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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบโมเดลสําหรับจําแนกผูปวยโรคไตเร้ือรัง โดยอาศัยเทคโนโลยี การทํา

เหมืองขอมูล โดยเลือกใช วิธีตนไมตัดสินใจ วิธีตนไมตัดสินใจแบบสุม วิธีความใกลเคียงกันดวยคาเค วิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน 

วิธีนาอีฟเบย มาใชในการทดสอบกระจําแนกกลุมผูปวยโดยใชขอมูลผูปวยโรคไตเร้ือรังของโรงพยาบาลอพอลโล ประเทศอินเดีย 

โดยเก็บไวในฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดสีามารถรองรับการสงผานขอมูลไดอยางรวดเร็วซึ่งตอบโจทยการใชงาน

ขอมูลสารสนเทศในปจจุบัน และวิเคราะหเพื่อสรุปผลดวยระบบวิเคราะหขอมูลเชิงรูปภาพเพื่อใหสามารถเขาใจขอมูลไดงาย 

คําสําคัญ: วิชวลไลเซชั่น  เหมืองขอมูล  ตนไมตัดสินใจ  คา เค ใกลเคียง  ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน  นาอีฟเบย  

Abstract 

This research aims to develop and compare models for identifying chronic kidney disease patients. 

By using serveral Data mining techniques including  K-nearest neighbor, decision tree, Random Forest, support 

vector machine and Naïve Bayes are used to test the classification of patients by using chronic kidney disease 

data from Apollo Hospital India By storing it in a relational database. Which has good efficiency, can support 

fast data transmission which responds to current information usage. And analyze to summarize with the 

image analysis system to be able to understand the information easily. 

Keywords: Visualization, Data Mining-nearest neighbor, decision tree, artificial neural network, support vector 

machine, Naïve Bayes 

1. ที่มาและความสําคัญ 

ปจจุบันขอมูลมีอยูเปนจํานวนมากโดยเฉพาะองคกรขนาดใหญอยางโรงพยายาลที่มีขอมูลประวัติของคนไขจํานวน

มหาศาล รวมไปถึงขอมูลการรักษาของผูปวยที่ตองมีการบันทึกขอมูลอยางละเอียดแมนยํา นอกจากนี้ยังมีขอมูลของยาที่ใชรักษาที่

มีหลากหลายชนิดเชนกันซึ่งจะทําใหเกิดขอมูลสะสมจํานวนมาก ซึ่งการเก็บขอมูลเหลานี้ลงในฐานขอมูลแบบทั่วไปไมสามารถ

จัดการกับขอมูลเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากใชเวลาลานานในการเรียกขอมูลออกมาวิเคราะหจึงไดเกิดเทคโนโลยีแบบ

ใหมเพื่อชวยใหการจัดเก็บขอมูลทําไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญถือเปนสิ่งสําคัญในการชวยใหการดูแล

รักษาทําไดถุกตองและแมนยํายิ่งข้ึน ขอมูลสารสนเทศนั่นจําเปนตองมีความถูกตอง รวดเร็วและแมนยํา ซึ่งการวิเคราะหขอมูล

เหลานี้หากวิเคราะหดวยวิธีที่ไมถูกตองผิดวิธีก็จะทําใหผลลัพธนั่นมีความถูกตองลดลง ไมแสดงถึงผลลัพธที่แทจริง ดังนั่นผูวิจัยจึง



 

 

ตองทดสอบวิธีการจําแนกผูปวยใหเหมาะสมกับกลุมผูปวยโรคไตเร้ือรัง โรคไตเร้ือรังเปนโรคที่มีอาการแยลงอยางชาๆ ทําใหผูปวย

หลายคนไมทราบวาเองปวยเปนโรคไตเร้ือรัง ดังนั้นการตรวจพบและไดรับการรักษาใหเร็วที่สุดจึงเปนสิ่งสําคัญ หากไดรับการ

รักษาตั้งแตอาการยังไมอยูในระดับที่รายแรง อาจสามารถทําใหโดรคไตเร้ือรังไมมีอาการที่แยลงหรืออาจหายได   

จากปญหาดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงไดนํา “ระบบวิเคราะหขอมูลเชิงรูปภาพ (Data Visualization) มาใช ในการศึกษาคร้ังนี้

และไดมีการพัฒนากระบวนการสําหรับคัดแยกและจัดการกับขอมูลผานการใชภาษา Python ในการทํา ETL กอนจะวิเคราะห

ขอมูลโดยการใช Python (Scikit Learn) และใชกระบวนการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของ Relational Database  จากนั่นจัดทํา

ขอมูลภาพเชิงวิเคราะห (Data Visualization) โดยจะนํามาใชในการเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูล เพื่อเปรียบเทียบผลการ

จําแนกของแตละโมเดลเพื่อใหไดโมเดลที่ดีที่สุดและจัดทําวิชวลแดชบอรด (Visual Dashboard) ที่แสดงการรายงานผลเชิง

เปรียบเทียบโดยใชแผนภาพกราฟฟกเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการรักษาผูปวยตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อศึกษาและสรางแบบจําลองเหมือขอมูลที่เหมาะสําหรับการจําแนกผูปวยโรคไตเร้ือรัง 

2.2 เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลแตละประเภท 

2.3 ศึกษาการทําวิชวลไลเซชั่นเพื่อใหงายตอการเขาใจและตัดสินใจ 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 

  คือกระบวนการที่กระทําตอขอมูลจํานวนมากเพื่อจําแนกรูปแบบและความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูลนั้นโดยการ

ใชกระบวนการทาง สถิติ คณิตศาสตร และ สมาการ  ทําใหเกิดองคความรูใหมหรือคนพบขอมูลที่นาสนใจ สามารถนํามา

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดในหลายๆดาน เชน ดานธุรกิจสามารถใชเทคนิคดาตาไมนิ่งเพื่อคนหาหรือคาดการณความตองการ

ของลูกคาในอนาคตหรือวิเคราะหขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑแบบใหมใหตรงตามความตองการของผูบริโภค 

และยังสามารถนํามาใชวางแผนการใชทรัพยากรณขององคกรเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

 

รูปที่ 1 กระบวนการทาํเหมืองขอมูล 



 

 

3.2  ตัดสินใจแบบตนไม (Decision Tree) 

 เปนการเรียนรูเพื่อแยกประเภทของขอมูล (Classification) โดยใชโมเดลแบบตนไม ซึ่งคุณลักษณะ (Attribute) จะ

เปนเงื่อนไขขอกําหนดในการตัดสินใจของตนไม โดยจะมีตัวแปรตนเปนตัวแปรที่มีความสําคัญมากที่สุดตัดสินใจในลําดับแรกและ

เมื่อไดผลลัพธมาก็จะแตกออกมาเปนก่ิงยอยเพื่อตัดสินใจดวยคุณลักษณะที่เปนเงื่อนไขลําดับถัดมา ตนไมตัดสินใจเปนอัลกอริธึมที่

ถูกนํามาใชในหลายๆดาน ในดานของธุรกิจสามารถนํามาชวยในการตัดสินใจเพื่อชวยในการวางแผนสําหรับโปรเจคเพื่อสราง

แผนงาน  และยังสามารถนํามาใชในทางการแพทยเพื่อวินิจฉัยโรคไดอีกดวย 

 3.3  Support vector machine (SVM) 

 เปน machine learning สําหรับจําแนกขอมูล โดยใชสมาการเสนตรงในการจําแนกขอมูลที่กระจายตัวและหาเสน

สมการเสนตรงที่เหมาะสมที่สุดเพื่อหาระนาบแลวแยกขอมูลแตละกลุมออกจากกันและเพื่อหาเสนตรงที่ดีที่สุดจะมีการหา margin 

ออกไปทั้ง 2 ฝงของเสนเพื่อหาระยะที่เหมาะสมที่สุดโดยการขยายเสนขอบจนกวาจะไปสัมผัสกับขอมูลโดยที่เสนขอบที่ขยาย

ออกไปนั่นจะขนานก็เสนเดิมเพื่อไมใหเกิดการ overfitting ของขอมูล 

การจําแนกขอมูลแบบหลายมิติ จะใชการเลือกคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมที่สุดเรียกวา โครงสรางในการคัดเลือก 

