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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกประเภทผู้ป่วยที่มภี าวะเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน
อกนิษฐ์ ทองจิตร1* พูลพงศ์ สุขสว่าง2 และ จตุภัทร เมฆพายัพ3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบการจําแนกประเภทผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคเบาหวาน โดยใช้ตัวแบบการจําแนกประเภทข้อมูล 2 วิธี คือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนย้อนกลับ (Back
Propagation Neural Networks: BPNN) กับ โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค
(Back Propagation Neural Networks with Particle Swarm Optimization: BPNN-PSO) ชุดข้อมูลที่นํามาทดลอง
เป็นตัวอย่างผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2561 จํานวน 7,000 ระเบียน วิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานวิธี 10-Fold Cross
Validation ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน จํานวน 10 ตัวแปร ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการ
สูบบุหรี่ ประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประวัติเบาหวานในญาติสายตรง ประวัติความดันโลหิตสูงในญาติสายตรง
ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว และความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว ผลการวิจัยปรากฏว่า
ค่าความถูกต้องของตัวแบบจําแนกผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วยวิธี BPNN-PSO ให้ค่าความถูกต้องสูง
กว่าวิธี BPNN ที่ค่าความถูกต้อง 90.57% และให้ค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error: MSE)
ต่ํากว่าวิธี BPNN ที่ค่า MSE เท่ากับ 0.09
คําสําคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม, การหาค่าเหมาะสมที่สดุ แบบกลุ่มอนุภาค, โรคเบาหวาน
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The Comparison of Classification Efficiency of Patients Who are Risk Diabetes
Akanit Thongjit1* Poonpong Suksawang2 and Jatupat Mekparyup3
Abstract
This research aimed to compare efficiency model for classify patients who are risk diabetes.
There are two data classification method used, Back Propagation Neural Networks (BPNN) and Back
Propagation Neural Networks with Particle Swarm Optimization (BPNN-PSO). The data sets were
provided by subjects who are risk to develop diabetes and are more than 35 years old, living in the
area under the responsibility of Nakhon Phanom Provincial Health Office in year 2018. The total number
of records was 7,000 cases. The data was analyzed by using technique on 10-Fold Cross Validation.
Factors that affect the risk of diabetes included 10 variables: age, sex, smoke, alcohol, diabetes medical
in family (DMFAMILY), hypertension in family (HTFAMILY), body mass index (BMI), waist, systolic blood
pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP). The results have shown that the BPNN-PSO model
provided the accuracy in classification the diabetes higher than that of the BPNN model at 90.57% and
the Mean Square Error lower than the BPNN models at MSE=0.09.
Keywords: Artificial Neural Networks, Particle Swarm Optimization, Diabetes
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1. บทนํา
จากร ายงานของสํ านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสสตร์
พ า สถานกาารณ์
สํานักงานนปลัดกระทรวงงสาธารณสุข พบว่
โรคเบาหวานในประเทศไททยมีแนวโน้มเพิพิ่มขึ้นอย่างต่อเนืนื่อง
โดยอัตราเสียชีวิตจากโรรคเบาหวานต่อประชากรแสน
อ
นคน
ของประเททศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-25558 เท่ากับ 144.93
17.53 แลละ 17.83 ตามมลําดับ [1] จากรายงานดังกลล่าว
