
บทที ่4 
การออกแบบระบบ 

 
การออกแบบระบบจะน าเอาความตอ้งการของระบบท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์

ระบบงานปัจจุบนัจากบทท่ี 3 มาเป็นแบบแผนในการสร้างระบบสารสนเทศระบบใหม่ใหใ้ชง้านได้
จริง โดยผูศึ้กษาสามารถแบ่งเน้ือหาการออกแบบระบบเป็นหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี  

4.1 แผนผงักระแสขอ้มูล 
 4.2 การออกแบบแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ 
 4.3 การออกแบบฐานขอ้มูลของคลงัขอ้มูล 

 
4.1 แผนผงักระแสข้อมูล 

แผนผงักระแสขอ้มูล เป็นเคร่ืองมือแสดงทิศทางของขอ้มูลในการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ 
ของระบบ เพื่ออ านวยความสะดวกในการส่ือสาร และง่ายต่อความเขา้ใจระหว่างนกัวิเคราะห์ระบบ
และโปรแกรมเมอร์หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งคนอ่ืน ๆ ซ่ึงสัญลกัษณ์ตามมาตรฐานท่ีใช้ในการออกแบบ
แผนภาพของเกนและซาร์สัน (Gane & Sarson) มีสญัลกัษณ์ดงัต่อไปน้ี (ตาราง 4.1) 

 
ตาราง 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการออกแบบ Data Flow Diagram 

สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ ความหมาย 
 External Entity สญัลกัษณ์แหล่งท่ีมาปลายทาง หรือส่ิงท่ีอยู่

ภายนอกขอบเขตระบบ 
 

 Process สัญลกัษณ์การประมวลผล 
 
 

 Data Store สญัลกัษณ์ขอ้มูลท่ีถูกจดัเกบ็ 
 

 Data Flow สัญลกัษณ์กระแสขอ้มูล 
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4.1.1 ผงับริบทของระบบคลงัข้อมูลงานด้านการรักษาผู้บาดเจ็บ  
ผงับริบทของระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บ จะประกอบดว้ยหน่ึง

กระบวนการคือระบบคลงัขอ้มูลของศูนยอุ์บติัเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเช่ือมกบั
แหล่งท่ีมาหรือปลายทางหรือส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขตระบบ ไดแ้ก่ ศูนยอุ์บติัเหตุ ผูบ้ริหาร ธุรการ
ศูนย ์ฯ และผูดู้แลระบบ โดยแต่ละแหล่งท่ีมาจะมีการส่งขอ้มูลเขา้ให้กบัระบบและระบบมีการส่ง
ขอ้มูลออกใหแ้ก่ แหล่งท่ีมา โดยมีรายละเอียดดงัรูป 4.1  
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             ,                    

             ,                      
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รูป 4.1ผงับริบทของระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ 

 
4.1.2 ผงัการไหลของข้อมูลระดับ 0 ของระบบคลงัข้อมูลงานด้านการรักษาผู้บาดเจ็บ  

จากผงับริบทของระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บ สามารถแสดงผงั
การไหลของขอ้มูลระดบั 0 ของระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บโดยประกอบดว้ย
กระบวนการหลัก ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบ แฟ้มข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับระบบ และแหล่งท่ีมาหรือ
ปลายทางหรือส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขตระบบดงัรูป 4.2 
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รูป 4.2 ผงัการไหลของขอ้มูลระดบั 0 ของระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ 
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จากรูป 4.2 ผงัการไหลของขอ้มูลระดบั 0 ของระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษา
ผูบ้าดเจบ็สามารถอธิบายกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในระบบไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 1.0 จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
เป็นกระบวนการท างานโดยผูดู้แลระบบ ท่ีเก่ียวกบัการน าเขา้ ปรับปรุง

ขอ้มูล เขา้สู่แฟ้ม D1 ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ และดึงขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบมาแสดงใหก้บัผูดู้แลระบบ
โดยกระบวนการจดัการผูใ้ชง้านระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

(1) กระบวนการจดัการผูใ้ชง้านรายงานสารสนเทศผา่นเวบ็เน่ืองจาก
ผูศึ้กษาไดท้ าการพฒันากระบวนการน าเสนอรายงานสารสนเทศผ่านเวบ็เพิ่มเติมเขา้ไปในระบบ
สารสนเทศปัจจุบนัของศูนยฯ์ ท าใหผู้ศึ้กษาสามารถใชก้ระบวนการจดัการผูใ้ชง้านระบบของระบบ
สารสนเทศปัจจุบนัของศูนย ์ฯ ซ่ึงเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ไดโ้ดยไม่ตอ้งพฒันาใหม่ 

(2) กระบวนการจดัการผูใ้ช้งานรายงานสารสนเทศผ่าน Microsoft 
Excel และ การสร้างรายงานดว้ย Report Builder เป็นกระบวนการท่ีใช ้Server Manager ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีมาพร้อมกบั Windows Server 2008 R2  

2) กระบวนการ 2.0 ตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชง้าน 
เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกับการรับข้อมูลช่ือและรหัสผ่านของ

ผูใ้ชง้านไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ ผูบ้ริหาร และธุรการศูนยฯ์ เพื่อตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชง้านระบบจาก
แฟ้มD1 ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบโดยผูศึ้กษาไดท้ าการพฒันาเฉพาะกระบวนการตรวจสอบสิทธิ
ผูใ้ชง้านรายงานสารสนเทศผา่น Microsoft Excel ดว้ย Active Directory เท่านั้นดว้ยเหตุผลเดียวกบั
การพฒันากระบวนการ 1.0 จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบโดยการตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชง้านขอ้มูล
ในคลงัขอ้มูลผา่น Microsoft Excel จะมี Domain Controller เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีท า
หนา้ท่ีตรวจสอบการลอ็กออน (Logon Authentication) เขา้โดเมนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
(Client computer) และผูใ้ช ้(User) จากแฟ้ม D1 ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบจากฐานขอ้มูลของ Active 
Directory ก่อนจะยนิยอมใหเ้ขา้ใชท้รัพยากรและบริการต่าง ๆ จากเคร่ืองแม่ข่ายได ้

3) กระบวนการ 3.0 โอนขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล 
เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกบัการ ดึง ปรับปรุง ตรวจสอบ และโอน

ขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็จากฐานขอ้มูลปัจจุบนัของศูนยอุ์บติัเหตุมายงักลุ่มแฟ้ม D2 ขอ้มูล
งานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บในพื้นท่ีพกัขอ้มูล (Data Staging Area) เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
จากนั้นจึงจะท าการดึงและโอนขอ้มูลจากกลุ่มแฟ้ม D2 ขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ในพื้นท่ี
พกัขอ้มูล มายงักลุ่มแฟ้ม D3 ขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ในคลงัขอ้มูล 
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4) กระบวนการ 4.0 รายงานสารสนเทศ 
เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกบัการน าขอ้มูลในกลุ่มแฟ้ม D3 ขอ้มูลงาน

ด้านการรักษาผูบ้าดเจ็บในคลงัขอ้มูลมาสร้างความสัมพนัธ์เป็นลูกบาศก์วิเคราะห์เชิงมิติ เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการเรียกใชข้อ้มูลดว้ย Microsoft Excel และ Report Builder ส าหรับสร้าง
รายงานสารสนเทศใหก้บัผูใ้ชง้านระบบไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และธุรการศูนย ์ฯ 

 
4.1.3 ผงัการไหลของข้อมูลระดับลูกของกระบวนการที่ 3.0 โอนข้อมูลเข้าสู่ คลงัข้อมูล 

ผงัการไหลของขอ้มูลระดบัลูกของกระบวนการท่ี 3.0 โอนขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล
จะแสดงกระบวนการยอ่ยท่ีอยูภ่ายในกระบวนการท่ี 3.0 ได ้2 กระบวนการ คือ กระบวนการ 3.1 ดึง 
ปรับปรุง ตรวจสอบ และโอนขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล และกระบวนการ 3.2 ดึงและโอนขอ้มูลเขา้
สู่คลงัขอ้มูล (รูปท่ี 4.5) 
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รูป 4.3 ผงัการไหลของขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการท่ี 3 โอนขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล 

หมายเหตุ กลุ่มแฟ้มขอ้มูล D5-D27 เป็นการแจงรายละเอียดของกลุ่มแฟ้มขอ้มูล D3 ขอ้มูลงานดา้น 
     การรักษาผูบ้าดเจบ็ในคลงัขอ้มูล จากผงัการไหลของขอ้มูลระดบั 0
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จากรูป 4.3 ผงัการไหลของข้อมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 3 โอนข้อมูลเข้าสู่ 
คลงัขอ้มูล สามารถอธิบายกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในระบบ ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 3.1 ดึง ปรับปรุง ตรวจสอบ และโอนขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกั
ขอ้มูล  

เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกบัการปรับปรุงโครงสร้างตามแบบจ าลอง
ขอ้มูลเชิงมิติ และตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใหข้อ้มูลจากกลุ่มแฟ้ม D4 ขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็
ของศูนยอุ์บติัเหตุ มีความถูกตอ้งสอดคลอ้ง และมีความบริสุทธ์ิสะอาดของขอ้มูลใหม้ากท่ีสุด 

 

รูป 4.4 กระบวนการท างาน ETL เม่ือออกแบบโครงสร้างขอ้มูลของพื้นท่ีพกัขอ้มูล  
ใหเ้หมือนกบัคลงัขอ้มูล 

 
2) กระบวนการ 3.2 ดึงและโอนขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล 

เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกบัการดึงขอ้มูลจาก กลุ่มแฟ้ม D2 ขอ้มูลงาน
ดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บในพื้นท่ีพกัขอ้มูล และโอนเขา้สู่กลุ่มแฟ้ม D5-D25 ซ่ึงเป็นกลุ่มขอ้มูลท่ีอยู่
ในคลงัขอ้มูล ท่ีออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลในพื้นท่ีพกัขอ้มูล (Data Staging Area) ใหค้ลา้ยกบั
โครงสร้างฐานขอ้มูลของคลงัขอ้มูลดงัรูป 4.4 โดยมีรายละเอียดของขอ้มูลในคลงัขอ้มูล ดงัน้ี 

(1) กลุ่มแฟ้ม D5 กลุ่มขอ้มูลการตรวจและวินิจฉยัผูบ้าดเจบ็ท่ี ER = รหัส
ผูป่้วยนอก + การตรวจและวินิจฉยั 

(2) กลุ่มแฟ้ม D6 กลุ่มขอ้มูลความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี ER = 
รหสัผูป่้วยนอก + ค่า ISS  

(3) กลุ่มแฟ้ม D7 กลุ่มขอ้มูลการประเมินสญัญาณชีพแรกรับ = รหสัผูป่้วย
นอก + ค่าความดนั Systolicpressure + ค่าความดนั Diastolicpressure + ชีพจร(pulse) + การหายใจ 
(Respiration) + อุณหภูมิ (Temperature) + ความสามารถในการลืมตา + การตอบสนองต่อค าพดู + 
ความสามารถในการเคล่ือนไหวของแขนขา + ค่าการตอบสนองของม่านตาขา้งขวา + ค่าการ
ตอบสนองของม่านตาขา้งซา้ย + ความรีบด่วนของการดูแลรักษา 
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(4) กลุ่มแฟ้ม D8 กลุ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER = รหสั
ผูป่้วยนอก + ผลลพัธ์ทางการรักษา 

(5) กลุ่มแฟ้ม D9 กลุ่มขอ้มูลวนัท่ีเขา้รับการรักษา = วนั + เดือน + ปี 
(6) กลุ่มแฟ้ม D10 กลุ่มขอ้มูลเวรการใหบ้ริการ = เวรท่ีใหบ้ริการ 
(7) กลุ่มแฟ้ม D11 กลุ่มขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ = รหสัผูป่้วยนอก + 

สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ + สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุบนถนน + พาหนะของคู่กรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุบน
ถนน + พาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน + ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน + การเกิดอุบติัเหตุ
จากการท างาน 

(8) กลุ่มแฟ้ม D12 กลุ่มขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้าดเจบ็ = รหัสผูป่้วยนอก + 
รหสัผูป่้วยใน + อาย ุ+ อาชีพ + เพศ + เลขท่ีโรงพยาบาล 

(9) กลุ่มแฟ้ม D13 กลุ่มขอ้มูลสถานท่ีเกิดเหตุ = รหสัผูป่้วยนอก + สถานท่ี
เกิดเหตุ + จงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

(10) กลุ่มแฟ้ม D14 กลุ่มขอ้มูลพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุ = 
รหสัผูป่้วยนอก + ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการด่ืมแอลกอฮอล ์ + ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการไม่คาดเขม็ขดันิรภยั + ความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการไม่สวมหมวกกนั
น็อก + ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการเสพส่ิงเสพติด + ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจาก
การใชโ้ทรศพัท ์

(11) กลุ่มแฟ้ม D15 กลุ่มขอ้มูลการน าส่งผูบ้าดเจ็บ = รหัสผูป่้วยนอก + 
ตน้ทางท่ีน าส่ง + ประเภทของตน้ทางการน าส่ง + การน าส่งดว้ยรถฉุกเฉิน + การมีผูดู้แลขณะน าส่ง 
+ ประเภทของการบาดเจบ็แบบเบ้ืองตน้ + การส่งหนงัสือเพื่อขอน าส่ง + การโทรประสานงานก่อน
การน าส่ง + ผลการอนุญาตใหน้ าส่ง 

(12) กลุ่มแฟ้ม D16 กลุ่มขอ้มูลการประเมินระบบประสาท = รหัสผูป่้วย
นอก + กลไกการเกิดการบาดเจ็บ + ความสามารถในการลืมตาแรกรับ + ความสามารถในการ
เคล่ือนไหวของแขนขาแรกรับ + การตอบสนองต่อค าพดูแรกรับ + ค่า GCS แรกรับ + ค่า SBP แรก
รับ + อตัราการหายใจแรกรับ + อุณหภูมิของร่างกายแรกรับ + ค่า GCS เม่ือออก ER + 
ความสามารถในการลืมตาเม่ือออก ER + ความเคล่ือนไหวของแขนขาเม่ือออก ER + การ
ตอบสนองต่อค าพดูเม่ือออก ER + ค่า SBP เม่ือออก ER + อตัราการหายใจเม่ือออก ER + อุณหภูมิ
ของร่างกายเม่ือออก ER 

(13) กลุ่มแฟ้ม D17 กลุ่มขอ้มูลค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี 
Ward = รหสัผูป่้วยนอก + ค่า ISS + ค่า Weighted-RST + ค่า Unweighted-RST + ค่า TRISS 
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(14) กลุ่มแฟ้ม D18 กลุ่มข้อมูลผลลัพธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจ็บท่ี 
Ward = รหสัผูป่้วยนอก + ผลลพัธ์ทางการรักษา 

(15) กลุ่มแฟ้ม D19 กลุ่มขอ้มูลลกัษณะการบาดเจ็บ = รหสัผูป่้วยนอก + 
การเป็น Blunt Abdominal Trauma + การเป็น Blunt Chest Trauma + การเป็น C-spine Injury + การ
เป็น Closed Fracture + การเป็น Head Injury + การเป็น Multiple Injury + การเป็น Open Fracture  
+ การเป็น Penetrating Abdominal Trauma + การเป็น Penetrating Chest Trauma + การเป็น 
Peripheral vascular Injury 

(16) กลุ่มแฟ้ม D20 กลุ่มขอ้มูลรหัสโรค ICD10 ของผูบ้าดเจ็บท่ี ER = 
รหสัผูป่้วยนอก + รหสัโรค ICD10 

(17) กลุ่มแฟ้ม D21 กลุ่มขอ้มูลรหัสAIS90 ของผูบ้าดเจ็บท่ี ER = รหัส
ผูป่้วยนอก + รหสั AIS90 + ค าอธิบายรหัส AIS90 + ค่า Body Cavity region + ค่าความรุนแรงการ
บาดเจบ็ 

(18) กลุ่มแฟ้ม D22 กลุ่มขอ้มูลการรักษาของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER = รหสัผูป่้วย
นอก + การรักษา 

(19) กลุ่มแฟ้ม D23 กลุ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward = 
รหสัผูป่้วยใน + รหสัโรค ICD10 

(21) กลุ่มแฟ้ม D24 การตามแพทย ์= รหัสผูป่้วยนอก + ภาควิชาของ
แพทยท่ี์ตาม + ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง ER จนมีการตามแพทย ์+ ระยะเวลาท่ีตามแพทย ์  

(20) กลุ่มแฟ้ม D25 กลุ่มขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward = รหสั
ผูป่้วยนอก + รหสั AIS90 + ค าอธิบายรหสั AIS90 + ค่า Body Cavity region + ค่าความรุนแรงการ
บาดเจบ็ 

(22) กลุ่มแฟ้ม D26 กลุ่มขอ้มูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีให้
ผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward = รหสัผูป่้วยนอก + การตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีท่ีท า + ระยะเวลาตั้งแต่
มาถึง ER จนท าการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี + ระยะเวลาทั้งหมดในการตรวจพิเศษและ
การตรวจทางรังสี  

(23) กลุ่มแฟ้ม D27 กลุ่มขอ้มูลการท าหัตถการให้ผูบ้าดเจ็บท่ี Ward = 
รหสัผูป่้วยนอก + ท าหตัถการจากท่ีไหน + หตัถการท่ีท า + ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่มาถึง ER จนท า
หตัถการ + ระยะเวลาทั้งหมดในการท าหตัถการ + ปริมาณเลือดท่ีใช ้    
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4.1.4 ผงัการไหลของข้อมูลระดับลูกของกระบวนการที่ 4.0 รายงานสารสนเทศ 
ผงัการไหลของขอ้มูลระดบัลูกของกระบวนการท่ี 4.0 รายงานสารสนเทศจะแสดง

กระบวนการยอ่ยท่ีอยู่ภายในกระบวนการท่ี 4.0 ได ้3 กระบวนการ คือ กระบวนการ 4.1 สร้าง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล กระบวนการ 4.2 น าเสนอรายงานสารสนเทศผา่น Microsoft Excel และ
กระบวนการ 4.3 น าเสนอรายงานสารสนเทศผา่นเวบ็ (รูปท่ี 4.5) 

 

4.1 
                 

         

 4.3 
             

             Excel                      

                         

                         

                      

 4.2 
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รูป 4.5 ผงัการไหลของขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการท่ี 4 รายงานสารสนเทศ 
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จากรูป 4.5 ผงัการไหลของขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการท่ี 4รายงานสารสนเทศ 
สามารถอธิบายกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในระบบ ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 4.1 สร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
เ ป็นกระบวนการท างานเ ก่ียวกับการน าข้อมูลในคลัง มูลมาการ

ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ดว้ยเคร่ืองมือ SQL Server Analysis Service ใหข้อ้มูลเกิด
ความสัมพนัธ์ในรูปของลูกบาศก์ท่ีมิหลายมิติตามจ านวนของมิติหรือมุมมองของขอ้มูลเพื่อให้มี
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

2) กระบวนการ 4.2 น าเสนอรายงานสารสนเทศผา่นเวบ็ 
เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกบัการน าขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ในรูปของ

ลูกบาศก์ท่ีมีหลายมิติมาวิเคราะห์ดว้ย Report Builder และสร้างหน้าเว็บเพิ่มเติมจากระบบ
สารสนเทศปัจจุบนัของศูนยอุ์บติัเหตุ เพื่อเช่ือมโยงกบัรายงานสารสนเทศท่ีไดจ้าก Report Builder
มารวบรวมไว ้ซ่ึงรายงานท่ีน าเสนอผา่นเวบ็นั้นมกัจะเป็นรายงานสารสนเทศท่ีตอ้งใชเ้ป็นประจ า 

3) กระบวนการ 4.3 น าเสนอรายงานสารสนเทศผา่น Microsoft Excel 
เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกบัการน าขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ในรูปของ

ลูกบาศกท่ี์มีหลายมิติมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Pivot Table ของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ซ่ึง
ผูใ้ชง้านสามารถสร้างรายงานสารสนเทศเพื่อตอบค าถามท่ีเกิดข้ึนโดยทนัทีบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของผูใ้ชเ้องได ้
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4.2 การออกแบบแบบจ าลองข้อมูลเชิงมิต ิ
การออกแบบฐานขอ้มูลส าหรับสร้างคลังขอ้มูลงานด้านการรักษาผูบ้าดเจ็บของศูนย์

อุบติัเหตุจะใชแ้บบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ (Dimensional Data Model) ท่ีประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ชนิด คือ 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (Measure) และมิติหรือมุมมอง (Dimension) ใหแ้ก่ค่าท่ีตอ้งการวดั โดยวิเคราะห์มา
จากความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 
4.2.1 การจัดกลุ่มข้อมูลทีจั่ดเกบ็ 

จากการรวบรวมขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บของศูนยอุ์บติัเหตุ ฯ ท่ีผูใ้ชส้นใจ
สามารถแบ่งกลุ่มขอ้มูล (Subject Area) ตามการแบ่งโครงสร้างตามเน้ือหา (Subject Oriented) ได ้
23 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มขอ้มูลมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) กลุ่มขอ้มูลการตรวจและวินิจฉยัผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน

ตาราง 4.2 

ตาราง 4.2 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลการตรวจและวินิจฉยัผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ประเภท  ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง(1) การตรวจและวินิจฉยั 1 การตรวจและวินิจฉยั Lab 

 
2) กลุ่มขอ้มูลค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี ER 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.3 

ตาราง 4.3 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี ER 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) ความรุนแรงของการ

บาดเจบ็ค่า ISS  
1 กลุ่มของค่า ISS  ISS(1-15) 
2 ค่า ISS 4 
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3) กลุ่มขอ้มูลการประเมินสญัญาณชีพแรกรับ 
กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน

ตาราง 4.4 

ตาราง 4.4 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลการประเมินสญัญาณชีพแรกรับ 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) ความรีบด่วนของการ

ดูแลรักษา 
1 ความรีบด่วนของการ

ดูแลรักษา 
Emergent 

 
4) กลุ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี ER 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.5 

ตาราง 4.5 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) ผลลพัธ์ทางการรักษา 1 กลุ่มของผลลพัธ์

ทางการรักษา 
รอดชีวิต 

2 ผลลพัธ์ทางการรักษา  Discharge 
 
5) กลุ่มขอ้มูลวนัท่ีเขา้รับการรักษา 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.6 
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ตาราง 4.6 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลวนัท่ีเขา้รับการรักษา 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) วนัท่ีเขา้รับบริการ 1 ปี 2554 

2 เดือน 2 
3 วนั 16 

 
6) กลุ่มขอ้มูลเวรการใหบ้ริการ 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.7 

ตาราง 4.7 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลเวรการใหบ้ริการ 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) เวรการใหบ้ริการ 1 เวรการใหบ้ริการ เวรเชา้ 

