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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ระหวํางการจัดการเรียนร๎ูแบบเดิมกับการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ  3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ผลการวิจัยพบวํา คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ
ซึ่งประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมมาก และมีคุณภาพอยูํในเกณฑ์ดีที่ระดับคะแนน 4.02 ผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนระหวํางการจัดการเรียนรู๎แบบเดิมกับการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกผํานห๎องเรียน
อัจฉริยะ พบวําผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ภายหลังการเรียนรู๎ด๎วยการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะดีกวํา
การจัดการเรียนร๎ูแบบเดิม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนที่
เรียนผํานรูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ พบวําผู๎เรียนมีความพึงพอใจมาก โดยมีระดับ
คําเฉลี่ยที่ 4.14 
ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนร๎ู, การจัดการเรียนร๎ูเชิงรุก, ห๎องเรียนอัจฉริยะ, โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงส าหรับ

ผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลเค-มีน ซึ่งโรคนี้ปัจจุบันจัดอยูํใน
ประเภทโรคที่พบบํอยในประเทศไทย เคร่ืองมือที่ใช๎ในงานวิจัย ได๎แกํ  1) ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ  และ 
2) การเรียนร๎ูด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลเค-มีน ข๎อมูลสถิติจากกลุํมตัวอยํางของผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลบั
จากการอุดกั้น มีการทดสอบและประเมินผลโดย 1) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และโสต ศอ
นาสิกแพทย์  2) ผู๎เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคจากการหลับแหํงประเทศไทย และ 3) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิทยาศาสตร์
ข๎อมูลสารสนเทศ พบวําคําระดับของความเสี่ยงขึ้นอยูํกับสภาวะรํางกาย รวมถึงประวัติการเจ็บป่วย พฤติกรรม
การด ารงชีวิต และโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูล
เค-มีน สามารถจ าแนกผู๎ป่วยที่มีคําความเสี่ยงตํอการเกิดโรคเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ 1) กลุํมที่มีอาการของโรคใน
ระดับรุนแรง จ านวน 48.7%  2) กลุํมที่มีอาการของโรคในระดับปานกลาง จ านวน 27.4% 3) กลุํมที่มีอาการ 
จ านวน 48.7%  2) กลุํมที่มีอาการของโรคในระดับปานกลาง จ านวน 27.4%  3) กลุํมที่มี.... 
 
 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560  
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ของโรคในระดับต่ า จ านวน 18.0%  และ 4) กลุํมผู๎ป่วยที่ไมํเข๎าขํายในตัวชี้วัดทั้งหมด หรือไมํมีภาวะโรคดังกลําว 
จ านวน 5.9% ซึ่งประโยชน์จากงานวิจัยคร้ังนี้สามารถใช๎ประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การแพทย์ เพื่อสร๎างโอกาสความส าเร็จของการรักษาและพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยรักษาด๎านการแพทย์ใน
อนาคตตํอไป 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ความเสี่ยง, กระบวนการตัดสินใจ, โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น, เทคนิค    
                 การแบํงกลุํมข๎อมูลเค-มีน 
 

 ABSTRACT  
  The objective of this research was to develop IT risk analysis intelligence model for risk analysis 

in obstructive sleep apnea patients. Sleep apnea was classified as a common disease in Thailand. The researcher 
used Microsoft Power BI and Artificial K-Means Clustering Technique. The sample was a group of patients 
with obstructive sleep apnea. This research was examined and evaluated by experts from the otolaryngologist, 
sleep disorders specialists, data science specialists for model evaluation. The results indicated that the level of 
risk depended on the condition of the body, including the illness history. Patients’ behavior with  risk for 
sleep apnea were separated by four groups which are severe level (48.7%), moderate level (27.4%), mild 
level (18.0%), and patients who were not included in the overall measurement (5.9%). This research can 
tremendously benefit for doctors and patients. It can be developing further for medical diagnostic to increasing 
chances for success in the treatment. 
Keywords: risk analysis, decision process, obstructive sleep apnea, K-Means clustering technique. 
 

