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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ระบบงานการดูแลผู้ป่วยในคลินิกวาร์ฟาริน ของโรงพยาบาลปตั ตานี และออกแบบ
ซอฟต์แวร์ทเ่ี หมาะสมกับระบบงานในคลินิกวาร์ฟาริน วิ ธีการ: ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ระบบการจัดการข้อมูลโดยสารวจระบบงานการ
ให้บริการทางการแพทย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม และการจัดการข้อมูลสาหรับผู้ใช้ยาวาร์ฟาริน ผู้วจิ ยั ยังได้สารวจความ
ต้องการในเรื่องการจัดการข้อมูล ของบุคคลากรทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง 13 คน ประกอบด้วยแพทย์ 5 คน เภสัชกร 5 คน
พยาบาล 2 คน และนักเทคนิคการแพทย์ 1 คน หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั จัดทาผลการวิเคราะห์ระบบและให้นักออกแบบซอฟต์แวร์
ประเมินผลความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ระบบ พัฒนาซอฟต์แวร์สาธิต ทดสอบซอฟต์แวร์สาธิต สอบถามความพึงพอใจต่อ
ซอฟต์แวร์สาธิต และปรับปรุงซอฟต์แวร์สาธิต ผลการวิ จยั : โรงพยาบาลใช้ HOSxP ซึง่ เป็ นซอฟต์แวร์สาหรับให้บริการผู้ป่วย
ทัวไป
่ แต่สามารถนาข้อมูลทีม่ อี ยู่ในซอฟต์แวร์น้มี าเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะสาหรับผูใ้ ช้ยาวาร์ฟารินได้ ผล
การวิเคราะห์ระบบการจัดการข้อมูลสาหรับผูใ้ ช้ยาวาร์ฟารินและผลการสอบถามบุคคลากรทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้อง 13 คน สรุป
ได้ว่าควรมีระบบการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เป็ นซอฟต์แวร์สาธิตเพื่อให้ การเก็บข้อมูลทาได้ง่าย และการสืบค้นทาได้
สะดวกและรวดเร็ว บุคคลากรยังต้องการให้ซอฟต์แวร์สาธิตเชื่อมโยงกับ HOSxP สามารถคานวณการปรับยาได้ และแสดงผล
รายงานได้ ผู้วจิ ยั จึงนาผลจากการวิเคราะห์ ระบบและความต้องการของผู้ใช้มาเป็ นแนวทางให้นักออกแบบซอฟต์แวร์นาไป
ออกแบบจนได้ซอฟต์แวร์สาธิต การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์สาธิตต้องใส่รหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล การประเมินความพึง
พอใจต่ อซอฟต์แวร์สาธิต ในบุคลากรทางการแพทย์ท่เี คยให้ข้อมูล 13 ราย พบว่า ในภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจและ
สามารถนาซอฟต์แวร์สาธิตไปใช้ประโยชน์ได้จริง หัวข้อส่วนใหญ่ ในการประเมินมีความพึงพอใจร้อยละ 100 ยกเว้น หัวข้อเรื่อง
ข้อมูลยา ผลทางห้องปฏิบตั ิการและวันนัด มีความพึงพอใจร้อยละ 69.23 สรุป: การวิเคราะห์ระบบงานในคลินิกวาร์ฟาริน
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บทนา
วาร์ฟ าริน คือ ยาต้า นการแข็ง ตัว ของเลือ ดชนิ ด
รับประทาน ซึ่งเป็ น racemic mixture ทีม่ สี องไอโซเมอร์
คือ S-enantiomer และ R-enantiomer วาร์ฟารินเป็ นยาที่
มีความเสีย่ งสูงชนิดหนึ่งซึง่ ใช้รกั ษาและป้องกันภาวะเลือด
แข็งตัว เช่ น deep vein thrombosis, pulmonary
embolus, atrial fibrillation, mechanical valve
replacement เป็ นต้น (1) ขนาดยาวาร์ฟ ารินและการ
ตอบสนองต่อยาแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย เนื่องจาก
ป จั จัย ทางพัน ธุ ก รรมและสภาวะแวดล้อ ม (2) เช่ น ยา
อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร แอลกอฮอล์ โรค
หรือ ภาวะอื่น ร่ ว มด้ว ย อาการไม่ พึง ประสงค์จ ากยาวาร์
ฟารินที่อาจเกิดขึน้ ได้แก่ ภาวะเลือดออก เช่น เลือดออก
ตามไรฟนั ปสั สาวะเป็ นเลือด เลือดออกในทางเดินอาหาร
(3) การใช้ยานี้มคี วามซับซ้อนและต้องปรับให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละราย จึงต้องอาศัยการจัดการข้อมูลที่ดเี พื่อให้
ผู้ป่ ว ยได้ร ับ ยาถู ก ต้อ ง มีป ระสิท ธิผ ล และปลอดภัย ต่ อ
ผูป้ ว่ ย
ปจั จุบนั หลายโรงพยาบาลได้จดั ตัง้ คลินิกวาร์ฟาริน
เพื่อให้คาปรึกษาด้านยาวาร์ฟารินแก่ผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
อาการไม่พึง ประสงค์จากยา และสามารถใช้ย าได้อย่ า ง
ถูกต้อง ปลอดภัย ข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์
ฟารินโรงพยาบาลปตั ตานีอยู่ในระบบ HOSxP และรูปแบบ
เอกสาร HOSxP คือ ซอฟต์แวร์สาหรับใช้งานในสถาน
บริ ก ารทางด้ า นสาธารณสุ ข ในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น งาน
ลงทะเบี ย น งานห้ อ งจ่ า ยยา งานการเงิ น งานทาง
ห้ อ งปฏิบ ัติ ก าร และงานผู้ ป่ ว ยใน เป็ น ต้ น ระบบของ
โรงพยาบาลมีข้อจากัดในการเข้าถึง ตลอดจนมีความไม่
สะดวกในการค้น ข้อ มู ล จากเอกสารและระบบ HOSxP
เนื่องจากคลินิกวาร์ฟาริน เป็ นคลินิกที่มคี วามจาเพาะ การ
ใช้ขอ้ มูลและประเด็นทีต่ อ้ งดูแลจึงแตกต่างจากผูป้ ่วยทัวไป
่
HOSxP ยังไม่สามารถบันทึกประเด็นที่ต้องติดตาม หรือ
การเข้าถึงข้อมูลแต่ละชนิดมีความยุ่งยาก เนื่องจากการใช้
หน้ า จอแสดงผลของแต่ ล ะหน่ ว ยงานแยกจากกัน อย่ า ง
ชัดเจน การจัดระบบข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับผู้ป่วยที่ใช้ยา
วาร์ฟารินให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่าย จะช่วยให้การดูแล
ผูป้ ว่ ยสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากขึน้ ดังเช่นโปรแกรม
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warfarin manager 2000 ซึง่ เขียนใน Visual Foxpro และ
พัฒนาเรื่อยมาจนเป็ น warfarin manager 2011 ทีส่ ามารถ
เชื่อมต่อถึงกันระหว่างโปรแกรมจ่ายยาและโปรแกรมวาร์
ฟารินได้ (4) แต่เนื่องจากโรงพยาบาลปตั ตานีใช้โปรแกรม
HOSxP จึงไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผูป้ ่วยกับโปรแกรม
วาร์ฟ าริน ดัง กล่ า วได้ จึง ท าให้เ กิด ความยุ่ ง ยากในการ
บันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ยทุกครัง้ ทีใ่ ช้บริการ ผูว้ จิ ยั จึงได้ วิเคราะห์
ระบบการจัดการข้อมูลของผู้ป่วยในคลินิกวาร์ฟารินเพื่อ
รองรั บ การพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ท่ี ส ามารถ
ให้ บ ริ ก ารทางคลิ นิ ก แก่ ผู้ ป่ ว ย ทั ง้ ยั ง ได้ ท ดสอบการ
วิเคราะห์ระบบด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์สาธิตและประเมิน
การใช้ซ อฟต์ แ วร์สาธิต โดยบุ ค คลากรในโรงพยาบาลที่
เกีย่ วข้อง

