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ต้นแบบระบบการส่งข้อมูลเพื�อเฝ้าระวังผู้ป่วย 

 
อรวรรณ  เชาวลิต สุจิตรา  อดุลย์เกษม* ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 

วิทวัส  พงศานานุรักษ์ และ ภารด ี พิพัฒน์กาญจน์ 

 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันี� ได้พฒันาตน้แบบระบบการส่งขอ้มูลเพื�อเฝ้าระวงัผูป่้วย โดยเป็นการส่งขอ้มูลอุณหภูมิของผูป่้วย

ผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื�อติดตามค่าของอุณหภูมิของผูป่้วยที�อยูห่่างไกลแพทย ์หรือโรงพยาบาล และทําการ

วิเคราะห์ค่าของอุณหภูมิโดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจที�คณะผูว้ิจัยสร้างขึ�นจากการพิจารณาความผิดปกติของข้อมูล

อุณหภูมิ จาก 3 ปัจจยั คือ เพศ อาย ุและรูปร่างของผูป่้วย เมื�อระบบตรวจสอบพบว่ามีความผดิปกติของอุณหภูมิ ระบบ

จะทาํการแจง้เตือนไปยงัผูเ้ก ี�ยวขอ้งต่อไป ผลจากการวิจยัพบว่า ต้นแบบระบบฯ สามารถติดตามข้อมูลอุณหภูมิของ

ผูป่้วยได้อยา่งถูกตอ้ง สามารถนาํไปประยกุต์เพื�อส่งข้อมูลสัญญาณชีพของผูป่้วย เพื�อช่วยให้แพทยส์ามารถติดตาม

ผลการรักษาผูป่้วยได้อยา่งสะดวก และเป็นการเฝ้าระวงัสุขภาพผูป่้วย ช่วยให้ญาติหรือผูดู้แลผูป่้วยสามารถตัดสินใจ

นาํผูป่้วยเดินทางจากบ้าน หรือที�พกัอาศยั ไปที�โรงพยาบาล เพื�อให้แพทยใ์ห้การดูแลรักษาผูป่้วยได้ทันเวลา 
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Abstract 

 This research has developed a prototype of Data Transfer System for Health Monitoring by sending 

patients’ temperature through the Internet network to follow up the temperature of those patients who live in the 

remote area with difficulties accessing the medical system. The patients’ temperatures are analyzed by using the 

decision tree created by the researcher. The abnormality of the temperature is analyzed using three factors; sex, age, 

and the patients’ body appearance. When the system detects that there is an abnormality in a patient’s temperature, 

it will alert and notify the concerned people respectively. According to the research, it is found that the patients’ 

temperatures followed up by the prototype was accurate and reliable. The information can also be applied for 

sending patients’ vital sign to the doctor for more convenience in following up and monitoring each patients health; 

moreover, in case of emergency, caretakers can decide when it is necessary to bring the patient to the hospital, so 

that the doctor can examine and treat the patient in time.  
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1. บทนํา 

 ผูป่้วยที�เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล จะได้รับการ

ตรวจ วินิจฉัย รักษาจากแพทย ์ มีพยาบาล เจ้าหน้าที�  เฝ้า

ดูแลอาการและช่วยเหลือผูป่้วยตลอดเวลา เมื�อผูป่้วยพ้น

ภาวะวิกฤต แพทยอ์าจจะอนุญาตให้ผูป่้วยกลับไปพัก

ฟื� นที�บ้าน โดยที�ผู ้ป่วยยงัต้องอยู่ในการเฝ้าดูแลอย่าง

ใกลชิ้ดจากญาติหรือผูดู้แล เพื�อให้ผูป่้วยปลอดภัยจาก

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที�อาจจะเกดิขึ�นได้ ในการดูแลนั�น

ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยจ ําเป็นต้องทําการตรวจสอบ

สัญญาณชีพ (Vital sign) ของผูป่้วย ได้แก ่อัตราการเต้น

ของหัวใจ (Pulse rate) อัตราการหายใจ (Respiratory 

rate) อุณหภูมิร่างกาย (Body temperature) และความดัน

โลหิต (Blood pressure) [1-3] และใช้ขอ้มูลสัญญาณชีพ

ที�ได้นี� ในการประเมินความผิดปกติที� เกดิขึ�นกบัผูป่้วย 

แต่ญาติหรือผูดู้แลผูป่้วยอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจ

มากเพียงพอในการประเมินขอ้มูลสัญญาณชีพที�ตรวจได้

นี�  ซึ�งอาจจะทาํให้ไม่สามารถตดัสินใจนําผูป่้วยเดินทาง

จากบ้าน หรือที�พกัอาศยั ไปที�โรงพยาบาล เพื�อให้แพทย์

ให้การดูแลรักษาผูป่้วยได้ทันเวลา  

 งานวิจยันี�  ได้นาํเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย

ในการเฝ้าระวังสุขภาพผูป่้วยที�อยู่ห่างไกลแพทย ์หรือ

โรงพยาบาล ด้วยการติดตามค่าของอุณหภูมิของผูป่้วย 

และทาํการคดักรองขอ้มูลอุณหภูมิที�เป็นค่าโดดผิดปกติ 

เพื�อนําข้อมูลที�ผ่านการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจที�คณะผูว้ิจัย

สร้างขึ�นจากการวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิผูป่้วยโดยใช้

