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Abstract

Work processes in health care facilities inherit
high complexity. Continuous improvement for these
workflows is required to reduce waiting time at each
service stations and alleviate bottleneck. Service time
at each station is therefore a very important parameter
for method engineering analysis. The collection of
service time for all stations is not a trivial task.
This article proposes the use of beacon devices
to pinpoint locations of patients in the facility.
The time-location tuples of patients were recorded in
database for further examination. The patient carries a

small beacon while receiving services. We developed
the prototype software to collect the work process
data in the health care environment. The test cases,
with 6 people, were conducted in controlled environment.
A nurse can be notified when the patient present
within close vicinity.
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สถานพยาบาล
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

กระบวนงานการบริการของสถานพยาบาลมีความซับซ้อนและ
ต้องการการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาในการ
บริการแต่ละสถานีมีความส�ำคัญในการวิเคราะห์กระบวนงาน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การเก็ บ ข้ อ มู ล เวลาในการบริ ก าร
มี ค วามส� ำ คั ญ ในบทความนี้ ไ ด้ เ สนอการใช้ ง านอุ ป กรณ์
ส่งสัญญาณบอกต�ำแหน่ง (บีคอน) ในการระบุต�ำแหน่งของ
การใช้บริการ และท�ำการบันทึกเวลาที่บริการในจุดต่างๆ
ผู้รับบริการจะน�ำพาบีคอนติดตัวไปขณะที่เข้ารับบริการใน
สถานพยาบาล ระบบซอฟต์แวร์ต้นแบบได้รับการพัฒนาและ
ทดสอบการใช้งานในการตรวจสอบการเข้ารับบริการ ระบบ

ที่ได้พัฒนาสามารถตรวจสอบการเข้าถึงสถานีบริการได้ และ
ได้น�ำเสนอผลการทดสอบระบบในวงจ�ำกัดจ�ำนวน 6 คน
เพื่อสามารถน�ำไปขยายผลต่อไป ผู้ให้บริการประจ�ำสถานี
สามารถทราบถึงการเข้าใช้บริการของผูร้ บั บริการได้
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนงานในการรับบริการ, อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
บอกต�ำแหน่ง, บีคอน, ระบบสารสนเทศบริหารโรงพยาบาล
วันที่รับต้นฉบับ 19 สิงหาคม 2560; วันที่ตอบรับ 24
พฤศจิกายน 2560

