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Prediction model for stroke severity using data mining 
techniques from administrative data 

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

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

Keywords: Stroke, Severity, Adminitrative Data, Model, 
Data Mining
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ตัวแบบพยากรณ์ความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยใช้เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูลจากข้อมูลเพื่อการบริหาร

จิดาภา ตรัยเจริญวงศ์, สุรศักดิ์ มังสิงห์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผู้นิพนธ์ประสานงาน: สุรศักดิ์ มังสิงห์, คณะเทคโนโลยี 
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 (โทร.: 0-2579-1111 
ต่อ 3040; E-mail address: smungsing@gmail.com)  

บทน�ำ
 โรคหลอดเลอืดสมอง (Cerebrovascular Disease, Stroke) 
หรอืโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต เป็นโรคทางระบบประสาททีพ่บบ่อย 
จากข้อมลูองค์กรอนามยัโลก (World Health Organization: 
WHO) ปี 2016 [1] พบว่า โรคหลอดเลอืดสมองเป็นสาเหต ุ
การเสยีชวีติล�าดบัที ่2 รองจากโรคหัวใจขาดเลอืด มผีูเ้สียชวีติ
ประมาณ 5.8 ล้านคน คดิเป็นอัตรา 77 คนต่อ 100,000 
ประชากร ส�าหรับประเทศไทยตามรายงานตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2562 พบว่า อัตราตายของผูป่้วยใน
ด้วยโรคหลอดเลอืดสมอง (I60-I69) คดิเป็นร้อยละ 7.9 [2] 
ถ้าพจิารณาจ�าแนกรายกลุม่โรค ดงันี ้โรคหลอดเลอืดสมองแตก 
(I60-I62) อตัราตายร้อยละ 22.7 โรคหลอดเลือดสมองตบีหรือ

บทคัดย่อ
บทความน้ี น�าเสนอการน�าข้อมูลเพ่ือการบริหาร (Administrative 
Data) โดยมตีวัแปรอสิระจ�านวน 30 ตวัแปร มาท�าการคดัเลอืก
ตวัแปรทีม่อี�านาจในการจ�าแนกความรนุแรงของอาการป่วยด้วย
โรคหลอดเลอืดสมอง โดยพิจารณาจากค่าคะแนน The National 
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) แบ่งเป็น 3 ระดบั 
ได้แก่ Mild (NIHSS 0-10 คะแนน), Moderate (NIHSS 11-20 
คะแนน) และ Severe (NIHSS 21-42 คะแนน) ด้วยวธิกีาร 
ท�าเหมอืงข้อมลู (Data Mining) พบว่า ม ี 5 ตวัแปร ได้แก่ 
ระยะเวลาทีมี่ระดบัไขมนัในเลอืดสงู อาการหวัใจเต้นผดิจังหวะ 
(Atrial Fibrillation: AF) คะแนน Glasgow Coma Scale (GCS), 
Barthel Index (BI) และระดับ mRS สามารถจ�าแนกความ
รนุแรงของอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลอืดสมอง มีความถกูต้อง

ถึงร้อยละ 85.2 ซึ่งการจัดจ�าแนกดังกล่าวช่วยให้สามารถ 
จดัเตรยีมทรัพยากรทางการแพทย์ ได้แก่ บคุลากร เครือ่งมอื 
แนวทางการรกัษาทีม่คีวามแตกต่างกนัในแต่ละกลุม่ของผูป่้วย
ได้อย่างเหมาะสม

ค�าส�าคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง, ความรุนแรงของอาการป่วย, 
ข้อมลูเพ่ือการบริหาร, ตัวแบบพยากรณ์, เหมอืงข้อมลู

วนัท่ีรบัต้นฉบับ 23 มีนาคม 2563; วนัทีต่อบรบั 25 พฤษภาคม 

2563 

อุดตัน (I63) อัตราตายร้อยละ 3.8 โรคหลอดเลือดสมอง 
อืน่ ๆ  (I64-I69) อตัราตายร้อยละ 2.2 และเป็นโรคทีเ่ป็นปัญหา
สาธารณสขุทีส่�าคญัของประเทศไทย
 ในปัจจบุนัมกีารจัดเกบ็ข้อมลูเพือ่การบริหาร (Administrative 
Data) เป็นจ�านวนมากในหลายมติ ิเพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบการ
วางแผน การตดัสนิใจในการด�าเนนิงานขององค์กร 

ทบทวนวรรณกรรม
การท�าเหมอืงข้อมลู (Data Mining)
 การท�าเหมอืงข้อมลูเป็นกระบวนการกลัน่กรองสารสนเทศ 
(Information) ทีซ่่อนอยูใ่นฐานข้อมลูขนาดใหญ่ เพือ่ท�านาย 
แนวโน้ม และพฤตกิรรม โดยอาศยัข้อมลูในอดีต เพือ่ใช้ในการ
สนบัสนุนการตดัสนิใจ
 เหมืองข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญในกระบวนการค้นพบ
ความรู้แฝงของข้อมลู ทีม่ปีระโยชน์ในฐานข้อมลู จะประกอบด้วย
ขัน้ตอนต่าง ๆ ดังนี้
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1. การคัดเลอืกข้อมลู (Data Selection) คอื การระบถุงึแหล่ง
ข้อมลูทีจ่ะน�ามาใช้ในการท�าเหมอืงข้อมลู
2. การกรองข้อมลู (Data Cleaning) คอื กระบวนการทีท่�าให้
เกดิความม่ันใจในคุณภาพของข้อมลูทีจ่ะน�ามาใช้วเิคราะห์ว่าถกูต้อง
โดยการน�าข้อมลูทีไ่ม่ถูกต้องออก
3. การแปลงรปูข้อมลู (Data Transformation) เป็นการแปลง
ข้อมลูทีเ่ลอืกมาให้อยูใ่นรปูแบบท่ีเหมาะสมส�าหรบัการน�าไปใช้
ในการวเิคราะห์ตามอลักอรทิมึทีใ่ช้ในการท�าเหมอืงข้อมูลต่อไป
4. การท�าเหมอืงข้อมลู (Data Mining) เป็นการใช้เทคนคิภายใน
การท�าเหมอืงข้อมลูโดยทัว่ไป ประเภทของงานตามลกัษณะของ
แบบจ�าลองที่ใช้ในการท�าเหมืองข้อมูล สามารถแบ่งออกได้ 
2 ประเภทใหญ่คือ
 4.1 แบบจ�าลองเชงิท�านาย (Predictive Data Mining) 
เป็นการคาดคะเนลักษณะหรือประมาณค่าที่ชัดเจนของข้อมูล 
ท่ีจะเกดิขึน้โดยใช้พืน้ฐานจากข้อมลูทีผ่่านมาในอดตี
 4.2 แบบจ�าลองเชงิพรรณนา (Descriptive Data Mining) 
เป็นการหาแบบจ�าลองเพื่ออธิบายลักษณะบางอย่างของข้อมูล 
ท่ีมอียู่ โดยส่วนมากจะเป็นลกัษณะการแบบกลุม่ให้กบัข้อมลู
5. การวเิคราะห์และประเมนิผลลพัธ์ทีไ่ด้ (Result Analysis 
and Evaluation) เป็นข้ันตอนการแปลความหมายและการ
ประเมนิ
 ผลลพัธ์ทีไ่ด้ว่ามคีวามเหมาะสม หรอืตรงกบัวตัถุ ประสงค์
ที่ต้องการหรือไม่ โดยท่ัวไปควรมีการแสดงผลอยู่ในรูปแบบ 
ท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย
 การจ�าแนกประเภท (Classification) ใช้ส�าหรับจดัการข้อมลู 
การสร้างแบบจ�าลองของข้อมลู ช่วยในการคาดการณ์เกีย่วกบั
ข้อมูลใหม่ งานวิจัยน้ี [4] เน้นท่ีอัลกอริทึม J48 ซึ่งใช้ใน 
การสร้างแผนภมูกิารตัดสนิใจแบบ Univariate การศกึษาวจัิย 
ยังหารือเกี่ยวกับแนวคิดของต้นไม้ตัดสินใจหลายตัวแปรด้วย
กระบวนการจ�าแนกอนิสแตนซ์โดยใช้แอตทรบิวิต์มากกว่าหนึง่
รายการในแต่ละโหนดภายใน แนวคิดหลกัทีอ่ยู่เบือ้งหลังหวัข้อนี้ 
คือ การได้รับความรู้เชิงลึกด้วยการวิจัยในพ้ืนที่ใหม่โดยการ
ส�ารวจเพิม่เตมิเกีย่วกบัข้อมลูข้อมลูความรูเ้ทคนคิการขดุข้อมลู 
เครือ่งมอื และผลลพัธ์ได้รบัการตรวจสอบ ด้วยโปรแกรม Weka

การลดจ�านวนตวัแปร (Dimension Reduction) [5]
 ในการจบักลุม่ข้อมลู ถ้าข้อมูลมตีวัแปรจ�านวนมาก จะประสบ
ปัญหาท่ีเรยีกว่า Curse of Dimensionality คอื การทีตั่วแปร 
มีจ�านวนมาก อาจมีตัวแปรที่ไม่จ�าเป็นถูกรวมเข้ามาใช้ในการ
วเิคราะห์ ท�าให้ระยะห่างหรอื Dissimilarity ระหว่างทกุคูข่อง
ข้อมลูมค่ีาพอ ๆ กนั เนือ่งจากข้อมลูถูกท�าให้ห่างจากกนัหรือ
กระจายออกไปด้วยค่าของตวัแปรทีไ่ม่จ�าเป็น รปูแบบของกลุม่
ข้อมลูจึงถกูเปลีย่นแปลงไปจากเดิม ในการสร้างตวัแบบส�าหรบั
การจ�าแนกประเภทข้อมลู การน�าตวัแปรทีไ่ม่จ�าเป็นเข้ามาร่วม
ในการสร้างตวัแบบ จะท�าให้ได้ตวัแบบท่ีไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ความ

แม่นย�าในการจ�าแนกประเภทลดน้อยลง การลดจ�านวนตัวแปร
มคีวามส�าคญัอย่างยิง่กบัข้อมลูทีม่ขีนาดใหญ่ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพือ่พฒันาตวัแบบพยากรณ์ความรนุแรงของอาการป่วยด้วย
โรคหลอดเลอืดสมองโดยใช้เทคนคิการท�าเหมอืงข้อมลูจากข้อมลู
เพือ่การบรหิาร
กรอบแนวคดิในการวจิยั

รปูที ่1 ขัน้ตอนการวจิยั

 ในการศกึษาครัง้นี ้ได้น�าข้อมลูเพือ่การบรหิารจากฐานข้อมูล
คุณภาพการให้บริการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 
Registry of Stroke Care Quality จ�านวน 31 ตัวแปร [3] ได้แก่  
(1) ภาค (2) เขตบรกิารสขุภาพ (3) จงัหวดั (4) ระดบัสถาน
พยาบาล (5) สถานพยาบาล (6) อาย ุ(7) เพศ (8) การรับ
ส่งต่อ (9) ประวัติโรคเบาหวาน (10) ระยะเวลาการเป็น 
โรคเบาหวาน (11) ประวตัโิรคความดนัโลหติสงู (12) ระยะเวลา
การเป็นโรคความดนัโลหิตสงู (13) ประวตัโิรคไขมนัในเลือดสงู  
(14) ระยะเวลาการเป็นโรคไขมนัในเลือดสงู (15) ประวติัโรค
หวัใจเต้นผดิจงัหวะ (Atrial Fibrillation: AF) (16) ระยะเวลา
การเป็นโรคหัวใจเต้นผดิจงัหวะ (17) ประวตักิารเป็นโรคหลอด
เลอืดสมอง (18) ชนดิของโรคหลอดเลอืดสมอง (19) ประวตั ิ
การสบูบหุรี ่ (20) ระยะเวลา 6 เดือนทีผ่่านมายงัคงสบูบหุรี ่
หรอืไม่ (21) ปรมิาณบุหรีท่ีส่บู (มวน/วนั) (22) ประวติัการดืม่
แอลกอฮอล์ (23) ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมายังคงด่ืม
แอลกอฮอล์หรือไม่ (24) จ�านวนครัง้ทีด่ื่มต่อเดือน (25) การ
วนิจิฉัยแรกรบั (26) คะแนน Glasgow Coma Scale (GCS) 
แรกรับ (27) Barthel Index (0-100) แรกรับ (28) ระดับ 
mRS แรกรบั (29) ระดบัน�า้ตาลในเลอืด (mg%) (30) ระดบั
ไขมนั LDL (mg/dl) (31) คะแนน NIHSS  แรกรบั มาพจิารณา
ว่าตวัแปรใดมีอ�านาจในการจ�าแนกความรนุแรงของอาการป่วย
ด้วยโรคหลอดเลอืดสมอง แบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ Mild (NIHSS 
0-10 คะแนน), Moderate (NIHSS 11-20 คะแนน) และ Severe 
(NIHSS 21-42 คะแนน) ท�าการคดัเลอืกตวัแปรด้วยการ Select 
attributes โดยใช้วิธ ีBest First [6] เป็นการตัง้ค่าของ AND/
OR กราฟได้รบัการพจิารณาทีท่ัง้ค่าต�า่สดุและค่าสงูสดุพร้อมกนั 
น�าไปสูก่ารพัฒนาอลักอริทมึการค้นหากราฟ AND/OR ทีเ่รียกว่า 
GEN-AO Works ซึง่ท�างานกับโหนด OR 2 ประเภท คอื MIN 
และ MAX และใช้การประมาณทัง้ขอบเขตบนและขอบเขตล่าง 
ท�าให้อัลกอรทิมึนีไ้ด้จ�านวนตวัแปรทีเ่หมาะสม กรณีทีแ่ย่ทีส่ดุ
คอืมจี�านวน Node เท่ากบัจ�านวนตวัแปรทีท่ดลอง อลักอรทิมึ 
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กั คอื การ Pruning ด้วยวิธ ีDepth-first

ในปัจจุบันมีการจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการบริหาร (Administrative 

Data) เป็นจ านวนมากในหลายมิติ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการ
วางแผน การตดัสินใจในการด าเนินงานขององคก์ร  

II. ทบทวนวรรณกรรม 

A. การท าเหมืองข้อมลู (Data Mining) 

การท าเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการกลั่นกรองสารสนเทศ 
(Information) ท่ีซ่อนอยูใ่นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ เพ่ือท านายแนวโนม้ 
และพฤติกรรม โดยอาศยัขอ้มูลในอดีต เพื่อใชใ้นการสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ 

เหมืองขอ้มูล เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในกระบวนการคน้พบความรู้
แฝงของขอ้มูล ท่ีมีประโยชน์ในฐานขอ้มูล จะประกอบดว้ยขั้นตอน
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การคดัเลือกขอ้มูล (Data Selection) คือ การระบุถึงแหล่งขอ้มูล
ท่ีจะน ามาใชใ้นการท าเหมืองขอ้มูล 

2. การกรองขอ้มูล (Data Cleaning) คือ กระบวนการท่ีท าให้เกิด
ความมัน่ใจในคุณภาพของขอ้มูลท่ีจะน ามาใชว้เิคราะห์วา่ถูกตอ้ง
โดยการน าขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งออก 

3. การแปลงรูปขอ้มูล (Data Transformation) เป็นการแปลงขอ้มูล
ท่ีเลือกมาให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ใน
การวเิคราะห์ตามอลักอริทึมท่ีใชใ้นการท าเหมืองขอ้มูลต่อไป 

4. การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) เป็นการใชเ้ทคนิคภายในการ
ท าเหมืองขอ้มูลโดยทั่วไป ประเภทของงานตามลกัษณะของ
แบบจ าลองท่ีใชใ้นการท าเหมืองขอ้มูล สามารถแบ่งออกได ้2 
ประเภทใหญ่คือ 

4.1 แบบจ าลองเชิงท านาย (Predictive Data Mining) เป็นการ
คาดคะเนลกัษณะหรือประมาณค่าท่ีชดัเจนของขอ้มูลท่ีจะ
เกิดข้ึนโดยใชพ้ื้นฐานจากขอ้มูลท่ีผา่นมาในอดีต 

4.2 แบบจ าลองเชิงพรรณนา (Descriptive Data Mining) เป็น
การหาแบบจ าลองเพ่ืออธิบายลกัษณะบางอยา่งของขอ้มูลท่ี
มีอยู ่โดยส่วนมากจะเป็นลกัษณะการแบบกลุ่มใหก้บัขอ้มูล 

5. การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ท่ีได้  (Result Analysis and 
Evaluation) เป็นขั้นตอนการแปลความหมายและการประเมิน 

ผลลพัธ์ท่ีได้ว่ามีความเหมาะสม หรือตรงกับวตัถุ ประสงค์ท่ี
ตอ้งการหรือไม่ โดยทั่วไปควรมีการแสดงผลอยู่ในรูปแบบท่ี
สามารถเขา้ใจไดง่้าย 

การจ าแนกประเภท (Classification) ใช้ส าหรับจัดการขอ้มูล 
การสร้างแบบจ าลองของขอ้มูล ช่วยในการคาดการณ์เก่ียวกบัขอ้มูล
ใหม่ งานวิจยัน้ี [4] เน้นท่ีอลักอริทึม J48 ซ่ึงใชใ้นการสร้างแผนภูมิ
การตดัสินใจแบบ Univariate การศึกษาวิจยัยงัหารือเก่ียวกบัแนวคิด
ของตน้ไมต้ดัสินใจหลายตวัแปรดว้ยกระบวนการจ าแนกอินสแตนซ์
โดยใช้แอตทริบิวต์มากกว่าหน่ึงรายการในแต่ละโหนดภายใน 
แนวคิดหลกัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัหัวขอ้น้ี คือ การไดรั้บความรู้เชิงลึกดว้ย
การวิจัยในพ้ืนท่ีใหม่โดยการส ารวจเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อมูลข้อมูล
ความรู้เทคนิคการขุดข้อมูล  เค ร่ืองมือ  และผลลัพธ์ได้รับการ
ตรวจสอบ ดว้ยโปรแกรม Weka 

B. การลดจ านวนตัวแปร (Dimension Reduction) [5] 

ในการจบักลุ่มขอ้มูล ถา้ขอ้มูลมีตวัแปรจ านวนมาก จะประสบ
ปัญหาท่ีเรียกวา่ Curse of Dimensionality คือ การท่ีตวัแปรมีจ านวน
มาก อาจมีตวัแปรท่ีไม่จ าเป็นถูกรวมเขา้มาใชใ้นการวิเคราะห์ ท าให้
ระยะห่างหรือ Dissimilarity ระหว่างทุกคู่ของขอ้มูลมีค่าพอ ๆ กัน 
เน่ืองจากขอ้มูลถูกท าให้ห่างจากกนัหรือกระจายออกไปดว้ยค่าของ
ตวัแปรท่ีไม่จ าเป็น รูปแบบของกลุ่มขอ้มูลจึงถูกเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิม ในการสร้างตวัแบบส าหรับการจ าแนกประเภทขอ้มูล การน าตวั
แปรท่ีไม่จ าเป็นเขา้มาร่วมในการสร้างตวัแบบ จะท าให้ไดต้วัแบบท่ี
ไม่ถูกตอ้ง ส่งผลให้ความแม่นย  าในการจ าแนกประเภทลดน้อยลง 
การลดจ านวนตวัแปรมีความส าคญัอยา่งยิง่กบัขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่  

III. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
เพื่อพฒันาตวัแบบพยากรณ์ความรุนแรงของอาการป่วยดว้ยโรค

หลอดเลือดสมองโดยใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มลูจากขอ้มูลเพื่อการ
บริหาร 

A. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รูปท่ี 1.  ขั้นตอนการวจิยั 

 
คดัเลือกตวัแปร พฒันาตวัแบบพยากรณ์ 
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Evaluator: weka.attributeSelection.CfsSubsetEval -P 1 -E 1
Search: weka.attributeSelection.BestFirst -D 1 -N 5
Instances: 106733
Attributes: 31
Evaluation mode: evaluate on all training data
Search Method:
 Best first.
 Start set: no attributes
 Search direction: forward
 Stale search after 5 node expansions
 Total number of subsets evaluated: 218
 Merit of best subset found: 0.264
Attribute Subset Evaluator (supervised, Class (nominal): 
31 C):
 CFS Subset Evaluator
 Including locally predictive attributes
Selected attributes: 14, 15, 26, 27, 28: 5
 TDLD
 AF
 GCS
 BI
 mRS
 ตัวแปรท่ีได้รับคัดเลือกมี 5 ตัวแปร ได้แก่ ระยะเวลา 
ทีม่รีะดบัไขมนัในเลอืดสงู อาการหวัใจเต้นผดิจงัหวะ (Atrial 
Fibrillation: AF) คะแนน Glasgow Coma Scale (GCS), 
Barthel Index (BI) และระดับ mRS
 ท�าการทดลองเปรยีบเทยีบความถกูต้องในการจ�าแนกความ
รุนแรงของอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ตัวแปร
พยากรณ์ท้ัง 30 ตวั เปรียบเทียบกบัตวัแปรทีไ่ด้รบัคดัเลือกเพยีง 
5 ตัว โดยใช้กฎ ZeroR ให้ผลการพยากรณ์มีความถูกต้อง 
เท่ากันถงึร้อยละ 79.1
Scheme: weka.classifiers.rules.ZeroR
Instances: 106733
Attributes: 31
Test mode: 10-fold cross-validation
=== Summary ===
Correctly Classified Instances 84432 79.1058 %
Incorrectly Classified Instances 22301 20.8942 %
----------------------------------------------------------------------------
Scheme: weka.classifiers.rules.ZeroR 
Instances: 106733
Attributes: 6
Test mode: 10-fold cross-validation
=== Summary ===
Correctly Classified Instances 84432 79.1058 %

Incorrectly Classified Instances 22301 20.8942 %

รปูที ่2 กรอบแนวคดิในการวจิยั (Conceptual Framework)

ขอบเขตของการวจิยั
 ผูว้จัิยศกึษาจากฐานข้อมลูคณุภาพการให้บรกิารโรคหลอด
เลอืดสมอง Registry of Stroke Care Quality ของสถาบัน
ประสาทวทิยา ซึง่รวบรวมข้อมลูผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองจาก
โรงพยาบาลเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ 125 แห่ง ในประเทศ 
124 แห่ง และประเทศเมยีนมา 1 แห่ง ตวัแปรทีศ่กึษาในงาน
วจิยันีม้ ี (1) ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ระยะเวลาท่ีมรีะดบัไขมนัสงู 
อาการหวัใจเต้นผดิจงัหวะ คะแนน Glasgow Coma Scale 
(GCS), Barthel Index (BI) และระดับ mRS (2) ตวัแปรตาม  
คือ ความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ขณะแรกรบั โดยวดัจากคะแนน NIHSS แบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
Mild (NIHSS 0-10 คะแนน), Moderate (NIHSS 11-20 
คะแนน) และ Severe (NIHSS 21-42 คะแนน) โดยการท�า
เหมอืงข้อมลู ด้วยวธีิจ�าแนกประเภทข้อมลู (Data Classification) 
ศกึษาจากข้อมลูผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ�านวน 106,733 ราย 
จากปี พ.ศ.2554 ถงึปี พ.ศ. 2562

การทดลอง
 

รปูที ่3 ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบ

 การเตรียมข้อมูล ประกอบด้วย การคัดเลือกตัวแปร 
การแปลงข้อมลูให้มรีปูแบบทีเ่หมาะสมในการทดลอง ดงัตารางที ่1.