 
7) กลุ่มขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.8 

ตาราง 4.8 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง(1) สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 1 กลุ่มสาเหตุแบ่งตาม 

19 สาเหตุ 
01.อุบติัเหตุการขนส่ง
ทางบก (V01-V99) 

2 กลุ่มสาเหตุแบ่งตาม
รหสั 3 ตวัแรก 

V03 : คนเดินเทา้
บาดเจบ็กบัการชนกบั
รถยนตร์ถบรรทุกหรือ
รถตู ้
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ตาราง 4.8 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหต ุ(ต่อ) 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
  3 สาเหตุการเกิด

อุบติัเหตุ 
Pedestrian injured in 
collision with car, 
pick-up truck or van, 
nontraffic accident: 
during unspec 
activity 

มิติหรือมุมมอง(2) เกิดจากการท างาน
หรือไม่ 

1 อุบติัเหตุเกิดจากการ
ท างานหรือไม่ 

ไม่ใช่ 

มิติหรือมุมมอง (3) สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ
บนถนน 

1 สาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุบนถนน 

ตกจากพาหนะ 

มิติหรือมุมมอง(4) พาหนะของคู่กรณีท่ี
เกิดอุบติัเหตุบนถนน 

1 พาหนะของคู่กรณีท่ี
เกิดอุบติัเหตุบนถนน 

สามลอ้เคร่ือง/พว่ง 
v3 

มิติหรือมุมมอง(5) พาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุ
บนถนน 

1 พาหนะท่ีเกิด
อุบติัเหตุบนถนน 

จกัรยานยนต ์v2 

มิติหรือมุมมอง(6) ใครคือผูไ้ดรั้บบาดเจบ็
จากอุบติัเหตุบนถนน 

1 ใครคือ
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็จาก
อุบติัเหตุบนถนน 

คนโดยสาร 

 
8) กลุ่มขอ้มูลส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.9 
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ตาราง 4.9 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) เพศ 1 เพศ หญิง 
มิติหรือมุมมอง (2) อาย ุ 1 กลุ่มของช่วงอาย ุ อาย ุ(<18) 

2 อาย ุ 9 
มิติหรือมุมมอง (3) อาชีพ 1 อาชีพ นกัศึกษา/นกัเรียน 
มิติหรือมุมมอง (4) รหสัผูป่้วยนอก 1 รหสัผูป่้วยนอก 102360796 
มิติหรือมุมมอง (5) รหสัประจ าตวัผูป่้วย 1 รหสัประจ าตวัผูป่้วย 497245 

 
9) กลุ่มขอ้มูลสถานท่ีเกิดเหตุ 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.10 

ตาราง 4.10 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลสถานท่ีเกิดเหตุ 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) สถานท่ีเกิดเหตุ 1 สถานท่ีเกิดเหตุ สถานท่ีก่อสร้าง/

โรงงาน 
มิติหรือมุมมอง (2) จงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 1 กลุ่มจงัหวดั จงัหวดัอ่ืนๆ 

2 จงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุ ล าปาง 
 
10) กลุ่มขอ้มูลพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.11 
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ตาราง 4.11 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด

อุบติัเหตุจากการด่ืม
แอลกอฮอล ์

1 ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการด่ืม
แอลกอฮอล ์

ไม่ใช่การด่ืม
แอลกอฮอล ์

มิติหรือมุมมอง (2) ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการไม่คาด
เขม็ขดันิรภยั 

1 ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการไม่คาด
เขม็ขดันิรภยั 

ไม่ทราบ 

มิติหรือมุมมอง (3) ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการไม่สวม
หมวกกนัน็อก 

1 ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการไม่สวม
หมวกกนัน็อก 

ใช่การสวมหมวก
นิรภยั 

มิติหรือมุมมอง (4) ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการเสพส่ิง
เสพติด 

1 ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการเสพส่ิง
เสพติด 

ไม่ใช่การใชย้า 

มิติหรือมุมมอง (5) ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการใช้
โทรศพัท ์

1 ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการใช้
โทรศพัท ์

ไม่ทราบ 

 
11) กลุ่มขอ้มูลการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.12 

ตาราง 4.12 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) ตน้ทางท่ีน าส่ง

ผูบ้าดเจบ็มา 
1 กลุ่มตน้ทางการน าส่ง

ผูบ้าดเจบ็ 
จาก
สถานพยาบาล 

2 ตน้ทางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ ล าปาง 
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ตาราง 4.12 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลการน าส่งผูบ้าดเจบ็ (ต่อ) 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
มิติหรือมุมมอง (2) การน าส่งผูบ้าดเจบ็ดว้ย

รถฉุกเฉิน 
1 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ดว้ย

รถฉุกเฉิน 
ใช ้Ambulance 

มิติหรือมุมมอง (3) การมีผูดู้แลผูบ้าดเจบ็
ขณะน าส่ง 

1 การมีผูดู้แลผูบ้าดเจบ็
ขณะน าส่ง 

มีผูดู้แล 

มิติหรือมุมมอง (4) ประเภทของการ
บาดเจบ็ 

1 ประเภทของการบาดเจบ็ Blunt 

มิติหรือมุมมอง (5) การมีการส่งหนงัสือเพื่อ
ขอน าส่งผูบ้าดเจบ็ 

1 การมีการส่งหนงัสือเพื่อ
ขอน าส่งผูบ้าดเจบ็ 

ไม่มีใบส่งตวั 

มิติหรือมุมมอง (6) การมีการโทร
ประสานงานก่อนการ
น าส่งผูบ้าดเจบ็ 

1 การมีการโทร
ประสานงานก่อนการ
น าส่งผูบ้าดเจบ็ 

โทรประสานมา
และรับ refer 

มิติหรือมุมมอง (7) ผลการอนุญาตใหน้ าส่ง
ผูบ้าดเจบ็ 

1 ผลการอนุญาตใหน้ าส่ง
ผูบ้าดเจบ็ 

แนะน า รักษาแลว้
ใหก้ลบับา้นได ้

 
12) การประเมินระบบประสาท 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.13 

ตาราง 4.13 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลการประเมินระบบประสาท 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ีWard  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) กลไกการเกิดการ

บาดเจบ็ 
1 กลไกการเกิดการ

บาดเจบ็ 
Penetrating 

มิติหรือมุมมอง (2) ค่า GCS (Glasgow coma 
score) ท่ี ER 

1 กลุ่มของค่า GCS GCS (<=8) 
2 ค่า GCS  3 

มิติหรือมุมมอง (3) ค่า SBP (Systolic Blood 
pressure) ท่ี ER 

1 กลุ่มของค่า SBP SBP < 90 
2 ค่า SBP 5 
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ตาราง 4.13 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลการประเมินระบบประสาท (ต่อ) 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

มิติหรือมุมมอง (4) 
ค่า GCS (Glasgow 
coma score) ท่ี Ward 

1 กลุ่มของค่า GCS GCS (<=8) 
2 ค่า GCS  3 

มิติหรือมุมมอง (5) 
ค่า SBP (Systolic Blood 
pressure) ท่ี Ward 

1 กลุ่มของค่า SBP SBP < 90 
2 ค่า SBP 5 

 
13) กลุ่มขอ้มูลค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.14 

ตาราง 4.14 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุ 
ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) ค่า ISS (Injury Severity 

Score) 
1 กลุ่มของค่า ISS ISS(1-15) 
2 ค่า ISS 4 

มิติหรือมุมมอง (2) ค่า Weighted-RST 
(Revised Trauma Score) 

1 กลุ่มของช่วงค่า 
Weighted-RST 

RST(<=5) 

2 ค่า Weighted-RST  0.05 
มิติหรือมุมมอง (3) ค่า TRISS (Trauma 

Injury Severity Score) 
1 กลุ่มของช่วงค่า TRISS  TRISS < 0.75 
2 ค่า TRISS  0.009 

มิติหรือมุมมอง (4) 
ค่า Unweighted-RST 
(Revised Trauma Score) 

1 กลุ่มของช่วงค่า
Unweighted-RST  

UN-RST (1-9) 

2 ค่า Unweighted-RST 2 
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14) กลุ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี Ward 
กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน

ตาราง 4.15 

ตาราง 4.15 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) ผลลพัธ์ทางการรักษา 1 กลุ่มผลลพัธ์ทางการรักษา รอดชีวิต 

2 ผลลพัธ์ทางการรักษา  Discharge 
 
15) กลุ่มขอ้มูลลกัษณะการบาดเจบ็ 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.16 

ตาราง 4.16 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลลกัษณะการบาดเจบ็ 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward  34516 

มิติหรือมุมมอง (1) 
การเป็น Blunt Abdominal 
Trauma 

1 การเป็น Blunt 
Abdominal Trauma 

ไม่เป็นBlunt 
Abdominal Trauma 

มิติหรือมุมมอง (2) 
การเป็น Blunt Chest 
Trauma 

1 การเป็น Blunt 
Chest Trauma 

ไม่เป็นBlunt Chest 
Trauma 

มิติหรือมุมมอง (3) การเป็น C-spine Injury 
1 การเป็น C-spine 

Injury 
ไม่เป็นClosed 
Fracture 

มิติหรือมุมมอง (4) การเป็น Head Injury 1 การเป็น Head 
Injury 

เป็น Head Injury 

มิติหรือมุมมอง (5) การเป็น Multiple Injury 1 การเป็น Multiple 
Injury 

ไม่เป็นMultiple 
Injury 

มิติหรือมุมมอง (6) การเป็น Open Fracture 1 การเป็น Open 
Fracture 

ไม่เป็นOpen 
Fracture 
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ตาราง 4.16 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลลกัษณะการบาดเจบ็ (ต่อ) 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
มิติหรือมุมมอง (7) การเป็น Penetrating 

Abdominal Trauma 
1 การเป็น Penetrating 

Abdominal Trauma 
ไม่เป็นPenetrating 
Abdominal Trauma 

มิติหรือมุมมอง (8) การเป็น Penetrating 
Chest Trauma 

1 การเป็น Penetrating 
Chest Trauma 

ไม่เป็นPenetrating 
Chest Trauma 

มิติหรือมุมมอง (9) การเป็น Peripheral 
vascular Injury 

1 การเป็น Peripheral 
vascular Injury 

ไม่เป็นPeripheral 
vascular Injury 

มิติหรือมุมมอง (10) การเป็น Closed 
Fracture 

1 การเป็น Closed 
Fracture 

ไม่เป็น Closed 
Fracture 

 
16) กลุ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.17 

ตาราง 4.17 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) รหสัโรค ICD10 1 หมวดหมู่รหสัโรค 

ICD10 
A00-B99 Certain 
infectious and 
parasitic diseases 

2 หมวดหมู่ยอ่ยรหสั
โรค ICD10 

A00-A09 Intestinal 
infectious diseases 

3 กลุ่มรหสัโรค ICD10 
ตามรหสั 3 ตวัแรก 

A02 : Other 
salmonella infections 

4 รหสัโรค ICD10 Salmonella 
septicaemia 
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17) กลุ่มขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน

ตาราง 4.18 

ตาราง 4.18 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ีER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) รหสัAIS90 1 กลุ่มของรหสัAIS90 Scalp 

2 รหสัAIS90 Scalp  :  contusion 
(includes subgaleal 
hematoma) 

 
18) กลุ่มขอ้มูลการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.19 

ตาราง 4.19 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) การรักษา 1 การรักษา ใหย้า 

 
19) กลุ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.20 
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ตาราง 4.20 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) รหสัโรค ICD10 1 หมวดหมู่รหสัโรค 

ICD10 
A00-B99 Certain 
infectious and 
parasitic diseases 

2 หมวดหมู่ยอ่ยรหสั
โรค ICD10 

A00-A09 Intestinal 
infectious diseases 

3 กลุ่มรหสัโรค ICD10 
ตามรหสั 3 ตวัแรก 

A02 : Other 
salmonella infections 

4 รหสัโรค ICD10 Salmonella 
septicaemia 

 
20) กลุ่มขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.21 

ตาราง 4.21 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) รหสั AIS90 1 กลุ่มรหสั AIS90 Scalp 

2 รหสั AIS90 Scalp  :  contusion 
(includes subgaleal 
hematoma) 

 
21) กลุ่มขอ้มูลการตามแพทย ์

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.22 
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ตาราง 4.22 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลการตามแพทย ์

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward  34516 
มิติหรือมุมมอง (1) ภาควิชาของแพทยท่ี์

ตามมาท าการรักษา 
1 ภาควิชาของแพทยท่ี์

ตามมาท าการรักษา 
Trauma Surgery 

มิติหรือมุมมอง (2) ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง ER 
จนมีการตามแพทย ์

1 ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง 
ER จนมีการตามแพทย ์

30 

มิติหรือมุมมอง (3) ระยะเวลาในการตาม
แพทย ์

1 ช่วงของระยะเวลาใน
การตามแพทย ์

1.ใชเ้วลาในการรอ
แพทย<์=5 นาที 

2 ระยะเวลาในการตาม
แพทย ์

 5 

 
22) กลุ่มขอ้มูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีท่ีท า 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.23 

ตาราง 4.23 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีท่ีท า 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี

Ward 
 34516 

มิติหรือมุมมอง (1) การตรวจพิเศษและ
การตรวจทางรังสี 

1 การตรวจพิเศษและการตรวจ
ทางรังสี 

Chest X-Ray 

มิติหรือมุมมอง (2) การตรวจพิเศษและ
การตรวจทางรังสีท า
จากท่ีน่ีหรือภายนอก 

1 การตรวจพิเศษและการตรวจ
ทางรังสีท าจากท่ีน่ีหรือ
ภายนอก 

ท าท่ีน่ี 

มิติหรือมุมมอง (3) 
 

ระยะเวลาในการ
ตรวจพิเศษและการ
ตรวจทางรังสี 

1 ช่วงของระยะเวลาในการตรวจ
พิเศษและการตรวจทางรังสี 

ระยะเวลาท่ีท า
<= 60 นาที 

2 ระยะเวลาในการตรวจพิเศษ
และการตรวจทางรังสี 

55 
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ตาราง 4.23 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีท่ีท า (ต่อ) 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
มิติหรือมุมมอง (4) ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง 

ER จนท าการตรวจ
พิเศษและการตรวจ
ทางรังสี 

1 ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง ER 
จนท าการตรวจพิเศษและ
การตรวจทางรังสี 

ระยะเวลาตั้งแต่
มาถึง ER <= 60 
นาที 

2 ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง ER 
จนท าการตรวจพิเศษและ
การตรวจทางรังสี 

40 

 
23) กลุ่มขอ้มูลการท าหตัถการ 

กลุ่มขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติหรือมุมมอง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.24 

ตาราง 4.24 รายละเอียดขอ้มูลในกลุ่มขอ้มูลการท าหตัถการ 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี

Ward 
 34516 

มิติหรือมุมมอง (1) หตัถการท่ีท า 1 หตัถการท่ีท า Breathing 
มิติหรือมุมมอง (2) หตัถการท าจากท่ีน่ี

หรือภายนอก 
 หตัถการท าจากท่ีน่ีหรือ

ภายนอก 
ท าท่ีน่ี 

มิติหรือมุมมอง (3) ระยะเวลาในการท า
หตัถการ 

 ช่วงของระยะเวลาในการ
ท าหตัถการ 

ระยะเวลาใส่<= 60 
นาที 

 ระยะเวลาในการท า
หตัถการ 

55 

มิติหรือมุมมอง (4) ระยะเวลาตั้งแต่
มาถึง ER จนท า
หตัถการ 

 ช่วงของระยะเวลาตั้งแต่
มาถึง ER จนท าหตัถการ 

ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง 
ER <= 60 นาที 

 ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง ER 
จนท าหตัถการ 

40 
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4.2.2 แบบจ าลองข้อมูลเชิงมิติ 
จากการจดัแบ่งกลุ่มขอ้มูลส าหรับน ามาจดัเกบ็ในคลงัขอ้มูลทั้ง 23 กลุ่ม ในหวัขอ้ 4.2.1

สามารถก าหนดแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติไดจ้  านวน 10 แบบจ าลองซ่ึงแต่ละแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ
จะประกอบดว้ยมิติหรือมุมมองจากกลุ่มขอ้มูลทั้ง 23 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1) แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติน้ีมีขอ้มูลส าหรับเป็นมิติหรือมุมมองจ านวน 11 กลุ่ม
ขอ้มูล จากกลุ่มขอ้มูลทั้งหมด 23 กลุ่ม ดงัรูป 4.6 

 

รูป 4.6 มิติหรือมุมมองของแบบจ าลองขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

1) กลุ่มขอ้มูลท่ี 1 การตรวจและวินิจฉยัผูบ้าดเจบ็ท่ี ER (ดูรายละเอียดท่ี
ตาราง 4.2) 

2) กลุ่มขอ้มูลท่ี 2 ค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี ER (ดู
รายละเอียดท่ีตาราง 4.3) 

3) กลุ่มขอ้มูลท่ี 3 การประเมินสัญญาณชีพแรกรับ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 
4.4) 

4) กลุ่มขอ้มูลท่ี 4 ผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี ER (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.5) 
5) กลุ่มขอ้มูลท่ี 5 วนัท่ีเขา้รับการรักษา (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.6) 
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6) กลุ่มขอ้มูลท่ี 6 เวรการใหบ้ริการ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.7) 
7) กลุ่มขอ้มูลท่ี 7 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.8) 
8) กลุ่มขอ้มูลท่ี 8 ส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.9) 
9) กลุ่มขอ้มูลท่ี 9 สถานท่ีเกิดเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.10) 
10) กลุ่มขอ้มูลท่ี 10 พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ี

ตาราง 4.11) 
11) กลุ่มขอ้มูลท่ี 11 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.12) 

 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจ็บท่ี ER ผูบ้ริหารศูนย ์ฯ ตอ้งการ

วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 

ตาราง 4.25 ค่าท่ีตอ้งการวดัในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ประเภท ช่ือ ตัวอย่างข้อมูล 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 34516 
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2) แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติน้ี มีขอ้มูลส าหรับเป็นมิติหรือมุมมอง จ านวน 11 กลุ่ม

ขอ้มูล จากกลุ่มขอ้มูลทั้งหมด 23 กลุ่ม ดงัรูป 4.7 

 
รูป 4.7 มิติหรือมุมมองของแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

1) กลุ่มขอ้มูลท่ี 5 วนัท่ีเขา้รับการรักษา (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.6) 
2) กลุ่มขอ้มูลท่ี 6 เวรการใหบ้ริการ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.7) 
3) กลุ่มขอ้มูลท่ี 7 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.8) 
4) กลุ่มขอ้มูลท่ี 8 ส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.9) 
5) กลุ่มขอ้มูลท่ี 9 สถานท่ีเกิดเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.10) 
6) กลุ่มขอ้มูลท่ี 10 พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ (ตาราง 4.11) 
7) กลุ่มขอ้มูลท่ี 11 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.12) 
8) กลุ่มขอ้มูลท่ี 12 การประเมินระบบประสาท (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 

4.13) 
9) กลุ่มขอ้มูลท่ี 13 ค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี Ward (ดู

รายละเอียดท่ีตาราง 4.14) 
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10) กลุ่มขอ้มูลท่ี 14 ผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี Ward (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 
4.15) 

11) กลุ่มขอ้มูลท่ี 15 ลกัษณะการบาดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.16) 
 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผูบ้าดเจ็บท่ี Ward ผูบ้ริหารศูนย์ ฯ ต้องการ

วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.26 

ตาราง 4.26 ค่าท่ีตอ้งการวดัในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ประเภท ช่ือ ค่าทีเ่ป็นไปได้ 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 6,306 

 
3) แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติน้ี มีขอ้มูลส าหรับเป็นมิติหรือมุมมอง จ านวน 12 กลุ่ม
ขอ้มูล จากกลุ่มขอ้มูลทั้งหมด 23 กลุ่ม ดงัรูป 4.8 

 

รูป 4.8 มิติหรือมุมมองของแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
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1) กลุ่มขอ้มูลท่ี 1 การตรวจและวินิจฉยัผูบ้าดเจบ็ท่ี ER (ดูรายละเอียดท่ี
ตาราง 4.2) 

2) กลุ่มขอ้มูลท่ี 2 ค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี ER (ดู
รายละเอียดท่ีตาราง 4.3) 

3) กลุ่มขอ้มูลท่ี 3 การประเมินสัญญาณชีพแรกรับ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 
4.4) 

4) กลุ่มขอ้มูลท่ี 4 ผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี ER (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.5) 
5) กลุ่มขอ้มูลท่ี 5 วนัท่ีเขา้รับการรักษา (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.6) 
6) กลุ่มขอ้มูลท่ี 6 เวรการใหบ้ริการ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.7) 
7) กลุ่มขอ้มูลท่ี 7 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.8) 
8) กลุ่มขอ้มูลท่ี 8 ส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.9) 
9) กลุ่มขอ้มูลท่ี 9 สถานท่ีเกิดเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.10) 
10) กลุ่มขอ้มูลท่ี 10 พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ี

ตาราง 4.11) 
11) กลุ่มขอ้มูลท่ี 11 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.12) 

 12) กลุ่มขอ้มูลท่ี 16 รหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER (ดูรายละเอียดท่ี
ตาราง 4.17) 

 
ในการวิเคราะห์รหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจ็บท่ี ERผูบ้ริหารศูนย ์ฯ ตอ้งการ

วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.27 

ตาราง 4.27 ค่าท่ีตอ้งการวดัในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ประเภท ช่ือ ค่าทีเ่ป็นไปได้ 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 34516 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (2) จ านวนรหสัโรค ICD10 ของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
73798 
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4)แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติน้ี มีขอ้มูลส าหรับเป็นมิติหรือมุมมอง จ านวน 12 กลุ่ม

ขอ้มูล จากกลุ่มขอ้มูลทั้งหมด 23 กลุ่ม ดงัรูป 4.9 

 

รูป 4.9 มิติหรือมุมมองของแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

1) กลุ่มขอ้มูลท่ี 1 การตรวจและวินิจฉยัผูบ้าดเจบ็ท่ี ER (ดูรายละเอียดท่ี
ตาราง 4.2) 

2) กลุ่มขอ้มูลท่ี 2 ค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี ER (ดู
รายละเอียดท่ีตาราง 4.3) 

3) กลุ่มขอ้มูลท่ี 3 การประเมินสัญญาณชีพแรกรับ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 
4.4) 

4) กลุ่มขอ้มูลท่ี 4 ผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี ER (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.5) 
5) กลุ่มขอ้มูลท่ี 5 วนัท่ีเขา้รับการรักษา (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.6) 
6) กลุ่มขอ้มูลท่ี 6 เวรการใหบ้ริการ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.7) 
7) กลุ่มขอ้มูลท่ี 7 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.8) 
8) กลุ่มขอ้มูลท่ี 8 ส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.9) 
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9) กลุ่มขอ้มูลท่ี 9 สถานท่ีเกิดเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.10) 
10) กลุ่มขอ้มูลท่ี 10 พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ี

