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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางแบบจําลองการคัดกรองโรคไขเลือดออกดวยเทคนิคเหมืองขอมูลโดยใช
เทคนิคตนไมตัดสินใจ และ 2) พัฒนาระบบคัดกรองโรคไขเลือดออกโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล โดยใชขอมูลการคัดกรองโรค
ไขเลือดออกจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 496 ชุด และใชโปรแกรมเวกาในการจําแนกประเภทขอมูลดวย
เทคนิคตนไมตัดสินใจ และใชอักลอริทึม เจ 48 มาสรางแบบจำลอง จากนั้นนำแบบจำลองที่ไดมาใชในการพัฒนาระบบคัด
กรองโรคไขเลือดออกที่ทำงานบนเว็บ โดยเลือกใชภาษาพีเอชพี จาวาสคริปต เอชทีเอ็มแอล และซีเอสเอส สำหรับพัฒนาเว็บ
และใชอาปาเชเปนเว็บเซิรฟเวอร รวมถึงใชมายเอสคิวแอลในการจัดการฐานขอมูล
ผลการศึกษาพบวา แบบจําลองที่ไดมีปจจัยทีส่ ำคัญ จำนวน 11 แอตทริบิวต ทำการวัดประสิทธิภาพของแบบจําลอง
ดวยวิธีการตรวจสอบแบบไขว โดยแบงขอมูลออกเปน 10 สวน มีคา ความถูกตองรอยละ 70.93 สำหรับระบบคัดกรองโรค
ไขเลือดออกโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล ประกอบดวยการทำงาน 2 สวน คือ สวนของเจาหนาที่คัดกรองโรคไขเลือดออก และ
สวนของผูดแู ลระบบที่สามารถอัปโหลดแบบจำลองการคัดกรองในกรณีที่ปรับปรุงใหมเขาสูระบบได ผลการศึกษาความพึง
พอใจในการใชงานระบบโดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.72, S. D. = 0.79)
คำสำคัญ: ระบบคัดกรองโรค, ไขเลือดออก, เทคนิคเหมืองขอมูล, ตนไมตดั สินใจ

ABSTRACT
The purposes of the research were to 1) create a model of dengue fever screening using data
mining with the decision tree technique and 2) develop a dengue fever screening system using data
mining techniques. Data were collected 496 sets of the dengue fever screening of tambon health
promoting hospital. The Weka program was used to classify data by the decision tree technique with the
J48 algorithm to create a model. The model was then applied to develop the dengue fever screening
system that works on the web. To develop the web using PHP, JavaScript, HTML, and CSS languages, and
use Apache program to be a web server, as well as MySQL to manage the database.
The results showed that the model has 11 attributes. To evaluate the model by the 10-fold
cross validation method with 70.93% of accuracy. For the dengue fever screening system using data
mining technique, it contained two parts: the part of the dengue fever screening persons and the part of
the admin who can upload the new screening model to the system. The study results of overall
satisfaction in the system use were at a high level (x = 3.72, S. D. = 0.79).
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บทนำ
โรคไขเลือดออกนับเปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทยตลอดมา เนื่องจากความรุนแรงของโรคไขเลือดออกสง
ผลกระทบตอสุขภาพของผูปวยเอง ชุมชน สังคม ตามลำดับ เพราะโรคไขเลือดออกเปนโรคติดตอที่สรางความสูญเสียชีวิต และ
คาใชจายในการรักษาพยาบาล และความสูญเสียทางดานเศรษกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝายไดชวยกันรณรงคปองกัน และ
ควบคุมมาโดยตลอด และไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพบวา ปญหาโรคไขเลือดออกไดลดลง
ไมมากนักยังคงเปนปญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา (บาสอรี เด็งพาแน, 2561)
การตรวจโรคไขเลือดออกของผูปวยนั้น เจาหนาที่จะทำการสอบถามขอมูลของผูปวย เชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู รวมถึง
อาการปวยตาง ๆ ซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนในการซักประวัติขั้นสุดทาย เจาหนาที่จะทำการทดสอบทูรนิเคตเทส (Tourniquet Test)
ใหกับผูปวยโดยจะใชเครื่องวัดความดันรัดเหนือขอศอกของผูปวยหรือใชยางหนังสติ๊กรัดเหนือขอศอกใหแนนเล็กนอย ทิ้งไว
ประมาณ 5 นาที ถาพบมีจุดเลือดออกหรือจุดแดงเกิดขึ้นที่บริเวณทองแขนในตำแหนงที่รัดเปนจำนวนมากกวา 10 จุด ใน
วงกลมเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว โดยประมาณ แสดงวาการทดสอบไดผลบวก ซึ่งการทดสอบนี้จะทำใหทราบแนวโนมไดวาผูปวย
คนนี้มีโอกาสที่จะเปนไขเลือดออกไดมากขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ในการซักประวัติของผูปวยนั้นเจาหนาที่จะเก็บ
ขอมูลของผูปวยไวในแบบฟอรมและทำการวินิจฉัยอาการปวยของผูป วยเบื้องตน หากผูปวยมีอาการทีย่ ังไมเขาขายเสีย่ งเปน
ไขเลือดออก เจาหนาที่ก็จะใหคำแนะนำ และใหยากลับไปกินที่บานแลวคอยดูอาการ 2-3 วัน ถายังไมหายก็ใหไปตรวจที่
โรงพยาบาลไดทันที หรือบางกรณีเจาหนาที่ไดวินิจฉัยออกมาแลววาผูปวยมีโอกาสเปนไขเลือดออกสูงก็จะแนะนำใหไป
โรงพยาบาลทันที
การวินิจฉัยของเจาหนาที่นั้นจะทำการประเมินอาการปวยตาง ๆ ของผูปวยจากแบบฟอรมที่ไดมาจากการซักประวัติ
ซึ่งอาจทำใหไดผลการวินจิ ฉัยที่ไมแนนอนหรือไมแมนยำมากนัก และอาจทำใหผูปวยบางคนที่มีอาการอยูในขั้นรุนแรงจนถึงขั้น
เสียชีวิตไดถาหากผูปวยไมไดรับการรักษาในทันที การวิจัยนี้จึงไดเสนอแนวคิดในการนำเทคนิคเหมืองขอมูลเขามาชวยในการ
คัดกรองโรคไขเลือดออกใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำเสนอการวิเคราะหขอมูลจากแบบฟอรมการซักประวัติดวยเทคนิค
การทำเหมืองขอมูลโดยใชเทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) เพื่อนำไปใชในการวิเคราะหขอมูลอาการของผูปวยที่ไดเขา
มารับการตรวจ โดยสรางแบบจำลองจำแนกอาการของผูปวย และนำแบบจำลองที่ไดไปสรางระบบคัดกรองโรคไขเลือดออกให
เจาหนาที่ใชในการคัดกรองอาการของผูปวย ซึ่งจะชวยสนับสนุนการตัดสินใจของเจาหนาที่ในการคัดกรองโรคไขเลือดออก
เบื้องตน ทำใหการทำงานของเจาหนาที่มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
1. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางแบบจำลองการคัดกรองโรคไขเลือดออกโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล
2. เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองโรคไขเลือดออกโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การทำเหมืองขอมูล (Data Mining) หมายถึง กระบวนการคนหาสารสนเทศหรือขอความรูที่อยูในฐานขอมูลขนาด
ใหญที่ซับซอนเพื่อนำขอความรูที่ไดไปใชประโยชนในการตัดสินใจ สารสนเทศที่ไดอาจนำมาสรางการพยากรณหรือสราง
แบบจำลองสำหรับการจำแนกหนวยหรือกลุมหรือแสดงความสัมพันธระหวางหนวยตาง ๆ หรือใหขอสรุปของสาระใน
ฐานขอมูล การทำเหมืองขอมูลประกอบขึ้นดวยการนำกระบวนการทางสถิติ และการเรียนรูผ านระบบคอมพิวเตอรเพื่อสราง
แบบจำลองกฎเกณฑรปู แบบการพยากรณ และขอความรูจากฐานขอมูลขนาดใหญ โดยการทำเหมืองขอมูล มีขั้นตอนการ
ดำเนินงานหลายขั้นตอนซึ่งตองอาศัยเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ เชน วิธีการจัดกลุม การคนหาความสัมพันธ การพยากรณ เปน
ตน (สุชาดา กีระนันทน, 2545)
เทคนิคการทำเหมืองขอมูล
เทคนิคเหมืองขอมูลทีไ่ ดรับความนิยมในการนำไปใชมี 3 เทคนิค ดังนี้ (Na-Wichain, 2017)
