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ปรับปรุงระบบคัดกรองเพื่อการขยายผล 7 จังหวัด
การเรียนรูของเครื่องจักร หรือ Machine Learning เปนสาขายอยของความรูอันกวางใหญไพศาล
ของสิ่งที่เรียกวา ปญญาประดิษฐ หรือ artificial intelligence หรือ AI ซึ่งหมายถึง ความสามารถของระบบ
คอมพิวเตอรในการหาหนทางที่จะแกปญหาดวยตนเอง โดยการจดจำรูปแบบในฐานขอมูล กลาวอีกนัยหนึ่ง
Machine Learning ชวยใหระบบคอมพิวเตอรรูจักรูปแบบบนพื้นฐานของอัลกอริทึมและชุดขอมูลที่มีอยู เพื่อ
พั ฒ นากระบวนการแก ป ญ หาที ่เหมาะสม ดัง นั้นใน Machine Learning ความรู ประดิ ษฐ หรื อ artificial
knowledge จึงถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานของประสบการณ เพื่อใหซอฟตแวรสามารถสรางโซลูชันไดอยางอิสระ
จำเปนตองมีการกระทำกอนหนานี้ของมนุษย นั่นก็คือ การปอนชุดอัลกอริทึมและขอมูลที่จำเปนลงในระบบ
ลวงหนา รวมถึงกฎการวิเคราะหตามลำดับเพื่อการจดจำรูปแบบตางๆ (patterns) ในชุดขอมูล เมื่อทั้งสอง
ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นระบบจึงจะสามารถแสดงผลการทำงานของ Machine Learning ได
สรุปอยางสั้น Machine Learning คือ
-

การคนหา แยกแยะและสรุปขอมูลที่เกี่ยวของ
การคาดคะเนตามฐานขอมูลการวิเคราะห
การคำนวณความนาจะเปนสำหรับผลลัพธที่เฉพาะเจาะจง
การปรับตัวใหเขากับการพัฒนาบางอยางโดยอัตโนมัติ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตามรูปแบบที่รูจัก/จดจำ

