Hospital discharge process Wiparat Thawitangkul et al.

The use of business intelligence in hospital discharge process
Wiparat Thawitangkul, Oraluck Pattanaprateep, Surasak Leela-Udomlipi
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand

Abstract

This study applied Business Intelligence tools, which
has been launched at Ramathibodi Hospital since
January 2015, to generate automated dynamic discharge
time-log report. For management team, reliable and
up-to-date information was important to improve the
process, and ultimately reduce discharge time and
improve patient care. In the past, the hospital faced
with hardly used data; data was kept in different formats
which could not be linked among various databases.
With BI tools, data was routinely extracted, transformed
and loaded into hospital data warehouse, and easily

used. After the launch, average discharge times of 99.5
percent of planned-discharge patients decreased
from 139.5 to 137.9 minutes from January 1, 2014 to
July 31, 2015 with no statistical test. This discharge process
is a pilot BI project which contributes to other hospital
project to get more information from hospital big data.
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การน�ำระบบธุรกิจอัจฉริยะมาวิเคราะห์กระบวนการจ�ำหน่ายผู้ป่วย
วิภารัตน์ ทวิธางกูร, อรลักษณ์ พัฒนาประทีป, สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ซึง่ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี เริ่ม ใช้ ง านเมื่อ มกราคม 2558
เพื่อให้ เ ป็ น เครื่อ งมื อในการดึ ง ข้ อ มู ล การจำ � หน่ า ยผู้ ป่ ว ยใน
ตามช่วงเวลาต่าง ๆ เข้าสู่ระบบแบบอัตโนมัติ มาใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน ในกรณีนี้คือการลดระยะ
เวลาในการจำ � หน่ า ยผู้ ป่ ว ย ในอดี ตโรงพยาบาลเผชิ ญ กั บ
ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถนำ�มาวิเคราะห์ได้ เนือ่ งมาจากการเก็บข้อมูล
ที่หลากหลายรูปแบบในฐานข้อมูลที่แตกต่าง ด้วยเครื่องมือ
ของระบบธุรกิจอัจฉริยะการสร้างคลังข้อมูลด้วยกระบวนการ
การดึง-การจัดรูปแบบ-การนำ�เข้า (Extract Transform Load
: ETL) ทำ�ให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทำ�ได้สะดวกและทันเวลามาก
ขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31
กรกฎาคม 2558 การจำ�หน่ายผู้ป่วยมีการวางแผนล่วงหน้า

ร้อยละ 99.5 โดยมีเวลาเฉลี่ยตั้งแต่การจำ�หน่ายผู้ป่วยถึง
จ่ายเงินคือ 139.5 และ 137.9 นาที ก่อนและหลัง 1 มกราคม
2558 ตามลำ�ดับ โดยยังไม่ได้มกี ารวิเคราะห์หาค่าความแตก
ต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ กระบวนการจำ�หน่ายผู้ป่วย คือ
การศึ ก ษานำ � ร่ อ งซึ่ ง เป็ น เทคนิ ค ที่ โ รงพยาบาลจะใช้ ใ น
กระบวนการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่
ของโรงพยาบาลได้มากขึ้น

คำ�สำ�คัญ: business intelligence, hospital discharge
process, extract transform load

วันที่รับต้นฉบับ 15 กุมภาพันธ์ 2559; วันที่ตอบรับ 20
พฤษภาคม 2559

บทนำ�

โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีเตียง
ทั้งหมด 805 เตียง ในแต่ละปีมีผู้ป่วยในทั่วไปที่จำ�หน่าย
ออกจากโรงพยาบาลรามาธิบ ดีมีประมาณ 27,597 ราย
ในจำ�นวนนีอ้ าจจะต้องเสียเวลารอการจำ�หน่ายอยูบ่ นหอผูป้ ว่ ย
ค่ อ นข้ า งนาน เนื่ อ งมาจากกระบวนการจำ � หน่ า ยผู้ ป่ ว ยที่
ส่วนใหญ่มีความซับซ้อน (ภาพที่ 1) และไม่สามารถที่จะ
คาดการณ์เวลาล่วงหน้าได้ ซึง่ ส่งผลกระทบไปถึงความพึงพอใจ
ในการรับบริการของผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยต้อง
เสียเวลา ในขั้นตอนเหล่านี้โดยไม่จำ�เป็น1 สาเหตุอาจเกิดจาก
ขั้ น ตอนการสรุ ป โรคและหั ต ถการ รวมไปถึ ง ขั้ น ตอนการ
สั่งยากลับบ้าน ตั้งแต่การสั่งจ่ายของแพทย์ไปถึงการส่งยา
กลับบ้านขึ้นหอผู้ป่วยจากห้องยา จนถึงผู้ป่วยไปทำ�การชำ�ระ
ผูน้ พิ นธป์ระสานงาน: วิภารัตน์ ทวิธางกูร, คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร. 02201-2992,
08-4092-6340; e-mail address: Wiparat.chi@
mahidol.ac.th)