บทน า  
 ปัจจุบันกระบวนการวิเคราะห์หรือประเมินระดับความเสี่ยงจากปัจจัยตําง ๆ ส าหรับแพทย์ใช๎เป็น

แนวทางในการตัดสินใจรักษาผู๎ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น มีรูปแบบขั้นตอนการรักษา
ตามแนวทางที่สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แหํงประเทศ
ไทยก าหนดไว๎ โดยการซักประวัติข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎ป่วยไว๎ในระบบฐานข๎อมูล แตํจากการส ารวจพบวํา
รูปแบบการบริหารจัดการฐานข๎อมูล โดยเฉพาะการจัดเก็บข๎อมูลที่มีปริมาณมากยังขาดประสิทธิภาพและไมํได๎
น ามาใช๎ประโยชน์ เชํน ข๎อมูลสํวนตัวผู๎ป่วย หรือประเภทการรับบริการในสถานพยาบาล และอ่ืน ๆ เป็นต๎น 
หากสามารถน าข๎อมูลมาระบุพฤติกรรมและแนวโน๎มตําง ๆ ก็อาจจะสํงผลด๎านความส าเร็จหลังการรักษา ใน
ผู๎ป่วยแตํละรายนั้นจะมีคําระดับที่แตกตํางกันไป อาทิ ผู๎ป่วยบางรายจะต๎องกลับมารักษาซ้ าเนื่องจากการประเมิน
วิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อน เชํน การมีโรคประจ าตัวอ่ืนที่เป็นปัจจัยรํวมของการเกิดโรค การมีลักษณะทาง
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รํางกายผิดปกติในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับโรค แตํบางรายสามารถหายขาดได๎เน่ืองจากมีอาการไมํรุนแรง เป็นต๎น 
(สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ, 2560) 

 จากประเด็นปัญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงพัฒนาแบบจ าลองการวิเคราะห์ความเสี่ยงอัจฉริยะจากข๎อมูล
สํวนตัวของผู๎ป่วยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลด๎วยไมโครซอฟต์เพาเวอร์บีไอ (Lachev & Price, 2018) 
โดยใช๎การเรียนร๎ูด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลเค-มีน (K-means clustering) ที่แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ
วิชวลแดชบอร์ด (Kalra, Lal & Qamar, 2018) เพื่อให๎แพทย์สามารถจ าแนกผู๎ป่วยและทราบถึงความเสี่ยงของ
ผู๎ป่วยในแตํละประเภทได๎อยํางชัดเจน สํงผลให๎การตัดสินใจวินิจฉัยรักษาของแพทย์มีความชัดเจนแมํนย า 
พร๎อมทั้งชํวยพัฒนาการบริหารจัดการแนวทางการรักษาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 เพื่อพัฒนาแบบจ าลองการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัจฉริยะของผู๎ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

