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Predictive model for high cost and complications
in Nephrolithiasis patients

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

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

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

Keywords: Predictive Analysis, Predictive Model in 
Clinical Use, Nephrolithiasis, Highcost Healtcare, 
International Classification of Diseases, Complications 
in Healthcare, Quality Healthcare, Length or Stay
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During 2014 to 2018, there were 4,600 nephrolithiasis 
cases admitted to Nan Hospital. The cost of treatment 
for these cases was over 100 million THB (Thai Baht; 
around 3.4 million USD), which was the highest cost for 
all groups of inpatient cases in Nan Hospital. The average 
cost for each patient was 24,270.48 THB. For patients 
with any complications, the average cost of treatment 
was 47,792.08 THB, or twice the average cost for those 
without complications (22,995.33 THB). These high costs 
of treatment generate a huge burden for Nan Hospital, 
which operates under the universal health care schema 
in Thailand. 
If we can predict which nephrolithiasis patients will yield 
a high cost of treatment, we will be able to identify Correspondence: Wansa Paoin, wansa@tmi.or.th, 

Thai Medical Informatics Association
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the factors that affect high-cost risk. Then, root causes 
analysis should be conducted, and preventive actions 
could be taken to reduce the risks for the patient, as 
well as reducing the burden for the hospital.

BACKGROUND
Nan Hospital Information System
Nan Hospital is a 502-bed public hospital in the Nan 
province in northern Thailand. All inpatient admission 
diagnoses and operations must be summarized by med-
ical doctors within 7 days after the patient was discharged 
from the hospital. The medical doctors have to classify 
all patient diseases into four categories based on Thailand’s 
standard discharge summarization handbook for doctors 
(Bureau of Policy and Strategy [BPS], 2009):
 1. Principal Diagnosis: a disease that was the reason 
for admission; 
 2. Comorbid Conditions: all underlying diseases of the 
patient;
 3. Complications: all major illnesses that happened 
after admission; or
 4. Other Diagnosis: other trivial diseases. 

All types of diagnoses must be coded by a clinical 
coder into ICD-10 codes within 14 days after discharge. 
All ICD-10 codes must be entered into the hospital 
information system within 30 days after discharge.
The Nan Hospital information system was custom built 
by a team of programmers in 2000. In 2015, the system 
was upgraded to comply with the standard 43 datasets, 
as announced by the Ministry of Public Health, Thailand 
(BPS, 2015), to be used by all public hospitals. 
The important table includes admission data (identification 
key, sex, date of birth, dates of admission and discharge, 
cost of treatment for each episode) and ICD-10 codes 
(identification key; ICD-10 codes for principle diagnosis, 
comorbid conditions, complications, other diagnoses).
Nan inpatient data warehouse is another database system 
which imported selected tables with diagnoses, procedures, 
drugs, treatment costs and charges information for each 
inpatient from main hospital database into the warehouse. 
The data scientists use this warehouse for analysis and 
report the result to hospital management board 
every month. The data in the warehouse were updated  
monthly.

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

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

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

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

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

CONCLUSION
Our study evaluated the predictive model using data from 
real cases. This differs from previous studies. For 
example, Lie et al. (2018) used a Bayesian multi-task 
and feature relationship leaning approach to predict 
complications among patients with diabetes mellitus type 2 
as the underlying disease. They found that age, 
electrolyte disorders, and insulin treatment were the 
top-three most common risks for complications, such as 
retinopathy, nephropathy, and neuropathy. This prediction 
model was evaluated using testing data, and there was 
no mention of treatment guidelines adaptation.
Thompson, Whitaker, Kohli, and Jones (2019) used 
clinical data from patients with chronic diseases with 
claim data from Vermont and predicted cases with high 
probabilities of producing high-cost outcomes. Patients 
with high risks received personalized treatment protocols 
in a Patient-Center Medical Home (PCMH) program. 
Initial outcomes revealed some cases with lower costs 
and that complications could be reduced, as well.
Hilbert, Zasadil, Keyser, and Peele (2017) used 1-year patient 
discharge data (~80,000 cases) from California inpatient 
databases to build a decision tree as a model to predict 
readmission risk for patients with acute myocardial infarction, 
heart failure, and pneumonia. Despite its medium predictive 
value, the decision tree had advantages in terms of 
transparency, interpretability, and adaptability. However, no 
report on real use of the tool was found. 
The predictive model for nephrolithiasis patients could be 
used successfully to decrease costs of treatment in Nan 
Hospital with no impact on quality of care. The 
complication rates did not change. Length of stay might 
increase slightly, but this had no effect on patient 
safety or quality of care.

This study indicates that more clinical data in Nan 
Hospital should be analyzed, and more predictive models 
should be created, to improve quality of clinical cares for 
some major diseases. In the near future, a framework 
that supports clinical data-driven improvements of 
healthcare quality should be established, as suggested 
by some studies (AbdelRahman et al., 2020; Talaei-Khoei, 
Tavana, & Wilson, 2019; Kamble, Gunasekaran, Gaswami, 
& Manda, 2019).
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Abstract
Thailand's Personal Data Protection Act B.E. 2562 
imposes the directives to organizations that collect, 
publish, proceed or make use of personal data to protect 
the rights of the personal data subject. However, 
an assessment of whether an organization is able to 
handle personal data in accordance with the Act, a PDPA 
noncompliance identifying is required. This research 
presents a 6-step sample guideline for health IT service 
providers to assess PDPA compliance. This guideline 

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

Keywords: PDPA; Self-Assessment Guideline; PDPA 
Compliance
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บทน�ำ
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
(Personal Data Protection Act : PDPA) เป็นกฎหมายท่ีมี
วัตถปุระสงค์เพือ่ คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลให้การประมวลผล
ข้อมลูส่วนบุคคลขององค์กรใดใดท่ีมกีารด�าเนนิการกบัข้อมลูส่วน
บคุคลของผูบ้รโิภค ต้องชอบด้วยกฎหมาย เพือ่ปกป้อง “บคุคล” 
จากผลร้ายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการจัดการและการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล [1] โดยจะมีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 
 ผูใ้ห้บรกิารไอทีด้านสาธารณสุขถูกจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีต้องปฏบัิติ
ตามพ.ร.บ.ฉบบันี ้เนือ่งจากข้อมลูสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ข้อมลู
การแพทย์ (กรุป๊เลือด) ข้อมลูประวัตกิารวัดค่าสุขภาพ (ชีพจร 
ความดันโลหติ) ข้อมลูโรคประจ�าตวั ข้อมลูการทานยา และ 
ข้อมลูบางส่วนถอืเป็นข้อมลูท่ีมคีวามละเอียดอ่อน (Sensitive 
Personal Data) การเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมลูดังกล่าว
จะมหีลักการท่ีเข้มงวดกว่าข้อมลูส่วนบคุคลท่ัวไป [1]

 ในปัจจบุนั พบว่ามบีรษัิทภาคธรุกจิเสนอวิธกีารลัดในการจดั
ท�าให้องค์กรท่ีไม่พร้อมเรือ่งการจดัการข้อมลูส่วนบคุคลเพือ่ให้

กรณีศึกษาการประเมินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของระบบหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ

ทรงศักดิ์ รองวิริยะพำนิช, พัชรัตน์ มีมะโน
สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูน้พินธป์ระสานงาน: ทรงศักด์ิ รองวิรยิะพานชิ, songsak_r@
sci.tu.ac.th, สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

บทคัดย่อ
พระราชบัญญตัคุ้ิมครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ.๒๕๖๒ ก�าหนด
หลักเกณฑ์ให้องค์กรท่ีมีการจัดเก็บ เปิดเผย ประมวลผล 
ใช้ประโยชน์จากข้อมลูส่วนบคุคล ต้องด�าเนนิการเพือ่ปกป้อง
สิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล อย่างไรกดี็ การประเมนิว่า
องค์กรสามารถจดัการข้อมลูส่วนบุคคลได้สอดคล้องกบัพ.ร.บ. 
หรอืไม่ จ�าเป็นต้องมกีารประเมนิการหาจดุบกพร่องท่ีไม่เป็นไป
ตามข้อก�าหนดในพ.ร.บ. งานวิจยัฉบับนีน้�าเสนอตวัอย่างแนวทาง
การประเมนิการปฏบัิตติามพ.ร.บ.ท่ีประกอบด้วยขัน้ตอน 6 ขัน้ตอน
โดยยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาการประเมินระบบหุ่นยนต์ดูแล 

ผูสู้งอาย ุเพือ่ให้องค์กรผูใ้ห้บรกิารไอทีด้านสาธารณสุขใช้ในการ
ประเมนิตนเองและปรบัปรงุกระบวนการจดัการข้อมลูส่วนบคุคล

ค�ำส�ำคัญ: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทาง
การประเมนิตนเอง การปฏบิตัติามพระราชบัญญตัิ

วันท่ีรบัต้นฉบับ 23 มนีาคม 2564; วันท่ีตอบรบั 25 พฤษภาคม 
2564  

Songsakdi Rongviriyapanish, et al. PDPA compliance of the elderly care robot

สามารถผ่านข้อก�าหนดตามพ.ร.บ.ได้ [2] โดยสร้างหน้าเว็บ
อัตโนมตัเิพือ่แสดงรายละเอียดการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ
องค์กร (Privacy Policy) ตามท่ีพ.ร.บ.ก�าหนดและให้เจ้าของ
ข้อมลูรบัทราบ ยอมรบัให้ความยนิยอมหรอืปฏเิสธผ่านหน้าเว็บ 
ซึง่การด�าเนนิการในลักษณะดังกล่าวเป็นเพยีงการท�าให้มเีอกสาร
ตามพ.ร.บ.ก�าหนดเท่านัน้ ผูร้บับรกิารจะไม่ได้รบัประโยชน์ตาม
เจตจ�านงค์ของพ.ร.บ.ท่ีต้องการให้เกดิคุณสมบตั ิ3 ประการคือ 
1) สิทธขิองเจ้าของข้อมลูในการยอมรบัหรอืปฏเิสธเงือ่นไขการ
จดัการข้อมลูส่วนบุคคลโดยยงัสามารถได้รบับรกิาร (Consumer 
Empowerment) [3] 2) ความรบัผดิชอบขององค์กรท่ีเกบ็ข้อมลู 
ให้มกีารเกบ็ท่ีปลอดภยั ชดเชยความเสียหายกรณมีกีารรัว่ไหล
ของข้อมลู (Company Accountability) [3] 3) การจดัการข้อมลู
ส่วนบคุคลต้องอยูบ่นหลักการความจ�าเป็น คือประมวลผลข้อมลู
เท่าท่ีจ�าเป็น และเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ท่ีตกลงกบัเจ้าของข้อมลู 
หลักความโปร่งใสและความเป็นธรรม คือ ต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมลูทราบว่ามกีารประมวลผลข้อมลูและบนัทึกไว้ พร้อมแจ้ง
วัตถปุระสงค์และระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ข้อมลู และหลัก
ความปลอดภยั คือ ต้องใช้มาตรการรกัษาความปลอดภยัท่ีเหมาะ
สมกบัการคุ้มครองข้อมลู [4]

 งานวิจยัฉบบันีจ้งึขอน�าเสนอตวัอย่างแนวทาง 6 ขัน้ตอน 
ในการประเมนิการปฏบัิตติามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
(PDPA Compliance Checking) ท่ีเป็นผลจากการศึกษาและ
วิเคราะห์ค�าอธบิายพ.ร.บ.ท่ีเผยแพร่ไว้หลายแหล่งข้อมลูและจาก
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การถอดความรู้จากการตรวจกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบรษัิทผูผ้ลิตหุน่ยนต์ดูแลผูสู้งอาย ุแนวทางตวัอย่างท่ี
น�าเสนออาจน�าไปใช้ประเมินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ
องค์กรท่ีให้บรกิารไอทีด้านสาธารณสุข เพือ่น�าไปสู่การปรบัปรงุ
การจดัการข้อมลูส่วนบคุคลขององค์กรให้เป็นไปตามพ.ร.บ.และ
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามเจตจ�านงค์ของพ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลท้ัง 3 ประการ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	 A.	 ข ้อก�ำหนดตำมพ.ร.บ.คุ ้มครองข ้อมูลส ่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ [1] ยดึเนือ้หา
มาจาก General Data Protection Regulation หรอื GDPR 
ของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
แยกหัวข้อท่ีส�าคัญของพ.ร.บ.ออกเป็น 4 หัวข้อ [1] ดังนี้ 
1) ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทละเอียดอ่อน โดย ข้อมลูส่วนบคุคลหมายถงึ ข้อมลูใดๆ 
ท่ีระบุไปถงึ “เจ้าของข้อมลู” (Data Subject) ได้ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางอ้อม โดยไม่รวมถงึข้อมลูของผูท่ี้ถงึแก่กรรม ส่วนข้อมลู
ประเภทละเอียดอ่อนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสุ่มเส่ียงต่อการ 
ถกูใช้ในการเลือกปฏบัิตอิย่างไม่เป็นธรรม จ�าเป็นต้องด�าเนนิการ
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ เช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ 
ความคิดเหน็ทางการเมอืง ความเช่ือในลัทธ ิศาสนาหรอืปรชัญา 
พฤตกิรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมลูสุขภาพ ความพิการ 
หรอืข้อมลูสุขภาพจติ ข้อมลูสหภาพแรงงาน ข้อมลูพนัธุกรรม
ข้อมลูชีวภาพ 2) สิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิ
ในการได้รบัแจ้ง ในการเข้าถงึข้อมลูส่วนบุคคล ในการขอลบหรอื
ท�าลาย เป็นต้น 3) หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของผูค้วบคุมและ
ผูป้ระมวลผลข้อมลู ในทางกฎหมายการก�าหนดผูค้วบคุมและ 
ผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ถอืเป็นการก�าหนดผูร้บัผดิชอบ
ทางแพ่งและทางอาญาเมือ่เกดิความเสียหายขึน้กบัเจ้าของข้อมลู
ส่วนบุคคล ผูค้วบคุมข้อมลูส่วนบุคคล (Data Controller) [3] 

คือ บุคคลหรอืนติบุิคคลซ่ึงมอี�านาจหน้าท่ีตดัสินใจเกีย่วกบัการ
เกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล เช่น หน่วยงาน
ของรฐั หรอืเอกชนโดยท่ัวไป ท่ีเกบ็รวบรวม ใช้หรอืเปิดเผย
ข้อมลูส่วนบคุคลของประชาชนหรอืลูกค้าท่ีมาใช้บรกิาร ผูค้วบคุม
ข้อมลูส่วนบุคคลมหีน้าท่ีส�าคัญ เช่น จดัให้มมีาตรการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ด�าเนินการเพื่อป้องกันมิให ้
ผู้อื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ แจ้งเหตุการ
ละเมดิข้อมลูส่วนบคุคลให้ส�านกังานคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
ทราบภายใน 72 ช่ัวโมงนับแต่ทราบเหตุ แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Data Protection Officer) เพือ่ตรวจ
สอบการด�าเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรว่า 
เป็นไปตามกระบวนการและนโยบายท่ีองค์กรได้วางไว้ เป็นต้น 
ส่วนผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล (Data Processor) [3] คอื 

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด�าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ 
หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลตามค�าส่ังหรอืในนามของผูค้วบคุม
ข้อมลูส่วนบุคคล ผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลมหีน้าท่ีหลัก คือ 
ด�าเนินการตามค�าส่ังท่ีได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เท่านั้น เว้นแต่ค�าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4) ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลซึ่งเป็นเหตุผลของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยฐานความยนิยอม เป็นเหตผุลท่ีเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลให้
ความยนิยอมอนญุาตให้ประมวลผลข้อมลูได้ แต่หากไม่ใช้ฐาน
ความยนิยอม ยงัสามารถประมวลผลข้อมลูได้หากเหตผุลอยูใ่น
ฐานอ่ืนท่ีกฎหมายอนญุาตไว้ [4] จากความเข้าใจเรือ่งฐานใน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สรุปได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่ีถูกน�ามาใช้ประโยชน์ไม่จ�าเป็นต้องมาจากการได้รับความ
ยนิยอมพยีงอย่างเดียว 

แนวทำงกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล	(PDPA	Compliance	Checking)
 ท่ีมาของแนวทางตวัอย่างการประเมนิ 6 ขัน้ตอน ท่ีน�าเสนอ
ในงานวิจัยนี้มาจากการวิเคราะห์หัวข้อหลักท่ีองค์กรท่ีมีการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลจ�าเป็นต้องจัดการเพื่อให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [8] และ จากการรวบรวม 
ผลการวิเคราะห์พ.ร.บ.จากหลายแหล่งข้อมลู [1,3,4] สรปุได้ว่า 
หัวข้อหลักที่พ.ร.บ.ก�าหนดจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ
ข้อมลู (Procedure) นโยบายท่ีเกีย่วข้องกบัข้อมลูอย่างมรีะบบ 
(Policy) การก�ากบัดูแลข้อมลูตัง้แต่การเกดิของข้อมลู การจดัเกบ็ 
การวิเคราะห์ การท�าลาย การเข้าถงึ การรกัษาความปลอดภยั 
และการน�าไปใช้ โดยให้ความส�าคัญท้ังในมมุกระบวนการ บุคลากร 
และเทคโนโลย ี ซึง่สอดคล้องกบั การจดัท�าธรรมาภบิาลข้อมลู 
(Data Governance) [9] นอกจากนัน้พ.ร.บ.ยงัก�าหนดการ
คุ้มครองสิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล
 ในงานวิจยันีเ้สนอตวัอย่างแนวทางการประเมนิการจดัการ
ข้อมลูส่วนบุคคลขององค์กรว่าเป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลู
ส่วนบุคคลพ.ศ.๒๕๖๒ หรอืไม่นัน้ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน 
ซึง่จะครอบคลุมเรือ่งการจดัท�าธรรมาภบิาลข้อมลูและการปกป้อง
สิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล มรีายละเอียดดังนี้
 1. การประเมนิมาตรการทางเทคโนโลยท่ีีใช้เพือ่คุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์จากสถาปัตยกรรมระบบ (System) 
เครอืข่าย (Network) สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software 
Architecture)
 a.  ให้องค์กรผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขระบุข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีองค์กรจดัการ(Data Identification and Classification) 
พร้อมระบุมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีใช้คุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบคุคลแต่ละรายการ (มาตรการทางกายภาพ มาตรการ 
ทางเทคโนโลยโีดยใช้ซอฟต์แวร์หรอืฮาร์ดแวร์หรอืการออกแบบ
ระบบเครอืข่าย) และประเมนิว่ามาตรการท่ีใช้เหมาะสมหรอืไม่
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ภาพท่ี 5 การขอข้อมลูผูร้บับรกิารเพิม่เตมิ

 b. ให้องค์กรระบุมาตรการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู
บันทึกการท�างานของระบบ (Application Log)
 c. ให้องค์กรระบนุโยบายการจดัเกบ็ข้อมลูโดยใช้คุกกีห้รอื
เซสชันหรือวิธีการอ่ืนท่ีแอพพลิเคชันใช้ในการบันทึกข้อมูล
ระหว่างประมวลผลพร้อมวิธีป้องกนั
 d. กรณมีกีารโอนข้อมลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศหรอื
องค์การระหว่างประเทศ เช่น การส�ารองข้อมลูไปเกบ็ท่ีคลาวด์ 
ให้ประเมนิมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูของผูใ้ห้บรกิารคลาวด์
หรอืองค์กรในต่างประเทศ
 2. การประเมนิการธรรมาภบิาลข้อมลู (Data Governance) 
หมายถึงการประเมินกระบวนการจัดการข้อมูล การก�าหนด
ความรบัผดิชอบในการจดัการข้อมลูในองค์กร สิทธกิารเข้าถงึ
ข้อมลูแต่ละประเภท 
 a.  ให้ประเมนิว่าองค์กรมกีารระบขุ้อมลูส่วนบคุคลท่ีมกีาร
รวบรวม จดัเกบ็ ประมวลผล ใช้ประโยชน์ แจ้งวัตถปุระสงค์ 
การใช้ ระยะเวลา ก�าหนดต�าแหน่งบคุลากรท่ีสามารถเข้าถงึ
ข้อมลูอย่างชัดเจนหรอืไม่ และองค์กรใช้ฐานใด (ฐานสัญญา 
จดหมายเหต/ุวิจยั ฐานความยนิยอม ฐานระงบัอันตรายต่อชีวิต/
ร่างกาย/สุขภาพ ฐานอ�านาจรัฐหรือภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานปฏบิตัติาม
กฎหมาย) ในการอนุญาตให้รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล 
ใช้ประโยชน์ พจิารณาแต่ละขัน้ตอนในวงจรชีวิต (Software 
Development Life Cycle) โดยเฉพาะขัน้ตอนการทดสอบ 
การบ�ารงุรกัษา การให้บรกิาร ว่ามโีอกาสท่ีข้อมลูจะรัว่ไหลหรอืไม่
 b. ตรวจสอบว่าข้อมลูส่วนบุคคลของผูเ้ยาว์หรอืของผูพ้กิาร
ท่ีไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง มีการให้ความ
ยนิยอมโดยผูป้กครองของผูเ้ยาว์หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมของ 
ผูพ้กิารหรอืไม่
 c. ประเมินว่ามีการแต่งตั้งและระบุหน้าท่ีของผู้ควบคุม
ข้อมลูส่วนบุคคลและผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลหรอืไม่ และ
ผู้ปฎิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกแต่งตั้งเป็น 
ผูป้ระมวลข้อมลูส่วนบุคคลโดยผูค้วบคุมข้อมลูส่วนบคุคล และ  
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท�าหน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะท่ีได ้
รบัมอบหมายจากผูค้วบคุมข้อมลูส่วนบคุคลหรอืไม่ 
 d. ประเมินสิทธิท่ีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับว่า
เป็นสิทธิเท่าท่ีจ�าเป็นส�าหรับท�าหน้าท่ีผู ้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลเหรอืไม่ 
 e. ประเมนิว่ามกีระบวนการตดิตามตรวจสอบ (Monitor)
ให้มกีารจดัการข้อมลูส่วนบคุคลอย่างท่ีควรจะเป็น เช่น ลบข้อมลู
เมือ่หมดระยะเวลาท่ีเจ้าของข้อมลูให้ความยนิยอม การเฝ้าระวัง
เหตกุารณ์ผดิปกตท่ีิเกีย่วข้องกบัข้อมลูส่วนบุคคล มกีารทบทวน
มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัให้มคีวามเหมาะสมเสมอ
 3. การประเมนิกระบวนการจดัการสิทธิของเจ้าของข้อมลู 
(Data Subject Right) 
 a. ให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการรวบรวม จัดเก็บ 

เปิดเผย ประมวลผลข้อมลู การใช้ประโยชน์ข้อมลูส่วนบคุคล 
โดยผูร้บับรกิารยงัสามารถได้รบับรกิารแม้จะมกีารปฏเิสธไม่ให้
ความยนิยอม
 b. สิทธิในการคัดค้าน ห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
 c. แจ้งให้ทราบรายการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกรวบรวม 
จดัเกบ็ ประมวลผล ใช้ประโยชน์ และ วัตถปุระสงค์ ระยะเวลา
ท่ีจดัเกบ็ (Right to be Informed)
 d. มีช่องทางในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดเก็บให้มี
ความถกูต้อง (Right to Rectification) ขอยตุกิารให้ความ
ยนิยอม (Right to Withdraw Consent) ขอลบข้อมลู (Right 
to Erasure) มช่ีองทางยืน่ค�าร้องต่อผูค้วบคุมข้อมลูส่วนบคุคล
 e. สิทธิในการเข้าถงึข้อมลูส่วนบุคคล (Right of Access) 
โดยเจ้าของข้อมลูและสามารถขอส�าเนาข้อมลูส่วนบคุคลของตน
ท่ีจดัเกบ็ในระบบ
 f. สิทธใินการให้โอนย้ายข้อมลูส่วนบคุคล (Right to Data 
Portability) ไปยงัผูใ้ห้บรกิารรายอ่ืน
 g. สิทธท่ีิจะไม่ใช้การตดัสินใจโดยอัตโนมตัใินการประมวลผล
ข้อมลู (Right Not to be Subject to Automated Individual 
Decision-Making, including Profiling) [5]
 4. การประเมนิข้อก�าหนดการปฏบิตังิานของบุคลากรให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกบัพ.รบ.การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล
 a. ประเมินข้อก�าหนดท่ีแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและ
ปฏบิตัติามเรือ่งการไม่จดัเกบ็ รวบรวม เปิดเผย ประมวลผล 
ใช้ประโยชน์ข้อมลูส่วนบคุคลของผูร้บับรกิารนอกเหนอืขอบเขต
ท่ีได้รบัมอบหมายจากผูค้วบคุมข้อมลู
 b. ประเมินกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามท่ี
ก�าหนด
 5. การประเมินนโยบายและมาตรการรับมือกรณีเกิด
เหตกุารณ์การรัว่ไหล (Data Breach Response Procedure) 
 a. ให้องค์กรแสดงขัน้ตอนการด�าเนนิการเมือ่เกดิเหตกุารณ์
ผดิปกตท่ีิเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบุคคล โดยมกีารระบุผูร้บัผดิชอบ
หลักในการจัดการเหตุการณ์ ต้องมีขั้นตอนการวิเคราะห์ผล 
กระทบ การแจ้งผลกระทบให้แก่เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลภายใน 
72 ช่ัวโมง
 b. ประเมนิการรบัรูก้ระบวนการจดัการเหตกุารณ์ผดิปกติ
ของผูป้ฏบิตังิานท่ีเกีย่วข้องกบัข้อมลูส่วนบุคคล
 c. ประเมนิการมมีาตรการท่ีใช้เฝ้าระวังเหตกุารณ์ผดิปกติ 
(Incident Monitoring)
 6. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment)
 a. ระบคุวามเส่ียงท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น มาตรการ
ป้องกันความปลอดภัยยังไม่เพียงพอส�าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
บางประเภท หรอื มาตรการปกป้องไม่ให้เกดิการรัว่ไหลข้อมลู
ยงัไม่ครอบคลุมกรณกีารรัว่ไหลจากระบบเครอืข่ายภายในองค์กร
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 b. ระบุแผนการจัดการความเส่ียงท่ียังหลงเหลือประเมิน
แผนการจดัความเส่ียงว่าอยูใ่นระดับท่ีรบัได้หรอืไม่

กรณีศึกษำกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของระบบหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอำยุ
 ในงานวิจัยนี้ ขอยกตัวอย่างระบบหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ 
เป็นกรณีศึกษาเพื่อแสดงการประเมินการปฏิบัติตามพ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลตามแนวทาง 6 ขัน้ตอน โดยผูวิ้จยั
ด�าเนนิการประเมนิป็น 3 รอบคือ 1) ให้บรษัิทผูผ้ลิตหุน่ยนต์
จดัเตรยีมข้อมลูก่อนรบัการประเมนิโดยพจิารณาตามแนวทาง
การประเมนิ 2) ผูวิ้จยัประเมนิระบบหุน่ยนต์ดูแลผูสู้งอายตุาม
แนวทาง 6 ขัน้ตอนโดยตรวจจากเอกสารการน�าเสนอ จากระบบ
หุ่นยนต์จริง และจากเข้าตรวจสอบกระบวนการท�างานจริง 
3) ผูวิ้จยัสรปุส่ิงท่ีบรษัิทไม่ได้ด�าเนนิการให้เป็นไปตามพ.ร.บ. 
น�าไปปรบัปรงุ ผลจากการประเมนิการปฏบัิตติามพ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลระบบหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ และการน�าผล 
การประเมินไปปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นปัจจยัส่วนหนึง่ท่ีท�าให้บรษัิทสามารถน�าหุน่ยนต์ขึน้ทะเบียน
นวัตกรรมได้ส�าเรจ็
 ระบบหุน่ยนต์ท่ีถกูประเมนิ เป็นหุน่ยนต์ท่ีถกูใช้งานร่วมกบั
โปรแกรมมือถือเพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถส่ังการหุ่นยนต์ 
ได้จากทางไกล สามารถตดิต่อผูสู้งอายไุด้ผ่านVDO Call จาก
อุปกรณ์มอืถอื สามารถเรยีกผูดู้แล แจ้งเตอืนเมือ่ผูสู้งอายหุาย
ไปจากกล้อง สามารถตัง้เตอืนการทานยา เป็นต้น นอกจากนัน้
บรษัิทผูผ้ลิตหุน่ยนต์มแีผนกบรกิารลูกค้าหลังการขายท่ีรบัซ่อม
หุน่ยนต์และบรกิารลูกค้าท้ังส่วนการใช้โปรแกรมและการจดัการ
ค�าร้องของลูกค้า จากการประเมนิ 6 ขัน้ตอน ผลท่ีได้เป็นดังนี้ 
 1) ผลการประเมนิมาตรการทางเทคโนโลยท่ีีใช้เพือ่คุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล a) ข้อมลูในระบบหุน่ยนต์ท่ีจดัเป็นประเภท
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูล Profile ของผู้สูงอายุ เช่น 
หมายเลข Serial No. ของหุน่ยนต์ ช่ือนามสกลุ รปู เบอร์โทรศัพท์ 
ส่วนข้อมลูส่วนบุคคลท่ีมคีวามละเอียดอ่อน (Sensitive Personal 
Data) ได้แก่ ข้อมลูโรคประจ�าตวั ข้อมลูยาท่ีทานประจ�า [6]

