
บทที่ 5 

การพฒันาโปรแกรม 

 

 จากการออกแบบระบบสามารถแบ่งขั้นตอนการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษา

ผูบ้าดเจบ็ของศูนยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได ้2 ขั้นตอน (รูป 5.1) คือ การโอน

ขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล ท่ีประกอบด้วย การดึง ปรับปรุง และโอนขอ้มูลเข้าสู่ท่ีพกัขอ้มูล (Data 

Staging Area) และการดึง และโอนขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล และการน าเสนอรายงานสารสนเทศ ท่ี

ประกอบด้วยการสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบลูกบาศก์วิเคราะห์เชิงมิติ การ

น าเสนอขอ้มูลรายงานสารสนเทศผา่น Microsoft Excel และ การน าเสนอขอ้มูลรายงานสารสนเทศ

ผา่นเวบ็ 

 

 
รูป 5.1 ขั้นตอนการพฒันาระบบคลงัขอ้มูล
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5.1 การโอนข้อมูลเข้าสู่คลงัข้อมูล 

การโอนขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลประกอบดว้ย 2 กระบวนการ (ดงัรูป 5.2) คือ 

5.1.1 กระบวนการน าขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล (Data Staging Area) เป็นกระบวนการ

ดึง ปรับปรุง ตรวจสอบและโอนขอ้มูลจากตน้ทางเพื่อเคล่ือนยา้ยขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล หรือ

เรียกวา่ “กระบวนการ Extract-Transform-Load (ETL)” 

5.1.2 กระบวนการน าขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล เป็นกระบวนการดึง และโอนขอ้มูลจาก

พื้นท่ีพกัขอ้มูล เพื่อเคล่ือนยา้ยขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล แต่ขอ้มูลบางอย่างสามารถเคล่ือนยา้ยจาก

ฐานขอ้มูลตน้ทางเพื่อเขา้สู่คลงัขอ้มูล (EL) โดยตรงเน่ืองจากไม่ตอ้งท าการปรับปรุงขอ้มูลเรียก

กระบวนการน้ีวา่ “กระบวนการ Extract -Load (EL)” 

 

 
รูป 5.2 กระบวนการเคล่ือนยา้ยขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ 

 

5.1.1 กระบวนการน าข้อมูลเข้าสู่พืน้ทีพ่กัข้อมูล 

กระบวนการน าขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล ของระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษา

ผูบ้าดเจ็บของศูนยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบว่าแหล่งขอ้มูลตน้ทางส่วนใหญ่

อยู่ในฐานข้อมูลปัจจุบันของศูนย์อุบัติเหตุ ฯ ซ่ึงเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 

(MySQL) ผูศึ้กษาจึงเลือกสร้างฐานขอ้มูลในพื้นท่ีพกัขอ้มูล ดว้ยระบบจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิว

แอล แต่ออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลใหเ้หมือนคลงัขอ้มูลเพื่อปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพของ

ขอ้มูลก่อนน าขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล กล่าวคือท าใหข้อ้มูลในคลงัขอ้มูลมีคุณสมบติัดงัน้ี  
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- มีความถูกตอ้งของขอ้มูล (Data Correctness) เช่น วนัท่ีเขา้รับบริการตอ้งเป็น

วนัท่ีท่ีมีอยูจ่ริงและตอ้งมีค่าเสมอ เวลาท่ีใชใ้นการท าหตัถการท่ีท ามีค่าเป็นจ านวนนบั เป็นตน้ 

- มีความสอดคลอ้งของขอ้มูล (Data Consistency) เช่น รหสัโรค ICD10 ท่ีได้

ระบุให้กบัผูบ้าดเจ็บตอ้งเป็นรหัสโรคท่ีมีอยู่จริงในระบบ รหัสหัตการท่ีท าให้ผูบ้าดเจ็บตอ้งเป็น

รหัสท่ีมีอยู่จริงในระบบและขอ้มูลจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลตวัอ่ืนๆตามท่ีออกแบบไวใ้น

แบบจ าลองขอ้มูล เป็นตน้ 

- มีความบริสุทธ์ิสะอาดของขอ้มูล (Data Cleanliness) เช่น ช่ือโรงพยาบาลตน้

ทางท่ีส่งต่อผูป่้วยมาแต่ไม่เคยมีช่ืออยู่ในระบบ บางคร้ังการพิมพช่ื์ออาจเกิดความผิดพลาดไดง่้าย 

และตรวจสอบไดย้ากผูศึ้กษาจึงเลือกใชว้ิธีการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูลว่าเป็นรายช่ือท่ี

เคยมีในระบบหรือไม่แทน 

ตาราง 5.1 แสดงโมดูลหลกัในระบบ 

ล าดับที ่ ช่ือโมดูล ลกัษณะการท างาน 
 ไฟล์หลกัส าหรับการแสดงผลหน้าจอหลกั 
1 index.php หนา้หลกัของเวบ็ 
2 main_menu.php แสดงเมนูหลกั 
3 main_menu_insert.php แสดงเมนูหลกัส าหรับโอนขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกั

ขอ้มูล 
4 core.php การเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล 
5 gen_func.php ฟังกช์ัน่ท่ีใชใ้นการดึงโอนขอ้มูล 

 ไฟล์ส าหรับจัดการรายงาน 
6 form_add_report.php ฟอร์มส าหรับเพิ่มรายงาน 
7 form_add_report_authority.php ฟอร์มส าหรับเพิ่มสิทธ์ิผูใ้ชง้านรายงาน 
8 form_edit_report.php ฟอร์มส าหรับแกไ้ขรายงาน 
9 list_report.php แสดงรายการรายงานทั้งหมด 
10 list_report_authority.php แสดงรายการสิทธ์ิผูใ้ชง้านรายงาน 
11 report.php แสดงรายงานตามสิทธ์ิของแต่ละผูใ้ช ้
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ตาราง 5.1 แสดงโมดูลหลกัในระบบ (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือโมดูล ลกัษณะการท างาน 
 ไฟล์ส าหรับการโอนข้อมูลเข้าสู่พืน้ทีพ่กัข้อมูล 

12 menu_insert_opd.php แสดงเมนูการเพิ่มขอ้มูลตารางของผูบ้าดเจบ็ท่ี 
ER 

13 insert_d_personal_main เพิ่มขอ้มูลขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย
ในตาราง d_personal_main 