แสดงให้เหห็นว่า โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในกลุ
ง ่มโรคที่เเป็น
ปัญหาสําคัญด้านสาธารรณสุข ซึ่งมีปัจจั
จ ยนําไปสู่โรคคที่มี
ปัจจัยเสี่ยยงร่วม ดังนั้น หากมีวิธีการทที่สามารถจําแแนก
ผู้ป่วยหรืออผู้ที่มีความเสี่ยงต่
ย อการเป็นโรรคเบาหวานได้ด้ จะ
ทําให้ ทราาบถึ งสภาวะกการดํ าเนิ นโรคคซึ่ งจะนํ าไปสู่ กการ
ป้องกันแลละการได้รับการรักษาที่เหมาะะสม
จากการศึกษางานวิวิ จัยที่ผ่านมาโโครงข่ ายประสสาท
เทียม (Arrtificial Neuraal Networks) เป็นวิธีการที่นนิิ ยม
นํ ามาใช้ ใในการแก้ ปั ญหาด้
ห านต่ าง ๆ อย่ างแพร่ หลลาย
เนื่องจากความสามารถถในการเรียนรูรู้ อาทิเช่น ปัญญหา
ด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาสสตร์ หรือทางด้้านการแพทย์ เเป็น
ต้น ซึ่งการวินิจฉัยโรคหหรือจําแนกข้อมูลทางการแพพทย์
ส่วนใหญ่แแล้วนิยมใช้โครรงข่ายประสาทเทียม เนื่องจาากมี
ความสามมารถในการจําแนกข้
า
อมูล ดังเช่
ง นงานวิจัยขของ
Botaca eet al. [2] ได้ด้ศึกษาทํานายกการป่วยเป็นมะะเร็ง
ต่อมลูกหมมาก โดยใช้โครงข่
ค ายประสาาทเทียมแบบเพพอร์
เซปตรอนนหลายชั้น (Muulti-Layer Perrceptron Neuural
Networkss: MLPNN) RBF-MLP
R
และะ Recurrent NN
(RNN) เปรียบเทียบกกับการถดถอยยแบบโลจิสติก ผล
การศึ ก ษษาพบว่ า ประ สิ ท ธิ ภ าพควาามแม่ น ยํ า ในกการ
ทํานายโดดยใช้โครงข่ายปประสาทเทียมดี
ม กว่าการถดถถอย
แบบโลจิ สสติ ก ซึ่ งสอดคคล้ องกั บ Sum
mathi
แและ
Santhakuumaran [3] ได้
ไ ศึกษาโครงขข่ายประสาทเทีทียม
แบบเพอร์ร์เซปตรอนหลาายชั้น (MLPNN) สําหรับทํานนาย
การเป็นโรรคความดันโลลหิตสูง ผลลการศึกษาพบบว่า
MLPNN สสามารถทํานายยการเป็นโรคความดันโลหิตสู งได้
อย่างมีปรระสิทธิภาพ จากข้อมูลข้างต้
ง น พบว่าเทคคนิค
โครงข่ายประสาทเทียมมี
ม ความเหมาะะสมกับการนําามา
ทํานายโรรคได้อย่างแม่นยํ
น า แต่อย่างไไรก็ตาม โครงขข่าย
ประสาทเททียมแบบแบบบป้อนย้อนกลับยั
บ งมีข้อเสีย คือ มี
การเรียนรู้ที่ช้าเนื่องจาากการปรับค่าน้นําหนัก (Weigght)
และค่าคววามเอนเอียง (Bias) จากสสาเหตุดังกล่าวไได้มี
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นักวิ
ก จัยเสนอแนววทางแก้ปัญห าโดยประยุกต์การหาค่า
เหมมาะสมที่สุดแบบบกลุ่มอนุภา ค (Particle Swarm
Opptimization: PSO)
P ในการปรัรับค่าน้ําหนักที่เหมาะสม
ที่สุสุ ดให้ กั บโครงขข่ ายงานประสสาทแทนการววนปรั บค่ า
น้ํ าหนั
า ก แบบเดิม ส่ ง ผลให้ ค่ าาผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จากแต่
จ
ละ
ข่ายงานมีการลู่เข้าหาค่าคําตออบที่เหมาะสมม และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพควาามถูกต้องของกการจําแนกประะเภทข้อมูล
ด้วยโครงข่ายประะสาทเทียมได้ [[4]
ดังนั้นการวิจยในครั
ัย ้งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อเปปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของงตัวแบบจําแน กประเภทผู้ปวยที
่ว ่มีภาวะ
เสี่ยงต่
ย อการเป็นโรคเบาหวาน
โ
โโดยใช้ตัวแบบกการจําแนก
ปรระเภทข้อมูล 2 วิธี คือ โครงงข่ายประสาทเทียมแบบ
ป้อนย้
อ อนกลับ (BBPNN) กับ โครงข่ายประะสาทเทียม
ร่ ว มกั บ การหาคค่ า เหมาะสม ที่ สุ ด แบบกลุ่ มอนุ ภ าค
(BPPNN-PSO)
่ ย่ วข้อง
2. วรรณกรรมทีเกี
2.1 โครงข่ายประสาทเทียม
มีพื้นฐานมาจจากการจํา ลอองการทํ า งานของสมอง
มนุนุ ษ ย์ ด้ ว ยโปรแแกรมคอมพิ ววเตอร์ จุ ด มุ่ ง หมายของ
ห
โครรงข่ายประสาทเทียมคือ ต้อองการให้คอมมพิวเตอร์มี
ความชาญฉลาดใในการเรียนรู้เหหมือนมนุษย์ ซึ่งสามารถ
ก
และสามมารถนําความมรู้ไปประยุกต์กับปัญหา
ฝึกฝนได้
การจําแนกข้อมูลได้การเรียนรรู้ของโครงข่ายประสาท
เทียมทํ าได้ โดยการส่ งข้ อมู ล เข้ามายั งส่ วนที
น ่เ รีย กว่ า
ับ อมูลการ
เพออร์เซปตรอน(PPerceptron) ซึ ่งทําหน้าที่รบข้
เรียนรู
ย ้ของโครงข่ายประสาทเทียยมจะผ่านการปประมวลผล
2 ขัข้นตอน คือ ขันตอนการหาผล
้น
ลรวมและขั้นตอนการแปลง
ด้วยฟังก์ชันกระตตุ้น ดังรูปที่ 1 โดยโครงข่ายประสาท
เทียมจะมี
ย
การป้อนข้
อ อมูลเข้าแลละการกําหนดค่าน้ําหนัก
ซึ่งแบ่งชั้น (Layeer) การทํางานอออกเป็น 3 ชัน้ ดังนี้