ตาราง 4.11) 
11) กลุ่มขอ้มูลท่ี 11 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.12) 

 12) กลุ่มขอ้มูลท่ี 17 รหัส AIS90 ของผูบ้าดเจ็บท่ี ER (ดูรายละเอียดท่ี
ตาราง 4.18) 

 
ในการวิเคราะห์รหัส AIS90 ของผูบ้าดเจ็บท่ี ER ผูบ้ริหารศูนย ์ฯ ตอ้งการ

วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.28 
 

ตาราง 4.28 ค่าท่ีตอ้งการวดัในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ประเภท ช่ือ ค่าทีเ่ป็นไปได้ 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนรหสั AIS90 ของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
73798 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (2) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER  34516 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

5) แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติน้ี มีขอ้มูลส าหรับเป็นมิติหรือมุมมอง จ านวน 12 กลุ่ม

ขอ้มูล จากกลุ่มขอ้มูลทั้งหมด 23 กลุ่ม ดงัรูป 4.10 

 

รูป 4.10 มิติหรือมุมมองของแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

1) กลุ่มขอ้มูลท่ี 1 การตรวจและวินิจฉยัผูบ้าดเจบ็ท่ี ER (ดูรายละเอียดท่ี
ตาราง 4.2) 

2) กลุ่มขอ้มูลท่ี 2 ค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี ER (ดู
รายละเอียดท่ีตาราง 4.3) 

3) กลุ่มขอ้มูลท่ี 3 การประเมินสัญญาณชีพแรกรับ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 
4.4) 

4) กลุ่มขอ้มูลท่ี 4 ผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี ER (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.5) 
5) กลุ่มขอ้มูลท่ี 5 วนัท่ีเขา้รับการรักษา (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.6) 
6) กลุ่มขอ้มูลท่ี 6 เวรการใหบ้ริการ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.7) 
7) กลุ่มขอ้มูลท่ี 7 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.8) 
8) กลุ่มขอ้มูลท่ี 8 ส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.9) 
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9) กลุ่มขอ้มูลท่ี 9 สถานท่ีเกิดเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.10) 
10) กลุ่มขอ้มูลท่ี 10 พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ี

ตาราง 4.11) 
11) กลุ่มขอ้มูลท่ี 11 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.12) 

 12) กลุ่มขอ้มูลท่ี 18 การรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.19) 
 
ในการวิเคราะห์การรักษาผูบ้าดเจ็บท่ี ER ผูบ้ริหารศูนย ์ฯ ตอ้งการวิเคราะห์

ขอ้มูลต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.29 

ตาราง 4.29 ค่าท่ีตอ้งการวดัในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ประเภท ช่ือ ค่าทีเ่ป็นไปได้ 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนการรักษา

ผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
87282 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (2) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 33324 
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6)แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติน้ี มีขอ้มูลส าหรับเป็นมิติหรือมุมมอง จ านวน 12 กลุ่ม

ขอ้มูล จากกลุ่มขอ้มูลทั้งหมด 23 กลุ่ม ดงัรูป 4.11 

 

รูป 4.11 มิติหรือมุมมองของแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

1) กลุ่มขอ้มูลท่ี 5 วนัท่ีเขา้รับการรักษา (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.6) 
2) กลุ่มขอ้มูลท่ี 6 เวรการใหบ้ริการ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.7) 
3) กลุ่มขอ้มูลท่ี 7 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.8) 
4) กลุ่มขอ้มูลท่ี 8 ส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.9) 
5) กลุ่มขอ้มูลท่ี 9 สถานท่ีเกิดเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.10) 
6) กลุ่มขอ้มูลท่ี 10 พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ (ตาราง 4.11) 
7) กลุ่มขอ้มูลท่ี 11 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.12) 
8) กลุ่มขอ้มูลท่ี 12 การประเมินระบบประสาท (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 

4.13) 
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9) กลุ่มขอ้มูลท่ี 13 ค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี Ward (ดู
รายละเอียดท่ีตาราง 4.14) 

10) กลุ่มขอ้มูลท่ี 14 ผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี Ward (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 
4.15) 

11) กลุ่มขอ้มูลท่ี 15 ลกัษณะการบาดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.16) 
12) กลุ่มขอ้มูลท่ี 19 รหัสโรค ICD10 ของผูบ้าดเจ็บท่ี Ward (ดู

รายละเอียดท่ีตาราง 4.20) 
 

ในการวิเคราะห์รหัสโรค ICD10 ของผูบ้าดเจ็บท่ี Ward ผูบ้ริหารศูนย์ ฯ 
ตอ้งการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.30 

ตาราง 4.30 ค่าท่ีตอ้งการวดัในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ประเภท ช่ือ ค่าทีเ่ป็นไปได้ 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนICD10 30,344 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (2) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี 

Ward 
 6,306 
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7) แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติน้ี มีขอ้มูลส าหรับเป็นมิติหรือมุมมอง จ านวน 12 กลุ่ม

ขอ้มูล จากกลุ่มขอ้มูลทั้งหมด 23 กลุ่ม ดงัรูป 4.12 

 
รูป 4.12 มิติหรือมุมมองของแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

1) กลุ่มขอ้มูลท่ี 5 วนัท่ีเขา้รับการรักษา (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.6) 
2) กลุ่มขอ้มูลท่ี 6 เวรการใหบ้ริการ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.7) 
3) กลุ่มขอ้มูลท่ี 7 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.8) 
4) กลุ่มขอ้มูลท่ี 8 ส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.9) 
5) กลุ่มขอ้มูลท่ี 9 สถานท่ีเกิดเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.10) 
6) กลุ่มขอ้มูลท่ี 10 พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ (ตาราง 4.11) 
7) กลุ่มขอ้มูลท่ี 11 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.12) 
8) กลุ่มขอ้มูลท่ี 12 การประเมินระบบประสาท (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 

4.13) 
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9) กลุ่มขอ้มูลท่ี 13 ค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี Ward (ดู
รายละเอียดท่ีตาราง 4.14) 

10) กลุ่มขอ้มูลท่ี 14 ผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี Ward (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 
4.15) 

11) กลุ่มขอ้มูลท่ี 15 ลกัษณะการบาดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.16) 
12) กลุ่มขอ้มูลท่ี 20 รหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward  (ดูรายละเอียดท่ี

ตาราง 4.16) 
 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลรหัส AIS90 ของผูบ้าดเจ็บท่ี Ward ผูบ้ริหารศูนย ์ฯ 

ตอ้งการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.31 

ตาราง 4.31 ค่าท่ีตอ้งการวดัในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ประเภท ช่ือ ล าดับช้ันของข้อมูล ค่าทีเ่ป็นไปได้ 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนรหสั AIS90 - 30,344 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (2) จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ี

Ward 
- 

  
6,306 
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8) แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการตามแพทย ์
แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติน้ี มีขอ้มูลส าหรับเป็นมิติหรือมุมมอง จ านวน 12 กลุ่ม

ขอ้มูล จากกลุ่มขอ้มูลทั้งหมด 23 กลุ่ม ดงัรูป 4.13 

 

รูป 4.13 มิติหรือมุมมองของแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการตามแพทย ์

1) กลุ่มขอ้มูลท่ี 5 วนัท่ีเขา้รับการรักษา (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.6) 
2) กลุ่มขอ้มูลท่ี 6 เวรการใหบ้ริการ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.7) 
3) กลุ่มขอ้มูลท่ี 7 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.8) 
4) กลุ่มขอ้มูลท่ี 8 ส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.9) 
5) กลุ่มขอ้มูลท่ี 9 สถานท่ีเกิดเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.10) 
6) กลุ่มขอ้มูลท่ี 10 พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ (ตาราง 4.11) 
7) กลุ่มขอ้มูลท่ี 11 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.12) 
8) กลุ่มขอ้มูลท่ี 12 การประเมินระบบประสาท (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 

4.13) 
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9) กลุ่มขอ้มูลท่ี 13 ค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี Ward (ดู
รายละเอียดท่ีตาราง 4.14) 

10) กลุ่มขอ้มูลท่ี 14 ผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี Ward (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 
4.15) 

11) กลุ่มขอ้มูลท่ี 15 ลกัษณะการบาดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.16) 
12) กลุ่มขอ้มูลท่ี 21 การตามแพทย ์(ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.22) 

 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการตามแพทยผ์ูบ้ริหารศูนย ์ฯ ตอ้งการวิเคราะห์ขอ้มูล

ต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.32 

ตาราง 4.32 ค่าท่ีตอ้งการวดัในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการตามแพทย ์

ประเภท ช่ือ ค่าทีเ่ป็นไปได้ 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) เวลาเฉล่ียในการตามแพทย ์ 14.33 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (2) เวลาเฉล่ียตั้งแต่มาถึง ER 

จนตามแพทย ์
40.33 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (3) จ านวนคร้ังของเวลาในการ
ตามแพทย ์(เฉพาะเวลาท่ีมี
ค่าถูกตอ้ง) 

7,424 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (4) จ านวนคร้ังของเวลาตั้งแต่
มาถึง ER จนตามแพทย์
(เฉพาะเวลาท่ีมีค่าถูกตอ้ง) 

6,642 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (5) จ านวนขอ้มูลในการตาม
แพทย ์

9,053 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (6) จ านวนผูป่้วยท่ีมีการตาม
แพทย ์

 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (7) เวลาทั้งหมดในการตาม
แพทย ์

106,386 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (8) เวลาทั้งหมดตั้งแต่มาถึง ER 
จนตามแพทย ์

267,882 
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9) แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีให้ผูบ้าดเจ็บท่ี 
Ward 

แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติน้ี มีขอ้มูลส าหรับเป็นมิติหรือมุมมอง จ านวน 12 กลุ่ม
ขอ้มูล จากกลุ่มขอ้มูลทั้งหมด 23 กลุ่ม ดงัรูป 4.14 

 

รูป 4.14 มิติหรือมุมมองของแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีให้
ผูบ้าดเจบ็ท่ีWard 

1) กลุ่มขอ้มูลท่ี 5 วนัท่ีเขา้รับการรักษา (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.6) 
2) กลุ่มขอ้มูลท่ี 6 เวรการใหบ้ริการ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.7) 
3) กลุ่มขอ้มูลท่ี 7 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.8) 
4) กลุ่มขอ้มูลท่ี 8 ส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.9) 
5) กลุ่มขอ้มูลท่ี 9 สถานท่ีเกิดเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.10) 
6) กลุ่มขอ้มูลท่ี 10 พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ (ตาราง 4.11) 
7) กลุ่มขอ้มูลท่ี 11 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.12) 
8) กลุ่มขอ้มูลท่ี 12 การประเมินระบบประสาท (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 

4.13) 
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9) กลุ่มขอ้มูลท่ี 13 ค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี Ward (ดู
รายละเอียดท่ีตาราง 4.14) 

10) กลุ่มขอ้มูลท่ี 14 ผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี Ward (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 
4.15) 

11) กลุ่มขอ้มูลท่ี 15 ลกัษณะการบาดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.16) 
12)กลุ่มขอ้มูลท่ี 22 การตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีท่ีท าให้

ผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.23) 
 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีท่ีท าให้ผูบ้าดเจ็บ

ท่ี Ward ผูบ้ริหารศูนย ์ฯ ตอ้งการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.33 
 

ตาราง 4.33ค่าท่ีตอ้งการวดัในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีท่ีท าให้
ผูบ้าดเจบ็ท่ีWard 

ประเภท ช่ือ ค่าทีเ่ป็นไปได้ 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) ค่าเฉล่ียเวลาในการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี 26.46 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (2) ค่าเฉล่ียเวลาตั้งแต่มาถึง ER จนท าการตรวจพิเศษ

และการตรวจทางรังสี 
47.47 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (3) จ านวนคร้ังของเวลาในการตรวจพิเศษและการตรวจ
ทางรังสี (เฉพาะเวลาท่ีมีค่าถูกตอ้ง) 

7,427 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (4) จ านวนคร้ังของเวลาตั้งแต่มาถึง ER จนท าการตรวจ
พิเศษและการตรวจทางรังสี (เฉพาะเวลาท่ีมีค่า
ถูกตอ้ง) 

6,725 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (5) จ านวนขอ้มูลในการตรวจพิเศษและการตรวจทาง
รังสี 

10,855 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (6) จ านวนคนท่ีไดรั้บการตรวจพิเศษและการตรวจทาง
รังสี 

6,306 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (7) เวลาทั้งหมดในการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี 40,279 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (8) เวลาทั้งหมดตั้งแต่มาถึง ER จนท าการตรวจพิเศษ

และการตรวจทางรังสี 
278,704 
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10) แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการท าหตัถการใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward 
แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติน้ี มีขอ้มูลส าหรับเป็นมิติหรือมุมมอง จ านวน 12 กลุ่ม

ขอ้มูล จากกลุ่มขอ้มูลทั้งหมด 23 กลุ่ม ดงัรูป 4.15 

 

รูป 4.15 มิติหรือมุมมองของแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการท าหตัถการใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward 

1) กลุ่มขอ้มูลท่ี 5 วนัท่ีเขา้รับการรักษา (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.6) 
2) กลุ่มขอ้มูลท่ี 6 เวรการใหบ้ริการ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.7) 
3) กลุ่มขอ้มูลท่ี 7 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.8) 
4) กลุ่มขอ้มูลท่ี 8 ส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.9) 
5) กลุ่มขอ้มูลท่ี 9 สถานท่ีเกิดเหตุ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.10) 
6) กลุ่มขอ้มูลท่ี 10 พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ (ตาราง 4.11) 
7) กลุ่มขอ้มูลท่ี 11 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.12) 
8) กลุ่มขอ้มูลท่ี 12 การประเมินระบบประสาท (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 

4.13) 
9) กลุ่มขอ้มูลท่ี 13 ค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี Ward (ดู

รายละเอียดท่ีตาราง 4.14) 
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10) กลุ่มขอ้มูลท่ี 14 ผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี Ward (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 
4.15) 

11) กลุ่มขอ้มูลท่ี 15 ลกัษณะการบาดเจบ็ (ดูรายละเอียดท่ีตาราง 4.16) 
12) กลุ่มขอ้มูลท่ี 23 การท าหตัถการของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward (ดูรายละเอียด

ท่ีตาราง 4.24) 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการท าหัตถการให้ผูบ้าดเจ็บท่ี Ward ผูบ้ริหารศูนย ์ฯ 

ตอ้งการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.34 
 

ตาราง 4.34 แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติการท าหตัถการของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ประเภท ช่ือ ค่าทีเ่ป็นไปได้ 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) ค่าเฉล่ียเวลาในท าหตัถการ 5,307.16 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (2) ค่าเฉล่ียเวลาตั้งแต่มาถึง ER จนท า

หตัถการ 
61.64 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (3) จ านวนคร้ังของเวลาท าหตัถการ
(เฉพาะเวลาท่ีมีค่าถูกตอ้ง) 

661 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (4) จ านวนคร้ังของเวลาตั้งแต่มาถึง ER 
จนท าหตัถการ (เฉพาะเวลาท่ีมีค่า
ถูกตอ้ง) 

2,970 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (5) จ านวนขอ้มูลในการท าหตัถการ 12,045 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (6) จ านวนคนท่ีไดรั้บการท าหตัถการ 6,306 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (7) เวลาทั้งหมดในการท าหตัถการ 3,508,036 
ค่าท่ีตอ้งการวดั (8) เวลาทั้งหมดตั้งแต่มาถึง ER จนท า

หตัถการ 
278,704 

 
จากการออกแบบแบบจ าลองข้อมูลเชิงมิติทั้ง 10 แบบจ าลอง สามารถสรุปความสัมพนัธ์

ระหวา่งแต่ละแบบจ าลองกบักลุ่มขอ้มูลทั้ง 23 กลุ่ม เพื่อใชเ้ป็นมิติหรือมุมมองใหแ้ก่ค่าท่ีตอ้งการวดั
ในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ ดงัรูป 4.18 

 
 



80 

 
รูป 4.16 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแต่ละแบบจ าลองกบักลุ่มขอ้มูลทั้ง 23 กลุ่ม 
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4.3 การออกแบบฐานข้อมูลคลงัข้อมูล 
จากการออกแบบแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ สามารถออกแบบฐานขอ้มูลส าหรับคลงัขอ้มูล

งานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บของศูนยอุ์บติัเหตุ ฯ ท่ีประกอบดว้ยตาราง 2 ชนิดคือ ตารางขอ้เทจ็จริง
(Fact Tables) และตารางมิติหรือมุมมอง (Dimension Tables) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
4.3.1 ตารางมิติหรือมุมมอง (Dimension Table) 

ตารางมิติหรือมุมมอง จะเป็นข้อมูลท่ี เป็นมุมมองให้กับค่า ท่ีต้องการวัด 
(Measure)เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงในการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษา
ผูบ้าดเจ็บของศูนยอุ์บติัเหตุ ฯ สามารถก าหนดตารางมิติได ้66 ตาราง โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 
4.35 

 
ตาราง 4.35 ตารางมิติหรือมุมมองทั้งหมดในระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ 

ล าดับที ่ ช่ือตาราง รายละเอยีด 
1 d_ais90 รหสัโรค AIS90 
2 d_calldoc ภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ท่ีตามมาท าการรักษา 
3 d_cause_main สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
4 d_injury_cause สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 
5 d_injury_onroad_cause สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุบนถนน 
6 d_injury_onroad_parties_vehicle พาหนะของคู่กรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน 
7 d_injury_onroad_vehicle พาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน 
8 d_injury_onroad_whois ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน 
9 d_injury_work การเกิดอุบติัเหตุท่ีมาจากการท างาน 
10 d_cure การรักษา 
11 d_opd_diag_profile ความรุนแรงของการบาดเจบ็ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
12 d_ipd_diag_profile ความรุนแรงของการบาดเจบ็ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
13 d_diag_profile_iss ความรุนแรงของการบาดเจบ็ ค่า ISS (Injury 

Severity Score) 
14 d_diag_profile_rst ความรุนแรงของการบาดเจบ็ ค่า Weighted-RST 

(Revised Trauma Score) 
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ตาราง 4.35 ตารางมิติหรือมุมมองทั้งหมดในระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือตาราง รายละเอยีด 
15 d_diag_profile_triss ความรุนแรงของการบาดเจบ็ ค่า TRISS (Trauma 

Injury Severity Score) 
16 d_diag_profile_un_rst ความรุนแรงของการบาดเจบ็ ค่า Unweighted-RST 

(Revised Trauma Score) 
17 d_etc หตัถการท่ีท า 
18 d_opd_evaluate_diag การตรวจและวินิจฉยัผูบ้าดเจบ็แต่ละราย ท่ี ER 
19 d_evaluate_diag การตรวจและวินิจฉยัผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี ER 
20 d_icd10 รหสัโรค ICD10 
21 d_opd_profile การประเมินสญัญาณชีพแรกรับ 
22 d_opd_profile_priority ความรีบด่วนของการดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
23 d_ipd_profile การประเมินระบบประสาทของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
24 d_ipd_profile_mechanism กลไกการเกิดการบาดเจบ็ 
25 d_ipd_profile_start_gcs ค่า GCS (Glasgow coma score) แรกรับท่ี ER 
26 d_ipd_profile_start_sbp ค่า SBP (Systolic Blood pressure) แรกรับท่ี ER 
27 d_ipd_profile_stop_gcs ค่า GCS (Glasgow coma score) เม่ือออก ER 
28 d_ipd_profile_stop_sbp ค่า SBP (Systolic Blood pressure) เม่ือออก ER 
29 d_opd_outcome ผลลพัธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย ท่ี ER 
30 d_ipd_outcome ผลลพัธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย ท่ี 

Ward 
31 d_outcome ผลลพัธ์ทางการรักษา 
32 d_persoanl_main ขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
33 d_personal_age อายขุองผูบ้าดเจบ็ 
34 d_personal_job อาชีพของผูบ้าดเจบ็ 
35 d_place_main สถานท่ีเกิดเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
36 d_place สถานท่ีเกิดเหตุ 
37 d_place_arrive_date วนัท่ีเขา้รับบริการ 
38 d_place_arrive_time_period เวรการใหบ้ริการ 
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ตาราง 4.35 ตารางมิติหรือมุมมองทั้งหมดในระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือตาราง รายละเอยีด 
39 d_place_province จงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
40 d_rad การตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี 
41 d_risk_main ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
42 d_risk_alc ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการด่ืมแอลกอฮอล์

ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
43 d_risk_belts ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการไม่คาดเขม็ขดั

นิรภยัของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
44 d_risk_caps ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการไม่สวมหมวก

กนัน็อกของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
45 d_risk_drug ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการเสพส่ิงเสพติด

ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
46 d_risk_tel ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการใชโ้ทรศพัท์

ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
47 d_send_main การน าส่งผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
48 d_send_amb การน าส่งผูบ้าดเจบ็ดว้ยรถฉุกเฉิน 
49 d_send_care ผูดู้แลผูบ้าดเจบ็ขณะน าส่ง 
50 d_send_from ตน้ทางท่ีน าส่งผูบ้าดเจบ็มา 
51 d_send_from_group ประเภทของตน้ทางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
52 d_send_injury_type ประเภทของการบาดเจบ็แบบเบ้ืองตน้ 
53 d_send_refer_book รายละเอียดการส่งหนงัสือเพื่อขอน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
54 d_send_refer_calling รายละเอียดการโทรประสานงานก่อนการน าส่ง

ผูบ้าดเจบ็ 
55 d_send_refer_result ผลการอนุญาตใหน้ าส่งผูบ้าดเจบ็ 
56 d_ipd_injury ลกัษณะการบาดเจบ็ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย ท่ี Ward 
57 d_inj_blunt_abdo การเป็น Blunt Abdominal Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่

ละราย 
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ตาราง 4.35ตารางมิติหรือมุมมองทั้งหมดในระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือตาราง รายละเอยีด 
58 d_inj_blunt_chest การเป็น Blunt Chest Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
59 d_inj_c_spire การเป็น C-spine Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
60 d_inj_closed การเป็น Closed Fracture ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
61 d_inj_head การเป็น Head Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
62 d_inj_mul การเป็น Multiple Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
63 d_inj_open การเป็น Open Fracture ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
64 d_inj_pene_abdo การเป็น Penetrating Abdominal Trauma ของ

ผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
65 d_inj_pene_chest การเป็น Penetrating Chest Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่

ละราย 
66 d_inj_peri_vas การเป็น Peripheral vascular Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่

