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Thanaphot Yasamuth, et al. A Platform with wearable devices

A Platform with wearable devices for health-related 
activities

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

Received 31 August 2020; Accepted 30 November 
2020  
 

Thanaphot Yasamuth, Karn Yongsiriwit

Correspondence: Thanaphot Yasamuth, College of Digital Innovation Technology, Rangsit University, Mueang Pathum 
Thani District, Pathum Thani 12000 (Tel.: 090 165 8215; E-mail address: thanaphot.y60@rsu.ac.th)  

College of Digital Innovation Technology, Rangsit University



42

บทน�ำ
 ปัจจุบันการว่ิงได้รับนิยมอย่างมาก ล่าสุดประเทศไทย 
มีนักว่ิง 15 ล้านคน[1] ปัจจุบันกระแสการออกก�าลังกาย 
ด้วยการว่ิงเป็นท่ีนิยมของคนไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อดู 
สถิติตัวเลขนักว่ิงในไทยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหดิลพบว่าในปี 2560 มจี�านวนกว่า 15 ล้านคน
เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ท่ีมอียู ่12 ล้านคน และหากเปรยีบเทียบ
จากปี 2545 ปีแรกๆ ท่ีทางส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการ 
สรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) รณรงค์ใหม้ีการวิง่ออกก�าลงักาย 
ซึง่พบว่ามนีกัว่ิงประมาณ 5.8 ล้านคนจงึเป็นส่ิงท่ียนืยนัได้เป็น
อย่างดีว่านกัว่ิงในไทยเพิม่อย่างก้าวกระโดด

แพลตฟอร์มที่ท�ำงำนร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่เพื่อกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสุขภำพ

ธนพจน์ ญำสมุทร, กำนต์ ยงศิริวิทย์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูน้พินธ์ประสานงาน: ธนพจน์ ญาสมทุร วิทยาลัยนวัตกรรม
ดิจทัิลและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยรงัสิต อ.เมอืง 
จ.ปทุมธาน ี12000 (โทร.: 090 165 8215; E-mail address: 
thanaphot.y60@rsu.ac.th)   

บทคัดย่อ
ปัจจบุนัการจดักจิกรรมท่ีเกีย่วกบัสุขภาพเช่น งานว่ิงเพือ่สุขภาพ
มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากมีผู้สนใจกิจกรรม 
ท่ีเกีย่วกบัสุขภาพมากขึน้ ผูจ้ดังานจงึจ�าเป็นท่ีจะต้องเพิม่จ�านวน 
เจ้าหน้าท่ีมากขึน้ตามไปด้วยเพือ่เฝ้าระวัง ดูแลผูท่ี้ได้รบับาดเจบ็ 
หรือผู้ป่วยด้วยโรคเฉียบพลันท่ีอาจไม่เคยแสดงอาการมาก่อน 
จนกระท่ังมีอาการอย่างกะทันหันจนอาจท�าให้ถึงแก่ชีวิตได ้
ด้วยจากหลายๆ ปัจจยั เช่น จากร่างกายท่ีไม่สามารถปรบัตัวตาม 
ได้ทัน รวมไปถงึการท่ีผูร่้วมงานนัน้ฝืนร่างกายตนเอง กอ็าจจะ
ท�าให้หวัใจเต้นผดิจงัหวะและเกดิอาการเจบ็ป่วยร้ายแรงได้ด้วย
เจ้าหน้าท่ีภายในงานนัน้มจี�านวนจ�ากดัและมจี�านวนไม่มากพอ 
ท่ีจะสามารถดูแลผู้เข้าร่วมงานได้ทุกคน และด้วยการระบุ
ต�าแหน่งผูบ้าดเจบ็นัน้จะต้องท�าผ่านการส่ือสารเท่านัน้ จงึท�าให้
การระบุอาจคลาดเคล่ือนหรือไม่ชัดเจนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
พฒันาแพลตฟอร์มท่ีรบัค่าอัตราการเต้นของหวัใจจากอุปกรณ์
สวมใส่ และระบุต�าแหน่ง GPS ได้เมือ่ผูไ้ด้รบับาดเจบ็กดปุม่ 
SOS บนอุปกรณ์สวมใส่ ส่งไปยังเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีดูแลและ

รองรบัการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพือ่ได้ทราบต�าแหน่งผูไ้ด้รบับาดเจบ็ 
และสามารถเฝ้าระวังอาการจากอัตราการเต้นของหัวใจได้ว่า 
ผู้ได้รับบาดเจ็บวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มท่ี 
หวัใจจะเต้นผดิจงัหวะหรอืไม่ อกีท้ังยงัมกีารเกบ็ข้อมลูสุขภาพ 
อย่างต่อเนื่องในขณะท่ีผู้ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมภายในงาน  
เพื่อดูแนวโน้มความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นได้ และสามารถส่ง
ข้อมูลสุขภาพเหล่านั้นไปยังแพทย์ แพลตฟอร์มของเราได้มี
การน�าไปใช้จรงิแล้วในงานป่ันจกัรยาน ณ ค่ายเสือไปชุมเสือกล้า 
ณ ศูนย์การเรยีนรูก้ารท่องเท่ียวเชิงนเิวศ (ททท.) ท่ามะปรางค์ 
ปากช่อง เขาใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

ค�ำส�ำคัญ: กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ แพลตฟอร์มทางด้านสุขภาพ 
อุปกรณ์สวมใส่ และ อัตราการเต้นของหัวใจ

วันท่ีรบัต้นฉบับ 31 สิงหาคม 2563; วันท่ีตอบรบั 30 พฤศจกิายน 
2563  

 ท้ังนี้ การว่ิงมาราธอนในระดับโลกนั้น สหพันธ์สมาคม 
กรฑีานานาชาต ิ (International Association of Athletics  
Federations: IAFF)[2] ได้จดัท�ามาตรฐานการจดักจิกรรมว่ิง
ประเภทถนน โดยเน้นทีก่ารออกแบบการแข่งขัน ทั้งการวาง 
เส้นทาง ความปลอดภัย น�้าด่ืมและอาหาร ส่ิงอ�านวยความ
สะดวกกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ส�าหรับในส่วนของประเทศไทย 
พบว่าได้มกีารน�ามาพฒันาต่อยอดโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
การจดังานว่ิงไทย ด้วยการสนบัสนนุจากสมาพนัธ์ชมรมเดิน-ว่ิง 
เพือ่สุขภาพไทย สสส. และสมาคมกฬีากรฑีาแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ ตัง้แต่พ.ศ. 2557 และปรบัปรงุ พ.ศ.2562 
ซึง่ในคู่มอืระบุการจดักจิกรรมว่ิงประเภทถนนไว้ชัดเจนว่าการจดั
แข่งขนั ว่ิงมาราธอนต้องมหีน่วยแพทย์ รถพยาบาล ประจ�าตลอด
การแข่งขนั รวมถงึจดุปฐมพยาบาลตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะ
ต�าแหน่งท่ีมคีวามเส่ียงสูงว่าอาจมผีูบ้าดเจบ็ หรอืต�าแหน่งท่ียาก
ต่อการเข้าช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็น�าส่งโรงพยาบาล
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 Wristband[3] ท่ีเกีย่วข้องกบัการวัดชีพจรของผูส้วมใส่นัน้มี
อย่างหลากหลาย ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ และส่วน
ใหญ่มฟัีงก์ชันส�าคัญ ท่ีสามารถเกบ็ข้อมลูทางด้านสุขภาพอย่าง
อัตราการเต้นของหวัใจในแต่ละวันของผูส้วมใส่ได้ เพือ่เป็นข้อมลู
ส�าคัญในการตรวจวินจิฉัยโรคในอนาคตได้ หรอือาจจะเป็นข้อมลู
ส�าคัญเชิงสถติท่ีิสามารถน�ามาวิเคราะห์ความเส่ียงต่าง ๆ ได้ 
แต่ไม่มฟัีงก์ชันการแจ้งเตอืนไปยงับคุคลท่ีเกีย่วข้องให้ทราบได้ 
อย่างตวัอย่างจาก TSMACTIVE[4] ม ี Wristband ท่ีมไีฟ LED 
คอยเตอืนเมือ่อยูน่อกโซน ท�าให้กลับอยูใ่นโซนปกต ิ เช่ือมต่อ 
Application ได้ท้ัง iOS และ Android ติดตามก้าวเดิน 
บอกระยะทาง ความเรว็ แคลอรี ่แต่เป็นเพยีงการเกบ็ข้อมลูการ
เทรนได้เท่านัน้ และอีกวิจยัหนึง่เป็นรายงานการวิจยั ท่ีเกีย่วกบั
ความถกูต้องของการตรวจวัดอัตราการเต้นหวัใจ[5] ของอุปกรณ์
สวมใส่ออกก�าลังกาย ผลปรากฏว่า อตัราการเต้นหวัใจท่ีอปุกรณ์ 
แสดงผลนัน้ ผดิไปจากความเป็นจรงิท่ีเฉล่ีย 25 ครัง้ต่อนาที 
ซึง่ ดร. Edward Jo และ ดร. Brett A. Dolezal ผูท้�าส�ารวจ
ระบุว่า เทคโนโลย ีPure Pulse ท่ีวัดชีพจรอย่างต่อเนือ่งนัน้ ไม่มี
การแสดงผลท่ีถกูต้อง และยิง่ไม่น่าเช่ือถอื หากน�าไปใช้ขณะ 
ออกก�าลังกายช่วงฮาร์ทเรทระดับกลางจนถงึระดับสูง
 ในปัจจบุนั เทคโนโลย ีWristband ทางด้านสุขภาพในการ
วัดชีพจรของค่ายต่างๆ ท่ีพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง ด้วยเนือ่งจาก
ความสะดวกสบาย ท่ีมคีวามสามารถเหมอืนนาฬิกาข้อมอืท่ัวไป 
แต่สามารถวัดค่าชีพจร วัดความดันโลหติได้ จนปัจจบัุนสามารถ
ใส่ซิมและโทรออกไปยงัเบอร์โทรท่ีตัง้ไว้ได้ 
 ดังนัน้งานนีจ้งึมเีป้าหมายเพือ่พฒันาแพลตฟอร์มท่ีม ีLINE 
เป็นตวักลางส่ือสารท่ีมตีดิตัง้บน Smartphone ไม่ว่าจะเป็น iOS 
Android หรอื Web Application ร่วมกบั Wristband เพือ่ช่วย
ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ และเก็บข้อมูลสุขภาพอย่าง 
ต่อเนื่องในงานว่ิงมาราธอน อีกท้ังยังมีการแจ้งเตือนนั้นไปยัง 
เจ้าหน้าท่ีแต่ละคน เพือ่ท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ได้อย่าง 
ทันท่วงที โดยมคุีณสมบัตดัิงนี้
 - ท�างานบนระบบปฏบัิตกิาร iOS Android และ Web App
 - Wearable device มคีวามสามารถในการโทรออก
 - เจ้าหน้าท่ีสามารถตดิตามต�าแหน่ง GPS ได้
 - มกีารเกบ็บันทึกข้อมลูสุขภาพของผูส้วมใส่ Wearable
   device อย่างต่อเนือ่ง
 - มกีารส่งข้อมลู GPS ไปผ่าน Line@ ไปยงัเจ้าหน้าท่ี 
  แต่ละคน เมือ่ผูร่้วมงานได้รบับาดเจบ็แล้วท�าการกดปุ่ม SOS
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งำนที่น�ำเสนอ
 แพลตฟอร์มของเราท่ีมช่ืีอว่า Busy Organizer ServiceS 
(BOSS) เป็น platform ท่ีใช้ line@ เป็นตวักลางในการส่ือสาร
กับผู้ใช้งาน เพื่อท่ีผู้ใช้งานไม่จ�าเป็นต้องโหลดแอปเพิ่มและ
สามารถประยกุต์ใช้ได้หลายรปูแบบ ในโรงพยาบาล ในองค์กร 
ในการจดักจิกรรมท้่ีเกีย่วกบัสุขภาพ เช่นการแข่งขนัว่ิงมาราธอน 
ซึง่ได้มกีารน�าไปใช้จรงิแล้วในงานป่ันจกัรยาน แสดงภาพท่ี 1 
ค่ายเสือไปชุมเสือกล้า ณ ศูนย์การเรยีนรูก้ารท่องเท่ียวเชิงนเิวศ
(ททท.) ท่ามะปรางค์ ปากช่อง เขาใหญ่ โดยภายในงานท่ีผ่านมา
เรายงัไม่ได้น�าระบบมาใช้ร่วมกบั Wearable device ซ่ึงการใช้
นัน้เริม่จาก
 - สมคัรสมาชิก 
 - รอยนืยนัตวัตนจาก admin 
 - ท�าการช�าระเงนิ 
 - admin กท็�าการตรวจสอบการช�าระเงนิ
 - สามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ทันที
 - จะมกีารใช้ Line@ ในการ check in เข้าร่วมงาน 
 - ในระหว่างท่ีท�ากิจกรรม จะมีจุดให้ scan QR Code 
  เพือ่ท�าการ check in ตามจดุต่าง ๆ 
 - นอกจากนีย้งัมข้ีอมลูอืน่ ๆ ท่ีให้บรกิารด้วย เช่น แผนท่ี  
  แบบสอบถามและรายละเอียดของกจิกรรม 
 

ภาพท่ี 1 การท�างาน Busy Organizer ServiceS (BOSS)
ท่ีผ่านมา

 ทว่าในงานน�าเสนอนีเ้ราจะใช้ Busy Organizer ServiceS 
(BOSS) ร่วมกบั ภาพท่ี 2 Wearable device ท่ีส่ังท�าโดยเฉพาะ
ส�าหรบั แพลตฟอร์ม BOSS โดยมฟัีงก์ชันพืน้ฐานคือ SOS, 
GPS, Step Count, Heart Rate, Blood Pressure ในการตรวจ
วัดอัตราการเต้นของหวัใจส�าหรบัผูส้วมใส่ Wearable device 
ภาพท่ี 3 เป็นฟังก์ชันของ Wearable device ซ่ึงผู้สวมใส ่
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Wearable device นัน้ จะมปุ่ีม SOS เมือ่กดจะท�าการ โทรออก 
และตดิต่อส่ือสารกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลได้ และในส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีดูแลนัน้จะสามารถทราบอตัราการเต้นของหวัใจหรอืความดันโลหติ
ของผูส้วมใส่ได้แบบ Real Time ผ่านหน้าเว็บและมกีารแจ้งเตอืน
ฉุกเฉินกรณมีผีูร่้วมงานได้ท�าการกด SOS โดยเจ้าหน้าท่ีจะได้
รบัต�าแหน่ง GPS เพือ่ระบุต�าแหน่งผูท่ี้ต้องการขอความช่วยเหลือได้ 
จงึท�าให้สามารถเดินทางไปหาผูไ้ด้รบับาดเจบ็ได้ในทันทีท่ีมกีาร
กด SOS

ภาพท่ี 2 Wearable device ของแพลตฟอร์ม BOSS

ภาพท่ี 3 ฟังก์ชันโดยรวม

 ภาพท่ี 4 เป็นสถาปัตยกรรมการท�างานโดยภาพรวมของ 
Busy Organizer ServiceS (BOSS) คือ เมือ่ Wearable device 
สามารถจบัอัตราการเต้นของหวัใจหรอืความดันโลหติของผูส้วมใส่
ได้แล้ว Wearable device จะส่งข้อมูลไปยัง Server ด้วย 
Internet จาก SIM จากนัน้ Server จะท�าการเกบ็ข้อมลูท่ีได้
รบัเข้า Database เพือ่ท�าเป็นประวัตข้ิอมลูสุขภาพอย่างต่อเนือ่ง 
แล้วส่งข้อมลูต่อไปยงั Website เพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเฝ้าดู
ชีพจรและความดันโลหติผูร่้วมงานแต่ละคนได้ และเมือ่มกีารกดปุ่ม 
SOS จากผู้ร่วมงานท่ีได้รับบาดเจ็บจะท�าการส่งข้อมูลไปท่ี 

LINE@ เพื่อแจ้งข้อมูลต�าแหน่งผู้ได้รับบาดเจ็บกับเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีดูแลเพือ่ท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ได้รวดเรว็ท่ีสุด

ภาพท่ี 4 สถาปัตยกรรมหลักการท�างานของ Busy Organizer 
ServiceS (BOSS)

 เราได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Busy Organizer ServiceS 
(BOSS) ท่ีท�างานร่วมกบัสายรดัข้อมลูสุขภาพ ท่ีมหีน้าจอเหมาะสม
ต่อการใช้งานของผูส้วมใส่สายรดัข้อมลูสุขภาพ แสดงในภาพท่ี 5 
ซึง่เป็นหน้าจอของเจ้าหน้าท่ีโดยใช้ในการรบัแจ้งเตอืน SOS และ
ต�าแหน่ง GPS

ภาพท่ี 5 หน้าจอการรบัแจ้งเตอืน SOS และต�าแหน่ง GPS

 โดยในส่วนของ Web Application ของแพลตฟอร์ม Busy 
Organizer ServiceS (BOSS) นัน้ จะมกีารแสดงผลการบันทึก
ข้อมลูสุขภาพของผูร่้วมงานอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งจะแสดงผลเป็นกราฟเส้น ดังแสดง 
ในภาพท่ี 6 โดยจะเหมาะส�าหรบัให้เจ้าหน้าท่ีหลายคนสามารถ
ตรวจสอบสถานะของผูส้วมใส่ได้ตลอดเวลา เพือ่ดูแนวโน้มใน
การเกดิภาวะต่าง ๆ  ให้สามารถหาแนวทางช่วยเหลือได้อย่างทัน
ท่วงที
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ภาพท่ี 6 หน้าจอ Web Application ของ JubJai

สรุป
 การพฒันาแพลตฟอร์ม Busy Organizer ServiceS (BOSS) 
นี้มีขึ้นเพ่ือให้ผู้จัดงานสามารถติดตามเฝ้าระวังความรุนแรง
อาการบาดเจบ็ของผูร่้วมงานได้ และผูร่้วมงานท่ีมคีวามเส่ียงการ
เป็นโรคหวัใจ เพือ่น�าข้อมลูตรงนัน้ไปใช้ในการวินจิฉัยแนวโน้ม
ต่าง ๆ  ในการเกดิโรค ซึง่จะประมวลผลร่วมกบัข้อมลูอืน่ ๆ  เช่น
อาย ุ น�า้หนกั ส่วนสูง หรอืเกบ็เป็นข้อมลูเชิงวิจยัได้ในอนาคต 
เพ่ือดูแนวโน้มต่าง ๆ ได้ ส�าหรบัการน�าแพลตฟอร์มนีไ้ปใช้งาน
ในกจิกรรมของค่ายเสือป่ันท่ีผ่านมายงัไม่ได้มกีารใช้ Wearable 
device ในอนาคตทางผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะน�า Wearable 
device ไปใช้ในการท�ากจิกรรมจรงิต่อไป และในอนาคตจะมกีาร
ศึกษาเรื่องของความเส่ียงในการ detect เหตุการณ์ปัญหา
สุขภาพในกจิกรรมด้วย และศึกษาเพือ่พฒันา ECG เพิม่เพือ่
สามารถวัดคล่ืนไฟฟ้าหวัใจได้
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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. 

Keywords: GDental Service, Medical Tourism, and 
Dental record
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บทน�ำ
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทยเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของชาต[ิ1] การท�าทันตกรรม
กเ็ช่นกนั การท�าทันตกรรมในประเทศไทยเป็นท่ีนยิมอย่างมาก 
ไม่เพยีงแต่คนไทยด้วยกนัเท่านัน้ ยงัมช่ืีอเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก และ
ประเทศไทยยงัถอืเป็นหนึง่ในเป้าหมายของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
จากการจดัอันดับของ The International Healthcare Research 
Center หรอื IHRC พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทยอยูอั่นดับท่ี 6 ของโลก อันเนือ่งมาจากประเทศ 
ไทยมีค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมท่ีมีราคาถูกกว่าหลายๆ 
ประเทศ และยงัมสีถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากมาย[2]

 สุขภาพฟันเป็น ส่วนหนึง่ของความงามของใบหน้า ซึง่คน
ส่วนใหญ่มกัจะประทับใจเมือ่พบเจอ ส�าหรบัผูท่ี้มสุีขภาพฟันดี 
หรือมีฟันท่ีสวยงาม ย่อมสร้างรอยยิ้มท่ีสวยงามน่าประทับใจ 
สุขภาพฟันช่วยให้สุขภาพอืน่ๆ แขง็แรง ไปด้วย สืบเนือ่งจากฟัน
ใช้ในการบดเค้ียว ถ้าการบดเค้ียวมีปัญหา อาจจะส่งผลให้

เว็บแอพพลิเคชั่นส�ำหรับกำรรับบริกำรทันตกรรมในประเทศไทย

พงศธร ศักดิ์ศรีสุวรรณ, กำนต์ ยงศิริวิทย์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจทัิลและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยรงัสิต

ผู้นิพนธป์ระสานงาน: พงศธร ศักด์ิศรีสุวรรณ วิทยาลัย
นวัตกรรมดิจทัิลและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยรงัสิต 
อ. เมอืง จ. ปทุมธาน ี12000 (โทร.: 090 165 8215; E-mail 
address: pongsathorn.s60@rsu.ac.th)  

บทคัดย่อ
การรบับรกิารทันตกรรมในประเทศไทยเป็นท่ีนยิมไม่เพยีงแค่คน
ไทยเท่านัน้ ชาวต่างชาตยิงันยิมเข้ามารบับรกิารทางทันตกรรม
ในประเทศไทยอกีด้วย ประเทศไทยจงึถอืเป็นหนึง่ในจดุหมาย
ปลายทางของการท่องเท่ียงเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) 
เนื่องด้วยการท�าทันตกรรมในประเทศไทยมีคุณภาพท่ีเทียบเท่า 
กบัต่างประเทศในราคาท่ีน้อยกว่า ผูวิ้จยัจงึเล็งเหน็ถงึความส�าคัญ
ในการรองรบับรกิารการท�าทันตกรรมในประเทศส�าหรบัท้ังคนไทย
และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิ จงึได้พฒันา Web Application 
ท่ีมช่ืีอว่า Teeth & Travel Dental ส�าหรบัการจองการรบับรกิาร
ทางทันตกรรม นอกจากนีข้้อมลูการรกัษาทางด้านทันตกรรม 
ในปัจจุบันยังไม่สามารถเรียกใช้ได้ระหว่างสถานบริการทาง 

ทันตกรรม จงึท�าให้การรกัษาไม่ต่อเนือ่ง ระบบของเราจะช่วย
แก้ปัญหานีด้้วยการสร้างกระบวนการท่ีจะสามารถท�าให้ข้อมลู
การท�าทันตกรรมสามารถถูกเรียกใช้ระหว่างสถานบริการทาง
ทันตกรรมอีกด้วย 

ค�ำส�ำคัญ: การรับบริการทางทันตกรรม การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และข้อมูลการรักษาทางทันตกรรม

วันท่ีรบัต้นฉบบั 30 สิงหาคม 2563; วันท่ีตอบรบั 30 พฤศจกิายน 
2563   
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สุขภาพร่างกายในส่วนอ่ืนๆ แย่ไปด้วย อย่างการบดเค้ียวอาหาร 
ไม่ละเอียด จะเป็นสาเหตขุองปัญหา ของระบบย่อยอาหาร เช่น 
การดูดซมึสารอาหารต่างๆให้ร่างกายซึง่สุดท้ายอาจจะส่งผลต่อ
สุขภาพโดยรวม[3] ท้ังนีผู้วิ้จยัได้เล็งเหน็ถงึความส�าคัญถงึสุขภาพ
ในช่องปากจงึร่วมกนัผลักดัน Web Application นี ้ให้เป็นส่วนหนึง่
ของการท่องเท่ียวเชิงการสุขภาพ (Medical Tourism)
 การท่องเท่ียวเชิงทันตกรรม (Dental Tourism) เป็นส่วนหนึง่
ของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ท่ีมมีลูค่า 
ท่ีสูงมากและมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
อนาคต ท้ังนี ้Dental Tourism หมายถงึ การท่ีบคุคลเดินทาง
ไปต่างพรมแดนเพือ่เข้ารบับรกิารทางการแพทย์ท่ีได้มาตรฐาน
เทียมเท่าหรือดีกว่าในประเทศท่ีตนนั้นพักอาศัย เนื่องมาจาก
เหตผุลด้านค่าบรกิารทางการทันตกรรมท่ีต�า่กว่า บรกิารทางการ
ทันตกรรมท่ีไม่สามารถหาได้ในประเทศของตน หรอื ผูร้บับรกิาร
สามารถเข้าถงึบรกิารทางการทันตกรรมได้ง่ายกว่า ไม่ต้องรอคิว
ในการเข้ารบับรกิารทางการทันตกรรม[4] หากงานวิจยันีป้ระสบ
ความส�าเรจ็ผูวิ้จยัเช่ือว่าจะผูค้นจะมสุีขภาพฟันท่ีแขง็แรง รวมท้ัง
ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคลินิกทันตกรรม
ท่ัวไปประเทศไทยและยงัเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิการท่องเท่ียว
โดยตรงอีกด้วย
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 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน
สาธารณสุข ท�าให้มกีารเกบ็ข้อมลูการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง เกดิเป็น
ข้อมลูปรมิาณมหาศาลหรอื big data แต่ทว่าข้อมลูเหล่านัน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อมลูทางด้านการให้บรกิารทันตกรรมมกีาร
บันทึกรวบรวมแยกแต่ละสถานบรกิาร ท�าให้การรกัษาไม่ต่อเนือ่ง 
จงึเป็นท่ีมาของระบบ Teeth & Travel Dental ท่ีจะช่วยให้ 
ข้อมลูการท�าทันตกรรมสามารถเรยีกใช้ระหว่างสถานบรกิารทาง 
ทันตกรรม เพือ่ให้การรกัษาทันตกรรมมคุีณภาพท่ีดีขึน้
  