รูปที
ป ่ 1 แบบจําลอองการทํางานขอองโครงข่ายประะสาทเทียม
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2.1.1 ชั้นนําเข้า (Input Layer) ทําหน้าที่
นําเข้าข้อมูลเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียม โดยข้อมูลนี้จะ
นําไปประมวลผลในแต่ละโหนด (Node) ของชั้นถัดไป
2.1.2 ชั้นซ่อน (Hidden Layer) ทําหน้าที่รับ
ข้อมูลจากชั้นนําเข้าโดยการกําหนดค่าน้ําหนักของข้อมูล
จากชั้นนําเข้า ก่อนรับข้อมูลเข้าสู่ชั้นซ่อน ชั้นซ่อนจะทํา
หน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มข้อมูลก่อนจะส่ง
ต่อข้อมูลไปยังชั้นต่อไป
2.1.3 ชั้นส่งออก (Output Layer) ทําหน้าที่
ส่งออกข้อมูลโดยผ่านการประมวลผลจากฟังก์ชันผลรวม
(Summation Function: S) เป็นผลรวมของข้อมูล
ป้อนเข้าที่ถ่วงด้วยค่าน้ําหนัก (W) กับค่าความเอนเอียง
(b) และฟังก์ชันการแปลง (Transfer Function) จนได้
ผลลัพธ์ ดังสมการที่ (1)
n