14 insert_d_place_main.php เพิ่มขอ้มูลสถานท่ีเกิดเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย
ในตาราง d_place_main 

15 insert_cause_main.php เพิ่มขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจบ็
แต่ละรายในตาราง d_cause_main 

16 insert_d_risk_main.php เพิ่มข้อมูลตารางข้อเท็จจริงพฤติกรรมเส่ียงท่ี

ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในตาราง d_risk_main 

17 insert_d_risk_type.php เพิ่มข้อมูลพฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิด

อุบัติ เห ตุของผู ้ป่ วยแ ต่ละรายดัง น้ี  ต าราง 

d_risk_alcตารางd_risk_beltsตาราง d_risk_caps

ตาราง d_risk_drug และตาราง d_risk_tel 

18 insert_d_send_main.php เพิ่มขอ้มูลการน าส่งผูบ้าดเจ็บแต่ละรายในตาราง 

d_send_main 

19 insert_d_o_profile.php เพิ่มข้อมูลการประเมินสัญญาณชีพแรกรับใน

ตาราง d_opd_profile 

20 insert_o_evaluate_diag เพิ่มขอ้มูลการตรวจและวินิจฉัยผูบ้าดเจ็บแต่ละ

รายท่ี ER ในตาราง d_opd_evaluate 

21 insert_d_o_outcome.php เพิ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจ็บแต่

ละรายท่ี ER ในตาราง d_opd_outcome 
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ตาราง 5.1 แสดงโมดูลหลกัในระบบ (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือโมดูล ลกัษณะการท างาน 
22 insert_d_o_diag_profile.php เพิ่ มข้อ มูลความรุนแรงของการบาดเจ็บของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี ER ในตาราง d_opd_diag_profile 

23 insert_f_o_vn เพิ่มขอ้มูลรหสัผูป่้วยนอกส าหรับเช่ือมต่อกบั
ตารางขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายไดแ้ก่ 
ตาราง d_personal_main ตาราง d_place_main 
ตารางd_cause_main ตาราง d_risk_main ตาราง
d_send_main ตาราง d_evaluate_diag ตาราง
d_opd_profile ตาราง d_opd_outcome ตาราง
d_opd_diag_profile ตาราง d_arrive_date และ
ตาราง d_arrive_time_peroid 

24 insert_f_calldoc.php เพิ่มขอ้มูลระยะเวลาการตามแพทยใ์นตาราง 
f_calldoc 

25 insert_f_o_time_total.php เพิ่มขอ้มูลระยะเวลาท่ีใชใ้นการเขา้รับการรักษาท่ี 
ER ในตาราง f_opd_time_total 

26 insert_f_opd_cure.php เพิ่มขอ้มูลการรักษาของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี ER ใน
ตาราง f_calldoc 

27 insert_f_opd_icd10.php เพิ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย
ท่ี ER ในตาราง f_opd_icd10 

28 insert_f_opd_ais90.php เพิ่มขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี ER 
ในตาราง f_opd_ais90 

29 delete_table.php ลบขอ้มูลผูป่้วยนอกทั้งหมดในตารางตามช่ือตาราง 
30 delete_table_by_month.php ลบขอ้มูลผูป่้วยนอกในตารางตามช่ือตารางและช่วง

วนัท่ี 
31 menu_insert_ipd.php แสดงเมนูการเพิ่มขอ้มูลตารางของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
32 insert_d_i_profile.php เพิ่มขอ้มูลการประเมินระบบประสาทของผูบ้าดเจบ็

แต่ละรายท่ี Ward ในตาราง f_ipd_profile 
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ตาราง 5.1 แสดงโมดูลหลกัในระบบ (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือโมดูล ลกัษณะการท างาน 
33 insert_d_i_injury.php เพิ่มขอ้มูลลกัษณะการบาดเจบ็แบบต่าง ๆ ของ

ผูบ้าดเจบ็แต่ละราย ไดแ้ก่ ตาราง 
d_inj_blunt_abdo ตาราง d_inj_blunt_chest
ตาราง d_inj_closed ตาราง d_inj_c_spire ตาราง 
d_inj_head ตาราง d_inj_mul ตาราง d_inj_open
ตาราง d_inj_pene_abdo ตาราง 
d_inj_pene_chest และตาราง d_inj_peri_vas 

34 insert_d_inj_type.php เพิ่มขอ้มูลลกัษณะการบาดเจบ็ของผูบ้าดเจบ็แต่
ละรายไดแ้ก่ตาราง d_inj_blunt_abdo ตาราง 
d_inj_blunt_chest ตาราง d_inj_closed ตาราง 
d_inj_c_spire ตาราง d_inj_head ตาราง 
d_inj_mul ตาราง d_inj_open ตาราง 
d_inj_pene_abdo ตาราง d_inj_pene_chest และ
ตาราง d_inj_peri_vas 

35 insert_d_i_outcome.php เพิ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจบ็แต่
ละรายท่ี Ward ในตาราง d_ipd_outcome 

36 insert_d_i_diag_profile.php เพิ่มขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจบ็ของ
ผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward ในตาราง d_ipd_diag_profile 

37 insert_f_ipd_etc_all.php เพิ่มขอ้มูลหตัถการท่ีท าในผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี 
Wardใ นตาราง f_ipd_etc_all 

38 insert_f_ipd_rad_all.php เพิ่มขอ้มูลการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีท่ี
ท าในผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี Ward ในตาราง 
f_ipd_rad_all 

39 insert_f_ipd_icd10.php เพิ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็แต่ละ
รายท่ี Ward ในตาราง f_ipd_icd10 

40 insert_f_ipd_ais90.php เพิ่มขอ้มูลรหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็แต่ละรายท่ี 
Ward ในตาราง f_ipd_ais90 
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ตาราง 5.1 แสดงโมดูลหลกัในระบบ (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือโมดูล ลกัษณะการท างาน 
41 insert_f_ipd_vn.php เพิ่มขอ้มูลรหสัผูป่้วยนอกส าหรับเช่ือมต่อ

กบัตารางขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็แต่ละ
รายไดแ้ก่ ตาราง d_persoanl_main ตาราง 
d_place_main ตาราง d_send_main ตาราง 
d_cause_main ตาราง d_risk_main ตาราง 
d_ipd_profile ตาราง d_ipd_diag_profile
ตาราง d_ipd_outcome และตาราง 
d_ipd_injury 

