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Ayuth Jintarax, Productivity of operating room nurses

Abstract
In 2020, the numbers of surgery-required patients and 
operating room nurses in office-hour periods at the 
operative unit of Suranaree University Hospital are 
continuously disproportionated. Such situation gradually 
reduces one of the key point indexes of the unit, 
operating room nurses’ productivity. Even though there 
were some efforts, e.g. staff and schedule management, 
to alleviate the problem, the productivity remains 
unchanged.  Therefore, this study is initiated to find out 
what is the main influence of such reduction that 
the unit staff can make an improvement.
       From March to July 2020, there were 1,674 
operated patients’ data included in the study. The analyzed 
result indicates that the average productivity of operating 
room nurses is 55.95 percent per day, ranged from 10.0 
to 88.3 percent. After comparing multiple factors and 
building a predictive model, the results demonstrate three 

main influencers-- number of practicing nurses,  number 
of patients who receive operation per day and the 
departments of surgeons performing the surgery, which 
affect the productivity of 70 percent during office hours.     
These findings will be deployed as the guides for daily 
operating room nurses’ assignments and departments’ 
schedule adjustment. We believe that by applying this 
study’s decision tree, time and manpower management 
in our institute will be more efficient. 

Keywords: Productivity; operating room nurse; predictive 
model; Rstudio
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บทน�ำ
 บรบิทของงานห้องผ่าตดัในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
คือการพัฒนาบริการผ่าตัดให้เกิดความหลากหลาย ท้ังชนิด 
และความซับซ้อนของหตัถการ และสนบัสนนุการเรยีนการสอน 
จากประสบการณ์ผ่าตดั แต่ก่อนจะไปถงึขัน้นัน้ มหาวิทยาลัย 
เปิดใหม่ส่วนหนึง่ ต้องประสบปัญหาเรือ่งจ�านวนผูป่้วยท่ียงัน้อย 
และส่งผลมาถงึประสิทธภิาพของหน่วยงาน  
 ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
เปิดบรกิารในปี 2560 มกีารผ่าตดัเฉล่ีย 2,810 ราย ต่อปีและ
มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้น แม้หน่วยงานจะมีแพทย์เฉพาะทางท่ี 
หลากหลาย  แต่ปัจจบุนัยงัพบว่าช่วงเวลาท่ีผ่าตดันัน้ยงัไม่ถกูใช้
ไปอย่างเตม็เตม็ท่ี เหตหุนึง่คือจ�านวนผูป่้วยในบางสาขายงัมน้ีอยอยู่  
ถงึจะได้ก�าหนดวันผ่าตดัไปแล้ว กย็งัมโีอกาสจะไม่สามารถใช้
ช่วงเวลาตามท่ีจดัไว้ได้ครบ จงึท�าให้ห้องผ่าตดัว่าง ส่งผลท�าให้
การจดัจ�านวนพยาบาลท่ีจะปฏบัิตงิานในเวลาราชการแต่ละวัน 

การศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพของพยาบาลห้องผ่าตัดที่ช่วยผ่าตัด 
ในช่วงเวลาราชการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อยุทธ์ จินตรักษ์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ผูน้พินธป์ระสานงาน: อยทุธ์ จนิตรกัษ์, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนาร,ี 111 ถ.มหาวิทยาลัย อ.เมอืง จ.นครราชสีมา 
30000, E-mail: ayuth.ji@g.sut.ac.th  

บทคัดย่อ
ความท้าทายท่ีหน่วยงานห้องผ่าตดั โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีประสบมาตลอดปีท่ีผ่านมา คือปริมาณ 
ผู้ป่วยและปริมาณพยาบาลช่วยผ่าตัดท่ีปฏิบัติงานในช่วงเวลา 
ราชการ นัน้ไม่เป็นไปตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม ท�าให้ดัชนช้ีีวัดคือ 
ผลิตภาพของพยาบาลห้องผ่าตดั(Productivity)เฉล่ียนัน้ลดลง 
แม้หน่วยงานได้แก้ปัญหาโดยการจดัก�าลงัคนหรอืจดัตารางผ่าตดั
แยกสาขาไปแล้ว ค่าผลิตภาพก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การท่ีไม่สามารถแก้ไขเรือ่งดังกล่าวได้ท�าให้เกดิค�าถามวิจยัครัง้นี้
ว่าปัจจยัใดบ้างท่ียงัมผีลท�าให้ผลิตภาพของพยาบาลห้องผ่าตดัต�า่
 ผลจากการศึกษาข้อมูลห้องผ่าตัด (มีนาคม-กรกฎาคม 
2563) ซึง่มผีูป่้วยท่ีมาผ่าตดัจ�านวนรวม 1,674 ราย พบว่า 
ค่าผลิตภาพโดยเฉล่ียของพยาบาลห้องผ่าตดัต่อวัน ร้อยละ 55.9 
(range: 10.0 – 83.3)  ซึง่น�าไปสู่การสร้าง predictive model 
เพือ่ท�านายว่าส่ิงใดมผีลต่อค่าผลิตภาพท่ี 70% ในช่วงเวลาปฏบิตัิ

งานราชการ ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยดังกล่าวนั้นประกอบด้วย  
1).จ�านวนพยาบาลท่ีปฏบิตังิานในเวลาราชการ 2).จ�านวนผูป่้วย
ท่ีมาผ่าตดัในวันนัน้ 3).แพทย์สาขาท่ีผ่าตดั 
 ค�าตอบท่ีได้ช้ีให้เหน็แนวทางแก้ไขค่าผลิตภาพ  โดยอาจท�าได้
ด้วยการเลือกจ�านวนพยาบาลให้เหมาะสมกับจ�านวนผู้ป่วยใน
แต่ละวัน ปรบัวันผ่าตดัของสาขาต่าง ๆ แยกจ�านวนผูป่้วยและ
ความยาวของการผ่าตัดตาม decision tree จึงจะท�าให้การ
บรหิารจดัการเวลาและก�าลังคนคุ้มค่ายิง่ขึน้

ค�ำส�ำคัญ: ตารางผ่าตัด,พยาบาลช่วยผ่าตัด, ผลิตภาพ, 
แบบจ�ำลองเพื่อพยำกรณ์, โปรแกรม Rstudio

วันท่ีรบัต้นฉบบั 10 สิงหำคม 2564, วันท่ีแก้ไข: 25 ตลุำคม 
2564, วันท่ีตอบรบั: 1 ธนัวำคม 2564  
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ท�าได้ยากล�าบากและไม่สามารถก�าหนดพยาบาลประจ�าเป็น 
ห้องได้ เนือ่งจากบางห้องอาจไม่มผีูป่้วย ท�าให้เจ้าหน้าท่ีเสียเวลา
มาท�างานโดยไม่เกดิประโยชน์ 
 งานวิจยัท่ีพดูถงึการจดัการประสิทธิภาพห้องผ่าตดั หลายฉบับ
ได้น�าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานีไ้ว้ อาทิเช่น C. MCINTOSH และ
คณะ (2010) ค้นพบว่า การก�าหนดตารางผ่าตดัท่ีมปีระสิทธภิาพ 
และการตัดสินใจเปล่ียนแปลงล�าดับภายในวันท่ีท�าการผ่าตัด 
รวมท้ังจดัท�าระบบ “BLOCK TIME” เพือ่จดัสรรเวลา และน�า
มาคัดเลือก ผูป้ฏบัิตงิานให้เหมาะสมกบัระยะเวลาผ่าตดั ท�าให้
ประสิทธผิล(PRODUCTIVITY)ของห้องผ่าตดัดีขึน้ [1] ขณะท่ี 
M. BERRY และคณะ(2008) ได้ท�าการวิเคราะห์ฐานข้อมลูห้อง
ผ่าตดัในประเทศเยอรมนั พบว่าการให้อ�านาจตดัสินใจแก่หวัหน้า
ผู้ปฏิบัติงานในการเลือกรับผู้ป่วย หรือปฏิเสธ และการลด 
การลงตารางผ่าตัดท่ีอาจท�าให้เกิด การผ่าตัดท่ีกินเวลานาน 
มีส่วนช่วยให้ผลิตภาพของห้องผ่าตัดดีขึ้นมาก [2] รวมถึง 
J. LEHTONEN และคณะ (2013) กท็�าพบว่าการวิเคราะห์ข้อมลู
ห้องผ่าตดัย้อนหลังและสร้างโมเดลจดัตารางผ่าตดั สามารถท�าให้
ผลิตภาพของห้องผ่าตดัเพิม่ขึน้ 11.3 % [3] จะเหน็ว่างานวิจยั
ของต่างประเทศ ให้ความสนใจกบัการใช้ฐานข้อมลูการผ่าตดัมา
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วิเคราะห์ และให้ความส�าคัญกบัการจดัตารางผ่าตดัและผูป้ฏบิตัิ
งานเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 เมื่อพิจารณาวิธีการท่ีห้องผ่าตัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารเีคยใช้ แม้การน�าเอาข้อมลูผ่าตดัมาวิเคราะห์นัน้ไม่ได้เด่น
ชัดนกั แต่กไ็ด้รเิริม่จดัตารางพยาบาลเป็นทีม วันละ 3-4 ทีม 
โดยหมนุเวียนกนัช่วยผ่าตดัตามทีมท่ีว่างในขณะนัน้ ซึง่ท�าให้
เวลาการท�างานของพยาบาลยืดหยุ่นมากขึ้น แต่การจัดการ 
ในลักษณะนี้ส่งผลกระทบให้ภาระงานของพยาบาลแต่ละคน 
ไม่เท่ากนั บางคนจงึได้เข้าช่วยแต่การผ่าตดัท่ีส้ัน บางคนใช้เวลา
ช่วยนานกว่า และเวลาหยุดพักแต่ละคนยังต่างกันอีกด้วย 
ส่วนปัญหาท่ีกระทบกบัผูป่้วยคือเวลาเริม่ต้นผ่าตดันัน้ไม่แน่นอน 
เวลารอคอยยาวนาน และหากมีการผ่าตัดฉุกเฉินแทรกจะ
กระทบตารางผ่าตดัหลัก ซึง่ปัญหาท่ีกล่าวมานี ้แสดงให้เหน็ผล
ผ่าน KPI หลักข้อหนึง่ของหน่วยงาน คือ ผลิตภาพของพยาบาล
ช่วยผ่าตดั (PRODUCTIVITY) ซ่ึงค�านวณมาจากสูตร
     
Productivity = (N1 x T1) +(N2 x T2) +… (Nn x Tn) x 100
                     7 x Na

 โดย N = จ�านวนพยาบาลท่ีเข้าช่วยผ่าตัดในแต่ละราย, 
T = เวลาผ่าตดั (ช่ัวโมง), 7 เป็นเวลา(ช่ัวโมง)ปฏบัิตงิานสูงสุด
ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) เมือ่ยกเว้นเวลาพกัผ่อน
หรอืส่งเวรไปแล้ว, Na = จ�านวนพยาบาลท่ีปฏบิตังิานท้ังหมด
 จากเหตดัุงกล่าว น�ามาสูก่ารตัง้ปัญหาว่า หากจะปรบัปรงุ
ระบบการจดัสรรพยาบาลช่วยผ่าตดัโดยการใช้ฐานข้อมลูผ่าตดั
ท่ีมอียูเ่ดิม เพือ่ให้ทุกคนท่ีมาปฏบัิตงิานในเวลาราชการได้ท�างาน
เตม็ท่ีโดยไม่มกีารเว้นช่วงว่าง และเพิม่ผลิตภาพของพยาบาล 
ผูช่้วยผ่าตดัได้มากขึน้นัน้ ควรจะค�านงึถงึปัจจยัอะไรบ้าง เพือ่จะ
ตอบค�าถามนี้ การศึกษาจึงใช้กระบวนการ Data analysis 
จากฐานข้อมลูห้องผ่าตดั แล้วน�ามาสร้างแบบจ�าลองหาปัจจยั 
ท่ีจะใช้เพ่ิมผลิตภาพในการปฏบัิตงิาน

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย

1. ขัน้ตอนด�ำเนนิกำรรวบรวมข้อมลู
 ค�ำถำมงำนวิจยันีคื้อ ปัจจยัอะไรบ้ำงท่ีมผีลท�ำให้ผลิตภำพ
ของพยำบำลห้องผ่ำตดัท่ีปฏบัิตงิำนในเวลำรำชกำรของแต่ละวัน 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด โดยถอืเอาค่าอย่างน้อย 70% 
เป็นเป้าที่ต้องการ เนื่องจากในเวลา 7 ชั่วโมงนั้นมีช่วงเวลา 
ท่ีพยาบาลจะไม่ได้ช่วยผ่าตดัรวมอยูด้่วย เช่น เวลารบัส่งผูป่้วย 
เวลาเตรยีมเครือ่งมอื การเตรยีมห้องระหว่างผ่าตดั เวลาในช่วง
นีถ้อืเป็นช่วงท่ีเกดิงานเช่นกนั ผูวิ้จยัจงึตกลงใช้เวลาเฉล่ียท่ี 70% 
ของเวลาท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน (4.9 ช่ัวโมง) เป็นเป้าหมาย        
การศึกษาเริม่จากการสร้างฐานข้อมลูห้องผ่าตดั โดยใช้ ข้อมลู
ต่างๆ เช่น ค�าวินจิฉัย ช่ือหตัถการ ชนดิของหตัถการ ระยะ

เวลาผ่าตดั จ�านวนผูป่้วยท่ีได้รบัการผ่าตดั และผลิตภาพของ
พยาบาลช่วยผ่าตัด จากนั้นเลือกปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลถึง 
เป้าหมายท่ีต้องการมาสร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบ
ค�าถามวิจยั 
 ส�าหรบัข้อมลูท่ีน�ามาใช้น้ัน ถกูเกบ็โดยหน่วยงานห้องผ่าตดั
ระหว่างวันท่ี 1 มนีาคม 2563 ถงึ 31 กรกฎาคม 2563 เนือ่งจาก
เป็นช่วงท่ีหน่วยงานเริม่ค�านวณหาค่าผลิตภาพ โดยข้อมลูถกูเกบ็
ไว้ในรปูตาราง Microsoft excel หมวดหมูข่องข้อมลูประกอบด้วย 
วันท่ีผ่าตดั HN ช่ือนามสกลุ เวลาเริม่ผ่าตดั เวลาส้ินสุดการ
ผ่าตดั ชนดิของการผ่าตดั ช่ือการผ่าตดั การวินจิฉัยโรค  สาขา
ท่ีผ่าตดั ระยะเวลาผ่าตดั จ�านวนพยาบาลท่ีปฏบิตังิานในเวลา
ราชการ และผลิตภาพของพยาบาลช่วยผ่าตดัรายวัน ผูวิ้จยัพบว่า
หน่วยงานไม่ได้ลงจ�านวนพยาบาลท่ีช่วยผ่าตดัท้ังหมดในแต่ละ
การผ่าตดัไว้ และไม่ได้ค�านวณผลิตภาพเป็นรายผูป่้วย แต่อาศัย
การนบัรวมเป็นรายวันของท้ังหน่วยงาน ดังนัน้งานวิจยันีจ้ะผลิต
ภาพของพยาบาลผู้ช่วยผ่าตัดในภาพรวมของหน่วยงานต่อวัน 
แทนการค�านวณเป็นรายคน เนื่องจากไม่สามารถย้อนไปเก็บ
ข้อมลูในแต่ละการผ่าตดัได้ 

2. ขัน้ตอนกำรเตรยีมข้อมลู (Data Preparation)
 ในการเตรยีมข้อมลูก่อนน�ามาวิเคราะห์ ผูวิ้จยัได้ น�าข้อมลู
จากตาราง Microsoft Excel ตารางการผ่าตดัรายเดือนของ 
ห้องผ่าตดั และตาราง Productivity ของห้องผ่าตดั มาท�า data 
cleaning เพื่อตัดข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ ใน column ท่ีส�าคัญ 
ออกไป และสร้าง column ใหม่โดยการเปล่ียนหน่วยของเวลา
ผ่าตดัให้เป็นช่ัวโมง เพือ่ให้สอดคล้องกบัการค�านวณค่าผลิตภาพ 

 ตำรำงท่ี 1 ตัวอย่าง Productivity ของหน่วยงานห้องผ่าตัดรายวัน

 

       ตำรำงท่ี 2 ตวัอย่างตารางผ่าตดัรายเดือน

ผ่าตดัไว ้   และไม่ไดค้  านวณผลิตภาพเป็นรายผูป่้วย แต่อาศยัการนบัรวมเป็น
รายวนัของทั้งหน่วยงาน ดงันั้นงานวิจยัน้ีจะผลิตภาพของพยาบาลผูช่้วยผ่าตดั
ในภาพรวมของหน่วยงานต่อวนั  แทนการค านวณเป็นรายคน เน่ืองจากไม่
สามารถยอ้นไปเก็บขอ้มูลในแต่ละการผา่ตดัได ้ 

 
2. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 

ในการเตรียมข้อมูลก่อนน ามาวิเคราะห์ ผูวิ้จยัได้ น าข้อมูลจาก
ตารางMicrosoft Excel ตารางการผ่าตดัรายเดือนของห้องผ่าตดั และตาราง 
Productivity ของห้องผา่ตดั มาท า  data cleaning เพ่ือตดัขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ 
ใน column ท่ีส าคญัออกไป และสร้าง column ใหม่โดยการเปล่ียนหน่วยของ 
เวลาผา่ตดัให้เป็นชัว่โมง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการค านวณค่าผลิตภาพ  

 

 
ตารางท่ี 1 ตวัอยา่ง Productivity ของหน่วยงานห้องผ่าตดัรายวนั 

 

 
       ตารางท่ี 2 ตวัอยา่งตารางผ่าตดัรายเดือน 

 
3.ขั้นตอนการแสดงผลข้อมูล (Data Display)  
         น าเข้าข้อมูลทั้งสองตารางด้วยโปรแกรม Qlik View และเช่ือม
ตาราง โดยใช้วนัท่ีผ่าตดัเป็นตวัเช่ือม จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
เพื่อหาตวัแปรท่ีมีความเป็นไปไดว้่าท  าให้เกิดผลกระทบต่อค่าผลิตภาพ จดัท า
ตารางและแผนภูมิ เพื่อแสดงผลขอ้มูลในภาพรวม    ท าให้เห็นความเช่ือมโยง
ระหวา่งตวัปัจจยัต่าง ๆ  และช่วยตดัสินใจในการเลือกปัจจยัไปค านวณต่อ 

ผลการสร้างฐานข้อมูลพบว่า  ในระหว่างเดือน  มีนาคม  ถึง 
กรกฎาคม 2563 มีผูป่้วยท่ีมาผ่าตดัทั้งส้ิน 1,674 ราย เป็นผูป่้วยท่ีมาผ่าตดัใน
เวลาราชการรวม 1,312 ราย ผูป่้วยผา่ตดัเฉล่ีย 12 รายต่อวนั ค่าต  ่าสุดคือ 1 ราย 

สูงสุดคือ 28 ราย  พยาบาลผูช่้วยผ่าตดัในเวลาราชการต่อวนัเฉล่ีย 8 คน ต ่าสุด 
6 คน สูงสุด 13 คน และค่าผลิตภาพของพยาบาลผูช่้วยผ่าตดัเฉล่ียต่อวนัคือ  
55.95%   โดยมีการกระจายตามแผนภูมิท่ี 1  

หลงัจากนั้นผูวิ้จยัน าค่าผลิตภาพมาหาความสัมพนัธ์กับปัจจัยท่ี
ส าคญัอ่ืน ๆ ซ่ึงไดต้ามแผนภูมิท่ี 2 และ 3 ท่ีค  านวณเทียบกบั จ านวนพยาบาล
และความยาวของการผา่ตดั      เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ 
กบัค่าผลิตภาพของพยาบาลช่วยผ่าตดัในแต่ละวนัแลว้ พบว่ามีแผนภูมิของ
ปัจจยัท่ีแสดงความแตกต่างอยา่งมากของค่าดงักล่าว  คือแผนภูมิ 2 ช่วงจ านวน
พยาบาล 6 คนให้ค่าแตกต่างกบัจ านวนอ่ืนมาก และในแผนภูมิท่ี 3  ระยะเวลา
ผ่าตัดระหว่าง  390-420 นาทีท าให้ว ันนั้ นมีผลิตภาพเฉล่ียถึง  80.32 %  
นอกจากน้ีการแยกพิจารณาวนัท าการ จนัทร์ถึงศุกร์ ก็ท  าให้เห็นว่าแต่ละวนัมี
จ านวนผูป่้วยต่างกนั ซ่ึงส่ิงท่ีน่าจะเป็นเหตุคือสาขาถูกก าหนดให้ผ่าตดัในวนั
นั้นนัน่เอง   
 

4.การเลอืกปัจจัยเพือ่น ามาสร้างแบบจ าลอง 

การพิจารณาขอ้มูลไดปั้จจยัท่ีสนใจทั้งส้ินได ้4 อยา่งคือ 
1). จ  านวนพยาบาลท่ีปฏิบติังานในเวลาราชการ 
2). จ  านวนผูป่้วยท่ีมาผา่ตดัในวนันั้น  
3). ระยะเวลาท่ีใชผ้า่ตดั  
4). แพทยส์าขาท่ีผา่ตดั 
ซ่ึงผูวิ้จยัได้ท  าการสร้างตารางข้ึนมาใหม่ โดยดึงปัจจยัเหล่าน้ีมา

และจดักลุ่มขอ้มูลค่าผลิตภาพ ออกเป็น สองกลุ่มคือ ค่าท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 
70% และค่าท่ีนอ้ยกวา่ 70%  หลงัจากนั้นไดเ้ลือกจดักลุ่มขอ้มูลท่ีน าเขา้ไปเพื่อ
ลดปริมาณตวัแปรก่อนจะน าไปค านวณ ดงัน้ี  
 จ านวนพยาบาลท่ีปฏิบติังาน  แบ่งกลุ่มเป็น 6-7, 8-9, 10-11 และ 12-13 

คน   
 ระยะเวลาท่ีใช้ผ่าตัด แบ่งเป็น  0-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150, 

151-180, 181-210, 211-240 และ  above 240 นาที   
 จ านวนผูป่้วยท่ีมาผา่ตดั แบ่งเป็น  1-5, 6-10, 11-15, 16-20 และ above 20 

คน    
 
จากนั้น export ในรูปแบบ ไฟล์ .csv  แลว้น าปัจจยัทั้ง 4 มาสร้าง

แบบจ าลองเพ่ือพยากรณ์โอกาสท่ีปัจจยัต่าง ๆ จะท าให้เกิดการท่ีผลิตภาพของ
พยาบาลช่วยผ่าตดัในวนันั้นทั้งสูงและต ่า  ซ่ึงแบบจ าลองท่ีเลือกคือ decision 
tree  

 
 
 

ผ่าตดัไว ้   และไม่ไดค้  านวณผลิตภาพเป็นรายผูป่้วย แต่อาศยัการนบัรวมเป็น
รายวนัของทั้งหน่วยงาน ดงันั้นงานวิจยัน้ีจะผลิตภาพของพยาบาลผูช่้วยผ่าตดั
ในภาพรวมของหน่วยงานต่อวนั  แทนการค านวณเป็นรายคน เน่ืองจากไม่
สามารถยอ้นไปเก็บขอ้มูลในแต่ละการผา่ตดัได ้ 

 
2. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 

ในการเตรียมข้อมูลก่อนน ามาวิเคราะห์ ผูวิ้จยัได้ น าข้อมูลจาก
ตารางMicrosoft Excel ตารางการผ่าตดัรายเดือนของห้องผ่าตดั และตาราง 
Productivity ของห้องผา่ตดั มาท า  data cleaning เพ่ือตดัขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ 
ใน column ท่ีส าคญัออกไป และสร้าง column ใหม่โดยการเปล่ียนหน่วยของ 
เวลาผา่ตดัให้เป็นชัว่โมง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการค านวณค่าผลิตภาพ  

 

 
ตารางท่ี 1 ตวัอยา่ง Productivity ของหน่วยงานห้องผ่าตดัรายวนั 

 

 
       ตารางท่ี 2 ตวัอยา่งตารางผ่าตดัรายเดือน 

 
3.ขั้นตอนการแสดงผลข้อมูล (Data Display)  
         น าเข้าข้อมูลทั้งสองตารางด้วยโปรแกรม Qlik View และเช่ือม
ตาราง โดยใช้วนัท่ีผ่าตดัเป็นตวัเช่ือม จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
เพื่อหาตวัแปรท่ีมีความเป็นไปไดว้่าท  าให้เกิดผลกระทบต่อค่าผลิตภาพ จดัท า
ตารางและแผนภูมิ เพื่อแสดงผลขอ้มูลในภาพรวม    ท าให้เห็นความเช่ือมโยง
ระหวา่งตวัปัจจยัต่าง ๆ  และช่วยตดัสินใจในการเลือกปัจจยัไปค านวณต่อ 

ผลการสร้างฐานข้อมูลพบว่า  ในระหว่างเดือน  มีนาคม  ถึง 
กรกฎาคม 2563 มีผูป่้วยท่ีมาผ่าตดัทั้งส้ิน 1,674 ราย เป็นผูป่้วยท่ีมาผ่าตดัใน
เวลาราชการรวม 1,312 ราย ผูป่้วยผา่ตดัเฉล่ีย 12 รายต่อวนั ค่าต  ่าสุดคือ 1 ราย 

สูงสุดคือ 28 ราย  พยาบาลผูช่้วยผ่าตดัในเวลาราชการต่อวนัเฉล่ีย 8 คน ต ่าสุด 
6 คน สูงสุด 13 คน และค่าผลิตภาพของพยาบาลผูช่้วยผ่าตดัเฉล่ียต่อวนัคือ  
55.95%   โดยมีการกระจายตามแผนภูมิท่ี 1  

หลงัจากนั้นผูวิ้จยัน าค่าผลิตภาพมาหาความสัมพนัธ์กับปัจจัยท่ี
ส าคญัอ่ืน ๆ ซ่ึงไดต้ามแผนภูมิท่ี 2 และ 3 ท่ีค  านวณเทียบกบั จ านวนพยาบาล
และความยาวของการผา่ตดั      เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ 
กบัค่าผลิตภาพของพยาบาลช่วยผ่าตดัในแต่ละวนัแลว้ พบว่ามีแผนภูมิของ
ปัจจยัท่ีแสดงความแตกต่างอยา่งมากของค่าดงักล่าว  คือแผนภูมิ 2 ช่วงจ านวน
พยาบาล 6 คนให้ค่าแตกต่างกบัจ านวนอ่ืนมาก และในแผนภูมิท่ี 3  ระยะเวลา
ผ่าตัดระหว่าง  390-420 นาทีท าให้ว ันนั้ นมีผลิตภาพเฉล่ียถึง  80.32 %  
นอกจากน้ีการแยกพิจารณาวนัท าการ จนัทร์ถึงศุกร์ ก็ท  าให้เห็นว่าแต่ละวนัมี
จ านวนผูป่้วยต่างกนั ซ่ึงส่ิงท่ีน่าจะเป็นเหตุคือสาขาถูกก าหนดให้ผ่าตดัในวนั
นั้นนัน่เอง   
 

4.การเลอืกปัจจัยเพือ่น ามาสร้างแบบจ าลอง 

การพิจารณาขอ้มูลไดปั้จจยัท่ีสนใจทั้งส้ินได ้4 อยา่งคือ 
1). จ  านวนพยาบาลท่ีปฏิบติังานในเวลาราชการ 
2). จ  านวนผูป่้วยท่ีมาผา่ตดัในวนันั้น  
3). ระยะเวลาท่ีใชผ้า่ตดั  
4). แพทยส์าขาท่ีผา่ตดั 
ซ่ึงผูวิ้จยัได้ท  าการสร้างตารางข้ึนมาใหม่ โดยดึงปัจจยัเหล่าน้ีมา

และจดักลุ่มขอ้มูลค่าผลิตภาพ ออกเป็น สองกลุ่มคือ ค่าท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 
70% และค่าท่ีนอ้ยกวา่ 70%  หลงัจากนั้นไดเ้ลือกจดักลุ่มขอ้มูลท่ีน าเขา้ไปเพื่อ
ลดปริมาณตวัแปรก่อนจะน าไปค านวณ ดงัน้ี  
 จ านวนพยาบาลท่ีปฏิบติังาน  แบ่งกลุ่มเป็น 6-7, 8-9, 10-11 และ 12-13 

คน   
 ระยะเวลาท่ีใช้ผ่าตัด แบ่งเป็น  0-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150, 

151-180, 181-210, 211-240 และ  above 240 นาที   
 จ านวนผูป่้วยท่ีมาผา่ตดั แบ่งเป็น  1-5, 6-10, 11-15, 16-20 และ above 20 

คน    
 
จากนั้น export ในรูปแบบ ไฟล์ .csv  แลว้น าปัจจยัทั้ง 4 มาสร้าง

แบบจ าลองเพ่ือพยากรณ์โอกาสท่ีปัจจยัต่าง ๆ จะท าให้เกิดการท่ีผลิตภาพของ
พยาบาลช่วยผ่าตดัในวนันั้นทั้งสูงและต ่า  ซ่ึงแบบจ าลองท่ีเลือกคือ decision 
tree  
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3. ขัน้ตอนกำรแสดงผลข้อมลู (Data Display) 
         น�าเข้าข้อมลูท้ังสองตารางด้วยโปรแกรม Qlik View 
และเช่ือมตาราง โดยใช้วันท่ีผ่าตดัเป็นตวัเช่ือม จากนัน้ท�าการ
วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน เพือ่หาตวัแปรท่ีมคีวามเป็นไปได้ว่าท�าให้
เกดิผลกระทบต่อค่าผลิตภาพ จดัท�าตารางและแผนภมู ิ เพือ่
แสดงผลข้อมลูในภาพรวม ท�าให้เหน็ความเช่ือมโยงระหว่างตวั
ปัจจยัต่าง ๆ และช่วยตดัสินใจในการเลือกปัจจยัไปค�านวณต่อ 
ผลการสร้างฐานข้อมูลพบว่า ในระหว่างเดือน มีนาคม ถึง 
กรกฎาคม 2563 มผีูป่้วยท่ีมาผ่าตดัท้ังส้ิน 1,674 ราย เป็น 
ผูป่้วยท่ีมาผ่าตดัในเวลาราชการรวม 1,312 ราย ผูป่้วยผ่าตดั
เฉล่ีย 12 รายต่อวัน ค่าต�า่สุดคือ 1 ราย สูงสุดคือ 28 ราย  
พยาบาลผูช่้วยผ่าตดัในเวลาราชการต่อวันเฉล่ีย 8 คน ต�า่สุด 
6 คน สูงสุด 13 คน และค่าผลิตภาพของพยาบาลผูช่้วยผ่าตดั
เฉล่ียต่อวันคือ 55.95% โดยมกีารกระจายตามแผนภมูท่ีิ 1 
 หลังจากนัน้ผูวิ้จยัน�าค่าผลติภาพมาหาความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ท่ีส�าคัญอืน่ ๆ ซ่ึงได้ตามแผนภมูท่ีิ 2 และ 3 ท่ีค�านวณเทียบ
กบัจ�านวนพยาบาลและความยาวของการผ่าตดั เมือ่พจิารณา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ กบัค่าผลิตภาพของพยาบาล
ช่วยผ่าตดัในแต่ละวันแล้ว พบว่ามแีผนภมูขิองปัจจยัท่ีแสดงความ
แตกต่างอย่างมากของค่าดังกล่าว คือแผนภมู ิ 2 ช่วงจ�านวน
พยาบาล 6 คนให้ค่าแตกต่างกบัจ�านวนอ่ืนมาก และในแผนภมูิ
ท่ี 3  ระยะเวลาผ่าตดัระหว่าง 390-420 นาทีท�าให้วันนัน้มผีลิต
ภาพเฉล่ียถงึ 80.32 %  นอกจากนีก้ารแยกพจิารณาวันท�าการ 
จันทร์ถึงศุกร์ ก็ท�าให้เห็นว่าแต่ละวันมีจ�านวนผู้ป่วยต่างกัน 
ซึง่ส่ิงท่ีน่าจะเป็นเหตคืุอสาขาถกูก�าหนดให้ผ่าตดัในวันนัน้นัน่เอง  

4. กำรเลือกปัจจยัเพือ่น�ำมำสร้ำงแบบจ�ำลอง
 การพจิารณาข้อมลูได้ปัจจยัท่ีสนใจท้ังส้ินได้ 4 อย่างคือ
 1). จ�านวนพยาบาลทีป่ฏบัิตงิานในเวลาราชการ
 2). จ�านวนผูป่้วยท่ีมาผ่าตดัในวันนัน้ 
 3). ระยะเวลาทีใ่ช้ผ่าตดั 
 4). แพทย์สาขาทีผ่่าตดั
 ซึง่ผูวิ้จยัได้ท�าการสร้างตารางขึน้มาใหม่ โดยดึงปัจจยัเหล่านี ้
มาและจดักลุ่มข้อมลูค่าผลิตภาพ ออกเป็น สองกลุ่มคือ ค่าท่ี
มากกว่าหรอืเท่ากบั 70% และค่าท่ีน้อยกว่า 70% หลังจากนัน้
ได้เลือกจดักลุ่มข้อมลูท่ีน�าเข้าไปเพือ่ลดปรมิาณตวัแปรก่อนจะ
น�าไปค�านวณ ดังนี้ 
 • จ�านวนพยาบาลทีป่ฏบัิตงิาน แบ่งกลุ่มเป็น 6-7, 8-9,  
  10-11 และ 12-13 คน  
 • ระยะเวลาทีใ่ช้ผ่าตดั แบ่งเป็น  0-30, 31-60, 61-90,  
  91-120, 121-150, 151-180, 181-210, 211-240 และ   
  above 240 นาที  
 • จ�านวนผูป่้วยท่ีมาผ่าตดั แบ่งเป็น 1-5, 6-10, 11-15,  
  16-20 และ above 20 คน   

 จากนัน้ export ในรปูแบบ ไฟล์ .csv  แล้วน�าปัจจยัท้ัง 4 
มาสร้างแบบจ�าลองเพือ่พยากรณ์โอกาสท่ีปัจจยัต่าง ๆ จะท�าให้
เกดิการท่ีผลิตภาพของพยาบาลช่วยผ่าตดัในวันนัน้ท้ังสูงและต�า่  
ซึง่แบบจ�าลองท่ีเลือกคือ decision tree 

แผนภมูท่ีิ 1 แสดงค่าผลิตภาพของพยาบาลห้องผ่าตดัในวัน
ต่างๆ (เดือนเมษายนไม่ถกูแสดงเนือ่งจากมวัีนราชการท่ีถกูงด

ผ่าตดัเพราะมาตรการต่อ COVID-19)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              แผนภูมิท่ี 1 แสดงค่าผลิตภาพของพยาบาลห้องผา่ตดัในวนัต่าง ๆ  (เดือนเมษายนไม่ถูกแสดงเน่ืองจากมีวนัราชการท่ีถูกงดผา่ตดัเพราะมาตรการต่อ COVID-19) 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียผลิตภาพของพยาบาลช่วยผา่ตดัต่อจ านวนพยาบาลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีต่อวนั 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงค่าผลิตภาพเฉล่ียกบัช่วงเวลาผา่ตดั(นาที) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              แผนภูมิท่ี 1 แสดงค่าผลิตภาพของพยาบาลห้องผา่ตดัในวนัต่าง ๆ  (เดือนเมษายนไม่ถูกแสดงเน่ืองจากมีวนัราชการท่ีถูกงดผา่ตดัเพราะมาตรการต่อ COVID-19) 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียผลิตภาพของพยาบาลช่วยผา่ตดัต่อจ านวนพยาบาลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีต่อวนั 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงค่าผลิตภาพเฉล่ียกบัช่วงเวลาผา่ตดั(นาที) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              แผนภูมิท่ี 1 แสดงค่าผลิตภาพของพยาบาลห้องผา่ตดัในวนัต่าง ๆ  (เดือนเมษายนไม่ถูกแสดงเน่ืองจากมีวนัราชการท่ีถูกงดผา่ตดัเพราะมาตรการต่อ COVID-19) 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียผลิตภาพของพยาบาลช่วยผา่ตดัต่อจ านวนพยาบาลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีต่อวนั 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงค่าผลิตภาพเฉล่ียกบัช่วงเวลาผา่ตดั(นาที) 
 แผนภมูท่ีิ 2 แสดงค่าผลิตภาพของพยาบาลห้องผ่าตดัต่อจ�านวน

พยาบาลท่ีปฏบิตัหิน้าท่ีต่อวัน

แผนภมูท่ีิ 3 แสดงค่าผลิตภาพเฉล่ียกบัช่วงเวลาผ่าตดั (นาที)
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5. ผลท่ีได้จำกแบบจ�ำลองเพือ่พยำกรณ์โอกำสท่ีปัจจยัต่ำง ๆ 
จะท�ำให้ผลิตภำพของพยำบำลผ่ำตดัในวันนัน้สูงหรอืต�ำ่
 หลังจากค�านวณด้วยโปรแกรม Rstudio และสร้างแบบ
จ�าลองโดยก�าหนดผลลัพธ์ท่ีต้องการคือ ผลิตภาพของพยาบาล
ห้องผ่าตดัอย่างน้อย 70% ในเวลาราชการ ผูวิ้จยัจงึได้เลือก 
label ค่าผลิตภาพท่ีมากกว่าหรอืเท่ากบั 70% เป็น yes และ
ค่าท่ีน้อยกว่าเป็น no โดยจ�านวนข้อมลูการผ่าตดัท้ังหมดหลัง
จากท�า data cleaning แล้วมจี�านวน 1,309 ราย เป็น train 
1,187 ราย test 122 ราย และ run trial 7 ครัง้ ผลพบว่า 
ม ี accuracy = 80.1% (error 19.9%)   ผลการสร้าง 
predictive model แสดงปัจจยัท่ีจะพยากรณ์ให้เกดิผลิตภาพ 
ดังกล่าวนัน้เหลือเพยีง 3 อย่างคือ 
   1. จ�านวนผูป่้วยท่ีมาผ่าตดั
   2. จ�านวนพยาบาลช่วยผ่าตดั 
 3. สาขาวิชาท่ีผ่าตดัในวันนัน้
 เนือ่งจากปัจจยัท่ีสนใจมกีารแสดงรปูแบบของ decision tree 
ท่ีซับซ้อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�าผลส่วนนี้ไปอภิปรายครั้งเดียวใน 
บทท่ี 3
 

 ผูวิ้จยัเลือกแบ่งผลท่ีแสดงจาก decision tree เป็น 5 กลุ่ม 
เพื่อความสะดวกในการแสดงเหตุผลท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มแรกคือ
กรณท่ีีมจี�านวนผูป่้วยมาผ่าตดัน้อยกว่า 11 รายต่อวัน มโีอกาส
ท่ีจะได้ค่าผลิตภาพของพยาบาลผูช่้วยผ่าตดั น้อยกว่า 70 % ใน
กลุ่มนี ้ เนือ่งจากจ�านวนผูป่้วยท่ีน้อยอยูแ่ล้ว โอกาสท่ีพยาบาล
เข้าช่วยผ่าตดักจ็ะน้อยตามไปด้วย หากจ�านวนพยาบาลท่ีปฏบัิติ
งานมน้ีอยกจ็ะได้ค่าผลิตผลน้อยตามไป หากจ�านวนพยาบาล 
ท่ีปฏบิตังิานมาก กจ็ะเป็นไปในทางตรงข้ามคือ มจี�านวนพยาบาล
ท่ีอยูว่่างไม่ได้เข้าห้องผ่าตดั ไปเฉล่ียให้ค่าผลิตภาพลดลง ดังนัน้
การจัดตารางในแต่ละวัน หากมีแนวโน้มว่าปริมาณผู้ป่วยจะ 
น้อยกว่า 11 ราย การหาทางออกเช่นเปิดโอกาสให้สาขาอ่ืนๆ 
มาใช้ห้องผ่าตดัเพิม่ อาจช่วยแก้ปัญหานีไ้ด้ 

5. ผลที่ได้จากแบบจ าลองเพือ่พยากรณ์โอกาสที่ปัจจัยต่าง ๆ จะท าให้ผลติภาพ
ของพยาบาลผ่าตัดในวนันั้นสูงหรือต ่า 

หลงัจากค านวณดว้ยโปรแกรม Rstudio และสร้างแบบจ าลองโดย
ก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการคือ ผลิตภาพของพยาบาลห้องผ่าตดัอยา่งน้อย 70% 
ในเวลาราชการ  ผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือก label ค่าผลิตภาพท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 70% 
เป็น yes และค่าท่ีนอ้ยกวา่เป็น no โดยจ านวนขอ้มูลการผา่ตดัทั้งหมดหลงัจาก
ท า data cleaning แล้วมีจ านวน 1,309 ราย เป็น train 1,187 ราย test 122 ราย 
และ run trial 7 คร้ัง ผลพบวา่มี accuracy = 80.1% (error 19.9%)   ผลการสร้าง 
predictive model แสดงปัจจยัท่ีจะพยากรณ์ให้เกิดผลิตภาพดงักล่าวนั้นเหลือ
เพียง 3 อยา่งคือ  

   1.จ านวนผูป่้วยท่ีมาผา่ตดั 
   2.จ านวนพยาบาลช่วยผา่ตดั  
   3.สาขาวิชาท่ีผา่ตดัในวนันั้น 
เน่ืองจากปัจจยัท่ีสนใจมีการแสดงรูปแบบของ decision tree ท่ี

ซบัซอ้น ดงันั้นผูวิ้จยัจึงน าผลส่วนน้ีไปอภิปรายคร้ังเดียวในบทท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลลพัธ์จากการสร้างแบบจ าลองเหตุการณ์ 

 

III อภปิรายและสรุปผลการศึกษา 
การจัดการตารางผ่ าตัดและ เวรพยาบาลผู ้ช่ วยผ่ าตัดของ

โรงพยาบาลท่ีเร่ิมผ่าตดัไดไ้ม่นานนั้นมีความทา้ทาย ในแง่ของจ านวนผูป่้วย
ซ่ึงยงัไม่มาก เน่ืองจากยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย  และจ านวนท่ีนอ้ยน้ียงัส่งผล
ถึงการฝึกหัตถการของแพทย์และพยาบาลด้วย  ท่ีผ่านมางานห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีมีการปรับปรุงรูปแบบการจดัสรร
ห้องผ่าตดั ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนวนัท่ีก าหนดให้แต่ละสาขาผ่าตดัได ้  หรือ
ก าหนดจ านวนพยาบาลท่ีข้ึนปฏิบติัในเวลาราชการ ให้เหมาะกบัชนิดการ
ผ่าตดั  แต่หน่วยงานก็ยงัพบกบัผลิตภาพท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมายอยูเ่สมอ 
สาเหตุหน่ึงท่ีผูวิ้จยัคาดวา่ท าให้เกิดภาวะดงักล่าว  คือการท่ีหน่วยงานไม่ไดใ้ช้
ขอ้มูลการผ่าตดั มาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์กบัผลลพัทท่ี์เกิดข้ึนอยา่งจริงจงั 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามวิธีการค านวณหาค่าผลิตภาพของหน่วยงานแลว้  ผูวิ้จยั
พบว่าอาจมีหลายตวัแปรท่ีมีความซับซ้อนและให้ค่าท่ีหลากหลาย เช่นการ
ผ่าตดัท าดว้ยหลายภาควิชาและจ านวนพยาบาลแต่ละวนัแตกต่างกนั เหตุน้ีจึง

ท าให้ตัดสินใจ  เลือกใช้ decision tree เ พ่ือจ าลองสถานการณ์ท่ีมีโอกาส
แตกต่างกนัน้ี ให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน      
                  ผูวิ้จยัเลือกแบ่งผลท่ีแสดงจาก decision tree เป็น 5 กลุ่ม เพ่ือความ
สะดวกในการแสดงเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มแรกคือกรณีท่ีมีจ  านวนผูป่้วยมา
ผ่าตดัน้อยกว่า 11 รายต่อวนั มีโอกาสท่ีจะได้ค่าผลิตภาพของพยาบาลผูช่้วย
ผ่าตดั น้อยกว่า 70 % ในกลุ่มน้ี เน่ืองจากจ านวนผูป่้วยท่ีน้อยอยูแ่ลว้ โอกาสท่ี
พยาบาลเขา้ช่วยผา่ตดัก็จะน้อยตามไปดว้ย   หากจ านวนพยาบาลท่ีปฏิบติังาน
มีน้อยก็จะไดค้่าผลิตผลน้อยตามไป  หากจ านวนพยาบาลท่ีปฏิบติังานมาก ก็
จะเป็นไปในทางตรงขา้มคือ มีจ  านวนพยาบาลท่ีอยูว่า่งไม่ไดเ้ขา้ห้องผ่าตดั ไป
เฉล่ียให้ค่าผลิตภาพลดลง    ดงันั้นการจดัตารางในแต่ละวนั หากมีแนวโนม้วา่
ปริมาณผูป่้วยจะน้อยกว่า 11 ราย   การหาทางออกเช่นเปิดโอกาสให้สาขา
อ่ืนๆมาใชห้้องผา่ตดัเพ่ิม อาจช่วยแกปั้ญหาน้ีได ้ 

          ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียของการผา่ตดัสาขาต่าง ๆ 
 
กลุ่มท่ี 2 คือจ านวนพยาบาลผูช่้วยผา่ตดัท่ีอยูใ่นช่วง 6-7 คน ซ่ึงเป็น

กลุ่มท่ีมีผูป้ฏิบติังานน้อยท่ีสุด ค่าผลิตภาพจึงน้อย เพราะแมจ้ะมีผูป่้วยท่ีมา
ผา่ตดัมาก แต่เจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอท่ีจะปฏิบติังาน ก็ไม่สามารถผา่ตดัไดห้มด
จ านวนผูป้ฏิบติังานท่ีต ่าน้ี  มีโอกาสท าให้ในวนันั้นค่าผลิตภาพไม่ถึงเป้าหมาย
ท่ีตอ้งการเป็น 100% 

กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มของสาขาวิชาท่ีมีโอกาสจะมีผูป่้วยผ่าตดัต่อวนั
นอ้ย เช่น ตวัอยา่งแรกคือ สาขาวิชารังสีวิทยา มีการผา่ตดัอยา่งเช่น ultrasound- 
guided biopsy ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีเก็บข้อมูล มีจ  านวนผูป่้วยผ่าตดัเพียง 1 
รายและเวลาผ่าตดัสั้น(18นาที) โอกาสท่ีท าให้ค่าผลิตภาพไม่ถึงเป้าจึงเป็น 
100%  

กลุ่มท่ี 4  คือกลุ่มของสาขาวิชาท่ีมีจ  านวนผูป่้วยผ่าตดัต่อวนัน้อย 
หรือใช้เวลาผ่าตดัสั้ น หรือทั้งสองอย่าง คือ ศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ 

สาขาวิชา จ านวนผูป่้วย
ผา่ตดัต่อวนั
เฉล่ีย 

ระยะเวลา
ผา่ตดัเฉล่ีย
(ชัว่โมง) 

พยาบาล
ผูช่้วย 

ผลิตภาพ 
ต่อ 1วนั 
(%) 

ศลัยศาสตร์ทรวงอกฯ 1.5 2.7 2 8.1 

ส่องกลอ้ง 4 0.4 1 1.6 

โสต ศอ นาสิก 1.7 1.4 2 4.76 

ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 3.6 1.9 2 13.68 

ประสาทศลัยศาสตร์ 1 3.4 2 6.8 

สูติ-นรีเวช 1.6 1.6 2 5.12 

จกัษุวิทยา 3 0.7 1 2.1 

ออร์โธปิดิกส์ 2.2 1.9 2 8.36 

ศลัยศาสตร์ตกแต่งฯ 3.5 0.7 1 2.45 

ศลัยศาสตร์ทางเดิน
ปัสสาวะ 

3.1 1 2 6.2 

รังสีวิทยา 1 0.3 1 0.3 

5. ผลที่ได้จากแบบจ าลองเพือ่พยากรณ์โอกาสที่ปัจจัยต่าง ๆ จะท าให้ผลติภาพ
ของพยาบาลผ่าตัดในวนันั้นสูงหรือต ่า 

หลงัจากค านวณดว้ยโปรแกรม Rstudio และสร้างแบบจ าลองโดย
ก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการคือ ผลิตภาพของพยาบาลห้องผ่าตดัอยา่งน้อย 70% 
ในเวลาราชการ  ผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือก label ค่าผลิตภาพท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 70% 
เป็น yes และค่าท่ีนอ้ยกวา่เป็น no โดยจ านวนขอ้มูลการผา่ตดัทั้งหมดหลงัจาก
ท า data cleaning แล้วมีจ านวน 1,309 ราย เป็น train 1,187 ราย test 122 ราย 
และ run trial 7 คร้ัง ผลพบวา่มี accuracy = 80.1% (error 19.9%)   ผลการสร้าง 
predictive model แสดงปัจจยัท่ีจะพยากรณ์ให้เกิดผลิตภาพดงักล่าวนั้นเหลือ
เพียง 3 อยา่งคือ  

   1.จ านวนผูป่้วยท่ีมาผา่ตดั 
   2.จ านวนพยาบาลช่วยผา่ตดั  
   3.สาขาวิชาท่ีผา่ตดัในวนันั้น 
เน่ืองจากปัจจยัท่ีสนใจมีการแสดงรูปแบบของ decision tree ท่ี

ซบัซอ้น ดงันั้นผูวิ้จยัจึงน าผลส่วนน้ีไปอภิปรายคร้ังเดียวในบทท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลลพัธ์จากการสร้างแบบจ าลองเหตุการณ์ 

 

III อภปิรายและสรุปผลการศึกษา 
การจัดการตารางผ่ าตัดและ เวรพยาบาลผู ้ช่ วยผ่ าตัดของ

โรงพยาบาลท่ีเร่ิมผ่าตดัไดไ้ม่นานนั้นมีความทา้ทาย ในแง่ของจ านวนผูป่้วย
ซ่ึงยงัไม่มาก เน่ืองจากยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย  และจ านวนท่ีนอ้ยน้ียงัส่งผล
ถึงการฝึกหัตถการของแพทย์และพยาบาลด้วย  ท่ีผ่านมางานห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีมีการปรับปรุงรูปแบบการจดัสรร
ห้องผ่าตดั ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนวนัท่ีก าหนดให้แต่ละสาขาผ่าตดัได ้  หรือ
ก าหนดจ านวนพยาบาลท่ีข้ึนปฏิบติัในเวลาราชการ ให้เหมาะกบัชนิดการ
ผ่าตดั  แต่หน่วยงานก็ยงัพบกบัผลิตภาพท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมายอยูเ่สมอ 
สาเหตุหน่ึงท่ีผูวิ้จยัคาดวา่ท าให้เกิดภาวะดงักล่าว  คือการท่ีหน่วยงานไม่ไดใ้ช้
ขอ้มูลการผ่าตดั มาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์กบัผลลพัทท่ี์เกิดข้ึนอยา่งจริงจงั 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามวิธีการค านวณหาค่าผลิตภาพของหน่วยงานแลว้  ผูวิ้จยั
พบว่าอาจมีหลายตวัแปรท่ีมีความซับซ้อนและให้ค่าท่ีหลากหลาย เช่นการ
ผ่าตดัท าดว้ยหลายภาควิชาและจ านวนพยาบาลแต่ละวนัแตกต่างกนั เหตุน้ีจึง

ท าให้ตัดสินใจ  เลือกใช้ decision tree เ พ่ือจ าลองสถานการณ์ท่ีมีโอกาส
แตกต่างกนัน้ี ให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน      
                  ผูวิ้จยัเลือกแบ่งผลท่ีแสดงจาก decision tree เป็น 5 กลุ่ม เพ่ือความ
สะดวกในการแสดงเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มแรกคือกรณีท่ีมีจ  านวนผูป่้วยมา
ผ่าตดัน้อยกว่า 11 รายต่อวนั มีโอกาสท่ีจะได้ค่าผลิตภาพของพยาบาลผูช่้วย
ผ่าตดั น้อยกว่า 70 % ในกลุ่มน้ี เน่ืองจากจ านวนผูป่้วยท่ีน้อยอยูแ่ลว้ โอกาสท่ี
พยาบาลเขา้ช่วยผา่ตดัก็จะน้อยตามไปดว้ย   หากจ านวนพยาบาลท่ีปฏิบติังาน
มีน้อยก็จะไดค้่าผลิตผลน้อยตามไป  หากจ านวนพยาบาลท่ีปฏิบติังานมาก ก็
จะเป็นไปในทางตรงขา้มคือ มีจ  านวนพยาบาลท่ีอยูว่า่งไม่ไดเ้ขา้ห้องผ่าตดั ไป
เฉล่ียให้ค่าผลิตภาพลดลง    ดงันั้นการจดัตารางในแต่ละวนั หากมีแนวโนม้วา่
ปริมาณผูป่้วยจะน้อยกว่า 11 ราย   การหาทางออกเช่นเปิดโอกาสให้สาขา
อ่ืนๆมาใชห้้องผา่ตดัเพ่ิม อาจช่วยแกปั้ญหาน้ีได ้ 

          ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียของการผา่ตดัสาขาต่าง ๆ 
 
กลุ่มท่ี 2 คือจ านวนพยาบาลผูช่้วยผา่ตดัท่ีอยูใ่นช่วง 6-7 คน ซ่ึงเป็น

กลุ่มท่ีมีผูป้ฏิบติังานน้อยท่ีสุด ค่าผลิตภาพจึงน้อย เพราะแมจ้ะมีผูป่้วยท่ีมา
ผา่ตดัมาก แต่เจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอท่ีจะปฏิบติังาน ก็ไม่สามารถผา่ตดัไดห้มด
จ านวนผูป้ฏิบติังานท่ีต ่าน้ี  มีโอกาสท าให้ในวนันั้นค่าผลิตภาพไม่ถึงเป้าหมาย
ท่ีตอ้งการเป็น 100% 

กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มของสาขาวิชาท่ีมีโอกาสจะมีผูป่้วยผ่าตดัต่อวนั
นอ้ย เช่น ตวัอยา่งแรกคือ สาขาวิชารังสีวิทยา มีการผา่ตดัอยา่งเช่น ultrasound- 
guided biopsy ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีเก็บข้อมูล มีจ  านวนผูป่้วยผ่าตดัเพียง 1 
รายและเวลาผ่าตดัสั้น(18นาที) โอกาสท่ีท าให้ค่าผลิตภาพไม่ถึงเป้าจึงเป็น 
100%  

กลุ่มท่ี 4  คือกลุ่มของสาขาวิชาท่ีมีจ  านวนผูป่้วยผ่าตดัต่อวนัน้อย 
หรือใช้เวลาผ่าตดัสั้ น หรือทั้งสองอย่าง คือ ศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ 

สาขาวิชา จ านวนผูป่้วย
ผา่ตดัต่อวนั
เฉล่ีย 

ระยะเวลา
ผา่ตดัเฉล่ีย
(ชัว่โมง) 

พยาบาล
ผูช่้วย 

ผลิตภาพ 
ต่อ 1วนั 
(%) 

