
 

บทที่ 4 
การออกแบบระบบและฐานขอมูล 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม 

โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดนาน ผูศึกษาไดออกแบบระบบ และฐานขอมูล ดังนี้ 
 4.1 การออกแบบระบบ 
 4.2 การออกแบบระบบฐานขอมูล 
 
4.1 การออกแบบระบบ 

เพื่อใหเห็นระบบงานทั้งหมดผูศึกษาไดใชแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อแสดงถึงการไหลของ
ขอมูลเขาและขอมูลออก ขั้นตอนการทํางานตาง ๆ ของระบบ ซ่ึงสัญลักษณ ตามมาตรฐานที่ใชใน
การออกแบบ Data Flow Diagram Symbol (DFD) แสดงในตาราง 4.1 

 
ตาราง 4.1  สัญลักษณท่ีใชในการออกแบบ  Data Flow Diagram Symbol (DFD) 

สัญลักษณ ช่ือสัญลักษณ ความหมาย 
 
 
 

Source Destination 
 
สัญลักษณ ของ บุคคล องคกร หรือ ระบบงาน 
 

 
 
 
 

Process สัญลักษณ การประมวลผล 

 
 
 

Data Store สัญลักษณการเก็บขอมูล 

 
 Data Flow สัญลักษณเสนทางการไหลของขอมูล 
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 แผนผังบริบท (Context Diagram) เปนแผนผังที่แสดงถึงภาพรวมของระบบและ
ความสัมพันธของระบบกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ซ่ึงแสดงดังรูป  4.1 

0

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัย
โรครวม โรงพยาบาลเวียงสา

ผูดูแลระบบ

ผูบริหาร

ผูใชทั่วไป

สิทธิผูใชงาน

ขอมูลที่ผานการนําเขา

สิทธิการใชงานที่ผานการปรับปรุง

รายงาน

ขอมูลรายงาน

สิทธิการใชงานระบบ

ขอมูลรายงานตางๆ ของระบบ

ขอมูลรายงานตางๆ ของระบบ

รายงาน

ขอมูลการใชงานระบบ

 
 

รูป 4.1  แสดงแผนผังบริบท (Context Diagram) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยใน 
ตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา 

 
จากรูป 4.1 เปนแผนผังบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุม

วินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา โดยจะมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือผูที่เกี่ยวของกับ
ระบบคือ ผูดูแลระบบ  ผูใชประกอบดวย ผูบริหารและผูใชทั่วไปในโรงพยาบาลเวียงสา  โดยระบบ
จะทํางานสัมพันธกันดังนี้ 

1) ผูดูแลระบบ ขอบเขตของการทํางานในระบบคือกําหนดขอมูลพื้นฐานของระบบ 
นําเขาขอมูลรายเดือน กําหนดสิทธิและอนุมัติสิทธิใหผูใชงานระบบที่ลงทะเบียนเขา
มาโดยการกําหนดใหผูใชในระดับสิทธิใด สามารถเขาดูขอมูลในระดับใดไดบาง  

2) ผูบริหาร ขอบเขตของการทํางานในระบบคือ การลงทะเบียนเขาใชงานในระบบ 
สามารถเปลี่ยนรหัสผาน สามารถเขาไปดูขอมูลสําหรับผูบริหาร คือ ขอมูลทางการเงิน 
และเมนูรายงานตางๆ ของระบบ 
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3) ผูใชทั่วไป เชน แพทย พยาบาล นักวิชาการ ขอบเขตของการทํางานในระบบคือการ
ลงทะเบียนเขาใชงานในระบบ สามารถเปลี่ยนรหัสผาน สามารถเขาไปดูขอมูลการใช
งาน และเมนูรายงานตางๆ ของระบบ 

จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาล
เวียงสา สามารถวิเคราะหเพื่อหารายละเอียด ผูที่เกี่ยวของ(Boundaries) ขอมูลที่เกี่ยวของ(Data) และ 
กระบวนการที่เกี่ยวของ(Process)  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) ผูที่เกี่ยวของกบัระบบ (List of Boundaries) 
ผูดูแลระบบ 
ผูบริหาร 
ผูใชทั่วไป 

