บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การผู ป ว ยในตามเกณฑ ก ลุ ม วิ นิ จ ฉั ย โรคร ว ม
โรงพยาบาลเวี ย งสา จั ง หวั ด น า น ผู ศึ ก ษาได ศึ ก ษาข อ มู ล จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ครอบคลุมในหัวขอดังตอไปนี้
2.1 กลุมวินิจฉัยโรครวม
2.2 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.5 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันดวยภาษาสคริปต PHP รวมกับโปรแกรม Dreamweaver
และฐานขอมูล MySQL
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 กลุมวินิจฉัยโรครวม
2.1.1 ความเปนมาของกลุมวินิจฉัยโรครวม
สํ า นั ก งานประกั น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ( 2545) ได อ ธิ บ ายว า การพั ฒ นากลุ ม
วินิจฉัยโรครวม(Diagnosis Related Groups)ในประเทศไทย เริ่มตั้งแตป 2536 เมื่อประเทศไทยเริ่ม
บังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ จากการวิจัยฉบับแรกที่สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขใหการสนับสนุนขยายสูการวิจัยกลุมวินิจฉัยโรครวมสําหรับผูที่สังคมควรชวยเหลือ
เกื้อกูล การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพของการจายเงินดวยกลุมวินิจฉัยโรครวมสนับสนุนโดยองคการ
อนามั ย โลก จนกระทั่ ง มั่ น ใจว า ระบบสาธารณสุ ข ของประเทศไทยสามารถประยุ ก ต ใ ช ก ลุ ม
วินิจฉัยโรครวมได สํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศใชกลุมวินิจฉัยโรค
รวมเพื่อจายเงินแกสถานพยาบาลที่ใหการรักษาพยาบาลผูปวยที่มีคารักษาราคาสูงในโครงการ
สวัสดิการประชาชนดานรักษาพยาบาลตั้งแตตุลาคม 2541 กลุมวินิจฉัยโรครวม ฉบับที่ 1 จึงเกิดขึ้น
อยางเปนทางการ
การพัฒนากลุมวินิจฉัยโรครวม ฉบับที่ 2 ไดรับความสนใจจากกลุมนักวิชาการสาขาตาง ๆ
กวางขวาง มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อแกไขจุดออนของกลุมวินิจฉัยโรครวม ฉบับที่ 1 ที่ไมครอบคลุมรหัส
โรคตาง ๆ อยางครบถวน และคะแนนน้ําหนักสัมพัทธยังไมสะทอนการใชทรัพยากรในการรักษา
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ผูปวยในระดับตาง ๆ ไดดีนัก ซึ่งสํานักงานประกันสุขภาพไดประกาศใชกลุมวินิจฉัยโรครวม ฉบับ
ที่ 2 เดือนตุลาคม 2543
กลุ ม วิ นิ จ ฉั ย โรคร ว ม ฉบั บ ที่ 1 และ 2 มี ข อ จํ า กั ด อย า งเดี ย วกั น เนื่ อ งจากเป น กลุ ม
วินิจฉัยโรครวมที่อางอิงวิธีจัดกลุม DRG ที่ใชในโครงการสวัสดิการผูสูงอายุของสหรัฐอเมริกา
(Medicare) จึงไมละเอียดพอสําหรับกลุมโรคเด็ก และรคที่พบในเขตรอนเชนประเทศไทย ดังนั้น
เมื่อหลักประกันสุขภาพใหญทั้ง 3 หลักประกัน (กรมบัญชีกลาง สํานักงานประกันสุขภาพ และ
สํานักงานประกันสังคม) จะใชกลุมวินิจฉัยโรครวมเปนเครื่องมือทางการคลังสุขภาพ จึงสมควร
พัฒนากลุมวินิจฉัยโรครวม ฉบับที่ 3 ใหเหมาะสมกับสถานการณในประเทศไทยยิ่งขึ้น
สถานการณในป 2545 แนชัดวา การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทย จะ
เปนไปไดด วยหลัก ประกั นสุขภาพใหญ 3 ประเภท ไดแ ก สวัสดิก ารรักษาพยาบาลขาราชการ
ประกันสังคม และ ประกันสุขภาพถวนหนาตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค ขอเสนอการ
ปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และขอเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่
จัดทําโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีลักษณะรวมกันที่สําคัญหลายประการ ไดแก การแยก
งบประมาณผูปวยนอกและผูปวยใน โดยผูปวยนอกจัดงบประมาณเหมาจายรายหัวที่ปรับความเสี่ยง
ตามประชากรที่ ขึ้น ทะเบี ย นและงบประมาณผู ปว ยในจั ด สรรตามกลุ มวิ นิ จ ฉัย โรคร ว มภายใต
งบประมาณยอดรวม สวนการประกันสังคมเลือกใชกลุมวินิจฉัยโรครวมเพื่อเสริมการจายเงินแบบ
เหมาจายรายหัว โดยสรุปหลักประกันทั้ง 3 ประเภทเห็นพองตองกันในการใชประโยชนจากกลุม
วิ นิ จ ฉั ย โรคร ว มจั ด สรรเงิ น ให แ ก ส ถานบริ ก าร จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ต อ งพั ฒ นากลุ ม
วินิจฉัยโรครวม ฉบับที่ 3 (Thai Diagnosis Related Group version 3) เพื่อเปนเครื่องมือกลางของ
ระบบการคลังหลักประกันสุขภาพถวนหนา และไดปรับปรุงใหมีความสมบูรณและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ในฉบับที่ 3.5 เดือนสิงหาคม 2548
ลักษณะสําคัญของกลุมวินิจฉัยโรครวมฉบับที่ 3.5 มีดังนี้
1) สะทอนความรุนแรงของกลุมโรคผูปวยในระยะเฉียบพลัน
2) ครอบคลุมลักษณะการเจ็บปวยของทุกกลุมอายุ
3) สะทอนตนทุนการใหบริการในสถานพยาบาลทุกสังกัดและทุกระดับ
เมื่อเทียบกับกลุมวินิจฉัยโรครวมฉบับเดิมที่ไดพัฒนามาแลว กลุมวินิจฉัยโรครวมฉบับที่
3.5 แกไขขอบกพรอง และเพิ่มความสมบูรณ ดังตอไปนี้
1) กลุ ม โรคเด็ ก แยกย อ ยมากขึ้ น เพื่ อ สะท อ นต น ทุ น การให บ ริ ก ารที่ แ ตกต า งกั น
โดยเฉพาะการดูแลเด็กทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย
2) แยกแยะกลุมโรคเขตรอน ใหสะทอนแบบแผนการรักษาที่ใชตนทุนแตกตางกัน
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3) แยกระดับความรุนแรงที่เปนมาตรฐานภายในกลุมวินิจฉัยรวมแตละกลุม โดยพิจารณา
การพบโรครวม (comorbidity) และภาวะแทรกซอน (complication) ที่มีความรุนแรงแตกตางกัน
วิสัยทัศนการพัฒนากลุมวินิจฉัยโรครวมใน 10 ปขางหนา
เนื่องจากกลุมวินิจฉัยโรครวม เปนเพียงระบบแบงกลุมโรคอยางหนึ่งเทานั้น ยังมีความ
จําเปนตองพัฒนาระบบกลุมโรครวม (casemix system) ชนิดอื่น ๆ อีกหลายประการ เพื่อนํามาใช
ใหสอดคลองกับลักษณะการเจ็บปวยและการใชทรัพยากรในการดูแลรักษาผูปวยแตละชนิด กลุม
วินิจฉัยโรครวม ฉบับที่ 3 จึงเปนขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาระบบกลุมโรครวมในภาพรวม ความรู
ที่ระบบสุขภาพในประเทศไทยจะไดเรียนรูจากกลุมวินิจฉัยโรครวมฉบับที่ 3 จะนําไปสูการพัฒนา
ระบบกลุมโรครวมตามวิสัยทัศน ดังตอไปนี้
1) สรางความเขมแข็งทางวิชาการของระบบกลุมโรครวมทั้งระบบ ใหครอบคลุมทั้งกลุม
วินิจฉัยโรครวมสําหรับผูปวยในเฉียบพลัน กลุมโรครวมผูปวยนอก (ambulatory patient group)
กลุมโรครวมผูปวยเรื้อรัง (sub-acute and non-acute care) ฯลฯ โดยคํานึงถึงความสัมพันธของระบบ
แบงกลุมยอยๆ เพื่อประกอบกันเปนระบบที่ทายความเสี่ยงทางคลินิก (clinical risk group) ของ
ประชากรแตละคนและเปนฐานในการตัดสินใจใชอัตราเหมาจายรายหัวที่เปนธรรมมากขึ้น
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษยทางสุขภาพทุกระดับใหเขาใจ และสามารถนําระบบกลุมโรค
รวมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อสงเสริมความเปนธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพ โดยให
ความสําคัญตั้งแตผูบริหารระบบบริการสุขภาพเพื่อกําหนดนโยบายไดอยางถูกตอง และระดับ
นักวิชาการที่สามารถสรางสรรคองคความรูใหมใหกับประเทศและนานาชาติทางดานการคลัง
สุขภาพ ฐานทะเบียนกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง ระบบบัญชีตนทุนสถานบริการ ระบบทบทวนคุณภาพ
บริการ ระบบประเมินผลลัพธทางสุขภาพ ฯลฯ จนถึงบุคลากรระดับปฏิบัติการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.1.2 โครงสรางของกลุมวินิจฉัยโรครวมฉบับที่ 3.5
สํานักงานประกันหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(2545) ไดอธิบายวา กลุมโรคทั้งหมดใน
Thai DRG version 3.5 แบงเปน 3 สวน ไดแก PreMDC, MDC 1-25 และ กลุม UN (Ungroupable,
Unrelated OR procedure, Unacceptable PDx)
องคประกอบสําคัญไดแก MDC, PDC, AX, DC และ DRG
MDC (Major Diagnostic Category) คือหมวดใหญของกลุมโรค (DRG) ที่อยูในระบบ
เดียวกัน (เชนระบบประสาท, ระบบทางเดินหายใจ เปนตน) ในการกําหนด DRG นั้น ขั้นแรกมีการ
กําหนดรหัสการวินิจฉัย และรหัสหัตถการสําหรับแตละ MDC แลวแบงเปนกลุม โดยรหัสที่มี
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ความสัมพันธใกลชิดกันจัดเปนกลุมเดียวกันเรียกวา PDC ใน PDC ตาง ๆ ที่เปนรหัสการวินิจฉัย จะ
ไมมีรหัสที่ซ้ํากันเลยไมวาจะอยูใน MDC ใด สวน PDC ที่เปนรหัสหัตถการถาอยูตาง MDC จะมี
รหัสซ้ํากันได แตภายใน MDC เดียวกันจะไมซ้ํากัน
สวนใหญแลว แตละ PDC จะจัดเปนหนึ่ง DC เชน PDC 1PC (Spinal Procedures) จัดเปน
DC 0103 แตบาง PDC อาจจัดเปนหลาย DC โดยใชองคประกอบอื่นในการพิจารณา เชน อายุ
ตัวอยาง คือ PDC 6B (G.I.Hemorrhage) จัดเปน DC 0651 ถาอายุมากกวา 64 ป และเปน DC 0652
ถาอายุตั้งแต 64 ปลงมา บาง DC อาจมาจากหลาย PDC หรือมีองคประกอบอื่นในการจัดมากขึ้น ทํา
ใหตองมีการกําหนดกลุมของรหัสการวินิจฉัยหรือหัตถการอีกพวกหนึ่ง เรียกวา AX เพื่อชวยในการ
กําหนด DC เหลานี้ เชน PDC 1PB (Craniotomy) จัดเปน DC 0101 (Craniotomy for Trauma) เมือ่ มี
PDx เปนรหัสในกลุม Trauma และจัดเปน DC 0102 (Craniotomy except for Trauma) เมื่อ PDx ไม
เปนรหัสในกลุม Trauma กลุมรหัสพิเศษสําหรับตรวจสอบ PDx วาเปน Trauma หรือไมในที่นี้คือ
AX 1BX
AX แตกตางจาก PDC คือ AX ไมใชกลุมรหัสหลักที่ใชในการกําหนด DC และ AX ที่อยู
ใน MDC เดียวกัน อาจมีรหัสซ้ํากันได
DRG กําหนดจาก DC โดยใช CC ในการกําหนด โดยแตละ DC จะแบงเปน 1-5 DRG ตาม
ความเหมาสม
การกําหนดเลขสําหรับ MDC, PDC, AX, DC และ DRG
1) MDC เปนเลข 2 ตัว ไดแก 00
สําหรับ PreMDC
01-25 สําหรับ MDC 1 - MDC 25
26
สําหรับ กลุม UN
2) PDC (Procedure or Diagnosis Cluster) เปนเลขและตัวอักษร ดังนี้
Dx PDC = เลข MDC + A, B, C… เชน 5A, 5B
Proc PDC = เลข MDC + P + A, B, C… เชน 5PA, 5PB
3) AX (Auxilliary Cluster) เปนเลขและตัวอักษร ดังนี้
DX AX = เลข MDC + B, C, D… + X เชน 5BX, 5CX
Proc AX = เลข MDC + P + B, C, D…+ X เชน 5PBX, 5PCX
4) DC (Disease Cluster) เปนเลข 4 ตัว 2 ตัวหนาเปนเลข MDC 2 ตัวหลังเปนเลขลําดับ
ซึ่งแบงเปน 2 ชวง คือ
01-49 สําหรับ ที่มี Procedure
50-99 สําหรับ ที่ไมมี Procedure
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5) DRG เปนเลข 5 ตัว มีรูปแบบ MMDDX โดย
MM = เลข MDC (00-26)
DD = เลข DC (Proc 01-49, NonProc 50-99)
X = เลขซึ่งสัมพันธกับ CC ไดแก 0, 1, 2, 3, 4 และ 9 โดย 0 หมายถึงไมมี CC
1, 2, 3 และ 4 แสดงถึงการมี CC ระดับตาง ๆ และ 9 = ไมใช CC
เลข MDC ที่อยูใน PDC และ AX ถาต่ํากวา 10 จะตัด 0 ที่นําหนาออกไป เหลือเปน 0, 1, 2, …อักษร
I, O จะไมใช และอักษรสําหรับ AX จะเริ่มดวย B
ตัวอยาง
MDC 01 Diseases and Disorders of the Nervous System
PDC 1PB Craniotomy
DC 0101 Craniotomy for trauma
DC 0102 Craniotomy except for trauma
DRG 01010 Craniotomy for trauma without CC
DRG สําหรับกลุม UN
26019 Extensive O.R. Proc unrelated to PDx
26029 Prostatic O.R. Proc unrelated to PDx
26039 Non-extensive O.R. Proc unrelated to PDx
26509 Ungroupable
26519 Unacceptable PDx
26529 Unacceptable OB Dx Combination
ขอมูลที่ใชในการหา DRG
1) รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก (Principle Diagnosis หรือ PDx)
คือ รหัส ICD-10 สําหรับโรคหลักที่ผูปวยได รับการดูแ ลรักษา ในการเขารักษาใน
โรงพยาบาลครั้งนั้น PDx จะตองมีเสมอและมีได 1 รหัสเทานั้น ปกติแลวแพทยผูดูแลรักษาคือผู
สรุปวาโรคหรือภาวะที่ใหการตรวจรักษาเปนหลักในการอยู รพ. ครั้งนี้ คือโรคหรือภาวะใด แมวา
บางครั้งอาจก้ํากึ่งซึ่งทําใหตัดสินใจไดยาก แตมีความจําเปนที่จะตองสรุปใหไดกอนที่จะนํามาหา
DRG
รหัส ICD-10 ที่ใชเปน PDx ใชตาม ICD-10 ของ WHO (2005) ยกเวน รหัสในกรณี
ตอไปนี้ ซึ่งถือวาใชไมได (invalid) ไดแก
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- รหัสที่เปนหัวขอ เมื่อหัวขอนั้นมีการแบงเปนขอยอย เชน A00 (Cholera)
ใชไมได เพราะมีการแบงเปนขอยอย A001, A002 และ A003
- รหัส external causes (ขึ้นตนดวย V, W, X, Y)
นอกจากนี้มีการเพิ่มเติมในบางสวนของรหัสที่ขึ้นตนดวย F (แบงละเอียดขึ้น), M (เพิ่ม
site code) และ S, T (แสดง closed และ open สําหรับ fracture และบาดแผลของ body cavity) ใน
สวนที่เพิ่มนี้ รหัสที่เปนหัวขอยังใชได เชน T08 (Fracture of spine, level unspecified) ยังใชไดแม
จะมีรหัส T080 (สําหรับ closed) และ T081 (open) เนื่องจากการแบงเปน T080 และ T081 ไมได
เปนการบังคับ
2) รหัสการวินิจฉัยโรคอื่น (Secondary Diagnosis หรือ SDx)
คื อ รหั ส ICD-10 สํ า หรั บ โรคอื่ น นอกเหนื อ จากโรคหลั ก SDx อาจเป น โรคร ว ม
(comorbidities) หรือภาวะแทรกซอน (complications) ก็ได แตตองเปนปญหาที่ดํารงอยูและมีผลตอ
การรักษาในครั้งนั้น โรคในอดีตที่หายแลวจะนํามาเปน SDx ไมได SDx อาจไมมีเลย หรือมีหลาย
รหัสก็ได
รหัส ICD-10 ที่ใชเปน SDx ไดนั้น มีขอกําหนดเชน PDx แต รหัส external causes
(ขึ้นตนดวย V, W, X, Y) ใชได
3) รหัสการผาตัดและหัตถการ (Procedure หรือ Proc)
คือ รหัส ICD-9-CM สําหรับการผาตัด และการทําหัตถการตางๆ ซึ่งในที่นี้จะเรียก
รวมกันวาหัตถการ ใน Thai DRG version 3.5 มี Proc 2 ประเภท คือ
3.1 O.R Proc. (Operating Room Procedure) หมายถึง หัตถการที่มีการกําหนดไววา
เปนหัตถการที่ตองใชหองผาตัด (ซึ่งทําใหตองใชทรัพยากรมาก)
3.2 Non O.R. Proc. (Non-operating room procedure) หมายถึง หัตถการที่มีการ
กําหนดไววาเปนประเภทไมตองใชหองผาตัด (แมวาในการทําจริง ๆ อาจทําใน
หองผาตัดก็ตาม)
Proc อาจไมมีเลย หรือมีหลายรหัสก็ไดได
4) วันเกิด (Date of birth หรือ DOB)
5) อายุ (Age)
ประกอบดวยตัวเลข 2 ตัว ไดแก
- Age คือ อายุเปนป มีคาไดตั้งแต 0 ถึง 124
- AgeDay คือ สวนที่เปนเศษเหลือของป นับเปนวัน มีคาตั้งแต 0 ถึง 364 หรือ365
กรณีที่ Age มีคาเปน 0 จําเปนตองมี AgeDay ถา Age มากกวา 0 จะไมมี AgeDay ก็ได
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สูตรในการคํานวณอายุคือ วันที่รับไวในโรงพยาบาล - วันเกิด (DOB - DateAdm)
กรณีที่รูปที่เกิด แต ไมรูวันเกิดใหใชวันที่ 1 กรกฎาคมของปนั้นเปนวันเกิด กรณีที่
ขอมูลวันเกิดและวันที่รับไวในโรงพยาบาลไมครบ ใหใชอายุที่ใสโดยตรง ถามีทั้งที่ไดจากการ
คํานวณและที่ใสโดยตรง ใหใชที่ไดจากการคํานวณ
6) น้ําหนักตัวแรกรับ (Admission weight หรือ AdmWt)
คือน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัมในขณะที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล สําหรับทารกที่คลอด
ในโรงพยาบาล จะเปน birth weight ขอมูลน้ําหนักตัวแรกรับมีความจําเปนสําหรับผูปวยที่เปนทารก
7) เพศ (Sex)
มีคาเปน 1 หรือ 2 โดย 1 แทนเพศชาย 2 แทนเพศหญิง
8) ประเภทการจําหนายออกจากโรงพยาบาล (Discharge Type หรือ Discht) คาที่ใชได
และความหมาย มีดังนี้
1 = With approval
2 = Against advise
3 = Escape
4 = Transfer
5 = Other
8 = Dead autopsy
9 = Dead no autopsy
9) วันที่รับไวในโรงพยาบาล (Admission date หรือ DateAdm)
10) วันที่จําหนายออกจากโรงพยาบาล (Discharge date หรือ DateDsc)
11) ระยะเวลาที่นอนรักษาในโรงพยาบาล (Length of stay หรือ CalLOS)
คํานวณจากสูตร
CalLos = DateDsc - DateAdm
กรณีที่ รับไวและจําหนายเปนวันเดียวกัน CalLOS = 0
การตรวจสอบขอมูลและการจัดการเมื่อมีความผิดพลาดของขอมูล
1) เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคหลัก (PDx)
1.1 ไมมี PDx : ใส DRG 26509 และ Error code 1
1.2 Invalid PDx คือการที่ code ที่ใสเปน PDx ไมอยูใน library ซึ่งมีสาเหตุจาก
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- เปน code ที่ไมมีใน ICD-10 (อาจเปนความผิดพลาดในการนําเขาขอมูล) กรณี
นี้ใส DRG 26509 และ Error code 2
- เปน รหัส ICD-10 แต เปนรหัสของ External Causes of Morbidity and
Mortality (ขึ้นตนดวย V, W, X, Y ) หรือ เปนรหัสของหัวขอที่มีการแยกยอย
ซึ่งทั้ง 2 กรณีเปน code ที่ใชไมได (invalid) ใส DRG 26509 และ Error code 2
1.3 PDx ไมเหมาะสําหรับการเปนผูปวยใน (Unacceptable PDx) กรณีนี้ใส DRG
26519 และ Error code 3
1.4 PDx ขัดแยงกับอายุ กรณีนี้ใส DRG 26509 และ Error code 4
1.5 PDx ขัดแยงกับเพศ กรณีนี้ใส DRG 26509 และ Error code 5
2) เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคอื่น (SDx)
2.1 Invalid SDx คือการที่ code ที่ใสเปน SDx ไมอยูใน library (ยกเวนที่ขึ้นตนดวย V,
W, X, Y) หรือเปนหัวขอที่มีการแบงขอยอย ใหถือเสมือนวาไมมีรหัสนี้ แลวหา
DRG ตอไป โดยใส Waning code 1
2.2 Duplicated code คือการที่ SDx ซ้ํากับ PDx หรือ ซ้ํากับ SDx อื่น ใหถือเสมือนวา
ไมมีรหัสนี้ แลวหา DRG ตอไป โดยใส Warning code 1
2.3 ขัดแยงกับอายุ หรือเปนรหัสที่จําเพาะกับเพศใดเพศหนึ่ง แตไมมีขอมูลเพศ ใหถือ
เสมือนวาไมมี SDx นั้น และใส Warning code 2
2.4 ขัดแยงกับเพศ หรือ เปนรหัสที่จําเพาะกับเพศใดเพศหนึ่ง แตไมมีขอมูลเพศ ใหถือ
เสมือนวาไมมี SDx นั้น และใส Warning code 4
3) เกี่ยวกับการผาตัดและหัตถการ (Proc)
3.1 Invalid Proc คือ การที่ code ที่ใสไมอยูใน library ใหถือเสมือนวาไมมีรหัสนี้ แลว
หา DRG ตอไป โดยใส Warning code 8
3.2 Duplicated code อาจเปนความผิดพลาดหรือไมก็ได ดังนั้นตองนําไปใชในการหา
DRG ทุกรหัส แตใหใส Warning code 8
3.3 ขัดแยงกับเพศ หรือเปนรหัสที่จําเพาะกับเพศใดเพศหนึ่ง แตไมมีขอมูลเพศ ใหถือ
เสมือนวาไมมี Proc นั้น และใส Warning code 16
4) เกี่ยวกับอายุ (Age)
ขอมูลอายุอาจไดจาก field AGE หรือ คํานวณจาก Admission Date - DOB
4.1 ไมมี กรณีนี้ใส Warning code 32
4.2 Invalid คือนอยกวา 0 หรือมากกวา 124 ป กรณีนี้ใส Warning code 32
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4.3 ถามีความขัดแยงระหวางอายุที่ใสกับอายุที่ไดจากการคํานวณ ใหใชอายุที่ไดจาก
การคํานวณเปนหลัก
กรณีตาม 4.1 และ 4.2 ถาทําใหหา DRG ไมได ใหใส DRG 26509 และ Error code 6
5) เกี่ยวกับเพศ (Sex)
5.1 ไมมี
5.2 Invalid คือเปนรหัสอื่นนอกเหนือจาก 1 และ 2
ทั้งสองกรณีใหใส Warning code 64 แลวหา DRG ตอไป ถาหาไมไดเนื่องจากตองใช
เพศในการหา DRG ใหใสเปน DRG 26509 และ Error code 7
6) เกี่ยวกับประเภทการจําหนายออกจากโรงพยาบาล (Discht)
6.1 ไมมี
6.2 Invalid คือเปนรหัสอื่นนอกเหนือจาก 1, 2, 3, 4, 5, 8 และ 9
ทั้งสองกรณีใหใส Warning code 128 แลวหา DRG ตอไป ถาหาไมไดเนื่องจากตองใช
ขอมูล discharge type ในการหา DRG ใหใสเปน DRG 26509 และ Error code 8
7) เกี่ยวกับวันที่รับไวในโรงพยาบาล (DateAdm)
7.1 ไมมี
7.2 Invalid คือมากกวา Discharge date หรือนอยกวา DOB
ทั้งสองกรณีใหใส Warning code 256 แลวหา DRG ตอไป ถาหาไมไดเนื่องจากตองใช
length of stay ในการหา DRG ใหใสเปน DRG 26509 และ Error code 9
8) เกี่ยวกับวันที่จําหนายออกจากโรงพยาบาล (DateDsc)
8.1 ไมมี
ใหใส Warning code 512 แลวหา DRG ตอไป ถาหาไมไดเนื่องจากตองใช length of
stay ในการหา DRG ใหใสเปน DRG 26509 และ Error code 9
9) เกี่ยวกับวันเกิด (DOB)
9.1 ไมมี
9.2 Invalid คือมากกวา Admission date
ทั้งสองกรณีอาจไมเปนขอบกพรองถามีขอมูล Age แตถาไมมีขอมูล Age ทําใหหาอายุ
ไมได ใหใส Error และ Warning code ตามขอ 4 (เกี่ยวกับอายุ)
10) เกี่ยวกับระยะเวลาที่นอนรักษาในโรงพยาบาล (CalLOS)
คํานวณโดยใชสูตร Discharge Date-Admission Date
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ถาหาไมไดเนื่องจากตองใช length of stay ในการหา DRG แตไมมีขอมูล ใหใสเปน
DRG 26509 และ Error code 9
11) เกี่ยวกับน้ําหนักตัวแรกรับ (AdmWt)
11.1ไมมี
11.2 Invalid เชนเปน 0 หรือนอยกวา 0 ทั้งสองกรณีไมเปนความบกพรองถาไมใช
MDC 15 ถาเปน MDC 15 ใหใส DRG 26509 และใส Error code 10
สรุป Error Code
รหัส
ความหมาย
1
No Principal Diagnosis
2
Invalid Principal Diagnosis
3
Unacceptable Principal Diagnosis
4
Principal Diagnosis not valid for age
5
Principal Diagnosis not valid for sex
6
Ungroupable due to age error
7
Ungroupable due to sex error
8
Ungroupable due to discharge type error
9
Ungroupable due to length of stay error
10
Ungroupable due to admission weight error
สรุป Warning Code
รหัส
ความหมาย
1
Invalid or duplicated SDx
2
SDx not valid for age or no age data where needed
4
SDx not valid for sex or no sex data where needed
8
Invalid or duplicated Proc
16
Proc not valid for sex or no sex data where needed
32
No or invalid age
64
No or invalid sex
128
No or invalid Discht
256
No or invalid DateAdm
512
No or invalid DateDsc
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2.1.3 กลุมวินิจฉัยโรครวมและการนํามาใช
ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย(2541) ไดอธิบายความหมายและผลกระทบของการใชกลุม
วินิจฉัยโรครวมไววา กลุมวินิจฉัยโรครวม เปนระบบแบงกลุมผูปวยที่ใชจัดกลุมผูปวยใน เพื่อบอก
ว า ผู ป ว ยที่ ถู ก จั ด อยู ใ นกลุ ม เดี ย วกัน จะมี วัน นอนในโรงพยาบาลใกลเ คี ย งกั น และตอ งการใช
ทรัพยากรของโรงพยาบาลใกลเคียงกันดวย ระบบนี้เริ่มใชในสหรัฐอเมริกาและไดรับความสนใจ
จากประเทศตางๆ มากมาย ทั้งในยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย สําหรับประเทศไทยผูใหบริการ
สาธารณสุขสนใจกลุมวินิจฉัยโรครวมเปนอยางมาก เมื่อกระทรวงการคลังตัดสินใจใหสวัสดิการ
รั ก ษาพยาบาลของขา ราชการ โดยการจ า ยเงิ น แก โ รงพยาบาลที่ดู แ ลผู ป ว ยในภายใต สิ ท ธิ ข อง
สวัสดิการดวยกลุมวินิจฉัยโรครวม ตามขอเสนอของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การใชกลุม
วินิจฉัยโรครวมเพื่อจายเงินและจัดสรรงบประมาณแกสถานพยาบาล ยอมตองเกิดผลกระทบอยาง
มากตอระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งผลกระทบดังกลาวมีทั้งดานบวกและดานลบ ไดแก
ดานบวก
1) สามารถควบคุมรายจายที่ไมจําเปนของสวัสดิการขาราชการลงได การเบิกจายที่เกิน
อัตราคาเฉลี่ยจะถูกควบคุม
