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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในงานตรวจสุขภาพของ 
แฟมิลี่แคร์คลินิกเวชกรรมสงขลาเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นกับงานทางด้าน
สาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิมคืองานตรวจสุขภาพเป็นหลักและงานย่อยอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสุขภาพ เพ่ือให้การใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นมีความครอบคลุม ลักษณะเด่นของ
ระบบที่พัฒนาขึ้นคือมีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ลดปัญหาข้อมูลสูญหาย การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และ
การประมวลผลเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาจะมี
ความสอดคล้องตามนโยบายขององค์กรและสามารถแก้ไขปัญหาของระบบงานเดิมได้โดยใช้เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่ท างานในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้
ภาษาหลักในการพัฒนาคือ PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยใช้พ้ืนที่เซิฟเวอร์แฟมิลี่แคร์
คลินิกเวชกรรมสงขลาในการด าเนินงาน 

ในขั้นตอนการประเมินผลระบบที่พัฒนา.มีการประเมิน.2.รูปแบบ คือการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จ านวน 20 คน ผลการ
ประเมินแสดงให้เห็นว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมี.ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ( =.4.25) จากการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ.และความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี.(  =.4.17). จากการประเมินจึงสรุปได้ว่า.ระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการระบบงานตรวจสุขภาพได้ 
ค าส าคัญ: ระบบงานตรวจสุขภาพ  โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
 
Abstract  

This research  aims to develop an information system to be used in health check-
up system of Familycare Clinic Songkhla. The web application is used for analyzing the 
current system to find out problems which occurred in the major health checks and 
other tasks related to health check-up system so that application developed are 
covered. Features of the developed system are well-organizing database, reducing the 
risk data loss, easy and uncomplicated using, fast processing, and reducing resource 
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consumption. In development process, this system will be applied in accordance with 
the corporate policy and solve problems occurred in previous system by using computer 
technology. This developed system is the use of web application with PHP as a primary 
language, MySQL database which its server is at Familycare Clinic Songkhla. 

In the evaluation phase, two evaluation types were performed using two 
questionnaires. First, it was evaluated on the efficiency of the developed system by 
three experts. Second, it was evaluated on the users’ satisfaction by twenty users. The 
results show that the efficiency was in a good level at average 4.25, and the users’ 
satisfaction was also in a good level at average 4.18 In conclusions, the developed 
system can be Information system to manage health check up 
Keywords: Health Check-up System, Web Application 
 
บทน า 

แฟมิลี่แคร์คลินิกเวชกรรมสงขลา เป็นคลินิกประเภทผู้ป่วยนอกไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งมี
บุคลากรประกอบไปด้วยกลุ่มแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยให้การบริการที่สะดวก
รวดเร็ว มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ มุ่งพัฒนาการให้บริการเพ่ือให้
ผู้รับบริการ ได้รับการบริการที่ดีที่สุด แฟมิลี่แคร์คลินิกเวชกรรมสงขลาเป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิที่รองรับ
ผู้ป่วยในขั้นต้น ก่อนส่งตัวไปยังสถานพยาบาลทุติยภูมิคือโรงพยาบาลสงขลา  เพ่ือลดภาระและความ
หนาแน่นของผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลา 

ในปัจจุบันสถานประกอบการต่างๆ ให้ความส าคัญต่อสุขภาพของพนักงานเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ข้อบังคับทางกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ซึ่งในจังหวัดสงขลานั้นมี
สถานประกอบการจ านวนมากที่ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพในโปรแกรมตรวจที่ต้องการ ซึ่งบางครั้งผู้
เข้ารับการตรวจมีจ านวนมาก ท าให้การน าพนักงานทั้งหมดมาตรวจนั้นค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ซึ่งทาง 
แฟมิลี่แคร์คลินิกเวชกรรมสงขลาเล็งเห็นความส าคัญของปัญหานี้ จึงมีแนวคิดในการออกตรวจสุขภาพ 
เชิงรุกเป็นการบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสุขภาพทางอาชีวะเวชศาสตร์ 
ซึ่งเป็นการตรวจผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในการท างานต่อสมรรถนะของร่างกาย อีกทั้งยังมีการติดตาม
ผลหลังจากการตรวจ เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และให้ค าแนะน าในการปรับปรุง แก้ไขแก่ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้สถานที่ท างานมีความปลอดภัยแก่พนักงาน และมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี   
ในปัจจุบัน  แฟมิลี่แคร์คลินิกเวชกรรมสงขลา ยังไม่มีระบบที่เข้ามาช่วยจัดการให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ระบบ การท างานทุกขั้นตอนจะอยู่ในระบบงานเอกสาร การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างยากล าบาก ข้อมูล
ค่อนข้างกระจัดกระจาย การประมวลผลการตรวจสุขภาพท าได้ยาก เสียเวลา สิ้นเปลืองทรัพยากร  อีกทั้ง
การติดตามผลการรักษานั้นไปอย่างยากล าบากอีกด้วย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1 
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ภาพประกอบที่ 1 แผนภาพ Cause and Effect ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 

