บทที่ 3
การศึกษาและการวิเคราะหระบบงาน
การวิ เ คราะห ร ะบบงาน เป น กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาป ญ หาของการปฏิ บั ติ ง านใน
ปจจุบันที่ดําเนินอยู เพื่อรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในดานตาง ๆ และความ
ตองการขอมูลสารสนเทศขององคกร ซึ่งจะทําใหเขาใจระบบงานปจจุบันมากขึ้นและยังสามารถ
นําไปใชในการแกปญหาใหกับระบบดวย ผูศึกษาไดศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวย
ในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา โดยมีรายละเอียดการศึกษาครอบคลุมหัวขอ
ดังตอไปนี้
3.1 การศึกษาระบบงานเดิม
3.2 ขอจํากัดและปญหาของระบบงานเดิม
3.3 ผูใชงานระบบที่เกีย่ วของ
3.4 ความตองการระบบใหม
3.1 การศึกษาระบบงานเดิม
โรงพยาบาลเวียงสาอยูภายใตสังกัดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน มีประชากรใน
ความรับผิดชอบ ประมาณ 80,936 คน ใหบริการในการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
และฟ น ฟู ส ภาพ เมื่ อ กระทรวงสาธารณสุ ข ได ดํ า เนิ น นโยบายหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า
(Universal Coverage of Health Insurance) และใชเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม หรือ DRG เขามาใช
ในระบบการใหบริการทางการแพทย การเรียกเก็บคาบริการจะเปนตัวเลขที่ไมคงที่ และมีการปรับ
ในการแข ง ขั น ในระหว า งผู ใ ห บ ริ ก าร ซึ่ ง จะทํ า ให โ รงพยาบาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในเชิ ง cost
effectiveness สูง มีความไดเปรียบคูแขงขันอื่นๆ ดวย ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนาระบบงานขอมูลขาว
สารสนเทศขององค ก ร และพั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ใช
ประโยชนในการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการบริการและการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการดําเนินงานของโรงพยาบาลเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหเกิดการกระจาย
ของสารสนเทศเพื่อนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการ การวิเคราะหปญหา การประเมินผล
ดานการรักษา ไปพรอมๆ กับการบริหารการใชทรัพยากรในการดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม
ซึ่งกระบวนการใหไดมาของสารสนเทศผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม ในระบบงานเดิม
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เกิดขึ้นจากการใชโปรแกรม DrgAudit6 v.6 และ ThaiDRG Grouper(TGRP3.3.2) for ThaiDRG v.
3.0 เปนโปรแกรมสําเร็จรูปจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชวิเคราะหขอมูลและจัด
กลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ําหนักสัมพัทธ ซึ่งทั้งสองโปรแกรมจําเปนตองใชทํางานรวมกัน โดยแต
ละโปรแกรมมีการทํางานดังนี้
1) โปรแกรม DrgAudit v.6 (พัฒนาโดยศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ)
- รวมแฟมขอมูลตามชุดขอมูลมาตรฐานของการประกันสุขภาพ (Standard Data
Set for Health Insurance) เพื่อนําเขาโปรแกรมจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม (Thai
DRG Grouper v.3)
- ตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูลและวิเคราะหผลการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม
2) โปรแกรม ThaiDRG Grouper(TGRP3.3.2) (พัฒนาโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ)
- จัดกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis Related Groups: DRG)
- วิเคราะหคาน้ําหนักสัมพัทธ (Relative Weight: RW)
ปรับคาน้ําหนักสัมพัทธตามเกณฑวันนอน (Adjusted Relative Weight:
AdjRW)
คามาตรฐานวันนอนเฉลี่ย (Weight of Length of Stay: WTLOS)
จุดตัดวันนอนนานเกินเกณฑ (Outlier Trim Point: OT)
สารสนเทศผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม เกิดจากการนําชุดขอมูลมาตรฐาน 12
แฟมขอมูลตามที่สํานักงานประกันสุขภาพไดกําหนดไว ไปประมวลผลดวยโปรแกรม DrgAudit
v.6 และ Thai DRG Grouper(TGRP3.3.2) for Thai DRG v. 3.0 ดังกลาวขางตน จึงจะไดขอมูลชุด
หนึ่งชื่อ [HCODE].dbf โรงพยาบาลตางๆ ไดใชทั้งสองโปรแกรมนี้เปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
ความผิดพลาดของขอมูล การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม และวิเคราะหคาน้ําหนักสัมพัทธ เพื่อความ
ถูก ต อ งสมบู ร ณ ข องข อ มู ล ก อนนํ าข อ มู ลส ง สํ านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพเพื่ อ รั บ การจัด สรร
งบประมาณในการรักษาพยาบาลผูปวยใน และนําผลวิเคราะหตางๆ ที่ไดจากการประมวลผลของ
โปรแกรมมาใชในการบริหารจัดการของโรงพยาบาล การทํางานของโปรแกรม DrgAudit v.6 และ
Thai DRG Grouper(TGRP3.3.2) for Thai DRG v. 3.0 แสดงดังรูป 3.1
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รวมแฟม

ชุดขอมูลมาตรฐาน 12 แฟม

C:\Tgrp3\vfp.dbf

DrgAudit v.6

C:\Tgrp3\vfp.dbf
ไดคา DRG, MDC, DC, RW, AdjRW,
WTLOS, OT, ERR, WARN

จัดกลุม DRG
Thai DRG Grouper
ผลการวิเคราะห

DrgAudit v.6

[HCODE].dbf

การทํางานของโปรแกรม DrgAudit v.6 และ Thai DRG Grouper(TGRP3.3.2)

