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Abstract

This paper presents an experimental research with three
objectives: 1) to study the context of current management
information system for patient referral between hospitals,
in the Northern Region under the Ministry of Health;
2) to improve the information management system
with more appropriate and more modern model; and
3) to assess users’ satisfaction with the information
management system prototype, based on the model,
by all relevant personnel in public health departments
that joined the program. The study found that the
developed management information system model could
provide access of medical information and data for
patient referral from database of Hospital Information
Management (HIS) through web services, with an

assistant of a middleware program designed for referral
data preparation process. The databases of the HISs
were then user transparently linked. The satisfaction of
the prototype system, based on the developed model,
was evaluated by participating personnel that involved
the referral system in services agencies under the
Ministry of Health. The result found that satisfaction
was at very good level and agreed that the model was
benefits for patient’s referral between hospitals.
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การพั ฒ นาตั ว แบบระบบการจั ด การสารสนเทศเพื่ อ การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยด้ ว ย
โปรแกรมไทยรีเฟอร์
ธีรินทร์ เกตุวิชิต1, สุรศักดิ์ มังสิงห์2
1

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลลำ�ปาง, 2คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ

บทความนีน้ �ำ เสนอการวิจยั เชิงทดลองทีม่ วี ตั ถุประสงค์สามประการ
ได้แก่ 1) เพือ่ ศึกษาบริบทของการจัดการระบบข้อมูลในปัจจุบนั
ของการส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่างสถานพยาบาลในภาคเหนือในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข; 2) เพือ่ ปรับปรุงระบบการจัดการสารสนเทศ
ด้วยตัวแบบระบบจัดการสารสนเทศที่เหมาะสมมากขึ้นและ
ทันสมัยมากขึน้ ; และ 3) เพือ่ ประเมินความพึงพอใจตัวแบบ
ที่พัฒนาขึ้น จากการศึกษาพบว่าตัวแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการการที่พัฒนาขึ้น สามารถเข้าถึงสารสนเทศและ
ข้อมูลทางการแพทย์สำ�หรับการส่งต่อผู้ป่วยได้ผ่านเว็บเซอร์วิส
ซึ่งมีโปรแกรมตัวกลางหรือมิดเดิลแวร์ท่ถี ูกออกแบบมาสำ�หรับ
กระบวนการเตรียมข้อมูลเพื่อการส่งต่อจากฐานข้อมูลระบบ
บริหารการจัดการโรงพยาบาล ทำ�ให้เกิดการเชือ่ มโยงกันของฐาน

บทน�ำ

นโยบายของรัฐในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ก�ำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีมาตรฐานการรักษา เพื่อให้
ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพด้วยความเสมอภาคและกระจาย
อย่างทั่วถึง หากเป็นโรคที่ซับซ้อนเกินขีดความสามารถของ
สถานพยาบาล จะต้องมีระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยังสถานพยาบาล
ที่มีศักยภาพสูงกว่า และเมื่อผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาจนมี
อาการคงที่แล้ว จะต้องมีระบบส่งผู้ป่วยกลับไปสถานพยาบาล
ต้นทาง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ รับการรักษาต่อเนื่อง
ในอดีตการรับส่งต่อผู้ป่วยมีปัญหาหลายประการ ประเด็น
หลักที่พบได้แก่ประเด็นขั้นตอนการส่งต่อที่ยังไม่เป็นระบบ
ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาล่าช้า มีอาการรุนแรงมาก
ขึ้น และการสื่อสารข้อมูลการส่งต่อไม่เพียงพอ ไม่ชัดเจน
ทั้งยังมีความแตกต่างในระบบข้อมูลและรายงานของแต่ละ
สถานพยาบาลทีแ่ ตกต่างกัน แม้จะมีการน�ำระบบคอมพิวเตอร์
ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: สุรศักดิ์ มังสิงห์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 (โทร.: 0-2579-1111 ต่อ 3040;
E-mail address: smungsing@gmail.com)
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ข้อมูลของระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล ความพึงพอใจของ
ระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นตามตัวแบบนี้ ประเมินโดยบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการส่งต่อของสถานพยาบาลในกระทรวง
สาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินพบว่ามีความ
พึงพอใจอยู่ใน ระดับดีมากและเห็นว่าตัวแบบนี้เป็นประโยชน์
สำ�หรับการส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่างโรงพยาบาล

