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บทที
บทนํา
. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ด้วยในปัจจุบนั ประเทศไทยมีแนวทางในการก้าวเข้าสู ้ Thailand 4.0 คือการนํานวัตกรรมมา
พัฒนากระบวนการทํางานเปลี ยนจากการทํามากได้น้อย เป็ นการทําน้อยได้มาก เพือให้เกิด การ
พัฒ นากระบวนการทํางานให้ดีขึนในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย และส่ วนที หนึ งที เราควรให้
ความสําคัญคือเรื องคุณภาพชี วิตและสุ ขภาพ การบริ การทางการแพทย์ ส่ วนแรกของการใช้บริ การ
โรงพยาบาลคือการให้บริ การผูป้ ่ วยนอก หรื อ OPD (Out-Patient-Department) คือผูป้ ่ วยนอกที เข้า
รับการรักษาโดยไม่ตอ้ งนอนรักษาตัวภายในโรงพยาบาลและสามารถกลับบ้านได้ในวันที เข้ารับ
การรักษา แต่ในการใช้บริ การมีหลายขันการในการให้บริ การอาจก่อให้เกิดระยะเวลาการรอคอย
เพือเข้ารับ การรักษาพยาบาล และด้วยมีการกําหนดมาตรฐานกระบวนการในการให้บริ การผูป้ ่ วย
นอก ในการนี ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าเทคนิ คการทําเหมืองกระบวนการ (Process Mining) เป็ นเทคนิ คทีจะ
ช่วยหาความสอดคล้อยกันของกระบวนการทํางานจริ งกับขันตอนทีถูกกําหนดขึน
การตรวจสอบความสอดคล้ อ ง (Conformance checking) เป็ นการตรวจสอบความ
สอดคล้องสั ม พัน ธ์ ข องเหตุ ก ารณ์ ที เกิ ด ขึ นจริ งที บัน ทึ ก ไว้ก ับ กิ จกรรมในรู ป แบบกระบวนการ
มาตรฐานทังสองอย่างมาทําการเปรี ยบเทียบกัน เป้ าหมายคือการค้นหาความสอดคล้อง และความ
แตกต่างระหว่างพฤติกรรมของแบบจําลองกับพฤติกรรมทีสังเกตได้ การตรวจสอบความสอดคล้อง
มีความเกียวข้องกับการจัดตําแหน่งและการตรวจสอบทางธุ รกิจ ตัวอย่างเช่นการบันทึกเหตุการณ์
ของธุ รกิจจากขันตอนแรกของกระบวนจนถึงขันตอนสุ ดท้ายของกระบวนการหลายๆ เหตุการณ์มา
ตรวจสอบ เพือหาการเบียงเบนทีไม่พึงประสงค์ซึงมีขอ้ บ่งชี ว่ามีพฤติกรรมในการทุจริ ตหรื อการ
ทํางานทีไม่มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนียังสามารถใช้เทคนิคการตรวจสอบความสอดคล้องในการวัด
ประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ธึม เพือการค้นหากระบวนการและซ่อมแซมโมเดล ทีไม่สอดคล้องกันกับ
ความเป็ นจริ ง
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งานวิจยั นี ได้น ําเสนอความสอดคล้องกันของการให้บ ริ การผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล
ชุมชนแห่ งหนึ งกับขันตอนการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกของสํานักการแพทย์กรุ งเทพมหานคร โดยการ
ใช้เทคนิ ค เหมื อ งกระบวนการ ด้ว ยอัล กอริ ทึ ม Petri net และ Conformance Analysis ผ่า นทาง
โปรแกรม Disco และ ProM เพือหาความสอดคล้องกันของกระบวนการการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกที
เกิดขึนจากแบบจําลองและกระบวนการทีค้นพบจริ ง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1.2.1 เพือหาความสอดคล้องของกระบวนการปฏิบตั ิงานจริ งกับขันตอนการให้บริ การตาม
ข้อกําหนด
1.2.2 เพือตรวจสอบหาการปฏิบตั ิงานทีไม่ตรงกับขันตอนทีกําหนด
1.2.3 เพือหาแนวทางการเพิมประสิ ทธิภาพของการให้บริ การผูป้ ่ วยนอก
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
1.3.1 สามารถนําผลการวิเคราะห์เพือหาความสอดคล้องของกระบวนการปฏิบตั ิงานจริ งกับ
ขันตอนการให้บริ การตามข้อกําหนด
1.3.2 ใช้ Software ในการจัดทําทังหมด 2 โปรแกรม คือ Disco และ PorM
1.3.3 ใช้ Petri net Model ในการสร้างแบบจําลองตามคู่มือการปฏิบตั ิงานการให้บริ การ
ผูป้ ่ วยนอก
1.3.4 ใช้ Conformance Analysis ในการแสดงผลลัพธ์ในขันตอนสุ ดท้าย
1.4 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.4.1 เหมืองกระบวนการ (Process Mining)
เหมืองกระบวนการ (Process Mining) คือ เทคนิคทีเกียวข้องกับการตรวจสอบกิจกรรมทาง
ธุ รกิ จ การบริ ห ารจัดการกระบวนการทางธุ รกิ จ ซึ งการพัฒนากระบวนการทางธุ รกิ จนัน การทํา
เหมื อ งกระบวนการ เป็ นการใช้ บ ัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ (Event log) ที เป็ นพื นฐานการทํา เหมื อ ง
กระบวนการ ทําให้สามารถมองเห็นกระบวนการทางธุรกิจทีชัดเจนขึนตังแต่ตน้ กระบวนการจนจบ
กระบวนการธุ รกิ จ ตรวจสอบความสอดคล้องกัน ของกระบวนการทํางานในแต่ละกิ จกรรมของ
ธุรกิจ และการปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้ดีขึน
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1.4.2 บันทึกเหตุการณ์ (Event Log)
บันทึกเหตุการณ์ คือ บันทึกของเหคุการณ์การทํากิจกรรมในระบบคอมพิวเตอร์ทีถูกบันทึก
ไว้ ที ทําให้ทราบถึ ง ลําดับ เส้น ทางการทํางาน และรู ้ ว่าใครเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิ จกรรมในกระบวนการ
ทํางาน ซึงสามารถนํามาเป็ นทรัพยากรในการวิเคราะห์กระบวรการทํางานได้
1.4.3 เพทริ เน็ต (Petri Nets)
เพทริ เน็ ต คื อ เป็ นกระบวนการในการสร้ า งแบบจําลองที เก่ า แก่ แ ละดี ที สุ ด ผ่านการ
แสดงผลทีเรี ยบง่าย โดยเป็ นการทําให้ขอ้ มูลบันทึกเหตุการณ์ เปลียนเป็ นโครงสร้ างเครื อข่าย โดย
การกระจายโทเค็นเพือสร้างแบบจําลองกระบวนการทํางานและกิจกรรมต่างๆ ทีเกิดขึนในขันตอน
การทํางาน
1.4.4 การตรวจสอบความสอดคล้อง (Conformance checking)
การตรวจสอบความสอดคล้องสัม พันธ์ ของเหตุก ารณ์ ทีเกิ ดขึ นจริ ง ที บัน ทึกกิ จกรรมใน
รู ปแบบกระบวนการมาตรฐาน กระบวนการ มาทําการเปรี ยบเทียบกัน เป้ าหมายคื อการค้นหา
ความสอดคล้อง และความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของแบบจําลองกับพฤติกรรมทีสังเกตได้ การ
ตรวจสอบความสอดคล้อ งมี ค วามเกี ยวข้อ งกับ การจัด ตําแหน่ ง และการตรวจสอบทางธุ รกิ จ
ตัวอย่างเช่นการบันทึกเหตุการณ์ของธุ รกิจจากขันตอนแรกของกระบวนจนถึงขันตอนสุ ดท้ายของ
กระบวนการหลายๆ เหตุการณ์ มาตรวจสอบ เพือหาการเบียงเบนทีไม่พึงประสงค์ซึงมีขอ้ บ่งชี ว่ามี
พฤติกรรมในการทุจริ ตหรื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี ยังสามารถใช้เทคนิ คการตรวจสอบความ
สอดคล้องในการวัดประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ธึม เพือการค้นหากระบวนการและซ่อมแซมโมเดลที
ไม่สอดคล้องกันกับความเป็ นจริ ง
1.4.5 Disco
Disco เป็ นเครื องมื อสําหรับ การทําเหมื องกระบวนการที สามารถใช้งานได้ง่าย ผูใ้ ช้ไ ม่
จําเป็ นต้องมีประสบการณ์ในการทําเหมืองกระบวนการ เหมาะกับผูเ้ ริ มต้น เหมาะกับไฟล์นามสกุล
.CSV, MXML, Audit Report และ FXL Disco เป็ นเครื องมือที ช่ วยจัดการกับ บัน ทึกเหตุ การณ์ ทีมี
ขนาดใหญ่และซับซ้อน
1.4.6 ProM
ProM (http://www.processmining.org) เป็ นซอฟต์แวร์ open source ที มีชุด ของเครื องมือที
ใช้ใ นการสนั บ สนุ น เทคนิ ค ในการทํา เหมื อ งกระบวนการที หลากหลายโดยการสนั บ สนุ น
สถาปั ตยกรรมแบบ Plug-in ทําให้นกั วิจยั สามารถเพิมอัลกอริ ทึมใหม่ๆเข้าไปเพิมเติมได้ ProM ใช้
ข้อมูลเข้าในรู ปแบบของ MXML, SA-MXML, หรื อ XES รุ่ นล่าสุ ดของ ProM อยูท่ ี version 6.8
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1.5 ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1.5.1 ทํา ให้ส ามารถเห็ นถึ งความสอดคล้องของมาตรฐานที ถู ก กําหนดการกระบวนการ
ทํางานทีเกิดขึนจริ งภายใต้ทรัพยากรทีมีอยูข่ องโรงพยาบาลชุมชน
1.5.2 ให้ทราบถึงกระบวนการของกิจกรรมการทํางานทีมีความถีมากทีสุ ดและการเวลาทีใช้
ทังในระหว่างการทํากิจกรรมและการรอคอย ร่ วมถึงเส้นทางของกิจกรรมทีเกิดขึน
1.5.3 ทําให้ทราบแนวทางการวิเคราะห์เพือไปประกอบการตัดสิ นใจในการเปลี ยนแปลง
ทางกระบวนการ การให้บริ การของแผนกผูป้ ่ วยนอก
1.6 การวางแผนโครงการ
ระยะเวลาขันตอนการดําเนินงานวิจยั เรื อง การวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลผูป้ ่ วย
นอกโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองกระบวนการ
ตารางที 1.1 ระยะเวลาขันตอนการดําเนินงาน
ปี 2561-2562
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จัดเตรี ยมบันทึกเหตุการณ์
ทดลองบนโปรแกรม
วิเคราะห์และศึกษา
ผลลัพธ์
จัดทําเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์