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา มีขอบเขต
การวิจยั ในด้านการวิเคราะห์ระบบงานการดูแลผู้ป่วยใน
คลินิ ก วาร์ฟ าริน ของโรงพยาบาลป ตั ตานี และออกแบบ
ซอฟต์แวร์ทเ่ี หมาะสมกับระบบงานข้างต้น
การวิ เคราะห์ระบบการจัดการข้อมูล
การวิจยั นี้วเิ คราะห์ระบบการจัดการข้อมูลโดยมี
ขัน้ ตอนดังนี้ ผูว้ จิ ยั สารวจขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของคลินิก
วาร์ฟาริน และการจัดการข้อมูลในปจั จุบนั ของคลินิก เช่น
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละขัน้ ตอนการบริการและเอกสารที่
ใช้ในหน่ วยงาน (เช่น patient profile) โดยสอบถาม
ขัน้ ตอนจากบุคลากรทางการแพทย์ท่มี ปี ระสบการณ์ การ
ทางานในคลินิกวาร์ฟารินของโรงพยาบาลปตั ตานีอย่าง
น้อย 1 ปี จานวน 13 คน ประกอบด้วยแพทย์ 5 คน เภสัช
กร 5 คน พยาบาล 2 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1 คน มี
การสอบถามเพื่อ ให้การออกแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ต่ อ มา ผู้วิจ ัย สัมภาษณ์ บุค ลากรทางการแพทย์
จานวน 13 คนเดิม เกี่ยวกับ ความต้อ งการในด้านต่ าง ๆ
ของซอฟต์แ วร์ค อมพิว เตอร์ใ นคลินิ ก วาร์ฟ าริน รวมทัง้
ั หาที่พ บในระบบงานป จั จุ บ ัน ผู้ วิจ ัย ชื่ อ แรกเป็ น ผู้
ปญ
สัมภาษณ์ เพียงคนเดียวด้วยคาถามในประเด็นดังต่อไปนี้
ระบบการบัน ทึก ข้อ มูล ผู้ป่ว ยแบบเดิม เป็ น อย่ า งไร การ
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บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบเดิมทาอย่างไร มีความเหมาะสม
แล้วหรือไม่ มีขอ้ ดี ข้อเสียอย่างไร ท่านคิดว่า การใช้ระบบ
คอมพิว เตอร์เ พื่อ เก็บ ข้อ มู ล ค านวณขนาดยา หรือ ท า
รายงานของผูป้ ว่ ย ดีหรือไม่ดอี ย่างไร ระบบคอมพิวเตอร์มี
ความเหมาะสมที่จ ะน ามาใช้ป ฏิบ ัติง านในคลินิก หรือ ไม่
หากมีก ารน าระบบคอมพิว เตอร์ม าใช้ง านในคลินิ ก วาร์
ฟาริน ท่านต้องการให้ระบบคอมพิวเตอร์เป็ นอย่างไร การ
สัมภาษณ์ใช้คาถามเดียวกันกับบุคลากรทุกท่านในการวิจยั
แต่จะมีคาถามเปิ ดเพื่อให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเสนอแนะปญั หา ความ
ต้องการ หรือข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพิม่ เติมได้
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ระบบงานในเรื่องการ
ไหลของข้ อ มู ล การไหลของกระบวนการดู แ ลรั ก ษา
รายการข้อมูล input รายการข้อมูล output และสรุปความ
ต้องการในด้านต่ าง ๆ ของซอฟต์แวร์ จากการสัมภาษณ์
ดังกล่าวมาแล้ว
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ระบบ HOSxP โดยสารวจข้อมูล
ใน HOSxP ด้วยการค้นหา การปฏิบตั จิ ริง และสอบถาม
นั ก ออกแบบซอฟต์ แ วร์ ท าให้ ท ราบว่ า มี ข้ อ มู ล ใดใน
HOSxP ทีจ่ าเป็ นในการดูแลผูป้ ่วยในคลินิกวาร์ฟาริน ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเชื่อมเข้ากับซอฟต์แวร์สาธิตต่อไป เช่น
ข้อมูลทัวไป
่ (ชื่อ-สกุล หมายเลขประจาตัวผูป้ ่วย ทีอ่ ยู่ โรค
ประจาตัว ประวัตกิ ารสูบบุหรีแ่ ละดื่มแอลกอฮอล์) ผลการ
ซั ก ประวั ติ แ ละตรวจร่ า งกาย (อาการหรื อ โรคที่ ม า
โรงพยาบาล) ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และข้อมูลยา
การสรุปผลการวิ เคราะห์ระบบ
ผูว้ จิ ยั จัดทาผลการวิเคราะห์ระบบเพื่อส่งต่อให้กบั
นัก ออกแบบซอฟต์ แ วร์ซ่ึง มี 3 ประเด็น ดัง นี้ 1) ข้อ มู ล
input ซึ่ง ท าให้ท ราบแหล่ ง ที่ม าของข้อ มู ล ที่จ ะน าเข้า สู่
ซอฟต์แ วร์สาธิต (ต้ อ งลงข้อ มูล ในซอฟต์ แ วร์ส าธิต หรือ
สามารถเชื่อ มข้อ มู ล จาก HOSxP) ข้อ มู ล input
ประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ ฐาน อาการ ผลการวินิจฉัย ผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร ข้อมูลยา ประวัติการนัดหมาย ปญั หาจาก
การใช้ยาทีพ่ บ และบันทึกสหสาขาวิชาชีพ 2) กระบวนการ
คือ การประมวลผลข้อมูล input เพื่อให้ได้ขอ้ มูล output ที่
ต้องการ เช่น การคานวณร้อยละในการปรับขนาดยาวาร์
ฟาริน (ขนาดยาวาร์ ฟ าริน ที่ป รับ เพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลงต่ อ
สัปดาห์หารด้วยขนาดยาวาร์ฟารินต่ อสัปดาห์ท่ผี ู้ป่วยใช้
คูณด้วย 100) และการประมวลผลวิธใี ช้ยาวาร์ฟารินให้เป็ น

