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Prediction model for stroke severity using data mining
techniques from administrative data
Chidapha Traicharoenwong, Surasak Mungsing
School of Information Technology, Sripatum University, Thailand

Abstract

This article presents the introduction of information for
administration. (Administrative Data) with 30 independent
variables to select the variables that have the power to
identify the severity of illness with stroke. The National
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) is divided into
3 levels which are Mild (NIHSS 0-10 points), Moderate
(NIHSS 11-20 points) and Severe (NIHSS 21-42 points).
Data mining found that there are 5 variables, including
periods of high blood lipid levels Atrial Fibrillation (AF),
Glasgow Coma Scale (GCS), Barthel Index (BI) and mRS

level, can identify the severity of stroke. The accuracy of
85.2 percent, which the classification helps to provide
medical resources, including personnel, tools, treatment
methods that are different in each group of patients
appropriately.

Keywords: Stroke, Severity, Adminitrative Data, Model,
Data Mining
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ตัวแบบพยากรณ์ความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยใช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูลจากข้อมูลเพื่อการบริหาร
จิดาภา ตรัยเจริญวงศ์, สุรศักดิ์ มังสิงห์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ

บทความนี้ น�ำเสนอการน�ำข้อมูลเพือ่ การบริหาร (Administrative
Data) โดยมีตวั แปรอิสระจ�ำนวน 30 ตัวแปร มาท�ำการคัดเลือก
ตัวแปรทีม่ อี ำ� นาจในการจ�ำแนกความรุนแรงของอาการป่วยด้วย
โรคหลอดเลือดสมอง โดยพิจารณาจากค่าคะแนน The National
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) แบ่งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ Mild (NIHSS 0-10 คะแนน), Moderate (NIHSS 11-20
คะแนน) และ Severe (NIHSS 21-42 คะแนน) ด้วยวิธกี าร
ท�ำเหมืองข้อมูล (Data Mining) พบว่า มี 5 ตัวแปร ได้แก่
ระยะเวลาทีม่ รี ะดับไขมันในเลือดสูง อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ
(Atrial Fibrillation: AF) คะแนน Glasgow Coma Scale (GCS),
Barthel Index (BI) และระดับ mRS สามารถจ�ำแนกความ
รุนแรงของอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง มีความถูกต้อง

ถึงร้อยละ 85.2 ซึ่งการจัดจ�ำแนกดังกล่าวช่วยให้สามารถ
จัดเตรียมทรัพยากรทางการแพทย์ ได้แก่ บุคลากร เครือ่ งมือ
แนวทางการรักษาทีม่ คี วามแตกต่างกันในแต่ละกลุม่ ของผูป้ ว่ ย
ได้อย่างเหมาะสม

ค�ำส�ำคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง, ความรุนแรงของอาการป่วย,
ข้อมูลเพือ่ การบริหาร, ตัวแบบพยากรณ์, เหมืองข้อมูล

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2563

บทน�ำ

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease, Stroke)
หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคทางระบบประสาททีพ่ บบ่อย
จากข้อมูลองค์กรอนามัยโลก (World Health Organization:
WHO) ปี 2016 [1] พบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุ
การเสียชีวติ ล�ำดับที่ 2 รองจากโรคหัวใจขาดเลือด มีผเู้ สียชีวติ
ประมาณ 5.8 ล้านคน คิดเป็นอัตรา 77 คนต่อ 100,000
ประชากร ส�ำหรับประเทศไทยตามรายงานตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 พบว่า อัตราตายของผูป้ ว่ ยใน
ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) คิดเป็นร้อยละ 7.9 [2]
ถ้าพิจารณาจ�ำแนกรายกลุม่ โรค ดังนี้ โรคหลอดเลือดสมองแตก
(I60-I62) อัตราตายร้อยละ 22.7 โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
ผู้นิพนธ์ประสานงาน: สุรศักดิ์ มังสิงห์, คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 (โทร.: 0-2579-1111
ต่อ 3040; E-mail address: smungsing@gmail.com)
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อุดตัน (I63) อัตราตายร้อยละ 3.8 โรคหลอดเลือดสมอง
อืน่ ๆ (I64-I69) อัตราตายร้อยละ 2.2 และเป็นโรคทีเ่ ป็นปัญหา
สาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย
ในปัจจุบนั มีการจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การบริหาร (Administrative
Data) เป็นจ�ำนวนมากในหลายมิติ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจในการด�ำเนินงานขององค์กร

ทบทวนวรรณกรรม

การท�ำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
การท�ำเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการกลัน่ กรองสารสนเทศ
(Information) ทีซ่ อ่ นอยูใ่ นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพือ่ ท�ำนาย
แนวโน้ม และพฤติกรรม โดยอาศัยข้อมูลในอดีต เพือ่ ใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจ
เหมืองข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญในกระบวนการค้นพบ
ความรูแ้ ฝงของข้อมูล ทีม่ ปี ระโยชน์ในฐานข้อมูล จะประกอบด้วย
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้

โดยการนาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออก

เนื่ องจากข้อมูลถูกทาให้ห่างจากกันหรื อกระจายออกไปด้วยค่าของ
3. การแปลงรู ปข้อมูล (Data Transformation) เป็ นการแปลงข้อมูล ตัวแปรที่ไม่จาเป็ น รู ปแบบของกลุ่มข้อมูลจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปจาก
ที่ เลือกมาให้อยู่ในรู ปแบบที่ เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ใน เดิม ในการสร้างตัวแบบสาหรับการจาแนกประเภทข้อมูล การนาตัว
การวิเChidapha
คราะห์ตามอั
ลกอริ ทึมที่ใช้ในการท
องข้อมูลmodel
ต่อไป for stroke
แปรทีseverity
่ไม่จาเป็ นเข้ามาร่ วมในการสร้างตัวแบบ จะทาให้ได้ตวั แบบที่
Traicharoenwong
et al.าเหมื
Prediction

4. การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็ นการใช้เทคนิคภายในการ
ทาเหมื องข้อมูลโดยทั่วไป ประเภทของงานตามลักษณะของ
1. าลองที
การคัด่ ใช้เลืใอนการท
กข้อมูลาเหมื
(Data
คือ การระบุ
ถงึ แหล่2 ง
แบบจ
องข้Selection)
อมูล สามารถแบ่
งออกได้
ข้อมูลทีจ่ ะน�
ประเภทใหญ่
คือำมาใช้ในการท�ำเหมืองข้อมูล
2. การกรองข้อมูล (Data Cleaning) คือ กระบวนการทีท่ ำ� ให้
4.1 เกิแบบจ
าลองเชิ
งทณานาย
(Predictive
Mining)
ดความมั
น่ ใจในคุ
ภาพของข้
อมูลทีจ่ ะน�Data
ำมาใช้
วเิ คราะห์เป็วา่ นการ
ถูกต้อง
โดยการน�
ำข้อกมูษณะหรื
ลทีไ่ ม่ถอกู ประมาณค่
ต้องออก าที่ ชดั เจนของข้อมูลที่จะ
คาดคะเนลั
3.เกิดการแปลงรู
มูล (DataอมูTransformation)
ขึ้นโดยใช้พปข้้นื อฐานจากข้
ลที่ผา่ นมาในอดีตเป็นการแปลง
ข้อมูลทีเ่ ลือกมาให้อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการน�ำไปใช้
4.2 ในการวิ
แบบจาลองเชิ
พรรณนา
เคราะห์ตงามอั
ลกอริท(Descriptive
มึ ทีใ่ ช้ในการท�Data
ำเหมืMining)
องข้อมูลเป็
ต่อนไป
บายลั
กษณะบางอย่
างของข้
มูลที่
การท�ำเหมืาลองเพื
องข้อมูล่ออธิ
(Data
Mining)
เป็นการใช้
เทคนิอคภายใน
4.การหาแบบจ
การท�
เหมือวงข้นมากจะเป็
อมูลโดยทันลั
ว่ ไปกษณะการแบบกลุ
ประเภทของงานตามลั
่มให้กกบั ษณะของ
มีอยู่ ำโดยส่
ข้อมูล
แบบจ�ำลองที่ใช้ในการท�ำเหมืองข้อมูล สามารถแบ่งออกได้
5. การวิ2 เคราะห์
แ ละประเมิ
ประเภทใหญ่
คอื น ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ (Result Analysis and
Evaluation)
นขั้นำตอนการแปลความหมายและการประเมิ
น
4.1 เป็แบบจ�
ลองเชิงท�ำนาย (Predictive Data Mining)
เป็นการคาดคะเนลักษณะหรือประมาณค่าที่ชัดเจนของข้อมูล
ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยใช้พน้ื ฐานจากข้อมูลทีผ่ า่ นมาในอดีต
4.2 แบบจ�ำลองเชิงพรรณนา (Descriptive Data Mining)
เป็นการหาแบบจ�ำลองเพื่ออธิบายลักษณะบางอย่างของข้อมูล
ทีม่ อี ยู่ โดยส่วนมากจะเป็นลักษณะการแบบกลุม่ ให้กบั ข้อมูล
5. การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ทไี่ ด้ (Result Analysis
and Evaluation) เป็นขั้นตอนการแปลความหมายและการ
ประเมิน
ผลลัพธ์ทไี่ ด้วา่ มีความเหมาะสม หรือตรงกับวัตถุ ประสงค์
ที่ต้องการหรือไม่ โดยทั่วไปควรมีการแสดงผลอยู่ในรูปแบบ
ทีส่ ามารถเข้าใจได้งา่ ย
การจ�ำแนกประเภท (Classification) ใช้สำ� หรับจัดการข้อมูล
การสร้างแบบจ�ำลองของข้อมูล ช่วยในการคาดการณ์เกีย่ วกับ
ข้อมูลใหม่ งานวิจัยนี้ [4] เน้นที่อัลกอริทึม J48 ซึ่งใช้ใน
การสร้างแผนภูมกิ ารตัดสินใจแบบ Univariate การศึกษาวิจยั
ยังหารือเกี่ยวกับแนวคิดของต้นไม้ตัดสินใจหลายตัวแปรด้วย
กระบวนการจ�ำแนกอินสแตนซ์โดยใช้แอตทริบวิ ต์มากกว่าหนึง่
รายการในแต่ละโหนดภายใน แนวคิดหลักทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังหัวข้อนี้
คือ การได้รับความรู้เชิงลึกด้วยการวิจัยในพื้นที่ใหม่โดยการ
ส�ำรวจเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อมูลข้อมูลความรูเ้ ทคนิคการขุดข้อมูล
เครือ่ งมือ และผลลัพธ์ได้รบั การตรวจสอบ ด้วยโปรแกรม Weka
การลดจ�ำนวนตัวแปร (Dimension Reduction) [5]
ในการจับกลุม่ ข้อมูล ถ้าข้อมูลมีตวั แปรจ�ำนวนมาก จะประสบ
ปัญหาทีเ่ รียกว่า Curse of Dimensionality คือ การทีต่ วั แปร
มีจ�ำนวนมาก อาจมีตัวแปรที่ไม่จ�ำเป็นถูกรวมเข้ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ท�ำให้ระยะห่างหรือ Dissimilarity ระหว่างทุกคูข่ อง
ข้อมูลมีคา่ พอ ๆ กัน เนือ่ งจากข้อมูลถูกท�ำให้หา่ งจากกันหรือ
กระจายออกไปด้วยค่าของตัวแปรทีไ่ ม่จำ� เป็น รูปแบบของกลุม่
ข้อมูลจึงถูกเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ในการสร้างตัวแบบส�ำหรับ
การจ�ำแนกประเภทข้อมูล การน�ำตัวแปรทีไ่ ม่จำ� เป็นเข้ามาร่วม
ในการสร้างตัวแบบ จะท�ำให้ได้ตวั แบบทีไ่ ม่ถกู ต้อง ส่งผลให้ความ

ไม่ถูกต้อง ส่ งผลให้ความแม่นยาในการจาแนกประเภทลดน้อยลง
การลดจานวนตัวแปรมีความสาคัญอย่างยิง่ กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
แม่นย�ำในการจ�ำแนกประเภทลดน้อยลง การลดจ�ำนวนตัวแปร
มีความส�ำคัญอย่างยิIII.
ง่ กับข้วัอตมูถุลปทีระสงค์
ม่ ขี นาดใหญ่
การวิจยั

ฒนาตักวารวิ
แบบพยากรณ์
ความรุ นแรงของอาการป่ วยด้วยโรค
วัตเพืถุ่อปพัระสงค์
จัย
หลอดเลืเพืออ่ ดสมองโดยใช้
เทคนิคการท
าเหมื
องข้อมูลจากข้อวมูยด้ลเพื
พัฒนาตัวแบบพยากรณ์
ความรุ
นแรงของอาการป่
วย่อการ
บริโรคหลอดเลื
หาร
อดสมองโดยใช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูลจากข้อมูล
เพือ่ การบริหาร

A. กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
ดในการวิ
จยั จัย

คัดเลือกตัวแปร

พัฒนาตัวแบบพยากรณ์
ตอนการวิจยั จยั
รูรูปปทีที่ ่ 11.ขัขัน้ ้ นตอนการวิ

ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้นำ� ข้อมูลเพือ่ การบริหารจากฐานข้อมูล
คุณภาพการให้บริการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
Registry of Stroke Care Quality จ�ำนวน 31 ตัวแปร [3] ได้แก่
(1) ภาค (2) เขตบริการสุขภาพ (3) จังหวัด (4) ระดับสถาน
พยาบาล (5) สถานพยาบาล (6) อายุ (7) เพศ (8) การรับ
ส่งต่อ (9) ประวัติโรคเบาหวาน (10) ระยะเวลาการเป็น
โรคเบาหวาน (11) ประวัตโิ รคความดันโลหิตสูง (12) ระยะเวลา
การเป็นโรคความดันโลหิตสูง (13) ประวัตโิ รคไขมันในเลือดสูง
(14) ระยะเวลาการเป็นโรคไขมันในเลือดสูง (15) ประวัตโิ รค
หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial Fibrillation: AF) (16) ระยะเวลา
การเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (17) ประวัตกิ ารเป็นโรคหลอด
เลือดสมอง (18) ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง (19) ประวัติ
การสูบบุหรี่ (20) ระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมายังคงสูบบุหรี่
หรือไม่ (21) ปริมาณบุหรีท่ สี่ บู (มวน/วัน) (22) ประวัตกิ ารดืม่
แอลกอฮอล์ (23) ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมายังคงดื่ม
แอลกอฮอล์หรือไม่ (24) จ�ำนวนครัง้ ทีด่ มื่ ต่อเดือน (25) การ
วินจิ ฉัยแรกรับ (26) คะแนน Glasgow Coma Scale (GCS)
แรกรับ (27) Barthel Index (0-100) แรกรับ (28) ระดับ
mRS แรกรับ (29) ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด (mg%) (30) ระดับ
ไขมัน LDL (mg/dl) (31) คะแนน NIHSS แรกรับ มาพิจารณา
ว่าตัวแปรใดมีอำ� นาจในการจ�ำแนกความรุนแรงของอาการป่วย
ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Mild (NIHSS
0-10 คะแนน), Moderate (NIHSS 11-20 คะแนน) และ Severe
(NIHSS 21-42 คะแนน) ท�ำการคัดเลือกตัวแปรด้วยการ Select
attributes โดยใช้วธิ ี Best First [6] เป็นการตัง้ ค่าของ AND/
OR กราฟได้รบั การพิจารณาทีท่ งั้ ค่าต�ำ่ สุดและค่าสูงสุดพร้อมกัน
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอัลกอริทมึ การค้นหากราฟ AND/OR ทีเ่ รียกว่า
GEN-AO Works ซึง่ ท�ำงานกับโหนด OR 2 ประเภท คือ MIN
และ MAX และใช้การประมาณทัง้ ขอบเขตบนและขอบเขตล่าง
ท�ำให้อลั กอริทมึ นีไ้ ด้จำ� นวนตัวแปรทีเ่ หมาะสม กรณีทแี่ ย่ทสี่ ดุ
คือมีจำ� นวน Node เท่ากับจ�ำนวนตัวแปรทีท่ ดลอง อัลกอริทมึ
ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั คือ การ Pruning ด้วยวิธี Depth-first
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Incorrectly Classified Instances 22301 20.8942 %
Evaluator: weka.attributeSelection.CfsSubsetEval -P 1 -E 1
Search: weka.attributeSelection.BestFirst -D 1 -N 5
Instances: 106733
Attributes: 31
Evaluation mode: evaluate on all training data
Search Method:
Best first.
Start set: no attributes
รูปที่ 2. กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
Search direction: forward
รูปที่ 2. กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
Stale search after 5 node expansions
B. ขอบเขตของการวิจัย
Total number of subsets evaluated: 218
B. ขอบเขตของการวิจัย
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ศึกษาจากฐานข้อจมูยั ลคุณภาพการให้บริ การโรคหลอดเลือด
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ดสมอง
จ�
ำ
นวน
106,733
ราย
Barthel Index (BI) และระดับ mRS
Classification) ศึ กษาจากข้อมูลผูป
้
่
วยโรคหลอดเลื
อ
ดสมอง
จ
านวน
จากปี พ.ศ.2554
ถึงปี2562
พ.ศ. 2562
จากปี ราย
พ.ศ.2554
ถึงปี พ.ศ.
ท�ำการทดลองเปรียบเทียบความถูกต้องในการจ�ำแนกความ 106,733
106,733 ราย จากปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2562
รุนแรงของอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ตัวแปร C. การทดลอง
การทดลอง
พยากรณ์ทงั้ 30 ตัว เปรียบเทียบกับตัวแปรทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเพีC.ยง การทดลอง
￼
5 ตัว โดยใช้กฎ ZeroR ให้ผลการพยากรณ์มีความถูกต้อง
เท่ากันถึงร้อยละ 79.1
Scheme: weka.classifiers.rules.ZeroR
Instances: 106733
Attributes: 31
Test mode: 10-fold cross-validation
=== Summary ===
Correctly Classified Instances 84432 79.1058 %
Incorrectly Classified Instances 22301 20.8942 %
รู ปที่ 3. ขั้นตอนการพัฒนารู ปแบบ
---------------------------------------------------------------------------การเตรี ยมข้อมูล ประกอบด้วย การคัดเลื อกตัวแปร การแปลง
Scheme: weka.classifiers.rules.ZeroR
รู ปที่ 3. ขั้นตอนการพัฒนารู ปแบบ
ข้อมูลให้มีรูปแบบที
รูปที่เหมาะสมในการทดลอง
่ 3 ขัน้ ตอนการพัฒนารูดัปงตารางที
แบบ ่ 1.
Instances: 106733
การเตรี ยมข้อมูล ประกอบด้วย การคัดเลื อกตัวแปร การแปลง
Attributes: 6
Test mode: 10-fold cross-validation
ข้อมูลให้มีรูปแบบที่เหมาะสมในการทดลอง ดังตารางที่ 1.
การเตรียมข้อมูล ประกอบด้วย การคัดเลือกตัวแปร
=== Summary ===
การแปลงข้อมูลให้มรี ปู แบบทีเ่ หมาะสมในการทดลอง ดังตารางที่ 1.
Correctly Classified Instances 84432 79.1058 %
4
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่สุด

เงื่อนไขสาหรับ
จานวนลูกของโ

Chidapha Traicharoenwong et al. Prediction model for stroke severity
ตารางที่ 1 ตัวอย่างชุดข้อมูล
￼