บทที
ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยทีเกียวข้อง
งานวิจยั นีเป็ นการศึกษาวิธีการทําเหมืองกระบวนการ เพือการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของข้อมูลกระบวนการทํางานของแผนกผูป้ ่ วยนอก ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที
เกียวข้องดังนี
2.1 แผนกผูป้ ่ วยนอก (Out Patient Department : OPD)
2.2 เหมืองกระบวนการ (Process Mining)
2.3 เพทริ เน็ต (Petri Nets)
2.4 การตรวจสอบความสอดคล้อง (Conformance checking)
2.5 การคํานวณค่า Fitness
2.6 Disco
2.7 ProM 6.6
2.8 งานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.1 แผนกผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD)
แผนกผูป้ ่ วยนอก (Out Patient Department : OPD) หมายถึง แผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อ ผูป้ ่ วยที
รั บ การรั กษาที คลิ นิ กหรื อโรงพยาบาล โดยไม่ต้องนอนพัก รักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะเป็ น
หน่วยงานแรกในการคัดครองผูป้ ่ วย ทําประวัติ และทําการรักษา ร่ วมถึงการให้คาํ ปรึ กษากับผูป้ ่ วย
นอก โดยจะแบ่งระบบการปฏิบตั ิงานหลัก ๆ ระบบงาน ดังนี
. ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก
. ระบบงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หน้ าทีความรับผิดชอบและกระบวนการปฏิบัติงาน
.ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย กระบวนหลัก ได้แก่
1.1 จุดบริ การเบ็ดเสร็ จ
- ผูร้ ับผิดชอบ เจ้าหน้าทีพยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าทีเวช-ระเบียน และเจ้าหน้าที
- หน้าทีความรับผิดชอบ ตรวจสอบเพือระบุตวั ตน โดยใช้บตั รประชาชน/ใบขับขี/Passport/
บัตรข้าราชการ/สู จิบตั ร, ตรวจสอบและอนุ มตั ิสิทธิ โดยการลงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล,
คัดแยกอาการและส่ ง ห้องตรวจตามอาการ, ค้นหาและส่งแฟ้มเวชระเบียนไปตามห้องตรวจ
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1.2 งานบริ การพยาบาลก่อนพบแพทย์
- ผูร้ ับผิดชอบ เจ้าหน้าทีพยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ
- หน้าที ความรับ ผิดชอบ ชังนําหนัก, วัด สัญญาณชี พ, ประเมิ น อาการตามความเร่ งด่วน,
ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนเข้าพบแพทย์, ลงบันทึกสัญญาณชีพ-นําหนักส่ วนสู ง-อาการ
สําคัญ-ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต-การผ่าตัด-ความเสี ยงการแพ้ยา-ประวัติการใช้สารเสพติด และให้
บัตรคิวผูป้ ่ วยเข้าพบแพทย์
1.3 งานบริ การตรวจรักษาและประเมินอาการ
- ผูร้ ับผิดชอบ แพทย์, ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ และพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาล-เทคนิค
- หน้าทีความรับผิดชอบ การตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค
1.4 งานบริ การพยาบาลหลังพบแพทย์
- ผูร้ ับผิดชอบ เจ้าหน้าทีพยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล และผูช้ ่วยเหลื อ
คนไข้
- หน้าทีความรับผิดชอบ ตรวจสอบคําสังการรักษา ลงบันทึกการวินิจฉัย ให้คาํ แนะนําใน
การปฏิบตั ิตวั การนัดครังต่อไป ให้คาํ แนะนําในการทําหัตถการ (ถ้ามี) การนัดครังต่อไป
1.5 ส่งตรวจเพิมเติมทางห้องปฏิบตั ิการงานชันสู ตรโรคกลาง
- ผูร้ ับผิดชอบ นักเทคนิคการแพทย์, เจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และ เจ้าหน้าทีธุรการ
- หน้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบ รั บ คํา ร้ อ งเจาะเลื อ ด, เจาะเลื อ ดและนํา ส่ ง สิ งส่ ง ตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ, ทําการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลทางระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
1.6 ส่งตรวจเพิมเติมรังสี วนิ ิจฉัย (ระยะเวลา นาที)
- ผูร้ ับ ผิดชอบ รังสี แพทย์, นักรังสี การแพทย์, เจ้าพนักงานรังสี การแพทย์, เจ้าหน้าที รังสี
เทคนิคการแพทย์, เจ้าหน้าทีธุรการ และคนงาน
- หน้าทีความรับผิดชอบ รับใบส่ งตรวจ พร้อมบัตรประชาชนหรื อบัตรผูป้ ่ วย ตรวจสอบ
เพื อระบุ ต ัว ผูป้ ่ วย ลงทะเบี ย นตรวจทางรัง สี , แนะนําผูป้ ่ วยเกี ยวกับ การเปลี ยนเสื อผ้า และถอด
เครื องประดับ, เรี ยกผูป้ ่ วยเข้าห้องตรวจรังสี วนิ ิจฉัย, จัดทําและถ่ายภาพรังสี , สร้างภาพรังสี บนฟิ ล์ม,
ตรวจสอบคุณภาพฟิ ล์ม, จัดฟิ ล์มเพือส่ งให้รังสี แพทย์อ่านผล (รายงานด่วน) หรื อ ส่ งให้ผปู้ ่ วย (ฟิ ล์ม
ด่วน), รายงานผลวินิจฉัยทางรังสี ทางระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล, เย็บผล จัดฟิ ล์ม-ผลใส่ ซอง
ฟิ ล์ม และลงทะเบียนยืมฟิ ล์ม-ส่งมอบให้ผปู ้ ่ วย
1.7 ส่งตรวจเพิมเติมส่ งปรึ กษาคลินิกอืน (ระยะเวลา นาที)
- ผูร้ ับผิดชอบ เจ้าหน้าทีพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
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- หน้าทีความรับผิดชอบ บันทึกส่งตรวจผูป้ ่ วยทางคอมพิวเตอร์
1.8 ส่งตรวจเพิมเติมรับเป็ นผูป้ ่ วยใน (ระยะเวลา นาที)
- ผูร้ ับ ผิดชอบ เจ้าหน้าที ประชาสัม พันธ์ , พยาบาลวิชาชี พ, เจ้าหน้าที พยาบาล, เจ้าหน้าที
บันทึกข้อมูล และผูช้ ่วยเหลือคนไข้
- หน้าทีความรับผิดชอบ รับใบจองห้อง, ตรวจสอบเตียงว่าง และลงทะเบียนผูป้ ่ วยตามหอ
ผูป้ ่ วย
1.9 ส่งตรวจเพิมเติมส่ งรักษาต่อ รพ.อืน
- ผูร้ ับผิดชอบ เจ้าหน้าทีประสานสิ ทธิ และพยาบาลวิชาชีพ
- หน้าทีความรับ ผิดชอบ ประสานกับพยาบาลศูนย์ Refer พร้อมใบสรุ ปประวัติการรักษา
ของแพทย์และข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนผูป้ ่ วย, ประสานโรงพยาบาลทีจะขอ Refer เมือได้รับ
การตอบรับ Refer พยาบาลหอผูป้ ่ วยหรื อพยาบาลห้องอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นทีต้องการ Refer ชี แจง
ผูป้ ่ วยและญาติให้ทราบเหตุผลทีจะส่ งผูป้ ่ วยไปรับษาต่อพร้อมเตรี ยมเอกสารใบ Refer ผล lab x-ray
และเอกสารบัต รประจําตัว ประชาชน ประสานศู น ย์น ํา ส่ ง (EMS) เพื อเตรี ย มความพร้ อ มของ
รถพยาบาลนําผูป้ ่ วยส่ งยังโรงพยาบาลทีระบุ
1.10 ห้องยา/การเงิน (ระยะเวลา ถึง นาที)
- ผูร้ ับผิดชอบ ห้องยา เภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม การเงิน เจ้าหน้าทีการเงิน
- หน้าทีความรับผิดชอบ ห้องยา รับใบสังยาหรื อใบนําทางจากผูป้ ่ วย, จัดลําดับคิวให้บริ การ
, คัดกรองความถูกต้องและความเหมาะสมในการสังยา, จัดทําฉลากยาและจัดยา, ตรวจสอบรายการ
ยาโดยเภสัชกร และส่ งมอบยาพร้อมให้คาํ แนะนําการใช้ยาโดยเภสัชกร การเงิน ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
และรับชําระค่าใช้จ่าย
1.11 กลับบ้าน
- ผูร้ ับผิดชอบ เจ้าหน้าทีเปลหรื อเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
2 ระบบงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีกระบวนการหลักสําคัญ ดังนี
. จุดบริ การเบ็ดเสร็ จ (รายละเอียดตาม ข้อ 1.1)
. งานบริ การพยาบาลก่อนพบแพทย์ (รายละเอียดตาม ข้อ 1.2)
. งานบริ การตรวจรักษาและประเมินอาการ (รายละเอียดตาม ข้อ 1.3)
. งานบริ การพยาบาลหลังพบแพทย์ (รายละเอียดตาม ข้อ 1.4)
. ส่งตรวจเพิมเติมทางห้องปฏิบตั ิการงานชันสู ตรโรคกลาง (รายละเอียดตาม ข้อ 1.5)
. ส่งตรวจเพิมเติมรังสี วินิจฉัย (รายละเอียดตาม ข้อ 1.6)
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.
.
.
.

