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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงพยาบาลทัว่ ไปในประเทศไทยมีข้ นั ตอนการบริ การด้านสุ ขภาพที่เกี่ยวกับคุณภาพในการบริ การ
โดยมีจุดประสงค์ของการักษา คือ การหายของอาการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย และยังมีความต้องการที่ให้การ
บริ การผูป้ ่ วยอย่างรวดเร็ ว ได้รับการดู แลอย่างครบถ้วน บุ คลากรทุ กคนจะรับการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร
ต่างๆที่โรงพยาบาลได้กาหนดไว้ เพื่อทาให้บุคลากรทุกคนมีทกั ษะสู ง และมีความชานาญในด้านการบริ การ
เมื่อทางานในเวลาจริ งจะได้ตรวจวินิจฉัยอาการของผูป้ ่ วยได้อย่างถู กต้อง ทั้งนี้ จะส่ งผลให้ผูป้ ่ วยหายจาก
อาการป่ วยได้ดียงิ่ ขึ้น
ผูป้ ่ วย หมายถึ ง ผูท้ ี่ เข้า มารั บ การรั ก ษาหรื อ รั บ บริ ก ารด้วยการพยาบาลในโรงพยาบาล ซึ่ งทาง
โรงพยาบาลมีการแบ่งแผนกผูป้ ่ วยไว้เป็ น 2 ประเภท คือ แผนกผูป้ ่ วยใน และแผนกผูป้ ่ วยนอก อย่างไรก็ตาม
แผนกผูป้ ่ วยนอก เป็ นหน่วยงานที่มีปริ มาณงานที่ค่อนข้างมาก และเป็ นหน่วยงานที่มีความสาคัญ โดยแผนก
ผูป้ ่ วยนอกนั้นมีหน้าที่ตอ้ นรับผูป้ ่ วยที่ใช้บริ การในขั้นตอนแรกเมื่อมาถึ งโรงพยาบาล จากนั้นก็จะส่ งผูป้ ่ วย
ไปยังหน่วยงานอื่นๆต่อไป หรื อส่ งไปบริ การตรวจร่ างกายเบื้องต้น การรับไว้รักษาภายในโรงพยาบาล การ
รักษาพยาบาล การรับยา การจ่ายเงิ น การนัดหมาย หรื อการส่ งการรักษาพยาบาลไปยังโรงพยาบาลอื่นๆที่
เหมาะสม ทางโรงพยาบาลได้เห็นปั ญหาเรื่ องระยะเวลาในการรักษาพยาบาลแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้า ซึ่ ง
ไม่สอดคล้องกับปริ มาณผูป้ ่ วยที่เข้ามารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ปั ญหาในเรื่ องระยะเวลาในการรักษาพยาบาลที่ ล่าช้านั้น เป็ นปั ญหาที่ มีมานานมาก เช่ น ปริ มาณ
บุ ค ลากรในโรงพยาบาลไม่ เพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของผู ้ป่ วยที่ เข้า มาใช้ บ ริ การ ขั้น ตอนในการ
รักษาพยาบาลมีวนลูป ทาให้ผูป้ ่ วยต้องกลับไปยังขั้นตอนที่ เคยผ่านไปแล้ว การจัดเก็บแฟ้ มเวชทะเบียนมี
ขั้นตอนที่ซบั ซ้อนทาให้สืบค้นหาข้อมูลได้ยาก เป็ นต้น ทางโรงพยาบาลในประเทศไทยจึงความพยายามเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในขั้นตอนการรักษาพยาบาล เนื่ องจากแนวโน้มปริ มาณผูป้ ่ วยที่เพิ่มขึ้นในอนาคตทาให้ผปู ้ ่ วย
ต้องเสี ยเวลาในการรอรักษาพยาบาลแต่ละวันที่มาใช้บริ การ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงมีการคิดค้นวิธีต่างๆ
เพื่อลดระยะเวลาในการรอรักษาพยาบาลของผูป้ ่ วย และบริ หารจัดการบุคลากรแต่ละฝ่ าย แต่เมื่อไม่นานนี้
ทางโรงพยาบาลได้ น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ โ รงพยาบาลในด้ า นการวิ เคราะห์ ข้ ัน ตอนการ
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รักษาพยาบาลของข้อมูลที่มีการบันทึก เพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ ของการรักษาพยาบาล และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในขั้นตอนการรักษาพยาบาลในมีความรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
การนาเทคโนโลยีสนเทศด้านการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการทางานจากนาข้อมูลที่บนั ทึกเหตุการณ์จาก
Case Activity Timestamp และ Resourceที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในโรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง โดยใช้เครื่ อ งมื อ ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม ProMและ Discoนอกจากนี้มีการนาเสนอการใช้อลั กอริ ทึมที่สาคัญคือ Repair
model ในโปรแกรม ProM เพื่อช่วยปรับปรุ งการทางานร่ วมกันของบุคลากรในองค์กร เทคนิ คการวิเคราะห์
ขั้นตอนการรักษาพยาบาลสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุ งในเรื่ อ งของกระบวนการได้ในทุกองค์กร และ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขั้นตอนการรักษาพยาบาล
งานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอการประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึ ม Repair Model ซึ่ งเป็ นอัลกอริ ทึ มของเทคนิ ค
เหมืองกระบวนการ โดยประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลของสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่ งเป็ นข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์
ซึ่ งเน้นในการปรับปรุ งขั้นตอนการทางานของโรงพยาบาล ผลของการวิจยั ที่ได้แสดงให้เห็ นถึ งประโยชน์
ของเหมื อ งกระบวนการที่ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาของแพทย์ใ นสถานพยาบาลซึ่ งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กบั องค์กรของท่านได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อปรับปรุ งขั้นตอนการรักษาพยาบาลของแบบจาลองเดิมด้วยอัลกอริ ทึม Repair Model
1.2.2 เพื่อนาเสนอกระบวนการย่อยเข้าไปในแบบจาลองเดิมของขั้นตอนการรักษาพยาบาล
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
1.3.1 สามารถนาผลการวิเคราะห์เพื่อไปประกอบการตัดสิ นใจในการปรับปรุ งขั้นตอนการทางาน
ของโรงพยาบาล
1.3.2 ใช้ Software ในการจัดทาทั้งหมด 2 โปรแกรมคือ Disco และ ProM
1.3.3 ใช้ Disco ในการวิเคราะห์ผลและแสดงผลลัพธ์เบื้องต้น
1.3.4 ใช้ Mine For a Petri Net Using Alpha Algorithmเพื่อค้นหาขั้นตอนการทางานของ
โรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน
1.3.5ใช้ Repair Model (Find Sub Processes) เพื่อปรับปรุ งขั้นตอนการทางานของโรงพยาบาล
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.4.1 Process Mining (เหมืองกระบวนการ)
Process Mining (เหมืองกระบวนการ) เป็ นเทคนิ คการทาเหมืองข้อมูล โดยมีการดึงข้อมูลที่ไม่เป็ น
สาระสาคัญและเป็ นสาระสาคัญจากแฟ้ มบันทึกเหตุการณ์ ในขั้นตอนการทาเหมืองกระบวนการมีการใช้
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เทคนิค 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 การค้นหากระบวนการทางานของระบบ และประเภทที่ 2 การตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อมู ล ด้วยการสร้ างโมเดลของกระบวนการท างาน เช่ น แบบจาลอง Petri net หรื อ
แบบจาลอง BPMN จากข้อมู ลบันทึ กเหตุการณ์ ทั้งนี้ ขอ้ มู ลดังกล่าวได้จากแฟ้ มบันทึ กเหตุ การณ์ ที่ได้จาก
กระบวนการทางานของระบบ ณ เวลาปัจจุบนั จากข้อมูลที่นาประมวลทาให้ผวู ้ เิ คราะห์เห็นถึงพฤติกรรมการ
ท างานของกระบวนท างานระบบนี้ เมื่ อ ผู ว้ ิเคราะห์ ไ ด้ท าการประมวลข้อมู ล จะพบความผิด ปกติ ข อง
กระบวนการทางานของระบบ โดยมีการข้ามขั้นตอนกระบวนการทางาน ซึ่ งเป็ นปั ญหาทัว่ ไปที่เจอในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจะแฟ้มเหตุการณ์
1.4.2 Event Log (บันทึกเหตุการณ์)
Event Log (บันทึก เหตุก ารณ์ ) คือข้อมูล ที่บ นั ทึ ก ข้อเท็จจริ ง หรื อเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นจริ งจากอดี ต
จนถึ งปั จจุ บ นั ซึ่ งมี ก ารระบุ ข ้อมู ล เป็ นหัวข้อส าคัญ ต่างๆ เช่ น ชื่ อกิ จกรรม เวลาเริ่ ม กิ จกรรม เวลาสิ้ นสุ ด
กิจกรรม ผูก้ ระทา รหัสผูบ้ ริ การ เป็ นต้น ทาให้ผวู ้ ิเคราะห์ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มความเที่ยงตรง
ในการประมวลผล อย่างไรก็ตามข้อมู ลส่ วนใหญ่ ที่นามาวิเคราะห์ มกั จะเป็ นข้อมู ลที่ มี ปริ มาณสู ง อาจจะ
ข้อมูลที่มีการบันทึกนานเป็ นเวลา 10 ปี ขึ้นไป
1.4.3 Disco
Disco เป็ นเครื่ องมือสาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบพื้นฐาน ซึ่ งมีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะไฟล์ Excel ที่บนั ทึ กข้อมูลผูป้ ่ วยที่เข้าในมาใช้บริ การในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 25502559 ทั้งนี้ Disco มีความสามารถในการคัดกรองข้อมู ลขนาดใหญ่ได้ละเอียด ยกตัวอย่างเช่ น การคัดกรอง
ข้อมูลในช่วงปี 2558-2559 การคัดกรองขั้นตอนกระบวนการทางานที่เกิดขึ้นมากที่สุด การคัดกรองขั้นตอน
กระบวนการทางานที่เกิ ดขึ้ นน้อยที่สุด การคัดกรองขั้นตอนเริ่ มต้น การคัดกรองขั้นตอนสิ้ นสุ ด เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะห์ ข ้อมู ลในตรงกับ ความต้องการของผูว้ ิจยั อี กทั้ง Disco สามารถสร้างแบบจาลอง
ขั้นตอนกระบวนการทางานของหน่วยงาน หรื อโรงพยาบาลนั้นๆ ที่นาข้อมูลมาวิเคราะห์
1.4.4 ProM 6.5.1
ProM เป็ นเครื่ องมือสาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลเหมือนกับ Disco แต่มีฟังก์ชนั่ ในการวิเคราะห์หลาย
รู ปแบบ ซึ่งทาให้สามารถข้อมูลได้ละเอียดกว่า Disco โดยเฉพาะการประมวลผลออกมาเป็ นแบบจาลองได้
หลายแบบตามฟังก์ชนั่ ที่ผวู ้ จิ ยั เลือกใช้ ดังนั้น ProM เป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญอย่างมากในวิเคราะห์ในยุค
ปัจจุบนั
1.4.5 Filter
Filter เป็ นฟั งก์ชนั่ เสริ มประเภทหนึ่ งของโปรแกรม Disco ซึ่ งมีคุณสมบัติในการคัดกรองข้อมูลที่
นามาวิเคราะห์ ให้มีความซับซ้อนน้อยลง โดยกาหนดเงื่ อนไขการคัดกรองได้หลายอย่างพร้อมกันในเวลา
เดี ย วกั น ในส่ วนรู ป แบบการคัด กรองได้ แ บ่ ง เป็ น 6 รู ปแบบคื อ Timeframe, Variation, Performance,
Endpoints, Attribute และ Follower
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1.4.6 Mine For a Petri Net Using Alpha Algorithm
Mine For a Petri Net Using Alpha Algorithmเป็ นอัล กอริ ทึ ม หนึ่ งในโปรแกรม ProM 6.5.1สร้ าง
แบบจาลองของกระบวนการทางานของข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ เพื่อทาให้ผวู ้ ิจยั มองเห็นภาพรวมของข้อมูล
และสามารถเห็นปั ญหาในขั้นตอนกระบวนการทางานของหน่วยงานนั้น ซึ่ งอัลกอริ ทึมมีความสาคัญในการ
วิเคราะห์ต่อไปยังอัลกอริ ทึมชนิดอื่นๆ ในโปรแกรม ProM 6.5.1
1.4.7 Repair Model (Find Sub Processes)
Repair Model (Find Sub Processes) เป็ นอัลกอริ ทึ มหนึ่ งในโปรแกรมProM 6.5.1ที่ทาหน้าที่ สร้าง
Sub Processes และปรับ ปรุ งModel ของชุ ดข้อมูลที่ โปรแกรมวิเคราะห์ เพื่อไปเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ หรื อลด
ระยะเวลาการทางานของหน่วยงาน หรื อองค์กร
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของในขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วยอัลกอริ ทึมRepair Model
1.5.2 ลดกระบวนการในขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วยอัลกอริ ทึม Repair model
1.5.3 ทาให้ทราบถึงขั้นการตอนรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลด้วยอัลกอริ ทึม Mine For a Petri Net
Using Alpha Algorithm
1.5.4 ทาให้ทราบการปรับปรุ งขั้นตอนการรั กษาพยาบาลด้วยอัลกอริ ทึ มRepair Model (Find Sub
Processes)
1.6 กำรวำงแผนโครงกำร
ระยะเวลาขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั เรื่ องการปรับปรุ งขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair model
ตำรำงที่ 1.1 ระยะเวลาขั้นตอนการดาเนินงาน
ปี 2559-2560
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จัดเตรี ยมบันทึกเหตุการณ์
ทดลองบนโปรแกรม
วิเคราะห์และศึกษาผลลัพธ์
จัดทาเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

