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คู่มือ 
“การใช้งานระบบสารสนเทศ Diabetes Forecast 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิด 
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน” 

 

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกดิโรคความดันโลหติสูงและ
โรคเบาหวาน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 

The research for developing information systems used data mining 
techniques in forecasting the risk of diabetes and hypertension among elders 

living in Lower North-Eastern provinces 

 

โดย 
นายพัฒนศักดิ์   ปทุมวัน   
นายเกรียงศักดิ์ รักภักดี  
นางสาวขนิษฐา  คนกล้า  
นายเด่นดวงดี ศรีสรุิยะ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนการวิจัย 
โครงการจดัการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยัและนวัตกรรม 
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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ค�ำน�ำ

 "คู่มือการใช ้งานระบบสารสนเทศ Diabetes Forecast เ พ่ือการ
พยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสงูและโรคเบาหวาน" เล่มนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของ "การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความ
เสี่ยงการเกิดโรคความดนัโลหิตสงู  และโรคเบาหวานเม่ือเขา้สู่วัยสงูอายโุดย
เทคนคิเหมืองขอ้มลู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง"ไดร้บัการสนบัสนนุ
การวิจัย จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  "การจัดการ
ความรูก้ารวิจัยเพ่ือการใชป้ระโยชนเ์ชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)" 
ภายใตโ้ครงการจัดการความรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปี 2559  

 ระบบสารสนเทศ Diabetes Forecast แบ่งขั้นตอนการระบุขอ้มลู
ของผู้ใช ้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข ้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูสขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพยอ้นหลังของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนท่ี  3 ข ้อมูลสุขภาพปัจจุบันของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เมื่อผูใ้ชร้ะบุขอ้มูลครบทั้ง 3 ส่วน ระบบสารสนเทศจึงจะ
แสดงผลการพยากรณก์ารเกิดโรคความดนโลหิตสงูและโรคเบาหวาน ใหผู้ใ้ช ้
ทราบ 

 ทั้งนี้ ผลพยากรณ์ท่ีแสดงในระบบสารสนเทศ Diabetes Forecast  
ไม่สามารถน าไปใชอ้า้งอิงในทางการแพทยไ์ม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซ่ึงผูวิ้จัย
และคณะหวังเพียงว่าผลพยากรณท่ี์เกิดขึ้นจะช่วยใหผู้ใ้ช ้เกิดความตระหนกัใน
การดแูลสขุภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงเตรียมความพรอ้มในการ
ดแูลตนเองหรือผูใ้กลช้ิด เมื่อเขา้ส ูว่ัยผูส้งูอาย ุ  
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สารบัญ 
 

หน้าแรกและรายละเอียดเพิ่มเติม 11 
เร่ิมการใช้งานระบบสารสนเทศ 13 
ส่วนที่ 1 ระบุข้อมูลส่วนบุคคล 18 
ส่วนที่ 1-2 และ 1-3 (ประวัติการเจ็บป่วยของ ปู่ ย่า ตา ยาย และ พ่อแม่)  19 
ส่วนที่ 1-4 (ประวัติพี่น้อง) 20 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพในช่วงอายุวัยท างาน 21 
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการสอบถามขอ้มูลด้านสุขภาพ ณ ปัจจุบนั 45 
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สารบัญรูป 
 

รูปที่ 1 หน้าแรกในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ Diabetes Forecast 13 
รูปที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม และรายละเอียดงานวิจยั 14 
รูปที่ 3 ข้ันตอนการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ Diabetes Forecast 17 
รูปที่ 4 ข้ันตอนการเลือกเพศและการกรอกข้อมูลเบื้องต้น 18 
รูปที่ 5 ข้ันตอนการกรอกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยของ ปู่ ยา่ ตา ยาย 
และ พ่อแม ่

19 

รูปที่ 6 ข้ันตอนการกรอกข้อมูลประวัติพี่น้อง 20 
รูปที่ 7 ข้ันตอนการสอบถามข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพและสขุภาพ
ในช่วงอายุวยัท างาน 

21 

รูปที่ 8 ข้ันตอนการกรอก อาชีพ ต าแหน่งงาน จ านวนวนัที่ท างาน/สัปดาห์ 
จ านวนชั่วโมงโดยเฉลี่ย/สปัดาห์ รายได้(บาท/เดือน) 

