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Abstract

This research is intended to develop an automated report
from CI (Clinical intelligence) tools of the Faculty of
medicine, Ramathibodi Hospital. The tools are able to
analyze complicated and huge data to generate
instantaneous and effective Corporate Report and
Analysis Report to support management decisions. Data
from 4 data sources, IBM Cognos® data warehouse,
Oracle® Database 11.2.0.4.0, Visual FoxPro 9.0 และ
Microsoft® SQL Server® 2008 R2 which transactional
database, had been retrieved and analyzed in QlikView®

server to collect and analyze clinical data. With BI tools, he
management teams will easily use information to support their
decision in many ways; and these will become an organization’s
data center and knowledgebase in the near future.
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การพัฒนาระบบ Clinical Intelligence เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี
รัญญา แพรวพิพัฒน์, ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาระบบ Clinical Intelligence
(CI) ให้สามารถรายงานและดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยใช้  
เครือ่ งมือของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ซึง่ ระบบ
ต้ อ งสามารถวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี ข ้ อ มู ล       
ขนาดใหญ่ อีกทัง้ สามารถจัดท�ำรายงานเชิง  Corporate  Report  
และ Analysis Report เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของทีม          
ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้ได้น�ำ
ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลภายในคณะฯ 4 แหล่งในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล คื อ ฐานข้ อ มู ล ของ IBM Cognos® ซึ่ ง อยู ่ ใ น                         
data warehouse, Oracle® Database 11.2.0.4.0,                         
Visual FoxPro 9.0 และ Microsoft® SQL Server® 2008 R2       
ซึ่ ง เป็ น transactional database และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล                      

โดยใช้ QlikView® เป็น CI Tool เพือ่ รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคลินกิ โดยระบบ Clinical Intelligence  ภายใต้โครงการ
ธุรกิจอัจฉริยะจะท�ำให้การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของทีม       
ผูบ้ ริหารเป็นเรือ่ งง่าย และยังเป็นพัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์กลาง
ของข้อมูลแหล่งความรูข้ ององค์กรอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ: health information technology, health information

systems, health information management, software
tools
วันที่รับต้นฉบับ 10 กุมภาพันธ์ 2559; วันที่ตอบรับ 20
พฤษภาคม 2559

บทน�ำ

การใช้เครื่องมือ Clinical Intelligence (CI) เพื่อการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็นระบบ
เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรองรับ       
ผูป้ ว่ ยทัง้ ในและผูป้ ว่ ยนอกจ�ำนวนมาก  เป็นผลให้ขอ้ มูลการรักษา
พยาบาลทีเ่ ก็บในคลังข้อมูลมีจำ� นวนมากขึน้ อีกทัง้ ฐานข้อมูล       
ทีใ่ ช้ภายในโรงพยาบาลมีหลายระบบ จึงเป็นแรงจูงใจให้ผวู้ จิ ยั
ต้องการพัฒนาระบบ Clinical Intelligence ภายใต้โครงการ        
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ โดยน�ำข้อมูลดิบมาใช้ให้เกิดเป็นข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ งานบริการผูป้ ว่ ย  ความปลอดภัย  และการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์กลางความรู้
ขององค์กร ซึง่ ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางสารสนเทศเข้ามาช่วย   
ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางสารสนเทศได้ถูกพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ในต่างประเทศมีการน�ำเทคโนโลยีเหล่านีม้ าประยุกต์ใช้
ผูน้ พิ นธป์ระสานงาน: รัญญา แพรวพิพฒ
ั น์, คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร. 0-2201-0360;
e-mail address: runya.phr@mahidol.ac.th)
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ในวงการสาธารณสุข โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทีช่ ดั เจน  
เช่นมีการบูรณาการการพัฒนาระบบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ   
โดยให้ความส�ำคัญในการพัฒนาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ในการ         
ออกนโยบาย, การพัฒนาฐานข้อมูล ไปจนถึงก�ำลังคนทีม่ คี วาม
รู้ความสามารถทางด้าน Health IT ถึงแม้ในปัจจุบันวงการ
สาธารณสุขไทยได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์อย่างแพร่หลาย  
แต่ยงั ไม่เป็นระบบทีม่ รี ปู แบบชัดเจน
อีกทัง้ ทางคณะฯได้สร้าง Data Warehouse ภายใต้โครงการ
ระบบธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ (Business Intelligence : BI)                      
โดย IBM Cognos® ตัง้ แต่ปี 2557 ถือเป็นการเริม่ ต้นของการ   
น�ำข้อมูลจากหลายระบบมาวิเคราะห์เป็นรายงาน แต่เนือ่ งจาก
วัตถุประสงค์การใช้งานของ BI เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงธุรกิจซึง่ มีการเก็บข้อมูลระยะเวลา 3-4 ปี และรายงาน
มีการน�ำเสนอข้อมูลเชิง Aggregate จึงไม่สามารถตอบสนอง   
ความต้องการเชิงคลินิก ซึ่งเป็นพันธกิจหลังขององค์กรได้         
ตามตารางที่ 1