1. การจำแนกประเภท (Classification and Prediction) มีการเรียนรูแบบมีการสอนซึ่งกำหนดคลาส (class)
ไวแลวในการจัดประเภท คลาสในการจำแนกประเภทเปนคุณลักษณะ (attribute or feature) ในชุดขอมูลนั้น ๆ ที่ผูวจิ ัย
สนใจหรืออีกนัยหนึ่งคือตัวแปรตาม (Dependent Variable) ในการวิเคราะหทางสถิติ ตัวอยาง เชน การสูบบุหรี่ (Smoking)
กำหนดคลาสไว 2 อยางคือ Yes หรือ No เปนตน กระบวนการในการจัดแบงประเภทของขอมูลมี 2 ขั้นตอนคือ (1) การหาชุด
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แบบจำลองซึ่งสรางจากการวิเคราะหชุดของขอมูลฝกสอน (Training Data) และ (2) ชุดขอมูลทดสอบ (Testing Data) โดย
ตรวจสอบความตรงในการจำแนก เมื่อนำแบบจำลองที่ไดมาใชทํานายขอมูลจำแนกกลุม เชน การหาความสัมพันธระหวางผล
การตรวจรางกายตาง ๆ กับการเกิดโรคโดยใชขอมูลผูปวยและการวินิจฉัยของแพทยที่เก็บไว เพื่อนำมาชวยวินิจฉัยโรคของ
ผูปวย สำหรับเทคนิควิธีการจำแนกประเภทที่นิยมไดแก การวิเคราะหเครือขายใยประสาท (Neural Network) และการ
วิเคราะหตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)
2. การจัดกลุมขอมูล (Clustering) มีการเรียนรูแบบไมมีการสอนซึ่งแตกตางจากการจำแนกประเภท โดยการ
จัดกลุมจะไมมีการกำหนดคลาสไวกอนจึงไมมีแบบจำลองที่สราง สำหรับขั้นตอนของการจัดกลุมมีการจัดขอมูลที่มีคณ
ุ ลักษณะ
คลายกันจัดเขากลุม เดียวกัน เชน การจัดกลุมผูป วยที่เปนโรคเดียวกันตามลักษณะอาการ เพื่อนำไปใชประโยชนในการ
วิเคราะหหาสาเหตุของโรค โดยพิจารณาจากผูปวยที่มีอาการคลายคลึงกัน เปนตน การจัดกลุม เหมาะสำหรับการศึกษาหรือ
สำรวจขอมูลตามธรรมชาติที่มีจำนวนมาก และไมทราบคุณลักษณะของขอมูลเหลานั้น สำหรับอัลกอริทึมที่ใชในการจัดกลุม
ขอมูล ไดแก Hierarchical Clustering Algorithms (Single-link, Complete-link, Average-link) และ Partitional
Clustering Algorithms (K-means, K-medoids)
3. การคนหากฎความสัมพันธของขอมูล (Association Rule Discovery) มีการเรียนรูแบบไมมีการสอน โดย
คนหากฎความสัมพันธของขอมูลจากขอมูลมากกวาสองชุดขึ้นไป เชน การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคโดยวิเคราะหความสัมพันธ
จากใบรายการซื้อสินคา (Transaction) เมื่อลูกคาซื้อขนมปงจะซื้อเนยดวย เปนตน สำหรับอัลกอริทึมที่ใชในการคนหากฎ
ความสัมพันธของขอมูล ไดแก Apriori โดยหากฎความสัมพันธที่มีคา สนับสนุน (Support) เปนเปอรเซ็นตของที่กฎสามารถ
นําไปใชมีความถูกตอง และมีคาความมั่นใจ (Confidence) เปนจำนวนของกรณีที่กฎถูกตองโดยสัมพันธกับจำนวนของกรณีที่
กฎสามารถนําไปใชได ซึ่งแตกตางจากการจำแนกประเภทและการจัดกลุมขอมูลที่ใหความสำคัญในการตรวจสอบความตรง
(Accuracy) ของการจำแนกประเภท และการจัดกลุม การหากฎความสัมพันธจากขอมูลทางการแพทย ไดแก การหากฎ
ความสัมพันธระหวางอาการ (Symptoms) ภาวะสุขภาพ (Health Conditions) และ โรค (Diseases) เปนตน
ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)
เปนเทคนิคการจำแนกประเภทขอมูลโดยการนำขอมูลมาสรางแบบจำลองการพยากรณในรูปแบบของโครงสราง
ตนไม ซึ่งมีการเรียนรูขอมูลแบบมีผูสอน สามารถสรางแบบจำลองการจำแนก (Classify) ไดจากกลุมตัวอยางของขอมูลที่
กำหนดไวลวงหนา (Training Set) ไดโดยอัตโนมัติ และสามารถพยากรณกลุมของรายการที่ยังไมเคยนำมาจำแนกหมวดหมูไ ด
อีกดวย สวนประกอบของตนไมตดั สินใจประกอบดวย 1) โหนด (Node) คือคุณสมบัติตาง ๆ ที่ เปนจุดแยกขอมูลวาจะใหไปใน
ทิศทางใด ซึ่งโหนดที่อยูสูงสุดเรียกวา โหนดราก (Root Node) 2) กิ่ง (Branch) คือ คุณสมบัติของคุณสมบัติในโหนดที่แตก
