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ต้ นแบบระบบการส่ งข้ อมูลเพือเฝ้าระวังผู้ป่วย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีได้พฒั นาต้นแบบระบบการส่งข้อมูลเพือเฝ้ าระวังผูป้ ่ วย โดยเป็ นการส่งข้อมูลอุณหภูมิข องผูป้ ่ วย
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือติดตามค่าของอุณหภูมิของผูป้ ่ วยทีอยูห่ ่างไกลแพทย์ หรื อโรงพยาบาล และทําการ
วิเคราะห์ค่าของอุณหภูมิโดยใช้ ต ้นไม้การตัด สิ นใจที คณะผูว้ ิ จัยสร้างขึ นจากการพิจารณาความผิด ปกติ ข องข้อมูล
อุณหภูมิ จาก 3 ปัจจัย คือ เพศ อายุ และรูปร่างของผูป้ ่ วย เมือระบบตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติของอุณหภูมิ ระบบ
จะทําการแจ้งเตือนไปยังผูเ้ กียวข้องต่อไป ผลจากการวิจยั พบว่ า ต้นแบบระบบฯ สามารถติ ด ตามข้อมูลอุณ หภูมิข อง
ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง สามารถนําไปประยุกต์เ พือส่ งข้อมูลสัญญาณชี พของผูป้ ่ วย เพือช่ ว ยให้แ พทย์สามารถติ ด ตาม
ผลการรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างสะดวก และเป็ นการเฝ้ าระวังสุขภาพผูป้ ่ วย ช่ ว ยให้ญาติ หรื อผูด้ ู แ ลผูป้ ่ วยสามารถตัด สิ นใจ
นําผูป้ ่ วยเดินทางจากบ้าน หรือทีพักอาศัย ไปทีโรงพยาบาล เพือให้แพทย์ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้ทันเวลา
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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

การแพทย์ และสาธารณสุข เป็ นไปได้ด้ ว ยความสะดวก
รวดเร็ว มีประสิ ท ธิ ภาพมากยิงขึ น ผูป้ ่ วยและแพทย์ไม่
จําเป็ นต้องอยูภ่ ายในโรงพยาบาล หรือพืนทีเดียวกัน

ผูป้ ่ วยทีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะได้ รับ การ
ตรวจ วินิจฉัย รักษาจากแพทย์ มีพยาบาล เจ้าหน้าที เฝ้ า
ดูแลอาการและช่วยเหลือผูป้ ่ วยตลอดเวลา เมือผูป้ ่ วยพ้น
ภาวะวิ กฤต แพทย์อาจจะอนุ ญาตให้ผปู้ ่ วยกลับ ไปพัก
ฟื นที บ้ าน โดยที ผู้ป่ วยยัง ต้องอยู่ใ นการเฝ้ าดู แ ลอย่า ง
ใกล้ชิ ด จากญาติ หรื อผูด้ ู แ ล เพือให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนได้ ในการดูแลนัน
ญาติ ห รื อ ผู้ดู แ ลผู้ป่ วยจํา เป็ นต้ อ งทํา การตรวจสอบ
สัญญาณชีพ (Vital sign) ของผูป้ ่ วย ได้แก่ อัต ราการเต้น
ของหัว ใจ (Pulse rate) อัต ราการหายใจ (Respiratory
rate) อุณหภูมิร่างกาย (Body temperature) และความดั น
โลหิต (Blood pressure) [1-3] และใช้ขอ้ มูลสัญญาณชี พ
ทีได้นีในการประเมินความผิด ปกติ ที เกิด ขึ นกับ ผูป้ ่ วย
แต่ญาติหรือผูด้ ูแลผูป้ ่ วยอาจจะไม่มีค วามรู้ค วามเข้าใจ
มากเพียงพอในการประเมินข้อมูลสัญญาณชีพทีตรวจได้
นี ซึงอาจจะทําให้ไม่สามารถตัดสินใจนําผูป้ ่ วยเดิ นทาง
จากบ้าน หรือทีพักอาศัย ไปทีโรงพยาบาล เพื อให้แ พทย์
ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้ทันเวลา
งานวิจยั นี ได้นาํ เทคโนโลยีค อมพิว เตอร์เ ข้ามาช่ ว ย
ในการเฝ้ าระวังสุ ข ภาพผูป้ ่ วยที อยู่ห่างไกลแพทย์ หรื อ
โรงพยาบาล ด้วยการติ ด ตามค่ าของอุณ หภูมิข องผูป้ ่ วย
และทําการคัดกรองข้อมูลอุณหภูมิทีเป็ นค่ าโดดผิด ปกติ
เพื อนํา ข้อ มู ล ที ผ่า นการคั ด กรองเข้า สู่ ก ระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ต ้นไม้การตัด สิ นใจที คณะผูว้ ิ จัย
สร้างขึ นจากการวิ เ คราะห์ข ้อมูลอุณ หภูมิผปู้ ่ วยโดยใช้
อัลกอริธึม J48 Decision Tree เมือพบว่ าค่ าของอุณ หภูมิ
มีความผิดปกติ ระบบจะทําการแจ้งเตื อน (alert) ไปยัง
ผูเ้ กียวข้องทันที เป็ นการช่ ว ยให้ผปู้ ่ วยได้ รับ คําปรึ กษา
และได้รับการดู แ ล รักษา ทั นเวลา ทําให้การรักษาทาง

