การใช้ เทคนิค Transition Systems เพื่อวิเคราะห์ และ
ศึกษาขั้นตอนการรักษาของโรงพยาบาล
Using Transition Systems and Regions to Analyze and Monitor
Admission Procedures of a Hospital

ธเนศ เมตติยาภรณ์
Thanet Mettiyaporn

สารนิพนธ์ นเี้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พุทธศักราช 2560

บทคัดย่อ
หัวข้ อสารนิพนธ์
ชื่อนักศึกษา
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา
อาจารย์ ทปี่ รึกษา

: การใช้เทคนิค Transition Systems เพือ่ วิเคราะห์และศึกษาขั้นตอนการ
รักษาของโรงพยาบาล
: นายธเนศ เมตติยาภรณ์
: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
: เทคโนโลยีสารสนเทศ
: รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

สารนิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการค้นหาโครงสร้างกระบวนการการทางานที่เกิดขึ้นด้วยข้อมูล
ที่จดั เก็บในแฟ้ มประวัติบนั ทึกเหตุการณ์ ของระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการรักษาของโรงพยาบาล
โดยใช้ Model Mine Transition Systemในการเปรี ยบเทียบกระบวนการทางานปกติ กบั รู ปแบบการ
ทางานที่เกิดขึ้นจริ งจากแฟ้ มบันทึกเหตุการณ์ซ่ ึงทาให้ทราบถึงกระบวนการใดที่มีความสาคัญ และ
พบประเด็นกระบวนการทางานที่แตกต่างจากการทางานปกติ สามารถนามาแนวทางปรับปรุ ง หรื อ
พัฒนากระบวนการการทางานให้มีความสอดคล้องกับการทางานให้ดีที่สุด และในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั
พบว่า Work Flow การทางานที่ได้ออกแบบไว้ในปั จจุบนั ไม่ตรงกับ Work Flow ที่เกิดขึ้นจากการ
บันทึกของแฟ้ มประวัติบนั ทึกเหตุการณ์ของระบบสารสนเทศ จึงได้แนวคิดในการปรับปรุ ง Work
Flow เพื่อให้สามรถช่ วยลดช่ ว งระยะเวลาการรอพบแพทย์ และการชาระเงินก่ อ นรับยา ทาให้
สามารถลดปริ มาณผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นกระบวนการการรักษา
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This research applies process mining process discovery on a set of event logs previously
collected and recorded using an Information System. The event logs contain information about
patients, date/time of the treatment, medical procedures, responsible staff, and other additional
attributes. Therefore, the main goal of this research is to verify the extent of conformity (as well as
accuracy) of the resulting process workflow (model) through the Mine Transition Systems
technique while comparing it with the actual activities recorded in the log file. Subsequently, after
investigation of the generated models (i.e., in terms of Petri net graphs), a guideline can be
developed and used in order to improve the overall performance of the medical process. Moreover,
any inconsistency (or violation of the rules) between the pre-defined Master Model and the
simulated/resulted workflow model, which is obtained based on the log file history, can be easily
detected and recognized using the proposed approach in this research. The results of the study
showed that there is a significantly high delay in waiting time between the activities “treatment”
and “payment prior to medication dispense”. These findings can be studied and used by the hospital
administrators and staff (or any other entity in charge of the customer service ward) so as to address
and solve the existing problems (and bottlenecks) leading to a better service performance of the
hospital.
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั มีสถานพยาบาลมากมายที่ได้มีการนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุ นใน
ส่ ว นของระบบกระบวนการการท างาน จึ ง มี ร ะบบจัด เก็ บ เก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศเรี ยกว่า “ระบบฐานข้อมูล” ในฐานข้อมูลดังกล่าวจะมี
หนึ่ งส่ วนที่ไว้เก็บบันทึกการใช้งานของผูใ้ ช้งานเรี ยกว่า บันทึกเหตุการณ์ (Event Log) นอกจากการ
นาบันทึกเหตุการณ์มาแสดงผลเพื่อออกรายงานแล้ว ผูด้ ูแลและผูร้ ับผิดชอบงานส่ วนใหญ่มกั จะไม่
นาข้อมูลเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์อีกเลย ทางผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่าควรจะนาการทาเหมืองกระบวนการ
เข้าไปประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์หาพฤติกรรมส่ วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจริ งหรื อขั้นตอนที่ผิดพลาดเพื่อ
นามาพัฒนาและปรับปรุ งระบบการทางานให้เหมาะสมกับองค์กร
ระบบการเข้ารักษาพยาบาลของระบบสถานพยาบาล เป็ นระบบที่แสดงถึ งขึ้นตอนในการ
ติดต่อของผูป้ ่ วยเพื่อเข้ารั บการรักษาในโรงพยาบาล ทางผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลบันทึกเหตุการณ์ ของ
สถานพยาบาลแห่ งหนึ่ งมาวิเคราะห์ ข้อมูลจะ ประกอบไปด้วย Case , Activity , Resource , Time
Stamp เป็ นต้น ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อที่จะนามาใช้ร่วมกับเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์เช่น Disco , Prom การวิเคราะห์กระบวนการของข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์จะสามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุ งระบบการทางานของในแต่ละองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
งานวิจยั นี้ จะขอนาเสนอการวิเคราะห์ระบบการทางานโดยใช้อลั กอริ ทึม Transition System
ซึ่ งเป็ นการประมวลผลของเครื่ องมื อ วิ เ คราะห์ Prom โดยจะน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ ข้ อ มู ล
สถานพยาบาล การวิเคราะห์จะประมวลผลรู ปแบบของการท างาน เพื่อให้ผูว้ ิจยั สัง เกตและเก็ บ
ข้อ มู ล ในส่ ว นของการท างานที่ ใ ช้เ วลานานเกิ น ไปหรื อ การท างานที่ ผิ ด พลาดต่ า งๆมาใช้เ พื่ อ
ออกแบบระบบการทางานใหม่ให้ได้ประสิ ทธิ ภาพและลดระยะเวลาในการรอคอยของผูม้ าติดต่อ
กับทางสถานพยาบาล
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของขั้นตอนในการทางาน
1.2.2 เพื่อหากระบวนการทางานที่ผดิ ปกติ
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
1.3.1 สามารถนาผลการวิเคราะห์เพื่อไปประกอบการตัดสิ นใจในการปรับปรุ งขั้นตอนการ
ทางานของโรงพยาบาล
1.3.2 ใช้ Software ในการจัดทาทั้งหมด 2 โปรแกรม คือ Disco และ ProM
1.3.3 ใช้ Disco ในการวิเคราะห์ผล และแสดงผลลัพธ์เบื้องต้น
1.3.4 ใช้ Transition System เพื่อศึกษาขั้นตอนการทางานของโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน
1.3.5 ใช้ Transition System เพื่อวิเคราะห์กระบวนการการทางานของระบบ
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.4.1 Process Mining (เหมืองกระบวนการ)
Process Mining (เหมืองกระบวนการ) เปรี ยบเสมือนสะพานที่เชื่ อมระหว่างการวิเคราะห์
กระบวนการแบบดัง่ เดิ ม (เช่ น การจาลองสถานการณ์ และเทคนิ คการจัดการกระบวนการธุ รกิ จ)
และเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล (เช่น การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักรและการทาเหมืองข้อมูล ) ซึ่ ง Process
Mining จะหาความสอดคล้อ งกัน ระหว่า งข้อมู ล เหตุ ก ารณ์ แ ละโมเดลกระบวนการ นอกจากนี้
Process Mining ยังแก้ปัญหาการแยกกันระหว่าง “ธุ รกิจ” และ “เทคโนโลยี” อีกด้วย
1.4.2 Event Log (บันทึกเหตุการณ์)
Event Log (บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ) คื อ ทรั พ ยากรที่ จ ะน าไปวิเ คราะห์ ห รื อ คื อ เส้ น ทางการ
ตรวจสอบที่ถูกกาหนดให้บนั ทึกลาดับเหตุการณ์การทางานของกิ จกรรมในระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ ง
ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มระบบ ซึ่ งจะทาให้รู้วา่ ใครใช้ระบบอยูแ่ ละทาอะไรในระบบบ้าง
1.4.3 Disco
Disco เป็ นเครื่ องมื อส าหรั บ การท าเหมื องกระบวนการที่ ส ามารถใช้ง านได้ง่ า ย ผูใ้ ช้ไ ม่
จาเป็ นต้องมีประสบการณ์ในการทาเหมืองกระบวนการ เหมาะกับผูเ้ ริ่ มต้น เหมาะกับไฟล์นามสกุล
.CSV, MXML, Audit Report และ FXL Disco เป็ นเครื่ องมื อที่ ช่ วยจัดการกับ บันทึ กเหตุ ก ารณ์ ที่ มี
ขนาดใหญ่และซับซ้อน
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1.4.4 ProM 6.5.1
ProM เป็ นเครื่ องมื อส าหรั บ การท าเหมื องกระบวนการระดับ ผูม้ ี พ้ื น ฐานถึ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
มีฟังก์ชนั ที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของบันทึกเหตุการณ์ เหมาะกับไฟล์นามสกุล
XES
1.4.5 Filter
Filter เป็ นส่ วนเสริ มหนึ่ งของโปรแกรม Disco ทาหน้าที่ในการคัดกรองบันทึกเหตุการณ์
ให้มีความซับซ้อนน้อยลงโดยกาหนดเงื่อนไขขึ้นมา ผ่านรู ปแบบต่างๆ ของ Filter ทั้ง 6 รู ปแบบ คือ
Timeframe, Variation, Performance, Endpoints, Attribute และ Follower
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 สามารถเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของในขั้นตอนการรักษาพยาบาล
1.5.2 ลดกระบวนการในขั้นตอนการรักษาพยาบาล
1.5.3 ทาให้ทราบถึ งขั้นการตอนรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลด้วยอัลกอริ ทึม Transition
System
1.5.4 ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยในแต่ละขั้นตอนของผูม้ าติดต่อ
1.5.5 สามารถปรับปรุ งระบบของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทางาน
1.6 กำรวำงแผนโครงกำร
ระยะเวลาขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั เรื่ อง การปรั บปรุ งขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย
Mine Transition System
ตำรำงที่ 1.1 ระยะเวลาขั้นตอนการดาเนินงาน
ปี 2559-2560
พ.ย.
ธ.ค.
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จัดเตรี ยมบันทึกเหตุการณ์
ทดลองบนโปรแกรม
วิเคราะห์และศึกษาผลลัพธ์
จัดทาเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

