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Predictive model for high cost and complications
in Nephrolithiasis patients
Wansa Paoin
Faculty of Medicine, Thammasat University, Thailand

Kanok Pipatvech

Nan Hospital, Ministry of Public Health, Thailand

Sopa Issaranarongpan

Nan Hospital, Ministry of Public Health, Thailand

Abstract

The average cost of treatment for patients with
nephrolithiasis complications was twice that for those
without (47,792.08 vs. 22,995.33 Thai Baht, THB).
In-patient data for October 2014 to December 2018 were
used to create predictive models in R. The C5.0 algorithm
was used to create a decision tree to predict patients
with high costs (>24,000 THB). The patient care team
used the predictive model to revise their standard
treatment procedures, and the model was evaluated after
8 months (May 2019–December 2019). In this period,
395 nephrolithiasis patients were treated using new
treatment protocols. The average cost for patients with
no complications did not change, but the average cost

INTRODUCTION

Urolithiasis, or urinary stones disease, is common in
northern and northeastern Thailand. The International
Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems, 10th Revision (ICD-10) divided urolithiasis into
four major classes: nephrolithiasis (kidney stones),
ureteric stones, urinary bladder stones, and urethra stones
(World Health Organization [WHO], 2016). Nephrolithiasis
has one of the top-10 highest costs of treatment,
especially in the Nan province in the northern part
of Thailand.

Correspondence: Wansa Paoin, wansa@tmi.or.th,
Thai Medical Informatics Association

for patients with one or two complications decreased
significantly (p < 0.05). Quality of care and patient
safety were not affected, complication rates did not
increase, but average length of stay increased from 3.72
days to 4.25 days.

Keywords: Predictive Analysis, Predictive Model in

Clinical Use, Nephrolithiasis, Highcost Healtcare,
International Classification of Diseases, Complications
in Healthcare, Quality Healthcare, Length or Stay
Received 23 March 2021; Accepted 25 May 2021

During 2014 to 2018, there were 4,600 nephrolithiasis
cases admitted to Nan Hospital. The cost of treatment
for these cases was over 100 million THB (Thai Baht;
around 3.4 million USD), which was the highest cost for
all groups of inpatient cases in Nan Hospital. The average
cost for each patient was 24,270.48 THB. For patients
with any complications, the average cost of treatment
was 47,792.08 THB, or twice the average cost for those
without complications (22,995.33 THB). These high costs
of treatment generate a huge burden for Nan Hospital,
which operates under the universal health care schema
in Thailand.
If we can predict which nephrolithiasis patients will yield
a high cost of treatment, we will be able to identify
Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 1-5, 2021

1

Wansa Paoin, et al. Predictive Model for High Cost and Complications
the factors that affect high-cost risk. Then, root causes
analysis should be conducted, and preventive actions
could be taken to reduce the risks for the patient, as
well as reducing the burden for the hospital.

BACKGROUND

Nan Hospital Information System
Nan Hospital is a 502-bed public hospital in the Nan
province in northern Thailand. All inpatient admission
diagnoses and operations must be summarized by medical doctors within 7 days after the patient was discharged
from the hospital. The medical doctors have to classify
all patient diseases into four categories based on Thailand’s
standard discharge summarization handbook for doctors
(Bureau of Policy and Strategy [BPS], 2009):
1. Principal Diagnosis: a disease that was the reason
for admission;
2. Comorbid Conditions: all underlying diseases of the
patient;
3. Complications: all major illnesses that happened
after admission; or
4. Other Diagnosis: other trivial diseases.
All types of diagnoses must be coded by a clinical
coder into ICD-10 codes within 14 days after discharge.
All ICD-10 codes must be entered into the hospital
information system within 30 days after discharge.
The Nan Hospital information system was custom built
by a team of programmers in 2000. In 2015, the system
was upgraded to comply with the standard 43 datasets,
as announced by the Ministry of Public Health, Thailand
(BPS, 2015), to be used by all public hospitals.
The important table includes admission data (identification
key, sex, date of birth, dates of admission and discharge,
cost of treatment for each episode) and ICD-10 codes
(identification key; ICD-10 codes for principle diagnosis,
comorbid conditions, complications, other diagnoses).
Nan inpatient data warehouse is another database system
which imported selected tables with diagnoses, procedures,
drugs, treatment costs and charges information for each
inpatient from main hospital database into the warehouse.
The data scientists use this warehouse for analysis and
report the result to hospital management board
every month. The data in the warehouse were updated
monthly.
2
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Urolithiasis in Thailand

Urolithiasis is a major health problem in northern and
northeastern Thailand. Previous studies (Yanagawa et al.,
1997; Tanthanu, Apiwatgaroon, & Pripatnanont, 2005)
revealed a prevalence rate as high as 16%, males more
affected than females (1.6:1). The main causes of
urolithiasis are genetic factors (inherited biochemical
defect, congenital kidney defect) and environmental
factors (drinking water, diet pattern, deficiency of trace
elements in food and drink). Standard treatments include
percutaneous nephrolithotomy (Ziamba & Matlaga, 2015),
open nephrolithotomy, and endoscopic shockwave
lithotripsy (ESWL) with new equipment, for example,
the Holium laser lithotripsy that was introduced in recent
years (Turney, Reynard, Noble, & Keoghane, 2011).
Complications after treatments of urolithiasis were
frequently found (El-Nahas, Eraky, & Shokier, 2012).
Akolarikos and de la Rosette (2008) found that the most
common complications include septicemia, renal
hemorrhage, and tearing of other organs (lung, colon,
etc.), and that most complications are preventable.

RELATED WORK

Biomedical data analysis or healthcare analytics is a new
field of research that has gained popularity during the
past 10 years (Koch, 2019). Descriptive analytics is
a basic form of healthcare analytics, and predictive
analytics is a technique that uses healthcare data from
the past to predict factors that determine outcomes and
create predictive models that can be used in the modern
clinical care system.
Stille, Chadler, and Reddy (2016) used data from the
United States Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) to study patients with diabetes mellitus for 14
years (2001–2014). They created a predictive model to
predict the risk of diabetes onset in the target group and
found that predictive factors include age, income,
education, and body mass index (BMI). This model
predicted the risk probability using 0.13 to identify people
with a high risk of being diagnosed with diabetes
mellitus in the near future. The model has not been used
in a real situation.
Khichi, Parsons, and Winters-Miners (2015) analyzed data
from patients diagnosed with Disseminated Intravascular
Coagulation (DIC) in a hospital. They tried to find
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a model to predict which patients have a high risk of
death. They found 10 factors, including underlying heart
disease, septic shock, and dehydration. However, there
was no report of any real use of this model.
Varanasi (2015) used data from a pathological biopsy of
699 breast cancer patients to create a predictive model
using the support vector machine technique. They used
some parameters, such as cell size, cell shape, and base
nuclei, to predict cancer detection. The accuracy of
detecting cancer is 97 percent. However, again, there
was no report of a real use of this model.
Tortajada et al. (2019) used data from 1,397 postpartum
women from seven Spanish general hospitals to train multilayer
perceptrons and create a model to predict postpartum
depression during the 32 weeks after delivery. Testing of
the model yielded high sensitivity and specificity, but
evaluation of real use in a clinical setting has not occurred.

OBJECTIVES

The objectives of this study are 1) to create a model
for predicting high-cost nephrolithiasis cases, and 2) to
test the usability of the predictive model to reduce the
cost of treatment of nephrolithiasis in a hospital.

METHODS

In-patient data from Nan Hospital were analyzed using
data from October 2014 to December 2018. Data visualization and a basic analysis were conducted using
Qlikview version 12. ICD-10 classification was used for
the analysis of comorbid conditions and complications.
All nephrolithiasis cases were reviewed to make sure that
there was no error in doctor summarization or incorrect
ICD-10 coding, then these data were used to create
predictive models in the R Programming language
(Windows version release 3.34). The C5.0 algorithm was
used to predict patients with high costs (> 24,000 THB).
Selection of a predictive model was done after discussion
among researchers and the nephrolithiasis patient care
team. The predictive model was a decision tree that could
be used for predicting high-cost patients based on
complications. Root causes analysis was conducted by
the patient care team. Preventive actions were added to
the standard treatment protocol for nephrolithiasis cases
admitted after May 2019. Data collection was completed
in December 2019, and the study report was summarized.

RESULTS

Between October 2014 and December 2018, 4,666
nephrolithiasis cases were admitted to Nan Hospital
(Table 1). There were 3,143 male and 1,523 female patients.
The age range of 46–70 years made up 76.36% of the
cases (3,563 patients; Figure 1). The top-five most common
comorbid conditions based on ICD-10 were I10 hypertension,
E87.6 hypokalemia, E78.9 dyslipidemia, E11.9 diabetes
mellitus type 2, and M10.09 idiopathic gout (Figure 2).
The top-five complications after admission based on
ICD-10 were D62 acute blood loss anemia, E87.6
hypokalemia, R57.2 septic shock, T81.0 massive
intraoperative bleeding, and T81.2 intraoperative tear of
other organs.The number of comorbid conditions in
a patient had little effect on the cost of treatment.
Cases without complications had some comorbid
conditions, but the average cost never reached 26,000 THB
(Table 2). However, the number of complications in
a patient had a huge effect on the cost of treatment,
raising the cost as high as 109,097 THB (Table 3).
The predictive model used five major complications to
predict the possibility of a high-cost outcome for any
patient (Figure 4). A root causes analysis of the top-five
complications found that acute blood loss anemia, massive
operative bleeding, and intraoperative tear of other organs
lacked modern operative equipment that could avoid a
major wound. Post-operative hypokalemia was due to
insufficient correction of a potassium deficit. Post-operative
septicemia was due to some lack of preoperative
prophylaxis for infection and post-operative delay of
early infection detection in some cases.
The nephrolithiasis patient care team revised their standard
treatment procedures to include protocols to make sure
that all patients had sufficient potassium replacement
prior to their operation and to get effective preoperative
infection prophylaxis and early detection of infection
post-operative. Purchasing new equipment (Holium laser
lithotripsy) was approved by the hospital board in the
first quarter of 2019. All new treatment protocols have
been in effect since May 2019.
During May to December 2019, 395 nephrolithiasis
patients were treated in Nan Hospital using the new
treatment protocols. The average cost for patients with
no complications did not change, but the average cost
for patients with one or two complications decreased
Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 1-5, 2021
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significantly (p < 0.05), from 44,081.17 to 27,866.04 THB,
and from 59,552.02 to 56,349.88 THB, respectively
(Table 4).
Complication rates for anemia, post-operative tear, and
bleeding decreased slightly, while complication rates for
sepsis and hypokalemia increased slightly. However, these
rate changes were not statistically significant based on
a Chi-square McNemar test (Table 5).
The average length of stay for nephrolithiasis patients
increased slightly (from 3.72 days to 4.25 days, p = 0.002).

This study indicates that more clinical data in Nan
Hospital should be analyzed, and more predictive models
should be created, to improve quality of clinical cares for
some major diseases. In the near future, a framework
that supports clinical data-driven improvements of
healthcare quality should be established, as suggested
by some studies (AbdelRahman et al., 2020; Talaei-Khoei,
Tavana, & Wilson, 2019; Kamble, Gunasekaran, Gaswami,
& Manda, 2019).

Ethics Standards
CONCLUSION

Our study evaluated the predictive model using data from
real cases. This differs from previous studies. For
example, Lie et al. (2018) used a Bayesian multi-task
and feature relationship leaning approach to predict
complications among patients with diabetes mellitus type 2
as the underlying disease. They found that age,
electrolyte disorders, and insulin treatment were the
top-three most common risks for complications, such as
retinopathy, nephropathy, and neuropathy. This prediction
model was evaluated using testing data, and there was
no mention of treatment guidelines adaptation.
Thompson, Whitaker, Kohli, and Jones (2019) used
clinical data from patients with chronic diseases with
claim data from Vermont and predicted cases with high
probabilities of producing high-cost outcomes. Patients
with high risks received personalized treatment protocols
in a Patient-Center Medical Home (PCMH) program.
Initial outcomes revealed some cases with lower costs
and that complications could be reduced, as well.
Hilbert, Zasadil, Keyser, and Peele (2017) used 1-year patient
discharge data (~80,000 cases) from California inpatient
databases to build a decision tree as a model to predict
readmission risk for patients with acute myocardial infarction,
heart failure, and pneumonia. Despite its medium predictive
value, the decision tree had advantages in terms of
transparency, interpretability, and adaptability. However, no
report on real use of the tool was found.
The predictive model for nephrolithiasis patients could be
used successfully to decrease costs of treatment in Nan
Hospital with no impact on quality of care. The
complication rates did not change. Length of stay might
increase slightly, but this had no effect on patient
safety or quality of care.
4
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This study has been reviewed in compliance with ethical
standards of the responsible committee on human
experimentation (institutional and/or national, as pertinent)
and with the World Medical Association Declaration of
Helsinki on Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects. Approved by Nan Hospital
Research Ethics Committee, COA No 017, Nan Hos.
REC no. 017/2562 on 30 April 2019.
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A case study of assessing PDPA compliance of the elderly
care robot
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Abstract

Thailand's Personal Data Protection Act B.E. 2562
imposes the directives to organizations that collect,
publish, proceed or make use of personal data to protect
the rights of the personal data subject. However,
an assessment of whether an organization is able to
handle personal data in accordance with the Act, a PDPA
noncompliance identifying is required. This research
presents a 6-step sample guideline for health IT service
providers to assess PDPA compliance. This guideline

based on a case study of the assessment of an elderly
care robot can be used by health IT service providers
to self-assess and improve their personal information
management processes.
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กรณีศึกษาการประเมินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของระบบหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ
ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช, พัชรัตน์ มีมะโน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ให้องค์กรที่มีการจัดเก็บ เปิดเผย ประมวลผล
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล ต้องด�ำเนินการเพือ่ ปกป้อง
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี การประเมินว่า
องค์กรสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้สอดคล้องกับพ.ร.บ.
หรือไม่ จ�ำเป็นต้องมีการประเมินการหาจุดบกพร่องทีไ่ ม่เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดในพ.ร.บ. งานวิจยั ฉบับนีน้ ำ� เสนอตัวอย่างแนวทาง
การประเมินการปฏิบตั ติ ามพ.ร.บ.ทีป่ ระกอบด้วยขัน้ ตอน 6 ขัน้ ตอน
โดยยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาการประเมินระบบหุ่นยนต์ดูแล

บทน�ำ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
(Personal Data Protection Act : PDPA) เป็นกฎหมายทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรใดใดทีม่ กี ารด�ำเนินการกับข้อมูลส่วน
บุคคลของผูบ้ ริโภค ต้องชอบด้วยกฎหมาย เพือ่ ปกป้อง “บุคคล”
จากผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการและการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล [1] โดยจะมีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564
ผูใ้ ห้บริการไอทีดา้ นสาธารณสุขถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ เนือ่ งจากข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ข้อมูล
การแพทย์ (กรุป๊ เลือด) ข้อมูลประวัตกิ ารวัดค่าสุขภาพ (ชีพจร
ความดันโลหิต) ข้อมูลโรคประจ�ำตัว ข้อมูลการทานยา และ
ข้อมูลบางส่วนถือเป็นข้อมูลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน (Sensitive
Personal Data) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
จะมีหลักการทีเ่ ข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป [1]
ในปัจจุบนั พบว่ามีบริษทั ภาคธุรกิจเสนอวิธกี ารลัดในการจัด
ท�ำให้องค์กรทีไ่ ม่พร้อมเรือ่ งการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ให้
ผูน้ พิ นธป์ระสานงาน: ทรงศักดิ์ รองวิรยิ ะพานิช, songsak_r@
sci.tu.ac.th, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูส้ งู อายุ เพือ่ ให้องค์กรผูใ้ ห้บริการไอทีดา้ นสาธารณสุขใช้ในการ
ประเมินตนเองและปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ค�ำส�ำคัญ: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทาง
การประเมินตนเอง การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2564; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2564

สามารถผ่านข้อก�ำหนดตามพ.ร.บ.ได้ [2] โดยสร้างหน้าเว็บ
อัตโนมัตเิ พือ่ แสดงรายละเอียดการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
องค์กร (Privacy Policy) ตามทีพ่ .ร.บ.ก�ำหนดและให้เจ้าของ
ข้อมูลรับทราบ ยอมรับให้ความยินยอมหรือปฏิเสธผ่านหน้าเว็บ
ซึง่ การด�ำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงการท�ำให้มเี อกสาร
ตามพ.ร.บ.ก�ำหนดเท่านัน้ ผูร้ บั บริการจะไม่ได้รบั ประโยชน์ตาม
เจตจ�ำนงค์ของพ.ร.บ.ทีต่ อ้ งการให้เกิดคุณสมบัติ 3 ประการคือ
1) สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการยอมรับหรือปฏิเสธเงือ่ นไขการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยยังสามารถได้รบั บริการ (Consumer
Empowerment) [3] 2) ความรับผิดชอบขององค์กรทีเ่ ก็บข้อมูล
ให้มกี ารเก็บทีป่ ลอดภัย ชดเชยความเสียหายกรณีมกี ารรัว่ ไหล
ของข้อมูล (Company Accountability) [3] 3) การจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องอยูบ่ นหลักการความจ�ำเป็น คือประมวลผลข้อมูล
เท่าทีจ่ ำ� เป็น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทตี่ กลงกับเจ้าของข้อมูล
หลักความโปร่งใสและความเป็นธรรม คือ ต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบว่ามีการประมวลผลข้อมูลและบันทึกไว้ พร้อมแจ้ง
วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ขอ้ มูล และหลัก
ความปลอดภัย คือ ต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะ
สมกับการคุม้ ครองข้อมูล [4]
งานวิจยั ฉบับนีจ้ งึ ขอน�ำเสนอตัวอย่างแนวทาง 6 ขัน้ ตอน
ในการประเมินการปฏิบตั ติ ามพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA Compliance Checking) ทีเ่ ป็นผลจากการศึกษาและ
วิเคราะห์คำ� อธิบายพ.ร.บ.ทีเ่ ผยแพร่ไว้หลายแหล่งข้อมูลและจาก
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การถอดความรู้จากการตรวจกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษทั ผูผ้ ลิตหุน่ ยนต์ดแู ลผูส้ งู อายุ แนวทางตัวอย่างที่
น�ำเสนออาจน�ำไปใช้ประเมินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ
องค์กรทีใ่ ห้บริการไอทีดา้ นสาธารณสุข เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุง
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรให้เป็นไปตามพ.ร.บ.และ
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามเจตจ�ำนงค์ของพ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ 3 ประการ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
A. ข้ อ ก� ำ หนดตามพ.ร.บ.คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ [1] ยึดเนือ้ หา
มาจาก General Data Protection Regulation หรือ GDPR
ของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แยกหัวข้อที่ส�ำคัญของพ.ร.บ.ออกเป็น 4 หัวข้อ [1] ดังนี้
1) ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทละเอียดอ่อน โดย ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลใดๆ
ทีร่ ะบุไปถึง “เจ้าของข้อมูล” (Data Subject) ได้ไม่วา่ ทางตรง
หรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผูท้ ถี่ งึ แก่กรรม ส่วนข้อมูล
ประเภทละเอียดอ่อนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
ถูกใช้ในการเลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือ่ ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
หรือข้อมูลสุขภาพจิต ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม
ข้อมูลชีวภาพ 2) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิ
ในการได้รบั แจ้ง ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในการขอลบหรือ
ท�ำลาย เป็นต้น 3) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูค้ วบคุมและ
ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ในทางกฎหมายการก�ำหนดผูค้ วบคุมและ
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นการก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ทางแพ่งและทางอาญาเมือ่ เกิดความเสียหายขึน้ กับเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) [3]
คือ บุคคลหรือนิตบิ คุ คลซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีต่ ดั สินใจเกีย่ วกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนโดยทัว่ ไป ทีเ่ ก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือลูกค้าทีม่ าใช้บริการ ผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าทีส่ ำ� คัญ เช่น จัดให้มมี าตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ด�ำเนินการเพื่อป้องกันมิให้
ผู้อื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ แจ้งเหตุการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สำ� นักงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) เพือ่ ตรวจ
สอบการด�ำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรว่า
เป็นไปตามกระบวนการและนโยบายทีอ่ งค์กรได้วางไว้ เป็นต้น
ส่วนผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) [3] คือ
8
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บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด�ำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค�ำสัง่ หรือในนามของผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าทีห่ ลัก คือ
ด�ำเนินการตามค�ำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เท่านั้น เว้นแต่ค�ำสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4) ฐานในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลซึ่งเป็นเหตุผลของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โดยฐานความยินยอม เป็นเหตุผลทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้
ความยินยอมอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลได้ แต่หากไม่ใช้ฐาน
ความยินยอม ยังสามารถประมวลผลข้อมูลได้หากเหตุผลอยูใ่ น
ฐานอืน่ ทีก่ ฎหมายอนุญาตไว้ [4] จากความเข้าใจเรือ่ งฐานใน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สรุปได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ไม่จ�ำเป็นต้องมาจากการได้รับความ
ยินยอมพียงอย่างเดียว

แนวทางการประเมินการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA Compliance Checking)

ทีม่ าของแนวทางตัวอย่างการประเมิน 6 ขัน้ ตอน ทีน่ ำ� เสนอ
ในงานวิจัยนี้มาจากการวิเคราะห์หัวข้อหลักที่องค์กรที่มีการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลจ�ำเป็นต้องจัดการเพื่อให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [8] และ จากการรวบรวม
ผลการวิเคราะห์พ.ร.บ.จากหลายแหล่งข้อมูล [1,3,4] สรุปได้วา่
หัวข้อหลักที่พ.ร.บ.ก�ำหนดจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ
ข้อมูล (Procedure) นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบ
(Policy) การก�ำกับดูแลข้อมูลตัง้ แต่การเกิดของข้อมูล การจัดเก็บ
การวิเคราะห์ การท�ำลาย การเข้าถึง การรักษาความปลอดภัย
และการน�ำไปใช้ โดยให้ความส�ำคัญทัง้ ในมุมกระบวนการ บุคลากร
และเทคโนโลยี ซึง่ สอดคล้องกับ การจัดท�ำธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance) [9] นอกจากนัน้ พ.ร.บ.ยังก�ำหนดการ
คุม้ ครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในงานวิจยั นีเ้ สนอตัวอย่างแนวทางการประเมินการจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรว่าเป็นไปตามพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลพ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่นนั้ ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน
ซึง่ จะครอบคลุมเรือ่ งการจัดท�ำธรรมาภิบาลข้อมูลและการปกป้อง
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินมาตรการทางเทคโนโลยีทใี่ ช้เพือ่ คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์จากสถาปัตยกรรมระบบ (System)
เครือข่าย (Network) สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software
Architecture)
a. ให้องค์กรผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขระบุข้อมูลส่วน
บุคคลทีอ่ งค์กรจัดการ(Data Identification and Classification)
พร้อมระบุมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลแต่ละรายการ (มาตรการทางกายภาพ มาตรการ
ทางเทคโนโลยีโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือการออกแบบ
ระบบเครือข่าย) และประเมินว่ามาตรการทีใ่ ช้เหมาะสมหรือไม่

Songsakdi Rongviriyapanish, et al. PDPA compliance of the elderly care robot
b. ให้องค์กรระบุมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
บันทึกการท�ำงานของระบบ (Application Log)
c. ให้องค์กรระบุนโยบายการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้คกุ กีห้ รือ
เซสชันหรือวิธีการอื่นที่แอพพลิเคชันใช้ในการบันทึกข้อมูล
ระหว่างประมวลผลพร้อมวิธปี อ้ งกัน
d. กรณีมกี ารโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เช่น การส�ำรองข้อมูลไปเก็บทีค่ ลาวด์
ให้ประเมินมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลของผูใ้ ห้บริการคลาวด์
หรือองค์กรในต่างประเทศ
2. การประเมินการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
หมายถึงการประเมินกระบวนการจัดการข้อมูล การก�ำหนด
ความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลในองค์กร สิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลแต่ละประเภท
a. ให้ประเมินว่าองค์กรมีการระบุขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ กี าร
รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ใช้ประโยชน์ แจ้งวัตถุประสงค์
การใช้ ระยะเวลา ก�ำหนดต�ำแหน่งบุคลากรทีส่ ามารถเข้าถึง
ข้อมูลอย่างชัดเจนหรือไม่ และองค์กรใช้ฐานใด (ฐานสัญญา
จดหมายเหตุ/วิจยั ฐานความยินยอม ฐานระงับอันตรายต่อชีวติ /
ร่างกาย/สุขภาพ ฐานอ�ำนาจรัฐหรือภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย) ในการอนุญาตให้รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล
ใช้ประโยชน์ พิจารณาแต่ละขัน้ ตอนในวงจรชีวติ (Software
Development Life Cycle) โดยเฉพาะขัน้ ตอนการทดสอบ
การบ�ำรุงรักษา การให้บริการ ว่ามีโอกาสทีข่ อ้ มูลจะรัว่ ไหลหรือไม่
b. ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์หรือของผูพ้ กิ าร
ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง มีการให้ความ
ยินยอมโดยผูป้ กครองของผูเ้ ยาว์หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของ
ผูพ้ กิ ารหรือไม่
c. ประเมินว่ามีการแต่งตั้งและระบุหน้าที่ของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ และ
ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกแต่งตั้งเป็น
ผูป้ ระมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท�ำหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะที่ได้
รับมอบหมายจากผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
d. ประเมินสิทธิที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับว่า
เป็ น สิ ท ธิ เ ท่ า ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ท� ำ หน้ า ที่ ผู ้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลเหรือไม่
e. ประเมินว่ามีกระบวนการติดตามตรวจสอบ (Monitor)
ให้มกี ารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างทีค่ วรจะเป็น เช่น ลบข้อมูล
เมือ่ หมดระยะเวลาทีเ่ จ้าของข้อมูลให้ความยินยอม การเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ผดิ ปกติทเี่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล มีการทบทวน
มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยให้มคี วามเหมาะสมเสมอ
3. การประเมินกระบวนการจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูล
(Data Subject Right)
a. ให้ ค วามยิ น ยอมหรื อ ปฏิ เ สธการรวบรวม จั ด เก็ บ