จากภาพประกอบที 1 สภาพปัญหาของระบบสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านการ 
จัดเก็บข้อมูล ด้านการประมวลผล ด้านทรัพยากร และด้านติดตามผลการรักษา ซ่ึงแต่ละกลุ่มประสบ
ปัญหาคือ 1) ด้านการจัดเก็บข้อมูล เกิดปัญหาคือ ข้อมูลกระจัดกระจาย ข้อมูลสูญหาย ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
และสืบค้นได้ยาก 2) ด้านการประมวลผล เกิดปัญหาคือ ท าได้ยาก เกิดข้อผิดพลาด เสียเวลา และผล
ตรวจไม่เป็นปัจจุบัน 3) ด้านทรัพยากร เกิดปัญหาคือ สิ้นเปลืองกระดาษ หมึกพิมพ์ พลังงาน และแรงงาน 
4) ด้านการติดตามผลการรักษา เกิดปัญหาคือ สืบค้นได้ยาก ติดตามผลได้ยาก ไม่มีระบบบันทึกการ
ติดตามผลและไม่สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องได้ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดท า
ระบบงานตรวจสุขภาพในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือช่วยให้การตรวจสุขภาพของแฟมิลี่แคร์คลินิก
เวชกรรมสงขลา มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังท าให้การติดตามการรักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบงานตรวจสุขภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบงานตรวจสุขภาพ 
3. เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ศุภชัย สมพานิช (2549) ได้อธิบายไว้ว่า เว็บแอพพลิเคชั่นคือโปรแกรมที่อยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

(Web Server) ที่ท าหน้าที่ให้บริการเมื่อมีการร้องขอการใช้บริการจากทางไคลเอนต์ (Client) ผ่านทาง
โปรโตคอลส าหรับสื่อสารผ่านเว็บเช่น HTTP ซึ่งการแสดงผลนั้น จะแสดงผลของผลลัพธ์ที่ได้จากการร้อง
ขอในรูปแบบของเอกสาร HTML ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งปัจจุบันภาษาหรือScript 
Language ทีใ่ช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้แก่ ASP,PHP,ASP.NET,C# เป็นต้น 
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Kendall and Kendall (2005)  ได้อธิบายไว้ว่า  วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System  
Development Life  Cycle)  หรือวงจรการพัฒนาระบบเรียกย่อๆว่า  SDLC  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการคือการน าไปใช้งาน การพัฒนาระบบด้วยเครื่องมือ  
SDLC  จะช่วยให้ระบบที่ได้มีประสิทธิภาพที่ดี  ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน  7  ขั้นตอนของ  
SDLC  Methodology  

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition)  
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)  
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ (Design 
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบ (Development)  
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบระบบ (Testing)  
ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งระบบ (Implementation)  
ขั้นตอนที่ 7 การบ ารุงรักษา (Maintenance)  

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ออมทรัพย์ ศรีทวี (2555) ได้ท าการศึกษาและพัฒนาระบบระบบจัดซื้อร่วมโรงพยาบาลพัทลุง 
งานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดซื้อยาร่วมกันของโรงพยาบาลต่างๆภายในจังหวัดพัทลุง ที่ประสบ
ปัญหาความล่าช้าและความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลยาที่ต้องการและการด าเนินงาน โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ด้วยภาษา PHP และระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งอาศัยวงจรการพัฒนาระบบงานส าหรับระบบสารสนเทศ (System 
Development Life Cycle:SDLC) ในการพัฒนาระบบ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้พัฒนาได้
น าหลักการท างานของภาษา PHP และระบบฐานข้อมูล MySQL และน าวงจรการพัฒนาระบบงานส าหรับ
ระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle:SDLC) มาประยุกต์ใช้ การศึกษางานวิจัยนี้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบงานตรวจสุขภาพ เพราะงานวิจัยพัฒนานี้ใช้เครื่องมือ
พัฒนาเดียวกับระบบที่ก าลังพัฒนาคือการพัฒนาโดยใช้ภาษาPHP และใช้ระบบการจัดการข้อมูล MySQL  
อีกทั้งยังอาศัยวงจรการพัฒนาระบบงานส าหรับระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: 
SDLC) เช่นเดียวกันอีกด้วย 