(feature selection) ซึ่งโครงสรางในการคัดเลือกขอมูลตัวอยางที่ใชใหระบบเรียนรู จุดมุงหมายของSVM คือ แบงแยกกลุมของ

เวกเตอรในกรณีนี้ดวยหนึ่งกลุมของตัวแปรเปาหมายที่อยูขางหนึ่งของระนาบ และกรณีของกลุมอ่ืนที่อยูทางระนาบตางกัน ซึ่ง

เวกเตอรที่อยูขางระนาบหลายมิติทั้งหมดเรียกวา ซัพพอรตเวกเตอร(Support Vectors) 

 3.4  การเรียนรูเบยอยางงาย (Naïve Bayesian Learning) 

เปน machine learning สําหรับคัดแยกปรเภท (Classification) ที่มีความซับซอนไมมากและเปนที่นิยมในการ

นํามาวิเคราะหขอมูล โดยอางอิงจากทฤษฎีของ เบย (Bayes) โดยการใชหลักการของความนาจะเปน (Probability) โดยอาศัย

ลักษณะ (Feature) หลายๆอยางมาคํานวนเพื่อหาความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนตามตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว 

เมื่อคํานวนแลวจะแจกแจงเพื่อนํามาปรับเพิ่มหรือลดลักษณะของขอมูลโดยรวมเขากับขอมูลเดิมใหเหมาะสมกับตัวโมเดลและใหได

คาความนาจะเปนที่ดีที่สุด โดยหลักการของยาอีฟเบยจะคํานวนความนาจะเปนเพื่อจําแนกขอมูลแบบคาดการณผลลัพธไดและจะ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรรและนําไปใชในการสรางเงื่อนไขความนาจะเปนสําหรับแตละความสัมพันธ เนื่องจากเปน

อัลกอริทึมที่มีความซับซอนไมมากนักจึงเหมาะกับดาตาเซ็ตที่มีขอมูลจํานวนมากและยังเหมาะกับขอมูลที่มีลักษณะ (Feature) ไม

ข้ึนตอกันอีกดวย 

 3.5  คา เค ใกลเคียง (k nearest neighbor : KNN) 

 เปนอัลกอริทึมแบบมีผูสอน (Supervised) เพื่อใชสําหรับการจําแนกประเภท (Classification) จัดแบงคลาสโดย

การวัดระยะหางของขอมูลที่ใสเขาไปกับขอมูลที่มีอยูแลวดวยสมการหาระยะทางระหวางจุดของปทาโกรัส เพื่อหาจุดขอมูล

ใกลเคียงที่ใกลที่สุด โดยจะใชคา K หรือจํานวนขอมูลในระยะใกลเคียงที่ตองการจะใชในการตัดสินประเภทของขอมูล คา k จึงเปน

คาสําคัญที่กําหนดประเภทของขอมูลได คา k ที่ตางกันจะสงผลกับผลลัพธที่ได เนื่องจากคา k ยิ่งมากจะทําใหคาความแปรปรวน ( 

Noise) นอยลงแตจะสงผลใหสูญเสียความแมนยําไป 



 

 

 3.6  ปาไมแบบสุม (Random Forest) 

 เปนการเรียนรูเพื่อแยกประเภทของขอมูล (Classification) โดยใชโมเดลแบบตนไม แบบเดียวกับแบบจําลองตนไม

ตัดสินใจแตทําการสุมคุณลักษณะหลายๆรูปแบบเพื่อสรางตนไมตัดสินใจหลายๆตน ตนไมตัดสินใจแตละตนจะทําการพายกรณ

แบบแยกตอกันและเลือกผลลัพธของตนที่มีคาความแมนยํามากที่สุด 

 3.7  การวิเคราะหขอมูลเชิงรูปภาพ (Data Visualization) 

 การสรางภาพจากขอมูลเปนสิ่งที่จะชวยใหผูคนเขาใจถึงความสําคัญของขอมูลโดยการวางไวในบริบทของภาพ 

รูปแบบแนวโนมและความสัมพันธที่อาจไมถูกตรวจพบในขอมูลที่เปนสิ่งที่สามารถแสดงไดงายข้ึนดวยซอฟตแวรการสรางภาพ

