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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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งานวิจัยเรือง “ การพฒันาต้นแบบระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์บน
ปฏิบติัการ Android ” ประสบความสําเร็จไดด้ว้ยคาํปรึกษา ความช่วยเหลือต่างๆ และไดรั้บความ
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การคน้ควา้อิสระ ทีใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ และเป็นกาํลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัจน 
การคน้ควา้อิสระครังนีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัซาบซึงในความกรุณาครังนีเป็นอยา่งยงิ และขอกราบ
พระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสนี 

ขอขอบพระคุณ รองผูอ้าํนวยการศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัมหิดล 
นายแพทยนิ์มิตร ทองพูลสวสัดิ ช่วยให้คาํปรึกษา ช่วยให้ขอ้มูล ชีแนะแนวทาง อนุญาตโครงสร้าง
ฐานขอ้มูลมาปรับเปลียนใหเ้ขา้กบัการคน้ควา้อิสระนี และยงัเป็นผูร่้วมทดสอบระบบ 

ขอขอบคุณพีๆ  เพือนๆ  และ  น้องๆ  บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
มหาวทิยาลยัมหิดล ทีใหข้อ้มูล ใหค้าํปรึกษา ชีแนะแนวทางและคอยช่วยเหลือห่วงใยมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล บา้นสาลวนั ต.ศาลายา ที
ใหข้อ้มูล ใหค้าํปรึกษา ชีแนะแนวทาง และประเมินความพึงพอใจของระบบ 

สุดทา้ยนี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพีน้อง ทีไดใ้ห้การศึกษาความรู้ 
เป็นกาํลงัใจและคอยดูแลมาโดยตลอด 
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บทท ี  
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  สืบเนืองจากนโยบายรัฐบาล ขอ้ 3.3.3 ปรับปรุงระบบการบริการสุขภาพ
ของภาครัฐทุกระดบัให้ไดม้าตรฐาน โดยยกระดบัสถานีอนามยั เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาํตาํบล (รพ.สต.) และพฒันาระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดบัให้มีประสิทธิภาพรวมถึง
แนวทางการพฒันาระบบการบริการสาธารณสุข ทีควรให้ความสําคญักบัระบบการบริการระดบั
ปฐมภูมิ (Primary Care) ตรงกบัหลกัการ “สร้างนาํซ่อม” โดยการให้บริการเชิงรุกเนน้การป้องกนั
โรค เป็นการดูแลสุขภาพโดยองคร์วม จดัการกบัปัจจยัเสียงต่อสุขภาพและปรับเปลียนพฤติกรรม
สุขภาพ โดยให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งจดัการทีตน้เหตุของปัญหาสุขภาพ พืนทีบริการ
ระดบัตาํบลจึงเป็นด่านแรกและพืนฐานทีสําคญั โดยเฉพาะเป็นการให้บริการแก่คนยากจนและ
ประชาชนทวัไปซึงเป็นประชากรมากทีสุดและครอบคลุมทุกตาํบลทวัประเทศจาํนวน 9,810 แห่ง มี
เจา้หน้าทีประมาณ 30,000 คน ซึงนบัเป็นประวติัศาสตร์หน้าใหม่ของระบบสาธารณสุขไทย ดา้น
การทาํงานดาํเนินการเชิงรุก โดยมุ่งเข้าหาประชาชนและชุมชนเพือการสร้างสุขภาพเป็นหลกั 
รวมทงัมุ่งจดัการกบัปัจจยัเสียงทีเป็นตน้เหตุของปัญหาสุขภาพ เช่น การดูแลทาํกายภาพบาํบดัทีบา้น
ผูป่้วย เพือให้สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ลดภาระของครอบครัว การเยียมบา้นสํารวจผูป่้วยโรค
เรือรัง (เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง) เพือการป้องกนัโรคแทรกซ้อน การสํารวจหญิงมีครรภเ์พือให้
มาฝากครรภใ์หค้รบก่อนคลอดเป็นการป้องกนัทารกขาดธาตุเหล็กและสารไอโอดีน เป็นตน้ รวมทงั
ปรับปรุงการบริการสุขภาพให้ประชาชนเขา้รับบริการในพืนทีไดส้ะดวกมากขึน แต่ดว้ยขอ้จาํกดั
ของบุคลากรทางการแพทย ์โดยเฉพาะอยา่งยงิแพทยผ์ูเ้ชียวชาญในสาขาต่างๆ ดงันนัผูว้จิยัมีแนวคิด
จะพฒันาตน้แบบระบบการใหค้าํปรึกษาทางการแพทยร์ะยะไกล โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือสาร (ICT) เป็นเครืองมือ ทีจะเพิมประสิทธิภาพในการรักษาและดูแลผูป่้วย ด้วยระบบ 

Android Application บน Tablet ทําหน้าทีเชือมโยงระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Hospital 

Information System) และการแพทยท์างไกล (Tele-Medicine) โดยความร่วมมือกบัโรงพยาบาลทีมี
แพทยแ์ละบุคลากรทางการ
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แพทยที์มีความเชียวชาญเฉพาะดา้น ทาํหนา้ทีให้คาํปรึกษาระยะทางไกล (Tele-Consultation) โดย
แพทยผ์ูเ้ชียวชาญในสาขาต่างๆ  

วตัถุประสงค์ของการค้นคว้าอสิระ 

1) เพื อออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบช่วยสือสารทางการแพทย์  บน
ระบบปฏิบติัการ Android 

2) เพือประเมินผลพัฒนาต้นแบบระบบระบบช่วยสือสารทางการแพทย์ บน
ระบบปฏิบติัการ Android 

 

ขอบเขตของการค้นคว้าอสิระ 

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล (รพ.สต.)  
1.1)  สามารถเรียกดูขอ้มูลผูป่้วยจากฐานขอ้มูลกลางได ้

1.2) สามารถส่งขอ้ความ ภาพ เสียงได ้

1.3) สามารถทาํ Video Call กบัแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางไดโ้ดยผา่นโปรแกรม 
Skype 

1.4) สามารถคียย์าได ้

2) แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง โรงพยาบาลกลาง 

2.1) สามารถรับขอ้ความ ภาพ เสียงได ้

2.2) สามารถ Video Call กบัเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 
(รพ.สต.) 