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
 Web Application ท่ีเกีย่วข้องกบัระบบการจองนัน้มหีลาก
หลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจองท่ีพกัอย่าง Agoda[5] ทีร่บั
ประกนัราคาห้องพกัท่ีถกูท่ีสุด ท่ีมกีารจดัเกบ็ข้อมลูจ�านวนมากไว้
ซึ่งอาจเปรียบเหมือน Big Data และสามารถน�าข้อมูลท่ีม ี
มาเปรยีบเทียบและวิเคราะห์เลือกท่ีพกัท่ีราคาถกูท่ีสุดมาแสดงให้
กบัลูกค้า นอกจากนี ้Web Application สามารถน�าข้อมลูจ�านวน
การจองท่ีพกัซึง่เป็นข้อมลูเชิงสถติท่ีิสามารถน�ามาวิเคราะห์แนว
โน้มของการท่องเท่ียวในแต่ละช่วงเวลาได้ และการจองเครือ่งบิน
อย่าง Traveloka[6] ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เป็นอีกหนึง่
งานวิจยัท่ีช่วยให้ลูกค้ามคีวามสะดวกสบายต่อการจองเท่ียวบิน
 ธรุกจิทันตกรรมและการท่องเท่ียวของเวียดนามได้ร่วมกนั
เป็นการเปิดตวับรกิารการท่องเท่ียวเชิงทันตกรรม ซึง่เป็นการ
บรกิารท่ีผสมผสานระหว่างบรกิารทางทันตกรรมและการท่องเท่ียว 
ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยรอบนครโฮจมินิห์ โดยกลุ่มการ
ท่องเท่ียวเชิงทันตกรรมของเวียดนาม (Vietnam Dental Tourism 
Organization) ได้ร่วมมอืกบัโรงพยาบาลทันกรรมนครโฮจมินิห์ 
(HCMC Hospital of Odonto – Somatology)[7] เปิดตวัแพก็เกจ
การท่องเท่ียวเชิงทันตกรรม ท้ังนีม้กีารตัง้เป้าหมายให้การท่องเท่ียว
เชิงทันตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมี
ศักยภาพมากท่ีสุด และจะสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวเข้ามาใช้บรกิาร 
 เมื่อผู้วิจัยได้ลองเปรียบเทียบงานวิจัยกับทันตกรรมช้ันน�า
อย่าง Vietnam Dental Tourism[10] พบว่าโดยส่วนใหญ่ขัน้ตอน
การท�างานของระบบนัน้ มคีวามคล้ายคลึงกนั แต่ถว้าในการจอง
รบับรกิารยงัต้องมขีัน้ตอนในการยนืยนัด้วยการให้เจ้าหน้าท่ีมา
ตดิต่อผูใ้ช้โดยตรง และผูใ้ช้งานไม่สามารถยกเลิกการจองด้วย
ตนเองได้ โดยระบบการจองรบับรกิารของ Teeth and Dental 
Travel จะเป็นการท�างานแบบอัตโนมตัไิม่จ�าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าท่ี
มาตดิต่อผูใ้ช้งาน นอกจากนี ้Teeth and Travel Dental ยงัมี
การเช่ือมต่อกบัระบบการจองท่ีพกัอย่าง Agoda ซ่ึงท�าให้ Web 
Application ไม่เพยีงแค่มคีวามสะดวกในการจองการรบับรกิาร
ทันตกรรม แต่สามารถท่ีจะวางแผนการเดินทาง โดยการค้นหา
ท่ีพกัระหว่างการรบับรกิารทันตกรรมได้
 โรงพยาบาลธนบรุ ี บ�ารงุเมอืง ช้ีตลาด Dental Tourism 
เป็นท่ีน่าจบัตามองเนือ่งจากทันตแพทย์ของไทยมคีวามสามารถ
ไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอ่ืนๆและยังมีเทคโนโลยีการรักษา 
ท่ีได้มาตรฐาน ราคาประหยดั ซึง่ส่งผลให้ต่างชาตนิยิมเดินทาง

มาท่ีประเทศไทยเพือ่เข้ารบัการบรกิารทางทันตกรรม เพือ่ตอบ
รับความต้องการท่ีเพิ่มสูงขึ้นของลูกค้ากลุ่มนักท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล (Digital Dental Center) 
โรงพยาบาลธนบรุ ีบ�ารงุเมอืง ซึง่เป็นศูนย์ให้บรกิารด้านทันตกรรม
อย่างครบวงจร จงึเช่ือว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดี และ ทพ.ศรยธุ 
กล่าวว่า ส�าหรบักลุ่มลูกค้าชาวต่างชาตท่ีิเดินทางมาเพือ่รบับรกิาร
ด้านทันตกรรมในประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ กลุ่มผูสู้งอายท่ีุต้องการท�าฟันปลอม หรอืรกัษาช่องปาก 
กลุ่มผูท่ี้ต้องการรกัษาสุขภาพฟัน เช่น อุดฟัน รกัษารากฟัน และ
กลุ่มผู้ท่ีต้องการเสริมความงาม เช่น ขัดฟันขาว ครอบฟัน 
ซ่ึงประเทศไทยถอืเป็นหนึง่ในตวัเลือกอันดับต้นๆ ของชาวต่างชาติ
ท่ีต้องการมาเข้ารับการรักษาดูแลสุขภาพ พร้อมกับเยี่ยมชม
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมช่ืีอเสียงไปด้วย 
 Magpi[9] เป็นการให้บรกิารการเกบ็ข้อมลูด้วยมอืถอืผ่าน
การใช้ระบบ cloud และการท�า data visualization เพือ่ช่วยให้
องค์กรสามารถพฒันาประสิทธภิาพ โดยเปิดโอกาสให้องค์กร
จากภายนอก สามารถเข้าถงึการออกแบบระบบการเกบ็ข้อมลู
ด้วยโทรศัพท์มอืถอืท่ีใช้ง่ายและราคาไม่แพง สามารถเข้ามาดู
ข้อมลูท่ีส่ือสารออกมาเป็นภาพได้แบบ real-time รวมถงึสามารถ
ท�าแคมเปญผ่าน SMS และระบบเสียงตอบรบัได้อีก 

งำนที่น�ำเสนอ
 ผู้วิจัยได้พัฒนา Web Application ท่ีมีช่ือว่า Teeth 
and Travel Dental ส�าหรบัการจองการรบับรกิารทันตกรรมใน
ประเทศไทยโดยท่ีผูร้บับรกิารสามารถท�าการจองบรกิารทันตกรรม
ผ่านหน้าเว็บแอพพลิเคช่ันโดยการกดปุ่ม Booking ทางด้านบนขวา
ของเว็บแอพพลิเคช่ัน ดังภาพท่ี 1
 

ภาพท่ี 1 หน้าแรกของเว็บแอพพลิเคช่ัน

 จากนั้น Web Application จะติดต่อกับ Database 
เพื่อท�าการร้องขอข้อมูลคลินิกและวิธีรักษาทางทันตกรรม
ท้ังหมดจาก Database เพือ่ให้ผูร้บับรกิารสามารถเลือกจงัหวัด
ท่ีต้องการรบับรกิารทันตกรรม จากนัน้เลือกคลินกิทันตกรรม 
บรกิารทางทันตกรรมท่ีผูร้บับรกิารต้องการ และเลือกวันเวลา 
ท่ีสะดวกพบทันตแพทย์ ดังภาพท่ี 2
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 สถาปัตยกรรมของ Teeth and Travel Dental มกีารสร้าง 
Table ไว้ถงึ 7 ตารางส�าหรบัการเกบ็ข้อมลูของคลินกิทันตกรรม
ท่ีเข้าร่วมกบัระบบของเราและผูท่ี้สนใจรบับรกิารทางทันตกรรม 
ดังภาพท่ี 3
 

ภาพท่ี 2 เลือกคลินกิและบรกิารทันตกรรม

ภาพท่ี 3 Class diagram ของ Web application

 Web Application จะตดิต่อกบั Database เพือ่ท�าการร้องขอ
ข้อมลูการนดัหมายของคลินกิจากตาราง Schedule ใน Database 
ในช่วงวันและเวลาท่ีผูร้บับรกิารได้เลือกไว้มาแสดงและน�าพาผูร้บั
บรกิารไปยงัหน้าถดัไปท่ีแสดงถงึช่วงเวลาท่ียงัไม่ถกูนดัหมายจาก
ผูร้บับรกิารท่านอ่ืนๆ ซึง่ผูร้บับรกิารสามารถเลือกเวลาท่ีสะดวก
ได้อย่างตามท่ีต้องการ อันเนื่องมาจาก Web Application 
ม ีArtificial Intelligence หรอื AI ท่ีมคีวามเฉลียวฉลาดสามารถ
แยกช่วงเวลาท่ีถกูจองแล้วออกไปได้ ซ่ึงส่งผลให้ผูร้บับรกิารไม่มี
การจองเวลาซ้อนทับกนั ดังภาพท่ี 4
 

ภาพท่ี 4 เลือกเวลาเข้ารบับรกิารทันตกรรม

 จะเป็นส่วนท่ีผู้รับบริการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม อาทิเช่น 
ช่ือ นามสกลุ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ โดยตวั Web Application 
จะมี Server ท่ีมีหน้าท่ีท�าการติดต่อกับ Database เพื่อท�า 
การเพิม่ข้อมลูบางส่วนท่ีมคีวามเฉพาะเจาะจงมากขึน้ ท้ังนีเ้พือ่ 
ให้สะดวกต่อคลินิกทันตกรรมท่ีจะติดต่อผู้รับบริการกลับใน 
ภายหลัง และแจ้งเกบ็ค่ารบับรกิารทันตกรรมรวมค่าธรรมเนยีม 
ดังภาพท่ี 5

ภาพท่ี 5 การขอข้อมลูผูร้บับรกิารเพิม่เตมิ
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 และสุดท้ายเป็นส่วนของการช�าระค่าด�าเนินการส�าหรับ 
ผูร้บับรกิาร สามารถเลือกช่องทางการช�าระเงนิได้หลากหลาย
ช่องทาง เพราะ Web Application มคีวามสามารถในการตดิต่อ
กบัองค์กรภายนอก ไม่ว่าจะเป็น PayPal , Credit Card และ 
Pay locally ดังภาพท่ี 6 

 จากนั้นผู้รับบริการสามารถเลือกจองท่ีพักผ่าน Agoda 
ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับระบบของเราเพื่อความสะดวกสบายใน 
การค้นหาท่ีพกัท่ีใกล้เคียงกบัคลินกิทันตกรรมท่ีผูร้บับรกิารถกูใจ 
ดังภาพท่ี 7
 

ภาพท่ี 6 เลือกช่องทางการช�าระเงนิ

ภาพท่ี 7 จองท่ีพกัผ่าน Agoda

 จากภาพท่ี 8 เป็นการแจกแจงถงึขัน้ตอนการท�างานของ 
Web Application ของ Teeth and travel dental อย่างละเอยีด
เพ่ือให้ผูอ่้านได้เข้าใจขัน้ตอนการรบัส่งข้อมลูระหว่าง Database 
และ Web Application จะเหน็ได้ว่าเส้นทางการไหลของข้อมลู
จะถกูแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ นัน่คือ ส่วนของฝ่ัง Clinic 
และ User ท่ีจะมาบรรจบกนัภายหลังจากการช�าระค่าด�าเนนิการ
เรยีบร้อยแล้ว 
 

 นอกจาก Feature ท่ีได้กล่าวไปในเบ้ืองต้นแล้ว Web 
Application ของเรามส่ีวนของการกระจายข้อมลูทางทันตกรรม 
ท่ีแสดงประวัติการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้รับบริการ 
มีการแสดง วนั เดอืน ปี ของการรับบริการทางทันตกรรม 
พบทันตแพทย์เนือ่งจากสาเหตอุะไร รวมถงึทันตแพทย์ผูท้�าการ
รกัษาเป็นใคร ดังภาพท่ี 8
 

ภาพท่ี 9 Feature การกระจายข้อมลูทางทันตกรรม

ภาพท่ี 8 Data Flow Diagram ของ Web Application
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บทสรุป
 การพฒันา Web Application ท่ีมช่ืีอว่า Teeth And Travel 
Dental (T&T) นี ้เป็นศูนย์รวมข้อมลูในด้านของการทันตกรรม
และเป็นส่ือกลางของการกระจายผูร้บับรกิารทางทันตกรรมเหล่านี้
ไปยงัผูป้ระกอบการคลินกิทันตกรรมท่ัวประเทศไทย เพือ่ให้ผูร้บั
บรกิารสามารถท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีต้องการรวมท้ังรบับรกิาร
ทางทันตกรรมควบคู่กนัไป และยงักระตุน้เศรษฐกจิการท่องเท่ียว
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

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
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บทน�ำ
 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก เป็นโรงพยาบาลรฐับาลใน
สังกดัของคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 
ซึง่เปิดให้บรกิารตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549  มกีารรกัษาพยาบาลแบบ
ผูป่้วยในตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 ในปัจจบัุนให้บรกิารจ�านวน 50 เตยีง 

กำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูลและสร้ำงแบบจ�ำลองเพ่ือพยำกรณ์หำโอกำสของขำดทุน
จำกกำรเบกิจ่ำยตำมกลุม่วนิจิฉยัโรคร่วมของผูป่้วยใน ศนูย์กำรแพทย์กำญจนำภเิษก 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล ของผู้ป่วยใน
ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 

นำยแพทย์ณพล  สินธุวนิช
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล   

บทคัดย่อ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลระดับ 
ทุติยภูมิท่ีอยู่ในสังกัดของคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีการดูแล รักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยใน 
ซึง่ผูป่้วยส่วนใหญ่ใช้สิทธกิารรกัษาพยาบาลโดยการเบกิจ่ายตรง
จากกรมบัญชีกลาง ถงึร้อยละ 67.44 ซึง่ค่ารกัษาพยาบาลจาก
สิทธิเหล่านี้โรงพยาบาลท�าการเบิกคืนตามการจัดกลุ่มวินิจฉัย 
โรคร่วม (DRGs) (Fetter and Freeman, 1986) ฉบบัท่ี 6 ปี 
พ.ศ. 2561 (DRG Version 6.2.1) ซ่ึงพบว่ามผีูป่้วยจ�านวนหนึง่
ท่ีโรงพยาบาลเบิกคืนค่ารักษาพยาบาลได้น้อยกว่าค่ารักษา
พยาบาลท่ีเกดิขึน้จรงิ ท�าให้เกดิค�าถามวิจยัว่า โรคหลักใดท่ีเกดิ
การขาดทุน DRGs ในระดับสูง และปัจจยัใดบ้างของโรคเหล่านี้
ในผูป่้วยใน ท่ีพยากรณ์ว่าจะเกดิการขาดทุนจากการเบิกจ่ายตาม
กลุ่มวินจิฉัยโรคร่วม (DRGs) 
 จากการจัดท�าฐานข้อมูลซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ 
ของผูป่้วยใน (In-patient) ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถงึ 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 พบว่า มีจ�านวนการรับไว้เป็น 
ผูป่้วยในท้ังส้ิน 6,871 ครัง้ พบว่ามจี�านวนการรบัไว้เป็นผูป่้วย
ในท่ีมกีารขาดทุนจากการเบกิคืนค่ารกัษาพยาบาลตามแนวทาง
การค�านวณโดยใช้กลุ่มวินจิฉยัโรคร่วม (DRGs) 1,440 AN หรอื 
ร้อยละ 20.95 คิดเป็นจ�านวนเงนิท้ังส้ิน 13,489,521.75 บาท 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดอันดับตามจ�านวนเงินของการ
ขาดทุนรายโรคต่างๆ, จ�านวนการรบัไว้เป็นผูป่้วยใน รายโรคต่างๆ 
และจ�านวนวันนอนรวมของรายโรคต่างๆ ประกอบกนั โรคท่ี 
ผูวิ้จยัสนใจน�ามาศึกษาได้แก่ 

 1) Urinary tract  infection, site not specific
 2) Lobar pneumonia, unspecified
 3) Cerebral infarction, unspecified 
 ซึ่งเมื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละโรคโดยใช้แบบจ�าลอง 
Predictive model ด้วยเทคนคิต้นไม้ตดัสินใจ (Decision tree) 
ด้วยโปรแกรมภาษา R ท�าให้พบปัจจยัต่างๆ ท่ีพยากรณ์การ
ขาดทุน DRGs ในรายโรคท้ัง 3 ดังต่อนี้
 1) ภาวะโรคร่วมเป็น Immobility 
 2) จ�านวนวันนอนโรงพยาบาล  
 3) พบโรคแทรกซ้อน เป็นภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร  
 4) พบการตดิเช้ือ E.coli 
 5) ช่วงอายขุองผูป่้วย และ
 6) พบโรคร่วมเป็นโรคเบาหวาน
 ซึ่งปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการขาดทุนจากแบบจ�าลองข้างต้น   
ท�าให้โรงพยาบาลสามารถวางแผนการปฏบัิตงิาน อาทิ การจดั
ท�า Clinical Practice Guideline ของโรคดังกล่าว เพือ่ให้มกีาร
ใช้ทรพัยากรในการรกัษาอย่างเหมาะสมมากยิง่ขึน้

ค�ำส�ำคัญ: การเบิกคืนค่ารักษาพยาบาล, กลุ่มโรควินิจฉัยร่วม, 
แบบจ�าลองเพือ่พยากรณ์, โปรแกรมภาษา R

วันท่ีรบัต้นฉบับ 25 สิงหาคม 2563; วันท่ีตอบรบั 30 พฤศจกิายน 
2563 

ผูป้ระสานงาน: ณพล สินธุวนชิ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร (โทร.: 02 419 7000; 
E-mail address: naponsigj@gmail.com)  

ซึง่ผูป่้วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.44 ใช้สิทธกิารรกัษาพยาบาล 
โดยเบกิจ่ายตรงจากกรมบญัชีกลาง (สวัสดิการรกัษาพยาบาล
ข้าราชการ, ข้าราชการ กทม., องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
(อปท.), คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) และเจ้าหน้าท่ี
ส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ท�าให้การเบกิเงนิ
คืนค่ารกัษาพยาบาลจากกรมบญัชีกลาง จงึมคีวามส�าคัญเป็น
อย่างมากต่อโรงพยาบาล และถือเป็นรายได้หลักจากการให้
บรกิารผูป่้วยในของโรงพยาบาล 
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 โรงพยาบาลได้ท�าการเบกิคืนค่ารกัษาพยาบาลตามการจดั
กลุ่มวินจิฉัยโรคร่วม หรอื Diagnosis Related Group ฉบับท่ี 6 
ปี พ.ศ. 2561 (DRG Version 6.2.1) จากการเกบ็ข้อมลูโดย
นักเวชสถิติ และงานการคลัง พบว่ามีผู้ป่วยในจ�านวนหนึ่ง 
ซึ่งใช้สิทธิรักษาพยาบาลโดยเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง 
ซึง่ผูป่้วยกลุ่มนีเ้ป็นผูป่้วยส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล พบว่ามกีาร
ใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลสูงกว่าเงนิท่ีได้รบัจากการเรยีกเกบ็
กลับมา และตลอดระยะเวลาการด�าเนนิงานท่ีผ่านมาโรงพยาบาล
ไม่เคยจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของผู้ป่วย 
กลุ่มนีเ้ลย 
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นท่ีมาของการวิจัย ท่ีจะจัดท�าฐานข้อมูล 
ของผูป่้วยในของโรงพยาบาล ซึง่มข้ีอมลูท่ีเกีย่วข้องต่างๆ อาทิ 
โรคหลัก (โรคหลัก, เพศ, แผนกท่ีรับไว้ในโรงพยาบาล,วัน
นอนโรงพยาบาล, โรคร่วม, โรคแทรกซ้อน และปรมิาณการ
ขาดทุนจากการเบิกคืนค่ารกัษาพยาบาลราย AN) มาเพือ่ท�าการ
แสดงผลข้อมลู และน�าข้อมลูมาวิเคราะห์หาโรคหลักท่ีควรจะ 
น�ามา สร้างแบบจ�าลองเพือ่หาปัจจยัท่ีพยากรณ์การขาดทุนของ
โรคเหล่านั้น เพื่อท่ีจะได้น�าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการให้
บรกิาร หรอืกระบวนการท�างานต่างๆ เพือ่ให้เกดิการขาดทุนจาก
การเบิกจ่ายตามกลุ่มวินจิฉัยโรคร่วมลดลงในอนาคต

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 1. การศึกษาของ กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ และคณะฯ 
(2559) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีท�าให้โรงพยาบาลได้รับรายรับตาม 
DRGs น้อยกว่าค่าบรกิารท่ีเรยีกเกบ็ เป็นการศึกษาเชิงพรรณา 
ท่ีศึกษาปัจจยัด้านต่างๆของผูป่้วยในของหอผูป่้วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
โรงพยาบาลศิรริาช พบว่าโรคอัมพาตครึง่ซกีชนดิเกรง็ (โรคหลัก) 
และระยะเวลานอนโรงพยาบาลประมาณสามสัปดาห์ท�าให้เกดิ
การขาดทุนมากท่ีสุด 
 2. Susan D. และคณะฯ (2004) ได้ศึกษาปัจจยัต่างๆ
ได้แก่ principle diagnosis, Complication, Extent of non- 
operating room procedure, Rate of response therapy 
โดยใช้การศึกษาแบบ Regression analysis เพือ่พยากรณ์การ
เกดิค่าใช้จ่ายต่างๆตามแนวทางของ DRGs
 3. Andrew R. Post และคณะฯ (2013) ได้ศึกษาเรือ่ง 
The Analytic Information Warehouse (AIW): A platform 
for analytics using electronic health record data ซ่ึงเป็น 
การสร้าง Analytic platform เพือ่เกบ็และวิเคราะห์ Clinical 
Phenotype ในระยะเวลา 5 ปี เพือ่พยายามลด Readmission 
rate ของโรงพยาบาล

วิธกีำรด�ำเนนิกำรวจิยั
1. ขัน้ตอนด�าเนนิการรวบรวมข้อมลู 
 ค�ำถำมส�ำหรับกำรวิจัยนี้คือ โรคหลักใดที่เกิดกำรขำดทุน 
DRGs ในระดับสูง และปัจจยัใดบ้ำงของโรคเหล่ำนีใ้นผูป่้วยใน 
ท่ีพยำกรณ์ว่ำจะเกดิกำรขำดทุนจำกกำรเบิกจ่ำยตำมกลุ่มวินจิฉัย

โรคร่วม (DRGs) โดยขั้นตอนวิจัยจะท�าการสร้างฐานข้อมูล 
ผูป่้วยในของโรงพยาบาล และวิเคราะห์เลือกโรคหลัก จากปัจจยั
ส�าคัญต่างๆ ได้แก่ จ�านวนคนไข้, วันนอนรวม และ ปรมิาณการ
ขาดทุน DRGs ตามรายโรคหลักต่างๆ หลังจากนัน้จะท�าการ
สร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมลู เพือ่ตอบค�าถามในการศึกษาวิจยันี้
ในการจดัท�าฐานข้อมลู ผูวิ้จยัใช้ข้อมลูผูป่้วยในของศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก ท่ีหน่วยเวชสถิติของโรงพยาบาลท�าการเก็บ
บันทึกข้อมลูไว้ในรปูแบบของตาราง ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel ซึง่ประกอบไปด้วยข้อมลู Admission Number, Sex, 
Age, Length of stay, สิทธกิารรกัษา, Principle Diagnosis, 
Co-morbidity, Complication, Procedure, Doctor, Department 
และรายได้จากการเรยีกเกบ็ โดยวิธคี�านวณตาม DRGs ซึง่ข้อมลู
ดังกล่าวมกีารบนัทึกไว้ ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2559 (โรงพยาบาล
เปิดให้บรกิารผูป่้วยใน ตัง้แต่ปี 2551 แต่ในระยะแรก ยงัไม่มี
การลงบันทึกข้อมลูอย่างครบถ้วนสมบูรณ์) ผูวิ้จยัพบว่าการเกบ็
ข้อมลูดังกล่าวโดยเจ้าหน้าท่ีเวชสถติ ิ ยงัมกีารลงข้อมลูท่ีไม่ถกู
ต้องในการท่ีจะน�าไปท�าเป็นฐานข้อมลู กล่าวคือ มกีารลงรหสั
โรคร่วม และรหสัโรคแทรกซ้อนในลักษณะเป็นคอลัมน์ (Column) 
ดังอธบิายตารางท่ี 1 ซึง่ท�าให้ไม่สามารถน�าไปสร้างเป็นฐานข้อมลู
ได้โดยตรง

2. ขัน้ตอนกำรเตรยีมข้อมลู (Data Preparation) 
 การน�าข้อมูลมาท�าเป็นฐานข้อมูลนั้น จ�าเป็นต้องมีการ 
เตรยีมข้อมลูให้เหมาะสมก่อน โดยขัน้ตอนท่ีใช้ในงานวิจยัช้ินนี้ 
มดัีงต่อไปนี้
 1. ท�าการดึงข้อมูล Co-morbidity และ Complication 
ในตาราง Excel ท่ีมกีารลงข้อมลูไว้ในลักษณะคอลัมน์ (Column) 
ตารางท่ี 1 มาสร้างเป็นข้อมลูใหม่ในรปูแบบแถว หรอืเป็นราย 
record (Row) ด้วยโปรแกรม QlikView และน�าไปสร้างเป็นตาราง 
Excel ท่ีมข้ีอมลู Admission number (AN) กบั Co-morbidity 
และ AN กบั Complication ในรปูแบบ Column ตารางท่ี 2

ตำรำงท่ี 1 ตวัอย่างข้อมลูท่ีเกบ็ Co-morbidity (Sdx)
ไว้ในรปูแบบคอลัมน์ (Column)
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ตำรำงท่ี 2 ตวัอย่างข้อมลูท่ีเกบ็ Co-morbidity (Sdx) 
ไว้ในรปูแบบแถว (Row) หรอื เป็นราย record

 2. ท�าการเช่ือมตาราง Co-morbidity และ ตาราง 
Complication เข้ากบัตารางข้อมลูอ่ืนๆ ด้วยโปรแกรม QlikView 
และ export เป็นตารางฐานข้อมลูหลัก ในรปูแบบไฟล์.CSV 
เพ่ือน�าข้อมลูไปแสดงผลในขัน้ตอนการแสดงผลข้อมลู

3. กำรแสดงผลข้อมลู (Data Display)
 การวิเคราะห์ข้อมลูการขาดทุน DRGs ท�าโดยการแสดงผล
ข้อมลูด้วยโปรแกรม QlikView โดยแสดงผลข้อมลูในด้านต่างๆ 
เพือ่ให้สามารถเข้าใจ และเช่ือมโยงข้อมลูในมติต่ิางๆ ได้โดยง่าย 

4. กำรเลือกโรคหลักมำเพือ่ท�ำกำรสร้ำงแบบจ�ำลอง 
 หลังจากท่ีได้ตรวจดูข้อมลูจากการแสดงผล ผูวิ้จยัได้เลือก
โรคหลัก จากตวัแปรท่ีมคีวามส�าคัญ ได้แก่ จ�านวนคนไข้ในตาม
รายโรคหลักต่างๆ จ�านวนวันนอนรวมตามรายโรคหลักต่างๆ 
และปรมิาณการขาดทุน DRGs ตามรายโรคหลักต่างๆ โดยจดั
อันดับโรคหลักจากตวัแปรท้ังสาม ตารางท่ี 3 และเลือกโรคหลัก
ท่ีอยูใ่นอนัดับ 1-10 ในทุกการจดัอันดับ เพือ่น�ามาสร้างแบบ
จ�าลองเพือ่พยากรณ์ปัจจยัท่ีท�าให้เกดิการขาดทุนในขัน้ตอนต่อไป

5. กำรสร้ำงแบบจ�ำลองเพื่อพยำกรณ์ปัจจัยท่ีท�ำให้เกิดกำร
ขำดทุน DRGs 
 ผูวิ้จยัได้ใช้โปรแกรมภาษา R เพือ่สร้างแบบจ�าลองในการ
พยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลให้โรคหลักท่ีศึกษา เกิดการขาดทุน 
DRGs สูงกว่า 5,000 บาท ปัจจยัท่ีเลือกมาสร้างแบบจ�าลอง 
ได้แก่ เพศของผูป่้วย, กลุ่มอาย ุ (1-30, 31-60, 61-80 และ 
มากกว่า 80 ปี), ช่วงวันนอนโรงพยาบาล (<5วัน และ >5วัน), 
โรคร่วมท่ีพบบ่อย 5 ล�าดับแรก ท่ีพบในกลุ่มโรคท่ีสนใจศึกษา 
(ความดันโลหติสูง I10, เบาหวานประเภทท่ี 2 E119, ไขมนั
โลหติสูง E780., ภาวะตดิเช้ือในกระแสเลือด A415, การติดเช้ือ 

