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A Platform with wearable devices for health-related
activities
Thanaphot Yasamuth, Karn Yongsiriwit
College of Digital Innovation Technology, Rangsit University

Abstract

Nowadays, health-related activities such as running for
health are continuously increasing because more people
are interested in such activities. Organizers therefore need
to increase the number of staff to take care of the injured
or people with acute illnesses that may have never shown
symptoms before which may lead to death. Other factors,
such as, physical condition that is not ready or going
against their own body may cause the heart to beat
irregularly and cause severe physical illness. The staff at
the event might have limitations that prevent them from
looking after all attendees. Moreover, identify the location
of the injured person can be done through normal
communication only. Hence, the location identification

might be incorrect. In order to prevent such problem,
we have developed a platform with wearable devices for
health-related activities. The location can be identified
with the press of SOS button on a wearable device.
Our platform has been used (wearable device not
included) in a real biking event in Khao Yai National Park,
Nakhon Ratchasima province.

Keywords: Health-related activities, Health platform,
wearable device, and heart rate
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แพลตฟอร์มที่ท�ำงานร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่เพื่อกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ธนพจน์ ญาสมุทร, กานต์ ยงศิริวิทย์

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบนั การจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพเช่น งานวิง่ เพือ่ สุขภาพ
มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากมีผู้สนใจกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพมากขึน้ ผูจ้ ดั งานจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเพิม่ จ�ำนวน
เจ้าหน้าทีม่ ากขึน้ ตามไปด้วยเพือ่ เฝ้าระวัง ดูแลผูท้ ไ่ี ด้รบั บาดเจ็บ
หรือผู้ป่วยด้วยโรคเฉียบพลันที่อาจไม่เคยแสดงอาการมาก่อน
จนกระทั่งมีอาการอย่างกะทันหันจนอาจท�ำให้ถึงแก่ชีวิตได้
ด้วยจากหลายๆ ปัจจัย เช่น จากร่างกายทีไ่ ม่สามารถปรับตัวตาม
ได้ทนั รวมไปถึงการทีผ่ รู้ ว่ มงานนัน้ ฝืนร่างกายตนเอง ก็อาจจะ
ท�ำให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะและเกิดอาการเจ็บป่วยร้ายแรงได้ดว้ ย
เจ้าหน้าทีภ่ ายในงานนัน้ มีจำ� นวนจ�ำกัดและมีจำ� นวนไม่มากพอ
ที่จะสามารถดูแลผู้เข้าร่วมงานได้ทุกคน และด้วยการระบุ
ต�ำแหน่งผูบ้ าดเจ็บนัน้ จะต้องท�ำผ่านการสือ่ สารเท่านัน้ จึงท�ำให้
การระบุอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาแพลตฟอร์มทีร่ บั ค่าอัตราการเต้นของหัวใจจากอุปกรณ์
สวมใส่ และระบุตำ� แหน่ง GPS ได้เมือ่ ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บกดปุม่
SOS บนอุปกรณ์สวมใส่ ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลและ

บทน�ำ

ปัจจุบันการวิ่งได้รับนิยมอย่างมาก ล่าสุดประเทศไทย
มีนักวิ่ง 15 ล้านคน[1] ปัจจุบันกระแสการออกก�ำลังกาย
ด้วยการวิ่งเป็นที่นิยมของคนไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อดู
สถิติตัวเลขนักวิ่งในไทยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าในปี 2560 มีจำ� นวนกว่า 15 ล้านคน
เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ทีม่ อี ยู่ 12 ล้านคน และหากเปรียบเทียบ
จากปี 2545 ปีแรกๆ ทีท่ างส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ให้มีการวิง่ ออกก�ำลังกาย
ซึง่ พบว่ามีนกั วิง่ ประมาณ 5.8 ล้านคนจึงเป็นสิง่ ทีย่ นื ยันได้เป็น
อย่างดีวา่ นักวิง่ ในไทยเพิม่ อย่างก้าวกระโดด
ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: ธนพจน์ ญาสมุทร วิทยาลัยนวัตกรรม
ดิจทิ ลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000 (โทร.: 090 165 8215; E-mail address:
thanaphot.y60@rsu.ac.th)
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รองรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพือ่ ได้ทราบต�ำแหน่งผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ
และสามารถเฝ้าระวังอาการจากอัตราการเต้นของหัวใจได้ว่า
ผู้ได้รับบาดเจ็บวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มที่
หัวใจจะเต้นผิดจังหวะหรือไม่ อีกทัง้ ยังมีการเก็บข้อมูลสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมภายในงาน
เพื่อดูแนวโน้มความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถส่ง
ข้อมูลสุขภาพเหล่านั้นไปยังแพทย์ แพลตฟอร์มของเราได้มี
การน�ำไปใช้จริงแล้วในงานปัน่ จักรยาน ณ ค่ายเสือไปชุมเสือกล้า
ณ ศูนย์การเรียนรูก้ ารท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ (ททท.) ท่ามะปรางค์
ปากช่อง เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ค�ำส�ำคัญ: กิจกรรมเพื่อสุขภาพ แพลตฟอร์มทางด้านสุขภาพ
อุปกรณ์สวมใส่ และ อัตราการเต้นของหัวใจ

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 31 สิงหาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 30 พฤศจิกายน
2563

ทั้งนี้ การวิ่งมาราธอนในระดับโลกนั้น สหพันธ์สมาคม
กรีฑานานาชาติ (International Association of Athletics
Federations: IAFF)[2] ได้จดั ท�ำมาตรฐานการจัดกิจกรรมวิง่
ประเภทถนน โดยเน้นทีก่ ารออกแบบการแข่งขัน ทั้งการวาง
เส้นทาง ความปลอดภัย น�้ำดื่มและอาหาร สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ส�ำหรับในส่วนของประเทศไทย
พบว่าได้มกี ารน�ำมาพัฒนาต่อยอดโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
การจัดงานวิง่ ไทย ด้วยการสนับสนุนจากสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิง่
เพือ่ สุขภาพไทย สสส. และสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัง้ แต่พ.ศ. 2557 และปรับปรุง พ.ศ.2562
ซึง่ ในคูม่ อื ระบุการจัดกิจกรรมวิง่ ประเภทถนนไว้ชดั เจนว่าการจัด
แข่งขัน วิง่ มาราธอนต้องมีหน่วยแพทย์ รถพยาบาล ประจ�ำตลอด
การแข่งขัน รวมถึงจุดปฐมพยาบาลตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะ
ต�ำแหน่งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงว่าอาจมีผบู้ าดเจ็บ หรือต�ำแหน่งทีย่ าก
ต่อการเข้าช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บน�ำส่งโรงพยาบาล
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Wristband[3] ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัดชีพจรของผูส้ วมใส่นนั้ มี
อย่างหลากหลาย ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และส่วน
ใหญ่มฟี งั ก์ชนั ส�ำคัญ ทีส่ ามารถเก็บข้อมูลทางด้านสุขภาพอย่าง
อัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละวันของผูส้ วมใส่ได้ เพือ่ เป็นข้อมูล
ส�ำคัญในการตรวจวินจิ ฉัยโรคในอนาคตได้ หรืออาจจะเป็นข้อมูล
ส�ำคัญเชิงสถิตทิ สี่ ามารถน�ำมาวิเคราะห์ความเสีย่ งต่าง ๆ ได้
แต่ไม่มฟี งั ก์ชนั การแจ้งเตือนไปยังบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้ทราบได้
อย่างตัวอย่างจาก TSMACTIVE[4] มี Wristband ทีม่ ไี ฟ LED
คอยเตือนเมือ่ อยูน่ อกโซน ท�ำให้กลับอยูใ่ นโซนปกติ เชือ่ มต่อ
Application ได้ทั้ง iOS และ Android ติดตามก้าวเดิน
บอกระยะทาง ความเร็ว แคลอรี่ แต่เป็นเพียงการเก็บข้อมูลการ
เทรนได้เท่านัน้ และอีกวิจยั หนึง่ เป็นรายงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
ความถูกต้องของการตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจ[5] ของอุปกรณ์
สวมใส่ออกก�ำลังกาย ผลปรากฏว่า อัตราการเต้นหัวใจทีอ่ ปุ กรณ์
แสดงผลนัน้ ผิดไปจากความเป็นจริงทีเ่ ฉลีย่ 25 ครัง้ ต่อนาที
ซึง่ ดร. Edward Jo และ ดร. Brett A. Dolezal ผูท้ ำ� ส�ำรวจ
ระบุวา่ เทคโนโลยี Pure Pulse ทีว่ ดั ชีพจรอย่างต่อเนือ่ งนัน้ ไม่มี
การแสดงผลทีถ่ กู ต้อง และยิง่ ไม่นา่ เชือ่ ถือ หากน�ำไปใช้ขณะ
ออกก�ำลังกายช่วงฮาร์ทเรทระดับกลางจนถึงระดับสูง
ในปัจจุบนั เทคโนโลยี Wristband ทางด้านสุขภาพในการ
วัดชีพจรของค่ายต่างๆ ทีพ่ ฒ
ั นามาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยเนือ่ งจาก
ความสะดวกสบาย ทีม่ คี วามสามารถเหมือนนาฬิกาข้อมือทัว่ ไป
แต่สามารถวัดค่าชีพจร วัดความดันโลหิตได้ จนปัจจุบนั สามารถ
ใส่ซมิ และโทรออกไปยังเบอร์โทรทีต่ งั้ ไว้ได้
ดังนัน้ งานนีจ้ งึ มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาแพลตฟอร์มทีม่ ี LINE
เป็นตัวกลางสือ่ สารทีม่ ตี ดิ ตัง้ บน Smartphone ไม่วา่ จะเป็น iOS
Android หรือ Web Application ร่วมกับ Wristband เพือ่ ช่วย
ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ และเก็บข้อมูลสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องในงานวิ่งมาราธอน อีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนนั้นไปยัง
เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคน เพือ่ ทีจ่ ะเข้าไปช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บได้อย่าง
ทันท่วงที โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
- ท�ำงานบนระบบปฏิบตั กิ าร iOS Android และ Web App
- Wearable device มีความสามารถในการโทรออก
- เจ้าหน้าทีส่ ามารถติดตามต�ำแหน่ง GPS ได้
- มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของผูส้ วมใส่ Wearable
device อย่างต่อเนือ่ ง
- มีการส่งข้อมูล GPS ไปผ่าน Line@ ไปยังเจ้าหน้าที่
		แต่ละคน เมือ่ ผูร้ ว่ มงานได้รบั บาดเจ็บแล้วท�ำการกดปุม่ SOS

งานที่น�ำเสนอ

แพลตฟอร์มของเราทีม่ ชี อื่ ว่า Busy Organizer ServiceS
(BOSS) เป็น platform ทีใ่ ช้ line@ เป็นตัวกลางในการสือ่ สาร
กับผู้ใช้งาน เพื่อที่ผู้ใช้งานไม่จ�ำเป็นต้องโหลดแอปเพิ่มและ
สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ ในโรงพยาบาล ในองค์กร
ในการจัดกิจกรรมทีเ่้ กีย่ วกับสุขภาพ เช่นการแข่งขันวิง่ มาราธอน
ซึง่ ได้มกี ารน�ำไปใช้จริงแล้วในงานปัน่ จักรยาน แสดงภาพที่ 1
ค่ายเสือไปชุมเสือกล้า ณ ศูนย์การเรียนรูก้ ารท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
(ททท.) ท่ามะปรางค์ ปากช่อง เขาใหญ่ โดยภายในงานทีผ่ า่ นมา
เรายังไม่ได้นำ� ระบบมาใช้รว่ มกับ Wearable device ซึง่ การใช้
นัน้ เริม่ จาก
- สมัครสมาชิก
- รอยืนยันตัวตนจาก admin
- ท�ำการช�ำระเงิน
- admin ก็ทำ� การตรวจสอบการช�ำระเงิน
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทนั ที
- จะมีการใช้ Line@ ในการ check in เข้าร่วมงาน
- ในระหว่างที่ท�ำกิจกรรม จะมีจุดให้ scan QR Code
		 เพือ่ ท�ำการ check in ตามจุดต่าง ๆ
- นอกจากนีย้ งั มีขอ้ มูลอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการด้วย เช่น แผนที่
		แบบสอบถามและรายละเอียดของกิจกรรม

ภาพที่ 1 การท�ำงาน Busy Organizer ServiceS (BOSS)
ทีผ่ า่ นมา
ทว่าในงานน�ำเสนอนีเ้ ราจะใช้ Busy Organizer ServiceS
(BOSS) ร่วมกับ ภาพที่ 2 Wearable device ทีส่ งั่ ท�ำโดยเฉพาะ
ส�ำหรับ แพลตฟอร์ม BOSS โดยมีฟงั ก์ชนั พืน้ ฐานคือ SOS,
GPS, Step Count, Heart Rate, Blood Pressure ในการตรวจ
วัดอัตราการเต้นของหัวใจส�ำหรับผูส้ วมใส่ Wearable device
ภาพที่ 3 เป็นฟังก์ชันของ Wearable device ซึ่งผู้สวมใส่
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Wearable device นัน้ จะมีปมุ่ SOS เมือ่ กดจะท�ำการ โทรออก
และติดต่อสือ่ สารกับเจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลได้ และในส่วนของเจ้าหน้าที่
ทีด่ แู ลนัน้ จะสามารถทราบอัตราการเต้นของหัวใจหรือความดันโลหิต
ของผูส้ วมใส่ได้แบบ Real Time ผ่านหน้าเว็บและมีการแจ้งเตือน
ฉุกเฉินกรณีมผี รู้ ว่ มงานได้ทำ� การกด SOS โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะได้
รับต�ำแหน่ง GPS เพือ่ ระบุตำ� แหน่งผูท้ ตี่ อ้ งการขอความช่วยเหลือได้
จึงท�ำให้สามารถเดินทางไปหาผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บได้ในทันทีทมี่ กี าร
กด SOS

LINE@ เพื่อแจ้งข้อมูลต�ำแหน่งผู้ได้รับบาดเจ็บกับเจ้าหน้าที่
ทีด่ แู ลเพือ่ ทีจ่ ะเข้าไปช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บได้รวดเร็วทีส่ ดุ

ภาพที่ 4 สถาปัตยกรรมหลักการท�ำงานของ Busy Organizer
ServiceS (BOSS)
เราได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Busy Organizer ServiceS
(BOSS) ทีท่ ำ� งานร่วมกับสายรัดข้อมูลสุขภาพ ทีม่ หี น้าจอเหมาะสม
ต่อการใช้งานของผูส้ วมใส่สายรัดข้อมูลสุขภาพ แสดงในภาพที่ 5
ซึง่ เป็นหน้าจอของเจ้าหน้าทีโ่ ดยใช้ในการรับแจ้งเตือน SOS และ
ต�ำแหน่ง GPS

ภาพที่ 2 Wearable device ของแพลตฟอร์ม BOSS
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ภาพที่ 3 ฟังก์ชนั โดยรวม

ภาพที่ 5 หน้าจอการรับแจ้งเตือน SOS และต�ำแหน่ง GPS

ภาพที่ 4 เป็นสถาปัตยกรรมการท�ำงานโดยภาพรวมของ
Busy Organizer ServiceS (BOSS) คือ เมือ่ Wearable device
สามารถจับอัตราการเต้นของหัวใจหรือความดันโลหิตของผูส้ วมใส่
ได้แล้ว Wearable device จะส่งข้อมูลไปยัง Server ด้วย
Internet จาก SIM จากนัน้ Server จะท�ำการเก็บข้อมูลทีไ่ ด้
รับเข้า Database เพือ่ ท�ำเป็นประวัตขิ อ้ มูลสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง
แล้วส่งข้อมูลต่อไปยัง Website เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถเฝ้าดู
ชีพจรและความดันโลหิตผูร้ ว่ มงานแต่ละคนได้ และเมือ่ มีการกดปุม่
SOS จากผู้ร่วมงานที่ได้รับบาดเจ็บจะท�ำการส่งข้อมูลไปที่

โดยในส่วนของ Web Application ของแพลตฟอร์ม Busy
Organizer ServiceS (BOSS) นัน้ จะมีการแสดงผลการบันทึก
ข้อมูลสุขภาพของผูร้ ว่ มงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งจะแสดงผลเป็นกราฟเส้น ดังแสดง
ในภาพที่ 6 โดยจะเหมาะส�ำหรับให้เจ้าหน้าทีห่ ลายคนสามารถ
ตรวจสอบสถานะของผูส้ วมใส่ได้ตลอดเวลา เพือ่ ดูแนวโน้มใน
การเกิดภาวะต่าง ๆ ให้สามารถหาแนวทางช่วยเหลือได้อย่างทัน
ท่วงที
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ภาพที่ 6 หน้าจอ Web Application ของ JubJai

สรุป

การพัฒนาแพลตฟอร์ม Busy Organizer ServiceS (BOSS)
นี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้จัดงานสามารถติดตามเฝ้าระวังความรุนแรง
อาการบาดเจ็บของผูร้ ว่ มงานได้ และผูร้ ว่ มงานทีม่ คี วามเสีย่ งการ
เป็นโรคหัวใจ เพือ่ น�ำข้อมูลตรงนัน้ ไปใช้ในการวินจิ ฉัยแนวโน้ม
ต่าง ๆ ในการเกิดโรค ซึง่ จะประมวลผลร่วมกับข้อมูลอืน่ ๆ เช่น
อายุ น�ำ้ หนัก ส่วนสูง หรือเก็บเป็นข้อมูลเชิงวิจยั ได้ในอนาคต
เพือ่ ดูแนวโน้มต่าง ๆ ได้ ส�ำหรับการน�ำแพลตฟอร์มนีไ้ ปใช้งาน
ในกิจกรรมของค่ายเสือปัน่ ทีผ่ า่ นมายังไม่ได้มกี ารใช้ Wearable
device ในอนาคตทางผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน�ำ Wearable
device ไปใช้ในการท�ำกิจกรรมจริงต่อไป และในอนาคตจะมีการ
ศึกษาเรื่องของความเสี่ยงในการ detect เหตุการณ์ปัญหา
สุขภาพในกิจกรรมด้วย และศึกษาเพือ่ พัฒนา ECG เพิม่ เพือ่
สามารถวัดคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจได้
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Web application for dental service in Thailand
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Abstract

Dental services in Thailand is well-known in term of the
quality of service and the affordability, not only for
Thai people, but also foreigners. Thailand is therefore
considered one of the destinations for medical tourism.
In fact, dental services in Thailand is of comparable
quality to foreign countries at a relatively lower cost.
We realize the importance of supporting dental services
in the country for both Thai people and foreign tourists.
Thus, in this work, we propose the development of web
application, namely Teeth & Travel Dental, to accommodate
the booking of dental services. In addition, dental service
data nowadays cannot be retrieved or shared between

dental service clinics causing the lack of treatment
continuity. Our Teeth & Travel Dental system will tackle
and solve this problem by creating a process that enable
dental information to be shared between dental clinics
for better quality of dental service.
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เว็บแอพพลิเคชั่นส�ำหรับการรับบริการทันตกรรมในประเทศไทย
พงศธร ศักดิ์ศรีสุวรรณ, กานต์ ยงศิริวิทย์

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจทิ ลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทคัดย่อ

การรับบริการทันตกรรมในประเทศไทยเป็นทีน่ ยิ มไม่เพียงแค่คน
ไทยเท่านัน้ ชาวต่างชาติยงั นิยมเข้ามารับบริการทางทันตกรรม
ในประเทศไทยอีกด้วย ประเทศไทยจึงถือเป็นหนึง่ ในจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (Medical Tourism)
เนื่องด้วยการท�ำทันตกรรมในประเทศไทยมีคุณภาพที่เทียบเท่า
กับต่างประเทศในราคาทีน่ อ้ ยกว่า ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ในการรองรับบริการการท�ำทันตกรรมในประเทศส�ำหรับทัง้ คนไทย
และนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ จึงได้พฒ
ั นา Web Application
ทีม่ ชี อื่ ว่า Teeth & Travel Dental ส�ำหรับการจองการรับบริการ
ทางทันตกรรม นอกจากนีข้ อ้ มูลการรักษาทางด้านทันตกรรม
ในปัจจุบันยังไม่สามารถเรียกใช้ได้ระหว่างสถานบริการทาง

บทน�ำ

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของประเทศไทยเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของชาติ[1] การท�ำทันตกรรม
ก็เช่นกัน การท�ำทันตกรรมในประเทศไทยเป็นทีน่ ยิ มอย่างมาก
ไม่เพียงแต่คนไทยด้วยกันเท่านัน้ ยังมีชอื่ เสียงโด่งดังไปทัว่ โลก และ
ประเทศไทยยังถือเป็นหนึง่ ในเป้าหมายของนักท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
จากการจัดอันดับของ The International Healthcare Research
Center หรือ IHRC พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทยอยูอ่ นั ดับที่ 6 ของโลก อันเนือ่ งมาจากประเทศ
ไทยมีค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมที่มีราคาถูกกว่าหลายๆ
ประเทศ และยังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ วยงามมากมาย[2]
สุขภาพฟันเป็น ส่วนหนึง่ ของความงามของใบหน้า ซึง่ คน
ส่วนใหญ่มกั จะประทับใจเมือ่ พบเจอ ส�ำหรับผูท้ มี่ สี ขุ ภาพฟันดี
หรือมีฟันที่สวยงาม ย่อมสร้างรอยยิ้มที่สวยงามน่าประทับใจ
สุขภาพฟันช่วยให้สขุ ภาพอืน่ ๆ แข็งแรง ไปด้วย สืบเนือ่ งจากฟัน
ใช้ในการบดเคี้ยว ถ้าการบดเคี้ยวมีปัญหา อาจจะส่งผลให้
ผู้นิพนธป์ระสานงาน: พงศธร ศักดิ์ศรีสุวรรณ วิทยาลัย
นวัตกรรมดิจทิ ลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000 (โทร.: 090 165 8215; E-mail
address: pongsathorn.s60@rsu.ac.th)

ทันตกรรม จึงท�ำให้การรักษาไม่ตอ่ เนือ่ ง ระบบของเราจะช่วย
แก้ปญ
ั หานีด้ ว้ ยการสร้างกระบวนการทีจ่ ะสามารถท�ำให้ขอ้ มูล
การท�ำทันตกรรมสามารถถูกเรียกใช้ระหว่างสถานบริการทาง
ทันตกรรมอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ: การรับบริการทางทันตกรรม การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และข้อมูลการรักษาทางทันตกรรม
วันทีร่ บั ต้นฉบับ 30 สิงหาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 30 พฤศจิกายน
2563