2) ระบบขอมูลดีขึ้น ทั้งขอมูลอัตราการใชบริการ ขอมูลทางคลินิกของโรคตางๆ ขอมูล
หัตถการที่รักษาผูปวย ตลอดจนขอมูลการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อรักษาผูปวยจะแมนยําขึ้น
3) จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลสั้นลง
4) อาจชวยกระตุนวิธีการรักษาที่เหมาะสมและมีความคุมทุน โดยกําหนดคาน้ําหนัก
สัมพัทธของวิธีการรักษาที่เหมาะสมนั้น ใหจูงใจโรงพยาบาลตางๆ ในการทําตาม
ดานลบ
1) โรงพยาบาลขาดทุน โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีต นทุ น สูง กวาปกติ จะไดรับเงิน
ชดเชยในอัตราที่ต่ํากวาไดจากวิธีงบประมาณแบบเดิม
2) โรงพยาบาลพยายามลดรายจายดานตางๆ ลง ซึ่งอาจกระทบตอคุณภาพบริการที่
ใหแกผูปวย
3) มีการบิดเบี้ยวของขอมูล ทําใหเกิดปรากฏการณ DRG creep คือจงใจลงรหัสโรคที่
ไดกลุมวินิจฉัยโรครวมราคาแพงขึ้น
4) เทคโนโลยีทางการแพทยถูกควบคุม เพราะโรงพยาบาลจะไดรับเงินชดเชยตาม
คาเฉลี่ย โรงพยาบาลไมมีแรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีทางการแพทยใหมๆ ที่อาจมีตนทุนสูงใน
ระยะแรก ทําใหความกาวหนาทางการแพทยชาลง
5) โรงพยาบาลยกเลิกการใหบริการรักษากลุมโรคนั้นๆ เพราะอัตราราคากลางไมจูงใจ
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และไดมีประเด็นเสนอแนะสําหรับสําหรับการพัฒนาระบบกลุมวินิจฉัยโรครวม ดังนี้
1) พัฒนาฐานขอมูลที่นํามาใชจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม โดยเฉพาะขอมูลดานคลินิกที่
จะตองมีความถูกตองมากขึ้น ไดแกการใหรหัสโรค การเรียงลําดับโรคสําคัญและโรคอื่นที่เปนรวม
ด ว ย ข อ มู ล เหล า นี้ จ ะนํ า มาใช ใ นวงจรของการจั ด กลุ ม วิ นิ จ ฉั ย โรคใหม (reclassification) กลุ ม
วินิจฉัยโรครวมก็อาจมีมากขึ้นตามความกาวหนาของการรักษาโรค หรือการคนพบโรคใหมๆ
2) พัฒนาฐานขอมูลที่นํามาใชจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม โดยเฉพาะขอมูลดานการเงิน
หรือตนทุนในการรักษาโรคที่แทจริง
3) ราชวิทยาลัยหรือสามาคมวิชาชีพทางการแพทย มีสวนในการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล และเสนอแนะแนวทางการใชกลุมวินิจฉัยโรครวม ไมเฉพาะดานการเงินการคลังสุขภาพ
เทานั้น แตใหครอบคลุมถึงการประเมินคุณภาพของการใหบริการ การติดตามผลลัพธจากการรักษา
แตละวิธี อันจะเปนการยกระดับองคความรูทางการแพทยในแตละสาขา
4) ติ ด ตามผลกระทบที่ ไ ม พึ ง ประสงค จ ากการใช ก ลุ ม วิ นิ จ ฉั ย โรคร ว ม และหาทาง
ปองกันผลกระทบดานลบเหลานั้น เชน การปรับคาน้ําหนักสัมพัทธใหจูงใจการใชเทคโนโลยีที่คุม
ทุน การปรับวิธีการจัดงบประมาณใหสอดคลองกับพันธกิจขององคกร ฯลฯ
สํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2543) ไดอธิบายวา กลุมวินิจฉัยโรครวม
มาจากภาษาอังกฤษวา Diagnosis Related Groups (DRGs) หมายถึงการจัดกลุมโรคของผูปวย ที่ใช
ทรัพยากรในการรักษาใกลเคียงกันไวในกลุมเดียวกัน หลักการของการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมเปน
ระบบแบงกลุมผูปวยที่ใชจัดกลุมผูปวยใน เพื่อบอกวาผูปวยที่ถูกจัดอยูในกลุมเดียวกัน จะมีวันนอน
ในโรงพยาบาลใกลเคียงกันและใชทรัพยากรของโรงพยาบาลใกลเคียงกันดวย ซึ่งตองการขอมูลการ
วินิจฉัยโรคที่บอกธรรมชาติและความรุนแรงของการเจ็บปวย ตัวแปรสําคัญที่นํามาใชจัดกลุม คือ
การวินิจฉัยโรคหลัก วินิจฉัยโรคอื่นๆ ไดแก โรคที่เปนรวมดวย โรคแทรกซอน หัตถการผาตัด อายุ
สถานภาพการจําหนวยผูปวย ขอมูลจํานวนวันนอน และคารักษาที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ เพื่อ
คํานวณคาน้ําหนักสัมพัทธซึ่งเปนดัชนีสะทอนการใชทรัพยากรในโรงพยาบาล กลุมวินิจฉัยโรค
ร ว มเป น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ใช บ ริ ห ารจั ด การด า นบริ ก ารผู ป ว ย และนํ า มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพดานการจัดบริการใหมีตนทุนที่ต่ําสุด แตคุณภาพมาตรฐานใกลเคียงกัน
กลุมวินิจฉัยโรครวมกับการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจะเปนหนวยงานที่ไดรับผลกระทบโดยตรง เมื่อมีการนํากลุมวินิจฉัยโรครวม
มาใชเปนเครื่องมือในการจายเงินคาบริการทางการแพทยและสาธารณสุข เนื่องจากราคากลางตาม
กลุมวินิจฉัยโรครวมจะสามารถสะทอนและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากรของโรงพยาบาลตางๆ ได ซึ่งโรงพยาบาลเองก็สามารถใชกลุมวินิจฉัยโรครวมในการ
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ปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องดังกลาวไดดวย และแนนอนเชนกันวา เมื่อโรงพยาบาลมีการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด คาใชจายโดยรวมของประเทศก็ยอมประหยัดไดดวย ผลกระทบที่พบใน
โรงพยาบาลตางๆ ไดแก
1) มีการประชุมกลุมทบทวน การใชเตียงและการใชหองผาตัดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีการปรับปรุงแบบแผนการดูแลผูปวย ตั้งแตการรับเขาและการจําหนายผูปวย
3) มีการปรับปรุงระบบงานตางๆ เพื่อลดคาใชจายภายในโรงพยาบาลเอง เพื่อลดตนทุน
ตางๆ ที่ไมจําเปน
นิรันดร วิเชียรทอง (2544) ไดอธิบายผลของการศึกษากลุมวินิจฉัยโรครวมในโรงพยาบาล
จิตเวชขอนแกนวา จากการศึกษาโดยใชขอมูลผูปวยในของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนในฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอรยอนหลัง 3 ป ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทางเวชระเบียน และขอมูลการเงินของ
ผูปวยในที่จําหนายตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2542 ถึง 31 มีนาคม 2544 โดยใชขอมูลมาจัดกลุม
วินิจฉัยโรครวม โดยใชโปรแกรม DRG Audit v 3.1 for TDRG และโปรแกรม Thai DRG Grouper
v.2.01 พบวาขอมูลผูปวยทั้งหมด 3,781 ราย สามารถจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม ไดทั้งหมด คิดเปนรอย
ละ 100 มีจํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวมทั้งหมด 5 กลุม (เพราะเปนโรงพยาบาลรักษาโรคเฉพาะทาง)
น้ําหนักสัมพัทธมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 0.57ไดเปรียบเทียบผลการทํางานของแพทยแตละคน ดวยการ
นําคาน้ําหนักสัมพัทธกลุมวินิจฉัยโรครวมมาเปนเกณฑวัด พบวา แพทยแตละคนดูแลผูปวยที่มี
ความยากและซับซอนไมแตกตางกัน และเปรียบเทียบการใชยาของแพทยตางๆ ภายในกลุม
วินิจฉัยโรครวมเดียวกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อถามความเห็นแพทย
พบวา รอยละ100 เห็นวากลุมวินิจฉัยโรครวมสามารถวัดผลงานไดและสามารถกระตุน
ประสิทธิภาพของแพทยไดดวย
สุชาติ สรณสถาพร (กระทรวงสาธารณสุข : 2550) ไดอธิบายถึงการเปลี่ยนระบบการ
เบิกจายคารักษาพยาบาลของขาราชการ และบุคคลในครอบครัวผูมีสิทธิ มาใชเกณฑกลุม
วินิจฉัยโรครวมในการเบิกจายเงินระหวางโรงพยาบาลกับกรมบัญชีกลาง วาเปนระบบที่ใชกับ
คนไขในเทานั้น จากวิธีใหมนี้ ภายใน 5 ปหลังจากนี้ จะทําใหโรงพยาบาลมีการคิดอัตราคารักษาใน
โรคชนิดเดียวกันที่ใกลเคียงกันมากขึ้น ทําใหผูบริหารโรงพยาบาลเขามาดูแล ปองกันการใหยาราคา
แพงเกินจําเปน หรือที่เรียกวา การยิงยา จากแพทยบางคนได เนื่องจากจะใชวิธีการกําหนดใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยใชวิธีกําหนดเปนคาน้ําหนักสัมพัทธสําหรับโรคชนิดนั้นๆ ตางจากเดิมที่ให
สถานพยาบาลระบุเปนจํานวนเงินคารักษา ซึ่งทําใหบางโรงพยาบาลมีการใชยาราคาแพงเกินความ
จําเปน และตองสั่งจากตางประเทศ ประมาณการวา เมื่อมีการใชวิธีการใหม จะทําใหกรมบัญชีกลาง
มีภาระตองจายเฉพาะคายาที่ใชกับคนไขในลดลงประมาณ 300-400 ลานบาท ในปแรกซึ่งหาก
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โรงพยาบาลมีการประหยัดในสวนที่สมควรประหยัด ก็จะทําใหโรงพยาบาลมีรายไดของตัวเอง
ขณะที่บางโรค เชนโรคมะเร็งที่คายาแพงมากประมาณเดือนละ 1 แสนบาท ถาพบวามีปญหาจาก
การที่สถานพยาบาลลดการใชยาบางตัวแตเปนยาที่จําเปน ก็จะเอาโรคที่จําเปนตองใชยาราคาแพง
ออกนอกเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวมโดยจะมีหนวยตรวจสอบมาตรฐานการรักษาอยูแลว
2.1.4 ชุดขอมูลมาตรฐานของการประกันสุขภาพ
สํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข(2541) ไดอธิบายถึงความจําเปนในการ
กําหนดชุดขอมูลมาตรฐานของการประกันสุขภาพไวดังนี้
เมื่อประเทศตางๆ พัฒนามากขึ้น รัฐบาลของประเทศเหลานั้นจะพยายามสรางหลักประกัน
ทางสังคมแกประชาชนทุกคนโดยถวนหนา หลักประกันดานสุขภาพ เปนหลักประกันที่สําคัญ
อยางหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหทรัพยากรที่สําคัญที่สุดพัฒนาไปโดยไมใหปญหา
สุขภาพมาเปนอุปสรรคขัดขวาง ในการสรางหลักประกันใหครบถวนอยางเปนธรรม มี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ จําเปนตองมีฐานขอมูลชุดหนึ่ง เพื่อวางแผนดําเนินการ และติดตาม
ประเมินผล เปาหมายดังกลาว
ในประเทศไทย แมรัฐบาลจะยังไมสามารถสรางหลักประกันดานสุขภาพใหครอบคลุม
ประชาชนโดยทั้งหมดได แตในภาวะที่มีแผนประกันสุขภาพหลายแผน ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
หลายกลุม เชน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
สวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล การสงเคราะหผูที่สังคมควรชวยเหลื อเกื้อกูล
สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการและครอบครัว บัตรประกันสุขภาพ รวมทั้งการประกัน
สุขภาพของบริษัทเอกชน ฯลฯ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางมาตรฐานของขอมูล ใหแผนประกัน
สุขภาพเหลานั้นสามารถแลกเปลี่ยนสื่อสารขอมูลได ในขณะเดียวกัน สถานพยาบาลที่ใหบริการ
ผูปวยที่ครอบคลุมดวยแผนประกันสุขภาพตางๆ ลดความยุงยากซับซอนในการบริหารขอมูล
ตลอดจนสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาแลกเปลี่ยน เพื่อเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การบริการระหวางกันได
องคกรทางการคลังสาธารณสุข ไดแก สํานักงานประกันสุขภาพ สํานักนโยบายและแผน
สาธารณสุข กรมบัญชีกลางผูดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ สํานักงานประกันสังคม
กรมการประกันภัย และสํานักงบประมาณ ซึ่งมีหนาที่จัดสรรงบประมาณ หรือจายเงินใหแก
สถานพยาบาลตามจํานวนผูปวยที่มารับบริการ ควรที่จะไดรับประโยชนโดยตรงจากชุดขอมูล
มาตรฐานนี้ เนื่องจากขอมูลเหลานี้จะแสดงทั้งปริมาณงาน คุณภาพงาน และทรัพยากรตางๆ ที่ใช
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ในการรักษาผูปวยแตละราย ดังนั้น องคกรทางการคลังสาธารณสุขดังกลาว ควรทราบถึงประโยชน
ที่จะไดรับ และใหการรับรองขอมูล มาตรฐานชุดนี้
นอกจากนี้ ขอมูลมาตรฐานโดยเฉพาะขอมูลผูปวยใน ไดออกแบบเพื่อใหสามารถ
วิเคราะหตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis related groups หรือ DRGs) ได อันจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการจัดกลุมโรค(DRG classification) และการคํานวณหาน้ําหนักสัมพัทธ(relative
weight calibration) ตอไปในอนาคต กลุมวินิจฉัยโรครวมและคาน้ําหนักสัมพัทธ จะชวยใหองคกร