22 

รูปที่ 9 ข้ันตอนการกรอกข้อมูลด้านพฤติกรรมเลือก รสชาติอาหารที่ทาน
เป็นประจ า 

23 

รูปที่ 10 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประเภทอาหารและกรอกข้อมูลการ
รับประทานผักและเลือกช่วงเวลาที่ทาน 

24 

รูปที่ 11 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการรับประทานผลไม้ 25 
รูปที่ 12 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มน้ าโดยเฉลี่ย  26 
รูปที่ 13 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มกาแฟโดยเฉลี่ย 27 
รูปที่ 14 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มกาแฟเย็นโดยเฉลี่ย 28 
รูปที่ 15 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มชาร้อนโดยเฉลี่ย 29 
รูปที่ 16 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มชาเยน็โดยเฉลี่ย 30 
รูปที่ 17 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 31 
  

13 

14 

16 

18 
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สารบัญรูป (ต่อ)  
  

รูปที่ 18 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกิจกรรมทางกายที่เก่ียวกับการท างาน 32 
รูปที่ 19 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกิจกรรมทางกายที่เก่ียวกับการเดินทางไป
ยังที่ต่าง ๆ 

33 

รูปที่ 20 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกิจกรรมนันทนาการ 34 
รูปที่ 21 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มเหล้า 35 
รูปที่ 22 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มเบียร์ 36 
รูปที่ 23 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มไวน์ 37 
รูปที่ 24 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการพักผ่อน 38 
รูปที่ 25 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเคยมีการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ ด้วย
โรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับไขมันในเส้นเลือด 

39 

รูปที่ 26 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลน้ าหนัก 40 
รูปที่ 27 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเคยมีภาวะเครียด จนต้องพบแพทย์หรือ
รับประทานยา เคยชาปลายมือปลายเทา้ไมท่ราบสาเหตุ เคยไดร้ับการ
วินิจฉัยจากแพทย์เก่ียวกับหลอดเลือด เคยมีเนื้องอก  

41 

รูปที่ 28 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลอาการที่เกี่ยวข้อง 42 
รูปที่ 29 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเคยมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ 
ด้วยโรคหรืออาการโรคตับอ่อนอักเสบ 

43 

รูปที่ 30 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเคยมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ 
ด้วยโรคไต 

44 

รูปที่ 31 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเคยมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ 
ด้วยโรคหัวใจ 

45 
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สารบัญรูป (ต่อ)  

  
รูปที่ 32 ขั้นตอนการสอบถามขอ้มูลด้านสุขภาพ ณ ปัจจุบนั 45 
รูปที่ 33 ขั้นตอนแสดงผลพยากรณ์โรคเบาหวาน 46 
รูปที่ 34 ขั้นตอนการแสดงสรปุผลการพยากรณ์ โรคความดันโลหิตสูง และ
ผลพยากรณ์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

47 
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หน้าแรก และรายละเอียดเพิ่มเติม 
 เข้าสู่ระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสงู
และโรคเบาหวาน รวมถึงผลทางด้านสุขภาพ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ  ผ่านทาง 
http://dhrisk.com/ 

 
รูปที่ 1 หน้าแรกในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ Diabetes Forecast 

 



 คูม่อืการใชร้ะบบสารสนเทศ  Diabetes Forecast

9   

14 

      
รูปที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม และรายละเอียดงานวิจยั  
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รูปที่ 2  รายละเอียดเพิ่มเติม และรายละเอียดงานวิจัย 
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เริ่มการใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

 
 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ Diabetes Forecast 
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 เมื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ ต้องระบุรหัสประชาชน 
ทั้งนี้รหัสประชาชนที่ระบุใช้เพื่อป้องกันการระบุข้อมูลซ้ า (ผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ 
สามารถเรียกดูผลการพยากรณ์ได้ย้อนหลัง และระบุข้อมูลได้ใหม่อีกครั้งเมื่อครบ 1 
เดือน)  

ผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ ต้องระบุข้อมูลซ้ าตามช่วงอายุ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงอายุ 
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ ที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15 – 34 ปี ระบุข้อมูลเพียง 1 รอบ 
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ ที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-44 ปี ต้องระบุข้อมูล 2 รอบ ผู้ใช้
ระบบสารสนเทศฯ ที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-54 ปี ต้องระบุข้อมูล 3 รอบ และผู้ใช้
ระบบสารสนเทศฯ ที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-60 ปี ต้องระบุข้อมูล 4 รอบ สาเหตุที่
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ ที่มีอายุมากกว่า 34 ปี ต้องระบุข้อมูลมากกว่า 1 รอบ เนื่องจาก
ในแต่ละช่วงอายุผู้ใช้แต่ละคนอาจมีพฤติกรรม และมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ตามแต่ละช่วงอายุ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. กด “เร่ิมโปรแกรม” Diabetes Forecast (หมายเลข 1) 
2. กรอกรหัสบัตรประชาชน และอีเมล์ (หมายเลข 2) 
3. กดตกลง (หมายเลข 3) เพื่อเข้าสู่ในส่วนการระบุข้อมูลส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 1 ระบุข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 
 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการเลือกเพศและการกรอกข้อมูลเบื้องต้น 
 

4. เลือก เพศ (หมายเลข 4) 
4.1 เลือกเพศชาย ก าหนดอายุ น้ าหนัก (ก.ก) สวนสงู (ซ.ม) (หมายเลข 

4.1) 
4.2 เลือกเพศหญิง ก าหนดอายุ น้ าหนัก (ก.ก) ส่วนสูง (ซ.ม) หากมีบุตร 

เลือก “มี” และเลือก อายุ และ จ านวนบุตร หากไม่มบีุตร คลิก
เลือก “ไม่มีบุตร” (หมายเลข 4.2) 

5. เมือ่กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้ครบแล้ว คลิก “ต่อไป” (หมายเลข 5) 
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ส่วนที่ 1-2 และ 1-3   

ประวัติการเจ็บป่วยของ ปู่ ยา่ ตา ยาย และ พ่อแม ่

   
 

รูปที่ 5 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยของ ปู่ ยา่ ตา ยาย และ พ่อแม ่
 

1. หาก ปู่ ย่า ตา ยา มีโรคประจ าตัว คลิกเลือก หน้าโรค หากไม่มีโรค
ประจ าตัว ไม่ต้องคลิกเลือก (หมายเลข ) 

2. กด คลิก “ต่อไป” (หมายเลข 7) 
3. หาก พ่อ แม่ มีโรคประจ าตัว คลิกเลือก หน้าโรค หากไม่มีโรค

ประจ าตัว ไม่ต้องคลิกเลือก (หมายเลข 8) 
4. กด คลิก “ต่อไป” (หมายเลข 9) 
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ส่วนที่ 1-4 

ประวัติพี่น้อง 

 
 

รูปที่ 6 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัติพี่น้อง 
 

1. ก าหนดจ านวนพีน่้องของท่าน หากพี่น้อง(สายตรง) ของท่านมปีระวัติการ
เจ็บป่วย คลิกเลือกหน้าโรคนั้น ๆ และก าหนดล าดบัของผู้ทีม่ีโรค
ดังกล่าว (หมายเลข 10) 

2. กด เลือก “ต่อไป” (หมายเลข 11) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพในช่วงอายุวัยท างาน 
 

 
 

รูปที่ 7 ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพและสขุภาพในช่วงอายุวัย
ท างาน 

1. กด เลือก “ต่อไป” เพื่อเร่ิมกรอกข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพในช่วงวัยท างาน 
ส่วนที่ 2 (หมายเลข 12) 
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รูปที่ 8 ขั้นตอนการกรอก อาชีพ ต าแหน่งงาน จ านวนวนัที่ท างาน/สัปดาห์ จ านวน
ชั่วโมงโดยเฉลี่ย/สปัดาห์ รายได(้บาท/เดือน) 

 
2. กรอก อาชีพ ต าแหน่งงาน จ านวนวันทีท่ างาน/สปัดาห์ จ านวนชั่วโมงโดย

เฉลี่ย/สัปดาห์ รายได(้บาท/เดือน) จากรูปเปน็ตัวอย่างช่วงอายขุองผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศอยู่ในขณะช่วงอายุ 15-34 ปี (หมายเลข 13) 

3. กด เลือก “ต่อไป” (หมายเลข 14) 
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รูปที่ 9 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลด้านพฤติกรรมเลือก รสชาติอาหารที่ทานเปน็ประจ า 