E. Coli B962 และ ภาวะ Immobility R263), โรคแทรกซ้อน
ท่ีพบบ่อย 5 ล�าดับแรก ท่ีพบในกลุ่มโรคท่ีสนใจศึกษา (Congestive 
Heart Failure I500, Delirium F059, Respiratory Failure 
J960 และ Septic shock R572 ) 

ผลกำรทดลอง
 จากการจัดท�าฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ 
ของผูป่้วยใน(In-patient) ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถงึ 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 พบว่า มจี�านวนการรบัไว้เป็นผูป่้วยใน 
(AN) ท้ังส้ิน 6,871 ครัง้ พบว่าผูป่้วยส่วนใหญ่ใช้สิทธกิารรกัษา
พยาบาลโดยการเบิกจ่ายตรงจากกรมบญัชีกลางร้อยละ 67.44 
และพบว่าเกดิการขาดทุน จากการเบกิคืนค่ารกัษาพยาบาลตาม
แนวทางการค�านวณโดยใช้กลุ่มวินจิฉัยโรคร่วม (DRGs) (ค่าใช้จ่าย
ท่ีเรยีกเกบ็น้อยกว่าค่ารกัษาพยาบาลท่ีเกดิขึน้จรงิ) 1,440 ครัง้ 
หรอื ร้อยละ 20.95 คิดเป็นจ�านวนเงนิท้ังส้ิน 13,489,521.75 
บาท ข้อมลูแผนกท่ีก่อให้เกดิการขาดทุน DRGs รวม และเฉล่ีย 
แสดงในตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4

ภาพท่ี 3 แผนกท่ีเกดิการขาดทุน DRGs (รวม) 5 อันดับแรก

MED (อายรุกรรม), ORT (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์), 
SUR (ศัลยกรรม), EYE (จกัษุ), Palli (Palliative care)

ภาพท่ี 4 แผนกท่ีเกดิการขาดทุน DRGs (เฉล่ีย) 5 อันดับแรก

 
MED (อายรุกรรม), ORT (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์), 

SUR (ศัลยกรรม), EYE (จกัษุ), Palli (Palliative care)
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กำรเลือกโรคหลักท่ีจะน�ำมำสร้ำงแบบจ�ำลอง 
 จากตัวแปรท่ีมีความส�าคัญในการเลือกโรคหลัก ได้แก่ 
จ�านวนผูป่้วย (AN) ตามรายโรคหลักต่างๆ, จ�านวนวันนอนรวม 
ตามรายโรคหลักต่างๆ และ ปรมิาณการขาดทุน DRGs ตาม
รายโรคหลักต่างๆ สามารถจดัอันดับโรคหลักจากตวัแปรท้ังสาม
ได้ดัง ตารางท่ี 5 

ตำรำงท่ี 5 Burden of Diseases

ตำรำงท่ี 5 แสดงผลลัพธ์จากการสร้างแบบจ�าลองพยากรณ์

พบว่าโรคหลักท่ีอยูใ่นอันดับ 1-10 ในทุกการจดัอันดับ คือ 
 1) Urinary tract infection, site not specific 
 2) Lobar pneumonia, unspecified 
 3) Cerebral infarction, unspecified 

	 ซึง่ผูวิ้จยัเลือกโรคท้ัง	3	ข้างต้น	เพือ่น�ามาสร้างแบบจ�าลอง
เพือ่พยากรณ์โอกาสท่ีปัจจยัต่างๆ	จะท�าให้เกดิการขาดทุน	DRGs	
ในขัน้ตอนต่อไป

ผลจำกแบบจ�ำลองเพือ่พยำกรณ์โอกำสท่ีปัจจยัต่ำงๆ จะท�ำให้เกดิ
กำรขำดทุน DRGs
 ผูวิ้จยัใช้โปรแกรมภาษา R ในการสร้างแบบจ�าลอง ซ่ึงได้
ก�ำหนดให้กำรขำดทุน DRGs มำกกว่ำ 5,000 บำท เป็นระดับ
ของกำรขำดทุน DRGs ท่ีผูวิ้จยัสนใจ ท�าให้พบปัจจยัต่างๆ ท่ีจะ
พยากรณ์การเกดิขาดทุน DRGs เมือ่มกีารรบัผูป่้วยไว้รกัษาตวั
ในโรงพยาบาลด้วยโรค Urinary tract infection, site not 
specific, Lobar pneumonia, unspecified และ Cerebral 
infarction, unspecified ดังนี้

 1. การท่ีผูป่้วยมโีรคร่วมเป็น Immobility (R263)
 2. จ�านวนวันนอนโรงพยาบาล (< 5 วัน และ > 5 วัน)
 3. การท่ีผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อน มีเลือดออกในทางเดิน 
  อาหาร (K922)
 4. การพบเช้ือ E. Coli (B962)
 5. อายขุองผูป่้วย (1-30, 31-60, 61-80 และมากกว่า 80 ปี)
 6. การท่ีผูป่้วยมโีรคร่วมเป็น โรคเบาหวาน (E119)

ภาพท่ี 1 แสดงแบบจ�าลองต้นไม้ตดัสินใจ (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)
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บทสรปุ
 งานวิจยันีน้�าเสนอการใช้โปรแกรม QlikView และ โปรแกรม
ภาษา R เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน และรายได้จาก 
การเรยีกเกบ็ตาม DRGs ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิลซ่ึงเป็นการ
ใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาโรคหลัก (Principle Diagnosis) 
ท่ีส�าคัญ ท่ีท�าให้เกิดการขาดทุนจากการเรียกเก็บตามกลุ่ม
วินจิฉัยโรคร่วม (DRGs) ของกลุ่มผูป่้วยท่ีใช้สิทธริกัษาพยาบาล
แบบเบกิจ่ายตรงจากกรมบญัชีกลาง ซ่ึงเป็นผูป่้วยกลุ่มใหญ่ท่ีสุด
ของโรงพยาบาล การขาดทุนจากโรคเหล่านีก่้อให้เกดิการขาดทุน
มากถงึ 2,273,035.16 บาท ในช่วงเวลาท่ีท�าการศึกษา และ
การน�าฐานข้อมลูมาสร้างแบบจ�าลองเพือ่พยากรณ์ปัจจยัท่ีท�าให้
เกดิการขาดทุน DRGs ท�าให้โรงพยาบาลได้ข้อมลูท่ีส�าคัญมาใช้
ในการวางแผนพฒันาการดูแลรกัษาผูป่้วย และสามารถสร้าง
โครงการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต อาทิ การสร้าง 
Clinical Practice Guideline ในรายโรคส�าคัญเหล่านี ้เพือ่บรหิาร
ทรพัยากรในการรกัษาพยาบาล เพิม่ให้เกดิประโยชน์ และความ
คุ้มค่า สูงสุดต่อผูป่้วย และโรงพยาบาลต่อไป
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Data Analysis and Development of a Risk prediction Model 
for Dengue Disease in Amnatcharoen Province

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  knowl-
edge 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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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
โรคไข้เลือดออกเดงกีในจังหวัดอ�ำนำจเจริญ

บุศณี มุจรินทร์ 
รพ.ปทุมราชวงศา จ.อ�านาจเจรญิ

บทน�ำ
 ประเทศไทยมรีายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกมานาน
กว่า 60 ปี โดยเริม่มกีารรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออก
อย่างชัดเจนในปี พ.ศ. 2501 ปัจจุบันโรคไข้เลือดออก 
มกีารระบาดกระจายไปท่ัวประเทศ ทุกจงัหวัดและอ�าเภอ[1]  ใน 
ส่วนจงัหวดัอ�านาจเจรญิมีการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกทกุปี 
จนเป็นโรคประจ�าถิน่ท่ีได้รบัผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ของจงัหวัดอ�านาจเจรญิโดยในรอบ 13 ปี (2549-2561) พบ
การระบาดสูงสุดในปี 2556 พบผูป่้วย 1,392 ราย อัตราป่วย 
355.15 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย
 ซึง่การกระจายของโรคมกีารเปล่ียนแปลงตามพืน้ท่ีอยูต่ลอด
เวลา 

ผูป้ระสานงาน : บุศณ ีมจุรนิทร์ รพ.ปทุมราชวงศา อ.ปทุมราช
วงศา จ.อ�านาจเจริญ 37110 (โทร.: 045 465 209; 
E-mail address: b_mujarin@yahoo.com)  

บทคัดย่อ
โรคไข้เลือดออกเดงกเีป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส�าคัญ ในปัจจบัุน 
มกีารระบาดแพร่กระจายไปท่ัวโลกอย่างรวดเรว็ มยีงุลายตวัเมยี
เป็นแมลงน�าโรคท่ีส�าคัญน�าเช้ือไวรสัเดงกไีปสู่คน การป้องกนัโรค
โดยการตระหนักรู ้และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและ 
การควบคุมโรคเป็นส่ิงท่ีส�าคัญ จะช่วยลดความรนุแรงของโรคและ
อัตราการตายเพราะผูป่้วยจะเข้ามารบัการรกัษาทันเวลา การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของ 
โรคไข้เลือดออกในจงัหวัดอ�านาจเจรญิในปี 2549-2561 และสร้าง
โมเดลการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน
จังหวัดอ�านาจเจริญ โดยน�าข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเดงกี 
ปีพ.ศ. 2549-2561 จ�านวน 7,011 ราย ในจงัหวัดอ�านาจเจรญิมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม QlikView 12 ซึง่พบว่าผูป่้วยส่วนใหญ่
เป็นชายมากกว่าหญงิ มกัพบในวัยเด็กมากกว่าวัยผูใ้หญ่ พบผูป่้วย
กระจายในท้ัง 7 อ�าเภอโดยพบมากท่ีสุดในอ�าเภอเมอืงอ�านาจเจรญิ 
ลักษณะการระบาดเป็น 3 ปีครัง้ พบผูป่้วยท้ังปีส่วนมากในช่วง
เดือนมถินุายนถึงสิงหาคม การวินจิฉยัโรคแรกรบัและการวินจิฉัย

โรคครัง้สุดท้ายสอดคล้องกนัร้อยละ 98.33 หลังจากวิเคราะห์
ข้อมลูด้วย โปรแกรม QlikView12 ได้น�าเข้าโปรแกรม RStudio 
โดยใช้หลักการ Decision tree ช่วยตดัสินใจในการคัดเลือกตวัแปร
ท่ีจะน�าไปสร้างโมเดลการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการเกิดโรค 
ไข้เลือดออกในจงัหวัดอ�านาจเจรญิต่อไป ซ่ึงได้ตวัแปรท่ีจะน�าไปใช้
ในการสร้างโมเดลคือ อาย ุกลุ่มอาย ุอ�าเภอท่ีอยู ่ต�าบลท่ีอยู ่และ
หน่วยบรกิาร ดังนัน้จงึสามารถน�าผลการวิจยัครัง้ ความเส่ียงต่อ
การเกดิโรคไข้เลือดออกเพือ่น�าไปให้ประชาชนได้ใช้ในการตดัสิน
ใจเข้ารบัการรกัษาทันเวลาเพือ่ลดความรนุแรงและการเสียชีวิตจาก
โรคไข้เลือดออก

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

วันท่ีรบัต้นฉบบั 20 สิงหาคม 2563; วันท่ีตอบรบั 30 พฤศจกิายน 
2563 
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 ปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อการแพร่กระจายของโรคมีความ 
ซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี คือภูมิต้านทานของ
ประชาชนชนดิของเช้ือไวรสัเดงก ีความหนาแน่นของประชากร
และการเคล่ือนย้าย
 สภาพภูมิอากาศชนิดของยุงพาหะ การขาดความรู้ความ
เข้าใจ และความตระหนกัของประชาชนในการท่ีจะก�าจดัแหล่ง
เพาะพนัธุลู์กน�า้ยงุลายอย่างต่อเนือ่งและจรงิจงัความตัง้ใจจรงิของ
เจ้าหน้าท่ีของรฐัในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
นโยบายของผูบ้รหิารส่ิงเหล่านีล้้วนแต่เป็นส่ิงท่ีมกีารแปรเปล่ียน
และมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับการแพร่กระจายของโรค 
ไข้เลือดออกเป็นอย่างยิง่และยงัมส่ีวนท�าให้รปูแบบการเกดิโรค 
มคีวามผนัแปรไปในแต่ละปี
 ดังนั้นการวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลสถานการณ์โรค 
ไข้เลือดออกในปัจจุบัน นอกจากจะความซับซ้อนมากขึ้น 
เนือ่งจากไข้เลือดออกเป็นโรคท่ีมปัีจจยัเส่ียงหลายด้าน (Multiple 
Risk Factors) การน�าเสนอข้อมูลให้เกิดประโยชน์เพื่อการ 
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“ป้องกนัและ“เตอืนภยั” ในเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกดิขึน้หรอื
การพยากรณ์ (Prediction)จากข้อมลูท่ีมอียูจ่งึมคีวามจ�าเป็น เพือ่
ให้เกิดการเตรียมพร้อมวางแผนรับมือกับการระบาดของ 
โรคไข้เลือดออกท้ังด้านการส่ือสารความเส่ียง การเตรยีมวัสดุ
อุปกรณ์ และความพร้อมของบคุลากรในการควบคุมโรค รวมท้ัง
นโยบายของผูบ้รหิารในระดับต่างเพือ่ให้การการป้องกนัควบคุม
โรคไข้เลือดออกมปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ต่อไป   

งำนวิจยัทีเ่กีย่วข้อง
 ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศร[ี2] ศึกษาเรือ่งรปูแบบการพยากรณ์
โรคไข้เลือดออกในพืน้ท่ีส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี6จงัหวัด
ขอนแก่น พ.ศ. 2555 พบว่ารปูแบบการพยากรณ์โรคไข้เลือด
ออกท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบ5 องค์ประกอบคือ 
(1) การเริ่มศึกษาสถานการณ์ทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 
เพ่ือวิเคราะห์ความ เช่ือมโยงขนาดปัญหาของการเกิดโรค 
(2) ศึกษาปัจจยัหรอืส่ิงท่ีท�าให้เกดิโรคเป็นข้อมลูท่ีศึกษาระบาด
วิทยาเชิงวิเคราะห์ท่ีเน้นการศึกษาเช้ือท่ีเป็นสาเหต ุ แหล่งโรค 
ปัจจยัเส่ียงท่ีเกีย่วข้อง (3) การพจิารณาเทคนคิ พยากรณ์เชิง
ปรมิาณด้วยเทคนคิท่ีเหมาะสมกบัองค์ ประกอบข้อมลูของโรค 
(4) การน�าผลการพยากรณ์เชิง ปรมิาณล่วงหน้ามาพจิารณา
การระบาดล่วงหน้าโดยเทียบกบัค่ามธัยฐาน5ปีย้อนหลังพร้อม
เสนอข้อมลู ท่ีได้รบัรายงานจรงิล่าสุดถงึกลางปีนัน้ๆ (5) การจดั
ท�าข่าวกรองเตือนภัยโดยการเสนอผลการพยากรณ์ภาพรวม 
เขตในไตรมาสแรก พร้อมผลการพยากรณ์เฉพาะจงัหวัดอัตรา
ป่วยสูงสุด ซึ่งจะท�าให้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
มปีระสิทธิภาพ   
 มานติา สองสี และคณะ[3] ได้ศึกษาเรือ่งระบบสารสนเทศ
เพ่ือการสนับสนุนการเฝ้าระวังและการเตือนภัยโรคไข้เลือด
ออกแบบมส่ีวนร่วม : กรณศึีกษาต�าบลท่ีวัง อ�าเภอทุ่งสง  จงัหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน 
การเฝ้าระวังและเตอืนภยัโรคไข้เลือดออกท่ีพฒันาขึน้ตามวงจร 
การพฒันา System Development Life Cycle (SDLC) ท�างาน
ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ท้ังด้านการออกแบบระบบ 
ด้านเสถียรภาพของระบบและด้านประโยชน์ของระบบต่อการ
ปฏบัิตงิานเป็นอย่างดี การถ่ายทอดเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ 
สู่กลุ่มผู้ใช้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการท้ังในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และในหน่วยงานผู้ใช้ และจัดท�าคู่มือผู้ใช้ระบบ 
ท�าให้ผู้ใช้ระบบมีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้เป็นอย่างดี 
และกลุ่มผู้รับข้อความส้ันพบว่า มีความพึงพอใจกับข่าวสาร 
ท่ีได้รับความถูกต้องของข้อมูล ความรวดเร็วในการส่งข้อมูล 
รปูแบบข้อความท่ีส้ัน ชัดเจน ได้ใจความ และเหน็ควรด�าเนนิการ
ส่งข่าวสารการแจ้งเตอืนโรคไข้เลือดออกผ่านระบบ SMS ต่อไป 
ดังนัน้ควรน�าไปประยกุต์ใช้กบัการแจ้งเตอืนข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้กีย่วข้อง

 ไพศาล สิมาเลาเต่าและอุบลรตัน์ ศิรสุิขโภคา[4] ศึกษา
พัฒนาโมเดลการแพร่ของโรคระบาดบนระบบสารสนเทศทาง
ภมูศิาสตร์ผ่านไดนามคิเว็บเซอร์วิสเพือ่ทราบถงึพืน้ท่ีของการแพร่
ระบาดเพ่ือใช้ในการวางแผนควบคุมการแพร่ระบาดต่อไปนั้น 
เมือ่น�าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญในทุกด้านใช้พบว่าโมเดลสามารถใช้ได้ใน
ระดับดีควรน�าไปพัฒนาต่อให้สามารถรองรับการท�างานกับ 
โรคหลายชนดิมากขึน้
 Ahmed Itrat และคณะ[5] ได้ศึกษาKnowledge, Awareness 
and Practices Regarding Dengue Fever among the Adult 
Population of Dengue Hit Cosmopolitan ในกลุ่มผูม้ารบั
บรกิารในโรงพยาบาลระดับตตยิภมูใินเมอืงคาราชิ (Karachi)
ประเทศปากสีถาน พบว่า ประชากรผูใ้หญ่ในเมอืง Karachi 
มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก แต่โดยภาพรวมท้ังหมดพบว่า 
ยงัมคีวามรูเ้รือ่งโรคไข้เลือดออกในระดับต�า่ 
 จิรัติวัล เครือศิลป์[6] ได้ศึกษาระบบสารสนเทศทาง
ภมูศิาสตร์เพือ่ก�าหนดพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกดิโรคไข้เลือดออกใน
จงัหวัดนครราชสีมาโดยศึกษาแบบรปูการกระจายและประเมนิ
พื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่ พ.ศ.2544-2548 ร่วมกับการใช้เทคนิคของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์การรับรู้จากระยะไกลการวิเคราะห์ 
Hot Spot และการสร้างรปูแบบสมการส�าหรบัพยากรณ์อตัราป่วย 
พบว่าระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์สามารถใช้เป็นเครือ่งมอื
ของนกัภมูศิาสตร์ แพทย์ และนกัระบาดวิทยา ในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมและการกระจายตัวเชิงพื้นท่ี 
ของโรค และใช้สร้างแผนท่ีความเส่ียงเพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ควบคุมโรคได้ถกูต้องและรวดเรว็ยิง่ขึน้

วตัถปุระสงค์
 1. เพือ่วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในจงัหวัดอ�านาจเจรญิในปี2549-2561
 2. สร้างโมเดลการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการเกิดโรค 
ไข้เลือดออกในจงัหวัดอ�านาจเจรญิ 

วธิดี�ำเนนิกำรศึกษำ 
 เป็นการศึกษากึง่ทดลองโดยการน�าข้อมลูมาวิเคราะห์และน�า
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการสร้างโมเดลการพยากรณ์ความเส่ียง
ต่อการเกดิโรคไข้เลือดออก ซึง่มขีัน้ตอนดังนี้ 
1.ขัน้ตอนกำรวิเครำะห์ข้อมลู 
 1. ทบทวนรายงานสถานการณ์ย้อนหลัง 13 ปี (พ.ศ. 
2549-2561) จ�านวน 7,011 ราย เพือ่ดูรปูแบบการระบาดและ
การกระจายของผู้ป่วย จากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 
(รายงาน 506) จากส�านกังานสาธารณสุขจงัหวัดอ�านาจเจรญิ 
ในรูปแบบของโปรแกรม Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ระบาดวิทยา ได้แก่ บุคคล ท่ีอยูข่ณะป่วยการวินจิฉัย วันเริม่ป่วย 
วันท่ีเข้ารบัการรกัษา วันท่ีรบัรายงาน สถานท่ีให้การรกัษาและ
หน่วยบรกิารสาธารณสุขท่ีท�าหน้าท่ีในการควบคุมโรค
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 2. น�าเข้าข้อมลูมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม QlikView12 
เพื่อทราบสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดอ�านาจเจริญใน
ปี2549-2561 ตามบุคคล เวลา สถานท่ี และการเข้ารบัการ
รกัษาหลังวันเริม่ป่วย

2. ขัน้ตอนกำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ 
 หลังการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเดงกีในป ี
พ.ศ. 2549-2561 โดยใช้โปรแกรม QlikView12 ผูวิ้จยัได้น�า
ข้อมลูมาวิเคราะห์ด้วยเทคนคิการท�าเหมอืงข้อมลู (Data Mining) 
ด้วยเทคนคิต้นไม้ตดัสินใจ (Decision tree) ซึง่เป็นแบบจ�าลอง
ทางคณติศาสตร์ เพือ่หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยน�าข้อมลูมาสร้าง
แบบจ�าลองการพยากรณ์ในรปูแบบของโครงสร้างต้นไม้ ซึง่มกีาร
เรยีนรูข้้อมลูแบบมผีูส้อน (Supervised Learning) สามารถสร้าง
แบบจ�าลองการจดัหมวดหมู ่(Clustering) ได้จากกลุ่มตวัอย่าง
ของข้อ มลูท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า (Training set) ได้โดยอตัโนมตัิ
และสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการท่ียงัไม่เคยน�า หมวดหมู่
ได้อีกด้วย โดยปกตมิกัประกอบด้วยกฎในรปูแบบ “ถ้า เงือ่นไข
แล้วผลลัพธ์” เช่น 
“If Income = High and Married = No THEN Risk = Poor”
“If Income = High and Married = Yes THEN Risk = Good”
 ส่วนประกอบของต้นไม้ตดัสินใจ ประกอบด้วย 1) โหนด 
(Node) คือคุณสมบัตต่ิางๆ เป็นจดุท่ีแยกข้อมลูว่าจะให้ไปใน
ทิศทางใด ซึง่โหนดท่ีอยูสู่งงสุดเรยีกว่าโหนดราก (Root Node) 
2) กิง่ (Branch) คือ คุณสมบัตขิองคุณสมบตัใินโหนดท่ีแตก 
ออกมาโดย จ�านวนของกิ่งจะเท่ากับคุณสมบัติของโหนด 
3) ใบ (Leaf) คือ กลุ่มของผลลัพธ์ในการแยกแยะข้อมลู โดย
ใช้โปรแกรม RStudio ช่วยตดัสินใจเลือกตวัแปรท่ีจะน�าไปใช้ใน
การสร้างโมเดลการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการเกดิโรคไข้เลือด
ออกในจงัหวัดอ�านาจเจรญิ

ผลกำรศกึษำ
1.กำรวิเครำะห์ข้อมลู                                                                                     
 ในปีพ.ศ. 2549-2561 มผีูป่้วยโรคไข้เลือดออกจ�านวน 7,011 
ราย บุคคล เป็นเพศชาย 3,530 ราย เพศหญงิ 3,481 ราย  
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ10-15 ปี, 5-10 ปี และ 15-20 ปี ตาม
ล�าดับ ดังภาพท่ี 1
 

 การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดอ�านาจเจริญเป็น
ลักษณะ 3 ปีครัง้ มกีารระบาดใหญ่ในปี 2556 จ�านวน 1,385 ราย 
และปี 2558 จ�านวน 1,048 ราย ดังแสดงในภาพประกอบ 2 
โรคไข้เลือดออกในจงัหวัดอ�านาจเจรญิมกัเกดิการระบาดในฤดูฝน 
ช่วงเดือนมถินุายน-สิงหาคมของทุกปี แต่พบผูป่้วยได้ตลอดปี

ภาพท่ี 1 แสดงจ�านวนผูป่้วยจ�าแนกตามกลุ่มอายุ

ภาพท่ี 2 กราฟแสดงลักษณะการระบาดของโรคตามปีพ.ศ.
        