คณะท างานพัฒนาการจัดการความรู้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2553) ได้น าเสนอการ
พัฒนาระบบข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ ซึ่งเป็นระบบและวิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้าน
สาธารณสุข ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการพัฒนางานสาธารณสุข ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล  การ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสารสนเทศต่าง  ๆ ได้มาจากการ
เก็บรวมรวมข้อมูล (Data) ทั้งแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิซึ่งข้อมูลที่ได้จะต้องน ามาจัดระบบ
สารสนเทศ (Management Information System : MIS) ให้เป็นหมวดหมูที่ง่ายและสะดวกในการ
น าไปใช้ในการบริหารงาน งานควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  ตลอดจนใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย  เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษางานวิจัยนี้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบงานตรวจสุขภาพ เพราะงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยด้าน
สาธารณสุข ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ก าลังพัฒนา สามารถน าความรู้ต่างๆด้านสาธารณสุขมา
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ประยุกต์ใช้ได้ และท าให้เข้าใจกระบวนการท างานด้านสาธารณสุข รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็น
ระบบได้ดียิ่งขึ้น 

ธนภัทรเจิมขวัญ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยบริหารจัดการ
งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ
เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รูปแบบที่ใช้ ในการพัฒนา คือ 
ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้และการ
ประเมินผลเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ โปรแกรมภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
และ phpMyAdmin ในขั้นตอนการประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น ใช้รูปแบบการประเมินแบบ Black-Box 
Testing ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานจ านวน 30 ท่าน ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ระบบที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่ดีมาก การศึกษางานวิจัยนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นใน
ระบบงานตรวจสุขภาพ เพราะงานวิจัยพัฒนานี้ใช้เครื่องมือพัฒนาเช่นเดียวกับงานวิจัยที่ก าลังพัฒนา คือ
การพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และใช้ระบบการจัดการข้อมูล MySQL   
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  งานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการจัดการงานตรวจสุขภาพ  โดยภาพรวมเป็น
งานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานของการพัฒนาระบบ ใช้
วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) จะช่วยให้ระบบที่ได้มีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอนดังนี้ (Kendall and Kendall, 2005)  

1. ขั้นตอนการก าหนดปัญหา (Problem Definition)  
เป็นขั้นตอนแรกของการได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการพัฒนาระบบงานใหม่ เป็นการก าหนดขอบเขต

ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบใหม่ ซึ่งพบว่าระบบงานเดิมนั้นมีระบบการท างานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ การจัดเก็บข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร ข้อมูลค่อนข้างกระจัดกระจาย ท าให้ยากต่อการ
สืบค้นข้อมูลและเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล การท ารายงานผลการตรวจท าได้ยาก ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบันและอาจจะส่งผลให้ผลการตรวจมีข้อผิดพลาดได้  อีกทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น กระดาษ 
หมึกพิมพ์  เป็นต้น ที่ส าคัญที่สุดคือยังไม่มีระบบการติดตามผลหลังการตรวจที่เป็นมาตรฐาน 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Analysis)  
เป็นขั้นตอนที่น าเอาประเด็นจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ จึงสรุปความเป็นไปได้ของระบบงาน

ใหม่ คือ เป็นระบบสารสนเทศที่ปรับการท างานจากระบบเอกสาร มาเป็น Electronic Form เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้สะดวก ท าให้ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน สามารถประหยัดเวลาและ
ทรัพยากร และมีการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ได้ขั้นตอนการด าเนินงาน และหา
ความสัมพันธ์ของงานแต่ละส่วน ด้วยเครื่องมือ แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram 
Level 1) เพ่ือแสดงกระบวนการท างานภาพรวมของระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการเลือก
โปรแกรมตรวจสุขภาพ กระบวนการตรวจสุขภาพ กระบวนการประมวลผล กระบวนการติดตามผลการ
ตรวจ และรายงานการด าเนินการ แสดงได้ดังภาพประกอบที่ 2 
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ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบงานใหม่ 

จากแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) แสดงกระบวนการท างาน
ทั้งหมดของระบบซึ่งมีการแบ่งเป็นกระบวนการท างาน 5 กระบวนการคือ 