รูปท่ี 2.  กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 

B. ขอบเขตของการวิจัย 
ผูว้ิจยัศึกษาจากฐานขอ้มูลคุณภาพการให้บริการโรคหลอดเลือด

สมอง Registry of Stroke Care Quality  ของสถาบนัประสาทวทิยา 
ซ่ึงรวบรวมข้อมูลผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาล
เครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ 125 แห่ง ในประเทศ 124 แห่ง และ
ประเทศเมียนมา 1 แห่ง  ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ีมี  (1) ตวัแปร
อิสระ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีมีระดบัไขมนัสูง อาการหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
คะแนน Glasgow Coma Scale (GCS), Barthel Index (BI) และ
ระดบั mRS  (2) ตวัแปรตาม  คือ  ความรุนแรงของอาการป่วยดว้ย
โรคหลอดเลือดสมองขณะแรกรับ โดยวัดจากคะแนน  NIHSS 

แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Mild (NIHSS 0-10 คะแนน), Moderate 
(NIHSS 11-20 คะแนน) และ Severe (NIHSS 21-42 คะแนน) โดย
การท า เห มื อ งข้อมู ล  ด้วยวิ ธี จ าแน กป ระ เภท ข้อมู ล  (Data 

Classification) ศึกษาจากขอ้มูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 

106,733 ราย จากปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2562 

C. การทดลอง 

               

                

              

              

            
รูปท่ี 3. ขั้นตอนการพฒันารูปแบบ 

การเตรียมขอ้มูล ประกอบด้วย การคดัเลือกตวัแปร การแปลง
ขอ้มูลใหมี้รูปแบบท่ีเหมาะสมในการทดลอง ดงัตารางท่ี 1. 

 

ตารางที ่1. ตวัอยา่งชุดขอ้มูล 

 
จากขอ้มูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 180,161 ราย เม่ือ

ท าการเตรียมขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูล มีรายการท่ีมีขอ้มูลครบถว้น
จ านวน 106,733 ราย ดงัตารางท่ี 2. 
ตารางที ่2. ลกัษณะผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 106,733 ราย 

  Mean (S.D.)  ร้อยละ 
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีมีระดบัไขมนัสูง 1.7 (4.0) 

 อาการหวัใจเตน้ผิดจงัหวดั 
 

8.5 
คะแนน Glasgow Coma Scale 14.2 (2.0) 

 Barthel Index (BI) 62.9 (30.1)  
ระดบั mRS 2.9 (1.7)  
ความรุนแรงของอาการป่วยดว้ย  0-10         79.1 
   โรคหลอดเลือดสมอง  11-20       14.8 
  21-42         6.1   

พัฒนาตัวแบบพยากรณ์ความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ด้วยวิธีการ
จ าแนกประเภทของข้อมูล  (Classification) โดยใช้ต้นไม้การ
ตดัสินใจ (Decision Tree) การสร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจขอ้มูลเรียนรู้ 
จะต้องการได้ต้นไม้ท่ีให้ความถูกต้องมากท่ีสุด ในการจ าแนก
ประเภทของขอ้มูลเรียนรู้ และขอ้มูลทดสอบ รวมทั้งมีความลึกของ
ตน้ไม้ท่ีน้อยท่ีสุด (ท าให้การตดัสินใจมีความรวดเร็ว เน่ืองจากมี
จ านวนคร้ังท่ีใชใ้นการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  

การสร้างตน้ไมจ้ะเร่ิมจากการสร้างโหนดรากและไล่ไปยงัโหนด
ลูกจนถึงโหนดใบ โดยการเลือกตวัแปรและเง่ือนไขท่ีจะใชใ้นการ
ตดัสินใจส าหรับโหนดใด ๆ ในตน้ไม ้การเลือกตวัแปรและเง่ือนไข
จะค านึงถึงการไดม้าซ่ึงตน้ไมท่ี้สามารถจ าแนกประเภทของขอ้มูลได้
ถูกตอ้งมากท่ีสุด รวมทั้งมีความลึกของตน้ไมน้อ้ยท่ีสุดดว้ย การสร้าง
เง่ือนไขส าหรับตวัแปรแต่ละตวัจะแตกต่างตามชนิดของตวัแปร และ
จ านวนลูกของโหนดท่ีตอ้งการสร้าง 

 

 รูปท่ี 2.  กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 

B. ขอบเขตของการวิจัย 
ผูว้ิจยัศึกษาจากฐานขอ้มูลคุณภาพการให้บริการโรคหลอดเลือด

สมอง Registry of Stroke Care Quality  ของสถาบนัประสาทวทิยา 
ซ่ึงรวบรวมข้อมูลผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาล
เครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ 125 แห่ง ในประเทศ 124 แห่ง และ
ประเทศเมียนมา 1 แห่ง  ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ีมี  (1) ตวัแปร
อิสระ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีมีระดบัไขมนัสูง อาการหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
คะแนน Glasgow Coma Scale (GCS), Barthel Index (BI) และ
ระดบั mRS  (2) ตวัแปรตาม  คือ  ความรุนแรงของอาการป่วยดว้ย
โรคหลอดเลือดสมองขณะแรกรับ โดยวัดจากคะแนน  NIHSS 

แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Mild (NIHSS 0-10 คะแนน), Moderate 
(NIHSS 11-20 คะแนน) และ Severe (NIHSS 21-42 คะแนน) โดย
การท า เห มื อ งข้อมู ล  ด้วยวิ ธี จ าแน กป ระ เภท ข้อมู ล  (Data 

Classification) ศึกษาจากขอ้มูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 

106,733 ราย จากปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2562 

C. การทดลอง 

               

                

              

              

            
รูปท่ี 3. ขั้นตอนการพฒันารูปแบบ 

การเตรียมขอ้มูล ประกอบด้วย การคดัเลือกตวัแปร การแปลง
ขอ้มูลใหมี้รูปแบบท่ีเหมาะสมในการทดลอง ดงัตารางท่ี 1. 

 

ตารางที ่1. ตวัอยา่งชุดขอ้มูล 

 
จากขอ้มูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 180,161 ราย เม่ือ

ท าการเตรียมขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูล มีรายการท่ีมีขอ้มูลครบถว้น
จ านวน 106,733 ราย ดงัตารางท่ี 2. 
ตารางที ่2. ลกัษณะผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 106,733 ราย 

  Mean (S.D.)  ร้อยละ 
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีมีระดบัไขมนัสูง 1.7 (4.0) 

 อาการหวัใจเตน้ผิดจงัหวดั 
 

8.5 
คะแนน Glasgow Coma Scale 14.2 (2.0) 

 Barthel Index (BI) 62.9 (30.1)  
ระดบั mRS 2.9 (1.7)  
ความรุนแรงของอาการป่วยดว้ย  0-10         79.1 
   โรคหลอดเลือดสมอง  11-20       14.8 
  21-42         6.1   

พัฒนาตัวแบบพยากรณ์ความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ด้วยวิธีการ
จ าแนกประเภทของข้อมูล  (Classification) โดยใช้ต้นไม้การ
ตดัสินใจ (Decision Tree) การสร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจขอ้มูลเรียนรู้ 
จะต้องการได้ต้นไม้ท่ีให้ความถูกต้องมากท่ีสุด ในการจ าแนก
ประเภทของขอ้มูลเรียนรู้ และขอ้มูลทดสอบ รวมทั้งมีความลึกของ
ตน้ไม้ท่ีน้อยท่ีสุด (ท าให้การตดัสินใจมีความรวดเร็ว เน่ืองจากมี
จ านวนคร้ังท่ีใชใ้นการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  

การสร้างตน้ไมจ้ะเร่ิมจากการสร้างโหนดรากและไล่ไปยงัโหนด
ลูกจนถึงโหนดใบ โดยการเลือกตวัแปรและเง่ือนไขท่ีจะใชใ้นการ
ตดัสินใจส าหรับโหนดใด ๆ ในตน้ไม ้การเลือกตวัแปรและเง่ือนไข
จะค านึงถึงการไดม้าซ่ึงตน้ไมท่ี้สามารถจ าแนกประเภทของขอ้มูลได้
ถูกตอ้งมากท่ีสุด รวมทั้งมีความลึกของตน้ไมน้อ้ยท่ีสุดดว้ย การสร้าง
เง่ือนไขส าหรับตวัแปรแต่ละตวัจะแตกต่างตามชนิดของตวัแปร และ
จ านวนลูกของโหนดท่ีตอ้งการสร้าง 
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ตารางที ่1 ตวัอย่างชดุข้อมลู
 

 จากข้อมลูผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง จ�านวน 180,161 ราย 
เมือ่ท�าการเตรยีมข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล มีรายการทีม่ข้ีอมลู
ครบถ้วนจ�านวน 106,733 ราย ดงัตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ลักษณะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ�านวน 
106,733 ราย

 พัฒนาตวัแบบพยากรณ์ความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรค
หลอดเลอืดสมองโดยใช้เทคนคิการท�าเหมอืงข้อมลู ด้วยวธิกีาร
จ�าแนกประเภทของข้อมลู (Classification) โดยใช้ต้นไม้การ
ตดัสินใจ (Decision Tree) การสร้างต้นไม้การตดัสนิใจข้อมูล
เรยีนรู ้ จะต้องการได้ต้นไม้ทีใ่ห้ความถูกต้องมากทีส่ดุ ในการ
จ�าแนกประเภทของข้อมูลเรียนรู้ และข้อมูลทดสอบ รวมทั้ง 
มีความลึกของต้นไม้ท่ีน้อยท่ีสุด (ท�าให้การตัดสินใจมีความ
รวดเรว็ เนือ่งจากมจี�านวนครัง้ทีใ่ช้ในการตดัสนิใจน้อยทีส่ดุ 
 การสร้างต้นไม้จะเร่ิมจากการสร้างโหนดรากและไล่ไปยัง
โหนดลกูจนถงึโหนดใบ โดยการเลอืกตัวแปรและเงือ่นไขทีจ่ะใช้
ในการตดัสนิใจส�าหรับโหนดใด ๆ ในต้นไม้ การเลอืกตวัแปร
และเงื่อนไขจะค�านึงถึงการได้มาซึ่งต้นไม้ที่สามารถจ�าแนก
ประเภทของข้อมูลได้ถูกต้องมากที่สุด รวมทั้งมีความลึกของ
ต้นไม้น้อยทีส่ดุด้วย การสร้างเงือ่นไขส�าหรบัตวัแปรแต่ละตวั 

จะแตกต่างตามชนิดของตัวแปร และจ�านวนลูกของโหนด 
ทีต้่องการสร้าง
 การสร้างต้นไม้การตดัสินใจจนเป็นต้นไม้โตเต็มที ่(Full Grown 
Tree) ทีท่กุโหนดใบมข้ีอมลูประเภทเดียวกนัหมดย่อมจะได้ต้นไม้
ทีม่คีวามเหมาะสม (Fit) ทีส่ดุส�าหรบัข้อมลูเรยีนรู ้ ท�าให้การ
จ�าแนกประเภทข้อมลูส�าหรบัข้อมลูเรยีนรูไ้ม่มคีวามผดิพลาดเลย 
แต่อย่างไรก็ตาม ต้นไม้ที่ได้อาจไม่ใช่ต้นไม้ที่ดีที่สุดส�าหรับ 
การจ�าแนกประเภทข้อมลูทดสอบ หรอืข้อมลูทีต้่องการจ�าแนก
ประเภทในอนาคต อาจเกิดปัญหา Overfitting ซึง่สาเหตอุาจ
เกดิจากต้นไม้ท่ีสร้างได้ ประกอบด้วยโหนดใบทีถู่กสร้างข้ึนเพือ่
รองรบัข้อมลูทีเ่ป็น Noise โดยเฉพาะ เมือ่น�าข้อมลูทีม่ค่ีาตวัแปร
ใกล้เคียงกับข้อมูล Noise เหล่านี้มาจ�าแนกประเภทจะท�าให ้
การจ�าแนกประเภทไปตกทีโ่หนดใบเหล่านี ้ท�าให้เกดิการจ�าแนก
ประเภทผดิพลาด การแก้ปัญหานีท้�าได้โดยการท�า Tree Pruning 
ท�าให้ต้นไม้ที่สร้างได้ไม่เป็นต้นไม้ที่โตเต็มที่ จะไม่ก่อให้เกิด
ปัญหา Overfitting สามารถท�าได้ 2 วธิ ีคอื
1. Pre Pruning เป็นการหยดุการสร้างโหนดลกูก่อนทีน่�าไปสู่
ต้นไม้เตม็ที ่การหยดุท�าได้โดยก�าหนดเงือ่นไขการหยดุการสร้าง
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ซบัซ้อนของการตดัลดความผดิพลาดทีล่ดลง และวธิกีารตดัทีผ่ดิ

รูปท่ี 2.  กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 

B. ขอบเขตของการวิจัย 
ผูว้ิจยัศึกษาจากฐานขอ้มูลคุณภาพการให้บริการโรคหลอดเลือด

สมอง Registry of Stroke Care Quality  ของสถาบนัประสาทวทิยา 
ซ่ึงรวบรวมข้อมูลผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาล
เครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ 125 แห่ง ในประเทศ 124 แห่ง และ
ประเทศเมียนมา 1 แห่ง  ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ีมี  (1) ตวัแปร
อิสระ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีมีระดบัไขมนัสูง อาการหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
คะแนน Glasgow Coma Scale (GCS), Barthel Index (BI) และ
ระดบั mRS  (2) ตวัแปรตาม  คือ  ความรุนแรงของอาการป่วยดว้ย
โรคหลอดเลือดสมองขณะแรกรับ โดยวัดจากคะแนน  NIHSS 

แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Mild (NIHSS 0-10 คะแนน), Moderate 
(NIHSS 11-20 คะแนน) และ Severe (NIHSS 21-42 คะแนน) โดย
การท า เห มื อ งข้อมู ล  ด้วยวิ ธี จ าแน กป ระ เภท ข้อมู ล  (Data 

Classification) ศึกษาจากขอ้มูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 

106,733 ราย จากปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2562 

C. การทดลอง 

               

                

              

              

            
รูปท่ี 3. ขั้นตอนการพฒันารูปแบบ 

การเตรียมขอ้มูล ประกอบด้วย การคดัเลือกตวัแปร การแปลง
ขอ้มูลใหมี้รูปแบบท่ีเหมาะสมในการทดลอง ดงัตารางท่ี 1. 

 

ตารางที ่1. ตวัอยา่งชุดขอ้มูล 

 
จากขอ้มูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 180,161 ราย เม่ือ

ท าการเตรียมขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูล มีรายการท่ีมีขอ้มูลครบถว้น
จ านวน 106,733 ราย ดงัตารางท่ี 2. 
ตารางที ่2. ลกัษณะผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 106,733 ราย 

  Mean (S.D.)  ร้อยละ 
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีมีระดบัไขมนัสูง 1.7 (4.0) 

 อาการหวัใจเตน้ผิดจงัหวดั 
 

8.5 
คะแนน Glasgow Coma Scale 14.2 (2.0) 

 Barthel Index (BI) 62.9 (30.1)  
ระดบั mRS 2.9 (1.7)  
ความรุนแรงของอาการป่วยดว้ย  0-10         79.1 
   โรคหลอดเลือดสมอง  11-20       14.8 
  21-42         6.1   

พัฒนาตัวแบบพยากรณ์ความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ด้วยวิธีการ
จ าแนกประเภทของข้อมูล  (Classification) โดยใช้ต้นไม้การ
ตดัสินใจ (Decision Tree) การสร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจขอ้มูลเรียนรู้ 
จะต้องการได้ต้นไม้ท่ีให้ความถูกต้องมากท่ีสุด ในการจ าแนก
ประเภทของขอ้มูลเรียนรู้ และขอ้มูลทดสอบ รวมทั้งมีความลึกของ
ตน้ไม้ท่ีน้อยท่ีสุด (ท าให้การตดัสินใจมีความรวดเร็ว เน่ืองจากมี
จ านวนคร้ังท่ีใชใ้นการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  

การสร้างตน้ไมจ้ะเร่ิมจากการสร้างโหนดรากและไล่ไปยงัโหนด
ลูกจนถึงโหนดใบ โดยการเลือกตวัแปรและเง่ือนไขท่ีจะใชใ้นการ
ตดัสินใจส าหรับโหนดใด ๆ ในตน้ไม ้การเลือกตวัแปรและเง่ือนไข
จะค านึงถึงการไดม้าซ่ึงตน้ไมท่ี้สามารถจ าแนกประเภทของขอ้มูลได้
ถูกตอ้งมากท่ีสุด รวมทั้งมีความลึกของตน้ไมน้อ้ยท่ีสุดดว้ย การสร้าง
เง่ือนไขส าหรับตวัแปรแต่ละตวัจะแตกต่างตามชนิดของตวัแปร และ
จ านวนลูกของโหนดท่ีตอ้งการสร้าง 

 

 

รูปท่ี 2.  กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 

B. ขอบเขตของการวิจัย 
ผูว้ิจยัศึกษาจากฐานขอ้มูลคุณภาพการให้บริการโรคหลอดเลือด

สมอง Registry of Stroke Care Quality  ของสถาบนัประสาทวทิยา 
ซ่ึงรวบรวมข้อมูลผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาล
เครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ 125 แห่ง ในประเทศ 124 แห่ง และ
ประเทศเมียนมา 1 แห่ง  ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ีมี  (1) ตวัแปร
อิสระ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีมีระดบัไขมนัสูง อาการหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
คะแนน Glasgow Coma Scale (GCS), Barthel Index (BI) และ
ระดบั mRS  (2) ตวัแปรตาม  คือ  ความรุนแรงของอาการป่วยดว้ย
โรคหลอดเลือดสมองขณะแรกรับ โดยวัดจากคะแนน  NIHSS 

แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Mild (NIHSS 0-10 คะแนน), Moderate 
(NIHSS 11-20 คะแนน) และ Severe (NIHSS 21-42 คะแนน) โดย
การท า เห มื อ งข้อมู ล  ด้วยวิ ธี จ าแน กป ระ เภท ข้อมู ล  (Data 

Classification) ศึกษาจากขอ้มูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 

106,733 ราย จากปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2562 

C. การทดลอง 

               

                

              

              

            
รูปท่ี 3. ขั้นตอนการพฒันารูปแบบ 

การเตรียมขอ้มูล ประกอบด้วย การคดัเลือกตวัแปร การแปลง
ขอ้มูลใหมี้รูปแบบท่ีเหมาะสมในการทดลอง ดงัตารางท่ี 1. 

 

ตารางที ่1. ตวัอยา่งชุดขอ้มูล 

 
จากขอ้มูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 180,161 ราย เม่ือ

ท าการเตรียมขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูล มีรายการท่ีมีขอ้มูลครบถว้น
จ านวน 106,733 ราย ดงัตารางท่ี 2. 
ตารางที ่2. ลกัษณะผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 106,733 ราย 

  Mean (S.D.)  ร้อยละ 
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีมีระดบัไขมนัสูง 1.7 (4.0) 

 อาการหวัใจเตน้ผิดจงัหวดั 
 

8.5 
คะแนน Glasgow Coma Scale 14.2 (2.0) 

 Barthel Index (BI) 62.9 (30.1)  
ระดบั mRS 2.9 (1.7)  
ความรุนแรงของอาการป่วยดว้ย  0-10         79.1 
   โรคหลอดเลือดสมอง  11-20       14.8 
  21-42         6.1   

พัฒนาตัวแบบพยากรณ์ความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ด้วยวิธีการ
จ าแนกประเภทของข้อมูล  (Classification) โดยใช้ต้นไม้การ
ตดัสินใจ (Decision Tree) การสร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจขอ้มูลเรียนรู้ 
จะต้องการได้ต้นไม้ท่ีให้ความถูกต้องมากท่ีสุด ในการจ าแนก
ประเภทของขอ้มูลเรียนรู้ และขอ้มูลทดสอบ รวมทั้งมีความลึกของ
ตน้ไม้ท่ีน้อยท่ีสุด (ท าให้การตดัสินใจมีความรวดเร็ว เน่ืองจากมี
จ านวนคร้ังท่ีใชใ้นการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  

การสร้างตน้ไมจ้ะเร่ิมจากการสร้างโหนดรากและไล่ไปยงัโหนด
ลูกจนถึงโหนดใบ โดยการเลือกตวัแปรและเง่ือนไขท่ีจะใชใ้นการ
ตดัสินใจส าหรับโหนดใด ๆ ในตน้ไม ้การเลือกตวัแปรและเง่ือนไข
จะค านึงถึงการไดม้าซ่ึงตน้ไมท่ี้สามารถจ าแนกประเภทของขอ้มูลได้
ถูกตอ้งมากท่ีสุด รวมทั้งมีความลึกของตน้ไมน้อ้ยท่ีสุดดว้ย การสร้าง
เง่ือนไขส าหรับตวัแปรแต่ละตวัจะแตกต่างตามชนิดของตวัแปร และ
จ านวนลูกของโหนดท่ีตอ้งการสร้าง 

 

 

 Chidapha Traicharoenwong et al. Prediction model for stroke severity

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 1-7, 2020



6

พลาดน้อยทีส่ดุ การทดลองยงัแสดงให้เหน็ว่าวธิกีารทีน่�าเสนอ
แสดงให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานที่น่าพอใจในแง่ของคะแนน
ความแม่นย�า/การเรยีกคนืค่า (TP/FN) และพ้ืนทีภ่ายใต้ ROC
 การทดลองนีจ้ะใช้อลักอรทิมึ
Scheme: weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2
Relation: ReductionAtt1
Attributes: 6
Test mode: 10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
------------------
Number of Leaves : 214
Size of the tree : 427
Time taken to build model: 5.94 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances  90929    85.193  %
Incorrectly Classified Instances  15804   14.807  %
Kappa statistic 0.5407
Mean absolute error 0.1386
Root mean squared error 0.265 
Relative absolute error 59.6278 %
Root relative squared error 77.7393 %
Total Number of Instances  106733     
=== Detailed Accuracy By Class ===
 

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

     

รปูที ่4 ต้นไม้การตดัสนิใจ

 จากรปูที ่4 พบว่าคะแนน GCS เป็น Root  คะแนน ≤ 14 
แตกมาเป็น Node แรก ด้วยตวัแปร ระดับ mRS ≤ 3 แตกเป็น 
Node ถดัไปด้วยตวัแปร BI ≤ 63 แตกต่อไปเรือ่ย ๆ  ดงัตวัอย่าง
เส้นทางต่อไปนี้
1. GCS <= 14,  mRS <= 3, BI <= 63,  GCS <= 11,  
 BI <= 32, mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, 
 TDLD <= 0, BI <= 21, GCS <= 6: 3 (Severe)
2. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32, 
 mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0, 
 BI <= 21, GCS > 6, BI <= 12, BI <= 7: 1 (Mild)
3. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32, 
 mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0, 
 BI <= 21, GCS > 6, BI <= 12, BI > 7: 3 (Severe)
4. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32,  
 mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0, 
 BI <= 21, GCS > 6, BI > 12: 1 (Mild)
5. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32,  
 mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0, 
 BI <= 21: 1 (Mild)
 …
 จากการทดลองน้ีมจี�านวน 214 เส้นทาง และเงือ่นไขการ
จ�าแนก 427 เงือ่นไข ตวัแบบการพยากรณ์นีไ้ด้มกีารท�า Pruning 
มคีวามสามารถในการจ�าแนกได้ถกูต้องถงึร้อยละ 85.2
 ตัวแบบการพยากรณ์นี้ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการ
จ�าแนกกลุม่ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในการวนิจิฉยัครัง้แรกว่า
อาการรุนแรงระดับใด เพื่อใช้ในการจัดเตรียมทรัพยากรทาง 
การแพทย์ ได้แก่ สหวชิาชพีทีเ่กีย่วข้องในการดแูลรกัษาผูป่้วย 
เครือ่งมอืทางการแพทย์ การวางแผนการรักษาผูป่้วยในแต่ละ
กลุ่มอาการ ส่วนผู้ป่วยและญาติสามารถใช้ประโยชน์ในทาง
ป้องกนั เช่น ควบคมุระดบัไขมนัในเลอืด รบัประทานยาต้าน 
การแข็งตัวของเลือดตามค�าแนะน�าของแพทย์ หรือเภสัชกร 
เพือ่ป้องกนัภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะ เป็นต้น
 การทดสอบรูปแบบ เพื่อประเมินคุณภาพของความรู้ที่ได้ 
หลงัจากการท�าเหมอืงข้อมลูจากฐานข้อมลูผูป่้วยเรยีบร้อยแล้ว 
ต้องประเมนิว่าความรูท่ี้ได้สามารถน�าไปจ�าแนกข้อมลูผูป่้วยได้
ถูกต้องแม่นย�าเพียงใด การประเมินคุณภาพผลลัพธ์จะใช้ 
ผู้เชี่ยวชาญ ความส�าเร็จของการท�าเหมืองข้อมูลอยู่ที่ผลลัพธ ์
คอื องค์ความรูท้ีไ่ด้จากการประมวลผลเป็นทีน่่าสนใจ หรอืเป็น 
สิง่ท่ีเหนอืความคาดหมายของผูเ้ชีย่วชาญในสาขาหรอืไม่
 การน�าไปใช้ เป็นการน�าเสนอความรูท้ีเ่ป็นผลลพัธ์จากการ
ท�าเหมอืงข้อมลูให้แก่ผูใ้ช้ หรอืผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน
 การวิจัยในอนาคตจะพัฒนาตัวแบบโดยการศึกษาตัวแปร 
บางตวัทีไ่ม่ได้รบัคัดเลอืกให้เป็นตวัแปรพยากรณ์ ด้วยการก�าหนด
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และมีการทดลองในหลากหลาย 
อลักอรทิมึ เพือ่จะได้ตวัแบบทีเ่หมาะสมมากยิง่ขึน้