ค่ารักษาพยาบาลที่แผนกการเงินผู้ป่วยใน อย่างไรก็ตามการ
หาสาเหตุทแี่ ท้จริงต้องใช้ขอ้ มูลทีเ่ ก็บอยูใ่ นฐานข้อมูลหลายแห่ง
ที่มีความแตกต่างด้านโครงสร้าง มีความยากลำ�บากในการ
เข้าถึงและนำ�มาวิเคราะห์ให้เป็นระบบ
จากปัญหาข้างต้น โรงพยาบาลจึงทำ�ให้เกิดแนวคิดใน
การนำ�ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business intelligence : BI)
มาใช้เพื่อประเมินเวลาที่ใช้ไปในแต่ละจุดว่า ใช้เวลาเฉลี่ยแล้ว
เท่าไรโดยใช้กระบวนการการดึง - การจัดรูปแบบ - การนำ�เข้า
(Extract Transform Load : ETL) ในการจัดการข้อมูล
หลายๆ แหล่งลงคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่รวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
โดยข้อมูลที่ไม่ผ่านเงื่อนไขจะถูกกรองออก
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business intelligence : BI) คือ
การนำ�เอาข้อมูลสารสนเทศทีม่ อี ยูม่ าก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การตั ด สิ นใจทางธุ ร กิ จ 2 โดยใช้ เ ทคโนโลยี
การจัดการข้อมูลเป็นกลไกสำ� คัญ ทั้งนี้เครื่องมือหนึ่งที่ใช้
การจัดการข้อมูล คือ การจัดทำ�คลังข้อมูล (Data Warehouse)
ซึ่งมีส่วนประกอบสำ�คัญ 3 ส่วน ได้แก่ ตารางแฟค (Fact),
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มุมมอง (Dimension), ตัวชี้วัด (Measure) ทั้งนี้มุมมองอาจ
มีการกำ�หนดให้ดูได้ในหลายชั้น (Hierarchy)
กระบวนการที่ จ ะทำ � ให้ เ กิ ด คลั ง ข้ อ มู ล หรื อ Data
Warehouse ได้แก่ กระบวนการการดึง-การจัดรูปแบบ-การนำ�
เข้า (Extract Transform Load : ETL)3 ข้อมูลลงคลังข้อมูล
ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) Extract คือกระบวนการ
ดึงข้อมูลจากแหล่งของข้อมูลภายนอกข้อมูลเหล่านี้อาจอยู่

ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น อยู่ในฐานข้อมูลคนละชนิดกัน
เป้าหมายของการ Extract คือการดึงข้อมูลเข้าสู่รูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน 2) Transform คือ ขั้นตอนในการแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบหรือโครงสร้างที่เราต้องการ ขั้นตอนนี้
จะรวมถึ ง การตรวจสอบข้ อ มู ล และทำ � การแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ ง
3) Load คือ ขั้นตอนในการโหลดข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล
โดยสามารถเลือกแหล่งข้อมูลปลายทางได้

ภาพที่ 1 ภาพรวมกระบวนการจำ�หน่ายผู้ป่วย
และนำ�เข้าข้อมูลค่าใช้จ่ายมาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า
ในประเทศไทย มีการนำ�ระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใช้หลาย
รู
ป
ที
่
1
ภาพรวมกระบวนการจ
าหน่
า
ยผู
ป
้
่
วย
4
การนำ�เสนอรายงานแบบเดิมและแบบบริหารต้นทุน ซึง่ เมือ่ นำ�
หน่วยงาน ชัชวาลย์ มุ่งแสง นำ�เสนอระบบการแจ้งเตือน
ทั้ง 2 แบบมาเปรียบเทียบกันจะผลสำ�เร็จดังนี้คือ รูปแบบ
ทางระบาดวิทยาโดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ โดยใช้กระบวนการ
ในประเทศไทย มีการนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะมาใช้หลายหน่วยงาน ชัชวาลย์ มุ่งแสง4 นาเสนอระบบการ
รายงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน การประมวลผลที่รวดเร็ว
ETL ในการดึงข้อมูลในอำ�เภอกะนวน จำ�นวน 12 แห่ง
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เข้าคลังข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าการส่งข้อมูลเดิมส่งเพียง
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ได้พัฒนารูปแบบการจัดการการจำ�หน่าย
อแก้งวSMS
เป็นร้แล้
อยละ
อนก็
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งข้อมูและการแจ้
ลเป็ นร้อยละงเตื100
และการแจ้
เตือนก็งอีทเาได้
และส่
ผู้ป่วยใน โดยการจัดลำ�ดับขั้นตอนการทำ�งานใหม่ ทำ�ให้
และส่ง SMS
ระยะเวลาลดลง ผู้ปฏิบัติงานหรือทีมงานมีส่วนร่วมในการ
อรุณี นิรมลภารดี5 นำ�เสนอระบบรายงานเพื่อการบริหาร
พัฒนางานและมีความชัดเจนในหน้าที่ของตนเองทำ�ให้ปฏิบัติ
ศูนย์ต้นทุนเป็นการพัฒนาต้นแบบระบบงานวิเคราะห์ข้อมูล
งานที่เป็นมาตรฐาน
โดยใช้คลังข้อมูลทำ�การรวบรวมข้อมูลค่าใช้จา่ ยอย่างเป็นระบบ
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การวิ จัย นี้ ใช้ เ ครื่อ งมื อ ระบบธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะที่ใ ช้ อ ยู่ใ น
โรงพยาบาลรามาธิบดีมาประยุกต์ใช้กบั ข้อมูล เพือ่ นำ�มาวิเคราะห์
ระยะเวลาที่ใช้ไปของแต่ละจุดบริการของผู้ป่วยในทั่วไปแต่ละ
หอผูป้ ว่ ย เพือ่ นำ�เสนอข้อมูลให้ผบู้ ริหารใช้ประกอบการออกนโยบาย
ทีเ่ หมาะสมและสามารถเรียกดูผา่ นเครือ่ งมือสือ่ สารทีส่ ะดวกได้
จากข้อมูลระยะเวลาทีไ่ ด้จะสามารถนำ�ไปวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของ
ความล่าช้าว่าเกิดจากขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามซับซ้อน หรือ
เกิดจากปัญหาการสือ่ สารระหว่างหน่วยงาน หรือปัญหาจากระบบ
สารสนเทศ และนำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา หรืออาจมีการเพิม่ ขัน้ ตอน
การตรวจสอบเวลาเพิม่ ขึน้ เพือ่ วิเคราะห์หาสาเหตุได้ละเอียดขึน้
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ นำ�เสนอการออกแบบโมเดล ผูป้ ว่ ย
ในทัว่ ไปกรณีจ�ำ หน่ายผูป้ ว่ ย (Discharge process) เพือ่ วิเคราะห์
กระบวนการทำ�งานแต่ละหน่วยบริการด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เพือ่ ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ช่วงเวลาตั้งแต่ยื่นใบสั่งยาถึงการตรวจสอบยา : เวลา
ส่งยากลับบ้านให้หอผู้ป่วย (3) ถึงเวลาห้องยาบันทึก
รับค�ำสั่ง, พิมพ์ฉลาก, จัดยา (2)
ช่วงเวลาตั้งแต่ยื่นใบสั่งยาถึงจ�ำหน่ายผู้ป่วย : เวลา
บันทึกจ�ำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (1) ถึงเวลา
ห้องยาบันทึกรับค�ำสั่ง, พิมพ์ฉลาก, จัดยา (2)
จ�ำนวนผู้ป่วยจ�ำหน่าย
จ�ำนวนผู้ป่วยวางแผนจ�ำหน่าย
จ�ำนวนผู้ป่วยที่มียากลับบ้าน
จ�ำนวนผู้ป่วยที่จ�ำหน่ายตรงกับวางแผน
จ�ำนวนวันที่จ�ำหน่าย - แผน
จ�ำนวนรายการยา
จ�ำนวนวันนอน

