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บทคัดย่อ 

 งานนีพั้ฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งระบบนี้พัฒนาขึ้นตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ โดยผลที่ได้ท าให้ง่ายต่อการ
ค้นหาประวัติผู้ป่วย และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้โดยง่าย ทั้งยังออกรายงานสถิติการรักษาโรคเพื่อส่งข้อมูล
ให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร รวมทั้งสถิติการฉีดยาคุมก าเนิด นอกจากนี้ระบบยังสามารถน าไป
พัฒนาเพิ่มเติมในการออกรายงานสถิติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีอัตราการป่วยผิดปกติ เช่น ไข้หวัดที่อาจมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน อีกด้วย 

 จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.63, 
S.D. = 0.38) โดยด้านการท างานตามหน้าที่สามารถท างานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่วนประเด็นด้านด้านการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ได้รับการประเมินน้อยที่สุด (�̅� = 4.45, S.D. = 0.51) 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้ป่วย / การรายงานโรค  
 

Abstract 
 The study was employed in order to analyze, design, implement and evaluate the medical 
record information system and its effectiveness. The system was developed under the concept of 
system development life cycle. It conveniently facilitated in searching for or subsequently retrieving 
medical records, as well as generating treatment reports and birth- control statistical report for 
Kamphaeng Phet Provincial Public Health Office.  Moreover, the system will be able to be further 
developed for generating disease control statistical reports and unusual illness rate reports such 
as flu tending to rapidly increase in rainy season. 
 According to the evaluation toward the system effectiveness, it was found that the system 

effectiveness was at the highest level (�̅� = 4.63, S.D. = 0.38). In details, the aspect of functional 
test revealed the complete accuracy whereas the aspect of security test showed the least 

effectiveness among others (�̅� = 4.45, S.D. = 0.51). 
Keywords: medical record information system / disease report 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คลินิกคลองแม่ลายเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วย และมีบริการฉีดยาคุมก าเนิดให้แก่ผู้ป่วย โดยคลินิกจะมีผู้ให้
บริการจ านวน 2 คน คือแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ ซึ่งในการตรวจรักษาผู้ป่วยแต่ละครั้ง แพทย์จะสอบถามสุขภาพ
เบื้องต้น อาการที่เป็น ประวัติส่วนตัว และอาการแพ้ยา เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค และเมื่อแพทย์ท าการรักษาเสร็จก็
จะบันทึกข้อมูลนั้นรวมถึงบันทึกอาการส าคัญ การวินิจฉัย และจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยตามอาการ จากนั้นบันทึกประวัติ
การจ่ายยาของผู้ป่วย และส าหรับผู้ป่วยที่มาติดต่อเพื่อฉีดยาคุมก าเนิด แพทย์จะมีบันทึกประวัติส่วนตัว และ
ก าหนดการนัดฉีดยาคุมก าเนิดผู้ป่วยในครั้งต่อไป โดยจดบันทึกลงบนแบบฟอร์มการนัดหมาย และเขียนบัตรนัดฉีด
ยาคุมก าเนิดให้แก่ผู้ป่วย ในแต่ละปีแพทย์จะรวบรวมข้อมูลของการรักษาโรคทั้งหมด เพื่อใช้ในการจัดท าสถิติ         
การรักษาโรค ซึ่งมีการรายงานเพียง 5 โรค คือโรคไข้หวัด โรคต่อมทอนซิลอักเสบ  โรคกรวยไตอักเสบ โรคกล้ามเนื้อ
อักเสบ และโรคระบบประสาท จากนั้นจัดส่งข้อมูลสถิติให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรต่อไป   
 คลินิกคลองแม่ลายประสบปัญหาต่างๆ ในการท างาน คือ ในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแต่ละครั้งจะต้องจด
บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยลงบนแบบฟอร์ม แล้วเก็บในแฟ้มเอกสาร ดังนั้นเมื่อต้องการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการรักษา
เบื้องต้นแพทย์ และเจ้าหน้าท่ีต้องใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูล  และจะท าให้ยุ่งยากในการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลแต่
ละครั้ง นอกจากนี้อาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อนกันของข้อมูล และยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการท าแบบฟอร์มประวัติ
ผู้ป่วย ส่วนในเรื่องของบัตรนัดฉีดยาคุมก าเนิดที่เขียนด้วยมือนั้นอาจท าให้มีปัญหาเรื่องของการอ่านลายมือแพทย์
คลาดเคลื่อน ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ และหากต้องการข้อมูลสถิติการรักษาโรค
จะต้องเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูล หรือได้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ทางคลินิกยังขาดตารางนัดฉีดยา
คุมก าเนิดของผู้ป่วยท่ีใช้ในตรวจสอบวันและเวลาในการนัดหมายผู้ป่วย  