ศลัยศาสตร์ทรวงอกฯ 1.5 2.7 2 8.1 

ส่องกลอ้ง 4 0.4 1 1.6 

โสต ศอ นาสิก 1.7 1.4 2 4.76 

ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 3.6 1.9 2 13.68 

ประสาทศลัยศาสตร์ 1 3.4 2 6.8 

สูติ-นรีเวช 1.6 1.6 2 5.12 

จกัษุวิทยา 3 0.7 1 2.1 

ออร์โธปิดิกส์ 2.2 1.9 2 8.36 

ศลัยศาสตร์ตกแต่งฯ 3.5 0.7 1 2.45 

ศลัยศาสตร์ทางเดิน
ปัสสาวะ 

3.1 1 2 6.2 

รังสีวิทยา 1 0.3 1 0.3 

ตารางท่ี 3 แสดงผลลัพธ์จากการสร้างแบบจ�าลองเหตกุารณ์

อภิปรำยและสรุปผลกำรศึกษำ
 การจัดการตารางผ่าตัดและเวรพยาบาลผู้ช่วยผ่าตัดของ 
โรงพยาบาลท่ีเริม่ผ่าตดัได้ไม่นานนัน้มคีวามท้าทาย ในแง่ของ
จ�านวนผูป่้วยซึง่ยงัไม่มาก เนือ่งจากยงัไม่เป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลาย  
และจ�านวนท่ีน้อยนี้ยังส่งผลถึงการฝึกหัตถการของแพทย์และ
พยาบาลด้วย  ท่ีผ่านมางานห้องผ่าตดัโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารมีกีารปรบัปรงุรปูแบบการจดัสรรห้องผ่าตดั ไม่
ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวันที่ก�าหนดให้แต่ละสาขาผ่าตัดได้ หรือ
ก�าหนดจ�านวนพยาบาลท่ีขึน้ปฏบิตัใินเวลาราชการ ให้เหมาะกบั
ชนดิการผ่าตดั แต่หน่วยงานกย็งัพบกบัผลิตภาพท่ีไม่เป็นไปตาม
ท่ีคาดหมายอยูเ่สมอ สาเหตหุนึง่ท่ีผูวิ้จยัคาดว่าท�าให้เกดิภาวะ
ดังกล่าว คือการท่ีหน่วยงานไม่ได้ใช้ข้อมลูการผ่าตดั มาวิเคราะห์
หาความสัมพนัธ์กบัผลลัพท์ท่ีเกดิขึน้อย่างจรงิจงั ซ่ึงเมือ่พจิารณา
ตามวิธกีารค�านวณหาค่าผลิตภาพของหน่วยงานแล้ว  ผูวิ้จยัพบ
ว่าอาจมีหลายตัวแปรท่ีมีความซับซ้อนและให้ค่าท่ีหลากหลาย 
เช่นการผ่าตดัท�าด้วยหลายภาควิชาและจ�านวนพยาบาลแต่ละวัน
แตกต่างกนั เหตนุีจ้งึท�าให้ตดัสินใจ เลือกใช้ decision tree 
เพ่ือจ�าลองสถานการณ์ท่ีมโีอกาสแตกต่างกนันี ้ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้     

          ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียของการผ่าตดัสาขาต่าง ๆ

 กลุ่มท่ี 2 คือจ�านวนพยาบาลผู้ช่วยผ่าตดัท่ีอยูใ่นช่วง 6-7 คน 
ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีผู ้ปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด ค่าผลิตภาพจึงน้อย 
เพราะแม้จะมผีูป่้วยท่ีมาผ่าตดัมาก แต่เจ้าหน้าท่ีมไีม่เพยีงพอ 
ท่ีจะปฏบัิตงิาน กไ็ม่สามารถผ่าตดัได้หมดจ�านวนผูป้ฏบัิตงิาน 
ท่ีต�่านี้มีโอกาสท�าให้ในวันนั้นค่าผลิตภาพไม่ถึงเป้าหมายท่ี
ต้องการเป็น 100%
 กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มของสาขาวิชาท่ีมโีอกาสจะมผีูป่้วยผ่าตดัต่อ
วันน้อย เช่น ตวัอย่างแรกคือ สาขาวิชารงัสีวิทยา มกีารผ่าตดั
อย่างเช่น ultrasound- guided biopsy ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีเกบ็
ข้อมูล มีจ�านวนผู้ป่วยผ่าตัดเพียง 1 รายและเวลาผ่าตัดส้ัน 
(18 นาที) โอกาสท่ีท�าให้ค่าผลิตภาพไม่ถงึเป้าจงึเป็น 100% 
 กลุ่มท่ี 4 คือกลุ่มของสาขาวิชาท่ีมจี�านวนผู้ป่วยผ่าตดัต่อวัน
น้อย หรอืใช้เวลาผ่าตดัส้ัน หรอืท้ังสองอย่าง คือ ศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่งและเสรมิสร้าง สูตนิรเีวช 
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ประสาทศัลยศาสตร์ หรอื โสต ศอ นาสิก หากผ่าตดัวันเดียว
กบัสาขาท่ีมจี�านวนผูป่้วยมาก จนผูป่้วยมากกว่า 20 รายต่อวัน 
กจ็ะมโีอกาสท่ีค่าผลิตภาพเกนิเป้าหมายถึง 91.9%  หากจ�านวน
ผู้ป่วยที่มาผ่าตัดรวมนั้นอยู่ในช่วง 16-20 คนและ11-15 คน 
ควรจดัพยาบาล ท่ีมาปฏบัิตงิานนัน้แค่ 8-9 คนและ 10-13 คน
ตามล�าดับ จงึจะมโีอกาสได้ตาม
 เป้าหมาย (กรณีแรกคือจ�านวนผู้ป่วยรวมมาก แต่เป็น
เป็นการผ่าตดัท่ีส้ัน เช่น ตารางวันจนัทร์ โสต ศอ นาสิก คู่กบั
จกัษุวิทยา ศัลยศาสตร์ท่ัวไป และศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ 
กรณหีลังคือลักษณะเดียวกนั แต่วันนัน้อาจมกีารผ่าตดัส่องกล้อง
ท่ีเป็นตารางแยกต่างหากจ�านวนมาก)

 กล่าวโดยสรุป การศึกษานี้พบว่า หากต้องการแก้ไข
สถานการณ์ปัจจบุนั ให้ค่าผลิตภาพต่อวันของพยาบาลห้องผ่าตดั
เกนิ 70% ควรจะท�าตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1. จ�านวนผูป่้วยจะต้องมากกว่า 10 รายต่อวัน และพยาบาล
ท่ีปฏบัิตงิานต้องมจี�านวน 8 คนขึน้ไป 
 2. สาขาวิชาท่ีมเีวลาผ่าตัดต่อรายสูง และจ�านวนผูป่้วยผ่าตดัสูง 
คือ ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ และออร์โธปิดิกส์ควรจะ
กระจายวันผ่าตดั และมวัีนผ่าตดั ร่วมกบัสาขาท่ีใช้เวลาผ่าตดั
รองมา คือศัลยศาสตร์ท่ัวไป กับจักษุวิทยา มากกว่าจะให้ 
สองสาขาหลังผ่าตดัวันเดียวกนั ส่วนการผ่าตดัส่องกล้อง หาก 
หน่วยงานต้องการจะคงไว้เป็นการผ่าตัดเสริมในห้องท่ีว่างควรจะ
ก�าหนดเป็นจ�านวนท่ีใช้เติมเต็มให้ได้ผู้ป่วยผ่าตัดรวมท้ังหมด
อย่างน้อย 16 รายต่อวัน  
 3. สาขาท่ีมีเวลาผ่าตัดต�่าหรือจ�านวนผู ้ป ่วยต�่า คือ
ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่งและเสรมิสร้าง 
ประสาทศัลยศาสตร์ สูต-ินรเีวช หรอื โสต ศอ นาสิก ไม่ควร
จะมสิีทธิจ์องห้องผ่าตดัในวันเดียวกนั แต่ต้องไปใช้วันผ่าตดัร่วม
กบัสาขาท่ีจ�านวนผ่าตดัสูง หรอื หากคาดการณ์ว่าจ�านวนผูป่้วย
มากหรอืน้อยกว่า 11-20 คน ต้องปรบัจ�านวนพยาบาลท่ีปฏบัิติงาน
 4. การก�าหนดจ�านวนพยาบาล นอกเหนอืจากท่ีกล่าวมาแล้ว 
ต้องค�านงึถงึสาขาวิชาท่ีผ่าตดั และจ�านวนคนไข้ ซ่ึงมคีวามซับ
ซ้อน ควรพจิารณาเป็นกรณไีป ดังนัน้หากหน่วยงานทราบตาราง
ผ่าตดัล่วงหน้า สามารถใช้ decision tree นีช่้วยตดัสินได้

 เมือ่ลองเปรยีบเทียบข้อสรปุท่ีได้จากการศึกษาครัง้นีก้บังาน
วิจยัอืน่ๆ พบว่ามปัีจจยัท่ีกล่าวถงึคล้ายกนัในการพฒันาระบบ
งานของห้องผ่าตดั อย่างเช่น M. Charlesworth และ J. J. 
Pandit (2020) ซ่ึงพยายามหาสูตรค�านวณประสิทธิภาพ 
ห้องผ่าตดั กล่าวว่าค่าเฉล่ียความยาวของการผ่าตดัแต่ละชนดิ 
จ�าเป็นอย่างยิง่ในการน�ามาหาความน่าจะเป็นของการผ่าตดัได้
ส�าเรจ็ [4] ซึง่มผีลกบัการคิดประสิทธภิาพดังกล่าว ในขณะ
เดียวกนั บางการศึกษากพ็ดูถงึปัจจยัท่ีแตกต่างจากงานวิจยันี้
โดยส้ินเชิง เช่น Adan, J. Bekkers และคณะ(2011) แนะน�า
ว่าการปรบัความพร้อมของห้องผ่าตดั การจดัจ�านวนเตยีงท้ังหอ
ผู้ป่วยสามัญและวิกฤติ รวมท้ังช่ัวโมงท่ีพยาบาลในหอผู้ป่วย
วิกฤติปฏิบัติงานส่งผลกับประสิทธิภาพการให้บริการของห้อง
ผ่าตดัมากกว่าประเด็นอ่ืน[6] ส่วน G. Arcidiacono และคณะ
(2013) พดูถงึตวัแปรอีกสองชนดิ ท่ีมผีลกบัห้องผ่าตดั คือ การ
ยกเลิกผ่าตัดกับการเพิ่มการผ่าตัดท่ีไม่ได้ก�าหนดล่วงหน้าใน 
วันนัน้ๆ ไว้ [8] ประเด็นนีผู้วิ้จยัมคีวามเหน็ว่า การท่ีงานอ่ืนพบ
ปัจจยัท่ีต่างกนัน่าจะเป็นเหตจุากสถานการณ์ห้องผ่าตดัท่ีต่างกนั 
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในงานวิจยัเหล่านีอ้ยูใ่นประเทศในซีกโลกะ
วันตก ซึง่มจี�านวนผูป่้วยมากและตารางผ่าตดัแน่น  การน�าข้อมลู
เหล่านี้ไปใช้ในบริบทของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารีอาจ 
ไม่ตรงนกั แต่กเ็ป็นแนวทางท่ีควรท�าความเข้าใจเพือ่รบัมอืกบั
สภาพในอนาคตเมือ่ห้องผ่าตดัพฒันาขึน้     

ศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง สูตินรีเวช ประสาทศลัยศาสตร์ หรือ โสต ศอ 
นาสิก หากผ่าตดัวนัเดียวกบัสาขาท่ีมีจ  านวนผูป่้วยมาก จนผูป่้วยมากกว่า 20 
รายต่อวนั ก็จะมีโอกาสท่ีค่าผลิตภาพเกินเป้าหมายถึง 91.9%  หากจ านวน
ผูป่้วยท่ีมาผ่าตดัรวมนั้นอยู่ในช่วง 16-20 คนและ11-15 คน ควรจดัพยาบาล 
ท่ีมาปฏิบติังานนั้นแค่ 8-9 คนและ 10-13 คนตามล าดบั จึงจะมีโอกาสไดต้าม 
เป้าหมาย (กรณีแรกคือจ านวนผูป่้วยรวมมาก แต่เป็นเป็นการผ่าตดัท่ีสั้น เช่น 
ตารางวนัจันทร์  โสต ศอ นาสิก คู่กับจักษุวิทยา ศัลยศาสตร์ทั่วไป และ
ศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ กรณีหลงัคือลกัษณะเดียวกนั แต่วนันั้นอาจมีการ
ผา่ตดัส่องกลอ้งท่ีเป็นตารางแยกต่างหากจ านวนมาก) 

ตารางท่ี 5  ตารางก าหนดสาขาท่ีผา่ตดัในแต่ละวนั 
 
กลุ่มท่ี 5 คือกลุ่มของสาขาวิชาท่ีมีค่า ผลิตภาพต่อวนัมาก หรือ

จ านวนผูป่้วยผ่าตดัมาก คือศลัยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ ออร์โธปิดิกส์ 
ศลัยศาสตร์ทัว่ไป จกัษุวิทยา หรือการส่องกลอ้ง หากปริมาณผูป่้วยอยูใ่นช่วง 
16-20 คนต่อวนั และมีสาขาท่ีผ่าตดัในวนันั้นเป็น สาขาศลัยศาสตร์ทรวงอก
และ หรือ ออร์โธปิดิกส์ มีโอกาสท่ีผลิตภาพจะได้ตามเป้าหมายถึง 78.2% 
หากเป็นศลัยศาสตร์ทัว่ไปหรือจกัษุวิทยา จะกลายเป็นว่าโอกาสพลาดเป้าถึง 
72%  ซ่ึงเหตุน้ีอธิบายไดจ้ากตารางผา่ตดัท่ี ศลัยกรรมทัว่ไปมีวนัผา่ตดัได ้4 วนั 
ในสองวนั เป็นวนัท่ีใช้ห้องผ่าตดักบัสาขาท่ีผูป่้วยน้อย หรือเวลาผ่าตดัสั้น 
ส่วนจกัษุวิทยาก็เป็นไปในทางเดียวกนั แต่ศลัยศาสตร์ทรวงอกและหวัใจ กบั
ออร์โธปิดิกส์ ทั้งสองสาขาผ่าตดัวนัเดียวกนัและมีอีกวนัท่ีออร์โธปิดิกส์ใช้
ห้องผ่าตดักบัศลัยศาสตร์ทัว่ไป ซ่ึงมีค่าผลิตภาพต่อวนัสูงทั้งหมด)  ส าหรับ
การส่องกล้อง ในวนัท่ีมีผู ้ป่วยรวมระหว่าง 16-20 คน จ านวนพยาบาลท่ี
เหมาะสมคือ 10-11 คน  

ในกลุ่มเดียวท่ี 5 น้ี หากมีจ านวนผูป่้วยอยูใ่นช่วง 11-15 คน จ านวน
พยาบาลท่ีเหมาะสมจะเป็น10-13คน และสาขาวิชาท่ีผา่ตดัจะตอ้งมี 
ศลัยศาสตร์ทรวงอกและหวัใจ กบัออร์โธปิดิกส์เท่านั้น จึงจะไดต้ามเป้าหมาย
(ผูป่้วยลดลง ตอ้งลดจ านวนพยาบาล และเลือกสาขาวิชาท่ีมีค่าผลิตภาพต่อ
ผูป่้วยหน่ึงรายสูงสุด)          
 กล่าวโดยสรุป การศึกษาน้ีพบว่า หากตอ้งการแกไ้ขสถานการณ์
ปัจจุบนั ให้ค่าผลิตภาพต่อวนัของพยาบาลห้องผา่ตดัเกิน 70% ควรจะท าตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

 1.จ านวนผูป่้วยจะตอ้งมากกวา่ 10 รายต่อวนั และพยาบาลท่ี
ปฏิบติังานตอ้งมีจ านวน 8 คนข้ึนไป  

2.สาขาวิชาท่ีมีเวลาผ่าตดัต่อรายสูง และจ านวนผูป่้วยผ่าตดัสูง คือ 
ศลัยศาสตร์ทรวงอกและหวัใจ และออร์โธปิดิกส์ควรจะกระจายวนัผ่าตดั และ
มีวนัผ่าตดั ร่วมกบัสาขาท่ีใช้เวลาผ่าตดัรองมา คือศลัยศาสตร์ทัว่ไป กบัจกัษุ
วิทยา มากกว่าจะให้สองสาขาหลงัผ่าตดัวนัเดียวกนั ส่วนการผ่าตดัส่องกลอ้ง 
หากหน่วยงานต้องการจะคงไว้เป็นการผ่าตัดเสริมในห้องท่ีว่าง ควรจะ
ก าหนดเป็นจ านวนท่ีใช้เติมเต็มให้ได้ผูป่้วยผ่าตดัรวมทั้งหมดอย่างน้อย 16 
รายต่อวนั   

 3.สาขาท่ีมีเวลาผ่าตัดต ่ าหรือจ านวนผู ้ป่วยต ่ า คือศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ ศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ประสาทศลัยศาสตร์ สูติ-
นรีเวช หรือ โสต ศอ นาสิก ไม่ควรจะมีสิทธ์ิจองห้องผ่าตดัในวนัเดียวกนั แต่
ต้องไปใช้วนัผ่าตดัร่วมกับสาขาท่ีจ  านวนผ่าตดัสูง หรือ หากคาดการณ์ว่า
จ  านวนผู ้ป่วยมากหรือน้อยกว่า  11-20 คน ต้องปรับจ านวนพยาบาลท่ี
ปฏิบติังาน 
 4.การก าหนดจ านวนพยาบาล นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแลว้ ตอ้ง
ค านึงถึงสาขาวิชาท่ีผ่าตดั และจ านวนคนไข ้ ซ่ึงมีความซบัซอ้น ควรพิจารณา
เป็นกรณีไป ดงันั้นหากหน่วยงานทราบตารางผา่ตดัล่วงหนา้ สามารถใช ้
decision tree น้ีช่วยตดัสินได ้
 
 เม่ือลองเปรียบเทียบขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีกบังานวิจยั
อ่ืน ๆ พบวา่มีปัจจยัท่ีกล่าวถึงคลา้ยกนัในการพฒันาระบบงานของห้องผ่าตดั 
อยา่งเช่น  M. Charlesworth และ J. J. Pandit (2020) ซ่ึงพยายามหาสูตรค านวณ
ประสิทธิภาพห้องผ่าตดั กล่าววา่ค่าเฉล่ียความยาวของการผ่าตดัแต่ละชนิด 
จ าเป็นอยา่งยิง่ในการน ามาหาความน่าจะเป็นของการผ่าตดัไดส้ าเร็จ [4] ซ่ึงมี
ผลกบัการคิดประสิทธิภาพดงักล่าว   ในขณะเดียวกนั บางการศึกษาก็พดูถึง
ปัจจยัท่ีแตกต่างจากงานวิจยัน้ีโดยส้ินเชิง เช่น Adan, J. Bekkers และคณะ
(2011) แนะน าวา่การปรับความพร้อมของห้องผา่ตดั การจดัจ านวนเตียงทั้งหอ
ผูป่้วยสามญัและวิกฤติ รวมทั้งชัว่โมงท่ีพยาบาลในหอผูป่้วยวิกฤติปฏิบติังาน
ส่งผลกบัประสิทธิภาพการให้บริการของห้องผา่ตดัมากกวา่ประเด็นอ่ืน[6] 
ส่วน  G. Arcidiacono และคณะ(2013) พดูถึงตวัแปรอีกสองชนิด ท่ีมีผลกบั
ห้องผา่ตดั คือ การยกเลิกผา่ตดักบัการเพ่ิมการผา่ตดัท่ีไม่ไดก้  าหนดล่วงหน้า
ในวนันั้นๆไว ้ [8]  ประเด็นน้ีผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ การท่ีงานอ่ืนพบปัจจยัท่ี
ต่างกนัน่าจะเป็นเหตุจากสถานการณ์ห้องผ่าตดัท่ีต่างกนั โรงพยาบาลส่วน
ใหญ่ในงานวิจยัเหล่าน้ีอยูใ่นประเทศในซีกโลกะวนัตก ซ่ึงมีจ  านวนผูป่้วยมาก
และตารางผา่ตดัแน่น  การน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชใ้นบริบทของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัสุรนารีอาจไม่ตรงนกั แต่ก็เป็นแนวทางท่ีควรท าความเขา้ใจเพ่ือ
รับมือกบัสภาพในอนาคตเม่ือห้องผา่ตดัพฒันาข้ึน      

เร่ืองท่ีส าคญันอกจากผลการศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้งแจง้ก็คือขอ้จ ากดั
ของการวิจยั ประเด็นหลกัคือการเกบ็ค่าผลิตภาพของพยาบาลช่วยผา่ตดันั้น 

วนั สาขาวิชา 1 สาขาวิชา 2 สาขาวิชา 3 สาขาวิชา 4 สาขาวิชา 5 
จนัทร์ โสต ศอ นาสิก จกัษุวิทยา ศลัยศาสตร์

ทัว่ไป 
ศลัยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ 

ส่องกลอ้ง 

องัคาร ศลัยศาสตร์ทัว่ไป สูติ-นรีเวช ออร์โธปิดิกส์ 
 

ส่องกลอ้ง 
พุธ ศลัยศาสตร์

ทางเดินปัสสาวะ 
จกัษุวิทยา ศลัยศาสตร์

ตกแต่งฯ 
ออร์โธปิดิกส์ ส่องกลอ้ง 

พฤหสั ศลัยศาสตร์ทรวง
อกฯ 

ศลัยศาสตร์
ทัว่ไป 

ออร์โธปิดิกส์ 
 

ส่องกลอ้ง 

ศุกร์ โสต ศอ นาสิก ประสาท
ศลัยศาสตร์ 

ศลัยศาสตร์
ทัว่ไป 

สูติ-นรีเวช ส่องกลอ้ง 

ตารางท่ี 5 ตารางก�าหนดสาขาท่ีผ่าตดัในแต่ละวัน

 กลุ่มท่ี 5 คือกลุ่มของสาขาวิชาท่ีมค่ีา ผลิตภาพต่อวันมาก 
หรอืจ�านวนผูป่้วยผ่าตดัมาก คือศัลยศาสตร์ทรวงอกและหวัใจ 
ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ท่ัวไป จกัษุวิทยา หรอืการส่องกล้อง 
หากปรมิาณผูป่้วยอยูใ่นช่วง 16-20 คนต่อวัน และมสีาขาท่ีผ่าตดั
ในวันนัน้เป็น สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกและ หรอื ออร์โธปิดิกส์ 
มีโอกาสท่ีผลิตภาพจะได้ตามเป้าหมายถึง 78.2% หากเป็น
ศัลยศาสตร์ท่ัวไปหรอืจกัษุวิทยา จะกลายเป็นว่าโอกาสพลาดเป้า
ถงึ 72%  ซึง่เหตนุีอ้ธบิายได้จากตารางผ่าตดัท่ี ศัลยกรรมท่ัวไป
มวัีนผ่าตดัได้ 4 วัน ในสองวัน เป็นวันท่ีใช้ห้องผ่าตดักบัสาขา 
ท่ีผู้ป่วยน้อย หรือเวลาผ่าตัดส้ัน ส่วนจักษุวิทยาก็เป็นไปใน 
ทางเดียวกนั แต่ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหวัใจ กบัออร์โธปิดิกส์ 
ท้ังสองสาขาผ่าตดัวันเดียวกนัและมอีีกวันท่ีออร์โธปิดิกส์ใช้ห้อง
ผ่าตดักบัศัลยศาสตร์ท่ัวไป ซึง่มค่ีาผลิตภาพต่อวันสูงท้ังหมด)  
ส�าหรบัการส่องกล้อง ในวันท่ีมผีูป่้วยรวมระหว่าง 16-20 คน 
จ�านวนพยาบาลท่ีเหมาะสมคือ 10-11 คน 
 ในกลุ่มเดียวท่ี 5 นี ้หากมจี�านวนผูป่้วยอยูใ่นช่วง 11-15 คน 
จ�านวนพยาบาลท่ีเหมาะสมจะเป็น 10-13 คน และสาขาวิชา 
ท่ีผ่าตดัจะต้องมศัีลยศาสตร์ทรวงอกและหวัใจ กบัออร์โธปิดิกส์
เท่านัน้ จงึจะได้ตามเป้าหมาย (ผูป่้วยลดลง ต้องลดจ�านวน
พยาบาล และเลือกสาขาวิชาท่ีมค่ีาผลิตภาพต่อผูป่้วยหนึง่ราย
สงูสดุ)         
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 เรือ่งท่ีส�าคัญนอกจากผลการศึกษาท่ีจ�าเป็นต้องแจ้งกคื็อข้อ
จ�ากัดของการวิจัย ประเด็นหลักคือการเก็บค่าผลิตภาพของ
พยาบาลช่วยผ่าตดันัน้ หน่วยงานเกบ็เป็นค่าเฉล่ียของพยาบาล
ท้ังหมด แทนท่ีจะเกบ็เป็นรายคน ดังนัน้การแสดงค่าผลิตภาพ
ในการศึกษานี้จึงสะท้อนค่าเฉล่ียของหน่วยงาน มากกว่าราย
บุคคล ซึง่ในความเป็นจรงิ พยาบาลอาจได้เข้าช่วยผ่าตดัเป็นเวลา
ท่ีแตกต่างกนัได้ ดังนัน้ค่าผลิตภาพนีจ้งึมคีวามจ�ากดัและไม่ได้
ส่ือถงึประสบการณ์ผ่าตดัรายบคุคลในหน่วยงาน  
 ท้ายท่ีสุดคือ สถานการณ์ของห้องผ่าตัดโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนาร ีอาจแตกต่างจากห้องผ่าตดัท่ีอ่ืน 
กล่าวคือ การผ่าตดัจะด�าเนนิไปตามทีมพยาบาลผ่าตดั หากทีม
ใดผ่าตัดเสร็จและพร้อมก็จะเรียกผู้ป่วยรายต่อไปตามตาราง 
ดังนั้นพยาบาลทีมหนึ่งจึงไม่ได้ประจ�าอยู่กับสาขาใดสาขาหนึ่ง 
เหตท่ีุเป็นเช่นนี ้เพราะบางสาขายงัมผีูป่้วยจ�านวนน้อย ซึง่ระบบ
การจดัพยาบาลผ่าตดัเช่นนี ้ ไม่ใช่ระบบท่ีใช้กนัในโรงพยาบาล
ท่ัวไป การน�าผลการศึกษาไปใช้ต่อ จ�าเป็นต้องพจิารณาถงึข้อ
แตกต่างท่ีส�าคัญนีด้้วย     

แผนงานในอนาคต
 หลังจากผู้วิจัยได้รายงานปัจจัยแก่หน่วยงานแล้ว คาดว่า 
จะท�าการปรบัปรงุระบบการจดัตารางผ่าตดัในเวลาราชการโดย 
อิงจากการปรับสาขาท่ีท�าผ่าตัดในแต่ละวัน จ�านวนพยาบาล 
ท่ีเหมาะสม และจ�านวนท่ีผ่าตดั เมือ่ทดลองใช้แล้ว จะมกีารวัด
จะดับผลิตภาพเพ่ือเปรยีบเทียบก่อนและหลังการปรบัปรงุ และ
นอกจากนัน้ผูวิ้จยัมคีวามตัง้ใจจะใช้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู
เพือ่เสนอทางเลือกอ่ืนในการจดัตารางผ่าตดั เช่นการใช้ linear 
programming เนือ่งจากมข้ีอมลูท่ีจ�าเป็นอยูแ่ล้ว เช่น ค่าผลิต
ภาพรายวันท่ีสร้างโดยการผ่าตัดแต่ละสาขา และความยาว 
ของการผ่าตดั ส่วนการน�าข้อมลูมาใช้ในรปูแบบอ่ืน อาทิเช่น 
การสร้างอัลกอรทึิมจากกระบวนการ machine learning ผ่าน
การให้สถติกิารผ่าตดัเดิมไป นัน้กใ็ห้ผลท่ีดีเช่นกนั [9] วธินีี้ 
รวมท้ังการจดัสรรเวลาในระบบ “ Block Time” [1] ต่างกเ็ป็น
ทางเลือกท่ีผู้วิจัยให้ตั้งใจจะศึกษาต่อ เพื่อปรับมาใช้ให้เข้ากับ 
การเปล่ียนแปลงในช่วงต่อไปของหน่วยงาน
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Abstract
The purposes of this experimental research were to 
develop a Herb Game, including studying its effectiveness, 
the subjects’ learning outcomes and attitudes towards 
the herb game of the course TMD 232: Thai Pharmacy II 
on Herb in Primary Healthcare. The subjects were 23 
undergraduate students in the College of Oriental Medicine 
at Rangsit University, who registered in the course during 
the first semester of the academic year 2019. The students 
were exposed to the Online Herbal Database before the 
data were collected through pre-test and a post-test, and 
then analyzed using the basic statistics: mean, percentage, 
standard deviation and t-test. The results showed that 
the interactive developed E-learning courseware had 

an effectiveness of 79.00/83.96 which found that E1 
was lower than specified criteria but acceptable while E2 
was higher than the standard 80/80. The subjects had 
higher scores both in terms of learning outcomes and 
the level of satisfaction towards the herb game at 
the significance level of 0.05.

Keywords: herb in primary healthcare; mobile game 
application; Thai pharmacy
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บทน�ำ
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส�าคัญในการ
พัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษา 
มกีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการจดัการเรยีนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ้ของผู ้สอนและผู ้เรียน 
ดังนัน้ ระบบการจดัการเรยีนการสอนผ่านเกมโมบายแอปพลิเคชัน 
ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ได้ในทุกสถานท่ี 
ทุกเวลา เหตผุลดังกล่าว ผูวิ้จยัจงึมแีนวคิดท่ีจะพฒันารปูแบบ
การเรยีนการสอน โดยใช้เกมโมบายแอปพลิเคชันในวิชา TMD 
232 เภสัชกรรมไทย 2 เนือ่งจากในรายวิชาดังกล่าว มหีวัข้อ 
สมนุไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน ซ่ึงเป็นพชืสมนุไพรใกล้ตวั 
หรือพืชสมุนไพรท่ีส่วนใหญ่ น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน เป็น
สมนุไพรท่ีถกูคัดเลือกเพือ่น�ามาใช้ในการรกัษาโรค หรอือาการ
เจบ็ป่วยในเบือ้งต้น ซ่ึงนกัศึกษาจะต้องจดจ�าลักษณะ ส่วนต่างๆ 
สรรพคุณของพชื ตัง้แต่ ราก ต้น ใบ ดอก ผล และวิธกีารน�า

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
โดยใช้เกมโมบายแอปพลิเคชัน

ธรรณพ อำรีพรรค, ภำวิณี เส็งสันต์, ยุพำ เต็งวัฒนโชติ 
มหาวิทยาลัยรงัสิต 

ผูน้พินธป์ระสานงาน: ธรรณพ อารพีรรค, วิทยาลัยนวัตกรรม
ดิจทัิลเทคโนโลย,ี อาคารรตันคุณากร ช้ัน 10 52/347 ถนน
พหลโยธนิ, ต�าบลหลักหก, อ�าเภอเมอืง, จงัหวัดปทุมธาน ี12000 
E-mail: thannob.a@rsu.ac.th 

บทคัดย่อ
งานวิจยันี ้มวัีตถปุระสงค์เพือ่พฒันาหาประสิทธภิาพของเกมโมบาย
แอปพลิเคชันส�าหรบั สมนุไพรในสาธารณสุขมลูฐานฯ รวมท้ัง
การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และการศึกษาความพงึพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีมต่ีอเกมโมบายแอปพลิเคชัน ในรายวิชา TMD 232: 
เภสัชกรรมไทย 2 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี 
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรงัสิต ซึง่ลง
ทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน  
23 คน จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูการทดสอบระหว่างเรยีนและ
หลังเรียนด้วยเกมโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้เครื่องมือแบบ
ทดสอบและแบบสอบถาม จากนั้นด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าเฉล่ียอัตราส่วนร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
ค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า เกมโมบายแอปพลิเคชัน ในสมนุไพร

สาธารณสุขมลูฐานฯ ในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 
มปีระสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 79.04/ 83.96 ซึง่พบว่า E1 
อยูต่�า่กว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดท่ียอมรบัได้ ในขณะท่ี E2 สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ คือ 80/80 กลุ่มตัวอย่างมีผล
สัมฤทธิท์างการเรยีน หลังเรยีนสูงขึน้กว่าระหว่างเรยีนอย่างมี
นยัส�าคัญท่ี 0.05 

ค�ำส�ำคัญ: สมนุไพรในงำนสำธำรณสุขมลู, เกมโมบำยแอปพลิเคชัน, 
เภสัชกรรมไทย

วันท่ีรบัต้นฉบบั 10 สิงหำคม 2564, วันท่ีแก้ไข: 25 ตลุำคม 
2564, วันท่ีตอบรบั: 1 ธนัวำคม 2564  

มาใช้ รวมท้ังข้อควรระวัง ซึง่มพีชืสมนุไพรมากกว่า 60 ชนดิ 
ซึง่ยากต่อการจดจ�าส่วนต่างๆ ของพชืสมนุไพรภายใต้ระยะเวลา
ท่ีจ�ากดั ซึง่เป็นปัญหาของผูส้อนท่ีจะต้องสรรหาวิธกีารท่ีท�าให้ 
ผูเ้รยีน สามารถจดจ�าพชืสมนุไพรต่างๆให้ได้ภายใต้ระยะเวลา 
อันจ�ากดัและมคีวามสนกุสนานเพลิดเพลินในการเรยีนไม่น่าเบือ่ 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า หากสามารถน�าสมุนไพรในงานสาธารณสุข
มลูฐานมาพัฒนาเป็นส่ือการสอนในรปูแบบเกมบนระบบปฏบัิตกิาร 
iOS หรอื Android ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเล่นได้ท้ังบนโทรศัพท์
มอืถอืและแท็บเล็ต ท�าให้การเรยีนการสอนมคีวามน่าสนใจและ
นกัศึกษาสามารถจดจ�าพชืสมนุไพรได้มากยิง่ขึน้ โดยบทเรยีน 
มคีวามท้าทาย มคีวามตืน่เต้นชวนตดิตาม เนือ่งจากผูเ้ล่นเกม
ได้มโีอกาสได้ลองผดิลองถกูด้วยตนเอง ท�าให้เกดิทักษะในการ
จดจ�าพชืสมนุไพรในแต่ละชนดิเพิม่ขึน้ นอกจากนีย้งัช่วยเสรมิ
สร้างจติวิญญาณของการเป็นเภสัชกรแผนไทยและแพทย์แผนไทย 
เพราะเนือ้หาของเกมก�าหนดให้ผูเ้ล่นเลือกใช้สมนุไพรท่ีมอียูใ่น
สมนุไพรในงานสาธารณสุขมลูฐานมาใช้ให้ถกูต้นถกูส่วน และ
ถกูวิธี ท�าให้ผูเ้ล่นเกดิความสนกุสนานและเพลิดเพลิน โดยผูวิ้จยั
หวังว่าการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จะช่วยยกระดับผล
สัมฤทธิใ์นการเรยีนรูแ้ละความพงึพอใจให้กบัผูเ้รยีนและผูส้อน 
ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
ในเรือ่งแนวทางการจดัการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญและเป็น
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ผูเ้รยีนท่ีพงึประสงค์ คือ ผูเ้รยีนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และคน 
มีความสุข นอกจากนี้ยังเป็นงานวิจัยในลักษณะบูรณาการใน
การน�าความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาประยกุต์ใช้
ร่วมกบัการแพทย์แผนไทย ท�าให้เกดิเป็นนวัตกรรมใหม่ในการ 
น�าไปสู่การเปล่ียนแปลงและการพฒันาด้านการแพทย์แผนไทย
และด้านการศึกษาของไทยต่อไป

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 พศิมยั หาญมงคลพพิฒัน์ [1] ได้ศึกษาผลการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนในรปูแบบเกมกบักลุ่มตวัอย่างนสิิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จ�านวน 318 คน พบว่า นสิิตสามารถตอบค�าถาม
ถกูต้องร้อยละ 70.77 โดยนสิิตส่วนใหญ่มคีวามคิดเหน็ในทิศทาง
เดียวกนั คือ เป็นวิธกีารสอนท่ีแปลกใหม่แตกต่างจากการสอน
แบบเดิมๆ ท�าให้การเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ได้ความรูแ้ละจ�าเนือ้หาได้ง่ายขึน้ 
 ดาราวรรณ นนทวาสี และคณะท�างาน [2] ได้ศึกษาวิจยั
เรือ่ง การพฒันาแอปพลิเคชันเพือ่การเรยีนรูบ้นระบบปฏบัิตกิาร
แอนดรอยด์ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความเหมาะสม 
ของแอปพลิเคชันโดยผูเ้ช่ียวชาญด้านส่ือและคอมพวิเตอร์อยูใ่น 
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.42 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53) 
และผูเ้ช่ียวชาญด้านเนือ้หาอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.22) แอปพลิเคชันเพือ่การ
เรยีนรูบ้นระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ท่ีพฒันาขึน้มปีระสิทธภิาพ
เท่ากบั 85.47/85.52 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ความคิดเหน็
ของผูใ้ช้ท่ีมต่ีอแอปพลิเคชันเพือ่การเรยีนรูบ้นระบบปฏบิตักิาร
แอนดรอยด์อยูใ่นระดับท่ีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.14) 
 ธรีวัฒน์ เผ่าผสุดี และพฒันพงศ์ แซ่เล้า [3] ได้ศึกษาวิจยั
เรื่อง เกมทัชสติ๊กไฟเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ล่นมปีระสาทสัมผสัทางด้านสายตา สมอง
และนิว้มอื เป็นการฝึกไหวพรบิและฝึกสมาธใินตวั ผูเ้ล่นยงัได้
รบัความสุนกสนาน เพลิดเพลิน ได้รบัความตืน่เต้นเวลาเล่นและ
ยงัเป็นประสบการณ์การเล่มเกมท่ีแปลกใหม่
 เจอว กาวถมิงิ และ วาสนา กรีตจิ�าเรญิ [4] ได้พฒันาหน่วย
การเรยีนรู ้ เรือ่งการเขยีนสะกดค�าภาษาไทยท่ีไม่ตรงมาตราตวั
สะกดโดยใช้เกมภายใต้บรบิทของเวียดนาม โดยมกีลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ นกัศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 สาขาไทย
ศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สังกัด
มหาวิทยาลัยแห่งชาตฮิานอย จ�านวน 20 คน ผลศึกษาพบว่า 
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนสูงกว่าระหว่างเรยีนอย่างมนียั
ส�าคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 และนกัศึกษามคีวามพงึพอใจท่ีมี
ต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยรวมอยูใ่นระดับพอใจมากท่ีสุด ท้ังนีก้าร
จัดกิจกรรมการเรียนผ่านการเล่นเกมท�าให้นักศึกษาไม่รู้สึก
กดดันหรอืตงึเครยีดเกนิไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
A. กรอบแนวควำมคิด
 งานวิจยันีม้กีรอบแนวคิดในการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชัน
ส�าหรบัการพฒันาการเรยีนรู ้เรือ่ง สมนุไพรในงานสาธารณสุข
มูลฐานส�าหรับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการแพทย์แผน 
ตะวันออก ท่ีลงทะเบียนเรยีนวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 มกีรอบแนวคิด ดังรปูท่ี 1

รปูท่ี 1 กรอบแนวคิดในการพฒันาเกมโมบายแอปพลิเคชัน 
วิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2

B. กำรพฒันำเกมโมบำยแอปพลิเคชัน
 โดยงานวิจยันีใ้ช้ Ionic framework [5] ซึง่เป็น open-source 
ส�าหรบัใช้ในการพฒันาโมบายเอพพลิเคช่ันซ่ึงเป็นเครือ่งมอืท่ีใช้
เทคโนโลยซีึง่ประกอบไปด้วย HTML, CSS และ JavaScript 
ซึง่สามารถสร้างและน�าไปเผยแพร่แบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross 
Platform) ได้ท้ังระบบปฏบัิตกิาร iOS และ Android
 การพฒันาเกมในงานวิจยันีป้ระกอบไปด้วยเนือ้หาประกอบ
ด้วยความรู้เกี่ยวกับข้อแนะน�าในการใช้ สมุนไพร อาการแพ ้
ท่ีเกดิจากการใช้สมนุไพร สมนุไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน 
ซึง่ประกอบด้วยช่ือสมนุไพร ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ส่วนท่ีใช้ 
ภาพส่วนต่างๆ ของพชืสมนุไพร (ราก ต้น ใบ ดอก ผล) รส 
สรรพคุณ วิธีใช้ ของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ระบบปฏิบัติการ  iOS หรือ Android ซ่ึ งนัก ศึกษาสามารถ เล่นได้ทั้ งบน
โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ท าให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและ
นกัศึกษาสามารถจดจ าพืชสมุนไพรไดม้ากยิ่งข้ึน โดยบทเรียนมีความทา้ทาย มี
ความต่ืนเตน้ชวนติดตาม เน่ืองจากผูเ้ล่นเกมได้มีโอกาสได้ลองผิดลองถูกด้วย
ตนเอง ท าให้เกิดทกัษะในการจดจ าพืชสมุนไพรในแต่ละชนิดเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี
ยงัช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นเภสัชกรแผนไทยและแพทยแ์ผนไทย 
เพราะเน้ือหาของเกมก าหนดให้ผูเ้ล่นเลือกใชส้มุนไพรท่ีมีอยูใ่นสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐานมาใช้ให้ถูกต้น ถูกส่วน และถูกวิธี ท าให้ผูเ้ล่นเกิดความ
สนุกสนานและเพลิดเพลิน โดยผูวิ้จยัหวงัว่าการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว จะ
ช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้และความพึงพอใจให้กบัผูเ้รียนและผูส้อน 
ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในเร่ืองแนว
ทางการจดัการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและเป็นผูเ้รียนท่ีพึงประสงค์ คือ 
ผูเ้รียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และคนมีความสุข นอกจากน้ียงัเป็นงานวิจยัใน
ลักษณะบูรณาการในการน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทยแ์ผนไทย ท าให้เกิดเป็นนวตักรรมใหม่ในการ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและด้าน
การศึกษาของไทยต่อไป 

II. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

พิศมยั หาญมงคลพิพฒัน์ [1] ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบเกมกบักลุ่มตวัอยา่งนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จ านวน 318 คน 
พบว่า นิสิตสามารถตอบค าถามถูกตอ้งร้อยละ 70.77 โดยนิสิตส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในทิศทางเดียวกนั คือ เป็นวิธีการสอนท่ีแปลกใหม่แตกต่างจากการสอน
แบบเดิมๆ ท าให้การเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ความรู้และจ า
เน้ือหาไดง่้ายข้ึน  

ดาราวรรณ นนทวาสี และคณะท างาน [2] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาแอป
พลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ผลการวิจยัพบว่า การ
ประเมินความเหมาะสมของแอปพลิ เคชัน โดยผู ้เช่ี ยวชาญด้าน ส่ือและ
คอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.42 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53) 
และผู ้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.22) แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด์ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.47/85.52 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  ความ คิด เห็นของผู ้ใช้ ท่ี มี ต่อแอปพ ลิ เคชัน เพ่ือการเรียน รู้บน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์อยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.14)  

ธีรวฒัน์ เผา่ผสุดี และพฒันพงศ ์แซ่เลา้ [3] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง เกมทชัสต๊ิกไฟ
เตอร์บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ผลการวิจยัพบว่า  ผูเ้ล่นมีประสาทสัมผสั
ทางดา้นสายตา สมองและน้ิวมือ เป็นการฝึกไหวพริบและฝึกสมาธิในตวั ผูเ้ล่นยงั
ได้รับความสุนกสนาน เพลิดเพลิน  ได้รับความต่ืนเต้นเวลาเล่นและยงัเป็น
ประสบการณ์การเล่มเกมท่ีแปลกใหม่ 

เจอว กาวถิมิง และ วาสนา กีรติจ  าเริญ [4] ได้พฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง
การเขียนสะกดค าภาษาไทยท่ีไม่ตรงมาตราตวัสะกดโดยใชเ้กมภายใตบ้ริบทของ
เวียดนาม โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 
สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลยัสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ สังกดัมหาวิทยาลยั
แห่งชาติฮานอย จ านวน 20 คน ผลศึกษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกว่าระหว่างเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ นกัศึกษามีความ
พึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด ทั้งน้ีการจดั
กิจกรรมการเรียนผ่านการเล่นเกมท าให้นักศึกษาไม่รู้สึกกดดันหรือตึงเครียด
เกินไป 

III. วธีิด าเนินการวจิยั 

A. กรอบแนวความคิด 

งานวิจยัน้ีมีกรอบแนวคิดในการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชันส าหรับการ
พฒันาการเรียนรู้ เร่ือง สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานส าหรับนกัศึกษา ชั้น
ปีท่ี 2 วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา TMD 232 เภสัช
กรรมไทย 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 มีกรอบแนวคิด ดงัรูปท่ี 1 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการพฒันาเกมโมบายแอปพลิเคชนั วิชา TMD 232 
เภสชักรรมไทย 2 
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นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา TMD 232 เภสชั
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แต่ละชนดิ โดยแยกเป็นกลุ่มอาการต่างๆ ได้แก่ กลุ่มระบบทาง
เดินอาหาร กลุ่มระบบทางเดินหายใจ กลุ่มระบบทางเดินปัสสาวะ 
โรคผวิหนงั และอาการอ่ืนๆ เช่น นอนไม่หลับ ไข้ ฯลฯ โดย
เนือ้หาดังกล่าวมกีารออกแบบและตรวจสอบความถกูต้องจาก 
ผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงมีหน้าจอบนโมบายแอปพลิเคชันดังรูปท่ี 2 
โดยประกอบไปด้วยการเรยีนรู ้4 เรือ่ง ได้แก่ 1. ช่ือสมนุไพร 
2. ส่วนท่ีน�าไปใช้ 3. วิธีการน�าไปใช้ประโยชน์ 4. สรรพคุณ 
(เมน ู1 - 4) ซ่ึงมหีน้าจอส�าหรบัเล่นเกมดังรปูท่ี 3 โดยรปูแบบ
ของเกมท้ัง 4 เรือ่ง จะมลัีกษณะเหมอืนกนั คือ จะมรีปูปรากฏ
ขึน้จากนัน้ผูเ้ล่นจะต้องเลือกค�าตอบ 1 ใน 4 ข้อ เมือ่ตอบถกู
จะได้รบั 1 คะแนน จากนัน้เล่นต่อไปเรือ่ยๆจนครบ 67 ข้อ 
โดยคะแนนท่ีท�าได้สูงสุดในแต่ละเรือ่งจะถกูจดัเกบ็อยูใ่นหน่วย
ความนบัของเครือ่ง แต่ในกรณท่ีีผดิจะปรากฎค�าตอบท่ีถกูต้อง 
ดังรปูท่ี 4 ซึง่จะไม่ได้รบัคะแนนและข้ามไปข้อต่อไป ท้ังนีเ้มือ่
ตอบผดิ 3 ครัง้เกมจะจบลงทันที
 ท้ังนี้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดเกมโมบายแอปพลิเคชันนี ้
ได้ผ่านทาง App Store และ Google Play Store โดยค้นหา 
ค�าว่า ORM TMD232

C. ก�ำหนดกลุ่มตวัอย่ำง
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา TMD 232 
เภสัชกรรมไทย 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 จ�านวน 23 คน

รปูท่ี 3 หน้าจอส�าหรบัเล่นเกม ส�าหรบั iOS (ซ้าย) และ 
Android (ขวา)

 

B. การพฒันาเกมโมบายแอปพลิเคชัน 

โดยงานวิจยัน้ีใช้ Ionic framework [5] ซ่ึงเป็น open-source ส าหรับใช้ใน
การพฒันาโมบายเอพพลิเคชั่นซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เทคโนโลยีซ่ึงประกอบไป
ดว้ย HTML, CSS และ JavaScript ซ่ึงสามารถสร้างและน าไปเผยแพร่แบบขา้ม
แพลตฟอร์ม (Cross Platform) ไดท้ั้งระบบปฏิบติัการ iOS และ Android 

การพฒันาเกมในงานวิจยัน้ีประกอบไปด้วยเน้ือหาประกอบด้วยความรู้
เก่ียวกับข้อแนะน าในการใช้ สมุนไพร อาการแพ้ท่ีเกิดจากการใช้สมุนไพร 
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน  ซ่ึงประกอบด้วยช่ือสมุนไพร  ช่ื อ
วิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ส่วนท่ีใช้ ภาพส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพร (ราก ต้น ใบ 
ดอก ผล) รส สรรพคุณ วิธีใช้ ของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานแต่ละ
ชนิด โดยแยกเป็นกลุ่มอาการต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มระบบทางเดินอาหาร กลุ่มระบบ
ทางเดินหายใจ กลุ่มระบบทางเดินปัสสาวะ โรคผิวหนัง และอาการอ่ืนๆ เช่น 
นอนไม่หลบั ไข ้ฯลฯ โดยเน้ือหาดงักล่าวมีการออกแบบและตรวจสอบความ
ถูกต้องจากผู ้เช่ียวชาญ  ซ่ึงมีหน้าจอบนโมบายแอปพลิเคชันดังรูปท่ี  2 โดย
ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ 4 เร่ือง ได้แก่ 1. ช่ือสมุนไพร 2. ส่วนท่ีน าไปใช้ 3. 
วิธีการน าไปใช้ประโยชน์ 4. สรรพคุณ (เมนู 1 - 4) ซ่ึงมีหน้าจอส าหรับเล่นเกม
ดงัรูปท่ี 3 โดยรูปแบบของเกมทั้ง 4 เร่ือง จะมีลักษณะเหมือนกัน คือ จะมีรูป
ปรากฏข้ึนจากนั้นผูเ้ล่นจะตอ้งเลือกค าตอบ 1 ใน 4 ขอ้ เม่ือตอบถูกจะได้รับ 1 
คะแนน จากนั้นเล่นต่อไปเร่ือยๆจนครบ 67 ขอ้ โดยคะแนนท่ีท าไดสู้งสุดในแต่
ละเร่ืองจะถูกจดัเก็บอยูใ่นหน่วยความนบัของเคร่ือง แต่ในกรณีท่ีผิดจะปรากฎ
ค าตอบท่ีถูกตอ้ง ดงัรูปท่ี 4 ซ่ึงจะไม่ไดรั้บคะแนนและขา้มไปขอ้ต่อไป ทั้งน้ีเม่ือ
ตอบผิด 3 คร้ังเกมจะจบลงทนัที 

ทั้งน้ีผูอ่้านสามารถดาวน์โหลดเกมโมบายแอปพลิเคชนัน้ี ได้ผ่านทาง App 
Store และ Google Play Store โดยคน้หาค าวา่ ORM TMD232 

C. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 
วิทยาลัยการแพทยแ์ผนตะวนัออก  มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 
TMD 232 เภสชักรรมไทย 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 จ านวน 23 คน 

 

 
รูปท่ี 2 หนา้จอหลกัของเกม ส าหรับ iOS (ซา้ย) และ Android (ขวา) 

 

 
รูปท่ี 3 หนา้จอส าหรับเล่นเกม ส าหรับ iOS (ซา้ย) และ Android (ขวา) 

 

 
รูปท่ี 4 หนา้จอแสดงผลเม่ือตอบค าถามไม่ถูกตอ้ง ส าหรับ iOS (ซา้ย) และ 
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โดยงานวิจยัน้ีใช้ Ionic framework [5] ซ่ึงเป็น open-source ส าหรับใช้ใน
การพฒันาโมบายเอพพลิเคชั่นซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เทคโนโลยีซ่ึงประกอบไป
ดว้ย HTML, CSS และ JavaScript ซ่ึงสามารถสร้างและน าไปเผยแพร่แบบขา้ม
แพลตฟอร์ม (Cross Platform) ไดท้ั้งระบบปฏิบติัการ iOS และ Android 

การพฒันาเกมในงานวิจยัน้ีประกอบไปด้วยเน้ือหาประกอบด้วยความรู้
เก่ียวกับข้อแนะน าในการใช้ สมุนไพร อาการแพ้ท่ีเกิดจากการใช้สมุนไพร 
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน  ซ่ึงประกอบด้วยช่ือสมุนไพร  ช่ื อ
วิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ส่วนท่ีใช้ ภาพส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพร (ราก ต้น ใบ 
ดอก ผล) รส สรรพคุณ วิธีใช้ ของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานแต่ละ
ชนิด โดยแยกเป็นกลุ่มอาการต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มระบบทางเดินอาหาร กลุ่มระบบ
ทางเดินหายใจ กลุ่มระบบทางเดินปัสสาวะ โรคผิวหนัง และอาการอ่ืนๆ เช่น 
นอนไม่หลบั ไข ้ฯลฯ โดยเน้ือหาดงักล่าวมีการออกแบบและตรวจสอบความ
ถูกต้องจากผู ้เช่ียวชาญ  ซ่ึงมีหน้าจอบนโมบายแอปพลิเคชันดังรูปท่ี  2 โดย
ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ 4 เร่ือง ได้แก่ 1. ช่ือสมุนไพร 2. ส่วนท่ีน าไปใช้ 3. 
วิธีการน าไปใช้ประโยชน์ 4. สรรพคุณ (เมนู 1 - 4) ซ่ึงมีหน้าจอส าหรับเล่นเกม
ดงัรูปท่ี 3 โดยรูปแบบของเกมทั้ง 4 เร่ือง จะมีลักษณะเหมือนกัน คือ จะมีรูป
ปรากฏข้ึนจากนั้นผูเ้ล่นจะตอ้งเลือกค าตอบ 1 ใน 4 ขอ้ เม่ือตอบถูกจะได้รับ 1 
คะแนน จากนั้นเล่นต่อไปเร่ือยๆจนครบ 67 ขอ้ โดยคะแนนท่ีท าไดสู้งสุดในแต่
ละเร่ืองจะถูกจดัเก็บอยูใ่นหน่วยความนบัของเคร่ือง แต่ในกรณีท่ีผิดจะปรากฎ
ค าตอบท่ีถูกตอ้ง ดงัรูปท่ี 4 ซ่ึงจะไม่ไดรั้บคะแนนและขา้มไปขอ้ต่อไป ทั้งน้ีเม่ือ
ตอบผิด 3 คร้ังเกมจะจบลงทนัที 

ทั้งน้ีผูอ่้านสามารถดาวน์โหลดเกมโมบายแอปพลิเคชนัน้ี ได้ผ่านทาง App 
Store และ Google Play Store โดยคน้หาค าวา่ ORM TMD232 

C. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 
วิทยาลัยการแพทยแ์ผนตะวนัออก  มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 
TMD 232 เภสชักรรมไทย 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 จ านวน 23 คน 
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รปูท่ี 4 หน้าจอแสดงผลเมือ่ตอบค�าถามไม่ถกูต้อง ส�าหรบั 
iOS (ซ้าย) และ Android (ขวา)