Runya Phraewphiphat, Chusak Okascharoen. Health analytics in Ramathibodi Hospital
ตารางที่ 1 ตารางแสดงลักษณะของระบบธุรกิจอัจฉริยะ(BI)
ระบบ

Business Intelligence (BI)

ขอบเขต
วัตถุประสงค์
ความกว้าง
ระยะเวลา
ลักษณะรายงาน

ข้อมูลเชิงบริหารจัดการ
เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารองค์กรของทีมผูบ้ ริหาร
8 กลุม่ งาน
ข้อมูลย้อนหลัง 3-4 ปี ถึงปัจจุบนั
Aggregate data

จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบ Clinical Intelligence
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการพั น ธกิ จ การรั ก ษาพยาบาล          
ขององค์การที่ระบบธุรกิจอัจฉริยะไม่สามารถท�ำได้ ซึ่งความ

แตกต่างของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) และ ระบบ Clinical
Intelligence มีดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) และ Clinical Intelligence (CI)
ระบบ

Business Intelligence (BI)
ข้อมูลเชิงบริหารจัดการ

ขอบเขต
วัตถุประสงค์

ความกว้าง

1. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารองค์กรของทีมผู้บริหาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8 กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานคลัง
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์
กลุ่มงานพัสดุ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานการศึกษาและวิจัย
กลุ่มงานโรงเรียนพยาบาล

Clinical Intelligence (CI)
ข้อมูลเชิงคลินกิ
1. เพือ่ สร้างศูนย์กลางของข้อมูลเพือ่ เป็น
แหล่งความรู้เชิงคลินิกขององค์กร
2. เพื่อสนับนุนงานวิจัยขององค์กร
2 กลุ่มงาน
1. กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาล
2. กลุ่มงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์

ระยะเวลา

ย้อนหลัง 3-4 ปี

ย้อนหลังไปตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลเข้า
ระบบสารสนเทศ (ปี 2537) ถึงปัจจุบนั

ลักษณะข้อมูล

Aggregate data

Transactional/Operational data

เครือ่ งมือ

IBM Cognos®

QlikView®

ด้วยเหตุนจี้ งึ เป็นทีม่ าของผูว้ จิ ยั ในการพัฒนาระบบ Clinical
Intelligence (CI) โดยน�ำเครื่องมือระบบธุรกิจอัจฉริยะ         
(BI tools) ที่มีใช้อยู่ในโรงพยาบาล มาพัฒนาโดยประยุกต์       
ใช้ กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง คลิ นิ ก ทั้ ง ที่ เ ก็ บ อยู ่ ใ นคลั ง ข้ อ มู ล (data              
warehouse) และจากฐานข้อมูลที่หลากหลายในโรงพยาบาล

มารวบรวมไว้ส�ำหรับการน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ       
เพื่อสนับสนุนงานวิจัย สนับสนุนการตัดสินใจและการออก
นโยบายเชิ ง คลิ นิ ก ของคณะฯ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การพั ฒ นา         
ระบบสารสนเทศขององค์กรอีกด้วย (ภาพที่ 1)
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ด้วยเหตุน้ ี จึ งเป็ นทีม่ าของผู ้วิจัยในการพัฒนาระบบ Clinical Intelligence (CI) โดยนาเครื่องมือระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI tools) ทีม่ ีใช้อยู่ใน
โรงพยาบาล มาพัฒนาโดยประยุกต์ใช้กับข้อมูลเชิงคลินิก ทัง้ ทีเ่ ก็บอยู่ในคลังข้อมูล (data warehouse) และจากฐานข้อมูลที่
Health analytics in Ramathibodi Hospital Runya Phraewphiphat, Chusak
Okascharoen.
หลากหลายในโรงพยาบาล มารวบรวมไว้สาหรับการนามาวิเ คราะห์ ขอ้ มูลทางสุขภาพ เพื่อสนับสนุ นงานวิจัย สนับสนุ นการตัดสินใจ
และการออกนโยบายเชิงคลินิกของคณะฯ อีกทัง้ ยังเป็ นการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรอีกด้วย (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 : รูปแสดง data flow ของวิธีเดิม

