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การวิเคราะหการดูแลสุขภาพ 

(Data analytics in healthcare) 
 

ผศ.ดร.ปวีณา สปลเลอร 

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย  
 

 แนวคิดการนำ Big data หรือ data science มาประยกุตใชประโยชนเพ่ือใชในการวางแผนและขับเคลื่อน

การทำงาน เปนการวิเคราะหดวยขอมูลในเรื่องที่องคกรสนใจ เชน ขอมูลดานการตลาดออนไลน ที่สามารถนำมา

เปนฐานขอมูลในการพยากรณพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค เพ่ือเพ่ิมยอดขายได  

 ทั้งนี้ คำที่มีความสำคัญ ไดแก Big data หรือกระบวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งเปนการจัดเก็บขอมูลท้ัง 

ในเชิงลึกคือจัดเก็บโดยละเอียด และเชิงกวางท่ีมีการเก็บแบบหลากหลาย โดยตนกำเนิดการทำ Big data นั้น 

มาจาก บริษัท google ดวยการจัดเก็บรวบรวมคำคนของผูใช google ที่ไดพิมพคำคนตางๆ ลงไปในระบบ ซึ่งมี

ความแตกตางจากการจัดเก็บขอมูลแบบธรรมดา หรือ data warehousing โดยทั่วไป ในขณะท่ีการนำขอมูล

มหาศาลใน Big data มาใชใหเกิดประโยชนนั้น สามารถนำ Data analytics มาเปนเครื่องมือในการวิเคราะห 

ขอมูลที่มีอยูใหสามารถนำมาใชประโยชนในการทำงานได (รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ, 2018) โดยท่ีนักวิเคราะหขอมูล 

หรือ Data Scientist เปนอาชีพท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 ที่จะทำหนาที่วิเคราะหขอมูลที่มีอยูทั้งขอมูลที่ใชงานได

และไมสามารถนำมาใชงานได นำมาวิเคราะหดวยเครื่องมือหลากหลายชนิด เชน Machine Learning ซ่ึงเปนการ

ใชขอมูลเพ่ือตอบคำถาม จากเหมืองขอมูลท่ีมีอยูมหาศาล ในรูปแบบขอรูปภาพ และคำคนตางๆ โดยแบงออกเปน 

2 สวน ดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 การทำงานของ Machine Learning  

(ท่ีมา: ปานระพี รพิพันธุ, 2017) 
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จากภาพที่ 1 เปนการอธิบายหลักการทำงานของ Machine Learning โดยแบง ออกเปน 2 สวน คือ  

สวนที่ 1 เปนการใชขอมูลที่มีอยูแลวมาเรียนรูดวยเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อหารูปแบบความสัมพันธของขอมูลแลว

สรางเปนโมเดลพยากรณ ขึ้นมา เรียกวา การ Training และ สวนที่ 2 เปนการตอบคำถาม คือ การนำโมเดลที่ได 

ไปตอบคำถามเชิงอนุมาน เชน ลูกคาผูหญิงที่เขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมักจะซ้ือโปรแกรมการตรวจ

สุขภาพประจำปใหกับสมาชิกในครอบครัวดวย เปนตน  

ตัวอยางการทำงานของ Data analytics ในธุรกิจโรงพยาบาลคือ การทำความเขาใจลูกคา ความตองการ

ของลูกคา ทำใหธ ุรกิจโรงพยาบาลสามารถดูแลลูกคาไดด ีข ึ ้น ในการใหบริการ การนำเสนอผลิตภัณฑ  

สราง loyalty ใหลูกคายังใชบริการตอไป รวมถึงการสรางผลิตภัณฑสินคาและบริการไดตรงใจลูกคามากข้ึน ทำให

เกิดความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ หรืออาจกลาวไดวาเปนการนำขอมูลมาวิเคราะหความตองการเพ่ือ