2.3) สามารถส่งขอ้ความ ภาพ ได ้

3) ระบบ Control Server ฐานข้อมูลกลางโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํ
ตาํบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลกลางใชส้าํหรับการแลกเปลียนขอ้มูล คาํปรึกษาได้  นาํโครงสร้าง
ฐานขอ้มูลบา้งส่วนมาจาก ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล โดยไดรั้บการอนุญาต
จาก ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นทีเรียบร้อยแลว้(เอกสารแนบทา้ยเอกสาร
หนา้ภาคผนวก ค) 

4) ทดสอบการพฒันาตน้แบบระบบช่วยสือสารทางการแพทย ์บนระบบปฏิบติัการ 
Android และประเมินผล  
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4.1) การทดสอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบลตน้แบบ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล บา้นสาลวนั ต.ศาลายา  

4.2) การประเมินผล 

-ประเมินผลระบบ ดว้ยการทดสอบการทาํงานของระบบสามารถทาํงาน
ได ้เสมือนจริง 

 

เครืองมือและอุปกรณ์ 

 เครืองทาํหน้าทเีป็น Control Server  

  1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

   1.1 Intel® CORE™ i5 ความเร็ว M560 2.67GHz 2.67GHz 

   1.2 หน่วยความจาํขนาด 8 GB 

   1.3 ฮาร์ดดีสก ์ขนาด 500 GB 

   1.4 ดีวดีีรอม 

   1.5 จอภาพ 

   1.6 แป้นพิมพ ์

   1.7 เมาส์ 

   1.8 การ์ดแลนด์ 

  2. ซอฟแวร์ (Software) 

   2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7 Enterprise x86 

   2.2 Visual Studio .NET 2010 

  

 เครืองมือทาํหนา้ที Client แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
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  1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต)  

   1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

    1.1 Tablet  

    1.2 ระบบปฏิบติัการตวัเครือง Android 4.04 

    1.3 CPU Cortex A8  1GHz 

    1.4 ROM/RAM  8/1 GB 

    1.5 กราฟฟิคการ์ด MAIL 400 MHz 

    1.6 Motion Sensor 

   2.ซอฟแวร์ (Software)  

    2.1 Program Eclipse IDE for Java Developers 

    2.2 JDK (Java Development Kit) 

    2.3 Android SDK (Android Software Development Kit) 

    2.4 ADT (Android Development Tool) 

 

  2.โรงพยาบาลกลาง (แพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง) 

   1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

    1.1 Intel® CORE™ i5 ความเร็ว M560 2.67GHz 2.67GHz 

    1.2 หน่วยความจาํขนาด 8 GB 

    1.3 ฮาร์ดดีสก ์ขนาด 500 GB 

    1.4 ดีวดีีรอม 

    1.5 จอภาพ 
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    1.6 แป้นพิมพ ์

    1.7 เมาส์ 

    1.8 การ์ดแลนด์ 

  2. ซอฟแวร์ (Software) 

   2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7 Enterprise x86 

   2.2 Visual Studio .NET 2010 

ขนัตอนของการค้นคว้าอสิระ 

1) เก็บรวบรวมขอ้มูล ทฤษฏี และขบวนการการใหค้าํปรึกษาทางการแพทยร์ะยะไกล 

2) วิเคราะห์และออกแบบการพฒันาตน้แบบระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย ์
บนระบบปฏิบติัการ Android 

3) พฒันาตน้แบบระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทยบ์นระบบปฏิบติัการ Android 

4) ทดสอบและประเมินผลการพฒันาตน้แบบระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย ์
บนระบบปฏิบติัการ Android 

5) สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1) เพิมประสิทธิภาพในการบริการทางการแพทย  ์ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ชดัเจน ทนัสมยัและรวดเร็ว 

2) เพิมประสิทธิภาพการรักษาผูป่้วยโดยปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง  
3) เพิมประสิทธิการบริการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบบปฏิบัติการ 

Android  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

รพ.สต.  หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 
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แอนดรอยด์ (Android)  หมายถึง เป็นซอฟตแ์วร์ทีมีโครงสร้างแบบเรียงทบัซ้อนหรือ
แบบสแตด็ (Stack) ซึงรวมเอาระบบปฏิบติัการ มิดเดิลแวร์ และแอพพลิเคชนัทีสาํคญัเพือใชส้ําหรับ
ทาํงานบนอุปกรณ์พกพาเคลือนทีโดยเฉพาะ เช่น โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เล็ต เป็นตน้  

Android SDK (Software Development Kit)   หมายถึง เครืองมือสําหรับการพฒันา
แอพพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการ Android โดยใชภ้าษา Java ในการพฒันา 

Telemedicine (การแพทย์ทางไกล) หมายถึง นาํเอาความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี
การสือสารโทรคมนาคมมาประยกุตใ์ชก้บั งานดา้นการแพทยโ์ดยตรง โดยใชก้ารส่งสัญญาณผา่น
สือโทรคมนาคมอนัทนัสมยั เช่น เทคโนโลยกีารสือสารผา่น Video conference เป็นตน้ โดยแพทย์
ตน้ทางและปลายทางสามารถติดต่อกนัไดด้ว้ยภาพเคลือนไหวและเสียง รวมถึงการแลกเปลียน
ขอ้มูลของคนไขร้ะหวา่งหน่วยงาน การติดต่อสือสารกนัระหวา่งคนไขแ้ละแพทย ์รวมทงัการอบรม
ทางการแพทยต่์างๆ 
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บทท ี  
ทฤษฏีและงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 

การพฒันาตน้แบบระบบช่วยสือสารทางการแพทย ์บนระบบปฏิบติัการ Android มี
งานและทฤษฏีทีเกียวขอ้งทงัหมดดงันี 

2.1 ทฤษฏีทเีกยีวข้อง 

 2.1.1 ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (Android) 

 2.1.2 Android SDK 

 2.1.3 Eclipse 

 2.1.4 Tele-medicine 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

.  ทฤษฏีทเีกยีวข้อง 

. .1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) [1] 