บทที2่
ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิธีการทาเหมืองกระบวนการการทาเหมื องกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ให้กบั โรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 Process Mining
2.2 การรักษาพยาบาล
2.3 Disco
2.4 Filter
2.5 ProM 6.5.1
2.6 Mine For a Petri Net Using Alpha Algorithm
2.7 Repair Model
2.8 PN Conformance Analysis
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 Process Mining
Process Mining คือ การวิเคราะห์แบบหนึ่ งมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อนาข้อมูลในรู ปแบบ Excel ที่ได้จาก
การบันทึกเหตุการณ์ในการกระบวนการทางานของหน่วยงานที่ให้ขอ้ มูลมาวิเคราะห์ ทาให้ผวู ้ ิเคราะห์มองเห็น
ภาพรวมมากขึ้นของกระบวนการทางาน โดยดู ความสอดคล้องของแบบจาลองกับข้อมูลที่ได้จากการบันทึก
เหตุ ก ารณ์ ดังนั้นการท า Process Mining เป็ นหลัก การหนึ่ ง ในกระบวนการทางหน่ วยงานที่ ดึงน าข้อมู ล ที่
บันทึกจากเหตุการณ์ ในอดี ตของระบบ และนามาวิเคราะห์เป็ นกระบวนการในการบริ หารหน่ วยงานที่มีการ
พัฒนาแล้วในปั จจุบนั ซึ่ งการวิเคราะห์ ดว้ ยวิธีน้ ี ตอ้ งใช้โปรแกรม Disco เป็ นโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
สร้างแบบจาลองใหม่เปรี ยบเทียบกับแบบจาลองเดิม เพื่อหาความแตกต่างของแบบจาลองทั้งสอง ทาให้ผวู ้ ิจยั
เห็นข้อดี หรื อข้อเสี ยของแบบจาลองแต่ละแบบ ทั้งนี้มีการแสดงผลเป็ นรู ปแบบความถี่อย่างครบถ้วน ส่ งผลให้
ช่วยตัดสิ นใจเลือกแบบจาลองแบบที่ดีที่สุด
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รู ปที่ 2.1 Getting the data (W.M.P. van der Aalst, B.F. van Dongen, C. Gunther, A.Rozinat, H.M.W.
Verbeek1, and A.J.M.M. Weijters, ProMThe Process Mining Toolkit, 2011:9)
จากรู ป ที่ 2.1ได้แสดงถึ ง กระบวนการวิเคราะห์ Process Miningได้แบ่ ง เป็ น 7 ขั้น ตอนหลัก ได้แ ก่
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหากระบวนการทางานของข้อมูล (Discovery) ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความสอดคล้องของ
ข้อ มู ล (Conformance)ขั้น ตอนที่ 3 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการท างานของข้อ มู ล (Enhancement)
ขั้นตอนที่ 4 ระบุเงื่อนไขในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Specifies)ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดค่าเงื่อนไขในการวิเคราะห์
ข้อมูล (Configures) ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุ งข้อมูลให้เหมาะกับการนาไปวิเคราะห์ผล (Implements) และการนา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ (Analyzes) ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ ที่ได้จะช่ วยผูว้ ิจยั ในการตัดสิ นใจในเชิ งบริ หารธุ รกิ จทุ ก
ประเภท (Wil M.P. van der Aalst; Process Mining Discovery, Conformance and Enhancement of Business
Processes; 2012)
โครงสร้างการจัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับการจัดทา Process Mining ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็ นบันทึกใน
ระบบสารสนเทศที่ มี การใช้งานในชี วิตประวันของการท าธุ รกิ จรวมถึ งกระบวนการการดาเนิ นของธุ รกิ จ
เครื่ องมื อที่ ใช้ง านโครงสร้ างองค์ก รซอร์ ฟ แวร์ ที่ ใช้ง านในองค์ก รธุ รกิ จรู ป แบบข้อมู ล หรื อระบบจัด การ
ฐานข้อมูลที่ใช้งานซึ่ งข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็ นแหล่งเริ่ มต้นของข้อมูลเพื่อจัดทา Process Mining ในกระบวนการ
จัดเตรี ยมเริ่ มต้นด้วยการค้นหาหรื อค้นพบ (Discovery) ศึกษาความสอดคล้องของข้อมูล (Conformance) การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพหรื อปรับปรุ งรู ปแบบข้อมูล (Enhancement) การระบุเงื่อนไขหรื อวัตถุประสงค์ (Specifies)
ก าหนดค่ าเงื่ อนไขการวิเคราะห์ (Configures) ปรั บ เปลี่ ย นหรื อ แปลงข้อมู ล ให้ส ามารถน าไปวิเคราะห์ ผ ล
(Implements) และทาการวิเคราะห์ (Analyzes) ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการจัดทาเหมืองข้อมูลเป็ นข้อมูลเชิ งสรุ ปที่
สามารถนามาช่ วยในการตัดสิ นใจหรื อตอบคาถามในเชิ งธุ รกิ จให้กบั ผูบ้ ริ หารได้ (Wil M.P. van der Aalst;
Process Mining Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes; 2012)
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เทคนิ คProcess Miningจึงเป็ นเทคนิ คหนึ่ งในกระบวนการทางธุ รกิ จ ถ้าผูว้ ิเคราะห์สามารถประมวล
ออกมาได้ถูกต้อง และครบถ้วน จะทาให้เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจของบริ ษทั นั้น อย่างไร
ก็ตามการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลนั้นมักจะพบปั ญหาคอขวดของกระบวนการท างาน ปั ญหาด้านการเก็บ ข้อมู ลไม่
ครบถ้วน ปั ญหาการวนลูปของกระบวนการทางาน เป็ นต้น ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะต้องหาทางการแก้ไขปั ญหาด้วยการคิด
วิเคราะห์ผลที่ได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนั้นได้มีการนาวิธีการของการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining)
เพื่อค้นหากระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการทางานของโครงสร้างองค์กรนั้น
การท าเหมื อ งข้อ มู ล (Data Mining)เป็ นพัฒ นาการประเภทหนึ่ งของวิ ธี ก ารจัด เก็ บ ข้อ มู ล และ
ประมวลผลข้อมูลที่เก็บไว้ เพื่อค้นหาข้อมูลที่แอบซ่อนอยูใ่ นชุดข้อมูลนั้น ยกตัวอย่าง การจัดเรี ยงข้อมูลจานวน
มากตามเวลาอดีตจนถึงปัจจุบนั การนาข้อมูลมาใช้สร้างการทดลองจาลองและสังเกตแนวโน้มในอนาคต การ
คัดกรองข้อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานจากฐานข้อมู ลขนาดใหญ่ ที่เก็บข้อมู ลไว้ การวางแผนบริ หาร
หน่วยงาน โดยการวิเคราะห์เชิงสถิติของฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็ นการช่วยในการตัดสิ นใจ จากนั้นยกตัวอย่าง
ที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้วา่ ฐานข้อมูล หรื อคลังข้อมูลมีความสาคัญมากต่อหน่วยงานต่างๆที่จดั เก็บไว้ ผูว้ ิจยั จะ
ใช้เวลาในขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูลนานที่สุด เนื่องจากเป็ นขั้นตอนที่สาคัญถ้าผูว้ จิ ยั เตรี ยมข้อมูลได้ถูกต้องก็จะ
ส่ งให้การประมวลข้อมูลออกมามีผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
ประโยชน์ที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) อาจจะออกมาในรู ปแบบเชิงสถิติ หรื อรู ปแบบ
จาลองของกระบวนการทางานของข้อมูลนั้น ผูว้ ิจยั สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูลไปรายงาน
ให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ แต่ปัจจัยในการทาเหมืองข้อมูลให้ประสบความสาเร็ จต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง
โดยประกอบด้วยขั้นตอนเหล่ านี้ ได้แก่ ขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลที่ ไม่เกี่ ยวข้อง (Data Cleaning ) ขั้นตอน
การรวมข้อมู ล ให้เป็ นชุ ดเดี ยวกัน (Data Integration) ขั้นตอนการดึ งข้อมู ลจากฐานข้อมู ล ที่ บ นั ทึ ก ข้อมู ล ไว้
( Data Selection) ขั้น ตอนการแปลงข้อมู ล ในเหมาะสมกับ การใช้ง าน (Data Transformation) ขั้น ตอนการ
ค้นหารู ปแบบที่เป็ นประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ (Data Mining) ขั้นตอนประเมินรู ปแบบที่ได้จากการทาเหมือง
ข้อมูล (Pattern Evaluation) ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลที่คน้ พบ (Knowledge Representation) ซึ่ งผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีที่กล่าวมานี้ อาจจะสามารถนาไปใช้งานจริ งได้กบั หน่วยงาน
2.2 การรักษาพยาบาล
โรงพยาบาล คือ องค์การที่ มีกระบวนงานด้านการแพทย์รวมถึ งสถานที่ ต้ งั ของโรงพยาบาล โดยมี
ความรั บ ผิด ชอบครอบคลุ ม ในการรั ก ษาพยาบาล การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผูใ้ ห้ รั บ การบริ ก าร การรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป พัฒนาบุ คลากรทางการแพทย์ และการคิดค้นวิธีการรัก ษาผูป้ ่ วยทั้งด้านการแพทย์ ซึ่ ง มี
ค่านิ ยมที่เน้นการให้บริ การที่ มีคุณภาพที่ดี รวมถึงให้ผรู ้ ับบริ การได้รับผลประโยชน์ โดยงานของโรงพยาบาล
จาแนกแบ่งเป็ นงานบริ การ งานสนับสนุนงานบริ การ งานพัฒนา และงานบริ หารโรงพยาบาลดังนั้นงานบริ การ
ของโรงพยาบาลเป็ นงานหลักที่สาคัญ มากในโรงพยาบาลที่ให้ผูร้ ับบริ การได้รับบริ การที่ถูกต้อง รวดเร็ ว ซึ่ ง
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ประกอบด้วยงานบริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยงานบริ การส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลอื่นงานบริ การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและป้ องกันโรคระบาดงานบริ การดูแลสุ ขาภิบาลงานบริ การตรวจวินิจฉัยโรค งานบริ การด้านเภสัช
กรรม งานบริ การด้านโภชนาการ งานบริ การฟื้ นฟู สภาพผูป้ ่ วย และงานบริ การอื่น ๆ ของโรงพยาบาลทั้งนี้
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ได้ให้ความหมายของโรงพยาบาลไว้วา่ “Hospital is
an integral part of a social and medical organization, the function of which is to provide for the population
complete health care, both curative and preventive, and whose out- patient services reach out to the family
in its home environment, the hospital is also a center for the training of health workers and biosocial
research.” และในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ได้ให้ความหมายของสถานพยาบาลว่า หมายถึ ง
สถานที่รวมตลอดถึ งยานพาหนะ ซึ่ งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค
ศิลปะ การประกอบวิชาชี พเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชี พเวชกรรม การประกอบวิชาชี พการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรื อการประกอบวิชาชีพทันตก
รรมตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิ ช าชี พ ทัน ตกรรมในส่ วนงานสนับ สนุ น งานบริ ก ารของโรงพยาบาล(Hospital
Supporting Services) เป็ นงานที่ช่วยสนับสนุ น คน สิ่ งของ เทคโนโลยี และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ
ส่ งผลในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในด้านการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตามการรักษาพยาบาลเป็ นการรักษาบุคคลที่
มีอาการป่ วยทางด้านร่ างกาย หรื อทางด้านจิตใจซึ่ งทางแพทย์มีความเห็นว่าต้องทาการรักษาให้เป็ นสภาพปกติ
เหมือนกัน เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของผูป้ ่ วยต่อไป
2.3 Disco
Disco คื อ เครื่ อ งมื อ หรื อโปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการท าเหมื อ งกระบวนการที่ เป็ นที่ นิ ย ม และเป็ น
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ หรื อโปรแกรมที่ใช้ง่ายสาหรับผูว้ ิจยั ทั้งนี้ ก็มีฟังก์ชนั่ ในการคัดกรองภายในตัว
