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บทคดัย่อ 
โรคมะเร็งท่อน ้ าดีพบมากท่ีสุดในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเป็นมะเร็งตบัชนิด
ปฐมภูมิท่ีพบมากเป็นอนัดบัสองของโลก ซ่ึงระบบ
สารสนเทศออนไลน์ช่วยลดภาระการวิจัยและ
การศึกษาทางคลินิกไดอ้ย่างมาก และขจดัขอ้ก าจดั
ของระบบการบันทึกและการส่ือสารภาพทาง
การแพทย์  การวิจัยน้ีได้พฒันาระบบสารสนเทศ
ทางการแพทยบ์รูณาการแบบเวบ็เบสส าหรับการเฝ้า
ระวังโรคมะเร็งท่อน ้ าดีโดยใช้ระบบผูเ้ ช่ียวชาญ
แบบรากฐานกฎ เพ่ือการเขา้ถึงภาพดิจิตอลไดอ้ย่าง
รวด เ ร็ ว  และ ช่วยรายงานข้อมูลส าห รับการ
ตรวจสอบ การศึกษา และการวิจัย โดยเน้นการ
รักษาความลับด้วยการไม่ระบุช่ือข้อมูลและการ
ควบคุมการเขา้ถึง ซ่ึงระบบไดจ้ดัเตรียมแพลตฟอร์ม
การท างานร่วมกนัท่ีสามารถบรูณาการชุดขอ้มูลทาง
คลินิกอนัหลากหลายส าหรับการวิจยัและการศึกษา
ท่ีต่อเน่ือง นอกจากน้ีการคัดกรองกลุ่มเส่ียงด้วย

ระบบผูเ้ ช่ียวชาญสามารถคัดกรองกลุ่มเส่ียงได ้
ระบบสารสนเทศน้ีสามารถสนับสนุนการให้
ค าปรึกษาระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถวิเคราะห์ทางสถิติข้อมูลจากเคร่ืองมืออัน
หลากหลายท่ีรวบรวมไว ้
ค ำส ำคญั: เวบ็แอปพลิเคชนั ระบบสารสนเทศคลินิก 
มะเร็งท่อน ้าดี ระบบผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์

Abstract 
Cholangiocarcinoma is the most common in 
northeast Thailand and the second of most 
common primary liver cancer worldwide. As an 
online information system, it reduces the burden 
more clinical research and education are required 
and eliminates the restrictions of the traditional 
isolated PACS workstations. This research 
developed a web-based integrated medical 
information system for cholangiocarcinoma 
surveillance based on expert system to enable 
rapid access to both digital images and associated 
text reports for audit, education and research. 
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Emphasizing confidentiality of anonymised data 
and access control, the system provides a virtual 
collaboration platform integrating various clinical 
data sets for research and continuing education. 
What’s more, the expert system can screen out risk 
group. The system can potentially support remote 
consulting and statistical analysis of aggregated 
multimodality data. 
Keywords: Web Application, Clinical Information 
System, Cholangiocarcinoma, Medical Expert 
System 

1. บทน า
เม่ือมนุษยรั์บประทานปลาน ้าจืดท่ีมีพยาธิหรือพยาธิ
ใบไมใ้นตับ พยาธิใบไม้ในตับ อาจท าให้เกิดการ
อกัเสบเร้ือรังของท่อน ้ าดีและพงัผืดในช่องทอ้ง ซ่ึง
อาจน าไปสู่การพฒันาของมะเร็งท่อน ้ าดีในเวลา
ต่อมา  ซ่ึ งมะ เ ร็ ง ท่อน ้ า ดีพบมาก ท่ี สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเป็น
มะเร็งตบัชนิดปฐมภูมิท่ีพบมากเป็นอนัดบัสองของ
โลก โดยท่ีการแพร่กระจายของพยาธิ ท่อน ้ าดี
อกัเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบปฐมภูมิ ถุงน ้ าดี
ท่อน ้ าดี ตบั และสารพิษเป็นปัจจยัของมะเร็งท่อน ้าดี
ในประเทศไทยการแพร่ระบาดของพยาธิเป็นปัจจยั
เส่ียงท่ีส าคัญของมะเร็งท่อน ้ าดี ซ่ึงสอดคล้องกับ
พ้ืนท่ีแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บั
ในปัจจุบนัระบบการดูแลสุขภาพมีการใชรั้งสีวิทยา
ทางไกล (Teleradiology) เป็นจ านวนมาก สาเหตุ
ประการแรก เพ่ือการให้บริการท่ีเร่งด่วน โดยไม่มี
นักรังสีวิทยาและรังสีแพทย ์ ประการท่ีสอง รังสี
วิทยาทางไกลสามารถให้การเข้าถึงท่ีปรึกษาด้าน
รังสีวิทยาเฉพาะทางได้ทนัที  ประการท่ีสาม การ
สร้างความคิดเห็นท่ีสอง ซ่ึงสาเหตุท่ีน ามาอา้งอิงใน
การน า รั ง สีวิทยาทางไกลน ามาใช้บ่อย ท่ี สุด
นอกจากน้ี รังสีวิทยาทางไกลสามารถน าไปใชเ้พ่ือ