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

ในการออกแบบและสร้ า งคลั ง ข้ อ มู ล ของโรงพยาบาล
รามาธิบดี เราจำ�เป็นต้องรู้จักการไหลของข้อมูลในองค์กร
โดยวิ ธี ที่ ทำ �ให้ ไ ด้ ค ลั ง ข้ อ มู ล ที่ ดี ค วรเริ่ ม ต้ น จากมุ ม มองของ
ผู้ใช้งานในองค์กรนั้น7 การวิจัยนี้มีขั้นตอน 3 ขั้น ได้แก่
การออกแบบคลั ง ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ต้ น ทาง,
การพัฒนาระบบ และการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน
การออกแบบคลังข้อมูลและวิเคราะห์แหล่งข้อมูลต้นทาง
การออกแบบคลังข้อมูล ได้แก่ มุมมอง (Dimension)
ลำ � ดั บ ชั้ น (Hierarchy) ตั ว ชี้ วั ด (Measure) และ
แฟค (Fact) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
■

เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมีกลุ่มผู้ใช้งานหลายกลุ่ม
ซึ่ ง ในบางแฟคนั้ น อาจมี ลั ก ษณะมุ ม มอง ที่ เ หมื อ นกั น
ซึ่ ง สามารถใช้ ร่ ว มกั น ได้ โดยมี มุ ม มองกลางที่ ใ ช้ ร่ ว มกั น
ทุกโมเดล 33 มุมมอง เช่น D001-วันที่, D020-ผู้ป่วย และ
ภาพที่ 2 แฟคของโมเดลผู้ป่วยในทั่วไปกรณีจำ�หน่ายผู้ป่วย
มุมมองของแต่ละงานทั้งโรงพยาบาล 217 มุมมอง ในแต่ละ
(F0_D94V4)
มุมมองจะมีล�ำ ดับชัน้ ทีต่ า่ งกันขึน้ กับความต้องการในดูรูรปายงาน
ที่ 2 แฟคของโมเดลผู
ป้ ่ วยในทัว่ ไปกรณี จาหน่ายผูป้ ่ วย (F0_D94V4)
ของผู้ใช้งานว่าต้องการ drill down ลงไปอย่างไร ส่วนตัวชี้วัด
การสืบค้นแหล่งข้อมูลต้นทาง
จัดทำ�ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน ในการวิจยั นีเ้ ป็นการสร้าง
ค้น่ อแหล่
อมูลต้นทาง
ทำ �งข้การออกแบบมุ
ม มอง ลำ � ดั บ ชั้ น ตั ว ชี้ วั ด และ
โมเดลผู้ป่วยในทั่วไปกรณีจำ�หน่ายผู้ป่วย (F0_D94V4) ที่มี การสืบเมื
แฟคเรี ย บร้มอมอง
ยแล้ลาดัว บชัจึ้ นง ทำตั�วชีการสื
บ ค้ น แหล่
ข้ อวมูจึลงทต้าการสื
น ทางบค้นแหล่งข้อมูลต้นทาง
9 มุมมอง และ 11 ตัวชี้วัด (ภาพที่ 2) ได้แก่
เมื่อทาการออกแบบมุ
ยบร้องยแล้
้ วดั และแฟคเรี
ช่วงเวลาตั้งแต่เวลาช�ำระเงินถึงจ�ำหน่ายผู้ป่วย (Data
: เวลา
(Data Sources) ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลหลัก 2 ฐาน
Sources) ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลหลัก 2 ฐาน ได้แก่ FoxPro Version 9 ซึ่งประกอบไปด้วย ตารางผูป้ ่ วย
บันทึกจ�ำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (1) ถึงเวลา
ได้แก่ FoxPro Version 9 ซึ่งประกอบไปด้วย ตารางผู้ป่วย
จาหน่าย (Discharge) และตารางการสัง่ ยากลับบ้าน (Home Med) และ Oracle version 10g ซึ่งประกอบไปด้วยตาราง
ช�ำระเงิน (4)
จำ�หน่าย (Discharge) และตารางการสั่งยากลับบ้าน (Home
การชาระเงิน (Payment) (รู ปที่ 3)
ช่วงเวลาตัง้ แต่การตรวจสอบยาถึงเวลาช�ำระเงิน : เวลา
Med) และ Oracle version 10g ซึง่ ประกอบไปด้วยตารางการ
ช�ำระเงิน (4) ถึงเวลาส่งยากลับบ้านให้หอผู้ป่วย (3)
ชำ�ระเงิน (Payment) (ภาพที่ 3)
■