ปฏิทนิ ใช้ยาสาหรับผู้ป่วย และ 3) ข้อมูล output เป็ นการ
รายงานผลหรือแสดงผลที่ได้จากการประมวลผลในข้อ 2
เช่น การแสดงร้อยละการปรับขนาดยาวาร์ฟาริน การแสดง
รายงานตัวชี้วดั ของคลินิกวาร์ฟาริน รวมทัง้ ข้อเสนอแนะ
ปฏิทนิ ใช้ยาสาหรับผูป้ ว่ ย และรายงานปญั หาจากการใช้ยา
โดยแสดงลงบนหน้ าจอของซอฟต์แวร์สาธิตหรือพิมพ์ใส่
กระดาษได้
การพัฒนาซอฟต์แวร์สาธิ ต
ผู้วิจ ัย ส่ง ผลการวิเ คราะห์ร ะบบให้นัก ออกแบบ
ซอฟต์แวร์ 1 คนของโรงพยาบาลปตั ตานีพิจารณาความ
สมบูร ณ์ ของการวิเ คราะห์ร ะบบ ซอฟต์แ วร์สาธิต พัฒนา
จาก MySQL และ Delphi เชื่อมต่อกับ HOSxP เนื่องจาก
สามารถรองรับการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ สามารถ
เข้าถึงฐานข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และทา
รายงานแสดงผลข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของผู้วจิ ยั
นักออกแบบซอฟต์แวร์วางผังงานระบบ ออกแบบข้อมูล
นาเข้า ออกแบบรายงาน ออกแบบจอภาพเพื่อปฏิสมั พันธ์
กับผูใ้ ช้ เขียนซอฟต์แวร์สาธิต ทดสอบซอฟต์แวร์สาธิตโดย
ผู้เ ชี่ย วชาญ ติด ตัง้ ระบบและจัด ท าเอกสารคู่ มือ การใช้
ซอฟต์แวร์สาธิต และฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ าน
การทดลองใช้งานซอฟต์แวร์สาธิ ต
ผูว้ จิ ยั ทดลองให้มกี ารใช้งานซอฟต์แวร์สาธิต จริง
เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ในคลินิกวาร์ฟาริน จากนัน้ สอบถาม
ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ านโดยใช้แบบสอบถามชนิด 2
ตัวเลือก (พอใจและไม่พอใจ) และสอบถามข้อเสนอแนะ
หรือปญั หาอื่น ๆ ในประเด็นดังต่อไปนี้ หน้าจอแสดงข้อมูล
ทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ย ข้อมูลยา ผลทางห้องปฏิบตั กิ ารและวันนัด
อาการไม่พงึ ประสงค์ ปญั หาที่เกี่ยวข้องกับยาและการ
แก้ไ ข แบบบัน ทึก การให้ค วามรู้ แ ก่ ผู้ป่ว ย เอกสาร เช่ น
ปฏิทินยา แบบฟอร์ม ให้คาปรึกษา ต่ อมามีการปรับปรุ ง
ซอฟต์แ วร์สาธิตโดยใช้ข้อ มูล จากการสอบถามความพึง
พอใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ จ ัย ใช้ ส ถิ ติ เ ชิง พรรณนาวิเ คราะห์ ข้อ มู ล
พื้ น ฐานของบุ ค ลากร ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ป ระ สบ กา รณ์ กา รป ฏิ บ ั ติ ง า น ค ว า ม ช า น า ญ ด้ า น
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คอมพิวเตอร์ ความถีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั งิ าน และ
ระดับความพึงพอใจต่ อระบบงานปจั จุบนั และซอฟต์แวร์
สาธิตของบุคลากรทีใ่ ห้ขอ้ มูลความต้องการ การประเมินผล
ความสมบูรณ์ ของการวิเคราะห์ร ะบบงาน และความพึง
พอใจของบุ ค ลากรต่ อ ซอฟต์ แ วร์ส าธิต แบ่ ง เป็ น พอใจ
หรือไม่พอใจ และรายงานในรูปร้อยละ

ผลและการอภิ ปรายผลการวิ จยั
ขัน้ ตอนการให้ บริ การทางการแพทย์และการจัดการ
ข้อมูลผูป้ ่ วย
การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการ
ให้บริการทางการแพทย์ของคลินิกวาร์ฟาริน พบขัน้ ตอน
การปฏิ บ ัติ ง านดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 และพบเอกสารที่
เกีย่ วข้องดังแสดงในรูปที่ 2 เอกสารและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคลินิกวาร์ฟารินในโรงพยาบาลปตั ตานี มี 3 ส่วน คือ 1)
ข้อมูลใน HOSxP ได้แก่ ข้อมูลพืน้ ฐาน ข้อมูลซักประวัติอาการทีท่ าให้ผปู้ ่วยมาโรงพยาบาล ประวัตกิ ารรักษา การ
สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ประวัตนิ ัดหมาย ผลตรวจทาง

ห้องปฏิบตั กิ าร ผลการวินิจฉัยและการรักษา ส่วนข้อมูลอื่น
ๆ ที่ไม่สามารถบันทึกลงใน HOSxP ได้จะถูกบันทึกใน
แบบบัน ทึก ในข้อ 2 และ 3 ที่จ ะกล่ า วต่ อ ไป ซึ่ง บัน ทึก
เหล่ า นี้ จ ะถู ก ปรับ ไปเป็ น ระบบบัน ทึก โดยใช้ซ อฟต์แ วร์
สาธิต 2) แบบบันทึกการให้คาแนะนาปรึกษาด้านยาแบบ
เฉพาะรายแก่ผู้ป่วย เป็ นแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รบั
การบริบาลทางเภสัชกรรมซึ่งบันทึกโดยเภสัชกร เพื่อให้
ทราบถึงปญั หาการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย และ 3) ใบ
บัน ทึก การตรวจโรคคลินิ ก วาร์ฟ าริน (หรือ แบบบัน ทึก
ของสหสาชาวิชาชีพประจาคลินิกวาร์ฟาริน) ประกอบด้วย
ั หาที่ ม าโรงพยาบาล
ข้อ มู ล โรคประจ าตั ว อาการ/ป ญ
น้ าหนัก ส่วนสูง ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ ประวัตกิ ารแพ้ยา ผล
การตรวจร่ า งกาย ผลตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร การ
รับประทานยาวาร์ฟาริน อาการไม่พงึ ประสงค์จากยา การ
รับประทานสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือยาอื่น ๆ
การรับประทานเครื่องในสัตว์ ผักใบเขียว ประวัตกิ ารใช้ยา
คาแนะน าโดยเภสัช กร กิจ กรรมการพยาบาลหลัง ตรวจ
และกิจกรรมทางการแพทย์

รูปที่ 1. หน้าทีข่ องสหสาขาวิชาชีพในแต่ละขัน้ ตอนของการปฏิบตั งิ านในคลินิกวาร์ฟาริน
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รูปที่ 2. การบันทึกข้อมูลทีจ่ าเป็นของสหสาขาวิชาชีพในแต่ละขันตอนของการปฏิ
้
บตั งิ านในคลินิกวาร์ฟาริน
ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์สาธิ ต
ผลการส ารวจความต้ อ งการการพัฒ นาระบบ
ข้อมูล รวมทัง้ ปญั หา-อุ ปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระบบงานปจั จุบนั ในบุคคลากร 13 คน ประกอบด้วยแพทย์
5 คน เภสัชกร 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน และนัก
เทคนิคการแพทย์ 1 คน บุคลากรส่วนใหญ่มวี ุฒกิ ารศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน 1
- 4 ปี และ 7 – 10 ปี มีความชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์
ในระดับมาก และมีระดับความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์ใน
หน่วยงานมากกว่า 30 ครัง้ ต่อ 1 เดือน
ส่วนใหญ่เห็นว่า ระบบการบันทึกข้อมูลผูป้ ่วยลง
แบบฟอร์มมีความเหมาะสม เนื่องจากได้ปฏิบตั มิ านานและ
เก็บ รายละเอีย ดของข้อ มูล ได้ค รบถ้ว น วิธีเ ดิม มีข้อดีคือ

บันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว แต่ มีข้อเสีย คือ เสียเวลาในการ
ค้นหาแบบบันทึก ข้อมูลอาจสูญหาย ข้อมูลไม่อยู่ในรูปที่
สามารถนามาวิเคราะห์ได้ง่าย ทาให้ไม่สามารถสรุปผลปญั หาของผู้ป่วยได้ทนั ที และการสืบค้นข้อมูลไม่สะดวก
และใช้เวลานาน บุคคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าระบบดังกล่าว
ควรได้รบั การปรับปรุง เนื่องจากปญั หาข้างต้น ผู้วิจยั จึง
น าเสนอทางเลือ กใหม่ แ ก่ บุ ค ลากรว่ า ควรมีร ะบบการ
จัด การข้อ มูลด้ว ยคอมพิว เตอร์ ผลพบว่ า บุ ค ลากรที่ไ ด้
สารวจทัง้ 13 คน (ร้อยละ 100) เห็นว่าควรมีระบบการ
จัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เป็ นซอฟต์แวร์ โดยคาดหวัง
ว่ า จะท าให้ส ามารถเก็บ ข้อ มู ล ได้ง่ า ย สืบ ค้น ประวัติไ ด้
สะดวก สามารถใช้คานวณขนาดยาวาร์ฟารินได้ถูกต้อง
วิเคราะห์ขอ้ มูลและรายงานตัวชีว้ ดั ได้อย่างรวดเร็ว
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ความต้องการในระบบคอมพิ วเตอร์
การวิจยั พบความต้องการหรือความคาดหวังของ
บุ ค คลากรในระบบคอมพิ ว เตอร์ ท่ี จ ะพัฒ นาขึ้น ใน 4
ประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 1 ประเด็นที่ 1 คือ การบันทึก
ข้อมูลผู้ป่วย บุคคลากรต้องการให้ขอ้ มูลเชื่อมโยงกันได้
ระหว่างซอฟต์แวร์สาธิตและ HOSxP นอกจากนี้การแสดง
ข้อมูลของซอฟต์แวร์สาธิตต้องไม่ซบั ซ้อนและเข้าถึงได้ง่าย
ประเด็นที่ 2 คือ การคานวณ ประมวลผล วิเคราะห์ และ
จัด ท ารายงาน ประเด็น ที่ 3: เอกสารส าหรับ ผู้ป่วย เช่ น
ปฏิทนิ การใช้ยาสาหรับผู้ป่วย ประเด็นที่ 4: การออกแบบ
หน้าจอแสดงผล
ผลการวิ เคราะห์ระบบงาน
การไหลของข้อมูลทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในการประเมิน
การรักษาผูป้ ว่ ยและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์แบ่งเป็ น 4
ส่วน ดังนี้ 1) การไหลของข้อมูลในคลินิกวาร์ฟาริน ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการให้ขอ้ มูลจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล
หนึ่ง โดยแสดงถึงเส้นทางแหล่งทีม่ าของข้อมูลและข้อมูลที่

จะส่งต่อไปยังส่วนกลาง (คลินิกวาร์ฟาริน) เพื่อให้บุคลากร
อื่นในคลินิกได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้ จากผู้ป่วย
พยาบาล แพทย์ เภสัชกร และห้องปฏิบตั ิการ ดังแสดงใน
รูปที่ 3 2) การไหลของกระบวนการดูแลรักษา เริม่ ตัง้ แต่
ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล พยาบาลซักประวัติ แพทย์ให้การ
รักษา เภสัชกรประเมินผู้ป่วย ค้นหาปญั หาจากการใช้ยา
และการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (รูปที่ 4) 3) รายการ
ข้อ มูล input ข้อ มูล มาจาก 2 ส่ว น คือ HOSxP ได้แ ก่
ข้อมูลผูป้ ่วย เช่น ชื่อ สกุล HN อายุ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์
ประวัตแิ พ้ยา ประวัตกิ ารสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ ประวัติ
การใช้ ย า และลงข้อ มู ล เพิ่ม ในซอฟต์ แ วร์ ส าธิต ได้แ ก่
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภาวะโภชนาการ ข้อบ่งใช้
โรคประจาตัว เป้าหมาย INR ปญั หาจากการใช้ยาและ 4)
รายการข้อมูล output ของคลินิกวาร์ฟาริน แบ่งได้เป็ น 2
ประเภท คือ รายงานตัวชี้วดั ประจาเดือน/ปี และเอกสาร
สาหรับผูป้ ว่ ย ได้แก่ ปฏิทนิ การใช้ยาสาหรับผูป้ ว่ ย

ตารางที่ 1. ความต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลากรในระบบคอมพิวเตอร์ทจ่ี ะพัฒนาขึน้
ประเด็นที่ 1: การบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ย
ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปของ ข้อบ่งใช้วาร์ฟาริน เป้าหมาย INR และโรคประจาตัว ประวัติการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ การ
ผูป้ ว่ ย
รับประทานสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาอื่นๆ ประเมินความรูผ้ ปู้ ว่ ย
การซักประวัติ/การ อาการ/โรคที่มาโรงพยาบาล ผลการตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ภาวะโภชนาการ
ตรวจร่างกาย
อาการไม่พงึ ประสงค์
ข้อมูลยา
ประวัตกิ ารใช้ยา ยาทีไ่ ด้รบั ครัง้ นี้ ขนาดยาวาร์ฟารินต่อสัปดาห์
อื่น ๆ
บันทึกจากสหสาขาวิชาชีพ
ประเด็นที่ 2: การคานวณ ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทารายงาน
การคานวณ
ร้อยละปรับขนาดยาวาร์ฟารินเพิม่ ขึน้ หรือลดลง (ขนาดยาวาร์ฟารินทีป่ รับเพิม่ ขึน้ หรือลดลงต่อสัปดาห์
หารด้วยขนาดยาวาร์ฟารินต่อสัปดาห์ทผ่ี ปู้ ว่ ยใช้คณ
ู 100)
การประมวลผล
สรุปผลการรักษาในครัง้ นี้ (Case summary) ปญั หาในการใช้ยาและ complications แผนการรักษาใน
ครัง้ ต่อไปและการติดตาม
การวิเ คราะห์ แ ละ รายงานจานวนผู้ป่วยทัง้ หมด รายงานจานวนการให้บริการของเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคน รายงานจานวน
การจัด ท ารายงาน ผู้ป่วยแยกตาม เพศ โรค อายุ รายงานจานวนผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาวาร์ฟาริน
ตัวชีว้ ดั
รายงานจานวนปญั หาจากการใช้ยา รายงานจานวนผูป้ ่วยทีม่ คี ่า INR อยู่ในช่วงเป้าหมาย รายงาน
จานวนผู้ป่วยที่มคี ่า INR ต่ ากว่าช่วงเป้าหมาย รายงานจานวนผู้ป่วยที่มีค่า INR มากกว่าช่วง
เป้าหมาย รายงานจานวนผูป้ ว่ ยทีม่ คี ่า INR มากกว่า 5 รายงานจานวนผูป้ ่วยทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลด้วยภาวะขนาดวาร์ฟารินมากเกินไป
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ตารางที่ 1. ความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากรในระบบคอมพิวเตอร์ทจ่ี ะพัฒนาขึน้ (ต่อ)
ประเด็นที่ 3: เอกสารสาหรับผูป้ ว่ ย เช่น ปฏิทนิ การใช้ยาสาหรับผูป้ ว่ ย
ประเด็นที่ 4: การออกแบบหน้าจอแสดงผล
HN ชื่อ นามสกุล อายุ ทีอ่ ยู่ target INR วันทีร่ บั บริการ ประเภทผูป้ ว่ ย OPD/IPD
หน้ าหลัก
หน้ ารอง
ข้อมูลทัวไป
่
ประวัตกิ ารใช้ยาสมุนไพร ภาวะโภชนาการ ประเมินความรูเ้ รื่องยาของผูป้ ว่ ย โรคประจาตัว
หน้าจอการซักประวัต/ิ การ อาการทีม่ าโรงพยาบาล รายการยาครัง้ ก่อนและครัง้ นี้อยู่บนหน้าจอเดียวกัน (เพื่อ medication
ตรวจร่างกาย
reconciliation) ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ปญั หาการใช้ยาครัง้ ทีแ่ ล้ว แสดงขนาดยาวาร์ฟาริน
รวมต่อสัปดาห์ครัง้ ก่อนและครัง้ นี้ แสดงร้อยละปรับขนาดยาวาร์ฟาริน เชื่อมโยงข้อมูลปญั หา
การใช้ยาเข้ากับหน้าจอการซักประวัต/ิ การตรวจร่างกาย nurse note และสรุปผลการรักษาใน
ครัง้ นี้ pharmacist note
หน้าจอปญั หาการใช้ยา
อาการไม่พงึ ประสงค์จากยาวาร์ฟารินและยาอื่น ปญั หาผู้ป่วยไม่รบั ประทานยาตามแพทย์สงั ่
ปญั หาผูป้ ว่ ยรับประทานยาไม่ถูกต้อง ปญั หาผูป้ ่วยเก็บรักษายาไม่ถูกต้อง ปญั หาทีผ่ ปู้ ่วยต้อง
หยุดใช้ยาเนื่องจากเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี ุนแรงหรือ INR เกินเป้าหมาย ปญั หาผูป้ ่วยเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยภาวะขนาดยาวาร์ฟารินมากเกินไป ปญั หาอันตรกิริยา
ความคลาดเคลื่อนทางยา หน้าจอนี้จะนาเข้าสูห่ น้าจอการซักประวัต/ิ การตรวจร่างกายต่อไป
ความต้องการอื่น ๆ
การรักษาเก็บความลับของผูป้ ว่ ย ระบบการสารองข้อมูลซอฟต์แวร์สาธิต