ออกมา โดยจำนวนของกิ่งจะเทากับคุณสมบัติของโหนด และ 3) ใบ (Leaf) คือ กลุมของผลลัพธในการจำแนกขอมูลที่ใชใน
การทำงาน (เอกสิทธิ์ พัชรวงศศักดา, 2557)
การสรางตนไมตัดสินใจในปจจุบันนั้นมีการพัฒนาอัลกอริทมึ ในการสอน (Training) ตนไมตดั สินใจมากมาย ซึ่ง
สวนมากมาจากวิธีพื้นฐานวิธีหนึ่งซึ่งเปนการคนหาแบบละโมภ (Greedy Search) จากบนลงลาง (Top-Down) ชื่อวา ID3 ซึ่ง
ถูกพัฒนาโดย John Ross Quinlan ในป 1986 ID3 นั้นสรางตนไมตัดสินใจจากบนลงลางดวยการถามวาลักษณะใด (ตัวแปร
ตน) ควรจะเปนรากของตนไมตัดสินใจตนนี้ และถามซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ เพื่อหาตนไมทั้งตน ดวยการเขียนโปรแกรมแบบเวียน
เกิด (Recursion) โดยในการเลือกวาลักษณะใดดีที่สดุ นั้นดูจากคาของลักษณะ เรียกวา เกนความรู (Information Gain)
กอนที่จะไดเกนความรูจะตองนิยามคาหนึ่งที่ใชบอกความไมบริสุทธิข์ องขอมูลกอน เรียกวา เอนโทรป (Entropy) การใช ID3
สอนตนไมการตัดสินใจนั้นเมื่อเราสามารถบอกคาเอนโทรปของตัวแปรตนไดจึงสามารถนำไปชวยในการหาตนไมตดั สินใจดวย
ID3 ได โดยมีกระบวนการ คือ 1) นำตัวแปรตนที่ยังไมถูกนำมาใชทั้งหมดมาหาคาเกนความรู 2) เลือกตัวแปรที่มีคาเกนสูงที่สดุ
และ 3) สรางตนไมที่มโี หนดรากเปนของตัวแปรตนตัวนั้น
อัลกอริทึม J48 หรือ C4.5 เปนอัลกอริทึมที่พัฒนามาจาก ID3 ซึ่งเปนการสรางตนไมตัดสินใจจากกลุม ของขอมูล
ฝกสอนโดยใชความถูกตองของแตละคุณลักษณะของขอมูล เพื่อใชเปนการตัดสินใจจำแนกขอมูลกลุม ยอย ๆ โดยพิจารณาจาก
คาความแตกตางในเอนโทรปผลลัพธจากการเลือกคุณลักษณะสำหรับจำแนกกลุมขอมูล ซึ่งจะพิจารณาจากคา Normalized
information gain ที่สูงสุดคือการสรางการตัดสินใจ (ภรัณยา ปาลวิสุทธ, 2559)
มีการศึกษาวิจัยที่เกีย่ วของกับการพัฒนาระบบการคัดกรอง และการทำเหมืองขอมูลมาใชกับงานหลาย ๆ ดาน
อาทิ 1) ระบบการคัดกรองสุขภาพของผูบริจาคโลหิต และการรายงานผลการตรวจคัดกรอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
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พัฒนาระบบการจัดการการคัดกรองสุขภาพของผูบริจาคโลหิต และการรายงานผลการตรวจคัดกรองกรณีผูบริจาคที่ไมผาน
การคัดกรอง การศึกษานีเ้ ริม่ จากการเก็บรวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ และเกณฑการคัดกรองผู
บริจาคโลหิตแลวทำการสัมภาษณเจาหนาที่ และผูใชงานถึงรูปแบบความตองการของระบบ จากนั้นนำขอมูลที่ไดมาทำการ
วิเคราะหเชิงวัตถุดวย UML แลวทำการออกแบบสวนติดตอกับผูใชและนำมาพัฒนาเว็บแบบ Responsive โดยใช Adobe
Dreamweaver ดวยภาษา HTML PHP CSS และใช AppServ เปนเซิรฟเวอร จากนั้นนำไปทดลองใช และประเมินความพึง
พอใจจากผูใชงานจำนวน 30 คน ผลการประเมินพบวาผูใชมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
4.35 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบนี้ชว ยในการจัดการคัดกรองสุขภาพของผูบริจาคโลหิตอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งยังสะดวกรวดเร็ว และงายตอการใชงาน (สุวนันท โนนลือชา และศรวณะ แสงสุข, 2561) 2) การใช
เทคนิคการทำเหมืองขอมูลในการจำแนกและคัดเลือกแขนงวิชาสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชขอมูลผล
การเรียน และผลการวัดความสามารถดานตาง ๆ ที่เกีย่ วของมาสรางแบบจำลองพยากรณ โดยเปรียบเทียบเทคนิคการทำ
เหมืองขอมูล 5 เทคนิค และพยากรณผานเทคนิค “Ensemble” พบวาการพยากรณมีความแมนยำอยูที่ 72.92% โดยแขนง
วิศวกรรมซอฟตแวรสามารถทำนายไดแมนยำถึง 86.67% (จิราภา เลาหะวรนันท และคณะ, 2558) 3) การใชเทคนิคการทำ