เปิดเผย ประมวลผลข้อมูล การใช้ประโยชน์ขอ้ มูลส่วนบุคคล
โดยผูร้ บั บริการยังสามารถได้รบั บริการแม้จะมีการปฏิเสธไม่ให้
ความยินยอม
b. สิทธิในการคัดค้าน ห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
c. แจ้งให้ทราบรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวม
จัดเก็บ ประมวลผล ใช้ประโยชน์ และ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ทีจ่ ดั เก็บ (Right to be Informed)
d. มีช่องทางในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บให้มี
ความถูกต้อง (Right to Rectification) ขอยุตกิ ารให้ความ
ยินยอม (Right to Withdraw Consent) ขอลบข้อมูล (Right
to Erasure) มีชอ่ งทางยืน่ ค�ำร้องต่อผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
e. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)
โดยเจ้าของข้อมูลและสามารถขอส�ำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ทีจ่ ดั เก็บในระบบ
f. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data
Portability) ไปยังผูใ้ ห้บริการรายอืน่
g. สิทธิทจี่ ะไม่ใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัตใิ นการประมวลผล
ข้อมูล (Right Not to be Subject to Automated Individual
Decision-Making, including Profiling) [5]
4. การประเมินข้อก�ำหนดการปฏิบตั งิ านของบุคลากรให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับพ.รบ.การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
a. ประเมินข้อก�ำหนดที่แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและ
ปฏิบตั ติ ามเรือ่ งการไม่จดั เก็บ รวบรวม เปิดเผย ประมวลผล
ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูร้ บั บริการนอกเหนือขอบเขต
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูค้ วบคุมข้อมูล
b. ประเมินกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามที่
ก�ำหนด
5. การประเมินนโยบายและมาตรการรับมือกรณีเกิด
เหตุการณ์การรัว่ ไหล (Data Breach Response Procedure)
a. ให้องค์กรแสดงขัน้ ตอนการด�ำเนินการเมือ่ เกิดเหตุการณ์
ผิดปกติทเี่ กีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการระบุผรู้ บั ผิดชอบ
หลักในการจัดการเหตุการณ์ ต้องมีขั้นตอนการวิเคราะห์ผล
กระทบ การแจ้งผลกระทบให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน
72 ชัว่ โมง
b. ประเมินการรับรูก้ ระบวนการจัดการเหตุการณ์ผดิ ปกติ
ของผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
c. ประเมินการมีมาตรการทีใ่ ช้เฝ้าระวังเหตุการณ์ผดิ ปกติ
(Incident Monitoring)
6. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
a. ระบุความเสีย่ งทีย่ งั ไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น มาตรการ
ป้องกันความปลอดภัยยังไม่เพียงพอส�ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
บางประเภท หรือ มาตรการปกป้องไม่ให้เกิดการรัว่ ไหลข้อมูล
ยังไม่ครอบคลุมกรณีการรัว่ ไหลจากระบบเครือข่ายภายในองค์กร
Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 6-11, 2021

9

Songsakdi Rongviriyapanish, et al. PDPA compliance of the elderly care robot
b. ระบุแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยังหลงเหลือประเมิน
แผนการจัดความเสีย่ งว่าอยูใ่ นระดับทีร่ บั ได้หรือไม่

กรณีศึกษาการประเมินการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของระบบหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ

ในงานวิจัยนี้ ขอยกตัวอย่างระบบหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ
เป็นกรณีศึกษาเพื่อแสดงการประเมินการปฏิบัติตามพ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทาง 6 ขัน้ ตอน โดยผูว้ จิ ยั
ด�ำเนินการประเมินป็น 3 รอบคือ 1) ให้บริษทั ผูผ้ ลิตหุน่ ยนต์
จัดเตรียมข้อมูลก่อนรับการประเมินโดยพิจารณาตามแนวทาง
การประเมิน 2) ผูว้ จิ ยั ประเมินระบบหุน่ ยนต์ดแู ลผูส้ งู อายุตาม
แนวทาง 6 ขัน้ ตอนโดยตรวจจากเอกสารการน�ำเสนอ จากระบบ
หุ่นยนต์จริง และจากเข้าตรวจสอบกระบวนการท�ำงานจริง
3) ผูว้ จิ ยั สรุปสิง่ ทีบ่ ริษทั ไม่ได้ดำ� เนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.
น�ำไปปรับปรุง ผลจากการประเมินการปฏิบตั ติ ามพ.ร.บ.คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลระบบหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ และการน�ำผล
การประเมินไปปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นปัจจัยส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้บริษทั สามารถน�ำหุน่ ยนต์ขนึ้ ทะเบียน
นวัตกรรมได้สำ� เร็จ
ระบบหุน่ ยนต์ทถี่ กู ประเมิน เป็นหุน่ ยนต์ทถี่ กู ใช้งานร่วมกับ
โปรแกรมมือถือเพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถสั่งการหุ่นยนต์
ได้จากทางไกล สามารถติดต่อผูส้ งู อายุได้ผา่ นVDO Call จาก
อุปกรณ์มอื ถือ สามารถเรียกผูด้ แู ล แจ้งเตือนเมือ่ ผูส้ งู อายุหาย
ไปจากกล้อง สามารถตัง้ เตือนการทานยา เป็นต้น นอกจากนัน้
บริษทั ผูผ้ ลิตหุน่ ยนต์มแี ผนกบริการลูกค้าหลังการขายทีร่ บั ซ่อม
หุน่ ยนต์และบริการลูกค้าทัง้ ส่วนการใช้โปรแกรมและการจัดการ
ค�ำร้องของลูกค้า จากการประเมิน 6 ขัน้ ตอน ผลทีไ่ ด้เป็นดังนี้
1) ผลการประเมินมาตรการทางเทคโนโลยีทใี่ ช้เพือ่ คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล a) ข้อมูลในระบบหุน่ ยนต์ทจี่ ดั เป็นประเภท
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูล Profile ของผู้สูงอายุ เช่น
หมายเลข Serial No. ของหุน่ ยนต์ ชือ่ นามสกุล รูป เบอร์โทรศัพท์
ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน (Sensitive Personal
Data) ได้แก่ ข้อมูลโรคประจ�ำตัว ข้อมูลยาทีท่ านประจ�ำ [6]
มีการใช้มาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งการท�ำ
Pseudonymization คือ จ�ำเป็นต้องรูท้ งั้ Serial No. ของหุน่ ยนต์
และรหัสผูส้ งู อายุในการระบุตวั ตนผูส้ งู อายุได้ และ ใช้มาตรการ
ทางเทคโนโลยีเพือ่ จ�ำกัดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลจริงโดยต้องต่อ
VPN และผ่านการเรียกใช้ API หรือ เฉพาะผูม้ สี ทิ ธิบทบาท
root เท่านัน้ b) ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคุกกีห้ รือ เซสชัน
c) มีเฉพาะการจัดเก็บ Log การท�ำงานของระบบเป็นไฟล์ซงึ่ มี
ข้อมูล Serial No. หุน่ ยนต์ทสี่ ามารถใช้ในการระบุตวั ตนของ
ผูส้ งู อายุ d) มีการย้ายข้อมูลไปต่างประเทศ โดยท�ำการส�ำรอง
ข้อมูล Log การท�ำงานและไฟล์รปู ภาพไปทีเ่ ครือ่ งแม่ขา่ ยของ
ผูใ้ ห้บริการ Microsoft Azure ซึง่ ผ่านมาตรฐาน GDPR
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2) ผลการประเมินการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) a) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุและผู้ดูแล มีการ
จัดเก็บ รวบรวม เปิดเผยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ดูแลที่ได้รับ
ค�ำยินยอมจากผูส้ งู อายุ หรือผูแ้ ทน มีการก�ำหนดระยะเวลาการ
จัดเก็บจนกว่าผูส้ งู อายุจะยกเลิกการใช้ระบบหรือร้องขอให้มกี าร
ลบหรือกด Reset ระบบหุ่นยนต์ใหม่ มีการก�ำหนดสิทธิ
ให้บคุ ลากรเข้าถึงฐานข้อมูลจริงของผูส้ งู อายุ ต�ำแหน่งทีท่ ำ� หน้าที่
บ�ำรุงรักษาฐานข้อมูลจะท�ำได้แค่การส�ำรองฐานข้อมูลและกูค้ นื
ข้อมูลเท่านัน้ องค์กรใช้ฐานความยินยอมและฐานสัญญาเท่านัน้
ในการเข้าถึงข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล
พนักงานทดสอบระบบหรือพนักงานพัฒนาระบบจะต้องสร้าง
ข้อมูลส�ำหรับการทดสอบชุดใหม่ ขัน้ ตอนการ Support พนักงาน
จะเชือ่ มต่อ VPN เข้าหุน่ ยนต์ได้แต่ VPN Account ทีใ่ ช้จะไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูล Log บนหุน่ ยนต์ b) มีการตรวจสอบ
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมในการด�ำเนินการแทนผูส้ งู อายุในช่วงเปิดใช้
บริการหุ่นยนต์และให้ความยินยอมได้ผ่านแบบฟอร์มเอกสาร
c) ในองค์กรไม่มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่ ให้ผา่ นพ.ร.บ. องค์กรได้แต่ง
ตั้งให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ประมวล
ข้อมูลส่วนบุคคล d) สิทธิในระบบหุน่ ยนต์มเี พียง ต�ำแหน่งที่
จ�ำกัดที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจริงของผู้สูงอายุบนเครื่องแม่ข่าย
และบนหุน่ ยนต์ e) องค์กรมีการกระบวนการในการรับแจ้งขอ
แก้ไข ลบ ข้อมูลส่วนบุคคลตามค�ำร้องขอทางโทรศัพท์หรือผ่าน
แบบค�ำร้อง แต่องค์กรส่วนมากมักขาดกระบวนการติดตาม
จัดการข้อมูล เช่น การลบข้อมูลเมือ่ หมดระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ความ
ยินยอม ขาดเครือ่ งมือช่วยเฝ้าระวังเหตุการณ์ผดิ ปกติทเี่ กีย่ วข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคล มีการมอบหมายให้บุคลากรต�ำแหน่ง
System Engineer เสนอมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ทีเ่ หมาะสม แต่ขาดกระบวนการทบทวนมาตรการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยให้มคี วามเหมาะสม
3) ผลการประเมินกระบวนการจัดการสิทธิของเจ้าของ
ข้อมูล (Data Subject Right) a) มีหน้าจอบนหุน่ ยนต์และบน
โปรแกรมมือถือเป็นช่องทางให้เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม
หรือปฏิเสธการจัดเก็บ เปิดเผย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในเอกสารการเปิดใช้งานระบบและบนหน้าจอโปรแกรมมีการ
แจ้งทีต่ ดิ ต่อบริษทั ส�ำหรับขอให้ดำ� เนินการส�ำเนาโอนย้าย คัดค้าน
การประมวผลข้อมูล แจ้งมิให้มกี ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
b) โปรแกรมมือถือเปิดให้ใช้แก้ไข ลบข้อมูลส่วนบุคคลได้
c) การยุติการเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วนไม่สามารถท�ำได้
เมือ่ ยุตกิ ารใช้บริการจึงจะยุตกิ ารเปิดเผยข้อมูลทัง้ หมด d) โปรแกรม
และหุน่ ยนต์ไม่สามารถให้ผรู้ บั บริการเลือกทีจ่ ะไม่ใช้การตัดสินใจ
โดยอัตโนมัตใิ นการประมวลผลข้อมูล
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4) ผลการประเมินข้อก�ำหนดการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
a) องค์กรมีการก�ำหนดข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(Non Disclosure Agreement) และ การไม่นำ� ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูร้ บั บริการไปใช้นอกเหนือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในสัญญาจ้าง
b) องค์กรขาดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จึงขาด
การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคลว่าเป็นไปตามทีก่ ำ� หนดหรือไม่
5) ผลการประเมินนโยบายและมาตรการรับมือกรณีเกิด
เหตุการณ์การรัว่ ไหล (Data Breach Response Procedure)
a) องค์กรขาดการก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการที่ชัดเจน
เมือ่ เกิดเหตุการณ์ผดิ ปกติทเ่ี กีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
b) บุคลากรในองค์กรไม่ทราบกระบวนการในการจัดการเหตุการณ์
ผิดปกติ ยังขาดการจัดการผลกระทบ และขาดนโยบายทีช่ ดั เจน
ให้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล c) องค์กรขาดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ชว่ ย
ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผดิ ปกติ
6) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) a) ความเสีย่ ง
ทีย่ งั หลงเหลือทีค่ วรจัดการ ได้แก่ มาตรการป้องกันข้อมูลส่วน
บุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน เช่น ชือ่ ยา โรคประจ�ำตัว มาตรการ
ปกป้องไม่ให้เกิดการรัว่ ไหลข้อมูลยังไม่ครอบคลุมกรณีการรัว่ ไหล
จากระบบเครือข่ายภายในองค์กร การขาดการทบทวนมาตรการ
ความปลอดภัยให้มคี วามเหมาะสม b) แผนการจัดการความเสีย่ ง
คือเพิม่ การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ส�ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
ทีม่ คี วามละเอียดอ่อน ใช้โพรโตคอล HTTPS ในการสือ่ สาร
ภายใน และเพิม่ นโยบายการทบทวนมาตรการความปลอดภัย
เป็นประจ�ำทุกปี

บทสรุป

งานวิจยั นีไ้ ด้เสนอตัวอย่างแนวทางการประเมินการปฏิบตั ิ
ตามพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ ระกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน
โดยแนวทางทีน่ ำ� เสนอได้จากการประเมินหุน่ ยนต์ดแู ลผูส้ งู อายุ
ให้สามารถผ่านการขึน้ ทะเบียนนวัตกรรมได้ องค์กรผูใ้ ห้บริการ
ไอทีดา้ นสาธารณสุข อาจน�ำแนวทางไปใช้เพือ่ ประเมินวิเคราะห์
หาจุดอ่อนอย่างเป็นระบบและน�ำผลการประเมินทีไ่ ด้ไปปรับปรุง
กระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการได้ประโยชน์ตามเจตจ�ำนงค์ของพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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https://www.coraline.co.th/single-post/data-governance
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Data analytic and predictive model for analysis of causes for
a loss from diagnosis related groups (DRGs) payment of pediatric
inpatient at Sunpasitthiprasong hospital
Warawut Siwaprapakorn

Sunpasitthiprasong Hospital, Ubonratchathani

Abstract

Sunpasitthiprasong Hospital is an excellent center of the
10th health service area under the Ministry of Public Health.
Providing population care services in the lower part of
northeastern region. The main income of pediatric care is
derived from inpatient services which received from
reimbursement of the National Health Security Office. Some
patients have higher medical costs than their reimbursement.
This study will create the database of pediatric patients who
admitted in Sunpasitthiprasong Hospital. The data which
related with Diagnostic Related Groups (DRGs) will be
displayed, analyzed, and created a predictive model for
improvement, change work process and resource utilization.
The database were created from inpatient data record of 43
electronic files for 6 months during January to June 2020,
including Admission number, sex, age, length of stay,
insurance, ICD10 TH, diagnosis type, ICD9 CM, DRGs,

Adj RW, Charge expenses and reimbursement calculated
according to DRGs. The loss from DRG reimbursement were
1,682 visit or 30% of total which totally loss 24,030,490
Bath. The predictive model with decision tree technique were
using with R programming. The predict DRGs loss factor were
patient age, blood transfusion, complication with septic shock
and length of stay. The important factor will be used for
strategy management, resource utilization and development
of patient care process.

Keywords: component; Medical reimbursement, DRGs,

Data Analytic, Pediatric Patient, Predictive Model, R
Programming
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การวิเคราะห์ฐานข้อมูล และสร้างแบบจ�ำลองเพือ่ หาปัจจัยทีพ่ ยากรณ์การขาดทุน
จากการเบิกจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ป่วยเด็ก
รพ.สรรพสิทธิประสงค์

วรวุฒิ ศิวประภากร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

บทคัดย่อ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของเขต
บริการสุขภาพที่ 10 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการดูแล
ประชากรในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รายได้
หลักของการดูแลผู้ป่วยเด็กได้มาจากการให้บริการผู้ป่วยใน
ซึ่งมาจากการเบิกจ่ายเงินคืนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ผูป้ ว่ ยบางกลุม่ โรคมีคา่ ใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลสูง
กว่าเงินทีไ่ ด้รบั จากการเรียกเก็บกลับมา จึงเป็นทีม่ าของงานวิจยั
ทีจ่ ะจัดท�ำฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ข้ารับการรักษาในรพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์ ซึ่งมีข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องต่อการจัดกลุ่มวินิจฉัย
โรคร่วม (DRGs) น�ำมาแสดงผล วิเคราะห์ และสร้างแบบจ�ำลอง
การหาปัจจัยพยากรณ์การขาดทุนของกลุม่ โรคต่าง ๆ ตลอดจน
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการทบทวน และเปลีย่ นแปลงการให้บริการ
กระบวนการท�ำงาน หรือการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ในการ
จัดท�ำฐานข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยในทีท่ ำ� การเก็บบันทึกข้อมูล
ไว้ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 43 แฟ้ม ระยะเวลา 6 เดือนนับตัง้ แต่
เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถนุ ายน 2563 ประกอบไปด้วยข้อมูล
Admission number, Sex, Age, Length of stay, สิทธิการ
รักษา, ICD10 TM, Diagnosis type, ICD9 CM, DRGs, Adj
RW, ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ และรายได้จากการเรียกเก็บโดย

บทน�ำ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่ง
แรกของเขตบริการสุขภาพที่ 10 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้บริการดูแลประชากรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ�ำนาจเจริญ และ
มุกดาหาร)และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เปิดให้บริการตัง้ แต่ 3 มกราคม
พ.ศ.2479 ในปัจจุบนั เป็นโรงพยาบาลศูนย์มขี นาด 1,427 เตียง
มีศนู ย์ความเป็นเลิศ 4 ด้านคือ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง
ผู้ประสานงาน: วรวุฒิ ศิวประภากร, paracetamol2005
@hotmail.com, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ค�ำนวณตาม DRGs พบว่าเกิดการขาดทุนตามแนวทางการ
ค�ำนวณโดยใช้กลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วมจ�ำนวน 1,682 ครัง้ หรือ ร้อย
ละ 30 คิดเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 24,030,490 บาท การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยเด็กทีร่ บั ไว้เป็นผูป้ ว่ ยใน ด้วยโปรแกรม
QlikView และใช้แบบจ�ำลอง Predictive model ด้วยเทคนิค
ต้นไม้ตดั สินใจ (Decision tree) ด้วยโปรแกรมภาษา R ท�ำให้
พบปัจจัยทีช่ ว่ ยพยากรณ์การขาดทุน DRGs ได้แก่ อายุของ
ผูป้ ว่ ย ภาวะเจ็บป่วยทีต่ อ้ งให้ผลิตภัณฑ์ของเลือดทดแทนภาวะ
แทรกซ้อน Septic shock และจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล ปัจจัย
ทีท่ ำ� ให้เกิดการขาดทุนจากแบบจ�ำลองข้างต้นจะท�ำให้โรงพยาบาล
ได้ขอ้ มูลส�ำคัญในการวางแผนทบทวนการใช้ทรัพยากร ทบทวน
และพัฒนาการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยรายโรค

ค�ำส�ำคัญ: การเบิกคืนค่ารักษาพยาบาล, กลุ่มโรควินิจฉัยร่วม,
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยใน,ผูป้ ว่ ยเด็ก, แบบจ�ำลองเพือ่ พยากรณ์,
โปรแกรมภาษา R,

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2564; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2564

ศูนย์อบุ ตั เิ หตุ และศูนย์ทารกแรกเกิด ในส่วนผูป้ ว่ ยเด็ก มีจำ� นวน
เตียงให้บริการ 280 เตียง คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ�ำนวนเตียง
ทั้งหมด รายได้หลักของการดูแลผู้ป่วยเด็กได้มาจากการให้
บริการผูป้ ว่ ยใน ซึง่ มาจากการเบิกจ่ายเงินคืนจากการดูแลผูป้ ว่ ย
ในที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เนื่องจากปัจจุบัน ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ
การรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังคงอิงตาม
ค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์จากการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ 5
พ.ศ. 2555 จากการเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นพบว่า ผูป้ ว่ ยบางกลุม่
โรคมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงกว่าเงินทีไ่ ด้รับจากการ
เรียกเก็บกลับมา และตลอดเวลาด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา ยังไม่เคย
ได้จัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
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รักษาผูป้ ว่ ยเด็ก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นทีม่ าของงานวิจยั
ทีจ่ ะจัดท�ำฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ข้ารับการรักษาในรพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์ ซึง่ มีขอ้ มูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องต่อการจัดกลุม่ วินจิ ฉัยโรค
ร่วม น�ำมาแสดงผล และวิเคราะห์ สร้างแบบจ�ำลองการหาปัจจัย
พยากรณ์การขาดทุนของกลุม่ โรคต่าง ๆ ตลอดจนน�ำข้อมูลทีไ่ ด้
ไปใช้ในการปรับปรุง ทบทวน และเปลีย่ นแปลงการให้บริการ
กระบวนการท�ำงานต่าง ๆ หรือการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
เพือ่ ให้เกิดการขาดทุนจากการเบิกจ่ายตามกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม
ลดลงในอนาคต