     

รูปท่ี 4. ตน้ไมก้ารตดัสินใจ 

จากรูปท่ี 4. พบวา่คะแนน GCS เป็น Root  คะแนน ≤ 14 แตกมา
เป็น Node แรก ดว้ยตวัแปร ระดบั mRS ≤ 3 แตกเป็น Node ถดัไป
ดว้ยตวัแปร BI ≤ 63 แตกต่อไปเร่ือย ๆ ดงัตวัอยา่งเสน้ทางต่อไปน้ี 
1. GCS <= 14,  mRS <= 3, BI <= 63,  GCS <= 11,   

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

2. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32, 
mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0,  
BI <= 21, GCS > 6, BI <= 12, BI <= 7: 1 (Mild) 

3. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32, 
mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0,  
BI <= 21, GCS > 6, BI <= 12, BI > 7: 3 (Severe) 

4. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32, 
mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0,  
BI <= 21, GCS > 6, BI > 12: 1 (Mild) 

5. GCS <= 14, mRS <= 3, BI <= 63, GCS <= 11, BI <= 32, 
mRS <= 2, mRS <= 0, TDLD <= 1.5, TDLD <= 0,  
BI <= 21: 1 (Mild) 
… 
จากการทดลองน้ีมีจ านวน 214 เส้นทาง และเง่ือนไขการจ าแนก 

427  เง่ือน ไข  ตัวแบบการพยากรณ์ น้ี ได้ มี ก ารท า  Pruning มี
ความสามารถในการจ าแนกไดถู้กตอ้งถึงร้อยละ 85.2 

ตวัแบบการพยากรณ์น้ี สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการจ าแนก
กลุ่มผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในการวินิจฉัยคร้ังแรกว่าอาการ
รุนแรงระดับใด เพื่อใช้ในการจัดเตรียมทรัพยากรทางการแพทย ์
ได้แก่ สหวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลรักษาผูป่้วย เคร่ืองมือทาง
การแพทย ์การวางแผนการรักษาผูป่้วยในแต่ละกลุ่มอาการ  ส่วน
ผูป่้วยและญาติสามารถใช้ประโยชน์ในทางป้องกัน เช่น ควบคุม
ระดับไขมนัในเลือด รับประทานยาตา้นการแข็งตวัของเลือดตาม
ค าแนะน าของแพทย ์หรือเภสัชกร เพ่ือป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิด
จงัหวะ เป็นตน้ 

การทดสอบรูปแบบ  เพื่อประเมินคุณภาพของความรู้ท่ีได ้
หลงัจากการท าเหมืองขอ้มูลจากฐานขอ้มูลผูป่้วยเรียบร้อยแลว้ ตอ้ง
ประเมินว่าความรู้ท่ีได้สามารถน าไปจ าแนกขอ้มูลผูป่้วยไดถู้กตอ้ง
แม่นย  าเพียงใด การประเมินคุณภาพผลลัพธ์จะใช้ผู ้เช่ียวชาญ 
ความส าเร็จของการท าเหมืองขอ้มูลอยูท่ี่ผลลพัธ์ คือ องคค์วามรู้ท่ีได้
จากการประมวลผลเป็นท่ีน่าสนใจ หรือเป็นส่ิงท่ี เหนือความ
คาดหมายของผูเ้ช่ียวชาญในสาขาหรือไม่ 

การน าไปใช้ เป็นการน าเสนอความรู้ท่ีเป็นผลลพัธ์จากการท า
เหมืองขอ้มูลใหแ้ก่ผูใ้ช ้หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

การวจิยัในอนาคตจะพฒันาตวัแบบโดยการศึกษาตวัแปรบางตวัท่ี
ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแปรพยากรณ์ ด้วยการก าหนดความ
คลาดเคล่ือนของขอ้มูล และมีการทดลองในหลากหลายอลักอริทึม 
เพ่ือจะไดต้วัแบบท่ีเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
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การสร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจจนเป็นตน้ไมโ้ตเต็มท่ี (Full Grown 

Tree) ท่ีทุกโหนดใบมีขอ้มูลประเภทเดียวกนัหมดยอ่มจะไดต้น้ไมท่ี้
มีความเหมาะสม (Fit) ท่ีสุดส าหรับขอ้มูลเรียนรู้ ท าให้การจ าแนก
ประเภทขอ้มูลส าหรับขอ้มูลเรียนรู้ไม่มีความผิดพลาดเลย แต่อยา่งไร
ก็ตาม ตน้ไมท่ี้ไดอ้าจไม่ใช่ตน้ไมท่ี้ดีท่ีสุดส าหรับการจ าแนกประเภท
ขอ้มูลทดสอบ หรือขอ้มูลท่ีตอ้งการจ าแนกประเภทในอนาคต อาจ
เกิดปัญหา Overfitting ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากต้นไม้ท่ีส ร้างได ้
ประกอบด้วยโหนดใบท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือรองรับขอ้มูลท่ีเป็น Noise 
โดยเฉพาะ เม่ือน าข้อมูลท่ีมีค่าตัวแปรใกล้เคียงกับข้อมูล Noise 
เหล่าน้ีมาจ าแนกประเภทจะท าให้การจ าแนกประเภทไปตกท่ีโหนด
ใบเหล่าน้ี ท าให้เกิดการจ าแนกประเภทผิดพลาด การแกปั้ญหาน้ีท า
ไดโ้ดยการท า Tree Pruning ท าใหต้น้ไมท่ี้สร้างไดไ้ม่เป็นตน้ไมท่ี้โต
เตม็ท่ี จะไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา Overfitting สามารถท าได ้2 วธีิ คือ 
1. Pre Pruning เป็นการหยุดการสร้างโหนดลูกก่อนท่ีน าไปสู่

ตน้ไมเ้ตม็ท่ี การหยดุท าไดโ้ดยก าหนดเง่ือนไขการหยดุการสร้าง
โหนดลูกโดยไม่จ าเป็นจะต้องได้ชุดขอ้มูลท่ีมีขอ้มูลประเภท
เดียวกันทั้ งหมด โดยก าหนดค่า Threshold ของตัวช้ีวดัความ
หลากหลายของประเภทขอ้มูลในโหนดปัจจุบนั ถา้ค่าตวัช้ีวดัมี
ค่าต ่ากวา่ค่า Threshold จะหยดุการสร้างโหนดลูก 

2. Post Pruning เป็นการสร้างตน้ไมจ้นเตม็ท่ีและจึงตดัโหนดหรือ
ต้นไม้ย่อยท้ิง เพ่ือให้ต้นไม้มีขนาดเล็กลง สามารถท าได้ 2 
ลกัษณะ คือ 
2.1 แทนตน้ไมย้อ่ย (Subtree) ทั้งตน้ดว้ยโหนดใบ 
2.2 แทนต้นไม้ย่อยทั้ งต้นด้วยต้นไม้ย่อยต้นใดต้นหน่ึงของ

โหนดรากเดิมของตน้ไมย้อ่ยท่ีจะถูกแทนท่ี โดยตน้ไมย้อ่ย
ของโหนดรากเดิมมีการใชง้านในการตดัสินใจประเภทของ
ขอ้มูลเรียนรู้ และขอ้มูลทดสอบเป็นจ านวนคร้ังมากท่ีสุด 
เม่ือเทียบกบัการใชง้านของตน้ไมย้อ่ยตน้อ่ืน ๆ ของโหนด
รากเดิม จึงสามารถตดัท้ิงไดโ้ดยไม่ส่งผลต่อความถูกตอ้ง
ของการจ าแนกประเภทขอ้มูลโดยรวม 

การ Post Pruning ต้นไมก้ารตัดสินใจด้วยวิธีความเส่ียงน้อย
ท่ี สุ ดของ  Bayes [7] เป็ นการประเมินอัตราความ เส่ี ยง  ด้วย
วิธีด าเนินการจากล่างข้ึนบน การแปลง Parent Node ของ Subtree 
เป็น Leaf Node หากอตัราความเส่ียงโดยประมาณของ Parent Node 
ของ Subtree นั้นนอ้ยกวา่ อตัราความเส่ียงของ Leaf บทความน้ีเสนอ

วิธีการ Pruning ท่ีพิจารณามาตรฐานการประเมินต่าง ๆ เช่น การ
เลือกคุณลกัษณะความถูกตอ้ง ความซบัซอ้นของ Tree และเวลาท่ีใช้
ในการ Pruning คะแนนความแม่นย  า/การเรียกคืนค่า (TP/FN) และ
พ้ืนท่ีภายใต ้ROC ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการท่ีเสนอนั้น
สร้างความถูกตอ้งในการจ าแนกประเภทท่ีดีข้ึนและความซบัซอ้นไม่
แตกต่างจากความซบัซอ้นของการตดัลดความผิดพลาดท่ีลดลง และ
วธีิการตดัท่ีผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด การทดลองยงัแสดงใหเ้ห็นวา่วิธีการท่ี
น าเสนอแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานท่ีน่าพอใจในแง่ของ
คะแนนความแม่นย  า/การเรียกคืนค่า (TP/FN) และพ้ืนท่ีภายใต ้ROC 

การทดลองน้ีจะใชอ้ลักอริทึม 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     ReductionAtt1 

Attributes:   6 

Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) === 
J48 pruned tree 
------------------ 
Number of Leaves  :  214 
Size of the tree :  427 
Time taken to build model: 5.94 seconds 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances  90929 85.193  % 
Incorrectly Classified Instances  15804 14.807  % 
Kappa statistic 0.5407 
Mean absolute error 0.1386 
Root mean squared error 0.265  
Relative absolute error 59.6278 % 
Root relative squared error 77.7393 % 
Total Number of Instances  106733      
=== Detailed Accuracy By Class === 

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

770 2915 2773| c = 3 
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Abstract
Generic substitute is a process of changing medicine which 
has the same generic name, dosage form, and strength 
of different trade name from another pharmaceutical 
company. It happens when the pharmacy department has 
to change vendor or manufacturer or when it is between 
the changing stock periods. The consequence is it delayed 
administration time of patient while waiting physician to 
prescribe the new prescription. This study aims to analyze 
the in-patient prescribing process and apply Thai Medicinal 
Terminology (TMT) Trade Product Unit (TPU) and Generic 
Product Unit (GPU) of 91 generic medicines in 
Computerized Physician Ordering Entry (CPOE).Total 

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

Keywords: GPU-TPU, CPOE, Hospital
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บทน�ำ
 งานเวชสารสนเทศคลิ นิก สังกัดฝ ่ายสารสนเทศ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล 
จดัตัง้ขึน้ภายหลงัจากทีโ่รงพยาบาลรามาธบิดเีริม่เปิดด�าเนนิการ
รักษาผู้ป่วย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยเริ่มมีการ
พัฒนาและตดิต้ังใช้ระบบงานจรงิ ตัง้แต่ปี 2512 ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Visual FoxPro Version 6.0 เพ่ือใช้ในการบรกิาร 
ผูป่้วย การเกบ็ข้อมลูจะเกบ็ในรูปแบบตาราง (.DBF) ส�าหรับระบบ
ห้องยาได้พัฒนาระบบขึ้นมาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2545 จนปัจจุบัน 
ได้พัฒนาระบบให้มีความทันสมัยข้ึนด้วยการสั่งยาผ่านระบบ 

แนวทางการประยุกต์ใช้ TMT ส�าหรับการแทนยาระดับชื่อสามัญ
ในระบบ CPOE ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

สรายุทธ ทวิธางกูร, อรลักษณ์ พัฒนาประทีป
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหิดล

ผูน้พินธป์ระสานงาน: สรายทุธ ทวิธางกรู, คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธบิด2ี70 ถนนพระราม ที ่6 แขวงทุง่พญาไท 
เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร. 0-2201-0360; 
e-mail address: sarayut.tha@mahidol.ac.th)  

บทคัดย่อ
Generic substitution หรอืการแทนยาระดับชือ่สามัญ เป็นการ
เปล่ียนยาทีม่ชีือ่สามญั รปูแบบ และความแรงเดียวกนั แต่ชือ่
การค้าและบริษัทต่างกนั ท้ังน้ีฝ่ายเภสชักรรมมีการเปลีย่นบริษทั
ท่ีซือ้ยาอยูเ่ป็นระยะเนือ่งจากยาขาดหรอืยาอยูใ่นช่วงการเปลีย่น
คลงัสินค้า จากปัญหาทีเ่กิดท�าให้แพทย์ต้องสัง่หยดุค�าส่ังยาเดมิ
และสัง่ยาใหม่ ท�าให้ผูป่้วยได้รบัยาล่าช้า การศกึษานีม้จุีดมุง่หมาย
เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสั่งจ่ายยาผู้ป่วยในและประยุกต์ใช้ 
Thai Medicinal Terminology (TMT) Trade Product Unit 
(TPU) และ Generic Product Unit (GPU) ของยาในโรงพยาบาล
รามาธิบดจี�านวน 91 คู่ ผ่านระบบ Computerized Physician 
Ordering Entry (CPOE). 

 ข้อมูลการสั่งยา 91 รายการในหอผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 จ�านวน 36,460 ใบ ถูกน�า
มาวเิคราะห์และพบว่า ระยะเวลาเฉล่ียตัง้แต่แพทย์สัง่ยาถงึห้อง
ยาจ่ายยาขึน้หอผูป่้วย คอื 40.60 นาท ีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
49.87 นาที และค่ามัธยฐาน 20.00 นาที ซึ่งคาดว่าถ้า 
ระบบใหม่นีส้ามารถใช้ได้จะลดระยะเวลารอยานี ้ลงได้อย่างน้อย 
40 นาที 

ค�าส�าคัญ: GPU-TPU, CPOE, โรงพยาบาล 

วันท่ีรับต้นฉบบั  23 มนีาคม 2563; วันท่ีตอบรับ 25 พฤษภาคม 

2563

Sarayut Thawitangkkul et al. TMT for generic substitution

CPOE (Computerized Physician Ordering Entry) เพิม่จาก
เดมิทีม่รีะบบ Prescription ส�าหรบัผูป่้วยนอกและระบบสัง่ยา 
ผูป่้วยใน  
 การน�าระบบสารสนเทศทางด้านห้องยามาใช้จ�าเป็นต้อง 
มีมาตรฐานข้อมูลยาที่ถูกต้องจะท�าให้บุคลากรทางการแพทย์
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างเต็มความสามารถ การมี
มาตรฐานข้อมูลอย่างม่ันคง จะช่วยลดข้อจ�ากัดของระบบ 
การก�าหนดโครงสร้างข้อมลู ค�าศพัท์ และรหัสอ้างองิทีใ่ช้เป็น
มาตรฐานเดยีวกัน ท�าให้ลดความก�ากวมของความหมายของค�า
ศพัท์ทีใ่ช้ในระบบสารสนเทศ [1] 
 ส�าหรบัประเทศไทยได้มกีารพฒันาบญัชข้ีอมลูยาและรหสัยา
มาตรฐานไทยหรือ Thai Medicines Terminology (TMT) โดย
ส�านักงานพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) 
โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ให้เกิดแนวทางและวิธีการที่ชัดเจน 
ปราศจากความคลุมเครือในการระบุรายการยาแต่ละชนิด 
ในแต่ละมมุมองของการใช้งาน รวมถึงการสร้างมาตรฐานของ
การเรยีกชือ่ของรายการยา (Standard naming convention of 
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medicines) เพื่อให้เกิด ความคงเส้นคงวา ในการระบุและ
แยกแยะรายการยาตามชือ่การค้า (Trade product) กบัรายการ
ยาสามญั (Generic product) ทีม่คีณุสมบัตทิางยาเสมอกนั  [2]  

รูปที ่1 โครงสร้างข้อมลูของบญัชีข้อมลูยาและรหสัยา
มาตรฐานไทย [2] 

 ปัจจุบันกระบวนการส่ังยาผู ้ป่วยใน ของโรงพยาบาล
รามาธิบดีใช้การสั่งยาผ่านระบบ CPOE แพทย์จะสั่งยาจาก 
รหสัยาของโรงพยาบาล ซ่ึงจะเป็นรหสัของ Trade name ของ
ยาแต่ละบริษทั ปัญหาท่ีพบคอืเม่ือมีการเปลีย่นยาจากบรษิทัเดมิ
จะมปัีญหากบัยาทีแ่พทย์สัง่ Continue (ค�าสัง่ Continue คอื 
ค�าสัง่ยาทีแ่พทย์สัง่ให้ใช้ต่อเนือ่งไปจนกว่าแพทย์จะมคี�าสัง่หยดุยา, 
ค�าสัง่ยา One day คอื ค�าสัง่ทีใ่ห้จ่ายยาให้ 1 วนัแล้วหยดุจ่ายยา, 
ค�าสัง่ One dose คอืค�าสัง่ทีใ่ห้จ่ายยา 1 มือ้ แล้วหยดุจ่ายยา)  
โดยฝ่ายเภสชักรรม ต้องแจ้งให้แพทย์ท�าการสัง่หยดุยาเดมิทีเ่ป็น
รหัสเลิกใช้ แล้วสั่งยาใหม่ด้วยรหัสของบริษัทใหม่ ท�าให้เกิด 
ความไม่สะดวกในการปฏบิติังาน นอกจากนีส้�าหรบัผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีนโยบายจ�ากัดการจ่ายยาตามสิทธิ 
การรักษา เช่น ประกันสังคม จ่ายยาได้ไม่ได้เกิน 3 เดือน 
หลงัจากนัน้จะออกใบเตมิยา กรณมีกีารเปลีย่นยาภายหลงัออก
ใบเติมยาแล้ว เมือ่คนไขน�าใบเติมยามารบัยา กลไกนีจ้ะช่วยให้
มีการจ่ายยาตัวใหม่ได้ โดยไม่ต้องกลับไปให้แพทย์แก้ไข 
ค�าสัง่ยาใหม่ กลไกน้ีอาศัยการเชือ่มโยงของรหสัยามาตรฐานไทย 
(TMT) มาใช้ซึง่จะช่วยแก้ปัญหาดงักล่าวได้

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 บัญชข้ีอมูลและรหสัมาตรฐานไทย (TMT) พฒันาจากกฎ
เกณฑ์ตามแนวทาง “Desiderata for Controlled Medical 
Vocabularies” เผยแพร่โดยนายแพทย์ James. J. Cimino 
เพ่ือน�าเสนอแนวทางการสร้างศัพท์ควบคุมทางการแพทย์และ

การใช้รหสัอ้างอิง น�าไปสูก่ารก�าหนดเป็นโครงสร้างมาตรฐาน 
ส�าหรับจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และโครงสร้าง
มาตรฐานทีไ่ด้ต้องบ�ารงุรกัษาได้ง่าย คงทนต่อการเปลีย่นแปลง
ความต้องการเม่ือเวลาผ่านไป มหีลักการส�าคัญ คอื การใช้วธิี
การเชิงแนวคิดหลัก (Concept orientation) หมายถึง การก�าหนด
แนวคิดหลักใด ๆ (Term) จะต้องให้ความหมายได้เพียง 
ความหมายเดียว เพ่ือลดความก�ากวมในการตีความหรือการ 
สือ่ถงึแนวคดิหลักนัน้ และความหมายของแนวคดิหลกัต้องคงทน 
ถึงแม้จะมีแนวคิดหลักเกิดขึ้นภายหลัง หรือแนวคิดหลักเดิม 
ถูกยกเลิกไปก็ตาม การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคดิหลกัมลีกัษณะเป็นพหลุ�าดบัข้ัน (Multiple hierarchy) 
คอื แนวคดิหลกัล�าดบัอนพุนัธ์ (Child concept) สามารถสบืทอด
คุณสมบัติจากบรรพบุรุษได้มากกว่าหน่ึงแนวคิดหลักล�าดับ
บรรพบรุษุ (Parent concept) เมือ่ก�าหนดทศิทางเป็นการให้
ความหมายด้วยแนวคิดหลกั (The meaning of a concept) แล้ว 
ดังนั้นจึงไม่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญต่อเนื้อหาภายใต้แนวคิด
หลักว่ามีความหมายเป็นไปในลักษณะใด เพราะความหมาย 
ถูกก�าหนดจากแนวคิดหลัก แต่เนื้อหาต้องมีความครอบคลุม 
พอที่จะอธิบายค�าศัพท์แต่ละค�าในแนวคิดหลักนั้นได้ ซ่ึง
หมายความว่าเน้ือหาย่อมสามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมได้ 
นกจากนัน้ค�าจ�ากดัความของค�าศพัท์ต้องสามารถแสดงอตัลกัษณ์ 
(Unique) ภายใต้แนวคิดใดๆ ที่ไม่สามารถซ�้ากันได้ ซ่ึงอาจ
เป็นการให้ชือ่หรอืให้รหสัเพือ่ใช้เป็นรหสัอ้างอิง (Identifier) ของ
แต่ละค�าจ�ากดัความในแต่ละแนวคดิหลกัทีต้่องไม่ซ�า้กนั [3] 
 แบบจ�าลองเชิงตรรกะ TMT พัฒนาโดยอิงมาตรฐาน 
SNOMED-CT เป็นการแสดงให้เหน็ภาพองค์ประกอบหลกัส�าหรบั
บรรจุเนื้อหาซึ่งเป็นศัพท์รายการยาของ TMT ประกอบด้วย 
องค์ประกอบด้านแนวคิดหลัก (Concept) ค�าจ�ากัดความ 
(Description) และความสมัพนัธ์ (Relationship) [2] 
 TMT ประกอบไปด้วยหน่วยความคดิรวบยอด หลกั (Concepts) 
เป็นแกนมาตรฐานข้อมลู 8 กลุม่หลกั ซึง่ในแต่ละกลุม่ข้อมลู 
จะประกอบไป ด้วยชุดข้อมูลที่สามารถให้ความหมายอย่าง
จ�าเพาะต่อข้อมูลยาแตกต่างกัน ท�าให้สามารถเลือกกลุ่ม
มาตรฐาน ข้อมลูนีไ้ปใช้ในหลายวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนัใน
ระบบบรกิารสขุภาพได้อย่างมปีระสิทธภิาพ โดยมาตรฐาน ข้อมูล 
8 กลุม่หลกั ประกอบด้วย 
1) Substance (SUBS)
2) Virtual Therapeutic Moiety (VTM)
3) Generic Product (GP) 
4) Trade Product (TP) 
5) Generic Product Use (GPU) 
6) Trade Product Use (TPU) 
7) Generic Product Pack (GPP) 
8) Trade Product Pack (TPP) 
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 ข้อมลูมาตรฐานทีบ่รรจอุยูใ่นความคดิรวบยอด (Concepts) 
8 กลุม่หลกันี ้มคีวามสัมพนัธ์กนั (Relationship) เชงิความหมาย
และสามารถเชือ่มโยงถงึกนัได้ในทกุกลุม่ของข้อมลู โดยข้อมลู
มาตรฐานในกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งจะเหมาะส�า หรับการน�าไปใช้ 
ในบางวตัถปุระสงค์เท่านัน้ ในทางเดยีวกนัเมือ่พบว่ามาตรฐาน
ข้อมลูในกลุม่ ใดๆ ไม่เหมาะสมในการน�าไปใช้ในบางวตัถปุระสงค์ 
ก็จะพบว่าสามารถเลอืกใช้ข้อมูลกลุม่อืน่ภายใน 7 กลุม่หลกันี้ 
ในการน�ามาใช้ในวัตถุประสงค์นั้นได้เช่นกัน เมื่อน�าข้อมูล 
รายการยาในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงที่มีความหมายอย่างจ�าเพาะต่อ
วตัถุประสงค์การใช้งานใน ลกัษณะงานใด ๆ  กจ็ะสามารถเชือ่มโยง
รายการยาไปยงักลุม่มาตรฐานข้อมลูทีม่คีวามจ�าเพาะต่างกนัได้
ภายใน 7 กลุ่มข้อมลูหลักนี ้ยกตวัอย่างเช่น เมือ่มข้ีอมลูในกลุม่ 
Trade Product Use (TPU) ทีใ่ช้ในการจ่ายยาให้ ผูป่้วย และ
ต้องการทราบปริมาณการจ่ายยาเป้าหมายโดยไม่จ�าเพาะต่อรปู
แบบยาและความแรงยา ในกรณี สามารถน�าข้อมูลในกลุ่ม 
Virtual Therapeutic Moiety (VTM) ไปใช้ในการตรวจสอบได้ 
เป็นต้น
 รชัตะ อลุมาน ได้ศกึษาเกีย่วกบัการจบัคูบั่ญชรีายการยา 
โรงพยาบาลกับบญัชข้ีอมูลรายการยา TMT โดยใช้การประมวล
ผลภาษาธรรมชาต ิผลการวจิยัพบว่า จบัคูค่�าศพัท์ชือ่ยาทางการ
ค้าได้ 98.5%, รปูแบบยา 17.9%, หน่วยวดัทางยา 100%, และ
ชือ่บรษิทัผูผ้ลิต 89.1% การจบัคู่ค�าศพัท์ด้านยาและรายการยา 
เป็นหลักส�าคัญท่ีบอกถึงความเหมือนหรือความแตกต่างของ
บัญชีรายการยาโรงพยาบาลและบัญชีข้อมูลรายการยา TMT 
ซึง่ถูกสร้างมาจากหลกัการท่ีแตกต่างกัน [4]
 กฤษ เผอืกค�า ได้ศกึษาการออกแบบระบบสารสนเทศทาง
เภสชัภณัฑ์บนรหัสมาตรฐานไทย เพ่ือให้โครงสร้างสามารถบรรจุ
เนือ้หาของข้อมลูยาได้อย่างครบถ้วน โดยศกึษาข้อก�าหนดการ
จัดท�าเอกสารก�ากับยาเพ่ิมเติม ซ่ึงสามารถถ่ายทอดเนื้อหา 