จะแตกต่างตามชนิดของตัวแปร และจ�ำนวนลูกของโหนด
ทีต่ อ้ งการสร้าง
ตารางที่ 1. ตัวอย่างชุดข้อมูล
การสร้างต้นไม้การตัดสินใจจนเป็นต้นไม้โตเต็มที่ (Full Grown
Tree) ทีท่ กุ โหนดใบมีขอ้ มูลประเภทเดียวกันหมดย่อมจะได้ตน้ ไม้
ทีม่ คี วามเหมาะสม (Fit) ทีส่ ดุ ส�ำหรับข้อมูลเรียนรู้ ท�ำให้การ
จ�ำแนกประเภทข้อมูลส�ำหรับข้อมูลเรียนรูไ้ ม่มคี วามผิดพลาดเลย
แต่อย่างไรก็ตาม ต้นไม้ที่ได้อาจไม่ใช่ต้นไม้ที่ดีที่สุดส�ำหรับ
การจ�ำแนกประเภทข้อมูลทดสอบ หรือข้อมูลทีต่ อ้ งการจ�ำแนก
ประเภทในอนาคต อาจเกิดปัญหา Overfitting ซึง่ สาเหตุอาจ
ตารางที่ 1. ตัวอย่างชุดข้อมูล
เกิดจากต้นไม้ทสี่ ร้างได้ ประกอบด้วยโหนดใบทีถ่ กู สร้างขึน้ เพือ่
ptual Framework)
รองรับข้อมูลทีเ่ ป็น Noise โดยเฉพาะ เมือ่ น�ำข้อมูลทีม่ คี า่ ตัวแปร
ใกล้เคียงกับข้อมูล Noise เหล่านี้มาจ�ำแนกประเภทจะท�ำให้
การจ�ำแนกประเภทไปตกทีโ่ หนดใบเหล่านี้ ท�ำให้เกิดการจ�ำแนก
จากข้อมูลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน
180,161 ราย เมื่อั หานีท้ ำ� ได้โดยการท�ำ Tree Pruning
ประเภทผิดพลาด การแก้ปญ
บริ การโรคหลอดเลือดจากข้อทมูลาการเตรี
ยมข้อมูอลดสมอง
และตรวจสอบข้
อมูราย
ล มีรายการที
ีขอ้ ทมูี่สลร้าครบถ้
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลื
จ�ำนวน 180,161
ท�ำให้ต่ม้นไม้
งได้ไม่วเป็นนต้นไม้ที่โตเต็มที่ จะไม่ก่อให้เกิด
ual Framework)
สถาบันประสาทวิทเมืยาอ่ ท�ำการเตรียมข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล มีรายการทีม่ ขี อ้ มูล ปัญหา Overfitting สามารถท�ำได้ 2 วิธี คือ
จานวน 106,733 ราย ดังตารางที่ 2.
ครบถ้วนจ�ำนวน 106,733 ราย ดังตารางที่ 2
1. Pre Pruning เป็นการหยุดการสร้างโหนดลูกก่อนทีน่ ำ� ไปสู่
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จากข้อมูตารางที
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การหยุดท�ำราย
ได้โดยก�ำหนดเงือ่ นไขการหยุดการสร้าง
การโรคหลอดเลื
อด ง และ
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่ยที่มีระดัอบดสมอง
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1.7ราย
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(BI) และ
2. Post Pruning เป็นการสร้างต้นไม้จนเต็มทีแ่ ละจึงตัดโหนด
ที่มีระดับไขมันสูง
1.7 (4.0)
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ๆ ในต้นดไม้สิ นการเลื
ใจน้ออกตั
ยทีวแปร
่สุด แม่นย�ำ/การเรียกคืนค่า (TP/FN) และพืน้ ทีภ่ ายใต้ ROC ผลการ
้ งที่ใช้ในการตั
บบ
จะค
านึ ง่อถึนไขจะค�
งการได้มาซึ
ที่สามารถจ
ลได้
และเงื
ำนึ่ งงต้ถึนงไม้
การได้
มาซึ่งาแนกประเภทของข้
ต้นไม้ที่สามารถจ�อมูำแนก
ทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธกี ารทีเ่ สนอนัน้ สร้างความถูกต้องในการ
การสร้
าต้งต้
นกของต้
ไม้จ่สนะเริ
ากงโหนดรากและไล่
ไปยังโหนด
่ มอ้ จากการสร้
กตัวแปร การแปลง ถูประเภทของข้
กต้องมากที่สุดอรวมทั
ยที่ส้งุดมีด้คววามลึ
ย การสร้
าง
มูลได้้ งมีถคูกวามลึ
องมากที
ุดไม้นรวมทั
ของ
จ�ำแนกประเภทที่ดีขึ้นและความซับซ้อนไม่แตกต่างจากความ
ตารางที่ 1.
เงืต้่อนนไขส
วด้แปรแต่
ละตัวจะแตกต่
างตามชนิ
วแปร
ไม้นอ้ าหรั
ยทีลูบส่ กตัดุ จนถึ
วย งการสร้
างเงือ่ นไขส�
ำหรับดตัของตั
วอแปรแต่
ลและ
ะตัว
ซับ่ อซ้นไขที
อนของการตั
โหนดใบ
โดยการเลื
กตั
วแปรและเงื
่ จะใช้ดลดความผิ
ในการ ดพลาดทีล่ ดลง และวิธกี ารตัดทีผ่ ดิ
จานวนลูกของโหนดที่ตอ้ งการสร้าง

แบบ

อกตัวแปร การแปลง
งตารางที่ 1.

of the Thai Medical
ตัดสิ นใจสาหรับโหนดใด ๆ ในต้นไม้ การเลือJournal
กตัวแปรและเงื
่อนไขInformatics Association, 1, 1-7, 2020
จะคานึ งถึงการได้มาซึ่งต้นไม้ที่สามารถจาแนกประเภทของข้อมูลได้
ถูกต้องมากที่สุด รวมทั้งมีความลึกของต้นไม้นอ้ ยที่สุดด้วย การสร้าง
เงื่อนไขสาหรับตัวแปรแต่ละตัวจะแตกต่างตามชนิ ดของตัวแปร และ
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ม้โตเต็มที่ (Full Grown
หมดย่อมจะได้ตน้ ไม้ที่
ยนรู ้ ทาให้การจาแนก
ผิดพลาดเลย แต่อย่างไร
หรับการจาแนกประเภท
ประเภทในอนาคต อาจ
จากต้น ไม้ ที่ ส ร้ า งได้
งรับข้อมูลที่ เป็ น Noise
ล้เคี ย งกับ ข้อ มู ล Noise
กประเภทไปตกที่โหนด
ลาด การแก้ปัญหานี้ ทา
ร้างได้ไม่เป็ นต้นไม้ที่โต
มารถทาได้ 2 วิธี คือ
หนดลู ก ก่ อ นที่ น าไปสู่
อนไขการหยุดการสร้าง
อมูลที่ มีขอ้ มูลประเภท
hold ของตัว ชี้ วดั ความ
ปั จจุบนั ถ้าค่าตัวชี้ วดั มี
โหนดลูก
มที่และจึงตัดโหนดหรื อ
ล็ ก ลง สามารถท าได้ 2

วยโหนดใบ
ย่อ ยต้น ใดต้น หนึ่ งของ
กแทนที่ โดยต้นไม้ยอ่ ย
ารตัดสิ นใจประเภทของ
นจานวนครั้งมากที่ สุด
อยต้นอื่น ๆ ของโหนด
ม่ส่งผลต่อความถูกต้อง
วม
ด้วยวิธีค วามเสี่ ยงน้อ ย
ตราความเสี่ ยง ด้ ว ย
ent Node ของ Subtree
มาณของ Parent Node
ง Leaf บทความนี้เสนอ
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วิธีการ Pruning ที่ พิ จารณามาตรฐานการประเมิ น ต่ าง ๆ เช่ น การ
เลือกคุณลักษณะความถูกต้อง ความซับซ้อนของ Tree และเวลาที่ใช้
พลาดน้อยทีส่ ดุ การทดลองยังแสดงให้เห็นว่าวิธกี ารทีน่ ำ� เสนอ
Pruning คะแนนความแม่นยา/การเรี ยกคืนค่า (TP/FN) และ
ในการ
แสดงให้
เห็นถึงผลการด�ำเนินงานที่น่าพอใจในแง่ของคะแนน
พื้นความแม่
ที่ ภายใต้นย�ROC
ผลการทดลองแสดงให้
เห็ นว่น้ าทีวิภ่ธีกายใต้
ารที่ เROC
สนอนั้น
ำ/การเรี
ยกคืนค่า (TP/FN) และพื
การทดลองนี
จ้ ะใช้อลั าแนกประเภทที
กอริทมึ
สร้างความถู
กต้องในการจ
่ดีข้ ึนและความซับซ้อนไม่
Scheme:
weka.classifiers.trees.J48
-C 0.25
-M 2 ่ลดลง และ
แตกต่
างจากความซั
บซ้อนของการตัดลดความผิ
ดพลาดที
วิธRelation:
ีการตัดที่ผิดReductionAtt1
พลาดน้อยที่สุด การทดลองยังแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่
Attributes: 6
น าเสนอแสดงให้
เห็ น ถึcross-validation
ง ผลการด าเนิ น งานที่ น่ า พอใจในแง่ ข อง
Test mode: 10-fold
คะแนนความแม่
า/การเรี(full
ยกคืนtraining
ค่า (TP/FN)
และพื้นที่ภายใต้ ROC
=== Classifierนยmodel
set) ===
การทดลองนี
้ จะใช้อลั กอริ ทึม
J48
pruned tree
Scheme:
weka.classifiers.trees.J48
-C 0.25 -M 2
-----------------Relation: ReductionAtt1
Number of Leaves : 214
Attributes: 6
Size of the tree : 427
Test
mode:
Time
taken10-fold
to buildcross-validation
model: 5.94 seconds
=== Classifier model (full training set) ===
Stratified
J48===
pruned
tree cross-validation ===
-----------------=== Summary ===
Number of Leaves :
214
Correctly Classified Instances
90929 85.193 %
Size of the tree : 427
Incorrectly
Instances
15804 14.807 %
Time
taken to Classified
build model:
5.94 seconds
===
Stratified
cross-validation
===
Kappa statistic 0.5407
=== Summary ===
Mean absolute
error
Correctly
Classified
Instances 0.1386
90929
85.193 %
Incorrectly
Classified
15804
14.807 %
Root mean
squaredInstances
error 0.265
Kappa statistic
0.5407
Relative absolute error
59.6278
%
Mean absolute error
0.1386
Rootmean
relative
squared
Root
squared
error error 77.7393
0.265%
Relative
absoluteoferror
59.6278 %
Total Number
Instances 106733
Root relative squared error
77.7393 %
===Number
DetailedofAccuracy
===
Total
InstancesBy Class106733
===
￼ Detailed Accuracy By Class ===

=== Confusion Matrix ===
a Confusion
b
c <-- classified
as
===
Matrix
===
80699 3361
372 | a = 1
a
b
c
7036 7457 1350 | b = 2
80699		
3361
372
|
770 2915 2773| c = 3

7036 7457
7702915

1350 | b = 2
2773| c = 3

<-- classified as
a=1

￼

รู ปที่ 4. ต้นไม้การตัดสิ นใจ
รูปที่ 4 ต้นไม้การตัดสินใจ
จากรู ปที่ 4. พบว่าคะแนน GCS เป็ น Root คะแนน ≤ 14 แตกมา
of the Thai Medical Informatics Association, 1, 1-7, 2020
เป็ นJournal
Node แรก ด้วยตัวแปร ระดับ mRS ≤ 3 แตกเป็ น Node ถัดไป
ด้วยตัวแปร BI ≤ 63 แตกต่อไปเรื่ อย ๆ ดังตัวอย่างเส้นทางต่อไปนี้
1.

2.

GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11,
BI <= 32, mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5,
TDLD <= 0, BI <= 21, GCS <= 6: 3 (Severe)
GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32,
mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0,

จากรูปที่ 4 พบว่าคะแนน GCS เป็น Root คะแนน ≤ 14
แตกมาเป็น Node แรก ด้วยตัวแปร ระดับ mRS ≤ 3 แตกเป็น
Node ถัดไปด้วยตัวแปร BI ≤ 63 แตกต่อไปเรือ่ ย ๆ ดังตัวอย่าง
เส้นทางต่อไปนี้
1. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11,
BI <= 32, mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5,
TDLD <= 0, BI <= 21, GCS <= 6: 3 (Severe)
2. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32,
mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0,
BI <= 21, GCS > 6, BI <= 12, BI <= 7: 1 (Mild)
3. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32,
mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0,
BI <= 21, GCS > 6, BI <= 12, BI > 7: 3 (Severe)
4. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32,
mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0,
BI <= 21, GCS > 6, BI > 12: 1 (Mild)
5. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32,
mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0,
BI <= 21: 1 (Mild)
…
จากการทดลองนีม้ จี ำ� นวน 214 เส้นทาง และเงือ่ นไขการ
จ�ำแนก 427 เงือ่ นไข ตัวแบบการพยากรณ์นไี้ ด้มกี ารท�ำ Pruning
มีความสามารถในการจ�ำแนกได้ถกู ต้องถึงร้อยละ 85.2
ตัวแบบการพยากรณ์นี้ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
จ�ำแนกกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในการวินจิ ฉัยครัง้ แรกว่า
อาการรุนแรงระดับใด เพื่อใช้ในการจัดเตรียมทรัพยากรทาง
การแพทย์ ได้แก่ สหวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
เครือ่ งมือทางการแพทย์ การวางแผนการรักษาผูป้ ว่ ยในแต่ละ
กลุ่มอาการ ส่วนผู้ป่วยและญาติสามารถใช้ประโยชน์ในทาง
ป้องกัน เช่น ควบคุมระดับไขมันในเลือด รับประทานยาต้าน
การแข็งตัวของเลือดตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ หรือเภสัชกร
เพือ่ ป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น
การทดสอบรูปแบบ เพื่อประเมินคุณภาพของความรู้ที่ได้
หลังจากการท�ำเหมืองข้อมูลจากฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยเรียบร้อยแล้ว
ต้องประเมินว่าความรูท้ ไี่ ด้สามารถน�ำไปจ�ำแนกข้อมูลผูป้ ว่ ยได้
ถูกต้การทดสอบรู
องแม่นย�ำเพีปยแบบ
งใด การประเมิ
พธ์จะใช้้ ที่ ไ ด้
เพื่ อ ประเมินนคุคุณณภาพผลลั
ภาพของความรู
ผู้เชี่ยวชาญ ความส�ำเร็จของการท�ำเหมืองข้อมูลอยู่ที่ผลลัพธ์
หลังจากการทาเหมืองข้อมูลจากฐานข้อมูลผูป้ ่ วยเรี ยบร้อยแล้ว ต้อง
คือ องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการประมวลผลเป็นทีน่ า่ สนใจ หรือเป็น
ความรู ้ที่ได้สามารถนเ้ ชีาไปจ
าแนกข้อมูลผูป้อ่ ไม่
วยได้ถูกต้อง
สิประเมิ
ง่ ทีเ่ หนืนอว่าความคาดหมายของผู
ย่ วชาญในสาขาหรื
แม่ นการน�
ย าเพีำยไปใช้
งใด การประเมิ
น คุ ณ ภาพผลลั
ธ์ จ ะใช้
ู ้เชี่ ย วชาญ
เป็นการน�ำเสนอความรู
ท้ เี่ ป็พนผลลั
พธ์จผากการ
องข้ออผูมูเ้ ชีลย่ อยู
ท่ ี่ผลลัพธ์ คือาองค์
ท�ความส
ำเหมือาเร็งข้จอของการท
มูลให้แก่ผาเหมื
ใู้ ช้ หรื
วชาญเฉพาะด้
น ความรู ้ที่ได้
การวิจัยในอนาคตจะพั
วแบบโดยการศึ
่ า สนใจ
จากการประมวลผลเป็
นทีฒ่ นนาตั
หรื อเป็ นสิ่ กงทีษาตั
่ เหนืวแปร
อความ
บางตั
วทีไ่ ม่ได้รบั เ้ ชีคั่ยดวชาญในสาขาหรื
เลือกให้เป็นตัวแปรพยากรณ์
ด้วยการก�ำหนด
คาดหมายของผู
อไม่
ความคลาดเคลื
่
อ
นของข้
อ
มู
ล
และมี
ก
ารทดลองในหลากหลาย
การนาไปใช้ เป็ นการน าเสนอความรู ้ ที่ เป็ นผลลัพธ์จากการท า
อัลกอริทมึ เพือ่ จะได้ตวั แบบทีเ่ หมาะสมมากยิง่ ขึน้
เหมืองข้อมูลให้แก่ผใู ้ ช้ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การวิจยั ในอนาคตจะพัฒนาตัวแบบโดยการศึกษาตัวแปรบางตัวที่
ไม่ ไ ด้รั บ คัด เลื อ กให้ เป็ นตัว แปรพยากรณ์ ด้ว ยการก าหนดความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล และมีการทดลองในหลากหลายอัลกอริ ทึม
เพื่อจะได้ตวั แบบที่เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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How to apply TMT for generic substitution
in Ramathibodi CPOE
Sarayut Thawitangkkul, Oraluck Pattanaprateep
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol

Abstract

Generic substitute is a process of changing medicine which
has the same generic name, dosage form, and strength
of different trade name from another pharmaceutical
company. It happens when the pharmacy department has
to change vendor or manufacturer or when it is between
the changing stock periods. The consequence is it delayed
administration time of patient while waiting physician to
prescribe the new prescription. This study aims to analyze
the in-patient prescribing process and apply Thai Medicinal
Terminology (TMT) Trade Product Unit (TPU) and Generic
Product Unit (GPU) of 91 generic medicines in
Computerized Physician Ordering Entry (CPOE).Total

36,488 in-patient prescriptions which has been prescribed
any of 91 interesting items between 1 January 2018 and
31 December 2018 were included. Average time from
physician prescribing to ward was at 40.60 minutes
(SD = 49.87) and median time at 20.00 minutes.
The time would be less at least 40 minutes if this new
system could be implemented.
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แนวทางการประยุกต์ใช้ TMT ส�ำหรับการแทนยาระดับชื่อสามัญ
ในระบบ CPOE ของโรงพยาบาลรามาธิบดี
สรายุทธ ทวิธางกูร, อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

Generic substitution หรือการแทนยาระดับชือ่ สามัญ เป็นการ
เปลีย่ นยาทีม่ ชี อื่ สามัญ รูปแบบ และความแรงเดียวกัน แต่ชอื่
การค้าและบริษทั ต่างกัน ทัง้ นีฝ้ า่ ยเภสัชกรรมมีการเปลีย่ นบริษทั
ทีซ่ อื้ ยาอยูเ่ ป็นระยะเนือ่ งจากยาขาดหรือยาอยูใ่ นช่วงการเปลีย่ น
คลังสินค้า จากปัญหาทีเ่ กิดท�ำให้แพทย์ตอ้ งสัง่ หยุดค�ำสัง่ ยาเดิม
และสัง่ ยาใหม่ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาล่าช้า การศึกษานีม้ จี ดุ มุง่ หมาย
เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสั่งจ่ายยาผู้ป่วยในและประยุกต์ใช้
Thai Medicinal Terminology (TMT) Trade Product Unit
(TPU) และ Generic Product Unit (GPU) ของยาในโรงพยาบาล
รามาธิบดีจำ� นวน 91 คู่ ผ่านระบบ Computerized Physician
Ordering Entry (CPOE).

ข้อมูลการสั่งยา 91 รายการในหอผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 36,460 ใบ ถูกน�ำ
มาวิเคราะห์และพบว่า ระยะเวลาเฉลีย่ ตัง้ แต่แพทย์สงั่ ยาถึงห้อง
ยาจ่ายยาขึน้ หอผูป้ ว่ ย คือ 40.60 นาที ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
49.87 นาที และค่ามัธยฐาน 20.00 นาที ซึ่งคาดว่าถ้า
ระบบใหม่นสี้ ามารถใช้ได้จะลดระยะเวลารอยานี้ ลงได้อย่างน้อย
40 นาที

ค�ำส�ำคัญ: GPU-TPU, CPOE, โรงพยาบาล
วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2563

บทน�ำ

งานเวชสารสนเทศคลิ นิ ก สั ง กั ด ฝ่ า ยสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดตัง้ ขึน้ ภายหลังจากทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดีเริม่ เปิดด�ำเนินการ
รักษาผู้ป่วย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยเริ่มมีการ
พัฒนาและติดตัง้ ใช้ระบบงานจริง ตัง้ แต่ปี 2512 ด้วยโปรแกรม
Microsoft Visual FoxPro Version 6.0 เพือ่ ใช้ในการบริการ
ผูป้ ว่ ย การเก็บข้อมูลจะเก็บในรูปแบบตาราง (.DBF) ส�ำหรับระบบ
ห้องยาได้พัฒนาระบบขึ้นมาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2545 จนปัจจุบัน
ได้พัฒนาระบบให้มีความทันสมัยขึ้นด้วยการสั่งยาผ่านระบบ
ผูน้ พิ นธป์ระสานงาน: สรายุทธ ทวิธางกูร, คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี270 ถนนพระราม ที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร. 0-2201-0360;
e-mail address: sarayut.tha@mahidol.ac.th)

CPOE (Computerized Physician Ordering Entry) เพิม่ จาก
เดิมทีม่ รี ะบบ Prescription ส�ำหรับผูป้ ว่ ยนอกและระบบสัง่ ยา
ผูป้ ว่ ยใน
การน�ำระบบสารสนเทศทางด้านห้องยามาใช้จ�ำเป็นต้อง
มีมาตรฐานข้อมูลยาที่ถูกต้องจะท�ำให้บุคลากรทางการแพทย์
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างเต็มความสามารถ การมี
มาตรฐานข้อมูลอย่างมั่นคง จะช่วยลดข้อจ�ำกัดของระบบ
การก�ำหนดโครงสร้างข้อมูล ค�ำศัพท์ และรหัสอ้างอิงทีใ่ ช้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ท�ำให้ลดความก�ำกวมของความหมายของค�ำ
ศัพท์ทใี่ ช้ในระบบสารสนเทศ [1]
ส�ำหรับประเทศไทยได้มกี ารพัฒนาบัญชีขอ้ มูลยาและรหัสยา
มาตรฐานไทยหรือ Thai Medicines Terminology (TMT) โดย
ส�ำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ให้เกิดแนวทางและวิธีการที่ชัดเจน
ปราศจากความคลุมเครือในการระบุรายการยาแต่ละชนิด
ในแต่ละมุมมองของการใช้งาน รวมถึงการสร้างมาตรฐานของ
การเรียกชือ่ ของรายการยา (Standard naming convention of
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medicines) เพื่อให้เกิด ความคงเส้นคงวา ในการระบุและ
แยกแยะรายการยาตามชือ่ การค้า (Trade product) กับรายการ
ยาสามัญ (Generic product) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ างยาเสมอกัน [2]