ละราย 
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โดยตารางมิติทั้ง 66 ตาราง สามารถสร้างความสัมพนัธ์กนัของตารางมิติออกเป็น
มิติ 23 กลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีจดัเก็บทั้ง 23 กลุ่ม ในหัวขอ้ 4.2.1โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1) มิติด้านกลุ่มข้อมูลการตรวจและวนิิจฉัยผู้บาดเจ็บที ่ER 
มิติด้านกลุ่มขอ้มูลการตรวจและวินิจฉัยผูบ้าดเจ็บท่ี ER ประกอบด้วย

ตารางขอ้เทจ็จริง จ านวน 1 ตาราง และ ตารางมิติ จ านวน 1 ตาราง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูป 4.17 

 
รูป 4.17 ความสัมพนัธ์ของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการตรวจและวนิิจฉยัผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

 
(1) ตารางการตรวจวินิจฉยัใหผู้บ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี ER 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางขอ้เท็จจริงส าหรับเก็บขอ้มูล
การตรวจวินิจฉัยผูบ้าดเจ็บแต่ละรายท่ีได้รับการรักษาท่ี ERโดยจัดเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ 
“d_opd_evaluate_diag” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.36 

ตาราง 4.36 รายละเอียดตาราง d_opd_evaluate_diag 

ช่ือตาราง d_opd_evaluate_diag 
ค าอธิบาย ขอ้มูลขอ้มูลการตรวจและวนิิจฉยัผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี ER 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก evaluate_diag_id 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360796 
evaluate_diag_id char 2 คียห์ลกัของตารางการตรวจและวินิจฉยั 2 
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(2) ตารางการตรวจและวนิิจฉยั 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการตรวจ

และวินิจฉยัโดยจดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_evaluate_diag” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.37 

ตาราง 4.37 รายละเอียดตารางd_evaluate_diag 

ช่ือตาราง d_evaluate_diag 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการตรวจและวินิจฉยั 
คียห์ลกั evaluate_diag_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
evaluate_diag_id char 2 รหสัการตรวจและวินิจฉยั 1 
evaluate_diag nvarchar 30 การตรวจและวินิจฉยั Lab 

   
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน Lab   รหสั 2 แทน X-ray 
รหสั 3 แทน U/S   รหสั 4 แทน CT 
รหสั 5 แทน DPL.   รหสั 6 แทน FAST 
รหสั 7 แทน EKG   รหสั 8 แทน Other 
รหสั 9 แทน Angiogram   รหสั 10 แทน CT Abdomen 
รหสั 11 แทน CT Angiogram  รหสั 12 แทน CT Brain 
รหสั 13 แทน CT Chest   รหสั 14 แทน CT C-spine 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
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2) มิติด้านกลุ่มข้อมูลค่าความรุนแรงของการเกดิอุบัติเหตุที ่ER 
มิ ติด้านก ลุ่มข้อ มูลค่ าความ รุนแรงของการ เ กิด อุบัติ เห ตุ ท่ี  ER 

ประกอบดว้ยตารางขอ้เทจ็จริง จ านวน 1 ตาราง และตารางมิติ จ  านวน 1 ตาราง ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ดงัรูป 4.18 

 
รูป 4.18 ความสัมพนัธ์ของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี ER 

 
(1) ตารางค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี ER 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางขอ้เทจ็จริงส าหรับเก็บขอ้มูลค่า
ความรุนแรงของการบาดเจบ็ของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ีมาท าการรักษาท่ี ER โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้น
ตารางช่ือ “d_opd_diag_profile” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.38 

ตาราง 4.38 รายละเอียดตาราง d_opd_diag_profile 

ช่ือตาราง d_opd_diag_profile 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจบ็ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก iss 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

vn int 4 รหสัความรุนแรงของการบาดเจบ็ของผูบ้าดเจบ็
ท่ี ER 

102360797 

iss tinyint 1 คียห์ลกัของตารางค่าความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ค่าISS 

150 
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(2) ตารางค่าความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า ISS 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลค่าความ
รุนแรงของการบาดเจบ็ในส่วนของค่า ISS (Injury Severity Score) โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ 
“d_diag_profile_iss” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.39 

ตาราง 4.39 รายละเอียดตารางd_diag_profile_iss 

ช่ือตาราง d_diag_profile_iss 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า ISS  
คียห์ลกั diag_profile_iss_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
diag_profile_iss_id tinyint 1 รหสัค่าความรุนแรงของการ

บาดเจบ็ค่า ISS 
0 

diag_profile_iss nvarchar 20 ค่าความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ค่า ISS 

ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 

diag_profile_iss_group nvarchar 20 ช่วงของค่าความรุนแรงของ
การบาดเจบ็ค่า ISS 

ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล diag_profile_iss_id แทนค่าตวัเลขตั้งแต่ 1-120 แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน 1    รหสั 2   แทน 2 
รหสั 3 แทน  ...   รหสั 120   แทน 120 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล  รหสั 9999 แทน กรอกขอ้มูลผดิ 
 

หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล diag_profile_iss_group แสดงไดด้งัน้ี 
1. ISS (1-15)    2. ISS (>15-30)   
3. ISS (>30-45)    4. ISS (>45-60)    
5. ISS (>60-75)    6. ISS (>75)    
7. ไม่ไดก้รอกขอ้มูล   8. กรอกขอ้มูลผดิ 
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3) มิติด้านกลุ่มข้อมูลการประเมินสัญญาณชีพแรกรับ 

มิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการประเมินสัญญาณชีพแรกรับประกอบดว้ยตาราง
ขอ้เทจ็จริง จ านวน 1 ตาราง และตารางมิติ จ  านวน 1 ตาราง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูป 4.19 

 
รูป 4.19 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการประเมินสัญญาณชีพแรกรับ 

 
(1) ตารางการประเมินสัญญาณชีพแรกรับ 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางขอ้เทจ็จริงส าหรับเก็บขอ้มูลค่า
การประเมินสญัญาณชีพแรกรับของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย ไดแ้ก่ ค่าความดนัชีพจรการหายใจอุณหภูมิ 
ความสามารถในการตอบสนอง และความรีบด่วนของการดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็ โดยจดัเก็บขอ้มูลไว้
ในตารางช่ือ “d_opd_profile” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.40 
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ตาราง 4.40 รายละเอียดตาราง d_opd_profile 

ช่ือตาราง d_opd_profile 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการประเมินสัญญาณชีพแรกรับ 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360796 
bp_1 tinyint 1 ค่าความดนัSystolic pressure 170 
bp_2 tinyint 1 ค่าความดนัDiastolic pressure 80 
p tinyint 1 ชีพจร (pulse) 94 
rr tinyint 1 การหายใจ (Respiration) 20 
t tinyint 1 อุณหภูมิ (Temperature) 37 
e tinyint 1 ความสามารถในการลืมตา 3 
v tinyint 1 การตอบสนองต่อค าพดู 4 
m tinyint 1 ความสามารถในการเคล่ือนไหวของแขนขา 5 
re tinyint 1 ค่าการตอบสนองของม่านตาขา้งขวา 3 
le tinyint 1 ค่าการตอบสนองของม่านตาขา้งซา้ย 3 
priority char 1 คียห์ลกัของตารางความรีบด่วนของการดูแล

รักษาผูบ้าดเจบ็ 
2 

 
(2) ตารางความรีบด่วนของการดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็ 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลค่าความ
รีบด่วนของการดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_opd_profile_priority” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.41 

 
 
 
 



91 

 
ตาราง 4.41 รายละเอียดตาราง d_opd_profile_priority 

ช่ือตาราง d_opd_profile_priority 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความรีบด่วนของการดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็ 
คียห์ลกั profile_priority_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
profile_priority_id char 1 รหสัความรีบด่วนของการดูแล

รักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
1 

profile_priority nvarchar 50 ความรุนแรงของการบาดเจบ็ Emergent 
 

หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล Priority รหสั 1 แทน Emergent 
รหสั 2 แทน Urgent   รหสั 3 แทน Non-urgent 

 
4) มิติด้านกลุ่มข้อมูลผลลพัธ์ทางการรักษาที่ ER 

มิติด้านกลุ่มข้อมูลผลลัพธ์ทางการรักษาท่ี ER ประกอบด้วยตาราง
ขอ้เทจ็จริง จ านวน 1 ตาราง และตารางมิติ จ  านวน 1 ตาราง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูป 4.20 

 
รูป 4.20 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี ER 
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(1) ตารางผลลพัธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางขอ้เท็จจริงส าหรับเก็บขอ้มูล
ผลลพัธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ีเขา้รับการบริการท่ี ER โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตาราง
ช่ือ “d_opd_outcome” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.42 

ตาราง 4.42 รายละเอียดตาราง d_opd_outcome 

ช่ือตาราง d_opd_outcome 
ค าอธิบาย ขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก outcome_id 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

vn int  รหสัผูป่้วยนอก 102360796 
xn int  รหสัผูป่้วยใน 0 
outcome_id char 1 คียห์ลกัของตารางผลลพัธ์ทางการรักษา 1 

 
(2) ตารางผลลพัธ์ทางการรักษา 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลผลลพัธ์
ทางการรักษาโดยจดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_outcome” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.43 

ตาราง 4.43 รายละเอียดตาราง d_outcome 

ช่ือตาราง d_outcome 
ค าอธิบาย ขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษา 
คียห์ลกั outcome_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
outcome_id char 1 รหสัผลลพัธ์ทางการรักษา 1 
outcome_name nvarchar 50 ผลลพัธ์ทางการรักษา Discharge 
outcome_group nvarchar 50 กลุ่มผลลพัธ์ทางการรักษา รอดชีวิต 
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หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน Discharge   รหสั 2 แทน Refer to Hospital 
รหสั 3 แทน ปฏิเสธการรักษา  รหสั 4 แทน เขา้ OR โดยตรง 
รหสั 5 แทน Admit หอผูป่้วย  รหสั 6 แทน Dead (ตายท่ีWard) 
รหสั 7 แทน หอผูป่้วยสังเกตอาการ  
รหสั 8 แทน DBA (ตายก่อนมาถึงโรงพยาบาล) 
รหสั 9 แทน DOA (ตายท่ีER)   
รหสั 10 แทน หนีกลบั 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล outcome_group แสดงไดด้งัน้ี 

1.รอดชีวิต  
2. เสียชีวิต  
3. ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
 

5) มิติด้านกลุ่มข้อมูลวนัทีเ่ข้ารับการรักษา 
มิติดา้นกลุ่มขอ้มูลวนัท่ีเขา้รับการรักษาประกอบดว้ย ตารางมิติ จ านวน 1 

ตาราง รูป 4.21 

 
รูป 4.21 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลวนัท่ีเขา้รับการรักษา 
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(1) ตารางวนัท่ีเขา้รับบริการ 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลวนัท่ีเขา้
รับบริการโดยจดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_arrive_date” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.44 

ตาราง 4.44 รายละเอียดตาราง d_arrive_date 

ช่ือตาราง d_arrive_date 
ค าอธิบาย ขอ้มูลวนัท่ีเขา้รับบริการ 
คียห์ลกั arrive_date_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
arrive_date _id char 8 รหสัวนัท่ีเขา้รับบริการ 20090101 
arrive_day char 2 วนัท่ีเขา้รับบริการ 01 
arrive_month char 2 เดือนท่ีเขา้รับบริการ 01 
arrive_year char 4 ปีท่ีเขา้รับบริการ 2009 
dmy nvarchar 30 วนัท่ีเขา้รับบริการ 1 มกราคม 2552 

 
6) มิติด้านกลุ่มข้อมูลเวรการให้บริการ 

มิติด้านกลุ่มขอ้มูลเวรการให้บริการประกอบด้วย ตารางมิติ จ านวน 1 
ตาราง ดงัรูป 4.22 

 
รูป 4.22 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลเวรการใหบ้ริการ 
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(1) ตารางเวรการใหบ้ริการ 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลเวรการ
ใหบ้ริการโดยจดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_arrive_time_period” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.45 

ตาราง 4.45 รายละเอียดตารางd_arrive_time_period 

ช่ือตาราง d_arrive_time_period 
ค าอธิบาย ขอ้มูลเวรการใหบ้ริการ 
คียห์ลกั arrive_time_period_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
arrive_time_period_id char 1 รหสัเวรการใหบ้ริการ 1 
arrive_time_period nvarchar 20 เวรการใหบ้ริการ เวรดึก 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล arrive_time_period_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน เวรดึก  รหสั 2 แทน เวรเชา้ 
รหสั 3 แทน เวรบ่าย  รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
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7) มิติด้านกลุ่มข้อมูลสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุ 

มิติดา้นกลุ่มขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุประกอบดว้ยตารางขอ้เท็จจริง 
จ านวน 1 ตาราง และตารางมิติ จ านวน 6 ตาราง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูป 4.23 

 
รูป 4.23 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 

 
(1) ตารางสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางขอ้เท็จจริงส าหรับเก็บขอ้มูล
รายละเอียดของสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ 
“d_cause_main” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.46 
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ตาราง 4.46 รายละเอียดตาราง d_cause_main 

ช่ือตาราง d_cause_main 
ค าอธิบาย ขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก onroad_whois_id, onroad_vehicle_id, onroad_parties_vehicle_id, 

onroad_cause_id, cause_code, injury_work_id 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

vn int  รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
onroad_whois_id char 1 คียห์ลกัของตาราง

ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ท่ีเกิดอุบติัเหตุ
บนถนน 

3 

onroad_vehicle_id char 1 คียห์ลกัของตารางพาหนะ
ของคู่กรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุบน
ถนน 

3 
 

onroad_parties_vehicle_id char 1 คียห์ลกัของตารางพาหนะท่ี
เกิดอุบติัเหตุบนถนน 

3 

onroad_cause_id char 1 คียห์ลกัของตารางสาเหตุการ
เกิดอุบติัเหตุบนถนน 

3 

cause_code char 5 คียห์ลกัของตารางสาเหตุการ
เกิดอุบติัเหตุ 

V225 

injury_work_id char 1 คียห์ลกัของตารางการเกิด
อุบติัเหตุท่ีมาจากการท างาน 

2 
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(2) ตารางสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุบนถนน 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลสาเหตุ
การเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบนถนนโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_injury_onroad_cause” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.47 

ตาราง 4.47 รายละเอียดตารางd_injury_onroad_cause 

ช่ือตาราง d_injury_onroad_cause 
ค าอธิบาย ขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุบนถนน 
คียห์ลกั injury_onroad_cause_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
injury_onroad_cause 
_id 

char 1 รหสัสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุบน
ถนน 

1 

injury_onroad_cause nvarchar 50 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุบนถนน ตกจากพาหนะ 
 

หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 
รหสั 1 แทน ตกจากพาหนะ  รหสั 2 แทน พาหนะลม้คว  ่า ตก ล่ม จม 
รหสั 3 แทน ถูกชนหรือชนกบั  รหสั 99 แทน อ่ืนๆ 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
 

(3) ตารางพาหนะของคู่กรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน 
ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลพาหนะ

ข อ ง คู่ ก ร ณี ท่ี เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ บ น ถนน โ ด ย จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ไ ว้ ใ น ต า ร า ง ช่ื อ  “ d_injury 
_onroad_parties_vehicle” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.48 
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ตาราง 4.48 รายละเอียดตาราง d_injury_onroad_parties_vehicle 

ช่ือตาราง d_injury_onroad_parties_vehicle 
ค าอธิบาย ขอ้มูลพาหนะของคู่กรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน 
คียห์ลกั injury_onroad_parties_vehicle_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
injury_onroad_parties 
_vehicle_id 

char 1 รหสัพาหนะของคู่กรณีท่ีเกิด
อุบติัเหตุบนถนน 

1 

injury_onroad_parties 
_vehicle 

nvarchar 50 พาหนะของคู่กรณีท่ีเกิด
อุบติัเหตุบนถนน 

ไม่มี ลม้เอง 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_parties_vehicle_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน ไม่มี ลม้เอง   รหสั 2 แทน จกัรยาน v1 
รหสั 3 แทน จกัรยานยนต ์v2  รหสั 4 แทน สามลอ้เคร่ือง/พว่ง v3 
รหสั 5 แทน รถเก๋ง v4   รหสั 6 แทน รถปิกอพั v4 
รหสั 7 แทน รถตู ้v5   รหสั 8 แทน รถโดยสารสองแถว v7 
รหสั 9 แทน รถบรรทุกหนกั/รถพว่ง v6 รหสั 10 แทน รถโดยสาร/รถบสั v7 
รหสั 99 แทน อ่ืนๆ   รหสั 98 แทน ไม่ทราบ v87 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
 

(4) ตารางพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลพาหนะท่ี

เกิดอุบติัเหตุบนถนน โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_injury_onroad_vehicle” ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามตาราง 4.49 
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ตาราง 4.49 รายละเอียดตาราง d_injury_onroad_vehicle 

ช่ือตาราง d_injury_onroad_vehicle 
ค าอธิบาย ขอ้มูลพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน 
คียห์ลกั injury_onroad_vehicle_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
injury_onroad_vehicle 
_id 

char 1 รหสัพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุบน
ถนน 

2 

injury_onroad_vehicle nvarchar 50 พาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน จกัรยาน v1 
 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_vehicle_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน ไม่มี ลม้เอง   รหสั 2 แทน จกัรยาน v1 
รหสั 3 แทน จกัรยานยนต ์v2  รหสั 4 แทน สามลอ้เคร่ือง/พว่ง v3 
รหสั 5 แทน รถเก๋ง v4   รหสั 6 แทน รถปิกอพั v4 
รหสั 7 แทน รถตู ้v5   รหสั 8 แทน รถโดยสารสองแถว v7 
รหสั 9 แทน รถบรรทุกหนกั/รถพว่ง v6 รหสั 10 แทน รถโดยสาร/รถบสั v7 
รหสั 99 แทน อ่ืนๆ   รหสั 98 แทน ไม่ทราบ v87 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
 

(5) ตารางผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน 
ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางขอ้เท็จจริงส าหรับเก็บขอ้มูล

ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนนโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_injury_onroad_whois” 
ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.50 
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ตาราง 4.50 รายละเอียดตาราง d_injury_onroad_whois 

ช่ือตาราง d_injury_onroad_whois 
ค าอธิบาย ขอ้มูลผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน 
คียห์ลกั injury_onroad_whois_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
injury_onroad_whois 
_id 

char 1 รหสัผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ท่ีเกิดอุบติัเหตุ
บนถนน 

1 

injury_onroad_whois nvarchar 50 ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ท่ีเกิดอุบติัเหตุบน
ถนน 

คนเดินเทา้ 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_whois_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทนคนเดินเทา้  รหสั 2 แทนคนขบัข่ี 
รหสั 3 แทนคนโดยสาร  รหสั 4 แทนไม่ทราบ 
รหสั 99 แทนอ่ืนๆ  รหสั 0 แทนไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
 

(6) ตารางสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 
ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลสาเหตุ

การเกิดอุบติัเหตุโดยจดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_injury_cause” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.51 
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ตาราง 4.51 รายละเอียดตาราง d_injury_cause 

ช่ือตาราง d_injury_cause 
ค าอธิบาย ขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 
คียห์ลกั cause_code 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
cause_code char 5 รหสัสาเหตุการเกิด

อุบติัเหตุ 
V0102 

cause_group char 3 รหสักลุ่มสาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุตามรหสั 3 ตวัแรก 

V01 

cause_name nvarchar 255 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ Pedestrian injured in 
collision with pedal 
cycle, nontraffic 
accident: while work 
for income 

cause_group_name nvarchar 255 กลุ่มสาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุตามรหสั 3 ตวัแรก 

V01 : คนเดินเทา้
บาดเจบ็กบัการชนกบั
รถจกัรยาน 

cause_group19 char 2 รหสักลุ่มสาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุแยกตาม 19 กลุ่ม
สาเหตุ 

01 

cause_group19 
_name 

nvarchar 255 รหสักลุ่มสาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุแยกตาม 19 กลุ่ม
สาเหตุ 

01.อุบติัเหตุการขนส่ง
ทางบก(V01-V99) 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล cause_code มีจ  านวน 24,470 รายการ ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากจึงขอ้

แสดงขอมูลเพยีงบางส่วนดงัน้ี 
รหสั V0100 แทน Pedestrian injured in collision with pedal cycle, nontraffic 

accident: in sport activity 
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รหสั V0101 แทน Pedestrian injured in collision with pedal cycle, nontraffic 
accident: in leisure activity 

รหสั V0102 แทน Pedestrian injured in collision with pedal cycle, nontraffic 
accident: while work for income 

รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
รหสั 1 แทน กรอกขอ้มูลผดิ  
เป็นตน้ 

 
หมายเหตุ  การเกบ็ขอ้มูล cause_group มีจ  านวน 320 รายการ ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากจึงขอ้

แสดงขอมูลเพยีงบางส่วนดงัน้ี 
รหสั V01 แทน V01 : คนเดินเทา้บาดเจบ็กบัการชนกบัรถจกัรยาน 
รหสั V02 แทน V02 : คนเดินเทา้บาดเจบ็กบัการชนกบัรถจกัรยานยนต ์รถเคร่ือง2

ลอ้ หรือ 3ลอ้ 
รหสั V03 แทน V03 : คนเดินเทา้บาดเจบ็กบัการชนกบัรถยนตร์ถบรรทุกหรือรถตู ้
เป็นตน้ 
 

หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล cause_group19แสดงไดด้งัน้ี 
รหสั 01 แทน 01.อุบติัเหตุการขนส่งทางบก(V01-V99) 
รหสั 02 แทน 02.พลดัตก หรือหกลม้ (W00-W19) 
รหสั 03 แทน 03.สมัผสัแรงเชิงกลวตัถุส่ิงของ(W20-W49) 
รหสั 04 แทน 04.สัมผสัแรงเชิงกลของสัตว/์คน(W50-W64) 
รหสั 05 แทน 05.การตกจากน ้า จมน ้า(W65-W74) 
รหสั 06 แทน 06.คุกคามการหายใจ(W75-W84) 
รหสั 07 แทน 07.สัมผสักระแสไฟฟ้า รังสี และอุณหภูมิ(W85-W99) 
รหสั 08 แทน 08.สัมผสัควนัไฟ และเปลวไฟ(X00-X09) 
รหสั 09 แทน 09.สัมผสัความร้อน ของร้อน(X10-X19) 
รหสั 10 แทน 10.สัมผสัพิษจากสัตวห์รือพืช(X20-X29) 
รหสั 11 แทน 11.สัมผสัพลงังานจากธรรมชาติ(X30-X39) 
รหสั 12 แทน 12.สัมผสัพิษและสารอ่ืนๆ(X40-X49) 
รหสั 13 แทน 13.การออกแรงเกิน(X50-X57) 
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รหสั 14 แทน 14.สมัผสักบัส่ิงท่ีไม่ทราบแน่ชดั(X58-X59) 
รหสั 15 แทน 15.ท าร้ายตวัเองดว้ยวิธีต่างๆ(X60-X84) 
รหสั 16 แทน 16.ถูกท าร้ายดว้ยวิธีต่างๆ(X85-Y09) 
รหสั 17 แทน 17.บาดเจบ็โดยไม่ทราบเจตนา(Y10-Y33) 
รหสั 18 แทน 18.ด าเนินการทางกฎหมายหรือสงคราม(Y34-Y36) 
รหสั 20 แทน อ่ืนๆ 
 