ส่งตรวจเพิมเติมส่ งปรึ กษาคลินิกอืน (รายละเอียดตาม ข้อ 1.7)
ส่งตรวจเพิมเติมรับเป็ นผูป้ ่ วยใน (รายละเอียดตาม ข้อ 1.8)
ส่งตรวจเพิมเติมส่ งรักษาต่อ รพ.อืน (รายละเอียดตาม ข้อ 1.9)
ผูป้ ่ วยเสี ยชี วติ

กรณี ทีแพทย์วินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยเสี ยชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล พยาบาลห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
แจ้งทางสถานี ตาํ รวจ ทางตํารวจจะแจ้งแพทย์นิติเวชมาตรวจชันสู ตร เมือแพทย์นิติเวชชันสู ตรแล้ว
ลงความเห็นว่าเสี ยชีวติ ด้วยอาการของโรค แจ้งญาติรับทราบ และหากญาติไม่ติดใจสงสัยสาเหตุการ
เสี ยชีวิต ศพจะอยูใ่ นห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นจนครบ ชัวโมงจึงย้ายไปห้องนิรามัย แพทย์เขียนหนังสื อ
รับ รองการตายพยาบาลแนะนําญาติ จ่ายค่ารั ก ษาพยาบาลและรับ หนังสื อรั บ รองการตายที ห้อ ง
นิ รามัยแล้ว นําไปแจ้งเขต ลงข้อมูล รับ ใบมรณะบัตรจากเขตมารับ ศพที ห้องนิ รามัย กรณี แพทย์
นิ ติ เวชวิ นิ จ ฉั ย ว่า เป็ นศพคดี จะนํา ศพไปชั น สู ตรที สถาบัน นิ ติ เ วชโรงพยาบาลจุ ฬ าฯ หรื อ
โรงพยาบาลตํารวจ พยาบาลแนะนําญาติจ่ายค่ารักษา (กรณี ไม่มีสิทธิการรักษา) และไปติดต่อรับใบ
มรณะบัตรทีออกโดยแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาฯ หรื อโรงพยาบาลตํารวจ
กรณี ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ทีห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเสี ยชีวิตจากโรคของผูป้ ่ วยแพทย์
เขียนใบรับรองการตาย ศพอยูท่ ีห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นจนครบ ชัวโมงจึงส่ งต่อไปห้องนิ รมัย ญาติ
ติดต่อเหมือนกรณี เสี ยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล และถ้าแพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นศพคดี แจ้งสถานีตาํ รวจ
เพือติดต่อแพทย์นิติเวชมาตรวจชันสู ตร ส่ งศพไปชันสู ตรทีสถาบันนิ ติเวชโรงพยาบาลจุฬาฯ หรื อ
โรงพยาบาลตํารวจ
2.11 ห้องยา/การเงิน (รายละเอียดตาม ข้อ 1.10)
2.12 กลับบ้าน (รายละเอียดตาม ข้อ 1.11)
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แผนผังของกระบวนการมีสัญลักษณ์ทีใช้เพือแสดงถึงกิจกรรมทีดําเนินการ ทิศทางของการ
ปฏิบตั ิ การตัดสิ นใจ ฐานข้อมูลทีเกียวข้อง และรายงานเอกสารต่างๆ ซึ งมีคาํ อธิ บายสัญลักษณ์ทีใช้
ดังต่อไปนี ตามตารางที 2.1

สัญลักษณ์

คําอธิบาย
จุดเริ มต้นและสิ นสุ ดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบตั ิงาน
การตัดสิ นใจ (Decision)
ทิศทาง การเคลือนไหวของงาน
ทิศทางการนําเข้า ส่ งออกของเอกสาร

รายงาน ฐานข้อมูล ทีอาจจะเกิดขึน
ตารางที 2.1 คําอธิบายสัญลักษณ์
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กระบวนการปฏิบัติงานการให้ บริการผู้ป่วยนอก

รูปที . กระบวนการปฏิบตั ิงานการให้บริ การผูป้ ่ วยนอก
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แผนผังกระบวนการปฏิบตั ิงานการให้ บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

รูปที . แผนผังกระบวนการปฏิบตั ิงานการให้บริ การผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
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2.2 เหมืองกระบวนการ (Process Mining)
เหมืองกระบวนการ (Process Mining) คือ การทําเหมืองกระบวนการ เพือวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากบันทึกกระบวนการทํางาน หรื อประวัติการดําเนิ นงานในระบบการทํางานทีถูกบันทึกข้อมูลลง
ระบบสารสนเทศของกระบวนการทํางาน
จุด ประสงค์ข องการทําเหมื องกระบวนการ คื อ การศึ ก ษาสิ งที เกิ ด ขึ นจริ ง ในอดี ตเพื อ
วิเคราะห์สาเหตุทีเกิดขึนและแนวโน้มของสิ งทีจะเกิดขึนในอนาคต จากนันจึงนําไปประกอบการ
ตัดสิ นใจในการวิเคราะห์ถึงวิธีการทําให้กระบวนการไม่คลาดเคลื อน ลดความผิดพลาดทีเกิดขึ น
และเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานต่อไป
เป้ าหมายหลักของการทําเหมืองกระบวนการ คือ การค้นหาข้อมูลโดยอัตโนมัติจากบันทึก
กระบวนการทํา งานในฐานข้อ มู ล ที สามารถนํา มาใช้ ใ นการตรวจสอบการทํา งาน วิเคราะห์
กระบวนการ เพือพัฒนาและสนับสนุ นการดําเนินการของธุ รกิจ (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) การจัดเตรี ยมข้อมูลเพือจัดทําเหมืองกระบวนการ มีโครงสร้างดังรู ปที .3

รูปที . ตัวอย่างการทําเหมืองข้อมูล (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)
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จากรู ป ที 2.3 โครงสร้ า งการจัด เตรี ยมข้อ มู ล สํ า หรั บ การจัด ทํา เหมื อ งกระบวนการ
ประกอบด้วยข้อมูลทีเป็ นบันทึกในระบบสารสนเทศทีมีการใช้งานในชีวิตประวันของการทําธุ รกิจ
รวมถึงกระบวนการการดําเนิ นของธุ รกิจ เครื องมือทีใช้งาน โครงสร้ างองค์กร ซอร์ ฟแวร์ ทีใช้งาน
ในองค์กรธุ รกิจ รู ปแบบข้อมูล หรื อระบบจัดการฐานข้อมู ลทีใช้งาน ซึ งข้อมูลทังหมดนี เป็ นแหล่ง
เริ มต้น ของข้อมูล เพือจัด ทําเหมืองกระบวนการ ในกระบวนการจัด เตรี ยม เริ มต้น ด้วยการค้น หา
หรื อค้นพบ (Discovery) ศึ ก ษาความสอดคล้องของข้อมู ล (Conformance) การเพิมประสิ ท ธิ ภาพ
หรื อปรั บ ปรุ งรู ปแบบข้อ มู ล (Enhancement) การระบุ เงื อนไข หรื อวัต ถุ ป ระสงค์ (Specifies)
กํา หนดค่ าเงื อนไขการวิ เคราะห์ (Configures) ปรั บ เปลี ยนหรื อ แปลงข้อ มู ล ให้ ส ามารถนํา ไป
วิเคราะห์ ผ ล (Implements) และทํา การวิเคราะห์ (Analyzes) ซึ งข้อ มู ล ที ได้จ ากการจัด ทําเหมื อ ง
ข้อมูลเป็ นข้อมู ลเชิ งสรุ ปทีสามารถนํามาช่ วยในการตัดสิ นใจ หรื อตอบคําถามในเชิ งธุ รกิจให้กบั
ผูบ้ ริ หารได้ (Wil M.P. van der Aalst; Process Mining Discovery, Conformance and Enhancement
of Business Processes; 2012)
ลักษณะของเหมืองกระบวนการ ไม่จาํ กัดการค้นพบควบคุมการไหล การค้นพบของโมเดล
การประมวลผลจากบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ (Event log) นั นกระตุ ้น ความคิ ด ของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านและ
นักวิชาการ ดังนันการค้นพบการควบคุ มการไหลทีพบมักจะเป็ นส่ วนหนึ งที น่ าตื นเต้นที สุ ดของ
เหมืองกระบวนการอย่างไรก็ตามการทําเหมืองกระบวนการ ไม่ได้จาํ กัดอยูใ่ นการควบคุมการไหล
ของการค้น พบในอี ก ด้ านหนึ ง การค้น พบเป็ นเพี ย งหนึ งในสามรู ป แบบพื นฐานของ เหมื อ ง
กระบวนการ (ค้นพบตรงตามมาตรฐานและการเพิมประสิ ทธิ ภาพ) ในทางตรงกันข้ามของเขต คือ
ไม่จาํ กัดเฉพาะการควบคุมการไหลขององค์กร กรณีทีมุมมองและเวลายังมีบทบาทสําคัญ
การทําเหมืองกระบวนการไม่ได้เป็ นเพียงประเภทเฉพาะของเหมืองข้อมูล (Data mining)
การทําเหมืองกระบวนการสามารถมองเห็นเป็ น “การเชื อมโยงทีขาดหายไป” ระหว่างเหมืองข้อมูล
และรู ปแบบดังเดิมทีขับเคลือนด้วย BPM ข้อมูลส่ วนมากของเทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล นันไม่ใช่
การเป็ นศูนย์กลางทังหมด แบบจําลองกระบวนการ (Process models) ทีแสดงนัน อาจเกิดขึนพร้อม
กัน ซึ งหาที เปรี ยบเที ย บไม่ง่าย โครงสร้ า งข้อมู ล การทําเหมื องข้อ มู ล เช่ น ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจ และ
กฎระเบียบทีเกียวข้อง ดังนันความสมบูรณ์แบบชนิดใหม่ของแนวทางและขันตอนทีมีความจําเป็ น
การทําเหมืองกระบวนการไม่จาํ กัดเพียงการวิเคราะห์แบบออฟไลน์ เทคนิ คการทําเหมือง
กระบวนการ จะสกัดความรู ้จากข้อมูลเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ แม้วา่ ข้อมูล “การค้นพบ” จะใช้
ผลทีสามารถนํามาใช้กบั กรณี การทํางาน ยกตัวอย่างเช่น เวลาแล้วเสร็ จของคําสังซื อของลูกค้า การ
จัดการบางส่วนทีสามารถคาดการณ์โดยใช้แบบจําลองกระบวนการการค้นพบ
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เทคนิคการทําเหมืองกระบวนการสามารถทีจะดึงความรู ้จากบันทึกเหตุการณ์ ทัวไปทีมีอยู่
ในระบบสารสนเทศปั จจุบนั เทคนิคเหล่านี ให้ความหมายใหม่ทีจะค้นพบ ตรวจสอบและปรับปรุ ง
กระบวนการในความหลากหลายของโดเมน โปรแกรมควบคุมหลักทีใช้มีสองโปรแกรมประยุกต์
ในการวิเคราะห์การเติบโตทีน่าสนใจในการทําเหมืองแร่ เป็ นกระบวนการในอีกด้านหนึ ง และเมือ
เกิดเหตุการณ์ขึนจะถูกบันทึกไว้ จึงสามารถให้ขอ้ มูลรายละเอียดเกียวกับประวัติของกระบวนการ
ในทางตรงกัน ข้ามก็ มี ค วามจํา เป็ นในการปรั บ ปรุ ง และสนับ สนุ น กระบวนการทางธุ ร กิ จ ใน
สภาพแวดล้อมทีมีการแข่งขันและการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว คือ ประกาศนี ถูกสร้างโดยบังคับ
ใช้งาน IEEE การทํา Process Mining และมี จุ ด มุ่ งหมายที จะส่ งเสริ ม ในเรื องของการทํา Process
Mining
2.3 เพทริ เน็ต (Petri Nets)
เป็ นกระบวนการในการสร้างแบบจําลองทีเก่าแก่และดีทีสุ ด ผ่านการแสดงผลทีเรี ยบง่าย
โดยเป็ นการทําให้ขอ้ มูลบันทึกเหตุการณ์ เปลียนเป็ นโครงสร้างเครื อข่าย ซึ งถูกนํามาใช้ครังแรกใน
ปี
โดย Dr. Carl Adam Petri โดย เพทริ เน็ต (Petri Nets)เป็ นแบบจําลองทีถูกใช้แบบแพ่งหลาย
ในศาสตร์ ดา้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบและสาขาอืน ๆ อีกมากมายเพทริ เน็ต เป็ นการ
รวมกันของทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ ทีแสดงผลเป็ นกราฟิ กของพฤติกรรมแบบไดนามิก มุมมองเชิ ง
ทฤษฎี ข องเพทริ เน็ ตช่ วยให้ก ารสร้ างแบบจํา ลองและการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมของกระบวนการ
ทํางาน มีความแม่น ยํา ในขณะที การแสดงภาพกราฟิ กของเพทริ เน็ ต ทําให้ส ามารถมองเห็ นการ
เปลี ยนแปลงสถานะของแบบจําลองระบบได้ การรวมกันนี เป็ นเหตุผลหลักที ทําให้ Petri nets ถู ก
นํา ไปใช้ ส ร้ า งแบบจํา ลองต่ า งๆ เช่ น ระบบขับ เคลื อนเหตุ ก ารณ์ แ บบไดนามิ ก ของเครื อข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ (Ajmone Marsan, Balbo และ Conte 1986) ระบบการสื อสาร (Merlin and Farber
1976; Wang 2006), กระบวนการผลิตในโรงงาน (Venkatesh, Zhou และ Caudill 1994; Zhou และ
DiCesare 1989; Desrochers และ Ai-Jaar 1995) ระบบคําสั งและการควบคุ ม (Andreadakis and
Levis
) ระบบการคํา นวณแบบเรี ย ลไทม์ (Mandrioli และ Morzenti 1996; Tsai, Yang และ
Chang
) เครื อข่ายขนส่ ง (Landeghem และ Bobeanu
) และเวิร์ก โฟลว์ (Aalst และ Hee
2000;Lin, Tian และ Wei 2002)
เพทริ เน็ต เป็ นกราฟทีมี สองส่ วนประกอบด้วยกัน คือ ) สถานทีและ 2) ช่วงการเปลี ยน
ภาพโครงสร้างเครื อข่ายเป็ นแบบคงที แต่ภายใต้กฎการยิงโทเค็น ให้ไหลผ่านโครงสร้างเครื อข่าย
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สถานะของเพทริ เน็ต นันพิจารณาจากการกระจายโทเค็น ไปยังสถานที ต่างๆและเรี ยกว่า
การทําเครื องหมาย ในการทําเครื องหมายเริ มต้น ที แสดงในรู ป ที . มี เพี ยงโทเค็น เดี ยวเท่านัน
เริ มต้นเป็ นสถานทีทีทําเครื องหมายไว้เท่านัน
Petri net คือ triplet N = (P, T, F) โดยที
P คือเซตของสถานที จํากัด
T คือเซตการเปลียนแปลงทีแน่นอน เช่น P ∩T = ∅ และ F ⊆ (P × T) ∪
(T × P) คื อ ชุ ด ของส่ วนโค้ง กํา กับ เรี ยกว่า ความสั ม พัน ธ์ ข องการไหล Petri net ที ทํา
เครื องหมายเป็ นคู่ (N, M) โดยที N = (P, T, F) เป็ น Petri net และโดยที M ∈ B (P) เป็ นชุ ด แบบ
หลายชุดบน P เพือแสดงถึงการทําเครื องหมายของโครงสร้างเครื อข่าย โดยทีทําเครื องหมายทังหมด
จะแสดงเป็ น N เพทริ เน็ต แสดงรู ปที . สามารถทําเป็ นสมการได้ดงั ต่อไปนี:
P = {start,c1,c2,c3,c4,c5, end}, T = {a,b,c,d,e,f,g,h}, and F = (start,a),(a,c1),(a,c2),(c1,b),
(c1,c), (c2,d), (b,c3), (c,c3), (d,c4), (c3,e), (c4,e), (e,c5), (c5,f ), (f,c1),(f,c2), (c5,g), (c5,h), (g,
end),(h, end)}