การทำงานของ Machine Learning
ในทางหนึ่ง Machine Learning จะทำงานคลายกับการเรียนรูของมนุษย ตัวอยางเชน ถาเราแสดง
ภาพวัตถุประเภทตางๆ ใหคนหนึ่งดู พวกเขาก็จะสามารถเรียนรูที่จะระบุและแยกความแตกตางในภาพนั้นได
Machine Learning ทำงานในลักษณะเดียวกัน ดวยการปอนชุดขอมูลและชุดคำสั่งตางๆ คอมพิวเตอรจะถูก
ใชงานเพื่อ “เรียนรู” เพื่อจำแนกแยกแยะวัตถุตางๆ รวมถึงบุคคล สิ่งของ ฯลฯ และเพื่อแยกความแตกตาง
ระหวางกัน ดวยเหตุนี้ ซอฟทแวรจึงถูกซัพพลายดวยขอมูล (data) และการฝกฝน (trained) ตัวอยางเชน
โปรแกรมเมอรสามารถบอกระบบไดวาวัตถุใดเปนมนุษย (= “human”) และอีกวัตถุหนึ่งไมใชมนุษย (= “no
human”) ซอฟตแวรจะไดรับ feedback อยางตอเนื่องจากโปรแกรมเมอร สัญญาณการตอบรับเหลานี้จะถูก
ใชโดยอัลกอริทึมเพื่อปรับและเพิ่มประสิทธิภาพโมเดล ดวยชุดขอมูลใหมที่ปอนเขาไปในระบบ รูปแบบจะไดรับ
การปรับใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถแยกแยะระหวาง “humans” กับ “non-humans” ไดอยางชัดเจนใน
ตอนทาย แต Machine Learning มีความหมายมากกกวาแคการแยกความแตกตางระหวางสองสิ่งหรือสอง
ระดับ (ที่เปนมนุษยและที่ไมใชมนุษย) การใชหุนยนตตีปงปอง (table tennis robot) ของ KUKA เปนตัวอยาง
หนึ่ง คุณจะเห็นไดวาเครื่องจักรจะสแกนหาทวงทาที่ซับซอนและสไตลการเลนของฝายตรงขา มไดอยา งไร
จากนั้นก็ปรับตัวใหเขากับการเลนของพวกเขาหรือแมแตทำใหแชมปโลกเหงื่อตกไดดวยวิธีนี้
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วิธีการที่ถูกใชใน Machine Learning
ใน Machine Learning วิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติถูกนำมาใชเพื่อเรียนรูจากชุดขอมูล มีอีก
หลายสิบวิธีที่แตกตางกัน ดวยเหตุนี้ การแยกแยะความแตกตางโดยทั่วไปสามารถทำไดระหวางสองระบบ คือ
การใช symbolic approaches ในทางหนึ่งและและ sub-symbolic approaches ในอีกทางหนึ่ง ในขณะที่
symbolic systems อีกนัยยะหนึ่งคือ ระบบเชิงประจักษที่เนื้อหาถูกนำมาแสดงอยา งชัดเจน ส วน subsymbolic systems ก็ คือ artificial neuronal networks (โครงขา ยประสาทเทีย ม) ทั้ง หมดนี้ท ำงานบน
หลักการของสมองมนุษยโดยที่เนื้อหาความรูจะถูกแสดงอยางชัดเจน
ปจจุบันอัลกอริทึมที่ใชในการแกปญหานั้นมีจำนวนมาก (มากกวา 100) โดยเราจะแบงอัลกอริทึม
ออกเปน 3 ประเภท ซึ่ง 3 ประเภทนี้จะเปนที่อางถึงบอยในชวงหลัง
1. การเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning)
2. การเรียนรูแบบไมมีผูสอน (Unsupervised Learning)
3. การเรียนรูแบบเสริมแรง (Reinforcement Learning)
การเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning)
รูปแบบการเรียนรูแบบมีผูสอนโดยทั่วไป จะอยูในลักษณะการทำนายผลลัพธ เชน จะทำนายวา
ตัวอักษรในภาพคืออะไร หรือรายไดที่ควรคาดหวังจากการลงทุนเปนเทาใด “การมีผูสอน” หมายความวา ใน
ขอมูลที่ใชฝก (Training Data) เราจะมีมนุษยมาคอยแยกประเภทหรือบอกผลลัพธ (Label) ที่ควรจะเปนไปไว
ดวย จากนั้นเราจะนำขอมูลที่ใชฝก (ที่มี Label) ไปผานอัลกอริทึมสำหรับสรางโมเดลที่ไวทำนายผลลัพธ เมื่อ
เราไดโมเดลที่ไวทำนายแลว เราจะนำขอมูลใหมที่เครื่องไมเคยเห็น กลาวคือ ไมใชขอมูลชุดเดียวกันกับขอมูล
ฝกหัด เครื่องจะตองทำนาย (Predict) วาคำตอบที่ไดควรจะเปนอะไร
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Figure credit: Sebastian Raschka, Python Machine Learning
ภาพดานบนคือ รูปแบบพื้นฐานของการเรียนรูแบบมีผูสอน
1. Labels เปนสวนที่ผูสอนกำหนดใหวาจากขอมูลที่ใหนั้นคำตอบที่ถูกคืออะไร
2. Predictive Model ผลจากการฝกคือโมเดลที่ใชในการทำนายผลลัพธ
3. New Data ขอมูลที่เครื่องไมเคยเห็น (ใสเขามาตอนใชงานจริง หรือตอนที่ตอ งการวัด
ประสิทธิภาพของโมเดล)
4. Prediction ผลที่เครื่องทำนายออกมา
ประเภทของการเรียนรูแบบมีผูสอนจะแยกออกเปนสองประเภท
1. การแยกประเภท (Classification)