 
4. กรอกข้อมูลด้านพฤติกรรมเลือก รสชาติทีท่่านทานเปน็ประจ า จากรูปเป็น

ตัวอย่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ ในช่วงอายุ 15-34 ปี (หมายเลข 15) 
5. กด เลือก “ต่อไป” (หมายเลข 16) 
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รูปที่ 10 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประเภทอาหารและกรอกข้อมูลการ

รับประทานผักและเลือกช่วงเวลาที่ทาน 
 

6. กรอกข้อมูลประเภทอาหารที่ท่านทาน จากรูปผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ฯ 
ในช่วงอายุ 15-34 ปี (หมายเลข 17) 

7. กด เลือก “ต่อไป” (หมายเลข 18) 
8. กรอกข้อมูลการรับประทานผัก และเลือกช่วงเวลาที่ทาน (หมายเลข 19) 
9. กด เลือก “ต่อไป” (หมายเลข 20) 
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รูปที่ 11 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการรับประทานผลไม้ 

 
10. กรอกข้อมูลการรับประทานผลไม้ ในช่วงอายุ15-34 ปี หากไม่ทาน คลิก

เลือก “ไม่รับประทานผลไม้” (หมายเลข 21) 
11. กด เลือก “ต่อไป” (หมายเลข 22) 
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รูปที่ 12 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มน้ าโดยเฉลี่ย  
 

12. กรอกข้อมูล การดื่มน้ าโดยเฉลี่ยของท่าน ในช่วงอายุ 15-34 ปี หากไม่
ทราบ กดเลือก “ไม่ระบุ” (หมายเลข 23) 

13. กด เลือก “ต่อไป” (หมายเลข 24) 
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รูปที่ 13 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มกาแฟโดยเฉลี่ย 

 
14. กรอกข้อมูล การดื่มกาแฟโดยเฉลี่ยของท่านในช่วงอายุ 15-34ปี หากไม่

ดื่ม กดเลือก “ไม่ดื่ม” (หมายเลข 25) 
15. กด เลือก “ต่อไป” (หมายเลข 26) 
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รูปที่ 14 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มกาแฟเย็นโดยเฉลี่ย 
 
 

16. กรอกข้อมูล การดื่มกาแฟเย็นโดยเฉลี่ยของท่านในช่วงอายุ 15-34 ปี 
หากไม่ดื่ม กดเลือก “ไม่ดื่ม” (หมายเลข 27) 

17. กด เลือก “ต่อไป” (หมายเลข 28) 
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รูปที่ 15 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มชาร้อนโดยเฉลี่ย 
 

18. กรอกข้อมูล การดื่มชาร้อนโดยเฉลี่ยของท่านในช่วงอายุ 15-34ปี หากไม่
ดื่ม กดเลือก “ไม่ดื่ม” (หมายเลข 29) 

19. กด เลือก “ต่อไป” (หมายเลข 30) 
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รูปที่ 16 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มชาเยน็โดยเฉลี่ย 
 

20. กรอกข้อมูล การดื่มชาร้อนโดยเฉลี่ยของท่านในช่วงอายุ 15-34ปี หากไม่
ดื่ม กดเลือก “ไม่ดื่ม” (หมายเลข 31) 

21. กด เลือก “ต่อไป” (หมายเลข 32) 
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รูปที่ 17 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 
 

22. กรอกข้อมูล การสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยของท่านในช่วงอายุ 15-34ปี หากไม่
สูบ กดเลือก “ไม่สูบ” (หมายเลข 33) 

23. กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 34) 
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รูปที่ 18 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกิจกรรมทางกายที่เก่ียวกับการท างาน 

 
24. กรอกข้อมูล กิจกรรมทางกายที่เก่ียวกับการท างานของทา่นในชว่งอายุ 

15-34 ป ี(หมายเลข 35) 
25. กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 36) 
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รูปที่ 19 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกิจกรรมทางกายที่เก่ียวกับการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ 
 

26. กรอกข้อมูล กิจกรรมทางกายที่เก่ียวกับการเดินทางไปยังที่ตา่ง ๆ ของ
ท่านในช่วงอายุ 15-34 ป ี(หมายเลข 37) 

27. กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 38) 
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รูปที่ 20 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกิจกรรมนันทนาการ 
 

28. กรอกข้อมูล กิจกรรมนันทนาการของท่านในช่วงอายุ 15-34 ปี 
(หมายเลข 39) 

29. กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 40) 
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รูปที่ 21 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มเหล้า 
 

30. กรอกข้อมูล การดื่มเหล้าของท่านในช่วงอายุ 15-34 ปี หากไมด่ื่ม กด
เลือก “ไม่ดื่ม” (หมายเลข 41) 

31. กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 42) 
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รูปที่ 22 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มเบียร์ 

 
32.  กรอกข้อมูล การดื่มเบียร์ของท่านในช่วงอายุ 15-34 ปี หากไมด่ื่ม กด

เลือก “ไม่ดื่ม” (หมายเลข 43) 
33.  กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 44) 
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รูปที่ 23 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการดื่มไวน์ 
 

34.  กรอกข้อมูล การดื่มไวน์ของท่านในช่วงอายุ 15-34 ปี หากไม่ดืม่ กดเลือก 
“ไม่ดื่ม” (หมายเลข 45) 

35.  กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 46) 
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รูปที่ 24 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการพักผ่อน 
 

36.  กรอกข้อมูล การพักผ่อนของท่านเพียงพอหรือไม่ในช่วงอายุ 15-34 ปี 
(หมายเลข 47) 

37.  กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 48) 
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รูปที่ 25 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเคยมีการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ ด้วยโรคหรือ
อาการที่เกี่ยวข้องกับไขมันในเสน้เลือด 

38.  กรอกข้อมูล เคยมีการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ ด้วยโรคหรืออาการที่
เก่ียวข้องกับไขมันในเส้นเลือดของท่าน ในช่วงอายุ 15-34 ปี หากไม่เคยตรวจ กดเลือก 
“ไม่เคยตรวจ” (หมายเลข 49) 

39.  กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 50) 
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รูปที่ 26 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลน้ าหนัก 
 

40.  กรอกข้อมูล น้ าหนักของท่านในช่วงอายุ 15-34 ปี (หมายเลข 51)  
41.  กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 52) 
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รูปที่ 27 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเคยมีภาวะเครียด จนต้องพบแพทย์หรือรับประทาน
ยา เคยชาปลายมือปลายเท้าไมท่ราบสาเหตุ เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เก่ียวกับ

หลอดเลือด เคยมีเนื้องอก  
 

42.  กรอกข้อมูล เคยมีภาวะเครียด จนต้องพบแพทย์หรือรับประทานยา เคย
ชาปลายมือปลายเท้าไมท่ราบสาเหตุ เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เก่ียวกับหลอด
เลือด เคยมีเนื้องอก ของท่านในช่วงอายุ 15-34 ปี (หมายเลข 53)   

43.  กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 54) 
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รูปที่ 28 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลอาการที่เกี่ยวข้อง 

44.  กรอกข้อมูลเคยปัสสาวะเวลากลางคืน 3 คร้ังขึ้นไป เคยน้ าหนกัลด/
อ่อนเพลีย เคยเป็นแผลที่ริมฝีรมิปากบ่อยและหายยาก เคยมีอาการตาพร่ามัว่ ต้อง
เปลี่ยนแวน่ เคยมีแผลที่เท้าที่มสีาเหตุจากเบาหวาน เคยต้องตดัขา โดยมีสาเหตุ
เนื่องจากเบาหวาน ของท่านในช่วงอายุ 15-34 ปี (หมายเลข 55)  

45.  กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 56) 
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รูปที่ 29 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเคยมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ ด้วยโรคหรือ
อาการโรคตับอ่อนอักเสบ 

 
46.  กรอกข้อมูล เคยมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ ด้วยโรคหรืออาการ

โรคตับอ่อนอักเสบ หากไม่เคยตรวจ กดเลือก “ไม่เคยตรวจ” (หมายเลข 57) 
47.  กดเลือก “ไม่เคยตรวจ” (หมายเลข 58) 
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รูปที่ 30 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเคยมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ ด้วยโรคไต 
 

48.  กรอกข้อมูล เคยมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ ด้วยโรคไต หากไม่
เคยตรวจ กดเลือก “ไม่เคยตรวจ” (หมายเลข 59) 

49.  กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 60) 
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รูปที่ 31 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเคยมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ ด้วยโรคหัวใจ 

50.  กรอกข้อมูล เคยมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ ด้วยโรคหัวใจ หาก
ไม่เคยตรวจ กดเลือก “ไม่เคยตรวจ” (หมายเลข 61) 