การคลังสาธารณสุขรูวา ราคาที่สถานพยาบาลคิดกับผูปวยหรือที่ขอเบิกมานั้น มีความพอสม
หรือไมเพียงใด เมื่อนํามาเทียบกับผลของการรักษาก็จะประเมินไดวา สถานพยาบาลแตละแหงมี
มาตรฐานการรักษามากนอยเพียงใด หรือเมื่อเทียบกับฐานประชากร ที่มีสิทธิการรักษาประเภท
นั้นๆ ก็จะทราบอัตราความบอยของการเขารับบริการ เปนการประเมินการกระจายความเสี่ยง หรือ
ประเมินสถานะสุขภาพ ของประชากรกลุมนั้นๆ ไดดวย
มาตรฐานของขอมูลการประกันสุขภาพ เปนการวางรากฐานของมาตรฐานที่ระดับขอมูล
(Data level) โดยพิจารณาถึงระดับการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันดวย(Network level) มาตรฐาน
ขอมูล(Data standard) ในที่นี้พิจารณาตั้งแตมาตรฐานระดับลางขึ้นมา ซึ่งโครงสรางของแฟมขอมูล
มาตรฐานที่กําหนดเพื่อการประกันสุขภาพ ชุดขอมูลแตละชุดจะแสดงชื่อของแฟมขอมูล(File
name) ชื่อของขอมูล(Field name) ประเภทของขอมูล(Field type) ความกวางของขอมูล(Field
length) และความหมายของขอมูลนั้น(Data definition) มีทั้งสิ้น 12 แฟม แตละแฟมออกแบบใหมี
ขนาดกะทัดรัดตามหลักการของ Normalization และมีความเกี่ยวของกันอยางแนบแนน โดยชุด
ของขอมูล(Data set) มีหลายชุด และประกอบดวยธาตุแหงขอมูล 3 กลุม ไดแก
1) กลุมขอมูลผูมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาล คือ แฟมขอมูลผูมีสิทธิการรักษาพยาบาล
1 แฟม ชื่อ INSyymm.dbf
2) กลุมขอมูลทางคลินิกของผูปวย และหัตถการรักษาพยาบาล คือ แฟมขอมูลผูปวย
กลาง
1 แฟ ม ชื่ อ PATyymm.dbf แฟ ม ข อ มู ล ผู ป ว ยนอก
4 แฟ ม ได แ ก
OPDyymm.dbf, ORFyymm.dbf, ODXyymm.dbf, OOPyymm.dbf และแฟมขอมูล
ผูปวยใน 4 แฟม ไดแก IPDymm.dbf, IRFyymm.dbf, IDXyymm.dbf และ
IOPyymm.dbf
3) กลุมขอมูลการใชทรัพยากรในการรักษา และการจายคารักษา คือ แฟมขอมูลการเงิน
2 แฟม ไดแก CHTymm.dbf, และ CHAyymm.dbf
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2.2 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2543) ไดระบุมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับป
กาญจนาภิเษก ในบทที่ 7 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ไววา การดําเนินงานระบบสารสนเทศ
จะตองมีการเชื่อมโยงขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร การดูแลผูปวย และการพัฒนา
คุณภาพ ดังนี้
1) มีการเชื่อมโยงขอมูล/สารสนเทศจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อประสิทธิภาพของการ
กระจายขอมูล/สารสนเทศ หรือ เพื่อลดความขัดแยงกันของขอมูลที่เกิดขึ้นจากหลายฐานขอมูล
2) มีการสังเคราะห แปลผลขอมูล/สารสนเทศเพื่อประโยชนในการบริหาร การดูแลผูปวย
การพัฒนาคุณภาพ และการรายงานตอสวนราชการ
3) มีการกระจายขอมูลและสารสนเทศที่เหมาะสมแกผูใชอยางถูกตอง ทันเวลา โดยมี
รูปแบบและวิธีการที่เปนมาตรฐานและงายตอการใช
4) มีการสนับสนุนทางเทคนิค โดยใหคําปรึกษา และ/หรือใหความรู/ฝกอบรม แกผูใช
เทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสม
ผูที่สามารถใชระบบสารสนเทศหมายรวมถึงทุกคนในองคกร ไมเฉพาะแตผูบริหารเทานั้น
เนื่องจากในความหมายของการบริหารจัดการสมัยใหมซึ่งเนนการบริหารแบบมีสวนรวม ทุกคนจะ
มีสวนเปนผูบริหารดวยกันทั้งสิ้น ตัวอยางเชน ขอมูลแสดงถึงผลการปฏิบัติงาน ยอมชี้นําใหผูปฏิบัติ
สามารถตรวจสอบการทํางานของตนเองตลอดจนขอบกพรองที่เกิดขึ้น สามารถนํามาวิเคราะห
ปญหา และนํามาปรับปรุงงานของตนใหดียิ่งขึ้น โดยขบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
ผูบริหารระดับสูงขึ้นไป ยอมสามารถตรวจสอบการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ชี้แนะ หรือ
ชวยเหลือ ในการแกปญหานั้นๆ ดังนี้เปนตน
ในการวิเคราะหสถานการณปจจุบันของการจัดการระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ตาม
แบบประเมินตนเองระดับโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลเวียงสา(2547) สรุปไดวา
1) รายงานสวนหนึ่งถูกจัดทําขึน้ เพื่อสงตอไปยังหนวยเหนือ โดยไมไดนํามาใชประโยชน
ในการบริหารภายในโรงพยาบาล
2) ขอมูลที่มีอยูในระบบคอมพิวเตอร เชนขอมูลการบริการผูปวย ขอมูลคาใชจาย ยังไมมี
การรวบรวมเพื่อนํามาเปนประโยชนในทางบริหารจัดการ
3) ขาดความครบถวนของขอมูลขาวสารในการบริหารจัดการ ขอมูลบางอยางหาไดยาก
หากตองการขอมูลขาวสารใดๆ เพิ่มเติมจากระบบรายงานปกติจะตองเสียเวลาและกําลังบุคลากรใน
การจัดหาขอมูลนั้นๆ และอาจไมสามารถจัดหาไดในเวลาอันเหมาะสม
4) ขาดระบบการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร
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5) ขาดการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการระบบขอมูลขาวสาร
6) ขาดการกระจายขอมูลเพื่อนําขอมูลไปใชงานในหนวยงานตางๆ
7) ขาดระบบสารสนเทศที่ชวยในการตัดสินใจสําหรับสภาวการณในปจจุบัน ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และระเบียบปฏิบัติอยางรวดเร็ว โรงพยาบาลตองเตรียมพรอมที่
จะพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เชน มีนโยบายใหประหยัด (good health at low cost)
การใชยาในบัญชียาหลัก การใชระบบเบิกคารักษาดวยกลุมวินิจฉัยโรครวม เปนตน ดวยระบบ
สารสนเทศที่ดีจะทําใหผูบริหารสามารถคาดคะเนไดลวงหนาวาจะเกิดอะไรขึ้นในสภาวการณ
ดังกลาว ใชเพื่อดูแนวโนมจากเหตุการณที่ผานมาในอดีตและจะทําใหสามารถพัฒนาระบบขึ้น
รองรับ หรือบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได เชน ประมาณการจํานวนผูปวยไขเลือดออกที่จะมารับ
บริการ ประมาณการคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนตน
2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2.3.1 ระบบสารสนเทศ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2548) อธิบายวา ขอมูลและสารสนเทศมีความหมายที่แตกตางกัน
โดยขอมูลคือขอมูลดิบ (Raw Data) หรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่มีความหมายในตัวเอง ซึ่งยังไมได
กอ ใหเ กิ ด ประโยชน แตกต า งจากสารสนเทศที่ มี ก ารนํ าข อ มูล ดิ บ เหล านี้ ม าผา นกระบวนการ
(Process) เพื่อใหเกิดผลลัพธหรือสารสนเทศที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ
การแกไขปญหาใหระบบธุรกิจในปจ จุบัน จําเปน ตองใชระบบสารสนเทศ ซึ่งระบบ
สารสนเทศจะประกอบดวยสวนประกอบตาง ๆ ที่สัมพันธกัน เพื่อใหเกิดการประมวลผลใหเปน
สารสนเทศตามที่ตองการ โดยจะมีการเตรียมการดานบุคคล ขอมูล กระบวนการ รวมถึงการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในแต ล ะวั น ของธุ ร กิ จ การนํ า เสนอรายงาน
สารสนเทศแกผูบริหาร เพื่อนําไปใชประโยชนตอการตัดสินใจ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเปน
เครื่ องมื อสนั บสนุ น อั น สํ าคั ญ ในการปฏิ บัติง านในธุร กิจ ประจํ าวัน ซึ่ งเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(Information Technology : IT) จะเปนการผสมผสานการทํางานระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
(ฮารดแวรและซอฟตแวร) กับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (ขอมูล ภาพ เสียง และเครือขาย)
ดังนั้นระบบสารสนเทศ จึงจัดเปนกลไกชนิดหนึ่ง ดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่นํามาใชกับการจัดการขอมูลในองคกร โดยระบบสารสนเทศมี
สวนประกอบสําคัญ 5 สวน ดวยกันดังนี้ 1) ฮารดแวร (Hardware) 2) ซอฟตแวร (Software) 3)
ขอมูล (Data) 4) บุคลากรทางคอมพิวเตอร (Peopleware) 5) กระบวนการทํางาน (Procedures) เมื่อ
นําสวนประกอบทั้ง 5 มารวมกัน จะเปนระบบสารสนเทศ ที่ทําใหสามารถจัดเก็บขอมูล คนคืน
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สารสนเทศ และประมวลผลขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศและนําไปจัดทํารายงานสารสนเทศ
เพื่อใหผูบริหารใชประโยชนตอไป และสารสนเทศที่ดีควรจะมีคุณสมบัติดังนี้
1) ตรงกับความตองการ (Relevance) สารสนเทศที่ดีจะตองสอดคลองกับความตองการ
ของผูที่นําไปใชงาน ดังนั้น หากสารสนเทศที่นําเสนอแมจะมีความถูกตอง แตสาระสําคัญของ
เนื้อหาไมตรงกับสิ่งที่ตองการเลย ก็ถือวาเปนสารสนเทศที่ไมมีประโยชน ไมสามารถนํามาใชเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารได
2) ทั น เวลาต อ การนํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน (Timeliness) รู ป แบบธุ ร กิ จ บางอย า ง
จําเปนตองไดรับสารสนเทศอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ เชน ธุรกิจเกี่ยวกับการคาหลักทรัพย
หรือตลาดหุน แตอยางไรก็ตามก็ใ ชวาธุรกิจ ทุกประเภทจะตองไดรับสารสนเทศอยางรวดเร็ว
ในช ว งระยะเวลาสั้ น ๆ ดั ง นั้ น คํ า ว า ทั น เวลาต อ การนํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน นั้ น จึ ง น า จะ
หมายความวา สารสนเทศตองทันตอเหตุการณและไมลาสมัยในชวงเวลาที่ตองการใชงาน โดยผูใช
จะตองไดรับประโยชนจากสารสนเทศที่นําเสนอไปในขณะนั้น และหากสารสนเทศที่นําเสนอไป
ในขณะนั้นไมทันเวลาหรือไมทันตอความตองการของผูใช รายงานสารสนเทศนั้นก็อาจลาสมัยได
ในทันที คุณประโยชนที่ควรไดรับก็อาจลดนอยลงไป หรืออาจไมสามารถนําไปใชประโยชนได
เลยก็เปนไปได
3) มี ค วามเที่ ย งตรง (Accurate) สารสนเทศที่ ดี ต อ งมี ค วามเที่ ย งตรง แม น ยํ า โดย
ปราศจากความคลาดเคลื่อนในขอมูลที่นําเสนอ ดังนั้น ผลลัพธของสารสนเทศที่มีความเที่ยงตรง ก็
ขึ้นอยูกับขอมูลที่ปอนเขาไปในระบบดวย คําวา “ความเที่ยงตรง” ในที่นี้หมายรวมถึงสิ่งตอไปนี้
- ความถูกตอง (Correctness) คือ สารสนเทศตองมีความถูกตอง
- ความสมบูรณ (Completeness) คือ สารสนเทศตองมีความครบถวนสมบูรณ
- ความปลอดภั ย (Security) คื อ สารสนเทศต อ งมี ค วามปลอดภั ย ด ว ยการ
นําเสนอขอมูลใหกับบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงเทานั้น เชน สารสนเทศนี้จะ
นํ า เสนอแก ผูบริ ห ารระดั บ สู ง เท า นั้ น ในขณะที่ พ นั ก งานทั่ ว ไปไม ส ามารถ
เรียกดูได เปนตน
4) ประหยั ด (Economy) สารสนเทศที่ ดี จ ะต อ งมี ก ารทรั พ ยากรที่ จํ า เป น ต อ งความ
ตองการมาใชงานไดอยางคุมคาที่สุด เนื่องจากสารสนเทศที่มีการใชทรัพยากรสูงก็มักกอใหเกิด
คาใชจายสูงตามมา ซึ่งสามารถเปรียบเทียบงาย ๆ เชน หากคุณภาพของสารสนเทศที่ไดมาจาก
ระบบหนึ่งกับอีกระบบหนึ่ง ตางก็มีคุณภาพทัดเทียมกัน โดยที่ระบบหนึ่งใชทรัพยากรสูง ในขณะ
ที่ระบบหนึ่งใชทรัพยากรที่ต่ํากวา ผลลัพธในสารสนเทศที่มาจากระบบที่ใชทรัพยากรนอยกวายอม
มีประสิทธิภาพเหนือกวา เนื่องจากใชทรัพยากรนอยกวากอใหเกิดการประหยัดคาใชจาย
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5) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) สารสนเทศที่ ดี ต อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง คํ า ว า
ประสิทธิภาพ ความจริงสามารถวัดไดหลายแนวทางดวยกัน เชน สารสนเทศนี้นําเสนอไดอยาง