บทที2่
ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจ ัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาวิธี ก ารท าเหมื องกระบวนการการท าเหมื องกระบวนการเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพให้กบั โรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 Process Mining
2.2 การรักษาพยาบาล
2.3 Disco
2.4 Filter
2.5 ProM 6.5.1
2.6 Mine Transition System
2.7 Analyze Transition System
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 Process Mining
ในปี ค.ศ.1960 Data Collection มี ก ารน าข้อ มู ล มาจัด เก็ บ อย่ า งเหมาะสมในอุ ป กรณ์ ที่
น่าเชื่ อถือเพื่อป้ องกันการสู ญหายได้เป็ นอย่างดี ต่อมาในปี ค.ศ.1980.Data.Access.มีการนาข้อมูล ที่
จัดเก็ บมาสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างกัน เพื่ อนาไปวิเคราะห์และตัดสิ นใจอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ
ต่อมาในปี ค.ศ.1990 Data Warehouse and Decision Support.มีการนาข้อมูลมาเก็บลงในฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ครอบคลุ มการใช้งานทั้งหมดขององค์กรเพื่อช่ วยสนับสนุ นการตัดสิ นใจและในปี ค.ศ.
2000 เหมืองข้อมูลมีการนาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลโดย สร้างแบบจาลอง
และความสัมพันธ์ทางสถิติ
Process Mining คือ การวิเคราะห์ ขอ้ มูลในรู ปแบบหนึ่งมีผลลัพธ์และวัตถุประสงค์ เพื่อนา
ข้อมูลในรู ปแบบ Excel ที่ได้จากการบันทึกเหตุการณ์ แต่ละช่ วงเวลาจากการกระบวนการทางาน
ขององค์กร หรื อหน่ วยงานที่ให้ขอ้ มูลมาวิเคราะห์ ทาให้ผูว้ ิเคราะห์ประมวลภาพรวมเพิ่มขึ้นของ
กระบวนการทางาน โดยดูความสอดคล้องของแบบจาลองกับข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเหตุการณ์
ดัง นั้นการทา Process Mining เป็ นหลัก การหนึ่ งในกระบวนการทางองค์ก รหรื อหน่ วยงานที่ นา
ข้อ มู ล ที่ บ ัน ทึ ก จากเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต จนถึ ง อนาคตของระบบนั้ น ๆ และน ามาวิ เ คราะห์ เ ป็ น
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กระบวนการในการบริ หารองค์กรหรื อหน่วยงานที่มีการวิวฒั นาการในปัจจุบนั ซึ่ งการวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีน้ ี ตอ้ งใช้โปรแกรม Disco และProm เป็ นโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยสร้ างแบบจาลองหรื อ
โมเดลใหม่เปรี ยบเทียบกับแบบจาลองเดิม เพื่อหาความแตกต่างของแบบจาลองทั้งสอง ทาให้ผวู ้ ิจยั
เห็ นข้อ ดี หรื อ ข้อเสี ย ของแบบจ าลองแต่ ล ะแบบ ทั้ง นี้ มี ก ารแสดงผลเป็ นรู ป แบบความถี่ อย่า ง
ครบถ้วน ในการค้นหาความสัมพันธ์ และรู ปแบบทั้งหมดซึ่ งมีอยูจ่ ริ งในฐานข้อมูล แต่ไม่ได้ถูกซ่อน
ภายในข้อมู ล จานวนมาก ซึ่ ง มี ก ารส ารวจ และวิเคราะห์ ข้อมู ล แบบอัตโนมัติ ในปริ มาณข้อมู ล
จานวนมากให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เต็มไปด้วยความหายและอยูใ่ นรู ปของกฎ โดยความสัมพันธ์เหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงความรู ้ต่างๆที่มีประโยชน์ในฐานข้อมูล

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, ProM The Process Mining Toolkit, 2011:9)
จุ ด ประสงค์ ข องการท าเหมื อ งกระบวนการคื อ การค้น หาข้อ มู ล โดยอัต โนมัติ จ ากบัน ทึ ก
เหตุการณ์ของฐานข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการปรับระบบใหม่เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นการของ
กระบวนการทางองค์กร หรื อใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบการวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอแนะใน
การปรั บ ปรุ งกระบวนการทางองค์ ก ร(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) ก า ร
จัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อจัดทา Process Mining มีโครงสร้างดังรู ปที่ 2.1 Getting the data
จากรู ป ที่ 2.1ได้แสดงถึ ง กระบวนการวิเ คราะห์ Process Miningได้แ บ่ ง เป็ น 7 ขั้น ตอนหลัก
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การค้นหากระบวนการท างานของข้อมูล (Discovery) ขั้นตอนที่ 2 การศึ กษา
ความสอดคล้องของข้อมูล (Conformance) ขั้นตอนที่ 3 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการทางาน
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ของข้อมูล (Enhancement) ขั้นตอนที่ 4 ระบุเงื่ อนไขในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Specifies)ขั้นตอนที่ 5
การกาหนดค่าเงื่อนไขในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Configures) ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุ งข้อมูลให้เหมาะกับ
การนาไปวิเคราะห์ผล (Implements) และการนาข้อมูลไปวิเคราะห์ (Analyzes) ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์
ที่ได้จะช่ วยผูว้ ิจยั ในการตัดสิ นใจในเชิ งบริ หารธุ รกิ จทุกประเภท (Wil M.P. van der Aalst; Process
Mining Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes; 2012)
โครงสร้างการจัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับการจัดทา Process Mining ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็ น
บันทึกในระบบสารสนเทศที่มีการใช้งานในชี วิตประวันของการทาธุ รกิจรวมถึงกระบวนการการ
ดาเนิ นของธุ รกิ จเครื่ องมื อที่ ใช้งานโครงสร้ างองค์กรซอร์ ฟแวร์ ที่ใช้งานในองค์กรธุ รกิ จรู ปแบบ
ข้อมูลหรื อระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้งานซึ่ งข้อมูลทั้งหมดนี้เป็ นแหล่งเริ่ มต้นของข้อมูลเพื่อจัดทา
Process Mining ในกระบวนการจัดเตรี ยมเริ่ มต้นด้วยการค้นหาหรื อค้นพบ (Discovery) ศึกษาความ
สอดคล้ อ งของข้ อ มู ล (Conformance) การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพหรื อปรั บ ปรุ งรู ปแบบข้ อ มู ล
(Enhancement) การระบุ เ งื่ อ นไขหรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ (Specifies) ก าหนดค่ า เงื่ อนไขการวิ เคราะห์
(Configures) ปรับเปลี่ยนหรื อแปลงข้อมูลให้สามารถนาไปวิเคราะห์ผล (Implements) และทาการ
วิเคราะห์ (Analyzes) ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการจัดทาเหมืองข้อมูลเป็ นข้อมูลเชิ งสรุ ปที่สามารถนามา
ช่ ว ยในการตัด สิ น ใจหรื อตอบค าถามในเชิ ง ธุ ร กิ จ ให้ ก ับ ผู ้บ ริ ห ารได้ (Wil M.P. van der Aalst;
Process Mining Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes; 2012)
เทคนิคProcess Miningจึงเป็ นเทคนิ คหนึ่ งในกระบวนการทางธุ รกิ จ ถ้าผูว้ ิเคราะห์สามารถ
ประมวลออกมาได้ถูกต้อง และครบถ้วน จะทาให้เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจของ
บริ ษทั นั้น อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลนั้นมักจะพบปั ญหาคอขวดของกระบวนการทางาน
ปั ญหาด้านการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ปั ญหาการวนลู ปของกระบวนการทางาน เป็ นต้น ซึ่ งผูว้ ิจยั
จะต้องหาทางการแก้ไขปั ญหาด้วยการคิดวิเคราะห์ผลที่ได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนั้นได้มี
การนาวิธีการของการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อค้นหากระบวนการความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลกับกระบวนการทางานของโครงสร้างองค์กรนั้น
การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining)เป็ นพัฒนาการประเภทหนึ่งของวิธีการจัดเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลที่เก็บไว้ เพื่อค้นหาข้อมูลที่แอบซ่ อนอยู่ในชุ ดข้อมูลนั้น ยกตัวอย่าง การจัดเรี ยง
ข้อมูลจานวนมากตามเวลาอดีตจนถึงปัจจุบนั การนาข้อมูลมาใช้สร้างการทดลองจาลองและสังเกต
แนวโน้มในอนาคต การคัดกรองข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บ
ข้อมูลไว้ การวางแผนบริ หารหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์เชิงสถิติของฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็ นการ
ช่ วยในการตัดสิ นใจ จากนั้นยกตัวอย่างที่ ก ล่ า วมานั้นจะเห็ นได้ว่า ฐานข้อมู ล หรื อคลังข้อมู ล มี
ความสาคัญมากต่อหน่วยงานต่างๆที่จดั เก็บไว้ ผูว้ จิ ยั จะใช้เวลาในขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูลนานที่สุด
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เนื่ องจากเป็ นขั้นตอนที่สาคัญถ้าผูว้ ิจยั เตรี ยมข้อมูลได้ถูกต้องก็จะส่ งให้การประมวลข้อมูลออกมามี
ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
ประโยชน์ที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) อาจจะออกมาในรู ปแบบเชิ งสถิติ
หรื อรู ปแบบจาลองของกระบวนการทางานของข้อมูลนั้น ผูว้ ิจยั สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการทา
เหมืองข้อมูลไปรายงานให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ แต่ปัจจัยในการทาเหมืองข้อมูลให้ประสบ
ความสาเร็ จต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยประกอบด้วยขั้นตอนเหล่านี้ ได้แก่ ขั้นตอนการคัดกรอง
ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง (Data Cleaning ) ขั้นตอนการรวมข้อมูลให้เป็ นชุ ดเดี ยวกัน (Data Integration)
ขั้นตอนการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่บนั ทึกข้อมูลไว้ ( Data Selection) ขั้นตอนการแปลงข้อมูลใน
เหมาะสมกับ การใช้ง าน (Data Transformation) ขั้นตอนการค้นหารู ป แบบที่ เป็ นประโยชน์ จาก
ข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ (Data Mining) ขั้น ตอนประเมิ น รู ปแบบที่ ไ ด้ จ ากการท าเหมื อ งข้อ มู ล (Pattern
Evaluation) ขั้นตอนการนาเสนอข้อมู ลที่ คน้ พบ (Knowledge Representation) ซึ่ งผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีที่กล่าวมานี้ อาจจะสามารถนาไปใช้งานจริ งได้กบั หน่วยงาน
เทคนิคการทา Process Mining สามารถที่จะดึงความรู ้จาก Event log ทัว่ ไปที่มีอยูใ่ นระบบ
สารสนเทศปั จ จุ บ ัน เทคนิ ค เหล่ า นี้ ให้ ค วามหมายใหม่ ที่ จ ะค้น พบตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการในความหลากหลายของโดเมนโปรแกรมควบคุมหลักที่ใช้มีสองโปรแกรมประยุกต์ใน
การวิเคราะห์การเติบโตที่น่าสนใจในการทาเหมืองแร่ เป็ นกระบวนการในอีกด้านหนึ่ งและเมื่อเกิ ด
เหตุ ก ารณ์ ข้ ึ นจะถู กบันทึ ก ไว้จึง สามารถให้ข ้อมู ลรายละเอี ย ดเกี่ ยวกับ ประวัติข องกระบวนการ
ในทางตรงกัน ข้า มก็ มี ค วามจ าเป็ นในการปรั บ ปรุ ง และสนับ สนุ น กระบวนการทางธุ ร กิ จ ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วคือประกาศนี้ ถูกสร้างโดยบังคับใช้
งาน IEEE การทา Process Mining และมีจุดมุ่งหมายที่จะส่ งเสริ มในเรื่ องของการทา Process Mining
2.2 การรักษาพยาบาล
โรงพยาบาล คือ องค์การที่มีกระบวนงานด้านการแพทย์รวมถึงสถานที่ต้ งั ของโรงพยาบาล
โดยมีความรับผิดชอบครอบคลุมในการรักษาพยาบาล การพัฒนาคุณภาพชี วิตผูใ้ ห้รับการบริ การ
การรักษาสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และการคิดค้นวิธีการรักษาผูป้ ่ วยทั้งด้าน
การแพทย์ ซึ่ งมีค่านิยมที่เน้นการให้บริ การที่มีคุณภาพที่ดี รวมถึงให้ผรู ้ ับบริ การได้รับผลประโยชน์
โดยงานของโรงพยาบาลจาแนกแบ่งเป็ นงานบริ การ งานสนับสนุนงานบริ การ งานพัฒนา และงาน
บริ หารโรงพยาบาลดังนั้นงานบริ การของโรงพยาบาลเป็ นงานหลักที่สาคัญมากในโรงพยาบาลที่ให้
ผูร้ ับบริ การได้รับบริ การที่ ถูกต้อง รวดเร็ ว ซึ่ ง ประกอบด้วยงานบริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยงาน
บริ การส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลอื่น งานบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคระบาดงาน
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บริ การดู แลสุ ข าภิ บาลงานบริ การตรวจวินิจฉัย โรค งานบริ การด้านเภสัชกรรม งานบริ การด้าน
โภชนาการ งานบริ การฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย และงานบริ การอื่น ๆ ของโรงพยาบาลทั้งนี้ องค์การอนามัย
โลก (World Health Organization - WHO) ได้ให้ความหมายของโรงพยาบาลไว้ว่า“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.” และในพระราชบัญ ญัติส ถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ได้ใ ห้
ความหมายของสถานพยาบาลว่า หมายถึ ง สถานที่ รวมตลอดถึ ง ยานพาหนะ ซึ่ ง จัดไว้เพื่ อการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชี พเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชี พเวชกรรม การประกอบวิชาชี พการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรื อการประกอบวิชาชี พทันตกรรมตามกฎหมายว่า
ด้ว ยวิช าชี พ ทัน ตกรรมในส่ วนงานสนับ สนุ นงานบริ ก ารของโรงพยาบาล(Hospital Supporting
Services) เป็ นงานที่ช่วยสนับสนุ น คน สิ่ งของ เทคโนโลยี และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ
ส่ งผลในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในด้านการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตามการรักษาพยาบาลเป็ นการ
รักษาบุคคลที่มีอาการป่ วยทางด้านร่ างกาย หรื อทางด้านจิตใจซึ่ งทางแพทย์มีความเห็นว่าต้องทาการ
รักษาให้เป็ นสภาพปกติเหมือนกัน เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของผูป้ ่ วยต่อไป
ดังนั้น อาจกล่าวได้วา่ โรงพยาบาล คือ องค์การที่ดาเนิ นงานด้านการแพทย์ ทั้งในสถาน
ที่ต้ งั ของโรงพยาบาลและในชุมชน มีหน้าที่ให้บริ การสาธารณสุ ขทุกด้านแก่ประชาชน ทั้งด้านการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค/ภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหรื อลักษณะที่จะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพภายหลังการเจ็บป่ วย ทั้งการให้บริ การ ณ องค์การ และการ
ให้บริ การภายนอกองค์การ รวมทั้งขยายไปถึงบ้านของผูป้ ่ วยด้วย นอกจากนี้ ยังเป็ นสถานที่
ฝึ กอบรมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ตลอดจนการศึกษา การค้นคว้า และการวิจยั ใน
ด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุ ข และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชน
โรงพยาบาลมีหน้าที่ทวั่ ไป (general mission) ดังนี้
1) รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยอย่างครบวงจร
2) พัฒนาคุณภาพชี วติ ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
3) บารุ งรักษาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4) พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
5) ศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
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การรักษาพยาบาลหมายถึง การรักษาบุคคลที่ไม่สบายเพราะความเจ็บไข้ ความเจ็บป่ วย
ตลอดจนความบกพร่ องหรื อความผิดปกติทางจิต และแพทย์ลงความเห็นว่าจาเป็ นต้องทาการรักษา
ให้กลับสู่ สภาพปกติ มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายแก่สุขภาพของผูป้ ่ วย หมายรวมถึงการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี เพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณสุ ข
2.3 Disco
Disco คือเครื่ องมือ หรื อโปรแกรมที่ใช้ในการทาเหมืองกระบวนการที่เป็ นที่นิยม และเป็ น
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ หรื อโปรแกรมที่ใช้ง่ายสาหรับผูว้ ิจยั ทั้งนี้ ก็มีฟังก์ชนั่ ในการคัดกรอง
ภายในตัวโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดการรวมรวบข้อมูลที่บนั ทึกเหตุการณ์ ต่างๆในตัวโปรแกรมมี
อัลกอริ ทึมที่ เป็ นพื้นฐานคื อ Fuzzy Miner และ Time Performance เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลของ
การบันทึกเหตุการณ์ แล้วยังมีส่วนเสริ มในการสรุ ปผลเชิงสถิติภายในตัวโปรแกรมเพิ่มเติมอีกด้วย
2.3.1 เมนทอล โมเดล ในการทาเหมืองกระบวนการ
หลัก เกณฑ์ ข องการท าเหมื อ งกระบวนการในการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล จากภาพรวมของ
กระบวนการเพื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่ของการทาเหมื องข้อมู ลสมมติ ว่ามี บริ ษทั ต้องการสื บค้น
ชนิดสิ นค้าที่ลูกค้ากาลังซื้ อวิดเจ็ททางด้านซ้ายในรู ปที่ 2.2 จะเห็นได้วา่ ตัวอย่างของชุ ดข้อมูลนั้นคือ
คอลัมน์สาหรับแอตทริ บิวต์ชื่อ, เงินเดือน, เพศ, อายุและการซื้ อวิดเจ็ทเป็ นต้นในรู ปแบบแต่ละแถว
นั้นได้ยกตัวอย่างในชุ ดข้อมูลเป็ นตัวอย่างการเรี ยนรู ้ที่สามารถนามาใช้สาหรับการเรี ยนรู ้หลักเกณฑ์
ของการจัดหมวดหมู่ หรื อประเภทของลูกค้า