2.1 กระบวนการเลือกโปรแกรมการตรวจ ซึ่งเริ่มจากผู้บริหารสถานประกอบการติดต่อเข้ามา
เพ่ือขอรับเข้าการตรวจสุขภาพ โดยทางผู้ให้บริการจะท าการส่งโปรแกรมการตรวจกลับไปเพ่ือให้ทาง
ผู้บริหารสถานประกอบการเลือกโปรแกรมตรวจที่ตรงกับความต้องการ 

2.2 กระบวนการตรวจสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องคือ เจ้าหน้าเวชระเบียนจะมีหน้าที่
รับผิดชอบในการท าประวัติผู้เข้ารับการตรวจ แพทย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจโรคทั่วไปและตรวจโรค
ทางอาชีวะเวชศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ
นักรังสีเทคนิคมีหน้ารับผิดชอบในการตรวจเอ็กซเรย์ 

2.3 กระบวนการประมวลผล  เป็นการรวบรวมข้อมูลการตรวจสุขภาพทั้งหมดที่อยู่ ใน
กระบวนการตรวจสุขภาพมาประมวลผล สรุปผลการตรวจทั้งหมดเพ่ือเตรียมข้อมูลผลการตรวจสุขภาพที่
จะน าไปออกเป็นรายงานในกระบวนการออกรายงาน 

2.4 กระบวนการติดตามผล เป็นกระบวนการที่ให้แพทย์อาชีวะเวชศาสตร์เข้าไปติดตามผล
หลังจากการตรวจสุขภาพไปแล้ว ซึ่งจะมีการประเมินผลในด้านต่างๆ เพ่ือให้ทางผู้บริหารสถานประกอบการ
ได้ปรับปรุง ให้พนักงานมีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดีข้ึน 

ผูบ้ริหารสถาน
ประกอบการ 
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2.5 กระบวนการออกรายงาน กระบวนการนี้เป็นการสรุปผลการตรวจสุขภาพทั้งโครงการ ไม่ว่า
จะเป็นผลการตรวจร่างกายในด้านต่างๆ การติดตามผลหลังการตรวจสุขภาพ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารสามารถเข้าตรวจสอบได้ เป็นต้น 

3. ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design)  
เป็นขึ้นตอนการน าสิ่งที่เราวิเคราะห์มาออกแบบเป็นระบบงาน เช่น การออกแบบ Form Report 

Dialogues Interface Files & database Program & Process Design เป็นต้น เพ่ือการพัฒนาใน
ขั้นตอนต่อไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลระบบงานตรวจสุขภาพ ท าให้โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Entity Relationship Diagram) เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบแสดงได้ดังภาพประกอบที่ 3 

 

 

ภาพประกอบที่ 3 แผนภาพฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบงานตรวจสุขภาพ 

4. ขัน้ตอนการพัฒนาระบบ (Development)  
เป็นการลงมือพัฒนาระบบระบบตรวจสุขภาพ โดยใช้เครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบคือ ภาษา 

PHP เป็นภาษาส าหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL สาเหตุที่เลือก
เครื่องมือดังกล่าวเพราะเป็นซอฟต์แวร์ฟรี ท าให้ลดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ได้ อีกทั้งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
ในการน ามาพัฒนาระบบซึ่งสามารถหาแหล่งความรู้ได้ง่าย โดยมีกระบวนการในการพัฒนาระบบ
ดังต่อไปนี้ 

4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาระบบ เช่น การ

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ การใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบการจัดการข้อมูล 
MySQL ภาษา JavaScript และเอกสารความรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้พัฒนาเพ่ิมทักษะในการพัฒนา
ระบบยิ่งข้ึน 

4.2 การเขียนโปรแกรม  
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนา คือ โปรแกรม Editplus 3.30 

และโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนชุดค าสั่งภาษา PHP ได้
อย่างสะดวก ส่วนเครื่องมือที่เลือกใช้ในการจัดการฐานข้อมูล คือโปรแกรม MySQL และใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop CS5 เป็นเครื่องมือในการออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อกับผู้ใช้  
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5. ขั้นตอนการทดสอบระบบ (Testing)  
ขั้นตอนการทดสอบระบบก่อนน าไปใช้งานจริง ซึ่งหลังจากที่ได้มีการเขียนโปรแกรมต่างๆ เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้องทดสอบการท างานของระบบในเบื้องต้นว่ามีข้อผิดพลาดหรือตรงตามความ
ต้องการ ผู้พัฒนาระบบจึงได้จ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์จ าลอง โดยการติดตั้งโปรแกรม 
Appserv2.5.10 ซึ่งประกอบด้วย 4 โปรแกรมย่อย คือ โปรแกรม phpMyAdmin, ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL, Apache WebServer และตัวแปรภาษา PHP, สาเหตุหลักที่เลือกใช้โปรแกรม 
Appserv2.5.10 เพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ท าให้ลดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ได้ อีก
ทั้งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการน ามาพัฒนาระบบซึ่งสามารถหาแหล่งความรู้ได้ง่าย 