เที่ยงตรง และรวดเร็วมาก อีกทั้งยังใชทรัพยากรอยางประหยัด ซึ่งก็จัดไดวาเปนสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ก็ยังสามารถวัดเปนคาตัวเลขไดจากศักยภาพของการพัฒนาสารสนเทศตอ
หนึ่งหนวยของทรัพยากรที่ใช
Laudon (2003) ไดอธิบายถึงกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ ประกอบดวย
กิจกรรมสามชนิด คือ การนําขอมูลเขาสูระบบ การประมวลผล และการนําเสนอผลลัพธ การนํา
ขอมูลเขาสูระบบ (input) เริ่มตน จัดการรวบรวมขอมูลจากสวนตางๆ ขององคกร หรือสิ่งแวดลอม
ภายนอกองคกร การประมวลผล (processing) ทําหนาที่ปรับเปลี่ยนขอมูลที่นําเขาใหอยูในรูปแบบ
ที่มีความหมายตอองคกร ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดสวน การนําเสนอผลลัพธ (output) เปนทาง
จั ด การนํ า ข า วสาร หรื อข อ มู ล ที่ ผ า นการประมวลผลแล ว ให ผู ใ ช เ ลื อ กใช ป ระโยชน ต ามความ
เหมาะสม หรือนําไปสงตอใหกับสวนอื่น ซึ่งตองนําขาวสารนี้ไปใชงานตอไป ระบบสารสนเทศ
บางระบบ ตองการ การตอบสนอง (feedback) ซึ่งก็คือสวนของขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว แต
ถูกสงกลับเขาไปยังสวนการนําเขาขอมูลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ หรือการปรับแตง
ระบบใหมีความสอดคลองกับสภาวะที่ตองการ
นอกจากนั้น Laudon ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ระบบสารสนเทศ 6 ชนิดที่นํามาใชสนับสนุน
การทํางานของผูบริหารระดับตางๆ รวมทั้งคุณคาของแตละระบบที่มีตอองคกร ไดแก ระบบ
สนับสนุนผูบริหารระดับสูง (Executive Support System : ESS) ใชในระดับผูกําหนดกลยุทธ
องคกร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ใชสําหรับผูบริหารทั่วไป ระบบ
ผูชํานาญการ (Knowledge Work System : KWS) ระบบสํานักงาน (Office System) ใชสนับสนุน
ระดับผูชํานาญการ และระบบประมวลผลรายการธุรกรรมขอมูล (Transaction Processing System :
TPS) ใชสนับสนุนระดับผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้แตละระบบเปนระบบงานที่มีใชอยูในองคกรทั่วไปซึ่ง
ออกแบบมาสําหรับการทํางานเฉพาะงานดานนั้นๆ โดยตรงไมสามารถใชทดแทนกันได
2.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Laudon (2003) ใหนิยามวาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สนับสนุนการทํางานของ
ผูบริหารระดับลาง และระดับกลางในการนําเสนอรายงาน ขอมูลทั่วไป ขอมูลเฉพาะดาน และ
ขอมูลในอดีต ซึ่งจะเนนความต องการของบุคคลภายในองคก ร มากกวาบุคคลหรือ หนวยงาน
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ภายนอก ระบบ MIS จะชวยงานดานการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจซึ่งมักจะนําขอมูล
มาจากระบบ TPS มาทําการประมวลผลนั่นเอง
ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน (2548) ไดกลาวถึงการจัดการกับระบบสารสนเทศวา ในปจจุบัน
ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการจัดการและการบริหารองคกร เพื่อให
งานเกิดประสิทธิภาพและมีความแนนอนมากยิ่งขึ้น โดยมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชรวมกับ
ระบบการทํางาน และชวยตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหบรรลุวัตุประสงคขององคกร
การจัดการกับระบบสารสนเทศมีความสัมพันธกัน โดยระบบสารสนเทศมีอิทธิพลตอการ
จัดการ ผูบริหารจะตองรูจักใชระบบสารสนเทศใหเหมาะสมกับสถานการณ ตั้งแตการกําหนด
เปาหมาย การวางแผน การตัดสินใจ การจัดองคกร การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ และการ
ควบคุม สามารถจําแนกผูบริหารตามลําดับขั้นการบริหารงานภายในองคกรออกเปน 3 ระดับ ในแต
ละระดับจะมีความตองการขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน ดังนี้
1) การจัดการระดับสูง
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี อํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการกํ า หนดทิ ศ ทาง
เปาหมาย กลยุทธโดยรวม และนโยบายขององคกร ซึ่งมักจะเกี่ยวของกับการดําเนินงานในภาพรวม
มีการแกไขปญหาที่ไมชัดเจนและมีความไมแนนอน ผูบริหารระดับสูงมีหนาที่ความรับผิดชอบ
สําคัญในการวางแผนกลยุทธ ซึ่งก็คือ การกําหนดความเคลื่อนไหวในอนาคตขององคกร กําหนด
เปาหมายวัตถุประสงค และแผนตางๆ ในระยะยาวขององคกร
ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงจําเปนตองมีขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่สามารถ
บอกใหทราบถึงแนวโนมตางๆ ทั้งดานองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก โดยผูบริหารระดับสูง
จะตองตัดสินใจที่ครอบคลุมถึงการดําเนินงานในระยะยาวและเกี่ยวของกับความอยูรอดและอนาคต
ขององคกร
2) การจัดการระดับกลาง
การจัดการระดับกลางจะเกี่ยวของกับการวางแผนยุทธวิธีและการควบคุมยุทธวิธี
เหลานั้น ผูบริหารระดับกลางอยูระหวางการสรางผลผลิตใหแกผูบริหารระดับสูงขึ้นไป และตอง
ไดรับความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชา ซึ่งขอบขายของงานที่ผูบริหารระดับกลางจะตอง
รับผิดชอบก็คือ การบริหารในหนวยธุรกิจ ฝาย หรือแผนก
หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับกลางมักจะเกี่ยวของและตองตัดสินใจใน
ปญหาที่มีขอมูลอยูพอสมควร ซึ่งการตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลนั้นจะตองใหสอดคลองกับนโยบาย
และกลยุทธรวมขององคกร
3) การจัดการระดับตน
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ผู บริ ห ารระดั บต น คือ ผู บ ริ ห ารที่ ปฏิ บัติ ง านอยูใ กลกั บ พนั ก งานระดั บ ปฏิ บัติ ง าน
(Operator) โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และแกไขปญหาใหหนวยงาน
สามารถดําเนินงาน และสรางผลงานที่เปนรูปธรรมตามความตองการของผูบริหารระดับสูงขึ้นไป
ในการจั ด การระดั บ ต น นี้ มี ค วามต อ งการข อ มู ล ข า วสารในระดั บ ที่ เ รี ย กว า การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
การวางแผนการปฏิบัติงานเปนการแสดงรายละเอียดที่อธิบายถึงสิ่งที่จําเปน ซึ่ ง
หน ว ยงานแต ละหน ว ยจะต อ งกระทํา และมี วิ ธีก ารที่ แ ต ละหนว ยใช ใ นการดํ า เนิ น การ เพื่ อเอื้ อ
ประโยชนตอเปาหมายการผลิต รวมทั้งเพื่อใหบรรลุแผนการดําเนินงานของผูบริหารระดับกลาง
โดยผูบริหารระดับตนนี้ทําหนาที่ในการตัดสินใจปญหาที่มีความชัดเจน และเกิดขนในระยะเวลาไม
นาน
สรุปไดวาการจัดการทั้ง 3 ระดับนั้นตองอาศัยการตัดสินใจและขอมูลสารสนเทศที่ไดรับ
ซึ่งจะมีความแตกตางกัน เพื่อชวยในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
คุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1) ผลิตรายงานในรูปแบบที่กําหนดและรูปแบบมาตรฐาน
2) ผลิตรายงานในรูปแบบของเอกสารหรือไฟลอิเล็กทรอนิกส รายงานบางรายงาน
สามารถถูกพิมพลงบนกระดาษ เรียกวา เปนรายงานฉบับตัวจริง (Hard-copy) สวนรายงานที่อยูใน
รูปเสมือนจริง (Soft-copy) มักแสดงผลผานทางหนาจอคอมพิวเตอร โดยผูบริหารสามารถเรียก
รายงานที่ตองการขึ้นแสดงบนหนาจอไดโดยตรง แตรายงานนั้นยังคงปรากฏในรูปแบบมาตรฐาน
เหมือนรายงานที่พิมพออกมาจริง ๆ
3) ใชขอมูลภายในที่เก็บอยูในระบบคอมพิวเตอร รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ใชแหลงขอมูลภายในที่อยูในฐานขอมูลคอมพิวเตอรและบางระบบใชแหลงขอมูลภายนอก
4) ชวยใหผูใชสามารถสรางรายงานในรูปแบบที่ตองการได ในขณะที่นักวิเคราะห และ
นักเขียนโปรแกรมทําการพัฒนา และการใชรายงานที่ซับซอนซึ่งตองการใชขอมูลจากหลาย ๆ
แหลงได ผูใชทั่วไปก็สามารถพัฒนาโปรแกรมอยางงายในการคนหาขอมูลที่ตองการ
2.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สัลยุทธ สวางวรรณ (2545) อธิบายวา ระบบสารสนเทศถูกสรางขึ้นมาเพื่อแก ปญหา
บางอยางหรือปญหากลุมหนึ่งที่องคกรกําลังเผชิญอยู เชน ปญหาที่ผูบริหารรูสึกถึงความไมกาวหนา
หรือการปฏิบัติงานขององคกรไมเปนไปตามที่คาดหวัง หรืออาจมาจากความรูสึกวาองคกรของ
ตนเอง ควรที่จะสรางโอกาสในการแขงขันใหประสบความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นกวาเดิม
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ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) ไดกลาวถึงการนําระบบหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกรธุรกิจ 4 ระดับ คือ
1) Automation ไดแก การนําระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปแทนที่ระบบที่ทํางาน
ดวยมือ(Manual) โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานเดิมแตอยางใด ขั้นนี้เปนระดับ
เริ่มแรกที่องคกรสวนใหญมักดําเนินการเพราะเปนขั้นที่งายที่สุด แตผลประโยชนจากการนํามาใช
จะมีนอย
2) Rationalization ไดแก การนําระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยมีการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานในสวนที่มีปญหาหรือยังดอยประสิทธิภาพไปพรอม ๆ กัน วิธีนี้จะทํา
ใหองคกรธุรกิจไดรับประโยชนจากการนําระบบสารสนเทศมาใชไดมากกวาวิธีแรก
3) Reengineering ไดแก การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานและขั้นตอนตาง ๆ ในการ
ทํา งานอย า งสิ้ น เชิ ง เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานสู ง สุ ด โดยมี ร ะบบหรื อ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาเปนตัวชวยใหการดําเนินการดังกลาวสัมฤทธิผล
4) Paradigm shift ไดแก การเปลี่ยนแนวคิดในการทําธุรกิจใหม จากการนําระบบหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจการ เชน การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแทนการ ขายสินคาหรือ
บริการแบบเดิม หรือเปลี่ยนจากธุรกิจการขายผานตัวกลางเปนการขายตรงผานอินเทอรเน็ต เปนตน
รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ(2549) ใหรายละเอียดวา วิวัฒนาการลาสุดของระบบสารสนเทศ
ตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดดานสถาปตยกรรมรับ-ใหบริการ(Client-Server Architecture) มาเปนเวลา
หลายสิบปแลว และมีการพัฒนาระบบรับ-ใหบริการ (Client-Server System) ในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศบนเว็บ(Web-Based Information System) ซึ่งอาศัยหลักการคอมพิวเตอรดาน
อรรถประโยชน (Utility Computing) และบริการบนเว็บ (Web Services) รวมกับเทคโนโลยีดาน
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และ เอกซทราเน็ต ซึ่งสงผลใหองคกรมีขอไดเปรียบดังนี้
1) ตนทุนการติดตั้งใชงานระบบสารสนเทศบนเว็บ ต่ํากวา ระบบรับ-ใหบริการแบบเดิมที
ใชเครือขายสวนตัว
2) การแปลงระบบที่มีอยูเดิมเปนระบบสารสนเทศบนเว็บทําไดงายและรวดเร็ว
3) ฟงกชันการทํางานของระบบสารสนเทศบนเว็บมีมากกวาฟงกชันระบบเดิม
2.4.1 องคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาระบบ
รัชนี กัลยาวินัย (2545) อธิบายถึงการพัฒนาระบบที่ดีนั้น ตองมีองคประกอบที่สําคัญ
ตางๆ เพื่อใหสามารถควบคุมใหเกิดการสรางระบบที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน การสราง