ทีจ่�าเป็นและใช้เป็นตัวแทนสารสนเทศในการอธบิายถงึผลติภณัฑ์
ทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาดได้อย่างสมบรูณ์ข้ึน โดยสามารถเชือ่มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการยาที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ใน TMT 
ท�าให้สืบค้นไปยงัรายการยาทีเ่กีย่วข้องได้ [5]

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนยาในระดับชื่อสามัญ 
(Generic substitute) ของระบบเดิมทีแ่พทย์ต้องส่ังหยดุค�าสัง่
ยาเดมิและสัง่ยาใหม่ โดยการน�ารหสั TMT TPU และ GPU 
มาประยกุต์ใช้ในระบบ CPOE

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาเชงิพรรณนา (Descriptive study) 
โดยศกึษาข้อมลูผูป่้วยในทีไ่ด้รับการสัง่ยาผ่านระบบคอมพวิเตอร์ 
(COPE) ทีร่ายการยาถกูเปลีย่นบรษิทัในระหว่างทีผู่ป่้วยยงัคง
รกัษาอยูท่ี่โรงพยาบาลรามาธบิด ี ข้อมลูทีน่�ามาวิเคราะห์ตัง้แต่ 
1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 รายการยาทีมี่การเปล่ียน
บรษัิทมทีัง้หมดม ี91 รายการ จ�าแนกเป็นยากิน 61 รายการ 
ยาฉดี 14 รายการและยาภายนอก 16 รายการ โดยวเิคราะห์
จากเวลาที่แพทย์สั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงเวลาที่
เภสชักร ส่งยามายังหอผูป่้วย 
 ระยะเวลาทีบ่นัทกึ น�ามาค�านวณค่าเฉลีย่ (Mean), ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.), ค่าฐานนยิม (Median)  
ในกรณีมีการกระจายตัวของข้อมูลมีความเบ้ จะท�าการตัด 
outlier ทีม่ค่ีามากกว่า Q3+3IQR และน้อยกว่า Q1-3IQR ออก
โดย Q1 (1st Quartile), Q2 (2nd Quartile), Q3 (3rd Quartile) 
หมายถึงค่าเวลาของข้อมูลที่ 25, 50, และ 75 percentile 
ตามล�าดบั และ IQR หรอื Inter-Quartile Range ค�านวณจาก 
Q3-Q2

 จากตวัอย่างจะเหน็ว่า Ceftrex injection 4 g รหสั CFXN-I- 
มีรายการยาใหม่เป็น Zontrixone Inj 1 g รหัส CFXT-I- 
กรณีเป็นระบบงานเดิมแพทย์ต้องสั่งหยุดยารหัส CFXN-I- 
แล้วสัง่ยาใหม่ด้วยรหสั CFXT-I แต่กรณเีป็นระบบใหม่จะท�า 
การจ่ายยาท่ีมรีหสั GPU เดยีวกนัแทน 

 นัน่คอืในระบบใหม่จะไม่ต้องเสยีเวลาในกระบวนการสัง่ยา
ทั้งหมดเพราะจะใช้กระบวนการแทนยาที่มีขายปัจจะบันแทน 
กลไกในการแทนยาคอืเมือ่ระบบตรวจสอบว่ายาเดมิไม่พร้อมขาย 
ระบบจะท�าการหายาทีม่ขีายตวัอืน่ ทีม่ ี GPU เดยีวกนักบัยา 
ทีเ่ลิกจ�าหน่ายจากนัน้จะท�าการจ่ายยาตวันัน้แทนโดยอตัโนมตัิ

ก าหนดการจดัท าเอกสารก ากบัยาเพิ่มเติม ซ่ึงสามารถถ่ายทอด
เน้ือหาท่ีจ าเป็นและใช้เป็นตวัแทนสารสนเทศในการอธิบายถึง
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาดได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น โดย
สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรายการยาที่ได้ถูก
จดัเตรียมไวใ้น TMT ท าให้สืบคน้ไปยงัรายการยาท่ีเก่ียวขอ้งได ้
[5] 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนยาในระดับช่ือสามัญ 

(Generic substitute) ของระบบเดิมท่ีแพทยต์อ้งสั่งหยุดค าสั่งยา
เดิมและสั่งยาใหม่ โดยการน ารหัส TMT TPU และ GPU มา
ประยกุตใ์ช้ในระบบ CPOE 

3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) 

โดยศึ กษ าข้อมู ลผู ้ ป่ วย ใน ท่ี ได้ รับการสั่ งย าผ่ าน ระบบ

คอมพิวเตอร์ (COPE) ท่ีรายการยาถูกเปล่ียนบริษทัในระหว่างท่ี
ผู ้ป่วยยงัคงรักษาอยู่ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี ข้อมูลท่ีน ามา
วิเคราะห์ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 รายการยาท่ีมี
การเปล่ียนบริษทัมีทั้งหมดมี 91 รายการ จ าแนกเป็นยากิน 61 
รายการ ยาฉีด 14 รายการและยาภายนอก 16 รายการ โดย
วิเคราะห์จากเวลาท่ีแพทยส์ั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จนถึง
เวลาที่เภสัชกร ส่งยามายงัหอผูป่้วย  

ระยะ เวลาท่ีบัน ทึก  น ามาค านวณ ค่า เฉ ล่ีย  (Mean),ค่ า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.), ค่าฐานนิยม 
(Median) ,และการกระจายขอ้มูล (Interquartile: IQR) ในกรณีมี
การกระจายตวัของขอ้มูลมีความเบ้ จะท าการตดั outlier ท่ีมีค่า
มากกว่า Q3+3IQR และนอ้ยกวา่ Q1-3IQR ออกโดย 

 
 

ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งรายการยาท่ีมีการเปล่ียนรหสัยา 

รหสัยาเดิม TPU เดิม GPU รหสัยาใหม ่ TPU ใหม่ 

CFXN-I- 548619 (Ceftrex injection 4 g) 694511 CFXT-I- 549007 (Zontrixone Inj 1 G) 

GLGL-W- 121901 (Glucosa Powder 1500 mg) 797718 GLSM-W- 121827 (Coxium 1500 mg) 

 

จากตวัอย่างจะเห็นว่า Ceftrex injection 4 g รหัส CFXN-I- 
มีรายการยาใหม่เป็น Zontrixone Inj 1 g รหัส CFXT-I- กรณี
เป็นระบบงานเดิมแพทยต์อ้งสั่งหยุดยารหสั CFXN-I-  แลว้สั่ง
ยาใหม่ดว้ยรหสั CFXT-I แต่กรณีเป็นระบบใหม่จะท าการจ่ายยา
ท่ีมีรหสั GPU เดียวกนัแทน  

นัน่คือในระบบใหม่จะไม่ตอ้งเสียเวลาในกระบวนการสัง่ยา
ทั้งหมดเพราะจะใช้กระบวนการแทนยาที่มีขายปัจจะบนัแทน 
กลไกในการแทนยาคือเม่ือระบบตรวจสอบว่ายาเดิมไม่พร้อม
ขาย ระบบจะท าการหายาที่มีขายตวัอ่ืน ท่ีมี GPU เดียวกนักบัยา
ท่ีเลิกจ าหน่ายจากนั้นจะท าการจ่ายยาตวันั้นแทนโดยอตัโนมติั 
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ผลการวิจัย
 จากข้อมลูการสัง่ยาผูป่้วยในผ่านระบบคอมพวิเตอร์ระหว่าง
วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 มรีายการยา 
ทีม่กีารเปลีย่นรหสัทัง้หมด 91 รายการ และจ�านวนใบสัง่ยา 
ท่ีแพทย์สัง่รายการยาเหล่านีท้ัง้หมด 36,460 ใบ จากคนผู้ป่วย
ท้ังหมด 15,925 คน  เนือ่งจากการกระจายตวัของเวลามคีวาม
เบ้มากจงึท�าการตดั outlier ออก โดยข้อมลู Q1=8, Q2=22, 
Q3=67 และ IQR=59 เมือ่ค�านวณหาเวลาต�า่สดุ Q1-3IQR 
จะเท่ากับ -169 และเวลาสงูสดุ Q3+3IQR จะเท่ากบั 244 
ซึง่ท�าการตดัใบสัง่ยาออกไปจ�านวน 2,167 ใบ ผลการศกึษา 
พบว่า ระยะเวลาเฉลีย่ (Mean) ตัง้แต่แพทย์สัง่ยาถงึห้องยา 
จ่ายยาขึน้หอผู้ป่วย คือ 40.60 นาที ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) 49.87 นาท ีและ ค่ามธัยฐาน (Median) 20.00 นาที  
 นอกจากนีจ้าก แผนภาพกระบวนการเปลีย่นยาระดบัสามญั 
(Generic substitute) ด้วยระบบเดิมและระบบใหม่ พบว่า 
ในกระบวนการท่ีพยาบาลโทรแจ้งแพทย์เพือ่ให้เปลีย่นยาใช้เวลา
ประมาณ 15 นาท ีจากการสอบถามพยาบาลท่ีหอผูป่้วย ซ่ึงเป็น
ตัวเลขประมาณการณ์เวลาที่จะสามารถลดลงได้เมื่อมีการน�า
ระบบใหม่มาปรับใช้

อภิปรายผล
 จากผลการศกึษาพบว่ากระบวนการใช้รหสั GPU แทนการ
ใช้ TPU ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นบริษทัยา จะตัดข้ันตอนการท�างานลง 
คอืขัน้ตอนทีห้่องยาต้องแจ้งไปยงัหอผูป่้วยให้ท�าการแจ้งแพทย์ 
สัง่หยดุยาเดมิแล้วสัง่ยาในรหสัใหม่ ท�าให้ระยะเวลาในการสัง่ยา
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของแพทย์บนหอผูป่้วยลดลง 

รปูที ่2 แผนภาพกระบวนการเปลีย่นยาระดับสามญั (Generic substitute) ด้วยระบบเดมิและระบบใหม่

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

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

วิสุตา เนตรสุวรรณ, ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล  

บทคัดย่อ
ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน และการเบิกชดเชยค่าบริการ
สาธารณสุขในระบบ Diagnosis Related Groups (DRGs) 
เป็นกระบวนการส�าคญั หากมปีระสทิธภิาพ ถกูต้อง แม่นย�า 
และตรงเวลา จะท�าให้โรงพยาบาลมีรายรับครบถ้วนตามฎีกา 
ที่ตั้งเบิก โดยไม่ถูกตัดทอนค่ารักษาพยาบาลอันเป็นสาเหตุ 
จากความล่าช้าและความผดิพลาดของข้อมูลโดยไม่จ�าเป็น ข้อมลู
จากการประเมิน
 เวชระเบียนควรได้รบัการแจ้งผลกลบัไปยังแพทย์เจ้าของไข้ 
พยาบาล เจ้าหน้าที ่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่จะได้ทราบถงึข้อผิดพลาด
ในหัวข้อต่างๆ ของการประเมิน และเป็นการเก็บข้อมูลไว้ 
เพื่อพัฒนาวิธีการบันทึกเวชระเบียนให้ได้มาตรฐานต่อไป 
ผูว้จิยัจงึท�าการศกึษาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชือ่ โปรแกรม
ตดิตามเวชระเบยีนผูป่้วยใน หรอื WRW Inpatient Medical 
Record Tracking โดยใช้ภาษา PHP บนฐานข้อมลู MySQL 
โดยมวีตัถปุระสงค์ในการตดิตามเวชระเบยีนผูป่้วยในหลงัจาก
จ�าหน่ายออกจากหอผูป่้วย ในข้ันตอนต่างๆ จนถงึขัน้ตอนการ
เก็บแฟ้มเวชระเบยีนเข้าแผนกเวชระเบยีนทางการแพทย์ เพือ่ให้ 

บทน�ำ
 ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการจัดท�า 
ฐานข้อมลูบันทึกสขุภาพ หรอืระบบเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์ 
ของแพทย์ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังภาคอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
ให้มีความครบถ้วน เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพทุกกลุ่มและ 
ให้ความส�าคญัต่อการแพร่หลายของเทคโนโลยดีจิิทลัและข้อมลู
สารสนเทศ โดยระบบสารสนเทศเปรยีบเสมอืนเคร่ืองมอืส�าคญั
ในการพัฒนาประสิทธิภาพของงานเพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหา
และบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผน จัดระบบงาน และการ
ควบคุมก�ากบัดแูล  ช่วยลดช่องว่างระหว่างผูด้้อยโอกาสในพืน้ที่

ผูเ้กีย่วข้องได้ทราบถึงต�าแหน่งของเวชระเบยีนดงักล่าวถงึขัน้ตอนใด 
ผูร้บัผดิชอบคอืใคร และมปัีญหาข้อขดัข้องอย่างไร เพือ่แก้ปัญหา
ก่อนท่ีจะพ้นก�าหนดระยะเวลาการส่งเบกิ จากผลการศกึษาพบว่า 
“โปรแกรมตดิตามเวชระเบยีนผูป่้วยใน” สามารถตดิตามแฟ้ม
เวชระเบียนทีล่งทะเบียนในระบบได้เป็นอย่างดี จากผลการตดิตาม
ระยะเวลาการสรุปแฟ้มผู้ป่วยหลังจ�าหน่ายจนสิ้นสุดกระบวน 
ใช้เวลาเฉลีย่ 9 วัน มากทีส่ดุ 22 วนั น้อยท่ีสดุ 5 วนั และ 
มีความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมในขั้นดี โดยมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพงึพอใจ 4.36 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยูท่ี ่0.64 
แต่อย่างไรกต็ามโปรแกรมนีย้งัต้องมกีารพฒันาเพิม่คณุสมบตัิ
การส่งข้อมลูแบบ Real time ไปยังผูเ้กีย่วข้องอกีต่อไป 

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมคอมพวิเตอร์, ระบบตดิตาม, เวชระเบียน, 
ผูป่้วยใน, กลุม่โรควนิจิฉัยร่วม, ค่าบรกิารสาธารณสขุ 

วนัทีร่บัต้นฉบบั 23 มีนาคม 2563; วนัท่ีตอบรบั 25 พฤษภาคม 

2563

ผูป้ระสานงาน: วสิตุา เนตรสวุรรณ, คณะสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 
73170 (โทร. +66-2-8002840-60; E-mail address: 
tatal2.vn@gmail.com)  

ทรุกนัดารส�าหรบัการใช้ระบบเพือ่ตดิต่อประสานงานในกรณไีม่มี
แพทย์เฉพาะทาง การส่งต่อผู ้ป่วยท่ีมีการเช่ือมโยงข้อมูล 
เวชระเบยีนประวตัแิละแลกเปลีย่นกนัได้ สามารถทราบประวัติ
ของผู้ป่วยได้ทกุทีท่กุเวลา และการใช้สทิธิใ์นการเบกิจ่ายกองทนุ
ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบการเบกิจ่ายยาของผูป่้วยในกรณีทีม่ี
การเวยีนขอเบกิตามโรงพยาบาลต่างๆ อกีทัง้การตดิตามในกรณี
มีโรคระบาดหรือโรคติดต่อได้อย่างรวดเร็วทันเวลา โดยการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทุกวันนี้ได้จัดท�าขึ้นเองยังไม่เชื่อมโยง
ข้อมลูสขุภาพของประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัได้ทัง้หมด 
บางองค์กรต้องการระบบสารสนเทศใหม่ทั้งหมด ขณะที่บาง
องค์กรเพียงแค่ต้องการที่จะปรับปรุงจากระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว
ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ เพือ่บรูณาการเชือ่มต่อผสมผสาน
กนัให้การปฏบิตังิานในระดับต่างๆ กลายเป็นระบบงานทีไ่ร้รอย
ตะเขบ็ (Seamless System) ซึง่ในทางปฏบัิตแิล้วองค์กรกลบัต้อง
เผชญิปัญหาในการน�าเทคโนโลยใีหม่มาใช้งาน เช่น การปรบัแต่ง
กระบวนการท�างาน หรือแม้กระทั่งแรงต้านทานจากบุคลากร 
ซึง่เป็นผลลบในการสร้างความล่าช้า การสญูเสยีต่างๆ จนอาจ
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จะต้องตัดสินใจยกเลิกการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน 
ดงันัน้องค์กรจงึมคีวามต้องการผสมผสานเทคโนโลยใีห้ท�างาน
ได้ตามความต้องการของงาน ทัง้งานประจ�าวนัและการตดัสนิใจ
เชิงกลยุทธ์ท่ีซับซ้อน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได ้
อย่างสมบรูณ์ ตลอดจนสอดรบัต่อปัญหาและแรงกดดันของการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
 ซึ่งการน�าระบบสารสนเทศมาช่วยพัฒนาการเก็บข้อมูล
กิจกรรมการรักษาพยาบาลผูป่้วยปัจจบุนัยงัไม่ประสบผลส�าเร็จ
จากการบนัทกึข้อมลูเข้าในระบบคอมพวิเตอร์เพราะขาดข้อมลู 
ท่ีส�าคัญจากแพทย์ จากการการซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
การวนิจิฉยัโรค อกีทัง้ความยุง่ยากของการบนัทกึมคีวามยุง่ยาก
จากขัน้ตอนการใช้หรอืไม่ตอบสนองความต้องการทีแ่ท้จรงิของ
ผู้ใช้ระบบ ท�าให้กลายเป็นอุปสรรคแทนการเป็นเคร่ืองมือ 
เพือ่การเพิม่ศักยภาพหรอืแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานทีม่อียูเ่ดมิ 
ดังนั้นสถานพยาบาลที่มีแนวโน้มพัฒนาระบบเวชระเบียนเป็น
อเิลก็ทรอนกิส์จงึต้องมกีารศกึษาสภาพการณ์ ความเป็นไปได้
และความต้องการของผูใ้ช้ระบบ จากผลการศึกษา 
 ผูศ้กึษาจงึตระหนกัถงึความส�าคญัของการน�าระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการข้อมลูผู้ป่วยเข้ามาใช้ โดยเลอืกคลินกิทนัตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เน่ืองจาก 
มคีวามหลากหลายของการรกัษาและการบรหิารจดัการระหว่าง
โรงพยาบาลกบัการเรยีนการสอนเพือ่รองรบัการตดัสนิใจ บรหิาร
จัดการ ก�ากับ และประเมนิผล จงึออกแบบและพฒันาจดัความ
สมดลุให้ได้ระหว่างระบบใหญ่และระบบย่อยไม่ให้เป็นภาระกบั
ผู้จัดเก็บและป้อนข้อมูล อีกทั้งสามารถสะท้อนปัญหาและ 
ภาพการด�าเนนิงานได้ ขณะเดยีวกนัหน่วยงานแต่ละระดบักต้็อง
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าวได้ด้วย 

วัตถุประสงค์การศึกษา
1.) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ระบบเวชระเบียน คลนิกิทันตกรรม             
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน 
2.) เพื่อศึกษาความต้องการระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
คลนิกิทนัตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน 
3.) เพือ่พฒันาระบบเวชระเบยีนอเิล็กทรอนิกส์ คลนิิกทนัตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน 
4.) เพ่ือศึกษาผลและความพงึพอใจในการใช้ระบบเวชระเบยีน
อิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน

ขอบเขตของการศึกษา
1.) ด้านเนือ้หา การศกึษาวจิยัน้ีศกึษาแนวคิดและทฤษฎรีะบบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(SDLC) หลกัการของภาษาPHP คลินกิทนัตกรรม คณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเวสเทร์ิน ความพงึพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศ และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง

2.) ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา
เลอืกกลุม่ประชากร โดยมเีงือ่นไขดงันี้
 - เป็นอาจารย์ทันตแพทย์ภาคคลนิกิและเจ้าหน้าท่ีสนบัสนนุ
งานคลนิกิทนัตกรรมคณะทนัตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน
 - มหีน้าทีค่วามรับผดิชอบส่วนงานคลินกิทนัตกรรม 
3.) ด้านระเบยีบวิธีวจิยั การศกึษาวจัิยนีม้ขีัน้ตอนดงันี้
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการณ์และความต้องการของ 
ระบบเวชระเบียน คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน
ขัน้ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมลูความต้องการระบบเวชระเบยีน
อเิลก็ทรอนกิส์
ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการ
พฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)
ขัน้ตอนที ่4 สรุปผลและปรบัปรงุแก้ไข

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การด�าเนินการวิจัยภายใต้กรอบของการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) รูปแบบน�า้ตก 
(Adapted Waterfall Model) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน มรีาย
ละเอียดดงัน้ี
1.) การวางแผนระบบ (Project Planning Phase) ศกึษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการ
พฒันาระบบสารสนเทศ สภาพการณ์ ความเป็นไปได้และความ
ต้องการในการพฒันาระบบท่ีโดยแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม
เพือ่พฒันาระบบเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนิกส์
2.) การวเิคราะห์ระบบ (Analysis Phase) การวเิคราะห์ความ
ต้องการเพือ่พฒันาระบบเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์ โดยน�าข้อมลู
การวิจัยเชงิปริมาณ(Quantitative Method) จากการน�าเครือ่งมือ
แบบสอบถามการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
และแบบสอบถามประเมินระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับ 
กลุม่ตัวอย่าง โดยวเิคราะห์ข้อมลูเชิงสถติ ิและน�าข้อมลูการวจิยั 
เชงิคุณภาพ (Qualitative Method) จากการน�าแบบสมัภาษณ์
เพื่อพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แนวคิดของ 
สรุางค์ จนัทวานชิ (2540) และนงลกัษณ์ วริชัชยั (2546)  
วเิคราะห์สภาพการณ์ ความเป็นไปได้และความต้องการในการ
พฒันาระบบ
4.) การปรบัใช้ระบบ (Implementation Phase) ผูศ้กึษาตรวจ
สอบความสอดคล้องและความผิดพลาดของระบบเวชระเบียน
อเิลก็ทรอนกิส์ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของ Hardware 
Software อปุกรณ์ ตดิตัง้ระบบ และตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบกับอุปกรณ์ สรุปรายงานการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึ้น 
และประเมนิการใช้งานของระบบโดยใช้แบบประเมนิระบบเวช
ระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ คลนิกิทนัตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
5.) การบ�ารงุรกัษาระบบ (Maintenance Phase) ผูศ้กึษา
ก�าหนดแนวทางการบ�ารุงระบบเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์ คลนิกิ
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ทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นโดยจัดท�าแบบฟอร์มการ
ร้องขอปรบัปรงุระบบให้แก่แผนกเวชระเบียนใช้ในกระบวนการ
บ�ารงุรกัษาซ่ึงมีกระบวนการดงัน้ี 1.) แจ้งค�าร้องขอปรบัปรุงระบบ
ด้วยแบบฟอร์มการร้องขอ 2.) แผนกเวชระเบยีนเกบ็รวบรวม
ค�าร้องขอโดยแยกเป็นกรณีเร่งด่วนและปกติ 3.) ส่งเรื่องต่อ
แผนกสารสนเทศของมหาวทิยาลัย   

สรุปผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาพบว่า สภาพการณ์งานเวชระเบียนของ
คลินิกทันตกรรมในปัจจุบันข้อด้อยคือ อุปกรณ์และเครื่องมือ
สนบัสนุนงานระบบสารสนเทศไม่เพยีงพอ และข้อด ีคอื ข้อมลู
เวชระเบยีนสามารถน�าไปใช้เพือ่การพฒันาหลกัสตูรการเรยีน
การสอน ซึง่สอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 
โดยการพฒันาระบบระบบเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์นอกจาก
การเข้าใจถงึสภาพปัญหาและความเป็นไปได้แล้วยงัต้องพฒันา
ควบคู่ไปกบัความต้องการของผูใ้ช้งานด้วย โดยความต้องการ
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านคุณสมบัติพื้นฐานของ
ระบบสารสนเทศที่มีระดับความต้องการมากที่สุดคือ ระบบฯ 
มขีัน้ตอนการท�างานสอดคล้องกบักระบวนการท�างานในปัจจบุนั 
โดยมรีายละเอียดดงัน้ี
1.) สาเหตขุองปัญหาและอปุสรรคหน่วยงานเวชระเบยีนของ
ระบบงานเดมิ คอื ขาดแคลนก�าลงัคนและบคุลากรผูม้คีวามรู้
และความเชีย่วชาญ ความไม่เพยีงพอของอปุกรณ์และเครือ่งมอื
สนบัสนนุ  การค้นหาและตดิตามทีล่่าช้า การจดัการข้อมลูทีไ่ม่มี
ประสทิธภิาพ และการสญูหายของเวชระเบียน สามารถสรปุ 
โดยใช้เครือ่งมอืแผนผงัก้างปลา (Cause and effect Diagram) 
ดงัภาพที ่1

2. กระบวนการท�างานของระบบใหม่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
โดยรายละเอียดดงันี้
 2.1 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม
ส�าหรบัเจ้าหน้าทีเ่วชระเบยีน เจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนเข้าระบบด้วย  
หากลมืรหสัผ่านระบบจะให้ผูใ้ช้งานกรอกอีเมล์ (e-mail) ทีไ่ด้ 
ลงทะเบียนไว้เพื่อท�าการกู ้รหัสผ่าน โดยสามารถใช้งาน 
การลงทะเบยีนผูป่้วยใหม่ การส่งต่อการรกัษาไปยงัคลนิกิต่างๆ 
งานเวชระเบยีนต่างๆ รวมไปถงึ การออกรายงานการเข้ารกัษา/
งานเวชระเบยีน
 2.2 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม
ส�าหรบัเจ้าหน้าทีป่ระจ�าแผนก เจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนเข้าระบบ
ด้วย หากลมืรหสัผ่านระบบจะให้ผูใ้ช้งานกรอกอีเมล์ (e-mail) 
ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อท�าการกู้รหัสผ่าน โดยสามารถใช้งาน 
ลงทะเบยีนการเข้ารักษาคลนิกิทีต่นรบัผดิชอบ การค้นหาข้อมลู 
ผู้ป่วย/การรักษา/สถานะช�าระเงิน และออกรายงานเพื่อใช้
ประกอบการรักษาและเป็นหลกัฐาน
 2.3 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม
ส�าหรับอาจารย์ทนัตแพทย์ 
  อาจารย์ทนัตแพทย์ลงทะเบยีนเข้าระบบด้วย หากลมืรหสั
ผ่านระบบจะให้ผูใ้ช้งานกรอกอเีมล์ (e-mail) ทีไ่ด้ลงทะเบยีนไว้เพือ่
ท�าการกูร้หสัผ่าน โดยสามารถใช้งานกระบวนตรวจสอบบนัทกึ
การรักษา เลือกบนัทึกการรกัษาทีต้่องการตรวจสอบ อนมัุตผิล 
หากพบข้อผดิพลาดจะท�าการไม่อนมุตัแิละบนัทกึข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขยังนิสิตทันตแพทย์ที่เป็นผู ้บันทึกแก้ไขปรับปรุง 
รวมไปถงึ การค้นหาข้อมลู สามารถค้นหาข้อมลูผูป่้วย/การรกัษา/
สถานะช�าระเงนิ และออกรายงานเพือ่ใช้ประกอบการตรวจสอบ
และศกึษาวจิยั

รปูที ่1 แผนผงัก้างปลาแสดงสาเหตแุละปัญหา (Cause and effect Diagram)
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รูปที ่2 หน้าจอหลกัของระบบเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์
(Home page - Eletronic Medical Record System)

3.2 งานเวชระเบยีน ประกอบด้วยเมนยู่อย ข้อมลูเวชระเบยีน
ผูป่้วย ยืม- คนืเวชระเบยีน การจัดการฐานข้อมลู(ผู้ดแูลระบบ/
อาจารย์ทนัตแพทย์/นสิติทนัตแพทย์/ข่าวประชาสมัพันธ์) ดงัภาพที ่3
 

รปูที ่3 หน้าจองานเวชระเบียน ระบบเวชระเบยีนอิเลก็ทรอนกิส์ 
(Patient information management page - Eletronic 

Medical Record System)

 2.4 ระบบเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์ คลนิกิทนัตกรรม
ส�าหรับนสิติทนัตแพทย์ 
  นสิติทนัตแพทย์ลงทะเบยีนเข้าระบบด้วย หากลมืรหสั
ผ่านระบบจะให้ผูใ้ช้งานกรอกอเีมล์ (e-mail) ทีไ่ด้ลงทะเบยีนไว้
เพือ่ท�าการกูร้หสัผ่าน โดยสามารถใช้งานการบนัทึกการรกัษา 
ผู้ป่วยของตนเอง จากนั้นส่งต่อไปยังอาจารย์ทันตแพทย์ 
เพือ่ตรวจสอบข้อมลู ค้นหาข้อมลูผูป่้วย/การรักษา/สถานะช�าระเงนิ 
และออกรายงานเพือ่ใช้ประกอบการรกัษาและศกึษาวิจยั

3. ตวัอย่างหน้าจอระบบเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์ คลนิกิ
ทนัตกรรม
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึนใหม่มีโครงสร้าง 
ประกอบด้วย 
3.1 หน้าหลกัของระบบ ดังภาพที ่2

3.3 การเข้ารกัษาคลนิกิต่างๆ ประกอบด้วยเมนยู่อย คลนิกิตรวจ
พิเคราะห์ คลินิกทันตกรรมบูรณะคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 
คลนิกิทนัตกรรมเดก็ คลนิกิทนัตกรรมจดัฟัน คลนิกิศลัยศาสตร์
ช่องปาก คลนิกิวทิยาเอน็โดดอนท์ คลนิกิปรทินัตวทิยา และ
คลนิกิรงัสวีทิยา ดงัภาพท่ี 4
 

รปูที ่4 หน้าจอการเข้ารักษา ระบบเวชระเบยีนอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Clinical diagnosis management 

page - Eletronic Medical Record System)

3.4 รายงาน ประกอบด้วยเมนยู่อย รายงานการลงทะเบยีน 
ผู้ป่วย รายงานการยืม-คืนเวชระเบียน รายงานการเข้ารักษา 
รายงานการเข้าใช้งาน (ผูด้แูลระบบ/อาจารย์ทนัตแพทย์/นสิติ
ทนัตแพทย์) ดังภาพที ่5
 

รปูที ่5 หน้าจอรายงาน ระบบเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์ 
(Report page - Eletronic Medical Record System)

 จากการสรุปผลการผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คณุภาพผูศ้กึษาได้ออกแบบกระบวนการงานเพือ่รองรบัผู้ใช้งาน
ตามสภาพปัญหาและความต้องการโดยก�าหนดกระบวนการ
ท�างานต่างๆ แยกตามต�าแหน่ง ข้อมลูน�าเข้า การจดัการข้อมลู

Visuta Natesuwan et al. Dental health record system

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 13-19, 2020



18

ต่างๆ รวมไปถึงการออกรายงาน หลังจากผู้ศึกษาได้พัฒนา 
ระบบเสร็จสิ้นได้น�าระบบไปทดสอบและประเมินระบบเวช
ระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์ 4 ส่วน คอื การทดสอบฟังก์ชัน่การ 
ใช้งาน (Functional Testing) ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก คอื 
การจดัเกบ็ข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน การตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ช้งาน (Functional Requirement Testing) ความพงึพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก คอื ระบบสามารถจดัการข้อมลูได้ถูกต้อง เหมาะสม 
ความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Testing) ความพงึพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง คือ การใช้ตัวอักษร สีของตัวอักษรและ
รูปภาพ ต�าแหน่งการจัดวาง ขนาดของตัวอักษร และความ
ปลอดภัยของการใช้งานระบบ (Security Testing) ความพงึพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก คอื การใช้งานตามสทิธ์ิผูใ้ช้งานระบบในระดบั
ต่างๆ ซึ่งผู้ศึกษาได้ท�าการปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบจากผลการ
ประเมนิ 
 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะและการประเมินความพึงพอใจระบบเวชระเบียน
อเิล็กทรอนกิส์ คลนิกิทันตกรรม มหาวทิยาลยัเวสเทร์ินของกลุม่
ตวัอย่างจากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของระบบ ดงันัน้ผูศ้กึษา
จงึท�าการแก้ไขและพฒันาระบบเพือ่ความสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 

การอภิปรายผล
 จากผลการศกึษาพบว่า การด�าเนนิระเบยีบวธิวีจิยัเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของการศกึษา ซึง่ผูศ้กึษาค้นพบว่าองค์ประกอบ
ในการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถาน
พยาบาลของสถาบันอดุมศกึษามคีวามแตกต่างจากการพฒันา
ระบบส�าหรับสถานพยาบาลท่ัวไปเช่นเดียวกับการศึกษาของ
สถาพร แสงสโุพธ์ิ เนือ่งจากสถาบนัอดุมศกึษาจะด�าเนนิการ
บรหิารทีมุ่ง่เน้นเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการงานของ
นกัศึกษาแพทย์/นักศกึษาทนัตแพทย์ ท�าให้กระบวนการท�างาน
มีความแตกต่างและซับซ้อนออกไปจากสถานพยาบาล ทั้งนี ้
ผลการออกแบบระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึน 
มกีารจดัการข้อมลูเพือ่ลดความซ�า้ซ้อนของข้อมลูทีอ่าจเกดิขึน้ 
ข้อมลูปรบัปรงุเป็นปัจจบุนัเสมอเพิม่ความสะดวกในการบรกิาร 
รวมไปถึงการบริการจัดการเช่นเดียวกับการศึกษาของเมตตา 
เทียนชนะไชยา และวเิชยีร ชตุสิกลุ เนือ่งจากสถานพยาบาล
ต้องใช้ข้อมลูเหล่านีเ้พือ่ช่วยพฒันาคณุภาพการบริการให้เหมาะสม 
ตลอดจนเพ่ือการรองรบัการปรบัใช้เทคโนโลยแีบบเครอืข่ายของ
สถานพยาบาลด้วย 

ข้อเสนอแนะ
 การพัฒนาระบบเวชระเบียนอเิล็กทรอนกิส์ ควรท่ีจะศกึษา
ประเดน็ดงัต่อไปนี ้ได้แก่
 1.  ศึกษาสภาพการณ์ระบบงานขององค์กรนั้นๆ และ
เอกสารทีใ่ช้ส�าหรบัจดัเกบ็ข้อมลูทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 
 2.  ศึกษาความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
สนบัสนุนระบบสารสนเทศ 
 3.  การความเข้าใจขัน้ตอนการพฒันาระบบกบักลุม่ตวัอย่าง 
 4. สรุปผลการศึกษาเป็นเอกสารและแบบจ�าลองก่อน
ท�าการพฒันาระบบจรงิ เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วน 
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่
สามารถเชือ่มโยงไปสูข้่อมลูรหสัโรค (ICD) และรหสัการวนิจิฉัย
โรคร่วมนัน้ ๆ
 ผู้ศกึษามีความคิดเหน็ว่าหากต้องการพัฒนาระบบเวชระเบยีน
อิเล็กทรอนิกส์ต่อยอดจากเดิม ควรให้มีความครอบคลุมกับ 
การนดัหมาย การติดตามผล การจ่ายยา การเงนิ การจดัการ
เวชภณัฑ์ รวมไปถงึระบบควิผูป่้วย เพ่ือน�าประโยชน์จากข้อมลู
ทีจ่ดัเกบ็ในระบบใช้ในการวางแผนพฒันาคลินกิทนัตกรรมของ
คณะทนัตแพทยศาสตร์อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้การพฒันา
ระบบสารสนเทศทางทันตกรรมควรสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล 
ที่สามารถเช่ือมโยงไปสู่ข้อมูลรหัสโรค (ICD) และรหัสการ
วนิจิฉยัโรคร่วมนัน้ๆ เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ในเรือ่งสทิธกิารรกัษา
พยาบาล หรอืการเบกิจ่ายตามสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
ซึง่ช่วยให้ค�านงึถงึต้นทนุและรายได้ในการตดัสนิใจท�าหตัถการ
ต่างๆ อย่างสมเหตสุมผล เพือ่ป้องกนัภาวะขาดทนุอนัเกิดจาก 
ผูใ้ห้บรกิารตามหลกัเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ
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Nakhonphanom  Personal Health Record : NPHR
  

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

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

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

พิณทิพย์ ซ้ายกลาง
ศูนย์คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม

บทน�ำ
ระบบระเบียนสขุภาพอิเลก็ทรอนกิส์ส่วนบคุคล 
 เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ 
ในการบรกิารทางการแพทย์ในปัจจบัุน ทัง้นีอ้งค์การอนามัยโลก
ได้ก�าหนดให้ระบบสารสนเทศข้อมลูทางการแพทย์ เป็นระบบ 
ท่ีจ�าเป็นต่อการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ  
ประเทศไทยได้ให้ความส�าคญักบัเร่ืองน้ี  โดยก�าหนดเข้าในกรอบ
นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ของประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ.2554 – พ.ศ.2563 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ 

ผูป้ระสานงาน : พณิทพิย์ ซ้ายกลาง, ศนูย์คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา 
ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 48000 
(โทร. +66-042 511 422; E-mail address: phh4801@  gmail.
com)

บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบ  Personal Health Record ร่วมกับ Electronic 
Medical Record โดยเชือ่มโยงข้อมลูประวตักิารรกัษาพยาบาล
ในระบบ HIS (HOSxP) ใช้งานบนอปุกรณ์ระบบปฏบิติัการ 
Android ซึ่งเป็นระบบ online ท�างานผ่านระบบ Internet     
สามารถเข้าถึงระบบบรกิารได้ทกุทีท่กุเวลา ด้วยมาตรฐานทีแ่ลก
เปล่ียนกันแบบทนัท ีเน้นความถกูต้อง  ปลอดภยั  เคารพความ
เป็นส่วนตวั ประโยชน์ส�าหรบัผูป่้วย เพือ่สนบัสนนุการรกัษา
พยาบาลหรือการดูแลสุขภาพของตนเอง ภายในโปรแกรม
ประกอบด้วย รายละเอียด ประวตักิารรกัษาพยาบาลทกุคร้ัง   
การรายงานผลตรวจสขุภาพประจ�าปี ผลการตรวจทางห้องปฏบิตัิ
การเพือ่ให้ผูป่้วยเข้าใจง่ายแสดงค่าปกต ิ เทยีบกบัค่าทีร่ายงานผล 
ผลการอ่านของแพทย์ทางรังสีวิทยา น�้าหนัก ส่วนสูง BMI 
กลุม่เลอืด วันนดัพบแพทย์ รายการแพ้ยา รายการรบัวคัซนี   
ประโยชน์ส�าหรับผู้ให้บริการ ใช้รายละเอียดข้อมูลภายใน
โปรแกรม ส�าหรับการรักษาพยาบาลกรณีไปรับบริการต่างหน่วย
บริการ ท�าให้แพทย์มีข้อมูลเพียงพอส�าหรับการตัดสินใจ      
สามารถลดภาระการท�างานของเจ้าหน้าที ่ แต่ได้ข้อมลูถกูต้อง

และรวดเรว็ กรณตีรวจสขุภาพประจ�าปี เมือ่มกีารบันทึกรายงาน
ผลในระบบ HIS ข้อมูลก็จะเชื่อมโยงเข้าโปรแกรม NPHR 
พร้อมๆ กัน ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลามาฟังผลตรวจสุขภาพประจ�าปี 
ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส ์
ส่วนบคุคล ตัง้แต่วนัท่ี 1 มนีาคม 2562 จ�านวน 328 คน 
พบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนให้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ 
IOS ได้ เนือ่งจากเครือ่งมอืทีใ่ช้ Xamarin ไม่ยดึหยุน่ ท�าให้พฒันา
ต่อยอดค่อนข้างยาก การแก้ปัญหาคือเปล่ียนเครื่องมือใน 
การพัฒนาใช้ React Native เพ่ือให้รองรบัการท�างานบนระบบ
ปฏบัิตกิาร Android และ IOS อย่างมปีระสทิธิภาพ

ค�าส�าคัญ: Personal Health Record , Electronic Health Record, 
Android, IOS

วนัทีร่บัต้นฉบบั 23 มนีาคม 2563; วนัทีต่อบรบั 25 พฤษภาคม 

2563 
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ขบัเคลือ่นโรงพยาบาลอัจฉรยิะ (Smart Hospital) ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูลท้ังหลาย
ภายในโรงพยาบาล ซึง่มีมากมายในแต่ละวนั จ�าเป็นต้องได้รบั
การจัดการอย่างเป็นระบบและทันสมัย เช่น การจัดการฐาน
ข้อมูลคนไข้และการเชื่อมโยงข้อมูลทางการรักษาพยาบาล 
ให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลได้ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการจดับรกิารประชาชนทัง้ ด้านความสะดวก ความ
รวดเร็ว โดยมกีารควบคมุความลบัผูป่้วยและมาตรฐานการรกัษา
ความปลอดภยัทางอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีดี
 โรงพยาบาลนครพนมซึง่เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารประชาชน
โดยตรง ได้ปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างาน โดยน�าเทคโนโลยี
ดจิทิลั มาประยกุต์ใช้ร่วมกบัระบบสารสนเทศเดมิ  เพ่ือสนบัสนนุ
การจัดบริการภายในโรงพยาบาล แบบไร้รอยต่อ ลดเวลา 
ลดขั้นตอนและอ�านวยความสะดวกทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการ 
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โดยเชือ่มโยงข้อมลูส่วนบคุคลในระบบ HIS ของหน่วยบรกิาร
ผ่าน Mobile Application  เพ่ือสนบัสนุนการบรกิารระบบสขุภาพ 
อาทิเช่น ประวตักิารรกัษาพยาบาล, ผลตรวจสขุภาพทางห้อง
ปฏบัิตกิาร, ผลการรายงานทางรังสวีทิยา, น�า้หนกั, ส่วนสงู, BMI, 
วนันดัพบแพทย์, รายการยาทีแ่พ้, ประวติัการรบัวคัซนี เป็นต้น
ซึง่สามารถเชือ่มได้ทัง้ระบบ HOSxP และ HOMEC ปัจจบุนั 
ติดตั้งโปรแกรมและลงทะเบียนระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล 
(Nakhonphanom Personal Health Record : NPHR) เริม่ใช้
งานแล้ว จ�านวน 328 คน สามารถเข้าถงึข้อมลูสขุภาวะและ
ติดตามการรักษาพยาบาลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ตลอดเวลา 
ท�าให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค 
ได้ด้วยตนเอง นอกจากนัน้ภายในโปรแกรม NPHR ยงัมรีะบบ
สารสนเทศสุขภาพที่เป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาลอย่าง 
ต่อเนือ่ง ส�าหรบัแพทย์ประกอบการตดิตามและตดัสินใจรักษา
พยาบาลที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ น�าไปสู่การมี 
สขุภาวะทีด่ ีอย่างมปีระสทิธภิาพ

หลักการและเหตุผล
          ปัจจบัุนเวชระเบียนผูป่้วยถูกจดัเกบ็ในระบบคอมพวิเตอร์  
ส่วนใหญ่เรยีก เวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Medical 
Record) เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ีอ�านวยความสะดวกด้านทางการแพทย์ โดยจัดเก็บเอกสาร 
เพือ่ลดพืน้ทีก่ารจดัเกบ็ข้อมลูประวัตกิารรักษาผูป่้วยของสถาน
พยาบาลและอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีผู่ท้�าหน้าทีค้่นหา
เพราะถกูจดัเกบ็ในรปูแบบของข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ ตลอดจน
ปัจจบุนัมบีางหน่วยบรกิาร ทีส่ามารถเชือ่มโยงและแลกเปลีย่น
ข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลได้ส�าเร็จ ท�าให้เกิดประโยชน์ต่อ 
การให้บรกิารรักษาพยาบาลอย่างต่อเนือ่ง นวตักรรมโปรแกรม
ระบบระเบียนสขุภาพส่วนบุคคลโรงพยาบาลนครพนม (NPHR). 
ใช้แนวคิดในการพฒันารูปแบบการแสดงประวัตกิารรกัษาพยาบาล
บนมือถือ เพื่อให้ผู้ป่วยซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลสามารถน�าไปใช้
ประกอบการรกัษาพยาบาล หรอืใช้ในการดูแลสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง
ส�าหรับสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดโรค 
ส่วนใหญ่ข้อมลูส�าคัญของผูป่้วย ประกอบด้วยข้อมลูส่วนบคุคล 
เช่น ความสงู น�า้หนกั กลุม่เลอืด การแพ้ยา ประวตัทิางการ
แพทย์ของผูป่้วย ซึง่แพทย์ต้องการทราบข้อมลูเกีย่วกบัโรคภยั 
ไข้เจบ็ก่อนหน้านี ้ เช่น ข้อมลูการใช้ยา โรคภมูแิพ้ของผูป่้วย 
การวินิจฉัยโรค และข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาในปัจจุบันเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจในการรกัษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ

การพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ 
 Nakhonphanom Personal Health Record : NPHR เป็น 
การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนนุด้านการบรกิารระบบ
สุขภาพ โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานที ่
แลกเปลีย่นข้อมลูกันได้แบบทนัทผ่ีานระบบอนิเทอร์เนต็ มคีวาม 