มีการใช้มาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลท้ังการท�า 
Pseudonymization คือ จ�าเป็นต้องรูท้ั้ง Serial No. ของหุน่ยนต์
และรหสัผูสู้งอายใุนการระบุตวัตนผูสู้งอายไุด้ และ ใช้มาตรการ
ทางเทคโนโลยเีพือ่จ�ากดัสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมลูจรงิโดยต้องต่อ 
VPN และผ่านการเรยีกใช้ API หรอื เฉพาะผูม้สิีทธบิทบาท 
root เท่านัน้ b) ไม่มกีารจดัเกบ็ข้อมลูในรปูแบบคุกกีห้รอื เซสชัน 
c) มเีฉพาะการจดัเกบ็ Log การท�างานของระบบเป็นไฟล์ซ่ึงมี
ข้อมลู Serial No. หุน่ยนต์ท่ีสามารถใช้ในการระบตุวัตนของ 
ผูสู้งอาย ุd) มกีารย้ายข้อมลูไปต่างประเทศ โดยท�าการส�ารอง
ข้อมลู Log การท�างานและไฟล์รปูภาพไปท่ีเครือ่งแม่ข่ายของ 
ผูใ้ห้บรกิาร Microsoft Azure ซ่ึงผ่านมาตรฐาน GDPR

 2) ผลการประเมนิการธรรมาภบิาลข้อมลู (Data Gover-
nance) a) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุและผู้ดูแล มีการ 
จัดเก็บ รวบรวม เปิดเผยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ดูแลท่ีได้รับ 
ค�ายนิยอมจากผูสู้งอาย ุหรอืผูแ้ทน มกีารก�าหนดระยะเวลาการ
จดัเกบ็จนกว่าผูสู้งอายจุะยกเลิกการใช้ระบบหรอืร้องขอให้มกีาร
ลบหรือกด Reset ระบบหุ่นยนต์ใหม่ มีการก�าหนดสิทธิ 
ให้บคุลากรเข้าถงึฐานข้อมลูจรงิของผูสู้งอาย ุต�าแหน่งท่ีท�าหน้าท่ี
บ�ารงุรกัษาฐานข้อมลูจะท�าได้แค่การส�ารองฐานข้อมลูและกูคื้น
ข้อมลูเท่านัน้ องค์กรใช้ฐานความยนิยอมและฐานสัญญาเท่านัน้
ในการเข้าถงึข้อมลู การประมวลผล การจดัเกบ็ ข้อมลูส่วนบุคคล 
พนักงานทดสอบระบบหรือพนักงานพัฒนาระบบจะต้องสร้าง
ข้อมลูส�าหรบัการทดสอบชุดใหม่ ขัน้ตอนการ Support พนกังาน
จะเช่ือมต่อ VPN เข้าหุน่ยนต์ได้แต่ VPN Account ท่ีใช้จะไม่
สามารถเข้าถงึข้อมลู Log บนหุน่ยนต์ b) มกีารตรวจสอบ 
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมในการด�าเนนิการแทนผูสู้งอายใุนช่วงเปิดใช้
บริการหุ่นยนต์และให้ความยินยอมได้ผ่านแบบฟอร์มเอกสาร 
c) ในองค์กรไม่มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ 
ผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล เพือ่ให้ผ่านพ.ร.บ. องค์กรได้แต่ง
ตั้งให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ
บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ประมวล
ข้อมลูส่วนบุคคล d) สิทธใินระบบหุน่ยนต์มเีพยีง ต�าแหน่งท่ี
จ�ากัดท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลจริงของผู้สูงอายุบนเครื่องแม่ข่าย 
และบนหุน่ยนต์ e) องค์กรมกีารกระบวนการในการรบัแจ้งขอ
แก้ไข ลบ ข้อมลูส่วนบุคคลตามค�าร้องขอทางโทรศัพท์หรอืผ่าน
แบบค�าร้อง แต่องค์กรส่วนมากมักขาดกระบวนการติดตาม
จดัการข้อมลู เช่น การลบข้อมลูเมือ่หมดระยะเวลาท่ีได้รบัความ
ยนิยอม ขาดเครือ่งมอืช่วยเฝ้าระวังเหตกุารณ์ผดิปกตท่ีิเกีย่วข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคล มีการมอบหมายให้บุคลากรต�าแหน่ง 
System Engineer เสนอมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
ท่ีเหมาะสม แต่ขาดกระบวนการทบทวนมาตรการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัให้มคีวามเหมาะสม 
 3) ผลการประเมินกระบวนการจัดการสิทธิของเจ้าของ
ข้อมลู (Data Subject Right) a) มหีน้าจอบนหุน่ยนต์และบน
โปรแกรมมือถือเป็นช่องทางให้เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม 
หรอืปฏเิสธการจดัเกบ็ เปิดเผย ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 
ในเอกสารการเปิดใช้งานระบบและบนหน้าจอโปรแกรมมีการ
แจ้งท่ีตดิต่อบรษัิทส�าหรบัขอให้ด�าเนนิการส�าเนาโอนย้าย คัดค้าน
การประมวผลข้อมลู แจ้งมใิห้มกีารประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 
b) โปรแกรมมือถือเปิดให้ใช้แก้ไข ลบข้อมูลส่วนบุคคลได ้
c) การยุติการเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วนไม่สามารถท�าได ้
เมือ่ยตุกิารใช้บรกิารจงึจะยตุกิารเปิดเผยข้อมลูท้ังหมด d) โปรแกรม
และหุน่ยนต์ไม่สามารถให้ผูร้บับรกิารเลือกท่ีจะไม่ใช้การตดัสินใจ
โดยอัตโนมตัใินการประมวลผลข้อมลู
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 4) ผลการประเมนิข้อก�าหนดการปฏบัิตงิานของบุคลากร 
a) องค์กรมกีารก�าหนดข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 
(Non Disclosure Agreement) และ การไม่น�าข้อมลูส่วนบุคคล
ของผูร้บับรกิารไปใช้นอกเหนอืหน้าท่ีความรบัผดิชอบในสัญญาจ้าง 
b) องค์กรขาดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จงึขาด
การตรวจสอบการปฏบิตังิานของบุคลากรท่ีเกีย่วข้องกบัข้อมลู
ส่วนบุคคลว่าเป็นไปตามท่ีก�าหนดหรอืไม่
 5) ผลการประเมินนโยบายและมาตรการรับมือกรณีเกิด
เหตกุารณ์การรัว่ไหล (Data Breach Response Procedure) 
a) องค์กรขาดการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการท่ีชัดเจน 
เมือ่เกดิเหตกุารณ์ผดิปกตท่ีิเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบคุคล 
b) บุคลากรในองค์กรไม่ทราบกระบวนการในการจดัการเหตกุารณ์
ผดิปกต ิยงัขาดการจดัการผลกระทบ และขาดนโยบายท่ีชัดเจน
ให้แจ้งเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล c) องค์กรขาดเครือ่งมอืท่ีใช้ช่วย
ในการเฝ้าระวังเหตกุารณ์ผดิปกติ
 6) การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) a) ความเส่ียง
ท่ียงัหลงเหลือท่ีควรจดัการ ได้แก่ มาตรการป้องกนัข้อมลูส่วน
บุคคลท่ีมคีวามละเอยีดอ่อน เช่น ช่ือยา โรคประจ�าตวั มาตรการ
ปกป้องไม่ให้เกดิการรัว่ไหลข้อมลูยงัไม่ครอบคลุมกรณกีารรัว่ไหล
จากระบบเครอืข่ายภายในองค์กร การขาดการทบทวนมาตรการ
ความปลอดภยัให้มคีวามเหมาะสม b) แผนการจดัการความเส่ียง 
คือเพิม่การเข้ารหสัข้อมลู (Encryption) ส�าหรบัข้อมลูส่วนบุคคล
ท่ีมคีวามละเอียดอ่อน ใช้โพรโตคอล HTTPS ในการส่ือสาร
ภายใน และเพิม่นโยบายการทบทวนมาตรการความปลอดภยั
เป็นประจ�าทุกปี

บทสรุป
 งานวิจยันีไ้ด้เสนอตวัอย่างแนวทางการประเมนิการปฏบิตัิ
ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน 
โดยแนวทางท่ีน�าเสนอได้จากการประเมนิหุน่ยนต์ดูแลผูสู้งอายุ
ให้สามารถผ่านการขึน้ทะเบยีนนวัตกรรมได้ องค์กรผูใ้ห้บรกิาร
ไอทีด้านสาธารณสุข อาจน�าแนวทางไปใช้เพือ่ประเมนิวิเคราะห์
หาจดุอ่อนอย่างเป็นระบบและน�าผลการประเมนิท่ีได้ไปปรบัปรงุ
กระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพือ่ให้ผูร้บับรกิารได้ประโยชน์ตามเจตจ�านงค์ของพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
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Data analytic and predictive model for analysis of causes for
a loss from diagnosis related groups (DRGs) payment of pediatric 
inpatient at Sunpasitthiprasong hospital

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

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

Keywords: component; Medical reimbursement, DRGs, 
Data Analytic, Pediatric Patient, Predictive Model, R 
Programming
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บทน�ำ
 โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่ง
แรกของเขตบรกิารสุขภาพท่ี 10 สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
ให้บริการดูแลประชากรในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (อุบลราชธาน ีศรสีะเกษ ยโสธร อ�านาจเจรญิ และ
มกุดาหาร)และพืน้ท่ีใกล้เคียง เปิดให้บรกิารตัง้แต่ 3 มกราคม 
พ.ศ.2479 ในปัจจบุนัเป็นโรงพยาบาลศูนย์มขีนาด 1,427 เตยีง 
มศูีนย์ความเป็นเลิศ 4 ด้านคือ ศูนย์โรคหวัใจ ศูนย์โรคมะเรง็ 

การวิเคราะห์ฐานข้อมลู และสร้างแบบจ�าลองเพือ่หาปัจจยัทีพ่ยากรณ์การขาดทนุ
จากการเบิกจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ป่วยเด็ก
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
         

วรวุฒิ ศิวประภากร
โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ อบุลราชธานี  

บทคัดย่อ
โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของเขต
บรกิารสุขภาพท่ี 10 สังกดักระทรวงสาธารณสุข ให้บรกิารดูแล
ประชากรในเขตพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง รายได้
หลักของการดูแลผู้ป่วยเด็กได้มาจากการให้บริการผู้ป่วยใน 
ซึ่งมาจากการเบิกจ่ายเงินคืนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาต ิผูป่้วยบางกลุ่มโรคมค่ีาใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลสูง
กว่าเงนิท่ีได้รบัจากการเรยีกเกบ็กลับมา จงึเป็นท่ีมาของงานวิจยั
ท่ีจะจดัท�าฐานข้อมลูผูป่้วยเด็กท่ีเข้ารบัการรกัษาในรพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์ ซึ่งมีข้อมูลส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องต่อการจัดกลุ่มวินิจฉัย 
โรคร่วม (DRGs) น�ามาแสดงผล วิเคราะห์ และสร้างแบบจ�าลอง
การหาปัจจยัพยากรณ์การขาดทุนของกลุ่มโรคต่าง ๆ ตลอดจน
น�าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการทบทวน และเปล่ียนแปลงการให้บรกิาร 
กระบวนการท�างาน หรอืการใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม ในการ
จดัท�าฐานข้อมลู ผูวิ้จยัใช้ข้อมลูผูป่้วยในท่ีท�าการเกบ็บันทึกข้อมลู
ไว้ในข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์ 43 แฟ้ม ระยะเวลา 6 เดือนนบัตัง้แต่ 
เดือนมกราคม ถงึ เดือนมถินุายน 2563 ประกอบไปด้วยข้อมลู 
Admission number, Sex, Age, Length of stay, สิทธกิาร
รกัษา, ICD10 TM, Diagnosis type, ICD9 CM, DRGs, Adj 
RW, ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ และรายได้จากการเรียกเก็บโดย

ค�านวณตาม DRGs พบว่าเกิดการขาดทุนตามแนวทางการ
ค�านวณโดยใช้กลุ่มวินจิฉัยโรคร่วมจ�านวน 1,682 ครัง้ หรอื ร้อย
ละ 30 คิดเป็นจ�านวนเงนิท้ังส้ิน 24,030,490 บาท การวิเคราะห์
ข้อมลูใช้ฐานข้อมลูผูป่้วยเด็กท่ีรบัไว้เป็นผูป่้วยใน ด้วยโปรแกรม 
QlikView และใช้แบบจ�าลอง Predictive model ด้วยเทคนคิ
ต้นไม้ตดัสินใจ (Decision tree) ด้วยโปรแกรมภาษา R ท�าให้
พบปัจจยัท่ีช่วยพยากรณ์การขาดทุน DRGs ได้แก่ อายขุอง 
ผูป่้วย ภาวะเจบ็ป่วยท่ีต้องให้ผลิตภณัฑ์ของเลือดทดแทนภาวะ
แทรกซ้อน Septic shock และจ�านวนวันนอนโรงพยาบาล ปัจจยั
ท่ีท�าให้เกดิการขาดทุนจากแบบจ�าลองข้างต้นจะท�าให้โรงพยาบาล
ได้ข้อมลูส�าคัญในการวางแผนทบทวนการใช้ทรพัยากร ทบทวน
และพฒันาการดูแลรกัษาผูป่้วยรายโรค 

ค�ำส�ำคัญ: การเบิกคืนค่ารักษาพยาบาล, กลุ่มโรควินิจฉัยร่วม, 
การวิเคราะห์ข้อมลูผูป่้วยใน,ผูป่้วยเด็ก, แบบจ�าลองเพือ่พยากรณ์, 
โปรแกรมภาษา R, 

วันท่ีรบัต้นฉบับ 23 มนีาคม 2564; วันท่ีตอบรบั 25 พฤษภาคม 
2564  

ผู้ประสานงาน: วรวุฒิ ศิวประภากร, paracetamol2005 
@hotmail.com, โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ อบุลราชธานี  
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ศูนย์อุบัตเิหต ุและศูนย์ทารกแรกเกดิ ในส่วนผูป่้วยเด็ก มจี�านวน
เตยีงให้บรกิาร 280 เตยีง คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ�านวนเตยีง
ท้ังหมด รายได้หลักของการดูแลผู้ป่วยเด็กได้มาจากการให้
บรกิารผูป่้วยใน ซึง่มาจากการเบกิจ่ายเงนิคืนจากการดูแลผูป่้วย
ในท่ีใช้สิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เนื่องจากปัจจุบัน ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ 
การรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังคงอิงตาม 
ค่าน�้าหนักสัมพัทธ์จากการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับท่ี 5 
พ.ศ. 2555 จากการเกบ็ข้อมลูเบือ้งต้นพบว่า ผูป่้วยบางกลุ่ม
โรคมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสงูกว่าเงินทีไ่ด้รับจากการ
เรยีกเกบ็กลับมา และตลอดเวลาด�าเนนิงานท่ีผ่านมา ยงัไม่เคย
ได้จัดท�าฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
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รกัษาผูป่้วยเด็ก ด้วยเหตผุลดังกล่าว จงึเป็นท่ีมาของงานวิจยั 
ท่ีจะจดัท�าฐานข้อมลูผูป่้วยเด็กท่ีเข้ารบัการรกัษาในรพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์ ซึง่มข้ีอมลูส�าคัญท่ีเกีย่วข้องต่อการจดักลุ่มวินจิฉัยโรค
ร่วม น�ามาแสดงผล และวิเคราะห์ สร้างแบบจ�าลองการหาปัจจยั
พยากรณ์การขาดทุนของกลุ่มโรคต่าง ๆ  ตลอดจนน�าข้อมลูท่ีได้
ไปใช้ในการปรบัปรงุ ทบทวน และเปล่ียนแปลงการให้บรกิาร 
กระบวนการท�างานต่าง ๆ  หรอืการใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เกดิการขาดทุนจากการเบิกจ่ายตามกลุ่มวินจิฉัยโรคร่วม
ลดลงในอนาคต

ทบทวนวรรณกรรม
 ประเทศไทยเริม่มกีารใช้ระบบจดักลุ่มวินจิฉัยโรคร่วมฉบับท่ี 1 
นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 โดยใช้ค่าคะแนนสัมพทัธ์เพือ่สะท้อน
ต้นทุนของโรงพยาบาลท่ีใช้ในการรกัษา แต่เนือ่งจากเริม่ใช้เฉพาะ
กลุ่มโรคท่ีค่าใช้จ่ายสูง ยังไม่มีความครอบคลุมในกลุ่มโรคอ่ืน 
จงึมกีารปรบัปรงุเพิม่การจดักลุ่มโรคเด็ก โรคในเขตร้อน ลดการ
เกดิ ungroupable DRG แยกระดับความรนุแรงของโรค จนเกดิ
เป็นระบบจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับท่ี 2 และ 3 ในป ี
พ.ศ. 2544 และ 2546 ตามล�าดับ ซ่ึงค่าน�า้หนกัสัมพทัธ์
สามารถสะท้อนต้นทุนของโรงพยาบาลได้แม่นย�ามากขึ้น [1]

จากการศึกษาเปรียบเทียบจ�านวนเงินท่ีส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาตจ่ิายคืนแก่โรงพยาบาลตามกลุ่มวินจิฉัยโรคร่วม
ฉบับท่ี 3 พบว่าเพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยใน 
ในแต่ละกลุ่มโรงพยาบาลประเภทต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั และ 
มกีารจ่ายเงนิตามความซบัซ้อนและความรนุแรงของโรค [2]

 ในปีพ.ศ. 2550 ได้มกีารปรบัปรงุการจดักลุ่มวินจิฉยัโรค
ร่วมฉบับท่ี 4 โดยเข้มงวดกับการจัดกลุ่มโรคท่ีมีค่าน�้าหนัก
สัมพทัธ์สูง มกีารแยกค่าอุปกรณ์การแพทย์ราคาสูง เพิม่การจดั
กลุ่มเพือ่สะท้อนความยากง่ายและการใช้ทรพัยากร แต่ยงัมกีาร
วิพากษ์เรือ่งการแยกกลุ่มโรคเอือ้ประโยชน์แก่โรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ซ่ึงมภีาวะแทรกซ้อนสูงและดึงเงนิกองทุนไปมากขึน้กว่าเดิม 
และอีกประการเกดิจากสาเหตดุ้านศักยภาพข้อจ�ากดัในการให้
รหสัโรคและรหสัหตัถการ [1]

 ในปีพ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ใช้ระบบ DRG ในการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในของระบบประกันสุขภาพของรัฐท้ัง 
3 ระบบ แต่รปูแบบและอตัราจ่ายชดเชยท่ีแตกต่างกนั นอกจากนัน้
ยังมีรายการท่ีแยกจ่ายจากระบบ DRG ซึ่งแตกต่างกัน 
ในแต่ละกองทุนด้วย ท�าให้มคีวามกงัวลถึงการเลือกปฏบิตัใินการ
ให้บรกิาร พบปัญหา DRG creep จากการปรบัแต่งข้อมลูเพือ่
เปล่ียนแปลงค่าน�า้หนกัสัมพทัธ์ของกลุ่มโรคเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิ
ชดเชยท่ีสูงขึน้ [3]
 นอกจากนี ้การวินจิฉัยโรคหลักและโรครองผดิพลาด ส่งผล
ให้เกดิความคลาดเคล่ือนและมผีลต่อค่า Adj RW เป็นผลให้
จ�านวนเงนิท่ีจ่ายคืนแก่โรงพยาบาลตามระบบ DRG มค่ีาลดลง
ได้ [3],[4]

พบว่ามปัีญหาอัตราจ่ายชดเชยและการได้เปรยีบเสียเปรยีบของ
การใช้ DRG ท่ีไม่สะท้อนต้นทุนการให้บรกิารเนือ่งจากชดเชย
ในปรมิาณท่ีต�า่จนเกนิไป [1] มตีวัอย่างการศึกษาต้นทุนต่อสิทธิ
การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนโดยใช้วิธีค�านวณต้นทุน 
ผูป่้วยรายบคุคลตามแบบของส�านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า ต้นทุนผูป่้วยในเฉล่ีย สูงค่ารกัษาพยาบาลท่ีสูงกว่างบเหมา
จ่ายรายหวัท่ีได้รบัการจดัสรรงบประมาณประจ�าปี [5] มกีาร
ศึกษาวิเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลท่ีเรียกเก็บเปรียบเทียบกับ
รายรบัท่ีได้รบัจากส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาตกิรณี 
ผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย พบว่า ผูป่้วยในได้รบัการเงนิชดเชยจากสปสช. 
รวมกรณส่ีงเบกิตามเกณฑ์ปกตแิละเหมาจ่ายรายหวักรณฉีกุเฉิน
ต�า่กว่าค่ารกัษาพยาบาลท่ีเรยีกเกบ็ อย่างไรกต็าม โรงพยาบาล
ได้รบัเงนิชดเชยจากการให้บรกิารผูป่้วยนอกทดแทน [6]

 เมือ่มองในมมุของผลของกลุ่มวินจิฉยัโรคร่วมต่อสถานะการเงนิ
และคุณภาพการบรกิาร พบว่า กลุ่มโรคท่ีขาดทุนสูงสุด 3 อันดับ
แรกได้แก่ Pneumonia, Urinary tract infection และ COPD 
with acute exacerbation โดยหมวดค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ อุปกรณ์
ของใช้เครือ่งมอืทางการแพทย์ และโรงพยาบาลยงัขาดทุนแม้จะ
มีค�ายืนยันว่าใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม แต่โดยรวมไม่เกิด
ปัญหาต่อคุณภาพการบรกิาร [7] 
 ส�าหรับปัจจัยท่ีมีความสัมพัทธ์กับค่าน�้าหนักสัมพัทธ์ของ
ข้อมลูผูป่้วย จ�าแนกตามกลุ่มวินจิฉัยโรคใหญ่ (Major Diagnostic 
Category, MDC) พบว่า วันนอนจรงิ อาย ุค่ามาตรฐานจดุตดั
วันนอนนานเกินเกณฑ์ สภาพการจ�าหน่าย มีความสัมพันธ ์
ทางบวก กบัค่าน�า้หนกัสัมพัทธ์ และพบว่าสภาพการจ�าหน่าย และ
กลุ่มวินจิฉยัโรค (MDC) ใน 5 ล�าดับแรก ท่ีแตกต่างกนัมคีะแนน
ค่าเฉล่ียค่าน�า้หนกัสัมพทัธ์แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิ[8]

 ทารกแรกเกิดเป็นอีกกลุ่มท่ีผู้ป่วยนอนนาน และมีภาวะ
แทรกซ้อนสูง ค่าใช้จ่ายเฉล่ียสูงสุดและมีการขาดทุนสูงสุด 
ในกลุ่มเด็กทารกแรกเกดิน�า้หนกัน้อยกว่า 1,000 กรมั และ 
ในกลุ่มอายคุรรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ เนือ่งจากจ�านวนวันนอน 
โรงพยาบาลนานกว่า และมกีารท�าหตัถการท่ีมมีากกว่า ค่าใช้
จ่ายลดลงและขาดทุนลดลงเมือ่น�า้หนกัแรกเกดิมากขึน้ และอายุ
ครรภ์เพิม่ขึน้ [9] 

 เป็นท่ีน่าสนใจว่าเคยมีการศึกษาฐานข้อมูลและวิเคราะห์
ปัจจัยที่พยากรณ์การขาดทุนจากการเบิกจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัย
โรคร่วมของผู้ป่วยใน [10] จากการทบทวนวรรณกรรมท�าให ้
ผู้วิจัยเชื่อว่าแม้จะมีการปรับปรุงการเบิกจ่ายตามระบบการจัด
กลุ่มโรคร่วมฉบับท่ี 5 แล้ว แต่ยังมีกลุ่มโรคส่วนหนึ่งท่ี 
โรงพยาบาลเบิกจ่ายได้ขาดทุน จงึมคีวามสนใจท่ีจะจดัท�าฐาน
ข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูผูป่้วยในท่ีเป็นกลุ่มผูป่้วยเด็ก วิเคราะห์
ผลจากการเบิกจ่ายตามกลุ่มวินจิฉัยโรคร่วมของผูป่้วยใน รวมถงึ
การค้นหาปัจจยัท่ีช่วยพยากรณ์การขาดทุนจากการเบกิจ่ายตาม
กลุ่มวินจิฉัยโรคร่วม จงึท�าการศึกษาในครัง้นี้ 

Warawut Siwaprapakorn, Data analytic and predictive model

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 12-20, 2021



15

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย
A. ขัน้ตอนด�าเนนิงานรวบรวมข้อมลู
 ค�าถามส�าหรบัการวิจยันีคื้อ โรคหลักกลุ่มใดท่ีมค่ีาใช้จ่ายใน
การให้การรกัษาพยาบาลท่ีสูง และเกดิการขาดทุนจากการเบิก
จ่ายตามกลุ่มวินจิฉัยโรคร่วม (DRGs) และปัจจยัใดบ้างของโรค
เหล่านี ้ท่ีพยากรณ์ว่าจะเกดิการขาดทุนจากการเบกิจ่ายตามกลุ่ม
การวินิจฉัยโรคร่วมโดยขั้นตอนวิจัยจะท�าการสร้างฐานข้อมูล 
ผูป่้วยในของโรงพยาบาลในผูป่้วยเด็ก และวิเคราะห์เลือกโรคหลัก 
จากปัจจยัส�าคัญต่าง ๆ ได้แก่ จ�านวนคนไข้ วันนอนรวม และ
ปรมิาณการขาดทุน DRGs ตามรายโรคหลักต่าง ๆ หลังจาก
นัน้จะสร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมลู เพือ่ตอบค�าถามในการศึกษา
วิจยันี ้ ในการจดัท�าฐานข้อมลู ผูวิ้จยัใช้ข้อมลูผูป่้วยในท่ีท�าการ
เกบ็บันทึกข้อมลูไว้ในข้อมลูอิเล็กทรอนกิส์ 43 แฟ้ม ประกอบ
ไปด้วยข้อมลู Admission number, Sex, Age, Length of stay, 
สิทธกิารรกัษา, ICD10TM, Diagnosis type, ICD9CM, Admit 
weight, DRGs, Adj RW, ค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเกบ็ และรายได้ 
จากการเรยีกเกบ็โดยค�านวณตาม DRGs

B. ขัน้ตอนการเตรยีมข้อมลู
 ข้อมลูการบันทึกค�าวินจิฉยัและหตัถการ และข้อมลูการให้
รหัสโรคและรหัสหัตถการได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกโรงพยาบาลพบว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้อง
ร้อยละ 85 และ 95 ตามล�าดับ ผูวิ้จยัจงึท�าการน�าเข้ามลูมลู
อิเล็กทรอนกิส์ 43 แฟ้ม น�าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์สถติเิบือ้งต้น
ได้แก่ จ�านวนรวม ค่าเฉล่ีย การจดัอันดับ เป็นต้น แต่มข้ีอจ�ากดั
สามารถดึงมาได้เพียงระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่ เดือน
มกราคม ถงึ เดือนมถินุายน 2563 เนือ่งจากมกีารปรบัเปล่ียน
ระบบการดึงฐานข้อมลูโรงพยาบาล 

C. การแสดงผลข้อมลู
 การวิเคราะห์ข้อมลูการขาดทุน DRGs ท�าโดยการแสดงผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรม QlikView โดยแสดงผลในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถท�าความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมลูได้โดยง่าย

D. การสร้างแบบจ�าลอง
 หลังจากท่ีได้ตรวจดูข้อมลูจากการแสดงผล ผูวิ้จยัได้เลือก
ตวัแปรท่ีมคีวามส�าคัญ เพือ่น�ามาสร้างแบบจ�าลองเพือ่พยากรณ์
ปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการขาดทุนในขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรมภาษา R เพือ่สร้างแบบจ�าลองในการพยากรณ์ปัจจยั
ท่ีส่งผลท�าให้โรคหลักท่ีศึกษา เกดิการขาดทุน DRGs ปัจจยั 
ท่ีเลือกมาสร้างแบบจ�าลองได้แก่ กลุ่มอายุ, ช่วงวันนอน 
โรงพยาบาล, โรคร่วม/โรคแทรกซ้อนท่ีพบบ่อย และหตัถการ 
ในขณะนอนโรงพยาบาล