ทบทวนวรรณกรรม

ประเทศไทยเริม่ มีการใช้ระบบจัดกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วมฉบับที่ 1
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 โดยใช้คา่ คะแนนสัมพัทธ์เพือ่ สะท้อน
ต้นทุนของโรงพยาบาลทีใ่ ช้ในการรักษา แต่เนือ่ งจากเริม่ ใช้เฉพาะ
กลุ่มโรคที่ค่าใช้จ่ายสูง ยังไม่มีความครอบคลุมในกลุ่มโรคอื่น
จึงมีการปรับปรุงเพิม่ การจัดกลุม่ โรคเด็ก โรคในเขตร้อน ลดการ
เกิด ungroupable DRG แยกระดับความรุนแรงของโรค จนเกิด
เป็นระบบจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ 2 และ 3 ในปี
พ.ศ. 2544 และ 2546 ตามล�ำดับ ซึง่ ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์
สามารถสะท้อนต้นทุนของโรงพยาบาลได้แม่นย�ำมากขึ้น [1]
จากการศึกษาเปรียบเทียบจ�ำนวนเงินที่ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจา่ ยคืนแก่โรงพยาบาลตามกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม
ฉบับที่ 3 พบว่าเพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยใน
ในแต่ละกลุม่ โรงพยาบาลประเภทต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างกัน และ
มีการจ่ายเงินตามความซับซ้อนและความรุนแรงของโรค [2]
ในปีพ.ศ. 2550 ได้มกี ารปรับปรุงการจัดกลุม่ วินจิ ฉัยโรค
ร่วมฉบับที่ 4 โดยเข้มงวดกับการจัดกลุ่มโรคที่มีค่าน�้ำหนัก
สัมพัทธ์สงู มีการแยกค่าอุปกรณ์การแพทย์ราคาสูง เพิม่ การจัด
กลุม่ เพือ่ สะท้อนความยากง่ายและการใช้ทรัพยากร แต่ยงั มีการ
วิพากษ์เรือ่ งการแยกกลุม่ โรคเอือ้ ประโยชน์แก่โรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ซงึ่ มีภาวะแทรกซ้อนสูงและดึงเงินกองทุนไปมากขึน้ กว่าเดิม
และอีกประการเกิดจากสาเหตุดา้ นศักยภาพข้อจ�ำกัดในการให้
รหัสโรคและรหัสหัตถการ [1]
ในปีพ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ใช้ระบบ DRG ในการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในของระบบประกันสุขภาพของรัฐทั้ง
3 ระบบ แต่รปู แบบและอัตราจ่ายชดเชยทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนัน้
ยั ง มี ร ายการที่ แ ยกจ่ า ยจากระบบ DRG ซึ่ ง แตกต่ า งกั น
ในแต่ละกองทุนด้วย ท�ำให้มคี วามกังวลถึงการเลือกปฏิบตั ใิ นการ
ให้บริการ พบปัญหา DRG creep จากการปรับแต่งข้อมูลเพือ่
เปลีย่ นแปลงค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ของกลุม่ โรคเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงิน
ชดเชยทีส่ งู ขึน้ [3]
นอกจากนี้ การวินจิ ฉัยโรคหลักและโรครองผิดพลาด ส่งผล
ให้เกิดความคลาดเคลือ่ นและมีผลต่อค่า Adj RW เป็นผลให้
จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยคืนแก่โรงพยาบาลตามระบบ DRG มีคา่ ลดลง
ได้ [3],[4]
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พบว่ามีปญ
ั หาอัตราจ่ายชดเชยและการได้เปรียบเสียเปรียบของ
การใช้ DRG ทีไ่ ม่สะท้อนต้นทุนการให้บริการเนือ่ งจากชดเชย
ในปริมาณทีต่ ำ�่ จนเกินไป [1] มีตวั อย่างการศึกษาต้นทุนต่อสิทธิ
การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนโดยใช้วิธีค�ำนวณต้นทุน
ผูป้ ว่ ยรายบุคคลตามแบบของส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า ต้นทุนผูป้ ว่ ยในเฉลีย่ สูงค่ารักษาพยาบาลทีส่ งู กว่างบเหมา
จ่ายรายหัวทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี [5] มีการ
ศึกษาวิเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บเปรียบเทียบกับ
รายรับทีไ่ ด้รบั จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณี
ผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลีย พบว่า ผูป้ ว่ ยในได้รบั การเงินชดเชยจากสปสช.
รวมกรณีสง่ เบิกตามเกณฑ์ปกติและเหมาจ่ายรายหัวกรณีฉกุ เฉิน
ต�ำ่ กว่าค่ารักษาพยาบาลทีเ่ รียกเก็บ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล
ได้รบั เงินชดเชยจากการให้บริการผูป้ ว่ ยนอกทดแทน [6]
เมือ่ มองในมุมของผลของกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วมต่อสถานะการเงิน
และคุณภาพการบริการ พบว่า กลุม่ โรคทีข่ าดทุนสูงสุด 3 อันดับ
แรกได้แก่ Pneumonia, Urinary tract infection และ COPD
with acute exacerbation โดยหมวดค่าใช้จา่ ยสูงสุด คือ อุปกรณ์
ของใช้เครือ่ งมือทางการแพทย์ และโรงพยาบาลยังขาดทุนแม้จะ
มีค�ำยืนยันว่าใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม แต่โดยรวมไม่เกิด
ปัญหาต่อคุณภาพการบริการ [7]
ส�ำหรับปัจจัยที่มีความสัมพัทธ์กับค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์ของ
ข้อมูลผูป้ ว่ ย จ�ำแนกตามกลุม่ วินจิ ฉัยโรคใหญ่ (Major Diagnostic
Category, MDC) พบว่า วันนอนจริง อายุ ค่ามาตรฐานจุดตัด
วันนอนนานเกินเกณฑ์ สภาพการจ�ำหน่าย มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ และพบว่าสภาพการจ�ำหน่าย และ
กลุม่ วินจิ ฉัยโรค (MDC) ใน 5 ล�ำดับแรก ทีแ่ ตกต่างกันมีคะแนน
ค่าเฉลีย่ ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ [8]
ทารกแรกเกิดเป็นอีกกลุ่มที่ผู้ป่วยนอนนาน และมีภาวะ
แทรกซ้อนสูง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุดและมีการขาดทุนสูงสุด
ในกลุม่ เด็กทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้อยกว่า 1,000 กรัม และ
ในกลุม่ อายุครรภ์นอ้ ยกว่า 32 สัปดาห์ เนือ่ งจากจ�ำนวนวันนอน
โรงพยาบาลนานกว่า และมีการท�ำหัตถการทีม่ มี ากกว่า ค่าใช้
จ่ายลดลงและขาดทุนลดลงเมือ่ น�ำ้ หนักแรกเกิดมากขึน้ และอายุ
ครรภ์เพิม่ ขึน้ [9]
เป็นที่น่าสนใจว่าเคยมีการศึกษาฐานข้อมูลและวิเคราะห์
ปัจจัยที่พยากรณ์การขาดทุนจากการเบิกจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัย
โรคร่วมของผู้ป่วยใน [10] จากการทบทวนวรรณกรรมท�ำให้
ผู้วิจัยเชื่อว่าแม้จะมีการปรับปรุงการเบิกจ่ายตามระบบการจัด
กลุ่มโรคร่วมฉบับที่ 5 แล้ว แต่ยังมีกลุ่มโรคส่วนหนึ่งที่
โรงพยาบาลเบิกจ่ายได้ขาดทุน จึงมีความสนใจทีจ่ ะจัดท�ำฐาน
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยในทีเ่ ป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยเด็ก วิเคราะห์
ผลจากการเบิกจ่ายตามกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วมของผูป้ ว่ ยใน รวมถึง
การค้นหาปัจจัยทีช่ ว่ ยพยากรณ์การขาดทุนจากการเบิกจ่ายตาม
กลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม จึงท�ำการศึกษาในครัง้ นี้
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วิธีด�ำเนินงานวิจัย

A. ขัน้ ตอนด�ำเนินงานรวบรวมข้อมูล
ค�ำถามส�ำหรับการวิจยั นีค้ อื โรคหลักกลุม่ ใดทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยใน
การให้การรักษาพยาบาลทีส่ งู และเกิดการขาดทุนจากการเบิก
จ่ายตามกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม (DRGs) และปัจจัยใดบ้างของโรค
เหล่านี้ ทีพ่ ยากรณ์วา่ จะเกิดการขาดทุนจากการเบิกจ่ายตามกลุม่
การวินิจฉัยโรคร่วมโดยขั้นตอนวิจัยจะท�ำการสร้างฐานข้อมูล
ผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาลในผูป้ ว่ ยเด็ก และวิเคราะห์เลือกโรคหลัก
จากปัจจัยส�ำคัญต่าง ๆ ได้แก่ จ�ำนวนคนไข้ วันนอนรวม และ
ปริมาณการขาดทุน DRGs ตามรายโรคหลักต่าง ๆ หลังจาก
นัน้ จะสร้างโมเดลวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ตอบค�ำถามในการศึกษา
วิจยั นี้ ในการจัดท�ำฐานข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยในทีท่ ำ� การ
เก็บบันทึกข้อมูลไว้ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 43 แฟ้ม ประกอบ
ไปด้วยข้อมูล Admission number, Sex, Age, Length of stay,
สิทธิการรักษา, ICD10TM, Diagnosis type, ICD9CM, Admit
weight, DRGs, Adj RW, ค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บ และรายได้
จากการเรียกเก็บโดยค�ำนวณตาม DRGs
B. ขัน้ ตอนการเตรียมข้อมูล
ข้อมูลการบันทึกค�ำวินจิ ฉัยและหัตถการ และข้อมูลการให้
รหัสโรคและรหัสหัตถการได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกโรงพยาบาลพบว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้อง
ร้อยละ 85 และ 95 ตามล�ำดับ ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการน�ำเข้ามูลมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 43 แฟ้ม น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์สถิตเิ บือ้ งต้น
ได้แก่ จ�ำนวนรวม ค่าเฉลีย่ การจัดอันดับ เป็นต้น แต่มขี อ้ จ�ำกัด
สามารถดึงมาได้เพียงระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่ เดือน
มกราคม ถึง เดือนมิถนุ ายน 2563 เนือ่ งจากมีการปรับเปลีย่ น
ระบบการดึงฐานข้อมูลโรงพยาบาล
C. การแสดงผลข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการขาดทุน DRGs ท�ำโดยการแสดงผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรม QlikView โดยแสดงผลในด้านต่าง ๆ
เพือ่ ให้สามารถท�ำความเข้าใจและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้โดยง่าย

ผลการทดลอง

จากการจัดท�ำฐานข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง
มิถนุ ายน 2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน พบว่ามีผปู้ ว่ ยเด็กอายุ
ไม่เกิน 15 ปี จ�ำนวนทัง้ สิน้ 5,552 ครัง้ มีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนทัง้ สิน้
4,451 ราย เป็นเพศชาย 2,437 คนและเพศหญิง 2,014 คน

รูปที่ 1 จ�ำนวนผูป้ ว่ ย ค่าใช้จา่ ยเรียกเก็บและภาวะขาดทุน
แยกตามกลุม่ อายุ

D. การสร้างแบบจ�ำลอง
หลังจากทีไ่ ด้ตรวจดูขอ้ มูลจากการแสดงผล ผูว้ จิ ยั ได้เลือก
ตัวแปรทีม่ คี วามส�ำคัญ เพือ่ น�ำมาสร้างแบบจ�ำลองเพือ่ พยากรณ์
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการขาดทุนในขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรมภาษา R เพือ่ สร้างแบบจ�ำลองในการพยากรณ์ปจั จัย
ทีส่ ง่ ผลท�ำให้โรคหลักทีศ่ กึ ษา เกิดการขาดทุน DRGs ปัจจัย
ที่เลือกมาสร้างแบบจ�ำลองได้แก่ กลุ่มอายุ, ช่วงวันนอน
โรงพยาบาล, โรคร่วม/โรคแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อย และหัตถการ
ในขณะนอนโรงพยาบาล
รูปที่ 2 จ�ำนวนผูป้ ว่ ย และ ค่ารักษาเฉลีย่ จ�ำแนกรายเดือน
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		 อายุเฉลีย่ 5 ปี กลุม่ ทีน่ อนโรงพยาบาลมากทีส่ ดุ อยูใ่ น
ช่วงอายุนอ้ ยกว่า 1 ปีมจี ำ� นวนเข้ารับการรักษาทัง้ สิน้ 2,608
ครัง้ ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลจ�ำนวน 2,301
ครัง้ ทีเ่ หลือเป็นการนอนโรงพยาบาลจากภาวะอืน่ ๆ 307 ครัง้
ซึง่ มีความใกล้เคียงกับผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ อายุอนื่ พบว่าผูป้ ว่ ยเด็ก
ส่วนใหญ่ใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร้อยละ 89
และเกิดการขาดทุนตามแนวทางการค�ำนวณโดยใช้กลุม่ วินจิ ฉัย
โรคร่วมจ�ำนวน 1,682 ครัง้ หรือ ร้อยละ 30 คิดเป็นจ�ำนวน
เงินทัง้ สิน้ 24,030,490 บาท กลุม่ ทีข่ าดทุนมากทีส่ ดุ คือกลุม่
อายุ 1-2 ปี โรคหลักทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือการติดเชือ้ ในกระแสเลือด
รองลงมาคือปอดติดเชือ้ ส่วนกลุม่ อายุนอ้ ยกว่า 1 ปีแม้จะเป็น
กลุม่ ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในการรักษาสูงสุดแต่ไม่ได้อยูใ่ นกลุม่ ช่วงอายุ
ทีข่ าดทุน จึงเป็นทีน่ า่ สนใจว่ากลุม่ อายุและกลุม่ โรคอาจเป็นปัจจัย
หนึง่ ทีใ่ ช้ในการพยากรณ์ภาวะเบิกจ่ายขาดทุนได้
จากรูปที่ 2 พบว่า จ�ำนวนผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาใน
โรงพยาบาลมีแนวโน้มลดลง อาจเป็นผลอันเนื่องมากจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 นับตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 เมือ่ เปรียบเทียบจ�ำนวนผูป้ ว่ ยเด็กทีไ่ ด้รบั การ
ใช้เครือ่ งช่วยหายใจพบว่ามีแนวโน้มลดลง พบว่าการใช้เครือ่ งช่วย
หายใจในผูป้ ว่ ยเด็ก มีคา่ ใช้จา่ ยการให้การรักษาเฉลีย่ สูงกว่าค่า
เฉลีย่ โรคทัว่ ไปถึง 6.6 เท่า ดังรูปที่ 3
เป็นทีน่ า่ สนใจว่าการใช้เครือ่ งช่วยหายใจอาจเป็นปัจจัยหนึง่
ทีใ่ ช้ในการพยากรณ์ภาวะเบิกจ่ายขาดทุน

รูปที่ 4 จ�ำนวนผูป้ ว่ ย ค่ารักษา ภาวะขาดทุน จ�ำแนกตาม
Length of stay(LOS)
ผูป้ ว่ ยเด็กมีจำ� นวนวันนอนรวมเฉลีย่ 5.2 วัน (0-276 วัน)
โดยถ้าแบ่งผูป้ ว่ ยออกเป็นกลุม่ LOS น้อยกว่า 4 วัน และมากกว่า
4 วันขึน้ ไปจะมีจำ� นวน 2,933 และ 2,503 ครัง้ ตามล�ำดับ กลุม่
ที่ LOS มากกว่า 3 วันเริม่ มีผลรวมภาวะขาดทุนตามการเบิก
จ่าย DRGs โดยเฉพาะกลุม่ ทีน่ อนโรงพยาบาลมากกว่า 4 เดือน
มีผลรวมภาวะขาดทุนการเบิกจ่าย DRGs สูงทีส่ ดุ จ�ำนวนวัน
นอนโรงพยาบาลน่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ใช้ในการพยากรณ์ภาวะ
เบิกจ่ายขาดทุนได้

รูปที่ 3 จ�ำนวนผูป้ ว่ ย และ ค่ารักษาเฉลีย่ จ�ำแนกรายเดือน
ในผูป้ ว่ ยเด็กทีไ่ ด้รบั การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของ TOP 10 Major Diagnostic
Categories (MDC), ค่าใช้จา่ ย, LOS และ ภาวะขาดทุนจาก
การเบิกจ่ายตามระบบ DRGs
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เนือ่ งจากแต่ละ MDC มีความหลายหลาย โรคบางอย่างอาจ
ใช้ทรัพยากร และมีคา่ Adj RW ทีแ่ ตกต่างกัน อาจส่งผลภาวะ
ขาดทุนทีค่ ำ� นวณตามค่าการเบิกจ่าย DRGs ได้ จึงควรพิจารณา
จากตัวแปรทีม่ คี วามส�ำคัญในการเลือกโรคหลักร่วมด้วย ได้แก่
จ�ำนวนผูป้ ว่ ย จ�ำนวนวันนอนรวม และปริมาณการขาดทุน DRGs
ตามรายโรคหลักต่างๆ สามารถจัดอันดับโรคหลักจากตัวแปรทัง้
สามดังนี้

รูปที่ 7 การจัดอันดับกลุม่ MDC

รูปที่ 8 การจัดกลุม่ โรคหลัก
รูปที่ 6 จ�ำนวนผูป้ ว่ ย ค่าใช้จา่ ยและภาวะขาดทุนจ�ำแนกตาม
ช่วงกลุม่ น�ำ้ หนักในกลุม่ โรคทารกแรกเกิด (MDC 15)

จากรูปที่ 5 พบว่า TOP 10 MDC ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูงส่วนใหญ่
มี Adj RW ทีส่ งู เช่นเดียวกันและไปด้วยกันกับ LOS เป็นทีน่ า่
สนใจว่ามี MDC 05 (กลุม่ โรคหัวใจและหลอดเลือด) มีภาวะ
ขาดทุนสูงสุด ซึง่ ไม่สมั พันธ์กบั ระยะเวลานอนโรงพยาบาล MDC
07,11 (กลุม่ โรคตับและทางเดินน�ำ้ ดี และ กลุม่ โรคไตและระบบ
ทางเดินปัสาวะ) มีภาวะขาดทุนสูงและไม่ได้อยูใ่ นกลุม่ Top 10
MDC ทีม่ ี Adj RW, ค่าใช้จา่ ย และ LOS ทีส่ งู และ MDC 15
(กลุม่ โรคทารกแรกเกิด) แม้จะเป็นกลุม่ โรคทีม่ วี นั นอนและค่า
ใช้จา่ ยสูงสุด แต่ มีคา่ Adj RW สูงทีส่ ดุ เช่นกัน เมือ่ ดูการเบิก
จ่ายแล้วกลับเป็นกลุม่ ไม่ขาดทุน เมือ่ ดูขอ้ มูลจ�ำแนกตามน�ำ้ หนัก
พบว่ามีการชดเชยผลรวมการเบิกจ่ายในกลุม่ โรคเองจึงท�ำให้ภาพ
รวมไม่เกิดภาวะขาดทุน พบว่า กลุม่ ช่วงน�ำ้ หนักทีพ่ บผลรวมเกิด
ภาวะขาดทุนคือกลุม่ ช่วงน�ำ้ หนัก 1-1.5 กิโลกรัม ในขณะทีก่ ลุม่
น�ำ้ หนักต�ำ่ กว่า 1 กิโลกรัมผลรวมไม่เกิดภาวะขาดทุน ซึง่ ตรง
ข้ามกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา [9] อย่างไรก็ตาม กลุม่ เด็กทีม่ นี ำ�้
หนักแรกเกิดน้อย มีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู มาก ควรจะมีการวางแผน
ทบทวนการรักษาและการป้องกัน รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมทีส่ ดุ

จากรูปที่ 7 พบว่ากลุม่ โรคหลักทีอ่ ยูใ่ นอันดับ 1-10 ในทุก
การจัดอันดับคือ กลุม่ โรคระบบทางเดินอาหาร กลุม่ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ กลุม่ โรคระบบประสาท กลุม่ โรคกล้ามเนือ้ และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และกลุ่มโรคเลือด อวัยวะสร้างเลือดและ
ภูมคิ มุ้ กัน
จากรูปที่ 8 พบว่ากลุม่ โรคทีอ่ ยูใ่ นอันดับ 1-10 ในทุกการ
จัดอันดับคือ Lymphoid leukemia และ Pneumonia, organism
unspecified อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจ�ำนวนผู้ป่วยดังกล่าว
มีปริมาณทีน่ อ้ ย และไม่สามารถสะท้อนถึงกลุม่ ผูป้ ว่ ยเด็กทัง้ หมด
ได้ ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลผู้ป่วยเด็กทั้งหมดในการวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ทีช่ ว่ ยในการพยากรณ์แทน

รูปที่ 9 จ�ำนวนผูป้ ว่ ย และ ค่ารักษาเฉลีย่ จ�ำแนกตามการ
จ�ำหน่ายกลับ
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มีผปู้ ว่ ยเด็กเสียชีวติ จ�ำนวน 65 ราย คิดเป็นอัตราเสียชีวติ
ร้อยละ 1.1 พบว่าผูป้ ว่ ยในกลุม่ ทีจ่ ำ� หน่ายโดยปฏิเสธการรักษา
และผู้ป่วยส่งต่อ มีค่าใช้จ่ายการให้การรักษาเฉลี่ยสูงกว่าการ
จ�ำหน่ายกลับแบบปกติ และผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ มีคา่ ใช้จา่ ยและภาวะ
ขาดทุนการเบิกจ่ายสูงทีส่ ดุ แต่ชนิดการจ�ำหน่ายอาจไม่เหมาะ
ในการน�ำมางานเนือ่ งจากไม่มคี วามรวดเร็วเพียงพอต่อการใช้งาน
พยากรณ์

รูปที่ 12 จ�ำนวนหัตถการ 10 อันดับแรก

รูปที่ 10 จ�ำนวนโรคร่วม 10 อันดับแรก
จากรูปที่ 10 พบว่า 10 อันดับแรกของโรคร่วมทีม่ อี ตั ราการ
เกิดการขาดทุนสูงได้แก่ กลุม่ โรคซีด (D582,D561 ซึง่ มีหตั ถการ
ได้รบั เลือด9904 ร่วมด้วย) ส่วนภาวะอืน่ พบว่าไม่มภี าวะขาดทุน
เกิดขึน้

จากรูปที่ 12 พบว่า 10 อันดับแรกของหัตถการทีส่ ำ� คัญทีม่ ี
อัตราการเกิดการขาดทุนสูงได้แก่ PRC transfusion(9904)
และ Ventilator support(9671,9672)
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยในเด็กเบือ้ งต้นพบว่า ผูป้ ว่ ยที่
มักมีภาวะขาดทุนจากการเบิกจ่าย มีปจั จัยทีอ่ าจเกีย่ วข้องได้แก่
กลุม่ อายุ จ�ำนวนวันนอน ภาวะแทรกซ้อน และการได้รบั การท�ำ
หัตถการบางประเภท
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม R ในการสร้างแบบจ�ำลองซึง่ ได้กำ� หนด
ให้การขาดทุน DRGs มากกว่า 0 บาท เป็นระดับการขาดทุนที่
ผูว้ จิ ยั สนใจ และก�ำหนดปัจจัยต่าง ๆทีจ่ ะพยากรณ์การเกิดการ
ขาดทุนเมือ่ มีการรับผูป้ ว่ ยเด็กไว้รกั ษาตัวในโรงพยาบาล ดังนี้
1. จ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล(< 4 วัน และ > 4 วัน)
2. อายุของผูป้ ว่ ย (<3 ปี, 4-6 ปี, 7-12 ปี และ >13ปี)
3. ภาวะแทรกซ้อน Septic shock(R572)
4. ภาวะเจ็บป่วยที่ต้องให้ผลิตภัณฑ์ของเลือดทดแทน
		 (Procedure 9904)
5. ภาวะที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (Procedure 9671
		 or 9672)
ตารางที่ 1 แสดงผลลัพธ์จากการสร้างแบบจ�ำลอง

รูปที่ 11 จ�ำนวนโรคแทรก 10 อันดับแรก
จากรูปที่ 11 พบว่า 10 อันดับแรกของโรคแทรกซ้อนทีม่ ี
อัตราการเกิดการขาดทุนสูงได้แก่ ภาวะ Septic shock(R572)
ส่วนภาวะ Hypokalemia(E876) มีอตั ราการเกิดการขาดทุนเพิม่
ขึน้ แต่ไม่สงู เท่าจึงไม่ได้คดั เลือกเข้ามาในตัวแปรทีใ่ ช้ทดลอง
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Attribute usage:
100%
72.56%
65.83%
38.47%

Age group
Blood transfusion
Septic Shock
Length of stay (LOS)

Evaluation on training data (4996 cases):
Decision Tree
.......................
Size Errors
8 1,255(25.1%)

Warawut Siwaprapakorn, Data analytic and predictive model
Decision tree:
Age Group in
{4to6years,7to9years,13to15years,10to12years}:
:...LOS = MoreThan4days: Y (415/102)
: LOS = Below4days:
: :...Age Group in {7to9years,13to15years,10to12years}:
N (913/405)
: Age Group = 4to6years:
: :...Blood transfusion = No Blood: N (328/136)
: Blood transfusion = Blood: Y (51/19)
Age Group = Below3years:
:...Septic shock = Septic shock: N (43/21)
Septic shock = No septic shock:
:...Blood transfusion = No Blood: N (3031/520)
Blood transfusion = Blood:
:...LOS = Below4days: Y (81/26)
LOS = MoreThan4days: N (134/26)

บทสรุป

งานวิจยั นีน้ ำ� เสนอการวิเคราะห์ฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยใน โดยการ
ใช้โปรแกรม QlikView และการสร้างแบบจ�ำลองเพือ่ การหาปัจจัย
ทีพ่ ยากรณ์การขาดทุนจากการเบิกจ่ายตามกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม
ของผู้ป่วยใน ด้วยการใช้โปรแกรมภาษา R โดยอาศัยฐาน
ข้อมูลจากข้อมูลผูป้ ว่ ยในรายเดือน 43 แฟ้มของโรงพยาบาล
กลุ่มผู้ป่วยที่มีการขาดทุนมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 1-2 ปี ซึ่งมี
โรคหลักเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือด และโรคปอดติดเชื้อ
มีหตั ถการทีพ่ บร่วมบ่อยได้แก่การใช้เครือ่ งช่วยหายใจและการ
ให้เลือด ถ้าใช้แบบจ�ำลองพยากรณ์การขาดทุนจะพบว่ากลุม่ ดังกล่าว
มีโอกาสในการเบิกจ่ายขาดทุนถึงร้อยละ 85.4 ควรน�ำข้อมูลดัง
กล่าววางแผนทบทวนการใช้ทรัพยากร และการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
รายโรค เพือ่ ให้ทราบสาเหตุทชี่ ดั เจนของการเบิกจ่ายขาดทุนว่า
เกิดจากสาเหตุในส่วนใด นอกจากนี้ กลุม่ ผูป้ ว่ ยทารกแรกเกิดที่
น�ำ้ หนักตัวน้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม ยังเป็นกลุม่ ทีม่ กี ารใช้ทรัพยากร
ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในกลุม่ งาน ควรมีการวางแผนทบทวนการใช้ทรัพยากร
และการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยรายโรค รวมถึงการทบทวนและวางแผน
ป้องกันการคลอดก่อนก�ำหนดซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญจะที่ท�ำให้
ผูป้ ว่ ยทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักตัวน้อยกลุม่ นีม้ จี ำ� นวนทีเ่ พิม่ มากขึน้

