
 

บทที่ 5 
การออกแบบการแสดงผล 

 
 การออกแบบการแสดงผลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุม
วินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดนาน ไดแบงการแสดงผลออกเปน 2 สวน คือ สวนของ
ผูดูแลระบบและสวนของผูใช ซ่ึงสิทธิการเขาถึงขอมูลของผูใชทั้งสองสวนจะไมเทากัน หนาจอการ
ใชงานของผูใชและผูดูแลระบบจะเหมือนกันเพื่องายตอการใชงานและดูแลระบบ  
 
5.1 การออกแบบหนาหลักของระบบ 

หนาแรกของระบบประกอบดวย 2 สวนคือ สวนของระบบล็อกอินเพื่อเขาสูระบบ (Login)  
สวนของระบบลงทะเบียนผูใช (Register)  หลังจากล็อกอินเรียบรอยแลวระบบจะแบงผูใชออกเปน 
2 กลุมตามสิทธิที่ไดรับคือผูดูแลระบบและผูใช ซ่ึงสิทธิของแตละกลุมก็จะมีเครื่องมือในการใชงาน
ที่ไมเทากัน รวมไปถึงสิทธิในการเขาถึงขอมูลที่ไมเทากันดวย เชนหากไดรับสิทธิเปนผูดูแลระบบก็
จะสามารถใชเมนูที่สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลไดโดยผูใชอ่ืนไมสามารถใชหรือมองเห็น ไดแก 
เมนูการนําเขาขอมูล DRG รายเดือน เมนูจัดการระดับสิทธิของผูใช (Userleverls)  เมนูจัดการขอมูล
ของผูใช (User)  เมนูการนําเขาขอมูลจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร ออกจากระบบ (Logout) และหาก
ไดรับสิทธิเปนผูใชจะสามารถใชเมนูทํางานและเมนูรายงานโดยไมสามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล 
ไดแก เมนูแสดงขอมูลประวัติการรักษา เมนูแสดงขอมูล DRG เมนูแสดงขอมูลการเงินผูปวยตาม
สิทธิการรักษา เมนูเปรียบเทียบวันนอนของผูปวย เมนูรายงานแผนภูมิเปรียบเทียบคาใชจาย เมนู
รายงานแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผูปวย เมนูรายงานขอมูลผูปวย Readmit เมนูรายงานเงินจัดสรร 
เมนูรายงานขอมูลตามคา RW เมนูรายงานขอมูลตามกลุม DRG เมนูรายงานขอมูลตามกลุม ICD10 
เมนูรายงานขอมูลจํานวนวัน Admit เมนูรายงานผูปวยเสียชีวิต เมนูรายงานคาใชจายตามสิทธิการ
รักษา เมนูรายงานอัตราการครองเตียง เมนูรายงานขอมูลเงินจัดสรร เมนูรายงานคาใชจายตามสิทธิ
เปรียบเทียบกับเงินจัดสรร เมนูเปลี่ยนรหัสผาน (Change Password)  ออกจากระบบ (Logout) โดย
สามารถแสดงการออกแบบหนาหลักของระบบไดดังนี้ 
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รูป 5.1 แสดงหนาหลักของระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยใน 
ตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา 

 
  จากรูป 5.1 แสดงหนาหลักของระบบซึ่งประกอบดวยเมนูและระบบตางๆ ดังนี้ 

1) ระบบล็อกอินเพื่อเขาใชงานในระบบ ในระบบนี้จะใหผูใชงานกรอกขอมูล 2 สวนคือ
ช่ือผูใชงาน (User Name) รหัสผาน (Password) และจะมีชองใหคลิกเพื่อเลือกที่จะใหระบบจําชื่อ
ผูใชไวในกรณีที่เขามาใชงานครั้งตอไปซึ่งผูใชงานจะคลิกเลือกหรือไมก็ได ตอจากนั้นใหคลิกปุม
ล็อกอินเพื่อเขาสูระบบ 

2) ระบบลืมรหัสผาน ในระบบนี้จะใหผูใชงานกรอกชื่ออีเมลของตนเอง (User Email) 
และคลิกปุม (Send Password) ระบบก็จะนําอีเมลของผูใชไปตรวจสอบในฐานขอมูลเมื่อขอมูล
ถูกตองก็จะจัดสงรหัสผานใหผูใชงาน ตามอีเมลที่ไดกรอกมา 

3) ระบบลงทะเบียนผูใช ในระบบนี้จะใหผูใชงานกรอกรายละเอียดตางๆ เพื่อลงทะเบียน
ใชงานในครั้งแรก  
 
 
 
 

ขอความแสดงชื่อของระบบ 
ขอความแสดงชื่อของผูใชงานระบบ 

เมนูทํางาน 

เมนูรายงาน 

ชื่อผูใชงาน

รหัสผานของผูใชงาน 
Login 

ลงทะเบียน ลืมรหัสผาน 
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5.2 การออกแบบหนาจอระบบลงทะเบียนผูใช 

 

รูป 5.2 แสดงหนาจอระบบลงทะเบียนผูใช 
 
 จากรูป 5.2 แสดงหนาจอระบบลงทะเบียนผูใชซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

