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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีน้ าเสนอการวิเคราะห์กระบวนการ
ให้บริการผู้ ป่วยนอกของโรงพยาบาลโดยใช้เทคนิค
เหมืองกระบวนการด้วยอัลกอริทึม Inductive Visual 
Miner ผ่านทางโปรแกรม Disco และ ProM โดยการ
วิเคราะห์จากบนัทึกเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงของแผนก
ผู้ ป่วยนอกในโรงพยาบาลขนาดเล็กของรัฐแห่งหนึ่ง 
จากผล ท่ี ได้ ใน รูปแบบ  Petri net ท าให้ทราบถึ ง
กระบวนการท่ีเกิดขึน้จริงจ านวน 14 กระบวนการ โดย
มีกระบวนการท่ีเด่นชัดจ านวน 3 กระบวนการซึ่ง
พิจารณาจากความถ่ีของการเข้ารับบริการคือ “เร่ิมเข้า
รับบริการ”, “รับยา” และ “ออกใบเสร็จรับเงิน” จาก
การวิเคราะห์จ านวนการเข้ารับบริการทัง้หมด 15,603 
ราย พบกระบวนการท่ีไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินท่ีอยู่
ในรูปแบบเดียวกันจ านวน 141 ครัง้ จากจ านวน
ทัง้หมด 332 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 42.47 สะท้อนให้เห็น
วา่มีผู้ รับบริการจ านวนหนึง่ท่ีไม่ต้องจา่ยเงินในวนัท่ีเข้า
มารับการรักษา ซึ่งได้แก่ ผู้ รับบริการท่ีอยู่ในโครงการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า,  สวัสดิการรักษาพยาบาล
ตาม กฎ หม ายป ระกั น สั งคม , สิ ท ธิ ส วัส ดิ ก า ร
รักษาพยาบาลของข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอ่ืนท่ี รัฐจัดให้ 
รวมถึงผู้ รับบริการท่ีมีประกนัสขุภาพ เป็นต้น 

จากผลลัพธ์ดังกล่าวท าให้ผู้ บริหารทราบถึง
ขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการท างานท่ีแท้จริง ตลอดจนปัญหา
ท่ีพบซึ่งน ามาสู่การปรับปรุงขัน้ตอนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ในอนาคตได้ 
ค ำส ำคัญ: เหมืองกระบวนการ, แผนกผู้ ป่วยนอก , 
Inductive Visual Miner, บั น ทึ ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ , 
โรงพยาบาล 
 
Abstract 
 This research presents process analysis 
of Out-Patient-Department services in a small 
hospital using process mining technique by 
inductive visual miner algorithm via Disco and 
ProM software. The analysis used data from the 
event log of Out-Patient-Department services.  
The Petri net model shows the results 14 
processes, which is pronounced the 3 
processes were determined by the frequency of 
the services are “start service”, “take medicine”, 
and “save receipt”. From 15,603 cases found 
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the skipping processes without save receipt are 
amount 332 events and among this found 141 
events were in the same pattern equal to 
42.47%. A number of clients who do not pay on 
the day they was hospitalized such as member 
of universal coverage scheme, social security 
scheme, government or state enterprise officer, 
or other government scheme including depend 
on health insurance. The results of this study 
could be used as information for the executives 
of the hospital to develop and search methods 
of maintaining high quality services in the future. 
Keywords: Process Mining, Out-Patient-
Department, Inductive Visual Miner, Event Log, 
Hospital 
 
1. บทน า 

ในปัจจบุนัระบบสารสนเทศถกูน ามาใช้ในงาน
บริการทางการแพทย์อย่างแพ ร่หลาย ท าให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วต่อ
การให้บริการเพ่ือให้ผู้ รับบริการได้รับการบริการท่ีมี
คณุภาพ รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ แผนกผู้ ป่วย
น อ ก ห รื อ  OPD (Out-Patient-Department) คื อ
หน่วยงานท่ีให้บริการผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาโดยไม่
ต้องนอนรักษาตัวภายในโรงพยาบาล สามารถกลับ
บ้านได้ทันทีในวันท่ีเข้ารับการรักษา ซึ่งมีล าดับของ
การเข้ารับบริการหลายขัน้ตอนก่อให้เกิดระยะเวลารอ
คอยท่ีนานแก่ผู้ ท่ีเข้ารับบริการ ผลกระทบท่ีเกิดจาก
การรอคอยนานจะท าให้ผู้ รับบริการต้องใช้เวลาในการ
รับบริการมากขึน้ เกิดความล่าช้าในการตรวจรักษา 

ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ รับบริการทัง้ทางร่างกาย 
และจิตใจ ในขณะท่ีแพทย์ใช้เวลาในการตรวจผู้ ป่วย
แตล่ะรายน้อย แพทย์อาจตรวจด้วยความรวดเร็ว และ
อาจให้ข้อมลูท่ีไมก่ระจา่ง ท าให้ผู้ รับบริการไมพ่ึงพอใจ 
[1] 

เหมืองกระบวนการ (Process mining) [2] 
เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเน้นไปท่ีการวิเคราะห์
พฤติกรรมท่ีอยู่ในข้อมูลของบนัทึกเหตกุารณ์ (Event 
log) สามารถน าเข้ามาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการท่ี
จะบง่บอกขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้จริงในองค์กร 

งานวิจยันีไ้ด้น าเสนอการค้นพบกระบวนการ
ให้บริการท่ีเกิดขึน้จริงของแผนกผู้ ป่วยนอกโดยการใช้
เทคนิคเหมืองกระบวนการ ด้วยอลักอริทึม Inductive 
Visual Miner ผ่านทางโปรแกรม Disco และ ProM 
เพ่ือหารูปแบบของระบบการให้บริการของแผนกผู้ ป่วย
นอกท่ีเกิดขึน้จริงโดยการใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ 
แล ะส่ วน เบี่ ย ง เบ น ท่ี เกิ ด ขึ น้ จ าก แบบ จ าล อ ง
กระบวนการท่ีค้นพบ 
 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 เหมืองกระบวนการ 

เหมืองกระบวนการ [3] เป็นเทคโนโลยีท่ีอุบตัิ
ขึน้มาใหม่เม่ือไม่นานมานี ้เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการ
ค้นหาคณุคา่ (value) จากข้อมลูท่ีเกิดขึน้จริงในบนัทึก
เหตกุารณ์ โดยมีวตัถุประสงค์หลกั 3 ประการคือ การ
ค้ น พ บ ก ระบ วนกา ร  (process discovery), กา ร
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง  ( conformance 
checking), และการปรับปรุงให้ดีขึน้ (enhancement) 
ภาพรวมการท างานของการท าเหมืองกระบวนการได้
แสดงในรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 ภาพรวมของการท าเหมืองกระบวนการ [4] 

2.2 บันทกึเหตุการณ์ 
 บันทึ ก เหตุการณ์  คือ ข้อมูลประวัติ ของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ซึ่ง
ช่วยให้สามารถติดตามกิจกรรม , ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ และท าให้ระบบมีความปลอดภัย โดยมัก
เก็บในรูปแบบไฟล์สามารถส่งออกบนัทึกเหตกุารณ์ได้
ในหลายรูปแบบ เชน่ HTML, CSV 
2.3 Inductive visual Miner 

ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  Inductive visual Miner 
คล้ายกบัการวิเคราะห์ห่วงโซ่และการสร้างแบบจ าลอง
เพ่ื อส่ ง เส ริม ให้ส ารวจ  ผู้ ใ ช้ สามารถ เป ล่ียนทุก
พารามิเตอร์ได้ตลอดเวลา Inductive visual Miner จะ
ท าการค านวณให้แน่ใจว่าค่าท่ีมีอยู่เป็นค่าปัจจุบัน 
โดยค่าท่ีค านวณอยู่และห่วงโซ่จะท าการเร่ิมต้นการ
ท างานใหม่ตัง้แต่ต้นหลังจากเปล่ียนค่าพารามิเตอร์ 
เช่น ถ้าผู้ ใช้ท าการเลือกหรือยกเลิกโหนดเฉพาะงานท่ี 
"คดักรองโดยการเลือกโหนด" หรือ "ภาพเคล่ือนไหว" ท่ี
ท าซ า้ โดยเฉพาะการจัดงานท่ีสามารถท าได้ในบาง
เวลาแสดงผลโดยรูปภาพเป็นส่ือกลางให้ผู้ ใช้จนกว่า
จะท างานตอ่ไปเสร็จสิน้ 

