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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ ซ่ึง
ครบคลุมประชากร 5.7 ลา้นคนในเขตพื้นท่ี 8 จงัหวดัในภาคเหนือตอนบน และรับการส่งต่อผู ้
ประสบอุบัติเหตุมาจากทุก ๆโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ จึงได้มีโครงการในการจัดตั้ งศูนย์
อุบติัเหตุข้ึนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดูแลรักษาผูบ้าดเจ็บท่ีตอ้งการเขา้รักษาใน
โรงพยาบาล ท่ีครอบคลุมตั้งแต่การประสบอุบติัเหตุ การเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บมายงัสถานพยาบาล 
การดูแลรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนการฟ้ืนฟูสภาพผูบ้าดเจ็บ การเช่ือมต่อดา้นขอ้มูลระหว่าง
สถานพยาบาลเพื่อการดูแลรักษา การรายงานกลบั และการติดตามผล ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ศูนยอุ์บติัเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไดมุ่้งเนน้การพฒันาคุณภาพการบริการ
รักษาผูบ้าดเจ็บมาตลอด เป็นล าดบัขั้น โดยโรงพยาบาลไดจ้ดัหาเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เพื่อให้ผูเ้จ็บ
บาดเจบ็หนกัสามารถรับการรักษาไดอ้ยา่งทนัท่วงที มีบุคลากรเตรียมพร้อมรับมือกบัเหตุท่ีมีจ านวน
ผูบ้าดเจ็บพร้อมกนัถึง 100 คน และสามารถระดมแพทยม์าให้การรักษาได ้30 - 40 ท่าน และ
พยาบาล 40 - 50 ท่าน โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีรับการรักษาอยู่ใน
โรงพยาบาล 

การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันา
คุณภาพ ดว้ยการเฝ้าระวงัผลลพัธ์ของกระบวนการดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็ โดยเฉพาะระดบัปฏิบติังาน
ในกรณีผูบ้าดเจ็บหนัก เพราะแต่ละนาทีท่ีเสียไปจนกระทัง่ผูบ้าดเจ็บไดรั้บการรักษา คือโอกาสท่ี
ผูบ้าดเจบ็จะเสียชีวิตท่ีเพิ่มข้ึนนัน่เอง ดงันั้น การจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ี
มีคุณค่าและผ่านการกลัน่กรองแลว้แก่ผูบ้ริหารเพื่อใช้พฒันาขีดความสามารถในการดูแลรักษา
ผูบ้าดเจ็บ ให้ผูบ้าดเจ็บได้รับการรักษาท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย และแม่นย  ามากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี 
สารสนเทศท่ีผูบ้ริหารตอ้งการมกัเกิดข้ึนจากการตั้งสมมติฐานและหาค าตอบไปเร่ือยๆ ซ่ึงเป็น
ค าถามท่ีเกิดข้ึนโดยทนัที ดงันั้น สารสนเทศท่ีเหมาะสมจึงควรตอบค าถามไดท้นัท่วงทีเช่นกนั  

ขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บ ของศูนยอุ์บติัเหตุ ฯ ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลผ่านระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลและระบบสารสนเทศของศูนยอุ์บติัเหตุ ฯ ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศแบบ
ประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems: TPS) โดยขอ้มูลจากทั้ง 2 ระบบจะถูกจดัเก็บ
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ในฐานขอ้มูลทัว่ไปท่ี เรียกว่า ฐานขอ้มูลปฏิบติัการ (Operational Database) ท่ีมีคุณสมบติั
ส าคญั ดงัน้ี 1) มีความถูกตอ้ง ทนัสมยั สมเหตุสมผล 2) มีความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลนอ้ยท่ีสุด และ3) 
มีการใชง้านขอ้มูลร่วมกนั  