อลักอริธึม J48 Decision Tree เมื�อพบว่าค่าของอุณหภูมิ

มีความผดิปกติ ระบบจะทําการแจ้งเตือน (alert) ไปยงั

ผูเ้ก ี�ยวขอ้งทันที เป็นการช่วยให้ผูป่้วยได้รับคาํปรึกษา 

และได้รับการดูแล รักษา ทันเวลา ทําให้การรักษาทาง

การแพทย ์และสาธารณสุข เป็นไปได้ด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ผูป่้วยและแพทยไ์ม่

จาํเป็นตอ้งอยูภ่ายในโรงพยาบาล หรือพื�นที�เดียวกนั   

 

2. งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

การรักษาทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขเป็นงาน

ด้ านหนึ� ง  ที� ได้ นํา เ ท ค โนโล ยีค อม พิว เ ต อ ร์  แ ล ะ

เทคโนโลยดี้านการสื�อสารเข้ามาใช้ เพื�อให้บริการด้าน

สุขภาพแก่ประชาชนโดยทั�วไป ผู ้ป่วยและแพทยไ์ม่

จาํเ ป็นต้องอยู่ภายในโรงพยาบาล หรือพื�นที� เดียวกนั  

ผูป่้วยสามารถรับคาํปรึกษา และได้รับการดูแล รักษา 

ผ่านระบบบริการทางไกล (Telecare) ซึ� งเ ป็นการเฝ้า

ระวงัหรือติดตามดูแลผูป่้วยที�ไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาล 

หรือระบบการแพทยท์างไกล (Telemedicine) ที� เป็นการ

ให้บริการทางการแพทย์ทางไกลผ่านข้อมูลภาพและ

เสียง เพื�อทาํการตรวจสอบ วินิจฉัย และแนะนําการดูแล

ผูป่้วยที�อยู่ที�บ้าน ทําให้การรักษาทางการแพทย ์ และ

สาธารณสุข เป็นไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ ช่วยลดจ ํานวนผูป่้วยที�ต้องเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาล [3-5] 

งานวิจยั [6] ได้นําเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เข้ามา

ช่วยในการติดตามขอ้มูลสุขภาพผูป่้วยที�ไม่ได้พักรักษา

ตวัภายในโรงพยาบาลเพื�อให้ได้ระบบที�มีความสามารถ

เฝ้าระวัง (monitor) สุขภาพผู้ป่วยในระยะไกลอย่าง

ต่อเนื�อง และระบบทําการประมวลผล วิเคราะห์ และ

แจง้เตือนเมื�อพบความผดิปกติของข้อมูลสุขภาพผูป่้วย 

แต่การทาํงานของระบบเป็นการทํางานกึ�งอัตโนมัติ ที�

จาํเ ป็นต้องมีการติดต่อประสานงานกนัเป็นอย่างดี

ระหว่างผูป่้วยกบัโรงพยาบาล แพทยท์ําการวิเคราะห์

ขอ้มูลผูป่้วยจากขอ้มูลที�ระบบได้รับ และให้คาํปรึกษา 
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การดูแลในเรื� องต่างๆ เพื�อให้ผูป่้วยได้รับการดูแลที�

ถูกตอ้งและปลอดภยั 

งานวิจยั [7] ได้นําการแพทยท์างไกลเข้ามาช่วยใน

การเฝ้าระวงัขอ้มูลสุขภาพผูป่้วย ด้วยการตรวจจับข้อมูล

สัญญาณชีพของผูป่้วย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ 

อุณหภูมิ ฯ ลฯ และบันทึ กลงฐ านข้อมูลของระบ บ 

จากนั�นจึงทาํการอปัโหลด (upload) ข้อมูลเหล่านี� ไปยงั 

Web based server และส่งไปยงัโทรศพัท์ของแพทยโ์ดย

ใช้เทคโนโลยแีอนดรอยด์ เพื�อให้แพทยว์ิเคราะห์ข้อมูล

ที�ได้รับและให้คาํแนะนาํในการดูแลรักษาผูป่้วยต่อไป  

งานวิจยั [8] นาํเสนอระบบเฝ้าระวังสุขภาพผูป่้วยที�

ไม่ได้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยใช้ เครือข่าย

เซนเซอร์ไร้สาย ที�มีการติดเซนเซอร์ไวบ้นร่างกายผูป่้วย 

เพื�อให้เซนเซอร์ตรวจจบัอตัราการเต้นของหัวใจ ความ

ดันโลหิต ฯลฯ โดยที� ระบบเป็นการเฝ้าระวังข้อมูล

สุขภาพของผูป่้วยอยา่งต่อเนื�อง และใช้การประมวลผล

ข้อมูลเข้ามาช่วยในการตรวจสอบความผิดปกติของ

ขอ้มูลเหล่านั� น และตัดสินใจให้คาํแนะนําเบื� องต้นใน

การดูแลผูป่้วย และทําการแจ้งเตือนผูป่้วย และแพทย์

เจา้ของไขต้่อไป 

ในการดูแลสุขภาพผูป่้วยผ่านระบบทางไกล ด้วย

การติดตามขอ้มูลสุขภาพผูป่้วยนั�น จาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ 

ตรวจจับสัญญาณชีพของผูป่้วย ซึ� งอาจจะเป็นการติด

เซนเซอร์ไว้บนร่างกายผู้ป่วย หรือติดตั� งอุปกรณ์ที�

สามารถตรวจจบัสัญญาณชีพผูป่้วยไวบ้ริเวณที�พักอาศัย 

(smart environment) โดยไม่จ ําเ ป็นต้องติดอุปกรณ์

ตรวจจับสัญญาณไว้บนร่างกายผู้ป่วย ช่วยให้ผูป่้วย

สามารถใช้ชีวิตประจาํวนัได้สะดวกสบายมากยิ�งขึ�น [7, 

9-10] 