แอนดรอยด์  (Android) กู เ กิ ลแอนดรอยด์  (Google Android) หรือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android Operating System) เป็นชือเรียกชุดซอฟต์แวร์หรือ
แพลตฟอร์ม(Platform) สําหรับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ทีมีประมวลผลเป็นส่วนประกอบ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์(Telephone) โทรศพัทเ์คลือนที (Cell phone) อุปกรณ์เล่นอินเตอร์เน็ตขนาด
พกพา เป็นตน้ แอนดรอยดถื์อกาํเนิดอยา่งเป็นทางการในวนัที 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยบริษทั
กู เ กิล  จุดประสงค์ของแอนดรอยด์ มี จุด เ ริมต้นมาจากบริษัท  Android Inc. ทีได้นํา เอา
ระบบปฏิบติัการลีนุกซ์ (Linux) ซึงนํามาใช้งานกับเครืองเซิร์ฟเวอร์ (Server) เป็นหลัก นํามา
ลดทอนขนาดตวั (แต่ไม่ไดล้ดทอนความสามารถ) เพือให้เหมาะสมแก่การนาํไปติดตงับนอุปกรณ์
พกพา ทีมีขนาดพืนทีจดัเก็บขอ้มูลทีจาํกดั โดยทีแอนดรอยด์จะใชส้ัญลกัษณ์หุ่นยนต ์เป็นหุ่นยนต์
ทีคอยช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกแก่ผูที้พกพาในทุกทีทุกเวลา 
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กูเกิลแอนดรอยด์เป็นชือเรียกอย่างเป็นทางการของแอนดรอยด์ เนืองจากปัจจุบนั
บริษทักูเกิลเป็นผูถื้อสิทธิบตัรในตราสัญญาลกัษณ์ชือและรหัสตน้แบบ (Source Code) ของแอน
ดรอยด์ภายใต้เงือนไขการพฒันาแบบ GNL โดยเปิดให้นักพฒันา (Developer) สามารถนํารหัส
ตน้ฉบบัไปพฒันาปรับแต่งไดอ้ยา่งเปิดเผย (Open Source) ทาํให้แอนดรอยด์มีผูเ้ขา้ร่วมพฒันาเป็น
จาํนวนมากและพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว [1]  

ประเภทของระบบปฏิบัติการ Android เนืองจากระบบปฏิบัติการ Android เป็น
ซอฟตแ์วร์ระบบเปิด จึงอนุญาตใหน้กัพฒันาหรือผูส้นใจสามารถดาวโหลด Source Code ได ้ทาํให้
มีผูพ้ฒันาจากหลายๆ ฝ่ายนํา Source Code มาปรับแต่งและพฒันาสร้างแอพพลิเคชันบนระบบ 
Android ในแบบฉบบัของตวัเองมากขึน โดยสามารถแบ่งประเภทของระบบ Android ออกเป็น
กลุ่มๆ ได ้3 ประเภทดงัต่อไปนี 

-Android Open Source Project (AOSP) เป็นระบบ Android ประเภทแรกทีทางบริษทั 
กูเกิล เปิดให้สามารถนํา Source Code ไปติดตงัและใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใชจ่้าย 

 -Open Handset Mobile (OHM) เป็นแอนดรอยดที์ไดรั้บการพฒันาร่วมกบักลุ่ม Open 

Handset Alliance (OHA) ซึงบริษทัเหล่านีจะพฒันาระบบ Android ในแบบฉบบัของตนเอง โดยมี
รูปร่างหน้าตาการแสดงผล และฟังก์ชันการใช้งานทีแตกต่างกัน รวมไปถึงอาจจะมีความเป็น
เอกลกัษณ์และรูปแบบการใช้งานเป็นของแต่ละบริษทั และโปรแกรมแอนดรอยด์ประเภทนีก็จะ
ไดรั้บสิทธิบริการเสริมต่างๆจากกูเกิลทีเรียกวา่ GMS (Google Mobile Service) ซึงเป็นบริการเสริม
ที ทาํใหร้ะบบ Android มีประสิทธิภาพมากขึนนนัเอง 

-Cooking หรือ Customize เป็นระบบ Android ทีนกัพฒันานาํเอาซอร์สโคด้จากแหล่ง
ต่างๆมาปรับแต่งให้อยู่ในแบบฉบบัของตนเอง ซึงการพฒันาจะตอ้งปลดล็อคสิทธิในการใช้งาน
อุปกรณ์ (Unlock) เสียก่อนจึงจะสามารถติดตังได้ ทงันีระบบ Android ประเภทนีถือได้ว่าเป็น
ประเภททีมีความสามารถทีสุด เนืองจากจะไดรั้บการปรับแต่งขีดความสามารถต่างๆ ให้มีความเขา้
กนัไดก้บัอุปกรณ์นนั จากผูใ้ชง้านจริง 

สิทธิในการใชง้านระบบเช่นเดียวกนัระบบปฏิบติัการทวัไปทีมีการจาํกดัการใช้งาน
และการเขา้ถึงส่วนต่างๆ ภายในระบบเพือความปลอดภยัของระบบและผูใ้ช้งาน อุปกรณ์ทีติดตงั
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บนระบบแอนดรอยด์จึงมีการจาํกดัสิทธิไว ้(เวน้แต่ไดท้าํการปลกล๊อคสิทธิ) สามารถแบ่งสิทธิของ
ผูใ้ชใ้นงานเขา้ถึงระบบไดด้งันี 

ก) สิทธิ  root สิทธิการใช้งานระดับราก  ซึงถือว่าเป็นรากฐานของระบบจึงมี
ความสามารถในการเขา้ถึงทุกๆส่วนของระบบ 

ข) สิทธิ ADB (Android Develop Bridge) นักพฒันาสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆของ
ระบบไดผ้า่นสิทธิ 

ค) Application & System สิทธิของโปรแกรมในการเขา้ถึงระบบและสิทธิของระบบ
ในการเขา้ถึงระบบและสิทธิของระบบในการเขา้ถึงอุปกรณ์โดยสิทธิเหล่านี ตวัระบบจะเป็นตวั
จัดการมอบและถอนสิทธิตามเ งือนไขทีกําหนดซึงจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นหลายหัวข้อ 
(http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html) 

ง) End-user ผุใ้ช้งานขนัสุดทา้ย ซึงก็คือผูใ้ช้งานทวัไป การเขา้ถึงส่วนต่างๆ ของ
ระบบผา่นช่องทางสิทธิทีโปรแกรมไดรั้บอีกที โดยจะถูกจาํกดัไม่ใหเ้ขา้ถึงในส่วนทีเป็นอนัตรายต่อ
แกนระบบและอุปกรณ์ [2]  