2) ขอมูลที่เกี่ยวของ(List of Data) 
ขอมูลอําเภอ 
ขอมูลรายการกลุมวินิจฉยัโรครวม 
ขอมูลจังหวัด 
ขอมูลชนิดของบริการที่คิดคารักษา 
ขอมูลแผนกที่รับบริการ 
ขอมูลการกําหนดจํานวนวันในเดือน 
ขอมูลสถานภาพการจําหนายผูปวย 
ขอมูลวิธีการจําหนายผูปวย 
ขอมูลทั้งหมดของผูปวยที่จดักลุมวินจิฉัยโรครวมแลว 
ขอมูลชนิดของโรค 
ขอมูลกลุมของสิทธิการรักษา 
ขอมูลสถานพยาบาล 
ขอมูลรหัสโรคตาม ICD10 
ขอมูลรหัสหัตถการตาม ICD9CM 
ขอมูลสถานภาพการสมรส 
ขอมูลสัญชาติ 
ขอมูลอาชีพ 
ขอมูลหนวยงานของผูใชงานระบบ 
ขอมูลชนิดของหัตถการ 
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ขอมูลตําแหนงของผูใชงานระบบ 
ขอมูลสิทธิการรักษา 
ขอมูลประเภทของการสงตอ 
ขอมูลตําบล 
ขอมูลจํานวนเงินที่ไดรับจดัสรร 
ขอมูลการกําหนดสิทธิใหผูใชเขาใชงานในตาราง 
ขอมูลระดับสิทธิของผูใชงานระบบ 
ขอมูลผูใชงานระบบ 

3) กระบวนการทีเ่กี่ยวของ(List of Process) 
กําหนดสิทธิผูใชงานระบบ 
เพิ่ม ลบ ผูใชงานระบบ 
บันทึกแกไขขอมูลนําเขารายเดือน 
ประมวลผลรายงาน 
แสดงผลรายงาน 

ดังนั้นเมื่อทําการกําหนดกระบวนการที่เกี่ยวของในระบบแลวควรทําการรวมกลุมโปรเซส
เขาดวยกันเพื่อ สะดวกตอการจัดการแผนภาพกระแสขอมูลในระดับยอย ๆ ตอไป โดยจัดใหอยูใน
รูปแบบของ แผนภูมิกระบวนการลําดับขั้น  ดังรูป 4.2 

 
 

รูป 4.2 แสดงแผนภูมิลําดับขัน้กระบวนการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยใน 
ตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา 
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จาก รูป 4.2  ทําใหทราบถึงกระบวนการหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยใน
ตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา ซ่ึงมี 4  กระบวนการดังนี้  

1) การจัดการระบบ 
2) การจัดการฐานขอมูล 
3) การประมวลผล 
4) การแสดงผลรายงาน 

ผูดูแลระบบ

ผูบริหาร

ผูใชท่ัวไป

1.0

จัดการระบบ

3.0

ประมวลผล

แสดงผล
รายงาน

จัดการฐาน
ขอมูล

D2 ขอมูลทั้งหมดของผูปวยที่จัดกลุม

D1 ขอมูลผูใชระบบ

D3 ขอมูลจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร

D5

ขอมูลจังหวัดD6

D8

ขอมูลการกําหนดจํานวนวันในเดือน

D12

ขอมูลกลุมของสิทธิการรักษาD13

ขอมูลสถานพยาบาลD14

ขอมูลแผนกท่ีรับบริการ

D7

ขอมูลสถานภาพการจําหนายผูปวย

D9

ขอมูลวิธีการจําหนายผูปวย

D10

ขอมูลชนิดของโรค

D11

2.0

4.0

ขอมูลรหัสโรคตาม ICD10D15

D4 ขอมูลอําเภอ

ขอมูลชนิดของบริการท่ีคิดคารักษา

ขอมูลสถานภาพการสมรสD17

ขอมูลรายการกลุมวินิจฉัยโรครวม

ขอมูลรหัสหัตถการตาม ICD9CMD16

ขอมูลสัญชาติD18

ขอมูลอาชีพD19

ขอมูลหนวยงานของผูใชระบบD20

ขอมูลชนิดของหัตถการD21

ขอมูลตําแหนงของผูใชงานระบบD22

ขอมูลสิทธิการรักษาD23

ขอมูลตําบลD25

ขอมูลประเภทของการสงตอD24

ผูใชงานระบบ

สิทธิผูใชงานระบบ

ขอมูลผูใชที่ผานการปรับปรุง
ขอมูลที่ผานการอนุมัติสิทธิแลว

ลงทะเบียนใชงานระบบ

ขอมูลจํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรรรายเดือน
ขอมูลผูปวยรายเดือน

ขอมูลการเงินที่ไดรับจัดสรร

ผลการประมวลขอมูลของระบบ  
 

รูป 4.3 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยใน 
ตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา 

  
จากแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑ

กลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา ดังรูป 4.3 สามารถแยกเปนกระบวนการยอยได 4 
กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการที่ 1.0 การจัดการระบบ เปนกระบวนการที่ ผูดูแลระบบกําหนดขอมูลพื้นฐาน
ของระบบและผูใชงานระบบ คือ ผูบริหารและผูใชงานทั่วไป โดยการกําหนดระดับสิทธิของผูใช
และการเขาถึงขอมูลของระบบในแตละสิทธิ และผูดูแลระบบสามารถปรับปรุงขอมูลผูใชได  
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กระบวนการที่ 2.0 การจัดการฐานขอมูล เปนกระบวนการที่ผูดูแลระบบเขามาปรับปรุง
แฟมฐานขอมูลตาง ๆ ในระบบไดคือสามารถ บันทึก แกไข  ฐานขอมูลและนําเขาขอมูลรายเดือน
กอนที่จะนําไปประมวลผลรายงาน 