ขอมูล เคร่ืองมือสรางภาพขอมูลสามารถใชงานไดหลายวิธี การใชงานที่พบบอยที่สุดคือเคร่ืองมือการรายงานสําหรับธุรกิจ 

(Bussiness Intelliegnce) ผูใชสามารถตั้งคาเคร่ืองมือสรางภาพขอมูลเพื่อสรางแดชบอรด(Dash Bord) ไดอัตโนมัติตามความ

ตองการขององคกร ผานตัวบงชี้ประสิทธิภาพหลักและตีความผลลัพธดวยสายตา 

 3.8  โรคไตเร้ือรัง (Chronic Kidney Disease) 

 โรคไตเร้ือรัง คือ สภาวะของไตที่เสื่อมสภาพหรือถูกทําลาย ทําใหความสารมารถในการจัดการและคัดกรอง

ของเหลวในรางกายลดลง เชน การรักษาสมดุลของของเหลวในรางกาย การควบคุมปริมาณน้ําหรือแรธาตุตางๆในเลือด การกําจัด

ของเสียจากรางกายหรือพิษตางๆออกจากรางกาย เปนตน  โดยสาเหตุที่กอใหเกิดโรคไตเร้ือรังคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

และโรคอวน รวมถึงสภาวะอ่ืนๆ เชน ไตอักเสบ โรคถุงน้ําในไต เปนตน 

 ในระยะแรกของโรคไตเร้ือรังอาจมีอาการหรืออาการแสดงนอย โรคไตเร้ือรังอาจไมปรากฏชัดเจนจนกวาไตจะ

บกพรองอยางมีนัยสําคัญ การรักษาโรคไตเร้ือรังมุงเนนไปที่การชะลอการลุกลามของความเสียหายของไตโดยการควบคุมสาเหตุ

พื้นฐาน โรคไตเร้ือรังสามารถพัฒนาไปสูภาวะไตวายในระยะสุดทายซึ่งเปนอันตรายถึงชีวิตโดยไมตองมีการกรองเทียม (ลางไต) 

หรือการปลูกถายไต  

 สัญญาณและอาการของโรคไตมักจะไมชัดเจนซึ่งหมายความวาอาการของผูปวยอาจเกิดจากโรคอ่ืน ๆ เนื่องจากไต

ของคุณสามารถปรับตัวอยางมากและสามารถชดเชยการทํางานที่สูญเสียไปอาการและอาจไมแสดงอาการปรากฏออกมาจนกวาจะ

เกิดความเสียหายที่ไมสามารถกลับคืนสภาพเดิมได 

 

รูปที่ 2 ระดับการเสื่อมของไต 

ที่มา https://www.bumrungrad.com 



 

 

 3.9  การประเมินโมเดล 

 ครอสวาลิเดชั่น (Cross Validation) คือวิธีการในการคาดการคาความผิดพลาดของโมเดลหรือ วิธีการที่เรานําเสนอ

โดยพื้นฐานของวิธีการครอสวาลิเดชั่นคือ การสุมตัวอยาง (Resampling) โดยเร่ิมจากแบงชุดขอมูลออกเปนสวนๆและนําบางสวน

จากชุดขอมูลนั้นมาตรวจสอบ ผลลัพธจากการทําครอสวาลิเดชั่นมักถูกใชเปนตัวเลือกในการกําหนดโมเดล เชน สถาปตยกรรม

เครือขายการสื่อสาร (Network architecture), โมเดลในการคัดแยกประเภท(Classification model) เชนในการทํา Classify 

ขอมูลโดยใชเทคนิคของ Data mining เชน Neural Network หรือ Decision Tree นั้นจะตองมีการแบงขอมูลออกเปนชุดสอน

และชุดทดสอบ แตในบางคร้ังอาจเกิดปญหาจากการเลือกขอมูลที่ดีและ งายมาเปนขอมูลชุดทดสอบทําใหผลการ Classify นั้นดี

เกินจริง ดังนั้นจะมีการคิดวิธี k-fold cross validation ข้ึนมาแกปญหาและใชการวัดความแมนยําและประสิทธิภาพดวยการทํา 