2.4 เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการท าเหมือง
กระบวนการ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสนบัสนนุการท าเหมือง
กระบวนการมีท่ีในรูปแบบซอฟต์แวร์รหสัเปิด และ
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ซึง่ในงานวิจยันีใ้ช้ Disco และ 
ProM 

Disco [5] 
 Disco เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ท่ีสนบัสนนุ
เทคนิคในการท าเหมืองกระบวนการท่ีเป็นมิตรกบัผู้ใช้ 
มีความสะดวกในการใช้และเรียนรู้โดยไมจ่ าเป็นต้องมี
ประสบการณ์ในการท าเหมืองกระบวนการ 

ProM [6] 
 Prom เป็นซอฟ ต์แวร์รหัส เปิด ท่ี มีชุดของ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสนบัสนนุเทคนิคในการท าเหมือง
กระบวนการ ท่ี หลากหลาย โดยการสนับสนุ น
สถาปัตยกรรมแบบ Plug-in 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัยและผลการวิจัย 

กระบวนการท าวิจยัประกอบด้วยกระบวนการ 
3 ขั ้น ต อ น ด้ ว ย กั น คื อ  ก า ร เต รี ย ม ข้ อ มู ล 
(Preprocessing) การสกดัข้อมลูจากบนัทึกเหตกุารณ์ 
และการวิเคราะห์และสร้างกระบวนการ (Process 
model) 
3.1 การเตรียมข้อมูล (Preprocessing) 

ข้อมลูท่ีน ามาศกึษานีเ้ป็นข้อมลูการให้บริการ
ของแผนกผู้ ป่วยนอกในโรงพยาบาลขนาดเล็กของรัฐ
แห่งหนึ่งซึ่งมีจ านวนเตียงท่ีจดัให้บริการผู้ ป่วยไม่เกิน
สามสิบเตียง ในชว่งระยะเวลาตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ - 
เมษายน พ .ศ. 2559 จ านวนผู้ ใช้บ ริการทั ง้หมด 
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10,217 คน จ านวนการใช้บริการทัง้หมด 15,935 ราย 
และจ านวนการให้บริการตา่ง ๆ รวม 128,917 ครัง้ 

การเตรียมข้อมูลเร่ิมต้นจากการน าบันทึก
เหตกุารณ์การให้บริการตา่ง ๆ ออกจากฐานข้อมลูของ
โรงพยาบาล  โดยการส่งออก (export) ข้อมูล ใน
รูปแบบไฟล์ .CSV ด้วย SQL script 

จากนัน้น าไฟล์ .CSV ท่ีได้ มาท าการแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการค้นหา
ความสัมพันธ์ โดยการท า Data Cleaning และ Data 
Filtering จะได้ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 บนัทกึเหตกุารณ์จากฐานข้อมลูแผนกผู้ ป่วยนอก

3.2 การสกัดข้อมูลจากบันทกึเหตุการณ์ 
การสกัดข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์ท าให้

ได้มาซึ่ ง ข้อมูล เชิ งลึกและเส้นทางของงานหรือ
กระบวนการโดยการน าไฟล์ .CSV ท่ีได้ผ่านการแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมแล้วมาท าการเปิด

ด้วยโปรแกรม Disco 1.9.7 ดงัรูปท่ี 3 โดยการก าหนด
ประเภทข้อมูลของแต่ละกลุ่มให้อยู่ในรูปแบบท่ีพร้อม
จะท าเหมืองกระบวนการดงัตารางท่ี 1 
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รูปท่ี 3 บนัทกึเหตกุารณ์เมื่อน าเข้าสูโ่ปรแกรม Disco 

ตารางที่ 1 การก าหนดประเภทข้อมลูให้กบัโปรแกรม Disco 

ช่ือฟิลด์ข้อมลู ค าอธิบาย ประเภทของข้อมลู 
HN หมายเลขประจ าตวัของผู้ ป่วยนอก Case ID 

ICD10 บญัชีจ าแนกทางสถิติระหวา่งประเทศของโรคและ
ปัญหาสขุภาพท่ีเก่ียวข้อง ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 10 

Other 

group_concatiname ช่ือกลุม่โรค Other 

group_concatitname 
type 

ช่ือโรค Other 

Doctor รหสัประจ าตวัของแพทย์ Resource 
DTime วนัและเวลาที่เข้ารับบริการ Timestamp 
Activity ชนิดของการให้บริการ Activity 
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3.3 การวิเคราะห์และสร้างกระบวนการ (Process 
model) 
 เม่ื อท าการน าเข้า  ( import) ข้อมูลบันทึก
เหตุการณ์  โปรแกรมจะท าการสร้างแบบจ าลอง
ความถ่ีและประสิทธิภาพของเวลาในรูปแบบ Petri net 
และข้อมูลสถิติเบือ้งต้นดงัรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 โดยท า