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ระบบสารสนเทศตองมีมาตรฐานการทํางานที่ยอมรับได เพื่อใชในการวัดคาเปรียบเทียบจากสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงและมีผลยอนกลับเพื่อปรับปรุงแกไขใหเขาสูมาตรฐาน โดยสรุปองคประกอบที่สําคัญ
ในการพัฒนาระบบมีดังนี้ คือ
1) ระบบนั้นตองมีมาตรฐาน ที่ยอมรับได
2) ระบบนั้นตองมีวิธีการวัด ที่สามารถวัดไดตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
3) ระบบนั้นตองมีการเปรียบเทียบ การทํางานที่แทจริงกับมาตรฐาน
4) ระบบนั้นตองมีวิธีการแสดงผลยอนกลับเพื่อใชในการปรับปรุงใหระบบนั้นเปนไป
ตามมาตรฐาน
รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ(2549) อธิบายวาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการ
ตัดสินใจมีองคประกอบดังนี้
1) ฐานขอมูล (Database) หมายถึง หนวยเก็บและรวบรวมขอมูลที่มีประโยชน ซึ่งพรอม
สําหรับการใหบริการเรียกใชขอมูลไดทุกเวลาที่ผูใชตองการ โดยใชซอฟตแวรประเภทระบบ
จัดการฐานขอมูล เปนเครื่องมือชวยงานดานการจัดเก็บ และเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล
2) การสื่ อ สาร(Communication) หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ช ว ยด า นการสรรหาข อ มู ล จาก
แหลงขอมูลตาง ๆ และสงผานขอมูลมาจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรที่เปนเปาหมาย เพื่อนําขอมูล
มาใชประโยชนตอไป เชน โทรศัพท หรือระบบอินเทอรเน็ต เปนตน
3) เครือขายขอมูล(Data Network) หมายถึง การเชื่อมโยงขอมูลภายในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร โดยการเชื่อมโยงระบบประยุกตและฐานขอมูลเขาดวยกัน อีกทั้งยังมีสวนชวยให
เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องสื่อสารกันได
4) การวิเคราะหขอมูล(Data Analysis) หมายถึง กระบวนการที่ใชวิเคราะหและการ
ประมวลผลขอมูลใหอยูในรูปแบบของสารสนเทศที่สามารถนําไปใชตัดสินใจทันที เชน มีการใช
ตัวแบบและวิธีการทางสถิติแปรรูปขอมูลใหอยูในรูปแบบของกราฟและแผนภูมิตาง ๆ เปนตน
5) การพัฒนากลยุทธ(Strategy Development) หมายถึง กระบวนการกําหนดกลยุทธดาน
ระบบสารสนเทศที่สอดคลองกับกลยุทธธุรกิจ ตลอดจนสภาพแวดลอมของธุรกิจซึ่งเปนอยูใน
ขณะนั้นตลอดจนการปรับปรุงแนวทางขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลาดวย
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ(2550) อธิบายวา ฐานขอมูลนับเปนสว น
สําคัญสําหรับระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล การออกแบบระบบระบบ
สารสนเทศ จึงตองใหความสําคัญกับการออกแบบฐานขอมูลเชนเดียวกับการออกแบบในสวน
ประมวลผล วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Database Life Cycle) หรือที่เรียกอยางยอวา
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DBLC เปนขั้นตอนที่กําหนดขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบฐานขอมูลขึ้นใชงาน ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1) Database Initial Study เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบฐานขอมูลขึ้นใชงาน ใน
ขั้นตอนนี้ ผูพัฒนาระบบฐานขอมูลจะตองวิเคราะห ความต องการตางๆ ของผู ใช เพื่ อกําหนด
จุดมุงหมาย ปญหา ขอบเขตและกฎระเบียบตางๆ ของระบบฐานขอมูลที่จะพัฒนาขึ้น เพื่อใชเปน
แนวทางในการออกแบบฐานขอมูลในขั้นตอไป
2) Database Design ผูพัฒนาระบบฐานขอมูล จะนําเอารายละเอียดตางๆ ที่ไดจากการ
วิเคราะหในขั้นตอนแรกมาใชเปนแนวทางในการออกแบบฐานขอมูลขึ้นใชงาน ซึ่งแบงออกเปน 3
ระดับคือ การออกแบบฐานขอมูลในระดับ Conceptual, Logical และ Physical
3) Implementation and Loading เปนขั้นตอนที่นําเอาโครงรางตางๆ ของระบบฐานขอมูล
ที่ไดจากการออกแบบในขั้นตอน Database Design มาสรางเปนตัวฐานขอมูลที่ใชเก็บขอมูลจริง
รวมทั้ ง ทํ า การแปลงข อ มู ล ของระบบงานเดิ ม ให ส ามารถนํ า มาใช ง านในระบบฐานข อ มู ล ที่
พัฒนาขึ้นใหม ในกรณีที่ระบบเดิมมีการใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล
4) Testing and Evaluation เปนขั้นตอนของการทดสอบระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
หาขอผิดพลาดตางๆ รวมทั้งทําการประเมินความสามารถของระบบฐานขอมูลนั้น เพื่อนําไปใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงใหระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถรองรับความตองการของ
ผูใชในดานตางๆ ไดอยางถูกตอง และครบถวน
5) Operation เปนขั้นตอนที่นําเอาระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นเสร็จเรียบรอยแลวไปใช
งานจริง
6) Maintenance and Evolution เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหวางการใชงาน ระบบฐานขอมูล
จริงเพื่อบํารุงรักษาใหระบบฐานขอมูลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนขั้นตอนของการ
แกไข และปรับปรุงระบบฐานขอมูล ในกรณีที่มีการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงความตองการของผูใช ที่
สงผลกระทบตอระบบฐานขอมูล
ขั้นตอนของการออกแบบฐานขอมูล สามารถแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การออกแบบฐานขอมูลในระดับ Conceptual การออกแบบฐานขอมูลในระดับนี้ จะ
เปนการกําหนดโครงราง (Schema) เริ่มตน ที่มีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายถึงโครงสรางหลักๆ ของ
ขอมูลภายในระบบฐานขอมูล โดยไมคํานึงถึงฐานขอมูลที่จะนํามาใชวาจะมีโครงสรางขอมูลแบบ
Hierarchical หรือ Network หรือ Relational ดังนั้นผลลัพธที่ไดจากการออกแบบในระดับนี้ จึงเปน
แบบจําลองของขอมูลที่ประกอบดวยโครงรางที่อยูในรูปแบบของแนวความคิด ซึ่งยังไมสามารถ
นําไปใชงานไดจริง ดังนั้นแบบจําลองของขอมูลที่ไดจากการออกแบบในขั้นตอนนี้จึงมักเรียกวา
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Conceptual Schema แตอยางไรก็ตาม การออกแบบในระดับนี้กลับมีความสําคัญ เนื่องจาก
โครงสรางที่ไดจากการออกแบบในขั้นตอนนี้ จะถูกนําไปใชในขั้นตอนอื่นๆ ตอไป
2) การออกแบบฐานขอมูลในระดับ Logical การออกแบบในระดับนี้ จะเปนระดับที่
ตอเนื่องจากระดับ Conceptual กลาวคือ การออกแบบฐานขอมูลในระดับนี้จะอาศัยโครงรางที่ได
จากการออกแบบในระดับ Conceptual มาปรับปรุงใหมีโครงสรางที่เปนไปตามโครงสรางขอมูล
ของฐานขอมูลที่นํามาใช โดยยังไมคํานึงถึงผลิตภัณฑทางดานฐานขอมูลที่จะนํามาใชงานกับระบบ
ฐานขอมูลที่ออกแบบขึ้น การออกแบบในขั้นตอนนี้จะนําเอาโครงรางที่ออกแบบขึ้นไปสรางเปน
ฐานขอมูลจริง ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงตองตรวจสอบความถูกตองของโครงรางที่ออกแบบและสวน
ประมวลผลตางๆ ที่ออกแบบไว รวมทั้งตองแปลงโครงรางตางๆ ใหอยูในรูปของ Relation ในกรณี
ที่ฐานขอมูลที่เลือกใชมีโครงสรางขอมูลแบบ Relational
3) การออกแบบฐานขอมูลในระดับ Physical การออกแบบในระดับนี้ จะเปนขั้นสุดทาย
ของการออกแบบฐานขอมูล จะเปนการนําเอาโครงรางที่ไดจากการออกแบบในระดับ Logical มา
ปรับปรุงโครงสรางใหเปนไปตามโครงสรางของผลิตภัณฑทางดานฐานขอมูลที่จะนํามาใชงาน
ผลลัพธที่ไดจากการออกแบบในระดับนี้ ไดแกโครงสรางของระบบฐานขอมูลที่สามารถนําไปใช
งานในการสรางตัวฐานขอมูลจริง
2.4.2 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
สัลยุทธ สวางวรรณ (2545) ไดอธิบายวา การวิเคราะหระบบงาน (System Analysis)
หมายถึง การวิเคราะหปญหาที่องคกรกําลังพยายามนําระบบสารสนเทศมาแกไขหรือปรับปรุงใหดี
ขึ้นกวาเดิม ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ คือ การกําหนดตัวปญหา กําหนดเหตุที่สรางปญหา กําหนด
วิ ธีก ารแก ป ญ หา และกํา หนดความตอ งการสํ า หรั บ ระบบสารสนเทศที่จ ะต อ งนํา มาใช ใ นการ
แกปญหา
ในหลายโอกาส การสรางระบบงานใหมจะเทากับเปนการสรางโอกาสในการทบทวนและ
ออกแบบกระบวนการทํางานใหม ปญหาที่พบบางอยางอาจไมตองการการแกไขโดยระบบขาวสาร
แตตองการการปรับปรุงวิธีการบริหารงาน การฝกอบรมเพิ่มเติม หรือปรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใหม
รัชนี กัลยาวินัย (2545) อธิบายถึง ขั้นตอนในการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยทั่วไป
จะแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ ขั้นตอนการออกแบบระบบ และขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ ดังนี้
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1) ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ คือ ขั้นตอนในการรวบรวมและนําขอมูลนั้นมาวิเคราะห
ใหเขาใจถึงปญหา และการแกปญหา
2) ขั้นตอนการออกแบบระบบ คือ ขั้นตอนในการวางแผนสําหรับระบบใหมหรือดาน
หนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยูเดิมใหสมบูรณเพื่ออํานวยความสะดวกแก ผูใชระบบนั้น
โดยกอนที่จะมีการวางแผนตองเขาใจถึงระบบเดิม และตัดสินใจวาจะนําคอมพิวเตอรมาใชอยางไร
ใหคุมคาที่สุดเทาที่จะทําได
3) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ คื อ ขั้นตอนในการสรางระบบ ทดสอบระบบ ทําคูมื อ
ดําเนินงานอบรมผูใช ประเมินผล และบํารุงรักษาระบบ
ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน(2548) ไดกลาวถึงการวิเคราะหระบบวา เปนการรวบรวมขอมูล
การทํา งานของระบบเดิมและศึก ษาความตองการที่จ ะใหมีใ นระบบใหม ซึ่ งวิ ธี การศึ ก ษาและ
รวบรวมขอมูลเหลานี้ นักวิเคราะหระบบอาจจะศึกษาจากเอกสารหรือรายงานที่มีอยู ตรวจสอบจาก
วิธีการทํางานและสัมภาษณจากผูใชระบบ เมื่อนักวิเคราะหระบบรวบรวมปญหาและความตองการ
ในระบบใหมออกมาแลวตองนํามาเขียนเปนขอมูลเฉพาะของปญหา(Problem Specification) ซึ่ง
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ รายละเอียด จุดแข็ง และจุดออนของระบบสารสนเทศเดิม ความ
ตองการของระบบสารสนเทศใหม ขอมูลสําหรับระบบใหม วิธีการทํางานและสิ่งที่จะตองแกไข
หลั ง จากนั้ น นั ก วิ เ คราะห ร ะบบอาจจะนํ า ข อ มู ล เฉพาะของปญ หา มาสร า งเป น ตั ว ต น แบบเพื่ อ
นําเสนอตอผูใชใหเห็นวาระบบจริงที่จะพัฒนาขึ้นมานั้น มีหนาตาเปนอยางไร ทํางานอะไรไดบาง
และเปนไปตามความตองการของผูใชหรือไม
สําหรับการออกแบบระบบเปนการนําผลการวิเคราะหระบบมาพิจารณาวา ภายในระบบมี
สวนการทํางานใดบาง ความสัมพันธระหวางสวนการทํางานเหลานั้น โปรแกรมใดบางที่ตองเขียน
ขึ้น โครงสรางของโปรแกรมเปนอยางไร และการเชื่อมโยงระหวางโปรแกรม โดยนักวิเคราะห
ระบบอาจจะเขียนออกมาเปนแผนภาพแบบลําดับขั้นเพื่อใหเห็นการทํางานของโปรแกรมชัดเจนขึ้น
รายละเอียดทั้งหมดที่ไดมาจากการออกแบบระบบ นักออกแบบระบบจะตองนํามาเขียนเปน ขอมูล
เฉพาะของการออกแบบระบบ(System Design Specification) ซึ่งจะถูกนําไปใชในขั้นตอนการ
พัฒนาระบบขึ้นมาจริงๆ ตอไป
2.4.3 วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle หรือ SDLC)
โอภาส เอี่ยมสิริว งษ( 2548) ไดก ลาวถึงการพั ฒนาระบบงานสารสนเทศวา การพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ โดยทั่วไปจะดําเนินตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไวในขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ หรือ วงจรการพัฒนาระบบงาน(System Development Life Cycle หรือ SDLC) ซึ่งเปนวงจร