จากการอุดกั้น ด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลแบบเค-มีน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การท าเหมืองข้อมูล เป็นวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎การเรียนร๎ูของเคร่ือง ปัจจุบันพบวําเทคนิค
การท าเหมืองข๎อมูลจะมีหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในเทคนิควิธีที่นิยมกัน ได๎แกํ เทคนิคการแบํงชุดข๎อมูล
ออกเป็นกลุํมด๎วยรูปแบบเค-มีน (K-means clustering) ซึ่งเทคนิคนี้จะน าข๎อมูลที่มีคุณลักษณะเหมือนกันหรือ
คล๎ายกันจัดไว๎ในกลุํมเดียวกัน โดยวิธีที่ใช๎เป็นเกณฑ์ในการแบํงกลุํมคือ การพิจารณาจากความเหมือน (similarity) 
หรือความใกล๎ชิด (proximity) โดยค านวณจากการวัดระยะระหวํางเวกเตอร์ของข๎อมูลเข๎า เพื่อจ าแนกข๎อมูล
ออกเป็นกลุํมประเภทตําง ๆ ที่จะน าไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจ และพยากรณ์ผลลัพธ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์
ของข๎อมูล ปัจจุบันเคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยเทคนิควิธีเค-มีน มีหลากหลายแตํที่นิยมกัน ได๎แกํ 
ไมโครซอฟเพาเวอร์บีไอ (Kalra, Lal & Qamar, 2018) งานวิจัยในปัจจุบันที่ประยุกต์ใช๎เทคนิคเค-มีนและน า
ไมโครซอฟเพาเวอร์บีไอมาใช๎เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จในการรักษาโรค ได๎แกํ การ
วินิจฉัยโรคนิ้วล็อกรูปแบบตําง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม, 2553) ซึ่งใช๎
กลุํมตัวอยํางจากข๎อมูลประวัติสํวนตัว ข๎อมูลการตรวจรํางกายและการรักษาโรคนิ้วล็อกของผู๎ป่วยมาวิเคราะห์
ด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลแบบเค-มีน เพื่อจ าแนกลักษณะอาการป่วยเป็นประเภทตําง ๆ และน าไปใช๎
ประกอบการตัดสินใจของแพทย์ในการรักษาอาการนิ้วล็อกของผู๎ป่วยแตํละกลุํม นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการรักษาผู๎ป่วยโรคเบาหวาน (วิธวินท์ แสงมณี, 2560) โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอโอกาสการกลับ 
มารักษาซ้ าของผู๎ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อน ามาสร๎างแบบจ าลองสารสนเทศอัจฉริยะด๎วยไมโครซอฟเพาเวอร์บีไอ 
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พบวําแบบจ าลองมีประสิทธิภาพการท านายสูงสุด คิดเป็นร๎อยละ 85.5 สามารถน าผลที่ได๎ไปใช๎เป็นแนวทาง 
การรักษาผู๎ป่วยของแพทย์ได๎ 

 รูปแบบการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นด้วยแบบสอบถาม  
ทางการแพทย์จะใช๎แบบสอบถาม 3 ประเภท (สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ, 2560) ดังนี้  

 1. Epworth Sleepiness Scale (ESS) ประกอบด๎วยค าถาม 8 ข๎อ ส าหรับใช๎ประเมินความงํวงนอนใน 
ชํวงกลางวันในสถานการณ์ที่แตกตํางกัน ถ๎าได๎คะแนนจากการตอบแบบสอบถามนี้สูง จะแสดงถึงระดับความ
งํวงกลางวันที่มากขึ้น (Tsuchiya et al., 1992) 
 2. Berlin Questionnaire เป็นแบบสอบถามที่น าปัจจัยเสี่ยงของโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับจาก
การอุดกั้นมาประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ ประกอบด๎วยค าถาม 10 ข๎อ แบํงเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ ค าถามเกี่ยวกับ
เสียงกรน ภาวะงํวงนอนกลางวัน และการมีโรคความดันโลหิตสูง หากผู๎ป่วยตอบค าถาม Positive ตั้งแตํสอง
กลุํมค าถามขึ้นไป นับวํามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น หากน๎อยกวําสอง
กลุํมค าถาม จะถือวํามีความเสี่ยงต่ า (Netzer et al., 1999) 
 3. STOP-Bang Questionnaire เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเพื่อชํวยประเมินความเสี่ยงในการเป็น
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ประกอบด๎วยค าถามทั้งหมด 8 ข๎อ ได๎แกํ การกรนเสียงดัง ความ
เหนื่อยเพลียหรืองํวง การสังเกตพบลักษณะหยุดหายใจ โรคความดันโลหิตสูง ดัชนีมวลกายที่บํงบอกวําเกิด
ภาวะอ๎วน อายุมากกวํา 50 ปี เส๎นรอบคอมากกวํา 40 เซนติเมตร และเพศชาย  หากผู๎ป่วยตอบแบบสอบถามได๎ 
3 คะแนนขึ้นไป ให๎ถือวํามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น และหากคะแนนมาก
ขึ้น จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (Banhiran et al., 2014) 
 ผู๎วิจัยได๎ขยายผลองค์ความร๎ูจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องดังกลําว โดยใช๎กรณีศึกษาของผู๎ป่วยที่เข๎ารับการ
รักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เก็บข๎อมูลประวัติการตรวจรํางกายด๎วยแบบสอบถามทั้ง 3 ประเภท 
ได๎แกํ Epworth Sleepiness Scale, Berlin Questionnaire และ STOP-Bang Questionnaire มาจ าแนกด๎วยเทคนิค
การเรียนร๎ูของเคร่ือง (machine learning) ด๎วยรูปแบบการแบํงกลุํมเค-มีน ส าหรับใช๎วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
การเกิดโรคของผู๎ป่วยแตํละกลุํม ซึ่งจ าแนกตามโครงสร๎างลักษณะสํวนตําง ๆ ของรํางกายที่เป็นปัจจัยการเกิดโรค 
เชํน เพศ คําดัชนีมวลกาย ความยาวเส๎นรอบคอ เป็นต๎น โดยใช๎ไมโครซอฟเพาเวอร์บีไอเป็นเคร่ืองมือในการ
จ าแนกกลุํมลักษณะผู๎ป่วย และแสดงรายงานในรูปแบบรายงานวิชวลแดชบอร์ด เพื่อให๎แพทย์ทราบระดับความ
เสี่ยงของผู๎ป่วยในแตํละประเภทได๎อยํางถูกต๎องชัดเจน ซึ่งจะชํวยสํงผลให๎การวินิจฉัยรักษาโรคของแพทย์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 สร๎างแบบจ าลองวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นโดยใช๎กลุํม
ข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามทั้ง 3 ประเภท ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แหํงประเทศไทย ซึ่งได๎จาก
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การเก็บรวบรวมข๎อมูลผู๎ป่วย จ านวน 2,000 ราย ตั้งแตํปี พ.ศ. 2549-2559 (ตารางที่ 1) หลังจากนั้นน าข๎อมูล
มาวิเคราะห์ด๎วยไมโครซอฟเพาเวอร์บีไอ โดยใช๎เทคนิควิธีการแบํงกลุํมข๎อมูลรูปแบบเค-มีน  
 
