Surasak Mungsing, et al. Risk analysis model

The development of intelligence risk analysis model of
obstructive sleep apnea patients using decision treetechnique
Surasak Mungsing, Thitaphon Dechwiriyawongse, Sooksawaddee Nattawuttisit
School of Information Technology, Sripatum University, Thailand

Abstract

The research objective was to develop an intelligent
intelligence model for risk analysis for obstructive sleep
apnea patients. The disease is currently classified as a
common disease in Thailand. Research tools include (1)
Microsoft Power BI (2) decision tree learning technique,
and (3) statistical data from a sample of patients with
sleep apnea obstruction. This research has been tested
and evaluated by (1) otolaryngologists (2) specialists
of the Sleep Society of Thailand and (3) Information
Science Specialists. The results of the research indicated that the level of risk depends on the body condition,
including illness history, living habits, and risk
opportunities. Based on the analysis of tree-based
decision-making techniques, three groups of symptom

severity risk can be identified: (1) 51 percent of the
patients had severe symptoms, (2) 41percent of them
had moderate symptoms, and (3) 8 percent of them
had mild symptoms. The benefits of this research can
be used to make decisions and to analyze medical
situations in order to create opportunities for success
in the treatment and development of future medical
diagnosis.
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การพัฒนาแบบจ�าลองสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
ส�าหรับผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
สุรศักดิ์ มังสิงห์, ฐิตาภรณ์ เดชวิริยะวงศ์,
สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาแบบจ�าลองสารสนเทศอัจฉริยะ
ส�าหรับวิเคราะห์ความเสีย่ งส�าหรับผูป้ ว่ ยโรคหยุดหายใจขณะหลับ
จากการอุดกัน้ ด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ ซึง่ โรคนีป้ จั จุบนั จัดอยู่
ในประเภทของโรคที่พบบ่อยทางสาธารณสุขประเทศไทยโดย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ได้แก่ (1) ไมโครซอฟท์พาวเวอร์ บีไอ
(2) การเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิคการตัดสินใจด้วยแผนภูมติ น้ ไม้และ
(3) ข้อมูลสถิตจิ ากกลุม่ ตัวอย่างของผูป้ ว่ ยโรคหยุดหายใจขณะ
หลับจากการอุดกัน้ งานวิจยั ครัง้ นีม้ กี ารทดสอบและประเมินผล
โดย (1) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโสต นาสิกลาริงซ์วทิ ยา, โสต ศอ นาสิก
แพทย์, (2) สมาคมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญโรคจากการนอนหลับแห่ง
ประเทศไทย และ(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
สารสนเทศ ผลจากงานวิจยั พบว่าค่าระดับของความเสีย่ งขึน้ อยู่
กับสภาวะร่างกายรวมถึงประวัตกิ ารเจ็บป่วย พฤติกรรมการด�ารง
ชีวิต และโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจสามารถวิเคราะห์ผปู้ ว่ ยทีม่ คี า่

ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคออกได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ ที่
มีอาการของโรคในระดับสูง มีจา� นวน 51 % คิดเป็นร้อยละ 51
(2) กลุม่ ทีม่ อี าการของโรคระดับปานกลาง มีจา� นวน 41 % คิด
เป็นร้อยละ 41 (3) กลุม่ ทีม่ อี าการของโรคระดับต�า่ มีจา� นวน 8 %
คิดเป็นร้อยละ 8 ซึง่ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากงานวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการแพทย์
เพือ่ สร้างโอกาสความส�าเร็จของการรักษา และพัฒนาแนวทางการ
วินจิ ฉัยรักษาด้านการแพทย์ในอนาคตต่อไป

