1
1. เรื่ อง: การเปรี ยบเทียบตัวแบบสถิติในการทานายค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยปอดบวม
2. หน่ วยงาน: นางสาวปิ ยวรรณ เสรี พงค์กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสตูล
3. กลุ่มเป้ าหมายกับผู้ใช้ :ทีมเศรษฐกิจโรงพยาบาล ทีมนาคุณภาพ ศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

โรงพยาบาล หน่วยงานวิจยั และ R2R
4. ที่มาและความสาคัญของปั ญหา: โรคปอดบวมติดเชื้ อทางเดินหายใจและเป็ นสาเหตุสาคัญของการ
เข้ารับบริ การในโรงพยาบาลของผูส้ ู งอายุ ในขณะที่การรักษาพยาบาลจาเป็ นต้องได้รับการดูแลเป็ น
อย่างดี เพื่อลดโอกาสเสี ยชีวิตจากโรคแทรกซ้อน โดยเฉพาะการใช้ยา antibiotic และ ventilator ใน
ระยะที่ยาวนาน ส่ งผลให้การรักษาโรคปอดบวมมีตน้ ทุนการรักษาที่ค่อนข้างสู ง ปั ญหาของต้นทุน
การรั ก ษาโรคปอดบวมส่ งผลกระทบต่ อ สถานการณ์ ก ารเงิ น ของโรงพยาบาล จนน าไปสู่
กระบวนการติดตามและประเมินด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพื่อนาไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจ
เชิ งนโยบายของการบริ หารโรงพยาบาล การวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นสู งทางการเงินส่ วนใหญ่จะใช้สถิ ติ
linear regression ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เพื่ อการประมาณค่ารั กษาพยาบาล และหาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยกับตัวแปรตาม ในขณะที่ปัจจุบนั วิวฒั นาการทางด้าน data science กาลังก้าวเข้าสู่ ยุค
big data ส่ งผลให้ขอ้ มูลที่ใช้ในการจัดการมีปริ มาณมหาศาล ข้อมูลเหล่านี้ มีคุณค่าอย่างมากมายใน
การนาไปสู่ กระบวนการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เพื่ อให้ได้ม าซึ่ งข้อเท็จจริ งในการนาเข้าสู่ กระบวนการ
วิเคราะห์หรื อจัดทานโยบาย
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้จดั ท าฐานข้อมูล สุ ขภาพในรู ป แบบ health data 43 table ตลอด
ระยะเวลา 10 ปี ที่ ผ่านมาพบว่าข้อมู ล ในระบบมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย่างมาก สิ่ งเหล่ านี้ พัฒ นาขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองตามความต้องการเชิ งนโยบายที่ จะขับ เคลื่ อนการพัฒนาประเทศด้านสุ ขภาพ บนพื้ น
ฐานข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่ปรากฏในสังคม แต่กลับพบว่าการวัดวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ที่ใช้กบั
ข้อ มู ล ประเภท big data ยัง คงใช้ส ถิ ติ พ้ื น ฐานอย่า ง linear regression ในการด าเนิ น งานมาอย่า ง
ต่อเนื่ อง ในขณะที่ วิธีการ machine learning มี การใช้อย่างแพร่ หลายมากกว่า 25 ปี ในการจัดการ
ข้อมูล big dataกลับถูกนามาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางด้านสุ ขภาพน้อยมาก
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการทานายระหว่างสถิติพ้ืนฐานกับ
วิธีการ machine learning ส่ งผลให้สามารเข้าใจถึงความแตกต่าง และข้อจากัดของแต่ละวิธี นาไปสู่
การพัฒนาเครื่ องมือในการวัดวิเคราะห์ health big data อย่างมีประสิ ทธิภาพ ลดความผิดพลาดในใน
การวิเคราะห์ ซึ่ งอาจนาไปสู่ การกาหนดนโยบาย งบประมาณ และการประเมินที่ไม่ตรงความเป็ น
จริ ง ร่ ว มถึ ง การคาดการณ์ ส ถานการณ์ ที่ ผิ ด พลาด การวิ จ ัย ครั้ งนี้ จึ ง ได้ ท าการเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภ าพการท านายระหว่ า ง linear regression กับ random forest ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล research
methods สาหรับนักวิจยั ทางด้านสาธารณสุ ข
5. วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรี ยบเทียบ fitted value ระหว่าง linear regression กับ random forest
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6. วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้ งนี้ใช้ รูปแบบการศึกษา cross-sectional analytical study เพื่อเปรี ยบเทียบ