พยากรณความตองการของผูรับบริการไดลวงหนานั่นเอง ซ่ึงถือเปนพ้ืนฐานการตัดสินใจบนฐานขอมูลท่ีแมนตรงจะ

ไดคำตอบท่ีเปนความจริง (รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ, 2018) 

ทั้งนี้ การทำ Data analytics หรือ Data Science ที่ดีไมจำเปนตองทำบน Big Data เสมอไป แตสิ ่งท่ี

สำคัญที่สุดคือ การตั้งโจทยที่เหมาะสม ดังนั้น หากองคกรมีเพียง small data จึงสามารถทำไดดีเชนเดียวกัน 

เครื่องมือสำคัญในการทำงาน สามารถใช Open source หรือ นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) โดยใช

เครื่องมือในการวิเคราะหท่ีสามารถ down load ฟร ี(Tool) ไดแก  R , pyton ซ่ึงเปนภาษาคอมพิวเตอรโปรแกรม

ม่ิง หรือ RapidMiner ซ่ึงเปนโปรแกรมสำเร็จรูปเวอรชั่นฟรี ท่ีสามารถ download มาใชไดโดยท่ัวไป ท่ีไดรับความ

นิยมในการใชงานในหมูนักวิทยาศาสตรขอมูล หรือ Data Scientist ในการทำ ปจจุบันนี้การใชวิทยาศาสตรขอมูล

ในธุรกิจและวงการตางๆ กลายเปนเรื่องปกติที่ทุกคนตองทำ โดยทุกองคการตางๆ ทั่วโลกตางก็มุงไปสูทิศทาง

เดียวกันนี้ เพราะการวางแผนและตัดสินใจดวยขอมูลชวยใหสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งไมจำเปนตองมี

ขอมูลจำนวนมากอยาง Big data ก็สามารถทำได  

ในขณะที่ วงการการแพทย เริ่มเอา Data science มาใชโดยการสรางโมเดล แลวเอาขอมูลของผูปวยมา

ใหโมเดลเรียนรู เชน การทำนายการเกิดโรคหัวใจ โดยระบบสามารถทำนายไดแมนยำกวาแพทยเฉพาะทาง โดย

เอาขอมูลยอยไปในอดีตหลายๆ ป มาสรางเปนโมเดลการทำงานของระบบ การวิเคราะหการดูแลสุขภาพเปน

กิจกรรมท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลจากขอมูลการดูแลสุขภาพ ไดแก (1) ขอมูลการอางสิทธิ ์และคาใชจาย  

(2) ขอมูลดานเภสัชกรรมและการวิจัย (3) การพัฒนาขอมูลทางคลินิก และ (4) ขอมูลพฤติกรรมและความเชื่อม่ัน

ของผูปวย (Loon, 2017) 
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ภาพท่ี 2 การวิเคราะหการดูแลสุขภาพ 

(ท่ีมา Priya Rana, 2017) 
 

ท้ังนี้การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเปนการเปลี่ยนกระบวนทัศนทางธุรกิจท้ังหมด ฐานขอมูลอัตโนมัติชวย

ใหธุรกิจดำเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไมเพียงแตในภาคการคาเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากการ

วิเคราะหขอมูล สิ่งนี้ยังสงผลกระทบในวงกวางอยางแพรหลายและไดรับความนิยมในหลายภาคสวนรวมถึงการ

ดูแลสุขภาพดวย และเปนท่ีทราบกันดีวาการเขาถึงสถานพยาบาลเปนสิ่งจำเปนข้ันพ้ืนฐานสำหรับมนุษย อยางไรก็

ตามภาคการดูแลสุขภาพมีราคาสูง ภายใตสถานการณเชนนี้ ผูท่ีมีความสามารถในการจายคาบริการจายในราคาท่ี