ด าเนินการศึกษาทางการแพทย์ต่อเน่ือง การพฒัา
ความสามารถ การทดสอบและการรับรองซ ้ า
ส าห รับนัก รั ง สี วิทยา  ตลอดจนบุคล ากรใน
ห้องปฏิบติัการ ส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
นักศึกษาในพ้ืนท่ีชนบท ด้วยวิธีน้ีพวกเขาไม่ต้อง
เดินทางไกลในการรับการศึกษาหรือสอบ จะเห็นได้
ชัดว่า รังสีวิทยาทางไกลกลายเป็นส่ิงส าคัญของ
การแพทยท์างไกล (Telemedicine) ในช่วงไม่ก่ีปีท่ี
ผ่านมาและจะมีมากข้ึนในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า ด้วย
การถือก าเนิดของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ
ส่ือสาร การสร้างระบบรังสีวิทยาทางไกลท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงมีความเป็นไปได ้[1] 
ระบบบันทึกและการส่ือสารภาพ (PACS) ใช้กัน
อยา่งแพร่หลายในการจดัการไฟลไ์ดคอม (DICOM)  
PACS จดัเตรียมกลไกส าหรับการส่ือสารขอ้มลู การ
ส่ ง  ก า รจัด เ ก็ บ  และก าร เ ช่ื อม ต่อกับระบบ
สารสน เทศโ รงพย าบาล  (HIS)  ห รื อ ระบบ
สารสนเทศรังสีวิทยา (RIS) ท่ีมี  บ่อยคร้ังท่ีการ
สืบคน้ฐานขอ้มูล RIS หรือ PACS ถูกจ ากดั [3, 4] 
นอกจากน้ีโปรแกรมเปิดภาพ DICOM มกัไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์จากนวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกับเว็บอย่าง
เต็มท่ี 
ในงานวิจัยน้ีอธิบายถึงการออกแบบพฒันาระบบ
สารสนเทศทางการแพทยบ์ูรณาการแบบเว็บเบส
ส าหรับการเฝ้าระวงัโรคมะเร็งท่อน ้ าดีโดยใชร้ะบบ
ผูเ้ช่ียวชาญแบบรากฐานกฎ เพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ี
เ ก่ี ย วข้อ งทา งค ลิ นิก ในก ารดู แลผู ้ป่ วย  เ ช่น 
พารามิ เตอ ร์ทางสรีรวิทยา  ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ และการถ่ายภาพทางรังสีวิทยามกัจะ
แยกกนัเก็บรักษา เน่ืองจากแพทยต์อ้งรวมขอ้มูลทาง
คลินิกทั้งหมดในการตดัสินใจประจ าวนั  