สถาปัตยกรรรมของแอนดรอยด์ (Android Architecture) สถาปัตยกรรมการออกแบบ
แอนดรอยด์ (Android Architecture) นนัถูกแบบออกเป็นลาํดบัชนั หรือจะเรียกว่า Layer โดยทีแต่
ละชนัจะเรียกใชบ้ริการจากระดบัชนัทีอยูด่า้นล่างของตวัเอง ซึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนัหลกัคือ 
ชนัลีนุกเคอร์เนล (Linux Kernel), ชนัไลบรารี (Libraries), ชนัแอพพลิเคชนัเฟรมเวิร์ค (Application 

Framework) และชนัแอพพลิเคชนั (Application) 

ชนัแอพพลิเคชัน (Application) ชนันีเป็นชนับนสุดของโครงสร้าง Android ซึงเป็น
ส่วนของแอพพลิเคชนัทีพฒันาขึนมาใชง้าน เช่น แอพพลิเคชนัรับส่งอีเมล์, แอพพลิเคชนัโทรศพัท ์
(Phone Dial), แอพพลิเคชนัเวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) เป็นตน้ ทงันีโปรแกรมในชนัแอพพลิเค
ชนันนัจะอยูใ่นรูปแบบของไฟล ์.apk ซึงโดยทวัไปแลว้จะอยูใ่นไดเร็คทอรี data/app ของโทรศพัท ์

 

 

ภาพที 2-1  สถาปัตยกรรมชันแอพพลิเคชัน[3] 
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 ชนัแอพพลิเคชนัเฟรมเวร์ิค (Application Framework) โดยปกติแลว้นกัพฒันาสามารถ
เรียกใช้งาน Android ผ่าน API (Application Programming Interface) ได ้ซึง Android ไดอ้อกแบบ
ไวเ้พือลดความซาํซอ้นของ Application Component ซึงมีตวัอยา่งแอพพลิเคชนัเฟรมเวร์ิคดงันี 

 -View System เป็นส่วนควบคุมการทาํงานสําหรับการสร้างแอพพลิเคชนั เช่น lists, 

grids, text boxes, buttons และ embeddable web browser 

 -Location Manager เป็นส่วนจดัการค่าตาํแหน่งของเครืองอุปกรณ์พกพาเคลือนที 

 -Content Provider เป็นส่วนควบคุมการเขา้ถึงของขอ้มูลทีมีการใชง้านร่วมกนั (Share 

Data) ระหวา่งแอพพลิเคชนัทีแตกต่างกนั เช่น ขอ้มูลผูใ้ช ้(Contact) 

 -Resource Manager เป็นส่วนจดัการการเขา้ใชข้อ้มูลต่างๆทีไม่ไดโ้คด้ เช่น localized 

strings, graphic และ layout ซึงจะอยูใ่นไดเร็คทอรี res/ 

  ทงันีขอ้มูลต่างๆ ในส่วนนีจะถูกคอมไพล ์และผนวกเขา้กบัโปรแกรมทีเขียนขึน ณ 
เวลาดาร Build โดยแอนดรอยดจ์ะใชเ้ครืองมือ adpt สาํหรับการคอมไพล ์และหลงัจากการคอมไพล์
แลว้จะสร้างคลาสทีชือวา่ R ซึงเป็นส่วนทีระบุต่างๆ ทีใชอ้า้งอิงสาํหรับโปรแกรมทีถูกพฒันาขึน 

 -Notification Manger เป็นส่วนควบคุมอีเวนต์ (Event) ต่างๆ ทีแสดงบนแถบสถานะ 
(Status bar) เช่น ในกรณีทีไดรั้บขอ้ความและการแจง้เตือนต่างๆ 

 -Activity Manger เป็นส่วนควบคุม Life Cycle ของแอพพลิเคชนั 

 

ภาพที 2-2  สถาปัตยกรรมชันแอพพลิเคชันเฟรมเวิร์ค [3] 

 ชนัแอพพลิเคชนัเฟรมเวร์ิค (Application Framework) โดยปกติแลว้นกัพฒันาสามารถ
เรียกใช้งาน Android ผ่าน API (Application Programming Interface) ได ้ซึง Android ไดอ้อกแบบ
ไวเ้พือลดความซาํซอ้นของ Application Component ซึงมีตวัอยา่งแอพพลิเคชนัเฟรมเวร์ิคดงันี 
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 -View System เป็นส่วนควบคุมการทาํงานสําหรับการสร้างแอพพลิเคชนั เช่น lists, 

grids, text boxes, buttons และ embeddable web browser 

 -Location Manager เป็นส่วนจดัการค่าตาํแหน่งของเครืองอุปกรณ์พกพาเคลือนที 

 -Content Provider เป็นส่วนควบคุมการเขา้ถึงของขอ้มูลทีมีการใชง้านร่วมกนั (Share 

Data) ระหวา่งแอพพลิเคชนัทีแตกต่างกนั เช่น ขอ้มูลผูใ้ช ้(Contact) 

 -Resource Manager เป็นส่วนจดัการการเขา้ใชข้อ้มูลต่างๆทีไม่ไดโ้คด้ เช่น localized 

strings, graphic และ layout ซึงจะอยูใ่นไดเร็คทอรี res/ 

  ทงันีขอ้มูลต่างๆ ในส่วนนีจะถูกคอมไพล ์และผนวกเขา้กบัโปรแกรมทีเขียนขึน ณ 
เวลาดาร Build โดยแอนดรอยดจ์ะใชเ้ครืองมือ adpt สาํหรับการคอมไพล ์และหลงัจากการคอมไพล์
แลว้จะสร้างคลาสทีชือวา่ R ซึงเป็นส่วนทีระบุต่างๆ ทีใชอ้า้งอิงสาํหรับโปรแกรมทีถูกพฒันาขึน 

 -Notification Manger เป็นส่วนควบคุมอีเวนต์ (Event) ต่างๆ ทีแสดงบนแถบสถานะ 
(Status bar) เช่น ในกรณีทีไดรั้บขอ้ความและการแจง้เตือนต่างๆ 

 -Activity Manger เป็นส่วนควบคุม Life Cycle ของแอพพลิเคชนั 

 

ภาพที 2-2  สถาปัตยกรรมชันแอพพลิเคชันเฟรมเวิร์ค [3] 