 

3. วิธีการดาํเนินการวิจัย 

3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 คณะผูว้ิจยัได้พัฒนาต้นแบบการส่งข้อมูลเฝ้าระวัง

ผูป่้วย ซึ�งประกอบด้วย ส่วนของ Web Application ที�ทํา

หน้าที� เชื�อมต่อระหว่าง Client Application กบั Server 

Application โดยที�  Client Application ทําการรวบรวม

ข้อมูลอุณหภูมิผูป่้วยจากเซนเซอร์ และส่งข้อมูลผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ไปยงั Server Application 

เพื�อทําการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอุณหภูมิ 

บันทึกขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลของโรงพยาบาล ในกรณีที�

ตรวจพบความผดิปกติของขอ้มูลอุณหภูมิ จะทาํการแจ้ง

เตือนบุคคลที�เก ี�ยวขอ้ง เช่น แพทยเ์จา้ของไข้หรือแพทย์

ผูร้ักษาผูป่้วย ผูป่้วยหรือผูดู้แลผูป่้วย ผูร้ับผิดชอบเคส

ผูป่้วย (Case manager) ฯลฯ นอกจากนี�  ผูใ้ช้งานระบบ 

เช่น ผูป่้วย ญาติผูป่้วย แพทยเ์จา้ของไข ้แพทยเ์ฉพาะทาง 

ฯลฯ สามารถเรียกดูข้อมูลที�ต้องการตามสิทธิที�ได้รับ 

(User authorization) ผ่านทาง Web Application รูปที�  1 

แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน

ที�สําคัญ คือ ระบบบริเวณที�พักอาศัย (Home Area / 

Client) และ ระบบบริเวณโรงพยาบาล (Hospital Area / 

Server)  

3.1.1 ระบบบริเวณที�พกัอาศัย  

ทําหน้าที� รวบรวบข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจาก

เซนเซอร์ทุกช่วงเวลาที�กาํหนด เช่น 5 วินาที สร้างเป็น 

Text file บันทึกไว้ที�ฐานข้อมูลของ ไคลเอนต์ และ

เรียกใช้โปรแกรม Filezilla [11-12] ช่วยในการส่งข้อมูล

ไปยงั เซิร์ฟเวอร์ทุกๆ ช่วงเวลาที�ผูดู้แลระบบกาํหนดไว้

ล่วงหน้า เช่น ทุกๆ 3 นาที หรือ ทุกๆ 5 นาที เพื�อให้

เซิร์ฟเวอร์นาํขอ้มูลที�ได้รับ เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง

ข้อมูลอุณหภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิ และ การ
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รูปที� 1 สถาปัตยกรรมระบบ 

 

แจ้งเตือนความผิดปกติ  ต่อไป โดยที�  Filezilla เ ป็น

โปรแกรมที�ใช้ติดต่อกบั FTP server เพื�อดาวน์โหลด

หรืออปัโหลดไฟลอ์ยา่งปลอดภัยผ่าน SSH (SFTP) และ

สามารถกลบัมาโอนถ่ายไฟล์ต่อในกรณีที�การอัปโหลด

หรือดาวน์โหลดลม้เหลว  

3.1.2 ระบบบริเวณโรงพยาบาล  

การทาํงานประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 

- Manage Account   

เป็นการจดัการฐานขอ้มูลบุคคลของระบบ ได้แก ่แพทย ์

พยาบาล เจา้หน้าที� ผูป่้วย ฯลฯ  

- Manage Sensor   

เป็นการจัดการฐานข้อมูลของเซนเซอร์ที� ใช้ในการ

ตรวจจบัขอ้มูลอุณหภูมิผูป่้วย 

- Services  

เป็นการเชื� อมต่อการใช้งานเซนเซอร์กบัผู ้ป่วย และ

แพทยผ์ูร้ับผดิชอบ 

- Monitoring  

เป็นหน้าจอหลกัที�จะแสดงสถานะของผูป่้วยทุกราย 

เมื�อผูป่้วยตอ้งการใช้ระบบการติดตามขอ้มูลสุขภาพ

ผูป่้วย ผูป่้วยต้องลงทะเบียน เพื�อระบุข้อมูลที�สําคัญ 

ได้แก่ หมายเลขเซนเซอร์ และชื�อแพทย์เจ้าของไข ้ 

จากนั�นเซิร์ฟเวอร์ทาํการสร้างโฟลเดอร์ (Folder) เพื�อรอ

รับข้อมูลที� จะถูกส่งมาจาก ไคลเอนต์ รูปที�  2 แสดง

ตวัอยา่งโฟลเดอร์ที� เซิร์ฟเวอร์สร้างไว้เพื�อรอรับข้อมูล

จากเซนเซอร์ หมายเลข 56002, 56005, 56006 และ 

56009  

 

 
 

รูปที� 2 ตวัอยา่งหน้าจอของเซิร์ฟเวอร์แสดงโฟลเดอร์ที�

ถูกสร้างขึ�นเพื�อรอรับการเกบ็ขอ้มูลของผูป่้วย 
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รูปที� 3 ขอ้มูลที�ถูกบันทึกลงฐานขอ้มูลของไคลเอนต ์