รูปที . รู ปแบบเพทริ เน็ต
เครื องหมายที แสดงในรู ป ที 2.4 คือ [start] คือหลายชุ ดที มีโทเค็นเดียวเท่านัน พฤติกรรม
แบบไดนามิ ก ของเพทริ เน็ ต ที ทํา เครื องหมายไว้นั นถู ก กํา หนด โดยกฎการยิ ง ที เรี ย กว่า การ
เปลียนแปลงถูกเปิ ดใช้งานหากสถานทีอินพุต แต่ละแห่งมีโทเค็น การเปลียนทีเปิ ดใช้งานสามารถ
ยิงโทเค็นหนึ งอันจากแต่ละสถานที อินพุตและสร้างโทเค็น เดี ยวสําหรับแต่ล ะสถานที ออก ดังนัน
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การเปลียนแปลง a ถูกเปิ ดใช้งานที การทําเครื องหมาย [start] การยิงผลลัพธ์ในการทําเครื องหมาย
[c1, c2] โปรดทราบว่ามีการใช้ โทเค็นหนึ งตัวและโทเค็น สองตัวถู กสร้ างขึ น เมือทําเครื องหมาย
[c1, c2] การเปลียนแปลง a จะไม่เปิ ดใช้งานอีกต่อไป อย่างไรก็ตามช่วงการเปลียนภาพ b, c และ d
ได้เปิ ดใช้งานแล้ว จากการทําเครื องหมาย [c1, c2] การยิง b ทําให้เกิ ดการทําเครื องหมาย [c2, c3]
ทีนี d ยังคงเปิ ดใช้งาน แต่ b และ c ไม่ได้อีกต่อไป เนื องจากโครงสร้างวนรอบทีเกียวข้องกับ f จึงมี
ลําดับการยิงจํานวนมากทีเริ มต้นใน [start] และสิ นสุ ดใน [end] สมมติวา่ ตอนนีการทําเครื องหมาย
เริ มต้นคือ [start] การยิง a จะส่ งผลให้การทําเครื องหมาย [start, c1, c2] ทีเครื องหมายนียังคงเปิ ดใช้
งาน การยิงอีกครังทําให้ได้เครื องหมาย [start, c1, c2] การเปลี ยน a สามารถยิงได้ห้าครังติดต่อกัน
ส่ งผลให้เกิดการทําเครื องหมาย [c1, c2] โปรดทราบว่าหลังจากเปิ ดใช้งาน a, b, c และ d เป็ นครัง
แรกและสามารถยิงพร้อมกันได้
ในการทําให้ก ฎการยิงเป็ นทางการนันเราแนะนําสัญ ลัก ษณ์ สํา หรั บ ตํา แหน่ ง อิ น พุ ต –
เอาต์พุต และ สถานที – การเปลียนแปลง ให้ N = (P, T, F) เป็ น Petri net ขององค์ประกอบ P ∪ T
เรี ยกว่าโหนด โหนด x เป็ นโหนดอินพุตของโหนดอืน y ถ้าหากว่ามีเส้นทางจาก x ถึง y (เช่น, (x, y)
∈ F) โหนด x เป็ นโหนดเอาต์พุตของ y หาก (y, x) ∈ F เท่านัน สําหรับ x ∈ P ∪ T, • x = {y | (y,
x) ∈ F} และ x • = {y | (x, y) ∈ F} ในรู ปที . • c1 = {a, f} และ c1 • = {b, c}
2.4 การตรวจสอบความสอดคล้อง (Conformance checking)
เป็ นการตรวจสอบความสอดคล้อง และความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริ งทีบันทึ ก
ไว้กบั กิจกรรมในรู ปแบบกระบวนการมาตรฐานทังสองอย่างมาทําการเปรี ยบเทียบกัน เป้ าหมายคือ
การค้นหาความสอดคล้อง และความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของแบบจําลองกับพฤติ กรรมที
สังเกตได้ การตรวจสอบความสอดคล้องมีความเกียวข้องกับการจัดตําแหน่งและการตรวจสอบทาง
ธุ รกิ จ ตัว อย่างเช่ น การบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ข องธุ รกิ จจากขันตอนแรกของกระบวนจนถึ งขันตอน
สุ ดท้ายของกระบวนการหลายๆ เหตุ การณ์ มาตรวจสอบ เพือหาการเบียงเบนทีไม่พึงประสงค์ซึงมี
ข้อบ่งชี ว่ามี พ ฤติ กรรมในการทุจริ ตหรื อไม่มี ป ระสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี ยัง สามารถใช้เทคนิ ค การ
ตรวจสอบความสอดคล้องในการวัดประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ธึม เพือการค้นหากระบวนการและ
ซ่อมแซมโมเดลทีไม่สอดคล้องกันกับความเป็ นจริ ง
ในการตรวจสอบความสอดคล้องนัน ต้องทราบถึงแนวทางการดําเนินงานของธุ รกิจ เพือ
การสร้างแบบจําลองกระบวนการ และการบันทึกการทํางานตามกระบวนการดําเนินงานของธุ รกิจ
เพือค้นหาความเหมือนกันและความคลาดเคลือน การวิเคราะห์ดงั กล่าวอาจส่ งผลให้เกิดแนวทางใน
การดําเนินงานทีเหมาะสมทีสุ ดได้ ความคลาดเคลือนแบบอย่างอาจจะเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการ
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ทํางานของของผูป้ ฏิ บตั ิ ทีเบี ยงเบนไปเพือการให้บริ การกับ ลู กค้าได้ดีขึน หรื อเป็ นการจัดการกับ
สถานการณ์ทีไม่อาจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

รูปที . การตรวจสอบความสอดคล้อง: เปรี ยบเทียบพฤติกรรมทีสังเกตได้กบั พฤติกรรมจําลอง
2.5 การคํานวณค่ า Fitness
การหาปริ มาณค่า fitness เป็ นโมเดลการค้นหากระบวนการ สามารถแสดงพฤติกรรม
ทังหมดทีบันทึกเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง คะแนนสุ ดท้ายของค่า fitness คํานวณได้ตามรู ปที
𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝜎, 𝑁) =

1
𝑚
1
𝑟
1−
+ 1−
𝑐
2
𝑝
2

รู ปที 2.6 สู ตรคํานวณค่า fitness
โดยที

L

คือบันทึกเหตุการณ์

N

คือขันตอนกระบวนการทํางาน

𝜎 𝜖 𝐿 คือลําดับเหตุการณ์ของ L
𝑝

คือโทเค็นทีเกิดขึน

𝑐

คือโทเค็นทีใช้

𝑚

คือโทเค็นทีขาดหายไป

𝑟

คือโทเค็นทีเหลือ
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ถ้าค่า fitness เป็ น 1 คือบันทึกเหตุการณ์ทีสามารถเล่นซําตรงตามรู ปแบบกระบวนการทังหมด
ตัวอย่าง ของกระบวนการ ACHDFA ขันตอนแรกและขันทีสองซึงเป็ นขันตอนธรรมดาดัง
รู ปที .7