บทน�ำ

ปัจจุบนั โรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน มีความตืน่ ตัว
ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการบริการกันมาก ทั้งนี้เพื่อ
ให้การบริการสุขภาพเป็นไปอย่างปลอดภัย และเป็นทีพ่ งึ พอใจ
กับผูร้ บั บริการ จึงท�ำให้มกี ารพัฒนาระบบบริการเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการและเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ รวมทั้ง
เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลทีม่ มี ากขึน้ ส่งผลให้ระบบบริการ
สุขภาพมีความซับซ้อนมากขึน้
ในสถานการณ์ปจั จุบนั จ�ำนวนประชากรในประเทศเพิม่ มากขึน้
การกระจายตัวของประชากรเป็นไปในทิศทางที่มีผู้สูงอายุ
เพิ่ ม มากขึ้ น ท� ำ ให้ ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว
เพือ่ ให้บริการกับกลุม่ ผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ซึง่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ที่
มีโรคเรือ้ รัง มีความเจ็บป่วยหลายโรค และต้องการการช่วยเหลือ
ในขณะที่มารับบริการมากกว่ากลุ่มผู้รับบริการอื่น ท�ำให้การ
วางแผนการจัดการกระบวนการรักษาพยาบาลต้องมีการปรับ
เปลีย่ นไปตามสถานการณ์ปจั จุบนั และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วย
ในการพัฒนาการบริการ
ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: วรา วราวิทย์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประชาราษฎร์ 1 กรุงเทพมหานคร (โทร.: +66-2555-2000
Ext. 8519; E-mail address: vara.v@eng.kmutnb.ac.th)
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ระบบการบริการสุขภาพมีการควบคุมขั้นตอนการบริการ
เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย มีการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การตรวจวินจิ ฉัย
อย่างกว้างขวาง ท�ำให้การปฏิบตั งิ านบางครัง้ เกิดความสับสนและ
ล่าช้ากว่าเดิม ระยะเวลารอคอยในแต่ละจุดบริการมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น จากการเพิ่มกระบวนการตรวจสอบ หรือจาก
ปริมาณผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการมากขึน้ ก่อให้เกิดความไม่พงึ พอใจ
ของผู้รับบริการเนื่องจากเสียเวลารอคอย การพัฒนาเพื่อการ
บริการทีล่ นื่ ไหลและลดความซ�ำ้ ซ้อนจึงมีความจ�ำเป็นอย่างมาก
ทัง้ ในปัจจุบนั ทีเ่ ป็นยุคของการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหาร
จัดการต่างๆ นัน้ การพัฒนาระบบ HIS รวมถึงการน�ำนวัตกรรมใหม่ๆ
มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพาะเมื่อมุ่งหมาย
เพือ่ ท�ำให้เกิดความลืน่ ไหลในการให้บริการ ผูร้ บั บริการมีความสะดวก
พึงพอใจ และถ้าสามารถพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการรวบรวม
ข้อมูลทีส่ ะท้อนให้โรงพยาบาลสามารถน�ำไปพัฒนาคุณภาพได้
อย่างดีขึ้น ย่อมจะช่วยในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี
ในบทความนีพ้ จิ ารณาปัญหาของการเก็บข้อมูลความสัมพันธ์
ของ “เวลา - สถานีบริการ” ของสถานพยาบาล ในสถานพยาบาล
ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้ารับบริการต่อวันเป็นจ�ำนวนมากโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลรัฐ ทีก่ ระบวนการรับบริการมีความซับซ้อนบางสถานี
บริการมีลกั ษณะเป็นคอขวด เช่น ห้องตรวจแพทย์, ห้องยา, หรือ
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การเงิน เป็นต้น ข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญเพือ่ ช่วยวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาคอขวดในระบบบริการ ได้แก่ 1. จ�ำนวนผูเ้ ข้ารับบริการ
ต่อวัน 2. จ�ำนวนสถานีบริการ 3. ล�ำดับความเชือ่ มโยงของ
การเข้าใช้สถานีบริการของผูเ้ ข้ารับบริการ และ 4. ระยะเวลา
ในการให้บริการของแต่ละสถานีบริการ
จากข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ ทางผู้วิเคราะห์กระบวนงาน
สามารถน�ำมาจ�ำลองและน�ำเสนอการปรับปรุงการด�ำเนินการ
อย่างเป็นระบบต่อไป (time-motion study หรือ Method
Engineering) ตัวอย่างเช่น การตอบปัญหาว่าการเพิม่ เจ้าหน้าที่
การเงินสองคน จะสามารถลดเวลาเฉลีย่ ของการรับบริการลง
เท่าใด หรือเพิม่ ห้องแพทย์อายุรกรรมหนึง่ ห้อง จ�ำนวนผูร้ อรับ
บริการโดยเฉลีย่ จะลดลงจ�ำนวนกีค่ น
การเก็บข้อมูลพื้นฐาน 3 ข้อแรกนั้นสามารถรวบรวม
จากข้อมูลการรับบริการทีไ่ ด้มาจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ในส่วนของระยะเวลาในการให้บริการของแต่ละสถานีบริการ
ต้องอาศัยการจับเวลาการให้บริการของแต่ละสถานีโดยใช้
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ต ้ อ งใช้ท รัพ ยากรและเป็น ภาระงานที่เ พิ่มขึ้น
เป็นไปได้ยากในทางปฏิบตั ทิ จี่ ะวัดเวลาการให้บริการของแต่ละ
สถานีที่มีจ�ำนวนมากและหลากหลายการบริการให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง ที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลลักษณะดังกล่าวมักจะเป็น
การประมาณการ หรือ ใช้การจับเวลาบางส่วนหรือบางช่วงเวลา
การพัฒนาเทคโนโลยีทสี่ ามารถช่วยในการวัดระยะเวลาในการ
ให้บริการได้สะดวกและข้อมูลมีความน่าเชื่อถือจริง จะเป็น
ประโยชน์ในการน�ำข้อมูลเพือ่ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ได้อย่างดี จึงมีความต้องการระบบเพือ่ จะท�ำการวัดเวลาในการ
บริการดังกล่าว
บทความนี้ได้เสนอการใช้งานอุปกรณ์ส่งสัญญาณบอก
ต�ำแหน่งหรือเรียกว่าบีคอน1 ในการระบุต�ำแหน่งของการใช้
บริการ และท�ำการบันทึกเวลาทีบ่ ริการในจุดต่างๆ เพือ่ น�ำมา
วิเคราะห์ในขัน้ ตอนต่อไป ผูร้ บั บริการจะน�ำพาบีคอนติดตัวไป
ขณะทีเ่ ข้ารับบริการในสถานพยาบาล ระบบซอฟต์แวร์ตน้ แบบ
ได้รับการพัฒนาและทดสอบการใช้งานในการตรวจสอบการ
เข้ารับบริการ อีกทั้งผู้ให้บริการประจ�ำสถานีสามารถทราบว่า
ผูร้ บั บริการทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือพิเศษ มาถึงสถานีบริการแล้ว
หัวข้อทีส่ อง กล่าวถึงการใช้งานบีคอนในลักษณะต่างๆ ส�ำหรับ
สถานพยาบาล สถาปัตยกรรมและรายละเอียดของระบบน�ำเสนอ
ในหั ว ข้ อ ที่ ส าม หั ว ข้อที่สี่น�ำเสนอผลการทดสอบเบื้องต้น
และสรุปผลในหัวข้อที่ 5
อุปกรณ์สง่ สัญญาณบอกต�ำแหน่งส�ำหรับสถานพยาบาลบีคอน
เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth) ได้รับการพัฒนาส�ำหรับ
การสื่อสารระยะใกล้ ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และใช้พลังงาน
ในการท�ำงานต�่ำ เทคโนโลยีบลูทูธดังกล่าวได้ถูกน�ำมาใช้