S =  Wi X i + b
i 1

(1)

ฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) เป็นส่วนที่
ทําหน้าที่แปลงผลรวมของข้อมูลป้อนเข้าให้เป็นผลลัพธ์
ในชั้นส่งออก ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ฟังก์ชัน
กระตุ้นแบบเชิงเส้น และฟังก์ชันกระตุ้นแบบไม่ใช่เชิงเส้น
ลักษณะทั่วไปของโครงข่ายประสาทเทียม คือ โหนด
จําลองมาจากรอยประสานประสาท (Synapse) ระหว่าง
ใยประสาทนําเข้า (Dendrite) ของเซลล์ประสาทตัวหนึ่ง
และแกนประสาทนํ าออก (Axon) ของเซลล์ ประสาท
อีกตัวหนึ่ง โดยมีฟังก์ชันการแปลงเป็นตัวกําหนดสัญญาณ
ส่งออก โครงข่ายประสาทเทียมสามารถแบ่งได้ 3 แบบ
ได้แก่
1) โครงข่ายประสาทแบบป้อนไปข้างหน้าชั้นเดียว
(Single-Layer Feed Forward Neural Networks)
ประกอบด้วยชั้นสัญญาณประสาทขาเข้าและชั้นสัญญาณ
ประสาทขาออกเท่านั้น
2) โครงข่ายประสาทแบบป้อนไปข้างหน้าหลายชั้น
(Multi-Layer Feed Forward Neural Networks)
มีลักษณะเช่นเดียวกับโครงข่ายประสาทแบบป้อนไป
ข้างหน้าชั้นเดียว แต่จะมีชั้นซ่อนเพิ่มขึ้นโดยอยู่ระหว่าง
ชั้นข้อมูลนําเข้าและชั้นส่งออก
3) โครงข่ า ยประสาทแบบป้ อ นย้ อ นกลั บ (Back
Propagation Neural Networks: BPNN) มีลักษณะ
เช่นเดียวกับโครงข่ายประสาทแบบป้อนไปข้างหน้า ซึ่งมี
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ชั้ น ซ่ อ นอย่ า งน้ อ ย 1 ชั้ น และมี ก ารวนซ้ํ า แบบป้ อ น
ย้อนกลับอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
หากแบ่ งโครงข่ ายประสาทเที ยมตามประเภทการ
เรียนรู้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ การเรียนรู้แบบมี
ผู้สอน (Supervised Learning) และการเรียนรู้แบบไม่มี
ผู้สอน (Unsupervised Learning) ปัจจุบันมีการพัฒนา
โครงข่ายประสาทเทียมอย่างต่อเนื่องซึ่งมีบทบาทอย่าง
มากในด้านการจําแนกรูปแบบการทํานาย การหาความ
เหมาะสมและการจั ดกลุ่ มซึ่ งมี งานวิ จั ยจํ านวนมากที่
นําเสนอวิธีการจัดประเภทข้อมูลโดยใช้โครงข่ายประสาท
เที ย ม แต่ ล ะงานวิ จั ย มี ส ถาปั ต ยกรรมของโครงข่ า ย
ประสาทเทียมที่แตกต่างกัน ขั้นตอนการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน สําหรับการวิจัยนี้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อน
ย้อนกลับโดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) กําหนดจํานวนโหนดชั้นนํ าเข้ า ชั้ นซ่อนและชั้ น
ส่ งออก อั ตราการเรี ยนรู้ จํ านวนรอบ ค่ าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้และสุ่มค่าน้ําหนักให้โครงข่ายประสาท
2) คํ า นวณค่ า ผลลั พ ธ์ ข องโครงข่ า ย และปรั บ ค่ า
น้ําหนักในกรณีที่เพอร์เซ็ปตรอนจําแนกข้อมูลผิดพลาด
3) ทําซ้ําชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Learning Data Set)
จนกระทั่งเพอร์เซ็ปตรอนจําแนกข้อมูลได้ผลลัพธ์ตามค่า
เป้าหมายที่กําหนดไว้
เนื่องจาก BPNN ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมด้วยวิธี
Gradient Descent เพื่อปรับค่าน้ําหนักของโครงข่าย
จากความคลาดเคลื่อน (Error) ที่ได้จากการเรียนรู้ แต่
การเรียนรู้ดังกล่าวทําให้ขั้นตอนการย้อนกลับมักประสบ
ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม (Local Optima) ทําให้
โครงข่ายประสาทเทียมไม่สามารถจําแนกประเภทข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4]
2.2 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุม่ อนุภาค
เป็ น วิ ธี ห าคํ า ตอบที่ เ หมาะสมจากการสั ง เกตการ
เคลื่อนไหวของสัตว์สังคม เช่น ฝูงนก ฝูงปลา เป็นต้น ซึ่ง
สัตว์สังคมเหล่านี้มีการส่งสัญญาณสื่อสารกันเพื่อให้ฝูง
ทราบตําแหน่งของอาหาร และสามารถเคลื่อนที่ไปยัง
แหล่งอาหาร (Sharing Information) นั้นได้อย่างถูกต้อง
โดยจะเรียกสัตว์แต่ละตัวที่อยู่ในฝูงว่า อนุภาค (Particle)
การเคลื่ อ นที่ ป ระกอบด้ ว ยตํ า แหน่ ง (Position) และ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ (Velocity) ซึ่ง Jaroenrat [5]
ได้ กํ าหนดขั้ นตอนการหาค่ าเหมาะสมที่ สุ ดแบบกลุ่ ม
อนุภาคประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 กําหนดอนุภาคเริ่มต้นและค่าความเร็ว
ในการเคลื่อนที่ของแต่ละอนุภาคโดยการสุ่ม
ขั้ น ตอนที่ 2 คํ า นวณค่ า ความเหมาะสม (Fitness
Value) ของแต่ละอนุภาคด้วยสมการฟังก์ชันเป้าหมาย
(Fitness Function)
ขั้นตอนที่ 3 เก็บค่าความเหมาะสมที่ดีสุดซึ่งเป็นค่า
ความเหมาะสมที่ดีสุดในรอบการทํางานปัจจุบัน (Pbest)
ขั้นตอนที่ 4 เก็บค่าน้ําหนักที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
(Gbest) พิ จ ารณาจากการวนรอบตั้ ง แต่ ร อบแรกถึ ง
ปัจจุบันซึ่งแตกต่างจาก Pbest ที่พิจารณาการเก็บค่าที่ดี
สุดเฉพาะรอบปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 5 ปรับค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของ
แต่ละอนุภาค ดังสมการที่ (2)