รูป 3.1 แสดงการทํางานของโปรแกรม DrgAudit v.6
และ Thai DRG Grouper(TGRP3.3.2) for Thai DRG v. 3.0
3.2 ขอจํากัดและปญหาระบบงานปจจุบัน
จากการศึกษาระบบงานปจจุบัน ทําใหพบวาการใชสารสนเทศผูปวยในตามเกณฑกลุม
วินิจฉัยโรครวม ที่มีการทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบ stand alone มีขอจํากัดและปญหาดังนี้
1) การที่มีบุคลากรที่สามารถใชโปรแกรม DrgAudit v.6 และ Thai DRG Grouper
(TGRP3.3.2) for Thai DRG v. 3.0 และสามารถวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
ประมวลผลของโปรแกรมดังกลาว เพียงหนึ่งคน ทําใหเกิดความลาชา บางครั้งไม
สามารถนําสารสนเทศมาใชไดทันเวลา
2) การสืบคนขอมูลไมสามารถทําไดโดยสะดวกและลาชา ทําใหเกิดการเสียทรัพยากร
บุคคลและเวลา
3) สารสนเทศที่ผูบริหารตองการมาจากคนละแหลง ทําใหขาดความคลองตัวในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
4) ขอมูลที่มีอยูในระบบงานปจจุบันบางสวน เชน ขอมูลการบริการผูปวย ขอมูลคาใชจาย
ยังไมมีการรวบรวมเพื่อนํามาเปนประโยชนในทางบริหารจัดการ
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5) ขาดการกระจายขอมูลเพื่อนําขอมูลและสารสนเทศไปใชงานในหนวยงานตางๆ
6) ขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารที่เปนปจจุบัน และ
ทั น ต อ สถานการณ บางครั้ ง เมื่ อ ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบต อ งการข อ มู ล
สารสนเทศจะไมสามารถดูไดทันที จะตองขอขอมูลจากผูรับผิดชอบทุกครั้ง
3.3 ผูใชงานระบบที่เกี่ยวของ
ผูใชงานระบบที่เกี่ยวของประกอบดวยบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงสา ดังตอไปนี้
1) ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
2) หัวหนางาน หัวหนาฝาย / หัวหนากลุมงาน และเจาหนาทีผ่ ูเกี่ยวของ เชน แพทย
พยาบาล นักวิชาการ
3) คณะกรรมการ / คณะทํางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
4) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานขอมูลสารสนเทศ
3.4 ความตองการระบบใหม
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนกลยุทธในการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหทันตอ
สถานการณ ใ นโลกยุ ค ป จ จุ บั น และเป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบบริ ก ารของ
โรงพยาบาล สามารถนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการ วิเคราะหปญหา ประเมินผลดานการ
รักษา และบริหารการใชทรัพยากรในการดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม ผูศึกษาจึงไดเกิด
แนวคิดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศดานการสื่อสารผานเครือขายอินทราเน็ต มาชวยในการ
รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ของโรงพยาบาล การบริหารจัดการดานขอมูล ดวยการใชเทคโนโลยี
เว็บแอพพลิเคชัน(Web Application) โดยการนําเขาขอมูลที่เกิดจากการประมวลผลของโปรแกรมที่
เปน stand alone มาเชื่อมโยงกับฐานขอมูลที่ออกแบบในระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อสื่อใหผูใชงานระบบ
ไดรับสารสนเทศที่ตองการไดตลอดเวลา โดยระบบสามารถแสดงสารสนเทศดังตอไปนี้
1) ขอมูลผูปวยในแตละรายของโรงพยาบาลเวียงสา ตามกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ําหนัก
สัมพัทธ
2) รายชื่อโรคตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ( ICD-10) และรายชื่อหัตถการตาม
บัญชีรหัสหัตถการ( ICD-9-CM)
3) คนหาผูปวยจากรหัสโรคและรหัสหัตการ / คนหารายชื่อโรคจากรหัสโรค และรายชื่อ
หัตการจากรหัสหัตถการ
4) จํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวมของโรงพยาบาล
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5) ข อ มู ล ค า ใช จ า ยในการรั ก ษาของผู ป ว ยแต ล ะราย จํ า แนกตามสิ ท ธิ ก ารรั ก ษา
เปรียบเทียบกับงบจัดสรรที่ไดรับ ตอคาน้ําหนักสัมพัทธ
6) จํานวนคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวย จําแนกตามสิทธิการรักษา
7) คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย และคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย
8) อัตราการครองเตียง
9) วันนอนโรงพยาบาลเทียบกับวันนอนมาตรฐาน
10) ขอมูลผูปวยที่นอนโรงพยาบาลเกินวันนอนมาตรฐาน(WTLOS) และจุดตัดวันนอน
นานเกินเกณฑ(OT)
11) คาใชจายสูงสุด 5 อันดับแรกของกลุมวินิจฉัยโรครวม และกลุมวินิจฉัยโรครวมที่พบ
มากที่สุด 5 อันดับแรก
12) รายงานเปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง เชน คาใชจายในการรักษาผูปวย งบจัดสรรที่ไดรับ
กลุมวินิจฉัยโรครวม เปนรายเดือน / รายป ในรูปแผนภาพและตาราง
สารสนเทศที่ แ สดงในระบบใหม ดั งกล า ว จะทํ า ใหเ กิ ด การใชส ารสนเทศในองค ก รที่
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดงาย ฐานขอมูลมีจํานวนไมมาก
สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของขอมูลไดสะดวกยิ่งขึ้น เปนการสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