ในอุ ป กรณ์ ส ่ ง สั ญ ญาณบอกต� ำ แหน่ ง หรื อ เรี ย กว่ า บี ค อน
(Beacon)1 ,2 อุปกรณ์บคี อนเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กใช้พลังงาน
จากแบตเตอรี่ ทีม่ รี าคาไม่สงู มาก และสามารถใช้งานได้เป็น
เวลานานหลายเดือนก่อนทีแ่ บตเตอรีเ่ สือ่ มสภาพ ในการท�ำงาน
นั้นบีคอนจะส่งสัญญาณบลูทูธพลังงานต�่ำออกมารอบตัวเป็น
ช่วงๆ โดยมีระยะรับไกลสุดถึง 50 เมตร จากสัญญาณดังกล่าว
อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนสามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
ที่รับสัญญาณดังกล่าวเพื่อใช้ในการสร้างการตอบสนองต่อ
ระบบการบริการ และน�ำไปสูก่ ารระบุตำ� แหน่ง เพือ่ สร้างบริการ
ทีเ่ ป็นเฉพาะต่อเหตุการณ์นนั้
อุปกรณ์บีคอนช่วยให้การท�ำงานของโปรแกรมประยุกต์
บนสมาร์ทโฟนสามารถท�ำงานที่ตอบสนองกับต�ำแหน่งของ
ผูใ้ ช้งานและบริบทของการใช้งานได้ดขี นึ้ โดยสมาร์ทโฟนสามารถ
ใช้ขอ้ มูลประกอบจากเครือข่ายไร้สายเพือ่ รับส่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกอบการใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์บีคอนสามารถขยายลักษณะ
การบริการของอุตสาหกรรมต่างๆ ทีห่ ลากหลาย เช่น ค้าปลีก,
การบริการสถานพยาบาล, การบริการที่พัก, ความบันเทิง
เป็นต้น3
การระบุต�ำแหน่งของสมาร์ทโฟน สามารถท�ำได้จากการ
รับสัญญาณ GPS, การระบุตำ� แหน่งจากสัญญาณ WiFi หรือ
จากค�ำนวณต�ำแหน่งความแรงสัญญาณที่ส่งจากเสาสัญญาณ
ระบบเครือข่ายมือถือ อย่างไรก็ตาม การระบุตำ� แหน่งโดยวิธี
ที่กล่าวขั้นต้นยังไม่ละเอียดและมีความแม่นย�ำไม่เพียงพอ
ในการใช้งานหลายลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้งานภายใน
อาคาร ในปี 2013 บริษทั แอปเปิลได้ออกข้อก�ำหนด iBeacon4,5
ส�ำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน iOS ทีต่ อบสนองกับ
อุปกรณ์บคี อน ท�ำให้มกี ารพัฒนาบีคอนออกมาเป็นจ�ำนวนมาก
กรณีการใช้งานพืน้ ฐานของบีคอนในสถานพยาบาล
กรณีการใช้งานพืน้ ฐานของบีคอนในสถานพยาบาล ประกอบ
กับโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน ประกอบด้วย
การลงทะเบียนเข้ารับบริการ: โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
สมาร์ทโฟน สามารถนำ�มาใช้ดำ�เนินการลงทะเบียนเข้ารับ
บริการในขัน้ ตอนต่างๆ ของการรับบริการ เช่นจุดลงทะเบียนที่
แผนกเวชระเบียน, ตรวจสอบสิทธิ, และการรับบริการตามจุด
บริการต่างๆ เช่น ห้องคัดกรองผูป้ ว่ ย และ ห้องแพทย์ เป็นต้น
		