 

ในการใช้งานระบบนั� น ผู ้ป่วยต้องใช้ เซนเซอร์

หมายเลขที�ได้ลงทะเบียนไว้ เพื�อให้เซนเซอร์ตรวจวัด

อุณหภูมิของผูป่้วย ส่งให้ระบบรวบรวมขอ้มูลสร้างเป็น 

Text file บันทึกไว้ที�ฐานข้อมูลของไคลเอนต์ และส่ง 

Text File ไปยงัเซิร์ฟเวอร์เพื�อเกบ็บันทึกไฟล์ไว้ใน

โฟลเดอร์ที�สร้างขึ�นเพื�อรอรับการเกบ็ข้อมูลของผูป่้วย

รายนั� นๆ เพื�อให้ เซิร์ฟเวอร์ นําไปใช้งานในขั�นตอน

ต่อไป รูปที�  3 แสดงการรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ 

สร้างเป็ น Text file ที� ประกอบ ไปด้ วย หมายเลข

เซนเซอร์ อุณหภูมิ วัน-เ ดือน-ปี  และเวลาที�บันทึก

อุณหภูมิ บันทึกไวที้�ฐานขอ้มูลของ ไคลเอนต ์

ในการส่งข้อมูลระหว่างไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์นั� น 

ขอ้มูลถูกส่งแบบ FTP โดยใช้โปรโตคอล TCP เมื�อเกดิ
ความผิดพลาดในการส่งข้อมูล เครื�องไคลเอนต์จะทํา
การร้องขอช่องทางการติดต่อสื�อสารใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ 

หรือถา้ไม่สามารถทําการส่งข้อมูลเข้าเครื�องเซิร์ฟเวอร์
ได้ ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือนที�หน้าจอคอมพิวเตอร์

ว่าเครื�องไคลเอนตข์าดการติดต่อจากเซิร์ฟเวอร์ และจะ
ทาํการหาช่องทางการติดต่อสื�อสารใหม่ เมื�อติดต่อได้
สําเร็จระบบจึงจะนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไคลเอนต์

ส่งไปยงัฐานขอ้มูลเซิร์ฟเวอร์ และใช้ตน้ไมก้ารตดัสินใจ
วิเคราะห์หาความผดิปกติของขอ้มูลอุณหภูมิต่อไป  
 

3.2 โครงสร้างระบบ 
การทํางานของระบบประกอบด้วยขั� นตอนการ

ทํางานที�สําคัญ 3 ขั� นตอน คือ การคัดกรองข้อมูล
อุณหภูมิ การวิเคราะห์ขอ้มูลอุณหภูมิ และการแจ้งเตือน
ความผดิปกติ รูปที� 4 แสดงโครงสร้างของระบบ 

 
รูปที� 4 โครงสร้างระบบ 

Store 
every  5 seconds 
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3.2.1 การคัดกรองข้อมูลอุณหภูม ิ

ระบบทําการตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิที� ส่งจาก

เซนเซอร์ เพื�อพิจารณาคดักรอง และขา้ม (skip) ตวัเลขที�

เป็นค่าโดดผดิปกติ (abnormal number) อันเนื�องมาจาก

ความผิดพลาดของเซนเซอร์ เมื�อกาํหนดให้ค่าโดด

ผิดปกติ  หมายถึงข้อมูลอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ที� ไม่

สามารถมีได้ขณะมีชีวิต เช่น อุณหภูมิตั�งแต่ 43๐C ขึ�นไป 

หรืออุณหภูมิตั� งแต่  35๐C ลงไป [1] และระบบจะ

กาํหนด ให้ค่ าโดด ผิด ป กตินี� เ ป็ นค่า  threshold เ พื� อ

นาํไปใช้ในการพิจารณาต่อไป เช่น ขอ้มูลอุณหภูมิผูป่้วย 

38, 37.5, 45.5, 38 และ 37๐C จะเห็นได้ว่าตวัเลข 45.5๐C 

เป็นตวัเลขที�โดดผิดปกติ รูปที�  5 แสดงขั�นตอนการคัด

กรองขอ้มูลอุณหภูมิ ที� เป็นการพิจารณาข้อมูลอุณหภูมิ

จากเซนเซอร์ ถ้าพบว่าอุณหภูมิมีค่าตั� งแต่ 43๐C ขึ�นไป 

หรืออุณหภูมิมีค่าตั�งแต่ 35๐C ลงไป จะกาํหนดให้ข้อมูล

อุณหภูมินั� นเป็นค่า threshold และพิจารณาต่อไปว่า

ระบบจะข้ามค่า threshold นั� นหรือไม่ เ นื� องจากค่า 

threshold นั�น อาจจะไม่ใช่เลขโดดที�ผิดปกติ แต่เป็นค่า

อุณหภูมิของผูป่้วยที�มีอุณหภูมิสูงมาก หรือต ํ�ามาก เช่น 

44, 45, 44.5, 45 และ 45.5๐C (ซึ� งระบบไม่ควรข้าม)  