เหมืองขอมูลเพื่อพยากรณผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคลังขอมูล และสรางแบบจำลองพยากรณผลการเรียนของนักเรียน
ผลการวิจัยพบวา คลังขอมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ใชงานโดย ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และอาจารยประจำ
ชั้นมีความพึงพอใจการใชงานคลังขอมูลอยูในระดับดี และในการทำเหมืองขอมูลพยากรณ พบวา ชุดขอมูลแบบไมจัดกลุม
นำมาคัดเลือกคุณลักษณะดวยวิธี Correlation-based Feature Selection (CFS) รวมกับเทคนิคโครงขายประสาทเทียม
แบบมัลติเลเยอรเพอเซปตรอน ใหคาความถูกตองสูงที่สุดที่รอยละ 94.48 และมีคา รากทีส่ องของความคลาดเคลื่อนนอยทีส่ ุดที่
0.1880 เหมาะสมสำหรับการสรางระบบพยากรณผลการเรียนของนักเรียน (เสกสรรค วิลัยลักษณ, 2558) 4) การพัฒนา
แบบจำลองเพื่อทำนายผลการรักษาผูปวยมะเร็งปากมดลูกที่เขารับการรักษาดวยวิธีการฉายรังสีโดยการประยุกตใชโครงขาย
ประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับ ผูวิจัยไดรวบรวมปจจัยตาง ๆ ที่มคี วามสัมพันธตอ ผลการรักษาจากงานวิจัยทางการแพทยที่
เกี่ยวของจำนวน 6 ปจจัย และวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดวยวิธีแบบลำดับขั้น ทำการแกปญหาปรับความไมสมดุลของ
ขอมูลดวยวิธี Cost-Sensitive Learning และ Synthetic Minority Oversampling Technique สรางแบบจำลองขอมูล
โครงขายประสาทเทียมและดวยการถดถอยแบบลอจิสติก ซึ่งพบวา โครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพในการทำนายดีกวา
การถดถอยแบบลอจิสติก 5) การศึกษาปจจัยที่มผี ลตอการเลือกอาชีพของนิสิตระดับปริญญาตรีหลังสำเร็จการศึกษาโดยใช
เทคนิคเหมืองขอมูล โดยในงานวิจยั นี้ไดใชชุดขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และขอมูลระเบียนประวัติของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีหลังสำเร็จการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหวางป พ.ศ. 2550-2554 จำนวน 12
คุณลักษณะ และ 2,515 ระเบียน ซึ่งไดนำเทคนิคแบบจำลองตนไมตดั สินใจ เทคนิคโครงขายประสาทเทียม และเทคนิคการ
เรียนรูแบบเบย (Naïve Bayes) มาทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลจากการศึกษาพบวาประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูล
แบบตนไมตัดสินใจ มีประสิทธิภาพในการจำแนกสูงสุดดวยคาเฉลีย่ 88.62% และปจจัยสำคัญที่ทำใหการเลือกอาชีพตรง
หรือไมตรงกับสาขา มี 4 ปจจัย คือสาขาวิชาที่เรียน เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาสาขา เพศ และเกรดเฉลี่ยรวม (ชัชชฎา วันดี , 2557)
และ 6) ระบบวินิจฉัยโรคพริกโดยใชเทคนิคจําแนกขอมูล ซึ่งเทคนิคที่นํามาประยุกตใชคือ ตนไมตัดสินใจ ระบบนี้ถูกพัฒนา
ดวยภาษาพีเอชพี รวมกับฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ผลการพัฒนาระบบพบวา ระบบสามารถวินิจฉัยโรคพริก และแนะนํา
สารเคมีที่ชวยในการรักษาโรคได สวนการทดสอบความถูกตองของแบบจำลองโดยใชโปรแกรม Weka พบวาแบบจำลองที่ใช
ในการวินิจฉัยโรคพริกมีคาความถูกตองเทากับ 98.90% ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชจำนวน 20 คน พบวา มีคา
ความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.43 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีผลประเมินคาความพึง
พอใจในระดับดี (ชื่นนภา บุญตาเพศ และวงกต ศรีอุไร, 2555)

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาความเปนไปได และกำหนดปญหาของระบบ โดยศึกษาและสังเกตุขั้นตอนการตรวจอาการปวยของผูปวย