โปรแกรมในสมาร์ ท โฟนสามารถทราบตำ�แหน่ ง
อย่างละเอียดและดำ�เนินการลงทะเบียนเพือ่ เข้ารับบริการได้
และยังช่วยลดขัน้ ตอนการสือ่ สารได้ รวมถึงลดความคลาด
เคลือ่ นจากการสือ่ สารทีผ่ ดิ พลาดและการลงข้อมูลผิดพลาด
ในแต่ละจุดบริการได้
การส่งข้อมูลเนือ้ หาให้กบั ผูร้ บั บริการ: เมือ่ ผูร้ บั บริการเข้ามา
ในบริเวณทีร่ บั สัญญาณจากบีคอน ทำ�ให้สมาร์ทโฟนสามารถ
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ใช้ตำ�แหน่งในการคัดกรองข้อมูลเนือ้ หาทีเ่ ป็นเฉพาะสำ�หรับ
จุดให้รับบริการ หรือเป็นเฉพาะตัวสำ�หรับผู้รับบริการได้
เช่น ถึงคิวรับยา หรือ ยืนยันความถูกต้องของจุดบริการ
ติดตามผูเ้ ข้ารับบริการ: ในกรณีทผ่ี เู้ ข้ารับบริการทีต่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงวัย ซึ่งอาจพบปัญหา
ในการไปรับบริการตามจุดต่างๆ ระบบสามารถติดตาม
ระบุตำ�แหน่งของผู้เข้ารับบริการและดำ�เนินการช่วยเหลือ
ตามความต้องการ ในกรณีท่ีทางสถานพยาบาลต้องการ
ข้อมูลเพือ่ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริการ การใช้บคี อน
ในการติดตามผู้รับบริการจะสามารถเก็บข้อมูลของการ
เข้ารับบริการ และเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละจุดบริการ3 รวมถึงเส้น
ทางการเคลื่อนที่ของผู้รับบริการในการเข้ารับบริการได้
ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำ�ไปพิจารณาในการพัฒนาระบบงาน
ให้มคี วามลืน่ ไหล วางแผนการบริการให้สะดวกไม่สบั สน
		