2. งานวิจัยทีเกียวข้อง
การรักษาทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข เป็ นงาน
ด้ า นหนึ ง ที ได้ นํ า เท คโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ และ
เทคโนโลยีด้านการสือสารเข้ามาใช้ เพือให้บ ริ การด้ าน
สุ ข ภาพแก่ป ระชาชนโดยทั วไป ผู้ป่ วยและแพทย์ไ ม่
จําเป็ นต้องอยู่ภายในโรงพยาบาล หรื อ พืนที เดี ย วกัน
ผูป้ ่ วยสามารถรับ คําปรึ กษา และได้ รับ การดู แ ล รักษา
ผ่านระบบบริ ก ารทางไกล (Telecare) ซึ งเป็ นการเฝ้ า
ระวังหรือติดตามดูแลผูป้ ่ วยที ไม่ต ้องอยู่ในโรงพยาบาล
หรือระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที เป็ นการ
ให้บ ริ การทางการแพทย์ท างไกลผ่า นข้อมูล ภาพและ
เสียง เพือทําการตรวจสอบ วินิจฉัย และแนะนําการดู แ ล
ผูป้ ่ วยที อยู่ที บ้ าน ทําให้การรักษาทางการแพทย์ และ
สาธารณสุ ข เป็ นไปได้ ด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยลดจํานวนผูป้ ่ วยที ต้อ งเข้า รับ การ
รักษาในโรงพยาบาล [3-5]
งานวิจยั [6] ได้ นําเครื อข่ ายเซนเซอร์ไร้สาย เข้ามา
ช่วยในการติดตามข้อมูลสุข ภาพผูป้ ่ วยที ไม่ได้ พักรักษา
ตัวภายในโรงพยาบาลเพือให้ได้ระบบทีมีค วามสามารถ
เฝ้ าระวัง (monitor) สุ ข ภาพผู้ป่ วยในระยะไกลอย่า ง
ต่ อเนื อง และระบบทําการประมวลผล วิ เ คราะห์ และ
แจ้งเตือนเมือพบความผิด ปกติ ข องข้อมูลสุ ข ภาพผูป้ ่ วย
แต่การทํางานของระบบเป็ นการทํางานกึงอัต โนมัติ ที
จํา เป็ นต้อ งมี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานกัน เป็ นอย่า งดี
ระหว่ างผูป้ ่ วยกับ โรงพยาบาล แพทย์ท ํา การวิ เ คราะห์
ข้อมูลผูป้ ่ วยจากข้อมูลที ระบบได้ รับ และให้ค าํ ปรึ กษา
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การดู แ ลในเรื องต่ า งๆ เพือให้ ผปู้ ่ วยได้ รับ การดู แ ลที
ถูกต้องและปลอดภัย
งานวิจยั [7] ได้ นําการแพทย์ท างไกลเข้ามาช่ ว ยใน
การเฝ้ าระวังข้อมูลสุขภาพผูป้ ่ วย ด้วยการตรวจจับ ข้อมูล
สัญ ญาณชี พ ของผูป้ ่ วย เช่ น อัต ราการเต้น ของหัว ใจ
อุ ณ หภู มิ ฯลฯ และบั น ทึ กลงฐานข้ อ มู ล ของระบบ
จากนันจึงทําการอัปโหลด (upload) ข้อมูลเหล่านี ไปยัง
Web based server และส่งไปยังโทรศัพท์ ข องแพทย์โดย
ใช้เทคโนโลยีแอนดรอยด์ เพือให้แพทย์วิ เ คราะห์ข ้อมูล
ทีได้รับและให้คาํ แนะนําในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยต่อไป
งานวิจยั [8] นําเสนอระบบเฝ้ าระวังสุ ข ภาพผูป้ ่ วยที
ไม่ ไ ด้ พัก รั ก ษาตัว ในโรงพยาบาล โดยใช้ เ ครื อ ข่ า ย
เซนเซอร์ไร้สาย ทีมีการติดเซนเซอร์ไว้บนร่างกายผูป้ ่ วย
เพือให้เซนเซอร์ตรวจจับอัตราการเต้นของหัว ใจ ความ
ดั น โลหิ ต ฯลฯ โดยที ระบบเป็ นการเฝ้ าระวัง ข้อ มู ล
สุขภาพของผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื อง และใช้ การประมวลผล
ข้อมู ลเข้ามาช่ ว ยในการตรวจสอบความผิด ปกติ ข อง
ข้อมูลเหล่านัน และตัด สิ นใจให้ค าํ แนะนําเบื องต้นใน
การดู แ ลผูป้ ่ วย และทําการแจ้งเตื อนผูป้ ่ วย และแพทย์
เจ้าของไข้ต่อไป
ในการดู แ ลสุ ข ภาพผูป้ ่ วยผ่านระบบทางไกล ด้ ว ย
การติดตามข้อมูลสุขภาพผูป้ ่ วยนัน จําเป็ นต้องมีอุป กรณ์
ตรวจจับ สัญญาณชี พของผูป้ ่ วย ซึ งอาจจะเป็ นการติ ด
เซนเซอร์ ไ ว้บ นร่ า งกายผู้ป่ วย หรื อ ติ ด ตังอุ ป กรณ์ ที
สามารถตรวจจับสัญญาณชีพผูป้ ่ วยไว้บริ เ วณที พักอาศัย
(smart environment) โดยไม่ จ ํา เป็ นต้อ งติ ด อุ ป กรณ์
ตรวจจับ สั ญ ญาณไว้บ นร่ า งกายผู้ป่ วย ช่ ว ยให้ ผปู้ ่ วย
สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้สะดวกสบายมากยิงขึ น [7,
9-10]