จากปัญหาดังกล่าว คลินิกจึงควรมีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการด าเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะท าให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
และช่วยท าให้ข้อมูลที่จัดเก็บน้ันเป็นระบบมากขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศจัดเก็บประวัติผู้ป่วย 
 2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บประวัติผู้ป่วย 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศจัดเก็บประวัติผู้ป่วย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ สามารถสรุป
กรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
 

ปัญหาและ 
ความต้องการใช้งาน  

ระบบสารสนเทศ 
การจัดการข้อมูลผู้ป่วย 

ประสิทธิภาพ 
ของระบบ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ ได้ด าเนินการตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle: SDLC) 5 ขั้นตอน (Valacich & George, 2017, pp.6 - 12) ดังนี ้
 1. Planning เป็นขั้นตอนการศึกษาความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาระบบ 
การศึกษาสภาพปัญหาของระบบเดิม และโอกาสหรือความเหมาะสมในแนวทางแก้ปัญหา 
  2. Analysis เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการท างานของงระบบเดิม การก าหนดขอบเขต
ของระบบที่คาดว่าจะพัฒนา การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาความต้องการของระบบเพื่อจัดท า
โครงสร้างความต้องการตามความเกี่ยวข้อง และก าจัดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
  3. Design เป็นขั้นตอนการออกแบบทุกแง่มุมของระบบใหม่ โดยใช้ข้อมูลและรายละเอียด          
ที่ได้มาจากขั้นตอนการวิเคราะห์ ซึ่งจะออกแบบตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน รายงาน ระบฐานข้อมูล กระบวนการ
ท างานไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาและติดตั้งระบบ 
  4. Implementation เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบท่ีออกแบบไว้ให้สามารถใช้งานได้จริง โดยใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสม การทดสอบระบบให้ไร้ข้อผิดพลาดรวมไปถึงการติดตั้งระบบให้สามารถท างานได้ตามต้องการ 
  5. Maintenance เป็นขั้นตอนการดูแลรักษาให้ระบบสามารถท างานได้ตามปกติ รวมไปถึงการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของระบบเมื่อความต้องการของผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. โปรแกรม Microsoft Visual  Basic และ Microsoft SQL Server 
 2. แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์แพทย์และ
เจ้าหน้าท่ีประจ าคลินิก อย่างละ 1 ท่าน 
 2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นแบบ  
5 ระดับ เพื่อประเมินการท างานของระบบ 4 ด้าน (พรหมเมศ, ฆัมภิชา และจินดาพร, 2563) คือ  
 1) ด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ (functional requirement test) เพื่อประเมินความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 2) ด้านการท างานตามหน้าที่ (functional test) เพื่อประเมินความถูกต้องในการท างานตาม
หน้าท่ีที่มีอยู่ในระบบ 
 3) ด้านความยากง่ายในการใช้งานระบบ (usability test) เพื่อประเมินความยากง่ายในการใช้
งานระบบ 
 4) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบ (security test) เพื่อประเมินการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ ใช้แผนภาพกระแสข้อมูล  และ แผนภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดย
เปรียบเทียบผลการประเมิน (พรหมเมศ, ฆัมภิชา และจินดาพร, 2563) ดังนี ้