 ชันไลบรารี (Library) แอนดรอยด์ได้รวบรวมกล่มของไลบรารีต่างๆทีสําคญั
และมีความจาํเป็นต่อการพฒันาโปรแกรมเอาไวม้ากมาย ซึงถูกเขียนด้วยภาษา C และ C++ โดย
ตวัอยา่งของไลบรารีทีสาํคญัควรรู้คือ 

 -System C library เป็นกลุ่มของไลบรารีมา๗รฐานทีอยูบ่นพืนฐานของภาษา C 

ไลบรารี (libc)  
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 -Media Libraries เป็นกลุ่มการทาํงานมัลติมีเดีย เช่น ออดิโอ วิดีโอ รวมถึง
รูปภาพต่าง เช่น ไฟลส์กุล MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG และ PNG  

 -Surface Manager เป็นกลุ่มการจดัการรูปแบบของหนา้จอ การวาดหนา้จอ 

 -2D/3D library เป็นกลุ่มของกราฟิกแบบ 2 มิติ หรือ SGL (Scalable Graphics 

Library) และ แบบ 3 มิติ หรือ OpenGL 

 -FreeType เป็นกลุ่มของบิตแมป (Bitmap) และเวคเตอร์ (Vactor) สําหรับการ
เรนเดอร์ (Render) ภาพ 

 -SQLite เป็นกลุ่มของฐานขอ้มูล ซึงเป็นระบบฐานขอ้มูลทีใช้เช่นเดียวกนักบั
ซอฟต์แวร์ Firefox และ Apple Phone ทงันีนักพฒันาสามารถใช้ฐานข้อมูลนีเก็บข้อมูลของแอพ
พลิเคชนัต่างๆได ้

 -Browser Engine เป็นกลุ่มของการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์โดยอยู่บน
พนืฐานของ Webkit ซึงก็จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบั Google Chrome, Safari หรือ Nokia S60 

  สําหรับการเรียกใช้แอพพลิเคชันต่างๆในชันไลบรารี จะไม่สามารถ
เรียกใช้แอพพลิเคชันในตวัเองได้ โดยจะตอ้งเรียกใช้แอพพลิเคชันในชันทีสูงกว่าเท่านันจึงจะ
สามารถเรียกใช้ได ้นอกจากนีในชนัไลบรารีนี Android ยงัแบ่งเป็นเป็นชนัย่อยทีเรียกว่า Android 

Runtime ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ Dalvik VM และ Core Java Library  

 -Dalvik VM (Virtual Machine) ส่วนทีถูกเขียนดว้ยภาษา Java เพือใชเ้ฉพาะการ
ใช้งานอุปกรณ์พกพาเคลือนที อย่างไรก็ตามสิงทีแตกต่างจาก Java VM (Virtual Machine) คือ 
Dalvik VM ซึงจะรันไฟล ์.dex ทีคอมไพลม์าจากไฟล ์.class และ .jar โดยมี tool ทีมีชือ dx ทาํหนา้ที
ในการบีบอดัคลาส Java ทงันไ้ฟล ์.dex จะมีขนาดกะทดัรัดและเหมาะสมกบัอุปกรณ์พกพามากกวา่ 
.class โดยเฉพาะอยา่งยงิประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี 

 -Core Java Library ส่วนนีเป็นไลบรารีมาตรฐาน แต่ก็มีความแตกต่างจากไลบ
นารีของ Java SE (Java Standard Edition) และ Java ME (Java Mobile Edition) 
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ภาพที 2-3  สถาปัตยกรรมชันไลยรารี  [3] 

 ชัน ลี นุก ซ์ เคอ ร์ เนล  (Linux Kernel) ระบบ  Android อยู่บนพืนฐานของ
ระบบปฏิบติัการ Linux โดยชนั Linux Kernel นนัมีฟังกช์นัการทาํงานหลายๆส่วน ซึงแต่ละส่วนถูก
พฒันาขึนดว้ยภาษา C เช่น การจดัการหน่วยความจาํ (Memory Management), การจดัการโพรเซส 
(Process Management), การเชือมต่อเครือข่าย (Networking) และฟังก์ชันการทาํงานส่วนอืนที
เกียวขอ้งกบัระบบปฏิบติัการ ทงันีนักพฒันาจะไม่มีสิทธิเขา้ถึงส่วนนีได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม
นกัพฒันาสามารถเขา้ถึงระบบปฏิบติัการ Linux ไดจ้ากชุดคาํสัง Command Prompt เช่น adb shell 

ซึงจะสามารถใชเ้ครืองมือต่างๆได ้เช่น การเขา้ดูระบบไฟล ์(File System), โพรเซสการคดัลอกไฟล์ 
(Copy File) เป็นตน้ [4]  

 

 

ภาพที 2-4  สถาปัตยกรรมชัน Linux Kernel [3]  
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ภาพที 2-5  สถาปัตยกรรมของ   Android [3] 

. .2 Android SDK 

Android SDK ย่อมาจาก Android Software Development Kit ซึงเป็นชุด
โปรแกรมทีทาวกเูกิลพฒันาออกมาเพือให้นกัพฒันาแอพพลิเคชนั หรือผูส้นใจทวัไปดาวน์โหลดไป
ใช ้โดยไม่มีค่าใชจ่้าย ซึงเป็นหนึงในปัจจยัทีมาํให้แอพพลิเคชนับนแอนดรอยด์เพิมขึนอยง่รวดเร็ว 
ซึงในชุด SDK จะมีโปรแกรมและไลบรารีต่างๆ ทีจาํเป็นต่อการพฒันาแอพพลิเคชนับนแอนดรอยด์
อยา่งเช่นตวัจาํลอง ซึงทาํให้ผูใ้ชส้ามารถสร้างแอพพลิเคชนัและนาํมาทดลองรันบนตวัจาํลองก่อน
โดยมีสภาวะแวดลอ้มเหมือนมือถือทีรันระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์[1] 

. .3 Eclipse 

Eclipse เป็นเครืองมือทีสาํหรับสนุนสภาพแวดลอ้มอยา่งพร้อมสรรพ
สาํหรับใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ โดยเฉพาะสาํหรับภาษาจาวาและเนืองจาก Eclipse เป็นโอเพน
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ซอร์ซทีพฒันาขึนเพือใชโ้ดยนกัพฒันาเอง ทาํใหค้วามกา้วหนา้ในการพฒันาของ Eclipse เป็นไป
อยา่งต่อเนืองและรวดเร็วสัญลกัษณ์ไอคอนของ Eclipse IDE for Java Developers 