คำ�สำ�คัญ: การจัดการ, ระบบส่งต่อ, ความพึงพอใจ, โรงพยาบาล,
การเชือ่ มโยงข้อมูล
วั น ที่ รั บ ต้ น ฉบั บ 23 มี น าคม 2558; วั น ที่ ต อบรั บ
25 พฤษภาคม 2558
มาใช้ในสถานพยาบาล แต่สถานพยาบาลแต่ละแห่งก็ยังมี
ความหลากหลาย และยุ่งยากในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลในระบบสุขภาพ
โปรแกรมไทยรีเฟอร์ (Thai Refer) เป็นโปรแกรมที่
พัฒนาโดยทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
ล�ำปาง เพื่ อ ใช้ ใ นการส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยที่ เ สริ ม การท�ำงานของ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพ นอกจากต้องได้
มาตรฐานแล้ว ยังต้องมีส่วนช่วยให้ให้การรักษาด�ำเนินการ
ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งหากมีความพร้อมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่ง
ท�ำให้ ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น มี โ อกาสรอดชี วิ ต มากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลส�ำหรับการส่งต่อจากฐานข้อมูลระบบ
บริหารจัดการโรงพยาบาล ให้เป็นมาตรฐาน สามารถสื่อสาร
ข้ อ มู ล ระหว่ า งสถานพยาบาลโดยการลดขั้ น ตอนที่ ต ้ อ งท�ำ
ด้วยมือและการตรวจสอบให้เหลือน้อยที่สุด แต่ยังคงความ
ถูกต้อง และความครบถ้วนของสารสนเทศและข้อมูลทาง
การแพทย์ไว้ เพื่อท�ำให้การส่งต่อข้อมูลด้วยโปรแกรมไทย
รีเฟอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาบริบทการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ
ส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่างสถานพยาบาลทีส่ งั กัดกระทรวงสาธารณสุข
ในปัจจุบนั
2. เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาตัวแบบระบบการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้มคี วามทันสมัยและเหมาะสมมากขึน้
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อตัวแบบระบบการ
จัดการสารสนเทศเพือ่ การส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่างสถานพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้
เกีย่ วข้องทุกฝ่าย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสมมุติฐานของการวิจัย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 8 (ราชกิจจานุเบกษา
2545)1 ให้ความหมายว่า การส่งต่อผู้ป่วย หมายความว่า
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานที่หนึ่งเพื่อไปรักษาต่อยังอีก
สถานที่หนึ่ง โดยสถานพยาบาลเป็นผู้น�ำส่งระบบส่งต่อผู้ป่วย
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นสิง่ จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญ
ยิ่งต่อประสิทธิภาพของระบบบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
ซึ่งมีสถานพยาบาลต่างระดับเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ตั้งแต่
ระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และศูนย์เขต ในช่วงที่ยังไม่ได้
ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ ท�ำให้เกิดปัญหาผูป้ ว่ ยไปรับบริการ
จากโรงพยาบาลใหญ่ ๆ กั น เป็ น จ�ำนวนมากโดยไม่ จ�ำเป็ น
เพือ่ ให้หน่วยบริการสาธารณสุขทีร่ บั ผูป้ ว่ ยไว้เข้าใจความเป็นมา
ของผู้ป่วยตามสมควร สามารถให้การดูแลผู้ป่วยต่อไปอย่าง
สะดวกและถู ก ต้ อ ง เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การดู แ ลรั ก ษาแก่ ผู ้ ป ่ ว ย
ก็จะแจ้งผลการรักษากลับไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขที่
ส่งผู้ป่วยมา เพื่อการรักษาที่ต่อเนื่องให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างดีและเหมาะสมที่สุด
จากความหมายต่างๆ สามารถสรุปได้ว่าการส่งต่อผู้ป่วย
จากหน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข แห่ ง หนึ่ ง ไปยั ง อี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่
เหมาะสมกว่า โดยมีการน�ำส่งทั้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของ
ผู ้ ป่ วยและการดู แ ลรัก ษาที่ได้ให้แล้วระหว่า งหน่วยบริการ
เพื่อรักษาพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วย จากการทบทวน
วรรณกรรมทั้ง จากต่า งประเทศและในประเทศ มีปัจจัย ที่
เกีย่ วข้องกับการส่งต่อผูป้ ว่ ย วาร์เรนและคณะ2 ศึกษาแนวทาง
ปฏิบัติส�ำหรับการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งภายในโรงพยาบาล
และระหว่างโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาล
ควรวางแผนรู ป แบบส�ำหรั บ การส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น ทั้ ง ใน
โรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาลให้ครอบคลุมเรื่องของ
การอ�ำนวยความสะดวกและการสือ่ สารก่อนการส่งต่อบุคลากร
เครือ่ งมืออุปกรณ์ การดูแลรักษาระหว่างการส่งต่อและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการวางแผนการส่งต่อควรมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนือ่ ง และควรประเมินผลและแก้ไขเป็นระยะๆ โดยอาศัย
กระบวนการมาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพ การส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉินที่อาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงซึ่งสามารถสนับสนุนให้เกิด
การส่งต่อที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้องค์กรน่าเชื่อถือมากขึ้น
โทแมนและเฟอร์กสู นั 3 ศึกษาการสือ่ สารและการประสานงาน
อย่างง่ายในการส่งต่อผู้ป่วยภาวะวิกฤต ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่ท�ำให้การติดต่อสื่อสารและการประสานงานในการ
ส่งต่อผู้ป่วยประสบผลส�ำเร็จคือ ผู้ให้บริการมีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่จะสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นและ
ระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการดูแลผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง กวินนัทและเกรย์ 4 ได้ศึกษา การดูแลผู้ป่วย
ภาวะวิกฤตในแผนกฉุกเฉิน: การส่งต่อผู้ป่วย ผลการศึกษา
พบว่า สิง่ จ�ำเป็นในกระบวนการส่งต่อผูป้ ว่ ย ได้แก่ มาตรฐาน
การส่งต่อการป้องกันความเสีย่ งระหว่างการส่งต่อผูป้ ว่ ย ความ
เหมาะสมของบุคลากรในการส่งต่อผู้ป่วย เครื่องมืออุปกรณ์
และการติดต่อสื่อสาร
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมพบว่า จากแนวคิด
ทฤษฎี แ ละเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว
จะเห็นได้ว่าในการจัดการด้านการส่งต่อผู้ป่วยนั้นมีปัจจัย
หลายประการที่เกี่ยวข้องและส่งผลถึงความพึงพอใจ คูนทซ์
และไวริช5 กล่าวว่า ผู้จัดการเป็นผู้กระตุ้นบุคลากรหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน โดยมีการประยุกต์ใช้ปัจจัย
ภายในของมนุษย์ เช่น ความต้องการ ความปรารถนา ความ
ประสงค์ และความคาดหวังมาเป็นแรงจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจที่
ได้ รั บ จะเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นให้ บุ ค คลมี ค วามพยายามที่ จ ะ
กระท�ำหรื อ แสดงพฤติ ก รรมตอบสนองความต้ อ งการที่
น�ำไปสู ่ เ ป้ า หมายของงานและองค์ ก าร ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด
ที่ จ ะพั ฒ นาตั ว แบบระบบจั ด การสารสนเทศเพื่ อ การส่ ง ต่ อ
ผู้ป่วยด้วยโปรแกรมไทยรีเฟอร์ ตามกรอบแนวคิดที่แสดง
ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาตัวแบบระบบ
จัดการสารสนเทศเพือ่ การส่งต่อผูป้ ว่ ยด้วยโปรแกรมไทยรีเฟอร์
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วิธีการด�ำเนินงานวิจัย