D. กำรวิเครำะห์ข้อมลู
 งานวิจัยนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย 3 วิธี 
ได้แก่
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินหาประสิทธิภาพของเกม 
โมบายแอปพลิเคชัน ในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 
เรือ่ง “สมนุไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน” ตามเกณฑ์ 80/80 
โดยใช้หลักการหาค่าประสิทธิภาพสัมฤทธ์ิผลทางบทเรียน 
โดยใช้สูตร E1/E2 โดยท่ี E1 คือ ประสิทธภิาพ (Effective) 
ของกระบวนการได้จากคะแนนการวัดผลระหว่างเรยีนด้วยการ
ท�าแบบทดสอบ และ E2 คือ ประสิทธภิาพของผลลัพธ์ได้จาก
คะแนนเฉล่ียของการท�าแบบทดสอบหลังเรยีนของผูเ้รยีนท้ังหมด 
ดังสมการท่ี (1) และ (2) ตามล�าดับ
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 2. เปรยีบเทียบสัมฤทธิผ์ลทางการเรยีนก่อนและหลังการใช้
เกมโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้สถติ ิt-test (Independent Samples)
 3. ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนท่ีมต่ีอเกมโมบายแอป
พลิเคชัน ในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เรือ่ง 
“สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean :  ) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) ลักษณะการประเมนิเป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก�าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวม ก�าหนดดังต่อไปนี้

 ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 ก�าหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ ดมีาก
 ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 ก�าหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ ดี
 ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 ก�าหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ ปานกลาง
 ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 ก�าหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ น้อย
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 ก�าหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ น้อยทีสุ่ด

 โดยงานวิจัยนี้จะประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ 
1. เนือ้หา 2. การน�าเสนอ 3. การใช้งาน และ 4. ประโยชน์ 
ท่ีได้รบั 

E. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลู
 ผลการวิจยัการวิเคราะห์ข้อมลู โดยแสดงการเปรยีบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังในรายวิชา TMD 232 
เภสัชกรรมไทย 2 หวัข้อ เรือ่ง “สมนุไพรในงานสาธารณสุข
มลูฐาน” แสดงดังตารางท่ี 1

TABLE I. ผลการประเมนิประสิทธภิาพของการสอนด้วย เกม
โมบายแอปพลิเคชัน เรือ่ง “สมนุไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน”

 เปรยีบเทียบสัมฤทธิผ์ลทางการเรยีนก่อนและหลังการใช้เกม
โมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้สถติ ิt-test แสดงดังตารางท่ี 2 

TABLE II. การวิเคราะห์ค่า T-TEST ของประสิทธภิาพของการ
สอนด้วยเกมโมบายแอปพลิเคชันส�าหรับระหว่างเรียนและ 
หลังเรยีน

X
NE 1001 A



       (1) 

F
NE 1002 B



       (2) 

โดยท่ี  X  คือ คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 

  F คือ คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

  A  คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

  N คือ จ  านวนผูเ้รียน 

2. เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้เกมโมบาย
แอปพลิเคชนั โดยใชส้ถิติ t-test (Independent Samples) 

3. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเกมโมบายแอปพลิเคชนั ใน
รายวิช า TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน” โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean : X ) ค่ า เบ่ี ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Standard Deviation: SD) 
ลกัษณะการประเมินเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก าหนดเกณฑก์ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวม ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ดี 

ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์นอ้ยท่ีสุด 

โดยงานวิจยัน้ีจะประเมินความพึงพอใจ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. เน้ือหา 2. 
การน าเสนอ 3. การใชง้าน และ 4. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

E. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ผลการวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลังในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 หัวข้อ เร่ือง 
“สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ” แสดงดงัตารางท่ี 1 

TABLE I.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนดว้ย เกมโมบายแอป
พลิเคชนั เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 

แบบทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ E1/E2 
ระหวา่ง
เรียน 

23 100 79.04 
79.04 / 83.96 

หลงัเรียน 23 100 83.96 

 
เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้เกมโมบายแอป

พลิเคชนั โดยใชส้ถิติ t-test แสดงดงัตารางท่ี 2  

TABLE II.  การวิเคราะห์ค่า T-TEST ของประสิทธิภาพของการสอนดว้ยเกม
โมบายแอปพลิเคชนัส าหรับระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig. 
ระหวา่ง
เรียน 23 100 79.04 9.33 7.07 0.000*** 

หลงัเรียน 23 100 83.96 8.27 
***นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเกมโมบายแอปพลิเคชัน ใน
รายวิชา TMD 232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 
ส าหรับด้านเน้ือหา การน าเสนอ การใช้งาน และประโยชน์ท่ีได้รับ แสดงดัง
ตารางท่ี 3 - 6 ตามล าดบั 

TABLE III.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นเน้ือหา 

การประเมินความพงึพอใจด้านเน้ือหา X  S.D. การแปรผล 
1. ความครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของเน้ือหาวชิา 4.30 0.56 ดี 
2. ความครบถว้นของเน้ือหาวชิา 4.35 0.65 ดี 
3. ความถูกตอ้งของเน้ือหาวชิา 4.52 0.59 ดีมาก 
4. ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 4.39 0.58 ดี 
5. ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนวชิาชีพ 

4.43 0.66 ดี 

6. เน้ือหาและความรู้ท่ีได้จาก การพัฒนาเกมโมบายแอป
พลิเคชัน สามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูท่ี้เรียนในห้องเรียน
ปกต ิ

4.22 0.67 ดี 

7. เน้ือหาและความรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันาเกมโมบายแอปพลิเค
ชนั ตรงความมุ่งหวงัของผูเ้รียน 

4.43 0.66 ดี 

TABLE IV.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นการน าเสนอ 

การประเมินความพงึพอใจด้านการน าเสนอ X  S.D. การแปรผล 
1. รูปแบบของตวัอกัษรภาพท่ีใชใ้นการน าเสนอ 4.22 0.60 ดี 
2. ความชดัเจนของตวัอกัษร/ ภาพ 4.43 0.59 ดี 
3. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร/ ภาพ 4.30 0.64 ดี 
4. ความเหมาะสมของการเลือกใชสี้ตวัอกัษร/ ภาพ/ เสียง 4.52 0.73 ดีมาก 
5. ความเหมาะสมของสีพื้นท่ีใช/้ ภาพ 4.26 0.81 ดี 
6. ความเหมาะสมของภาพประกอบเน้ือหา 4.30 0.82 ดี 
7. ความเหมาะสมของเวลาการน าเสนอกบัเน้ือหาภาพ 4.26 0.86 ดี 

 

 

X
NE 1001 A



       (1) 

F
NE 1002 B



       (2) 

โดยท่ี  X  คือ คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 

  F คือ คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

  A  คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

  N คือ จ  านวนผูเ้รียน 

2. เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้เกมโมบาย
แอปพลิเคชนั โดยใชส้ถิติ t-test (Independent Samples) 

3. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเกมโมบายแอปพลิเคชนั ใน
รายวิช า TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน” โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean : X ) ค่ า เบ่ี ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Standard Deviation: SD) 
ลกัษณะการประเมินเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก าหนดเกณฑก์ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวม ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ดี 

ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์นอ้ยท่ีสุด 

โดยงานวิจยัน้ีจะประเมินความพึงพอใจ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. เน้ือหา 2. 
การน าเสนอ 3. การใชง้าน และ 4. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

E. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ผลการวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลังในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 หัวข้อ เร่ือง 
“สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ” แสดงดงัตารางท่ี 1 

TABLE I.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนดว้ย เกมโมบายแอป
พลิเคชนั เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 

แบบทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ E1/E2 
ระหวา่ง
เรียน 

23 100 79.04 
79.04 / 83.96 

หลงัเรียน 23 100 83.96 

 
เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้เกมโมบายแอป

พลิเคชนั โดยใชส้ถิติ t-test แสดงดงัตารางท่ี 2  

TABLE II.  การวิเคราะห์ค่า T-TEST ของประสิทธิภาพของการสอนดว้ยเกม
โมบายแอปพลิเคชนัส าหรับระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig. 
ระหวา่ง
เรียน 23 100 79.04 9.33 7.07 0.000*** 

หลงัเรียน 23 100 83.96 8.27 
***นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเกมโมบายแอปพลิเคชัน ใน
รายวิชา TMD 232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 
ส าหรับด้านเน้ือหา การน าเสนอ การใช้งาน และประโยชน์ท่ีได้รับ แสดงดัง
ตารางท่ี 3 - 6 ตามล าดบั 

TABLE III.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นเน้ือหา 

การประเมินความพงึพอใจด้านเน้ือหา X  S.D. การแปรผล 
1. ความครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของเน้ือหาวชิา 4.30 0.56 ดี 
2. ความครบถว้นของเน้ือหาวชิา 4.35 0.65 ดี 
3. ความถูกตอ้งของเน้ือหาวชิา 4.52 0.59 ดีมาก 
4. ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 4.39 0.58 ดี 
5. ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนวชิาชีพ 

4.43 0.66 ดี 

6. เน้ือหาและความรู้ท่ีได้จาก การพัฒนาเกมโมบายแอป
พลิเคชัน สามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูท่ี้เรียนในห้องเรียน
ปกต ิ

4.22 0.67 ดี 

7. เน้ือหาและความรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันาเกมโมบายแอปพลิเค
ชนั ตรงความมุ่งหวงัของผูเ้รียน 

4.43 0.66 ดี 

TABLE IV.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นการน าเสนอ 

การประเมินความพงึพอใจด้านการน าเสนอ X  S.D. การแปรผล 
1. รูปแบบของตวัอกัษรภาพท่ีใชใ้นการน าเสนอ 4.22 0.60 ดี 
2. ความชดัเจนของตวัอกัษร/ ภาพ 4.43 0.59 ดี 
3. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร/ ภาพ 4.30 0.64 ดี 
4. ความเหมาะสมของการเลือกใชสี้ตวัอกัษร/ ภาพ/ เสียง 4.52 0.73 ดีมาก 
5. ความเหมาะสมของสีพื้นท่ีใช/้ ภาพ 4.26 0.81 ดี 
6. ความเหมาะสมของภาพประกอบเน้ือหา 4.30 0.82 ดี 
7. ความเหมาะสมของเวลาการน าเสนอกบัเน้ือหาภาพ 4.26 0.86 ดี 
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       (2) 

โดยท่ี  X  คือ คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 

  F คือ คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

  A  คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

  N คือ จ  านวนผูเ้รียน 

2. เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้เกมโมบาย
แอปพลิเคชนั โดยใชส้ถิติ t-test (Independent Samples) 

3. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเกมโมบายแอปพลิเคชนั ใน
รายวิช า TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน” โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean : X ) ค่ า เบ่ี ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Standard Deviation: SD) 
ลกัษณะการประเมินเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก าหนดเกณฑก์ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวม ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ดี 

ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์นอ้ยท่ีสุด 

โดยงานวิจยัน้ีจะประเมินความพึงพอใจ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. เน้ือหา 2. 
การน าเสนอ 3. การใชง้าน และ 4. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

E. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ผลการวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลังในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 หัวข้อ เร่ือง 
“สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ” แสดงดงัตารางท่ี 1 

TABLE I.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนดว้ย เกมโมบายแอป
พลิเคชนั เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 

แบบทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ E1/E2 
ระหวา่ง
เรียน 

23 100 79.04 
79.04 / 83.96 

หลงัเรียน 23 100 83.96 

 
เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้เกมโมบายแอป

พลิเคชนั โดยใชส้ถิติ t-test แสดงดงัตารางท่ี 2  

TABLE II.  การวิเคราะห์ค่า T-TEST ของประสิทธิภาพของการสอนดว้ยเกม
โมบายแอปพลิเคชนัส าหรับระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig. 
ระหวา่ง
เรียน 23 100 79.04 9.33 7.07 0.000*** 

หลงัเรียน 23 100 83.96 8.27 
***นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเกมโมบายแอปพลิเคชัน ใน
รายวิชา TMD 232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 
ส าหรับด้านเน้ือหา การน าเสนอ การใช้งาน และประโยชน์ท่ีได้รับ แสดงดัง
ตารางท่ี 3 - 6 ตามล าดบั 

TABLE III.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นเน้ือหา 

การประเมินความพงึพอใจด้านเน้ือหา X  S.D. การแปรผล 
1. ความครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของเน้ือหาวชิา 4.30 0.56 ดี 
2. ความครบถว้นของเน้ือหาวชิา 4.35 0.65 ดี 
3. ความถูกตอ้งของเน้ือหาวชิา 4.52 0.59 ดีมาก 
4. ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 4.39 0.58 ดี 
5. ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนวชิาชีพ 

4.43 0.66 ดี 

6. เน้ือหาและความรู้ท่ีได้จาก การพัฒนาเกมโมบายแอป
พลิเคชัน สามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูท่ี้เรียนในห้องเรียน
ปกต ิ

4.22 0.67 ดี 

7. เน้ือหาและความรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันาเกมโมบายแอปพลิเค
ชนั ตรงความมุ่งหวงัของผูเ้รียน 

4.43 0.66 ดี 

TABLE IV.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นการน าเสนอ 

การประเมินความพงึพอใจด้านการน าเสนอ X  S.D. การแปรผล 
1. รูปแบบของตวัอกัษรภาพท่ีใชใ้นการน าเสนอ 4.22 0.60 ดี 
2. ความชดัเจนของตวัอกัษร/ ภาพ 4.43 0.59 ดี 
3. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร/ ภาพ 4.30 0.64 ดี 
4. ความเหมาะสมของการเลือกใชสี้ตวัอกัษร/ ภาพ/ เสียง 4.52 0.73 ดีมาก 
5. ความเหมาะสมของสีพื้นท่ีใช/้ ภาพ 4.26 0.81 ดี 
6. ความเหมาะสมของภาพประกอบเน้ือหา 4.30 0.82 ดี 
7. ความเหมาะสมของเวลาการน าเสนอกบัเน้ือหาภาพ 4.26 0.86 ดี 
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       (2) 

โดยท่ี  X  คือ คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 

  F คือ คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

  A  คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

  N คือ จ  านวนผูเ้รียน 

2. เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้เกมโมบาย
แอปพลิเคชนั โดยใชส้ถิติ t-test (Independent Samples) 

3. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเกมโมบายแอปพลิเคชนั ใน
รายวิช า TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน” โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean : X ) ค่ า เบ่ี ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Standard Deviation: SD) 
ลกัษณะการประเมินเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก าหนดเกณฑก์ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวม ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ดี 

ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์นอ้ยท่ีสุด 

โดยงานวิจยัน้ีจะประเมินความพึงพอใจ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. เน้ือหา 2. 
การน าเสนอ 3. การใชง้าน และ 4. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

E. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ผลการวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลังในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 หัวข้อ เร่ือง 
“สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ” แสดงดงัตารางท่ี 1 

TABLE I.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนดว้ย เกมโมบายแอป
พลิเคชนั เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 

แบบทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ E1/E2 
ระหวา่ง
เรียน 

23 100 79.04 
79.04 / 83.96 

หลงัเรียน 23 100 83.96 

 
เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้เกมโมบายแอป

พลิเคชนั โดยใชส้ถิติ t-test แสดงดงัตารางท่ี 2  

TABLE II.  การวิเคราะห์ค่า T-TEST ของประสิทธิภาพของการสอนดว้ยเกม
โมบายแอปพลิเคชนัส าหรับระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig. 
ระหวา่ง
เรียน 23 100 79.04 9.33 7.07 0.000*** 

หลงัเรียน 23 100 83.96 8.27 
***นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเกมโมบายแอปพลิเคชัน ใน
รายวิชา TMD 232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 
ส าหรับด้านเน้ือหา การน าเสนอ การใช้งาน และประโยชน์ท่ีได้รับ แสดงดัง
ตารางท่ี 3 - 6 ตามล าดบั 

TABLE III.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นเน้ือหา 

การประเมินความพงึพอใจด้านเน้ือหา X  S.D. การแปรผล 
1. ความครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของเน้ือหาวชิา 4.30 0.56 ดี 
2. ความครบถว้นของเน้ือหาวชิา 4.35 0.65 ดี 
3. ความถูกตอ้งของเน้ือหาวชิา 4.52 0.59 ดีมาก 
4. ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 4.39 0.58 ดี 
5. ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนวชิาชีพ 

4.43 0.66 ดี 

6. เน้ือหาและความรู้ท่ีได้จาก การพัฒนาเกมโมบายแอป
พลิเคชัน สามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูท่ี้เรียนในห้องเรียน
ปกต ิ

4.22 0.67 ดี 

7. เน้ือหาและความรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันาเกมโมบายแอปพลิเค
ชนั ตรงความมุ่งหวงัของผูเ้รียน 

4.43 0.66 ดี 

TABLE IV.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นการน าเสนอ 

การประเมินความพงึพอใจด้านการน าเสนอ X  S.D. การแปรผล 
1. รูปแบบของตวัอกัษรภาพท่ีใชใ้นการน าเสนอ 4.22 0.60 ดี 
2. ความชดัเจนของตวัอกัษร/ ภาพ 4.43 0.59 ดี 
3. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร/ ภาพ 4.30 0.64 ดี 
4. ความเหมาะสมของการเลือกใชสี้ตวัอกัษร/ ภาพ/ เสียง 4.52 0.73 ดีมาก 
5. ความเหมาะสมของสีพื้นท่ีใช/้ ภาพ 4.26 0.81 ดี 
6. ความเหมาะสมของภาพประกอบเน้ือหา 4.30 0.82 ดี 
7. ความเหมาะสมของเวลาการน าเสนอกบัเน้ือหาภาพ 4.26 0.86 ดี 
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โดยท่ี  X  คือ คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 

  F คือ คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

  A  คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

  N คือ จ  านวนผูเ้รียน 

2. เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้เกมโมบาย
แอปพลิเคชนั โดยใชส้ถิติ t-test (Independent Samples) 

3. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเกมโมบายแอปพลิเคชนั ใน
รายวิช า TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน” โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean : X ) ค่ า เบ่ี ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Standard Deviation: SD) 
ลกัษณะการประเมินเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก าหนดเกณฑก์ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวม ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ดี 

ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ ์นอ้ยท่ีสุด 

โดยงานวิจยัน้ีจะประเมินความพึงพอใจ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. เน้ือหา 2. 
การน าเสนอ 3. การใชง้าน และ 4. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

E. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ผลการวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลังในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 หัวข้อ เร่ือง 
“สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ” แสดงดงัตารางท่ี 1 

TABLE I.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนดว้ย เกมโมบายแอป
พลิเคชนั เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 

แบบทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ E1/E2 
ระหวา่ง
เรียน 

23 100 79.04 
79.04 / 83.96 

หลงัเรียน 23 100 83.96 

 
เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้เกมโมบายแอป

พลิเคชนั โดยใชส้ถิติ t-test แสดงดงัตารางท่ี 2  

TABLE II.  การวิเคราะห์ค่า T-TEST ของประสิทธิภาพของการสอนดว้ยเกม
โมบายแอปพลิเคชนัส าหรับระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig. 
ระหวา่ง
เรียน 23 100 79.04 9.33 7.07 0.000*** 

หลงัเรียน 23 100 83.96 8.27 
***นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเกมโมบายแอปพลิเคชัน ใน
รายวิชา TMD 232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 
ส าหรับด้านเน้ือหา การน าเสนอ การใช้งาน และประโยชน์ท่ีได้รับ แสดงดัง
ตารางท่ี 3 - 6 ตามล าดบั 

TABLE III.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นเน้ือหา 

การประเมินความพงึพอใจด้านเน้ือหา X  S.D. การแปรผล 
1. ความครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของเน้ือหาวชิา 4.30 0.56 ดี 
2. ความครบถว้นของเน้ือหาวชิา 4.35 0.65 ดี 
3. ความถูกตอ้งของเน้ือหาวชิา 4.52 0.59 ดีมาก 
4. ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 4.39 0.58 ดี 
5. ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนวชิาชีพ 

4.43 0.66 ดี 

6. เน้ือหาและความรู้ท่ีได้จาก การพัฒนาเกมโมบายแอป
พลิเคชัน สามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูท่ี้เรียนในห้องเรียน
ปกต ิ

4.22 0.67 ดี 

7. เน้ือหาและความรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันาเกมโมบายแอปพลิเค
ชนั ตรงความมุ่งหวงัของผูเ้รียน 

4.43 0.66 ดี 

TABLE IV.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นการน าเสนอ 

การประเมินความพงึพอใจด้านการน าเสนอ X  S.D. การแปรผล 
1. รูปแบบของตวัอกัษรภาพท่ีใชใ้นการน าเสนอ 4.22 0.60 ดี 
2. ความชดัเจนของตวัอกัษร/ ภาพ 4.43 0.59 ดี 
3. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร/ ภาพ 4.30 0.64 ดี 
4. ความเหมาะสมของการเลือกใชสี้ตวัอกัษร/ ภาพ/ เสียง 4.52 0.73 ดีมาก 
5. ความเหมาะสมของสีพื้นท่ีใช/้ ภาพ 4.26 0.81 ดี 
6. ความเหมาะสมของภาพประกอบเน้ือหา 4.30 0.82 ดี 
7. ความเหมาะสมของเวลาการน าเสนอกบัเน้ือหาภาพ 4.26 0.86 ดี 

 

 

 
***นยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05

 การประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนท่ีมต่ีอเกมโมบายแอป
พลิเคชัน ในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เรื่อง 
“สมนุไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน” ส�าหรบัด้านเนือ้หา การน�า
เสนอ การใช้งาน และประโยชน์ท่ีได้รบั แสดงดังตารางท่ี 3 - 6 
ตามล�าดับ

TABLE III การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอป 
พลิเคชัน หวัข้อ เรือ่ง “สมนุไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน” 
ด้านเนือ้หา

TABLE IV. การประเมนิความพงึพอใจของเกมโมบายแอปพลิ
เคชัน หัวข้อ เรื่อง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 
ด้านการน�าเสนอ
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TABLE V. การประเมนิความพงึพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชัน 
หวัข้อ เรือ่ง “สมนุไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน” ด้านการ 
ใช้งาน

TABLE V.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นการใชง้าน 

การประเมินความพงึพอใจด้านการใช้งาน X  S.D. การแปรผล 
1. วธีิการเล่นเกมมีความเหมาะสมเขา้ใจง่าย 4.22 0.60 ดี 
2. ความสะดวกและความคล่องตวัในการใช้เกมโมบายแอป
พลิเคชนั 

4.43 0.59 ดี 

3. รูปแบบและวิธีการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชัน  ช่วยให้
เรียนรู้ได้รวดเร็วและเกิดทกัษะในการจดจ าได้มากกว่าการ
เรียนในชัว่โมงเรียนปกติ 

4.30 0.64 ดี 

TABLE VI.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

การประเมินความพงึพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ X  S.D. การแปรผล 
1. แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและมีความ
น่าสนใจ 

4.26 0.81 ดี 

2. ความ เหมาะสมของจ าน วนข้อและระยะ เวล าใน
แบบทดสอบ 

4.30 0.88 ดี 

3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
เล่นเกมโมบายแอปพลิเคชนั 

4.22 0.90 ดี 

 
ต่อมาผูวิ้จยัพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจโดยแสดงค่าเฉล่ีย ( X ) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อเกมโม
บายแอปพลิเคชนั แสดงดงัตารางท่ี 7 

TABLE VII.  สรุปประเด็นการประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอป
พลิเคชนั หวัขอ้ เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ในดา้นต่างๆ 

สรุปประเด็นการประเมินความพงึพอใจ X  S.D. 
1. ดา้นเน้ือหา 4.00 0.45 
2. ดา้นการน าเสนอ 4.34 0.58 
3. ดา้นการใชง้าน 4.17 0.88 
4. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.28 0.81 

คะแนนเฉลี่ย 4.20 0.68 
 

F. สรุป 

ประสิทธิภาพของเกมโมบายแอปพลิเคชนั รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรม
ไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ี
สร้างข้ึนมามีประสิทธิภาพ (E1/E2) อยู่ท่ี 79.04/83.96 ซ่ึงพบว่าค่าเฉล่ียคะแนน
ระหวา่งเรียน (E1) ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดเล็กนอ้ยแต่ยอมรับได ้ในขณะท่ีค่าเฉล่ีย
คะแนนหลงัเรียน (E2) สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้ 80/80 แสดงวา่ส่ือการสอนชุด
น้ีให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง 

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนโดยใช้เกมโมบายแอปพลิเค
ชนัในรายวิชา TMD 232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมลู
ฐาน” มีคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนสอบระหว่างเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชนั ในรายวิชา TMD 
232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” อยูใ่นระดบัท่ี
ดี (4.20) 

G. อภิปรายผล 

จากการวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการสอนเกมโมบายแอปพลิเคชนั รายวิชา TMD 
232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง  “สมนุไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 พบวา่ ส่ือการสอนท่ีจดัท าข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 79.04/ 83.96 ซ่ึงมีประสิทธิภาพหลงัเรียนท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 ส่ือการสอนเกมโมบายแอปพลิเคชนั ในรายวิชาฯ เร่ือง “สมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน” ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ ท าให้นกัศึกษามี
ผลการเรียนดีข้ึน เน่ืองจากเกมขอ้มูลดงักล่าวผูเ้รียนสามารถทบทวน
บทเรียนได้ด้วยตนเองตามความต้องการ โดยไม่จ  ากัดเวลาและ
สถานท่ี  ซ่ึงผู ้เรียนสามารถท่ีจะเลือกเล่นเกมในเร่ืองท่ี ท่ีตนเอง
ตอ้งการ อีกทั้งท  าให้นักเรียนเกิดความท้าบทายในการเล่นท่ีจะท า
คะแนนให้ไดสู้งท่ีสุดมี และเพ่ิมความสนใจในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 การจดัการเรียนการสอนในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” โดยการใช้ฐานข้อมูล
สมุนไพรท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาข้ึน  เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกบัทฤษฎีความแตกต่างบุคคล ท าให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนมากเร่ือยๆ และยงัสามารถกลบัไปศึกษาเพ่ิมเติมไดท้ั้งท่ีสวน
สมุนไพรของวิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก และท่ีบา้น เน่ืองจาก
ไม่มีขอ้จ ากัดในเร่ืองของระยะเวลา ท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการ
จดจ าสมุนไพรประเภทต่างๆ ไดม้ากข้ึน จึงช่วยส่งผลให้การจดัการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 จากการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนมีความสนใจและมี
ความตั้งใจในการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนเป็นอยา่งดี 
ท าให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นสมุนไพร และสรรพคุณของ
สมุนไพรในแต่ละชนิด และการท่ีจะน าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ ขอ้
ควรระวงัในการใช้สมุนไพรประเภทต่างๆ มากข้ึน ส่งผลให้ผูเ้รียน
เกิดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซ่ึง
สมุนไพรบางประเภทสามารถน าไปใช้รักษาพยาบาลตนเอง 
ครอบครัว ขั้นพ้ืนฐานได ้เช่น สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ท่ี
ใช้รักษาโรคผิวหนัง โรคท้องเสียท่ีไม่รุนแรง ฯลฯ ท าให้ผูเ้รียนมี
ความสนใจในเร่ืองสมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน กล่าวโดยสรุป ส่ือการสอน
เกมโมบายแอปพลิเคชนั รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เร่ือง 
“สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” มีประสิทธิภาพสูง ท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมากยิ่งข้ึน ซ่ึงส่งผลให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

TABLE V.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นการใชง้าน 

การประเมินความพงึพอใจด้านการใช้งาน X  S.D. การแปรผล 
1. วธีิการเล่นเกมมีความเหมาะสมเขา้ใจง่าย 4.22 0.60 ดี 
2. ความสะดวกและความคล่องตวัในการใช้เกมโมบายแอป
พลิเคชนั 

4.43 0.59 ดี 

3. รูปแบบและวิธีการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชัน  ช่วยให้
เรียนรู้ได้รวดเร็วและเกิดทกัษะในการจดจ าได้มากกว่าการ
เรียนในชัว่โมงเรียนปกติ 

4.30 0.64 ดี 

TABLE VI.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

การประเมินความพงึพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ X  S.D. การแปรผล 
1. แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและมีความ
น่าสนใจ 

4.26 0.81 ดี 

2. ความ เหมาะสมของจ าน วนข้อและระยะ เวล าใน
แบบทดสอบ 

4.30 0.88 ดี 

3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
เล่นเกมโมบายแอปพลิเคชนั 

4.22 0.90 ดี 

 
ต่อมาผูวิ้จยัพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจโดยแสดงค่าเฉล่ีย ( X ) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อเกมโม
บายแอปพลิเคชนั แสดงดงัตารางท่ี 7 

TABLE VII.  สรุปประเด็นการประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอป
พลิเคชนั หวัขอ้ เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ในดา้นต่างๆ 

สรุปประเด็นการประเมินความพงึพอใจ X  S.D. 
1. ดา้นเน้ือหา 4.00 0.45 
2. ดา้นการน าเสนอ 4.34 0.58 
3. ดา้นการใชง้าน 4.17 0.88 
4. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.28 0.81 

คะแนนเฉลี่ย 4.20 0.68 
 

F. สรุป 

ประสิทธิภาพของเกมโมบายแอปพลิเคชนั รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรม
ไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ี
สร้างข้ึนมามีประสิทธิภาพ (E1/E2) อยู่ท่ี 79.04/83.96 ซ่ึงพบว่าค่าเฉล่ียคะแนน
ระหวา่งเรียน (E1) ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดเล็กนอ้ยแต่ยอมรับได ้ในขณะท่ีค่าเฉล่ีย
คะแนนหลงัเรียน (E2) สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้ 80/80 แสดงวา่ส่ือการสอนชุด
น้ีให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง 

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนโดยใช้เกมโมบายแอปพลิเค
ชนัในรายวิชา TMD 232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมลู
ฐาน” มีคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนสอบระหว่างเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชนั ในรายวิชา TMD 
232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” อยูใ่นระดบัท่ี
ดี (4.20) 

G. อภิปรายผล 

จากการวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการสอนเกมโมบายแอปพลิเคชนั รายวิชา TMD 
232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง  “สมนุไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 พบวา่ ส่ือการสอนท่ีจดัท าข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 79.04/ 83.96 ซ่ึงมีประสิทธิภาพหลงัเรียนท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 ส่ือการสอนเกมโมบายแอปพลิเคชนั ในรายวิชาฯ เร่ือง “สมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน” ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ ท าให้นกัศึกษามี
ผลการเรียนดีข้ึน เน่ืองจากเกมขอ้มูลดงักล่าวผูเ้รียนสามารถทบทวน
บทเรียนได้ด้วยตนเองตามความต้องการ โดยไม่จ  ากัดเวลาและ
สถานท่ี  ซ่ึงผู ้เรียนสามารถท่ีจะเลือกเล่นเกมในเร่ืองท่ี ท่ีตนเอง
ตอ้งการ อีกทั้งท  าให้นักเรียนเกิดความท้าบทายในการเล่นท่ีจะท า
คะแนนให้ไดสู้งท่ีสุดมี และเพ่ิมความสนใจในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 การจดัการเรียนการสอนในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” โดยการใช้ฐานข้อมูล
สมุนไพรท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาข้ึน  เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกบัทฤษฎีความแตกต่างบุคคล ท าให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนมากเร่ือยๆ และยงัสามารถกลบัไปศึกษาเพ่ิมเติมไดท้ั้งท่ีสวน
สมุนไพรของวิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก และท่ีบา้น เน่ืองจาก
ไม่มีขอ้จ ากัดในเร่ืองของระยะเวลา ท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการ
จดจ าสมุนไพรประเภทต่างๆ ไดม้ากข้ึน จึงช่วยส่งผลให้การจดัการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 จากการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนมีความสนใจและมี
ความตั้งใจในการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนเป็นอยา่งดี 
ท าให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นสมุนไพร และสรรพคุณของ
สมุนไพรในแต่ละชนิด และการท่ีจะน าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ ขอ้
ควรระวงัในการใช้สมุนไพรประเภทต่างๆ มากข้ึน ส่งผลให้ผูเ้รียน
เกิดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซ่ึง
สมุนไพรบางประเภทสามารถน าไปใช้รักษาพยาบาลตนเอง 
ครอบครัว ขั้นพ้ืนฐานได ้เช่น สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ท่ี
ใช้รักษาโรคผิวหนัง โรคท้องเสียท่ีไม่รุนแรง ฯลฯ ท าให้ผูเ้รียนมี
ความสนใจในเร่ืองสมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน กล่าวโดยสรุป ส่ือการสอน
เกมโมบายแอปพลิเคชนั รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เร่ือง 
“สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” มีประสิทธิภาพสูง ท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมากยิ่งข้ึน ซ่ึงส่งผลให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

TABLE V.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นการใชง้าน 

การประเมินความพงึพอใจด้านการใช้งาน X  S.D. การแปรผล 
1. วธีิการเล่นเกมมีความเหมาะสมเขา้ใจง่าย 4.22 0.60 ดี 
2. ความสะดวกและความคล่องตวัในการใช้เกมโมบายแอป
พลิเคชนั 

4.43 0.59 ดี 

3. รูปแบบและวิธีการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชัน  ช่วยให้
เรียนรู้ได้รวดเร็วและเกิดทกัษะในการจดจ าได้มากกว่าการ
เรียนในชัว่โมงเรียนปกติ 

4.30 0.64 ดี 

TABLE VI.  การประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอปพลิเคชนั หวัขอ้ 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

การประเมินความพงึพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ X  S.D. การแปรผล 
1. แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและมีความ
น่าสนใจ 

4.26 0.81 ดี 

2. ความ เหมาะสมของจ าน วนข้อและระยะ เวล าใน
แบบทดสอบ 

4.30 0.88 ดี 

3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
เล่นเกมโมบายแอปพลิเคชนั 

4.22 0.90 ดี 

 
ต่อมาผูวิ้จยัพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจโดยแสดงค่าเฉล่ีย ( X ) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อเกมโม
บายแอปพลิเคชนั แสดงดงัตารางท่ี 7 

TABLE VII.  สรุปประเด็นการประเมินความพึงพอใจของเกมโมบายแอป
พลิเคชนั หวัขอ้ เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ในดา้นต่างๆ 

สรุปประเด็นการประเมินความพงึพอใจ X  S.D. 
1. ดา้นเน้ือหา 4.00 0.45 
2. ดา้นการน าเสนอ 4.34 0.58 
3. ดา้นการใชง้าน 4.17 0.88 
4. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.28 0.81 

คะแนนเฉลี่ย 4.20 0.68 
 

F. สรุป 

ประสิทธิภาพของเกมโมบายแอปพลิเคชนั รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรม
ไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ี
สร้างข้ึนมามีประสิทธิภาพ (E1/E2) อยู่ท่ี 79.04/83.96 ซ่ึงพบว่าค่าเฉล่ียคะแนน
ระหวา่งเรียน (E1) ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดเล็กนอ้ยแต่ยอมรับได ้ในขณะท่ีค่าเฉล่ีย
คะแนนหลงัเรียน (E2) สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้ 80/80 แสดงวา่ส่ือการสอนชุด
น้ีให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง 

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนโดยใช้เกมโมบายแอปพลิเค
ชนัในรายวิชา TMD 232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมลู
ฐาน” มีคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนสอบระหว่างเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชนั ในรายวิชา TMD 
232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” อยูใ่นระดบัท่ี
ดี (4.20) 

G. อภิปรายผล 

จากการวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการสอนเกมโมบายแอปพลิเคชนั รายวิชา TMD 
232 เภสชักรรมไทย 2 เร่ือง  “สมนุไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 พบวา่ ส่ือการสอนท่ีจดัท าข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 79.04/ 83.96 ซ่ึงมีประสิทธิภาพหลงัเรียนท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 ส่ือการสอนเกมโมบายแอปพลิเคชนั ในรายวิชาฯ เร่ือง “สมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน” ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ ท าให้นกัศึกษามี
ผลการเรียนดีข้ึน เน่ืองจากเกมขอ้มูลดงักล่าวผูเ้รียนสามารถทบทวน
บทเรียนได้ด้วยตนเองตามความต้องการ โดยไม่จ  ากัดเวลาและ
สถานท่ี  ซ่ึงผู ้เรียนสามารถท่ีจะเลือกเล่นเกมในเร่ืองท่ี ท่ีตนเอง
ตอ้งการ อีกทั้งท  าให้นักเรียนเกิดความท้าบทายในการเล่นท่ีจะท า
คะแนนให้ไดสู้งท่ีสุดมี และเพ่ิมความสนใจในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 การจดัการเรียนการสอนในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 
เร่ือง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” โดยการใช้ฐานข้อมูล
สมุนไพรท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาข้ึน  เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกบัทฤษฎีความแตกต่างบุคคล ท าให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนมากเร่ือยๆ และยงัสามารถกลบัไปศึกษาเพ่ิมเติมไดท้ั้งท่ีสวน
สมุนไพรของวิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก และท่ีบา้น เน่ืองจาก
ไม่มีขอ้จ ากัดในเร่ืองของระยะเวลา ท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการ
จดจ าสมุนไพรประเภทต่างๆ ไดม้ากข้ึน จึงช่วยส่งผลให้การจดัการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 จากการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนมีความสนใจและมี
ความตั้งใจในการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนเป็นอยา่งดี 
ท าให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นสมุนไพร และสรรพคุณของ
สมุนไพรในแต่ละชนิด และการท่ีจะน าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ ขอ้
ควรระวงัในการใช้สมุนไพรประเภทต่างๆ มากข้ึน ส่งผลให้ผูเ้รียน
เกิดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซ่ึง
สมุนไพรบางประเภทสามารถน าไปใช้รักษาพยาบาลตนเอง 
ครอบครัว ขั้นพ้ืนฐานได ้เช่น สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ท่ี
ใช้รักษาโรคผิวหนัง โรคท้องเสียท่ีไม่รุนแรง ฯลฯ ท าให้ผูเ้รียนมี
ความสนใจในเร่ืองสมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน กล่าวโดยสรุป ส่ือการสอน
เกมโมบายแอปพลิเคชนั รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เร่ือง 
“สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” มีประสิทธิภาพสูง ท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมากยิ่งข้ึน ซ่ึงส่งผลให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

80/80 แสดงว่าส่ือการสอนชุดนีใ้ห้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้จรงิ
ผูเ้รยีนมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังการเรยีนโดยใช้เกมโมบาย
แอปพลิเคชันในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เรือ่ง 
“สมนุไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน” มคีะแนนสอบหลังเรยีน 
สูงกว่าคะแนนสอบระหว่างเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดับ 
0.05
 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชัน 
ในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เรือ่ง “สมนุไพร 
ในงานสาธารณสุขมลูฐาน” อยูใ่นระดับท่ีดี (4.20)

G. อภปิรำยผล
 จากการวิจยัเพือ่พฒันาส่ือการสอนเกมโมบายแอปพลิเคชัน 
รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เรือ่ง “สมนุไพรในงาน
สาธารณสุขมลูฐาน” ส�าหรบันกัศึกษาระดับปรญิญาตร ีวิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรงัสิต ท่ีลงทะเบยีนเรยีน
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 พบว่า ส่ือการสอนท่ีจัดท�าขึ้น 
มปีระสิทธภิาพ 79.04/ 83.96 ซึง่มปีระสิทธภิาพหลังเรยีน 
ท่ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนด ซึง่สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้
 • ส่ือการสอนเกมโมบายแอปพลิเคชัน ในรายวิชาฯ เรือ่ง 
“สมนุไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน” ท่ีสร้างขึน้มปีระสิทธิภาพ 
ท�าให้นกัศึกษามผีลการเรยีนดีขึน้ เนือ่งจากเกมข้อมลูดังกล่าวผู้
เรยีนสามารถทบทวนบทเรยีนได้ด้วยตนเองตามความต้องการ 
โดยไม่จ�ากดัเวลาและสถานท่ี ซึง่ผูเ้รยีนสามารถท่ีจะเลือกเล่น
เกมในเรือ่งท่ีท่ีตนเองต้องการ อีกท้ังท�าให้นกัเรยีนเกดิความท้า
บทายในการเล่นท่ีจะท�าคะแนนให้ได้สูงท่ีสุดม ี และเพิม่ความ
สนใจในการเรยีนเพิม่มากขึน้
 • การจดัการเรยีนการสอนในรายวิชา TMD 232 เภสัชกรรม
ไทย 2 เรือ่ง “สมนุไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน” โดยการใช้
ฐานข้อมลูสมนุไพรท่ีผูวิ้จยัได้พฒันาขึน้ เป็นการจดัการเรยีนการ
สอนท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่างบุคคล ท�าให้ผู้เรียน
อยากเรยีนรูเ้พิม่ขึน้มากเรือ่ยๆ และยงัสามารถกลับไปศึกษาเพิม่
เตมิได้ท้ังท่ีสวนสมนุไพรของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
และท่ีบ้าน เนือ่งจากไม่มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งของระยะเวลา ท�าให้ 
ผูเ้รยีนเกดิทักษะในการจดจ�าสมนุไพรประเภทต่างๆ ได้มากขึน้ 
จึงช่วยส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลมากยิง่ขึน้
 • จากการสังเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน พบว่า ผูเ้รยีนมคีวาม
สนใจและมคีวามตัง้ใจในการใช้เกมโมบายแอปพลิเคชันท่ีพฒันา
ขึน้เป็นอย่างดี ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็สมนุไพร 
และสรรพคุณของสมนุไพรในแต่ละชนดิ และการท่ีจะน�าสมนุไพร
ไปใช้ประโยชน์ ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรประเภทต่างๆ 
มากขึน้ ส่งผลให้ผูเ้รยีนเกดิทักษะ ความรู ้ ความเข้าใจ และ 
เกดิการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง ซึง่สมนุไพรบางประเภทสามารถน�า
ไปใช้รักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว ขั้นพื้นฐานได้ เช่น 
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ท่ีใช้รักษาโรคผิวหนัง 

TABLE VI. การประเมนิความพงึพอใจของเกมโมบายแอปพลิ
เคชัน หัวข้อ เรื่อง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” 
ด้านประโยชน์ท่ีได้รบั

 ต่อมาผูวิ้จยัพจิารณาผลการประเมนิความพงึพอใจโดยแสดง
ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
พึงพอใจของผูเ้รยีนต่อเกมโมบายแอปพลิเคชัน แสดงดังตาราง
ท่ี 7

TABLE VII. สรปุประเด็นการประเมนิความพงึพอใจของเกม 
โมบายแอปพลิเคชัน หวัข้อ เรือ่ง “สมนุไพรในงานสาธารณสุข
มลูฐาน” ในด้านต่างๆ

F. สรปุ
 ประสิทธภิาพของเกมโมบายแอปพลิเคชัน รายวิชา TMD 
232 เภสัชกรรมไทย 2 เรือ่ง “สมนุไพรในงานสาธารณสุข
มลูฐาน” ส�าหรบันกัศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีสร้างขึน้มามปีระสิทธภิาพ 
(E1/E2) อยูท่ี่ 79.04/83.96 ซึง่พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนระหว่าง
เรยีน (E1) ต�า่กว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดเล็กน้อยแต่ยอมรบัได้ ในขณะ
ท่ีค่าเฉล่ียคะแนนหลังเรยีน (E2) สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ท่ี 
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โรคท้องเสียท่ีไม่รนุแรง ฯลฯ ท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามสนใจในเรือ่ง
สมนุไพรเพิม่มากขึน้ กล่าวโดยสรปุ ส่ือการสอนเกมโมบายแอป
พลิเคชัน รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เรือ่ง “สมนุไพร
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน” มีประสิทธิภาพสูง ท�าให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ซ่ึงส่งผลให้การเรียน 
มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้
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The development for COVID-19 awareness and surveillance for 
organizations using LINE LIFF application

Abstract
 The outbreak of Coronavirus 2019 or COVID-19 that 
began in December 2019 has resulted in a large number of 
confirmed cases worldwide. Although Thailand has a small 
number of cases compared to other countries, raising 
awareness and surveillance regarding the Coronavirus 2019 
is a a great importance especially in organizations to minimize 
the spread of the Coronavirus 2019 that would affect both 
the organization itself and the whole country. In this work, 
we have developed Covid-19 awareness and surveillance of 
employees in organizations using LINE LIFF application applied 

in a case study at Rangsit University. The result shows 
increased COVID-19 awareness of the users evaluated 
by the increased number of screening tests in the application 
each month.
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บทน�ำ 
 องค์การอนามยัโลกหรอื WHO (World Health Organization) 
ได้เผยแพร่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือก่อโรค COVID-19 
โดยมกีารตรวจพบกลุ่มผูป่้วยท่ีมภีาวะปอดอักเสบโดยไม่ทราบ
สาเหต ุ ในเมอืงอูฮ่ั่น มณฑลหเูป่ย สาธารณรฐัประชาชนจนี 
ตัง้แต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 [1] ภาพหลังพบว่าเช้ือดังกล่าว
คือ Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2: 
SARS-CoV-2 จดัเป็นกลุ่มโรคท่ีท�าให้เกดิอาการทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรนุแรง  มกีารแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 ไปยงัประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2563 
มผีูป่้วยยนืยนัว่าเป็นโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 กว่า 34 ล้านราย 
และเสียชีวิตประมาณ 1 ล้านราย [2] ส่วนในประเทศไทยมผีูป่้วย
ยนืยนัว่าเป็นโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 จ�านวน 3,583 ราย 
และมยีอดผูเ้สียชีวิตจ�านวน 59 ราย ถงึแม้ว่าจ�านวนผูป่้วยใน
ประเทศไทยจะไม่ได้มีปริมาณมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
การสร้างความตระหนกัรูแ้ละการเฝ้าระวังด้านสุขภาพท่ีเกีย่วกบั
ไวรสัโคโรนาไวรสัจงึเป็นส่ิงจ�าเป็นเพือ่ลดการแพร่ระบาด เพือ่ให้

การพัฒนาความตระหนักรู้และการเฝ้าระวังในองค์กรด้านสุขภาพโควิด-19
ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ลิฟ

ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ, กานต์ ยงศิริวิทย์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจทัิลเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยรงัสิต  

บทคัดย่อ
การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควิด-19 
ท่ีเริม่ตัง้แต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 ท�าให้มจี�านวนผูป่้วย
ยนืยนัท่ัวโลกตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 เป็นจ�านวนมาก ถงึแม้
ประเทศไทยจะมจี�านวนผูป่้วยปรมิาณไม่มากเมือ่เทียบกบัประเทศอืน่ๆ  
การสร้างความตระหนักรู้และเฝ้าระวังด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวกับ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
องค์กรท่ีมบุีคลากรท่ีต้องเข้ามาท�างานในสถานท่ีเดียวกนั เพือ่
ลดโอกาสการแพร่ระบาดของเช้ือก่อโรค COVID-19 ท่ีจะส่งผล 
กระทบต่อท้ังตวัองค์กรเองและประเทศชาตอีิกด้วย ในงานวิจยั
ช้ินนีผู้วิ้จยัได้ศึกษาถงึแนวทางในการสร้างความตระหนกัรูแ้ละ
การเฝ้าระวังด้านสุขภาพท่ีเกีย่วกบัไวรสัโคโรนา 2019 ส�าหรบั

บุคลากรในองค์กรด้วยการพฒันาแอปพลิเคชันด้วย LINE LIFF 
โดยมีกรณีศึกษาการใช้งานท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต ผลจากการ 
น�าไปใช้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความตระหนักรู ้มากขึ้น 
โดยประเมนิจากจ�านวนการท�าแบบคัดกรองไวรสัโคโรนา 2019 
ในแอปพลิเคชันท่ีสูงขึน้อย่างต่อเนือ่งในแต่ละเดือน

ค�ำส�ำคัญ: โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 โควิด-19 ควำมตระหนกัรู ้
กำรเฝ้ำระวัง แอปพลิเคชันไลน์ลิฟ 
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เกดิการตระหนกัรูแ้ละการเฝ้าระวังดังกล่าว การน�าเครือ่งมอืและ
เทคโนโลยมีาใช้จะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการให้ผูค้นสามารถ
เข้าถงึข้อมลูได้ดียิง่ขึน้ ในงานช้ินนีผู้วิ้จยัได้ประยกุต์และพฒันา
แอปพลิเคชันบน LINE มาใช้เพือ่ให้ตอบโจทย์วัตถปุระสงค์ดัง
กล่าว

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
 แผนยทุธศาสตร์ชาตขิองกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2560-2579 [3] มนีโยบายท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการบรหิาร
จดัการการระบาดของเช้ือก่อโรค COVID-19 โดยมยีทุธศาสตร์
หลัก 4 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย 1) ส่งเสรมิสุขภาพและความ
ป้องกนัโรคเป็นเลิศ 2) บรกิารเป็นเลิศ 3) บุคลากรเป็นเลิศ 
และ 4) บริหารจัดการเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว การพัฒนาความตระหนักรู้และเฝ้าระวัง 
ด้านสุขภาพท่ีเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของเช้ือก่อโรค COVID-19 
ในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ในองค์กรจงึเป็นส่ิงท่ีส�าคัญ ในงาน
ช้ินนีผู้วิ้จยัได้ศึกษาถงึการพฒันาแอปพลิเคชันบน LINE และ 
ได้น�าไปใช้เป็นกรณศึีกษาท่ีมหาวิทยาลัยรงัสิต เพือ่พฒันาความ
ตระหนกัรูแ้ละการเฝ้าระวังด้านสุขภาพท่ีเกีย่วกบัไวรสัโคโรนา 
2019 ให้กบันกัศึกษาและบคุลากร



 LINE คือแอปพลิเคชันส�าหรบัการส่ือสารท่ีรวบรวมความ
สามารถของการรบัส่งข้อความ การส่ือสารผ่านเสียงด้วยวอยซ์
โอเวอร์ไอพี (Voice over IP) และความสามารถอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย 
และรองรบัการท�างานได้ท้ัง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ ในประเทศไทยมผีูใ้ช้งาน LINE จ�านวน 45 ล้าน
บญัชี และเป็นแอปพลิเคชันท่ีคนไทยใช้เวลาด้วยเยอะท่ีสุดต่อวัน 
คือเฉล่ีย 63 นาที เทียบกบัเวลาท่ีใช้บนสมาร์ทโฟนท้ังหมด 216 
นาที [4] นอกจากนีผู้พ้ฒันาสามารถพฒันาแอปพลิเคชันเพือ่น�า
ไปใช้งานบน LINE ได้ผ่านช่องทางการเช่ือมต่อ (API: Application 
Programming Interface) ท่ีมช่ืีอว่า LINE Front-end Framework 
(LIFF) [5] โดยในงานวิจยันีม้กีารใช้ LINE LIFF เพือ่พฒันา
แอปพลิเคชันบน LINE เพื่อการพัฒนาความตระหนักรู้และ 
เฝ้าระวังด้านสุขภาพท่ีเกีย่วกบัไวรสัโคโรนา 2019  ของบคุลากร 
ในองค์กร โดยมกีรณศึีกษาการใช้งานท่ีมหาวิทยาลัยรงัสิต

งำนที่น�ำเสนอ
 ผูวิ้จยัได้พฒันาแอปพลิเคชัน LINE LIFF เพือ่พฒันาความ
ตระหนกัรูแ้ละการเฝ้าระวังด้านสุขภาพท่ีเกีย่วกบัไวรสัโคโรนา 
2019 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรโดยร่วมมือกับส�านักงาน
สวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรงัสิต ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมหีน้า
ท่ีดูแลจัดบริการสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร และมหีน้าท่ีโดยตรงในการสร้างความตระหนกัรูแ้ละ
เฝ้าระวังด้านสุขภาพอีกด้วย ทางผูวิ้จยัได้ร่วมมอืกบัส�านกังาน
สวัสดิการสุขภาพเพือ่วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการในการ
สร้างความตระหนกัรูแ้ละเฝ้าระวังด้านสุขภาพท่ีเกีย่วกบัเช้ือก่อโรค 
COVID-19 โดยใช้แอปพลิเคชันบน LINE ท่ีพฒันาด้วย LINE 
LIFF ดังแสดงในภาพท่ี 1 โดยเริ่มต้นบุคลากรต้องท�าการ 
เพ่ิมเพือ่น @rsu.clinic ซึง่เป็น LINE Official Account ของ
ส�านกังานสวัสดิการสุขภาพ เพือ่ให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน
ในห้องสนทนาของ @rsu.clinic ได้ จากนัน้ภายในแอปพลิเคชัน
ผูใ้ช้งานจะต้องท�าการบนัทึกข้อมลูผูใ้ช้ไม่ว่าจะเป็นรหสับคุลากร 
ช่ือ นามสกลุ และเบอร์โทรตดิต่อ จากนัน้ในทุกๆ วันจะต้อง 
มกีารท�าแบบคัดกรองเบือ้งต้นเกีย่วกบัเช้ือก่อโรค COVID-19 
ในทุกวันท่ีเดินทางเข้ามหาวิทยาลัย โดยส�านักงานสวัสดิการ
สุขภาพท�าหน้าท่ีในการก�ากบัให้บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย
ท�าแบบคัดกรองดังกล่าวเพือ่สร้างความตระหนกัรูแ้ละการเฝ้า
ระวังด้านสุขภาพโควิด-19 ในกรณตีรวจพบว่าผูใ้ช้มคีวามเส่ียง 
เจ้าหน้าของส�านกังานสวัสดิการสุขภาพจะตดิต่อกลับไปเพือ่การ
เฝ้าระวัง และในกรณท่ีีผูใ้ช้ไม่มคีวามเส่ียง เวลาท่ีผูใ้ช้มกีารเข้า
ออกอาคารหรือพื้นท่ีส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจ�าเป็นจะต้อง 
มนี�า QR Code ท่ีถกูสร้างเพือ่ยนืยนัว่ามกีารท�าแบบคัดกรอง
และไม่มคีวามเส่ียงแบบรายบุคคล มาแสดงทุกครัง้เพือ่บนัทึก
ข้อมลูการเข้าออกสถานท่ีเพือ่ให้สามารถตดิตามได้ว่าผูใ้ช้มกีาร
เข้าออกสถานท่ีใดบ้างและสามารถตรวจย้อนกลับได้ในกรณท่ีีมี
ต้องการหากลุ่มผูสั้มผสักลุ่มเส่ียง

ภาพท่ี 1 กระบวนในการสร้างความตระหนกัรูแ้ละเฝ้าระวัง
ด้านสุขภาพท่ีเกีย่วกบัเช้ือก่อโรค COVID-19

โดยใช้แอปพลิเคชัน LINE LIFF

 เริม่ต้นจ�าเป็นจะต้องมกีารสร้างบัญชี LINE Official Account 
ก่อน ซึง่เป็นบัญชีส�าหรบัให้ผูท่ี้ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ท่ัวไป
สามารถตดิตามเพือ่รบัข่าวสารต่าง ๆ ได้ นอกจากนี ้ผูต้ดิตาม
ยงัสามารถใช้งานแอปพลิเคชันบน LINE ซ่ึงอยูภ่ายใต้ LINE 
Official Account ได้อกีด้วย ส�าหรบังานช้ินนี ้ผูวิ้จยัได้ด�าเนนิการ
ให้ทางส�านกังานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรงัสิต สร้าง 
LINE Official Account ในช่ือว่า RSU MEDICAL CLINIC 
ดังภาพท่ี 2
 โดยเมือ่ผูใ้ช้งานแอปพลิเคชัน LINE ได้กดตดิตาม RSU 
MEDICAL CLINIC แล้ว จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน 
บน LINE Office Account ในรปูแบบของ Rich Menu หรอื
แถบเมนลัูดท่ีแป้นพมิพ์ในห้องสนทนาดังแสดงในภาพท่ี 3 
 โดย Rich Menu หรือแถบเมนูของ RSU MEDICAL 
CLINIC ท่ีสามารถกดเลือกไปยงัหน้าต่าง ๆ  ท่ีรองรบัท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซ่ึงประกอบไปด้วย

II. ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 

แผนยทุธศาสตร์ชาติของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 
[3]  มีนโยบายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการการระบาดของเช้ือก่อโรค 
COVID-19 โดยมียุทธศาสตร์หลกั  4 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย 1) ส่งเสริมสุขภาพ
และความป้องกนัโรคเป็นเลิศ 2) บริการเป็นเลิศ 3) บุคลากรเป็นเลิศ และ 4) 
บริหารจดัการเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว การพฒันา
ความตระหนักรู้และเฝ้าระวงัด้านสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของเช้ือก่อ
โรค COVID-19 ในชุมชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในองคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ในงาน
ช้ินน้ีผูวิ้จยัได้ศึกษาถึงการพฒันาแอปพลิเคชันบน LINE และได้น าไปใช้เป็น
กรณีศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือพฒันาความตระหนกัรู้และการเฝ้าระวงัดา้น
สุขภาพท่ีเก่ียวกบัไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบันกัศึกษาและบุคลากร 

LINE คือแอปพลิเคชนัส าหรับการส่ือสารท่ีรวบรวมความสามารถของการ
รับส่งขอ้ความ การส่ือสารผ่านเสียงดว้ยวอยซ์โอเวอร์ไอพี (Voice over IP) และ
ความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย และรองรับการท างานไดท้ั้ง สมาร์ทโฟน แทบ็
เล็ต และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทยมีผูใ้ชง้าน LINE จ านวน 45 ลา้นบญัชี 
และเป็นแอปพลิเคชันท่ีคนไทยใช้เวลาด้วยเยอะท่ีสุดต่อวนั คือเฉล่ีย 63 นาที 
เทียบกับเวลาท่ีใช้บนสมาร์ทโฟนทั้ งหมด 216 นาที [4] นอกจากน้ีผู ้พฒันา
สามารถพฒันาแอปพลิเคชันเพ่ือน าไปใช้งานบน  LINE ได้ผ่านช่องทางการ
เช่ือมต่อ (API: Application Programming Interface) ท่ีมี ช่ือว่า LINE Front-end 
Framework (LIFF) [5] โดยในงานวิจัยน้ีมีการใช้ LINE LIFF เพ่ือพฒันาแอป
พลิเคชันบน LINE เพ่ือการพฒันาความตระหนักรู้และเฝ้าระวงัด้านสุขภาพท่ี
เก่ียวกบัไวรัสโคโรนา 2019  ของบุคลากรในองคก์ร โดยมีกรณีศึกษาการใชง้าน
ท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต 

III. งานท่ีน าเสนอ 
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนั LINE LIFF เพื่อพฒันาความตระหนกัรู้และการ

เฝ้าระวงัดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวกบัไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบันกัศึกษาและบุคลากร
โดยร่วมมือกบัส านกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลจดับริการสวสัดิการดา้นสุขภาพให้แก่นกัศึกษาและบุคลากร และมี
หน้าท่ีโดยตรงในการสร้างความตระหนกัรู้และเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพอีกดว้ย ทาง
ผู ้วิจัยได้ร่วมมือกับส านักงานสวสัดิการสุขภาพเพ่ือวิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการในการสร้างความตระหนกัรู้และเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวกบัเช้ือ
ก่อโรค COVID-19 โดยใช้แอปพลิเคชนับน LINE ท่ีพฒันาด้วย LINE LIFF ดงั
แสดงในภาพท่ี 1 โดยเร่ิมตน้บุคลากรตอ้งท าการเพ่ิมเพ่ือน @rsu.clinic ซ่ึงเป็น 
LINE Official Account ของส านักงานสวสัดิการสุขภาพ เพ่ือให้สามารถใช้งาน
แอปพลิเคชันในห้องสนทนาของ @rsu.clinic ได้ จากนั้นภายในแอปพลิเคชนั
ผูใ้ช้งานจะตอ้งท าการบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช้ไม่ว่าจะเป็นรหัสบุคลากร ช่ือ นามสกุล 
และเบอร์โทรติดต่อ จากนั้นในทุก ๆ วนัจะตอ้งมีการท าแบบคดักรองเบ้ืองตน้
เ ก่ียวกับเช้ือก่อโรค  COVID-19 ในทุกวันท่ีเดินทางเข้ามหาวิทยาลัย  โดย
ส านักงานสวัสดิการสุขภาพท าหน้าท่ีในการก ากับให้บุคลากรทุกคนของ
มหาวิทยาลยัท าแบบคดักรองดงักล่าวเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และการเฝ้าระวงั
ดา้นสุขภาพโควิด-19 ในกรณีตรวจพบวา่ผูใ้ชมี้ความเส่ียง เจา้หน้าของส านกังาน

สวสัดิการสุขภาพจะติดต่อกลบัไปเพ่ือการเฝ้าระวงั และในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่มีความ
เส่ียง เวลาท่ีผูใ้ช้มีการเขา้ออกอาคารหรือพ้ืนท่ีส่วนกลางของมหาวิทยาลยัจ าเป็น
จะตอ้งมีน า QR Code ท่ีถูกสร้างเพ่ือยนืยนัวา่มีการท าแบบคดักรองและไม่มีความ
เส่ียงแบบรายบุคคล มาแสดงทุกคร้ังเพ่ือบนัทึกขอ้มูลการเขา้ออกสถานท่ีเพ่ือให้
สามารถติดตามไดว้า่ผูใ้ชมี้การเขา้ออกสถานท่ีใดบา้งและสามารถตรวจยอ้นกลบั
ไดใ้นกรณีท่ีมีตอ้งการหากลุ่มผูส้มัผสักลุ่มเส่ียง 

 

 
ภาพที่ 1 กระบวนในการสร้างความตระหนกัรู้และเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพท่ี

เก่ียวกบัเช้ือก่อโรค COVID-19 โดยใชแ้อปพลิเคชนั LINE LIFF 
 

เร่ิมตน้จ าเป็นจะตอ้งมีการสร้างบญัชี LINE Official Account ก่อน ซ่ึงเป็น
บญัชีส าหรับให้ผูท่ี้ใช้งานแอปพลิเคชัน  LINE ทัว่ไปสามารถติดตามเพ่ือรับ
ข่าวสารต่าง ๆ ได ้นอกจากน้ีผูติ้ดตามยงัสามารถใช้งานแอปพลิเคชนับน LINE 
ซ่ึงอยู่ภายใต้ LINE Official Account ได้อีกด้วย ส าหรับงานช้ินน้ี  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการให้ทางส านักงานสวสัดิการสุขภาพ  มหาวิทยาลยัรังสิต สร้าง LINE 
Official Account ในช่ือวา่ RSU MEDICAL CLINIC ดงัภาพท่ี 2 

โดยเม่ือผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั LINE ไดก้ดติดตาม RSU MEDICAL CLINIC 
แล้ว จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันบน LINE Office Account ในรูปแบบของ 
Rich Menu หรือแถบเมนูลดัท่ีแป้นพิมพใ์นห้องสนทนาดงัแสดงในภาพท่ี 3  
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 1. กำรท�ำแบบคัดกรอง เป็นการท�าแบบคัดกรองเบ้ืองต้น
เกีย่วกบัเช้ือก่อโรค COVID-19 โดยเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั
พฤติกรรมการเดินทางและอาการในช่วงระยะเวลา 14 วัน 
ท่ีผ่านมาดังภาพท่ี 4 โดยมตัีวเลือกคือใช่และไม่ใช่ เป็นแบบสอบถาม
แบบรายวันท่ีบุคลากรจะต้องท�าทุกวันเพื่อเป็นข้อมูลในการ
บริหารความเส่ียง ในกรณีท่ีผู้ใช้ตอบว่าใช่ท้ัง 2 ข้อค�าถาม 
จะมีการแสดงหน้าขึ้นมาพร้อมข้อความว่า ไม่พบความเส่ียง 
ดังภาพท่ี 5 พร้อมกบั QR Code ท่ีใช้ในการลงทะเบยีนเข้าพืน้ท่ี
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรงัสิตดังแสดงในภาพท่ี 6 ส่วนในกรณี
ท่ีมกีารตอบว่าไม่ใช่ในข้อค�าถามใดข้อค�าถามหนึง่ เจ้าหน้าท่ีของ
ส�านกังานสวัสดิการสุขภาพจะตดิต่อผูใ้ช้ทางเบอร์โทรศัพท์เพือ่
แจ้งถงึความเส่ียงและสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่จดัการความ
เส่ียง หรอืถ้าตดิต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้จะสามารถตดิต่อผ่านทาง 
LINE ได้อีกทางหนึง่

 
ภาพที่ 2 Line Official Account ของส านกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยั

รังสิต @rsu.clinic 
 

 
ภาพที่ 3 Rich Menu ของ RSU MEDICAL CLINIC 

 
ภาพที่ 3 Rich Menu ของ RSU MEDICAL CLINIC 

 

โดย Rich Menu หรือแถบเมนูของ RSU MEDICAL CLINIC ท่ีสามารถกด
เลือกไปยงัหนา้ต่าง ๆ  ท่ีรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. การท าแบบคัดกรอง เป็นการท าแบบคดักรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเช้ือก่อโรค 
COVID-19 โดยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางและ
อาการในช่วงระยะเวลา 14 วนัท่ีผา่นมาดงัภาพท่ี 4 โดยมีตวัเลือกคือใช่และ
ไม่ใช่ เป็นแบบสอบถามแบบรายวนัท่ีบุคลากรจะตอ้งท าทุกวนัเพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อบว่าใช่ทั้ง 2 ขอ้ค าถาม จะ
มีการแสดงหน้าข้ึนมาพร้อมข้อความว่า ไม่พบความเส่ียงดังภาพท่ี 5  
พร้อมกบั QR Code ท่ีใชใ้นการลงทะเบียนเขา้พ้ืนท่ีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั
รังสิตดงัแสดงในภาพท่ี 6 ส่วนในกรณีท่ีมีการตอบวา่ไม่ใช่ในขอ้ค  าถามใด
ขอ้ค าถามหน่ึง เจา้หนา้ท่ีของส านกังานสวสัดิการสุขภาพจะติดต่อผูใ้ช้ทาง
เบอร์โทรศพัทเ์พ่ือแจง้ถึงความเส่ียงและสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือจดัการ
ความเส่ียง หรือถ้าติดต่อทางโทรศพัท์ไม่ได้จะสามารถติดต่อผ่านทาง 
LINE ไดอี้กทางหน่ึง 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 Line Official Account ของส านกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยั

รังสิต @rsu.clinic 
 

 
ภาพที่ 3 Rich Menu ของ RSU MEDICAL CLINIC 

 
ภาพที่ 3 Rich Menu ของ RSU MEDICAL CLINIC 

 

โดย Rich Menu หรือแถบเมนูของ RSU MEDICAL CLINIC ท่ีสามารถกด
เลือกไปยงัหนา้ต่าง ๆ  ท่ีรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. การท าแบบคัดกรอง เป็นการท าแบบคดักรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเช้ือก่อโรค 
COVID-19 โดยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางและ
อาการในช่วงระยะเวลา 14 วนัท่ีผา่นมาดงัภาพท่ี 4 โดยมีตวัเลือกคือใช่และ
ไม่ใช่ เป็นแบบสอบถามแบบรายวนัท่ีบุคลากรจะตอ้งท าทุกวนัเพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อบว่าใช่ทั้ง 2 ขอ้ค าถาม จะ
มีการแสดงหน้าข้ึนมาพร้อมข้อความว่า ไม่พบความเส่ียงดังภาพท่ี 5  
พร้อมกบั QR Code ท่ีใชใ้นการลงทะเบียนเขา้พ้ืนท่ีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั
รังสิตดงัแสดงในภาพท่ี 6 ส่วนในกรณีท่ีมีการตอบวา่ไม่ใช่ในขอ้ค  าถามใด
ขอ้ค าถามหน่ึง เจา้หนา้ท่ีของส านกังานสวสัดิการสุขภาพจะติดต่อผูใ้ช้ทาง
เบอร์โทรศพัทเ์พ่ือแจง้ถึงความเส่ียงและสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือจดัการ
ความเส่ียง หรือถ้าติดต่อทางโทรศพัท์ไม่ได้จะสามารถติดต่อผ่านทาง 
LINE ไดอี้กทางหน่ึง 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 Line Official Account ของส านกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยั

รังสิต @rsu.clinic 
 

 
ภาพที่ 3 Rich Menu ของ RSU MEDICAL CLINIC 

 
ภาพที่ 3 Rich Menu ของ RSU MEDICAL CLINIC 

 

โดย Rich Menu หรือแถบเมนูของ RSU MEDICAL CLINIC ท่ีสามารถกด
เลือกไปยงัหนา้ต่าง ๆ  ท่ีรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. การท าแบบคัดกรอง เป็นการท าแบบคดักรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเช้ือก่อโรค 
COVID-19 โดยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางและ
อาการในช่วงระยะเวลา 14 วนัท่ีผา่นมาดงัภาพท่ี 4 โดยมีตวัเลือกคือใช่และ
ไม่ใช่ เป็นแบบสอบถามแบบรายวนัท่ีบุคลากรจะตอ้งท าทุกวนัเพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อบว่าใช่ทั้ง 2 ขอ้ค าถาม จะ
มีการแสดงหน้าข้ึนมาพร้อมข้อความว่า ไม่พบความเส่ียงดังภาพท่ี 5  
พร้อมกบั QR Code ท่ีใชใ้นการลงทะเบียนเขา้พ้ืนท่ีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั
รังสิตดงัแสดงในภาพท่ี 6 ส่วนในกรณีท่ีมีการตอบวา่ไม่ใช่ในขอ้ค  าถามใด
ขอ้ค าถามหน่ึง เจา้หนา้ท่ีของส านกังานสวสัดิการสุขภาพจะติดต่อผูใ้ช้ทาง
เบอร์โทรศพัทเ์พ่ือแจง้ถึงความเส่ียงและสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือจดัการ
ความเส่ียง หรือถ้าติดต่อทางโทรศพัท์ไม่ได้จะสามารถติดต่อผ่านทาง 
LINE ไดอี้กทางหน่ึง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 Line Official Account ของส�านกังานสวัสดิการ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยรงัสิต @rsu.clinic

ภาพท่ี 3 Rich Menu ของ RSU MEDICAL CLINIC

ภาพท่ี 3 Rich Menu ของ RSU MEDICAL CLINIC
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 2. กำรบันทึกข้อมลูส่วนบคุคล เป็นแบบฟอร์มการบันทึก
ข้อมลูของส่วนบคุคลของผูใ้ช้ ซ่ึงประกอบไปด้วยสถานภาพว่า
เป็นบุคลากรหรอืนกัศึกษา รหสับุคลากร ช่ือ นามสกลุ และ
เบอร์โทรศัพท์ส�าหรบัตดิต่อในกรณท่ีีผูใ้ช้มคีวามเส่ียงท่ีเกีย่วกบั
ไวรสัโคโรนา 2019 ดังแสดงในภาพท่ี 7 โดยการบันทึกข้อมลู
ส่วนบุคคลจะต้องท�าก่อนเพยีงหนึง่ครัง้ก่อนท่ีจะท�าแบบคัดกรอง
ในแต่ละวันต่อไป 
 3. ค�ำแนะน�ำ เป็นการให้ความรูเ้กีย่วกบัไวรสัโคโรนา 2019 
ท่ีจดัท�าโดยส�านกังานสวัสดิการสุขภาพ
 4. เข้ำหน้ำเว็บไซต์ของส�ำนกังำนสวสัดิกำรสุขภำพ 
 5. ตรวจสอบสิทธกิำรรักษำ เพือ่การเข้าสู่เว็บไซต์ตรวจสอบ
สิทธกิารรกัษาของส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ หรอื 
สปสช.

 
ภาพที่ 4 แบบคดักรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเช้ือก่อโรค COVID-19 

 

 
ภาพที่ 5 ผลการประเมินความเส่ียง พร้อม QR Code  

ในการลงทะเบียนเขา้พ้ืนท่ีต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 6 การแสดง QR Code ในการลงทะเบียนเขา้พ้ืนท่ีต่าง ๆ 

 

 
ภาพที่ 7 แบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูลของส่วนบุคคลของผูใ้ช ้

 
2. การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบฟอร์มการบนัทึกข้อมูลของส่วน

บุคคลของผูใ้ช ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยสถานภาพวา่เป็นบุคลากรหรือนกัศึกษา 
รหสับุคลากร ช่ือ นามสกุล และเบอร์โทรศพัทส์ าหรับติดต่อในกรณีท่ีผูใ้ช้
มีความเส่ียงท่ีเก่ียวกับไวรัสโคโรนา 2019 ดงัแสดงในภาพท่ี 7 โดยการ
บนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งท าก่อนเพียงหน่ึงคร้ังก่อนท่ีจะท าแบบคดั
กรองในแต่ละวนัต่อไป  

3. ค าแนะน า เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีจัดท าโดย
ส านกังานสวสัดิการสุขภาพ 

4. เข้าหน้าเวบ็ไซต์ของส านักงานสวสัดกิารสุขภาพ  
5. ตรวจสอบสิทธิการรักษา เพ่ือการเขา้สู่เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิการรักษา

ของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. 

 
ภาพที่ 4 แบบคดักรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเช้ือก่อโรค COVID-19 

 

 
ภาพที่ 5 ผลการประเมินความเส่ียง พร้อม QR Code  

ในการลงทะเบียนเขา้พ้ืนท่ีต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 6 การแสดง QR Code ในการลงทะเบียนเขา้พ้ืนท่ีต่าง ๆ 
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 6. ต้องกำรตดิต่อพยำบำล เป็นการเริม่สนทนากบัพยาบาล
ของส�านกังานสวัสดิการสุขภาพผ่าน LINE Official Account 
ในกรณท่ีีผูใ้ช้มข้ีอสงสัยเกีย่วกบัสุขภาพ
 นอกจากนี้ผู้วิจัยมีการน�าข้อมูลทางสถิติมาแสดงผ่านแผง
ควบคุมหรอื dashboard ท่ีพัฒนาบนเว็บแอปพลิเคชัน โดยข้อมลู
สถติท่ีิแสดงคือจ�านวนผูม้คีวามเส่ียงรายวันดังแสดงในภาพท่ี 8 
และข้อมลูการลงทะเบียนเข้าพืน้ท่ีต่าง ๆ ของบุคลากรในภาพท่ี 9
 

ท่ี 1 จะเหน็ได้ว่าจ�านวนบุคลากรท่ีเป็นผูต้ดิตาม Line Official 
Account @rsu.clinic ของส�านกังานสวัสดิการสุขภาพมจี�านวน
มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง และมจี�านวนการท�าแบบคัดกรองเบ้ืองต้น
เกีย่วกบัเช้ือก่อโรค COVID-19 ท่ีมากขึน้อย่างมากในทุกๆ เดือน 
และเมื่อค�านวณร้อยละการท�าแบบคัดกรองต่อเดือนจาก 
วันท�างาน 20 วันต่อเดือนจะเหน็ได้ว่าสูงขึน้อย่างต่อเนือ่งจาก
ร้อยละ 11.7 ในเดือนเมษายนท่ีเป็นเดือนเริม่ต้นการใช้งาน จนถงึ
ร้อย 40.6 ในเดือนกนัยายนดังแสดงในภาพท่ี 10

ตำรำงท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความตระหนกัรูแ้ละการเฝ้าระวัง
ท่ีเกีย่วกบัไวรสัโคโรนา 2019

6. ต้องการติดต่อพยาบาล เป็นการเร่ิมสนทนากบัพยาบาลของส านกังาน
สวัสดิการสุขภาพผ่าน  LINE Official Account ในกรณีท่ีผู ้ใช้มีข้อ
สงสยัเก่ียวกบัสุขภาพ 

นอกจากน้ีผู ้วิจัยมีการน าข้อมูลทางสถิติมาแสดงผ่านแผงควบคุมหรือ 
dashboard ท่ีพฒันาบนเว็บแอปพลิเคชัน โดยขอ้มูลสถิติท่ีแสดงคือจ านวนผูมี้
ความเส่ียงรายวนัดงัแสดงในภาพท่ี 8 และขอ้มูลการลงทะเบียนเขา้พ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ของบุคลากรในภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 8 Dashboard แสดงจ านวนผูมี้ความเส่ียงแบบรายวนั 

 

 
ภาพที่ 9 Dashboard แสดงขอ้มูลการลงทะเบียนเขา้พ้ืนท่ีต่าง ๆ ของบุคลากร 

IV. ผลการทดลอง 
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพ่ือการพฒันาความตระหนกัรู้และการเฝ้าระวงัท่ี

เก่ียวกับไวรัสโคโรนา 2019 โดยผูวิ้จยัได้พฒันาแอปพลิเคชันบน  LINE ด้วย 
LINE LIFF เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และการเฝ้าระวงัดงักล่าว โดยมีการน าไปใช้
งานจริงท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตและมีการประเมินอตัราการตระหนกัรู้โดยประเมิน
จากร้อยละการท าแบบคดักรองต่อเดือน (ค านวณจาก 20 วนัท างาน) เร่ิมตั้งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผลการประเมินตาม
ตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าจ  านวนบุคลากรท่ีเป็นผูติ้ดตาม Line Official Account 
@rsu.clinic ของส านกังานสวสัดิการสุขภาพมีจ านวนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และมี
จ านวนการท าแบบคดักรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเช้ือก่อโรค COVID-19 ท่ีมากข้ึน
อยา่งมากในทุกๆ เดือน และเม่ือค านวณร้อยละการท าแบบคดักรองต่อเดือนจาก

วนัท างาน 20 วนัต่อเดือนจะเห็นได้ว่าสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 11.7 ใน
เดือนเมษายนท่ีเป็นเดือนเร่ิมตน้การใชง้าน จนถึงร้อย 40.6 ในเดือนกนัยายนดงั
แสดงในภาพท่ี 10 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความตระหนกัรู้และการเฝ้าระวงัท่ีเก่ียวกบัไวรัสโคโร
นา 2019 

เดือน เม .ย  พ .ค.  มิ .ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จ านวนผูติ้ดตาม LINE 
OFFICIAL ACCOUNT 

@RSU.CLINIC 
407 850 1,286 2,892 6,845 8,572 

จ านวนการท าแบบคดั
กรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
เช้ือก่อโรค COVID-19 

952 2,745 5,298 12,551 44,493 69,604 

จ านวนการท าแบบคดั
กรองโดยเฉล่ียต่อ

เดือน 
2.34 3.23 4.12 4.34 6.5 8.12 

ร้อยละการท าแบบคดั
กรองต่อเดือน ค านวณ
จาก 20 วนัท าการ 

11.7 16.15 20.6 21.7 32.5 40.6 

 
 

 
ภาพที่ 10 ร้อยละการท าแบบคดักรองต่อเดือน (20 วนัท าการ) 

V. บทสรุป 
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนั LINE LIFF เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และการ
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การตรวจวดัอุณหภูมิดว้ยการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ 
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IV. ผลการทดลอง 
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพ่ือการพฒันาความตระหนกัรู้และการเฝ้าระวงัท่ี

เก่ียวกับไวรัสโคโรนา 2019 โดยผูวิ้จยัได้พฒันาแอปพลิเคชันบน  LINE ด้วย 
LINE LIFF เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และการเฝ้าระวงัดงักล่าว โดยมีการน าไปใช้
งานจริงท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตและมีการประเมินอตัราการตระหนกัรู้โดยประเมิน
จากร้อยละการท าแบบคดักรองต่อเดือน (ค านวณจาก 20 วนัท างาน) เร่ิมตั้งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผลการประเมินตาม
ตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าจ  านวนบุคลากรท่ีเป็นผูติ้ดตาม Line Official Account 
@rsu.clinic ของส านกังานสวสัดิการสุขภาพมีจ านวนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และมี
จ านวนการท าแบบคดักรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเช้ือก่อโรค COVID-19 ท่ีมากข้ึน
อยา่งมากในทุกๆ เดือน และเม่ือค านวณร้อยละการท าแบบคดักรองต่อเดือนจาก

วนัท างาน 20 วนัต่อเดือนจะเห็นได้ว่าสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 11.7 ใน
เดือนเมษายนท่ีเป็นเดือนเร่ิมตน้การใชง้าน จนถึงร้อย 40.6 ในเดือนกนัยายนดงั
แสดงในภาพท่ี 10 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความตระหนกัรู้และการเฝ้าระวงัท่ีเก่ียวกบัไวรัสโคโร
นา 2019 

เดือน เม .ย  พ .ค.  มิ .ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จ านวนผูติ้ดตาม LINE 
OFFICIAL ACCOUNT 

@RSU.CLINIC 
407 850 1,286 2,892 6,845 8,572 

จ านวนการท าแบบคดั
กรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
เช้ือก่อโรค COVID-19 

952 2,745 5,298 12,551 44,493 69,604 

จ านวนการท าแบบคดั
กรองโดยเฉล่ียต่อ

เดือน 
2.34 3.23 4.12 4.34 6.5 8.12 

ร้อยละการท าแบบคดั
กรองต่อเดือน ค านวณ
จาก 20 วนัท าการ 

11.7 16.15 20.6 21.7 32.5 40.6 

 
 

 
ภาพที่ 10 ร้อยละการท าแบบคดักรองต่อเดือน (20 วนัท าการ) 

V. บทสรุป 
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนั LINE LIFF เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และการ

เฝ้าระวงัดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวกบัไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกรณีศึกษาการใชง้านท่ี
มหาวิทยาลัย รังสิต  ผู ้วิจัย มีการร่วมมือกับส านักงานสวัสดิการสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือพฒันาแอปพลิเคชนัดงักล่าว และมีการน าไปใช้งานจริง 
ผลการใชง้านปรากฏวา่มีจ  านวนผูใ้ช้งานแอปพลิเคชนัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และมี
จ านวนการท าแบบคดักรองท่ีสูงข้ึนในทุก ๆ  เดือน สามารถสะทอ้นถึงการสร้าง
ความตระหนกัรู้และการเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพของบุคลากรในองคก์รท่ีควบคู่กบั
การก ากบัดูแลโดยส านกังานสวสัดิการสุขภาพของมหาวิทยาลยั ในอนาคตผูวิ้จยั
มีแผนการท่ีประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านแอปพลิเคชนั และจะต่อยอดการ
พฒันาแอปพลิเคชนัในส่วนของแบบคดักรองและการเฝ้าระวงัให้ครอบคลุมถึง
การตรวจวดัอุณหภูมิดว้ยการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ 
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สวัสดิการสุขภาพผ่าน  LINE Official Account ในกรณีท่ีผู ้ใช้มีข้อ
สงสยัเก่ียวกบัสุขภาพ 

นอกจากน้ีผู ้วิจัยมีการน าข้อมูลทางสถิติมาแสดงผ่านแผงควบคุมหรือ 
dashboard ท่ีพฒันาบนเว็บแอปพลิเคชัน โดยขอ้มูลสถิติท่ีแสดงคือจ านวนผูมี้
ความเส่ียงรายวนัดงัแสดงในภาพท่ี 8 และขอ้มูลการลงทะเบียนเขา้พ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ของบุคลากรในภาพท่ี 9 
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จ านวนการท าแบบคดักรองท่ีสูงข้ึนในทุก ๆ  เดือน สามารถสะทอ้นถึงการสร้าง
ความตระหนกัรู้และการเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพของบุคลากรในองคก์รท่ีควบคู่กบั
การก ากบัดูแลโดยส านกังานสวสัดิการสุขภาพของมหาวิทยาลยั ในอนาคตผูวิ้จยั
มีแผนการท่ีประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านแอปพลิเคชนั และจะต่อยอดการ
พฒันาแอปพลิเคชนัในส่วนของแบบคดักรองและการเฝ้าระวงัให้ครอบคลุมถึง
การตรวจวดัอุณหภูมิดว้ยการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ 

บทสรุป
 ผูวิ้จยัได้พฒันาแอปพลิเคชัน LINE LIFF เพือ่สร้างความ
ตระหนกัรูแ้ละการเฝ้าระวังด้านสุขภาพท่ีเกีย่วกบัไวรสัโคโรนา 
2019 โดยมกีรณศึีกษาการใช้งานท่ีมหาวิทยาลัยรงัสิต ผูวิ้จยั 
มกีารร่วมมอืกบัส�านกังานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรงัสิต 
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว และมีการน�าไปใช้งานจริง 
ผลการใช้งานปรากฏว่ามจี�านวนผูใ้ช้งานแอปพลิเคชันสูงขึน้อย่าง 
ต่อเนือ่ง และมจี�านวนการท�าแบบคัดกรองท่ีสูงขึน้ในทุกๆ เดือน 
สามารถสะท้อนถึงการสร้างความตระหนักรู้และการเฝ้าระวัง

ภาพท่ี 10 ร้อยละการท�าแบบคัดกรองต่อเดือน (20 วันท�าการ)
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ด้านสุขภาพของบุคลากรในองค์กรท่ีควบคู่กับการก�ากับดูแล 
โดยส�านักงานสวัสดิการสุขภาพของมหาวิทยาลัย ในอนาคต 
ผูวิ้จยัมแีผนการท่ีประเมนิความพงึพอใจต่อการใช้งานแอปพลิ 
เคชัน และจะต่อยอดการพฒันาแอปพลิเคชันในส่วนของแบบ 
คัดกรองและการเฝ้าระวังให้ครอบคลุมถงึการตรวจวัดอุณหภมูิ
ด้วยการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์

เอกสำรอ้ำงอิง
[1] World Health Organization (2020), “Advice on the 
  use of masks in the context of COVID-19: interim  
 guidance”, 5 June 2020 (No. WHO/2019-nCov/ 
 IPC_Masks/2020.4). World Health Organization.
[2] World Health Organization (2020), “WHO Coronavirus  
 Disease (COVID-19) Dashboard”, [เข้าถงึข้อมลู 4 ตลุาคม  
 2563: https://covid19.who.int/]
[3] ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวง 
 สาธารณสุข (2559), “แผนยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี  
 (ด้านสาธารณสขุ)”. [เข้าถึงข้อมลู 1 ตลุาคม 2563: https:// 
 waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171117-Ministry  
 of PublicHealth.pdf]
[4] The Flight 19 Agency (2563), “สถติผิูใ้ช้ของ LINE  
 ประเทศไทยในปี 2020”, [เข้าถงึข้อมลู 1 ตลุาคม 2563:  
 https://www.twfdigital.com/blog/2020/04/line-user-stat- 
 in-thailand-2020]
[5] LINE Developers (2020), “LINE Front-end Frame 
 work”, [เข้าถงึข้อมลู 1 ตลุาคม 2563: https://developers. 
 line.biz/en/docs/liff/overview/]

Parkpoom Chaisiriprasert et al., COVID-19 Awareness and Surveillance 

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 62-68, 2021



Abstract
At present, it was found that the number of older people 
has increased due to the advanced in medicine and care 
for the health of the elderly. With this changing trend, 
preparing for effective healthcare of the elderly in terms 
of health and safety is essential. The researcher has an 
idea to develop a system that can support the safety of 
patients or the elderly by detecting falls in patients or 
the elderly who living alone or sick elderly who need to 
take care using the Internet of Things (IoT) that can 
detect an effective fall by installing the developed device 
to the patient or the elderly. The developed device uses 
sensors Accelerometer together with Gyroscope for 
accurate measurement of X, Y and Z axes and connect 
to Arduino UNO R3 board. When all sensors obtain 
the data, the program will process the values   of the 
X, Y and Z axes that the resulting value is actually 
a fall or not. The condition was examined by using the 
particular patient's threshold, which is the value obtained 
from the 4 falling types scenarios including: left-hand fall, 
right fall, forward fall and behind fall. In addition, it also 

detected the daily use behavior such as lying to sleep, 
sitting or walking. The AIS NB-IoT connected to the 
Arduino UNO R3 board will send the received data to 
Magellan and use Magellan's Dweet API to connect to 
Node-red to retrieve data to a database and sen d 
notifications to users’ smartphones using the administrator's 
Line application when a fall occurs. Based on experiments 
to determine the accuracy of 4 types of falls and daily 
life, the accuracy   of each of the 20 events were obtained 
as follows: the left-hand, fall was 90%, right-hand fall 
was 85%, behind fall was 85% and forward fall was 
90%. The accuracy of daily use behavior: was lying to 
sleep was 100%, sitting was 100% and walking was 
100%.
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บทน�ำ
 ในปัจจบุนัพบว่ามจี�านวนผูสู้งอายเุพิม่ขึน้ อันเนือ่งมาจาก
ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยทีางการแพทย์และความ
ใส่ใจในสุขภาพของประชากรผูสู้งอาย ุโดยสัดส่วนของประชากร
ผูสู้งอายเุพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และต่อเนือ่งแสดงถงึการก้าวเข้าสู่
สังคมผูสู้งวัย (Aging Society) ดังนัน้การเตรยีมความพร้อมใน
การดูแลผู้สูงอายุท้ังด้านสุขภาวะและความปลอดภัยอย่างมี

การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับการหกหกล้มของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
ด้วยอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 

กีรติยำ ไชยโกฎ1ิ, วีรพล มนัสอำรีนำท2, ปำนใจ ธำรทัศนวงศ1์ 
1ภาควิชาคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
2คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ม.มหดิล

ผูป้ระสานงาน : ปานใจ ธารทัศนวงศ์, ภาควิชาคอมพวิเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต พระราชวัง
สนามจนัทร์ ถนน ราชมรรคาใน อ�าเภอ เมอืง จงัหวัด นครปฐม 
73000 E-mail: p.keeratiya@gmail.com

บทคัดย่อ
ในปัจจบัุนพบว่ามจี�านวนผูสู้งอายเุพิม่ขึน้เนือ่งมาจากความเจรญิ 
ก้าวหน้าทางการแพทย์และความใส่ใจในสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ด้วยแนวโน้มการเปล่ียนแปลงดังกล่าวการเตรียมความพร้อม 
ในการดูแลผู้สูงอายุท้ังด้านสุขภาวะและความปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธภิาพจงึเป็นส่ิงส�าคัญ ผูวิ้จยัจงึมแีนวคิดในการพฒันาระบบ
ท่ีสามารถสนบัสนนุการดูแลความปลอดภยัของผูป่้วยหรอืผูสู้งอายุ
ด้วยการตรวจจบัการหกล้มในผูป่้วยหรอืผูสู้งอายท่ีุอาศัยอยูบ้่าน
เพยีงล�าพงัไปจนถงึผูป่้วยหรอืผูสู้งอายท่ีุมผีูดู้แลด้วยอินเทอร์เนต็
ประสานสรรพส่ิง (IoT) ท่ีสามารถตรวจจับการหกล้มท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยน�าอุปกรณ์ท่ีพฒันาขึน้ตดิตัง้ไว้กบัตวัของผูป่้วย
หรอืผูสู้งอาย ุอุปกรณ์ท่ีพฒันาขึน้ใช้เซ็นเซอร์ Accelerometer ร่วม
กบั Gyroscope เพือ่ความแม่นย�าในการท�าหน้าท่ีวัดค่าแกน X Y 
และ Z และเช่ือมต่อกบับอร์ด Arduino UNO R3 เมือ่ได้ค่าจาก
เซน็เซอร์ท้ังหมด โปรแกรมจะท�าการประมวลผลค่าแกน X Y และ 
Z ว่าค่าท่ีได้นั้นเป็นการหกล้มจริงหรือไม่ โดยตรวจสอบจาก 
การสร้างเงือ่นไขโดยใช้ค่า Threshold ของผูป่้วย ซึง่เป็นค่าท่ีได้
จากการทดลองเกบ็ค่าใน 4 ลักษณะ คือ การหกล้มไปข้างซ้าย 
การหกล้มไปด้านขวา การหกล้มไปข้างหน้า การหกล้มไปด้านหลัง 
รวมท้ังการใช้ชีวิตประจ�าวัน คือ การล้มตัวลงนอน การนั่ง 

การเดิน จากนัน้ AIS NB – IoT ท่ีเช่ือมต่อกบั บอร์ด Arduino 
UNO R3 จะท�าหน้าท่ีส่งค่าข้อมลูท่ีได้ไปท่ี Magellan และใช้ API 
Dweet ของ Magellan ในการเช่ือมต่อกบั Node-red เพ่ือการดึง
ข้อมลูไปเกบ็ไว้ท่ีฐานข้อมลูและท�าการแจ้งเตอืนไปยงัสมาร์ทโฟน
โดยใช้แอปพลิชัน Line ของผู้ดูแลที่ก�าหนดไว้เมื่อมีการหกล้ม 
เกดิขึน้ จากการจากการทดลองหาค่าความถกูต้องจากการหกล้ม 
4 แบบ และการใช้ชีวิตประจ�าวัน โดยเก็บค่าจากการทดลอง 
แต่ละเหตกุารณ์ 20 ครัง้ ได้ค่าดังนี ้การทดลองหกล้มไปด้านซ้าย 
ได้ค่าความถกูต้องอยูท่ี่ 90% การทดลองหกล้มไปด้านขวาได้ค่า
ความถูกต้อง 85% การทดลองหกล้มไปด้านหลังได้ค่าความ 
ถูกต้องอยู่ท่ี 85% การทดลองหกล้มไปด้านหน้าได้ค่าความ 
ถกูต้องอยูท่ี่ 90% การทดลองนอนได้ค่าความถกูต้องอยูท่ี่ 100% 
การทดลองนัง่ได้ค่าความถกูต้องอยูท่ี่ 100% การทดลองเดินได้
ค่าความถกูต้องอยูท่ี่ 100%

ค�ำส�ำคัญ: ระบบตรวจจบัการหกล้ม, อนิเทอร์เนต็ประสานสรรพส่ิง 

วันท่ีรบัต้นฉบับ 10 สิงหำคม 2564, วันท่ีแก้ไข: 25 ตลุำคม 
2564, วันท่ีตอบรบั: 1 ธนัวำคม 2564  

ประสิทธภิาพจงึเป็นส่ิงจ�าเป็น เพือ่น�าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิต
ในด้านต่าง ๆ  ของประชากรผูสู้งอายอุย่างยัง่ยนืในอนาคต ปัญหา
ท่ีพบมากในผูสู้งอาย ุส่วนใหญ่มผีลมาจากความเส่ือมโทรมของ
ร่างกายอันเนือ่งมาจากความชราท่ีเพิม่ขึน้ หนึง่ในปัญหาส�าคัญ
ได้แก่ ภาวะหกล้ม ซึง่เกดิจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่มปีระสิทธภิาพ 
การสูญเสียความสามารถในการเดินและการทรงตัวเนื่องจาก
ความชรา ผลกระทบของภาวะหกล้มน�าไปสู่ความเจบ็ป่วยด้าน
อ่ืนๆ เช่น ภาวะกระดูกหกั ความพกิารทางร่างกาย สูญเสีย
ความสามารถในการใช้ชีวิตประจ�าวัน ไปจนถงึการเป็นอันตราย
ต่อชีวิต ด้วยปัญหาข้างต้นผูวิ้จยัจงึมแีนวคิดท่ีจะพฒันาระบบท่ี
สามารถดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ โดยการ
ตรวจจบัการหกล้มของผูป่้วยหรอืผูสู้งอายท่ีุอาศัยอยูบ้่านเพยีง
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ล�าพงัไปจนถงึผูป่้วยหรอืผูสู้งอายท่ีุมผีูดู้แล ให้สามารถด�าเนนิ
ชีวิตได้อิสระและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยคาดหวังว่า
ระบบท่ีพัฒนาขึน้จะเป็นต้นแบบและแนวทางในการวิจยัการตรวจ
จบัการล้มในอนาคตท่ีจะพฒันาระบบดังกล่าวให้มปีระสิทธภิาพ
และช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผู้สูงอายุและครอบครัวดี 
ขึน้ได้ งานวิจยันีม้วัีตถปุระสงค์ เพือ่ศึกษาและพฒันาระบบตรวจจบั
การหกล้มของผูป่้วยหรอืผูสู้งอายโุดยใช้เทคโนโลยอิีนเทอร์เนต็
ประสานสรรพส่ิง (Internet of Things, IoT)

ทบทวนวรรณกรรม
 พงษ์พนัธ์ สมแพง และคณะ [6] ได้ออกแบบวิธกีารตรวจ
จบัการหกล้มแบบ 2 มติ ิ ด้วยเซน็เซอร์ Bluetooth Accelerometer 
และใช้หลักการต้นไม้ตดัสินใจ โดยรบัค่าเริม่ต้นคือความเร่งจาก
การยนื การเดินท่ีร่างกายตัง้ฉากกบัพืน้โลก ระบบจะเริม่การ
ตรวจจบัการหกล้มตามท่ีโปรแกรมไว้ โปรแกรมมคีวามสามารถ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างการนอนลงในด้านต่างๆ ใน
สภาวะปกตกิบัการหกล้มเนือ่ง จากอุบัตเิหต ุซึง่ถ้าเป็นการนอน
ลงปกติจะไม่เกิดการแจ้งเตือนโดยเปรียบเทียบเงื่อนไขท่ีได้
ก�าหนดไว้คือ หกล้มไปด้านหน้าทางซ้าย ด้านหน้าทางขวา 
ด้านหลังทางซ้าย ด้านหลังทางขวา จะท�าการเกบ็ค่าการหกล้ม 
ส่งเสียงแจ้งเตอืนพร้อมส่ง ข้อความลักษณะการหกล้ม ต�าแหน่ง
ท่ีอยูท่ี่มกีารหกล้มไปยงัผูต้ดิต่อฉุกเฉิน หลังเกดิเหตกุารณ์หกล้ม
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วิธีด�ำเนินงำนวิจัย
 ระบบตรวจจับการหกล้มของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุสามารถ
ตรวจจบัการหกล้มในลักษณะต่างๆได้ โดยใช้ฮาร์ดแวร์ประกอบ
ด้วย เครือ่งแม่ข่ายเว็บ บอร์ด Arduino UNO R3 ท่ีตดิตัง้
เซน็เซอร์ GY-521 MPU6050 Accelerometer และ Gyroscope 
ดังแสดงในรปูท่ี 1 และ 2 ในการส่งข้อมลูใช้ AIS NB–IoT ใน
ส่วนซอฟต์แวร์ใช้ Magellan, Dweet.io, Node-red (Node.js), 
XAMPP โดยใช้ฐานข้อมลู MySQL ในส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช้ Atom 
(HTML PHP CSS JavaScript) และ Arduino IDE v.1.8.9 
ส�าหรับการโปรแกรมบอร์ดArduino ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีการ
ท�างาน 3 ส่วนดังนี้
 1. ส่วนของ Input บอร์ด Arduino จะรบัข้อมลูเข้าท้ังหมด 
3 ค่า (ค่าแกน x, y และ z) จากเซน็เซอร์ GY-521 MPU6050 
Accelerometer และ Gyroscope [10]  
 2. ส่วนของ Process มกีารน�าเอาค�าส่ังไปประมวลผลใน 
ท่ีต่างๆ ซึง่มตีวัประมวลผลดังนี้
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เกิดการหกล้มเกิดขึ้นหรือไม่ โดยประมวลผลผ่านค�าส่ังใน
โปรแกรม Arduino IDE 
  2.2) AIS Magellan [1] ประมวลผลข้อมลูท่ีได้มาจาก
บอร์ด Arduino ให้ข้อมลูมคีวามพร้อมน�าไปใช้ต่อ
  2.3) Node-red (Node.js) ประมวลผลข้อมูลท่ีได ้
มาจาก AIS Magellan เพือ่น�าข้อมลูไปจดัเกบ็ไว้ในฐานข้อมลู 
และส่งแจ้งเตอืนไปยงัแอปพลิเคชัน Line 
  2.4) Atom ประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากฐานข้อมูล 
และน�ามาแสดงผล โดยใช้ HTML, PHP และ CSS JavaScript
 3. การแสดงข้อมลูการหกล้มท่ีรบัมาจากบอร์ด Arduino 
ผ่านทางหน้าเว็บแอปพลิเคชัน และส่งการแจ้งเตือนไปยัง 
แอปพลิเคชัน Line ของญาตผิูป่้วยหรอืผูท่ี้เกีย่วข้อง
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รปูท่ี 2 โมดูล GY-521 
MPU6050

รปูท่ี 1 บอร์ด Arduino UNO 
R3 ท่ีตดิตัง้ AIS NB-IoT

รปูท่ี 4. โครงสร้างการท�างานของระบบ

III. วธีิด ำเนินงำนวจิยั 
 ระบบตรวจจบัการหกลม้ของผูป่้วยหรือผูสู้งอายสุามารถ

ตรวจจบัการหกลม้ในลกัษณะต่างๆได ้ โดยใชฮ้าร์ดแวร์ประกอบดว้ย 
เคร่ืองแม่ข่ายเวบ็ บอร์ด Arduino UNO R3 ท่ีติดตั้งเซ็นเซอร์ GY-521 
MPU6050 Accelerometer และ Gyroscope ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และ 2
ในการส่งขอ้มูลใช ้ AIS NB–IoT  ในส่วนซอฟตแ์วร์ใช ้ Magellan, 
Dweet.io, Node-red (Node.js), XAMPP โดยใชฐ้านขอ้มูล MySQL ใน
ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้Atom (HTML PHP CSS JavaScript) และ Arduino 
IDE v.1.8.9 ส าหรับการโปรแกรมบอร์ดArduino ระบบท่ีพฒันาข้ึนมี
การท างาน 3 ส่วนดงัน้ี 
1. ส่วนของ Input บอร์ด Arduino จะรับขอ้มูลเขา้ทั้งหมด 3 ค่า (คา่
แกน x, y และ z) จากเซ็นเซอร์ GY-521 MPU6050 Accelerometer 
และ Gyroscope [10]   

2. ส่วนของ Process มีการน าเอาค าสัง่ไปประมวลผลในท่ีต่าง ๆ ซ่ึงมี
ตวัประมวลผลดงัน้ี 
2.1) บอร์ด Arduino UNO R3 [2] ท าการประมวลผลค่าแกน x y z ท่ี

ไดจ้ากเซ็นเซอร์ GY-521 MPU6050 Accelerometer and Gyroscope 
Sensor ประมวลผลวา่เกิดการหกลม้เกิดข้ึนหรือไม่ โดยประมวลผล
ผา่นค าสัง่ในโปรแกรม Arduino IDE  

2.2) AIS Magellan [1] ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดม้าจากบอร์ด Arduino 
ใหข้อ้มูลมีความพร้อมน าไปใชต้อ่ 

2.3) Node-red (Node.js) ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดม้าจาก AIS 
Magellan เพ่ือน าขอ้มูลไปจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล และส่งแจง้เตือน
ไปยงัแอปพลิเคชนั Line  

2.4)  Atom ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลและน ามาแสดงผล 
โดยใช ้HTML, PHP และ CSS JavaScript 
3. การแสดงขอ้มูลการหกลม้ท่ีรับมาจากบอร์ด Arduinoผา่น ทางหนา้
เวบ็แอปพลิเคชนั และส่งการแจง้เตือนไปยงัแอปพลิเคชนั Line ของ
ญาติผูป่้วยหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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A. การท างานของระบบท้ังหมด 
การท างานของระบบตรวจจบัการหกลม้ของผูป่้วยหรือ

ผูสู้งอาย ุ โดยติดตั้งตวัอุปกรณ์ไวท่ี้ตวัผูป่้วยหรือผูสู้งอาย ุ เม่ือผูป่้วย
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ค่าแลว้เกิดเหตุการณ์การหกลม้เกิดข้ึนจริง จะส่งค่าไปท่ี Magellan 
และดึงขอ้มูลโดยใช ้API Dweet.io เช่ือมต่อกบั Node-red (Node.js) 
ใช ้ Flow, Node ใน Node-red ส่งขอ้มูลไปเก็บไวท่ี้ฐานขอ้มูลให้
สามารถดึงขอ้มูลไปแสดงผลบนหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั และส่งขอ้มูล
แจง้เตือนไปท่ีแอปพลิเคชนั Line เม่ือมีการหกลม้เกิดข้ึน เพ่ือใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยหรือผูสู้งอายสุามารถช่วยเหลือไดอ้ยา่งทนัที ดงั
แสดงในรูปท่ี 5  
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B. การตรวจสอบการหกล้ม 
การตรวจสอบการหกลม้ในงานวจิยัใชเ้ซ็นเซอร์ 

Gyroscope ท่ีมีไวส้ าหรับตรวจจบัลกัษณะการหมุนของอปุกรณ์
ต่างๆ โดยเป็นการตรวจจบัแบบ3 แกน (3-Axes) ควบคู่กบัการใช้
เซ็นเซอร์ Accelerometer ส าหรับตรวจจบัลกัษณะการเคล่ือนไหว

ของวตัถ ุ การใชเ้ซ็นเซอร์ทั้งสองแบบน้ีเพ่ือความแม่นย  าไม่วา่ผูใ้ชจ้ะ
อยูใ่นอิริยาบถแบบใดก็ตาม 

 
รูปท่ี 6. แสดงหลกัการหมุนของ 
เซ็นเซอร์Gyroscope [9] 

 
รูปท่ี 7. แสดงหลกัการของ เซ็นเซอร์
Accelerometer [9] 

ในการค านวณหาค่าการหกลม้จะใชก้ารปรับค่าของ
เซ็นเซอร์ Accelerometer และ Gyroscope ก่อน เพ่ือใหส้ามารถน าค่า
ไปใชค้  านวณไดโ้ดยง่าย การค านวณจะใชก้ารหาค่าของขนาดและ
ทิศทางจากแกน x y z โดยใชส้มการดงัน้ี [1][5][9] 

Sum Vector Magnitude of Acceleration  (SVM)                          
SVM-A = √𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎𝑧𝑧2  
SVM-G = √𝐺𝐺𝑥𝑥2 + 𝐺𝐺𝑎𝑎2 + 𝐺𝐺𝑧𝑧2 

โดยท่ี (1) เป็นค่าขนาดและทิศทางท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์ Accelerometer 
          (2) เป็นค่าขนาดและทิศทางค่าท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์ Gyroscope 
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การหาค่า Pitch Roll Yaw เพ่ือใหเ้กิดความแม่นย  าในการหา
ค่าการหกลม้มากข้ึนโดยใชส้มการ 
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โดยท่ี ax,ay,az เป็นค่าท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์ Accelerometer  

การทดลองโดยติดตั้งอุปกรณ์กบัผูท้  าการทดลองดงัรูปท่ี 8 
จากนั้นจดัเก็บขอ้มูลการหกลม้ดว้ยการเก็บลกัษณะการหกลม้ 4 แบบ 
คือ การหกลม้ไปดา้นหนา้ การหกลม้ไปดา้นหลงั การหกลม้ไป
ดา้นซา้ย การหกลม้ไปดา้นขวา โดยท าการติดอุปกรณ์ท่ีมี เซ็นเซอร์ 
Accelerometer และ Gyroscope sensor, Arduino UNO R3 Board, AIS 
NB-IoT ไวก้บัตวัผูท้ดลอง และท าการเก็บค่าขนาดทิศทางท่ีได้
เซ็นเซอร์ Accelerometer และ Gyroscope ในช่วงท่ีเกิดการหกลม้มา
วเิคราะห์หาค่าต ่าสุด สูงสุด และค่าเฉล่ีย เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลมาใชใ้น
การก าหนดเง่ือนไขการการหกลม้ใหก้บัระบบ  
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ในอิรยิาบถแบบใดกต็าม
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เซ็นเซอร์ Accelerometer และ Gyroscope ก่อน เพ่ือใหส้ามารถน าค่า
ไปใชค้  านวณไดโ้ดยง่าย การค านวณจะใชก้ารหาค่าของขนาดและ
ทิศทางจากแกน x y z โดยใชส้มการดงัน้ี [1][5][9] 

Sum Vector Magnitude of Acceleration  (SVM)                          
SVM-A = √𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎𝑧𝑧2  
SVM-G = √𝐺𝐺𝑥𝑥2 + 𝐺𝐺𝑎𝑎2 + 𝐺𝐺𝑧𝑧2 

โดยท่ี (1) เป็นค่าขนาดและทิศทางท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์ Accelerometer 
          (2) เป็นค่าขนาดและทิศทางค่าท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์ Gyroscope 

 
(1) 
(2) 

การหาค่า Pitch Roll Yaw เพ่ือใหเ้กิดความแม่นย  าในการหา
ค่าการหกลม้มากข้ึนโดยใชส้มการ 

 

Pitch = (180𝜋𝜋 ) *atan ( 𝑎𝑎𝑎𝑎
√𝑎𝑎𝑎𝑎2+𝑎𝑎𝑎𝑎2

) (3) 

Roll = (180𝜋𝜋 ) *atan ( 𝑎𝑎𝑎𝑎
√𝑎𝑎𝑎𝑎2+𝑎𝑎𝑎𝑎2

) (4) 

Yaw = (180𝜋𝜋 ) *atan ( 𝑎𝑎𝑎𝑎
√𝑎𝑎𝑎𝑎2+𝑎𝑎𝑎𝑎2

) (5) 

โดยท่ี ax,ay,az เป็นค่าท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์ Accelerometer  

การทดลองโดยติดตั้งอุปกรณ์กบัผูท้  าการทดลองดงัรูปท่ี 8 
จากนั้นจดัเก็บขอ้มูลการหกลม้ดว้ยการเก็บลกัษณะการหกลม้ 4 แบบ 
คือ การหกลม้ไปดา้นหนา้ การหกลม้ไปดา้นหลงั การหกลม้ไป
ดา้นซา้ย การหกลม้ไปดา้นขวา โดยท าการติดอุปกรณ์ท่ีมี เซ็นเซอร์ 
Accelerometer และ Gyroscope sensor, Arduino UNO R3 Board, AIS 
NB-IoT ไวก้บัตวัผูท้ดลอง และท าการเก็บค่าขนาดทิศทางท่ีได้
เซ็นเซอร์ Accelerometer และ Gyroscope ในช่วงท่ีเกิดการหกลม้มา
วเิคราะห์หาค่าต ่าสุด สูงสุด และค่าเฉล่ีย เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลมาใชใ้น
การก าหนดเง่ือนไขการการหกลม้ใหก้บัระบบ  

 