Start

H

รูปที 1.7 ขันตอนแรกของกระบวนการ ACHDFA
ในขันตอนทีสองการเปลียน A จะเริ มทํางานโทเค็นจากตําแหน่ง star จะถูกใช้ไปและ
โทเค็นทีตําแหน่ง c จะถูกสร้างขึน จากนันจึงสามารถเปลียนไปที B และ C ตามโมเดลของบันทึก
เหตุการณ์การเปลียน C ตามรู ปที 2.8

Start

H

รูปที .8 ขันตอนสองของกระบวนการ ACHDFA
ในขันตอนทีสามการเปลียนจาก C จะเริ มทํางานจากนันโทเค็นจากตําแหน่ง c1 จะถูกใช้
และโทเค็นสองตัวจะถูกสร้างเป็ น c2 และ c6 หลังจากนันจะเปิ ดใช้การเปลียน D และ G
ตามรู ปที 2.9
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m=0, r=0, c = 2, p = 4
Start

H

รูปที .9 ขันตอนสามของกระบวนการ ACHDFA
ในขันตอนทีสี การเปลียน D และ G จะเปิ ดใช้งาน แต่ตามการกระบวนการจะเป็ นการ
เปลียนเป็ น H การเปลียนไปที H จะต้องมีทาํ งานที G จากนันโทเค็นทีหายไปจะถูกบันทึกไว้ใน
ตําแหน่ง c6 และโทเค็นจะถูกสร้างขึนแทน c7 ดังรู ปที 2.10

Start

H

รูปที .10 ขันตอนทีสี ของกระบวนการ ACHDFA
ในขันตอนทีห้าการเปลียนไปที H จะเริ มทํางานและโทเค็นจะถูกใช้จากตําแหน่ง c
ในขณะทีโทเค็นต่อจะถูกสร้างขึนแทนที c8 ดังรู ปที 2.11

Start

H

รูปที .11 ขันตอนทีห้าของกระบวนการ ACHDFA
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ในขันตอนทีหกตามบันทึกเหตุการณ์จะเป็ นการเปลียนแปลงไปที D โทเค็นจากตําแหน่ง
c จะถูกใช้ไปและโทเค็นทีตําแหน่ง c จะถูกสร้างขึน ดังรู ปที 2.12

Start

H

รูปที .12 ขันตอนทีหกของกระบวนการ ACHDFA
ในขันตอนทีเจ็ดจะมีโทเค็นสองตําแหน่งในตําแหน่งคือ c3 และ c8 การเปลียนไปที F ถูก
เริ มทํางานโทเค็นถูกใช้ไปสองโทเค็นและโทเค็นถูกสร้างขึนแทนที c4 ต่อไปดังรู ปที .

Start

H

รูปที .13 ขันตอนทีเจ็ดของกระบวนการ ACHDFA
ในขันตอนทีแปดการเปลียนแปลงไปที A จะเริ มทํางานโทเค็นจากตําแหน่งที c จะถูกใช้
ไปและโทเค็นจะถูกสร้างขึนในตําแหน่ง End ดังรู ปที 2.14

Start

H

รูปที .14 ขันตอนทีแปดของกระบวนการ ACHDFA
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ในขันตอนสุ ดท้ายควรใช้โทเค็นในตําแหน่ง End โทเค็นจะถูกลบออกจากตําแหน่ง End
ดังรู ปที 2.15

Start

H

รูปที .15 ขันตอนสุ ดท้ายของกระบวนการ
การเล่นซํากระบวนการของบันทึกเหตุการณ์เสร็ จสิ นดังทีเราเห็นในรู ปที

ยังคงมีโทเค็น

หนึงรายการในตําแหน่ง c6 ซึ งหมายความว่าโทเค็นทีเหลือคือ 1 ในทีสุ ดโทเค็นจะได้รับการอัปเดต
ดังนี: m=1, r=1, c=8, p=8 สามารถแทนค่าในสมัครการดังนี

Fitness = . หมายความว่าแบบจําลองกระบวนการ สามารถเล่นซํา % ของพฤติกรรม
ทีสังเกตได้ของบันทึกเหตุการณ์ หากมีโทเค็นทีขาดหายไปและเหลืออยูใ่ นโมเดลมากกว่านีค่า
Fitness จะไม่ดี เมตริ กการคํานวณค่า Fitness จะคํานวณสําหรับการติดตามหนึงของบันทึก
เหตุการณ์
ตัวอย่างการคํานวนค่า Fitness ในการเล่นซําหลายกระบวนการทํางานบนรู ปแบบการ
ทํางานขันต้นได้ดงั นี
กระบวนการครังที σ= ABDEA จํานวนโทเค็นคือ m=0, r=0, c=7, p=7
กระบวนการครังที σ = ACDGHFA” จํานวนโทเค็นคือ m=0, r=0, c=9, p=9
กระบวนการครังที σ = ACGDHFA” จํานวนโทเค็นคือ m=0, r=0, c=9, p=9
กระบวนการครังที σ = ACHDFA” จํานวนโทเค็นคือ m=1, r=1, c=8, p=8
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กระบวนการครังที σ = ACDHFA” จํานวนโทเค็นคือm=1, r=1, c=8, p=8
จํานวนค่า Fitness ได้ทงนี
ั

𝑓(𝑀, 𝐿) =

51
1
51
1
1−
+
1−
= 0.9995
10666
2
10666
2

บันทึกเหตุการณ์และแบบจําลองกระบวนการมีความเหมาะสมเท่ากับ 0.995 หมายความว่า
บันทึกเหตุการณ์ มีค่าเบียงเบน 0.005 ในแบบจําลองกระบวนการ สามารถอธิบาย 0.005 ของ
พฤติกรรมทีสังเกตได้ รู ปที 2.16 แสดงโมเดลกระบวนการหลังจากการเล่นซําของบันทึกเหตุการณ์

รูปที 2.16 โทเค็นการในแบบจําลองแสดงข้อผิดพลาดในตําแหน่งผิดพลาด
โทเค็นจากแบบจําลองในรู ปที 2.16 แสดงข้อผิดพลาดในตําแหน่งผิดพลาด ตําแหน่ง c
แสดง “+51” ซึ งหมายความว่ามีโทเค็นเหลืออยู่ โทเค็น (r = ) และตําแหน่ง c ระบุ “ -51” ซึ ง
หมายความว่าการเปลียน H เกิดขึน ครังทีไม่ได้ใช้งาน
2.6 Disco
Disco คื อ เครื องมื อที ใช้งานง่ายสําหรั บ ผู เ้ ริ มต้น ในการทําเหมื อ งกระบวนการ มี ค วาม
เสถียรและประสิ ท ธิ ภาพของเครื องมือค่อนข้างสู ง โดยเพียงแค่น ําไฟล์ทีเป็ น CSV หรื อ Excel ใน
การเลือกกรณี ทีต้องการวิเคราะห์ และมีส่วนเสริ มตัวกรองภายในตัวโปรแกรมเพือใช้ในการจัดการ
บันทึกเหตุการณ์ทีเกิดขึน ภายในตัวโปรแกรมมีอลั กอริ ทึมหลักทังหมด 2 ตัว คือ Time Performance
และ Fuzzy Miner เพื อใช้ในการผลสรุ ป สถิ ติ และหาข้อ เท็ จ จริ ง จากของบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ใ น
กระบวนการทํางานทีเกิดขึนจริ ง เพือให้ได้ผลแสดงตามทีต้องการศึกษา
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หลัก จากการนํา เข้า ข้อ มู ล ในโปรแกรม Disco แล้ว นันจะประกอบด้ว ยมุ ม มองหลัก
มุมมองได้แก่ ) Map 2) Statistics 3) Cases
2.6.1 Map
เป็ นมุม มองที แสดงถึ ง Frequency และ Performance ในเหมื องกระบวนการจากสร้ างโม
เดน จากการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทีมีในภายหลังและเหล่านี เป็ นสิ งทีต้องการจริ งๆ ในการทํา
เหมืองกระบวนการทีเข้ามาเล่นตามรู ปแบบของเมนทอล โมเดล ก่อนทีจะอธิ บายโดยระบุอย่างน้อย
องค์ประกอบ : Case ID, Activity and Timestamp ตามรู ปที . Frequency ทีจะแสดงความถี จาก
การใช้ผใู้ ช้บริ การผ่านขันตอนการทํางานต่างๆ

รูปที . มุมมองทีแสดงถึง Frequency
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รูปที .18 มุมมองทีแสดงถึง Performance
จากรู ป ที 2.18 Performance จะเป็ นการแสองช่ ว งเวลาที ใช้บ ริ ก าร โดยที สามารถแสดง
ข้อ มู ล ตาม 1) แสดงระยะเวลาทังหมด (Total duration) 2) แสดงระยะเวลามัธ ยฐาน (Median
duration) 3) แสดงระยะเวลาเฉลีย (Mean duration) 4) แสดงระยะเวลา สู งสุ ด (Max. duration) 5)
แสดงระยะเวลา น้อยสุ ด (Min. duration)
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2.6.2 Statistics
มุม มองสถิ ติจะให้ ขอ้ มู ล ภาพรวมเพิมเติม และเมตริ กประสิ ท ธิ ภาพโดยละเอีย ดเกี ยวกับ
กระบวนการของคุณ ตามรู ปที .

รูปที 2.19 มุมมอง Statistics ในโปรแกรม Disco.
Overview information (1) ภาพรวมหลักเกียวกับมุมมองสถิติทีเลือก ตัวอย่างเช่ นสําหรับ
สถิติพืนฐานทีแสดงในรู ปที . คุณสามารถดูจาํ นวนเหตุการณ์และกรณี ทีอยูใ่ นชุดข้อมูลของคุณมี
กิจกรรมทีแตกต่างกันเท่าใด ระยะเวลาของค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี ยของเหตุการณ์ และกรอบเวลาทีได้
บันทึก
Performance charts (2) แผน ภู มิ ที ส ร้ า งไว้ล่ ว งห น้ า จํา นวน ห นึ งแส ดงภาพเมตริ ก
ประสิ ทธิภาพทีเกียวข้องสําหรับมุมมองสถิติปัจจุบนั สามารถส่ งออกแผนภูมิได้ตามทีอธิ บายไว้ใน
การส่ งออกแผนภูมิและตาราง
Detailed information (3) ในส่ ว นล่ า งของหน้ าจอสถิ ติ โ ดยละเอี ยดจะแสดงในรู ป แบบ
ตาราง ทุ ก ตารางใน Disco สามารถส่ ง ออกเป็ นไฟล์ .CSV เพื อประมวลผลข้อ มู ล เพิ มเติ ม ด้ว ย
เครื องมืออืน ๆ เช่น Excel หรื อ Minitab
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Global statistics (4) สถิติภาพรวมเกียวกับชุดข้อมูลทังหมด แต่ละกรณี และดูตามตัวแปร
Activity statistics (5) สถิติเกียวกับขันตอนกระบวนการต่างๆในชุดข้อมูลของคุณ
Resource statistics (6) สถิติเกียวกับบุคคลหรื อหน่วยขององค์กรในชุดข้อมูลของคุณ
Attribute statistics (7) สถิติเกียวกับแอตทริ บิวต์เพิมเติมทังหมด
Filtering (8) ตัว ควบคุ ม ตัว กรองบัน ทึ ก สําหรับ ชุ ดข้อ มู ล ปั จ จุ บ ัน สามารถเข้าถึ งได้จ าก
มุมมองการวิเคราะห์แต่ละมุมมอง ตัวกรองเป็ นสิ งสําคัญอย่างยิงในการเจาะลึกในแง่มุมเฉพาะของ
กระบวนการและเพือมุ่งเน้นการวิเคราะห์ของคุณ
Copy, Remove, and Export data set (9) สามารถคัดลอกชุดข้อมูล และลบ จากมุมมองการ
วิเคราะห์ ปั จจุบ นั ประมวลผลและชุ ดข้อมู ลสามารถส่ งออกผ่านปุ่ มส่ งออกนี ที มุม ล่างขวา กรณี
รู ปแบบต่างๆสถิติและแผนภูมิสามารถส่ งออกได้โดยตรงโดยคลิกขวาจากมุมมองสถิติ
2.6.3 Cases
มุ ม มอง Cases แสดงข้อ มู ล ดิ บ ให้คุ ณ เห็ น ถึ งปั ญ หาจะลงไปที ระดับ แต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ ที
เกิดขึนและได้ถูกบันทึกไว้ในกระบวนการเหมือนข้อมูล ตามรู ปที .20