135

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้นําวิธี PSO มาประยุกต์การ
หาค่าน้ําหนักที่เหมาะสมให้กับแต่ละโครงข่ายประสาท
แทนการวนปรั บ ค่ า แบบเดิ ม ในขั้ น ตอนการปรั บ ค่ า
น้ําหนักของตัวแบบ BPNN เพื่อให้โครงข่ายงานระบบ
ประสาทมี ก ารลู่ เ ข้ า หาคํ า ตอบที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ
จําแนกผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
โดยขั้นตอนวิธีการทํางานของโครงข่ายประสาทเทียม
ร่ ว มกั บ การหาค่ า เหมาะสมที่ สุ ด แบบกลุ่ ม อนุ ภ าค
(BPNN-PSO) ดังรูปที่ 2

VD' = w × VD  + n1 ×random1 ()  PbestD  XD  

n2  random2 ()  [GbestD  XD ]

(2)

'
เมื่อ VD แทน ค่าความเร็วที่คํานวณได้จาก
อนุภาครุ่นปัจจุบัน
VD แทน ค่าความเร็วที่คํานวณได้จาก
อนุภาครุ่นก่อน
W แทน ค่าการถ่วงน้ําหนัก
n1 , n2 แทน ค่าคงที่อัตราการเร่งในการค้นหา

ขั้นตอนที่ 6 ปรับค่าน้ําหนักของแต่ละอนุภาคโดยใช้
ผลลั พ ธ์ จ ากการคํ า นวณในสมการ (2) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ความเร็วที่คํานวณได้จากอนุภาครุ่นปัจจุบัน โดยการ
เพิ่มข้อมูล ดังสมการที่ (3)
X D' VD'  X D
(3)
'
เมื่อ X D แทน ตําแหน่งที่คํานวณได้จากอนุภาค
รุ่นปัจจุบัน
XD แทน ตําแหน่งที่คํานวณได้จากอนุภาค
รุ่นก่อน
ขั้ นตอนที่ 7 ตรวจสอบเงื่ อนไข 2 ลั กษณะ ได้ แก่
เงื่ อนไขที่ 1 ผลลั พธ์ ที่ ได้ มี ค่ าที่ สู งหรื อดี กว่ าคํ าตอบที่
ต้องการ และเงื่อนไขที่ 2 จํานวนรอบการทํางานถึงค่าที่
กําหนดไว้หากพบว่าการทํางานมีทั้ง 2 เงื่อนไขให้หยุด
การทํางาน แต่ถ้าไม่ครบทั้ง 2 เงื่อนไขให้กลับไปทําซ้ํา
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2
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รูปที่ 2 ขั้นตอนวิธีโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับวิธกี าร
หาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุม่ อนุภาค [6]
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
บทความวิจัยนี้นําเสนอวิธีการจําแนกผู้ป่วยที่มีภาวะ
เสี่ ย งต่ อ การเป็ น โรคเบาหวานโดยเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพการจําแนกผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวานโดยใช้วิธี BPNN และวิธี BPNN-PSO
3.1 การเตรียมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้จากฐานข้อมูลของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นข้อมูล
ผู้ป่วยที่มาคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานที่มี
อายุ ตั้ ง แต่ 35 ปี ขึ้ น ไป ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2561
จํานวนทั้ งหมด 7,000 ระเบี ยน คั ดเลื อกจากระเบี ยน
ข้อมูลด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นโรคเบาหวาน จํานวน
10 ตัวแปร ได้แก่ อายุ (AGE) เพศ (GENDER) ประวั ติ
การสูบบุหรี่ (SMOKE) ประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ALCOHOL) ปร ะวั ติ เ บ า ห ว า น ใ น ญ า ติ ส า ย ต ร ง
(DMFAMILY) ประวัติความดันโลหิตสูงในญาติสายตรง
(HTFAMILY) ดัชนีมวลกาย (BMI) เส้นรอบเอว (WAIST)
ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว (SBP) และความดันโลหิต
ช่วงหัวใจคลายตัว (DBP) [7], [8], [9] รายละเอียดข้อมูล
สําหรับใช้ในการสร้างตัวแบบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดข้อมูล
ตัวแปร
1. AGE
2. SEX