กระบวนการที่ 3.0 การประมวลผล เปนกระบวนการที่ผูใชงานระบบจะเขามาใชเมนู
ทํางานหรือเมนูรายงานของระบบ และระบบจะทําการประมวลผลออกมาเปนขอมูลหรือรายงาน
ตามที่ผูใชงานระบบเลือกดูตามเงื่อนไข 

กระบวนการที่ 4.0 การแสดงผลรายงาน เปนกระบวนการที่ระบบจะแสดงผลรายงานที่ได
จากการประมวลผลออกทางหนาจอ 

ในแตละกระบวนการยอย สามารถแสดงกระบวนการยอย ตามแผนภาพกระแสขอมูล
ระดับ 1 ได  ดังรูป  4.4 

 

1.2

เพิ่มลบผูใชงาน
ระบบ

1.1

กําหนดสิทธิผูใช
งานระบบ

D1 ขอมูลผูใชระบบ

ขอมูลผูใช

ขอมูลผูใช

สิทธิที่ผานการอนุมัติ

ขอมูลผูใชที่ผานการปรับปรุงแลว

รา
ยล
ะเ
อีย
ดข
อม
ูลผ
ูใช


สิทธิผูใชงาน

ขอมูลผูใช

สิทธิผูใช

 
 

รูป 4.4 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการยอยท่ี 1.0 การจัดการระบบ 
 
จากรูป 4.4  ไดแยกการจัดการระบบเปน 2 กระบวนการยอย ไดแก  1.1 กําหนดสิทธิ

ผูใชงานระบบ 1.2  เพิ่มลบผูใชงานระบบ มี D1 เปนแฟมขอมูลผูใชระบบ โดยท่ีผูใชงานทําการ
ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ และผูดูแลระบบจะเปนผูกําหนดสิทธิและอนุมัติการใชงานระบบให 
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เขาไปยังกระบวนการที่ 1.1 แลวสงขอมูลไปปรับปรุงแฟมขอมูลผูใชงานระบบ และกระบวนการที่ 
1.1 ก็สงกลับขอมูลผูใชงานระบบ ใหกับผูดูและระบบ ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถแกไขปรับปรุงหรือ
เพิ่มลบผูใชงานระบบได โดยการปรับปรุงขอมูลผูใชงานระบบเขาไปยังกระบวนการที่ 1.2 แลวสง
ขอมูลไปปรับปรุงแฟม D1 และกระบวนการที่ 1.2 ก็สงขอมูลผูใชที่ผานการปรับปรุงไปยัง ผูดูแล
ระบบ 
 

2.2

ปรับปรุงแกไข
ขอมูลนําเขา

2.1

นําเขาขอมูลราย
เดือน

D3 ขอมูลจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร

ขอมูลในระบบที่นําเขา

ขอมูลจํานวนเงินที่ผานการปรับปรุงแลว

D2 ขอมูลทั้งหมดของผูปวยรายเดือน

ขอมูลท้ังหมดของผูปวยรายเดือน

 
 

รูป 4.5 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1  ของกระบวนการยอยท่ี 2.0 การจัดการฐานขอมูล 
 
จากรูป 4.5  แสดงกระบวนการยอยที่ 2.0 การจัดการฐานขอมูล ไดแก 2.1 นําเขาขอมูลราย

เดือน 2.2 ปรับปรุงแกไขขอมูลนําเขา มี D2 เปนแฟมขอมูลทั้งหมดของผูปวยรายเดือน D3 เปน
แฟมขอมูลจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรรายเดือน ผูดูแลระบบจะเปนผูนําเขาขอมูลรายเดือนทั้ง 2 แฟม
นี้ ขอมูลในแฟม D2 จะเปนขอมูลที่ตรวจสอบความถูกตองมาแลวกอนนําเขา จึงไมตองมีการแกไข 
ขอมูลในแฟม D3 อาจมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรในแตละงวด จึงตองมีการ
ปรับปรุงใหตรงกับจํานวนจริง ขอมูลทั้งสองแฟมจะถูกนําไปเก็บไวเพื่อรอนําไปประมวลผลเมื่อมี
การเรียกดูรายงาน 
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จากรูป 4.3 แสดงกระบวนการยอยที่ 3.0 ของการประมวลผล โดยกระบวนการเริ่มจาก เมื่อ
ผูดูแลระบบนําเขาขอมูลรายเดือนทั้ง 2 แฟมแลว เมื่อมีการเรียกดูรายงาน ระบบจะนําขอมูลทั้ง 2 
แฟม คือ D2 และ D3 ไปประมวลผลรวมกับแฟมอางอิงที่มีความเชื่อมโยงกัน คือ แฟม D4 ถึง D25
ออกเปนรายงานแสดงทางหนาจอตามการเรียกดูของผูใชงานระบบ ดังกระบวนการยอยที่ 4.0 ของ
รูป 4.3 
 