ภาพที่ 1 ภาพแสดง data flow ของวิธเี ดิม
การดึงข้ออมูมูลลแตกต่
มาแสดงผลการวิ
จากภาพที่ 1 ข้จากรู
อมูลปภายในโรงพยาบาลรามาธิ
บดีที่อยู่ใน      บดีทอี่ ยูท�่ใำนฐานข้
ที่ 1 ข้อมูลภายในโรงพยาบาลรามาธิ
างกันคือ เคราะห์ได้อย่างอัตโนมัตหิ รือ  
ทีเ่ รียกว่า Automated-report
ฐานข้อมูลแตกต่างกันคือ
1. ข้อมูลที่มีฐานข้
มูอลมูมาจาก
Dataอมูwarehouse
่งผ่าน ซึ่งผ่านการ ETL มาแล้วโดย IBM Cognos®
1. อข้
ลทีม่ ีฐานข้
ลมาจาก Dataซึwarehouse
®
วัตถุปบระสงค์
จัย
ข้อมูลการสัง่ ใช้
การ ETL มาแล้วโดย ข้IBM
Cogns
อมูลการสั
ง่ ใช้ยาของคนไข้
, ข้ยอามูลการรอรั
ยา, ข้อขมูองการวิ
ลส่วนตัวของคนไข้
, ข้อมูลส่วนการมาใช้บริการของคนไข้,
1) เพื่อเป็นแนวทางในการน�ำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล     
ของคนไข้, ข้อมูลการรอรับยา, ข้อมูลส่วนตัวของคนไข้,
ผลการวินิจฉัยโรค, ข้อมูลการสังทาหัตถการ เป็ นต้นที่มีแหล่งต้นทางตั้งแต่หนึ่งแหล่งขึ้นไป มาบูรณาการ      
ข้อมูลส่วนการมาใช้บริการของคนไข้, ผลการวิ่ นจิ ฉัย
®
2. ข้ง่ อท�มูำหั
ลทีตมถการ
่ ีฐานข้เป็อมูนลต้มาจาก
โรค, ข้อมูลการสั
น Oracle Database 11.2.0.4.0ให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
2. ข้ อ มู ล ที่ มี ฐ านข้ อ มู ล มาจาก Oracle ® Database
2) เพื่อสร้างศูนย์กลางของข้อมูล (Data center) ที่มี
11.2.0.4.0 ข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร,
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแหล่งความรู้ขององค์กร ส่งผล
ข้อมูลสิทธิการรักษาหลักของคนไข้ ซึ่งมีลักษณะเป็น
ให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีการใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
Transactional Data
และสามารถน�ำไปใช้ได้สะดวกรวดเร็ว
3. ข้อมูลทีม่ ฐี านข้อมูลมาจาก Visual FoxPro 9.0  ข้อมูล
ผลการวินิจฉัยโรค, ข้อมูลการสั่งคืนยา, ข้อมูลการลง
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
วันนัดหมาย, ข้อมูลการเคลือ่ นไหวของผูป้ ว่ ยทัง้ ในและ
เนื่องจากการวิจัยเชิงคลินิกและการตัดสินใจในการออก
ระหว่างหอผู้ป่วย เป็นต้น และข้อมูลที่ย้อนหลังนาน
นโยบายเกี
่ยวกับการรักษาพยาบาล มักจะมีความจ�ำเป็นที่       
กว่า 3 ปี ซึ่งมีลักษณะเป็น Transactional Data
®
®
จะต้องใช้ข ้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่สนใจเฉพาะเรื่องการรักษา
4. ข้อมูลทีม่ ฐี านข้อมูลมาจาก Microsoft SQL Server 2008
พยาบาลและการใช้ ย าเท่ า นั้ น แต่ ต ้ อ งมี ร ายละเอี ย ดและ        
R2 ข้อมูลการวัดสัญญาณชีพ และน�้ำหนัก - ส่วนสูง
ความซับซ้อนของข้อมูล และงานวิจัยที่มีความสนใจในกลุ่ม      
เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเป็น Transactional Data
คนไข้ทสี่ นใจโรคหรือการใช้ยาในคนไข้ทไี่ ม่ได้พบบ่อย จ�ำเป็น      
โดยใช้ QlikView® เป็นเครือ่ งมือ Clinical intelligence         จะต้องใช้ขอ้ มูลย้อนหลังมากกว่า 5 ปี
แต่เนือ่ งจากในฐานข้อมูลของระบบธุรกิจอัจฉริยะจะท�ำการ
(CI Tool) เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลและน�ำเสนอวิธกี ารประเมินผล
จั ด เก็ บ เฉพาะข้ อ มู ล และน� ำ เสนอรายงานที่ มี ลั ก ษณะเป็ น            
การตอบสนองทางคลินิก โดยให้เกิดการรายงานที่สามารถ
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Aggregate data เท่านัน้ ซึง่ Aggregate data หมายถึงข้อมูล
ที่มีลักษณะเป็น Macro level โดยมีการรวมกันเป็นกลุ่มๆ         
ตามลักษณะที่ต้องการ และเนื่องจากบริบทของระบบธุรกิจ
อัจฉริยะในคณะฯ ทีม่ บี คุ ลากรในคณะฯ เป็นผูใ้ ช้งานจ�ำนวนมาก
และหลายกลุม่ งาน จึงต้องค�ำนึงถึงมากทีส่ ดุ คือเรือ่ งความปลอดภัย
และความลับของข้อมูลผู้ป่วย อีกทัง้ มีการเก็บข้อมูลย้อนหลัง      
เพียง 3 ปีเท่านัน้
ด้วยข้อจ�ำกัดของระบบธุรกิจอัจฉริยะ ท�ำให้รายงานทีส่ ร้าง    
โดยระบบธุรกิจอัจฉริยะไม่สามารถตอบสนองต่องานวิจัยและ        
การตัดสินใจในเชิงคลินิกได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นเมื่อต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูล หรือสร้างรายงานที่ไม่สามารถท�ำ ได้โดย             
ระบบธุรกิจอัจฉริยะผูว้ เิ คราะห์จะต้องดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต้นทางใหม่ทกุ ครัง้ ดังภาพที่ 1

ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง วางแผนโครงสร้ า งระบบข้ อ มู ล ของ        
Clinical intelligence (CI) โดยรวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง จาก             
คลังข้อมูล (data warehouse) ซึ่งผ่านการท�ำ  Extract-       
Transforms-Load (ETL) ส�ำหรับเอาเข้า IBM Cognos®
ซึ่งเป็น เครื่องมือของระบบธุร กิจ อัจ ฉริย ะ และข้อมูลที่ม า      
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีอยู่ในคลังข้อมูล ซึ่งมีลักษณะ           
เป็น Transactional data น�ำเข้ามาไว้ทเี่ ครือ่ งมือของระบบ CI            
ที่ชื่อว่า QlikView® เมื่อผู้วิเคราะห์ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล         
หรื อ สร้ า งรายงาน สามารถดึ ง ข้ อ มู ล มาจากระบบ CI               
เพียงแหล่งเดียว ไม่จ�ำเป็นต้องดึงข้อมูลจากแหล่งต้นทาง         
มาใหม่ทั้งหมด ตามภาพที่ 2

รูปที่ 2 : รูปแสดง data flow ของวิธีใหม่

ภาพที่ 2 ภาพแสดง
flow ของวิธใี โหม่
โดยทีค่ data
ณะแพทยศาสตร์
รงพยาบาลรามาธิบดี มีเ ครื่องมือทีใ่ ช้สาหรับการวิเ คราะห์ 2 เครื่องมือ คือ

- IBM Cognos® ซึ่งเป็ นเครื่องมือทีพ่ ฒั นามาก่อนแล้ว เนื่ องจากเหมาะสมกับการทา ETL ก่อนนาข้อมูลเข้า data warehouse ได้