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ
คณะผูว้ ิจยั ได้ พัฒนาต้นแบบการส่ งข้อมูลเฝ้ าระวัง
ผูป้ ่ วย ซึงประกอบด้วย ส่ ว นของ Web Application ที ทํา
หน้าที เชื อมต่ อระหว่ าง Client Application กับ Server
Application โดยที Client Application ทํา การรวบรวม
ข้อมูล อุณ หภู มิผปู้ ่ วยจากเซนเซอร์ และส่ งข้อมู ลผ่า น
ระบบเครื อข่ ายอินเทอร์เ นต ไปยัง Server Application
เพือทําการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอุณ หภู มิ
บันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ในกรณี ที
ตรวจพบความผิดปกติของข้อมูลอุณหภูมิ จะทําการแจ้ง
เตือนบุคคลทีเกียวข้อง เช่น แพทย์เจ้าของไข้หรื อแพทย์
ผูร้ ักษาผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ู แ ลผูป้ ่ วย ผูร้ ับ ผิด ชอบเคส
ผูป้ ่ วย (Case manager) ฯลฯ นอกจากนี ผูใ้ ช้ งานระบบ
เช่น ผูป้ ่ วย ญาติผปู้ ่ วย แพทย์เจ้าของไข้ แพทย์เฉพาะทาง
ฯลฯ สามารถเรี ยกดู ข ้อมู ลที ต้องการตามสิ ท ธิ ที ได้ รั บ
(User authorization) ผ่านทาง Web Application รู ป ที 1
แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ ประกอบไปด้ ว ย 2 ส่ ว น
ที สําคัญ คื อ ระบบบริ เ วณที พัก อาศัย (Home Area /
Client) และ ระบบบริ เ วณโรงพยาบาล (Hospital Area /
Server)
3.1.1 ระบบบริเวณทีพักอาศัย
ทํา หน้ า ที รวบรวบข้อ มู ล สุ ข ภาพของผู้ป่ วยจาก
เซนเซอร์ทุกช่วงเวลาที กําหนด เช่ น 5 วิ นาที สร้างเป็ น
Text file บั นทึ กไว้ที ฐานข้อมูล ของ ไคลเอนต์ และ
เรียกใช้โปรแกรม Filezilla [11-12] ช่ ว ยในการส่ งข้อมูล
ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ทุกๆ ช่วงเวลาทีผูด้ ูแ ลระบบกําหนดไว้
ล่ว งหน้า เช่ น ทุ กๆ 3 นาที หรื อ ทุ กๆ 5 นาที เพือให้
เซิร์ฟเวอร์นาํ ข้อมูลทีได้รับ เข้าสู่ กระบวนการคัด กรอง
ข้อมูลอุณ หภูมิ การวิ เ คราะห์ข ้อมูลอุณ หภูมิ และ การ
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รู ปที 1 สถาปัตยกรรมระบบ
เป็ นหน้าจอหลักทีจะแสดงสถานะของผูป้ ่ วยทุกราย
เมือผูป้ ่ วยต้องการใช้ระบบการติดตามข้อมูลสุ ข ภาพ
ผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยต้อ งลงทะเบี ย น เพื อระบุ ข ้อ มูล ที สําคัญ
ได้ แ ก่ หมายเลขเซนเซอร์ และชื อแพทย์เ จ้า ของไข้
จากนันเซิร์ฟเวอร์ทาํ การสร้างโฟลเดอร์ (Folder) เพือรอ
รับ ข้อมู ล ที จะถู กส่ ง มาจาก ไคลเอนต์ รู ป ที 2 แสดง
ตัวอย่างโฟลเดอร์ที เซิ ร์ฟเวอร์สร้างไว้เ พือรอรับ ข้อมูล
จากเซนเซอร์ หมายเลข 56002, 56005, 56006 และ
56009

แจ้ง เตื อ นความผิด ปกติ ต่ อ ไป โดยที Filezilla เป็ น
โปรแกรมที ใช้ ติ ด ต่ อกับ FTP server เพือดาวน์โหลด
หรืออัปโหลดไฟล์อย่างปลอดภัยผ่าน SSH (SFTP) และ
สามารถกลับมาโอนถ่ายไฟล์ต่ อในกรณี ที การอัป โหลด
หรือดาวน์โหลดล้มเหลว
3.1.2 ระบบบริเวณโรงพยาบาล
การทํางานประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ
- Manage Account
เป็ นการจัดการฐานข้อมูลบุคคลของระบบ ได้ แ ก่ แพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที ผูป้ ่ วย ฯลฯ
- Manage Sensor
เป็ นการจัด การฐานข้อ มู ลของเซนเซอร์ ที ใช้ ใ นการ
ตรวจจับข้อมูลอุณหภูมิผปู้ ่ วย
- Services
เป็ นการเชื อมต่ อการใช้ ง านเซนเซอร์ กบั ผู้ป่ วย และ
แพทย์ผรู้ ับผิดชอบ
- Monitoring