รูปที่ 3. ผังการไหลของข้อมูลในคลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลปตั ตานี
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รูปที่ 4. ผังงานการไหลของกระบวนการดูแลรักษาในคลินิกวาร์ฟาริน
ผลการวิ เคราะห์ระบบ HOSxP
การวิเ คราะห์ร ะบบ HOSxP พบข้อ มู ล ของ
HOSxP ดัง นี้ 1) รายการที่มีใ นระบบ HOSxP แล้ ว
ประกอบด้ ว ย ข้อ มู ล พื้น ฐาน อาการที่ม าโรงพยาบาล
ประวัตกิ ารรับประทานสมุนไพรทีม่ ใี นโรงพยาบาล ผลการ
วินิ จ ฉั ย ผลทางห้ อ งปฏิบ ัติก าร ประวัติก ารใช้ย า และ
ประวัติการนัดหมาย 2) รายการที่ยงั ไม่มีใน HOSxP
ประกอบด้วย ปญั หาจากการใช้ยา ขนาดยาวาร์ฟารินต่อ
สัป ดาห์ ร้อ ยละปรับ ขนาดยาวาร์ฟ าริน เอกสารสาหรับ
ผู้ ป่ ว ย คื อ ปฏิ ทิ น การใช้ ย า ประวั ติ ก ารรับ ประทาน
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริม ข้อมูลภาวะโภชนาการ และ
ประวัตกิ ารรับประทานผักใบเขียว เป้าหมาย INR ประเมิน
ความรูเ้ รื่องยา/ผลประเมิน และสรุปผลการรักษา/คาแนะนา
ของเภสัชกร
ผลการวิ เคราะห์ระบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์สาธิ ต
ผลการวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์
สาธิตแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ ผลการวิเคราะห์ระบบ ผลการ
ประเมินการวิเคราะห์ระบบโดยนักออกแบบซอฟต์แวร์ และ
การพัฒ นาซอฟต์แ วร์สาธิต โดยนัก ออกแบบซอฟต์แ วร์
รายละเอีย ดของผลการวิเ คราะห์ร ะบบและการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์สาธิตในแต่ละตอนมีดงั นี้
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ผลการวิ เคราะห์ระบบ
ผลการวิเคราะห์ระบบได้มาจากการรวบรวมและ
วิเคราะห์ผลสารวจการให้บริการทางการแพทย์ การจัดการ
ข้อมูลผูป้ ่วย และรูปแบบความต้องการใช้ซอฟต์แวร์สาธิต
ผลส ารวจความต้ อ งการของบุ ค ลากรในการใช้ ร ะบบ
คอมพิ ว เตอร์ ผลการวิเ คราะห์ ร ะบบงาน และผลการ
วิเคราะห์ระบบ HOSxP ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
การเข้าใช้งาน: ซอฟต์แวร์สาธิตต้องใส่รหัสผ่าน
เพื่อรักษาความลับของผู้ป่วย หน้าแรกของจอซอฟต์แวร์
สาธิต ออกแบบให้สามารถเรียกได้ 2 วิธี คือ การเรียกดู
รายชื่อผู้ป่วยทัง้ หมดทีใ่ ช้ยาวาร์ฟารินทีม่ าโรงพยาบาลใน
วันทีก่ าหนด และการเรียกดูประวัตกิ ารมาโรงพยาบาลของ
ผูป้ ว่ ยแต่ละรายในช่วงวันทีท่ ต่ี อ้ งการ
ลัก ษณะของจอภาพ: ตัว อัก ษรหน้ า จอเลือ กใช้
อักษร MS Sans Serif ขนาด 10 และสีของตัวอักษรใช้สี
ฟ้า ข้อมูลที่เพิ่มในซอฟต์แวร์สาธิต ใช้ตัวอักษรสีดา และ
ชื่อ-นามสกุล target INR ใช้สแี ดง
การบันทึกข้อมูล: เป็ นการบันทึกข้อมูลที่จาเป็ น
ในการรัก ษาผู้ ป่ ว ย ซึ่ง ข้อ มู ล ที่ไ ด้ ม าจาก 2 แหล่ ง คือ
HOSxP และการลงข้อ มูลเพิ่มเติม ในซอฟต์แวร์สาธิต
ข้อมูลจาก HOSxP ได้แก่ ข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ่วย ประวัติ
การรัก ษา ผลตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร และผลตรวจ
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ร่างกาย ซึง่ ปรากฏอยู่ในซอฟต์แวร์สาธิต ในหน้าจอต่าง ๆ
(เชื่อมข้อมูลจาก HOSxP)
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ บ ั น ทึ ก ในซอฟต์ แ วร์ ส าธิ ต
ประกอบด้วย ประวัติก ารรับประทานยาอื่น ๆ สมุน ไพร
ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร ข้อมูลภาวะโภชนาการ ประเมิน
ความรู้ เ รื่ อ งยา /ผลประเมิ น ป ัญ หาจากการใช้ ย า
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ปญั หาการใช้ยาข้างล่าง) ขนาด
ยาวาร์ฟาริน (กรณีไม่ใช้รหัสมาตรฐาน) และ บันทึกของสห
สาขาวิชาชีพ
ผลการวิเคราะห์ระบบ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ย ซึง่ ข้อมูลบางส่วนเชื่อมโยง
มาจาก HOSxP และบางส่วนบันทึกเพิม่ เติมในซอฟต์แวร์
สาธิต ดังแสดงในตารางที่ 2 ตอนที่ 2 การให้การรักษา
รายการยาครัง้ ก่ อ นและครัง้ นี้ การพัฒ นาซอฟต์ แ วร์
ต้องการให้ข้อมูลเหล่านี้อยู่บนหน้าจอเดียวกัน เชื่อมโยง
ข้อมูลปญั หาการใช้ยาเข้ากับหน้ า จอการซักประวัติ/การ
ตรวจร่างกาย สรุป pharmacist note ครัง้ นี้ และซอฟต์แวร์
สาธิตแสดงผลการมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลด้วยภาวะ/
โรคอื่น แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังแสดงในตารางที่ 2 ตอนที่
3 ปญั หาการใช้ยาและแนวทางการแก้ไข (ข้อมูลนี้จะไป
ั หาครัง้ นี้
แสดงในตอนที่ 2 ช่ อ งขวาล่ า ง) รายการป ญ
บัน ทึก โดยเภสัช กรใช้ร ะบบคลิ๊ก เพื่อ เลือ กเมนู ต้องการ)
เช่น อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา ปญั หาผู้ป่วยไม่
รับประทานยาตามแพทย์สงั ่ ความคลาดเคลื่อนทางยา
pharmacist note บันทึกในซอฟต์แวร์สาธิตโดยเภสัชกร
และตอนที่ 4 เอกสารและรายงานตัวชี้วดั โดยเอกสาร
ประกอบด้วย ปฏิทินการใช้ยาสาหรับผู้ป่วย (ซอฟต์แวร์
สาธิตจะใช้รหัสวิธีใช้ยาและวันนัดของผู้ป่วยประมวลผล
ออกเป็ นปฏิทินในรูปแบบรูปภาพเม็ดยา) และรายงาน
ตัวชี้วดั ประกอบด้วยจานวนผู้ป่วยนอกได้รบั ยาวาร์ฟาริน
(ราย) จานวนผูป้ ว่ ยนอกทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟาริน และได้รบั การ
ติดตามจากเภสัชกร (ราย) จานวนครัง้ ที่ผู้ป่วยนอกได้รบั
ยาวาร์ฟาริน (ครัง้ ) จานวนครัง้ ที่ผปู้ ่วยนอกได้รบั ยาวาร์
ฟาริน และได้รบั การติดตามจากเภสัชกร (ครัง้ ) รายงาน
จานวนผูป้ ่วยที่เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา รายงาน
จานวนปญั หาจากการใช้ยา (ตารางที่ 2) รูปที่ 5 แสดง
สรุปผลการไหลของข้อมูลทัง้ หมดของซอฟต์แวร์สาธิต
การแสดงข้อมูลบนหน้ าจอของซอฟต์แวร์สาธิต
แบ่ ง หน้ า จอหลัก เป็ น 3 ส่ว นดัง นี้ 1) ข้อ มูลทัว่ ไป