ถกูต้อง รวดเรว็ เข้าถงึได้ทกุท่ี ทุกเวลา ซึง่ศนูย์คอมพวิเตอร์ 
และสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบ Personal Health Record 
ร่วมกับ การใช้ข้อมลูประวตัผิูป่้วย Electronic Medical Record 
ในระบบ HIS โปรแกรม HOSxP แสดงบน Mobile Application 
เพื่อให้สนับสนุนการดูแลสุขภาพจึงเช่ือมโยงข้อมูลประวัติการ
รกัษาพยาบาลการรายงานผลตรวจทางห้องปฏบิตักิาร โดยแสดง 
ค่าปกตเิทยีบกบัค่าทีร่ายงานผล ผลการรายงานทางรงัสวีทิยา 
น�า้หนกั ส่วนสงู BMI วนันดัพบแพทย์ รายการยาท่ีแพ้ ประวติั 
การรับวคัซนี ฯลฯ จาก HIS (HOSxP) โดยแสดงบนโทรศพัท์
มอืถอืของผูป่้วย ระบบ NPHR เป็นระบบบรกิาร online สามารถ
เข้าถึงข้อมลูได้ตลอดเวลา เน้นความถูกต้อง ปลอดภยั เคารพ
ความเป็นส่วนตวั สามารถให้ข้อมลูแพทย์ได้อย่างถกูต้อง อนัเป็น
ประโยชน์เมือ่ถงึคราวจ�าเป็น เป็นอปุกรณ์ทีช่่วยให้ทกุคนเข้าถงึ
บริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลหรือดูแลใส่ใจ
สขุภาพของตวัเอง ท�าให้สามารถใช้ข้อมลูทีม่คีวามถกูต้องรวดเรว็ 
และทันเหตุการณ์ต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดย 
ผูท้ีมี่ความประสงค์เข้าใช้งานสามารถ download program จาก 
google play ลงทะเบียนเข้าใช้งานและเซนตใบยนิยอมเปิดเผย
ประวตักิารรักษา เสนอผูร้บัผดิชอบอนมุติั ต่อไป    
 
กระบวนการพัฒนา
 จากการส�ารวจปัญหาการให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า 
เจ้าหน้าทีม่ภีาระงานหนกั ไม่สามารถตอบสนองการให้บรกิารได้
อย่างรวดเรว็ เพ่ือหาแนวทางใช้ทรพัยากรทีก่่อให้เกดิความรู้ใหม่
โดยอาศยัเทคโนโลย ี เพือ่สร้างนวตักรรม โดยศกึษาการวจิยั 
และพฒันา (Research and development) เพือ่พฒันางาน 
ให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน การด�าเนนิงานเริม่จากส�ารวจปัญหา 
ความต้องการ ระบบงานเดิมและวเิคราะห์เพ่ือสร้างระบบงานใหม่
 ระบบงานเดิม ใช้ระบบกระดาษและเครื่องคอมพิวเตอร ์
ในระบบเครือข่ายเชือ่มข้อมลูหลายโปรแกรมเช่น ระบบ HOSxP, 
LIS, PACs เพือ่แสดง ประวัตเิก่า EMR, ผล Lab, ผล X-ray   
การส่งรักษาต่อหากแพทย์ผู้ท�าการรักษาต่างสถานพยาบาล
ต้องการประวตัเิก่า ญาตต้ิองเดนิทางกลบัมา เพือ่ด�าเนนิการ
ติดต่อเขียนค�าร้องขอประวัติเก่าและรอผู ้มีอ�านาจอนุมัติ 
เพือ่ส�าเนาเอกสารเวชระเบยีน ท�าให้เสยีเวลาและมกีารท�างาน
หลายขัน้ตอน ท�าให้ล่าช้าไม่ทนัเหตกุารณ์ การรายงานผลตรวจ
สขุภาพต้องคดัลอกผลทางห้องปฏบัิตกิารลงสมุดสขุภาพ ท�าให้
เกดิความผดิพลาดรายงานผลผดิไม่ชดัเจน ล่าชา เพิม่ภาระงาน
เจ้าหน้าที่
 ระบบงานใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล น�าอุปกรณ์ Mobile 
Device มาพฒันาแอพพลเิคชัน่ โปรแกรมระบบระเบยีนสขุภาพ
อเิลก็ทรอนกิส์ส่วนบคุคล เชือ่มโยงข้อมลูระบบ HIS (HOSxP) 
ของโรงพยาบาล สามารถใช้งานได้สะดวกท�างานผ่านระบบ 
อินเทอร์เน็ต มีระบบบันทึกข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล 
ผลการตรวจ Lab, X-ray เสมือนดปูระวตัเิก่าในระบบ HIS ของ
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โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์มีข้อมูลเพียงพอส�าหรับการตัดสินใจ  
อย่างรวดเรว็
 รายละเอยีดการพฒันา : เลอืกเครือ่งมอื 
MySQL : ใช้ส�าหรบัการจดัการฐานข้อมลู เพ่ือน�าไปท�างาน 
ร่วมกับ API
Lumen : ใช้พัฒนาในส่วนของ API ที่ท�าหน้าที่ติดต่อและ 
ดึงข้อมลูจาก HIS เพือ่ส่งข้อมลูให้กบั Application
Xamarin : ใช้ส�าหรบัการคอมไพล์โค๊ตจากภาษา c# ให้เป็น 
Mobile Native Application
C# (Xamarin Form) : ใช้พฒันา Application ในส่วนของ 
การแสดงผลส�าหรับผูใ้ช้งาน 

รปูที ่1 Authentication System

รปูที ่2 Architecture of NPHR 

รปูท่ี 3 Dataflow Diagram Level 1 Process 1 

รปูที ่4 Dataflow Diagram Level 1 Process 2 

รปูที ่5 Dataflow Diagram Level 1 Process 3

รปูที ่6 ER Diagram NPHR
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      รปูที ่7 โปรแกรม NPHR ก�าหนด password เข้าโปรแกรม

รปูท่ี 8 หน้าจอเมนหูลกั รปูที ่9 แสดงเมนูหลกั Dashboard 

รปูที ่10 แสดงเมนหูลกั Dashboard ต่อ รปูที ่11 แสดง เมนหูลกั 

รปูท่ี 12 Time line วนัทีม่ารบับรกิาร รูปที ่12 รายละเอียดการรับบรกิาร 

รปูที ่13 แสดงการวนิจิฉยัโรค  รปูที ่14 แสดงรายการยาทีไ่ด้รับ   

 รปูที ่15 แสดงรายการ lab ถ้ามี รูปที ่16 แสดงรายการ X-Ray ถ้ามี

รปูที ่17 เมนหูลัก ตรวจสขุภาพ รปูที ่18 แยกตามวนัทีต่รวจสุขภาพ

รปูที ่19 แสดงภาวะสขุภาพ ตามวนัที ่รูปที ่20 แสดงผล lab ตามวนัที่            
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รปูท่ี 21 เปรียบเทยีบค่า lab ปกต ิผดิปกต ิรปูที ่22 ผล lab ต่อจากรปูที ่21

รปูที ่23 เมน ูวนิจิฉยัโรค รปูที ่24 แยกโรคตามระบบร่างกาย 

รปูท่ี 25 เลือกวนัทีต่รวจ รปูที ่26 แสดงรายละเอียดการซักประวติั

รปูท่ี 27 แสดงรายละเอียดการวนิิจฉยั รปูที ่28 แสดงรายการยาทีไ่ด้รับ

รปูที ่29 แสดงรายการ Lab ถ้ามี  รปูที ่30 แสดงรายการ x-ray ถ้ามี

รปูที ่29 เมน ูผลตรวจ Lab รปูที ่30 กดแช่ เลอืก ผล labโชว์ dashboard

 

รปูที ่31 เมนหูลักประวัติการรบัยา รปูที ่32 แสดงรายการยาตามวนัทีเ่ลือก  

รปูที ่33 เมนหูลัก วคัซีน รูปที ่34 แสดงรายการวคัซีน ตามวนับริการ   
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ผลลัพธ์
 หลงัจากพฒันาโปรแกรม NPHR ส�าเรจ็ ได้ประชาสมัพนัธ์    
บริการรับติดต้ังทั้งภายในโรงพยาบาลและเชิงรุกตามสถาน
ประกอบการ ตัง้แต่ วนัท่ี ๑ มนีาคม ๒๕๖๒ มจี�านวนผูต้ดิต้ัง
และลงทะเบยีน ทัง้หมด 328 คน ประกอบด้วยผูใ้ช้สทิธิ ์ แต่ละ
ประเภท ดงัน้ี ข้าราชการ จ�านวน 128 คน ประกนัสงัคม  จ�านวน 
101 คน บตัรทอง 49 คน ปัญหาทีพ่บคอื ส่วนใหญ่ใช้อปุกรณ์
มือถือระบบปฏิบัติการ IOS แต่โปรแกรม NPHR รองรับ 
การท�างานบนมอืถอืระบบปฏบิติัการ Android  
 จากแบบส�ารวจความต้องการผูใ้ช้ในเดือน สงิหาคม 2562  
จ�านวน 100 ฉบบั พบว่า มีความพงึพอใจการใช้บริการระดบัมาก
และมากทีส่ดุ ร้อยละ 89.00 แยกเป็น เพศชาย ร้อยละ 22 
หญงิร้อยละ 78  

รปูท่ี 35 เมนตูารางนดัหมาย รปูที ่36 รายละเอยีดตารางนดัรับบรกิาร

รปูที ่37 เมนหูลัก เอก็เรย์ รปูท่ี 38 รายละเอยีดผลการอ่านรงัสแีพทย์

อภิปราย  
 โปรแกรมระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล  
Nakhonphanom Personal health Record : NPHR 
เป็นนวัตกรรมซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์
คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความต้องการ
ผู้ใช้ มีการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ โดยน�า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยประยุกต์ น�าเสนอในรูปแบบ Mobile 
application เพื่อแก้ปัญหาการใช้เอกสารและลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงานเดิม เนื่องจากระบบ NPHR สามารถแสดง 
รายละเอยีดข้อมลูประวตัผิูป่้วยเสมอืนอยูใ่นโรงพยาบาล มกีาร
จดัท�า dashboard ในหน้าจอแรกทีร่วมรายละเอยีดต่างๆ ทีส่�าคญั
ไว้โดยเจ้าของประวัติ สามารถก�าหนดรายการความต้องการ 
ได้ด้วยตนเอง เช่น กลุม่เลือด น�า้หนกั ส่วนสงู BMI การแพ้ยา 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการอ่านทางรังสีวิทยา 
วนันดัพบแพทย์ เป็นต้น มรีะบบการรกัษาความลบัผูป่้วยอย่าง
ปลอดภยั หลงัจากพฒันาเสร็จได้ทดลองใช้ในกลุ่มผูบ้รหิารและ
เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลนครพนม เพือ่รบัข้อเสนอแนะการแก้ไข 
ข้อบกพร่อง และน�าเสนอในงานนวตักรรมระดบัเขต 8 ปัจจบุนั 
มผีูต้ดิตัง้และลงทะเบยีนใช้งานจรงิจ�านวน 328 คน นอกจากนี ้
ยังมีการติดต้ังโปรแกรมให้หน่วยบริการอ่ืนทดลองใช้งาน 
อกีเช่น โรงพยาบาลมกุดาหาร โรงพยาบาลหนองบัวล�าภ ูและ  
โรงพยาบาลพทัลงุ

บทสรุป
 จากการศึกษางานวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ได้พฒันานวตักรรมซอฟแวร์ โปรแกรมระบบ
ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เพื่อแก้ปัญหาการ
ปฏบิตังิาน ท�าให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร เมือ่ใช้งานได้ระยะ
หนึง่พบว่า มจี�านวนผูล้งทะเบยีนน้อย เนือ่งจากผูใ้ช้งานส่วนใหญ่
ใช้ระบบปฏบัิตกิาร IOS เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ Software และ
จงูใจให้มผีูใ้ช้บริการมากขึน้ จงึปรบัปรงุเคร่ืองมือในการพฒันา
เพือ่ให้รองรับทัง้ระบบปฏบิติัการ Android และ IOS 
ผลลพัธ์ หลงัปรบัปรงุโปรแกรม NPHR  ให้สามารถรองรับการ
ท�างานในระบบปฏิบตังิาน Android และ IOS โดยเพิม่ เมนกูาร
ดูแลสุขภาพให้ผู้ป่วยสามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง เช่น 
น�้าหนัก ส่วนสูง รอบเอว การฉีดวัคซีนที่หน่วยงานอื่น โดยมี
รายการวคัซนีให้เลือก เป็นต้น ปัจจบุนัสามารถลงทะเบยีน ระบบ
ปฏบิตักิาร IOS ได้ จ�านวน 125 คน และระบบปฏบิตักิาร 
Android ได้ 378 คน รวมทัง้หมด 503 คน สรปุหลังพฒันา
โปรแกรม NPHR ให้รองรับระบบปฏิบัติการ IOS ภายใน 
3 สปัดาห์ สามารถเพ่ิมจ�านวนผูล้งทะเบยีนได้ ร้อยละ 34.79 
และจากการส�ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS 
จ�านวน 129 คน พบว่า พงึพอใจการใช้งาน โปรแกรม NPHR 
มากและมากทีส่ดุ ร้อยละ 92.72    

Pintip Saiklang, Nakhonphanom  Personal Health Record : NPHR

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



27

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

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

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

ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย จงัหวดักาญจนบรีุ

ผูป้ระสานงาน : ประวตั ิกิจธรรมกลูนิจ, โรงพยาบาลด่านมะขาม
เตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260 (โทร. +66-034-672-612; 
E-mail address: doctorprawat_k@yahoo.com) 

บทคัดย่อ
ระยะเวลาการรอคอย หรอืระยะเวลาการรบับรกิารของผูป่้วยใน
สถานบริการหรือโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นปัญหาเรื้อรังและ 
เป็นปัญหาส�าหรับทุกโรงพยาบาล มีการคิดวิธี หรือการปรับ
กระบวนการท�างานกนัมากมาย รวมทัง้การใช้เทคโนโลยเีข้ามาใช้ 
แต่กย็งัไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรือ่งนีไ้ด้อย่างเป็นรปูธรรมมากนกั 
ท�าให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ท่ีไม่ดี ไม่พึงพอใจ บุคลากร 
เหนื่อยล้า วนเป็นวงจรอุบาทว์ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
ได้น�าเทคโนโลยมีาใช้ในการให้บรกิารผูป่้วยนอกหลายอย่าง เช่น 
ระบบ paperless ระบบจองควิonline ตู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง 
ระบบควิอเิล็กทรอนกิส์ ใช้เงินลงทนุไปหลายล้านบาท แต่ระยะ
เวลารอคอยกลับลดลงเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ยังมีความแออัด 
ในแผนกผูป่้วยนอกอยู่ เราจงึใช้ข้อมลูระยะเวลาการรับบรกิารที่

บนัทกึในระบบ HIS ของโรงพยาบาลมาวเิคราะห์และปรับระบบ
การท�างานใหม่ทัง้หมด ท�าให้ระยะเวลารอคอยลดลงอย่างชดัเจน 
ผูป่้วยพงึพอใจมากขึน้ และสามารถประกนัเวลาการให้บรกิาร
เริม่ตัง้แต่เดนิเข้าโรงพยาบาลจนกระทัง่เดนิออกจากโรงพยาบาล
ใช้เวลาไม่เกนิ 30 นาทไีม่ว่าจะมารบับรกิารช่วงเวลาใดก็ตาม

ค�าส�าคัญ : ระยะเวลารอคอย, แผนกผูป่้วยนอก, ประกนัเวลา, 
โรงพยาบาลชมุชน

วนัทีร่บัต้นฉบบั 23 มนีาคม 2563; วนัทีต่อบรบั 25 พฤษภาคม 

2563

บทน�ำ
 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 
30 เตียง มจี�านวนผูป่้วยนอกเฉล่ีย 312 คนต่อวัน มแีพทย์ 4 คน 
พยาบาล 35 คน นกัเทคนิคการแพทย์ 4 คน เภสชักร 4 คน 
เนือ่งจากมบีคุลากรน้อยเมือ่เทยีบกบัปรมิาณงานทีม่ใีนแต่ละวนั 
จงึจ�าเป็นต้องหาวธิทีีจ่ะให้ท�างานได้อย่างราบรืน่ รวดเร็ว บุคลากร
ไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป จึงมีการท�า digital transformation 
เพ่ือให้การท�างานทีง่่ายและลดขัน้ตอนบางอย่างลง จงึมกีารท�า 
Electronic medical record จนน�าไปสูก่ารเลกิใช้เวชระเบยีน 
ผู้ป่วยนอก (paperless) และมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุเพ่ือลดความแออดัของผูป่้วย
นอกและลดระยะเวลาการรอคอยลง เช่น การจองควิ online 
ผ่าน MOPH connect (online appointment) ซึง่อยูใ่น line 
application การมตีู ้ kiosks ส�าหรับการลงทะเบยีนด้วยตวัเอง 
(self registration) ระบบควิอิเลก็ทรอนิกส์ (Queue display , 
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Queue application) หลังจากที่ท�าทุกอย่างที่สามารถน�ามา
ประยกุต์ใช้ในแผนกผูป่้วยนอกแล้ว พบว่าระยะเวลารอคอยเฉลีย่
กลบัไม่ลดลงอย่างทีค่าดหวังกันคือ ก่อนท�า digital transformation 
ระยะเวลารอคอยเฉล่ีย 99.72 นาที หลังจากท�า digital 
transformation ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ 84.59 นาท ีแต่ผูป่้วย
มคีวามพงึพอใจในบริการมากขึน้จากสถานทีท่ีด่ขีึน้ สะอาดขึน้ 
การรู้คิวตัวเองชัดเจน พฤติกรรมบริการดีข้ึน แต่ผู้บริหาร 
โรงพยาบาลยังไม่พึงพอใจมากนัก อยากให้ความแออัดลดลง
มากกว่านี ้อยากให้การให้บรกิารรวดเรว็ทีส่ดุในขณะทีก่ารบรกิาร
ยังมีคุณภาพอยู่ จึงมีการปรับเปล่ียนกระบวนการท�างานใหม่ 
ท�าให้ระยะเวลารอคอยลดลง จนสามารถประกันเวลาในการ 
รบับรกิารได้

การทบทวนวรรณกรรม
 ระยะเวลารอคอยแปรผนักบัความพงึพอใจของผูป่้วยทัว่โลก 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศกด็ ีดงัน้ันถ้าระยะเวลา
รอคอยใช้เวลาน้อยทีส่ดุ ก็จะได้ความพงึพอใจต่อผูร้บับรกิารสงูสดุ 
ปรมิาณผูป่้วยมากขึน้หมายถึงรายได้ทีจ่ะเข้าโรงพยาบาลมากขึน้ตาม
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 แต่บรบิทหรอืระบบบรกิารในประเทศไทยและต่างประเทศ
ค่อนข้างต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการรับบริการ 
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า การเข้าถงึบรกิารทีง่่าย วฒันธรรม
การดูแลป้องกันสุขภาพที่ไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมการเข้ารับ
บรกิารทีโ่รงพยาบาล จ�านวนบคุลากร Prof. Dr. Sanjeev 1, 
1Rashmi Yadav 2, Rafat Mohebbifar 3, ค่าใช้จ่ายในการเข้า
รับบริการ ซึง่แตกต่างกนัค่อนข้างมาก ท�าให้บทความของต่าง
ประเทศจงึน�ามาใช้หรอืน�ามาประยุกต์ได้ยาก แต่สิง่ทีเ่หมือนกนั
คอืการหาคอขวดของการบรกิารและพยายามทีจ่ะท�าให้คอขวด
ของบริการนั้นหายไป เพื่อให้ได้เวลาที่เร็วท่ีสุด Tatsanai 
Prayoonhong Paiboon Doasodsai 4, กรณภิา ยนืย, พรนภา 
เพชรไทย 5, ดวงกมล สายเทพ 6,เสาวลักษณ์ มนูญญา 
7, Parittra Manmor 8, ไซนบั ศภุศิร ิ9, ปอแก้ว เรอืงเพ็ง 10

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) ความหมายของระยะเวลารอคอยคือนับตั้งแต่ผู้ป่วยเดิน 
เข้าโรงพยาบาล จนกระทัง่จบกระบวนการรกัษาแบบผูป่้วยนอก 
แบ่งผูป่้วยเป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่ทีไ่ม่ม ี investigation และ 
กลุม่ท่ีม ีinvestigation
2) เรยีกประชมุผูเ้กีย่วข้องในกระบวนการรกัษาแบบผูป่้วยนอก 
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน พยาบาลซักประวัติผู้ป่วยนอก แพทย์ 
เจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตักิาร เภสชักร เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ เจ้าหน้าที่
เวรเปล ชี้แจงเหตุผลในการปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานเพื่อลด
ระยะเวลารอคอยและความพงึพอใจของผูป่้วยสงูสดุ
3) วเิคราะห์ข้อมลูเดมิ ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ระยะเวลารอ
คอยแต่ละจดุบรกิาร ข้ันตอนการรบับริการ
4) เพิม่เวลาการท�างานจากเดิม 9.00 – 16.00 น. พกักลางวนั 
1 ชัว่โมง เป็น 7.00 – 17.00 น. ไม่พกักลางวนั
5) เหลือ่มเวลาการเข้าท�างาน แพทย์คนท่ี 1 ท�างาน 7.00-14.00 น.  
แพทย์คนที ่2 เริม่ 8.00-15.00 น. แพทย์คนที ่3 เร่ิม 9.00-17.00 น. 
ไม่พกักลางวัน
6) ทมีบคุลากรอืน่เหลือ่มเวลาท�างานตามแพทย์
7) จัดการระบบนดัผูป่้วยให้เฉลีย่ไปเท่าๆกนัในแต่ละช่ัวโมง
8) ให้ความรูผู้ป่้วยทีไ่ม่ฉกุเฉินทีw่alk in ให้มาในช่วงเวลาบ่าย 
เพ่ือไม่ให้ตรงกับเวลาทีน่ดัผูป่้วยมาเจาะเลือดในช่วงเช้า
9) Lean process ลดระยะเวลารอคอยท่ีเป็นขยะ ที่ไม่มี
ประโยชน์ส�าหรบัผูป่้วย แต่ยงัให้ความส�าคัญกบัเวลาทีม่คีณุภาพ 
เช่น เวลาในการพบแพทย์ เวลาทีใ่ช้ในการให้ความรูเ้รือ่งสขุภาพ 
เรือ่งยา
10) ช่องทางด่วน green channel ส�าหรบับางโรคทีโ่ดยเฉลีย่ 
ใช้เวลาในการรบับรกิารน้อย เช่น กลุม่โรคตดิเชือ้ทางเดินหายใจ
ส่วนบน ผู้ที่มาตรวจเพื่อรับใบรับรองแพทย์ ผู้ป่วยที่มารับ 
ใบส่งต่อ เป็นต้น ให้ผู้ป่วยกลุ่มน้ีได้รับบริการและออกจาก 
โรงพยาบาลให้เรว็ทีส่ดุ ซึง่จะท�าให้ระยะเวลารอคอยรวมเฉลีย่
ลดลง

ผลลัพธ์ที่ได้
 ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ 27 นาท ี ซึง่ระยะเวลารอคอยได้ 
ลดลงอย่างมาก มากกว่า 50% ท�าให้ผูม้ารบับรกิารพงึพอใจ 
ในบริการมากขึ้น และสามารถประกันเวลาที่มารับบริการได ้
service level agreement
1. มารับบริการทุกช่วงเวลา ถ้าไม่มี investigation ใช้เวลา 
 ไม่เกิน 30 นาที
2. มารบับรกิารทุกช่วงเวลา ถ้าม ีinvestigation ใช้เวลาไม่เกนิ 
 45 นาที
 หลงัจากประกาศการรบัประกนัเวลาแล้ว สามารถท�าเวลา
 ได้จรงิอยูท่ี่
 ถ้าไม่ม ีinvestigation ท�าได้ 96.4%
 ถ้าม ีinvestigation ท�าได้ 84.5 %
  บทสรปุ บรบิทของโรงพยาบาลในประเทศไทย ซึง่มรีะบบ
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ท�าให้คนไทยสามารถเข้าถงึระบบ
บรกิารทางด้านสาธารณสขุได้ง่าย จ�านวนผูป่้วยทีเ่ข้ารบับรกิาร
ในโรงพยาบาลมีเป็นจ�านวนมากและไม่สามารถจ�ากัดปริมาณ 
ผู้ป่วยได้ โรงพยาบาลรฐับาลต่างมปัีญหาเร่ืองของความแออดัของ
ผู้ป่วยนอก ระยะเวลารอคอยทีน่านมาก และยงัไม่มโีรงพยาบาล
ไหนสามารถจัดการกับปัญหาเหล่าน้ีได้อย่างเป็นรูปธรรม 
กระทรวงสาธารณสขุได้พยายามออกนโยบายให้ม ีการท�า digital 
transformation และ smart hospital เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ 
แต่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยได้ท�าให้เห็นแล้วว่าการท�าตาม 
นโยบายดงักล่าวข้างต้นแล้วยงัไม่สามารถลดระยะเวลารอคอย
ได้อย่างชดัเจน โรงพยาบาลต่างๆ ต้องรู้ปัญหาของตวัเอง รูว่้า 
คอขวดของการบรกิารอยูต่รงไหนและจ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลง
กระบวนการ ขัน้ตอน เพือ่ทีจ่ะลดระยะเวลารอคอยให้ได้ซึง่แต่ละ
โรงพยาบาลแตกต่างกนัและต้องปรบัตามบรบิทของตนเอง

ตารางระยะเวลารอคอยตามกระบวนการรับบริการและการ
เปล่ียนแปลง(นาที) 

ขั้นตอน
บริการ 

Analog Digital Digital+lean 

ลงทะเบียน 12.20 0.56 0.55 
รอซกั
ประวติั 

32.86 33.21 4.96 

ซกัประวติั 4.75 4.82 4.48 
รอตรวจ 30.34 26.51 7.47 
เวลาตรวจ 3.55 3.77 3.52 
รอรับยา 12.66 12.52 4.33 
จ่ายยา 3.36 3.20 3.11 
ทั้งหมด 99.72 84.59 28.42 

 
Service level agreement out patient service 

 
SLA ท ำได้ ท ำไมไ่ด้ %ท ำได้ 
No 

investigation 
1602 59 96.4 

With 
investigation 

1403 258 84.5 
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Abstract
The information technology was implemented for data 
interchange to enhance service efficiency, in terms of 
comfort and speed, of the outpatient unit. The services 
had done by reducing the working process, time, and 
congestion. Consequentially, the clients and service 
providers were well facilitated. It could resolve issues of 
the complicated working process, client identification error, 
and long waiting time to consult doctor occurrent by HIS 
system (HOSxP) as well as the problem of doctor's 
appointment system. Therefore, the automatic queue 
machine that links the hospital's database was designed 
to facilitate the clients by using the concept of process 
flow adjustment. A "Single Queue" is a digital ticket with 
only one queue number that can be taken since the clients 
have entered into the hospital until they left. This can 
resolve the queuing process, which is in the transition 
from one service point to another. The smart card is linked 
with the household registration data for detecting basic 
personal information. The cleint's health care insurance is 
further shared by the National Health Security Office 
(NHSO), Thailand. Clients were taken to the doctor based 
on disease types with HIS (HOSxP) system linkage. 