ปัญหาการสร้างสารสนเทศจากฐานขอ้มูลปฏิบติัการ พบว่า ฐานขอ้มูลปฏิบติัการ ซ่ึงมี
ขอ้มูลจ านวนมหาศาลและมีการแตกตารางย่อยหลายตาราง จึงไม่รองรับค าถามท่ีตอ้งการจะ
น ามาใชช่้วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีมีการรวม (join) กนัของตารางต่างๆท่ีซบัซอ้น ซ่ึงจะ
ท าให้มีประสิทธิภาพของการคน้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลน้อยลง และท างานช้าลง ฐานขอ้มูล
ปฏิบติัการจึงมีความสามารถในการคน้หาขอ้มูลแบบท่ีไม่ซ ้ าซอ้นเท่านั้น และการสอบถามขอ้มูล
(Query) ตอ้งอาศยั โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เพื่อสร้างรายงานสารสนเทศทุกคร้ัง และมกัอยูใ่น
รูปของรายงานท่ีตายตวั (Fixed Report) หรือทราบความตอ้งการของรูปแบบรายงานก่อนการใชจ้ริง 
ท าให้เกิดความไม่คล่องตวั และเส่ียงต่อการไม่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ เน่ืองจากโปรแกรมเมอร์
อาจมีความเขา้ใจในขอ้มูลไม่เท่ากบัผูใ้ชง้านขอ้มูล 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษา
ผูบ้าดเจบ็ ศูนยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อแกปั้ญหาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดย
เร่ิมจากคดัเลือกและกลัน่กรองขอ้มูลจากทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ ของศูนยอุ์บติัเหตุฯ และโอนขอ้มูลทั้งหมดเก็บ
ไวใ้นคลงัขอ้มูลในลกัษณะแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ (Dimension Data Model) จากนั้นประมวลผล
ดว้ยเคร่ืองมือ ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytic Process: OLAP) เพื่อให้
ขอ้มูลพร้อมส าหรับการน าไปใช้งาน ในรูปแบบของลูกบาศก์ท่ีมีจ  านวนมิติเท่ากบัจ านวนของ
มุมมองท่ีสนใจ (Dimension) ซ่ึงเรียกรูปทรงน้ีว่า “ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติ (Cube)” และน าเสนอ
ขอ้มูลดว้ยระบบสารสนเทศ 2 ระบบ คือ ระบบรายงานสารสนเทศท่ีใชป้ระจ า โดยเรียกดูรายงาน
ผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ และระบบรายงานสารสนเทศ ส าหรับสร้างรายงานเพื่อตอบค าถามท่ีเกิดข้ึน
โดยทนัที ดว้ย Microsoft Excel 2010 Pivot Table ท่ีอยูบ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชเ้องได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

ไดค้ลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ ศูนยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ท่ีสามารถสร้างสารสนเทศแบบหลายมิติท่ีตอบสนองการประมวลผลในรูปแบบท่ีใชเ้ป็นประจ า 
และรูปแบบท่ีไม่ไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัท่วงที และง่ายต่อการใชง้าน 
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1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1.3.1 ขอบเขตขอ้มูล 

คลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บของศูนยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ จะรวบรวมขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ของศูนยอุ์บติัเหตุ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 
2554 โดยขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบฐานขอ้มูล 

 
1.3.2 ขอบเขตดา้นระบบงาน 

คลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บของศูนยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ ประกอบดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งหลายระดบั ดงัแสดงไวใ้นภาพ 1.1  

 

รูป 1.1 ระดบัต่าง ๆ ของเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคลงัขอ้มูล 
 