รายละเอียด
อายุผู้ป่วย
เพศของผู้ป่วย

3. SMOKE

ประวัติการสูบบุหรี่

4. ALCOHOL

ประวัติการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

5. DMFAMILY

ประวัติเบาหวาน
ในญาติสายตรง

6. HTFAMILY

ประวัติความดัน
โลหิตสูงในญาติ
สายตรง
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รหัสข้อมูลป้อนเข้า
ตัวเลขอายุ
1=ชาย
2= หญิง
1 = ไม่สูบ
2 = สูบนานๆครั้ง
3 = สูบเป็นครั้งคราว
4 = สูบเป็นประจํา
9 = ไม่ทราบ
1 = ไม่ดื่ม
2 = ดื่มนาน ๆ ครั้ง
3 = ดื่มเป็นครั้งคราว
4 = ดื่มเป็นประจํา
9 = ไม่ทราบ
1 = มี
2 = ไม่มี
9 = ไม่ทราบ
1 = มี
2 = ไม่มี
9 = ไม่ทราบ

ตารางที่ 1 คุณลักษณะเบื้องต้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อกลุ่ม
มีภาวะเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน (ต่อ)
ตัวแปร
7. BMI
8. WAIST
9. SBP
10. DBP

รายละเอียด
ดัชนีมวลกาย
เส้นรอบเอว
ความดันโลหิตขณะ
หัวใจบีบตัว
ความดันโลหิตขณะ
หัวใจคลายตัว

รหัสข้อมูลป้อนเข้า
ตัวเลขดัชนีมวลกาย
ค่าตัวเลขเส้นรอบเอว
ค่าตัวเลขความดันโลหิต
ขณะหัวใจบีบตัว
ค่าความดันโลหิตขณะ
หัวใจคลายตัว

3.2 การสร้างตัวแบบจําแนกผู้ปว่ ยที่มีความเสีย่ งต่อ
การเป็นโรคเบาหวาน
ตั วแบบที่ ใช้ จํ าแนกผู้ ป่ วยมี ภาวะเสี่ ยงต่ อการเป็ น
โรคเบาหวาน มีทั้งหมด 2 ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบ BPNNPSO และ ตัวแบบ BPNN โดยใช้ฟังก์ชันกระตุ้นไฮเพอร์
โบลิกแทนเจนต์ (Hyperbolic Tangent Function) และ
Purelin ในการหาค่าผลลัพธ์ของแต่ละโหนด ใช้ฟังก์ชัน
ค่าคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error
Function) เป็นฟังก์ชันคอส (Cost Function) สําหรับ
กระบวนการมินิไมเซชัน (Minimization) กําหนดค่า MSE
เท่ ากั บ 1012 จํ านวนรอบสู งสุ ดในการปรั บค่ านํ้ าหนั ก
เท่ากับ 500 รอบ อัตราการเรียนรู้เท่ากับ 0.95 โมเมนตัม
(Momentum) เท่ากับ 0.05 และเลือกใช้การหาค่า
เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคเป็นฟังก์ชันในการปรับค่า
น้ําหนักและค่ าความเอนเอียง แทนการวนโดยกําหนด
ค่าพารามิเตอร์สําหรับการเรียนรู้ PSO ดังนี้ ค่าคงที่อัตรา
การเร่งในการค้นหา n1 และ n2 เท่ากับ 2 ค่าน้ําหนัก
เริ่มต้น (W) เท่ากับ 1 และ จํานวนอนุภาคเท่ากับ 10
3.3 การตรวจสอบประสิทธิภาพการจําแนก
ในงานวิ จั ย นี้ ใ ช้ ก ารแบ่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ นํ า ตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของตั วแบบด้ วยวิ ธี K-Fold
Cross
Validation โดยแบ่ ง ข้ อ มู ล เป็ น ชุ ด การฝึ ก เรี ย นรู้
(Learning Data Set) และชุดตรวจสอบ (Validation
Data Set) 10 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยใช้ 8 ส่วนเป็นชุดการ
เรียนรู้และอีก 2 ส่วนเป็นชุดการตรวจสอบ ซึ่งจะทํา
สลับกันจนครบทั้งหมด 10 รอบ โดยจะตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการจํ าแนกประเภทข้ อมู ลด้ วยค่ าความ
ถูกต้องและค่าคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย ดังสมการที่
(4) และ (5)
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ad 
Accuuracy  
  100
 abcd