รูปที 2.20 มุมมอง Cases ในโปรแกรม Disco.
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Complete log (1) เลือกรายการบันทึกทีสมบูรณ์ทางด้านซ้ายเพือดูรายการกรณี ทงหมดใน
ั
ชุดข้อมูลของคุณในคอลัมน์ทีสองทางด้านขวาโปรดดู (3) ตามรู ปที .
Individual variants (2) คุณสามารถเลือกตัวแปรแต่ละตัวในขณะทีตัวแปร แสดงลําดับ
กิจกรรมทีเฉพาะเจาะจง เฉพาะกรณีทีเป็ นไปตามลําดับกิจกรรมเดียวกันเท่านันทีจะแสดงใน
รายการกรณี และปั ญหาในคอลัมน์ทีสอง ( ) ตัวแปรจะเรี ยงตามความถีทีเกิดขึน
List of cases (3) รายการผูใ้ ช้บริ การ กรณี สําหรับบันทึกทังหมด ( ) หรื อตัวแปรทีเลือก ( )
Individual case (4) (5) (6) ในหน้าต่างหลักคุณสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับข้อมูล
รายบุคคลทีเลือกในปั จจุบนั ได้
Search (7) คุณสามารถค้นหากรณีเฉพาะหรื อค่าแอตทริ บิวต์
Filtering (8) ตัว ควบคุ ม ตัว กรองบัน ทึ ก สําหรับ ชุ ดข้อ มู ล ปั จ จุ บ ัน สามารถเข้าถึ งได้จ าก
มุมมองการวิเคราะห์แต่ละมุมมอง ตัวกรองเป็ นสิ งสําคัญอย่างยิงในการเจาะลึกในแง่มุมเฉพาะของ
กระบวนการและเพือมุ่งเน้นการวิเคราะห์ของคุณ
Copy, Remove, and Export data set (9) ชุ ดข้อมูลสามารถคัดลอกลบและส่ งออกได้จาก
มุมมองการวิเคราะห์ปัจจุบนั อ่านการคัดลอกชุดข้อมูลสําหรับรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการ
คัดลอกและการลบชุดข้อมูล แผนทีกระบวนการสามารถส่ งออกได้เช่นเป็ นไฟล์ PDF
2.7 ProM 6.6
ProM (http://www.processmining.org) เป็ นซอฟต์แวร์ open source ทีมีชุดของเครื องมือที
ใช้ใ นการสนั บ สนุ น เทคนิ ค ในการทํา เหมื อ งกระบวนการที หลากหลายโดยการสนั บ สนุ น
สถาปั ตยกรรมแบบ Plug-in ทําให้นกั วิจยั สามารถเพิมอัลกอริ ทึมใหม่ๆเข้าไปเพิมเติมได้ ProM ใช้
ข้อ มู ล เข้าในรู ป แบบของ MXML, SA-MXML, หรื อ XES รุ่ น ล่ าสุ ด ของ ProM อยู่ที version 6.9
โดยแบ่งส่ วนการทํางานเป็ น ส่วนดังนี ) Data Objects 2) Plugins 3) Visualizers ดังรู ปที .

รูปที 2.21 มุมมองการใช้งาน ProM
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2.7.1 Data Objects ข้อมู ล และแบบจําลองทังหมดแสดงเป็ นวัต ถุ โดยสามารถดู ตาม
Event Logs กับ Process Models โดยเฉพาะ Petri Nets และ BPMN Diagrams
2.7.2 Plugins จะเป็ นปลักอินสําหรับ การกรองบันทึกเหตุการณ์, การค้นพบกระบวนการ,
การตรวจสอบความสอดคล้อง และการปรับปรุ งโมเดล
2.7.3 Visualizers สําหรับการแสดงวิชวลไลเซอร์ โดยเฉพาะของ Event Logs, Petri Nets
และ BPMN Diagrams
2.8 งานวิจัยทีเกียวข้อง
2.8.1 กระบวนการจัดการข้ อมูลเพือใช้ วิเคราะห์ ผลด้ วยวิธีกระบวนการเหมื องข้ อมูล (The
process of data management for analyzing data process mining) (เอนก นามขั น ธ์ , เสาวภา
เมืองแก่น)
งานวิจยั ฉบับนีนําเสนอกระบวนการบริ หารและจัดการข้อมูลโดยการใช้วเิ คราะห์ผลด้วยวิธี
กระบวนการเหมืองข้อมูลเพือวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการการทํางานในระบบสารสนเทศ
ด้วยโปรแกรม DISCO หรื อ ProM ซึ งการส่ งข้อมู ลเข้าไปประมวลผลใน DISCO หรื อ ProM ต้อง
จัด รู ป แบบข้อมู ล ให้เหมาะสมในการประมวลผล ดังนันรู ป แบบข้อมู ล ที เหมาะสมง่ายต่ อการ
ประมวลผล ควรจัดให้อยูใ่ นรู ปแบบ CSV และในปั จจุบนั องค์การส่ วนใหญ่ได้นาํ ระบบสารสนเทศ
เข้ามาช่ วยสนับ สนุ น การดําเนิ น งานทางธุ รกิ จอย่างแพร่ ห ลายองค์การใดสามารถบริ หารจัดการ
ข้อมูลมหาศาล (Big data) ทางธุรกิจของตนเองได้ดี และ
สามารถวิเคราะห์จุดได้เปรี ยบ เสี ยเปรี ยบ หรื อแนวทางปรับกระบวนการการทํางานได้ถึง
ระดับ การทํางานเชิ ง พฤติ ก รรมโดยใช้ข ้อมู ล เชิ ง ประวัติ (Event logs) จะทําให้ อ งค์ ก ารมี ค วาม
ได้เปรี ยบและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรวมทังก้าวทันเทคโนโลยีทีเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ วหรื อ
ก้าวสู่ ยุค Thailand . ดังนันการจัดการข้อมูลให้เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ ผลจึงเป็ นจุดเริ มต้น ที
สํ าคัญ ผูว้ ิจ ัย จึง ได้ท ดลองเขี ย นชุ ด คํา สั ง SQL Command และ Visual Basic.Net พบว่าสามารถ
จัดเตรี ยมตามวิธีทีผูว้ ิจยั ทดลองได้ และนําไปใช้วิเคราะห์พบว่าคนหนึ งคน ในหนึ งวัน ใช้เวลาเดิ น
โดยเฉลี ยเท่ า ไร ใช้เวลาวิ งโดยเฉลี ยเท่ า ไร อยู่เฉย ๆ ใช้ เวลาเท่ า ไร และยัง สามารถทราบถึ ง
พฤติกรรมของผูใ้ ช้มือถือด้วยว่าส่ วนใหญ่มกั จะทํากิจกรรมใดในแต่ละวัน และนอกจากนี ผูว้ ิจยั ได้
ทดลองกับ ข้อมู ล กระบวนการขายสิ น ค้าชนิ ด หนึ งพบว่าวิธี ก ระบวนการเหมื องข้อ มู ล ดังกล่ าว
สามารถใช้ได้จริ ง
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ข้อเด่น ของงานวิจยั นี คือในบทความของงานวิจยั ฉบับนี ได้อธิ บายขันตอนการนําบันทึก
เหตุการณ์ ออกมาจากฐานข้อมู ลและนําข้อมู ลลงโปรแกรม DISCO เพื อวิเคราะห์ พฤติ กรรมของ
กระบวนการการทํางานในระบบสารสนเทศ
ข้อด้อยของงานวิจยั นี คือ วิธี ค่อนข้างยุ่งยากไม่เหมาะกับ ผูท้ ีเริ มต้น จึงจําเป็ นต้องให้ผูม้ ี
ประการณ์ในด้านการดูแลฐานข้อมูล เป็ นผูด้ ูแลในขันตอนการนําบันทึกเหตุการณ์ออกมาวิเคราะห์
2.8.2 การทําเหมื องกระบวนการเพือเพิมประสิ ทธิภาพให้ แก่ ศู นย์ ให้ บริการทางโทรศัพท์
ข อ ง ธ น า ค า ร ( Process Mining for Improvement of Customer Service Call Center in a
Commercial Bank) (ภูริเดช อาภาสั ตย์)
วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี นําเสนอเทคนิ คการทํา เหมื อ งกระบวนการเพื อเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการทํางานของศูนย์ให้บริ การทางโทรศัพท์ของธนาคาร โดยใช้ Event Log ของเหตุการณ์
ทีเกิดขึนจริ งในกระบวนการทํางานนํามาวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้ Fuzzy Miner Technique
ทําให้ท ราบถึ งกระบวนการทีแท้จริ งในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและพฤติกรรมของลูกค้าโดย
แสดงในรู ปแบบ Petri net จากนันทําการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการโดยเน้นในส่ วน
ของกระบวนการที มี ก ารทํา งานล้ม เหลวเป็ นหลัก โดยค้น หาถึ งความถี ที มี ก ารทํางานล้ม เหลว
ซําซ้อนที แสดงใน Fuzzy Miner Model เพือเสนอแนวทางในการแก้ไข ตลอดจนแสดงผลลัพ ธ์
ข้อมูลโดยใช้อลั กอริ ทึม Performance Analysis ทีง่ายต่อการเข้าใจโดยไม่จาํ เป็ นต้องมีความรู้ ความ
เชียวชาญด้านเทคโนโลยี
ข้อเด่น ของงานวิจยั นี คือในบทความของงานวิจยั ฉบับนี ได้อธิ บายขันตอนการนําบันทึก
เหตุ ก ารณ์ Event Log และนํามาประมวลผลในโปรแกรม DISCO เพื อวิเคราะห์ ท าํ งานล้ม เหลว
ซําซ้อนที แสดงใน Fuzzy Miner Model และแสดงผลอัลกอริ ทึม Performance Analysis ที ง่ายต่อ
การเข้าใจ
ข้อด้อยของงานวิจยั นี คืองานวิจยั นี มุ่นเน้นในส่ วนของกระบวนการทีมีการทํางานล้มเหลว
เป็ นหลัก อาจะลดล้ม เหลวหรื อซําซ้อนได้ แต่หากมี การขยายเพิมการวิเคราะห์ในกระบวนการที
ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กร จะเพิมประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กรได้
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2.8.3 การวิเคราะห์ กระบวนการเข้ ารับการรั กษาของผู้ป่วย OPD Case ในโรงพยาบาลแห่ ง
หนึ ง โดย Heuristics Miner (Analysis of the admitted OPD Case in a hospitals by Heuristics
Miner) (นางสาววิไลวรรณ เนียมศิโรรัตน์ )
งานวิจยั นี มี วตั ถุ ป ระสงค์ในการวิเคราะห์ ก ระบวนการเข้ารั บ การรั ก ษาของผูป้ ่ วยนอก
(OPD) โดยงานวิจยั นี ได้น ําอัลกอริ ธึม Heuristics Miner มาใช้ในการสกัดรู ปแบบการเดินทางของ
กระบวนการทํางานและค้นหางานทีสําคัญรวมถึงระยะเวลาทีใช้ในแต่ละขันตอนในการให้บริ การ
การรักษาทีบันทึกจากแฟ้ มบันทึกเหตุการณ์จริ ง ของโรงพยาบาลแห่ งหนึ งในประเทศไทย โดยใช้
เทคนิ ค เหมื อ งกระบวนการ (Process Mining) โดยโปรแกรม Disco และ ProM ในการสร้ า ง
แบบจําลองและอัลกอริ ธึม
ข้อเด่น ของงานวิจยั นี คือในบทความของงานวิจยั ฉบับนี ได้อธิ บายขันตอนการนําบันทึก
เหตุการณ์ออกมาจากแฟ้ มบันทึกเหตุการณ์ การจัดการรู ป แปลงข้อมูล และการส่ งออกข้อมูล เพือ
นําข้อมู ล ลงโปรแกรม Disco เพือวิเคราะห์ บ นั ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที เกิ ด ขึ น และการส่ งขอมู ลเพื อการ
วิเคราะห์อลั กอริ ธึม Heuristics Miner ในโปรแกรม ProM
ข้อด้อยของงานวิจยั นี คือขันตอนในการเก็บข้อมูลรวบรวมผลก่อนและหลังการดําเนินการ
ต้องทียังขาดผังขันตอนการทํางานเพือพัฒนาขันตอนการทํางานทีเหมาะสม