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ที่แสดงถึงกิจกรรมตาง ๆ ในแตละขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสําเร็จ โดยประกอบดวยขั้นตอน
ตาง ๆ ดังนี้
1) การกําหนดปญหา (Problem Definition)
การกําหนดปญหาเปนขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตของปญหา สาเหตุของปญหา
จากการดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม การกําหนดความตองการ
(Requirements) ระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณ การ
รวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานตางๆ เพื่อสรุปเปนขอกําหนด (Requirements Specification) ที่
ชัดเจน ขั้นตอนนี้หากเปนโครงการที่มีขนาดใหญอาจเรียกขั้นตอนนี้วา ขั้นตอนของการศึกษาความ
เปนไปได (Feasibility Study)
สรุปขั้นตอนกําหนดปญหา ประกอบดวย
1) รับรูสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
2) สรุปสาเหตุของปญหา และสรุปผลยื่นแกผูบริหารเพื่อพิจารณา
3) ทําการศึกษาความเปนไปไดในแงมุมตาง ๆ เชน ดานตนทุน และทรัพยากร
4) รวบรวมความตองการ(Requirements) จากผูที่เกี่ยวของดวยวิธีการตาง ๆ เชน
5) การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต และแบบสอบถาม
6) สรุปขอกําหนดตาง ๆใหมีความชัดเจน ถูกตอง และเปนที่ยอมรับทั้งสองฝาย
2) การวิเคราะห (Analysis)
การวิเคราะหขั้นตอนของการดําเนินงานของระบบปจจุบัน โดยการนําขอกําหนดที่
ไดมาจากขั้นตอนแรก มาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อทําการพัฒนาเปนแบบจําลองลอจิคัล (Logical
Model) ซึ่งประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) คําอธิบายการประมวลผล
ขอมูล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล (Data Model) ในรูปแบบของ ER- Diagram
ทําใหทราบรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานในระบบวาประกอบดวยอะไรบาง มีความเกี่ยวของ
หรือมีความสัมพันธกับสิ่งใด
สรุปขั้นตอนวิเคราะห ประกอบดวย
1) วิเคราะหระบบงานเดิม
2) กําหนดความตองการของระบบใหม
3) สรางแบบจําลอง Logical Model ซึ่งประกอบดวย Data Flow Diagram, System
Flowchart , Process Description, ER - Diagram เปนตน
4) สรางพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)
3) การออกแบบ (Design)
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การออกแบบเป น ขั้น ตอนของการนํ าผลลัพ ธที่ ไ ดจากการวิ เ คราะห ทางลอจิ คัลมา
พัฒนาเปน Physical Modelใหสอดคลองกัน โดยการออกแบบจะเริ่มจากสวนอุปกรณและ
เทคโนโลยี ต าง ๆ และโปรแกรมคอมพิว เตอรที่นํา มาพัฒ นา การออกแบบจํา ลองข อมู ล (Data
Model) การออกแบบรายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User
Interface) การจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซึ่งขั้นตอนของการวิเคราะหและ
ออกแบบจะมุงเนนถึงสิ่งตอไปนี้
การวิเคราะห มุงเนนการแกไขปญหาอยางไร (What)
การออกแบบ มุงเนนการแกปญหาอยางไร (How)
สรุปขั้นตอนการออกแบบ ประกอบดวย
1) การออกแบบรายงาน (Output Design)
2) การออกแบบจอภาพ (Input Design)
3) การออกแบบขอมูลนําเขา และรูปแบบการรับขอมูล
4) การออกแบบผังระบบ (System Flowchart)
5) การออกแบบผังระบบ (Database Design)
6) การสรางตนแบบ (Prototype)
4) การพัฒนา (Development)
การพัฒนาเปนขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม ดวยการสรางชุดคําสั่ง หรือเขียน
โปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาตองพิจารณาความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่ใชงานในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL 1 ซึ่งอํานวยความ
สะดวกตอการพัฒนารวมทั้งการมี CASE (Computer Aided Software Engineering) ตางๆ มากมาย
ใหเลือกใชตามความเหมาะสม
สรุปขั้นตอนพัฒนา ประกอบดวย
1) พัฒนาโปรแกรมที่ไดจากการวิเคราะหและออกแบบไว
2) เลือกภาษาที่เหมาะสม และพัฒนาตอไดงาย
3) อาจจําเปนตองใช CASE Tools ในการพัฒนา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแกไข
และตรวจสอบ
4) สรางเอกสารโปรแกรม
5) การทดสอบ (Testing)
การทดสอบระบบ เปนขั้นตอนของการทดสอบระบบกอนที่จะนําไปปฏิบัติการใช
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งานจริงทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบื้องตนดวยการสรางขอมูลจําลองเพื่อตรวจสอบการทํางาน
ของระบบหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะยอนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม โดย
การทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน(Syntax)
และการตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม
สรุปขั้นตอนทดสอบ ประกอบดวย
1) ในระหวางการพัฒนาควรมีการทดสอบการใชงานรวมไปดวย
2) ในการทดสอบอาจมีการทดสอบดวยการใชขอมูลที่จําลองขึ้น
3) ทดสอบระบบดวยการตรวจสอบในสวนของ Verification และ Validation
4) จัดฝกอบรมการใชระบบงาน
6) การติดตั้ง (Implementation)
ขั้น ตอนต อ มาหลัง จากที่ ไ ด ทํา การทดสอบ จนมี ค วามมั่น ใจแล ว ว า ระบบสามารถ
ทํางานไดจริงและตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากนั้นจึงดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใชงาน
จริงตอไป
สรุปขั้นตอนการติดตั้งระบบ ประกอบดวย
1) กอนทําการติดตั้งระบบควรศึกษาสภาพแวดลอมของพื้นที่ที่จะติดตั้ง
2) เตรียมอุปกรณฮารดแวร และอุปกรณทางการสื่อสารและเครือขายใหพรอม
3) ขั้นตอนนี้อาจจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญระบบ เชน System Engineer หรือ ทีมงาน
ทางดาน Technical Support
4) ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และ แอพพลิเคชันโปรแกรมใหครบถวน
5) ดําเนินการใชงานระบบงานใหม
6) จัดทําคูมือการใชงาน
7) การบํารุงรักษา (Maintenance)
เปนขั้นตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากที่ไดมีการติดตั้งและใชงานแลวใน
ขั้นตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม(Bug) ซึ่งโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตองหรือ
เกิดจากความตองการของผูใชงานที่ตองการเพิ่มโมดูลในการทํางานอื่นๆ
สรุปขั้นตอนบํารุงรักษา ประกอบดวย
1) อาจมีขอผิดพลาดบางอยางที่เพิ่งคนพบตองรีบแกไขโปรแกรมใหถูกตองทันที
2) ในบางครั้งอาจมีการเพิ่มโมดูล หรือ อุปกรณบางอยาง
3) การบํารุงรักษา หมายความรวมถึงการบํารุงรักษาทั้งดานซอฟตแวรและฮารดแวร
(System Maintenance and Software Maintenance)
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2.5 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันดวยภาษาสคริปต PHP รวมกับโปรแกรม Dreamweaver และ
ฐานขอมูล MySQL
สุรเชษฐ วงศชัยพรพงษ และทินกร วัฒนเกษมสกุล (2547) ใหรายละเอียดวา เว็บแอพพลิเค
ชัน(Web Application) เปนระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้นใชงานบนบราวเซอรผานระบบเครือขาย ซึ่ง
ทํ า งานไดทั้ ง บนอิน เตอร เ น็ ต และอินทราเน็ต ทํา ใหเ ขา ใชง านได อยา งรวดเร็วและตลอดเวลา
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหกับองคกรไดมากขึ้นดวย กอนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันควรมีการ
คัดเลือกเครื่องมือที่มีความสะดวก ตลอดจนมีความเหมาะสมตอการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ซึ่งการ
พัฒนานั้นตองไดรับการออกแบบและพัฒนาดวยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ไดแก เครื่องมือสําหรับ
ใชสรางจอภาพติดตอกับผูใช (User Interface) เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล และเครื่องมือที่ใชในการ
ประมวลผลขอมูลตางๆ ภายในเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งเครื่องมือที่นิยมใชกันมากในการพัฒนาเวบ
แอพพลิเคชัน คือ ภาษาสคริปต PHP เพื่อควบคุมการประมวลผลขอมูลตางๆ รวมกับโปรแกรม
Dreamweaver เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับสรางจอภาพติดตอกับผูใช และฐานขอมูล MySQL เปน
เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล โดยความโดเดนของเครื่องมือดังกลาว มีดังนี้
2.5.1 ภาษาสคริปต PHP
ภาษาสคริปต PHP เปนภาษาสคริปตอยางหนึ่งที่ใชในการควบคุมการทํางานระหวาง
เว็บไซตกับฐานขอมูล โดยภาษาสคริปต PHP จะเปนภาษาที่ถูกประมวลผลทางฝงเซิรฟเวอร ภาษา
สคริปต PHP จะทํางานรวมกับเอกสาร HTML โดยการแทรกโคดระหวาง Tag HTML และสราง
ไฟลที่มีนามสกุลเปน .php, php3 หรือ php4 ภาษาสคริปต PHP พัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานของภาษา
โปรแกรมมิ่งอื่นๆ เชน C, C++ และ Perl ทําใหภาษาสคริปต PHP เปนภาษาที่รวมเอาลักษณะเดน
ของภาษาตนแบบแตละชนิดรวมกันอยู ความสามารถของภาษาสคริปต PHP ที่เห็นไดเดนชัดมีดังนี้
1) เปนภาษาที่มีลักษณะเปนแบบ Open source ผูใชสามารถ Download และนํา Source
code ของ PHP ไปใชไดโดยไมเสียคาใชจาย
2) เปนสคริปตแบบ Server Side Script ดังนั้นจึงทํางานบนเว็บเซิรฟเวอร ไมสงผลกับ
การทํางานของเครื่อง Client โดย PHP จะอานโคดและทํางานที่ฝงเซิรฟเวอร จากนั้น
จึงสงผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลมาที่เครื่องของผูใชในรูปแบบของเอกสาร
HTML ซึ่งโคดของ PHP นี้ผูใชจะไมสามารถมองเห็นได
3) PHP สามารถทํางานไดในระบบปฏิบัติการที่ตางชนิดกัน เชน Unix, Windows,
MacOS หรือ RiscOS อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก PHP เปนสคริปตที่ตอง
ทํางานบยเซิรฟเวอร ดังนั้นคอมพิวเตอรสําหรับเรียกใชคําสั่ง PHP จงจําเปนตอง
ติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรไวดวยเพื่อใหสามารถประมวลผล PHP ได
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4) PHP สามารถทํางานไดในเว็บเซิรฟเวอรหลายชนิด เชน Personal Web Server,
Apache, OmniHttpd และ Internet Information Service เปนตน
5) ภาษา PHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oreiented
6) PHP มีความสามารถในการทํางานรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลที่หลากหลาย เชน
Oracle, FilePro, FrontBase, MS SQL, mSQL และMySQL เปนตน
7) PHP อนุญาตใหผูใชสรางเว็บไซตซึ่งทํางานผานโปรโตคอลชนิดตางๆ ได เชน
LDAP, IMAP, SNMP, POP3 และ HTTP เปนตน
8) โคด PHP สามารถเขียนและอานในรูปแบบของ XML ได
2.5.2 โปรแกรม Dreamweaver
โปรแกรม Dreamweaver เปนเครื่องมือสําหรับสรางจอภาพติดตอกับผูใชพัฒนาขึ้นโดย
บริษัท Macromedia โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสรางเว็บไซต เปนเรื่องงาย เนื่องจากโปรแกรม
Dreamweaver นอกจากจะสามารถสราง Interface ไดแลว ยังสามารถแทรกโคดเพื่อควบคุมการ