สุขภาพร่างกายในส่วนอืน่ ๆ แย่ไปด้วย อย่างการบดเคีย้ วอาหาร
ไม่ละเอียด จะเป็นสาเหตุของปัญหา ของระบบย่อยอาหาร เช่น
การดูดซึมสารอาหารต่างๆให้รา่ งกายซึง่ สุดท้ายอาจจะส่งผลต่อ
สุขภาพโดยรวม[3] ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญถึงสุขภาพ
ในช่องปากจึงร่วมกันผลักดัน Web Application นี้ ให้เป็นส่วนหนึง่
ของการท่องเทีย่ วเชิงการสุขภาพ (Medical Tourism)
การท่องเทีย่ วเชิงทันตกรรม (Dental Tourism) เป็นส่วนหนึง่
ของการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ทีม่ มี ลู ค่า
ที่สูงมากและมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
อนาคต ทัง้ นี้ Dental Tourism หมายถึง การทีบ่ คุ คลเดินทาง
ไปต่างพรมแดนเพือ่ เข้ารับบริการทางการแพทย์ทไี่ ด้มาตรฐาน
เทียมเท่าหรือดีกว่าในประเทศที่ตนนั้นพักอาศัย เนื่องมาจาก
เหตุผลด้านค่าบริการทางการทันตกรรมทีต่ าํ่ กว่า บริการทางการ
ทันตกรรมทีไ่ ม่สามารถหาได้ในประเทศของตน หรือ ผูร้ บั บริการ
สามารถเข้าถึงบริการทางการทันตกรรมได้งา่ ยกว่า ไม่ตอ้ งรอคิว
ในการเข้ารับบริการทางการทันตกรรม[4] หากงานวิจยั นีป้ ระสบ
ความส�ำเร็จผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าจะผูค้ นจะมีสขุ ภาพฟันทีแ่ ข็งแรง รวมทัง้
ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคลินิกทันตกรรม
ทัว่ ไปประเทศไทยและยังเป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว
โดยตรงอีกด้วย
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ด้ ว ยความก้า วหน้า ของเทคโนโลยีส ารสนเทศทางด้าน
สาธารณสุข ท�ำให้มกี ารเก็บข้อมูลการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง เกิดเป็น
ข้อมูลปริมาณมหาศาลหรือ big data แต่ทว่าข้อมูลเหล่านัน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทางด้านการให้บริการทันตกรรมมีการ
บันทึกรวบรวมแยกแต่ละสถานบริการ ท�ำให้การรักษาไม่ตอ่ เนือ่ ง
จึงเป็นทีม่ าของระบบ Teeth & Travel Dental ทีจ่ ะช่วยให้
ข้อมูลการท�ำทันตกรรมสามารถเรียกใช้ระหว่างสถานบริการทาง
ทันตกรรม เพือ่ ให้การรักษาทันตกรรมมีคณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
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Web Application ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการจองนัน้ มีหลาก
หลายมากมาย ไม่วา่ จะเป็นการจองทีพ่ กั อย่าง Agoda[5] ทีร่ บั
ประกันราคาห้องพักทีถ่ กู ทีส่ ดุ ทีม่ กี ารจัดเก็บข้อมูลจ�ำนวนมากไว้
ซึ่งอาจเปรียบเหมือน Big Data และสามารถน�ำข้อมูลที่มี
มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เลือกทีพ่ กั ทีร่ าคาถูกทีส่ ดุ มาแสดงให้
กับลูกค้า นอกจากนี้ Web Application สามารถน�ำข้อมูลจ�ำนวน
การจองทีพ่ กั ซึง่ เป็นข้อมูลเชิงสถิตทิ สี่ ามารถน�ำมาวิเคราะห์แนว
โน้มของการท่องเทีย่ วในแต่ละช่วงเวลาได้ และการจองเครือ่ งบิน
อย่าง Traveloka[6] ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เป็นอีกหนึง่
งานวิจยั ทีช่ ว่ ยให้ลกู ค้ามีความสะดวกสบายต่อการจองเทีย่ วบิน
ธุรกิจทันตกรรมและการท่องเทีย่ วของเวียดนามได้รว่ มกัน
เป็นการเปิดตัวบริการการท่องเทีย่ วเชิงทันตกรรม ซึง่ เป็นการ
บริการทีผ่ สมผสานระหว่างบริการทางทันตกรรมและการท่องเทีย่ ว
ตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ โดยรอบนครโฮจิมนิ ห์ โดยกลุม่ การ
ท่องเทีย่ วเชิงทันตกรรมของเวียดนาม (Vietnam Dental Tourism
Organization) ได้รว่ มมือกับโรงพยาบาลทันกรรมนครโฮจิมนิ ห์
(HCMC Hospital of Odonto – Somatology)[7] เปิดตัวแพ็กเกจ
การท่องเทีย่ วเชิงทันตกรรม ทัง้ นีม้ กี ารตัง้ เป้าหมายให้การท่องเทีย่ ว
เชิ ง ทั น ตกรรมเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพที่ มี
ศักยภาพมากทีส่ ดุ และจะสามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วเข้ามาใช้บริการ
เมื่อผู้วิจัยได้ลองเปรียบเทียบงานวิจัยกับทันตกรรมชั้นน�ำ
อย่าง Vietnam Dental Tourism[10] พบว่าโดยส่วนใหญ่ขนั้ ตอน
การท�ำงานของระบบนัน้ มีความคล้ายคลึงกัน แต่ถว้าในการจอง
รับบริการยังต้องมีขนั้ ตอนในการยืนยันด้วยการให้เจ้าหน้าทีม่ า
ติดต่อผูใ้ ช้โดยตรง และผูใ้ ช้งานไม่สามารถยกเลิกการจองด้วย
ตนเองได้ โดยระบบการจองรับบริการของ Teeth and Dental
Travel จะเป็นการท�ำงานแบบอัตโนมัตไิ ม่จำ� เป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่
มาติดต่อผูใ้ ช้งาน นอกจากนี้ Teeth and Travel Dental ยังมี
การเชือ่ มต่อกับระบบการจองทีพ่ กั อย่าง Agoda ซึง่ ท�ำให้ Web
Application ไม่เพียงแค่มคี วามสะดวกในการจองการรับบริการ
ทันตกรรม แต่สามารถทีจ่ ะวางแผนการเดินทาง โดยการค้นหา
ทีพ่ กั ระหว่างการรับบริการทันตกรรมได้
โรงพยาบาลธนบุรี บ�ำรุงเมือง ชีต้ ลาด Dental Tourism
เป็นทีน่ า่ จับตามองเนือ่ งจากทันตแพทย์ของไทยมีความสามารถ
ไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นๆและยังมีเทคโนโลยีการรักษา
ทีไ่ ด้มาตรฐาน ราคาประหยัด ซึง่ ส่งผลให้ตา่ งชาตินยิ มเดินทาง
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มาทีป่ ระเทศไทยเพือ่ เข้ารับการบริการทางทันตกรรม เพือ่ ตอบ
รับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล (Digital Dental Center)
โรงพยาบาลธนบุรี บ�ำรุงเมือง ซึง่ เป็นศูนย์ให้บริการด้านทันตกรรม
อย่างครบวงจร จึงเชือ่ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้ากลุม่ นักท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดี และ ทพ.ศรยุธ
กล่าวว่า ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าชาวต่างชาติทเี่ ดินทางมาเพือ่ รับบริการ
ด้านทันตกรรมในประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก
ได้แก่ กลุม่ ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการท�ำฟันปลอม หรือรักษาช่องปาก
กลุม่ ผูท้ ตี่ อ้ งการรักษาสุขภาพฟัน เช่น อุดฟัน รักษารากฟัน และ
กลุ่มผู้ที่ต้องการเสริมความงาม เช่น ขัดฟันขาว ครอบฟัน
ซึง่ ประเทศไทยถือเป็นหนึง่ ในตัวเลือกอันดับต้นๆ ของชาวต่างชาติ
ที่ต้องการมาเข้ารับการรักษาดูแลสุขภาพ พร้อมกับเยี่ยมชม
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงไปด้วย
Magpi[9] เป็นการให้บริการการเก็บข้อมูลด้วยมือถือผ่าน
การใช้ระบบ cloud และการท�ำ data visualization เพือ่ ช่วยให้
องค์กรสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้องค์กร
จากภายนอก สามารถเข้าถึงการออกแบบระบบการเก็บข้อมูล
ด้วยโทรศัพท์มอื ถือทีใ่ ช้งา่ ยและราคาไม่แพง สามารถเข้ามาดู
ข้อมูลทีส่ อื่ สารออกมาเป็นภาพได้แบบ real-time รวมถึงสามารถ
ท�ำแคมเปญผ่าน SMS และระบบเสียงตอบรับได้อกี

งานที่น�ำเสนอ

ผู้วิจัยได้พัฒนา Web Application ที่มีชื่อว่า Teeth
and Travel Dental ส�ำหรับการจองการรับบริการทันตกรรมใน
ประเทศไทยโดยทีผ่ รู้ บั บริการสามารถท�ำการจองบริการทันตกรรม
ผ่านหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ โดยการกดปุม่ Booking ทางด้านบนขวา
ของเว็บแอพพลิเคชัน่ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บแอพพลิเคชัน่
จากนั้น Web Application จะติดต่อกับ Database
เพื่อท�ำการร้องขอข้อมูลคลินิกและวิธีรักษาทางทันตกรรม
ทัง้ หมดจาก Database เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการสามารถเลือกจังหวัด
ทีต่ อ้ งการรับบริการทันตกรรม จากนัน้ เลือกคลินกิ ทันตกรรม
บริการทางทันตกรรมทีผ่ รู้ บั บริการต้องการ และเลือกวันเวลา
ทีส่ ะดวกพบทันตแพทย์ ดังภาพที่ 2
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Web Application จะติดต่อกับ Database เพือ่ ท�ำการร้องขอ
ข้อมูลการนัดหมายของคลินกิ จากตาราง Schedule ใน Database
ในช่วงวันและเวลาทีผ่ รู้ บั บริการได้เลือกไว้มาแสดงและน�ำพาผูร้ บั
บริการไปยังหน้าถัดไปทีแ่ สดงถึงช่วงเวลาทีย่ งั ไม่ถกู นัดหมายจาก
ผูร้ บั บริการท่านอืน่ ๆ ซึง่ ผูร้ บั บริการสามารถเลือกเวลาทีส่ ะดวก
ได้อย่างตามที่ต้องการ อันเนื่องมาจาก Web Application
มี Artificial Intelligence หรือ AI ทีม่ คี วามเฉลียวฉลาดสามารถ
แยกช่วงเวลาทีถ่ กู จองแล้วออกไปได้ ซึง่ ส่งผลให้ผรู้ บั บริการไม่มี
การจองเวลาซ้อนทับกัน ดังภาพที่ 4
ภาพที่ 2 เลือกคลินกิ และบริการทันตกรรม
สถาปัตยกรรมของ Teeth and Travel Dental มีการสร้าง
Table ไว้ถงึ 7 ตารางส�ำหรับการเก็บข้อมูลของคลินกิ ทันตกรรม
ทีเ่ ข้าร่วมกับระบบของเราและผูท้ สี่ นใจรับบริการทางทันตกรรม
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 4 เลือกเวลาเข้ารับบริการทันตกรรม
จะเป็นส่วนที่ผู้รับบริการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม อาทิเช่น
ชือ่ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ โดยตัว Web Application
จะมี Server ที่มีหน้าที่ท�ำการติดต่อกับ Database เพื่อท�ำ
การเพิม่ ข้อมูลบางส่วนทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้สะดวกต่อคลินิกทันตกรรมที่จะติดต่อผู้รับบริการกลับใน
ภายหลัง และแจ้งเก็บค่ารับบริการทันตกรรมรวมค่าธรรมเนียม
ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การขอข้อมูลผูร้ บั บริการเพิม่ เติม

ภาพที่ 3 Class diagram ของ Web application
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และสุดท้ายเป็นส่วนของการช�ำระค่าด�ำเนินการส�ำหรับ
ผูร้ บั บริการ สามารถเลือกช่องทางการช�ำระเงินได้หลากหลาย
ช่องทาง เพราะ Web Application มีความสามารถในการติดต่อ
กับองค์กรภายนอก ไม่วา่ จะเป็น PayPal , Credit Card และ
Pay locally ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 8 Data Flow Diagram ของ Web Application
ภาพที่ 6 เลือกช่องทางการช�ำระเงิน
จากนั้นผู้รับบริการสามารถเลือกจองที่พักผ่าน Agoda
ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับระบบของเราเพื่อความสะดวกสบายใน
การค้นหาทีพ่ กั ทีใ่ กล้เคียงกับคลินกิ ทันตกรรมทีผ่ รู้ บั บริการถูกใจ
ดังภาพที่ 7

นอกจาก Feature ที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้ว Web
Application ของเรามีสว่ นของการกระจายข้อมูลทางทันตกรรม
ที่แสดงประวัติการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้รับบริการ
มีการแสดง วัน เดือน ปี ของการรับบริการทางทันตกรรม
พบทันตแพทย์เนือ่ งจากสาเหตุอะไร รวมถึงทันตแพทย์ผทู้ ำ� การ
รักษาเป็นใคร ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 7 จองทีพ่ กั ผ่าน Agoda
จากภาพที่ 8 เป็นการแจกแจงถึงขัน้ ตอนการท�ำงานของ
Web Application ของ Teeth and travel dental อย่างละเอียด
เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจขัน้ ตอนการรับส่งข้อมูลระหว่าง Database
และ Web Application จะเห็นได้วา่ เส้นทางการไหลของข้อมูล
จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ นัน่ คือ ส่วนของฝัง่ Clinic
และ User ทีจ่ ะมาบรรจบกันภายหลังจากการช�ำระค่าด�ำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 9 Feature การกระจายข้อมูลทางทันตกรรม
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บทสรุป

การพัฒนา Web Application ทีม่ ชี อื่ ว่า Teeth And Travel
Dental (T&T) นี้ เป็นศูนย์รวมข้อมูลในด้านของการทันตกรรม
และเป็นสือ่ กลางของการกระจายผูร้ บั บริการทางทันตกรรมเหล่านี้
ไปยังผูป้ ระกอบการคลินกิ ทันตกรรมทัว่ ประเทศไทย เพือ่ ให้ผรู้ บั
บริการสามารถท่องเทีย่ วในสถานทีท่ ตี่ อ้ งการรวมทัง้ รับบริการ
ทางทันตกรรมควบคูก่ นั ไป และยังกระตุน้ เศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว
อีกด้วย
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Data analytic and predictive model for analysis of causes for
a loss from diagnosis related groups (DRGs) payment of inpatient
at Golden Jubilee Medical Center, Faculty of Medicine
Siriraj Hospital, Mahidol University
Napon Sinthuvanich

Golden Jubilee Medical Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Abstract

Golden jubilee Medical Center, Faculty of Medicine Siriraj
Hospital, Mahidol university is a secondary care level
general hospital. Hospital have in-patient service since 2008,
most of the patients was reimbursed from the Comptroller
General’s Department. Hospital used Diagnostic Related Group
Method (DRGs), (DRG Version 6.2.1) to calculate for
a reimbursement from Comptroller General’s Department.
We observed a loss from DRGs reimbrusememt in some
patients (cost from treatment more than money from
reimbursement)
From hospital in-patient database, we analyse data since
October 2016 to April 2019. Hospital have 6,871 admission
number, we observed a loss from DRGs reimbursement
in 1,441 admission number or 20.95%, and cost 13,489,521.75
bath.
We analyzed data by ranking a diseases by amount
of loss, number of cases and sum of length of stay. We

selected 3 diseases within top-10 ranking in each category,
we selected 1) Urinary tract infection, site not specific
2) Lobar pneumonia, unspecified) and 3) Cerebral infarction,
unspecified to run a predictive model (Decision tree)
by program R.
After we run a predictive model, we found; Immobility
condition, Length of stay, GI hemorrhage complication, E.coli
organism, Age range and Diabetes in co-morbid is a predictive
factors for a loss in interested diseases and hospital can bring
this data to improve hospiatal process and utilize medical
treatment to reduce a loss in the future.

Keywords: Medical service reimbursement, Diagnostic
Related Group (DRGs), Predictive model, Program R

Received 25 August 2020; Accepted 30 November
2020

Correspondence : Napon Sinthuvanich, Golden Jubilee Medical Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol
University, Bangkok Noi, Bangkok 10700 (Tel.: 02 419 7000; E-mail address: naponsigj@gmail.com)

52

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 52-57, 2020

Napon Sinthuvanich, Causes for a loss from DRGs payment

การวิเคราะห์ฐานข้อมูลและสร้างแบบจ�ำลองเพื่อพยากรณ์หาโอกาสของขาดทุน
จากการเบิกจ่ายตามกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วมของผูป้ ว่ ยใน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ของผู้ป่วยใน
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
นายแพทย์ณพล สินธุวนิช

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลระดับ
ทุติยภูมิที่อยู่ในสังกัดของคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการดูแล รักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยใน
ซึง่ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ใช้สทิ ธิการรักษาพยาบาลโดยการเบิกจ่ายตรง
จากกรมบัญชีกลาง ถึงร้อยละ 67.44 ซึง่ ค่ารักษาพยาบาลจาก
สิทธิเหล่านี้โรงพยาบาลท�ำการเบิกคืนตามการจัดกลุ่มวินิจฉัย
โรคร่วม (DRGs) (Fetter and Freeman, 1986) ฉบับที่ 6 ปี
พ.ศ. 2561 (DRG Version 6.2.1) ซึง่ พบว่ามีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนหนึง่
ที่โรงพยาบาลเบิกคืนค่ารักษาพยาบาลได้น้อยกว่าค่ารักษา
พยาบาลทีเ่ กิดขึน้ จริง ท�ำให้เกิดค�ำถามวิจยั ว่า โรคหลักใดทีเ่ กิด
การขาดทุน DRGs ในระดับสูง และปัจจัยใดบ้างของโรคเหล่านี้
ในผูป้ ว่ ยใน ทีพ่ ยากรณ์วา่ จะเกิดการขาดทุนจากการเบิกจ่ายตาม
กลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม (DRGs)
จากการจัดท�ำฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ
ของผูป้ ว่ ยใน (In-patient) ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 พบว่า มีจ�ำนวนการรับไว้เป็น
ผูป้ ว่ ยในทัง้ สิน้ 6,871 ครัง้ พบว่ามีจำ� นวนการรับไว้เป็นผูป้ ว่ ย
ในทีม่ กี ารขาดทุนจากการเบิกคืนค่ารักษาพยาบาลตามแนวทาง
การค�ำนวณโดยใช้กลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม (DRGs) 1,440 AN หรือ
ร้อยละ 20.95 คิดเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 13,489,521.75 บาท
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดอันดับตามจ�ำนวนเงินของการ
ขาดทุนรายโรคต่างๆ, จ�ำนวนการรับไว้เป็นผูป้ ว่ ยใน รายโรคต่างๆ
และจ�ำนวนวันนอนรวมของรายโรคต่างๆ ประกอบกัน โรคที่
ผูว้ จิ ยั สนใจน�ำมาศึกษาได้แก่

บทน�ำ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลใน
สังกัดของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึง่ เปิดให้บริการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 มีการรักษาพยาบาลแบบ
ผูป้ ว่ ยในตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 ในปัจจุบนั ให้บริการจ�ำนวน 50 เตียง
ผูป้ ระสานงาน: ณพล สินธุวนิช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (โทร.: 02 419 7000;
E-mail address: naponsigj@gmail.com)

1) Urinary tract infection, site not specific
2) Lobar pneumonia, unspecified
3) Cerebral infarction, unspecified
ซึ่งเมื่อท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละโรคโดยใช้แบบจ�ำลอง
Predictive model ด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ (Decision tree)
ด้วยโปรแกรมภาษา R ท�ำให้พบปัจจัยต่างๆ ทีพ่ ยากรณ์การ
ขาดทุน DRGs ในรายโรคทัง้ 3 ดังต่อนี้
1) ภาวะโรคร่วมเป็น Immobility
2) จ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล
3) พบโรคแทรกซ้อน เป็นภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
4) พบการติดเชือ้ E.coli
5) ช่วงอายุของผูป้ ว่ ย และ
6) พบโรคร่วมเป็นโรคเบาหวาน
ซึ่งปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการขาดทุนจากแบบจ�ำลองข้างต้น
ท�ำให้โรงพยาบาลสามารถวางแผนการปฏิบตั งิ าน อาทิ การจัด
ท�ำ Clinical Practice Guideline ของโรคดังกล่าว เพือ่ ให้มกี าร
ใช้ทรัพยากรในการรักษาอย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึน้

ค�ำส�ำคัญ: การเบิกคืนค่ารักษาพยาบาล, กลุ่มโรควินิจฉัยร่วม,
แบบจ�ำลองเพือ่ พยากรณ์, โปรแกรมภาษา R

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 25 สิงหาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 30 พฤศจิกายน
2563

ซึง่ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.44 ใช้สทิ ธิการรักษาพยาบาล
โดยเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง (สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ, ข้าราชการ กทม., องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(อปท.), คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) และเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท�ำให้การเบิกเงิน
คืนค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง จึงมีความส�ำคัญเป็น
อย่างมากต่อโรงพยาบาล และถือเป็นรายได้หลักจากการให้
บริการผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาล
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โรงพยาบาลได้ทำ� การเบิกคืนค่ารักษาพยาบาลตามการจัด
กลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม หรือ Diagnosis Related Group ฉบับที่ 6
ปี พ.ศ. 2561 (DRG Version 6.2.1) จากการเก็บข้อมูลโดย
นักเวชสถิติ และงานการคลัง พบว่ามีผู้ป่วยในจ�ำนวนหนึ่ง
ซึ่งใช้สิทธิรักษาพยาบาลโดยเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง
ซึง่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล พบว่ามีการ
ใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลสูงกว่าเงินทีไ่ ด้รบั จากการเรียกเก็บ
กลับมา และตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาโรงพยาบาล
ไม่เคยจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของผู้ป่วย
กลุม่ นีเ้ ลย
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการวิจัย ที่จะจัดท�ำฐานข้อมูล
ของผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาล ซึง่ มีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ อาทิ
โรคหลัก (โรคหลัก, เพศ, แผนกที่รับไว้ในโรงพยาบาล,วัน
นอนโรงพยาบาล, โรคร่วม, โรคแทรกซ้อน และปริมาณการ
ขาดทุนจากการเบิกคืนค่ารักษาพยาบาลราย AN) มาเพือ่ ท�ำการ
แสดงผลข้อมูล และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์หาโรคหลักทีค่ วรจะ
น�ำมา สร้างแบบจ�ำลองเพือ่ หาปัจจัยทีพ่ ยากรณ์การขาดทุนของ
โรคเหล่านั้น เพื่อที่จะได้น�ำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการให้
บริการ หรือกระบวนการท�ำงานต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการขาดทุนจาก
การเบิกจ่ายตามกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วมลดลงในอนาคต

โรคร่วม (DRGs) โดยขั้นตอนวิจัยจะท�ำการสร้างฐานข้อมูล
ผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาล และวิเคราะห์เลือกโรคหลัก จากปัจจัย
ส�ำคัญต่างๆ ได้แก่ จ�ำนวนคนไข้, วันนอนรวม และ ปริมาณการ
ขาดทุน DRGs ตามรายโรคหลักต่างๆ หลังจากนัน้ จะท�ำการ
สร้างโมเดลวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ตอบค�ำถามในการศึกษาวิจยั นี้
ในการจัดท�ำฐานข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยในของศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก ที่หน่วยเวชสถิติของโรงพยาบาลท�ำการเก็บ
บันทึกข้อมูลไว้ในรูปแบบของตาราง ด้วยโปรแกรม Microsoft
Excel ซึง่ ประกอบไปด้วยข้อมูล Admission Number, Sex,
Age, Length of stay, สิทธิการรักษา, Principle Diagnosis,
Co-morbidity, Complication, Procedure, Doctor, Department
และรายได้จากการเรียกเก็บ โดยวิธคี ำ� นวณตาม DRGs ซึง่ ข้อมูล
ดังกล่าวมีการบันทึกไว้ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2559 (โรงพยาบาล
เปิดให้บริการผูป้ ว่ ยใน ตัง้ แต่ปี 2551 แต่ในระยะแรก ยังไม่มี
การลงบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์) ผูว้ จิ ยั พบว่าการเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวโดยเจ้าหน้าทีเ่ วชสถิติ ยังมีการลงข้อมูลทีไ่ ม่ถกู
ต้องในการทีจ่ ะน�ำไปท�ำเป็นฐานข้อมูล กล่าวคือ มีการลงรหัส
โรคร่วม และรหัสโรคแทรกซ้อนในลักษณะเป็นคอลัมน์ (Column)
ดังอธิบายตารางที่ 1 ซึง่ ท�ำให้ไม่สามารถน�ำไปสร้างเป็นฐานข้อมูล
ได้โดยตรง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. ขัน้ ตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
การน�ำข้อมูลมาท�ำเป็นฐานข้อมูลนั้น จ�ำเป็นต้องมีการ
เตรียมข้อมูลให้เหมาะสมก่อน โดยขัน้ ตอนทีใ่ ช้ในงานวิจยั ชิน้ นี้
มีดงั ต่อไปนี้
1. ท�ำการดึงข้อมูล Co-morbidity และ Complication
ในตาราง Excel ทีม่ กี ารลงข้อมูลไว้ในลักษณะคอลัมน์ (Column)
ตารางที่ 1 มาสร้างเป็นข้อมูลใหม่ในรูปแบบแถว หรือเป็นราย
record (Row) ด้วยโปรแกรม QlikView และน�ำไปสร้างเป็นตาราง
Excel ทีม่ ขี อ้ มูล Admission number (AN) กับ Co-morbidity
และ AN กับ Complication ในรูปแบบ Column ตารางที่ 2

1. การศึกษาของ กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ และคณะฯ
(2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ท�ำให้โรงพยาบาลได้รับรายรับตาม
DRGs น้อยกว่าค่าบริการทีเ่ รียกเก็บ เป็นการศึกษาเชิงพรรณา
ทีศ่ กึ ษาปัจจัยด้านต่างๆของผูป้ ว่ ยในของหอผูป้ ว่ ยเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู
โรงพยาบาลศิรริ าช พบว่าโรคอัมพาตครึง่ ซีกชนิดเกร็ง (โรคหลัก)
และระยะเวลานอนโรงพยาบาลประมาณสามสัปดาห์ทำ� ให้เกิด
การขาดทุนมากทีส่ ดุ
2. Susan D. และคณะฯ (2004) ได้ศกึ ษาปัจจัยต่างๆ
ได้แก่ principle diagnosis, Complication, Extent of nonoperating room procedure, Rate of response therapy
โดยใช้การศึกษาแบบ Regression analysis เพือ่ พยากรณ์การ
เกิดค่าใช้จา่ ยต่างๆตามแนวทางของ DRGs
3. Andrew R. Post และคณะฯ (2013) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง
The Analytic Information Warehouse (AIW): A platform
for analytics using electronic health record data ซึง่ เป็น
การสร้าง Analytic platform เพือ่ เก็บและวิเคราะห์ Clinical
Phenotype ในระยะเวลา 5 ปี เพือ่ พยายามลด Readmission
rate ของโรงพยาบาล
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วิธกี ารด�ำเนินการวิจยั
1. ขัน้ ตอนด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล
ค�ำถามส�ำหรับการวิจัยนี้คือ โรคหลักใดที่เกิดการขาดทุน
DRGs ในระดับสูง และปัจจัยใดบ้างของโรคเหล่านีใ้ นผูป้ ว่ ยใน
ทีพ่ ยากรณ์วา่ จะเกิดการขาดทุนจากการเบิกจ่ายตามกลุม่ วินจิ ฉัย

ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลทีเ่ ก็บ Co-morbidity (Sdx)
ไว้ในรูปแบบคอลัมน์ (Column)
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E. Coli B962 และ ภาวะ Immobility R263), โรคแทรกซ้อน
ทีพ่ บบ่อย 5 ล�ำดับแรก ทีพ่ บในกลุม่ โรคทีส่ นใจศึกษา (Congestive
Heart Failure I500, Delirium F059, Respiratory Failure
J960 และ Septic shock R572 )

ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลทีเ่ ก็บ Co-morbidity (Sdx)
ไว้ในรูปแบบแถว (Row) หรือ เป็นราย record
2. ท� ำ การเชื่ อ มตาราง Co-morbidity และ ตาราง
Complication เข้ากับตารางข้อมูลอืน่ ๆ ด้วยโปรแกรม QlikView
และ export เป็นตารางฐานข้อมูลหลัก ในรูปแบบไฟล์.CSV
เพือ่ น�ำข้อมูลไปแสดงผลในขัน้ ตอนการแสดงผลข้อมูล

ผลการทดลอง
จากการจัดท�ำฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ
ของผูป้ ว่ ยใน(In-patient) ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 พบว่า มีจำ� นวนการรับไว้เป็นผูป้ ว่ ยใน
(AN) ทัง้ สิน้ 6,871 ครัง้ พบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ใช้สทิ ธิการรักษา
พยาบาลโดยการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางร้อยละ 67.44
และพบว่าเกิดการขาดทุน จากการเบิกคืนค่ารักษาพยาบาลตาม
แนวทางการค�ำนวณโดยใช้กลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม (DRGs) (ค่าใช้จา่ ย
ทีเ่ รียกเก็บน้อยกว่าค่ารักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ จริง) 1,440 ครัง้
หรือ ร้อยละ 20.95 คิดเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 13,489,521.75
บาท ข้อมูลแผนกทีก่ อ่ ให้เกิดการขาดทุน DRGs รวม และเฉลีย่
แสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ภาพที่ 3 แผนกทีเ่ กิดการขาดทุน DRGs (รวม) 5 อันดับแรก

3. การแสดงผลข้อมูล (Data Display)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการขาดทุน DRGs ท�ำโดยการแสดงผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรม QlikView โดยแสดงผลข้อมูลในด้านต่างๆ
เพือ่ ให้สามารถเข้าใจ และเชือ่ มโยงข้อมูลในมิตติ า่ งๆ ได้โดยง่าย
4. การเลือกโรคหลักมาเพือ่ ท�ำการสร้างแบบจ�ำลอง
หลังจากทีไ่ ด้ตรวจดูขอ้ มูลจากการแสดงผล ผูว้ จิ ยั ได้เลือก
โรคหลัก จากตัวแปรทีม่ คี วามส�ำคัญ ได้แก่ จ�ำนวนคนไข้ในตาม
รายโรคหลักต่างๆ จ�ำนวนวันนอนรวมตามรายโรคหลักต่างๆ
และปริมาณการขาดทุน DRGs ตามรายโรคหลักต่างๆ โดยจัด
อันดับโรคหลักจากตัวแปรทัง้ สาม ตารางที่ 3 และเลือกโรคหลัก
ทีอ่ ยูใ่ นอันดับ 1-10 ในทุกการจัดอันดับ เพือ่ น�ำมาสร้างแบบ
จ�ำลองเพือ่ พยากรณ์ปจั จัยทีท่ ำ� ให้เกิดการขาดทุนในขัน้ ตอนต่อไป
5. การสร้างแบบจ�ำลองเพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการ
ขาดทุน DRGs
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรมภาษา R เพือ่ สร้างแบบจ�ำลองในการ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลให้โรคหลักที่ศึกษา เกิดการขาดทุน
DRGs สูงกว่า 5,000 บาท ปัจจัยทีเ่ ลือกมาสร้างแบบจ�ำลอง
ได้แก่ เพศของผูป้ ว่ ย, กลุม่ อายุ (1-30, 31-60, 61-80 และ
มากกว่า 80 ปี), ช่วงวันนอนโรงพยาบาล (<5วัน และ >5วัน),
โรคร่วมทีพ่ บบ่อย 5 ล�ำดับแรก ทีพ่ บในกลุม่ โรคทีส่ นใจศึกษา
(ความดันโลหิตสูง I10, เบาหวานประเภทที่ 2 E119, ไขมัน
โลหิตสูง E780., ภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด A415, การติดเชือ้

MED (อายุรกรรม), ORT (ศัลยกรรมออร์โธปิดกิ ส์),
SUR (ศัลยกรรม), EYE (จักษุ), Palli (Palliative care)
ภาพที่ 4 แผนกทีเ่ กิดการขาดทุน DRGs (เฉลีย่ ) 5 อันดับแรก

MED (อายุรกรรม), ORT (ศัลยกรรมออร์โธปิดกิ ส์),
SUR (ศัลยกรรม), EYE (จักษุ), Palli (Palliative care)
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การเลือกโรคหลักทีจ่ ะน�ำมาสร้างแบบจ�ำลอง
จากตัวแปรที่มีความส�ำคัญในการเลือกโรคหลัก ได้แก่
จ�ำนวนผูป้ ว่ ย (AN) ตามรายโรคหลักต่างๆ, จ�ำนวนวันนอนรวม
ตามรายโรคหลักต่างๆ และ ปริมาณการขาดทุน DRGs ตาม
รายโรคหลักต่างๆ สามารถจัดอันดับโรคหลักจากตัวแปรทัง้ สาม
ได้ดงั ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 Burden of Diseases

พบว่าโรคหลักทีอ่ ยูใ่ นอันดับ 1-10 ในทุกการจัดอันดับ คือ
1) Urinary tract infection, site not specific
2) Lobar pneumonia, unspecified
3) Cerebral infarction, unspecified
ซึง่ ผูว้ จิ ยั เลือกโรคทัง้ 3 ข้างต้น เพือ่ น�ำมาสร้างแบบจ�ำลอง
เพือ่ พยากรณ์โอกาสทีป่ จั จัยต่างๆ จะท�ำให้เกิดการขาดทุน DRGs
ในขัน้ ตอนต่อไป
ผลจากแบบจ�ำลองเพือ่ พยากรณ์โอกาสทีป่ จั จัยต่างๆ จะท�ำให้เกิด
การขาดทุน DRGs
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมภาษา R ในการสร้างแบบจ�ำลอง ซึง่ ได้
ก�ำหนดให้การขาดทุน DRGs มากกว่า 5,000 บาท เป็นระดับ
ของการขาดทุน DRGs ทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจ ท�ำให้พบปัจจัยต่างๆ ทีจ่ ะ
พยากรณ์การเกิดขาดทุน DRGs เมือ่ มีการรับผูป้ ว่ ยไว้รกั ษาตัว
ในโรงพยาบาลด้วยโรค Urinary tract infection, site not
specific, Lobar pneumonia, unspecified และ Cerebral
infarction, unspecified ดังนี้
1.
2.
3.
		
4.
5.
6.
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การทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโรคร่วมเป็น Immobility (R263)
จ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล (< 5 วัน และ > 5 วัน)
การที่ผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อน มีเลือดออกในทางเดิน
อาหาร (K922)
การพบเชือ้ E. Coli (B962)
อายุของผูป้ ว่ ย (1-30, 31-60, 61-80 และมากกว่า 80 ปี)
การทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโรคร่วมเป็น โรคเบาหวาน (E119)

ตารางที่ 5 แสดงผลลัพธ์จากการสร้างแบบจ�ำลองพยากรณ์

ภาพที่ 1 แสดงแบบจ�ำลองต้นไม้ตดั สินใจ (Decision tree)

Decision tree
Immobility > 0: Y (31/11)
Immobility <= 0:
:...LOS_Range = <5Day: N (64/12)
LOS_Range = >5Day:
:...C_GI_Hemorrhage > 0: Y (5/1)
C_GI_Hemorrhage <= 0:
:...EColi <= 0: N (43/13)
EColi > 0:
:...AgeGr in {#N/A,Age 1-30,Age 31-60}: Y (1)
AgeGr = Age 61-80: N (11/4)
AgeGr = Age >80:
:...DM <= 0: N (13/5)
DM > 0: Y (5/1)

Napon Sinthuvanich, Causes for a loss from DRGs payment
บทสรุป
งานวิจยั นีน้ ำ� เสนอการใช้โปรแกรม QlikView และ โปรแกรม
ภาษา R เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน และรายได้จาก
การเรียกเก็บตาม DRGs ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลซึง่ เป็นการ
ใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาโรคหลัก (Principle Diagnosis)
ที่ส�ำคัญ ที่ท�ำให้เกิดการขาดทุนจากการเรียกเก็บตามกลุ่ม
วินจิ ฉัยโรคร่วม (DRGs) ของกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้สทิ ธิรกั ษาพยาบาล
แบบเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ซึง่ เป็นผูป้ ว่ ยกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ
ของโรงพยาบาล การขาดทุนจากโรคเหล่านีก้ อ่ ให้เกิดการขาดทุน
มากถึง 2,273,035.16 บาท ในช่วงเวลาทีท่ ำ� การศึกษา และ
การน�ำฐานข้อมูลมาสร้างแบบจ�ำลองเพือ่ พยากรณ์ปจั จัยทีท่ ำ� ให้
เกิดการขาดทุน DRGs ท�ำให้โรงพยาบาลได้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญมาใช้
ในการวางแผนพัฒนาการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย และสามารถสร้าง
โครงการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต อาทิ การสร้าง
Clinical Practice Guideline ในรายโรคส�ำคัญเหล่านี้ เพือ่ บริหาร
ทรัพยากรในการรักษาพยาบาล เพิม่ ให้เกิดประโยชน์ และความ
คุม้ ค่า สูงสุดต่อผูป้ ว่ ย และโรงพยาบาลต่อไป
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Data Analysis and Development of a Risk prediction Model
for Dengue Disease in Amnatcharoen Province
Boodsanee Mujarin
Pathumratchawongsa Hospital, Amnatcharoen

Abstract

Dengue disease an the important health problem.
The global incidence of dengue has grown dramatically
in recent decades. The virus is transmitted to humans
through the bites of infected female mosquitoes.
Awareness about disease prevention and having knowledge and understanding about disease and controlling
disease is important. Early detection and early access
will reduced the mortality rate and severity of the
disease. The purpose of this study was to analyze
the situation of dengue disease outbreak in Amnatcharoen
province in the years 2006-2018 and to create a risk
prediction model for the dengue disease in Amnatcharoen
province. Data analysis was done Using QlikView12
program to analyze the data of dengue disease
patients, 2006-2018, 7,011 people in Amnat charoen
Province, Findings :men more than woman and often
found in childhood than adults. Patients were found in
all 7 districts, Mueang district is the highest!.

The outbreak peaks every 3 years. Patients are found
all year, mostly between June and August. The first
diagnosis and the final diagnosis were 98.33% consistent.
RStudio program was used with the Decision tree
principles to select variables that were used to create
a prediction model for risk of the dengue disease
in Amnat charoen Province. Five models for predictive
risk of Dengue Disease are age, agegroup, district,
sub-district and health service unit. Therefore, the results
of this research can be used to create a model to predict
the risk of dengue disease so that people can use it to
make timely treatment decisions to reduce the severity
and death from dengue fever.

Keywords: Dengue disease, Data analysis, The
predictive model
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดลการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคไข้เลือดออกเดงกีในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
บุศณี มุจรินทร์

รพ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ

บทคัดย่อ

โรคไข้เลือดออกเดงกีเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญ ในปัจจุบนั
มีการระบาดแพร่กระจายไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ว มียงุ ลายตัวเมีย
เป็นแมลงน�ำโรคทีส่ ำ� คัญน�ำเชือ้ ไวรัสเดงกีไปสูค่ น การป้องกันโรค
โดยการตระหนักรู้และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและ
การควบคุมโรคเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ จะช่วยลดความรุนแรงของโรคและ
อัตราการตายเพราะผูป้ ว่ ยจะเข้ามารับการรักษาทันเวลา การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในจังหวัดอ�ำนาจเจริญในปี 2549-2561 และสร้าง
โมเดลการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยน�ำข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเดงกี
ปีพ.ศ. 2549-2561 จ�ำนวน 7,011 ราย ในจังหวัดอ�ำนาจเจริญมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม QlikView 12 ซึง่ พบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
เป็นชายมากกว่าหญิง มักพบในวัยเด็กมากกว่าวัยผูใ้ หญ่ พบผูป้ ว่ ย
กระจายในทัง้ 7 อ�ำเภอโดยพบมากทีส่ ดุ ในอ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ
ลักษณะการระบาดเป็น 3 ปีครัง้ พบผูป้ ว่ ยทัง้ ปีสว่ นมากในช่วง
เดือนมิถนุ ายนถึงสิงหาคม การวินจิ ฉัยโรคแรกรับและการวินจิ ฉัย

บทน�ำ
ประเทศไทยมีรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกมานาน
กว่า 60 ปี โดยเริม่ มีการรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออก
อย่ า งชั ด เจนในปี พ.ศ. 2501 ปั จ จุ บั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก
มีการระบาดกระจายไปทัว่ ประเทศ ทุกจังหวัดและอาํ เภอ[1] ใน
ส่วนจังหวัดอ�ำนาจเจริญมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกปี
จนเป็นโรคประจ�ำถิน่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ของจังหวัดอ�ำนาจเจริญโดยในรอบ 13 ปี (2549-2561) พบ
การระบาดสูงสุดในปี 2556 พบผูป้ ว่ ย 1,392 ราย อัตราป่วย
355.15 ต่อแสนประชากร เสียชีวติ 2 ราย
ซึง่ การกระจายของโรคมีการเปลีย่ นแปลงตามพืน้ ทีอ่ ยูต่ ลอด
เวลา
ผูป้ ระสานงาน : บุศณี มุจรินทร์ รพ.ปทุมราชวงศา อ.ปทุมราช
วงศา จ.อ�ำนาจเจริญ 37110 (โทร.: 045 465 209;
E-mail address: b_mujarin@yahoo.com)

โรคครัง้ สุดท้ายสอดคล้องกันร้อยละ 98.33 หลังจากวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย โปรแกรม QlikView12 ได้นำ� เข้าโปรแกรม RStudio
โดยใช้หลักการ Decision tree ช่วยตัดสินใจในการคัดเลือกตัวแปร
ที่จะน�ำไปสร้างโมเดลการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในจังหวัดอ�ำนาจเจริญต่อไป ซึง่ ได้ตวั แปรทีจ่ ะน�ำไปใช้
ในการสร้างโมเดลคือ อายุ กลุม่ อายุ อ�ำเภอทีอ่ ยู่ ต�ำบลทีอ่ ยู่ และ
หน่วยบริการ ดังนัน้ จึงสามารถน�ำผลการวิจยั ครัง้ ความเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคไข้เลือดออกเพือ่ น�ำไปให้ประชาชนได้ใช้ในการตัดสิน
ใจเข้ารับการรักษาทันเวลาเพือ่ ลดความรุนแรงและการเสียชีวติ จาก
โรคไข้เลือดออก

ค�ำส�ำคัญ: ไข้เลือดออกเดงกี,การวิเคราะห์ข้อมูล, โมเดลการ
พยากรณ์

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 20 สิงหาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 30 พฤศจิกายน
2563

ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการแพร่กระจายของโรคมีความ
ซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ คือภูมิต้านทานของ
ประชาชนชนิดของเชือ้ ไวรัสเดงกี ความหนาแน่นของประชากร
และการเคลือ่ นย้าย
สภาพภูมิอากาศชนิดของยุงพาหะ การขาดความรู้ความ
เข้าใจ และความตระหนักของประชาชนในการทีจ่ ะก�ำจัดแหล่ง
เพาะพันธุล์ กู น�ำ้ ยุงลายอย่างต่อเนือ่ งและจริงจังความตัง้ ใจจริงของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
นโยบายของผูบ้ ริหารสิง่ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นสิง่ ทีม่ กี ารแปรเปลีย่ น
และมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับการแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกเป็นอย่างยิง่ และยังมีสว่ นทาํ ให้รปู แบบการเกิดโรค
มีความผันแปรไปในแต่ละปี
ดังนั้นการวิเคราะห์และน�ำเสนอข้อมูลสถานการณ์โรค
ไข้ เ ลื อ ดออกในปั จ จุ บั น นอกจากจะความซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น
เนือ่ งจากไข้เลือดออกเป็นโรคทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งหลายด้าน (Multiple
Risk Factors) การน�ำเสนอข้อมูลให้เกิดประโยชน์เพื่อการ
Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 58-64, 2020

59

Boodsanee Mujarin, Risk prediction Model for Dengue Disease
“ป้องกันและ“เตือนภัย” ในเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือ
การพยากรณ์ (Prediction)จากข้อมูลทีม่ อี ยูจ่ งึ มีความจ�ำเป็น เพือ่
ให้ เ กิ ด การเตรี ย มพร้ อ มวางแผนรั บ มื อ กั บ การระบาดของ
โรคไข้เลือดออกทัง้ ด้านการสือ่ สารความเสีย่ ง การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ และความพร้อมของบุคลากรในการควบคุมโรค รวมทัง้
นโยบายของผูบ้ ริหารในระดับต่างเพือ่ ให้การการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี[2] ศึกษาเรือ่ งรูปแบบการพยากรณ์
โรคไข้เลือดออกในพืน้ ทีส่ ำ� นักงานป้องกันควบคุมโรคที6่ จังหวัด
ขอนแก่น พ.ศ. 2555 พบว่ารูปแบบการพยากรณ์โรคไข้เลือด
ออกที่มีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบ5 องค์ประกอบคือ
(1) การเริ่มศึกษาสถานการณ์ทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
เพื่อวิเคราะห์ความ เชื่อมโยงขนาดปัญหาของการเกิดโรค
(2) ศึกษาปัจจัยหรือสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดโรคเป็นข้อมูลทีศ่ กึ ษาระบาด
วิทยาเชิงวิเคราะห์ทเี่ น้นการศึกษาเชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุ แหล่งโรค
ปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง (3) การพิจารณาเทคนิค พยากรณ์เชิง
ปริมาณด้วยเทคนิคทีเ่ หมาะสมกับองค์ ประกอบข้อมูลของโรค
(4) การน�ำผลการพยากรณ์เชิง ปริมาณล่วงหน้ามาพิจารณา
การระบาดล่วงหน้าโดยเทียบกับค่ามัธยฐาน5ปียอ้ นหลังพร้อม
เสนอข้อมูล ทีไ่ ด้รบั รายงานจริงล่าสุดถึงกลางปีนนั้ ๆ (5) การจัด
ท�ำข่าวกรองเตือนภัยโดยการเสนอผลการพยากรณ์ภาพรวม
เขตในไตรมาสแรก พร้อมผลการพยากรณ์เฉพาะจังหวัดอัตรา
ป่วยสูงสุด ซึ่งจะท�ำให้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
มีประสิทธิภาพ
มานิตา สองสี และคณะ[3] ได้ศกึ ษาเรือ่ งระบบสารสนเทศ
เพื่อการสนับสนุนการเฝ้าระวังและการเตือนภัยโรคไข้เลือด
ออกแบบมีสว่ นร่วม : กรณีศกึ ษาต�ำบลทีว่ งั อ�ำเภอทุง่ สง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน
การเฝ้าระวังและเตือนภัยโรคไข้เลือดออกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามวงจร
การพัฒนา System Development Life Cycle (SDLC) ท�ำงาน
ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งด้านการออกแบบระบบ
ด้านเสถียรภาพของระบบและด้านประโยชน์ของระบบต่อการ
ปฏิบตั งิ านเป็นอย่างดี การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
สู่กลุ่มผู้ใช้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และในหน่วยงานผู้ใช้ และจัดท�ำคู่มือผู้ใช้ระบบ
ท�ำให้ผู้ใช้ระบบมีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้เป็นอย่างดี
และกลุ่มผู้รับข้อความสั้นพบว่า มีความพึงพอใจกับข่าวสาร
ที่ได้รับความถูกต้องของข้อมูล ความรวดเร็วในการส่งข้อมูล
รูปแบบข้อความทีส่ นั้ ชัดเจน ได้ใจความ และเห็นควรด�ำเนินการ
ส่งข่าวสารการแจ้งเตือนโรคไข้เลือดออกผ่านระบบ SMS ต่อไป
ดังนัน้ ควรน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การแจ้งเตือนข่าวสารอืน่ ๆ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ ผูเ้ กีย่ วข้อง
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ไพศาล สิมาเลาเต่าและอุบลรัตน์ ศิรสิ ขุ โภคา[4] ศึกษา
พัฒนาโมเดลการแพร่ของโรคระบาดบนระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร์ผา่ นไดนามิคเว็บเซอร์วสิ เพือ่ ทราบถึงพืน้ ทีข่ องการแพร่
ระบาดเพื่อใช้ในการวางแผนควบคุมการแพร่ระบาดต่อไปนั้น
เมือ่ น�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญในทุกด้านใช้พบว่าโมเดลสามารถใช้ได้ใน
ระดับดีควรน�ำไปพัฒนาต่อให้สามารถรองรับการท�ำงานกับ
โรคหลายชนิดมากขึน้
Ahmed Itrat และคณะ[5] ได้ศกึ ษาKnowledge, Awareness
and Practices Regarding Dengue Fever among the Adult
Population of Dengue Hit Cosmopolitan ในกลุม่ ผูม้ ารับ
บริการในโรงพยาบาลระดับตติยภูมใิ นเมืองคาราชิ (Karachi)
ประเทศปากีสถาน พบว่า ประชากรผูใ้ หญ่ในเมือง Karachi
มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก แต่โดยภาพรวมทั้งหมดพบว่า
ยังมีความรูเ้ รือ่ งโรคไข้เลือดออกในระดับต�ำ่
จิรัติวัล เครือศิลป์[6] ได้ศึกษาระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร์เพือ่ ก�ำหนดพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน
จังหวัดนครราชสีมาโดยศึกษาแบบรูปการกระจายและประเมิน
พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่ พ.ศ.2544-2548 ร่วมกับการใช้เทคนิคของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์การรับรู้จากระยะไกลการวิเคราะห์
Hot Spot และการสร้างรูปแบบสมการส�ำหรับพยากรณ์อตั ราป่วย
พบว่าระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือ
ของนักภูมศิ าสตร์ แพทย์ และนักระบาดวิทยา ในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการกระจายตัวเชิงพื้นที่
ของโรค และใช้สร้างแผนทีค่ วามเสีย่ งเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ควบคุมโรคได้ถกู ต้องและรวดเร็วยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในจังหวัดอ�ำนาจเจริญในปี2549-2561
2. สร้างโมเดลการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
วิธดี ำ� เนินการศึกษา
เป็นการศึกษากึง่ ทดลองโดยการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และน�ำ
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการสร้างโมเดลการพยากรณ์ความเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนี้
1.ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ทบทวนรายงานสถานการณ์ย้อนหลัง 13 ปี (พ.ศ.
2549-2561) จ�ำนวน 7,011 ราย เพือ่ ดูรปู แบบการระบาดและ
การกระจายของผู้ป่วย จากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค
(รายงาน 506) จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ในรูปแบบของโปรแกรม Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ระบาดวิทยา ได้แก่ บุคคล ทีอ่ ยูข่ ณะป่วยการวินจิ ฉัย วันเริม่ ป่วย
วันทีเ่ ข้ารับการรักษา วันทีร่ บั รายงาน สถานทีใ่ ห้การรักษาและ
หน่วยบริการสาธารณสุขทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการควบคุมโรค
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2. น�ำเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม QlikView12
เพื่อทราบสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดอ�ำนาจเจริญใน
ปี2549-2561 ตามบุคคล เวลา สถานที่ และการเข้ารับการ
รักษาหลังวันเริม่ ป่วย
2. ขัน้ ตอนการสร้างโมเดลการพยากรณ์
หลังการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเดงกีในปี
พ.ศ. 2549-2561 โดยใช้โปรแกรม QlikView12 ผูว้ จิ ยั ได้นำ�
ข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ (Decision tree) ซึง่ เป็นแบบจ�ำลอง
ทางคณิตศาสตร์ เพือ่ หาทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ โดยน�ำข้อมูลมาสร้าง
แบบจ�ำลองการพยากรณ์ในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้ ซึง่ มีการ
เรียนรูข้ อ้ มูลแบบมีผสู้ อน (Supervised Learning) สามารถสร้าง
แบบจ�ำลองการจัดหมวดหมู่ (Clustering) ได้จากกลุม่ ตัวอย่าง
ของข้อ มูลทีก่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้า (Training set) ได้โดยอัตโนมัติ
และสามารถพยากรณ์กลุม่ ของรายการทีย่ งั ไม่เคยน�ำ หมวดหมู่
ได้อกี ด้วย โดยปกติมกั ประกอบด้วยกฎในรูปแบบ “ถ้า เงือ่ นไข
แล้วผลลัพธ์” เช่น
“If Income = High and Married = No THEN Risk = Poor”
“If Income = High and Married = Yes THEN Risk = Good”
ส่วนประกอบของต้นไม้ตดั สินใจ ประกอบด้วย 1) โหนด
(Node) คือคุณสมบัตติ า่ งๆ เป็นจุดทีแ่ ยกข้อมูลว่าจะให้ไปใน
ทิศทางใด ซึง่ โหนดทีอ่ ยูส่ งู งสุดเรียกว่าโหนดราก (Root Node)
2) กิง่ (Branch) คือ คุณสมบัตขิ องคุณสมบัตใิ นโหนดทีแ่ ตก
ออกมาโดย จ� ำ นวนของกิ่ ง จะเท่ า กั บ คุ ณ สมบั ติ ข องโหนด
3) ใบ (Leaf) คือ กลุม่ ของผลลัพธ์ในการแยกแยะข้อมูล โดย
ใช้โปรแกรม RStudio ช่วยตัดสินใจเลือกตัวแปรทีจ่ ะน�ำไปใช้ใน
การสร้างโมเดลการพยากรณ์ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคไข้เลือด
ออกในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ผลการศึกษา
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในปีพ.ศ. 2549-2561 มีผปู้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกจ�ำนวน 7,011
ราย บุคคล เป็นเพศชาย 3,530 ราย เพศหญิง 3,481 ราย
ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 10-15 ปี, 5-10 ปี และ 15-20 ปี ตาม
ล�ำดับ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงจ�ำนวนผูป้ ว่ ยจ�ำแนกตามกลุม่ อายุ

การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดอ�ำนาจเจริญเป็น
ลักษณะ 3 ปีครัง้ มีการระบาดใหญ่ในปี 2556 จ�ำนวน 1,385 ราย
และปี 2558 จ�ำนวน 1,048 ราย ดังแสดงในภาพประกอบ 2
โรคไข้เลือดออกในจังหวัดอ�ำนาจเจริญมักเกิดการระบาดในฤดูฝน
ช่วงเดือนมิถนุ ายน-สิงหาคมของทุกปี แต่พบผูป้ ว่ ยได้ตลอดปี

ภาพที่ 2 กราฟแสดงลักษณะการระบาดของโรคตามปีพ.ศ.
จังหวัดอ�ำนาจเจริญมี 7 อ�ำเภอ 56 ต�ำบล 607 หมูบ่ า้ น
30 ชุมชน ตัง้ แต่ปี 2549-2561 มีการระบาดของโรคไข้เลือด
ออกทุกปีและพบผูป้ ว่ ยในทุกอ�ำเภอ และมีผปู้ ว่ ยบางส่วนมาจาก
จังหวัดใกล้เคียงประปราย อ�ำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่
เมืองอ�ำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา หัวตะพาน ชานุมาน เสนางคนิคม
และพนา ตามล�ำดับ ดังภาพที่ 3 ต�ำบลทีม่ จี ำ� นวนผูป้ ว่ ยสูงสุด
5 อันดับแรก ได้แก่ บุง่ (อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ) ไก่คำ� (อ�ำเภอ
เมืองอ�ำนาจเจริญ) ค�ำโพน (อ�ำเภอปทุมราชวงศา) โนนหนามแท่ง
(อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ) ชานุมาน (อ�ำเภอชานุมาน) ตามล�ำดับ
หมูบ่ า้ นทีม่ จี ำ� นวนผูป้ ว่ ยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เค็งใหญ่
(ต�ำบลเค็งใหญ่ อ�ำเภอหัวตะพาน) โนนหนามแท่ง (ต�ำบลโนน
หนามแท่ง อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ) เปือย (ต�ำบลเปือย อ�ำเภอ
ลืออ�ำนาจ) หนองทับม้า (ต�ำบลเสนางคนิคม อ�ำเภอเสนางคนิคม)
ค�ำโพน (ต�ำบลค�ำโพน อ�ำเภอปทุมราชวงศา) ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐทีม่ ผี ปู้ ว่ ยในเขตรับผิดชอบเป็น
โรคไข้เลือดออกมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ รพท.อ�ำนาจเจริญ
รพ.สต.ไก่คำ� รพ.สต.เค็งใหญ่ รพ.สต.ค�ำน้อย และรพช.ปทุม
ราชวงศา ตามล�ำดับ ส�ำหรับการเข้ารับการรักษาส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ย
เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลของรัฐ ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล ผูป้ ว่ ยจะเข้ารับบริการในระยะแรกเริม่ ของโรค

ภาพที่ 3 แสดงจ�ำนวนผูป้ ว่ ยจ�ำแนกตามทีอ่ ยูต่ ามอ�ำเภอ
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ในการวินจิ ฉัยโรคแรกรับส่วนใหญ่เป็น ไข้เดงกี่ (Dengue
Fever) ร้อยละ 47.50 ไข้เลือดออกเดงกี่ (Dengue Hemorrhagic
Fever) ร้อยละ 30.05 สงสัยกลุม่ ไข้เลือดออกเดงกี่ (Rule Out
DF/DHF) ร้อยละ 20.04 ไข้เดงกี่ช็อก (Dengue Shock
Syndrome ร้อยละ 1.56 มีบางส่วนทีม่ าด้วยอาการไข้อย่างอืน่
การวินิจฉัยโรคครั้งสุดท้ายเป็นไข้เดงกี่ (Dengue Fever)
ร้อยละ 55.11 ไข้เลือดออกเดงกี่ (Dengue Hemorrhagic Fever)
ร้อยละ 41.43 ไข้เดงกีช่ อ็ ก (Dengue Shock Syndrome)
ร้อยละ 1.62 ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยไข้เดงกีห่ รือไข้เลือดออกเดงกี่
พบว่าการวินจิ ฉัยโรคครัง้ สุดท้ายเป็นไข้เดงกี่ (Dengue Fever)
หรือไข้เลือดออกเดงกีร่ อ้ ยละ 95 ในกลุม่ ทีก่ ารวินจิ ฉัยโรคแรก
รับเป็นไข้หรือโรคอื่นๆ ได้รับการวินิจฉัยโรคครั้งสุดท้ายเป็น
ไข้เดงกี่ (Dengue Fever) หรือไข้เลือดออกเดงกีร่ อ้ ยละ 98.33
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาหลังมีอาการป่วยไปแล้ว 3 วัน
ดังภาพที่ 4 และข้อมูลในผูป้ ว่ ยไข้เดงกีช่ อ็ ก (Dengue Shock
Syndrome) พบว่า เข้ารับการรักษาหลังมีอาการป่วยภายใน
3 วันร้อยละ 24.6 ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ 5 ราย ในปี พ.ศ.2555
1 ราย พ.ศ.2556 2 ราย พ.ศ. 2558 1 ราย พ.ศ.2559
1 ราย เป็นผูห้ ญิงทัง้ หมด ส่วนมากอายุ 20 ขึน้ ไป เข้ารับการ
รักษาหลังมีอาการป่วยหลัง 3 วันขึน้ ไป ร้อยละ60

ภาพที่ 5 แสดงตัวแปรการพยากรณ์หลักคืออายุ
(แถบสีดำ� =เข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้ ไป
แถบสีเทา=เข้ารับการรักษาก่อน 3 วัน)
(2) กลุม่ อายุ กลุม่ Adults (20-39 ปี) และ Children
(0-14 ปี) เข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้ ไปร้อยละ 52 กลุม่
Middle Age (40-54 ปี) และ Seniors (ตัง้ แต่ 55 ปีขนึ้ ไป)
เข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้ ไปร้อยละ 44.9 กลุม่ Young
Adults (15-19 ปี) ผูห้ ญิงเข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้ ไป
ร้อยละ 58.2 ผู้ชายเข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึ้นไป
ร้อยละ 47.3 ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 4 แสดงระยะเวลาทีเ่ ข้ารักษาหลังป่วย
2. การสร้างโมเดลการพยากรณ์
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูล (Data
Mining) ด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ (Decision tree) โดยใช้
โปรแกรม RStudio เพือ่ คัดเลือกตัวแปรทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการสร้าง
โมเดลการพยากรณ์ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเดงกี
ผลการศึกษาทีไ่ ด้นำ� เสนอโมเดลโดยใช้ตวั แปรการพยากรณ์ คือ
อายุ กลุม่ อายุ อ�ำเภอทีอ่ ยู่ ต�ำบลทีอ่ ยู่ และหน่วยบริการของรัฐ
ทีร่ บั ผิดชอบ
ผลการศึกษาดังนี้ (1) อายุ พบว่าผูป้ ว่ ยอายุมากกว่า 42 ปี
เข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้ ไปร้อยละ 41.5 ผูป้ ว่ ยอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 42 ปี เข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้
ไปร้อยละ 48.4 ภาพประกอบที่ 5
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ภาพที่ 6 แสดงตัวแปรการพยากรณ์หลักคือกลุม่ อายุ
(แถบสีดำ� =เข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้ ไป
แถบสีเทา=เข้ารับการรักษาก่อน 3 วัน)
(3) อ�ำเภอ อ�ำเภอชานุมาน พนา เมืองอ�ำนาจเจริญ และ
ลืออ�ำนาจ ผูป้ ว่ ยเข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้ ไปร้อยละ
55.9 ขณะทีอ่ ำ� เภอปทุมราชวงศา เสนางคนิคม หัวตะพาน
ม่วงสามสิบ และเลิงนกทา ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาหลังป่วย
3 วันขึน้ ไปร้อยละ 43.2 ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 แสดงตัวแปรการพยากรณ์หลักคืออ�ำเภอ
(แถบสีดำ� =เข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้ ไป
แถบสีเทา=เข้ารับการรักษาก่อน 3 วัน)
(4) ต�ำบล มี 37 ต�ำบลทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษาหลังป่วย
3 วันขึน้ ไปร้อยละ 55.8 ตามภาพประกอบที่ 8 คือ Node 2
เช่น บุง่ โคกสาร ชานุมาน โนนหนามแท่ง ไก่คำ� ไม้กลอน
เป็นต้น อีก 21 ต�ำบลทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วัน
ขึน้ ไปร้อยละ 40.6 ตามภาพประกอบที่ 8 คือ Node 3

ภาพที่ 8 แสดงตัวแปรการพยากรณ์หลักคือต�ำบล
(แถบสีดำ� =เข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้ ไป
แถบสีเทา=เข้ารับการรักษาก่อน 3 วัน)
(5) หน่วยบริการ (รพ.สต./รพช./รพท.)ที่รับผิดชอบการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีหน่วยบริการ 47 แห่ง
ทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้ ไปร้อยละ 57.9 เช่น
รพ.สต.กุดปลาดุก, รพ.สต.ไก่คำ� , รพ.สต.ขุมเหล็ก, รพ.สต.ค�ำเดือย
เป็นต้น อีก 43 แห่ง ที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาหลังป่วย
3 วันขึน้ ไปร้อยละ 42.4 เช่น รพ.สต.ค�ำโพน, รพ.สต.คึมใหญ่,
รพ.สต.โคกกลาง 1 เป็นต้น ส�ำหรับรพ.สต.ภักดีเจริญ เป็นหน่วย
บริการเดียวทีเ่ พศเกีย่ วข้อง คือ ผูช้ ายเข้ารับการรักษาหลังป่วย
3 วันขึน้ ไปร้อยละ 26.3 ผูห้ ญิงเข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วัน
ขึน้ ไปร้อยละ 69 ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงตัวแปรการพยากรณ์หลักคือหน่วยบริการ
(แถบสีดำ� =เข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึน้ ไป
แถบสีเทา=เข้ารับการรักษาก่อน 3 วัน)

อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษากึง่ ทดลองมีผลเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือด
ออกเดงกีใ่ นจังหวัดอ�ำนาจเจริญในปี 2549-2561 ซึง่ ใช้โปรแกรม
QlikView12 ในการวิเคราะห์นนั้ พบว่าสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล
การระบาดของโรคไข้เลือดออกเดงกีตามบุคคล เวลา สถานที่
นัน้ พบว่ามักจะพบในเพศชายและเพศหญิงเท่าๆ กัน พบมากใน
ช่วงอายุ 5-15 ปี สามารถพบผูป้ ว่ ยได้ทงั้ ปี ปี 2549-2561
พบว่าระบาดมากทีส่ ดุ ในปี 2556 มีการระบาดมากในช่วงเดือน
มิถุนายน-สิงหาคมของทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทั่วไป
ของการระบาดไข้เลือดออกเดงกีในประเทศไทยจากข้อมูลส�ำนัก
ระบาดวิทยา อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ เป็นอ�ำเภอทีพ่ บผูป้ ว่ ยมาก
ทีส่ ดุ อ�ำเภอพนามีผปู้ ว่ ยน้อยทีส่ ดุ ส�ำหรับการวินจิ ฉัยพบความ
ถูกต้องในการวินจิ ฉัยโรคสูง และพบทัง้ ไข้เดงกี่ (Dengue Fever)
ร้อยละ 55.11 ไข้เลือดออกเดงกี่ (Dengue Hemorrhagic Fever)
ร้อยละ 41.43 ไข้เดงกีช่ อ็ ก (Dengue Shock Syndrome) และ
ส่วนมากผูป้ ว่ ยมารับการรักษาหลังมีอาการป่วย 3 วัน รวมทัง้
ในกลุม่ ทีเ่ ป็นไข้เดงกีช่ อ็ ก (Dengue Shock Syndrome) ซึง่ จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีพ่ บในส่วนนีม้ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ จึงน�ำ
ข้อมูลเข้าโปรแกรม RStudio โดยใช้หลักการ Decision tree
ซึ่งพบตัวแปรที่มีความเป็นไปได้ในการใช้พยากรณ์ความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกทีอ่ าจน�ำไปสร้างโมเดลพยากรณ์ความ
เสีย่ งต่อการเกิดโรคได้4โมเดล ดังนี้ (1) อายุ (2) กลุม่ อายุ
(3) อ�ำเภอ (4) ต�ำบล (5) หน่วยบริการ (รพ.สต./รพช./รพท.)
การศึกษาครัง้ นีม้ ขี อ้ จ�ำกัดด้านข้อมูลทีน่ ำ� มาวิเคราะห์ทขี่ าด
ข้อมูลทางด้านการรักษาทีไ่ ม่มกี ารรวบรวมไว้ชดั เจนยากต่อการ
ค้นหาและข้อมูลการป้องกันโรคไข้เลือดออก(ซึง่ ส่วนหนึง่ ประเมิน
จากค่าดัชนีลกู น�ำ้ ค่า CI,HI) ทีไ่ ม่มกี ารเก็บข้อมูลในระยะยาว
มีเพียงข้อมูลรายปี ในมุมมองของผูศ้ กึ ษาคาดหวังว่าถ้าประชาชน
มารับการรักษาก่อนทีจ่ ะเข้าสูร่ ะยะช็อกจะท�ำให้ความรุนแรงของ
โรคลดลงและจะลดโอกาสการเสียชีวติ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยในการ
รักษาดังนั้นจึงมีแนวคิดในการสร้างโมเดลการพยากรณ์ความ
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เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเดงกี ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในส่วนตัวแปรและโมเดลในการศึกษาครัง้ นีน้ นั้ นัน้
ยังมีขอ้ จ�ำกัดในการน�ำไปใช้เนือ่ งจากยังไม่ได้ทดสอบaccuracy
ของโมเดลทีไ่ ด้ ดังนัน้ ถ้าจะน�ำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ตอ่ ไปควร
ทดสอบ accuracy ก่อน
ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มาจากระบบการรายงาน
506 ของศูนย์ระบาดวิทยา ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ�ำนาจเจริญที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ�ำอ�ำเภอต่างๆ
รายงานมาซึ่งยังต้องมีการปรับปรุงเรื่องข้อมูลที่ควรมีเพิ่มเติม
เช่น ค่าดัชนีลกู น�ำ้ เฉลีย่ ประจ�ำสัปดาห์หรือเดือน เป็นต้น และ
ความถูกต้องของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวินิจฉัยโรค
ครัง้ สุดท้าย ควรมีการออกแบบตารางและรูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลทีช่ ดั เจนในทิศทางเดียวกันทัง้ จังหวัด ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มขี อ้ มูล
เพียงพอทีจ่ ะน�ำไปใช้ตดั สินใจในการสร้างโมเดลต่อไป
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Model development for prediction of methylphenidate use
compared with attention deficit hyperactive disorder accessibility
rate in Thailand
Ananya Sinrachatanant
Yuwaprasart Waithayopathum Child and Adolescent Psychiatric Hospital, Samut Prakan

Abstract

Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) is a common
child psychiatric disorder that persists to adolescence and
adulthood. ADHD often has comorbid oppositional defiant
disorder and conduct disorder in addition to having
developmental and social problems. Psychostimulant is
one factor that can improve ADHD symptoms and improve
long term outcome. So, it is important for healthcare
service to prepare enough psychostimulant medication to
provide effective ADHD treatment. Model development
to predict methylphenidate use compare with ADHD

accessibility rate will be helpful to predict enough
medication to provide it to ADHD patient, Counting
number of ADHD patient has correlated with Amount of
methylphenidate short acting use in Thailand.
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การพัฒนาโมเดลเพื่อประมาณการปริมาณการใช้ยาเพิ่มสมาธิเปรียบเทียบกับ
ค่าเข้าถึงบริการการรักษาโรคสมาธิสั้นในประเทศไทย
อนัญญา สินรัชตานันท์

รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ

บทคัดย่อ

โรคสมาธิสนั้ เป็นโรคทีพ่ บบ่อยในช่วงวัยเรียนและเป็นโรคทีเ่ ป็น
ต่อเนือ่ งยาวนานจนกระทัง่ เข้าสูว่ ยั รุน่ และวัยท�ำงาน ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการเรียน และก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรม
ทีไ่ ม่เหมาะสมได้สงู แต่หากผูป้ ว่ ยสมาธิสนั้ ได้รบั ยาเพิม่ สมาธิ
จะช่วยลดปัญหาพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมและเพิม่ ความสามารถ
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ดังนั้นการมียาเพิ่มสมาธิ
ในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อการใช้ในการรักษาจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่
ในการท�ำให้การรักษามีประสิทธิภาพ ผูป้ ว่ ยคงอยูใ่ นการรักษา
และคงอยูใ่ นระบบการศึกษาได้โดยใช้ศกั ยภาพของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ การท�ำนายปริมาณการใช้ยาเพิ่มสมาธิได้อย่างเหมาะสม
ต่อจ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในระบบบริการสาธารณสุข
จะช่ ว ยท� ำ ให้ ส ามารถจั ด ท� ำ แผนการการจั ด ซื้ อ ยาในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ในระดับโรงพยาบาลและระดับ

ประเทศ ส่งผลให้คุณภาพการรักษาผู้ป่วยสมาธิสั้นที่จ�ำเป็น
ต้องได้ยาเพิ่มสมาธิดียิ่งขึ้น จากการทดลองพัฒนาโมเดลเพื่อ
ประมาณการณ์ปริมาณการใช้ยาเพิ่มสมาธิเทียบกับค่าเข้าถึง
บริการของโรคสมาธิสน้ั ในประเทศไทย พบว่าจ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรค
สมาธิสนั้ ทีเ่ ข้ารับบริการ (หน่วยเป็นคน) สามารถประมาณการณ์
การปริมาณการใช้ยา methylphenidate ชนิดออกฤทธิส์ น้ั ได้

บทน�ำ
โรคสมาธิสั้น เป็นโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ส�ำคัญ
เนือ่ งจากเป็นโรคทีพ่ บบ่อยในช่วงวัยเรียน และเป็นโรคทีจ่ ะเป็น
ต่อเนือ่ งไปจนกระทัง่ เข้าสูว่ ยั รุน่ และวัยท�ำงาน นอกจากความ
ต่อเนือ่ งของอาการทีส่ ง่ ผลไปจนเข้าสูว่ ยั ท�ำงานแล้ว โรคสมาธิ
สัน้ ยังเป็นโรคทีม่ โี รคร่วมทางจิตเวชอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นโรควิตก
กังวล โรคซึมเศร้า การติดเหล้าและสารเสพติด ภาวะดือ้ ต่อต้าน
และพฤติกรรมต่อต้านสังคมได้สงู มีความเสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุทาง
รถยนต์สงู มีโอกาสกระท�ำผิดทางกฎหมายและได้รบั โทษสูงกว่า
คนปกติ โอกาสในการประสบความส�ำเร็จในการเรียนและการ
ท�ำงานต�ำ่ กว่าคนปกติ การรักษาด้วยยาเพิม่ สมาธิ กลุม่ กระตุน้
ประสาท (methylphenidate, เมธิลเฟนิเดธ) อย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยสมาธิสนั้ จะช่วยลดอาการสมาธิสนั้ ลดความเสีย่ งของการ
เกิดโรคร่วมทางจิตเวชและพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมอืน่ ๆ ได้
วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาโมเดลประมาณการณ์การใช้ยาเมธิลเฟนิเดธโดย
เทียบกับค่าเข้าถึงบริการของผูป้ ว่ ยสมาธิสน้ั

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
โรคสมาธิสน้ั เป็นโรคทางจิตเวชเด็กทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศเพือ่ ศึกษาความชุกของโรคสมาธิ
สั้นทั่วโลกพบว่าความชุกของโรคสมาธิส้ันเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
5.29[1] สอดคล้องกับการส�ำรวจความชุกของโรคสมาธิสั้น
ในประเทศไทยของกรมสุขภาพจิตเมือ่ ปี พ.ศ. 2559 พบความ
ชุกตลอดช่วงชีวติ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 5.4 โดยเพศชายความชุกอยูท่ ี่
ร้อยละ 6.5 และเพศหญิงความชุกอยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.4[2]
สมาธิสั้นเป็นโรคที่เกิดจากความบกพร่องของสมองในการ
ท�ำหน้าที่ และส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางพฤติกรรมทีจ่ ะก่อ
ให้เกิดปัญหาต่อการเรียน การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ เนือ่ งจาก
ผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะขาดความสามารถในการคงสมาธิอย่าง
ต่อเนื่อง มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ขาดความยั้งคิดและหุนหัน
พลันแล่น เด็กทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยเป็นโรคสมาธิสนั้ เมือ่ ติดตามไป
จนถึงวัยผูใ้ หญ่พบว่าร้อยละ 15 ยังคงมีอาการสมาธิสน้ั อยูค่ รบ
เกณฑ์การวินจิ ฉัย และร้อยละ 40-60 จะยังคงเหลืออาการสมาธิ
สัน้ บางอย่างอยู่ ซึง่ อาการทีย่ งั หลงเหลือนัน้ ยังคงส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชวี ติ และการประกอบอาชีพ โรคสมาธิสนั้ จึงเป็นโรคจิตเวช
ทีม่ คี วามส�ำคัญทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่[3]

ผูป้ ระสานงาน : อนัญญา สินรัชตานันท์ รพ.ยุวประสาทไวท
โยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270 (โทร.: 02 384 3381; E-mail address:
Ananya_childpsy@hotmail.com)
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การรักษาสมาธิสนั้ จ�ำเป็นต้องใช้การรักษาหลายด้านร่วมกัน
ทัง้ การใช้พฤติกรรมบ�ำบัด ร่วมกับการใช้ยากลุม่ กระตุน้ สมอง
(psycho-stimulant) ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีอยู่เพียง
กลุม่ เดียวคือ methylphenidate ยามีประสิทธิภาพสูงในการช่วย
ลดอาการสมาธิสนั้ ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากพฤติกรรมหุนหัน
พลันแล่น[4] ขาดความยั้งคิดที่เป็นปัญหาของเด็กสมาธิสั้น
นอกจากนี้การได้ยาจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก
ได้ดว้ ย[5]
การได้รบั ยากลุม่ กระตุน้ ประสาทอย่างต่อเนือ่ งในช่วงวัยเรียน
จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ผลการรักษาโรค
สมาธิสนั้ ได้ผลดี ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้เกิดความต่อเนือ่ งในการรักษา
ด้วยยาในด้านของระบบบริการสาธารณสุข คือ ประกันสุขภาพ
ทีค่ รอบคลุมค่าใช้จา่ ยของยา การมียาส�ำหรับผูป้ ว่ ยอยูใ่ นบริการ
สาธารณสุขในชุมชน[6] ในการพัฒนาระบบบริการเพือ่ การรักษา
โรคสมาธิสั้นที่มีคุณภาพจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการมียา
ทีเ่ พียงพอ พร้อมใช้ในการรักษาในระดับโรงพยาบาลชุมชน
เนื่องจากยากลุ่มกระตุ้นประสาทเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มวัตถุ
ออกฤทธิ์ ประเภท 2 ซึง่ จัดจ�ำหน่ายโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด
ส�ำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข[7] ในช่วงหลาย
ปีทผี่ า่ นมาพบว่ามีปญ
ั หายาขาดสต๊อก ไม่สามารถจัดซือ้ จากกอง
ควบคุมวัตถุเสพติดได้ ส่งผลให้เด็กสมาธิสนั้ ขาดยาเป็นบางช่วง
ส่งผลกระทบต่อการเรียนและพฤติกรรมของเด็กอย่างมาก หาก
เรามีโมเดลเพือ่ ประมาณการณ์การใช้ยาในแต่ละปีโดยเทียบจาก
ร้อยละของอัตราเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้นจะช่วยให้มีการจัด
เตรียมยาเพือ่ จ�ำหน่ายให้แก่ รพ. และ รพ. สามารถจัดซือ้ ยา
ในปริมาณทีเ่ หมาะสมเพียงพอได้ ก็จะช่วยให้ระบบการรักษาโรค
สมาธิสนั้ มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