ทั้งนี้อุปกรณ์บีคอนเริ่มแพร่หลายในท้องตลาดและ
ราคามี แ นวโน้ ม ที่ล ดลงอย่ า งต่ อ เนื่อ ง ทำ�ให้ เ ป็ น โอกาส
ที่จะสามารถนำ�อุปกรณ์ในลักษณะนี้มาเพิ่ม ประสิทธิภาพ
คุณภาพการบริการของสถานพยาบาล
ระเบียบวิธกี ารวิจยั
สถาปัตยกรรมระบบ
ระบบบั น ทึ ก การบริ ก ารสถานพยาบาลมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ
วิเคราะห์กระบวนงานของการทำ�งานที่ซับซ้อน จึงเรียกชื่อ
ระบบว่า Methods Engineering Data Analysis (MEDA)
การใช้งานบีคอนในการระบุตำ�แหน่งของผูร้ บั บริการเป็นระบบ
ย่อยส่วนหนึ่งของ MEDA
ส่วนประกอบของระบบ
ระบบ MEDA มีส่วนประกอบสำ�คัญที่เกี่ยวข้องดังนี้
ระบบสารสนเทศบริหารโรงพยาบาล (HIS) เป็นระบบ
ที่ใช้งานการด�ำเนินการตามกระบวนงานการตรวจ
รักษา โดย HIS จะท�ำการรับการลงทะเบียนจาก
ผู้รับบริการ และส่งข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนงานให้กับระบบ MEDA เพื่อประกอบกับ
ข้อมูลต�ำแหน่ง
ระบบ MEDA เป็นระบบซอฟต์แวร์ ที่ท�ำงานในการ
จัดการข้อมูล “เวลา - สถานีบริการ” กับผู้รับบริการ
และบันทึกในฐานข้อมูล สามารถติดตั้งอยู่บน Cloud
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ติดตั้งซอฟต์แวร์ในการรายงาน
ต�ำแหน่งของอุปกรณ์บีคอนให้ระบบ MEDA
อุปกรณ์บีคอน4 ส�ำหรับแจ้งสัญญาณต�ำแหน่ง
●

1. การติดตัง้ บีคอนไว้ตามสถานีตา่ งๆ และติดตัง้ ซอฟต์แวร์
ที่สมาร์ทโฟนของผู้รับบริการ 2. ติดตั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
ไว้ตามสถานีต่างๆ และให้ผู้รับบริการน�ำเอาบีคอนติดตัวไป
ตลอดการเข้ารับการรักษา ดังแสดงในภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2,
ตามล�ำดับ
￼

ภาพที่ 1 การให้บริการระบบบีคอนระบุตำ�แหน่งในสถานพยาบาล
โดยติดตัง้ แอปพลิเคชันทีส่ มาร์ทโฟนของผูร้ บั บริการ
การใช้งานบีคอนในรูปแบบแรกนัน้ มีสมมุตฐิ านว่า ผูร้ บั บริการ
จะต้องมีสมาร์ทโฟนทีร่ องรับการทำ�งาน Bluetooth LTE และ
ต่อเชือ่ มกับอินเตอร์เน็ตเพือ่ รายงานตำ�แหน่งเข้ากับระบบ MEDA
สมมุตฐิ านดังกล่าวอาจทำ�ได้ยากในทางปฏิบตั ิ รวมถึงเวลาในการ
ติดตัง้ แอปพลิเคชัน และการตัง้ ค่าต่างๆ ให้ระบบทำ�งานได้อกี ทัง้
ต้องมีการส่งข้อมูล ทำ�ให้เกิดความกังวลใจ ด้านของความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลผูใ้ ช้ได้ การบริการลักษณะนี้ จึงเหมาะสมสำ�หรับ
การให้บริการข้อมูลเนือ้ หาเฉพาะสำ�หรับสถานที่ แต่ไม่เหมาะสม
กับการรายงานการเข้ารับบริการตามกระบวนงาน
￼