2. การถดถอยเชิงสถิติ (Statistical Regression)
การเรียนรูแบบไมมีผูสอน (Supervised Learning) แบงออกเปน 2 ประเภท
1. การจับกลุมของขอมูล (Clustering)
2. การลดจำนวนมิติเพื่อบีบอัดขอมูล (Dimensionality Reduction)
การจับกลุมของขอมูล (Clustering)
ในบางที่เรามีขอมูลจำนวนมากที่เราไมสามารถจะใส Label ไดไหว เรารูแตวาขอมูลของเรานั้น
ประกอบดวยจำนวน Class เทาใด เราอาจจะระบุใหเครื่องแบงขอมูลออกเปนจำนวน Class ที่เราตองการ
จากนั้นเราคอยมาระบุเองวาแตละกลุมที่เครื่องพบคืออะไร จากที่เราจะตองระบุ Label จำนวนมากจะลดลง
เหลือแคเทากับจำนวน Class
การลดจำนวนมิติเพื่อบีบอัดขอมูล (Dimensionality Reduction)
การลดจำนวนมิติเพื่อบีบอัดขอมูล เปนกลไกที่ทำใหเราไมจำเปนตองเก็บขอมูลไวครบ แตก็ยังสามารถ
จำแนกขอมูลได เชน เรามีขอมูลสามมิติของขอมูลหลายๆคลาส สิ่งที่เราตองการคือ การลดขอมูลใหเหลือสอง
มิติและยังสามารถนำไปแยกประเภทคลาสไดดีเทาเดิม (อาจดีขึ้นเปนไปได)
แลวมันเปนการเรียนรูแบบไมมีผูสอนอยางไร ?
เพราะเราไมทราบวาการจะแปลงขอมูลสามมิติใหเปนสองมิติที่ดีไดอยางไร โดยการจัดเรียงขอมูลนั้นมี
โครงสรางแบบ Unknown Structure (โดยเฉพาะตอนเปนสามมิติเราไมมีวิธีการแสดงผล) เราอาจจะกำหนด
ไปเพียงแควาโมเดลของการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปนอยางไร เชน Image for post หมายความวาเราจะสรางคา
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Z ใดๆ มาจากการรวมกันแบบเชิงเสนของคา x ทั้งสามแกน แตเราไมรูวาคา k แตละอันควรเปนเทาใด และ
เราตองการใหเครื่องหาให
การเรียนรูแบบเสริมแรง (Reinforcement Learning)
หลายคนอาจเคยคิดอยากจะใหคอมพิวเตอรเลนเกมแทนเรา หรือที่เราเคยชินกับคำวา “Bot” ถาเปน
เกมเก็บเลเวลแบบปกติ เราอาจจะเขียนโปรแกรมใหมันดำเนินตามกฏอะไรบางอยางไปเรื่อยๆ แตถาเปนเกม
อยาง Mario เราอาจจะใชโมเดลการใหรางวัลเมื่อบอทเราสามารถทำแตมไดดี และใหมันคอยสังเกตวาการทำ
Action แตละอยางแลวจะไดคะแนนสุดทายออกมาเปนเทาไร ถาเราทำ Action ตามลำดับตางๆ ออกมาแลว
คะแนนดี เราก็จะไดรางวัล (Reward) เครื่องจะเริ่มจดจำลำดับการทำ Action แลวไดคะแนนดี และพยายาม
จะทำ Action นั้นเรื่อยๆ การที่มันไดรางวัลเทา กับ เปนการสนับสนุนใหโปรแกรมทำ Action นั้ นซ้ำๆ ยิ่ ง
Action นั้นไดรางวัลมาก ก็จะทำแบบนั้นบอยๆ สิ่งที่สำคัญคือ เราตองคิดโมเดลการใหคะแนนที่ดี
ขอดีของ Machine Learning
ไมตองสงสัยเลยวา Machine Learning ชวยใหมนุษยทำงานไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น คุณเองก็สามารถมอบหมายงานที่คอนขางซั บซอนหรือซ้ำ ซากให กับ คอมพิวเตอรผ าน Machine
Learning ไดเริ่มจากการสแกน บันทึก และจัดเก็บเอกสารกระดาษ เชนใบแจงหนี้เพื่อจัดระเบียบและแกไข
ภาพนอกเหนือจากงานงายๆ เหลานี้ เครื่องจักรเรียนรูดว ยตนเอง (Self-learning machines) ยังสามารถ
ทำงานที ่ซั บ ซ อนได ตัว อยางเชน การจดจำรูป แบบที่ผ ิดพลาดตางๆ (error patterns) ไดดว ย นี่ เป น ขอ
ไดเปรียบที่สำคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในแอเรียตางๆ เชนอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพา
การผลิตอยางตอเนื่องและปราศจากขอผิดพลาด แมแตในเรื่องที่ผูเชี่ยวชาญก็ไมอาจมั่นใจไดวาเกิดขอผิดพลาด
ในสายการผลิตไดอยางไร แต Machine Learning เสนอความเปนไปไดในการระบุขอผิดพลาดไดอยางรวดเร็ว
ซึ่งชว ยประหยัดเวลาและคา ใชจาย ตอนนี้โปรแกรมการเรียนรูดวยตนเองยัง ถูกใช ทางดานการแพทย ใน
อนาคตหลังจากที่ “บริโภค” ขอมูลจำนวนมหาศาล (สิ่งตีพิมพทางการแพทย ผลการศึกษา ฯลฯ ) apps (ของ
คนไข) จะสามารถเตือนคนไขในกรณีที่แพทยตองการสั่งยาที่คนไขไมอาจรับไดหรือตัวยาที่คนไขเกิดอาการแพ
“ความรู” ในขอนี้ยังหมายถึงการที่แอปสามารถเสนอทางเลือกอื่น ๆ ไดโดยคำนึงถึงขอจำกัดทางพันธุ กรรม
ของผูปวยนั้นๆ ดวย