รู ปที 2 ตัวอย่างหน้าจอของเซิ ร์ฟเวอร์แ สดงโฟลเดอร์ที
ถูกสร้างขึนเพือรอรับการเก็บข้อมูลของผูป้ ่ วย
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ในการส่ ง ข้อมู ลระหว่ างไคลเอนต์/เซิ ร์ ฟเวอร์นั น
ข้อมูลถูกส่งแบบ FTP โดยใช้ โปรโตคอล TCP เมือเกิด
ความผิด พลาดในการส่ งข้อมูล เครื องไคลเอนต์จะทํา
การร้องขอช่องทางการติดต่อสือสารใหม่จากเซิ ร์ฟเวอร์
หรือถ้าไม่สามารถทําการส่ งข้อมูลเข้าเครื องเซิ ร์ฟเวอร์
ได้ ระบบจะมีขอ้ ความแจ้งเตื อนที หน้าจอคอมพิว เตอร์
ว่าเครืองไคลเอนต์ขาดการติดต่อจากเซิ ร์ฟเวอร์ และจะ
ทําการหาช่ องทางการติ ด ต่ อสื อสารใหม่ เมือติ ด ต่ อได้
สํา เร็ จระบบจึง จะนําข้อมู ลจากฐานข้อ มู ลไคลเอนต์
ส่งไปยังฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ และใช้ตน้ ไม้การตัดสินใจ
วิเคราะห์หาความผิดปกติของข้อมูลอุณหภูมิต่อไป

Store
every 5 seconds

3.2 โครงสร้ างระบบ
การทํา งานของระบบประกอบด้ ว ยขันตอนการ
ทํา งานที สํา คัญ 3 ขันตอน คื อ การคัด กรองข้อ มู ล
อุณหภูมิ การวิเคราะห์ขอ้ มูลอุณหภูมิ และการแจ้งเตื อน
ความผิดปกติ รูปที 4 แสดงโครงสร้างของระบบ
รู ปที 3 ข้อมูลทีถูกบันทึกลงฐานข้อมูลของไคลเอนต์
ในการใช้ ง านระบบนั น ผู้ป่ วยต้อ งใช้ เ ซนเซอร์
หมายเลขทีได้ลงทะเบี ยนไว้ เพือให้เ ซนเซอร์ต รวจวัด
อุณหภูมิของผูป้ ่ วย ส่งให้ระบบรวบรวมข้อมูลสร้างเป็ น
Text file บั นทึ กไว้ที ฐานข้อมูลของไคลเอนต์ และส่ ง
Text File ไปยัง เซิ ร์ฟ เวอร์เ พือเก็บ บั น ทึ ก ไฟล์ไว้ใ น
โฟลเดอร์ทีสร้างขึ นเพือรอรับ การเก็บ ข้อมูลของผูป้ ่ วย
รายนันๆ เพื อให้ เซิ ร์ฟ เวอร์ นําไปใช้ ง านในขันตอน
ต่ อไป รู ป ที 3 แสดงการรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์
สร้ า งเป็ น Text file ที ประกอบไปด้ ว ย หมายเลข
เซนเซอร์ อุ ณ หภู มิ วัน-เดื อน-ปี และเวลาที บั น ทึ ก
อุณหภูมิ บันทึกไว้ทีฐานข้อมูลของ ไคลเอนต์

รู ปที 4 โครงสร้างระบบ
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MaxCoreTemp = 43๐C // temp สูงสุดในร่างกายมนุษย์
MinCoreTemp = 35๐C // temp ตําสุดในร่างกายมนุษย์
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
ระบบข้ามอุณ หภูมิ 45๐ C และไม่นําอุณ หภูมิ 45๐ C
ไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุณหภูมิในขันตอนต่อไป
3.2.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลอุณหภูมิ
งานวิ จัย นี ใช้ Weka (Waikato Environment for
Knowledge Analysis) [13] ซึ งเป็ นซอฟต์แ วร์ที ใช้ เ ป็ น
เครืองมือในงานทางด้านการเรียนรู้ด้ว ยเครื อง (Machine
Learning) และการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดย
นําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลอุณหภูมิผปู้ ่ วยจํานวน 2,800 ข้อมูล
โดยใช้ อัลกอริ ธึ ม J48 Decision Tree ที มีค วามสามารถ
แยกกลุ่ม ข้อ มูล (classification) [13] ด้ ว ยการพิจารณา
ปั จจัยสําคัญที มีผลต่ ออุณ หภูมิผปู้ ่ วย 3 ปั จจัยคื อ เพศ
อายุ รู ป ร่ าง [1, 14] และสร้างต้นไม้การตัด สิ นใจ ดั ง
แสดงในรูปที 6 เพือนําต้นไม้การตัดสินใจทีเป็ นผลลัพธ์
ไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุณหภูมิของผูป้ ่ วยต่อไป
จากปัจจัยสําคัญทีมีผลต่ออุณหภูมิผปู้ ่ วย 3 ปั จจัยนัน
เพศหญิงมีการเปลียนแปลงของอุณหภูมิร่างกายมากกว่ า

