บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การใหบริการทางการแพทยของประเทศไทยในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ผูบริโภคไดหันมาใหความสนใจกับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหการรักษาพยาบาล
มากขึ้น ทําใหสถานบริการทางสุขภาพตองใหความสําคั ญในเรื่ องการพัฒนาคุ ณภาพของ
โรงพยาบาลเปนอยางยิ่ง ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลกําลังเปลี่ยนบทบาทจากระบบบริการ
สาธารณสุขแบบเดิม ที่อยูไดดวยงบประมาณจากรัฐมาเปนผูขายบริการสุขภาพใหแกรัฐ สําหรับ
ผูรับบริการตามโครงการหลักประกันสุขภาพ ผูรับบริการในกลุมสวัสดิการขาราชการ และกองทุน
อื่นๆ เชน บริษัทประกัน กองทุนประกันสังคม กองทุนผูประสบภัยจากรถ เปนตน ซึ่งองคกรผูซื้อ
บริการเหลานี้มีสัดสวนการซื้อบริการมากพอที่จะกําหนดกฎเกณฑการซื้อบริการ ทําใหโรงพยาบาล
ตองปรับระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพสามารถตรวจวัดการทํางานได มีมาตรฐานคุณภาพการ
บริการที่ยอมรับได มีดัชนีชี้วัดการทํางานที่สามารถเปรียบเทียบคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานระหวางโรงพยาบาลได ซึ่งเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis Related Groups) ก็
เปน เครื่องมือ หนึ่ งที่ ใ ช กําหนดมาตรฐานในการจัด สรรเงิ นใหแ กโรงพยาบาลตามน้ํา หนัก การ
ใหบริการผูปวย (Relative Weight) และเปนมาตรฐานในการประเมินผลดานการรักษา การ
วินิจฉัยโรค การพัฒนาคุณภาพระบบบริการของโรงพยาบาลอีกดวย
โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดนาน เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ภายใตสังกัดของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีที่ตั้งอยูเลขที่
131 ถนนยันตรกิจโกศล หมูที่ 11 ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน มีประชากรในเขต
ความรับผิดชอบประมาณ 80,936 คน มีผูมารับบริการเฉลี่ยวันละ 400 ราย มีอัตราการรับไวเปน
ผูปวยในจํานวน 16 คนตอวัน และมีจํานวนเฉลี่ยของผูปวยในที่พักรักษาตัวในหอผูปวย 49 คนตอ
วัน มีเจาหนาที่ทั้งหมด 210 คน มีวิสัยทัศนในการดําเนินงานคือ “คุณภาพคูคุณธรรม นําดานบริการ
ประสานเปนหนึ่งกับชุมชน ทุกคนพึงพอใจ”
เมื่อกระทรวงสาธรณสุขไดดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดวิธีการจายเงินแกสถานพยาบาลเปน 2 สวนหลัก ไดแก งบประมาณเหมาจาย
ตามจํานวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน(Capitation rate) สําหรับการดูแลสุขภาพขั้นปฐมภูมิ กับ
งบประมาณยอดรวมตามกลุมวินิจฉัยโรครวม(Global budget and diagnosis related group หรือ
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DRG) สําหรับการดูแลผูปวยใน ซึ่งการนํากลุมวินิจฉัยโรครวมมาใชเปนเครื่องมือในการจายเงิน
คาบริการทางการแพทยและสาธารณสุขนั้นจะสงผลกระทบโดยตรงตอโรงพยาบาล เนื่องจากราคา
กลางตามกลุมวินิจฉัยโรครวมจะสามารถสะทอนและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการใชทรัพยากรของโรงพยาบาลตางๆ ได ซึ่งโรงพยาบาลเองก็สามารถใชกลุมวินิจฉัยโรครวม
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องดังกลาวไดดวย และกลุมวินิจฉัยโรครวมยังเปนดัชนีวัดผล
ผลิตของโรงพยาบาลที่สําคัญอยางหนึ่ง แมระบบการจายเงินแกโรงพยาบาลจะเปลี่ยนไป ดัชนีนี้ก็
ยังสามารถใชวัดประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลผลิตของโรงพยาบาลไดตอไป การพัฒนาระบบ
ขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหไดดัชนีกลุมวินิจฉัยโรครวม จึงเปนประโยชนในการกระตุนคุณภาพ
ของระบบขอมูลและสารสนเทศ และในที่สุดจะกระตุนประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการใน
โรงพยาบาล ใหเปนประโยชนตอระบบสาธารณสุขของประเทศอยางแทจริง
ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวย
ในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดนาน โดยพัฒนาบนเครือขาย
อินทราเน็ต เนื่องจากเปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน และเพื่อ
สนับสนุนใหการดําเนินงานของโรงพยาบาลเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหเกิดการ
กระจายของสารสนเทศเพื่ อนํามาใชประโยชน ในการบริหารจัดการ การวิเ คราะห ปญหา การ
ประเมินผลดานการรักษา ควบคูกับการบริหารการใชทรัพยากรในการดูแลรักษาผูปวยไดอยาง
เหมาะสมตอไป
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม
โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดนาน
1.3 ประโยชนทไี่ ดรับจากการศึกษา
1.3.1 ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาล
เวียงสา จังหวัดนานที่สามารถสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
1.3.2 ผูบริหารไดใชประโยชนจากการพัฒนาระบบ ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
องคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
1.3.3 เพื่อใชเปนตนแบบโปรแกรม ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตาม
เกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม สําหรับโรงพยาบาลอื่นๆ
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1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา
1.4.1 แผนดําเนินการ
1) ศึกษาปญหาในระบบงานเดิมและระบบขอมูลที่เปนอยูในปจจุบัน
2) เก็บรวบรวมขอมูลและความตองการของผูที่เกี่ยวของ พรอมทั้งศึกษาปญหาที่
3) เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
4) วิเคราะหระบบขอมูลในฐานขอมูลที่ใชอยูในปจจุบัน และศึกษาระบบฐานขอมูลอื่น
ที่เกี่ยวของ
5) ออกแบบระบบงาน และระบบฐานขอมูลของผูใชงานระบบจากขอมูลที่รวบรวม
และวิเคราะหได
6) พัฒนาตนแบบโปรแกรม เพื่อจัดทําระบบที่จะนําไปใชใ หตรงกับความตองการ
พื้นฐานที่ระบุ พรอมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลเขาดวยกัน
7) ติดตั้งและทดสอบวาระบบสามารถใชงานไดจริงหรือไม สามารถพัฒนาไดตาม
ความตองการหรือไม สามารถทํางานไดถูกตองตามที่ระบุไวไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
8) ประเมินตนแบบโปรแกรมที่จัดทําขึ้น โดยทําการประเมินเปนระยะ รวมกับการ
แกไขปรับปรุงและพัฒนาระบบ
9) สรุปและจัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ
10) นําเสนอรายงานการคนควาแบบอิสระ
1.4.2 ขอบเขตการศึกษา
1) ขอมูลที่นําเขาระบบเปนขอมูลที่เกิดจากการนําชุดขอมูลมาตรฐาน 12 แฟมขอมูล
ตามที่สํานักงานประกันสุขภาพไดกําหนดไว ไปประมวลผลดวยโปรแกรม DrgAudit v.6 และ Thai
DRG Grouper(TGRP3.3.2) for Thai DRG version 3.0 เปนโปรแกรมสําเร็จรูปจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อจัดกลุมผูปวยในตามกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ําหนักสัมพัทธ จึง
จะไดขอมูลชุดหนึ่งชื่อ [HCODE].dbf ซึ่งเกิดจากการประมวลผลชุดขอมูลมาตรฐานดังกลาว มาจัด
กลุมกลุมวินิจฉัยโรครวม น้ําหนักสัมพัทธ จํานวนวันนอนในโรงพยาบาล คาวันนอนมาตรฐาน คา
จุดตัดวันนอนนานเกินเกณฑ ของผูปวยในแตละรายเพื่อนําเขาระบบที่พัฒนา และนํา[HCODE].dbf
มาเชื่อมโยงกับฐานขอมูลที่ออกแบบสําหรับใชในระบบ เชน ขอมูลตัวเลขทางการเงินที่ไดรับ
จัดสรร ขอมูลรายชื่อโรคตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ( ICD-10) ขอมูลรายชื่อหัตถการตาม
บัญชีรหัสหัตถการ( ICD-9-CM) เปนตน
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2) ระบบที่พัฒนาเปนการเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด มารวบรวมในฐานขอมูล
กลางใหม โดยผานระบบจัดการฐานขอมูล MySQL
3) เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะเว็บแอพพลิเคชัน(Web Application)
ดวย ซอฟตแวร แบบ Open source สามารถใชงานผานเว็บบราวเซอร(Web Browser) บน
ระบบปฏิบัติการ Windows
4) มีการกําหนดสิทธิ์ผูเขาใชงานเปนระดับตางๆ ไดแก ผูดูแลระบบ, ผูบริหาร,
เจาหนาที่บันทึกขอมูล, ผูปฏิบัติงานที่ตองการใชขอมูลสารสนเทศจากระบบ ซึ่งสิทธิ์การเขาใชงาน
ระบบของผูใชงานแตละระดับจะไมเทากัน สามารถใชงานไดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของเทานั้น
5) มีระบบการบันทึกขอมูล การเพิ่ม ลบ แกไขขอมูล การคนหา และตรวจสอบ
ขอมูล
6) ระบบสามารถแสดงขอมูลสารสนเทศตางๆ ไดแก
(1) ขอมูลผูปวยในแตละรายของโรงพยาบาลเวียงสา ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม
และน้ําหนักสัมพัทธ
(2) รายชื่ อ โรคตามบั ญ ชี จํ า แนกโรคระหว า งประเทศ( ICD-10) และรายชื่ อ
หัตถการตามบัญชีรหัสหัตถการ( ICD-9-CM)
(3) คนหาผูปวยจากรหัสโรคและรหัสหัตถการ / คนหารายชื่อโรคจากรหัสโรค
และรายชื่อหัตการจากรหัสหัตถการ
(4) จํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวมของโรงพยาบาล
(5) ขอมูลคาใชจายในการรักษาของผูปวยแตละราย จําแนกตามสิทธิการรักษา
เปรียบเทียบกับงบจัดสรรที่ไดรับ ตอคาน้ําหนักสัมพัทธ
(6) จํานวนคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวย จําแนกตามสิทธิการรักษา
