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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบจําลองพยากรณ์ ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่ นในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน 2)
ทดสอบแบบจําลองโดยใช้กบั กลุ่มงานอายุรกรรม ห้องตรวจผูป้ ่ วยเบาหวาน โรงพยาบาลปทุมธานี
วิธีการดําเนิ นการวิจยั โดยใช้ประวัติผลการตรวจรักษาผูป้ ่ วยเบาหวาน โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 17,043 คน 1) ทําความเข้าใจปั ญหาที่ดาํ เนิ นงานการตรวจรักษาของแพทย์ต่อผูป้ ่ วย และ
โครงสร้างข้อมูล เพื่อการสร้างแบบจําลองให้ตรงตามความเป็ นจริ งมากที่สุด 2) จัดเตรี ยมข้อมูลผลการตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานของ
ผูป้ ่ วยตั้งแต่เริ่ มตรวจพบจนถึงปั จจุบนั ให้มีความถูกต้อง เพื่อให้แบบจําลองมีความแม่นยํา ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่ ใช้ในการสร้างแบบจําลอง
พยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นหลังจากที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน คือข้อมูลผลตรวจการวินิจฉัยโรคเบาหวานตั้งแต่ที่ผปู ้ ่ วยเป็ น
โรคเบาหวาน เพื่อนําไปใช้ในการสร้างแบบจําลองพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นหลังจากที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน 3) สร้าง
แบบจําลองประกอบไปด้วยตัวแปรที่สาํ คัญได้แก่ จํานวนครั้งการมาตรวจรักษากับแพทย์ จํานวนรหัสโรคที่ลงผลการตรวจวินิจฉัยโรค
กับผูป้ ่ วยและเป็ นผูป้ ่ วยเบาหวานเท่านั้น 4) เปรี ยบเที ยบผลการพยากรณ์ โดยวิธีการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง Apriori
Algorithm และ FPGrowth Algorithm 5) พยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนโดยใช้เครื่ องมือที่ประกอบด้วย โปรแกรม WEKA เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนโรคอื่นหลังจากที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน MicroSoft Visual Foxpro เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจ
วินิจฉัยโรคเบาหวาน Microsoft Execl 2010 สําหรั บสร้ างแบบจําลองพยากรณ์ ภาวะแทรกซ้อนโรคอื่ นหลังจากที่ ผูป้ ่ วยเป็ น
โรคเบาหวาน 6) ทดสอบแบบจําลองกับสถานการณ์จริ ง โดยพัฒนาระบบนําเสนอผลการพยากรณ์โอกาสการเกิดโรคอื่นที่เกี่ยวข้องจาก
การเป็ นโรคเบาหวาน โดยใช้ต้ งั แต่ 1 เมษายน 2557 ถึ ง 15 กรกฏาคม 2557 กับกลุ่มงานอายุรกรรม ห้องตรวจผูป้ ่ วยเบาหวาน
โรงพยาบาลปทุมธานี ข้อมูลที่นาํ เสนอมีประวัติผปู ้ ่ วย ผลการพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน อาการตามกลุ่มโรค ระดับ
ความเสี่ ยงต่อการเป็ นอัมพฤกษ์ อัมพาต ระดับความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ ข้อควรปฏิบตั ิ/คําแนะนําจากแพทย์
ผลการพยากรณ์ความสัมพันธ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานหลังจากที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน ในผูป้ ่ วยเบาหวาน
โรงพยาบาลปทุมธานี พบว่าผูป้ ่ วยที่เป็ นโรค 1) เบาหวานชนิ ดที่ตอ้ งพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา (รหัสโรค E103) แล้ว
จะเป็ นโรคแทรกซ้อนดังนี้ 1.1) โรคจอตาจากโรคเบาหวานชนิดไม่งอกขยายหรื อเอ็นพีดีอาร์ (รหัสโรค H3600) คิดเป็ น 65 % 1.2) โรค
ต้อกระจกในผูส้ ู งอายุ (รหัสโรค H251) คิดเป็ น 46 % 1.3) โรคจอตาจากโรคเบาหวานชนิดงอกขยายหรื อพีดีอาร์ (รหัสโรค H3602) คิด
เป็ น 44 % 2) โรคเบาหวานชนิ ดที่ไม่ตอ้ งพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา (รหัสโรค E113) แล้วจะเป็ นโรคแทรกซ้อน 2.1)
โรคจอตาจากโรคเบาหวานชนิดไม่งอกขยาย (รหัสโรค H3600) คิดเป็ น 77 % 2.2) โรคต้อกระจกในผูส้ ู งอายุ (รหัสโรค H251) คิดเป็ น
49 % 2.3) โรคจอตาจากโรคเบาหวานชนิดงอกขยาย (รหัสโรค H3602) คิดเป็ น 36 % 2.4) โรคไตวายเรื้ อรังที่มิได้ระบุรายละเอียด (รหัส
โรค N189) คิดเป็ น 20 % 3)โรคเบาหวานชนิดที่ไม่ตอ้ งพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท (รหัสโรค E114) แล้วจะเป็ น
โรคแทรกซ้อน 3.1) โรคต้อกระจกในผูส้ ู งอายุ (รหัสโรค H251) คิดเป็ น 24 % 3.2) โรคหัวใจขาดเลือดเรื้ อรังที่มิได้ ระบุรายละเอียด
(รหัสโรค I251) คิดเป็ น 20 %
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Abstract
The research aimed were 1) developing a predictive model for complications of diseases in
diabetic p atients, an d 2 ) ap ply the m odel to th e patients at Diab abetes Clin ic,Medicine Department
Pathum Thani Hospital.