ผลกำรทดลอง
 จากการจัดท�าฐานข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 
มถินุายน 2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน พบว่ามผีูป่้วยเด็กอายุ
ไม่เกนิ 15 ปี จ�านวนท้ังส้ิน 5,552 ครัง้ มผีูป่้วยจ�านวนท้ังส้ิน 
4,451 ราย เป็นเพศชาย 2,437 คนและเพศหญงิ 2,014 คน    

รปูท่ี 2 จ�านวนผูป่้วย และ ค่ารกัษาเฉล่ีย จ�าแนกรายเดือน

รปูท่ี 1 จ�านวนผูป่้วย ค่าใช้จ่ายเรยีกเกบ็และภาวะขาดทุน 
แยกตามกลุ่มอายุ
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  อายเุฉล่ีย 5 ปี กลุ่มท่ีนอนโรงพยาบาลมากท่ีสุดอยูใ่น
ช่วงอายนุ้อยกว่า 1 ปีมจี�านวนเข้ารบัการรกัษาท้ังส้ิน 2,608 
ครัง้ ในจ�านวนนีเ้ป็นทารกแรกเกดิในโรงพยาบาลจ�านวน 2,301 
ครัง้ ท่ีเหลือเป็นการนอนโรงพยาบาลจากภาวะอ่ืน ๆ   307 ครัง้ 
ซึง่มคีวามใกล้เคียงกบัผูป่้วยเด็กกลุ่มอายอ่ืุน พบว่าผูป่้วยเด็ก
ส่วนใหญ่ใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร้อยละ 89 
และเกดิการขาดทุนตามแนวทางการค�านวณโดยใช้กลุ่มวินจิฉัย
โรคร่วมจ�านวน 1,682 ครัง้ หรอื ร้อยละ 30 คิดเป็นจ�านวน
เงนิท้ังส้ิน 24,030,490 บาท กลุ่มท่ีขาดทุนมากท่ีสุดคือกลุ่ม
อาย ุ1-2 ปี โรคหลักท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือการตดิเช้ือในกระแสเลือด 
รองลงมาคือปอดตดิเช้ือ  ส่วนกลุ่มอายนุ้อยกว่า 1 ปีแม้จะเป็น 
กลุ่มท่ีมค่ีาใช้จ่ายในการรกัษาสูงสุดแต่ไม่ได้อยูใ่นกลุ่มช่วงอาย ุ
ท่ีขาดทุน จงึเป็นท่ีน่าสนใจว่ากลุ่มอายแุละกลุ่มโรคอาจเป็นปัจจยั
หนึง่ท่ีใช้ในการพยากรณ์ภาวะเบิกจ่ายขาดทุนได้
 จากรูปท่ี 2 พบว่า จ�านวนผู้ป่วยเด็กท่ีนอนรักษาใน 
โรงพยาบาลมีแนวโน้มลดลง อาจเป็นผลอันเนื่องมากจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 นับตั้งแต่เดือน
กมุภาพนัธ์ 2563 เมือ่เปรยีบเทียบจ�านวนผูป่้วยเด็กท่ีได้รบัการ
ใช้เครือ่งช่วยหายใจพบว่ามแีนวโน้มลดลง พบว่าการใช้เครือ่งช่วย
หายใจในผูป่้วยเด็ก มค่ีาใช้จ่ายการให้การรกัษาเฉล่ียสูงกว่าค่า
เฉล่ียโรคท่ัวไปถงึ 6.6 เท่า ดังรปูท่ี 3
 เป็นท่ีน่าสนใจว่าการใช้เครือ่งช่วยหายใจอาจเป็นปัจจยัหนึง่
ท่ีใช้ในการพยากรณ์ภาวะเบิกจ่ายขาดทุน
 

 ผูป่้วยเด็กมจี�านวนวันนอนรวมเฉล่ีย 5.2 วัน (0-276 วัน) 
โดยถ้าแบ่งผูป่้วยออกเป็นกลุ่ม LOS น้อยกว่า 4 วัน และมากกว่า 
4 วันขึน้ไปจะมจี�านวน 2,933 และ 2,503 ครัง้ตามล�าดับ กลุ่ม
ท่ี LOS มากกว่า 3 วันเริม่มผีลรวมภาวะขาดทุนตามการเบกิ
จ่าย DRGs โดยเฉพาะกลุ่มท่ีนอนโรงพยาบาลมากกว่า 4 เดือน
มผีลรวมภาวะขาดทุนการเบิกจ่าย DRGs สูงท่ีสุด จ�านวนวัน
นอนโรงพยาบาลน่าจะเป็นอีกปัจจัยท่ีใช้ในการพยากรณ์ภาวะ
เบิกจ่ายขาดทุนได้

รปูท่ี 3 จ�านวนผูป่้วย และ ค่ารกัษาเฉล่ีย จ�าแนกรายเดือน 
ในผูป่้วยเด็กท่ีได้รบัการใช้เครือ่งช่วยหายใจ

รปูท่ี 4 จ�านวนผูป่้วย ค่ารกัษา ภาวะขาดทุน จ�าแนกตาม 
Length of stay(LOS)

รปูท่ี 5 ความสัมพนัธ์ของ TOP 10 Major Diagnostic 
Categories (MDC), ค่าใช้จ่าย, LOS และ ภาวะขาดทุนจาก

การเบิกจ่ายตามระบบ DRGs
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 จากรปูท่ี 5 พบว่า TOP 10 MDC ท่ีมค่ีาใช้จ่ายสูงส่วนใหญ่
ม ีAdj RW ท่ีสูงเช่นเดียวกนัและไปด้วยกนักบั LOS เป็นท่ีน่า
สนใจว่าม ีMDC 05 (กลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือด) มภีาวะ
ขาดทุนสูงสุด ซ่ึงไม่สัมพนัธ์กบัระยะเวลานอนโรงพยาบาล MDC 
07,11 (กลุ่มโรคตบัและทางเดินน�า้ดี และ กลุ่มโรคไตและระบบ
ทางเดินปัสาวะ) มภีาวะขาดทุนสูงและไม่ได้อยูใ่นกลุ่ม Top 10 
MDC ท่ีม ีAdj RW, ค่าใช้จ่าย และ LOS ท่ีสูง และ MDC 15 
(กลุ่มโรคทารกแรกเกดิ) แม้จะเป็นกลุ่มโรคท่ีมวัีนนอนและค่า
ใช้จ่ายสูงสุด แต่ มค่ีา Adj RW สูงท่ีสุดเช่นกนั เมือ่ดูการเบกิ
จ่ายแล้วกลับเป็นกลุ่มไม่ขาดทุน เมือ่ดูข้อมลูจ�าแนกตามน�า้หนกั
พบว่ามกีารชดเชยผลรวมการเบิกจ่ายในกลุ่มโรคเองจงึท�าให้ภาพ
รวมไม่เกดิภาวะขาดทุน พบว่า กลุ่มช่วงน�า้หนกัท่ีพบผลรวมเกดิ
ภาวะขาดทุนคือกลุ่มช่วงน�า้หนกั 1-1.5 กโิลกรมั ในขณะท่ีกลุ่ม
น�า้หนกัต�า่กว่า 1 กโิลกรมัผลรวมไม่เกดิภาวะขาดทุน ซึง่ตรง
ข้ามกบัการศึกษาท่ีผ่านมา [9] อย่างไรกต็าม กลุ่มเด็กท่ีมนี�า้
หนกัแรกเกดิน้อย มค่ีาใช้จ่ายท่ีสูงมาก ควรจะมกีารวางแผน
ทบทวนการรักษาและการป้องกัน รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรพัยากรอย่างเหมาะสมท่ีสุด

 เนือ่งจากแต่ละ MDC มคีวามหลายหลาย โรคบางอย่างอาจ
ใช้ทรพัยากร และมค่ีา Adj RW ท่ีแตกต่างกนั อาจส่งผลภาวะ
ขาดทุนท่ีค�านวณตามค่าการเบกิจ่าย DRGs ได้ จงึควรพจิารณา
จากตวัแปรท่ีมคีวามส�าคัญในการเลือกโรคหลักร่วมด้วย ได้แก่ 
จ�านวนผูป่้วย จ�านวนวันนอนรวม และปรมิาณการขาดทุน DRGs 
ตามรายโรคหลักต่างๆ สามารถจดัอันดับโรคหลักจากตวัแปรท้ัง
สามดังนี้

รปูท่ี 6 จ�านวนผูป่้วย ค่าใช้จ่ายและภาวะขาดทุนจ�าแนกตาม
ช่วงกลุ่มน�า้หนกัในกลุ่มโรคทารกแรกเกดิ (MDC 15)

รปูท่ี 7 การจดัอันดับกลุ่ม MDC

รปูท่ี 8 การจดักลุ่มโรคหลัก

 จากรปูท่ี 7 พบว่ากลุ่มโรคหลักท่ีอยูใ่นอันดับ 1-10 ในทุก
การจดัอันดับคือ กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร กลุ่มโรคระบบ
ทางเดินหายใจ กลุ่มโรคระบบประสาท กลุ่มโรคกล้ามเนือ้และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และกลุ่มโรคเลือด อวัยวะสร้างเลือดและ
ภมูคุ้ิมกนั 
 จากรปูท่ี 8 พบว่ากลุ่มโรคท่ีอยูใ่นอันดับ 1-10 ในทุกการ 
จดัอนัดับคือ Lymphoid leukemia และ Pneumonia, organism 
unspecified อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจ�านวนผู้ป่วยดังกล่าว 
มปีรมิาณท่ีน้อย และไม่สามารถสะท้อนถงึกลุ่มผูป่้วยเด็กท้ังหมด
ได้ ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลผู้ป่วยเด็กท้ังหมดในการวิเคราะห์ปัจจัย 
ต่าง ๆ ท่ีช่วยในการพยากรณ์แทน

รปูท่ี 9 จ�านวนผูป่้วย และ ค่ารกัษาเฉล่ีย จ�าแนกตามการ
จ�าหน่ายกลับ
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  มผีูป่้วยเด็กเสียชีวิตจ�านวน 65 ราย คิดเป็นอัตราเสียชีวิต
ร้อยละ 1.1 พบว่าผูป่้วยในกลุ่มท่ีจ�าหน่ายโดยปฏเิสธการรกัษา
และผู้ป่วยส่งต่อ มีค่าใช้จ่ายการให้การรักษาเฉลี่ยสูงกว่าการ
จ�าหน่ายกลับแบบปกต ิและผูป่้วยท่ีเสียชีวิตมค่ีาใช้จ่ายและภาวะ
ขาดทุนการเบิกจ่ายสูงท่ีสุด แต่ชนดิการจ�าหน่ายอาจไม่เหมาะ
ในการน�ามางานเนือ่งจากไม่มคีวามรวดเรว็เพยีงพอต่อการใช้งาน
พยากรณ์

รปูท่ี 10 จ�านวนโรคร่วม 10 อันดับแรก

รปูท่ี 11 จ�านวนโรคแทรก 10 อันดับแรก

รปูท่ี 12 จ�านวนหตัถการ 10 อนัดับแรก

 จากรปูท่ี 10 พบว่า 10 อันดับแรกของโรคร่วมท่ีมอัีตราการ
เกดิการขาดทุนสูงได้แก่ กลุ่มโรคซีด (D582,D561 ซ่ึงมหีตัถการ
ได้รบัเลือด9904 ร่วมด้วย) ส่วนภาวะอืน่พบว่าไม่มภีาวะขาดทุน
เกดิขึน้

 จากรปูท่ี 11 พบว่า 10 อันดับแรกของโรคแทรกซ้อนท่ีมี
อัตราการเกดิการขาดทุนสูงได้แก่ ภาวะ Septic shock(R572) 
ส่วนภาวะ Hypokalemia(E876) มอีตัราการเกดิการขาดทุนเพิม่
ขึน้แต่ไม่สูงเท่าจงึไม่ได้คัดเลือกเข้ามาในตวัแปรท่ีใช้ทดลอง

  จากรปูท่ี 12 พบว่า 10 อันดับแรกของหตัถการท่ีส�าคัญท่ีมี
อัตราการเกดิการขาดทุนสูงได้แก่ PRC transfusion(9904) 
และ Ventilator support(9671,9672)
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูผูป่้วยในเด็กเบ้ืองต้นพบว่า ผูป่้วยท่ี
มกัมภีาวะขาดทุนจากการเบกิจ่าย มปัีจจยัท่ีอาจเกีย่วข้องได้แก่ 
กลุ่มอาย ุจ�านวนวันนอน ภาวะแทรกซ้อน และการได้รบัการท�า
หตัถการบางประเภท

 ผูวิ้จยัใช้โปรแกรม R ในการสร้างแบบจ�าลองซ่ึงได้ก�าหนด
ให้การขาดทุน DRGs มากกว่า 0 บาท เป็นระดับการขาดทุนท่ี
ผูวิ้จยัสนใจ และก�าหนดปัจจยัต่าง ๆท่ีจะพยากรณ์การเกดิการ
ขาดทุนเมือ่มกีารรบัผูป่้วยเด็กไว้รกัษาตวัในโรงพยาบาล ดังนี้
 1. จ�านวนวันนอนโรงพยาบาล(< 4 วัน และ > 4 วัน)
 2. อายขุองผูป่้วย (<3 ปี, 4-6 ปี, 7-12 ปี และ >13ปี)
 3. ภาวะแทรกซ้อน Septic shock(R572)
 4. ภาวะเจ็บป่วยท่ีต้องให้ผลิตภัณฑ์ของเลือดทดแทน  
  (Procedure 9904)
 5. ภาวะท่ีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (Procedure 9671 
  or 9672)

ตารางท่ี 1 แสดงผลลัพธ์จากการสร้างแบบจ�าลอง

Evaluation on training data (4996 cases):

   Decision Tree   
   ....................... 
   Size    Errors  
    8    1,255(25.1%)
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Decision tree:

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

 จากการท่ีผู้วิจัยใช้โปรแกรม R ในการสร้างแบบจ�าลอง 
พบว่า มโีอกาสผดิพลาดอยูท่ี่ร้อยละ 25.1 จากแบบแผนแสดง
ให้ถงึปัจจยัท่ีมคีวามส�าคัญ คือ กลุ่มอาย ุ การให้เลือด ภาวะ 
septic shock และช่วงระยะเวลานอนโรงพยาบาลตามล�าดับ 
โดยท่ีกลุ่มใช้เครื่องช่วยหายใจไม่มีนัยยะท่ีแตกต่างกันท่ีจะ 
น�ามาใช้พยากรณ์ กลุ่มท่ีมโีอกาสเกดิการขาดทุนมากท่ีสุดคือ 
กลุ่มอายนุ้อยกว่า 3 ปีและมภีาวะ septic shock ซ่ึงมโีอกาส
เกดิภาวะเบิกจ่ายขาดทุนสูงถงึร้อยละ 85.4

รปูท่ี 13 แสดงแบบจ�าลองต้นไม้ตดัสินใจ

บทสรุป
 งานวิจยันีน้�าเสนอการวิเคราะห์ฐานข้อมลูผูป่้วยใน โดยการ
ใช้โปรแกรม QlikView และการสร้างแบบจ�าลองเพือ่การหาปัจจยั
ท่ีพยากรณ์การขาดทุนจากการเบิกจ่ายตามกลุ่มวินจิฉัยโรคร่วม
ของผู้ป่วยใน ด้วยการใช้โปรแกรมภาษา R โดยอาศัยฐาน 
ข้อมลูจากข้อมลูผูป่้วยในรายเดือน 43 แฟ้มของโรงพยาบาล 
กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีการขาดทุนมากท่ีสุดคือกลุ่มอายุ 1-2 ปี ซ่ึงมี 
โรคหลักเป็นการติดเช้ือในกระแสเลือด และโรคปอดติดเช้ือ 
มหีตัถการท่ีพบร่วมบ่อยได้แก่การใช้เครือ่งช่วยหายใจและการ 
ให้เลือด ถ้าใช้แบบจ�าลองพยากรณ์การขาดทุนจะพบว่ากลุ่มดังกล่าว
มโีอกาสในการเบิกจ่ายขาดทุนถงึร้อยละ 85.4 ควรน�าข้อมลูดัง
กล่าววางแผนทบทวนการใช้ทรพัยากร และการดูแลรกัษาผูป่้วย
รายโรค เพือ่ให้ทราบสาเหตท่ีุชัดเจนของการเบกิจ่ายขาดทุนว่า
เกดิจากสาเหตใุนส่วนใด นอกจากนี ้กลุ่มผูป่้วยทารกแรกเกดิท่ี
น�า้หนกัตวัน้อยกว่า 1.5 กโิลกรมั ยงัเป็นกลุ่มท่ีมกีารใช้ทรพัยากร
ท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มงาน ควรมกีารวางแผนทบทวนการใช้ทรพัยากร
และการดูแลรกัษาผูป่้วยรายโรค รวมถงึการทบทวนและวางแผน
ป้องกันการคลอดก่อนก�าหนดซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญจะท่ีท�าให ้
ผูป่้วยทารกแรกเกดิน�า้หนกัตวัน้อยกลุ่มนีม้จี�านวนท่ีเพิม่มากขึน้

ข้อเสนอแนะ	
 งานวิจยันีย้งัมข้ีอจ�ากดับางประการได้แก่ 1) ขนาดของฐาน
ข้อมลูท่ีน�ามาใช้วิเคราะห์ยงัมขีนาดท่ีน้อย 2) มปัีจจยัภายนอก
มากระทบ ได้แก่สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 อาจ
ท�าให้เกดิความเบีย่งเบนจากสถานการณ์ปกต ิ3) ความถกูต้อง
ของข้อมูลจากการสรุปเวชระเบียนที่สมบูรณ์เพียงร้อยละ 85   
4) ข้อจ�ากัดการเลือกกลุ่มโรคท่ีจะใช้พยากรณ์เพื่อให้มีความ
เจาะจง 5) การใช้ฐานข้อมลูจากข้อมลูผูป่้วยในรายเดือน 43 
แฟ้ม ยงัขาดรายละเอียดค่าใช้จ่ายซ่ึงอาจมผีลต่อการเรยีกเกบ็ 
6) ขาดรายละเอยีดการเบิกจ่ายงบอปุกรณ์และโครงการพเิศษ
นอกเหนอืจากการเบกิจ่ายตามระบบ DRGs 7) ขาดการใช้ต้นทุน
ท่ีแท้จรงิในการประเมนิภาวะขาดทุน ถ้ามกีารปรบัปรงุเรือ่งดัง
กล่าวจะทราบถงึปัจจยัท่ีช่วยพยากรณ์ได้ชัดเจนมากขึน้

Warawut Siwaprapakorn, Data analytic and predictive model

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 12-20, 2021



20

เอกสำรอ้ำงอิง

[1] อาณตั ิวรรณศร,ี สัมฤทธิ ์ศรธี�ารงสวัสด์ิ, การจ่ายค่าบรกิาร 
 ตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของประเทศไทยและต่าง 
 ประเทศ, วารสารวิจยัระบบสาธารณสุข. 2557;8(1);1-14.
[2] นพพล ประกรศร,ี วิชชา อมรยิง่เจรญิ, การเปรยีบเทียบ 
 ของค่าใช้จ่ายทางสุขภาพของผูป่้วยกบัจ�านวนท่ีเบกิจ่ายเงนิ 
 คืนแก่โรงพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมในผู้ป่วยไทย 
 ท่ีเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลรฐั, [วิทยานพินธ์ปรญิญา 
 เภสัชศาสตร์บัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล;  
 2549
[3] วันดี วันศรสุีธน, อดุลย์ รตันวิจติราศิลป์, ธวิศ เรอืงตระกลู,  
 ดวงกมล โกวิทวิบูล, รพร์ีวงศ์ ประชากลุ, การศึกษาความ 
 แตกต่างของกลุ่มการวินจิฉัยโรคร่วม (Diagnosis related  
 group, DRG) จากการตรวจสอบรหัส ICD ผู้ป่วยใน 
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ท่ีโรงพยาบาลศิรริาช, เวชบนัทึกศิรริาช.  
 2555;5(2):69-76.
[4] ส้มแป้น ศรหีนขู�า, วราภรณ์ ปานเงนิ, ธาน ีรกันาม, ยพุาพร 
 วัฒนกลู, การศึกษาการสรปุรหสัค�าวินจิฉัยโรค หตัถการ 
 และการผ่าตดัของค่ารกัษาพยาบาลตามระบบกลุ่มวินจิฉัย 
 โรคร่วม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, วารสารสังคม 
 ศาสตร์บูรณาการ. 2557;2(1):125-143.
[5] กนัยารตัน์ แสนเทียะ, อุษณา แจ้งคล้อย, การวิเคราะห์ 
 ต้นทุนต่อสิทธิการักษาโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด 
 นครราชสีมา. วารสารวิทยาการจดัการ 2559;3(1):84-108.
[6] กลัยภา นามแสงกาง, ธรีะ ฤทธริอด, อารณุ ีมศีร,ี พชัรี  
 ค�าวิลัยศักด์ิ, ไพพร ศรปีระย่า, การวิเคราะห์ค่ารกัษาท่ีเรยีก 
 เกบ็เปรยีบเทียบกบัรายรบัท่ีได้รบัจากส�านกังานหลักประกนั 
 สุขภาพแห่งชาติ กรณีผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย โรงพยาบาล 
 ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 วารสารวิจยั มข. มส. (บศ.) 2558;3(1):52-61.
[7] สิรินทร์ ภักดีพันธ์, ภูรี อนันตโชติ, ธิติมา เพ็งสุภาพ, 
 สมรัฐ ตระกูลกาญจน์, สถานะทางการเงินและคุณภาพ 
 การบรกิารของโรงพยาบาลภายใต้กลไกการจ่ายเงนิแบบกลุ่ม 
 วินิจฉัยโรคร่วม. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ 
 สุขภาพ 2557;9(4):213-221.
[8] สมศร ี วิรยิะพนัธ์, “ปัจจยัท่ีมคีวามสัมพนัธ์กบัค่าน�า้หนกั 
 สัมพัทธ์ โรงพยาบาลนครพนม”, วารสารโรงพยาบาล 
 นครพนม 2561; 4(1):86-93.
[9] เมธารี ป ัญญานรกุล, การศึกษาค่าใช ้จ ่ายในการ 
 รักษาพยาบาลทารกแรกเกิดในหอทารกแรกเกิดวิกฤต 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17, วารสารแพทย์ 
 เขต 4-5. 2560; 36(3):108-116.

[10] ณพล สินธุวนชิ, การวิเคราะห์ฐานข้อมลู และการสร้าง 
 แบบจ�าลองเพื่อหาปัจจัยท่ีพยากรณ์การขาดทุนจากการ 
 เบกิจ่ายตามกลุ่มวินจิฉัยโรคร่วมของผูป่้วยใน ศูนย์การ 
 แพทย์กาญจาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 มหาวิทยาลัยมหิดล. การประชุมระดับชาติด้านเวชสาร 
 สนเทศครัง้ท่ี 8 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสาร 
 สนเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2562; วันท่ี 20-22  
 พฤศจิกายน 2562; โรงแรม ดิ อมเมอรัลด ์ ;  
 กรงุเทพมหานคร: บรษัิท สามเจรญิพาณชิย์ (กรงุเทพ)  
 จ�ากดั; 2562:24-28.

Warawut Siwaprapakorn, Data analytic and predictive model

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 12-20, 2021



21

Data Analysis and Development of a Risk prediction Model 
for Dengue Disease in Amnatcharoen Province

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

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

Keywords: Emergency Department Crowding, Data 
analysis, the predictive model
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บทน�ำ
 หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในปัจจุบันนี้ ถือเป็นหนึ่ง 
หน่วยงานท่ีส�าคัญของโรงพยาบาล เป็นหน่วยท่ีต้องเตรยีมพร้อม
และให้การรกัษากบัผูป่้วยท่ีมภีาวะฉุกเฉินจากทุกแผนก คนไข้
อุบตัเิหต ุ งานออกหน่วยรบัผูป่้วยนอกสถานท่ี ซึง่ต้องท�างาน
ตลอด 24 ช่ัวโมงผลัดเปล่ียนเวรกนั และเนือ่งจากต้องท�างาน
ตลอดเวลาและต้องให้ทันกบัสภาวะผูป่้วยในขณะเวลานัน้ ซ่ึงการ
ท่ีผูป่้วยท่ีมากเกนิไปในช่วงขณะหนึง่ในช่วงท�างาน อาจจะเกดิ
ความผดิพลาดจากการท�างานได้ ซ่ึงในปัจจบัุนงานทางเวชศาสตร์
ฉุกเฉินได้รับการพัฒนาไปมากในช่วงระยะเวลานี้ เนื่องจาก
กระทรวงสาธารณสุขเล็งเหน็ความส�าคัญของผูป่้วยฉุกเฉิน รวมถงึ
ความรู้และความตื่นตัวในโรคของผู้ป่วย การเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์เข้าถงึได้ง่ายมากขึน้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดลเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน 
ในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มลำภ พงษ์ประภำพันธ์  
โรงพยาบาลจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม่

ผูป้ระสานงาน : เพิม่ลาภ พงษ์ประภาพนัธ์, luigi113@hotmail.
com,โรงพยาบาลจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม่  

บทคัดย่อ
ภาวะแออัดของผูป่้วยท่ีห้องฉุกเฉิน (Emergency Department 
Crowding)เป็นภาวะท่ีพบได้บ่อยขณะรอการรกัษาท่ีห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ โรงพยาบาลท่ีรับการส่งต่อ และ 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ท�าให้โรคบางโรคท่ีไม่ใช่ภาวะฉุกเฉิน 
ท่ีแท้จรงิเข้ามารกัษาแทนทีจะไปตรวจแผนกห้องตรวจผูป่้วยนอก 
ซึง่มผีูป่้วยจ�านวนหนึง่ซ่ึงเป็นภาวะฉุกเฉินท่ีแท้จรงิได้รบัการรกัษา
ช้าหรอืรอเป็นระยะเวลาท่ีนานขึน้ซ่ึงผลเสียต่อคุณภาพการรกัษา  
ท�าให้คุณภาพการให้บรกิารโดยรวมของห้องฉุกเฉินช้ากว่าท่ีควร 
จะเป็น ได้แก่ ระยะเวลาการรอเข้าตรวจพบแพทย์ท่ีนานมากขึน้ 
ผู้ป่วยท่ีควรจะได้รับการดูแลฉุกเฉินท่ีแท้จริงช้าลง การติดต่อ
ประสานงานกบัแพทย์ท่ีท�าหน้าท่ีรบัการปรกึษาหรอืการส่งต่อไป
สถานพยาบาลท่ีมคีวามพร้อมกว่าช้าลง 
     งานวิจยันีม้วัีตถปุระสงค์ในการศึกษาเพ่ือทราบลักษณะ 
ของผูป่้วย, กลุ่มอาย,ุ ระยะเวลาการรอรบับรกิารในห้องฉุกเฉิน, 
การรอรบัการปรกึษาจากแพทย์แผนกอ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วข้องและปัจจยั
ท่ีมคีวามสัมพนัธ์กบัการรบัผูป่้วยเข้าหอผูป่้วยโดยน�าข้อมลูท่ีมาใช้

บรกิารห้องฉุกเฉินย้อนหลัง 1 ปี (พ.ศ. 2562-2563) จ�านวน 
34,494 คน โดยใช้โปรแกรม QlikView 12 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
ของห้องฉุกเฉนิของโรงพยาบาลจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม่ และ 
ได้น�าเข้าโปรแกรม RStudio โดยใช้หลักการของ Decision tree 
ช่วยในการตัดสินใจในการคัดเลือกตัวแปรท่ีน�าไปสร้างโมเดล 
การพยากรณ์ปัจจยัท่ีมผีลต่อการรอการรกัษาในห้องฉุกเฉินเป็น 
เวลานาน โดยตวัแปรท่ีน�าไปสร้างโมเดลคือ กลุ่มอาย ุ, ICD-10 
code ตาม categories,ช่วงเวลาท่ีมา,ระยะการรอคอยแยกตามแ
ผนก เพ่ือวางแผนป้องกนัต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะแออัดของผูป่้วยท่ีห้องฉุกเฉิน, การวิเคราะห์ข้อมลู, 
โมเดลพยากรณ์