(7) ตารางการเกิดอุบติัเหตุท่ีมาจากการท างาน 
ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการเกิด

อุบติัเหตุว่ามีเกิดข้ึนจากการท างานหรือไม่ โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_injury_work” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.52 

ตาราง 4.52 รายละเอียดตาราง d_injury_work 

ช่ือตาราง d_injury_work 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุท่ีมาจากการท างาน 
คียห์ลกั injury_work_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
injury_work_id char 1 รหสัการเกิดอุบติัเหตุท่ีมาจากการท างาน 1 
injury_work nvarchar 10 การเกิดอุบติัเหตุท่ีมาจากการท างาน ใช่ 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_work_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน ใช่   รหสั 2 แทน ไม่ใช่ 
รหสั 3 แทน ไม่ทราบ  รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 



105 

8) มิติด้านกลุ่มข้อมูลส่วนตัวผู้บาดเจ็บ 
มิติด้านกลุ่มข้อมูลส่วนตัวผูบ้าดเจ็บประกอบด้วยตารางข้อเท็จจริง 

จ านวน 1 ตาราง และตารางมิติ จ านวน 2 ตาราง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูป 4.24 

 
รูป 4.24 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ 

 
(1) ตารางขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางขอ้เท็จจริงส าหรับเก็บขอ้มูล
ส่วนตัวของผู ้บาดเจ็บแต่ละราย โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในตารางช่ือ “d_persoanl_main” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.53 
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ตาราง 4.53 รายละเอียดตาราง d_persoanl_main 

ช่ือตาราง d_persoanl_main 
ค าอธิบาย ขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้าดเจบ็ 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก job_id, age 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360796 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 0 
sex nvarchar 5 เพศ ชาย 
job_id char 2 คียห์ลกัของตารางอาชีพ 9 
hn char 7 เลขท่ีโรงพยาบาล 2722006 
age tinyint 1 คียห์ลกัของตารางอาย ุ 21 

 
(2) ตารางอาย ุ

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลอายุโดย
จดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_personal_age” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.54 

ตาราง 4.54 รายละเอียดตาราง d_personal_age 

ช่ือตาราง d_personal_age 
ค าอธิบาย ขอ้มูลอาย ุ
คียห์ลกั age_id 
คียน์อก  - 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

age_id tinyint 1 รหสัอายขุองผูบ้าดเจบ็ 1 
age _group nvarchar 25 ช่วงอายขุองผูบ้าดเจบ็ อาย ุ(<18) 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล er_profile_stop _sbp_id แทนค่าตวัเลขตั้งแต่ 1-150 แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1  แทน 1    รหสั 2 แทน 2 
รหสั 3 แทน 3 …   รหสั 150 แทน 150 
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รหสั 0   แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล  รหสั 999 แทน กรอกขอ้มูลผดิ 
 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล er_profile_start_gcs_group แสดงไดด้งัน้ี 

1. อาย ุ(<18)    2. อาย ุ(18-29) 
3. อาย ุ(30-45)    4. อาย ุ(46-59) 
5. อาย ุ(60-75)    6. อาย ุ(>75) 
7. ไม่ไดก้รอกขอ้มูล   8. กรอกขอ้มูลผดิ 
 

(3) ตารางอาชีพ 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเกบ็ขอ้มูลอาชีพโดย

จดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_personal_job” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.55 

ตาราง 4.55 รายละเอียดตารางมิติ d_personal_job 

ช่ือตาราง d_personal_job 
ค าอธิบาย ขอ้มูลอาชีพ 
คียห์ลกั job_id 
คียน์อก  - 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

job_id char 1 รหสัอาชีพของผูบ้าดเจบ็ 1 
job nvarchar 50 อาชีพของผูบ้าดเจบ็ ขา้ราชการ 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน ขา้ราชการ   รหสั 2 แทน ต ารวจ/ทหาร 
รหสั 3 แทน พนกังานรัฐวิสาหกิจ รหสั 4 แทน พนกังานบริษทั 
รหสั 5 แทน ผูใ้ชแ้รงงาน  รหสั 6 แทน คา้ขาย 
รหสั 7 แทน เกษตรกรรม  รหสั 8 แทน นกัศึกษา/นกัเรียน  
รหสั 9 แทน นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
รหสั 10 แทน นกับวช   รหสั 11 แทน คนชรา  

 รหสั 12 แทน รับจา้ง   รหสั 13 แทน นปค.  
 รหสั 14 แทน อ่ืนๆ   รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
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9) มิติด้านกลุ่มข้อมูลสถานทีเ่กดิเหตุ 
มิติดา้นกลุ่มขอ้มูลสถานท่ีเกิดเหตุประกอบดว้ยตารางขอ้เทจ็จริง จ านวน 

1 ตาราง และ ตารางมิติ จ านวน 2 ตาราง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูป 4.25 

 
รูป 4.25 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลสถานท่ีเกิดเหตุ 

 
(1) ตารางสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางขอ้เท็จจริงส าหรับเก็บขอ้มูล
สถานท่ีเกิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_place_main” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.56 

ตาราง 4.56 รายละเอียดตาราง d_place_main 

ช่ือตาราง d_place_main 
ค าอธิบาย ขอ้มูลสถานท่ีเกิดเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก place_id, province_id, arrive_date_id, arrive_time_period_id 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360796 
place_id char 1 คียห์ลกัของตารางสถานท่ีเกิดเหตุ 1 
province_id char 2 คียห์ลกัของตารางจงัหวดัท่ีเกิดเหตุ 50 
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(2) ตารางสถานท่ีเกิดเหตุ 
ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลสถานท่ี

เกิดเหตุโดยจดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_place” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.57 

ตาราง 4.57 รายละเอียดตาราง d_place 

ช่ือตาราง d_place 
ค าอธิบาย ขอ้มูลสถานท่ีเกิดเหตุ 
คียห์ลกั place_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
place_id char 1 รหสัสถานท่ีเกิดเหตุ 1 
place_it nvarchar 50 สถานท่ีเกิดเหตุ บา้น บริเวณบา้น 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล place _idแสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน บา้น บริเวณบา้น 
รหสั 2 แทน หอพกั เรือนจ า สถานเล้ียงเดก็ ค่ายทหาร 
รหสั 3 แทน สถานศึกษา/โรงพยาบาล 
รหสั 4 แทน สนามกีฬาสาธารณะ 
รหสั 5 แทน ถนน 
รหสั 6 แทน สถานท่ีขายสินคา้/บริการ 
รหสั 7 แทน สถานท่ีก่อสร้าง/โรงงาน 
รหสั 8 แทน นา ไร่ สวน 
รหสั 9 แทน อ่ืนๆ 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
 

(3) ตารางจงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางขอ้เท็จจริงส าหรับเก็บขอ้มูล

จงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_place_province” ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
ตาราง 4.58 
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ตาราง 4.58 รายละเอียดตารางd_place_province 

ช่ือตาราง d_place_province 
ค าอธิบาย ขอ้มูลจงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
คียห์ลกั place_province_code 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
place_province_code char 2 รหสัจงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 50 
place_province nvarchar 50 จงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุ เชียงใหม่ 
place_province_group nvarchar 50 กลุ่มจงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
หมายเหตุ เน่ืองจากการเกบ็ขอ้มูล place_province_code มีจ  านวน 79 รายการ จึงขอ้แสดง

ขอมูลเพียงบางส่วนดงัน้ี 
รหสั 10 แทน กรุงเทพมหานคร  รหสั 11 แทน สมุทรปราการ 
รหสั 12 แทน นนทบุรี   รหสั 13 แทน ปทุมธานี 
รหสั 14 แทน พระนครศรีอยธุยา  รหสั 15 แทน อ่างทอง 
รหสั 16 แทน ลพบุรี   รหสั 17 แทน สิงห์บุรี 
รหสั 18 แทน ชยันาท   รหสั 19 แทน สระบุรี 
รหสั 2 แทน ไม่ใช่จงัหวดัเชียงใหม่** ขอ้มูลบางส่วนในอดีตเกบ็แบบน้ี 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล place_province_group แสดงไดด้งัน้ี 

1. จงัหวดัอ่ืน ๆ   2. จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 



111 

10) มิติด้านกลุ่มข้อมูลพฤติกรรมเส่ียงทีก่่อให้เกดิอุบัติเหตุ 
มิติดา้นกลุ่มขอ้มูลพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุประกอบดว้ยตาราง

ขอ้เทจ็จริง จ านวน 1 ตาราง และ ตารางมิติ จ านวน 5 ตาราง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูป 4.26 

 
รูป 4.26 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

 
(1) ตารางความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางขอ้เท็จจริงส าหรับเก็บขอ้มูล
รหัสผูป่้วยนอกและคียห์ลกัของตารางความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัต่าง ๆโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้น
ตารางช่ือ “d_risk_main” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.59 
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ตาราง 4.59 รายละเอียดตาราง d_risk_main 

ช่ือตาราง d_risk_main 
ค าอธิบาย ขอ้มูลจ านวนความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก risk_alc, risk_belts, risk_caps, risk_drug, risk_tel 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
risk_alc int 4 คียห์ลกัของตารางความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด

อุบติัเหตุจากการด่ืมแอลกอฮอล ์
102360798 

risk_belts int 4 คียห์ลกัของตารางความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการไม่คาดเขม็ขดันิรภยั 

102360798 

risk_caps int 4 คียห์ลกัของตารางความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการไม่สวมหมวกกนัน็อก 

102360798 

risk_drug int 4 คียห์ลกัของตารางความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการเสพส่ิงเสพติด 

102360798 

risk_tel int 4 คียห์ลกัของตารางความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุจากการใชโ้ทรศพัท ์

102360798 

 
(2) ตารางความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการด่ืมแอลกอฮอลข์อง

ผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลความ

เส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการด่ืมแอลกอฮอล์ของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้น
ตารางช่ือ “d_risk_alc” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.60 
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ตาราง 4.60 รายละเอียดตาราง d_risk_alc 

ช่ือตาราง d_risk_alc 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการด่ืมแอลกอฮอลข์องผูบ้าดเจบ็แต่

ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
risk_alc_value nvarchar 50 รหสัความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด

อุบติัเหตุจากการด่ืมแอลกอฮอล ์
ไม่ทราบ 

 
(3) ตารางความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการไม่คาดเขม็ขดันิรภยั

ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลความ

เส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการไม่คาดเขม็ขดันิรภยัของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้น
ตารางช่ือ “d_risk_belts” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.61 

ตาราง 4.61 รายละเอียดตาราง d_risk_belts 

ช่ือตาราง d_risk_belts 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการไม่คาดเขม็ขดันิรภยัของ

ผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
risk_belts_value nvarchar 50 ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด

อุบติัเหตุจากการไม่คาดเขม็
ขดันิรภยั 

ไม่ใช่การเกิดอุบติัเหตุ
จากการไม่คาดเขม็ขดั
นิรภยั 
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(4) ตารางความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการไม่สวมหมวกกนั
น็อกของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลความ
เส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการไม่สวมหมวกกนัน็อกของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายโดยจดัเก็บขอ้มูลไว้
ในตารางช่ือ “d_risk_caps” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.62 

ตาราง 4.62 รายละเอียดตาราง d_risk_caps 

ช่ือตาราง d_risk_caps 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการไม่สวมหมวกกนัน็อกของ

ผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนา
ด 

ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
risk_caps_value nvarchar 50 ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด

อุบติัเหตุจากการไม่สวม
หมวกกนัน็อก 

ใช่การเกิดอุบติัเหตุจาก
การไม่สวมหมวกกนั
น็อก 

 
(5) ตารางความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการเสพส่ิงเสพติดของ

ผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บความเส่ียงท่ี

ก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการเสพส่ิงเสพติดของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ 
“d_risk_drug” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.63 
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ตาราง 4.63 รายละเอียดตาราง d_risk_drug 

ช่ือตาราง d_risk_drug 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการเสพส่ิงเสพติดของผูบ้าดเจบ็แต่

ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
risk_drug_value nvarchar 50 ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ

จากการเสพส่ิงเสพติด 
ไม่ทราบ 

 
(6) ตารางความเส่ียงของการใชโ้ทรศพัทท่ี์ก่อให้เกิดอุบติัเหตุของ

ผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลความ

เส่ียงของการใชโ้ทรศพัทท่ี์ก่อให้เกิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตาราง
ช่ือ “d_risk_tel” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.64 

ตาราง 4.64 รายละเอียดตาราง d_risk_tel 

ช่ือตาราง d_risk_tel 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความเส่ียงของการใชโ้ทรศพัทท่ี์ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
risk_tel_value nvarchar 50 ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ

จากการใชโ้ทรศพัท ์
ไม่ใช่การเกิดอุบติัเหตุ
จากการใชโ้ทรศพัท ์
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11) มิติด้านกลุ่มข้อมูลการน าส่งผู้บาดเจ็บ 
มิติด้านกลุ่มขอ้มูลการน าส่งผูบ้าดเจ็บประกอบด้วยตารางขอ้เท็จจริง 

จ านวน 1 ตาราง และตารางมิติ จ านวน 8 ตาราง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูป 4.27 

 
รูป 4.27 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 

 
(1) ตารางการน าส่งผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางขอ้เท็จจริงส าหรับเก็บขอ้มูล
การน าส่งผูบ้าดเจ็บดว้ยรถฉุกเฉินของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายในกรณีท่ีน าส่งมาจากโรงพยาบาล โดย
จดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_send_main” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.65 
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ตาราง 4.65 รายละเอียดตาราง d_send_main 

ช่ือตาราง d_send_main 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการน าส่งผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก send_from_grroup_id, send_from_code, send_amb_id, send_care_id, 

send_refer_booking_id, send_refer_calling_id, send_refer_result_id, 
send_refer_type_id 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360800 
send_from_grroup_id char 1 คียห์ลกัของตารางประเภทของตน้

ทางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
2 

send_from_code char 5 คียห์ลกัของตารางตน้ทางท่ีน าส่ง
ผูบ้าดเจบ็มา 

11119 

send_amb_id char 1 คียห์ลกัของตารางการน าส่ง
ผูบ้าดเจบ็ดว้ยรถฉุกเฉิน 

1 

send_care_id char 1 คียห์ลกัของตารางการมีผูดู้แล
ผูบ้าดเจบ็ขณะน าส่ง 

2 

send_refer_booking_id char 1 คียห์ลกัของตารางการมีการส่ง
หนงัสือเพื่อขอน าส่งผูบ้าดเจบ็ 

1 

send_refer_calling_id char 1 คียห์ลกัของตารางการมีการโทร
ประสานงานก่อนการน าส่ง
ผูบ้าดเจบ็ 

2 

send_refer_result_id char 1 คียห์ลกัของตารางผลการอนุญาต
ใหน้ าส่งผูบ้าดเจบ็ 

1 

send_refer_type_id char 1 คียห์ลกัของตารางประเภทของ
การบาดเจบ็แบบเบ้ืองตน้ 

2 
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(2) ตารางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ดว้ยรถฉุกเฉิน 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการน าส่ง

ผูบ้าดเจ็บดว้ยรถฉุกเฉิน ของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายในกรณีท่ีน าส่งมาจากโรงพยาบาล โดยจดัเก็บ
ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_send_amb” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.66 

ตาราง 4.66 รายละเอียดตาราง d_send_amb 

ช่ือตาราง d_send_amb 
ค าอธิบาย ขอ้มูลรายละเอียดการน าส่งผูบ้าดเจบ็ดว้ยรถฉุกเฉิน 
คียห์ลกั send_amb_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
send_amb_id char 1 รหสัรายละเอียดการน าส่งผูบ้าดเจบ็

ดว้ยรถฉุกเฉิน 
1 

send_amb_value nvarchar 25 การน าส่งผูบ้าดเจบ็ดว้ยรถฉุกเฉิน ใช ้Ambulance 
 

หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล send_amb_id แสดงไดด้งัน้ี 
รหสั 1  แทน ใช ้Ambulance  รหสั 2 แทน ไม่ใช ้Ambulance 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล  รหสั 9 แทน ไม่ไดส่้งมาโดยรพ. 
 

(3) ตารางการมีผูดู้แลผูป่้วยขณะน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการมี

ผูดู้แลผูป่้วยขณะน าส่งผูบ้าดเจ็บ โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_send_care” ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามตาราง 4.67 
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ตาราง 4.67 รายละเอียดตาราง d_send_care 

ช่ือตาราง d_send_care 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการมีผูดู้แลผูป่้วยขณะน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
คียห์ลกั send_care_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
send_care_id char 1 รหสัการมีผูดู้แลผูป่้วยขณะน าส่ง

ผูบ้าดเจบ็ 
1 

send_care_value nvarchar 25 การมีผูดู้แลผูป่้วยขณะน าส่ง
ผูบ้าดเจบ็ 

มีผูดู้แล 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน มีผูดู้แล  รหสั 2 แทน ไม่มีผูดู้แล 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล รหสั 9 แทน ไม่ไดส่้งมาโดยรพ. 
 

(4) ตารางตน้ทางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บข้อมูลต้น

ทางการน าส่งผูบ้าดเจบ็โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_send_from” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 
4.68 

ตาราง 4.68 รายละเอียดตารางd_send_from 

ช่ือตาราง d_send_from 
ค าอธิบาย ขอ้มูลตน้ทางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
คียห์ลกั send_from_code 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
send_from_code char 1 รหสัตน้ทางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 10672 
send_from nvarchar 55 ตน้ทางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ ล าปาง 
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หมายเหตุ เน่ืองจากการเกบ็ขอ้มูล send_from_code มีจ  านวน 1,671 รายการ จึงขอ้แสดงขอ
มูลเพียงบางส่วนดงัน้ี 

รหสั 10660 แทน พระนครศรีอยธุยา รหสั 10661 แทน สระบุรี 
รหสั 00044 แทน สสจ.เชียงราย  รหสั 14555 แทน ศิริเวช ล าพนู 
รหสั 99998 แทน เชียงใหม่ราม  รหสั 99999 แทน ศูนยศ์รีพฒัน์ 
รหสั 1 แทน มาเอง   รหสั 2 แทน ผูป้ระสบอุบติัเหตุ/ญาติ 
รหสั 3 แทน ต ารวจ   รหสั 4 แทน จ.น.ท.มลูนิธิ(ระบุ) FR 
รหสั 5 แทน หน่วยกูชี้พพื้นฐาน BLS รหสั 6 แทน หน่วยกูชี้พชั้นสูง ALS 
รหสั 7 แทน อ่ืนๆ   รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
 

(5) ตารางประเภทของตน้ทางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลประเภท

ของต้นทางการน าส่งผูบ้าดเจ็บโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในตารางช่ือ “d_send_from_group” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.69 

ตาราง 4.69 รายละเอียดตารางd_send_from_group 

ช่ือตาราง d_send_from_group 
ค าอธิบาย ขอ้มูลประเภทของตน้ทางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
คียห์ลกั send_from_group_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
send_from_group_id char 1 รหสัประเภทของตน้

ทางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
1 

send_from_group nvarchar 25 ประเภทของตน้ทางการ
น าส่งผูบ้าดเจบ็ 

จากท่ีเกิดเหตุหรืออ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน จากท่ีเกิดเหตุหรืออ่ืนๆ รหสั 2 แทน จากสถานพยาบาล 
รหสั 3 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
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(6) ตารางประเภทของการบาดเจบ็แบบเบ้ืองตน้ 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลประเภท

ของการบาดเจ็บแบบเบ้ืองต้นโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในตารางช่ือ “d_send_injury_type” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.70 

ตาราง 4.70 รายละเอียดตาราง d_send_injury_type 

ช่ือตาราง d_send_injury_type 
ค าอธิบาย ขอ้มูลประเภทของการบาดเจบ็แบบเบ้ืองตน้ 
คียห์ลกั send_injury_type_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
send_injury_type_id char 5 รหสัประเภทของการบาดเจบ็

แบบเบ้ืองตน้ 
1 

send_injury_type nvarchar 255 ประเภทของการบาดเจบ็แบบ
เบ้ืองตน้ 

Blunt 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน Blunt  รหสั 2 แทน Penetrating 
รหสั 3 แทน อ่ืนๆ  รหสั 4 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
 

(7) ตารางการมีการส่งหนงัสือเพื่อขอน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการมีการ

ส่งหนังสือเพื่อขอน าส่งผูบ้าดเจ็บโดยจัดเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_send_refer_book” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.71 
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ตาราง 4.71 รายละเอียดตาราง d_send_refer_book 

ช่ือตาราง d_send_refer_book 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการมีการส่งหนงัสือเพื่อขอน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
คียห์ลกั send_refer_book_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
send_refer_book_id char 1 รหสัการมีการส่งหนงัสือ

เพื่อขอน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
1 

send_refer_book nvarchar 25 การมีการส่งหนงัสือเพื่อ
ขอน าส่งผูบ้าดเจบ็ 

มีใบส่งตวั 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน มีใบส่งตวั  รหสั 2 แทน ไม่มีใบส่งตวั 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล รหสั 9 แทน ไม่ไดส่้งมาโดยรพ. 
 

(8) ตารางการมีการโทรประสานงานก่อนการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการมีการ

โทรประสานงานก่อนการน าส่งผูบ้าดเจ็บโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_send_refer_calling” 
ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.72 
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ตาราง 4.72 รายละเอียดตาราง d_send_refer_calling 

ช่ือตาราง d_send_refer_calling 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการมีการโทรประสานงานก่อนการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 
คียห์ลกั send_refer_calling_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่าง
ข้อมูล 

send_refer_calling_id char 1 รหสัการมีการโทรประสานงาน
ก่อนการน าส่งผูบ้าดเจบ็น าส่ง
ผูบ้าดเจบ็ 

1 

send_refer_calling nvarchar 35 การมีการโทรประสานงานก่อน
การน าส่งผูบ้าดเจบ็ 

ไม่
ประสานงาน 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน ไม่ประสานงาน 
รหสั 2 แทน โทรประสานมาและรับ refer 
รหสั 3 แทน โทรประสานมาและไม่รับ refer (แต่ส่งมา) 
รหสั 4 แทน ประสานงานแพทยไ์ม่ผา่นศูนย ์
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
รหสั 9 แทน ไม่ไดส่้งมาโดยรพ. 
 