42 delete_table_ipd.php ลบขอ้มูลผูป่้วยในทั้งหมดในตารางตามช่ือ
ตาราง 

43 delete_table_by_month_ipd.php ลบขอ้มูลผูป่้วยในในตารางตามช่ือตาราง
และช่วงวนัท่ี 

44 menu_insert_dim.php แสดงเมนูการเพิ่มขอ้มูลตารางมิติ 
45 insert_d_injury_cause.php เพิ่มขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุในตาราง 

d_injury_cause 
46 insert_d_diag_profile_iss.php เพิม่ขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า 

ISSในตาราง d_diag_profile_iss 
47 insert_d_diag_profile_rst.php เพิม่ขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า 

Weighted-RSTในตาราง d_diag_profile_rst 
48 insert_d_diag_profile_triss.php เพิม่ขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า 

TRISSในตาราง d_diag_profile_triss 
49 insert_d_diag_profile_un_rst.php เพิม่ขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจบ็ค่า 

Unweighted-RSTในตาราง 
d_diag_profile_un_rst 

50 insert_d_personal_age.php เพิ่มขอ้มูลอายขุองผูบ้าดเจบ็ในตาราง 
d_personal_age 
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ตาราง 5.1 แสดงโมดูลหลกัในระบบ (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือโมดูล ลกัษณะการท างาน 
51 insert_d_profile_gcs.php เพิ่มขอ้มูลค่า GCS (Glasgow coma score) 

แรกรับท่ี ERในตาราง d_profile_gcs 
52 insert_d_profile_sbp.php เพิ่มขอ้มูลค่า SBP (Systolic Blood 

pressure) แรกรับท่ี ER ในตาราง
d_profile_sbp 

53 insert_d_profile_province_group.php เพิ่มขอ้มูลจงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุในตาราง 
d_profile_province_group 

54 insert_icd10.php เพิ่มขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ในตาราง  
d_ icd10 

 

กระบวนการน าขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูลนั้นพฒันาดว้ยภาษาโปรแกรมพีเอชพี 

(PHP) ท่ีประกอบดว้ย 2 กระบวนการ คือกระบวนการเพิ่ม และกระบวนการลบขอ้มูลในพื้นท่ีพกั

ขอ้มูลโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

1) กระบวนการเพิ่มขอ้มูลในพื้นท่ีพกัขอ้มูล 

เป็นกระบวนการเพิ่มขอ้มูลใหม่เขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูลโดยจะดึงขอ้มูลงาน

ด้านการรักษาผูบ้าดเจ็บทีละเดือนตามวนัท่ีผูบ้าดเจ็บเขา้มารับบริการการรักษาท่ีศูนยอุ์บติัเหตุ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มาท าการปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบตามท่ีออกแบบไวแ้ละ

ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนการเพิ่มขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล 

การออกแบบโปรแกรมดว้ยอลักอริทึมส าหรับกระบวนการเพิ่มขอ้มูล

ใหม่เขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูลมีขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) รับค่า “ปี-เดือน-วนั” ของขอ้มูลล่าสุดท่ีท าการโอนไปยงัปลายทาง

แลว้ เกบ็ใส่ตวัแปร $last_data 
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(2) ก าหนดค่า ช่ือรายการท่ีท าการโอนขอ้มูล ($service_nm)ช่ือตาราง

ปลายทาง($dest_tbl)และจ านวนแถวของขอ้มูลท่ีโอนไปยงัปลายทาง ($i) 

(3) หาค่าเดือน ($date_m) และปี ($date_y) ท่ีจะใช้เป็นเง่ือนไขใน

การดึงขอ้มูลส าหรับโอนขอ้มูลเขา้สู่ตารางปลายทางคร้ังต่อไป ดว้ยฟังกช์ัน่ getNextDataDate() 

(4) ดึงขอ้มูลของผูบ้าดเจ็บ ดว้ย SQLค าสั่ง SELECTจากตารางตน้

ทาง ด้วยเง่ือนไขท่ีว่าตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีวนัท่ีเขา้รับบริการตรงกับ$date_yและ $date_mรวมถึง

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามแต่ละตาราง 

(5) น าขอ้มูลท่ีดึงไดแ้ต่ละตวัมาวนเกบ็ในตวัแปร 

(6) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีท าการดึงมาดงัน้ี  

- ตรวจสอบการมีค่าของขอ้มูล หากไม่มีค่าให้แทนค่าเดิมดว้ย

รหสัท่ีมีค่าแทน “ไม่ไดก้รอกขอ้มูล”  

- ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบข้อมูลด้วย Regular 

Expression ในฟังกช์ัน่ chkRegExp() เช่น ขอ้มูลเพศ มีค่าท่ีสอดคลอ้งคือ 1 และ 2 เท่านั้น เป็นตน้ 

หากไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขใหแ้ทนค่าเดิมดว้ย รหสัท่ีมีค่าแทน “กรอกขอ้มูลผดิ”  

- ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูลดว้ย SQL เพื่อตรวจสอบ

ว่ามีค่าขอ้มูลดังกล่าวอยู่จริงในระบบฐานขอ้มูลหรือไม่ซ่ึงการตรวจสอบวิธีน้ีจะใช้ในกรณีท่ี

ฟังก์ชัน่ chkRegExp() ยงัไม่สามารถตรวจความสอดคลอ้งไดค้รอบคลุม เช่น ขอ้มูลรหัส AIS90 

ขอ้มูลรหัสโรค ICD10 เป็นตน้ หากไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขให้แทนค่าเดิมดว้ย รหัสท่ีมีค่าแทน 

“กรอกขอ้มูลผดิ”  

(7) วนลูปเก็บขอ้มูลท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้มาเก็บอยูใ่นรูปแบบท่ี

พร้อมโอนขอ้มูล 

(8) เปิดการใชง้าน Transaction ของฐานขอ้มูลท่ีมี Storage Engine 

แบบ Inno DB ในการตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนการท าการบนัทึกขอ้มูลจริง 

(9) เพิ่มขอ้มูลเขา้สู่ตารางในฐานขอ้มูลปลายทาง ($dest_tbl) ดว้ย 

SQL ค าสัง่ INSERT 
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(10) เพิ่มรายการการโอนขอ้มูลเขา้สู่ตารางบนัทึกรายการการโอน