โดยทีค่ ณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีเครือ่ งมือ
ทั้ ง นี้ เ ครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า วมิ ใ ช่ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ดี ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ          
ง่
า
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ทีใ่ ช้สำ� หรับการวิเคราะห์ 2 เครือ่ งมือ คือ
การเลืจฉริ
อกใช้
งมือ ควรเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสม       
®
®
ซึ่งเป็นเครื
่องมือทีด่พทัฒารายงานได้
นามาก่อนแล้
- IBM Cognos
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สามารถตอบสนองต่
อ วั ตกถุอบรมสั
ป ระสงค์
- QlikView
สามารถจั
ง่ายว ไม่ตต่้องใช้ทักษะด้
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วเตอร์มาก ใช้เวลาฝึ
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้น แจึละ            
เนือ่ งจากเหมาะสมกั
บ
การท�
ำ 
ETL
ก่
อ
นน�
ำ
ข้
อ
มู
ล
เข้
า
คลั
ง
ข้
อ
มู
ล
เป้ า หมายที่ ว างไว้ และคุ ้ ม ค่ า ที่ สุ ด เช่ น ในงานวิ จั ย นี้ ท                  ี่
ของระบบ Clinical intelligence (CI Tool)
(data warehouse) ได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ จึงใช้เป็น        เลือกใช้  QlikView®  เป็น CI Tool เนือ่ งจาก เป็นเครือ่ งมือ       
ทัง้ นี้ เครืรกิ่อจงมื
อดังกล่าวมิใช่เ ครื่องมือทีด่ ีทสี่ ุด
สาหรับการเลือกใช้เครื่องมือ
ควรเลือกเครื่องมือทีม่ ีความเหมาะสมต่อ
เครือ่ งมือของระบบระธุ
อัจฉริยะ (BI Tool)
ที่มีการใช้งานอยู่แล้วในคณะฯ ท�ำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย          
®
®
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กษณะงาน
สามารถตอบสนองต่
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(ภาพที่ 3)าใช้จ่ ายในการพัฒนาระบบได้ ซึ่งการวิจัย มีข้นั ตอน
CI Tool
นเครื
่องมือทีน้ ม่ ีกจึงารใช้งานอยู
่แล้อวในคณะฯ
ของระบบ
Clinical
intelligence
(CI
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การดาเนิ นการวิจัยดังนี้ (รูปที่ 3)
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ของระบบ Clinical intelligence (CI Tool)
ทัง้ นี้ เครื่องมือดังกล่าวมิใช่เ ครื่องมือทีด่ ีทสี่ ุด
สาหรับการเลือกใช้เครื่องมือ
ควรเลือกเครื่องมือทีม่ ีความเหมาะสมต่อ
ลักษณะงาน สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีว่ างไว้ และคุมค่
้ าทีส่ ุด เช่นในงานวิจัยนี้ ทีเ่ ลือกใช้ QlikView® เป็ น
Health analytics in Ramathibodi Hospital Runya Phraewphiphat, Chusak Okascharoen.
CI Tool เนื่ องจาก เป็ นเครื่องมือทีม่ ีการใช้งานอยู่แล้วในคณะฯ ทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ ายในการพัฒนาระบบได้ ซึ่งการวิจัย มีข้นั ตอน
การดาเนิ นการวิจัยดังนี้ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 : รูปแสดงขั้นตอนการทางานของวิธีใหม่