(9) ตารางผลการอนุญาตใหน้ าส่งผูบ้าดเจบ็ 
ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลผลการ

อนุญาตให้น าส่งผูบ้าดเจบ็โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_send_refer_result” ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามตาราง 4.73 
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ตาราง 4.73 รายละเอียดตาราง d_send_refer_result 

ช่ือตาราง d_send_refer_result 
ค าอธิบาย ขอ้มูลผลการอนุญาตใหน้ าส่งผูบ้าดเจบ็ 
คียห์ลกั send_refer_result_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
send_refer_result_id char 1 รหสัผลการอนุญาตให้

น าส่งผูบ้าดเจบ็ 
2 

send_refer_result nvarchar 35 ผลการอนุญาตใหน้ าส่ง
ผูบ้าดเจบ็ 

แนะน า รักษา แลว้
ส่งกลบัโรงพยาบาลเดิม 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน admit  
รหสั 2 แทน แนะน า รักษา แลว้ส่งกลบัโรงพยาบาลเดิม 
รหสั 3 แทน แนะน า รักษา แลว้ใหก้ลบับา้นได ้
รหสั 4 แทน เสียชีวิตขณะ refer 
รหสั 5 แทน เสียชีวิตขณะท่ี ER 
รหสั 6 แทน ส่งต่อรพ.อ่ืน 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
รหสั 9 แทน ไม่ไดส่้งมาโดยรพ. 
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12) มิติด้านกลุ่มข้อมูลการประเมินระบบประสาท 
มิติด้านกลุ่มข้อมูลการประเมินระบบประสาทประกอบด้วยตาราง

ขอ้เทจ็จริง จ านวน 1 ตาราง และตารางมิติ จ านวน 5 ตาราง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูป 4.28 

 
รูป 4.28 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการประเมินระบบประสาท 

 
(1) ตารางการประเมินระบบประสาทของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางขอ้เทจ็จริงส าหรับเกบ็ขอ้มูลค่า
การประเมินระบบประสาทแรกรับท่ี ER และก่อนออกจาก ER ของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายโดยจดัเก็บ
ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_ipd_profile” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.74 
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ตาราง 4.74 รายละเอียดตาราง d_ipd_profile 

ช่ือตาราง d_ipd_profile 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการประเมินระบบประสาทของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก gcs_start _total, sbp_start, gcs_stop_total, sbp_stop 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360809 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535160 
mechanism char 1 คียห์ลกัของตารางกลไกการเกิดการ

บาดเจบ็ 
1 

gcs_start_e tinyint 1 ความสามารถในการลืมตาแรกรับท่ี ER 3 
gcs_start _v tinyint 1 ความสามารถในการเคล่ือนไหวของ

แขนขาแรกรับท่ี ER 
4 

gcs_start _m tinyint 1 การตอบสนองต่อค าพดูแรกรับท่ี ER 5 
gcs_start _total smallint 1 คียห์ลกัของตารางผลประเมินความ

รู้สึกตวั GCS แรกรับท่ี ER 
12 

sbp_start smallint 1 คียห์ลกัของตารางค่าความดนั Systolic 
pressure แรกรับท่ี ER 

120 

rr_start tinyint 1 อตัราการหายใจแรกรับท่ี ER 20 
bt_start tinyint 1 อุณหภูมิของร่างกายแรกรับท่ี ER 37 
gcs_stop_e tinyint 1 ความสามารถในการลืมตาเม่ือออกจาก 

ER 
5 

gcs_stop_v tinyint 1 ความเคล่ือนไหวของแขนขาเม่ือออก
จาก ER 

4 

gcs_stop_m tinyint 1 การตอบสนองต่อค าพดูเม่ือออกจาก 
ER 

5 

gcs_stop_total smallint 2 คียห์ลกัของตารางผลประเมินความ
รู้สึกตวัของกลาสโกวเม่ือออกจาก ER 

12 
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ตาราง 4.74 รายละเอียดตารางd_ipd_profile (ต่อ) 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
sbp_stop smallint 2 คียห์ลกัของตารางค่าความดนัSystolic 

pressure เม่ือออกจาก ER 
110 

rr_stop tinyint 1 อตัราการหายใจเม่ือออกจาก ER 20 
bt_stop tinyint 1 อุณหภูมิของร่างกายเม่ือออกจาก ER 37 

 
(2) ตารางกลไกการเกิดการบาดเจบ็ 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลกลไกการ
เกิดการบาดเจ็บโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_ipd_profile_mechanism” ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
ตาราง 4.75 

ตาราง 4.75 รายละเอียดตาราง d_ipd_profile_mechanism 

ช่ือตาราง d_ipd_profile_mechanism 
ค าอธิบาย ขอ้มูลกลไกการเกิดการบาดเจบ็ 
คียห์ลกั er_profile_mechanism_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
er_profile_mechanism_id char 1 รหสัขอ้มูลกลไกการเกิด

การบาดเจบ็ 
1 

er_profile_mechanism nvarchar 20 กลไกการเกิดการบาดเจบ็ Blunt 
 

หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 
รหสั 0 แทนไม่ไดก้รอกขอ้มูล  รหสั 1 แทนBlunt 
รหสั 2 แทนPenetrating   รหสั 3 แทนCombine 
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(3) ตารางผลประเมินความรู้สึกตวั GCS แรกรับท่ี ER 
ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บข้อมูลผล

ประเมินความรู้สึกตวั (Glasgow coma score : GCS) แรกรับท่ี ER โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ 
“d_ipd_profile_start_gcs” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.76 

ตาราง 4.76 รายละเอียดตาราง d_ipd_profile_start_gcs 

ช่ือตาราง d_ipd_profile_start_gcs 
ค าอธิบาย ขอ้มูลผลประเมินความรู้สึกตวั (Glasgow coma score : GCS) แรก

รับท่ี ER 
คียห์ลกั er_profile_start_gcs_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
er_profile_start_gcs_id smallint 2 รหสัขอ้มลูผลประเมินความ

รู้สึกตวั GCS แรกรับท่ี ER 
1 

er_profile_start_gcs nvarchar 30 ค่า GCS 1 
er_profile_start_gcs_group nvarchar 30 ช่วงของค่า GCS GCS(<=8) 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล er_profile_start_gcs_id แทนค่าตวัเลขตั้งแต่ 1-15 แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1  แทน 1   รหสั 2 แทน 2 
รหสั 3 แทน 3…  รหสั 15 แทน 15 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล รหสั 999 แทน กรอกขอ้มูลผดิ 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล er_profile_start_gcs_group แสดงไดด้งัน้ี 

1. GCS (<= 8)    2. GCS (9 -12) 
3. GCS (>12)    4. ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
5. กรอกขอ้มูลผดิ 
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(4) ตารางค่าความดนั SBP แรกรับท่ี ER 
ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลค่าความ

ดนั Systolic pressure (SBP) แรกรับท่ี ER โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_ipd_profile_start 
_sbp” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.77 

ตาราง 4.77 รายละเอียดตาราง d_ipd_profile_start _sbp 

ช่ือตาราง d_ipd_profile_start _sbp 
ค าอธิบาย ขอ้มูลค่าความดนั Systolic pressure (SBP) แรกรับท่ี ER 
คียห์ลกั er_profile_start _sbp_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
er_profile_start 
_sbp_id 

smallint 2 รหสัขอ้ค่าความดนั Systolic 
pressure (SBP) แรกรับท่ี ER 

999 

er_profile_start _sbp nvarchar 25 ค่า SBP กรอกขอ้มูลผดิ 
er_profile_start 
_sbp_group 

nvarchar 35 ช่วงของค่า SBP กรอกขอ้มูลผดิ 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล er_profile_start _sbp_id แทนค่าตวัเลขตั้งแต่ 1-250 แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1  แทน 1   รหสั 2 แทน 2 
รหสั 3 แทน 3 …  รหสั 250 แทน 250 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล รหสั 999 แทน กรอกขอ้มูลผดิ 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล er_profile_start_gcs_group แสดงไดด้งัน้ี 

1.SBP < 90    2. SBP = 90 
3. SBP > 90    4. ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
5. กรอกขอ้มูลผดิ 
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(5) ตารางผลประเมินความรู้สึกตวั GCS เม่ือออก ER 
ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บข้อมูลผล

ประเมินความรู้สึกตวั (Glasgow coma score : GCS) เม่ือออก ER โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ 
“d_ipd_profile_stop_gcs” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.78 

ตาราง 4.78 รายละเอียดตาราง d_ipd_profile_stop_gcs 

ช่ือตาราง d_ipd_profile_stop_gcs 
ค าอธิบาย ขอ้มูลผลประเมินความรู้สึกตวั (Glasgow coma score : GCS) เม่ือ

ออก ER 
คียห์ลกั er_profile_stop _gcs_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
er_profile_stop _gcs_id smallint 2 รหสัขอ้มูลผลประเมินความ

รู้สึกตวั ( GCS) เม่ือออก ER 
1 

er_profile_stop _gcs nvarchar 25 ค่า GCS 1 
er_profile_stop_gcs_group nvarchar 35 ช่วงของค่า GCS GCS(<=8) 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล er_profile_stop _gcs_id แทนค่าตวัเลขตั้งแต่ 1-15 แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1  แทน 1    รหสั 2 แทน 2 
รหสั 3 แทน 3 …   รหสั 15 แทน 15 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล  รหสั 999 แทน กรอกขอ้มูลผดิ 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล er_profile_start_gcs_group แสดงไดด้งัน้ี 

1. GCS (<= 8)    2. GCS (9 -12) 
3. GCS (>12)    4. ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
5. กรอกขอ้มูลผดิ 
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(6) ตารางค่าความดนั SBP เม่ือออก ER 
ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลค่าความ

ดนั Systolic pressure (SBP) เม่ือออก ER โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_ipd_profile_stop 
_sbp” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.79 

ตาราง 4.79 รายละเอียดตาราง d_ipd_profile_stop _sbp 

ช่ือตาราง d_ipd_profile_stop _sbp 
ค าอธิบาย ขอ้มูลค่าความดนั Systolic pressure (SBP) เม่ือออก  ER 
คียห์ลกั er_profile_stop _sbp_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
er_profile_stop _sbp_id smallint 2 รหสัขอ้ค่าความดนัSBP เม่ือ

ออก  ER 
1 

er_profile_stop _sbp nvarchar 25 ค่า SBP 1 
er_profile_stop _sbp_group nvarchar 35 ช่วงของค่า SBP SBP < 90 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล er_profile_stop _sbp_id แทนค่าตวัเลขตั้งแต่ 1-250 แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทน 1    รหสั 2 แทน 2 
รหสั 3 แทน 3 …   รหสั 250 แทน 250 
รหสั 0 แทนไม่ไดก้รอกขอ้มูล  รหสั 999 แทน กรอกขอ้มูลผดิ 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล er_profile_start_gcs_group แสดงไดด้งัน้ี 

1. SBP < 90    2. SBP = 90 
3. SBP > 90    4. ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
5. กรอกขอ้มูลผดิ 
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13) มิติด้านกลุ่มข้อมูลค่าความรุนแรงของการเกดิอุบัติเหตุที ่Ward 
มิ ติด้านก ลุ่มข้อมูลค่ าความรุนแรงของการเ กิดอุบัติ เหตุ ท่ี  Ward

ประกอบดว้ยตารางขอ้เทจ็จริง จ านวน 1 ตาราง และ ตารางมิติ จ านวน 4 ตาราง ท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัดงัรูป 4.29 

 
รูป 4.29 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี 

Ward 
 

(1) ตารางค่าความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี Ward 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางขอ้เทจ็จริงส าหรับเก็บขอ้มูลค่า

ความรุนแรงของการบาดเจ็บของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายท่ีท าการรักษาท่ี Ward โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้น
ตารางช่ือ “d_ipd_diag_profile” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.80 
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ตาราง 4.80 รายละเอียดตาราง d_ipd_diag_profile 

ช่ือตาราง d_ipd_diag_profile 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจบ็ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก un_weight_rst, weight_rst, iss, triss 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 101541834 
xn int 1 รหสัผูป่้วยใน 497245 
un_weight_rst tinyint 1 คียห์ลกัของตารางความรุนแรงของการ

บาดเจบ็ค่า Unweighted-RST 
11 

weight_rst smallint 2 คียห์ลกัของตารางความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ค่า Weighted-RST 

784 

iss tinyint 1 คียห์ลกัของตารางความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ค่า ISS 

36 

triss smallint 2 คียห์ลกัของตารางความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ค่า TRISS 

996 

 
(2) ตารางความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า ISS 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลค่าความ
รุนแรงของการบาดเจบ็ในส่วนของค่า ISS (Injury Severity Score) โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ 
“d_diag_profile_iss” ซ่ึงไดก้ล่าวถึงรายละเอียดแลว้ในกลุ่มขอ้มูลท่ี 2 ค่าความรุนแรงของการเกิด
อุบติัเหตุท่ี ER ตามตาราง 4.39 

 
(3) ตารางความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า Weighted-RST 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลค่าความ
รุนแรงของการบาดเจบ็ในส่วนของค่า Weighted-RST (Revised Trauma Score) โดยจดัเก็บขอ้มูล
ไวใ้นตารางช่ือ “d_diag_profile_rst” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.81 
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ตาราง 4.81 รายละเอียดตาราง d_diag_profile_rst 

ช่ือตาราง d_diag_profile_ rst 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า Weighted-RST 
คียห์ลกั diag_profile_rst_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
diag_profile_rst_id smallint 2 รหสัค่าความรุนแรงของการ

บาดเจบ็ค่า Weighted-RST 
784 

diag_profile_rst nvarchar 20 ค่าความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า 
Weighted-RST 

7.84 

diag_profile_rst 
_group 

nvarchar 20 ช่วงของค่าความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ค่า Weighted-RST 

RST(>5) 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล diag_profile_rst_id แทนค่าตวัเลขตั้งแต่ 0.01-40.00 แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1   แทน 0.01   รหสั 2   แทน 0.02 
รหสั 3   แทน 0.03 …  รหสั 4000   แทน 40.00 
รหสั 0  แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล  รหสั 9999 แทน กรอกขอ้มูลผดิ 
 

หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล diag_profile_rst_group แสดงไดด้งัน้ี 
1. RST (<=5)   2. RST (>5) 
3. ไม่ไดก้รอกขอ้มูล  4. กรอกขอ้มูลผดิ 

 
(4) ตารางความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า TRISS 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลค่าความ
รุนแรงของการบาดเจบ็ในส่วนของค่า TRISS (Trauma Injury Severity Score) โดยจดัเก็บขอ้มูลไว้
ในตารางช่ือ “d_diag_profile_triss” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.82 
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ตาราง 4.82 รายละเอียดตาราง d_diag_profile_triss 

ช่ือตาราง d_diag_profile_triss 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า TRISS  
คียห์ลกั diag_profile_triss_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
diag_profile_triss_id smallint 2 รหสัขอ้มูลความรุนแรง

ของการบาดเจบ็ค่า TRISS 
996 

diag_profile_triss nvarchar 20 ความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ค่า ค่า TRISS 

0.996 

diag_profile_triss_group nvarchar 20 ช่วงของความรุนแรงของ
การบาดเจบ็ค่า TRISS 

TRISS>= 0.75 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล diag_profile_triss_id แทนค่าตวัเลขตั้งแต่ 0.001-1.000 แสดงได้

ดงัน้ี 
รหสั 1   แทน0.001   รหสั 2   แทน0.002 
รหสั 3   แทน0.003 …  รหสั 1000   แทน1.000 
รหสั 0   แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล  รหสั 9999แทน กรอกขอ้มูลผดิ 
 

หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล diag_profile_triss_group แสดงไดด้งัน้ี 
1. TRISS < 0.75    2. TRISS >= 0.75 
3. ไม่ไดก้รอกขอ้มูล   4. กรอกขอ้มูลผดิ 
 

(5) ตารางความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า Unweighted-RST 
ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลความ

รุนแรงของการบาดเจ็บในส่วนของค่า Unweighted-RST (Revised Trauma Score)ทั้งหมด โดย
จดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_diag_profile_un_rst” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.83 
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ตาราง 4.83 รายละเอียดตาราง d_diag_profile_un_rst 

ช่ือตาราง d_diag_profile_un_rst 
ค าอธิบาย ขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า Unweighted-RST 
คียห์ลกั diag_profile_un_rst_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
diag_profile_un_rst 
_id 

tinyint 1 รหสัความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ค่าUnweighted-RST 

0 

diag_profile_un_rst nvarchar 20 ความรุนแรงของการบาดเจบ็
ค่าUnweighted-RST 

ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 

diag_profile_un_rst 
_group 

nvarchar 20 ช่วงของความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ค่าUnweighted-RST 

ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล diag_profile_un_rst_id คือ ค่าตวัเลขตั้งแต่ 1-50 แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1   แทน 1    รหสั 2   แทน 2 
รหสั 3   แทน 3 …   รหสั 50   แทน 50 
รหสั 0  แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล  รหสั 9999 แทน กรอกขอ้มูลผดิ 
 

หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล diag_profile_un_rst_group แสดงไดด้งัน้ี 
1. UN-RST (1-9)   2. UN-RST (10-19) 
3. UN-RST (20-29)   4. UN-RST (30-39) 
5. UN-RST (40-49)   6. ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
7. กรอกขอ้มูลผดิ 
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14) มิติด้านกลุ่มข้อมูลผลลพัธ์ทางการรักษาที ่Ward 
มิติด้านกลุ่มขอ้มูลผลลัพธ์ทางการรักษาท่ี Ward ประกอบด้วยตาราง

ขอ้เทจ็จริง จ านวน 1 ตาราง และตารางมิติ จ  านวน 1 ตาราง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูป 4.30 

 
รูป 4.30 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี Ward 

 
(1) ตารางผลลพัธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางขอ้เท็จจริงส าหรับเก็บขอ้มูล
ผลลพัธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายท่ีเขา้รับการบริการท่ี Ward โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้น
ตารางช่ือ “d_ipd_outcome” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.84 

ตาราง 4.84 รายละเอียดตาราง d_ipd_outcome 

ช่ือตาราง d_ipd_outcome 
ค าอธิบาย ขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก outcome_id 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360805 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535155 
outcome_id char 1 คียห์ลกัของตารางผลลพัธ์

ทางการรักษา 
2 
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(2) ตารางผลลพัธ์ทางการรักษา 
ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลผลลพัธ์

ทางการรักษาโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_outcome” ซ่ึงไดก้ล่าวถึงรายละเอียดแลว้ในกลุ่ม
ขอ้มูลท่ี 4 ผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี ER ตามตาราง 4.43 

 
15) มิติด้านกลุ่มข้อมูลลกัษณะการบาดเจ็บ 

มิติด้านกลุ่มขอ้มูลลกัษณะการบาดเจ็บประกอบด้วยตารางขอ้เท็จจริง 
จ านวน 1 ตาราง และ ตารางมิติ จ านวน 10 ตาราง ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัดงัรูป 4.32 

 
รูป 4.32 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลลกัษณะการบาดเจบ็ 
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(1) ตารางลกัษณะการบาดเจบ็ของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี Ward 
ตารางดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางขอ้เท็จจริงส าหรับเก็บขอ้มูล

รหัสผูป่้วยนอก และคียห์ลกัของตารางลกัษณะการบาดเจ็บของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายท่ี Ward ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.85 

ตาราง 4.85 รายละเอียดตาราง d_ipd_injury 

ช่ือตาราง d_ipd_injury 
ค าอธิบาย ขอ้มูลลกัษณะการบาดเจบ็ของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี Ward 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก er_inj_blunt_abdo_id, er_inj_blunt_chest_id, er_inj_closed_id, 

er_inj_c_spire_id, er_inj_head_id, er_inj_mul_id, er_inj_open_id, 
er_inj_pene_abdo_id, er_inj_pene_chest_id, er_inj_peri_vas_id  

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535152 
er_inj_blunt_abdo 
_id 

int 4 คียห์ลกัของตารางการเป็น Blunt 
Abdominal Trauma 

102360798 

er_inj_blunt_chest 
_id 

int 4 คียห์ลกัของตารางการเป็น Blunt Chest 
Trauma 

102360798 

er_inj_closed_id int 4 คียห์ลกัของตารางการเป็น Closed 
Fracture 

102360798 

er_inj_c_spire_id int 4 คียห์ลกัของตารางการเป็น C-spine Injury 102360798 
er_inj_head_id int 4 คียห์ลกัของตารางการเป็น Head Injury 102360798 
er_inj_mul_id int 4 คียห์ลกัของตารางการเป็น Multiple 

Injury 
102360798 

er_inj_open_id int 4 คียห์ลกัของตารางการเป็น Open Fracture 102360798 
er_inj_pene_abdo 
_id 

int 4 คียห์ลกัของตารางการเป็น Penetrating 
Abdominal Trauma 

102360798 
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ตาราง 4.85 รายละเอียดตาราง d_ipd_injury (ต่อ) 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
er_inj_pene_chest 
_id 

int 4 คียห์ลกัของตารางการเป็น Penetrating 
Chest Trauma 

102360798 

er_inj_peri_vas_id int 4 คียห์ลกัของตารางการเป็น Peripheral 
vascular Injury 

102360798 

 
(2) ตารางการเป็น Blunt Abdominal Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการเป็น 
Blunt Abdominal Trauma ของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_inj 
_blunt_abdo” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.86 

ตาราง 4.86 รายละเอียดตาราง d_inj_blunt_abdo 

ช่ือตาราง d_inj_blunt_abdo 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการเป็น Blunt Abdominal Traumaของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535152 
inj_blunt_abdo_value nvarchar 100 การเป็นBlunt Abdominal 

Trauma 
ไม่เป็นBlunt 
Abdominal Trauma 

 
(3) ตารางการเป็น Blunt Chest Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการเป็น 
Blunt Chest Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_inj_blunt_chest” 
ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.87 
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ตาราง 4.87 รายละเอียดตาราง d_inj_blunt_chest 

ช่ือตาราง d_inj_blunt_chest 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการเป็น Blunt Chest Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535152 
inj_blunt_chest_value nvarchar 100 การเป็น Blunt Chest 

Trauma 
ไม่เป็น Blunt 
Chest Trauma 

 
(4) ตารางการเป็น C-spine Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการเป็น
C-spine Injury ของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_inj_c_spire” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.88 

ตาราง 4.88 รายละเอียดตาราง d_inj_c_spire 

ช่ือตาราง d_inj_c_spire 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการเป็น C-spine Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535152 
inj_c_spire_value nvarchar 100 การเป็น C-spine 