ด้วยการหาค่าเฉลี�ยของข้อมูลอุณหภูมิ 11 ค่า ได้แกค่่า 

threshold อุณหภูมิกอ่นค่า threshold จาํนวน 5 ค่า และ

อุณหภูมิหลงัค่า threshold จาํนวน 5 ค่า และนาํค่าเฉลี�ยที�

คาํนวณได้มาใช้ในการพิจาณา skip cond. ที� เป็นการ

พิจารณาว่าระบบควรขา้มค่า threshold หรือไม่ 

ตัวอย่างการคัดกรองข้อมูลอุณหภูมิผู ้ป่ วย เมื�อ 

กาํหนดให้อุณหภูมิที�ได้จากเซนซอร์คือ  

Temp = 42, 42.5, 42.3, 42.7, 41, 45, 44, 40.1, 41.1, 42 

และ 42๐C  ระบบต้องการพิจารณาว่าจะคัดกรองและ

ขา้มขอ้มูลอุณหภูมิ 45๐C หรือไม่ 

MaxCoreTemp = 43๐C // temp สูงสุดในร่างกายมนุษย ์

MinCoreTemp = 35๐C // temp ต ํ�าสุดในร่างกายมนุษย ์

1) พิจารณา threshold condition 

Temp        = 45๐C // พิจารณาอุณหภูมิ 45 ๐C 

Temp        > MaxCoreTemp // 45๐C > 43๐C 

Threshold = 45๐C 

2) Find Average  

Average=(42+42.5+42.3+42.7+41+45+44+40.1+ 

41.1+42+42)/11 = 42.25 

3) พิจารณา Skip Condition 

Threshold  > Average+1 

        45      > 43.25 

4) สรุปผลการพิจารณา 

ระบบข้ามอุณหภูมิ 45๐C และไม่นําอุณหภูมิ 45๐C 

ไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลอุณหภูมิในขั�นตอนต่อไป 

3.2.2 การวเิคราะห์ข้อมูลอุณหภูม ิ

งานวิ จัยนี� ใช้  Weka (Waikato Environment for 

Knowledge Analysis) [13] ซึ� งเป็นซอฟต์แวร์ที�ใช้เป็น

เครื�องมือในงานทางด้านการเรียนรู้ด้วยเครื�อง (Machine 

Learning) และการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดย

นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลอุณหภูมิผูป่้วยจาํนวน 2,800 ขอ้มูล 

โดยใช้อัลกอริธึม J48 Decision Tree ที�มีความสามารถ

แยกกลุ่มข้อมูล (classification) [13] ด้วยการพิจารณา

ปัจจัยสําคัญที�มีผลต่ออุณหภูมิผูป่้วย 3 ปัจจัยคือ เพศ 

อายุ รูปร่าง [1, 14] และสร้างต้นไม้การตัดสินใจ ดัง

แสดงในรูปที� 6 เพื�อนาํตน้ไมก้ารตดัสินใจที�เป็นผลลัพธ์

ไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลอุณหภูมิของผูป่้วยต่อไป 

 จากปัจจยัสาํคญัที�มีผลต่ออุณหภูมิผูป่้วย 3 ปัจจัยนั� น 

เพศหญิงมีการเปลี�ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายมากกว่า
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เพศชาย โดยเฉพาะระหว่างรอบของการมีประจาํเดือน 

จะมีการหลั�งฮอร์โมน Progesterone มากในระยะที�มีการ

ตกไข่ (ovulation) ซึ� งจะทําให้อุณหภูมิภายในร่างกาย

เพิ�มขึ�น 0.3 - 0.5๐C ผูป่้วยในช่วงอายุที�แตกต่างกนัจะมี

อุณหภูมิปกติที� แตกต่างกนั ดังแสดงในตารางที�  1 

นอกจากนี� รูปร่างมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของอุณหภูมิ

บริเวณผวิภายนอกร่างกาย โดยคนที� รูปร่าง อ้วน, อ้วน

มาก, อว้นมากที�สุด จะมีอุณหภูมิเพิ�มขึ�นจากปกติ 0.3 – 

1.0๐C [1-2, 14] เมื�อรูปร่างสามารถจาํแนกได้จากค่าดัชนี

มวลกาย (BMI) ตารางที� 2 แสดงค่าดัชนีมวลกายของคน

ที�มีรูปร่างต่างๆ [15]  

 

ตารางที� 1 อุณหภูมิร่างกายปกติตามช่วงอาย ุ[2] 

อายุ (ปี) อุณหภูม ิ(๐C) 

1-15 37.0 – 37.6 

16-50 36.5- 37.5 

50 ขึ�นไป 36.0 – 36.9 

 

ตารางที� 2 ตารางเปรียบเทียบดัชนีมวลกาย [15] 

รูปร่าง ค่า BMI 

ผอม ต ํ�ากว่า 18.5 

ปกต ิ 18.5 – 23.4 

นํ�าหนักเกนิ 23.5 – 28.4 

อว้น 28.5 – 34.9 

อว้นมาก 35 – 39.9 

อว้นมากที�สุด 40 ขึ�นไป 

 

 
* Threshold Cond. : 

อุณหภูมิตั�งแต่ 43๐C ขึ�นไป หรืออุณหภูมิตั�งแต่ 35๐C ลงไป 

**Find Average : 

Average = (temp i-5 + temp i-4 + temp i-3 + temp i-2  

+ temp i-1 + threshold + temp i+1 + temp i+2 + temp i+3  

+ temp i+4 + temp i+5) /11 

*** Skip Cond. :  

(threshold > Average + 1) or (threshold > Average - 1) 

 

รูปที� 5 ขั�นตอนการคดักรองขอ้มูลอุณหภูมิที�เป็นค่าโดด

ผดิปกติ 



บทความวิจยั                                                               วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที� 11 ฉบบัที� 3  กนัยายน – ธันวาคม  2558 