IV. ผลกำรวจิยั 

A. การท างานของระบบท้ังหมด 
การท างานของระบบตรวจจบัการหกลม้ของผูป่้วยหรือ

ผูสู้งอาย ุ โดยติดตั้งตวัอุปกรณ์ไวท่ี้ตวัผูป่้วยหรือผูสู้งอาย ุ เม่ือผูป่้วย
หรือผูสู้งอายมีุการเคล่ือนไหวจะไดค้่าแกน x y z จากอุปกรณ์มา
วเิคราะห์วา่ผูป่้วยหรือผูสู้งอายเุกิดการหกลม้ข้ึนหรือไม่ เม่ือวเิคราะห์
ค่าแลว้เกิดเหตุการณ์การหกลม้เกิดข้ึนจริง จะส่งค่าไปท่ี Magellan 
และดึงขอ้มูลโดยใช ้API Dweet.io เช่ือมต่อกบั Node-red (Node.js) 
ใช ้ Flow, Node ใน Node-red ส่งขอ้มูลไปเก็บไวท่ี้ฐานขอ้มูลให้
สามารถดึงขอ้มูลไปแสดงผลบนหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั และส่งขอ้มูล
แจง้เตือนไปท่ีแอปพลิเคชนั Line เม่ือมีการหกลม้เกิดข้ึน เพ่ือใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยหรือผูสู้งอายสุามารถช่วยเหลือไดอ้ยา่งทนัที ดงั
แสดงในรูปท่ี 5  

 
รูปท่ี 5. แสดงแผนภาพ Use Case ของระบบ 

B. การตรวจสอบการหกล้ม 
การตรวจสอบการหกลม้ในงานวจิยัใชเ้ซ็นเซอร์ 

Gyroscope ท่ีมีไวส้ าหรับตรวจจบัลกัษณะการหมุนของอปุกรณ์
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เซ็นเซอร์ Accelerometer ส าหรับตรวจจบัลกัษณะการเคล่ือนไหว

ของวตัถ ุ การใชเ้ซ็นเซอร์ทั้งสองแบบน้ีเพ่ือความแม่นย  าไม่วา่ผูใ้ชจ้ะ
อยูใ่นอิริยาบถแบบใดก็ตาม 
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โดยท่ี (1) เป็นค่าขนาดและทิศทางท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์ Accelerometer 
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โดยท่ี ax,ay,az เป็นค่าท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์ Accelerometer  

การทดลองโดยติดตั้งอุปกรณ์กบัผูท้  าการทดลองดงัรูปท่ี 8 
จากนั้นจดัเก็บขอ้มูลการหกลม้ดว้ยการเก็บลกัษณะการหกลม้ 4 แบบ 
คือ การหกลม้ไปดา้นหนา้ การหกลม้ไปดา้นหลงั การหกลม้ไป
ดา้นซา้ย การหกลม้ไปดา้นขวา โดยท าการติดอุปกรณ์ท่ีมี เซ็นเซอร์ 
Accelerometer และ Gyroscope sensor, Arduino UNO R3 Board, AIS 
NB-IoT ไวก้บัตวัผูท้ดลอง และท าการเก็บค่าขนาดทิศทางท่ีได้
เซ็นเซอร์ Accelerometer และ Gyroscope ในช่วงท่ีเกิดการหกลม้มา
วเิคราะห์หาค่าต ่าสุด สูงสุด และค่าเฉล่ีย เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลมาใชใ้น
การก าหนดเง่ือนไขการการหกลม้ใหก้บัระบบ  

 

รปูท่ี 6. แสดงหลักการหมนุ
ของ เซน็เซอร์Gyroscope [9]

รปูท่ี 7. แสดงหลักการของ 
เซน็เซอร์Accelerometer [9]

โดยท่ี (1) เป็นค่าขนาดและทิศทางท่ีได้จากเซ็นเซอร์ Accelerometer

 (2) เป็นค่าขนาดและทิศทางค่าทีไ่ด้จากเซ็นเซอร์ Gyroscope

การหาค่า Pitch Roll Yaw เพือ่ให้เกดิความแม่นย�าในการหา
ค่าการหกล้มมากขึน้โดยใช้สมการ

โดยท่ี ax,ay,az เป็นค่าท่ีได้จากเซ็นเซอร์ Accelerometer

 การทดลองโดยติดตัง้อุปกรณ์กบัผูท้�าการทดลองดงัรปูท่ี 8 
จากนัน้จดัเกบ็ข้อมลูการหกล้มด้วยการเกบ็ลักษณะการหกล้ม 
4 แบบ คือ การหกล้มไปด้านหน้า การหกล้มไปด้านหลัง 
การหกล้มไปด้านซ้าย การหกล้มไปด้านขวา โดยท�าการติด
อุปกรณ์ท่ีมเีซน็เซอร์ Accelerometer และ Gyroscope sensor, 
Arduino UNO R3 Board, AIS NB-IoT ไว้กบัตวัผูท้ดลอง และ
ท�าการเกบ็ค่าขนาดทิศทางท่ีได้เซน็เซอร์ Accelerometer และ 
Gyroscope ในช่วงท่ีเกิดการหกล้มมาวิเคราะห์หาค่าต�่าสุด 
สูงสุด และค่าเฉล่ีย เพือ่ท่ีจะน�าข้อมลูมาใช้ในการก�าหนดเงือ่นไข
การการหกล้มให้กบัระบบ 

 

รปูท่ี 8 การตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัการหกล้ม
 

รูปท่ี 8 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัการหกลม้ 
ตารางท่ี 1. Accuracy Test 

กจิกรรม จ ำนวนที่ทดลอง จ ำนวนที่ถูกต้อง Accuracy 
การหกลม้ไป
ดา้นซา้ย 

20 18 90% 

การหกลม้ไป
ดา้นขวา 

20 17 85% 

การหกลม้ไป
ดา้นหลงั 

20 17 85% 

การหกลม้ไป
ดา้นหนา้ 

20 18 90% 

การลม้ตวัลง
นอน 

20 20 100% 

การนัง่ 20 20 100% 
การเดิน 20 20 100% 

จากการจากการทดลองหาค่าความถูกตอ้งจากการหกลม้ 4 
แบบ คือ การหกลม้ไปขา้งซา้ย การหกลม้ไปดา้นขวา การหกลม้ไป
ขา้งหนา้ การหกลม้ไปดา้นหลงั และการใชชี้วติประจ าวนั คือ การ
นอน การเดิน การนัง่ โดยเก็บคา่จากการทดลองแต่ละเหตุการณ์ 20 
คร้ัง ไดค้่าดงัน้ี การทดลองหกลม้ไปดา้นซา้ยไดค้่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 
90% การทดลองหกลม้ไปดา้นขวาไดค้่าความถูกตอ้ง 85% การ
ทดลองหกลม้ไปดา้นหลงัไดค้่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 85% การทดลอง
หกลม้ไปดา้นหนา้ไดค้่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 90% การทดลองนอนไดค้่า
ความถูกตอ้งอยูท่ี่ 100% การทดลองนัง่ไดค้่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 100% 

การทดลองเดินไดค้่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 100% ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน
จากการทดลองอาจจะเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ตน้แบบ ทั้งน้ี
เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาตน้แบบ (Prototype) เพื่อพิสูจน์
แนวคิด (Proof of concept) หากจะน าไปใชจ้ริงยงัตอ้งมีการพฒันาให้
มีความเท่ียงตรงแม่นย  า 100% เพราะหากมีความผิดพลาดอาจจะ
ส่งผลเสียถึงผูใ้ชง้านได ้

การพฒันาระบบตรวจจบัการหกลม้ของผูป่้วยหรือผูสู้งอาย ุ
การส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์ท่ีติดอยูก่บัตวัผูป่้วยหรือผูสู้งอาย ุ ไปยงั 
Magellan ซ่ึงเป็น platform ของ AIS ท่ีใชใ้นการแสดงผลขอ้มูล โดยมี
การส่งขอ้มูลในรูปแบบ JSON ไดแ้ก่ หมายเลขอุปกรณ์ และสถานะ
หกลม้เป็นตวัเลข “1” ซ่ึงหมายความวา่มีการหกลม้เกิดข้ึน สามารถส่ง
ค่าขอ้มูลไปไดจ้ริง และเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลมีผลต่อ
จ านวนชุดขอ้มูลท่ีจะส่งไปยงั Magellan ดงัแสดงในรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9. แผนผงัการท างานของระบบ 
C. การท างานส่วนเวบ็แอปพลิเคชัน 

การท างานในส่วนของเวบ็แอปพลิเคชนัดงัแสดงในรูปท่ี 
10 ผูดู้แลระบบจะท าหนา้ท่ีจดัการทั้งหมด โดยจะบนัทึกประวติั
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เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาตน้แบบ (Prototype) เพื่อพิสูจน์
แนวคิด (Proof of concept) หากจะน าไปใชจ้ริงยงัตอ้งมีการพฒันาให้
มีความเท่ียงตรงแม่นย  า 100% เพราะหากมีความผิดพลาดอาจจะ
ส่งผลเสียถึงผูใ้ชง้านได ้
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การส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์ท่ีติดอยูก่บัตวัผูป่้วยหรือผูสู้งอาย ุ ไปยงั 
Magellan ซ่ึงเป็น platform ของ AIS ท่ีใชใ้นการแสดงผลขอ้มูล โดยมี
การส่งขอ้มูลในรูปแบบ JSON ไดแ้ก่ หมายเลขอุปกรณ์ และสถานะ
หกลม้เป็นตวัเลข “1” ซ่ึงหมายความวา่มีการหกลม้เกิดข้ึน สามารถส่ง
ค่าขอ้มูลไปไดจ้ริง และเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลมีผลต่อ
จ านวนชุดขอ้มูลท่ีจะส่งไปยงั Magellan ดงัแสดงในรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9. แผนผงัการท างานของระบบ 
C. การท างานส่วนเวบ็แอปพลิเคชัน 

การท างานในส่วนของเวบ็แอปพลิเคชนัดงัแสดงในรูปท่ี 
10 ผูดู้แลระบบจะท าหนา้ท่ีจดัการทั้งหมด โดยจะบนัทึกประวติั

ตารางท่ี 1. Accuracy Test

 จากการจากการทดลองหาค่าความถูกต้องจากการหกล้ม 
4 แบบ คือ การหกล้มไปข้างซ้าย การหกล้มไปด้านขวา 
การหกล้มไปข้างหน้า การหกล้มไปด้านหลัง และการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน คือ การนอน การเดิน การนัง่ โดยเกบ็ค่าจากการ
ทดลองแต่ละเหตกุารณ์ 20 ครัง้ ได้ค่าดังนี ้การทดลองหกล้ม
ไปด้านซ้ายได้ค่าความถกูต้องอยูท่ี่ 90% การทดลองหกล้มไป
ด้านขวาได้ค่าความถกูต้อง 85% การทดลองหกล้มไปด้านหลัง
ได้ค่าความถกูต้องอยูท่ี่ 85% การทดลองหกล้มไปด้านหน้าได้
ค่าความถกูต้องอยูท่ี่ 90% การทดลองนอนได้ค่าความถกูต้อง
อยู่ท่ี 100% การทดลองนั่งได้ค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 100% 
การทดลองเดินได้ค่าความถกูต้องอยูท่ี่ 100% ความผดิพลาด 
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ท่ีเกิดขึ้นจากการทดลองอาจจะเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์
ต้นแบบ ท้ังนี้เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาต้นแบบ 
(Prototype) เพือ่พสูิจน์แนวคิด (Proof of concept) หากจะ
น�าไปใช้จรงิยงัต้องมกีารพัฒนาให้มคีวามเท่ียงตรงแม่นย�า 100% 
เพราะหากมคีวามผดิพลาดอาจจะส่งผลเสียถงึผูใ้ช้งานได้
 การพฒันาระบบตรวจจบัการหกล้มของผูป่้วยหรอืผูสู้งอายุ 
การส่งข้อมลูจากอุปกรณ์ท่ีตดิอยูก่บัตวัผูป่้วยหรอืผูสู้งอาย ุไปยงั 
Magellan ซึง่เป็น platform ของ AIS ท่ีใช้ในการแสดงผลข้อมลู 
โดยมกีารส่งข้อมลูในรปูแบบ JSON ได้แก่ หมายเลขอุปกรณ์ 
และสถานะหกล้มเป็นตวัเลข “1” ซ่ึงหมายความว่ามกีารหกล้ม
เกิดขึ้น สามารถส่งค่าข้อมูลไปได้จริง และเวลาท่ีใช้ในการ
ประมวลผลข้อมลูมผีลต่อจ�านวนชุดข้อมลูท่ีจะส่งไปยงั Magellan 
ดังแสดงในรปูท่ี 9
 

 
รูปท่ี 8 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัการหกลม้ 
ตารางท่ี 1. Accuracy Test 

กจิกรรม จ ำนวนที่ทดลอง จ ำนวนที่ถูกต้อง Accuracy 
การหกลม้ไป
ดา้นซา้ย 

20 18 90% 

การหกลม้ไป
ดา้นขวา 

20 17 85% 

การหกลม้ไป
ดา้นหลงั 

20 17 85% 

การหกลม้ไป
ดา้นหนา้ 

20 18 90% 

การลม้ตวัลง
นอน 

20 20 100% 

การนัง่ 20 20 100% 
การเดิน 20 20 100% 

จากการจากการทดลองหาค่าความถูกตอ้งจากการหกลม้ 4 
แบบ คือ การหกลม้ไปขา้งซา้ย การหกลม้ไปดา้นขวา การหกลม้ไป
ขา้งหนา้ การหกลม้ไปดา้นหลงั และการใชชี้วติประจ าวนั คือ การ
นอน การเดิน การนัง่ โดยเก็บคา่จากการทดลองแต่ละเหตุการณ์ 20 
คร้ัง ไดค้่าดงัน้ี การทดลองหกลม้ไปดา้นซา้ยไดค้่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 
90% การทดลองหกลม้ไปดา้นขวาไดค้่าความถูกตอ้ง 85% การ
ทดลองหกลม้ไปดา้นหลงัไดค้่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 85% การทดลอง
หกลม้ไปดา้นหนา้ไดค้่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 90% การทดลองนอนไดค้่า
ความถูกตอ้งอยูท่ี่ 100% การทดลองนัง่ไดค้่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 100% 

การทดลองเดินไดค้่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 100% ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน
จากการทดลองอาจจะเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ตน้แบบ ทั้งน้ี
เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาตน้แบบ (Prototype) เพื่อพิสูจน์
แนวคิด (Proof of concept) หากจะน าไปใชจ้ริงยงัตอ้งมีการพฒันาให้
มีความเท่ียงตรงแม่นย  า 100% เพราะหากมีความผิดพลาดอาจจะ
ส่งผลเสียถึงผูใ้ชง้านได ้

การพฒันาระบบตรวจจบัการหกลม้ของผูป่้วยหรือผูสู้งอาย ุ
การส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์ท่ีติดอยูก่บัตวัผูป่้วยหรือผูสู้งอาย ุ ไปยงั 
Magellan ซ่ึงเป็น platform ของ AIS ท่ีใชใ้นการแสดงผลขอ้มูล โดยมี
การส่งขอ้มูลในรูปแบบ JSON ไดแ้ก่ หมายเลขอุปกรณ์ และสถานะ
หกลม้เป็นตวัเลข “1” ซ่ึงหมายความวา่มีการหกลม้เกิดข้ึน สามารถส่ง
ค่าขอ้มูลไปไดจ้ริง และเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลมีผลต่อ
จ านวนชุดขอ้มูลท่ีจะส่งไปยงั Magellan ดงัแสดงในรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9. แผนผงัการท างานของระบบ 
C. การท างานส่วนเวบ็แอปพลิเคชัน 

การท างานในส่วนของเวบ็แอปพลิเคชนัดงัแสดงในรูปท่ี 
10 ผูดู้แลระบบจะท าหนา้ท่ีจดัการทั้งหมด โดยจะบนัทึกประวติั

ส่วนตวัของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ แพทย ์ญาติผูป่้วย ผูป่้วย และหมายเลขอุปกรณ์ 
ก าหนด Username และ Password ส าหรับเขา้ใชง้านใหก้บัผูใ้ชทุ้กคน 
เม่ือผูใ้ชต้อ้งการเขา้ใชง้านจะตอ้งใส่ Username และ Password ท่ี
ก าหนดใหก่้อนจึงจะสามารถเขา้ใชง้านได ้ และเม่ือผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านได้
แลว้หนา้เวบ็จะแสดงขอ้มูลการหกลม้ของผูป่้วยหรือผูสู้งอายโุดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
1) ญาติผูป่้วยสามารถดูการแสดงผลสถานะการหกลม้และขอ้มูล

การติดต่อแพทย ์
2) แพทยส์ามารถดูการแสดงผลสถานะการหกลม้ของผูป่้วย ขอ้มูล
การติดต่อผูป่้วยและญาติผูป่้วย 
3) ผูป่้วยสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ตรวจจบัการหกลม้ ปรับปรุง
ขอ้มูลการติดต่อแพทย ์ และอุปกรณ์จะส่งขอ้มูลการหกลม้ไปยงั 
server ได ้
4) ผูดู้แลระบบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทั้งหมดของระบบ ขอ้มูลผูป่้วย 
ขอ้มูลแพทย ์ ขอ้มูลสถานการณ์หกลม้ เวลา วนัท่ี หมายเลขอุปกรณ์ 
ก าหนดรหสัผา่นและสิทธิในการใช ้ ใหก้บัผูป่้วย ญาติผูป่้วยและ
แพทย ์

 
รูปท่ี 10. แผนผงัการท างานส่วนเวบ็แอปพลิเคชนั 

V. สรุปผลกำรวจิยั 
 งานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาอุปกรณ์ตน้แบบเพื่อสนบัสนุนการ

ดูแลความปลอดภยัในผูป่้วยหรือผูสู้งอาย ุ โดยประยกุตห์ลกัการของ
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิงดว้ยการใชเ้ซ็นเซอร์ Accelerometer 
และ Gyroscope ท างานร่วมกนัเพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าในการตรวจจบั
การลม้ รวมทั้งการใชเ้ครือข่ายแบบ NB-IoT ท่ีใชพ้ลงังานต ่า โดย
อุปกรณ์ท่ีผูพ้ฒันาท าการพฒันาข้ึนมานั้นจะตอ้งสามารถตรวจจบัการ
หกลม้ของผูป่้วยหรือผูสู้งอายไุด ้4 รูปแบบ คือ การหกลม้ไปขา้งซา้ย 
การหกลม้ไปดา้นขวา การหกลม้ไปขา้งหนา้ การหกลม้ไปดา้นหลงั 
และสามารถแยกออกจากการหกลม้เน่ืองจากการใชชี้วติประจ าวนั คือ 
การลม้ตวัลงนอน การเดิน การนัง่ได ้ อยา่งไรก็ดีงานวจิยัน้ีเป็นการ
พฒันาตน้แบบซ่ึงมีขอ้จ ากดัดงัน้ี 

1) อุปกรณ์ 1 ชุดสามารถใชไ้ดก้บั 1 บุคคลเท่านั้น  
2) ลกัษณะการนอนของผูป่้วยอาจท าใหต้วัอุปกรณ์ไม่สามารถ

แยกไดว้า่เป็นการนอนหรือการหกลม้ 
3) การท างานของอปุกรณ์ตรวจ จบัการหกลม้ หากมีการหกลม้

ท่ีไม่มีความเร่งมากพออุปกรณ์จะไม่สามารถตรวจจบัการหกลม้ได ้
5) ค่าท่ีส่งมาจากอุปกรณ์ อาจจะมีการส่งมาหลายค่าติดกนัใน

บางคร้ังข้ึนอยูก่บัการระยะเวลาในการประมวลผลของตวัอุปกรณ์ 
6) เน่ืองจากการทดลองโดยใชผู้ท้ดลองเพียงคนเดียว หากมีการ

ใชก้บัผูอ่ื้นอาจจะมีความคลาดเคล่ือนไดจ้ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ปรับเทียบ (Calibrate) ใหเ้ขา้กบัแต่ละบุคคล 
 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในอนาคต  

ควรพฒันาอุปกรณ์ใหมี้ขนาดเลก็ลงเพ่ือใหส้ามารถติดตั้งท่ี
ผูป่้วยไดจ้ริง และควรวจิยัเพ่ือหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมในการติดตั้ง
อุปกรณ์ รวมทั้งการเพ่ิมจ านวนการทดลองใหมี้ความครอบคลุมการ
ใชง้านจริงของผูใ้ช ้เพ่ือใหไ้ดค้า่ความถูกตอ้ง 100% 
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รปูท่ี 9. แผนผงัการท�างานของระบบ

C. การท�างานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน
 การท�างานในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันดังแสดงในรปูท่ี 10 
ผูดู้แลระบบจะท�าหน้าท่ีจดัการท้ังหมด โดยจะบนัทึกประวัตส่ิวน
ตวัของผูใ้ช้ ได้แก่ แพทย์ ญาตผิูป่้วย ผูป่้วย และหมายเลข
อุปกรณ์ ก�าหนด Username และ Password ส�าหรบัเข้าใช้งาน
ให้กบัผูใ้ช้ทุกคน เมือ่ผูใ้ช้ต้องการเข้าใช้งานจะต้องใส่ Username 
และ Password ท่ีก�าหนดให้ก่อนจงึจะสามารถเข้าใช้งานได้ และ
เมือ่ผูใ้ช้เข้าใช้งานได้แล้วหน้าเว็บจะแสดงข้อมลูการหกล้มของ 
ผูป่้วยหรอืผูสู้งอายโุดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 1) ญาตผิูป่้วยสามารถดูการแสดงผลสถานะการหกล้มและ
ข้อมลูการตดิต่อแพทย์
 2) แพทย์สามารถดูการแสดงผลสถานะการหกล้มของ 
ผูป่้วย ข้อมลูการตดิต่อผูป่้วยและญาตผิูป่้วย
 3) ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ตรวจจับการหกล้ม 
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อแพทย์ และอุปกรณ์จะส่งข้อมูลการ
หกล้มไปยงั server ได้
 4) ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลท้ังหมดของระบบ 
ข้อมลูผูป่้วย ข้อมลูแพทย์ ข้อมลูสถานการณ์หกล้ม เวลา วันท่ี 
หมายเลขอปุกรณ์ ก�าหนดรหสัผ่านและสิทธใินการใช้ ให้กบั 
ผูป่้วย ญาตผิูป่้วยและแพทย์

รปูท่ี 10. แผนผงัการท�างานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน
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สรุปผลกำรวิจัย
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อสนับสนุน 
การดูแลความปลอดภยัในผูป่้วยหรอืผูสู้งอาย ุโดยประยกุต์หลัก 
การของอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิงด้วยการใช้เซ็นเซอร์ 
Accelerometer และ Gyroscope ท�างานร่วมกนัเพือ่เพิม่ความ
แม่นย�าในการตรวจจับการล้ม รวมท้ังการใช้เครือข่ายแบบ 
NB-IoT ท่ีใช้พลังงานต�า่ โดยอปุกรณ์ท่ีผูพ้ฒันาท�าการพฒันาขึน้
มานัน้จะต้องสามารถตรวจจบัการหกล้มของผูป่้วยหรอืผูสู้งอายุ
ได้ 4 รปูแบบ คือ การหกล้มไปข้างซ้าย การหกล้มไปด้านขวา 
การหกล้มไปข้างหน้า การหกล้มไปด้านหลัง และสามารถ 
แยกออกจากการหกล้มเนื่องจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน คือ 
การล้มตัวลงนอน การเดิน การนั่งได้ อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้
เป็นการพัฒนาต้นแบบซึง่มข้ีอจ�ากดัดังนี้
 1) อุปกรณ์ 1 ชุดสามารถใช้ได้กบั 1 บุคคลเท่านัน้ 
 2) ลักษณะการนอนของผู้ป่วยอาจท�าให้ตัวอุปกรณ์ไม่
สามารถแยกได้ว่าเป็นการนอนหรอืการหกล้ม
 3) การท�างานของอปุกรณ์ตรวจ จบัการหกล้ม หากมกีาร
หกล้มท่ีไม่มคีวามเร่งมากพออปุกรณ์จะไม่สามารถตรวจจบัการ
หกล้มได้
 5) ค่าท่ีส่งมาจากอุปกรณ์ อาจจะมีการส่งมาหลายค่า 
ตดิกนัในบางครัง้ขึน้อยูก่บัการระยะเวลาในการประมวลผลของ
ตวัอุปกรณ์
 6) เนื่องจากการทดลองโดยใช้ผู ้ทดลองเพียงคนเดียว 
หากมีการใช้กับผู้อ่ืนอาจจะมีความคลาดเคล่ือนได้จ�าเป็นท่ีจะ
ต้องมกีารปรบัเทียบ (Calibrate) ให้เข้ากบัแต่ละบคุคล

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรวิจยัในอนำคต 
 ควรพัฒนาอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถติดตั้ง 
ท่ีผูป่้วยได้จรงิ และควรวิจยัเพือ่หาต�าแหน่งท่ีเหมาะสมในการ
ติดตั้งอุปกรณ์ รวมท้ังการเพ่ิมจ�านวนการทดลองให้มีความ
ครอบคลุมการใช้งานจริงของผู้ใช้ เพ่ือให้ได้ค่าความถูกต้อง 
100%
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Abstract
This project is the development of the emergency medical 
service system using Narrow band Internet of Things 
(NB-IoT) .The system has 2 parts, the first is a hardware 
device that receives the location coordinates and heart rate 
of the patient while press button when ask for help and  
to deliver information. The information send to the registered 
hospital, send notifications to relatives via the Line application 
and forward the information to the database of the hospital. 
The hardware equipment consists of an Arduino board 
connected to the NB-IoT with a GPS module, a heart pulse 
sensor and a push button module. The developed Web 
applications extracted the coordinates of the patient from 

the database to display to the relevant users and accessed 
to the patient information. The users can be divided into 
5 types: hospitals, ambulances drivers, patients, patient’s 
relatives and administrator. The NB-IoT used as data 
transmission technology due to low energy consumption 
and can send-receive signals efficiently even indoors.

Keywords: NB-IoT; Medical Services; Tracking equipment 
component
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บทน�ำ
 ปัจจบัุนการส่ือสารโทรคมนาคมมกีารใช้เทคโนโลยส่ืีอสาร 
ไร้สาย 3G และ 4G อย่างแพร่หลายเพือ่ตดิต่อส่ือสาร ซ่ึงเทคโนโลยี
ดังกล่าวถกูออกแบบมาส�าหรบัการใช้งานอินเทอร์เนต็ความเรว็
สูงท�าให้ใช้ทรัพยากรในเครือข่ายสูงและใช้พลังงานมาก ซึ่ง
อุปกรณ์อนิเทอร์เนต็ประสานสรรพส่ิง (Internet of Thing, IoT) 
ส่วนมากไม่จ�าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพราะการ
ท�างานของ IoT ส่วนใหญ่จะรบัและส่งข้อมลูไปยงัเซิร์ฟเวอร์
เท่านัน้ ดังนัน้การตดิต่อ ส่ือสารในรปูแบบ Narrow Band 
Internet of Thing (NB-IoT) ท่ีออกแบบตามแนวคิดเครอืข่าย
พลังงานบรเิวณกว้างท่ีใช้พลังงานต�า่ (Low-power wide-area 
networking, LPWAN) รองรบัการเช่ือมต่อของอุปกรณ์จ�านวน
มากพร้อมกันได้ สามารถใช้ได้ท้ังในอาคารและพื้นท่ีใหญ่ๆ 
อุปกรณ์ราคาถกูและใช้งานง่ายโดยสามารถท�างานผ่านเครอืข่าย
ท่ีมกีารตดิตัง้อยูแ่ล้ว
 งานวิจยันีม้แีนวคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาของผูป่้วยหรอืผูสู้งอายุ
ท่ีเกดิอุบัตเิหตฉุุกเฉินท่ีบ้านแล้วต้องการความช่วยเหลือ หรอื

การพัฒนาต้นแบบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยใช้ 
Narrow Band Internet of Things

สุชำนุช คูณภำค1, วีรพล มนัสอำรีนำท2, ปำนใจ ธำรทัศนวงศ1์ 
1ภาควิชาคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
2คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ม.มหดิล

ผูป้ระสานงาน : ปานใจ ธารทัศนวงศ์, ภาควิชาคอมพวิเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวัง
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บทคัดย่อ
 โรงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
โดยใช้ Narrow band Internet of Things (NB-IoT) การท�างาน
ของระบบม ี 2 ส่วน ส่วนแรกคืออปุกรณ์ฮาร์ดแวร์รบัค่าพกิดั
ต�าแหน่งและสถานะอัตราการเต้นของหวัใจของผูป่้วยขณะกดปุ่ม
เพื่อขอความช่วยเหลือและส่งข้อมูลไปยังโรงพยาบาลท่ีได ้
ลงทะเบียนไว้ และสามารถส่งการแจ้งเตอืนไปให้ญาตผ่ิานแอป
พลิเคชัน Line และส่งต่อข้อมลูไปเกบ็ไว้ท่ีฐานข้อมลูของทาง 
โรงพยาบาล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประกอบไปด้วย บอร์ด Arduino 
ท่ีเช่ือมต่อกบั NB-IoT โมดูล GPS เซน็เซอร์วัดชีพจรหวัใจ และ
โมดูลปุ่มกด ส่วนท่ีสองในการท�างานคือ การท�างานผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน จะท�าการส่งค่าพิกัดจากฐานข้อมูลมาแสดงให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องและเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย การท�างานส่วนนี้จะแบ่งผู้ใช้  
5 ส่วน ได้แก่ โรงพยาบาล พนกังานขบัรถฉกุเฉนิ ผูป่้วย ญาติ
และผูดู้แลระบบ โดยใช้ NB-IoT เป็นเทคโนโลยใีนการรบัส่ง
ข้อมลูเนือ่งจากใช้พลังงานต�า่และสามารถรบั-ส่งสัญญาณได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพแม้แต่อยูใ่นอาคาร 

ค�ำส�ำคัญ : เอ็นบีไอโอ, ระบบบรกิารการแพทย์, อุปกรณ์ติดตาม
ต�าแหน่ง

วันท่ีรบัต้นฉบับ 10 สิงหำคม 2564, วันท่ีแก้ไข: 25 ตลุำคม 
2564, วันท่ีตอบรบั: 1 ธนัวำคม 2564  
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เรียกรถโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยจ�าเป็นต้องติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ท่ีเข้ามาช่วยเหลือเพื่อบอกพิกัดของผู้ป่วย 
ซึ่งในการบอกพิกัดของผู้ป่วยนั้นอาจผิดพลาด หรืออาจมีการ
หลงลืมในการบอกทางท�าให้ผูท่ี้เข้ามาช่วยเหลือไม่สามารถช่วย
เหลือได้ทันเวลา โดยการพฒันาการตดิต่อส่ือสารระหว่างผูป่้วย
หรอืผูสู้งอายกุบัผูท่ี้เข้าไปช่วยเหลือ โดยใช้ บอร์ด NB-IoT เช่ือม
ต่อกบั บอร์ด Lambda Plus ปุ่มกด เซน็เซอร์วัดอัตราการเต้น
ของหวัใจ และ Module GPS โดยมวัีตถ ุประสงค์เพือ่ศึกษาและ
พฒันาต้นแบบระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 

ทบทวนวรรณกรรม
 งานวิจยัเรือ่ง e-Health Internet of Things Platform on 
Low Power Wide Area Network [8] ได้พฒันาการเกบ็ข้อมลู
ของผูป่้วย การส่งข้อมลูสุขภาพของผูป่้วยจะส่งสัญญาณจากบ้าน
ของผูป่้วยโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และเซน็เซอร์แบบพกพา
ท่ีติดอยู่กับผู้ป่วย ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อการรวม
ข้อมลู และการวิเคราะห์ ผูดู้แลสามารถตรวจสอบผูป่้วยได้จาก
ทุกท่ีและตดิตามต�าแหน่งของผูป่้วยโดยใช้โมดูล GPS ใน LoRa 
End Node อุปกรณ์ทางการแพทย์ในบ้านของผูป่้วย เช่น ระดับ
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ความดันโลหิตและอุณหภูมิ สามารถเช่ือมต่อกับผู้ให้บริการ 
เครือข่ายโดยใช้โปรโตคอลซ่ึงเรียกว่า Long Range WAN 
(LoRaWAN) โดยใช้พอร์ต USB หรอื บลูทูธ 
 การประยกุต์ใช้ Global Position System (GPS) มหีลาก
หลาย เช่น โครงงานท่ีสร้างขึ้นเพื่อช่วยป้องกันการถูกขโมย
รถยนต์และเป็นโครงงานสร้างเครือ่งบอกพกิดัด้วยระบบ GPS 
ผ่านระบบเครอืข่ายโทรศัพท์มอืถอื [9][10] โดยในส่วนของภาค
ส่งประกอบด้วยเครือ่งรบัสัญญาณ GPS เป็นตวัรบัสัญญาณจาก
ดาวเทียมเพ่ือค�านวณหาค่าพกิดัและส่งข้อมลูไปให้กบัเครือ่งผูใ้ช้
บรกิารท่ีตดิตัง้แอปพลิเคชัน Android ท่ีจะท�าหน้าท่ีอ่านค่าพกิดั
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พฒันาการติดตวอส่ือสารระหววางผูป้ว วยหรือผูสู้งอายกุบัผูท่ี้เอา้ไปชววย 
เหลือ โดยใช ้บอร์ด NB-IoT เช่ือมตวอกบั บอร์ด Lambda Plus ปุว มกด 
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II. ทบทวนวรรณกรรม 

 งานวจิยัเร่ือง e-Health Internet of Things Platform on Low 
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ในบา้นอองผูป้ว วย เชวน ระดบัความดนัโลหิตและอุณหภูมิ สามารถ
เช่ือมตวอกบัผูใ้หบ้ริการเครืออวายโดยใชโ้ปรโตคอลซ่ึงเรียกววา Long 
Range WAN (LoRaWAN) โดยใชพ้อร์ต USB หรือ บลทููธ  

 การประยกุตใ์ช ้ Global Position System (GPS) มี
หลากหลาย เชวน โครงงานท่ีสร้างอ้ึนเพ่ือชววยป้องกนัการถูกอโมย
รถยนตแ์ละเป็นโครงงานสร้างเคร่ืองบอกพิกดัดว้ยระบบ GPS ผวาน
ระบบเครืออวายโทรศพัทมื์อถือ [9][10] โดยในสววนอองภาคสวง
ประกอบดว้ยเคร่ืองรับสญัญาณ GPS เป็นตวัรับสญัญาณจากดาวเทียม
เพ่ือค านวณหาควาพิกดัและสวงออ้มูลไปใหก้บัเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการท่ีติด 
ตั้งแอปพลิเคชนั Android  ท่ีจะท าหนา้ท่ีอวานควาพิกดัจากออ้ความและ
สวงควาดงักลวาวไปคน้หาต าแหนวงในแผนท่ีโดยใชบ้อร์ด Arduino ควบ 
คุมการรับสวงออ้มูลผวานเครืออวายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Network)   

 
III. วธีิกำรด ำเนินกำรวจิยั 
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สถานะอตัราการเตน้อองหวัใจอองผูป้ว วยมีการท างาน 3 สววน ไดแ้กว 

1. การน าเอา้ออ้มูล (Input) โดยบอร์ด Arduino จะรับออ้มูลเอา้
ทั้งหมด 2 ควา จาก Module และเซ็นเซอร์ ไดแ้กว 

 Module GPS ควาพิกดัต าแหนวงอองผูป้ว วย 

 สถานะอตัราการเตน้อองหวัใจ (Pulse heart rate status)  
อณะกดปุว มเพือ่ออความชววยเหลือเพ่ือเป็นการตรวจสอบววา
เป็นการกดโดยไมวตั้งใจหรือไมว 

2. การะบวนการท างาน (Process) มีการน าค าสัง่แตวละค าสัง่ไป
ประมวลผลโดยใชเ้คร่ืองมือดงัตวอไปน้ี 

 บอร์ด Arduino 
 บอร์ด AIS NB-IoT 
 AIS Cloud (aismagellan.io) 
 Node.js (Node-red) 
 ภาษา PHP และฐานออ้มลู MySQL 

 
รูปท่ี 1 แสดงบอร์ด AIS NB-IoT 

 
รูปท่ี 2 บอร์ด Arduino UNO R3 ท่ีติดตั้ง AIS NB-IoT 

 
รูปท่ี 3 การตวอวงจรเซ็นเซอร์ Pulse 
heart rate กบับอร์ด Arduino 

 
รูปท่ี 4 Module GPS NEO-6M 
Ublox  ท่ีใชห้าควาพิกดัต าแหนวงออง
ผูป้ว วย 

 

3. การแสดงผล (Output) จะแสดงออ้มูลท่ีรับมาจากฮาร์ดแวร์ 
ไดแ้กว ควาพิกดัต าแหนวงอองผูป้ว วย สถานะการเตน้อองหวัใจอณะสวง
พิกดัอองผูป้ว วยผวานทางหนา้เวบ็แอปพลิเคชนัและสวงการแจง้เตือนไป
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 Module GPS ควาพิกดัต าแหนวงอองผูป้ว วย 

 สถานะอตัราการเตน้อองหวัใจ (Pulse heart rate status)  
อณะกดปุว มเพือ่ออความชววยเหลือเพ่ือเป็นการตรวจสอบววา
เป็นการกดโดยไมวตั้งใจหรือไมว 

2. การะบวนการท างาน (Process) มีการน าค าสัง่แตวละค าสัง่ไป
ประมวลผลโดยใชเ้คร่ืองมือดงัตวอไปน้ี 

 บอร์ด Arduino 
 บอร์ด AIS NB-IoT 
 AIS Cloud (aismagellan.io) 
 Node.js (Node-red) 
 ภาษา PHP และฐานออ้มลู MySQL 

 
รูปท่ี 1 แสดงบอร์ด AIS NB-IoT 

 
รูปท่ี 2 บอร์ด Arduino UNO R3 ท่ีติดตั้ง AIS NB-IoT 

 
รูปท่ี 3 การตวอวงจรเซ็นเซอร์ Pulse 
heart rate กบับอร์ด Arduino 

 
รูปท่ี 4 Module GPS NEO-6M 
Ublox  ท่ีใชห้าควาพิกดัต าแหนวงออง
ผูป้ว วย 

 

3. การแสดงผล (Output) จะแสดงออ้มูลท่ีรับมาจากฮาร์ดแวร์ 
ไดแ้กว ควาพิกดัต าแหนวงอองผูป้ว วย สถานะการเตน้อองหวัใจอณะสวง
พิกดัอองผูป้ว วยผวานทางหนา้เวบ็แอปพลิเคชนัและสวงการแจง้เตือนไปพฒันาการติดตวอส่ือสารระหววางผูป้ว วยหรือผูสู้งอายกุบัผูท่ี้เอา้ไปชววย 
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3. การแสดงผล (Output) จะแสดงออ้มูลท่ีรับมาจากฮาร์ดแวร์ 
ไดแ้กว ควาพิกดัต าแหนวงอองผูป้ว วย สถานะการเตน้อองหวัใจอณะสวง
พิกดัอองผูป้ว วยผวานทางหนา้เวบ็แอปพลิเคชนัและสวงการแจง้เตือนไป

ยงัแอปพลิเคชนั Line ใหก้บัโรงพยาบาลและญาติผูป้ว วย โครงสร้าง
การท างานทั้งหมดอองระบบแสดงในรูปท่ี 5-7 

 
รูปท่ี 5 โครงสร้างการท างานทั้งหมดอองระบบ 

 
รูปท่ี 6 โครงสร้างการท างานทั้งหมดอองระบบ 
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IV. ผลกำรวจิยั  

A. การท างานของระบบท้ังหมด 
 การท างานอองระบบทั้งหมดโดยเร่ิมตน้จากรับควาต าแหนวง
จาก GPS และอตัราการเตน้อองหวัใจจาก และเซ็นเซอร์ Pulse heart 
rate  จากนั้นบอร์ด Arduino จะประมวลผลควาอตัราการเตน้อองหวัใจ 
ถา้ควาอตัราการเตน้อยูวระหววาง 60-120 คร้ังตวอนาที ใหส้ถานะเทวากบั 0 
คือปกติ หากตวางจากน้ีใหเ้ทวากบั 1 คือผดิปกติหากไมวมีการกดปุว มจะ
ท าการรับควาไปเร่ือยๆ หากผูป้ว วยกดปุว มออความชววยเหลือผวาน
เครืออวาย NB-IoT จะสวงควาไป AIS Magellan และ ใช ้Dweet.io จาก 
Magellan เช่ือมตวอ Node-red โดยการท างานออง Node-red จะแบวง
ออกเป็น 2 ทางไดแ้กว 1) สวงการแจง้เตือนไปท่ีแอปพลิเคชนั Line  และ 
2) บนัทึกควาลงฐานออ้มูล การท่ีตอ้งใชอ้ตัราการเตน้อองหวัใจควบคูว
กบัการกดปุว มเพ่ือป้องกนัไมวใหเ้กิดการแจง้เตือนท่ีผดิพลาด (Fault 
Alarm) ในกรณีท่ีผูใ้ชอ้าจจะเผลอไปกดปุว มโดยไมวตั้งใจ เม่ือมีการสวง
การแจง้เตือนไปท่ีแอปพลิเคชนั Line แลว้จะแจง้เตือนใหโ้รงพยาบาล
และญาติผูป้ว วยรับทราบ เม่ือมีการแจง้เตือน ญาติและโรงพยาบาลจะดู
สถานะอตัราการเตน้อองหวัใจ หากผิดปกติโรงพยาบาลจะรถฉุกเฉิน

รปูท่ี 4 Module GPS NEO-6M Ublox ท่ีใช้หาค่าพกิดั
ต�าแหน่งของผูป่้วย
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ผลกำรวิจัย 
A. กำรท�ำงำนของระบบทัง้หมด
 การท�างานของระบบท้ังหมดโดยเริม่ต้นจากรบัค่าต�าแหน่ง
จาก GPS และอัตราการเต้นของหวัใจจาก และเซ็นเซอร์ Pulse 
heart rate  จากนัน้บอร์ด Arduino จะประมวลผลค่าอตัราการ
เต้นของหวัใจ ถ้าค่าอัตราการเต้นอยูร่ะหว่าง 60-120 ครัง้ต่อ
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ไป AIS Magellan และ ใช้ Dweet.io จาก Magellan เช่ือมต่อ 
Node-red โดยการท�างานของ Node-red จะแบ่งออกเป็น 2 ทาง
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กดปุ่มเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการแจ้งเตอืนท่ีผดิพลาด (Fault Alarm) 
ในกรณท่ีีผูใ้ช้อาจจะเผลอไปกดปุ่มโดยไม่ตัง้ใจ เมือ่มกีารส่งการ
แจ้งเตอืนไปท่ีแอปพลิเคชัน Line แล้วจะแจ้งเตอืนให้โรงพยาบาล
และญาติผู้ป่วยรับทราบ เมื่อมีการแจ้งเตือน ญาติและโรง
พยาบาลจะดูสถานะอัตราการเต้นของหัวใจ หากผิดปกติโรง
พยาบาลจะรถฉุกเฉินไปรบัผูป่้วยทันที แต่หากสถานะอตัราการ
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ผูป่้วยจะแจ้งโรงพยาบาลเพือ่ยกเลิกภารกจิ
 การบันทึกค่าลงฐานข้อมลู โดยค่าท่ีบนัทึกจะม ีรหสัเครือ่ง 
ต�าแหน่งละติจูด ลองจิจูดและสถานะอัตราการเต้นของหัวใจ 
เพือ่น�าค่าไปแสดงท่ีเว็บแอปพลิเคชัน ดังรปูท่ี 8
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ถา้ควาอตัราการเตน้อยูวระหววาง 60-120 คร้ังตวอนาที ใหส้ถานะเทวากบั 0 
คือปกติ หากตวางจากน้ีใหเ้ทวากบั 1 คือผดิปกติหากไมวมีการกดปุว มจะ
ท าการรับควาไปเร่ือยๆ หากผูป้ว วยกดปุว มออความชววยเหลือผวาน
เครืออวาย NB-IoT จะสวงควาไป AIS Magellan และ ใช ้Dweet.io จาก 
Magellan เช่ือมตวอ Node-red โดยการท างานออง Node-red จะแบวง
ออกเป็น 2 ทางไดแ้กว 1) สวงการแจง้เตือนไปท่ีแอปพลิเคชนั Line  และ 
2) บนัทึกควาลงฐานออ้มูล การท่ีตอ้งใชอ้ตัราการเตน้อองหวัใจควบคูว
กบัการกดปุว มเพ่ือป้องกนัไมวใหเ้กิดการแจง้เตือนท่ีผดิพลาด (Fault 
Alarm) ในกรณีท่ีผูใ้ชอ้าจจะเผลอไปกดปุว มโดยไมวตั้งใจ เม่ือมีการสวง
การแจง้เตือนไปท่ีแอปพลิเคชนั Line แลว้จะแจง้เตือนใหโ้รงพยาบาล
และญาติผูป้ว วยรับทราบ เม่ือมีการแจง้เตือน ญาติและโรงพยาบาลจะดู
สถานะอตัราการเตน้อองหวัใจ หากผิดปกติโรงพยาบาลจะรถฉุกเฉิน

รปูท่ี 7 แสดงแผนภาพ Use case ของระบบ

รปูท่ี 6 โครงสร้างการท�างานท้ังหมดของระบบ

ไปรับผูป้ว วยทนัที แตวหากสถานะอตัราการเตน้อองหวัใจปกติ 
(สถานะ=0) ญาติผูป้ว วยตรวจสอบววาผูป้ว วยตอ้งการความชววยเหลือจริง
หรือไมว ถา้ผูป้ว วยตอ้งการความชววยเหลือจริง ญาติจะแจง้โรงพยาบาล
เพื่อใหส้วงพนกังานอบัรถฉุกเฉินไปรับผูป้ว วยทนัที หากผูป้ว วยไมวตอ้ง 
การความชววยเหลือญาติผูป้ว วยจะแจง้โรงพยาบาลเพือ่ยกเลิกภารกิจ 
 การบนัทึกควาลงฐานออ้มูล โดยควาท่ีบนัทึกจะมี รหสัเคร่ือง 
ต าแหนวงละติจูด ลองจิจูดและสถานะอตัราการเตน้อองหวัใจ เพื่อน า
ควาไปแสดงท่ีเวบ็แอปพลิเคชนั ดงัรูปท่ี 8 

 
รูปท่ี 8 แสดงแผนผงัการท างานทั้งหมดอองระบบ 

B. การท างานในส่วนของฮาร์ดแวร์ 
 จากผลการด าเนินงานพบววา การพฒันาระบบบริการการ 
แพทยฉุ์กเฉินโดยใช ้ NB-IoT โดยการสวงออ้มูลจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
สามารถสวงออ้มูลไปท่ี Magellan (aismagellan.io) ไดอ้ยวางถูกตอ้งโดย
ตรวจสอบจากการรับควาอองโมดูล GPS เปรียบเทียบกบัต าแหนวงใน
แผนท่ีจริง โดยการติดตั้งโมดูล GPS ตอ้งอยูวนอกอาคารหรือพ้ืนท่ีโลวง
แจง้เพื่อรับสญัญาณดาวเทียม และก าหนดใหบ้อร์ด Arduino รับควา

ต าแหนวงละติจูด ลองจิจูด ทศนิยม 5 จากการรับควาอองเซ็นเซอร์วดัชีพ
จรหวัใจ แลว้น าควาท่ีไดเ้ปล่ียนเป็นสถานะ 0 คือ หวัใจเตน้ปกติ (60-
120 คร้ังตวอนาที) และ 1 คือหวัใจเตน้ผดิปกติ จากการสวงชุดออ้มูลไป 
Magellan (aismagellan.io) โดยการกดปุว มอองผูป้ว วยซ่ึงชุดออ้มูล
ประกอบไปดว้ย รหสัเคร่ือง, ละติจูด, ลองจิจูด และสถานะอตัราการ
เตน้อองหวัใจ ความยาวและจ านวนอองชุดออ้มูลมีผลตวอระยะเวลาใน
การประมวลผลเพ่ือสวงไปท่ี Magellan (aismagellan.io) เม่ือออ้มลูเอา้
ไปท่ี Magellan (aismagellan.io)  ดงัแสดงในรูปท่ี 9 และ10 

 
รูปท่ี 9 แสดงการสวงออ้มลูต าแหนวงและสถานะการเตน้อองหวัใจอณะท่ีกดปุว มออ
ความชววยเหลือ 

 
รูปท่ี 10 แผนผงัการท างานสววนฮาร์ดแวร์ 

C. การท างานส่วนการแจ้งเตือนผ่าน แอปพลิเคชัน Line 
 การแจง้เตือนทางแอปพลิเคชนั Line จะรับควาพิกดัต าแหนวง

ผูป้ว วยและสถานะอตัราการเตน้อองหวัใจจากอุปกรณ์สววนฮาร์ดแวร์
และสวงตวอไปยงั aismagellan.io โดยใช ้API ออง aismagellan.io ดึง

รปูท่ี 8 แสดงแผนผงัการท�างานท้ังหมดของระบบ
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B. กำรท�ำงำนในส่วนของฮำร์ดแวร์
 จากผลการด�าเนินงานพบว่า การพฒันาระบบบรกิารการ 
แพทย์ฉุกเฉินโดยใช้ NB-IoT โดยการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ สามารถส่งข้อมลูไปท่ี Magellan (aismagellan.io) 
ได้อย่างถูกต้องโดยตรวจสอบจากการรับค่าของโมดูล GPS 
เปรยีบเทียบกบัต�าแหน่งในแผนท่ีจรงิ โดยการตดิตัง้โมดูล GPS 
ต้องอยู่นอกอาคารหรือพื้นท่ีโล่งแจ้งเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม 
และก�าหนดให้บอร์ด Arduino รบัค่าต�าแหน่งละตจิดู ลองจจิดู 
ทศนยิม 5 จากการรบัค่าของเซ็นเซอร์วัดชีพจรหวัใจ แล้วน�า
ค่าท่ีได้เปล่ียนเป็นสถานะ 0 คือ หวัใจเต้นปกต ิ(60-120 ครัง้
ต่อนาที) และ 1 คือหวัใจเต้นผดิปกต ิจากการส่งชุดข้อมลูไป 
Magellan (aismagellan.io) โดยการกดปุ่มของผูป่้วยซึง่ชุดข้อมลู
ประกอบไปด้วย รหสัเครือ่ง, ละตจิดู, ลองจจิดู และสถานะอัตรา
การเต้นของหัวใจ ความยาวและจ�านวนของชุดข้อมูลมีผลต่อ
ระยะเวลาในการประมวลผลเพือ่ส่งไปท่ี Magellan (aismagellan.io) 
เมือ่ข้อมลูเข้าไปท่ี Magellan (aismagellan.io) ดังแสดงในรปู 
ท่ี 9 และ10

ไปรับผูป้ว วยทนัที แตวหากสถานะอตัราการเตน้อองหวัใจปกติ 
(สถานะ=0) ญาติผูป้ว วยตรวจสอบววาผูป้ว วยตอ้งการความชววยเหลือจริง
หรือไมว ถา้ผูป้ว วยตอ้งการความชววยเหลือจริง ญาติจะแจง้โรงพยาบาล
เพื่อใหส้วงพนกังานอบัรถฉุกเฉินไปรับผูป้ว วยทนัที หากผูป้ว วยไมวตอ้ง 
การความชววยเหลือญาติผูป้ว วยจะแจง้โรงพยาบาลเพือ่ยกเลิกภารกิจ 
 การบนัทึกควาลงฐานออ้มูล โดยควาท่ีบนัทึกจะมี รหสัเคร่ือง 
ต าแหนวงละติจูด ลองจิจูดและสถานะอตัราการเตน้อองหวัใจ เพื่อน า
ควาไปแสดงท่ีเวบ็แอปพลิเคชนั ดงัรูปท่ี 8 

 
รูปท่ี 8 แสดงแผนผงัการท างานทั้งหมดอองระบบ 

B. การท างานในส่วนของฮาร์ดแวร์ 
 จากผลการด าเนินงานพบววา การพฒันาระบบบริการการ 
แพทยฉุ์กเฉินโดยใช ้ NB-IoT โดยการสวงออ้มูลจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
สามารถสวงออ้มูลไปท่ี Magellan (aismagellan.io) ไดอ้ยวางถูกตอ้งโดย
ตรวจสอบจากการรับควาอองโมดูล GPS เปรียบเทียบกบัต าแหนวงใน
แผนท่ีจริง โดยการติดตั้งโมดูล GPS ตอ้งอยูวนอกอาคารหรือพ้ืนท่ีโลวง
แจง้เพื่อรับสญัญาณดาวเทียม และก าหนดใหบ้อร์ด Arduino รับควา

ต าแหนวงละติจูด ลองจิจูด ทศนิยม 5 จากการรับควาอองเซ็นเซอร์วดัชีพ
จรหวัใจ แลว้น าควาท่ีไดเ้ปล่ียนเป็นสถานะ 0 คือ หวัใจเตน้ปกติ (60-
120 คร้ังตวอนาที) และ 1 คือหวัใจเตน้ผดิปกติ จากการสวงชุดออ้มูลไป 
Magellan (aismagellan.io) โดยการกดปุว มอองผูป้ว วยซ่ึงชุดออ้มูล
ประกอบไปดว้ย รหสัเคร่ือง, ละติจูด, ลองจิจูด และสถานะอตัราการ
เตน้อองหวัใจ ความยาวและจ านวนอองชุดออ้มูลมีผลตวอระยะเวลาใน
การประมวลผลเพ่ือสวงไปท่ี Magellan (aismagellan.io) เม่ือออ้มลูเอา้
ไปท่ี Magellan (aismagellan.io)  ดงัแสดงในรูปท่ี 9 และ10 

 
รูปท่ี 9 แสดงการสวงออ้มลูต าแหนวงและสถานะการเตน้อองหวัใจอณะท่ีกดปุว มออ
ความชววยเหลือ 

 
รูปท่ี 10 แผนผงัการท างานสววนฮาร์ดแวร์ 

C. การท างานส่วนการแจ้งเตือนผ่าน แอปพลิเคชัน Line 
 การแจง้เตือนทางแอปพลิเคชนั Line จะรับควาพิกดัต าแหนวง

ผูป้ว วยและสถานะอตัราการเตน้อองหวัใจจากอุปกรณ์สววนฮาร์ดแวร์
และสวงตวอไปยงั aismagellan.io โดยใช ้API ออง aismagellan.io ดึง

ไปรับผูป้ว วยทนัที แตวหากสถานะอตัราการเตน้อองหวัใจปกติ 
(สถานะ=0) ญาติผูป้ว วยตรวจสอบววาผูป้ว วยตอ้งการความชววยเหลือจริง
หรือไมว ถา้ผูป้ว วยตอ้งการความชววยเหลือจริง ญาติจะแจง้โรงพยาบาล
เพื่อใหส้วงพนกังานอบัรถฉุกเฉินไปรับผูป้ว วยทนัที หากผูป้ว วยไมวตอ้ง 
การความชววยเหลือญาติผูป้ว วยจะแจง้โรงพยาบาลเพือ่ยกเลิกภารกิจ 
 การบนัทึกควาลงฐานออ้มูล โดยควาท่ีบนัทึกจะมี รหสัเคร่ือง 
ต าแหนวงละติจูด ลองจิจูดและสถานะอตัราการเตน้อองหวัใจ เพื่อน า
ควาไปแสดงท่ีเวบ็แอปพลิเคชนั ดงัรูปท่ี 8 