Injury 
ไม่เป็น C-spine Injury 
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(5) ตารางการเป็นClosed Fracture ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการเป็น

Closed Fracture ของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_inj_closed” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.89 

ตาราง 4.89 รายละเอียดตาราง d_inj_closed 

ช่ือตาราง d_inj_closed 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการเป็นClosed Fracture ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535152 
inj_closed_value nvarchar 100 การเป็น Closed Fracture ไม่เป็นClosed Fracture 

 
(6) ตารางการเป็น Head Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการเป็น
Head Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายโดยจดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_inj_head” ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามตาราง 4.90 

ตาราง 4.90 รายละเอียดตาราง d_inj_head 

ช่ือตาราง d_inj_head 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการเป็น Head Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535152 
inj_head_value nvarchar 100 การเป็น Head Injury เป็น Head Injury 
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(7) ตารางการเป็น Multiple Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการเป็น

Multiple Injury ของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายโดยจัดเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_inj_mul” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.91 

ตาราง 4.91 รายละเอียดตารางd_inj_mul 

ช่ือตาราง d_inj_mul 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการเป็นMultiple Injuryของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535152 
inj_mul_value nvarchar 100 การเป็นMultiple Injury ไม่เป็นMultiple Injury 

 
(8) ตารางการเป็น Open Fracture ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการเป็น
Open Fractureของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายโดยจัดเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_inj_open” ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตาราง 4.92 

ตาราง 4.92 รายละเอียดตาราง d_inj_open 

ช่ือตาราง d_inj_open 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการเป็น Open Fracture ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535152 
inj_open_value nvarchar 100 การเป็นOpen Fracture ไม่เป็นOpen Fracture 
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(9) ตารางการเป็นPenetrating Abdominal Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่
ละราย 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการเป็น
Penetrating Abdominal Trauma ของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ 
“d_inj_pene_abdo” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.93 

ตาราง 4.93 รายละเอียดตาราง d_inj_pene_abdo 

ช่ือตาราง d_inj_pene_abdo 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการเป็น Penetrating Abdominal Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535152 
inj_pene_abdo_value nvarchar 100 การเป็น Penetrating 

Abdominal Trauma 
ไม่เป็นPenetrating 
Abdominal Trauma 

 
(10) ตารางการเป็น Penetrating Chest Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่ละ

ราย 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการเป็น

Penetrating Chest Trauma ของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายโดยจัดเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ 
“d_inj_pene_chest” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.94 
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ตาราง 4.94 รายละเอียดตาราง d_inj_pene_chest 

ช่ือตาราง d_inj_pene_chest 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการเป็น Penetrating Chest Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535152 
inj_pene_chest_value nvarchar 100 การเป็น Penetrating 

Chest Trauma 
ไม่เป็นPenetrating 
Chest Trauma 

 
(11) ตารางการเป็น Peripheral vascular Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่ละ

ราย 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการเป็น

Peripheral vascular Injury ของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ 
“d_inj_peri_vas” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.95 

ตาราง 4.95 รายละเอียดตาราง d_inj_peri_vas 

ช่ือตาราง d_inj_peri_vas 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการเป็นPeripheral vascular Injuryของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360798 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535152 
inj_peri_vas_value nvarchar 100 การเป็นPeripheral 

vascular Injury 
ไม่เป็นPeripheral 
vascular Injury 
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16) มิติด้านกลุ่มข้อมูลรหัสโรค ICD10 ของผู้บาดเจ็บที ่ER 
มิติด้านกลุ่มขอ้มูลรหัสโรค ICD10 ของผูบ้าดเจ็บท่ี ERประกอบด้วย 

ตารางมิติ จ านวน 1 ตาราง ดงัรูป 4.33 

 
รูป 4.33 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

 
(1) ตารางรหสัโรค ICD10 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลรหัสโรค 
ICD10 ท่ีใชส้ าหรับอธิบายโรคและอาการ อาการแสดง ความผิดปกติท่ีตรวจพบ อาการน า สภาพ
สงัคม หรือสาเหตุภายนอกของการบาดเจบ็หรือโรค โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_icd10” ซ่ึง
มีรายละเอียดตามตาราง 4.96 

ตาราง 4.96 รายละเอียดตาราง d_icd10 

ช่ือตาราง d_icd10 
ค าอธิบาย ขอ้มูลรหสัโรค ICD10 
คียห์ลกั icd10_code 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
icd10_code char 5 รหสัโรค ICD10 A010 
icd10_name nvarchar 255 ช่ือรหสัโรค ICD10 Typhoid fever 
icd10_group char 3 กลุ่มรหสัโรค ICD10 

ตามรหสั 3 ตวัแรก 
A01 

icd10_group_name nvarchar 255 ช่ือกลุ่มรหสัโรค 
ICD10 ตามรหสั 3 ตวั
แรก 

A01 : Typhoid and 
paratyphoid fevers 
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ตาราง 4.96 รายละเอียดตาราง d_icd10 (ต่อ) 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
icd10_type char 8 หมวดหมู่ยอ่ยรหสัโรค 

ICD10 
I-1, XVIII-13 

icd10_type_name nvarchar 255 ช่ือหมวดหมู่ยอ่ยรหสั
โรค ICD10 

A00-A09 
Intestinal 
infectious diseases 

icd10_type_group char 5 หมวดหมู่รหสัโรค 
ICD10  

I, XVIII 

icd10_type_group_name nvarchar 255 ช่ือหมวดหมู่รหสัโรค 
ICD10 

A00-B99 Certain 
infectious and 
parasitic diseases 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล icd10_code มีจ  านวน 40,231 รายการ ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากจึงขอ้

แสดงขอมูลเพยีงบางส่วนดงัน้ี 
รหสั A00 แทน A00 : Cholera 
รหสั A000 แทน A000 : Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar cholerae 
รหสั A001 แทน A001 : Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar eltor 
รหสั A009 แทน A009 : Cholera, unspecified 
รหสั A01 แทน A01 : Typhoid and paratyphoid fevers 
รหสั A010 แทน A010 : Typhoid fever 
รหสั A011 แทน A011 : Paratyphoid fever A 
รหสั A012 แทน A012 : Paratyphoid fever B 
รหสั A013 แทน A013 : Paratyphoid fever C 
รหสั A014 แทน A014 : Paratyphoid fever, unspecified 
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หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล icd10_group มีจ  านวน 1,781 รายการ ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากจึงขอ้
แสดงขอมูลเพยีงบางส่วนดงัน้ี 

รหสั 0  แทน 0 : ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
รหสั 1  แทน 1 : กรอกขอ้มูลผดิ 
รหสั A00 แทน A00 : Cholera 
รหสั A01 แทน A01 : Typhoid and paratyphoid fevers 
รหสั A02 แทน A02 : Other salmonella infections 
รหสั A03 แทน A03 : Shigellosis 
รหสั A04 แทน A04 : Other bacterial intestinal infections 
รหสั A05 แทน A05 : Other bacterial foodborne intoxications 
รหสั A06 แทน A06 : Amoebiasis 
รหสั A07 แทน A07 : Other protozoal intestinal diseases 
รหสั A08 แทน A08 : Viral and other specified intestinal infections 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล icd10_type มีจ  านวน 198รายการ ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากจึงขอ้แสดง

ขอมูลเพียงบางส่วนดงัน้ี 
รหสั I-1  แทน A00-A09 Intestinal infectious diseases 
รหสั I-2  แทน A15-A19 Tuberculosis 
รหสั I-3  แทน A20-A28 Certain zoonotic bacterial diseases 
รหสั I-4  แทน A30-A49 Other bacterial diseases 
รหสั I-5  แทน A50-A64 Infections with a predominantly sexual mode of 

transmission 
รหสั I-6  แทน A65-A69 Other spirochaetal diseases 
รหสั I-7  แทน A70-A74 Other diseases caused by chlamydiae 
รหสั I-8  แทน A75-A79 Rickettsioses 
รหสั I-9  แทน A80-A89 Viral infections of the central nervous system 
รหสั I-10 แทน A90-A99 Arthropod-borne viral fevers and viral 

haemorrhagic fevers 
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หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล icd10_type_group แสดงไดด้งัน้ี 
รหสัI  แทน A00-B99 Certain infectious and parasitic diseases 
รหสัII  แทน C00-D48 Neoplasms 
รหสัIII  แทน D50-D89 Diseases of the blood and blood-forming organs 

and certain disorders involving the immune mechanism 
รหสัIV  แทน E00-E90 Endocrine, nutritional and metabolic diseases 
รหสัV  แทน F00-F99 Mental and behavioural disorders 
รหสัVI  แทน G00-G99 Diseases of the nervous system 
รหสัVII แทน H00-H59 Diseases of the eye and adnexa 
รหสัVIII แทน H60-H95 Diseases of the ear and mastoid process 
รหสัIX  แทน I00-I99 Diseases of the circulatory system 
รหสัX  แทน J00-J99 Diseases of the respiratory system 
รหสัXI  แทน K00-K93 Diseases of the digestive system 
รหสัXII แทน L00-L99 Diseases of the skin and subcutaneous tissue 
รหสัXIII แทน M00-M99 Diseases of the musculoskeletal system and 

connective tissue 
รหสัXIV แทน N00-N99 Diseases of the genitourinary system 
รหสัXV แทน O00-O99 Pregnancy, childbirth and the puerperium 
รหสัXVI แทน P00-P96 Certain conditions originating in the perinatal 

period 
รหสัXVII แทน Q00-Q99 Congenital malformations, deformations and 

chromosomal abnormalities 
รหสัXVIII แทน R00-R99 Symptoms, signs and abnormal clinical and 

laboratory findings, not elsewhere classified 
รหสัXIX แทน S00-T98 Injury, poisoning and certain other consequences 

of external causes 
รหสัXX แทน V01-Y98 External causes of morbidity and mortality 
รหสั0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
รหสั1 แทน กรอกขอ้มูลผดิ 
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17) มิติด้านกลุ่มข้อมูลรหัส AIS90 ของผู้บาดเจ็บที ่ER 
มิติดา้นกลุ่มขอ้มูลรหัส AIS90 ของผูบ้าดเจ็บท่ี ER ประกอบดว้ยตาราง

มิติ จ านวน 1 ตาราง ดงัรูป 4.34 

 
รูป 4.34 ตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

 
(1) ตารางรหสั AIS90 

ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลรหัส 
AIS90 ทั้งหมดใชส้ าหรับจดัระดบัความรุนแรงของการบาดเจ็บในแต่ละส่วนของร่างกายให้กบั
ผูบ้าดเจบ็โดยจดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_ais90” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.97 

ตาราง 4.97 รายละเอียดตาราง d_ais90 

ช่ือตาราง d_ais90 
ค าอธิบาย ขอ้มูลรหสัAIS90 
คียห์ลกั ais90_code 
คียน์อก  - 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

ais90_code char 8 รหสั AIS90 110402.1 
ais90_name nvarchar 255 ความหมายรหสั AIS90 Scalp  :  contusion (includes 

subgaleal hematoma) 
ais90_group nvarchar 50 กลุ่มรหสั AIS90 Scalp 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล ais90_code มีจ  านวน 1,313 รายการ ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากจึงขอ้

แสดงขอมูลเพยีงบางส่วนดงัน้ี 
รหสั 110099.1 แทน Scalp : NFSจดัอยูใ่นกลุ่ม Scalp 
รหสั 110202.1 แทน Scalp : abrasion จดัอยูใ่นกลุ่ม Scalp 
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รหสั 110402.1 แทน Scalp : contusion (includes subgaleal hematoma) จดัอยูใ่น
กลุ่ม Scalp 

รหสั 110600.1 แทน Scalp : laceration : NFS จดัอยูใ่นกลุ่ม Scalp 
รหสั 110602.1 แทน Scalp : laceration : Minor, superficialจดัอยูใ่นกลุ่ม Scalp 
รหสั 110604.2 แทน Scalp : laceration : Major ( >10 cm long and into 

subcutaneous tissue)จดัอยูใ่นกลุ่ม Scalp 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 
รหสั 1 แทน กรอกขอ้มูลผดิ 
เป็นตน้ 

 
18) มิติด้านกลุ่มข้อมูลการรักษาผู้บาดเจ็บที ่ER 

มิติด้านกลุ่มข้อมูลการรักษาผูบ้าดเจ็บท่ี ER ประกอบด้วยตารางมิติ 
จ านวน 1 ตาราง ดงัรูป 4.35 

 
รูป 4.35 ตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

 
(1) ตารางการรักษา 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการรักษา
ผูบ้าดเจบ็โดยจดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_cure” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.98 

ตาราง 4.98 รายละเอียดตาราง d_cure 

ช่ือตาราง d_cure 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการรักษา 
คียห์ลกั cure_item_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
cure_item_id char 2 รหสัการรักษา 15 
cure_item_name nvarchar 50 การรักษา ใหย้า 
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หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล cure_item_id แสดงไดด้งัน้ี 
รหสั 1 แทนIVF   รหสั 2 แทนET 
รหสั 3 แทนNG   รหสั 4 แทนFoley's 
รหสั 5 แทนCut down/Cavafix  รหสั 6 แทน ICD 
รหสั 7 แทนCollar   รหสั 8 แทน Immobilize 
รหสั 9 แทนCold compression  รหสั 10 แทนCast/Slab/sling 
รหสั 11 แทนTraction   รหสั 12 แทนInjection 
รหสั 13 แทนDressing   รหสั 14 แทนSuture 
รหสั 15 แทน ใหย้า   รหสั 16 แทนAngiogram 
รหสั 21 แทน เขา้ORโดยตรง  รหสั 18 แทน ส่ง admit 
รหสั 19 แทน อ่ืนๆ   รหสั 20 แทนER Thoracotomy 
รหสั 22 แทนCPR   รหสั 17 แทน ยกเลิก item น้ีแลว้ 
รหสั 0 แทน ไม่ไดก้รอกขอ้มูล 

 
19) มิติด้านกลุ่มข้อมูลรหัสโรค ICD10 ของผู้บาดเจ็บที ่Ward 

มิติดา้นกลุ่มขอ้มูลรหัสโรค ICD10 ของผูบ้าดเจ็บท่ี Ward ประกอบดว้ย 
ตารางมิติ จ านวน 1 ตาราง ดงัรูป 4.36 

 
รูป 4.36 ตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

 
(1) ตารางรหสัโรค ICD10 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลรหัสโรค 
ICD10 ท่ีใชส้ าหรับอธิบายโรคและอาการ อาการแสดง ความผิดปกติท่ีตรวจพบ อาการน า สภาพ
สงัคม หรือสาเหตุภายนอกของการบาดเจบ็หรือโรค โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_icd10” ซ่ึง
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ไดอ้ธิบายรายละเอียดไวแ้ลว้ในกลุ่มขอ้มูลท่ี 16 รหัสโรค ICD10 ของผูบ้าดเจ็บท่ี ERตามตาราง 
4.96 

 
20) มิติด้านกลุ่มข้อมูลรหัส AIS90 ของผู้บาดเจ็บที ่Ward 

มิติด้านกลุ่มข้อมูลรหัส AIS90 ของผูบ้าดเจ็บท่ี Ward ประกอบด้วย 
ตารางมิติ จ านวน 1 ตาราง ท่ีดงัรูป 4.37 

 
รูป 4.37 ตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

 
(2) ตารางรหสั AIS90 

ตารางดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลรหัส 
AIS90 ทั้งหมดท่ีใชส้ าหรับจดัระดบัความรุนแรงของการบาดเจ็บในแต่ละส่วนของร่างกายให้กบั
ผูบ้าดเจบ็โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_ais90” ซ่ึงไดอ้ธิบายรายละเอียดไวแ้ลว้ในกลุ่มขอ้มูล
ท่ี 17รหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER ตามตาราง 4.97 

 
21) มิติด้านกลุ่มข้อมูลการตามแพทย์ที่ ER 

มิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการตามแพทยท่ี์ ER ประกอบดว้ยตารางขอ้เท็จจริง 
จ านวน 1 ตาราง และตารางมิติ จ  านวน 1 ตาราง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูป 4.38 

 
รูป 4.38 ความสมัพนัธ์กนัของตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการตามแพทยท่ี์ ER 

 
(2) ตารางภาควิชาของแพทยท่ี์ตามมาท าการรักษา 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลภาควิชา
ของแพทยท์ั้งหมดท่ีตามมาท าการรักษาผูบ้าดเจ็บท่ีนอนรักษาอยู่ใน Ward โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้น
ตารางช่ือ “d_calldoc” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.99 
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ตาราง 4.99 รายละเอียดตาราง d_calldoc 

ช่ือตาราง d_calldoc 
ค าอธิบาย ขอ้มูลภาควิชาของแพทยท่ี์ตามมาท าการรักษา 
คียห์ลกั calldoc_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
calldoc_id char 2 รหสัภาควิชาของแพทยท่ี์ตามมาท าการ

รักษา 
1 

calldoc_name nvarchar 50 ภาควิชาของแพทยท่ี์ตามมาท าการ
รักษา 

Trauma Surgery 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล calldoc_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1  แทน Trauma Surgery รหสั 2 แทน Neurosurgery 
รหสั 3 แทนPlasticsurgery รหสั4 แทนOrthopedicts 
รหสั5 แทนENT  รหสั6 แทนEye 
รหสั7 แทนUrosurgery  รหสั 8 แทน สูตินรีเวช 
รหสั9 แทนCVT  รหสั10 แทน กมุารเวชศาสตร์ 
รหสั11 แทนGeneral Med รหสั12 แทนCardio Med 
รหสั13 แทนPsychiatry  รหสั 14 แทน Med 
รหสั15 แทน ER physician รหสั 99 แทน กรอกขอ้มูลผดิ 

 
22) มิติด้านกลุ่มข้อมูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีให้ผู้บาดเจ็บที ่

Ward 
มิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีให้ผูบ้าดเจ็บท่ี 

Ward ประกอบดว้ยตารางมิติ จ านวน 1 ตาราง ดงัรูป 4.39 

 
รูป 4.39 ตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward 
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(1) ตารางการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี 
ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลการตรวจ

พิเศษและการตรวจทางรังสีโดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_rad” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 
4.100 

ตาราง 4.100 รายละเอียดตาราง d_rad 

ช่ือตาราง d_rad 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี 
คียห์ลกั rad_id 
คียน์อก  - 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

rad_id char 2 รหสัการตรวจพิเศษและการตรวจ
ทางรังสี 

1 

rad nvarchar 50 การตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี Chest X-Ray 
 

หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 
รหสั 1 แทน Chest X-Ray รหสั 2 แทน C-spine X-Ray 
รหสั 3 แทน Pelvis X-Ray รหสั 4 แทน Fast 
รหสั 5 แทน DPL  รหสั 6 แทน CT Brain 
รหสั 7 แทน CT C Spine รหสั 8 แทน CT Abdomen 
รหสั 9 แทน CT Chest  รหสั 10 แทน CT angiogram 
รหสั 11 แทน Angiogram  รหสั 12 แทน Retrograde Urethrogram 
รหสั 0 แทน ไม่ไดท้  า X-ray 
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23) มิติด้านกลุ่มข้อมูลการท าหัตถการให้ผู้บาดเจ็บที ่Ward 
มิติด้านกลุ่มขอ้มูลการท าหัตถการให้ผูบ้าดเจ็บท่ี Ward ประกอบด้วย 

ตารางมิติ จ านวน 1 ตาราง ดงัรูป 4.40 

 
รูป 4.40 ตารางในมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการท าหตัถการใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward 

 
(1) ตารางหตัถการท่ีท า 

ตารางดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติส าหรับเก็บขอ้มูลหัตถการ
ท่ีท าในผูบ้าดเจบ็โดยจดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “d_etc” ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 4.101 

ตาราง 4.101 รายละเอียดตาราง d_etc 

ช่ือตาราง d_etc 
ค าอธิบาย ขอ้มูลหตัถการท่ีท า 
คียห์ลกั etc_id 
คียน์อก  - 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
etc_id char 2 รหสัหตัถการท่ีท า 1 
etc_topic nvarchar 50 หวัขอ้หตัถการท่ีท า Definitive Airway Management 
etc nvarchar 30 หตัถการท่ีท า Orotracheal intubation 

 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล injury_onroad_cause_id แสดงไดด้งัน้ี 

รหสั 1 แทนOrotracheal intubation รหสั 2 แทนNasotracheal intubation 
รหสั 3 แทนCricothyroidotomy  รหสั 4 แทนTracheostomy 
รหสั 5 แทนO2 Supplement  รหสั 6 แทนVentilator 
รหสั 7 แทนICD   รหสั 8 แทนPeripheral IV 
รหสั 9 แทน Cut down   รหสั 10 แทนFemoral catheter 
รหสั 11 แทนCrystalloid   รหสั 12 แทนColloid 
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รหสั 13 แทนBlood   รหสั 14 แทนFFP 
รหสั 15 แทนPlatelet   รหสั 16 แทน Cervical Collar 
รหสั 17 แทน Pelvic wrapping   
รหสั 18 แทนExternal fixation of pelvis รหสั 19 แทนSkeletal traction 

 รหสั 20 แทน Cast(ใส่เฝือก)  รหสั 21 แทนCPR  
 รหสั 22 แทนER Thoracotomy  รหสั 23 แทน Endotracheal tube 
 รหสั 0 แทน ไม่ไดท้  าหตัถการ 
 
หมายเหตุ การเกบ็ขอ้มูล etc_topicแสดงไดด้งัน้ี 

1.Definitive Airway Management 2. Breathing 
3. Circulation    4. C-spine protection 
5. อ่ืนๆ     6.ไม่ไดท้  าหตัถการ 

 
4.3.2ตารางข้อเทจ็จริง (Fact Table) 

ตารางข้อเท็จจริงจะรวบรวมข้อมูลค่าท่ีต้องการวัด (Measure) และคีย์หลัก
(Primary Key :PK) ของตารางมิติหรือมุมมอง (Dimension Tables) เพื่อให้เกิดค่าใดค่าหน่ึงท่ีมี
ความหมายสามารถวดัได้ และบอกเล่าขอ้เท็จจริงอย่างหน่ึงอย่างใดได้ ซ่ึงในการพฒันาระบบ
คลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บของศูนยอุ์บติัเหตุ ฯ จากการออกแบบแบบจ าลองขอ้มูลเชิง
มิติ จ านวน 10 แบบจ าลอง ในหวัขอ้ 4.2.2 สามารถก าหนดตารางขอ้เทจ็จริงได ้10 ตาราง เพื่อเตรียม
ส าหรับการน าไปสร้างความสัมพนัธ์ด้วยการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online 
Analytic Process: OLAP) ในล าดบัต่อไปโดยจะกล่าวถึงการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ 
ในบทท่ี 5 ซ่ึงตารางขอ้เทจ็จริงทั้ง 10 ตารางประกอบดว้ย (ตาราง4.102) 
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ตาราง 4.102 ตารางขอ้เทจ็จริงทั้งหมดในระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ 