3.2.1 การคัดกรองข้อมูลอุณหภูมิ
ระบบทํา การตรวจสอบข้อ มู ล อุ ณ หภู มิ ที ส่ ง จาก
เซนเซอร์ เพือพิจารณาคัดกรอง และข้าม (skip) ตัว เลขที
เป็ นค่าโดดผิดปกติ (abnormal number) อันเนื องมาจาก
ความผิด พลาดของเซนเซอร์ เมื อกํา หนดให้ค่ า โดด
ผิด ปกติ หมายถึง ข้อ มูล อุ ณ หภู มิ ร่า งกายมนุ ษย์ที ไม่
สามารถมีได้ขณะมีชีวิต เช่น อุณหภูมิตงแต่
ั 43๐C ขึนไป
หรื อ อุ ณ หภู มิ ต ังแต่ 35 ๐ C ลงไป [1] และระบบจะ
กํา หนดให้ ค่ า โดดผิ ด ปกติ นี เป็ นค่ า threshold เพื อ
นําไปใช้ในการพิจารณาต่อไป เช่น ข้อมูลอุณหภูมิผปู้ ่ วย
38, 37.5, 45.5, 38 และ 37๐C จะเห็นได้ว่าตัว เลข 45.5๐ C
เป็ นตัวเลขทีโดดผิด ปกติ รู ป ที 5 แสดงขันตอนการคัด
กรองข้อมูลอุณ หภูมิ ที เป็ นการพิจารณาข้อมูลอุณ หภูมิ
จากเซนเซอร์ ถ้าพบว่ าอุณ หภูมิมีค่ าตังแต่ 43๐ C ขึนไป
หรืออุณหภูมิมีค่าตังแต่ 35๐C ลงไป จะกําหนดให้ข ้อมูล
อุณ หภู มิ นันเป็ นค่ า threshold และพิจ ารณาต่ อ ไปว่ า
ระบบจะข้า มค่ า threshold นั นหรื อ ไม่ เนื องจากค่ า
threshold นัน อาจจะไม่ใช่เลขโดดที ผิด ปกติ แต่ เ ป็ นค่ า
อุณหภูมิของผูป้ ่ วยทีมีอุณ หภูมิสูงมาก หรื อตํามาก เช่ น
44, 45, 44.5, 45 และ 45.5๐ C (ซึ งระบบไม่ค วรข้าม)
ด้วยการหาค่ าเฉลียของข้อมูลอุณ หภูมิ 11 ค่ า ได้ แ ก่ค่ า
threshold อุณ หภูมิกอ่ นค่ า threshold จํานวน 5 ค่ า และ
อุณหภูมิหลังค่า threshold จํานวน 5 ค่า และนําค่าเฉลียที
คํานวณได้ มาใช้ ใ นการพิจ าณา skip cond. ที เป็ นการ
พิจารณาว่าระบบควรข้ามค่า threshold หรือไม่
ตัว อย่า งการคัด กรองข้อ มู ล อุ ณ หภู มิ ผู้ป่ วย เมื อ
กําหนดให้อุณหภูมิทีได้จากเซนซอร์คือ
Temp = 42, 42.5, 42.3, 42.7, 41, 45, 44, 40.1, 41.1, 42
และ 42๐ C ระบบต้องการพิจารณาว่ าจะคัด กรองและ
ข้ามข้อมูลอุณหภูมิ 45๐C หรือไม่
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เพศชาย โดยเฉพาะระหว่ างรอบของการมีป ระจําเดื อน
จะมีการหลังฮอร์โมน Progesterone มากในระยะที มีการ
ตกไข่ (ovulation) ซึ งจะทํา ให้อุณ หภูมิภายในร่ างกาย
เพิมขึน 0.3 - 0.5๐C ผูป้ ่ วยในช่ ว งอายุที แตกต่ างกันจะมี
อุ ณ หภู มิ ป กติ ที แตกต่ า งกัน ดั ง แสดงในตารางที 1
นอกจากนีรูปร่างมีผลต่ อการเปลียนแปลงของอุณ หภูมิ
บริเวณผิวภายนอกร่ างกาย โดยคนที รู ป ร่ าง อ้ว น, อ้ว น
มาก, อ้วนมากทีสุด จะมีอุณ หภูมิเ พิมขึ นจากปกติ 0.3 –
1.0๐C [1-2, 14] เมือรูปร่างสามารถจําแนกได้จากค่าดัช นี
มวลกาย (BMI) ตารางที 2 แสดงค่าดัชนีมวลกายของคน
ทีมีรูปร่างต่างๆ [15]
ตารางที 1 อุณหภูมิร่างกายปกติตามช่วงอายุ [2]
อายุ (ปี )
อุณหภูมิ (๐C)
1-15
37.0 – 37.6
16-50
36.5- 37.5
50 ขึนไป
36.0 – 36.9
ตารางที 2 ตารางเปรียบเทียบดัชนีมวลกาย [15]
รู ปร่ าง
ค่ า BMI
ผอม
ตํากว่า 18.5
ปกติ
18.5 – 23.4
นําหนักเกิน
23.5 – 28.4
อ้วน
28.5 – 34.9
อ้วนมาก
35 – 39.9
อ้วนมากทีสุด
40 ขึนไป

* Threshold Cond. :
ั 35๐C ลงไป
อุณหภูมิตงแต่
ั 43๐C ขึ นไป หรื ออุณ หภูมิตงแต่
**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)