สูงกวา เพ่ือใหไดรับบริการที่สะดวกสบายมากกวา ซึ่งสถานพยาบาลสามารถนำการวิเคราะหขอมูลมาชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบการดูแลสุขภาพได เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ในดานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ดานการวางแผนทางการเงิน ดานความพึงพอใจของผูปวย ดานการจัดการสำหรับการดูแลสุขภาพ  

ดานคะแนนคุณภาพและการวิเคราะหท่ียอดเยี่ยม และดานการใชแรงงานหองปฏิบัติการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การดูแลสวนตางๆ เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงพยาบาลดวยการดูแลฐานขอมูลที่เกี่ยวของสามารถชวยผูดูแล

ระบบในการหาประสิทธิภาพในการใหบริการ จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาสามารถดำเนินการตางๆ เพื่อลด

ตนทุนโดยรวมของสถานพยาบาล คาใชจายที่ลดลงอาจสะทอนใหเห็นในรูปแบบของภาระคาใชจายที่ลดลงกับ

ผูบริโภคของสถานพยาบาลเหลานั้นได  

กรณีตัวอยาง จากรายงานขาวของสหรัฐอเมริกาและรายงานโลกโรงพยาบาลโบฟอรตเมโมเรียล ในเซาท

แคโรไลนา พบวาพวกเขาสามารถประหยัดไดราวๆ 435,000 ดอลลา ตอปโดยดำเนินการอยางงายๆ ในการ

ใหบริการผูปวยครึ่งวันแรก การบรหิารโรงพยาบาลไมไดเปนการตัดสินใจแบบสุม พวกเขามาถึงขอสรุปหลังจากทำ

การวิเคราะหขอมูลอยางระมัดระวัง นั่นคือขอบเขตของการวิเคราะหขอมูลในดานการดูแลสุขภาพ 
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 การวางแผนทางการเงิน 

การวิเคราะหขอมูลยังชวยใหผูดูแลระบบสามารถจัดสรรเงินทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรสามารถ

บรรลุความโปรงใสสูงสุดในดานการเงินโดยการรวมระบบฐานขอมูลอัตโนมัต ิโอกาสของการฉอฉลและการฉอโกง

สามารถลดลงอยางมาก เชน ในสหรัฐอเมริกามีการใชงบประมาณ 7.4% ของการใชจายสาธารณะในภาคการดูแล

สุขภาพ เงินจำนวนมากสูญเสียเปนประจำทุกป เนื่องจากกิจกรรมการฉอโกงในภาคสุขภาพ George Zachariah 

ซึ่งเปนที่ปรึกษาของ Dynamics Research Corporation ใน Andover กลาววา “ในชวงเวลาที่ผานมาองคกร

จำเปนตองใชเครื่องมือวิเคราะหเพ่ือติดตามพฤติกรรมการฉอโกงและการจายเงินท่ีไมถูกตอง” (Loon, 2017) 

ความพึงพอใจของผูปวย 

เปนการสรางแนวคิดท่ีวาดวยการรวมการวิเคราะหในระบบการดูแลสุขภาพท่ีสามารถนำไปปรับปรุง

ประสิทธิภาพขององคกรในแงของการบริหารงาน ซึ่งวัตถุประสงคหลักของโรงพยาบาลคือเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูปวย โดยการวิเคราะหขอมูลไมเพียงแตพิสูจนแลววาเปนประโยชนสำหรับงานที่เก่ียวของกับการ

บริหาร แตยังสงผลดีตอประสบการณโดยรวมของผูปวยดวย โดยการรักษาฐานขอมูลของผูปวยและเวชระเบียน

ประวัติทางการแพทยนั้น ทำใหโรงพยาบาลสามารถลดคาใชจายของกระบวนการท่ีไมจำเปนและซ้ำซอนได 

นอกจากนี้การวิเคราะหยังสามารถชวยในการรักษาบันทึกการปรับปรุงสุขภาพของผูปวย ดวยการใช

เทคนิคการวิเคราะหขั้นสูง เพื่อเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกดานการดูแลสุขภาพ โดยสามารถเตือนผูปวยให

รักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและใหทางเลือกการดำเนินชีวิตตามเงื่อนไขทางการแพทยของพวกของผูปวยในแตละ

รายได ทายท่ีสุดวัตถุประสงคท้ังหมดของการแนะนำเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคสุขภาพคือเพ่ือใหแนใจวาผูคนจะไดรับ

สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีดีท่ีสุดในราคาท่ีสามารถเขารับบริการไดโดยไมยากนัก 

การจัดการดานการดูแลสุขภาพ 

กระบวนการอัตโนมัติ หรือ Automating the processes เปนสิ่งท่ีสามารถชวยใหองคกรบริการสุขภาพ

มีตัวชี้วัดที่เปนประโยชนเกี่ยวกับประชากรเฉพาะกลุม โดยการพยากรณแนวโนมความเจ็บปวยในโรคตางๆ จาก

ขอมูลท่ีมีอยู โดยหากสถานพยาบาลมีสามารถกำหนดหนวยการวิเคราะหหลายหนวย และสามารถพิสูจนไดวาเปน

ประโยชนเพื่อใหใชในการอำนวยความสะดวกและมีความสอดคลองกันในแตละสถานพยาบาลและแผนกเฉพาะ 

ตัวอยางเชน Blue Cross of Idaho ใชสำนักงาน Pyramid Analytics BI เพ่ือสรางโปรแกรมสุขภาพของประชากร 

ผลลัพธท่ีเห็นไดชัดในรูปแบบของผูปวย ER ลดลง 

 คะแนนคุณภาพและผลการวิเคราะห 

ในบางสถานการณผูปวยจำเปนตองไดรับคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญหลายคน การวิเคราะหสามารถเขาไป

มีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มเพื่อใหการสื่อสารสมบูรณและเพื่อใหสามารถลดชองวางในสถานการณการรักษาได  

ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับที่ปรึกษาแตละคนในการประสานงานเพื่อใหผูปวยสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว 
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อยางไรก็ตามเนื่องจากภาระงานท่ีมีจำนวนมากและยุงของผูใหคำปรึกษาสวนใหญ ทำใหการสื่อสารแบบพบหนา

กันไมสะดวก จึงตองใชการสื่อสารแบบ Digitalizing เพื่อชวยในการแกปญหา ดวยการใหสื่อการขอมูลผูปวย 

ประวัติทางการแพทย และความคืบ ในการรักษา หรืออาการตางๆ ในสภาวะปจจุบัน รวมถึงมีการตรวจสอบการ

ทำงานของผูปวยแตละบุคคล โดยผูปวยท่ีมารับการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องทำใหสามารถลดจำนวนการ

กลับมารักษาซ้ำไดอยางมาก ศูนยการแพทยระดับภูมิภาคสามารถใชการวิเคราะหนี้เพื่อจัดประเภทผูปวยอยางมี 

กลยุทธโดยพิจารณาจากคะแนนคุณภาพและจัดสรรทรัพยากรสูงสุดใหกับผูปวยท่ีมีความเสี่ยงมากท่ีสุด 

 การใชประโยชนเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 

นอกเหนือจากขอมูลของผูปวยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลยังสามารถจัดเก็บขอมูลของพนักงาน  

ดวย โดยการสังเกตการทำงานของพนักงาน และคนหาความไรประสิทธิภาพท่ีเปนขอจำกัดในระบบ จากผลลัพธท่ี

ไดนั้น สามารถทำใหพนักงานแบงกลุมกลยุทธตามแผนกตางๆ หนวยสุขภาพบางแหงตองการใหมีพนักงานมากข้ึน 

โดยการไมเขาใจนโยบาย กลยุทธ หรือขอกำหนดขององคกรจะนำไปสูการสูญเสียทรัพยากรและสงผลเสียตอผูมี

สวนไดเสียดวย 
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