●

●

●

ลักษณะการใช้งานบีคอนและสมาร์ทโฟน
การใช้งานระบบ MEDA สามารถท�ำได้สองลักษณะ ได้แก่
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ภาพที่ 2 การให้บริการระบบบีคอนระบุตำ�แหน่งในสถานพยาบาล
โดยให้ผรู้ บั บริการนำ�พาบีคอนติดตัวไปตลอดการรับการบริการ

Rojanaporn Tidchai, Vara Varavithya, Chantraporn Keamseng. Beacon in health care services
การให้บริการอีกลักษณะหนึง่ นัน้ คือให้ผรู้ บั บริการถืออุปกรณ์
บี ค อนไปขณะใช้ บ ริ ก ารอยู่ ใ นสถานพยาบาล และติ ด ตั้ ง
อุ ป กรณ์ ส มาร์ ท โฟนที่ เ ป็ น ทรั พ ยสิ น ของสถานพยาบาล
ตามสถานีบริการต่างๆ โดยสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับระบบ
เครื อ ข่ า ยภายในของสถานพยาบาลนั้น ๆ ระบบลัก ษณะนี้
สามารถรั ก ษาความปลอดภั ย ข้ อ มู ล ได้ ง่ า ยกว่ า ในแง่ ข อง
ความเป็นส่วนตัวของการเข้ารับการรักษา อีกทั้งการบริหาร
การใช้งานแอปพลิเคชันทำ�ได้ง่ายกว่า เนื่องจากการใช้งานทำ�
โดยบุคลากรของสถานพยาบาล ผู้รับบริการเพียงรับอุปกรณ์
บีคอนเมื่อลงทะเบียน และคืนอุปกรณ์เมื่อรับบริการเสร็จสิ้น
ที่ตอ้ งพิจารณาถึงกลไกการทำ�งานในหน้างานว่า จะทำ�อย่างไร
ให้เกิดการสูญหายของอุปกรณ์บีคอนให้น้อยที่สุด
กรณีการใช้งาน
กรณีการใช้งานระบบ MEDA แสดงในภาพที่ 3 ผู้ใช้งาน
ประกอบด้วย ผูร้ บั บริการ, ผูใ้ ห้บริการตามสถานีหรือพยาบาล,
และผู้ ดู แ ลระบบ ผู้ ดู แ ลระบบทำ�หน้ า ที่ ติ ด ตั้ ง สมาร์ ท โฟน
ตามสถานีการบริการต่างๆ และตั้งค่าเริ่มต้นให้ถูกต้อง อีกทั้ง
บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน สำ�หรับการตรวจสอบการทำ�งาน
ของระบบ ในส่วนของผู้ให้บริการตามสถานี มีหน้าที่ในการ
ลงทะเบียนผู้เข้ารับบริการ และทำ�การจับคู่บีคอนกับผู้รับ
บริการ อีกทั้งรับคืนอุปกรณ์เมื่อบริการเสร็จ ผู้ให้บริการ
ตามสถานี สามารถเรี ย กดู ร ายชื่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารที่ ถื อ บี ค อน
อยู่รอบๆ ได้ ในกรณีที่ระบบ HIS สามารถส่งข้อมูลการส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยมายังสถานีบริการ ทางผูใ้ ห้บริการสามารถจะทราบได้วา่
ผู้รับบริการได้มาถึงสถานีแล้วจากสัญญาณบีคอนที่ส่งมา