ตารางที่ 1 กลุํมข๎อมูลตัวอยําง กรณีศึกษาจากประวัติการตรวจรํางกายและลักษณะอาการของผู๎ป่วย 
                โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แหํงประเทศไทย  
                ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 15 ตัวอยําง จากข๎อมูลทั้งหมด 2,000 รายการ  
 

ล าดับที ่
เพศ 
ช = 1 
ญ = 2 

อาย ุ น้ าหนัก ส่วนสูง 
ค่าดัชนี
มวลกาย 

ค่าความง่วง
เวลา

กลางวัน 

ปัจจัย
เสี่ยง 1 

Pos. = 1 
Neg. = 2 

ปัจจัย
เสี่ยง 2 

Pos. = 1 
Neg. = 2 

ค่าดัชนี
หยุด
หายใจ 

1 1 41 97.4 172 32.9 21 1 1 89.6 
2 1 50 70 170 24.2 12 1 0 4.7 
3 1 59 72 164 26.8 9 0 0 6.8 
4 1 29 71 170 24.6 13 1 0 15.1 
5 2 62 58 156 23.8 8 0 1 4.5 
6 2 47 87 162 33.1 13 1 1 67.6 
7 1 38 91 170 31.1 17 1 1 39.7 
8 2 57 67 164 24.9 9 0 0 1.8 
9 1 22 71 167 25.4 4 0 0 11.1 
10 1 48 78 168 31.2 11 1 1 34.5 
11 1 41 94 172 30.0 19 1 1 49.6 
12 1 50 73 169 25.5 6 1 0 5.0 
13 1 67 68 159 26.9 14 0 0 7.7 
14 2 34 88 167 31.5 21 1 1 53.6 
15 1 32 73 168 25.9 12 1 0 4.7 

 
 จากตารางที่ 1 ข๎อมูลคุณลักษณะตําง ๆ ของผู๎ป่วยโดยการคัดเลือก Attribute ที่เกี่ยวข๎องหรือปัจจัย