ขั้นตอนในการด�ำเนินงานวิจัย
วิธีการด�ำเนินงานการพัฒนาตัวแบบระบบจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลแบ่ง
7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาระบบงานเดิม
2. ความต้องการของระบบงานใหม่
3. การวิเคราะห์และออกแบบตัวแบบระบบ
4. การสร้างและพัฒนาระบบต้นแบบ
5. ออกแบบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ
6. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การศึกษาระบบงานเดิม
การศึกษาระบบงานเดิม เป็นการศึกษาระบบการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล
และระบบตอบกลับส่งต่อผู้ป่วย โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการรับ – ส่งต่อผูป้ ว่ ย ของโรงพยาบาลล�ำปาง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดล�ำปาง เพื่อน�ำข้อมูลมา
วิเคราะห์และออกแบบระบบให้ครอบคลุมการท�ำงานมากทีส่ ดุ
จากการศึกษาระบบงานเดิมสามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาต่าง ๆ
ได้ดังต่อไปนี้
1. มีความซ�้ำซ้อนในการจัดท�ำเอกสารการส่งต่อ
เพราะเจ้ า หน้ า ที่ ต ้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดการส่งต่อลงในระบบคอมพิวเตอร์
จากนั้น ท�ำการเขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
การส่งต่อผูป้ ว่ ย ท�ำให้มคี วามล่าช้าในการจัดท�ำ
เอกสารการส่งต่อข้อมูลในเอกสารการส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยไม่ละเอียดเพียงพอในการรักษาผูป้ ว่ ยต่อ
ท�ำให้ตอ้ งเสียเวลาในการซักประวัตผิ ปู้ ว่ ยใหม่
2. สถานพยาบาลทีร่ บั ส่งต่อผูป้ ว่ ยจากโรงพยาบาล
ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติเบื้องต้นผู้ป่วย
เช่น ประวัตกิ ารรักษา ประวัตกิ ารใช้ยา อาการ
ที่ป่วย เป็นต้น
จากการศึกษาปัญหาระบบเดิม พบว่ามีความซ�้ำซ้อนใน
ขั้นตอนการจัดท�ำเอกสารการส่งต่อ ผู้ป่วยต้องรอรับเอกสาร
การส่งต่อนาน เมื่อไปถึงสถานพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษา
ต่อแล้วเจ้าหน้าที่ต้องท�ำการซักประวัติใหม่ กรณีผู้ป่วยที่มี
อาการหนัก หรือไม่รู้สึกตัว บางรายอาจไม่มีญาติไปด้วย
ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการซักประวัติ ขั้นตอนการท�ำงานต่อไป
จึงเป็นการวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่เพื่อแก้ปัญหา
ของระบบงานเดิม ได้ระบบงานใหม่ทตี่ อบสนองความต้องการ
แก่ผู้ใช้ มีความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน
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ความต้องการของระบบใหม่
ผู้วิจัยได้น�ำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาให้
เกิดประโยชน์ส�ำหรับองค์กรมากทีส่ ดุ ซึง่ จะท�ำให้สถานพยาบาล
อื่นที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางสามารถคัดแยก
ประเภทผูป้ ว่ ยทีส่ ง่ ต่อ และคัดแยกเหตุผลการส่งต่อเพือ่ ตัดสิน
ใจให้โรงพยาบาลปลายทางรับรักษาต่อ ท�ำการสร้างระบบการ
ส่งต่อ โดยท�ำการพัฒนาในรูปแบบของแอพพลิเคชันส�ำหรับ
ติดต่อฐานข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลของผู้ป่วย ข้อมูลผลการ
ตรวจร่างกาย ข้อมูลผลการวิจัยโดยแพทย์ ข้อมูลผลการ
ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารข้ อ มู ล ผลการตรวจทางรั ง สี วิ ท ยา
ซึ่งจะมีหน้าจอแสดงข้อมูลและส่วนประกอบภายในหน้าจอ
แสดงข้อมูลตามที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมมีประวัติเบื้องต้น
ผู้ป ่วยประวัติการรักษา การออกแบบโครงสร้างข้อมูลใน
ฐานข้อมูลโรงพยาบาล ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลในการ
พัฒนาระบบได้มีการเตรียมข้อมูลเป็น 5 ส่วนคือข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจวินจิ โดยแพทย์ ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจทางรังสีวิทยา โดยมี