ข้อเสนอแนะ

รูปที่ 13 แสดงแบบจ�ำลองต้นไม้ตดั สินใจ

งานวิจยั นีย้ งั มีขอ้ จ�ำกัดบางประการได้แก่ 1) ขนาดของฐาน
ข้อมูลทีน่ ำ� มาใช้วเิ คราะห์ยงั มีขนาดทีน่ อ้ ย 2) มีปจั จัยภายนอก
มากระทบ ได้แก่สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 อาจ
ท�ำให้เกิดความเบีย่ งเบนจากสถานการณ์ปกติ 3) ความถูกต้อง
ของข้อมูลจากการสรุปเวชระเบียนที่สมบูรณ์เพียงร้อยละ 85
4) ข้อจ�ำกัดการเลือกกลุ่มโรคที่จะใช้พยากรณ์เพื่อให้มีความ
เจาะจง 5) การใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูลผูป้ ว่ ยในรายเดือน 43
แฟ้ม ยังขาดรายละเอียดค่าใช้จา่ ยซึง่ อาจมีผลต่อการเรียกเก็บ
6) ขาดรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุปกรณ์และโครงการพิเศษ
นอกเหนือจากการเบิกจ่ายตามระบบ DRGs 7) ขาดการใช้ตน้ ทุน
ทีแ่ ท้จริงในการประเมินภาวะขาดทุน ถ้ามีการปรับปรุงเรือ่ งดัง
กล่าวจะทราบถึงปัจจัยทีช่ ว่ ยพยากรณ์ได้ชดั เจนมากขึน้

จากการที่ผู้วิจัยใช้โปรแกรม R ในการสร้างแบบจ�ำลอง
พบว่า มีโอกาสผิดพลาดอยูท่ รี่ อ้ ยละ 25.1 จากแบบแผนแสดง
ให้ถงึ ปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญ คือ กลุม่ อายุ การให้เลือด ภาวะ
septic shock และช่วงระยะเวลานอนโรงพยาบาลตามล�ำดับ
โดยที่กลุ่มใช้เครื่องช่วยหายใจไม่มีนัยยะที่แตกต่างกันที่จะ
น�ำมาใช้พยากรณ์ กลุม่ ทีม่ โี อกาสเกิดการขาดทุนมากทีส่ ดุ คือ
กลุม่ อายุนอ้ ยกว่า 3 ปีและมีภาวะ septic shock ซึง่ มีโอกาส
เกิดภาวะเบิกจ่ายขาดทุนสูงถึงร้อยละ 85.4
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Data Analysis and Development of a Risk prediction Model
for Dengue Disease in Amnatcharoen Province
Pheomlap Phongprapapan
Chomthong hospital, Chiangmai

Abstract

The emergency department (ED) crowding is a common
situation in a refer hospital and a general hospital.
The unnecessary emergency visit in ED instead of
visiting as an outpatient visit could result in waiting time
and treatment time increasing. The quality of treatment
in ED is decreased and delayed. The waiting time to see
doctors increases. The emergency patients may have to
delay their treatment. The referral process between
hospital is delayed.
This study is aimed to study the characteristics of patients,
age, waiting time at ED, waiting time to consult in
a hospital, and factors that associate with criteria of
in-patient admission. We use a 1-year retrospective data
from B.E. 2562-2563. There were around 34,494 ED
visiting records. QilkView12 was used to analyzed

the problem of ED, Chomthong hospital, Chiangmai.
RStudio with decision tree is used to select the variables
to create the prediction model that predict the factors
that affect to prolong waiting time. Variables that were
selected included age, ICD-10 diagnoses, time to visit
ED, and waiting time in each clinic. The model would
use to design for a future plan.

Keywords: Emergency Department Crowding, Data
analysis, the predictive model
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดลเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์

โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

ภาวะแออัดของผูป้ ว่ ยทีห่ อ้ งฉุกเฉิน (Emergency Department
Crowding)เป็นภาวะทีพ่ บได้บอ่ ยขณะรอการรักษาทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ โรงพยาบาลที่รับการส่งต่อ และ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ท�ำให้โรคบางโรคที่ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉิน
ทีแ่ ท้จริงเข้ามารักษาแทนทีจะไปตรวจแผนกห้องตรวจผูป้ ว่ ยนอก
ซึง่ มีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนหนึง่ ซึง่ เป็นภาวะฉุกเฉินทีแ่ ท้จริงได้รบั การรักษา
ช้าหรือรอเป็นระยะเวลาทีน่ านขึน้ ซึง่ ผลเสียต่อคุณภาพการรักษา
ท�ำให้คณ
ุ ภาพการให้บริการโดยรวมของห้องฉุกเฉินช้ากว่าทีค่ วร
จะเป็น ได้แก่ ระยะเวลาการรอเข้าตรวจพบแพทย์ทนี่ านมากขึน้
ผู้ป่วยที่ควรจะได้รับการดูแลฉุกเฉินที่แท้จริงช้าลง การติดต่อ
ประสานงานกับแพทย์ทที่ ำ� หน้าทีร่ บั การปรึกษาหรือการส่งต่อไป
สถานพยาบาลทีม่ คี วามพร้อมกว่าช้าลง
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพือ่ ทราบลักษณะ
ของผูป้ ว่ ย, กลุม่ อายุ, ระยะเวลาการรอรับบริการในห้องฉุกเฉิน,
การรอรับการปรึกษาจากแพทย์แผนกอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การรับผูป้ ว่ ยเข้าหอผูป้ ว่ ยโดยน�ำข้อมูลทีม่ าใช้

บทน�ำ
หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในปัจจุบันนี้ ถือเป็นหนึ่ง
หน่วยงานทีส่ ำ� คัญของโรงพยาบาล เป็นหน่วยทีต่ อ้ งเตรียมพร้อม
และให้การรักษากับผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะฉุกเฉินจากทุกแผนก คนไข้
อุบตั เิ หตุ งานออกหน่วยรับผูป้ ว่ ยนอกสถานที่ ซึง่ ต้องท�ำงาน
ตลอด 24 ชัว่ โมงผลัดเปลีย่ นเวรกัน และเนือ่ งจากต้องท�ำงาน
ตลอดเวลาและต้องให้ทนั กับสภาวะผูป้ ว่ ยในขณะเวลานัน้ ซึง่ การ
ทีผ่ ปู้ ว่ ยทีม่ ากเกินไปในช่วงขณะหนึง่ ในช่วงท�ำงาน อาจจะเกิด
ความผิดพลาดจากการท�ำงานได้ ซึง่ ในปัจจุบนั งานทางเวชศาสตร์
ฉุกเฉินได้รับการพัฒนาไปมากในช่วงระยะเวลานี้ เนื่องจาก
กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความส�ำคัญของผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน รวมถึง
ความรู้และความตื่นตัวในโรคของผู้ป่วย การเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์เข้าถึงได้งา่ ยมากขึน้
ผูป้ ระสานงาน : เพิม่ ลาภ พงษ์ประภาพันธ์, luigi113@hotmail.
com,โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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บริการห้องฉุกเฉินย้อนหลัง 1 ปี (พ.ศ. 2562-2563) จ�ำนวน
34,494 คน โดยใช้โปรแกรม QlikView 12 เพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หา
ของห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และ
ได้นำ� เข้าโปรแกรม RStudio โดยใช้หลักการของ Decision tree
ช่วยในการตัดสินใจในการคัดเลือกตัวแปรที่น�ำไปสร้างโมเดล
การพยากรณ์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการรอการรักษาในห้องฉุกเฉินเป็น
เวลานาน โดยตัวแปรทีน่ ำ� ไปสร้างโมเดลคือ กลุม่ อายุ , ICD-10
code ตาม categories,ช่วงเวลาทีม่ า,ระยะการรอคอยแยกตามแ
ผนก เพือ่ วางแผนป้องกันต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะแออัดของผูป้ ว่ ยทีห่ อ้ งฉุกเฉิน, การวิเคราะห์ขอ้ มูล,
โมเดลพยากรณ์

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2564; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2564

จากงานสถิติพบว่าผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการห้องฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลรัฐทัว่ ประเทศเพิม่ ขึน้ จาก 12 ล้านครัง้ ในปี พ.ศ. 2544
เป็น 24 ล้านครัง้ ในปี พ.ศ. 2555 ครัง้ เฉลีย่ นาทีละ 46 ครัง้
จึงท�ำเกิดปัญหาผูป้ ว่ ยล้นหรือความแออัดในห้องฉุกเฉิน (Emergency
Department Crowding) ซึ่งจ�ำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นมากเป็น
เท่าตัว แต่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐทั้งแพทย์
พยาบาล ผูช้ ว่ ยพยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน มีจำ� นวนไม่เพียงพอ
ส่งผลให้การดูแลผูป้ ว่ ยไม่ทวั่ ถึง ซึง่ ผลลัพธ์คอื ท�ำให้มปี ญ
ั หาด้าน
การสือ่ สารต่อญาติและการฟ้องร้อง นอกจากนีก้ ม็ ผี ลต่อสุขภาพ
กายและใจของเจ้าหน้าทีใ่ นแผนกห้องฉุกเฉินด้วย[1]
ปัญหาผู้ป่วยล้นและความแออัดในห้องฉุกเฉินเป็นปัญหา
ที่พบได้บ่อยที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยสาเหตุเกิดจากการทีม่ ผี เู้ ข้ารับบริการ
ที่ห้องฉุกเฉินเป็นจ�ำนวนมาก การจัดสรรเตียงให้เพียงพอใน
โรงพยาบาลมีปญ
ั หา ท�ำให้ผปู้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็นทีต่ อ้ งได้รบั การดูแล
รักษาอย่างต่อเนือ่ งในโรงพยาบาลยังคงค้างอยูท่ หี่ อ้ งฉุกเฉิน[2]
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ส่วนอีกสาเหตุทพี่ บคือผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ไม่เข้ารับบริการทีโ่ รงพยาบาล
ตามสิทธิก์ ารรักษา แต่เลือกเข้ามารักษาในโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมแิ ละโรงพยาบาลขนาดใหญ่แทน ไม่วา่ จะป่วยด้วยโรคซับ
ซ้อนหรือโรคเบือ้ งต้นก็ตามผลกระทบทีต่ ามมาคือปัญหาผูป้ ว่ ยล้น
หรือความแออัดในห้องฉุกเฉิน ท�ำให้การให้บริการดูแลผูป้ ว่ ยต�ำ่
กว่าทีค่ วรจะเป็น การวินจิ ฉัยโรคและ การรักษาผูป้ ว่ ยล่าช้าส่งผล
ให้ผลการรักษาออกมาได้ไม่ดี[3] ซึง่ ได้มกี ารรวบรวมข้อคิดเห็น
และแบบสอบถามซึง่ เก็บจากแบบสอบถามเกีย่ วกับปัญหา Crowding
in emergency room สาเหตุสำ� คัญทีพ่ บคือผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ฉกุ เฉินเข้า
มารับการตรวจรักษาทีห่ อ้ งฉุกเฉินมากเกินไป และผลกระทบจาก
ความแออัดท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดความไม่พอใจ และท�ำให้ผปู้ ว่ ยอยูใ่ น
ภาวะเสีย่ งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล กระทบต่อ
ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและบุคคลากรและสะท้อนถึงปัญหาของ
ทัง้ โรงพยาบาลและปัญหาของระบบสาธารณสุขโดยรวมนอกจากนี้
หากมีผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งรอเข้ารับไว้ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานอยู่
ในห้องฉุกเฉินเป็นจ�ำนวนมาก และในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยทีม่ อี าการหนัก
ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเข้ามาในห้องฉุกเฉิน บุคลากร
ส่วนใหญ่กจ็ ะเข้าไปดูแลผูป้ ว่ ยอาการหนักก่อน อาจจะท�ำให้ผปู้ ว่ ย
ทีน่ อนอยูก่ อ่ นรูส้ กึ ว่าแพทย์หรือพยาบาลละเลย ไม่ให้ความส�ำคัญ
อีกทัง้ ระยะเวลารอตรวจของผูป้ ว่ ยใหม่นานขึน้ ผลท�ำให้การดูแล
ไม่ทวั่ ถึง ระดับความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยลดลง ญาติและผูป้ ว่ ยไม่
พึงพอในเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการดูและของแพทย์และ
พยาบาลในห้องฉุกเฉินเกิดปัญหาการฟ้องร้องต่อบุคลากรทางการ
แพทย์เพิม่ มากขึน้ [4]
โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ (M1) ซึง่ ถือเป็นโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ เป็น
โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา จึงท�ำให้เป็น
โรงพยาบาลทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ส่งต่อผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามซับซ้อน งานทาง
เวชศาสตร์ฉุกเฉินก็เป็นส่วนหนึ่งในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง จากข้อมูลในปี 2562-2563 พบว่าสถิติ
ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ รวมทัง้
หมดเกือบ 40,000 คนต่อปี ซึง่ เฉลีย่ วันละ 100-120 คนต่อวัน
รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยทัง้ ในเวลาและนอกเวลา และเนือ่ งจากจ�ำนวนเตียง
มีจำ� นวนจ�ำกัดเพียง 210 เตียง, ปัญหาเครือ่ งมือไม่เพียงพอใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อนมากๆ, และความน่าเชือ่ ถือของโรงพยาบาล
ระดับเล็ก (โรงพยาบาลชุมชน), ปัญหาการรับส่งต่อไปใน
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็นไปได้ยากมากขึน้
ท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินมารักษาเพิ่มขึ้นจึงท�ำให้เกิดภาวะ
ปัญหาผูป้ ว่ ยล้นหรือความแออัดในห้องฉุกเฉินดังได้กล่าวไว้
ดังนัน้ จึงมีการวิเคราะห์ปญ
ั หาและน�ำเสนอข้อมูลปัจจัยเพือ่
วางแผนการพัฒนาเพือ่ หาสาเหตุ ความเสีย่ ง เพือ่ ให้ทราบถึง
สาเหตุทแี่ ท้จริงเพือ่ มีการก�ำหนดนโยบาย และถ้าสามารถน�ำผล
สรุปการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางต้นแบบให้กบั โรงพยาบาลระดับ
เดียวกันหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อทราบลักษณะของผู้ป่วย,กลุ่มอายุ,ระยะเวลาการรอรับ

บริการในห้องฉุกเฉิน, การรอรับการปรึกษาจากแพทย์แผนกอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องและปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การรับผูป้ ว่ ยเข้าหอผูป้ ว่ ย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาของกมลวรรณศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ระยะเวลาของผูป้ ว่ ยในห้องฉุกเฉินเกิน 4 ชัว่ โมงในโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาของผู้ป่วยในห้อง
มากกว่า 4 ชัว่ โมงได้แก่ประเภท การจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ยออกจาก
ห้องฉุกเฉิน โดยการรับไว้เป็นผูป้ ว่ ยในคิดเป็น OR 4.17 เท่า
(95% CI=3.33-5.25) การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร OR
2.44 เท่า (95% CI=2.2-2.94) การคัดแยกผูป้ ว่ ย urgent และ
less emergent OR 2.28 เท่า (95% CI=1.92-2.79) [5]
จากการศึ ก ษาของอรรถสิ ท ธิ์ ไ ด้ ศึ ก ษาในแผนกฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่อยู่
ในกลุม่ อายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไปทีม่ รี ะยะเวลาเข้ารับบริการในห้อง
ฉุกเฉิน 4 - 8 ชัว่ โมง โดยโรคทีพ่ บบ่อย ได้แก่ โรคล�ำไส้อกั เสบ
เมือ่ พิจารณาจากระยะเวลาทีเ่ ข้ารับบริการระยะเวลา 4 - 8 ชัว่ โมง,
8 - 24 ชัว่ โมง และมากกว่า 24 ชัว่ โมง ได้แก่ การบาดเจ็บที่
ศีรษะ โรคปอดอักเสบ และภาวะหัวใจล้มเหลว ตามล�ำดับ ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาลและออกจาก
โรงพยาบาล ได้แก่ การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ประเภทของ
การส่งตรวจรังสีวินิจฉัย การวินิจฉัยโรคที่ห้องฉุกเฉิน และการ
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งส่งปรึกษา
แพทย์ เ ฉพาะทางและต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาต่ อ ในโรงพยาบาล
โดยแผนกทีป่ รึกษามากทีส่ ดุ ได้แก่ อายุรกรรม[2]
จากการศึกษาของ A. Downingพบว่า emergency crowding
3.6% เกิดจากผูป้ ว่ ยส่วนหนึง่ ทีย่ งั ไม่สามารถส่งไปยังหอผูป้ ว่ ยได้
ท�ำให้ผู้ป่วยที่รอไปยังหอผู้ป่วยต้องอยู่ในห้องฉุกเฉินมากกว่า
8 ชัว่ โมง[5]

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของผูป้ ว่ ยในช่วงปี 25622563 ทีท่ ำ� ให้เกิดภาวะ emergency crowding ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
2. สร้างโมเดลเพือ่ พยาการณ์ความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะ
emergency crowding และหาทางแนวทางแก้ไขปัญหา

วิธีการด�ำเนินการศึกษา

เป็นการศึกษากึง่ ทดลองโดยการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
น�ำผลการวิเคราะห์ไปใช้การสร้างโมเดลการพยากรณ์ปัจจัย
ทีท่ ำ� ให้เกิดภาวะemergency crowding ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนี้
1. ทบทวนรายงานย้อนหลัง 1 ปี (1กรกฏาคม พ.ศ. 256230 กรกฏาคม 2563) จ�ำนวน 34,494 คน เพือ่ ดูรปู แบบ
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับการรักษาทีห่ อ้ งฉุกเฉิน โรงพยาบาลจอมทอง
ซึ่งประกอบด้วยจ�ำนวนผู้ป่วย เวลาที่ผู้ป่วยมารักษาส่วนใหญ่
ระยะเวลาการรอคอย กลุม่ โรคทีม่ ารับการรักษา ในรูปแบบของ
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โปรแกรม Excel เพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ จ�ำนวนผูป้ ว่ ย
เวลาทีร่ อการรักษาตัง้ แต่การเข้ารักษาเบือ้ งต้น จนถึงการปรึกษา
แพทย์เฉพาะทาง กลุม่ โรคทีเ่ ข้ามารักษาบ่อย ระยะเวลารอ admit
2. น�ำเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม QlikView 12
เพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาของห้องฉุกเฉินในปัจจุบนั ในช่วงปี 25622563 ของโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตาม เวลา
สถานที่ และระยะเวลาการรอรักษาของโรงพยาบาลจอมทอง

ระยะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยส่วนใหญ่มาจะพบว่าส่วนใหญ่จะมารักษา
โรงพยาบาลในช่วงเวรเช้าในช่วงเวลา 9 - 10 นาฬิกา และจะ
ค่อยๆ เพิม่ ขึน้ อีกรอบในช่วงต้นเวรบ่ายและจะค่อยลดลงต่อเนือ่ ง
ในเวรดึก (ดังภาพที่ 2)

ขั้นตอนการสร้างโมเดลการพยากรณ์

หลังการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษาทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลจอมทองในปี พ.ศ. 2562-2563 โดยใช้
โปรแกรม QlikView ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค
การท�ำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ
(Decision tree) ซึง่ เป็นแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์เพือ่ หาปัจจัย
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ โดยน�ำข้อมูลมาสร้างแบบจ�ำลองการพยากรณ์ในรูปแบบ
ของโครงสร้างต้นไม้ ซึง่ มีการเรียนรูข้ อ้ มูลแบบมีผสู้ อน (Supervised
Learning) สามารถสร้างแบบจ�ำลองการจัดหมวดหมู่ (Clustering)
ได้จากกลุม่ ตัวอย่างของข้อมูลทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ลว่ งหน้า (Training set)
ได้จากกลุม่ ตัวอย่างของข้อมูลทีก่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้า (training set)
ได้โดยอัตโนมัติและสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการทีย่ ังไม่
เคยน�ำหมวดหมูไ่ ด้อกี ด้วย โดยปกติมกั ประกอบด้วยกฎในรูป
แบบ” ถ้า เงือ่ นไขแล้วผลลัพธ์” เช่น “if time= < 30 min=no
then” “If time> 30 min=yes” ส่วนประกอบของต้นไม้ตดั สิน
ใจประกอบด้วย 1. โหนด (node) คุณสมบัตติ า่ งๆ เป็นจุดที่
แยกข้อมูลว่าจะให้ไปในทิศทางใด ซึง่ โหนดทีอ่ ยูส่ งู สุดเรียกว่า
โหนดราก (root node) 2. กิง่ (branch) คือคุณสมบัตใิ นโหนด
ที่แตกออกมาโดยจ�ำนวนของกิ่งจะเท่ากับคุณสมบัติของโหนด
3. ใบ (leaf) คือกลุม่ ของผลลัพธ์ในการแยกแยะข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม RStudio ช่วยตัดสินในเลือกตัวแปรทีจ่ ะน�ำไปใช้ใน
การสร้างโมเดลการพยากรณ์ความเสีย่ งต่อการภาวะ emergency
crowding

ภาพที่ 2 แสดงช่วงเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยมาใช้บริการห้องฉุกเฉิน
กลุม่ โรคทีพ่ บว่ามารักษาบ่อย 10 โรคแรกในห้องฉุกเฉิน
พบว่าเป็นกลุม่ โรคทีเ่ ป็นไม่ซบั ซ้อนดังตาราง โดยโรคทีพ่ บบ่อย
คือ หอบเหนือ่ ยจากโรคถุงลมโป่งพอง และปวดท้องโรคกระเพาะ
(ดังภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แสดงกลุม่ โรคส่วนใหญ่ทผี่ ปู้ ว่ ยมาใช้บริการห้อง
ฉุกเฉินแยกตามICD-10 code

ผลการศึกษา

1.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในปี พ.ศ. 2562-2563 แสดงกลุม่ อายุผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่ทเี่ ข้า
มารักษาทีห่ อ้ งฉุกเฉิน โรงพยาบาลจอมทอง ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุนอ้ ยกว่า10 ปี, 50-60 ปี และ60-70 ปี(ดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 4 แสดงกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีแ่ ยกตามโรคทีต่ อ้ งปรึกษาแพทย์
เฉพาะทางตามระยะเวลารอคอย
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จัยดังกล่าวเพิ่มความเสี่ ยงกี่เปอร์ เซ็นต์ก็สามารถนามาวางแผนลด
ามเสี่ ยงดังกล่าวได้