ประกอบด้ว ยข้อ มูล หน้ า จอหลัก เช่ น ชื่อ นามสกุ ล HN
อายุ ทีอ่ ยู่ target INR และมีหน้าจอย่อย ดังนี้ ประวัตกิ าร
สูบบุหรี่ และประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประวัติ
การใช้ยาสมุนไพร ภาวะโภชนาการ ประเมินความรูผ้ ปู้ ่วย
เรื่องยา/ผลประเมิน พร้อมช่องรวมคะแนนผลประเมินของ
แต่ ล ะครัง้ ทัง้ 4 ครัง้ โรคประจ าตัว อาการ/โรคที่ม า
โรงพยาบาล 2) การซักประวัติ/การตรวจร่างกาย แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้ 2.1) การซักประวัต/ิ ผลตรวจร่างกาย
(ช่องซ้ายบนของหน้าจอ) แบ่งออกเป็ นสองส่วน (บนและ
ล่าง) ส่วนบนประกอบด้วย ข้อมูลครัง้ ทีแ่ ล้ว เช่น INR ครัง้
ทีแ่ ล้ว วันทีท่ ม่ี ารับปริการครัง้ ทีแ่ ล้ว VN/AN และประเภท
ผูป้ ว่ ย OPD/IPD ผลการตรวจร่างกาย (ครัง้ นี้) Nurse note
เป็ นช่องสาหรับให้พยาบาลบันทึกเพิ่มเติมในซอฟต์แวร์
สาธิต เพื่อ ส่ง ต่ อ ข้อ มูลระหว่ า งวิช าชีพ และส่ว นล่ า ง
ประกอบด้วยปญั หาการใช้ยาครัง้ ที่แล้ว และ Pharmacist
note ครัง้ ก่อน 2.2) ประวัตกิ ารจ่ายยาครัง้ ก่อน (ช่องซ้าย
ล่างของหน้าจอ) นามาจากรายการยาใน HOSxP จากการ
มาโรงพยาบาลครัง้ ก่อน ส่วนล่างประกอบด้วย ขนาดยา
ครัง้ ก่อน จานวนยาทีค่ วรเหลือ จานวนยาทีเ่ หลือจริง 2.3)
คาสังใช้
่ ยาครัง้ นี้ (ช่องขวาบนของหน้าจอ) ประกอบด้วย
นัดครัง้ หน้า และรายการยาครัง้ นี้ซง่ึ ระบุวนั ทีร่ บั บริการ ชื่อ
ยา จานวน วิธใี ช้ ส่วนล่างประกอบด้วย ขนาดยาวาร์ฟาริน
ช่องแสดงร้อยละการปรับขนาดยาวาร์ฟาริน (ซอฟต์แวร์
สาธิตประมวลผล) และ 2.4) สรุปผลการรักษาครัง้ นี้ (ช่อง
ขวาล่างของหน้ าจอ) ประกอบด้วย รายการปญั หาครัง้ นี้
และ pharmacist note ครัง้ นี้ นอกจากนี้ มีปุ่มบันทึก เพื่อ
ใช้บนั ทึกข้อมูล และปุ่มพิมพ์ปฏิทิน 3. ปญั หาการใช้ยา
ครัง้ นี้ ออกแบบให้สามารถเลือกเมนู คาสังที
่ ่ต้องการ เมื่อ
กดปุ่มบันทึก ข้อมูลจะเชื่อมโยงกับหน้าจอการซักประวัติ/
การตรวจร่างกาย หัวข้อสรุปผลการรักษาครัง้ นี้ (ช่องขวา
ล่างของหน้ าจอ รายการปญั หาครัง้ นี้) และเมื่อผู้ป่วยมา
โรงพยาบาลในครัง้ ถัดไป ข้อมูลนี้จะไปปรากฏที่หน้ าจอ
การซัก ประวัติ/ การตรวจร่ า งกาย ในส่ ว นที่ 1 การซัก
ประวัติ / ผลตรวจร่ า งกาย (ช่ อ งซ้ า ยบนของหน้ า จอ)
ซอฟต์แวร์สาธิตมีสงิ่ ทีต่ ้องประมวลผลดังนี้ 1) การคานวณ
ร้อยละปรับขนาดยาวาร์ฟาริน = ขนาดยาวาร์ฟารินทีป่ รับ
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงต่อสัปดาห์ หารด้วย ขนาดยาวาร์ฟาริน
ต่อสัปดาห์ทผ่ี ปู้ ว่ ยใช้ คูณ 100 2) การคานวณจานวนยาที่
ควรเหลือ = จานวนยาทีแ่ พทย์สงครั
ั ่ ง้ ก่อนลบด้วยจานวน
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ตารางที่ 2. ผลการวิเคราะห์ระบบ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ย ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
ข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจาก HOSxP
ข้อมูลที่ลงบันทึกเพิ่ มเติ มในซอฟต์แวร์สาธิ ต
ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ HN เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์ ข้อมูลภาวะโภชนาการ (พยาบาลบันทึก) ประวัติ
โทรศัพ ท์ สิท ธิก์ ารรักษา (เจ้า หน้ า ที่ห้องบัตรบันทึก ) โรค การรับประทานยาอื่นทีร่ บั จากแหล่งอื่น สมุนไพรที่
ประจาตัว ข้อบ่งใช้วาร์ฟาริน ผลวินิจฉัย (แพทย์บนั ทึก) อาการ/ ไม่มใี นโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเมิน
โรคทีม่ าโรงพยาบาล (พยาบาลบันทึก) ประวัตกิ ารรับประทาน ความรู้เ รื่อ งยาของผู้ป่ ว ย/ผลประเมิน (เภสัช กร
ยา สมุนไพรทีม่ ใี นโรงพยาบาล (เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาบันทึก)
บันทึก)
ตอนที่ 2 การให้การรักษา รายการยาครัง้ ก่อนและครัง้ นี้
ตอนที่ 3 ปญั หาการใช้ยาและแนวทางการแก้ไข (ข้อมูลนี้จะไปแสดงในตอนที่ 2 (ขวาล่าง)