เทคโนโลยีระดบัท่ี 1 คือ แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ (Data Source) ไดแ้ก่ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัองคก์ร ไฟล ์ฐานขอ้มูลปฏิบติัการ เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใชง้านส าหรับ
รวบรวมไวใ้นคลงัขอ้มูล ซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บของศูนยอุ์บติัเหตุ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 
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1) กลุ่มขอ้มูลการตรวจและวินิจฉยัผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
2) กลุ่มขอ้มูลค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี ER 
3) กลุ่มขอ้มูลการประเมินสญัญาณชีพแรกรับ 
4) กลุ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี ER 
5) กลุ่มขอ้มูลวนัท่ีเขา้รับการรักษา 
6) กลุ่มขอ้มูลเวรการใหบ้ริการ 
7) กลุ่มขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 
8) กลุ่มขอ้มูลส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ 
9) กลุ่มขอ้มูลสถานท่ีเกิดเหตุ 
10) กลุ่มขอ้มูลพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
11) กลุ่มขอ้มูลการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
12) กลุ่มขอ้มูลการประเมินระบบประสาท 
13) กลุ่มขอ้มูลค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี Ward 
14) กลุ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี Ward 
15) กลุ่มขอ้มูลลกัษณะการบาดเจบ็ 
16) กลุ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
17) กลุ่มขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
18) กลุ่มขอ้มูลการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
19) กลุ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ward 
20) กลุ่มขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ward 
21) กลุ่มขอ้มูลการตามแพทย ์
22) กลุ่มขอ้มูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี 
23) กลุ่มขอ้มูลการท าหตัถการ  
 

เทคโนโลยรีะดบัท่ี 2 คือ พื้นท่ีพกัขอ้มูล (Data Staging Area) เป็นฐานขอ้มูลมายเอส
คิวแอล (MYSQL) ท่ีผูศึ้กษาออกแบบโครงสร้างให้เหมือนกบัคลงัขอ้มูล เพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับพกั
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหรือตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อน
น าเขา้สู่คลงัขอ้มูล เน่ืองจากแหล่งขอ้มูล (Data Source) ซ่ึงหมายถึงระบบงานต่าง ๆ ในองคก์รจะมี
โครงสร้างแตกต่างไปจากโครงสร้างขอ้มูลในคลังขอ้มูล เพราะการออกแบบโครงสร้างของ
คลงัขอ้มูลจะเนน้ให้สามารถส่ือสารถึงเร่ืองราวของทั้งองคก์ร โดยผ่านการน าเสนอความสัมพนัธ์
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ระหว่างขอ้มูลต่าง ๆ เป็นหลกั และมกัเป็นขอ้มูลแบบภาพรวม (Summary-level Data) เพื่อการ
น าไปวิเคราะห์ต่อไป แต่ในขอ้มูลงานต่าง ๆ จะมีพื้นฐานอยู่บนขอ้มูลเชิงรายการ (Transactional 
Data) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายละเอียดและติดตามการด าเนินงาน แต่โครงสร้างขอ้มูลทั้ง
สองแบบนั้นเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอในส่ิงเดียวกนั เล่าเร่ืองราวเดียวกนั จึงตอ้งมีพื้นท่ีพกัขอ้มูลเพื่อท า
หนา้ท่ีดงักล่าว โดยผูศึ้กษาจะพฒันาดว้ยภาษาโปรแกรม PHP  

เทคโนโลยีระดับท่ี 3 คือ คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) เป็นฐานขอ้มูลท่ีมี
โครงสร้างตามแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติในรูปแบบโครงสร้างแบบดาว (Star Schema) และ
โครงสร้างแบบเกลด็หิมะ (Snow flake schema) ข้ึนกบัความเหมาะสม ท่ีประกอบดว้ยตาราง 2 ชนิด 
คือ  

1) ตารางมิติหรือมุมมอง (Dimension Table) คือ ตารางท่ีเก็บค่าขอ้มูลท่ี
ตอ้งการน ามาท าหน้าท่ีเป็นมิติหรือมุมมองให้กบัค่าท่ีตอ้งการวดั จากการศึกษาขอบเขตขอ้มูลท่ี
ตอ้งการเกบ็รวบรวมไวใ้นคลงัขอ้มูลทั้ง 23 กลุ่มในเทคโนโลยรีะดบัท่ี 1 แหล่งขอ้มูล สามารถสร้าง
มิติหรือมุมมองได ้23 กลุ่ม ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงมุมมองใดจะท าหน้าท่ีเป็นมิติหรือมุมมองให้กบัตาราง
ขอ้เทจ็จริงใดบา้งนั้นจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 4 หนา้ 158 