โปรแกรมเพื่ อใช้ในการจัดการรวมรวบข้อมู ล ที่ บ นั ทึ กเหตุ การณ์ ต่างๆในตัวโปรแกรมมี อ ัลกอริ ทึ มที่ เป็ น
พื้นฐานคือ Fuzzy Miner และ Time Performance เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลของการบันทึกเหตุการณ์ แล้วยังมี
ส่ วนเสริ มในการสรุ ปผลเชิงสถิติภายในตัวโปรแกรมเพิ่มเติมอีกด้วย
2.3.1 เมนทอลโมเดลในการทาเหมืองกระบวนการ
หลักเกณฑ์ของการทาเหมืองกระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากภาพรวมของกระบวนการเพื่อใช้
ในการจัดหมวดหมู่ของการทาเหมืองข้อมูลสมมติวา่ มีบริ ษทั ต้องการสื บค้นชนิ ดสิ นค้าที่ลูกค้ากาลังซื้ อวิดเจ็ท
ทางด้านซ้ายในรู ปที่ 2.2 จะเห็ นได้ว่าตัวอย่างของชุ ดข้อมูลนั้นคือคอลัมน์สาหรับแอตทริ บิวต์ชื่อ, เงินเดือน,
เพศ, อายุและการซื้ อวิดเจ็ทเป็ นต้นในรู ปแบบแต่ละแถวนั้นได้ยกตัวอย่างในชุ ดข้อมูลเป็ นตัวอย่างการเรี ยนรู ้ที่
สามารถนามาใช้สาหรับการเรี ยนรู ้หลักเกณฑ์ของการจัดหมวดหมู่ หรื อประเภทของลูกค้า
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รู ปที่ 2.2ตัวอย่างการทาเหมืองข้อมูล: จัดหมวดหมู่เป้ าหมายจะต้องกาหนดค่า
ขั้นตอนแรกวิธีการจัดหมวดหมู่ในขั้นตอนที่ หนึ่ งต้องตรวจสอบว่าคอลัมน์ที่ เราต้องการวิเคราะห์
ข้อมูลว่าใครเป็ นผูซ้ ้ื อสิ นค้ากับเราทาการซื้ อวิดเจ็ทคอลัมน์การจัดหมวดหมู่ของกลุ่มเป้ าหมายของข้อมูลสิ นค้า
ในการทาเหมืองข้อมูล จึงจะสามารถสร้างต้นไม้การตัดสิ นใจได้ (แผนผัง) ดังภาพด้านขวาในรู ปที่ 2.2 ผลที่ได้
จะแสดงให้เห็นว่าเพศชายเท่านั้นที่มีเงินเดือนสู งของผูซ้ ้ื อวิดเจ็ทถ้าเราต้องการสร้างหลักเกณฑ์สาหรับแอตทริ
บิวต์อื่น
ในหลักการทาเหมืองกระบวนการจะมีเมนทอลโมเดลแตกต่างกันเพราะเราเห็นข้อมูลในมุมมองของ
กระบวนการกาทางาน ยกตัวอย่าง การตั้งข้อมูลจากกระบวนการที่ศูนย์บริ การในทางตรงกันข้ามกับการทา
เหมืองข้อมูลระดับสู งกว่าตัวอย่างเช่นแถวของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่ได้เป็ นการอธิ บายตัวอย่างกระบวนการเสร็ จ
อย่างสมบูรณ์แต่เพียงบางแหตุการณ์เพราะชุดข้อมูลที่ใช้สาหรับการทาเหมืองกระบวนการประกอบด้วยข้อมูล
การบันทึกเหตุการณ์
บันทึกเหตุการณ์ :
-แต่ละเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมในขั้นตอนที่กาลังดาเนินการ
-หลายเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันในตัวอย่างกระบวนการ
-เหตุการณ์ในแต่ละกรณี รูปแบบการจัดลาดับของเหตุการณ์ที่ส่ังซื้ อโดยการบันทึกเวลา
จากตัวอย่างข้อมูลในรู ปที่ 2.3 สามารถเห็นได้วา่ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกันกับการวิเคราะห์เช่นการ
วัดความถี่ของตัวแปรขั้นตอนกระบวนการระหว่างกิจกรรมนั้นเป็ นไปไม่ได้แม้จะใช้เครื่ องมือมาตรฐานเช่น
ข้อมูลในไฟล์ Excel ที่มีกระบวนการกระจายไปทัว่ หลายๆคอล์มในสเปรดชีตและสามารถเชื่อมโยงโดยการ
ใช้กระบวนการเชิงเมต้าโมเดล
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รู ปที่ 2.3ขั้นตอนการป้ อนข้อมูลการทาเหมืองข้อมูล: Case ID กิจกรรมและเวลาจะต้องมีการระบุ
ตัว อย่า งเช่ น ถ้ า มองไปที่ แ ถวที่ ไ ฮไลท์ 6 –9 ในรู ป ที่ 2.3 สามารถดู ไ ด้ดัง นี้ ยกตัว อย่ า งเช่ น หนึ่ ง
กระบวนการ (case 9705) ที่ เริ่ มต้นด้วยสถานะสมัครสมาชิ กในวันที่ 20 ตุลาคมปี 2009 จบลงด้วยสถานะที่
เสร็ จสมบูรณ์ในวันที่ 19 พฤศจิกายนปี 2009
หลักเกณฑ์ในการทาเหมืองกระบวนการคือการที่ผวู ้ ิจยั ทาการประมวลผลข้อมูลประวัติอย่างถูกต้อง
ด้วยเช่น "กระบวนการ" ที่เกิดขึ้นจริ งการวิเคราะห์อย่างง่ายและจุดเด่นในการทาเหมืองกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมู ลเบื้ องต้น อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ ได้เป็ นรู ปแบบที่ ส ามารนาไปต่อได้ในขั้นตอนการวิเคราะห์
ฟั งก์ชนั่ อื่นต่อไป เมื่อกระบวนการเมนทอลโมเดลได้อธิ บายไว้ขา้ งต้น ด้วยวิธีน้ ี ก็สามารถนามาใช้ได้รวมถึง
กระบวนการบริ การลู ก ค้า ที่ ไม่ มีที่ สิ้ นสุ ดการตรวจสอบระบบการดู แลสุ ขภาพบริ การด้านสารสนเทศของ
องค์กรทางด้านการเงิน
2.3.2 ความต้ องการพืน้ ฐานสาหรับการบันทึกเหตุการณ์
ข้อ มู ล คอลัม น์ Excel ได้ต รวจสอบความน่ า จะเป็ นที่ มี ใ นภายหลังและข้อ มู ล ต่ างๆ เช่ น Case ID,
Activity and Timestamp เป็ นองค์ปรกอบหลักของการใช้ในการวิเคราะห์ ทาเหมืองกระบวนการในรู ปแบบ
ของเมนทอลโมเดล ถ้าขาดข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ งผูว้ ิจยั ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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2.3.2.1 Case ID
Case ID คือ บอกถึงชื่ อกระบวนการทางานขั้นตอนหนึ่ งของเหตุการณ์ ในระบบหน่ วยงาน
หรื อองค์กรนั้นๆที่อาจจะเป็ นขั้นตอนใดก็ได้ในระบบหน่วยงาน หรื อองค์กร ตัวอย่างเช่น:
 การจ่ายเงินในระบบของร้านขายของแห่งหนึ่ง
 การตรวจเลือดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
 การฝากเงินของธนาคารแห่งหนึ่ง
เหตุการณ์ การที่ถูกบันทึกควรเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งมิฉะนั้นการทาเหมืองข้อมูล เมื่อนา
ผลการวิเคราะห์ไปเปรี ยบเทียบกับข้อมูลจากคอลัมน์ในช่วงต้น อาจะสรุ ปผลได้ไม่ถูกต้องตามที่คาดการณ์ ไว้
แต่การกาหนดเงื่อนไขของกระบวนการของ Case ID ที่มีผลต่อเงื่อนไขกระบวนการจะเป็ นตัวเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างActivityที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างรหัสผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล ได้แก่ รหัสผูป้ ่ วยที่ 11078, รหัสผูป้ ่ วยที่ 11079,
รหัสผูป้ ่ วยที่ 11081เป็ นต้น โปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์เป้ าหมายจะมองเห็นมุมมองที่สาคัญ คือ การสร้างคอลัมน์
เป็ นการแยกความแตกต่าง ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของ Case ID
2.3.2.2 Activity
เป็ นรู ป แบบกระบวนการหนึ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการเช่ น ขั้น ตอนที่ 1 คัด กรองผูป้ ่ วย
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่ างกาย ขั้น ตอนที่ 3 การจ่ายยาเป็ นต้น บางส่ วนของขั้นตอนเหล่ านี้ อาจเกิ ดขึ้ น ซ้ า หรื อ
มากกว่ า หนึ่ งครั้ งส าหรั บ กรณี เดี ย วกัน ทั้ง นี้ Activityเป็ นข้อ มู ล ที่ ส าคัญ มาก เพราะจะเป็ นข้อ มู ล บอก
ความหมายของขั้นตอนกระบวนการทางานของหน่ วย หรื อองค์กรนั้นว่าขั้นตอนนี้ คืออะไร มี ความส าคัญ
อย่างไร
2.3.2.3 Timestamp
เป็ นข้อมูลที่มีความจาเป็ นที่สาคัญสาหรับการทาเหมืองกระบวนการคือ ช่วยบอกข้อมูลด้าน
เวลาในคอลัม น์ จะบ่ ง ชี้ ว่า เมื่ อ มี Activity เกิ ด ขึ้ น ในเวลาใดบ้าง ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ส าหรั บ การในวิเคราะห์
กระบวนการท างานตามระยะเวลาเพื่ อ สร้ างค าสั่ ง ของActivityในบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ถ้า ขาดคอลัม น์ น้ ี การ
ประมวลผลด้วยการทาเหมืองข้อมูล จะไม่มีความสมบูรณ์ ส่ วนผลการวิเคราะห์ก็ไม่ถูกต้องตามมาด้วย ทาให้
เวลาที่ผวู ้ จิ ยั นาข้อมูลมาวิเคราะห์ควรทาการตรวจสอบข้อมูลในขั้นต้นว่า ข้อมูลที่นามามีความสมบูรณ์หรื อไม่
หรื อมีขอ้ มูลส่ วนใดที่ขาดหายไป อาจจะเก็บข้อมูลมาไม่ครบก็เป็ นไปได้ เพราะขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูลเป็ น
ขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่สุดของการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม อย่างไรก็ตาม Timestamp ระบุวนั ที่
หรื อเวลาอย่างใดอย่างหนึ่ ง อาจจะระบุท้ งั สองอย่างเลยก็ได้ เราจึงควรคัดกรองข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ เพื่อเป็ นการตรวจสอบข้อมูลที่มีความถูกต้องสู งสุ ด
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รู ปที่ 2.4กระบวนการสาหรับการสาธิ ตตัวอย่างกระบวนการ Call Center (Anne Rozinat. Disco
User’s Guide. https://fluxicon.com/disco/files/Disco-User-Guide.pdf.)
ซ้าย: ได้คน้ พบรู ปแบบกระบวนการยกตัวอย่างเช่ น Call Center ขึ้นอยู่กบั การเลื อกคอลัมน์
การดาเนินกิจกรรมเป็ นชื่อ Activity
ขวา: เพิ่มเติมรายละเอียดรู ปแบบกระบวนการค้นพบขึ้นอยูก่ บั การใช้ท้ งั การดาเนิ นงานและ
คอลัมน์ตวั แทนตาแหน่งร่ วมกันเป็ นชื่อ Activity
หากมีเพียงการบันทึกเวลาแล้วยังสามารถวิเคราะห์เวลาระหว่างขั้นตอนทั้งสองกระบวนการ
ทาให้ผวู ้ ิจยั มองเห็ นถึ งกระบวนการทางานว่า ได้นาข้อมูลส่ วนใดมาทาการสร้างแบบจาลอง และนาเสนอให้
ผูบ้ ริ หารเข้าข้อมู ล ที่ บนั ทึ ก เหตุก ารณ์ มี ก ารความส าคัญ มากเพี ยงใด ถึ งแม้จะข้อมูล ชนิ ดอื่ นๆมาท าการวิธี
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาในแนวเดียว ซึ่ งแบบจาลองนี้ ได้แสดงให้ถึงประสิ ทธิ์ ภาพของโปรแกรมที่ใช้
ในการทาเหมืองข้อมูลว่ามีครอบเขตเพียงใด
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รู ปที่2.5การสกัดข้อมูลจะสามารถนาเข้าใน Disco ได้ง่ายเพียงเลือกแต่ละคอลัมน์
การกาหนดค่าตั้งแต่CaseID, Activity, Timestamp ทรัพยากรและแอตทริ บิวต์แล้วนาเข้าโดย
ก ด Start Import (Anne Rozinat. Disco User’s Guide. https://fluxicon.com/disco/files/Disco-UserGuide.pdf.)
2.3.2.4 Performance (Duration of Time Analysis)
Performance คือการวิเคราะห์ถึงประสิ ทธิ ภาพของระยะเวลาที่ใช้ (เช่นเวลารวมทั้งหมดเวลา
เฉลี่ ย เวลาที่ ใ ช้ต่ า สุ ด และเวลาที่ ใ ช้สู ง สุ ด ) ของกิ จ กรรมในบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ (Event log) ตั้ง แต่ เริ่ ม จนจบ
กระบวนการนี้ได้ใช้โปรแกรม Disco ในการวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรรมในคอลัมน์ของข้อมูลที่
ดึงเข้าไปในโปรแกรม ถ้าต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในในการเคลื่อนที่ของกระบวนการ
ท างาน โดยสามารถเปลี่ ย นไปที่ มุ ม มองของ Performance โดยการเลื อ กแท็ บ Performance ได้ ทั้ง นี้ การ
วิเคราะห์ ด้วย Performanceสามารถบอกประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการท างานภาพรวมด้ว ยเวลาที่ ใช้ใ นการ
กระบวนการทางานในขั้นตอนต่างๆ
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2.5 Filter
Disco เป็ นฟั งก์ชนั่ ส่ วนหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพอย่างละเอียด โดยไม่ทา
ให้ขอ้ มูลต้นฉบับเสี ยหาย หรื อสู ญหายในการประมวลผลตัวกรองเหล่านี้ จะทาให้ผวู ้ ิจยั เห็นมุมมองด้านอื่นได้
อย่างรวดเร็ วและง่ายต่อการกาหนดค่าจากข้อมูลที่เตรี ยมไว้ ตัวกรองสามารถกรองช่ วงเวลา อัตราความเร็ ว
โดยการย้ายตัวควบคุ ม แถบเลื่ อนลงมา จะสามารถเน้น ช่ วงเวลาที่ ผ่านมานานแล้วกว่า 70 วัน ตัวบ่ งชี้ ข อง
แผนภูมิวงกลมบอกถึงปริ มาณข้อมูลที่เหลื ออยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งหมด 15% ของชุ ดข้อมูลทั้งหมด และเมื่อใช้ตวั
กรองแล้ว จะแสดงถึงมุมมองการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