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างการทาเหมืองข้อมูล: จัดหมวดหมู่เป้ าหมายจะต้องกาหนดค่า
ขั้นตอนแรกวิธีการจัดหมวดหมู่ในขั้นตอนที่ หนึ่ งต้องตรวจสอบว่าคอลัมน์ที่เราต้องการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ว่ า ใครเป็ นผู ้ซ้ื อ สิ น ค้า กับ เราท าการซื้ อ วิ ด เจ็ ท คอลัม น์ ก ารจัด หมวดหมู่ ข อง
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กลุ่ มเป้ าหมายของข้อมูลสิ นค้าในการทาเหมืองข้อมูล จึงจะสามารถสร้ างต้นไม้การตัดสิ นใจได้
(แผนผัง) ดังภาพด้านขวาในรู ปที่ 2.2 ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นว่าเพศชายเท่านั้นที่มีเงินเดือนสู งของผู ้
ซื้ อวิดเจ็ทถ้าเราต้องการสร้างหลักเกณฑ์สาหรับแอตทริ บิวต์อื่น
ในหลักการทาเหมืองกระบวนการจะมีเมนทอลโมเดลแตกต่างกันเพราะเราเห็นข้อมูลใน
มุมมองของกระบวนการกาทางาน ยกตัวอย่าง การตั้งข้อมูลจากกระบวนการที่ศูนย์บริ การในทาง
ตรงกันข้ามกับการทาเหมืองข้อมูลระดับสู งกว่าตัวอย่างเช่นแถวของแต่ละบุคคล ซึ่ งไม่ได้เป็ นการ
อธิ บายตัวอย่างกระบวนการเสร็ จอย่างสมบูรณ์ แต่เพียงบางแหตุการณ์เพราะชุ ดข้อมูลที่ใช้สาหรับ
การทาเหมืองกระบวนการประกอบด้วยข้อมูลการบันทึกเหตุการณ์
บันทึกเหตุการณ์ :
-แต่ละเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมในขั้นตอนที่กาลังดาเนินการ
-หลายเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันในตัวอย่างกระบวนการ
-เหตุการณ์ในแต่ละกรณี รูปแบบการจัดลาดับของเหตุการณ์ที่ส่งั ซื้ อโดยการบันทึกเวลา
จากตัวอย่างข้อมูลในรู ปที่ 2.3 สามารถเห็นได้วา่ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกันกับการ
วิเคราะห์เช่นการวัดความถี่ของตัวแปรขั้นตอนกระบวนการระหว่างกิจกรรมนั้นเป็ นไปไม่ได้แม้จะ
ใช้เครื่ องมือมาตรฐานเช่นข้อมูลในไฟล์ Excel ที่มีกระบวนการกระจายไปทัว่ หลายๆคอล์มในส
เปรดชีตและสามารถเชื่อมโยงโดยการใช้กระบวนการเชิงเมต้าโมเดล