ค�าส�าคัญ: การวิเคราะห์ความเสี่ยง, กระบวนการตัดสินใจ,

โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ , เทคนิคการตัดสินใจ
ด้วยแผนภูมติ น้ ไม้
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ที่ มี ป ริ ม าณมากยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี แ ละไม่ ไ ด้ น� า มาใช้
ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัวผูป้ ว่ ย หรือประเภทการ
รับบริการในสถานพยาบาล และอืน่ ๆ เป็นต้น ซึง่ หากสามารถ
น�าเอาข้อมูลมาระบุพฤติกรรม แนวโน้มต่างๆ ก็อาจจะส่งผล
ด้านความส�าเร็จหลังการรักษาในผูป้ ว่ ยแต่ละรายนัน้ จะมีคา่ ระดับ
ที่แตกต่างกันไป อาทิ ผู้ป่วยบางรายจะต้องกลับมารักษาซ�้า
เนื่องจากการประเมินวิเคราะห์ที่มีความคลาดเคลื่อน เช่น
การมีโรคประจ�าตัวอืน่ ๆทีเ่ ป็นปัจจัยร่วมของการเกิดโรค การมี
ลักษณะทางร่างกายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคทีผ่ ดิ ปกติ แต่บาง
รายทีห่ ายขาดจากการเป็นโรคเนือ่ งอาการไม่รนุ แรง เป็นต้น [1]
จากประเด็นปัญหาดังกล่าวนีผ้ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบจ�าลองการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงอัจฉริยะจากข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยที่มารับ
การรักษาในสถานพยาบาล ด้วยไมโครซอฟท์พาวเวอร์บไี อ [2]
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โดยวิธกี ารท�าเหมืองข้อมูล ด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ (Decision
Tree) ทีแ่ สดงผลลัพธ์ในรูปแบบวิชวลแดชบอร์ด [3] เพือ่ ให้
แพทย์สามารถวิเคราะห์ผปู้ ว่ ยและทราบถึงความเสีย่ งของผูป้ ว่ ย
ในแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การตัดสินใจวินจิ ฉัย
รักษาของแพทย์มคี วามชัดเจนแม่นย�าพร้อมทัง้ ช่วยพัฒนาการ
บริหารจัดการแนวทางการรักษาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ระดับที่ 3 Dimension Layer เป็น Layer ที่บรรจุ
Hierarchies, Measures, Dimensions ส�าหรับ Publish ขึน้ ระบบ
[4] ซึง่ การจ�าลองระบบใน Power BI desktop สามารถท�าได้
สะดวก และสนับสนุนการท�างานที่มีหลายแหล่งข้อมูลหลาย
รูปแบบ จึงเหมาะแก่การน�ามาใช้งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้เป็นอย่างดี

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีการท�าเหมืองข้อมูล

ทฤษฎีการวิเคราะห์ผลด้วยระบบอัจฉริยะ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) เป็นเครือ่ ง
มือ ทีส่ ามารถช่วยในการตัดสินใจและวางแผนในการบริหารภายใน
องค์กรได้ เนือ่ งจากมีการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในคลัง
ข้อมูล (Data Warehouse)โดยในการจัดเก็บนัน้ ได้ผา่ นกระบวน
การสกัดมาแล้วอย่างเหมาะสม [4]
รัตนาวลี อภิบาลเกียรติ [4] ได้พฒ
ั นาการรายงานแสดงภาพ
รวมเจ้าหนี้คงค้างด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะของ โรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยท�าการวิจัยโดยการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ
(Business Intelligence: BI) ส�าหรับการสร้างรายงาน
การวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ (Aging) ของฝ่ายการคลัง คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพือ่ ตรวจสอบเจ้าหนีค้ ง
ค้างในระบบ SAP ERP ซึง่ ได้เป็นการน�าระบบธุรกิจอัจฉริยะนัน้
มาช่วยในการบริหารภายในองค์กรโดยเครื่องมือที่สนับสนุน
ในการพัฒนาระบบธุรกิจ [5]
โดยงานวิจัยพัฒนาแบบจ�าลองสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อ
วิเคราะห์ความเสีย่ งส�าหรับผูป้ ว่ ยโรคหยุดหายใจขณะหลับจาก
การอุดกัน้ นี้ ได้นา� แนวทางของระบบดังกล่าวมาใช้เป็นเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในพัฒนาแบบจ�าลอง โดยเลือกใช้ Power BI Desktop ใน
การสร้างคลังข้อมูลส�าหรับการท�ารายงาน [6] และการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยเครือ่ งมือนีส้ ามารถสกัด (Extract) ข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ จากนั้นแปลง (Transforms) และรวมข้อมูลให้
ครอบคลุมในการวิเคราะห์รายงาน เพือ่ ส่ง (Load) ข้อมูลไปยัง
Data Mart ทีเ่ กีย่ วข้องได้ [4] และ Power BI Desktop
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างคิวรี โดยโมเดลจะจัดเก็บข้อมูล
จากหลายแหล่งข้อมูล โดยจะแบ่งรูปแบบของ Framework
Manager เป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 Database Layer เป็น Layer เบือ้ งต้นทีต่ ดิ ต่อ
กับฐานข้อมูลในรูปแบบค�าสัง่ SQL [6]
ระดับที่ 2 Logical Layer เป็น Layer ทีน่ า� Field ในระดับ
Database Layer มาท�าการแปลงรูปแบบ ท�าการค�านวณ และ
ท�าการน�าข้อมูลต่าง table มาแสดงทีเ่ ดียวกัน