น�ำข้อมูลมาจัดแบ่งออกเป็น 12 เขตสุขภาพ โดยตัดสถิติ
การใช้ยา methylphenidate ชนิดออกฤทธิส์ นั้ ในรพ.และคลินกิ
เอกชนออก และเนื่องจากมีปัญหาการน�ำเข้าข้อมูลอัตราการ
เข้าถึงบริการของเขตสุขภาพที่ 10 และ 12 ท�ำให้ขอ้ มูลจาก
ทั้งสองเขตไม่สมบูรณ์จึงตัดข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 10 และ
12 ออก เพราะจะมีผลต่อการวิเคราะห์หาความเกีย่ วข้องต่อการ
ใช้ยา น�ำข้อมูลมาใส่ตารางโปรแกรมส�ำเร็จรูป excel ดังภาพ
ในตารางที่ 1
จากนัน้ ใช้โปรแกรม Qlikview วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของอัตราการเข้าถึงบริการของโรคสมาธิสนั้ เปรียบเทียบกับสถิติ
ปริมาณการใช้ยา methylphenidate ชนิดออกฤทธิส์ นั้ ไม่พบว่า
ทัง้ สองข้อมูลมีความสัมพันธ์กนั

วิธดี ำ� เนินการ
ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่
1. ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข HDC ทีเ่ ก็บอัตราการ
เข้าถึงบริการของโรคสมาธิสนั้ ใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลกระทรวง
สาธารณสุขทีร่ วบรวมค่าเข้าถึงบริการของผูป้ ว่ ยสมาธิสนั้ ช่วงอายุ
6-15 ปี โดยค�ำนวณจากจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยเป็น
โรคสมาธิสน้ั (F90.xx) ในช่วงอายุ 6-15 ปี หารด้วยจ�ำนวน
ผูป้ ว่ ยประมาณการโดยใช้ความชุกของโรคสมาธิสนั้ ทีร่ อ้ ยละ 5.4
คูณด้วยจ�ำนวนประชากรในช่วงอายุ 6-15ปี ทีส่ ง่ ข้อมูลเข้ามาที่
HDC ของกระทรวงสาธารณสุข
2. สถิติการใช้ยา methylphenidate ชนิดออกฤทธิ์สั้น
ทีท่ ำ� การจัดเก็บโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด ส�ำนักงานอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเป็นยาที่อยู่ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้สทิ ธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถ
เข้าถึงยาได้ทกุ ราย
เมือ่ น�ำข้อมูลทัง้ สองส่วนมาวิเคราะห์ พบว่ามีขอ้ มูลปี 2561
เพียงปีเดียวทีน่ ำ� มาใช้เปรียบเทียบกันได้ เนือ่ งจากได้รบั ข้อมูล
ครบถ้วนจากทัง้ สองแหล่ง

เมือ่ น�ำข้อมูลมาเข้าโปรแกรม Qlikview ไม่พบความสัมพันธ์
กันดังภาพที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงอัตราเข้าถีงบริการของโรคสมาธิสนั้
(หน่วย:ร้อยละ) และปริมาณการใช้ยา methylphenidate
ชนิดออกฤทธิส์ นั้ (หน่วย:เม็ด) แยกตามเขตสุขภาพ

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้ยา
methylphenidate ชนิดออกฤทธิส์ นั้ เทียบกับอัตราค่าเข้าถึง
บริการโรคสมาธิสนั้ เป็นร้อยละตามรายเขตสุขภาพ
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ผูด้ ำ� เนินโครงการจึงได้ปรับปัจจัยทีน่ ำ� มาใช้วเิ คราะห์ใหม่ โดย
ใช้การเข้าถึงบริการเป็นรายคนเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ยา
เมือ่ น�ำเข้าโปรแกรม Qlikview พบว่ามีความสัมพันธ์ โดยมีคา่
Correlation Coefficiency (R2) = 0.80078 และสามารถน�ำ
มาเปรียบเทียบหาปริมาณการใช้ยาได้จากจ�ำนวนผูเ้ ข้าถึงบริการ
โรคสมาธิสน้ั ได้ ข้อมูลดังตารางที่ 2 และรูปที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าถึงบริการของโรคสมาธิสนั้
(หน่วย:คน) และปริมาณการใช้ยา methylphenidate
ชนิดออกฤทธิส์ นั้ (หน่วย:เม็ด) แยกตามเขตสุขภาพ

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้ยา
methylphenidate ชนิดออกฤทธิส์ นั้ เทียบกับจ�ำนวน
ผูเ้ ข้ารับบริการโรคสมาธิสนั้ เป็นรายคนตามรายเขตสุขภาพ
โดยมีความสัมพันธ์กนั ตามสมการด้านล่างนี้
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเข้าถึงบริการ (หน่วย:คน) = (0.0035092
จ�ำนวนยา methylphenidate ชนิดออกฤทธิส์ นั้ (หน่วย:เม็ด))
-759.91
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บทสรุปและวิจารณ์
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างโมเดลเพือ่ ประมาณการณ์
การใช้ยา methylphenidate ชนิดออกฤทธิส์ นั้ เปรียบเทียบกับ
อัตราค่าเข้าถึงบริการโรคสมาธิสนั้ พบว่าการใช้ขอ้ มูลการเข้าถึง
บริการโรคสมาธิสนั้ เป็นร้อยละ ไม่พบความสัมพันธ์ทสี่ ามารถ
น�ำมาสร้างสมการเพือ่ ค�ำนวณหาความสัมพันธ์กบั ปริมาณการใช้ยา
methylphenidate ได้ อาจจะเนือ่ งจากร้อยละการเข้าถึงไม่สะท้อน
ถึงปริมาณการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม แต่หากน�ำข้อมูลการเข้า
ถึงบริการโรคสมาธิสั้นเป็นรายคน methylphenidate ชนิด
ออกฤทธิส์ นั้ จะพบว่ามีความสัมพันธ์กนั สามารถน�ำมาใช้ในการ
ประมาณการณ์การใช้ยา methylphenidate ชนิดออกฤทธิส์ นั้ ได้
ตามสูตรค่าความสัมพันธ์ทสี่ รุปไว้ขา้ งต้น เนือ่ งจากจ�ำนวนคน
อาจจะมีความสอดคล้องอย่างตรงไปตรงมาในการใช้ยามากกว่า
แต่ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลพบปัญ หาหลายประการ
ประการแรกข้อมูลจากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รบั
ข้อมูลจากเขตสุขภาพเข้ามาได้ทงั้ หมดเนือ่ งจากปัญหาการส่งออก
ข้อมูลด้วยโปรแกรม HIS ของแต่ละรพ.และแต่ละเขตสุขภาพ
มีความแตกต่างกัน ส่งออกข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลใน 43 แฟ้ม
ข้อมูลไม่ครบเกณฑ์ในการคัดเข้ามาค�ำนวณเป็นอัตราเข้าถีงบริการ
ท�ำให้ตอ้ งตัดข้อมูลจากเขตสุขภาพที่ 10 และ 12 ออกจากการน�ำ
มาค�ำนวณเปรียบเทียบ ประการที่ 2 การเปรียบเทียบเป็นข้อมูล
เพือ่ การจัดซือ้ ยาเท่านัน้ ไม่สามารถให้ขอ้ มูลปริมาณยาทีม่ กี าร
ใช้จริงได้ เนือ่ งจากฐานข้อมูลสถิตกิ ารใช้ยาเป็นข้อมูลการขาย
ออกจากส�ำนักงานอาหารและยา หากต้องการทราบปริมาณยา
ทีใ่ ช้จริงในผูป้ ว่ ยอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลจากการใช้ยาจริงจาก
สถานพยาบาล
เพือ่ ให้การพัฒนาโมเดลเพือ่ ประมาณการปริมาณการใช้ยา
เพิม่ สมาธิเปรียบเทียบกับค่าเข้าถึงบริการการรักษาโรคสมาธิสนั้
ทีม่ คี วามแม่นย�ำมายิง่ ขึน้ ควรมีการน�ำสมการทีไ่ ด้จากโครงการนี้
ไปใช้และเปรียบเทียบกับปริมาณทีม่ กี ารใช้จริงตามทีเ่ กิดขึน้ ว่า
เป็นไปตามสมการที่ค�ำนวณได้หรือไม่ และสมการนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการน�ำไปค�ำนวณปริมาณยาทีจ่ ำ� เป็นต้อง
มีการสัง่ ซือ้ ยาให้เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ว่ ย ทัง้ ประเทศ
ในแต่ละปี ทีก่ องควบคุมวัตถุเสพติด ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่ทำ� หน้าที่จัดซื้อ
จากบริษัทผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแก่โรงพยาบาลและคลินิกทั่ว
ประเทศ สามารถค�ำนวณปริมาณการจัดซือ้ รายปีได้โดยใช้ขอ้ มูล
อ้างอิงทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ และในระดับภูมภิ าค โรงพยาบาลต่างๆ
สามารถน�ำสมการนีไ้ ปใช้ในการค�ำนวณปริมาณการจัดซือ้ ยารายปี
ท�ำให้การท�ำงบประมาณรายจ่ายด้านยา methylphenidate
มีความแม่นย�ำ สามารถบริหารจัดการคลังยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดภาระการจัดการยาเหลือใช้ เนือ่ งจากยา methylphenidate
เป็นกลุม่ วัตถุออกฤทธิ์ การมียาค้างสต็อกจะเป็นการเพิม่ ภาระ
งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น และที่ส�ำคัญที่สุดคือการท�ำให้
ผูป้ ว่ ยสมาธิสน้ั ได้รบั ยาอย่างสม�ำ่ เสมอ กระจายยาลงสูช่ มุ ชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผูป้ ว่ ยมีผลการรักษาทีด่ มี ากยิง่ ขึน้

Ananya Sinrachatanant, Prediction of methylphenidate use
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Abstract

Electronic medical record (EMR) is standard for hospital
information system for reimbursement cost of care with
private insurance company. However hospital do
“Fax claim” process which all needed paper document
will be sent by fax machine to private insurance
company. The waiting time of the insurance company
reply the result of reimbursement sometimes delay
discharge time of the patients. To reimbursement using
Electronic Data Interchange (EDI) between hospital and

private insurance company decrease replied waiting time
compare to “Fax claim” and improve discharge time of
the patients.
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กรณีศึกษาระยะเวลาการรอคอยในการส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลจากบริษัทประกันหลังจ�ำหน่ายผู้ป่วยระหว่างการใช้ Fax claim
กับ Software Electronic Data Interchange (EDI) ในโรงพยาบาล
บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
พณะ จันทรกมล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ แนล, กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

ปัจจุบนั โรงพยาบาลใช้ Electronic medical record (EMR)
ในการบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ยใน หลังจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ยทีม่ สี ทิ ธิการเบิก
ค่ารักษาพยาบาลกับบริษทั ประกันเอกชน โรงพยาบาลจะด�ำเนินการ
ส่งข้อมูลผูป้ ว่ ยโดยการ fax เอกสารไปยังบริษทั ประกันโดยใช้
เครื่อง fax ซึ่งต้องรอการตอบกลับจากบริษัทประกันหลัง
พิจารณาว่าสามารถใช้สทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้โดยไม่ตอ้ ง
ส�ำรองจ่าย ระยะเวลารอคอยการตอบกลับท�ำให้การบวนการ
จ�ำหน่ายผูป้ ว่ ยนานขึน้ การใช้ Electronic Data Interchange

บทน�ำ
Fax claim เป็นบริการทีบ่ ริษทั เปิดขึน้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกันในการจ่ายค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลโดยผ่าน
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ1 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากบริษัทประกันโดยตรงโดยผู้ป่วยไม่จ�ำเป็นต้องส�ำรองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลไปก่อนโรงพยาบาลจะต้องประสานงานไปยัง
บริษทั ประกันเพือ่ ขอเข้าร่วมโครงการ และท�ำสัญญาบริการ fax
claim กับบริษทั ประกัน โดยจะพิจารณาจากความมัน่ คงและความ
น่าเชือ่ ถือของโรงพยาบาล
ในการ FAX CLAIM หลังแพทย์สั่งจ�ำหน่ายผู้ป่วยใน
ออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะต้องส่งเอกสารข้อมูลการ
รักษาผูป้ ว่ ยและค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นไปยังบริษทั ประกันทางเครือ่ ง
FAX เพือ่ รอการตอบกลับ หลังจากบริษทั ประกันพิจารณาข้อมูล
แล้วจึงส่งผลการตัดสินการเบิกค่ารักษาพยาบาลกลับมายัง
โรงพยาบาล 2 ขัน้ ตอน FAX CLAIM นีเ้ ป็นขัน้ ตอนหนึง่ ในการ

(EDI) โดยการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับบริษทั
ประกันโดยผ่าน electronic medical record ท�ำให้ลดระยะเวลา
ตอบกลับของบริษทั ประกันได้เมือ่ เทียบกับการ fax claim

ค�ำส�ำคัญ : HIS,
วันทีร่ บั ต้นฉบับ 20 สิงหาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 30 พฤศจิกายน
2563

จ�ำหน่ายผู้ป่วยให้กลับบ้านดัง VALUE STREAM MAP ของ
กระบวนการ DISCHARGE ผูป้ ว่ ยทีแ่ สดงร่วมกับระยะเวลาแต่ละ
ขัน้ ตอนดังนี้ 3 ทัง้ หมด 12 ขัน้ ตอน
ซึง่ จะพบว่า Critical pathway ทีใ่ ช้ระยะรอคอยทีใ่ ช้เวลานาน
ทีส่ ดุ คือ ระยะเวลาตัง้ แต่สง่ fax ให้บริษทั ประกันจนถึงระยะเวลา
ทีป่ ระกันตอบกลับแจ้งผลการตัดสินการเบิกค่ารักษาพยาบาลมายัง
โรงพยาบาล มีระยะเวลาระหว่าง 30 นาที ไปจนถึง 3 ชัว่ โมง
ส่งผลให้เกิดปัญหาในการรอจ�ำหน่ายผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยทั้ง
กระบวนการซึง่ มีระยะเวลารอคอย (Total turn-around time)
ตัง้ แต่ 3 ชัว่ โมง 15 นาทีจนถึง 5 ชัว่ โมง 45 นาที 3 ซึง่ ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการรับบริการ และการบริหารจัดการเตียง
ในการรับเป็นผูป้ ว่ ยในของผูป้ ว่ ยใหม่

ผูป้ ระสานงาน : พณะ จันทรกมล โรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์เนชัน่ แนล, กรุงเทพมหานคร 10150 (Tel.: 02 109
9111; E-mail address: bhana.c@gmail.com)
Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 70-74, 2020

71

Bhana Chandrakamol, Fax claim and software electronic data interchange
Electronic Data Interchange (EDI) คือการแลกเปลีย่ น
เอกสารธุรกิจทางการค้าระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐาน
สากลจากคอมพิวเตอร์เครือ่ งหนึง่ ไปยังคอมพิวเตอร์อกี เครือ่ งหนึง่
โดยระบบ EDI จะใช้เอกสารอิเลกทรอนิกส์แทนเอกสารทีเ่ ป็น
กระดาษ 4
เพื่อลดระยะเวลาในการ Fax claim ทางโรงพยาบาล
บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับบริษัทประกัน AIA
จึงร่วมกันพัฒนา software EDI ให้การส่งข้อมูลจาก Electronic
medical record (EMR) เป็นรูปแบบข้อมูลผูป้ ว่ ยมาตรฐานทีบ่ ริษทั
ประกันใช้พิจารณาในการเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยการเขียน
software ในการเชือ่ มต่อข้อมูลระหว่าง โรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์ชนั่ แนล กับบริษทั ประกัน AIA ให้คงระดับความปลอดภัย
ตามนโยบายของโรงพยาบาลและบริษทั ประกัน และ ยึดหลักการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลตามมาตรฐาน GDPR
จากการใช้ EDI สามารถลดขัน้ ตอนกระบวนการการจ�ำหน่าย
ผูป้ ว่ ยจาก 12 ขัน้ ตอนเหลือ 6 ขัน้ ตอนโดยตัดการขัน้ ตอนที่
หอผูป้ ว่ ยรวบรวมเอกสาร ส่งเอกสารไปการเงิน การเงินระบุตวั
ผูป้ ว่ ยกับเอกสาร การเงินตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล การเงินสรุป
ค่าใช้จา่ ยและรวบรวมเอกสารต่างๆ การเงินfaxเอกสารถึงบริษทั
ประกัน ตาม value stream map ใหม่ดงั นี้
นอกจากนี้ software EDI ยังลดระยะเวลารอคอยขัน้ ตอน
ทีเ่ ป็น Critical pathway คือ ระยะเวลาตัง้ แต่สง่ fax ให้บริษทั
ประกันพิจารณา (ไม่ขอเอกสารเพิม่ ) จนถึงระยะเวลาทีป่ ระกัน
ตอบกลั บ แจ้ ง ผลการตั ด สิ น การเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลมายั ง
โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ การศึกษานีจ้ ะเปรียบเทียบ ระยะเวลารอคอย
ประกันตอบกลับแจ้งผลการตัดสินมายังโรงพยาบาลระหว่างการ
การใช้ Fax claim กับการใช้ EDI
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ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างข้อมูล

วิธกี ารวิจยั
รวบรวมข้อมูลระยะเวลารอคอย ประกันตอบกลับแจ้งผล
การตัดสินมายังโรงพยาบาล ของผูป้ ว่ ยเบิกประกันบริษทั AIA
ทีจ่ ำ� หน่าย ในเดือนกรกฎาคมปี 2562 ทีใ่ ช้ Fax claim น�ำมาหา
ค่าเฉลีย่ เป็นนาที และรวบรวมข้อมูลระยะเวลารอคอย ประกัน
ตอบกลับแจ้งผลการตัดสินมายังโรงพยาบาล ของผูป้ ว่ ยเบิกประกัน
บริษทั AIA ทีจ่ ำ� หน่ายภายในเดือน กรกฎาคมปี 2562 ทีใ่ ช้
software EDI น�ำมาหาค่าเฉลี่ยเป็นนาทีเพื่อเปรียบเทียบกับ
วิธี การ Fax claim

ผลการศึกษา
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยใน ทีใ่ ช้ Fax claim ภายในเดือนกรกฎาคม
ปี 2562 จ�ำหน่าย มีจำ� นวน 151 คน มีคา่ เฉลีย่ ระยะเวลา
รอคอย ประกันตอบกลับแจ้งผลการตัดสินมายังโรงพยาบาล ของ
ผูป้ ว่ ยเบิกประกันบริษทั AIA ทีจ่ ำ� หน่าย เป็นเวลา 61 นาที
โดยมีคา่ SD = 51 (95% confidence interval)
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยใน ทีใ่ ช้ software EDI ภายในเดือน กรกฎาคม
ปี 2562 จ�ำหน่าย มีจำ� นวน 44 คน มีคา่ เฉลีย่ ระยะเวลา
รอคอย ประกันตอบกลับแจ้งผลการตัดสินมายังโรงพยาบาล
ของผูป้ ว่ ยเบิกประกันบริษทั AIA เป็นเวลา 9 นาที 21 วินาที
โดยมีคา่
SD = 3 (95% confidence interval)
จากการ paired t-test (เนือ่ งจากข้อมูล 2 กลุม่ ไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน) มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
p-value, two tails = 0.025 (p-value<0.05)
สรุปผลการศึกษาและอภิปราย
การจ�ำหน่ายผู้ป่วยในที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาจากบริษัทประกัน
เป็นปัญหาในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงเนื่องจากมีขั้นตอนการด�ำเนินการ Fax
claimต้องเตรียมเอกสารจาก EMR และเอกสารทางการเงินผ่าน
การใช้เครือ่ ง fax ซึง่ มีหลายขัน้ ตอน และ ระยะเวลาการรอคอย
บริษัทประกันตอบกลับแจ้งผลการตัดสินการเบิกค่ารักษามายัง
โรงพยาบาล ใช้เวลานาน พบว่าการใช้ software EDI ลดขัน้ ตอน
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กระบวนการจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็นต้อง Fax claim สามารถลด
ขัน้ ตอนจาก 12 ขัน้ ตอนเหลือเพียง 6 ขัน้ ตอน ค�ำนวณระยะเวลา
ขัน้ ตอนทัง้ หมด(process time)ลดลง 60 นาทีโดยการส่งข้อมูล
ผู้ป่วยจาก EMR และค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบเอกสาร
อิเลกทรอนิกส์แทนเอกสารทีเ่ ป็นกระดาษ
จากการศึกษาพบว่าระยะเวลารอคอย ประกันตอบกลับ
แจ้งผลการตัดสินการเบิกค่ารักษามายังโรงพยาบาล ของผูป้ ว่ ยเบิก
ประกันบริษทั AIA ทีจ่ ำ� หน่ายโดยใช้software EDI น้อยกว่าการ
ใช้วธิ เี ดิมคือ Fax claim มาก โดยมีความแตกต่างค่าเฉลีย่ ระยะ
เวลารอคอย (delay time)อยูท่ ี่ 51 นาที หากพิจารณาร่วมกับ
การลดขัน้ ตอนกระบวนการจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็นต้อง Fax claim
สามารถลดขัน้ ตอนจาก 12 ขัน้ ตอนเหลือเพียง 6 ขัน้ ตอนนัน้
จะลดระยะเวลาการจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ยใน (Total turn-around discharge
time) ทัง้ หมดลง 1 ชัว่ โมง 51 นาที ในการใช้ software EDI
อย่างไรก็ตามในการ claim ค่ารักษาพยาบาลจากบริษทั ประกัน
โดยระบบ EDI ยังคงต้องมีการทบทวนข้อมูลทีจ่ ะส่งโดย UR nurse
,UR physician ก่อนทีจ่ ะส่งข้อมูลไปยังบริษทั ประกัน เพือ่ ตรวจ
สอบความถูกต้องของข้อมูล
จากผลการศึกษาระยะเวลาการรอคอยคอย บริษปั ระกันตอบ
กลับแจ้งผลการตัดสินการเบิกค่ารักษามายังโรงพยาบาลในผูป้ ว่ ย
ในจ�ำหน่ายกลับบ้าน สามารถขยายผลไปสูก่ ารส่งข้อมูลการรักษา
ผูป้ ว่ ยไปยังบริษทั ประกันเพือ่ ประสานงาน รับรองสิทธิการเบิก
ค่ารักษาพยาบาลก่อนการนอนโรงพยาบาลหรือการท�ำหัตถการ
(Pre authorization) หรือการส่งข้อมูลระหว่างการรักษาพยาบาล
ไปยังบริษัทประกันเพื่อติดตามการรักษาและค่าใข้จ่ายที่เกิดขึ้น
ระหว่างการนอนพักรักษาตัวเป็นผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล (concurrent
review) โดยการพัฒนา software เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
โรงพยาบาลกับบริษทั ประกัน
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A ICD-10 predictive model to improve hospital income in
inpatient
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Abstract

this research was designed to search for inpatient disease
groups. Which has a high influence on profit making or
hospital loss by classifying the ICD-10 disease code and
writing it out as a model to be a model for finding the
groups that have a high influence on profit and loss?
Research Methodology: Ordering disease groups that
made a lot of profits or losses to the hospital from high
to low. Procure forms of profit or loss. Then try to
simulate events to increase hospital profits by various
methods to find out which method is appropriate for
which disease group to increase profits or reduce losses
to the hospital. Then create a model to select the
appropriate disease groups to increase hospital revenue.
Research results: The most profitable diseases for
hospitals are diseases with a high volume of patients,

resulting in huge profits. But when simulating an event
to find ways to increase revenue for the hospital, it was
found that the increased income is not sorted by the
group of diseases that make a profit for the hospital but
is more in line with the model of profit or loss. Discussion:
This research therefore has formulated a formula to find
the pattern of profit and loss as an alternative
in choosing to find the disease code to increase hospital
revenue.
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กรณีศึกษาระยะเวลาการรอคอยในการส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลจากบริษัทประกันหลังจ�ำหน่ายผู้ป่วยระหว่างการใช้ Fax claim
กับ Software Electronic Data Interchange (EDI) ในโรงพยาบาล
บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ดาริกา ดาโรจน์1, วรรษา เปาอินทร์2

1โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
2คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีอ้ อกแบบเพือ่ ค้นหากลุม่ โรคผูป้ ว่ ยใน ทีม่ อี ทิ ธิพลสูงต่อ
การสร้างก�ำไรหรือขาดทุนให้โรงพยาบาลโดยจ�ำแนกตามรหัสโรค
ICD-10 แล้วเขียนออกมาเป็นแบบจ�ำลองเพือ่ เป็นต้นแบบในการ
ค้นหากลุม่ โรคทีม่ อี ทิ ธิพลสูงต่อก�ำไรและขาดทุน วิธวี จิ ยั : เรียง
ล�ำดับกลุม่ โรคทีท่ ำ� ก�ำไรหรือขาดทุนให้โรง พยาบาลจากมากไป
น้อย จัดหารูปแบบของก�ำไรหรือขาดทุนทีไ่ ด้ แล้วลองจ�ำลอง
เหตุการณ์เพิม่ ก�ำไรให้โรงพยาบาลโดยวิธตี า่ งๆเพือ่ ค้นหาว่าวิธใี ด
เหมาะกับกลุ่มโรคใดในการเพิ่มก�ำไรหรือลดขาดทุนให้โรง
พยาบาล แล้วจัดท�ำโมเดลในการเลือกกลุม่ โรคทีเ่ หมาะสมในการ
เพิม่ รายได้ให้โรงพยาบาลต่อไป ผลการวิจยั : โรคทีท่ ำ� ก�ำไรสูงสุด
ให้โรงพยาบาลคือกลุม่ โรคทีม่ ปี ริมาณผูป้ ว่ ยมากท�ำให้มกี ำ� ไรมาก
แต่เมือ่ จ�ำลองเหตุการณ์หาวิธเี พิม่ รายได้ให้โรงพยาบาลกลับพบ
บทน�ำ
ICD-10 (International Classification of Diseases and
Related Health Problem 10 th Revision) เป็นบัญชีการจ�ำแนก
โรคและอาการที่จัดท�ำขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) มี
วัตถุประสงค์ในการจัดประเภทการเจ็บป่วยตามเกณฑ์เพื่อใช้
บันทึกเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติในการวางแผนสุขภาพ
ในระดับสากล ในงานวิจยั นีจ้ งึ ออกแบบเพือ่ ค้นหากลุม่ โรคผูป้ ว่ ยใน
ทีม่ อี ทิ ธิพลสูงต่อการสร้างก�ำไรหรือขาดทุนให้โรงพยาบาล โดย
จ�ำแนกตามรหัสโรค ICD-10 ให้เป็นทางเลือกหนึง่ ในการก�ำหนด
แนวทางเพิม่ รายได้ให้โรงพยาบาล
ทารัน มีฮรา และคณะ* ได้วเิ คราะห์การช�ำระเงินคืนของ
ผู้ป่วยถูกไฟไหม้รุนแรงที่นอนในโรงพยาบาลเนื่องจากค่าใช้จ่าย
ทีส่ งู ท�ำให้ทมี ผูว้ จิ ยั หาแนวทางทีง่ า่ ยและมีประสิทธิภาพในการทีจ่ ะ
ได้รบั เงินช�ำระคืน หากโรงพยาบาลมีประเด็นทีต่ อ้ งการเด่นชัดอยูแ่ ล้ว
ย่อมสามารถน�ำมาวิเคราะห์ ได้เลย แต่หากยังไม่มี ล�ำดับแรกคือ
ผู้ประสานงาน : วรรษา เปาอินทร์, คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-926-9672; E-mail address: wansa@tu.ac.th)
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ว่ารายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ไม่ได้เรียงล�ำดับตามกลุม่ โรคทีท่ ำ� ก�ำไรให้โรง
พยาบาลแต่สอดคล้องกับรูปแบบของก�ำไรหรือขาดทุนที่ได้
มากกว่า อภิปราย: งานวิจยั นีจ้ งึ ได้จดั ท�ำสูตรในการค้นหารูป
แบบของก�ำไรและขาดทุนทีไ่ ด้เพือ่ เป็นทางเลือกหนึง่ ในการเลือก
หารหัสโรคเพือ่ เพิม่ รายได้ให้โรงพยาบาล

ค�ำส�ำคัญ : ก�ำไร; ขาดทุน; วิเคราะห์โรงพยาบาล; ICD10;
แบบจ�ำลองเพือ่ ค้นหา

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 20 สิงหาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 30 พฤศจิกายน
2563

ต้องหาคือโรคหรือกลุม่ โรคทีม่ อี ทิ ธิพลทีส่ ดุ ต่อสิง่ ทีส่ นใจ ดังเช่น
ทารัน มีฮรา และคณะ** ได้ทำ� อีกงานวิจยั หนึง่ การท�ำนายการ
ขาดทุนสูงและก�ำไรสูงหลังการช�ำระเงินในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
พบว่า กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวชและเข้านอน
ในโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินสร้างความขาดทุนสูงมากเป็นจ�ำนวนถึง
90% และได้ให้คำ� แนะน�ำในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลว่าเมือ่ พบ
ผูป้ ว่ ยทีส่ ง่ ตัวมาจากชุมชนแบบฉุกเฉินด้วยการวินจิ ฉัยโรคทางจิตเวช
ถ้าพบว่ามีโรคอืน่ หรือกลุม่ อาการอืน่ ร่วมด้วยให้เพิม่ ค�ำวินจิ ฉัย
งานวิจยั นีจ้ งึ จัดท�ำขึน้ เพือ่ ใช้ ICD10 ร่วมกับ โปรแกรมควิกวิว
จัดสร้างสูตรหรือรูปแบบในการค้นหากลุ่มโรคที่เหมาะจะน�ำไป
แก้ปญ
ั หาเพือ่ เพิม่ รายได้ ให้กบั โรงพยาบาล ต่อไป
วิธวี จิ ยั
A. ค�ำนิยาม
ค่าเรียกเก็บ คือ ค่าบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล
เรียกเก็บเมือ่ สิน้ สุดการรักษา ในทีน่ จี้ ะใช้เป็นค่าต้นทุน (Cost)
โรงพยาบาลด้วย
รายรับ คือ เงินที่เก็บได้จริงจากการเรียกเก็บค่าบริการ
(ค่าเรียกเก็บ) ซึง่ มักจะขึน้ กับสิทธิการรักษา

งานวิจัยนีจ้ ึงจัดทาขึ้นเพื่อใช้ ICD10 ร่วมกับ โปรแกรมควิกวิว จัดสร้างสูตรหรือ
รูปแบบในการค้นหากลุ่มโรคที่เหมาะจะนาไปแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับ
โรงพยาบาล ต่อไป
II.

A.

วิธีวจิ ัย

Darigar Darojn, et al. Hospital income in inpatient
คานิยาม

ค่าเรียกเก็บ คือ ค่าบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเรียกเก็บเมื่อสิน้ สุดการ
ก�ำ่นไรขั
น้ ต้เป็นนค่คืาอต้นผลต่
งระหว่
างรายรับและค่
) โรงพยาบาลด้
วย าเรียกเก็บ โดย รายรับ
รักษา ในที
จี้ ะใช้
ทุน(าCost

ต้องมีคา่ มากกว่าค่าเรียกเก็บจึงจะเรียกว่าก�ำไร

รายรับ คือ เงินที่เก็บได้จริงจากการเรียกเก็บค่าบริการ(ค่าเรียกเก็บ) ซึ่งมักจะ
ขาดทุนขัน้ ต้น คือ ผลต่างระหว่างรายรับและค่าเรียกเก็บ โดย
ขึ้นกับสิทธิการรักษา

รายรับมีคา่ น้อยกว่าค่าเรียกเก็บ
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กลุม่ รหัสโรคเดียวกันและขาดทุนขัน้ ต้นจากกลุม่ รหัสโรคเดียวกัน
รายได้
สุทธิของกลุ
่มรหัสโรคาขาดทุ
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หากขาดทุนมากกว่าก�ำไร เรียก ขาดทุนสุทธิของกลุม่ รหัสขาดทุ
โรค น
เรียก กาไรสุ
ทธิของกลุม่ รหัสโรค จหากขาดทุ
นมากกว่ากาไร เรียก ขาดทุนสุทธิของ
B. การออกแบบงานวิ
ยั
กลุ่มรหัสโรค เป็นงานวิจยั เชิงวิเคราะห์ โดยใช้การเก็บข้อมูลจาก 43 แฟ้ม
ร่วมกับใช้โปรแกรมควิกวิวในการวิเคราะห์ โดยข้อมูลทีใ่ ช้ ได้แก่
B. การออกแบบงานวิจัย
เลขทีน่ อนโรงพยาบาล รหัสโรค ชนิดของการวินจิ ฉัย เช่น วินจิ ฉัยหลัก
เป็นงานวิวิจนยั จิ เชิฉังยวิร่เคราะห์
โดยใช้
บข้อมูเ่ ก็ลจาก
ม ร่วมกั
ใช้โปรแกรม
วม ราคาต้
นทุกนารเก็ราคาที
บได้ 43
ก�ำไรแฟ้(กรณี
ทขี่ บาดทุ
นช่องนี้
ควิกวิวในการวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่ใช้ได้แก่ เลขที่นอนโรงพยาบาล รหัสโรค ชนิด
จะเป็นศูนย์ไม่ใช่ตวั เลขทีต่ ดิ ลบ) ขาดทุน (มีคา่ เป็นบวก กรณีที่
ของการวินิจฉัย เช่นวินจิ ฉัยหลัก วินจิ ฉัยร่วม ราคาต้นทุน ราคาที่เก็บได้ กาไร
ก�ำไรช่องนีจ้ ะเป็นศูนย์ไม่ใช่ตวั เลขทีต่ ดิ ลบ) กลุม่ รหัสโรค (ในทีน่ ี้
(กรณีทขี่ าดทุนช่องนีจ้ ะเป็นศูนย์ไม่ใช่ตวั เลขที่ติดลบ) ขาดทุน(มีค่าเป็นบวก กรณีที่
ชือ่ โรคจะยาวมาก จึงได้ใส่รหัสกลุม่ โรคใหม่ โดยไม่ให้สบั สนกับ
กาไรช่องนีจ้ ะเป็นศูนย์ไม่ใช่ตวั เลขที่ติดลบ) กลุ่มรหัสโรค (ในที่นี้ชื่อโรคจะยาวมาก
รหัส ICD) และตัง้ ชือ่ คอลัมน์นวี้ า่ mergeicdcode
จึงได้ใส่รหัสกลุ่มโรคใหม่ โดยไม่ให้สบั สนกับรหัสICD) และตั้งชือ่ คอลัมน์นี้ว่า
C. ประชากร
mergeicdcode
ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทีน่ อนโรงพยาบาล โดยวันแรกทีน่ อนอยูใ่ นระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
D. ระเบียบวิธวี จิ ยั
1. เรียงล�ำดับกลุ่มโรคที่ท�ำก�ำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิให้
โรงพยาบาลจากมากไปน้อย
2. เปรียบเทียบก�ำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ กับ ก�ำไรตัง้ ต้น
และขาดทุนตัง้ ต้น แล้วจัดหารูปแบบของก�ำไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิทไี่ ด้
3. แล้วลองจ�ำลองเหตุการณ์เพิม่ ก�ำไรให้โรงพยาบาลโดย
		 3.1 เพิม่ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยในกลุม่ รหัสโรคนี้ 10% เท่ากับเพิม่
ก�ำไรสุทธิ 10% (ให้จ�ำนวนที่เพิ่มนี้กระจายไปในกลุ่มที่มีก�ำไร
ขัน้ ต้นและขาดทุนขัน้ ต้นตามสัดส่วนเดิมทีเ่ ป็น) เพือ่ เปรียบเทียบ
รายได้ทเี่ พิม่ กับจ�ำนวนผุป้ ว่ ยทีเ่ พิม่
ICD 10 คือ

C.

ประชากร

ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีที่นอนโรงพยาบาล โดย
วันแรกที่นอนอยู่ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
D.

ระเบียบวิธีวิจยั

1.เรียงลาดับกลุ่มโรคที่ทากาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิให้โรงพยาบาลจากมากไปน้อย
2.เปรียบเทียบกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ กับ กาไรตั้งต้นและขาดทุนตั้งต้น แล้ว
จัด		
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ทธิหรือขาดทุ
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3.2 เปลีาไรสุ
ย่ นเวชระเบี
ยนผูนป้ สุว่ ทยที
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โรงพยาบาลว่
ากลุย่มนผู
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โรคที
่สนใจนั
โรคใดและการเข้
ไป่มีกาไร
ขั้นศึต้กนษาในรายละเอี
โดยคิดมูลค่าทีย่ได้ดของกลุ
เพิ่มขึ้นจากการเปลี
ย
่
นเวชระเบี
ย
น
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แฟ้
ม
จากขาดทุ
ม่ รหัสโรคทีส่ นใจนัน้ ว่ามีความเป็นไป นให้
เป็ได้
นกหาไร
รือไม่เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของขาดทุนขั้นต้นบวกกับค่าเฉลี่ยของกาไรขั้นต้น โดย
วิธีการเปลี
ยนจากขาดทุอนให้
เป็น่มกโรคที
าไรนั้น่เขึหมาะสมในการเพิ
้นอยู่กบั บริบทของแต่่มละ
4. จั่ยดนเวชระเบี
ท�ำโมเดลในการเลื
กกลุ
โรงพยาบาลว่
ากลุ่มรหัสโรคที่สนใจนั้นคือโรคใดและการเข้าไปศึกษาใน
รายได้ให้โรงพยาบาล
รายละเอียดของกลุ่มรหัสโรคที่สนใจนั้นว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่
4.จัโมเดล
ดทาโมเดลในการเลือกกลุ่มโรคที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาล

เป็นการออกแบบจ�ำลองเพืIII.อ่ ค้นหารหั
โมเดลสโรคทีส่ นใจ โดย
1. จัดการข้อมูลในรูปแบบของช่องตารางโดยแต่ละคอลัมน์
เป็นการออกแบบจาลองเพื่อค้นหารหัสโรคที่สนใจ โดย
เป็นข้อมูลทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ดงั ค�ำอธิบายในการออกแบบงานวิจยั
1.จัดการข้อมูลในรูปแบบของช่องตารางโดยแต่ละคอลัมน์เป็นข้อมูลที่ต้องการ
และสามารถเพิม่ ข้อมูลอืน่ ๆทีส่ นใจในคอลัมน์ถดั ไปได้
วิเคราะห์ดังคาอธิบายในการออกแบบงานวิจยั และสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นๆที่สนใจ
2. น�ำข้อมูลทีม่ นี นี้ ำ� ไปใส่ในควิกวิวเวอร์ชนั ทดลองใช้ ใช้ควิก
ในคอลัมน์ถัดไปได้
วิวแสดงผลเรียงตามล�ำดับแบบใน Method formula
table
2.นาข้อมูลที่มีนี้นาไปใส่ในควิกวิวเวอร์ชนั ทดลองใช้
ใช้ควิกวิวแสดงผลเรียง
เพื
่
อ
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อ
กตั
ว
แทนกลุ
่
ม
รหั
ส
โรคที
่
ส
ร้
า
งรายได้
ห
รื
อ
ขาดทุ
น
ให้
กั บ
ตามลาดับแบบใน Method formula table เพื่อเลือกตัวแทนกลุ่มรหัสโรคที่สร้างรายได้
โรงพยาบาลมากทีส่ ดุ ในรูปแบบต่างๆ
หรือขาดทุนให้กบั โรงพยาบาลมากที่สุดในรูปแบบต่างๆ
Model
formula
Model
formula
Table Table
ควิกวิว
ค้นหา

dimension

=IF
1.1รูปแบบกลุ่ม
(DIAGTYPE=1,mergeicdc
โรคที่สร้างกาไร
ode)
สุทธิ
=IF
1.2รูปแบบกลุ่ม
โรคที่สร้างกาไร (DIAGTYPE=1,mergeicdc
ode)
โดยขาดทุนน้อย
ได้แก่

=IF
2.1รูปแบบกลุ่ม
(DIAGTYPE=1,mergeicdc
โรคที่สร้างขาดทุน
ode)
สุทธิควิกวิว
dimension
ค้นหา

2.2รูปแบบกลุ่ม
โรคที่สร้างความ
ขาดทุนสุทธิโดยมี
กาไรน้อย

=IF
(DIAGTYPE=1,mergeicdc
ode)

=IF
3รูปแบบกลุ่มโรคที่
กาไรตั้งต้นไม่ต่าง (DIAGTYPE=1,mergeic
dcode)
จากขาดทุนตั้งต้น
=IF
มากแต่มีมูลค่าของ (DIAGTYPE=1,mergeic
dcode)
ส่วนที่เป็นกาไรตั้ง
ต้นหรือขาดทุนตั้ง
ต้นสูงมาก

expression

คาชี้แจง

Sum (กาไร)-Sum

แสดงกาไรสุทธิเรียง
ตามลาดับจากมากไป
น้อยตามการ
วินิจฉัยโรคหลัก
1. Sum (กาไร)-Sum
จะมีแผนภูมิเพิ่ม
ขึ้นมาจากแผนภูมิ
(ขาดทุน)
ข้างบนอีกหนึ่งแท่ง
2. Sum (ขาดทุน)
เลือกกลุ่มโรคที่กาไร
สุทธิมากที่สุดและ
ขาดทุนน้อยที่สุด
Sum (ขาดทุน) -Sum
แสดงขาดทุนสุทธิ
(กาไร)
เรียงตามลาดับจาก
มากไปน้อยตามการ
expression
คาชี้แจง
วินิจฉัยโรคหลัก
1. Sum (ขาดทุน)-Sum จะมีแผนภูมิเพิ่ม
(กาไร)
ขึ้นมาจากแผนภูมิ
ข้างบนอีกหนึ่งแท่ง
2. Sum(ขาดทุน)
เลือกกลุ่มโรคที่
ขาดทุนสุทธิมากที่สุด
และกาไรน้อยที่สุด
Sum (กาไร)
(ขาดทุน)

Sum (ขาดทุน)

นารายชื่อกลุ่มโรคที่
ซ้ากันของทั้งสอง
แผนภูมิมาใช้

ส่วนรายละเอี
ดของตารางทิ
อกมา เช่น Association,
แสดงลาดับจากมากไปน้
แสดงสิบ
Journal
of the ยThai
Medical ่อInformatics
2, 75-81,อย2020
ลาดับแรก สามารถเลือกได้ตามสะดวก
3.นากลุ่มรหัสโรคที่ได้มาจากรูปแบบของ model table รูปแบบละ 3-4 กลุ่มรหัสโรค
มาใส่ใน financial table เพื่อจาลองว่าหากเพิ่มจานวนผู้ปว่ ยในแต่ละสถานการณ์ได้
10% จะทาให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร

เฉลี่ย/
Dimension

=I
(DIAGTY
ergeicd

expression

Avg ({$
={">=1"}>

4.เรียงลาดับกลุ่มรหัสโรค
ข้อมูลใน financial tabl
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1.มุ่งเน้นกลุ่มโรคที่สร้างก
ได้แก่ C22 (Malignant neo
บาทต่อปี, C75-80 (Maligna
multiple sites) เท่ากับ 316
and pharynx) เท่ากับ 28

เลือกกลุ่มโรคที่
ขาดทุนสุทธิมากที่สุด
และกาไรน้อยที่สุด

กาไรน้อย

=IF
3รูปแบบกลุ่มโรคที่
Sum (กาไร)
กาไรตั้งต้นไม่ต่าง (DIAGTYPE=1,mergeic
dcode)
จากขาดทุนตั้งต้น
นารายชื่อกลุ่มโรคที่
=IF
Sum (ขาดทุน)
มากแต่มีมูลค่าของ (DIAGTYPE=1,mergeic
ซ้ากันของทั้งสอง
dcode)
ส่วนที่เป็นกาไรตั้ง
แผนภูมิมาใช้
ต้นหรือขาดทุนตัส่้งวนรายละเอียดของตารางทิอ่ อกมา เช่น แสดงล�ำดับจากมาก
ต้นสูงมาก ไปน้อย แสดงสิบล�ำดับแรก สามารถเลือกได้ตามสะดวก

ส่วนรายละเอียดของตารางทิ
่ออกมา
บจากมากไปน้
อย แสดงสิ
3. น�ำกลุ่มรหั
สโรคทีเช่่ไนด้มแสดงล
าจากรูาดัปแบบของ
model
tableบ
ลาดับแรก รูสามารถเลื
อ
กได้
ต
ามสะดวก
ปแบบละ 3-4 กลุม่ รหัสโรค มาใส่ใน financial table เพือ่ จ�ำลอง
3.นากลุ่มรหัว่าสหากเพิ
โรคที่ได้่ มจ�าจากรู
ปแบบของ
model
table รูปแบบละ
รหัสำโรค
ำนวนผู
ป้ ว่ ยในแต่
ละสถานการณ์
ได้ 3-4
10%กลุ่มจะท�
ให้
มาใส่ใน financial
table
เพื
อ
่
จ
าลองว่
า
หากเพิ
ม
่
จ
านวนผู
ป
้
ว
่
ยในแต่
ล
ะสถานการณ์
ได้
โรงพยาบาลมีรายได้เพิม่ ขึน้ เท่าไร
10% จะทาให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร

Financial table

Financial table

กลุ่ม
รหัส
โรค

กาไรตั้งต้น/
จานวน
เฉลี่ย/
ราย

(คน)

ขาดทุนตั้งต้น/
จานวน

หากเพิ่มจานวนผู้ป่วย
10%

หากลดจานวนเวช
ระเบียนที่ขาดทุน
10%

เฉลี่ย/
ราย

กาไร
สุทธิที่
เพิ่มต่อ
กลุ่มรหัส
โรค

รายได้ที่
เพิ่ม
(จานวน
เวช
ระเบียน
ที่ต้อง
แก้ไข)

มูลค่าที่
ได้จาก
การ
แก้ไข
เวช
ระเบียน
ที่
ขาดทุน
1แฟ้ม

= 1/10
x (กาไร
เฉลี่ย+
ขาดทุน
เฉลี่ย)
(จานวน
แฟ้มที่
ขาดทุน)

=มูล
ค่าที่ได้
จากการ
ลด
จานวน
เวช
ระเบียน
ที่
ขาดทุน
10% /
จานวน
แฟ้มที่
ขาดทุน
10%

(คน)

= 1/10
x (กาไรขาดทุน)

จานวน
ผู้ป่วยที่
เพิ่ม(คน)

= 1/10 x
คน
ทั้งหมด

Financial formula table

Financial formula table
กาไร/จานวน
เฉลี่ย/ราย
(คน)

คาชี้แจง

จะมีแผนภูมิเพิ่ม
นมาจากแผนภูมิ
งบนอีกหนึ่งแท่ง
ลือกกลุ่มโรคที่
ทุนสุทธิมากที่สุด
ะกาไรน้อยที่สุด

3-4 กลุ่มรหัสโรค
ต่ละสถานการณ์ได้

Dimension

=IF
(DIAGTYPE=1,m
ergeicdcode)

=IF (DIAGTYPE=1
and
กาไร>=1
,mergeicdcode)

=IF
(DIAGTYPE=1,m
ergeicdcode)

=IF
(DIAGTYPE=1
and ขาดทุน>=1
,mergeicdcode)

expression

Avg ({$ <[กาไร]
={">=1"}>} กาไร)

Count
AN)

Avg
<[ขาดทุน]
{">=1"}>}
ขาดทุน)

Count
(DISTINCT AN)

(DISTINCT

({$
=

ยงล�ำ่โรงพยาบาลจะพั
ดับกลุม่ รหัสโรคที
โ่ รงพยาบาลจะพั
ฒ
นาก่ดสิอนน-หลั
4.เรียงลาดับกลุ4.
่มรหัเรี
สโรคที
ฒนาก่
อน-หลัง
โดยตั
ใจจากง
โดยตัดสิtable
นใจจากข้อมูลใน financial table
ข้อมูลใน financial

ารายชื่อกลุ่มโรคที่
ากันของทั้งสอง
แผนภูมิมาใช้

ไปน้อย แสดงสิบ

ขาดทุน/จานวน
เฉลี่ย/ราย
(คน)
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IV.