รูปที่ 1 โครงสร้างข้อมูลของบัญชีขอ้ มูลยาและรหัสยา
มาตรฐานไทย [2]
ปั จ จุ บั น กระบวนการสั่ ง ยาผู ้ ป ่ ว ยใน ของโรงพยาบาล
รามาธิบดีใช้การสั่งยาผ่านระบบ CPOE แพทย์จะสั่งยาจาก
รหัสยาของโรงพยาบาล ซึง่ จะเป็นรหัสของ Trade name ของ
ยาแต่ละบริษทั ปัญหาทีพ่ บคือเมือ่ มีการเปลีย่ นยาจากบริษทั เดิม
จะมีปญ
ั หากับยาทีแ่ พทย์สงั่ Continue (ค�ำสัง่ Continue คือ
ค�ำสัง่ ยาทีแ่ พทย์สงั่ ให้ใช้ตอ่ เนือ่ งไปจนกว่าแพทย์จะมีคำ� สัง่ หยุดยา,
ค�ำสัง่ ยา One day คือ ค�ำสัง่ ทีใ่ ห้จา่ ยยาให้ 1 วันแล้วหยุดจ่ายยา,
ค�ำสัง่ One dose คือค�ำสัง่ ทีใ่ ห้จา่ ยยา 1 มือ้ แล้วหยุดจ่ายยา)
โดยฝ่ายเภสัชกรรม ต้องแจ้งให้แพทย์ทำ� การสัง่ หยุดยาเดิมทีเ่ ป็น
รหัสเลิกใช้ แล้วสั่งยาใหม่ด้วยรหัสของบริษัทใหม่ ท�ำให้เกิด
ความไม่สะดวกในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนีส้ ำ� หรับผูป้ ว่ ยนอก
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีนโยบายจ�ำกัดการจ่ายยาตามสิทธิ
การรักษา เช่น ประกันสังคม จ่ายยาได้ไม่ได้เกิน 3 เดือน
หลังจากนัน้ จะออกใบเติมยา กรณีมกี ารเปลีย่ นยาภายหลังออก
ใบเติมยาแล้ว เมือ่ คนไขน�ำใบเติมยามารับยา กลไกนีจ้ ะช่วยให้
มีการจ่ายยาตัวใหม่ได้ โดยไม่ต้องกลับไปให้แพทย์แก้ไข
ค�ำสัง่ ยาใหม่ กลไกนีอ้ าศัยการเชือ่ มโยงของรหัสยามาตรฐานไทย
(TMT) มาใช้ซงึ่ จะช่วยแก้ปญ
ั หาดังกล่าวได้

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บัญชีขอ้ มูลและรหัสมาตรฐานไทย (TMT) พัฒนาจากกฎ
เกณฑ์ตามแนวทาง “Desiderata for Controlled Medical
Vocabularies” เผยแพร่โดยนายแพทย์ James. J. Cimino
เพื่อน�ำเสนอแนวทางการสร้างศัพท์ควบคุมทางการแพทย์และ
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การใช้รหัสอ้างอิง น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดเป็นโครงสร้างมาตรฐาน
ส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และโครงสร้าง
มาตรฐานทีไ่ ด้ตอ้ งบ�ำรุงรักษาได้งา่ ย คงทนต่อการเปลีย่ นแปลง
ความต้องการเมือ่ เวลาผ่านไป มีหลักการส�ำคัญ คือ การใช้วธิ ี
การเชิงแนวคิดหลัก (Concept orientation) หมายถึง การก�ำหนด
แนวคิดหลักใด ๆ (Term) จะต้องให้ความหมายได้เพียง
ความหมายเดียว เพื่อลดความก�ำกวมในการตีความหรือการ
สือ่ ถึงแนวคิดหลักนัน้ และความหมายของแนวคิดหลักต้องคงทน
ถึงแม้จะมีแนวคิดหลักเกิดขึ้นภายหลัง หรือแนวคิดหลักเดิม
ถูกยกเลิกไปก็ตาม การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดหลักมีลกั ษณะเป็นพหุลำ� ดับขัน้ (Multiple hierarchy)
คือ แนวคิดหลักล�ำดับอนุพนั ธ์ (Child concept) สามารถสืบทอด
คุณสมบัติจากบรรพบุรุษได้มากกว่าหนึ่งแนวคิดหลักล�ำดับ
บรรพบุรษุ (Parent concept) เมือ่ ก�ำหนดทิศทางเป็นการให้
ความหมายด้วยแนวคิดหลัก (The meaning of a concept) แล้ว
ดังนั้นจึงไม่จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญต่อเนื้อหาภายใต้แนวคิด
หลักว่ามีความหมายเป็นไปในลักษณะใด เพราะความหมาย
ถูกก�ำหนดจากแนวคิดหลัก แต่เนื้อหาต้องมีความครอบคลุม
พอที่ จ ะอธิ บ ายค� ำ ศั พ ท์ แ ต่ ล ะค� ำ ในแนวคิ ด หลั ก นั้ น ได้ ซึ่ ง
หมายความว่าเนื้อหาย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้
นกจากนัน้ ค�ำจ�ำกัดความของค�ำศัพท์ตอ้ งสามารถแสดงอัตลักษณ์
(Unique) ภายใต้แนวคิดใดๆ ที่ไม่สามารถซ�้ำกันได้ ซึ่งอาจ
เป็นการให้ชอื่ หรือให้รหัสเพือ่ ใช้เป็นรหัสอ้างอิง (Identifier) ของ
แต่ละค�ำจ�ำกัดความในแต่ละแนวคิดหลักทีต่ อ้ งไม่ซำ�้ กัน [3]
แบบจ�ำลองเชิงตรรกะ TMT พัฒนาโดยอิงมาตรฐาน
SNOMED-CT เป็นการแสดงให้เห็นภาพองค์ประกอบหลักส�ำหรับ
บรรจุเนื้อหาซึ่งเป็นศัพท์รายการยาของ TMT ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านแนวคิดหลัก (Concept) ค�ำจ�ำกัดความ
(Description) และความสัมพันธ์ (Relationship) [2]
TMT ประกอบไปด้วยหน่วยความคิดรวบยอด หลัก (Concepts)
เป็นแกนมาตรฐานข้อมูล 8 กลุม่ หลัก ซึง่ ในแต่ละกลุม่ ข้อมูล
จะประกอบไป ด้วยชุดข้อมูลที่สามารถให้ความหมายอย่าง
จ�ำเพาะต่อข้อมูลยาแตกต่างกัน ท�ำให้สามารถเลือกกลุ่ม
มาตรฐาน ข้อมูลนีไ้ ปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ทแี่ ตกต่างกันใน
ระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาตรฐาน ข้อมูล
8 กลุม่ หลัก ประกอบด้วย
1) Substance (SUBS)
2) Virtual Therapeutic Moiety (VTM)
3) Generic Product (GP)
4) Trade Product (TP)
5) Generic Product Use (GPU)
6) Trade Product Use (TPU)
7) Generic Product Pack (GPP)
8) Trade Product Pack (TPP)
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ข้อมูลมาตรฐานทีบ่ รรจุอยูใ่ นความคิดรวบยอด (Concepts)
8 กลุม่ หลักนี้ มีความสัมพันธ์กนั (Relationship) เชิงความหมาย
และสามารถเชือ่ มโยงถึงกันได้ในทุกกลุม่ ของข้อมูล โดยข้อมูล
มาตรฐานในกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งจะเหมาะส�ำ หรับการน�ำไปใช้
ในบางวัตถุประสงค์เท่านัน้ ในทางเดียวกันเมือ่ พบว่ามาตรฐาน
ข้อมูลในกลุม่ ใดๆ ไม่เหมาะสมในการน�ำไปใช้ในบางวัตถุประสงค์
ก็จะพบว่าสามารถเลือกใช้ขอ้ มูลกลุม่ อืน่ ภายใน 7 กลุม่ หลักนี้
ในการน�ำมาใช้ในวัตถุประสงค์นั้นได้เช่นกัน เมื่อน�ำข้อมูล
รายการยาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความหมายอย่างจ�ำเพาะต่อ
วัตถุประสงค์การใช้งานใน ลักษณะงานใด ๆ ก็จะสามารถเชือ่ มโยง
รายการยาไปยังกลุม่ มาตรฐานข้อมูลทีม่ คี วามจ�ำเพาะต่างกันได้
ภายใน 7 กลุม่ ข้อมูลหลักนี้ ยกตัวอย่างเช่น เมือ่ มีขอ้ มูลในกลุม่
Product
Use (TPU)
ทีใ่ ช้ใ่มนการจ่
ยยาให้ ผูป้ ายทอด
ว่ ย และ
กTrade
าหนดการจั
ดทาเอกสารก
ากับยาเพิ
เติม ซึ่างสามารถถ่
ต้องการทราบปริมาณการจ่ายยาเป้าหมายโดยไม่จำ� เพาะต่อรูป
เนื้ อหาที่จาเป็ นและใช้เป็ นตัวแทนสารสนเทศในการอธิ บายถึง
แบบยาและความแรงยา ในกรณี สามารถน�ำข้อมูลในกลุ่ม
ผลิ
ต ภัณTherapeutic
ฑ์ที่ มี จาหน่ ายในท้
อ งตลาดได้
ย่างสมบู
ร ณ์ ข้ ึ น โดย
Virtual
Moiety
(VTM) อไปใช้
ในการตรวจสอบได้
เป็นต้น ่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างรายการยาที่ ไ ด้ถู ก
สามารถเชื
ศกึ สษาเกี
วกังบรายการยาที
การจับคูบ่ ญ
ั ่เกีชี่ยรวข้ายการยา
จัดเตรีรัชยตะ
มไว้ใอุนลมาน
TMT ทได้าให้
ื บค้นย่ ไปยั
องได้
โรงพยาบาลกับบัญชีขอ้ มูลรายการยา TMT โดยใช้การประมวล
[5]
ผลภาษาธรรมชาติ ผลการวิจยั พบว่า จับคูค่ ำ� ศัพท์ชอื่ ยาทางการ

วัตถุประสงค์
ของกำรวิ
จัย หน่วยวัดทางยา 100%, และ
ค้าได้2. 98.5%,
รูปแบบยา
17.9%,
ชือ่ บริ
ผ้ ลิต 89.1%
การจับคูค่ ำ� ่ ยศันยาในระดั
พท์ดา้ นยาและรายการยา
เพืษ่ อทัวิ เผูคราะห์
ก ระบวนการเปลี
บ ชื่ อ สามัญ
เป็นหลักส�ำคัญที่บอกถึงความเหมือนหรือความแตกต่างของ
(Generic substitute) ของระบบเดิมที่ แพทย์ตอ้ งสั่ง หยุดคาสั่งยา
บัญชีรายการยาโรงพยาบาลและบัญชีข้อมูลรายการยา TMT
เดิ
TMT
TPU และ GPU มา
่ งยาใหม่ โดยการน
ซึง่ มถูและสั
กสร้างมาจากหลั
กการทีแ่ ารหั
ตกต่สางกั
น [4]
อกค�ำ CPOE
ได้ศกึ ษาการออกแบบระบบสารสนเทศทาง
ประยุกฤษ
กต์ใช้เผื
ในระบบ
เภสั3.ชภัณวิฑ์ธีกบำรด
นรหัำเนิ
สมาตรฐานไทย
นกำรวิจัย เพือ่ ให้โครงสร้างสามารถบรรจุ
เนือ้ หาของข้อมูลยาได้อย่างครบถ้วน โดยศึกษาข้อก�ำหนดการ
กษานี้ เป็ำนการศึ
กษาเชิ
(Descriptive
study)้อหา
จัดท�การศึ
ำเอกสารก�
กับยาเพิ
่มเติงมพรรณนา
ซึ่งสามารถถ่
ายทอดเนื
โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล ผู้ ป่ วยใน ที่ ได้ รั บ การสั่ ง ยาผ่ า น ระบบ
ตารางที่ 1 ตัวอย่างรายการยาทีม่ กี ารเปลีย่ นรหัสยา

ทีจ่ ำ� เป็นและใช้เป็นตัวแทนสารสนเทศในการอธิบายถึงผลิตภัณฑ์
ทีม่ จี ำ� หน่ายในท้องตลาดได้อย่างสมบูรณ์ขนึ้ โดยสามารถเชือ่ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการยาที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ใน TMT
ท�ำให้สบื ค้นไปยังรายการยาทีเ่ กีย่ วข้องได้ [5]

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนยาในระดับชื่อสามัญ
(Generic substitute) ของระบบเดิมทีแ่ พทย์ตอ้ งสัง่ หยุดค�ำสัง่
ยาเดิมและสัง่ ยาใหม่ โดยการน�ำรหัส TMT TPU และ GPU
มาประยุกต์ใช้ในระบบ CPOE

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึวเตอร์
กษานี(COPE)
เ้ ป็นการศึ
ษาเชิงพรรณนา
(Descriptive
study)
คอมพิ
ที่รกายการยาถู
กเปลี่ยนบริ
ษทั ในระหว่
างที่
โดยศึกษาข้อมูลผูป้ ว่ ยในที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
การสั
ง
่
ยาผ่
า
นระบบคอมพิ
ว
เตอร์
ผู้ป่ วยยังคงรั กษาอยู่ที่ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ข้อมู ล ที่ น ามา
(COPE) ทีร่ ายการยาถูกเปลีย่ นบริษทั ในระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ยยังคง
เคราะห์
่ มี
้ งั แต่ 1 มกราคม ถึบง ดี31 ธัข้นอมูวาคม
รักวิษาอยู
ท่ โี่ ตรงพยาบาลรามาธิ
ลทีน่ 2561
ำ� มาวิรายการยาที
เคราะห์ตงั้ แต่
1 การเปลี
มกราคม่ยนบริ
ถึง ษ31ทั มีธัทน้ งั วาคม
รายการยาที
กี ารเปลี
ย่ น
91 รายการ
จาแนกเป็ม่ นยากิ
หมดมี 2561
น 61
บริรายการ
ษทั มีทงั้ หมดมี
รายการ จ�ำแนกเป็นยากิ
61 รายการ
ยาฉี ด 1491รายการและยาภายนอก
16นรายการ
โดย
ยาฉีด 14 รายการและยาภายนอก 16 รายการ โดยวิเคราะห์
วิเคราะห์จากเวลาที่แพทย์สั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จนถึ ง
จากเวลาที
่แพทย์สั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงเวลาที่
กร ส่ งงยามายั
เภสัเวลาที
ชกร่เภสั
ส่งชยามายั
หอผูป้ งหอผู
ว่ ย ป้ ่ วย
ระยะเวลาที
บ่ นั ทึ่ บกั นน�ทึำมาค�
นวณค่านวณ
าเฉลีย่ ค่(Mean),
ค่าเบีย่ งเบน
ระยะเวลาที
ก นำามาค
า เฉลี่ ย (Mean),ค่
า
มาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.), ค่าฐานนิยม (Median)
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.), ค่ า ฐานนิ ย ม
ในกรณีมีการกระจายตัวของข้อมูลมีความเบ้ จะท�ำการตัด
(Median)
อมูล (Interquartile:
ในกรณี
มี
outlier
ทีม่ คี ,และการกระจายข้
า่ มากกว่า Q3+3IQR
และน้อยกว่า IQR)
Q1-3IQR
ออก
วของข้อมูQ2
ลมี(2nd
ความเบ้
จะท าการตั
outlier
ที่ มีค่า
โดยการกระจายตั
Q1 (1st Quartile),
Quartile),
Q3ด(3rd
Quartile)
หมายถึ
าเวลาของข้และน้
อมูลอทียกว่
่ 25,
50, และ
75 percentile
มากกว่งาค่Q3+3IQR
ออกโดย
า Q1-3IQR
ตามล�ำดับ และ IQR หรือ Inter-Quartile Range ค�ำนวณจาก
Q3-Q2

TPU เดิม
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างรายการยาที่มีการเปลี่ยนรหัสยา
รหัสยาเดิม
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GPU

รหัสยาใหม่

TPU ใหม่
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121901 (Glucosa Powder 1500 mg)
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จากตัวอย่างจะเห็ น ว่า Ceftrex injection 4 g รหัส CFXN-Iจากตัวอย่างจะเห็นว่า Ceftrex injection 4 g รหัส CFXN-Iมีมีรรายการยาใหม่
กรณี
ายการยาใหม่เเป็ป็นน Zontrixone
ZontrixoneInj 1Injg รหั1 สgCFXT-Iรหัส CFXT-Iเป็นระบบงานเดิ
ต้อดงสั
่งหยุสดCFXN-Iยารหัส แล้
CFXN-Iเป็กรณี
นระบบงานเดิ
มแพทย์มตแพทย์
อ้ งสั่งหยุ
วสั่ง
ยารหั
แล้
ว
สั
ง
่
ยาใหม่
ด
ว
้
ยรหั
ส
CFXT-I
แต่
ก
รณี
เ
ป็
น
ระบบใหม่
จะท�ำ
ยาใหม่ดว้ ยรหัส CFXT-I แต่กรณี เป็ นระบบใหม่จะทาการจ่ายยา
การจ่ายยาทีม่ รี หัส GPU เดียวกันแทน
ที่มีรหัส GPU เดียวกันแทน

นันคือในระบบใหม่จะไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในกระบวนการสังยา
นัน่ คื่ อในระบบใหม่จะไม่ตอ้ งเสียเวลาในกระบวนการสั่ ง่ ยา
ระบวนการแทนยาที่ม่มีขีขายปั
้ งหมดเพราะจะใช้กกระบวนการแทนยาที
ทั้งทัหมดเพราะจะใช้
ายปัจจจะบั
จะบันนแทน
แทน
กลไกในการแทนยาคื
อ
เมื
อ
่
ระบบตรวจสอบว่
า
ยาเดิ
ม
ไม่
พ
ร้
อ
มขาย
กลไกในการแทนยาคือเมื่อระบบตรวจสอบว่ายาเดิมไม่พ ร้อม
ระบบจะท�
ำการหายาที
ม่ ขี ายตั
อืน่ วอืที่นม่ ทีี ่มGPU
วกันนกักับบยา
ยา
ขาย ระบบจะท
าการหายาที
่มีขวายตั
ี GPUเดี
เดียยวกั
ทีเ่ ลิกจ�ำหน่ายจากนัน้ จะท�ำการจ่ายยาตัวนัน้ แทนโดยอัตโนมัติ
ที่เลิกจาหน่ ายจากนั้นจะทาการจ่ายยาตัวนั้นแทนโดยอัตโนมัติ
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Sarayut Thawitangkkul et al. TMT for generic substitution

รูปที่ 2 แผนภาพกระบวนการเปลีย่ นยาระดับสามัญ (Generic substitute) ด้วยระบบเดิมและระบบใหม่

ผลการวิจัย

จากข้อมูลการสัง่ ยาผูป้ ว่ ยในผ่านระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีรายการยา
ทีม่ กี ารเปลีย่ นรหัสทัง้ หมด 91 รายการ และจ�ำนวนใบสัง่ ยา
ทีแ่ พทย์สงั่ รายการยาเหล่านีท้ งั้ หมด 36,460 ใบ จากคนผูป้ ว่ ย
ทัง้ หมด 15,925 คน เนือ่ งจากการกระจายตัวของเวลามีความ
เบ้มากจึงท�ำการตัด outlier ออก โดยข้อมูล Q1=8, Q2=22,
Q3=67 และ IQR=59 เมือ่ ค�ำนวณหาเวลาต�ำ่ สุด Q1-3IQR
จะเท่ากับ -169 และเวลาสูงสุด Q3+3IQR จะเท่ากับ 244
ซึง่ ท�ำการตัดใบสัง่ ยาออกไปจ�ำนวน 2,167 ใบ ผลการศึกษา
พบว่า ระยะเวลาเฉลีย่ (Mean) ตัง้ แต่แพทย์สงั่ ยาถึงห้องยา
จ่ายยาขึน้ หอผูป้ ว่ ย คือ 40.60 นาที ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(SD) 49.87 นาที และ ค่ามัธยฐาน (Median) 20.00 นาที
นอกจากนีจ้ าก แผนภาพกระบวนการเปลีย่ นยาระดับสามัญ
(Generic substitute) ด้วยระบบเดิมและระบบใหม่ พบว่า
ในกระบวนการทีพ่ ยาบาลโทรแจ้งแพทย์เพือ่ ให้เปลีย่ นยาใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที จากการสอบถามพยาบาลทีห่ อผูป้ ว่ ย ซึง่ เป็น
ตัวเลขประมาณการณ์เวลาที่จะสามารถลดลงได้เมื่อมีการน�ำ
ระบบใหม่มาปรับใช้

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาพบว่ากระบวนการใช้รหัส GPU แทนการ
ใช้ TPU ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นบริษทั ยา จะตัดขัน้ ตอนการท�ำงานลง
คือขัน้ ตอนทีห่ อ้ งยาต้องแจ้งไปยังหอผูป้ ว่ ยให้ทำ� การแจ้งแพทย์
สัง่ หยุดยาเดิมแล้วสัง่ ยาในรหัสใหม่ ท�ำให้ระยะเวลาในการสัง่ ยา
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของแพทย์บนหอผูป้ ว่ ยลดลง
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ประโยชน์เพิม่ เติมของกระบวนการเปลีย่ นยาโดยใช้ GPU
จะใช้ได้ในระบบสัง่ ยา CPOE ของผูป้ ว่ ยนอกกรณีมใี บเติมยาให้
ผูป้ ว่ ยมารับยาเป็นรอบๆ กรณีการเปลีย่ นบริษทั ยา เดิมห้องยา
ต้องใช้วิธีน�ำใบเติมยานั้นมาคีย์ใหม่โดยจ่ายยาตัวใหม่ แต่
กระบวนการนีจ้ ะลดงานในขัน้ ตอนนีล้ ง โดยระบบจะท�ำการแทน
ยาทีม่ ใี นปัจจุบนั ให้อตั โนมัติ
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Visuta Natesuwan et al. Dental health record system

The development of electronic medical record system in
dental at faculty of dentistry western university
Visuta Natesuwan, Thitaree Sirisrisornchi
Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University