ภาพที่ 3 ภาพแสดงขัน้ ตอนการท�ำงานของวิธใี หม่

ขั้นตอนการทางานของระบบ Clinical intelligence แบ่งออกเป็ น 2 ระดับด้วยกัน คือ

ขั้ น ตอนการท� ำ งานของระบบ Clinical intelligence              ผลการวิจัย
1. ขัน้ ตอนระดับการพัฒนาระบบ
แบ่งออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ
การศึกษานีน้ ำ� ข้อมูลทางสุขภาพ จากระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เช่นเ คราะห์ เ พื่ อ ประโยชน์ ท างคลิ นิ ก โดยปั จ จุ บั น คณะฯ             
เรียกข้
อมูลจากแหล่
1. ขัน้ 1.1ตอนระดั
บการพั
ฒนาระบบงต่างๆเข้ามาใน QVD Generatorsมาวิ
1.1 เรี ย กข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ เข้ า มาใน QVD       มีรายงานที่ใช้เครื่องมือ QlikView® ส�ำหรับการงวิเคราะห์   
Generators เช่น
ข้อมูลและใช้น�ำเสนอรายงานแบบอัตโนมัติ โดยที่เครื่องมือ       
- ข้อมูลที่อยู่ใน data warehouse ซึ่งเป็นข้อมูล
ดังกล่าวจะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคลินกิ ของโรงพยาบาล  ตัง้ แต่
ทีผ่ า่ นการท�ำ ETL (Extract-Transform-Load)
ทางคณะฯได้เริม่ มีการเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
®
โดยใช้ BI Tool ที่ชื่อว่า IBM Cognos แล้ว
(ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2537) จนถึงปัจจุบนั
- ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น transaction data จาก
โดยก่อนหน้านี้การจัดท�ำรายงานที่ไม่สามารถใช้เครื่องมือ
Oracle ® Database 11.2.0.4.0, Visual
ของระบบธุรกิจอัจฉริยะตอบสนองได้ หรือมีความซับซ้อน        
FoxPro 9.0 และ Microsoft® SQL Server®
ของข้อมูล แต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันต่อรายงานและ   
2008 R2
ไม่สามารถสร้างรายงานที่สามารถน�ำเสนออย่างอัตโนมัติได้       
- ข้อมูลอื่นๆ เช่น Microsoft Excel หรือ Text
แต่เมือ่ มีเครือ่ งมือ Clinical Intelligence สามารถลดระยะเวลา
เป็นต้น
จัดท�ำรายงานได้มาก และยังสามารถสร้างรายงานทีส่ ามารถน�ำ
1.2 ท� ำ การเปลี่ ย นชนิ ด ของข้ อ มู ล (data type),           เสนอทุกวัน  ทุกสัปดาห์  หรือทุกเดือน  หรือตามความต้องการ
รูปแบบของข้อมูล (data format) และชื่อตัวแปร
ได้ อ ย่ า งอั ต โนมั ติ และเนื่ อ งจากใช้ เ วลารายงานสามารถ         
ตามที่ต้องการ และ Transform ข้อมูลให้อยู่ใน   โหลดข้อมูลแบบอัตโนมัติ จึงใช้เวลาส�ำหรับการจัดท�ำรายงาน         
รูปแบบเดียวกัน (QVD Files) โดยที่มีการเก็บ
ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว เมื่อต้องการดูรายงานในครั้งต่อไป      
ข้ อ มู ล ของตารางจากต้ น ทางมายั ง ฐานข้ อ มู ล     เพี ย งแค่ เ รี ย กดู ร ายงาน ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งสร้ า งรายงานใหม่              
แบบ 1 ตาราง ต่อ 1 QVD File
ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบ วิธเี ดิมกับวิธใี หม่ดงั ตารางที่ 3 จะเห็นว่า
2. ขัน้ ตอนระดับการสร้างรายงาน
เครื่องมือ Clinical Intelligence มีประโยชน์มากส�ำหรับ          
2.1 น�ำข้อมูลที่อยู่ในรูป QVD เข้ามาในรายงาน และ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น transactional data,         
ท� ำ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท� ำ รายงานตาม
ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไข้หรือย้อนข้อมูลกลับไป        
วัตถุประสงค์ (สร้าง data model)
เป็นเวลามากกว่า 3 ปี ซึง่ ข้อมูลเหล่านีไ้ ม่มใี น BI Tool ทีค่ ณะฯ
2.2 ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลและน�ำเสนอรายงาน
มีอยู่
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ตารางที่ 3  ตารางเปรียบเทียบการใช้งานในด้านต่างๆ ของวิธเี ดิมกับวิธใี หม่
วิธเี ก่า

วิธใี หม่

1. ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
(ในกรณี วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น  
Transactional data หรื อ ข้ อ มู ล       
ซึ่งไม่มีใน IBM Cognos®)

จะต้องดึงข้อมูลจากแหล่งต้นทาง
ซึง่ ส่งผลให้
- ข้อมูลที่ดึงมาจากคนละตาราง
หรือวิธรี วบรวมข้อมูลทีต่ า่ งกัน ทำ�ให้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแตกต่างกัน