■

■
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การนาข้อมูลเข้าคลังข้อมูล ใช้กระบวนการ ETL ผ่านโปรแกรมที่เรี ยกว่า IBM Cognos® Data Manager
จากข้อมูลต้นทาง เพื่อแปลงข้อมูลต้นทางให้อยูร่ ู ปแบบของมุมมองที่ออกแบบไว้สาหรับคลังข้อมูลของโรงพยาบาล
มูลมีรูปแบบเป็ นสำYYYYMMDD
เป็ นต้น สาหรับตันววัชีน้ วทีดั -่ D001
จัดทาโดยการ
การนำเช่�นข้อวัมูนลทีเข้่-D001
าคลังข้เป็อมูนมุ
ล ใช้มมองกลางของคลั
กระบวนการ ETLงผ่ข้าอนโปรแกรม
�หรับคลังข้อมูลของโรงพยาบาลเช่
เป็นมุมมองกลาง
ทีเ่ รียกว่าคานวนจากข้
IBM Cognos®
Data Managerจากข้อมูลต้นทาง
ของคลังข้อมูลมีรปู แบบเป็น YYYYMMDD เป็นต้น สำ�หรับตัวชีว้ ดั
อมูลต้นทาง
เพื่อแปลงข้อมูลต้นทางให้อยู่รูปแบบของมุมมองที่ออกแบบไว้
จัดทำ�โดยการคำ�นวนจากข้อมูลต้นทาง

ภาพที่ 3 ข้อมูลต้นทางและกระบวนการ ETL ผ่านโปรแกรม IBM Cognos® Data Manager

การพัฒนาระบบ

รู ปฒทีนาระบบสามารถแบ่
่ 3 ข้อมูลต้นทางและกระบวนการ
ETL
Dataนการนำ
Manager
การพั
งเป็น 2 ส่วนคื
อ ผ่านโปรแกรม IBM Cognos®
ขั้นสุดท้ายเป็
�เข้าข้อมูล (Load) ไปยังคลังข้อมูล
1) การจั ด การข้ อ มู ล เป็ น การด�ำเนิ น การสกั ด ข้ อ มู ล
เพื่อนำ�ไปวิเคราะห์และแสดงผลต่อไป โดยสามารถตั้งตาราง
จากแหล่งต้นทาง เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลมาบรรจุในฐานข้อมูล
เวลาให้มีการทำ� ETL ทุกช่วงเวลาที่กำ�หนด ทั้งนี้โมเดลนี้จะมี
ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว
การตั้ง Job Schedule โดยตั้งเวลาทุกคืน เพื่อให้มีข้อมูลทัน
โดยเลื อ กดึ ง (Extract) เฉพาะผู้ ป่ ว ยในทั่ ว ไปที่ อ ยู่
ต่อการวิเคราะห์ในเช้าวันรุ่งขี้น
อาคาร 1 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2) การจัดการโครงประกอบ (Framework Manager)
2557 และ 31 กรกฎาคม 2558 หลังจากนั้นทำ�การ
เป็นการด�ำเนินการวางส่วนประกอบมุมมอง ล�ำดับชัน้ ตัวชีว้ ดั
จัดรูปแบบ (Transform) โดยใช้ Function ในการแปลง
และแฟคทีไ่ ด้ออกแบบไว้ เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานสามารถใช้งานมุมมอง
เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น วันที่ใน Oracle เก็บเป็น DateTime
ล�ำดับชั้น ตัวชี้วัด บนเว็บไซต์ ที่วางโครงประกอบไว้แล้วได้
ขณะที่ FoxPro เก็บเป็น Numeric (4) แปลงรูปแบบ
การจัดท�ำโมเดลส�ำหรับผู้ใช้งาน จะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า
8
เป็ น Character (10) และคำ � นวนเวลาที่ เ ก็ บ ต่ า งที่
IBM Cognos® Framework Manager โดยพัฒนาออกมา
ต่ า งรู ป แบบให้ ไ ด้ ใ นรู ป แบบที่ อ อกแบบสำ � หรั บ คลั ง ข้ อ มู ล
เป็นสคีมารูปดาว (Star Schema) (ภาพที่ 4) ทั้งนี้ทุกโมเดล
เช่น เวลาจำ�หน่ายผู้ป่วยถึงเวลาชำ�ระเงินคำ�นวนจากเวลา
ของคลังข้อมูล โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกแบบเป็นสคีมารูป
ชำ�ระเงินในระบบ Oracle ทีเ่ ป็น DateTime ลบด้วยเวลาบันทึก
ดาว กล่าวคือทุกๆ มุมมองจะเชือ่ มต่อมายังตารางแฟคเท่านั้น
จำ�หน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลในระบบ FoxPro ที่เป็น
จะไม่มกี ารเชือ่ มของมุมมองไปยังมุมมองทัง้ นี้ เพือ่ ความสะดวก
Numeric (4)
ในการดูแลมุมมอง
24
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ภาพที่ 4 สคีมารูปดาว (Star Schema) ของข้อมูล