Abstract

This research paper investigates and describes the concept
of Electronic dental medical record system. The main
purposes of this study are 1) to study the conditions of
Dental Medical Record System at Faculty of Dentistry- Western
University, Bangkok, Thailand, 2) to study the demand
levels of The Electronic Dental Medical Record System at
Faculty of Dentistry- Western University, Bangkok, Thailand,
3) to maintain and develop The Electronic Dental Medical
Record System at Faculty of Dentistry- Western University,
Bangkok, Thailand, and 4) to report study results and
satisfaction level of using The Electronic Dental Medical
Record System at Faculty of Dentistry Western University,
Bangkok, Thailand.
The research was conducted using a mixed method, the
combination of Qualitative Method and Quantitative Method
under the concept of System Development Life Cycle:
SDLC. The results demonstrates that the developed
Electronic Medical Record System is not only able to respond
to the users’ needs, but also resolve users’ problem
perfectly. By conducting the regular sers’ satisfaction and
opinion surveys toward the system of The Electronic Dental

Medical Record System at Faculty of Dentistry- Western
University, Bangkok, Thailand with the sample group of
professors, dental specialists and the clinical support dental
assistants, four frameworks are executed for measuring
performance and evaluation as follows. Functional testing:
users, in over all, are highly satisfied with the developed
system at the average 4.07 of satisfaction scores.
Functional requirement testing: the developed system
significantly fulfilled users’ requirements at the average 4.48
of satisfaction scores. Usability testing: the developed
system is exceptionally ease of use at the average 4.43 of
satisfaction scores. Security Testing: the developed system
is exceptionally ease of use at the average 4.43 of
satisfaction scores.
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การพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิสุตา เนตรสุวรรณ, ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน และการเบิกชดเชยค่าบริการ
สาธารณสุขในระบบ Diagnosis Related Groups (DRGs)
เป็นกระบวนการส�ำคัญ หากมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นย�ำ
และตรงเวลา จะท�ำให้โรงพยาบาลมีรายรับครบถ้วนตามฎีกา
ที่ตั้งเบิก โดยไม่ถูกตัดทอนค่ารักษาพยาบาลอันเป็นสาเหตุ
จากความล่าช้าและความผิดพลาดของข้อมูลโดยไม่จำ� เป็น ข้อมูล
จากการประเมิน
เวชระเบียนควรได้รบั การแจ้งผลกลับไปยังแพทย์เจ้าของไข้
พยาบาล เจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จะได้ทราบถึงข้อผิดพลาด
ในหัวข้อต่างๆ ของการประเมิน และเป็นการเก็บข้อมูลไว้
เพื่ อ พั ฒ นาวิ ธี ก ารบั น ทึ ก เวชระเบี ย นให้ ไ ด้ ม าตรฐานต่ อ ไป
ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการศึกษาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชอื่ โปรแกรม
ติดตามเวชระเบียนผูป้ ว่ ยใน หรือ WRW Inpatient Medical
Record Tracking โดยใช้ภาษา PHP บนฐานข้อมูล MySQL
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการติดตามเวชระเบียนผูป้ ว่ ยในหลังจาก
จ�ำหน่ายออกจากหอผูป้ ว่ ย ในขัน้ ตอนต่างๆ จนถึงขัน้ ตอนการ
เก็บแฟ้มเวชระเบียนเข้าแผนกเวชระเบียนทางการแพทย์ เพือ่ ให้

บทน�ำ

ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการจัดท�ำ
ฐานข้อมูลบันทึกสุขภาพ หรือระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ของแพทย์ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ ภาคอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้มีความครบถ้วน เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพทุกกลุ่มและ
ให้ความส�ำคัญต่อการแพร่หลายของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และข้อมูล
สารสนเทศ โดยระบบสารสนเทศเปรียบเสมือนเครือ่ งมือส�ำคัญ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพของงานเพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหา
และบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผน จัดระบบงาน และการ
ควบคุมก�ำกับดูแล ช่วยลดช่องว่างระหว่างผูด้ อ้ ยโอกาสในพืน้ ที่
ผูป้ ระสานงาน: วิสตุ า เนตรสุวรรณ, คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170 (โทร. +66-2-8002840-60; E-mail address:
tatal2.vn@gmail.com)
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ผูเ้ กีย่ วข้องได้ทราบถึงต�ำแหน่งของเวชระเบียนดังกล่าวถึงขัน้ ตอนใด
ผูร้ บั ผิดชอบคือใคร และมีปญ
ั หาข้อขัดข้องอย่างไร เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ก่อนทีจ่ ะพ้นก�ำหนดระยะเวลาการส่งเบิก จากผลการศึกษาพบว่า
“โปรแกรมติดตามเวชระเบียนผูป้ ว่ ยใน” สามารถติดตามแฟ้ม
เวชระเบียนทีล่ งทะเบียนในระบบได้เป็นอย่างดี จากผลการติดตาม
ระยะเวลาการสรุปแฟ้มผู้ป่วยหลังจ�ำหน่ายจนสิ้นสุดกระบวน
ใช้เวลาเฉลีย่ 9 วัน มากทีส่ ดุ 22 วัน น้อยทีส่ ดุ 5 วัน และ
มีความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมในขั้นดี โดยมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจ 4.36 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 0.64
แต่อย่างไรก็ตามโปรแกรมนีย้ งั ต้องมีการพัฒนาเพิม่ คุณสมบัติ
การส่งข้อมูลแบบ Real time ไปยังผูเ้ กีย่ วข้องอีกต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบติดตาม, เวชระเบียน,
ผูป้ ว่ ยใน, กลุม่ โรควินจิ ฉัยร่วม, ค่าบริการสาธารณสุข

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2563

ทุรกันดารส�ำหรับการใช้ระบบเพือ่ ติดต่อประสานงานในกรณีไม่มี
แพทย์เฉพาะทาง การส่งต่อผู้ป่วยที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
เวชระเบียนประวัตแิ ละแลกเปลีย่ นกันได้ สามารถทราบประวัติ
ของผูป้ ว่ ยได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา และการใช้สทิ ธิใ์ นการเบิกจ่ายกองทุน
ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบการเบิกจ่ายยาของผูป้ ว่ ยในกรณีทมี่ ี
การเวียนขอเบิกตามโรงพยาบาลต่างๆ อีกทัง้ การติดตามในกรณี
มีโรคระบาดหรือโรคติดต่อได้อย่างรวดเร็วทันเวลา โดยการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทุกวันนี้ได้จัดท�ำขึ้นเองยังไม่เชื่อมโยง
ข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ทงั้ หมด
บางองค์กรต้องการระบบสารสนเทศใหม่ทั้งหมด ขณะที่บาง
องค์กรเพียงแค่ต้องการที่จะปรับปรุงจากระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว
ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ เพือ่ บูรณาการเชือ่ มต่อผสมผสาน
กันให้การปฏิบตั งิ านในระดับต่างๆ กลายเป็นระบบงานทีไ่ ร้รอย
ตะเข็บ (Seamless System) ซึง่ ในทางปฏิบตั แิ ล้วองค์กรกลับต้อง
เผชิญปัญหาในการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน เช่น การปรับแต่ง
กระบวนการท�ำงาน หรือแม้กระทั่งแรงต้านทานจากบุคลากร
ซึง่ เป็นผลลบในการสร้างความล่าช้า การสูญเสียต่างๆ จนอาจ
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จะต้องตัดสินใจยกเลิกการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน
ดังนัน้ องค์กรจึงมีความต้องการผสมผสานเทคโนโลยีให้ทำ� งาน
ได้ตามความต้องการของงาน ทัง้ งานประจ�ำวันและการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ที่ซับซ้อน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนสอดรับต่อปัญหาและแรงกดดันของการ
เปลีย่ นแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งการน�ำระบบสารสนเทศมาช่วยพัฒนาการเก็บข้อมูล
กิจกรรมการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยปัจจุบนั ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ
จากการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบคอมพิวเตอร์เพราะขาดข้อมูล
ที่ส�ำคัญจากแพทย์ จากการการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
การวินจิ ฉัยโรค อีกทัง้ ความยุง่ ยากของการบันทึกมีความยุง่ ยาก
จากขัน้ ตอนการใช้หรือไม่ตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของ
ผู้ใช้ระบบ ท�ำให้กลายเป็นอุปสรรคแทนการเป็นเครื่องมือ
เพือ่ การเพิม่ ศักยภาพหรือแก้ไขปัญหาการด�ำเนินงานทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ดังนั้นสถานพยาบาลที่มีแนวโน้มพัฒนาระบบเวชระเบียนเป็น
อิเล็กทรอนิกส์จงึ ต้องมีการศึกษาสภาพการณ์ ความเป็นไปได้
และความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ จากผลการศึกษา
ผูศ้ กึ ษาจึงตระหนักถึงความส�ำคัญของการน�ำระบบสารสนเทศ
เพือ่ การจัดการข้อมูลผูป้ ว่ ยเข้ามาใช้ โดยเลือกคลินกิ ทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เนื่องจาก
มีความหลากหลายของการรักษาและการบริหารจัดการระหว่าง
โรงพยาบาลกับการเรียนการสอนเพือ่ รองรับการตัดสินใจ บริหาร
จัดการ ก�ำกับ และประเมินผล จึงออกแบบและพัฒนาจัดความ
สมดุลให้ได้ระหว่างระบบใหญ่และระบบย่อยไม่ให้เป็นภาระกับ
ผู้จัดเก็บและป้อนข้อมูล อีกทั้งสามารถสะท้อนปัญหาและ
ภาพการด�ำเนินงานได้ ขณะเดียวกันหน่วยงานแต่ละระดับก็ตอ้ ง
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ดว้ ย

วัตถุประสงค์การศึกษา

1.) เพือ่ ศึกษาสภาพการณ์ระบบเวชระเบียน คลินกิ ทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
2.) เพื่อศึกษาความต้องการระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
คลินกิ ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
3.) เพือ่ พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินกิ ทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
4.) เพือ่ ศึกษาผลและความพึงพอใจในการใช้ระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์

ขอบเขตของการศึกษา

1.) ด้านเนือ้ หา การศึกษาวิจยั นีศ้ กึ ษาแนวคิดและทฤษฎีระบบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(SDLC) หลักการของภาษาPHP คลินกิ ทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ความพึงพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.) ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา
เลือกกลุม่ ประชากร โดยมีเงือ่ นไขดังนี้
- เป็นอาจารย์ทนั ตแพทย์ภาคคลินกิ และเจ้าหน้าทีส่ นับสนุน
งานคลินกิ ทันตกรรมคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
- มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบส่วนงานคลินกิ ทันตกรรม
3.) ด้านระเบียบวิธวี จิ ยั การศึกษาวิจยั นีม้ ขี นั้ ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการณ์และความต้องการของ
ระบบเวชระเบียน คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)
ขัน้ ตอนที่ 4 สรุปผลและปรับปรุงแก้ไข

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การด� ำ เนิ น การวิ จั ย ภายใต้ ก รอบของการพั ฒ นาระบบ
(System Development Life Cycle : SDLC) รูปแบบน�ำ้ ตก
(Adapted Waterfall Model) ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน มีราย
ละเอียดดังนี้
1.) การวางแผนระบบ (Project Planning Phase) ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ สภาพการณ์ ความเป็นไปได้และความ
ต้องการในการพัฒนาระบบทีโ่ ดยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
เพือ่ พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
2.) การวิเคราะห์ระบบ (Analysis Phase) การวิเคราะห์ความ
ต้องการเพือ่ พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยน�ำข้อมูล
การวิจยั เชิงปริมาณ(Quantitative Method) จากการน�ำเครือ่ งมือ
แบบสอบถามการพั ฒ นาระบบเวชระเบี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และแบบสอบถามประเมินระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับ
กลุม่ ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ และน�ำข้อมูลการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) จากการน�ำแบบสัมภาษณ์
เพื่อพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แนวคิดของ
สุรางค์ จันทวานิช (2540) และนงลักษณ์ วิรชั ชัย (2546)
วิเคราะห์สภาพการณ์ ความเป็นไปได้และความต้องการในการ
พัฒนาระบบ
4.) การปรับใช้ระบบ (Implementation Phase) ผูศ้ กึ ษาตรวจ
สอบความสอดคล้องและความผิดพลาดของระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของ Hardware
Software อุปกรณ์ ติดตัง้ ระบบ และตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบกับอุปกรณ์ สรุปรายงานการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึ้น
และประเมินการใช้งานของระบบโดยใช้แบบประเมินระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินกิ ทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
5.) การบ�ำรุงรักษาระบบ (Maintenance Phase) ผูศ้ กึ ษา
ก�ำหนดแนวทางการบ�ำรุงระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินกิ
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ทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นโดยจัดท�ำแบบฟอร์มการ
ร้องขอปรับปรุงระบบให้แก่แผนกเวชระเบียนใช้ในกระบวนการ
บ�ำรุงรักษาซึง่ มีกระบวนการดังนี้ 1.) แจ้งค�ำร้องขอปรับปรุงระบบ
ด้วยแบบฟอร์มการร้องขอ 2.) แผนกเวชระเบียนเก็บรวบรวม
ค�ำร้องขอโดยแยกเป็นกรณีเร่งด่วนและปกติ 3.) ส่งเรื่องต่อ
แผนกสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึกษาพบว่า สภาพการณ์งานเวชระเบียนของ
คลินิกทันตกรรมในปัจจุบันข้อด้อยคือ อุปกรณ์และเครื่องมือ
สนับสนุนงานระบบสารสนเทศไม่เพียงพอ และข้อดี คือ ข้อมูล
เวชระเบียนสามารถน�ำไปใช้เพือ่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
โดยการพัฒนาระบบระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์นอกจาก
การเข้าใจถึงสภาพปัญหาและความเป็นไปได้แล้วยังต้องพัฒนา
ควบคูไ่ ปกับความต้องการของผูใ้ ช้งานด้วย โดยความต้องการ
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านคุณสมบัติพื้นฐานของ
ระบบสารสนเทศที่มีระดับความต้องการมากที่สุดคือ ระบบฯ
มีขนั้ ตอนการท�ำงานสอดคล้องกับกระบวนการท�ำงานในปัจจุบนั
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.) สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคหน่วยงานเวชระเบียนของ
ระบบงานเดิม คือ ขาดแคลนก�ำลังคนและบุคลากรผูม้ คี วามรู้
และความเชีย่ วชาญ ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์และเครือ่ งมือ
สนับสนุน การค้นหาและติดตามทีล่ า่ ช้า การจัดการข้อมูลทีไ่ ม่มี
ประสิทธิภาพ และการสูญหายของเวชระเบียน สามารถสรุป
โดยใช้เครือ่ งมือแผนผังก้างปลา (Cause and effect Diagram)
ดังภาพที่ 1

2. กระบวนการท�ำงานของระบบใหม่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
โดยรายละเอียดดังนี้
2.1 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม
ส�ำหรับเจ้าหน้าทีเ่ วชระเบียน เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนเข้าระบบด้วย
หากลืมรหัสผ่านระบบจะให้ผใู้ ช้งานกรอกอีเมล์ (e-mail) ทีไ่ ด้
ลงทะเบี ย นไว้ เ พื่ อ ท� ำ การกู ้ ร หั ส ผ่ า น โดยสามารถใช้ ง าน
การลงทะเบียนผูป้ ว่ ยใหม่ การส่งต่อการรักษาไปยังคลินกิ ต่างๆ
งานเวชระเบียนต่างๆ รวมไปถึง การออกรายงานการเข้ารักษา/
งานเวชระเบียน
2.2 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม
ส�ำหรับเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำแผนก เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนเข้าระบบ
ด้วย หากลืมรหัสผ่านระบบจะให้ผใู้ ช้งานกรอกอีเมล์ (e-mail)
ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อท�ำการกู้รหัสผ่าน โดยสามารถใช้งาน
ลงทะเบียนการเข้ารักษาคลินกิ ทีต่ นรับผิดชอบ การค้นหาข้อมูล
ผู้ป่วย/การรักษา/สถานะช�ำระเงิน และออกรายงานเพื่อใช้
ประกอบการรักษาและเป็นหลักฐาน
2.3 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม
ส�ำหรับอาจารย์ทนั ตแพทย์
อาจารย์ทนั ตแพทย์ลงทะเบียนเข้าระบบด้วย หากลืมรหัส
ผ่านระบบจะให้ผใู้ ช้งานกรอกอีเมล์ (e-mail) ทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้เพือ่
ท�ำการกูร้ หัสผ่าน โดยสามารถใช้งานกระบวนตรวจสอบบันทึก
การรักษา เลือกบันทึกการรักษาทีต่ อ้ งการตรวจสอบ อนุมตั ผิ ล
หากพบข้อผิดพลาดจะท�ำการไม่อนุมตั แิ ละบันทึกข้อเสนอแนะ
เพื่ อ แก้ ไ ขยั ง นิ สิ ต ทั น ตแพทย์ ที่ เ ป็ น ผู ้ บั น ทึ ก แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
รวมไปถึง การค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลผูป้ ว่ ย/การรักษา/
สถานะช�ำระเงิน และออกรายงานเพือ่ ใช้ประกอบการตรวจสอบ
และศึกษาวิจยั

รูปที่ 1 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุและปัญหา (Cause and effect Diagram)
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2.4 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินกิ ทันตกรรม
ส�ำหรับนิสติ ทันตแพทย์
		 นิสติ ทันตแพทย์ลงทะเบียนเข้าระบบด้วย หากลืมรหัส
ผ่านระบบจะให้ผใู้ ช้งานกรอกอีเมล์ (e-mail) ทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้
เพือ่ ท�ำการกูร้ หัสผ่าน โดยสามารถใช้งานการบันทึกการรักษา
ผู ้ ป ่ ว ยของตนเอง จากนั้ น ส่ ง ต่ อ ไปยั ง อาจารย์ ทั น ตแพทย์
เพือ่ ตรวจสอบข้อมูล ค้นหาข้อมูลผูป้ ว่ ย/การรักษา/สถานะช�ำระเงิน
และออกรายงานเพือ่ ใช้ประกอบการรักษาและศึกษาวิจยั

3.3 การเข้ารักษาคลินกิ ต่างๆ ประกอบด้วยเมนูยอ่ ย คลินกิ ตรวจ
พิเคราะห์ คลินิกทันตกรรมบูรณะคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
คลินกิ ทันตกรรมเด็ก คลินกิ ทันตกรรมจัดฟัน คลินกิ ศัลยศาสตร์
ช่องปาก คลินกิ วิทยาเอ็นโดดอนท์ คลินกิ ปริทนั ตวิทยา และ
คลินกิ รังสีวทิ ยา ดังภาพที่ 4
￼

3. ตัวอย่างหน้าจอระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินกิ
ทันตกรรม
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นใหม่มีโครงสร้าง
ประกอบด้วย
3.1 หน้าหลักของระบบ ดังภาพที่ 2
รูปที่ 4 หน้าจอการเข้ารักษา ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
(Clinical diagnosis management
page - Eletronic Medical Record System)
3.4 รายงาน ประกอบด้วยเมนูยอ่ ย รายงานการลงทะเบียน
ผู้ป่วย รายงานการยืม-คืนเวชระเบียน รายงานการเข้ารักษา
รายงานการเข้าใช้งาน (ผูด้ แู ลระบบ/อาจารย์ทนั ตแพทย์/นิสติ
ทันตแพทย์) ดังภาพที่ 5
￼

รูปที่ 2 หน้าจอหลักของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
(Home page - Eletronic Medical Record System)
3.2 งานเวชระเบียน ประกอบด้วยเมนูยอ่ ย ข้อมูลเวชระเบียน
ผูป้ ว่ ย ยืม- คืนเวชระเบียน การจัดการฐานข้อมูล(ผูด้ แู ลระบบ/
อาจารย์ทนั ตแพทย์/นิสติ ทันตแพทย์/ข่าวประชาสัมพันธ์) ดังภาพที่ 3
￼

รูปที่ 5 หน้าจอรายงาน ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
(Report page - Eletronic Medical Record System)

รูปที่ 3 หน้าจองานเวชระเบียน ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
(Patient information management page - Eletronic
Medical Record System)

จากการสรุปผลการผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพผูศ้ กึ ษาได้ออกแบบกระบวนการงานเพือ่ รองรับผูใ้ ช้งาน
ตามสภาพปัญหาและความต้องการโดยก�ำหนดกระบวนการ
ท�ำงานต่างๆ แยกตามต�ำแหน่ง ข้อมูลน�ำเข้า การจัดการข้อมูล
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ต่างๆ รวมไปถึงการออกรายงาน หลังจากผู้ศึกษาได้พัฒนา
ระบบเสร็จสิ้นได้น�ำระบบไปทดสอบและประเมินระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 4 ส่วน คือ การทดสอบฟังก์ชนั่ การ
ใช้งาน (Functional Testing) ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ
การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน การตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน (Functional Requirement Testing) ความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก คือ ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้ถกู ต้อง เหมาะสม
ความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Testing) ความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง คือ การใช้ตัวอักษร สีของตัวอักษรและ
รูปภาพ ต�ำแหน่งการจัดวาง ขนาดของตัวอักษร และความ
ปลอดภัยของการใช้งานระบบ (Security Testing) ความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก คือ การใช้งานตามสิทธิผ์ ใู้ ช้งานระบบในระดับ
ต่างๆ ซึ่งผู้ศึกษาได้ท�ำการปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบจากผลการ
ประเมิน
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะและการประเมินความพึงพอใจระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ คลินกิ ทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ของกลุม่
ตัวอย่างจากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของระบบ ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษา
จึงท�ำการแก้ไขและพัฒนาระบบเพือ่ ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้

