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บทนา

เครื่ องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Cardiac pacemaker) เป็ นเครื่องรั กษาภาวะหัวใจเต้ นผิดปกติ ที่ใส่ ให้ ผ้ ูป่วย เพือ่ ช่ วยป้ องกันหัว
ใจเต้ นช้ า (Brady Arrhythmia) และทาให้ หัวใจผู้ป่วยเต้ นเป็ นจังหวะสม่าเสมอในความถี่ที่เหมาะสมหรือประมาณ 60-80 ครั้งต่ อนาที
ส่ วนเครื่องกระตุกหัวใจ (Automatic Implantable Cardioverter defibrillator) จะช่ วยรักษาหัวใจเต้ นเร็ว (Tachy Arrhythmia) โดย
ปกติแล้ ว หลังการใส่ เครื่ องรั กษาภาวะหัวใจเต้ นผิดปกติให้ ผ้ ูป่วยแล้ ว จะตั้งค่ าพารามิเตอร์ ให้ กับเครื่ องกระตุ้นและเครื่ องกระตุกหัวใจให้
เหมาะสมกับ เพศ วัย และการทางาน ของแต่ ละบุคคล ซึ่ งโดยปกติเครื่ องกระตุ้นและเครื่ องกระตุกหัวใจที่ใส่ ให้ ผ้ ูป่วยจะประกอบไปด้ วย
ตัวเครื่อง (Generator) และสายนาไฟฟ้า (Lead) ตัวเครื่ องจะมีส่วนของแบตเตอรี่และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ของเครื่ องกระตุ้น
หัวใจมีอายุการใช้ งาน 3 ปี ขึน้ ไป ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับการทางานของหัวใจผู้ป่วย หากหัวใจผู้ป่วยเต้ นเองได้ น้อย เครื่องจะทางานมากและทาให้
แบตเตอรี่มีอายุการใช้ งานสั้ นลง ในทานองเดียวกัน ถ้ าหัวใจผู้ป่วยเต้ นเองได้ มากเครื่องก็จะทางานน้ อยและแบตเตอรี่มีอายุการใช้ งานนาน
ขึน้ ดังนั้น ผู้ป่วยควรมารับการตรวจสมรรถภาพเครื่ องกระตุ้นและเครื่องกระตุกหัวใจทุก 6 เดือน เพือ่ เฝ้ าติดตามปัญหาต่ างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพราะถ้ าแบตเตอรี่ หมด สายกระตุ้นหัวใจชารุ ด หรื อแม้ แต่ การเลื่อนหลุดจากตาแหน่ งที่ใส่ สายกระตุ้นหัวใจ อาจทาให้ ผ้ ูป่วยมี
อันตรายถึงชี วิตได้ ซึ่ งเครื่ องมือในการตรวจสมรรถภาพเครื่ องกระตุ้นและเครื่ องกระตุกหั วใจ จะมีความจาเพาะเจาะจงกับยี่ห้อของ
เครื่องกระตุ้นและเครื่องกระตุกหัวใจ และมีผ้ ูเชี่ยวชาญอยู่ในโรงพยาบาลศู นย์ โรคหัวใจเท่ านั้น จากปัญหาดังกล่ าวข้ างต้ นทาให้ ผู้ป่วยไม่ มี
ความสะดวกในการเข้ ารั บการตรวจสมรรถภาพเครื่ องรั กษาภาวะหั วใจเต้ นผิดปกติ หรื อในกรณีฉุกเฉิ นที่ผ้ ูป่วยต้ องเข้ ารั บการผ่ าตัด
ศั ลยแพทย์ อาจมีความจ าเป็ นต้ องใช้ เครื่ องจี้ไฟฟ้า (Electrical Surgery Unit) ทาให้ เครื่ องกระตุ้ นและเครื่ องกระตุ กหั ว ใจรั บ
สั ญญาณไฟฟ้าจากเครื่องจีไ้ ฟฟ้า ส่ งผลให้ การทางานของเครื่องกระตุ้นและเครื่องกระตุกหัวใจเกิดความผิดพลาด หรืออาจหยุดการทางาน
ในช่ วงขณะหนึ่ ง จนเกิดอันตรายต่ อผู้ป่วยได้ หรื อการตรวจวินิจ ฉั ยบางอย่ างที่ส่งผลกระทบต่ อเครื่ องกระตุ้ น เช่ น การตรวจ MRI
สนามแม่ เหล็กไฟฟ้าจะทาให้ Pacemaker อยู่ใน Mode ทางานงานที่เรียกว่ า Asynchronization หัวใจผู้ป่วยอาจเต้ นเร็วขึน้ จากที่ได้ ต้ัง
โปรแกรมไว้ การทาหัตถการเหล่ านีจ้ าเป็ นอย่ างยิง่ ที่ต้องรู้ ข้อมูลผู้ป่วยก่ อน จะได้ ให้ การรักษาที่ถูกต้ อง ปลอดภัย และเพิม่ ประสิ ทธิภาพใน
งานบริการสาธารณสุ ขได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้ อมูลเพื่อติดตามผู้ป่วยที่ใส่ เครื่ องกระตุ้น และ เครื่ องกระตุกหัวใจ โดยจัดทาเป็ นแหล่ งข้ อมูลผู้ป่วยที่
สาคัญในการดาเนินชีวติ หรือการเข้ ารับบริการรักษาโรคอืน่ ๆ ที่ควรระวังผ่านระบบออนไลน์
2. เพื่อออกแบบระบบฐานข้ อมูลผู้ป่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้ บริ การ ด้ านสาธารณสุ ข ตลอดจนความรู้ ในข้ อควรปฏิบัติหลังใส่
เครื่องกระตุ้นและกระตุกหัวใจมีประสิ ทธิภาพ