2) ตารางขอ้เท็จจริง (Fact Table) ประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ชนิด คือ ค่าท่ี
ตอ้งการวดั เช่น จ านวนผูบ้าดเจบ็ ระยะเวลาท่ีใช ้เป็นตน้ และค่าคียห์ลกั (Primary Key) ของตาราง
มิติหรือมุมมองท่ีตอ้งการน ามาเป็นมิติใหก้บัค่าท่ีตอ้งการวดั จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านสนใจ
สามารถออกแบบตารางขอ้เทจ็จริงได ้10 ตาราง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 4 หนา้ 158 

โดยจะโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึง พื้นท่ีพกั
ขอ้มูล เขา้สู่คลงัขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือ SQL Server Integration Service (SSIS) 

เทคโนโลยีระดับท่ี 4 คือ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online 
Analytic Process: OLAP) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีส าหรับสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในคลงัขอ้มูล 
ดว้ยเคร่ืองมือ SQL Server Analysis Service (SSAS) โดยเลือกใชก้ารประมวลผลออนไลน์แบบ
หลายมิติ (MOLAP) ให้เกิดความสัมพนัธ์ในรูปแบบของลูกบาศก์วิเคราะห์เชิงมิติ เพื่อให้พร้อม
ส าหรับการเรียกใชง้านขอ้มูลไดร้วดเร็วข้ึน 

เทคโนโลยรีะดบัท่ี 5 คือ Business Intelligence (BI) เป็นเทคโนโลยท่ีีน าขอ้มูลท่ีมี
อยู่เพื่อจดัท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยท าหน้าท่ีในการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล หรือขอ้มูลใน
รูปแบบของลูกบาศก์วิเคราะห์เชิงมิติ โดยตรงแลว้น าเสนอในรูปแบบของรายงานชนิดต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมกบัมุมมองในการวิเคราะห์ และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน การวิเคราะห์ขอ้มูลจะ
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อยูใ่นรูปแบบหลายมิติ (Multidimensional Model) ซ่ึงจะท าให้สามารถดูขอ้มูลในหลายมิติได ้ ผู ้
ศึกษาจึงออกแบบการสร้างรายงานสารสนเทศออกเป็น 2 วิธี ดงัน้ี  

1) รายงานสารสนเทศท่ีน าเสนอผา่นเวบ็ เป็นรายงานท่ีผูใ้ชง้านสามารถสร้าง
ข้ึนเองดว้ยเคร่ืองมือ Report Builder และสามารถน ารายงานดงักล่าวไปเพิ่มการเช่ือมต่อกบัเวบ็เพื่อ
น าเสนอรายงานสารสนเทศผ่านเวบ็ได ้โดยเหมาะส าหรับการสร้างรายงานท่ีใชเ้ป็นประจ า และ
ทราบเง่ือนไขของค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมองในรูปแบบท่ีตายตวั (Fixed Report)  

2) รายงานสารสนเทศท่ีน าเสนอดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงผูใ้ชง้าน
สามารถเช่ือมต่อขอ้มูลลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติบนเคร่ืองแม่ข่าย ดว้ย Microsoft Excel 2010 Pivot 
Table ท่ีอยู่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชเ้องได ้ โดยเหมาะสมกบัการสร้างรายงานสารสนเทศ
ส าหรับตอบค าถามท่ีเกิดข้ึนโดยทนัที และตอ้งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติ
หรือมุมมองไปเร่ือย ๆ 
 
1.4 วธีิกำรศึกษำ 

1.4.1 ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานปัจจุบนัและรวบรวมความตอ้งการในระบบงาน
ใหม่จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานปัจจุบนั 