การอภิปรายผล

จากผลการศึกษาพบว่า การด�ำเนินระเบียบวิธวี จิ ยั เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึง่ ผูศ้ กึ ษาค้นพบว่าองค์ประกอบ
ในการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับสถาน
พยาบาลของสถาบันอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการพัฒนา
ระบบส�ำหรับสถานพยาบาลทั่วไปเช่นเดียวกับการศึกษาของ
สถาพร แสงสุโพธิ์ เนือ่ งจากสถาบันอุดมศึกษาจะด�ำเนินการ
บริหารทีม่ งุ่ เน้นเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนการงานของ
นักศึกษาแพทย์/นักศึกษาทันตแพทย์ ท�ำให้กระบวนการท�ำงาน
มีความแตกต่างและซับซ้อนออกไปจากสถานพยาบาล ทั้งนี้
ผลการออกแบบระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น
มีการจัดการข้อมูลเพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูลทีอ่ าจเกิดขึน้
ข้อมูลปรับปรุงเป็นปัจจุบนั เสมอเพิม่ ความสะดวกในการบริการ
รวมไปถึงการบริการจัดการเช่นเดียวกับการศึกษาของเมตตา
เทียนชนะไชยา และวิเชียร ชุตสิ กุล เนือ่ งจากสถานพยาบาล
ต้องใช้ขอ้ มูลเหล่านีเ้ พือ่ ช่วยพัฒนาคุณภาพการบริการให้เหมาะสม
ตลอดจนเพือ่ การรองรับการปรับใช้เทคโนโลยีแบบเครือข่ายของ
สถานพยาบาลด้วย
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ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ควรทีจ่ ะศึกษา
ประเด็นดังต่อไปนี้ ได้แก่
1. ศึกษาสภาพการณ์ระบบงานขององค์กรนั้นๆ และ
เอกสารทีใ่ ช้สำ� หรับจัดเก็บข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
2. ศึ ก ษาความพร้ อ มด้ า นอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
สนับสนุนระบบสารสนเทศ
3. การความเข้าใจขัน้ ตอนการพัฒนาระบบกับกลุม่ ตัวอย่าง
4. สรุปผลการศึกษาเป็นเอกสารและแบบจ�ำลองก่อน
ท�ำการพัฒนาระบบจริง เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
5. พัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่
สามารถเชือ่ มโยงไปสูข่ อ้ มูลรหัสโรค (ICD) และรหัสการวินจิ ฉัย
โรคร่วมนัน้ ๆ
ผูศ้ กึ ษามีความคิดเห็นว่าหากต้องการพัฒนาระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ต่อยอดจากเดิม ควรให้มีความครอบคลุมกับ
การนัดหมาย การติดตามผล การจ่ายยา การเงิน การจัดการ
เวชภัณฑ์ รวมไปถึงระบบคิวผูป้ ว่ ย เพือ่ น�ำประโยชน์จากข้อมูล
ทีจ่ ดั เก็บในระบบใช้ในการวางแผนพัฒนาคลินกิ ทันตกรรมของ
คณะทันตแพทยศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางทันตกรรมควรสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล
ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลรหัสโรค (ICD) และรหัสการ
วินจิ ฉัยโรคร่วมนัน้ ๆ เพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์ในเรือ่ งสิทธิการรักษา
พยาบาล หรือการเบิกจ่ายตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ซึง่ ช่วยให้คำ� นึงถึงต้นทุนและรายได้ในการตัดสินใจท�ำหัตถการ
ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล เพือ่ ป้องกันภาวะขาดทุนอันเกิดจาก
ผูใ้ ห้บริการตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Visuta Natesuwan et al. Dental health record system
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Abstract

Personal Health Record system and Electronic Medical
Record were conjunctively developed and connected to
the HIS system that records medical health history. This
is an internet online functioning on Android operating
system, which can be accessed anywhere and anytime.
It has an immediate interchanging data standard,
accuracy, safety, and confidentiality. Patients can
beneficially gain supportive medical care and personal
health care. The program components include details of
medical health history, annual physical checkup report,
laboratory findings with normal reference values, radiology
reports, body weight, height, BMI, blood types, doctor’s
appointment, history of drug allergy, and history of
vaccinations. Patient’s information within the program is
also useful for health care providers, although the patients
who receive health services from other hospitals,
the doctor still has decision making based on sufficient
data provided. As the data are received accurately and
quickly via this program, then the staff’s workload can be

reduced. When the annual physical checkup report
is recorded in the HIS system, the report is also linked
to the NPHR program. Sequentially, the annual checkup
report could be received by the patients without
unnecessary traveling directly to the hospital. Electronic
medical health records have been registered personally
since March 01, 2562. There 328 people were reported
that they could not complete registration on IOS
operating system because it was not flexible by Xamarin
tool. This was an obstacle for further development.
However, it was replaced by React Native that used to
support both Android and IOS operative systems
effectively.

Keywords: Personal Health Record, Electronic Health
Record ,Android, IOS
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ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล โรงพยาบาลนครพนม
พิณทิพย์ ซ้ายกลาง

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบ Personal Health Record ร่วมกับ Electronic
Medical Record โดยเชือ่ มโยงข้อมูลประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
ในระบบ HIS (HOSxP) ใช้งานบนอุปกรณ์ระบบปฏิบตั กิ าร
Android ซึ่งเป็นระบบ online ท�ำงานผ่านระบบ Internet
สามารถเข้าถึงระบบบริการได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ด้วยมาตรฐานทีแ่ ลก
เปลีย่ นกันแบบทันที เน้นความถูกต้อง ปลอดภัย เคารพความ
เป็นส่วนตัว ประโยชน์สำ� หรับผูป้ ว่ ย เพือ่ สนับสนุนการรักษา
พยาบาลหรือการดูแลสุขภาพของตนเอง ภายในโปรแกรม
ประกอบด้วย รายละเอียด ประวัตกิ ารรักษาพยาบาลทุกครัง้
การรายงานผลตรวจสุขภาพประจ�ำปี ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจง่ายแสดงค่าปกติ เทียบกับค่าทีร่ ายงานผล
ผลการอ่านของแพทย์ทางรังสีวิทยา น�้ำหนัก ส่วนสูง BMI
กลุม่ เลือด วันนัดพบแพทย์ รายการแพ้ยา รายการรับวัคซีน
ประโยชน์ส�ำหรับผู้ให้บริการ ใช้รายละเอียดข้อมูลภายใน
โปรแกรม ส�ำหรับการรักษาพยาบาลกรณีไปรับบริการต่างหน่วย
บริ ก าร ท� ำ ให้ แ พทย์ มี ข ้ อ มู ล เพี ย งพอส� ำ หรั บ การตั ด สิ น ใจ
สามารถลดภาระการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ แต่ได้ขอ้ มูลถูกต้อง

และรวดเร็ว กรณีตรวจสุขภาพประจ�ำปี เมือ่ มีการบันทึกรายงาน
ผลในระบบ HIS ข้อมูลก็จะเชื่อมโยงเข้าโปรแกรม NPHR
พร้อมๆ กัน ผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งเสียเวลามาฟังผลตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนบุคคล ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 จ�ำนวน 328 คน
พบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนให้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ
IOS ได้ เนือ่ งจากเครือ่ งมือทีใ่ ช้ Xamarin ไม่ยดึ หยุน่ ท�ำให้พฒ
ั นา
ต่อยอดค่อนข้างยาก การแก้ปัญหาคือเปลี่ยนเครื่องมือใน
การพัฒนาใช้ React Native เพือ่ ให้รองรับการท�ำงานบนระบบ
ปฏิบตั กิ าร Android และ IOS อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ: Personal Health Record , Electronic Health Record,
Android, IOS

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2563

บทน�ำ

ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์สว่ นบุคคล
เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ในการบริการทางการแพทย์ในปัจจุบนั ทัง้ นีอ้ งค์การอนามัยโลก
ได้กำ� หนดให้ระบบสารสนเทศข้อมูลทางการแพทย์ เป็นระบบ
ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนี้ โดยก�ำหนดเข้าในกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ.2554 – พ.ศ.2563 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้
ผูป้ ระสานงาน : พิณทิพย์ ซ้ายกลาง, ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
(โทร. +66-042 511 422; E-mail address: phh4801@ gmail.
com)

ขับเคลือ่ นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ตามนโยบาย
Thailand 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหลาย
ภายในโรงพยาบาล ซึง่ มีมากมายในแต่ละวัน จ�ำเป็นต้องได้รบั
การจัดการอย่างเป็นระบบและทันสมัย เช่น การจัดการฐาน
ข้อมูลคนไข้และการเชื่อมโยงข้อมูลทางการรักษาพยาบาล
ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชนทัง้ ด้านความสะดวก ความ
รวดเร็ว โดยมีการควบคุมความลับผูป้ ว่ ยและมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ทดี่ ี
โรงพยาบาลนครพนมซึง่ เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการประชาชน
โดยตรง ได้ปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงาน โดยน�ำเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มาประยุกต์ใช้รว่ มกับระบบสารสนเทศเดิม เพือ่ สนับสนุน
การจัดบริการภายในโรงพยาบาล แบบไร้รอยต่อ ลดเวลา
ลดขั้นตอนและอ�ำนวยความสะดวกทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการ
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โดยเชือ่ มโยงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ HIS ของหน่วยบริการ
ผ่าน Mobile Application เพือ่ สนับสนุนการบริการระบบสุขภาพ
อาทิเช่น ประวัตกิ ารรักษาพยาบาล, ผลตรวจสุขภาพทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร, ผลการรายงานทางรังสีวทิ ยา, น�ำ้ หนัก, ส่วนสูง, BMI,
วันนัดพบแพทย์, รายการยาทีแ่ พ้, ประวัตกิ ารรับวัคซีน เป็นต้น
ซึง่ สามารถเชือ่ มได้ทงั้ ระบบ HOSxP และ HOMEC ปัจจุบนั
ติดตั้งโปรแกรมและลงทะเบียนระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล
(Nakhonphanom Personal Health Record : NPHR) เริม่ ใช้
งานแล้ว จ�ำนวน 328 คน สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาวะและ
ติดตามการรักษาพยาบาลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ตลอดเวลา
ท�ำให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค
ได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนัน้ ภายในโปรแกรม NPHR ยังมีระบบ
สารสนเทศสุขภาพที่เป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนือ่ ง ส�ำหรับแพทย์ประกอบการติดตามและตัดสินใจรักษา
พยาบาลที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ น�ำไปสู่การมี
สุขภาวะทีด่ ี อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบนั เวชระเบียนผูป้ ว่ ยถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่เรียก เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical
Record) เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อ�ำนวยความสะดวกด้านทางการแพทย์ โดยจัดเก็บเอกสาร
เพือ่ ลดพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บข้อมูลประวัตกิ ารรักษาผูป้ ว่ ยของสถาน
พยาบาลและอ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำ� หน้าทีค่ น้ หา
เพราะถูกจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
ปัจจุบนั มีบางหน่วยบริการ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลได้ส�ำเร็จ ท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อ
การให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง นวัตกรรมโปรแกรม
ระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลโรงพยาบาลนครพนม (NPHR).
ใช้แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
บนมือถือ เพื่อให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลสามารถน�ำไปใช้
ประกอบการรักษาพยาบาล หรือใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง
ส�ำหรับสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
ส่วนใหญ่ขอ้ มูลส�ำคัญของผูป้ ว่ ย ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น ความสูง น�ำ้ หนัก กลุม่ เลือด การแพ้ยา ประวัตทิ างการ
แพทย์ของผูป้ ว่ ย ซึง่ แพทย์ตอ้ งการทราบข้อมูลเกีย่ วกับโรคภัย
ไข้เจ็บก่อนหน้านี้ เช่น ข้อมูลการใช้ยา โรคภูมแิ พ้ของผูป้ ว่ ย
การวินิจฉัยโรค และข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาในปัจจุบันเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์

Nakhonphanom Personal Health Record : NPHR เป็น
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนด้านการบริการระบบ
สุ ข ภาพ โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพด้ ว ยมาตรฐานที่
แลกเปลีย่ นข้อมูลกันได้แบบทันทีผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต มีความ
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ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าถึงได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ซึง่ ศูนย์คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบ Personal Health Record
ร่วมกับ การใช้ขอ้ มูลประวัตผิ ปู้ ว่ ย Electronic Medical Record
ในระบบ HIS โปรแกรม HOSxP แสดงบน Mobile Application
เพื่อให้สนับสนุนการดูแลสุขภาพจึงเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการ
รักษาพยาบาลการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร โดยแสดง
ค่าปกติเทียบกับค่าทีร่ ายงานผล ผลการรายงานทางรังสีวทิ ยา
น�ำ้ หนัก ส่วนสูง BMI วันนัดพบแพทย์ รายการยาทีแ่ พ้ ประวัติ
การรับวัคซีน ฯลฯ จาก HIS (HOSxP) โดยแสดงบนโทรศัพท์
มือถือของผูป้ ว่ ย ระบบ NPHR เป็นระบบบริการ online สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา เน้นความถูกต้อง ปลอดภัย เคารพ
ความเป็นส่วนตัว สามารถให้ขอ้ มูลแพทย์ได้อย่างถูกต้อง อันเป็น
ประโยชน์เมือ่ ถึงคราวจ�ำเป็น เป็นอุปกรณ์ทชี่ ว่ ยให้ทกุ คนเข้าถึง
บริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลหรือดูแลใส่ใจ
สุขภาพของตัวเอง ท�ำให้สามารถใช้ขอ้ มูลทีม่ คี วามถูกต้องรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดย
ผูท้ มี่ คี วามประสงค์เข้าใช้งานสามารถ download program จาก
google play ลงทะเบียนเข้าใช้งานและเซนตใบยินยอมเปิดเผย
ประวัตกิ ารรักษา เสนอผูร้ บั ผิดชอบอนุมตั ิ ต่อไป

กระบวนการพัฒนา

จากการส�ำรวจปัญหาการให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า
เจ้าหน้าทีม่ ภี าระงานหนัก ไม่สามารถตอบสนองการให้บริการได้
อย่างรวดเร็ว เพือ่ หาแนวทางใช้ทรัพยากรทีก่ อ่ ให้เกิดความรูใ้ หม่
โดยอาศัยเทคโนโลยี เพือ่ สร้างนวัตกรรม โดยศึกษาการวิจยั
และพัฒนา (Research and development) เพือ่ พัฒนางาน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การด�ำเนินงานเริม่ จากส�ำรวจปัญหา
ความต้องการ ระบบงานเดิมและวิเคราะห์เพือ่ สร้างระบบงานใหม่
ระบบงานเดิม ใช้ระบบกระดาษและเครื่องคอมพิวเตอร์
ในระบบเครือข่ายเชือ่ มข้อมูลหลายโปรแกรมเช่น ระบบ HOSxP,
LIS, PACs เพือ่ แสดง ประวัตเิ ก่า EMR, ผล Lab, ผล X-ray
การส่งรักษาต่อหากแพทย์ผู้ท�ำการรักษาต่างสถานพยาบาล
ต้องการประวัตเิ ก่า ญาติตอ้ งเดินทางกลับมา เพือ่ ด�ำเนินการ
ติ ด ต่ อ เขี ย นค� ำ ร้ อ งขอประวั ติ เ ก่ า และรอผู ้ มี อ� ำ นาจอนุ มั ติ
เพือ่ ส�ำเนาเอกสารเวชระเบียน ท�ำให้เสียเวลาและมีการท�ำงาน
หลายขัน้ ตอน ท�ำให้ลา่ ช้าไม่ทนั เหตุการณ์ การรายงานผลตรวจ
สุขภาพต้องคัดลอกผลทางห้องปฏิบตั กิ ารลงสมุดสุขภาพ ท�ำให้
เกิดความผิดพลาดรายงานผลผิดไม่ชดั เจน ล่าชา เพิม่ ภาระงาน
เจ้าหน้าที่
ระบบงานใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล น�ำอุปกรณ์ Mobile
Device มาพัฒนาแอพพลิเคชัน่ โปรแกรมระบบระเบียนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์สว่ นบุคคล เชือ่ มโยงข้อมูลระบบ HIS (HOSxP)
ของโรงพยาบาล สามารถใช้งานได้สะดวกท�ำงานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต มีระบบบันทึกข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล
ผลการตรวจ Lab, X-ray เสมือนดูประวัตเิ ก่าในระบบ HIS ของ
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โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์มีข้อมูลเพียงพอส�ำหรับการตัดสินใจ
อย่างรวดเร็ว
รายละเอียดการพัฒนา : เลือกเครือ่ งมือ
MySQL : ใช้สำ� หรับการจัดการฐานข้อมูล เพือ่ น�ำไปท�ำงาน
ร่วมกับ API
Lumen : ใช้พัฒนาในส่วนของ API ที่ท�ำหน้าที่ติดต่อและ
ดึงข้อมูลจาก HIS เพือ่ ส่งข้อมูลให้กบั Application
Xamarin : ใช้สำ� หรับการคอมไพล์โค๊ตจากภาษา c# ให้เป็น
Mobile Native Application
C# (Xamarin Form) : ใช้พฒ
ั นา Application ในส่วนของ
การแสดงผลส�ำหรับผูใ้ ช้งาน

รูปที่ 4 Dataflow Diagram Level 1 Process 2￼

รูปที่ 1 Authentication System

รูปที่ 5 Dataflow Diagram Level 1 Process 3

รูปที่ 2 Architecture of NPHR￼

รูปที่ 6 ER Diagram NPHR
รูปที่ 3 Dataflow Diagram Level 1 Process 1￼

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 20-27, 2020

23

Pintip Saiklang, Nakhonphanom Personal Health Record : NPHR

￼

￼ รูปที่ 7 โปรแกรม NPHR ก�ำหนด password เข้าโปรแกรม

รูปที่ 8 หน้าจอเมนูหลัก

รูปที่ 9 แสดงเมนูหลัก Dashboard￼

รูปที่ 10 แสดงเมนูหลัก Dashboard ต่อ รูปที่ 11 แสดง เมนูหลัก￼

รูปที่ 12 Time line วันทีม่ ารับบริการ รูปที่ 12 รายละเอียดการรับบริการ￼
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รูปที่ 13 แสดงการวินจิ ฉัยโรค รูปที่ 14 แสดงรายการยาทีไ่ ด้รบั ￼

รูปที่ 15 แสดงรายการ lab ถ้ามี รูปที่ 16 แสดงรายการ X-Ray ถ้ามี

รูปที่ 17 เมนูหลัก ตรวจสุขภาพ รูปที่ 18 แยกตามวันทีต่ รวจสุขภาพ

รูปที่ 19 แสดงภาวะสุขภาพ ตามวันที่ รูปที่ 20 แสดงผล lab ตามวันที่

Pintip Saiklang, Nakhonphanom Personal Health Record : NPHR

รูปที่ 21 เปรียบเทียบค่า lab ปกติ ผิดปกติ รูปที่ 22 ผล lab ต่อจากรูปที่ 21 รูปที่ 29 แสดงรายการ Lab ถ้ามี รูปที่ 30 แสดงรายการ x-ray ถ้ามี

รูปที่ 23 เมนู วินจิ ฉัยโรค รูปที่ 24 แยกโรคตามระบบร่างกาย￼

รูปที่ 25 เลือกวันทีต่ รวจ รูปที่ 26 แสดงรายละเอียดการซักประวัติ

รูปที่ 27 แสดงรายละเอียดการวินจิ ฉัย รูปที่ 28 แสดงรายการยาทีไ่ ด้รบั

รูปที่ 29 เมนู ผลตรวจ Lab รูปที่ 30 กดแช่ เลือก ผล labโชว์ dashboard

￼
รูปที่ 31 เมนูหลักประวัตกิ ารรับยา รูปที่ 32 แสดงรายการยาตามวันทีเ่ ลือก ￼

รูปที่ 33 เมนูหลัก วัคซีน รูปที่ 34 แสดงรายการวัคซีน ตามวันบริการ ￼
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อภิปราย

รูปที่ 35 เมนูตารางนัดหมาย รูปที่ 36 รายละเอียดตารางนัดรับบริการ

รูปที่ 37 เมนูหลัก เอ็กเรย์ รูปที่ 38 รายละเอียดผลการอ่านรังสีแพทย์

ผลลัพธ์

หลังจากพัฒนาโปรแกรม NPHR ส�ำเร็จ ได้ประชาสัมพันธ์
บริการรับติดตั้งทั้งภายในโรงพยาบาลและเชิงรุกตามสถาน
ประกอบการ ตัง้ แต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีจำ� นวนผูต้ ดิ ตัง้
และลงทะเบียน ทัง้ หมด 328 คน ประกอบด้วยผูใ้ ช้สทิ ธิ์ แต่ละ
ประเภท ดังนี้ ข้าราชการ จ�ำนวน 128 คน ประกันสังคม จ�ำนวน
101 คน บัตรทอง 49 คน ปัญหาทีพ่ บคือ ส่วนใหญ่ใช้อปุ กรณ์
มือถือระบบปฏิบัติการ IOS แต่โปรแกรม NPHR รองรับ
การท�ำงานบนมือถือระบบปฏิบตั กิ าร Android
จากแบบส�ำรวจความต้องการผูใ้ ช้ในเดือน สิงหาคม 2562
จ�ำนวน 100 ฉบับ พบว่า มีความพึงพอใจการใช้บริการระดับมาก
และมากทีส่ ดุ ร้อยละ 89.00 แยกเป็น เพศชาย ร้อยละ 22
หญิงร้อยละ 78
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โปรแกรมระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
Nakhonphanom Personal health Record : NPHR
เป็นนวัตกรรมซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพือ่ แก้ไขปัญหาตามความต้องการ
ผู้ใช้ มีการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ โดยน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยประยุกต์ น�ำเสนอในรูปแบบ Mobile
application เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาการใช้ เ อกสารและลดขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานเดิม เนื่องจากระบบ NPHR สามารถแสดง
รายละเอียดข้อมูลประวัตผิ ปู้ ว่ ยเสมือนอยูใ่ นโรงพยาบาล มีการ
จัดท�ำ dashboard ในหน้าจอแรกทีร่ วมรายละเอียดต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ
ไว้โดยเจ้าของประวัติ สามารถก�ำหนดรายการความต้องการ
ได้ดว้ ยตนเอง เช่น กลุม่ เลือด น�ำ้ หนัก ส่วนสูง BMI การแพ้ยา
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการอ่านทางรังสีวิทยา
วันนัดพบแพทย์ เป็นต้น มีระบบการรักษาความลับผูป้ ว่ ยอย่าง
ปลอดภัย หลังจากพัฒนาเสร็จได้ทดลองใช้ในกลุม่ ผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลนครพนม เพือ่ รับข้อเสนอแนะการแก้ไข
ข้อบกพร่อง และน�ำเสนอในงานนวัตกรรมระดับเขต 8 ปัจจุบนั
มีผตู้ ดิ ตัง้ และลงทะเบียนใช้งานจริงจ�ำนวน 328 คน นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารติ ด ตั้ ง โปรแกรมให้ ห น่ ว ยบริ ก ารอื่ น ทดลองใช้ ง าน
อีกเช่น โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลหนองบัวล�ำภู และ
โรงพยาบาลพัทลุง