ผลการวิจยั

1.มุ่งเน้นกลุ่มโรคที่สร้างกาไรสูง 1.1 กลุ่มโรคที่โดยรวมแล้วสร้างกาไรสุทธิสงู
ได้แก่ C22 (Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts) เท่ากับ 329,852
บาทต่อปี, C75-80 (Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and

expression

Avg ({$ <[กาไร]
={">=1"}>} กาไร)

Count
AN)

(DISTINCT

Avg
<[ขาดทุน]
{">=1"}>}
ขาดทุน)

({$
=

Count
(DISTINCT AN)

4.เรียงลาดั
บกลุ่มรหัDarojn,
สโรคที่โรงพยาบาลจะพั
อน-หลัinง inpatient
โดยตัดสินใจจาก
Darigar
et al. Hospitalฒนาก่
income
ข้อมูลใน financial table

ผลการวิจยั
1. มุง่ เน้นกลุม่ โรคทีส่ ร้างก�IV.
ำไรสูงผลการวิ
1.1 กลุจม่ ยั โรคทีโ่ ดยรวมแล้ว
สร้างก�ำไรสุทธิสงู ได้แก่ C22 (Malignant neoplasm of liver
1.มุ
นกลุ่มโรคที่สร้าbile
งกาไรสูducts)
ง 1.1เท่ากักลุบ่มโรคที
่โดยรวมแล้
วสร้อาปีงก, าไรสุทธิสูง
and่งเน้intrahepatic
329,852
บาทต่
ได้
แก่ C22(Malignant
(Malignant neoplasm
of liver
and intrahepatic
bile secondary,
ducts) เท่ากับ 329,852
C75-80
neoplasm
of other,
ill-defined,
บาทต่
อปี, C75-80
and
unspecified
and(Malignant
multipleneoplasm
sites)ofเท่other,
ากับill-defined,
316,656secondary,
บาทต่อunspecified
ปี,
เท่ากับ 316,656
อปี, oral
C0-14cavity
(Malignant
of lip, oral cavity
multiple
C0-14 sites)
(Malignant
neoplasmบาทต่
of lip,
andneoplasm
pharynx)
เท่ากับบาทต่
281,500
บาทต่อปีNon-Hodgkin'
, C82-86 Non-Hodgkin's
lymphoma) เท่ากับ
and
เท่ากัpharynx)
บ 281,500
อปี, C82-86
s lymphoma)
222,411
บาทต่อปีบาทต่
(แผนภู
ิที่1.) เป็มนทิ กลุี่ 1.)
่มโรคที
ารเพิ
่มจานวนผู
เท่ากับ 222,411
อปีม(แผนภู
เป็น่กกลุ
ม่ โรคที
ก่ ารเพิ้ป่วมยเพียงอย่าง
เดี
วก็สามารถท
ให้ได้ยแวก็ล้วสแต่
มักไม่เหมาะที
จ�ำยนวนผู
ป้ ว่ ยเพีารายได้
ยงอย่างเดี
ามารถท�
ำรายได้่จใะเพิ
ห้ได้่มแจล้านวนผู
วแต่ม้ปกั ว่ไม่ยเพราะกลุ่ม
เหมาะที
่จะเพินกลุ
่มจ�่มำทีนวนผู
้ป่วยเพราะกลุ
โรคนี
้มักจะเป็
่มีจานวนผู
้ปว่ ยมากอยู่มก่ โรคนี
่อนแล้้มวักจะเป็นกลุ่มที่มี
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยมากอยูก่ อ่ นแล้ว
แผนภูมทิ ี่ 1. แสดงกลุม่ รหัสโรคทีส่ ร้างก�ำไรสุทธิให้โรงพยาบาล
ตามล�ำดับจากมากไปน้อย
แผนภูมิท1ี่ . แสดงกลุ่มรหัสโรคที่สร้างกาไรสุทธิให้โรงพยาบาลตามลาดับจากมาก
ไปน้อย

1.2 กลุม่ โรคทีส่ ร้างก�ำไรสุทธิสงู โดยขาดทุนน้อย (แผนภูมิ
ที่ 2.) ได้แก่ C75-80 (Malignant neoplasm of other, ill-defined
secondary, unspecified and multiple sites) มีก�ำไรสุทธิ
316,656 บาทต่อปี โดยขาดทุนขัน้ ต้น 87,596 บาทต่อปี, K30
(Other diseases of esophagus, stomach and duodenum)
มีกำ� ไรสุทธิ 120,962 บาทต่อปี โดยไม่ขาดทุนขัน้ ต้น
แผนภูมทิ ี่ 2. แสดงกลุม่ รหัสโรคทีส่ ร้างก�ำไรสุทธิให้โรงพยาบาล
ตามล�ำดับจากมากไปน้อยเทียบกับขาดทุนขัน้ ต้น

Darigar Darojn, et al. Hospital income in inpatient
จะเห็นได้วา่ ในกลุม่ ทีส่ ร้างก�ำไรสุทธินนั้ C22 สร้างก�ำไรสุทธิ
สูงสุด โดยมี C75-80 รองลงมา หากต้องการมุง่ เน้นพัฒนากลุม่
รหัสโรคทีส่ ร้างก�ำไรนัน้ ควรจะมุง่ เน้นที่ C22 ก่อนเป็นล�ำดับแรก
แต่เมือ่ น�ำผลขาดทุนตัง้ ต้นมาร่วมพิจารณาด้วย (ตารางที่ 1. financial
table) ท�ำให้พบว่า C22 ต้องเพิม่ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยถึง 16 ราย จึงจะ
มีรายได้ 32,985 บาท ในขณะที่ C75-80 ต้องเพิม่ จ�ำนวนผูป้ ว่ ย
5 ราย จึงจะมีรายได้ 31,666 บาท ดังนัน้ หากจะเพิม่ จ�ำนวน
ผู้ป่วยโดยท�ำการรักษาแบบเดิมที่เคยท�ำโดยไม่เปลี่ยนแปลง
แนวทางหรือรายละเอียดในการรักษาใดๆ ควรเลือกกลุม่ รหัสโรค
ทีส่ ร้างก�ำไรเป็นอันดับ 2 และ 5 (K30 เพิม่ จ�ำนวนผูป้ ว่ ย 2 ราย
จะมีรายได้ 12,096 บาท) ก่อน แต่หากจะเลือกวิธวี เิ คราะห์
เวชระเบียนและปรับปรุงเวชระเบียนทีข่ าดทุนให้เปลีย่ นเป็นก�ำไร
เวชระเบียนควรเลือกเป็นอันดับแรกคือ C82-86 และ C0-14
แม้วา่ C82-86 จะอยูใ่ นล�ำดับที่ 4 ของกลุม่ ทีท่ ำ� ก�ำไรสุทธิได้สงู สุด
แต่กลับท�ำรายได้เพิ่มได้สูงสุดล�ำดับที่ 1 หากสามารถปรับแก้
เวชระเบียนจากขาดทุนให้เป็นก�ำไรได้ถงึ 27220 บาทต่อ 1 แฟ้ม
ในขณะที่ C0-14 ท�ำได้ 25184 บาทต่อ 1 แฟ้ม ดังนัน้ จะเห็น
ได้วา่ การมองเพียงแต่กำ� ไรสุทธิเพียงอย่างเดียวอาจท�ำให้ยงั ไม่ได้
กลุ่มโรคที่เหมาะสมเพื่อเลือกมาเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลและ
การปรับเพิ่มจ�ำนวนผู้ป่วยโดยไม่ปรับแก้กลุ่มที่ขาดทุนด้วยจะมี
ก�ำไรน้อยกว่ากลุม่ ทีป่ รับแก้ไขความขาดทุน
2. มุง่ เน้นกลุม่ โรคทีข่ าดทุน 2.1 กลุม่ โรคทีโ่ ดยรวมแล้วสร้าง
ความขาดทุนสุทธิ (แผนภูมทิ ี่ 3.) ได้แก่ C30-31 Malignant
neoplasm of nasal cavity middle ear and accessory sinus
ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 210,485 บาทต่อปี, C15 Malignant neoplasm
of esophagus ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 157,317 บาทต่อปี, C44
Other malignant neoplasm of skin ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 93,352
บาทต่อปี, D31-48 Other in situ and benign neoplasm and
neoplasm of uncertain and unknown behavior ขาดทุนสุทธิ
เท่ากับ 69,490 บาทต่อปี
แผนภูมิที่ 3. แสดงกลุ่มรหัสโรคที่ขาดทุนสุทธิให้โรงพยาบาล
ตามล�ำดับจากมากไปน้อย

		 2.2 กลุ่มโรคที่สร้างความขาดทุนสุทธิโดยมีก�ำไรน้อย
(แผนภูมทิ ี่ 4.) ได้แก่ C30-31 Malignant neoplasm of nasal
cavity, middle ear and accessory sinus มีขาดทุนสุทธิ 210,485
บาทต่อปี โดยก�ำไรขัน้ ต้น 634 บาทต่อปี, C15 Malignant neoplasm of esophagus มีชาดทุนสุทธิ 157,317 บาทต่อปี โดยก�ำไร
ขัน้ ต้น 39,126 บาทต่อปี, C44 Other malignant neoplasm of
skin มีชาดทุนสุทธิ 93,352 บาทต่อปี โดยก�ำไรขัน้ ต้น 30,646
บาทต่อปี, D31-48 Other in situ and benign neoplasm and
neoplasm of uncertain and unknown behavior มีชาดทุนสุทธิ
69,490 บาทต่อปี โดยก�ำไรขัน้ ต้น 3,258 บาทต่อปี (แผนภูมทิ ี่ 4.)
พบว่ากลุม่ ทีข่ าดทุนทัง้ สองกลุม่ เป็นกลุม่ รหัสโรคเดียวกัน เป็นไป
ได้วา่ กลุม่ ทีข่ าดทุนสุทธิสงู นัน้ เกิดจากการทีส่ ร้างก�ำไรไม่ได้เลย เมือ่
เทียบกับ C22 ทีส่ ร้างก�ำไรสุทธิสงู สุด C22 มีขาดทุนตัง้ ต้นอยูท่ ่ี
594,853 บาท ขาดทุนตัง้ ต้นสูงเป็นอันดับ1 ของกลุม่ รหัสโรค ดัง
นั้นหากต้องการวิเคราะห์กลุ่มที่ขาดทุนเพื่อลดการขาดทุนหรือ
เปลี่ยนเป็นกลุ่มที่ท�ำก�ำไร ไม่ควรเลือกกลุ่มรหัสโรคตามการ
ขาดทุนสุทธิแต่ควรดูการขาดทุนตัง้ ต้นเทียบกันด้วย
แผนภูมทิ ี่ 4. แสดงกลุม่ รหัสโรคทีข่ าดทุนสุทธิให้โรงพยาบาลตาม
ล�ำดับจากมากไปน้อยเทียบกับก�ำไรขัน้ ต้น

3. กลุ่มโรคที่ก�ำไรไม่ต่างจากขาดทุนมากแต่มูลค่าของส่วน
ทีเ่ ป็นก�ำไรตัง้ ต้นหรือขาดทุนตัง้ ต้นสูงมาก ท�ำให้เป็นกลุม่ โรคทีม่ ี
อิทธิพลต่อรายได้โรงพยาบาลหากมีการเปลีย่ นแปลงทิศทางของ
ก�ำไร-ขาดทุนเกิดขึน้ ได้แก่ C53 (Malignant neoplasm of cervix
uteri) ขาดทุนสุทธิ 19,235 บาท (ก�ำไรตัง้ ต้น 194,211 บาท,
ขาดทุนตั้งต้น 213,446 บาท), C33-37 (Other malignant
neoplasm of respiratory and intrathoracic organs) ขาดทุน
สุทธิ 33,485 บาท (ก�ำไรตัง้ ต้น 286,935 บาท, ขาดทุนตัง้ ต้น
320,420 บาท), C50 (Malignant neoplasm of breast) ขาดทุน
สุทธิ 36,002 บาท (ก�ำไรตัง้ ต้น 299,405 บาท, ขาดทุนตัง้ ต้น
335,407 บาท) (แผนภูมทิ ี่ 5.)
เนือ่ งจากบางกลุม่ รหัสโรค มีความหลากหลายของแต่ละรหัส
โรคมากเกินไป จึงจัดล�ำดับไว้ทา้ ยสุดของการเรียงล�ำดับกลุม่ รหัส
โรคทีโ่ รงพยาบาลจะพัฒนาก่อน-หลัง เช่น C75-80 (Malignant
neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and
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กาไรตั้งต้น 299,405 บาท, ขาดทุนตั้งต้น 335,407 บาท) (แผนภูมิท5ี่ .)
เนื่องจากบางกลุ่มรหัสโรค มีความหลากหลายของแต่ละรหัสโรคมากเกินไป จึง
จัดลาดับไว้ท้ายสุดของการเรียงลาดับกลุ่มรหัสโรคที่โรงพยาบาลจะพัฒนาก่อนหลัง เช่น C75-80 (Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and
multiple sites) จะเห็นว่าเป็นการรวมกลุ่มของโรคที่มีความหลากหลายมาไว้ด้วยกัน
ทาให้หารูปแบบจาเพาะได้ยาก ส่วนกลุ่มรหัสโรค D31-48 (Other in situ and benign
นว่าเป็behavior)
นการรวมกลุ
่มของโรคที
วาม
แม้ดูเหมื
อนน่าจะมี่มคีความ
neoplasm and multiple
neoplasm of sites)
uncertain จะเห็
and unknown
ว้ ยกั
น ใท�นรายละเอี
ำให้หารูปยแบบจ�
เพาะได้
ส่วนกลุ่อ ม่
หลากหลายเช่หลากหลายมาไว้
นเดียวกัน แต่เมื่อดเข้
าไปดู
ดกลับำพบว่
า มียเาก
พียงโรคชื
รหั
ส
โรค
D31-48
(Other
in
situ
and
benign
neoplasm
and
myeloplastic syndrome เท่านั้นจึงจัดเรียงลาดับตามปกติ

neoplasm of uncertain and unknown behavior) แม้ดู
เหมือนน่าจะมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน แต่เมือ่ เข้าไปดูในราย
แผนภูมิท5ี่ . แสดงกลุ่มโรคที่กาไรไม่ต่างจากขาดทุนมากแต่มูลค่าของส่วนที่เป็น
ละเอียดกลับพบว่า มีเพียงโรคชือ่ myeloplastic syndrome เท่านัน้
กาไรตั้งต้นหรือขาดทุนตั้งต้นสูงมาก
จึงจัดเรียงล�ำดับตามปกติ
แผนภูมทิ ี่ 5. แสดงกลุม่ โรคทีก่ ำ� ไรไม่ตา่ งจากขาดทุนมากแต่มลู ค่า
ของส่วนทีเ่ ป็นก�ำไรตัง้ ต้นหรือขาดทุนตัง้ ต้นสูงมาก

ดังนัน้ จะได้รหัสโรคใน Financial table ดังนี้
ดังนั้นจะได้รหัตารางที
สโรคใน ่ Financial
table ดัtable
งนี้
1. Financial
ตารางที่1. Financial table
กลุ่ม
รหัส
โรค

36,002 บาท (
มิท5ี่ .)

มากเกินไป จึง
พัฒนาก่อนunspecified and

ายมาไว้ด้วยกัน
situ and benign

อนน่าจะมีความ
มีเพียงโรคชื่อ

าของส่วนที่เป็น

C221
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C0-141
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C153,4
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D31483,4
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C33-375
C535

กาไร/จานวน

ขาดทุน/จานวน

หากเพิ่มจานวน
ผู้ป่วย 10%

หากลดจานวนเวช
ระเบียนที่ ขาดทุน10%
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ราย

(คน)
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สุทธิที่
เพิ่ม
ต่อ
กลุ่ม
รหัส
โรค
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เพิ่ม
(คน)
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มูลค่าที่
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การ
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เวช
ระเบียน
ที่
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1แฟ้ม
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104

11,223.6

53

32,985

15.7(16)
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20,115

9,625

42

9,733

9

31,666

7,937

105

17,247

32

28,150
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56

18,082

16

5,760

21

0

0

634

2

26,390

8

-21,049

19,563

2

32,740

6

-15,732

7,661

4

61,999

2

-9,335

3,258

1

36,374

2

-6,949

0

0

61,722

1

-3,600

5,518

52

15,258

21

6,697

29

6,278

34

5.1(5)

17,422.2(0.9)

19,358

13.7(14)

80,588.8(3.2)

25,184

22,241

7.2(7)

43,552(1.6)

27,220

12,096

2.19(2)

0

1(1)

21,619.2(0.8)

27,024

0.8

31,381.8(0.6)

52,303

0.6

13,932(0.2)

69,660

0.3

7,926.4(0.2)

39,632

0.1

6,172.2(0.1)

61,722

-3,349

7.3

43,629.6(2.1)

20,776

-1,924

6.3

44,115(3.4)

12,975

1.กลุ่มโรคที่โดยรวมแล้วสร้างกาไรสุทธิ
2.กลุ่มโรคที่สร้างกาไรสุทธิโดยขาดทุนน้อย
3, กลุ่มโรคที่โดยรวมแล้วสร้างความขาดทุนสุทธิ
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1. กลุม่ โรคทีโ่ ดยรวมแล้วสร้างก�ำไรสุทธิ
2. กลุม่ โรคทีส่ ร้างก�ำไรสุทธิโดยขาดทุนน้อย
3. กลุม่ โรคทีโ่ ดยรวมแล้วสร้างความขาดทุนสุทธิ
4. กลุ
ม่ โรคทีส่ Financial
ร้างความขาดทุ
นสุนทได้ธิโวดยมี
ำ� ไรน้
อย ่ขาดทุนสุทธิสูงนั้น
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table จะเห็
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ต้นหรือขาดทุนไขเวชระเบี
ตัง้ ต้นสูงมาก
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ข่ าดทุนบาท เลย
เท่านั้นก็สามารถเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลได้สูงถึง 27,024
– 69,660
ทีเดีสุยทวธิสงู นัน้ มีจำ� นวนผูป้ ว่ ยไม่มากแต่มลู ค่าขาดทุนสูง แต่โดยรวม
แล้วขาดทุนตัง้ ต้นสูงสูก้ ลุม่ ทีส่ ร้างก�ำไรสุทธิสงู ไม่ได้ หากสามารถ
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รายผล
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่นอนรั

1.กลุ่มโรคที่โดยรวมแล้วสร้างกาไรสุทธิ
2.กลุ่มโรคที่สร้างกาไรสุทธิโดยขาดทุนน้อย
3, กลุ่มโรคที่โดยรวมแล้วสร้างความขาดทุนสุทธิ
4.กลุ่มโรคที่สร้างความขาดทุนสุทธิโดยมีกาไรน้อย
5.กลุ่มโรคที่กาไรไม่ต่างจากขาดทุนมากแต่มูลค่าของส่วนที่เป็นกาไรตั้งต้นหรือขาดทุนตั้งต้นสูงมาก
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มาพัฒนาเป็นอันดับแรกจะเป็นกลุ่มโรคในล�ำดับที่ 4 และ 3
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จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ทา่ นพิจารณา โดยแนวทางนี้อาจจะเหมาะสาหรับบาง
ให้กบั โรงพยาบาล เราคงไม่ตอ้ งการเพิม่ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยในกลุม่ ทีส่ ร้าง
โรงพยาบาล แต่แนวทางนี้ไม่ใช่สิ่งตายตัว ยังต้องปรับตามบริบทของแต่ละโรคร่วม
ความขาดทุนให้โรงพยาบาล ดังนัน้ จึงเหลือเพียงวิธวี เิ คราะห์หา
ด้วย
สาเหตุจากข้อมูลในเวชระเบียนเดิมทีม่ ี ความคุม้ ค่าในการวิเคราะห์
เวชระเบียนพบว่ากลุม่ โรคทีเ่ หมาะสมจะน�ำมาวิเคราะห์เป็นอันดับ
VI. เอกสารอ้างอิง
แรกจะเป็นกลุม่ โรคในล�ำดับที่ 3, 5, 2 และ 4 มากกว่ากลุม่ โรค
ล�ำดับที1่
[1] P. Desai, R Eljazzar, “Post-Implementation Cost-Analysis of the ICD-10-CM Transition on Small
นัน้ แนวทางเลื
อกกลุ
ม่ รหัJournal
สโรคเพื
่Health
เพิม่ &รายได้
โรงพยาบาล
andดังMedium-Sized
Medical
Practices,”
of อ
Medicalให้
Economics
vol. 4No.1:4,pp 16
ของงานวิจัยนี้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ท่านพิจารณา โดย
แนวทางนี้อาจจะเหมาะส�ำหรับบางโรงพยาบาล แต่แนวทางนี้
ไม่ใช่สงิ่ ตายตัว ยังต้องปรับตามบริบทของแต่ละโรคร่วมด้วย
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จากตาราง Financial table จะเห็นได้ว่ากลุ่มรหัสโรคที่ขาดทุนสุทธิสูงนั้น
มีจานวนผู้ปว่ ยไม่มากแต่มูลค่าขาดทุนสูง แต่โดยรวมแล้วขาดทุนตั้งต้นสูงสู้กลุ่มที่
สร้างกาไรสุทธิสูงไม่ได้ หากสามารถแก้ไขเวชระเบียนได้เพียง 1 เวชระเบียน
เท่านั้นก็สามารถเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลได้สูงถึง 27,024 – 69,660 บาท เลย
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Development of diagnosis directory and algorithm to facilitate
physician diagnosis mapping with concepts in international
classification of diseases
Wansa Paoin

Faculty of Medicine, Thammasat University

Introduction

The International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems 10th revision or ICD-10 is the
classification of diseases system developed and maintained
by the World Health Organization – WHO since 1946.
The current edition is the 5th edition released in 2016[1].
Many countries in the world use ICD-10 as the coding
system to capture diagnosis statement in the patient
records and produce morbidity and mortality statistics
and compare health situation among countries in the
same region.
Since 1994, Thailand used ICD-10 in all public
hospitals to capture all diagnosis statements for every
out-patient department (OPD) visits as well as every
in-patient department (IPD) admission episodes. Since
2015, all individual patient data with ICD-10 codes from
all public health hospitals were reported to the Ministry
of Public Health, Thailand monthly. Each year 230 million
OPD ICD-10 codes and 24 million IPD ICD-10 codes
were sent to the Ministry for analysis and statistics
production.
Literature Reviews
A. Diagnosis Statement Lists
The first international diagnosis statement list was the
International Nomenclature of Disease (IND) developed
by the Council for International Organization at the World
Health Organization in Geneva Switzerland in the 1970s[2].
However, the compilation of all diagnosis statement could
not be finished as plan.
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82

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 82-85, 2020

Current ICD-10 coding in hospitals require a huge
amount of work. Most of ICD-10 coding work were done
by clinical coders in the hospital. However, the number
of competent clinical coders in Thailand is not enough to
supply all hospitals. So some hospitals assigned the ICD-10
coding job to some physicians or nurses which may
produce many coding errors due to lack of knowledge
in clinical coding rules.
The automatic or semi-automatic ICD-10 coding system
should be developed to replace the manual methods of
ICD-10 coding in hospitals. In order to create the system,
the diagnosis directory and algorithm to facilitate physician
diagnosis mapping with concepts in ICD-10 must be
developed first.

Keywords: ICD-10 codings, diagnosis direcoty, diagnosis
mapping algorithm, semi-automated ICD-10 coding
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The second international diagnosis statement list came
from adaptation of the Systematized Nomenclature of
Medicine (SNOMED)[3] which was a product created from
the United States of America Systemized Nomenclature of
Pathology. From 2007, the International Health Terminology
Standards Development Organization (IHTSDO) owned and
maintained SNOMED to be used by many countries. As of
January 2019, it has 349,548 concepts including body
structure, event, pathogens, drug etc. besides the diagnosis
concepts. Usage of SNOMED-CT in any applications need
license from SNOMED International. This requirement limit
the opportunity to use the system in developing countries.
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The Unified Medical Language System (UMLS) is
a medical term lists that was developed and maintain by
the U.S. National Library of Medicine (NLM)[4]. The system
contains 5 million biomedical concepts name. The license
for usage of the metathesaurus could be obtained free
from NLM for non-commercial use.
The ICD-10 concepts are different from the other
terminology systems. Each concept of ICD-10 represent
a class of disease, so only 14,200 concepts was published
in volume 1 of ICD-10. Classification of disease in ICD-10
was based on patient context and diagnosis statement[5].
So one diagnosis statement of different patient context
could be mapped to different ICD-10 codes. For example;
a diagnosis statement of acute cystitis could be mapped
to N30.0 for a male patient but the same diangosis acute
cystitis must be mapped to O23.1 for a pregnant woman.
The first diagnosis statement list for Thailand was created
by the author in 2009[6]. Data from discharge summary
of the patients from 11 hospitals during July 2004 to
August 2005 were used to build a common diagnosis
statement list comprised 23,024 diagnosis statements.
B. Diagnosis Statement Text Processing
Text mining or text analytics is the process of deriving
high-quality information from text. In order to get information
from text effectively, we need natural language processing
algorithms so a computer program can interpret what was
written in natural text using computation linguistic methods.
Diagnosis statement text processing can use the same
building blocks for natural text processing[7]. Main
steps are 1) Segmentation and Tokenisation 2) Lemmatization
3) Stemming 4) Compound splitting 5) Abbreviation
detection and expansion 6) Spell checking and spelling
error correction. However, diagnosis statements contain
more noise in the form of incomplete word, misspelled
word and non-standard abbreviation that can make the text
processing difficult.
Text similarity analysis measure how two entities of
text are close or far apart from each other. To do statement
similarity analysis between the input diagnosis statement
and diagnosis statement in the diagnosis directory,
we need measurements methods which support analyzing
of noun phrases similarity [8]. There are three metrics for
this purpose i.e. cosine similarity, Hellinger-Bhattacharya
distance and Okapi BM25 ranking.

