
1. เรื่อง: การเปรียบเทียบตัวแบบสถิติในการท านายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยปอดบวม 
2. หน่วยงาน: นายเอกมาศ วงศ์ไพรินทร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสตูล  
3. กลุ่มเป้าหมายกับผู้ใช้:ทีมเศรษฐกิจโรงพยาบาล  ทีมน าคุณภาพ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

โรงพยาบาล หน่วยงานวิจัยและ R2R 
4. ที่มาและความส าคัญของปัญหา: โรคปอดบวมติดเชื้อทางเดินหายใจและเป็นสาเหตุส าคัญของการ

เข้ารับบริการในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุ ในขณะที่การรักษาพยาบาลจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี เพื่อลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน โดยเฉพาะการใช้ยา antibiotic และ ventilator ใน
ระยะที่ยาวนาน ส่งผลให้การรักษาโรคปอดบวมมีต้นทุนการรักษาที่ค่อนข้างสูง ปัญหาของต้นทุนการ
รักษาโรคปอดบวมส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล จนน าไปสู่กระบวนการ
ติดตามและประเมินด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
การบริหารโรงพยาบาล การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการเงินส่วนใหญ่จะใช้สถิติ linear regression 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการประมาณค่ารักษาพยาบาล และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับตัว
แปรตาม ในขณะที่ปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้าน data science ก าลังก้าวเข้าสู่ยุค big data ส่งผลให้
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดการมีปริมาณมหาศาล ข้อมูลเหล่านี้มีคุณค่าอย่างมากมายในการน าไปสู่
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในการน าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์หรือจัดท า
นโยบาย  

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพในรูปแบบ health data 43 table ตลอด
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าข้อมูลในระบบมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้พัฒนาขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองตามความต้องการเชิงนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านสุขภาพ บนพ้ืน
ฐานข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคม แต่กลับพบว่าการวัดวิเคราะห์ข้อมู ลส่วนใหญ่ที่ใช้กับ
ข้อมูลประเภท big data ยังคงใช้สถิติพ้ืนฐานอย่าง linear regression ในการด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่วิธีการ machine learning มีการใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า 25 ปี ในการจัดการ
ข้อมูล big data กลับถูกน ามาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางด้านสุขภาพน้อยมาก 

การศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการท านายระหว่างสถิติพ้ืนฐานอย่างกับ
วิธีการ machine learning จึงมีความส าคัญอย่างมาก เพ่ือให้สามารเข้าใจถึงความแตกต่าง เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาเครื่องมือในการวัดวิเคราะห์ health big data ประสิทธิภาพของการท านายที่
แตกต่างกันสามารถส่งผลต่อความผิดพลาดในการก าหนดนโยบาย ทิศทางและงบประมาณในการ
พัฒนาประเทศ การตัดสินใจของผู้บริหาร ร่วมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ที่ผิดพลาด การวิจัยครั้งนี้
จึงได้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายระหว่าง linear regression กับ random forest  
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท า research methods ส าหรับนักวิจัยทางด้านสาธารณสุขและการ
จัดท าข้อมูลเชิงนโยบายในอนาคต 

 



5. วัตถุประสงค์: เพ่ือเปรียบเทียบ fitted value ระหว่าง linear regression กับ random forest   
6. โครงสร้างและสาระส าคัญ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายค่า

รักษาพยาบาล โรคปอดบวม ระหว่าง linear regression กับ random forest รูปแบบการศึกษา 
cross-sectional analytical study รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล satun hospital: hospital   
information system ระหว่าง พุทธศักราช 2553 – 2557 จ านวน 2082 ราย ผลการศึกษา
พบว่า ค่ารักษาพยาบาลโรคปอดบวมโดยเฉลี่ย 49,370 บาท และค่ารักษามีการแจกแจงไม่ปกติ การวิเคราะห์

ข้อมูลจึงต้องท าการปรับค่าด้วย log  

 

 

 

             

             Figure1: distribution cost of treatment         Figure2: log cost of treatment         

 

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านาย พบว่า เมื่อน า fitted value มาเปรียบเทียบกับ cost of 
treatment ในการวิเคราะห์ด้วย linear regression ได้ค่า r2 เท่ากับ 47.7% ในขณะที่การวิเคราะห์ 
random forest ได้ค่า r2 เท่ากับ 67.3% และเมื่อจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็นช่วงขนาดตัวอย่าง พบว่า ค่า 
r2 จาก linear regression จะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับกลุ่มตัวอย่างที่น้อย แต่เมื่อมีกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นค่า
ดังกล่าวกลับมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ในขณะที่การวิเคราะห์ด้วย random forest พบการเปลี่ยนแปลงใน
การระดับที่มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างน้อย แต่จะพบการเปลี่ยนแปลงค่า r2 อย่างมากในกรณีที่มีกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ิมข้ึน  

 

  

 

 

 Figure3: การเปรียบเทียบการท านาย n=2082          Figure3: การเปรียบเทียบการท านายแยกตามช่วง  

 

 



7. การน าไปใช้: ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า linear regression มีข้อจ ากัดในการประมาณค่ารักษาพยาบาล 
ในกรณีที่มีข้อมูลจ านวนมาก เนื่องจากไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท านายถึงแม้จะมีการเพ่ิม
จ านวนมากขึ้นไปเท่าใด ในขณะที่การวิเคราะห์ random forest จะเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
big data และไม่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจ านวนตัวอย่างน้อย ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือจัดท ารายงานวิจัยหรือนโยบายเชิงพัฒนา การท านายค่ารักษา ต้นทุนการรักษา จึงควรเลือกสถิติ
ให้เหมาะสมกับระดับจ านวนตัวอย่างที่มี โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรงพยาบาลและ
หน่วยงานราชของการกระทรวงสาธารณสุข มีการรวบรวมข้อมูลข้อมูลระดับ big data จึงควรเพ่ิม
ความระมัดระวังในการเลือกใช้เครื่องมือวัดวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากผลการจัดท านายงานอาจมีความ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง    
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