บทสรุป

จากการศึ ก ษางานวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) ได้พฒ
ั นานวัตกรรมซอฟแวร์ โปรแกรมระบบ
ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เพื่อแก้ปัญหาการ
ปฏิบตั งิ าน ท�ำให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ในองค์กร เมือ่ ใช้งานได้ระยะ
หนึง่ พบว่า มีจำ� นวนผูล้ งทะเบียนน้อย เนือ่ งจากผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่
ใช้ระบบปฏิบตั กิ าร IOS เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ Software และ
จูงใจให้มผี ใู้ ช้บริการมากขึน้ จึงปรับปรุงเครือ่ งมือในการพัฒนา
เพือ่ ให้รองรับทัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร Android และ IOS
ผลลัพธ์ หลังปรับปรุงโปรแกรม NPHR ให้สามารถรองรับการ
ท�ำงานในระบบปฏิบตั งิ าน Android และ IOS โดยเพิม่ เมนูการ
ดูแลสุขภาพให้ผู้ป่วยสามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง เช่น
น�้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว การฉีดวัคซีนที่หน่วยงานอื่น โดยมี
รายการวัคซีนให้เลือก เป็นต้น ปัจจุบนั สามารถลงทะเบียน ระบบ
ปฏิบตั กิ าร IOS ได้ จ�ำนวน 125 คน และระบบปฏิบตั กิ าร
Android ได้ 378 คน รวมทัง้ หมด 503 คน สรุปหลังพัฒนา
โปรแกรม NPHR ให้รองรับระบบปฏิบัติการ IOS ภายใน
3 สัปดาห์ สามารถเพิม่ จ�ำนวนผูล้ งทะเบียนได้ ร้อยละ 34.79
และจากการส�ำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS
จ�ำนวน 129 คน พบว่า พึงพอใจการใช้งาน โปรแกรม NPHR
มากและมากทีส่ ดุ ร้อยละ 92.72

Pintip Saiklang, Nakhonphanom Personal Health Record : NPHR

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลนครพนม ที่ให้การสนับสนุนและขอบคุณทีมงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ แก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ให้บทความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
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Reducing waiting time out patient department service in
community hospital
Prawat Kithammakunnit
Dan Makham Tia Hospital, Kanchanaburi

Abstract

Waiting time for an outpatient department in a government
hospital is a pain point for everyone. There is a lot of
problem solving for reducing wait times but almost
unfulfilled. Most hospitals are congested, waiting time
exceeds 3 hours. This is a vicious cycle. Danmakhamtia
Hospital is moving towards digital transformation. Paperless,
Kiosks for self-registration, vital sign automation, online
registration, electronic queues have been implemented.
Queue displays represent a very high investment cost,
but can only reduce the waiting time by a few minutes.
Congestion of patients remains a proble. We plan

to change the work process to reduce wait times.
We are able to reduce waiting times and we can
guarantee time for patient service. The total duration
of the OPD time is less than 30 minutes. The patient
was satisfied with our medical service.

Keywords: waiting time, out patient department, service
level agreement, community hospital
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การลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาแบบผู้ป่วยนอก
ในโรงพยาบาลชุมชน
ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ

โรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้ จังหวัดกาญจนบุรี

บทคัดย่อ

ระยะเวลาการรอคอย หรือระยะเวลาการรับบริการของผูป้ ว่ ยใน
สถานบริการหรือโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นปัญหาเรื้อรังและ
เป็นปัญหาส�ำหรับทุกโรงพยาบาล มีการคิดวิธี หรือการปรับ
กระบวนการท�ำงานกันมากมาย รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้
แต่กย็ งั ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรือ่ งนีไ้ ด้อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก
ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี ไม่พึงพอใจ บุคลากร
เหนื่อยล้า วนเป็นวงจรอุบาทว์ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
ได้นำ� เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการผูป้ ว่ ยนอกหลายอย่าง เช่น
ระบบ paperless ระบบจองคิวonline ตูล้ งทะเบียนด้วยตนเอง
ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เงินลงทุนไปหลายล้านบาท แต่ระยะ
เวลารอคอยกลับลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยังมีความแออัด
ในแผนกผูป้ ว่ ยนอกอยู่ เราจึงใช้ขอ้ มูลระยะเวลาการรับบริการที่

บทน�ำ

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
30 เตียง มีจำ� นวนผูป้ ว่ ยนอกเฉลีย่ 312 คนต่อวัน มีแพทย์ 4 คน
พยาบาล 35 คน นักเทคนิคการแพทย์ 4 คน เภสัชกร 4 คน
เนือ่ งจากมีบคุ ลากรน้อยเมือ่ เทียบกับปริมาณงานทีม่ ใี นแต่ละวัน
จึงจ�ำเป็นต้องหาวิธที จี่ ะให้ทำ� งานได้อย่างราบรืน่ รวดเร็ว บุคลากร
ไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป จึงมีการท�ำ digital transformation
เพือ่ ให้การท�ำงานทีง่ า่ ยและลดขัน้ ตอนบางอย่างลง จึงมีการท�ำ
Electronic medical record จนน�ำไปสูก่ ารเลิกใช้เวชระเบียน
ผู้ป่วยนอก (paperless) และมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ ลดความแออัดของผูป้ ว่ ย
นอกและลดระยะเวลาการรอคอยลง เช่น การจองคิว online
ผ่าน MOPH connect (online appointment) ซึง่ อยูใ่ น line
application การมีตู้ kiosks ส�ำหรับการลงทะเบียนด้วยตัวเอง
(self registration) ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ (Queue display ,
ผูป้ ระสานงาน : ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ, โรงพยาบาลด่านมะขาม
เตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260 (โทร. +66-034-672-612;
E-mail address: doctorprawat_k@yahoo.com)

บันทึกในระบบ HIS ของโรงพยาบาลมาวิเคราะห์และปรับระบบ
การท�ำงานใหม่ทงั้ หมด ท�ำให้ระยะเวลารอคอยลดลงอย่างชัดเจน
ผูป้ ว่ ยพึงพอใจมากขึน้ และสามารถประกันเวลาการให้บริการ
เริม่ ตัง้ แต่เดินเข้าโรงพยาบาลจนกระทัง่ เดินออกจากโรงพยาบาล
ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีไม่วา่ จะมารับบริการช่วงเวลาใดก็ตาม

ค�ำส�ำคัญ : ระยะเวลารอคอย, แผนกผูป้ ว่ ยนอก, ประกันเวลา,

โรงพยาบาลชุมชน

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2563

Queue application) หลังจากที่ท�ำทุกอย่างที่สามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในแผนกผูป้ ว่ ยนอกแล้ว พบว่าระยะเวลารอคอยเฉลีย่
กลับไม่ลดลงอย่างทีค่ าดหวังกันคือ ก่อนท�ำ digital transformation
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 99.72 นาที หลังจากท�ำ digital
transformation ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ 84.59 นาที แต่ผปู้ ว่ ย
มีความพึงพอใจในบริการมากขึน้ จากสถานทีท่ ดี่ ขี นึ้ สะอาดขึน้
การรู้คิวตัวเองชัดเจน พฤติกรรมบริการดีขึ้น แต่ผู้บริหาร
โรงพยาบาลยังไม่พึงพอใจมากนัก อยากให้ความแออัดลดลง
มากกว่านี้ อยากให้การให้บริการรวดเร็วทีส่ ดุ ในขณะทีก่ ารบริการ
ยังมีคุณภาพอยู่ จึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงานใหม่
ท�ำให้ระยะเวลารอคอยลดลง จนสามารถประกันเวลาในการ
รับบริการได้

การทบทวนวรรณกรรม

ระยะเวลารอคอยแปรผันกับความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยทัว่ โลก
ไม่วา่ จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ดี ดังนัน้ ถ้าระยะเวลา
รอคอยใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ ก็จะได้ความพึงพอใจต่อผูร้ บั บริการสูงสุด
ปริมาณผูป้ ว่ ยมากขึน้ หมายถึงรายได้ทจ่ี ะเข้าโรงพยาบาลมากขึน้ ตาม
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แต่บริบทหรือระบบบริการในประเทศไทยและต่างประเทศ
ค่อนข้างต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการรับบริการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถึงบริการทีง่ า่ ย วัฒนธรรม
การดูแลป้องกันสุขภาพที่ไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมการเข้ารับ
บริการทีโ่ รงพยาบาล จ�ำนวนบุคลากร Prof. Dr. Sanjeev 1,
1Rashmi Yadav 2, Rafat Mohebbifar 3, ค่าใช้จา่ ยในการเข้า
รับบริการ ซึง่ แตกต่างกันค่อนข้างมาก ท�ำให้บทความของต่าง
ประเทศจึงน�ำมาใช้หรือน�ำมาประยุกต์ได้ยาก แต่สงิ่ ทีเ่ หมือนกัน
คือการหาคอขวดของการบริการและพยายามทีจ่ ะท�ำให้คอขวด
ของบริการนั้นหายไป เพื่อให้ได้เวลาที่เร็วที่สุด Tatsanai
Prayoonhong Paiboon Doasodsai 4, กรณิภา ยืนย, พรนภา
เพชรไทย 5, ดวงกมล สายเทพ 6,เสาวลักษณ์ มนูญญา
7, Parittra Manmor 8, ไซนับ ศุภศิริ 9, ปอแก้ว เรืองเพ็ง 10

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

1) ความหมายของระยะเวลารอคอยคือนับตั้งแต่ผู้ป่วยเดิน
เข้าโรงพยาบาล จนกระทัง่ จบกระบวนการรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก
แบ่งผูป้ ว่ ยเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีไ่ ม่มี investigation และ
กลุม่ ทีม่ ี investigation
2) เรียกประชุมผูเ้ กีย่ วข้องในกระบวนการรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน พยาบาลซักประวัติผู้ป่วยนอก แพทย์
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร เภสัชกร เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน เจ้าหน้าที่
เวรเปล ชี้แจงเหตุผลในการปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานเพื่อลด
ระยะเวลารอคอยและความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยสูงสุด
3) วิเคราะห์ขอ้ มูลเดิม ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ระยะเวลารอ
คอยแต่ละจุดบริการ ขัน้ ตอนการรับบริการ
4) เพิม่ เวลาการท�ำงานจากเดิม 9.00 – 16.00 น. พักกลางวัน
1 ชัว่ โมง เป็น 7.00 – 17.00 น. ไม่พกั กลางวัน
5) เหลือ่ มเวลาการเข้าท�ำงาน แพทย์คนที่ 1 ท�ำงาน 7.00-14.00 น.
แพทย์คนที่ 2 เริม่ 8.00-15.00 น. แพทย์คนที่ 3 เริม่ 9.00-17.00 น.
ไม่พกั กลางวัน
6) ทีมบุคลากรอืน่ เหลือ่ มเวลาท�ำงานตามแพทย์
7) จัดการระบบนัดผูป้ ว่ ยให้เฉลีย่ ไปเท่าๆกันในแต่ละชัว่ โมง
8) ให้ความรูผ้ ปู้ ว่ ยทีไ่ ม่ฉกุ เฉินทีw
่ alk in ให้มาในช่วงเวลาบ่าย
เพือ่ ไม่ให้ตรงกับเวลาทีน่ ดั ผูป้ ว่ ยมาเจาะเลือดในช่วงเช้า
9) Lean process ลดระยะเวลารอคอยที่เป็นขยะ ที่ไม่มี
ประโยชน์สำ� หรับผูป้ ว่ ย แต่ยงั ให้ความส�ำคัญกับเวลาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เช่น เวลาในการพบแพทย์ เวลาทีใ่ ช้ในการให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพ
เรือ่ งยา
10) ช่องทางด่วน green channel ส�ำหรับบางโรคทีโ่ ดยเฉลีย่
ใช้เวลาในการรับบริการน้อย เช่น กลุม่ โรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
ส่วนบน ผู้ที่มาตรวจเพื่อรับใบรับรองแพทย์ ผู้ป่วยที่มารับ
ใบส่งต่อ เป็นต้น ให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับบริการและออกจาก
โรงพยาบาลให้เร็วทีส่ ดุ ซึง่ จะท�ำให้ระยะเวลารอคอยรวมเฉลีย่
ลดลง
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ผลลัพธ์ที่ได้

ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ 27 นาที ซึง่ ระยะเวลารอคอยได้
ลดลงอย่างมาก มากกว่า 50% ท�ำให้ผมู้ ารับบริการพึงพอใจ
ในบริการมากขึ้น และสามารถประกันเวลาที่มารับบริการได้
service level agreement
1. มารับบริการทุกช่วงเวลา ถ้าไม่มี investigation ใช้เวลา
ไม่เกิน 30 นาที
2. มารับบริการทุกช่วงเวลา ถ้ามี investigation ใช้เวลาไม่เกิน
45 นาที
หลังจากประกาศการรับประกันเวลาแล้ว สามารถท�ำเวลา
ได้จริงอยูท่ ี่
ถ้าไม่มี investigation ท�ำได้ 96.4%
ถ้ามี investigation ท�ำได้ 84.5 %
บทสรุป บริบทของโรงพยาบาลในประเทศไทย ซึง่ มีระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท�ำให้คนไทยสามารถเข้าถึงระบบ
บริการทางด้านสาธารณสุขได้งา่ ย จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการ
ในโรงพยาบาลมีเป็นจ�ำนวนมากและไม่สามารถจ�ำกัดปริมาณ
ผูป้ ว่ ยได้ โรงพยาบาลรัฐบาลต่างมีปญ
ั หาเรือ่ งของความแออัดของ
ผูป้ ว่ ยนอก ระยะเวลารอคอยทีน่ านมาก และยังไม่มโี รงพยาบาล
ไหนสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามออกนโยบายให้มี การท�ำ digital
transformation และ smart hospital เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
แต่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยได้ท�ำให้เห็นแล้วว่าการท�ำตาม
นโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้วยังไม่สามารถลดระยะเวลารอคอย
ได้อย่างชัดเจน โรงพยาบาลต่างๆ ต้องรูป้ ญ
ั หาของตัวเอง รูว้ า่
คอขวดของการบริการอยูต่ รงไหนและจ�ำเป็นต้องเปลีย่ นแปลง
กระบวนการ ขัน้ ตอน เพือ่ ทีจ่ ะลดระยะเวลารอคอยให้ได้ซงึ่ แต่ละ
โรงพยาบาลแตกต่างกันและต้องปรับตามบริบทของตนเอง
ตารางระยะเวลารอคอยตามกระบวนการรับบริ การและการ

ตารางที่ 1 ระยะเวลารอคอยตามกระบวนการรั
บบริการ
เปลี่ยนแปลง(นาที)
ขั้นตอน
บริ การ
ลงทะเบียน
รอซัก
ประวัติ
ซักประวัติ
รอตรวจ
เวลาตรวจ
รอรับยา
จ่ายยา
ทั้งหมด

Analog

Digital

Digital+lean

12.20
32.86

0.56
33.21

0.55
4.96

[1]

[2]

4.75
30.34
3.55
12.66
3.36
99.72

4.82
26.51
3.77
12.52
3.20
84.59

4.48
7.47
3.52
4.33
3.11
28.42

Service level agreement out patient service
SLA
No
investigation
With
investigation

REFEREN

ทำได้
1602

ทำไม่ได้
59

%ทำได้
96.4

1403

258

84.5

[3]
[4]
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Development of automatic queue system
Nakhonphanom Hospital
Pintip Saiklang
Computer and Information Center, Nakhonphanom Hospital

Abstract

The information technology was implemented for data
interchange to enhance service efficiency, in terms of
comfort and speed, of the outpatient unit. The services
had done by reducing the working process, time, and
congestion. Consequentially, the clients and service
providers were well facilitated. It could resolve issues of
the complicated working process, client identification error,
and long waiting time to consult doctor occurrent by HIS
system (HOSxP) as well as the problem of doctor's
appointment system. Therefore, the automatic queue
machine that links the hospital's database was designed
to facilitate the clients by using the concept of process
flow adjustment. A "Single Queue" is a digital ticket with
only one queue number that can be taken since the clients
have entered into the hospital until they left. This can
resolve the queuing process, which is in the transition
from one service point to another. The smart card is linked
with the household registration data for detecting basic
personal information. The cleint's health care insurance is
further shared by the National Health Security Office
(NHSO), Thailand. Clients were taken to the doctor based
on disease types with HIS (HOSxP) system linkage.

In the meanwhile, the basic personal and health insurance
data have been improved in the HIS system. The ticket
printing out process is taken around 5-15 seconds and
clients will be guided to the doctor's examination room.
Their names list will be called out and presented on
a smart TV. Alternatively, the QR code is on the ticket
that will be scanned by App Line for checking the queue.
Then, the clients could manage their time before meeting
the doctor without unnecessary waiting in front of the
examination room. Nevertheless, they are ensured to meet
the doctor according to their queues. In the case of
skipping inquiry, the information can be checked and
quickly reported by the staff. The project had been
implemented from August 01, 2562 until August 19, 2562,
as a result, 1,667 people (85.40%) reported either very
satisfied or somewhat satisfied out of 1,952 people.