รู ปที่ 2.3 ขั้นตอนการป้ อนข้อมูลการทาเหมืองข้อมูล: Case ID กิจกรรมและเวลาจะต้องมีการระบุ
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ตัวอย่างเช่ นถ้ามองไปที่ แถวที่ ไฮไลท์ 6 –9 ในรู ปที่ 2.3 สามารถดู ได้ดงั นี้ ยกตัวอย่างเช่ น
หนึ่ งกระบวนการ (case 9705) ที่เริ่ มต้นด้วยสถานะสมัครสมาชิ กในวันที่ 20 ตุลาคมปี 2009 จบลง
ด้วยสถานะที่เสร็ จสมบูรณ์ในวันที่ 19 พฤศจิกายนปี 2009
หลักเกณฑ์ในการทาเหมืองกระบวนการคือการที่ผูว้ ิจยั ทาการประมวลผลข้อมูลประวัติ
อย่างถูกต้องด้วยเช่น "กระบวนการ" ที่เกิดขึ้นจริ งการวิเคราะห์อย่างง่ายและจุดเด่นในการทาเหมือง
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ได้เป็ นรู ปแบบที่สามารนาไปต่อ
ได้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ฟังก์ชนั่ อื่นต่อไป เมื่อกระบวนการเมนทอลโมเดลได้อธิ บายไว้ขา้ งต้น
ด้วยวิธีน้ ี ก็สามารถนามาใช้ได้รวมถึ งกระบวนการบริ การลูกค้าที่ไม่มีที่สิ้นสุ ดการตรวจสอบระบบ
การดูแลสุ ขภาพบริ การด้านสารสนเทศขององค์กรทางด้านการเงิน
2.3.2 ความต้ องการพืน้ ฐานสาหรับการบันทึกเหตุการณ์
ข้อมูลคอลัมน์Excel ได้ตรวจสอบความน่าจะเป็ นที่มีในภายหลังและข้อมูลต่างๆ เช่น Case
ID, Activity and Timestamp เป็ นองค์ปรกอบหลักของการใช้ในการวิเคราะห์ทาเหมืองกระบวนการ
ในรู ปแบบของเมนทอลโมเดล ถ้าขาดข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งผูว้ จิ ยั ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล จึง
เป็ นเรื่ องที่สาคัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.3.2.1 Case ID
Case เป็ นกรณี เฉพาะของกระบวนการสิ่ งที่ ได้อย่างแม่ นยาตามความหมายของ
เหตุการณ์อยูใ่ นสถานการณ์ที่ข้ ึนอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการตัวอย่างเช่น:
 ในกระบวนการจัดซื้ อ, การจัดการการสั่งซื้ อหนึ่งเป็ นเหตุการณ์หนึ่ง
 ในโรงพยาบาลนี้ผปู ้ ่ วยจะผ่านการวินิจฉัยและการรักษาในกระบวนการ
 ในกระบวนการที่ Call Center เหตุการณ์ ที่จะได้รับการเกี่ ยวข้องกับการร้ อง
ขอรับบริ การโดยหมายเลขเฉพาะ
สาหรับเหตุการณ์ที่ทุกท่านต้องรู ้วา่ เพื่อให้การทาเหมืองกระบวนการนั้นเครื่ องมือ
ที่สามารถเปรี ยบเทียบการปฏิ บตั ิของกระบวนการกับคนดังนั้นจะต้องมีมากกว่าหนึ่ งคอลัมน์ที่จะ
ระบุตวั ตนของการดาเนินการเดียวของกระบวนการและระบุเหตุการณ์ (Case ID )
โปรดทราบว่า Case ID ที่มีผลต่อขอบเขตกระบวนการจะเป็ นตัวกาหนดขั้นตอน
การเริ่ มต้นจากที่ไหนและจะไปจบที่ไหนในความเป็ นจริ งอาจจะมีมากกว่าหนึ่ งวิธีที่จะตั้งค่าของ
Case ID ยกตัวอย่างเช่นกระบวนการขายที่สามารถตั้งค่าหมายเลขในกรณี ที่สองโดยวิธีที่แตกต่าง
1. สามารถดูการประมวลผลเฉพาะโดยการนาช่องทางขายมาเป็ นการประมวลผลที่
ต้องการวิเคราะห์จากนั้นนาจานวนสิ นค้าเป็ น Case ID
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2. ในเวลาเดี ยวกันอาจต้องการเห็ นภาพโดยรวมสาหรั บขั้นตอนการขายสาหรับ
ลูกค้าเป็ นขอบเขตกระบวนการเดียวกันลูกค้าอาจได้ผา่ นการขาย
ช่องทางสาหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างแล้วรหัสลูกค้าเป็ น Case ID ทางเลือกจึงสองมี
ตรรกะและสามารถทาให้ความรู ้สึกขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายการวิเคราะห์ในโครงการสามารถใช้มุมมอง
ที่แตกต่างกันเกี่ ยวกับกระบวนการและวิเคราะห์ได้จากมุมมองที่แตกต่างกันส่ วนที่สาคัญสาหรับ
ตอนนี้ คือการมี หนึ่ ง คอลัมน์เป็ นอย่างน้อยที่ สามารถนามาใช้ในการแยกแยะความแตกต่างกรณี
กระบวนการและทาหน้าที่เป็ น Case ID
2.3.2.2 Activity
เป็ นรู ปแบบกระบวนการหนึ่ งที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการเช่ นขั้นตอนที่ 1 คัดกรอง
ผูป้ ่ วย ขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่ างกาย ขั้นตอนที่ 3 การจ่ายยาเป็ นต้น บางส่ วนของขั้นตอนเหล่านี้ อาจ
เกิดขึ้นซ้ า หรื อมากกว่าหนึ่ งครั้งสาหรับกรณี เดียวกัน ทั้งนี้ Activityเป็ นข้อมูลที่สาคัญมาก เพราะจะ
เป็ นข้อมูลบอกความหมายของขั้นตอนกระบวนการทางานของหน่ วย หรื อองค์กรนั้นว่าขั้นตอนนี้
คืออะไร มีความสาคัญอย่างไร
2.3.2.3 Timestamp
เป็ นข้อมูลที่มีความจาเป็ นที่สาคัญสาหรับการทาเหมืองกระบวนการคื อ ช่วยบอก
ข้อมูลด้านเวลาในคอลัมน์ จะบ่งชี้ ว่าเมื่อมีActivity เกิ ดขึ้นในเวลาใดบ้าง ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับ
การในวิเคราะห์กระบวนการทางานตามระยะเวลาเพื่อสร้างคาสั่งของActivityในบันทึกเหตุการณ์
ถ้าขาดคอลัมน์น้ ีการประมวลผลด้วยการทาเหมืองข้อมูล จะไม่มีความสมบูรณ์ ส่ วนผลการวิเคราะห์
ก็ไม่ถูกต้องตามมาด้วย ทาให้เวลาที่ผวู ้ จิ ยั นาข้อมูลมาวิเคราะห์ควรทาการตรวจสอบข้อมูลในขั้นต้น
ว่า ข้อมูลที่นามามีความสมบูรณ์ หรื อไม่ หรื อมีขอ้ มูลส่ วนใดที่ขาดหายไป อาจจะเก็บข้อมูลมาไม่
ครบก็ เป็ นไปได้ เพราะขั้นตอนการเตรี ย มข้อมู ล เป็ นขั้นตอนที่ มี ค วามส าคัญมากที่ สุ ดของการ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้วยโปรแกรม อย่า งไรก็ ตาม Timestamp ระบุ วนั ที่ หรื อเวลาอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง
อาจจะระบุท้ งั สองอย่างเลยก็ได้ เราจึงควรคัดกรองข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้โปรแกรมวิเคราะห์
เพื่อเป็ นการตรวจสอบข้อมูลที่มีความถูกต้องสู งสุ ด
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รู ปที่ 2.4 กระบวนการสาหรับการสาธิ ตตัวอย่างกระบวนการ Call Center
(Anne Rozinat. Disco User’s Guide. https://fluxicon.com/disco/files/Disco-User-Guide.pdf.)
ซ้าย: ได้คน้ พบรู ปแบบกระบวนการสาหรับการสาธิ ตตัวอย่างเช่ น Call Center
ขึ้นอยูก่ บั การเลือกคอลัมน์การดาเนินงานเป็ นชื่อ Activity
ขวา: เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดรู ป แบบกระบวนการค้นพบขึ้ นอยู่ก ับ การใช้ท้ งั การ
ดาเนินงานและคอลัมน์ตวั แทนตาแหน่งร่ วมกันเป็ นชื่ อ Activity
หากมีเพียงหนึ่ งประทับเวลาแล้วยังสามารถวิเคราะห์เวลาระหว่างสองขั้นตอน
กระบวนการถึงแม้วา่ จะไม่สามารถที่จะแยกแยะเวลาที่รอคอยที่ไม่ได้ใช้งาน(ที่ไม่มีใครทางานจริ ง
เช่นในกระบวนการ) และการประมวลผลที่ใช้งานอยูห่ รื อเวลาการดาเนินการ
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รู ปที่2.5 เมื่อได้สกัดข้อมูลจะสามารถนาเข้าใน Disco ได้ง่ายเพียงเลือกแต่ละคอลัมน์
การกาหนดค่าตั้งแต่ Case ID, Activity, Timestamp ทรัพยากรหรื อแอตทริ บิวต์แล้วนาเข้าโดยกด
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 คือทางเทคนิ คการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของระยะเวลาที่ใช้ (เช่ น
เวลารวมทั้งหมดเวลาเฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่ า สุ ดและเวลาที่ใช้สูงสุ ด) ของกิ จกรรมในบันทึกเหตุการณ์
(Event log) ตั้งแต่ตน้ จนจบกระบวนการโดยใช้โปรแกรม Disco ในการวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ใน
แต่ละกิจกรรรมหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในในการไหลกระบวนการสามารถ
เปลี่ยนไปที่มุมมองของ Performance โดยการเลือกแท็บ Performance ซึ้ งจะขึ้นตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพ
การทางานและคาอธิบายการสร้างภาพข้อมูล
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2.5 Filter
Disco เพิ่ ม ส่ วนที่ ท าให้ก ารวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพิ่ ม ขึ้ นโดยไม่ ท าลายข้อมู ล
ต้นฉบับในการสารวจลงลึก ตัวกรองเหล่านี้จะทาให้เข้าถึงได้จากหลายมุมมองอย่างรวดเร็ วและง่าย
ต่อการกาหนดค่า จากตัวอย่า ง ตัวกรองประสิ ทธิ ภาพด้า นล่ างช่ วยให้สามารถกรองกรณี อิง เวลา
อัตราความเร็ ว โดยการย้ายตัวควบคุมแถบเลื่อนลงมา จะสามารถเน้นกรณี ที่เกิดขึ้นนานกว่า 70 วัน
ตัวบ่งชี้ ของแผนภูมิวงกลมบอกถึงการเลือกในปั จจุบนั ทั้งหมด 15% ของกรณี ที่อยูใ่ นชุ ดข้อมูล และ
เมื่อใช้ตวั กรองแล้วทั้งหมดจะแสดงถึงมุมมองการวิเคราะห์ต่อไป