โดย

(4)

a คือ จํานววนผูป้ ่วยที่เป็นโรคเบาหวานแ
น
และ
ได้รบการทํ
บั
านายว่าเป็
า นโรคเบาหววาน
b คือ จํานวนผู
น ้ป่วยทีเ่ ป็นโรคเบาหวานแ
น
และ
ได้รับการทํ
บ านายว่าไม่
ไ เป็นโรคเบาหววาน
c คือ จํานววนผูป้ ่วยที่ไม่เป็นโรคเบาหวานแ
น
และ
ได้รับการทํ
บ านายว่าเป็นโรคเบาหวาาน
d คือ จํานววนผูป้ ่วยที่ไม่เปนโรคเบาหวานแ
ป็
และ
ได้รับการทํ
บ านายว่าไม่
ไ เป็นโรคเบาหววาน
MSE  

โดย

 Y  Y' 

2

N

(5)

Y คือ ค่าที่เกิดขึ้นจริง
Y ' คือ ค่าที่เกิดจากการทําํ นาย

4. ผลการวิจยั
4.1 ผผลการสร้างตัวแบบจํ
ว
าแนกผูป่ป้ วยที่มีความเสีสี่ยง
ต่อการเป็นนโรคเบาหวาน
จากกาารออกแบบตัวแบบจํ
ว
าแนกประเภทข้อมูล แและ
ใช้ โ ปรแกกรม MATLABB วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ วิ ธี โ ครงขข่ า ย
ประสาทเททียมแบบป้อนย้อนกลับ (BPNNN) และโครงขข่าย
ประสาทเทียมร่วมกับกาารหาค่าเหมาะะสมที่สุดแบบกกลุ่ม
อนุภาค (BBPNN-PSO) เพืพื่อเปรียบเทียบประสิ
บ ทธิภาพการ
จํ า แนกปประเภทผู้ ป่ วยที
ว ่ มี ภ าวะเสีสี่ ย งต่ อ การเ ป็ น
โรคเบาหววาน ซึ่งมีการเชืชื่อมโยงไปข้างหหน้าอย่างทั่วถึงโโดย
ที่เป็นโครรงสร้างข่ายงานนระบบประสาาทเทียมแบบป้ป้อน
ย้อนกลับ มีฟังก์ชันกรระตุ้นเชื่อมต่อการทํ
ก างานที่โหหนด
ของชั้ นนํ าเข้ า ชั้ นซ่ อน และชั้ นส่ งอออกเป็ นฟั งก์ ชั นนไฮ
เพอร์โบลิกแทนเจนต์ (Hyperbolic Tangent) แและ
Purelin ใใช้ฟังก์ชันเป้าหมายด้
ห
วยค่าความคลาดเคลื
ค
ลื่อน
กําลังสองเเฉลี่ย สําหรับตัวแบบการจําแนกประเภทข้
แ
ออมูล
โดยใช้โครรงข่ายประสาทเทียม ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ตัวแบบการจําแนกผู้ป่ วยที่มีภาวะเสียงต่
่ย อการ
เป็นโรคคเบาหวานโดยใ
ยใช้วิธี BPNN-PPSO
การเรียนรู้ของโครงข่
อ
ายประะสาทเทียมในกการจําแนก
ปรระเภทผู้ป่วยทีมี่ ภาระเสี่ ยงต่ต่อการเป็นโรคคเบาหวาน
สามมารถอธิบายได้ด้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ชั้นนํนาเข้า มีจํานวนนโหนดทั้งหมดด 10 โหนด
ซึ่งจะมี
จ ค่าเท่ากับจํจานวนตัวแปรรปัจจัยที่ส่งผลตต่อการเป็น
โรคคเบาหวาน จํานวน
น 10 ตัวแป ร ได้แก่
AGE
แทน อายุ
GENDER แทน เพศ
SMOKE แทน
แ ประวัติกาารสูบบุหรี่
ALCOHOL แทน
แ ประวัติกาารดื่มเครื่องดืม่
แอลกอฮฮอล์
DMFAMILY แทน
แ ประวัติเบบาหวานในญาติติสายตรง
HTFAMILY แทน
แ ประวัติคววามดันโลหิตสูงในญาติ
สายตรง
BMI
แทน
แ ดัชนีมวลลกาย
WAIST แทน เส้นรอบเเอว
SBP
แทน ความดันโโลหิตช่วงหัวใจจบีบตัว
แทน ความดันโโลหิตช่วงหัวใจจคลายตัว
DBP
ส่วนที่ 2 ชั้นซ่ซอน มีจํานวนโโหนดทั้งหมด 24 โหนด
ที่ได้จากการทดลลองหาจํานวนโโหนดที่เหมาะสสม โดยหา
ค่าเฉลี่ยความถูกต้ตองของจํานวนนโหนด จากจํานวนโหนด
า
เริ่มต้
ม นที่ 10 โหนนด เพิ่มขึ้นทีละะโหนดจนถึง 100 โหนด
จากกการทดลองพบว่า จํานวนโหหนดในชั้นซ่อนที่เริ่มให้ค่า
ความถูกต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยขออง BPNN ที่จานวนโหนด
ํา
ที่ 12 โหนด แลละ BPNN-PSOO ที่ จํ า นวนโหหนดที่ 24
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โหนด ซึ่งแต่ละโหนดจะมี ค่ าน้ํ าหนั กและค่ าความเอน
เอียงที่นํามาใช้ในการหาค่าผลลัพธ์ของชั้นส่งออกด้วย
ฟังก์ชันกระตุ้น
ส่วนที่ 3 ชั้นส่งออก มีจํานวนโหนดทั้งหมด 2 โหนด
ซึ่งแสดงค่าผลลัพธ์ของเป้าหมายคือ ผลการวินิจฉัยผู้ป่วย
มีผลลัพธ์จํานวนสองค่า ได้แก่
Y1 แทน เป็นโรคเบาหวาน
Y2 แทน ไม่เป็นโรคหวาน
4.2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการจําแนก
ผู้ป่วยที่มคี วามเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
จากการทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี 10-fold crossvalidation เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนก
ประเภทผู้ป่ วยที่มี ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
โดยใช้ โ ครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบป้ อ นย้ อ นกลั บ
(BPNN) และโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับการหาค่า
เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (BPNN-PSO) สามารถ
สรุปได้ว่า ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับการหา
ค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่ม (BPNN-PSO) มีประสิทธิภาพ
ในการจํ า แนกประเภทข้ อมู ล ดี ก ว่ า ตั ว แบบโครงข่ า ย
ประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ (BPNN) โดยมีค่าความ
ถูกต้องในการจําแนกผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงสุดเท่ากับ
90.57% และค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยเท่ากับ
0.09 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของตัวแบบ BPNN-PSO และ
ตัวแบบ BPNN ในการจําแนกผู้ป่วยที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