  จงัหวัดอ�านาจเจรญิม ี7 อ�าเภอ 56 ต�าบล 607 หมูบ้่าน 
30 ชุมชน ตัง้แต่ปี 2549-2561 มกีารระบาดของโรคไข้เลือด
ออกทุกปีและพบผูป่้วยในทุกอ�าเภอ และมผีูป่้วยบางส่วนมาจาก
จังหวัดใกล้เคียงประปราย อ�าเภอท่ีมีผู้ป่วยมากท่ีสุด ได้แก่ 
เมอืงอ�านาจเจรญิ ปทุมราชวงศา หวัตะพาน ชานมุาน เสนางคนคิม 
และพนา ตามล�าดับ ดังภาพท่ี 3 ต�าบลท่ีมจี�านวนผูป่้วยสูงสุด 
5 อันดับแรก ได้แก่ บุง่ (อ�าเภอเมอืงอ�านาจเจรญิ) ไก่ค�า (อ�าเภอ
เมอืงอ�านาจเจรญิ) ค�าโพน (อ�าเภอปทุมราชวงศา) โนนหนามแท่ง 
(อ�าเภอเมอืงอ�านาจเจรญิ) ชานมุาน (อ�าเภอชานมุาน) ตามล�าดับ 
หมูบ้่านท่ีมจี�านวนผูป่้วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เค็งใหญ่ 
(ต�าบลเค็งใหญ่ อ�าเภอหวัตะพาน) โนนหนามแท่ง (ต�าบลโนน
หนามแท่ง อ�าเภอเมอืงอ�านาจเจรญิ) เปือย (ต�าบลเปือย อ�าเภอ
ลืออ�านาจ) หนองทับม้า (ต�าบลเสนางคนคิม อ�าเภอเสนางคนคิม) 
ค�าโพน (ต�าบลค�าโพน อ�าเภอปทุมราชวงศา) ตามล�าดับ ส�าหรบั
หน่วยบรกิารสาธารณสุขของรฐัท่ีมผีูป่้วยในเขตรบัผดิชอบเป็น
โรคไข้เลือดออกมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ รพท.อ�านาจเจรญิ 
รพ.สต.ไก่ค�า รพ.สต.เค็งใหญ่ รพ.สต.ค�าน้อย และรพช.ปทุม
ราชวงศา ตามล�าดับ ส�าหรบัการเข้ารบัการรกัษาส่วนใหญ่ผูป่้วย
เข้ารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลของรฐั ส่วนโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สุขภาพต�าบล ผูป่้วยจะเข้ารบับรกิารในระยะแรกเริม่ของโรค

ภาพท่ี 3 แสดงจ�านวนผูป่้วยจ�าแนกตามท่ีอยูต่ามอ�าเภอ   
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 ในการวินจิฉัยโรคแรกรบัส่วนใหญ่เป็น ไข้เดงกี ่ (Dengue 
Fever) ร้อยละ 47.50 ไข้เลือดออกเดงกี ่(Dengue Hemorrhagic 
Fever) ร้อยละ 30.05 สงสัยกลุ่มไข้เลือดออกเดงกี ่(Rule Out 
DF/DHF) ร้อยละ 20.04 ไข้เดงกี่ช็อก (Dengue Shock 
Syndrome ร้อยละ 1.56 มบีางส่วนท่ีมาด้วยอาการไข้อย่างอ่ืน 
การวินิจฉัยโรคครั้งสุดท้ายเป็นไข้เดงกี่ (Dengue Fever) 
ร้อยละ 55.11 ไข้เลือดออกเดงกี ่(Dengue Hemorrhagic Fever) 
ร้อยละ 41.43 ไข้เดงกีช็่อก (Dengue Shock Syndrome) 
ร้อยละ 1.62 ในกลุ่มผูป่้วยท่ีสงสัยไข้เดงกีห่รอืไข้เลือดออกเดงกี่ 
พบว่าการวินจิฉัยโรคครัง้สุดท้ายเป็นไข้เดงกี ่(Dengue Fever) 
หรอืไข้เลือดออกเดงกีร้่อยละ 95 ในกลุ่มท่ีการวินจิฉัยโรคแรก
รับเป็นไข้หรือโรคอ่ืนๆ ได้รับการวินิจฉัยโรคครั้งสุดท้ายเป็น 
ไข้เดงกี ่(Dengue Fever) หรอืไข้เลือดออกเดงกีร้่อยละ 98.33 
ผูป่้วยส่วนใหญ่เข้ารบัการรกัษาหลังมอีาการป่วยไปแล้ว 3 วัน
ดังภาพท่ี 4 และข้อมลูในผูป่้วยไข้เดงกีช็่อก (Dengue Shock 
Syndrome) พบว่า เข้ารบัการรกัษาหลังมอีาการป่วยภายใน 
3 วันร้อยละ 24.6 ผูป่้วยเสียชีวิต 5 ราย ในปี พ.ศ.2555 
1 ราย พ.ศ.2556 2 ราย พ.ศ. 2558 1 ราย พ.ศ.2559 
1 ราย เป็นผูห้ญงิท้ังหมด ส่วนมากอาย ุ20 ขึน้ไป เข้ารบัการ
รกัษาหลังมอีาการป่วยหลัง 3 วันขึน้ไป ร้อยละ60
 

ภาพท่ี 5 แสดงตวัแปรการพยากรณ์หลักคืออายุ
(แถบสีด�า=เข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้ไป

แถบสีเทา=เข้ารบัการรกัษาก่อน 3 วัน)

 (2) กลุ่มอำย ุ กลุ่ม Adults (20-39 ปี) และ Children 
(0-14 ปี) เข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้ไปร้อยละ 52 กลุ่ม 
Middle Age (40-54 ปี) และ Seniors (ตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป) 
เข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้ไปร้อยละ 44.9 กลุ่ม Young  
Adults (15-19 ปี) ผูห้ญงิเข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้ไป
ร้อยละ 58.2 ผู้ชายเข้ารับการรักษาหลังป่วย 3 วันขึ้นไป 
ร้อยละ 47.3 ดังภาพท่ี 6
 

ภาพท่ี 4 แสดงระยะเวลาท่ีเข้ารกัษาหลังป่วย

2. กำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์
 น�าข้อมลูมาวิเคราะห์ด้วยเทคนคิการท�าเหมอืงข้อมลู (Data 
Mining) ด้วยเทคนคิต้นไม้ตดัสินใจ (Decision tree) โดยใช้
โปรแกรม RStudio เพือ่คัดเลือกตวัแปรท่ีจะน�าไปใช้ในการสร้าง
โมเดลการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการเกดิโรคไข้เลือดออกเดงกี  
ผลการศึกษาท่ีได้น�าเสนอโมเดลโดยใช้ตวัแปรการพยากรณ์ คือ 
อาย ุกลุ่มอาย ุอ�าเภอท่ีอยู ่ต�าบลท่ีอยู ่และหน่วยบรกิารของรฐั
ท่ีรบัผดิชอบ 
 ผลการศึกษาดังนี ้(1) อำย ุพบว่าผูป่้วยอายมุากกว่า 42 ปี 
เข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้ไปร้อยละ 41.5 ผูป่้วยอายุ
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 42 ปี เข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้
ไปร้อยละ 48.4 ภาพประกอบท่ี 5      

ภาพท่ี 6 แสดงตวัแปรการพยากรณ์หลักคือกลุ่มอายุ
(แถบสีด�า=เข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้ไป

แถบสีเทา=เข้ารบัการรกัษาก่อน 3 วัน)

 (3) อ�าเภอ อ�าเภอชานมุาน พนา เมอืงอ�านาจเจรญิ และ 
ลืออ�านาจ ผูป่้วยเข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้ไปร้อยละ 
55.9 ขณะท่ีอ�าเภอปทุมราชวงศา เสนางคนคิม หวัตะพาน 
ม่วงสามสิบ และเลิงนกทา ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาหลังป่วย 
3 วันขึน้ไปร้อยละ 43.2 ดังภาพท่ี 7
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ภาพท่ี 7 แสดงตวัแปรการพยากรณ์หลักคืออ�าเภอ
(แถบสีด�า=เข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้ไป

แถบสีเทา=เข้ารบัการรกัษาก่อน 3 วัน)

 (4) ต�าบล ม ี 37 ต�าบลท่ีผูป่้วยเข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 
3 วันขึน้ไปร้อยละ 55.8 ตามภาพประกอบท่ี 8 คือ Node 2 
เช่น บุ่ง โคกสาร ชานมุาน โนนหนามแท่ง ไก่ค�า ไม้กลอน 
เป็นต้น อีก 21 ต�าบลท่ีผูป่้วยเข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วัน
ขึน้ไปร้อยละ 40.6 ตามภาพประกอบท่ี 8 คือ Node 3  
    

ภาพท่ี 9 แสดงตวัแปรการพยากรณ์หลักคือหน่วยบรกิาร
(แถบสีด�า=เข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้ไป

แถบสีเทา=เข้ารบัการรกัษาก่อน 3 วัน)          
                   

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรศึกษำ
       การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษากึง่ทดลองมผีลเป็นไปตาม
วัตถปุระสงค์เพือ่วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือด
ออกเดงกีใ่นจงัหวัดอ�านาจเจรญิในปี 2549-2561 ซ่ึงใช้โปรแกรม 
QlikView12 ในการวิเคราะห์นัน้พบว่าสามารถวิเคราะห์ข้อมลู
การระบาดของโรคไข้เลือดออกเดงกตีามบคุคล เวลา สถานท่ี 
นัน้พบว่ามกัจะพบในเพศชายและเพศหญงิเท่าๆ กนั พบมากใน
ช่วงอาย ุ 5-15 ปี สามารถพบผูป่้วยได้ท้ังปี ปี 2549-2561 
พบว่าระบาดมากท่ีสุดในปี 2556 มกีารระบาดมากในช่วงเดือน
มิถุนายน-สิงหาคมของทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะท่ัวไป 
ของการระบาดไข้เลือดออกเดงกใีนประเทศไทยจากข้อมลูส�านกั
ระบาดวิทยา อ�าเภอเมอืงอ�านาจเจรญิ เป็นอ�าเภอท่ีพบผูป่้วยมาก
ท่ีสุด อ�าเภอพนามผีูป่้วยน้อยท่ีสุด ส�าหรบัการวินจิฉัยพบความ
ถกูต้องในการวินจิฉัยโรคสูง และพบท้ังไข้เดงกี ่(Dengue Fever) 
ร้อยละ 55.11 ไข้เลือดออกเดงกี ่(Dengue Hemorrhagic Fever)
ร้อยละ 41.43 ไข้เดงกีช็่อก (Dengue Shock Syndrome) และ
ส่วนมากผูป่้วยมารบัการรกัษาหลังมอีาการป่วย 3 วัน รวมท้ัง
ในกลุ่มท่ีเป็นไข้เดงกีช็่อก (Dengue Shock Syndrome) ซึง่จาก
การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีพบในส่วนนีม้คีวามส�าคัญอย่างยิง่ จงึน�า
ข้อมลูเข้าโปรแกรม RStudio โดยใช้หลักการ Decision tree 
ซึ่งพบตัวแปรท่ีมีความเป็นไปได้ในการใช้พยากรณ์ความเส่ียง 
ต่อการเกดิโรคไข้เลือดออกท่ีอาจน�าไปสร้างโมเดลพยากรณ์ความ
เส่ียงต่อการเกดิโรคได้4โมเดล ดังนี ้ (1) อาย ุ (2) กลุ่มอายุ 
(3) อ�าเภอ (4) ต�าบล (5) หน่วยบรกิาร (รพ.สต./รพช./รพท.)                                   
 การศึกษาครัง้นีม้ข้ีอจ�ากดัด้านข้อมลูท่ีน�ามาวิเคราะห์ท่ีขาด
ข้อมลูทางด้านการรกัษาท่ีไม่มกีารรวบรวมไว้ชัดเจนยากต่อการ
ค้นหาและข้อมลูการป้องกนัโรคไข้เลือดออก(ซ่ึงส่วนหนึง่ประเมนิ
จากค่าดัชนลูีกน�า้ค่า CI,HI) ท่ีไม่มกีารเกบ็ข้อมลูในระยะยาว 
มเีพยีงข้อมลูรายปี ในมมุมองของผูศึ้กษาคาดหวังว่าถ้าประชาชน
มารบัการรกัษาก่อนท่ีจะเข้าสู่ระยะช็อกจะท�าให้ความรนุแรงของ
โรคลดลงและจะลดโอกาสการเสียชีวิตตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
รักษาดังนั้นจึงมีแนวคิดในการสร้างโมเดลการพยากรณ์ความ

ภาพท่ี 8 แสดงตวัแปรการพยากรณ์หลักคือต�าบล
(แถบสีด�า=เข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้ไป

แถบสีเทา=เข้ารบัการรกัษาก่อน 3 วัน)

 (5) หน่วยบริกำร (รพ.สต./รพช./รพท.)ท่ีรับผิดชอบการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก มหีน่วยบรกิาร 47 แห่ง 
ท่ีผูป่้วยเข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วันขึน้ไปร้อยละ 57.9 เช่น
รพ.สต.กดุปลาดุก, รพ.สต.ไก่ค�า, รพ.สต.ขมุเหล็ก, รพ.สต.ค�าเดือย 
เป็นต้น อีก 43 แห่ง ท่ีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาหลังป่วย 
3 วันขึน้ไปร้อยละ 42.4 เช่น รพ.สต.ค�าโพน, รพ.สต.คึมใหญ่, 
รพ.สต.โคกกลาง 1 เป็นต้น ส�าหรบัรพ.สต.ภกัดีเจรญิ เป็นหน่วย
บรกิารเดียวท่ีเพศเกีย่วข้อง คือ ผูช้ายเข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 
3 วันขึน้ไปร้อยละ 26.3 ผูห้ญงิเข้ารบัการรกัษาหลังป่วย 3 วัน
ขึน้ไปร้อยละ 69 ดังภาพท่ี 9
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เส่ียงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเดงกี ซ่ึงจากข้อมูลท่ีได้จาก 
การวิเคราะห์ในส่วนตวัแปรและโมเดลในการศึกษาครัง้นีน้ัน้นัน้ 
ยงัมข้ีอจ�ากดัในการน�าไปใช้เนือ่งจากยงัไม่ได้ทดสอบaccuracy 
ของโมเดลท่ีได้ ดังนัน้ถ้าจะน�าไปพฒันาใช้ประโยชน์ต่อไปควร
ทดสอบ accuracy ก่อน  
                                  
ข้อเสนอแนะ                                                                                     
 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มาจากระบบการรายงาน 
506 ของศูนย์ระบาดวิทยา ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ�านาจเจริญท่ีให้เจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบประจ�าอ�าเภอต่างๆ
รายงานมาซึ่งยังต้องมีการปรับปรุงเรื่องข้อมูลท่ีควรมีเพิ่มเติม 
เช่น ค่าดัชนลูีกน�า้เฉล่ียประจ�าสัปดาห์หรอืเดือน เป็นต้น และ
ความถูกต้องของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวินิจฉัยโรค 
ครัง้สุดท้าย ควรมกีารออกแบบตารางและรปูแบบการจดัเกบ็
ข้อมลูท่ีชัดเจนในทิศทางเดียวกนัท้ังจงัหวัด ท้ังนีเ้พือ่ให้มข้ีอมลู
เพียงพอท่ีจะน�าไปใช้ตดัสินใจในการสร้างโมเดลต่อไป 
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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. 

Keywords: component, formatting, Attention Deficit 
Hyperactive Disorder (ADHD), methylphenidate
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บทน�ำ
 โรคสมาธิส้ัน เป็นโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นท่ีส�าคัญ
เนือ่งจากเป็นโรคท่ีพบบ่อยในช่วงวัยเรยีน และเป็นโรคท่ีจะเป็น
ต่อเนือ่งไปจนกระท่ังเข้าสู่วัยรุน่และวัยท�างาน นอกจากความ 
ต่อเนือ่งของอาการท่ีส่งผลไปจนเข้าสู่วัยท�างานแล้ว โรคสมาธิ
ส้ันยงัเป็นโรคท่ีมโีรคร่วมทางจติเวชอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรควิตก
กงัวล โรคซึมเศร้า การตดิเหล้าและสารเสพตดิ ภาวะด้ือต่อต้าน
และพฤตกิรรมต่อต้านสังคมได้สูง มคีวามเส่ียงต่ออุบัตเิหตทุาง
รถยนต์สูง มโีอกาสกระท�าผดิทางกฎหมายและได้รบัโทษสูงกว่า
คนปกต ิ โอกาสในการประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนและการ
ท�างานต�า่กว่าคนปกต ิการรกัษาด้วยยาเพิม่สมาธ ิกลุ่มกระตุน้
ประสาท (methylphenidate, เมธลิเฟนเิดธ) อย่างต่อเนือ่งส�าหรบั
ผูป่้วยสมาธส้ัินจะช่วยลดอาการสมาธส้ัิน ลดความเส่ียงของการ
เกดิโรคร่วมทางจติเวชและพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ ได้ 
วตัถปุระสงค์
 เพือ่พฒันาโมเดลประมาณการณ์การใช้ยาเมธิลเฟนเิดธโดย
เทียบกบัค่าเข้าถงึบรกิารของผูป่้วยสมาธส้ัิน
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ผูป้ระสานงาน : อนญัญา สินรชัตานนัท์ รพ.ยวุประสาทไวท
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บทคัดย่อ
โรคสมาธส้ัิน เป็นโรคท่ีพบบ่อยในช่วงวัยเรยีนและเป็นโรคท่ีเป็น
ต่อเนือ่งยาวนานจนกระท่ังเข้าสู่วัยรุน่และวัยท�างาน ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการเรยีน และก่อให้เกดิปัญหาพฤตกิรรม 
ท่ีไม่เหมาะสมได้สูง แต่หากผูป่้วยสมาธส้ัินได้รบัยาเพิม่สมาธิ 
จะช่วยลดปัญหาพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมและเพิม่ความสามารถ
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีนัยส�าคัญ ดังนั้นการมียาเพิ่มสมาธ ิ
ในปรมิาณท่ีเพยีงพอต่อการใช้ในการรกัษาจงึเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิง่
ในการท�าให้การรกัษามปีระสิทธภิาพ ผูป่้วยคงอยูใ่นการรกัษา
และคงอยูใ่นระบบการศึกษาได้โดยใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่าง
เต็มท่ี การท�านายปริมาณการใช้ยาเพิ่มสมาธิได้อย่างเหมาะสม
ต่อจ�านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในระบบบริการสาธารณสุข 
จะช่วยท�าให้สามารถจัดท�าแผนการการจัดซื้อยาในแต่ละ
ปีงบประมาณท่ีมปีระสิทธภิาพท้ังในระดับโรงพยาบาลและระดับ

ประเทศ ส่งผลให้คุณภาพการรักษาผู้ป่วยสมาธิส้ันท่ีจ�าเป็น 
ต้องได้ยาเพิ่มสมาธิดียิ่งขึ้น จากการทดลองพัฒนาโมเดลเพื่อ
ประมาณการณ์ปริมาณการใช้ยาเพิ่มสมาธิเทียบกับค่าเข้าถึง
บรกิารของโรคสมาธส้ัินในประเทศไทย พบว่าจ�านวนผูป่้วยโรค
สมาธส้ัินท่ีเข้ารบับรกิาร (หน่วยเป็นคน) สามารถประมาณการณ์
การปรมิาณการใช้ยา methylphenidate ชนดิออกฤทธิส้ั์นได้ 

ค�ำส�ำคัญ : สมาธิส้ัน, ยาเพ่ิมสมาธิ, การประมาณการณ ์
การใช้ยา

วันท่ีรบัต้นฉบบั 10 สิงหาคม 2563; วันท่ีตอบรบั 30 พฤศจกิายน 
2563 

งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
 โรคสมาธส้ัินเป็นโรคทางจติเวชเด็กท่ีพบบ่อยท่ีสุด จากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศเพือ่ศึกษาความชุกของโรคสมาธิ
ส้ันท่ัวโลกพบว่าความชุกของโรคสมาธิส้ันเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 
5.29[1] สอดคล้องกับการส�ารวจความชุกของโรคสมาธิส้ัน 
ในประเทศไทยของกรมสุขภาพจติเมือ่ปี พ.ศ. 2559 พบความ
ชุกตลอดช่วงชีวิตอยูท่ี่ร้อยละ 5.4 โดยเพศชายความชุกอยูท่ี่ 
ร้อยละ 6.5 และเพศหญงิความชุกอยูท่ี่ร้อยละ 4.4[2]  
 สมาธิส้ันเป็นโรคท่ีเกิดจากความบกพร่องของสมองในการ 
ท�าหน้าท่ี และส่งผลให้เกดิความผดิปกตทิางพฤตกิรรมท่ีจะก่อ
ให้เกดิปัญหาต่อการเรยีน การมปีฏสัิมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เนือ่งจาก 
ผู้ท่ีเป็นโรคสมาธิส้ันจะขาดความสามารถในการคงสมาธิอย่าง 
ต่อเนื่อง มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ขาดความยั้งคิดและหุนหัน 
พลันแล่น เด็กท่ีได้รบัการวินจิฉยัเป็นโรคสมาธส้ัินเมือ่ตดิตามไป
จนถงึวัยผูใ้หญ่พบว่าร้อยละ 15 ยงัคงมอีาการสมาธส้ัินอยูค่รบ
เกณฑ์การวินจิฉัย และร้อยละ 40-60 จะยงัคงเหลืออาการสมาธิ
ส้ันบางอย่างอยู ่ ซ่ึงอาการท่ียงัหลงเหลือนัน้ยงัคงส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ โรคสมาธส้ัินจงึเป็นโรคจติเวช
ท่ีมคีวามส�าคัญท้ังในเด็กและผูใ้หญ่[3]
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 การรกัษาสมาธส้ัินจ�าเป็นต้องใช้การรกัษาหลายด้านร่วมกนั 
ท้ังการใช้พฤตกิรรมบ�าบัด ร่วมกบัการใช้ยากลุ่มกระตุน้สมอง 
(psycho-stimulant) ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีอยู่เพียง 
กลุ่มเดียวคือ methylphenidate ยามปีระสิทธภิาพสูงในการช่วย 
ลดอาการสมาธิส้ัน ลดผลกระทบท่ีจะเกดิจากพฤตกิรรมหนุหนั 
พลันแล่น[4] ขาดความยั้งคิดท่ีเป็นปัญหาของเด็กสมาธิส้ัน 
นอกจากนี้การได้ยาจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเดก็ 
ได้ด้วย[5] 

 การได้รบัยากลุ่มกระตุน้ประสาทอย่างต่อเนือ่งในช่วงวัยเรยีน
จงึมคีวามส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะช่วยให้ผลการรกัษาโรค
สมาธส้ัินได้ผลดี ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกดิความต่อเนือ่งในการรกัษา
ด้วยยาในด้านของระบบบรกิารสาธารณสุข คือ ประกนัสุขภาพ
ท่ีครอบคลุมค่าใช้จ่ายของยา การมยีาส�าหรบัผูป่้วยอยูใ่นบรกิาร
สาธารณสุขในชุมชน[6] ในการพฒันาระบบบรกิารเพือ่การรกัษา
โรคสมาธิส้ันท่ีมีคุณภาพจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการมียา 
ท่ีเพียงพอ พร้อมใช้ในการรกัษาในระดับโรงพยาบาลชุมชน 
 เนื่องจากยากลุ่มกระตุ้นประสาทเป็นยาท่ีอยู่ในกลุ่มวัตถุ 
ออกฤทธ์ิ ประเภท 2 ซ่ึงจดัจ�าหน่ายโดยกองควบคุมวัตถเุสพตดิ 
ส�านกังานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข[7] ในช่วงหลาย
ปีท่ีผ่านมาพบว่ามปัีญหายาขาดสต๊อก ไม่สามารถจดัซือ้จากกอง
ควบคุมวัตถเุสพตดิได้ ส่งผลให้เด็กสมาธส้ัินขาดยาเป็นบางช่วง 
ส่งผลกระทบต่อการเรยีนและพฤตกิรรมของเด็กอย่างมาก หาก
เรามโีมเดลเพือ่ประมาณการณ์การใช้ยาในแต่ละปีโดยเทียบจาก
ร้อยละของอัตราเข้าถึงบริการโรคสมาธิส้ันจะช่วยให้มีการจัด
เตรยีมยาเพือ่จ�าหน่ายให้แก่ รพ. และ รพ. สามารถจดัซือ้ยา 
ในปรมิาณท่ีเหมาะสมเพียงพอได้ กจ็ะช่วยให้ระบบการรกัษาโรค
สมาธส้ัินมคุีณภาพและมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้

วิธดี�ำเนนิกำร
ศึกษำข้อมลูจำกแหล่งข้อมลู 2 แหล่ง ได้แก่
 1. ฐานข้อมลูกระทรวงสาธารณสุข HDC ท่ีเกบ็อัตราการ
เข้าถงึบรกิารของโรคสมาธส้ัิน ใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูกระทรวง
สาธารณสุขท่ีรวบรวมค่าเข้าถึงบรกิารของผูป่้วยสมาธส้ัินช่วงอายุ 
6-15 ปี โดยค�านวณจากจ�านวนผูป่้วยท่ีได้รบัการวินจิฉัยเป็น 
โรคสมาธส้ัิน (F90.xx) ในช่วงอาย ุ6-15 ปี หารด้วยจ�านวน 
ผูป่้วยประมาณการโดยใช้ความชุกของโรคสมาธส้ัินท่ีร้อยละ 5.4 
คูณด้วยจ�านวนประชากรในช่วงอาย ุ6-15ปี ท่ีส่งข้อมลูเข้ามาท่ี 
HDC ของกระทรวงสาธารณสุข
 2. สถิติการใช้ยา methylphenidate ชนิดออกฤทธิ์ส้ัน
ท่ีท�าการจดัเกบ็โดยกองควบคุมวัตถเุสพตดิ ส�านกังานอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเป็นยาท่ีอยู่ในบัญชี 
ยาหลักแห่งชาต ิผูป่้วยท่ีใช้สิทธปิระกนัสุขภาพถ้วนหน้าสามารถ
เข้าถงึยาได้ทุกราย
 เมือ่น�าข้อมลูท้ังสองส่วนมาวิเคราะห์ พบว่ามข้ีอมลูปี 2561 
เพยีงปีเดียวท่ีน�ามาใช้เปรยีบเทียบกนัได้ เนือ่งจากได้รบัข้อมลู
ครบถ้วนจากท้ังสองแหล่ง

 น�าข้อมลูมาจดัแบ่งออกเป็น 12 เขตสุขภาพ โดยตดัสถติิ
การใช้ยา methylphenidate ชนดิออกฤทธิส้ั์นในรพ.และคลินกิ
เอกชนออก และเนื่องจากมีปัญหาการน�าเข้าข้อมูลอัตราการ 
เข้าถงึบรกิารของเขตสุขภาพท่ี 10 และ 12 ท�าให้ข้อมลูจาก 
ท้ังสองเขตไม่สมบูรณ์จึงตัดข้อมูลของเขตสุขภาพท่ี 10 และ 
12 ออก เพราะจะมผีลต่อการวิเคราะห์หาความเกีย่วข้องต่อการ 
ใช้ยา น�าข้อมลูมาใส่ตารางโปรแกรมส�าเรจ็รปู excel ดังภาพ 
ในตารางท่ี 1
 จากนัน้ใช้โปรแกรม Qlikview วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ 
ของอตัราการเข้าถงึบรกิารของโรคสมาธส้ัินเปรยีบเทียบกบัสถติิ
ปรมิาณการใช้ยา methylphenidate ชนดิออกฤทธิส้ั์น ไม่พบว่า
ท้ังสองข้อมลูมคีวามสัมพนัธ์กนั 

ตำรำงท่ี 1 แสดงอัตราเข้าถีงบรกิารของโรคสมาธิส้ัน 
(หน่วย:ร้อยละ) และปรมิาณการใช้ยา methylphenidate 
ชนดิออกฤทธิส้ั์น (หน่วย:เมด็) แยกตามเขตสุขภาพ 

 เมือ่น�าข้อมลูมาเข้าโปรแกรม Qlikview ไม่พบความสัมพนัธ์
กนัดังภาพท่ี 1

 
ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ของปรมิาณการใช้ยา

methylphenidate ชนดิออกฤทธิส้ั์นเทียบกบัอัตราค่าเข้าถงึ
บรกิารโรคสมาธิส้ันเป็นร้อยละตามรายเขตสุขภาพ
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 ผูด้�าเนนิโครงการจงึได้ปรบัปัจจยัท่ีน�ามาใช้วิเคราะห์ใหม่ โดย
ใช้การเข้าถงึบรกิารเป็นรายคนเปรยีบเทียบกบัปรมิาณการใช้ยา 
เมือ่น�าเข้าโปรแกรม Qlikview พบว่ามคีวามสัมพนัธ์ โดยมค่ีา 
Correlation Coefficiency (R2) = 0.80078 และสามารถน�า
มาเปรยีบเทียบหาปรมิาณการใช้ยาได้จากจ�านวนผูเ้ข้าถงึบรกิาร
โรคสมาธส้ัินได้ ข้อมลูดังตารางท่ี 2 และรปูท่ี 2