รู ปที 5 ขันตอนการคัดกรองข้อมูลอุณหภูมิทีเป็ นค่ าโดด
ผิดปกติ
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รู ปที 6 ต้นไม้การตัดสินใจเพือวิเคราะห์ขอ้ มูลอุณหภูมิผปู้ ่ วย
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ควบ คุ มการทํ า งานข องระ บบ ทั งหมด สามารถ
ปรับเปลียน แก้ไข ลบข้อมูลต่างๆของระบบ
รูปที 7 แสดงตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน
ระบบและการลงทะเบี ย นเซนเซอร์ รู ป ที 8 แสดง
ตัว อย่างหน้ าจอการเชื อมต่ อการใช้ งานเซนเซอร์ ก บั
ผูป้ ่ วย และแพทย์ผู้รั บ ผิด ชอบผู้ป่ วย รู ป ที 9 แสดง
ตัวอย่างหน้าจอการจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ
ในส่วนของการใช้งานของเจ้าหน้าที โรงพยาบาลที
เกียวข้อง (ผูร้ ับผิด ชอบเคสผูป้ ่ วย และแพทย์) สามารถ
เรี ยกดู ข ้อมู ลของผูป้ ่ วยที เข้า รับ การเฝ้ าระวัง ทั งหมด
(รูปที 10) ขณะทีผูป้ ่ วยหรือผูด้ ูแลผูป้ ่ วย สามารถเรี ยกดู
ข้อมูลการเฝ้ าระวังของตัว ผูป้ ่ วยเอง และเรี ยกดู ข ้อมู ล
ของแพทย์ที รั บ ผิด ชอบในการติ ด ตามผลการรั ก ษา
(รูปที 11)
จากรูปที 10 จะเห็นว่าผูป้ ่ วยชือ Pakorn ซึงเป็ นผูป้ ่ วยเพศ
ชาย อายุ 20 ปี รูปร่างปกติ (BMI 21.5) อุณ หภูมิ 36.9๐ C
ระบบสรุปผลว่าผูป้ ่ วยมีอุณ หภูมิป กติ เนื องจากผูป้ ่ วยมี
ค่ า อุ ณ หภู มิ ร่ างกายปกติ ต ามช่ ว งอายุ ส่ ว นผู้ป่ วยชื อ
Sakon ซึงเป็ นผูป้ ่ วยเพศชาย อายุ 12 ปี รูปร่างปกติ (BMI
20.8) อุณ หภู มิ 36.3 ระบบสรุ ป ผลว่ า ผูป้ ่ วยมี อุณ หภู มิ
ผิดปกติ เนืองจากผูป้ ่ วยช่ ว งวัยนี ควรมีอุณ หภูมิร่างกาย
ปกติในช่วง 37.0-37.6๐C
เมือต้นแบบระบบฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลอุณ หภูมิ
ของผูป้ ่ วยมีความผิดปกติ ต้นแบบระบบฯ จะแจ้งความ
ผิด ปกติ ข องข้อมูล อุณ หภูมิ ผปู้ ่ วย 3 ช่ องทางคื อ แจ้ง
เตื อนที หน้าจอของไคลเอนต์เ พือให้ผปู้ ่ วยหรื อผูด้ ู แ ล
ผูป้ ่ วยรั บ รู้ค วามผิด ปกติ นันทั นที แจ้ง ที หน้ า จอของ
เซิร์ฟเวอร์เพือให้ผรู้ ับผิดชอบได้ติดต่อผูเ้ กียวข้องต่ อไป
และแจ้งทางอีเมล์ของผูเ้ กียวข้อง รูปที 12 แสดงตัว อย่าง
หน้าจอการแจ้งเตื อนความผิด ปกติ ข องข้อมูลอุณ หภูมิ
ผูป้ ่ วย

3.2.3 การแจ้ งเตือนความผิดปกติ
ในการติดตังระบบนัน คณะผูว้ ิ จัยกําหนดให้ท ําการ
ติดตังโปรแกรมทีทําหน้าที วิ เ คราะห์ค วามผิด ปกติ ข อง
ข้อ มู ล อุ ณ หภู มิ ผู้ป่ วยที ไคลเอนต์ และที เซิ ร์ ฟ เวอร์
เพือให้ระบบสามารถทําหน้าที เฝ้ าระวังข้อมูลอุณ หภูมิ
ผูป้ ่ วยตลอดเวลา แม้ว่ ามีปั ญหาเกิด ขึ นกับ เครื อข่ ายอิน
เทอร์เนตทําให้เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถติดต่อไคลเอนต์ได้
ระบบกําหนดให้มีการแจ้งเตื อนความผิด ปกติ ข อง
ข้อมูลอุณหภูมิผปู้ ่ วยดังนี
- แสดงข้อความเตือนทีหน้าจอเซิร์ฟเวอร์
เมือได้รับข้อมูลจากไคลเอนต์ ระบบจะนําข้อมูลไป
ประมวลผลทีเซิร์ฟเวอร์ทันที เมือพบความผิด ปกติ ข อง
ข้อมูล ระบบจะทําการแจ้งเตื อนไปที ผูด้ ู แ ลระบบหรื อ
เจ้ า หน้ า ที ที ทํ า หน้ า ที เฝ้ าระวั ง ผู้ ป่ วยทางหน้ า จ อ
คอมพิวเตอร์
- แสดงข้อความเตือนทีหน้าจอไคลเอนต์
เมือระบบตรวจจับพบความผิดปกติ ข องอุณ หภูมิฝัง
ไคลเอนต์ ระบบจะทําการแจ้งเตื อนความผิด ปกติ ผ่าน
ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผูป้ ่ วยทันที
- ส่ง e-mail ไปยังบุคคลทีเกียวข้อง
เมือระบบตรวจจับ ความผิด ปกติ ข องอุณ หภูมิข อง
ผูป้ ่ วยได้ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตื อนผ่าน e-mail ไป
ยังบุคคลทีเกียวข้อง เพือให้ดาํ เนินการต่อไป

