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4.9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอกโรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 
1) ความเปนมา       

โครงการพัฒนาสารสนเทศกรมการแพทย เปนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย จํานวน 23 แหงทั่วประเทศ เพื่อใหเกิดการจัดทําระบบเวช
ระเบียนของแตละโรงพยาบาลดวยระบบคอมพิวเตอร  

ปจจุบันการจัดทําระบบเวชระเบียนของแตละโรงพยาบาลยังไมมีเครือขายเชื่อมโยง
ติดตอกันทั้งนี้เนื่องมาจากขอจาํกัดทางดานงบประมาณ และการขาดระบบวางแผนและประสานงาน
ที่ดีจึงทําใหระบบเวชระเบียนในแตละโรงพยาบาลมีการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกัน  

ในการศึกษาวิจัยนี ้ คณะวิจัยไดคัดเลือกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ ่งเปนหนึ ่งใน
โรงพยาบาลของกรมการแพทยในเขตกรุงเทพมหานครเปนตัวอยางการศึกษา โดยโรงพยาบาล
นพร ัตนราชธาน ีได ร ับงบประมาณสวนหนึ ่งจากกรมการแพทย รวมก ับงบประมาณของ
โรงพยาบาลเองมาพัฒนาระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล โดยเริ่มพัฒนาในระบบผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลกอน ดวยการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาดําเนินงานใหบริการแกประชาชนใน
สวนของงานผู ปวยนอกที ่มาติดตอเกี ่ยวกับระบบเวชระเบียน หองยา และการชําระเงิน ซึ ่ง
กําลังขยายไปสูการใหบริการในหอง LAB และหองผาตัดของโรงพยาบาลตอไป จากการนํา
คอมพิวเตอรเขามาใหบริการในระบบผูปวยนอก ชวยใหผูปวยนอกไดรับความสะดวกรวดเร็วใน
การติดตอขอรับบริการจากโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 
 

2) วัตถุประสงคของโครงการ  
• เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการประชาชนใหสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
• เพื่อใชเปนพื้นฐานในการจัดทําระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาล 
•  เพื่อชวยในการจัดทําสถิติรายงานผลการปฏิบัติงาน การวางแผนของโรงพยาบาล  
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3) รูปแบบการใหบริการและผูรับบริการ 
ผูรับบริการ คือ ประชาชนทั่วไป ที่เขามารับบริการจากทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

สามารถไดรับบริการที่รวดเร็วขึ้น จากการที่เจาหนาที่ของโรงพยาบาลสามารถที่จะคนหาขอมูลได
จากระบบฐานขอมูลไดทันที ซึ่งขั้นตอนเหลานี้จะรวมไปถึง การตรวจสอบประวัติคนไข การสงคนไข
ไปรับการตรวจรักษา การจายยา และการชําระเงิน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบขั้นตอนในการทํางานเวช
ระเบียนในชวงที่ไมใชระบบคอมพิวเตอร และชวงที่ใชคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการทํางาน
ทดแทนการทําเวชระเบียนโดยไมใชระบบคอมพิวเตอรดังนี้ 

• ชวงที่ไมใชระบบคอมพิวเตอร 
ในขั้นแรกเมื่อประชาชนมาแจงชื่อ (ทั้งมีบัตรและไมมีบัตร)เจาหนาที่คนชื่อ ประวัติการรักษา

ตามระบบ สงคนไขไปตรวจ คุณหมอสั่งยา คนไขนําใบสั่งยามาที่หองยาและไปจายเงินเพื่อนํา
ใบเสร็จมารับยา (ในขั้นตอนนี้เจาหนาที่จะคิดราคาคายาดวยมือ) เมื่อคนไขมารับยาแลวเจาหนาที่
จายยาใหคนไข (ในขั้นตอนนี้เจาหนาที่จะไมทราบจํานวนยาในสต็อกที่คงเหลือหลังจากจายใหคนไข
ไป ซึ่งเมื่อทํางานเสร็จภายในแตละวันตองมาเช็คปริมาณยาที่คงเหลือ เพื่อใหทราบจํานวนและ
สามารถสั่งซื้อตอไป) หลังจากนั้นคนไขสามารถกลับบานได 

• ชวงที่นาํคอมพิวเตอรมาใช 
ในขั้นแรกเมื่อประชาชนมาแจงชื่อ (ทั้งมีบัตรและไมมีบัตรไมสําคัญ) เจาหนาที่สามารถคน