ประสิ ท ธิ ภ าพการท านายค่ า รั ก ษาพยาบาล โรคปอดบวม รวบรวมข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล satun
hospital: hospital information system ระหว่าง พุทธศักราช 2553 – 2557 จานวน 2,082 รายโดยมี
power of test เท่ ากับ 0.99 สถิ ติเชิ ง พรรณนา ได้แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และสถิ ติเชิ งอนุ ม าน ได้แก่
linear regression โดยท าการเปรี ย บเที ย บการท านายด้ว ยวิธี ก าร data classification แบบ random
forest
7. ผลการศึ กษา : ผลการศึ ก ษาพบว่า ค่ารั กษาพยาบาลโรคปอดบวมโดยเฉลี่ ย 49,370 บาท และค่ า
รักษามีการแจกแจงไม่ปกติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงต้องทาการปรับค่าด้วย log10

Figure1: distribution cost of treatmentFigure2:log cost of treatment
การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการทานายพบว่า เมื่อนา fitted value มาเปรี ยบเทียบกับ cost
of treatment ในการวิเคราะห์ ด้วย linear regression ได้ค่า r2เท่ ากับ 47.7% ในขณะที่ การวิเคราะห์
random forest ได้ค่า r2เท่ากับ 67.3% และเมื่อจาแนกการวิเคราะห์ออกเป็ นช่วงขนาดตัวอย่าง พบว่า
ค่า r2 จาก linear regression จะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับกลุ่มตัวอย่างที่น้อย แต่เมื่อมีกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มขึ้นค่าดังกล่าวกลับมี การเปลี่ ยนแปลงน้อยมาก ในขณะที่ การวิเคราะห์ดว้ ย random forest พบ
การเปลี่ยนแปลงในการระดับที่มีจานวนกลุ่มตัวอย่างน้อย แต่จะพบการเปลี่ยนแปลงค่า r2 อย่างมาก
ในกรณี ที่มีกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น

Figure
3: การเปรี ยบเทียบการทานาย n=2082 Figure3: การเปรี ยบเทียบการทานายแยกตามช่วง
8. วิจารณ์ ผล : ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่า linear regression มีขอ้ จากัดในการประมาณค่ารักษาพยาบาล ใน

กรณี ที่ มี ขอ้ มู ลจานวนมาก เนื่ องจากไม่ สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการท านายถึ งแม้จะมี ก ารเพิ่ ม
จานวนมากขึ้นไปเท่าใด ในขณะที่การวิเคราะห์ random forest จะเหมาะสมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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big data และไม่เหมาะสมกับ การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ที่ มี จานวนตัวอย่างน้อย ดังนั้นในการวิเคราะห์
ข้อมู ลเพื่อจัดทารายงานวิจยั หรื อนโยบายเชิ งพัฒนา การท านายค่ารักษา ต้นทุ นการรั กษา จึงควร
เลือกสถิติให้เหมาะสมกับระดับจานวนตัวอย่างที่มี โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่โรงพยาบาล
และหน่ วยงานราชของการกระทรวงสาธารณสุ ขมี การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลระดับ big data จึงควร
เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกใช้เครื่ องมือวัดวิเคราะห์ขอ้ มูล เนื่องจากผลการจัดทานายงานอาจมี
ความคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
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