 
รูปท่ี 8 แสดงแผนผงัการท างานทั้งหมดอองระบบ 

B. การท างานในส่วนของฮาร์ดแวร์ 
 จากผลการด าเนินงานพบววา การพฒันาระบบบริการการ 
แพทยฉุ์กเฉินโดยใช ้ NB-IoT โดยการสวงออ้มูลจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
สามารถสวงออ้มูลไปท่ี Magellan (aismagellan.io) ไดอ้ยวางถูกตอ้งโดย
ตรวจสอบจากการรับควาอองโมดูล GPS เปรียบเทียบกบัต าแหนวงใน
แผนท่ีจริง โดยการติดตั้งโมดูล GPS ตอ้งอยูวนอกอาคารหรือพ้ืนท่ีโลวง
แจง้เพื่อรับสญัญาณดาวเทียม และก าหนดใหบ้อร์ด Arduino รับควา

ต าแหนวงละติจูด ลองจิจูด ทศนิยม 5 จากการรับควาอองเซ็นเซอร์วดัชีพ
จรหวัใจ แลว้น าควาท่ีไดเ้ปล่ียนเป็นสถานะ 0 คือ หวัใจเตน้ปกติ (60-
120 คร้ังตวอนาที) และ 1 คือหวัใจเตน้ผดิปกติ จากการสวงชุดออ้มูลไป 
Magellan (aismagellan.io) โดยการกดปุว มอองผูป้ว วยซ่ึงชุดออ้มูล
ประกอบไปดว้ย รหสัเคร่ือง, ละติจูด, ลองจิจูด และสถานะอตัราการ
เตน้อองหวัใจ ความยาวและจ านวนอองชุดออ้มูลมีผลตวอระยะเวลาใน
การประมวลผลเพ่ือสวงไปท่ี Magellan (aismagellan.io) เม่ือออ้มลูเอา้
ไปท่ี Magellan (aismagellan.io)  ดงัแสดงในรูปท่ี 9 และ10 

 
รูปท่ี 9 แสดงการสวงออ้มลูต าแหนวงและสถานะการเตน้อองหวัใจอณะท่ีกดปุว มออ
ความชววยเหลือ 

 
รูปท่ี 10 แผนผงัการท างานสววนฮาร์ดแวร์ 

C. การท างานส่วนการแจ้งเตือนผ่าน แอปพลิเคชัน Line 
 การแจง้เตือนทางแอปพลิเคชนั Line จะรับควาพิกดัต าแหนวง

ผูป้ว วยและสถานะอตัราการเตน้อองหวัใจจากอุปกรณ์สววนฮาร์ดแวร์
และสวงตวอไปยงั aismagellan.io โดยใช ้API ออง aismagellan.io ดึง

ออ้มูลท่ีสวงมาไปเช่ือมตวอกบั Node.js ในรูปแบบ Node-red ใชฟั้งกช์นั
ออง Node-red เช่ือมตวอกบัแอปพลิเคชนั Line ท่ีก าหนดผูรั้บการแจง้
เตือนไวแ้ลว้ และสวงพิกดัต าแหนวงอองผูป้ว วย สถานะอตัราการเตน้ออง
หวัใจ (0 หรือ 1) ไปท่ีแอปพลิเคชนั Line อองญาติผูป้ว วยและ
โรงพยาบาล เม่ือมีการแจง้เตือนญาติและโรงพยาบาลจะดูสถานะ
อตัราการเตน้อองหวัใจ หากผดิปกติโรงพยาบาลจะสวงพนกังานอบัรถ
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รปูท่ี 9 แสดงการส่งข้อมลูต�าแหน่งและสถานะการเต้นของ
หวัใจขณะท่ีกดปุ่มขอความช่วยเหลือ

รปูท่ี 11 แผนผงัการท�างานส่วนการแจ้งเตอืนไปยงัแอปพลิเคชัน Line

รปูท่ี 10 แผนผงัการท�างานส่วนฮาร์ดแวร์
รปูท่ี 12. แสดงการแจ้งเตอืนผ่านแอปพลิเคชัน Line

C. กำรท�ำงำนส่วนกำรแจ้งเตอืนผ่ำน แอปพลิเคชัน Line
 การแจ้งเตอืนทางแอปพลิเคชัน Line จะรบัค่าพกิดัต�าแหน่ง
ผูป่้วยและสถานะอตัราการเต้นของหวัใจจากอุปกรณ์ส่วนฮาร์ดแวร์
และส่งต่อไปยงั aismagellan.io โดยใช้ API ของ aismagellan.io 
ดึงข้อมลูท่ีส่งมาไปเช่ือมต่อกบั Node.js ในรปูแบบ Node-red ใช้
ฟังก์ชันของ Node-red เช่ือมต่อกบัแอปพลิเคชัน Line ท่ีก�าหนด
ผูร้บัการแจ้งเตอืนไว้แล้ว และส่งพกิดัต�าแหน่งของผูป่้วย สถานะ
อัตราการเต้นของหวัใจ (0 หรอื 1) ไปท่ีแอปพลิเคชัน Line 
ของญาตผิูป่้วยและโรงพยาบาล เมือ่มกีารแจ้งเตอืนญาตแิละ 
โรงพยาบาลจะดูสถานะอัตราการเต้นของหัวใจ หากผิดปกติ 
โรงพยาบาลจะส่งพนกังานขบัรถฉกุเฉินไปรบัผูป่้วยทันที แต่หาก
สถานะอัตราการเต้นของหัวใจปกติ ญาติผู้ป่วยตรวจสอบว่า 
ผูป่้วยต้องการความช่วยเหลือหรอืไม่ ถ้าผูป่้วยต้องการความช่ 
วยเหลือญาติจะแจ้งโรงพยาบาลและส่งพนักงานขับรถฉุกเฉิน 
ไปรบัผูป่้วยทันที หากผูป่้วยไม่ต้องการความช่วยเหลือญาตผิูป่้วย
จะแจ้งโรงพยาบาล ดังรปูท่ี 11,12
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รูปท่ี 15 แสดงหนา้จอโรงพยาบาลแสดงออ้มูลท่ีถูกสวงมาจากอุปกรณ์อองผูป้ว วย 

 
รูปท่ี 16. แสดงต าแหนวงอองผูป้ว วยท่ีปรากฏในสววนอองพนกังานอบัรถฉุกเฉิน 

จากผลการด าเนินงานพบววาระบบสามารถใหบ้ริการไดด้งัน้ี 
1. ผูป้ว วยสามารถแกไ้อออ้มูลสววนตวัได ้ รวมถึงแกไ้อหมายเลอ

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได ้
2. ญาติผูป้ว วยสามารถแกไ้อออ้มูลสววนตวัและดูออ้มูลเบ้ืองตน้

อองผูป้ว วยได ้ 
3. โรงพยาบาลสามารถแกไ้อออ้มูลรายละเอียดและเอา้ถึงออ้มูล

พิกดัต าแหนวงอองผูป้ว วย ออ้มูลอตัราการเตน้อองหวัใจท่ีผูป้ว วย ออ้มูล
ญาติผูป้ว วย และก าหนดหมายเลอรถฉุกเฉินใหก้บัคนอบัรถได ้ 

4. พนกังานอบัรถฉุกเฉินสามารถดูและแกไ้ออ้อ้มูลสววนตวั 
เอา้ถึงออ้มูลพิกดัต าแหนวงอองผูป้ว วยและแสดงในแผนท่ี Google map 
และควาสถานะอตัราการเตน้อองหวัใจอองผูป้ว วย  

5. ผูดู้แลระบบสามารถก าหนดสิทธิอองผูใ้ชแ้ละหมายเลอ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อองผูป้ว วย  

 
V. สรุปผลกำรวจิยั 

 จากผลการด าเนินงานพบววาระบบท่ีพฒันาอ้ึนสามารถ
คน้หาต าแหนวงผูป้ว วย และการแจง้เตือนไปท่ีแอปพลิเคชนั Line 
สามารถสวงการแจง้เตือนไปท่ีผูรั้บตามท่ีก าหนดได ้ เม่ือมีการกดปุว ม

อองผูป้ว วยออ้มลูจะถูกสวงมาท่ีระบบท่ีพฒันาอ้ึน ก็จะท าการแจง้เตือน
ไปท่ีแอปพลิเคชนั Line ทนัทีโดยออ้ความท่ีสวงไป และสามารถสวง
ออ้มูลเพ่ือออความชววยเหลือไปท่ีโรงพยาบาลเพ่ือใหค้วามชววยเหลือ
ได ้ อยวางไรก็ดีระบบท่ีพฒันาอ้ึนเป็นเพียงตน้แบบท่ีจะน าไปพฒันา
ตวอไปโดยมีออ้จ ากดัดงัน้ี 

1. ผูป้ว วย 1 คน ใชอุ้ปกรณ์ในการสวงออ้มูลไดแ้คว 1 เคร่ืองเน่ืองจาก
อุปกรณ์ตอ้งใชเ้ซ็นเซอร์คอยรับควาอตัราการเตน้อองหวัใจจึงยงัไมว
สามารถใชไ้ดห้ลายเคร่ือง 

 . อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตอ้งอยูวนอกอาคารหรือพ้ืนท่ีโลวงแจง้เพ่ือให้
ไดพิ้กดัต าแหนวงท่ีถูกตอ้ง 

3. เซ็นเซอร์วดัอตัราการเตน้อองหวัใจยงัมีผูผ้ลิตไมวมากและยงั
ไมวไดเ้ป็นแบบท่ีใชท้างการแพทย ์ ท าใหค้วาท่ีวดัไดไ้มวแมวนย  า รวมทั้ง
ออ้จ ากดัในการการติดตั้งเซ็นเซอร์บนตวัผูป้ว วย 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจิยัในอนำคต 

1. ควรพฒันาระบบใหส้ามารถเช่ือมตวอกบันาฬิกาอจัฉริยะ (Smart 
watch) ท่ีสามารถจะวดัสญัญาณชีพตวางๆได ้

2. ควรพฒันาอุปกรณ์ใหมี้ความเลก็ลงและสามารถติดตั้งบนตวัผู ้
ปว วยได ้ 

3.ควรพฒันาใหใ้ช ้ A-GPS (Assisted GPS) ในกรณีท่ีผูป้ว วยอยูว
ภายในอาคารเพ่ือแกปั้ญหาสญัญาณ GPS  

4. ควรพฒันาใหส้ามารถเช่ือมตวอกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้
เอกสำรอ้ำงองิ 

[1] AIS Magellan, 2562, “AIS Magellan”, [ออนไลน์], เอา้ถึงได:้ https://
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รูปท่ี 15 แสดงหนา้จอโรงพยาบาลแสดงออ้มูลท่ีถูกสวงมาจากอุปกรณ์อองผูป้ว วย 

 
รูปท่ี 16. แสดงต าแหนวงอองผูป้ว วยท่ีปรากฏในสววนอองพนกังานอบัรถฉุกเฉิน 

จากผลการด าเนินงานพบววาระบบสามารถใหบ้ริการไดด้งัน้ี 
1. ผูป้ว วยสามารถแกไ้อออ้มูลสววนตวัได ้ รวมถึงแกไ้อหมายเลอ

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได ้
2. ญาติผูป้ว วยสามารถแกไ้อออ้มูลสววนตวัและดูออ้มูลเบ้ืองตน้

อองผูป้ว วยได ้ 
3. โรงพยาบาลสามารถแกไ้อออ้มูลรายละเอียดและเอา้ถึงออ้มูล

พิกดัต าแหนวงอองผูป้ว วย ออ้มูลอตัราการเตน้อองหวัใจท่ีผูป้ว วย ออ้มูล
ญาติผูป้ว วย และก าหนดหมายเลอรถฉุกเฉินใหก้บัคนอบัรถได ้ 

4. พนกังานอบัรถฉุกเฉินสามารถดูและแกไ้ออ้อ้มูลสววนตวั 
เอา้ถึงออ้มูลพิกดัต าแหนวงอองผูป้ว วยและแสดงในแผนท่ี Google map 
และควาสถานะอตัราการเตน้อองหวัใจอองผูป้ว วย  

5. ผูดู้แลระบบสามารถก าหนดสิทธิอองผูใ้ชแ้ละหมายเลอ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อองผูป้ว วย  

 
V. สรุปผลกำรวจิยั 

 จากผลการด าเนินงานพบววาระบบท่ีพฒันาอ้ึนสามารถ
คน้หาต าแหนวงผูป้ว วย และการแจง้เตือนไปท่ีแอปพลิเคชนั Line 
สามารถสวงการแจง้เตือนไปท่ีผูรั้บตามท่ีก าหนดได ้ เม่ือมีการกดปุว ม

อองผูป้ว วยออ้มลูจะถูกสวงมาท่ีระบบท่ีพฒันาอ้ึน ก็จะท าการแจง้เตือน
ไปท่ีแอปพลิเคชนั Line ทนัทีโดยออ้ความท่ีสวงไป และสามารถสวง
ออ้มูลเพ่ือออความชววยเหลือไปท่ีโรงพยาบาลเพ่ือใหค้วามชววยเหลือ
ได ้ อยวางไรก็ดีระบบท่ีพฒันาอ้ึนเป็นเพียงตน้แบบท่ีจะน าไปพฒันา
ตวอไปโดยมีออ้จ ากดัดงัน้ี 

1. ผูป้ว วย 1 คน ใชอุ้ปกรณ์ในการสวงออ้มูลไดแ้คว 1 เคร่ืองเน่ืองจาก
อุปกรณ์ตอ้งใชเ้ซ็นเซอร์คอยรับควาอตัราการเตน้อองหวัใจจึงยงัไมว
สามารถใชไ้ดห้ลายเคร่ือง 

 . อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตอ้งอยูวนอกอาคารหรือพ้ืนท่ีโลวงแจง้เพ่ือให้
ไดพิ้กดัต าแหนวงท่ีถูกตอ้ง 

3. เซ็นเซอร์วดัอตัราการเตน้อองหวัใจยงัมีผูผ้ลิตไมวมากและยงั
ไมวไดเ้ป็นแบบท่ีใชท้างการแพทย ์ ท าใหค้วาท่ีวดัไดไ้มวแมวนย  า รวมทั้ง
ออ้จ ากดัในการการติดตั้งเซ็นเซอร์บนตวัผูป้ว วย 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจิยัในอนำคต 

1. ควรพฒันาระบบใหส้ามารถเช่ือมตวอกบันาฬิกาอจัฉริยะ (Smart 
watch) ท่ีสามารถจะวดัสญัญาณชีพตวางๆได ้

2. ควรพฒันาอุปกรณ์ใหมี้ความเลก็ลงและสามารถติดตั้งบนตวัผู ้
ปว วยได ้ 

3.ควรพฒันาใหใ้ช ้ A-GPS (Assisted GPS) ในกรณีท่ีผูป้ว วยอยูว
ภายในอาคารเพ่ือแกปั้ญหาสญัญาณ GPS  

4. ควรพฒันาใหส้ามารถเช่ือมตวอกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้
เอกสำรอ้ำงองิ 

[1] AIS Magellan, 2562, “AIS Magellan”, [ออนไลน์], เอา้ถึงได:้ https://
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D. การท�างานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน
 การท�างานในส่วนเว็บแอปพลิเคชัน จะน�าค่าท่ีได้จาก Node-red 
และผู้ดูแลระบบท�าการสร้าง Username และ Password 
รวมถงึประเภทของผูใ้ช้บันทึกลงในฐานข้อมลู (รปูท่ี 14) ผูใ้ช้
จะเข้าระบบในส่วนเว็บแอปพลิเคชัน ด้วย Username และ 
Password ท่ีผูดู้แลระบบก�าหนดให้ ระบบจะท�าการจ�าแนกการ
ใช้งานผูใ้ช้ไว้ 5 แบบได้แก่ ผูป่้วย ญาตผิูป่้วย โรงพยาบาล 
พนกังานขบัรถฉุกเฉิน และผูดู้แลระบบ ดังแสดงในรปูท่ี 13,15 
ซึง่ในส่วนของพนกังานขบัรถฉุกเฉินจะใช้ APIs Google Maps 
มาใช้ในการแสดงแผนท่ี ดังรปูท่ี 16

รปูท่ี 13. แผนผงัการท�างานส่วน เว็บแอปพลิเคชัน

รปูท่ี 14 แสดง Entity Relationship Diagram ของระบบนี้ 

รปูท่ี 15 แสดงหน้าจอโรงพยาบาลแสดงข้อมลูท่ีถกูส่งมาจาก
อุปกรณ์ของผูป่้วย

รปูท่ี 16. แสดงต�าแหน่งของผูป่้วยท่ีปรากฏในส่วนของ
พนกังานขบัรถฉุกเฉิน

 
จากผลการด�าเนนิงานพบว่าระบบสามารถให้บรกิารได้ดังนี้
 1. ผู ้ป่วยสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ รวมถึงแก้ไข
หมายเลขอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได้
 2. ญาติผู ้ป่วยสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและดูข้อมูล 
เบ้ืองต้นของผูป่้วยได้ 
 3. โรงพยาบาลสามารถแก้ไขข้อมลูรายละเอียดและเข้าถงึ
ข้อมูลพิกัดต�าแหน่งของผู้ป่วย ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ 
ท่ีผู้ป่วย ข้อมูลญาติผู้ป่วย และก�าหนดหมายเลขรถฉุกเฉิน 
ให้กบัคนขบัรถได้ 
 4. พนกังานขบัรถฉกุเฉินสามารถดูและแก้ไข้ข้อมลูส่วนตวั 
เข้าถงึข้อมลูพกิดัต�าแหน่งของผูป่้วยและแสดงในแผนท่ี Google 
map และค่าสถานะอตัราการเต้นของหวัใจของผูป่้วย 
 5. ผูดู้แลระบบสามารถก�าหนดสิทธขิองผูใ้ช้และหมายเลข
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผูป่้วย 

Suchanuch Koonpak et al., Emergency medical services

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 76-82, 2021



สรุปผลกำรวิจัย
 จากผลการด�าเนนิงานพบว่าระบบท่ีพฒันาขึน้สามารถค้นหา
ต�าแหน่งผู้ป่วย และการแจ้งเตือนไปท่ีแอปพลิเคชัน Line 
สามารถส่งการแจ้งเตือนไปที่ผู้รับตามที่ก�าหนดได้ เมื่อมีการ 
กดปุ่มของผูป่้วยข้อมลูจะถูกส่งมาท่ีระบบท่ีพัฒนาขึน้ กจ็ะท�าการ
แจ้งเตอืนไปท่ีแอปพลิเคชัน Line ทันทีโดยข้อความท่ีส่งไป และ
สามารถส่งข้อมลูเพือ่ขอความช่วยเหลือไปท่ีโรงพยาบาลเพือ่ให้
ความช่วยเหลือได้ อย่างไรกดี็ระบบท่ีพัฒนาขึน้เป็นเพยีงต้นแบบ
ท่ีจะน�าไปพัฒนาต่อไปโดยมข้ีอจ�ากดัดังนี้
 1. ผูป่้วย 1 คน ใช้อุปกรณ์ในการส่งข้อมลูได้แค่ 1 เครือ่ง
เนื่องจากอุปกรณ์ต้องใช้เซ็นเซอร์คอยรับค่าอัตราการเต้น 
ของหวัใจจงึยงัไม่สามารถใช้ได้หลายเครือ่ง
 2. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต้องอยู่นอกอาคารหรือพื้นที่โล่งแจ้ง 
เพ่ือให้ได้พกิดัต�าแหน่งท่ีถกูต้อง
 3. เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหวัใจยงัมผีูผ้ลิตไม่มากและ
ยงัไม่ได้เป็นแบบท่ีใช้ทางการแพทย์ ท�าให้ค่าท่ีวัดได้ไม่แม่นย�า 
รวมท้ังข้อจ�ากดัในการการตดิตัง้เซ็นเซอร์บนตวัผูป่้วย

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจยัในอนาคต
 1. ควรพฒันาระบบให้สามารถเช่ือมต่อกบันาฬิกาอัจฉรยิะ 
(Smart watch) ท่ีสามารถจะวัดสัญญาณชีพต่างๆได้
 2. ควรพฒันาอุปกรณ์ให้มคีวามเล็กลงและสามารถตดิตัง้
บนตวัผู ้ป่วยได้ 
 3.ควรพฒันาให้ใช้ A-GPS (Assisted GPS) ในกรณท่ีีผูป่้วย
อยูภ่ายในอาคารเพือ่แก้ปัญหาสัญญาณ GPS 
 4. ควรพฒันาให้สามารถเช่ือมต่อกบัโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้

เอกสำรอำ้งอิง
[1] AIS Magellan, 2562, “AIS Magellan”, [ออนไลน์], 
 เข้าถงึได้: https://เวบ.aismagellan.io/userguide-platform
[2] Arduino IDE, 2559, “Arduino IDE”, [ออนไลน์], เข้าถงึ 
 ได้: http://เวบ.dekcomcr.com/blog/?p=104 GOOGLE  
 MAP API คืออะไร, 2562, “GOOGLE MAP API  
 คืออะไร”, [ออนไลน์], เข้าถงึได้: https://swiftlet.co.th/ 
 google-api-คอือะไ/
[3] GPS Module, 2561, “GPS Module”, [ออนไลน์], 
 เข้าถงึได้: https://เวบ.cartrack.co.th/gps-module
[4] Module GPS NEO-6M Ublox, 2560, “Module GPS  
 NEO-6M Ublox”, [ออนไลน์], เข้าถงึได้: https://เวบ.iox 
 hop.com/article/54/การใช้งานโมดูล-gps-ublox-neo-6m
[5] NB-IoT, 2561, “NB-IoT”, [ออนไลน์], เข้าถงึได้: https:// 
 เวบ.techmoblog.com/nb-iot/
[6] Pulse Sensor Amped, 2562, “Pulse Sensor Amped”,  
 [ออนไลน์], เข้าถงึได้: http://เวบ.arduino.codemobiles.com/ 
 product/126/โมดลู-วัดชีพจร-pulse-sensor-amped-ส�าหรบั-ard
[7] Wiraphon Manatarinat, Suvit Poomrittigu, and Panjai  
 Tantatsanawong, “e-Health Internet of Things Platform  
 on Low Power Wide Area Network: A Case Study  
 of Siriraj Hospital, Mahidol University”, The 
 International Technical Conference on Circuits/Systems,  
 Computers and Communications (ITC-CSCC-2018) 
 July 4-7, 2018, Bangkok, Thailand.
[8] ศตวรรษ ศานต์ศิรประภา, 2557, GPS Tracking, ปรญิญา 
 นพินธ์วิศวกรรมศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์, หน้า 31-45.
[9] อานนท์ วิวรรธนาภริกัษ์, จริะพงศ์ ศรอีาฒยานนท์ และ  
 ประวิทย์พงษ์ อิม่ประสงค์, 2550, เครือ่งมอืหาต�าแหน่ง 
 วัตถโุดยระบบ GPS ผ่านเครอืข่าย GSM, ปรญิญานพินธ์ 
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑติ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส�านกั 
 วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
 หน้า 34-37.

Suchanuch Koonpak et al., Emergency medical services

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 76-82, 2021



Abstract
The purposes of this research were forecasting blood 
products and develop a multi-dimensional report to support 
blood inventory management using business intelligence 
and Microsoft SQL Server to manage data warehouse 
and data analytic in Tableau Desktop program. Forecasting 
the demand of red blood cells( A, B, O and AB ) blood 
products by the exponential smoothing method technique 
and evaluation of accuracy and error with Mean absolute 
percentage error (MAPE) and Mean absolute scaled 
error (MASE). The results of the management satisfaction 

assessment were at a good level, which could be used 
to support decision making in the management of blood 
inventory management effectively.

Keywords: forecasting; blood inventory; exponential 
smoothing 
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
ผลิตภัณฑ์โลหิต และพัฒนารูปแบบการรายงานหลายมิติ 
เพือ่สนบัสนนุการตดัสินใจบรหิารจดัการคลังโลหติ โดยใช้ระบบ
ธรุกจิอจัฉรยิะ (Business Intelligence) และใช้ Microsoft SQL 
Server ในการจัดการคลังข้อมูล น�าเข้าข้อมูลผ่านโปรแกรม 
Tableau Desktop ท�าการพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
ผลิตภณัฑ์โลหติประเภทเมด็เลือดแดง( Red Blood Cells) หมูเ่ลือด 
A,B,O และAB โดยเทคนคิการพยากรณ์แบบวิธีปรบัเรยีบเอ็กซ์
โพเนนเชียล (Exponential Smoothing) ประเมนิความแม่นย�า
ของการพยากรณ์และคุณภาพการพยากรณ์ จากค่าความคลาด

เคล่ือนการพยากรณ์ Mean absolute percentage error 
(MAPE) และ ค่า Mean absolute scaled error (MASE) 
ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รหิารต่อระบบอยูใ่นระดับดี 
สามารถน�าไปใช้สนบัสนนุการตดัสินใจในการบรหิารจดัการคลัง
โลหติได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

ค�ำส�ำคัญ : การพยากรณ์, คลังโลหติ, วิธปีรบัเรยีบเอ็กซ์โพเนนเซยีล

วันท่ีรบัต้นฉบับ 10 สิงหำคม 2564, วันท่ีแก้ไข: 25 ตลุำคม 
2564, วันท่ีตอบรบั: 1 ธนัวำคม 2564 

บทน�ำ
 โลหิตมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วย
ในหลายๆ โรค ท่ีไม่อาจทดแทนด้วยยาหรอืสารใดๆ ต้องจดัหา
จากผู้บริจาคโลหิตเท่านั้น ในปัจจุบันนี้มีความต้องการโลหิต
เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 [1] 

มีการจัดหาโลหิตรวมท้ังประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 2.27, 
2.43 ,2.48 และ 2.63 ล้านยูนิตต่อปีตามล�าดับ ส�าหรับ 
โรงพยาบาลราชบุรีซึ่งเป็นกรณีศึกษาเป็นโรงพยาบาลศูนย์
ระดับตติยภูมิขั้นสูง เป็นศูนย์เช่ียวชาญด้านหัวใจ อุบัติเหตุ 
มะเรง็ ทารกแรกเกดิ และการเปล่ียนถ่ายอวัยวะ ท�าให้มคีวาม
ต้องการใช้โลหิตเป็นจ�านวนมาก ธนาคารโลหิตเป็นหน่วยงาน
ในโรงพยาบาล ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดหาและจัดเตรียมโลหิตให้
กับผู้ป่วยตามความต้องการของแพทย์ ซึ่งโลหิตที่ใช้กับผู้ป่วย
มีหลายชนิด แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
โลหิตประเภท เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cells, RBC), 

พสาสมา (Plasma) และเกล็ดเลือด (Platelet) โดยผลิตภณัฑ์
โลหิตประเภทเม็ดเลือดแดงจะมีความส�าคัญและใช้มากท่ีสุด 
ในปี พ.ศ. 2560-2562 มีจัดเตรียมให้กับผู้ป่วยเป็นจ�านวน 
35,823 36,872 และ 39,668 ยนูติ คิดเป็น 64.6% 66.7% 
และ 66.3% ตามล�าดับของผลิตภัณฑ์โลหิตทั้งหมด การเตรี
ยมให้กบัผูป่้วยโดยปกตจิะให้ตรงตามหมูเ่ลือด A,B,O และ AB 
และมกีารตรวจวิเคราะห์เพือ่ทดสอบความเข้ากนัได้ก่อนจ่ายให้
กับผู้ป่วย  ซึ่ง Red Blood Cells มีอายุการใช้งาน 35-42 วัน 
จงึต้องมกีารส�ารองโลหติในคลังโลหติอย่างเพยีงพอ และเหมาะสม 
ทุกหมู่เลือด ให้พร้อมใช้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ให้เกิดการ
ขาดแคลนซ่ึงส่งผลให้การรักษาล่าช้า ส่งผลกระทบกับชีวิต 
ผู้ป่วย และไม่ให้เกิดความสูญเสียจากการหมดอายุ ซึ่งโลหิต
จดัหาได้ยากและมค่ีาใช้จ่ายในการจดัเตรยีมสูง  การพยากรณ์
ปริมาณความต้องการโลหิตล่วงหน้าจึงมีความจ�าเป็น และส�าคัญ
อย่างยิ่งเพื่อใช้ในการวางแผนในการจัดหาและจัดเตรียมโลหิต
ให้กบัผูป่้วย การใช้ข้อมลูสารสนเทศ เพือ่แสดงถงึสถานการณ์
ความพอเพยีงของโลหติ และการพยากรณ์ ซ่ึงเป็นการใช้ข้อมลู
ทั้งในอดีต ปัจจุบันและการพยากรณ์ในอนาคต สามารถน�าใช้
ในการสนบัสนนุการตดัสินใจในการวางแผน เพือ่บรหิารจดัการ
คลังโลหิตให้มีประสิทธิภาพได้ 
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งานวิจยันีจ้งึมวัีตถปุระสงค์เพือ่พยากรณ์ปรมิาณความต้องการ
ผลิตภัณฑ์โลหิตประเภทเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cells, 
RBC) หมู่เลือด A ,B,O และ AB ของโรงพยาบาลราชบุรี 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการคลังโลหิต   
โดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และใช้
โปรแกรม Tableau Desktop 2019.4 พยากรณ์และสร้างรูป
แบบการรายงาน แบบ Data Visualization แสดงผลในรูป 
Dashboard ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้ตลอดเวลา เพือ่ประเมนิสถานการณ์ความพอเพยีงของโลหติ  
โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม 58 ค่า จากจ�านวนข้อมูล 178,191 
เรคคอร์ค

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
A. ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) เป็นเครื่อง
มือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผล และ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถน�าข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ มาท�ากระบวนการ อีทีแอล (ETL) [2] ซึ่ง
ประกอบด้วย การคัดแยก (Extract) เปลี่ยนแปลง (Transform) 
และบรรจุ (Load) เพื่อท�าการคัดแยกข้อมูลที่สนใจ ปรับรูปแบบ
ข้อมูลให้สอดคล้องกัน แล้วน�าเข้าสู่คลังข้อมูล ซึ่งสามารถใช้ 
Microsoft SQL Server ใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการอีที
แอลสร้างระบบคลังข้อมลู น�าข้อมลูมาประมวลผลเชิงวิเคราะห์
แบบออนไลน์หรือโอแลบ (Online Analytical Processing, 
OLAP) ซึง่สามารถวิเคราะห์ข้อมลูแบบหลายมติ ิรวมถงึการน�า
ข้อมูลมาพยากรณ์ ส�าหรับการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบ Data 
Visualization บนแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อใช้ในการ
สนบัสนนุการตดัสินใจ ได้มกีารน�ามาใช้ในงานวิจยัอย่างแพร่หลาย 
ซึ่งสามารถสร้าง รูปแบบการรายงานหลายมิติ ที่สามารถปรับ
เปล่ียนมุมมองการวิเคราะห์ ท�าให้สามารถดูง่าย สะดวก 
รวดเรว็ สามารถใช้สนบัสนนุการตดัสินใจของผูบ้รหิารได้ [3-5]

B. กำรพยำกรณ์
 การพยากรณ์เชงิปรมิาณในรปูแบบของอนกุรมเวลา (Time  
Series Methods) โดยใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อพยากรณ์อนาคต 
ตามลักษณะของข้อมูลท่ีเป็นแบบคงท่ี มีความผันผวนไม่
แน่นอน มีแนวโน้ม ฤดูกาล หรือเป็นวัฏจักร [6] มีการน�ามา
ใช้ในการพยากรณ์ปรมิาณความต้องการโลหติ จากการทบทวน
งานวิจยัต่างๆพบว่ามกีารพยากรณ์ปรมิาณความต้องการโลหติ
ในรปูแบบอนกุรมเวลาโดยเฉพาะ การปรบัเรยีบเอ็กซ์โพเนนเชียล 
น�ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีหลายวิธี พบว่าแต่ละวิธี 
มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โลหิตแต่ละชนิด แตกต่างกัน 
โดยการพยากรณ์ผลิตภัณฑ์โลหิตประเภทเม็ดเลือดแดงด้วย 
วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย (Simple expo-

nential smoothing) มีความเหมาะสม [7] และยังพบว่าแต่ละ
พืน้ท่ีมคีวามเหมาะสมกบัวิธกีารพยากรณ์ท่ีแตกต่างกนัเช่นวิธี  
Holt-Winter’s Exponential Smoothing กับวิธี Box-Jenkin’s 
models with independent variables (ARIMAX) [8] 

นอกจากนี้ ได้มีการเปรียบเทียบ กับวิธีการพยากรณ์โดยใช้
หลักการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Algorithms) 
พบว่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์โลหิตประเภทเม็ด
เลือดแดงด้วยวิธี Seasonal ARIMA Model,Seasonal 
Exponential Smoothing Method และ Multiplicative Holt 
Winters มีความเหมาะสมที่จะน�ามาใช้ในการพยากรณ์[9]  

C. เครื่องมือที่ใช้ในกำรท�ำวิจัย
 Tableau เป็นซอฟต์แวร์ด้านระบบธุระกิจอัจริยะอันดับต้นๆ 
ท่ีสามารถน�ามาใช้ในการพยากรณ์ ด้วยเทคนิคการพยากรณ์
การปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเซียล ซึ่งมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของอนุกรมเวลา [10] เช่น อนุกรมเวลาท่ีไม่มีส่วน
ประกอบของแนวโน้ม (Trend) หรอืฤดูกาล (Season) อนกุรม
เวลาท่ีมเีฉพาะส่วนประกอบของแนวโน้ม หรอืฤดูกาลอย่างเดียว 
หรืออนุกรมเวลาท่ีมีท้ังส่วนประกอบของแนวโน้วหรือฤดูกาล 
โดยรปูแบบการพยากรณ์อาจจะอยูใ่นรปูแบบการบวก (Additive) 
หรือการคูณ (Multiplicative) ซึ่งแบบบวกอัตราส่วนความ
ผนัแปรของฤดูกาลต่อค่าแนวโน้มไม่เพิม่ขึน้หรอืลดลงตามเวลา
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่วนแบบคูณ อัตราส่วนความผันแปรของ
ฤดูกาลต่อค่าแนวโน้ม เพิม่ขึน้ตามหรอืลดลงตามเวลาท่ีเปล่ียนไป 
โดยโปรแกรมสามารถเลือกรูปแบบการพยากรณ์ได้แบบ
อัตโนมัติ หรือสามารถปรับรูปแบบได้ตามที่ต้องการ ได้ถึง 8 
รูปแบบ [11] โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเลือกวิธีการพยากรณ์หรือใช้
สูตรในการค�านวณเอง วิธีการพยากรณ์ท่ีนิยมน�ามาใช้ และ
โปรแกรมใช้ในพยากรณ์ ตวัอย่างเช่น 1.วิธกีารปรบัเรยีบเอก็ซ์
โพเนนเซียลอย่างง่าย (Simple exponential smoothing) 
ใช้กับข้อมูลท่ีมีค่าเฉล่ียหรือระดับเปล่ียนแปลงตามเวลาอย่าง
ช้าๆ ไม่มแีนวโน้มและฤดูกาล 2.วิธีปรบัเรยีบเอก็ซ์โพเนนเชียล 
แบบโฮลท์ (Holt’s linear method) ส�าหรับข้อมูลที่มีแนวโน้ม 
แต่ไม่มฤีดูกาล 3. วิธีการปรบัเรยีบเอ็กซ์โพเนนเชียลท่ีมฤีดูกาล
อย่างง่าย (Simple Seasonal Exponential Smoothing Method) 
4. วิธีโฮลท์และวินเทอร์แบบบวก (Additive Holt-Winters’ 
method) ส�าหรับข้อมูลท่ีมีการลักษณะเป็นแนวโน้มเชิงเส้น
และฤดูกาล โดยการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลมีลักษณะคงท่ี 
5. วิธโีฮลท์และวินเทอร์แบบคูณ (Multiplicative Holt-Winters’ 
method) ส�าหรับข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นแนวโน้มเชิงเส้นและ
ฤดูกาล โดยการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลมลัีกษณะเพิม่ขึน้ตาม
เวลาท่ีเปล่ียนไป การประเมินความแม่นย�าของการพยากรณ์ 
ด้วยค่าความคลาดเคล่ือนการพยากรณ์ ได้หลายค่า เช่น 
ค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean absolute 
percentage error : MAPE) ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์
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เฉลี่ย (Mean absolute error :MAE) ค่าเกณฑ์รากที่สองของ
ความคลาดเคล่ือนก�าลังสองเฉล่ีย (Root mean squared 
error : RMSE) ค่าคลาดเคล่ือนแบบมาตราส่วนสมบูรณ์เฉล่ีย 
(Mean absolute scaled error : MASE) ในงานวิจัยครั้งนี้
จะใช่ค่า MAPE  และ  MASE เนื่องจาก ค่า MAPE เป็น 
ค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์เทียบกบัค่าจรงิท่ีแสดง 
ในรูปร้อยละ ท�าให้เข้าใจได้ง่าย โดยมีสูตรดังนี้

พยากรณ์ของเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2562 โดยใช้ 
Tableau Desktop 2019.4 ด้วยเทคนิคการปรับเรียบเอ็กซ์
โพเนนเซียล ตามลักษณะของข้อมูล แบบมีหรือไม่มีแนวโน้ม 
(Trend) และ หรือ ฤดูกาล (Season) ในรูปแบบของการบวก 
(Additive) และการคูณ (Multiplicative) ท่ีให้ค่า MAPE และ 
MASE ต�่าสุด และให้คุณภาพการพยากรณ์อยู ่ในเกณฑ์ 
ท่ียอมรับได้ และน�าค่าการพยากรณ์ท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับ 
ค่าจริง จากข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 
2562 จ�านวน 12 ค่า เพื่อวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ์
โดยประเมินจากค่า MAPE จากนั้นจึงการพยากรณ์ปริมาณ
ความต้องการ  Red Blood Cells  หมู่เลือด A,B,O และ AB  
ของ ปี 2563 โดยใช้ข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม  2558  ถึง 
ธันวาคม 2562 จ�านวน 58 ค่า จากจ�านวนข้อมูล 178,191 
เรคคอร์ค

D. ออกแบบการรายงาน
 สร้างรูปแบบรายงาน Data Visualization แบบมุมมอง
หลายมิติ บนแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อแสดงผลการ
พยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิตและการ
รายงานสถานการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิต

E. การทดสอบและประเมินระบบ
 โดยการทดสอบความพงึพอ ใจกบัผูบ้รหิารจ�านวน 20 ท่าน 
โดยก�าหนดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) [12] ใช้โปรแกรม 
Excel ในการค�านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต (    ) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย 
A. ผลการพยากรณ์
 ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิต
ประเภท Red Blood Cells(RBC) ด้วยโปรแกรม Tableau 
โดยใช้ข้อมูลชุดแรกตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึง เดือน 
ธันวาคม 2561 น�าไปพยากรณ์ปริมาณความต้องการ RBC  
เดอืนมกราคม - ธันวาคม 2562 โดยโปรแกรมให้รูปแบบของ
การพยากรณ์ท่ีให้ค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ต�า่สุด
คือ รูปแบบของข้อมูลอนุกรม แบบมีแนวโน้ม (Trend) และ 
ฤดูกาล (Season) รูปแบบการบวก (Additive) ให้ค่า
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ MAPE 2.70% และ 
MASE 0.43 คุณภาพการพยากรณ์อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ 
เมื่อน�าค่าการพยากรณ์ท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับค่าจริง เพื่อวัด
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ โดยประเมินจากค่า MAPE ให้ผล
ดังตารางที่ 1 

ผลิตภัณฑ์โลหิตประเภทเม็ดเลือดแดงด้วยวิธี Seasonal ARIMA 
Model,Seasonal Exponential Smoothing Method และ Multiplicative 
Holt Winters มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการพยากรณ์[9]   

C. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 
Tableau เป็นซอฟต์แวร์ดา้นระบบธุระกิจอจัริยะอนัดบัตน้ ๆ ท่ี 

สามารถน ามาใชใ้นการพยากรณ์ ดว้ยเทคนิคการพยากรณ์การปรับ
เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเซียล ซ่ึงมีหลายวิธีข้ึนอยู่กับลักษณะของ
อนุกรมเวลา [10] เช่น อนุกรมเวลาท่ีไม่มีส่วนประกอบของแนวโนม้ 
(Trend) หรือฤดูกาล (Season) อนุกรมเวลาท่ีมีเฉพาะส่วนประกอบ
ของแนวโน้ม  หรือฤดูกาลอย่างเดียว  หรืออนุกรมเวลาท่ี มีทั้ ง
ส่วนประกอบของแนวโน้วหรือฤดูกาล โดยรูปแบบการพยากรณ์
อาจจะอยูใ่นรูปแบบการบวก(Additive) หรือการคูณ( Multiplicative) 
ซ่ึงแบบบวกอตัราส่วนความผนัแปรของฤดูกาลต่อค่าแนวโน้มไม่
เพ่ิ ม ข้ึนห รือลดลงตามเวลาท่ี เป ล่ียนแปลงไป  ส่วนแบบคูณ  
อตัราส่วนความผนัแปรของฤดูกาลต่อค่าแนวโนม้ เพ่ิมข้ึนตามหรือ
ลดลงตามเวลาท่ีเปล่ียนไป   โดยโปรแกรมสามารถเลือกรูปแบบการ
พยากรณ์ไดแ้บบอตัโนมติั หรือสามารถปรับรูปแบบไดต้ามท่ีตอ้งการ  
ไดถึ้ง 8  รูปแบบ [11] โดยผูใ้ชง้านไม่ตอ้งเลือกวิธีการพยากรณ์หรือ
ใช้สูตรในการค านวณเอง   วิธีการพยากรณ์ท่ีนิยมน ามาใช้  และ
โปรแกรมใชใ้นพยากรณ์ ตวัอยา่งเช่น 1.วธีิการปรับเรียบเอก็ซ์โพเนน
เซียลอย่างง่าย  (Simple exponential smoothing)  ใช้กับข้อมูลท่ี มี
ค่าเฉล่ียหรือระดบัเปล่ียนแปลงตามเวลาอยา่งชา้ๆ ไม่มีแนวโนม้และ
ฤดูกาล  2.วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล แบบโฮลท์ (Holt’s linear 
method)  ส าหรับขอ้มูลท่ีมีแนวโน้ม แต่ไม่มีฤดูกาล 3. วิธีการปรับ
เรียบ เอ็กซ์ โพเนน เชียล ท่ี มีฤดูกาลอย่าง ง่าย  (Simple Seasonal 
Exponential Smoothing Method ) 4. วธีิโฮลทแ์ละวนิเทอร์แบบบวก ( 
Additive Holt-Winters’ method) ส าหรับขอ้มูลท่ีมีการลกัษณะเป็น
แนวโน้มเชิงเส้นและฤดูกาล โดยการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลมี
ลกัษณะคงท่ี   5.วธีิโฮลทแ์ละวนิเทอร์แบบคูณ ( Multiplicative Holt-
Winters’ method)  ส าหรับขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นแนวโน้มเชิงเส้น
และฤดูกาล โดยการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลมีลกัษณะเพ่ิมข้ึนตาม
เวลาท่ีเปล่ียนไป การประเมินความแม่นย  าของการพยากรณ์ ดว้ยค่า
ความคลาดเคล่ือนการพยากรณ์ ไดห้ลายคา่  เช่น ค่าเฉล่ียร้อยละความ
คลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Mean absolute percentage error : MAPE)  ค่า
ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย  (Mean absolute error :MAE) ค่า
เกณฑ์รากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Root mean 

squared error : RMSE) ค่าคลาดเคล่ือนแบบมาตราส่วนสมบูรณ์เฉล่ีย 
( Mean absolute scaled error : MASE)       ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใช่ค่า 
MAPE  และ  MASE  เน่ืองจาก ค่า  MAPE เป็นค่าความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์เทียบกบัค่าจริงท่ีแสดงในรูปร้อยละ ท าให้เขา้ใจได้
ง่าย โดยมีสูตรดงัน้ี 

                                       (1) 

และค่า MASE    เป็นคา่ความคลาดเคล่ือนเม่ือเทียบกบัค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์อยา่งง่ายเป็นอตัราส่วน  โดยมีสูตรดงัน้ี   

                                    (2) 

โดยท่ี e(t) = F(t)-A(t) ,  F(t)  = ค่าพยากรณ์ท่ีเวลา t   A(t)  = ค่า
จริงท่ีเวลา t โดยท่ีค่า MASE  สามารถบอกคุณภาพของการพยากรณ์
ได้เป็น 3 ระดบั [10]  คือ GOOD ,OK  และ  POOR   เม่ือ  MASE < 
0.4   จะให้ผลคุณภาพของการพยากรณ์เป็น GOOD   0.4  ≤ MASE 
≤  0.8   ใหผ้ลการพยากรณ์ในระดบัท่ียอมรับได ้(OK)  และ MASE > 
0.8  บอกคุณภาพการพยากรณ์ต ่า  (POOR)   

III. วธีิด าเนินการวจิยั 

A. ศึกษาข้อมลู 
ศึกษาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลในระบบLIS ( Laboratory Information 

System) ของธนาคารโลหิต โรงพยาบาลราชบุรี  

B. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
โดยใชร้ะบบคลงัขอ้มูล น าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลผา่นกระบวนการ

ท่ีเรียกวา่อีทีแอล เพ่ือสกดั คดัแยก และเปล่ียนแปลงขอ้มลู น าเขา้สู่
คลงัขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ Microsoft SQL Server 2008 R2 ร่วมกบั 
Microsoft SQL Server Management Studio ขอ้มูลท่ีวเิคราะห์จะ
น าเขา้สู่โปรแกรม Tableau Desktop 2019.4   

C. พยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิต 
การพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการผลิตภณัฑโ์ลหิตประเภท  Red 

Blood Cells โดยใช้ข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม  2558  ถึง ธันวาคม 
2562  โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด ชุดแรก ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558  
ถึง  ธันวาคม   2561  จ านวน  46 ค่ า จากข้อมูลจ านวน  138,523 
เรคคอร์ค น าไปพยากรณ์ของเดือน มกราคม ถึง ธนัวาคม 2562  โดย

ผลิตภัณฑ์โลหิตประเภทเม็ดเลือดแดงด้วยวิธี Seasonal ARIMA 
Model,Seasonal Exponential Smoothing Method และ Multiplicative 
Holt Winters มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการพยากรณ์[9]   

C. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 
Tableau เป็นซอฟต์แวร์ดา้นระบบธุระกิจอจัริยะอนัดบัตน้ ๆ ท่ี 

สามารถน ามาใชใ้นการพยากรณ์ ดว้ยเทคนิคการพยากรณ์การปรับ
เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเซียล ซ่ึงมีหลายวิธีข้ึนอยู่กับลักษณะของ
อนุกรมเวลา [10] เช่น อนุกรมเวลาท่ีไม่มีส่วนประกอบของแนวโนม้ 
(Trend) หรือฤดูกาล (Season) อนุกรมเวลาท่ีมีเฉพาะส่วนประกอบ
ของแนวโน้ม  หรือฤดูกาลอย่างเดียว  หรืออนุกรมเวลาท่ี มีทั้ ง
ส่วนประกอบของแนวโน้วหรือฤดูกาล โดยรูปแบบการพยากรณ์
อาจจะอยูใ่นรูปแบบการบวก(Additive) หรือการคูณ( Multiplicative) 
ซ่ึงแบบบวกอตัราส่วนความผนัแปรของฤดูกาลต่อค่าแนวโน้มไม่
เพ่ิ ม ข้ึนห รือลดลงตามเวลาท่ี เป ล่ียนแปลงไป  ส่วนแบบคูณ  
อตัราส่วนความผนัแปรของฤดูกาลต่อค่าแนวโนม้ เพ่ิมข้ึนตามหรือ
ลดลงตามเวลาท่ีเปล่ียนไป   โดยโปรแกรมสามารถเลือกรูปแบบการ
พยากรณ์ไดแ้บบอตัโนมติั หรือสามารถปรับรูปแบบไดต้ามท่ีตอ้งการ  
ไดถึ้ง 8  รูปแบบ [11] โดยผูใ้ชง้านไม่ตอ้งเลือกวิธีการพยากรณ์หรือ
ใช้สูตรในการค านวณเอง   วิธีการพยากรณ์ท่ีนิยมน ามาใช้  และ
โปรแกรมใชใ้นพยากรณ์ ตวัอยา่งเช่น 1.วธีิการปรับเรียบเอก็ซ์โพเนน
เซียลอย่างง่าย  (Simple exponential smoothing)  ใช้กับข้อมูลท่ี มี
ค่าเฉล่ียหรือระดบัเปล่ียนแปลงตามเวลาอยา่งชา้ๆ ไม่มีแนวโนม้และ
ฤดูกาล  2.วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล แบบโฮลท์ (Holt’s linear 
method)  ส าหรับขอ้มูลท่ีมีแนวโน้ม แต่ไม่มีฤดูกาล 3. วิธีการปรับ
เรียบ เอ็กซ์ โพเนน เชียล ท่ี มีฤดูกาลอย่าง ง่าย  (Simple Seasonal 
Exponential Smoothing Method ) 4. วธีิโฮลทแ์ละวนิเทอร์แบบบวก ( 
Additive Holt-Winters’ method) ส าหรับขอ้มูลท่ีมีการลกัษณะเป็น
แนวโน้มเชิงเส้นและฤดูกาล โดยการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลมี
ลกัษณะคงท่ี   5.วธีิโฮลทแ์ละวนิเทอร์แบบคูณ ( Multiplicative Holt-
Winters’ method)  ส าหรับขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นแนวโน้มเชิงเส้น
และฤดูกาล โดยการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลมีลกัษณะเพ่ิมข้ึนตาม
เวลาท่ีเปล่ียนไป การประเมินความแม่นย  าของการพยากรณ์ ดว้ยค่า
ความคลาดเคล่ือนการพยากรณ์ ไดห้ลายคา่  เช่น ค่าเฉล่ียร้อยละความ
คลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Mean absolute percentage error : MAPE)  ค่า
ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย  (Mean absolute error :MAE) ค่า
เกณฑ์รากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Root mean 

squared error : RMSE) ค่าคลาดเคล่ือนแบบมาตราส่วนสมบูรณ์เฉล่ีย 
( Mean absolute scaled error : MASE)       ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใช่ค่า 
MAPE  และ  MASE  เน่ืองจาก ค่า  MAPE เป็นค่าความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์เทียบกบัค่าจริงท่ีแสดงในรูปร้อยละ ท าให้เขา้ใจได้
ง่าย โดยมีสูตรดงัน้ี 

                                       (1) 

และค่า MASE    เป็นคา่ความคลาดเคล่ือนเม่ือเทียบกบัค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์อยา่งง่ายเป็นอตัราส่วน  โดยมีสูตรดงัน้ี   

                                    (2) 

โดยท่ี e(t) = F(t)-A(t) ,  F(t)  = ค่าพยากรณ์ท่ีเวลา t   A(t)  = ค่า
จริงท่ีเวลา t โดยท่ีค่า MASE  สามารถบอกคุณภาพของการพยากรณ์
ได้เป็น 3 ระดบั [10]  คือ GOOD ,OK  และ  POOR   เม่ือ  MASE < 
0.4   จะให้ผลคุณภาพของการพยากรณ์เป็น GOOD   0.4  ≤ MASE 
≤  0.8   ใหผ้ลการพยากรณ์ในระดบัท่ียอมรับได ้(OK)  และ MASE > 
0.8  บอกคุณภาพการพยากรณ์ต ่า  (POOR)   

III. วธีิด าเนินการวจิยั 

A. ศึกษาข้อมลู 
ศึกษาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลในระบบLIS ( Laboratory Information 

System) ของธนาคารโลหิต โรงพยาบาลราชบุรี  

B. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
โดยใชร้ะบบคลงัขอ้มูล น าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลผา่นกระบวนการ

ท่ีเรียกวา่อีทีแอล เพ่ือสกดั คดัแยก และเปล่ียนแปลงขอ้มลู น าเขา้สู่
คลงัขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ Microsoft SQL Server 2008 R2 ร่วมกบั 
Microsoft SQL Server Management Studio ขอ้มูลท่ีวเิคราะห์จะ
น าเขา้สู่โปรแกรม Tableau Desktop 2019.4   

C. พยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิต 
การพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการผลิตภณัฑโ์ลหิตประเภท  Red 

Blood Cells โดยใช้ข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม  2558  ถึง ธันวาคม 
2562  โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด ชุดแรก ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558  
ถึง  ธันวาคม   2561  จ านวน  46 ค่ า จากข้อมูลจ านวน  138,523 
เรคคอร์ค น าไปพยากรณ์ของเดือน มกราคม ถึง ธนัวาคม 2562  โดย

 และค่า MASE เป็นค่าความคลาดเคล่ือนเมื่อเทียบกับ 
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t A(t)  = ค่าจริงที่เวลา t โดยที่ค่า MASE สามารถบอก
คุณภาพของการพยากรณ์ได้เป็น 3 ระดับ [10] คือ GOOD 
,OK  และ  POOR   เมื่อ  MASE < 0.4   จะให้ผลคุณภาพ
ของการพยากรณ์เป็น GOOD 0.4    MASE    0.8 ให้ผล
การพยากรณ์ในระดับที่ยอมรับได้ (OK) และ MASE > 0.8  
บอกคุณภาพการพยากรณ์ต�า่ (POOR)  

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
A. ศึกษาข้อมูล
 ศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบLIS (Laboratory 
Information System) ของธนาคารโลหิต โรงพยาบาลราชบุรี 
B. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
 โดยใช้ระบบคลังข้อมลู น�าข้อมูลจากฐานข้อมลูผ่านกระบวนการ
ที่เรียกว่าอีทีแอล เพื่อสกัด คัดแยก และเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
น�าเข้าสู่คลังข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ Microsoft SQL Server 
2008 R2 ร่วมกับ Microsoft SQL Server Management 
Studio ข้อมลูท่ีวิเคราะห์จะน�าเข้าสู่โปรแกรม Tableau Desktop 
2019.4  
C. พยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิต
 การพยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิต
ประเภท Red Blood Cells โดยใช้ข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม  
2558 ถึง ธันวาคม 2562 โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด 
ชุดแรก ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2561  
จ�านวน 46 ค่า จากข้อมูลจ�านวน 138,523 เรคคอร์ค น�าไป
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ใช ้Tableau Desktop 2019.4  ดว้ยเทคนิคการปรับเรียบเอ็กซ์โพเนน
เซียล ตามลกัษณะของขอ้มูล แบบมีหรือไม่มีแนวโน้ม (Trend) และ 
หรือ ฤดูกาล (Season) ในรูปแบบของการบวก (Additive) และการ
คูณ  (Multiplicative)  ท่ีให้ค่า  MAPE และ  MASE  ต ่ าสุดและให้
คุณภาพการพยากรณ์อยู่ในเกณฑ์ ท่ียอมรับได้  และน าค่าการ
พยากรณ์ท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่าจริง จากขอ้มูลชุดท่ี 2  ตั้งแต่เดือน 
มกราคม ถึง ธันวาคม 2562 จ านวน 12 ค่า เพื่อวดัประสิทธิภาพของ
การพยากรณ์โดยประเมินจากค่า MAPE  จากนั้ นจึงการพยากรณ์
ปริมาณความต้องการ  Red Blood Cells  หมู่เลือด A,B,O และ AB  
ของ ปี 2563 โดยใช้ขอ้มูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม  2558  ถึง ธันวาคม 
2562 จ านวน 58 ค่า จากจ านวนขอ้มูล 178,191 เรคคอร์ค 