ให้ทราบถึงกระบวนการท่ีแท้จริงของการปฏิบัติงาน
ของผู้ให้บริการ จากนัน้ท าการส่งออกบนัทึกเหตกุารณ์
ในรูปแบบของไฟล์ .XES เพ่ือน าไปใช้กับโปรแกรม 
ProM ดงัรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 4 แบบจ าลองความถ่ีและประสทิธิภาพของเวลาที่ได้จากโปรแกรม Disco 
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รูปท่ี 5 ข้อมลูสถิติเบือ้งต้นที่ได้จากโปรแกรม Disco

 

 
รูปท่ี 6 การสง่ออกบนัทกึเหตกุารณ์เพื่อน าไปใช้กบัโปรแกรม 

ProM 

ท าการน าเข้าบนัทึกเหตกุารณ์ในรูปแบบไฟล์ 
.XES เข้าสู่โปรแกรม ProM 6.6 ดังรูปท่ี 7 จากนัน้ท า
การเลือกอัลกอริทึม Inductive Visual Miner ดังรูปท่ี 
8 

 
รูปท่ี 7 น าเข้าบนัทกึเหตกุารณ์ในรูปแบบไฟล์ .XES เพื่อ

น าไปใช้กบัโปรแกรม ProM 

 
รูปท่ี 8 การก าหนดอลักอริทมึ Inductive Visual Miner เพื่อใช้

ในโปรแกรม ProM 
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โปรแกรมท าการวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์
และแสดงในรูปแบบ Petri net พบว่ามีกระบวนการท่ี
เกิดขึน้จริงทัง้หมด 14 กระบวนการ โดยแสดงให้เห็น

ว่ า มี ก ระบ วน ก า ร ท่ี เกิ ด ขึ ้น จ ริ ง ท่ี เป็ น ไป ต าม
กระบวนการหลักท่ีค้นพบและมีกระบวนการท่ีข้าม
ขัน้ตอนไม่เป็นไปตามกระบวนการหลักนัน้ดังรูปท่ี 9

 

 
รูปท่ี 9 กระบวนการท่ีเกิดขึน้จริงโดยใช้อลักอริทมึ Inductive Visual Miner Model

เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการท่ีเด่นชดัจึงท าการ
ปรับค่า Activity จนท าให้กระบวนการหลกัลดลงอยู่ท่ี 
3 กระบวนการ คือ “เร่ิมเข้ารับบริการ”, “รับยา” และ 
“ออกใบเสร็จรับเงิน” ดังรูปท่ี 10 โดยมีค่าเบี่ยงเบน
ก่อนเกิดกระบวนการดงักล่าว 4,196 เหตกุารณ์ และมี
ค่าเบี่ยงเบนหลังเกิดกระบวนการดังกล่าว 77,261 
เหตุการณ์  พบว่าการข้ามขัน้ตอนไม่ เป็นไปตาม
กระบวนการหลักเกิดขึน้ทัง้ในขัน้ตอน “รับยา” และ 
“ออกใบ เส ร็จ รับ เงิน ” โดย ท่ีกระบวนการ “ออก
ใบเสร็จรับเงิน” มีเหตุการณ์การข้ามขัน้ตอนจ านวน 
332 ครัง้ จากจ านวนการเข้ารับบริการทัง้หมด 15,603 
ราย ท าให้เห็นว่า มีการรักษาทัง้หมด 332 ครัง้ท่ีไม่มี
การออกใบเสร็จรับเงิน 

 
รูปท่ี 10 ผลลพัธ์ของกระบวนการหลกัด้วย Inductive Visual 

Miner Model 
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เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงของกระบวนการทัง้ 332 
ครัง้ ท่ี ข้ามขัน้ตอนไม่ เป็นไปตามกระบวนการจึง
กลับมาสู่โปรแกรม Disco อีกครัง้ โดยเลือกท่ีหัวข้อ 
Filter Attribute แ ล ะ เ ลื อ ก ท่ี  Activity “บั น ทึ ก
ใบเสร็จรับเงิน” โดยก าหนดเป็น Forbidden ดังรูปท่ี 
11 ซึง่ได้ผลการตรวจสอบดงัรูปท่ี 12 