51.  กดเลือก “ต่อไป” (หมายเลข 62) 
 

ส่วนที่ 3 

 
รูปที่ 32 ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ ณ ปัจจุบนั 

1. กรอกข้อมูล ขนาดรอบเอวของท่านในช่วงอายุ 15-34 ป ี(หมายเลข 63) 
2. กดเลือก “พยากรณ์” (หมายเลข 64) 
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ผลการพยากรณ์ 
 

 
 

 
 

รูปที่ 33 ขั้นตอนแสดงผลพยากรณ์โรคเบาหวาน 
1. เลือก ผลการพยากรณ์ โรคเบาหวาน (หมายเลข 65) 
2. กดเลือก “พยากรณ์” (หมายเลข 66) 
3. เลือก ผลการพยากรณ์ โรคความดันโลหิตสงู (หมายเลข 67) 
4. กดเลือก “พยากรณ์” (หมายเลข 68) 
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รูปที่ 34 ขั้นตอนการแสดงสรุปผลการพยากรณ์ โรคความดันโลหิตสูง และผลพยากรณ์

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ผลการพยากรณ์ที่แสดงในระบบสารสนเทศฯ เกิดจากการพัฒนาตัวแบบด้วย

เทคนิคเหมืองข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี ศรี
สะเกษ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร และอ านาจเจริญ รวมท้ังหมดจ านวน 
417 คน ผู้วิจัยและคณะท าการสัมภาษณ์ย้อนหลังไปถึงในแต่ละช่วงอายุของผู้สูงอายุ  
โดยแบ่งออกเป็น ข้อมูลส่วนตัว ประวัติด้านสุขภาพ พฤติกรรมด้านสุขภาพ และสุขภาพ
ปัจจุบันของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผลพยากรณ์ที่แสดงในระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความ
เสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเทคนิค
เหมืองข้อมูล ในภาคตะวัน-ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในทาง
การแพทย์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้วิจัยและคณะหวังเพียงว่าผลพยากรณ์ที่เกิดขึ้น
จะช่วยให้ผู้ใช้ระบบฯ จะเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม รวมถึงเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเองหรือผู้ใกล้ชิด 
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ชื่อรายงานการวิจัย  : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ 
 ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  
 เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุโดยเทคนิคเหมืองข้อมูลในภาคตะวัน- 
 ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ชื่อผู้วิจัย                : นายพัฒนศักดิ์  ปทุมวัน และคณะ 
ปีที่ท าการวิจัย     : 2559 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
ผู้สูงอายุเมื่ออยู่ในช่วงอายุวัยท างาน ที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
รวมถึงผลทางด้านสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อน าไปสร้างตัวแบบในการพยากรณ์
ความเสี่ยงของผลทางด้านสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมในวัยท างานของประชากร
ผู้สูงอายุกับผลทางด้านสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล และน าตัว
แบบไปสร้างระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความ  เสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน รวมถึงผลทางด้านสุขภาพ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ที่ท างานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราเซอร์ และสามารถรองรับการท างานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บ
เล็ต 