ขั้นตอน MODEL
- รับ data รูปแบบ CSV จากเขต 8 ทำการตรวจสอบขอมูล ประเภทของตัวแปร(ปจจัยนำเขา)ทุกตัว
และปรับทำการปรับประเภทของตัวแปรใหมีความเหมาะสม และทำการ Clean Data ขนาดของไฟล
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585.7 MB. จำนวน 1,083,941 record พบวามีขอมูลที่ไมสมบูรณ ประเภทของตัวแปรไมถูกตอง ได
ทำการแกไขบางสวน เพราะไมสามารถเติมขอมูลไดเอง
- นำไฟล upload เขาสู storage ของ google data proc ซึ่งเปนที่เกบขอมูลทั้งหมดรวมทั้ง model
ที่ไดหลังจากทำการ train และ test ดวย

- ใช Machine Learning ประเภทของการเรียนรูแบบมีผูสอน ใชเทคนิคการแยกประเภท
Classification) เพื่อจำแนกประเภทของขอมูลตามปจจัยที่กำหนด สรุปประเภทของขอมูลไดดังนี้
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ปจจัยหรือตัวแปรประเภทตัวเลข
ปจจัยหรือตัวแปรประเภทที่ไมระบุเปนแบบไมมีเงื่อนไข
ปจจัยหรือตัวแปรประเภทเวลา (Date/Time)
ปจจัยหรือตัวแปรประเภทขอความ

จำนวน 38 ตัวแปร
จำนวน 31 ตัวแปร
จำนวน 1 ตัวแปร
จำนวน 1 ตัวแปร

- การนำเขาขอมูลเขาเพื่อทำการ train จะทำการตรวจสอบขอมูลและปรับขอมูลที่ไมสมบูรณออกเพื่อ
ความถูกตองของ model

การตรวจสอบขอมูลเพื่อกำหนดคาตัวแปรจะมีตัวแปรจำนวน 15 ตัวแปร(ปจจัย) ที่มีความไมสมบูรณ
ของขอมูลโดยตัวแปร OSCC จะไมมีขอมูลที่บันทึกในตัวแปรนี้ ถึง 99.962% หมายความวา มีจำนวน record
ที่ไมไดมีการบันทึกในตัวแปรนี้จำนวน 1.083.533 record แตยอมใหตัวแปรนี้นำเขาได รวมถึงตัวแปรอื่นๆ
ที่ไดทำการกำหนดคาเวนวางได ซึ่งจะไมมกี ารเติมขอมูลจากการทำ model โดยเด็ดขาด
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- ขอมูลที่เตรียมนำเขาเพื่อ train model จะมีจำนวนปจจัยในการนำเขาโมเดลทั้งหมด 71 ปจจัยไดแก