Keywords: IS, Process Flow, Digital Ticket, Single Queue,
smart card
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การพัฒนาระบบตู้คิวอัตโนมัติ โรงพยาบาลนครพนม

พิณทิพย์ ซ้ายกลาง

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม

บทคัดย่อ

บทความนี้ผู้พัฒนาได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริการผู้ป่วยนอก ด้านความสะดวกและรวดเร็ว โดยลด
ขัน้ ตอนลดระยะเวลา ลดความแออัด ท�ำให้เกิดความคล่องตัว
ทัง้ ด้านการรับบริการของผูป้ ว่ ยและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สามารถแก้ปัญหาการบริการหลายขั้นตอน ปัญหาการระบุ
ตัวผิดพลาด ปัญหาระยะเวลารอคอยก่อนส่งตรวจในระบบ
HIS (HOSxP) และแก้ปัญหาการส่งตรวจระบบนัดล่วงหน้า
โดยพัฒนาตู้คิวอัตโนมัติ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโรงพยาบาล
ออกแบบให้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการใช้หลักการปรับ
เปลีย่ นรูปแบบขัน้ ตอนของ Process Flow แบบคิวเดียวทัง้ ระบบ
แก้ปัญหาขั้นตอนการต่อคิวจากจุดบริการหนึ่งไปยังอีกจุดบริการ
หนึง่ โดยอาศัย Digital Ticket เป็นการใช้หมายเลขคิวเดียว
เริม่ ตัง้ แต่เข้าโรงพยาบาล จนออกจากโรงพยาบาล ลักษณะที่
เรียกว่า Single Queue ลักษณะการท�ำงานของตูค้ วิ อัตโนมัติ
ใช้บตั รประชาชน (smart card) เชือ่ มโยงข้อมูลในส่วนทะเบียน
ราษฎร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานบุคคล เชื่อมฐานข้อมูล
ส�ำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนสิทธิก์ ารรักษาพยาบาล
และส่งตรวจแต่ละประเภทโรคเชือ่ มกับระบบ HIS (HOSxP)

พร้อมทัง้ ปรับปรุงข้อมูลพืน้ ฐานและสิทธิก์ ารรักษาในระบบ HIS
ใช้เวลาประมาณ 5 – 15 วินาที ตูค้ วิ อัตโนมัตจิ ะพิมพ์สลิป
น�ำทางให้ เพือ่ รอพยาบาลหน้าห้องตรวจโรค เรียกคิวด้วยเสียง
และแสดงรายชือ่ ผ่านจอ smart TV หรือใช้ App Line scan
QR code ในสลิปน�ำทาง เพือ่ ตรวจสอบคิว ท�ำให้สามารถบริหาร
เวลาก่อนเข้าพบแพทย์ได้ โดยไม่จำ� เป็นต้องนัง่ เฝ้าหน้าห้องตรวจ
แต่มนั่ ใจได้วา่ จะได้ตรวจตามคิว หากมีขอ้ สงสัยข้ามคิว เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานผูป้ ว่ ยได้อย่างรวดเร็ว จากผล
การด�ำเนินงานเริม่ ใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม2562 –16 สิงหาคม
2562 พบว่า : ผู้ป่วยพึงพอใจการใช้ตู้คิวอัตโนมัติมากที่สุด
และมาก จ�ำนวน 1,667 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.40 จาก
ผูป้ ระเมินทัง้ หมด 1,952 คน

ค�ำส�ำคัญ : HIS, Process Flow, Digital Ticket, Single Queue,
smart card

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2563; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2563

บทน�ำ

การให้บริการด้านสุขภาพ ถูกคาดหวังจากผูใ้ ช้บริการเกีย่ วกับ
คุณภาพ เช่นเดียวกับการให้บริการในประเภทอืน่ ๆ ซึง่ จุดมุง่ หมาย
ของการรักษา ก็คอื การหายจากอาการเจ็บป่วยไม่สบาย แต่ความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บริการไม่เพียงเท่านัน้ แต่ยงั มีความคาดหวังว่าจะ
ได้รบั บริการอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การจัดระบบการให้บริการ จึงเป็น
ผูป้ ระสานงาน : พิณทิพย์ ซ้ายกลาง, ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
(โทร. +66-042 511 422; E-mail address: phh4801@gmail.
com)

ปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ง่ ผลต่อการบริการ ระบบงานทีด่ มี ขี นั้ ตอนและ
กระบวนการน้อย เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก
จะท�ำให้เกิดการบริการทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ ระบบ Digital Transformation
เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการ
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โปรแกรมระบบตูค้ วิ อัตโนมัติ จึงถูกพัฒนาขึน้ โดยเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์คอม
และสารสนเทศ เพือ่ แก้ปญ
ั หาการรับบริการภายในโรงพยาบาล
นครพนม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดขัน้ ตอนการรับบริการ ลดระยะ
เวลารอคอย ลดข้อผิดพลาดจากการระบุตัวผู้ป่วย ใช้งานง่าย
สะดวกรวดเร็วและผูป้ ว่ ยพึงพอใจการรับบริการ
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หลักการและเหตุผล

ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขขับเคลือ่ นระบบ Smart Hospital
โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน ทัง้ ด้านความสะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัยนัน้ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จึงเป็นข้อมูล
พื้นฐานหลักที่มีความส�ำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยน�ำ
ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการบริการผูป้ ว่ ย ปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชน ระบบ Digital Transformation ได้เข้ามา
มีบทบาทและมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อใช้เพิ่มคุณภาพ
การบริการโดยตรง และผลักดันให้ประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0
ในปี 2556 โรงพยาบาลนครพนม ได้จดั ท�ำโครงการลดความ
แออัด โดยจัดตัง้ หน่วยบริการปฐมภูมิ 2 แห่ง เพือ่ กระจายผูป้ ว่ ย
ให้สามารถไปรับบริการแบบใกล้บา้ นใกล้ใจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
แต่ปริมาณผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนครพนม ยังมี
ปริมาณสูงขึน้ เรือ่ ยๆ จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่า
ผูป้ ว่ ยนอกมารับบริการ ปี 2560 2561 และ 2562 (ตุลาคม 61
– กรกฎาคม 62) จ�ำนวน 337,939 338,239 228,579 ราย
ตามล�ำดับ เฉลีย่ วันละ 1,200 – 1,700 ราย ทางศูนย์คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม จึงได้พัฒนาระบบตู้คิว
อัตโนมัตขิ นึ้ เอง โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยด้าน Software เพือ่ ลดขัน้ ตอน
การรอคิวคัดกรอง รับแถบสีหมายเลขห้องตรวจ การรอคิวตรวจ
สอบสิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล และการรอคิ ว ติ ด ต่ อ ห้ อ งบั ต ร
เพือ่ ส่งตรวจแต่ละแผนกในระบบ HOSxP โดยผูร้ บั บริการใช้บตั ร
ประชาชน (smart card) เสียบทีต่ คู้ วิ อัตโนมัติ เลือกแผนกเพือ่
ส่งตรวจจากนั้นโปรแกรม ฯ จะพิมพ์สลิปบัตรคิว เพื่อให้ผู้รับ
บริการใช้สลิปบัตรคิวติดต่อทีจ่ ดุ ซักประวัตหิ น้าห้องตรวจโรคและ
เข้าพบแพทย์ ภายในโปรแกรมมีระบบประเมินความพึงพอใจ
เพือ่ น�ำผลมาพัฒนาคุณภาพการใช้ตคู้ วิ อัตโนมัติ

กระบวนการพัฒนา
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การพัฒนาโปรแกรมตูค้ วิ อัตโนมัติ เป็นการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
ขัน้ ตอนของ Process Flow แบบคิวเดียวทัง้ ระบบและแก้ปญ
ั หา
ขัน้ ตอนการต่อคิวจากจุดบริการหนึง่ ไปยังอีกจุดบริการหนึง่ โดย
อาศัย Digital Ticket เป็นการใช้หมายเลขคิวเดียว เริม่ ตัง้ แต่เข้า
โรงพยาบาลจนออกจากโรงพยาบาล ลักษณะทีเ่ รียกว่า Single
Queue เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการกลับบ้านเร็วทีส่ ดุ ภายในโปรแกรม ฯ
เริม่ ตัง้ แต่ ขัน้ ตอนคัดกรองอาการเพือ่ แยกประเภทห้องตรวจโรค
ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์จากส�ำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
ขัน้ ตอนการเชือ่ มกับระบบ HOSxP เพือ่ ส่งตรวจจุดซักประวัติ ให้
ผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการเข้าใจตรงกัน ได้นำ� ระบบเรียกคิวและ
แสดงคิวแต่ละหน้าห้องตรวจโรคแสดงบนจอทีวี เพือ่ สือ่ สารให้ผรู้ บั
บริการเตรียมตัวและจัดสรรเวลาเข้ารับบริการได้ทนั เวลา และสร้าง
ความมัน่ ใจว่าผูป้ ว่ ยจะได้ตรวจตามคิว หากเรียกข้ามคิวจะต้องมี
เหตุผลเพียงพอทีส่ ามารถตอบผูป้ ว่ ยได้อย่างรวดเร็ว เพือ่ ลดปัญหา
การให้บริการหลายขัน้ ตอน ผูป้ ว่ ยรอนาน ภาระงานเจ้าหน้าที่
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วิธีการด�ำเนินงาน

เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) เก็บรวบรวม
ข้อมูลระยะเวลารอคอย ขัน้ ตอนการรับบริการ และปัญหาการให้
บริการ ข้อเสนอแนะผูใ้ ห้บริการ รวบรวมเสนอผูบ้ ริหารและน�ำเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปรับปรุง โดยรวบรวมความต้องการผูใ้ ช้ เพือ่ พัฒนา
รูปแบบการลดขั้นตอนและลดระยะเวลารอคอย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการและเพิม่ ความพึงพอใจ
การรับบริการ
ขัน้ ตอนการด�ำเนินการ / พัฒนาระบบตูค้ วิ อัตโนมัติ
1. เลือกเครือ่ งมือ ด้าน Software
React Javascript Framework ใช้พฒ
ั นาในส่วนของการแสดง
ผลข้อมูลผูป้ ว่ ยและล�ำดับคิวจากการสแกน QR Code
Laravel ใช้พฒ
ั นาในส่วนของ Application Programming
Interface (API) ซึง่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลผูป้ ว่ ย ตรวจสอบ
สิทธิการรักษาพยาบาล แสดงแผนกที่ให้บริการแต่ละวันและ
ส่งตรวจผูป้ ว่ ย
C # ใช้พฒ
ั นาในส่วนของ window application ส�ำหรับผูป้ ว่ ย
ทีม่ าใช้บริการ
2. เลือกเครือ่ งมือ ด้าน Hardware
- เครือ่ ง Server คิวอัตโนมัติ ใช้ Linux
- เครือ่ งคอมพิวเตอร์ จอทัชสกรีน ขนาด 23 นิว้
- เครือ่ งพิมพ์ Thermal CUT
- เครือ่ งอ่าน Smart Card
- กระดาษ สลิปคิว
- ตูค้ วิ เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์ปญ
ั หา และแนวทาง
แก้ไขการท�ำงานระบบงานเดิม
3.1 ประชุมปัญหาในการปฏิบตั งิ าน กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
แต่ละหน่วยงาน เริม่ วิเคราะห์ตงั้ แต่ผปู้ ว่ ยมาถึงโรงพยาบาล ติดต่อ
จุดประชาสัมพันธ์ เข้าแถวครัง้ ที่ 1 เพือ่ คัดกรอง รับหมายเลข
แถบสี แยกห้องตรวจโรค ได้หมายเลขแถบสีแล้ว เข้าแถวครัง้ ที่ 2
ติดต่องานประกันเพือ่ ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล เข้าแถว
ครัง้ ที่ 3 เพือ่ ติดต่อห้องบัตร บันทึกข้อมูลส่งตรวจในระบบ HOSxP
เข้าแถว ครัง้ ที่ 4 เพือ่ ชัง่ น�ำ้ หนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน ก่อนพบ
พยาบาลซักประวัติหน้าห้องตรวจโรค จากนั้นนั่ง หรือยืนรอ
พยาบาลเรียกซักประวัติเบื้องต้นและบันทึกข้อมูล น�้ำหนัก
ส่วนสูง ความดัน อุณหภูมิ เป็นต้น และรอคิวเข้าพบแพทย์
ซึง่ บางรายแพทย์ตอ้ งการข้อมูลสนับสนุนการรักษาพยาบาลอาจ
ต้องตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ตรวจทางรังสีวนิ จิ ฉัย หรือเครือ่ งมือ
พิเศษอืน่ ๆ จากนัน้ หากไม่ตอ้ งช�ำระเงินก็ใช้สทิ ธิการรักษาพยาบาล
เฉพาะราย และนัง่ หรือยืนรอรับยา หากต้องช�ำระเงินต้องเข้าแถว
รอช�ำระเงิน ตาม workflow รูปที่ 1
￼
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ผูส้ งู อายุ จึงจ�ำเป็นต้องมีเจ้าหน้าทีค่ อยแนะน�ำอยูข่ า้ งตู้ กรณีผปู้ ว่ ย
มีข้อสงสัย ท�ำให้สามารถลดโอกาสการส่งตรวจผิดพลาดได้
หากส่งตรวจผิดห้องตรวจโรคพยาบาลซักประวัติจะใช้ระบบส่ง
consult ผ่านระบบ HOSxP เพือ่ ส่งต่อห้องตรวจโรคตามอาการ
ผูป้ ว่ ย ท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่ตอ้ งเริม่ ต้นติดต่อใหม่
￼

รูปที่ 1 workflow ระบบงานเดิม
3.2 วิเคราะห์ปญ
ั หา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน น�ำปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาวิเคราะห์ โดยวัดจากความถี่
ทีเ่ กิดหรือความรุนแรงทีเ่ กิดและเหตุการณ์ทผี่ ปู้ ว่ ยร้องเรียน
ปัญหาทีพ่ บ คือผูป้ ว่ ยรอนาน ต�ำ่ สุด 46 นาที สูงสุด 4 ชัว่ โมง
11 นาที สาเหตุ พบว่ามีหลายขัน้ ตอนการรับบริการ
￼

รูปที่ 3 workflow ระบบงานใหม่￼

รูปที่ 4 ตูค้ วิ อัตโนมัต￼ิ

รูปที่ 2 รายละเอียดการให้บริการและเวลาแต่ละจุดบริการ
3.3 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารน� ำ ระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาพั ฒ นา
ระบบงาน ดังนี้
จัดท�ำ work flow ระบบงานใหม่และทบทวนแต่ละกระบวนการ
มีวธิ ปี ฏิบตั งิ านอย่างไรและแนวทางการแก้ไข หากไม่เป็นไปตาม
แนวทางทีก่ ำ� หนด
ปรับระบบบริการใหม่ โดยน�ำระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาพัฒนา
ระบบตูค้ วิ อัตโนมัติ เพือ่ ลดความแออัด ท�ำให้เกิดความคล่องตัว
ด้านการใช้บริการ ด้านความสะดวก รวดเร็วและสามารถประมวล
ผลให้เจ้าหน้าที่น�ำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการได้ทันเวลาเริ่มเปิด
ให้บริการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ลักษณะการท�ำงานของ
ตูค้ วิ อัตโนมัติ ใช้บตั รประชาชน (Smart Card) ระบบจะเชือ่ มโยง
กับฐานข้อมูล HIS เพือ่ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบ HIS
เช่น รูปภาพ ชือ่ -สกุล ทีอ่ ยู่ กลุม่ เลือด ตามรายละเอียดในบัตร
ประชาชน โดยผู้ป่วยสามารถเสียบบัตรประชาชน และเลือก
ห้องตรวจโรค รับสลิปคิว ทีต่ คู้ วิ อัตโนมัตแิ ละชัง่ น�ำ้ หนัก วัดส่วนสูง
วัดความดัน ติดต่อพยาบาลซักประวัตไิ ด้ทนั ที ท�ำให้สามารถลด
ระยะเวลารอคอยได้ประมาณ 31 นาที เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยบางรายเป็น

รูปที่ 5 ขัน้ ตอนการท�ำงานระบบงานใหม่

ขั้นตอนการท�ำงานระบบงานใหม่

ผู้ป่วยใหม่ จะกรอกแบบฟอร์มบัตรใหม่ และเสียบบัตร
ประชาชน (smart card)ในตูค้ วิ อัจฉริยะ โปรแกรมจะตรวจสอบ
ในระบบ HOSxP ว่าเคยมาหรือไม่โดยตรวจสอบจาก เลขทีบ่ ตั ร
ประชาชน กรณีไม่พบจะท�ำการจอง HN และตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาล จาก สปสช จากนัน้ กดเมนูหอ้ งตรวจโรคโปรแกรม
จะส่งตรวจในระบบ HOSxP พร้อมกับ update ข้อมูลพืน้ ฐาน
ส่วนบุคคลจากบัตรประชาชน เช่น รูปภาพ ชือ่ สกุล วัน เดือน
ปีเกิด ทีอ่ ยู่ วันออกบัตร วันหมดอายุ และจัดเก็บลง server kiosk
Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 32-39, 2020

35

ขั้นตอนกำรทำงำนระบบงำนใหม่
ผูป้ ่ วยใหม่ จะกรอกแบบฟอร์ มบัตรใหม่ และ เสี ยบบัตร
ประชาชน ( smart card )ในตูค้ ิวอัจฉริ ยะ โปรแกรมจะตรวจสอบในระบบ
HOSxP ว่าเคยมาหรื อไม่โดยตรวจสอบจาก เลขที่บตั รประชาชน กรณี ไม่
ส่วนข้
อมูลาการจอง
ทีจ่ ำ� เป็นHN
ต้องใช้
ในการท�ำบัตทธิรใหม่
HOSxP
ไม่มี
พบจะท
และตรวจสอบสิ
การรัรกะบบ
ษาพยาบาล
จาก แต่สปสช
จากนั
น
กดเมนู
ห
อ
้
งตรวจโรคโปรแกรมจะส่
ง
ตรวจในระบบ
HOSxP
้ ตรประชาชน (smart card) เช่น อาชีพ ชือ่ พ่อและ
ข้อมูลในบั
บ update
วนบุคขคลจากบั
ตรประชาชน มบัเช่ตนร
ชือ่ พร้
แม่อมกัเบอร์
โทรศัพท์ ข้ผูอต้ มูลดิ พืต่้นอฐานส่
ได้ จะใช้
อ้ มูลจากแบบฟอร์
่ อสกุล วันเดือนปีส่งเกิต่ดอทีให้
่อยูเ่ จ้วันาหน้
ออกบั
หมดอายุ
ใหม่รู ปทภาพ
ี่ผู้ป่วชืยกรอกให้
าทีตร่หวั้อนงบั
ตรแก้และจั
ไขข้อดเก็มูบล
ลง
server
kiosk
.ส่
ว
นข้
อ
มู
ล
ที
่
จ
าเป็
น
ต้
อ
งใช้
ใ
นการท
าบั
ต
รใหม่
โดยผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งรอ สามารถติดต่อจุดซักประวัตไิ ด้ทนั ที ใช้รเะบบ
วลา
HOSxP
แต่
ไ
ม่
ม
ี
ข
อ
้
มู
ล
ในบั
ต
รประชาชน
(
smart card ) เช่น อาชี พ ชื่ อ
ประมาณ 5-15 วินาทีติดต่อจากนั้นติดต่อพยาบาลซักประวัติ
พ่อและชื่อแม่ เบอร์โทรศัพท์ ผูต้ ิดต่อได้ จะใช้ขอ้ มูลจากแบบฟอร์มบัตร
ตามห้
องตรวจโรค
ใหม่ที่ผปู ้ ่ วยกรอกให้ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ห้องบัตรแก้ไขข้อมูล โดยผูป้ ่ วย
ผู้ป่วยเก่า เสียบบัตรประชาชนในตู้คิวอัตโนมัติ โปรแกรม
ไม่ตอ้ งรอ สามารถติดต่อจุดซักประวัติได้ทนั ที .ใช้เวลาประมาณ 5-15
จะตรวจสอบในระบบ HOSxP ว่าเคยมาหรือไม่ โดยตรวจสอบจาก
วินาทีติดต่อจากนั้นติดต่อพยาบาลซักประวัติตามห้องตรวจโรค
เลขบัตรประชาชน
เป็นผูป้ ว่ ยนัดหรือไม่ ถ้าไม่นดั จะท�ำการ update
ผูป้ ่ วยเก่า เสี ยบบัตรประชาชนในตูค้ ิวอัตโนมัติ โปรแกรมจะ
ข้อมูตรวจสอบในระบบ
ลจากบัตรประชาชน
(smart card) ในระบบ
HOSxP และ
HOSxP ว่าเคยมาหรื อไม่
โดยตรวจสอบจากเลข
update
ข้อมูลการตรวจสอบสิ
ธิกถ้ารรั
ใน
บัตรประชาชน
เป็ นผูป้ ่ วยนัดหรื อทไม่
าไม่กนษาจาก
ดั จะทาการสปสช
updateจัข้ดอเก็
มูลบจาก
server
kiosk หากผู
ป้ ว่ ยเคยมาตรวจภายใน
ว่ โมง จะใช้
ทิ ธิ
บัตรประชาชน
( smart
card ) ในระบบ HOSxP12
และชัupdate
ข้อมูลสการ
การรั
กษาจากใน
อกเมนู
หอ้ งตรวจโรค
ตรวจสอบสิ
ทธิ การรัserver
กษาจาก kiosk
สปสช จัและกดเลื
ดเก็บใน server
kiosk
หากผูป้ ่ วย
ทีต่ เคยมาตรวจภายใน
อ้ งการโปรแกรมจะส่
ง
ตรวจในระบบ
HOSxP
ใช้
เ
วลาประมาณ
12 ชัว่ โมง จะใช้สิทธิการรักษาจากใน server kiosk
5-10และกดเลื
วินาทีอแกเมนู
ละติหด้อต่งตรวจโรคที
อพยาบาลซั
กประวัตติ ามห้องงตรวจโรค
่ตอ้ งการโปรแกรมจะส่
ตรวจในระบบ
HOSxP
วินตาทีรประชาชน
และติดต่อพยาบาลซั
ผู้ป่วยนัดใช้เวลาประมาณ
เมื่อผู้ป่วยเสี5-10ยบบั
ในตูก้คประวั
ิวอัจตริิตยามะ
ห้
อ
งตรวจโรค
โปรแกรมจะตรวจสอบในระบบ HOSxP ว่าเคยมาหรือไม่ โดย
ผูป้ ่ วยนัตดรประชาชน
เมื่อผูป้ ่ วยเสีเป็ยบบั
ในตูค้ update
ิวอัจริ ยะ
ตรวจสอบจากเลขบั
นผูตป้ รประชาชน
ว่ ยนัดจะท�ำการ
โปรแกรมจะตรวจสอบในระบบ
HOSxP
ว่
า
เคยมาหรื
อ
ไม่
โดย
ข้อมูลจากบัตรประชาชน (smart card) หากผูป้ ว่ ยเคยมาตรวจ
ตรวจสอบจากเลขบั
รประชาชน
เป็ นกผูษาจากใน
ป้ ่ วยนัดจะทserver
าการ update
อมูล
ภายใน
12 ชัว่ โมง ตจะใช้
สทิ ธิการรั
kioskข้และ
จากบัตรประชาชนHOSxP
( smart card
) หากผู
ป้ ่ วยเคยมาตรวจภายใน
โมง
ส่งตรวจในระบบ
ตามห้
องตรวจโรคที
แ่ พทย์นดั 12ใช้ชัเว่ วลา
จะใช้สิทธิการรักษาจากใน server kiosk และส่ งตรวจในระบบ HOSxP
ประมาณ 5 วินาที และติดต่อพยาบาลซักประวัตติ ามห้องตรวจโรค
ตามห้องตรวจโรคที่แพทย์นดั ใช้เวลาประมาณ 5 วินาที และติดต่อ
กรณีผปู้ ว่ ยทีไ่ ม่นำ� บัตรประชาชน (smart card) แต่จำ� เลขที่
พยาบาลซักประวัติตามห้องตรวจโรค
บัตรประชาชนได้ สามารถเลือกเมนู ใช้บตั รประชาชน เพือ่ รับ
กรณี ผปู้ ่ วยที่ไม่นาบัตรประชาชน ( smart card ) แต่จาเลขที่
บริกบัตารได้
แต่ขอ้ เสียคือไม่มขี อ้ มูลพืน้ ฐานส่วนบุคคลทีจ่ ะ update
รประชาชนได้ สามารถเลือกเมนู ใช้บตั รประชาชน เพื่อรับบริ การได้
ในระบบ
้ ้นติฐานส่
ดต่อพยาบาลซั
ตติ ามห้องตรวจโรค
แต่ขอ้ เสีHOSxP
ยคือไม่มจากนั
ีขอ้ มูลพืน
วนบุคคลที่จกะประวั
update ในระบบ HOSxP
กรณี้ นติผดปู้ ต่ว่ อยต่
างชาติกประวั
ผูป้ ว่ ตยทีิตามห้
ไ่ ม่มอบี งตรวจโรค
ตั รประชาชน (smart card)
จากนั
พยาบาลซั
และผูป้ ว่ ยทีไ่ กรณี
ม่ทราบ
เลขบั
ตรประชาชน
คงต้องติดต่( อsmart
ทีห่ อ้ งบั
ตร)
ผปู ้ ่ วยต่
างชาติ
ผูป้ ่ วยที่ไม่มีบยัตั งรประชาชน
card
ซึง่ ระบบงานที
่ ทอ้ ราบ
งบัตเลขบั
รผูป้ ตว่ รประชาชน
ยจะได้สลิปยัน�งคงต้
ำทางเช่
และผูป้ ่ วยที่ไม่ห
องติดนต่อเดีทีย่หวกั
้องบับตการใช้
ร ซึ่ ง
ตูค้ ระบบงานที
วิ อัตโนมัต่หิ ส่้องบั
วนคิ
ว
ตรวจจะเรี
ย
งล�
ำ
ดั
บ
คิ
ว
เดี
ย
วกั
น
จากนั
น
้
ติ
ตรผูป้ ่ วยจะได้สลิปนาทางเช่นเดียวกับการใช้ตคู ้ ิว ดต่อ
พยาบาลซั
ติ ามห้อยงตรวจโรค
อัตโนมัตกิ ส่ประวั
วนคิวตตรวจจะเรี
งลาดับคิวเดียวกัน จากนั้นติดต่อพยาบาลซัก
ประวั
ติตามห้องตรวจโรค
ระบบการท�
ำงานทุกกรณี เมือ่ มารับบริการจากตูค้ วิ อัตโนมัติ
ระบบการท
กรณี
่อมารับบริ การจากตู
ค้ ิวอัตโนมัติ
หรือติดต่อที่ห้องบัตรางานทุ
เมื่อกเลื
อกห้อเมืงตรวจโรคแล้
ว โปรแกรม
่ห้องบั
ตร เมื่อผเลืป
สลิป
จะพิหรืมอพ์ติสดต่ลิอปทีใบน�
ำทางให้
ู้ อว่ กห้
ย อซึงตรวจโรคแล้
ง่ สามารถใช้ว โปรแกรมจะพิ
App Line มพ์ตรวจ
่
App
Line
ตรวจสอบได้
ว
า
ปั
จ
ใบน
าทางให้
ผ
ป
ู
้
่
วย
ซึ
่
ง
สามารถใช้
สอบได้ว่าปัจจุบันพยาบาลเรียกถึงคิวที่เท่าไหร่ เหลืออีกกีจุบ่คนั ิว
เหลืออีกกีด่คสิิวนที่รใจบริ
อตรวจหารเวลาเพื
ทาให้ผปู ้ ่ วยสามารถ
ที่รพยาบาลเรี
อตรวจ ยท�กถึำงให้คิวผทีู้ป่เท่่วาไหร่
ยสามารถตั
่อไปท�ำ
ตั
ด
สิ
น
ใจบริ
ห
ารเวลาเพื
่
อ
ไปท
ากิ
จ
กรรมอื
่
น
แทนการนั
ง
รอได้
่
กิจกรรมอืน่ แทนการนัง่ รอได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้นจะน�ำระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาอ�ำนวย
ความสะดวก แต่ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ
จึงจ�ำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่แนะน�ำ กรณีผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
มีข้อสงสัยรายละเอียดการเจ็บป่วยหรืออาการ ที่ต้องการมา
รับบริการ เพื่อส่งตรวจตามห้องตรวจโรคและได้พบแพทย์ตาม
อาการอย่างถูกต้องเพือ่ กันการส่งตรวจผิดห้องตรวจโรค
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้นจะนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั มาอานวยความ
Saiklang,
Automatic
่มที่ตอ้ งการความช่
สะดวก แต่ยงั มีบPintip
ุคคลบางกลุ
วยเหลือqueue
จึงจาเป็system
นต้องมี
เจ้าหน้าที่แนะนา กรณี ผปู้ ่ วยหรื อผูร้ ับบริ การ มีขอ้ สงสัยรายละเอียดการ
เจ็บป่ วยหรื ออาการ ที่ตอ้ งการมารับบริ การ เพื่อส่งตรวจตามห้องตรวจโรค
และได้
ามอาการอย่ำางถู
องเพื่อกันการส่
ตรวจผิดห้องตรวจ
เปรีพยบแพทย์
บเทียตบผลการด�
เนิกนต้งานระหว่
าง งระบบงานเดิ
ม
โรค
และระบบงานใหม่
เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนระหว่ำง ระบบงำนเดิมและระบบงำนใหม่
กำรบริกำรระบบงำนเดิม

