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Abstract     

This study were to develop patient information management system in Upharach 
Health Promoting Hospital and to find out patient information management system in 
Upharach Health Promoting Hospital.  The target groups used in the study are 3 Experts 
and 2 personnel of Upharach Health Promoting Hospital.  Two types of the instruments 
used in the study were patient information management system in Upharach Health 
Promoting Hospital and a quality assessment of Upharach Health Promoting Hospital. The 
statistics used for  analyzing the collected  data  were  mean,  standard  deviation. 

The results of the study were found  the patient information management system 
Upharach Health Promoting Hospital consists of two main part:  part 1 were web 
application for administrator; and part 2 were web application for user.  The patient 
information management system developed had a good quality and can be used 
appropriately.  The overall quality results of patient information management system 
Upharach Health Promoting Hospital was evaluated by 3 experts and 2 personnel, were 

at a good level (x ̅= 4.49, S.D. = 0.34).    
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บทคัดย่อ          
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านอุปราช และ 2) ประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านอุปราช โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน และ บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
อุปราช จ านวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช และ 2) แบบประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน         

ผลการศึกษาพบว่า ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช มี
ส่วนประกอบในการใช้งานด้วยกัน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้งานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้งานได้จริง เป็น
การเพ่ิมคุณภาพในการให้บริการ ช่วยให้การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านอุปราช โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.19  

 
ค ำส ำคัญ:  ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล,  

    บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
 
บทน า           
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทส าคัญต่อการ
ด าเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเนื่องมาจากความสามารถในการจัดการระบบงาน การจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ การค้นหา และการกรองข้อมูลที่ดี เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลเหล่านั้น    
มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้การท างานนั้นเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ความถูกต้อง ในวงการสาธารณสุขและวงการแพทย์ก็เช่นกัน ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้โรงพยาบาล หรือสถาบันทางการแพทย์สามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ทั้งใน
การบริหารจัดการและการให้บริการ        
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยมีภาระหน้าที่อัน
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ส าคัญยิ่งในการให้บริการประชาชนในด้านสาธารณสุข ปัจจุบันการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ท างาน โดยมีการน าโปรแกรม HOC เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียกดูรายงานต่างๆ ผ่าน
เว็บ ส่วนการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วยหรืออาจเรียกว่าผู้ป่วยที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราชครั้งแรกนั้น เบื้องต้นยังเป็นการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน
รูปแบบกระดาษ (OPD Card) ก่อน แล้วจึงมีเจ้าหน้าที่น าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการบันทึกลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อน
ในการกรอกข้อมูล รวมถึงใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บมาก ข้อมูลไม่ทันสมัย อ่านลายมือไม่ออก ยากต่อการ
สืบค้น และการวิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนหากออกแบบ
โปรแกรมผิดพลาดหรือไม่เป็นตามมาตรฐานข้อมูล ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน ก็อาจท าให้ข้อมูล
ส าคัญหายไปจากระบบ เช่น การใช้รหัสแทนค าวินิจฉัยโรค ท าให้โปรแกรมไม่บันทึกค าวินิจฉัย ผลเสีย
คือค าวินิจฉัยของผู้ป่วยทุกรายไม่มีในระบบ หรือไม่สามารถบอกได้ว่าครั้งก่อน ผู้ป่วยเคยเป็นโรคอะไร 
มีรายละเอียดของโรคเป็นอย่างไร การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาขององค์กรและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งาน ตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life 
Cycle หรือ SDLC นั้น จะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างมี
แนวทางและเป็นขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถก าหนดความต้องการของระบบได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้
ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราชนี้ขึ้น 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจากแบบฟอร์ม
ที่เป็นเอกสารลงในระบบได้เลย เป็นการป้องกันการผิดพลาดของข้อมูล และลดเอกสารที่มีจ านวนมาก
ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูล หรือการสืบค้นข้อมูลก็ท าได้ง่าย รวมถึงการดูแนวโน้มของ
ผู้ป่วยแต่ละปี เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานในองค์กร และอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนได้มากท่ีสุด 

วิธีด าเนินการ          
 1. กลุ่มเป้าหมาย  

  กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน และ 
บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช จ านวน 2 คน 