รู ปที่ 2.6 แสดงตัวอย่างตัวกรองของโปรแกรม Disco
ตัวกรองทั้งหมด 6 ชนิ ดเป็ นฟังก์ชนั่ พิเศษใน Disco ซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชนั่ ต่างๆมารวมกันและซ้อนกัน
ได้เป็ นลาดับชั้นอย่างสะดวก
ตัวกรอง Timeframe ใช้ก รองปฏิ ทิ น โดยเลื อกช่ วงเวลาและเหตุ ก ารณ์ ต ามหน้าตารางเวลาและยัง
สามารถใช้เปรี ยบเทียบกระบวนการทางานก่อนหน้านี้ ได้ตวั กรองรู ปแบบนี้จะช่วยเน้นการวิเคราะห์ให้แม่นยา
ในส่ วนของช่ วงเวลาที่พิเศษหรื อช่ วงเวลาที่ ทางานหนักโดยใช้ตวั แปรจากมุมมอง Caseเป็ นเงื่อนไขในการ
กาหนดได้
ตัวกรอง Performance จะเน้นไปที่Caseที่มีขอ้ มูลเป็ นจานวนมากของตัวชี้ วดั ที่แตกต่างกัน เช่น Case
Idที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาข้างต้น หรื อในช่วงระยะเวลากึ่งกลางของชุดข้อมูล
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ตัวกรอง Endpoints คือ การเลือก Case ในขั้นตอนเริ่ มต้นและขั้นตอนสิ้ นสุ ดของกระบวนการทางาน
เช่น สามารถกรองข้อมูลในแบบไม่สมบูรณ์ หรื อตัดข้อมูลออกเป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ่งของกระบวนการทางานก็
ได้
ตัวกรอง Attribute จะมุ่งเน้นไปทางกิจกรรมบางประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยากรหรื อกระบวนการทางาน
ตามลักษณะข้อมูลที่มีอยูใ่ นชุดข้อมูล
ตัวกรอง Follower ใช้ส าหรั บ รู ป แบบกระบวนการที่ มุ่ ง เน้ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการกรอง รวมทั้ง
ตัวเลือกการกรองที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบการคัดแยกของการละเมิดของกระบวนการทางานที่ไม่ถูกต้อง
จากมุ ม มองการวิ เคราะห์ ใ นแต่ ล ะแบบมี ค วามสามารถในการกรอง เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารส ารวจ
กระบวนการอย่างรวดเร็ ว และมีการออกผลการวิเคราะห์ได้อย่างรู ปแบบ เนื่ องจากการกรองของโปรแกรม
Disco นั้น สามารถตอบคาถามได้รวดเร็ ว แม่นยา และสามารถเก็บข้อมูลเชิ งปฏิ บตั ิของกระบวนการทางาน
เพื่อทาให้การวิเคราะห์ มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น และสร้างความคิดในการพัฒนากระบวนการทางานตาม
วิธีการที่เกิดขึ้นในผลการวิเคราะห์
2.5 ProM6.5.1
ProMเป็ นโปแกรมที่ใช้ในกระบวนการ Process Mining ซึ่ งอยูใ่ นระดับแนวหน้าของโลกมีหลักการ
ในการสนับสนุนกระบวนการทา Process Mining ที่มีฟังก์ชนั่ หลายรู ปแบบ โดยใช้อลั กอริ ทึมต่างๆและมีความ
เป็ นอิสระในเรื่ องของ Platform ProMเป็ นโปรแกรม Open source license ที่เปิ ดโอกาสให้นกั วิจยั และพัฒนา
โปรแกรมสามารถนาไปพัฒนาฟั งก์ชนั่ เพิ่มเติมได้ง่าย (W.M.P. van der Aalst, B.F. van Dongen, C. Gunther,
A.Rozinat, H.M.W. Verbeek1 and A.J.M.M. Weijters, ProM: The Process Mining Toolkit)
ProMเป็ น Software Open Source ที่ มี ก ารปรั บ แต่ งอย่างพิ เศษเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการพัฒ นา
Process Mining และมีความหลากหลายของ plug-ins การทางานบางส่ วนของกระบวนการ Process Mining
ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมในหลายรู ปแบบ เช่ นการตรวจสอบกระบวนการทางาน, การแปลงระหว่างการสร้าง
แบบจาลอง, การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งรู ปภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบเสี ยง ฯลฯ (Ana Karla Alves de
Medeiros and A.J.M.M. (Ton) Weijters, ProM Framework Tutorial)
ProMคือเครื่ องมื อที่ ใช้ในการบู รณาการการท า Process Mining ซึ่ งมี อยู่หลายกระบวนการและยัง
สามารถเพิ่มกระบวนการต่างๆได้ProMให้การสนับสนุ นอัลกอริ ทึมหลายรู ปแบบและหลากหลายภาษาเช่ น
Petri nets, EPCs, Social Networks เป็ นต้น และอัลกอริ ทึ ม ที่ส ามารถนามาใช้มี หลายวิธี อีก ทั้งสามารถนามา
รวมกันเพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ชีวิตจริ งรวมทั้งมีการส่ งเสริ มให้นกั พัฒนาและนักวิจยั นาแนวความคิดไป
พัฒนาอัลกอริ ทึมรู ปแบบใหม่ๆเพิ่มเติม (B.F. van Dongen,A.K.A. de Medeiros, H.M.W. Verbeek, A.J.M.M.
Weijter, and W.M.P. van der Aalst, The ProM framework: A new era in Process Mining tool support)
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รู ปที่ 2.7แสดงโปรแกรมProM (6.5.1)
กระบวนการในการทางานของ Process Mining มีแบ่งด้วยกัน 3 ฟังก์ชนั่ คือ
1. Discovery คื อ กระบวนการท างานพื้ น ฐานของ Process Mining โดยการน า Event log (บัน ทึ ก
เหตุการณ์) มาประมวลผลเข้าสู่ ระบบแล้วสร้างผลลัพธ์ออกมาในรู ปแบบจาลอง
2. Conformance checking คื อการน าแบบจาลอง และ Event log (บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ) มาตรวจสอบ
ความสอดคล้อ งของแบบจ าลอง โดยมี ก ารประมวลผลหรื อ ก าหนดพฤติ ก รรมของ Event log (บัน ทึ ก
เหตุการณ์) นั้น
3. Enhancement คื อการน าแบบจ าลองกับ Event log (บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ) มาประมวลผลเพื่ อ ขยาย
แบบจาลองที่มีอยูใ่ ห้มองเห็นในมุมมองอื่นๆ หรื อปรับปรุ งแบบจาลองให้ดียงิ่ ขึ้น
ได้ส รุ ป ProMจัด ว่า สามารถให้ ผู ว้ ิจยั ได้มี ส่ ว นร่ วมในการคิ ด ค้น อัล กอริ ทึ ม รู ป แบบใหม่ ProMคื อ
โปรแกรมที่เชื่อมโยงระหว่าง Event log กับ Model ที่ใช้ทา Process Mining จะมีอลั กอริ ทึมให้ใช้มากมาย เช่น:
Petri nets (PNML, TPN) EPCs/EPKs (EPML), BPMN (XPDL) เป็ นต้น
ProM Import เป็ นฟั ง ก์ ชั่ น ที่ ช่ ว ยแปลงข้ อ มู ล จากไฟล์ Excelให้ ข ้ อ มู ล อยู่ ใ นรู ป MXML ซึ่ งเป็ น
โปรแกรม Open source ที่มี plug-ins มากมายที่สามารถใช้งานได้จริ งเพิ่มขึ้นตลอดทุกปี ซึ่ งมีการอัพเดทเวอร์
ชั่น ใหม่ ทุ ก ปี ที่ เพื่ อให้ ส อดคล้อ งกับ การใช้ใ นสมัย ปั จจุ บ ัน ท าให้ มี ห น่ วยงาน หรื อองค์ก รหลายแห่ งน า
โปรแกรม ProMไปใช้อย่างแพร่ หลาย
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2.6 Mine For a Petri Net Using Alpha Algorithm
Petri Net คื อ ขั้น แรกของการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ คื อ ล าดับ ความส าคัญ จะแสดงโดย a > b ที่ มี คู่
ทั้งหมดของเหตุการณ์ซ่ ึ ง A และ B มีการเกิดขึ้นในการเข้าสู่ ระบบได้โดยตรงของ B ความสัมพันธ์อื่นๆ จะมี
การก าหนดความสั ม พัน ธ์ ที่ มี ค วามส าคัญ มากกว่า เช่ น ความสั ม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุ พ่ ึ ง พาที่ มี คู่ ท้ งั หมดของ
เหตุการณ์ a และ b ซึ่ ง a > b และไม่ใช่ b > a ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ที่มีความสาคัญในการบันทึกตามภาพที่
2.9เป็ น {(A,B), (A,C), (A,E), (B,C), (B,D), (C,B), (C,D), (E,D)}. ต่อไปนี้ จะอ้างอิงสาเหตุที่มีการกาหนดให้
เป็ น {(A,B), (A,C), (A,E), (B,D), (C,D), (E,D)}สองความสั ม พันธ์ มีสั ม พันธ์ กนั มากขึ้ น ซึ่ งเรี ย กว่าเป็ นการ
กาหนดความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุการพึ่งพา ขั้นตอนวิธีการสร้างอัลกอริ ทึมสาหรับเงื่อนไขบางอย่างที่มากกว่า
สามความสัมพันธ์จะอยูบ่ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มีความสาคัญ (Essential Business Process Modeling)