บทสรปุและวจิำรณ์
 โครงการนีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่สร้างโมเดลเพือ่ประมาณการณ์
การใช้ยา methylphenidate ชนดิออกฤทธ์ิส้ันเปรยีบเทียบกบั
อัตราค่าเข้าถงึบรกิารโรคสมาธส้ัิน พบว่าการใช้ข้อมลูการเข้าถงึ
บรกิารโรคสมาธิส้ันเป็นร้อยละ ไม่พบความสัมพนัธ์ท่ีสามารถ
น�ามาสร้างสมการเพือ่ค�านวณหาความสัมพนัธ์กบัปรมิาณการใช้ยา 
methylphenidate ได้ อาจจะเนือ่งจากร้อยละการเข้าถงึไม่สะท้อน
ถงึปรมิาณการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม แต่หากน�าข้อมลูการเข้า
ถึงบริการโรคสมาธิส้ันเป็นรายคน methylphenidate ชนิด 
ออกฤทธ์ิส้ัน จะพบว่ามคีวามสัมพนัธ์กนั สามารถน�ามาใช้ในการ
ประมาณการณ์การใช้ยา methylphenidate ชนดิออกฤทธิส้ั์นได้ 
ตามสูตรค่าความสัมพนัธ์ท่ีสรปุไว้ข้างต้น เนือ่งจากจ�านวนคน
อาจจะมคีวามสอดคล้องอย่างตรงไปตรงมาในการใช้ยามากกว่า 
แต่ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลพบปัญหาหลายประการ 
ประการแรกข้อมลูจากฐานข้อมลูกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รบั
ข้อมลูจากเขตสุขภาพเข้ามาได้ท้ังหมดเนือ่งจากปัญหาการส่งออก
ข้อมลูด้วยโปรแกรม HIS ของแต่ละรพ.และแต่ละเขตสุขภาพ 
มคีวามแตกต่างกนั ส่งออกข้อมลูไม่สมบรูณ์ ข้อมลูใน 43 แฟ้ม
ข้อมลูไม่ครบเกณฑ์ในการคัดเข้ามาค�านวณเป็นอัตราเข้าถงีบรกิาร 
ท�าให้ต้องตดัข้อมลูจากเขตสุขภาพท่ี 10 และ 12 ออกจากการน�า
มาค�านวณเปรยีบเทียบ ประการท่ี 2 การเปรยีบเทียบเป็นข้อมลู
เพือ่การจดัซ้ือยาเท่านัน้ ไม่สามารถให้ข้อมลูปรมิาณยาท่ีมกีาร
ใช้จรงิได้ เนือ่งจากฐานข้อมลูสถติกิารใช้ยาเป็นข้อมลูการขาย
ออกจากส�านกังานอาหารและยา หากต้องการทราบปรมิาณยา
ท่ีใช้จรงิในผูป่้วยอาจจะต้องรวบรวมข้อมลูจากการใช้ยาจรงิจาก
สถานพยาบาล 
 เพือ่ให้การพฒันาโมเดลเพือ่ประมาณการปรมิาณการใช้ยา
เพิม่สมาธเิปรยีบเทียบกบัค่าเข้าถงึบรกิารการรกัษาโรคสมาธิส้ัน
ท่ีมคีวามแม่นย�ามายิง่ขึน้ ควรมกีารน�าสมการท่ีได้จากโครงการนี้
ไปใช้และเปรยีบเทียบกบัปรมิาณท่ีมกีารใช้จรงิตามท่ีเกดิขึน้ว่า
เป็นไปตามสมการท่ีค�านวณได้หรือไม่ และสมการนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการน�าไปค�านวณปรมิาณยาท่ีจ�าเป็นต้อง
มกีารส่ังซือ้ยาให้เพยีงพอต่อความต้องการของผูป่้วย ท้ังประเทศ
ในแต่ละปี ท่ีกองควบคุมวัตถเุสพตดิ ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานระดับประเทศท่ีท�าหน้าท่ีจัดซ้ือ
จากบริษัทผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายแก่โรงพยาบาลและคลินิกท่ัว
ประเทศ สามารถค�านวณปรมิาณการจดัซือ้รายปีได้โดยใช้ข้อมลู
อ้างองิท่ีมคีวามน่าเช่ือถอื และในระดับภมูภิาค โรงพยาบาลต่างๆ
สามารถน�าสมการนีไ้ปใช้ในการค�านวณปรมิาณการจดัซือ้ยารายปี 
ท�าให้การท�างบประมาณรายจ่ายด้านยา methylphenidate 
มคีวามแม่นย�า สามารถบรหิารจดัการคลังยาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ลดภาระการจดัการยาเหลือใช้ เนือ่งจากยา methylphenidate 
เป็นกลุ่มวัตถอุอกฤทธ์ิ การมยีาค้างสตอ็กจะเป็นการเพิม่ภาระ
งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือการท�าให้ 
ผูป่้วยสมาธิส้ันได้รบัยาอย่างสม�า่เสมอ กระจายยาลงสู่ชุมชนได้
อย่างมปีระสิทธภิาพ ผูป่้วยมผีลการรกัษาท่ีดีมากยิง่ขึน้

ตำรำงท่ี 2 แสดงจ�านวนผูป่้วยท่ีเข้าถงึบรกิารของโรคสมาธิส้ัน 
(หน่วย:คน) และปรมิาณการใช้ยา methylphenidate
ชนดิออกฤทธิส้ั์น (หน่วย:เมด็) แยกตามเขตสุขภาพ

ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพนัธ์ของปรมิาณการใช้ยา
methylphenidate ชนดิออกฤทธิส้ั์นเทียบกบัจ�านวน

ผูเ้ข้ารบับรกิารโรคสมาธส้ัินเป็นรายคนตามรายเขตสุขภาพ

โดยมคีวามสัมพนัธ์กนัตามสมการด้านล่างนี้ 
 จ�านวนผูป่้วยเข้าถงึบรกิาร (หน่วย:คน) = (0.0035092 
จ�านวนยา methylphenidate ชนดิออกฤทธิส้ั์น (หน่วย:เมด็)) 
-759.91
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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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กรณีศึกษำระยะเวลำกำรรอคอยในกำรส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
รักษำพยำบำลจำกบริษัทประกันหลังจ�ำหน่ำยผู้ป่วยระหว่ำงกำรใช้ Fax claim 
กับ Software Electronic Data Interchange (EDI) ในโรงพยำบำล 
บำงปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 

พณะ จันทรกมล    
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล, กรงุเทพมหานคร 

ผูป้ระสานงาน : พณะ จนัทรกมล โรงพยาบาลบางปะกอก 9 
อินเตอร์เนช่ันแนล, กรงุเทพมหานคร 10150 (Tel.: 02 109 
9111; E-mail address: bhana.c@gmail.com) 

บทคัดย่อ
ปัจจบุนัโรงพยาบาลใช้ Electronic medical record (EMR) 
ในการบันทึกข้อมลูผูป่้วยใน หลังจ�าหน่ายผูป่้วยท่ีมสิีทธกิารเบกิ
ค่ารกัษาพยาบาลกบับรษัิทประกนัเอกชน โรงพยาบาลจะด�าเนนิการ
ส่งข้อมลูผูป่้วยโดยการ fax เอกสารไปยงับรษัิทประกนัโดยใช้
เครื่อง fax ซึ่งต้องรอการตอบกลับจากบริษัทประกันหลัง
พจิารณาว่าสามารถใช้สิทธเิบิกค่ารกัษาพยาบาลได้โดยไม่ต้อง
ส�ารองจ่าย ระยะเวลารอคอยการตอบกลับท�าให้การบวนการ
จ�าหน่ายผูป่้วยนานขึน้ การใช้ Electronic Data Interchange 

(EDI) โดยการแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างโรงพยาบาลกบับรษัิท
ประกนัโดยผ่าน electronic medical record ท�าให้ลดระยะเวลา
ตอบกลับของบรษัิทประกนัได้เมือ่เทียบกบัการ fax claim

ค�ำส�ำคัญ : HIS,  

วันท่ีรบัต้นฉบบั 20 สิงหาคม 2563; วันท่ีตอบรบั 30 พฤศจกิายน 
2563 

บทน�ำ
 Fax claim เป็นบรกิารท่ีบรษัิทเปิดขึน้เพือ่อ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกันในการจ่ายค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลโดยผ่าน 
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ1 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล 
จากบริษัทประกันโดยตรงโดยผู้ป่วยไม่จ�าเป็นต้องส�ารองจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลไปก่อนโรงพยาบาลจะต้องประสานงานไปยัง
บรษัิทประกนัเพ่ือขอเข้าร่วมโครงการ และท�าสัญญาบรกิาร fax 
claim กบับรษัิทประกนั โดยจะพจิารณาจากความมัน่คงและความ
น่าเช่ือถอืของโรงพยาบาล
 ในการ FAX CLAIM หลังแพทย์ส่ังจ�าหน่ายผู้ป่วยใน 
ออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะต้องส่งเอกสารข้อมูลการ
รักษาผูป่้วยและค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นไปยงับรษิทัประกันทางเครือ่ง 
FAX เพือ่รอการตอบกลับ หลังจากบรษัิทประกนัพจิารณาข้อมลู
แล้วจึงส่งผลการตัดสินการเบิกค่ารักษาพยาบาลกลับมายัง 
โรงพยาบาล 2 ขัน้ตอน FAX CLAIM นีเ้ป็นขัน้ตอนหนึง่ในการ

จ�าหน่ายผู้ป่วยให้กลับบ้านดัง VALUE STREAM MAP ของ
กระบวนการ DISCHARGE ผูป่้วยท่ีแสดงร่วมกบัระยะเวลาแต่ละ
ขัน้ตอนดังนี ้3 ท้ังหมด 12 ขัน้ตอน
 ซึง่จะพบว่า Critical pathway ท่ีใช้ระยะรอคอยท่ีใช้เวลานาน
ท่ีสุดคือ ระยะเวลาตัง้แต่ส่ง fax ให้บรษัิทประกนัจนถึงระยะเวลา
ท่ีประกนัตอบกลับแจ้งผลการตดัสินการเบกิค่ารกัษาพยาบาลมายงั
โรงพยาบาล มรีะยะเวลาระหว่าง 30 นาที ไปจนถงึ 3 ช่ัวโมง
 ส่งผลให้เกิดปัญหาในการรอจ�าหน่ายผู้ป่วยท่ีหอผู้ป่วยท้ัง
กระบวนการซ่ึงมรีะยะเวลารอคอย (Total turn-around time) 
ตัง้แต่ 3 ช่ัวโมง 15 นาทีจนถงึ 5 ช่ัวโมง 45 นาที 3 ซึง่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการรับบริการ และการบริหารจัดการเตียง 
ในการรบัเป็นผูป่้วยในของผูป่้วยใหม่
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 Electronic Data Interchange (EDI) คือการแลกเปล่ียน
เอกสารธุรกิจทางการค้าระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐาน
สากลจากคอมพิวเตอร์เครือ่งหนึง่ไปยงัคอมพิวเตอร์อีกเครือ่งหนึง่
โดยระบบ EDI จะใช้เอกสารอิเลกทรอนกิส์แทนเอกสารท่ีเป็น 
กระดาษ 4
 เพ่ือลดระยะเวลาในการ Fax claim ทางโรงพยาบาล 
บางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนลร่วมกับบริษัทประกัน AIA 
จงึร่วมกนัพัฒนา software EDI ให้การส่งข้อมลูจาก Electronic 
medical record (EMR) เป็นรปูแบบข้อมลูผูป่้วยมาตรฐานท่ีบรษัิท
ประกันใช้พิจารณาในการเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยการเขียน 
software ในการเช่ือมต่อข้อมลูระหว่าง โรงพยาบาลบางปะกอก 9 
อินเตอร์ช่ันแนล กบับรษัิทประกนั AIA ให้คงระดับความปลอดภยั
ตามนโยบายของโรงพยาบาลและบรษัิทประกนั และ ยดึหลักการ 
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลส่วนบคุคลตามมาตรฐาน GDPR
 จากการใช้ EDI สามารถลดขัน้ตอนกระบวนการการจ�าหน่าย
ผูป่้วยจาก 12 ขัน้ตอนเหลือ 6 ขัน้ตอนโดยตดัการขัน้ตอนท่ี 
หอผูป่้วยรวบรวมเอกสาร ส่งเอกสารไปการเงนิ การเงนิระบตุวั 
ผูป่้วยกบัเอกสาร การเงนิตรวจสอบค่ารกัษาพยาบาล การเงนิสรปุ
ค่าใช้จ่ายและรวบรวมเอกสารต่างๆ การเงนิfaxเอกสารถงึบรษัิท
ประกนั ตาม value stream map ใหม่ดังนี้
 นอกจากนี ้ software EDI ยงัลดระยะเวลารอคอยขัน้ตอน 
ท่ีเป็น Critical pathway คือ ระยะเวลาตัง้แต่ส่ง fax ให้บรษัิท
ประกนัพิจารณา (ไม่ขอเอกสารเพิม่) จนถงึระยะเวลาท่ีประกนั
ตอบกลับแจ้งผลการตัดสินการเบิกค่ารักษาพยาบาลมายัง 
โรงพยาบาล 
 วัตถปุระสงค์ การศึกษานีจ้ะเปรยีบเทียบ ระยะเวลารอคอย
ประกนัตอบกลับแจ้งผลการตดัสินมายงัโรงพยาบาลระหว่างการ
การใช้ Fax claim กบัการใช้ EDI
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ตำรำงท่ี 1 แสดงตวัอย่างข้อมลู

ผลกำรศกึษำ
 จ�านวนผูป่้วยใน ท่ีใช้ Fax claim ภายในเดือนกรกฎาคม 
ปี 2562 จ�าหน่าย มจี�านวน 151 คน มค่ีาเฉล่ีย ระยะเวลา 
รอคอย ประกนัตอบกลับแจ้งผลการตดัสินมายงัโรงพยาบาล ของ 
ผูป่้วยเบกิประกนับรษัิท AIA ท่ีจ�าหน่าย เป็นเวลา 61 นาที 
โดยมค่ีา SD = 51 (95% confidence interval)
 จ�านวนผูป่้วยใน ท่ีใช้  software EDI ภายในเดือน กรกฎาคม
ปี 2562 จ�าหน่าย มจี�านวน 44 คน มค่ีาเฉล่ีย ระยะเวลา 
รอคอย ประกันตอบกลับแจ้งผลการตัดสินมายังโรงพยาบาล 
ของผูป่้วยเบิกประกนับรษัิท AIA เป็นเวลา 9 นาที 21 วินาที 
โดยมค่ีา 
 SD = 3 (95% confidence interval)
 จากการ paired t-test (เนือ่งจากข้อมลู 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระ
ต่อกนั) มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคัญ
  p-value, two tails = 0.025 (p-value<0.05)

สรปุผลกำรศกึษำและอภปิรำย
 การจ�าหน่ายผู้ป่วยในที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาจากบริษัทประกัน
เป็นปัญหาในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล 
ซึ่งใช้เวลาหลายช่ัวโมงเนื่องจากมีขั้นตอนการด�าเนินการ Fax 
claimต้องเตรยีมเอกสารจาก EMR และเอกสารทางการเงนิผ่าน
การใช้เครือ่ง fax ซึง่มหีลายขัน้ตอน และ ระยะเวลาการรอคอย 
บริษัทประกันตอบกลับแจ้งผลการตัดสินการเบิกค่ารักษามายัง 
โรงพยาบาล ใช้เวลานาน พบว่าการใช้ software EDI ลดขัน้ตอน

วิธกีำรวจิยั
 รวบรวมข้อมูลระยะเวลารอคอย ประกันตอบกลับแจ้งผล 
การตดัสินมายงัโรงพยาบาล ของผูป่้วยเบกิประกนับรษัิท AIA 
ท่ีจ�าหน่าย ในเดือนกรกฎาคมปี 2562 ท่ีใช้ Fax claim น�ามาหา
ค่าเฉล่ียเป็นนาที และรวบรวมข้อมลูระยะเวลารอคอย ประกนั
ตอบกลับแจ้งผลการตดัสินมายงัโรงพยาบาล ของผูป่้วยเบิกประกนั
บรษัิท AIA ท่ีจ�าหน่ายภายในเดือน กรกฎาคมปี 2562 ท่ีใช้ 
software EDI น�ามาหาค่าเฉล่ียเป็นนาทีเพื่อเปรียบเทียบกับ 
วิธี การ Fax claim
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กระบวนการจ�าหน่ายผูป่้วยท่ีจ�าเป็นต้อง Fax claim สามารถลด
ขัน้ตอนจาก 12 ขัน้ตอนเหลือเพยีง 6 ขัน้ตอน ค�านวณระยะเวลา
ขัน้ตอนท้ังหมด(process time)ลดลง 60 นาทีโดยการส่งข้อมลู
ผู้ป่วยจาก EMR และค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบเอกสาร 
อิเลกทรอนกิส์แทนเอกสารท่ีเป็นกระดาษ
 จากการศึกษาพบว่าระยะเวลารอคอย ประกันตอบกลับ 
แจ้งผลการตดัสินการเบกิค่ารกัษามายงัโรงพยาบาล ของผูป่้วยเบิก
ประกนับรษัิท AIA ท่ีจ�าหน่ายโดยใช้software EDI น้อยกว่าการ
ใช้วิธีเดิมคือ Fax claim มาก โดยมคีวามแตกต่างค่าเฉล่ียระยะ
เวลารอคอย (delay time)อยูท่ี่ 51 นาที หากพิจารณาร่วมกบั
การลดขัน้ตอนกระบวนการจ�าหน่ายผูป่้วยท่ีจ�าเป็นต้อง Fax claim 
สามารถลดขัน้ตอนจาก 12 ขัน้ตอนเหลือเพยีง 6 ขัน้ตอนนัน้ 
จะลดระยะเวลาการจ�าหน่ายผูป่้วยใน (Total turn-around discharge 
time) ท้ังหมดลง 1 ช่ัวโมง 51 นาที ในการใช้ software EDI
 อย่างไรกต็ามในการ claim ค่ารกัษาพยาบาลจากบรษัิทประกนั
โดยระบบ EDI ยงัคงต้องมกีารทบทวนข้อมลูท่ีจะส่งโดย UR nurse 
,UR physician ก่อนท่ีจะส่งข้อมลูไปยงับรษัิทประกนั เพ่ือตรวจ
สอบความถกูต้องของข้อมลู 
 จากผลการศึกษาระยะเวลาการรอคอยคอย บรษัิประกนัตอบ
กลับแจ้งผลการตดัสินการเบกิค่ารกัษามายงัโรงพยาบาลในผูป่้วย
ในจ�าหน่ายกลับบ้าน สามารถขยายผลไปสู่การส่งข้อมลูการรกัษา
ผูป่้วยไปยงับรษัิทประกนัเพือ่ ประสานงาน รบัรองสิทธกิารเบิก 
ค่ารักษาพยาบาลก่อนการนอนโรงพยาบาลหรือการท�าหัตถการ 
(Pre authorization) หรอืการส่งข้อมลูระหว่างการรกัษาพยาบาล
ไปยังบริษัทประกันเพื่อติดตามการรักษาและค่าใข้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการนอนพกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในโรงพยาบาล (concurrent 
review) โดยการพัฒนา software เช่ือมต่อข้อมูลระหว่าง 
โรงพยาบาลกบับรษัิทประกนั
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A ICD-10 predictive model to improve hospital income in
inpatient 

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.

Keywords: profit; loss; hospital analysis; ICD-10; 
predictive model
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กรณีศึกษำระยะเวลำกำรรอคอยในกำรส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
รักษำพยำบำลจำกบริษัทประกันหลังจ�ำหน่ำยผู้ป่วยระหว่ำงกำรใช้ Fax claim 
กับ Software Electronic Data Interchange (EDI) ในโรงพยำบำล 
บำงปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 

ดำริกำ ดำโรจน1์, วรรษำ เปำอินทร2์  
1โรงพยาบาลมะเรง็อุบลราชธาน ีจ.อุบลราชธานี
2คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ประสานงาน : วรรษา เปาอินทร์, คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 12121 
โทร. 02-926-9672; E-mail address: wansa@tu.ac.th) 

บทคัดย่อ
งานวิจยันีอ้อกแบบเพือ่ค้นหากลุ่มโรคผูป่้วยใน ท่ีมอีทิธพิลสูงต่อ
การสร้างก�าไรหรอืขาดทุนให้โรงพยาบาลโดยจ�าแนกตามรหสัโรค 
ICD-10 แล้วเขยีนออกมาเป็นแบบจ�าลองเพือ่เป็นต้นแบบในการ
ค้นหากลุ่มโรคท่ีมอิีทธิพลสูงต่อก�าไรและขาดทุน วิธวิีจยั: เรยีง
ล�าดับกลุ่มโรคท่ีท�าก�าไรหรอืขาดทุนให้โรง พยาบาลจากมากไป
น้อย จดัหารปูแบบของก�าไรหรอืขาดทุนท่ีได้ แล้วลองจ�าลอง
เหตกุารณ์เพิม่ก�าไรให้โรงพยาบาลโดยวิธีต่างๆเพือ่ค้นหาว่าวิธใีด
เหมาะกับกลุ่มโรคใดในการเพิ่มก�าไรหรือลดขาดทุนให้โรง
พยาบาล แล้วจดัท�าโมเดลในการเลือกกลุ่มโรคท่ีเหมาะสมในการ
เพ่ิมรายได้ให้โรงพยาบาลต่อไป ผลการวิจยั: โรคท่ีท�าก�าไรสูงสุด
ให้โรงพยาบาลคือกลุ่มโรคท่ีมปีรมิาณผูป่้วยมากท�าให้มกี�าไรมาก 
แต่เมือ่จ�าลองเหตกุารณ์หาวิธีเพิม่รายได้ให้โรงพยาบาลกลับพบ

ว่ารายได้ท่ีเพิม่ขึน้ไม่ได้เรยีงล�าดับตามกลุ่มโรคท่ีท�าก�าไรให้โรง
พยาบาลแต่สอดคล้องกับรูปแบบของก�าไรหรือขาดทุนท่ีได้
มากกว่า อภปิราย: งานวิจยันีจ้งึได้จดัท�าสูตรในการค้นหารปู
แบบของก�าไรและขาดทุนท่ีได้เพือ่เป็นทางเลือกหนึง่ ในการเลือก
หารหสัโรคเพือ่เพิม่รายได้ให้โรงพยาบาล 

ค�ำส�ำคัญ : ก�าไร; ขาดทุน; วิเคราะห์โรงพยาบาล; ICD10;  
แบบจ�าลองเพือ่ค้นหา   

วันท่ีรบัต้นฉบับ 20 สิงหาคม 2563; วันท่ีตอบรบั 30 พฤศจกิายน 
2563  

บทน�ำ 
 ICD-10 (International Classification of Diseases and 
Related Health Problem 10 th Revision) เป็นบัญชีการจ�าแนก
โรคและอาการท่ีจัดท�าขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) มี
วัตถุประสงค์ในการจัดประเภทการเจ็บป่วยตามเกณฑ์เพื่อใช้
บันทึกเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติในการวางแผนสุขภาพ 
ในระดับสากล ในงานวิจยันีจ้งึออกแบบเพือ่ค้นหากลุ่มโรคผูป่้วยใน 
ท่ีมอีทิธิพลสูงต่อการสร้างก�าไรหรอืขาดทุนให้โรงพยาบาล โดย
จ�าแนกตามรหสัโรค ICD-10 ให้เป็นทางเลือกหนึง่ในการก�าหนด
แนวทางเพิม่รายได้ให้โรงพยาบาล
 ทารนั มฮีรา และคณะ* ได้วิเคราะห์การช�าระเงนิคืนของ 
ผู้ป่วยถูกไฟไหม้รุนแรงท่ีนอนในโรงพยาบาลเนื่องจากค่าใช้จ่าย 
ท่ีสูงท�าให้ทีมผูวิ้จยัหาแนวทางท่ีง่ายและมปีระสิทธภิาพในการท่ีจะ
ได้รบัเงนิช�าระคืน หากโรงพยาบาลมปีระเด็นท่ีต้องการเด่นชัดอยูแ่ล้ว
ย่อมสามารถน�ามาวิเคราะห์ ได้เลย แต่หากยงัไม่ม ีล�าดับแรกคือ

ต้องหาคือโรคหรอืกลุ่มโรคท่ีมอิีทธิพลท่ีสุดต่อส่ิงท่ีสนใจ ดังเช่น 
ทารนั มฮีรา และคณะ** ได้ท�าอีกงานวิจยัหนึง่การท�านายการ
ขาดทุนสูงและก�าไรสูงหลังการช�าระเงนิในโรงพยาบาลระดับตตยิภมูิ 
พบว่า กลุ่มท่ีได้รบัการวินจิฉัยว่าเป็นโรคทางจติเวชและเข้านอน 
ในโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินสร้างความขาดทุนสูงมากเป็นจ�านวนถึง 
90% และได้ให้ค�าแนะน�าในห้องฉกุเฉินของโรงพยาบาลว่าเมือ่พบ
ผูป่้วยท่ีส่งตวัมาจากชุมชนแบบฉุกเฉินด้วยการวินจิฉยัโรคทางจติเวช
ถ้าพบว่ามโีรคอ่ืนหรอืกลุ่มอาการอ่ืนร่วมด้วยให้เพิม่ค�าวินจิฉัย
 งานวิจยันีจ้งึจดัท�าขึน้เพือ่ใช้ ICD10 ร่วมกบั โปรแกรมควิกวิว 
จัดสร้างสูตรหรือรูปแบบในการค้นหากลุ่มโรคท่ีเหมาะจะน�าไป 
แก้ปัญหาเพือ่เพิม่รายได้ ให้กบัโรงพยาบาล ต่อไป 