ที่สํงผลตํอการประเมินความเสี่ยงของผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น แบํงเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ 
 1. STOP-Bang Questionnaire คือ ลักษณะรํางกายผู๎ป่วย เชํน เพศ อายุ น้ าหนัก สํวนสูง คําดัชนีมวลกาย  

(BMI)  
 2. Epworth Sleepiness Scale (ESS) คือ คําระดับความงํวงในเวลากลางวัน (ESS) 
 3. ปัจจัยเสี่ยงขั้นที่ 1 โรคประจ าตัว (CD) เชํน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในโลหิตสูง โรค 
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ภูมิแพ๎ทางจมูก กรดไหลย๎อน 
 4. ปัจจัยเสี่ยงขั้นที่ 2 พฤติกรรมทั่วไป เชํน ประวัติการสูบบุหร่ี การดื่มแอลกอฮอล์ การออกก าลังกาย 
และ Berlin Questionnaire  

 กระบวนการวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมการแบ่งกลุ่มโดย K-means (Kalra, Lal & Qamar, 2018) 
 1. ก าหนดจ านวนกลุํม K กลุมํ และก าหนดจุดศูนย์กลางเร่ิมต๎น จ านวน K จุด 
 2. น าวัตถุทั้งหมดจัดเข๎ากลุํมที่มีจุดศูนย์กลางที่อยูํใกล๎ตัววัตถุนั้นมากที่สุด โดยค านวณจากการวัดระยะ 

หํางระหวํางจุดที่น๎อยที่สุดจากการหาระยะหํางของจุดด๎วยวิธี Euclidian ดังสมการ (1) 
     

 
 

 3. ค านวณจุดศูนย์กลาง K จุดใหมํ โดยหาคําเฉลี่ยทุกวัตถุที่อยูํในกลุํม 
 4. ท าซ้ าในข๎อที่ 2 จนกระทั่งจุดศูนย์กลางไมํเปลี่ยนแปลง 
 สถาปัตยกรรมโครงสร้างฐานข้อมูล การพัฒนาโครงสร๎างฐานข๎อมูลเพื่อใช๎ในการวิเคราะห์ระดับ

ความเสี่ยงตํอการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ใช๎รูปแบบคิวบ์ (Golfarelli & Rizzi, 2018) 
ประกอบด๎วยตาราง Fact Table และตารางมิติ (dimension) ในรูปแบบโครงสร๎างดาว (star schema) โดยใช๎ 
Attribute ที่ได๎จากตัวชี้วัดที่มีรูปแบบขั้นตอนการรักษาตามแนวทางที่สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจ
ขณะหลับ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แหํงประเทศไทย ก าหนดไว๎ ดังภาพที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 การออกแบบโครงสร๎างตาราง Fact Table ด๎วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์บีไอ 
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 นอกจากนี้ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงตํอการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นด๎วย
แบบจ าลองสารสนเทศนี้ จะใช๎ข๎อมูลที่ได๎จากการใช๎แบบสอบถาม 3 ประเภท ได๎แกํ Epworth Sleepiness Scale, 
Berlin Questionnaire และ STOP-Bang Questionnaire โดยใช๎เกณฑ์การประเมินจาก 4 ตัวชี้วัด (ตารางที่ 2) 
เพื่อวัดและวิเคราะห์ผลระดับความเสี่ยงของโอกาสการเกิดโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นนี้  

 
ตารางที่ 2  ตัวอยํางตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงของผู๎ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น 
 

ตัวชี้วัดท่ี ตัวชี้วัด ค่าคะแนน หมวดหมู่ 

1 ลักษณะรํางกาย 
0 
1 
2 

เพศชาย-หญิง อายุ 0-39ปี ดัชนีมวลกาย < 22 
เพศชาย-หญิง อายุ 0-39ปี ดัชนีมวลกาย >22  
เพศชาย-หญิง อายุ  >39ปี ดัชนีมวลกาย >22  