The cosine similarity method gives us the cosine angle
between two diagnosis statement represent in the vectorized
forms. Two diagnosis statement vectors having similar
orientation will have scores closer to 1 (cos0o).
The Hellinger-Bhattachrya distance (HB distance) could
be used to measure frequency distributions distance between
two diagnosis statement so a value of 0 indicates perfect
similarity and high value indicate some dissimilarity.
The Okapi BM25 ranking is a document ranking and
retrieval function bases on a Bag of Words-based mode.
The input diagnosis statement BM25 score could be
computed and score comparison could be done with
the diagnosis statement in the directory. Top N most
relevant diagnosis statement could be displayed ranked by
BM25 scores. The most relevant diagnosis statement get
the highest score.
III. Development Methodology
A. Diagnosis Directory
Diagnosis directory is the list of diagnosis statements.
A diagnosis statement is the noun phrases that the physician
recorded in the section “Diagnosis” or “Impression” of
the patient medical record. The diagnosis statements are
the physician opinions about the disease names of the
patient. One diagnosis statement may contain 1-6 words
from medical terms or common terms. For examples, the
diagnosis statement may be pneumonia, acute tonsillitis,
chronic kidney disease, chronic obstructive pulmonary
disease, open intertrochanteric fracture of left femur etc.
To facilitate physician diagnosis mapping with concepts
in ICD-10, the diagnosis directory should contain diagnosis
statements that could be mapped to the original physician
diagnosis on one side as well as mapped to the concepts
in ICD-10 on another side easily. However, this is the
difficult task because the number of all possible diagnosis
statements in English is around 300,000 statements, while
the number of concepts in ICD-10 is 14,200 concepts. The
diagnosis directory must contain “common” diagnosis
statements that can be used to map various diagnosis
statement with similar concepts into one common diagnosis
statement. The diagnosis directory must also contain
mapping between common diagnosis statement and common
ICD-10 concepts as shown in Table 1.
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full word (s).
ICD-10, the diagnosis directory should contain diagnosis
statements that could be mapped to the original physician
2) Stop words removed or replaced. In this step the system
diagnosis on one side as well as mapped to the concepts in
remove any stop words from the original statement. The stop
ICD-10 on another side easily. However, this is the difficult
word list was built using WordNet stop words [7] with
task because the number of all possible diagnosis statements in
English is around 300,000 statements, while the number of
combination of ICD-10 stop words (for examples; left of right
concepts in ICD-10 is 14,200 concepts. The diagnosis
should be removed while malignant cell types words should be
directory must contain “common”
diagnosis
Wansa
Paoin,statements
Diagnosisthatdirectorychange
and algorithm
to orfacilitate
physician diagnosis mapping
to cancer
carcinoma).
can be used to map various diagnosis statement with similar
concepts into one common diagnosis statement. The diagnosis
3) Spell checking. In this step the system correct
directory must also contain mapping between common
misspelling word by Peter Norvig algorithm [8] by comparing
diagnosis statement and common ICD-10 concepts as shown
with
WordNet
corpus
plusthe
ICD-10
list.statement
TABLE
was chronic
kidney
disease,
set of word
diagnosis
in Table 11.:		 Original diagnosis, Common diagnosis and

July 2004 to August 2005
diagnosis statement list
ents.

t Text Processing
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tation linguistic methods.
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on 2) Lemmatization 3)
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nd spelling error correction.
tain more noise in the form
word and non-standard
processing difficult.

TABLE 1 : Original
diagnosis,
Commonconcepts
diagnosis and Common ICD-10
				
Common
ICD-10
concepts

Original Diagnosis

re how two entities of text
h other. To do statement
put diagnosis statement and
nosis directory, we need
upport analyzing of noun
ree metrics for this purpose
Bhattacharya distance and

Carcinoma of colon

Carcinoma of colon

Carcinoma of colon

Duke B Cancer of colon
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ICD-10 Concepts

Malignant neoplasm
of colon
Malignant neoplasm
of colon
Malignant neoplasm
of colon

The diagnosis
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work
The
work
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two
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two
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diagnosis list from the author research work in the past [3].
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in English, so mapping algorithm was built by (1) composition
and arrangement of English natural language processing
algorithm
and Algorithm
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Mapping
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are;Thailand
1) abbreviation
conversion
stop
Thealgorithm
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Common Diagnosis

Adenocarcinoma of colon

(1) composition and arrangement of English natural language
1) Abbreviation conversion. In this step the system check
processing
algorithm was
and found
(2) adding
steps input
to match
if any abbreviation
in thenew
original
by
ICD-10 context
The algorithm steps are; 1) abbreviation conversion
2) stop words removed or replaced 3) spell checking
4) word counting and selection of appropriate set of
diagnosis statement 5) similarity measurement 6) output
of results.
1) Abbreviation conversion. In this step the system
check if any abbreviation was found in the original input
by comparing each word with the abbreviation dictionary.
If any abbreviation was found the system change all
abbreviation to full word (s).
2) Stop words removed or replaced. In this step the
system remove any stop words from the original statement.
The stop word list was built using WordNet stop words
[7] with combination of ICD-10 stop words (for examples;
left of right should be removed while malignant cell types
words should be change to cancer or carcinoma).
3) Spell checking. In this step the system correct
misspelling word by Peter Norvig algorithm [8] by comparing
with WordNet corpus plus ICD-10 word list.
4) Word counting and selection of appropriate set of
diagnosis statement. In this step the system count the
number of words in the original statement and select the
appropriate set of diagnosis statement which was grouped
by number of words. For examples, if the original statement
Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 82-85, 2020

Word
and selection of appropriate set of
with4)three
wordscounting
were selected.
diagnosis statement. In this step the system count the number
5) Similarity
In thisand
stepselect
the system
of words
in themeasurements.
original statement
the appropriate
set
diagnosis
statement
whichsimilarity
was grouped
usedofCosine
similarity
to measure
betweenbythenumber of
words. For examples, if the original statement was chronic
original disease,
statementthe
andsettheofdiagnosis
andwith
return
kidney
diagnosisstatement
statement
three words
were
selected.
the Cosine similarity value.

6)
Output of results.
In this step
return
5) Similarity
measurements.
In the
this system
step the
system used
Cosine
similarity
to
measure
similarity
between
the original
the output based on similarity value. If the similarity value
statement and the diagnosis statement and return the Cosine
is higher than
0.7 the system return the diagnosis statement
similarity
value.
in the
diagnosisof directory.
returnreturn the
6) Output
results. InElse,
this the
step system
the system
output
based
similarity value. If the similarity value is
“No match
was on
found”.

higher than 0.7 the system return the diagnosis statement in
the diagnosis directory. Else, the system return “No match was
found”.
IV. Results and Discussions

The diagnosis directory contains 43,331 diagnosis
IV. TheResults
Discussions
statements.
directory couldand
be divided
into 10 subsets
diagnosis
directory
contains
withThe
the number
of diagnosis
statements
shown in43,331
Table 2. diagnosis
statements. The directory could be divided into 10 subsets
TABLE 2 : Number of diagnosis statement in each
with the number of diagnosis statements shown in Table 2.
			 directory set
TABLE 2 : Number of diagnosis statement in each directory set
Number of words in set

1

the f
softw
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findin
reduc
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Number of diagnosis statements

3,682

2

13,654

3

10,697

4

6,006

5

3,357

6

2,291

7

1,389

8

844

9

565

more than 10

846

The algorithm was tested using OPD diagnosis data
The algorithm was tested using OPD diagnosis data from
from community
one community
hospital
of Ministry
the Ministry
of Public
one
hospital
of the
of Public
Health. The
data
400contain
diagnosis
statements.
The algorithm
Health.contain
The data
400 diagnosis
statements.
The could
map 252 (63.0%) original diagnosis statements to diagnosis
algorithm could
map(38.0%)
252 (63.0%)
original(Cosine
diagnosis
directory
with 152
exact match
similarity =
1.0).
statements to diagnosis directory with 152 (38.0%) exact
match (Cosine similarity = 1.0).
Development of diagnosis directory and algorithm to
facilitate physician diagnosis mapping to diagnosis directory
3
is the first step of building the semi-automate ICD-10
coding software. If the algorithm could map most of the
physician original diagnosis statements to the diagnosis
statement in diagnosis directory, then the next parts i.e.
mapping to ICD-10 could be added easily. In the first
testing the algorithm could map 63.0% of the original
diagnosis statement. However, this finding mean that in
the future we can use the algorithm to reduce 63% of
the manual work done by clinical coders.
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In order to increase performance of the algorithm,
we can use the list of un-match original diagnosis statement
to create additional diagnosis statements and append to
the previous directory manually or we may add another
step in the algorithm to learn from the users who check
and add more diagnosis statement into the directory.
So these are some issues for improvement in the future
research.
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลลัพธ์ทางการเงินของผูป้ ว่ ยในจ�ำแนกตามแผนก
ของโรงพยาบาล
พงศกร พงศาพาส

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ

ปัจจุบนั ผลลัพธ์ทางการเงินของโรงพยาบาลถือเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
หนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้โรงพยาบาลมีงบประมาณเพียงพอทีจ่ ะประกอบ
กิจการการให้บริการ ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพทางการรักษา
ให้ทันสมัยและดีขึ้น ผลลัพธ์ทางการเงินของโรงพยาบาล
สามารถคิดได้จากเงินที่ได้รับตอบแทนของการรักษาหักจาก
ต้ น ทุ น ที่ ไ ด้ ใ ช้ ไ ปในการรั ก ษา ซึ่ ง การให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยใน
ถือเป็นส่วนส�ำคัญที่สามารถส่งผลต่อสถานะทางการเงินของ
โรงพยาบาลได้ การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานะ
ทางการเงินผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาล โดยแยกรายแผนกเพือ่ หาก
ลุ่มโรคที่เปรียบเทียบค่าตอบแทนของการรักษาตามสิทธิกับ
ต้นทุนการรักษาของโรงพยาบาล และจ�ำแนกเป็นกลุม่ ทีส่ ง่ ผลให้
โรงพยาบาลได้กำ� ไรหรือขาดทุน (High loss/profit) 10 อันดับ
แรกของในแต่ละแผนก

บทน�ำ

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการที่ให้การส่งเสริม ป้องกัน
รักษา และฟืน้ ฟูความเจ็บป่วยแก่ประชาชน ในประเทศไทยมีความ
แตกต่างระหว่างสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลในส่วนของ
ภาครัฐกับภาคเอกชน อันเนือ่ งมาจากการเก็บค่าบริการดังกล่าว
ข้างต้นมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อเนือ่ งท�ำให้เกิดความแตกต่าง
ของการให้บริการทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณของการให้
บริการเช่น จ�ำนวนผูใ้ ช้บริการในภาครัฐมีมากกว่า เพราะค่าบริการ
มีระบบรองรับทีผ่ รู้ บั บริการเสียค่าใช้จา่ ยเพียงส่วนน้อย ส่งผลท�ำให้
เกิดความแออัด และระยะเวลารอคอยการรับบริการมากกว่า
ในภาคเอกชน เป็นต้น [1]
ในภาครัฐระบบประกันสุขภาพประกอบไปด้วย 3 ระบบ
ครอบคลุมประชากร 3 กลุม่ ซึง่ ผูด้ แู ลจะแยกออกเป็น 3 หน่วยงาน
ท�ำให้การบริหารงบประมาณค่าตอบแทนการรักษาไม่เท่ากันทั้ง
ผู้ประสานงาน : พงศกร พงศาพาส โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 (Tel.: 02 109
9111; E-mail address: pong_mz@hotmail.com)
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ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์สาเหตุทที่ ำ� ให้โรงพยาบาลขาดทุน ในกลุม่
โรคดังกล่าวจะเป็นกลุม่ โรคทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีใหม่ ทีท่ นั สมัย
ในปัจจุบัน ท�ำให้เกิดต้นทุนการรักษาที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการรักษาตามสิทธิ จึงมีความจ�ำเป็น
ในการปรับอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับรูปแบบการรักษา
ทีแ่ ตกต่างกัน โดยอ้างอิงตามต้นทุนของการรักษาให้เหมาะกับ
สถานพยาบาลแต่ละระดับทีต่ า่ งกัน

ค�ำส�ำคัญ: ผลลัพธ์ทางการเงินผูป้ ว่ ยใน
วันทีร่ บั ต้นฉบับ 20 สิงหาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 30 พฤศจิกายน
2563

3 ระบบ โดยแบ่งแยกได้ดงั นี้ คือ 1.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2.ประกันสังคม 3.สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
ในทั้งสามระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ป่วยในจะอิงระบบ
จ่ายค่าชดเชยตาม DRGs หรือคือค่าของกลุม่ โรคต่างๆ ในกลุม่
เดียวกัน กล่าวคือจ่ายค่ารักษาอ้างอิงตามมูลค่าทรัพยากรเฉลี่ย
(ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ :Relative Weight) ทีใ่ ช้ในการรักษาแต่ละ
กลุ่มโรคนั้นๆ โดยมีการปรับเพิ่มหรือลดตามวันนอนของกลุ่ม
โรคในผู้ป่วยแต่ละรายอีกที(ค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว :
Adjusted Relative Weight) [2]
การจ่ายเงินชดเชยแบบระบบ DRGs ยังมีขอ้ จ�ำกัด เช่นการ
รักษาในกลุม่ โรคเดียวกัน มีความแตกต่างทัง้ ในแง่ของทรัพยากร
ยาหรือเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล ท�ำให้
โรงพยาบาลทีม่ คี วามทันสมัยในด้านการรักษา มีตน้ ทุนการรักษา
ทีส่ งู กว่าเงินชดเชยทีไ่ ด้รบั จากการเบิกจ่ายตามระบบ DRGs และ
จากทีก่ ล่าวมาท�ำให้เกิดสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลอาจไม่
คุม้ ทุน เพราะถูกจ�ำกัดด้วยระบบ DRGs [3] สถานะทางการเงิน
ที่จ�ำกัดท�ำให้โรงพยาบาลมีแนวโน้ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รักษาเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น ใช้ยาชื่อ สามัญแทนยาชื่อการค้า
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หลีกเลียงการใช้เทคโนโลยีการวินจิ ฉัย หรือการรักษาทีม่ รี าคาแพง
โดยไม่จำ� เป็น รวมถึงจ�ำกัดจ�ำนวนวันนอนให้สนั้ ลงหรือจ�ำหน่าย
ผูป้ ว่ ยกลับบ้านเร็วขึน้ การปรับเปลีย่ น พฤติกรรมหากค�ำนึงถึง
การประหยัดค่าใช้จา่ ยมากกว่าคุณภาพ การรักษาอาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการรักษาได้ [4]
โดยทั่วไปโรงพยาบาลรับทราบสถานะทางการเงินจากการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเรียกเก็บกับจ�ำนวนเงินทีได้รับชดเชยจาก
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึงอาจกล่าวได้วา่ เป็นการ
ประมาณการสถานะทางการเงิน แต่สถานะทางการเงินทีแ่ ท้จริง
คือ การเปรียบเทียบต้นทุนการให้บริการกับจ�ำนวนเงินทีได้รับ
ชดเชย แต่เนือ่ งจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มกี ารค�ำนวณต้นทุน
ต่อหน่วย การให้บริการจึงไม่สามารถทราบสถานะทางการเงิน
ทีแ่ ท้จริงได้ [5]
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานะทางการเงินผูป้ ว่ ย
ในของโรงพยาบาล โดยแยกรายแผนกเพือ่ หากลุม่ โรคทีเ่ ปรียบ
เทียบค่าตอบแทนของการรักษาตามสิทธิกบั ต้นทุนการรักษาของ
โรงพยาบาล และจ�ำแนกเป็นกลุม่ ทีส่ ง่ ผลให้โรงพยาบาลได้กำ� ไร
หรือขาดทุน (High loss/profit) 10 อันดับแรกของในแต่ละแผนก
โดยอิงกับปริมาณผู้ป่วย (High volume) ที่ขาดทุนหรือก�ำไร
โรคนัน้ ๆ ด้วย เพือ่ ตัดข้อมูลในโรคทีท่ ำ� ก�ำไรหรือขาดทุนมากแต่
มีปริมาณผูป้ ว่ ยน้อยราย เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากร
การรักษาให้เหมาะสมเฉพาะกลุม่ ทีข่ าดทุน หรือส่งเสริมนโยบาย
แผนเชิงธุรกิจในกลุม่ ทีท่ ำ� ก�ำไรให้กบั โรงพยาบาลของแต่ละแผนก

วิธีการด�ำเนินงาน

การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
ศึกษาในส่วนของการดึงข้อมูลย้อนหลังในส่วนของฐานข้อมูล
ผูป้ ว่ ยในทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ปี พ.ศ. 2559-2561
1. น�ำเข้าข้อมูลเข้าสูโ่ ปรแกรม Qlickview
2. ท�ำตารางเปรียบเทียบค�ำนวณผลลัพธ์ของก�ำไรหรือขาดทุน
โดยคิดจากค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ทปี่ รับค่าแล้วคูณด้วยอัตราจ่าย
แต่ละสิทธิ น�ำไปหักจากต้นทุนของผูป้ ว่ ยแต่ละราย
3. ท�ำตารางเปรียบเทียบผลก�ำไรหรือขาดทุนแยกตามแผนกและ
จัดล�ำดับจากก�ำไรมากไปน้อย หรือขาดทุนมากไปน้อย
4. วิเคราะห์จ�ำนวนผู้ป่วยในส่วนที่ก�ำไรมากหรือขาดทุนมาก
โดยน�ำเฉพาะโรคทีม่ จี ำ� นวนผูป้ ว่ ยมากในกลุม่ ดังกล่าวเท่านัน้
5. น�ำเสนอข้อมูลไปยังแต่ละแผนกเพื่อท�ำการศึกษาข้อมูล
ถึงสาเหตุของการขาดทุนมากการรักษาในโรคดังกล่าว และ
ศึกษาถึงความเป็นไปได้เชิงธุรกิจในกลุม่ โรคทีท่ ำ� ก�ำไรมาก
น�ำเข้าข้อมูลเข้าสูโ่ ปรแกรม Qlickview และท�ำตารางเปรียบ
เทียบค�ำนวณผลลัพธ์ของก�ำไรหรือขาดทุนโดยคิดจากค่าน�ำ้ หนัก
สัมพัทธ์ทปี่ รับค่าแล้วคูณด้วยอัตราจ่ายแต่ละสิทธิ น�ำไปหักจาก
ต้นทุนของผูป้ ว่ ยแต่ละราย

ภาพประกอบที่ 1 ตารางจ�ำแนกรายแผนกและผลลัพธ์
ทางการเงิน
หลังจากท�ำตารางสรุปผลทางการเงินขัน้ ต่อไปคือท�ำตารางดัง
ต่อไปนี้
1. ตารางจ�ำแนกรายแผนก
2. ตารางแสดงปริมาณคนไข้แยกตามโรคทีร่ บั การรักษา
3. ตารางแสดงโรคของผู้ป่วยที่ท�ำให้โรงพยาบาลได้ก�ำไรสูงสุด
10 ล�ำดับ
4. ตารางแสดงโรคของผูป้ ว่ ยทีท่ ำ� ให้โรงพยาบาลขาดทุนสูงสุด
10 ล�ำดับ
5. ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ ตอนดังนี้
5.1		เลือกแผนกทีศ่ กึ ษา
5.2 เลือกตารางกลุม่ โรคทีท่ ำ� ก�ำไรสูงสุด หรือ ขาดทุนสูงสุด
5.3 เทียบกลุม่ โรคกับตารางจ�ำนวนผูป้ ว่ ย ในกรณีทมี่ ผี ปู้ ว่ ย
			มีจำ� นวนมากจะโรคนัน้ ๆ มาท�ำการศึกษาต่อ หากจ�ำนวน
			มีนอ้ ยจะตัดออก
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ภาพประกอบที่ 2 ตารางจ�ำแนกรายแผนก
ภาพประกอบที่ 4
ตัวอย่างโรคนิว่ ในถุงน�ำ้ ดีทขี่ าดทุนมากและมีปริมาณคนไข้มาก

ภาพประกอบที่ 3 ตารางแผนกและกลุม่ โรค 10 อันดับ
ก�ำไร/ขาดทุน
ท�ำการกดเลือกโรคจากตารางทีไ่ ด้ แล้วเทียบหาปริมาณเคส
ของแต่ละโรค เพื่อน�ำไปใช้ในแต่ละแผนกในการหาสาเหตุ
ค่าใช้จา่ ยทีส่ งู น�ำไปวิเคราะห์และบริการทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ในส่วนทีเ่ คสก�ำไรสูง น�ำไปใช้ในการวางแผนเชิงธุรกิจเพือ่ ส่งเสริม
การให้บริการในกลุม่ โรคดังกล่าว
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ภาพประกอบที่ 5 เด็กคลอดในโรงพยาบาลซึง่ มีปริมาณมาก
และท�ำก�ำไรได้เฉลีย่ 3261 บาทต่อเด็ก 1 คน
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บทสรุป

จากการน�ำข้อมูลผลลัพธ์ดา้ นการเงินของการรักษาโดยคิดจาก
ทีเ่ บิกได้ตามสิทธิหกั ล้างกับต้นทุนทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากรจริงๆ
ในผูป้ ว่ ยแต่ละราย ท�ำให้ทราบถึงผลลัพธ์สถานะด้านการเงินทีแ่ ท้
จริงของโรงพยาบาล ซึง่ ข้อมูลผลลัพธ์ดงั กล่าวสามารถน�ำไปใช้ใน
การบริหารและจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมในกลุ่มที่
ต้นทุนการรักษาสูงมากเมือ่ เทียบกับการเบิกได้ตามสิทธิ ซึง่ สาเหตุ
อาจเกิดได้จากเครือ่ งมือการรักษาปัจจุบนั ทันสมัยขึน้ และการใช้
วัสดุอปุ กรณ์เหล่านี้ ส่งผลให้ตน้ ทุนการรักษาสูงขึน้ ยกตัวอย่าง
เช่นการผ่าตัดนิ่วในถุงน�้ำดี มีการผ่าตัดผ่านกล้องทดแทนการ
ผ่าตัดแบบปกติ
ในส่วนของการรักษากลุม่ โรคทีเ่ บิกตามสิทธิได้มากกว่าต้นทุน
ค่ารักษาจริง บางบริการสามารถปรับบริบทของการให้บริการเพือ่
ส่งเสริมการรักษาในกลุม่ นีม้ ากขึน้ เช่น บริหารจัดการห้องพิเศษ
หรือช่องทางการดูแลคนไข้กลุม่ นีม้ ากขึน้ เพือ่ ลดระยะเวลาการรอ
คอยหรือความแออัด เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษานี้ สิง่ ทีไ่ ด้ขอ้ มูลเพิม่ เติมคือสิทธิประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า มีอตั ราการเบิกจ่ายน้อยทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับสิทธิการรักษา
อืน่ ๆ ซึง่ เมือ่ วิเคราะห์ดใู นหลายๆโรคทีร่ กั ษา เมือ่ เทียบจากต้นทุน
การรักษา ผลลัพธ์ทางการเงินของสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะ
ขาดทุน จึงควรมีการทบทวนปรับอัตราการจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากรทีท่ นั สมัย
มากขึน้
และในส่วนของข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั นีเ้ ป็นฐานข้อมูล
ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึง่ อาจมีความแตกต่าง
ในบริบทและทรัพยากรที่ใช้ในการรักษาจากต่างโรงพยาบาลอื่น
จึงควรท�ำการส�ำรวจข้อมูลแต่ละโรงพยาบาล เพื่อวิเคราะห์ผล
ประกอบการทางการเงินในแต่ละโรงพยาบาล

เอกสารอ้างอิง

[1] ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, ชาญวิทย์ ทระเทพ, จเด็จ ธรรมธัชอารี,
วินยั ลิสมิทธิร์ ะบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาล
เอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจส�ำหรับ
โรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ, สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข
[2] อาณัติ วรรณศรี, สัมฤทธิ์ ศรีธำ� รงสวัสดิ์ การจ่ายค่าบริการ
ตามระบบกลุ ่ ม วิ นิ จ ฉั ย โรคร่ ว มของประเทศไทย และ
ต่างประเทศ, Journal of Health Systems Research
Vol. 8 No. 1 January-March 2014
[3] ศิรเิ กษม ศิรลิ กั ษณ์, ภัทรวีร์ ดามี การเปรียบเทียบระหว่าง
แบบกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม (DRGS) และผลลัพธ์จากการรักษา
ด้วยวิธกี าร เปลีย่ นถ่ายพลาสมาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร, วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 3
(ก.ย.-ธ.ค. 2561)
[4] ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผูป้ ว่ ย ส�ำนักวิจยั
เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, สถาบันวิจัยระบ
สาธารณสุข, กันยายน 2558
[5] สิรนิ ทร์ ภักดีพนั ธ์, ภูรี อนันตโชติ, ธิตมิ า เพ็งสุภาพ และ
สมรัฐ ตระกลูกาญจน์ สถานะทางการเงินและคุณภาพ
การบริการของโรงพยาบาล ภายใต้กลไกการจ่ายเงินแบบ
กลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม, วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ 2557 ; 9 ( 4 ): 213-221

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 86-89, 2020

89

90

Volume 6 Issue 2 July-December 2020

ISSN 2465-3616

9 772465 361002

ISSN : 2465-3616

Volume 6 Issue 2 July-December 2020