รู ปที่ 2.6 แสดงตัวอย่างตัวกรองของโปรแกรม Disco
ตัวกรองทั้งหมด 6 ชนิ ดที่มีประสิ ทธิ ภาพใน Disco พวกเขาสามารถนามารวมกันและซ้อน
กันได้เป็ นลาดับชั้น
ตัวกรอง Timeframe ใช้กรองปฏิทินโดยเลือกกรณี และเหตุการณ์ ตามหน้าตารางเวลาอย่าง
ง่าย สามารถใช้เปรี ยบเทียบกระบวนการก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ ตัวกรอง
รู ปแบบบนจะช่วยเน้นการวิเคราะห์ให้แม่นยาในส่ วนของกรณี ที่พิเศษหรื อการทางานหนักโดยใช้
ตัวแปรจากมุมมอง Case ตัว กรอง Performance จะมุ่ ง เน้ น ไปที่ Case ที่ มี ค วามหลากหลายของ
ตัวชี้วดั ความแตกต่างกัน เช่น Case ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาข้างต้น
ตัวกรอง Endpoints คือ การเลือก Case เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของกระบวนการ เช่ น สามารถ
กรองกรณี ไม่สมบูรณ์ หรื อตัดกรณี ออกเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการได้
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ตัว กรอง Attribute จะมุ่ ง เน้ น ไป (หรื อ ไม่ ร วม) กิ จ กรรมบางประเภททรั พ ยากรหรื อ
กระบวนการตามลักษณะข้อมูล
ตัวกรอง Follower สาหรั บรู ปแบบกระบวนการที่ มุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพการกรอง รวมทั้ง
ตัวเลือกการกรองที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบการคัดแยกของการละเมิดการปฏิบตั ิหน้าที่
มุ มมองการวิเคราะห์ ที่สาม ความสามารถในการกรองช่ วยให้สารวจกระบวนการอย่า ง
รวดเร็ ว และมีการโต้ตอบในหลายๆ ทิศทาง เนื่ องจากการกรอง และ Disco ทัว่ ไป สามารถตอบ
คาถามได้รวดเร็ ว และสามารถเก็บเชิ งปฏิ บตั ิกระบวนการ การโต้ตอบกระบวนการมีส่วนได้ส่วน
เสี ยร่ วมกัน เพื่อทาการวิเคราะห์ และสร้างความคิดในการพัฒนากระบวนการตามวิธีการ
2.5 ProM 6.5.1
ProM เป็ นโปแกรมที่ใช้ในกระบวนการ Process Mining ซึ่ งอยูใ่ นระดับแนวหน้าของโลกมี
หลัก การในการสนับ สนุ น กระบวนการท า Process Mining ที่ มี ฟั ง ก์ ชั่น หลายรู ป แบบ โดยใช้
อัล กอริ ทึ ม ต่ า งๆและมี ค วามเป็ นอิ ส ระในเรื่ อ งของ Platform ProMเป็ นโปรแกรม Open source
license ที่เปิ ดโอกาสให้นักวิจยั และพัฒนาโปรแกรมสามารถนาไปพัฒนาฟั งก์ชั่นเพิ่มเติ มได้ง่าย
(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)
ProM เป็ น Software Open Source ที่มีการปรับแต่งอย่างพิเศษเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พัฒนา Process Mining และมีความหลากหลายของ plug-ins การทางานบางส่ วนของกระบวนการ
Process Mining ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติ มในหลายรู ปแบบ เช่ นการตรวจสอบกระบวนการทางาน,
การแปลงระหว่างการสร้ างแบบจาลอง, การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งรู ปภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
รู ปแบบเสี ยง ฯลฯ (Ana Karla Alves de Medeiros and A.J.M.M. (Ton) Weijters, ProM Framework
Tutorial)
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รู ปที่ 2.7 แสดงโปรแกรม ProM (6.5.1)
ProM คือเครื่ องมือที่ใช้ในการบูรณาการการทา Process Mining ซึ่ งมีอยูห่ ลายกระบวนการ
และยัง สามารถเพิ่ ม กระบวนการต่ า งๆได้ProMให้ก ารสนับสนุ นอัล กอริ ทึ ม หลายรู ปแบบและ
หลากหลายภาษาเช่น Petri nets, EPCs, Social Networks เป็ นต้นและอัลกอริ ทึมที่สามารถนามาใช้มี
หลายวิธีอีกทั้งสามารถนามารวมกันเพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ ชีวิตจริ งรวมทั้งมีการส่ งเสริ มให้
นัก พัฒ นาและนัก วิ จ ัย น าแนวความคิ ด ไปพัฒ นาอัล กอริ ทึ ม รู ป แบบใหม่ ๆ เพิ่ ม เติ ม (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)
กระบวนการในการทางานของ Process Mining มีอยู่ 3 แบบคือ
1. Discovery คือกระบวนการพื้นฐานของ Process Mining โดยการนา Event log (บันทึกเหตุการณ์)
มาประมวลผลเข้าสู่ ระบบแล้วสกัดออกเป็ นรู ปแบบโมเดล
2. Conformance checking คือการนาโมเดลและ Event log (บันทึกเหตุการณ์) มาตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลการประมวลผลหรื อกาหนดพฤติกรรมของ Event log (บันทึกเหตุการณ์) นั้น
3. Enhancement คือการนาโมเดลกับ Event log (บันทึกเหตุการณ์) มาประมวลผลเพื่อขยายโมเดลที่
มีอยูร่ วมถึงการเพิ่มเติมและปรับปรุ งด้วย
กล่าวโดยสรุ ป ProM จัดว่าเป็ น Open source ที่สามารถให้นกั วิจยั และนักพัฒนามีส่วนร่ วม
ในการสร้างปลัก๊ อินรู ปแบบใหม่ ProM คือโปรแกรมที่เป็ นสื่ อกลางระหว่าง Event log กับ Model ที่
สามารถเลือกใช้เป็ นเครื่ องมือในการทา Process Mining ที่มีความหลากหลายเทคนิคการทา Process
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Mining จะอยูใ่ นรู ปแบบของปลัก๊ อินซึ่ งในปั จจุบนั มีปลัก๊ อินที่พร้อมใช้งานมากกว่า 400ปลัก๊ อิน
ยกตัวอย่างเช่นภาษาของ Process Modeling เช่น: Petri nets (PNML, TPN) EPCs/EPKs (EPML),
BPMN (XPDL) เป็ นต้น
ปลัก๊ อินที่สามารถนามาใช้ทา Process Mining ได้เช่น
-ปลัก๊ อินที่สนับสนุน control – flow mining (เช่น Alpha algorithm และ Genetic mining)
-ปลัก๊ อินการวิเคราะห์มุมมองขององค์กร (เช่น Social Network miner)
-ปลัก๊ อินสาหรับการทา mining ที่มีโครงสร้างน้อยหรื อกระบวนการที่มีความยืดหยุน่ เช่น
Fuzzy Miner ปลัก๊ อินเสริ มสาหรับวิเคราะห์ดา้ นอื่นๆที่เกี่ยวเช่น
-การตรวจสอบ process models
-การตรวจสอบ Linear Temporal Logic (LTL)
-การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน (การวิเคราะห์ทางสถิติพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานที่มีรูปแบบกระบวนการที่กาหนด)
ProM Import เป็ นเครื่ องมือช่วยแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล MS-Access ให้อยูใ่ นรู ปแบบ
MXML ซึ่งเป็ นโปรแกรม Open source และเป็ น plug-ins ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การแปลง
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลปกติที่ใช้ในชีวติ ประจาวันของการทาธุ รกิจในองค์ให้อยูใ่ นรู ปแบบ
MXML ที่สามารถนาไปวิเคราะห์ผลผ่านโปรแกรม ProM ในการแปลงข้อมูลนั้นโปรแกรม ProM
Import จะดาเนินการแปลงข้อมูลโดยเรี ยกใช้ plug-ins ดังต่อไปนี้
-Mining plug-ins ซึ่งเป็ น plug-ins ด้านการควบคุมขั้นตอนการประมวลผลการทาเหมือง
ข้อมูลตามโครงสร้าง algorithm ที่ตอ้ งการวิเคราะห์
-Export plug-ins เป็ น plug-ins เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการส่ งออกข้อมูลในรู ปแบบ MXML
-Import Plug-ins เป็ น plug-ins เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการนาเข้าข้อมูลจาก MS-Access ผ่าน
ทาง ODBC
-Analysis plug-ins เป็ น plug-ins เกี่ยวกับการดาเนินการวิเคราะห์ผลตามคุณสมบัติของ
algorithm ที่เลือกวิเคราะห์ผลข้อมูล
-Conversion plug-ins เป็ น plug-ins เกี่ยวกับการแปลงและจัดรู ปแบบข้อมูลให้อยูใ่ น
รู ปแบบ MXML
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2.6 Transition System
Transition System คือ การออกแบบกระบวนการขั้นพื้นฐานที่สุด ระบบการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วยสถานะและช่วงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางาน

รู ปที่ 2.8 ตัวอย่างกระบวนการขั้นตอนการทางาน
ตามรู ปที่ 2.8 แสดงถึงระบบการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน เป็ นการจาลองการ
จัดการของการร้องขอสาหรับการชดเชยภายในสายการบิน ตามที่อธิ บายไว้ในขั้นตอน ขั้นตอนจะ
แสดงด้วยวงกลมสี ดา มีสถานะเริ่ มต้นหนึ่ งชื่ อ s1 และสถานะสุ ดท้ายที่ระบุวา่ s7 ขั้นตอนจะแสดง
ด้ว ยวงสี ด า แต่ ล ะขั้น ตอนมี ป้ า ยชื่ อ เฉพาะ ป้ า ยนี้ เป็ นเพี ย งตัว ระบุ แ ละไม่ มี ค วามหมาย การ
เปลี่ยนแปลงจะแทนค่าแสดงด้วยเส้นโค้ง การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะเชื่อมต่อทั้งสองสถานะและ
มีขอ้ ความกากับเป็ นชื่ อกิ จกรรม ส่ วนโค้งหลายอันสามารถรับป้ ายเดี ยวกันได้ ตัวอย่างเช่ นเช็คตัว๋
ปรากฏขึ้นสองครั้ง
2.7 Analyze Transition System
Analyze Transition System คือ เครื่ องมือวิเคราะห์ระบบการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ขอ้ มูลเวลา
จากบันทึกเหตุการณ์ ภายในรู ปแบบกระบวนการจะแสดงความถี่และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการ
แต่ละขั้นตอน ระยะเวลาคงเหลือ ระยะเวลารวมของทั้งกระบวนการ และในการจาลองรู ปแบบของ
กระบวนการจะใช้รูปแบบของสี เป็ นตัวแทนค่า เพื่อบ่งบอกลักษณะของการระยะเวลาในการทางาน
ซึ่ งหากมีการแสดงค่าออกมาเป็ นสี แดงนั้นจะหมายถึ งการเกิ ดปั ญหาคอขวดของระบบการทางาน
โมเดล ขั้นแรกให้ Analyzer กาหนดค่าสู งสุ ดและน้อยที่สุดของเวลากรณี ใด ๆ ใช้จ่ายในบางขั้นตอน
smax และ smin และสู งสุ ดและเวลาน้อยที่สุดที่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใช้เวลา (เช่น tmax และ tmin)
ประการที่สองก็สีข้ นั ตอน และการเปลี่ยนสี ตาม ตัวอย่างเช่นถ้าเวลาที่ใช้จ่ายในขั้นตอนเกิน smin +
0: 8 * (smax - smin) จากนั้นจะมีสีแดงถ้าไม่เกิน smin + 0: 6 * (smax - smin) จากนั้นจะเป็ นสี เหลือง
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มิฉะนั้นจะเป็ นสี ฟ้า การใช้แถบเลื่อนคุณสามารถเปลี่ยนเกณฑ์ (0: 8 และ 0: 6) หากคุณเลือกสถานะ
หรื อช่วงการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความถี่และเวลาที่รวบรวมไว้แสดงบนหน้าจอในการ
เลือกตัววิเคราะห์ระบบการเปลี่ยนภาพใน ProM 6 ให้เลือกการวิเคราะห์ระบบด้วย Transition