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

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

พิณทิพย์ ซ้ายกลาง
ศูนย์คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม

ผูป้ระสานงาน : พณิทพิย์ ซ้ายกลาง, ศนูย์คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา 
ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 48000 
(โทร. +66-042 511 422; E-mail address: phh4801@gmail.
com) 

บทคัดย่อ
บทความนี้ผู้พัฒนาได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ 
เชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริการผู้ป่วยนอก ด้านความสะดวกและรวดเร็ว โดยลด 
ขัน้ตอนลดระยะเวลา ลดความแออดั ท�าให้เกดิความคล่องตวั 
ทัง้ด้านการรบับรกิารของผูป่้วยและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
สามารถแก้ปัญหาการบริการหลายข้ันตอน ปัญหาการระบุ 
ตัวผิดพลาด ปัญหาระยะเวลารอคอยก่อนส่งตรวจในระบบ 
HIS (HOSxP) และแก้ปัญหาการส่งตรวจระบบนัดล่วงหน้า 
โดยพัฒนาตู้คิวอัตโนมัติ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโรงพยาบาล
ออกแบบให้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการใช้หลักการปรับ
เปลีย่นรปูแบบขัน้ตอนของ Process Flow แบบคิวเดียวท้ังระบบ 
แก้ปัญหาขั้นตอนการต่อคิวจากจุดบริการหนึ่งไปยังอีกจุดบริการ
หนึง่ โดยอาศยั Digital Ticket เป็นการใช้หมายเลขควิเดียว 
เริม่ตัง้แต่เข้าโรงพยาบาล จนออกจากโรงพยาบาล ลกัษณะที่
เรียกว่า Single Queue ลกัษณะการท�างานของตูค้วิอตัโนมตัิ 
ใช้บตัรประชาชน (smart card) เชือ่มโยงข้อมูลในส่วนทะเบยีน
ราษฎร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานบุคคล เชื่อมฐานข้อมูล
ส�านกังานประกันสุขภาพแห่งชาต ิในส่วนสิทธิก์ารรกัษาพยาบาล 
และส่งตรวจแต่ละประเภทโรคเชือ่มกบัระบบ HIS (HOSxP) 

พร้อมทัง้ปรบัปรงุข้อมลูพ้ืนฐานและสิทธิก์ารรกัษาในระบบ HIS 
ใช้เวลาประมาณ 5 – 15 วนิาท ี ตูค้วิอตัโนมตัจิะพมิพ์สลปิ 
น�าทางให้ เพือ่รอพยาบาลหน้าห้องตรวจโรค เรยีกควิด้วยเสยีง
และแสดงรายชือ่ผ่านจอ smart TV หรอืใช้ App Line scan  
QR code ในสลปิน�าทาง เพือ่ตรวจสอบควิ ท�าให้สามารถบรหิาร
เวลาก่อนเข้าพบแพทย์ได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องนัง่เฝ้าหน้าห้องตรวจ  
แต่มัน่ใจได้ว่าจะได้ตรวจตามควิ หากมข้ีอสงสยัข้ามควิ เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบข้อมลูรายงานผูป่้วยได้อย่างรวดเรว็ จากผล
การด�าเนนิงานเร่ิมใช้ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม2562 –16 สงิหาคม 
2562 พบว่า : ผู้ป่วยพึงพอใจการใช้ตู้คิวอัตโนมัติมากที่สุด 
และมาก จ�านวน 1,667 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.40 จาก 
ผูป้ระเมนิทัง้หมด 1,952 คน

ค�าส�าคัญ : HIS, Process Flow, Digital Ticket, Single Queue, 
smart card

วนัทีร่บัต้นฉบบั 23 มนีาคม 2563; วนัทีต่อบรบั 25 พฤษภาคม 

2563

บทน�ำ
 การให้บรกิารด้านสขุภาพ ถกูคาดหวงัจากผูใ้ช้บรกิารเกีย่วกบั
คณุภาพ เช่นเดยีวกบัการให้บริการในประเภทอืน่ๆ  ซึง่จดุมุง่หมาย
ของการรกัษา ก็คอืการหายจากอาการเจบ็ป่วยไม่สบาย  แต่ความ
คาดหวงัของผูใ้ช้บรกิารไม่เพยีงเท่านัน้แต่ยงัมคีวามคาดหวงัว่าจะ
ได้รบับรกิารอย่างรวดเรว็ ดังนัน้การจดัระบบการให้บรกิาร จงึเป็น

ปัจจยัทีส่�าคัญทีส่่งผลต่อการบริการ ระบบงานทีด่มีีขัน้ตอนและ
กระบวนการน้อย  เข้าใจง่าย  สามารถเข้าถงึบริการได้อย่างสะดวก   
จะท�าให้เกดิการบริการทีร่วดเรว็ยิง่ขึน้ ระบบ Digital Transformation 
เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการ  
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โปรแกรมระบบตู้คิวอตัโนมัติ จงึถกูพัฒนาขึน้โดยเจ้าหน้าท่ีศนูย์คอม
และสารสนเทศ เพ่ือแก้ปัญหาการรบับริการภายในโรงพยาบาล
นครพนม มวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดข้ันตอนการรบับริการ ลดระยะ
เวลารอคอย ลดข้อผิดพลาดจากการระบุตัวผู้ป่วย ใช้งานง่าย 
สะดวกรวดเร็วและผูป่้วยพึงพอใจการรบับรกิาร
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หลักการและเหตุผล
 ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขขบัเคล่ือนระบบ  Smart Hospital   
โดยใช้เทคโนโลยีในการบรหิารจดัการระบบฐานข้อมลู เพือ่เพิม่
ประสทิธิภาพการจดับรกิารประชาชน  ทัง้ด้านความสะดวกรวดเรว็  
และความปลอดภยันัน้ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จึงเป็นข้อมลู
พื้นฐานหลักที่มีความส�าคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยน�า
ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกจิกรรมต่าง ๆ  ของโรงพยาบาล
เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการบรกิารผูป่้วย ปัจจบุนัไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชน ระบบ Digital Transformation ได้เข้ามา 
มีบทบาทและมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือใช้เพ่ิมคุณภาพ 
การบรกิารโดยตรง และผลกัดนัให้ประเทศก้าวสู ่Thailand 4.0  
 ในปี 2556 โรงพยาบาลนครพนม ได้จดัท�าโครงการลดความ
แออัด โดยจดัตัง้หน่วยบรกิารปฐมภมู ิ2 แห่ง เพ่ือกระจายผู้ป่วย
ให้สามารถไปรบับรกิารแบบใกล้บ้านใกล้ใจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   
แต่ปริมาณผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนครพนม ยังมี
ปรมิาณสูงขึน้เรือ่ยๆ จากการศกึษาข้อมลูย้อนหลงั 3 ปี พบว่า 
ผูป่้วยนอกมารบับรกิาร ปี 2560 2561 และ 2562 (ตลุาคม 61 
– กรกฎาคม 62) จ�านวน 337,939 338,239 228,579 ราย
ตามล�าดบั เฉลีย่วนัละ  1,200 – 1,700  ราย ทางศนูย์คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม จึงได้พัฒนาระบบตู้คิว
อตัโนมตัขิึน้เอง โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายด้าน Software เพ่ือลดข้ันตอน
การรอควิคดักรอง รบัแถบสีหมายเลขห้องตรวจ การรอควิตรวจ
สอบสิทธิการรักษาพยาบาล และการรอคิวติดต่อห้องบัตร       
เพือ่ส่งตรวจแต่ละแผนกในระบบ HOSxP โดยผู้รับบริการใช้บตัร
ประชาชน (smart card) เสียบทีตู่ค้วิอตัโนมัต ิ เลือกแผนกเพ่ือ 
ส่งตรวจจากนั้นโปรแกรม ฯ จะพิมพ์สลิปบัตรคิว เพ่ือให้ผู้รับ 
บรกิารใช้สลิปบตัรควิตดิต่อทีจ่ดุซักประวตัหิน้าห้องตรวจโรคและ 
เข้าพบแพทย์ ภายในโปรแกรมมีระบบประเมินความพึงพอใจ 
เพือ่น�าผลมาพฒันาคณุภาพการใช้ตูคิ้วอตัโนมติั

กระบวนการพัฒนา
 การพฒันาโปรแกรมตูค้วิอตัโนมตั ิเป็นการปรบัเปลีย่นรปูแบบ
ขัน้ตอนของ Process Flow แบบคิวเดยีวท้ังระบบและแก้ปัญหา
ขัน้ตอนการต่อควิจากจดุบรกิารหนึง่ไปยังอกีจดุบริการหนึง่ โดย
อาศยั Digital Ticket เป็นการใช้หมายเลขควิเดียว เร่ิมตัง้แต่เข้า
โรงพยาบาลจนออกจากโรงพยาบาล ลกัษณะทีเ่รียกว่า Single 
Queue เพือ่ให้ผูร้บับริการกลบับ้านเรว็ทีสุ่ด ภายในโปรแกรม ฯ 
เริม่ต้ังแต่ ข้ันตอนคดักรองอาการเพ่ือแยกประเภทห้องตรวจโรค    
ขั้นตอนตรวจสอบสิทธ์ิจากส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ขัน้ตอนการเชือ่มกบัระบบ HOSxP เพือ่ส่งตรวจจดุซักประวัติ ให้
ผูร้บับรกิารและผูใ้ห้บรกิารเข้าใจตรงกนั ได้น�าระบบเรยีกควิและ 
แสดงควิแต่ละหน้าห้องตรวจโรคแสดงบนจอทวีี เพ่ือสือ่สารให้ผู้รับ
บริการเตรยีมตวัและจดัสรรเวลาเข้ารบับรกิารได้ทนัเวลา และสร้าง
ความมัน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้ตรวจตามควิ หากเรียกข้ามคิวจะต้องมี
เหตุผลเพยีงพอทีส่ามารถตอบผูป่้วยได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือลดปัญหา
การให้บรกิารหลายขัน้ตอน ผูป่้วยรอนาน ภาระงานเจ้าหน้าที่  

วิธีการด�าเนินงาน
 เป็นการวิจยัเชิงปฏบิติัการ (Action Research) เกบ็รวบรวม
ข้อมลูระยะเวลารอคอย ข้ันตอนการรบับริการ และปัญหาการให้
บริการ ข้อเสนอแนะผู้ให้บริการ รวบรวมเสนอผู้บริหารและน�าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปรบัปรงุ โดยรวบรวมความต้องการผู้ใช้ เพือ่พฒันา
รูปแบบการลดขั้นตอนและลดระยะเวลารอคอย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ิมประสทิธภิาพการบริการและเพ่ิมความพงึพอใจ
การรับบริการ
ขัน้ตอนการด�าเนินการ / พฒันาระบบตูค้วิอตัโนมัติ
1. เลอืกเครือ่งมอื  ด้าน Software
 React Javascript Framework ใช้พัฒนาในส่วนของการแสดง
ผลข้อมลูผูป่้วยและล�าดบัคิวจากการสแกน QR Code
 Laravel ใช้พัฒนาในส่วนของ Application Programming 
Interface (API) ซ่ึงท�าหน้าทีต่รวจสอบข้อมลูผู้ป่วย ตรวจสอบ
สิทธิการรักษาพยาบาล แสดงแผนกที่ให้บริการแต่ละวันและ 
ส่งตรวจผู้ป่วย 
 C # ใช้พัฒนาในส่วนของ window application ส�าหรบัผูป่้วย
ทีม่าใช้บรกิาร                         
2. เลอืกเครือ่งมอื ด้าน Hardware
 -  เครือ่ง Server คิวอัตโนมตั ิใช้ Linux
 -  เครือ่งคอมพิวเตอร์ จอทชัสกรีน ขนาด 23 นิว้
 -  เครือ่งพิมพ์ Thermal CUT 
 -  เครือ่งอ่าน Smart Card
 -  กระดาษ สลิปคิว
 -  ตู้ควิเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. วเิคราะห์สาเหตขุองปัญหา การวเิคราะห์ปัญหา และแนวทาง
แก้ไขการท�างานระบบงานเดิม
 3.1 ประชมุปัญหาในการปฏบิตังิาน กับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
แต่ละหน่วยงาน เริม่วเิคราะห์ตัง้แต่ผูป่้วยมาถงึโรงพยาบาล ติดต่อ
จดุประชาสมัพันธ์ เข้าแถวคร้ังที ่ 1 เพ่ือคัดกรอง รบัหมายเลข 
แถบส ีแยกห้องตรวจโรค ได้หมายเลขแถบสแีล้ว เข้าแถวครัง้ที ่2 
ตดิต่องานประกันเพ่ือตรวจสอบสทิธิการรักษาพยาบาล เข้าแถว
คร้ังที ่3 เพ่ือตดิต่อห้องบตัร บนัทกึข้อมูลส่งตรวจในระบบ HOSxP 
เข้าแถว ครัง้ที ่4 เพ่ือชัง่น�า้หนัก วัดส่วนสงู วัดความดนั ก่อนพบ
พยาบาลซักประวัติหน้าห้องตรวจโรค จากนั้นนั่ง หรือยืนรอ
พยาบาลเรียกซักประวัติเบื้องต้นและบันทึกข้อมูล น�้าหนัก 
ส่วนสูง ความดัน อุณหภูมิ เป็นต้น และรอคิวเข้าพบแพทย ์
ซึง่บางรายแพทย์ต้องการข้อมูลสนบัสนุนการรักษาพยาบาลอาจ
ต้องตรวจทางห้องปฏบิติัการ ตรวจทางรังสวิีนิจฉยั หรอืเครือ่งมอื
พิเศษอ่ืนๆ จากนัน้หากไม่ต้องช�าระเงนิก็ใช้สทิธกิารรกัษาพยาบาล
เฉพาะราย และนัง่หรือยนืรอรับยา หากต้องช�าระเงนิต้องเข้าแถว
รอช�าระเงนิ ตาม workflow รูปท่ี 1  
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รปูที ่1 workflow ระบบงานเดมิ

 3.2 วเิคราะห์ปัญหา สาเหตขุองปัญหา และแนวทางแก้ไข 
ร่วมกัน น�าปัญหาท่ีเคยเกิดขึ้นมาวิเคราะห์ โดยวัดจากความถ่ี 
ทีเ่กิดหรอืความรนุแรงทีเ่กดิและเหตกุารณ์ทีผู่ป่้วยร้องเรียน 
 ปัญหาทีพ่บ คือผูป่้วยรอนาน ต�า่สุด 46 นาท ีสูงสดุ 4 ชัว่โมง 
11 นาท ีสาเหตุ พบว่ามหีลายขัน้ตอนการรบับรกิาร  
 

ผู้สงูอายุ จงึจ�าเป็นต้องมีเจ้าหน้าทีค่อยแนะน�าอยู่ข้างตู ้กรณผีูป่้วย
มีข้อสงสัย ท�าให้สามารถลดโอกาสการส่งตรวจผิดพลาดได้ 
หากส่งตรวจผิดห้องตรวจโรคพยาบาลซักประวัติจะใช้ระบบส่ง 
consult ผ่านระบบ HOSxP เพ่ือส่งต่อห้องตรวจโรคตามอาการ 
ผูป่้วย ท�าให้ผูป่้วยไม่ต้องเร่ิมต้นติดต่อใหม่
 

รปูที ่2 รายละเอยีดการให้บริการและเวลาแต่ละจุดบรกิาร

 3.3 ศึกษาวิธีการน�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา 
ระบบงาน ดงันี้            
 จดัท�า work flow ระบบงานใหม่และทบทวนแต่ละกระบวนการ 
มวีธีิปฏบิตังิานอย่างไรและแนวทางการแก้ไข หากไม่เป็นไปตาม
แนวทางทีก่�าหนด
 ปรบัระบบบรกิารใหม่ โดยน�าระบบเทคโนโลยดีจิทิลั มาพัฒนา
ระบบตูค้วิอัตโนมตั ิ เพือ่ลดความแออัด ท�าให้เกดิความคล่องตวั
ด้านการใช้บรกิาร ด้านความสะดวก รวดเรว็และสามารถประมวล
ผลให้เจ้าหน้าที่น�าข้อมูลมาใช้บริหารจัดการได้ทันเวลาเริ่มเปิด 
ให้บริการ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ลักษณะการท�างานของ 
ตู้ควิอตัโนมติั ใช้บัตรประชาชน (Smart Card) ระบบจะเชือ่มโยง
กบัฐานข้อมลู HIS เพือ่ตรวจสอบและปรบัปรงุข้อมลูในระบบ HIS  
เช่น รูปภาพ ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่กลุม่เลอืด ตามรายละเอียดในบตัร
ประชาชน โดยผู้ป่วยสามารถเสียบบัตรประชาชน และเลือก 
ห้องตรวจโรค รับสลปิคิว ทีตู่ค้วิอตัโนมตัแิละชัง่น�า้หนัก วัดส่วนสงู 
วดัความดนั ติดต่อพยาบาลซกัประวตัไิด้ทันท ี ท�าให้สามารถลด
ระยะเวลารอคอยได้ประมาณ 31 นาที เนือ่งจากผูป่้วยบางรายเป็น 

รปูที ่5 ขัน้ตอนการท�างานระบบงานใหม่

ขั้นตอนการท�างานระบบงานใหม่  
 ผู้ป่วยใหม่ จะกรอกแบบฟอร์มบัตรใหม่ และเสียบบัตร
ประชาชน (smart card)ในตูคิ้วอจัฉริยะ โปรแกรมจะตรวจสอบ
ในระบบ HOSxP ว่าเคยมาหรอืไม่โดยตรวจสอบจาก เลขทีบั่ตร
ประชาชน กรณไีม่พบจะท�าการจอง HN และตรวจสอบสทิธกิาร
รักษาพยาบาล จาก สปสช จากนัน้กดเมนหู้องตรวจโรคโปรแกรม
จะส่งตรวจในระบบ HOSxP พร้อมกับ update ข้อมลูพืน้ฐาน 
ส่วนบุคคลจากบัตรประชาชน เช่น รูปภาพ ชือ่สกุล วัน เดอืน 
ปีเกิด ทีอ่ยู ่วันออกบตัร วันหมดอาย ุและจัดเก็บลง server kiosk 

รปูที ่3 workflow ระบบงานใหม่ 

รปูที ่4 ตูค้วิอตัโนมตั ิ
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ส่วนข้อมลูทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการท�าบตัรใหม่ระบบ HOSxP แต่ไม่มี
ข้อมลูในบัตรประชาชน (smart card) เช่น อาชีพ ชือ่พ่อและ 
ชือ่แม่ เบอร์โทรศพัท์ ผูต้ดิต่อได้ จะใช้ข้อมลูจากแบบฟอร์มบตัร
ใหม่ที่ผู้ป่วยกรอกให้ ส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ีห้องบัตรแก้ไขข้อมูล 
โดยผูป่้วยไม่ต้องรอ สามารถตดิต่อจดุซักประวัติได้ทนัท ี ใช้เวลา
ประมาณ 5-15 วินาทีติดต่อจากนั้นติดต่อพยาบาลซักประวัติ 
ตามห้องตรวจโรค
 ผู้ป่วยเก่า เสียบบัตรประชาชนในตู้คิวอัตโนมัติ โปรแกรม 
จะตรวจสอบในระบบ HOSxP ว่าเคยมาหรอืไม่ โดยตรวจสอบจาก
เลขบตัรประชาชน เป็นผูป่้วยนัดหรอืไม่ ถ้าไม่นัดจะท�าการ update 
ข้อมลูจากบตัรประชาชน (smart card) ในระบบ HOSxP และ 
update ข้อมลูการตรวจสอบสิทธกิารรกัษาจาก สปสช จดัเก็บใน 
server kiosk หากผูป่้วยเคยมาตรวจภายใน 12 ชัว่โมง จะใช้สทิธิ
การรกัษาจากใน server kiosk และกดเลอืกเมนหู้องตรวจโรค 
ทีต้่องการโปรแกรมจะส่งตรวจในระบบ HOSxP ใช้เวลาประมาณ 
5-10 วินาทแีละตดิต่อพยาบาลซกัประวตัติามห้องตรวจโรค
 ผู้ป่วยนัด เมื่อผู้ป่วยเสียบบัตรประชาชน ในตู้คิวอัจริยะ 
โปรแกรมจะตรวจสอบในระบบ HOSxP ว่าเคยมาหรอืไม่ โดย
ตรวจสอบจากเลขบตัรประชาชน เป็นผูป่้วยนดัจะท�าการ update 
ข้อมลูจากบตัรประชาชน (smart card) หากผู้ป่วยเคยมาตรวจ
ภายใน 12 ชัว่โมง จะใช้สิทธกิารรักษาจากใน server kiosk และ
ส่งตรวจในระบบ HOSxP ตามห้องตรวจโรคทีแ่พทย์นดั ใช้เวลา
ประมาณ 5 วินาท ีและติดต่อพยาบาลซกัประวตัติามห้องตรวจโรค
 กรณีผูป่้วยทีไ่ม่น�าบตัรประชาชน (smart card) แต่จ�าเลขที่
บตัรประชาชนได้ สามารถเลอืกเมน ู ใช้บัตรประชาชน เพือ่รบั
บรกิารได้ แต่ข้อเสียคอืไม่มข้ีอมลูพืน้ฐานส่วนบคุคลทีจ่ะ update 
ในระบบ HOSxP จากน้ันตดิต่อพยาบาลซกัประวตัติามห้องตรวจโรค
 กรณีผูป่้วยต่างชาต ิ ผูป่้วยทีไ่ม่มบัีตรประชาชน (smart card)  
และผูป่้วยทีไ่ม่ทราบ เลขบตัรประชาชน ยงัคงต้องตดิต่อทีห้่องบตัร 
ซึง่ระบบงานท่ีห้องบัตรผูป่้วยจะได้สลปิน�าทางเช่นเดยีวกับการใช้
ตูค้วิอตัโนมตั ิส่วนควิตรวจจะเรยีงล�าดับควิเดียวกัน จากนัน้ตดิต่อ
พยาบาลซกัประวตัติามห้องตรวจโรค
 ระบบการท�างานทกุกรณ ี เม่ือมารบับรกิารจากตูค้วิอัตโนมตัิ
หรือติดต่อที่ห้องบัตร เมื่อเลือกห้องตรวจโรคแล้ว โปรแกรม 
จะพิมพ์สลปิใบน�าทางให้ผูป่้วย ซ่ึงสามารถใช้  App Line  ตรวจ
สอบได้ว่าปัจจุบันพยาบาลเรียกถึงคิวที่เท่าไหร่ เหลืออีกกี่คิว 
ที่รอตรวจ ท�าให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจบริหารเวลาเพื่อไปท�า
กจิกรรมอืน่แทนการนัง่รอได้
 อย่างไรกต็าม  ถงึแม้นจะน�าระบบเทคโนโลยดีจิทิลั  มาอ�านวย
ความสะดวก แต่ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ 
จึงจ�าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่แนะน�า กรณีผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ 
มีข้อสงสัยรายละเอียดการเจ็บป่วยหรืออาการ ที่ต้องการมา 
รับบริการ เพื่อส่งตรวจตามห้องตรวจโรคและได้พบแพทย์ตาม
อาการอย่างถกูต้องเพือ่กนัการส่งตรวจผดิห้องตรวจโรค