การท�าเหมืองข้อมูล เป็นวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การ
เรียนรูข้ องเครือ่ ง ปัจจุบนั พบว่าเทคนิคการท�าเหมืองข้อมูลจะมี
หลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในเทคนิควิธีที่นิยมกัน ได้แก่
เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree) ซึง่ เทคนิคนีจ้ ะน�าข้อมูล
ทีถ่ กู ก�าหนดคุณลักษณะออกมาเป็นตัวชีว้ ดั เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกมาถูกต้องตามแบบแผนต่างๆทีเ่ ป็นแนวทางทีไ่ ด้กา� หนดไว้
ที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และพยากรณ์ผลลัพธ์
ทีเ่ กิดจากความสัมพันธ์ของข้อมูล [7] ปัจจุบนั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจนี้ นีม้ หี ลากหลาย
และที่นิยมกันได้แก่ไมโครซอฟท์พาวเวอร์บีไอ เป็นต้น [8]
ตัวอย่างงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในปัจจุบนั ทีป่ ระยุกต์ใช้เทคนิคการท�า
เหมืองข้อมูล และน�าไมโครซอฟท์พาวเวอร์ บีไอมาใช้เป็นเครือ่ ง
มือวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�าเร็จในการรักษาโรค เช่น
เรวดี ศักดิด์ ลุ ยธรรม [9] ได้วจิ ยั การวินจิ ฉัยโรคนิว้ ล็อก
รูปแบบต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลประวัติ
ส่วนตัวการตรวจร่างกายและการรักษาโรคนิ้วล็อกของผู้ป่วย
มาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการท�าเหมืองข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ลกั ษณะ
อาการป่วยออกเป็นประเภทต่างๆ และจะน�าไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจของแพทย์ในการรักษาอาการนิ้วล็อกของผู้ป่วย
แต่ละกลุม่
วิธวินท์ แสงมณี [10] ได้ทา� การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการท�าเหมือง
ข้อมูลในการท�านายโอกาสการกลับมารักษาตัวซ�า้ ของผูป้ ว่ ยโรค
เบาหวาน และเมือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลทีส่ ร้าง
จากเทคนิค Decision tree, Naïve Bayes และ K-Nearest
Neighbors ผลวิจัยพบว่าการสร้างโมเดลด้วยเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) มีประสิทธิภาพการท�านายสูงสุด คิด
เป็นร้อยละ 85.5 ซึ่งสามารถน�าผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทาง
การรักษาผูป้ ว่ ยของแพทย์ตอ่ ไป

ทฤษฎี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะหยุ ด หายใจ
ขณะหลับจากการอุดกั้นด้วยแบบสอบถาม

การประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
จากการอุดกัน้ ทางการแพทย์จะใช้แบบสอบถาม 3 ประเภท
[11] ดังนี้
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ตัวอย่างจากข้อมูลประวัติส่วนตัวการตรวจร่ างกายและการรัก าโรคนิ้ วล็อกของ
ผูป้ ่ วย มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิ คการทาเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลกั ณะอาการ
ป่ วยออกเป็ นประเ ทต่าง และจะนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของแพทย์ใน
การรัก าอาการนิ้วล็อกของผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่ม
SurasakวิธMungsing,
et al. Risk analysis model
วินท์ แสงมณี [10] ได้ทาการวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการรัก าผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน โดยการประยุก ต์ใ ช้เ ทคนิ ค การทาเหมื องข้อมูล ในการทานาย
โอกาสการกลับ มารั ก าตัว ้ าของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน และเมื่ อเปรี ยบเที ย บ
ทสลีป่สปิร้าเนส-สเกล
Sleepiness
Scale
Decision tree
, Naïve Bayes
และ
ประสิ ท1.ธิ เอพวอร์
าพของโมเดลที
งจากเทคนิ ค (Epworth
: ESS) ซึNeighbors
ง่ ประกอบด้วยค�ผลวิาถาม
ข้อ ส�างโมเดลด้
หรับใช้ปวระเมิ
จยั พบว่8าการสร้
ยเทคนินคความ
ต้นไม้
K-Nearest
ตัดง่วสิงนอนในช่
นใจ (Decision
Tree)
มีประสิ ทธิ าพการท
านายสู
อยละ
วงกลางวั
นในสถานการณ์
ทแี่ ตกต่
างกังสุนดถ้คิาดได้เป็คนร้ะแนน
่
85.5
่
ึ
ง
สามารถน
าผลที
่
ไ
ด้
ไ
ปใช้
เ
ป็
นแนวทางการรั
ก
าผู
ป
้
่
วยของแพทย์
ต
อ
ไป
จากการตอบแบบสอบถามนีส้ งู จะแสดงถึงระดับความง่วงกลาง

วันทีม่ ากขึน้

3) ทฤษฎีการประเมินความเสี่ ยงต่ อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการ
2. เบอร์ลนิ เควสชันแนร์ (Berlin Questionnaire) เป็น
อุดกัน้ ด้วยแบบสอบถาม