ล าดับที ่ ช่ือตาราง รายละเอยีด 
1 f_opd_vn ตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
2 f_ipd_vn  ตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
3 f_opd_icd10 ตารางขอ้เทจ็จริงรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
4 f_opd_ais90 ตารางขอ้เทจ็จริงรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
5 f_opd_cure ตารางขอ้เทจ็จริงการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
6 f_ipd_icd10 ตารางขอ้เทจ็จริงรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
7 f_ipd_ais90 ตารางขอ้เทจ็จริงรหสัAIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
8 f_calldoc ตารางขอ้เทจ็จริงการตามแพทยท่ี์ Ward 
9 f_ipd_rad_all ตารางขอ้เทจ็จริงการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีท่ีท าใหผู้บ้าดเจบ็

ท่ี Ward 
10 f _ipd_etc_all ตารางขอ้เทจ็จริงหตัถการท่ีท าใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward 

 
1) ตารางข้อเทจ็จริงข้อมูลทัว่ไปของผู้บาดเจ็บที ่ER 

ตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER มีมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลท่ี 1-11 
เป็นมิติหรือมุมมองให้กับค่าท่ีต้องการวดั โดยจัดเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “f_opd_vn” ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัตาราง 4.103 และมีความสัมพนัธ์ระหว่างตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติต่าง ๆ ดงัรูป 
4.41 

ตาราง 4.103 รายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริง f_opd_vn 

ช่ือตาราง f_opd_vn 
ค าอธิบาย ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก d_personal, d_place, d_send, d_cause, d_risk, d_opd_evaluate_diag, 

d_opd_profile, d_opd_outcome, d_opd_diag_profile 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 102360796 
d_personal int 4 คียห์ลกัของตารางขอ้มูลส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ 102360796 
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ตาราง 4.103 รายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริง f_opd_vn (ต่อ) 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
d_place int 4 คียห์ลกัของตารางสถานท่ีเกิดเหตุ 102360796 
d_send int 4 คียห์ลกัของตารางการน าส่ง

ผูบ้าดเจบ็ 
102360796 

d_cause int 4 คียห์ลกัของตารางสาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุ 

102360796 

d_risk int 4 คียห์ลกัของตารางความเส่ียงท่ี
ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

102360796 

d_opd_evaluate_diag int 4 คียห์ลกัของตารางการตรวจและ
วินิจฉยั 

102360796 

d_opd_profile int 4 คียห์ลกัของตารางสญัญาณชีพแรก
รับ 

102360796 

d_opd_outcome int 4 คียห์ลกัของตารางผลลพัธ์ทางการ
รักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

102360796 

d_opd_diag_profile int 4 คียห์ลกัของตารางค่าความรุนแรงท่ี 
ER 

102360796 

d_send int 4 คียห์ลกัของตารางการส่งตวัผูป่้วย 102360796 
d_arrive_date char 10 คียห์ลกัของตารางมิติวนัท่ีเขา้รับ

บริการ 
20100101 

d_arrive_time_period char 1 คียห์ลกัของตารางมิติเวรท่ีเขา้รับ
บริการ 

1 
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รูป 4.41 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER และตารางมิติ 

 
2) ตารางข้อเทจ็จริงข้อมูลทัว่ไปของผู้บาดเจ็บที่ Ward 

ตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward มีมิติดา้นกลุ่มขอ้มูลท่ี 5-
15 เป็นมิติหรือมุมมองให้กับค่าท่ีตอ้งการวดั โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “f_ipd_vn” ซ่ึงมี
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รายละเอียดดงัตาราง 4.104 และมีความสัมพนัธ์ระหว่างตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติต่าง ๆ ดงัรูป 
4.42 

ตาราง 4.104 รายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริง f_ipd_vn 

ช่ือตาราง f_ipd_vn 
ค าอธิบาย ขอ้มูลจ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ีWard 
คียห์ลกั vn 
คียน์อก d_personal, d_place, d_send, d_cause, d_risk, d_ipd_profile, 

d_ipd_diag_profile, d_ipd_outcome, d_ipd_injury 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

vn int 4 รหสัผูป่้วยนอก 101541834 
xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 497245 
d_personal int 4 คียห์ลกัของตารางขอ้มูลส่วนตวัผูบ้าดเจบ็ 101541834 
d_place int 4 คียห์ลกัของตารางสถานท่ีเกิดเหตุ 101541834 
d_send int 4 คียห์ลกัของตารางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ 101541834 
d_cause int 4 คียห์ลกัของตารางสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 101541834 
d_risk int 4 คียห์ลกัของตารางความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด

อุบติัเหต ุ
101541834 

d_ipd_profile int 4 คียห์ลกัของตารางการประเมินระบบ
ประสาท 

101541834 

d_ipd_diag_profile int 4 คียห์ลกัของตารางความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

101541834 

d_ipd_outcome int 4 คียห์ลกัของตารางผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี 
Ward 

101541834 

d_ipd_injury int 4 คียห์ลกัของตารางลกัษณะการบาดเจบ็ 101541834 
d_arrive_date char 10 คียห์ลกัของตารางวนัท่ีเขา้รับบริการ 20100101 
d_arrive_time_ 
period 

char 1 คียห์ลกัของตารางเวรท่ีเขา้รับบริการ 1 
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รูป 4.42 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward และตารางมิติ 
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3) ตารางข้อเทจ็จริงรหัสโรค ICD10 ของผู้บาดเจ็บที ่ER 
ตารางขอ้เท็จจริงรหัสโรค ICD10 ของผูบ้าดเจ็บท่ี ER มีกลุ่มขอ้มูลท่ี 1-11 

และ 16 เป็นมิติหรือมุมมองให้กบัค่าท่ีตอ้งการวดั โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “f_opd_icd10” 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตาราง 4.105 และมีความสัมพนัธ์ระหว่างตารางขอ้เท็จจริงและตารางมิติต่าง ๆ 
ดงัรูป 4.43 

ตาราง 4.105 รายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริง f_opd_icd10 

ช่ือตาราง f_opd_icd10 
ค าอธิบาย ขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี ER 
คียห์ลกั f_opd_icd10_id 
คียน์อก vn, icd10_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
f_opd_icd10_id int 4 รหสัขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ 1 
vn int 4 คียห์ลกัของตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูลทัว่ไป

ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
101541834 

xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 497245 
icd10_code char 5 คียห์ลกัของตารางรหสัโรค ICD10 Z8921 
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รูป 4.43 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER และตารางมิติ 
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4) ตารางข้อเทจ็จริงรหัส AIS90 ของผู้บาดเจ็บที ่ER 
ตารางขอ้เทจ็จริงรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER มีกลุ่มขอ้มูลท่ี 1-11 และ 17 

เป็นมิติหรือมุมมองให้กบัค่าท่ีตอ้งการวดั โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “f_opd_ais90” ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัตาราง 4.106 และมีความสัมพนัธ์ระหว่างตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติต่าง ๆ ดงัรูป 
4.44 

ตาราง 4.106รายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริง f_opd_ais90 

ช่ือตาราง f_opd_ais90 
ค าอธิบาย ขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี ER 
คียห์ลกั f_opd_ais90_id 
คียน์อก vn, ais90_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
f_opd_ais90_id int 4 รหสัขอ้มูลรหสั AIS90 ของ

ผูบ้าดเจบ็ 
1 

vn int 4 คียห์ลกัของตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูล
ทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

101541834 

xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 497245 
ais90_code char 8 คียห์ลกัของตารางรหสั AIS90 810402.1 
ais90_name nvarchar 255 ค าอธิบายรหสั AIS90 skin lower 
ais90_bcr char 1 ค่า Body cavity region 8 
ais90_bcr_2 char 1 ค่า Body cavity region  2 5 
ais90_ss char 1 ค่าความรุนแรงการบาดเจบ็ 1 
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รูป 4.44 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER และตารางมิติ 
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5) ตารางข้อเทจ็จริงการรักษาผู้บาดเจ็บที ่ER 
ตารางขอ้เทจ็จริงการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER มีกลุ่มขอ้มูลท่ี 1-11 และ 18 เป็นมิติ

หรือมุมมองให้กบัค่าท่ีตอ้งการวดั โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “f_opd_cure” ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัตาราง4.107และมีความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติต่าง ๆ ดงัรูป 4.45 

ตาราง 4.107 รายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริง f_opd_cure 

ช่ือตาราง f_opd_cure 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการรักษาของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี ER 
คียห์ลกั f_opd_cure_id 
คียน์อก vn, cure_id 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 

f_opd_cure int 4 รหสัขอ้มูลการรักษาของผูบ้าดเจบ็ 1 
vn int 4 คียห์ลกัของตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูล

ทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
102360796 

cure_id char 2 คียห์ลกัของตารางการรักษา 12 
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รูป 4.45 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER และตารางมิติ 
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6) ตารางข้อเทจ็จริงรหัสโรค ICD10 ของผู้บาดเจ็บที ่Ward 
ตารางขอ้เทจ็จริงรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward มีกลุ่มขอ้มูลท่ี 5-15 

และ 19 เป็นมิติหรือมุมมองให้กบัค่าท่ีตอ้งการวดั โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “f_ipd_icd10” 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตาราง 4.108 และมีความสัมพนัธ์ระหว่างตารางขอ้เท็จจริงและตารางมิติต่าง ๆ 
ดงัรูป 4.46 

ตาราง 4.108 รายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริง f_ipd_icd10 

ช่ือตาราง f_ipd_icd10 
ค าอธิบาย ขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี Ward 
คียห์ลกั f_ipd_icd10_id 
คียน์อก vn, icd10_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
f_ipd_icd10_id int 4 รหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 1 
vn int 4 คียห์ลกัของตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูล

ทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
101541834 

xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 497245 
icd10_code char 5 คียห์ลกัของตารางรหสัโรค ICD10 S010 
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รูป 4.46 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward  

และตารางมิติ 
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7) ตารางขอ้เทจ็จริงรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
ตารางขอ้เทจ็จริงรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward มีกลุ่มขอ้มูลท่ี 5-15 และ 

20 เป็นมิติหรือมุมมองให้กบัค่าท่ีตอ้งการวดั โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “f_ipd_ais90” ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัตาราง 4.109 และมีความสัมพนัธ์ระหว่างตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติต่าง ๆ ดงัรูป 
4.47 

ตาราง 4.109 รายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริง f_ipd_ais90 

ช่ือตาราง f_ipd_ais90 
ค าอธิบาย ขอ้มูลรหสัโรค AIS90 ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย ท่ี Ward 
คียห์ลกั f_ipd_ais90_id 
คียน์อก vn, ais90_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
f_ipd_ais90_id int 4 รหสัโรค AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี 

Ward 
1 

vn int 4 คียห์ลกัของตารางขอ้เทจ็จริง
ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี 
Ward 

101541834 

xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 497245 
ais90_code char 8 คียห์ลกัของตารางรหสั AIS90 110602.1 
ais90_name nvarchar 255 ช่ือรหสัโรค AIS90 Scalp  :  laceration  :  

Minor, superficial 
ais90_bcr char 1 ค่า Body cavity region 1 
ais90_bcr_2 char 1 ค่า Body cavity region  2 1 
ais90_ss char 1 ค่าความรุนแรงการบาดเจบ็ 1 
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รูป 4.47 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward และตารางมิติ 
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8) ตารางขอ้เทจ็จริงการตามแพทยท่ี์ Ward 
ตารางขอ้เท็จจริงการตามแพทยท่ี์ Ward มีกลุ่มขอ้มูลท่ี 5-15 และ 21 เป็นมิติ

หรือมุมมองให้กับค่าท่ีต้องการวัด โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในตารางช่ือ “f_ipd_calldoc” ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัตาราง4.110และมีความสัมพนัธ์ระหว่างตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติต่าง ๆ ดงัรูป 
4.48 

ตาราง 4.110 รายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริง f_ipd_calldoc 

ช่ือตาราง f_ipd_calldoc 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการตามแพทยม์าท าการรักษาผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี Ward 
คียห์ลกั f_ipd_calldoc_id 
คียน์อก vn, calldoc_id 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
f_ipd_calldoc_id int 4 รหสัขอ้มูลการตามแพทย ์ 1 
vn int 4 คียห์ลกัของตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูล

ทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
102360798 

xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535157 
time_until smallint 2 ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง ER จนมีการ

ตามแพทย ์
-25 

time_until_for 
_cal 

smallint 2 ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง ER จนมีการ
ตามแพทย ์(เฉพาะเวลาท่ีมีค่าถูกตอ้ง) 

0 

count_time_until tinyint 1 จ านวนของขอ้มูลระยะเวลาตั้งแต่
มาถึง ER จนมีการตามแพทย ์(เฉพาะ
เวลาท่ีมีค่าถูกตอ้ง) 

0 

time_total smallint 2 ระยะเวลาท่ีตาม 15 
time_total_for 
_cal 

smallint 2 ระยะเวลาท่ีตาม (เฉพาะเวลาท่ีมีค่า
ถูกตอ้ง) 

15 

count_ time 
_total 

tinyint 1 จ านวนของขอ้มูลระยะเวลาท่ีตาม 
(เฉพาะเวลาท่ีมีค่าถูกตอ้ง) 

1 

calldoc_id char 2 คียห์ลกัของตารางภาควิชาของแพทย์
ท่ีตามมาท าการรักษา 

2 
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รูป 4.48 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงการตามแพทยท่ี์ Ward และตารางมิติ 
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9) ตารางขอ้เทจ็จริงการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward 
ตารางขอ้เทจ็จริงการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีใหผู้บ้าดเจ็บท่ี Ward มี

กลุ่มขอ้มูลท่ี 5-15 และ 22 เป็นมิติหรือมุมมองให้กบัค่าท่ีตอ้งการวดั โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตาราง
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตาราง 4.111และมีความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติต่าง ๆ ดงั
รูป 4.49 

ตาราง 4.111รายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริง f_ipd_rad_all 

ช่ือตาราง f_ipd_rad_all 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward 
คียห์ลกั f_ipd_rad_id 
คียน์อก vn, rad_id 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
f_ipd_rad_id int 4 รหสัขอ้มูลการตรวจพิเศษและการ

ตรวจทางรังสีท่ีท า 
63 

vn int 4 คียห์ลกัของตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูล
ทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

102373274 

xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535794 
rad_where nvarchar 50 สถานท่ีท าการตรวจพิเศษและการ

ตรวจทางรังสี 
ท าท่ีน่ี 

rad_id char 2 คียห์ลกัของตารางการตรวจพิเศษ
และการตรวจทางรังสี 

8 

time_until smallint 2 ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง ER จนท าการ
ตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี 

126 

time_until_for_cal smallint 2 ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง ER จนท าการ
ตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี
(เฉพาะเวลาท่ีมีค่าถูกตอ้ง) 

126 
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รูป 4.49 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี 

Ward และตารางมิติ 
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10) ตารางขอ้เทจ็จริงการท าหตัถการใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward 
ตารางขอ้เทจ็จริงการท าหตัถการใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward มีกลุ่มขอ้มูลท่ี 5-15 และ 

23 เป็นมิติหรือมุมมองใหก้บัค่าท่ีตอ้งการวดั โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นตารางช่ือ “f_ipd_etc_all” ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัตาราง4.112และมีความสัมพนัธ์ระหว่างตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติต่าง ๆ ดงัรูป 
4.50 

ตาราง 4.112รายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริง f_ipd_etc_all 

ช่ือตาราง f_ipd_etc_all 
ค าอธิบาย ขอ้มูลหตัถการท่ีท าในผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี Ward 
คียห์ลกั f_ipd_etc_id 
คียน์อก vn, etc_id 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
f_ipd_etc_id int 4 รหสัขอ้มูลหตัถการท่ีท า 5 
vn int 4 คียห์ลกัของตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูล

ทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
102360800 

xn int 4 รหสัผูป่้วยใน 535156 
etc_where nvarchar 50 ท าหตัถการจากท่ีไหน ท าท่ีน่ี 
etc_num tinyint 1 จ านวนคร้ังท่ีท าหตัการน้ี 1 
etc_id char 2 คียห์ลกัของตารางการท าหตัถการ 8 
etc_cc_unit tinyint 1 ปริมาณเลือดท่ีใช ้ 8 
time_until smallint 2 ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่มาถึง ER จน

ท าหตัถการ 
0 

time_until_for 
_cal 

smallint 2 ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่มาถึง ER จน
ท าหตัถการ (เฉพาะเวลาท่ีมีค่าถูกตอ้ง) 

73 

count_ time 
_until 

tinyint 1 จ านวนคร้ังของเวลาตั้งแต่มาถึง ER จน
ท าหตัถการ (เฉพาะเวลาท่ีมีค่าถูกตอ้ง) 

73 

time_total smallint 2 ระยะเวลาทั้งหมดในการท าหตัถการ 1 
time_total_for 
_cal 

smallint 2 ระยะเวลาทั้งหมดในการท าหตัถการ
(เฉพาะเวลาท่ีมีค่าถูกตอ้ง) 

0 
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รูป 4.50 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงหตัถการท่ีท าใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward และตารางมิติ 
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4.4 การออกแบบหน้าจอแสดงผล 
 การออกแบบส่วนน าเสนอขอ้มูล (Output Design) และขอ้มูลน าเขา้ (Input Design) ของ
ระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ของศูนยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู ้
ศึกษาท าตามขอบเขตของขอ้มูลและความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ ดงัน้ี 
 
 4.4.1 หนา้จอหลกัของระบบ 

หนา้จอหลกัของระบบประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ส่วน ดงัรูป 4.51 ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แสดงโลโกแ้ละช่ือระบบ 
ส่วนท่ี 2 แสดงเมนูการใชง้าน 
ส่วนท่ี 3 แสดงขอ้มูลตามเมนูท่ีท าการเลือก 

 
ส่วนท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.51 แสดงโครงสร้างของหนา้จอหลกัของระบบ 
  

4.4.2หนา้จอโอนขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูลของระบบ 
หน้าจอน้ีส าหรับผูดู้แลระบบใชใ้นการโอนขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล เพื่อปรับปรุง

และเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลให้เรียบร้อยก่อนจะน าไปเขา้สู่คลงัขอ้มูล ซ่ึงการโอนขอ้มูลจะแบ่ง
ขอ้มูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ขอ้มูลผูป่้วยนอก ขอ้มูลผูป่้วยใน และขอ้มูลมิติ 
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1) หนา้จอโอนขอ้มูลผูป่้วยนอกประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ดงัรูป 4.52 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แสดงโลโกแ้ละช่ือระบบ 
ส่วนท่ี 2 แสดงเมนูการใชง้านท่ีผูใ้ชแ้ต่ละคนมีสิทธิ 
ส่วนท่ี 3 แสดงขอ้มูลเมนูยอ่ยส าหรับเลือกประเภทของขอ้มูล เง่ือนไขการเพิ่ม

และลบขอ้มูล และรายการตารางขอ้มูลผูบ้าดเจบ็ท่ีเป็นผูป่้วยนอกท่ีสามารถโอนขอ้มูลได ้
 

ส่วนท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 
ส่วนท่ี 3 

 
 

รูป 4.52 แสดงโครงสร้างของหนา้จอโอนขอ้มูลผูป่้วยนอก 
 

2) หนา้จอโอนขอ้มูลผูป่้วยในประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ดงัรูป 4.53 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แสดงโลโกแ้ละช่ือระบบ 
ส่วนท่ี 2 แสดงเมนูการใชง้านท่ีผูใ้ชแ้ต่ละคนมีสิทธิ 
ส่วนท่ี 3 แสดงขอ้มูลเมนูยอ่ยส าหรับเลือกประเภทของขอ้มูล เง่ือนไขการเพิ่ม

และลบขอ้มูล และรายการตารางขอ้มูลผูบ้าดเจบ็ท่ีเป็นผูป่้วยในท่ีสามารถโอนขอ้มูลได ้
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ส่วนท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 
ส่วนท่ี 3 

 
 

รูป 4.53 แสดงโครงสร้างของหนา้จอโอนขอ้มูลผูป่้วยใน 
 

3) หนา้จอโอนขอ้มูลมิติประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ดงัรูป 4.54 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แสดงโลโกแ้ละช่ือระบบ 
ส่วนท่ี 2 แสดงเมนูการใชง้านท่ีผูใ้ชแ้ต่ละคนมีสิทธิ 
ส่วนท่ี 3 แสดงขอ้มูลเมนูยอ่ยส าหรับเลือกประเภทของขอ้มูล เง่ือนไขการเพิ่ม

และลบขอ้มูล และรายการตารางขอ้มูลผูบ้าดเจบ็ท่ีเป็นผูป่้วยในท่ีสามารถโอนขอ้มูลได ้
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ส่วนท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 
ส่วนท่ี 3 

 
 

รูป 4.54 แสดงโครงสร้างของหนา้จอโอนขอ้มูลมิติ 
 

4.4.3 หนา้จอแสดงรายการรายงาน 
หนา้จอแสดงรายการรายงานประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ดงัรูป 4.55 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แสดงโลโกแ้ละช่ือระบบ 
ส่วนท่ี 2 แสดงเมนูการใชง้านท่ีผูใ้ชแ้ต่ละคนมีสิทธิ 
ส่วนท่ี 3 แสดงขอ้มูลเมนูยอ่ยส าหรับเลือกประเภทของขอ้มูล เง่ือนไขการเพิ่ม

และลบขอ้มูล และรายการตารางขอ้มูลผูบ้าดเจบ็ท่ีเป็นผูป่้วยในท่ีสามารถโอนขอ้มูลได ้
 

ส่วนท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 
ส่วนท่ี 3 

 

รูป 4.55 แสดงโครงสร้างของหนา้จอหนา้จอแสดงรายการรายงาน 
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4.4.4หนา้จอแสดงรายงาน 
หนา้จอแสดงรายงานประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ดงัรูป 4.56ส่วนดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แสดงโลโกแ้ละช่ือระบบ 
  ส่วนท่ี 2 แสดงเมนูการใชง้านท่ีผูใ้ชแ้ต่ละคนมีสิทธิ 
  ส่วนท่ี 3 แสดงขอ้มูลเมนูยอ่ยส าหรับเลือกประเภทของขอ้มูล เง่ือนไขการเพิ่มและ
ลบขอ้มูล และรายการตารางขอ้มูลผูบ้าดเจบ็ท่ีเป็นผูป่้วยในท่ีสามารถโอนขอ้มูลได ้

 
ส่วนท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 
ส่วนท่ี 3 

 
 
 
 
 
 

รูป 4.56 แสดงโครงสร้างของหนา้จอหนา้จอแสดงรายงาน 
 
 
 
 