2. ระเบียบวิธีวิจัย
2.1 การออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
คลินิกส าหรับมะเร็งทอน ้าดี
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การพฒันาเว็บเบสระบบสารสนเทศทางคลินิกใช้
ค  าสั่ง PHP Script ร้องขอสารสนเทศจาก My SQL 
Database Server ซ่ึงเป็นท่ีจดัเก็บฐาสารสนเทศทาง
คลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้ า ดี  ซ่ึงประกอบด้วย
ตารางขอ้มลูหลกั ไดแ้ก่ ตารางขอ้มูลทะเบียนผูป่้วย 
ตารางขอ้มลูการสัมภาษณ์ ตารางขอ้มลูการตรวจอลั
ตราซาวด์ ตารางข้อมูลแพทย ์ตารางข้อมูลนักรังสี
วิทยา ตารางขอ้มูลสถานพยาบาล ตารางขอ้มูลการ
นัดหมาย ตารางข้อมูลการติดตามการรักษา และ
ตารางขอ้มลูการติดตามผลหลงัการรักษา โดยแต่ละ
ตารางขอ้มลูมีความสัมพนัธ์กนัดงัรูปท่ี 1 

รูปที ่1 แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ของแต่ละ
ตารางขอ้มลูในฐานขอ้มลูสารสนเทศทางคลินิก

ส าหรับมะเร็งท่อน ้าดี 

2.2 การออกแบบเว็บเบสระบบสารสนเทศ
ทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้าดี 
เว็บเบสระบบสารสนเทศทางคลินิกส าหรับมะเร็ง
ท่อน ้าดีเป็นสถาปัตยกรรมเคร่ืองลูกข่ายและเคร่ือง
แม่ข่าย  ข้อก าหนดท่ีส าคัญ ท่ีสุดประการหน่ึง
ส าหรับระบบ คือ แอปพลิเคชนัต้องท างานบนเว็บ

อย่างสมบูรณ์ วิธีน้ีจะท าให้เขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก
และย ัง่ยืนมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้ นเทคโนโลยีบนเว็บ
จะช่วยให้ระบบสามารถใชง้านไดจ้ากทุกท่ีทุกเวลา 
ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการใชง้านทางการแพทย ์
ท่ีเวลาไม่ก่ีชั่วโมงอาจแสดงถึงความแตกต่าง
ระหว่างการวินิจฉัยในช่วงปลายและการช่วยชีวิต  
เว็บเบสระบบสารสนเทศรับผิดชอบในการอปัเดต
ข้อมูลผู ้ป่วยพร้อมกับรูปภาพท่ีเ ก่ียวข้อง ส่ิง น้ี
ด า เ นินการโดยใช้ฐานข้อมูล  (MySQL)  ซ่ึ งใช้
ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ท่ีเช่ือถือได้และได้รับการ
พิสูจน์แลว้ เพ่ือจดัการทั้งขอ้มลูขอ้ความและรูปภาพ  
เซิร์ฟเวอร์ Apache 2.0 HTTP และเอ็นจ้ินการเขียน
สคริปต์ PHP ถูกน ามาใช้ เ พ่ือพัฒนาฟังก์ชัน
อินเทอร์เฟซผูใ้ชบ้นเว็บ สถาปัตยกรรมของระบบ
แสดงในรูปท่ี 2  ขอ้มลูสรุปทางคลินิกของผูป่้วยใน
รูปแบบดิจิทัลได้รับการรวบรวมจากฐานข้อมูล
แผนกระบบทางเดินอาหาร ข้อมูลเหล่าน้ีเรียก
รวมกันว่ า  ข้อ มูล อิน พุต   ข้อ ได้ เป รียบ ของ
ความสามารถในการคน้หาของ MySQL คือ ขอ้มูล
ทั้งหมดท่ีดึงมาจากรายงานขอ้ความ และค าอธิบาย
ประกอบ สามารถค้นหาได้ในเว็บเบสระบบ
สารสนเทศทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้ าดี  เว็บ
เบสระบบสารสนเทศทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อ
น ้าดีให้ตวัเลือกมากมายส าหรับการคน้หา เช่น การ
ค้นหาตามหมวดหมู่  ซ่ึงได้รับการออกแบบมา
ส าหรับการค้นหาเพ่ือการวินิจฉัย การค้นหาตาม
รายงานน าเสนอการ คน้หาค าส าคญัในหัวขอ้ต่าง ๆ 
การค้นหาโดยการศึกษาช่วยให้สามารถรวบรวม
กลุ่มตามวนัท่ีตรวจหรือหมายเลขซีเรียลอัลตรา
ซาวด์ การค้นหาตามบันทึกเหมาะส าหรับการ
สืบคน้ค าอธิบายประกอบ นอกจากน้ีเรายงัใชท้ั้งตวั
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ด าเนินการบูลีนและไวด์การ์ดในเคร่ืองมือค้นหา 
เ พ่ือให้สามารถดึงข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่นและ
ครอบคลุม  ส่วนไฟล์ข้อความท่ีป้อนลงในระบบ
สามารถแยกวิเคราะห์และจ าแนกประเภทได ้โดย
การจ าแนกประเภทข้ึนอยู่กบัการลงทะเบียนขอ้มูล
ประชากร การคดักรองอัลตราซาวนด์ การวินิจฉัย
และการรักษา การติดตามการรักษา การวินิจฉัยขั้น
สุดท้าย และการติดตามผลหลังการผ่าตัด  ส่วน
ขอ้ความของเว็บเบสระบบสารสนเทศทางคลินิก
ส าหรับมะเร็งท่อน ้ าดีถูกแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ 
ซ่ึงเช่ือมโยงกนัผา่น Patient ID  ขอ้มลูผูป่้วยทั้งหมด
ท่ีอาจอนุญาตให้ระบุตัวบุคคลได้จะเข้ารหัส เพ่ือ
ปกป้องขอ้มูลและความเป็นส่วนตัวของผูป่้วย ซ่ึง
ด าเนินการโดยใชอ้ลักอริทึมคียส์มมาตร เพ่ือสร้าง
รหัสส าหรับตัวระบุจริงทั้งหมด ตัวระบุท่ีไม่ระบุ
ตวัตนท่ีเป็นผลลัพธ์ถูกน ามาใช ้เพ่ือแทนท่ีตวัระบุ
จริงก่อนท่ีจะเก็บไวใ้นเวบ็เบสระบบสารสนเทศทาง
คลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้าดี 