1.4.2 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั คลงัขอ้มูล ไดแ้ก่ การสร้างคลงัขอ้มูล แบบจ าลองขอ้มูล
เชิงมิติ การประมวลผลแบบ OLAP และการน าเสนอรายงานสารสนเทศจากขอ้มูลในลูกบาศก์
วิเคราะห์เชิงมิติ  

1.4.3 วิเคราะห์และตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการสร้างคลงัขอ้มูลงานดา้นการ
รักษาผูบ้าดเจ็บ ศูนยอุ์บติัเหตุฯ ว่ามีอยู่ในระบบฐานขอ้มูลใดบา้ง และจะสามารถเช่ือมโยงกบั
ฐานขอ้มูลเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร 

1.4.4 ออกแบบแผนผงักระแสข้อมูล ออกแบบแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ และออกแบบ
ฐานขอ้มูลของคลงัขอ้มูลดว้ยแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ โดยออกแบบ Measure และDimension เพื่อ
สร้าง Fact Table แบบ Star Schema หรือ Snowflake Schema ตามความเหมาะสม 

1.4.5 สร้างระบบโอนขอ้มูลจากตน้ทาง (Data Source) มายงัพื้นท่ีพกัขอ้มูล (Data Staging 
Area) ดว้ยภาษาโปรแกรม PHP และโอนขอ้มูลจากพื้นท่ีพกัขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล ดว้ยเคร่ืองมือ 
SQL Server Integration Service (SSIS)  

1.4.6 ประมวลผลขอ้มูลในคลงัขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือประมวลผล OLAP คือ SQL Server 
Analysis Service (SSAS) เพื่อจดัเตรียมขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติ ท่ีพร้อม
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น าเสนอรายงานสารสนเทศดว้ย Microsoft Excel 2010 Pivot Table และเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันา
ดว้ย Report Builder  

1.4.7 ทดสอบรายงานสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบคลงัขอ้มูลโดยให้ผูบ้ริหารทดลองใชจ้ริง 
ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

1.4.8 จดัท าเอกสารรายละเอียดของระบบและคู่มือการใชง้านระบบคลงัขอ้มูล 
 
1.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

1.5.1 Hardware  
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1)  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Quad Core 2.66 GHz 
(2)  มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ขนาด 4 GB 
(3)  อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล (HDD) ขนาด 750 GB 

2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
(1)  หน่วยประมวลผลกลาง ขนาด 2.0 GHz 
(2)  หน่วยความจ าหลกั ขนาด 1 GB 
(3)  อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล ขนาด 80 GB 
(4)  หนา้จอแสดงผล 22 น้ิว 
(5)  เคร่ืองพิมพ ์

1.5.2. Software  
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(1)  ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows server 2008 
(2)  ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows XP 
(3)  ฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL)  
(4)  เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (SQL Server)  
(5)  โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 
(6)  โปรแกรม Microsoft Business Intelligence Development Studio 
(7)  โปรแกรม Visual Studio 2008 
(8)  ภาษาโปรแกรม PHP 

2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
(1) โปรแกรม Microsoft Office 2010 
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1.6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
1.6.1 ไดค้ลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ของศูนยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ ท่ีสามารถสร้างสารสนเทศแบบหลายมิติท่ีตอบสนองการประมวลผลในรูปแบบท่ีใชเ้ป็น
ประจ า และรูปแบบท่ีไม่ไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัท่วงที และง่ายต่อการใชง้าน 

1.6.2 ไดค้ลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บ ศูนยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ ท่ีช่วยสนบัสนุนการศึกษา คน้ควา้ วิจยั และพฒันาองคค์วามรู้ในการพฒันาคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

1.6.3 ไดแ้นวทางในการพฒันาคลงัขอ้มูลงานดา้นอ่ืนๆ ภายในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ เพื่อสร้างคลงัขอ้มูลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในล าดบัต่อไป 
 