รู ปที่ 2.8ตัวอย่างการบันทึกเหตุการณ์

รู ปที่ 2.9รู ปความสัมพันธ์Petri Net
รู ปที่ 2.9 แสดงถึงการใช้อลั กอริ ทึมในการเข้าสู่ ระบบโดยอ้างอิงข้อมูลจากรู ปภาพที่ 2.8สาหรับแต่
ละคู่ (A, B) อ้างอิงสาเหตุที่อยูใ่ น Postset ของ A และใน Postset ของ B
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2.7 Repair Model
Repair Model คือ อัลกอริ ทึมนี้ จะปรับปรุ งรู ปแบบของโมเดลเดิม โดยใช้การรี เพลย์ขอ้ มูลที่ได้จาก
บันทึกเหตุการณ์ เป็ นอ้างอิง การทาเหมืองกระบวนการของโมเดลใหม่ที่ผ่านการปรับปรุ งนั้นได้ใช้หลักการ
ตรวจสอบความสอดคล้องในกระบวนการของโมเดลเดิมและข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ ทั้งนี้ อลั กอริ ทึม Repair
Model มีการปรับปรุ งรู ปแบบของโมเดล โดยใช้มีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
- ขั้น ตอนที่ 1 การตรวจสอบความสอดคล้อ งของความแตกต่ า งระหว่ า งพฤติ ก รรมการสร้ า ง
แบบจาลองและสังเกตโดยการแสดงตาแหน่งที่หายไปในระหว่างการรี เพลย์ อย่างไรก็ตามมันไม่ง่ายที่จะเห็ น
สิ่ งที่เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งและวิธีการแก้ปัญหาได้ โดยเน้นในส่ วนของการซ่อมแซมรู ปแบบของโมเดลอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อความสอดคล้องในการปรับตัวของกระบวนการที่เกิดขึ้นจริ ง
- ขั้นตอนที่ 2 วิวฒั นาการการตรวจสอบ กระบวนการนี้อาจมีวิวฒั นาการตามช่วงเวลาซึ่งการปรับปรุ ง
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งภายนอก นี่ ก็หมายความว่าที่ความสอดคล้องกันแบบจาลองกระบวนการ
จะต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง เพื่ อแสดงให้ เห็ น ว่า รู ป แบบการซ่ อ มแซมในส่ วนของรู ป แบบโมเดลเดิ ม ที่ ไม่ พ อดี
สามารถนามาปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับรู ปแบบโมเดลใหม่
- ขั้น ตอนที่ 3 การปรับ ปรุ บ กระบวนการและองค์ก รที่ แตกต่างกันอาจอ้างอิ งการแบ่ งรู ปแบบจาก
จุดเริ่ มต้นเช่ นรู ปแบบการสร้างแบบจาลอง ยกตัวอย่างเช่นในเขตเทศบาลอาจใช้รูปแบบการอ้างอิงมาตรฐาน
สาหรับการประมวลผลใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคาร แต่ยงั คงมีจะมีความแตกต่างระหว่างเทศบาล (เช่นช่วงเวลา
ของการช าระเงิ น)องค์กรที่ ใช้ซ อฟต์แวร์ ข ององค์ก รอาจจะใช้รูปแบบการอ้างอิงที่ จดั ไว้ให้โดยผูข้ าย การ
ปรับปรุ งรู ปแบบการอ้างอิงที่เริ่ มต้นรู ปแบบที่เกิดอยูใ่ กล้กบั รู ปแบบการอ้างอิง แต่อย่างแม่นยามากขึ้นอธิ บาย
ความจริ งสาหรับกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงหรื อหน่วยงานขององค์กร
สาหรับทั้งสามกรณี การใช้งานเป็ นสิ่ งสาคัญที่รูปแบบการปรับปรุ งให้ใกล้เคียงกับ
รู ปแบบโมเดลเดิ มที่เป็ นไปได้ ตัวอย่างเช่ นขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการวิวฒั นาการไม่มีใครชอบการ
เปลี่ยนโมเดลซ้ าไปซ้ ามา สาหรับการปรับปรุ งยังเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะอยูใ่ กล้เคียงกับรู ปแบบโมเดลเดิม
ขอบเขตการปรับปรุ งเพื่อสร้างRepair Modelประกอบด้วยการดูแลรู ปแบบของโมเดลเดิ มหรื อโมเดล
พื้นฐาน และนาเสนอกระบวนการย่อยเข้าไปในโมเดล โดยสามารถทางานร่ วมกันได้ อย่างไรก็ตาม Repair
Model จะแสดงโมเดลใหม่ที่คลอบคลุ มการแก้ไขปั ญหาทั้งหมด ส่ วนโมเดลใหม่ที่ผ่านการปรับปรุ งแล้วจะ
สามารถยืนยันให้ผลสอดคล้อง และเป็ นการค้นหาโมเดลที่สมบูรณ์ตอ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไข เช่น ในเรื่ องความ
เหมาะสม ตัวโมเดลจะไม่ได้ถูกเปลี่ ยนไปทั้งหมด, ในเรื่ องของกระบวนการที่ ไม่เหมาะสมของโมเดลเดิ ม
จะต้องสามารถแทนที่ดว้ ยโมเดลที่เพิ่งพบใหม่น้ ี ได้, ในเรื่ องความเหมาะสมของกนะบวนการ จะมีแค่ส่วนที่
ไม่เหมาะสมเท่านั้นที่จะถูกแทนที่
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ในการก าหนดค่ าของเทคนิ ค Cost-Funtion มี อิท ธิ พ ลในการวางพื้ น ฐานความเหมาะสมของการ
กาหนดค่ามากที่สุด ทั้งในการหาลูป, การจัดกลุ่มค่า log ต่างๆ, การระบุตาแหน่ง เพื่อเพิ่มกระบวนการย่อยเข้า
ไปปรับปรุ งโมเดลเดิม

A

B

C

รู ปที่ 2.10รู ปแสดงขั้นตอนการสร้างโมเดลใหม่ดว้ ย Repair Model
- รู ปA แสดงรู ปแบบโมเดลเดิมที่สร้างจาก Event Log
- รู ปB แสดงกระบวนการย่อยมาจับกับโมเดลเดิม
- รู ปC แสดงรู ปแบบโมเดลใหม่ที่สร้างจาก Repair Model
2.8 PN Conformance Analysis
PN Conformance Analysis คือ อัลกอริ ทึมที่ใช้วเิ คราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับ Event Log
ซึ่ งเป็ นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในแต่ละขั้นตอน และผลวิเคราะห์ ที่ได้จะเป็ นค่าการเคลื่อนที่ ของ
ข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ
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2.9งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.9.1 งานวิจั ย เรื่ อ ง “Model Repair | Aligning Process Models to Reality” ผู้ จั ด ท า Dirk
Fahland, Wil M.P. van der Aalst
เทคนิคการทาเหมืองกระบวนการที่เกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรม (เช่นบันทึกเหตุการณ์) เพื่อ
สร้างแบบจาลองพฤติกรรม, แบบจาลองกระบวนการที่สามารถค้นหาจากการบันทึกเหตุการณ์และเทคนิคการ
ตรวจสอบความสอดคล้องสามารถนามาใช้ในการตรวจสอบระหว่างพฤติ กรรมการสั งเกตและการสร้ าง
แบบจาลองกระบวนการที่มีอยูเ่ ทคนิ คการทาเหมืองเท่านั้นแต่การซ่ อมแซมที่แท้จริ งของรุ่ นที่เหลือให้กบั ผูใ้ ช้
และไม่ได้รับการสนับสนุ นในบทความนี้ มีการตรวจสอบปั ญหาของรู ปแบบกระบวนการModel Repairโดย
ตรวจสอบด้วยวิธี Replay the logท าให้พ บการบัน ทึ ก ย่อย (Sublogs)และกระบวนการย่อ ย(Subprocess) ที่
หายไป
ข้อเด่ นในงานวิจยั นี้ คื อในบทความของงานวิจยั ฉบับ นี้ ได้อธิ บ ายขั้นตอนการท างานและ
หลักการของModel Repairซึ่ งแสดงผลลัพธ์ของงานวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นถึ งโครงสร้ างของโมเดลพื้นฐานของ
ข้อมูล และนาเสนอกระบวนการย่อย (Subprocess) โดยสร้างโมเดลใหม่ที่สามารถทาร่ วมกับโมเดลพื้นฐานที่
อยูเ่ ดิมได้
ข้อด้อยในงานวิจยั นี้ คือModel Repairมีข้ นั ตอนในการนาเข้าที่ค่อนข้างยุ่งยากไม่เหมาะเป็ น
อย่างยิง่ กับผูเ้ ริ่ มต้นจาเป็ นต้องให้ผมู ้ ีประสบการณ์ในการดูแลระบบฐานข้อมูล