นื่องจากระยะที่เหมาะสมที
่ผปู ้ ่ วยที่ได้รับการรักษาในห้องฉุกเฉิ น
Pheomlap Phongprapapan, Prediction model for decrease emergencies crowding
มีความแตกต่าง จากการหาระยะเวลาที่เหมาะสมพบว่ามีศึกษาของ
erjeaพบว่ า ระยะเวลาที
ใ นรั ก่มษามี
ค่ตวามแตกต่
า งกันเฉพาะทาง
ตั้ง แต่ O:pregnancy and child birth, P: condition of perinatal
ข้อมูล่ ใทีช้่แสดงกลุ
ผู้ป่วยที
้องรอปรึกษาแพทย์
เฉิน จะพบว่าในกลุ่มการตรวจวิ
ผู้ป่วยที่ต้องรอปรึ
ะเวลาเข้ามาห้องฉุในห้
กเฉิองฉุนกการรอพบแพทย์
นิจกฉัษาแพทย์
ยทาง period, Q:congental deformity and genetic, R: abnormal
lab finding, S: injury and poisoning, T:injury multiple
เฉพาะทาง แยกตามแผนกโดยจะพบว่าผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งรออยูใ่ นห้อง
่
ปและเอกซ์เรย์[7] ดัฉุงกนัเฉิ้ นนเพื
อ
่
ให้
ง
า
ยต่
อ
การวางแผนน
าเข้
า
ข้
อ
มู
ล
เพื
่
อ
bodies และจาก decision tree อีกกลุ่มคือ กลุ่มช่วงอายุ
นานคือสูติกรรม ผู้ป่วยโรคปอดและจิตเวชตามล�ำดับ
(ดังงภาพที
่ 4) ่ มผูป
าใช้วิเคราะห์ จึ งแบ่
เป็ นกลุ
้ ่ วยเป็ น น้อยกว่าหรื อเท่ากับ30 0-4 ปี, 5-14 ปี, 15-24 ปี, 55-64 ปี และอายุมากกว่า 65 ปี
ร้อยละ 68.1 จะใช้เวลารักษาในห้องฉุกเฉินเกิน 30 นาที
ที และมากกว่า 30นาที
ตามความเหมาะสมกั
2. การสร้
างโมเดลการพยากรณ์ บ ระดับโรงพยาบาล
จากข้อมูนลิ จข้ฉัางต้
นในส่วนผลการศึกษาท�เรย์
ำให้ทราบลักษณะ ภาพที่ 5 แสดงตัวแปรการพยากรณ์หลักคือกลุ่มโรคของผูป
ความพร้อมของการตรวจวิ
ยทางแลปและเอกซ์
้ ่ วยแยกตาม
ทัว่ ไปของผูป้ ว่ ยแต่ไม่สามารถน�ำมาท�ำนายปัจจัยทีม่ ผี ลได้ ดังนัน้
ทางผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน�ำข้อมูลที่ได้เก็บมาวิเคราะห์ต่อ ICD (แถบสี ดา=ระยะเวลารอนานเกิ น 30 นาที แถบสี เทา=ระยะเวลา
รน าข้อ มู ล มาวิเคราะห์
ด้วยการท าเหมื องข้อ มู ล (data mining)
เพือ่ หากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ โี อกาสทีจ่ ะอยูใ่ นห้องฉุกเฉินเป็นเวลานาน
รอน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 นาที
จะท�(ำdecision
ให้เกิดภาวะ tree
emergencies
จึงได้Rstudio
นำ� ข้อมูลมา
เทคนิคต้นไม้ตดั สิซึนง่ ใจ
) และใช้crowding
โปรแกรม
วิเคราะห์ตอ่ ด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ (decision tree) เพือ่ น�ำ
คัดเลือกตัวแปรที่มาเป็
จะนนาไปใช้
ารสร้
ความ
ปัจจัยท�ำกนายว่
าผูป้ าว่งโมเดลการพยากรณ์
ยลักษณะแบบใดเพิม่ ความเสี
ย่ งต่อ Decision tree
emergencies ดcrowding
่มใด่
งต่ อ การเกิ ด ภาวะความแออั
ในห้ อ งฉุซึ่งกถ้เฉิาสามารถทราบแล้
น โดยเลื อ กผูวว่ป้ า่ กลุ
วยที
ICDcat in {T,K,S,R,E,J,I,G,H,F,M,A,L,N,C,O,B,D,U,Q,P}: Y
เพิม่ ความเสีย่ งและสามารถทราบว่าปัจจัยดังกล่าวเพิม่ ความเสีย่ ง
ะเวลารอนานเกิ นกีเ30
yes ำและน้
อยกว่าหรื อย่ เท่งดัางกล่
กับาวได้30 (55667/14672)
่ ปอร์นาที
เซ็นต์เกป็ส็ น
ามารถน�
มาวางแผนลดความเสี
เ่ หมาะสมที
ว่ ยทีไ่ ด้ร=27.4%
บั การรักษาในห้
ที เ ป็ น no โดย run trialเนือ่ งจากระยะที
1 ครั้ ง ผลพบว่
า มีผ่ ปู้ error
และอง ICDcat
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5 แสดงตั
Z: วแปรการพยากรณ์หลักคือกลุม่ โรคของผูป้ ว่ ย
ฉุกเฉินนั้นมีความแตกต่าง จากการหาระยะเวลาที่เหมาะสม
แยกตามICD (แถบสีดำ� =ระยะเวลารอนานเกิน 30 นาที
่มโรคที่เ่ใป็ช้นตาม
สนอโมเดลโดยใช้ตพบว่
วั แปรการพยากรณ์
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ามีศึกษาของ Banerjea
พบว่
าระยะเวลาที
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[7]

พบแพทย์ การตรวจวินจิ ฉัยทางแลปและเอกซ์เรย์ ดังนัน้ เพือ่
ให้งา่ ยต่อการวางแผนน�ำเข้าข้อมูลเพือ่ น�ำมาใช้วเิ คราะห์ จึงแบ่ง
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30 นาที
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โรงพยาบาลวยและความ
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องฉุตามความเหมาะสมกั
กเฉิ นเกิ น 30 นาที
กลุ่ม
พร้อมของการตรวจวินจิ ฉัยทางแลปและเอกซ์เรย์
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bcutaneous, M: trial
musculoskeletal,
N: =27.4%
diseaseและofน�ำเสนอโมเดล
Genito1 ครัง้ ผลพบว่ามี error
nary, O:pregnancy
and
child
birth,
P:
condition
of
perinatal
โดยใช้ตวั แปรการพยากรณ์คอื อายุ, กลุม่ โรคทีเ่ ป็นตามรหัสโรค
riod, Q:congental deformity and genetic, R: abnormal lab
ตาม ICD-10,แผนกทีด่ แู ลตามระยะเวลา
ding, S: injury and poisoning,
T:injury
ผลการศึกษาพบว่
าผูป้ ว่ ยกลุmultiple
ม่ โรคที่ ICD bodies
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เฉินเกิปีน, 55-64
30 นาที
กdecision tree อีกกลุร้อ่มยละ
คือ กลุ79.1่มช่วจะใช้
งอายุเวลารั
0-4กปีษาในห้
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ปี
ประกอบด้วย กลุ่มโรคที่ขึ้นต้น ICD code A: intestinal
ะอายุมากกว่า 65ปี ร้infectious
อยละ 68.1จะ
ใช้เB:วลารั
ษาในห้อofงฉุskinกเฉิand
นเกิmucous
น 30
disease,
viralกinfection
membrane, C: malignant neoplasm, D: in situ neoplasm,
ที
E: disease of thyroid gland, F: mental disorder, G: disease
of CNS, H: disease of eye ear, I: disease of circulatory
system, J:disease of respiratory system, K:disease of
digestive system, L: disease of skin and subcutaneous,
M: musculoskeletal, N: disease of Genito-urinary,

Decision tree

agegroup in {35to44years,45to54years,25to34years}:
ICDcat in {T,K,S,R,E,J,I,G,H,F,M,A,L,N,C,O,B,D,U,Q,P}: Y
(1041/429)

(55667/14672)
ICDcat = Z:on training data (58922 cases):
Evaluation
:...agegroup in {65years+,15to24years,55to64years,
5to14years,
: 0to4years}: Y (2214/1035)
Decision
Tree
agegroup in {35to44years,45to54years,25to34years}: N
(1041/429)
Size
Errors
Evaluation on training data (58922 cases):
Decision
Tree
3
16136(27.4%)
<<
Size
Errors
(a) 3 (b) 16136(27.4%)
<-classified as<<
(a)
(b) <-classified as
612612 1570715707(a): class
N N
(a): class
429
42174 (b): class Y
429

42174 (b): class Y

Attribute usage:
100%
ICDcat
5.52%
Age group

ตารางที
่ 1 แสดงผลลัพ
พธ์ธ์จจากการสร้
างแบบจ�
ำลองพยากรณ์
ากการสร้
างแบบจ
าลองพยากรณ์
ตารางที
่ 1 แสดงผลลั
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ภาพที่ 6 แสดง Decision tree ส�ำหรับตรวจสอบว่าปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยรอเป็นระยะเวลานานในห้องฉุกเฉินน้อยหรือมากกว่า 30 นาที

อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา

ปัญหาของความแออัดในห้องฉุกเฉินนัน้ เป็นปัญหาทีม่ คี วาม
ซับซ้อนเนือ่ งจากความเข้าใจของคนไข้ทวั่ ไปมักจะคิดว่าอาการ
ป่วยของตัวเองเป็นภาวะฉุกเฉินเช่นมีไข้ไอเจ็บคอ ก็อาจจะมาเข้า
ตรวจห้องฉุกเฉินได้ เพราะสามารถพบแพทย์ได้งา่ ยเพราะแพทย์
อยูต่ ลอดเวลาโดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่โดยหลัก
ความเป็นจริงห้องฉุกเฉินมีไว้ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน
โรคทีม่ คี วามรุนแรงทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการเสียชีวติ ดังนัน้ จึงต้องอาศัย
ระยะเวลาในการปรับเปลีย่ นทัศนคติของผูป้ ว่ ย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยทีม่ ารักษาทีห่ อ้ งฉุกเฉินจะมีคา่
เฉลีย่ 2,000 คนต่อเดือน โดยตัวแปรทีม่ ผี ลทีท่ ำ� ให้โอกาสระยะ
การรอรักษาเป็นเวลานาน ได้แก่กลุม่ โรคทีแ่ บ่งตาม ICD-10
categories รวมถึงกลุม่ อายุกม็ ผี ลต่อการรอรับการรักษาในระยะ
เวลานาน ซึง่ จากข้อมูลทีไ่ ด้ทำ� ให้โรงพยาบาลสามารถวางแผน
การแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดภาวะความแออัดในห้อง
ฉุกเฉินได้ดงั นี้ 1) ในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยมาจ�ำนวนมากให้เพิม่ จ�ำนวนทีม
แพทย์ทคี่ อยดูแลเพือ่ ลดการรอคอยนาน และลดอาการแออัด
2) จัดสรรเตียงเพือ่ ให้เตรียมรับผูป้ ว่ ยได้อย่างรวดเร็วเพือ่ ลดการ
รอคอยนาน 3) ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
ถ้าผู้ป่วยอาการคงที่สามารถส่งต่อไปแผนกผู้ป่วยนอกหรือหา
แนวทางให้รบั การรักษาแบบผูป้ ว่ ยในได้ตอ่ แล้วให้แพทย์เฉพาะ
ทางดูแลต่อให้หอผูป้ ว่ ย 4) ระมัดระวังในกลุม่ โรคทีไ่ ด้วเิ คราะห์
ข้างต้น ทีม่ โี อกาสต้องรอคอยให้หอ้ งฉุกเฉินนานโดยแนะน�ำให้
26
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ปรึกษาแพทย์แต่ละแผนกอย่างเนิ่นเพื่อเตรียมพร้อมต่อไปใน
การรับผูป้ ว่ ย 5) กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีป่ ระเมินแล้วไม่มภี าวะเร่งด่วน
สามารถรอได้เช่นกลุม่ ท�ำแผล หรือฉีดวัคซีน ควรจัดสรรให้มี
ห้องหัตถการแยกออกไปต่างหาก
เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีม้ ขี อ้ จ�ำกัดเนือ่ งจากน�ำเอา
บริบทของโรงพยาบาลทั่วไประดับกลาง(M1)มาใช้วิเคราะห์
ซึง่ ไม่ได้กล่าวถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นโรงพยาบาลศูนย์ (S)
หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ซึง่ บริบทแตกต่างกันดังนัน้ การน�ำ
ข้อมูลไปใช้ควรพิจารณาความเหมาะสมด้วย และควรจะน�ำข้อมูล
กลุม่ ผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลระดับนัน้ ไปวิเคราะห์อกี ที

ข้อเสนอแนะ

เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดด้านข้อมูลที่เก็บมาจากระบบฐานข้อมูล
hosXP ของโรงพยาบาลไม่ได้เก็บฐานข้อมูลเรื่องค่ารักษา
พยาบาลและค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งด�ำเนินงานส�ำหรับผูป้ ว่ ยรวมถึงส่วน
ก�ำไรขาดทุน ดังนัน้ ถ้าเก็บข้อมูลเพิม่ เรือ่ งค่าใช้จา่ ยเรือ่ งการเงิน
และความคุม้ ทุนจะท�ำให้งานวิจยั ดีขนึ้ ซึง่ จะได้วางแผนโอกาส
การพัฒนาในงานวิจยั ต่อไป
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Using lean concepts to reduce waiting time in outpatient
department at Nonghong hospital
Patchima Lormprakhon
Nonghong Hospital, Buriram

Abstract

Nonghong Hospital is a 30-bed medium-sized community
hospital serving 48,133 people who reside in Nonghong
District Area. On average, the number of outpatients was
285 patients per day. Currently, the hospital is facing
problems of crowded clinic in the morning, especially in
outpatient department and non-communicable diseases
clinics (NCD). As patients came to the hospital at the
same period of time, mostly at 08.00-09.00 am, the clinic became crowded and patients started to complain about
long waiting time. To date, there was no time-lapse appointment system. In 2019, we had applied some technology to shorten the waiting time in outpatient services such
as queue system and online queue reservation. Unfortunately, these methods were unable to solve the problems
of crowded clinics and long waiting time.
This study was conducted using LEAN concepts to improve
the outpatient service system and NCD clinics. The main
aim was to reduce the service waiting time. In August

2020, LEAN concepts were introduced to all healthcare
professionals and support team by personal training. Problems of the entire organization system were analyzed and
strategies to improve quality of services in the outpatient
clinic were discussed. In September 2020, LEAN concepts
were implemented using the database system from Hospital and Experience program (HOSxP). The obtained data
were analyzed by Qlikview12 and RStudio program. The
paired t-test was used for statistical analysis. We found
that implementation of LEAN concepts for improvement of
hospital service system at Nonghong Hospital can significantly reduce the average service waiting time in the
outpatient and NCD clinics (p-value < 0.05).

Keywords: waiting time, LEAN concepts, outpatient
department, community hospital
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การใช้ LEAN CONCEPTS เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการรักษา
แบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองหงส์
ปัจฉิมา หลอมประโคน

โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรรี มั ย์

บทคัดย่อ

โรงพยาบาลหนองหงส์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
มีประชากร 48,133 คน จ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอกเฉลีย่ 285 คนต่อวัน
ห้องตรวจผูป้ ว่ ยนอกและ non-communicable diseases (NCD)
clinics ค่อนข้างแออัดในช่วงเช้า เนือ่ งจากผูร้ บั บริการมาในเวลา
ใกล้เคียงกัน ช่วงเวลาทีม่ ผี ปู้ ว่ ยมารับบริการมากทีส่ ดุ คือ 08.0009.00 น. เนือ่ งจากไม่มรี ะบบการนัดเหลือ่ มเวลา ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
จึงมาในช่วงเช้าพร้อมๆกัน ท�ำให้เกิดความแออัด และระยะเวลา
รอคอยนาน ถือเป็นปัญหาส�ำคัญส�ำหรับโรงพยาบาลหลายแห่ง
ในปี พ.ศ.2562 โรงพยาบาลหนองหงส์ได้นำ� เทคโนโลยีมาใช้
ในการให้บริการผูป้ ว่ ยนอก เช่น ระบบคิว การจองคิวออนไลน์
แต่ยงั ไม่สามารถลดความแออัดและระยะเวลารอคอยในการรับ
บริการได้ โรงพยาบาลจึงได้ทำ� การศึกษาโดยน�ำ LEAN Concepts
มาใช้เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการในผู้ป่วยนอกและ NCD
Clinics เพือ่ ลดระยะเวลารอคอย โดยในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
ได้ จั ดอบรม LEAN Concepts ให้กับ บุคลากรทุกคนใน
บทน�ำ
โรงพยาบาลหนองหงส์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
มีประชากร 48,133 คน จ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอกเฉลีย่ 285 คนต่อวัน
มีแพทย์ 5 คน ประกอบด้วยกุมารแพทย์ 1 คน แพทย์ทวั่ ไป
4 คน พยาบาล 44 คน นักเทคนิคการแพทย์ 2 คน เภสัชกร
5 คน ทันตแพทย์ 3 คน ฯลฯ บุคลากรในโรงพยาบาลมีจำ� นวน
153 คน ห้องตรวจผูป้ ว่ ยนอกและ NCD clinics ค่อนข้างแออัด
ในช่วงเช้า เนือ่ งจากผูร้ บั บริการมาในเวลาใกล้เคียงกัน ช่วงเวลา
ที่มีผู้ป่วยมารับบริการมากที่สุดของห้องตรวจผู้ป่วยนอกคือ
ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ของ NCD clinics คือช่วงเวลา
05.00-06.00 น. (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2561-2563) เนือ่ งจากไม่มี
ระบบการนัดเหลือ่ มเวลา ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จงึ มาในช่วงเช้าพร้อมๆ
กัน ท�ำให้เกิดความแออัด โดยในปี พ.ศ. 2562 โรงพยาบาล
ได้น�ำเทคโนโลยีมาใช้ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
เพือ่ ลดความแออัดของผูป้ ว่ ยนอกและลดระยะเวลารอคอย เช่น
การจองคิวออนไลน์ ผ่านระบบคิวใน mobile application
ผูป้ ระสานงาน : ปัจฉิมา หลอมประโคน, palmypatchima@
gmail.com, โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรรี มั ย์

โรงพยาบาลหนองหงส์ เพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาขององค์กรทัง้ ระบบ
และปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก ผลจากการน�ำ
LEAN Concepts มาปรับใช้ในเดือนกันยายน พ.ศ.2563
ใช้ฐานข้อมูลจากระบบ HOSxP ของโรงพยาบาล วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยโปรแกรม QlikView12 และโปรแกรม RStudio โดยใช้สถิติ
paired t-test สรุปผลการศึกษาพบว่า การน�ำ LEAN Concept
มาปรับใช้กบั ระบบการให้บริการในโรงพยาบาล ช่วยลดระยะ
เวลารอคอยเฉลีย่ ของแผนกผูป้ ว่ ยนอกและ NCD Clinics ลดลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)

ค�ำส�ำคัญ : ระยะเวลารอคอย, LEAN Concepts, แผนก
ผูป้ ว่ ยนอก, โรงพยาบาลชุมชน

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2564; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2564

หลังจากน�ำมาใช้ในห้องบัตร แผนกผู้ป่วยนอกและห้องรับยา
พบว่าระยะเวลารอคอยเฉลีย่ กลับไม่ลดลง และไม่ลดความแออัด
จากข้อมูลระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของแผนกผู้ป่วยนอก ในปี
พ.ศ. 2561-2562 คือ 60 นาที และ 64 นาที ตามล�ำดับ และ
ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ย NCD clinics ในปี พ.ศ. 25612562 คือ 200 นาที จากข้อมูลสถิตขิ องโรงพยาบาลหนองหงส์
ที่ผ่านมา เมื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าโดยใช้ DOWNTIME
พบว่ายังมีปญ
ั หาด้านการจัดกระบวนการให้บริการ มีขนั้ ตอนการ
ให้บริการทีซ่ ำ�้ ซ้อนและไม่จำ� เป็น ท�ำให้เกิดการเคลือ่ นไหวมาก
ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรไม่ถกู ใช้อย่างเต็มที่ ทางคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาลจึงคิดกิจกรรมการจัดอบรม LEAN
concepts ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกคน เพื่อให้เข้าใจ
กระบวนการท�ำงาน ปรับเปลีย่ นความสูญเปล่าเป็นคุณค่า ในมุม
มองของผูร้ บั บริการ และสามารถสือ่ สารได้เข้าใจตรงกันมากขึน้
ในการปรับกระบวนการให้บริการในแต่ละจุด โดยวัตถุประสงค์
ของการศึกษาคือ 1) เพือ่ ศึกษาสภาพการณ์การบริการผูป้ ว่ ย
นอกและผูป้ ว่ ย NCD clinics 2)เพือ่ ใช้หลักการ LEAN ในการ
วิเคราะห์หา waste ปรับให้เป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่า
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3) เพื่อวิเคราะห์การลดระยะเวลารอคอยจากการศึกษาเปรียบ
เทียบกระบวนการ Pre LEAN และ Post LEAN

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความรวดเร็ ว ของการบริ ก ารถื อ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง
ของการให้บริการด้านสุขภาพเพราะผู้รับบริการที่มาใช้บริการที่
โรงพยาบาล ส่วนใหญ่มปี ญ
ั หาเรือ่ งความเจ็บป่วยทางกาย ระยะ
ทางทีไ่ กลจากสถานพยาบาล การเดินทางทีต่ อ้ งใช้เวลานานการรอ
คอยตรวจโรคนานนัน้ อาจท�ำให้ภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยแย่ลง และ
มีผลกระทบไปถึงด้านจิตใจ อาจมีความหงุดหงิดง่าย หากไม่ได้รบั
บริการที่สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
ลดลง [1] ระยะเวลารอคอยเป็นผลลัพธ์ทแี่ สดงถึงกระบวนการดูแล
รักษาพยาบาลของทีมบริการผูป้ ว่ ย และมีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงก�ำหนด
ระยะเวลารอคอยเป็นตัวชีว้ ดั ในการประเมินคุณภาพการบริการ [2]
ในต่างประเทศมีการศึกษาเพื่อก�ำหนด มาตรฐานต�่ำสุด ที่ผู้ใช้
บริการยอมรับได้ คือ ไม่เกิน 30 นาที [3] การลดระยะเวลา
รอคอยของการให้บริการผู้ป่วยนอก เป็นสิ่งที่ท้าทายในปัจจุบัน
ซึง่ การได้รบั บริการจากโรงพยาบาลทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
การให้บริการทีด่ ี ย่อมเป็นทีค่ าดหวังของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับบริการ
ในปัจจุบนั โรงพยาบาลของรัฐบาลประสบกับปัญหาการบริการไม่ทวั่
ถึงเนือ่ งจากจ�ำนวนของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับบริการเป็นจ�ำนวนมากอย่าง
ต่อเนือ่ ง จึงท�ำให้เกิดแถวคอยขึน้ ในการให้บริการ [4] นอกจากนัน้
ยังส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียเวลาในการรอคอยที่ยาวนานและมาก
เกินไป การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยและการจ�ำลองแบบปัญหา
เพือ่ ลดเวลารอคอยในการรับบริการของผูป้ ว่ ยนอกของโรงพยาบาล
วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี พบว่า แนวทางการปรับปรุงทีด่ ที สี่ ดุ
คือ การเลือ่ นเวลาการท�ำงานของแพทย์และพยาบาลแต่ละแผนก
เร็วขึน้ 30 นาที และแผนกจ่ายยาเปิดให้บริการเร็วขึน้ 1 ชัว่ โมง
จะสามารถลดเวลารอคอยเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ยทัง้ ระบบได้ 111.65 นาที
และลดค่าใช้จา่ ยได้ 1,534 บาท ต่อวัน [5] สอดคล้องกับการศึกษา
เรื่องการปรับลดระยะเวลาการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงครามทีพ่ บว่า
การปรับระบบการให้บริการจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก จะเห็นผลการลด
ระยะเวลาเฉลีย่ เป็นผลมาจากการจัดบทบาทใหม่ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
การจัดสถานที่ อุปกรณ์ ปรับปรุงระบบการเบิก-จ่ายยา และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้การไหลเวียนของระบบจ่ายยา
คล่องตัวขึน้ [6] แนวคิด LEAN คือ การค้นหา waste และเปลีย่ น
ให้เป็น value ทีผ่ รู้ บั ผลงานของเราต้องการ ปัจจุบนั มีการน�ำแนวคิด
LEAN มาใช้ในระบบการดูแลผูป้ ว่ ยมากขึน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการดูแล และลดระยะเวลารอคอยผลการศึกษาหลังจากน�ำ
แนวคิด LEAN มาใช้ พบว่า ประสิทธิภาพการบริการเพิม่ ขึน้
ขัน้ ตอนการรับบริการลดลง ระยะเวลาทีใ่ ช้ลดลง ระยะทางทีใ่ ช้
ลดลง ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการเพิม่ ขึน้ [7]
30
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เป็นการศึกษากึง่ ทดลองโดยการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
น�ำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบกระบวนการเพื่อปรับ
รูปแบบการให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยคลินิก
โรคเรือ้ รังโรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรรี มั ย์
ขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเดิม ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ในแต่ละจุด
บริการ ของแผนกผูป้ ว่ ยนอก และ NCD clinics เพือ่ ค้นหา
ปัญหาทีแ่ ท้จริงในแต่ละจุด management by facts โดยใช้ฐาน
ข้อมูลจากระบบ HOSxP ซึง่ ระยะเวลารอคอยในการศึกษานี้
หมายถึงระยะเวลานับตั้งแต่ผู้ป่วยเดินเข้ามาลงทะเบียนที่
โรงพยาบาล จนกระทัง่ จบกระบวนการรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก
2. ศึกษาข้อมูลจ�ำนวนครัง้ ของผูม้ ารับบริการ 3 ปี ปี 2561,
2562, 2563 ของแผนกผูป้ ว่ ยนอก มีจำ� นวน 34708, 31916,
26857 ครัง้ และผูป้ ว่ ย NCD clinics (เบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง) มีจำ� นวน 10877, 11914, 9742 ครัง้ ตามล�ำดับ
3. ปรับขัน้ ตอนการให้บริการที่ OPD และ NCD clinics
โดยวิเคราะห์จาก DOWNTIME ใน LEAN concepts
4. เหลือ่ มเวลาการท�ำงาน ทัง้ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบตั กิ าร รวมถึงมาปฏิบตั งิ านเร็วขึน้
5. ปรับระบบนัดผูป้ ว่ ยแบบเหลือ่ มเวลา และแบ่งผูป้ ว่ ยนัด
NCD clinics เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีไ่ ม่มี investigations และ
กลุม่ ทีม่ ี investigations รวมถึงผูป้ ว่ ยในทีจ่ ำ� หน่ายและนัดมา
ติดตามอาการ ซึง่ ถือว่าไม่เร่งด่วน ให้นดั แบบเหลือ่ มเวลาและ
เริม่ มาในช่วงบ่าย โดยเฉลีย่ ให้เท่าๆกันในแต่ละชัว่ โมง
6. แบ่งประเภทผูป้ ว่ ย OPD แยก segment ให้ชดั เจน
ยิง่ ขึน้ คือกลุม่ ทีใ่ ช้เวลาในการตรวจสัน้ และควรระบายคนไข้กลุม่ นี้
ออกไปก่อน เช่น ขอใบรับรองแพทย์ ขอใบส่งตัว ขอใบรับรอง
ความพิการ จะมีชอ่ งทางด่วนในการพบแพทย์ ซึง่ จะช่วยท�ำให้
ระยะเวลารอคอยรวมเฉลีย่ ลดลง
7. รวบรวมข้อมูลจากระบบ HOSxP น�ำข้อมูลเข้าวิเคราะห์
โดยโปรแกรม QlikView 12 และ RStudio โดยใช้สถิติ paired t-test