 ผลการด�าเนินงาน ระบบงานใหม่น�าเทคโนโลยีมาช่วย  
สามารถลดขัน้ตอนการด�าเนนิงานในระบบเดมิ ได้ 3 ขัน้ตอน  คอื
1. เข้าแถวรอควิรับหมายเลขแถบสห้ีองตรวจโรค
2. เข้าแถวรอควิ ตรวจสอบสทิธ ิการรกัษาพยาบาล
3. เข้าแถวรอควิ ตดิต่อห้องบตัรส่งตรวจแต่ละห้องตรวจโรค
 นอกจากนัน้ยังอ�านวยความสะดวกในการจดัท�าบตัรใหม่กรณี
ผู้ป่วยไม่เคยมาตรวจและกรณผู้ีป่วยนดัสามารถ ส่งตรวจตามห้อง
ตรวจโรคได้ตามระบบนัด ท�าให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและ 
ลดระยะเวลารอคอยรบับรกิารทัง้ระบบตัง้แต่เสยีบบตัรประชาชน
ในตูคิ้วถงึรบัยา ได้ถงึ 31 นาที

ขั้นตอนกำรท ำงำนระบบงำนใหม่   
                    ผูป่้วยใหม่   จะกรอกแบบฟอร์มบตัรใหม่  และ เสียบบตัร
ประชาชน ( smart card )ในตูคิ้วอจัฉริยะ  โปรแกรมจะตรวจสอบในระบบ  
HOSxP วา่เคยมาหรือไม่โดยตรวจสอบจาก เลขท่ีบตัรประชาชน  กรณีไม่
พบจะท าการจอง HN  และตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล จาก  สปสช  
จากนั้นกดเมนูห้องตรวจโรคโปรแกรมจะส่งตรวจในระบบ   HOSxP   

พร้อมกบั update  ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลจากบตัรประชาชน  เช่น 
รูปภาพ  ช่ือสกุล วนัเดือนปีเกิด  ท่ีอยู ่วนัออกบตัร วนัหมดอาย ุ และจดัเก็บ
ลง server kiosk  .ส่วนขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการท าบตัรใหม่ระบบ  
HOSxP  แต่ไม่มีขอ้มูลในบตัรประชาชน ( smart card )    เช่น  อาชีพ  ช่ือ
พอ่และช่ือแม ่  เบอร์โทรศพัท ์  ผูติ้ดต่อได ้  จะใชข้อ้มูลจากแบบฟอร์มบตัร
ใหม่ท่ีผูป่้วยกรอกให้  ส่งต่อให้เจา้หนา้ท่ีห้องบตัรแกไ้ขขอ้มูล  โดยผูป่้วย
ไม่ตอ้งรอ  สามารถติดต่อจุดซกัประวติัไดท้นัที  .ใชเ้วลาประมาณ  5-15  
วินาทีติดต่อจากนั้นติดต่อพยาบาลซกัประวติัตามห้องตรวจโรค 
                     ผูป่้วยเก่า  เสียบบตัรประชาชนในตูคิ้วอตัโนมติั  โปรแกรมจะ
ตรวจสอบในระบบ  HOSxP วา่เคยมาหรือไม่    โดยตรวจสอบจากเลข
บตัรประชาชน  เป็นผูป่้วยนดัหรือไม่  ถา้ไม่นดัจะท าการ update ขอ้มูลจาก
บตัรประชาชน ( smart  card ) ในระบบ HOSxP  และupdate  ขอ้มูลการ
ตรวจสอบสิทธิการรักษาจาก สปสช  จดัเก็บใน server kiosk   หากผูป่้วย
เคยมาตรวจภายใน 12  ชัว่โมง  จะใชสิ้ทธิการรักษาจากใน server  kiosk  

และกดเลือกเมนูห้องตรวจโรคท่ีตอ้งการโปรแกรมจะส่งตรวจในระบบ  
HOSxP  ใชเ้วลาประมาณ 5-10 วินาทีและติดต่อพยาบาลซกัประวติัตาม
ห้องตรวจโรค 
                     ผูป่้วยนดั เม่ือผูป่้วยเสียบบตัรประชาชน ในตูคิ้วอจัริยะ 
โปรแกรมจะตรวจสอบในระบบ  HOSxP วา่เคยมาหรือไม่    โดย
ตรวจสอบจากเลขบตัรประชาชน  เป็นผูป่้วยนดัจะท าการ update ขอ้มูล
จากบตัรประชาชน ( smart card ) หากผูป่้วยเคยมาตรวจภายใน 12  ชัว่โมง  
จะใชสิ้ทธิการรักษาจากใน server  kiosk  และส่งตรวจในระบบ  HOSxP 
ตามห้องตรวจโรคท่ีแพทยน์ดั ใชเ้วลาประมาณ  5  วินาที  และติดต่อ
พยาบาลซกัประวติัตามห้องตรวจโรค 
                  กรณีผูป่้วยท่ีไม่น าบตัรประชาชน ( smart card  ) แต่จ าเลขท่ี
บตัรประชาชนได ้  สามารถเลือกเมนู  ใชบ้ตัรประชาชน  เพื่อรับบริการได ้  
แต่ขอ้เสียคือไม่มีขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลท่ีจะ update ในระบบ  HOSxP

จากนั้นติดต่อพยาบาลซกัประวติัตามห้องตรวจโรค 
                  กรณีผูป่้วยต่างชาติ  ผูป่้วยท่ีไม่มีบตัรประชาชน ( smart card )  
และผูป่้วยท่ีไม่ทราบ เลขบตัรประชาชน  ยงัคงตอ้งติดต่อท่ีห้องบตัร  ซ่ึง
ระบบงานท่ีห้องบตัรผูป่้วยจะไดส้ลิปน าทางเช่นเดียวกบัการใชตู้คิ้ว
อตัโนมติั ส่วนคิวตรวจจะเรียงล าดบัคิวเดียวกนั   จากนั้นติดต่อพยาบาลซกั
ประวติัตามห้องตรวจโรค 
                  ระบบการท างานทุกกรณี   เม่ือมารับบริการจากตูคิ้วอตัโนมติั
หรือติดต่อท่ีห้องบตัร   เม่ือเลือกห้องตรวจโรคแลว้  โปรแกรมจะพิมพส์ลิป
ใบน าทางให้ผูป่้วย     ซ่ึงสามารถใช ้  App Line  ตรวจสอบไดว้า่ปัจจุบนั
พยาบาลเรียกถึงคิวท่ีเท่าไหร่  เหลืออีกก่ีคิวท่ีรอตรวจ  ท าให้ผูป่้วยสามารถ
ตดัสินใจบริหารเวลาเพ่ือไปท ากิจกรรมอ่ืนแทนการนัง่รอได ้

            อยา่งไรก็ตาม  ถึงแมน้จะน าระบบเทคโนโลยดิีจิทลั  มาอ านวยความ
สะดวก   แต่ยงัมีบุคคลบางกลุ่มท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ   จึงจ าเป็นตอ้งมี
เจา้หนา้ท่ีแนะน า  กรณีผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ  มีขอ้สงสยัรายละเอียดการ
เจบ็ป่วยหรืออาการ  ท่ีตอ้งการมารับบริการ  เพ่ือส่งตรวจตามห้องตรวจโรค
และไดพ้บแพทยต์ามอาการอยา่งถูกตอ้งเพ่ือกนัการส่งตรวจผิดห้องตรวจ
โรค 
   เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำง ระบบงำนเดมิและระบบงำนใหม่ 

กำรบริกำรระบบงำนเดมิ กำรบริกำรระบบงำนใหม่ 

1. เขา้แถวรอคิว  รับหมายเลข
แถบสีห้องตรวจโรค 

1.  ยกเลิก ใชส้ลิปคิวแทน 

2. เขา้แถวรอคิวติดต่องาน
ประกนั ตรวจสอบสิทธิ การ
รักษาพยาบาล 

2. ยกเลิก ใชบ้ตัรประชาชน 
( smart  card  ) ตรวจสอบ
จาก สปสช  แทน 

3. เขา้แถวรอคิว ติดต่อห้องบตัร
ส่งตรวจแต่ละห้องตรวจโรค 

3. ยกเลิก  .ใชตู้คิ้วอตัโนมติัส่ง
ตรวจเขา้ระบบ  HOSxP 

4. เขา้แถวรอคิว ชัง่น ้าหนกั วดั
ส่วนสูง วดัความดนัโลหิต 

4. เขา้แถวรอคิว ชัง่น ้าหนกั วดั
ส่วนสูง วดัความดนัโลหิต 

5. รอพยาบาลเรียกคิวซกัประวติั
ตามคิวหมายเลขแต่ละห้องตรวจ
โรค 

5. รอพยาบาลเรียกคิวซกัประวติั
ตามคิวหมายเลขแต่ละห้องตรวจ
โรค 

6. รอเรียกเข้ำพบแพทย์ และรับ
ใบส่ังยำ 

6. รอเรียกเข้ำพบแพทย์ และรับ
ใบส่ังยำ 

7. ช ำระเงนิ  และรอเรียกรับยำ 7. ช ำระเงนิและรอเรียกรับยำ 

8.ส ำรวจควำมพงึพอใจกำรรับ
บริกำร 

8. ใช้  IT ช่วยประมวลผล 

             ผลการด าเนินงาน    ระบบงานใหม่น าเทคโนโลยมีาช่วย  สามารถ
ลดขั้นตอนการด าเนินงานในระบบเดิม  ได ้ 3  ขั้นตอน  คือ 
1. เขา้แถวรอคิวรับหมายเลขแถบสีห้องตรวจโรค 
2. เขา้แถวรอคิว ตรวจสอบสิทธิ การรักษาพยาบาล 
3. เขา้แถวรอคิว ติดต่อห้องบตัรส่งตรวจแต่ละห้องตรวจโรค 
นอกจากนั้นยงัอ านวยความสะดวกในการจดัท าบตัรใหม่กรณีผูป่้วยไม่เคย
มาตรวจและกรณีผูป่้วยนดัสามารถ ส่งตรวจตามห้องตรวจโรคไดต้าม
ระบบนดั  ท าให้ผูป่้วยไดรั้บความสะดวกและลดระยะเวลารอคอยรับ
บริการทั้งระบบตั้งแต่เสียบบตัรประชาชนในตูคิ้วถึงรับยา  ไดถึ้ง  31   นาที 

เปรียบเทยีบผลการด�าเนินงานระหว่าง ระบบงานเดมิ
และระบบงานใหม่

Pintip Saiklang, Automatic queue system

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 32-39, 2020



37

2. การออกแบบโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของฐานข้อมลู

รปูที ่3 ER Diagram

 การท�างานของตู้คิวอัตโนมัติ ออกแบบให้ใช้ข้อมูลจากบัตร
ประชาชน Smart Card ปรบัปรงุข้อมลูในระบบ HOSxP และตรวจ
สอบสทิธกิารรกัษาจาก สปสช บตัรประชาชน 1 ใบ สามารถเสยีบ
ตู้ควิได้หลายครัง้แต่ละครัง้สามารถเลอืกแผนกตรวจได้ 1 แผนก 
โปรแกรมจะล๊อกไม่ให้กดซ�้าแผนกเดียวกันได้ แต่ละแผนก 
มวีนัท�าการได้หลายวนั ผูป่้วยอาจมหีลายสิทธกิารรกัษาพยาบาล 
แต่เลือกใช้บรกิารได้ 1 สิทธ ิ ต่อการส่งตรวจ 1 ครัง้ ใน 1 วัน 
สามารถตรวจมากกว่า 1  แผนกได้

3. การออกแบบรกัษาความปลอดภยั
 การท�างานระบบตูคิ้วอตัโนมตั ิ ท�างานภายใน Local Area 
Network เดียวกนักบั ระบบ HIS ม ี firewall ป้องกันกรณใีช้ 
Internetตรวจสอบสิทธจิาก สปสช  

           
รปูที ่5 การเช่ือมต่อตู้ควิอตัโนมตั ิกบัระบบ HIS ของ
โรงพยาบาล มกีารรกัษาความปลอดภัยโดยใช้ Firewall  

 

2. กำรออกแบบโครงสร้ำงและควำมสัมพนัธ์ของฐำนข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3  ER  Diagram 
การท างานของตูคิ้วอตัโนมติั  ออกแบบให้ใชข้อ้มูลจากบตัร

ประชาชน Smart Card ปรับปรุงขอ้มูลในระบบ HOSxP  และตรวจสอบสิทธิ
การรักษาจาก สปสช   บตัรประชาชน  1  ใบ  สามารถเสียบตูคิ้วไดห้ลายคร้ัง
แต่ละคร้ังสามารถเลือกแผนกตรวจได ้1 แผนก โปรแกรมจะ ล๊อกไม่ให้กด
ซ ้าแผนกเดียวกนัได ้ แต่ละแผนกมีวนัท าการไดห้ลายวนั     ผูป่้วยอาจมีหลาย
สิทธิการรักษาพยาบาล  แต่เลือกใชบ้ริการได ้ 1 สิทธิ ต่อการส่งตรวจ 1  คร้ัง    
ใน 1  วนั สามารถตรวจมากกว่า 1  แผนกได ้

3 .กำรออกแบบรักษำควำมปลอดภยั 
การท างานระบบตูคิ้วอตัโนมติั    ท  างานภายใน Local  Area  

Network เดียวกนักบั  ระบบ HIS มี firewall  ป้องกนักรณีใช ้Internet
ตรวจสอบสิทธิจาก สปสช   
 
 
 
 
 
 
 
            
รูปท่ี 5  การเช่ือมต่อตูคิ้วอตัโนมติั กบัระบบ  HIS ของโรงพยาบาล  มีการ
รักษาความปลอดภยัโดยใช ้ Firewall   

 
รูปท่ี  10  หนา้จอหลกัตูคิ้วอตัโนมติั 

 
รูปท่ี11.กรณีไม่น าบตัรประชาชนมาใชเ้ลขท่ีบตัรประชาชนเพื่อตรวจได ้

 
       รูปท่ี  11   แสดงเมนูหลกั  กรณีนดัมากดเมนู มาตามนดัและรับสลิป 

 
        รูปท่ี  12  กรณีไม่นดัจะแสดงห้องตรวจหลกั   ตามประเภทโรค 

 
          รูปท่ี  13 จะ แสดงห้องตรวจโรคยอ่ย  :  อายรุกรรม 

 
รูปท่ี  14  หนา้จอประเมินความพึงพอใจ 

 
        รูปท่ี  14  ตวัอยา่งสลิปน าทางและขั้นตอนการ Scan ตรวจสอบคิว 

รปูที ่10 หน้าจอหลกัตูคิ้วอตัโนมติั

รปูที ่11 กรณีไม่น�าบตัรประชาชนมาใช้เลขท่ีบตัรประชาชนเพือ่ตรวจได้

รปูที ่11 แสดงเมนหูลกั กรณีนดัมากดเมน ูมาตามนัดและรบัสลปิ

รปูที ่12 กรณีไม่นดัจะแสดงห้องตรวจหลกั ตามประเภทโรค

รปูที ่13 จะแสดงห้องตรวจโรคย่อย : อายุรกรรม

รปูที ่14 หน้าจอประเมินความพงึพอใจ

รปูที ่14 ตวัอย่างสลปิน�าทางและข้ันตอนการ Scan ตรวจสอบคิว
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ผลลัพธ์
 โรงพยาบาลนครพนม เชือ่มระบบเครอืข่ายใช้ server เดยีวกัน
กบัศนูย์สุขภาพ PCC, โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก ซึง่หน่วยงานอยู่ภายนอกโรงพยาบาล ระบบงานใหม่ 
ตดิตัง้ใช้ระบบควิอตัโนมตัเิฉพาะในโรงพยาบาลนครพนม เดอืน 
กรกฎาคม 2562 มผีูรั้บบรกิารทัง้หมด 31,337 ราย เป็นผู้ป่วย
ตรวจทีโ่รงพยาบาลนครพนม จ�านวน 29,515 ราย มผู้ีป่วยใช้ตู้
ควิอัตโนมตัส่ิงตรวจ จ�านวน 14,758 ราย คดิเป็นร้อยละ 49.98
 วนัที ่1-16 สงิหาคม 2562 มผีูร้บับรกิารท้ังหมด 18,746 ราย 
เป็นผู้ป่วยตรวจที่โรงพยาบาลนครพนม จ�านวน 17,476 ราย 
มผีูป่้วยใช้ตูค้วิอัตโนมตัส่ิงตรวจ จ�านวน 10,717 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 61.32
 จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมผู้ป่วย เห็นด้วยกับการ 
ให้บริการตู้คิวอัตโนมัติ จากการประเมินความพึงพอใจการใช้ 
บรกิารตูค้วิอัตโนมตั ิตัง้แต่วนัท่ี 1 – 16 สิงหาคม 2562 จ�านวน  
1,952 ราย ผูป้ระเมินส่วนใหญ่อายุ 50-60 ปี เป็นสทิธิข้์าราชการ
จ่ายตรง พงึพอใจการใช้ตูค้วิอตัโนมัตมิากและมากทีสุ่ด ร้อยละ 
85.40

บทสรุป
 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก โดยใช้ตูค้วิอตัโนมตั ิท�าให้
ผูใ้ห้บรกิารสามารถปฏบัิตงิานได้สะดวก รวดเร็ว ผูป่้วยเห็นด้วย
และพอใจการรบับรกิาร สามารถลดขัน้ตอนและเวลาการรับบริการ
ได้ส�าเร็จ แต่ยงัพบปัญหาผู้ใช้งานไม่ถนดัการใช้ตูค้วิอตัโนมตั ิแก้ไข
โดยใช้เจ้าหน้าที่แนะน�า เพื่อลดความผิดพลาดจากการส่งตรวจ 
ผิดแผนก ท�าให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการพึงพอใจ การพฒันา
ระบบรกิารมปีระสทิธิภาพมากขึน้  
 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้งานตูค้วิอตัโนมตัิ
 1. ปัญหาการตรวจสอบสิทธิและให้สิทธิการรักษาพยาบาล   
กรณมีีใบส่งต่อหรือกรณีอุบัตเิหตตุาม พรบ. บคุคลที ่3 งานประกนั
จะตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาให้สทิธิ โดยเขียนกระดาษโน้ต 
ให้ผู้ป่วย ถอืมาพบเจ้าหน้าทีห้่องบตัรและส่งตรวจตามห้องตรวจ 
ในระบบ HOSxP และให้สิทธิตามหลักฐานที่ปรากฏ แต่เมื่อ 
ปรับกระบวนการลดขัน้ตอน โดยเสยีบบตัรประชาชน กดเลอืก 
ห้องตรวจ แล้วติดต่อพยาบาลซกัประวตั ิ ไม่สามารถตรวจสอบ 
ใบส่งตวัหรอืตรวจสอบการใช้สทิธ ิพ.ร.บ. บคุคลที ่3 ได้
 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา เนือ่งจากตูค้วิไม่สามารถตรวจ
สอบเอกสารได้ จ�าเป็นต้องให้เจ้าหน้าทีง่านประกันตรวจสอบกรณี
ส�าเนาใบส่งต่อ หรือตรวจสอบกรณอีบุตัเิหตจุราจร เพือ่เตรยีม
หลกัฐานประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ต่อไป
 2. ปัญหาการสัง่ Lab กรณีผู้ป่วยนดั ระบบงานเดมิ  เจ้าหน้าท่ี
ห้องบตัรจะส่งตรวจเป็นกลุม่แต่ละห้องตรวจ ตัง้แต่เทีย่งคนืของ 
วันนัด เพื่อให้พยาบาลจุดซักประวัติสามารถสั่ง lab ได้ทันท ี
โดยไม่ต้องรอให้ผู้ป่วยมาถงึ   
 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา พัฒนาโปรแกรมคิวอัตโนมัติ 
ใช้ร่วมกับระบบนดัในโปรแกรม HOSxP เมือ่พยาบาลลงนดัผูป่้วย
และเลอืกรายการสัง่ lab ล่วงหน้าในระบบ HOSxP เมือ่ผูป่้วยมา
รบับรกิารตามวนันดั เสยีบบตัรประชาชน (smart card) ตูค้วิ
อตัโนมตัจิะท�างานเพ่ิมตามรายการสัง่ Lab ล่วงหน้าโดยมข้ีอความ
เตอืนผู้ป่วยว่า “กรณูาตรวจ Lab ก่อนพบแพทย์”
   3. ปัญหาการเลือกห้องตรวจโรค ผิดไม่ตรงกับอาการทีเ่จบ็ป่วย 
ยงัคงมเีจ้าหน้าทีแ่นะน�าผูส้งูอายแุละผูท้ีไ่ม่เคยมารบับรกิาร หากเกดิ
ความเสีย่งส่งตรวจผดิห้องตรวจโรค จะใช้คณุสมบตักิารส่งปรกึษา
ต่อในระบบ HOSxP โดยผู้ป่วยสามารถไปรับบริการห้องตรวจ 
ทีต่รงกับโรคได้เลย ไม่ต้องมาเร่ิมต้นรบับรกิารใหม่
  4. ปัญหาผูป่้วยมาพร้อมกันจ�านวนมากแก้โดย พฒันาระบบ 
จองคิวออนไลน์ (ก�าลงัพัฒนา)

รปูที ่21 กราฟวงกลมแสดงผลการประเมนิ                                                   

รปูที ่18 กราฟแท่งแสดงจ�านวนผูป้ระเมนิตามช่วงอายุ

รปูที ่20 กราฟแท่งแสดงผลการประเมนิตามล�าดับ 
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Introduction
 Anemia is occurring in cancer 30-90% 1. In epithelial 
ovarian cancer, chemotherapy induced anemia is occurring 
in 59%2. Blood transfusion is the first method, the other 
is delay treatment, to corrected anemia in these situations 
but it is not to prevention for the next course of 
chemotherapy. Transfusion takes the risk of infection, 
allergic reactions, decrease time to tumor relapse, reduce 
overall survival3 and need donors. It is many ways to 
prevent anemia in the next chemotherapy such as iron, 
folic supplement, iron sucrose intravenous, erythropoietin or 
decrease dose of chemotherapy. 
       Oral ferrous sulfate and folic acid are not invasive, 
cheaper and effective way to prevention anemia. Iron su-
crose is intravenous, bypass bowel absorption function, form 
with a minimal risk of allergic, anaphylactoid reaction, produce 
oxidative stress and inflammatory response4but can treatment 
anemia in a variety of disease state. Erythropoietin have been 
a successfully to millions of patients worldwide, however 
it is take risk of venous thrombo-embolism (DVT) or more 
rapid tumor progression accept in cases of ovarian cancer 
in condition of higher dose to keep higher hemoglobin level. 
The purpose of this study was to evaluate the most effec-
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