Confuion matrix คูกับ Classification Report และใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลดวยการทําวิชวลไลเซชั่นเพื่อใหเขาใจถึง

ความหมายและความสําคัญของคุณลักษณะของกลุมผูปวย 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 4.1  การรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําขอมูลผูปวยโรคไตเร้ือรังจากโรงพยาบาลอพอลโล ประเทศอินเดีย ของ Dr.P.Soundarapandian.M.D.,D.M 

(Senior Consultant Nephrologist), Apollo Hospitals, Managiri, Madurai Main Road, Karaikudi, Tamilnadu, India.  มาใช

ในการวิจัยคร้ังนี้ 

 4.2  การเตรียมขอมูล 

ข้ันตอนการเตรียมขอมูลใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถนําไปใชในการทําเหมืองขอมูล มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 การคัดกรองขอมูล (Data Cleaning) เนื่องจากขอมูลผูปวยโรคไตเร้ือรังบางสวนมีขอมูลที่ขาดหาย ขอมูลที่ซ้ํากัน 

ขอมูลบางสวนมีความผิดปกติ ผูวิจัยจึงตองนําขอมูลเหลานั่นออกและทําขอมูลใหถูกตอง เพื่อใหการสรางโมเดลการจําแนกผูปวยมี

ความถูกตองและแมนยํา 

 การแปลงขอมูล (Data Transformation) ขอมูลบางสวนจําเปนตองมีการเปลี่ยนลักษณะของขอมูลเพื่อให

เหมาะสมและสามารถนําไปวิเคราะหดวยวิธีการทําเหมืองขอมูลได เชน คาเพศชายจะถูกเปลี่ยนใหเปนคา 1 (ชาย=1) และเพศ

หญิงจะถูกเปลี่ยนใหเปนคา 0 (หญิง=0) เปนตน  

 4.3  การสรางแบบจําลอง (Modeling) 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําแบบจําลองเหมืองขอมูลการพยากรณมาวิเคราะหเพื่อจําแนกผูปวยเร้ือรัง (Chronic 

kidney diesease) ออกจากกลุมอ่ืน  โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูลดังตอไปนี้เทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) ปาไมแบบสุม 

(Random Forest) วิธีความใกลเคียงกันมากที่สุด (K-nearest neighbor) เทคนิคซัพ พอรตเวคเตอรแมทชีน (Support Vector 

Machine : SVM) การเรียนรูเบยอยางงาย (Naïve Bayesian Learning) เครือขายประสาทเทียม (Neural Network)  และ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณที่ไดเพื่อหาแบบจําลองที่มีความแมนยําในการพยากรณมากที่สุด ในงานวิจัยคร้ังนี้ได



 

 

ทําการสรางแบบจําลองโดยใชโปรแกรม Rapid Miner และ Python(Scikit Learn) โดยขอมูลจะถูกแบงแบงออกเปน 2 สวน 

ในอัตตราสวน 7 : 3 โดยใชสวนที่มากกวาในการฝกโมเดลแบบ Supervised Learning  และอีกสวนใชในการทดสอบการ

พยากรณของแบบจําลองที่ไดรับการฝกแลว และทําการคัดเลือกแบบจําลองเหมืองขอมูลที่ดีที่สุด 

4.4 การประเมิณประสิทธิภาพของโมเดล 

  การวัดประสิทธิภาพของแบบจําลองไดใชการประเมิณดวย Confusion Matrix เปนการประเมินผลลัพธการ

ทํานาย (หรือผลลัพธจากแบบจําลอง) เปรียบเทียบกับผลลัพธจริงๆโดยคน มีคาทั้งหมด 4 คา ดังนี้ True Positive (TP),  True 

Negative (TN),  False Positive (FP) และ False Negative (FN) โดยนําคาที่ไดมาหาคาความแมนยําและคา RMSE (Root 

Mean Square Error) ซึ่งเปนฟงชั่นของ Scikit-learn 

5. ผลและวิจารณ 

จากผลการเปรียบเทียบความแมนยําของแตละแบบจําลอง พบวา แบบจําลองนาอีฟเบยมีคาความแมนยํา 98.1% และ 