The Journal of Industrial Technology, Vol. 11, No. 3 September – December  2015 

 

35 

 

รูปที� 6 ตน้ไมก้ารตดัสินใจเพื�อวิเคราะห์ขอ้มูลอุณหภูมิผูป่้วย 
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3.2.3 การแจ้งเตอืนความผดิปกต ิ

ในการติดตั�งระบบนั�น คณะผูว้ิจัยกาํหนดให้ทําการ

ติดตั�งโปรแกรมที�ทาํหน้าที�วิเคราะห์ความผิดปกติของ

ข้อมูลอุณหภูมิผู ้ป่วยที� ไคลเอนต์ และที� เ ซิร์ฟเวอร์ 

เพื�อให้ระบบสามารถทําหน้าที� เฝ้าระวังข้อมูลอุณหภูมิ

ผูป่้วยตลอดเวลา แม้ว่ามีปัญหาเกดิขึ�นกบัเครือข่ายอิน

เทอร์เนตทาํให้เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถติดต่อไคลเอนตไ์ด้ 

ระบบกาํหนดให้มีการแจ้งเตือนความผิดปกติของ

ขอ้มูลอุณหภูมิผูป่้วยดังนี�  

- แสดงขอ้ความเตือนที�หน้าจอเซิร์ฟเวอร์  

เมื�อได้รับขอ้มูลจากไคลเอนต ์ระบบจะนําข้อมูลไป

ประมวลผลที�เซิร์ฟเวอร์ทันที เมื�อพบความผิดปกติของ

ขอ้มูล ระบบจะทําการแจ้งเตือนไปที�ผูดู้แลระบบหรือ

เ จ้าหน้ า ที� ที� ทําห น้ า ที� เ ฝ้ าระวังผู ้ ป่ วยท างหน้ าจ อ

คอมพิวเตอร์ 

- แสดงขอ้ความเตือนที�หน้าจอไคลเอนต ์ 

เมื�อระบบตรวจจบัพบความผดิปกติของอุณหภูมิฝั�ง

ไคลเอนต ์ระบบจะทําการแจ้งเตือนความผิดปกติผ่าน

ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผูป่้วยทันที 

- ส่ง e-mail ไปยงับุคคลที�เก ี�ยวขอ้ง  

เมื�อระบบตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิของ

ผูป่้วยได้ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน e-mail ไป

ยงับุคคลที�เก ี�ยวขอ้ง เพื�อให้ดาํเนินการต่อไป 

 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการพฒันาต้นแบบระบบฯ 

ตน้แบบระบบฯ ถูกพฒันาเพื�อรองรับการใช้งานของ

ผูใ้ช้งาน 3 ระดับ คือ ผูดู้แลระบบ (Admin)  เจ้าหน้าที�

โรงพยาบาลที�เก ี�ยวขอ้งกบัระบบ (ผูร้ับผดิชอบเคสผูป่้วย  

แพทย)์ และ ผู ้ป่วย (Patient) ผู ้ดูแลระบบทําหน้าที�

ค วบ คุ ม กา รทํ างา นข อง ระ บ บ ทั� งห มด  ส าม าร ถ

ปรับเปลี�ยน แกไ้ข ลบขอ้มูลต่างๆของระบบ 

รูปที� 7 แสดงตวัอยา่งหน้าจอการลงทะเบียนผูใ้ช้งาน

ระบบและการลงทะเบียนเซนเซอร์ รูปที�  8 แสดง

ตัวอย่างหน้าจอการเชื� อมต่อการใช้งานเซนเซอร์กบั

ผูป่้วย และแพทย์ผู ้รับผิดชอบผู้ป่วย รูปที�  9 แสดง

ตวัอยา่งหน้าจอการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้งานระบบ 

 ในส่วนของการใช้งานของเจ้าหน้าที�โรงพยาบาลที�

เก ี�ยวขอ้ง (ผูร้ับผดิชอบเคสผูป่้วย และแพทย)์ สามารถ

เรียกดูข้อมูลของผูป่้วยที� เข้ารับการเฝ้าระวังทั� งหมด   

(รูปที� 10) ขณะที�ผูป่้วยหรือผูดู้แลผูป่้วย สามารถเรียกดู

ข้อมูลการเฝ้าระวังของตัวผูป่้วยเอง และเรียกดูข้อมูล

ของแพทย์ที� รับผิดชอบในการติดตามผลการรักษา     

(รูปที� 11) 