6. ขั้นตอนการติดตั้งระบบ (Implementation)  
ขั้นตอนการติดตั้งระบบที่สร้างข้ึนมาเพ่ือใช้งานจริง หลังจากได้ทดสอบระบบเบื้องต้นตามขั้นตอน

การทดสอบระบบ (Testing) แล้ว ในขั้นตอนการทดสอบระบบงานจริง ได้ท าการอัพโหลดชุดค าสั่งของ
ระบบพร้อมกับฐานข้อมูล ขึ้นไปบนเครื่องแม่ข่ายของแฟมิลี่แคร์คลินิกเวชกรรมสงขลา เพ่ือติดตั้งและ
ทดลองใช้งานระบบงานตรวจสุขภาพ โดยใช้โปรแกรม Filezilla Client ในการอัพโหลด โดยการสามารถ
เข้าใช้งานได้ที่ http://familycare.samilahosting.net 

7. ขั้นตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance)  
หลังจากน าระบบใหม่มาติดตั้ง ผู้ใช้อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการท างานของระบบใหม่ ดังนั้นจึงต้อง

มีการแนะน าอย่างต่อเนื่อง คอยดูแลบ ารุงรักษาฐานข้อมูลและช่วยเหลือผู้ใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน เช่น แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่เวชระเบียน และเจ้าหน้าที่
ประมวลผล เป็นต้น  

ผลการวิจัย  
ในขั้นตอนการก าหนดปัญหา พบว่าการตรวจสุขภาพระบบเดิมมีการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร ท าให้ยากต่อการสืบค้นข้อมูลและเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล 
การท ารายงานผลการตรวจท าได้ยากอาจมีข้อผิดพลาดและสิ้นเปลือง ที่ส าคัญคือยังไม่มีระบบการติดตาม
ผลหลังการตรวจที่เป็นมาตรฐาน เมื่อทราบปัญหาแล้วน าปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
ระบบงานใหม่ โดยเป็นระบบสารสนเทศที่ปรับการท างานจากระบบเอกสาร มาเป็น Electronic Form 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้สะดวก และมีการท างานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์
ให้ได้ขั้นตอนการด าเนินงาน และหาความสัมพันธ์ของงานแต่ละส่วน ด้วยเครื่องมือแผนภาพกระแสข้อมูล
ระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level 1) เพ่ือแสดงกระบวนการท างานภาพรวมของระบบที่พัฒนาขึ้น   
หลังจากนั้นเป็นขึ้นตอนการน าสิ่งที่เราวิเคราะห์มาออกแบบเป็นระบบงาน เช่น การออกแบบ Form 
Report Dialogues Interface Files & database Program & Process Design เป็นต้น เพ่ือเป็น
แนวทางในขั้นตอนต่อไปคือ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ซึ่งเป็นการลงมือพัฒนาระบบระบบตรวจสุขภาพ  
โดยใช้เครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบคือ ภาษา PHP เป็นภาษาส าหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL หลังจากที่ได้มีการเขียนโปรแกรมต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้อง
ท าการทดสอบระบบก่อนน าไปใช้งานจริงเพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและตรงตามความต้องการ  
เมื่อท าการทดสอบเสร็จสิ้น จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งระบบที่สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้งานจริง โดยได้ท าการ 
อัพโหลดชุดค าสั่งของระบบพร้อมกับฐานข้อมูล ขึ้นไปบนเครื่องแม่ข่ายของแฟมิลี่แคร์คลินิกเวชกรรม
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สงขลา เพ่ือติดตั้งและทดลองใช้งานระบบงานตรวจสุขภาพพ่ีพัฒนาขึ้นมาใหม่ ขั้นตอนสุดท้ายคือการ
บ ารุงรักษา  ผู้ใช้อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการท างานของระบบใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีการแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
คอยดูแลบ ารุงรักษาฐานข้อมูลและช่วยเหลือผู้ใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการด าเนินงาน
จะสามารถแสดงได้ดังภาพประกอบที่ 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 