การเก็บขอมูลของเจาหนาที่ และการวินิจฉัยโรคไขเลือดออกของเจาหนาที่ ทำการบันทึกและเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วของ พบปญหาคือ การประเมินอาการปวยจากแบบฟอรมที่ไดมาจาก
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การซักประวัติของผูปวยนั้นอาจทำใหไดผลการวินิจฉัยที่ไมแนนอนหรือไมแมนยำมากนัก เนื่องจากการอานแบบฟอรมการซัก
ประวัติและการวินิจฉัยโรคนั้นมีหลายปจจัยที่เกี่ยวของที่ตองพิจารณาและตัดสินใจเปนกรณีไป อาจทำใหเกิดความผิดพลาดได
ซึ่งจะทำใหผูปวยบางคนที่อยูในขัน้ รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตไดหากไมไดรบั การรักษาในทันที และยังขาดเทคโนโลยีที่จะเขามา
ชวยใหการทำงานของเจาหนาที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น
1.2 วิเคราะหและออกแบบระบบ โดยวิเคราะหปญหาและกระบวนการในการปฏิบัติงาน ปญหาในการเก็บรวบรวม
และการใชขอมูล วิเคราะหผูใชที่เกี่ยวของกับระบบ วิเคราะหกระบวนการทำงานและการไหลของขอมูลในระบบ ออกแบบ
ฐานขอมูล ออกแบบสวนติดตอผูใช สวนแสดงผลและรายงานตาง ๆ รวมถึงการวิเคราะหขอมูลที่เจาหนาที่ใชในการวินิจฉัยโรค
ไขเลือดออก พบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัยโรคไขเลือดออกทั้งหมด 11 ปจจัย จึงไดนำขอมูลจากแบบฟอรมการซัก
ประวัติของผูปวยมาทำการวิเคราะหเพื่อสรางแบบจำลองสำหรับชวยในการวินิจฉัยโรค
1.3 สรางและทดสอบแบบจำลอง โดยจะเปนการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการทำเหมืองขอมูล ซึ่งมีกระบวนการ
มาตรฐานทีเ่ รียกวา “Cross Industry Standard Process for Data Mining” หรือ “CRISP-DM” ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
ดังนี้
1) ทำความเขาใจงาน (Business Understanding) จากการศึกษา สังเกตุ และวิเคราะหขอมูลดังไดกลาว
มาแลวขางตน
2) ทำความเขาใจขอมูล (Data Understanding) โดยนำขอมูลจากแบบฟอรมซักประวัติของผูปวยมาเก็บใน
รูปแบบไฟล Excel และกำหนดรูปแบบขอมูลที่เหมาะสมกับการวิเคราะหและสรางแบบจำลอง
3) การเตรียมขอมูล (Data Preparation) ซึ่งมีขั้นตอนยอยในการทำงานดังนี้
3.1) การคัดเลือกขอมูล (Select Data) โดยคัดเลือกขอมูลทั้งสิ้น 496 ชุด ประกอบดวยขอมูลของ
ผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออก จำนวน 289 ชุด และไมเปนโรคไขเลือดออกจำนวน 207 ชุด
3.2) ทำความสะอาดขอมูล (Clean Data) เปนขั้นตอนการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ในที่นี้
คือตองไมเปนคาวาง (Null) และตองไมมีคาวางแบบเคาะ space ถาไมกรองขอมูลเหลานี้ออก จะทำใหไดแบบจำลองที่ไม
ถูกตอง และทำการตรวจสอบคาผิดพลาด (Missing Value)
3.3) ปรับเปลีย่ นรูปแบบขอมูล (Transformation) เปนขั้นตอนการเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบที่
พรอมนำไปใชในการวิเคราะหดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ทำการเก็บและ
แกไขขอมูลที่ไดจากการซักประวัติและจัดใหอยูในรูปแบบของขอมูลตัวเลข กำหนดคลาสสำหรับการจำแนก ดังตารางที่ 1
รวมทั้งแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบของไฟล CSV (Comma Separate Value) ดังภาพที่ 1 และใชโปรแกรม Notepad++
เพื่อเปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบไฟล arff ซึ่งเปนไฟลนำเขาขอมูลในการวิเคราะหของโปรแกรม Weka ดังภาพที่ 2
ตารางที่ 1 การปรับเปลี่ยนขอมูลใหเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห
รายการ
คำอธิบาย
1. High fever
0 = ไมมี 1 = มี
2. Headache
0 = ไมมี 1 = มี
3. Eye pain