จากรูปที� 10 จะเห็นว่าผูป่้วยชื�อ Pakorn ซึ�งเป็นผูป่้วยเพศ

ชาย อาย ุ20 ปี รูปร่างปกติ (BMI 21.5) อุณหภูมิ 36.9๐C  

ระบบสรุปผลว่าผูป่้วยมีอุณหภูมิปกติ เนื�องจากผูป่้วยมี

ค่าอุณหภูมิร่างกายปกติตามช่วงอายุ ส่วนผู้ป่วยชื�อ 

Sakon ซึ�งเป็นผูป่้วยเพศชาย อาย ุ12 ปี รูปร่างปกติ (BMI 

20.8) อุณหภูมิ 36.3 ระบบสรุปผลว่าผูป่้วยมีอุณหภูมิ

ผดิปกติ เนื�องจากผูป่้วยช่วงวัยนี� ควรมีอุณหภูมิร่างกาย

ปกติในช่วง 37.0-37.6๐C 

 เมื�อตน้แบบระบบฯ ตรวจสอบพบว่าขอ้มูลอุณหภูมิ

ของผูป่้วยมีความผดิปกติ ตน้แบบระบบฯ จะแจ้งความ

ผิดปกติของข้อมูลอุณหภูมิผูป่้วย 3 ช่องทางคือ แจ้ง

เตือนที�หน้าจอของไคลเอนต์เพื�อให้ผูป่้วยหรือผูดู้แล

ผูป่้วยรับรู้ความผิดปกตินั� นทันที แจ้งที�หน้าจอของ

เซิร์ฟเวอร์เพื�อให้ผูร้ับผดิชอบได้ติดต่อผูเ้ก ี�ยวข้องต่อไป 

และแจง้ทางอีเมลข์องผูเ้ก ี�ยวขอ้ง รูปที� 12 แสดงตัวอย่าง

หน้าจอการแจ้งเตือนความผิดปกติของข้อมูลอุณหภูมิ

ผูป่้วย 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที� 7 ตวัอยา่งหน้าจอการทาํงานของโปรแกรม 

ก. การลงทะเบียนผูใ้ช้งานแบบ Personel 

ข. การลงทะเบียนผูใ้ช้งานแบบ Patient 

ค. การลงทะเบียน เซนเซอร์ 

 
รูปที� 8 การกาํหนดเซนเซอร์และแพทยใ์ห้กบัผูป่้วย 

 

 
รูปที� 9 การจดัการขอ้มูลผูใ้ช้งานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 10 ตวัอยา่งหน้าจอของ Case Manager และแพทย ์
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รูปที� 11 ตวัอยา่งหน้าจอของผูป่้วย 

 

 
รูปที� 12 ตัวอย่างหน้าจอแสดงการแจ้งเตือนความ
ผดิปกติของขอ้มูลอุณหภูมิผูป่้วย 

 

4.2 ผลการประเมนิความถูกต้องของต้นแบบระบบการ

ส่งข้อมูลเพื�อเฝ้าระวงัผู้ป่วย 

คณะผู้วิ จัยได้ ทําการทดลองเพื�อป ระเมินความ

ถูกตอ้งในการทาํงานของตน้แบบระบบฯ โดยใช้ข้อมูล

ที�ได้จากการสุ่มตวัอย่างการเฝ้าระวังผูป่้วยจาํนวน 240 

ราย ด้ วยวิ ธี สุ่มตัวอย่างอย่างง่ าย (Simple random 

sampling) ตารางที�  3 แสดงรายละเอียดข้อมูลของกลุ่ม

ตวัอยา่งที�ใช้ในการทดลอง  

 

ตารางที� 3 รายละเอียดขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

เพศ อายุ รูปร่าง 
จํานวน 

(ราย) 
ชาย 1-15 A 20 

  B 20 

 16-50 A 20 

  B 20 

 > 50 A 20 

  B 20 

หญงิ 1-15 A 20 

  B 20 

 16-50 A 20 

  B 20 

 > 50 A 20 

  B 20 

  รวม 240 

A: ผอม/ปกติ/นํ�าหนักเกนิ 

B: อว้น/อว้นมาก/อว้นมากที�สุด 

 

ในการทดลองเป็นการนําข้อมูลอุณหภูมิของกลุ่ม

ตวัอยา่งไปวิเคราะห์โดย 2 วิธี คือวิธีที�  1 การวิเคราะห์

ข้อมูลอุณหภูมิโด ยใช้ต้นแ บ บระบบ ฯ  ที� เ ป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามเงื�อนไขและทางเลือกที�ระบุบน

ตน้ไมก้ารตดัสินใจที�คณะผูว้ิจ ัยได้สร้างขึ�น และวิธีที�  2 

การป ระมวลผลด้ วยมือที� เ ป็นการวิ เค ราะห์ข้อมูล

อุณหภูมิโดยญาติ หรือผูดู้แลผูป่้วย ที� เป็นการวิเคราะห์

ขอ้มูลตามเงื�อนไขที�โรงพยาบาลแจง้ไวล้่วงหน้า จากนั� น

นาํผลการวิเคราะห์ที�ได้จากตน้แบบระบบฯ เปรียบเทียบ

กบัผลการวิเคราะห์ที�ได้จากระบบงานเดิม ดังแสดง

ตวัอยา่งในตารางที� 4 
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ตารางที� 4 ตวัอยา่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอุณหภูมิผูป่้วยโดยใช้ตน้แบบระบบฯ และระบบงานเดิม 

ผู้ป่วย เพศ 
อาย ุ

(ปี) 
รูปร่าง 

อุณหภูม ิ

(๐C) 

ผลการวเิคราะห์ 

โดยใช้ต้นแบบระบบฯ 

ผลการวเิคราะห์ 

โดยใช้ระบบงานเดมิ 

Pakorn ชาย 20 A 36.9 ปกต ิ ปกต ิ

Sakon ชาย 12 A 36.3 ผดิปกต ิ ผดิปกต ิ

Suree หญิง 23 A 38.0 ผดิปกต ิ ผดิปกต ิ

Naree หญิง 30 B 37.6 ปกต ิ ปกต ิ

Somsak ชาย 45 A 37.6 ผดิปกต ิ ผดิปกต ิ

A: ผอม/ปกติ/นํ�าหนักเกนิ 

B: อว้น/อว้นมาก/อว้นมากที�สุด 

 