วธิวีจัิย
A.	ค�านยิาม
 ค่ำเรียกเก็บ คือ ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีโรงพยาบาล 
เรยีกเกบ็เมือ่ส้ินสุดการรกัษา ในท่ีนีจ้ะใช้เป็นค่าต้นทุน (Cost) 
โรงพยาบาลด้วย
 รำยรับ คือ เงินท่ีเก็บได้จริงจากการเรียกเก็บค่าบริการ 
(ค่าเรยีกเกบ็) ซ่ึงมกัจะขึน้กบัสิทธกิารรกัษา
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ก�าไรขัน้ต้น คือ ผลต่างระหว่างรายรบัและค่าเรยีกเกบ็ โดย รายรบั
ต้องมค่ีามากกว่าค่าเรยีกเกบ็จงึจะเรยีกว่าก�าไร
 ขำดทุนขัน้ต้น คือ ผลต่างระหว่างรายรบัและค่าเรยีกเกบ็ โดย 
รายรบัมค่ีาน้อยกว่าค่าเรยีกเกบ็
 ICD 10 คือ เป็นบญัชีการจ�าแนกโรคและอาการท่ีจดัท�าขึน้
โดยองค์การอนามยัโลก โดยในท่ีนีใ้ช้ ICD-10-TM
 กลุ่มรหสัโรค คือ การรวมกลุ่มรหสัโรคตาม ICD10 ท่ีเป็น 
กลุ่มโรคเดียวกนัเข้าไว้ด้วยกนั ในท่ีนีใ้ช้เฉพาะรหสัโรคท่ีมาจาก
การวินิจฉัยหลักเท่านั้น เช่น กลุ่มโรค C00-03 (Malignant 
neoplasm of lip, oral cavity and pharynx) ประกอบไปด้วย 
C00 (Malignant neoplasm of lip), C01 (Malignant neoplasm 
of base of tongue), C02 (Malignant neoplasm of other 
and unspecified part of tongue), C03 (Malignant neoplasm 
of gum) เป็นต้น 
 ก�าไรขัน้ต้นของกลุ่มรหสัโรค คือ ผลรวมของมลูค่าก�าไรขัน้
ต้นจากกลุ่มโรค ICD เดียวกนัโดยไม่รวมส่วนท่ีขาดทุนเข้ามาด้วย 
ขาดทุนขัน้ต้นของกลุ่มรหสัโรค คือ ผลรวมของมลูค่าขาดทุนขัน้
ต้นจากกลุ่มรหสัโรคเดียวกนัโดยไม่รวมส่วนท่ีก�าไรเข้ามาด้วย 
 รายได้สุทธขิองกลุ่มรหสัโรค คือ ผลต่างของก�าไรขัน้ต้นจาก
กลุ่มรหสัโรคเดียวกนัและขาดทุนขัน้ต้นจากกลุ่มรหสัโรคเดียวกนั 
โดยหากก�าไรมากกว่าขาดทุน เรยีก ก�าไรสุทธขิองกลุ่มรหสัโรค 
หากขาดทุนมากกว่าก�าไร เรยีก ขาดทุนสุทธขิองกลุ่มรหสัโรค
B.	การออกแบบงานวิจยั
 เป็นงานวิจยัเชิงวิเคราะห์ โดยใช้การเกบ็ข้อมลูจาก 43 แฟ้ม 
ร่วมกบัใช้โปรแกรมควิกวิวในการวิเคราะห์ โดยข้อมลูท่ีใช้ ได้แก่  
เลขท่ีนอนโรงพยาบาล รหสัโรค ชนดิของการวินจิฉัย เช่น วินจิฉัยหลัก 
วินจิฉัยร่วม ราคาต้นทุน ราคาท่ีเกบ็ได้ ก�าไร (กรณท่ีีขาดทุนช่องนี้
จะเป็นศูนย์ไม่ใช่ตวัเลขท่ีตดิลบ) ขาดทุน (มค่ีาเป็นบวก กรณท่ีี
ก�าไรช่องนีจ้ะเป็นศูนย์ไม่ใช่ตวัเลขท่ีตดิลบ) กลุ่มรหสัโรค (ในท่ีนี้
ช่ือโรคจะยาวมาก จงึได้ใส่รหสักลุ่มโรคใหม่ โดยไม่ให้สับสนกบั
รหสั ICD) และตัง้ช่ือคอลัมน์นีว่้า mergeicdcode
C.	 ประชากร
 ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ท่ีนอนโรงพยาบาล โดยวันแรกท่ีนอนอยูใ่นระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 
2560 ถงึวันท่ี 31 มกราคม 2560
D.	 ระเบียบวิธวิีจยั
 1. เรียงล�าดับกลุ่มโรคท่ีท�าก�าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิให้ 
โรงพยาบาลจากมากไปน้อย 
 2. เปรยีบเทียบก�าไรสุทธหิรอืขาดทุนสุทธ ิ กบั ก�าไรตัง้ต้น
และขาดทุนตัง้ต้น แล้วจดัหารปูแบบของก�าไรสุทธหิรอืขาดทุน 
สุทธท่ีิได้ 
 3. แล้วลองจ�าลองเหตกุารณ์เพิม่ก�าไรให้โรงพยาบาลโดย 
  3.1 เพิม่จ�านวนผูป่้วยในกลุ่มรหสัโรคนี ้10% เท่ากบัเพ่ิม
ก�าไรสุทธิ 10% (ให้จ�านวนที่เพิ่มนี้กระจายไปในกลุ่มที่มีก�าไร 
ขัน้ต้นและขาดทุนขัน้ต้นตามสัดส่วนเดิมท่ีเป็น) เพือ่เปรยีบเทียบ
รายได้ท่ีเพิม่กบัจ�านวนผุป่้วยท่ีเพิม่

  3.2 เปล่ียนเวชระเบียนผูป่้วยท่ีขาดทุนขัน้ต้น 1 แฟ้มให้เป็น
เวชระเบยีนท่ีมกี�าไรขัน้ต้น โดยคิดมลูค่าท่ีได้เพ่ิมขึน้จากการเปล่ียน
เวชระเบยีน 1 แฟ้มจากขาดทุนให้เป็นก�าไร เท่ากบั ค่าเฉล่ียของ
ขาดทุนขัน้ต้นบวกกบัค่าเฉล่ียของก�าไรขัน้ต้น โดยวิธีการเปล่ียน
เวชระเบยีนจากขาดทุนให้เป็นก�าไรนัน้ขึน้อยูก่บับรบิทของแต่ละ
โรงพยาบาลว่ากลุ่มรหัสโรคท่ีสนใจนั้นคือโรคใดและการเข้าไป
ศึกษาในรายละเอียดของกลุ่มรหสัโรคท่ีสนใจนัน้ว่ามคีวามเป็นไป
ได้หรอืไม่
 4. จัดท�าโมเดลในการเลือกกลุ่มโรคท่ีเหมาะสมในการเพิ่ม 
รายได้ให้โรงพยาบาล

โมเดล
 เป็นการออกแบบจ�าลองเพ่ือค้นหารหสัโรคท่ีสนใจ โดย 
 1. จัดการข้อมูลในรูปแบบของช่องตารางโดยแต่ละคอลัมน์ 
เป็นข้อมลูท่ีต้องการวิเคราะห์ดังค�าอธิบายในการออกแบบงานวิจยั 
และสามารถเพิม่ข้อมลูอ่ืนๆท่ีสนใจในคอลัมน์ถดัไปได้ 
 2. น�าข้อมลูท่ีมนีีน้�าไปใส่ในควิกวิวเวอร์ชันทดลองใช้ ใช้ควิก
วิวแสดงผลเรียงตามล�าดับแบบใน Method formula table 
เพื่อเลือกตัวแทนกลุ่มรหัสโรคท่ีสร้างรายได้หรือขาดทุนให้กับ 
โรงพยาบาลมากท่ีสุดในรปูแบบต่างๆ
Model formula Table

    ควิกวิว 
ค้นหา 

dimension expression ค าช้ีแจง 

2.2รูปแบบกลุ่ม
โรคที่สร้างความ
ขาดทุนสุทธิโดยมี
ก าไรน้อย 
 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeicdc

ode) 

1. Sum (ขาดทุน)-Sum 

(ก าไร) 
2. Sum(ขาดทุน) 

จะมีแผนภูมิเพิ่ม
ข้ึนมาจากแผนภูมิ
ข้างบนอีกหนึ่งแท่ง
เลือกกลุ่มโรคที่

ขาดทุนสุทธิมากที่สุด
และก าไรน้อยที่สุด 

3รูปแบบกลุ่มโรคที่
ก าไรต้ังต้นไม่ต่าง
จากขาดทุนต้ังต้น
มากแต่มีมูลค่าของ
ส่วนที่เป็นก าไรต้ัง
ต้นหรือขาดทุนต้ัง
ต้นสูงมาก 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeic

dcode)  

Sum (ก าไร) 
 

น ารายชื่อกลุ่มโรคที่
ซ้ ากันของทั้งสอง
แผนภูมิมาใช้ 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeic

dcode)  

Sum (ขาดทุน) 
 

ส่วนรายละเอยีดของตารางทิ่ออกมา เช่น แสดงล าดับจากมากไปนอ้ย แสดงสิบ
ล าดับแรก สามารถเลือกได้ตามสะดวก 
3.น ากลุ่มรหัสโรคที่ได้มาจากรูปแบบของ model table รูปแบบละ 3-4 กลุ่มรหัสโรค 
มาใส่ใน financial table เพื่อจ าลองว่าหากเพิ่มจ านวนผู้ปว่ยในแต่ละสถานการณ์ได้ 
10% จะท าให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร 
 
Financial table 
กลุ่ม
รหัส
โรค 

ก าไรตั้งต้น/
จ านวน 

ขาดทุนตั้งต้น/
จ านวน 

หากเพิ่มจ านวนผู้ป่วย 
10% 

หากลดจ านวนเวช
ระเบียนท่ีขาดทุน

10% 
เฉลี่ย/
ราย 

(คน) เฉลี่ย/
ราย 

(คน) ก าไร
สุทธิที่
เพิ่มต่อ
กลุ่มรหัส
โรค  

จ านวน
ผู้ป่วยที่
เพิ่ม(คน) 

รายได้ที่
เพิ่ม

(จ านวน
เวช

ระเบียน
ที่ต้อง
แก้ไข) 

มูลค่าที่
ได้จาก
การ
แก้ไข
เวช

ระเบียน
ที่

ขาดทุน
1แฟ้ม 

     = 1/10 
x (ก าไร-
ขาดทุน) 

= 1/10 x 
คน
ทั้งหมด 

= 1/10 
x (ก าไร
เฉลี่ย+
ขาดทุน
เฉลี่ย) 
(จ านวน
แฟ้มที่
ขาดทุน) 

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

 
Financial formula table 

 ก าไร/จ านวน ขาดทุน/จ านวน 

เฉลี่ย/ราย (คน) เฉลี่ย/ราย (คน) 
Dimension =IF 

(DIAGTYPE=1,m
ergeicdcode)  

 

=IF (DIAGTYPE=1 
and ก าไร>=1 
,mergeicdcode) 

=IF 
(DIAGTYPE=1,m
ergeicdcode)  

 

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

expression Avg ({$ <[ก าไร] 
={">=1"}>} ก าไร) 

Count (DISTINCT 
AN) 

Avg ({$ 
<[ขาดทุน] =
{">=1"}>} 
ขาดทุน) 

Count 
(DISTINCT AN) 

 
4.เรียงล าดับกลุ่มรหัสโรคที่โรงพยาบาลจะพัฒนากอ่น-หลัง โดยตัดสินใจจาก
ข้อมูลใน financial table 

 

IV. ผลการวิจยั 

1.มุ่งเน้นกลุ่มโรคที่สร้างก าไรสูง 1.1 กลุ่มโรคที่โดยรวมแลว้สร้างก าไรสุทธิสูง 
ได้แก่  C22 (Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts) เท่ากับ 329,852 
บาทต่อป,ี C75-80 (Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and 

multiple sites) เท่ากับ 316,656 บาทต่อปี, C0-14 (Malignant neoplasm of lip, oral cavity 

and pharynx) เท่ากับ 281,500 บาทต่อปี, C82-86 Non-Hodgkin's lymphoma) เท่ากับ 
222,411 บาทต่อป ี (แผนภูมิที่1.) เป็นกลุ่มโรคที่การเพิ่มจ านวนผู้ป่วยเพียงอย่าง
เดียวก็สามารถท ารายได้ให้ได้แล้วแต่มักไม่เหมาะที่จะเพิ่มจ านวนผู้ปว่ยเพราะกลุ่ม
โรคนี้มักจะเป็นกลุ่มที่มีจ านวนผู้ปว่ยมากอยูก่่อนแลว้  

 

 

 

แผนภูมิที1่. แสดงกลุ่มรหัสโรคที่สร้างก าไรสุทธิให้โรงพยาบาลตามล าดับจากมาก
ไปน้อย 

 

งานวิจัยนีจ้ึงจัดท าขึ้นเพื่อใช้ ICD10 ร่วมกับ โปรแกรมควิกวิว จัดสร้างสูตรหรือ
รูปแบบในการค้นหากลุ่มโรคที่เหมาะจะน าไปแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับ
โรงพยาบาล ต่อไป  

II. วิธีวจิัย 

A. ค านิยาม 

ค่าเรียกเก็บ คือ ค่าบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเรียกเก็บเมื่อสิน้สุดการ
รักษา ในที่นีจ้ะใช้เปน็ค่าตน้ทุน(Cost) โรงพยาบาลดว้ย 

รายรับ คือ เงินที่เก็บได้จริงจากการเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร(ค่าเรียกเก็บ) ซ่ึงมักจะ
ขึ้นกบัสิทธกิารรักษา 

ก าไรขั้นต้น คือ ผลต่างระหวา่งรายรับและค่าเรียกเกบ็ โดย รายรบัต้องมีค่า
มากกวา่ค่าเรียกเก็บจึงจะเรยีกวา่ก าไร 

ขาดทุนขัน้ต้น คือ ผลต่างระหวา่งรายรบัและคา่เรียกเกบ็ โดย รายรับมีค่าน้อย
กวา่ค่าเรียกเก็บ 

ICD 10 คือ เป็นบัญชีการจ าแนกโรคและอาการที่จัดท าขึ้นโดยองค์การอนามัย
โลก โดยในที่นีใ้ช ้ICD-10-TM 

กลุ่มรหัสโรค คือ การรวมกลุ่มรหัสโรคตาม ICD10 ที่เป็นกลุ่มโรคเดียวกันเขา้ไว้
ด้วยกัน ในที่นี้ใช้เฉพาะรหัสโรคที่มาจากการวินจิฉยัหลักเท่านั้น เช่น กลุ่มโรคC00-

03 (Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx) ประกอบไปด้วย C00 (Malignant 
neoplasm of lip),   C01 (Malignant neoplasm of base of tongue), C02 (Malignant neoplasm 

of other and unspecified part of tongue),  C03 (Malignant neoplasm of gum) เป็นต้น  
ก าไรขั้นต้นของกลุ่มรหสัโรค คือ ผลรวมของมูลค่าก าไรขัน้ต้นจากกลุ่มโรคICD

เดียวกนัโดยไม่รวมสว่นทีข่าดทนุเขา้มาดว้ย  

ขาดทุนขัน้ต้นของกลุม่รหัสโรค คือ ผลรวมของมลูค่าขาดทุนขัน้ต้นจากกลุม่
รหัสโรคเดียวกนัโดยไมร่วมสว่นทีก่ าไรเขา้มาดว้ย  

รายได้สุทธิของกลุ่มรหัสโรค คือ ผลต่างของก าไรขัน้ต้นจากกลุม่รหัสโรค
เดียวกนัและขาดทนุขั้นต้นจากกลุ่มรหสัโรคเดียวกนั โดยหากก าไรมากกวา่ขาดทุน 
เรียก ก าไรสทุธขิองกลุม่รหัสโรค หากขาดทนุมากกวา่ก าไร เรียก ขาดทุนสทุธขิอง
กลุ่มรหัสโรค 

B. การออกแบบงานวิจัย 
เป็นงานวจิยัเชิงวิเคราะห์ โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มูลจาก 43 แฟ้ม รว่มกบัใชโ้ปรแกรม
ควิกววิในการวิเคราะห ์โดยขอ้มูลที่ใชไ้ด้แก ่ เลขที่นอนโรงพยาบาล รหสัโรค ชนิด
ของการวินิจฉยั เช่นวินจิฉยัหลกั วินจิฉัยรว่ม  ราคาต้นทุน ราคาที่เก็บได้ ก าไร
(กรณีทีข่าดทุนชอ่งนีจ้ะเป็นศูนย์ไม่ใช่ตัวเลขที่ติดลบ) ขาดทนุ(มีค่าเป็นบวก กรณีที่
ก าไรชอ่งนีจ้ะเป็นศูนย์ไม่ใช่ตัวเลขที่ติดลบ) กลุ่มรหัสโรค (ในที่นี้ชื่อโรคจะยาวมาก 
จึงไดใ้ส่รหัสกลุ่มโรคใหม ่ โดยไมใ่ห้สบัสนกับรหัสICD) และตั้งชือ่คอลมันน์ี้ว่า 
mergeicdcode 

C. ประชากร 
ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี จงัหวัดอุบลราชธานีที่นอนโรงพยาบาล โดย
วันแรกที่นอนอยู่ในระหว่างวันที ่1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 

D. ระเบียบวธิีวิจยั 
1.เรียงล าดับกลุ่มโรคที่ท าก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิให้โรงพยาบาลจากมากไปนอ้ย  
2.เปรียบเทียบก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ กับ ก าไรตั้งต้นและขาดทุนตั้งต้น แล้ว
จัดหารูปแบบของก าไรสุทธหิรือขาดทุนสุทธิที่ได้  
3.แล้วลองจ าลองเหตุการณ์เพิ่มก าไรให้โรงพยาบาลโดย  

3.1เพิ่มจ านวนผู้ป่วยในกลุ่มรหัสโรคนี้ 10% เท่ากับเพิ่มก าไรสุทธ ิ 10% (ให้
จ านวนที่เพิ่มนีก้ระจายไปในกลุ่มที่มีก าไรขั้นต้นและขาดทุนขั้นต้นตามสัดส่วนเดิม
ที่เป็น) เพื่อเปรียบเทียบรายได้ที่เพิ่มกับจ านวนผุ้ปว่ยที่เพิ่ม 

3.2เปลี่ยนเวชระเบียนผู้ปว่ยทีข่าดทุนขัน้ต้น 1 แฟ้มให้เป็นเวชระเบยีนที่มีก าไร
ขั้นต้น โดยคิดมูลค่าที่ได้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนเวชระเบียน 1 แฟ้มจากขาดทุนให้
เป็นก าไร เท่ากบั ค่าเฉลี่ยของขาดทุนขั้นต้นบวกกับค่าเฉลี่ยของก าไรขั้นต้น โดย
วิธีการเปลี่ยนเวชระเบยีนจากขาดทุนใหเ้ป็นก าไรนั้นขึ้นอยู่กบับริบทของแต่ละ
โรงพยาบาลว่ากลุ่มรหัสโรคที่สนใจนั้นคือโรคใดและการเข้าไปศึกษาใน
รายละเอียดของกลุ่มรหัสโรคที่สนใจนั้นว่ามีความเป็นไปได้หรือไม ่
4.จัดท าโมเดลในการเลือกกลุ่มโรคที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาล 

III. โมเดล 

เป็นการออกแบบจ าลองเพื่อค้นหารหัสโรคที่สนใจ โดย  
1.จัดการข้อมูลในรูปแบบของช่องตารางโดยแต่ละคอลัมน์เป็นข้อมูลที่ต้องการ
วิเคราะห์ดังค าอธิบายในการออกแบบงานวิจยั และสามารถเพิ่มขอ้มูลอื่นๆที่สนใจ
ในคอลัมน์ถัดไปได้  
2.น าข้อมูลที่มีนี้น าไปใส่ในควิกววิเวอร์ชนัทดลองใช้ ใช้ควิกวิวแสดงผลเรียง
ตามล าดับแบบใน Method formula table เพื่อเลือกตัวแทนกลุ่มรหัสโรคที่สร้างรายได้
หรือขาดทุนให้กบัโรงพยาบาลมากที่สุดในรูปแบบต่างๆ 
Model formula Table 

    ควิกวิว 
ค้นหา 

dimension expression ค าช้ีแจง 

1.1รูปแบบกลุ่ม
โรคที่สร้างก าไร
สุทธิ 
 
 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeicdc

ode) 

Sum (ก าไร)-Sum 
(ขาดทุน) 

แสดงก าไรสุทธิเรียง
ตามล าดับจากมากไป

น้อยตามการ
วินิจฉัยโรคหลัก 

1.2รูปแบบกลุ่ม
โรคที่สร้างก าไร
โดยขาดทุนน้อย
ได้แก่  
 
 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeicdc

ode) 

1. Sum (ก าไร)-Sum 

(ขาดทุน) 
2. Sum (ขาดทุน) 

จะมีแผนภูมิเพิ่ม
ข้ึนมาจากแผนภูมิ
ข้างบนอีกหนึ่งแท่ง
เลือกกลุ่มโรคที่ก าไร
สุทธิมากที่สุดและ
ขาดทุนน้อยที่สุด 

2.1รูปแบบกลุ่ม
โรคที่สร้างขาดทุน
สุทธิ 
 
 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeicdc

ode) 

Sum (ขาดทุน) -Sum 
(ก าไร) 

แสดงขาดทุนสุทธิ
เรียงตามล าดับจาก
มากไปน้อยตามการ
วินิจฉัยโรคหลัก 
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 ส่วนรายละเอียดของตารางท่ิออกมา เช่น แสดงล�าดับจากมาก
ไปน้อย แสดงสิบล�าดับแรก สามารถเลือกได้ตามสะดวก
 3. น�ากลุ่มรหัสโรคท่ีได้มาจากรูปแบบของ model table 
รปูแบบละ 3-4 กลุ่มรหสัโรค มาใส่ใน financial table เพือ่จ�าลอง
ว่าหากเพิม่จ�านวนผูป่้วยในแต่ละสถานการณ์ได้ 10% จะท�าให้ 
โรงพยาบาลมรีายได้เพิม่ขึน้เท่าไร

ผลกำรวจิยั
 1. มุง่เน้นกลุ่มโรคท่ีสร้างก�าไรสูง 1.1 กลุ่มโรคท่ีโดยรวมแล้ว
สร้างก�าไรสุทธสูิง ได้แก่  C22 (Malignant neoplasm of liver 
and intrahepatic bile ducts) เท่ากบั 329,852 บาทต่อปี, 
C75-80 (Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, 
unspecified and multiple sites) เท่ากบั 316,656 บาทต่อปี, 
C0-14 (Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx) 
เท่ากบั 281,500 บาทต่อปี, C82-86 Non-Hodgkin's lymphoma) 
เท่ากบั 222,411 บาทต่อปี (แผนภมูท่ีิ 1.) เป็นกลุ่มโรคท่ีการเพิม่
จ�านวนผูป่้วยเพียงอย่างเดียวกส็ามารถท�ารายได้ให้ได้แล้วแต่มกัไม่
เหมาะท่ีจะเพ่ิมจ�านวนผู้ป่วยเพราะกลุ่มโรคนี้มักจะเป็นกลุ่มท่ีมี
จ�านวนผูป่้วยมากอยูก่่อนแล้ว 

แผนภมูท่ีิ 1. แสดงกลุ่มรหสัโรคท่ีสร้างก�าไรสุทธใิห้โรงพยาบาล
ตามล�าดับจากมากไปน้อย

    ควิกวิว 
ค้นหา 

dimension expression ค าช้ีแจง 

2.2รูปแบบกลุ่ม
โรคที่สร้างความ
ขาดทุนสุทธิโดยมี
ก าไรน้อย 
 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeicdc

ode) 

1. Sum (ขาดทุน)-Sum 

(ก าไร) 
2. Sum(ขาดทุน) 

จะมีแผนภูมิเพิ่ม
ข้ึนมาจากแผนภูมิ
ข้างบนอีกหนึ่งแท่ง
เลือกกลุ่มโรคที่

ขาดทุนสุทธิมากที่สุด
และก าไรน้อยที่สุด 

3รูปแบบกลุ่มโรคที่
ก าไรต้ังต้นไม่ต่าง
จากขาดทุนต้ังต้น
มากแต่มีมูลค่าของ
ส่วนที่เป็นก าไรต้ัง
ต้นหรือขาดทุนต้ัง
ต้นสูงมาก 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeic

dcode)  

Sum (ก าไร) 
 

น ารายชื่อกลุ่มโรคที่
ซ้ ากันของทั้งสอง
แผนภูมิมาใช้ 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeic

dcode)  

Sum (ขาดทุน) 
 

ส่วนรายละเอยีดของตารางทิ่ออกมา เช่น แสดงล าดับจากมากไปนอ้ย แสดงสิบ
ล าดับแรก สามารถเลือกได้ตามสะดวก 
3.น ากลุ่มรหัสโรคที่ได้มาจากรูปแบบของ model table รูปแบบละ 3-4 กลุ่มรหัสโรค 
มาใส่ใน financial table เพื่อจ าลองว่าหากเพิ่มจ านวนผู้ปว่ยในแต่ละสถานการณ์ได้ 
10% จะท าให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร 
 
Financial table 
กลุ่ม
รหัส
โรค 

ก าไรตั้งต้น/
จ านวน 

ขาดทุนตั้งต้น/
จ านวน 

หากเพิ่มจ านวนผู้ป่วย 
10% 

หากลดจ านวนเวช
ระเบียนท่ีขาดทุน

10% 
เฉลี่ย/
ราย 

(คน) เฉลี่ย/
ราย 

(คน) ก าไร
สุทธิที่
เพิ่มต่อ
กลุ่มรหัส
โรค  

จ านวน
ผู้ป่วยที่
เพิ่ม(คน) 

รายได้ที่
เพิ่ม

(จ านวน
เวช

ระเบียน
ที่ต้อง
แก้ไข) 

มูลค่าที่
ได้จาก
การ
แก้ไข
เวช

ระเบียน
ที่

ขาดทุน
1แฟ้ม 

     = 1/10 
x (ก าไร-
ขาดทุน) 

= 1/10 x 
คน
ทั้งหมด 

= 1/10 
x (ก าไร
เฉลี่ย+
ขาดทุน
เฉลี่ย) 
(จ านวน
แฟ้มที่
ขาดทุน) 

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

 
Financial formula table 

 ก าไร/จ านวน ขาดทุน/จ านวน 

เฉลี่ย/ราย (คน) เฉลี่ย/ราย (คน) 
Dimension =IF 

(DIAGTYPE=1,m
ergeicdcode)  

 

=IF (DIAGTYPE=1 
and ก าไร>=1 
,mergeicdcode) 

=IF 
(DIAGTYPE=1,m
ergeicdcode)  

 

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

expression Avg ({$ <[ก าไร] 
={">=1"}>} ก าไร) 

Count (DISTINCT 
AN) 

Avg ({$ 
<[ขาดทุน] =
{">=1"}>} 
ขาดทุน) 

Count 
(DISTINCT AN) 

 
4.เรียงล าดับกลุ่มรหัสโรคที่โรงพยาบาลจะพัฒนากอ่น-หลัง โดยตัดสินใจจาก
ข้อมูลใน financial table 

 

IV. ผลการวิจยั 

1.มุ่งเน้นกลุ่มโรคที่สร้างก าไรสูง 1.1 กลุ่มโรคที่โดยรวมแลว้สร้างก าไรสุทธิสูง 
ได้แก่  C22 (Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts) เท่ากับ 329,852 
บาทต่อป,ี C75-80 (Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and 

multiple sites) เท่ากับ 316,656 บาทต่อปี, C0-14 (Malignant neoplasm of lip, oral cavity 

and pharynx) เท่ากับ 281,500 บาทต่อปี, C82-86 Non-Hodgkin's lymphoma) เท่ากับ 
222,411 บาทต่อป ี (แผนภูมิที่1.) เป็นกลุ่มโรคที่การเพิ่มจ านวนผู้ป่วยเพียงอย่าง
เดียวก็สามารถท ารายได้ให้ได้แล้วแต่มักไม่เหมาะที่จะเพิ่มจ านวนผู้ปว่ยเพราะกลุ่ม
โรคนี้มักจะเป็นกลุ่มที่มีจ านวนผู้ปว่ยมากอยูก่่อนแลว้  

 

 

 

แผนภูมิที1่. แสดงกลุ่มรหัสโรคที่สร้างก าไรสุทธิให้โรงพยาบาลตามล าดับจากมาก
ไปน้อย 

 

    ควิกวิว 
ค้นหา 

dimension expression ค าช้ีแจง 

2.2รูปแบบกลุ่ม
โรคที่สร้างความ
ขาดทุนสุทธิโดยมี
ก าไรน้อย 
 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeicdc

ode) 

1. Sum (ขาดทุน)-Sum 

(ก าไร) 
2. Sum(ขาดทุน) 