 

ภาพประกอบที่ 4 หน้าจอระบบที่พัฒนาส าหรับผู้ดูแลระบบ 
 

 

ภาพประกอบที่ 5 หน้าจอระบบที่พัฒนาส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
ภาพประกอบที่ 6 หน้าจอระบบที่พัฒนาส าหรับผู้บริหาร 
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ภาพประกอบที่ 7 หน้าจอแสดงการสรุปผลการตรวจในรูปแบบกราฟและตารางสรุปผล 

           

ภาพประกอบที่ 8  หน้าจอแสดงการติดตามผลหลังจากการตรวจโดยแพทย์อาชีวะเวชศาสตร์ 

           

ภาพประกอบที่ 9  หน้าจอแสดงรายได้ส าหรับผู้บริหาร 
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การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น มีการประเมิน 2 รูปแบบ คือการ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน .และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน . 
จ านวน.20.คน โดยการประเมินจากผู้ใช้งานระบบในต าแหน่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงานตรวจสุขภาพ 
ได้แก่ ผู้บริหาร แพทย์ แพทย์อาชีวะเวชศาสตร์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์  
นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่ประมวลผล และเจ้าหน้าที่เวชระเบียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 ท่าน ซึ่งผลการ
ประเมินสรุปได้ดังนี้ 

ประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนา อยู่ในระดับที่ดี ( =.4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผลประเมินด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้, มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =.4.50) 
และด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =.4.10) ดังตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
หัวข้อการประเมิน 

 
ผลประเมินประสิทธิภาพ 

 ความหมาย 
1.ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้  4.50 ดีมาก 
2.ด้านความสามารถของระบบโดยรวม  4.25 ดี 
3.ด้านการออกแบบ  4.15 ดี 
4.ด้านความปลอดภัย  4.10 ดี 

ภาพรวม 4.25 ดี 
 

ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ โดยผู้ใช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจต่อ
ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี ( x =4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผลประเมินส่วน
แสดงผลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x =4.25)  และส่วนประมวลผลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =4.10) ดังตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน 

หัวข้อการประเมิน 
 

ผลประเมินประสิทธิภาพ 

 ความหมาย 
1.ส่วนของการน าเข้าข้อมูล (Input)  4.15 ดี 
2.ส่วนของการประมวลผล (Process)  4.10 ดี 
3.ส่วนของการแสดงผล (Output)  4.25 ดี 

ภาพรวม 4.17 ด ี
 
สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบงานตรวจสุขภาพ เป็นการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การท างานร่วมกับงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบตรวจสุขภาพ
ขึ้นมา เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ ร่วมกับการท างานของระบบการจัดการฐานข้อมูล  
ซึ่งผลการพัฒนาระบบงานตรวจสุขภาพ ท าให้ได้ระบบงานตรวจสุขภาพที่สามารถใช้งานได้ผ่านเครือข่าย  
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อินเตอร์เน็ตแบบ Real Time สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี มีความ
ครอบคลุมในการใช้งานในแต่ละส่วน ท าให้การตรวจสุขภาพมีประสิทธิภาพขึ้น ลดข้อผิดพลาดของการ
รายงานผลการตรวจ อีกทั้งยังมีระบบการติดตามผลหลังการตรวจ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริหารสถาน
ประกอบการที่มาใช้บริการตรวจสุขภาพ และยังตอบสนองนโยบายขององค์กรที่มุ่งเน้นความทันสมัย โดย
การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรอีกด้วย 

ผลการประเมินโดยผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องพบว่า ประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนา อยู่ในระดับที่ดี 
(  =4.25) ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ โดยผู้ใช้งาน พบว่า ผู้ใช้งานมีความ 
พึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี (  =4.17) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ระบบงานตรวจสุขภาพที่พัฒนาขึ้นมา ถึงแม้เป็นระบบที่ค่อนข้างมีความครอบคลุมการในใช้งาน
ด้านการตรวจสุขภาพ โดยมีการก าหนดโปรแกรมการตรวจตามที่แฟมิลี่แคร์คลินิกเวชกรรมสงขลามี
บริการไว้ ซึ่งหากต้องการน าระบบนี้ไปเป็นต้นแบบ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน 
นั้นใหม่ อาจจะต้องปรับปรุงระบบ โปรแกรมตรวจและรายละเอียดเล็กน้อยเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของการตรวจสุขภาพแต่ละหน่วยงาน 
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