4.2 การออกแบบระบบฐานขอมูล 

  กระบวนการออกแบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑ
กลุมวินิจฉยัโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา แบงไดเปน 2 สวนดังนี้ คือ 

4.2.1 การออกแบบฐานขอมลูในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)  
4.2.2 การออกแบบฐานขอมลูในระดับลอจิคัล (Logical Database Design) 

การออกแบบฐานขอมูลแตละสวนมีรายละเอียดดังนี ้
 

4.2.1 การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)  
ในการออกแบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุม

วินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา ผูศึกษาไดทําชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอลที่ใชในฐานขอมูล
ของระบบฯ ดังแสดงในตาราง 4.2 ดังนี้ 

 
ตาราง 4.2 ชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอล ท่ีใชในฐานขอมูลของระบบ 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 

Char(m) 
เก็บขอมูลที่เปน String ขนาดของการเก็บมีขนาดคงที่ไม
เกิน 255 ตัวอักษร 

11177 

Varchar(m) ขอมูลที่เปน String ขนาดเกบ็มีขนาดไมเกนิ 255 ตัวอักษร เวียงสา,รพช. 

Int(m) 
Unsigned INT เก็บคาจํานวนเต็ม มีตั้งแต -2,147,483,648 
ถึง +2,147,483,647 แตถาใส Unsigned จะมีคาไดตั้งแต   0 
ถึง 4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต 

12345 

Date เก็บขอมูลวันที่ในรูปแบบ “yyyy-mm-dd” มีขนาด 3 ไบต Today date; 

Time เก็บขอมูลเวลาในรูปแบบ “hh:mm:ss” มีขนาด 3 ไบต Now time; 
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  จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเอนทิตี ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูลของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสาโดยแต
ละตารางมีการจัดเก็บขอมูล แอททริบิวตหลัก (Primary key) และคียนอก (Foreign Key) ดังนี้ 

 
ตาราง  4.3  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยใน 

ตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา 

ลําดับ ชื่อแฟมขอมูล ประเภทตารางขอมูล รายละเอียด 
1 amphur Reference File  รหัสอําเภอ 

2 c31drg Reference File  รายการกลุมวนิิจฉัยโรครวม 

3 changwat Reference File  รหัสจังหวดั 

4 chargitm Reference File  ชนิดของบริการที่คิดคารักษา 
5 clinic Reference File  ช่ือแผนกที่รับบริการ 

6 day_of_month Reference File  การกําหนดจํานวนวันในเดือน 

7 dischs Reference File  สถานภาพการจําหนายผูปวย 

8 discht Reference File  วิธีการจําหนายผูปวย 

9 drg Master File ขอมูลทั้งหมดของผูปวยที่จดักลุม
วินิจฉยัโรครวมแลว 

10 dxtype Reference File  ชนิดของโรค 

11 group_pttyp Reference File  กลุมของสิทธิการรักษา 
12 hospcode Reference File  รหัสสถานพยาบาล 

13 icd10vx Reference File  รหัสโรคตาม ICD10 

14 icd9vx Reference File  รหัสหัตถการตาม ICD9CM 

15 marriage Reference File  รหัสสถานภาพการสมรส 

16 nation Reference File  รหัสสัญชาติ 

17 occupa Reference File  รหัสอาชีพ 

18 office Reference File  หนวยงานของผูใชงานระบบ 

19 optype Reference File  ชนิดของหัตถการ 

20 position Reference File  ตําแหนงของผูใชงานระบบ 

21 pttyp Reference File  สิทธิการรักษา 
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ตาราง  4.3  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยใน 
ตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อแฟมขอมูล ประเภทตารางขอมูล รายละเอียด 
22 refer Reference File  ประเภทของการสงตอ 

23 tambon Reference File  รหัสตําบล 

24 tran_money Master File จํานวนเงินทีไ่ดรับจัดสรร 

25 userlevelpermissions Reference File การกําหนดสทิธิใหผูใชเขาใชงานใน
ตาราง 

26 userlevel Reference File ระดับสิทธิของผูใชงานระบบ 

27 users Master File ขอมูลผูใชงานระบบ 

 
 จากตาราง 4.3 แสดงตารางขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตาม
เกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา มีทั้งหมด 27 ตาราง ซ่ึงรายละเอียดของแตละตาราง
แสดงในตาราง 4.4 ถึง ตาราง 4.30 
 