ภาพที่ 2. หน้ าจอหลักของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูเกีย่ วข้ องในการโปรแกรม
เครื่องกระตุ้นและ เครื่องกระตุกหัวใจ ผู้ดูแลระบบ และผู้บริหาร

ภาพที่ 1. หน้ าจอหลักสาหรับ Login เข้ าใช้ ระบบ

การออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Concept) และการประยุกต์ การสร้ างโมเดลเพือ่ พัฒนาระบบงานโดยใช้ Unified
Modeling Language (UML) จากการวิเคราะห์ ระบบ งานและศึกษาข้ อมูลที่เกีย่ วข้ องมาจัดทาเป็ น Use Case Diagram การสร้ าง Use
Case Diagram ใน Use case diagram จะมี actor ซึ่งเป็ นตัวทาให้ เกิด Use case โดย actor อาจเป็ นบุคคลคนเดียวหรือหลายคนหรืออาจ
เป็ นระบบงานก็ได้ ส่ วน use case ก็เป็ นระบบทีเ่ ราสนใจอยู่ Use Case Diagram ระบบสารสนเทศสาหรับผู้ป่วยที่ใส่ เครื่องรักษาภาวะหัว
ใจเต้ นผิดปกติแบบออนไลน์ ประกอบด้ วย Use Case และ Actor ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 Actor คือ ผู้ใช้ เครื่องรักษาภาวะหัวใจเต้ นผิดปกติ และ
เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ เู กีย่ วข้ องในการโปรแกรมเครื่องรักษาภาวะหัวใจเต้ นผิดปกติ ผู้ดูแลระบบ และผู้บริหาร
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ระบบ
ตรวจสอบสิ ทธิ์

ผูใ้ ช้โปรแกรม,
ผูด้ ูแลระบบ
และผูบ้ ริ หาร

ระบบการจัดการข้อมูล
ผูใ้ ช้เครื่ องกระตุน้ /กระตุกหัวใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมาย
รายงาน

ภาพที่ 3. Use Case Diagram ของระบบ

สรุปผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ
จากการทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิภาพของการทางานของระบบ
สารสนเทศสาหรับผู้ป่วยที่ใส่ เครื่องรักษาภาวะหัวใจเต้ นผิดปกติแบบ
ออนไลน์ พบว่ าผลการประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้ องของศู นย์ โรคหั วใจโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ และ
ตัวแทนจาหน่ ายเครื่ องกระตุ้นและเครื่ องกระตุกหัวใจมีค่าเฉลี่ยจาก
การประเมินประสิ ทธิภาพเชิ งคุณภาพของระบบมีค่าคะแนนเท่ ากับ
3.88 สรุ ปได้ ว่าระบบการจัดการข้ อมูลผู้ใช้ เครื่ องกระตุ้นและเครื่ อง
กระตุกหัวใจออนไลน์ มีประสิ ทธิภาพอยู่ในระดับดี สามารถนาไปใช้
งานในหน่ วยงานได้

ภาพที่ 4. หน้ าจอรายงานสถิติการให้ บริการต่ างๆ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ผลการทดสอบด้ านการประเมิน
ความคิดเห็นด้ านความเหมาะสมใน
ความต้ องการของระบบ
ด้ านความถูกต้ องในการทางาน
โปรแกรม
ความคิดเห็นด้ านความสะดวก และง่ าย
ต่ อการใช้ งานโปรแกรม
ความคิดเห็นด้ านความรักษาความ
ปลอดภัยของโปรแกรม

X

ความ
หมาย

3.96

ดี

3.84

ดี

3.55

ดี

4.18

ดีมาก

ตารางที่ 1. สรุ ปประเมินประสิ ทธิภาพด้ านการทางานของระบบ