This research was conduct ed following 6 main steps as follows. From the diagnoses’
results of di abetic pat ients di agnosed as diabetics i n Pat hum Thani Hospi tal from January 1, 2010 to
December 31, 2013. of 17,043 people. 1) Study problems of working procedure, doctors’ diagnoses, and
data structure in order to obtain the functional m odel. 2) Prepare accu rate data for the precision of the
model. The dat a employed in the model development was the diagnoses’ results since diabetic patients
were diagnoses with diabetics. 3) The important variables in the research were the number of t imes that
the patients went to the doctors, and the number of diseases that were recorded in the patients’ profiles. 4)
Compare the efficiency of the prediction by analyzing relationships among the collected data with create
Association Rules Apriori Algorithm , FPGrowth Algorithm 5) The research instruments were a) WEKA
program for data analysis of com plications of di seases in diabetic patients, b) M icrosoft Visual Foxpro
for recording di abetic di agnosis resul ts, and c) M icrosoft Execl 2010 for creat ing t he m odel for
complications of diseases in diabetic patients. 6) The predictive model was tested in real situ ations. The
information system was developed t o present the predi ction for com plications of diseases i n di abetic
patients in Medication, Diabetic Patients Department at Pathum Thani Hospital from April 1, 2014 to
July 15, 2014. The present ed i nformation included pat ients’ m edical hi story, predi ctive resul ts for
complications of diseases in diabetic patients, symptoms, risk levels of paralysis, risk levels of death, and
doctors’ suggestions.
The findings revealed that the patients with insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with
ophthalmic com plications (E103)
were 1.1)
65% l ikely t o have non-prol iferative diabetic
retinopathy,NPDR, (H3600), 1.2) 46% likely to have senile nuclear cataract (H251), and 1.3) 44% likely
to have prol iferative di abetic ret inopathy,PDR,(H3602). The research al so found t hat t he pat ients wi th
non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at w ith ophthalmic complications (E113) were 2.1) 77%
likely t o have non-prol iferative di abetic ret inopathy (H3600) 2.2) 49% l ikely t o have seni le nuclear
cataract (H251), 2.3) 36% l ikely to have proliferative diabetic retinopathy (H3602), and 2.4) 20% l ikely
to have chronic renal failure, unspecified (N189). Moreover, the findings showed t hat the patients with
non-insulin-dependent diabetes mellitus type 3 at with neurological complications (E114) were 3.1) 24%
likely to have senile nuclear cataract (H251), and 3.2) 20% likely to have chronic ischemic heart disease
(I251) unspecified.