ชื่อตัวแปร(ปจจัย) และประเภทขอมูล(data type) ทั้งหมดที่ใชเรียงตามตัวอักษร จำนวน 71 ตัวแปร
- ทำการกำหนดปจจัยที่เปนคาเปาหมาย(สิ่งที่ตองการใหโมเดลคาดการณ) จำนวน 1 ปจจัยเพื่อเปน
เงื่อนไขในการ train คือปจจัย T_OSCC ซึ่งมีคา 2 คาไดแก 0,1 หมายถึง ไมใชกับใชที่จะเกิดการ
ทารุณกรรม และปจจัยในการทำโมเดลทั้งหมด 70 ปจจัย
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ตั ว แปร(ป จ จั ย )ที ่ ใ ช ใ นการคาดการณ ต ามรู ป แบบ Algorithm ของการเรี ย นรู  แ บบมี ผ ู  ส อน
(Supervised Learning) คือ T_OSCC ซึ่งทุก record จะมีขอมูลที่สมบูรณไมมีคาวางในขอมูล โดยคาที่มีใน
ขอมูลมี 2 คาเทานั้นคือ 0 กับ 1 หมายถึง ไมมกี ารทารุณกรรม (0) และมีการทารุณกรรม (1)
- หลังจากนำขอมูลเขาเพื่อทำ model แลวผลของหาคุณภาพของโมเดลไดดังนี้
คา AUC PR (Precision-Recall) เทากับ .794 ซึ่งคาของชวงนี้จะอยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยคาที่สูงบง
บอกถึงโมเดลที่มีคณ
ุ ภาพสูงกวา แสดงวา โมเดลที่ไดมีคุณภาพสูง

คา Receiver Operating Characteristic (ROC) เทากับ .946 คาของชวงนี้จะอยูระหวาง 0 ถึง 1
โดยคาที่สูงกวาบงบอกถึงโมเดลที่มีคุณภาพสูงกวา

- ทำการประเมินโมเดลจากตัวแปรทั้งหมด 70 ปจจัยพบวา โมเดลมีความแมนยำ 100%

และไดทำการหาคาเมทริกซความสับสนเพื่อดูตำแหนงที่เกิดความผิดพลาดในการจัดประเภท แตละ
แถวคือคลาสที่คาดการณและแตละคอลัมนคือคลาสที่ปรากฏ เซลลของตารางจะระบุความถี่ที่การคาดการณ
การจัดประเภทแตละครั้งเกิดขึ้นพรอมกันกับคลาสแตละรายการไดผลตามภาพ

คาขอมูลที่มีคา 0 และโมเดลคาดการณ 0 คิดเปน 100%
คาขอมูลที่มีคา 1 และโมเดลคาดการณ 0 คิดเปน 22%
คาขอมูลที่มีคา 1 และโมเดลคาดการณ 1 คิดเปน 78%
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- ทำการหาคาน้ำหนักของทุกตัวแปรจะไดผลตามภาพ

ปั จจัย
OSCC
AMPUR
INSGROUP
NUTRITION
PRENAME
NAME
MSTATUS
LNAME
AGE
OCCUPATION_NEW
PID
diag_Z
RELIGION
CID
diag_A
VILLAGECODE
n_SERVICE
diag_K
CHRONIC_CODE

ความสาํ ตัญ
0.9981
0.0059
0.0011
0.0009
0.0008
0.0006
0.0004
0.0003
0.0003
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
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จากภาพหมายความวาตัวแปรมที่สงผลตอโมเดลทั้งหมดจำนวน 19 ตัวแปร โดยมีตวั แปร OSCC จะมี
ผลตอโมเดล 99.81% และตัวแปรอื่นๆที่มีผลตอโมเดลนอยมาก
- ไดทำการทดสอบโมเดลและนำโมเดลไปใชผลตามไฟลที่มอบ

ขอเสนอจากการทำโมเดล
1. นำตัวแปร(ปจจัย) เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่มีการนำเขา
2. ปรับตัวแปรการนำเขาดวย Explore Factor Analysis เพื่อสรางตัวแปรที่มีนำ้ หนักมากขึ้น
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