จะมีแผนภูมิเพิ่ม
ข้ึนมาจากแผนภูมิ
ข้างบนอีกหนึ่งแท่ง
เลือกกลุ่มโรคที่

ขาดทุนสุทธิมากที่สุด
และก าไรน้อยที่สุด 

3รูปแบบกลุ่มโรคที่
ก าไรต้ังต้นไม่ต่าง
จากขาดทุนต้ังต้น
มากแต่มีมูลค่าของ
ส่วนที่เป็นก าไรต้ัง
ต้นหรือขาดทุนต้ัง
ต้นสูงมาก 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeic

dcode)  

Sum (ก าไร) 
 

น ารายชื่อกลุ่มโรคที่
ซ้ ากันของทั้งสอง
แผนภูมิมาใช้ 

=IF 
(DIAGTYPE=1,mergeic

dcode)  

Sum (ขาดทุน) 
 

ส่วนรายละเอยีดของตารางทิ่ออกมา เช่น แสดงล าดับจากมากไปนอ้ย แสดงสิบ
ล าดับแรก สามารถเลือกได้ตามสะดวก 
3.น ากลุ่มรหัสโรคที่ได้มาจากรูปแบบของ model table รูปแบบละ 3-4 กลุ่มรหัสโรค 
มาใส่ใน financial table เพื่อจ าลองว่าหากเพิ่มจ านวนผู้ปว่ยในแต่ละสถานการณ์ได้ 
10% จะท าให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร 
 
Financial table 
กลุ่ม
รหัส
โรค 

ก าไรตั้งต้น/
จ านวน 

ขาดทุนตั้งต้น/
จ านวน 

หากเพิ่มจ านวนผู้ป่วย 
10% 

หากลดจ านวนเวช
ระเบียนท่ีขาดทุน

10% 
เฉลี่ย/
ราย 

(คน) เฉลี่ย/
ราย 

(คน) ก าไร
สุทธิที่
เพิ่มต่อ
กลุ่มรหัส
โรค  

จ านวน
ผู้ป่วยที่
เพิ่ม(คน) 

รายได้ที่
เพิ่ม

(จ านวน
เวช

ระเบียน
ที่ต้อง
แก้ไข) 

มูลค่าที่
ได้จาก
การ
แก้ไข
เวช

ระเบียน
ที่

ขาดทุน
1แฟ้ม 

     = 1/10 
x (ก าไร-
ขาดทุน) 

= 1/10 x 
คน
ทั้งหมด 

= 1/10 
x (ก าไร
เฉลี่ย+
ขาดทุน
เฉลี่ย) 
(จ านวน
แฟ้มที่
ขาดทุน) 

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

 
Financial formula table 

 ก าไร/จ านวน ขาดทุน/จ านวน 

เฉลี่ย/ราย (คน) เฉลี่ย/ราย (คน) 
Dimension =IF 

(DIAGTYPE=1,m
ergeicdcode)  

 

=IF (DIAGTYPE=1 
and ก าไร>=1 
,mergeicdcode) 

=IF 
(DIAGTYPE=1,m
ergeicdcode)  

 

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

expression Avg ({$ <[ก าไร] 
={">=1"}>} ก าไร) 

Count (DISTINCT 
AN) 

Avg ({$ 
<[ขาดทุน] =
{">=1"}>} 
ขาดทุน) 

Count 
(DISTINCT AN) 

 
4.เรียงล าดับกลุ่มรหัสโรคที่โรงพยาบาลจะพัฒนากอ่น-หลัง โดยตัดสินใจจาก
ข้อมูลใน financial table 

 

IV. ผลการวิจยั 

1.มุ่งเน้นกลุ่มโรคที่สร้างก าไรสูง 1.1 กลุ่มโรคที่โดยรวมแลว้สร้างก าไรสุทธิสูง 
ได้แก่  C22 (Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts) เท่ากับ 329,852 
บาทต่อป,ี C75-80 (Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and 

multiple sites) เท่ากับ 316,656 บาทต่อปี, C0-14 (Malignant neoplasm of lip, oral cavity 

and pharynx) เท่ากับ 281,500 บาทต่อปี, C82-86 Non-Hodgkin's lymphoma) เท่ากับ 
222,411 บาทต่อป ี (แผนภูมิที่1.) เป็นกลุ่มโรคที่การเพิ่มจ านวนผู้ป่วยเพียงอย่าง
เดียวก็สามารถท ารายได้ให้ได้แล้วแต่มักไม่เหมาะที่จะเพิ่มจ านวนผู้ปว่ยเพราะกลุ่ม
โรคนี้มักจะเป็นกลุ่มที่มีจ านวนผู้ปว่ยมากอยูก่่อนแลว้  

 

 

 

แผนภูมิที1่. แสดงกลุ่มรหัสโรคที่สร้างก าไรสุทธิให้โรงพยาบาลตามล าดับจากมาก
ไปน้อย 

 

Financial table

Financial formula table

 1.2 กลุ่มโรคท่ีสร้างก�าไรสุทธิสูงโดยขาดทุนน้อย (แผนภมู ิ
ท่ี 2.) ได้แก่ C75-80 (Malignant neoplasm of other, ill-defined 
secondary, unspecified and multiple sites) มีก�าไรสุทธิ 
316,656 บาทต่อปี โดยขาดทุนขัน้ต้น 87,596 บาทต่อปี, K30 
(Other diseases of esophagus, stomach and duodenum)  
มกี�าไรสุทธิ 120,962 บาทต่อปี โดยไม่ขาดทุนขัน้ต้น 

แผนภมูท่ีิ 2. แสดงกลุ่มรหสัโรคท่ีสร้างก�าไรสุทธใิห้โรงพยาบาล
ตามล�าดับจากมากไปน้อยเทียบกบัขาดทุนขัน้ต้น

 4. เรยีงล�าดับกลุ่มรหสัโรคท่ีโรงพยาบาลจะพฒันาก่อน-หลัง 
โดยตดัสินใจจากข้อมลูใน financial table
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 จะเหน็ได้ว่าในกลุ่มท่ีสร้างก�าไรสุทธินัน้ C22 สร้างก�าไรสุทธิ
สูงสุด โดยม ีC75-80 รองลงมา หากต้องการมุง่เน้นพัฒนากลุ่ม
รหสัโรคท่ีสร้างก�าไรนัน้ควรจะมุง่เน้นท่ี C22 ก่อนเป็นล�าดับแรก 
แต่เมือ่น�าผลขาดทุนตัง้ต้นมาร่วมพจิารณาด้วย (ตารางท่ี 1. financial 
table) ท�าให้พบว่า C22 ต้องเพิม่จ�านวนผูป่้วยถงึ 16 ราย จงึจะ
มรีายได้ 32,985 บาท ในขณะท่ี C75-80 ต้องเพิม่จ�านวนผูป่้วย 
5 ราย จงึจะมรีายได้ 31,666 บาท ดังนัน้หากจะเพ่ิมจ�านวน 
ผู้ป่วยโดยท�าการรักษาแบบเดิมท่ีเคยท�าโดยไม่เปล่ียนแปลง
แนวทางหรอืรายละเอยีดในการรกัษาใดๆ ควรเลือกกลุ่มรหสัโรค
ท่ีสร้างก�าไรเป็นอันดับ 2 และ 5 (K30 เพิม่จ�านวนผูป่้วย 2 ราย 
จะมรีายได้ 12,096 บาท) ก่อน แต่หากจะเลือกวิธีวิเคราะห์ 
เวชระเบียนและปรบัปรงุเวชระเบยีนท่ีขาดทุนให้เปล่ียนเป็นก�าไร 
เวชระเบยีนควรเลือกเป็นอันดับแรกคือ C82-86 และ C0-14 
แม้ว่า C82-86 จะอยูใ่นล�าดับท่ี 4 ของกลุ่มท่ีท�าก�าไรสุทธไิด้สูงสุด 
แต่กลับท�ารายได้เพิ่มได้สูงสุดล�าดับท่ี 1 หากสามารถปรับแก้ 
เวชระเบยีนจากขาดทุนให้เป็นก�าไรได้ถงึ 27220 บาทต่อ 1 แฟ้ม 
ในขณะท่ี C0-14 ท�าได้ 25184 บาทต่อ 1 แฟ้ม ดังนัน้จะเหน็ 
ได้ว่า การมองเพยีงแต่ก�าไรสุทธเิพยีงอย่างเดียวอาจท�าให้ยงัไม่ได้
กลุ่มโรคท่ีเหมาะสมเพื่อเลือกมาเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลและ 
การปรับเพิ่มจ�านวนผู้ป่วยโดยไม่ปรับแก้กลุ่มท่ีขาดทุนด้วยจะมี
ก�าไรน้อยกว่ากลุ่มท่ีปรบัแก้ไขความขาดทุน
 2. มุง่เน้นกลุ่มโรคท่ีขาดทุน 2.1 กลุ่มโรคท่ีโดยรวมแล้วสร้าง
ความขาดทุนสุทธ ิ (แผนภมูท่ีิ 3.) ได้แก่ C30-31 Malignant 
neoplasm of nasal cavity middle ear and accessory sinus 
ขาดทุนสุทธเิท่ากบั 210,485 บาทต่อปี, C15 Malignant neoplasm 
of esophagus ขาดทุนสุทธเิท่ากบั 157,317 บาทต่อปี, C44 
Other malignant neoplasm of skin ขาดทุนสุทธิเท่ากบั 93,352 
บาทต่อปี, D31-48 Other in situ and benign neoplasm and 
neoplasm of uncertain and unknown behavior ขาดทุนสุทธิ
เท่ากบั 69,490 บาทต่อปี

แผนภูมิท่ี 3. แสดงกลุ่มรหัสโรคท่ีขาดทุนสุทธิให้โรงพยาบาล 
ตามล�าดับจากมากไปน้อย
 

  2.2 กลุ่มโรคท่ีสร้างความขาดทุนสุทธิโดยมีก�าไรน้อย 
(แผนภมูท่ีิ 4.) ได้แก่ C30-31 Malignant neoplasm of nasal 
cavity, middle ear and accessory sinus มขีาดทุนสุทธิ 210,485 
บาทต่อปี โดยก�าไรขัน้ต้น 634 บาทต่อปี, C15 Malignant neo-
plasm of esophagus มชีาดทุนสุทธ ิ157,317 บาทต่อปี โดยก�าไร
ขัน้ต้น 39,126 บาทต่อปี, C44 Other malignant neoplasm of 
skin มชีาดทุนสุทธิ 93,352 บาทต่อปี โดยก�าไรขัน้ต้น 30,646  
บาทต่อปี, D31-48 Other in situ and benign neoplasm and 
neoplasm of uncertain and unknown behavior มชีาดทุนสุทธิ 
69,490 บาทต่อปี โดยก�าไรขัน้ต้น 3,258 บาทต่อปี (แผนภมูท่ีิ 4.) 
พบว่ากลุ่มท่ีขาดทุนท้ังสองกลุ่มเป็นกลุ่มรหสัโรคเดียวกนั เป็นไป
ได้ว่ากลุ่มท่ีขาดทุนสุทธสูิงนัน้เกดิจากการท่ีสร้างก�าไรไม่ได้เลย เมือ่
เทียบกบั C22 ท่ีสร้างก�าไรสุทธิสูงสุด C22 มขีาดทุนตัง้ต้นอยูท่ี่ 
594,853 บาท ขาดทุนตัง้ต้นสูงเป็นอันดับ1 ของกลุ่มรหสัโรค ดัง
นั้นหากต้องการวิเคราะห์กลุ่มท่ีขาดทุนเพื่อลดการขาดทุนหรือ
เปล่ียนเป็นกลุ่มท่ีท�าก�าไร ไม่ควรเลือกกลุ่มรหัสโรคตามการ
ขาดทุนสุทธแิต่ควรดูการขาดทุนตัง้ต้นเทียบกนัด้วย

แผนภมูท่ีิ 4. แสดงกลุ่มรหสัโรคท่ีขาดทุนสุทธใิห้โรงพยาบาลตาม
ล�าดับจากมากไปน้อยเทียบกบัก�าไรขัน้ต้น

 

 3. กลุ่มโรคท่ีก�าไรไม่ต่างจากขาดทุนมากแต่มูลค่าของส่วน 
ท่ีเป็นก�าไรตัง้ต้นหรอืขาดทุนตัง้ต้นสูงมาก ท�าให้เป็นกลุ่มโรคท่ีมี
อิทธพิลต่อรายได้โรงพยาบาลหากมกีารเปล่ียนแปลงทิศทางของ
ก�าไร-ขาดทุนเกดิขึน้ ได้แก่ C53 (Malignant neoplasm of cervix 
uteri) ขาดทุนสุทธิ 19,235 บาท (ก�าไรตัง้ต้น 194,211 บาท,
ขาดทุนตั้งต้น 213,446 บาท), C33-37 (Other malignant 
neoplasm of respiratory and intrathoracic organs) ขาดทุน
สุทธ ิ33,485 บาท (ก�าไรตัง้ต้น 286,935 บาท, ขาดทุนตัง้ต้น 
320,420 บาท), C50 (Malignant neoplasm of breast) ขาดทุน
สุทธ ิ36,002 บาท (ก�าไรตัง้ต้น 299,405 บาท, ขาดทุนตัง้ต้น 
335,407 บาท) (แผนภมูท่ีิ 5.)

 เนือ่งจากบางกลุ่มรหสัโรค มคีวามหลากหลายของแต่ละรหสั
โรคมากเกนิไป จงึจดัล�าดับไว้ท้ายสุดของการเรยีงล�าดับกลุ่มรหสั
โรคท่ีโรงพยาบาลจะพัฒนาก่อน-หลัง เช่น C75-80 (Malignant 
neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and 

Darigar Darojn, et al. Hospital income in inpatient

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 75-81, 2020



80

multiple sites) จะเห็นว่าเป็นการรวมกลุ่มของโรคท่ีมีความ 
หลากหลายมาไว้ด้วยกนั ท�าให้หารปูแบบจ�าเพาะได้ยาก ส่วนกลุ่ม
รหสัโรค D31-48 (Other in situ and benign neoplasm and 
neoplasm of uncertain and unknown behavior) แม้ดู 
เหมอืนน่าจะมคีวามหลากหลายเช่นเดียวกนั แต่เมือ่เข้าไปดูในราย
ละเอยีดกลับพบว่า มเีพยีงโรคช่ือ myeloplastic syndrome เท่านัน้ 
จงึจดัเรยีงล�าดับตามปกติ

แผนภมูท่ีิ 5. แสดงกลุ่มโรคท่ีก�าไรไม่ต่างจากขาดทุนมากแต่มลูค่า
ของส่วนท่ีเป็นก�าไรตัง้ต้นหรอืขาดทุนตัง้ต้นสูงมาก

 1. กลุ่มโรคท่ีโดยรวมแล้วสร้างก�าไรสุทธิ
 2. กลุ่มโรคท่ีสร้างก�าไรสุทธิโดยขาดทุนน้อย
 3. กลุ่มโรคท่ีโดยรวมแล้วสร้างความขาดทุนสุทธิ
 4. กลุ่มโรคท่ีสร้างความขาดทุนสุทธโิดยมกี�าไรน้อย
 5. กลุ่มโรคท่ีก�าไรไม่ต่างจากขาดทุนมากแต่มูลค่าของส่วน 
  ท่ีเป็นก�าไรตัง้ต้นหรอืขาดทุนตัง้ต้นสูงมาก
 จากตาราง Financial table จะเหน็ได้ว่ากลุ่มรหสัโรคท่ีขาดทุน
สุทธสูิงนัน้มจี�านวนผูป่้วยไม่มากแต่มลูค่าขาดทุนสูง แต่โดยรวม
แล้วขาดทุนตัง้ต้นสูงสู้กลุ่มท่ีสร้างก�าไรสุทธสูิงไม่ได้ หากสามารถ
แก้ไขเวชระเบียนได้เพียง 1 เวชระเบียนเท่านัน้กส็ามารถเพิม่ราย
ได้ให้โรงพยาบาลได้สูงถงึ 27,024 – 69,660 บาท เลยทีเดียว

อภปิรำยผล
 โดยท่ัวไปแนวทางการเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลของผู้ป่วย
ท่ีนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาลมกัจะเลือกจากโรคท่ีสร้างรายได้ให้
โรงพยาบาลสูงหรอืโรคท่ีท�าให้โรงพยาบาลขาดทุนสูงแล้วพจิารณา
เพิ่มจ�านวนโรคท่ีท�าให้ก�าไร หรือลดการขาดทุนของโรคท่ีท�าให้
ขาดทุน ซึง่หากเลือกมลูค่ารวมท่ีท�าให้เกดิก�าไรสุทธโิดยไม่แจกแจง
เป็นก�าไรขัน้ต้นและขาดทุนขัน้ต้น สามโรคแรกท่ีสร้างก�าไรสุทธิ
สูงสุดได้แก่ C22, C78-85 และ C0-14 สามโรคแรกท่ีขาดทุน
สุทธสูิงสุด ได้แก่ C30-31, C15 และ C44 แต่หากน�าก�าไร/ขาดทุน
ตัง้ต้นมาร่วมพจิารณาด้วยจะเหน็ได้ว่าล�าดับความส�าคัญจะเปล่ียนไป 
เช่นในกลุ่มท่ีสร้างก�าไรสุทธ ิ หากเลือกวิธเีพิม่รายได้โรงพยาบาล
โดยเพิ่มจ�านวนผู้ป่วย กลุ่มโรคท่ีเหมาะสมจะน�ามาพัฒนาเป็น
อันดับแรกจะเป็นกลุ่มโรคในล�าดับท่ี 2และ 5 มากกว่ากลุ่มโรค
ล�าดับท่ี 1 หากเลือกวิธแีก้ไขเวชระเบยีนกลุ่มโรคท่ีเหมาะสมจะน�า
มาพัฒนาเป็นอันดับแรกจะเป็นกลุ่มโรคในล�าดับท่ี 4 และ 3 
มากกว่ากลุ่มโรคล�าดับท่ี1อีกเช่นกนั หากเลือกวิธีลดความขาดทุน
ให้กบัโรงพยาบาล เราคงไม่ต้องการเพิม่จ�านวนผูป่้วยในกลุ่มท่ีสร้าง
ความขาดทุนให้โรงพยาบาล ดังนัน้จงึเหลือเพียงวิธวิีเคราะห์หา
สาเหตจุากข้อมลูในเวชระเบียนเดิมท่ีม ีความคุ้มค่าในการวิเคราะห์
เวชระเบยีนพบว่ากลุ่มโรคท่ีเหมาะสมจะน�ามาวิเคราะห์เป็นอันดับ
แรกจะเป็นกลุ่มโรคในล�าดับท่ี 3, 5, 2 และ 4 มากกว่ากลุ่มโรค
ล�าดับท่ี1 
 ดังนัน้แนวทางเลือกกลุ่มรหสัโรคเพือ่เพิม่รายได้ให้โรงพยาบาล
ของงานวิจัยนี้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ท่านพิจารณา โดย
แนวทางนี้อาจจะเหมาะส�าหรับบางโรงพยาบาล แต่แนวทางนี ้
ไม่ใช่ส่ิงตายตวั ยงัต้องปรบัตามบรบิทของแต่ละโรคร่วมด้วย

 
ดังนัน้จะได้รหสัโรคใน Financial table ดังนี้
ตารางท่ี 1. Financial table

320,420 บาท), C50 (Malignant neoplasm of breast) ขาดทุนสุทธิ 36,002 บาท ( 
ก าไรตั้งต้น 299,405 บาท, ขาดทุนตั้งตน้ 335,407 บาท)  (แผนภูมิที5่.) 
 
เนื่องจากบางกลุ่มรหัสโรค มีความหลากหลายของแต่ละรหัสโรคมากเกินไป จึง
จัดล าดับไว้ท้ายสุดของการเรียงล าดับกลุ่มรหัสโรคที่โรงพยาบาลจะพัฒนาก่อน-
หลัง เช่น C75-80 (Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and 

multiple sites) จะเห็นว่าเป็นการรวมกลุ่มของโรคที่มีความหลากหลายมาไว้ด้วยกัน 
ท าให้หารูปแบบจ าเพาะได้ยาก ส่วนกลุ่มรหัสโรค D31-48 (Other in situ and benign 

neoplasm and neoplasm of uncertain and unknown behavior) แม้ดูเหมือนน่าจะมีความ
หลากหลายเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเขา้ไปดูในรายละเอียดกลับพบวา่ มีเพยีงโรคชื่อ 
myeloplastic syndrome เท่านั้นจึงจัดเรียงล าดับตามปกต ิ
 
แผนภูมิที5่. แสดงกลุ่มโรคที่ก าไรไม่ต่างจากขาดทุนมากแต่มูลค่าของส่วนที่เป็น
ก าไรตั้งต้นหรือขาดทุนตั้งต้นสูงมาก 

 
 
ดังนั้นจะได้รหัสโรคใน Financial table ดังนี้ 
ตารางที่1. Financial table 
กลุ่ม
รหัส
โรค 

ก าไร/จ านวน ขาดทุน/จ านวน หากเพิ่มจ านวน
ผู้ป่วย 10% 

หากลดจ านวนเวช
ระเบียนท่ี ขาดทุน10% 

เฉลี่ย/
ราย 

(คน) เฉลี่ย/
ราย 

(คน) ก าไร
สุทธิที่
เพิ่ม
ต่อ
กลุ่ม
รหัส
โรค  

จ านวน
ผู้ป่วยที่
เพิ่ม
(คน) 

รายได้ที่เพิ่ม
(จ านวนเวช
ระเบียนที่ต้อง

แก้ไข) 

มูลค่าที่
ได้จาก
การ
แก้ไข
เวช

ระเบียน
ที่

ขาดทุน
1แฟ้ม 

C221 8891.4 104 11,223.6 53 32,985 15.7(16) 106,609.5(5.3) 20,115 
C75-
801,2 

9,625 42 9,733 9 31,666 

5.1(5) 17,422.2(0.9) 19,358 
C0-141 7,937 105 17,247 32 28,150 13.7(14) 80,588.8(3.2) 25,184 

C82-861 9,138 56 18,082 16 22,241 7.2(7) 43,552(1.6) 27,220 
K302 5,760 21 0 0 12,096 2.19(2) 0 - 
C30-
313,4 

634 2 26,390 8 -21,049 

1(1) 21,619.2(0.8) 27,024 
C153,4 19,563 2 32,740 6 -15,732 0.8 31,381.8(0.6) 52,303 
C443,4 7,661 4 61,999 2 -9,335 0.6 13,932(0.2) 69,660 
D31-
483,4 

3,258 1 36,374 2 -6,949 

0.3 7,926.4(0.2) 39,632 
C505 0 0 61,722 1 -3,600 0.1 6,172.2(0.1) 61,722 
C33-375 5,518 52 15,258 21 -3,349 7.3 43,629.6(2.1) 20,776 
C535 6,697 29 6,278 34 -1,924 6.3 44,115(3.4) 12,975 
1.กลุ่มโรคที่โดยรวมแล้วสร้างก าไรสุทธิ 
2.กลุ่มโรคที่สร้างก าไรสุทธิโดยขาดทุนน้อย 
3, กลุ่มโรคที่โดยรวมแล้วสร้างความขาดทุนสุทธิ 
4.กลุ่มโรคที่สร้างความขาดทุนสุทธิโดยมีก าไรน้อย 
5.กลุ่มโรคที่ก าไรไม่ต่างจากขาดทุนมากแต่มูลค่าของส่วนที่เป็นก าไรตั้งต้นหรือขาดทุนตั้งต้นสูงมาก 
 จากตาราง Financial table จะเห็นได้ว่ากลุ่มรหัสโรคที่ขาดทุนสุทธิสูงนั้น
มีจ านวนผู้ปว่ยไม่มากแต่มูลค่าขาดทุนสงู แต่โดยรวมแล้วขาดทุนตั้งต้นสูงสู้กลุ่มที่
สร้างก าไรสุทธิสูงไม่ได้ หากสามารถแก้ไขเวชระเบียนได้เพียง 1 เวชระเบียน
เท่านั้นก็สามารถเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลได้สูงถึง 27,024 – 69,660 บาท เลย
ทีเดียว 

V. อภิปรายผล 

โดยทัว่ไปแนวทางการเพิ่มรายไดใ้หโ้รงพยาบาลของผู้ปว่ยที่นอนรกัษาตวัใน
โรงพยาบาลมกัจะเลือกจากโรคทีส่ร้างรายได้ใหโ้รงพยาบาลสูงหรือโรคที่ท าให้
โรงพยาบาลขาดทุนสูงแลว้พจิารณาเพิม่จ านวนโรคที่ท าใหก้ าไร หรอืลดการขาดทุน
ของโรคที่ท าให้ขาดทนุ ซ่ึงหากเลือกมลูค่ารวมที่ท าให้เกดิก าไรสุทธโิดยไม่แจกแจง
เป็นก าไรขัน้ต้นและขาดทุนขัน้ต้น สามโรคแรกที่สร้างก าไรสุทธิสูงสุดไดแ้ก ่  C22, 

C78-85 และC0-14 สามโรคแรกทีข่าดทนุสุทธิสูงสุด ได้แก่ C30-31, C15 และ C44 แต่
หากน าก าไร/ขาดทุนตั้งต้นมาร่วมพจิารณาดว้ยจะเห็นได้วา่ล าดับความส าคัญจะ
เปลีย่นไป เช่นในกลุ่มที่สร้างก าไรสทุธ ิ หากเลือกวธิีเพิม่รายได้โรงพยาบาลโดยเพิ่ม
จ านวนผู้ปว่ย กลุ่มโรคทีเ่หมาะสมจะน ามาพฒันาเปน็อันดบัแรกจะเปน็กลุม่โรคใน
ล าดับที ่2และ5 มากกวา่กลุ่มโรคล าดบัที่1 หากเลือกวิธแีกไ้ขเวชระเบยีนกลุ่มโรคที่
เหมาะสมจะน ามาพัฒนาเป็นอันดบัแรกจะเป็นกลุ่มโรคในล าดับที ่4และ3 มากกวา่
กลุ่มโรคล าดับที1่อกีเช่นกัน หากเลือกวธิีลดความขาดทนุให้กบัโรงพยาบาล เราคง
ไม่ต้องการเพิ่มจ านวนผู้ปว่ยในกลุ่มที่สร้างความขาดทุนให้โรงพยาบาล ดังนัน้จึง
เหลือเพยีงวธิีวิเคราะห์หาสาเหตจุากข้อมูลในเวชระเบยีนเดิมที่ม ีความคุ้มค่าในการ
วิเคราะห์เวชระเบยีนพบว่ากลุม่โรคที่เหมาะสมจะน ามาวิเคราะห์เปน็อันดบัแรกจะ
เป็นกลุ่มโรคในล าดบัที ่3, 5, 2 และ4 มากกวา่กลุ่มโรคล าดับที่1  

ดังนั้นแนวทางเลือกกลุ่มรหัสโรคเพื่อเพิม่รายได้ใหโ้รงพยาบาลของงานวิจยันี ้
จึงเป็นอกีทางเลือกหนึ่งให้ทา่นพิจารณา โดยแนวทางนี้อาจจะเหมาะส าหรับบาง
โรงพยาบาล แตแ่นวทางนี้ไมใ่ช่ส่ิงตายตวั ยังต้องปรับตามบรบิทของแตล่ะโรคร่วม
ด้วย 

VI. เอกสารอ้างอิง 
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320,420 บาท), C50 (Malignant neoplasm of breast) ขาดทุนสุทธิ 36,002 บาท ( 
ก าไรตั้งต้น 299,405 บาท, ขาดทุนตั้งตน้ 335,407 บาท)  (แผนภูมิที5่.) 
 