ดึงข้อมูลจาก QVD File ทีอ่ ยูใ่ น
QlikView ออกรายงาน ซึง่ ส่งผลให้

2. ความสะดวกรวดเร็ว
(ในกรณี วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น          
Transactional data)

ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้ง   
ผู้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จะต้ อ งดึ ง ข้ อ มู ล    
จากแหล่งต้นทางใหม่ทง้ั หมด ซึง่ ทำ�ให้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้งจะใช้
ระยะเวลาทีน่ าน

- ข้อมูลที่ดึงมาจากแหล่งข้อมูลเดียว
ซึง่ ผ่านการ ETL มาในระดับหนึง่ แล้ว
ทำ�ให้ ไ ม่ ว่ า ผู้ วิ เ คราะห์ จ ะต่ า งคน         
ถ้าวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้อง ผลการ
วิเคราะห์จะไม่แตกต่างกัน

3. ผลกระทบต่อฐานข้อมูลต้นทาง
(ในกรณี วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น   
Transactional data)

ในการสร้ า งรายงานแต่ ล ะครั้ง     
จะต้องดึงข้อมูลต้นทางใหม่ ซึ่งอาจ
เป็นการรบกวนฐานข้อมูลต้นทาง

ผู้วิเ คราะห์ ดึง ข้ อ มู ล จากแหล่ ง
ต้ น ทางเดี ย ว ทำ�ให้ ข้ัน ตอนในการ
ทำ�งานเร็วขึ้น เนื่องจากลดขั้นตอน    
การทำ�งาน จาก 6 ขั้นตอนเหลือ       
3 ขัน้ ตอน (ตามภาพที1่ )

4. ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง       
ผู้วิเคราะห์ข้อมูล
(ในกรณี วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น    
Transactional data)

ผูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลต้องสามารถใช้งาน
ฐานข้อมูลต้นทางทีด่ งึ มาหมายความว่า
จะต้อง hard code ทุกภาษาของ   
แหล่งข้อมูลต้นทางทีจ่ ะดึงมาได้ทง้ั หมด
ซึ่งบุคลากรที่ทำ�หน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เภสั ช กรหรื อ นั ก สถิ ติ       
ซึง่ ไม่ได้จบด้านคอมพิวเตอร์มา ทำ�ให้
ขั้น ตอนในการรวบรวมข้ อ มู ล ยาก    
และเสียเวลา

ในการสร้างรายงานดึงข้อมูลทีเ่ ก็บ
อยู่ในรูป QVD File จึงไม่เป็นการ
รบกวนฐานข้อมูลต้นทาง ผูว้ เิ คราะห์
ข้อมูลจำ�ไม่จำ�เป็นต้อง hard code     
ทุ ก ภาษาของแหล่ ง ข้ อ มู ล ต้ น ทาง         
ทีจ่ ะดึงมา เพราะการสร้างรายงานและ
ข้อมูลอยูใ่ น QlikView ซึง่ ผูว้ เิ คราะห์
ข้อมูลอาจจะต้อง hard code ภาษาของ
QlikView เพียงภาษาเดียว ซึง่ เป็นภาษา
ทีเ่ ข้าใจง่าย และมี community ทีม่ ผี ใู้ ช้
งานทัว่ โลกแชร์ปญ
ั หาและวิธกี ารแก้ไข
ในอินเตอร์เน็ต

5. กรณี ที่ ต้ อ งการสร้ า งรายงาน        
ที่มีการเรียกใช้งานเป็นประจำ�

ผู้วิเ คราะห์ ข้อ มู ล ต้ อ งดึ ง ข้ อ มู ล จาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ต้ น ทางทั้ ง หมด และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใหม่ทกุ ครัง้

ผูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลดึงข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลแหล่งเดียว(QVD Files) และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพียงครัง้ แรกครัง้ เดียว
จากนัน้ ผูว้ เิ คราะห์ตง้ั ให้รายงานมีการดึง
ข้อมูลและวิเคราะห์ตามสร้างเงือ่ นไขไว้
ในครัง้ ต่อไปเพียงแค่เรียกดูรายงานไม่
ต้องสร้างรายงานใหม่

6. ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง     
ผู้ดูแลระบบ

เครือ่ งมือ BI ทีค่ ณะใช้มขี อ้ ดี คือ          
มีความเหมาะในการ ETL แต่ขน้ ั ตอน      
ในการดูแลระบบมีความซับซ้อน และ
จำ�เปนจะต้องมีความเชี่ยวชาญและ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์อย่างสูง

เครื่ อ งมื อ มี ก ารใช้ ง านง่ า ยและ      
ไม่ ซั บ ซ้ อ น ทำ�ให้ ผู้ ดู แ ละระบบ     
Clinical intelligence ซึง่ เป็นบุคลากร
สายสุขภาพ ไม่ได้จบด้านคอมพิวเตอร์
มาโดยตรง เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย
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Health analytics in Ramathibodi Hospital Runya Phraewphiphat, Chusak Okascharoen.
การใช้ระบบ Clinical intelligence มาร่วมเป็นข้อมูลต้นทาง
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคลินิก ท�ำให้ได้เห็นมุมมองใหม่     
โดยการท�ำรายงานจากบุคลากรสุขภาพ และสามารถสร้าง
รายงานทีม่ กี ารรายงานโดยอัตโนมัติ เป็นรายวัน รายสัปดาห์
รายเดือน หรือตามที่ผู้วิเคราะห์มีความต้องการที่จะติดตาม      
ผลการวิเคราะห์ได้อย่างสม�ำ่ เสมอ รวดเร็ว ทันเวลา ในปัจจุบนั
คณะฯ ได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างรายงานในมุมมองเชิงคลินกิ
เช่น
- รายงานการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในโรงพยาบาล         
(Rational Drug Use in hospital)
- รายงานการใช้ ย าฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย ในคนไข้ ใ น              
โรคอุ จ จาระร่ ว งเฉี ย บพลั น และโรคติ ด เชื้ อ ที่ ร ะบบ       
การหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
- รายงานติดตามผลกการรักษาจากผลทางห้องปฏิบัติ
การของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
- รายงานติดตามผลกการรักษาจากผลทางห้องปฏิบัติ
การของผู้ป่วยไทรอยด์
- รายงานคัดกรองผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกและรายละเอียด
ค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในการรักษา
ซึง่ รายงานเหล่านีต้ อบสนองนโยบายของคณะฯ ทีต่ อ้ งการ
ให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

อภิปรายและสรุปผล

จากการพั ฒ นาระบบ Clinical intelligence (CI)                  
ภายใต้โครงการระบบธุรกิจอัจฉริยะของคณะแพทยศาสตร์        
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยได้มกี ารเชือ่ มโยงฐานข้อมูลเชิงคลินกิ
ภายในโรงพยาบาลทัง้ หมดเข้าด้วยกัน พบว่าสามารถน�ำข้อมูล   
ทีม่ อี ยูใ่ นโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึน้            
รวมถึงได้เพิม่ มุมมองใหม่ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ในเชิงคลินกิ
เพือ่ ออกนโยบาย  สนับสนุนการตัดสินใจของทีมผูบ้ ริหารองค์กร
เพื่อประเมินและติดตามผลการก�ำเนินการโครงการต่าง ๆ
ภายในองค์กร อีกทัง้ สนับสนุนงานวิจยั ซึง่ เป็นการตอบสนอง
พันธกิจหลักของคณะฯ ได้ ทัง้ พันธกิจการให้บริการการรักษา
พยาบาล และพันธกิจการวิจยั
โดยทีร่ ะบบสามารถน�ำเสนอรายงานทีเ่ ป็น automated-report  
ซึ่ ง ใช้ ร ะยะเวลาในการสร้ า งรายงานเพี ย งครั้ ง เดี ย วซึ่ ง เป็ น       
การลดภาระงานของผูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูล อีกทัง้ การรวบรวมข้อมูล
ไว้ทเี ดียว ส่งผลให้เวลาเรียกใช้ขอ้ มูลไม่ตอ้ งรบกวนแหล่งข้อมูล
ต้นทางหลายครั้ง และผู้วิเคราะห์ซึ่งเป็นบุคลากรด้านสุขภาพ   
และนักสถิตสิ ามารถใช้เครือ่ งมือ Clinical intelligence ได้โดย   
ไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมากนัก  
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ซึ่งงานวิจัยนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด น�ำไปสูก่ ารพัฒนาองค์กร
อย่างยัง่ ยืน
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