ภาพที่ 3 กรณีการใช้งานระบบ MEDA

ผู้ รั บ บริ ก ารมี ห น้ า ที่ รั บ บี ค อน และเข้ า ใช้ บ ริ ก ารของ
สถานพยาบาลตามปกติ อุ ป กรณ์ บี ค อนจะส่ ง สั ญ ญาณไป
บันทึกตามสมาร์ทโฟนทีต่ ดิ ตัง้ ตามตำ�แหน่งสถานีบริการต่างๆ
และผู้รับบริการจะถูกเรียกคืนอุปกรณ์เมื่อรับบริการเสร็จสิ้น
โดยมีขั้นตอนการบริการแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการบริการรับคืนบีคอนของระบบ MEDA
การบันทึกข้อมูลการเข้ารับบริการ
ระบบ MEDA เปิดบริการในรูปแบบ REST ทีท่ างระบบ HIS
จะสามารถพั ฒ นาส่ ว นเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องมาบันทึกเพือ่ วิเคราะห์กระบวนงานตามขัน้ ตอนต่างๆ
โดยในขัน้ แรก ระบบ HIS จะนำ�เอาข้อมูล <HN, VN, Time
Stamp> มาเข้าฟังก์ชนั แฮช เพือ่ ส่งให้กบั ระบบ MEDA พร้อม
ชือ่ -สกุล ของผูร้ บั บริการ เป็นตัวเลข - ตัวอักษรรหัสแฮช 6 หลัก
(ChatID) เพือ่ ใช้งานการอ้างอิงการบริการ การใช้ฟงั ก์ชน่ั แฮช
จะสามารถป้องกันเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ส่วนหนึ่ง
การจับคูร่ ะหว่างบีคอนกับผูร้ บั บริการทำ�โดยการนำ�เอาอุปกรณ์บี
คอนเข้ามาใกล้กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่จุดลงทะเบียนในระยะ
10 เซนติเมตร ประกอบกับระบบ HIS จะสร้าง QR โค้ด
จาก ChatID 6 หลัก แอปพลิเคชันจะทำ�การถ่ายรูป ในขณะที่
มีบคี อนอยูต่ ดิ กัน ถือว่า การลงทะเบียนเสร็จสิน้ โดยบันทึก
<ChatID, estimoteID> ลงในระบบ ส่วนของกระบวนการ
การคืนอุปกรณ์กท็ ำ�ในลักษณะเดียวกัน
ทางสถานพยาบาลต้ อ งตั้ ง ค่ า เริ่ ม ต้ น ของสถานี บ ริ ก าร
และติ ด ตั้ ง สมาร์ ท โฟนที่ ไ ด้ รั บ การตั้ ง ค่ า สถานี ที่ ถู ก ต้ อ ง
เมื่อผู้รับบริการไปยังจุดบริการต่างๆ สมาร์ทโฟนส่งข้อมูล
และทำ�การบั น ทึ ก ค่ า สั ญ ญาณจากบี ค อนที่ รั บ ได้ ที่ MEDA
Server และนำ�มาประมวลผล เพื่ อ ทำ�การจำ�แนกว่ า เป็ น
การเดิ น ผ่ า นสถานี หรื อ เป็ น การที่ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ ม ารอที่
สถานีนั้นๆ วิธีการอย่างง่ายในการตรวจสอบการรอรับบริการ
สามารถทำ�ได้ โ ดยการกำ�หนดเวลาที่ ไ ด้ รั บ สั ญ ญาณจาก
บีคอนต่อเนื่องเกินระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น 5 นาที เป็นต้น
ถ้ า มี เ หตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ให้ นั บ ว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมารอที่
สถานีบริการนั้นๆ
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ภาพที่ 6 หน้าจอแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย เมนูหลัก, จับคูบ่ คี อนกับผูร้ บั บริการ, หน้าจอเลือกสถานีบริการ และรายงานผูร้ บั บริการมารอรับบริการ

