นไปได้ยาก เพราะแม้แต่การ

เข้าใจอารมณ์จากใบหน้าของมนุษย์ด้วยกันเองก็ต้อง

อาศัยบริบทประกอบ7

การศึกษาจึงเริ่มหันมาให้ความส�าคัญกับการ

ประเมินติดตามอาการปวด โดยเฉพาะในผู้ที่สื่อสาร

ล�าบาก อย่างผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสมองเสื่อม ซึ่งผู้เริ่มศึกษา

พบความสมัพันธ์ของการแสดงออกสหีน้ากบัอาการปวด

มีมาตั้งแต่ปี 1992 โดย Prkachin พบว่า AU ที่สัมพันธ์

กับความปวดได้แก่ คิ้วขมวด (brow lowering :AU4), 

บบีขอบตาเพ่ือปิดตา (orbital tightening AU6 and AU7) 

การยกขอบปากบนและย่อจมูก (levator contraction 

AU9 and AU10) และการปิดตาแน่น (AU23)8 และ 

systematic review ในปี 2019 ได้สรปุจาก 30 การศกึษา

หัวข้อเดียวกันนี้ สรุปได้ว่า Pain associated AUs ได้แก่ 

AU4, AUs6 และ 7, AUs9 และ 10 และการอ้าปาก 

(opening of the mouth AUs25,26,27) เกี่ยวข้องกับ

อาการปวด9 Kunz และคณะ พบว่าใน Pain associated 

AUs นั้นระดับการเคลื่อนไหวของ AU6 และ 7 มีความ

สัมพันธ์กับระดับความปวดแบบฉับพลันจากความร้อน

มากท่ีสุด และได้ท�าการศึกษา functional MRI พบว่า

ระดับการเคลื่อนไหวของ AU6,7 สัมพันธ์กับ การท�างาน

เพ่ิมข้ึนของ somatosensory area10 จึงมีสมมติฐานว่า 

AU6,7 หรือการบีบเปลือกตาเข้าหากันนั้นเป็นปฏิกิริยา 

(reflective pain) ในขณะที่การแสดงออกของ AU อื่นๆ 

อาจมีอิทธิพลของสภาพอารมณ์ความคิด (affective 

pain) และวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางสังคม (social 

learning) อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่า ยังไม่มีการ

ศึกษาการแสดงออกใบหน้ากับอาการปวดในกลุ่มชาว

เอเชยี ซึง่หากพจิารณาถงึปัจจยัทาง social learning อาจ

ให้ผลทีแ่ตกต่างได้ นอกจากนีใ้นผู้มสีมองเส่ือม การเสือ่ม

ถอยของ social cognition ก็อาจท�าให้มีความแตกต่าง

จากที่มีการศึกษามาก่อนได้11

3.  ข้อปฏบิตัเิพือ่รกัษาความเป็นส่วนตวัในการเกบ็

ข้อมูล FRT

สมาคม The Future of Privacy Forum12 ได้สรุป

ประเด็นส�าคัญในการเก็บและการใช้ข้อมูลจาก FRT คือ 

กระบวนการขอ inform consent ก่อนการเก็บข้อมูล

ใบหน้า แบ่งเป็นสามระดับ คือ

1)  ต้องขอ specific inform consent ก่อนเสมอ 

ได้แก่ การเก็บภาพใบหน้าเพ่ือการยืนยันอัตลักษณ์ที่มี

การเช่ือมโยงข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆ ทั้งข้อมูลทาง biology 