Eclipse มีองค์ประกอบหลักทีเรียกว่า  Eclipse Platform ซึงให้บริการ
พืนฐานหลักสําหรับรวบรวมเครืองมือต่างๆ จากภายนอกให้สามารถเข้ามาทาํงานร่วมกันใน
สภาพแวดลอ้มเดียวกนัและมีองคป์ระกอบทีเรียกวา่ Plug-in Development Environment (PDE) ซึง
ใชใ้นการเพิมความสามารถในการพฒันาซอฟตแ์วร์มากขึน เครืองมือภายนอกภายนอกจะถูกพฒันา
ในรูปแบบทีเรียกว่า Eclipse Plug-in ดังนันหากต้องการให้ Eclipse ทาํงานใดเพิมเติมก็เพียงแต่
พฒันาปลกัอินสาํหรับงานนนัขึนมาและนาํปลกัอินนนัมาติดตงัเพิมเติมใหก้บั Eclipse ทีมีอยู ่

Eclipse Plug-in ทีมีมาพร้อมกนั Eclipse เมือดาวน์โหลดมาครังแรกก็คือ
องคป์ระกอบทีเรียกวา่ Java Development Toolkit (JDT) ซึงเป็นเครืองมือในการเขียนและทดสอบ
โปรแกรมภาษาจาวา [1] 

. .4 Tele-medicine [5] 

Telemedicine หมายถึง การจดัให้บริการดา้นสาธารณสุขแก่ประชาชนที
อยูห่่างไกลโดยบุคลากรผูเ้ชียวชาญทางการแพทย ์อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือ
แลกเปลียนข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรค รวมถึงการ
ศึกษาวจิยั และเพือประโยชน์สาํหรับการศึกษาต่อเนืองของบุคลากรทางการแพทย ์  

องค์ประกอบทสํีาคัญของ Telemedicine มี 4 ประการ  ไดแ้ก่ 

1. เป็นระบบทีมีวตัถุประสงคเ์พือใหก้ารสนบัสนุนดา้นการแพทย  ์

2. เป็นระบบทีตงัใจจะเอาชนะอุปสรรคทางภูมิศาสตร์หรือการเขา้ถึงบริการทาง
การแพทยจ์ากสถานทีห่างไกล 

3. มีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารหลายชนิดมาใช้ 
4. มีเป้าหมายเพือเพิมผลลพัธ์ทางการรักษาโรคใหดี้ขึน 

การใชร้ะบบ Telemedicine เริมตน้ในปี ค.ศ.1960 จากแรงผลกัดนัทางการทหาร
และเทคโนโลยีทางอวกาศของประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกบัการใช้อุปกรณ์การสือสารทีมีอยูใ่น
ขณะนนั เช่น การใชร้ะบบโทรทศัน์ช่วยในการปรึกษากนัระหวา่งจิตแพทยที์สถาบนัทางจิตเวชกบั
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แพทยเ์วชปฏิบติัทวัไปทีโรงพยาบาลจิตเวช และการใหค้าํแนะนาํจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญจากโรงเรียน
แพทยไ์ปยงัศูนยก์ารแพทยที์สนามบินทีอยู่อีกแห่งหนึง ต่อมาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารทีกา้วหน้าและหลากหลายทวัโลกเป็นปัจจยัผลกัดนัทีสําคญัทีสุดของ
การพฒันาระบบ Telemedicine โดยเฉพาะอยา่งยงิในช่วงทศวรรษทีผา่นมาทีเปลียนจากยคุอนาล็อก 
(analog) เขา้สู่ยุคดิจิตอล (digital) รวมไปถึงราคาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารที
ลดลง  เป็นแรงจูงใจทีกระตุ้นความสนใจของสถานพยาบาลต่างๆ  ทีจะจัดหาวิธีใหม่ทีมี
ประสิทธิภาพเพือการรักษาพยาบาลผูป่้วยให้ดีขึน อีกทงัการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย
ช่วยขยายขอบเขตของ Telemedicine ไปยงั Web-based applications เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic mail หรือ e-mail) การประชุมทางไกล  (Teleconference) และการปรึกษาทางไกล 
(Teleconsultation) รวมถึงการใช้สือมลัติมีเดีย เช่น รูปถ่ายดิจิตอลและวีดีโอ นําไปสู่การสร้าง
แอพพลิเคชนัใหม่เพือใชร่้วมกบัระบบ Telemedicine ในอนาคต  

Telemedicine แบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ตามลกัษณะการรับส่งข้อมูล ดงันี 

1. Store-and-forward telemedicine (Asynchronous)   เ ป็นการ รับและส่ง ต่อ
ขอ้มูลดา้นการแพทย ์เช่น ภาพเอกซเรย ์ผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ภาพถ่าย หรือคลิปวดีิโอ รวมถึง
ขอ้มูลประวติัผูป่้วยจากเวชระเบียน ไปให้แพทยห์รือผูเ้ชียวชาญทางการแพทยเ์พือการวินิจฉัยโรค
และวางแผนการรักษา ขอ้แตกต่างทีสาํคญัของการแพทยแ์บบเดิมกบัการแพทยท์างไกลประเภทนี
คือ แพทยที์รับขอ้มูลจากตน้ทางจะไม่สามารถซกัประวติัหรือตรวจร่างกายของผูป่้วยไดโ้ดยตรง แต่
อาศยัขอ้มูลรายงานประวติัความเจ็บป่วยและขอ้มูลภาพหรือวีดีโอทีไดรั้บส่งต่อมาเท่านนั(2) การใช ้
Telemedicine ประเภทนีทงัผูส่้งขอ้มูลและผูรั้บขอ้มูลไม่ไดโ้ตต้อบในเวลาเดียวกนั แต่จะส่งขอ้มูล
ผ่านทาง e-mail หรือเซิร์ฟเวอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ทีจดัไว้(3) วิธีนีนิยมใช้เพือปรึกษาขอการ
วินิจฉัยโรค หรือให้คาํแนะนาํการรักษาเกียวกบัโรคผิวหนัง เรียกว่า Teledermatology หรือการ
รับส่งข้อมูลภาพถ่ายรังสี เรียกว่า Teleradiology หรือการรับส่งข้อมูลภาพชินเนือจากกล้อง
จุลทรรศน์ เรียกวา่ Telepathology 