จากผลที�ได้จากการทดลอง พบว่าต้นแบบระบบฯ 

สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลอุณหภูมิของผูป่้วยได้ตรงกนักบั

ระบบ งานเ ดิม แสดงว่าต้นแบ บ ระบบ ฯ สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิผู ้ป่วยได้ถูกต้อง ต้นไม้การ

ตดัสินใจที�คณะผูว้ิจยัสร้างขึ�น ช่วยให้ต้นแบบระบบฯ 

สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง เชื�อถือ

ได้ และช่วยให้ตน้แบบระบบฯ ประมวลผลได้รวดเร็ว มี

การทาํงานโดยอตัโนมตัิ เป็นการแกปั้ญหาของงานวิจัย 

[7-8] ที�ตอ้งรอให้แพทยว์ิเคราะห์ขอ้มูลผูป่้วยจากข้อมูล

ที�ได้รับ  

 

5. สรุปผล 
คณะผูว้ิจัยได้พัฒนาต้นแบบระบบการส่งข้อมูล

อุณหภูมิของผูป่้วยโดยใช้ภาษา PHP, Java Script และ 

C# ในการพฒันาโปรแกรม ใช้ MySQL เป็นระบบการ

จดัการฐานขอ้มูล และใช้โปรแกรม Filezilla ช่วยในการ

จัดการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ ทําให้ได้ต้นแบ บ  

ระบบฯ ที�สามารถส่งผา่นขอ้มูลอยา่งปลอดภัยผ่าน SSH 

(SFTP) และมีระบบการจัดการในกรณีที�มีข้อผิดพลาด

ในการส่งขอ้มูล 

การทาํงานของต้นแบบระบบฯ ประกอบด้วยขั�นตอน

การทํางานที�สําคัญ 3 ขั�นตอน คือ การคัดกรองข้อมูล

อุณหภูมิ การวิเคราะห์ขอ้มูลอุณหภูมิ และการแจ้งเตือน

ความผดิปกติ ในการคัดกรองข้อมูลอุณหภูมิผูป่้วยนั� น 

ตน้แบบระบบฯ ได้พิจารณาคัดกรองและข้ามข้อมูลที

เป็นค่าโดดผิดปกติอันเนื�องมาจากความผิดพลาดของ

เซนเซอร์ หรือสาเหตุอื�นๆ ทาํให้ได้ขอ้มูลอุณหภูมิผูป่้วย

ที�ถูกตอ้ง และนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิ 

โดยที�การวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมินั� น ต้นแบบระบบฯ 

ใช้ต้นไม้การตัดสินใจที�คณะผู้วิจัยสร้างขึ�นจากการ

พิจารณาปัจจัยสําคัญข องค วามผิดป กติข องข้อมูล

อุณหภูมิผูป่้วย คือ เพศ อายุ และรูปร่างของผูป่้วย เมื�อ

ผลจากการวิเคราะห์พบว่าขอ้มูลมีความผดิปกติ ตน้แบบ

ระบบฯ จะแจ้งเตือนความผิดปกติของข้อมูลอุณหภูมิ

ผูป่้วย ที�หน้าจอของไคลเอนต์เพื�อให้ผูป่้วยหรือผูดู้แล

ผูป่้วยรับรู้ความผดิปกตินั�นทันที แจง้เตือนที�หน้าจอของ

เซิร์ฟเวอร์เพื�อให้ผูร้ับผดิชอบได้ติดต่อผูเ้ก ี�ยวข้องต่อไป 

และแจง้ทางอีเมลข์องผูเ้ก ี�ยวขอ้ง 
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จากการทดลองเพื�อทดสอบประสิทธิภาพการทาํงาน

ของตน้แบบระบบฯ พบว่าตน้แบบระบบฯ สามารถส่ง

ขอ้มูลอุณหภูมิของผูป่้วยจากบ้านพักอาศัย (ไคลเอนต์) 

ไปยงัโรงพยาบาล (เซิร์ฟเวอร์) ได้อย่างอัตโนมัติ และ

ปลอดภัย ต้นแบบระบบฯ สามารถวิ เคราะห์ข้อมูล

อุณหภูมิได้อย่างอัตโนมัติ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล

อุณหภูมิผู ้ป่วยมีความถูกต้อง เ ชื�อถือได้  เมื�อต้นแบบ

ระบบฯ ตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติของอุณหภูมิ 

ตน้แบบระบบฯ มีการแจง้เตือน ไปยงัผูดู้แลผูป่้วย และ

ผูเ้ก ี�ยวข้อง ทําให้ได้ระบบการติดตามค่าของอุณหภูมิ

ของผูป่้วยที�อยูห่่างไกลแพทย ์หรือโรงพยาบาล ช่วยให้

การรักษาทางการแพทย ์และสาธารณสุข เป็นไปได้ด้วย

ความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ผูป่้วย

และแพทยไ์ม่จาํเ ป็นต้องอยู่ภายในโรงพยาบาล หรือ

พื�นที�เดียวกนั ช่วยให้ผูป่้วยได้รับคาํปรึกษา และได้รับ

การดูแล รักษาได้ทันเวลา ในการพัฒนาต่อไปนั� น 

ผูพ้ัฒนาสามารถนําระบบต้นแบบนี� ไปพัฒนาเพื�อเฝ้า

ระวังข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วย เพื�อเป็นการดูแล

สุ ข ภ า พ ข อ ง ผู้ ป่ ว ย ผ่ า น ร ะ บ บ ท า ง ไ ก ล อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 
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