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากทีสุ่ด  
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คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
คาเฉลี่ย 1.01-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณ์แพทย์และเจ้าหน้าประจ าคลินิก พบว่า เนื่องจากผู้ใช้งานเป็นคลินิกขนาดเล็ก ต้องการ
ความรวดเร็วในการท างาน มุ่งเน้นไปที่การเรียกดูรายการนัดหมายการฉีดยาคุมก าเนิด และการสรุปรายงานเพื่อแจ้ง
ต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 5 โรค ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคต่อมทอนซิลอักเสบ โรคกรวยไตอักเสบ โรค
กล้ามเนื้ออักเสบ และโรคระบบประสาท ดังนั้น รายละเอียดของประวัติการรักษา รายการยาและเวชภัณณ์คงคลัง 
รวมทั้งข้อมูลบางส่วนจึงถูกลดทอนรายละเอียดและขั้นตอนการจัดการลงไป ซึ่งสามารถวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบตามแผนภาพบริบท ดังภาพท่ี 2 และแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ดังภาพท่ี 3 รวมทั้งแผนภาพความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล ดังภาพท่ี 4  
  

  
 

ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบ 
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ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram) 
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ภาพที่ 4 แผนภาพความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relation Diagram) ของระบบ 

 
 จากการออกแบบระบบ ได้น ามาสู่การพัฒนาโปรแกรม ซึ่งมีผลลัพธ์ดังภาพที่ 5 – 10 โดยเริ่มตั้งแต่การ
จัดการข้อมูลผู้ป่วย การบันทึกการรักษาของผู้ป่วย การบันทึกข้อมูลการจ่ายยา การนัดหมายการฉีดยาคุมก าเนิด 
การแสดงตารางการนัดหมาย และการออกรายงานสถิติการรักษาโรค 5 ชนิด  
 

 
 

ภาพที ่5 หน้าจอบันทึกข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ   
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ภาพที ่6 หน้าจอบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการ 
  

 
ภาพที่ 7 หน้าจอบันทึกข้อมูลการจ่ายยา 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอบันทึกข้อมูลการฉีดยาคุมก าเนิดและพิมพ์บัตรนัดฉดียาคุมก าเนิด 
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ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงตารางนัดหมายฉีดยาคุมก าเนดิ 

 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอออกรายงานสถิติการรักษาโรค 

 
จากแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า มีผลประเมินท้ัง 4 ด้าน ดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 ผลประเมินประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย 
 

ความต้องการของผู้ใช้ระบบ �̅� S.D. การแปลผล 

1.  ความสามารถในการจัดการข้อมูลผู้ป่วย 4.60 0.55 มากที่สุด 

2.  ความสามารถในการจัดการข้อมูลการรักษา 4.60 0.55 มากที่สุด 

3.  ความสามารถในการจัดการข้อมูลการจ่ายยา 4.80 0.45 มากที่สุด 

4.  ความสามารถในการจัดการข้อมูลการฉดียาคมุก าเนิด 4.40 0.55 มาก 

5.  ความสามารถในการจัดการข้อมูลการนดัหมาย 4.60 0.55 มากที่สุด 

6.  ความสามารถในการออกรายงานโรคที่ต้องการ 4.60 0.55 มากที่สุด 
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ตาราง 1 ผลประเมินประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย (ต่อ) 
 

ความต้องการของผู้ใช้ระบบ �̅� S.D. การแปลผล 

7.  ความสามารถในการออกรายงานการฉีดยาคุมก าเนดิ 4.40 0.55 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.57 0.50 มากที่สุด 

การท างานตามหน้าที ่ �̅� S.D. การแปลผล 

8.  ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลผู้ป่วย 5.00 0.00 มากที่สุด 

9.  ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลการรักษา 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลการจ่ายยา 5.00 0.00 มากที่สุด 

11. ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลการฉดียาคมุก าเนิด 5.00 0.00 มากที่สุด 

12. ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลการนดัหมาย 5.00 0.00 มากที่สุด 

13. ความถูกต้องในการออกรายงานโรคที่ต้องการ 5.00 0.00 มากที่สุด 

14. ความถูกต้องในการออกรายงานการฉีดยาคุมก าเนดิ 5.00 0.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 5.00 0.00 มากที่สุด 

