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 งานวิจยันีเป็นการศึกษาและพฒันาตน้แบบ รูปแบบการให้คาํปรึกษาทางการแพทยร์ะยะไกล 
ในรูปแบบโปรแกรมบน Tablet ปฏิบติัการ Android โดยการใชโ้ปรแกรม Android Studio ร่วมกบั PHP 

เพือสร้างพฒันาตน้แบบ และใช้ฐานขอ้มูล  Microsoft SQL Server 2008 ในการเก็บขอ้มูล การพฒันา
ตน้แบบในการวจิยันีมีจุดประสงค ์เพือออกแบบและการพฒันาตน้แบบระบบช่วยสือสารทางการแพทย ์
บนระบบปฏิบติัการ Android มีหลกัการสาํคญัของการวิจยั โดยการทางรพ.สต. สามารถทีจะบนัทึกการ
รักษาได ้และยงัสามารถทีจะพูดคุยกบัแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง โดยทีแพทยไ์ม่ไดอ้ยูที่ รพ.สต.โดย
ผา่นทาง API Skype  ระยะไกลจากโปรแกรมทีไดพ้ฒันา สามารถทงั Video call / chat พร้อมทงัแพทย์
ยงัสามารถดูการอาการเบืองตน้ การรักษาทีทาง รพ.สต. ไดใ้หก้ารรักษากบัผูป่้วยดว้ย เพือช่วยให้แพทย์
พิจารณาในการให้คาํปรึกษาดว้ย ทาํให้การรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เพือช่วยในการลดภาระการ
เดินทางของผูป่้วย ทีจะตอ้งเดินทางมาทีโรงพยาบาลใหญ่ ไดอี้กทางหนึง ผลจากแบบสอบถามวดัระดบั
ความพึงพอใจ  9 ท่านของผู ้ใช้ระบบการพัฒนาต้นแบบระบบช่วยสือสารทางการแพทย์ บน
ระบบปฏิบติัการ Android โดยใช ้Tablet เคลือนที พบวา่ 1) ส่วนของพยาบาล โดยการใชแ้บบสอบถาม
กบัผูท้ดสอบใชจ้ริง  ไดผ้ลประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อการใชง้านอยูใ่นระดบั ดี  2) พยาบาลรพ.
สต. โดยการใชแ้บบสอบถามกบัผูท้ดสอบใช้จริง  ไดผ้ลประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งาน
อยูใ่นระดบั ดีมาก  3) ส่วนของแพทย ์โดยการใชแ้บบสอบถามกบัผูท้ดสอบใชจ้ริง  ไดผ้ลประเมินความ
พึงพอใจโดยรวมต่อการใชง้านอยูใ่นระดบั ดี  
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 The purpose of this study was to design and develop a prototype of a medical communication 

system on Android operating system. The prototype of application was created by Android Studio and 

PHP, the data was stored on Microsoft SQL Server 2008 database. For main function of the application, 

Nurses and Public Health Officers in Tambon Health Promoting Hospital would be able to record a 

treatment history, chat and video call with medical specialist who was outside the hospital via Skype 

API. Furthermore, the specialist medical will be able to view the treatment history and the initial 

symptoms treated by Tambon Health Promoting Hospital and then give them a counsel for performing 

properly and quick treatment, so patient has no need to treat in the large hospital. The results of 

satisfaction survey from 9 persons who used the medical communication application on tablet were as 

follows 1) The satisfaction of nurses was in good level. 2) The satisfaction of nurses who worked at 

Tambon Health Promoting Hospital was in excellent level 3) The satisfaction of doctors was in good 

level 
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