1) รายละเอียดของขอมูลที่ผูใชงานตองลงทะเบียน  ขอมูลที่จะตองกรอกประกอบไปดวย 
สรรพนาม 
ช่ือ 
สกุล 
แผนก/ฝาย 
ตําแหนง 
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป 
user name 
password 
confirm password 
email 
 

ขอความแสดงช่ือของระบบ
ขอความแสดงชื่อของผูใชงานระบบ

Register

รายละเอียดของขอมูล
ท่ีผูใชงานตองลงทะเบียน

ขอความแสดงช่ือของระบบ
ขอความแสดงชื่อของผูใชงานระบบ

Register

รายละเอียดของขอมูล
ท่ีผูใชงานตองลงทะเบียน
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2) ระบบลงทะเบียน หลังจากกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหผูใชคลิกที่ปุม register ระบบ
จะกลับมาที่หนาหลัก และมีขอความแจงวา Registration Successful ผูใชจะไมสามารถเขาใชงานใน
ระบบไดทันที เนื่องจากผูดูแลระบบจะตองตรวจสอบสิทธิในการเขาถึงขอมูล และสิทธิในการใช
งานระบบตามหนาที่และความรับผิดชอบของผูใชกอน แลวจึงอนุญาตใหผูใชเขาใชงานระบบได
ตามสิทธิ 
 
5.3 การออกแบบหนาจอเมนูทํางาน 
 ในสวนของหนาจอเมนูทํางานนี้ผูดูแลระบบและผูใชจะเหมือนกันเพื่อใหงายตอการใชงาน
และดูแลระบบ แตจะแตกตางกันตรงที่มีเครื่องมือในการใชงานที่ไมเทากัน รวมไปถึงสิทธิในการ
เขาถึงขอมูลที่ไมเทากันดวย โดยแบงหนาจอเมนูออกเปน 2 สวนคือ 

1) หนาจอเมนูทํางานสําหรับผูดูแลระบบ ถาหากไดรับสิทธิเปนผูดูแลระบบก็จะสามารถ
ใชเมนูที่สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลของระบบไดโดยที่ผูใชอ่ืนไมสามารถใชหรือมองเห็นได 
เมนูทํางานสําหรับผูดูแลระบบประกอบดวย 

1.1) เมนูเขาขอมูล DRG รายเดือน 
1.2) เมนูจัดการระดับสิทธิของผูใช (Userlevels)   
1.3) เมนูจัดการขอมูลของผูใช (User)   
1.4) เมนูการนําเขาขอมูลจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร  
1.5) ออกจากระบบ (Logout) เมื่อคลิกรายการนี้จะกลับไปยังหนาหลักของระบบ 

 โดยแสดงการออกแบบหนาจอเมนูทํางานสําหรับผูดูแลระบบดังนี้ 
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รูป 5.3 แสดงหนาจอเมนูเขาขอมูล DRG รายเดือน 
 

 

รูป 5.4 แสดงหนาจอเมนูจัดการระดับสิทธิของผูใช (Userlevels) 

ขอความแสดงช่ือของระบบ
ขอความแสดงชื่อของผูใชงานระบบ

เร่ิมประมวลผล

ขอความแจงใหนําขอมูลเขา
และแจงเตือนเมื่อไมพบขอมูล
หรอืพบขอมูลท่ีเคยนําเขาแลว

กลับไปหนาหลัก

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

ขอความแสดงช่ือของระบบ
ขอความแสดงชื่อของผูใชงานระบบ

เร่ิมประมวลผล

ขอความแจงใหนําขอมูลเขา
และแจงเตือนเมื่อไมพบขอมูล
หรอืพบขอมูลท่ีเคยนําเขาแลว

กลับไปหนาหลัก

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

ขอความแสดงช่ือของระบบ
ขอความแสดงชื่อของผูใชงานระบบ

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

เมนูการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข

รายละเอียดของขอมูล userlevels

ขอความแสดงช่ือของระบบ
ขอความแสดงชื่อของผูใชงานระบบ

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

เมนูการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข

รายละเอียดของขอมูล userlevels
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 จากรูป 5.4 แสดงหนาจอเมนูจัดการระดับสิทธิของผูใช โดยผูดูและระบบสามารถ เพิ่ม ลบ 
แกไข และอนุญาตใหแตละระดับสิทธิสามารถเขาถึงขอมูลใดในระบบไดบาง รวมถึงการเพิ่ม ลบ 
แกไข ช่ือหรือประเภทของระดับสิทธิ เชน administrator  หัวหนาฝาย user ทั่วไป เปนตน 

 

รูป 5.5 แสดงหนาจอเมนูจัดการขอมูลของผูใช (User) 
 
 จากรูป 5.5 แสดงหนาจอเมนูจัดการขอมูลของผูใช (user) โดยผูดูและระบบสามารถ เพิ่ม 
ลบ แกไข และอนุญาตใหผูใชที่ไดลงทะเบียนไวเขาใชงานในระบบได และสามารถคนหาขอมูลได
ตามเงื่อนไขที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความแสดงชื่อของระบบ
ขอความแสดงช่ือของผูใชงานระบบ