ขอ้มูล “ insert_table” ดว้ย SQL ค าสัง่ INSERT 

(11) ถา้ การเพิ่มขอ้มูลของทั้ง 2ตารางส าเร็จ ก็ให้ commit แต่ถา้ไม่

ส าเร็จอยา่งนอ้ย 1 ตารางกใ็ห ้Rollback 

เม่ือท าการออกแบบระบบดว้ยอลักอริทึมส าหรับกระบวนการเพิ่มขอ้มูล

ใหม่เขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล เรียบร้อยแลว้ ก็จะท าการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาพีเอชพีซ่ึงสามารถดู

ตวัอยา่งไดจ้ากภาคผนวก 

2) กระบวนการลบขอ้มูลในพื้นท่ีพกัขอ้มูล 

ในการเคล่ือนยา้ยขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูลขอ้มูลทุกตารางควรเป็นขอ้มูล

ท่ีมีวนัท่ีเขา้รับบริการการรักษาเท่ากนัทุกตาราง เพื่อป้องกนัการเกิดความไม่สอดคลอ้งของขอ้มูล 

อีกทั้งผูดู้แลระบบจ าเป็นตอ้งท าการทดสอบระบบการเคล่ือนยา้ยขอ้มูลเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูลว่ามีการ

ตรวจสอบคุณภาพขอ้มูลไดถู้กตอ้งหรือไม่ จากการท างานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงจดัท าระบบ

ส าหรับกระบวนการลบขอ้มูลในพื้นท่ีพกัขอ้มูล 

การออกแบบโปรแกรมดว้ยอลักอริทึมส าหรับกระบวนการลบขอ้มูลใน

พื้นท่ีพกัขอ้มูลมีขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) ก าหนดค่า ช่ือตารางท่ีตอ้งการลบขอ้มูล ($tbl) ช่ือรายการท่ีท าการ

โอนขอ้มูล ($service_insert_nm)  

(2) ในการเพิ่มขอ้มูลเขา้สู่ตารางปลายทางจะใชง้าน Transaction ใน

การตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนการท าการบนัทึกขอ้มูลจริง 

(3) ลบขอ้มูลทั้งหมดในตารางปลายทาง ($tbl) ดว้ย SQL ค าสั่ง 

TRUNCATE 

(4) ลบข้อมูลรายการ$service_insert_nmในตารางบันทึกการโอน

ขอ้มูลดว้ย SQL ค าสัง่ DELETE 

(5) ถา้ การลบขอ้มูลของทั้ง 2 ตารางส าเร็จให ้ก็ให ้commit แต่ถา้ไม่

ส าเร็จอยา่งนอ้ย 1 ตารางกใ็ห ้Rollback 
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เม่ือท าการออกแบบระบบดว้ยอลักอริทึมส าหรับกระบวนการลบขอ้มูล

ในพื้นท่ีพกัขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ กจ็ะท าการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษา PHP ซ่ึงสามารถดูตวัอยา่งได้

จากภาคผนวก 

5.1.2 กระบวนการดึงและโอนข้อมูลเข้าสู่คลงัข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลท่ีน าเขา้สู่คลงัขอ้มูลมาจาก 2 แหล่งคือพื้นท่ีพกัขอ้มูลและฐานขอ้มูล

ปัจจุบนัของศูนย ์ฯเน่ืองจากขอ้มูลบางอยา่งไม่จ าเป็นตอ้งท าการตรวจสอบคุณภาพ จึงไม่จ าเป็นตอ้ง

ผา่นพื้นท่ีพกัขอ้มูลซ่ึงกระบวนการน้ีจะใชเ้คร่ืองมือ SQL Server Integration Service (SSIS) ในการ

ดึงและโอนขอ้มูล หรือเรียกวา่ Extract-Load (EL) เพื่อน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมายงัคลงัขอ้มูลโดยสร้าง

ข้ึนดว้ยช่ือ “SSIS_tm_vn” 

โดยมีแพ็คเกจหลักในการจัดท าระบบส าหรับกระบวนการโอนข้อมูลเข้าสู่

คลงัขอ้มูล ดงัแสดงในตาราง 5.2 

ตาราง5.2 แสดงแพค็เกจในระบบโอนขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล 

ล าดับที ่ ช่ือแพค็เกจ ลกัษณะการท างาน 
1 tm_vn.dtsx ดึงและโอนขอ้มูลตารางท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกบาศกว์ิเคราะห์

เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ทั้งท่ีER และ Ward เขา้สู่
คลงัขอ้มูล 

2 tm_opd_other.dtsx ดึงและโอนขอ้มูลตารางขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกบาศก์
วิเคราะห์เชิงมิติอ่ืน ๆ ของผูบ้าดเจบ็ทั้งท่ี ER 

3 tm_ipd_other.dtsx ดึงและโอนขอ้มูลตารางขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกบาศก์
วิเคราะห์เชิงมิติอ่ืน ๆ ของผูบ้าดเจบ็ทั้งท่ี Ward 

4 tm_dimension_etl.dtsx ดึงและโอนขอ้มูลตารางมิติส าหรับเป็นขอ้มลูอา้งอิงจาก
พื้นท่ีพกัขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล 

5 tm_dimension_el.dtsx ดึงและโอนขอ้มูลตารางมิติส าหรับเป็นขอ้มลูอา้งอิงจาก
แหล่งขอ้มูลตน้ทางเขา้สู่คลงัขอ้มูล 
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1) การสร้างแพค็เกจ tm_vn.dtsx 

เป็นแพค็เกจส าหรับการดึงและโอนขอ้มูลตารางท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกบาศก์

วิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจ็บท่ี ER และลูกบาศก์วิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward จ านวน 33 ตารางจากพื้นท่ีพกัขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล 

ในการสร้าง Control Flow ตอ้งค านึงถึงการจดัล าดบัการท างานของ Task 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ของตารางขอ้เท็จจริงและตารางมิติในฐานขอ้มูลคลงัขอ้มูล ดว้ย

หลกัการท่ีว่า ขอ้มูลในตารางขอ้เท็จจริงจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในตารางมิติอยู่เสมอ 

ดงันั้น หากตอ้งการลบขอ้มูลตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยู ่ตอ้งลบตาราง

ขอ้เท็จจริงก่อนตารางมิติเสมอ และการเพิ่มขอ้มูลเขา้ ก็ควรเพิ่มขอ้มูลในตารางมิติก่อนตาราง