การสร้างวิว (View) ซึ่งเป็นการสร้างตารางผลการด�ำเนินการ
(Operation) กับความสัมพันธ์หนึ่งหรือหลายๆ ความสัมพันธ์
เพื่อสร้างเป็นความสัมพันธ์หรือตารางใหม่ ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนหนึ่งของตารางที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้เกิดความรวดเร็ว
ในการค้ น หาข้ อ มู ล เนื่ อ งจากจะเป็ น การค้ น หาเฉพาะใน
ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ไม่ได้ค้นหาทุกข้อมูลในแต่ละ
ตาราง และสามารถดูความสัมพันธ์ของข้อมูลผูป้ ว่ ยกับผลการ
ตรวจต่างๆ ซึ่งจะเก็บแยกตารางกัน ได้แก่ ประวัติการใช้ยา
ยาที่แพ้ ผลการวินิจฉัยจากแพทย์ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับ-ส่งต่อ และรายละเอียดการตอบกลับส่งต่อผู้ป่วย
มีระบบรายงานที่สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในงานด้านการบริหาร
บริการ โดยผู้ใช้สามารถดูข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโปรแกรม
ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีการก�ำหนดสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
การวิเคราะห์และออกแบบตัวแบบระบบ
การพัฒนาตัวแบบระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ
ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล จะอิงกับระบบสารสนเทศ
ที่มีอยู่เดิม มีการน�ำฐานข้อมูลจากระบบบริหารโรงพยาบาล
มาใช้ และมีการพัฒนาโปรแกมมิดเดิลแวร์เพือ่ ใช้ในการสร้าง
ฐานข้อมูลเพื่อการส่งต่อ
หลังจากท�ำการวิเคราะห์และออกแบบตัวแบบระบบ โดยใช้
แผนผังบริบทและแผนผังกระแสข้อมูล ท�ำให้ทราบถึงภาพรวม
และขั้นตอนการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด ขั้นตอน
ต่อไปเป็นการออกแบบหน้าจอของระบบ จากนั้นท�ำการเขียน
โปรแกรม ให้ ส ามารถท�ำงานตามที่ ไ ด้ ท�ำการออกแบบไว้
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โดยโครงการสร้างฐานข้อมูลของระบบและในการออกแบบ
ระบบการจัดการระบบสารสนเทศเพือ่ การส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่าง
สถานพยาบาล ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบทั้งหมดตามที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วข้างต้น โดยแบ่งผู้ใช้
ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ
1. ผู้ดูแลระบบ เป็นการใช้งานในส่วนของผู้ดูแล
ระบบที่ ส ามารถเพิ่ ม แก้ ไ ข ลบข้ อ มู ล และ
การก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
แต่ละคน
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล การใช้งานในส่วนนี้ผู้ใช้
งานสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเบื้องต้นผู้
ป่วย สิทธิการรักษา การใช้ยา ยาที่แพ้ ผลการ
วินจิ ฉัย ค่ารักษา ข้อมูลการรับ-ส่งต่อข้อมูลการ
ตอบกลับส่งต่อ ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ใช้
สามารถเลือกดูข้อมูลของผู้ป่วยที่มีการรับ-ส่ง
ต่อ หรือ การตอบกลับได้ทุกสถานพยาบาล
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน และมีระบบรายงาน
3. เจ้าหน้าทีส่ ถานพยาบาลอืน่ การใช้งานในส่วนนี้
ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเบื้องต้น
ผู ้ ป ่ ว ย สิท ธิก ารรัก ษา การใช้ยา ยาที่แพ้
ผลการวินิจฉัย ค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลการ
รับ-ส่งต่อ ข้อมูลการตอบกลับส่งต่อ ข้อมูลผูป้ ว่ ย
โรคเรือ้ รัง ผูใ้ ช้สามารถเลือกดูขอ้ มูลของผูป้ ว่ ย
ทีม่ กี ารรับ-ส่งต่อ หรือการตอบกลับ ระบบจะ
แสดงข้อมูลตามรหัสสถานพยาบาลที่ใช้งาน
ได้ลงทะเบียนการใช้งานไว้ไม่สามารถดูข้อมูล
ของสถานพยาบาลอื่นได้ สามารถเปลี่ยนรหัส
ผ่านและมีระบบรายงาน