วันท่ีรบัต้นฉบบั 23 มนีาคม 2564; วันท่ีตอบรบั 25 พฤษภาคม 
2564  
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 จากงานสถิติพบว่าผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการห้องฉุกเฉินใน 
โรงพยาบาลรฐัท่ัวประเทศเพิม่ขึน้จาก 12 ล้านครัง้ในปี พ.ศ. 2544 
เป็น 24 ล้านครัง้ในปี พ.ศ. 2555 ครัง้ เฉล่ียนาทีละ 46 ครัง้ 
จงึท�าเกดิปัญหาผูป่้วยล้นหรอืความแออัดในห้องฉุกเฉิน (Emergency 
Department Crowding) ซ่ึงจ�านวนคนไข้ท่ีเพิ่มขึ้นมากเป็น 
เท่าตัว แต่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐท้ังแพทย์ 
พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล เวชกจิฉุกเฉิน มจี�านวนไม่เพยีงพอ 
ส่งผลให้การดูแลผูป่้วยไม่ท่ัวถงึ ซึง่ผลลัพธ์คือท�าให้มปัีญหาด้าน
การส่ือสารต่อญาตแิละการฟ้องร้อง นอกจากนีก้ม็ผีลต่อสุขภาพ
กายและใจของเจ้าหน้าท่ีในแผนกห้องฉกุเฉนิด้วย[1]

 ปัญหาผู้ป่วยล้นและความแออัดในห้องฉุกเฉินเป็นปัญหา 
ท่ีพบได้บ่อยท่ีห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและ 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยสาเหตเุกดิจากการท่ีมผีูเ้ข้ารบับรกิาร
ท่ีห้องฉุกเฉินเป็นจ�านวนมาก การจัดสรรเตียงให้เพียงพอใน 
โรงพยาบาลมปัีญหา ท�าให้ผูป่้วยท่ีจ�าเป็นท่ีต้องได้รบัการดูแล
รกัษาอย่างต่อเนือ่งในโรงพยาบาลยงัคงค้างอยูท่ี่ห้องฉุกเฉนิ[2] 
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ส่วนอีกสาเหตท่ีุพบคือผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่เข้ารบับรกิารท่ีโรงพยาบาล
ตามสิทธิก์ารรกัษา แต่เลือกเข้ามารกัษาในโรงพยาบาลระดับ
ตตยิภมูแิละโรงพยาบาลขนาดใหญ่แทน ไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคซบั
ซ้อนหรอืโรคเบ้ืองต้นกต็ามผลกระทบท่ีตามมาคือปัญหาผูป่้วยล้น
หรอืความแออัดในห้องฉกุเฉิน ท�าให้การให้บรกิารดูแลผูป่้วยต�า่
กว่าท่ีควรจะเป็น การวินจิฉัยโรคและ การรกัษาผูป่้วยล่าช้าส่งผล
ให้ผลการรกัษาออกมาได้ไม่ดี[3] ซึง่ได้มกีารรวบรวมข้อคิดเหน็
และแบบสอบถามซึง่เกบ็จากแบบสอบถามเกีย่วกบัปัญหา Crowding 
in emergency room สาเหตสุ�าคัญท่ีพบคือผูป่้วยท่ีไม่ฉุกเฉินเข้า
มารบัการตรวจรกัษาท่ีห้องฉกุเฉินมากเกนิไป และผลกระทบจาก
ความแออัดท�าให้ผูป่้วยเกดิความไม่พอใจ และท�าให้ผูป่้วยอยูใ่น
ภาวะเส่ียงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรกัษาพยาบาล กระทบต่อ
ความปลอดภยัของผูป่้วยและบคุคลากรและสะท้อนถงึปัญหาของ
ท้ังโรงพยาบาลและปัญหาของระบบสาธารณสุขโดยรวมนอกจากนี้
หากมผีูป่้วยท่ีต้องรอเข้ารบัไว้ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานอยู่
ในห้องฉุกเฉินเป็นจ�านวนมาก และในกรณท่ีีผูป่้วยท่ีมอีาการหนกั
ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเข้ามาในห้องฉกุเฉิน บคุลากร
ส่วนใหญ่กจ็ะเข้าไปดูแลผูป่้วยอาการหนกัก่อน อาจจะท�าให้ผูป่้วย
ท่ีนอนอยูก่่อนรูสึ้กว่าแพทย์หรอืพยาบาลละเลย ไม่ให้ความส�าคัญ 
อีกท้ังระยะเวลารอตรวจของผูป่้วยใหม่นานขึน้  ผลท�าให้การดูแล
ไม่ท่ัวถงึ ระดับความปลอดภยัของผูป่้วยลดลง ญาตแิละผูป่้วยไม่
พึงพอในเกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีเกี่ยวกับการดูและของแพทย์และ
พยาบาลในห้องฉุกเฉินเกดิปัญหาการฟ้องร้องต่อบุคลากรทางการ
แพทย์เพิม่มากขึน้[4]

   โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาล 
ระดับตตยิภมู ิ(M1) ซึง่ถอืเป็นโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ่ เป็น 
โรงพยาบาลท่ีมีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา จึงท�าให้เป็น 
โรงพยาบาลท่ีท�าหน้าท่ีรบัส่งต่อผูป่้วยท่ีมคีวามซบัซ้อน งานทาง
เวชศาสตร์ฉุกเฉินก็เป็นส่วนหนึ่งในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนือ่ง จากข้อมลูในปี 2562-2563 พบว่าสถติิ
ผูป่้วยท่ีมารบัการรกัษาในห้องฉุกเฉินมจี�านวนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ รวมท้ัง
หมดเกอืบ 40,000 คนต่อปี ซึง่เฉล่ียวันละ 100-120 คนต่อวัน 
รวมท้ังผูป่้วยท้ังในเวลาและนอกเวลา และเนือ่งจากจ�านวนเตยีง
มจี�านวนจ�ากดัเพยีง 210 เตยีง, ปัญหาเครือ่งมอืไม่เพยีงพอใน
ผูป่้วยท่ีมปัีญหาซบัซ้อนมากๆ, และความน่าเช่ือถอืของโรงพยาบาล
ระดับเล็ก (โรงพยาบาลชุมชน), ปัญหาการรับส่งต่อไปใน 
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็นไปได้ยากมากขึน้ 
ท�าให้จ�านวนผู้ป่วยฉุกเฉินมารักษาเพ่ิมขึ้นจึงท�าให้เกิดภาวะ
ปัญหาผูป่้วยล้นหรอืความแออัดในห้องฉุกเฉินดังได้กล่าวไว้
  ดังนัน้จงึมกีารวิเคราะห์ปัญหาและน�าเสนอข้อมลูปัจจยัเพือ่
วางแผนการพฒันาเพือ่หาสาเหต ุ ความเส่ียง เพือ่ให้ทราบถงึ
สาเหตท่ีุแท้จรงิเพือ่มกีารก�าหนดนโยบาย และถ้าสามารถน�าผล
สรปุการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางต้นแบบให้กบัโรงพยาบาลระดับ
เดียวกนัหรอืโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ วัตถปุระสงค์ในการศึกษา
เพื่อทราบลักษณะของผู้ป่วย,กลุ่มอายุ,ระยะเวลาการรอรับ

บรกิารในห้องฉุกเฉิน, การรอรบัการปรกึษาจากแพทย์แผนกอืน่ๆ 
ท่ีเกีย่วข้องและปัจจยัท่ีมคีวามสัมพันธ์กบัการรบัผูป่้วยเข้าหอผูป่้วย

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษาของกมลวรรณศึกษาปัจจยัท่ีมคีวามสัมพนัธ์กบั
ระยะเวลาของผูป่้วยในห้องฉุกเฉินเกนิ 4 ช่ัวโมงในโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาของผู้ป่วยในห้อง
มากกว่า 4 ช่ัวโมงได้แก่ประเภท การจ�าหน่ายผูป่้วยออกจาก
ห้องฉุกเฉิน โดยการรบัไว้เป็นผูป่้วยในคิดเป็น OR 4.17 เท่า 
(95% CI=3.33-5.25) การส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิาร OR 
2.44 เท่า (95% CI=2.2-2.94) การคัดแยกผูป่้วย urgent และ 
less emergent OR 2.28 เท่า (95% CI=1.92-2.79) [5]
   จากการศึกษาของอรรถสิทธิ์ได้ศึกษาในแผนกฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรตพิบว่าผูป่้วยส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปท่ีมรีะยะเวลาเข้ารบับรกิารในห้อง
ฉุกเฉิน 4 - 8 ช่ัวโมง โดยโรคท่ีพบบ่อย ได้แก่ โรคล�าไส้อักเสบ 
เมือ่พจิารณาจากระยะเวลาท่ีเข้ารบับรกิารระยะเวลา 4 - 8 ช่ัวโมง, 
8 - 24 ช่ัวโมง และมากกว่า 24 ช่ัวโมง ได้แก่ การบาดเจบ็ท่ี
ศีรษะ โรคปอดอักเสบ และภาวะหวัใจล้มเหลว ตามล�าดับ ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาลและออกจาก 
โรงพยาบาล ได้แก่ การส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการ ประเภทของ
การส่งตรวจรังสีวินิจฉัย การวินิจฉัยโรคที่ห้องฉุกเฉิน และการ
ปรกึษาแพทย์เฉพาะทาง ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยท่ีต้องส่งปรกึษา
แพทย์เฉพาะทางและต้องได้รับการรักษาต่อในโรงพยาบาล 
โดยแผนกท่ีปรกึษามากท่ีสุด ได้แก่ อายรุกรรม[2]   
  จากการศึกษาของ A. Downingพบว่า emergency crowding 
3.6% เกดิจากผูป่้วยส่วนหนึง่ท่ียงัไม่สามารถส่งไปยงัหอผูป่้วยได้ 
ท�าให้ผู้ป่วยท่ีรอไปยังหอผู้ป่วยต้องอยู่ในห้องฉุกเฉินมากกว่า 
8 ช่ัวโมง[5]

วัตถุประสงค์	
 1. เพือ่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของผูป่้วยในช่วงปี 2562-
2563 ท่ีท�าให้เกดิภาวะ emergency crowding ว่าเกดิจากสาเหตอุะไร
 2. สร้างโมเดลเพือ่พยาการณ์ความเส่ียงต่อการเกดิภาวะ 
emergency crowding และหาทางแนวทางแก้ไขปัญหา

วิธีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ
 เป็นการศึกษากึง่ทดลองโดยการน�าข้อมลูมาวิเคราะห์ และ
น�าผลการวิเคราะห์ไปใช้การสร้างโมเดลการพยากรณ์ปัจจัย 
ท่ีท�าให้เกดิภาวะemergency crowding ซ่ึงมขีัน้ตอนดังนี้
 1. ทบทวนรายงานย้อนหลัง 1 ปี (1กรกฏาคม พ.ศ. 2562- 
30 กรกฏาคม 2563) จ�านวน 34,494 คน เพือ่ดูรปูแบบ 
ผูป่้วยท่ีเข้ามารบัการรกัษาท่ีห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจอมทอง 
ซึ่งประกอบด้วยจ�านวนผู้ป่วย เวลาท่ีผู้ป่วยมารักษาส่วนใหญ่ 
ระยะเวลาการรอคอย กลุ่มโรคท่ีมารบัการรกัษา ในรปูแบบของ
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โปรแกรม Excel เพือ่การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ จ�านวนผูป่้วย 
เวลาท่ีรอการรกัษาตัง้แต่การเข้ารกัษาเบ้ืองต้น จนถงึการปรกึษา
แพทย์เฉพาะทาง กลุ่มโรคท่ีเข้ามารกัษาบ่อย ระยะเวลารอ admit
 2. น�าเข้าข้อมลูมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม QlikView 12 
เพือ่วิเคราะห์ปัญหาของห้องฉุกเฉนิในปัจจบัุนในช่วงปี 2562-
2563 ของโรงพยาบาลจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม่ ตาม เวลา 
สถานท่ี และระยะเวลาการรอรกัษาของโรงพยาบาลจอมทอง

ขั้นตอนกำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์
 หลังการวิเคราะห์ข้อมลูผูป่้วยท่ีมารบัการรกัษาท่ีห้องฉกุเฉิน
ของโรงพยาบาลจอมทองในปี พ.ศ. 2562-2563 โดยใช้
โปรแกรม QlikView ผูวิ้จยัได้น�าข้อมลูมาวิเคราะห์ด้วยเทคนคิ
การท�าเหมอืงข้อมลู (Data Mining) ด้วยเทคนคิต้นไม้ตดัสินใจ
(Decision tree) ซ่ึงเป็นแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์เพือ่หาปัจจยั
ท่ีส�าคัญท่ีสุด โดยน�าข้อมลูมาสร้างแบบจ�าลองการพยากรณ์ในรปูแบบ
ของโครงสร้างต้นไม้ ซึง่มกีารเรยีนรูข้้อมลูแบบมผีูส้อน (Supervised 
Learning) สามารถสร้างแบบจ�าลองการจดัหมวดหมู ่(Clustering) 
ได้จากกลุ่มตวัอย่างของข้อมลูท่ีได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า (Training set) 
ได้จากกลุ่มตวัอย่างของข้อมลูท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า (training set) 
ได้โดยอัตโนมัติและสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการทีย่ังไม่
เคยน�าหมวดหมูไ่ด้อกีด้วย โดยปกตมิกัประกอบด้วยกฎในรปู
แบบ” ถ้า เงือ่นไขแล้วผลลัพธ์” เช่น “if time= < 30 min=no 
then” “If time> 30 min=yes” ส่วนประกอบของต้นไม้ตดัสิน
ใจประกอบด้วย 1. โหนด (node) คุณสมบัตต่ิางๆ เป็นจดุท่ี
แยกข้อมลูว่าจะให้ไปในทิศทางใด ซ่ึงโหนดท่ีอยูสู่งสุดเรยีกว่า
โหนดราก (root node) 2. กิง่ (branch) คือคุณสมบัตใินโหนด
ท่ีแตกออกมาโดยจ�านวนของกิ่งจะเท่ากับคุณสมบัติของโหนด 
3. ใบ (leaf) คือกลุ่มของผลลัพธ์ในการแยกแยะข้อมลู โดยใช้
โปรแกรม RStudio ช่วยตดัสินในเลือกตวัแปรท่ีจะน�าไปใช้ใน
การสร้างโมเดลการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการภาวะ emergency 
crowding

ผลกำรศึกษำ
1.การวิเคราะห์ข้อมลู
 ในปี พ.ศ. 2562-2563 แสดงกลุ่มอายผุูป่้วยส่วนใหญ่ท่ีเข้า
มารกัษาท่ีห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจอมทอง ผูป่้วยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายนุ้อยกว่า10 ปี, 50-60 ปี และ60-70 ปี(ดังภาพท่ี 1)

 ระยะเวลาท่ีผูป่้วยส่วนใหญ่มาจะพบว่าส่วนใหญ่จะมารกัษา
โรงพยาบาลในช่วงเวรเช้าในช่วงเวลา 9 - 10 นาฬิกา และจะ
ค่อยๆ เพิม่ขึน้อีกรอบในช่วงต้นเวรบ่ายและจะค่อยลดลงต่อเนือ่ง
ในเวรดึก (ดังภาพท่ี 2)

ภาพท่ี 1 แสดงจ�านวนผูป่้วยจ�าแนกตามกลุ่มอายุ

 กลุ่มโรคท่ีพบว่ามารกัษาบ่อย 10 โรคแรกในห้องฉุกเฉิน 
พบว่าเป็นกลุ่มโรคท่ีเป็นไม่ซบัซ้อนดังตาราง โดยโรคท่ีพบบ่อย 
คือ หอบเหนือ่ยจากโรคถงุลมโป่งพอง และปวดท้องโรคกระเพาะ 
(ดังภาพท่ี 3)

ภาพท่ี 2 แสดงช่วงเวลาท่ีผูป่้วยมาใช้บรกิารห้องฉุกเฉิน

ภาพท่ี 4 แสดงกลุ่มผูป่้วยท่ีแยกตามโรคท่ีต้องปรกึษาแพทย์
เฉพาะทางตามระยะเวลารอคอย

ภาพท่ี 3 แสดงกลุ่มโรคส่วนใหญ่ท่ีผูป่้วยมาใช้บรกิารห้อง
ฉุกเฉินแยกตามICD-10 code

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 21-27, 2021

Pheomlap Phongprapapan, Prediction model for decrease emergencies crowding



25

 ข้อมูลท่ีแสดงกลุ่มผู้ป่วยท่ีต้องรอปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง 
ในห้องฉุกเฉิน จะพบว่าในกลุ่มผู้ป่วยท่ีต้องรอปรึกษาแพทย์
เฉพาะทาง แยกตามแผนกโดยจะพบว่าผูป่้วยท่ีต้องรออยูใ่นห้อง
ฉุกเฉินนานคือสูติกรรม ผู้ป่วยโรคปอดและจิตเวชตามล�าดับ 
(ดังภาพท่ี 4)

2. การสร้างโมเดลการพยากรณ์
  จากข้อมูลข้างต้นในส่วนผลการศึกษาท�าให้ทราบลักษณะ
ท่ัวไปของผูป่้วยแต่ไม่สามารถน�ามาท�านายปัจจยัท่ีมผีลได้ ดังนัน้
ทางผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะน�าข้อมูลท่ีได้เก็บมาวิเคราะห์ต่อ 
เพือ่หากลุ่มผูป่้วยท่ีมโีอกาสท่ีจะอยูใ่นห้องฉกุเฉินเป็นเวลานาน 
ซึง่จะท�าให้เกดิภาวะ emergencies crowding จงึได้น�าข้อมลูมา
วิเคราะห์ต่อด้วยเทคนคิต้นไม้ตดัสินใจ (decision tree) เพือ่น�า
มาเป็นปัจจยัท�านายว่าผูป่้วยลักษณะแบบใดเพิม่ความเส่ียงต่อ 
emergencies crowding ซึ่งถ้าสามารถทราบแล้วว่ากลุ่มใด 
เพิม่ความเส่ียงและสามารถทราบว่าปัจจยัดังกล่าวเพ่ิมความเส่ียง
กีเ่ปอร์เซน็ต์กส็ามารถน�ามาวางแผนลดความเส่ียงดังกล่าวได้ 
      เนือ่งจากระยะท่ีเหมาะสมท่ีผูป่้วยท่ีได้รบัการรกัษาในห้อง
ฉุกเฉินนั้นมีความแตกต่าง จากการหาระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
พบว่ามีศึกษาของ Banerjea พบว่าระยะเวลาท่ีใช้ในรักษา 
มคีวามแตกต่างกนัตัง้แต่ระยะเวลาเข้ามาห้องฉุกเฉิน การรอ 
พบแพทย์ การตรวจวินจิฉัยทางแลปและเอกซ์เรย์[7] ดังนัน้เพือ่
ให้ง่ายต่อการวางแผนน�าเข้าข้อมลูเพือ่น�ามาใช้วิเคราะห์ จงึแบ่ง
เป็นกลุ่มผูป่้วยเป็น น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 นาที และมากกว่า 
30 นาที ตามความเหมาะสมกบัระดับโรงพยาบาล และความ
พร้อมของการตรวจวินจิฉัยทางแลปและเอกซ์เรย์
   การน�าข้อมลูมาวิเคราะห์ด้วยการท�าเหมอืงข้อมลู (data 
mining) ด้วยเทคนคิต้นไม้ตดัสินใจ (decision tree) และใช้
โปรแกรม Rstudio เพือ่คัดเลือกตวัแปรท่ีจะน�าไปใช้การสร้าง
โมเดลการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการเกิดภาวะความแออัด 
ในห้องฉุกเฉินโดยเลือกผูป่้วยท่ีระยะเวลารอนานเกนิ 30 นาที
เป็น yes และน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 นาทีเป็น no โดยrun 
trial  1 ครัง้ ผลพบว่าม ีerror =27.4% และ น�าเสนอโมเดล
โดยใช้ตวัแปรการพยากรณ์คือ อาย,ุ กลุ่มโรคท่ีเป็นตามรหสัโรค
ตาม ICD-10,แผนกท่ีดูแลตามระยะเวลา   
      ผลการศึกษาพบว่าผูป่้วยกลุ่มโรคท่ี ICD code ดังต่อไปนี้  
ร้อยละ 79.1 จะใช้เวลารักษาในห้องฉุกเฉินเกิน 30 นาที
ประกอบด้วย กลุ่มโรคท่ีขึ้นต้น ICD code A: intestinal 
infectious  disease, B: viral infection of skin and mucous 
membrane, C: malignant neoplasm,  D: in situ neoplasm, 
E: disease of thyroid gland, F: mental disorder, G: disease 
of CNS,  H: disease of eye ear,  I: disease of circulatory 
system, J:disease of respiratory system,  K:disease of 
digestive system,  L: disease of skin and subcutaneous, 
M: musculoskeletal, N: disease of Genito-urinary, 

O:pregnancy and child birth, P: condition of perinatal 
period, Q:congental deformity and genetic, R: abnormal 
lab finding, S: injury and poisoning, T:injury multiple 
bodies และจาก decision tree อีกกลุ่มคือ กลุ่มช่วงอายุ 
0-4 ปี, 5-14 ปี, 15-24 ปี, 55-64 ปี และอายมุากกว่า 65 ปี 
ร้อยละ 68.1 จะใช้เวลารกัษาในห้องฉกุเฉนิเกนิ 30 นาที

ภาพท่ี 5 แสดงตวัแปรการพยากรณ์หลักคือกลุ่มโรคของผูป่้วย
แยกตามICD (แถบสีด�า=ระยะเวลารอนานเกนิ 30 นาที
แถบสีเทา=ระยะเวลารอน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 นาที

Decision tree
ICDcat in {T,K,S,R,E,J,I,G,H,F,M,A,L,N,C,O,B,D,U,Q,P}: Y 
(55667/14672)
ICDcat = Z:
:...agegroup in {65years+,15to24years,55to64years, 
5to14years, : 0to4years}: Y (2214/1035)
agegroup in {35to44years,45to54years,25to34years}: N 
(1041/429)
Evaluation on training data (58922 cases):
Decision Tree  
   Size        Errors
     3        16136(27.4%)   <<
  (a)       (b)  <-classified as
     612      15707    (a): class N 
     429      42174    (b): class Y

ปัจจยัดงักล่าวเพ่ิมความเส่ียงก่ีเปอร์เซ็นตก็์สามารถน ามาวางแผนลด
ความเส่ียงดงักล่าวได ้ 

      เน่ืองจากระยะท่ีเหมาะสมท่ีผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาในหอ้งฉุกเฉิน
นั้นมีความแตกต่าง จากการหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมพบวา่มีศึกษาของ 
Banerjeaพบว่าระยะเวลาท่ีใช้ในรักษามีความแตกต่างกันตั้ งแต่
ระยะเวลาเขา้มาห้องฉุกเฉิน การรอพบแพทย ์การตรวจวินิจฉัยทาง
แลปและเอกซ์เรย[์7] ดงันั้นเพ่ือใหง่้ายต่อการวางแผนน าเขา้ขอ้มูลเพื่อ
น ามาใชว้ิเคราะห์ จึงแบ่งเป็นกลุ่มผูป่้วยเป็น น้อยกว่าหรือเท่ากบั30
นาทีและมากกว่า 30นาที ตามความเหมาะสมกบัระดับโรงพยาบาล 
และความพร้อมของการตรวจวนิิจฉยัทางแลปและเอกซ์เรย ์

   การน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ด้วยการท าเหมืองข้อมูล  (data mining) 
ดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ (decision tree) และใชโ้ปรแกรม Rstudio 
เพื่อคดัเลือกตวัแปรท่ีจะน าไปใชก้ารสร้างโมเดลการพยากรณ์ความ
เส่ียงต่อการเกิดภาวะความแออัดในห้องฉุกเฉินโดยเลือกผูป่้วยท่ี
ระยะเวลารอนานเกิน 30 นาทีเป็น yes และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 
นาที เป็น  no โดยrun trial  1 คร้ัง  ผลพบว่ามี  error =27.4% และ 
น าเสนอโมเดลโดยใชต้วัแปรการพยากรณ์คือ อาย,ุ กลุ่มโรคท่ีเป็นตาม
รหสัโรคตาม ICD-10,แผนกท่ีดูแลตามระยะเวลา    

      ผลการศึกษาพบวา่ผูป่้วยกลุ่มโรคท่ี ICD code ดงัต่อไปน้ี  ร้อยละ
79.1 จะใชเ้วลารักษาในห้องฉุกเฉินเกิน 30 นาทีประกอบดว้ย กลุ่ม
โรคท่ีข้ึนตน้ ICD code A: intestinal infectious  disease, B: viral 
infection of skin and mucous membrane, C: malignant 
neoplasm,  D: in situ neoplasm, E: disease of thyroid gland, F: 
mental disorder, G: disease of CNS,  H: disease of eye ear,  I: 
disease of circulatory system, J:disease of respiratory system,  
K:disease of digestive system,  L: disease of skin and 
subcutaneous, M: musculoskeletal, N: disease of Genito-
urinary, O:pregnancy and child birth, P: condition of perinatal 
period, Q:congental deformity and genetic, R: abnormal lab 
finding, S: injury and poisoning, T:injury multiple bodiesและ
จากdecision tree  อีกกลุ่มคือ กลุ่มช่วงอาย ุ0-4 ปี, 5-14 ปี, 15-24 ปี, 55-64 ปี
และอายุมากกว่า 65ปี ร้อยละ 68.1จะ ใช้เวลารักษาในห้องฉุกเฉินเกิน 30 
นาที 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงตวัแปรการพยากรณ์หลกัคือกลุ่มโรคของผูป่้วยแยกตาม
ICD (แถบสีด า=ระยะเวลารอนานเกิน 30 นาที แถบสีเทา=ระยะเวลา
รอนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 นาที 

Decision tree 

ICDcat in {T,K,S,R,E,J,I,G,H,F,M,A,L,N,C,O,B,D,U,Q,P}: Y 
(55667/14672) 

ICDcat = Z: 

:...agegroup in {65years+,15to24years,55to64years,5to14years,  
:  0to4years}: Y (2214/1035) 

agegroup in {35to44years,45to54years,25to34years}: N 
(1041/429) 

Evaluation on training data (58922 cases): 

Decision Tree   

   Size      Errors 

     3        16136(27.4%)   << 

(a)    (b)  <-classified as 

      612    15707    (a): class N  

       429     42174    (b): class Y 
 

 
 
 

                 
ตารางท่ี 1 แสดงผลลพัธ์จากการสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ 
                   

Attribute usage: 
100% ICDcat 
5.52% Age group 

ตารางท่ี 1 แสดงผลลัพธ์จากการสร้างแบบจ�าลองพยากรณ์

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 21-27, 2021

Pheomlap Phongprapapan, Prediction model for decrease emergencies crowding



26

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรศึกษำ
 ปัญหาของความแออัดในห้องฉุกเฉินนัน้เป็นปัญหาท่ีมคีวาม
ซบัซ้อนเนือ่งจากความเข้าใจของคนไข้ท่ัวไปมกัจะคิดว่าอาการ
ป่วยของตวัเองเป็นภาวะฉกุเฉินเช่นมไีข้ไอเจบ็คอ กอ็าจจะมาเข้า
ตรวจห้องฉุกเฉินได้ เพราะสามารถพบแพทย์ได้ง่ายเพราะแพทย์
อยูต่ลอดเวลาโดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่  แต่โดยหลัก
ความเป็นจริงห้องฉุกเฉินมีไว้ส�าหรับผู้ป่วยท่ีมีภาวะฉุกเฉิน 
โรคท่ีมคีวามรนุแรงท่ีสุ่มเส่ียงต่อการเสียชีวิต ดังนัน้จงึต้องอาศัย
ระยะเวลาในการปรบัเปล่ียนทัศนคตขิองผูป่้วย
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูผูป่้วยท่ีมารกัษาท่ีห้องฉุกเฉนิจะมค่ีา
เฉล่ีย 2,000 คนต่อเดือน โดยตวัแปรท่ีมผีลท่ีท�าให้โอกาสระยะ
การรอรกัษาเป็นเวลานาน ได้แก่กลุ่มโรคท่ีแบ่งตาม ICD-10 
categories รวมถึงกลุ่มอายกุม็ผีลต่อการรอรบัการรกัษาในระยะ
เวลานาน ซึง่จากข้อมลูท่ีได้ท�าให้โรงพยาบาลสามารถวางแผน
การแก้ไขปัญหาเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะความแออัดในห้อง
ฉุกเฉนิได้ดังนี ้1) ในช่วงท่ีผูป่้วยมาจ�านวนมากให้เพิม่จ�านวนทีม
แพทย์ท่ีคอยดูแลเพือ่ลดการรอคอยนาน และลดอาการแออัด   
2) จดัสรรเตยีงเพือ่ให้เตรยีมรบัผูป่้วยได้อย่างรวดเรว็เพือ่ลดการ
รอคอยนาน 3) ในกลุ่มผูป่้วยท่ีต้องปรกึษาแพทย์เฉพาะทาง 
ถ้าผู้ป่วยอาการคงท่ีสามารถส่งต่อไปแผนกผู้ป่วยนอกหรือหา
แนวทางให้รบัการรกัษาแบบผูป่้วยในได้ต่อ แล้วให้แพทย์เฉพาะ
ทางดูแลต่อให้หอผูป่้วย 4) ระมดัระวังในกลุ่มโรคท่ีได้วิเคราะห์
ข้างต้น ท่ีมโีอกาสต้องรอคอยให้ห้องฉุกเฉินนานโดยแนะน�าให้