ทํ า งาน หรื อ ใส ลู ก เล น อื่ น ๆ ที่ น า สนใจให กั บ เว็ บ เพจได โดยแยกคุ ณ สมบั ติ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
Dreamweaver ไดดังนี้
1) สนับสนุนความปลอดภัยในการสงขอมูลผาน FTP
2) มีการตรวจสอบคําสั่งแท็ก และของการใชคําสั่งผานบราวเซอรได
3) เขียนโคดไดรวดเร็วขึ้น เพราะมีเครื่องมือชวยเมื่อคลิดเมาสขวา
4) สามารถเพิ่มการปฏิสัมพันธระหวางหนาเว็บเพจดวย Macromedia Flash ภายใน
Dreamweaver ได
2.5.3 ฐานขอมูล MySQL
MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS: Relational Database
Management System) ตัวหนึ่ง ซึ่งเปนที่นิยมกันมากในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกของ
อิ น เตอร เ น็ ต สาเหตุ ก็ เ พราะว า MySQL เป น ฟรี แ วร ท างด า นฐานข อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
นักพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เคยใช MySQL ตางยอมรับในความสามารถ ความรวดเร็ว การรองรับ
จํา นวนผู ใ ช และขนาดของข อ มู ลจํ า นวนมาก ทั้ง ยั ง สนั บ สนุ น การใช ง านบนระบบปฏิบั ติ ก าร
มากมาย ไมวาจะเปน Unix, OS/2, MacOS หรือ Windows ก็ตาม นอกจากนี้ MySQL ยังสามารถใช
งานรวมกับ Web Development Platform ทั้งหลาย ไมวาจะเปน C, C++, Java, Perl, PHP, Python
หรือ ASP
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MySQL จัดเปนซอฟตแวรประเภท Open Source Software สามารถดาวนโหลด Source
Code ตนฉบับไดจากอินเตอรเน็ต โดยไมเสียคาใชจายใดๆ MySQL ไดรับการยอมรับและทดสอบ
เรื่องของความรวดเร็วในการใชงาน มีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหมีความสามารถมากยิ่งขึ้น ทุกวันนี้
มีการนํา MySQL ไปใชในระบบตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนระบบเล็กๆ ที่มีจํานวนตารางขอมูล
นอย มีความสัมพันธของขอมูลในแตละตารางไมซับซอน ไปจนถึงระบบจัดการขอมูลขนาดใหญ ที่
ประกอบดวยตารางขอมูลมากมาย มีความสัมพันธของขอมูลในแตละตารางซับซอน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปจจุบัน มีการใช MySQL เปน Database Server เพื่อการทํางานสําหรับ Web Database
Application ในโลกของอินเตอรเน็ตมากขึ้น ซึ่งความสามารถเดนๆ ของ MySQL สรุปไดดังนี้
1) MySQL จัดเปนระบบฐานขอมูลประเภท SQL-based ผูพัฒนาสามารถใชคําสั่ง SQL
ในการสั่งหรือใชงานกับ MySQL Server ไดโดยไมตองศึกษาเพิ่มเติมแตอยางใด ซึ่ง
ความสามารถนี้ ถือวาเปนแนวโนมของระบบจัดการฐานขอมูลในปจจุบัน
2) สนับสนุนการใชงานสําหรับตัวประมวลผลกลางหลายตัว
3) สนับสนุน API เพื่อใชงานกับ Development Platform ตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน C,
C++, Java, Perl, PHP, Python และนอกจากนี้ยังสามารถใชงานรวมกับ ODBC
(Open DataBase Connectivity) ซึ่งทําใหเราสามารถใชงานไดกับเครื่องมืออื่นๆ บน
Windows Platform เชน Access เปนตน รวมทั้งสามารถนํามาประยุกตเพื่อใชงาน
รวมกับ ASP(Active Server Page) ไดอีกดวย
4) MySQL สามารถรันไดบนระบบปฏิบัติการหลายตัวหลายคาย ไมวาจะเปน AIX,
BSD/OS, DEC Unix, Linux, MacOS, OS/2, Solaris, SunOS, Windows Platform ทํา
ใหผูใชสามารถทําการยายหรือปรับขนาดของระบบขึ้นไปไดในกรณีที่ตองการขยาย
ขนาดของขอมูล หรือมีความตองการทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น
5) การกําหนดสิทธิและรหัสผานใหมีความปลอดภัย มีความยืดหยุนสูง สามารถกําหนด
เครื่ อ งและ/หรื อ ผู ใ ช ในการเข า ถึ ง ข อ มู ล ได มี ก ารเข า รหั ส ข อ มู ล (Encryption)
สําหรับรหัสผานของผูใชดวย ทําใหผูใชมีความมั่นใจวาขอมูลจะมีความปลอดภัย
ไมมีใครสามารถเขาถึงขอมูลไดหากไมไดรับอนุญาต
6) สนับสนุนรูปแบบภาษา (Character Set) หลายชนิด เชน ISO-8859-1 (Latin1),
big5,ujis และอื่นๆ ทําใหเราสามารถจัดเรียงขอมูล (Sort) หรือกําหนดการแสดง
ขอผิดพลาด(Error Messages) ไดตามรูปแบบภาษาที่ตองการ
7) เครื่องที่ทําหนาที่เปนผูใชบริการ (Client) สามารถเชื่อมเขาสู MySQL Serverโดยการ
ใช TCP/IP Sockets, Unix Sockets (Unixes) หรือ Named Pipes (NT)
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2.5.4 การใชงาน MySQL รวมกับ PHP
การใชงาน MySQL รวมกับ PHP โดยใช Apache เปน Web server เปนลักษณะที่พบได
บอย เนื่องจากทุกตัวเปนฟรีแวรมีจํานวนผูใชมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง Apache เปนซอฟตแวร Web
server ที่มีผูใชมากที่สุด ลักษณะการทํางานสําหรับ Apache, PHP และ MySQL นี้ จะเปนการ
ทํางานในลักษณะ Server-side คือทํางานบน Server เหมือนกับการทํางานของ CGI ซึ่งจะสง
ผลลัพธหรือเอาทพุตกลับมาที่ Client เทานั้น ตัวโปรแกรมและลอจิกทั้งหลายจะอยูที่ Server การ
ทํางานระหวาง PHP กับ MySQL ก็สามารถทําไดทันทีโดยไมตองปรับแตงอะไรเพิ่มเติม เนื่องจาก
กําหนดให MySQL เปน built-in module มาแลว ทําใหผูใช MySQL ไดรับประโยชนอยางสูงสุด
เพราะนอกจากความงายในการใชงานแลว ยังไดความรวดเร็วในการทํางานเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิตรพร จอมวงศ (2547) ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบฐานขอมูลผูปวยประกันสุขภาพ
ถวนหนา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลผูปวยประกันสุขภาพถวนหนา ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 2) เพื่อใหสามารถ
โอนถายขอมูลในรูปแบบมาตรฐานที่ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ใชในโครงการ
สุขภาพถวนหนา 3) เพื่อใหทราบแนวโนมการเขารับการรักษาของผูปวย และสามารถวางแผนปรับ
ระบบการใหบริการและรักษาพยาบาลผูปวยในอนาคต 4) เพื่อใหมีฐานขอมูลรองรับผลการผลิต
สารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับผูบริหาร ในดานคาใชจาย และขอมูลกลุมวินิจฉัยโรครวม เพื่อ
นํามาปรับปรุงและทบทวนคุณภาพขอมูล กระบวนการในการรักษาพยาบาลในอนาคต ผูศึกษาได
ใชโปรแกรมที่พัฒนาคือไมโครซอฟตวิชวลเบสิก ใชระบบจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลซึ่งอยู
บนระบบปฏิ บั ติ ก ารลี นุ ก ซ และมี ส ว นเชื่ อ มโยงในการส ง ข อ มู ล ไปประมวลผลที่ โ ปรแกรม
ไมโครซอฟตวิชวลฟอกซโปร
ผลการประเมินการใชงานระบบพบวา ระดับประสิทธิภาพการใชงานอยูในเกณฑดี คือ
ระบบฐานขอมูลที่ไดพัฒนาขึ้นสามารถทํางานไดดี ผลิตสารสนเทศไดตามตองการ การประมวลผล
ทํ า ได ดี สะดวกต อ การใช ง าน ช ว ยลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านประจํ า โปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น
สอดคลองและเหมาะสมกับระบบงานไดเปนอยางดี และสามารถตอบสนองวัตถุประสงคของ
การศึกษาไดตามความตองการ
บงกชรัชต ขันทะวงศ (2550) ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศดานสุขภาพ
บุคลากรของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” โดยกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาระบบ
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สารสนเทศดานสุขภาพบุคลากรของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการบริหารจัดการ
เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพบุ ค ลากรในคณะแพทยศาสตร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และได ร ะบบ
สารสนเทศที่ชวยสนับสนุนผูบริหาร ซึ่งจะไดขอมูลที่มันสมัยและถูกตอง ทําใหสามารถวิเคราะห
สถานการณและวางแผนการบริห ารจัดการโครงการดู แ ลสุ ขภาพและส งเสริมสุขภาพไดอย าง
ตอเนื่องและสมบู รณ ผูศึก ษาไดออกแบบระบบสารสนเทศดวยเทคโนโลยี อินทราเน็ต ในการ
ประสานการทํางานของระบบ ใชภาษาพีเอชพีในการพัฒนาเว็บเพจ และใชมายเอสคิวแอลในการ
จัดการกับฐานขอมูล โดยแบงกลุมผูใชงานออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) บุคลากรทั่วไป ซึ่งสามารถที่จะ
เขาไปบันทึกและติดตามผลการตรวจสุขภาพของตนเอง 2) ผูบริหาร ซึ่งสามารถดูรายงานสถิติ
ขอมูลผลการตรวจตางๆ ตามชวงเวลา รายงานสถิติแบบแผนภูมิและตาราง 3) ศูนยสรางเสริม
สุขภาพ ซึ่งทําหนาที่เปนผูดูแลระบบ โดยสามารถทําการบันทึก ตรวจสอบ แกไข นําเขาหรือยาย
ออกผลการตรวจตางๆ รวมทั้งสามารถดูรายงานสถิติตางๆ ได
จากการประเมิ น ผลการทํ า งานของระบบสารสนเทศด า นสุ ข ภาพบุ ค ลากรของคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามการรับรูของผูใชงานทั้ง 3 กลุมพบวา มีความสะดวก ไม
ซับซอนและงายตอการใชงาน รวมทั้งใชเปนแหลงขอมูลที่มีประโยชนอยางมากในการตัดสินใจ
โครงการสงเสริมสุขภาพ สําหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สุวิทย กาชัย (2550) ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงาน
สุขาภิบาลอาหารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง” โดยกําหนดวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานสุขาภิบาลอาหาร ใหสามารถจัดเก็บขอมูล ประมวลผล
รับสงขอมูล และการรายงานขอมูล ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต อยางมีประสิทธิภาพ ระบบที่
พั ฒนาขึ้น สนับสนุน การใช ง านของผู บริห ารสํานัก งานสาธารณสุขจัง หวัด ลํา ปาง ทํา ให ท ราบ
สถานการณดานสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย อีกทั้งสนับสนุน
การดํ า เนิ น งานของเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ในการบั น ทึ ก ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข รั บ และส ง ข อ มู ล
รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารในความรับผิดชอบ สามารถออกรายงานสถานการณดาน
สุขาภิบาลอาหาร ไดอยางถูกตอง และสนับสนุนการใชงานของประชาชนทั่วไปตลอดจนเจาของ
ผูประกอบการรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร ใหสามารถเขาถึงขอมูลรานอาหารและแผง
ลอยจําหนายอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐาน เนื้อหาวิชาการดานสุขาภิบาลอาหารและการสมัครเขา
รวมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย ผูศึกษาไดพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบปฏิบัติการ
วิ น โดวส เ อ็ ก ซ พี ใช โ ปรแกรมภาษาพี เ อชพี ระบบฐานข อ มู ล มายเอสคิ ว แอล โปรแกรม
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อินเทอรเน็ตอินฟอรเมชั่นเซอรวิส และโปรแกรมแมคโครมีเดียดรีมวีฟเวอร เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาระบบ
ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบ จากผูใชงานจํานวน 20 ราย ประกอบดวย
เจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 8 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน และประชาชนทั่วไปจํานวน 11 คน
พบวาผูใชมคี วามพึงพอใจระบบในระดับดี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับขางตน ผูศึกษาจึงไดกําหนดการ
ดําเนินงาน ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินผลระบบที่ไดพัฒนาขึ้น ดังรายละเอียดในบทตางๆ
ตามลําดับ