ตามที่ได้ออกแบบไว้
2. ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
3. ทดสอบโดยผู้ใช้งาน
โดยแบ่งการประเมินระบบตามลักษณะการทดสอบระบบ
ออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้ า นความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องฟั ง ก์ ชั่ น ที่
ต้องการ (Function Requirement Test)
เป็นการประเมินความถูกต้อง และประสิทธิภาพ
ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
2. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการท�ำงานของฟั ง ก์ ชั่ น
(Function Test) เป็นการประเมินความถูกต้อง
ประสิทธิภาพ ด้านความสามารถในการท�ำงาน
3. ด้านการใช้งาน (Usability Test) เป็นการ
ประเมินความสามารถของระบบที่ง่ายต่อการ
ใช้งาน
4. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security Test)
เป็นการประเมินประสิทธิภาพความปลอดภัย
ของข้อมูล
สำ � หรั บ เกณฑ์ ก ารยอมรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการ
จัดการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถาน
พยาบาลแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
หลั ง จากได้ ท�ำการพั ฒ นาระบบแล้ ว เพื่ อ ประเมิ น หา
ประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบการจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล ให้สามารถท�ำงาน
ได้ถูกต้องแม่นย�ำ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จึงได้
จัดท�ำแบบประเมินหาประสิทธิภาพระบบการจัดการระบบ
สารสนเทศเพือ่ การส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่างสถานพยาบาล โดยการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ทดสอบโดยผูพ้ ฒ
ั นาระบบ ด้วยการใช้วธิ ที ดสอบ
แบบกล่องด�ำ (Black Box Testing) โดยท�ำการ
ทดสอบระบบด้ ว ยการป้ อ นข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง
การป้อนข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดและการไม่ปอ้ นข้อมูล
ที่ผิดพลาด และการไม่ป้อนข้อมูล เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าระบบสามารถท�ำงานได้ถูกต้อง
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ตารางที่ 1 ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ดีมาก