รู ปที่ 2.9 ภาพแสดงระบบการเปลี่ยนชื่อสาหรับหน่วยรัฐแห่งหนึ่ง
จากระบบการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลเวลาเราสามารถสรุ ป
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2.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.8.1 งานวิจัยเรื่ อง The Transition System Case ผู้จัดทา H.M.W Verbeek
เทคนิ ค The Transition System Miner รวมถึ ง Simple Log Filter และ Transition
System Analyzer ใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณการไหลข้อมูลที่เข้าสู่ ระบบของ
BPI Challenge 2012 ส่ วนในข้อสรุ ปการสร้างผลลัพธ์ในรู ปแบบโมเดลในมุมมองการควบคุมการ
ไหลของข้อมูลที่เกี่ยวกับวันที่และมุมมองข้อมูลที่แสดงความยืดหยุน่ ของ Miner ผลการวิจยั พบว่า
กระบวนการบันทึกแฟ้ม เหตุการณ์มีโครงสร้างที่มีลกั ษณะเฉพาะซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลเหตุการณ์
ต่าง ๆ (แอพพลิเคชันข้อเสนอและ Work Item) สามารถตรวจจับระบบได้อย่างดี นอกจากนี้สามารถ
แสดงให้เห็ นว่า บริ ษทั ไม่ได้ใช้กรณี สาคัญสาหรับการจัดการโปรแกรมประยุกต์เป็ นจานวนมาก
ของการส่ งมอบงานที่เกิดขึ้น
ข้อเด่ นในงานวิจยั นี้ คื อในบทความของงานวิจยั ฉบับ นี้ ได้อธิ บ ายการวิเคราะห์
ระบบการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ขอ้ มูลเวลาจากบันทึกเหตุการณ์ ภายในรู ปแบบกระบวนการจะแสดง
ความถี่และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาคงเหลื อ ระยะเวลารวมของทั้ง
กระบวนการ และในการจาลองรู ปแบบของกระบวนการจะใช้รูปแบบของสี เป็ นตัวแทนค่า เพื่อบ่ง
บอกลักษณะของการระยะเวลาในการทางาน
ข้อด้อยในงานวิจยั นี้ คือ The Transition System ไม่สามารถจัดการกับข้อมูลแอตทริ
บิวต์ที่ไม่ได้รับการจัดประเภท

บทที่3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
ในการวิจยั การศึกษาระบบขั้นตอนของโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ท าการทดลองการท าเหมื อ งกระบวนการด้ว ยการน าข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ต ามที่ ไ ด้ต้ ัง
วัตถุประสงค์ไว้และนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลมาทาการประยุกต์ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งสามารถ
แบ่งขั้นตอนของการวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงำนวิจัย
3.1.1 Disco
3.1.2 ProM 6.5.1
3.2 ขั้นตอนกำรวิจัย
3.1.1 การนาข้อมูลเข้าสู่ Disco
3.2.2 การชี้เฉพาะของข้อมูลใน Disco
3.2.3 ผลการวิเคราะห์จาก Disco
3.2.4 การเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการใน Disco
3.2.5 การส่ งออกจาก Disco ไปยัง ProM 6.5.1
3.2.6 การนาข้อมูลเข้าสู่ ProM 6.5.1
3.2.7 การวิเคราะห์และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Mine Transition System
3.2.8 การวิเคราะห์และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Analyze Transition System
3.2.9 การวิเคราะห์และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Animate Transition System
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3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงำนวิจัย
3.1.1 Disco
Disco เป็ นเครื่ องมือสาหรับการทาเหมืองกระบวนการที่สามารถใช้งานได้ง่าย ซึ่ งผูใ้ ช้ไม่
จาเป็ นต้องมีประสบการณ์ ในการทาเหมืองกระบวนการ เหมาะกับผูเ้ ริ่ มต้นและไฟล์สกุล CSV,
MXML, Audit Report และ FXL Disco เป็ นเครื่ องมื อที่ ช่ วยจัดการกับ บันทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่มี ข นาด
ใหญ่และซับซ้อน โปรแกรม Disco โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://fluxicon.com/disco

รู ปที่ 3.1 แสดงหน้าเว็บไซต์โปรแกรม Disco

รู ปที่ 3.2 แสดงหน้าโปรแกรม Disco
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3.1.2 ProM 6.5.1
ProM เป็ นเครื่ องมื อสาหรั บการทาเหมื องกระบวนการระดับผูท้ ี่ มีพ้ื นฐานถึ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ
มีฟังก์ชนั ที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของบันทึกเหตุการณ์ เหมาะกับไฟล์สกุล XES
โปรแกรม ProM สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.promtools.org

รู ปที่ 3.3 แสดงหน้าเว็บไซต์โปรแกรม ProM

รู ปที่ 3.4 แสดงหน้าโปรแกรม ProM
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3.2 ขั้นตอนกำรวิจัย
3.2.1 กำรนำข้ อมูลเข้ ำสู่ Disco
การนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม Disco โดยเลือกไปที่ Open File แล้วเลือกไฟล์ (.CSV) ข้อมูล
ที่เราต้องการวิเคราะห์ จากนั้นเลือก Open ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.5 และรู ปที่ 3.6

รู ปที่ 3.5 แสดงการนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม Disco

รู ปที่ 3.6 แสดงข้อมูลในโปรแกรม Disco
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3.2.2 ชี้เฉพำะประเภทข้ อมูล
หลังจากขั้นตอนการนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม Disco จาเป็ นจะต้องชี้เฉพาะกลุ่มและประเภท
ของข้อมู ลเพื่อให้เหมาะสมต่อการทาเหมื องข้อมู ลโดยตารางการชี้ เฉพาะประเภทของข้อมู ลดัง
ตารางที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 ตารางการชี้ เฉพาะประเภทของข้อมูล
ชื่ อฟิ ลด์

คำอธิบำย
Dtime
วันและเวลาที่มาใช้บริ การ
Activity
บริ การที่ใช้งาน
Visit_vn
รหัสผูใ้ ช้บริ การ
Patient_hn
รหัสผูใ้ ห้บริ การ
Patient_occupation_description อาชีพผูใ้ ห้บริ การ
Contract_plans_ description
ประเภทการชาระเงิน
Visit_record_staff
รหัสเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล

ประเภท
Timestamp
Activity
Case ID
Resource
Other
Other
Resource

3.2.3 ผลกำรวิเครำะห์ จำก Disco
ผลลัพธ์จากการเลื อกข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทาการวิจยั โดยการใช้โปรแกรม Disco ซึ่ งทาให้
ทราบถึงค่าของข้อมูล, ค่าผลรวมของข้อมูล, ค่าเฉลี่ ยของข้อมูล, และยังสามารถทราบถึ งค่าสู งสุ ด
และต่าสุ ดของข้อมูล โดยแสดงออกเป็ นรู ปของขั้นตอนการทางานของข้อมูล ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.7
ทั้งนี้ยงั สามารถแสดงรายละเอียดของแต่ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.8
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รู ปที่ 3.7 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากโปรแกรม Disco

รู ปที่ 3.8 แสดงรายละเอียดของแต่ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.2.4 กำรเลือกข้ อมูลทีต่ ้ องกำรใน Disco
หลังจากที่ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นจึงทาการเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการมาศึกษาและ
ทาการวิจยั ในขั้นตอนต่อไป จากรู ปที่ 3.9 จะเป็ นหน้าต่างของการใช้ตวั เลื อกในการกรองข้อมูลที่
ผูใ้ ช้งานต้องการ ซึ่ งจะมีเครื่ องมือช่วยในการกรองรู ปแบบของข้อมูล 6 รู ปแบบอยูท่ างด้านซ้ายมือ
ของโปรแกรม ดังในภาพที่ 3.10

รู ปที่ 3.9 หน้าต่างเมนูในการเลือกกรองข้อมูล

รู ปที่ 3.10 การเลือกใช้ตวั กรองทั้ง 6 รู ปแบบ
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3.2.5 กำรส่ งออกจำก Disco ไปยัง ProM 6.5.1
หลัง จากท าการเลื อกข้อมู ลที่ ตอ้ งการแล้ว ให้กดปุ่ ม Export ในโปรแกรม Disco เพื่ อนา
ออกเป็ นไฟล์สกุล XES (ProM 6) หากต้องการเพิ่มจุดEndpointสามารถกดเพิ่มเติมได้ในโดยการ
เลื อกใช้คาสั่ง Add endpoints ตามรู ปที่3.11 หลังจากนั้นจึงทาการนาออกไฟล์โดยใช้คาสั่ง Export
MXML File… เพื่อที่จะนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม ProM 6.5.1 ต่อไป ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.12

รู ปที่ 3.11 การเลือกใช้Add Endpoints

รู ปที่ 3.12 แสดงการนาออกเป็ นไฟล์สกุล XES (ProM 6)
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3.2.6 กำรนำข้ อมูลเข้ ำสู่ ProM 6.5.1
หลังจากที่ได้ไฟล์สกุล XES มาแล้วจึงทาการเปิ ดโปรแกรม ProM 6.5.1 ขึ้นมา และเลื อก
คาสั่ง import… เพื่อทาการเลื อกที่อยู่ของไฟล์ขอ้ มูลที่ จะทามาวิเคราะห์ ซึ่ งPromสามารถเลื อกใช้
ไฟล์ในการวิเคราะห์ได้หลายประเภท แต่ทางผูว้ จิ ยั จะใช้ไฟล์นามสกุล.xes ซึ่งเป็ นไฟล์ที่ได้จากการ
นาข้อมูลออกมาจากโปรแกรมDisco ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.13 และโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างที่ได้
ทาการนาเข้าข้อมูล ดังรู ปที่3.14

รู ปที่ 3.13 แสดงการนาเข้าข้อมูลในโปรแกรม ProM 6.5.1

รู ปที่ 3.14 หน้าต่างหลังจากการนาเข้าข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว
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เมื่อได้ทาการนาเข้าข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่ได้ทาการ
นาเข้าประมวลผลอีกครั้ง โดยกดใช้เครื่ องมือที่มีสัญลักษณ์รูปตา(View Resource) ตามรู ปที่3.15
จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์จากการใช้ View Resource ดังรู ปที่ 3.16