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาต้นแบบระบบฯ
ต้นแบบระบบฯ ถูกพัฒนาเพือรองรับการใช้งานของ
ผูใ้ ช้งาน 3 ระดั บ คื อ ผูด้ ู แ ลระบบ (Admin) เจ้าหน้าที
โรงพยาบาลทีเกียวข้องกับระบบ (ผูร้ ับผิดชอบเคสผูป้ ่ วย
แพทย์) และ ผู้ป่ วย (Patient) ผู้ดู แ ลระบบทําหน้ า ที
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(ก)
รู ปที 8 การกําหนดเซนเซอร์และแพทย์ให้กบั ผูป้ ่ วย

(ข)

รู ปที 9 การจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ

(ค)

รู ปที 7 ตัวอย่างหน้าจอการทํางานของโปรแกรม
ก. การลงทะเบียนผูใ้ ช้งานแบบ Personel
ข. การลงทะเบียนผูใ้ ช้งานแบบ Patient
ค. การลงทะเบียน เซนเซอร์

รู ปที 10 ตัวอย่างหน้าจอของ Case Manager และแพทย์
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ตารางที 3 รายละเอียดข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน
เพศ
อายุ
รู ปร่ าง
(ราย)
20
ชาย
1-15
A
B
20
16-50
A
20
B
20
> 50
A
20
B
20
หญิง
1-15
A
20
B
20
16-50
A
20
B
20
> 50
A
20
B
20
รวม
240
A: ผอม/ปกติ/นําหนักเกิน
B: อ้วน/อ้วนมาก/อ้วนมากทีสุด

รู ปที 11 ตัวอย่างหน้าจอของผูป้ ่ วย

รู ป ที 12 ตัว อย่า งหน้ า จอแสดงการแจ้ง เตื อ นความ
ผิดปกติของข้อมูลอุณหภูมิผปู้ ่ วย

ในการทดลองเป็ นการนําข้อมูลอุ ณ หภูมิข องกลุ่ ม
ตัวอย่างไปวิเ คราะห์โดย 2 วิธี คื อวิ ธี ที 1 การวิ เ คราะห์
ข้อ มู ล อุ ณ หภู มิ โ ดยใช้ ต ้ น แบบระบบฯ ที เป็ นการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ลตามเงือนไขและทางเลือ กที ระบุ บ น
ต้นไม้การตัดสินใจทีคณะผูว้ ิจ ัยได้ สร้างขึ น และวิ ธี ที 2
การประมวลผลด้ ว ยมื อ ที เป็ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
อุณหภูมิโดยญาติ หรือผูด้ ู แ ลผูป้ ่ วย ที เป็ นการวิ เ คราะห์
ข้อมูลตามเงือนไขทีโรงพยาบาลแจ้งไว้ล่วงหน้า จากนัน
นําผลการวิเคราะห์ทีได้จากต้นแบบระบบฯ เปรียบเทียบ
กับ ผลการวิ เ คราะห์ ที ได้ จ ากระบบงานเดิ ม ดั งแสดง
ตัวอย่างในตารางที 4

4.2 ผลการประเมินความถูกต้องของต้ นแบบระบบการ
ส่ งข้อมูลเพือเฝ้ าระวังผู้ป่วย
คณะผู้วิ จัย ได้ ท ํา การทดลองเพื อประเมิ น ความ
ถูกต้องในการทํางานของต้นแบบระบบฯ โดยใช้ ข ้อมูล
ทีได้จากการสุ่มตัว อย่างการเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยจํานวน 240
ราย ด้ ว ยวิ ธี สุ่ มตัว อย่ า งอย่ า งง่ า ย (Simple random
sampling) ตารางที 3 แสดงรายละเอียดข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการทดลอง
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ตารางที 4 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุณหภูมิผปู้ ่ วยโดยใช้ตน้ แบบระบบฯ และระบบงานเดิม
อายุ
อุณหภูมิ
ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์
ผู้ป่วย
เพศ
รู ปร่ าง
๐
(ปี )
( C) โดยใช้ ต้นแบบระบบฯ โดยใช้ ระบบงานเดิม
Pakorn
ชาย
20
A
36.9
ปกติ
ปกติ
Sakon
ชาย
12
A
36.3
ผิดปกติ
ผิดปกติ
Suree
หญิง 23
A
38.0
ผิดปกติ
ผิดปกติ
Naree
หญิง 30
B
37.6
ปกติ
ปกติ
Somsak
ชาย
45
A
37.6
ผิดปกติ
ผิดปกติ
A: ผอม/ปกติ/นําหนักเกิน
B: อ้วน/อ้วนมาก/อ้วนมากทีสุด
จากผลที ได้ จากการทดลอง พบว่ าต้นแบบระบบฯ
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลอุณหภูมิของผูป้ ่ วยได้ ต รงกันกับ
ระบบงานเดิ ม แสดงว่ า ต้น แบบระบบฯ สามารถ
วิ เ คราะห์ข ้อมู ลอุ ณ หภู มิผู้ป่ วยได้ ถู กต้อ ง ต้นไม้ก าร
ตัดสินใจทีคณะผูว้ ิจยั สร้างขึ น ช่ ว ยให้ต ้นแบบระบบฯ
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลอุณหภูมิได้ อย่างถูกต้อง เชื อถือ
ได้ และช่วยให้ตน้ แบบระบบฯ ประมวลผลได้รวดเร็ว มี
การทํางานโดยอัตโนมัติ เป็ นการแก้ปั ญหาของงานวิ จัย
[7-8] ทีต้องรอให้แพทย์วิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ่ วยจากข้อมูล
ทีได้รับ