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การทาเหมืองกระบวนการไปเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของขั้นตอนการรักษาพยาบาลผูว้ จิ ยั จึงทาการทดลอง
ทาเหมืองกระบวนการกับบันทึกเหตุการณ์ของขั้นตอนการรักษาพยาบาลจากศูนย์รักษาพยาบาลแห่งหนึ่งเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี รู ปแบบไฟล์ที่นาเข้าเป็ นไฟล์นามสกุล .CSV ที่นาออกมาจากฐานข้อมูลโดยตรงใช้เครื่ องมือที่
ประกอบงานวิจยั ทั้งหมด 2 ชนิดคือ Disco และProM 6.5.1และมีข้ นั ตอนในการวิจยั ทั้งหมด 8 ขั้นตอน
3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
3.1.1 Disco
3.1.2 ProM 6.5.1
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
3.2.1 การนาเข้าข้อมูล
3.2.2 ชี้เฉพาะประเภทข้อมูล
3.2.3 ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นโดย Disco
3.2.4 ศึกษาข้อเท็จจริ งต่างๆโดยใช้ Filter
3.2.4.1 Timeframe
3.2.5 ใช้ตวั กรองคัดข้อมูลที่ตอ้ งการ
3.2.6 การส่ งออกจาก Disco สู่ ProM 6.5.1
3.2.7 การนาเข้าสู่ ProM 6.5.1
3.2.8 การวิเคราะห์และแสดงผลในโปรแกรมProM 6.5.1
3.2.8.1 ปลัก๊ อินMine for a Petri Net using Alpha-algorithm
3.2.8.2ปลัก๊ อินRepair Model (find subprocesses)
3.2.8.3ปลัก๊ อิน PN Conformace Analysis
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3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.1.1 Disco
Disco เป็ นโปรแกรมส าหรับ การทาเหมืองกระบวนการที่ ใช้งานง่ ายในการท าเหมืองกระบวนการ
เหมาะกับไฟล์นามสกุล .CSV, MXML, Audit Report และ FXL Disco เป็ นโปแกรมที่ ช่วยจัดการข้อมูลที่ได้
บั น ทึ ก เห ตุ ก าร ณ์ ที่ มี ข น าด ใ ห ญ่ โ ป ร แ ก ร ม Disco โ ด ย ส าม าร ถ ด าว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ที่ เว็ บ ไ ซ ต์
https://fluxicon.com/disco

รู ปที่ 3.1 หน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรม Disco
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รู ปที่ 3.2 หน้าแรกของโปรแกรม Disco
3.1.2 ProM6.5.1
ProMเป็ นโปแกรมสาหรับการทาเหมืองกระบวนการมีฟังก์ชนั มากมายสามารถเลือกใช้ได้ทุกฟั งก์ชนั่
เพื่ อใช้ วิ เ คราะห์ ไฟ ล์ น ามส กุ ล MXML โป รแกรม ProMโดยส ามารถ ดาวน์ โห ล ดได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์
http://www.promtools.org/doku.php?id=prom651

รู ปที่ 3.3 หน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมProM 6.5.1
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รู ปที่ 3.4 หน้าแรกของโปรแกรมProM6.5.1
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
3.2.1 การนาเข้ าข้ อมูล
บันทึกเหตุการณ์ผใู ้ ช้บริ การศูนย์รักษาพยาบาลแห่ งหนึ่ งของระยะเวลาเดือนเมษายนปี 2554ถึงเดือน
สิ ง หาคมปี 2559 มี ก ารใช้บ ริ ก ารเป็ นจานวน482,446ครั้ งจานวนผู ใ้ ช้ท้ งั หมด 40,815คนและมี บ ริ ก ารที่ ใ ช้
ทั้งหมด 12บริ การโดยการนาบันทึกเหตุการณ์เข้าสู่ โปรแกรม Disco โดยการกดปุ่ ม Open File ด้านซ้ายบนและ
เลือกบันทึกเหตุการณ์ (.CSV) ดังรู ปที่ 3.5
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รู ปที่ 3.5 หน้าบันทึกเหตุการณ์เข้าสู่ โปรแกรม Disco
3.2.2 ชี้เฉพาะประเภทข้ อมูล
หลังจากนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม Disco จาเป็ นจะต้องชี้ เฉพาะประเภทข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมต่อการ
ทาเหมืองข้อมูลโดยตารางการชี้เฉพาะประเภทของข้อมูลดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางการชี้ เฉพาะประเภทของข้อมูล
ชื่ อฟิ ลด์
คาอธิบาย
ประเภท
Dtime
วันและเวลาที่มาใช้บริ การ
Timestamp
Activity
บริ การที่ใช้งาน
Activity
Patient_birthday
วันเกิดผูใ้ ช้บริ การ
Other
Sex_description
เพศของผูใ้ ช้บริ การ
Other
Visit_vn
รหัสผูใ้ ช้บริ การ
Case ID
Patient_hn
รหัสผูใ้ ห้บริ การ
Resource
Patient_occupation_description อาชีพผูใ้ ห้บริ การ
Other
Contract_plans_ description
ประเภทการชาระเงิน
Other
Billing_total
ค่าใช้จ่าย
Other
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3.2.3 ผลการวิเคราะห์ เบื้องต้ นโดย Disco
เมื่อทาการชี้ เฉพาะประเภทของข้อมูลเรี ยบร้อยจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของบันทึกเหตุการณ์ ดงั กล่าว
สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 3.2 ตารางสรุ ปข้อมูลเบื้องต้น
หัวข้ อ
ชื่ อ
ความถี่
%
บริ การที่มีผใู ้ ช้บริ การ
Order_data_time
27,198
23.31%
บ่อยที่สุด
ผูใ้ ห้บริ การที่มี
157149550000000000
107,979
92.53%
ผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่ใช้
นักเรี ยน นักศึกษา
87,132
74.66%
บริ การมากที่สุด
ยอดค่ารักษาพยาบาลที่มี
350 บาท
15,833
13.57%
จ่ายมากที่สุด
ประเภทการจ่ายค่า
ชาระเงินเอง
47,638
40.82%
รักษาพยาบาลที่มี
มากที่สุด

รู ปที่ 3.6 สถิติการใช้งานเบื้องต้น

รู ปที่ 3.7 แสดงข้อมูลกระบวนการทั้งหมดของขั้นตอนการรักษาพยาบาล
27
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ตารางที่ 3.3 ตารางสรุ ปข้อมูลกระบวนการที่มีการใช้บริ การต่อเนื่ องกันมากที่สุด
หัวข้ อ
ความถี่
หัวข้ อ
order_date_time
27,198
order_date_time
patient_appointment_record_
12,775
visit_modify_date_time
date_time
visit_modify_date_time
10,402
visit_lock_date_time
visit_lock_date_time
10,317
modify_discharge_
datetime
visit_begin_visit_time
9,761
visit_record_date_time
visit_financial_dischargetime
9,754
patient_appointment_
update_date_time

ความถี่
27,198
10,402
10,317
9,766
9,761
5,184

3.2.4 ศึกษาข้ อเท็จจริงต่ างๆโดยใช้ Filter
เมื่ อ ท าการชี้ เฉพาะประเภทของข้อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแบบจาลองที่ มี ค วามซับ ซ้ อนของข้อ มู ล สู งหรื อ
Spaghetti Model (รู ปที่ 3.8) จึงจาเป็ นจะต้องเลือกใช้ตวั กรองทาให้แบบจาลองมีความซับซ้อนน้อยลงตาม
(รู ปที่ 3.9)

รู ปที่ 3.8แบบจาลองที่มีความซับซ้อนของข้อมูลสู ง
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รู ปที่ 3.9 การเลือกใช้ตวั กรองทั้ง 6 รู ปแบบ
ตารางที่ 3.4ตารางจาแนกความสามารถของตัวกรองที่สามารถ
ชื่ อตัวกรอง
ผลลัพธ์ ต่อแบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลของศู นย์ รักษาพยาบาล
Variation
คัดกรองพฤติกรรมหลักและพฤติกรรมพิเศษของผูใ้ ช้บริ การ
Performance
คัดกรองหาผูใ้ ช้บริ การที่ใช้บริ การในช่วงเวลาสั้น/ยาวและจานวนผูใ้ ช้บริ การ
ใช้บริ การมาก/น้อย
Attribute
ใช้กรองข้อมูลเขตข้อมูล (Field) ให้เหลือเพียงส่ วนที่ตอ้ งการ
Timeframe
คัดกรองช่วงเวลาที่ตอ้ งการนามาแสดงผล
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3.2.4.1 Timeframe
ใช้Timeframeคัดกรองข้อมู ลตามช่ วงเวลาต่างๆในฐานข้อมู ล เช่ นคัดกรองข้อมู ลในช่ วงเวลาตั้งแต่
เดือนสิ งหาคม ปี 2558ถึงเดือนสิ งหาคม ปี 2559(รู ปที่ 3.16) เพื่อทาให้การวิเคราะห์มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
เนื่ อ งจากเป็ นช่ ว งเวลาที่ ใ กล้เคี ย งกับ เวลาปั จ จุ บ ัน มากที่ สุ ด และข้อ จ ากัด ในการรั บ Event Log ต่ อ ของ
โปรแกรมProMที่ไม่สามารถรับข้อมูลในปริ มาณมากได้จึงได้คดั กรองข้อมูลตัวอย่างออกมา

รู ปที่ 3.10คัดกรองข้อมูลตามช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิ งหาคม ปี 2558 ถึงเดือนสิ งหาคม ปี 2559
3.2.5 ใช้ ตัวกรองคัดข้ อมูลทีต่ ้ องการ
หลัง จากศึ ก ษาข้อเท็จจริ งจากแบบจาลอง Filter จาเป็ นต้องเลื อกส่ วนที่ เป็ นประโยชน์ ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพให้แก่ศูนย์ศูนย์รักษาพยาบาลออกมาส่ วนหนึ่ งเนื่ องด้วยข้อจากัดในการรับ Event Log ต่อของ
โปรแกรมProMที่ไม่สามารถรับข้อมูลในปริ มาณมากได้จึงได้คดั กรองข้อมูลตัวอย่างออกมาคือ “แสดงข้อมูล
ในช่ วงเวลาตั้งแต่เดื อนสิ งหาคม ปี 2558 ถึ งเดื อนสิ งหาคม ปี 2559” (รู ปที่ 3.17) และได้ขอ้ สรุ ปออกมาดังนี้
(รู ปที่3.18 ถึงรู ปที่3.19)
- ขั้นตอนการจ่ายยาของผูป้ ่ วย (Order_date_time) มีท้ งั หมด 27,198 ครั้ง
- ขั้น ตอนการนั ด หมายเวลาตรวจของผู ้ป่ วย (Patient_appointment_record_date_time) มี ท้ ัง หมด
12,775ครั้ง
- ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลของผูป้ ่ วย (Visit_modify_date_time) มีท้ งั หมด10,402ครั้ง
- ขั้นตอนการปลดล็อคข้อมูลของผูป้ ่ วย (Visit_lock_date_time) มีท้ งั หมด10,317ครั้ง
- ขั้นตอนการแก้ไขเวลาเวลาตรวจของผูป้ ่ วย (Modify_discharge_datetime) มีท้ งั หมด9,766ครั้ง