D. ออกแบบการรายงาน 
สร้างรูปแบบรายงาน Data Visualization  แบบมุมมองหลายมิติ 

บนแดชบอร์ด  (Dashboard)  เพื่อแสดงผลการพยากรณ์ปริมาณความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์โลหิตและการรายงานสถานการณ์ความตอ้งการ
ผลิตภณัฑโ์ลหิต 

E. การทดสอบและประเมินระบบ 
โดยการทดสอบความพึงพอ ใจกบัผูบ้ริหารจ านวน 20 ท่าน โดย

ก าหนดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตาม
เกณฑ์ของลิเคิร์ท  (Likert) [12] ใช้โปรแกรม Excel ในการค านวณ
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (   ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

IV. ผลการวจิยั  

A. ผลการพยากรณ์ 
ผลการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการผลิตภณัฑ์โลหิตประเภท 

Red Blood Cells(RBC) ดว้ยโปรแกรม Tableau โดยใชข้อ้มูลชุดแรก
ตั้งแต่เดือน มีนาคม  2558 ถึง เดือน ธันวาคม  2561 น าไปพยากรณ์
ปริมาณความต้องการ RBC  เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562  โดย
โปรแกรมให้รูปแบบของการพยากรณ์ท่ีให้ค่าความคลาดเคล่ือนของ
การพยากรณ์ต ่าสุดคือ รูปแบบของขอ้มูลอนุกรม แบบมีแนวโน้ม 
(Trend) และ  ฤดูกาล(Season) รูปแบบการบวก  (Additive) ให้ค่า
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ MAPE 2.70% และ MASE 0.43   
คุณภาพการพยากรณ์อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ เม่ือน าค่าการพยากรณ์ท่ี

ไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่าจริง เพื่อวดัประสิทธิภาพการพยากรณ์ โดย
ประเมินจากค่า MAPE  ใหผ้ลดงัตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ Red Blood 
Cells   กบัค่าจริง ปี พ.ศ.2562  
 

ช่วงเวลา Actual Forecast MAPE
ม.ค.-62 3,180 3,258 2.45%
ก.พ.-62 2,856 3,055 6.97%
มี.ค.-62 3,459 3,407 1.50%
เม.ย.-62 3,079 3,057 0.71%
พ.ค.-62 3,168 3,113 1.74%
มิ.ย.-62 3,178 3,257 2.49%
ก.ค.-62 3,604 3,469 3.75%
ส.ค.-62 3,551 3,604 1.49%
ก.ย.-62 3,354 3,310 1.31%
ต.ค.-62 3,396 3,346 1.47%
พ.ย.-62 3,313 3,409 2.90%
ธ.ค.-62 3,530 3,179 9.94%

3.06%MAPE  
 

จากตารางท่ี  1 การประเมินประสิทธิภาพการพยากรณ์เม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าจริง มีค่า MAPE อยูใ่นช่วง  0.71%- 3.75%  ยกเวน้
เดือน  ธันวาคม   มีค่า MAPE   สูงสุดท่ี  9.94% รองมา คือ  เดือน 
กุมภาพนัธ์ ท่ี 6.97% เฉล่ียท่ี 3.06% ขอ้มูลอนุกรมเวลาเปรียบเทียบ
กบัค่าจริงของเดือน มกราคม - ธนัวาคม 2562 แสดงดงัภาพท่ี 1    

 

 
 
ภาพท่ี 1   แผนภูมิกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยากรณ์ของปริมาณ
ความตอ้งการ Red Blood Cells เดือนมกราคม - ธนัวาคม พ.ศ.2562 
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ปริมาณความต้องการ RBC  เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562  โดย
โปรแกรมให้รูปแบบของการพยากรณ์ท่ีให้ค่าความคลาดเคล่ือนของ
การพยากรณ์ต ่าสุดคือ รูปแบบของขอ้มูลอนุกรม แบบมีแนวโน้ม 
(Trend) และ  ฤดูกาล(Season) รูปแบบการบวก  (Additive) ให้ค่า
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ MAPE 2.70% และ MASE 0.43   
คุณภาพการพยากรณ์อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ เม่ือน าค่าการพยากรณ์ท่ี

ไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่าจริง เพื่อวดัประสิทธิภาพการพยากรณ์ โดย
ประเมินจากค่า MAPE  ใหผ้ลดงัตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ Red Blood 
Cells   กบัค่าจริง ปี พ.ศ.2562  
 

ช่วงเวลา Actual Forecast MAPE
ม.ค.-62 3,180 3,258 2.45%
ก.พ.-62 2,856 3,055 6.97%
มี.ค.-62 3,459 3,407 1.50%
เม.ย.-62 3,079 3,057 0.71%
พ.ค.-62 3,168 3,113 1.74%
มิ.ย.-62 3,178 3,257 2.49%
ก.ค.-62 3,604 3,469 3.75%
ส.ค.-62 3,551 3,604 1.49%
ก.ย.-62 3,354 3,310 1.31%
ต.ค.-62 3,396 3,346 1.47%
พ.ย.-62 3,313 3,409 2.90%
ธ.ค.-62 3,530 3,179 9.94%

3.06%MAPE  
 

จากตารางท่ี  1 การประเมินประสิทธิภาพการพยากรณ์เม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าจริง มีค่า MAPE อยูใ่นช่วง  0.71%- 3.75%  ยกเวน้
เดือน  ธันวาคม   มีค่า MAPE   สูงสุดท่ี  9.94% รองมา คือ  เดือน 
กุมภาพนัธ์ ท่ี 6.97% เฉล่ียท่ี 3.06% ขอ้มูลอนุกรมเวลาเปรียบเทียบ
กบัค่าจริงของเดือน มกราคม - ธนัวาคม 2562 แสดงดงัภาพท่ี 1    

 

 
 
ภาพท่ี 1   แผนภูมิกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยากรณ์ของปริมาณ
ความตอ้งการ Red Blood Cells เดือนมกราคม - ธนัวาคม พ.ศ.2562 

หมู่เลือด A ,B,O และ AB เมื่อประเมินประสิทธิภาพของการ
พยากรณ์ด้วยค่า MAPE ได้ค่าเป็น 10.72% ,7.20%,15.72%  
และ 19.39% ตามล�าดับ ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบเปรียบเทียบ
เพิ่มเติม โดยการเทียบสัดส่วนหมู่เลือดของประชากรไทย 
โดยคิดเป็นหมู ่A 21%, B 33%, O 38% และ AB 8 % [13]

น�าค่าการพยากรณ์ในตารางท่ี 1 มาค�านวณเป็นแยกเป็น 
หมู ่เลือด แล้วน�ามาเปรียบเทียบกับค่าจริงโดยประเมิน
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วยค่า MASE แสดงดังตารางที่ 2   

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์ปริมาณความ
ต้องการ Red Blood Cells แยกเป็นหมู่เลือด A,B,O]

และ AB กับค่าจริง ปี พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์ปริมาณความ
ต้องการ Red Blood Cells กับค่าจริง ปี พ.ศ.2562 

 จากตารางท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพการพยากรณ ์
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจริง มีค่า MAPE อยู่ในช่วง 0.71%- 
3.75%  ยกเว้นเดือนธันวาคม มีค่า MAPE สูงสุดที่ 9.94% 
รองมา คือ เดือนกมุภาพนัธ์ ท่ี 6.97% เฉล่ียท่ี 3.06% ข้อมลู
อนุกรมเวลาเปรียบเทียบกับค่าจริงของเดือนมกราคม - 
ธันวาคม 2562 แสดงดังภาพที่ 1   

ภาพที่ 1 แผนภูมิกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าจริง
และค่าพยากรณ์ของปริมาณความต้องการ

Red Blood Cells เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2562

 จากภาพท่ี 1 จะเหน็ได้ว่าอนกุรมเวลาของข้อมลูมลัีกษณะ
เป็นแนวโน้มและฤดูกาล ค่าจริงกับค่าพยากรณ์ของเดือน 
มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2562 เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ยกเว้น
เดือนกมุภาพนัธ์ และธันวาคม ท่ีแตกต่างจากค่าจรงิอย่างเหน็
ได้ชัด ส�าหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการ RBC 

จากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่าอนุกรมเวลาของขอ้มูลมีลกัษณะเป็น
แนวโน้มและฤดูกาล  ค่าจริงกบัค่าพยากรณ์ของเดือน มกราคม ถึง 
ธันวาคม 2562 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวน้เดือน กุมภาพนัธ์ 
และ ธันวาคม ท่ีแตกต่าง จากค่าจริงอย่างเห็นได้ชัด ส าหรับการ
พยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ  RBC  หมู่เลือด A ,B,O และ AB   เม่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของการพยากรณ์ด้วยค่า MAPE ได้ค่าเป็น 
10.72% ,7.20%,15.72%  และ19.39% ตามล าดับ   ผู ้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบเปรียบเทียบเพ่ิมเติม โดยการเทียบสัดส่วนหมู่เลือดของ
ประชากรไทย โดยคิดเป็นหมู่ A 21% ,B  33% ,O 38% และ AB  8 % 
[13]น าค่าการพยากรณ์ในตารางท่ี 1 มาค านวณเป็นแยกเป็นหมู่เลือด 
แล้วน ามาเปรียบเทียบกับค่าจริงโดยประเมินประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ดว้ยค่า MASE แสดงดงัตารางท่ี 2    
ตารางท่ี 2    ผลการเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ Red Blood 
Cells  แยกเป็นหมู่เลือด A,B,O และ AB  กบัค่าจริง ปี พ.ศ.2562  

 
 

จากตารางท่ี 2  เม่ือประเมินประสิทธิภาพของการพยากรณ์ดว้ยคา่ 
MAPE   หมู่เลือด A,B,O และ AB  ไดเ้ป็น 7.00% ,4.62%,4.98% และ
18.90 % ตามล าดบั  ซ่ึงใหค้่าท่ีนอ้ยกวา่การพยากรณ์โดยวธีิการแยก
พยากรณ์ในแตล่ะหมู่เลือด  แตค่่า  MAPE  หมู่เลือด AB  สูงมากกวา่
ทุกหมู่เลือด และในหลายเดือน ท่ีมีค่าสูงมาก เช่นเดือนกมุภาพนัธ์
และ กนัยายน เม่ือพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ RBC เดือนมกราคม 
ถึง ธนัวาคม 2563  โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558  ถึงเดือน 
ธนัวาคม 2562  โดยใหค้า่ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ MAPE 
2.80% และ MASE 0.45 ในรูปแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบมี
แนวโนม้และฤดูกาลในรูป แบบ การบวกเช่นเดียวกนั คุณภาพการ
พยากรณ์อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

B. การสร้างรายงานผลการพยากรณ์และสถานการณ์ความต้องการ
โลหิต 
จากผลการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ RBC ปี 2563  โดยแยก

เป็นจ านวนรวมทั้งหมด และแยกเป็นหมู่เลือด A,B,O  และ AB น ามา
สร้างรายงานโดยแสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 
 
ภาพที่ 2  การรายงานผลการพยากรณ์ปริมาณความตอ้ง  Red Blood Cells  แยก
เป็นหมู่เลือด A ,B,O และ AB   เดือน มกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2563   
 จากภาพท่ี 2 A. แสดงแนวโนม้ปริมาณความตอ้งการ RBC ในแต่
ละเดือน โดยมีจ านวนต ่าสุดท่ีเดือน กมุพาพนัธ์ 3,336  ยนิูต และ
สูงสุดเดือน สิงหาคม 3,976 ยนิูต โดยช่วงเดือน มกราคม ถึง เมษายน 
มีความตอ้งการ RBC ค่อนขา้งต ่า ยกเวน้เดือนมีนาคม และจากเดือน 
เมษายน มีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆและสูงสุดท่ีเดือนสิงหาคม และมี
แนวโนม้ต ่าลงในช่วงเดือนกนัยายน ถึง ธนัวาคม ภาพ B.แสดงการ
พยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ  RBC  หมู่เลือด A,B,O และ AB  โดย
การใชว้ธีิเทียบสดัส่วนหมู่เลือดในประชากรไทย หมู่เลือด O มีความ
ตอ้งการมากท่ีสุด ตั้งแต่ 1,268 ถึง 1,511 ยนิูตรองมาเป็นหมู่เลือด B   
ตั้งแต่ 1,101 ถึง 1,312 ยนิูต ตามมาดว้ยหมู่เลือด A  ตั้งแต่ 700 ถึง 835  
ยนิูต ส่วนหมู่เลือด AB มีปริมาณความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด ตั้งแต่ 267 
ถึง 318 ยนิูต   
 การรายงานสถานการณ์ปริมาณความตอ้งการผลิตภณัฑโ์ลหิต 3 
ประเภท ไดแ้ก่  Plasma ,Platelet  และRBC จากแต่ละหอผูป่้วยเป็น
รายเดือน โดยแผนภูมิ ยกตวัอยา่งเดือน มกราคม 2562  ดงัภาพรูปท่ี 3 

 จากตารางท่ี 2 เมือ่ประเมนิประสิทธภิาพของการพยากรณ์
ด้วยค่า MAPE หมู่เลือด A,B,O และ AB ได้เป็น 7.00% 
,4.62%, 4.98% และ 18.90 % ตามล�าดับ ซึ่งให้ค่าที่น้อย
กว่าการพยากรณ์โดยวิธีการแยกพยากรณ์ในแต่ละหมู่เลือด 
แต่ค่า MAPE หมู่เลือด AB สูงมากกว่าทุกหมู่เลือด และ 
ในหลายเดือนท่ีมค่ีาสูงมาก เช่นเดือนกมุภาพนัธ์ และกนัยายน 
เมื่อพยากรณ์ปริมาณความต้องการ RBC เดือนมกราคม 
ถึง ธันวาคม 2563  โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558  
ถึงเดือน ธันวาคม 2562 โดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ MAPE 2.80% และ MASE 0.45 ในรูปแบบ 
การพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบมีแนวโน้มและฤดูกาลในรูป 
แบบ การบวกเช่นเดียวกัน คุณภาพการพยากรณ์อยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้

B. การสร้างรายงานผลการพยากรณ์และสถานการณ์ความ
ต้องการโลหิต
 จากผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการ RBC ปี 2563  
โดยแยกเป็นจ�านวนรวมทั้งหมด และแยกเป็นหมู่เลือด A,B,O  
และ AB น�ามาสร้างรายงานโดยแสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่3 สถานการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิตจากหอผู้ป่วย ในเดือน 
มกราคม พ.ศ.2562 
จากภาพท่ี 3  แสดงให้เห็นวา่  RBC มีปริมาณความตอ้งการมากท่ีสุด 
รองมาคือ Plasma  และ  Platelet    โดย  RBC มีการขอจดัเตรียมจาก
หอผูป่้วยอายรุกรรมมากท่ีสุด โดยแผนภูมิสามารถแสดงรายละเอียด 
เม่ือช้ีตามจุดสีต่างๆ เช่น หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย 1 มีตอ้งการ RBC 
ในเดือน มกราคม จ านวน 883 ยนิูต จากจ านวนผูป่้วย 266 คน  โดย
สามารถลงรายละเอียด แสดงใหเ้ห็นความตอ้งการ RBC ในแต่ละวนั
แต่ละหมู่เลือด ดงัภาพท่ี4 
 

 
ภาพที่ 4. ความพอเพียงของผลิตภณัฑโ์ลหิตประเภท  Red Blood Cells และ
ความตอ้งการในแต่ละวนั 
 จากภาพท่ี 4  A. แสดงการเปรียบเทียบจ านวน  RBC   ในคลงั
โลหิต เทียบกบัเกณฑก์ารส ารอง โดยพบวา่ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 

2562 มีโลหิต หมู่ A, AB, B  และ O  อยูใ่นคลงั  43 ,32,121,และ110 
ยนิูต ตามล าดบั โดยหมู่ AB,B, และ  O สูงกวา่เกณฑส์ ารองโลหิต ท่ี
ก าหนดไวท่ี้ 23 ,94  และ 109  ตามล าดบั ยกเวน้หมู่ A ท่ีต  ่ากวา่เกณฑ์
เม่ือดูปริมาณความตอ้งการ RBC ท่ีตอ้งจดัเตรียม หมู่  A, AB, B  และ  
O มีจ านวน 20,6,27 และ 25  ยนิูต ซ่ึงมีเพียงกบัปริมาณความตอ้งการ  

C. การทดสอบและประเมินผล 
ผลการทดสอบความพงึพอใจของผูบ้ริหารในการใชร้ะบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจบริหารจดัการคลงัโลหิต จ านวน 20 ท่าน
ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการรายงานผลการพยากรณ์และ
สถานการณ์ความตอ้งการผลิตภณัฑโ์ลหิต 
 

หัวข้อการประเมนิ ค่า    ค่า S.D. ระดับ
1.ความหลากหลายรูปแบบของการแสดงผล 4.50 0.50 มาก
2.ความถูกตอ้งแม่นย  าของการพยากรณ์ 4.30 0.56 มาก
3.ความสวยงามและความน่าสนใจ 4.70 0.46 มากท่ีสุด
4.ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 4.65 0.48 มากท่ีสุด
5.ความง่ายต่อการใชง้านระบบ 4.35 0.48 มาก
6.ระบบสามารถสนบัสนุนการตดัสินใจได้ 4.40 0.49 มาก

ผลรวมการประเมิน 4.48 0.49 มาก  
 

V. สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
การพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการผลิตภณัฑ์โลหิตประเภท Red 

Blood Cells (RBC) หมู่ เลือด  A,B,O และ  AB โดยใช้โปรแกรม 
Tableau Desktop 2019.4    น าเขา้ขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลธนาคารโลหิต 
ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ.2558   ถึง  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2562    โดย
ให้รูปแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบมีแนวโน้ม   และฤดูกาล   
แบบบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวธีิโฮลทแ์ละวนิเทอร์แบบบวก ( Additive 
Holt-Winters’ method) [8,9,11] โดยให้ค่าความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ท่ีต ่าท่ีสุดและคุณภาพการพยากรณ์อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้
โดยมีประเมินประสิทธิภาพการพยากรณ์กบัค่าจริงของปี พ.ศ. 2562 
ได้ค่า MAPE ท่ี 3.09%   การพยากรณ์แยกเป็นหมู่เลือดโดยเทียบ
สัดส่วน ตามหมู่เลือดท่ีพบในประชากรไทยได้ค่า MAPE ของหมู่
เลือด  A,B,O และ AB   เป็น 7.00 % ,4.62%,4.98 % และ18.90 %     
ตามล าดับ  และซ่ึงให้ผลท่ีดีกว่าการพยากรณ์ด้วยการแยกเป็นหมู่
เลือด แต่พบวา่ หมู่เลือด AB   มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี

 
ภาพที่3 สถานการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิตจากหอผู้ป่วย ในเดือน 
มกราคม พ.ศ.2562 
จากภาพท่ี 3  แสดงให้เห็นวา่  RBC มีปริมาณความตอ้งการมากท่ีสุด 
รองมาคือ Plasma  และ  Platelet    โดย  RBC มีการขอจดัเตรียมจาก
หอผูป่้วยอายรุกรรมมากท่ีสุด โดยแผนภูมิสามารถแสดงรายละเอียด 
เม่ือช้ีตามจุดสีต่างๆ เช่น หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย 1 มีตอ้งการ RBC 
ในเดือน มกราคม จ านวน 883 ยนิูต จากจ านวนผูป่้วย 266 คน  โดย
สามารถลงรายละเอียด แสดงใหเ้ห็นความตอ้งการ RBC ในแต่ละวนั
แต่ละหมู่เลือด ดงัภาพท่ี4 
 

 
ภาพที่ 4. ความพอเพียงของผลิตภณัฑโ์ลหิตประเภท  Red Blood Cells และ
ความตอ้งการในแต่ละวนั 
 จากภาพท่ี 4  A. แสดงการเปรียบเทียบจ านวน  RBC   ในคลงั
โลหิต เทียบกบัเกณฑก์ารส ารอง โดยพบวา่ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 

2562 มีโลหิต หมู่ A, AB, B  และ O  อยูใ่นคลงั  43 ,32,121,และ110 
ยนิูต ตามล าดบั โดยหมู่ AB,B, และ  O สูงกวา่เกณฑส์ ารองโลหิต ท่ี
ก าหนดไวท่ี้ 23 ,94  และ 109  ตามล าดบั ยกเวน้หมู่ A ท่ีต  ่ากวา่เกณฑ์
เม่ือดูปริมาณความตอ้งการ RBC ท่ีตอ้งจดัเตรียม หมู่  A, AB, B  และ  
O มีจ านวน 20,6,27 และ 25  ยนิูต ซ่ึงมีเพียงกบัปริมาณความตอ้งการ  

C. การทดสอบและประเมินผล 
ผลการทดสอบความพงึพอใจของผูบ้ริหารในการใชร้ะบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจบริหารจดัการคลงัโลหิต จ านวน 20 ท่าน
ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการรายงานผลการพยากรณ์และ
สถานการณ์ความตอ้งการผลิตภณัฑโ์ลหิต 
 

หัวข้อการประเมนิ ค่า    ค่า S.D. ระดับ
1.ความหลากหลายรูปแบบของการแสดงผล 4.50 0.50 มาก
2.ความถูกตอ้งแม่นย  าของการพยากรณ์ 4.30 0.56 มาก
3.ความสวยงามและความน่าสนใจ 4.70 0.46 มากท่ีสุด
4.ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 4.65 0.48 มากท่ีสุด
5.ความง่ายต่อการใชง้านระบบ 4.35 0.48 มาก
6.ระบบสามารถสนบัสนุนการตดัสินใจได้ 4.40 0.49 มาก

ผลรวมการประเมิน 4.48 0.49 มาก  
 

V. สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
การพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการผลิตภณัฑ์โลหิตประเภท Red 

Blood Cells (RBC) หมู่ เลือด  A,B,O และ  AB โดยใช้โปรแกรม 
Tableau Desktop 2019.4    น าเขา้ขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลธนาคารโลหิต 
ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ.2558   ถึง  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2562    โดย
ให้รูปแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบมีแนวโน้ม   และฤดูกาล   
แบบบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวธีิโฮลทแ์ละวนิเทอร์แบบบวก ( Additive 
Holt-Winters’ method) [8,9,11] โดยให้ค่าความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ท่ีต ่าท่ีสุดและคุณภาพการพยากรณ์อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้
โดยมีประเมินประสิทธิภาพการพยากรณ์กบัค่าจริงของปี พ.ศ. 2562 
ได้ค่า MAPE ท่ี 3.09%   การพยากรณ์แยกเป็นหมู่เลือดโดยเทียบ
สัดส่วน ตามหมู่เลือดท่ีพบในประชากรไทยได้ค่า MAPE ของหมู่
เลือด  A,B,O และ AB   เป็น 7.00 % ,4.62%,4.98 % และ18.90 %     
ตามล าดับ  และซ่ึงให้ผลท่ีดีกว่าการพยากรณ์ด้วยการแยกเป็นหมู่
เลือด แต่พบวา่ หมู่เลือด AB   มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี

 จากภาพท่ี 2 A. แสดงแนวโน้มปรมิาณความต้องการ RBC 
ในแต่ละเดือน โดยมีจ�านวนต�า่สุดที่เดือน กุมพาพันธ์ 3,336  
ยูนิต และสูงสุดเดือนสิงหาคม 3,976 ยูนิต โดยช่วงเดือน 
มกราคม ถึง เมษายน มีความต้องการ RBC ค่อนข้างต�่า 
ยกเว้นเดือนมีนาคม และจากเดือน เมษายน มีแนวโน้มสูงขึ้น
เรื่อยๆและสูงสุดท่ีเดือนสิงหาคม และมีแนวโน้มต�่าลงในช่วง
เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม ภาพ B.แสดงการพยากรณ ์
ปริมาณความต้องการ  RBC  หมู่เลือด A,B,O และ AB  โดย
การใช้วิธีเทียบสัดส่วนหมู่เลือดในประชากรไทย หมู่เลือด O 
มีความต้องการมากที่สุด ตั้งแต่ 1,268 ถึง 1,511 ยูนิตรองมา
เป็นหมู่เลือด B ตั้งแต่ 1,101 ถึง 1,312 ยูนิต ตามมาด้วย 
หมู่เลือด A ตั้งแต่ 700 ถึง 835 ยูนิต ส่วนหมู่เลือด AB 
มีปริมาณความต้องการน้อยที่สุด ตั้งแต่ 267 ถึง 318 ยูนิต  
 การรายงานสถานการณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์
โลหิต 3 ประเภท ได้แก่  Plasma, Platelet และ RBC จาก
แต่ละหอผู้ป่วยเป็นรายเดือน โดยแผนภูมิยกตัวอย่างเดือน 
มกราคม 2562 ดังภาพรูปที่ 3
 

จากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่าอนุกรมเวลาของขอ้มูลมีลกัษณะเป็น
แนวโน้มและฤดูกาล  ค่าจริงกบัค่าพยากรณ์ของเดือน มกราคม ถึง 
ธันวาคม 2562 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวน้เดือน กุมภาพนัธ์ 
และ ธันวาคม ท่ีแตกต่าง จากค่าจริงอย่างเห็นได้ชัด ส าหรับการ
พยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ  RBC  หมู่เลือด A ,B,O และ AB   เม่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของการพยากรณ์ด้วยค่า MAPE ได้ค่าเป็น 
10.72% ,7.20%,15.72%  และ19.39% ตามล าดับ   ผู ้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบเปรียบเทียบเพ่ิมเติม โดยการเทียบสัดส่วนหมู่เลือดของ
ประชากรไทย โดยคิดเป็นหมู่ A 21% ,B  33% ,O 38% และ AB  8 % 
[13]น าค่าการพยากรณ์ในตารางท่ี 1 มาค านวณเป็นแยกเป็นหมู่เลือด 
แล้วน ามาเปรียบเทียบกับค่าจริงโดยประเมินประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ดว้ยค่า MASE แสดงดงัตารางท่ี 2    
ตารางท่ี 2    ผลการเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ Red Blood 
Cells  แยกเป็นหมู่เลือด A,B,O และ AB  กบัค่าจริง ปี พ.ศ.2562  

 
 

จากตารางท่ี 2  เม่ือประเมินประสิทธิภาพของการพยากรณ์ดว้ยคา่ 
MAPE   หมู่เลือด A,B,O และ AB  ไดเ้ป็น 7.00% ,4.62%,4.98% และ
18.90 % ตามล าดบั  ซ่ึงใหค้่าท่ีนอ้ยกวา่การพยากรณ์โดยวธีิการแยก
พยากรณ์ในแตล่ะหมู่เลือด  แตค่่า  MAPE  หมู่เลือด AB  สูงมากกวา่
ทุกหมู่เลือด และในหลายเดือน ท่ีมีค่าสูงมาก เช่นเดือนกมุภาพนัธ์
และ กนัยายน เม่ือพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ RBC เดือนมกราคม 
ถึง ธนัวาคม 2563  โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558  ถึงเดือน 
ธนัวาคม 2562  โดยใหค้า่ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ MAPE 
2.80% และ MASE 0.45 ในรูปแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบมี
แนวโนม้และฤดูกาลในรูป แบบ การบวกเช่นเดียวกนั คุณภาพการ
พยากรณ์อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

B. การสร้างรายงานผลการพยากรณ์และสถานการณ์ความต้องการ
โลหิต 
จากผลการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ RBC ปี 2563  โดยแยก

เป็นจ านวนรวมทั้งหมด และแยกเป็นหมู่เลือด A,B,O  และ AB น ามา
สร้างรายงานโดยแสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 
 
ภาพที่ 2  การรายงานผลการพยากรณ์ปริมาณความตอ้ง  Red Blood Cells  แยก
เป็นหมู่เลือด A ,B,O และ AB   เดือน มกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2563   
 จากภาพท่ี 2 A. แสดงแนวโนม้ปริมาณความตอ้งการ RBC ในแต่
ละเดือน โดยมีจ านวนต ่าสุดท่ีเดือน กมุพาพนัธ์ 3,336  ยนิูต และ
สูงสุดเดือน สิงหาคม 3,976 ยนิูต โดยช่วงเดือน มกราคม ถึง เมษายน 
มีความตอ้งการ RBC ค่อนขา้งต ่า ยกเวน้เดือนมีนาคม และจากเดือน 
เมษายน มีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆและสูงสุดท่ีเดือนสิงหาคม และมี
แนวโนม้ต ่าลงในช่วงเดือนกนัยายน ถึง ธนัวาคม ภาพ B.แสดงการ
พยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ  RBC  หมู่เลือด A,B,O และ AB  โดย
การใชว้ธีิเทียบสดัส่วนหมู่เลือดในประชากรไทย หมู่เลือด O มีความ
ตอ้งการมากท่ีสุด ตั้งแต่ 1,268 ถึง 1,511 ยนิูตรองมาเป็นหมู่เลือด B   
ตั้งแต่ 1,101 ถึง 1,312 ยนิูต ตามมาดว้ยหมู่เลือด A  ตั้งแต่ 700 ถึง 835  
ยนิูต ส่วนหมู่เลือด AB มีปริมาณความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด ตั้งแต่ 267 
ถึง 318 ยนิูต   
 การรายงานสถานการณ์ปริมาณความตอ้งการผลิตภณัฑโ์ลหิต 3 
ประเภท ไดแ้ก่  Plasma ,Platelet  และRBC จากแต่ละหอผูป่้วยเป็น
รายเดือน โดยแผนภูมิ ยกตวัอยา่งเดือน มกราคม 2562  ดงัภาพรูปท่ี 3 

ภาพที่ 2 การรายงานผลการพยากรณ์ปริมาณความต้อง  
Red Blood Cells แยกเป็นหมู่เลือด A ,B,O และ AB   

เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563  

ภาพที่ 3 สถานการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิตจาก 
หอผู้ป่วย ในเดือน มกราคม พ.ศ.2562

 จากภาพท่ี 3 แสดงให้เหน็ว่า RBC มปีรมิาณความต้องการ
มากที่สุด รองมาคือ Plasma และ Platele โดย RBC มีการ
ขอจัดเตรียมจากหอผู้ป่วยอายุรกรรมมากท่ีสุด โดยแผนภูมิ
สามารถแสดงรายละเอียด เมือ่ช้ีตามจดุสีต่างๆ เช่น หอผูป่้วย
อายุรกรรมชาย 1 มีต้องการ RBC ในเดือนมกราคม จ�านวน 
883 ยูนิต จากจ�านวนผู้ป่วย 266 คน โดยสามารถลงราย
ละเอียด แสดงให้เห็นความต้องการ RBC ในแต่ละวันแต่ละ
หมู่เลือด ดังภาพที่4

ภาพที่ 4. ความพอเพียงของผลิตภัณฑ์โลหิตประเภท
Red Blood Cells และความต้องการในแต่ละวัน

 จากภาพที่ 4 A. แสดงการเปรียบเทียบจ�านวน RBC ใน
คลังโลหิต เทียบกับเกณฑ์การส�ารอง โดยพบว่า เมื่อวันท่ี 
1 มกราคม 2562 มีโลหิต หมู่ A, AB, B และ O อยู่ในคลัง  
43,32,121,และ110 ยูนิต ตามล�าดับ โดยหมู่ AB,B, และ O 
สูงกว่าเกณฑ์ส�ารองโลหิต ที่ก�าหนดไว้ที่ 23 ,94 และ 109  
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ภาพที่3 สถานการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิตจากหอผู้ป่วย ในเดือน 
มกราคม พ.ศ.2562 
จากภาพท่ี 3  แสดงให้เห็นวา่  RBC มีปริมาณความตอ้งการมากท่ีสุด 
รองมาคือ Plasma  และ  Platelet    โดย  RBC มีการขอจดัเตรียมจาก
หอผูป่้วยอายรุกรรมมากท่ีสุด โดยแผนภูมิสามารถแสดงรายละเอียด 
เม่ือช้ีตามจุดสีต่างๆ เช่น หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย 1 มีตอ้งการ RBC 
ในเดือน มกราคม จ านวน 883 ยนิูต จากจ านวนผูป่้วย 266 คน  โดย
สามารถลงรายละเอียด แสดงใหเ้ห็นความตอ้งการ RBC ในแต่ละวนั
แต่ละหมู่เลือด ดงัภาพท่ี4 
 

 
ภาพที่ 4. ความพอเพียงของผลิตภณัฑโ์ลหิตประเภท  Red Blood Cells และ
ความตอ้งการในแต่ละวนั 
 จากภาพท่ี 4  A. แสดงการเปรียบเทียบจ านวน  RBC   ในคลงั
โลหิต เทียบกบัเกณฑก์ารส ารอง โดยพบวา่ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 

2562 มีโลหิต หมู่ A, AB, B  และ O  อยูใ่นคลงั  43 ,32,121,และ110 
ยนิูต ตามล าดบั โดยหมู่ AB,B, และ  O สูงกวา่เกณฑส์ ารองโลหิต ท่ี
ก าหนดไวท่ี้ 23 ,94  และ 109  ตามล าดบั ยกเวน้หมู่ A ท่ีต  ่ากวา่เกณฑ์
เม่ือดูปริมาณความตอ้งการ RBC ท่ีตอ้งจดัเตรียม หมู่  A, AB, B  และ  
O มีจ านวน 20,6,27 และ 25  ยนิูต ซ่ึงมีเพียงกบัปริมาณความตอ้งการ  

C. การทดสอบและประเมินผล 
ผลการทดสอบความพงึพอใจของผูบ้ริหารในการใชร้ะบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจบริหารจดัการคลงัโลหิต จ านวน 20 ท่าน
ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการรายงานผลการพยากรณ์และ
สถานการณ์ความตอ้งการผลิตภณัฑโ์ลหิต 
 

หัวข้อการประเมนิ ค่า    ค่า S.D. ระดับ
1.ความหลากหลายรูปแบบของการแสดงผล 4.50 0.50 มาก
2.ความถูกตอ้งแม่นย  าของการพยากรณ์ 4.30 0.56 มาก
3.ความสวยงามและความน่าสนใจ 4.70 0.46 มากท่ีสุด
4.ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 4.65 0.48 มากท่ีสุด
5.ความง่ายต่อการใชง้านระบบ 4.35 0.48 มาก
6.ระบบสามารถสนบัสนุนการตดัสินใจได้ 4.40 0.49 มาก

ผลรวมการประเมิน 4.48 0.49 มาก  
 

V. สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
การพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการผลิตภณัฑ์โลหิตประเภท Red 

Blood Cells (RBC) หมู่ เลือด  A,B,O และ  AB โดยใช้โปรแกรม 
Tableau Desktop 2019.4    น าเขา้ขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลธนาคารโลหิต 
ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ.2558   ถึง  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2562    โดย
ให้รูปแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบมีแนวโน้ม   และฤดูกาล   
แบบบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวธีิโฮลทแ์ละวนิเทอร์แบบบวก ( Additive 
Holt-Winters’ method) [8,9,11] โดยให้ค่าความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ท่ีต ่าท่ีสุดและคุณภาพการพยากรณ์อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้
โดยมีประเมินประสิทธิภาพการพยากรณ์กบัค่าจริงของปี พ.ศ. 2562 
ได้ค่า MAPE ท่ี 3.09%   การพยากรณ์แยกเป็นหมู่เลือดโดยเทียบ
สัดส่วน ตามหมู่เลือดท่ีพบในประชากรไทยได้ค่า MAPE ของหมู่
เลือด  A,B,O และ AB   เป็น 7.00 % ,4.62%,4.98 % และ18.90 %     
ตามล าดับ  และซ่ึงให้ผลท่ีดีกว่าการพยากรณ์ด้วยการแยกเป็นหมู่
เลือด แต่พบวา่ หมู่เลือด AB   มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการรายงาน
ผลการพยากรณ์และสถานการณ์ความต้องการ

ผลิตภัณฑ์โลหิต

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
 การพยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิต
ประเภท Red Blood Cells (RBC) หมู่เลือด A,B,O และ AB 
โดยใช้โปรแกรม Tableau Desktop 2019.4 น�าเข้าข้อมูลจาก
คลังข้อมูลธนาคารโลหิต ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยให้รูปแบบการพยากรณ์
อนกุรมเวลาแบบมแีนวโน้ม และฤดูกาลแบบบวก ซึง่สอดคล้อง
กับวิธีโฮลท์และวินเทอร์แบบบวก (Additive Holt-Winters’ 
method) [8,9,11] โดยให้ค่าความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ท่ีต�่าท่ีสุดและคุณภาพการพยากรณ์อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรบัได้ โดยมปีระเมนิประสิทธภิาพการพยากรณ์กบัค่าจรงิ
ของปี พ.ศ. 2562 ได้ค่า MAPE ที่ 3.09% การพยากรณ์
แยกเป็นหมู่เลือดโดยเทียบสัดส่วน ตามหมู่เลือดท่ีพบใน
ประชากรไทยได้ค่า MAPE ของหมู่เลือด A,B,O และ AB 
เป็น 7.00 % ,4.62%,4.98 % และ18.90 % ตามล�าดับ 
และซึ่งให้ผลท่ีดีกว่าการพยากรณ์ด้วยการแยกเป็นหมู่เลือด 
แต่พบว่า หมู่เลือด AB มีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
ท่ีสูง เนือ่งจากหมูเ่ลือด AB พบได้น้อยเพยีง 8% การพยากรณ์
ปรมิาณความต้องการ RBC ของปี พ.ศ. 2563 ให้ค่า MAPE ท่ี 
2.80% MASE ที่ 0.45 โดยคุณภาพของการพยากรณ์อยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีปริมาณความต้องการ RBC ในการ
จัดเตรียมให้ผู้ป่วย อยู่ในช่วง 3,336-3976 ยูนิต ซึ่งความ
แตกต่างกันในแต่ละเดือน ที่พบประการหนึ่ง คือเดือนที่มีวัน

ท�าการน้อย หรอืวันหยดุมากจะมกีารขอจดัเตรยีมโลหติส�าหรบั
ผู้ป่วยหรือการเตรียมโลหิตการผ่าตัดล่วงหน้าจะน้อยลง เช่น
เดือนกมุภาพนัธ์ และเดือนเมษายน แต่สูงสุดในเดือนสิงหาคม  
ซึง่สาเหตปัุจจยัอืน่ๆอาจต้องมกีารศึกษาเพิม่เตมิต่อไป ผลการ
พยากรณ์นี้สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนจัดหาโลหิตและ
ค�านวณเกณฑ์ส�ารองโลหติแต่ละเดือนได้ ซึง่เดิมใช้เกณฑ์ท่ีเท่า
กนัในทุกๆ เดือน แต่อาจต้องค�านงึถงึปัจจยัต่างๆท่ีอาจส่งผลก
ระทบ ท�าให้ปริมาณความต้องการ RBC สูงหรือต�่ากว่าค่าการ
พยากรณ์ด้วย อย่างไรกต็ามเกณฑ์ส�ารองโลหติ จะต้องก�าหนด
ปรมิาณโลหติส�ารองขัน้ต�า่ (minimum inventory levels) และ
โลหิตส�ารองฉุกเฉิน (Emergency levels) ไว้ด้วย ประกอบ
กับการน�าข้อมูลมาสร้างรายงานสถานการณ์ปริมาณโลหิตใน
คลังโลหติและปรมิาณความต้องการอย่างต่อเนือ่ง ช่วยประเมนิ
สถานการณ์ความพอเพียงของโลหิตได้ 
 การน�าระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใช้ในการสร้างคลังข้อมูล 
เพือ่น�าข้อมลูมาพยากรณ์ด้วยโปรแกรม Tableau เป็นวิธีท่ีง่าย
ไม่ต้องเลือกวิธีในการพยากรณ์และใช้สูตรในการค�านวณ 
ที่ซับซ้อน  และการรายงานผลการพยากรณ์ และสถานการณ์
ความต้องการโลหิตในรูปของแดชบอร์ด เพิ่มความสะดวก 
ในการเข้าถงึข้อมลู สามารถน�าไปใช้ในการสนบัสนนุการตดัสินใจ 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.49 งานวิจัยนี้สามารถ
น�าไปพัฒนาขยายผล ในการพยากรณ์ผลิตภัณฑ์โลหิตชนิด
อ่ืนๆ รวมถงึใช้ในการพยากรณ์ในด้านของการจดัหาโลหติจาก
ผูบ้รจิาค และใช้กบัธนาคารโลหติของโรงพยาบาลอ่ืนๆ รวมถงึ
ยังเป็นประโยชน์กับแพทย์พยาบาลในการศึกษาวิจัยเรื่องการ
ใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การน�าใช้ในระดับ
เครือข่ายหรือระดบัประเทศ ในด้านของการจัดหาโลหิต ท�าให้
ทราบได้ว่าพืน้ท่ีใดมคีวามต้องการโลหติมากน้อยเพยีงใด และ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังสามารถแลกเปล่ียนโลหิตหรือยืม
โลหิตระหว่างโรงพยาบาล เป็นการบริหารจัดการโลหิตให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ช่วยลดความสูญเสียจากการ
หมดอายุ สามารถจัดหาโลหิตท่ีหายากหรือขาดแคลนให้กับ 
ผู้ป่วยได้ทันเวลา ซึ่งการพัฒนาจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลต่างๆและการสนับสนุนจากส่วนกลาง
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วิจัยในครั้งนี้ งานวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  โรงพยาบาลราชบุรี เลขที่รับรอง 
COA-RBHEC 002/2020

ตามล�าดับ ยกเว้นหมู่ A ที่ต�่ากว่าเกณฑ์เมื่อดูปริมาณความ
ต้องการ RBC ท่ีต้องจัดเตรียม หมู่ A, AB, B และ O 
มีจ�านวน 20,6,27 และ 25 ยูนิต ซึ่งมีเพียงกับปริมาณความ
ต้องการ 

C. การทดสอบและประเมินผล
 ผลการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริหารในการใช้ระบบ
สนบัสนนุการตดัสินใจบรหิารจดัการคลังโลหติ จ�านวน 20 ท่าน
ได้ผลดังตารางที่ 3
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Abstract
An effective electronic medical record system that is 
stable, can collect inclusive data according to dental 
standard, responds to users’ and patients’ needs, and 
support dental service, is a crucial target for information 
system development of dental service unit.  This research 
paper aims to develop electronic dental medical record 
system at Faculty of Dentistry-Western University, 
Bangkok, Thailand. The main objectives of this study are 
1) to study the conditions of Dental Medical Record 
System at Faculty of Dentistry- Western University, 
Bangkok, Thailand, 2) to study the demand levels of The 
Electronic Dental Medical Record System at Faculty of 
Dentistry- Western University, Bangkok, Thailand, 
3) to develop the system and 4) to test the system and 
pursue satisfaction towards the system.
 The research was conducted using a mixed methods, 
the combination of qualitative and quantitative method 
under the concept of System Development Life Cycle: 
SDLC. The researcher presents to study results into main 
5 phases: 1. Project Planning, 2. Analysis Phase, 3.Design 
Phase, 4. Implementation Phase, and 5. Maintenance 
Phase. Research data was collected from 61 people. They 
are the clinic’s staff who use medical records of the 
dental clinic. The research results were utilized in 
developing electronic medical record system. The situation 
on patient information management of the dental hospital 
was represented in Cause and Effect Diagram, created 
Work Flow Diagram, arranged Data Flow Diagram. These 
data were further utilized in creating Entity Relationship 
Diagram and Data Dictionary. The Interface Prototype 
was created by Microsoft access 2013. The drafts of 
system interface and security system were prepared. The 
electronic medical record system was develop into 

2 parts; which are 1) The part of language and development 
tools (PHP, HTML, CSS, Java Script (AJAX ,JQuery) and 
Bootstrap Framework) 2) Databased management via 
MySQL. 
 After testing the system, the results demonstrate that 
the developed Electronic Medical Record System is not 
only able to respond to the users’ needs, but also resolve 
users’ problem perfectly. By conducting the regular 
users’ satisfaction and opinion surveys toward the system 
of The Electronic Dental Medical Record System at 
Faculty of Dentistry-Western University, Bangkok, Thailand 
with the sample group of professors, dental specialists 
and the clinical support dental assistants, four frameworks 
are executed for measuring performance and evaluation 
as follows. Functional testing: users, in over all, are 
highly satisfied with the developed system at the average 
4.07 of satisfaction scores. Functional requirement 
testing: the developed system significantly fulfilled users’ 
requirements at the average 4.48 of satisfaction 
scores. Usability testing: the developed system is 
exceptionally ease of use at the average 4.43 of 
satisfaction scores. Security Testing: the developed 
system is exceptionally ease of use at the average 4.43 
of satisfaction scores.

Keywords: System Development/ The Development of 
Dental Clinic Information System/ Medical Records System/ 
Faculty of Dentistry/ Dental Clinic/ PHP/ HTML/ CSS/ 
Java Script/ MySQL
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การพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิสุตำ เนตรสุวรรณ, ฐิตำรีย์ ศิริศรีษรชัย
มหาวิทยาลัยมหดิล

ผูป้ระสานงาน : ฐติารย์ี ศิรศิรษีรชัย, มหาวิทยาลัยมหดิล 999 
มหาวิทยาลัยมหดิล ถนน พทุธมณฑลสาย 4 ต�าบล ศาลายา 
อ�าเภอพทุธมณฑล นครปฐม 73170 E-mail: Thitarree.sir@
mahidol.ac.th   

บทคดัย่อ
ระบบเวชระเบียนอเิล็กทรอนกิส์คลินกิทันตกรรมท่ีมปีระสิทธภิาพ 
มเีสถยีรภาพ จดัเกบ็ข้อมลูได้ครบถ้วนตามมาตราฐานการรกัษา 
ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้ข้อมลูและเจ้าของข้อมลู และ
สนบัสนนุการพฒันาการให้บรกิารทางทันตกรรม เป็นเป้าหมายท่ี
ส�าคัญในการพฒันาการระบบสารสนเทศในหน่วยบรกิารทางทันต
กรรม ในการศึกษาวิจยันีม้เีป้าหมายในการพฒันาระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนกิส์คลินกิทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยเวสเทิรน์ โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพการณ์ระบบ
เวชระเบยีนคลินกิทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เวสเทิรน์ 2) เพือ่ศึกษาความต้องการระบบเวชระเบียนอเิล็กทรอนกิส์
ของคลินกิทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
3) เพ่ือพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ของคลินกิ 4) เพือ่
ทดสอบและศึกษาความพงึพอใจต่อระบบ แล้วจงึน�าผลการศึกษา
มาปรับระบบให้สมบูรณ์ ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed methods) คือ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Method) ภายใต้กรอบ
แนวคิดการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) ซึง่ผูวิ้จยัน�าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน คือ 1.) การ
วางแผนระบบ (Project Planning Phase) 2.) การวิเคราะห์ระบบ
(Analysis Phase) 3.) การออกแบบ(Design Phase) 4.) การปรบั
ใช้ระบบ(Implementation Phase) และ 5.การบ�ารงุรกัษาระบบ
(Maintenance Phase) ข้อมลูวิจยัถกูเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 
61 คน ซึง่เป็นผูป้ฏบัิตงิานท่ีใช้เวชระเบียนของคลินกิทันตกรรม ผล
การวิจยัได้ถกูน�ามาใช้ในการพฒันาระบบเวชระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ 
โดยรายงานการวิเคราะห์สภาพการณ์สาเหตแุละปัญหาในแบบแผน
ผงัก้างปลา (Cause and effect Diagram) ร่างกระบวนการการ
ท�างาน (Workflow Diagram) ร่างกระแสข้อมูล(Data Flow 

Diagram) เพือ่ใช้ในการสร้างแบบจ�าลองโครงสร้างของฐานข้อมลู 
(Entity Relationship Diagram) จดัท�าพจนานกุรมข้อมลู (Data 
Dictonary) ก�าหนดแบบจ�าลองหน้าจอโปรแกรม (Prototype) ด้วย
โปรแกรม Microsoft access 2013 สร้างตวัอย่างหน้าจอระบบ 
ออกแบบระบบรกัษาความปลอดภยั (Security) จากนัน้พฒันาระบบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1.ภาษาและเครือ่ง
มอืท่ีใช้พฒันา ได้แก่ ภาษา PHP, HTML, CSS, Java Script 
(AJAX, JQuery) และ Bootstrap Framework 2.การจดัการฐาน
ข้อมลูโดยโปรแกรมระบบจดัการฐานข้อมลู MySQL ผลการศึกษา
พบว่าระบบเวชระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ท่ีพฒันาขึน้สามารถตอบสนอง
ต่อสภาพปัญหาและความต้องการของผูใ้ช้งาน จากผลการประเมนิ
ความพงึพอใจในการใช้ระบบเวชระเบียนอเิล็กทรอนกิส์ คลินกิทันต
กรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กบัคณาจารย์
ทันตแพทย์คลินกิเฉพาะทาง และเจ้าหน้าท่ีสนบัสนนุงานคลินกิทันต
กรรม 3 ด้าน คือ 1.) การทดสอบฟังก์ช่ันการใช้งาน(Functional 
Testing) ผูใ้ช้งานมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก มค่ีาเฉล่ีย4.07 
2.) การตรงตามความต้องการของผูใ้ช้งาน(Functional Requirement 
Testing) ผูใ้ช้งานมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด มค่ีาเฉล่ีย 
4.48 และ 3.) ความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Testing) 
ผูใ้ช้งานมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด มค่ีาเฉล่ีย 4.43ด

ค�ำส�ำคญั : การพฒันาระบบ ระบบสารสนเทศทันตกรรม ระบบ
เวชระเบยีนอเิล็กทรอนกิส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คลินกิทันตกรรม 

วันท่ีรบัต้นฉบับ 10 สิงหำคม 2564, วันท่ีแก้ไข: 25 ตลุำคม 
2564, วันท่ีตอบรบั: 1 ธนัวำคม 2564  

บทน�ำ
 ในปัจจบัุนประเทศไทยมแีผนมุง่พฒันาเทคโนโลยกีารจดัท�า
ฐานข้อมูลบันทึกสุขภาพหรือระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

ของแพทย์ในภาครฐัและเอกชนให้มคีวามครบถ้วน เพือ่แก้ปัญหา
ด้านสุขภาพทุกกลุ่มและสนบัสนนุการประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี
ดิจทัิลและข้อมลูสารสนเทศให้แพร่หลาย [1] โรงพยาบาลและ
สถานบริการทางทันตกรรมได้ให้ความส�าคัญอย่างมากในการ
บรหิารจดัการข่าวสารข้อมลู การให้บรกิารในโรงพยาบาลทันตกรรม
ได้มีการพัฒนาการบันทึกประวัติผู้ป่วยและเริ่มมีการน�าระบบ
สารสนเทศเพือ่การจดัการข้อมลูผูป่้วยเข้ามาใช้ ถงึกระนัน้กต็าม
การน�าระบบสารสนเทศมาช่วยพฒันาการเกบ็ข้อมลูกจิกรรมการ
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รกัษาพยาบาลผูป่้วยยงัไม่ประสบผลส�าเรจ็จากการบันทึกข้อมลู
เข้าในระบบคอมพวิเตอร์เพราะขาดข้อมลูท่ีส�าคัญจากแพทย์จาก
การซกัประวัต ิการตรวจร่างกาย และวินจิฉัยโรค [2] ในขณะ
ท่ีองค์กรมคีวามต้องการในการผสมผสานเทคโนโลยใีห้ท�างาน 
ได้ตามความต้องการของงาน ท้ังงานประจ�าวันและการตดัสินใจ
เชิงกลยทุธ์ท่ีซบัซ้อน เพือ่ให้แก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้ตลอดจนสอด
รับกับปัญหาและแรงกดดันของการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้
อย่างเหมาะสม [3] ดังนัน้สถานพยาบาลท่ีต้องการพฒันาระบบ
เวชระเบียนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ควรมีการศึกษาสภาพการณ์ 
ความเป็นไปได้และความต้องการของผูใ้ช้ระบบ [4] 

 ผูว้จิัยตระหนกัถงึความส�าคญัของการใหบ้รกิารของคลนิคิ
ทันตกรรม ส�าหรบัคลินกิทันตกรรมในมหาวิทยาลัยท่ีมบีทบาท
หน้าท่ีในการให้บริการทางทันตกรรมและพัฒนาความรู้ให้
ทันตแพทย์ด้วย ซ่ึงการมีระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์นี ้
จะช่วยให้คลินกิทันตกรรมในมหาวิทยาลัยได้ประโยชน์หลายทาง
ท้ังด้านการรกัษาผูป่้วยและใช้ในการให้ความรูก้บัผูเ้รยีน
 ในการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ 
คลินกิทันตกรรมนี ้ ผูวิ้จยัได้เลือกคลินกิทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแหล่งเกบ็ข้อมลูวิจยั
และพฒันาระบบ เนือ่งจากหน่วยงานดังกล่าวให้บรกิารการรกัษา
ผูป่้วยจ�านวนมาก เพือ่ให้เพยีงพอต่อการเรยีนการสอนนกัศึกษา
ทันตแพทย์ตามข้อก�าหนดของหลักสูตรในการเรยีนการสอนช้ัน
ปีท่ี 5 และ 6 ด้วยความหลากหลายของการรกัษาและการ
บรหิารจดัการระหว่างโรงพยาบาลกบัการเรยีนการสอนจงึจ�าเป็น
ต้องมกีารจ�าแนกข้อมลูผูป่้วยจากข้อมลูการรกัษาท่ีบันทึกลงเวช
ระเบียน อกีท้ังปัญหาการตดิตามสถานการณ์รกัษาของผูป่้วย 
ผูศึ้กษาจงึเลือกน�าระบบสารสนเทศมาใช้จดัการงานเวชระเบียน 
ซึง่ระบบสารสนเทศ เป็นโครงสร้างหลักเพือ่รองรบัการตดัสินใจ 
บรหิารจดัการ ก�ากบั และประเมนิผล จงึต้องจดัความสมดุลให้
ได้ระหว่างระบบใหญ่และระบบย่อยภายในงานสุขภาพช่องปาก  
เพือ่ไม่ให้เป็นภาระต่อระบบใหญ่ เป็นภาระกบัผูจ้ดัเกบ็และป้อน
ข้อมลู อีกท้ังสามารถสะท้อนปัญหาและภาพการด�าเนนิงานใน
พื้นท่ีได้ ขณะเดียวกันหน่วยงานแต่ละระดับก็ต้องสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูดังกล่าวได้ด้วย [5 และ 6]

 ดังนั้นการพัฒนาการบริการในโรงพยาบาลทันตกรรม 
ในสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงการ
รกัษาได้อย่างท่ัวถงึ นอกเหนอืจากการให้บรกิารการรกัษา ข้อมลู
การรกัษาท่ีถอืเป็นหวัใจส�าคัญเช่นกนั ซึง่หน่วยงานเวชระเบียน
มบีทบาทในการรบัผดิชอบโดยท�าการพฒันาระบบเวชระเบยีน
อิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