รูปที ่2 องคป์ระกอบหลกัของเวบ็เบสระบบสารสนเทศ
ทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้าดี 

2.3 การออกแบบระบบระบบผู้เช่ียวชาญ 

การประมวลผลของระบบผูเ้ช่ียวชาญเป็นส่วนท่ีท า
การประเมินขอ้มูลและแสดงผลการคดักรองผูป่้วย
กลุ่มเส่ียง โดยใชเ้กณฑก์ารคดักรองผูป่้วยกลุ่มเส่ียง 
ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางการตรวจคัดกรองและ
วินิจฉัยมะเร็งท่อน ้ าดีของประเทศไทยเป็นองค์
ความรู้ (Knowledgebase) โดยมีองคค์วามรู้ดงัตาราง
ท่ี 1 

รูปที่ 3 แผนผงัการท างานระบบสารสนเทศทาง
การแพทยบ์รูณาการแบบเวบ็เบสส าหรับการคดั
กรองโรคมะเร็งท่อน ้าดีโดยอาศยัระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

ตารางที่ 1 แสดงอลักอริทึมในการประมวลผลของ
ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

IF 
THEN 

T F 
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IF 
THEN 

T F 

1.อายุมากกวา่หรือเท่ากบั 40 ปี 2 No 

2.มีประวติัติดเช้ือพยาธิใบไมใ้นตบั Yes 3 

3.เคยกินยาฆ่าพยาธิใบไมใ้นตบั Yes 4 

4.มีประวติัการกินปลาน ้ าจืดที่มีเกลด็
ดิบๆ

Yes 5 

5.มีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งท่อน ้ าดี Yes No 

3. ผลการทดลองและการอภิปรายผล
การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพ่ือเก็บข้อมูลรังสีวิทยาและ
เวชระเบียน เว็บเบสระบบสารสนเทศทางคลินิก
ส าหรับมะเร็งท่อน ้ าดีไม่จ  า เป็นต้องติดตั้ งหรือ
ปรับแต่งซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ฝ่ังเคร่ืองลูกข่าย ใน
ฐานะท่ีเป็นฐานขอ้มลูออนไลน์ จึงสามารถเขา้ถึงได้
โดยผ่านระบบปฏิบติัการใด ๆ ก็ได ้ซ่ึงช่วยให้ผูใ้ช้
หลายคนเขา้ถึงสารสนเทศไดแ้บบเรียลไทม ์ส่ิงน้ีจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อีกทั้งระบบยงัเป็นเวทีท่ี
ผูใ้ช้งานสามารถปรึกษาและอภิปรายเก่ียวกบัการ
วางแผนการ รักษาของแพทย์เข้า ร่ วมโดยไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์เดียวกัน และ
อ า จ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ส า ห รั บ ส ถ า บั น ห รื อ
สถานพยาบาลท่ีไม่มีการเข้าถึง PACS จากท่ีพัก
อาศยั  จุดมุ่งหมายของเวบ็เบสระบบสารสนเทศทาง
คลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้ าดี คือ การสร้างระบบ
สารสนเทศแบบบูรณาการออนไลน์ส าหรับกลุ่ม
ผูป่้วยมะเร็งท่อน ้าดี เพ่ือสนบัสนุนการเฝ้าระวงั การ
วิจัยทางคลินิก และการศึกษาเฉพาะทาง  เว็บเบส
ระบบสารสนเทศทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้ าดี
เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ท่ีเ ต็มไปด้วยเ น้ือหา
ส าหรับการวิจัยและการศึกษามะเ ร็ งท่อน ้ า ดี

นอกจากน้ียงัมีชุดฟังกช์นัแบบโตต้อบส าหรับแพทย์
และนักวิจัยในการเรียกดูภาพ แสดงภาพ จับภาพ 
แลกเปล่ียน และแบ่งปันข้อมูลทั้ งข้อความและ
รูปภาพผ่านส่วนติดต่อกับผูใ้ช้งานท่ีใช้งานง่าย 
ความเ ป็นมิตรต่อผู ้ใช้และการใช้งานง่ายเ ป็น
คุณสมบัติหลักสองประการท่ีแพทย์ท่ีมีงานยุ่ง
ต้องการในการวิจัยและการศึกษา โดยมีการดึง
ข้อมูลและแสดงค าอธิบายประกอบภาพ เว็บเบส
ระบบสารสนเทศทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้ าดีมี
ตวัเลือกการคน้หาท่ีหลากหลาย ตวัเลือกการแสดง
ภาพและการอัป เดตออนไลน์  โ ดยอาศัยตัว
ด าเนินการบูลีนถูกน ามาประยุกต์ใชใ้นการค้นหา
แบบยืดหยุ่นและแบบผสม ตัวอย่าง เ ช่น  ผู ้ใช้
สามารถคน้หาแบบผสม เช่น ผูป่้วยชาย อายรุะหว่าง 
31 ถึง 65 ปีเท่านั้น  ลกัษณะการท างานของเว็บเบส
ระบบสารสนเทศทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้ าดี
สรุปไวใ้นตารางท่ี 2  รูปท่ี 4 แสดงสมบติัของหนา้ “ 
รายงานฉบับเต็ม”  โดยแสดงรูปภาพดิจิทัลและ
ข้อความเคียงข้างกัน  เ พ่ือความสะดวกในการ
เปรียบเทียบ ผู ้ใช้งานหลักของ เว็บเบสระบบ
สารสนเทศทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้ าดี ไดแ้ก่ 
แพทย ์นักรังสีวิทยา และนักศึกษาแพทย ์ เว็บเบส
ระบบสารสนเทศทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้ าดี
ออกแบบมา เพ่ืออ านวยความสะดวกในการวิจยัทาง
คลินิกและการเรียนการสอน  งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นไปท่ี
มะเร็งท่อน ้ าดี เ น่ืองจากเป็นหน่ึงในสาเหตุการ
เสียชีวิตอนัดบัตน้ ๆ  เว็บเบสระบบสารสนเทศทาง
คลินิกส าหรับการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมะเร็งท่อน ้ าดี
มกัต้องการการบ ารุงรักษาฐานข้อมูลท่ีกวา้งขวาง 
เน่ืองจากพบตวัแปรมากมาย การรวมภาพดิจิทลัลง
ในฐานขอ้มลู ซ่ึงดงักล่าวเป็นเร่ืองยากในอดีต และ
เวบ็เบสระบบสารสนดเทศทางคลินิกส าหรับมะเร็ง
ท่อน ้ าดีจึงการออกแบบมา เพ่ือให้สามารถรวมชุด
ขอ้มลูทั้งขอ้ความและรูปภาพไดอ้ยา่งไม่จ ากดั 
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ตารางที่ 2 ลักษณะส าคัญการท างานของเว็บเบส
สารสนเทศทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้าดี 