ตาราง  4.4  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล amphur 
ช่ือแฟมขอมูล amphur 
คําอธิบาย รหัสอําเภอ 
คียหลัก code1 , code2 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code1 char 2 รหัสจังหวดั 55 
code2 char 2 รหัสอําเภอ 07 
code3 char 2 รหัสตําบล 00 
name varchar 25 ช่ืออําเภอ เวียงสา 
post_code varchar 5 รหัสไปรษณยี 55110 
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ตาราง  4.5  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล c31drg 
ช่ือแฟมขอมูล c31drg 
คําอธิบาย รายการกลุมวนิิจฉัยโรครวม 
คียหลัก drg 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
mdc varchar 2 กลุมวินิจฉยัโรคใหญ 09 
dc varchar 4 กลุมวินิจฉยัโรคยอย 0950 
drg varchar 5 กลุมวินิจฉยัโรครวม 09502 
rw double 8 คาน้ําหนกัสัมพัทธ 1.6508 

wtlos double 8 
คามาตรฐานวนันอน
เฉลี่ย 

15.01 

ot double 8 
คามาตรฐานจดุตัดวนั
นอนนานเกินเกณฑ 

118.00 

drgname varchar 80 ช่ือกลุมวินิจฉยัโรครวม 
Skin Ulcers, w mild 
to mod CC 

 
ตาราง  4.6  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล changwat 

ช่ือแฟมขอมูล changwat 
คําอธิบาย รหัสจังหวดั 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 2 รหัสจังหวดั 55 
name varchar 20 ช่ือจังหวดั นาน 
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ตาราง  4.7  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล chrgitem 
ช่ือแฟมขอมูล chrgitem 
คําอธิบาย ชนิดของบริการที่คิดคารักษา 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 2 รหัสชนิดบริการ 05 
desc varchar 36 ช่ือชนิดบริการ ยาและเวชภัณฑ 
 

ตาราง  4.8  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล clinic 
ช่ือแฟมขอมูล clinic 
คําอธิบาย ช่ือแผนกที่รับบริการ 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 2 รหัสแผนก 01 
desc1 varchar 20 ช่ือแผนก1 MEDICINE 
desc2 varchar 30 ช่ือแผนก2 อายุรกรรม 
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ตาราง  4.9  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล day_of_month 
ช่ือแฟมขอมูล day_of_month 
คําอธิบาย การกําหนดจํานวนวันในเดือน 
คียหลัก mod_year , num_month 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

mod_year int 4 
รหัสของปที่หารดวยส่ีลง
ตัวหรือไมลงตวั 

1 

num_month int 4 ลําดับเดือน 2 
amount_day int 4 จํานวนวนัของเดือน 29 
name_month varchar 25 ช่ือเดือน กุมภาพนัธ 
 

ตาราง  4.10  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล dischs 
ช่ือแฟมขอมูล dischs 
คําอธิบาย สถานภาพการจําหนายผูปวย 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

code char 1 
รหัสสถานภาพการ
จําหนาย 

2 

desc varchar 44 ช่ือสถานภาพการจําหนาย Improved 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

ตาราง  4.11  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล discht 
ช่ือแฟมขอมูล discht 
คําอธิบาย วิธีการจําหนายผูปวย 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 1 รหัสวิธีการจําหนาย 1 
desc varchar 23 ช่ือวิธีการจําหนาย With Approval 
 

ตาราง  4.12 แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล drg 
ช่ือแฟมขอมูล drg 
คําอธิบาย ขอมูลทั้งหมดของผูปวยที่จดักลุมวินจิฉัยโรครวมแลว 
คียหลัก row_id 
คียนอก - 

หมายเหต ุ
เปนขอมูลที่เกดิจากการประมวลผล 12 แฟมขอมูลมาตรฐานดวยโปรแกรม 
DrgAudit v.6 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
row_id int 4 ลําดับที่ของระเบียน 17797 
hcode char 5 รหัสสถานพยาบาล 11177 

an char 9 
หมายเลขประจําตัวผูปวย
ใน 

502143 

hn char 9 
หมายเลขประจําตัว
ผูรับบริการ 

097495 

dateadm date 3 วันรับเขาในโรงพยาบาล 14/03/2007 
datedsc date 3 วันจําหนาย 21/03/2007 

callos int 4 
จํานวนวนัที่นอน
โรงพยาบาล 

7 
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ตาราง  4.12 แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล drg (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

dischs char 1 
รหัสสานภาพการ
จําหนาย 

2 

discht char 1 รหัสวิธีการจําหนาย 1 
namepat char 36 ช่ือ-สกุลผูรับบริการ ไพรินทร คํามานะ 
person_id char 13 รหัสประจําตัวระชาชน 3501900328291 
dob date 3 วันเกิด 31/1/1963 
age char 3 อายุเปนป 44 
ageday char 3 อายุเปนวัน 0 
admwt double 8 น้ําหนกั 65.5 
sex char 1 รหัสเพศ 2 
changwat char 2 รหัสจังหวดั 55 
amphur char3 2 รหัสอําเภอ 07 
marriage char 1 รหัสสถานภาพสมรส 2 
occupa char 3 รหัสอาชีพ 502 
nation char 2 รหัสสัญชาติ 99 
warddsc char 4 รหัสหอผูปวย 03 
dept char 2 รหัสแผนกที่รับบริการ 03 