2. Remote monitoring telemedicine หรือ  self-monitoring / testing นิ ยม ใช้
สาํหรับการติดตามการรักษาผูป่้วยโรคเรือรังทีอยูห่่างไกลจากโรงพยาบาล เช่น โรคหวัใจ เบาหวาน 
หอบหืด เป็นต้น   ตัวอย่างการใช้วิธี Remote monitoring telemedicine ได้แก่ ผูป่้วยตรวจระดับ



17 

17 

นาํตาลในเลือดดว้ยตนเองโดยใชเ้ครืองเจาะนาํตาลในเลือดจากปลายนิว แลว้ส่งผลการตรวจผา่น
ทางโทรสาร หรือโทรศพัท์ หรือ e-mail มาให้แพทยเ์พือแนะนาํปรับยารักษาโรคเบาหวาน โดยที
ผูป่้วยไม่ตอ้งเดินทางมาพบแพทยที์โรงพยาบาลหรือคลินิก อีกตวัอยา่งเช่น ผูป่้วยทีรับประทานยา
ป้องกนัลิมเลือด เช่นยา ไwarfarin ซึงผูป่้วยสามารถใช้เครืองเจาะเลือดทีปลายนิวเพือวดัค่าการ
แข็งตวัของเลือดดว้ยตนเอง แลว้ส่งผลทีไดม้าให้แพทยเ์พือพิจารณาปรับยาป้องกนัลิมเลือด โดย
ปกติผูที้รับประทานยาป้องกนัลิมเลือดควรตรวจวดัค่าการแข็งตวัของเลือดทุกเดือน หากผูป่้วยอยู่
ต่างจงัหวดัหรือไม่สะดวกทีจะมาพบแพทยไ์ดทุ้กเดือน การใชร้ะบบแพทยท์างไกลวิธีนีจะช่วยให้
แพทยส์ามารถติดตามการใชย้าและปรับขนาดยาให้เหมาะสมกบัผูป่้วยไดดี้ยิงขึน ซึงสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ผูป่้วยเป็นอยา่งมาก เนืองจากไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบแพทย ์

3. Interactive telemedicine เป็นการนําเทคโนโลยีทีช่วยให้ผูป่้วยและบุคลากร
ทางการแพทยส์ามารถพดูคุยตอบโตก้นัไดท้นัทีในเวลาเดียวกนั (Real-time) เช่น การพดูคุยผา่นทาง
โทรศพัท ์หรือการสือสารผา่นระบบ video conference ทีสามารถเห็นหนา้คู่สนทนาทงัสองฝ่ายได ้
วิธีนีช่วยให้แพทยผ์ูเ้ชียวชาญทีอยู่โรงพยาบาลอืนสามารถซักประวติัผูป่้วย สังตรวจร่างกาย และ
ประเมินสภาวะทางจิตใจของผูป่้วยจากโรงพยาบาลทีขอปรึกษาได ้โดยมีแพทยที์ขอปรึกษาจาก
โรงพยาบาลนนัอยูก่บัผูป่้วยดว้ย เพือช่วยในการตรวจร่างกายตามคาํแนะนาํของแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ 

Telemedicine ทไีด้รับความนิยมสูงสุดมีอยู่ 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. Tele radiology เป็น Tele medicine ทีนิยมนํามาใช้มากทีสุด(1) โดยการส่งต่อ
ภาพถ่ายทางรังสีหรือภาพเอกซเรยแ์บบดิจิตอล จากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึงเพือให้แปลผล วินิจฉัย 
และ/หรือขอคาํปรึกษา  

 

ภาพที 2-6  ตัวอย่าง Teleradiology [6]  
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2. Tele pathology เป็นการส่งภาพชินเนือจากกลอ้งจุลทรรศน์ หรือส่งรายงานผลชิน
เนือทางพยาธิวทิยา เพือใหแ้ปลผล วนิิจฉยั และ/หรือเพือขอปรึกษาความเห็นเพิมเติม 

 

ภาพที 2-7 ตัวอย่าง  Tele  pathology  [7]  

  

3. Tele dermatology เป็นการส่งข้อมูลทางการแพทย์ทีเกียวกับโรคผิวหนังหรือ
ความผิดปกติของผิวหนงั เพือให้แพทยผ์ูเ้ชียวชาญโรคผิวหนงัไดท้าํการแปลผล วินิจฉยั และ/หรือ
เพือขอปรึกษาเพิมเติม 

 

ภาพที 2-8  ตัวอย่าง Tele  dermatology: April Armstrong, M.D., M.P.H. Providing a 

Tele  dermatology consultation [8]  
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4. Tele psychiatry เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือการ
ประเมินทางจิตเวช และ/หรือการขอปรึกษาผา่นระบบวดีีโอและโทรศพัท ์  

 

ภาพที 2-9  ตัวอย่าง Tele  psychiatry [9]  

 

ประโยชน์ Telemedicine ประกอบด้วย  

1. ช่วยใหผู้ป่้วยทีอยูใ่นชนบทห่างไกลสามารถเขา้ถึงการตรวจรักษาและไดรั้บการ
วนิิจฉยัจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญไดท้นัท่วงที อีกทงัเป็นการขยายงานบริการทางการแพทยข์องแต่ละ
โรงพยาบาลใหค้รอบคลุมกลุ่มผูป่้วยทีอยูห่่างไกลไดม้ากขึน  

2. Telemedicine เป็นระบบทีมีประสิทธิผลคุม้ค่าการลงทุน (Cost Efficiencies) 

เนืองจากช่วยลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม และเพิมประสิทธิผลในการรักษาโรคเพราะ
ใชบุ้คลากรทางการแพทยร่์วมกนัระหวา่งโรงพยาบาล อีกทงัยงัช่วยลดระยะเวลาของแพทยใ์นการ
เดินทางเพือมารักษาพยาบาล และช่วยใหผู้ป่้วยลดระยะเวลาการนอนพกัรักษาในโรงพยาบาลได ้

3. ผูป่้วยหรือผูรั้บบริการทางดา้นการแพทยจ์ะไดรั้บความสะดวกสบายมากขึน ไม่
จาํเป็นตอ้งเดินทางไกลมาทีโรงพยาบาลจงัหวดัหรือโรงพยาบาลศูนยที์มีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ ทาํให้
ผูป่้วยลดความเครียดจากการเดินทางไดอี้กดว้ย 
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.  งานวจัิยทีเกียวข้อง 