ปรึกษาแพทย์แต่ละแผนกอย่างเนิ่นเพื่อเตรียมพร้อมต่อไปใน 
การรบัผูป่้วย 5) กลุ่มผูป่้วยท่ีประเมนิแล้วไม่มภีาวะเร่งด่วน 
สามารถรอได้เช่นกลุ่มท�าแผล หรอืฉีดวัคซนี ควรจดัสรรให้มี
ห้องหตัถการแยกออกไปต่างหาก
        เนือ่งจากการศึกษาครัง้นีม้ข้ีอจ�ากดัเนือ่งจากน�าเอา
บริบทของโรงพยาบาลท่ัวไประดับกลาง(M1)มาใช้วิเคราะห ์
ซึง่ไม่ได้กล่าวถงึโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นโรงพยาบาลศูนย์ (S) 
หรอืโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ซึง่บรบิทแตกต่างกนัดังนัน้การน�า
ข้อมลูไปใช้ควรพจิารณาความเหมาะสมด้วย และควรจะน�าข้อมลู
กลุ่มผูป่้วยในโรงพยาบาลระดับนัน้ไปวิเคราะห์อกีที

ข้อเสนอแนะ
 เนื่องด้วยข้อจ�ากัดด้านข้อมูลท่ีเก็บมาจากระบบฐานข้อมูล 
hosXP ของโรงพยาบาลไม่ได้เก็บฐานข้อมูลเรื่องค่ารักษา
พยาบาลและค่าใช้จ่ายท่ีต้องด�าเนนิงานส�าหรบัผูป่้วยรวมถงึส่วน
ก�าไรขาดทุน ดังนัน้ถ้าเกบ็ข้อมลูเพิม่เรือ่งค่าใช้จ่ายเรือ่งการเงนิ
และความคุ้มทุนจะท�าให้งานวิจยัดีขึน้ ซึง่จะได้วางแผนโอกาส
การพฒันาในงานวิจยัต่อไป

กิจกรรมประกำศ
       ขอขอบคุณ อ. วรรษา เปาอินทร์ ท่ีให้ค�าปรกึษา แนะน�า 
แก้ไข เพือ่ให้บทความมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้

ภาพท่ี 6 แสดง Decision tree ส�าหรบัตรวจสอบว่าปัจจยั 
ท่ีเกีย่วข้องท่ีท�าให้ผูป่้วยรอเป็นระยะเวลานานในห้องฉุกเฉนิน้อยหรอืมากกว่า 30 นาที
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Abstract
Nonghong Hospital is a 30-bed medium-sized community 
hospital serving 48,133 people who reside in Nonghong 
District Area. On average, the number of outpatients was 
285 patients per day. Currently, the hospital is facing 
problems of crowded clinic in the morning, especially in 
outpatient department and non-communicable diseases 
clinics (NCD). As patients came to the hospital at the 
same period of time, mostly at 08.00-09.00 am, the clin-
ic became crowded and patients started to complain about 
long waiting time. To date, there was no time-lapse ap-
pointment system. In 2019, we had applied some technol-
ogy to shorten the waiting time in outpatient services such 
as queue system and online queue reservation. Unfortu-
nately, these methods were unable to solve the problems 
of crowded clinics and long waiting time. 
This study was conducted using LEAN concepts to improve 
the outpatient service system and NCD clinics. The main 
aim was to reduce the service waiting time. In August 

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

Keywords: waiting time, LEAN concepts, outpatient 
department, community hospital
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บทน�ำ
 โรงพยาบาลหนองหงส์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตยีง 
มปีระชากร 48,133 คน จ�านวนผูป่้วยนอกเฉล่ีย 285 คนต่อวัน 
มแีพทย์ 5 คน ประกอบด้วยกมุารแพทย์ 1 คน แพทย์ท่ัวไป 
4 คน พยาบาล 44 คน นกัเทคนคิการแพทย์ 2 คน เภสัชกร 
5 คน ทันตแพทย์ 3 คน ฯลฯ บคุลากรในโรงพยาบาลมจี�านวน 
153 คน ห้องตรวจผูป่้วยนอกและ NCD clinics ค่อนข้างแออดั
ในช่วงเช้า เนือ่งจากผูร้บับรกิารมาในเวลาใกล้เคียงกนั ช่วงเวลา
ท่ีมีผู ้ป่วยมารับบริการมากท่ีสุดของห้องตรวจผู ้ป่วยนอกคือ 
ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ของ NCD clinics คือช่วงเวลา 
05.00-06.00 น. (ข้อมลูในปี พ.ศ. 2561-2563) เนือ่งจากไม่มี
ระบบการนดัเหล่ือมเวลา ผูป่้วยส่วนใหญ่จงึมาในช่วงเช้าพร้อมๆ
กนั ท�าให้เกดิความแออัด โดยในปี พ.ศ. 2562 โรงพยาบาล 
ได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือลดความแออัดของผูป่้วยนอกและลดระยะเวลารอคอย เช่น 
การจองคิวออนไลน์ ผ่านระบบคิวใน mobile application 

การใช้ LEAN CONCEPTS เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการรักษา
แบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองหงส์

ปัจฉิมำ หลอมประโคน
โรงพยาบาลหนองหงส์ จงัหวัดบุรรีมัย์ 

ผูป้ระสานงาน : ปัจฉมิา หลอมประโคน, palmypatchima@
gmail.com, โรงพยาบาลหนองหงส์ จงัหวัดบรุรีมัย์ 

บทคัดย่อ
โรงพยาบาลหนองหงส์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตยีง 
มปีระชากร 48,133 คน จ�านวนผูป่้วยนอกเฉล่ีย 285 คนต่อวัน 
ห้องตรวจผูป่้วยนอกและ non-communicable diseases (NCD) 
clinics ค่อนข้างแออัดในช่วงเช้า เนือ่งจากผูร้บับรกิารมาในเวลา
ใกล้เคียงกนั ช่วงเวลาท่ีมผีูป่้วยมารบับรกิารมากท่ีสุดคือ 08.00-
09.00 น. เนือ่งจากไม่มรีะบบการนดัเหล่ือมเวลา ผูป่้วยส่วนใหญ่
จงึมาในช่วงเช้าพร้อมๆกนั ท�าให้เกดิความแออดั และระยะเวลา
รอคอยนาน ถอืเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรบัโรงพยาบาลหลายแห่ง  
ในปี พ.ศ.2562 โรงพยาบาลหนองหงส์ได้น�าเทคโนโลยมีาใช้ 
ในการให้บรกิารผูป่้วยนอก เช่น ระบบคิว การจองคิวออนไลน์ 
แต่ยงัไม่สามารถลดความแออัดและระยะเวลารอคอยในการรบั
บรกิารได้ โรงพยาบาลจงึได้ท�าการศึกษาโดยน�า LEAN Concepts 
มาใช้เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการในผู้ป่วยนอกและ NCD 
Clinics เพ่ือลดระยะเวลารอคอย โดยในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 
ได้จัดอบรม LEAN Concepts ให้กับบุคลากรทุกคนใน 

โรงพยาบาลหนองหงส์ เพือ่วิเคราะห์ปัญหาขององค์กรท้ังระบบ 
และปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก ผลจากการน�า 
LEAN Concepts มาปรับใช้ในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 
ใช้ฐานข้อมลูจากระบบ HOSxP ของโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยโปรแกรม QlikView12 และโปรแกรม RStudio โดยใช้สถติิ 
paired t-test สรปุผลการศึกษาพบว่า การน�า LEAN Concept 
มาปรบัใช้กบัระบบการให้บรกิารในโรงพยาบาล ช่วยลดระยะ
เวลารอคอยเฉล่ียของแผนกผูป่้วยนอกและ NCD Clinics ลดลง
อย่างมนียัส�าคัญทางสถิต ิ(p-value < 0.05)

ค�ำส�ำคัญ : ระยะเวลารอคอย, LEAN Concepts, แผนก 
ผูป่้วยนอก, โรงพยาบาลชุมชน

วันท่ีรบัต้นฉบับ 23 มนีาคม 2564; วันท่ีตอบรบั 25 พฤษภาคม 
2564 
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หลังจากน�ามาใช้ในห้องบัตร แผนกผู้ป่วยนอกและห้องรับยา 
พบว่าระยะเวลารอคอยเฉล่ียกลับไม่ลดลง และไม่ลดความแออดั 
จากข้อมูลระยะเวลารอคอยเฉล่ียของแผนกผู้ป่วยนอก ในป ี
พ.ศ. 2561-2562 คือ 60 นาที และ 64 นาที ตามล�าดับ และ
ระยะเวลารอคอยเฉล่ียของผูป่้วย NCD clinics ในปี พ.ศ. 2561-
2562 คือ 200 นาที จากข้อมลูสถติขิองโรงพยาบาลหนองหงส์
ท่ีผ่านมา เมื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าโดยใช้ DOWNTIME 
พบว่ายงัมปัีญหาด้านการจดักระบวนการให้บรกิาร มขีัน้ตอนการ
ให้บรกิารท่ีซ�า้ซ้อนและไม่จ�าเป็น ท�าให้เกดิการเคล่ือนไหวมาก 
ความรูค้วามสามารถของบุคลากรไม่ถกูใช้อย่างเตม็ท่ี ทางคณะ
กรรมการบรหิารโรงพยาบาลจงึคิดกจิกรรมการจดัอบรม LEAN 
concepts ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกคน เพื่อให้เข้าใจ
กระบวนการท�างาน ปรบัเปล่ียนความสูญเปล่าเป็นคุณค่า ในมมุ
มองของผูร้บับรกิาร และสามารถส่ือสารได้เข้าใจตรงกนัมากขึน้
ในการปรบักระบวนการให้บรกิารในแต่ละจดุ โดยวัตถปุระสงค์
ของการศึกษาคือ 1) เพือ่ศึกษาสภาพการณ์การบรกิารผูป่้วย
นอกและผูป่้วย NCD clinics 2)เพือ่ใช้หลักการ LEAN ในการ
วิเคราะห์หา waste ปรับให้เป็นกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 28-34, 2021



30

3) เพื่อวิเคราะห์การลดระยะเวลารอคอยจากการศึกษาเปรียบ
เทียบกระบวนการ Pre LEAN และ Post LEAN
 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ความรวดเร็วของการบริการถือเป็นหัวใจส�าคัญอย่างยิ่ง 
ของการให้บริการด้านสุขภาพเพราะผู้รับบริการท่ีมาใช้บริการท่ี 
โรงพยาบาล ส่วนใหญ่มปัีญหาเรือ่งความเจบ็ป่วยทางกาย ระยะ
ทางท่ีไกลจากสถานพยาบาล การเดินทางท่ีต้องใช้เวลานานการรอ
คอยตรวจโรคนานนัน้ อาจท�าให้ภาวะสุขภาพของผูป่้วยแย่ลง และ
มผีลกระทบไปถงึด้านจติใจ อาจมคีวามหงดุหงดิง่าย หากไม่ได้รบั
บริการที่สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษา 
ลดลง [1] ระยะเวลารอคอยเป็นผลลัพธ์ท่ีแสดงถงึกระบวนการดูแล
รกัษาพยาบาลของทีมบรกิารผูป่้วย และมคีวามสัมพนัธ์กบัความ
พงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขจงึก�าหนด
ระยะเวลารอคอยเป็นตวัช้ีวัดในการประเมนิคุณภาพการบรกิาร [2] 
ในต่างประเทศมีการศึกษาเพื่อก�าหนด มาตรฐานต�่าสุด ท่ีผู้ใช้
บรกิารยอมรบัได้ คือ ไม่เกนิ 30 นาที [3]  การลดระยะเวลา 
รอคอยของการให้บริการผู้ป่วยนอก เป็นส่ิงท่ีท้าทายในปัจจุบัน 
ซึง่การได้รบับรกิารจากโรงพยาบาลท่ีรวดเรว็และมปีระสิทธภิาพใน
การให้บรกิารท่ีดี ย่อมเป็นท่ีคาดหวังของผูป่้วยท่ีเข้ามารบับรกิาร 
ในปัจจบัุนโรงพยาบาลของรฐับาลประสบกบัปัญหาการบรกิารไม่ท่ัว
ถงึเนือ่งจากจ�านวนของผูป่้วยท่ีเข้ามารบับรกิารเป็นจ�านวนมากอย่าง
ต่อเนือ่ง จงึท�าให้เกดิแถวคอยขึน้ในการให้บรกิาร [4] นอกจากนัน้
ยังส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียเวลาในการรอคอยท่ียาวนานและมาก 
เกนิไป การประยกุต์ใช้ทฤษฎแีถวคอยและการจ�าลองแบบปัญหา
เพือ่ลดเวลารอคอยในการรบับรกิารของผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล
วารนิช�าราบ จ.อุบลราชธาน ีพบว่า แนวทางการปรบัปรงุท่ีดีท่ีสุด
คือ การเล่ือนเวลาการท�างานของแพทย์และพยาบาลแต่ละแผนก
เรว็ขึน้ 30 นาที และแผนกจ่ายยาเปิดให้บรกิารเรว็ขึน้ 1 ช่ัวโมง 
จะสามารถลดเวลารอคอยเฉล่ียของผูป่้วยท้ังระบบได้ 111.65 นาที 
และลดค่าใช้จ่ายได้ 1,534 บาท ต่อวัน [5] สอดคล้องกบัการศึกษา
เรื่องการปรับลดระยะเวลาการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกของ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหล้า จงัหวัดสมทุรสงครามท่ีพบว่า 
การปรบัระบบการให้บรกิารจ่ายยาผูป่้วยนอก จะเหน็ผลการลด
ระยะเวลาเฉล่ีย เป็นผลมาจากการจดับทบาทใหม่ของผูป้ฏบัิติงาน 
การจัดสถานท่ี อุปกรณ์ ปรับปรุงระบบการเบิก-จ่ายยา และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้การไหลเวียนของระบบจ่ายยา 
คล่องตวัขึน้ [6] แนวคิด LEAN คือ การค้นหา waste และเปล่ียน
ให้เป็น value ท่ีผูร้บัผลงานของเราต้องการ ปัจจบัุนมกีารน�าแนวคิด 
LEAN มาใช้ในระบบการดูแลผูป่้วยมากขึน้ เพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพ
ในการดูแล และลดระยะเวลารอคอยผลการศึกษาหลังจากน�า
แนวคิด LEAN มาใช้ พบว่า ประสิทธภิาพการบรกิารเพิม่ขึน้ 
ขัน้ตอนการรบับรกิารลดลง ระยะเวลาท่ีใช้ลดลง ระยะทางท่ีใช้ 
ลดลง ระดับความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเพิม่ขึน้ [7]    

วิธีกำรศึกษำ
 เป็นการศึกษากึง่ทดลองโดยการน�าข้อมลูมาวิเคราะห์ และ
น�าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบกระบวนการเพื่อปรับ 
รูปแบบการให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยคลินิก 
โรคเรือ้รงัโรงพยาบาลหนองหงส์ จงัหวัดบรุรีมัย์ 
ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน
 1. วิเคราะห์ข้อมลูเดิม ระยะเวลารอคอยเฉล่ีย ในแต่ละจดุ
บรกิาร ของแผนกผูป่้วยนอก และ NCD clinics เพือ่ค้นหา
ปัญหาท่ีแท้จรงิในแต่ละจดุ management by facts  โดยใช้ฐาน
ข้อมลูจากระบบ HOSxP ซ่ึงระยะเวลารอคอยในการศึกษานี้
หมายถึงระยะเวลานับตั้งแต่ผู ้ป่วยเดินเข้ามาลงทะเบียนท่ี 
โรงพยาบาล จนกระท่ังจบกระบวนการรกัษาแบบผูป่้วยนอก
 2. ศึกษาข้อมลูจ�านวนครัง้ของผูม้ารบับรกิาร 3 ปี ปี 2561, 
2562, 2563 ของแผนกผูป่้วยนอก มจี�านวน 34708, 31916, 
26857 ครัง้ และผูป่้วย NCD clinics (เบาหวาน และความดัน
โลหติสูง) มจี�านวน 10877, 11914, 9742 ครัง้ ตามล�าดับ
 3. ปรบัขัน้ตอนการให้บรกิารท่ี OPD และ NCD clinics 
โดยวิเคราะห์จาก DOWNTIME ใน LEAN concepts 
 4. เหล่ือมเวลาการท�างาน ท้ังแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏบัิตกิาร รวมถงึมาปฏบัิตงิานเรว็ขึน้
 5. ปรบัระบบนดัผูป่้วยแบบเหล่ือมเวลา และแบ่งผูป่้วยนดั 
NCD clinics เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีไม่ม ีinvestigations และ
กลุ่มท่ีม ี investigations รวมถงึผูป่้วยในท่ีจ�าหน่ายและนดัมา
ตดิตามอาการ ซึง่ถอืว่าไม่เร่งด่วน ให้นดัแบบเหล่ือมเวลาและ
เริม่มาในช่วงบ่าย โดยเฉล่ียให้เท่าๆกนัในแต่ละช่ัวโมง
 6. แบ่งประเภทผูป่้วย OPD แยก segment ให้ชัดเจน 
ยิง่ขึน้ คือกลุ่มท่ีใช้เวลาในการตรวจส้ันและควรระบายคนไข้กลุ่มนี้
ออกไปก่อน เช่น ขอใบรบัรองแพทย์ ขอใบส่งตวั ขอใบรบัรอง
ความพกิาร จะมช่ีองทางด่วนในการพบแพทย์ ซึง่จะช่วยท�าให้
ระยะเวลารอคอยรวมเฉล่ียลดลง
 7. รวบรวมข้อมลูจากระบบ HOSxP น�าข้อมลูเข้าวิเคราะห์
โดยโปรแกรม QlikView 12 และ RStudio โดยใช้สถิต ิpaired t-test

 รปูท่ี 1 แสดงขัน้ตอนการรบับรกิารผูป่้วยนอก แบบเดิม
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ผลกำรศึกษำ
 จ�านวน visit ของผูป่้วยใน 3 ปี 2561-2563 แผนกผูป่้วยนอก
มจี�านวน 34708, 31916, 26995 ครัง้ ตามล�าดับ NCD clinics 
มจี�านวน 10877, 11914, 9767 ครัง้ ตามล�าดับ (ข้อมลูถงึ 
28 ต.ค.2563) ดังแสดงในแผนภมูท่ีิ 1   

                                                                     
(ข้อมลูถงึ 28 ตลุาคม 2563)

แผนภมูท่ีิ 1  แสดงจ�านวน visit ผูป่้วยนอกและ NCD clinics 

 วิเคราะห์ช่วงเวลาท่ีมารบับรกิารสูงสุดใน 3 ปี พบว่า ผูป่้วยนอก
มาในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. สูงท่ีสุด และมารบับรกิารน้อย
ในช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.00 น. ดังแสดงในแผนภมูท่ีิ 2 และ
ช่วงเวลาท่ีมารบับรกิารสูงสุดของ NCD clinics คือช่วงเวลา 
05.00-06.00 น. ดังแสดงในแผนภมูท่ีิ 3
  

แผนภมูท่ีิ 2 แสดงช่วงระยะเวลาท่ีมผีูม้ารบับรกิาร
ในแผนกผูป่้วยนอก

 

รปูท่ี 2  แสดงขัน้ตอนการรบับรกิารผูป่้วยนอก แบบใหม่

รปูท่ี 3  แสดงขัน้ตอนการรบับรกิาร NCD clinics แบบเดิม

รปูท่ี 4 แสดงขัน้ตอนการรบับรกิาร NCD clinics แบบใหม่
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 ระยะเวลาตัง้แต่ผูป่้วยเข้ามายืน่บัตรลงทะเบียน จนถงึรบัยาก
ลับบ้าน Total turnaround time (TAT) ของแผนกผูป่้วยนอก 
ปี 2561-2563 พบว่า มเีวลาเฉล่ียท่ี 60, 64, 57 นาที ตาม
ล�าดับ ดังแสดงในแผนภมูท่ีิ 4 และ TAT แผนก NCD clinics 
ปี 2561-2563 พบว่า มเีวลาเฉล่ียท่ี 200, 200, 163 นาที 
ตามล�าดับ ดังแสดงในแผนภมูท่ีิ 5

  

  

  

 ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามายื่นบัตรลงทะเบียน จนถึง 
รบัยากลับบ้าน Total turnaround time (TAT) เปรยีบเทียบ 
2 กลุ่ม คือ Pre LEAN และ Post LEAN  โดย กลุ่ม Pre LEAN 
คือ กลุ่มท่ียงัไม่มกีารปรบัเปล่ียนระบบและขัน้ตอนการให้บรกิาร 
วิเคราะห์จากข้อมลู visit number ในเดือน กรกฏาคม และ
สิงหาคม 2563 มจี�านวน 4,418 ครัง้ และกลุ่ม Post LEAN 
คือ กลุ่มท่ีมกีารปรบัเปล่ียนระบบการให้บรกิารโดยใช้ LEAN 
Concepts ในเดือนกนัยายน และตลุาคม 2563 (ข้อมลูถงึ 28 
ตลุาคม 2563) มจี�านวน 3,800 ครัง้ พบว่าระยะเวลารอคอย
เฉล่ียลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ จากการใช้สถิติ paired t-test             
โดยใช้โปรแกรม RStudio พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคัญ       
p-value = 0.0009574  (p-value < 0.05) รายละเอียดระยะ
เวลารอคอยในแต่ละขั้นตอนบริการของแผนกผู้ป่วยนอกและ 
NCD clinics ดังแสดงในตารางท่ี 6 และ 7 ตามล�าดับ

แผนภมูท่ีิ 4 ระยะเวลาตัง้แต่ผูป่้วยเข้ามายืน่บัตรลงทะเบยีน 
จนถงึรบัยากลับบ้าน Total turnaround time (TAT) ของ

แผนกผูป่้วยนอก ปี 2561-2563

แผนภมูท่ีิ 5 ระยะเวลาตัง้แต่ผูป่้วยเข้ามายืน่บัตรลงทะเบยีน 
จนถงึรบัยากลับบ้าน Total turnaround time (TAT) ของ 

NCD clinics ปี 2561-2563
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อภิปรำยผล
 หลังจากน�าแนวคิด LEAN มาปรบัใช้ภายในโรงพยาบาล 
ในแผนกผูป่้วยนอก และ NCD clinics มกีารปรบัขัน้ตอนบรกิาร 
เพือ่ลดความซ�า้ซ้อน ปรบัการท�างานให้แต่ละจดุมาท�างานเรว็ขึน้ 
รวมถงึศึกษาข้อมลูปัญหาระยะเวลาแถวคอยท่ีท�าให้เกดิคอขวด 
เช่น การรอซักประวัต ิการรอตรวจทางห้องปฏบัิตกิาร การรอ
พบแพทย์ตรวจ หลังจากปรบัแก้ไขแล้ว พบว่า ระบบ work flow 
ดีขึ้น และลดระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามายื่นบัตรลงทะเบียน 
จนถงึรบัยากลับบ้าน Total turnaround time (TAT) ในผูป่้วย 
OPD จากเดิม ระยะเวลารอคอยท้ังระบบคือ 61 นาที ลดเหลือ 
55 นาที และ NCD clinics จากระยะเวลาเดิม 187 นาที 
ลดเหลือ 166 นาที สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Giovanni 
Improta [8] ท่ีพบว่า การน�าแนวคิด LEAN มาใช้ในกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยของแผนกฉุกเฉิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล 
ผูป่้วยได้ดียิง่ขึน้ เช่น คุณภาพของการ triage ดีขึน้ ระยะเวลา
รอคอยลดลง สอดคล้องกับการน�าแนวคิด LEAN มาใช้ใน 
โรงพยาบาลชุมชนของ Kwazulu-Natal ประเทศอาฟริกาใต้ 
ท่ีพบว่า ช่วยลดระยะเวลารอคอย และเพิม่ประสิทธภิาพในการ
ให้บรกิารดียิง่ขึน้ [9] และการศึกษาในครัง้นีส้ามารถปรบัลด 
ค่าล่วงเวลาท้ังโรงพยาบาลได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน 
ท่ีใช้ในการจ้างเจ้าหน้าท่ีห้องบัตร เจ้าหน้าท่ีห้องตรวจทางห้อง
ปฏบัิตกิาร และพยาบาลมาช่วยเจาะเลือดในช่วงเช้า โดยปรบัใช้
พยาบาลท่ีขึน้เวรดึกในหน่วยงานห้องคลอด ซ่ึงมผีูม้าคลอดน้อย 
และ ห้องฉุกเฉิน (หากไม่ตดิภารกจิดูแลผูป่้วยเร่งด่วน) ให้มา
ช่วยเจาะเลือดในช่วงเวลา 06.30-07.00 น. และใช้ระบบการ
ท�างานเหล่ือมเวลาท้ังแพทย์ พยาบาล ห้องบตัร ห้องปฏบัิตกิาร 
รวมถงึเริม่มกีารนดัเหล่ือมเวลา ผูป่้วยท่ีมนีดัตรวจตดิตามอาการ
หลังจากจ�าหน่ายจากหอผูป่้วย ให้นดัมาในช่วงบ่าย และผูป่้วย 
NCD clinics ที่ไม่ต้องงดน�้างดอาหารเพื่อตรวจเลือด ให้นัด 
มารับบริการในช่วงบ่ายเช่นกัน ท�าให้สามารถมาปฏิบัติงาน 
ได้รวดเรว็ขึน้ในทุกจดุ ลดระยะเวลารอคอยเฉล่ียได้ท้ังระบบ และ
ลดความแออัดในการใช้บรกิารในช่วงเช้า
 ข้อจ�ากดั เนือ่งจากมกีารปรบัใช้ระบบขัน้ตอนการให้บรกิาร
โดยวิเคราะห์ตามแนวคิด LEAN ภายใน 2 เดือน คือเดือน
กนัยายน และตลุาคม 2563  จงึต้องเกบ็ข้อมลูเพิม่ในระยะยาว 
และพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เหน็ภาพของการเปล่ียนแปลง
ท้ังระบบท่ีชัดเจนยิง่ขึน้

กิตติกรรมประกำศ
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอนิทร์ ประธานคณะ
กรรมการวิชาการ TMI ท่ีช่วยแนะน�า แก้ไข ปรบัปรงุ ท�าให้
บทความสมบูรณ์ยิง่ขึน้ นพ.กติต ิโล่สุวรรณรกัษ์ ผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลคูเมอืง ท่ีสอน LEAN Concepts และให้ค�าแนะน�า 
ในการเรียนรู้ในเรื่อง IT คุณสมิตรา สงวนเช้ือ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหนองหงส์ ท่ีช่วยในการเตรยีมข้อมลูของ
โรงพยาบาล และให้ค�าแนะน�าในการใช้โปรแกรม Qlikview 12 

โดยใชโ้ปรแกรม RStudio พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั       
p-value = 0.0009574  (p-value < 0.05)   รายละเอียดระยะเวลารอคอย
ในแต่ละขั้นตอนบริการของแผนกผูป่้วยนอกและ NCD clinics ดงั
แสดงในตารางท่ี 6 และ 7 ตามล าดบั 

ขั้นตอนบริการ 
OPD 

Pre LEAN 
เวลา (นาที) 

Post LEAN 
เวลา (นาที) 

ระยะเวลารอคอยท่ี
ลดลง 

นาที ร้อยละ 

ลงทะเบียน 0:00:25 0:00:32 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
รอซกัประวติั 0:24:19 0:21:31 3.28 13.56 
ซกัประวติั 0:05:04 0:05:15 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 

รอแพทยต์รวจ 0:28:26 0:24:19 4.07 14.40 
รอตรวจ Lab 0:27:12 0:29:25 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 

เวลาแพทยต์รวจ 0:03:42 0:04:02 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
รอรับยา 0:09:08 0:10:16 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
ทั้งหมด 

(ลงทะเบียน ถึง กลบั
บา้น)  

1:01:30 0:55:19 3.04 4.96 

ตารางท่ี 6 แสดงระยะเวลารอคอยของแผนกผูป่้วยนอก เปรียบเทียบ
กลุ่ม Pre LEAN และ Post LEAN 

 
ขั้นตอนบริการ 
NCD clinics 

Pre LEAN 
เวลา (นาที) 

Post LEAN 
เวลา (นาที) 

ระยะเวลารอคอยท่ี
ลดลง 

นาที ร้อยละ 

ลงทะเบียน 0:00:22 0:00:25 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
รอตรวจ Lab 0:18:45 0:26:05 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
ตรวจ Lab 1:16:36 1:04:16 12.20 15.98 

รอซกัประวติั 
(หลงัผล Lab ออกแลว้) 

2:29:53 2:14:37 15.16 10.14 

ซกัประวติั 0:09:18 0:05:03 4.15 45.21 
รอแพทยต์รวจ 0:34:02 0:27:36 7.06 20.75 
เวลาแพทยต์รวจ 0:02:09 0:02:30 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 