drdx char 6 
แพทยผูรักษา ตามเลขที่
ใบประกอบวชิาชีพ 

13336 

pdx char 5 รหัสโรคหลัก O689 
sdx1 char 5 รหัสโรครองที่ 1 O821 
sdx2 char 5 รหัสโรครองที่ 2 Z302 
sdx3 char 5 รหัสโรครองที่ 3 Z370 
sdx4 char 5 รหัสโรครองที่ 4 A09 
sdx5 char 5 รหัสโรครองที่ 5 B001 
sdx6 char 5 รหัสโรครองที่ 6 F1124 
sdx7 char 5 รหัสโรครองที่ 7 I050 
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ตาราง  4.12 แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล drg (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
sdx8 char 5 รหัสโรครองที่ 8 J00 
sdx9 char 5 รหัสโรครองที่ 9 M0097 
sdx10 char 5 รหัสโรครองที่ 10 T811 
sdx11 char 5 รหัสโรครองที่ 11 W100 
sdx12 char 5 รหัสโรครองที่ 12 X2009 

drop char 6 
แพทยผูทําหตัถการ ตาม
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 

13336 

proc1 char 5 รหัสการทําหตัถการที่ 1 741 
proc2 char 5 รหัสการทําหตัถการที่  2 6632 
proc3 char 5 รหัสการทําหตัถการที่ 3 4709 
proc4 char 5 รหัสการทําหตัถการที่ 4 3998 
proc5 char 5 รหัสการทําหตัถการที่ 5 5689 
proc6 char 5 รหัสการทําหตัถการที่ 6 6909 
proc7 char 5 รหัสการทําหตัถการที่ 7 0321 
proc8 char 5 รหัสการทําหตัถการที่ 8 430 
proc9 char 5 รหัสการทําหตัถการที่ 9 2109 
proc10 char 5 รหัสการทําหตัถการที่ 10 0999 
proc11 char 5 รหัสการทําหตัถการที่ 11 1652 
proc12 char 5 รหัสการทําหตัถการที่ 12 9227 

pttyp char 2 
รหัสสิทธิการรักษาที่ใช
ชําระเงิน 

UC 

grp int 4 กลุมของสิทธิการรักษา 15 
inscl char 2 รหัสสิทธิการรักษา UC 

subtype char 2 
ระดับสิทธิของ
หลักประกนั 

UC 

cid char 16 
หมายเลขบัตรเพื่อ
ตรวจสอบ 

8942253561 
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ตาราง  4.12 แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล drg (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

refer char 12 
รหัสสถานพยาบาลที่สง
ตอ 

10716 

refertype char 1 รหัสประเภทการสงตอ 2 
hospmain char 5 รหัสสถานพยาบาลหลัก 11177 
hospsub char 5 รหัสสถานพยาบาลรอง 06518 
operate int 4 คาบริการชันสูตร 690 
x_ray int 4 คาบริการเอ็กซเรย 140 
lab int 4 คาบริการตรวจพิเศษ 0 
surgery int 4 คาบริการหัตถการ 6000 

service int 4 
คาบริการทางการ
พยาบาล 

2500 

drug int 4 คาบริการการใชยา 1021 
icu int 4 คาบริการคาหอง ICU 0 
room int 4 คาบริการคาหองผูปวย 1200 
food int 4 คาบริการคาอาหาร 0 
others int 4 คาบริการอื่นๆ 0 
total int 4 คาบริการรวมทุกประเภท 12301 
paid int 4 คาบริการที่ผูปวยจายเอง 0 
mdc char 2 กลุมวินิจฉยัโรคใหญ 14 
drg char 5 กลุมวินิจฉยัโรครวม 14010 
rw double 8 คาน้ําหนกัสัมพัทธ 0.7407 

adjrw double 8 
คาน้ําหนกัสัมพัทธที่ปรับ
แลว 

0.7407 

wtlos double 8 คามาตรฐานวนันอนเฉลี่ย 4.18 

ot int 4 
คามาตรฐานจดุตัดวนั
นอนนานเกินเกณฑ 

9 

result char 1 รหัสผลการคนหา DRG 0 
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ตาราง  4.12 แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล drg (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
err int 4 รหัสความผิดพลาด 7 
warn int 4 รหัสเตือน 16 

rem char 1 
รหัสขอมูลที่อยูนอก
ชวงเวลาทีก่ําหนด 

0 

 
ตาราง  4.13  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล dxtype 

ช่ือแฟมขอมูล dxtype 
คําอธิบาย ชนิดของโรค 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 1 รหัสชนิดของโรค 1 
dscc varchar 20 ช่ือชนิดของโรค Principal Diagnosis 
 