รูปที่ 1 แสดงขัน้ ตอนการรับบริการผูป้ ว่ ยนอก แบบเดิม
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จ�ำนวน visit ของผูป้ ว่ ยใน 3 ปี 2561-2563 แผนกผูป้ ว่ ยนอก
มีจำ� นวน 34708, 31916, 26995 ครัง้ ตามล�ำดับ NCD clinics
มีจำ� นวน 10877, 11914, 9767 ครัง้ ตามล�ำดับ (ข้อมูลถึง
28 ต.ค.2563) ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 1

รูปที่ 2 แสดงขัน้ ตอนการรับบริการผูป้ ว่ ยนอก แบบใหม่

(ข้อมูลถึง 28 ตุลาคม 2563)
แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงจ�ำนวน visit ผูป้ ว่ ยนอกและ NCD clinics
วิเคราะห์ชว่ งเวลาทีม่ ารับบริการสูงสุดใน 3 ปี พบว่า ผูป้ ว่ ยนอก
มาในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. สูงทีส่ ดุ และมารับบริการน้อย
ในช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.00 น. ดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 2 และ
ช่วงเวลาทีม่ ารับบริการสูงสุดของ NCD clinics คือช่วงเวลา
05.00-06.00 น. ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 3

รูปที่ 3 แสดงขัน้ ตอนการรับบริการ NCD clinics แบบเดิม

แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงช่วงระยะเวลาทีม่ ผี มู้ ารับบริการ
ในแผนกผูป้ ว่ ยนอก

รูปที่ 4 แสดงขัน้ ตอนการรับบริการ NCD clinics แบบใหม่

แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงช่วงระยะเวลาทีม่ ผี มู้ ารับบริการใน NCD Clinics
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Patchima Lormprakhon, Using lean concepts to reduce waiting time
ระยะเวลาตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยเข้ามายืน่ บัตรลงทะเบียน จนถึงรับยาก
ลับบ้าน Total turnaround time (TAT) ของแผนกผูป้ ว่ ยนอก
ปี 2561-2563 พบว่า มีเวลาเฉลีย่ ที่ 60, 64, 57 นาที ตาม
ล�ำดับ ดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 4 และ TAT แผนก NCD clinics
ปี 2561-2563 พบว่า มีเวลาเฉลีย่ ที่ 200, 200, 163 นาที
ตามล�ำดับ ดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 5

แผนภูมทิ ี่ 5 ระยะเวลาตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยเข้ามายืน่ บัตรลงทะเบียน
จนถึงรับยากลับบ้าน Total turnaround time (TAT) ของ
NCD clinics ปี 2561-2563

แผนภูมทิ ี่ 4 ระยะเวลาตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยเข้ามายืน่ บัตรลงทะเบียน
จนถึงรับยากลับบ้าน Total turnaround time (TAT) ของ
แผนกผูป้ ว่ ยนอก ปี 2561-2563
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ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามายื่นบัตรลงทะเบียน จนถึง
รับยากลับบ้าน Total turnaround time (TAT) เปรียบเทียบ
2 กลุม่ คือ Pre LEAN และ Post LEAN โดย กลุม่ Pre LEAN
คือ กลุม่ ทีย่ งั ไม่มกี ารปรับเปลีย่ นระบบและขัน้ ตอนการให้บริการ
วิเคราะห์จากข้อมูล visit number ในเดือน กรกฏาคม และ
สิงหาคม 2563 มีจำ� นวน 4,418 ครัง้ และกลุม่ Post LEAN
คือ กลุม่ ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นระบบการให้บริการโดยใช้ LEAN
Concepts ในเดือนกันยายน และตุลาคม 2563 (ข้อมูลถึง 28
ตุลาคม 2563) มีจำ� นวน 3,800 ครัง้ พบว่าระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ จากการใช้สถิติ paired t-test
โดยใช้โปรแกรม RStudio พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
p-value = 0.0009574 (p-value < 0.05) รายละเอียดระยะ
เวลารอคอยในแต่ละขั้นตอนบริการของแผนกผู้ป่วยนอกและ
NCD clinics ดังแสดงในตารางที่ 6 และ 7 ตามล�ำดับ

โดยใช้โปรแกรม RStudio พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
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Improvement refififill of medical sub stock
Jukrin Somboonjun
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Abstract

Inventory system is an important system that covers all
departments within the organization and has many of
personnel involved. Nowadays, Inventory regulations are
more detailed and complex while personnel are restricted.
Imperative that Wang Thong Hospital has to review and
improve the Inventory system to be more efficient. Lean
concept and digital technology is expected to improve
Wang Thong Hospital 's Inventory system. By setting the
sub-drug warehouse to be the first starting point for
transform the traditional drug order system, which is to
check the balance of drugs by the pharmacy staff to be
a new system based on prescribing information from The
service program is summarized as the total amount used
in the dispensing of drugs from the drug warehouse to
replace the sub-drug warehouse. The results of the study
showed that The list of Wangthong Hospital tablets

was 191 items, most likely similar, with 43 pills with
a difference of not more than 5 percent, nine of which
had disbursements. However, the maximum difference
was 144.83%. Therefore, in order to implement a medical
disbursement system based on data from the hospital
service program, a review and revision was required.
Prescribe medication through the hospital service program
to cover all dispensing from the first drug room. In
addition, the drug delivery system must be reviewed and
established to be consistent with the external services.

Keywords: component; Inventory System, Drug
Warehouse, Sub-Drug Warehouse
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การปรับปรุงระบบการเติมคลังยาย่อย
จักริน สมบูรณ์จันทร์

โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

ระบบพัสดุเป็นระบบทีส่ ำ� คัญของทุกแห่งเป็นระบบทีค่ รอบคลุม
ทุกหน่วยงานภายในองค์กรและมีบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้อง
จ�ำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันระเบียบด้านพัสดุมีรายละเอียดและ
ความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่บุคลากรถูกจ�ำกัด จ�ำเป็นที่
โรงพยาบาลวังทองจะต้องท�ำการทบทวนและปรับปรุงระบบพัสดุ
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การน�ำแนวคิด Lean และเทคโนโลยี
ดิจติ อลมาใช้คาดว่าจะช่วยให้ระบบพัสดุของโรงพยาบาลวังทอง
ดีขนึ้ โดยก�ำหนดให้คลังยาย่อยเป็นจุดแรกทีเ่ ริม่ ต้นในการปรับ
เปลีย่ นระบบการเบิกจ่ายยาจากคลังยาแบบเดิมทีเ่ ป็นการตรวจ
สอบยอดยาคงเหลือโดยอาศัยเจ้าพนักงานเภสัชกรรมมาเป็น
ระบบใหม่ที่อาศัยข้อมูลการสั่งจ่ายยาจากโปรแกรมบริการมา
สรุปเป็นยอดรวมที่ใช้ในการเบิกจ่ายยาจากคลังยามาคลังยา
ย่อยแทน ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า รายการยาเม็ดของโรงพยาบาล
วังทองทัง้ สิน้ 191 รายการ ส่วนใหญ่มแี นวโน้มทีใ่ กล้เคียงกัน
บทน�ำ
ระบบพัสดุเป็นระบบทีป่ ระกอบไปด้วยขัน้ ตอนตัง้ แต่การจัดท�ำ
แผนพัสดุ การจัดหาพัสดุผา่ นกระบวนการพัสดุ ซึง่ มีกระบวนการ
ย่อยทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดคุณลักษณะเพื่อจัดท�ำ
คุณลักษณะ การสัง่ ซือ้ หรือจัดหาตามระเบียบพัสดุตามวิธกี ารที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวงเงินและชนิดของการจัดซื้อ/จัดจ้าง
การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ ตลอดจนการตัดจ�ำหน่าย
พัสดุ ซึง่ บางทีย่ งั รวมถึงขัน้ ตอนในการเบิกจ่ายเมือ่ ตรวจรับพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว
ดังนัน้ ระบบพัสดุจงึ เป็นระบบทีใ่ หญ่และเกีย่ วข้องกับบุคลากร
หลากหลายขึน้ กับว่าเป็นพัสดุเกีย่ วกับด้านใด ท�ำให้การด�ำเนินการ
ตามระบบพัสดุได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนัน้ ต้องอาศัยความร่วม
มือระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างมากเพื่อให้
สามารถด�ำเนินการตามระบบพัสดุได้อย่างครอบคลุม โดยระบบ
พัสดุของโรงพยาบาลวังทองนัน้ ยังคงเป็นระบบพัสดุทเี่ คยผ่านการ

โดยมียาเม็ด 43 รายการทีม่ ยี อดการเบิกทีแ่ ตกต่างกันไม่เกิน
ร้อยละ 5 ในจ�ำนวนนีม้ ี 9 รายการทีม่ ยี อดการเบิกแตกต่างกัน
ร้อยละ 0 ในขณะที่ยอดการเบิกแตกต่างกันสูงสุดที่ร้อยละ
144.83 ดังนั้นในการน�ำระบบการเบิกจ่ายยาโดยใช้ข้อมูล
จากโปรแกรมบริการของโรงพยาบาลมาใช้จริงจ�ำเป็นต้องมีการ
ทบทวนและแก้ไขในส่วนของการสัง่ ยาผ่านโปรแกรมบริการของ
โรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกการจ่ายยาจากห้องยาก่อน รวมทัง้
ต้องทบทวนและวางระบบการจัดจ่ายยาให้แก่หน่วยบริการ
ภายนอกให้สอดคล้องกันด้วย

ค�ำส�ำคัญ : ระบบพัสดุ, คลังยา, คลังยาย่อย
วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2564; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2564

Lean มาบ้าง แต่ยังไม่ได้ด�ำเนินการตามกระบวนการ Lean
ทัง้ หมดได้อย่างครอบคลุม ส่วนใหญ่ยงั คงด�ำเนินการตามรูปแบบ
เดิมที่ก�ำหนดไว้ในการท�ำงานซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและเสียเวลา
พอสมควร ในขณะทีร่ ะเบียบด้านพัสดุในปัจจุบนั ก็มแี นวโน้มทีเ่ พิม่
ความรัดกุมมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ส่งผลให้มคี วามยุง่ ยากมากขึน้ ตามไปด้วย
อย่างไรก็ตามในส่วนของบุคลากรนั้นกลับถูกจ�ำกัดมากขึ้นตาม
กรอบอัตราก�ำลังทีก่ ำ� หนดไว้อนั เป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิรปู ระบบ
เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิตอลที่เน้นการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น
ลดจ�ำนวนบุคลากรในแต่ละภาคส่วนลง เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
ให้เกิดขึน้ สูงสุด

ผูป้ ระสานงาน : จักริน สมบูรณ์จนั ทร์, Sjukrin@hotmail.com,
โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการท�ำงานของระบบพัสดุในปัจจุบนั
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ดังนัน้ ในส่วนของโรงพยาบาลวังทองจึงมีแนวคิดทีจ่ ะน�ำเรือ่ ง
Lean มาใช้ควบคู่กับระบบดิจิตอลเพื่อช่วยให้การด�ำเนินงาน
ด้านพัสดุเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
โดยวางแผนเริม่ ต้นทีก่ ารเบิกยาเพือ่ เติมยาในส่วนของคลังยาย่อย
ซึ่งมีการเบิกพัสดุเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ อันเป็นภาระงานหลัก
งานหนึ่งของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและส่งผลให้เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมทีร่ บั ผิดชอบงานเสียเวลาไปในแต่ละสัปดาห์ประมาณ
3-4 ชัว่ โมง ทัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ลดกระบวนการขัน้ ตอนในการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้การเติมยาของคลังย่อยนั้นสะดวกรวดเร็วขึ้น
และลดภาระงานของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมลง ซึง่ คาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ในการที่เจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่มีจ�ำนวนจ�ำกัดนั้น
สามารถสร้างงานอื่นเพิ่มเติมได้มากขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของ
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานให้สงู ขึน้

การทบทวนวรรณกรรม

ระบบพัสดุเป็นระบบหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและครอบคลุมงาน
สายสนับสนุนของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก หากมีการพัฒนา
ระบบนีใ้ ห้ดขี นึ้ ย่อมส่งผลให้การด�ำเนินงานของโรงพยาบาลสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึน้ ตามมาได้ ทัง้ นีก้ ารน�ำแนวคิด Lean
มาใช้อนั เป็นการจัดการทีเ่ น้นไปทีก่ ารจัดการทรัพยากรต่างๆ ทีไ่ ม่
ก่อให้เกิดคุณค่าให้หมดไปหรือลดน้อยลง ส่งผลให้การจัดการ
ระบบพัสดุของโรงพยาบาลมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้ ได้ โดยการจัดการ
คลังพัสดุทมี่ ลี กั ษณะแบบอัตโนมัตจิ ะต้องมีการประสานข้อมูลพัสดุ
และระบบสนับสนุนทีเ่ หมาะสมร่วมด้วย [1] ซึง่ การจัดการแบบ
Lean มุง่ ไปทีก่ ารลดขยะ 8 ประเภท ได้แก่ การขนส่ง, รายการ
พัสดุ, การเคลือ่ นที,่ การรอคอย, กระบวนการทีเ่ กินความจ�ำเป็น,
ผลิตภัณฑ์สว่ นเกิน, ความบกพร่อง และความสามารถพิเศษ ทัง้ นี้
การน�ำการจัดการแบบ Lean มาใช้ตอ้ งการระเบียบทีเ่ ข้มงวด,
ผูน้ ำ� และภาวะผูน้ ำ� โดยอาศัยผูจ้ ดั การทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ [2]
ส�ำหรับการน�ำ Lean เข้ามาใช้ในระบบสุขภาพนัน้ จะช่วยลด
ต้นทุนและพุง่ เป้าไปทีก่ ารลดรายการพัสดุเป็นหลัก โดยส่วนหนึง่
ทีส่ ำ� คัญของกระบวนการ Lean คือการยกเลิกกระบวนการทีน่ ำ�
ไปสูพ่ สั ดุจำ� นวนมากทีช่ ว่ ยลดต้นตอปัญหาและหลีกเลีย่ งปัญหาที่
อาจจะเกิดขึน้ และผลทีด่ ที สี่ ดุ จากการน�ำ Lean มาใช้คอื การสร้าง
บุคลากรโรงพยาบาลให้เห็นความแตกต่างเกีย่ วกับการจัดการส่วน
ประกอบต่างๆ ในระบบ เช่น ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ และเร็วทีส่ ดุ แต่ขาด
ความพยายามทีจ่ ะท�ำให้เกิดขึน้ ได้จริงย่อมไม่บรรลุเป้าหมายต่างกับ
การด�ำเนินการตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดทีท่ ำ� อย่างสม�ำ่ เสมอ [3]
ทัง้ นีจ้ ากกรณีศกึ ษาของนฤทัศน์ โตธนะคุณ, สิทธิพร พิมพ์สกุล
และเชาวลิต หามนตรี เรือ่ งการปรับปรุงการสัง่ ซือ้ และการจัดเก็บ
วัสดุการแพทย์ กรณีศกึ ษา คลังพัสดุของโรงพยาบาลพบว่าการ
จัดซือ้ พัสดุโดยใช้ประสบการณ์ทไี่ ม่องิ ข้อมูลส่งผลต่อต้นทุนในการ
จัดเก็บ, งบทีใ่ ช้ในการสัง่ ซือ้ ต่อครัง้ สูง และขาดแคลนพัสดุในบาง
รายการ การน�ำระบบการจัดซือ้ โดยอิงกับข้อมูลทัง้ แบบปริมาณ
การสัง่ คงที่ และช่วงเวลาการสัง่ คงที่ สามารถลดต้นทุนการจัดเก็บ,

มูลค่าการซือ้ ต่อครัง้ และมีของเพียงพอต่อการใช้ได้ อย่างไรก็ตาม
จ�ำเป็นต้องมีการแบ่งประเภทพัสดุและติดตามจ�ำนวนและมูลค่าอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อแบ่งกลุ่มพัสดุตามเกณฑ์มูลค่าร่วมต่อปีร่วมด้วย[4]
ในขณะทีโ่ รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กไ็ ด้มกี ารน�ำระบบ eStock
Online Delivery เข้ามาใช้อนั เป็นการจัดระบบ Lean Business
Process Improvement ทีช่ ว่ ยลดกิจกรรมในการด�ำเนินงานและ
ออกแบบกระบวนการโลจิสติกส์การเบิกวัสดุใหม่ได้ ซึง่ ด�ำเนินการ
ผ่านระบบข้อมูลออนไลน์ทำ� ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และคล่องตัวมากขึน้ [5]
ทัง้ นีใ้ นระบบ Lean อีกส่วนหนึง่ ทีม่ กั จะน�ำมาใช้ควบคูก่ นั ไป
ด้วยคือเรือ่ งของ Just in Time (JIT) ซึง่ เป็นระบบทีจ่ ะลดการ
ส�ำรองของหรือส�ำรองของให้นอ้ ยทีส่ ดุ แต่สามารถมีของพร้อมใช้ได้
ในเวลาทีเ่ หมาะสมตามทีต่ อ้ งการให้สอดคล้องกับการผลิต เป็นการ
วางแผนการผลิตทีช่ ว่ ยให้องค์การบรรลุเป้าหมายและปรับปรุงผล
ตอบแทนจากการลงทุนให้ดีขึ้นโดยการลดคลังพัสดุซ่ึงมีความ
สัมพันธ์กบั ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ โดยการน�ำ JIT มาใช้อย่างเหมาะสม
จะช่วยปรับปรุงระยะเวลาทีเ่ สียเปล่าและวงรอบการผลิตได้ ทัง้ นี้
เมือ่ น�ำมาใช้กบั การจัดซือ้ ฝ่ายจัดหาถือได้วา่ เป็นบทบาทหลักทีจ่ ะ
น�ำ JIT มาใช้ในขณะทีโ่ ปรแกรมการจัดซือ้ ทีบ่ รรลุเป้าหมายก็ไม่มี
ประโยชน์ถ้าขาดความร่วมมือกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ยั่งยืน
การเลือกผูข้ ายทีด่ จี งึ เป็นจุดตัง้ ต้นของความสัมพันธ์ทยี่ ง่ั ยืน [6]
โดย JIT เริม่ ต้นในอุตสาหกรรมการผลิตก่อน แต่ปจั จุบนั
เริ่มมีการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ได้
โดยแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการได้ในเวลาทีต่ อ้ งการทันที
เปรียบข้อมูลทางการแพทย์เป็นชิน้ ส่วนสิง่ ของทีต่ อ้ งน�ำส่งในเวลา
ทีต่ อ้ งการ โดยการส่งข้อมูลทางการแพทย์สามารถท�ำได้หลายทาง
ได้แก่ Online Book, Query and Lookup, Information
Indicators, Advisories, Broadcasts and Agents [7]
ในขณะที่การจัดการด้าน Logistics เองก็เป็นอีกส่วนที่มี
การน�ำแนวคิด JIT มาใช้ดว้ ย โดยการประยุกต์หลักการของ JIT
ใน 4 องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญได้แก่ Customer Services, Order
Processing, Inventory Management and Transportation
Management [8]
ทัง้ นีก้ ารน�ำแนวคิด Lean มาใช้นนั้ เป็นแนวคิดทีน่ ำ� มาใช้เพือ่
แก้ไขปัญหาอุบตั กิ ารและคุณภาพในบริการสุขภาพ แต่ Lean เอง
ก็มักน�ำไปสู่การต่อต้านได้บ่อยครั้ง การพัฒนาแนวคิด Lean
จึงต้องพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะของ
การปฏิบัติงานโดยปรับทั้งด้านปฏิบัติการและเทคนิคทางสังคม
โดยการน�ำ Lean สูก่ ารปฏิบตั จิ ะต้องอาศัยหลักการทีม่ เี หตุผล
และการแนะน�ำทีน่ ำ� ไปปฏิบตั ไิ ด้ มิฉะนัน้ จะเป็นการน�ำ Lean มา
ใช้แบบผิวเผินและล้มเหลวในทีส่ ดุ [9]
เมือ่ น�ำ Lean มาใช้ควบคูก่ บั JIT อันเป็นการวางแผนการผลิต
ทีช่ ว่ ยให้องค์การบรรลุเป้าหมายและปรับปรุงผลตอบแทนจากการ
ลงทุนให้ดีขึ้นโดยการลดคลังพัสดุซึ่งมีความสัมพันธ์กับต้นทุนที่
เกิดขึ้น โดยหลักการส�ำคัญคือการพุ่งเป้าไปที่การลดสิ่งที่เกิด
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ประสิทธิผลและผลิตภาพในกระบวนการผลิต ซึง่ การน�ำ JIT มา
ใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยปรับปรุงระยะเวลาทีเ่ สียเปล่าและวงรอบ
การผลิตได้ [10]
โดย Lean เป็นแนวคิดทีป่ ระยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ทีช่ ว่ ยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผลผลิต โดยขจัดความสูญเปล่าในสายการ
ผลิตและมุง่ เน้นทีบ่ คุ ลากรทัง้ ในด้านคุณภาพและต้นทุน โดยการ
วิเคราะห์ตามแนวคิด Lean จะช่วยให้เราทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ของกระบวนการในการจัดการคลังวัสดุ ปัญหาความสูญเปล่าทัง้
เรื่องของเวลาที่ล่าช้าของเอกสาร ปัญหาการบริหารจัดการคลัง
สินค้า จากการน�ำแนวคิด Lean เข้ามาประยุกต์ใช้สามารถขจัด
ความสูญเปล่าเรือ่ งความผิดพลาดของเอกสาร การท�ำซ�ำ้ ลดจ�ำนวน
วัสดุคงคลัง ลดปัญหาวัสดุหมดอายุกอ่ นการใช้งานได้ [11]

ท�ำการปรับแต่งข้อมูลในส่วนจ�ำนวนที่สั่งยาจริงต้องปรับให้เป็น
จ�ำนวนเต็มตามหน่วยเบิกขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนดไว้กอ่ นเพือ่ ให้เบิกได้จริง
ตามหน่วยขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนดไว้ ปรับการก�ำหนดรอบระยะเวลาในการ
ดึงข้อมูลการสั่งยาแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับรอบการเบิก
จ่ายยา และก�ำหนดให้เภสัชกรพิจารณายืนยันก่อนส่งข้อมูลให้
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมประจ�ำคลังยาด�ำเนินการจัดเพื่อจ่ายยา
ให้คลังยาย่อยต่อไป