รู ปที่ 3.15 ปุ่ มคาสัง่ View Resource

รู ปที่ 3.16 ผลลัพธ์จากคาสั่ง View Resource
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3.2.7 กำรวิเครำะห์ และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Mine Transition System
อัลกอริ ทึม Mine Transition System นั้นเป็ นหนึ่ งในอัลกอริ ทึมของProm 6.5.1 ซึ่ งจะมาใช้
ในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั นี้ การเรี ยกใช้อลั กอริ ทึมต่างๆสามารถเลือกได้
จากคาสั่ง Use Resource ซึ่ งจะอยูท่ างด้านขวาของคาสั่ง View Resource ดังรู ปที่3.17

รู ปที่ 3.17 คาสั่ง Use Resource
หลังจากกดคาสั่ง Use Resourceแล้ว โปรแกรมจะนาเข้าสู่ หน้าต่างActions เพื่อทาการ
เลือกใช้อลั กอริ ทึม ให้ทาการเลือกใช้อลั กอริ ทึม Mine Transition System ตามรู ปที่3.18

รู ปที่3.18 การเลือกใช้อลั กอริ ทึม Mine Transition System
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ผลลัพธ์ของการประมวลผลจากข้อมูลที่ใช้กบั อัลกอริ ทึม Mine Transition System จะแสดง
ผลลัพธ์ออกมาในรู ปของของกระบวนการขั้นตอนการทางานดังรู ปที่ 3.19

รู ปที่3.19 ผลลัพธ์ของอัลกอริ ทึม Mine Transition System
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3.2.8 กำรวิเครำะห์ และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Analyze Transition System
หลังจากได้ผลลัพธ์ของการประมวลข้อมูลจากอัลกอริ ทึม Mine Transition Systemแล้วนั้น
จะนาไปสู่ ข้ นั การในการวิเคราะห์ข้ นั ถัดไปโดยจะสามารถแสดงได้ผลลัพธ์ได้อีก 2 รู ปแบบจาก 2
อัลกอลิ ทึมได้แก่ Analyze Transition System และ Animate Transition System การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ของทั้ง 2 อัล กอริ ทึ ม นั้ น จะใช้ ผ ลลัพ ธ์ จ าก Mine Transition System เป็ นพื้ น ฐานในการน ามา
ประมวลผลเพื่อแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ผลลัพ ธ์ที่ ได้จากอัล กอริ ทึม Analyze Transition System นั้นจะท าให้เห็ นถึ ง ขั้นตอนของ
กระบวนการและแสดงความคล่องตัวของการดาเนิ นงานว่ามีจุดหรื อขั้นตอนไหนที่มีความคล่องตัว
หรื อจุดไหนที่ความล่าช้าติดขัดที่จะส่ งผลกระทบต่อระยะเวลาของขั้นตอนในรับดับต่อไป โดยจะ
ใช้สีในการแทนค่าดังต่อไปนี้
สี ฟ้า : จะแสดงถึงความคล่องตัวสู ง
สี เหลือง : จะแสดงถึงความคล่องตัวในระดับปานกลาง
สี แดง : จะแสดงความความติดขัดเคลื่อนตัวช้า
ดังที่แสดงอยูใ่ นรู ปที่ 3.20 และยังแสดงสามารถแสดงค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
แต่ละขั้นตอนที่ทาการเลือกได้ ดังในรู ปที่ 3.21
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รู ปที่3.20 ผลลัพธ์ของ Analyze Transition System

รู ปที่ 3.21 แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3.2.9 กำรวิเครำะห์ และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Animate Transition System
Animate Transition System นั้ นจะแสดงผลลั พ ธ์ ก ารท างานออกมาในรู ปแบบของ
Animation ดังรู ปที่3.22 ที่จะแสดงขั้นตอนการไหลของ Caseแต่ละCase ที่ได้ทาผ่านกระบวนการ
ต่างๆตั้งแต่เริ่ มตนกระบวนการไปจนจบกระบวนการ หากมีการไหลที่ผิดพลาด อัลกอริ ทึมนี้ จะ
แสดงออกให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกิดขึ้น

รู ปที่ 3.22 แบบจาลองกระบวนการทางานของ Animate Transition System

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล จากบันทึ ก เหตุ การณ์ ก ารให้บริ การการรัก ษาของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทาให้ทราบผล ดังนี้
4.1 แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน จากอัลกอริ ทึม Mine Transition System
4.2 ผลของการใช้อลั กอริ ทึม Analyze Transition System
4.3 การจาลองขั้นตอนการทางานแบบเสมือจริ งด้วย Animate Transition System

38

4.1 แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพืน้ ฐาน จากอัลกอริทมึ Mine Transition
System
จากการน าบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ม าท าเหมื อ งกระบวนการจึ ง ได้ข้อ มู ล รายละเอี ย ดของ
กระบวนการการทางานของโรงพยาบาลที่เกิ ดขึ้ น จะพบว่ามีข้ นั ตอนเบื้องหลังการทางานเกิ ดขึ้ น
เช่น การบันทึกข้อมูลประวัติบุคคล การบันทึกผลการส่ งตรวจต่างๆ การปรับปรุ งข้อมูลบุคคล การ
แก้ไขข้อมูลการตรวจ การสั่งจ่ายยา การนัดหมาย ข้อมูลทางการเงิน เป็ นต้น ซึ่ งรู ปแบบเหตุการณ์
ของกระบวนการที่ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ น สามารถน าไปประกอบการตัด สิ น ใจในการแก้ไ ขขั้น ตอนให้ มี
ประสิ ท ธิ ภาพที่ ดียิ่ง ขึ้ นไป โดยท าให้เห็ นถึ ง มุ ม มองของแต่ล ะกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นโดยเริ่ ม ต้นจาก
จุดเริ่ มต้น และออกสู่ กระบวนการในแต่ละขั้นตอน ทาให้เห็นถึ งผลลัพธ์ที่ต่างกันออกไปในแต่ละ
กรณี ของการทากิจกรรม
ผลการการวิ เ คราะห์ จ ากปลั๊ก อิ น Mine Transition System ได้ แ สดงลัก ษณะขั้น ตอน
กระบวนการรักษาพยาบาลทั้งหมดที่ได้มีการเกิดขึ้น (รู ปที่ 4.1) เพื่อนาผลและแบบจาลองนี้ไปใช้
ในปลัก๊ อิน Analyze Transition System ต่อไป
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รู ปที่ 4.1 แบบจาลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน
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จากรู ป ที่ 4.1จะเห็ นภาพรวมของกระบวนการการท างานของโรงพยาบาล ซึ่ ง จะเห็ นได้ว่า เกิ ด
ขั้นตอนการเริ่ มการทางาน(Start) 4 รู ปแบบ การไหลเวียนของขั้นตอนการทางานโดยใช้สัญลักษณ์
ลูกศรในการบ่งชี้ ข้ นั ตอนการไหลเวียน ความถี่ที่เกิดขึ้นของการดาเนินการจะใช้ความหนาของเส้น
และสี ซ่ ึ งเป็ นตัวบ่งชี้ถึงความถี่ที่เกิดขึ้นในกระบวนการรักษาพยาบาล จึงทาให้เห็นได้วา่ มีข้ นั ตอนที่
เกิ ดขึ้นมีความถี่ มากเป็ นขั้นตอนหลัก และมีบางขั้นตอนที่มีความถี่ น้อยเกิ ดขึ้นซึ่ งทาให้เห็ นว่าใน
บางขั้นตอนมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ในบางกรณี

รู ปที่ 4.2 Mine Transition โดยการ Merge State With Identical Inflow
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4.2 ผลของการใช้ อลั กอริทมึ Analyze Transition System

รู ปที่ 4.3 ผลลัพธ์หลังจากใช้ Analyze Transition system
จากภาพแสดงถึ ง ขั้นตอนการกระท ากระบวนการเมื่ อมี ก าร Merge State With identical
Inflow ทาให้ผูท้ ี่ไม่เคยศึกษาการทางานของระบบงานหรื อที่มีความต้องการจะทราบขั้นตอนของ
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ระบบงานเห็นและเข้าใจภาพรวมของกระบวนการทางานที่เกิดขึ้นจริ งได้ง่ายขึ้น สามารถนาผลลัพธ์
ที่ได้ไปศึกษาแนวทางในการปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้ดียง่ิ ขึ้นไปได้อีก

รู ปที่ 4.4 ผลลัพธ์หลังจากใช้ Analyze Transition system
ด้วยการ Merge State With identical Inflow
จากรู ปที่ 4.3และ4.4 เป็ นการใช้ปลัก๊ อิน Analyze Transition system ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ระยะเวลาในการรอ เวลาที่เหลือ เวลาที่เสร็ จสิ้ น และประมาณการเวลาของแต่ละขึ้นตอน ซึ่ งแสดง
ให้เห็นได้มากกว่าการใช้ Mine Transition system ทาให้เห็นว่ามีความแตกต่างในการทางานและ
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สามารถชี้จุดของความล่าชาที่เกิดขึ้นในกระบวนการรักษาทาให้ผพู ้ ฒั นาโครงสร้างการทางานเห็น
และนาไปแก้ไขจุดบกพร่ องของความล่าช้าที่ได้มีการเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. Sojourn
2. Remaining
3. Elapsed
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รู ปที่ 4.5 การปรับค่าและตารางการอ่านค่าเวลาของ Analyze Transition System
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จากรู ปที่4.5 วงกลมด้านบนจะแสดงถึงการเรี ยกดูผลลัพธ์ของ Sojourn , Remaining และ Elapsed ว่า
หากทาการเรี ยกใช้เพื่อดูผลลัพธ์แล้ว เส้นสี ในแต่ละกิจกรรมนั้นใช้ลกั ษณะเวลาในการดาเนิ นการ
เป็ นอย่างไร ตั้งแต่การใช้เวลาในการทากิ จกรรมแบบปกติ(เวลามาตรฐาน)ไปจนถึ งการกิ จกรรม
อย่างล่าช้าซึ่ งจะแบ่งออกได้ 3 สี คือ
1.สี ฟ้า จะแสดงแทนค่าเวลาแบบปกติที่ใช้ในการทากิจกรรม
2.สี เหลือง จะแสดงแทนค่าเวลาแบบล่าช้าเล็กน้อยในการทากิจกรรม
3.สี แดง จะแสดงแทนค่าเวลาที่มีปัญหาล่าช้าอย่างมากในการทากิจกรรม
โดยเวลาในกระบวนการจะคิดเป็ น100 เปอร์ เซ็ นต์จากทั้งหมดและทาการเฉลี่ ยออกเป็ น3
ส่ วนตามจานวนสี ซึ่ งผูว้ ิเคราะห์ ส ามารถปรั บและตั้งค่ าอัตราของเปอร์ เซ็ นต์ใ นแต่ล ะสี ไ ด้ตาม
สถานการณ์ และความเหมาะสม ซึ่ งจะสามารถนาไปวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ค่ าเฉลี่ ยที่ ตรงกับ ความ
ต้องการของระบบนั้นๆ และในส่ วนของวงกลมด้านล่างโมเดลจาก รู ปที่4.5 นั้นจะเป็ นการสรุ ปค่า
ของเวลาทั้งหมดของแต่ละขั้นตอนของการทากิจกรรมนั้นว่ามีเวลาคงเหลือที่จะต้องทากิจกรรมนั้น
เท่าไร มีการใช้เวลาในการทากิจกรรมนั้นๆนานแค่ไหน และมีการใช้ค่าเฉลี่ยเท่าไร มีกิจกรรมไหน
ที่เกิดความล่าช้าจากปกติ ซึ่ งจะใช้ความถี่ของผูม้ าติดต่อเป็ นตัวชี้วดั ในการช่วยประมวลค่าเฉลี่ยของ
เวลาในกระบวนการ ซึ่ งสามารถนาข้อมู ลจากผลลัพธ์ ที่ ได้น้ ี มาเป็ นตัวช่ วยในการวิเคราะห์ เพื่ อ
พัฒนาระบบในส่ วนของกิจกรรมที่มีปัญหาได้
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4.3 การจาลองขั้นตอนการทางานแบบเสมือจริงด้ วย Animate Transition System
จากการใช้อลั กอริ ทึม Mine Transition System ประมวลผลขั้นตอนแล้วนั้น จะสามารถดู
ผลลัพ ธ์ ที่ เป็ นการจาลองขั้นตอนการท างานออกมาเป็ นภาพเคลื่ อ นไหวได้โดยการใช้ป ลั๊ก อิ น
Animate Transition System เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการใช้แ สดงผล ซึ่ งจะใช้ผ ลลัพ ธ์ อ้างอิ ง จาก Mine
Transition System
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รู ปที่ 4.6 การจาลองกระบวนการด้วย Animate Transition System
จากผลลัพธ์ ของ Animate Transition System จะเห็ นการจาลองภาพรวมขั้นตอนการทางานแบบ
เสมือนจริ งในรู ปแบบภาพเคลื่อนไหว ซึ่ งผลลัพธ์น้ ีจะทาให้ผศู ้ ึกษาระบบหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการดูภาพรวม
ของระบบเห็นภาพรวมของการทางานได้ชดั เจนขึ้นทาให้วเิ คราะห์การทางานได้ง่ายขึ้น มองเห็นถึง
ลัก ษณะการท างานที่ มี ค วามเป็ นจริ ง และเห็ น การไหลของการท างานในแต่ ล ะกิ จ กรรม ใน
โครงสร้ า งของกระบวนการที่ เกิ ดขึ้ นใน Event Log และเห็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่า งที่ มี ก าร
บันทึ กใน Event log ว่ามี ข้ นั ตอนอะไรบ้า งที่ ไ ด้มี การเกิ ดขึ้ นบ้าง มี รูปแบบของขั้นตอนไหนที่ มี
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ความถี่ เกิ ดขึ้นบ่อย และ ขั้นตอนไหนที่ มีความถี่ ที่เกิ ดขึ้นน้อย อันจะเป็ นผลที่ นาไปเพื่อวิเคราะห์
และพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดียง่ิ ขึ้นไปได้