บทที
วิธีการดําเนินการวิจัย
จากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ งในประเทศไทย เป็ นข้อมูลกระบวนการรักษาผูป้ ่ วย OPD
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ปี
จํานวนผูใ้ ช้บริ การในช่วงเวลาดังกล่าว , กรณี จํานวน
การให้บริ การ , เหตุการณ์ รู ปแบบไฟล์ทีนําเข้าเป็ นไฟล์น ามสกุล .CSV ทีนําออกมาจาก
ฐานข้อมูลโดยตรงใช้เครื องมือที ประกอบงานวิจยั ทังหมด 2 ชนิ ดคือ Disco และ ProM 6.6 และมี
ขันตอนในการวิจยั ทังหมด 3 ขันตอน
3.1 เครื องมือทีใช้ ในงานวิจัย
3.1.1 Disco
3.1.2 ProM 6.6
3.2 ขันตอนการวิจัย
3.2. การนําเข้าข้อมูล
3.2.2 สร้างแบบจําลองข้อมูล
3.2.3 วิเคราะห์ความสอดคล้อง
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3.1 เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
3.1.1 Disco
Disco เป็ นเครื องมื อ สํ าหรั บ การทํา เหมื อ งกระบวนการที สามารถใช้งานได้ง่ายและมี
ประสิ ท ธิ ภาพสู งต่อการใช้งาน ผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องมีป ระสบการณ์ ในการทําเหมื องกระบวนการ
เหมาะกับผูเ้ ริ มต้น เพือการจัดการกับข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ทีมีขนานใหญ่และมีความซับซ้อน และ
ยังมีส่วนเสริ มในการช่ วยสรุ ปสถิติเบื องต้นภายในตัวโปรกแกรม เหมาะกับไฟล์นามสกุล .CSV,
MXML, Audit Report และ FXL Disco โปรแกรม Disco โดยสามารถดาวน์ โหลดได้ที เว็บ ไซต์
https://fluxicon.com/disco

รูปที 3.1 หน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรม Disco
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รูปที 3.2 หน้าแรกของโปรแกรม Disco

3.1.2 ProM 6.6
ProM เป็ นเครื องมื อ สําหรับการทําเหมืองกระบวนการระดับผูม้ ีพืนฐานถึงผูเ้ ชี ยวชาญ มีฟังก์ชนั ที
หลากหลายเพือการสนับสนุ นการทําเหมืองกระบวนการในรู ปแบบของปลักอินที ได้จากนักวิจยั
และนักพัฒนาได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาโปรแกรมขึน โดยมีปลักอินเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ของบันทึกเหตุการณ์ เหมาะกับไฟล์นามสกุล MXML โปรแกรม ProM โดยสามารถดาวน์โหลดได้
ทีเว็บไซต์ http://www.promtools.org/doku.php

รูปที 3.3 หน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรม ProM 6.6
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รูปที 3.4 หน้าแรกของโปรแกรม ProM 6.6
3.2 ขันตอนการวิจัย
3.2.1 การนําเข้ าข้อมูล
ได้ขอ้ มู ลจากโรงพยาบาลชุ มชนแห่ งหนึ งในประเทศไทย เป็ นข้อมู ลกระบวนการรักษา
ผูป้ ่ วย OPD ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ปี
จํานวนผูใ้ ช้บริ การในช่วงเวลาดังกล่าว ,
กรณี จํานวนการให้ บ ริ การ , เหตุก ารณ์ จากกระบวนการทํางาน กิ จกรรม จากการ
บันทึ กเหตุ การณ์ กระบวนการทํางานต่าง ๆ ออกจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลโดยส่ งออก ข้อมูลใน
รู ป แบบ file .CSV โดยการนําบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ เข้าสู่ โปรแกรม Disco โดยการกดปุ่ ม Open File
ด้านซ้ายบนและเลือกบันทึกเหตุการณ์ (.CSV) ดังรู ปที 3.5
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รูปที 3.5 นําบันทึกเหตุการณ์เข้าสู่ โปรแกรม Disco
3.2.2 ชีเฉพาะประเภทข้อมูล
หลักจากสกัดข้อมูลทําให้สามารถหาข้อมูลเชิ งลึกและเส้นทางของการทํางาน จําเป็ นจะต้องชีเฉพาะ
ประเภทข้อมูลเพือให้เหมาะสมต่อการทําเหมืองข้อมูล โดยตารางการชี เฉพาะประเภทของข้อมูลดัง
ตารางที 3.1
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ตารางที 3.1 ตารางการชีเฉพาะประเภทของข้อมูล
ชือฟิ ลด์ขอ้ มูล
VN
Doctor
Dtime
Activity

คําอธิบาย
หมายเลขเหตุการณ์
รหัสประจําตัวแพทย์
วันและเวลาทีเข้ารับการ
บริ การ
ชนิดของการให้บริ การ

ประเภทข้อมูล
Case ID
Resource
Timestamp
Activity

จากนันนําเข้าข้อมูลในโปรแกรม โปรแกรมจะทําการสร้างแบบจําลองทีสามารถแสดง
ความถีและประสิ ทธิภาพของเวลาและข้อมูลทางสถิติเบืองต้นดังรู ปที รู ปที . และ รู ปที .
จากนันส่ งออกการบันทึกเหตุการณ์ในรู ปแบบของ file .XES เพือนําไปวิเคราะห์ต่อด้วยโปรแกรม
ProM . ต่อไปดังรู ปที 3.8
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รูปที .6 แบบจําลองความถีและประสิ ทธิภาพของเวลาทีได้จากโปรแกรม Disco
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รูปที .7 ข้อมูลสถิติเบืองต้นทีได้จากโปรแกรม Disco

รูปที .8 การส่ งออกบันทึกเหตุการณ์เพือนําไปใช้กบั โปรแกรม ProM

3.3 สร้ างแบบจําลอง
จากข้อมูลคู่มือการปฏิบตั ิงานการให้บริ การผูป้ ่ วยนอก ของสํานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานครได้
มีการกําหนดขันตอนและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานการให้บริ การผูป้ ่ วยนอก[6] ดังรู ปที รูปที .9
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รูปที .9 แผนผังกระบวนการปฏิบตั ิงานการให้บริ การผูป้ ่ วยนอก
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จากการขันตอนดัง กล่ า วนํา มาวิ เคราะห์ และแปลงตารางข้อ มู ล file .CSV เพื อสร้ า ง
แบบจําลองกระบวนการทํางาน ดังรู ปที 3.10

รูปที 3.10 บันทึกเหตุการณ์ จากแบบจําลองมาตรฐาน
จากนันนํา file .CSV เข้าโปรแกรม Disco 2.0.0 เพื อสร้ า งแบบจําลองกระบวนการทํางาน และ
ระยะเวลาทีใช้ในแต่ละกิจกรรมดังรู ปที 3.11 และ รู ปที 3.12
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รู ปที 3.11 แบบจําลองความถีและประสิ ทธิภาพของเวลาทีได้จากแบบจําลองมาตรฐานโดย
โปรแกรม Disco

รู ปที 3.12 ข้อมูลสถิติเบืองต้นทีได้จากแบบจําลองมาตรฐานโดยโปรแกรม Disco
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และจากนันส่ ง ออกแบบจําลองที สร้ างได้ใ นรู ป แบบของfile .XES เพื อนํา ไปวิเคราะห์ ต่อ ด้ว ย
โปรแกรม ProM . ต่อไปดังรู ปที 3.13

รูปที 3.13 การส่ งออกบันทึกเหตุการณ์เพือนําไปใช้กบั โปรแกรม ProM
3.4 วิธีการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
1. นําเข้าข้อมูลทีได้จากการสร้างแบบจําลองfile .XES ในโปรแกรม ProM 6.6 จากนันทํา
การเลือกอัลกอริ ทึม Mine Petri net with inductive Miner ดังรู ปที 3.14