4.51-5.00

ระดับที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดีมาก

ดี

3.51-4.50

ระดับที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี

ปานกลาง

2.51-3.35

ระดับที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดีปานกลาง

น้อย

1.51-2.50

ระดับที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดีน้อย

น้อยมาก

0-1.50

การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญเป็น
ผู้มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบส่งต่อผู้ป่วย
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
1. ท�ำหนั ง สื อ เชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลชุ ม ชน
ในจังหวัดล�ำปางให้ทดสอบระบบการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ และท�ำแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ แล้วนัดวันทดสอบ
ระบบ
2. ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข หากเกิดข้อผิดพลาด
ของระบบและมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในขั้นตอน
การทดสอบระบบของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วินิจฉัยจะ
น�ำค�ำแนะน�ำและความเห็น มาแก้ไขปรับปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลทีไ่ ด้จากการทำ�แบบประเมิน นำ�มาสรุปผลเพือ่ ประเมิน
ว่าระบบที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อยู่ใน
ระดับใด
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
สถิตทิ ไี่ ด้ในการประเมิน คือ สถิตพิ รรณา ใช้อธิบายข้อมูล
ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย (Mean)
หมายถึง ค่าที่ได้จากการน�ำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วหาร
ด้วยจ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด เขียนเป็นสูตรได้ ดังนี้ (จักรรินทร์
วรรณโพธิ์กลาง 2551 : 755)6

x = ∑x
n
เมื่อก�ำหนดให้
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ความหมาย
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ระดับที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับน้อยมาก

x

แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิต

		
				