ความยากง่ายในการใช้งานระบบ  

15. ความง่ายในการใช้งาน 4.40 0.55 มาก 

16. ความชัดเจนของตัวอักษรที่ใช้งาน  4.40 0.55 มาก 

17. ความเหมาะสมของการใช้สีพืน้หลัง 4.60 0.55 มากที่สุด 

18. ความเหมาะสมของรูปแบบของการแสดงผลจอภาพ 4.60 0.55 มากที่สุด 

19. ความเหมาะสมของต าแหน่งองค์ประกอบท่ีแสดงผล 4.60 0.55 มากที่สุด 

20. ความเหมาะสมของการจดัเมนูหรือหมวดหมู ่ 4.60 0.55 มากที่สุด 

21. ความเป็นมาตรฐานเดยีวกันของระบบ 4.20 0.45 มาก 

22. ความสะดวกในการใช้งานระบบ 4.60 0.55 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.50 0.51 มากที่สุด 

การรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ  

23. ความสามารถในการเข้าใช้งานตามสิทธ์ิ 4.40 0.55 มาก 

24. ความถูกต้องในการล็อกอินเข้าใช้งาน 4.40 0.55 มาก 

25. ความถูกต้องในการเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ 4.40 0.55 มาก 

26. การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการท างาน 4.60 0.55 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.45 0.51 มาก 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.63 0.38 มากที่สุด 
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 จากตารางจะเห็นได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.63, S.D. = 0.38) โดย

เรียงล าดับประสิทธิภาพแตล่ะดา้นจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการท างานตามหน้าท่ี (�̅� = 5.00, S.D. = 0.00) ด้าน

ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (�̅� = 4.57, S.D. = 0.50) ด้านความยากง่ายในการใช้งานระบบ (�̅� = 4.50, S.D. = 

0.51) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (�̅� = 4.45, S.D. = 0.51) ซึ่งเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ

ด้านการท างานตามหน้าที่ พบว่า มีความถูกต้องในทุกการด าเนินงานของระบบ  (�̅� = 5.00, S.D. = 0.00) ซึ่งเป็น
สิ่งที่จ าเป็นต้องทดสอบให้สมบูรณ์ก่อนการน าไปใช้งาน ในขณะที่ประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลในระบบ ได้รับการประเมินน้อยที่สุด (�̅� = 4.45, S.D. = 0.51)  อยู่ในระดับมาก ซึ่งน่าจะเกิดจากการ
ออกแบบระบบท่ีมีผู้ใช้งานเพียง 2 คน คือ แพทย์ และเจ้าหน้าท่ีประจ าคลินิก จึงไม่สนับสนุนการจัดการสิทธ์ิส าหรับ
ผู้ใช้จ านวนมาก เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยของแต่ละด้าน พบว่า ประเด็นความเป็นมาตรฐานเดียวกันของระบบ 

ได้รับการประเมินน้อยที่สุด (�̅� = 4.20, S.D. = 0.45) ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบนั้น เนื่องจากระบบนี้ถูกออกแบบมาส าหรับคลินิกคลอง
แม่ลายโดยเฉพาะ ซึ่งมีผู้ใช้งานเพียง 2 คน คือ เจ้าหน้าที่ประจ าคลินิกและแพทย์ประจ าคลินิก จึงได้สัมภาษณ์
ประเด็นด้านการใช้งานต่างๆ ซึ่งมีผลลัพธ์ดังตารางที่ 2 
ตาราง 2 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ 
 

ประเด็น สรุปความคิดเห็นของผู้ใช้งาน 
1. การออกแบบหน้าจอ หน้าจอเรียบง่ายดูสบายตา 
2. ความชัดเจนของตัวอักษร  ขนาดพอดกีับการใช้งานท่ัวไป  
3. ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผลจอภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน  
4. ความสะดวกในการป้อนข้อมูลกับการใช้งาน  สอดคล้องกับข้ันตอนการใช้งานจริง  
5. ระบบช่วยลดความผดิพลาดของข้อมูล  ช่วยลดความผิดพลาดของการกรอกและตรวจสอบ

ข้อมูล  
6. การจัดเมนหูรือหมวดหมูส่ามารถใช้งานง่าย  เมนูเข้าใจง่ายและจัดกลุ่มหมวดหมู่ไดเ้หมาะสม  
7. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ  อยู่ในระดับเป็นท่ีน่าพอใจ  
8. ระบบสามารถน าไปใช้ในการท างานได้จริง  สามารถใช้งานได้จริงภายในคลินิก 
9. ระบบสามารถช่วยสนับสนุนการจัดการข้อมูลผู้ป่วยและ
ข้อมูลการรักษา  