หน้าเว็บ 
(Web Page) 

เนือ้หา (Contents) 

Home แนะน าระบบและการท างาน 
Browser ขอ้มูลผูป่้วย รวมถึงการวินิจฉยัและความ

รุนแรง  การระบุตวัตนของผูป่้วยจะเขา้รหสั
จากการดูของผูใ้ชง้านระบบทัว่ไป  ตวัเลือกใน
การดูรายงานขอ้ความ รูปภาพ หรือรายงาน
ฉบบัเต็ม 

Search Engine คน้หาตวัเลือกส าหรับตารางต่าง ๆ ในเวบ็เบส
ระบบสารสนเทศทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อ
น ้าดี พร้อมค าแนะน าและป้ายท่ีชดัเจน 
หมวดหมู่การคน้หา: จดัหมวดหมู่การวินิจฉยั
ดว้ยตวัด าเนินการบูลีน นอกจากน้ียงัสามารถ
ใชอ้ายุของผูป่้วยเพ่ือจ ากดัช่วงการคน้หาให้
แคบลงได ้ 
การคน้หาดว้ยรายงานขอ้ความ: คน้หาค า
ส าคญัดว้ยอกัขระ 
การคน้หาดว้ยการตรวจ: คน้หาตามวนัท่ี หรือ
การคน้หากรณีเฉพาะโดยใชร้หสัการตรวจ 
การคน้หาดว้ยบนัทึกย่อ/หมายเหตุ: ตวัเลือก
ในการคน้หาบนัทึกย่อในกรอบเวลา หรือตาม
ช่ือผูใ้ช ้หรือหวัเร่ืองของเน้ือหา 

Image Report ตวัเลือกในการดูภาพทีละภาพหรือเป็นกลุ่ม 
ซ่ึงทั้งหมดสามารถใส่ค าอธิบายประกอบทีละ
รายการหรือเป็นชุดกไ็ด ้ สามารถอปัเดต เพ่ิม 
หรือลบค าอธิบายประกอบไดท้างออนไลน ์

Text Report ผูใ้ชร้ะดบัสูงสามารถแกไ้ขและอปัเดต "ความ
คิดเห็นของแพทย"์ "การวินิจฉยั" และ 
"ขั้นตอน/ระยะลุกลาม" 

Statistics สรุปขอ้มูลการวินิจฉยัในฐานขอ้มูล 

Document รายละเอียดค าแนะน าผูใ้ชส้ าหรับระบบ 

4. สรุปการทดลอง
งานวิจยัน้ีอธิบายถึงการพฒันาระบบสารสนเทศทาง
ค ลิ นิกส าห รับมะ เ ร็ ง ท่อน ้ า ดี  ซ่ึ ง เ ป็นระบบ
สารสนเทศทางการแพทยอ์อนไลน์แบบรวมศูนย์

ส าหรับการวิจยัและการศึกษามะเร็งท่อน ้ าดี สมบติั
ท่ีส าคัญของเว็บเบสระบบสารสนเทศทางคลินิก
ส าหรับมะเร็งท่อน ้ าดีประกอบด้วย 1) การรวม
รายงานรูปภาพและขอ้ความไวใ้นฐานขอ้มลูเดียว 2) 
ตั ว เ ลื อ ก ก า ร ค้นห า ท่ี ห ล า กหล า ย ช่ ว ย เ พ่ิ ม
ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูล 3) ส่วนติดต่กับ
ผูใ้ชง้านท่ีใชง้านง่าย ซ่ึงส่งเสริมการวิจยัทางคลินิก
และการเรียนรู้ออนไลน์  เว็บเบสระบบสารสนเทศ
ทางคลินิกส าหรับมะเร็งท่อน ้ าดีได้รับการพฒันา
และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการน าไปใชง้าน
ทางการแพทยต์ามวตัถุประสงค ์

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย น้ีได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
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