∑x

แทนผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

				
n

แทนจ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือค่า
เฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละตัวจากค่าเฉลี่ย
เป็นค่าที่แสดงถึงการกระจายของข้อมูลแต่ละตัวที่เบี่ยงเบน
ไปจากค่าเฉลี่ย ซึ่งค�ำนวณได้จากสูตร
		
SD = (x-x)
เมื่อก�ำหนดให้

√

SD

			
				x
				
				x
			
			
N

N-1

แทนที่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แทนที่ ส่วนเฉลี่ย
แทนที่ ค่าของข้อมูล
แทนที่ จ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะบอกให้ทราบถึงความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลในกลุม่ ว่ามีขอ้ มูลมากน้อยเพียงใด ถ้าส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐานมีคา่ มาก แสดงว่าข้อมูลนัน้ มีคา่ แตกต่างกันมาก
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีทงั้ ค�ำต�ำ่ และสูง ถ้าส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐานมีค่าน้อยแสดงว่าข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกันเป็น
ส่วนมาก และถ้าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานมีคา่ เป็นศูนย์แสดงว่า
ข้อมูล ทุกตัวมีค่าเท่ากัน
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ผลการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ อ อกแบบตั ว แบบระบบระบบจั ด การ
สารสนเทศเพือ่ การส่งต่อด้วยโปรแกรมไทยรีเฟอร์ และท�ำการ
พัฒนาต้นแบบระบบเพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
โดยกลุ่มผู้ใช้ในสามส่วนการใช้งาน สรุปผลได้ดังนี้
1. ส่วนของการแสดงข้อมูลการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย และ
การตอบกลั บ ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย ซึ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ พั ฒ นา
ระบบส่งต่อผู้ป่วย เพื่อช่วยในการแสดงผลของข้อมูล โดยราย
ละเอียดข้อมูลในส่วนของการส่งต่อผู้ป่วย ระบบสามารถ
แบ่งระดับผู้ใช้งานเป็น 3 ระดับ คือ ระดับผู้ดูแลระบบ ระดับ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และระดับเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลอื่น
ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

2. ส่วนของการแสดงข้อมูลรายละเอียดการตอบกลับ
ส่งต่อผู้ป่วยนั้น ระบบสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดการ
ตอบกลับส่งต่อผูป้ ว่ ยได้ครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลรายละเอียด
ของ ชื่อ-สกุลผู้ป่วย สิทธิการรักษา การรักษาที่ให้ การปฏิบัติ
ตัวของผู้ป่วย ผลการวินิจฉัยจากแพทย์ สถานพยาบาลที่รับ
รักษาต่อ และสถานพยาบาลที่ส่งต่อ เป็นต้น
3. ส่วนของการค้นหาข้อมูลประวัติเบื้องต้นผู้ป่วยนั้น
ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดประวัติเบื้องต้นผู้ป่วยครบถ้วน
มีการแสดงรายละเอียดของชื่อ-สกุลผู้ป่วย สิทธิการรักษา
ที่อยู่ อายุ เพศ วันที่มารับบริการ อาการที่ป่วย ยาที่ใช้ และ
ผลการวินิจฉัย เป็นต้น

ภาพที่ 2 ตัวอย่างระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย

อภิปรายผลการวิจัย

การประเมิ น ผลประสิ ท ธิ ภ าพระบบการจั ด การระบบ
สารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งานทั่วไปใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ โดยผลการประเมินสามารถอภิปรายผล
ได้ดงั นี้
1. ผลการประเมินด้าน Function Requirement Test
จากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และผลการประเมิน
ประสิทธิภาพจากผู้ใช้งานได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 แสดงให้
เป็ น ว่ า ระบบการจั ด การระบบสารสนเทศเพื่ อ การส่ ง ต่ อ
ผู ้ ป ่ ว ยระหว่ า งสถานพยาบาลมี ค วามถู ก ต้ อ งและตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก
2. ผลการประเมินด้าน Function Test จากผู้เชี่ยวชาญ
ได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 5.00 และผลการประเมินประสิทธิภาพจาก
ผู้ใช้งานได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 แสดงให้เป็นว่า ระบบการ

จัดการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถาน
พยาบาลมีเมนูครอบคลุมการท�ำงานตามหน้าที่ที่มีอยู่ในระบบ
สามารถตอบสนองในการท�ำงานได้ในระดับดีมาก
3. ผลการประเมินด้าน Usability Test จากผู้เชี่ยวชาญ
ได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.91 และผลการประเมินประสิทธิภาพจาก
ผู้ใช้งานได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 แสดงให้เป็นว่า ระบบการ
จัดการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถาน
พยาบาลมีความสามารถและสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับ
ดีมาก
4. ผลการประเมินด้าน Function Test จากผู้เชี่ยวชาญ
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และผลการประเมินประสิทธิภาพ
จากผู้ใช้งานได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 แสดงให้เป็นว่าระบบ
การจั ด การระบบสารสนเทศเพื่ อ การส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยระหว่ า ง
สถานพยาบาลมีความปลอดภัยสูง อยู่ในระดับดีมาก
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หลังจากทราบผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ
ของระบบแต่ ล ะด้ า นแล้ ว จึ ง ได้ น�ำเอาผลการประเมิ น
เชิงคุณภาพในแต่ละด้าน ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน
ทั่วไปมาผ่านระเบียบวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย พบว่า
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.045 ดังนั้น และผลการประเมินจากผู้ใช้งานทั่วไป
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 แสดงให้เป็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพในระดับดี สามารถน�ำไปใช้งานได้ และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.075
ปัจจัยหลักที่น�ำสู่ความส�ำเร็จของงานส่งต่อผู้ป่วย คือ
การบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจนได้ รู ป แบบ
ที่ ดี ที่ เ ป็ น ดั ง นี้ เ นื่ อ งจากผู ้ วิ จั ย ใช้ ห ลั ก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มาบู ร ณาการ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนตามล�ำดั บ
โดยให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของ
ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ท�ำให้ เ ห็ น แนวโน้ ม ในการพั ฒ นาที่ ชั ด เจน
ประกอบกับการมีคู่มือการปฏิบัติงาน ช่วยเป็นแนวทางให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งต่อผู้ป่วย เกิดความเข้าใจและสามารถ
ด�ำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความ
สั บ สนรู ป แบบการด�ำเนิ น งานส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยที่ พั ฒ นาขึ้ น เป็ น
รูปแบบที่ดี มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานพยาบาล
ภาครัฐ สามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยสะดวก และไม่
ยุ่งยาก ท�ำให้ผู้ป่วยเชื่อมั่น ในการรับบริการอย่างมีคุณภาพ
ช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ยปลอดภั ย และพึ ง พอใจยิ่ ง ขึ้ น และองค์ ก ารมี
ภาพลักษณ์ที่ดี
ผลการพัฒนาตัวแบบระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการ
ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลด้วยโปรแกรมไทยรีเฟอร์
เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยผลการวิ จั ย พบว่ า ระบบสามารถจั ด การระบบสุ ข ภาพ
ผู ้ ป ่ ว ยในพื้ น ที่ ป ั จ จุ บั น และสามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ส่ ง ต่ อ
ผู้ป่วย ระหว่างสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบไร้ ร อยต่ อ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การส่ ง ต่ อ และ
รักษาได้อย่างรวดเร็ว และบุคลากรด้านสาธารณสุขจะเกิด
ความพึ ง พอใจในการใช้ ง าน สามารถน�ำไปขยายสู ่ ทุ ก
ภาคส่วนของระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้บริการสุขภาพ
ภายในประเทศมีคุณภาพได้มาตรฐาน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณนายแพทย์ธานินทร์ โลเกศกระวี ที่มีส่วนร่วม
ในการพั ฒ นาระบบระบบสารสนเทศเพื่ อ การส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย
ระหว่ า งสถานพยาบาลท�ำให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจให้ กั บ ผู ้ รั บ
บริการ ตลอดจนขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองงานวิจัย
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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