ขอ้เทจ็จริงเช่นเดียวกนั ผูศึ้กษาจึงออกแบบ Control Flow ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) Execute SQL 

Task ใชส้ าหรับรันค าสัง่ SQL ใหมี้การลบขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิมทั้งหมดทุกคร้ังก่อนมีการโอนขอ้มูลใหม่

เขา้มาในคลงัขอ้มูล เพื่อปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความเป็นปัจจุบนัเสมอ โดยสามารถก าหนดรายละเอียด

ค าสั่งบางส่วนใน Execute SQL Task ไดด้งัรูป 5.3 และ 2) Data Flow Task ใชส้ าหรับห่อหุม้การ

ท างานของการโอนขอ้มูลตารางต่าง ๆ ซ่ึงมี Data Flow Task จ านวน 6 Task ท่ีเช่ือมโยงกนัดงัรูป 

5.4 โดย 
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รูป 5.3 หนา้จอ SQLStatement ใน Execute SQL Task Editor ของไฟล ์tm_vn.dtsx 
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รูป 5.4 หนา้จอ Control Flow ของไฟล ์tm_vn.dtsx 

 

(1) Data Flow Task ช่ือ “d_risk_type” ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง

ขอ้มูลดงัรูป 5.5 ซ่ึงมีจ านวน 5 ตาราง คือ 

-ตารางความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการไม่คาดเข็มขดั

นิรภยัของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย (d_risk_belts)  

-ตารางความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการเสพสารเสพติด

ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย ( d_risk_drug) 

- ตารางความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการใชโ้ทรศพัทข์อง

ผูบ้าดเจบ็แต่ละราย (d_risk_tel)  

- ตารางความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการไม่สวมหมวกกนั

น็อกของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย (d_risk_caps) 
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- ตารางความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการด่ืมแอลกอฮอล์

ของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย (d_risk_alc) 

 
รูป 5.5 การก าหนดค่าการดึงขอ้มูลใน Data Flow Task ช่ือ “d_risk_type” ของไฟล ์tm_vn.dtsx 

 

(2) Data Flow Task ช่ือ “d_other_o_vn” ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง

ขอ้มูลดงัรูป 5.6 ซ่ึงมีจ านวน 9 ตาราง คือ 

- ตารางขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย (d_personal_main) 

- ตารางสถานท่ีเกิดเหตุของผูบ้าดเจบ็แต่ละราย (d_place_main) 

- ตารางการน าส่งผูบ้าดเจบ็แต่ละราย (d_send_main) 

- ตารางสาเหตุการเ กิดอุบัติ เหตุของผู ้บาดเจ็บแต่ละราย 

(d_cause_main) 

- ตารางความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย 

(d_risk_main) 

- ตารางความรุนแรงของการบาดเจ็บของผู ้บาดเจ็บท่ี ER 

(d_opd_diag_profile) 

- ตารางการตรวจและวิ นิจฉัยผู ้บาด เจ็บแต่ละราย ท่ี  ER 

(d_opd_evaluate_diag) 

- ตารางผลลัพธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายท่ี ER 

(d_opd_outcome) 

- ตารางการประเมินสัญญาณชีพแรกรับ (d_opd_profile) 
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รูป 5.6 การก าหนดค่าการดึงขอ้มูลใน Data Flow Task ช่ือ “d_other_o_vn” ของไฟล ์tm_vn.dtsx 

 

(3) Data Flow Task ช่ือ “f_opd_vn” ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง

ขอ้มูลตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER (f_opd_vn) ดงัรูป 5.6 

 
รูป 5.6 การก าหนดค่าการดึงขอ้มูลใน Data Flow Task ช่ือ “f_opd_vn” ของไฟล ์tm_vn.dtsx 

 

(4) Data Flow Task ช่ือ “d_inj_type” ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง

ขอ้มูลตาราง ดงัรูป 5.7 ซ่ึงมีจ านวน 10 ตาราง คือ 

- ตารางการเป็น Blunt Abdominal Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่ละ

ราย (d_inj_blunt_abdo) 

- ตารางการเป็น Blunt Chest Trauma ของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย 

(d_inj_blunt_chest) 

- ตารางการเป็น C-spine Injury ของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย 

(d_inj_c_spire) 
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- ตารางการเป็น Closed Fracture ของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย 

(d_inj_closed) 

- ตารางการเป็น Head Injury ของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย 

(d_inj_head) 

- ตารางการเป็น Multiple Injury ของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย 

(d_inj_mul) 

- ตารางการเป็น Open Fracture ของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย 

(d_inj_open) 

- ตารางการเป็น Penetrating Abdominal Trauma ของผูบ้าดเจบ็

แต่ละราย (d_inj_pene_abdo) 

- ตารางการเป็น Penetrating Chest Trauma ของผูบ้าดเจบ็แต่ละ

ราย (d_inj_pene_chest) 

- ตารางการเป็น Peripheral vascular Injury ของผูบ้าดเจบ็แต่ละ

ราย (d_inj_peri_vas) 

 
รูป 5.7 การก าหนดค่าการดึงขอ้มูลใน Data Flow Task ช่ือ “d_inj_type” ของไฟล ์tm_vn.dtsx 

 

(5) Data Flow Task ช่ือ “d_other_i_vn” ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง

ขอ้มูลดงัรูป 5.8 ซ่ึงมีจ านวน 4 ตาราง คือ 

- ตารางลักษณะการบาดเจ็บของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย ท่ี Ward 

(d_ipd_injury)  
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- ตารางการประเมินระบบประสาทของผูบ้าดเจ็บแต่ละราย 

(d_ipd_profile)  

- ตารางความรุนแรงของการบาดเจ็บของผูบ้าดเจ็บท่ี Ward 

(d_ipd_diag_profile)  

- ตารางผลลพัธ์ทางการรักษาของผูบ้าดเจ็บแต่ละรายท่ี Ward 

(d_ipd_outcome) 

 
รูป 5.8 การก าหนดค่าการดึงขอ้มูลใน Data Flow Task ช่ือ “d_other_i_vn” ของไฟล ์tm_vn.dtsx 

 

(6) Data Flow Task ช่ือ “f_ipd_vn”ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึงขอ้มูล