แบบสอบถามทีน่ า� ปัจจัยเสีย่ งของโรค ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
จากการอุการประเมิ
ดกัน้ นมาประเมิ
งทีจ่ ะเกิ
ดภาวะ ประกอบ
ความเสี่ ยงต่นอความเสี
การเกิด ย่ าวะหยุ
ดหายใจขณะหลั
บจากการ
าถาม 10 จข้ะใช้
อซึแง่บบสอบถาม
แบ่งเป็น 33 ประเ
กลุม่ ท [11]
ได้แดัก่งนีค�้ าถามเกีย่ วกับ
อุดด้กัว้ นยค�
ทางการแพทย์
เสีย1.งกรน
น และการมี
โรคประจ�
วความ่ ึ ง
Sleepiness
Scaleา:ตัESS)
เอพวอร์ภาวะง่
ทสลีปวปิงนอนกลางวั
เนส-สเกล (Epworth
ดันเลือดสู
หากผู
้ สว่ าหรั
ยตอบค�
ถามนความง่
Positive
ตัง้ แต่
สองกลุ
ม่
ประกอบด้
วยคงาถาม
8 ข้อป
บใช้ปาระเมิ
วงนอนในช่
วงกลางวั
นใน
สถานการณ์
ตกต่านังกับนว่ถ้าามีได้คความเสี
ะแนนจากการตอบแบบสอบถามนี
ค�าถามขึท้นี่แไป
่ยงสูงที่จะเกิดภาวะ ภาวะหยุ
ด
้ สูงจะแสดง
ถึงหายใจขณะหลั
ระดับความง่วงกลางวั
นที่มากขึ้นดกัน
บจากการอุ
้ หากน้อยกว่าสองกลุม่ ค�าถาม
เควสชัย่นแนร์
จะถื2.อเบอร์
ว่ามีลคินวามเสี
งต�า่ (Berlin Questionnaire) เป็ นแบบสอบถามที่นา
ปั จจัยเสี3.่ ยงของโรค
าวะหยุ
ดหายใจขณะหลั
บจากการอุดกัQuestionnaire)
้ น มาประเมินความ
สทอปแบงเควสชั
น่ แนร์ (STOP-Bang
เสีเป็
่ ยงทีน่จแบบสอบถามที
ะเกิ ด าวะ ประกอบด้
ยคาถาม
่ ึ งแบ่งเป็ นนความเสี
3 กลุ่ม ได้ย่ แงในการ
ก่ คาถาม
พ่ ฒ
ั วนาขึ
น้ เพื10อ่ ช่ข้วอยประเมิ
่ยวกันบภาวะหยุ
เกีเป็
เสี ยงกรน ดาวะง่
ว
งนอนกลางวั
น
และการมี
โ
รคประจ
าตั
ว
ความดั
นเลืวอยด
หายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ โดยประกอบด้
Positive ตั้งแต่สองกลุ่มคาถามขึ้นไป นับว่ามีความ
สู งค�หากผู
ป
้
่
วยตอบค
าถาม
าถามทัง้ หมด 8 ข้อ ซึง่ ประกอบด้วยค�าถามเกีย่ วกับ การกรน
เสีเสี
่ ยงสูยงดั
งที่จงะเกิความเหนื
ด าวะ าวะหยุ
ดหายใจขณะหลั
จากการอุ
ดกั้น หากน้
อยกว่า
่อยเพลี
ยหรือง่วง บการสั
งเกตพบลั
กษณะ
สองกลุ่มคาถามจะถือว่ามีความเสี่ ยงต่า
หยุดหายใจ โรคความดันเลือดสูง ดัชนีมวลกาย ทีบ่ ง่ บอกว่าเกิด
3. สทอปแบงเควสชั่น แนร์ (STOP-Bang Questionnaire) เป็ น
ภาวะอ้
วน อายุมากกว่า 50 ปี เส้นรอบคอมากกว่า 40 ซม
แบบสอบถามที่ พ ั นาขึ้ น เพื่ อช่ ว ยประเมิ น ความเสี่ ยงในการเป็ น าวะหยุด
และเพศชาย หากผูป้ ว่ ยตอบแบบสอบถามได้ 3 คะแนนขึน้ ไป
หายใจขณะหลับ จากการอุ ด กั้น โดยประกอบด้ว ยค าถามทั้ง หมด 8 ข้อ ่ ึ ง
ให้ถอื ว่ามีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะ และหากคะแนนมากขึน้ จะมี
ประกอบด้วยคาถามเกี่ ยวกับ การกรนเสี ยงดัง ความเหนื่ อยเพลี ยหรื อง่วง การ
ความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ [7]
สังเกตพบลัก ณะหยุดหายใจ โรคความดันเลื อดสู ง ดัชนี มวลกาย ที่บ่งบอกว่า
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ขยายผลองค์ความรูจ้ ากงาน
เกิด าวะอ้วน อายุมากกว่า 50 ปี เส้นรอบคอมากกว่า 40 ม และ เพ ชาย หาก
วิ
จ
ั
ย
ที่เกี่ยวข้องดังกล่า3วคะแนนขึ
โดยใช้้ นไปให้
กรณีถศือึกว่าษาของผู
่วยที
บ
ผูป้ ่ วยตอบแบบสอบถามได้
มี ความเสี่ ย้ปงที
่จะเกิ่เข้ดารัาวะ
การรักษาโรคหยุ้ นดจะมี
หายใจขณะหลั
ดกัน้ ซึง่ ข้อมูลได้
และหากคะแนนมากขึ
ความเสี่ ยงเพิ่มขึบ้ นจากการอุ
[7]
เก็บดัรวบรวมประวั
ต้ ิกผูารตรวจร่
างกายด้ความรู
วยแบบสอบถามทั
งนั้นงานวิจยั ครั้งนี
ว้ ิจยั ได้ขยายผลองค์
้จากงานวิจยั ที่เกี่ ย้งวข้อ3ง
ประเภทได้
แ
ก่
เอพวอร์
ท
สลี
ป
ปิ
เ
นส-สเกล,เบอร์
ิ หายใจขณะหลั
เควสชัน่ แนร์บ
ดังกล่าว โดยใช้กรณี ึก าของผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรัก าโรคหยุลดน
และสทอปแบงเควสชั
มาวิเคราะห์ติ กดารตรวจร่
้วยเทคนิางกายด้
คการท�วาย
จากการอุ
ด กั้ น ่ ึ งข้ อ มู ล ได้่นเแนร์
ก็ บ รวบรวมประวั
เหมืองข้อมูล (Data Mining) ด้วยรูปแบบต้นไม้ตัดสินใจ
(Decision Tree) ส�าหรับใช้วเิ คราะห์ระดับความเสีย่ งการเกิด
โรคของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม ซึ่งวิเคราะห์ตามโครงสร้างลักษณะ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายทีเ่ ป็นปัจจัยการเกิดโรค เช่น อายุ เพศ
ค่าดัชนีมวลกาย ประวัตโิ รคประจ�าตัว เป็นต้น โดยใช้ไมโคร
ซอฟท์ พาวเวอร์บไี อ เป็นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์กลุม่ ลักษณะ
ผู้ป่วย และแสดงรายงานในรูปแบบรายงานวิชวลแดชบอร์ด
เพือ่ ให้แพทย์ทราบระดับความเสีย่ งของผูป้ ว่ ยในแต่ละประเภท
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ซึง่ จะช่วยส่งผลให้การวินจิ ฉัยรักษาโรค
ของแพทย์มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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ด้วยรู ปแบบต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) สาหรับใช้
วิเ คราะห์ ระดับความเสี่ ยงการเกิ ด โรคของผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่ ม ่ ึ งวิเ คราะห์ ตาม
โครงสร้ างลัก ณะส่ วนต่าง ของร่ างกายที่เป็ นปั จจัยการเกิ ดโรค เช่ น อายุ เพ
ค่าดัชนี มวลกาย ประวัติโรคประจาตัว เป็ นต้น โดยใช้ไมโคร อ ท์ พาวเวอร์ บี
ไอ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ลัก ณะผูป้ ่ วย และแสดงรายงานใน
รู ปแบบรายงานวิชวลแดชบอร์ ด เพื่อให้แพทย์ทราบระดับความเสี่ ยงของผูป้ ่ วย
ในแต่ละประเ ทได้อย่างถูกต้องชัดเจน ่ ึ งจะช่วยส่ งผลให้การวินิจฉัยรัก าโรค
วิธีด�าเนินมีปการวิ
ของแพทย์
ระสิ ทจธิัย าพมากยิง่ ขึ้น
(Data Mining)

การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

3.วิธีดเาํ คราะห์
เนินการวิความเสี
จยั
การสร้างแบบจ�าลองวิ
่ยงของผู้ป่วยโรค
หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นโดยใช้กลุ่มข้อมูลที่ได้จาก
1) การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถามทั้ง 3 ประเภทของสมาคมโรคนอนกรนและ
การสร้ างแบบจบาลองวิ
เคราะห์
ความเสี่ ยบงของผู
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ปีพ.ศ. 2557-2561 จ�านวน 1,412 ราย จากศูนย์นอนกรนท
ของสมาคมโรคนอนกรนและหยุ
บ ่ ึ งได้จผากการเก็
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จาก
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น
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คอ จมูกและทางเดินหายใจส่วนต้น (ตารางที่ 1)
พระมงกุ
เกล้น
ที่ ก่อาตั้ข้งโดยแพทย์
วชาญด้
านการรั
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กและ
หลังจากนั
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เวอร์บไี อ โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ
ด้วยไมโคร อ ท์พาวเวอร์บีไอ โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ
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Sex

Age
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33.1

13

1

1

7

M

38

91

170

31.1
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อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ค่าความง่วงช่วงกลางวัน โรคประจ�าตัว
และลักษณะทีอ่ าจเป็นปัจจัยเสีย่ งของโรค เช่น ความดันเลือด
น�้าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย เพื่อประเมินโรคที่อาจเกิด
ร่วมกัน หรือเกิดขึน้ ตามหลัง ส�าหรับแบบสอบถาม ช่วยท�าให้
การคัดกรองสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ [12]
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(1) เอพวอร์ทสลีปปิเนส-สเกล, (2) เบอร์ลนิ เควสชัน่ แนร์ และ
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อัตโนมัติและสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการที่ยงั ไม่เคยนามาจัดหมวดหมู่ได้
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โดยสามารถแสดงส่ วนประกอบของต้นไม้ตดั สิ นใจ ดัง าพที่ 1