การค้นหา เพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูผู้ปว่ยท าได้ดี  

10. ระบบออกรายงานได้ตรงกับความต้องการใช้งาน ตรงต่อความต้องการใช้งานในปัจจุบัน 
 
 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบมาก ซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบตามความ
ต้องการของผู้ใช้เป็นการเฉพาะ โดยระหว่างการพัฒนาระบบนั้นได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย คลินิกคลองแม่ลาย พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพ
ด้านการท างานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างจากระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการศูนย์บริการทาง
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (ชัชวาล และพรกรัณย์, 2563) ที่มีจะมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก แต่ยัง
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ขาดความสมบูรณ์อยู่บ้าง รวมทั้งต่างจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้รับบริการและอัตรา
ค่าบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ชนิดา และคณะ, 2561) ที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งประสิทธิภาพในส่วน
นี้จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาจนมีความสมบูรณ์มากเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง
เมื่อด าเนินการติดตั้งใช้งานไปแล้ว  
 นอกจากน้ี ประสิทธิภาพในประเด็นความเป็นมาตรฐานเดียวกันของระบบ ได้รับการประเมินน้อยที่สุดจาก
ทั้งหมด ซึ่งควรปรับปรุงได้ด้วยการสร้างต้นแบบระบบให้ทดลองใช้งานก่อนพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป               
ซึ่งแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์มากส าหรับผู้ใช้งานที่ไม่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่สามารถ
ระบุความต้องการในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน 
 เนื่องด้วยระบบนี้มีผู้ใช้งานเพียง 2 คน และสถานที่ติดตั้งระบบไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต จึงได้ออกแบบ
ระบบให้เป็นแบบออฟไลน์ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับระบบทั้งสอง (ชนิดา และคณะ, 2561; ชัชวาล และ      
พรกรัณย์, 2563) จะพบว่าระบบนี้มีข้อด้อยในการตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา อีกทั้งการส ารองข้อมูลเป็นระยะ
ต้องจัดท าโดยผู้ที่มีความช านาญเท่านั้น ซึ่งต่างจากระบบออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานและตรวจสอบข้อมูลได้
ตลอดเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามายังคลินิก และสามารถใช้บริการส ารองข้อมูลอัตโนมัติผ่านเครือข่ายได้อีกด้วย     
อีกทั้งความแพร่หลายในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากระบบสามารถรองรับการแสดงผลแบบ responsive web 
ก็จะสามารถอ านวยความสะดวกกับผู้ใช้งานในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ตารางการนัดหมายฉีดยา หรือการส่ง
รายงานให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การออกแบบระบบออนไลน์จ าเป็นต้องพิจารณา
การป้องกันในด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเจาะเข้าระบบโดยแฮคเกอร์ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
คนไข้ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ระบบสารสนเทศนี้ เหมาะกับคลินิกขนาดเล็ก มีผู้ใช้งานจ านวนน้อย และไม่จ าเป็นต้องเชื่อมต่อกับ
ระบบอินเทอร์เน็ต 
 2. ระบบสารสนเทศนี้ ได้รับการออกแบบมาเฉพาะส าหรับกรณีศึกษานี้ หากหน่วยงานอื่นต้องการ
น าไปใช้งาน อาจต้องพิจารณาความสอดคล้องของขอบเขตการใช้งานท่ีต้องการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรเพิ่มเติมการส ารองข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากนัก 
 2. ควรพิจารณาปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ที่มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเต็ม
รูปแบบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอ่อนไหว 
 3. อาจเพิ่มเติมการสร้างแผนที่โรค 5 โรค ที่รายงานแก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อช่วยในการ
ประเมินการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว 
 4. อาจเพิ่มเติมในการออกตารางนัดหมายโรคตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน หรือออก
รายงานสถิติการควบคุมโรคอื่นๆ รวมทั้งภัยสุขภาพที่มีอัตราการป่วยผิดปกติ เช่น ไข้หวัดที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นในช่วงฤดูฝน เป็นต้น 
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