รู ปที่ 4 สคีมารู ปดาว (Star Schema) ของข้อมูล
ผลการวิจัย
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน
การศึ ก ษานี้ อ ธิ บ ายการออกแบบและสร้ า งโมเดล
เมื่อทำ�การพัฒนาและออกแบบสคีมาของข้อมูลเสร็จแล้ว
กระบวนการจำ�หน่ายผู้ป่วย (Discharge process) ซึ่งมี
ส่วนทีต่ ดิ ต่อกับผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ช้งานจะต้องเข้า Internet Explorer ที่
เมื
่
อ
ท
าการพั
ฒ
นาและออกแบบสคี
ม
าของข้
อ
มู
ล
เสร็
จ
แล้
ว
อกับผู11ใ้ ช้งตัาน
องเข้อามูลในรูปแบบ
9 มุส่มวนที
มอง่ติดต่และ
วชี้วัด ผูใ้ เพืช้ง่อานจะต้
นำ�เสนอข้
http://10.6.21.184/ibmcognos ด้วยรหัสเข้าและรหัสผ่าน
Internet
่ http://10.6.21.184/ibmcognos ด้วยรหัสเข้าและรหั
(รู ปที�่ไปวิ
5) เคราะห์
ต่าง สๆผ่าทีนเฉพาะบุ
่ผู้ใช้งานต้คอคล
งการนำ
เฉพาะบุ
คคลExplorer
(ภาพทีที่ 5)
การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ งาน
ภาพที่ 6 เป็ น ตั ว อย่ า งของการดึ ง ตั ว ชี้ วั ด เวลาตั้ ง แต่
จำ�หน่ายผู้ป่วยถึงเวลาชำ�ระเงินเฉลี่ยต่อคน, จำ�นวนผู้ป่วย
จำ�หน่ายและจำ�นวนผู้ป่วยวางแผนจำ�หน่าย ระหว่างวันที่
1 มกราคม 2557 - 31 กรกฏาคม 2558 เป็นรายเดือน
ซึ่ ง พบว่ า การจำ � หน่ า ยผู้ ป่ ว ยมี ก ารวางแผนล่ ว งหน้ า
ร้อยละ 99.5 โดยมีเวลาเฉลี่ยตั้งแต่ การจำ�หน่ายผู้ป่วย
ถึงจ่ายเงิน คือ 139.5 และ 137.9 นาที ก่อนและหลัง
101 มกราคม 2558 ตามลำ�ดับ
ภาพที
างการเข้าใช้
าใช้งาน
งานBIBI
รู ปที่ ่ 5 ตัตัววอย่อย่างการเข้

ผลการวิจัย
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การศึกษานี้อธิบายการออกแบบและสร้างโมเดลกระบวนการจาหน่ายผูป้ ่ วย (Discharge process) ซึ่งมี 9
มุมมอง และ 11 ตัวชี้วดั เพื่อนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ผใู ้ ช้งานต้องการนาไปวิเคราะห์
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างของการดึงตัวชีว้ ดั เวลาตัง้ แต่จ�ำ หน่ายผูป้ ว่ ยถึงเวลาชำ�ระเงินเฉลีย่ ต่อคน, จำ�นวนผูป้ ว่ ยจำ�หน่ายและจำ�นวนผูป้ ว่ ย
รู ปที�่ หน่
6 าตัยวอย่
างของการดึ
วางแผนจำ
รายเดื
อน งตัวชี้วดั เวลาตั้งแต่จาหน่ายผูป้ ่ วยถึงเวลาชาระเงินเฉลี่ยต่อคน, จานวนผูป้ ่ วยจาหน่ายและ

จานวนผูป้ ่ วยวางแผนจาหน่าย รายเดือน
ลงไปดู ร ายละเอี ย ดผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะคนได้ ว่ าใช้ เ วลาไปเท่ า ไร
นอกจากการรายงานเวลาในภาพรวมเป็ น รายเดื อ น
่มจนถึงป้ เวลาสิ
้นสุดลรวมไปถึ
ภาพที่ 7 เป็ นนอกจากการรายงานเวลาในภาพรวมเป็
รายงานรายหอผู้ ป่ ว ยตามแต่ ล ะช่ วนรายเดื
งเวลา อน รูโดยจะบอกเวลาเริ
ปที่ 7 เป็ นรายงานรายหอผู
่ วยตามแต่
ะช่วงเวลางบอกจำ
โดย � นวน
วั น นอนและจำ � นวนรายการยาได้ แต่ มี บ างกรณี ที่ แ พทย์
โดยทำท�การทดสอบดึ
าการทดสอบดึงงตัตัววชีชี้ว้ วัดดั ตัตั้ง้ งแต่
แต่ชช่ว่วงเวลาตั
งเวลาตั้ง้ งแต่
แต่ยยื่นนื่ ใบสั
ใบสั่งง่ ยา
ยาถึงการตรวจสอบยา,
ช่วงเวลาตั้งแต่การตรวจสอบยาถึงเวลา
ทำ�การ plan discharge และสัง่ ยากลับบ้านแล้ว แต่ไม่สามารถ
ถึ ง การตรวจสอบยา, ช่ ว งเวลาตั้ ง แต่ ก ารตรวจสอบยาถึ ง
งเวลาตั้ง้ งแต่
แต่เเวลาชำ
วลาช�าระเงิ
ยผู้ปป้ ่ ่ววยย โดยเลื
2 เดือนคือ ใกรกฏาคม
2558�ให้และ
ทำ�อจำกเปรี
�หน่ยาบเที
ยได้ยเบนื่องจากสาเหตุ
ดก็ตาม จะทำ
เวลาที่นับ
เวลาชำช�าระเงิ
ระเงินน, , ช่ช่ววงเวลาตั
ระเงินนถึถึงงจำจ�าหน่
หน่าายผู
ผิ ด ปกติ
ไ ด้ป้ ่ วยใดมี
หรื อ บางกรณี
แ พทย์
ทำ � การสัา่ ง500
จำ � หน่
า ยพร้ อ ม
โดยเลืเปรี
อกเปรี
นคือาคืกรกฏาคม
ยบเทียบเที
ยบกัยบบเดือ2นก่เดืออนหน้
อ มิถุนายน 2558
2558 ถ้าและ
เดือนไหนหรื
อหอผู
ระยะเวลาท
างานมากกว่
นาที
สั่ ง ยากลั
บ บ้ราายละเอี
นไว้ ล่ วยงหน้
ก็ อ าจจะทำ
�ให้วา่ชใช้
่ ว งเวลาบางช่
เปรียบเที
ยบกับเดือนก่
อนหน้
าคื้ นอโมเดลนี
มิถุนายน
2558 ถ้่จาะเดืDrill
อน Drown
จะแสดงแถบสี
แดง
จากนั
ลงไปดู
ดผูป้ ่าวยแต่
ละคนได้
เวลาไป ว ง
้ จะสามารถที
ยาวกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 8
ไหนหรือหอผู้ป่วยใดมีระยะเวลาทำ�งานมากกว่า 500 นาที
เท่าไร โดยจะบอกเวลาเริ
งเวลาสิ้นจ่ สุะดDrill
รวมไปถึ
งบอกจานวนวันนอนและจานวนรายการยาได้ แต่มีบางกรณี ที่
่ มจนถึ
จะแสดงแถบสี
แดง จากนัน้ โมเดลนี
จ้ ะสามารถที
Drown
แพทย์ทาการ plan discharge และสัง่ ยากลับบ้านแล้ว แต่ไม่สามารถทาจาหน่ายได้เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะทาให้
เวลาที่นบั ผิดปกติได้ หรื อบางกรณี แพทย์ทาการสัง่ จาหน่ายพร้อมสัง่ ยากลับบ้านไว้ล่วงหน้าก็อาจจะทาให้ช่วงเวลา
บางช่วงยาวกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ ดังแสดงตัวอย่างในรู ปที่ 8
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รู ปที่ 7 รายงานรายหอผูป้ ่ วยตามแต่ละช่วงเวลา
ภาพที่ 7 รายงานรายหอผู
้ป่วยตามแต่ละช่วงเวลา