าพที่ 1 ส่วนประกอบของต้นไม้ตดั สิ นใจ

) การสร้ างแบบจาลอง านข้ อมูลด้วย Power BI Desktop
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ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของต้นไม้ตดั สินใจ

การสร้างแบบจ�าลองฐานข้อมูลด้วย Power BI Desktop
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าพที่ 2 การการออกแบบโครงสร้างตาราง Fact Table
ด้วยไมโคร อ ท์เพาเวอร์ บีไอ

าพที่ 2 การการออกแบบโครงสร้างตาราง Fact Table
าพที่ 2 การการออกแบบโครงสร้างตาราง Fact Table
ด้วยไมโคร อ ท์เพาเวอร์ บีไอ

ด้วยไมโคร อ ท์เพาเวอร์างตาราง
บีไอ Fact Table
ภาพที่ 2 การการออกแบบโครงสร้
ด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์ บีไอ
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ประมาณ 0.1 %)
วินท์ แสงมณี [4]
โอกาสของการเกิด
ทาให้การขยายผล
เป็ นแนวทางการว
การอุดกั้นได้เพิ่มข

ผลการวิจัย

ต้องใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ่ วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นของ
ผูป้ ่ วย ประกอบไปด้วย พ ติกรรม ลัก ณะร่ างกาย เพ อายุ ค่าความง่วงในเวลา
กลางวัน และข้อมูลโรคประจาตัว ผลจากงานวิจยั พบว่า ค่าระดับของความเสี่ ยง
ขึ้นอยูก่ บั ส าวะร่ างกายรวมถึงประวัติการเจ็บป่ วย พ ติกรรมการดารงชี วิต และ
โอกาสหรื อความเสี่ ยงที่จะเกิด าวะ ่ ึงผลจากการพั นาแบบจาลองสารสนเท
อัจฉริ ยะเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้วยด้วยไมโคร อ ท์ พาวเวอร์ บีไอ ออกมาใน
รู ปแบบตารางความสัมพันธ์ดงั าพที่ 4