ตอนที่ 4 เอกสารและรายงานตัวชีว้ ดั

ยาทีผ่ ู้ป่วยรับประทานจนถึงวันทีแ่ พทย์นัด (จานวนยาที่
ผูป้ ่วยรับประทานจนถึงวันทีแ่ พทย์นัด = จานวนสัปดาห์ท่ี
ผูป้ ว่ ยรับประทานจนถึงวันนัดครัง้ หน้า คูณด้วยจานวนเม็ด
ยาทีต่ ้องรับประทานต่อสัปดาห์) และ 3) การประมวลผล
ปฏิทิน คิด จากรหัสวิธีใ ช้ม าตรฐานของยาวาร์ฟ าริน จะ
กาหนดวิธีใช้เพื่อให้แปลงเป็ นปฏิทินโดยกาหนดจานวน
เม็ดยาและใช้เครื่องหมาย “,” เป็ นตัวคันระหว่
่
างวัน
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ผลการประเมิ น การวิ เ คราะห์ร ะบบโดยนั ก
ออกแบบซอฟต์แวร์
การประเมินความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ระบบ
โดยนักออกแบบซอฟต์แวร์ โดยการสอบถามนักออกแบบ
ซอฟต์ แ วร์ 1 คน (ไม่ เ กี่ย วข้อ งกับ งานวิจ ัย นี้ ) ซึ่ง มี วุ ฒิ
การศึกษาปริญญาโท และมีประสบการณ์การทางานด้าน
ออกแบบซอฟต์ แ วร์ 1 - 4 ปี พบว่ า ผลการวิเ คราะห์
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รูปที่ 5. สรุปผลการไหลของข้อมูลทัง้ หมดของซอฟต์แวร์สาธิต
* รหัสมาตรฐาน คือ วิธใี ช้ยาวาร์ฟารินทีไ่ ด้กาหนดให้ใช้ในคลินิกวาร์ฟาริน เช่น 3w16.5 (ตัวเลขแรก คือ ความแรงยาวาร์ฟาริน 3 มิลลิกรัม ตัวทีส่ อง
w คือยาวาร์ฟาริน และตัวเลขสุดท้ายคือขนาดยาวาร์ฟาริน 16.5 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์) หน่วยเป็น TWD (total weekly dose)
** ร้อยละปรับขนาดยาวาร์ฟาริน = ขนาดยาวาร์ฟารินทีป่ รับเพิม่ ขึน้ หรือลดลงต่อสัปดาห์ หารด้วย ขนาดยาวาร์ฟารินต่อสัปดาห์ทผ่ี ปู้ ว่ ยใช้ คูณ 100
*** จานวนยาทีค่ วรเหลือ = จานวนยาทีแ่ พทย์สงครั
ั ่ ง้ ก่อนลบด้วยจานวนยาทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทานจนถึงวันทีแ่ พทย์นดั

298

วารสารเภสัชกรรมไทย ปี ที ่ 7 เล่มที ่ 2 กค.-ธค. 2558
http://tjpp.pharmacy.psu.ac.th

สามารถน าไปออกแบบซอฟต์ แ วร์ สาธิต ได้ เช่ น มีก าร
วิเคราะห์การเข้าใช้งานอธิบายทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียด มี
การระบุ ถึง ข้อ มู ล น าเข้า การประมวลผล และผลลัพ ธ์
เรียงลาดับการทางานทีเ่ ชื่อมโยง จอภาพบอกรายละเอียด
ครบถ้วน ทาให้นักออกแบบซอฟต์แวร์สามารถออกแบบ
ซอฟต์แวร์สาธิตได้
ก า ร พั ฒ นา ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ส า ธิ ต โ ด ย นั ก อ อ ก แ บ บ
ซอฟต์แวร์
นัก ออกแบบซอฟต์แวร์พ ัฒนาซอฟต์แ วร์สาธิต
โดยใช้ขอ้ มูลทีว่ เิ คราะห์ระบบ ซอฟต์แวร์สาธิตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
แบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ ว น ดัง นี้ 1) ข้อ มู ล ทัว่ ไป เช่ น ข้อ มู ล
พื้นฐานผู้ป่วย การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา (รูปที่ 6) ประวัติ
การใช้ยาสมุนไพร และ ภาวะโภชนาการ ประเมินความรู้
ผู้ป่ว ยเรื่อ งยาและผลการประเมิน โรคประจ าตัว target
INR 2) การซักประวัติ เช่น chief complaint (รูปที่ 7) ผล
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (มาจาก HOSxP) 3) หน้าจอ
ปญั หาจากการใช้ยา (รูปที่ 8) ออกแบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่
หน้าจอสรุปผลการรักษาครัง้ นี้ (รูปที่ 9) และ 4) ประวัติ
ั หาจากการใช้ย าสรุ ป ผลการรัก ษาเพื่อ ส่ง
การใช้ย า ป ญ
ต่อสหวิชาชีพ และอื่น ๆ (ดังรูปที่ 10)

ความพึงพอใจของผูป้ ฏิ บตั ิ งานต่อซอฟต์แวร์สาธิ ต
ผู้วจิ ยั แนะนาและสาธิตวิธใี ช้ซอฟต์แวร์สาธิต แก่
ผู้ป ฏิบ ัติง านซึ่ง เป็ น บุ ค คลเดีย วกับ ที่ไ ด้ส อบถามความ
ต้องการในเรื่องการจัดการข้อมูล หลังการทดลองใช้ 1
สัปดาห์ ผูว้ จิ ยั สอบถามความพึงพอใจต่อซอฟต์แวร์สาธิต
พบว่าทุกหัวข้อทีป่ ระเมินมีความพึงพอใจร้อยละ 100 เช่น
หัวข้อข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ย อาการไม่พงึ ประสงค์ ปญั หาที่
เกี่ยวข้องกับยาและการแก้ไข แบบบันทึก การให้ความรู้
ผู้ป่วย เอกสาร เช่น ปฏิทินยา แบบฟอร์ม ให้คาปรึก ษา
และรายงาน ส่วน หัวข้อข้อมูลยา ผลทางห้องปฏิบตั ิการ
และวัน นั ด บุ ค คลากรมีค วามพึง พอใจร้ อ ยละ 69.23
นอกจากนี้ยงั มีปญั หาและข้อเสนอแนะ คือ การประมวลผล
หน้าจอปญั หาการใช้ยาใช้เวลานาน ควรปรับปรุงการแสดง
วิธกี ารใช้ยาให้แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และควรปรับช่อง
ขนาดยาวาร์ฟาริน โดยให้แสดงข้อมูลทุกครัง้ โดยไม่ต้อ ง
พิมพ์เพิม่ เติม

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ปจั จุบนั คลินิกวาร์ฟารินของโรงพยาบาลปตั ตานี
ให้บริการผู้ป่วยโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ซึ่ง
บันทึกง่ายแต่ ค้นหาบันทึกและข้อมูลได้ ยาก เอกสารสูญ

รูปที่ 6. หน้าจอแสดงข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ย
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รูปที่ 7. หน้าจอแสดงข้อมูลการซักประวัติ chief complaint

ั
รูปที่ 8. หน้าจอแสดงปญหาจากการใช้
ยา (แพทย์สงขนาดยามากเกิ
ั่
นไป)
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ั
รูปที่ 9. หน้าจอรายการปญหาครั
ง้ นี้