13

ภาพที่ 8 รายงานที่แสดงรายละเอียดของเวลารายผู้ป่วยจากการ Drill down
รู ปที่ 8 รายงานที่แสดงรายละเอียดของเวลารายผูป้ ่ วยจากการ Drill down

ทั้งนี้ เมื่อให้ระบบทาการตรวจสอบค้นหาตัวที่เป็ น Outlier โดยการสร้างกราฟด้วยการกระจายความถี่ของ
ThaiดMedical
ข้อมูลเวลา ดังรู ปที่ 9 พบว่าการกระจายตัวของข้อมูลมีคJournal
วามเบ้ขวาofจึthe
งทาการตั
Outlier ทีInformatics
่มีค่ามากกว่า Association,
Q3+3IQR 1, 20-31, 2016
และน้อยกว่า Q1-3IQR ออกโดย
Q1 หรื อ 1st Quartile หมายถึงค่าเวลาของข้อมูลที่ 25 percentile
Q2 หรื อ 2nd Quartile หรื อ median หมายถึงค่าเวลาของข้อมูลที่ 50 percentile
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ทั้ ง นี้ เมื่ อให้ ร ะบบทำ � การตรวจสอบค้ น หาตั ว ที่ เ ป็ น
Outlier โดยการสร้ า งกราฟด้ ว ยการกระจายความถี่ ข อง
ข้อมูลเวลา ดังภาพที่ 9 พบว่าการกระจายตัวของข้อมูล
มี ค วามเบ้ ข วา จึ ง ทำ � การตั ด Outlier ที่ มี ค่ า มากกว่ า
Q3+3IQR และน้อยกว่า Q1-3IQR ออกโดย
Q1 หรือ 1st Quartile หมายถึงค่าเวลาของข้อมูลที่
25 percentile
Q2 หรือ 2nd Quartile หรือ median หมายถึงค่าเวลา
ของข้อมูลที่ 50 percentile

Q3 หรือ 3rd Quartile หมายถึงค่าเวลาของข้อมูลที่
75 percentile
IQR หรือ Inter-Quartile Range คำ�นวณจาก Q3-Q2
ฉะนั้น จากข้อมูล Q1=82, Q2 = 142 และ Q3 =
264; IQR = 122 เมื่อค�ำนวณหาเวลาต�่ำสุด : Q1-3IQR
จะเท่ากับ -284 นาที และเวลาสูงสุด : Q3+3IQR จะ
เท่ากับ 630 นาที

1,971

1,886

1,800

1,714

1,628

1,543

1,457

1,371

1,286

1,200

1,114

943

1,029

857

771

686

600

514

429

343

257

171

-

86

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

นาที
รู ปที่ 9 กราฟแสดงการกระจายความถี่ของข้อมูลระยะเวลาตรวจสอบยาถึงระยะเวลาชาระเงิน

ภาพที่ 9 กราฟแสดงการกระจายความถี่ของข้อมูลระยะเวลาตรวจสอบยาถึงระยะเวลาชำ�ระเงิน
เมื่อนามาประมวลผลใหม่จะเห็นว่าหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง (7SE) มีระยะเวลาเฉลี่ยของเดือนกรกฏาคม
2558 อยูท่ ี่ 20 นาทีจะเห็
ซึ่งจากเดิ
ระยะเวลาเฉลี
ท่ ี่ 816 นาที เมืเมื
่อเที่ อยเที
บดูเยวลาของหอผู
ป้ ่ วยอายุรกรรมหญิ
งจะเห็
นว่า
บดู เ วลาของหอผู
้ ป่ ว ยอายุ
ร กรรมหญิ
ง จะเห็ น ว่ า
เมื่อนำ�มาประมวลผลใหม่
นว่ามหอผู
้ป่วยอายุ่ยอยูรกรรม
ระยะเวลาตั
หญิง (7SE) มีระยะเวลาตั
ระยะเวลาเฉลี
ของเดื
อนกรกฏาคม
ง่ ยาจนถึ
งระยะเวลาจาหน่2558
ายผูป้ ่ วย เป็ นไปในแนวเดี
ยวกั้ งนแต่ดังครูี ยป์ ใทีบสั
่ 10่ ง ยาจนถึ ง ระยะเวลาจำ � หน่ า ยผู้ ป่ ว ย
้ งแต่คียใ์่ยบสั