ตาราง  4.14  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล group_pttyp 
ช่ือแฟมขอมูล group_pttyp 
คําอธิบาย กลุมของสิทธิการรักษา 
คียหลัก pttyp3 
คียนอก - 
หมายเหต ุ ใชสําหรับจัดกลุมสิทธิการรักษาในการประมวลผลคาใชจายรายสิทธ ิ

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
pttyp3 char 2 รหัสกลุมสิทธิการรักษา 0 
desc varchar 40 ช่ือกลุมสิทธิการรักษา ประกันสุขภาพ 
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ตาราง  4.15  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล hospcode 
ช่ือแฟมขอมูล hospcode 
คําอธิบาย รหัสสถานพยาบาล 
คียหลัก hcode 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
hcode char 5 รหัสสถานพยาบาล 11177 
name varchar 63 ช่ือสถานพยาบาล เวียงสา,รพช. 
off_name2 varchar 31 ประเภทสถานพยาบาล รพช. 
minis varchar 2 รหัสกระทรวงทีสังกัด 11 
dep varchar 2 รหัสกรมที่สังกัด 01 

off_type varchar 2 
รหัสประเภท
สถานพยาบาล 

07 

bed varchar 4 จํานวนเตยีง 60 
changwat varchar 2 รหัสจังหวดั 55 
chwname varchar 15 ช่ือจังหวดั นาน 
amphur varchar 2 รหัสอําเภอ 07 
ampname varchar 36 ช่ืออําเภอ เวียงสา 
tambon varchar 2 รหัสตําบล 01 
tmbname varchar 36 ช่ือตําบล กลางเวียง 
moo varchar 2 รหัสหมูบาน 11 
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ตาราง  4.16  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล icd10vx 
ช่ือแฟมขอมูล icd10vx 
คําอธิบาย รหัสโรคตาม ICD10 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ ICD10 คือบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับที่ 10 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 5 รหัสโรค R509 

validcode enum 1 
รหัสโรคที่ใชจัดกลุม 
DRG ไมได 

T 

desc varchar 80 ช่ือโรค Fever, unspecified 
 

ตาราง  4.17  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล icd9vx 
ช่ือแฟมขอมูล icd9vx 
คําอธิบาย รหัสหัตถการตาม ICD9CM 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ ICD9CM คือบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับที่ 9 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 5 รหัสหัตถการ 470 

validcode enum 1 
รหัสหัตถการที่ใชจัดกลุม 
DRG ไมได 

F 

desc varchar 26 ช่ือหัตถการ Appendectomy 
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ตาราง  4.18  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล marriage 
ช่ือแฟมขอมูล marriage 
คําอธิบาย รหัสสถานภาพสมรส 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 1 รหัสสถานภาพสมรส 1 
desc varchar 23 ช่ือสถานภาพสมรส โสด 
 

ตาราง  4.19  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล nation 
ช่ือแฟมขอมูล nation 
คําอธิบาย รหัสสัญชาติ 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 2 รหัสสัญชาติ 99 
desc varchar 32 ช่ือสัญชาติ ไทย 
 

ตาราง  4.20  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล occupa 
ช่ือแฟมขอมูล occupa 
คําอธิบาย รหัสอาชัพ 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 3 รหัสอาชีพ 502 
desc varchar 30 ช่ืออาชีพ เกษตรกรรม 
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ตาราง  4.21  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล office 
ช่ือแฟมขอมูล office 
คําอธิบาย หนวยงานของผูใชงานระบบ 
คียหลัก code_office 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

code_office int 4 
รหัสหนวยงานของ
ผูใชงานระบบ 

3 

name_office varchar 50 
ช่ือหนวยงานของผูใชงาน
ระบบ 

ฝายการพยาบาล 

 
ตาราง  4.22  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล optype 

ช่ือแฟมขอมูล optype 
คําอธิบาย ชนิดของหัตถการ 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 1 รหัสชนิดของหัตถการ 1 
desc varchar 20 ช่ือชนิดของหตัถการ Principal procedure 
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ตาราง  4.23  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล position 
ช่ือแฟมขอมูล position 
คําอธิบาย ตําแหนงของผูใชงานระบบ 
คียหลัก code_position 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