ผลจากการวิจัยพบว่าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ประชากรผู้สูงอายุ 
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 417 คน ที่    อาศัยภายในเขตอ าเภอเมือง 
ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร และอ านาจเจริญ โดยเก็บข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลด้านสุขภาพ ณ ปัจจุบัน และข้อมูลด้าน
พฤติกรรมสุขภาพในช่วงอายุวัยท างานของผู้สูงอายุ มีผลสรุปดังนี้ จากผู้ให้สัมภาษณ์
ทั้งหมดเป็นโรคเบาหวาน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.94 ในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน
พบว่าเป็นเบาหวานตอนโต (เบาหวานที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน) 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 
49.37 เป็ น เบาหวานตั้ งแต่ เด็ กหรือตั้ งแต่ เกิ ด  (เบาหวานที่ ต้ องพึ่ ง อินซู ลิน )          
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จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.80 และไม่ทราบชนิด 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.37 
และจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นโรคความดันโลหิตสูง 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.05 
ในกลุ่มที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงพบว่าเป็นแบบทุติยภูมิ (ความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุที่
แน่นอน ชัดเจน ตรวจหาสาเหตุได้) 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.96 เป็นความดันโลหิต
สูงแบบปฐมภูมิ (ความดันโลหิตสูงที่เกิดโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด) 34 รายคิดเป็นร้อย
ละ 23.94 และไม่ทราบแบบ 47 ราย คิด เป็นร้อยละ 33.10 และพบว่าเป็ น
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.19 จาก
จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด จากข้อมูลที่ได้น าไปสร้างตัวแบบด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวแบบ ดังนี้ 1) ตัวแบบการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน 
พบตัวแบบช่วงอายุ 15-44 ปี ในกลุ่มชุดข้อมูลเพศชายมีค่าความถูกต้องของโมเดล
โดยรวมทุกคลาสเท่ากับ 81.99% +/-11.19% ความแม่นย าของโมเดลพบว่าตัวแบบ
ช่วงอายุ 15-54 ปี และตัวแบบช่วงอายุ 15- 60 ปี ในกลุ่มชุดข้อมูลทั้งหมด มีค่าความ
แม่นย าอยู่ที่ 100% ความถูกต้องของโมเดลพบว่าตัวแบบในช่วงอายุ 15-34 ปี ในกลุ่ม
ชุดข้อมูลเพศหญิงมีค่า 7.36% +/-14.96% และตัวแบบดังกล่าวมีค่าความแม่นย าและ
ความถูกต้องของโมเดลสูงที่สุดคือ 14.04% 2) ตัวแบบการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิด
โรคเบาหวานชนิดใด กรณีเป็นโรคเบาหวาน พบตัวแบบช่วงอายุ 15-54 ปี และตัวแบบ
ช่วงอายุ 15-60 ปี ในกลุ่มชุดข้อมูลเพศหญิง มีค่าความถูกต้องของโมเดลโดยรวมทุก
คลาสอยู่ที่ 96.67% +/-10.00% และทั้งสองตัวแบบมีความแม่นย าของโมเดลสูงสุดอยู่
ที่ 96.55 ส าหรับความถูกต้องของโมเดลตัวแบบที่มีค่าสูงที่สุดคือตัวแบบช่วงอายุ 15-
34 ปี และ 15-44 ปี ในกลุ่มชุดข้อมูลเพศหญิง มีความถูกต้องของโมเดลอยู่ที่ 11.67% 
+/-18.33% และเป็นตัวแบบที่มีความแม่นย าและความถูกต้องของโมเดลสูงที่สุดคือ 
10.34% 3) ตัวแบบการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและการเกิดโรคความ
ดันโลหิตสูง กรณีเป็นโรคเบาหวาน ตัวแบบที่มีค่าความถูกต้องของโมเดลโดยรวมทุก
คลาสสูงสุดคือตัวแบบช่วงอายุ 15-34 ปี มีค่าความถูกต้องของโมเดลโดยรวมทุกคลาส
อยู่ที่ 93.00% +/-10.77% และมีค่าความแม่นย าของโมเดล 92.86% 4) ตัวแบบการ
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พยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตัวแบบที่มีค่าความถูกต้องของโมเดล
โดยรวมทุกคลาสสูงสุดอยู่ที่  75.59% +/-10.20% ความถูกต้องของโมเดลอยู่ที่ 
15.36% +/-16.01% และความแม่นย าและความถูกต้องของโมเดลอยู่ที่ 25.00% คือ
ตัวแบบช่วงอายุ 15-34 ปี ในกลุ่มชุดข้อมูลเพศชาย และตัวแบบที่มีค่าความแม่นย าของ
โมเดลสูงที่สุดคือ ตัวแบบช่วงอายุ 15-44 ปี และ15-54 ปี มีค่าความแม่นย าอยู่ที่ 
100% 5) ตัวแบบการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงแบบใด กรณี
เป็นโรคความดันโลหิตสูง พบตัวแบบที่มีค่าความถูกต้องของโมเดลโดยรวมทุกคลาส
สูงสุดอยู่ที่ 75.71% +/-15.31% และ 75.71% +/-23.20% ในตัวแบบช่วงอายุ 15-34 
ปี และ 15-60 ปี ในกลุ่มชุดข้อมูลเพศหญิงตามล าดับ และทั้งสองตัวแบบข้างต้นมีความ
แม่นย าของโมเดลสูงสุดอยู่ที่ 78.81% +/-24.29 ความถูกต้องของโมเดลพบค่าสูงสุดใน
ตัวแบบช่วงอายุ 15-54 ปี กลุ่มชุดข้อมูลทั้งหมดโดยมีค่าความถูกต้องของโมเดลอยู่ที่ 
39.22% +/-14.24% และมีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุดอยู่ที่ 38.95% 6) ตัว
แบบการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
กรณีเป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่มีค่าความถูกต้องของโมเดลโดยรวมทุกคลาสสูงที่สุด
คือ 93.00% +/-14.18% และมีค่าความแม่นย าของโมเดลสูงที่สุดคือ 92.63% คือตัว
แบบช่วงอายุ 15-54 ปี และตัวแบบช่วงอายุ 15-60 ปี ตามล าดับ  