ตารางขอ้เทจ็จริงขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward (f_ipd_vn) ดงัรูป 5.9 

 
รูป 5.9 การก าหนดค่าการดึงขอ้มูลใน Data Flow Task ช่ือ “f_ipd_vn” ของไฟล ์tm_vn.dtsx 

 

2) การสร้างแพค็เกจ tm_vn_opd_other.dtsx 

เป็นแพค็เกจส าหรับการดึงและโอนขอ้มูลตารางท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกบาศก์

วิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลรหัสโรค ICD10 ของผูบ้าดเจ็บท่ี ER ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติรหัส AIS90 
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ของผูบ้าดเจ็บท่ี ER และลูกบาศก์วิเคราะห์เชิงมิติการรักษาผูบ้าดเจ็บท่ี ER จ  านวน 3 ตารางจาก

พื้นท่ีพกัขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล 

การสร้าง Control Flow จะประกอบดว้ย Execute SQL Task และ Data 

Flow Task ท่ีเช่ือมโยงกนั และก าหนดรายละเอียดใน Execute SQL Task ดงัรูป 5.10 

 
รูป 5.10 การก าหนดค่าใน SQLStatement ของไฟล ์tm_vn_opd_other.dtsx 

 

Data Flow Task ช่ือ “tm_vn_opd_other”ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง

ขอ้มูลตารางขอ้เทจ็จริงดงัรูป 5.11 ซ่ึงมีจ านวน 3 ตาราง คือ 

( 1 )  ต า ร า งวิ เ ค ร า ะ ห์ รหัสโรค  ICD10 ขอ งผู ้บ าด เ จ็บ ท่ี  ER 

(f_opd_icd10)  

(2) ตารางวิเคราะห์รหสั AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER (f_opd_ais90)  

(3) ตารางวิเคราะห์การรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER (f_opd_cure) 
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รูป 5.11 การก าหนดค่าการดึงขอ้มูลใน Control Flow ของไฟล ์tm_vn_opd_other.dtsx 

 

3) การสร้างแพค็เกจ tm_vn_ipd_other.dtsx 

เป็นแพค็เกจส าหรับการดึงและโอนขอ้มูลตารางท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกบาศก์

วิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติรหัส AIS90 

ของผูบ้าดเจ็บท่ี Ward ลูกบาศก์วิเคราะห์เชิงมิติการตามแพทย ์ลูกบาศก์วิเคราะห์เชิงมิติการตรวจ

พิเศษและการตรวจทางรังสี และลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติการท าหตัถการ จ านวน 5 ตารางจากพื้นท่ี

พกัขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล 

การสร้าง Control Flow ประกอบดว้ย Execute SQL Task และ Data Flow 

Task ท่ีเช่ือมโยงกนั และก าหนดรายละเอียดใน Execute SQL Task ดงัรูป 5.12 

 
รูป 5.12 การก าหนดค่าใน SQLStatement ของไฟล ์tm_vn_opd_other.dtsx 



204 
 

Data Flow Task ช่ือ “tm_vn_ipd_other”ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง

ขอ้มูลตารางวิเคราะห์ขอ้มูลดงัรูป 5.13 ซ่ึงมีจ านวน 5 ตารางไดแ้ก่ 

( 1 )  ตารางวิ เคราะห์รหัสโรค  ICD10 ของผู ้บาด เจ็บ ท่ี  Ward 

(f_ipd_icd10) 

( 2 )  ตารางวิ เคราะห์รหัสโรค  AIS90 ของผู ้บาด เจ็บ ท่ี  Ward 

(f_ipd_ais90) 

(3) ตารางวิเคราะห์การตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีท่ีท าให้

ผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward (f_ipd_rad_all) 

(4) ตารางวิเคราะห์หตัถการท่ีท าใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward (f _ipd_etc_all) 

(5) ตารางวิเคราะห์ระยะเวลาการตามแพทยท่ี์ Ward (f_calldoc) 

 
รูป 5.13 การก าหนดค่าการดึงขอ้มูลใน Control Flow ของไฟล ์tm_vn_opd_other.dtsx 

 

4) การสร้างแพค็เกจ tm_dimension_etl.dtsx 

เป็นแพค็เกจส าหรับการดึงและโอนขอ้มูลตารางขอ้มูลตารางมิติ จ านวน 

12 ตารางจากพื้นท่ีพกัขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลในการสร้าง Control Flow ประกอบดว้ย Execute SQL 
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Task และ Data Flow Task ท่ีเช่ือมโยงกนั และก าหนดรายละเอียดใน Execute SQL Task ดงัรูป 

5.14 

 
รูป 5.14 การก าหนดค่าใน SQLStatement ของไฟล ์tm_dimension_etl.dtsx 

 

Data Flow Task ช่ือ “tm_dimension_etl”ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง

ขอ้มูลตารางมิติ ดงัรูป 5.15 ซ่ึงมีจ านวน 12 ตารางคือ 

(1) ตารางสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ (d_injury_cause )  

(2) ตารางความรุนแรงของการบาดเจบ็ ค่า ISS (d_diag_profile_iss) 

(3) ตารางความรุนแรงของการบาดเจ็บ ค่า Weighted - RST 

(d_diag_profile_rst)  

(4) ตารางความรุนแรงของการบาดเจ็บ ค่า TRISS (d_diag_ 

profile_triss) 

(5) ตารางความรุนแรงของการบาดเจ็บ ค่า Unweighted - RST 

(d_diag_profile_un_rst)  

(6) ตารางอายขุองผูบ้าดเจบ็ (d_personal_age)  
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(7) ตารางค่า GCS แรกรับท่ี ER (d_ipd_profile_start_gcs) 

(8) ตารางค่า SBP แรกรับท่ี ER (d_ipd_profile_start_gcs)  

(9) ตารางค่า GCS เม่ือออก ER (d_ipd_profile_stop_gcs)  

(10) ตารางค่า SBP เม่ือออก ER (d_ipd_profile_stop_sbp)  

(11) ตารางจงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุ (d_plaec_province) 

(12) ตารางรหสัโรค ICD10 (d_icd10) 

 
รูป 5.15 การก าหนดค่าการดึงขอ้มูลใน Control Flow ของไฟล ์tm_dimension_etl.dtsx 

 