ผลการวิจัย

การทดสอบระบบ MEDA
จากรายละเอียดของระบบ MEDA ทีก่ ล่าวมา เราได้พฒ
ั นา
5
6
4
ระบบขึน้ บน iOS และ CodeIgniter และใช้ Estimote บีคอน
ในการทำ�งาน ภาพที่ 6 เป็นตัวอย่างหน้าจอหลักของระบบใน
สถานีบริการ และได้พฒ
ั นาส่วนเชือ่ มต่อกับระบบ HIS EMRSoft
(www.emrsoft.co.th) สัญลักษณ์ดาวแสดงถึงการทีผ่ รู้ บั บริการ
ถูกส่งตัวจากระบบ HIS และมารออยูท่ ส่ี ถานีแล้ว ในส่วนของระบบ
เว็ปแอปพลิเคชัน จะเป็นการแสดงภาพรวมของการเคลือ่ นไหว
ของผูร้ บั บริการ
อุปกรณ์ iPod Touch จำ�นวน 4 ชุด ได้รบั การติดตัง้ แอปพลิเคชัน
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ เพือ่ จำ�ลองการทำ�งานตามสถานีบริการ เราได้จำ�ลอง
การเดินของผูร้ บั บริการจำ�นวน 6 คน เดินผ่านตามสถานีตา่ งๆ
โดยไม่หยุดรอ ระบบสามารถตรงจับการปรากฎตัวของบีคอนได้
ภายในเวลาประมาณ 2 วินาที จากวิธกี ารพืน้ ฐานในการตรวจจับ
การรอรับบริการทีต่ อ้ งได้รบั สัญญาณบีคอนอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา
5 นาที ไม่พบการบันทึกของการรอทีเ่ ป็นไปตามฟังก์ชนั การทำ�งาน
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ในการทดลองต่อมา ได้ทำ�การจำ�ลองการเข้ารับบริการของ
นาย ก, ข, และ ค ที่เข้ามารับบริการที่จุดบริการ 1, 2 และ
3 และเข้ารับบริการในนาทีที่ 0, 7, และ 9 ตามลำ�ดับ
โดยใช้เวลาที่จุดบริการ 5 นาทีก่อนเดินไปที่จุดบริการต่อไป
ดังแสดงในภาพที่   7 จากการทดสอบพบว่าระบบสามารถ
แสดงผลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำ�ไปใช้
ในการวิเคราะห์กระบวนงานได้ต่อไป
วิจารณ์ผลและสรุป
บทความนี้ได้วางกรอบการใช้งานบีคอนเพื่อตรวจวัดเวลา
ที่ใช้ในการบริการตามจุดบริการ ที่จะสามารถนำ�มาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวิเคราะห์ต่อไป และได้แสดงถึงการเชื่อมโยงกับ
ระบบ HIS ในการใช้งานระบบบีคอนเพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการใช้ ง าน ผลการศึ ก ษาและพั ฒ นาในบทความนี้ เ ป็ น
กรอบในการใช้ ง านเชิ ง ฟั ง กชั น การทำ�งาน การทดลองที่
ดำ�เนินการอยู่ในสภาพจำ�กัด จำ�เป็นต้องได้รับการขยายผล

Rojanaporn Tidchai, Vara Varavithya, Chantraporn Keamseng. Beacon in health care services
ทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงให้มาก
ขึ้น เช่น เพิ่มจำ�นวนคน จำ�นวนสถานีบริการ และระยะทาง
ระหว่างสถานี ในอนาคต การศึกษาสามารถดำ�เนินการขยาย
ผลทดสอบการใช้งานในสถานพยาบาล และพัฒนาระบบ
บริการข้อมูลตำ�แหน่งในการใช้ประโยชน์ในลักษณะอืน่ เช่นการ
ระบุตำ�แหน่งของบุคลากรทางการแพทย์หรือการระบุตำ�แหน่ง
ของเครื่องมือแพทย์ในลำ�ดับต่อไป

ภาพที่ 7 ผลการทดสอบระบบในการตรวจจับการเข้ารับบริการ
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