รูปที่ 10. หน้าจอรายการประวัตกิ ารใช้ยาและปญั หาจากการใช้ยา
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ั หาของ
หายได้ และไม่ ส ามารถวิเ คราะห์เ พื่อ ค้น หาป ญ
ผู้ ป่ ว ยได้ ท ั น ที ดั ง นั ้น บุ ค ลากรทุ ก คนเห็ น ว่ า มี ค วาม
ต้องการนาซอฟต์แวร์สาธิตมาใช้ประโยชน์ เพื่อใช้บนั ทึก
ข้อมูล ประเมินผลและติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วย ความ
คิดเห็นและความต้องการนาไปสู่การออกแบบซอฟต์แวร์
สาธิต คือ ใช้รหัสผ่านและเชื่อมข้อมูลจาก HOSxP เข้าสู่
ซอฟต์แวร์สาธิตเพียงทางเดียว ดังนัน้ การเชื่อมโยงข้อมูล
จึง มี 2 แบบ คือ เชื่อ มโยงข้อ มู ล จาก HOSxP เข้า สู่
ซอฟต์แวร์สาธิตและเชื่อมโยงข้อมูลภายในซอฟต์แวร์สาธิต
เช่นเดียวกันกับ การบันทึกข้อมูลของซอฟต์แวร์สาธิตมี 2
วิธี คือ นาข้อ มูลจาก HOSxP และลงข้อ มูลเพิ่ม เข้า สู่
ซอฟต์แวร์สาธิต การประมวลผลเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
การส่งต่อข้อมูลระหว่างวิชาชีพด้วยบันทึกเพื่อให้รบั ทราบ
ปญั หาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปญั หาของผูป้ ่วยแต่ละ
รายเพื่อนาไปสู่เป้าหมายแผนการรักษาเดียวกัน หน้ า
จอแสดงผลการรัก ษาครัง้ ก่ อ นปรากฏอยู่ บ นหน้ า จอ
เดียวกับการรักษาในครัง้ นี้ เพื่อเปรียบเทียบรายการและ
ั หาของผู้ป่ว ยได้ห รือ ไม่
ตรวจสอบว่ า สามารถแก้ไ ขป ญ
ผู้วิจ ัย ได้ร วบรวมความคิด เห็น และความต้ อ งการของ
บุ ค ลากรที่เ กี่ย วข้อ งและประมวลผลทัง้ หมดเพื่อ น าไป
ออกแบบซอฟท์แวร์ท่เี หมาะสมตามความต้อ งการได้ใ น
หัวข้อถัดไป
ซอฟท์แ วร์สาธิต พัฒ นาจากฐานข้อ มูล MySQL
และ delphi การบันทึกข้อมูลสามารถดึงข้อมูลจาก HOSxP
(ร้อยละ 76.92) ส่วนข้อมูลทีไ่ ม่มใี น HOSxP ต้องบันทึกลง
ซอฟต์แวร์สาธิต (ร้อยละ 23.07 แบ่งเป็ น เภสัชกรบันทึก
เพิ่มเติม 5 หัวข้อ และพยาบาลบันทึก nurse note 1
หัวข้อ) ซึง่ เป็ นการเปลีย่ นจากบันทึกในเอกสารเป็ นบันทึก
ลงซอฟต์แวร์สาธิต ปริมาณงานจึงไม่เพิม่ ขึน้ การเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล ผลการรัก ษาแต่ ล ะครัง้ เช่ น รายการยา (เพื่ อ
medication reconciliation) เพิม่ ความสะดวกและถูกต้อง
ในการปฏิบตั งิ าน การออกแบบซอฟท์แวร์ท่เี หมาะสมและ
ตรงตามความต้ อ งการของบุ ค ลากรจะช่ ว ยให้ก ารดู แ ล
ผูป้ ว่ ยมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เมื่อประเมินผลการ
วิเคราะห์ระบบโดยนักออกแบบซอฟต์แวร์ พบว่า ผลการ
วิเ คราะห์ ร ะบบสามารถน าไปออกแบบซอฟต์ แ วร์ ไ ด้
เนื่อ งจากผลการวิเคราะห์ให้รายละเอีย ดข้อ มูลที่ชดั เจน
ครบถ้วน เป็ นลาดับ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ แสดงว่า
การวิเ คราะห์ระบบครบถ้ว น สมบูรณ์ ซึ่ง สามารถนาไป

ประยุ กต์ใช้กบั การวิเคราะห์ระบบงานของคลินิกอื่นและ
เป็ นต้นแบบของซอฟต์แวร์ในระบบงานอื่น ๆ ได้
การประเมิน ความพึงพอใจของผู้ปฏิบ ัติง านต่ อ
ซอฟต์แวร์สาธิต พบว่า ซอฟต์แวร์สาธิตมีความเหมาะสม
ต่ อการใช้งานในคลินิก วาร์ฟาริน สามารถนาซอฟต์แวร์
สาธิตไปใช้ประโยชน์ ได้จริง ทุกหัวข้อ ช่วยให้การบันทึก
ข้อมูลสะดวก เป็ นระบบ ไม่สญ
ู หาย ทาให้เข้าถึงข้อมูลทีจ่ า
เป็ นได้ง่ายและรวดเร็ว ช่วยให้การค้นหาปญั หาง่ายขึ้น
สามารถบันทึกผลการค้นหาปญั หาส่งต่อสหวิชาชีพได้และ
สามารถติดตามปญั หาในครัง้ ถัดไปได้ สรุปความต้องการ
ความเห็นและการส่งต่อข้อมูลระหว่างวิชาชีพด้านการดูแล
สุขภาพของผู้ป่วยระหว่างวิชาชีพ สามารถประมวลผลได้
จึงสะดวกและลดความคลาดเคลื่อน สามารถติดตามปญั หา
ของผู้ป่วยในครัง้ ก่อนหน้า และเข้าถึง nurse note และ
pharmacist note ของครัง้ ก่อนหน้าได้ เพื่อนามาใช้ในการ
วิเคราะห์ แก้ไขปญั หา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
โรงพยาบาลทุกแห่งที่ใช้ HOSxP เมื่อเทียบกับ warfarin
manager 2008 ซึง่ หน้าจอการแสดงผลการรักษาครัง้ ก่อน
จะไม่ถูกแสดงผลพร้อมกับผลการรักษาในครัง้ นี้ จึงต้อ ง
เลือ กดู ข้อ มู ล ทีล ะส่ ว นและไม่ ส ามารถเชื่อ มข้อ มู ล จาก
HOSxP ได้
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Abstract
Objective: To analyze the work system for caring patients in warfarin clinic at Pattani Hospital and to design
the appropriate software for work system in warfarin clinic. Methods: The researchers analyzed data management
system by collecting the information on procedures for medical services, pharmaceutical care and data management
for patients with warfarin use. The researchers also surveyed the needs for data management among 13 related
medical personnel including 5 physicians, 5 pharmacists, 2 nurses, and 1 medical technician. Subsequently, the
researchers summarized the result on the analysis of work system and had software designers evaluate the
completeness of the system analysis, develop demonstration software, test it, evaluate the satisfaction among users
and improve the software. Results: The hospital used the HOSxP as software for general services for patients.
However, it was possible to link the data in this software for developing the software specific for patients with warfarin
use. The result from the analysis of data management system and that from the interview of 13 related medical
personnel pointed to the need for developing computerized data management system to facilitate data collection and
information search. Personnel also required that demonstration software should be linked to the HOSxP, able to
assist dosage adjustment of warfarin, and able to generate report. The researchers employed the results from system
analysis and user requirements as inputs for software designer to develop demonstration software. The use of
developed software needed password in order to secure the data. Evaluation of satisfaction toward developed
software among 13 related medical personnel who provided the information on user requirements showed that they
were satisfied and the software was useful in practice. The satisfaction level was 100% on almost all issues of
evaluation except for medical information, laboratory results and appointment dates with 69.23% of satisfaction.
Conclusion: The analysis of work system in warfarin clinic led to the development of demonstration software that
satisfied the related personnel in almost all aspects of evaluation.
Keywords: patient with warfarin use, warfarin clinic, data management software, pharmaceutical care

304