รอรับยา 0:04:12 0:04:56 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
ทั้งหมด 

(ลงทะเบียน ถึง กลบั
บา้น) 

3:07:06 2:46:41 21.05 11.25 

ตารางท่ี 7 แสดงระยะเวลารอคอยของ NCD clinics เปรียบเทียบกลุ่ม 
Pre LEAN และ Post LEAN 

V. อภิปรายผล 
หลงัจากน าแนวคิด LEAN มาปรับใชภ้ายในโรงพยาบาล ใน

แผนกผูป่้วยนอก และ NCD clinics มีการปรับขั้นตอนบริการ เพื่อลด
ความซ ้ าซอ้น ปรับการท างานใหแ้ต่ละจุดมาท างานเร็วข้ึน รวมถึง
ศึกษาขอ้มูลปัญหาระยะเวลาแถวคอยท่ีท าใหเ้กิดคอขวด เช่น การรอ
ซกัประวติั การรอตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การรอพบแพทยต์รวจ 
หลงัจากปรับแกไ้ขแลว้ พบวา่ ระบบ work flow ดีข้ึน และลด
ระยะเวลาตั้งแต่ผูป่้วยเขา้มายืน่บตัรลงทะเบียน จนถึงรับยากลบับา้น 
Total turnaround time (TAT) ในผูป่้วย OPD จากเดิม ระยะเวลารอ
คอยทั้งระบบคือ 61 นาที ลดเหลือ 55 นาที และ NCD clinics จาก
ระยะเวลาเดิม 187 นาที ลดเหลือ 166 นาที สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ Giovanni Improta [8] ท่ีพบวา่ การน าแนวคิด LEAN 
มาใชใ้นกระบวนการดูแลผูป่้วยของแผนกฉุกเฉิน ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยไดดี้ยิง่ข้ึน เช่น คุณภาพของการ triage ดี
ข้ึน ระยะเวลารอคอยลดลง สอดคลอ้งกบัการน าแนวคิด LEAN มา
ใชใ้นโรงพยาบาลชุมชนของ Kwazulu-Natal ประเทศอาฟริกาใตท่ี้
พบวา่ ช่วยลดระยะเวลารอคอย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการดียิง่ข้ึน [9]  และการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถปรับลดค่า
ล่วงเวลาทั้งโรงพยาบาลไดป้ระมาณ 20,000 บาทต่อเดือน ท่ีใชใ้น
การจา้งเจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร เจา้หนา้ท่ีหอ้งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
และพยาบาลมาช่วยเจาะเลือดในช่วงเชา้ โดยปรับใชพ้ยาบาลท่ีข้ึนเวร
ดึกในหน่วยงานหอ้งคลอด ซ่ึงมีผูม้าคลอดนอ้ย และ หอ้งฉุกเฉิน 
(หากไม่ติดภารกิจดูแลผูป่้วยเร่งด่วน) ใหม้าช่วยเจาะเลือดใน
ช่วงเวลา 06.30-07.00 น. และใชร้ะบบการท างานเหล่ือมเวลาทั้ง
แพทย ์พยาบาล หอ้งบตัร หอ้งปฏิบติัการ รวมถึงเร่ิมมีการนดัเหล่ือม
เวลา ผูป่้วยท่ีมีนดัตรวจติดตามอาการหลงัจากจ าหน่ายจากหอผูป่้วย 
ใหน้ดัมาในช่วงบ่าย และผูป่้วย NCD clinics ท่ีไม่ตอ้งงดน ้ างดอาหาร
เพ่ือตรวจเลือด ใหน้ดัมารับบริการในช่วงบ่ายเช่นกนั ท าใหส้ามารถ
มาปฏิบติังานไดร้วดเร็วข้ึนในทุกจุด ลดระยะเวลารอคอยเฉล่ียไดท้ั้ง
ระบบ และลดความแออดัในการใชบ้ริการในช่วงเชา้ 

 ขอ้จ ากดั เน่ืองจากมีการปรับใชร้ะบบขั้นตอนการ
ใหบ้ริการโดยวเิคราะห์ตามแนวคิด LEAN ภายใน 2 เดือน คือเดือน
กนัยายน และตุลาคม 2563  จึงตอ้งเก็บขอ้มูลเพ่ิมในระยะยาว และ

โดยใชโ้ปรแกรม RStudio พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั       
p-value = 0.0009574  (p-value < 0.05)   รายละเอียดระยะเวลารอคอย
ในแต่ละขั้นตอนบริการของแผนกผูป่้วยนอกและ NCD clinics ดงั
แสดงในตารางท่ี 6 และ 7 ตามล าดบั 

ขั้นตอนบริการ 
OPD 

Pre LEAN 
เวลา (นาที) 

Post LEAN 
เวลา (นาที) 

ระยะเวลารอคอยท่ี
ลดลง 

นาที ร้อยละ 

ลงทะเบียน 0:00:25 0:00:32 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
รอซกัประวติั 0:24:19 0:21:31 3.28 13.56 
ซกัประวติั 0:05:04 0:05:15 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 

รอแพทยต์รวจ 0:28:26 0:24:19 4.07 14.40 
รอตรวจ Lab 0:27:12 0:29:25 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 

เวลาแพทยต์รวจ 0:03:42 0:04:02 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
รอรับยา 0:09:08 0:10:16 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
ทั้งหมด 

(ลงทะเบียน ถึง กลบั
บา้น)  

1:01:30 0:55:19 3.04 4.96 

ตารางท่ี 6 แสดงระยะเวลารอคอยของแผนกผูป่้วยนอก เปรียบเทียบ
กลุ่ม Pre LEAN และ Post LEAN 

 
ขั้นตอนบริการ 
NCD clinics 

Pre LEAN 
เวลา (นาที) 

Post LEAN 
เวลา (นาที) 

ระยะเวลารอคอยท่ี
ลดลง 

นาที ร้อยละ 

ลงทะเบียน 0:00:22 0:00:25 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
รอตรวจ Lab 0:18:45 0:26:05 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
ตรวจ Lab 1:16:36 1:04:16 12.20 15.98 

รอซกัประวติั 
(หลงัผล Lab ออกแลว้) 

2:29:53 2:14:37 15.16 10.14 

ซกัประวติั 0:09:18 0:05:03 4.15 45.21 
รอแพทยต์รวจ 0:34:02 0:27:36 7.06 20.75 
เวลาแพทยต์รวจ 0:02:09 0:02:30 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 

รอรับยา 0:04:12 0:04:56 ไม่ลดลง ไม่ลดลง 
ทั้งหมด 

(ลงทะเบียน ถึง กลบั
บา้น) 

3:07:06 2:46:41 21.05 11.25 

ตารางท่ี 7 แสดงระยะเวลารอคอยของ NCD clinics เปรียบเทียบกลุ่ม 
Pre LEAN และ Post LEAN 

V. อภิปรายผล 
หลงัจากน าแนวคิด LEAN มาปรับใชภ้ายในโรงพยาบาล ใน

แผนกผูป่้วยนอก และ NCD clinics มีการปรับขั้นตอนบริการ เพื่อลด
ความซ ้ าซอ้น ปรับการท างานใหแ้ต่ละจุดมาท างานเร็วข้ึน รวมถึง
ศึกษาขอ้มูลปัญหาระยะเวลาแถวคอยท่ีท าใหเ้กิดคอขวด เช่น การรอ
ซกัประวติั การรอตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การรอพบแพทยต์รวจ 
หลงัจากปรับแกไ้ขแลว้ พบวา่ ระบบ work flow ดีข้ึน และลด
ระยะเวลาตั้งแต่ผูป่้วยเขา้มายืน่บตัรลงทะเบียน จนถึงรับยากลบับา้น 
Total turnaround time (TAT) ในผูป่้วย OPD จากเดิม ระยะเวลารอ
คอยทั้งระบบคือ 61 นาที ลดเหลือ 55 นาที และ NCD clinics จาก
ระยะเวลาเดิม 187 นาที ลดเหลือ 166 นาที สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ Giovanni Improta [8] ท่ีพบวา่ การน าแนวคิด LEAN 
มาใชใ้นกระบวนการดูแลผูป่้วยของแผนกฉุกเฉิน ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยไดดี้ยิง่ข้ึน เช่น คุณภาพของการ triage ดี
ข้ึน ระยะเวลารอคอยลดลง สอดคลอ้งกบัการน าแนวคิด LEAN มา
ใชใ้นโรงพยาบาลชุมชนของ Kwazulu-Natal ประเทศอาฟริกาใตท่ี้
พบวา่ ช่วยลดระยะเวลารอคอย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการดียิง่ข้ึน [9]  และการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถปรับลดค่า
ล่วงเวลาทั้งโรงพยาบาลไดป้ระมาณ 20,000 บาทต่อเดือน ท่ีใชใ้น
การจา้งเจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร เจา้หนา้ท่ีหอ้งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
และพยาบาลมาช่วยเจาะเลือดในช่วงเชา้ โดยปรับใชพ้ยาบาลท่ีข้ึนเวร
ดึกในหน่วยงานหอ้งคลอด ซ่ึงมีผูม้าคลอดนอ้ย และ หอ้งฉุกเฉิน 
(หากไม่ติดภารกิจดูแลผูป่้วยเร่งด่วน) ใหม้าช่วยเจาะเลือดใน
ช่วงเวลา 06.30-07.00 น. และใชร้ะบบการท างานเหล่ือมเวลาทั้ง
แพทย ์พยาบาล หอ้งบตัร หอ้งปฏิบติัการ รวมถึงเร่ิมมีการนดัเหล่ือม
เวลา ผูป่้วยท่ีมีนดัตรวจติดตามอาการหลงัจากจ าหน่ายจากหอผูป่้วย 
ใหน้ดัมาในช่วงบ่าย และผูป่้วย NCD clinics ท่ีไม่ตอ้งงดน ้ างดอาหาร
เพ่ือตรวจเลือด ใหน้ดัมารับบริการในช่วงบ่ายเช่นกนั ท าใหส้ามารถ
มาปฏิบติังานไดร้วดเร็วข้ึนในทุกจุด ลดระยะเวลารอคอยเฉล่ียไดท้ั้ง
ระบบ และลดความแออดัในการใชบ้ริการในช่วงเชา้ 

 ขอ้จ ากดั เน่ืองจากมีการปรับใชร้ะบบขั้นตอนการ
ใหบ้ริการโดยวเิคราะห์ตามแนวคิด LEAN ภายใน 2 เดือน คือเดือน
กนัยายน และตุลาคม 2563  จึงตอ้งเก็บขอ้มูลเพ่ิมในระยะยาว และ

ตารางท่ี 6 แสดงระยะเวลารอคอยของแผนกผูป่้วยนอก 
เปรยีบเทียบกลุ่ม Pre LEAN และ Post LEAN

ตารางท่ี 7 แสดงระยะเวลารอคอยของ NCD clinics
เปรยีบเทียบกลุ่ม Pre LEAN และ Post LEAN
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Abstract
Inventory system is an important system that covers all 
departments within the organization and has many of 
personnel involved. Nowadays, Inventory regulations are 
more detailed and complex while personnel are restricted. 
Imperative that Wang Thong Hospital has to review and 
improve the Inventory system to be more efficient.  Lean 
concept and digital technology is expected to improve 
Wang Thong Hospital 's Inventory system. By setting the 
sub-drug warehouse to be the first starting point for 
transform the traditional drug order system, which is to 
check the balance of drugs by the pharmacy staff to be 
a new system based on prescribing information from The 
service program is summarized as the total amount used 
in the dispensing of drugs from the drug warehouse to 
replace the sub-drug warehouse. The results of the study 
showed that The list of Wangthong Hospital tablets 

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

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

จักริน สมบูรณ์จันทร์   
โรงพยาบาลวังทอง จงัหวัดพษิณโุลก  

ผูป้ระสานงาน : จกัรนิ สมบูรณ์จนัทร์, Sjukrin@hotmail.com, 
โรงพยาบาลวังทอง จงัหวัดพษิณโุลก  

บทคัดย่อ
ระบบพสัดุเป็นระบบท่ีส�าคัญของทุกแห่งเป็นระบบท่ีครอบคลุม
ทุกหน่วยงานภายในองค์กรและมีบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้อง 
จ�านวนมาก ซ่ึงปัจจุบันระเบียบด้านพัสดุมีรายละเอียดและ 
ความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะท่ีบุคลากรถูกจ�ากัด จ�าเป็นท่ี 
โรงพยาบาลวังทองจะต้องท�าการทบทวนและปรบัปรงุระบบพสัดุ
ให้มปีระสิทธภิาพมากขึน้  การน�าแนวคิด Lean และเทคโนโลยี
ดิจติอลมาใช้คาดว่าจะช่วยให้ระบบพสัดุของโรงพยาบาลวังทอง
ดีขึน้ โดยก�าหนดให้คลังยาย่อยเป็นจดุแรกท่ีเริม่ต้นในการปรบั
เปล่ียนระบบการเบกิจ่ายยาจากคลังยาแบบเดิมท่ีเป็นการตรวจ
สอบยอดยาคงเหลือโดยอาศัยเจ้าพนักงานเภสัชกรรมมาเป็น
ระบบใหม่ท่ีอาศัยข้อมูลการส่ังจ่ายยาจากโปรแกรมบริการมา
สรุปเป็นยอดรวมท่ีใช้ในการเบิกจ่ายยาจากคลังยามาคลังยา 
ย่อยแทน ซึง่ผลการศึกษาพบว่า รายการยาเมด็ของโรงพยาบาล
วังทองท้ังส้ิน 191 รายการ ส่วนใหญ่มแีนวโน้มท่ีใกล้เคียงกนั  

โดยมยีาเมด็ 43 รายการท่ีมยีอดการเบกิท่ีแตกต่างกนัไม่เกนิ
ร้อยละ 5 ในจ�านวนนีม้ ี9 รายการท่ีมยีอดการเบิกแตกต่างกนั
ร้อยละ 0 ในขณะท่ียอดการเบิกแตกต่างกันสูงสุดท่ีร้อยละ 
144.83 ดังนั้นในการน�าระบบการเบิกจ่ายยาโดยใช้ข้อมูล 
จากโปรแกรมบรกิารของโรงพยาบาลมาใช้จรงิจ�าเป็นต้องมกีาร
ทบทวนและแก้ไขในส่วนของการส่ังยาผ่านโปรแกรมบรกิารของ
โรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกการจ่ายยาจากห้องยาก่อน  รวมท้ัง
ต้องทบทวนและวางระบบการจัดจ่ายยาให้แก่หน่วยบริการ
ภายนอกให้สอดคล้องกนัด้วย

ค�ำส�ำคัญ : ระบบพสัดุ, คลังยา, คลังยาย่อย 

วันท่ีรบัต้นฉบบั 23 มนีาคม 2564; วันท่ีตอบรบั 25 พฤษภาคม 
2564  

บทน�ำ
 ระบบพสัดุเป็นระบบท่ีประกอบไปด้วยขัน้ตอนตัง้แต่การจดัท�า
แผนพสัดุ การจดัหาพสัดุผ่านกระบวนการพสัดุ  ซึง่มกีระบวนการ
ย่อยท้ังการแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดคุณลักษณะเพื่อจัดท�า 
คุณลักษณะ การส่ังซ้ือหรอืจดัหาตามระเบียบพสัดุตามวิธีการท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับวงเงินและชนิดของการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ ตลอดจนการตัดจ�าหน่าย 
พสัดุ ซ่ึงบางท่ียงัรวมถงึขัน้ตอนในการเบกิจ่ายเมือ่ตรวจรบัพสัดุ
เรยีบร้อยแล้ว  
 ดังนัน้ระบบพสัดุจงึเป็นระบบท่ีใหญ่และเกีย่วข้องกบับุคลากร
หลากหลายขึน้กบัว่าเป็นพสัดุเกีย่วกบัด้านใด ท�าให้การด�าเนนิการ
ตามระบบพสัดุได้อย่างถกูต้องครบถ้วนนัน้ ต้องอาศัยความร่วม
มือระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างมากเพ่ือให้
สามารถด�าเนนิการตามระบบพสัดุได้อย่างครอบคลุม  โดยระบบ
พสัดุของโรงพยาบาลวังทองนัน้ยงัคงเป็นระบบพัสดุท่ีเคยผ่านการ 

Lean มาบ้าง แต่ยังไม่ได้ด�าเนินการตามกระบวนการ Lean 
ท้ังหมดได้อย่างครอบคลุม  ส่วนใหญ่ยงัคงด�าเนนิการตามรปูแบบ
เดิมที่ก�าหนดไว้ในการท�างานซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและเสียเวลา 
พอสมควร ในขณะท่ีระเบยีบด้านพสัดุในปัจจบัุนกม็แีนวโน้มท่ีเพิม่
ความรดักมุมากยิง่ขึน้ ซ่ึงส่งผลให้มคีวามยุง่ยากมากขึน้ตามไปด้วย  
อย่างไรก็ตามในส่วนของบุคลากรนั้นกลับถูกจ�ากัดมากขึ้นตาม
กรอบอัตราก�าลังท่ีก�าหนดไว้อันเป็นส่วนหนึง่ของการปฏริปูระบบ
เพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิตอลท่ีเน้นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น 
ลดจ�านวนบุคลากรในแต่ละภาคส่วนลง เพื่อสร้างประสิทธิภาพ 
ให้เกดิขึน้สูงสุด  

รปูท่ี 1 ขัน้ตอนการท�างานของระบบพสัดุในปัจจบุนั
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 ดังนัน้ในส่วนของโรงพยาบาลวังทองจงึมแีนวคิดท่ีจะน�าเรือ่ง 
Lean มาใช้ควบคู่กับระบบดิจิตอลเพื่อช่วยให้การด�าเนินงาน 
ด้านพัสดุเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
โดยวางแผนเริม่ต้นท่ีการเบิกยาเพือ่เตมิยาในส่วนของคลังยาย่อย
ซึ่งมีการเบิกพัสดุเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ อันเป็นภาระงานหลัก 
งานหนึ่งของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและส่งผลให้เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมท่ีรบัผดิชอบงานเสียเวลาไปในแต่ละสัปดาห์ประมาณ 
3-4 ช่ัวโมง ท้ังนีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ลดกระบวนการขัน้ตอนในการ
ด�าเนินงานเพื่อให้การเติมยาของคลังย่อยนั้นสะดวกรวดเร็วขึ้น 
และลดภาระงานของเจ้าพนกังานเภสัชกรรมลง ซ่ึงคาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ในการท่ีเจ้าพนักงานเภสัชกรรมท่ีมีจ�านวนจ�ากัดนั้น
สามารถสร้างงานอ่ืนเพิ่มเติมได้มากขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของ 
การเพิม่ประสิทธภิาพในการท�างานให้สูงขึน้

กำรทบทวนวรรณกรรม
 ระบบพสัดุเป็นระบบหนึง่ท่ีมคีวามส�าคัญและครอบคลุมงาน
สายสนับสนุนของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก หากมีการพัฒนา
ระบบนีใ้ห้ดีขึน้ย่อมส่งผลให้การด�าเนนิงานของโรงพยาบาลสะดวก 
รวดเรว็ มปีระสิทธภิาพขึน้ตามมาได้ ท้ังนีก้ารน�าแนวคิด Lean 
มาใช้อันเป็นการจดัการท่ีเน้นไปท่ีการจดัการทรพัยากรต่างๆ ท่ีไม่
ก่อให้เกิดคุณค่าให้หมดไปหรือลดน้อยลง ส่งผลให้การจัดการ
ระบบพสัดุของโรงพยาบาลมพีฒันาการท่ีดีขึน้ได้  โดยการจดัการ
คลังพสัดุท่ีมลัีกษณะแบบอตัโนมตัจิะต้องมกีารประสานข้อมลูพัสดุ
และระบบสนบัสนนุท่ีเหมาะสมร่วมด้วย [1] ซึง่การจดัการแบบ 
Lean มุง่ไปท่ีการลดขยะ 8 ประเภท ได้แก่ การขนส่ง, รายการ
พสัดุ, การเคล่ือนท่ี, การรอคอย, กระบวนการท่ีเกนิความจ�าเป็น, 
ผลิตภณัฑ์ส่วนเกนิ, ความบกพร่อง และความสามารถพิเศษ  ท้ังนี้
การน�าการจดัการแบบ Lean มาใช้ต้องการระเบยีบท่ีเข้มงวด, 
ผูน้�า และภาวะผูน้�า โดยอาศัยผูจ้ดัการท่ีมวิีสัยทัศน์ [2]

 ส�าหรบัการน�า Lean เข้ามาใช้ในระบบสุขภาพนัน้จะช่วยลด
ต้นทุนและพุง่เป้าไปท่ีการลดรายการพสัดุเป็นหลัก  โดยส่วนหนึง่
ท่ีส�าคัญของกระบวนการ Lean คือการยกเลิกกระบวนการท่ีน�า
ไปสู่พสัดุจ�านวนมากท่ีช่วยลดต้นตอปัญหาและหลีกเล่ียงปัญหาท่ี
อาจจะเกดิขึน้ และผลท่ีดีท่ีสุดจากการน�า Lean มาใช้คือการสร้าง
บุคลากรโรงพยาบาลให้เหน็ความแตกต่างเกีย่วกบัการจดัการส่วน
ประกอบต่างๆ ในระบบ เช่น ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดและเรว็ท่ีสุดแต่ขาด
ความพยายามท่ีจะท�าให้เกดิขึน้ได้จรงิย่อมไม่บรรลุเป้าหมายต่างกบั
การด�าเนนิการตามมาตรฐานท่ีก�าหนดท่ีท�าอย่างสม�า่เสมอ [3]

 ท้ังนีจ้ากกรณศึีกษาของนฤทัศน์ โตธนะคุณ, สิทธพิร พมิพ์สกลุ  
และเชาวลิต หามนตร ีเรือ่งการปรบัปรงุการส่ังซือ้และการจดัเกบ็
วัสดุการแพทย์ กรณศึีกษา คลังพสัดุของโรงพยาบาลพบว่าการ
จดัซือ้พสัดุโดยใช้ประสบการณ์ท่ีไม่องิข้อมลูส่งผลต่อต้นทุนในการ
จดัเกบ็, งบท่ีใช้ในการส่ังซือ้ต่อครัง้สูง และขาดแคลนพสัดุในบาง
รายการ การน�าระบบการจดัซ้ือโดยอิงกบัข้อมลูท้ังแบบปรมิาณ
การส่ังคงท่ี และช่วงเวลาการส่ังคงท่ี สามารถลดต้นทุนการจดัเกบ็, 

มลูค่าการซ้ือต่อครัง้ และมขีองเพยีงพอต่อการใช้ได้  อย่างไรกต็าม 
จ�าเป็นต้องมกีารแบ่งประเภทพสัดุและตดิตามจ�านวนและมลูค่าอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อแบ่งกลุ่มพัสดุตามเกณฑ์มูลค่าร่วมต่อปีร่วมด้วย[4] 

ในขณะท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์กไ็ด้มกีารน�าระบบ eStock 
Online Delivery เข้ามาใช้อันเป็นการจดัระบบ Lean Business 
Process Improvement ท่ีช่วยลดกจิกรรมในการด�าเนนิงานและ
ออกแบบกระบวนการโลจสิตกิส์การเบิกวัสดุใหม่ได้ ซึง่ด�าเนนิการ
ผ่านระบบข้อมลูออนไลน์ท�าให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างสะดวก 
รวดเรว็ และคล่องตวัมากขึน้ [5]

 ท้ังนีใ้นระบบ Lean อีกส่วนหนึง่ท่ีมกัจะน�ามาใช้ควบคู่กนัไป
ด้วยคือเรือ่งของ Just in Time (JIT) ซึง่เป็นระบบท่ีจะลดการ
ส�ารองของหรอืส�ารองของให้น้อยท่ีสุดแต่สามารถมขีองพร้อมใช้ได้
ในเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ีต้องการให้สอดคล้องกบัการผลิต เป็นการ
วางแผนการผลิตท่ีช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายและปรบัปรงุผล
ตอบแทนจากการลงทุนให้ดีขึ้นโดยการลดคลังพัสดุซึ่งมีความ
สัมพันธ์กบัต้นทุนท่ีเกดิขึน้  โดยการน�า JIT มาใช้อย่างเหมาะสม
จะช่วยปรบัปรงุระยะเวลาท่ีเสียเปล่าและวงรอบการผลิตได้ ท้ังนี้
เมือ่น�ามาใช้กบัการจดัซ้ือ ฝ่ายจดัหาถอืได้ว่าเป็นบทบาทหลักท่ีจะ
น�า JIT มาใช้ในขณะท่ีโปรแกรมการจดัซ้ือท่ีบรรลุเป้าหมายกไ็ม่มี
ประโยชน์ถ้าขาดความร่วมมือกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายท่ียั่งยืน  
การเลือกผูข้ายท่ีดีจงึเป็นจดุตัง้ต้นของความสัมพันธ์ท่ียัง่ยนื [6]

 โดย JIT เริม่ต้นในอตุสาหกรรมการผลิตก่อน แต่ปัจจบุนั 
เริ่มมีการน�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ได ้
โดยแพทย์สามารถเข้าถงึข้อมลูท่ีต้องการได้ในเวลาท่ีต้องการทันที  
เปรยีบข้อมลูทางการแพทย์เป็นช้ินส่วนส่ิงของท่ีต้องน�าส่งในเวลา 
ท่ีต้องการ โดยการส่งข้อมลูทางการแพทย์สามารถท�าได้หลายทาง 
ได้แก่ Online Book, Query and Lookup, Information 
Indicators, Advisories, Broadcasts and Agents [7]

 ในขณะท่ีการจัดการด้าน Logistics เองก็เป็นอีกส่วนท่ีมี 
การน�าแนวคิด JIT มาใช้ด้วย โดยการประยกุต์หลักการของ JIT 
ใน 4 องค์ประกอบท่ีส�าคัญได้แก่ Customer Services, Order 
Processing, Inventory Management and Transportation 
Management [8]

 ท้ังนีก้ารน�าแนวคิด Lean มาใช้นัน้เป็นแนวคิดท่ีน�ามาใช้เพือ่
แก้ไขปัญหาอุบัตกิารและคุณภาพในบรกิารสุขภาพ  แต่ Lean เอง
ก็มักน�าไปสู่การต่อต้านได้บ่อยครั้ง การพัฒนาแนวคิด Lean 
จึงต้องพัฒนาให้เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะของ 
การปฏิบัติงานโดยปรับท้ังด้านปฏิบัติการและเทคนิคทางสังคม 
โดยการน�า Lean สู่การปฏบัิตจิะต้องอาศัยหลักการท่ีมเีหตผุล 
และการแนะน�าท่ีน�าไปปฏบัิตไิด้ มฉิะนัน้จะเป็นการน�า Lean มา
ใช้แบบผวิเผนิและล้มเหลวในท่ีสุด [9]   
 เมือ่น�า Lean มาใช้ควบคู่กบั JIT อันเป็นการวางแผนการผลิต
ท่ีช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายและปรบัปรงุผลตอบแทนจากการ
ลงทุนให้ดีขึ้นโดยการลดคลังพัสดุซ่ึงมีความสัมพันธ์กับต้นทุนท่ี 
เกิดขึ้น โดยหลักการส�าคัญคือการพุ่งเป้าไปท่ีการลดส่ิงท่ีเกิด
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ประสิทธิผลและผลิตภาพในกระบวนการผลิต  ซึง่การน�า JIT มา
ใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยปรบัปรงุระยะเวลาท่ีเสียเปล่าและวงรอบ
การผลิตได้ [10] 
 โดย Lean เป็นแนวคิดท่ีประยกุต์ใช้ในกระบวนการปฏบัิตงิาน
ท่ีช่วยสร้างมลูค่าเพิม่ให้ผลผลิต โดยขจดัความสูญเปล่าในสายการ
ผลิตและมุง่เน้นท่ีบุคลากรท้ังในด้านคุณภาพและต้นทุน  โดยการ
วิเคราะห์ตามแนวคิด Lean จะช่วยให้เราทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ของกระบวนการในการจดัการคลังวัสดุ  ปัญหาความสูญเปล่าท้ัง
เรื่องของเวลาท่ีล่าช้าของเอกสาร ปัญหาการบริหารจัดการคลัง
สินค้า จากการน�าแนวคิด Lean เข้ามาประยกุต์ใช้สามารถขจดั
ความสูญเปล่าเรือ่งความผดิพลาดของเอกสาร การท�าซ�า้ลดจ�านวน
วัสดุคงคลัง ลดปัญหาวัสดุหมดอายกุ่อนการใช้งานได้ [11]

ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน
 เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ระบบพัสดุท้ังหมดของโรงพยาบาล
วังทองเพือ่ให้เหน็ภาพรวมท้ังหมดของระบบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบั
แผนกต่างๆในโรงพยาบาลได้ด�าเนนิการร่วมกนัท้ังระดับผูบ้รหิาร
และผูป้ฏบิตั ิ จากนัน้เริม่วเิคราะห์ว่าจดุใดบ้างเป็นจดุทีส่ามารถ
ทบทวนเพือ่ปรบัปรงุให้กระบวนการในการด�าเนนิงานนัน้ดีขึน้ได้
ผ่านการลดขัน้ตอนและปรบัปรงุขัน้ตอนส�าคัญต่างๆอย่างเหมาะ
สมตามแนวคิด Lean โดยน�าเทคโนโลยดิีจติอลเข้ามาช่วยในการ
พฒันา ซึง่ท่ีสุดแล้วพบว่ามหีลายจดุหลายประเด็นท่ีสามารถด�าเนนิ
การได้  แต่เพือ่ให้เหน็ภาพการพฒันาในระยะเวลาอันส้ันจงึก�าหนด
ให้เรือ่งการเตมิคลังยาย่อยด้วยการใช้ข้อมลูจากโปรแกรมบรกิาร
เป็นเรือ่งแรกท่ีด�าเนนิการ อันเป็นเรือ่งท่ีไม่ซบัซ้อนและปรบัปรงุได้
ทันทีเมือ่เตรยีมความพร้อมและความมัน่ใจในระบบท่ีจะปรบัปรงุ
ใหม่เรยีบร้อย  เป้าหมายเพือ่ท�าให้เหน็โอกาสส�าเรจ็ได้เรว็เป็นพลัง
ให้ทีมงานมุง่พฒันาต่อไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้ส�าหรบัการพฒันา
ในภาพใหญ่  
 ท้ังนีใ้นกระบวนการขัน้ตอนของการเบิกยาเพือ่เตมิยาในส่วน
ของคลังยาย่อยของห้องยานัน้โดยปกตจิะอาศัยข้อมลูจากโปรแกรม
บรกิารในส่วนของการน�าข้อมลูย้อนหลังมาก�าหนดยอดท่ีควรเกบ็
ยาส�ารองท่ีคลังยาย่อย แล้วในแต่ละสัปดาห์ก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ี
เภสัชกรรมตรวจเช็คยอดยาท่ีคงเหลือในคลังยาย่อย  เพือ่ท�าเรือ่ง
เบกิคืนตามส่วนขาดของยาท่ีใช้ไป โดยก�าหนดให้ปรมิาณยาส�ารอง
สูงสุดตามท่ีก�าหนดไว้ลบด้วยจ�านวนยาส�ารองท่ีเหลือในแต่ละ
สัปดาห์ท่ีท�าการตรวจนบัเป็นส่วนขาดของยาท่ีใช้ไป เมือ่ท�าการ
วิเคราะห์พบว่าการท�างานท่ีอาศัยเจ้าพนกังานเภสัชกรรมในการ
ตรวจเช็คยอดยาคงเหลือของคลังยาย่อยเสียเวลาไปในแต่ละ
สัปดาห์ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง  อันเป็นจดุท่ีพจิารณาแล้วสามารถ
ดึงข้อมลูการส่ังจ่ายยาจากระบบโปรแกรมบรกิารออกมาเป็นยอด
การเบกิยาคืนคลังยาย่อยทดแทนได้ ซึง่ช่วยให้เกดิความกระชับ
จากการลดขัน้ตอนการท�างาน และคล่องตวัขึน้จากการท่ีใช้ระยะ
เวลาในการท�างานท่ีลดลง  จงึท�าการปรบัระบบในจดุนีโ้ดยการดึง
ข้อมลูการส่ังจ่ายยาจากโปรแกรมบรกิารออกมาโดยตรง  จากนัน้

ท�าการปรับแต่งข้อมูลในส่วนจ�านวนท่ีส่ังยาจริงต้องปรับให้เป็น
จ�านวนเตม็ตามหน่วยเบกิขัน้ต�า่ท่ีก�าหนดไว้ก่อนเพือ่ให้เบกิได้จรงิ
ตามหน่วยขัน้ต�า่ท่ีก�าหนดไว้ ปรบัการก�าหนดรอบระยะเวลาในการ
ดึงข้อมูลการส่ังยาแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับรอบการเบิก 
จ่ายยา และก�าหนดให้เภสัชกรพิจารณายืนยันก่อนส่งข้อมูลให้ 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมประจ�าคลังยาด�าเนินการจัดเพื่อจ่ายยา 
ให้คลังยาย่อยต่อไป

รปูท่ี 2 เปรยีบเทียบขัน้ตอนการเตมิคลังยาย่อยระหว่างก่อน
และหลังปรบัเปล่ียนขัน้ตอนการท�างาน

 ส�าหรบัการวางแผนตดิตามผลจะพจิารณาจากยอดยาท่ีท�าการ
เบิกว่ามคีวามคลาดเคล่ือนจากการเบกิยาจากคลังยาในรปูแบบเดิม
มากน้อยเพียงใด โดยก�าหนดให้ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
เมือ่เทียบกบัระบบเดิมไม่เกนิร้อยละ 5 ในทุกรายการท่ีมกีารเบิก
จากคลังยา ท้ังนีใ้นช่วงแรกก่อนเริม่ด�าเนนิการจะท�าการเปรยีบ
เทียบข้อมลูความคลาดเคล่ือนท่ีเกดิขึน้  จากนัน้ปรบัในส่วนท่ีท�าให้
เกดิความคลาดเคล่ือนแล้วน�าไปสู่การปฏบัิตจิรงิต่อไป โดยในขณะท่ี
เริม่ด�าเนนิการไปแล้วในช่วงแรกจะด�าเนนิการควบคู่กนัไปท้ังระบบ
ใหม่และระบบเดิม จนมั่นใจแล้วจึงจะท�าการยกเลิกระบบเดิม 
ท่ีต้องมเีจ้าพนกังานเภสัชกรรมมาคอยตรวจสอบยอดคงคลังของ
คลังยาย่อยในแต่ละสัปดาห์ อย่างไรกต็ามยงัคงก�าหนดให้มกีาร
ตรวจสอบยอดคงคลังของคลังยาย่อยเป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อให้
มัน่ใจได้ว่ายอดคงคลังของคลังยาย่อยท่ีเกดิขึน้จรงิจะตรงกบัยอด
ท่ีเกดิขึน้ตามระบบท่ีวางแผนไว้และยงัเป็นการป้องปรามหากเกดิ
กรณเีหตท่ีุไม่พึงประสงค์ได้ในระดับหนึง่

ผลกำรศึกษำ
 ส�าหรบัการด�าเนนิงานในการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นผลการด�าเนนิ
งานในช่วงระยะแรกท่ีท�าการศึกษาเปรยีบเทียบยอดเบกิยาจากคลัง
ยาท่ีเกดิขึน้ในระบบเดิมกบัยอดเบิกยาจากคลังยาท่ีเกดิขึน้ในระบบ
ใหม่ท่ีอาศัยข้อมลูจากโปรแกรมบรกิารของโรงพยาบาลมาทดแทน
การตรวจสอบยอดคงคลังของคลังยาย่อย ซ่ึงมรีายการยาท้ังส้ิน 
477 รายการ ประกอบด้วยยาเมด็ 191 รายการ ยาน�า้ 39 รายการ  
ยาใช้ภายนอก 52 รายการ ยาวัณโรค 8 รายการ ยาฉีด 112 
รายการ  สารน�า้ 20 รายการ ยาสมนุไพร 29 รายการ ยา ARV 
26 รายการ  ท้ังนีใ้นการศึกษาครัง้นีจ้ะเน้นไปท่ีกลุ่มยาเมด็ซ่ึงเป็น
ยอดเบิกจากคลังยากลุ่มใหญ่ก่อน
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รปูท่ี 3 ยอดการเบิกผ่านรปูแบบเดิมและรปูแบบใหม่ของยา
แต่ละรายการ

 จากการวิเคราะห์ในส่วนของยาเมด็ พบว่าส่วนใหญ่มจี�านวน
การเบิกผ่านการตรวจสอบยอดยาในคลังยาย่อยแบบเดิมเมือ่เทียบ
กบัการเบิกยาผ่านยอดการใช้ของโปรแกรมบรกิารพบว่า ส่วนใหญ่
มแีนวโน้มท่ีใกล้เคียงกนัดังรปูท่ี 3 แต่มบีางรายการท่ียอดแตกต่าง
กันมาก เช่น Activated Charcoal Powder, Penicillin V, 
Norethisterone และ Propylthiouracil เป็นต้น โดยยอดการเบิก
มคีวามแตกต่างกนัสูงสุดร้อยละ 144.83 จ�านวน 1 รายการ

ตารางท่ี 1 สรปุความแตกต่างของยอดการเบิก

 โดยยอดการเบิกมคีวามแตกต่างกนัต�า่สุดท่ีร้อยละ 0 จ�านวน 
9 รายการ ยอดการเบกิท่ีมคีวามแตกต่างกนัไม่เกนิร้อยละ 5 
ม ี43 รายการ ยอดเบิกท่ีมคีวามแตกต่างกนัไม่เกนิร้อยละ 10 
ม ี64 รายการ ยอดเบิกท่ีมคีวามแตกต่างกนัไม่เกนิร้อยละ 15 มี 
83 รายการ โดยยอดการเบกิยาเมือ่เทียบระหว่างแบบเดิมกบัแบบ
ใหม่พบว่ามค่ีาเฉล่ียของความแตกต่างท่ีร้อยละ 9.6

 

รปูท่ี 4 รายการยาท่ีมกีารเบิกมากท่ีสุด 10 อันดับ

 โดยจ�านวนท่ีมยีอดเบิกสูง 10 อันดับแรก ประกอบไปด้วย 
Amlodipine, Metformin, Tramadol, Acetylcysteine Powder, 
Cetirizine, Glipizide, Phenytoin, Theophylline, Gabapentin และ 
Simvastatin  ส่วนใหญ่มคีวามแตกต่างกนัระหว่างยอดการเบิก
แบบเดิมกบัแบบใหม่ไม่เกนิร้อยละ 5 โดยมยีอดการเบิก Cetirizine 
ท่ีต่างกนัสูงสุดร้อยละ 11.1  โดยมค่ีาเฉล่ียของยอดการเบิกท่ีแตก
ต่างกนัท่ีร้อยละ 3.8 ในกลุ่มของยาท่ีมยีอดเบิกสูงสุด 10 อันดับ

 รปูท่ี 5 ร้อยละความแตกต่างของรายการยา
ท่ีมกีารเบกิมากท่ีสุด 10 อับดับ

กำรอภิปรำยและข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาพบว่า มรีายการยาเมด็จ�านวน 43 รายการท่ีมี
ความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 จ�านวน 64 รายการท่ีมี
ความคลาดเคล่ือนไม่เกนิร้อยละ 10  โดยสาเหตหุลักท่ีท�าให้เกดิ
ความคลาดเคล่ือนมาจากการเบิกจ่ายในบางกลุ่มท่ีไม่ได้มกีารลง
ข้อมลูผ่านโปรแกรมบรกิาร โดยกลุ่มส�าคัญในส่วนนีคื้อการจ่ายยา
ให้แก่ผูต้้องขงัในเรอืนจ�าท่ีมท้ัีงการจดัยาผ่านห้องยาโดยไม่มกีาร
บันทึกข้อมลูการส่ังยาผ่านโปรแกรมบรกิารและมกีารบนัทึกข้อมลู
การส่ังยาผ่านโปรแกรมบริการแต่จัดยาออกไปให้ผ่านคลังยา
โดยตรง  ในขณะท่ีอีกส่วนหนึง่เป็นกลุ่มท่ีมกีารเบิกยาออกไปจาก
ห้องยาโดยไม่มกีารบนัทึกข้อมลูในเวชระเบียนเช่น การเตมิยาใน
คลังย่อยของห้องฉกุเฉนิหรอืห้องคลอด และการสนบัสนนุยาให้
แก่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลในบางรายการ ส่วนของยา 
ท่ีมยีอดการเบิกแตกต่างกนัสูงสุดร้อยละ 144.83 ม ี1 รายการ
นัน้ได้แก่ Activated Charcoal Powder โดยสาเหตท่ีุแตกต่างกนั
มากเนือ่งจากมกีารส่ังใช้ในระบบ HosXp แต่ในการจดัจ่ายยาด�า
เนนิการจ่ายจากคลังใหญ่โดยตรงและสนบัสนนุยานีใ้ห้แก่เรอืนจ�า
โดยไม่ผ่านคลังยาย่อย
 ดังนัน้การเบิกจ่ายยาจากคลังยาเพือ่เตมิยาให้กบัคลังยาย่อย
ผ่านการใช้ข้อมูลจากการส่ังจ่ายยาผ่านโปรแกรมบริการของ 
โรงพยาบาลโดยตรงสามารถจดัท�าได้ อันน�าไปสู่การลดขัน้ตอนใน
การท�างานและลดเวลาที่เสียไปจากการตรวจสอบคลังยาย่อยใน
แต่ละสัปดาห์ได้ไม่น้อยกว่า 3-4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ แต่จ�าเป็นต้อง
ทบทวนและแก้ไขระบบการจ่ายยาท่ีเกดิขึน้ให้ทุกการจ่ายยาจาก

และ Propylthiouracil เป็นตน้  โดยยอดการเบิกมีความแตกต่างกัน
สูงสุดร้อยละ 144.83 จ านวน 1 รายการ 

 
ควำมแตกต่ำงของยอดกำรเบิก จ ำนวน 

ร้อยละ 0 9 รายการ 
ไม่เกินร้อยละ 5 43 รายการ 
ไม่เกินร้อยละ 10 64 รายการ 
ไม่เกินร้อยละ 15 83 รายการ 
เกินกวา่ร้อยละ 15 63 รายการ 

ตำรำงที ่1 สรุปความแตกต่างของยอดการเบิก 
 

โดยยอดการเบิกมีความแตกต่างกันต ่าสุดท่ีร้อยละ 0 จ านวน 9 
รายการ  ยอดการเบิกท่ีมีความแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 มี 43 
รายการ  ยอดเบิกท่ีมีความแตกต่างกนัไม่เกินร้อยละ 10 มี 64 รายการ  
ยอดเบิกท่ีมีความแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 15 มี 83 รายการ  โดย
ยอดการเบิกยาเม่ือเทียบระหวา่งแบบเดิมกบัแบบใหม่พบวา่มีค่าเฉล่ีย
ของความแตกต่างท่ีร้อยละ 9.6 

 

 
รูปที่ 4 รายการยาท่ีมีการเบิกมากท่ีสุด 10 อนัดบั 
 

โดยจ านวนท่ีมียอดเบิกสูง 10 อันดับแรก ประกอบไปด้วย 
Amlodipine, Metformin, Tramadol, Acetylcysteine Powder, 
Cetirizine, Glipizide, Phenytoin, Theophylline, Gabapentin แ ล ะ 
Simvastatin  ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันระหว่างยอดการเบิก
แบบเดิมกบัแบบใหม่ไม่เกินร้อยละ 5 โดยมียอดการเบิก Cetirizine ท่ี
ต่างกนัสูงสุดร้อยละ 11.1  โดยมีค่าเฉล่ียของยอดการเบิกท่ีแตกต่าง
กนัท่ีร้อยละ 3.8 ในกลุ่มของยาท่ีมียอดเบิกสูงสุด 10 อนัดบั 

รูปที่ 5 ร้อยละความแตกต่างของรายการยาท่ีมีการเบิกมากท่ีสุด 10 อบัดบั 
 

V. กำรอภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่า มีรายการยาเม็ดจ านวน 43 รายการท่ีมีความ

คลาด เค ล่ือนไม่ เกิน ร้อยละ  5  จ านวน  64  รายการท่ี มีความ
คลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 10  โดยสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนมาจากการเบิกจ่ายในบางกลุ่มท่ีไม่ไดมี้การลงขอ้มูลผา่น
โปรแกรมบริการ โดยกลุ่มส าคัญในส่วนน้ีคือการจ่ายยาให้แก่
ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าท่ีมีทั้ งการจัดยาผ่านห้องยาโดยไม่มีการบันทึก
ขอ้มลูการสัง่ยาผา่นโปรแกรมบริการและมีการบนัทึกขอ้มูลการสัง่ยา
ผา่นโปรแกรมบริการแต่จดัยาออกไปใหผ้า่นคลงัยาโดยตรง  ในขณะ
ท่ีอีกส่วนหน่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการเบิกยาออกไปจากห้องยาโดยไม่มีการ
บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนเช่น การเติมยาในคลังย่อยของห้อง
ฉุกเฉินหรือห้องคลอด และการสนับสนุนยาให้แก่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในบางรายการ  ส่วนของยาท่ีมียอดการเบิก
แตกต่างกันสูงสุดร้อยละ 144.83 มี 1 รายการนั้ นได้แก่ Activated 
Charcoal Powder โดยสาเหตุท่ีแตกต่างกนัมากเน่ืองจากมีการสั่งใช้
ในระบบ HosXp แต่ในการจัดจ่ายยาด าเนินการจ่ายจากคลังใหญ่
โดยตรงและสนบัสนุนยาน้ีใหแ้ก่เรือนจ าโดยไม่ผา่นคลงัยายอ่ย 

ดงันั้นการเบิกจ่ายยาจากคลงัยาเพ่ือเติมยาให้กับคลงัยาย่อยผ่าน
การใชข้อ้มูลจากการสั่งจ่ายยาผ่านโปรแกรมบริการของโรงพยาบาล
โดยตรงสามารถจดัท าได ้ อนัน าไปสู่การลดขั้นตอนในการท างาน
และลดเวลาท่ีเสียไปจากการตรวจสอบคลงัยายอ่ยในแต่ละสัปดาห์
ได้ไม่น้อยกว่า 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  แต่จ าเป็นต้องทบทวนและ
แกไ้ขระบบการจ่ายยาท่ีเกิดข้ึนให้ทุกการจ่ายยาจากหอ้งยาท่ีใชย้าจาก
คลงัยายอ่ยมีการบนัทึกขอ้มูลผ่านโปรแกรมบริการของโรงพยาบาล
ก่อนทุกคร้ังหรือจดัระบบส าหรับการเติมยาให้แก่หน่วยงานภายใน
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ห้องยาท่ีใช้ยาจากคลังยาย่อยมีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม
บรกิารของโรงพยาบาลก่อนทุกครัง้หรอืจดัระบบส�าหรบัการเตมิ
ยาให้แก่หน่วยงานภายในเช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด และ 
หอผูป่้วยในรปูแบบเฉพาะท่ีไม่ท�าให้ยอดการเตมิคลังยาย่อยคลาด
เคล่ือนไปจากยอดท่ีมีการส่ังใช้ผ่านโปรแกรมบริการ รวมท้ัง
ก�าหนดให้มกีารเบิกจ่ายยาโดยตรงจากคลังยาใหญ่แทนในส่วนของ
การสนับสนุนยาให้แก่เรือนจ�าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลทุกแห่ง ท้ังนี้จ�าเป็นต้องมีการพิจารณาร่วมกับเรือนจ�าและ 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลต่างๆเพ่ือก�าหนดรปูแบบท่ีเหมาะ
สมร่วมกนั
 โดยสรปุแล้ว ระบบการเตมิยาให้คลังย่อยผ่านข้อมลูท่ีได้จาก
โปรแกรมบริการเป็นแนวคิดท่ีดีท่ีช่วยให้ระบบมีความกระชับ 
รวดเรว็ และคล่องตวัขึน้ แต่จ�าเป็นต้องมกีารทบทวนอย่างเป็น
ระบบเพื่อแก้ไขให้การจ่ายยาท้ังหมดของห้องยาด�าเนินการโดย 
ผ่านการบันทึกในโปรแกรมบรกิารของโรงพยาบาล ในขณะท่ีการ
สนบัสนนุยาให้แก่เรอืนจ�าและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล
ควรเป็นการจดัจ่ายยาจากคลังยาใหญ่ของโรงพยาบาลโดยตรง
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Abstract
The problem of long waiting time which is a very 
 important and long-standing issue in Thai public medical 
facilities.
It affects to the satisfaction of the patients and also 
causes the cumulative stress of healthcare workers. The 
result of treatment is ineffective. There is a lot of 
problem solving for reducing wait times but almost 
unfulfilled. The objectives of study are divided into 
3 issues. (1) To study the waiting situation of outpatient 
groups of all departments of Napho hospital. (2) To 
adjust the planning of the new work system by dividing 
the patient groups and multidisciplinary groups according 
to the new system. (3) To reduce the waiting time in 
Non-Communicable Diseases (NCD) patient department 
service in Napho Hospital. The patients were divided into 
3 groups, (1) The patients in good control of diseases, 

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

Keywords: waiting time, NCD patient department, 
community hospital, new normal NCD 
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การพัฒนาระบบงานเพื่อลดระยะเวลารอคอยการรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
โรงพยาบาลนาโพธิ์
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บทคัดย่อ
ระยะเวลารอคอยท่ียาวนานของผูป่้วยเป็นปัญหาส�าคัญและเรือ้รงั
ของโรงพยาบาลรฐัในประเทศไทย นอกจากจะส่งผลต่อความพงึ
พอใจของผูป่้วยแล้วยงัก่อให้เกดิภาวะเครยีดสะสมของบคุลากร
ทางการแพทย์ ซึ่งท้ายที่สุดย่อมมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
การรักษา ถึงแม้จะมีแนวทางการแก้ปัญหาหลายๆ วิธีเพื่อ 
ลดระยะเวลารอคอยแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ผล การศึกษานี้ 
มวัีตถปุระสงค์ 3 ประเด็นคือ 1. เพือ่ศึกษาสภาพการณ์การรอคอย
ของกลุ่มผูป่้วยนอกทุกแผนกของโรงพยาบาลนาโพธิ ์2. เพือ่ปรบั
การวางแผนระบบงานใหม่โดยแบ่งกลุ่มผูป่้วยตามกลุ่มโรคและ
จดัการรกัษาตามจากกลุ่มสหวิชาชีพตามระบบใหม่ 3. เพือ่ลด
ระยะเวลารอคอยของผูป่้วยหรอืผูม้ารบับรกิารในแผนกโรคเรือ้รงั
โรงพยาบาลนาโพธิช่์วงเดือนสิงหาคมถงึเดือนกนัยายน 2563 
เทียบกบัเดือนมถินุายนถงึเดือนกรกฎาคม 2563 โดยจดักลุ่ม
ผูป่้วยออกเป็น 3 กลุ่ม[1] ได้แก่ (1) กลุ่มผูป่้วยควบคุมโรคได้

ดีตรวจโดยพยาบาลเวชปฏบิตั ิ(2) กลุ่มผูป่้วยควบคุมโรคได้ปาน
กลางตรวจโดยแพทย์เวชปฏบัิต ิ(3) กลุ่มผูป่้วยมโีรคแทรกซ้อน
หรอืกลุ่มควบคุมโรคได้ไม่ดีตรวจโดยอายรุแพทย์ หลักการเพือ่
ให้ผูป่้วยกลุ่มควบคุมโรคได้ดีได้รบัการตรวจอย่างรวดเรว็ไม่เป็น
คอขวด และให้ผู้ป่วยท่ีควบคุมโรคได้ไม่ดี/มีโรคแทรกซ้อน 
ได้รบัการตรวจโดยละเอียด ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลารอคอย 
รวมท้ัง 3 กลุ่มลดลง ร้อยละ 16.78 โดยพบว่าระยะเวลารอคอย 
ในกลุ่มควบคุมโรคได้ดีลดลงมากท่ีสุด

ค�ำส�ำคัญ : ระยะเวลารอคอย ผูป่้วยโรคเรือ้รงั โรงพยาบาลชุมชน     

วันท่ีรบัต้นฉบับ 23 มนีาคม 2564; วันท่ีตอบรบั 25 พฤษภาคม 
2564  

บทน�ำ 
 โรงพยาบาลนาโพธ์ิเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตยีง 
รบัผดิชอบ ประชากรประมาณ 33,383 คน จ�านวนผูป่้วยนอก
เฉล่ียปี 2563 ประมาณ 212 คนต่อวัน จ�านวนผูป่้วยสูงสุดต่อวัน
ในปี 2563 เท่ากบั 769 คน มแีพทย์ 4 คน เป็นแพทย์เวชปฏบิตัิ 
3 คนและอายรุแพทย์ 1 คน มพียาบาล 38 คน นกัเทคนคิการ
แพทย์ 2 คน เภสัชกร 4 คน บรบิทพืน้ท่ีของโรงพยาบาล 
อยูห่่างไกลจากตวัเมอืงบุรรีมัย์ ระยะทาง 80 กโิลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทางไปกลับด้วยรถยนต์ส่วนตวัประมาณ 3 ช่ัวโมง กรณี
โดยสารรถประจ�าทางใช้เวลาเฉล่ียไปกลับประมาณ 6 ช่ัวโมง กรณี
เจบ็ป่วยผูป่้วยจงึเข้ารบัการตรวจรกัษาหรอืรบับรกิารท่ีโรงพยาบาล
นาโพธิม์ากกว่าเดินทางไปท่ีอ่ืน ท�าให้โรงพยาบาลรบัดูแลผูป่้วยใน
พื้นท่ีท้ังโรคท่ัวไปและโรคยากหรือโรคแทรกซ้อนเกือบท้ังหมด 
เนือ่งจากบุคลากรจ�ากดัแต่แนวโน้มจ�านวนป่วยท่ีมารบับรกิารสูง
ขึน้ตลอด ระยะเวลารอคอยท่ีผูป่้วยมารบัการตรวจแนวโน้มนาน
ขึน้โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยโรคเรือ้รงั(NCD) พบว่าในปี 2562 

ระยะเวลารอคอยเฉล่ีย 243 นาที และในช่วงเดือนมถินุายนถงึ
เดือนกรกฎาคม 2563 ซ่ึงเป็นช่วงท่ียงัใช้มาตรการโควิด 2019 
อยูก่ย็งัพบว่าระยะเวลารอคอยเฉล่ียนานถงึ 239.13 นาที ซึง่จาก
การวิเคราะห์กระบวนการท�างานผูป่้วยนอกและผูป่้วยแผนกโรค
เรือ้รงั ให้บรกิารตรวจรกัษาตามคิว ผูป่้วยท่ีได้คิวก่อนจะได้รบัการ
ตรวจรกัษาก่อน กรณท่ีีผูป่้วยมโีรคแทรกซ้อนหรอืควบคุมโรคได้
ไม่ดี ซึ่งต้องใช้กระบวนการและเวลาในการตรวจนานกว่ากลุ่ม 
ผูป่้วยท่ีควบคุมได้ดี ท�าให้มคีอขวดในจดุรอพบแพทย์ และจดุรอ
รบัยา ระยะเวลารอคอยท้ังหมดจงึนานขึน้ หลักการของการศึกษา
คือแบ่งกลุ่มผูป่้วยโรคเรือ้รงัออกเป็น 3 กลุ่ม  อ้างอิงจากการรกัษา
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิถีใหม่ของกรมการแพทย์ ได้แก่  
กลุ่มผูป่้วยควบคุมโรคได้ดีตรวจโดยพยาบาลเวชปฏบัิต ิกลุ่มผูป่้วย
ควบคุมโรคได้ปานกลางตรวจโดยแพทย์เวชปฏบิตั ิและกลุ่มผูป่้วย
ควบคุมโรคได้ปานกลางแต่มโีรคแทรกซ้อน/กลุ่มควบคุม โรคได้ไม่
ดีตรวจโดยอายรุแพทย์ หลักการเพือ่ให้ผูป่้วยกลุ่มควบคุมโรคได้ดี
ได้รบัการตรวจอย่างรวดเรว็ไม่เป็นคอขวด และให้ผูป่้วยท่ี ควบคุม
โรคได้ไม่ดี/มีโรคแทรกซ้อนได้รับการตรวจโดยละเอียดหรือใช้ 
เวลาในการตรวจรักษาได้นานขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
รกัษาให้ดีขึน้ด้วย

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 41-46, 2021

Wimolphan Artsom, System development to reduce waiting time



43

 วัตถปุระสงค์การศึกษาเพือ่ลดระยะเวลารอคอยของผูป่้วยหรอื
ผูม้ารบับรกิารในแผนกโรคเรือ้รงัโรงพยาบาลนาโพธ์ิ
 