เป็นไปในแนวเดียวกัน ดังภาพที่ 10

อยู่ที่ 20 นาที ซึ่งจากเดิมระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 816 นาที
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1. เวลายืน่ ใบสัง่ ยาถึงการตรวจสอบยา
2. เวลาตั้งแต่ตรวจสอบยาถึงเวลาชาระเงิน
3. เวลาตั้งแต่ชาระเงินถึงจาหน่ายผูป้ ่ วย

ภาพที่ 10 รายงานรายหอผู้ป่วยตามแต่ละช่วงเวลาหลังตัด Outlier
รู ปที่ 10 รายงานรายหอผูป้ ่ วยตามแต่ละช่วงเวลาหลังตัด Outlier

จะเห็นว่าช่วงเวลาตั้งแต่ตรวจสอบยาถึงเวลาชาระเงินใช้เวลาค่อนข้างนานและสามารถเทียบดูเป็ นรายเดือน
ได้

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลอาจมี
การกาหนดการน
าส่งรายงานในรู ปแบบต่าง ๆ ตามจุดให้บริ การ โมเดลนี้
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลอาจมี
การกำ�หนดการนำ
�ส่งรายงาน
ในรูปแบบต่
าง ๆ งตามจุ
ให้บริกงาร
้สามารถดึ
งข้อ่สมูื่ อลให้เห็นตัวชี้วดั การทางานได้อย่างง่าย ๆ รู ปที่ 11 เป็ น
สามารถดึ
ข้อมูลดจากคลั
ข้อมูโมเดลนี
ลเพื่อนาเสนอรู
ปภาพที
จากคลั งตัข้วออย่
มู ลางรายงานที
เพื่ อ นำ � เสนอรู
ป ภาพที
ื่ อให้ เทีห็่แนสดงถึ
ตั ว ชี้งวสัั ดดการ
่แสดงเป็
น Bar ่ สChart
ส่วนของช่วงเวลาที่ใช้เวลานาน โดยยกตัวอย่างหอผูป้ ่ วยอายุรก
ทำ�งานได้อย่างง่าย ๆ ภาพที่ 11 เป็นตัวอย่างรายงานที่แสดง
รรมหญิง ปี 2558 จาแนกเป็ นรายเดือน (รู ปที่ 11) แสดงระยะเวลาตั้งแต่ยนื่ ใบสัง่ ยาถึงเวลาจาหน่าย โดยแต่ละแท่งจะ
เป็น Bar Chart ที่แสดงถึงสัดส่วนของช่วงเวลาที่ใช้เวลานาน
นช่วงเวลาต่
างๆรกรรมหญิ
คือ
โดยยกตัวแบ่
อย่งาเป็งหอผู
ป้ ว่ ยอายุ
ง ปี 2558 จำ�แนกเป็น

รายเดือน (ภาพที่ 11) แสดงระยะเวลาตั้งแต่ยื่นใบสั่งยา
ถึงเวลาจำ�หน่าย โดยแต่ละแท่งจะแบ่งเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ คือ
1. เวลายืน่ ใบสัง่ ยาถึงการตรวจสอบยา
2. เวลาตัง้ แต่ตรวจสอบยาถึงเวลาช�ำระเงิน
3. เวลาตัง้ แต่ช�ำระเงินถึงจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ย
16
จะเห็ น ว่ า ช่ ว งเวลาตั้ ง แต่ ต รวจสอบยาถึ ง เวลาชำ � ระเงิ น
ใช้เวลาค่อนข้างนานและสามารถเทียบดูเป็นรายเดือนได้
ภาพที่ 11 รายงานช่วงเวลาแต่ละช่วงของหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง
ที่ 11 รายงานช่
ละช่วน
งของหอผู
ปี รูป2558
จำ�วงเวลาแต่
แนกเป็
รายเดืป้ ่ วยอายุ
อนรกรรมหญิง ปี 2558 จาแนกเป็ นรายเดือน
Journal of the Thai Medical Informatics
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อภิปรายผล