พบปัจจัยที่ผลต่อการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง ดังต่อไปนี้ 1) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพันธุกรรม คือ ปู่ พ่อ พี่น้อง (สายตรง) มี
ประวัติได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคเก๊าท์ ย่า ยาย พ่อ มีประวัติ
การเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน และย่า พี่น้อง (สายตรง) มีประวัติได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 2) ปัจจัยที่ส่งผลจากพฤติกรรม คือ 
การมีกิจกรรมนันทนาการ ระดับความหนักของกิจกรรม ระดับความหนักของกิจกรรม
เกี่ยวกับการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ  ระยะเวลาท างานเฉลี่ยกี่วัน/สัปดาห์  การดื่ม
เครื่องดื่ม ชาเย็น กาแฟร้อน การรับประทาน ผัก ผลไม้ ชอบอาหาร รสหวาน รสจืด 
ชอบทานอาหารส าเร็จรูป และอาหารจานด่วน 3) ปัจจัยอ่ืน ๆ รายได้ (บาท/เดือน) 
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ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน รวมถึงผลทางด้านสุขภาพ เม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ เรียบร้อยแล้ว และ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศต่อไป 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหา   
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากการให้

นิยามขององค์การสหประชาชาติ ว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วน
เกิน 10% หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่า
ประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีเพิ่มเป็น 20% และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่ม
เป็น 14% และปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 12.59% และคาดว่า
จะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2568 (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ ปราโมทย์ ประสาทกุล , 
2555) การเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็วเช่นนี้ สิ่งส าคัญอย่างยิ่งก็คือการมีความรู้
ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้สูงวัย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม
ก่อนจะถึงวัยสูงอายุเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในวัยสูงอายุได้ยาวนาน 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยง
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึงผลทางด้านสุขภาพ เมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
ผู้สูงอายุเมื่ออยู่ในช่วงอายุวัยท างาน ที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
รวมถึงผลทางด้านสุขภาพ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 2) เพื่อสร้างตัวแบบในการพยากรณ์
ความเสี่ยงของผลทางด้านสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมในวัยท างานของประชากร
ผู้สูงอายุกับผลทางด้านสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 3) เพื่อ
สร้างระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน รวมถึงผลทางด้านสุขภาพ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จากตัวแบบที่วิเคราะห์
โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล ที่ท างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราเซอร์ และ
สามารถรองรับการท างานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 

จากผลการด าเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์
ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดย
เทคนิคเหมืองข้อมูล ในภาคตะวัน -ออกเฉียงเหนือตอนล่างผู้วิจัยและคณะได้
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ปัสสาวะเวลากลางคืน 3 ครั้งขึ้นไป (ก่อนนอนหรือตื่นขึ้นมาปัสสาวะระหว่างคืน) 
น้ าหนักลด/อ่อนเพลีย มีภาวะเครียดจนต้องพบแพทย์หรือรับประทานยา มีอาการ
เจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคตับอ่อนอักเสบ โรคไต และโรคหัวใจ  มีผลตรวจ
คอเลสเตอรอล กรณีมีระดับ high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) กรณี
มีระดับคอเลสเตอรอลรวม (TC) กรณีมีระดับไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride, TG) เป็น
แผลที่ริมฝีปากบ่อยและหายยาก และมีแผลที่เท้าที่มีสาเหตุจากเบาหวาน 

จากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
เหมืองข้อมูล ด้านสาธารณสุข และผู้ใช้งานทั่วไป มีผลประเมินอยู่ในระดับดีทั้งหมด จึง
สรุปได้ว่าระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
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