ชื่อ ประวัติการรักษาตามระบบฐานขอมูลที่เก็บไวในคอมพิวเตอร สงคนไขไปตรวจ คุณหมอสั่งยา 
คนไขนําใบสั่งยามาที่หองยาและไปจายเงินเพื่อนําใบเสร็จมารับยา (ในขั้นตอนนี้คอมพิวเตอรจะคิด
ราคายาและคารักษา ซึ่งมีความแมนยําและถูกตองมากขึ้น) เมื่อคนไขมารับยาแลวเจาหนาที่จายยา
ใหคนไข (ในขั้นตอนนี้เจาหนาที่ทราบจํานวนยาในสต็อกที่คงเหลือหลังจากจายใหคนไขไปทันที) 
หลังจากนั้นคนไขสามารถกลับบานได 

4) ตนทุนของโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีการลงทุน
ระบบตั้งแตป 2539 แตอยางไรก็ตาม หนวยงานที่รับผิดชอบดานตนทุนไมไดใหขอมูลรายละเอียด
สวนนี้แกคณะวิจัย ทําใหไมสามารถนําตนทุนดังกลาวมาคํานวณได ตอมาไดมีการลงทุนเพิ่มเติมใน
ป 2545 เปนจํานวน 17,783,442.05 บาท ซึ่งสามารถนํามาคิดเปนตนทุนในป 2545 โดยการใชวิธี
ตัดคาเสื่อมของงบลงทุนเปนระยะเวลา 5 ป ไดตนทุนการลงทุนที่ตกในป 2545 เปนเงิน 
3,556,688.41 บาท (โปรดดูวิธีการคํานวณในบทที่ 3)  รวมกับตนทุนการดําเนินงาน จะไดตนทุนของ
โครงการนี้ในป 2545 ประมาณ 9.45 ลานบาท  ดังแสดงในตาราง 4.9.1 
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ตารางที ่4.9.1 ตนทุนของระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอกโรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี
(หนวย : บาท) 

ประเภทคาใชจาย 2545 หมายเหต ุ

1. คาใชจายในการลงทุน 3,556,688.41 
 1.1 ลงทุนเพิ่มในป 2545 
 

3,556,688.41ลงทุน 17,783,442.05 บาท ในป 2545 
(คํานวณคาเสื่อมราคา 20% ของการลงทุนนี้) 

2. คาใชจายในการดําเนนิงาน 5,897,444.11 

 2.1 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เกี่ยวของ  
 2.1.1 คาจางพนักงาน  479,810.00
 2.1.2 คาจางพนักงานภายนอก (โปรแกรมเมอร)       76,320.00
 2.1.3 คาใชจายในการประชุม          458,715.00

 2.2 คาใชจายที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ  
 2.2.1 คาวัสดุคอมพิวเตอร       3,834,202.11

 2.3 คาบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ที่ใชในโครงการ       1,528,207.00
รวม 9,454,132.52

ที่มา: โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 
5) การประเมินผลประโยชนของโครงการ 

ผลประโยชนของโครงการสามารถแบงเปน ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ 
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ และผลประโยชนแกสังคมโดยรวม ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

 
5.1) ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ  

 จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อประเมินผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ
จํานวน 9 คน (ดูตารางที่ 4.9.2) พบวา ผูใหบริการไดรับประโยชนจากระบบสารสนเทศ ระบบผูปวย
นอกในการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานไดมากที่สุด รองลงมาไดแกการเพิ่มความถูกตองในการ
ทํางาน และการทําใหบริการไดรวดเร็วมากขึ้น ตามลําดับ และพบวาไมเกิดประโยชนในการลดตนทนุ
ในการใหบริการไดเลย 
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ตารางที ่4.9.2 ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูใหบริการไดรับ 
  คะแนน อันดับ 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได 17 1 
เพิ่มความถกูตองในการดําเนินงาน 11 2 
ใหบริการไดรวดเร็วขึ้น 10 3 
ทําใหพนักงานทาํงานไดสะดวกมากขึ้น 8 4 
ทําใหสภาพแวดลอมในที่ทาํงานดีข้ึน 4 5 
ทําใหหนวยงานไดรับความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น 4 5 
ลดตนทุนในการใหบริการ*  - -  

      ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจํานวน 9 ชุด จะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน, 
   อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน  
                    หมายเหตุ * เปนขอที่ไมมีคนเลือก 
 

นอกจากนี้ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานสวนใหญเปนผลประโยชนที่ไมสามารถวดัมลูคา
เปนตัวเงินได เชน การลดขอผิดพลาดในการทํางาน เชน การคิดคายา เปนตน และโรงพยาบาล
สามารถตรวจสอบปริมาณสินคาคงคลังไดในทันที เชน การตรวจสอบจํานวนยาคงเหลือในคลังยาที่
สามารถทําไดอยางรวดเร็ว และแมนยํามากยิ่งขึ้น  กลาวคือ กอนนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในระบบ
เวชระเบียน การตรวจสอบตองใชเจาหนาที่ทํางาน แตเมื่อนําระบบคอมพิวเตอรมาใช จะมีการบันทึก
จํานวนยาที่มีในคลังไวในระบบ เมื่อมีการจายยาใหกับผูปวย ปริมาณยาในคลังก็จะถูกบันทึกยอดยา
ใหมแบบอัตโนมัติ ทําใหการตรวจสอบจํานวนยาสามารถทําไดรวดเร็วขึ้น และเจาหนาที่สามารถ
ทราบวาเมื่อใดตองสั่งซื้อยาเพิ่ม ซึ่งจะชวยแกปญหาปริมาณยาไมเพียงพอได 