Key Words: Predictive Model Complication of other Diseases, Diabetic,Data Mining, Association Rule,
Apriori Algorithm, FPGrowth Algorithm
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บทนํา
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus : DM) หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีระดับนํ้าตาลในเลือดสู งกว่าปกติ
(Hyperglycemia) โดยตรวจพบระดับนํ้าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าสู งกว่า 140 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิกรัม อย่าง
น้อย 2 ครั้ง หรื อ การตรวจพบระดับนํ้าตาลในเลือดเวลาใดก็ตาม สู งกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิกรัม ร่ วมกับ
ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวาน เป็ นโรคที่พบได้ในผูใ้ หญ่ ผูป้ ่ วยเบาหวานในประเทศไทยมีประมาณ 2.5-6 % ของ
ประชากร ( ถ้าคิดจากคนไทย 60 ล้านคน ก็จะมีคนเป็ นโรคเบาหวานประมาณ 3 ล้านคน ) โรคเบาหวานเป็ นสาเหตุ
สําคัญอันดับแรกที่ทาํ ให้เกิดโรคไตวายเรื้ อรัง และยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดโรคของหลอดเลือดตีบตันได้ในทุก
ส่ วนของร่ างกาย เช่น โรคอัมพฤกษ์อมั พาตจากเส้นโลหิ ตสมองตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดหัวใจ
ตีบ โรคเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าอุดตัน และยังเป็ นสาเหตุของตาบอดจากทั้งเบาหวานขึ้ นตา และต้อ
กระจกได้อีกด้วย
โรคเบาหวานไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นรวดเร็ ว อาการอาจไม่ปรากฏเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี ทั้งๆที่น้ าํ ตาลในเลือด
สู งและมีน้ าํ ตาล ในปั สสาวะ หรื อมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เช่น ปั สสาวะบ่อยหรื อหิ วบ่อย แต่ไม่ได้นึกถึง
โรคเบาหวาน จึงพบว่ากว่าจะทราบก็ต่อเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการมากแล้ว หรื อตรวจพบโดยบังเอิญเมื่อเข้าโรงพยาบาลด้วย
โรคอื่นๆ หรื อการตรวจสุ ขภาพประจําปี อาการที่สาํ คัญของโรคเบาหวาน ปั สสาวะบ่อยและมาก กระหายนํ้า หิ ว
บ่อย กินจุ แต่ผอมลง อ่อนเพลีย นํ้าหนักลดลงมาก เป็ นแผล ฝี ได้ง่าย แต่รักษาหายยาก คันตามผิวหนัง โดยเฉพาะ
บริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์ ช่องคลอด ปวดเจ็บตามกล้ามเนื้ อ ชาตามมือ เท้า หมดความรู้สึกทางเพศ ตาพร่ ามัว ต้อง
เปลี่ยนแว่นตาบ่อยๆ และเคยคลอดบุตรที่มีน้ าํ หนักเกิน 4 กิโลกรัม
โรงพยาบาลปทุมธานี เปิ ดให้บริ การประชาชนครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2496 จนถึงปั จจุบนั มีเตียงผูป้ ่ วย
รองรั บ 377 เตี ย ง วิสั ยทัศน์โรงพยาบาลปทุ มธานี เป็ นโรงพยาบาลตติ ยภูมิ ที่มีคุณภาพอย่างยัง่ ยืน เป้ าประสงค์
ประชาชนได้รับบริ การสุ ขภาพที่ มีคุณภาพ พันธกิ จให้บริ การสุ ขภาพระดับตติยภูมิ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ ทําการวิจยั ด้านสาธารณสุ ข ร่ วมผลิตและฝึ กอบรมบุคลากรสาธารณสุ ข สร้าง
และสนับสนุ นเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพทุ กระดับ โดยประชาชนและทุ กภาคส่ วนมี ส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพ
โรงพยาบาลปทุมธานี ไม่มีเขตรั บผิดชอบเป็ นของตัวเองเหมื อนพื้นที่ อื่น จํานวนผูป้ ่ วยที่ มีประวัติรักษาทั้งหมด
ประมาณ 328,812 คน การรักษาผูป้ ่ วยหวานที่มารับบริ การตรวจที่โรงพยาบาลปทุมธานี พบว่าผูป้ ่ วยเบาหวานไม่
สามารถควบคุ ม ปริ ม าณนํ้า ตาลในเลื อ ดได้ สาเหตุ ม าจาก การไม่ อ อกกําลัง กาย ไม่ ค วบคุ ม ปริ ม าณอาหาร ไม่
รับประทานยาตามแพทย์สั่ง การปรับลดยาทานเอง ไม่มาพบแพทย์ตามนัด มีภาวะเครี ยด การขาดความรู้ของผูด้ ูแล
ผูป้ ่ วยเบาหวาน ซึ่ งจะพบมากในกลุ่มผูส้ ู งอายุและกลุ่มผูป้ ่ วยในวัยทํางาน โรคเบาหวานทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคอื่นๆ ปั ญหาของผูป้ ่ วยเบาหวานบางรายจะไม่แสดงอาการของโรคแทรกซ้อนหรื อบางรายอาจจะแสดง