0 = ไมมี 1 = มี
4. Muscle pain
0 = ไมมี 1 = มี
5. Red rash
0 = ไมมี 1 = มี
6. Tourniquet Test
0 = ไมมี 1 = มี
7. Runny nose
0 = ไมมี 1 = มี
8. Cough/sneeze
0 = ไมมี 1 = มี
9. Vomit
0 = ไมมี 1 = มี
10. Diarrhea
0 = ไมมี 1 = มี
11. Result
No = ไมเปนโรคไขเลือดออก Yes = เปนโรคไขเลือดออก

ความหมาย
ไขสูง 3-4 วัน
ปวดศีรษะ
ปวดตา
ปวดกลามเนื้อ
ผื่นแดง
การทดสอบสายรัด
มีน้ำมูก
ไอ/เจ็บคอ
อาเจียน
ทองเสียอุจจาระเหลว
ผลสรุป
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ภาพที่ 1 ขอมูลที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล CSV

ภาพที่ 2 ขอมูลที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล arff

4) สรางแบบจำลอง (Modeling) โดยนำขอมูลที่ผา นการเตรียมขอมูลมาแลวมาสรางแบบจำลองดวยเทคนิค
เหมืองขอมูล โดยใชเทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) ดวยอัลกอริทึม J48 โดยใชโปรแกรม Weka 3.9.4 เนื่องจาก
ขอมูลของผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออก และไมเปนโรคไขเลือดออกมีจำนวนแตกตางกันมาก (จำนวน 82 ชุด จากขอมูลทั้งหมด
496 ชุด) จึงไดทำการปรับขอมูลใหสมดุล โดยนำวิธผี สมผสาน (Hybrid Methods) มาใชในการปรับขอมูลใหมีความสมดุล
โดยการนำ 2 เทคนิคมาใชรว มกัน คือ วิธีสุมเกิน (Over Sampling) เปนการเพิ่มจำนวนขอมูลที่อยูในกลุมสวนนอย ใหมี
จำนวนใกลเคียงหรือเทากับจำนวนขอมูลที่อยูในกลุมสวนมาก ซึ่งการเพิ่มขอมูลนั้นจะเพิ่มโดยการสุมจากขอมูลเดิม และวิธีสุม
ลด (Under Sampling) เปนการลดจำนวนขอมูลที่อยูในกลุมสวนมากใหมีจำนวนใกลเคียงหรือเทากับขอมูลที่อยูในกลุมสวน
นอย (Frank, 2019) ทำใหไดขอมูลสำหรับสรางแบบจำลองจำนวนเทากันคือ ขอมูลของผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกจำนวน
248 ชุด และไมเปนโรคไขเลือดออกจำนวน 248 ชุด
5) ประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง (Model Evaluation) เพื่อหาแบบจำลองในการคัดกรองโรคที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สดุ โดยใชวิธีการตรวจแบบไขว (k-Folds Cross Validation) โดยแบงขอมูลแบบ 10-Fold และเลือกตัวชี้วัด
3 คา ไดแก คาความถูกตอง (Accuracy) คาความแมนยำ (Precision) และคาความระลึก (Recall)
6) การนำไปใช (Deployment) โดยนำแบบจำลองที่ถูกบันทึกเปนไฟลตามรูปแบบของโปรแกรม Weka ไป
ใชกับระบบคัดกรองโรคไขเลือดออกเพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูที่เกี่ยวของ และใชวางแผนการทำงานอยางเหมาะสม
1.4 พัฒนาระบบ โดยใชสถาปตยกรรมของระบบแบบเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับใชงานผานเว็บเบราเซอร พัฒนาโดย
ใชโปรแกรมภาษา PHP JavaScript HTML และ CSS ใช Apache เปนเว็บเซิรฟเวอร รวมถึง MySQL เปนระบบจัดการ
ฐานขอมูล
1.5 ประเมินผลระบบโดยการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ วิเคราะห และจัดทำคูมือการใชงานระบบ
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 ระบบคัดกรองโรคไขเลือดออกโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานระบบคัดกรองโรคไขเลือดออกโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล
3. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
3.1 ประชากร คือ เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพภายในอำเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย จำนวน 157 คน
3.2 กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพภายในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ที่ทดลองใชเว็บแอป