3. กลุ่มที่มีอาการของโรคระดับต่า มีจานวน 8 % คิดเป็ นร้อยละ 8

อภิปรายผล
่ ึงการประเมินการใช้งานโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูป้ ิบตั ิงาน 3 ด้าน พบว่า 1) ด้าน
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งานวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้กลุม่ ตัวอย่างจากข้อมูลของผูป้ ว่ ยโรคหยุด
หายใจขณะหลับจากการอุ. ดกั้นการวิ
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อย่างมีประสิ ทธ
มพันธ์ของผลการวิเคราะห์ความเสี่ ยงของผูป้ ่ วย
2.่มกลุ
ทีม่ อี าการของโรคระดั
บปานกลาง
% 51 าพที่ 4 ตารางความสั
1. กลุ
ที่มม่ ีอาการของโรคระดั
บรุ นแรง
มีจานวน 51มี%จา� คินวน
ดเป็ น41
ร้อยละ
่
ผลได้
ง
า
ยและรวดเร็
ว
โดยผลการวิ
เ
คราะห์
ม
ี
ค
วามถู
ก
ต้
อ
งแม่
น
ย
ากว่
า
รู ป แบบ
ภาพที่ 4 ตารางความสัมพันธ์ของผลการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
คิ2.ดเป็
41
กลุน่มร้ทีอ่มยละ
ีอาการของโรคระดั
บปานกลาง มีจานวน 41 %
ดั้งเดิ มโดยสามารถลดความผิ
อมูลและลด าระการทางาน ้ า ้อน
ของผูป้ ดว่ พลาดของข้
ย
3. กลุม่ ทีม่ อี าการของโรคระดับต�า่ มีจา� นวน 8 % คิดเป็น
คิดเป็ นร้อยละ 41
ของเจ้าหน้าที่คดั กรองและการวินิจฉัยรัก าของแพทย์ที่มีประสิ ทธิ าพมากขึ้น
ร้อยละ 8
งานวิ
จัยนี้มกีารใช้
ผลการทดลองเป็
นไปตามวั
ตถุประสงค์
่อ งาน และ 3)
ประโยชน์
งาน 2) ด้านประสิ
ทธิ าพและความง่
ายต่เอพืการใช้
พัฒนาแบบจ�
า
ลองสารสนเทศอั
จ
ฉริ
ย
ะส�
า
หรั
บ
วิ
เ
คราะห์
ค
วาม
ด้านความถูกต้อง ่ ึ งมีค่า X = 4.29 และ ค่า S.D = 0.20 ่ ึ งมีค่าที่อยูใ่ นระดับมี
เสีย่ งส�ประสิ
าหรับทผูธิป้ ว่าพมาก
ยโรคหยุ
หายใจขณะหลั
จากการอุ
ดกัน้ ด้าไปใช้
วย ประกอบการ
มี กดารยอมรั
บการใช้บงาน
่ ึ งสามารถน
เทคนิตัคดต้สินนไม้
ตัดสินใจ โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่(1)
ใจ และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการแพทย์ในอนาคตต่อไป
ไมโครซอฟท์พาวเวอร์ บีไอ (2) การเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิคการตัดสิน
ใจด้วยแผนภูมิต้นไม้ จากการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ด้วย
. ร การวิจยั
แผนภาพต้นไม้สามารถช่วยให้แพทย์ผวู้ นิ จิ ฉัยรักษาสามารถเข้า
ถึงข้อมูลและอ่างานวิ
นรายงานผลได้
ง่ายและรวดเร็
ว โดยผลการ
จยั นี้ สามารถสนั
บสนุ นแนวทางการพั
นาระบบการวิเคราะห์
วิเคราะห์
ม
ค
ี
วามถู
ก
ต้
อ
งแม่
น
ย�
า
กว่
า
รู
ป
แบบดั
ง
้
เดิ
ม
โดยสามารถ
ความเสี่ ยงของโรคหรื อการจัดการระบบงานอื่น เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ลดความผิ
ดพลาดของข้อมูลและลดภาระการท�างานซ�้าซ้อน
ในองค์กรแพทย์แ ละสาธารณสุ ขที่ มีก ารใช้ห ลัก การเดี ยวกันกับ การวิเ คราะห์
าหน้าที่คัดกรองและการวินิจฉัยรักษาของแพทย์ที่มี
าพที่ 3 ผลการจาแนกกลุ่มผูป้ ่ วยตามระดับความเสี่ ยงการเกิด าวะหยุดหายใจ ของเจ้ความเสี
่ ยงของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นได้อย่างมี ประสิ ทธิ าพ
ภาพที่ 3 ผลการจ�าแนกกลุม่ ผูป้ ว่ ยตามระดับความเสีย่ ง
ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ การประเมินการใช้งานโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ขณะหลับจากการอุดกั้น
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ าพของการประมวลผล
การเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้
และผูนอกจากนี
ป้ ฏิบตั งิ าน้ ผู้ว3ิ จ ัยด้พบว่
าน าพบว่
า 1) ด้านประโยชน์การใช้งาน
แบบจ
าลองมี
ค
วามถู
ก
ต้
อ
งรวดเร็
ว คิ ด เป็ นร้ อยละ 99.9 (ค่าความผิ ด พลาด
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่า ผลลัพธ์ของตัวชี้ วดั ที่แพทย์ผวู้ ินิจฉัย2) ด้านประสิทธิภาพและความง่ายต่อการใช้งาน และ 3) ด้าน
ประมาณ 0.1 %) ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เรวดี กั ดิดุลยธรรม [3] และวิธ
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่แพทย์
ต้องใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ่ วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นของความถูกต้อง ซึง่ มีคา่ X = 4.29 และ ค่า S.D = 0.20 ซึง่ มี
ผู้วินิจฉัยต้องใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคหยุดหายใจ
วินท์ แสงมณี [4] ที่มีการสร้างแบบจาลองสารสนเท เพื่อทานายลัก ณะและ
ผูป้ ่ วย ประกอบไปด้วย พ ติกรรม ลัก ณะร่ างกาย เพ อายุ ค่าความง่วงในเวลาค่าที่อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก มีการยอมรับการใช้งาน
ขณะหลับจากการอุดกัน้ ของผูป้ ว่ ย ประกอบไปด้วย พฤติกรรม
โอกาสของการเกิ
ได้อย่างมีประสิ
(มีความถู
กต้องร้อยละ 85.5) จึง
ซึ่ ง สามารถน�
า ไปใช้ดปโรค
ระกอบการตั
ด สิทนธิใจาพและวิ
เ คราะห์
กลางวั
น
และข้
อ
มู
ล
โรคประจ
าตั
ว
ผลจากงานวิ
จ
ย
ั
พบว่
า
ค่
า
ระดั
บ
ของความเสี
่
ย
ง
ลักษณะร่างกาย เพศ อายุ ค่าความง่วงในเวลากลางวัน
ทาให้กทารขยายผลองค์
วามรู้ ของงานวิ
สถานการณ์
างการแพทย์ใคนอนาคตต่
อไป จยั ครั้งนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ขึ้นอยูและข้
ก่ บั สอาวะร่
างกายรวมถึ
ติการเจ็บป่ วย
ติการรมการด
มูลโรคประจ�
าตังวประวั
ผลจากงานวิ
จัยพพบว่
ค่าระดัารงชี
บของวิต และ เป็ นแนวทางการวินิจฉัยโรคของแพทย์และผูป้ ่ วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจาก
โอกาสหรื
อความเสี
งที่ก่จะเกิ
ด าวะ า่ ึงงกายรวมถึ
ผลจากการพังประวั
นาแบบจ
าลองสารสนเท
ความเสี
่ยงขึ้น่ ยอยู
ับสภาวะร่
ติการเจ็
บป่วย
สรุปผลการวิ
การอุดกั้จนัยได้เพิ่มขึ้นต่อไป
อัจฉริพฤติ
ยะเพืก่อรรมการด�
วิเคราะห์ความเสี
่
ย
งด้
ว
ยด้
ว
ยไมโคร
อ
ท์
พาวเวอร์
บี
ไ
อ
ออกมาใน
ารงชีวิต และโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
งานวิ จั ย นี้ ส ามารถสนั บ สนุ น แนวทางการพั ฒ นาระบบ
รู ปแบบตารางความสั
มพันธ์ดงั ฒาพที
่ 4 าลองสารสนเทศอัจฉริยะ
ภาวะ ซึ่งผลจากการพั
นาแบบจ�
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคหรื.อการจั
่นๆ
เ นดการระบบงานอื
น
เพือ่ วิเคราะห์ความเสีย่ งด้วยด้วยไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไอ
เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในองค์กรแพทย์และสาธารณสุขทีม่ ี
ออกมาในรูปแบบตารางความสัมพันธ์ดงั ภาพที่ 4
ติผูป้ ่ วยในส่
วนของเจ้
าหน้าที่หน้าห้องตรวจ
การใช้หลักกระบวนการคั
การเดียวกันดกักรองประวั
บการวิเคราะห์
ความเสี
่ยงของโรค
โรคยังต้องมีการปรั
บปรุ งเรื่ องข้
เพื่อปป้ระสิ
องกัทนการให้
หยุดหายใจขณะหลั
บจากการอุ
ดกัอมู้นลได้นาเข้
อย่าางมี
ธิภาพขอ้ มูลที่ผิดพลาด
นอกจากนี
ู้วิจัยพบว่า นจริ
ผลการประเมิ
นประสิ
ทธิภและเมื
าพของการ
จาก ้ผาวะความเป็
งของผู้ป่ วยแต่
ล ะราย
่ อ ทุ ก กระบวนการมี
ประมวลผลแบบจ�
าลองมีความถู
องรวดเร็ว คิดเป็บนสนุ
ร้อนยละ
ประสิ ทธิ าพและสมบู
รณ์ เ พีกยต้งพอจะสามารถสนั
แนวทางการพั นา
99.9 ระบบการวิ
(ค่าความผิเดคราะห์
พลาดประมาณ
0.1
%)
ซึ
ง
่
สอดคล้
อ
งกั
บ
งาน
ความเสี่ ยงของโรคหรื อการจัดการระบบงานอื่ น เพื่อใช้