 2. ด้านระบบงาน ประกอบด้วยส่วนของการใช้งาน ดังนี้ 1) ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย 2) 
ระบบค้นหาข้อมูลผู้ป่วย 3) ระบบบันทึกภาวะการเจ็บป่วย 4) ระบบสถิติภาวะการเจ็บป่วย 5) ระบบ
รายงาน และ 6) ระบบจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
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 3. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ใช้ในการด าเนินการประกอบด้วย 1) คอมพิวเตอร์ ที่มี 
หน่วยประมวลผลกลาง 1.6 GHz หน่วยความจ าหลัก มีความจุ 4 MB และ ฮาร์ดดิสก์ มีความจุ 40 
GB และ 2) เครื่องปริ้นเตอร์จ านวน 1 เครื่อง  

 4. ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบด้วย 1) ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
10 2) โปรแกรม Microsoft Office 3) โปรแกรม Microsoft Visio 4) โปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 5) โปรแกรม Sublime 6) โปรแกรมภาษา PHP และ 7) ฐานข้อมูล My SQL  

5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีอยู่ 2 ชนิด ดังนี้      
  5.1 ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช 
  5.2 แบบประเมินคุณภาพระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านอุปราช   

ผลการศึกษา           
1. ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและบันทึกภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา อีกท้ังสามารถเรียกดู
ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาในอดีตจนถึงในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มสถิติและรายงานข้อมูลของ
ผู้ป่วยย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี โดยส่วนของการใช้งาน แสดงได้ดังต่อไปนี้  

1) หน้าจอเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องท าการกรอก Username และ Password  เพ่ือท า 
การเข้าสู่ระบบ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1  แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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  2)  หน้าจอหลักของระบบ เมื่อท าการเข้าสู่ระบบ จะน าไปสู่หน้าจอหลักของการใช้งาน
ซึ่งประกอบไปด้วย เมนูจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย เมนูค้นหาข้อมูลผู้ป่วย เมนูบันทึกภาวะการเจ็บป่วย เมนู
สถิติภาวะการเจ็บป่วย เมนรูายงาน และเมนูจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2  แสดงหน้าจอหลักของระบบ 

 3) หน้าจอจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย เมื่อมีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา เจ้าหน้าที่จะท าการจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย โดยจะกรอกเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ 
โรคประจ าตัว กรุ๊ปเลือด ประวัติการแพ้ยา จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะท าการบันทึกข้อมูลลงในระบบ     
ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย 
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 4)  หน้าจอค้นหาข้อมูลผู้ป่วย เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยเก่า จะท าการค้นหาจาก     รหัส
ผู้ป่วย หรือชื่อ-สกุล จากนั้นระบบจะท าการแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ได้ท าการบันทึกไว้ หากพบข้อมูล   
ส่วนตัวของผู้ป่วยที่ไม่ถูกต้องเจ้าหน้าสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ และสามารถเรียกดูประวัติการ
รักษาของผู้ป่วยย้อนหลังได ้ดังแสดงในภาพที่ 4  

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลผู้ป่วย 

 5) หน้าจอบันทึกภาวะการเจ็บป่วย เมื่อบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วยแล้ว เจ้าหน้าที่จะท า
การบันทึกข้อมูลภาวะการเจ็บป่วย โดยบันทึกประวัติความเจ็บป่วย การตรวจร่างการ การวินิจฉัยโรค 
และข้อมูลการบริการที่ได้รับ เช่น การผ่าตัด การท าหัตถการ การให้ยา หรือการให้ค าแนะน า ดังแสดง
ในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอบันทึกภาวะการเจ็บป่วย 

 6) หน้าจอหลักสถิติภาวะการเจ็บป่วย จะประกอบไปด้วยเมนูสถิติแยกกลุ่มผู้ป่วยตามโรค
ต่างๆ ได้แก่ สถิติผู้ป่วยทั่วไป สถิติอันดับโรคที่พบบ่อย สถิติผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถิติผู้ป่วยโรคความ
ดัน สถิติผู้ป่วยโรควัณโรค และสถิติผู้ป่วยโรคไข้หวัด ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอสถิติภาวะการเจ็บป่วย 

 7) หน้าจอแสดงข้อมูลสถิติผู้ป่วย เมื่อเรียกดูสถิติของโรคแต่ละโรค ระบบก็จะแสดงจ านวน
ผู้ป่วยที่มาใช้บริการทั้งหมดในแต่ละปีเป็นกราฟแท่ง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ว่าแต่ละปีมีผู้ป่วยเพ่ิม
มากขึ้นหรือลดลงต่างกันเท่าใด ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอข้อมูลสถิติผู้ป่วย 
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 8) หน้าจอรายงาน ประกอบไปด้วยเมนูรายงานผู้ป่วยทั้งหมด รายงานผู้ป่วยแยกกลุ่มตาม
โรคต่างๆ ได้แก่ รายงานผู้ป่วยโรคเบาหวาน รายงานผู้ป่วยโรคความดัน รายงานผู้ป่วยโรควัณโรค 
รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัด และรายงานผู้ป่วยประจ าปี เมื่อกดเข้าไปดูแต่ละเมนูก็จะแสดงรายละเอียด
ผู้ป่วย โรคที่เข้ารับการรักษา และข้อมูลการให้บริการ ดังแสดงในภาพที่ 8 9 และ 10  

 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอรายงาน 

 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอรายงานโรคทั้งหมด 
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ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลผู้ป่วยแยกตามกลุ่มโรค 

 9) หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วย รหัสพนักงาน ชื่อสกุล ต าแหน่ง Username 
Password เลขประจ าตัวประชาชน เบอร์โทร อีเมล์ และท่ีอยู่ ดังแสดงในภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุปราช 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุปราช จ านวน 2 คน โดย 

ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.43 , S.D. = 0.19 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลลัพธ์ที่ได้

จากโปรแกรม (Result Test) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x ̅= 4.60 , S.D. = 0.06) ด้านความ

ปลอดภัย (Security Test) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.50, S.D. = 0.00) ด้านฟังก์ชั่นการ
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ท างานของระบบ (Functional Test)  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.45, S.D. = 0.05) และ

ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.28, S.D. = 
0.27)   

 
สรุปผล  และอภิปรายผล  
   สรุปผลการศึกษา  พบว่าได้ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
อุปราช ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง ใช้เวลาในการบันทึกและสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่าง
รวดเร็ว โดยระบบจะประกอบด้วยส่วนใช้งานหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และ ส่วนของ
ผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุปราช เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง และผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลอุปราช โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.43 , S.D. = 0.19) 
          อภิปรายผล           

1. จากการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความต้องการและบริบทในการท างานจริง ท าให้เข้าใจและได้รับความรู้เพ่ิมเติม 
ที่จะน ามาพัฒนาระบบให้มีคุณภาพ และสามารถน ามาใช้งานได้จริง ท าให้การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย     
การบันทึกภาวะการเจ็บป่วย และการให้บริการรักษาผู้ป่วย เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  ครบถ้วน   
และมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยาณี ศรีเจริญ, นัยนา จิตรักษ์ และคณะ (2560) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 
ใน รพ.สต.นาตาหลิ่ว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบ
การเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยน าโปรแกรม HCIS และฐานข้อมูล
โปรแกรม NCD mini มาใช้ในการบันทึกและแปรผลข้อมูล ผลที่ได้จากการศึกษา 1) ประหยัดเวลา
และประหยัดกระดาษ โดยการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 2) มีฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในเขต รพ.สต. บ้านนาตาหลิ่ว เจ้าหน้าที่สามารถทราบ
ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม และ 3) ลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล  

  2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.43 , S.D. = 0.19) ที่ผล
การศึกษาเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาระบบทุกขั้นตอนเป็นไปตามวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 
5 ขั้นตอน ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าที่ได้รับ และการประเมิน
คุณภาพจนระบบมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรรัตน์ ใบศรี (2559) ท าการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นการพัฒนาระบบงานในรูปแบบโปรแกรม
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ประยุกต์บนเว็บส าหรับจัดการฐานข้อมูล พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอ าเภอเดิมบางนางบวช มี

ความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.15 , S.D. = 0.80) 
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