คาความผิดพลาด 0.13736  แบบจําลองตนไมตัดสินใจและปาไมแบบสุมมีคาความแมนยํา 98% และคาความผิดพลาด 0.1443 

แบบจําลองซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนมีคาความแมนยํา 49% และคาความผิดพลาด  0.54944 แบบจําลองคาเคใกลเคียงมีคา

ความมานยํา 96% และคาความผิดพลาด 0.2041 ทําใหแบบจําลองนาอีฟเบยเปนแบบจําลองที่มีความแมนยําและเหมาะสม

สําหรับการพยากรณภาวะโรคไตเร้ือรังมากที่สุดจากแบบจําลองทั้ง 5 แบบ โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหผูปวยเขาสูภาวะโรคไตเร้ือรัง

คือ ปริมาณโซเดี่ยมในเลือดและอายุของผูปวย ซึ่งคุณลักษณะหรือตัวแปรบางตัวที่มีความสําคัญตอการจําแนกประเภทผูปวยมี

ขอมูลขาดหายไปสงผลตอความแมนยําในการจําแนกประเภท  การเพิ่มปริมาณขอมูลเนื่องจากขอมูลที่มี มีจํานวนไมมากและยัง

ตองตัดขอมูลบางสวนออกทําใหขอมูลที่ใชในการฝกแบบจําลองมีจํานวนที่นอยซึ่งการเพิ่มขอมูลที่ใชในการสรางแบบจําลองจะ

สามารถเพิ่มความแมนยําในการจําแนกผูปวยไดดียิ่งข้ึน 

 

รูปที่ 3 แผนภูมิเปรียบเทียบความแมนยํา 

 



 

 

6. สรุปผล 

งานวิจัยนี้คร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถและประสิทธิภาพในการจําแนกผูปวยโรคไตเร้ือรังดวย

แบบจําลอง  ทําการวัดความแมนยําและประสิทธิภาพดวยการทํา Confuion matrix  และ Classification Report และใช

เทคนิคการวิเคราะหขอมูลดวยการทําวิชวลไลเซชั่นเพื่อใหเขาใจถึงความหมายและความสําคัญของคุณลักษณะของกลุมผูปวย 

การสรางแบบจําลองเพื่อจําแนกผูปวยโรคไตเร้ือรังดวยแบบจําลองตนไมตัดสินใจ (Dcision Tree) ปาไมแบบสุม

(Random Forest) ซัพพอรต เวค เตอรแมชชีน  (Support Vector Machine: SVM) เค  – เนี ย เรส เน เบอร  (K- nearest 

Neighbor) และ นาอีฟเบย (Naïve Baye) พบวา แบบจําลอง นาอีฟเบย แบบ MultinomialNB มีความสามารถในการพยากรณ

ไดแมนยําที่สุด โดยมีคา Accuracy เทากับ 98.1% และคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.13736 ซึ่งนอยที่สุด 

จากขอมูลผูปวย 400 รายการมีจํานวนผูปวยโรคไตเร้ือรังจํานวน 248 คน คิดเปน 62% ของผูปวยทั้งหมด ผูปวยโรคไต

เร้ือรังสวนใหญอยูในชวงอายุ 60-65 ป โดยมีอัตราสวนผูปวยโรคไตเร้ือรังมากกวา 70% ซึ่งมากกวาผูปวยในชวงอายุอ่ืนๆ สวน

กลุมผูปวยที่มีความดันโลหิตนอยกวา 60 และ ความดันโลหิตมากกวา 80 เปนกลุมที่เสี่ยงที่มีโอกาศเกิดภาวะโรคไตเร้ือรังสูงซึ่ง

สัมพันธกับปริมาณโซเดียมในตัวผูปวยที่มีปริมาณมาก ผูปวยที่จัดอยูในกลุมที่เปนโรคไตเร้ือรังมีปริมาณเม็ดเลือดแดงตอปริมาณ

เลือดทั้งหมดโดยเฉลี่ยนอยกวากลุมผูปวยที่ไมเปนโรคไตเร้ือรังและยังมีคาเฉลี่ยความดันโลหิตและปริมาณไนโตรเจนในกระแส

เลือดมากกวา 
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