อาการครั้งแรกด้วยอาการที่รุนแรง เช่น กล้ามเนื้ อหัวใจตาย หรื อ หัวใจล้มเหลว ทําให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ชา้ กว่า
ปกติ ซึ่ งอาจทําให้เป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาย้อนหลังจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการ
วินิจฉัยโรคในผูป้ ่ วยเบาหวาน ที่มารับบริ การที่กลุ่มงานอายุรกรรม ห้องตรวจเบาหวาน โรงพยาบาลปทุมธานี สร้าง
แบบจําลองพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่น หลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวานแล้ว โดยใช้ขอ้ มูลผลการวินิจฉัย
โรคเบาหวานของผูป้ ่ วยเบาหวานเท่ า นั้น จากแบบจํา ลองสามารถนํา มาให้ค วามรู้ กับ ผูป้ ่ วยเบาหวาน การให้
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คําแนะนําของแพทย์ เป็ นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ ในการกําหนดมาตรการป้ องกัน เฝ้ าระวังแก้ไข เพื่อลดอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นที่จะเกิดกับผูป้ ่ วยเบาหวานในอนาคตได้ ปั จจุบนั โรงพยาบาลปทุมธานี มีระบบ
สารสนเทศในการให้บริ การ ระบบสารสนเทศที่จดั เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยที่มารับบริ การในแต่ละวัน ระบบโปรแกรมที่ใช้
อยูช่ ื่อ Ez-Hosp พัฒนาโดยซอฟต์แวร์ MicroSoft Visual Foxpro v.7 เริ่ มใช้ต้ งั แต่ ปี 2547 จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งมีการ
จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติผปู้ ่ วย ผลการวินิจฉัยโรคเบาหวานรู ปแบบฐานข้อมูล DBF (Database File)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. สร้างแบบจําลองพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นหลังจากที่ผูป้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน ด้วยใช้
ข้อมูลประวัติผลการวินิจฉัยโรคโรงพยาบาลปทุมธานี โดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล
2. ทดสอบแบบจําลองที่พฒั นาขึ้นกับผูป้ ่ วย กลุ่มงานอายุรกรรม ห้องตรวจผูป้ ่ วยเบาหวาน
วิธีดาํ เนินการวิจัย
งานวิจัย นี้ เป็ นการวิจัย เชิ งพัฒนา โดยผูว้ ิจัยได้พ ฒ
ั นาแบบจําลองเพื่อ พยากรณ์ พัฒนาเหมื องข้อ มู ล
พยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นหลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน โดยใช้เทคนิ ค Data Mining หากฎ
ความสัม พันธ์ (Association Rules) มาวิเคราะห์ หาข้อ มูลภาวะแทรกซ้อ นของโรคอื่ น หลังจากที่ ผูป้ ่ วยเป็ น
โรคเบาหวานแล้ว การพัฒนาแบบจําลองครั้งนี้ ตอ้ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ภาวะแทรกซ้อนของโรค
อื่นหลังจากที่ ผูป้ ่ วยเป็ นเบาหวาน ใช้ขอ้ มูลผลการตรวจวินิจฉัยโรคของผูป้ ่ วยเบาหวาน จึ งกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานที่มาทําการรักษาที่ โรงพยาบาลปทุมธานี ที่ข้ ึน
ทะเบียนประวัติการรักษา ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยใช้ขอ้ มูลผลการตรวจ
วินิจฉัยโรคทั้งหมด และกรองข้อมูลเริ่ มตั้งแต่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน ตามรหัสโรค E10-E14 จํานวนผูป้ ่ วย
เบาหวานที่กรองข้อมูลแล้วทั้งหมด 17,043 คน มาทําการรักษาทั้งหมด 106,317 ครั้ง มีการลงรหัสโรคที่ไม่ซ้ าํ กัน
4,179 รหัสโรค ตัดข้อมูลรายการโรคที่ลงทะเบียนน้อยกว่า 50 ครั้ง ตัดข้อมูลผูป้ ่ วยที่มาตรวจรักษาไม่ถึง 10 ครั้ง
หลังจากกรองข้อมูล เหลือจํานวนผูป้ ่ วยเบาหวาน 6,484 คน ผลตรวจตามรหัสโรค 467 รหัสโรค โดยมีขอ้ มูลที่มา
ทําการรักษาทั้งหมด 71,604 เรคคอร์ด
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการดําเนิ นงานวิจยั เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook ของผูว้ ิจยั MicroSoft Visual
Foxpro เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน Microsoft Execl 2010 สําหรับสร้างแบบจําลอง
พยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนโรคอื่นหลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน โปรแกรม WEKA ใช้เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนโรคอื่นหลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน หากฎความสัมพันธ์ใช้ข้ นั ตอนของ Apriori
Algorithm, FPGrowth Algorithm
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3. ขั้นตอนการดําเนิ นงาน การสร้างแบบจําลองพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นหลังจากที่ผปู้ ่ วย
เป็ นโรคเบาหวาน โดยใช้ข้ นั ตอนการประมวลผลข้อมูลตามขั้นตอน CRISP-DM การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 6
ขั้นตอนดังนี้
3.1 ทําความเข้าใจปัญหาการตรวจรักษาของแพทย์และการลงผลตรวจวินิจฉัยโรค
3.2 ทําความเข้าใจข้อมูลตามโครงสร้าง การลงผลตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน เพื่อสร้างแบบจําลอง
ให้ตรงตามความเป็ นจริ งมากที่สุด

ภาพที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลผลตรวจวินิจฉัยโรคของผูป้ ่ วยเบาหวาน
3.3 จัดเตรี ยมข้อมูลให้มีความถูกต้อง เพื่อให้แบบจําลองมีความแม่นยํามากที่สุด การจัดเตรี ยม
ข้อมูลเพื่อทําเหมืองข้อมูลต้องผ่านกระบวนการ ETL (Extraction Transformation and Loading ) แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน
ดังนี้ 1. Extract การดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2.Transform การนําข้อมูลที่ได้มาจากการExtract มาจัดรู ปแบบให้
ถูกต้องสอดคล้องกัน คือ Data Mapping การทําให้ขอ้ มูลที่มีความหมายเดียวกันแต่อยูใ่ นรู ปแบบที่แตกต่างกันให้อยู่
ในรู ปแบบเดียวกัน Data Cleansing การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 3. Load คือการนําข้อมูลที่ผา่ นการ
Transform เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเข้าสู่ Data Warehouse ข้อมูลที่นาํ ไปใช้ในการสร้างแบบจําลอง ตัวแปรที่สาํ คัญได้แก่
จํานวนครั้งการมาตรวจรักษากับแพทย์ จํานวนโรคที่ทาํ การลงทะเบียน เฉพาะผูป้ ่ วยเบาหวานเท่านั้น ข้อมูลโรค
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่นาํ มาใช้ดงั แสดงในภาพที่ 1 โดยกรองข้อมูลเริ่ มตั้งแต่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน ตามรหัสโรค E10E14 จํานวนผูป้ ่ วยเบาหวาน ส่ วนข้อมูลที่ตดั ออกได้แก่ขอ้ มูลรายการโรคที่ลงทะเบียนน้อยกว่า 50 ครั้ง ตัดข้อมูล
ผูป้ ่ วยที่มาตรวจรักษาไม่ถึง 10 ครั้ง ดึงข้อมูลออกมาจากระบบและนําเข้า File Microsoft Execl 2010 เพื่อเป็ น
ข้อมูลแบบจําลองพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นหลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน หลังจากคัดกรองข้อมูล
เรี ยบร้อยแล้ว ใส่ ค่าในแต่ละคอลัมน์ ดังนี้
ค่า t แสดงว่า ผูป้ ่ วย มีการลงผลวินิจฉัยโรค
ค่า ว่าง แสดงว่า ผูป้ ่ วย ไม่มีการลงผลวินิจฉัยโรค
จากนั้นดําเนิ นการแปลงไฟล์ขอ้ มูลที่มีการปรับแก้ไข ให้เป็ นไฟล์เหมาะสมกับโปรแกรมที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกใช้โปรแกรม WEKA เป็ นโปรแกรมสําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนั้นจึงได้ดาํ เนิ นการ
เปลี่ยนไฟล์ขอ้ มูลเดิมที่อยูใ่ นรู ปแบบ File Microsoft Execl 2010 ให้เป็ นไฟล์ที่สามารถเปิ ดใช้งานได้ในโปรแกรม
WEKA คือ บันทึกเป็ นไฟล์ .arff
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ภาพที่ 2 ผลตรวจวินิจฉัยโรคของผูป้ ่ วยเบาหวาน รู ปแบบ File Microsoft Execl 2010
3.4 การจัดทําแบบจําลองพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นหลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
ใช้โปรแกรม WEKA ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นหลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
โดยการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลและใช้ Apriori Algorithm, FPGrowth Algorithm นําผลลัพธ์ท้ งั หมด
มาเปรี ยบเทียบว่าอัลกอริ ทึมใดมีผลใกล้เคียงและมีค่าความถูกต้องมากที่สุด เพื่อเป็ นการค้นหาความสัมพันธ์ที่มี