กำรทบทวนวรรณกรรม 
 โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง เป็นปัญหาสุขภาพท่ีส�าคัญ
ของประเทศและเป็นสาเหตสุ�าคัญท่ีก่อให้เกดิโรคอ่ืนๆ ตามมา เช่น 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหวัใจ ภาวะไตวายเรือ้รงั 
และโรค อืน่ๆ ทุกภาคส่วนมคีวามพยายามในการจดัระบบบรกิาร
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาอย่าง 
ต่อเนือ่ง ความดันโลหติสูงวิถใีหม่แบบยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ได้มกีารจดักลุ่มผูป่้วยเพือ่จดัระบบบรกิารให้มคีวามเหมาะสมตาม
ความเส่ียงและระดับความรนุแรงของโรค สนบัสนนุกระบวนการ
มส่ีวนร่วมในการวางแผนการรกัษาและกระตุน้ศักยภาพของผูป่้วย
และสังคม เสนอการปรับระบบบริการไปสู่ระบบวิถีใหม่การยึด 
ผูป่้วยเป็นศูนย์กลาง (People Center) ช่วยให้บุคลากรทางการ
แพทย์สามารถบรหิารจดัการเวลาในแต่ละกระบวนการดูแลผูป่้วย
ได้อย่างท่ัวถงึน�าไปสู่การมผีลลัพธ์ทางคลินกิท่ีดีขึน้ ตลอดจนผูป่้วย
ก็สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยบริการและช่วยลดปัญหา
ความแออัดภายในโรงพยาบาลได้ [1]

 จากการศึกษาของ คัทลิยา วสุธาดา เรือ่งการพฒันาระบบ
การดูแลผูป่้วยเบาหวาน โรงพยาบาลชัยภมู ิพบว่าการพฒันาระบบ
การดูแลผูป่้วยเบาหวานโดยทีมสหวิชาชีพสุขภาพ แบบองค์รวม
โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชนก่อให้เกดิระบบการดูแลผูป่้วยท่ีครบ
วงจรและยัง่ยนื โดยในการศึกษาพบค่าเฉล่ียระดับ HbA1C ลดลง 
ระยะเวลารอคอยลดลง รวมท้ังความพึงพอใจของ ผู้ป่วยดีขึ้น 
มนียัส�าคัญทางสถติทุิกข้อ [2]

 จากการศึกษาแบบจ�าลองเรื่องการลดระยะเวลารอคอยของ 
ผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลชุมชนของจงัหวัดสุพรรณบุรขีอง ปรติรา 
มัน่เหมาะ พบว่าระยะเวลารอคอยยาวนานท่ีสุดในช่วงการตรวจ
ทางห้องปฏบิตักิาร คิดเป็นร้อยละ 72.26  ของเวลาท่ีใช้ในการ
รบับรกิารท้ังหมด [3]
 ไซนบั ศุภศิร ิพบว่าผลของรปูแบบบรกิารผูป่้วยนอกโรคเบา
หวาน ต่อระยะเวลารอคอย และความพงึพอใจในบรกิารของผูป่้วย
เบาหวานแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี 
พบว่าการปรบัรปูแบบใช้ทฤษฎแีถวคอยและการมส่ีวนร่วมของทีม
สหวิชาชีพ สามารถลดระยะเวลารอคอยและเพิม่ความพงึพอใจ
ของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ[4] ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาในคลินกิปฐมภมูขิองมาเลเซีย [6]

 การศึกษาแบบจ�าลองระบบแถวคอยแผนกผูป่้วยนอกในคลินกิ
อายรุกรรมของ ปอแก้ว เรอืงเพง็ ท่ีโรงพยาบาลพทัลุง พบว่าเมือ่
เพิ่มเจ้าหน้าท่ี 1 คนในแต่ละแผนก ซ่ึงได้แก่งานเวชระเบียน 
พยาบาลซกัประวัต ิแพทย์ และเภสัชกรสามารถลดระยะเวลารอ
คอยได้ร้อยละ 40 [5]

 คัทลิยา วสุธาดา กล่าวว่า รปูแบบการด�าเนนิงานเพือ่ลดระยะ
เวลารอคอยการรับบริการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังอยู่บนพื้นฐานของ

หลักการส�าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การมส่ีวนร่วมท้ังของผูใ้ห้
บรกิารและผูร้บับรกิารในการก�าหนดลักษณะกจิกรรมในรปูแบบ 
มกีารกระจายปรมิาณผูร้บับรกิารไปในช่วงเวลาท่ีต่างกนัโดยใช้การ
นัดหมายท่ีเป็นระบบซ่ึงได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการก่อน 
2) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นอย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึงผู ้รับบริการทุกคนโดยใช้หลายช่องทาง 
3) การก�าหนดระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรมท่ีเหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการด�าเนินชีวิตของ 
ผูร้บับรกิาร [7]

วิธีด�ำเนินกำรศึกษำ
 เป็นการศึกษากึง่ทดลองโดยการน�าข้อมลูมาวิเคราะห์และน�าผล
การวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบกระบวนการเพือ่ปรบัรปูแบบการ
ให้บรกิารในกลุ่มผูป่้วยโรคเรือ้รงัโรงพยาบาลนาโพธิ ์ซึง่มขีัน้ตอนดังนี้
1. ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลู
 1) ทบทวนรายงานสถานการณ์เวลารอคอยย้อนหลัง 3 ปี 
ในกลุ่มผู้ป่วยนอกทุกแผนกของโรงพยาบาลนาโพธ์ิ ในรูปแบบ
โปรแกรม Excel เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูผูป่้วยในแต่ละแผนก และ
กลุ่มโรคท่ีส�าคัญ หลังจากนั้นน�าเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม QlikView12 เพือ่ทราบสถานการณ์ของกลุ่มโรคและ
ระยะเวลารอ คอยในแต่ละแผนก พบว่าแผนกท่ีผูป่้วยมารบับรกิาร
มากท่ีสุดคือ
 แผนกผูป่้วยโรคเรือ้รงั ( NCD department) สอดคล้องกบั
สถติวิินจิฉัยโรค 10 อันดับแรกในกลุ่มผูป่้วยนอกท่ีมารบับรกิาร
ในช่วงปี 2562-2563 เป็นกลุ่มผูป่้วยโรคเรือ้รงั ได้แก่เบาหวาน
และความดันโลหติสูงคิดเป็นร้อยละ 50.53  ซึง่ในกลุ่มนีใ้ช้ระยะ
เวลารอคอยนานท่ีสุดเมือ่เทียบกบัผูป่้วยกลุ่มอ่ืน เฉล่ียคือ 243 นาที 
(ประมาณ 4 ช่ัวโมง)ในปี 2562 และพบว่าช่วงเดือนมถินุายน 
ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ระยะเวลารอคอยเฉล่ียเท่ากับ 
239.13 นาที
 2) น�าข้อมูลเข้าโปรแกรม Qlikview12 และ Rstudio 
เพ่ือวิเคราะห์ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังและ 
จดักลุ่มผูป่้วยในแต่ละกลุ่มโรค

2. ขัน้ตอนปรบักระบวนการท�างาน
 1) ศึกษาข้อมลูและกระบวนการรกัษาผูป่้วยในกลุ่มโรคเรือ้รงั 
(NCD) วิเคราะห์ข้อมลูระยะเวลารอคอยแต่ละจดุบรกิารจากระบบ 
Hosxp โดยระยะเวลารอคอยในการศึกษานี้หมายถึงระยะเวลา 
นบัตัง้แต่ผูป่้วยเดินเข้ามาท่ีโรงพยาบาล จนกระท่ังจบกระบวนการ
รกัษาแบบผูป่้วยนอก
 2) ปรับรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยท้ังระบบ แยกการดูแล 
ผูป่้วยกลุ่มโรคเรือ้รงัท้ังหมดไว้ท่ีแผนกผูป่้วยโรคเรือ้รงั ปรบัเปล่ียน
กระบวนการรกัษาผูป่้วยเป็น 3 กลุ่ม ตามตารางท่ี 1 [1] ได้แก่ 
  a) กลุ่มผูป่้วยควบคุมโรคได้ดี (กลุ่ม C) คือกลุ่มผูป่้วย
อาการปกต ิตรวจโดยพยาบาลเวชปฏบัิติ
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  b) กลุ่มผูป่้วยควบคุมโรคได้ปานกลาง (กลุ่ม D) คือกลุ่ม 
ผูป่้วยมโีรคแทรกซ้อนไม่รนุแรง ตรวจโดยแพทย์เวชปฏบัิติ
  c) กลุ่มผูป่้วยท่ีควบคุมโรคได้ปานกลาง และ กลุ่มผูป่้วย
ควบคุมโรคไม่ดี (กลุ่ม E) คือกลุ่มผูป่้วยมโีรคแทรกซ้อนรนุแรง
และ functionally dependent ตรวจโดยอายรุแพทย์
 โดยท่ีผู้ป่วยในแต่ละคนสามารถมีโรคแทรกซ้อนได้หลายโรค
และการเข้ารบัการตรวจรกัษาหรอืรบับรกิารในแต่ละครัง้สามารถมี
การเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา การพจิารณาจดักลุ่มให้การรกัษา
แต่ละครั้งจึงปรับเปล่ียนได้ขึ้นกับอาการของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ
(พิจารณาตามตารางท่ี 1)  โดยเมือ่ผูป่้วยมารบับรกิารในแต่ละครัง้
และมีอาการเปล่ียนแปลงจะได้รับการพิจารณารักษาปรับเปล่ียน
กลุ่มตามอาการท่ีมารบัการรกัษาในครัง้นัน้ๆ โดยการนดัหมายครัง้
ถัดไปพจิารณานดัพบแพทย์ตามกลุ่มท่ีได้รบัการรกัษาในวันล่าสุด
 3) ประชุมปรกึษาวางแผนระบบงานในกรรมการบรหิารของ
โรงพยาบาล ประชุมองค์กรแพทย์ และประชุมทีมผูเ้กีย่วข้องใน
กระบวนการรกัษาแบบผูป่้วยนอก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ พนกังาน
บรกิาร เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน งานประกนั พยาบาลซกัประวัตผิู้
ป่วยนอก พยาบาลแผนกโรคเรื้อรัง เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 
เภสัชกร เจ้าหน้าท่ีการเงนิ เจ้าหน้าท่ีเวรเปล ช้ีแจงเหตผุลและ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและแจ้งแนวทางปฏิบัติงานตามรูปแบบท่ีปรับ
เปล่ียนใหม่ เพือ่ลดระยะเวลารอคอยของผูป่้วยและเพ่ิมศักยภาพ
ในการดูแลของบุคลากรได้อย่างเตม็ท่ี 
 4) เกบ็รวบรวมข้อมลูจากระบบ Hosxp น�าข้อมลูเข้าวิเคราะห์
โดยโปรแกรม QlikView12

ผลลัพธ์ที่ได้
การวิเคราะห์ข้อมลู
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูสภาพการณ์การรอคอยของกลุ่มผูป่้วย
นอกของโรงพยาบาลนาโพธ์ิพบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) 
ใช้ระยะเวลารอคอยนานท่ีสุด ซ่ึงจากข้อมลูดังกล่าวได้น�ามาปรบั
กระบวนการวางแผนระบบงานใหม่โดยแบ่งกลุ่มผูป่้วยตามกลุ่มโรค
และจดัการรกัษาตามจากกลุ่มสหวิชาชีพตามระบบใหม่
 การวิเคราะห์ข้อมลูของโรงพยาบาลนาโพธ์ิยงัพบว่าผูป่้วยท่ีมา
รบับรกิารในกลุ่มผูป่้วยนอกร้อยละ 50.53 ได้รบัการวินจิฉัยโรค
หลักเป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่เบาหวานและความดันโลหิตสูง และ
แผนกท่ีมผีูป่้วยมารบับรกิารมากท่ีสุด คือแผนกโรคเรือ้รงั (NCD) 
ดังกราฟท่ี 1 ส่งผลให้ระยะเวลารอคอยในผูป่้วยกลุ่มนีน้านท่ีสุด  
จากการน�าข้อมูลเข้าโปรแกรม QlikView12 พบจ�านวนผู้ป่วย 
ท่ีขึน้ทะเบียน ดังนี้ 
 1) ผูป่้วยเบาหวาน (Diabetes mellitus) จ�านวน  2,068 คน 
 2) ผูป่้วยความดันโลหติสูง(Hypertension) จ�านวน 3,760 คน  
 3) ผูป่้วยโรคไขมนัในเลือดสูง (Dyslipidemia) จ�านวน 2,216 คน 
 4) ผูป่้วยโรคไต (Chronic kidney disease) จ�านวน 566 คน 

 นอกจากนี้ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม  
QlikView12 พบว่าผูป่้วยท่ีเข้ารบัการรกัษาเป็นผูป่้วยในของโรง
พยาบาลยงัมคีวามสัมพนัธ์กนักบัผู้ป่วยนอก คือผูป่้วยในของ 
โรงพยาบาลมสัีดส่วนของโรคร่วม (Comorbidity) เป็นโรคในกลุ่ม
โรคเรือ้รงั (NCD) มากท่ีสุด คืออันดับ 1-3 บ่งบอกว่าผูป่้วยใน
กลุ่มโรคเรือ้รงันอกจากจะเป็นปัญหาในกลุ่มผูป่้วยนอกแล้ว ยงัพบ
ว่าน่าจะเป็นปัญหาท่ีส�าคัญในกลุ่มผูป่้วยในด้วย (ดังกราฟท่ี 2)

 

กราฟท่ี 1 แสดงสถติ ิ10 อันดับโรคสูงสุดในกลุ่มผูป่้วยนอก 

 ตารางท่ี 1 การแบ่งกลุ่มผูป่้วยตามระดับความเส่ียงทางคลินกิใน 
ผูป่้วยโรคเรือ้รงั [1] โดยผูป่้วยในการศึกษานีคื้อกลุ่ม C, D และ E 

นอก พยาบาลแผนกโรคเร้ือรัง เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ เภสชักร 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน เจา้หนา้ท่ีเวรเปล ช้ีแจงเหตผุลและปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และแจง้แนวทางปฏิบติังานตามรูปแบบท่ีปรับเปล่ียนใหม่ เพ่ือลด
ระยะเวลารอคอยของผูป่้วยและเพ่ิมศกัยภาพในการดูแลของบุคลากร
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

4) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากระบบ Hosxp  น าขอ้มูลเขา้ 
วเิคราะห์โดยโปรแกรม QlikView12 

ตารางท่ี 1 การแบ่งกลุ่มผูป่้วยตามระดบัความเส่ียงทางคลินิกในผูป่้วยโรคเร้ือรัง
[1] โดยผูป่้วยในการศึกษาน้ีคือกลุ่ม C, D และ E  
 
 

IV ผลลพัธ์ท่ีได ้
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพการณ์การรอคอยของกลุ่มผูป่้วยนอก
ของโรงพยาบาลนาโพธ์ิพบวา่กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง (NCD) ใช้
ระยะเวลารอคอยนานท่ีสุด ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวไดน้ ามาปรับ
กระบวนการวางแผนระบบงานใหม่โดยแบ่งกลุ่มผูป่้วยตามกลุ่มโรค
และจดัการรักษาตามจากกลุ่มสหวชิาชีพตามระบบใหม่ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลของโรงพยาบาลนาโพธ์ิยงัพบวา่ผูป่้วยท่ีมารับ
บริการในกลุ่มผูป่้วยนอกร้อยละ 50.53 ไดรั้บการวนิิจฉยัโรคหลกั
เป็นโรคเร้ือรัง ไดแ้ก่เบาหวานและความดนัโลหิตสูง และแผนกท่ีมี
ผูป่้วยมารับบริการมากท่ีสุด คือแผนกโรคเร้ือรัง (NCD) ดงักราฟท่ี 1 
ส่งผลใหร้ะยะเวลารอคอยในผูป่้วยกลุ่มน้ีนาน ท่ีสุด  จากการน า
ขอ้มูลเขา้โปรแกรม QlikView12 พบจ านวนผูป่้วยท่ีข้ึนทะเบียน ดงัน้ี  

1) ผูป่้วยเบาหวาน (Diabetes mellitus) จ านวน  
2,068 คน  

2) ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง( Hypertension) จ านวน 
3,760 คน   

3) ผูป่้วยโรคไขมนัในเลือดสูง (Dyslipidemia) 
จ านวน 2,216 คน  

4) ผูป่้วยโรคไต (Chronic kidney disease) จ านวน 
566 คน  

นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม  
QlikView12 พบวา่ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในของ
โรงพยาบาลยงัมีความสมัพนัธ์กนักบัผูป่้วยนอก คือผูป่้วยในของ  
โรงพยาบาลมีสดัส่วนของโรคร่วม (Comorbidity) เป็นโรคในกลุ่ม
โรคเร้ือรัง (NCD) มากท่ีสุด คืออนัดบั 1-3 บ่งบอกวา่ผูป่้วยในกลุ่ม
โรคเร้ือรังนอกจากจะเป็นปัญหาในกลุ่มผูป่้วยนอกแลว้ ยงัพบวา่
น่าจะเป็นปัญหาท่ีส าคญัในกลุ่มผูป่้วยในดว้ย (ดงักราฟท่ี 2) 
 

รายการ กลุ่ม C ควบคุม
โรคไดดี้ 
(Control patient) 

กลุ่ม D มีโรค
แทรกซอ้นท่ีไม่
รุนแรง 

กลุ่ม E มีโรคแทรก
ซอ้น รุนแรงและ 
functionally 
dependent  

Underlying 
disease 

DM DM DM 

DTX ≤130 >130 >130 
BP <140/90 ≥140/90 ≥140/90 
HbA1C < 7.0 ≥ 7.0  ≥ 8.0 
การมีภาวะ 
แทรกซอ้น
หรือโรค
ร่วม 

No Yes Yes 

BMI ≥ กลุ่ม C1 < 25  
กลุ่ม C2 ≥ 25 

กลุ่ม D1 < 25  
กลุ่ม D2 ≥ 25 

กลุ่ม E1 < 25  
กลุ่ม E2 ≥ 25 

VD risk 
score 

กลุ่ม C1 < 30%  
กลุ่ม C2 ≥ 30% 

กลุ่ม D1 < 30%  
กลุ่ม D2 ≥ 30%  

กลุ่ม E1 < 30%  
กลุ่ม E2 ≥ 30% 
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กราฟท่ี 2 แสดงสัดส่วนร้อยละผูป่้วยในตามโรคร่วม (Comorbidity) ท่ีพบ
 
ระยะเวลารอคอย 
 จากการศึกษาเกบ็รวบรวมข้อมลูในช่วงเดือนสิงหาคมถงึเดือน 
กนัยายน (8 สัปดาห์) จ�าแนกระยะเวลารอคอยเฉล่ียทุกกลุ่ม 
และแยกตามกลุ่มทีให้การรกัษาพบว่า จ�านวนผูป่้วยท่ีได้รบัการตรวจ
ท้ังหมด 2,285 ครัง้ ระยะเวลารอคอยเฉล่ียท้ังหมด 199.01 นาที 
 1) ระยะเวลารอคอยกลุ่มควบคุมโรคได้ดี  ตรวจโดย พยาบาล
เวชปฏบัิติ จ�านวนผูป่้วยท่ีได้รบัการตรวจท้ังหมด 619 ครัง้ เฉล่ีย
เท่ากบั 184.14 นาที 
 2) ระยะเวลารอคอยกลุ่มควบคุมโรคได้ปานกลาง ตรวจ โดย
แพทย์เวชปฏบัิต ิจ�านวนผูป่้วยท่ีได้รบัการตรวจท้ังหมด 1,331 ครัง้ 
เฉล่ียเท่ากบั 201.39 นาที 
 3) ระยะเวลารอคอยกลุ่มผูป่้วยท่ีควบคุมโรคได้ปานกลาง และ 
กลุ่มผูป่้วยควบคุมโรคไม่ดี (กลุ่ม E) คือกลุ่มผูป่้วยมโีรคแทรกซ้อน
รนุแรงและ functionally dependent ตรวจโดยอายรุแพทย์ จ�านวน
ผูป่้วยท่ีได้รบัการตรวจท้ังหมด 335 ครัง้ เฉล่ียเท่ากบั 216.99 นาที
 

 จากข้อมลูท่ีได้จากการศึกษานีพ้บว่าระยะเวลารอคอยทุกกลุ่ม
จากเดือนมถินุายน-กรกฎาคม 239.13 นาที ลดลงเหลือ 199.01 
นาที ในช่วงเดือนสิงหาคม-กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 16.78 ระยะ
เวลารอคอยในกลุ่มควบคุมโรคได้ดี ซ่ึงตรวจโดยพยาบาลเวช 
ปฏบัิตใิช้เวลาน้อยท่ีสุด คือใช้เวลารอคอย 184.14 นาที ลดลง 
54.99 นาที คิดเป็นร้อยละ 23.00 และใช้เวลานานท่ีสุดในกลุ่ม
ผูป่้วยท่ีมโีรคแทรกซ้อน ซึง่ตรวจโดยอายรุแพทย์ คือ 216.99 นาที 
แต่เมือ่เทียบกบัก่อนการศึกษาระยะเวลารอคอยลดลง 22.14 นาที 
คิดเป็นร้อยละ 9.26 อย่างไรกต็าม พบว่าระยะเวลารอคอยลดลง
ทุกกลุ่มการศึกษา 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาระยะเวลารอคอยของผูป่้วยในแต่ละกลุ่ม

ตารางท่ี 3 แสดงผลการศึกษาระดับความเช่ือมัน่ทางสถติเิปรยีบ
เทียบระยะเวลารอคอยของผูป่้วยก่อนและหลังการศึกษา

 จากข้อมลูการศึกษาเมือ่ค�านวณความสัมพนัธ์ทางสถติพิบว่า 
ระยะเวลารอคอยหลังการศึกษาเทียบก่อนการศึกษาพบว่าหลัง 
การศึกษาระยะรอคอยลดลงอย่างมนียัส�าคัญทางสถติท่ีิระดับความ 
เช่ือมัน่ 2.2 x 10-16 (p <0.05) ในทุกกลุ่มการศึกษา และ 
พบว่าระยะเวลารอคอยลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในกลุ่มท่ี
ควบคุมโรคได้ดีและควบคุมโรคได้ปานกลางซึง่ตรวจโดยพยาบาล
และแพทย์เวชปฏบิตัท่ัิวไปตามล�าดับ ยกเว้นกลุ่มท่ีควบคุมโรคไม่ดี
หรอืมโีรคแทรกซ้อนรนุแรงซึง่ตรวจโดยอายรุแพทย์พบว่าระยะเวลา
รอคอยท่ีลดลงไม่มนียัส�าคัญทางสถติ ิ(p=5.28) 
 ท้ังนี้เมื่อพิจารณาจ�านวนผู้ป่วยท้ังก่อนและหลังการศึกษา 
พบว่า ก่อนการศึกษาจ�านวนผูป่้วยท่ีได้รบัการตรวจรวม 1,537 ราย 
ใช้เวลารอคอยเฉล่ีย 239.13 นาที หลังการศึกษาจ�านวนผูป่้วย 
ท่ีได้รบัการตรวจเท่ากบั 2,285 ราย ใช้เวลารอคอยเฉล่ีย 199.01 
นาที ซ่ึงใช้ระยะเวลารอคอยน้อยกว่าแม้ว่าปรมิาณผูป่้วยจะมากกว่า
เดิมถงึร้อยละ 39.5  
 บทสรปุ การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมบรโิภคและการใช้ชีวิตของ 
ประชากร พบว่าประชาชนคนไทยมคีวามชุกการป่วยด้วยโรคกลุ่ม 
เรือ้รงัสูงขึน้ ส่งผลให้เกดิโรคแทรกซ้อนตามมา อาธเิช่น โรคไต
เส่ือม โรคหลอดเลือดหวัใจและหรอืสมองตบีตนั นอกจากจะมี 
ผลกระทบต่อผูป่้วยและครอบครวัแล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษศาสตร์ของประเทศ ต้นทุนในการดูแลผู้ป่วยสูงขึ้น แม้ว่า
จ�านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะสูงขึ้น แต่อายุขัยของประชากรไม่ได้ 
ลดลงเนือ่งจากมคีวามก้าวหน้าของเทคโนโลยด้ีานระบสาธารณสุข
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ท�าให้ การรกัษาพฒันาได้ดีขึน้กว่าเดิม รวมท้ังการมนีโยบายบตัร
ประกนั สุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถงึบรกิารของผูป่้วยโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลรฐับาลเป็นไปได้ดีขึน้ ยอดผูป่้วยสะสมมากขึน้ แต่การ
ขยายตวัของสถานบรกิารและบุคลากรไม่สัมพนัธ์กนัท�าให้ผูป่้วย
เข้าใช้บรกิารใน โรงพยาบาลมากขึน้ทุกปี ระยะเวลารอคอยในการ
รักษาหรือใช้บริการจึงมีแนวโน้มนานขึ้น เป็นปัญหากับทุก 
โรงพยาบาล แต่แนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละโรงพยาบาล 
ก็ไม่เหมือนกันเพราะบริบทของแต่ละแห่งแตกต่างกัน การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศหรอื ระบบดิจทัิลเพือ่วิเคราะห์ข้อมลู ท�าให้
ได้ข้อมลูเป็นรปูธรรมชัดเจน รวดเรว็ ทราบปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ตรงประเด็นมากกว่าระบบเดิมท่ีล่าช้าไม่เป็นปัจจบุนั
จากการศึกษานี ้ในแง่การวิเคราะห์ข้อมลูท�าให้ทราบว่าผูป่้วยและ 
สัดส่วนวินจิฉัยโรคส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลนาโพธิคื์อผูป่้วยกลุ่ม 
โรคเรือ้รงัซึง่ใช้ระยะเวลารอคอยในการรกัษานานท่ีสุด และจาก
การวิเคราะห์ในแง่กระบวนการพบว่า ผูป่้วยทุกรายได้รบัการรกัษา 
มาตรฐานเดียวกัน การรักษายึดหลักการมาก่อนได้ตรวจก่อน 
ท�าให้ผูป่้วยบางกลุ่มคือกลุ่มท่ีควบคุมโรคได้ดีใช้เวลานานกว่าท่ีควร
จะเป็น เพราะต้องรอผูป่้วยกลุ่มอืน่ๆ ตรวจตามคิว ในขณะเดียว
กบัท่ีผูป่้วยกลุ่มท่ีมโีรคแทรกซ้อนหรอืควบคุมการรกัษาไม่ได้ควร
จะได้รบัการ รกัษาท่ีเฉพาะมากขึน้ แต่เนือ่งจากเวลาในการตรวจ
จ�ากดัส่งผลให้ ผูป่้วยได้รบัการรกัษาเช่นเดียวกบักลุ่มอ่ืนๆ ผลการ
รกัษาจงึไม่ประสบผลส�าเรจ็
 ในแง่การศึกษาเรือ่งระยะเวลารอคอยสามารถลดระยะเวลารอ
คอยได้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีควบคุมโรคได้ดี แต่อย่างไรกต็าม
ยงัพบว่าผูป่้วยใช้เวลารอคอยนานเกนิ 3 ช่ัวโมง จากข้อมลูเวลา
รอคอยท่ีลดลงคือกระบวนการรอตรวจลดลง แต่ยงัมกีระบวนการ 
อ่ืนๆ ท่ียงัไม่สามารถลดระยะเวลารอคอยได้ ได้แก่กระบวนการ
ตรวจทางห้องปฏบัิตกิารซึง่ใช้เวลาเฉล่ียเกนิ 1 ช่ัวโมง (60 นาที) 
ปัจจบุนัโรงพยาบาลนาโพธิย์งัไม่สามารถปรบัเปล่ียนกระบวนการ
รอคอยจดุนีใ้ห้เรว็ขึน้ได้ เนือ่งจากข้อจ�ากดัท้ังด้านทรพัยากรบุคคล
และงบประมาณ รวมท้ังวิถชีีวิตของชุมชนท่ีต้องมาถงึโรงพยาบาล
ตัง้แต่ก่อน 6.00 น. กระบวนการท่ีได้จดัการเพิม่เตมิเพือ่เพิม่ความ
พงึพอใจของผูป่้วยและเพิม่ประสิทธภิาพการรกัษาคือ การให้ความรู้
เรือ่งโรค พฤตกิรรมการบรโิภคโดยนกัโภชนากร การบ�าบัดโดย
แพทย์แผนไทย และการสอนออกก�าลังกายเป็นต้น
 ข้อเสนอแนะ เนือ่งจากการปรบักระบวนการรกัษาผูป่้วยเป็น 
3 กลุม่ดงักล่าวขา้งต้น สามารถลดระยะเวลารอคอยได้แล้วใน
กระบวนการต่อไปในแง่ประสิทธิภาพหรือผลการรักษาจะเก็บ
รวบรวมข้อมลูท่ีได้ท้ังความพงึพอใจของผูป่้วย บุคลากร รวมท้ัง 
ตวัช้ีวัดรายโรคได้แก่ ร้อยละความดันโลหติท่ีควบคุมได้ทุก 3 เดือน 
ร้อยละระดับน�า้ตาล HbA1C น้อยกว่า 7 ทุก 6 เดือน และร้อย
ละโรคแทรกซ้อนทางตา ไต เท้าและโรคหลอดเลือดหวัใจและสมอง
ตีบตันทุกปี เพือ่วิเคราะห์ผลลัพธ์ในมตด้ิานคุณภาพและพฒันา
ระบบการให้บรกิารต่อไป
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