พลิเคชันระบบคัดกรองโรคไขเลือดออกโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล จำนวน 11 คน โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
4. สถิตทิ ี่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยนำผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมินของลิเคริ์ท
(ปรีชา บุญรอด, 2541)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการสรางแบบจำลอง ดวยวิธีตนไมตดั สินใจ มีปจจัยที่สำคัญ จำนวน 11 แอตทริบิวต มีกฎจำนวน 23 กฎ ทำการวัด
ประสิทธิภาพของแบบจําลองดวยวิธีการตรวจสอบแบบไขว โดยแบงขอมูลออกเปน 10 สวน ดวยโปรแกรม Weka มีคา ความ
ถูกตองของแบบจําลองรอยละ 70.93 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภา เลาหะวรนันท และคณะ (2558)
2. ผลการพัฒนาและประเมินผลระบบ ระบบคัดกรองโรคไขเลือดออกโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล ประกอบดวยการทำงาน 2
สวน คือ สวนของเจาหนาที่ที่สามารถทำการคัดกรองโรคไขเลือดออกของผูปวยได โดยจะมีหนาเว็บเพจที่สำคัญ ไดแก หนา
แบบฟอรมสำหรับซักประวัติอาการของผูปวยแทนแบบฟอรมที่เปนกระดาษ ดังภาพที่ 3 และมีหนาแสดงผลการคัดกรองที่ได
จากการทำนายของระบบ ดังภาพที่ 4 รวมถึงหนาแสดงรายงานผลการคัดกรองที่สามารถเลือกแสดงตามวันที่และชื่อผูปวยได
ดังภาพที่ 5 และสวนของผูดูแลระบบสำหรับอัปโหลดแบบจำลองการคัดกรองในกรณีที่ปรับปรุงใหมเขาสูระบบได ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 3 หนาแบบฟอรมสำหรับซักประวัติอาการของผูปวย

ภาพที่ 5 หนาแสดงรายงานผลการคัดกรอง

ภาพที่ 4 หนาแสดงผลการคัดกรอง

ภาพที่ 6 หนาอัปโหลดแบบจำลองการคัดกรอง

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบจากเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ภายในอำเภอเมือง
บุรีรมั ย จำนวน 11 คน มีผลการประเมินดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ
รายการประเมิน
1. แบบฟอรมกรอกขอมูลใชงานงาย มีความเหมาะสม
2. ระบบงานที่พัฒนางายตอการใชงาน
3. สีของพื้นหลังกับสีของตัวอักษรเหมาะสมกัน
4. ขนาดของตัวอักษรงายตอการอาน และการใชงาน
5. ความเร็วในการประมวลผลของระบบ
6. ขอมูลมีประโยชนตอผูใชงาน
7. ระบบสามารถชวยลดขั้นตอนในการทำงาน
8. ขอมูลมีความนาเชื่อถือ และนาสนใจ
9. ความถูกตองของผลการประเมิน
10. ความสะดวกในการทำแบบประเมินระบบ
รวม

𝐱
3.63
4.18
3.81
3.27
3.45
3.90
3.72
3.63
3.90
3.72
3.72

S.D
0.80
0.75
0.60
0.90
0.82
0.70
0.78
0.92
0.83
0.78
0.79

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ พบวา มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมาก (x = 3.72, S. D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ระบบงานที่พัฒนา
งายตอการใชงาน (x = 4.18, S. D. = 0.75) รองลงมา คือ ความถูกตองของผลการประเมิน (x = 3.90, S. D. = 0.83) สวน
ขอที่มีความความพึงพอใจในระดับต่ำสุด คือ ขนาดของตัวอักษรงายตอการอาน และการใชงาน (x = 3.27, S. D. = 0.90) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวนันท โนนลือชา และศรวณะ แสงสุข (2561)

ขอเสนอแนะ
การสรางแบบจำลองสำหรับการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคเหมืองขอมูล โดยใชเทคนิคการจำแนกประเภทควร
รวบรวมขอมูลในแตละกลุมที่แตกตางกันใหมีจำนวนขอมูลใกลเคียงกันมากที่สุดและมีปริมาณที่มากเพียงพอ ไมนอยจนเกินไป
เพื่อใหการวิเคราะหมีคา ความถูกตองสูงขึ้น
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