ความเชื่ อถือมากที่ สุด จึ งได้ทาํ การกําหนดค่าสนับสนุ นหรื อค่าความถูกต้อง ขั้นตํ่าที่ 0.01 (1%) สู งสุ ดที่ 1.0
(100%) ให้แสดงค่า กฎ (Rules) ที่คน้ พบให้แสดงรายการ 20 กฎ ค่าความเชื่อถือที่เท่ากับหรื อมากกว่า 0.20 (20 %
ถึง 100 %) การค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคผูป้ ่ วยเบาหวาน
หลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
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ภาพที่ 3 การกําหนดค่า MinSupport , Confidence , numRules
3.5 ประเมินผลลัพธ์จากแบบจําลองและอัลกอริ ธึมที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ว่ามีผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและ
สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ วิธีการนําเสนอผลลัพธ์ในรู ปแบบที่เหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาความสัมพันธ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานหลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน เลือก
ผลที่มีความค่าความมัน่ ใจ ตั้งแต่ 20 % ขึ้นไปดังนี้
3.5.1 E103=t 54 ==> H3600=t 35 conf:(0.65) แสดงว่า ถ้าผูป้ ่ วยเป็ น E103 เบาหวานชนิดที่
ต้องพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา นี้ แล้วจะเป็ นโรคแทรกซ้อน H3600 จอตาจากโรคเบาหวานชนิด
ไม่งอกขยาย (เอ็นพีดีอาร์ ) ด้วยความน่าจะเป็ น 65 %
3.5.2 E103=t 54 ==> H251=t 25 conf:(0.46) แสดงว่า ถ้าผูป้ ่ วยเป็ นโรค E103 เบาหวานชนิ ดที่
ต้องพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา นี้แล้วจะเป็ นโรคแทรกซ้อน H251 ต้อกระจกในผูส้ ู งอายุ ด้วยความ
น่าจะเป็ น 46 %
3.5.3 E103=t 54 ==> H3602=t 24 conf:(0.44) แสดงว่า ถ้าผูป้ ่ วยเป็ นโรค E103 เบาหวานชนิด
ที่ตอ้ งพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา นี้ แล้วจะเป็ นโรคแทรกซ้อน H3602 จอตาจากโรคเบาหวานชนิด
งอกขยาย ด้วยความน่าจะเป็ น 44 %
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3.5.4 E113=t 162 ==> H3600=t 124 conf:(0.77) แสดงว่า ถ้าผูป้ ่ วยเป็ นโรค E113 เบาหวาน
ชนิ ดที่ไม่ตอ้ งพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา นี้ แล้วจะเป็ นโรคแทรก H3600 จอตาจากโรคเบาหวาน
ชนิดไม่งอกขยาย (เอ็นพีดีอาร์) ด้วยความน่าจะเป็ น 77 %
3.5.5 E113=t 162 ==> H251=t 79 conf:(0.49) แสดงว่า ถ้าผูป้ ่ วยเป็ นโรค E113 เบาหวานชนิด
ที่ไม่ตอ้ งพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา นี้ แล้วจะเป็ นโรคแทรก ) H251 ต้อกระจกในผูส้ ู งอายุ ด้วย
ความน่าจะเป็ น 49 %
3.5.6 E113=t 162 ==> H3602=t 58 conf:(0.36) แสดงว่า ถ้าผูป้ ่ วยเป็ นโรค E113 เบาหวาน
ชนิ ดที่ไม่ตอ้ งพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา นี้ แล้วจะเป็ นโรคแทรก H3602 จอตาจากโรคเบาหวาน
ชนิดงอกขยาย ด้วยความน่าจะเป็ น 36 %
3.5.7 E113=t 162 ==> N189=t 33 conf:(0.2) แสดงว่า ถ้าผูป้ ่ วยเป็ นโรค E113 เบาหวานชนิดที่
ไม่ตอ้ งพึ่งอิ นซู ลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา นี้ แ ล้วจะเป็ นโรคแทรก N189 ไตวายเรื้ อ รั งที่ มิได้ระบุ
รายละเอียด ด้วยความน่าจะเป็ น 20 %
3.5.8 E114=t 379 ==> H251=t 92 conf:(0.24) แสดงว่า ถ้าผูป้ ่ วยเป็ น E114 เบาหวานชนิดที่ไม่
ต้องพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท นี้ แล้วจะเป็ นโรคแทรก H251 ต้อกระจกในผูส้ ู งอายุ ด้วย
ความน่าจะเป็ น 24 %
3.5.9 E114=t 379 ==> I259=t 77 conf:(0.2) แสดงว่า ถ้าผูป้ ่ วยเป็ น E114 เบาหวานชนิดที่ไม่
ต้องพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท นี้ แล้วจะเป็ นโรคแทรก I259 โรคหัวใจขาดเลือดเรื้ อรังที่มิได้
ระบุรายละเอียด ด้วยความน่าจะเป็ น 20 %
3.6 นําแบบจําลองไปพัฒนาเป็ นระบบสารสนเทศ เพื่อนําเสนอผลการพยากรณ์โอกาสการเกิดโรคอื่น
ที่เกี่ยวข้องจากการเป็ นโรคเบาหวาน ทดลองใช้ต้ งั แต่ 1 เมษายน 2557 ถึง 15 กรกฏาคม 2557 กับผูป้ ่ วยกลุ่มงาน