2 คําระดับความงํวงในเวลากลางวัน 
0 
1 
2 

คําคะแนน  0-5 
คําคะแนน  6-11 
คําคะแนน  >12 

3 ปัจจัยเสี่ยงของโรค 1 
0 
1 

Negative 
Positive 

4 ปัจจัยเสี่ยงของโรค 2 
0 
1 

Negative 
Positive 

 
ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ใช๎กลุํมตัวอยํางทดสอบจากข๎อมูลของผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่ได๎รับ
การวินิจฉัยโดยแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเวชศาสตร์การนอนหลับ แผนกโสต คอ นาสิกกรรม จ านวน 2,000 คน 
(ตารางที่ 1) และข๎อมูลที่เก็บจากแบบสอบถามประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด พบวําข๎อมูลถูกแบํงออกเป็น 4 กลุํม 
จ าแนกตามระดับความรุนแรงของโรค ดังนี้ 

 1. ในเพศชายหรือหญิงที่มีอายุ > 39  ปี ปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิดภาวะทั้ง 2 ปัจจัยรํวมกัน คําดัชนีมวลกาย > 
22  คําความงํวงในเวลากลางวัน >12 สํวนใหญํนั้นมีคําความเสี่ยงตํอการเกิดโรคอยูํในระดับรุนแรง ซึ่งจ านวน
ผู๎ป่วยที่จัดอยูํในกลุํมที่ 1 มีจ านวน 48.7% จากจ านวนผู๎ป่วยทั้งหมด  

 2. ในเพศชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 0 ถึง 39 ปี ปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิดภาวะ 0-1 ปัจจัย คําดัชนีมวลกาย > 
22   คําความงํวงในเวลากลางวัน 6-11 มีคําความเสี่ยงตํอการเกิดโรคอยูํในระดับปานกลาง ซึ่งจ านวนผู๎ป่วยที่
จัดอยูํในกลุํมที่ 2 มีจ านวน 27.4% จากจ านวนผู๎ป่วยทั้งหมด 
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 3. ในเพศชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 0 ถึง 39 ปี ไมํมีปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิดภาวะ (0-0) คําดัชนีมวลกาย
ไมํเกิน 22 คําความงํวงในเวลากลางวัน 0-5 มีคําความเสี่ยงตํอการเกิดโรคอยูํในระดับต่ า ซึ่งจ านวนผู๎ป่วยที่จัดอยูํ
ในกลุํมที่ 3 มีจ านวน 18.0% จากจ านวนผู๎ป่วยทั้งหมด  

4. ไมํสามารถเข๎ากลุํมใด ๆ ได๎ เนื่องจากไมํเข๎าขํายในตัวชี้วัดทั้งหมด สาเหตุอาจจะมาจากการที่ผู๎ป่วยให๎
ข๎อมูลผิดพลาดหรือไมํได๎ตั้งใจท าแบบสอบถาม หรือไมํพบภาวะโรคดังกลําวเลย มีจ านวน 5.9% จากจ านวน
ผู๎ป่วยทั้งหมด ดังภาพที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

ภาพที่ 2 การจัดกลุํมระดับความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ โดยผู๎วิจัยใช๎เทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลเค-มีนส าหรับ

แบํงระดับความเสี่ยงของโอกาสเกิดโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น และเมื่อวัดผลประสิทธิภาพของ
โมเดลที่สร๎างขึ้นจากไมโครซอฟท์เพาเวอร์บีไอ พบวําโมเดลที่สร๎างขึ้นด๎วยเทคนิคเค-มีนมีประสิทธิภาพการ
ประมวลผลแบบจ าลองที่ถูกต๎องรวดเร็ว คิดเป็นร๎อยละ 94.1 (คําความผิดพลาดประมาณ 5.9%) สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม (2553) และวิธวินท์ แสงมณี (2560) ที่สร๎างแบบจ าลองสารสนเทศเพื่อ
ท านายลักษณะและโอกาสของการเกิดโรคได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (มีความถูกต๎อง 85.5%) สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎เพื่อเป็นแนวทางการวินิจฉัยโรคของแพทย์และผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นได๎  
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ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้สนับสนุนแนวทางการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคหรือการจัดการระบบงาน
อ่ืน ๆ เพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในองค์กรแพทย์และสาธารณสุขที่มีการใช๎หลักการเดียวกันกับการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น 
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