กำรบริกำรระบบงำนใหม่

1. เข้าแถวรอคิว รับหมายเลข
แถบสี ห้องตรวจโรค

1. ยกเลิก ใช้สลิปคิวแทน

2.
เข้าแถวรอคิวติดต่องาน
ประกัน ตรวจสอบสิ ทธิ การ
รักษาพยาบาล

2. ยกเลิก ใช้บตั รประชาชน
( smart card ) ตรวจสอบ
จาก สปสช แทน

3. เข้าแถวรอคิว ติดต่อห้องบัตร
ส่ งตรวจแต่ละห้องตรวจโรค

3. ยกเลิก .ใช้ตคู ้ ิวอัตโนมัติส่ง
ตรวจเข้าระบบ HOSxP

4. เข้าแถวรอคิว ชัง่ น้ าหนัก วัด
ส่ วนสู ง วัดความดันโลหิ ต

4. เข้าแถวรอคิว ชัง่ น้ าหนัก วัด
ส่ วนสู ง วัดความดันโลหิ ต

5. รอพยาบาลเรี ยกคิวซักประวัติ
ตามคิวหมายเลขแต่ละห้องตรวจ
โรค

5. รอพยาบาลเรี ยกคิวซักประวัติ
ตามคิวหมายเลขแต่ละห้องตรวจ
โรค

6. รอเรียกเข้ ำพบแพทย์ และรับ
ใบสั่งยำ

6. รอเรียกเข้ ำพบแพทย์ และรับ
ใบสั่งยำ

7. ชำระเงิน และรอเรียกรับยำ

7. ชำระเงินและรอเรียกรับยำ

8.สำรวจควำมพึงพอใจกำรรับ
บริกำร

8. ใช้ IT ช่ วยประมวลผล

ผลการดาเนินงาน ระบบงานใหม่นาเทคโนโลยีมาช่วย สามารถ
ลดขัผลการด�
าเนินงานในระบบเดิ
ม ได้ 3 ขั้นนตอน
คือ
้ นตอนการดำ เนิ
งาน ระบบงานใหม่
� ำ เทคโนโลยี
ม าช่ ว ย
1.
เข้
า
แถวรอคิ
ว
รั
บ
หมายเลขแถบสี
ห
อ
้
งตรวจโรค
สามารถลดขัน้ ตอนการด�ำเนินงานในระบบเดิม ได้ 3 ขัน้ ตอน คือ
แถวรอคิววตรวจสอบสิ
ทธิ การรักษาพยาบาล
1.2.เข้เข้าาแถวรอคิ
รับหมายเลขแถบสี
หอ้ งตรวจโรค
3.
เข้
า
แถวรอคิ
ว
ติ
ด
ต่
อ
ห้
อ
งบั
ต
รส่
ง
ตรวจแต่
องตรวจโรค
2. เข้าแถวรอคิว ตรวจสอบสิทธิ การรัละห้
กษาพยาบาล
้ นยังอานวยความสะดวกในการจัดทาบัตรใหม่กรณี ผปู ้ ่ วยไม่เคย
3.นอกจากนั
เข้าแถวรอคิ
ว ติดต่อห้องบัตรส่งตรวจแต่ละห้องตรวจโรค
มาตรวจและกรณี ผปู ้ ่ วยนัดสามารถ ส่ งตรวจตามห้องตรวจโรคได้ตาม
นอกจากนัน้ ยังอ�ำนวยความสะดวกในการจัดท�ำบัตรใหม่กรณี
ระบบนัด ทาให้ผปู้ ่ วยได้รับความสะดวกและลดระยะเวลารอคอยรับ
ผูป้ ว่ ยไม่เคยมาตรวจและกรณีผปู้ ว่ ยนัดสามารถ ส่งตรวจตามห้อง
บริ การทั้งระบบตั้งแต่เสี ยบบัตรประชาชนในตูค้ ิวถึงรับยา ได้ถึง 31 นาที

ตรวจโรคได้ตามระบบนัด ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและ
ลดระยะเวลารอคอยรับบริการทัง้ ระบบตัง้ แต่เสียบบัตรประชาชน
ในตูค้ วิ ถึงรับยา ได้ถงึ 31 นาที
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2. กำรออกแบบโครงสร้ ำงและควำมสัมพันธ์ ของฐำนข้ อมูล

2. การออกแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล

รู ปที่ 10 หน้าจอหลักตูค้ ิวอัตโนมัติ
รูปที่ 10 หน้าจอหลักตูค้ วิ อัตโนมัติ

รู ปที่11.กรณี ไม่นาบัตรประชาชนมาใช้เลขที่บตั รประชาชนเพื่อตรวจได้
รูปที่ 11 กรณีไม่นำ� บัตรประชาชนมาใช้เลขทีบ่ ตั รประชาชนเพือ่ ตรวจได้

รูปที่ 3 ER Diagram
การท�ำงานของตู้คิวอัตโนมัติ ออกแบบให้ใช้ข้อมูลจากบัตร
รู ปที่ปรั3 บER
ประชาชน Smart Card
ปรุงDiagram
ข้อมูลในระบบ HOSxP และตรวจ
การท
างานของตู
ค
้
ิ
ว
อั
ต
โนมั
ต
ิ
ออกแบบให้
ใช้ขอ้ มู1 ลใบจากบั
ตร ยบ
สอบสิทธิการรักษาจาก สปสช บัตรประชาชน
สามารถเสี
ประชาชน
Card ง้ปรัแต่บลปรุะครั
งข้ง้ อสามารถเลื
มูลในระบบอกแผนกตรวจได้
HOSxP และตรวจสอบสิ
ตูค้ วิ Smart
ได้หลายครั
1 แผนกทธิ
ให้กดซ�้ำ1แผนกเดี
ยวกันยได้บตูค้ แต่
การรักโปรแกรมจะล๊
ษาจาก สปสช บัอตกไม่
รประชาชน
ใบ สามารถเสี
ิวได้ลหะแผนก
ลายครั้ง
มีว้ งนั สามารถเลื
ท�ำการได้อหกแผนกตรวจได้
ลายวัน ผูป้ ว่ ยอาจมี
หลายสิ
ทธิการรัล๊กอษาพยาบาล
แต่ละครั
1 แผนก
โปรแกรมจะ
กไม่ให้กด
แต่เลืยอวกักใช้
บริกแต่ารได้
1 สิทวธินั ทต่าการได้
อการส่หงตรวจ
ใน 1 หวัลาย
น
ซ้ าแผนกเดี
นได้
ละแผนกมี
ลายวัน 1 ครั
ผูป้ ง่้ วยอาจมี
สามารถตรวจมากกว่
า
1
แผนกได้
สิ ทธิการรักษาพยาบาล แต่เลือกใช้บริ การได้ 1 สิ ทธิ ต่อการส่งตรวจ 1 ครั้ง

ใน 1 วัน สามารถตรวจมากกว่า 1 แผนกได้
3. การออกแบบรักษาความปลอดภัย
3 .กำรออกแบบรักษำควำมปลอดภัย
การท�ำงานระบบตูค้ วิ อัตโนมัติ ท�ำงานภายใน Local Area
การทางานระบบตูค้ ิวอัตโนมัติ ทางานภายใน Local Area
Network
เดียวกันกับ ระบบ HIS มี firewall ป้องกันกรณีใช้
Network เดียวกันกับ ระบบ HIS มี firewall ป้ องกันกรณี ใช้ Internet
Internetตรวจสอบสิทธิจาก สปสช
ตรวจสอบสิ ทธิจาก สปสช

รู ปที่ 11 แสดงเมนูหลัก กรณี นดั มากดเมนู มาตามนัดและรับสลิป
รูปที่ 11 แสดงเมนูหลัก กรณีนดั มากดเมนู มาตามนัดและรับสลิป

รู ปที่ 12 กรณี ไม่นดั จะแสดงห้องตรวจหลัก ตามประเภทโรค
รูปที่ 12 กรณีไม่นดั จะแสดงห้องตรวจหลัก ตามประเภทโรค

รู ปที่ 13 จะ แสดงห้องตรวจโรคย่อย : อายุรกรรม
รูปที่ 13 จะแสดงห้องตรวจโรคย่อย : อายุรกรรม

รูปที่ 14
าจอประเมิ
นความพึนงความพึ
พอใจ งพอใจ
รู ปทีหน้่ 14
หน้าจอประเมิ

มีการ
รู ปที่ 5 การเชื
ค้ ิวอัตอ่โนมั
รูป่อทีมต่่ 5อตูการเชื
มต่ตอิ ตูกัค้ บวิ ระบบ
อัตโนมัHIS
ติ กัของโรงพยาบาล
บระบบ HIS ของ
รักษาความปลอดภั
ยโดยใช้มีกFirewall
โรงพยาบาล
ารรักษาความปลอดภัยโดยใช้ Firewall

￼

รูปที่ รู14ปทีตั่ ว14อย่าตังสลิ
ำทางและขั
น้ ตอนการ
Scan ตรวจสอบคิ
ว
วอย่ปาน�งสลิ
ปนาทางและขั
Scan ตรวจสอบคิ
ว
้ นตอนการ
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บทสรุป

ผลลัพธ์

โรงพยาบาลนครพนม เชือ่ มระบบเครือข่ายใช้ server เดียวกัน
กับศูนย์สขุ ภาพ PCC, โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ซึง่ หน่วยงานอยูภ่ ายนอกโรงพยาบาล ระบบงานใหม่
ติดตัง้ ใช้ระบบคิวอัตโนมัตเิ ฉพาะในโรงพยาบาลนครพนม เดือน
กรกฎาคม 2562 มีผรู้ บั บริการทัง้ หมด 31,337 ราย เป็นผูป้ ว่ ย
ตรวจทีโ่ รงพยาบาลนครพนม จ�ำนวน 29,515 ราย มีผปู้ ว่ ยใช้ตู้
คิวอัตโนมัตสิ ง่ ตรวจ จ�ำนวน 14,758 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.98
วันที่ 1-16 สิงหาคม 2562 มีผรู้ บั บริการทัง้ หมด 18,746 ราย
เป็นผู้ป่วยตรวจที่โรงพยาบาลนครพนม จ�ำนวน 17,476 ราย
มีผปู้ ว่ ยใช้ตคู้ วิ อัตโนมัตสิ ง่ ตรวจ จ�ำนวน 10,717 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 61.32
จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมผู้ป่วย เห็นด้วยกับการ
ให้บริการตู้คิวอัตโนมัติ จากการประเมินความพึงพอใจการใช้
บริการตูค้ วิ อัตโนมัติ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 – 16 สิงหาคม 2562 จ�ำนวน
1,952 ราย ผูป้ ระเมินส่วนใหญ่อายุ 50-60 ปี เป็นสิทธิข์ า้ ราชการ
จ่ายตรง พึงพอใจการใช้ตคู้ วิ อัตโนมัตมิ ากและมากทีส่ ดุ ร้อยละ
85.40

รูปที่ 18 กราฟแท่งแสดงจ�ำนวนผูป้ ระเมินตามช่วงอายุ

รูปที่ 20 กราฟแท่งแสดงผลการประเมินตามล�ำดับ￼
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รูปที่ 21 กราฟวงกลมแสดงผลการประเมิน
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การพัฒนาระบบบริการผูป้ ว่ ยนอก โดยใช้ตคู้ วิ อัตโนมัติ ท�ำให้
ผูใ้ ห้บริการสามารถปฏิบตั งิ านได้สะดวก รวดเร็ว ผูป้ ว่ ยเห็นด้วย
และพอใจการรับบริการ สามารถลดขัน้ ตอนและเวลาการรับบริการ
ได้สำ� เร็จ แต่ยงั พบปัญหาผูใ้ ช้งานไม่ถนัดการใช้ตคู้ วิ อัตโนมัติ แก้ไข
โดยใช้เจ้าหน้าที่แนะน�ำ เพื่อลดความผิดพลาดจากการส่งตรวจ
ผิดแผนก ท�ำให้ผใู้ ห้บริการและผูร้ บั บริการพึงพอใจ การพัฒนา
ระบบริการมีประสิทธิภาพมากขึน้
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้งานตูค้ วิ อัตโนมัติ
1. ปัญหาการตรวจสอบสิทธิและให้สิทธิการรักษาพยาบาล
กรณีมใี บส่งต่อหรือกรณีอบุ ตั เิ หตุตาม พรบ. บุคคลที่ 3 งานประกัน
จะตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาให้สทิ ธิ โดยเขียนกระดาษโน้ต
ให้ผปู้ ว่ ย ถือมาพบเจ้าหน้าทีห่ อ้ งบัตรและส่งตรวจตามห้องตรวจ
ในระบบ HOSxP และให้สิทธิตามหลักฐานที่ปรากฏ แต่เมื่อ
ปรับกระบวนการลดขัน้ ตอน โดยเสียบบัตรประชาชน กดเลือก
ห้องตรวจ แล้วติดต่อพยาบาลซักประวัติ ไม่สามารถตรวจสอบ
ใบส่งตัวหรือตรวจสอบการใช้สทิ ธิ พ.ร.บ. บุคคลที่ 3 ได้
ข้อเสนอแนะในการแก้ปญ
ั หา เนือ่ งจากตูค้ วิ ไม่สามารถตรวจ
สอบเอกสารได้ จ�ำเป็นต้องให้เจ้าหน้าทีง่ านประกันตรวจสอบกรณี
ส�ำเนาใบส่งต่อ หรือตรวจสอบกรณีอบุ ตั เิ หตุจราจร เพือ่ เตรียม
หลักฐานประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ต่อไป
2. ปัญหาการสัง่ Lab กรณีผปู้ ว่ ยนัด ระบบงานเดิม เจ้าหน้าที่
ห้องบัตรจะส่งตรวจเป็นกลุม่ แต่ละห้องตรวจ ตัง้ แต่เทีย่ งคืนของ
วันนัด เพื่อให้พยาบาลจุดซักประวัติสามารถสั่ง lab ได้ทันที
โดยไม่ตอ้ งรอให้ผปู้ ว่ ยมาถึง
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา พัฒนาโปรแกรมคิวอัตโนมัติ
ใช้รว่ มกับระบบนัดในโปรแกรม HOSxP เมือ่ พยาบาลลงนัดผูป้ ว่ ย
และเลือกรายการสัง่ lab ล่วงหน้าในระบบ HOSxP เมือ่ ผูป้ ว่ ยมา
รับบริการตามวันนัด เสียบบัตรประชาชน (smart card) ตูค้ วิ
อัตโนมัตจิ ะท�ำงานเพิม่ ตามรายการสัง่ Lab ล่วงหน้าโดยมีขอ้ ความ
เตือนผูป้ ว่ ยว่า “กรูณาตรวจ Lab ก่อนพบแพทย์”
3. ปัญหาการเลือกห้องตรวจโรค ผิดไม่ตรงกับอาการทีเ่ จ็บป่วย
ยังคงมีเจ้าหน้าทีแ่ นะน�ำผูส้ งู อายุและผูท้ ไี่ ม่เคยมารับบริการ หากเกิด
ความเสีย่ งส่งตรวจผิดห้องตรวจโรค จะใช้คณ
ุ สมบัตกิ ารส่งปรึกษา
ต่อในระบบ HOSxP โดยผู้ป่วยสามารถไปรับบริการห้องตรวจ
ทีต่ รงกับโรคได้เลย ไม่ตอ้ งมาเริม่ ต้นรับบริการใหม่
4. ปัญหาผูป้ ว่ ยมาพร้อมกันจ�ำนวนมากแก้โดย พัฒนาระบบ
จองคิวออนไลน์ (ก�ำลังพัฒนา)
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Introduction

Anemia is occurring in cancer 30-90% 1. In epithelial
ovarian cancer, chemotherapy induced anemia is occurring
in 59%2. Blood transfusion is the first method, the other
is delay treatment, to corrected anemia in these situations
but it is not to prevention for the next course of
chemotherapy. Transfusion takes the risk of infection,
allergic reactions, decrease time to tumor relapse, reduce
overall survival3 and need donors. It is many ways to
prevent anemia in the next chemotherapy such as iron,
folic supplement, iron sucrose intravenous, erythropoietin or
decrease dose of chemotherapy.
Oral ferrous sulfate and folic acid are not invasive,
cheaper and effective way to prevention anemia. Iron sucrose is intravenous, bypass bowel absorption function, form
with a minimal risk of allergic, anaphylactoid reaction, produce
oxidative stress and inflammatory response4but can treatment
anemia in a variety of disease state. Erythropoietin have been
a successfully to millions of patients worldwide, however
it is take risk of venous thrombo-embolism (DVT) or more
rapid tumor progression accept in cases of ovarian cancer
in condition of higher dose to keep higher hemoglobin level.
The purpose of this study was to evaluate the most effec-
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