เนื่องจากบางกลุ่มรหัสโรค มีความหลากหลายของแต่ละรหัสโรคมากเกินไป จึง
จัดล าดับไว้ท้ายสุดของการเรียงล าดับกลุ่มรหัสโรคที่โรงพยาบาลจะพัฒนาก่อน-
หลัง เช่น C75-80 (Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and 

multiple sites) จะเห็นว่าเป็นการรวมกลุ่มของโรคที่มีความหลากหลายมาไว้ด้วยกัน 
ท าให้หารูปแบบจ าเพาะได้ยาก ส่วนกลุ่มรหัสโรค D31-48 (Other in situ and benign 

neoplasm and neoplasm of uncertain and unknown behavior) แม้ดูเหมือนน่าจะมีความ
หลากหลายเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเขา้ไปดูในรายละเอียดกลับพบวา่ มีเพยีงโรคชื่อ 
myeloplastic syndrome เท่านั้นจึงจัดเรียงล าดับตามปกต ิ
 
แผนภูมิที5่. แสดงกลุ่มโรคที่ก าไรไม่ต่างจากขาดทุนมากแต่มูลค่าของส่วนที่เป็น
ก าไรตั้งต้นหรือขาดทุนตั้งต้นสูงมาก 

 
 
ดังนั้นจะได้รหัสโรคใน Financial table ดังนี้ 
ตารางที่1. Financial table 
กลุ่ม
รหัส
โรค 

ก าไร/จ านวน ขาดทุน/จ านวน หากเพิ่มจ านวน
ผู้ป่วย 10% 

หากลดจ านวนเวช
ระเบียนท่ี ขาดทุน10% 

เฉลี่ย/
ราย 

(คน) เฉลี่ย/
ราย 

(คน) ก าไร
สุทธิที่
เพิ่ม
ต่อ
กลุ่ม
รหัส
โรค  

จ านวน
ผู้ป่วยที่
เพิ่ม
(คน) 

รายได้ที่เพิ่ม
(จ านวนเวช
ระเบียนที่ต้อง

แก้ไข) 

มูลค่าที่
ได้จาก
การ
แก้ไข
เวช

ระเบียน
ที่

ขาดทุน
1แฟ้ม 

C221 8891.4 104 11,223.6 53 32,985 15.7(16) 106,609.5(5.3) 20,115 
C75-
801,2 

9,625 42 9,733 9 31,666 

5.1(5) 17,422.2(0.9) 19,358 
C0-141 7,937 105 17,247 32 28,150 13.7(14) 80,588.8(3.2) 25,184 

C82-861 9,138 56 18,082 16 22,241 7.2(7) 43,552(1.6) 27,220 
K302 5,760 21 0 0 12,096 2.19(2) 0 - 
C30-
313,4 

634 2 26,390 8 -21,049 

1(1) 21,619.2(0.8) 27,024 
C153,4 19,563 2 32,740 6 -15,732 0.8 31,381.8(0.6) 52,303 
C443,4 7,661 4 61,999 2 -9,335 0.6 13,932(0.2) 69,660 
D31-
483,4 

3,258 1 36,374 2 -6,949 

0.3 7,926.4(0.2) 39,632 
C505 0 0 61,722 1 -3,600 0.1 6,172.2(0.1) 61,722 
C33-375 5,518 52 15,258 21 -3,349 7.3 43,629.6(2.1) 20,776 
C535 6,697 29 6,278 34 -1,924 6.3 44,115(3.4) 12,975 
1.กลุ่มโรคที่โดยรวมแล้วสร้างก าไรสุทธิ 
2.กลุ่มโรคที่สร้างก าไรสุทธิโดยขาดทุนน้อย 
3, กลุ่มโรคที่โดยรวมแล้วสร้างความขาดทุนสุทธิ 
4.กลุ่มโรคที่สร้างความขาดทุนสุทธิโดยมีก าไรน้อย 
5.กลุ่มโรคที่ก าไรไม่ต่างจากขาดทุนมากแต่มูลค่าของส่วนที่เป็นก าไรตั้งต้นหรือขาดทุนตั้งต้นสูงมาก 
 จากตาราง Financial table จะเห็นได้ว่ากลุ่มรหัสโรคที่ขาดทุนสุทธิสูงนั้น
มีจ านวนผู้ปว่ยไม่มากแต่มูลค่าขาดทุนสงู แต่โดยรวมแล้วขาดทุนตั้งต้นสูงสู้กลุ่มที่
สร้างก าไรสุทธิสูงไม่ได้ หากสามารถแก้ไขเวชระเบียนได้เพียง 1 เวชระเบียน
เท่านั้นก็สามารถเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลได้สูงถึง 27,024 – 69,660 บาท เลย
ทีเดียว 

V. อภิปรายผล 

โดยทัว่ไปแนวทางการเพิ่มรายไดใ้หโ้รงพยาบาลของผู้ปว่ยที่นอนรกัษาตวัใน
โรงพยาบาลมกัจะเลือกจากโรคทีส่ร้างรายได้ใหโ้รงพยาบาลสูงหรือโรคที่ท าให้
โรงพยาบาลขาดทุนสูงแลว้พจิารณาเพิม่จ านวนโรคที่ท าใหก้ าไร หรอืลดการขาดทุน
ของโรคที่ท าให้ขาดทนุ ซ่ึงหากเลือกมลูค่ารวมที่ท าให้เกดิก าไรสุทธโิดยไม่แจกแจง
เป็นก าไรขัน้ต้นและขาดทุนขัน้ต้น สามโรคแรกที่สร้างก าไรสุทธิสูงสุดไดแ้ก ่  C22, 

C78-85 และC0-14 สามโรคแรกทีข่าดทนุสุทธิสูงสุด ได้แก่ C30-31, C15 และ C44 แต่
หากน าก าไร/ขาดทุนตั้งต้นมาร่วมพจิารณาดว้ยจะเห็นได้วา่ล าดับความส าคัญจะ
เปลีย่นไป เช่นในกลุ่มที่สร้างก าไรสทุธ ิ หากเลือกวธิีเพิม่รายได้โรงพยาบาลโดยเพิ่ม
จ านวนผู้ปว่ย กลุ่มโรคทีเ่หมาะสมจะน ามาพฒันาเปน็อันดบัแรกจะเปน็กลุม่โรคใน
ล าดับที ่2และ5 มากกวา่กลุ่มโรคล าดบัที่1 หากเลือกวิธแีกไ้ขเวชระเบยีนกลุ่มโรคที่
เหมาะสมจะน ามาพัฒนาเป็นอันดบัแรกจะเป็นกลุ่มโรคในล าดับที ่4และ3 มากกวา่
กลุ่มโรคล าดับที1่อกีเช่นกัน หากเลือกวธิีลดความขาดทนุให้กบัโรงพยาบาล เราคง
ไม่ต้องการเพิ่มจ านวนผู้ปว่ยในกลุ่มที่สร้างความขาดทุนให้โรงพยาบาล ดังนัน้จึง
เหลือเพยีงวธิีวิเคราะห์หาสาเหตจุากข้อมูลในเวชระเบยีนเดิมที่ม ีความคุ้มค่าในการ
วิเคราะห์เวชระเบยีนพบว่ากลุม่โรคที่เหมาะสมจะน ามาวิเคราะห์เปน็อันดบัแรกจะ
เป็นกลุ่มโรคในล าดบัที ่3, 5, 2 และ4 มากกวา่กลุ่มโรคล าดับที่1  

ดังนั้นแนวทางเลือกกลุ่มรหัสโรคเพื่อเพิม่รายได้ใหโ้รงพยาบาลของงานวิจยันี ้
จึงเป็นอกีทางเลือกหนึ่งให้ทา่นพิจารณา โดยแนวทางนี้อาจจะเหมาะส าหรับบาง
โรงพยาบาล แตแ่นวทางนี้ไมใ่ช่ส่ิงตายตวั ยังต้องปรับตามบรบิทของแตล่ะโรคร่วม
ด้วย 

VI. เอกสารอ้างอิง 
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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. 

 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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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. 

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

was chronic kidney disease, the set of diagnosis statement 
with three words were selected.
 5) Similarity measurements. In this step the system 
used Cosine similarity to measure similarity between the 
original statement and the diagnosis statement and return 
the Cosine similarity value.
 6) Output of results. In this step the system return 
the output based on similarity value. If the similarity value 
is 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 
statements. The directory could be divided into 10 subsets 
with the number of diagnosis statements shown in Table 2.
TABLE 2 : Number of diagnosis statement in each 
   directory set

 The diagnosis directory in this work was built upon 
two sources of diagnosis list. The first source is the 
previous diagnosis list from the author research work in 
the past [3]. The second source is the diagnosis list built 
from ICD-10 alphabetical index [4]. Final check of the 
diagnosis directory was performed by comparison with 
the Unified Medical Language System [5].

B.	 Mapping	Algorithm
 The physicians in Thailand usually write patient 
diagnosis in English, so mapping algorithm was built by 
(1) composition and arrangement of English natural language 
processing algorithm and (2) adding new steps to match 
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 

2 

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 (cos0). 

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. 
TABLE 1 : Original diagnosis, Common diagnosis and Common ICD-10  

concepts 

Original Diagnosis Common Diagnosis ICD-10 Concepts 

Adenocarcinoma of colon Carcinoma of colon Malignant neoplasm 
of colon 

Carcinoma of colon Carcinoma of colon Malignant neoplasm 
of colon 

Duke B Cancer of colon Cancer of colon Malignant neoplasm 
of colon 

 

The diagnosis directory in this work was built upon two 
sources of diagnosis list. The first source is the previous 
diagnosis list from the author research work in the past [3]. 
The second source is the diagnosis list built from ICD-10 
alphabetical index [4]. Final check of the diagnosis directory 
was performed by comparison with the Unified Medical 
Language System [5]. 

B. Mapping Algorithm 
The physicians in Thailand usually write patient diagnosis 

in English, so mapping algorithm was built by (1) composition 
and arrangement of English natural language processing 
algorithm and (2) adding new steps to match 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 

3 

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 was chronic 
kidney disease, the set of diagnosis statement with three words 
were selected. 

5) Similarity measurements. In this step the system used 
Cosine similarity to measure similarity between the original 
statement and the diagnosis statement and return the Cosine 
similarity value. 

6) Output of results. In this step the system return the 
output based on similarity value. If the similarity value is 
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 

statements. The directory could be divided into 10 subsets 
with the number of diagnosis statements shown in Table 2. 
TABLE 2 : Number of diagnosis statement  in each directory set 

Number of words in set Number of diagnosis statements 
1 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 from 
one community hospital of the Ministry of Public Health. The 
data contain 400 diagnosis statements. The algorithm could 
map 252 (63.0%) original diagnosis 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 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. 

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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 The algorithm was tested using OPD diagnosis data 
from one community hospital of the Ministry of Public 
Health. The data contain 400 diagnosis statements. The 
algorithm could map 252 (63.0%) original diagnosis 
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 
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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กำรวเิครำะห์ข้อมลูผลลัพธ์ทำงกำรเงนิของผูป่้วยในจ�ำแนกตำมแผนก
ของโรงพยำบำล 

 

ผู้ประสานงาน : พงศกร พงศาพาส โรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานเุคราะห์ อ.เมอืง จ.เชียงราย 57000 (Tel.: 02 109 
9111; E-mail address: pong_mz@hotmail.com)

บทคัดย่อ
ปัจจบุนัผลลัพธ์ทางการเงนิของโรงพยาบาลถอืเป็นปัจจยัท่ีส�าคัญ
หนึง่ ท่ีจะท�าให้โรงพยาบาลมงีบประมาณเพยีงพอท่ีจะประกอบ
กจิการการให้บรกิาร ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพทางการรกัษา
ให้ทันสมัยและดีขึ้น ผลลัพธ์ทางการเงินของโรงพยาบาล 
สามารถคิดได้จากเงินท่ีได้รับตอบแทนของการรักษาหักจาก
ต้นทุนท่ีได้ใช้ไปในการรักษา ซ่ึงการให้บริการผู ้ป่วยใน 
ถือเป็นส่วนส�าคัญท่ีสามารถส่งผลต่อสถานะทางการเงินของ 
โรงพยาบาลได้ การศึกษานีจ้งึมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสถานะ
ทางการเงนิผูป่้วยในของโรงพยาบาล โดยแยกรายแผนกเพือ่หาก
ลุ่มโรคท่ีเปรียบเทียบค่าตอบแทนของการรักษาตามสิทธิกับ
ต้นทุนการรกัษาของโรงพยาบาล และจ�าแนกเป็นกลุ่มท่ีส่งผลให้
โรงพยาบาลได้ก�าไรหรอืขาดทุน (High loss/profit) 10 อนัดับ
แรกของในแต่ละแผนก 

ซึง่ผลจากการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท�าให้โรงพยาบาลขาดทุน ในกลุ่ม
โรคดังกล่าวจะเป็นกลุ่มโรคท่ีมกีารใช้เทคโนโลยใีหม่ ท่ีทันสมยั
ในปัจจุบัน ท�าให้เกิดต้นทุนการรักษาท่ีสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการรักษาตามสิทธิ จึงมีความจ�าเป็น 
ในการปรบัอตัราค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัรปูแบบการรกัษา 
ท่ีแตกต่างกนั โดยอ้างองิตามต้นทุนของการรกัษาให้เหมาะกบั
สถานพยาบาลแต่ละระดับท่ีต่างกนั

ค�ำส�ำคญั: ผลลัพธ์ทางการเงนิผูป่้วยใน 

วันท่ีรบัต้นฉบบั 20 สิงหาคม 2563; วันท่ีตอบรบั 30 พฤศจกิายน 
2563

บทน�ำ
 โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการที่ให้การส่งเสริม ป้องกัน 
รกัษา และฟ้ืนฟคูวามเจบ็ป่วยแก่ประชาชน ในประเทศไทยมคีวาม
แตกต่างระหว่างสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลในส่วนของ
ภาครฐักบัภาคเอกชน อันเนือ่งมาจากการเกบ็ค่าบรกิารดังกล่าว
ข้างต้นมคีวามแตกต่างกนั ส่งผลต่อเนือ่งท�าให้เกดิความแตกต่าง
ของการให้บริการท้ังในแง่ของคุณภาพและปริมาณของการให้
บรกิารเช่น จ�านวนผูใ้ช้บรกิารในภาครฐัมมีากกว่า เพราะค่าบรกิาร
มรีะบบรองรบัท่ีผูร้บับรกิารเสียค่าใช้จ่ายเพยีงส่วนน้อย ส่งผลท�าให้
เกิดความแออัด และระยะเวลารอคอยการรับบริการมากกว่า 
ในภาคเอกชน เป็นต้น [1]

 ในภาครัฐระบบประกันสุขภาพประกอบไปด้วย 3 ระบบ 
ครอบคลุมประชากร 3 กลุ่ม ซ่ึงผูดู้แลจะแยกออกเป็น 3 หน่วยงาน 
ท�าให้การบริหารงบประมาณค่าตอบแทนการรักษาไม่เท่ากันท้ัง 

3 ระบบ โดยแบ่งแยกได้ดังนี ้คือ 1.หลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
2.ประกันสังคม 3.สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 
ในท้ังสามระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ป่วยในจะอิงระบบ
จ่ายค่าชดเชยตาม DRGs หรอืคือค่าของกลุ่มโรคต่างๆ ในกลุ่ม
เดียวกัน กล่าวคือจ่ายค่ารักษาอ้างอิงตามมูลค่าทรัพยากรเฉลี่ย
(ค่าน�า้หนกัสัมพัทธ์ :Relative Weight) ท่ีใช้ในการรกัษาแต่ละ
กลุ่มโรคนั้นๆ โดยมีการปรับเพิ่มหรือลดตามวันนอนของกลุ่ม 
โรคในผู้ป่วยแต่ละรายอีกที(ค่าน�้าหนักสัมพัทธ์ท่ีปรับค่าแล้ว : 
Adjusted Relative Weight) [2]

 การจ่ายเงนิชดเชยแบบระบบ DRGs ยงัมข้ีอจ�ากดั เช่นการ
รกัษาในกลุ่มโรคเดียวกนั มคีวามแตกต่างท้ังในแง่ของทรพัยากร
ยาหรอืเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละโรงพยาบาล ท�าให้
โรงพยาบาลท่ีมคีวามทันสมยัในด้านการรกัษา มต้ีนทุนการรกัษา
ท่ีสูงกว่าเงนิชดเชยท่ีได้รบัจากการเบิกจ่ายตามระบบ DRGs และ
จากท่ีกล่าวมาท�าให้เกดิสถานะทางการเงนิของโรงพยาบาลอาจไม่
คุ้มทุน เพราะถกูจ�ากดัด้วยระบบ DRGs [3] สถานะทางการเงนิ 
ท่ีจ�ากัดท�าให้โรงพยาบาลมีแนวโน้ม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
รักษาเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น ใช้ยาช่ือ สามัญแทนยาช่ือการค้า 
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โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเชียงราย   
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หลีกเลียงการใช้เทคโนโลยกีารวินจิฉัย หรอืการรกัษาท่ีมรีาคาแพง
โดยไม่จ�าเป็น รวมถงึจ�ากดัจ�านวนวันนอนให้ส้ันลงหรอืจ�าหน่าย 
ผูป่้วยกลับบ้านเรว็ขึน้ การปรบัเปล่ียน พฤตกิรรมหากค�านงึถงึ
การประหยดัค่าใช้จ่ายมากกว่าคุณภาพ การรกัษาอาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการรกัษาได้ [4] 
 โดยท่ัวไปโรงพยาบาลรับทราบสถานะทางการเงินจากการ 
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเรียกเก็บกับจ�านวนเงินทีได้รับชดเชยจาก 
ส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิซงึอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ 
ประมาณการสถานะทางการเงนิ แต่สถานะทางการเงนิท่ีแท้จรงิ
คือ การเปรียบเทียบต้นทุนการให้บริการกับจ�านวนเงินทีได้รับ
ชดเชย แต่เนือ่งจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มกีารค�านวณต้นทุน
ต่อหน่วย การให้บริการจึงไม่สามารถทราบสถานะทางการเงิน 
ท่ีแท้จรงิได้ [5] 

 การศึกษานีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสถานะทางการเงนิผูป่้วย
ในของโรงพยาบาล โดยแยกรายแผนกเพือ่หากลุ่มโรคท่ีเปรยีบ
เทียบค่าตอบแทนของการรกัษาตามสิทธกิบัต้นทุนการรกัษาของ
โรงพยาบาล และจ�าแนกเป็นกลุ่มท่ีส่งผลให้โรงพยาบาลได้ก�าไร
หรอืขาดทุน (High loss/profit) 10 อันดับแรกของในแต่ละแผนก 
โดยอิงกับปริมาณผู้ป่วย (High volume) ท่ีขาดทุนหรือก�าไร 
โรคนัน้ ๆ ด้วย เพือ่ตดัข้อมลูในโรคท่ีท�าก�าไรหรอืขาดทุนมากแต่
มปีรมิาณผูป่้วยน้อยราย เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการบรหิารทรพัยากร
การรกัษาให้เหมาะสมเฉพาะกลุ่มท่ีขาดทุน หรอืส่งเสรมินโยบาย
แผนเชิงธรุกจิในกลุ่มท่ีท�าก�าไรให้กบัโรงพยาบาลของแต่ละแผนก

วิธีกำรด�ำเนินงำน
 การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
ศึกษาในส่วนของการดึงข้อมูลย้อนหลังในส่วนของฐานข้อมูล 
ผูป่้วยในท่ีเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ 
ปี พ.ศ. 2559-2561

1. น�าเข้าข้อมลูเข้าสู่โปรแกรม Qlickview 
2. ท�าตารางเปรียบเทียบค�านวณผลลัพธ์ของก�าไรหรือขาดทุน 
 โดยคิดจากค่าน�า้หนกัสัมพทัธ์ท่ีปรบัค่าแล้วคูณด้วยอัตราจ่าย 
 แต่ละสิทธิ น�าไปหกัจากต้นทุนของผูป่้วยแต่ละราย
3. ท�าตารางเปรยีบเทียบผลก�าไรหรอืขาดทุนแยกตามแผนกและ 
 จดัล�าดับจากก�าไรมากไปน้อย หรอืขาดทุนมากไปน้อย
4. วิเคราะห์จ�านวนผู้ป่วยในส่วนท่ีก�าไรมากหรือขาดทุนมาก 
 โดยน�าเฉพาะโรคท่ีมจี�านวนผูป่้วยมากในกลุ่มดังกล่าวเท่านัน้ 
5. น�าเสนอข้อมูลไปยังแต่ละแผนกเพื่อท�าการศึกษาข้อมูล 
 ถงึสาเหตขุองการขาดทุนมากการรกัษาในโรคดังกล่าว และ 
 ศึกษาถงึความเป็นไปได้เชิงธุรกจิในกลุ่มโรคท่ีท�าก�าไรมาก

 น�าเข้าข้อมลูเข้าสู่โปรแกรม Qlickview และท�าตารางเปรยีบ
เทียบค�านวณผลลัพธ์ของก�าไรหรอืขาดทุนโดยคิดจากค่าน�า้หนกั
สัมพทัธ์ท่ีปรบัค่าแล้วคูณด้วยอัตราจ่ายแต่ละสิทธิ น�าไปหกัจาก
ต้นทุนของผูป่้วยแต่ละราย

ภำพประกอบท่ี 1 ตารางจ�าแนกรายแผนกและผลลัพธ์ 
ทางการเงนิ

 หลังจากท�าตารางสรปุผลทางการเงนิขัน้ต่อไปคือท�าตารางดัง
ต่อไปนี้
1. ตารางจ�าแนกรายแผนก
2. ตารางแสดงปรมิาณคนไข้แยกตามโรคท่ีรบัการรกัษา
3. ตารางแสดงโรคของผู้ป่วยท่ีท�าให้โรงพยาบาลได้ก�าไรสูงสุด 
 10 ล�าดับ
4. ตารางแสดงโรคของผูป่้วยท่ีท�าให้โรงพยาบาลขาดทุนสูงสุด
 10 ล�าดับ
5. ท�าการวิเคราะห์ข้อมลูขัน้ตอนดังนี้
 5.1  เลือกแผนกท่ีศึกษา
 5.2 เลือกตารางกลุ่มโรคท่ีท�าก�าไรสูงสุด หรอื ขาดทุนสูงสุด
 5.3 เทียบกลุ่มโรคกบัตารางจ�านวนผูป่้วย ในกรณท่ีีมผีูป่้วย 
   มจี�านวนมากจะโรคนัน้ๆ มาท�าการศึกษาต่อ หากจ�านวน 
   มน้ีอยจะตดัออก
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ภำพประกอบท่ี 2 ตารางจ�าแนกรายแผนก

ภำพประกอบท่ี 3 ตารางแผนกและกลุ่มโรค 10 อันดับ
ก�าไร/ขาดทุน

 ท�าการกดเลือกโรคจากตารางท่ีได้ แล้วเทียบหาปรมิาณเคส
ของแต่ละโรค เพื่อน�าไปใช้ในแต่ละแผนกในการหาสาเหต ุ
ค่าใช้จ่ายท่ีสูง น�าไปวิเคราะห์และบรกิารทรพัยากรอย่างเหมาะสม 
ในส่วนท่ีเคสก�าไรสูง น�าไปใช้ในการวางแผนเชิงธุรกจิเพ่ือส่งเสรมิ
การให้บรกิารในกลุ่มโรคดังกล่าว

 

ภำพประกอบท่ี 4
ตวัอย่างโรคนิว่ในถงุน�า้ดีท่ีขาดทุนมากและมปีรมิาณคนไข้มาก

ภำพประกอบท่ี 5 เด็กคลอดในโรงพยาบาลซึง่มปีรมิาณมาก
และท�าก�าไรได้เฉล่ีย 3261 บาทต่อเด็ก 1 คน
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บทสรุป
 จากการน�าข้อมลูผลลัพธ์ด้านการเงนิของการรกัษาโดยคิดจาก
ท่ีเบกิได้ตามสิทธหิกัล้างกบัต้นทุนท่ีเกดิจากการใช้ทรพัยากรจรงิๆ
ในผูป่้วยแต่ละราย ท�าให้ทราบถงึผลลัพธ์สถานะด้านการเงนิท่ีแท้
จรงิของโรงพยาบาล ซึง่ข้อมลูผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถน�าไปใช้ใน
การบริหารและจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมในกลุ่มท่ี
ต้นทุนการรกัษาสูงมากเมือ่เทียบกบัการเบกิได้ตามสิทธ ิซึง่สาเหตุ
อาจเกดิได้จากเครือ่งมอืการรกัษาปัจจบัุนทันสมยัขึน้ และการใช้
วัสดุอุปกรณ์เหล่านี ้ ส่งผลให้ต้นทุนการรกัษาสูงขึน้ ยกตวัอย่าง
เช่นการผ่าตัดนิ่วในถุงน�้าดี มีการผ่าตัดผ่านกล้องทดแทนการ
ผ่าตดัแบบปกติ 
 ในส่วนของการรกัษากลุ่มโรคท่ีเบกิตามสิทธิได้มากกว่าต้นทุน
ค่ารกัษาจรงิ บางบรกิารสามารถปรบับรบิทของการให้บรกิารเพ่ือ
ส่งเสรมิการรกัษาในกลุ่มนีม้ากขึน้ เช่น บรหิารจดัการห้องพเิศษ 
หรอืช่องทางการดูแลคนไข้กลุ่มนีม้ากขึน้ เพือ่ลดระยะเวลาการรอ
คอยหรอืความแออัด เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษานี ้ส่ิงท่ีได้ข้อมลูเพิม่เตมิคือสิทธิประกนัสุขภาพ
ถ้วนหน้า มอัีตราการเบิกจ่ายน้อยท่ีสุดเมือ่เทียบกบัสิทธกิารรกัษา
อ่ืนๆ ซึง่เมือ่วิเคราะห์ดูในหลายๆโรคท่ีรกัษา เมือ่เทียบจากต้นทุน
การรกัษา ผลลัพธ์ทางการเงนิของสิทธิประกนัสุขภาพถ้วนหน้าจะ
ขาดทุน จงึควรมกีารทบทวนปรบัอัตราการจ่ายค่ารกัษาตามสิทธิ
ประกนัสุขภาพถ้วนหน้าให้เหมาะสมกบัการใช้ทรพัยากรท่ีทันสมยั
มากขึน้ 
 และในส่วนของข้อมลูท่ีได้จากการศึกษาวิจยันีเ้ป็นฐานข้อมลู
ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ ซ่ึงอาจมคีวามแตกต่าง
ในบริบทและทรัพยากรที่ใช้ในการรักษาจากต่างโรงพยาบาลอื่น 
จึงควรท�าการส�ารวจข้อมูลแต่ละโรงพยาบาล เพื่อวิเคราะห์ผล
ประกอบการทางการเงนิในแต่ละโรงพยาบาล
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