และข้อมูลทาง socioeconomic และบุคคลอื่นที่ไม่เคย

รู้จักกับเจ้าของใบหน้ามาก่อน สามารถสืบทราบถึงช่ือ

หรือข้อมูลส่วนตัวเจ้าของใบหน้าได้ ผู้ท�าการเก็บข้อมูล

ต้องชีแ้จงถึงวตัถปุระสงค์ ขอบเขต การน�าไปใช้อย่างชดัเจน

2)  ขอ informed opt-out หมายถงึ ผูเ้กบ็ข้อมูลภาพ

หน้า ได้ท�าการแจ้งว่าข้อมูลดงักล่าวจะน�าไปใช้ประโยชน์

ในอนาคตได้เลย โดยไม่ต้องขอการยินยอมซ�้า ตราบเท่า

ทีเ่จ้าของใบหน้าไม่ได้แจ้งว่าขดัข้อง/ปฏิเสธการน�าข้อมลู

ไปใช้เพื่อวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ ซ่ึงข้อมูล

ใบหน้านั้นใช้ยืนยันตนได้กับผู้ที่รู้จักเจ้าของใบหน้ามา
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ก่อนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การ tagged ภาพใบหน้าใน 

social media

3)  ไม่จ�าเป็นต้องขอ informed consent ได้แก่ 

การใช้ใบหน้าเพ่ือยนืยนัตวัตนในจดุประสงค์รกัษาความ

ปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น ปัจจบุนัมกีารใส่เทคโนโลยกีาร

จดจ�าเพือ่พสิจูน์ตัวตนในอปุกรณ์มอืถือและคอมพวิเตอร์

ก่อนเข้าสู่การใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปดู

ข้อมูลในอุปกรณ์เหล่านั้น

 ในส่วนการเก็บรักษาข้อมูล เนื่องจากการเก็บ

ใบหน้าคนในรูปแบบภาพเต็ม มีความสุ่มเสี่ยงต่อความ

เป็นส่วนตัว จึงต้องเก็บในรูปแบบข้อมูลตัวเลขที่ถอดมา

จาก facial template อันเปรียบเสมือนข้อมูลที่สามารถ

ใช้บ่งช้ีอัตลักษณ์ตัวบุคคลได้ (biometric) และต้องใส่

รหัสป้องกันการรวมกลับเป็นภาพใบหน้า (encrypting) 

นอกจากนี้ การน�าข้อมูลใบหน้ามาใช้ประโยชน์ในการ

ติดตามผู้ป่วย ควรค�านึงถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์

ระหว่างแพทย์กบัผูป่้วยด้วย ยกตัวอย่าง หากเป็นการน�า

มาใช้ป้องกันการเดินหลงออกจากบ้านของผู้ป่วยสมอง

เสือ่ม นบัว่ามคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเหตุการณ์น้ีส่งผล

ร้ายแรงต่อผู้ป่วยได้ ขณะที่การน�ามาติดตามดูว่าผู้ป่วย

โรคพาร์กินสันว่าได้รับประทานยาตามเวลาหรือไม่ อาจ

ก้าวล่วงเกยีรติ (dignity) ของผูป่้วย มากกว่าผลดทีางการ

แพทย์ต่อผู้ป่วย13

ประสบการณ์ ใช้ FRT ในการวิจัยอาการปวด
ในผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในปี 2018 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 

ได้มอบทุนวิจัยเพื่อการศึกษาพฤติกรรมการปวดใน

ผู้สูงอายุที่มีและไม่มีภาวะสมองเสื่อม เพื่อน�าไปสู่การ

พัฒนาเครื่องมือประเมินอาการปวดอัจฉริยะ ซ่ึงทีมวิจัย

ได้ศกึษาในผูสู้งอายทุีม่ารบัการรกัษาที ่pain clinic ผูป่้วย

ทีมี่อาการปวดในวอร์ดอายรุกรรม และศลัยกรรมกระดกู

และข้อ จ�านวน 300 ราย โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ 

1)  การศึกษาความสัมพันธ์ของ pain behavior 

ทีเ่ป็นส่วนประกอบของ Pain Assessment In Dementia 

(PAINAD) และ finger pulse heart rate variability วัด

ค่าโดย Elite HRV© ซึ่งการศึกษาพบว่า การแสดงออก

ทางสีหน้ามีความสัมพันธ์กับระดับความปวดมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะผู ้สูงอายุที่ มีภาวะสมองเส่ือม (r=0.58 