การศึกษานี้ เป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ด้วยระบบอัจฉริยะ โดยการอธิบายการออกแบบ
และสร้างโมเดลหนึ่ง บนคลังข้อมูลของโรงพยาบาล และ
นำ�เสนอรายงานทีเ่ กิดจากโมเดลนี้ ทัง้ นีใ้ นการทำ�รายงานอืน่ ๆ
ผูบ้ ริหารสามารถลากตัวชีว้ ดั มาวางได้ตามมุมมองต่าง ๆ ทีส่ นใจ
โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปัจจุบัน เนื่องจากมีการตั้งเวลาให้
มีการ ETL ทุกคืน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์จากหลาย
ฐานข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ
ในการสร้างคลังข้อมูล ส่วนสำ�คัญที่สุดคือการออกแบบ
และวิเคราะห์แหล่งข้อมูลต้นทาง โดยการเก็บความต้องการ
ของผู้ใช้งานและทำ�ความเข้าใจในข้อมูลทีโ่ รงพยาบาลเก็บไว้ใน
แต่ละฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
กลางทีว่ างไว้ ให้มกี ารเชือ่ มข้อมูลจากหลาย ๆ ระบบมาอยูค่ ลัง
ข้อมูลเดียวกันได้ในขั้นของการพัฒนาระบบ เช่น ในกรณีนี้
มุมมองและตัวชี้วัดที่จำ�เป็นต้องแปลงรูปแบบ ได้แก่ วันที่และ
เวลาทีเ่ ก็บในรูปแบบ DateTime ในฐานข้อมูล Oracle version
10 g และเก็บในรูปแบบ Numeric (4) ในฐานข้อมูล FoxPro
Version 9 ต่อจากนั้นจึงทำ�การจัดการโครงประกอบให้เป็น
โมเดล โดยการศึกษานี้พัฒนาออกมาเป็นสคีมารูปดาว (Star
Schema) เพื่อความสะดวกในการดูแลมุมมอง ขั้นสุดท้ายคือ
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานและกำ�หนดสิทธิ์ด้วยรหัส
เข้าและรหัสผ่านเฉพาะบุคคล
ในส่วนของการจัดทำ�รายงาน การศึกษานี้เสนอตัวอย่าง
รายงานที่สร้างให้ผู้บริหารใช้ผ่านทาง Internet Explorer
จำ�นวน 4 รายงาน ได้แก่ รายงานที่ 1 รายงานช่วงเวลาตั้งแต่
จำ�หน่ายผู้ป่วยถึงเวลาชำ�ระเงินเฉลี่ยต่อคน, จำ�นวนผู้ป่วย
จำ � หน่ า ยและจำ�นวนผู้ป่ว ยวางแผนจำ�หน่า ย ระหว่างวันที่
1 มกราคม 2557 - 31 กรกฏาคม 2558 เป็นรายเดือน
พบว่าหลังจากที่เปิดให้ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูล ช่วงเวลาตั้งแต่
จำ � หน่ า ยผู้ ป่ ว ยถึ ง เวลาชำ � ระเงิ น เฉลี่ ย ต่ อ คน ในปี 2558
มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจากปี 2557 จาก 139.5 เป็น 137.9
นาที ทั้งนี้ในการศึกษานี้ยังไม่ได้ทดสอบหาค่าความแตกต่าง
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ รายงานที่ 2 เป็นรายงานรายหอผูป้ ว่ ย
ตามแต่ ล ะช่ ว งเวลาเปรี ย บเที ย บ 2 เดื อ นคื อ มิ ถุ น ายน
และกรกฏาคม 2558 จะแสดงแถบสีแดงสำ�หรับระยะเวลา
ทำ�งานมากกว่า 500 นาที ซึ่งค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามค่าของตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงได้ รายงานที่ 3 เป็นรายงาน
ที่แสดงรายละเอียดของเวลารายผู้ป่วยจากการ Drill down
มาจากรายงานที่ 2 เพื่อหาข้อมูลรายบุคคล และรายงานที่ 4
เป็นรายงานช่วงเวลาแต่ละช่วงของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
จำ�แนกเป็นรายเดือน เพือ่ ให้หอผูป้ ว่ ยแต่ละจุดบริการสามารถ
เข้ามาตรวจสอบข้อมูลรายเดือนของตัวเองได้สะดวกขึ้น
30
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การศึกษานี้นำ�เสนอการออกแบบโมเดลผู้ป่วยในทั่วไป
กรณีจำ�หน่ายผู้ป่วย (Discharge process) เพื่อวิเคราะห์
กระบวนการทำ�งานแต่ละหน่วยบริการด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ
รายงานที่ได้ทำ�ให้ผู้บริหารสามารถมองภาพรวมระยะเวลา
ทีใ่ ช้ในการจำ�หน่ายผูป้ ว่ ยจากการเชือ่ มข้อมูลจาก 2 ฐานข้อมูล
ซึง่ ในอดีตทีไ่ ม่สามารถทำ�ได้ นอกจากนีก้ ารออกแบบคลังข้อมูล
ที่ดี จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในมุมมองที่แตกต่าง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
โดยวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาที่ใช้เวลานานว่าเกิดจากกระบวนการ
ทำ�งานหรือไม่ สามารถปรับปรุงการบวนการทำ�งานให้ดีขึ้นได้
หรือไม่ หรือช่วงเวลาที่ใช้เวลานานสัมพันธ์กับวันหรือจำ�นวน
ยาหรือไม่ ซีง่ อาจนำ�ข้อมูลไปปรับการวางแผนการเพิม่ ผูป้ ฏิบตั ิ
งานให้สัมพันธ์กับปริมาณงานได้ และด้านการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ โดยใช้จุดบกพร่องในกระบวนการจำ�หน่ายผู้ป่วย
มาวิเคราะห์ดวู า่ ส่วนใดเกิดจากระบบสารสนเทศบ้าง เพือ่ นำ�ไป
ปรับปรุงจุดบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการทำ�งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตามข้อมูลทีไ่ ด้จาการวิเคราะห์ ยังมีจดุ ทีย่ งั ไม่สมบูรณ์
อยูเ่ นือ่ งจากการบันทึกเวลายังไม่ครบทุกขัน้ ตอนเช่น ขัน้ ตอนจาก
ห้องยาส่งยาไปหอผูป้ ว่ ย เวลาทีพ่ ยาบาลแจ้งญาติผปู้ ว่ ยไปชำ�ระเงิน
การเพิม่ ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลดังกล่าวอาจกระทบกับการทำ�งาน
ของผู้ปฏิบัติงานทั้งห้องยาและหอผู้ป่วย ซึ่งทางผู้บริหารต้อง
ตัดสินใจว่าจะเป็นการลงทุนและเพิม่ ภาระของคนทำ�งานหรือไม่
หรือระบบจะสามารถช่วยเก็บข้อมูลได้อย่างไร
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