การทํางานของต้นแบบระบบฯ ประกอบด้ ว ยขันตอน
การทํางานที สําคัญ 3 ขันตอน คื อ การคัด กรองข้อมูล
อุณหภูมิ การวิเคราะห์ขอ้ มูลอุณหภูมิ และการแจ้งเตื อน
ความผิดปกติ ในการคัด กรองข้อมูลอุณ หภูมิผปู้ ่ วยนัน
ต้นแบบระบบฯ ได้ พิจารณาคัด กรองและข้ามข้อมูลที
เป็ นค่าโดดผิด ปกติ อันเนื องมาจากความผิด พลาดของ
เซนเซอร์ หรือสาเหตุอืนๆ ทําให้ได้ขอ้ มูลอุณหภูมิผปู้ ่ วย
ทีถูกต้อง และนําไปใช้ ในการวิ เ คราะห์ข ้อมูลอุณ หภูมิ
โดยทีการวิเคราะห์ข ้อมูลอุณ หภูมินัน ต้นแบบระบบฯ
ใช้ ต ้นไม้การตัด สิ นใจที คณะผู้วิ จัย สร้า งขึ นจากการ
พิ จ ารณาปั จ จั ย สํา คัญ ของความผิด ปกติ ข องข้ อ มู ล
อุณหภูมิผปู ้ ่ วย คื อ เพศ อายุ และรู ป ร่ างของผูป้ ่ วย เมือ
ผลจากการวิเคราะห์พบว่าข้อมูลมีความผิดปกติ ต้นแบบ
ระบบฯ จะแจ้งเตื อนความผิด ปกติ ข องข้อมูลอุณ หภูมิ
ผูป้ ่ วย ทีหน้าจอของไคลเอนต์เ พือให้ผปู้ ่ วยหรื อผูด้ ู แ ล
ผูป้ ่ วยรับรู้ความผิดปกตินนทั
ั นที แจ้งเตือนทีหน้าจอของ
เซิร์ฟเวอร์เพือให้ผรู้ ับผิดชอบได้ติดต่อผูเ้ กียวข้องต่ อไป
และแจ้งทางอีเมล์ของผูเ้ กียวข้อง

5. สรุปผล
คณะผูว้ ิ จัยได้ พัฒนาต้น แบบระบบการส่ งข้อ มู ล
อุณ หภูมิข องผูป้ ่ วยโดยใช้ ภาษา PHP, Java Script และ
C# ในการพัฒนาโปรแกรม ใช้ MySQL เป็ นระบบการ
จัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม Filezilla ช่ ว ยในการ
จัด การส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง เซิ ร์ ฟ เวอร์ ทํา ให้ ไ ด้ ต ้น แบบ
ระบบฯ ทีสามารถส่งผ่านข้อมูลอย่างปลอดภัยผ่าน SSH
(SFTP) และมีระบบการจัด การในกรณี ที มีข ้อผิด พลาด
ในการส่งข้อมูล
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จากการทดลองเพือทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน
ของต้นแบบระบบฯ พบว่าต้นแบบระบบฯ สามารถส่ ง
ข้อมูลอุณหภูมิของผูป้ ่ วยจากบ้ านพักอาศัย (ไคลเอนต์)
ไปยังโรงพยาบาล (เซิ ร์ฟเวอร์) ได้ อย่างอัต โนมัติ และ
ปลอดภัย ต้นแบบระบบฯ สามารถวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
อุณ หภูมิได้ อ ย่างอัต โนมัติ ผลจากการวิ เ คราะห์ข ้อมู ล
อุณ หภูมิผู้ป่ วยมีค วามถู กต้อ ง เชื อถื อได้ เมื อต้น แบบ
ระบบฯ ตรวจสอบพบว่ า มีค วามผิด ปกติ ข องอุณ หภู มิ
ต้นแบบระบบฯ มีการแจ้งเตือน ไปยังผูด้ ู แ ลผูป้ ่ วย และ
ผูเ้ กียวข้อง ทําให้ได้ ระบบการติ ด ตามค่ าของอุณ หภู มิ
ของผูป้ ่ วยทีอยูห่ ่างไกลแพทย์ หรื อโรงพยาบาล ช่ ว ยให้
การรักษาทางการแพทย์ และสาธารณสุข เป็ นไปได้ ด้ ว ย
ความสะดวก รวดเร็ ว มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิงขึ น ผูป้ ่ วย
และแพทย์ไม่ จาํ เป็ นต้องอยู่ภ ายในโรงพยาบาล หรื อ
พืนทีเดียวกัน ช่วยให้ผปู้ ่ วยได้ รับ คําปรึ กษา และได้ รับ
การดู แ ล รั ก ษาได้ ทั น เวลา ในการพัฒ นาต่ อ ไปนั น
ผูพ้ ัฒนาสามารถนําระบบต้นแบบนี ไปพัฒนาเพือเฝ้ า
ระวัง ข้อมู ล สัญ ญาณชี พของผู้ป่ วย เพื อเป็ นการดู แ ล
สุ ข ภา พ ข อง ผู้ ป่ ว ยผ่ าน ระ บ บ ท าง ไก ลอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
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