และ r =0.61 ตามล�าดับ) ในขณะที่ค่าจาก finger pule 

heart rate variability ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความ

ปวด นอกจากนี้ยังมีปัญหาเชิงเทคนิคความเสถียรของ

โปรแกรมในการประเมินผลอีกด้วย

2)  การวเิคราะห์การแสดงออกทางใบหน้ากบัระดบั

ความปวด โดยมกีารบนัทกึคลปิวีดีโอจากโทรศัพท์มอืถอื 

ของผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเร้ือรัง เป็นเวลา 10 วินาที 

พร้อมกับระบุระดับอาการปวดด้วยตนเอง จากน้ันจึง

วิเคราะห์ FACS โดยโปรแกรม OpenFace สรุปผลได้

ดังภาพที่ 3 (ปกหลัง)

ภาพที ่3 แสดงผลเบือ้งต้นจากการ OpenFace วเิคราะห์

ใบหน้า ตามระดับความปวด เปรียบเทียบระหว่างผู้สูง

อายทุีม่แีละไม่มภีาวะสมองเสือ่ม ในกลุม่ผูส้งูอายทุีไ่ม่มี

ภาวะสมองเส่ือม (คอลัมน์ซ้ายมือของผู้อ่าน) แสดงให้

เห็นว่าระดับการเคลื่อนไหวของ AU7 (เส้นสีเขียวอ่อน) 

ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยอ้างอิงกับ AU10 (เส้นสีแดงเลือดหมู) มี

ความสัมพันธ์กับระดับความปวดที่เพิ่มขึ้น. ในส่วนกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเส่ือม พบว่าการเคล่ือนไหวของ 

AU10 เด่นกว่า AU7 ชดัเจน และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า AU4 

ที่รายงานว่ามีการเคลื่อนไหวมากในชาวตะวันตกกลับ

พบว่าไม่เป็นเช่นนั้นในผู้สูงอายุไทย 



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย12 Vol.36 • NO.3 • 2020

แนวคดิการน�า FRT มาใช้ในอนาคต เพ่ือพัฒนา 
ประสิทธภิาพคลินกิ pain และ palliative care

การดแูลอาการผู้ป่วยปวดเรือ้รงั และผู้ป่วยแบบประ

คับประคอง มีความท้าทายส�าคัญสามประการคือ 

1) อาการปวดพบบ่อยและมีการเปลี่ยนแปลงตามการ

ด�าเนินโรค ซึ่งต้องอาศัยการประเมินความปวดอย่างต่อ

เนื่อง 2) ผู ้ป่วยมักมีความบกพร่องทางความรู้สึกตัว 

การสือ่สารไม่มากกน้็อย นอกจากน้ีการเดนิทางมาติดตาม

อาการแบบผูป่้วยนอกท�าได้ยากและญาตท่ีิมารับยาแทน

มักไม่มีความสามารถในการให้ข้อมูลการปวดได้อย่าง

ถูกต้อง 3) ยาที่ใช้เป็นยากลุ่มโอปิออยด์ ที่จ�าเป็นต้อง

ควบคมุปรมิาณการรบัยาเพือ่ป้องกนัการใช้เกินขนาดหรือ

น�าไปใช้นอกเหนือทางการแพทย์ แต่ผู้ป่วยเหล่าน้ีรับยา

แก้ปวดจากหลายคลินิกหลายโรงพยาบาลท่ีข้อมลูไม่เชือ่ม

ต่อกนั ท�าให้ยากต่อการควบคมุและตดิตาม จนเคยมกีรณี

ญาติผู้ป่วยยังมารับยามอร์ฟีนแม้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปหลาย

เดอืนแล้ว ดังน้ันการขอความร่วมมอืญาตถ่ิายคลปิใบหน้า

ผูป่้วย palliative care มาคลนิิกก่อนได้รบัยาโอปิออยด์ มี

จุดประสงค์คือ 1) เพื่อเป็น biometrics ยืนยันว่าผู้ป่วยยัง

มีชีวิตอยู่ และหากสามารถผลักดันเป็นนโยบายให้คลินิก

หรือโรงพยาบาลทุกแห่งที่จ่ายยาโอปิออยด์ ปฏิบัติเช่นนี้ 

ก็จะเกิดระบบสนับสนุน big data ในการเชื่อมโยงข้อมูล

ซึ่งกันและกัน 2) เพื่อเป็น non-structured data ที่แสดง

ถึงความปวด หรืออารมณ์ของผู้ป่วย

ทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดการออกแบบ Pain diary 

application ที่ใช้ FRT ชื่อ Carelivery © ในการยืนยันตัว

และประเมินอาการปวด https://carelivery.co/login ใน

การพัฒนาระบบบริการของคลินิก pain และ palliative 

care ดังภาพที่ 4

ขั้นที่ 1 การลงทะเบียนครั้งแรก

ขั้นที่ 2 การลงข้อมูลอาการปวด
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 ขั้นที่ 1 การลงทะเบียนครั้งแรก เป็นการเชื่อมโยง

ใบหน้าผู้ป่วย เข้ากับฐานข้อมูลเดิมของโรงพยาบาลที่มี

อยู่แล้ว ได้แก่ hospital number ทั้งนี้จะมีการขอ 

consent form จากผูป่้วยในการลงทะเบยีนครัง้แรกนี ้ว่า

สมัครใจใช้ระบบยืนยันตัวด้วยใบหน้าเพ่ือการติดตาม

รักษาหรือไม่ 

 ขั้นที่ 2 การลงข้อมูลอาการปวด แบ่งเป็นสองกรณี 

หากผูป่้วยสามารถมารบัการรกัษาทีค่ลนิกิด้วยตนเองได้ 

แพทย์สามารถใช้มือถือตนเองเข้าโปรแกรมจับภาพเอง

ได้ หากผู้ป่วยไม่สามารถมารับการรักษาด้วยตนเอง 

หากญาตหิรอืทมีทีไ่ปเยีย่มบ้านกส็ามารถถ่ายคลปิส่งมา

ให้ได้ ในส่วนการลงข้อมูลสามารถลงได้โดยญาติ หรือ

พยาบาลก็ได้

 ขั้นที่ 3 การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโรงพยาบาล คือ

ข้อมูลระดบัความปวดทีป่ระเมนิผ่านโปรแกรมน้ี (ทัง้จาก 

self-rating และจาก machine learning) นี้จะเข้าไปท่ี

ปรากฎที่ เวชระเบียนโดยอัตโนมัติ  ขณะเดียวกัน

ประวัติการสั่งยาโอปิออยด์ที่ทุกคลินิกในโรงพยาบาลให้

ในช่วงเวลาก่อนวันนัด จะสามารถดึงมาสรุปตาม 

timeline ให้ง่ายแก่การปรับยาของแพทย์ โดยผู้สามารถ

เข้าถึงข้อมูลนี้ได้จะเป็นแพทย์ที่ได้รับสิทธิเท่านั้น.

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงการน�าเทคโนโลยี Automated 

Facial Recognition ซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยาการข้อมูลที่น่า

สนใจมาพัฒนาเคร่ืองมือช่วยในการติดตามอาการปวด 

โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่สื่อสารยากหรือมาติดตามด้วย

ตนเองล�าบาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้

กบัเพือ่นแพทย์เวชปฏบิตัถิงึเพือ่เชญิชวนให้มกีารร่วมมอื

ระหว่างต่างสถาบันอันจะน�าไปสู่ big data บทความจึง

เน้นทีก่ารน�ามาประยุกต์ใช้ทางคลนิกิมากกว่าทางเทคนคิ 

ท่านทีม่คีวามสนใจทางเทคนคิสามารถศกึษาเพิม่เติมได้

ในหัวข้อเอกสารอ่านเพิ่มเติม
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