31
- ขั้นตอนการเริ่ มเข้าระบบการรักษาของผูป้ ่ วย (Visit_begin_visit_time) มีท้ งั หมด9,761ครั้ง
- ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วยหลังจากการเข้าระบบ (Visit_record_date_time) มีท้ งั หมด9,761
ครั้ง
- ขั้นตอนการเวลาจ่ายเงิน (Visit_financial_discharge_time) มีท้ งั หมด9,754ครั้ง
- ขั้นตอนการตรวจโรคผูป้ ่ วย (Visit_staff_doctor_discharge_date_time) มีท้ งั หมด9,631ครั้ง
- ขั้น ตอนแก้ไ ขเวลานัด หมายตรวจของผูป้ ่ วย (Patient_appointment_update_date_time)มี ท้ ัง หมด
5,184ครั้ง
- ขั้นตอนแก้ไขเวลาการจ่ายเงิน (Visit_financial_reverse_date_time) มีท้ งั หมด1,559ครั้ง
- ขั้นตอนแก้ไขเวลาตรวจผูป้ ่ วยของหมอ(Visit_doctor_reverse_date_time) มีท้ งั หมด592ครั้ง

รู ปที่ 3.11Filter ข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิ งหาคม ปี 2558 ถึงเดือนสิ งหาคม ปี 2559
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รู ปที่ 3.12แสดงผลตามข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิ งหาคม ปี 2558 ถึงเดือนสิ งหาคม ปี 2559

รู ปที่ 3.13แสดงแบบจาลองตามข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิ งหาคม ปี 2558 ถึงเดือนสิ งหาคม ปี 2559
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3.2.6 การส่ งออกจาก Disco สู่ ProM 6.5.1
เมื่อทาการกรองข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Export ด้านขวาล่างในโปรแกรม Disco เพื่อนาออกเป็ น
ไฟล์นามสกุล XES (PROM6) และกดปุ่ ม Export XES File… (รู ปที่ 3.20) เพื่อพร้อมที่ จะนาเข้าสู่ โปรแกรม
ProM 6.5.1 ในลาดับถัดไป

รู ปที่ 3.14นาออกเป็ นไฟล์นามสกุล XES (PROM6)
3.2.7 การนาเข้ าสู่ Prom 6.5.1
เมื่อได้ไฟล์XES ดังกล่าวมาแล้วให้เปิ ดโปรแกรม Prom 6.5.1ขึ้นมาและคลิ กที่ปุ่ม Import และ Open
File.. (รู ปที่ 3.21) และทาการเลือกที่อยูข่ องไฟล์ XES แล้วนาเข้าจะหน้าเมนูหลักของ Prom (รู ปที่ 3.22)

รู ปที่ 3.15นาเข้าเป็ นไฟล์นามสกุล XES (PROM6)
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รู ปที่ 3.16แสดงหน้าเมนูหลักของโปรแกรม Prom
3.2.8 การวิเคราะห์ และแสดงผลในโปรแกรมProM 6.5.1 โดยใช้ ปลัก๊ อินดังนี้
3.2.8.1 ปลัก๊ อินMine for a Petri Net using Alpha-algorithm
หลัง จากน าข้อ มู ล เข้า สู่ โ ปรแกรมProMและตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล ที่ น าเข้า
เรี ยบร้ อยแล้วให้คลิ กที่ ปุ่มจะขึ้ น Popup Action แสดงถึ งฟั งก์ชันเสริ มต่างๆของโปรแกรมProM(รู ปที่ 3.22)
และเลื อ กที่ Mine for a Petri Net using Alpha-algorithm และกดปุ่ ม Start เพื่ อเริ่ ม การท างานของโปรแกรม
Prom (รู ปที่ 3.23)สาหรับ ปลัก๊ อินMine for a Petri Net using Alpha-algorithm จะให้แสดงเป็ นโครงสร้างของ
แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน และนาแบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลนี้ไปใช้ในปลัก๊
อินอื่นๆต่อไป
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รู ปที่ 3.17แสดงฟังก์ชนั เสริ มต่างๆของโปรแกรมProM

รู ปที่ 3.18แสดงหน้าเมนูActionปลัก๊ อินMine for a Petri Net using Alpha-algorithm
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3.2.8.2ปลัก๊ อินRepair Model (find subprocesses)
หลัง จากที่ เราได้โมเดลที่ แ สดงการวนลู ป ของขั้น ตอนการรั ก ษาพยาบาลพื้ น ฐานมา ซึ่ ง
ขั้น ตอนต่ อไปก็ จะเลื อกใช้ป ลั๊ก อิ น Repair Model (find subprocesses) เพื่ อหาการปรับ ปรุ ง แบบจาลองการ
รักษาพยาบาลพื้นฐาน โดยทาการคลิ กที่ ปุ่มจะขึ้น Popup Action แสดงถึ งฟั งก์ชนั เสริ มต่างๆของโปรแกรม
ProMจากนั้นเลือกที่Repair Model (find subprocesses)และกดปุ่ ม Start เพื่อเริ่ มการทางานของโปรแกรม Prom
(รู ปที่ 3.24)

รู ปที่ 3.19แสดงหน้าเมนูActionปลัก๊ อินRepair Model (find subprocesses)
3.2.8.3 ปลัก๊ อิน PN Conformace Analysis
ขั้น ตอนต่ อ ไปก็ จะเลื อกใช้ป ลั๊ก อิ น PN Conformace Analysis เพื่ อ หาความถี่ ใ นการกระบวนการ
ทางานของแบบจาลองแต่ละขั้นตอน โดยทาการคลิ กที่ปุ่มจะขึ้น Popup Action แสดงถึ งฟั งก์ชันเสริ มต่างๆ
ของโปรแกรมProM จากนั้ นเลื อ กที่ PN Conformace Analysis และกดปุ่ ม Start เพื่ อ เริ่ ม การท างานของ
โปรแกรม Prom (รู ปที่ 3.25)
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รู ปที่ 3.20 แสดงหน้าเมนูActionปลัก๊ อิน PN Conformace Analysis
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ข้อมูลจาก Database (ไฟล์นามสกุลCSV)

วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม Discoและทาการ Filter ข้อมูล

Export ข้อมูล (ไฟล์นามสกุล XES)

วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม Prom 6.5.1
ใช้ปลัก๊ อินMine for a Petri Net
using Alpha-algorithm

โครงสร้างของแบบจาลองขั้นตอน
การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน

ใช้ปลัก๊ อิน Repair Model

ใช้ปลัก๊ อิน
PN Conformane Analysis

โครงสร้างของแบบจาลองขั้นตอน
การรักษาพยาบาลที่ปรับปรุ งใหม่
ด้วยปลัก๊ อิน Repair Model

ผลวิเคราะห์รูปแบบ Conformace
Total (ตรวจสอบการทางานของ
โครงสร้างของแบบจาลอง)
รู ปที่ 3.21แสดงภาพรวมของการขั้นตอนวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม Disco และProM 6.5.1

บทที่ 4
ผลการวิจยั
จากผลการวิจยั จากบันทึกเหตุการณ์ของฐานข้อมูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลของศูนย์รักษาพยาบาล
แห่งหนึ่งเป็ นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2558 ถึงเดือนสิ งหาคม 2559ดังนี้
4.1แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน
4.2แบบจาลองขั้นตอนการรั ก ษาพยาบาลพื้ นฐานที่ ผ่านการปรั บ ปรุ งด้วยปลั๊กอิ น Repair Model
(find subprocesses)
4.3 แบบจ าลองขั้น ตอนการรั ก ษาพยาบาลพื้ น ฐานที่ วิ เคราะห์ ด้ว ยปลั๊ก อิ น PN Conformance
Analysis
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4.1 แบบจาลงขัันตองตการรักาายยาบาลย้ตน าาต
จากการนาบันทึกเหตุการณ์ มาทาเหมืองกระบวนการจึงได้แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาล
พื้นฐาน โดยนา Event Log มาสร้ างเป็ นแบบจาลอง ผลการการวิเคราะห์ จากปลัก๊ อิน Mine for a Petri Net
using Alpha-algorithm ได้แสดงขั้นตอนการรักษาพยาบาลทั้งหมด 12 ขั้นตอน (รู ปที่ 4.1) เพื่อนาแบบจาลอง
นี้ไปใช้ในปลัก๊ อิน Repair Model (find subprocesses)ต่อไป

รู ปที่ 4.1แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน
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4.2แบบจาลงขัันตองตการรั กาายยาบาลย้ตน าาตทีผ่ ่ าตการปรับปรุ ขด้ วยปลัก๊ งิต Repair Model
(find subprocesses)
เมื่ อใช้ป ลัก๊ อิ น Repair Model (find subprocesses)ผลที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ คื อ แบบขั้น ตอนการ
รักษาพยาบาลที่ผา่ นการปรับปรุ งด้วยปลัก๊ อิน Repair Model(find subprocesses)(รู ปที่ 4.2) โดยสังเกตได้ว่า
แบบจาลองนี้ มีจุดสิ้ นสุ ดของขั้นตอนการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากเดิ ม 1 จุด เป็ น 5 จุดเมื่อเปรี ยบเปรี ยบกับ
แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน (รู ปที่ 4.1)ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ ด้วยปลัก๊ อิน Repair Model
(find subprocesses)มี จุดเด่ นคื อ การค้นหาตาแหน่ งการเกิ ดวนลู ป ของขั้นตอนการรั ก ษาพยาบาลและน า
ขั้น ตอนย่ อ ย (Subprocess) เข้า มาจับ กับ แบบจ าลองขั้น ตอนรั ก ษาพยาบาลพื้ น ฐาน จะแสดงผลเป็ น
แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลใหม่ที่มีจุดสิ้ นสุ ดในขั้นตอนรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
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รู ปที่ 4.2 แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลที่ปรับปรุ งด้วย Repair Model (find subprocesses)
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4.3 แบบจาลงขัันตองตการรักาายยาบาลย้ตน าาตทีว่ ิเคราะห์ ด้วยปลัก๊ งิต PN Conformance Analysis
เมื่อใช้ปลัก๊ อิน PN Conformance Analysis ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ คือ แสดงค่าการไหลของข้อมูล
ในขั้นตอนต่างๆของโมเดล โดยสังเกตได้ว่าการไหลของข้อมูลนั้นแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ การไหลของข้อมูล
จากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดจบ และการไหลของข้อมูลจากจุดเริ่ มต้นไปจบที่ข้ นั ตอนต่างๆ

รู ปที่ 4.3แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลที่วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วย PN Conformance Analysis