อายุรกรรม ห้องตรวจผูป้ ่ วยเบาหวาน โรงพยาบาลปทุมธานี ข้อมูลที่นาํ เสนอประกอบด้วยประวัติผูป้ ่ วย ผลการ
พยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน อาการตามกลุ่มโรค ระดับความเสี่ ยงต่อการเป็ นอัมพฤกษ์ อัมพาต ระดับ
ความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ ข้อควรปฏิบตั ิ/คําแนะนําจากแพทย์ (เอกสารรับรองการทดสอบใช้ “ระบบนําเสนอผลการ
พยากรณ์โอกาสการเกิดโรคอื่นที่เกี่ยวข้องจากการเป็ นโรคเบาหวาน” ) หน้าจอทํางาน ระบบสารสนเทศนําเสนอผล
การพยากรณ์โอกาสการเกิดโรคอื่นที่เกี่ยวข้องจากการเป็ นโรคเบาหวาน ประกอบไปด้วย ระบบนําเสนอผลการ
พยากรณ์โอกาสการเกิดโรคอื่นที่เกี่ยวข้องจากการเป็ นโรคเบาหวาน เป็ นรายละเอียดของการวิจยั ที่มาของโครงการ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั กลุ่มประชากรตัวอย่าง ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เครื่ องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั และ
อาจารย์ที่ปรึ กษาของวิทยานิพนธ์น้ ี
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ภาพที่ 3 หน้าจอแรกระบบสารสนเทศเพื่อนําเสนอผลการพยากรณ์โอกาสการเกิดโรคอื่นที่เกี่ยวข้องจากการเป็ น
โรคเบาหวาน

ภาพที่ 4 หน้าจอสื บค้นผลการพยากรณ์โอกาสการเกิดโรคอื่นที่เกี่ยวข้องจากการเป็ นโรคเบาหวาน

9

การจั ด ประชุ มเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึ กษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ครั้ งที่ 4
The 4th STOU Graduate Research Conference

สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล หาความสั ม พัน ธ์ ภ าวะแทรกซ้อ นของโรคเบาหวานหลัง จากที่ ผูป้ ่ วยเป็ น
โรคเบาหวานโดยวิธีการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule) ด้วยลกอริ ทึมของApriori
Algorithm,FPGrowth Algorithm จากผลที่วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้ง 2 อัลกอริ ทึมนั้นมีผลมีความค่าความเชื่อถือใกล้เคียง
กัน เลือกผลที่มีความค่าความเชื่อถือ ตั้งแต่ 20 % ขึ้นไป จากผลวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
หลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน ในผูป้ ่ วยเบาหวานโรงพยาบาลปทุมธานี พบว่าผูป้ ่ วยที่เป็ น 1) โรคเบาหวานชนิด
ที่ตอ้ งพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา นี้แล้วจะเป็ นโรคแทรกซ้อน 1.1)โรคจอตาจากโรคเบาหวานชนิด
ไม่งอกขยาย (เอ็นพีดีอาร์ ) คิดเป็ น 65 % 1.2) โรคต้อกระจกในผูส้ ู งอายุ คิดเป็ น 46 % 1.3)โรคจอตาจาก
โรคเบาหวานชนิดงอกขยาย คิดเป็ น 44 % 2)โรคเบาหวานชนิ ดที่ไม่ตอ้ งพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
นี้แล้วจะเป็ นโรคแทรกซ้อน 2.1)โรคจอตาจากโรคเบาหวานชนิดไม่งอกขยาย (เอ็นพีดีอาร์ ) คิดเป็ น 77 % 2.2) โรค
ต้อกระจกในผูส้ ู งอายุ คิดเป็ น 49 % 2.3) โรคจอตาจากโรคเบาหวานชนิดงอกขยาย คิดเป็ น 36 % 2.4) โรคไตวาย
เรื้ อรังที่มิได้ระบุรายละเอียด คิดเป็ น 20 % 3) โรคเบาหวานชนิ ดที่ไม่ตอ้ งพึ่งอินซูลิน ร่ วมกับภาวะแทรกซ้อนทาง
ประสาท นี้ แล้วจะเป็ นโรคแทรกซ้อน 3.1) โรคต้อกระจกในผูส้ ู งอายุ คิดเป็ น 24 % 3.2)โรคหัวใจขาดเลือดเรื้ อรังที่
มิได้ระบุรายละเอียด คิดเป็ น 20 %
ข้อเสนอแนะแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม เนื่ องจากงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวาน โดยการหาความสัมพันธ์ของโรคด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลจะเห็นว่าผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้ขอ้ มูลชุ ดเดี ยว ในการทดสอบจะพบว่าผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วย Apriori Algorithm ใช้เวลามากกว่า
FPGrowth Algorithm ในการหาผลพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานหลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