60

of the Thai
Informatics
2, ป55-61,
าพทีJournal
่ 4 ตารางความสั
มพันMedical
ธ์ของผลการวิ
เคราะห์Association,
ความเสี่ ยงของผู
้ ่ วย 2018

ประกอบการตัด สิ น ใจในองค์ก รแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ที่ มี ก ารใช้ห ลัก การ
เดียวกันกับการวิเคราะห์ความเสี่ ยงของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
ได้อย่างมีประสิ ทธิ าพ

Surasak Mungsing, et al. Risk analysis model

วิจยั ของ เรวดี ศักดิด์ ลุ ยธรรม [3] และวิธวินท์ แสงมณี [4]
ที่มีการสร้างแบบจ�าลองสารสนเทศเพื่อท�านายลักษณะและ
โอกาสของการเกิดโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มีความถูกต้อง
ร้อยละ 85.5) จึงท�าให้การขยายผลองค์ความรูข้ องงานวิจยั ครัง้ นี้
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางการวินิจฉัยโรคของ
แพทย์และผูป้ ว่ ยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ ได้เพิม่
ขึน้ ต่อไป

การให้ ข ้ อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดจากภาวะความเป็ น จริ ง ของผู ้ ป ่ ว ย
แต่ละราย และเมือ่ ทุกกระบวนการมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์
เพียงพอจะสามารถสนับสนุนแนวทางการพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ความเสีย่ งของโรคหรือการจัดการระบบงานอืน่ ๆ เพือ่
ใช้ประกอบการตัดสินใจในองค์กรแพทย์และสาธารณสุขที่มี
การใช้หลักการเดียวกันกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรค
หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการคัดกรองประวัตผิ ปู้ ว่ ยในส่วนของเจ้าหน้าทีห่ น้า
ห้องตรวจโรคยังต้องมีการปรับปรุงเรือ่ งข้อมูลน�าเข้า เพือ่ ป้องกัน
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