บทที5่
สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ ก ษาข้อมู ล ของขั้น ตอนการรั ก ษาพยาบาลโดยเริ่ ม จากการน าข้อ มู ล ในการ
ปฏิ บตั ิงานในระบบการรักษาพยาบาลในชี วิตประจาวันของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งออกมาในรู ปแบบไฟล์
.CSV จากนั้น น าเข้าสู่ โปรแกรม Disco เพื่ อ น ามาวิเคราะห์ เบื้ อ งต้น และน ามาจัด การกรองข้อ มู ล ตามที่
ต้องการและนาออกเป็ นไฟล์ MXML เพื่อนามาแสดงผลบนProMโดยใช้ปลัก๊ อิน Mine for a Petri Net using
Alpha-algorithmสร้างโครงสร้างของแบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและไปวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนต่อไปด้วยปลัก๊ อินRepair Model (find subprocesses) เพื่ อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง โครงสร้าง
ของแบบจาลองเดิมให้มีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
5.1 สรุ ป
จากการศึกษาข้อมูล ของขั้นตอนการรั กษาพยาบาลของโรงพยาบาล ซึ่ งผูว้ ิจยั เล็งเห็ นว่า Process
Mining มีส่วนในการช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลให้รวดเร็ วยิง่ ขึ้นมากไม่วา่ จะเป็ นการวิเคราะห์การคัดกรองและการ
แสดงผลของข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพทางผูว้ ิจยั จึงได้เจาะลึ กไปในส่ วนของขั้นตอนในการรักษาพยาบาล
พบว่ามีข้ นั ตอนทั้งหมด จานวน 12 ขั้นตอน โดยอ้างอิงจากรู ปที่ 4.1 แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาล
พื้นฐาน จะเห็ นได้จากขั้นการรักษาพยาบาลมีความซับซ้อน และมีบางขั้นตอนที่เกิ ดการทางานแบบวนลู ป
ยกตัวอย่างเช่น
- ขั้นตอนแก้ไขเวลานัดหมายตรวจของผูป้ ่ วย (Patient_appointment_update_date_time)
- ขั้นตอนการแก้ไขเวลาเวลาตรวจของผูป้ ่ วย (Modify_discharge_datetime)
- ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วยหลังจากการเข้าระบบ (Visit_record_date_time)
- ขั้นตอนการเริ่ มเข้าระบบการรักษาของผูป้ ่ วย (Visit_begin_visit_time)
ผูว้ จิ ยั ได้สังเกตเห็นว่า มีข้ นั ตอนการรักษาพยาบาลบางขั้นตอนที่ไม่ไปยังจุดจบของกระบวนการ แต่
จบตามขั้นตอนในขั้นตอนพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น
- ขั้นตอนการนัดหมายเวลาตรวจของผูป้ ่ วย (Patient_appointment_record_date_time)เช่น ผูป้ ่ วยอาจ
มีการโทรมาเลื่อนนัดการตรวจจากเวลาเดิมที่เคยนัดหมายไว้เป็ นต้น
- ขั้นตอนการเวลาจ่ายเงิน (Visit_financial_discharge_time)เช่น ผูป้ ่ วยอาจมาชาระเงินที่เหลือจากการ
รักษาพยาบาลครั้งก่อน เป็ นต้น
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- ขั้นตอนแก้ไขเวลาการจ่ายเงิน (Visit_financial_reverse_date_time)เช่น โรงพยาบาลมีผปู ้ ่ วยเข้ารับ
การรักษาพยาบาลเป็ นจานวนมาก อาจมีการบันทึกข้อมูลเวลาการจ่ายเงินผิด จึงต้องมีการแก้ไข
ข้อมูล เป็ นต้น
- ขั้นตอนการตรวจโรคผูป้ ่ วย (Visit_staff_doctor_discharge_date_time)เช่น ผูป้ ่ วยอาจมีการนัดมา
ตรวจโรคอย่างเพียงขั้นตอนเดียว เป็ นต้น
- ขั้นตอนแก้ไขเวลาตรวจผูป้ ่ วยของหมอ(Visit_doctor_reverse_date_time)เช่น โรงพยาบาลมีผปู ้ ่ วย
เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็ นจานวนมากอาจมีการตรวจหรื อรักษาพยาบาลที่ใช้เวลานานกว่าปกติ จึง
มีการแก้ไขเวลาตรวจผูป้ ่ วยเป็ นต้น
ทั้ง นี้ ยัง มี ข้ ัน ตอนการรั ก ษาพยาบาลที่ ส ามารถไปยัง จุ ด จบหลัก ของแบบจ าลองขั้น ตอนการ
รักษาพยาบาลพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น
- ขั้นตอนการจ่ายยาของผูป้ ่ วย (Order_date_time)
- ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลของผูป้ ่ วย (Visit_modify_date_time)
- ขั้นตอนการปลดล็อคข้อมูลของผูป้ ่ วย (Visit_lock_date_time)
- ขั้นตอนการแก้ไขเวลาเวลาตรวจของผูป้ ่ วย (Modify_discharge_datetime)
- ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วยหลังจากการเข้าระบบ (Visit_record_date_time)
- ขั้นตอนแก้ไขเวลานัดหมายตรวจของผูป้ ่ วย (Patient_appointment_update_date_time)
จากการนาแบบจาลองขั้นตอนการรั กษาพยาบาลพื้ นฐานมาวิเคราะห์ ด้วยปลัก๊ อิ น Repair Model
(find subprocesses)ได้ผลวิเคราะห์ออกมาในรู ปแบบโครงสร้ างแบบจาลองใหม่ที่ผ่านการปรับปรุ ง จะเห็ น
ได้ ว่ า แบบจ าลองมี ก ารน ากระบวนการย่ อ ยมาจับ กับ ขั้น ตอนต่ า งๆ และมี ก ารเพิ่ ม จุ ด จบหลัก ของ
กระบวนการรักษาพยาบาลจากเดิ ม 1 จุด เป็ น 5 จุด ดังรู ปที่ 4.2 แบบจาลองขั้นตอนการรั กษาพยาบาลที่
ปรับปรุ งด้วย Repair Model (find subprocesses)
จากงานวิ จ ัย Model repair – Aligning process models to reality ของผู ้จ ัด ท า Dirk Fahland, Wil
M.P. van der Aalst ได้นิยามหลักการปรับปรุ งกระบวนการของแบบจาลองเดิ ม โดยจะแก้ไขปั ญหา และ
ปรับปรุ งแบบจาลอง แต่มีเงื่อนไขในการปรับปรุ งโมเดลเดิมดังนี้
- Repair model (find subprocesses) เป็ นการปรับปรุ งกระบวนการทางานของแบบจาลองเดิม แต่ไม่มี
การเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการทางานทั้งหมด เนื่องจากแบบจาลองเดิมอาจมีข้ นั ตอนที่มีการวนลูป ซึ่ งไม่
สามารถแก้ไขขั้นตอนการทางานในส่ วนนี้ได้
- Repair model (find subprocesses) ใช้ เ ท ค นิ ค Cost- function ใน ก ารห าค ว าม เห ม ะส ม ข อ ง
แบบจาลองเดิม เช่น การหาขั้นตอนการวนลูป, การจัดกลุ่มของข้อมูล, การระบุตาแหน่งของขั้นตอนต่างๆใน
แบบจาลอง เพื่อนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาใช้เพิ่มขั้นตอนย่อยเข้าไปในแบบจาลองใหม่ ทั้งนี้ แบบจาลองเดิม
ที่มีความซับซ้อนในกระบวนการทางานมาก จะเป็ นการลดประสิ ทธิ ภาพในการปรับปรุ งแบบจาลองใหม่
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- Repair model (find subprocesses) แสดงให้เห็ นว่าแบบจาลองใหม่ที่ผ่านการปรับปรุ งขั้นตอนการ
ท างานแล้ว จะมี จุ ด จบของกระบวนการหลัก เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม 11 จุ ด เปลี่ ย นเป็ น 30 จุ ด และมี ก ารน า
กระบวนการย่อยมาจับกับขั้นตอนของแบบจาลองเดิมที่ควรปรับปรุ ง
แต่ อย่างไงก็ ตามแบบจาลองการรั ก ษาพยาบาลที่ ผ่านการปรับ ปรุ งนี้ เป็ นเพี ย งแนวทางการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของการขั้นตอนรักษาพยาบาลพื้นฐานในมุมมองของการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้การปฏิบตั ิงานใน
ระบบการรักษาพยาบาลในชีวติ ประจาวัน
5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูลของขั้นตอนการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ทาให้เห็นถึงปั ญหาการวนลูป
และจานวนจุดจบหลักของแบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน ทั้งนี้ ได้นาเสนอแนวทางการแก้ไข
โดยการใช้ ป ลั๊ ก อิ น Repair Model (find subprocesses) ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ งแบบจ าลองขั้ นตอนการ
รักษาพยาบาลพื้นฐาน เพื่อเพิ่มจุดจบหลักและนาเสนอกระบวนย่อยมาจับขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน
แผนในอนาคตทางผูว้ จิ ยั ขอเสนอให้เก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลของแบบจาลองที่ผา่ นการปรับปรุ ง
ด้วยปลัก๊ อิน Repair Model เพื่อนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบของข้อมูลของแบบจาลองพื้นฐานว่ามีความแตกต่าง
กันหรื อไม่ ทั้งนี้ ทางผูว้ ิจยั แนะนาให้วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย Conformance metrics เพื่อเพิ่มความแม่นยาให้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอ Repair Model (find subprocesses) ออกไปในวงกว้างมากขึ้น

บรรณานุกรม
วิเชียรเปรมชัยสวัสดิ์. (2558). เหมืองกระบวนการ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม,
16(1). เข้าถึงได้จากhttp://mtasc.siam.edu/
W. van Aalst. Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business
Processes. Springer-Verlag, Berlin, 2011.

Dirk Fahland, Wil M.P. van der Aalst. Model Repair Aligning Process Models to Reality.
Eindhoven University of Technology, Netherlands
โรงพยาบาล. วันที่สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2560, จาก www.stou.ac.th/
โรงพยาบาล. วันที่สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2560, จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%
E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
โรงพยาบาล. วันที่สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2560, จาก
https://sites.google.com/site/naeanathitheiywnahwa/xaphex-nahwa/rong-phyabal
โรงพยาบาล. วันที่สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2560, จาก
http://th.uncyclopedia.info/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9
E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
โรงพยาบาล. วันที่สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2560, จาก
http://th.sodexo.com/th/home/services/on-site-services/health-care/key-challenge-forhospitals.html

48

บรรณานุกรม(ต่ อ)

Van der Aalst, W.M.P., Schonenberg, M.H., Song, M.: Time Prediction Based on ProcessMining
Information Systems 36(2), 450–475 (2011)
D. Fahland, W. M. P. van der Aalst, Repairing process models to reect reality, in: BPM 2012,
Information Systems 36(2), 450–475 (2011)
Premchaiswadi W, Porouhan P (2015a). Process modeling and decision mining in a collaborative
distance learning environment. Decision Analytics , 2 (6), 1-34.
Premchaiswadi W, Porouhan P (2015b). Process modeling and bottleneck mining in online peerreview systems. SpringerPlus (Computer Science) , 4, 1-18.
Aalst, W. van der. (2009). Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of
Business Processes. Springer Verlag, Berlin (ISBN 978-3-642-19344-6).
Accessed online on 11 November 2016 via the below link (online):
http://www.slideshare.net/wvdaalst/process-mining-chapter09operationalsupport
van der Aalst,W.M.P., Adriansyah, A., van Dongen, B.: Replaying History on Process Models for
Conformance Checking and Performance Analysis. WIREs Data Mining and Knowledge
Discovery 2(2), 182–192 (2012)

ภาคผนวก

50

ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล

ณัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม

วันเดือนปี เกิด

10 ตุลาคม พ.ศ. 2531

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, 2554