5) การสร้างแพค็เกจ tm_dimension_el.dtsx 

เป็นแพค็เกจส าหรับการดึงและโอนขอ้มูลตารางขอ้มูลตารางมิติ จ านวน 

25 ตารางจากแหล่งขอ้มูลตน้ทางเขา้สู่คลงัขอ้มูล ในการสร้าง Control Flow ประกอบดว้ย Execute 

SQL Task และ Data Flow Task ท่ีเช่ือมโยงกนั และก าหนดรายละเอียดใน Execute SQL Task ดงั

รูป 5.16 
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รูป 5.16 การก าหนดค่าใน SQLStatement ของไฟล ์tm_dimension_el.dtsx 

 

Data Flow Task ช่ือ “tm_dimension_el”ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง

ขอ้มูลตารางมิติ ดงัรูป 5.17 ซ่ึงมีจ านวน 25 ตาราง คือ 

1) ตารางภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ท่ีตามมาท าการรักษา 

(d_calldoc) 

2) ตารางสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุบนถนน (d_injury_onroad_cause) 

3) ตารางพาหนะของคู่กรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน (d_injury_onroad 

_parties_vehicle) 

4) ตารางพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนน (d_injury_onroad_vehicle) 

5)  ตารางผู ้ได้ รับบาดเจ็บ ท่ี เ กิด อุบัติ เห ตุบนถนน (d_injury_ 

onroad_whois) 

6) ตารางการเกิดอุบติัเหตุท่ีมาจากการท างาน (d_injury_work) 
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7) ตารางการรักษา (d_cure) 

8) ตารางหตัถการท่ีท า (d_etc) 

9 )  ต าร างการตรวจและวิ นิ จฉั ยผู ้บ าด เ จ็บแ ต่ ละราย ท่ี  ER 

(d_evaluate_diag) 

10)  ตารางความรีบด่วนของการ ดูแล รักษาผู ้บาด เจ็บ ท่ี  ER 

(d_opd_profile_priority) 

11) ตารางกลไกการเกิดการบาดเจบ็ (d_ipd_profile_mechanism) 

12) ตารางผลลพัธ์ทางการรักษา (d_outcome) 

13) ตารางอาชีพของผูบ้าดเจบ็ (d_personal_job) 

14) ตารางสถานท่ีเกิดเหตุ (d_place) 

15) ตารางวนัท่ีเขา้รับบริการ (d_place_arrive_date) 

16) ตารางเวรการใหบ้ริการ (d_place_arrive_time_period) 

17) ตารางการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี (d_rad) 

18) ตารางการน าส่งผูบ้าดเจบ็ดว้ยรถฉุกเฉิน (d_send_amb) 

19) ตารางผูดู้แลผูบ้าดเจบ็ขณะน าส่ง (d_send_care) 

20) ตารางตน้ทางท่ีน าส่งผูบ้าดเจบ็มา (d_send_from) 

21) ตารางประเภทของต้นทางการน าส่งผูบ้าดเจ็บ (d_send_ 

from_group) 

22) ตารางประเภทของการบาดเจ็บแบบเบ้ืองต้น (d_send_ 

injury_type) 

23) ตารางรายละเอียดการส่งหนังสือเพื่อขอน าส่งผูบ้าดเจ็บ 

(d_send_refer_book) 

24) ตารางรายละเอียดการโทรประสานงานก่อนการน าส่งผูบ้าดเจ็บ 

(d_send_refer_calling) 

25) ตารางผลการอนุญาตใหน้ าส่งผูบ้าดเจบ็ (d_send_refer_result) 
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รูป 5.17 การก าหนดค่าการดึงขอ้มูลใน Control Flow ของไฟล ์tm_dimension_el.dtsx 

 

5.2 ระบบรายงานสารสนเทศ  

ระบบรายงานสารสนเทศ ออกแบบเป็น 3 กระบวนการ ดงัน้ี 

5.2.1 กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ของข้อมูล 

กระบวนการน้ีเป็นการะบวนการน าขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลมาสร้างความสัมพนัธ์ใน

รูปของลูกบาศก์วิเคราะห์เชิงมิติ โดยระบบคลังขอ้มูลงานด้านการรักษาผูบ้าดเจ็บ ผูศึ้กษาได้

ออกแบบลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติจ านวน 10 ลูกบาศก ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 5.3 แสดงโปรเจคกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

ล าดับที ่ ช่ือโปรเจค ลกัษณะการท างาน 
1 SSAS_tm_opd_vn ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
2 SSAS_tm_opd_icd10 ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติส าหรับวิเคราะห์รหสัโรค ICD10 

ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
3 SSAS_tm_opd_ais90 ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติส าหรับวิเคราะห์รหสั AIS90 ของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
4 SSAS_tm_opd_cure ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติส าหรับวิเคราะห์การรักษา

ผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
5 SSAS_tm_ipd_vn ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
6 SSAS_tm_ipd_icd10 ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติส าหรับวิเคราะห์รหสัโรค ICD10 

ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
7 SSAS_tm_ipd_ais90 ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติส าหรับวิเคราะห์รหสั AIS90 ของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
8 SSAS_tm_calldoc ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติส าหรับวิเคราะห์ระยะเวลาการตาม

แพทยท่ี์ Ward 
9 SSAS_tm_ipd_rad_all ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติส าหรับวิเคราะห์การตรวจพเิศษ

และการตรวจทางรังสีท่ีท าใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward 
10 SSAS_tm_ipd_etc_all ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติส าหรับวิเคราะห์หตัถการท่ีท าให้

ผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
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1) ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER จะประกอบดว้ย

ขอ้มูลมิติ 11 ดา้น คือ กลุ่มขอ้มูลท่ี 1-11 ดงัรูป 5.18 

 
รูป 5.18 ขอ้มูลมิติของลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
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2) ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ลูกบาศก์วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจ็บท่ี Ward จะประกอบดว้ย

ขอ้มูลมิติ 11 ดา้น กลุ่มขอ้มูลท่ี 5-15 ดงัรูป 5.19 

 

 
รูป 5.19 ขอ้มูลมิติของลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

 

3) ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ประกอบดว้ย 2 Dimension คือ กลุ่มขอ้มูลท่ี 16 ขอ้มูลรหสัโรค ICD10 และลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิง

มิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER ท่ีมีกลุ่มขอ้มูลท่ี 1-11 ดงัรูป 20 
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รูป 5.20 ขอ้มูลมิติของลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