 
รูปท่ี 11 การกรอง Attribute เพื่อตรวจดขู้อมลูสถิติ

 

 
รูปท่ี 12 ผลที่ได้จากการกรอง Attribute เพื่อค้นหาข้อเทจ็จริงของกระบวนการพิจารณาทางสถิติ

จากผลการตรวจสอบโดยพิจารณาทางสถิติ 
(statistic) และพิจารณารายบุคคล (case) ท าให้เห็น
ถึงรูปแบบ (Pattern) ของกระบวนการท่ีไม่มีการออก
ใบเสร็จรับเงินท่ีอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัจ านวน 141 ครัง้ 

จาก จ านวนทัง้หมด 332 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 42.47 
โดยมีรูปแบบการเข้ารับบริการตามขัน้ตอนดงันี ้เข้ำรับ
บริกำร > ชกัประวติั > ซกัประวติัเสร็จ > แพทย์ตรวจ 
> แพทย์ตรวจหรือสัง่ยำเสร็จ > รับยำ ดงัรูปท่ี 13 
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รูปท่ี 13 ผลที่ได้จากการกรอง Attribute เพื่อค้นหาข้อเทจ็จริงของกระบวนการพิจารณารายบคุคล

4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการค้นพบรูปแบบของกระบวนการ

ให้บริการของแผนกผู้ ป่วยนอกของโรงพยาบาลตัง้แต่
การเร่ิมเข้ารับบริการจนกระทั่งสิน้สุดกระบวนการ
พบวา่มีกระบวนการท่ีเกิดขึน้จริง 14 กระบวนการและ
มีกระบวนการท่ีเด่นชดั 3 กระบวนการคือ “เร่ิมเข้ารับ
บริการ”, “รับยา” และ “ออกใบเสร็จรับเงิน” จึงเป็นข้อ
บ่งชีว้่าเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อระบบการ
บริการในแผนกผู้ ป่วยนอก หากมีการบริหารจดัการท่ีดี
ในทัง้ 3 กระบวนการดังกล่าว ผู้ รับบริการจะได้รับ
บริการท่ีสะดวกรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจใน
บริการ การค้นพบกระบวนการท่ีข้ามขัน้ตอนไม่เป็นไป
ตามกระบวนการหลกัจ านวน 332 ครัง้ ในขัน้ตอนการ
ออกใบเสร็จรับเงินสะท้อนให้เห็นว่ามีผู้ รับบริการ
จ านวนหนึ่งท่ีไม่ต้องจ่ายเงินในวันท่ีเข้ามารับการ

รักษา ซึ่งได้แก่ ผู้ รับบริการท่ีอยู่ในโครงการประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า, สวัสดิการรักษาพยาบาลตาม
กฎหมายประกนัสงัคม, สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสวัสดิการ
รักษาพยาบาลอย่างอ่ืนท่ีรัฐจดัให้ รวมถึงผู้ รับบริการท่ี
มีประกนัสขุภาพ เป็นต้น 

กระบวนการท่ีข้ามขัน้ตอนนีช้่วยลดระยะเวลา
การเข้ามาใช้บริการและก่อให้เกิดความคุ้ มค่าทาง
เศรษฐกิจได้ทางหนึ่ง นอกจากนีใ้นกระบวนการท่ีมี
การข้ามขัน้ตอนทัง้ 332 ครัง้ดังกล่าวมีรูปแบบการ
ให้บริการท่ีเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัจ านวน 141 ครัง้ 
โดยพบว่าผู้ รับบริการท่ีไม่ต้องจ่ายเงินนัน้เป็นกลุ่มท่ี
ไม่ได้เข้าใช้บริการท่ีแผนกฉุกเฉินหรือเข้ารับการตรวจ
พิ เศษต่าง  ๆ  เช่น  เอกซ เรย์  ห รือการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ จากผลลัพธ์ดังกล่าวท าให้ผู้ บริหาร
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ทราบถึ งขั น้ตอนต่าง ๆ  ในการท างาน ท่ีแท้จ ริง 
ตลอดจนปัญหาท่ีพบซึ่งน ามาสู่การปรับปรุงขัน้ตอน
การท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ในอนาคตได้ 
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