กำรออกแบบงำนวิจัย
วัตถปุระสงค์ของกำรวิจยั
 1.) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ระบบเวชระเบยีน คลินกิทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 2.) เพือ่ศึกษาความต้องการระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ 
คลินกิทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 3.) เพ่ือพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ คลินกิทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 4.) เพือ่ทดสอบระบบและความพงึพอใจในการใช้ระบบเวช
ระเบียนอเิล็กทรอนกิส์ คลินกิทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ระเบียบวิธีวิจัย
 การศึกษานีใ้ช้การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed methods) 
คือ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เพือ่ศึกษา 
สภาพการณ์และความต้องการระบบโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เทคนคิ Taxonomy และ Typology และ
การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Method) เพือ่ประเมนิความ
พงึพอใจต่อระบบโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมลูด้วย
สถติเิชิงพรรณนา
  ผูวิ้จยัน�าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ภายใต้กรอบ
แนวคิดการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle 
: SDLC) [7] คือ 1.) การวางแผนระบบ (Project Planning Phase) 
2.) การวิเคราะห์ระบบ(Analysis Phase) 3.) การออกแบบ 
(Design Phase) 4.) การปรบัใช้ระบบ (Implementation Phase) 
และ 5.การบ�ารงุรกัษาระบบ (Maintenance Phase)

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการศึกษานีคื้อ คณาจารย์
ทันตแพทย์ภาคคลินกิจ�านวน 55 คน และเจ้าหน้าท่ีสนบัสนนุ
งานคลินกิงานคลินกิทันตกรรม แบ่งย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน จ�านวน 2 คน, กลุ่มท่ี 2 เจ้า
หน้าท่ีแผนกตรวจพเิคราะห์ จ�านวน 1 คน, กลุ่มท่ี 3 เจ้าหน้าท่ี
แผนกรงัสีวิทยา จ�านวน 1 คน และ กลุ่มท่ี 4 เจ้าหน้าท่ี 
การเงนิ จ�านวน 2 คน รวมท้ังส้ินจ�านวน 61 คน

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
 ขัน้ตอนท่ี 1 กำรศึกษำสภำพกำรณ์และควำมต้องกำรของ
ระบบเวชระเบียน คลินกิทันตกรรม คณะทันตแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
 1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนกิส์และวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ กระบวนการ
ท�างานคลินกิทันตกรรม คณะทันต-แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น โดยการรวบรวมเอกสารท่ีเกีย่วข้อง ร่วมกบัแนวทาง
ปฏบัิตเิพือ่ความปลอดภยัทางทันตแพทย์ (Thai Dental Safety 
Goals & Guidelines 2015) ของทันตแพทย์สภา 
 1.2 พฒันาเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมข้อมลู คือ แบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถามเพื่อพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  
ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนาระบบเวช
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ระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ คลินกิทันตกรรม คณะทันต-แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 1.3 ผูศึ้กษาท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูสภาพการณ์และความ
ต้องการในการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์จากแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนกิส์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนกิส์  
 2.1 จดัเกบ็รวบรวมข้อมลูแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
เพื่อการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์จากกลุ่ม
ประชากร โดยวิเคราะห์ข้อมลูการศึกษาดังนี ้
  1) แบบสอบถามเพือ่พฒันาระบบเวชระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ 
โดยวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถติพิรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสูงสุด (maximum) และค่าต�า่สุด 
(minimum) 
  2) แบบสัมภาษณ์เพ่ือพัฒนาระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนกิส์ โดยวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการใช้เครือ่งมอืแผนผงั
ก้างปลา (Cause and Effect Diagram) เพือ่สรปุสาเหตแุละ
ปัญหากระบวนการท�างานเวชระเบียน  จากนัน้ท�าการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมลูด้วยแนวคิดของสุรางค์ จนัทวานชิ (2540) 
[7] และนงลักษณ์ วิรชัชัย (2546) [8] ในการจ�าแนกข้อมลู
ตามทฤษฎรีะบบเป็น 3 ประเภทดังนี ้1.) ข้อมลูน�าเข้า (Input 
Data) 2.) ข้อมลูส�าหรบัประมวลผล (Process Data) 3.) ข้อมลู
ส�าหรบัแสดงผล (Output Data) เพือ่สรปุความต้องการระบบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ คณะทันต-แพทยศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยเวสเทิร์น
    ขัน้ตอนท่ี 3 การออกแบบและพฒันาระบบโดยประยกุต์ใช้
วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC[9]

 3.1 ผูศึ้กษาออกแบบและพฒันาระบบโดยใช้เครือ่งมอืดังนี้ 
แผนภาพกระบวนการท�างาน (Workflow Diagram) แผนภาพ
กระแสข้อมูล(Data Flow Diagram : DFD) แบบจ�าลอง
โครงสร้างของฐานข้อมลู (Entity Relationship Diagram : E-R 
Diagram) พจนานกุรมข้อมลู (Data Dictonary) แบบจ�าลอง
หน้าจอโปรแกรม (Prototype)
 3.2 ผูศึ้กษาพฒันาระบบตามการออกแบบระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนกิส์ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมลูด้วย MySQL
 3.3 จดัท�าคู่มอืและเอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ เพ่ือใช้อธบิายขัน้ตอนการท�างาน รวม
ถงึเอกสารแนวทางการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น
 3.4 จดัอบรมการใช้งานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ให้กบั
อาจารย์ทันตแพทย์และเจ้าหน้าท่ีสนบัสนนุงานคลินกิทันตกรรม 
 3.5 ผูศึ้กษาท�าการตดิตัง้และทดลองใช้ระบบ และประเมนิ
การใช้งานของระบบโดยใช้แบบสอบถามประเมินระบบเวช
ระเบยีนอเิล็กทรอนกิส์ คลินกิทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
จากนั้นท�าการวิเคราะห์ผลการประเมินระบบเวชระเบียน

อิเล็กทรอนกิส์ โดยใช้สถติพิรรณนา ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสูงสุด(maximum) และค่าต�า่สุด (minimum) 
    ขัน้ตอนท่ี 4 กำรสรปุผลและปรบัปรงุแก้ไข
    ผู ้ศึกษาท�าการสรุปการประเมินระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนกิส์เพือ่ปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการท�างานและระบบ
เวชระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การศึกษา “การพัฒนาระบบคลินิกทันตกรรม คลินิก 
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” 
มีวิธีการด�าเนินการวิจัยภายใต้กรอบของการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) รปูแบบน�า้ตก 
(Adapted Waterfall Model) [Ibid] ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 
มรีายละเอียดดังนี้
1.) กำรวำงแผนระบบ (Project Planning Phase) 
 ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเวชระเบียน
อิเล็กทรอนกิส์และการ พฒันาระบบสารสนเทศ สภาพการณ์ 
ความเป็นไปได้และความต้องการในการพฒันาระบบท่ีเกีย่วข้อง
กบัคลินกิทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์นโดยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเพือ่พฒันาระบบเวช
ระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ โดยมรีายละเอยีดดังนี้
 1.1) ก�าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่างของการศึกษานีคื้อ อาจารย์ทันตแพทย์ภาคคลินกิจ�านวน 
55 คน และเจ้าหน้าท่ีสนบัสนนุงานคลินกิงานคลินกิทันตกรรม 
แบ่งย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้กลุ่มท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน 
จ�านวน 2 คน, กลุ่มท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีแผนกตรวจพเิคราะห์ จ�านวน 
1 คน, กลุ่มท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีแผนกรงัสีวิทยา จ�านวน 1 คน และ 
กลุ่มท่ี 4 เจ้าหน้าท่ีการเงนิ จ�านวน 2 คน รวมท้ังส้ินจ�านวน 
61 คน
 1.2) การสร้างเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู เครือ่งมอื
ในการเกบ็ข้อมลูคือ 1. แบบสัมภาษณ์กบัอาจารย์ทันตแพทย์
คลินกิตรวจพเิคราะห์ เจ้าหน้าท่ีสนบัสนนุงานคลินกิทันตกรรม 
และแบบสอบถามเพือ่พฒันาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์กบั
อาจารย์ทันตแพทย์ภาคปฏบิตั ิ ส�าหรบัระยะก่อนการออกแบบ
และพัฒนา 2. แบบสอบถามประเมินระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์กับอาจารย์ทันตแพทย์คลินิกตรวจพิเคราะห์ 
เจ้าหน้าท่ีสนบัสนนุงานคลินกิทันตกรรม ส�าหรบัระยะหลังจาก
การพฒันาระบบ
  1.3) ยื่นพิจารณาโครงการ ผู ้ ศึกษาด�าเนินการ 
ยื่นโครงการเข้าพิจารณายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ก่อนการด�าเนินการศึกษาวิจัย (เลขท่ี 2016/385(B2) 
ณ วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2561) หลังจากได้รบัการอนญุาต 
ผูศึ้กษาได้จดัส่งรายละเอยีดการศึกษาแก่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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 2.) กำรวิเครำะห์ระบบ (Analysis Phase) การศึกษานี้
ท�าการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อพัฒนาระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนกิส์ โดยน�าข้อมูลการวิจยัเชิงปรมิาณ(Quantitative 
Method) จากการน�าเครือ่งมอืแบบสอบถามการพฒันาระบบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และแบบสอบถามประเมินระบบ 
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มาเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถติ ิ และน�าข้อมลูการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method) จากการน�าแบบสัมภาษณ์เพือ่พฒันา
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แนวคิดของ สุรางค์ 
จนัทวานชิ (2540) และนงลักษณ์ วิรชัชัย (2546) วิเคราะห์
สภาพการณ์ ความเป็นไปได้และความต้องการในการพัฒนา
ระบบ
 3.) กำรออกแบบ (Design Phase) จำกผลกำรวเิครำะห์
ระบบ ผู้ศึกษำน�ำมำออกแบบแผนผังกำ้งปลำ (Cause and 
effect Diagram) แผนภาพกระบวนการท�างาน (Workflow 
Diagram) แผนภาพกระแสข้อมลู(Data Flow Diagram) แบบ
จ�าลองโครงสร้างของฐานข้อมลู (Entity Relationship Diagram) 
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) แบบจ�าลองหน้าจอ
โปรแกรม (Prototype) ด้วยโปรแกรม Microsoft access 2013 
โดยสร้างตัวอย่างหน้าจอระบบ ออกแบบระบบรักษาความ
ปลอดภัย (Security) จากนั้นพัฒนาระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนกิส์ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1.ภาษาและเครือ่งมอืท่ีใช้
พฒันา ได้แก่ ภาษา PHP, HTML, CSS, Java Script (AJAX, 
JQuery) และ Bootstrap Framework 2.การจดัการฐานข้อมลู
โดยโปรแกรมระบบจดัการฐานข้อมลู MySQL
 4.) กำรปรบัใช้ระบบ (Implementation Phase) ผูศึ้กษา
ตรวจสอบความสอดคล้องและความผิดพลาดของระบบเวช
ระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ จากนัน้ตรวจสอบและเตรยีมความพร้อม
ของ Hardware Software อุปกรณ์และสถานท่ีท่ีตดิตัง้ระบบ 
ล�าดับต่อมาท�าการติดตั้งระบบ และตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบกบัอุปกรณ์ สรปุรายงานการใช้งานและปัญหาท่ีเกดิขึน้ 
และประเมนิการใช้งานของระบบโดยใช้แบบประเมนิระบบเวช
ระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ คลินกิทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
5.) การบ�ารงุรกัษาระบบ (Maintenance Phase) ผูศึ้กษา
ก�าหนดแนวทางการบ�ารงุระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ คลินกิ
ทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นโดยจัดท�าแบบฟอร์มการ
ร้องขอปรบัปรงุระบบให้แก่แผนกเวชระเบียนใช้ในกระบวนการ
บ�ารงุรกัษาซึง่มกีระบวนการดังนี ้1) แจ้งค�าร้องขอปรบัปรงุระบบ
ด้วยแบบฟอร์มการร้องขอ 2) แผนกเวชระเบยีนเกบ็รวบรวม
ค�าร้องขอโดยแยกเป็นกรณเีร่งด่วนและปกต ิ3) ส่งเรือ่งต่อแผนก
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ผลกำรวิจัย
 จากผลการศึกษา “การพัฒนาระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนกิส์ คลินกิทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหา

วิทยาลัยเวสเทิร์น” และน�าระบบท่ีได้พฒันามาทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอย่าง ผูศึ้กษาพบว่า สภาพการณ์งานเวชระเบยีนของคลินกิ
ทันตกรรมในปัจจบุนัมส่ีวนท่ีต้องปรบัปรงุ คือ การมอีปุกรณ์และ
เครือ่งมอืสนบัสนนุงานระบบสารสนเทศไม่เพยีงพอ และส่วน 
ท่ีน�ามาใช้ในการพฒันาระบบต่อไปได้ คือ ข้อมลูเวชระเบยีน
สามารถน�าไปใช้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ โดย
การพฒันาระบบระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์นอกจากการ
เข้าใจถงึสภาพปัญหาและความเป็นไปได้แล้วยงัต้องพฒันาควบคู่
ไปกบัความต้องการของผูใ้ช้งานด้วย โดยความต้องการระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านคุณสมบัติพื้นฐานของระบบ
สารสนเทศท่ีมีระดับความต้องการมากท่ีสุดคือ ระบบฯ 
มขีัน้ตอนการท�างานสอดคล้องกบักระบวนการท�างานในปัจจบุนั 
ดงันั้นการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลก็ทรอนิกส์จึงถูกพัฒนา
บนพืน้ฐานของความต้องการและสภาพการณ์คลินกิทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นท่ีเหมาะสม 
ครบถ้วน ถกูต้อง โดยมรีายละเอียดดังนี้
 1. สำเหตุของปัญหำและอุปสรรคหน่วยงำนเวชระเบียน
ของระบบงำนเดิม คือ 
  1.) ขาดแคลนก�าลังคนและบุคลากรผู้มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญ 2.) ความไม่เพยีงพอของอุปกรณ์และเครือ่งมอื
สนบัสนนุ 3.) การค้นหาและตดิตามท่ีล่าช้า 4.) การจดัการ
ข้อมูลท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 5.) การสูญหายของเวชระเบียน 
สามารถสรปุโดยใช้เครือ่งมอืแผนผงัก้างปลา (Cause and effect 
Diagram) แสดงในแผนภาพท่ี 1

แผนภาพท่ี 1 แผนผงัก้างปลาแสดงสาเหตแุละปัญหา
(Cause and effect Diagram)

ผูใ้ชง้านดว้ย  โดยความตอ้งการระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านคุณสมบติั
พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศท่ีมีระดับความต้องการมากท่ีสุดคือ ระบบฯ มี
ขั้นตอนการท างานสอดคล้องกับกระบวนการท างานในปัจจุบัน ดังนั้ นการ
พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์จึงถูกพัฒนาบนพ้ืนฐานของความ
ต้องการและสภาพการณ์ ค ลิ นิ กทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์นท่ีเหมาะสม ครบถว้น ถูกตอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคหน่วยงานเวชระเบียนของระบบงานเดมิ คอื  
1.) ขาดแคลนก าลงัคนและบุคลากรผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญ 2.) ความไม่
เพียงพอของอุปกรณ์และเคร่ืองมือสนับสนุน  3.) การคน้หาและติดตามท่ีล่าช้า 
4.) การจัดการข้อมูลท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  5.) การสูญหายของเวชระเบียน 
สามารถสรุปโดยใช้เคร่ืองมือแผนผงักา้งปลา (Cause and effect Diagram) แสดง
ในแผนภาพท่ี1 
 
 

 
แผนภาพที่  1 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุและปัญหา 
(Cause and effect Diagram) 
 
 
2. กระบวนการท างานของระบบใหม่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามกลุ่มผู้ใช้งานโดย
รายละเอยีดดงันี ้
2.1 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรมส าหรับเจ้าหน้าที่เวช
ระเบียน  
 เจา้หน้าท่ีเวชระเบียนลงทะเบียนเขา้ระบบด้วย ช่ือผูใ้ช้งาน(Username) และ
รหสัผ่าน(Password) จากนั้นระบบท าการตรวจสอบขอ้มูล หากลืมรหัสผา่นระบบ
จะให้ผูใ้ชง้านกรอกอีเมล์(e-mail) ท่ีไดล้งทะเบียนไวเ้พ่ือท าการกูร้หสัผา่น ถา้เขา้
สู่ระบบส าเร็จจะสามารถใชง้านได ้
ก. กระบวนการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยใหม่ ลงทะเบียนผูป่้วยใหม่ จากนั้นส่งต่อยงั
คลินิกตรวจพิเคราะห์เพ่ือลงบนัทึกการเขา้รักษา นิสิตทนัตแพทยท์  าการตรวจ
รักษาและลงบนัทึกการรักษาโดยอาจารยท์นัตแพทยข์องคลินิกตรวจพิเคราะห์จะ

เป็นผูต้รวจสอบบนัทึกการรักษาดงักล่าว ซ่ึงระหว่างกระบวนการน้ีผูป่้วยบาง
รายจะตอ้งได้รับการยืนยนัอาการดว้ยภาพถ่ายรังสีอาจมีการส่งต่อเขา้รับคลินิก
รังสีวิทยาเพ่ือถ่ายภาพรังสี จากนั้นบนัทึกการเข้ารักษาคลินิกตรวจพิเคราะห์
เพ่ือให้นิสิตทนัตแพทยท์  าการถ่ายภาพรังสี โดยอาจารยท์นัตแพทยค์ลินิกรังสี
วิทยาจะเป็นผูต้รวจสอบภาพถ่ายรังสีและการแปลผล   
ข. กระบวนการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยเก่า ลงทะเบียนเขา้รักษายงัคลินิกนั้นๆ และ
ท าการลงบนัทึกยมืเวชระเบียนเพ่ือท าการรักษา นิสิตทนัตแพทยบ์นัทึกการรักษา  
 เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการตรวจรักษาแลว้นิสิตทนัตแพทยจ์ะส่งต่อการเงิน
เพ่ือช าระค่ารักษา และส่งคืนเวชระเบียนเพ่ือจดัเก็บ 
ค. การออกรายงาน   เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนออกรายงานสรุปด้านสถิติการเข้า
รักษา/งานเวชระเบียน 
2.2 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ า
แผนก  
 เจา้หน้าท่ีประจ าแผนกลงทะเบียนเขา้ระบบดว้ย ช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) จากนั้ นระบบท าการตรวจสอบข้อมูล หากลืมรหัสผ่าน
ระบบจะให้ผูใ้ช้งานกรอกอีเมล์(e-mail) ท่ีไดล้งทะเบียนไวเ้พ่ือท าการกูร้หสัผา่น 
ถา้เขา้สู่ระบบส าเร็จจะสามารถใชง้านได ้ 
ก. กระบวนการเข้ารักษา ลงทะเบียนเข้ารักษายงัคลนิิกนั้นๆ และท าการลงบันทึก
ยืมเวชระเบียนเพื่อท าการรักษา นิสิตทนัตแพทยบ์นัทึกการรักษา เม่ือเสร็จส้ิน
กระบวนการตรวจรักษาแลว้นิสิตทนัตแพทยจ์ะส่งต่อการเงินเพ่ือช าระค่ารักษา 
และส่งคืนเวชระเบียนเพ่ือจดัเก็บ 
ข. การค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูลผูป่้วย/การรักษา/สถานะช าระเงิน และออก
รายงานเพื่อใชป้ระกอบการรักษาและเป็นหลกัฐาน 
2.3 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรมส าหรับอาจารย์ทันต
แพทย์  
 อาจารยท์นัตแพทย์ลงทะเบียนเข้าระบบด้วย ช่ือผูใ้ช้งาน(Username) และ
รหัสผ่าน (Password) จากนั้นระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูล หากลืมรหัสผ่าน
ระบบจะให้ผู ้ใช้งานกรอกอีเมล์  (e-mail) ท่ีได้ลงทะเบียนไว้เพ่ือท าการกู้
รหสัผา่น ถา้เขา้สู่ระบบส าเร็จจะสามารถใชง้านได ้ 
ก. กระบวนตรวจสอบบันทึกการรักษา  เลือกบันทึกการรักษาท่ีต้องการ
ตรวจสอบ ถา้บนัทึกการรักษาถูกตอ้งอาจารยท์นัตแพทยจ์ะท าการอนุมติัผล หาก
พบขอ้ผิดพลาดจะท าการไม่อนุมติัและบนัทึกขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขไปยงันิสิต
ทนัตแพทยท่ี์เป็นผูบ้นัทึกแกไ้ขปรับปรุง 
ข. การค้นหาข้อมูล สามารถคน้หาขอ้มูลผูป่้วย/การรักษา/สถานะช าระเงิน และ
ออกรายงานเพื่อใชป้ระกอบการตรวจสอบและศึกษาวิจยั 
2.4 ระบบเวชระเบียนอเิลก็ทรอนิกส์ คลนิิกทันตกรรมส าหรับนิสิตทันตแพทย์  
 นิสิตทันตแพทย์ลงทะเบียนเข้าระบบด้วย  ช่ือผู ้ใช้งาน(Username) และ
รหัสผ่าน(Password) จากนั้นระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูล หากลืมรหัสผ่าน
ระบบจะให้ผู ้ใช้งานกรอกอีเมล์  (e-mail) ท่ีได้ลงทะเบียนไว้เพ่ือท าการกู้
รหสัผา่น ถา้เขา้สู่ระบบส าเร็จจะสามารถใชง้าน 
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 2. กระบวนกำรท�ำงำนของระบบใหม่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ตำมกลุ่มผูใ้ช้งำนโดยรำยละเอียดดังนี้
  2.1 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ คลินกิทันตกรรม
ส�ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีเวชระเบียน 
 เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนลงทะเบียนเข้าระบบด้วย ช่ือผูใ้ช้งาน
(Username) และรหสัผ่าน(Password) จากนัน้ระบบท�าการ
ตรวจสอบข้อมลู หากลืมรหสัผ่านระบบจะให้ผูใ้ช้งานกรอกอีเมล์
(e-mail) ท่ีได้ลงทะเบียนไว้เพือ่ท�าการกูร้หสัผ่าน ถ้าเข้าสู่ระบบ
ส�าเรจ็จะสามารถใช้งานได้
 ก. กระบวนกำรส่งต่อกำรรกัษำผูป่้วยใหม่ ลงทะเบยีนผูป่้วย
ใหม่ จากนัน้ส่งต่อยงัคลินกิตรวจพเิคราะห์เพือ่ลงบันทึกการเข้า
รกัษา นสิิตทันตแพทย์ท�าการตรวจรกัษาและลงบันทึกการรกัษา
โดยอาจารย์ทันตแพทย์ของคลินกิตรวจพเิคราะห์จะเป็นผูต้รวจ
สอบบันทึกการรกัษาดังกล่าว ซึง่ระหว่างกระบวนการนีผู้ป่้วย
บางรายจะต้องได้รบัการยนืยนัอาการด้วยภาพถ่ายรงัสีอาจมกีาร
ส่งต่อเข้ารบัคลินกิรงัสีวิทยาเพือ่ถ่ายภาพรงัสี จากนัน้บันทึกการ
เข้ารกัษาคลินกิตรวจพเิคราะห์เพ่ือให้นสิิตทันตแพทย์ท�าการถ่าย
ภาพรงัสี โดยอาจารย์ทันตแพทย์คลินกิรงัสีวิทยาจะเป็นผูต้รวจ
สอบภาพถ่ายรงัสีและการแปลผล  
 ข. กระบวนกำรส่งต่อกำรรกัษำผูป่้วยเก่ำ ลงทะเบยีนเข้า
รักษายังคลินิกนั้นๆ และท�าการลงบันทึกยืมเวชระเบียนเพื่อ
ท�าการรกัษา นสิิตทันตแพทย์บันทึกการรกัษา 
 เมือ่เสรจ็ส้ินกระบวนการตรวจรกัษาแล้วนสิิตทันตแพทย์จะส่ง
ต่อการเงนิเพือ่ช�าระค่ารกัษา และส่งคืนเวชระเบียนเพือ่จดัเกบ็
 ค. กำรออกรำยงำน  เจ้าหน้าท่ีเวชระเบยีนออกรายงานสรปุ
ด้านสถติกิารเข้ารกัษา/งานเวชระเบียน
 2.2 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม
ส�ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีประจ�ำแผนก 
 เจ้าหน้าท่ีประจ�าแผนกลงทะเบียนเข้าระบบด้วย ช่ือผูใ้ช้งาน 
(Username) และรหสัผ่าน (Password) จากนัน้ระบบท�าการ
ตรวจสอบข้อมลู หากลืมรหสัผ่านระบบจะให้ผูใ้ช้งานกรอกอีเมล์
(e-mail) ท่ีได้ลงทะเบียนไว้เพือ่ท�าการกูร้หสัผ่าน ถ้าเข้าสู่ระบบ
ส�าเรจ็จะสามารถใช้งานได้ 
 ก. กระบวนกำรเข้ำรกัษำ ลงทะเบียนเข้ำรกัษำยงัคลินกินัน้ๆ 
และท�ำกำรลงบันทึกยืมเวชระเบียนเพื่อท�ำกำรรักษำ นิสิต
ทันตแพทย์บันทึกการรกัษา เมือ่เสรจ็ส้ินกระบวนการตรวจรกัษา
แล้วนิสิตทันตแพทย์จะส่งต่อการเงินเพื่อช�าระค่ารักษา และ 
ส่งคืนเวชระเบยีนเพือ่จดัเกบ็
 ข. กำรค้นหำข้อมลู ค้นหาข้อมลูผูป่้วย/การรกัษา/สถานะ
ช�าระเงิน และออกรายงานเพื่อใช้ประกอบการรักษาและเป็น 
หลักฐาน
2.3 ระบบเวชระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ คลินกิทันตกรรมส�ำหรบั
อำจำรย์ทันตแพทย์ 
 อาจารย์ทันตแพทย์ลงทะเบียนเข้าระบบด้วย ช่ือผู้ใช้งาน
(Username) และรหสัผ่าน (Password) จากนัน้ระบบจะท�าการ

ตรวจสอบข้อมลู หากลืมรหสัผ่านระบบจะให้ผูใ้ช้งานกรอกอีเมล์ 
(e-mail) ท่ีได้ลงทะเบียนไว้เพือ่ท�าการกูร้หสัผ่าน ถ้าเข้าสู่ระบบ
ส�าเรจ็จะสามารถใช้งานได้ 
 ก. กระบวนตรวจสอบบนัทึกกำรรกัษำ เลือกบนัทึกการรกัษา
ท่ีต้องการตรวจสอบ ถ้าบันทึกการรักษาถูกต้องอาจารย์
ทันตแพทย์จะท�าการอนมุตัผิล หากพบข้อผดิพลาดจะท�าการไม่
อนมุตัแิละบันทึกข้อเสนอแนะเพือ่แก้ไขไปยงันสิิตทันตแพทย์ท่ี
เป็นผูบั้นทึกแก้ไขปรบัปรงุ
 ข. กำรค้นหำข้อมลู สามารถค้นหาข้อมลูผูป่้วย/การรกัษา/
สถานะช�าระเงนิ และออกรายงานเพือ่ใช้ประกอบการตรวจสอบ
และศึกษาวิจยั
 2.4 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม
ส�ำหรบันสิิตทันตแพทย์ 
 นิสิตทันตแพทย์ลงทะเบียนเข้าระบบด้วย ช่ือผู้ใช้งาน 
(Username) และรหสัผ่าน(Password) จากนัน้ระบบจะท�าการ
ตรวจสอบข้อมลู หากลืมรหสัผ่านระบบจะให้ผูใ้ช้งานกรอกอีเมล์ 
(e-mail) ท่ีได้ลงทะเบียนไว้เพือ่ท�าการกูร้หสัผ่าน ถ้าเข้าสู่ระบบ
ส�าเรจ็จะสามารถใช้งาน
 ก. กระบวนบันทึกกำรรักษำ เลือกผู้ป่วยของตนเองเพื่อ
บันทึกการรกัษา จากนัน้ส่งต่อไปยงัอาจารย์ทันตแพทย์เพือ่ตรวจ
สอบข้อมูล ถ้าบันทึกการรักษาถูกต้องอาจารย์ทันตแพทย์จะ
ท�าการอนุมัติผล หากพบข้อผิดพลาดจะท�าการไม่อนุมัติและ
บันทึกข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขยังนิสิตทันตแพทย์ที่เป็นผู้บันทึก
แก้ไขปรบัปรงุ
 ข. กำรค้นหำข้อมลู สามารถค้นหาข้อมลูผูป่้วย/การรกัษา/
สถานะช�าระเงนิ และออกรายงานเพือ่ใช้ประกอบการรกัษาและ
ศึกษาวิจยั
3. ตวัอย่ำงหน้ำจอระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ คลินกิทันต
กรรม
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึ้นใหม่มีโครงสร้าง 
ประกอบด้วย 
 3.1  หน้าหลักของระบบ ดังแผนภาพท่ี2
 3.2 งานเวชระเบียน ประกอบด้วยเมนูย่อย ข้อมูลเวช
ระเบียนผูป่้วยยมื-คืนเวชระเบยีน การจดัการฐานข้อมลู (ผูดู้แล
ระบบ/อาจารย์ทันตแพทย์/นสิิตทันตแพทย์/ข่าวประชาสัมพนัธ์) 
ดังแผนภาพท่ี3
 3.3 การเข้ารักษาคลินิกต่างๆ ประกอบด้วยเมนูย่อย 
คลินกิตรวจพเิคราะห์ คลินกิทันตกรรมบูรณะคลินกิทันตกรรม
ประดิษฐ์ คลินกิทันตกรรมเด็ก คลินกิทันตกรรมจดัฟัน คลินกิ
ศัลยศาสตร์ช่องปาก คลินกิวิทยาเอ็นโดดอนท์ คลินกิปรทัินต
วิทยา และคลินกิรงัสีวิทยา ดังแผนภาพท่ี4
 3.4 รายงาน ประกอบด้วยเมนยู่อย รายงานการลงทะเบียน
ผูป่้วย รายงานการยมื-คืนเวชระเบยีน รายงานการเข้ารกัษา 
รายงานการเข้าใช้งาน (ผูดู้แลระบบ/อาจารย์ทันตแพทย์/นสิิต
ทันตแพทย์) ดังแผนภาพท่ี 5
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 จากการสรุปผลการผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพและ 
เชิงปริมาณผู้ศึกษาได้ออกแบบกระบวนการงานเพื่อรองรับ 
ผู ้ใช้งานตามสภาพปัญหาและความต้องการโดยก�าหนด
กระบวนการท�างานต่างๆแยกตามต�าแหน่ง ข้อมูลน�าเข้า 
การจัดการข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการออกรายงาน หลังจาก 
ผูศึ้กษาได้พฒันาระบบเสรจ็ส้ินได้น�าระบบไปทดสอบและประเมนิ
ระบบเวชระเบียนอเิล็กทรอนกิส์ 4 ส่วน คือ การทดสอบฟังก์ช่ัน 
การใช้งาน(Functional Testing) ความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 
คือ การจดัเกบ็ข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน การตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ช้งาน(Functional Requirement Testing) ความพงึพอใจ
อยู่ในระดับมาก คือ ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้ถูกต้อง 
เหมาะสม ความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Testing) ความ
พงึพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง คือ การใช้ตวัอักษร สีของตวัอักษร
และรปูภาพ ต�าแหน่งการจดัวาง ขนาดของตวัอักษร และความ
ปลอดภยัของการใช้งานระบบ (Security Testing) ความพงึพอใจ
อยูใ่นระดับมาก คือ การใช้งานตามสิทธิผ์ูใ้ช้งานระบบในระดับ
ต่างๆ ซึ่งผู้ศึกษาได้ท�าการปรับเปล่ียนแก้ไขระบบจากผลการ
ประเมนิระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์และกระบวนการท�างาน
ของคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์นร่วมด้วย ท�าให้ผู้ศึกษาพบว่าการออกแบบระบบเวช
ระเบียนขาดความสอดคล้องดังนี้ การจัดการข้อมูลการเงิน 
เนือ่งจากทางมหาวิทยาลัยมรีะบบในการจดัเกบ็ข้อมลูดังกล่าวเอง 
โดยมกีารเช่ือมโยงระหว่างข้อมลูนสิิตทันตแพทย์และการช�าระ
เงนิของผูป่้วยท่ีท�าการรกัษา เพือ่ตรวจสอบสถานะการช�าระเงนิ
และก�าหนดสิทธิการลงทะเบียนเรียนของนิสิตทันตแพทย์ร่วม
ด้วย และการจดัการการรกัษาท่ีเกดิปัญหาจากอุปกรณ์และเครือ่ง

ก. กระบวนบันทึกการรักษา เลือกผูป่้วยของตนเองเพ่ือบนัทึกการรักษา จากนั้น
ส่งต่อไปยงัอาจารยท์นัตแพทยเ์พ่ือตรวจสอบขอ้มูล ถา้บนัทึกการรักษาถูกตอ้ง
อาจารยท์นัตแพทยจ์ะท าการอนุมติัผล หากพบขอ้ผิดพลาดจะท าการไม่อนุมติั
และบันทึกข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขยงันิสิตทันตแพทยท่ี์เป็นผู ้บันทึกแก้ไข
ปรับปรุง 
ข. การค้นหาข้อมูล สามารถคน้หาขอ้มูลผูป่้วย/การรักษา/สถานะช าระเงิน และ
ออกรายงานเพื่อใชป้ระกอบการรักษาและศึกษาวิจยั 
3. ตัวอย่างหน้าจอระบบเวชระเบียนอเิลก็ทรอนิกส์ คลนิิกทันตกรรม 
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนใหม่มีโครงสร้าง ประกอบดว้ย  
3.1 หนา้หลกัของระบบ ดงัแผนภาพท่ี2 
3.2 งานเวชระเบียน ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย ขอ้มูลเวชระเบียนผูป่้วยยมื-คืนเวช
ระเบียน การจดัการฐานขอ้มูล (ผูดู้แลระบบ/อาจารยท์นัตแพทย/์นิสิตทนัต
แพทย/์ข่าวประชาสมัพนัธ์) ดงัแผนภาพท่ี3 
3.3 การเขา้รักษาคลินิกต่างๆ ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย คลินิกตรวจพิเคราะห์ คลินิก
ทนัตกรรมบูรณะคลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ คลินิกทนัตกรรมเด็ก คลินิกทนัตก
รรมจดัฟัน คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนท ์คลินิกปริทนัต
วิทยา และคลินิกรังสีวิทยา ดงัแผนภาพท่ี4 
3.4 รายงาน ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย รายงานการลงทะเบียนผูป่้วย รายงานการยืม-
คืนเวชระเบียน รายงานการเข้ารักษา รายงานการเข้าใช้งาน (ผู ้ดูแลระบบ/
อาจารยท์นัตแพทย/์นิสิตทนัตแพทย)์ ดงัแผนภาพท่ี5 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2: หนา้จอหลกัของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์คลินิกทนัตกรรม  
(Home page - Eletronic Medical Record System) 

 
 
 

แผนภาพที่ 3: หนา้จองานเวชระเบียน ระบบเวชระเบียนอิเลก็ทรอนิกส์ คลินิก
ทนัตกรรม (Patient information management page - Eletronic Medical Record 
System) 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4: หน้าจอการเข้ารักษาระบบเวชระเบียนอเิล็กทรอนิกส์ คลนิิก- 
ทันตกรรม (Clinical diagnosis management page - Eletronic Medical 
Record System) 
 

 
 
 
 
 

ก. กระบวนบันทึกการรักษา เลือกผูป่้วยของตนเองเพ่ือบนัทึกการรักษา จากนั้น
ส่งต่อไปยงัอาจารยท์นัตแพทยเ์พ่ือตรวจสอบขอ้มูล ถา้บนัทึกการรักษาถูกตอ้ง
อาจารยท์นัตแพทยจ์ะท าการอนุมติัผล หากพบขอ้ผิดพลาดจะท าการไม่อนุมติั
และบันทึกข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขยงันิสิตทันตแพทยท่ี์เป็นผู ้บันทึกแก้ไข
ปรับปรุง 
ข. การค้นหาข้อมูล สามารถคน้หาขอ้มูลผูป่้วย/การรักษา/สถานะช าระเงิน และ
ออกรายงานเพื่อใชป้ระกอบการรักษาและศึกษาวิจยั 
3. ตัวอย่างหน้าจอระบบเวชระเบียนอเิลก็ทรอนิกส์ คลนิิกทันตกรรม 
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนใหม่มีโครงสร้าง ประกอบดว้ย  
3.1 หนา้หลกัของระบบ ดงัแผนภาพท่ี2 
3.2 งานเวชระเบียน ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย ขอ้มูลเวชระเบียนผูป่้วยยมื-คืนเวช
ระเบียน การจดัการฐานขอ้มูล (ผูดู้แลระบบ/อาจารยท์นัตแพทย/์นิสิตทนัต
แพทย/์ข่าวประชาสมัพนัธ์) ดงัแผนภาพท่ี3 
3.3 การเขา้รักษาคลินิกต่างๆ ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย คลินิกตรวจพิเคราะห์ คลินิก
ทนัตกรรมบูรณะคลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ คลินิกทนัตกรรมเด็ก คลินิกทนัตก
รรมจดัฟัน คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนท ์คลินิกปริทนัต
วิทยา และคลินิกรังสีวิทยา ดงัแผนภาพท่ี4 
3.4 รายงาน ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย รายงานการลงทะเบียนผูป่้วย รายงานการยืม-
คืนเวชระเบียน รายงานการเข้ารักษา รายงานการเข้าใช้งาน (ผู ้ดูแลระบบ/
อาจารยท์นัตแพทย/์นิสิตทนัตแพทย)์ ดงัแผนภาพท่ี5 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2: หนา้จอหลกัของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์คลินิกทนัตกรรม  
(Home page - Eletronic Medical Record System) 

 
 
 

แผนภาพที่ 3: หนา้จองานเวชระเบียน ระบบเวชระเบียนอิเลก็ทรอนิกส์ คลินิก
ทนัตกรรม (Patient information management page - Eletronic Medical Record 
System) 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4: หน้าจอการเข้ารักษาระบบเวชระเบียนอเิล็กทรอนิกส์ คลนิิก- 
ทันตกรรม (Clinical diagnosis management page - Eletronic Medical 
Record System) 
 

 
 
 
 
 

ก. กระบวนบันทึกการรักษา เลือกผูป่้วยของตนเองเพ่ือบนัทึกการรักษา จากนั้น
ส่งต่อไปยงัอาจารยท์นัตแพทยเ์พ่ือตรวจสอบขอ้มูล ถา้บนัทึกการรักษาถูกตอ้ง
อาจารยท์นัตแพทยจ์ะท าการอนุมติัผล หากพบขอ้ผิดพลาดจะท าการไม่อนุมติั
และบันทึกข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขยงันิสิตทันตแพทยท่ี์เป็นผู ้บันทึกแก้ไข
ปรับปรุง 
ข. การค้นหาข้อมูล สามารถคน้หาขอ้มูลผูป่้วย/การรักษา/สถานะช าระเงิน และ
ออกรายงานเพื่อใชป้ระกอบการรักษาและศึกษาวิจยั 
3. ตัวอย่างหน้าจอระบบเวชระเบียนอเิลก็ทรอนิกส์ คลนิิกทันตกรรม 
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนใหม่มีโครงสร้าง ประกอบดว้ย  
3.1 หนา้หลกัของระบบ ดงัแผนภาพท่ี2 
3.2 งานเวชระเบียน ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย ขอ้มูลเวชระเบียนผูป่้วยยมื-คืนเวช
ระเบียน การจดัการฐานขอ้มูล (ผูดู้แลระบบ/อาจารยท์นัตแพทย/์นิสิตทนัต
แพทย/์ข่าวประชาสมัพนัธ์) ดงัแผนภาพท่ี3 
3.3 การเขา้รักษาคลินิกต่างๆ ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย คลินิกตรวจพิเคราะห์ คลินิก
ทนัตกรรมบูรณะคลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ คลินิกทนัตกรรมเด็ก คลินิกทนัตก
รรมจดัฟัน คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนท ์คลินิกปริทนัต
วิทยา และคลินิกรังสีวิทยา ดงัแผนภาพท่ี4 
3.4 รายงาน ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย รายงานการลงทะเบียนผูป่้วย รายงานการยืม-
คืนเวชระเบียน รายงานการเข้ารักษา รายงานการเข้าใช้งาน (ผู ้ดูแลระบบ/
อาจารยท์นัตแพทย/์นิสิตทนัตแพทย)์ ดงัแผนภาพท่ี5 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2: หนา้จอหลกัของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์คลินิกทนัตกรรม  
(Home page - Eletronic Medical Record System) 

 
 
 

แผนภาพที่ 3: หนา้จองานเวชระเบียน ระบบเวชระเบียนอิเลก็ทรอนิกส์ คลินิก
ทนัตกรรม (Patient information management page - Eletronic Medical Record 
System) 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4: หน้าจอการเข้ารักษาระบบเวชระเบียนอเิล็กทรอนิกส์ คลนิิก- 
ทันตกรรม (Clinical diagnosis management page - Eletronic Medical 
Record System) 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่5 หน้าจอรายงาน ระบบเวชระเบียนอเิลก็ทรอนิกส์ คลนิิกทันตกรรม  
(Report page - Eletronic Medical Record System ) 

 
 
 
 จากการสรุปผลการผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพและเชิงปริมาณผูศึ้กษาได้
ออกแบบกระบวนการงานเพ่ือรองรับผู ้ใช้งานตามสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการโดยก าหนดกระบวนการท างานต่างๆแยกตามต าแหน่ง ขอ้มูลน าเขา้ การ
จดัการขอ้มูลต่างๆ รวมไปถึงการออกรายงาน หลงัจากผูศึ้กษาได้พฒันาระบบ
เสร็จส้ินไดน้ าระบบไปทดสอบและประเมินระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 4 
ส่วน คือ การทดสอบฟังก์ชัน่การใช้งาน(Functional Testing) ความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก คือ การจดัเก็บขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถ้วน การตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช้งาน(Functional Requirement Testing) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คือ ระบบสามารถจดัการข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม ความง่ายต่อการใช้งาน
(Usability Testing) ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การใช้ตวัอกัษร สี
ของตวัอกัษรและรูปภาพ ต าแหน่งการจดัวาง ขนาดของตวัอกัษร  และความ
ปลอดภยัของการใช้งานระบบ (Security Testing) ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
คือ การใช้งานตามสิทธ์ิผู ้ใช้งานระบบในระดับต่างๆ  ซ่ึงผู ้ศึกษาได้ท  าการ
ปรับเปล่ียนแกไ้ขระบบจากผลการประเมินระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และ
กระบวนการท างานของค ลิ นิ กทันตกรรม  คณ ะทันตแพทยศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ร่วมด้วย ท าให้ผู ้ศึกษาพบว่าการออกแบบระบบเวช
ระเบียนขาดความสอดคล้องดังน้ี  การจัดการข้อมูลการเงิน  เน่ืองจากทาง
มหาวิทยาลยัมีระบบในการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวเอง โดยมีการเช่ือมโยงระหวา่ง
ขอ้มูลนิสิตทนัตแพทยแ์ละการช าระเงินของผูป่้วยท่ีท าการรักษา เพื่อตรวจสอบ
สถานะการช าระเงินและก าหนดสิทธิการลงทะเบียนเรียนของนิสิตทนัตแพทย์
ร่วมด้วย และการจัดการการรักษาท่ีเกิดปัญหาจากอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

สนบัสนุนไม่เพียงพอ รวมไปถึงก าลงัคนท่ีไม่เพียงพอ ท าให้ผูศึ้กษาปรับเปล่ียน
ขั้นตอนการท างานเพ่ือเอ้ือกับสภาพการณ์ปัจจุบันและรองรับการใช้งานใน
อนาคต ผูศึ้กษาไดป้รับเปล่ียนระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทนัตกรรม 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์นในการอภิปรายผล  
 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและ
การประเมินความพึงพอใจระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทนัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นของกลุ่มตวัอย่างจากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของ
ระบบ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงท าการแกไ้ขและพฒันาระบบเพ่ือความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา “ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทนัตกรรม คณะ
ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น” ผูศึ้กษาพบว่า การด าเนินระเบียบวิธี
วิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงผูศึ้กษาคน้พบว่าองคป์ระกอบใน
การพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ส าห รับสถานพยาบาลของ
สถาบัน อุดม ศึกษานั้ น  มีความแตก ต่ างจากการพัฒนาระบบส าห รับ
สถานพยาบาลทัว่ไปเช่นเดียวกบัการศึกษาของสถาพร แสงสุโพธ์ิ (2544) [10] 
เน่ืองจากสถานพยาบาลของสถาบันอุดมศึกษาจะด าเนินการบริหารท่ีมุ่งเน้น
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานของนักศึกษาแพทย/์นักศึกษาทนัต
แพทยด์ว้ย จึงท าให้กระบวนการท างานมีความแตกต่างและซบัซ้อนออกไปจาก
สถานพยาบาลทัว่ไป  
 ผูศึ้กษาได้พฒันาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทนัตกรรม คณะ
ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น โดยยึดกระบวนการวงจรการพฒันา
ระบบ (System Development Life Cycle หรือ SDLC) ในการด าเนินการศึกษา
เป็นหลกั ซ่ึงผลของการด าเนินการศึกษาพบวา่ ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการตอ้งมีคุณสมบติัการช่วยลดปัญหาท่ีเกิดขั้นจากการท างานเดิม 
และเสริมประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการท างานเวชระเบียนในการเพ่ิมความ
รวดเร็วในค้นหาและติดตาม ลดการสูญหายของเวชระเบียน รวมไปถึงการ
จดัการขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม บนขอ้จ ากดัของปัญหาท่ีผูศึ้กษาไม่สามารถ
จดัการในดา้นความไม่เพียงพอของก าลงัคนและอุปกรณ์  จากการศึกษาของธนา
ภรณ์ ลีลาทรัพยว์งศ์ และ คณะ (2558) [11] และ วนัวิสาข ์ศรีสุเมธชยั และ บวร 
คลองน้อย (2560) [12] เสนอแนะว่าระบบท่ีจะสนับสนุนการใช้ประโยชน์ได้
ครอบคลุมความตอ้งการใช้ระบบและตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ช้ ระบบ
ควรรองรับลกัษณะการใช้งานท่ีมีหลากหลายและค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดวิ้เคราะห์และออกแบบขอบเขตเพ่ิมเติม
ของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์นไดด้งัน้ี  
1) ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรองรับการด าเนินงานผ่านเวบ็เบรา
เซอร์ไดห้ลากหลาย  
2) ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับเปล่ียนตามขนาดหน้าจอและ
อุปกรณ์การใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม  

แผนภาพท่ี 2: หน้าจอหลักของระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนกิส์คลินกิทันตกรรม
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มอืสนบัสนนุไม่เพยีงพอ รวมไปถงึก�าลังคนท่ีไม่เพยีงพอ ท�าให้
ผู้ศึกษาปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท�างานเพื่อเอื้อกับสภาพการณ์
ปัจจบัุนและรองรบัการใช้งานในอนาคต ผูศึ้กษาได้ปรบัเปล่ียน
ระบบเวชระเบียนอเิล็กทรอนกิส์ คลินกิทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในการอภปิรายผล 
 ระบบเวชระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ได้ถกูปรบัปรงุแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะและการประเมินความพึงพอใจระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นของ 
กลุ่มตวัอย่างจากการพจิารณาข้อดีและข้อเสียของระบบ ดังนัน้
ผูศึ้กษาจงึท�าการแก้ไขและพฒันาระบบเพือ่ความสมบรูณ์มาก
ยิง่ขึน้ 

กำรอภิปรำยผล
 จากผลการศึกษา “ระบบเวชระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ คลินกิ
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” 
ผูศึ้กษาพบว่า การด�าเนนิระเบียบวิธีวิจยัเป็นไปตามวัตถปุระสงค์
ของการศึกษา ซ่ึงผูศึ้กษาค้นพบว่าองค์ประกอบในการพฒันา
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานพยาบาลของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น มีความแตกต่างจากการพัฒนาระบบ
ส�าหรับสถานพยาบาลทั่วไปเช่นเดียวกับการศึกษาของสถาพร 
แสงสุโพธ์ิ (2544) [10] เนือ่งจากสถานพยาบาลของสถาบัน
อุดมศึกษาจะด�าเนินการบริหารทีมุ่่งเน้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนการงานของนกัศึกษาแพทย์/นกัศึกษาทันตแพทย์ด้วย 
จงึท�าให้กระบวนการท�างานมคีวามแตกต่างและซบัซ้อนออกไป
จากสถานพยาบาลท่ัวไป 
 ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินิก
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดย
ยดึกระบวนการวงจรการพฒันาระบบ (System Development 
Life Cycle หรอื SDLC) ในการด�าเนนิการศึกษาเป็นหลัก 
ซึ่งผลของการด�าเนินการศึกษาพบว่า ระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้ใช้งานต้องการต้องมีคุณสมบัติการช่วยลด
ปัญหาท่ีเกดิขัน้จากการท�างานเดิม และเสรมิประสิทธภิาพให้แก่
กระบวนการท�างานเวชระเบียนในการเพิม่ความรวดเรว็ในค้นหา
และติดตาม ลดการสูญหายของเวชระเบียน รวมไปถึงการ
จัดการข้อมูลท่ีถูกต้องและเหมาะสม บนข้อจ�ากัดของปัญหา 
ท่ีผูศึ้กษาไม่สามารถจดัการในด้านความไม่เพยีงพอของก�าลังคน
และอุปกรณ์ จากการศึกษาของธนาภรณ์ ลีลาทรัพย์วงศ์ 
และ คณะ (2558) [11] และ วันวิสาข์ ศรสุีเมธชัย และ บวร 
คลองน้อย (2560) [12] เสนอแนะว่าระบบท่ีจะสนบัสนนุการ
ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมความต้องการใช้ระบบและตอบสนอง
ความพงึพอใจของผูใ้ช้ ระบบควรรองรบัลักษณะการใช้งานท่ีมี
หลากหลายและค�านึงถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
ในอนาคต ดังนัน้ผูศึ้กษาจงึได้วิเคราะห์และออกแบบขอบเขต
เพ่ิมเตมิของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ คลินกิทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดังนี้ 

 1) ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรองรับการ
ด�าเนนิงานผ่านเว็บเบราเซอร์ได้หลากหลาย 
 2) ระบบเวชระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ สามารถปรบัเปล่ียน
ตามขนาดหน้าจอและอปุกรณ์การใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 3) ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์สามารถด�าเนนิงานผ่าน
ระบบอินเตอร์เนต็ได้ โดยมกีารก�าหนดสิทธิก์ารใช้งานตามหน้าท่ี
ความรบัผดิชอบ
 4) ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ จดัเกบ็ข้อมลูท่ีมคีวาม
จ�าเป็นในการรกัษาของทุกคลินกิเป็นหลัก
 5) ข้อมลูท่ีจดัเกบ็ในระบบเวชระเบียนอเิล็กทรอนกิส์ต้องมี
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยของอาจารย์ทันตแพทย์และนิสิต
ทันตแพทย์
 6) ข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ์
ต้องมปีระโยชน์ต่อการบรหิารจดัการคลินกิทันตกรรม
 7) ข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ์
ต้องมปีระโยชน์ต่อการบรกิารคลินกิทันตกรรม
 ท้ังนี้ผู ้ ศึกษาเห็นว ่าการออกแบบระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึ้นมีการจัดการข้อมูลเพื่อลดความซ�้า
ซ้อนของข้อมลูท่ีอาจเกดิขึน้ ข้อมลูปรบัปรงุเป็นปัจจบัุนเสมอเพิม่
ความสะดวกในการบรกิาร รวมไปถงึการบรกิารจดัการเช่นเดียว
กบัการศึกษาของเมตตา เทียนชนะไชยา และวิเชียร ชุตสิกลุ 
(2557) เนือ่งจากสถานพยาบาลต้องใช้ข้อมลูเหล่านีเ้พือ่ช่วย
พฒันาคุณภาพการบรกิารให้เหมาะสม ตลอดจนเพือ่การรองรบั
การปรับใช้เทคโนโลยีแบบเครือข่ายของสถานพยาบาลด้วย 
โดนผูศึ้กษาสามารถสรปุองค์ประกอบท่ีมผีลต่อการพฒันาระบบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ดังนี ้1. ความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงอายุ
กบัการใช้เทคโนโลย ี 2. ความสอดคล้องระหว่างกระบวนการ
ท�างานกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ 3. ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความต้องการและสภาพการณ์ขององค์กรในการน�าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในองค์กร 4. ความพร้อมของก�าลังคนและอุปกรณ ์
ในการน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร และ 5. ความส�าคัญ
ของข้อมลูการรกัษาต่อการบรหิารจดัการองค์กร 

ข้อเสนอแนะ
 การพฒันาระบบเวชระเบยีนอิเล็กทรอนกิส์ คลินกิทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นเพยีงต้นแบบ
ของระบบเวชระเบียนอเิล็กทรอนกิส์ท่ีใช้ส�าหรบับนัทึกการรกัษา
ด้านทันตกรรมควบคู่กบักระบวนการเรยีนการสอน ซึง่มคีวาม
เฉพาะเจาจงในการพัฒนาให้สอดคล้องกับการท�างาน ดังนั้น 
หากผูท่ี้มคีวามสนใจในการพฒันาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์
แล้วควรท่ีจะศึกษาประเด็นดังต่อไปนี ้ได้แก่
 1. ศึกษาสภาพการณ์ระบบงานขององค์กรนัน้ๆ และเอกสาร
ท่ีใช้ส�าหรบัจดัเกบ็ข้อมลูท่ีมอียูใ่นปัจจบัุน 
 2. ศึกษาความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือ่งมอืท่ีใช้สนบัสนนุ
ระบบสารสนเทศ 
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 3. การความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบกับกลุ่ม
ตวัอย่าง 
 4. สรุปผลการศึกษาเป็นเอกสารและแบบจ�าลองก่อน
ท�าการพฒันาระบบจรงิ เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีรองรับการจัดเก็บข้อมูล 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปสู่ข้อมูลรหัสโรค(ICD) และรหัสการ
วินจิฉัยโรคร่วมนัน้ๆ
 ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าหากต้องการพัฒนาระบบเวช
ระเบียนอเิล็กทรอนกิส์ต่อยอดจากเดิม ควรให้มคีวามครอบคลุม
กบัการนดัหมาย การตดิตามผล การจ่ายยา การเงนิ การจดัการ
เวชภณัฑ์ รวมไปถงึระบบคิวผูป่้วย เพือ่น�าประโยชน์จากข้อมลู
ท่ีจดัเกบ็ในระบบใช้ในการวางแผนพฒันาคลินกิทันตกรรมของ
คณะทันตแพทยศาสตร์อย่างมปีระสิทธภิาพ อีกท้ังการพฒันา
ระบบสารสนเทศทางทันตกรรมควรสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปสู่ข้อมูลรหัสโรค (ICD) และรหัสการ
วินจิฉัยโรคร่วมนัน้ๆ เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ในเรือ่งสิทธกิารรกัษา
พยาบาล หรอืการเบิกจ่ายตามสิทธหิลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
ซึง่ช่วยให้ค�านงึถงึต้นทุนและรายได้ในการตดัสินใจท�าหตัถการ
ต่างๆ อย่างสมเหตสุมผล เพือ่ป้องกนัภาวะขาดทุนอันเกดิจาก
ผูใ้ห้บรกิารตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
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มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกท่านในความร่วมมอืการให้ข้อมลูและ
ความช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลา 
การศึกษา
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