 
5.2) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ  

 จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อประเมินผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการจํานวน 86 คน 
โดยแบงตามประเภทบริการที่มาติดตอ ดังนี้ 
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ตารางที ่4.9.3 กลุมตัวอยาง: จําแนกตามประเภทบริการ 
เวชระเบียน 71 
ชําระเงนิ 71 
ส่ังยา 57 
LAB 7 
รวม 206* 

                      ที่มา: การวิจัยดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการจํานวน 101 คน 
       หมายเหตุ *  ผูรับบริการบางรายมาใชบริการระบบผูปวยนอกมากกวา 1 ประเภท 

 
ตารางที ่4.9.4 จํานวนครัง้ในการมาตดิตอขอรับบริการตอป 

นอยกวา 5 คร้ัง 79 
6-10 คร้ัง 11 
มากกวา 10 คร้ัง 11 
รวม 101 

                ที่มา: การวิจัยดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการจํานวน 101 คน 

จากการสํารวจดวยแบบสอบถาม พบวา ผูรับบริการไดประโยชนจากระบบสารสนเทศ ระบบ
ผูปวยนอกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในดานการไดรับบริการที่สะดวกมากขึ้นเปนอันดับหนึ่ง 
รองลงมาไดแก การชวยใหประหยัดเวลาในการขอรับบริการ และการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
ทันสมัย ตามลําดับ(ดูตารางที่ 4.9.5) 

ตารางที ่4.9.5 ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ 
 คะแนน อันดับ 
ไดรับบริการที่สะดวกมากขึน้ 208 1 
ประหยัดเวลา 183 2 
ไดรับขอมูลขาวสารทีถู่กตอง ทนัสมัย 73 3 
ประหยัดคาเดนิทาง 63 4 
ลดขอผิดพลาดในการดําเนนิงาน 36 5 
ประหยัดคาเอกสารตางๆ 23 6 

          ที่มา: การวิจัยดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการจํานวน 101 คน 
    จะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน, อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน 
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สําหรับการประเมินผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน โดยอาศัยขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา 
ผลประโยชนเฉลี่ยที่เกิดแกผูรับบริการเทากับ 65.15  บาท ตอการติดตอขอรับบริการ 1 คร้ัง (ดูตาราง
ที่ 4.9.6) 

ตารางที ่4.9.6 การคํานวณผลประโยชนเฉลี่ยทีเ่กดิแกผูรับบรกิาร 
มูลคาผลประโยชน 

(บาท) 
ความถี ่

 
เปอรเซ็นต 

 
คากลาง 

 
มูลคาผลประโยชนเฉลีย่ 

(บาท) 
0-5 5 4.95 2.5 0.12
6-10 18 17.82 8 1.43
11-15 12 11.88 13 1.54
16-20 26 25.74 18 4.63
20 3 2.97 20 0.59
30 9 8.91 30 2.67
50 4 3.96 50 1.98
100 11 10.89 100 10.89
170 1 0.99 170 1.68
200 4 3.96 200 7.92
300 3 2.97 300 8.91
400 2 1.98 400 7.92
500 3 2.97 500 14.85
รวม 101 100.00   65.15

       ที่มา: จากการวิจัยดวยแบบสอบถาม 
 
จากการประเมินผลตอบแทนที่เปนตัวเงินดวยแบบสอบถามจากผูรับบริการ สามารถ

คํานวณผลประโยชนทั้งหมดที่ผูรับบริการไดรับ เทากับ 40,887,317.79 บาท  (ดูตารางที่ 4.9.7) 
 

ตารางที ่4.9.7 การคํานวณผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 
ผลประโยชนเฉลี่ยตอการเขารับบริการตอการเขารับบริการ 1 คร้ัง (บาท/คร้ัง) 65.15
จํานวนครั้งของการรับบริการทั้งหมดในป 2545 (คร้ัง)          627,554.00
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการทั้งหมด (บาท)     40,887,317.79
ที่มา: จากตารางที่ 4.9.6 และขอมูลจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
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5.3) ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม  