 

4) ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติรหสัโรค AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ลูกบาศกว์ิเคราะห์รหสัโรค AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER จะประกอบดว้ย

ขอ้มูลมิติ 3 ดา้น ไดแ้ก่ กลุ่มขอ้มูลท่ี 17 รหสั AIS90 และลูกบาศกว์เิคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี ER ท่ีมีกลุ่มขอ้มูลท่ี 1-11 รวมทั้งยงัมีการน าตารางขอ้เทจ็จริงรหสัโรค AIS90 ของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี ER มาท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติดว้ย ดงัรูป 21 

 
รูป 5.21 ขอ้มูลมิติของลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติรหสัAIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 
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5) ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

ลูกบาศกว์ิเคราะห์การรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER จะประกอบดว้ยขอ้มูลมิติ 2

ดา้น ไดแ้ก่ กลุ่มขอ้มูลท่ี 18 การรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER และลูกบาศกว์เิคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี ER ท่ีมีกลุ่มขอ้มูลท่ี 1-11 ดงัรูป 22 

 
รูป 5.22 ขอ้มูลมิติของลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ี ER 

 

6) ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ลูกบาศกว์ิเคราะห์รหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward จะประกอบดว้ย

ขอ้มูลมิติ 2 ดา้น ไดแ้ก่ กลุ่มขอ้มูลท่ี 19 รหสัโรค ICD10 และลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไป

ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward ท่ีมีกลุ่มขอ้มูลท่ี 5-15 ดงัรูป 23 
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รูป 5.23 ขอ้มูลมิติของลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติรหสัโรค ICD10 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

 

7) ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติรหสัโรค AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

ลูกบาศกว์ิเคราะห์รหสัโรค AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward จะประกอบดว้ย

ขอ้มูลมิติ 2 ดา้น ไดแ้ก่ กลุ่มขอ้มูลท่ี 20 รหสั AIS90 และลูกบาศกว์เิคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward ท่ีมีกลุ่มขอ้มูลท่ี 5-15 รวมทั้งยงัมีการน าตารางขอ้เทจ็จริงรหสัโรค AIS90 ของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward มาท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติดว้ย ดงัรูป 24 

 
รูป 5.24 ขอ้มูลมิติของลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติรหสัโรค AIS90 ของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 
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8) ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติการตามแพทย ์

ลูกบาศกว์ิเคราะห์การตามแพทยท่ี์ Ward จะประกอบดว้ยขอ้มูลมิติ 2 ดา้น 

ไดแ้ก่ กลุ่มขอ้มูลท่ี 21 การตามแพทย ์และลูกบาศก์วิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจ็บท่ี 

Ward ท่ีมีกลุ่มขอ้มูลท่ี 5-15 รวมทั้งยงัมีการน าตารางขอ้เท็จจริงการตามแพทยม์าท าหน้าท่ีเป็น

ตารางมิติดว้ย ดงัรูป 25 

 
รูป 5.25 ขอ้มูลมิติของลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติระยะเวลาการตามแพทยท่ี์ Ward 

 

9) ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีใหผู้บ้าดเจบ็ 

ลูกบาศก์วิเคราะห์การตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีให้ผูบ้าดเจ็บท่ี 

Ward จะประกอบดว้ยขอ้มูลมิติ 2 ดา้น ไดแ้ก่ กลุ่มขอ้มูลท่ี 22 การตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสี

ใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward และลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward ท่ีมีกลุ่มขอ้มูล

ท่ี 5-15 รวมทั้งยงัมีการน าตารางขอ้เทจ็จริงการตามแพทยม์าท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติดว้ย ดงัรูป 26 
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รูป 5.26 ขอ้มูลมิติของลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติการตรวจพิเศษและการตรวจทางรังสีให ้

ผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward 

 

10) ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติการท าหตัถการใหผู้บ้าดเจบ็ 

ลูกบาศก์วิเคราะห์การท าหัตถการให้ผูบ้าดเจ็บท่ี Ward จะประกอบดว้ย

ขอ้มูลมิติ 2 ดา้น ไดแ้ก่ กลุ่มขอ้มูลท่ี 23 การท าหตัถการใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward และลูกบาศกว์ิเคราะห์

เชิงมิติขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้าดเจบ็ท่ี Ward ท่ีมีกลุ่มขอ้มูลท่ี 5-15 รวมทั้งยงัมีการน าตารางขอ้เทจ็จริง

การท าหตัถการใหผู้บ้าดเจบ็มาท าหนา้ท่ีเป็นตารางมิติดว้ย ดงัรูป 27 
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รูป 5.27 ขอ้มูลมิติของลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติหตัถการท่ีท าใหผู้บ้าดเจบ็ท่ี Ward 

 

5.2.2 ระบบน าเสนอรายงานสารสนเทศผ่าน Microsoft Excel 

ผูใ้ชง้านสามารถเช่ือมต่อลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติบนเคร่ืองแม่ข่าย ดว้ย Microsoft 

Excel 2010 Pivot Table ท่ีอยูบ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชเ้องได ้ส าหรับสร้างรายงานเพื่อตอบ

ค าถามท่ีเกิดข้ึนโดยทนัทีดงัรูป 5.28 

 
รูป 5.28 แสดงตวัอยา่งการน าเสนอรายงานสารสนเทศผา่น Microsoft Excel 
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5.2.3 ระบบน าเสนอรายงานสารสนเทศผ่านเว็บ 

การสร้างรายงานสารสนเทศส าหรับน าเสนอผา่นเวบ็จะสร้างดว้ย Report Builder 

3.0 ของ SQL Server 2008 R2 โดยผูใ้ชง้าน และน ารายงานดงักล่าวเรียกดูผา่นเวบ็ ซ่ึงรายงาน

สารสนเทศบนเว็บจะใชส้ าหรับแสดงรายงานในรูปของรายงานท่ีตายตวั (Fixed Report) และ

รายงานท่ีใชง้านเป็นประจ า ดงัรูป 5.29 โดยเวบ็พฒันาดว้ยภาษาโปรแกรมพีเอชพี (PHP) และ เอ

เอสพีดอทเน็ทซีชาร์ฟ (ASP.NET C#) 

 
รูป 5.29 แสดงการน าเสนอรายงานสารสนเทศผา่นเวบ็ 

 

 

 