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

เมนูการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข

รายละเอียดของขอมูลผูใช (user)

ขอความแสดงชื่อของระบบ
ขอความแสดงช่ือของผูใชงานระบบ

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

เมนูการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข

รายละเอียดของขอมูลผูใช (user)
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รูป 5.6 แสดงหนาจอเมนูการนําเขาขอมูลจํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร 
  
 จากรูป 5.6 แสดงหนาจอเมนูการนําเขาขอมูลจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร โดยผูดูและระบบ
สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรตอเดือน โดยจะมีรายละเอียดของขอมูลคือ 
เดือน/ป และจํานวนเงินที่นําเขา และสามารถคนหาขอมูลไดตามเงื่อนไขที่ตองการ 
 

2) หนาจอเมนูทํางานสําหรับผูใชงานระบบ ซ่ึงเปนเมนูเดียวกันกับที่ผูดูแลระบบใชดวย
เมนูในกลุมนี้ใชแสดงขอมูล ไมสามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลของระบบได ประกอบไปดวย 

2.1) เมนูแสดงขอมูลประวัติการรักษา 
2.2) เมนูแสดงขอมูล DRG   
2.3) เมนูแสดงขอมูลการเงินผูปวย(UC)  
2.4) เมนูแสดงขอมูลเปรียบเทียบวันนอนวันนอนของผูปวย 
2.5) ออกจากระบบ (Logout) เมื่อคลิกรายการนี้จะกลับไปยังหนาหลักของระบบ 

 โดยแสดงการออกแบบหนาจอเมนูทํางานสําหรับผูใชระบบดังนี้ 

ขอความแสดงชื่อของระบบ
ขอความแสดงช่ือของผูใชงานระบบ

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

เมนูการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข

รายละเอียดของขอมูลที่ถกูนําเขาระบบ

Add

ขอความแสดงชื่อของระบบ
ขอความแสดงช่ือของผูใชงานระบบ

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

เมนูการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข

รายละเอียดของขอมูลที่ถกูนําเขาระบบ

Add
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รูป 5.7 แสดงหนาจอเมนูทํางานของผูใชงานระบบ 
 
 จากรูป 5.7 แสดงหนาจอเมนูทํางานของผูใชงานระบบ สําหรับใหผูใชงานคนหาขอมูลตาม
รายการ และคนหาตามเงื่อนไขที่ตองการได โดยระบบจะมีเครื่องมือใหเลือกแสดงขอมูลกอนหนา
หรือหนาถัดไปและสามารถเลือกไดวาจะใหแสดงขอมูลจํานวนเทาใดตอการแสดงผลหนึ่งหนาจอ 
 
5.4 การออกแบบหนาจอเมนูรายงาน 
 ในสวนของหนาจอเมนูรายงานนี้ ไดออกแบบใหแสดงแผนภูมและ/หรือขอมูลตางๆ ที่เกิด
จากการสรุปหรือประมวลผลจากขอมูลที่นําเขาระบบ ซ่ึงผูใชสามารถใชเครื่องมือในการคนหาหรือ
ใหระบบแสดงขอมูลไดตามเงื่อนไขที่เลือก ประกอบดวยหนาจอตอไปนี้ 

1) เมนูรายงานแผนภูมิเปรียบเทียบคาใชจาย  
2) เมนูรายงานแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผูปวย  
3) เมนูรายงานขอมูลผูปวย Readmit  
4) เมนูรายงานเงินจัดสรร/คาฉลี่ยAdjRW 
5) เมนูรายงานขอมูลตามคา RW  
6) เมนูรายงานขอมูลตามกลุม DRG  
7) เมนูรายงานขอมูลตามกลุม ICD10  

ขอความแสดงชื่อของระบบ
ขอความแสดงช่ือของผูใชงานระบบ

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

เมนูการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข

แสดงรายละเอียดของขอมูลเมนูทํางานนั้นๆ

ขอความแสดงชื่อของระบบ
ขอความแสดงช่ือของผูใชงานระบบ

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

เมนูการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข

แสดงรายละเอียดของขอมูลเมนูทํางานนั้นๆ
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8) เมนูรายงานขอมูลจํานวนวัน Admit  
9) เมนูรายงานผูปวยเสียชีวิต  
10) เมนูรายงานคาใชจายตามสิทธิการรักษา  
11) เมนูรายงานอัตราการครองเตียง  
12) เมนูรายงานขอมูลเงินจัดสรร (UC) 
13) เมนูรายงานคาใชจายตามสิทธิเปรียบเทียบกับเงินจัดสรร (UC) 

 

 

รูป 5.8 แสดงหนาจอเมนูรายงาน 

ขอความแสดงชื่อของระบบ
ขอความแสดงช่ือของผูใชงานระบบ

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

เมนูการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข

แสดงรายละเอียดของขอมูลเมนูรายงานนั้นๆ

ขอความแสดงชื่อของระบบ
ขอความแสดงช่ือของผูใชงานระบบ

เมนูทํางาน

เมนูรายงาน

Logout

เมนูการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข

แสดงรายละเอียดของขอมูลเมนูรายงานนั้นๆ