รูปที 3.14 การกําหนดอัลกอริ ทึม Inductive Visual Miner เพือสร้าง Petri net ในโปรแกรม ProM
ห ลั ง จ าก ผ่ า น อั ล ก อ ริ ทึ ม Mine Petri net with inductive Miner จ ะ ไ ด้ Petri net ที เป็ น
แบบจําลองกระบวนการดําเนินกิจกรรมการบริ การผูป้ ่ วยนอก ดังรู ปที 3.15
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รูปที 3.15 Petri net แบบจําลองกระบวนการมาตรฐาน
ต่อไปนําเข้าข้อมูล file .XES ของข้อมูลทีทําการเก็บรวบร่ วมจากการดําเนินการการบริ การ
ผู ้ป่ วยนอกของของโรงพยาบาล ในอั ล กอริ ทึ ม Replay a Log on Petri Net for Conformance
Analysis โดยที นําเข้าข้อมู ล ส่ วนคือ ) Petri net แบบจําลองกระบวนการดําเนิ น กิ จกรรมการ
บริ การผูป้ ่ วยนอก ) ข้อมูลการดําเนินการการบริ การผูป้ ่ วยนอกของของโรงพยาบาล ดังรู ปที 3.16
จึงได้ผลการวิเคราะห์ผลความสอดคล้องกันของกระบวนการการบริ การผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล
เมือเทียบกับแบบจําลองทีสร้างขึน ดังรู ปที 3.17

รูปที 3.16 การกําหนดอัลกอริ ทึม Replay a Log on Petri Net for Conformance Analysis ใน
โปรแกรม ProM

รู ปที 3.17 Model หลังการใช้อลั กอริ ทึม Replay a Log on Petri Net for Conformance Analysis
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บทที
ผลการวิจยั
ผลการศึ ก ษาในการวิจ ยั ครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พือหาความสอดคล้องของกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานจริ งกับขันตอนการให้บริ การตามข้อกําหนด โดยใช้อลั กอริ ทึม Replay a Log on Petri
Net for Conformance Analysis และเพือตรวจสอบหาการปฏิบตั ิงานจริ งในการให้บริ การผูป้ ่ วยนอก
ของโรงพยาบาลชุมชุนแห่งหนึ งกับขันตอนทีกําหนดการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกของสํานักการแพทย์
กรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นแนวทางการในการเพิมประสิ ทธิภาพของการให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยนอก
จากการนํา เข้า ข้อ มู ล บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ก ระบวนการทํา งานให้ บ ริ การผู ้ป่ วยนอกของ
โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึงนันทําให้ผวู้ จิ ยั ทราบถึงข้อมูลสถิติเบืองต้นดังรู ปที .

รูปที . ข้อมูลสถิติเบืองต้นทีได้จากโปรแกรม Disco

,

จากรู ปที . จากบันทึกเหตุการณ์ มีเหตุการณ์ทีเกิดขึน , เหตุการณ์ มี ผูใ้ ช้บริ การ
คน มีขนตอนดํ
ั
าเนินการ ขันตอน มีค่าเฉลียในระยะเวลาการใช้บริ การ ชัวโมง นาที
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รูปที 4.2 แบบจําลองความถีทีได้จากโปรแกรม Disco
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รูปที 4.3 แบบจําลองของเวลาในแต่ละขันตอนทีได้จากโปรแกรม Disco
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จากรู ปที . และรู ปที . เป็ นแบบจําลองความถี ของกระบวนการการให้บริ การผูป้ ่ วย
นอกโดยทีจะทราบถึงขันตอนทีมีความถี ในการเกิดเหตุการณ์มากทีสุ ดดังนี Start service -> Start
getting patient information -> Finish getting patient information -> Start doctor treatment ->
Completed doctor treatment -> Take medicine -> Save receipts โดยทีผูใ้ ช้บริ การเฉพาะ ขันตอน
นีติดเป็ นร้อยละ . จากผูเ้ ข้ารับบริ การผูป้ ่ วยนอกทังหมด หรื อคิดเป็ น
เหตุการณ์ ดังรู ปที
4.4 และ Save receipts -> Order LAB จะเป็ นช่วงเวลาทีนานทีสุ ดคือ ชัวโมง นาที

รู ปที . รู ปแสดงเหตุการณ์ทีมีผใู ้ ช้งานมาทีสุ ด
ผลการวิเ คราะห์ ที ได้ หลัง จากการนํา ข้อ มู ล กระบวนการให้บ ริ การผูป้ ่ วยนอก และ
แบบจําลองทีกําหนด เข้าในอัลกอริ ทึ ม Replay a Log on Petri Net for Conformance Analysis ทํา
ให้ ) เส้นทาง (Transitions) จากจุดเริ มต้นถึ งจุดสิ นสุ ดทีความเกิดขึนมากทีสุ ดจะผ่านกระบวนการ
ดังนี Start service -> Start getting patient information -> Finish getting patient information -> Start
doctor treatment -> Completed doctor treatment -> Save receipts 2) กระบวนการให้ บ ริ การ
(Places) ขันตอนทีมีสีเข้มแสดงถึ งความถีในการการผ่านกระบวนและเดินทางออกจากขันตอนตาม
แบบจําลอง จากรู ปที 4.5

รู ปที 4.5 Model หลังการใช้อลั กอริ ทึม Replay a Log on Petri Net for Conformance Analysis
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โดยทีจะเห็นได้ว่า กระบวนการ Save receipts เป็ นกระบวนการทีมีการเบียนเบนการจาก
แบบจําลองมากทีสุ ด โดยที มีความเหตุการณ์ ทีผ่านกระบวนการนี ,
เหตุ ก ารณ์ เ บี ย นเบนจากกระบวนการนี และมี

เหตุการณ์ โดยทีมี 1,

เหตุ ก ารณ์ ที ผ่า นตรงตามแบบจํา ลอง

เหตุการณ์ ดังรู ปที 4.6 และเมือดูทีจุด Sink ก็จะเห็นว่า มี ,

เหตุการณ์ทีมีการผ่าน กระบวนการ

Take Medicine ก่อนซึ งเป็ นเป็ นขันตอนทีควรจะเกิดขึนภายหลัง Save receipts ตามแบบจําลองดัง
รู ปที .

รูปที .6 แสดงค่าในความสอดคล้องในกระบวนการ Save receipts
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รูปที . แสดงค่าภายใน Sink
โดยสรุ ปความสอดคล้องกันระหว่างกระบวนการให้บริ การจริ งของโรงพยาบาลกับ
แบบจําลองมีค่า Trace Fitness = 0.83 ดังรู ปที .8 ซึ งหมายถึงค่าความสอดคล้องกันของข้อมูลทีเกิด
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กระบวนการให้บริ การจริ งกับแบบจําลองมาตรฐานทีสร้างขึนอันจะนันไปสู่ การปรับปรุ ง
กระบวนการทํางานให้มีระบบตามมาตรฐานยิงขึน

รูปที . ค่าสถิติจากอัลกอริ ทึม Replay a Log on Petri Net for Conformance Analysis

บทที
สรุ ปอภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์ความสอดคล้องกันของกระบวนการให้บริ การผูป้ ่ วย
นอกของโรงพยาบาลชมชุมแห่งหนึงในประเทศไทย กับกระบวนการการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกตาม
คู่มือการปฏิบตั ิงานมาตรฐานการรักษาของสํานักการแพทย์กรุ งเทพมหานคร โดยใช้เทคนิค Process
mining ด้วยอัลกอริ ทึม Conformance Analysis ผ่านทางโปรแกรม Disco และ ProM
โดยมีขนตอนในการดํ
ั
าเนิ นการดังต่อไปนี ) สร้างแบบจําลองของจากคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ให้ อ อกมาในรู ปแบบ Petri net ) นํ า ข้ อ มู ล ที เก็ บ จากการให้ บ ริ การผู ้ป่ วยนอกจริ งมาทํ า
Conformance Analysis กับแบบจําลองทีสร้าง ) สรุ ปและวิเคราะห์ผล
5.1 สรุป
จากผลการวิจยั ทําให้คน้ พบกระบวนการการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกทีในขันตอนทีมีความถี
มากที สุ ดคือ Start service -> Start getting patient information -> Finish getting patient information
-> Start doctor treatment -> Completed doctor treatment -> Save receipts ก ระ บ ว น ก าร Save
receipts เป็ นกระบวนการทีมีการเบียนเบนการจากแบบจําลองมากทีสุ ด โดยที มีความเหตุการณ์ ที
ผ่านกระบวนการนี ,

เหตุการณ์ โดยทีมี 1,

เหตุการณ์ทีผ่านตรงตามแบบจําลอง

เหตุการณ์เบียนเบนจากกระบวนการนี และมี

เหตุการณ์ ตามรู ปที .
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รูปที . แสดงค่าในความสอดคล้องในกระบวนการ Save receipts
และเมือดูทีจุด Sink ก็จะเห็นว่า มี ,

เหตุการณ์ทีมีการผ่าน กระบวนการ Take Medicine ก่อน

ซึ งเป็ นเป็ นขันตอนทีควรจะเกิดขึนภายหลัง Save receipts ตามแบบจําลองดังรู ปที .

รูปที . แสดงค่าภายใน Sink
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ความสอดคล้องกันระหว่างกระบวนการให้บริ การจริ งของโรงพยาบาล กับแบบจําลองมีค่า
Trace Fitness = 0.83 ดังรู ปที . ซึ งหมายถึง ค่าความสอดคล้องกันของข้อมูลทีเกิดกระบวนการ
ให้บริ การจริ งกับแบบจําลองมาตรฐานทีสร้างขึน อันจะนันไปสู่ การปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้
มีระบบตามมาตรฐานยิงขึน

รูปที . ค่าสถิติจากอัลกอริ ทึม Replay a Log on Petri Net for Conformance Analysis
5.2 ข้ อเสนอแนะ
เพือให้การทํางานเป็ นไปตามเวลาตามมาตรฐานการให้บริ การผูป้ ่ วยนอก ควรมีการเพิ ม
บุคคลกร ในกระบวนการนันกล่าวเพือลดภาระการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ และลดเวลา
การทํางานให้ขนตอนนั
ั
นให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนดจากภาครัฐ ส่ วนขันตอนการทํางานทีมี
การเบียนเบนจากขันตอนมากที สุ ดคื อ Save receipts ส่ วนหนึ งอันเนื องมาจาก ผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ ง
จ่ายเงินในวันทีเข้ามารับการรักษาซึ งได้แก่ผูร้ ับบริ การทีอยูใ่ นโครงการประกัน สุ ขภาพถ้วนหน้า,
สวัสดิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม, สิ ทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อสวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอืนทีรัฐจัดให้ รวมถึงผูร้ ับบริ การทีมีประกัน
สุ ขภาพ เป็ นต้น หากมีการปรับปรุ งขันตอนการทํางาน และลดเวลาในการให้บริ การให้ขนตอนที
ั
มี
ความถีสู ง ก็จะทําให้ช่วงเวลาทีรอเข้ารับการรักษาของผูใ้ ช้บริ การน้อยลดและสร้ างความพึงพอใจ
ในการบริ การผูป้ ่ วยนอก
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