รู ปที่ 4.7 การจาลองขั้นตอนการดาเนินงาน

บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ ก ษาข้อมู ล ของขั้นตอนการติ ดต่ อรั ก ษาพยาบาลโดยเริ่ ม จากการนา
ข้อมูลของการปฏิบตั ิงานในระบบของการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ ง เพื่อนามาศึกษา
รู ปแบบของกระบวนการด้วยอัลกอริ ทึม Mine Transition System , Analyze Transition System และ
Animate Transition System ท าให้ ท ราบถึ ง ขั้น ตอนการท างาน ระยะเวลาในขั้นตอนการท างาน
รู ปแบบของการทางาน เพื่อที่จะนาผลลัพธ์ที่ได้มาศึกษา และวิเคราะห์ในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
และย่นระยะเวลาของการดาเนินงาน
5.1 สรุ ป
จากการศึกษาข้อมูลขั้นตอนการติดต่อรักษาพยาบาล ด้วยกระบวนการ Process Mining ผูว้ ิจยั
พบว่ามี ส่วนช่ วยให้ผูว้ ิจยั เห็ นภาพรวมและลักษณะของระบบโรงพยาบาลที่ ชัดเจนขึ้ น มองเห็ น
ขั้นตอนที่มีความซ้ าซ้อนที่เกิ ดขึ้นภายในขั้นตอนการทางานของผูม้ าติดต่อ เกิดขั้นตอนที่มีรูปแบบ
ต่างไปจากแนวทางของขั้นตอนหลักที่ควรจะเป็ นซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ได้กาหนดไว้ต้ งั แต่แรก ดังจะ
เห็นได้จากลัพธ์ของการจาลองกระบวนการว่ามีบางกรณี ที่ได้มีการย้อนกลับไปเริ่ มทากระบวนการ
ใหม่ เช่น
-

ขั้นตอนของการเช็คประวัติและเวลานัดผูป้ ่ วย (t_order_order_date_time) เมื่อได้มีการ
ส่ งต่อไปสู่ ข้ นั ตอนการเริ่ มเข้าระบบการรั กษา (visit_begin_visit_time) แล้วนั้นได้มี
บางกรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารวนกลับ ไปสู่ ข้ ัน ตอนของการเช็ ค ประวัติ แ ละเวลานั ด ผู ้ป่ วย
(t_order_order_date_time) ซึ่ ง อาจเป็ นไปได้ว่า ผู ป้ ่ วยมี ก ารแจ้ง ข้อมู ล ผิดพลาดหรื อ
เจ้าหน้าที่ได้มีการส่ งต่อข้อมูลที่ผิดพลาดของผูป้ ่ วยไปยังขั้นตอนถัดไป จึงต้องมีการ
ส่ งกลับมายังขั้นตอนเช็คประวัติและเวลานัดผูป้ ่ วยอีกครั้ง

-

ขั้นตอนของการแก้ไขเวลานัดผูป้ ่ วย (visit_modify_date_time) มีการกลับไปทาการ
เริ่ มเข้าระบบการรักษา(visit_begin_visit_time)อีกครั้ง ซึ่ งอาจจะเป็ นผลมาจากการที่
ผูป้ ่ วยได้มีการบันทึกข้อมูลการรักษาและทาการนัด(visit_record_date_time)เพื่อที่จะ
ทาการนัดในครั้งถัดไปแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ทาการบันทึกข้อมูลตรวจพบว่ามีแพทย์ที่
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สามารถทาการรักษาให้ผปู ้ ่ วยได้ในวันนั้นเลย จึงทาการแก้ไขเวลานัดผูป้ ่ วย
(visit_modify_date_time) และส่ งกลับไปเข้าระบบการรักษา
(visit_begin_visit_time)อีกครั้ง

หรื อในบางกรณี ได้มีการข้ามขั้นตอนของกระบวนการ เช่น
-

-

เมื่ อได้มีก ารเริ่ มท าการติ ดต่ อ(Start) แล้วได้มี การข้ามไปยังจุ ดจบของกระบวนการ
(End)โดยไม่ได้มีการผ่านกิ จกรรมใดๆเลย ซึ่ งอาจผลอาจมาจากการยกเลิ กการรักษา
ของตัวผูม้ าติดต่อเอง
จากขั้นตอนการการเช็คประวัติและเวลานัดผูป้ ่ วย(t_order_order_date_time)แล้วมีการ
ข้ามไปทาขั้นตอนของการแก้ไข้เวลานัดผูป้ ่ วย(visit_modify_date_time) ซึ่ งอาจเป็ น
ความประสงค์ของตัวผูป้ ่ วยที่ ตอ้ งการเลื่ อนนัดแพทย์ หรื อในวันที่ ท าการติ ดต่อตัว
แพทย์ไม่สะดวกทาการรักษา

จากการน ารู ป แบบจ าลองของการท างานมาประมวลผลดู ค่ า เวลาการท างานในAnalyze
Transition System จะเห็ นได้ว่ามี ระยะเวลาของการดาเนิ นงานบางขั้นตอน และระยะเวลาการรอ
คอยของผูป้ ่ วยในบางขั้นตอนที่ใช้เวลานาน ซึ่ งอาจมาจากความไม่สอดคล้องกันของจานวนผูป้ ่ วย
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในขั้นตอนนั้นๆ ซึ่ งอาจเป็ นผลทาให้เกิดลักษณะการทางานที่เรี ยกว่า คอ
ขวด จึงทาให้เกิดการปฏิ บตั ิงานที่ล่าช้าและนามาซึ่ งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูท้ ี่มาทาการ
รั ก ษาที่ มี ต่ อ โรงพยาบาลก็ เ ป็ นได้ ซึ่ งหากใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการแบ่ ง สั ด ส่ ว นเวลาของ Analyze
Transition Systemก็จะสามารถช่วยในการคาดคะเนปริ มาณเวลาการรอคอยของทุกกิจกรรม ค่าเฉลี่ย
ที่ใช้เวลาทั้งหมดของแต่ละกิจกรรม มาเป็ นข้อมูลอ้างอิงเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผูม้ าติดต่อ
ว่ามีความรู ้สึกอย่างไรเกี่ยวกับระยะเวลาในการทากิจกรรมแต่ละขั้นตอนของโรงพยาบาล เพื่อนาไป
พัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการทางานให้มีความรวดเร็ วและแม่นยาขึ้น
5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูลของขั้นตอนการติดต่อรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ทาให้เห็นถึงปั ญหา
ของลักษณะกระบวนการที่มีความแตกต่างจากกระบวนการทางานพื้นฐาน ผลลัพธ์ปลายทางของ

51

แต่ละกิ จกรรมมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่ งทาให้เกิ ดรู ปแบบการทางานที่มีความไม่แน่นอน ซึ่ ง
จากระบบการทางานที่ไม่แน่ นอนนี้ อาจเป็ นสิ่ งที่ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้าต่อระยะเวลาของผูม้ าใช้
บริ การของโรงพยาบาล ผูว้ ิจยั จึ งขอเสนอแนะวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปั ญหานี้ คือ การ
ปรับปรุ งระบบการทางานในบางขั้นตอนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อลดกระบวนการการทางาน
ที่ซ้ าซ้อน ตรวจสอบข้อมูลของผูม้ าติดต่อรวมถึงจุดประสงค์ของการติดต่อให้มีความละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น คาดการณ์จานวนเจ้าหน้าที่ของแต่ละแผนก/หน่ วยงานให้มีความสอดคล้องกับค่าเฉลี่ ยของ
จานวนผูม้ าติดต่อ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของผูม้ าติดต่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และสามารถปรับ
ให้รองรับในกรณี ที่มีค่าเฉลี่ยของผูม้ าติดต่อที่มากขึ้นภายในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั
ขอเสนอให้มีการสอบถามข้อมูลของผูม้ าติดต่อให้มีความชัดเจน เก็บข้อมูลของผูม้ าติดต่อให้มีความ
ละเอียดยิง่ ขึ้นก่อนจะทาการส่ งไปสู่ ข้ นั ตอนกระบวนการรักษา
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