จากการกําหนดค่าสนับสนุ นขั้นตํ่า และค่าความมัน่ ใจขั้นตํ่าที่ เท่ากัน จากผลพยากรณ์ ภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานหลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน สอดคล้องสนับสนุนกับ เกวลี ผาใต้ (2553) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่ อง การพยากรณ์โอกาสเกิดภาวะเสี่ ยงของผูป้ ่ วยเบาหวานโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ด้วยวิธีการจําแนกข้อมูล
ผูป้ ่ วยเบาหวานซึ่ งได้แก่ เพศ อายุขอ้ มูลปั จจัยที่มีผลที่ทาํ ให้มีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยประยุกต์ใช้
เทคนิ คโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron) ร่ วมกับขั้นตอนวิธีการเรี ยนรู้แบบแพร่
ย้อนกลับ (Back Propagation Learning Algorithm) เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อน 2 โรค คือ
โรคไตวายเรื้ อรัง และโรคไขมันในเลือดสู ง และสอดคล้องสนับสนุนกับ Chien-Lung Chan (2008) ได้ทาํ การศึกษา
เกี่ยวกับเรื่ องการสอบสวนของภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล ใช้ทฤษฎีและ
การวิเคราะห์เชิ งตัวเลขสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางสรี รวิทยา โดยใช้การวิเคราะห์ของการทําเหมื อง
ข้อมูลโดยใช้ C5.0 และโครงข่ายประสาทเทียม พบว่า ผลการทํานาย ภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตาโดยใช้ C5.0
เป็ น 58.62 และ 74.73 และโครงข่ายประสาทเทียม เป็ น 59.48 และ 99.86 และภาวะแทรกซ้อนของโรคไต โดยใช้
C5.0 เป็ น 69.44 และ 81.36 และโครงข่ายประสาทเทียม เป็ น 74.44 และ 98.55 ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป 1) ควร
นําข้อมูลประวัติการรักษาด้านอื่น มาวิเคราะห์ขอ้ มูลในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจ เช่น ข้อมูลการนัดหมายผูป้ ่ วย
การได้รับยา/เวชภัณฑ์ ข้อมูลการทําหัตถการ เพศ สมรส การสู บบุหรี่ 2) ควรนําเทคนิ คการทําเหมืองข้อมูลแบบ
อื่นๆมาใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์เพื่อการพยากรณ์ ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน เพื่อจะได้นาํ ผล

10

การจั ด ประชุ มเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึ กษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ครั้ งที่ 4
The 4th STOU Graduate Research Conference

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในแต่ละเทคนิ คมาทําการเปรี ยบเทียบ เพื่อเลือกเทคนิ คที่ให้ค่าถูกต้องและแม่นยํามากที่สุด
3) ควรมีการนําข้อมูลจากประชากรในหลายพื้นที่มาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาความแม่นยําของแบบจําลองโดยนําผลที่ได้
จากการพยากรณ์เปรี ยบเทียบกับข้อมูลจริ ง 4) เนื่องจากการวัดประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์สามารถทําได้หลากหลาย
วิธีการ ดังนั้นใน การศึกษาครั้งต่อไป ผูศ้ ึกษาจะมุ่งศึกษาเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการวัดความ
ถูกต้องของการพยากรณ์ต่อไป
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ได้แบบจําลองพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นหลังจากที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลปทุมธานี 2)
นําแบบจําลองผลพยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นไปใช้กลับการให้บริ การผูป้ ่ วยเบาหวาน กลุ่มงานอายุรกรรม
ห้องตรวจผูป้ ่ วยเบาหวาน โรงพยาบาลปทุมธานี 3) สามารถนํามาอธิ บายให้ความรู้กบั ตัวผูป้ ่ วยเบาหวานหรื อผูด้ ูแล
ผูป้ ่ วยเบาหวาน ในการดูแลรักษา และให้ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของแพทย์ 4) เป็ นแนวทางให้เจ้าหน้าที่/แพทย์ ทําการ
รักษาดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานในการกําหนดมาตรการป้ องกัน เฝ้ าระวังแก้ไข เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
โรคอื่นในผูป้ ่ วยเบาหวาน 5) ลดอัตราเสี่ ยงต่อการเป็ น อัมพฤกษ์ อัมพาต ของผูป้ ่ วยเบาหวาน 6) ลดอัตราเสี่ ยงต่อ
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