code_position int 4 
รหัสตําแหนงผูใชงาน
ระบบ 

1 

name_position varchar 50 
ช่ือตําแหนงผูใชงาน
ระบบ 

นายแพทย 

 
ตาราง  4.24  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล pttyp 

ช่ือแฟมขอมูล pttyp 
คําอธิบาย สิทธิการรักษา 
คียหลัก grp 
คียนอก - 
หมายเหต ุ ผูปวยหนึ่งรายอาจใชสิทธิการรักษาไดมากกวาหนึ่งสิทธิ 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
grp int 4 ลําดับสิทธิ 11 
pttyp1 char 2 รหัสสิทธิการักษาที่ 1 AA 
pttyp2 char 2 รหัสสิทธิการักษาที่ 2 A2 
pttyp3 char 2 รหัสสิทธิการักษาที่ 3 0 
pttyp4 char 2 รหัสสิทธิการักษาที่ 4 AB 
pttyp5 char 2 รหัสสิทธิการักษาที่ 5 AC 
pttyp6 char 2 รหัสสิทธิการักษาที่ 6 AD 
pttyp7 char 2 รหัสสิทธิการักษาที่ 7 A7 
pttyp8 char 2 รหัสสิทธิการักษาที่ 8 AG 
pttyp9 char 2 รหัสสิทธิการักษาที่ 9 AL 
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ตาราง  4.24  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล pttyp (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
group_uc_nonuc int 2 รหัสการใชสิทธิ uc 1 
mean varchar 40 ช่ือสิทธิการรักษา นักเรียน 

check_paid char 1 
รหัสการชําระเงินตาม
สิทธิ 

0 

 
ตาราง  4.25  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล refer 

ช่ือแฟมขอมูล refer 
คําอธิบาย ประเภทของการสงตอ 
คียหลัก code 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code char 1 รหัสประเภทการสงตอ 2 
desc varchar 20 ช่ือประเภทการสงตอ out 
 

ตาราง  4.26  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล tambon 
ช่ือแฟมขอมูล tambon 
คําอธิบาย รหัสตําบล 
คียหลัก code1 , code2 , code3 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code1 char 2 รหัสจังหวดั 55 
code2 char 2 รหัสอําเภอ 07 
code3 char 2 รหัสตําบล 01 
name varchar 25 ช่ือตําบล กลางเวียง 
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ตาราง  4.27  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล tran_money 
ช่ือแฟมขอมูล tran_money 
คําอธิบาย จํานวนเงินทีไ่ดรับจัดสรร 
คียหลัก date_tran 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

date_tran date 3 
วันที่ไดรับเงินจัดสรรราย
เดือน 

30/09/2007 

money float 4 จํานวนเงิน 1288328.50 
 

ตาราง  4.28  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล userlevelpermissions 
ช่ือแฟมขอมูล userlevelpermissions 
คําอธิบาย การกําหนดสทิธิใหผูใชเขาใชงานในตาราง 
คียหลัก userleverid , tablename 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
userlevelid int 4 รหัสระดับสิทธิของผูใช 1 
tablename varchar 50 ช่ือตาราง icd10vx 

permission int 11 
รหัสสิทธิในการเขาใช
ขอมูล 

15 
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ตาราง  4.29  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล userlevels 
ช่ือแฟมขอมูล userlevels 
คําอธิบาย ระดับสิทธิของผูใชงานระบบ 
คียหลัก userleverid 
คียนอก - 
หมายเหต ุ ผูดูแลระบบเปนผูกําหนดสิทธิของผูใชงานระบบ 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

userlevelid int 4 
รหัสระดับสิทธิของ
ผูใชงานระบบ 

1 

userlevelname varchar 50 
ช่ือระดับสิทธิของ
ผูใชงานระบบ 

Administrator 

 
ตาราง  4.30  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล users 

ช่ือแฟมขอมูล users 
คําอธิบาย ขอมูลผูใชงานระบบ 
คียหลัก num_person 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
num_person int 4 ลําดับที่ของผูเขาใช 20 
pro_name char 2 รหัสสรรพนาม 3 
name varchar 50 ช่ือ ชมพูนุท 
sername varchar 50 นามสกุล มหายศนนัท 
position int 4 ตําแหนง 2 
user_name varchar 20 ช่ือผูใชงานระบบ poo2551 
pass_word varchar 20 รหัสผานผูใชงานระบบ xxxxxxxx 
level int 4 รหัสระดับสิทธิ 2 
email varchar 50 อีเมล ch_mah@hotmail.com 
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ตาราง  4.30  แสดงรายละเอียดแฟมขอมูล users (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

reg_ char 1 
การอนุญาตใหเขาใช
ระบบ 

1 

start_reg_date date 3 วันที่ลงทะเบยีนเขาใช 01/04/2008 
end_reg_date date 3 วันที่อนุญาตใหใช 01/04/2008 

code_office int 4 
รหัสหนวยงานของ
ผูใชงานระบบ 

3 

dr_code char 6 
เลขที่ใบประกอบโรค
ศิลป 

13336 

 
4.2.2 การออกแบบฐานขอมูลในระดับลอจิคัล (Logical Database Design) 

 จากการวิเคราะหขั้นตอนการทํางานของระบบดวยแผนภาพกระแสขอมูลแลว จะตอง
วิเคราะหตอไปวาขอมูลใดที่จะใชในระบบ  โดยนํามาเขียนเปนความสัมพันธของตารางใน
ฐานขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม 
โรงพยาบาลเวียงสา ดังรูป 4.8 
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