 ผลที่ไดจากแบบสอบถามพบวา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอกของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีกอใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวมในดานการเปนประโยชนตอ
ประชาชนทั่วไป โดยผูใหบริการเห็นวาเปนประโยชนตอประชาชนทั่วไปในระดับปานกลาง (ดูตารางที่ 
4.9.8) ในขณะที่ผูรับบริการเห็นวาโครงการนี้เปนประโยชนตอประชาชนในระดับมากที่สุด (ดูตารางที่ 
4.9.9) ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนไดรับการบริการจากแผนกผูปวยนอก ซึ่งประกอบดวย เวชระเบียน 
การจายยาและการชําระเงินที่มีระบบที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
 

ตารางที ่4.9.8 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม: มุมมองผูใหบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

4 5 0 0 9 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 
(44.44%) (55.56%) (0.00%) (0.00%) (100.00%)

3 5 1 0 9 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 
(33.33%) (55.56%) (11.11%) (0.00%) (100.00%)

2 4 3 0 9 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 
(22.22%) (44.44%) (33.33%) (0.00%) (100.00%)

2 4 3 0 9 ธรรมาภิบาล 
(22.22%) (44.44%) (33.33%) (0.00%) (100.00%)

   ที่มา : จากแบบสอบถามกับเจาหนาที่ที่ใหบริการจํานวน 9 คน  
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แผนภูมิ 4.9.1 : ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูใหบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูใหบริการ

0.00
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เปนประโยชนตอ
ประชาชนทั่วไป

เปนประโยชน  
ตอภาคธุรกิจ

ทําใหระดับความรู
ของประเทศเพิ่มขึ้น

ธรรมาภิบาล

ประเภท

เปอรเซ็นต

มาก

ปานกลาง

นอย

ไมมีเลย

 
               ที่มา : ตาราง 4.9.8 

 
ตารางที ่4.9.9 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูรับบริการ 

รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 
75 24 1 1 101 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 

(74.26%) (23.76%) (0.99%) (0.99%) (100.00%)
50 34 3 14 101 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 

(49.50%) (33.66%) (2.97%) (13.86%) (100.00%)
50 35 4 12 101 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 

(49.50%) (34.65%) (3.96%) (11.88%) (100.00%)
56 31 6 8 101 ธรรมาภิบาล 

(55.45%) (30.69%) (5.94%) (7.92%) (100.00%)
 ที่มา : จากแบบสอบถามของผูรับบริการจํานวน 101 คน  
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แผนภูมิ 4.9.2 : ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูรับบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูรับบริการ
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ทําใหระดับความรู
ของประเทศเพิ่มขึ้น

ธรรมาภิบาล

ประเภท

เปอรเซ็นต

มาก

ปานกลาง

นอย

ไมมีเลย

 
             ที่มา : ตาราง 4.9.9  
 

6) สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 

 จากการคํานวณ พบวา ระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีคา
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนในป 2545 เทากับ 4.32 (ดูตารางที่ 4.9.10) แตอยางไรก็ตาม ในการ
วิเคราะหโครงการนี้ยังไมไดรวมผลประโยชนที่เกิดแกผูใหบริการ เนื่องจากไมมีขอมูลเพียงพอ 

 
ตารางที ่4.9.10 การคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนในป 2545 

สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
ผลประโยชนทีเ่กิดแกผูรับบริการทัง้หมด (บาท)     40,887,317.79
ตนทนุ (บาท)       9,454,132.52
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 4.32

   ที่มา: คํานวณจากตารางที่ 4.9.1 และ 4.9.7 
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7) สรุปการวเิคราะหโครงการ 

ผลจากการวิเคราะหโครงการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอกโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานีพบวาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคาเทากับ 4.32 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา 
ผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้สูงเปน 4.32 เทาของตนทุน นอกจากนี้ในการ
วิเคราะหโครงการนี้ยังไมไดรวมผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ เนื่องจากมีขอมูลไม
เพียงพอในการวิเคราะห และมีผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมสามารถวัดเปนตัวเงินได เชน 

• ชวยในการปรับปรุงระบบการจัดการดานเวชระเบียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อันสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการงานดานสาธารณสุขแกประชาชน 

• ชวยในการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใชในการวางแผนงานทางดานสาธารณสุข 
• สามารถตรวจสอบสินคาคงคลัง เชน การตรวจสอบจํานวนยาคงเหลือในคลงัยา 

ไดอยางรวดเร็ว และแมนยํามากยิ่งขึ้น 
• ลดขอผิดพลาดในการทาํงาน เชน การคิดคายา เปนตน  

แตอยางไรก็ตาม การวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนนี้มีขอจํากัดสําคัญ ไดแก ขอมูล
ดานตนทุน เนื่องจากหนวยงานไมไดรวบรวมขอมูลใหอยางครบถวน เชน คาใชจายในการลงทุนในป 
2539 ซึ่งหากมีการรวบรวมขอมูลการลงทุนอยางครบถวนอาจทําใหคาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน
ที่คํานวณไดลดลง 