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ระบบพัสดุทั้งหมดของโรงพยาบาล
วังทองเพือ่ ให้เห็นภาพรวมทัง้ หมดของระบบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
แผนกต่างๆในโรงพยาบาลได้ดำ� เนินการร่วมกันทัง้ ระดับผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบตั ิ จากนัน้ เริม่ วิเคราะห์วา่ จุดใดบ้างเป็นจุดทีส่ ามารถ
ทบทวนเพือ่ ปรับปรุงให้กระบวนการในการด�ำเนินงานนัน้ ดีขนึ้ ได้
ผ่านการลดขัน้ ตอนและปรับปรุงขัน้ ตอนส�ำคัญต่างๆอย่างเหมาะ
สมตามแนวคิด Lean โดยน�ำเทคโนโลยีดจิ ติ อลเข้ามาช่วยในการ
พัฒนา ซึง่ ทีส่ ดุ แล้วพบว่ามีหลายจุดหลายประเด็นทีส่ ามารถด�ำเนิน
การได้ แต่เพือ่ ให้เห็นภาพการพัฒนาในระยะเวลาอันสัน้ จึงก�ำหนด
ให้เรือ่ งการเติมคลังยาย่อยด้วยการใช้ขอ้ มูลจากโปรแกรมบริการ
เป็นเรือ่ งแรกทีด่ ำ� เนินการ อันเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ซบั ซ้อนและปรับปรุงได้
ทันทีเมือ่ เตรียมความพร้อมและความมัน่ ใจในระบบทีจ่ ะปรับปรุง
ใหม่เรียบร้อย เป้าหมายเพือ่ ท�ำให้เห็นโอกาสส�ำเร็จได้เร็วเป็นพลัง
ให้ทมี งานมุง่ พัฒนาต่อไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการพัฒนา
ในภาพใหญ่
ทัง้ นีใ้ นกระบวนการขัน้ ตอนของการเบิกยาเพือ่ เติมยาในส่วน
ของคลังยาย่อยของห้องยานัน้ โดยปกติจะอาศัยข้อมูลจากโปรแกรม
บริการในส่วนของการน�ำข้อมูลย้อนหลังมาก�ำหนดยอดทีค่ วรเก็บ
ยาส�ำรองทีค่ ลังยาย่อย แล้วในแต่ละสัปดาห์กำ� หนดให้เจ้าหน้าที่
เภสัชกรรมตรวจเช็คยอดยาทีค่ งเหลือในคลังยาย่อย เพือ่ ท�ำเรือ่ ง
เบิกคืนตามส่วนขาดของยาทีใ่ ช้ไป โดยก�ำหนดให้ปริมาณยาส�ำรอง
สูงสุดตามที่ก�ำหนดไว้ลบด้วยจ�ำนวนยาส�ำรองที่เหลือในแต่ละ
สัปดาห์ทที่ ำ� การตรวจนับเป็นส่วนขาดของยาทีใ่ ช้ไป เมือ่ ท�ำการ
วิเคราะห์พบว่าการท�ำงานทีอ่ าศัยเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในการ
ตรวจเช็คยอดยาคงเหลือของคลังยาย่อยเสียเวลาไปในแต่ละ
สัปดาห์ประมาณ 3-4 ชัว่ โมง อันเป็นจุดทีพ่ จิ ารณาแล้วสามารถ
ดึงข้อมูลการสัง่ จ่ายยาจากระบบโปรแกรมบริการออกมาเป็นยอด
การเบิกยาคืนคลังยาย่อยทดแทนได้ ซึง่ ช่วยให้เกิดความกระชับ
จากการลดขัน้ ตอนการท�ำงาน และคล่องตัวขึน้ จากการทีใ่ ช้ระยะ
เวลาในการท�ำงานทีล่ ดลง จึงท�ำการปรับระบบในจุดนีโ้ ดยการดึง
ข้อมูลการสัง่ จ่ายยาจากโปรแกรมบริการออกมาโดยตรง จากนัน้
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รูปที่ 2 เปรียบเทียบขัน้ ตอนการเติมคลังยาย่อยระหว่างก่อน
และหลังปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนการท�ำงาน
ส�ำหรับการวางแผนติดตามผลจะพิจารณาจากยอดยาทีท่ ำ� การ
เบิกว่ามีความคลาดเคลือ่ นจากการเบิกยาจากคลังยาในรูปแบบเดิม
มากน้อยเพียงใด โดยก�ำหนดให้ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
เมือ่ เทียบกับระบบเดิมไม่เกินร้อยละ 5 ในทุกรายการทีม่ กี ารเบิก
จากคลังยา ทัง้ นีใ้ นช่วงแรกก่อนเริม่ ด�ำเนินการจะท�ำการเปรียบ
เทียบข้อมูลความคลาดเคลือ่ นทีเ่ กิดขึน้ จากนัน้ ปรับในส่วนทีท่ ำ� ให้
เกิดความคลาดเคลือ่ นแล้วน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงต่อไป โดยในขณะที่
เริม่ ด�ำเนินการไปแล้วในช่วงแรกจะด�ำเนินการควบคูก่ นั ไปทัง้ ระบบ
ใหม่และระบบเดิม จนมั่นใจแล้วจึงจะท�ำการยกเลิกระบบเดิม
ทีต่ อ้ งมีเจ้าพนักงานเภสัชกรรมมาคอยตรวจสอบยอดคงคลังของ
คลังยาย่อยในแต่ละสัปดาห์ อย่างไรก็ตามยังคงก�ำหนดให้มกี าร
ตรวจสอบยอดคงคลังของคลังยาย่อยเป็นประจ�ำทุกเดือนเพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ ยอดคงคลังของคลังยาย่อยทีเ่ กิดขึน้ จริงจะตรงกับยอด
ทีเ่ กิดขึน้ ตามระบบทีว่ างแผนไว้และยังเป็นการป้องปรามหากเกิด
กรณีเหตุทไี่ ม่พงึ ประสงค์ได้ในระดับหนึง่

ผลการศึกษา

ส�ำหรับการด�ำเนินงานในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็นผลการด�ำเนิน
งานในช่วงระยะแรกทีท่ ำ� การศึกษาเปรียบเทียบยอดเบิกยาจากคลัง
ยาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบเดิมกับยอดเบิกยาจากคลังยาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบ
ใหม่ทอี่ าศัยข้อมูลจากโปรแกรมบริการของโรงพยาบาลมาทดแทน
การตรวจสอบยอดคงคลังของคลังยาย่อย ซึง่ มีรายการยาทัง้ สิน้
477 รายการ ประกอบด้วยยาเม็ด 191 รายการ ยาน�ำ้ 39 รายการ
ยาใช้ภายนอก 52 รายการ ยาวัณโรค 8 รายการ ยาฉีด 112
รายการ สารน�ำ้ 20 รายการ ยาสมุนไพร 29 รายการ ยา ARV
26 รายการ ทัง้ นีใ้ นการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเน้นไปทีก่ ลุม่ ยาเม็ดซึง่ เป็น
ยอดเบิกจากคลังยากลุม่ ใหญ่กอ่ น

Jukrin Somboonjun, Improvement refill of medical sub stock

โดยจ�ำนวนทีม่ ยี อดเบิกสูง 10 อันดับแรก ประกอบไปด้วย
Amlodipine, Metformin, Tramadol, Acetylcysteine Powder,
Cetirizine, Glipizide, Phenytoin, Theophylline, Gabapentin และ
Simvastatin ส่วนใหญ่มคี วามแตกต่างกันระหว่างยอดการเบิก
แบบเดิมกับแบบใหม่ไม่เกินร้อยละ 5 โดยมียอดการเบิก Cetirizine
ทีต่ า่ งกันสูงสุดร้อยละ 11.1 โดยมีคา่ เฉลีย่ ของยอดการเบิกทีแ่ ตก
ต่างกันทีร่ อ้ ยละ 3.8 ในกลุม่ ของยาทีม่ ยี อดเบิกสูงสุด 10 อันดับ

รูปที่ 3 ยอดการเบิกผ่านรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ของยา
แต่ละรายการ
จากการวิเคราะห์ในส่วนของยาเม็ด พบว่าส่วนใหญ่มจี ำ� นวน
การเบิกผ่านการตรวจสอบยอดยาในคลังยาย่อยแบบเดิมเมือ่ เทียบ
กับการเบิกยาผ่านยอดการใช้ของโปรแกรมบริการพบว่า ส่วนใหญ่
มีแนวโน้มทีใ่ กล้เคียงกันดังรูปที่ 3 แต่มบี างรายการทีย่ อดแตกต่าง
กันมาก เช่น Activated Charcoal Powder, Penicillin V,
และ Propylthiouracil
นต้น โดยยอดการเบิ
วามแตกต่างกันก
Norethisterone
และเป็Propylthiouracil
เป็นต้กนมี คโดยยอดการเบิ
ดร้อยละ 144.83
รายการ
มีสูงคสุวามแตกต่
างกันสูจงานวน
สุดร้อ1ยละ
144.83 จ�ำนวน 1 รายการ
ควำมแตกต่ ำงของยอดกำรเบิก
ร้อยละ 0
ไม่เกินร้อยละ 5
ไม่เกินร้อยละ 10
ไม่เกินร้อยละ 15
เกินกว่าร้อยละ 15

จำนวน
9 รายการ
43 รายการ
64 รายการ
83 รายการ
63 รายการ

ตำรำงที่ 1 สรุ ปความแตกต่างของยอดการเบิก

ตารางที่ 1 สรุปความแตกต่างของยอดการเบิก
โดยยอดการเบิ กมี ความแตกต่างกันต่ าสุ ดที่ ร้อยละ 0 จานวน 9
โดยยอดการเบิกมีความแตกต่างกันต�ำ่ สุดทีร่ อ้ ยละ 0 จ�ำนวน
รายการ
ยอดการเบิ
ก ที่ มกี คทีวามแตกต่
างกันางกั
ไม่นเกิไม่นเร้กิอนยละ
5 มี 435
9 รายการ
ยอดการเบิ
ม่ คี วามแตกต่
ร้อยละ
ยอดเบิกทียอดเบิ
่มีความแตกต่
งกันไม่เกินาร้งกั
อยละ
รายการ
มีรายการ
43 รายการ
กทีม่ คี าวามแตกต่
นไม่10
เกินมีร้64
อยละ
10
ยอดเบิ
ก
ที
่
ม
ี
ค
วามแตกต่
า
งกั
น
ไม่
เ
กิ
น
ร้
อ
ยละ
15
มี
83
รายการ
โดย
มี 64 รายการ ยอดเบิกทีม่ คี วามแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 15 มี
ยอดการเบิ
่อเทียบระหว่กายาเมื
งแบบเดิ
บแบบใหม่
พบว่ามมีกัคบ่าเฉลี
83
รายการกยาเมื
โดยยอดการเบิ
อ่ เทีมยกับระหว่
างแบบเดิ
แบบ่ย
ของความแตกต่
างทีย่รของความแตกต่
้อยละ 9.6
ใหม่
พบว่ามีคา่ เฉลี
างทีร่ อ้ ยละ 9.6

รูปที่ 4 รายการยาที่มีการเบิกมากที่สุด 10 อันดับ

รูปที่ 4 รายการยาทีม่ กี ารเบิกมากทีส่ ดุ 10 อันดับ

รูปที่ 5 ร้อยละความแตกต่างของรายการยา
ทีม่ กี ารเบิกมากทีส่ ดุ 10 อับดับ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาพบว่า มีรายการยาเม็ดจ�ำนวน 43 รายการทีม่ ี
ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จ�ำนวน 64 รายการที่มี
ความคลาดเคลือ่ นไม่เกินร้อยละ 10 โดยสาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้เกิด
ความคลาดเคลือ่ นมาจากการเบิกจ่ายในบางกลุม่ ทีไ่ ม่ได้มกี ารลง
รู ปข้ทีอ่ 5มูร้ลอผ่ยละความแตกต่
างของรายการยาที
10 ค
บ ายยา
านโปรแกรมบริ
การ โดยกลุ่มม่ ีการเบิ
ส�ำคักญมากที
ในส่่สวุดนนี
้ อัอบื ดัการจ่
ให้แก่ผตู้ อ้ งขังในเรือนจ�ำทีม่ ที งั้ การจัดยาผ่านห้องยาโดยไม่มกี าร
บันทึกข้อมูลการสัง่ ยาผ่านโปรแกรมบริการและมีการบันทึกข้อมูล
V. กำรอภิปรำยและข้ อเสนอแนะ
การสั่งยาผ่านโปรแกรมบริการแต่จัดยาออกไปให้ผ่านคลังยา
จากการศึในขณะที
กษาพบว่อ่ ากี มีส่รวายการยาเม็
รายการที
่มีความ
โดยตรง
นหนึง่ เป็นดกลุจานวน
ม่ ทีม่ กี 43ารเบิ
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คลาดเคลื่อนมาจากการเบิกจ่ายในบางกลุ่มที่ไม่ได้มีการลงข้อมูลผ่าน
ทีม่ ยี อดการเบิ
กแตกต่
างกั่ มนสสูาคังสุญดในส่
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ผ่านโปรแกรมบริ การแต่จดั ยาออกไปให้ผา่ นคลังยาโดยตรง ในขณะ
โดยไม่ผา่ นคลังยาย่อย
ที่อีกส่ วนหนึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีการเบิกยาออกไปจากห้องยาโดยไม่มีการ
ดังนัน้ การเบิกจ่ายยาจากคลังยาเพือ่ เติมยาให้กบั คลังยาย่อย
บัน ทึ ก ข้อ มู ล ในเวชระเบี ย นเช่ น การเติ ม ยาในคลัง ย่อ ยของห้ อ ง
ผ่านการใช้ข้อมูลจากการสั่งจ่ายยาผ่านโปรแกรมบริการของ
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ทบทวนและแก้ไขระบบการจ่ายยาทีเ่ กิดขึน้ ให้ทกุ การจ่ารสั
ายยาจาก

โดยจ านวนที่ มี ย อดเบิ ก สู ง 10 อัน ดับ แรก ประกอบไปด้ ว ย ในระบบ HosXp แต่ ในการจัด จ่ ายยาด าเนิ น การจ่ ายจากคลังใหญ่
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Amlodipine, Metformin, Tramadol, Acetylcysteine Powder, โดยตรงและสนับสนุนยานี้ให้แก่เรื อนจาโดยไม่ผา่ นคลังยาย่อย
ดังนั้นการเบิ กจ่ายยาจากคลังยาเพื่อเติมยาให้กับคลังยาย่อยผ่าน
Cetirizine, Glipizide, Phenytoin, Theophylline, Gabapentin แ ล ะ
Simvastatin ส่ ว นใหญ่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ระหว่ า งยอดการเบิ ก การใช้ขอ้ มูลจากการสั่งจ่ายยาผ่านโปรแกรมบริ การของโรงพยาบาล
แบบเดิมกับแบบใหม่ไม่เกินร้อยละ 5 โดยมียอดการเบิก Cetirizine ที่ โดยตรงสามารถจัดทาได้ อันนาไปสู่ การลดขั้นตอนในการทางาน
ต่างกันสู งสุ ดร้อยละ 11.1 โดยมีค่าเฉลี่ยของยอดการเบิกที่ แตกต่าง และลดเวลาที่ เสี ยไปจากการตรวจสอบคลังยาย่อยในแต่ละสัปดาห์
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ห้องยาที่ใช้ยาจากคลังยาย่อยมีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม
บริการของโรงพยาบาลก่อนทุกครัง้ หรือจัดระบบส�ำหรับการเติม
ยาให้แก่หน่วยงานภายในเช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด และ
หอผูป้ ว่ ยในรูปแบบเฉพาะทีไ่ ม่ทำ� ให้ยอดการเติมคลังยาย่อยคลาด
เคลื่อนไปจากยอดที่มีการสั่งใช้ผ่านโปรแกรมบริการ รวมทั้ง
ก�ำหนดให้มกี ารเบิกจ่ายยาโดยตรงจากคลังยาใหญ่แทนในส่วนของ
การสนับสนุนยาให้แก่เรือนจ�ำและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลทุกแห่ง ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องมีการพิจารณาร่วมกับเรือนจ�ำและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลต่างๆเพือ่ ก�ำหนดรูปแบบทีเ่ หมาะ
สมร่วมกัน
โดยสรุปแล้ว ระบบการเติมยาให้คลังย่อยผ่านข้อมูลทีไ่ ด้จาก
โปรแกรมบริการเป็นแนวคิดที่ดีที่ช่วยให้ระบบมีความกระชับ
รวดเร็ว และคล่องตัวขึน้ แต่จำ� เป็นต้องมีการทบทวนอย่างเป็น
ระบบเพื่อแก้ไขให้การจ่ายยาทั้งหมดของห้องยาด�ำเนินการโดย
ผ่านการบันทึกในโปรแกรมบริการของโรงพยาบาล ในขณะทีก่ าร
สนับสนุนยาให้แก่เรือนจ�ำและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ควรเป็นการจัดจ่ายยาจากคลังยาใหญ่ของโรงพยาบาลโดยตรง
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System development to reduce waiting time of
non-communicable diseases patient service in Napho hospital
Wimolphan Artsom
Napho Hospital, Burirum

Abstract

The problem of long waiting time which is a very
important and long-standing issue in Thai public medical
facilities.
It affects to the satisfaction of the patients and also
causes the cumulative stress of healthcare workers. The
result of treatment is ineffective. There is a lot of
problem solving for reducing wait times but almost
unfulfilled. The objectives of study are divided into
3 issues. (1) To study the waiting situation of outpatient
groups of all departments of Napho hospital. (2) To
adjust the planning of the new work system by dividing
the patient groups and multidisciplinary groups according
to the new system. (3) To reduce the waiting time in
Non-Communicable Diseases (NCD) patient department
service in Napho Hospital. The patients were divided into
3 groups, (1) The patients in good control of diseases,

examined by nurse practitioner. (2) The patients in
moderate disease control group was examined by
a general practitioner. (3) The patients with complications
or un-control group was examined by internal medicine.
Principles for the rapid examination of patients in disease
control groups. The patients with poor control of the
disease were examined effectively. The results of the
study showed that the waiting time for all three groups
decreased by 16.78%. The most reduced of waiting time
in the disease control group.

Keywords: waiting time, NCD patient department,
community hospital, new normal NCD
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การพัฒนาระบบงานเพื่อลดระยะเวลารอคอยการรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรงพยาบาลนาโพธิ์
วิมลพรรณ อาจสม

โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรรี มั ย์

บทคัดย่อ

ระยะเวลารอคอยทีย่ าวนานของผูป้ ว่ ยเป็นปัญหาส�ำคัญและเรือ้ รัง
ของโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย นอกจากจะส่งผลต่อความพึง
พอใจของผูป้ ว่ ยแล้วยังก่อให้เกิดภาวะเครียดสะสมของบุคลากร
ทางการแพทย์ ซึ่งท้ายที่สุดย่อมมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การรักษา ถึงแม้จะมีแนวทางการแก้ปัญหาหลายๆ วิธีเพื่อ
ลดระยะเวลารอคอยแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ผล การศึกษานี้
มีวตั ถุประสงค์ 3 ประเด็นคือ 1. เพือ่ ศึกษาสภาพการณ์การรอคอย
ของกลุม่ ผูป้ ว่ ยนอกทุกแผนกของโรงพยาบาลนาโพธิ์ 2. เพือ่ ปรับ
การวางแผนระบบงานใหม่โดยแบ่งกลุม่ ผูป้ ว่ ยตามกลุม่ โรคและ
จัดการรักษาตามจากกลุม่ สหวิชาชีพตามระบบใหม่ 3. เพือ่ ลด
ระยะเวลารอคอยของผูป้ ว่ ยหรือผูม้ ารับบริการในแผนกโรคเรือ้ รัง
โรงพยาบาลนาโพธิช์ ว่ งเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2563
เทียบกับเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยจัดกลุม่
ผูป้ ว่ ยออกเป็น 3 กลุม่ [1] ได้แก่ (1) กลุม่ ผูป้ ว่ ยควบคุมโรคได้
บทน�ำ
โรงพยาบาลนาโพธิเ์ ป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
รับผิดชอบ ประชากรประมาณ 33,383 คน จ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอก
เฉลีย่ ปี 2563 ประมาณ 212 คนต่อวัน จ�ำนวนผูป้ ว่ ยสูงสุดต่อวัน
ในปี 2563 เท่ากับ 769 คน มีแพทย์ 4 คน เป็นแพทย์เวชปฏิบตั ิ
3 คนและอายุรแพทย์ 1 คน มีพยาบาล 38 คน นักเทคนิคการ
แพทย์ 2 คน เภสัชกร 4 คน บริบทพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาล
อยูห่ า่ งไกลจากตัวเมืองบุรรี มั ย์ ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทางไปกลับด้วยรถยนต์สว่ นตัวประมาณ 3 ชัว่ โมง กรณี
โดยสารรถประจ�ำทางใช้เวลาเฉลีย่ ไปกลับประมาณ 6 ชัว่ โมง กรณี
เจ็บป่วยผูป้ ว่ ยจึงเข้ารับการตรวจรักษาหรือรับบริการทีโ่ รงพยาบาล
นาโพธิม์ ากกว่าเดินทางไปทีอ่ นื่ ท�ำให้โรงพยาบาลรับดูแลผูป้ ว่ ยใน
พื้นที่ทั้งโรคทั่วไปและโรคยากหรือโรคแทรกซ้อนเกือบทั้งหมด
เนือ่ งจากบุคลากรจ�ำกัดแต่แนวโน้มจ�ำนวนป่วยทีม่ ารับบริการสูง
ขึน้ ตลอด ระยะเวลารอคอยทีผ่ ปู้ ว่ ยมารับการตรวจแนวโน้มนาน
ขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง(NCD) พบว่าในปี 2562
ผูป้ ระสานงาน : วิมลพรรณ อาจสม, mmolmomonoi@moph.
go.th,โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรรี มั ย์
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ดีตรวจโดยพยาบาลเวชปฏิบตั ิ (2) กลุม่ ผูป้ ว่ ยควบคุมโรคได้ปาน
กลางตรวจโดยแพทย์เวชปฏิบตั ิ (3) กลุม่ ผูป้ ว่ ยมีโรคแทรกซ้อน
หรือกลุม่ ควบคุมโรคได้ไม่ดตี รวจโดยอายุรแพทย์ หลักการเพือ่
ให้ผปู้ ว่ ยกลุม่ ควบคุมโรคได้ดไี ด้รบั การตรวจอย่างรวดเร็วไม่เป็น
คอขวด และให้ผู้ป่วยที่ควบคุมโรคได้ไม่ดี/มีโรคแทรกซ้อน
ได้รบั การตรวจโดยละเอียด ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลารอคอย
รวมทัง้ 3 กลุม่ ลดลง ร้อยละ 16.78 โดยพบว่าระยะเวลารอคอย
ในกลุม่ ควบคุมโรคได้ดลี ดลงมากทีส่ ดุ

ค�ำส�ำคัญ : ระยะเวลารอคอย ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง โรงพยาบาลชุมชน
วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 มีนาคม 2564; วันทีต่ อบรับ 25 พฤษภาคม
2564

ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ 243 นาที และในช่วงเดือนมิถนุ ายนถึง
เดือนกรกฎาคม 2563 ซึง่ เป็นช่วงทีย่ งั ใช้มาตรการโควิด 2019
อยูก่ ย็ งั พบว่าระยะเวลารอคอยเฉลีย่ นานถึง 239.13 นาที ซึง่ จาก
การวิเคราะห์กระบวนการท�ำงานผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยแผนกโรค
เรือ้ รัง ให้บริการตรวจรักษาตามคิว ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ควิ ก่อนจะได้รบั การ
ตรวจรักษาก่อน กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีโรคแทรกซ้อนหรือควบคุมโรคได้
ไม่ดี ซึ่งต้องใช้กระบวนการและเวลาในการตรวจนานกว่ากลุ่ม
ผูป้ ว่ ยทีค่ วบคุมได้ดี ท�ำให้มคี อขวดในจุดรอพบแพทย์ และจุดรอ
รับยา ระยะเวลารอคอยทัง้ หมดจึงนานขึน้ หลักการของการศึกษา
คือแบ่งกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังออกเป็น 3 กลุม่ อ้างอิงจากการรักษา
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิถีใหม่ของกรมการแพทย์ ได้แก่
กลุม่ ผูป้ ว่ ยควบคุมโรคได้ดตี รวจโดยพยาบาลเวชปฏิบตั ิ กลุม่ ผูป้ ว่ ย
ควบคุมโรคได้ปานกลางตรวจโดยแพทย์เวชปฏิบตั ิ และกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ควบคุมโรคได้ปานกลางแต่มโี รคแทรกซ้อน/กลุม่ ควบคุม โรคได้ไม่
ดีตรวจโดยอายุรแพทย์ หลักการเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยกลุม่ ควบคุมโรคได้ดี
ได้รบั การตรวจอย่างรวดเร็วไม่เป็นคอขวด และให้ผปู้ ว่ ยที่ ควบคุม
โรคได้ไม่ดี/มีโรคแทรกซ้อนได้รับการตรวจโดยละเอียดหรือใช้
เวลาในการตรวจรักษาได้นานขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาให้ดขี นึ้ ด้วย
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วัตถุประสงค์การศึกษาเพือ่ ลดระยะเวลารอคอยของผูป้ ว่ ยหรือ
ผูม้ ารับบริการในแผนกโรคเรือ้ รังโรงพยาบาลนาโพธิ์