ฟังก์ชันกระตุ้น
Accuracy
MSE
ชั้นซ่อน
ชั้นส่งออก BPNN BPNN BPNN BPNN
PSO
PSO
Hyperbolic Purelin
90.57 88.50 0.09 0.10
Tangent
Purelin
Hyperbolic 90.14 88.17 0.09 0.11
Tangent

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกผู้ป่วยที่
มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ดังตารางที่ 2 แสดง
ให้เห็นว่า ตัวแบบการจําแนกประเภทข้อมูลโดยใช้วิ ธี
BPNN-PSO ด้วยฟังก์ชันกระตุ้น Hyperbolic Tangent
ในชั้นซ่อน และ Purelin ในชั้นส่งออก มีค่าความถูกต้อง
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สูงสุด เท่ากับ 90.57% และมีค่าความคลาดเคลื่อนกําลัง
สองเฉลี่ยต่ําสุด เท่ากับ 0.09 และจากผลลัพธ์ที่ได้จาก
การจํ าแนกประเภทข้ อมู ลนี้ แสดงให้ เห็ นว่ าการปรั บ
ค่าน้ําหนักและการเลือกฟังก์ชันกระตุ้นมีส่วนสําคัญใน
การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแบบจําแนกประเภทข้อมูล
ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมได้
6. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย จะเห็ น ได้ ว่ า ตั ว แบบการจํ า แนก
ประเภทข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมที่นําการหา
ค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคมาประยุกต์ ช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพค่ าความถู กต้ องในการวิ เคราะห์ จํ าแนก
ประเภทข้อมูล และช่วยลดค่าความคลาดเคลื่อนกําลัง
สองเฉลี่ย แสดงให้เห็นว่าตัวแบบนี้เหมาะกับการนําไป
ใช้ งาน วิ เคราะห์ ข้ อมู ลทางด้ านสุ ขภาพเบื้ องต้ นของ
ผู้ป่วยแต่ละประเภทกลุ่มเสี่ยงได้
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