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บทคดัย่อ 
 
 ระบบฐานขอ้มูลการจ าแนกประเภทผูป่้วยมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารการพยาบาลในการ
จดัอตัราก าลงับุคลากรพยาบาล เพื่อการให้บริการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเชิง
พฒันาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลในการจ าแนกประเภทผูป่้วย  และศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน าระบบฐานข้อมูลการจ าแนกประเภทผู้ป่วย ไปใช้ในหอผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลท่าสองยาง จงัหวดัตาก โดยประยุกต์วงจรการพฒันาระบบฐานขอ้มูลของโอภาส เอ่ียม
สิริวงศ์  (2551) ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั 2) การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบฐานขอ้มูล 3) การสร้างระบบฐานขอ้มูลและการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 
4) การทดสอบและประเมินผลโปรแกรมระบบฐานข้อมูล  มาเป็นแนวทางในการพฒันา กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นพยาบาลวิชาชีพจ านวน 11 คน และขอ้มูลการจ าแนกประเภทผูป่้วยจ านวน 319 ขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ 1) แนวค าถามความตอ้งการการใชโ้ปรแกรมการจ าแนกประเภท
ผูป่้วยใน 2) แบบสอบถามความเป็นไปไดใ้นการใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลการจ าแนกประเภทผูป่้วย  
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี ไดโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลการจ าแนกประเภทผูป่้วยและพบว่า วงจร
การพฒันาระบบฐานขอ้มูลการจ าแนกประเภทผูป่้วยของโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ เป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบฐานขอ้มูลการจ าแนกประเภทผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม ความคิดเห็นของพยาบาลต่อ
ความเป็นไปไดใ้นการใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลการจ าแนกประเภทผูป่้วย ดา้นความปลอดภยัในการ
เขา้ถึงระบบฐานขอ้มูล ดา้นความสะดวกในการใชง้านโปรแกรม และดา้นความง่ายในการใชคู้่มือ



จ 

การใชร้ะบบฐานขอ้มูลอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นความรวดเร็วของการประมวลผลอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด 
 ผลลพัธ์จากระบบฐานขอ้มูลการจ าแนกประเภทผูป่้วยท่ีพฒันาข้ึนในการศึกษาคร้ังน้ี 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผูบ้ริหารการพยาบาลในการวางแผนการจดัอตัราก าลงับุคลากร
ทางการพยาบาล ส าหรับหอผูป่้วยใน โรงพยาบาลท่าสองยาง จงัหวดัตาก 
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ABSTRACT 
 
 A patient classification database system is important to nurse administrators for 
planning nurse staffing in order to provide effective nursing care. The purposes of this 
developmental study were to develop a patient classification database system and investigate the 
feasibility of using the system in the inpatient unit of Tha Song Yang Hospital, Tak province. In 
developing the database, the database development life cycle (DSDLC) of Iumsiriwong (2551)  
was used, comprising 1) analysis of the present situation,  2) analysis and design of the database 
system, 3) development of the database system and computer program, and 4) testing and 
evaluation of the database system. The sample of the study comprised 11 registered nurses and 
the classification data of 319 patients. The instruments used in this study were interview 
guidelines for requirement identification regarding the inpatient classification database system, 
and questionnaires for assessing the feasibility of using the patient classification database 
program. 
 Results of this study include a patient classification database system program. The 
DSDLC of Iumsiriwong was found to be a suitable guideline for developing a patient 
classification database system. Opinions of nurses about the feasibility of use of the patient 
classification database system in term of the safety of accessing the database, the convenience in 
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using the program, and the ease of use of the instruction book were at high levels. Opinions about 
the speed quality of the data processing were at highest level. 
 The outcome of the patient classification database system developed in this study is 
increased efficiency for nurse administrators in planning nursing personnel staffing in the 
Inpatient Unit of Tha Song Yang Hospital, Tak Province. 
 
 
 