(7) คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย และคาเฉลี่ยของคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลว
(8) อัตราการครองเตียง
(9) วันนอนโรงพยาบาลเทียบกับวันนอนมาตรฐาน
(10) ขอมูลผูปวยที่นอนโรงพยาบาลเกินวันนอนมาตรฐาน(WTLOS) และจุดตัดวัน
นอนนานเกินเกณฑ(OT)
(11) คาใชจายสูงสุด 5 อันดับแรกของกลุมวินิจฉัยโรครวม และกลุมวินิจฉัยโรค
รวมที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก
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(12) รายงานเปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง เชน รายงานคาใชจา ยในการรักษาผูปวย
รายงานงบจัดสรรที่ไดรับ รายงานกลุมวินจิ ฉัยโรครวม เปนรายเดือน / รายป
ในรูปแผนภาพและตาราง
1.4.3 วิธีการศึกษา
1) ศึ ก ษาป ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น ของระบบงานป จ จุ บัน ในการจั ด การสารสนเทศผู ป ว ยใน
โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดนาน
2) วิเ คราะหระบบ เพื่ อศึก ษาข อมูล ที่จํา เปน ขั้น พื้ น ฐานที่ผูใ ช ต อ งการและสามารถ
รองรับความตองการและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารได
3) ออกแบบระบบ ใหมีลําดับขั้นตอนที่งายตอผูใชงาน
4) พัฒนาตนแบบโปรแกรม เพื่อจัดทําระบบที่จะนําไปใชใหตรงกับความตองการที่
ระบุ ใหผูใชทดสอบการใชงาน
5) ทดสอบและประเมินตนแบบโปรแกรม
1.5 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1.5.1 รายละเอียดของซอฟตแวร
ในการศึกษาจะใชซอฟตแวรหลักในการดําเนินการดังนี้
1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
- Microsoft Windows 2003 Server สําหรับเครื่องแมขาย (Server)
- Microsoft Windows XP Professional สําหรับเครื่องลูกขาย (Client)
2) ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System)
- MySQL
3) Web Server ที่ใชสําหรับ Web Application
- Apache
- PHP
4) Web Browser
- Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
5) เครื่องมือที่ใชพัฒนา Web Application (Development Tool)
- Edit Plus ใชในการพัฒนา Source Code ภาษา PHP , HTML
- Dreamweaver MX2004 ใชพัฒนา Web Page, Web Form สวนติดตอ
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กับผูใชงาน (User Interface)
- Adobe Photoshop CS2 เปน Software ที่ใชตกแตงรูปภาพที่นํามาใช
รวมกับ Web Application
- FusionCharts Lite (Free Version) ใชแสดงกราฟรูปแบบตางๆบนเว็บไซต
6) Software ที่ใชในการจัดทําเอกสารและการนําเสนอ
- Microsoft Office 2003 เปน Software ที่ใชในการจัดทําเอกสารการคนควาแบบ
อิสระ
1.5.2 รายละเอียดของฮารดแวร
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการศึกษาและพัฒนาระบบ มีคุณสมบัติดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) IBM xseries_236
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Xeon 3.0 GHz
- หนวยความจําหลัก (RAM) ไมต่ํากวา 4.0 GB.
- หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ไมต่ํากวา 40 GB.
- จอภาพชนิด LCD 17”
2) เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ใชแบบคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook)
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) Centrino Platform 1.3 GHz
- หนวยความจําหลัก (RAM) ไมต่ํากวา 512 MB.
- หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ไมต่ํากวา 40 GB.
- จอภาพชนิด LCD 14”
1.6 นิยามศัพท
กลุมวินิจฉัยโรครวม หรือ Diagnosis Related Group คือการจัดกลุมผูปวยที่มีลักษณะทาง
คลินิกและการใชทรัพยากรในการรักษาพยาบาลใกลเคียงกันไวในกลุมเดียวกัน
ชุดขอมูลมาตรฐาน 12 แฟม หมายถึง แฟมหรือชุดขอมูลที่ประกอบกันขึ้นมาจากแหลงขอมูล
ยอยหลายๆ รายการ เชน ประวัติเบื้องตนของผูปวย ขอมูลดานคาใชจายในการ
รักษา ขอมูลการวินิจฉัยโรคและหัตถการ เปนตน ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดใหกับทางโรงพยาบาลที่รวมโครงการประกันสุขภาพจัดสงเปนประจําทุก
เดือน
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ผูปวยใน หรือ Inpatient หมายถึง ผูปวยที่รับไวใหมานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเวียงสา
จังหวัดนาน
1.7 สถานที่ที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล
1) โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดนาน
2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