การทบทวนวรรณกรรม

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสุขภาพทีส่ ำ� คัญ
ของประเทศและเป็นสาเหตุสำ� คัญทีก่ อ่ ให้เกิดโรคอืน่ ๆ ตามมา เช่น
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะไตวายเรือ้ รัง
และโรค อืน่ ๆ ทุกภาคส่วนมีความพยายามในการจัดระบบบริการ
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ความดันโลหิตสูงวิถใี หม่แบบยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ได้มกี ารจัดกลุม่ ผูป้ ว่ ยเพือ่ จัดระบบบริการให้มคี วามเหมาะสมตาม
ความเสีย่ งและระดับความรุนแรงของโรค สนับสนุนกระบวนการ
มีสว่ นร่วมในการวางแผนการรักษาและกระตุน้ ศักยภาพของผูป้ ว่ ย
และสังคม เสนอการปรับระบบบริการไปสู่ระบบวิถีใหม่การยึด
ผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง (People Center) ช่วยให้บคุ ลากรทางการ
แพทย์สามารถบริหารจัดการเวลาในแต่ละกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย
ได้อย่างทัว่ ถึงน�ำไปสูก่ ารมีผลลัพธ์ทางคลินกิ ทีด่ ขี นึ้ ตลอดจนผูป้ ว่ ย
ก็สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยบริการและช่วยลดปัญหา
ความแออัดภายในโรงพยาบาลได้ [1]
จากการศึกษาของ คัทลิยา วสุธาดา เรือ่ งการพัฒนาระบบ
การดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน โรงพยาบาลชัยภูมิ พบว่าการพัฒนาระบบ
การดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานโดยทีมสหวิชาชีพสุขภาพ แบบองค์รวม
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนก่อให้เกิดระบบการดูแลผูป้ ว่ ยทีค่ รบ
วงจรและยัง่ ยืน โดยในการศึกษาพบค่าเฉลีย่ ระดับ HbA1C ลดลง
ระยะเวลารอคอยลดลง รวมทั้งความพึงพอใจของ ผู้ป่วยดีขึ้น
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ กุ ข้อ [2]
จากการศึกษาแบบจ�ำลองเรื่องการลดระยะเวลารอคอยของ
ผูป้ ว่ ยนอกในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรขี อง ปริตรา
มัน่ เหมาะ พบว่าระยะเวลารอคอยยาวนานทีส่ ดุ ในช่วงการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร คิดเป็นร้อยละ 72.26 ของเวลาทีใ่ ช้ในการ
รับบริการทัง้ หมด [3]
ไซนับ ศุภศิริ พบว่าผลของรูปแบบบริการผูป้ ว่ ยนอกโรคเบา
หวาน ต่อระยะเวลารอคอย และความพึงพอใจในบริการของผูป้ ว่ ย
เบาหวานแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี
พบว่าการปรับรูปแบบใช้ทฤษฎีแถวคอยและการมีสว่ นร่วมของทีม
สหวิชาชีพ สามารถลดระยะเวลารอคอยและเพิม่ ความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ[4] ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาในคลินกิ ปฐมภูมขิ องมาเลเซีย [6]
การศึกษาแบบจ�ำลองระบบแถวคอยแผนกผูป้ ว่ ยนอกในคลินกิ
อายุรกรรมของ ปอแก้ว เรืองเพ็ง ทีโ่ รงพยาบาลพัทลุง พบว่าเมือ่
เพิ่มเจ้าหน้าที่ 1 คนในแต่ละแผนก ซึ่งได้แก่งานเวชระเบียน
พยาบาลซักประวัติ แพทย์ และเภสัชกรสามารถลดระยะเวลารอ
คอยได้รอ้ ยละ 40 [5]
คัทลิยา วสุธาดา กล่าวว่า รูปแบบการด�ำเนินงานเพือ่ ลดระยะ
เวลารอคอยการรับบริการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังอยู่บนพื้นฐานของ

หลักการส�ำคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การมีสว่ นร่วมทัง้ ของผูใ้ ห้
บริการและผูร้ บั บริการในการก�ำหนดลักษณะกิจกรรมในรูปแบบ
มีการกระจายปริมาณผูร้ บั บริการไปในช่วงเวลาทีต่ า่ งกันโดยใช้การ
นัดหมายที่เป็นระบบซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการก่อน
2) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึงผู้รับบริการทุกคนโดยใช้หลายช่องทาง
3) การก�ำหนดระยะเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ หมาะสมและ
สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการด�ำเนินชีวิตของ
ผูร้ บั บริการ [7]

วิธีด�ำเนินการศึกษา

เป็นการศึกษากึง่ ทดลองโดยการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และน�ำผล
การวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบกระบวนการเพือ่ ปรับรูปแบบการ
ให้บริการในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังโรงพยาบาลนาโพธิ์ ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนี้
1. ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ทบทวนรายงานสถานการณ์เวลารอคอยย้อนหลัง 3 ปี
ในกลุ่มผู้ป่วยนอกทุกแผนกของโรงพยาบาลนาโพธิ์ ในรูปแบบ
โปรแกรม Excel เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยในแต่ละแผนก และ
กลุ่มโรคที่ส�ำคัญ หลังจากนั้นน�ำเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม QlikView12 เพือ่ ทราบสถานการณ์ของกลุม่ โรคและ
ระยะเวลารอ คอยในแต่ละแผนก พบว่าแผนกทีผ่ ปู้ ว่ ยมารับบริการ
มากทีส่ ดุ คือ
แผนกผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ( NCD department) สอดคล้องกับ
สถิตวิ นิ จิ ฉัยโรค 10 อันดับแรกในกลุม่ ผูป้ ว่ ยนอกทีม่ ารับบริการ
ในช่วงปี 2562-2563 เป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ได้แก่เบาหวาน
และความดันโลหิตสูงคิดเป็นร้อยละ 50.53 ซึง่ ในกลุม่ นีใ้ ช้ระยะ
เวลารอคอยนานทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับผูป้ ว่ ยกลุม่ อืน่ เฉลีย่ คือ 243 นาที
(ประมาณ 4 ชัว่ โมง)ในปี 2562 และพบว่าช่วงเดือนมิถนุ ายน
ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยเท่ากับ
239.13 นาที
2) น�ำข้อมูลเข้าโปรแกรม Qlikview12 และ Rstudio
เพื่อวิเคราะห์ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังและ
จัดกลุม่ ผูป้ ว่ ยในแต่ละกลุม่ โรค
2. ขัน้ ตอนปรับกระบวนการท�ำงาน
1) ศึกษาข้อมูลและกระบวนการรักษาผูป้ ว่ ยในกลุม่ โรคเรือ้ รัง
(NCD) วิเคราะห์ขอ้ มูลระยะเวลารอคอยแต่ละจุดบริการจากระบบ
Hosxp โดยระยะเวลารอคอยในการศึกษานี้หมายถึงระยะเวลา
นับตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยเดินเข้ามาทีโ่ รงพยาบาล จนกระทัง่ จบกระบวนการ
รักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก
2) ปรับรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยทั้งระบบ แยกการดูแล
ผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคเรือ้ รังทัง้ หมดไว้ทแี่ ผนกผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ปรับเปลีย่ น
กระบวนการรักษาผูป้ ว่ ยเป็น 3 กลุม่ ตามตารางที่ 1 [1] ได้แก่
		 a) กลุม่ ผูป้ ว่ ยควบคุมโรคได้ดี (กลุม่ C) คือกลุม่ ผูป้ ว่ ย
อาการปกติ ตรวจโดยพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
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		 b) กลุม่ ผูป้ ว่ ยควบคุมโรคได้ปานกลาง (กลุม่ D) คือกลุม่
ผูป้ ว่ ยมีโรคแทรกซ้อนไม่รนุ แรง ตรวจโดยแพทย์เวชปฏิบตั ิ
		 c) กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีค่ วบคุมโรคได้ปานกลาง และ กลุม่ ผูป้ ว่ ย
ควบคุมโรคไม่ดี (กลุม่ E) คือกลุม่ ผูป้ ว่ ยมีโรคแทรกซ้อนรุนแรง
และ functionally dependent ตรวจโดยอายุรแพทย์
โดยที่ผู้ป่วยในแต่ละคนสามารถมีโรคแทรกซ้อนได้หลายโรค
และการเข้ารับการตรวจรักษาหรือรับบริการในแต่ละครัง้ สามารถมี
การเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา การพิจารณาจัดกลุม่ ให้การรักษา
แต่ละครั้งจึงปรับเปลี่ยนได้ขึ้นกับอาการของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
(พิจารณาตามตารางที่ 1) โดยเมือ่ ผูป้ ว่ ยมารับบริการในแต่ละครัง้
และมีอาการเปลี่ยนแปลงจะได้รับการพิจารณารักษาปรับเปลี่ยน
กลุม่ ตามอาการทีม่ ารับการรักษาในครัง้ นัน้ ๆ โดยการนัดหมายครัง้
ถัดไปพิจารณานัดพบแพทย์ตามกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การรักษาในวันล่าสุด
3) ประชุมปรึกษาวางแผนระบบงานในกรรมการบริหารของ
โรงพยาบาล ประชุมองค์กรแพทย์ และประชุมทีมผูเ้ กีย่ วข้องใน
กระบวนการรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ พนักงาน
บริการ เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน งานประกัน พยาบาลซักประวัตผิ ู้
้ อรัง เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ เภสัชกร
ป่นอก
วยนอกพยาบาลแผนกโรคเรื
พยาบาลแผนกโรคเรื
้อรัง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เจ้าชหน้
่การเงิ
หน้านที่เวรเปล
ญหาทีผ่เลและ
กิดขึ้น
เภสั
กราทีเจ้
าหน้นาทีเจ้ก่ าารเงิ
เจ้าหน้ชีา้ แทีจงเหตุ
เ่ วรเปลผลและปั
ชีแ้ จงเหตุ
บตั ิงงานตามรู
ปแบบที
บเปลี่ยนใหม่
ปัและแจ้
ญหาทีง่เแนวทางปฏิ
กิดขึ้นและแจ้
แนวทางปฏิ
บัต่ปิงรัานตามรู
ปแบบทีเพื่ป่อรัลด
บ
เปลี
ย่ นใหม่ เพือ่ ลดระยะเวลารอคอยของผู
ป้ ว่ ยและเพิ
ม่ ศักยภาพ
ระยะเวลารอคอยของผู
ป้ ่ วยและเพิ่มศักยภาพในการดู
แลของบุ
คลากร
ในการดู
แลของบุ
ได้อย่างเต็
มที่ คลากรได้อย่างเต็มที่
4) 4)เก็บเก็รวบรวมข้
อมูอลมูจากระบบ
บรวบรวมข้
ลจากระบบHosxp
Hosxpน�นำข้าข้ออมูมูลลเข้เข้าาวิเคราะห์
โดยโปรแกรม QlikView12
วิเคราะห์โดยโปรแกรม QlikView12

รายการ

Underlying
disease
DTX

กลุ่ม C ควบคุม กลุ่ม D มีโรค กลุ่ม E มีโรคแทรก
โรคได้ดี
แทรกซ้อนที่ไม่
ซ้อน รุ นแรงและ
(Control patient) รุ นแรง
functionally
dependent
DM
DM
DM
≤130

>130

>130

BP

<140/90

≥140/90

≥140/90

HbA1C

< 7.0

≥ 7.0

≥ 8.0

การมีภาวะ
แทรกซ้อน
หรื อโรค
ร่ วม
BMI ≥

No

Yes

Yes

กลุ่ม C1 < 25
กลุ่ม D1 < 25
กลุ่ม E1 < 25
กลุ่ม C2 ≥ 25
กลุ่ม D2 ≥ 25
กลุ่ม E2 ≥ 25
VD risk กลุ่ม C1 < 30% กลุ่ม D1 < 30%
กลุ่ม E1 < 30%
score
กลุ่ม C2 ≥ 30% กลุ่ม D2 ≥ 30% กลุ่ม E2 ≥ 30%
ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มผูป้ ่ วยตามระดับความเสี่ ยงทางคลินิกในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
[1] โดยผู่ ป้ ่ 1วยในการศึ
C, D และ E บความเสีย่ งทางคลินก
ตารางที
การแบ่กงษานี
กลุ้ คม่ ือผูกลุป้ ่มว่ ยตามระดั
ิ ใน

ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง [1] โดยผูป้ ว่ ยในการศึกษานีค้ อื กลุม่ C, D และ E
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพการณ์การรอคอยของกลุ่มผูป้ ่ วยนอก
ของโรงพยาบาลนาโพธิ์พบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง (NCD) ใช้
ระยะเวลารอคอยนานที่สุด
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวได้นามาปรับ
กระบวนการวางแผนระบบงานใหม่โดยแบ่งกลุ่มผูป้ ่ วยตามกลุ่มโรค

ผลลัพธ์ที่ได้

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพการณ์การรอคอยของกลุม่ ผูป้ ว่ ย
นอกของโรงพยาบาลนาโพธิ์พบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD)
ใช้ระยะเวลารอคอยนานทีส่ ดุ ซึง่ จากข้อมูลดังกล่าวได้นำ� มาปรับ
กระบวนการวางแผนระบบงานใหม่โดยแบ่งกลุม่ ผูป้ ว่ ยตามกลุม่ โรค
และจัดการรักษาตามจากกลุม่ สหวิชาชีพตามระบบใหม่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของโรงพยาบาลนาโพธิย์ งั พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ า
รับบริการในกลุม่ ผูป้ ว่ ยนอกร้อยละ 50.53 ได้รบั การวินจิ ฉัยโรค
หลักเป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่เบาหวานและความดันโลหิตสูง และ
แผนกทีม่ ผี ปู้ ว่ ยมารับบริการมากทีส่ ดุ คือแผนกโรคเรือ้ รัง (NCD)
ดังกราฟที่ 1 ส่งผลให้ระยะเวลารอคอยในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีน้ านทีส่ ดุ
จากการน�ำข้อมูลเข้าโปรแกรม QlikView12 พบจ�ำนวนผู้ป่วย
ทีข่ นึ้ ทะเบียน ดังนี้
1) ผูป้ ว่ ยเบาหวาน (Diabetes mellitus) จ�ำนวน 2,068 คน
2) ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง(Hypertension) จ�ำนวน 3,760 คน
3) ผูป้ ว่ ยโรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) จ�ำนวน 2,216 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของโรงพยาบาลนาโพธิ์ยงั พบว่าผูป้ ่ วยที่มารับ
4) ผูป้ ว่ ยโรคไต (Chronic kidney disease) จ�ำนวน 566 คน

บริ การในกลุ่มผูป้ ่ วยนอกร้อยละ 50.53 ได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก
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ข้อมูลเข้าโปรแกรม QlikView12 พบจานวนผูป้ ่ วยที่ข้ ึนทะเบีโรคในกลุ
โรคเรือ้ รัง (NCD) มากทีส่ ดุ คืออันดับ 1-3 บ่งบอกว่าผูป้ ว่ ยใน
1)
ผูป้ ่ วยเบาหวาน (Diabetes mellitus) จานวน
กลุม่ โรคเรือ้ รังนอกจากจะเป็นปัญหาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยนอกแล้ว ยังพบ
2,068
ว่าน่าจะเป็นปัญหาที
ส่ ำ� คัคนญในกลุม่ ผูป้ ว่ ยในด้วย (ดังกราฟที่ 2)
2)
ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูง( Hypertension) จานวน
3,760 คน
3)
ผูป้ ่ วยโรคไขมันในเลือดสูง
(Dyslipidemia)
จานวน 2,216 คน
4)
ผูป้ ่ วยโรคไต (Chronic kidney disease) จานวน
566 คน
นอกจากนี้ขอ้ มูลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
QlikView12
พบว่าผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยในของ
โรงพยาบาลยังมีความสัมพันธ์กนั กับผูป้ ่ วยนอก คือผูป้ ่ วยในของ
โรงพยาบาลมีสดั ส่วนของโรคร่ วม (Comorbidity) เป็ นโรคในกลุ่ม
โรคเรื้ อรัง (NCD) มากที่สุด คืออันดับ 1-3 บ่งบอกว่าผูป้ ่ วยในกลุ่ม
โรคเรื้ อรังนอกจากจะเป็ นปัญหาในกลุ่มผูป้ ่ วยนอกแล้ว ยังพบว่า
น่าจะเป็ นปั ญหาที่สาคัญในกลุ่มผูป้ ่ วยในด้วย (ดังกราฟที่ 2)

กราฟที่ 1 แสดงสถิติ 10 อันดับโรคสูงสุดในกลุม่ ผูป้ ว่ ยนอก
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จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานีพ้ บว่าระยะเวลารอคอยทุกกลุม่
จากเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม 239.13 นาที ลดลงเหลือ 199.01
นาที ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน คิดเป็นร้อยละ 16.78 ระยะ
เวลารอคอยในกลุ่มควบคุมโรคได้ดี ซึ่งตรวจโดยพยาบาลเวช
ปฏิบตั ใิ ช้เวลาน้อยทีส่ ดุ คือใช้เวลารอคอย 184.14 นาที ลดลง
54.99 นาที คิดเป็นร้อยละ 23.00 และใช้เวลานานทีส่ ดุ ในกลุม่
ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคแทรกซ้อน ซึง่ ตรวจโดยอายุรแพทย์ คือ 216.99 นาที
แต่เมือ่ เทียบกับก่อนการศึกษาระยะเวลารอคอยลดลง 22.14 นาที
คิดเป็นร้อยละ 9.26 อย่างไรก็ตาม พบว่าระยะเวลารอคอยลดลง
ทุกกลุม่ การศึกษา

กราฟที่ 2 แสดงสัดส่วนร้อยละผูป้ ว่ ยในตามโรคร่วม (Comorbidity) ทีพ่ บ
ระยะเวลารอคอย
จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน
กันยายน (8 สัปดาห์) จ�ำแนกระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ทุกกลุม่
และแยกตามกลุม่ ทีให้การรักษาพบว่า จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การตรวจ
ทัง้ หมด 2,285 ครัง้ ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ทัง้ หมด 199.01 นาที
1) ระยะเวลารอคอยกลุม่ ควบคุมโรคได้ดี ตรวจโดย พยาบาล
เวชปฏิบตั ิ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การตรวจทัง้ หมด 619 ครัง้ เฉลีย่
เท่ากับ 184.14 นาที
2) ระยะเวลารอคอยกลุม่ ควบคุมโรคได้ปานกลาง ตรวจ โดย
แพทย์เวชปฏิบตั ิ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การตรวจทัง้ หมด 1,331 ครัง้
เฉลีย่ เท่ากับ 201.39 นาที
3) ระยะเวลารอคอยกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีค่ วบคุมโรคได้ปานกลาง และ
กลุม่ ผูป้ ว่ ยควบคุมโรคไม่ดี (กลุม่ E) คือกลุม่ ผูป้ ว่ ยมีโรคแทรกซ้อน
รุนแรงและ functionally dependent ตรวจโดยอายุรแพทย์ จ�ำนวน
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การตรวจทัง้ หมด 335 ครัง้ เฉลีย่ เท่ากับ 216.99 นาที

ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาระยะเวลารอคอยของผูป้ ว่ ยในแต่ละกลุม่

ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาระดับความเชือ่ มัน่ ทางสถิตเิ ปรียบ
เทียบระยะเวลารอคอยของผูป้ ว่ ยก่อนและหลังการศึกษา
จากข้อมูลการศึกษาเมือ่ ค�ำนวณความสัมพันธ์ทางสถิตพิ บว่า
ระยะเวลารอคอยหลังการศึกษาเทียบก่อนการศึกษาพบว่าหลัง
การศึกษาระยะรอคอยลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความ
เชือ่ มัน่ 2.2 x 10-16 (p <0.05) ในทุกกลุม่ การศึกษา และ
พบว่าระยะเวลารอคอยลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในกลุ่มที่
ควบคุมโรคได้ดแี ละควบคุมโรคได้ปานกลางซึง่ ตรวจโดยพยาบาล
และแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปตามล�ำดับ ยกเว้นกลุม่ ทีค่ วบคุมโรคไม่ดี
หรือมีโรคแทรกซ้อนรุนแรงซึง่ ตรวจโดยอายุรแพทย์พบว่าระยะเวลา
รอคอยทีล่ ดลงไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (p=5.28)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการศึกษา
พบว่า ก่อนการศึกษาจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การตรวจรวม 1,537 ราย
ใช้เวลารอคอยเฉลีย่ 239.13 นาที หลังการศึกษาจ�ำนวนผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั การตรวจเท่ากับ 2,285 ราย ใช้เวลารอคอยเฉลีย่ 199.01
นาที ซึง่ ใช้ระยะเวลารอคอยน้อยกว่าแม้วา่ ปริมาณผูป้ ว่ ยจะมากกว่า
เดิมถึงร้อยละ 39.5
บทสรุป การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมบริโภคและการใช้ชวี ติ ของ
ประชากร พบว่าประชาชนคนไทยมีความชุกการป่วยด้วยโรคกลุม่
เรือ้ รังสูงขึน้ ส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา อาธิเช่น โรคไต
เสือ่ ม โรคหลอดเลือดหัวใจและหรือสมองตีบตัน นอกจากจะมี
ผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยและครอบครัวแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษศาสตร์ของประเทศ ต้นทุนในการดูแลผู้ป่วยสูงขึ้น แม้ว่า
จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะสูงขึ้น แต่อายุขัยของประชากรไม่ได้
ลดลงเนือ่ งจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดา้ นระบสาธารณสุข
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ท�ำให้ การรักษาพัฒนาได้ดขี นึ้ กว่าเดิม รวมทัง้ การมีนโยบายบัตร
ประกัน สุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถึงบริการของผูป้ ว่ ยโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลรัฐบาลเป็นไปได้ดขี นึ้ ยอดผูป้ ว่ ยสะสมมากขึน้ แต่การ
ขยายตัวของสถานบริการและบุคลากรไม่สมั พันธ์กนั ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
เข้าใช้บริการใน โรงพยาบาลมากขึน้ ทุกปี ระยะเวลารอคอยในการ
รักษาหรือใช้บริการจึงมีแนวโน้มนานขึ้น เป็นปัญหากับทุก
โรงพยาบาล แต่แนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละโรงพยาบาล
ก็ไม่เหมือนกันเพราะบริบทของแต่ละแห่งแตกต่างกัน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ระบบดิจทิ ลั เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล ท�ำให้
ได้ขอ้ มูลเป็นรูปธรรมชัดเจน รวดเร็ว ทราบปัญหาและแนวทางการ
แก้ปญ
ั หาได้ตรงประเด็นมากกว่าระบบเดิมทีล่ า่ ช้าไม่เป็นปัจจุบนั
จากการศึกษานี้ ในแง่การวิเคราะห์ขอ้ มูลท�ำให้ทราบว่าผูป้ ว่ ยและ
สัดส่วนวินจิ ฉัยโรคส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลนาโพธิค์ อื ผูป้ ว่ ยกลุม่
โรคเรือ้ รังซึง่ ใช้ระยะเวลารอคอยในการรักษานานทีส่ ดุ และจาก
การวิเคราะห์ในแง่กระบวนการพบว่า ผูป้ ว่ ยทุกรายได้รบั การรักษา
มาตรฐานเดียวกัน การรักษายึดหลักการมาก่อนได้ตรวจก่อน
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยบางกลุม่ คือกลุม่ ทีค่ วบคุมโรคได้ดใี ช้เวลานานกว่าทีค่ วร
จะเป็น เพราะต้องรอผูป้ ว่ ยกลุม่ อืน่ ๆ ตรวจตามคิว ในขณะเดียว
กับทีผ่ ปู้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ โี รคแทรกซ้อนหรือควบคุมการรักษาไม่ได้ควร
จะได้รบั การ รักษาทีเ่ ฉพาะมากขึน้ แต่เนือ่ งจากเวลาในการตรวจ
จ�ำกัดส่งผลให้ ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาเช่นเดียวกับกลุม่ อืน่ ๆ ผลการ
รักษาจึงไม่ประสบผลส�ำเร็จ
ในแง่การศึกษาเรือ่ งระยะเวลารอคอยสามารถลดระยะเวลารอ
คอยได้ทกุ กลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ ทีค่ วบคุมโรคได้ดี แต่อย่างไรก็ตาม
ยังพบว่าผูป้ ว่ ยใช้เวลารอคอยนานเกิน 3 ชัว่ โมง จากข้อมูลเวลา
รอคอยทีล่ ดลงคือกระบวนการรอตรวจลดลง แต่ยงั มีกระบวนการ
อืน่ ๆ ทีย่ งั ไม่สามารถลดระยะเวลารอคอยได้ ได้แก่กระบวนการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารซึง่ ใช้เวลาเฉลีย่ เกิน 1 ชัว่ โมง (60 นาที)
ปัจจุบนั โรงพยาบาลนาโพธิย์ งั ไม่สามารถปรับเปลีย่ นกระบวนการ
รอคอยจุดนีใ้ ห้เร็วขึน้ ได้ เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดทัง้ ด้านทรัพยากรบุคคล
และงบประมาณ รวมทัง้ วิถชี วี ติ ของชุมชนทีต่ อ้ งมาถึงโรงพยาบาล
ตัง้ แต่กอ่ น 6.00 น. กระบวนการทีไ่ ด้จดั การเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ความ
พึงพอใจของผูป้ ว่ ยและเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาคือ การให้ความรู้
เรือ่ งโรค พฤติกรรมการบริโภคโดยนักโภชนากร การบ�ำบัดโดย
แพทย์แผนไทย และการสอนออกก�ำลังกายเป็นต้น
ข้อเสนอแนะ เนือ่ งจากการปรับกระบวนการรักษาผูป้ ว่ ยเป็น
3 กลุม่ ดังกล่าวข้างต้น สามารถลดระยะเวลารอคอยได้แล้วใน
กระบวนการต่อไปในแง่ประสิทธิภาพหรือผลการรักษาจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ทงั้ ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย บุคลากร รวมทัง้
ตัวชีว้ ดั รายโรคได้แก่ ร้อยละความดันโลหิตทีค่ วบคุมได้ทกุ 3 เดือน
ร้อยละระดับน�ำ้ ตาล HbA1C น้อยกว่า 7 ทุก 6 เดือน และร้อย
ละโรคแทรกซ้อนทางตา ไต เท้าและโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
ตีบตันทุกปี เพือ่ วิเคราะห์ผลลัพธ์ในมติดา้ นคุณภาพและพัฒนา
ระบบการให้บริการต่อไป
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