นายวีระพร เพียรพิทกัษ์ (2550) การวิเคราะห์โรคหัวใจเบืองตน้ โดยใช้เครือข่าย
เซ็นเซอร์แบบไร้สาย สําหรับการแพทยท์างไกล เป็นงานวิจยัทีมีการพฒันาการตรวจวดัคลืนไฟฟ้า
หวัใจ (Electrocardiogram, ECG) เป็นวิธีมาตรฐานวิธีหนึงในการตรวจวดัความผิดปกติของหวัใจที
เป็นทีนิยมอย่างแพร่หลาย การวดัคลืนไฟฟ้าหัวใจผ่านระบบเซ็นเซอร์แบบไร้สาย โดยสามารถ
แสดงคลืนไฟฟ้าหวัใจไดแ้บบแสดงกราฟ ณ เวลาปัจจุบนั และสามารถบนัทึกค่าเอาไวไ้ดเ้พือแพทย์
จะสามารถนาํกลบัมาดูไดใ้นภายหลงั รวมถึงค่าตวัแปรต่างๆ ทีจาํเป็นในการวินิจฉัยโรค ดว้ยการ
วิเคราะห์ค่าความผนัแปรของอตัราการเตน้ของหัวใจ โดยแบ่งไดเ้ป็นการวิเคราะห์ ในโดเมนของ
เวลาเป็นการหาค่า จากระยะห่างระหวา่งคลืน R แลว้หาค่าตวัแปรต่างๆทีจาํเป็น และค่าในโดเมน
ของความถีโดยการคาํนวณดว้ยการแปลงฟาสฟูริเยร์เพือหาค่าพลงังาน และความสูงของความถีใน
ยา่นความถีทีถูกแบ่งเป็น ความถีตาํมาก ความถีตาํ และความถีสูง ซึงค่าตวัแปรเหล่านีแพทยส์ามารถ
นาํมาวิเคราะห์และบ่งบอกไดถึ้งความผดิปกติของผูป่้วยและสามารถใชช่้วยในการวินิจฉยัโรคหรือ
บอกถึงพยาธิสภาพทีสาํคญั เช่น โรคหวัใจขาดเลือด, ภาวการณ์เตน้ผิดจงัหวะของหวัใจ, ห้องหวัใจ
พองโต เป็นต้น นอกจากนียงัใช้บอกความรุนแรงและการพยากรณ์โรคของโรคหัวใจ และใช้
วนิิจฉยัแยกโรคทีไม่ใช่โรคหวัใจไดใ้นบางกรณี [10]  

นายพิรุฬห์ แกว้ฟุ้งรังษี (2553) การพฒันาเครืองบนัทึกสัญญาณคลืนไฟฟ้าหัวใจ 
12 ลีดแบบพกพาสําหรับการแพทยท์างไกล เป็นงานวิจยัทีพฒันาเครืองวดัคลืนหัวใจหรืออีซีจี 
(ECG: Electrocardiogram) แบบ 12 ลีดนันมีขนากใหญ่และนาํหนักมาก ทาํให้ไม่สะดวกในการ
พกพา การวดัสัญญาณในแต่ละครังต้องใช้อิเล็กโทรดทังหมด 10 อนั เป็นผลทาํให้สินเปลือง
ค่าใชจ่้าย และทาํให้ผูป่้วยรู้สึกเบือหน่ายในการวดัสัญญาณคลืนไฟฟ้าหวัใจในแต่ละครัง งานวิจยันี
แกไ้ขปัญหาดว้ยการพฒันาเครืองวดัสัญญาณคลืนไฟฟ้าหวัใจให้มีขนาดเล็กนาํหนกัแบบสามารถ
พกพาติดตวัไดต้ลอดเวลา พร้อมทงัลดจาํนวนอิเล็กโทรดใหเ้หลือเพียง 6 อนั โดยทาํการตดัตาํแหน่ง
ทีติดอิเล็กโทรดในการวดัสัญญาณ V2, V3, V4, V5 ออกไป และนาํวธีิการประมาณค่าของซพัพอร์ต
เวกเตอร์แมชีนสาํหรับการถดถอย (Support Vector Regression, SVR) มาใชส้าํหรับการประมาณค่า
เพือสร้างสัญญาณ V2, V3, V4, V5 ขึนมาใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยใชข้อ้มูลทีไดจ้ากการวดัทงัหมด 
6 อิเล็กโทรด ซึงประกอบไปดว้ยสัญญาณ I, II, III, aVL, aVF, V1 และ V6 โดยจากการทดลองการ
ประมาณค่าด้วยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสําหรับการถดถอยจะได้เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
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สัมบูรณ์เฉลียนอ้ยกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์และมีค่าความถูกตอ้งมากทีสุดเมือนาํไปเปรียบเทียบกบัวธีิการ
ถดถอ้ยเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น 

ระบบทีนาํเสนอสามารถส่งขอ้มูลผา่นระบบโทรศพัทเ์คลือนทีไดแ้บบเวลาจริง ทาํ
ให้ แพทยส์ามารถวิเคราะห์สัญญาณคลืนไฟฟ้าหวัใจทงั 12 ลีด ของผูป่้วยทีแสดงทางจอมอนิเตอร์
ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไดต้ลอดเวลา แมว้า่ผูป่้วยกบัแพทยจ์ะอยูห่่างไกลกนัก็ตาม นอกจากนี
ยงัมีการเก็บข้อมูลของสัญญาณของคลืนไฟฟ้าหัวใจของผูป่้วยไวใ้น SD Card ทีเครืองบันทึก
สัญญาณคลืนไฟฟ้าหวัใจ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24 ชวัโมง เพือให้แพทยส์ามารถนาํขอ้มูลไปวนิิจฉยั
สัญญาณคลืนไฟฟ้าหวัใจยอ้นหลงับนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได ้และยงัมีวงจรทีใชต้รวจจบัอตัรา
การเตน้ของหัวใจทีผิดปกติของผุป่้วย โดยระบบสามารถส่งขอ้ความผา่น SMS เตือนแพทยผ์ูดู้แล
ผูป่้วยไดโ้ดยตรงเพือใหแ้พทยท์ราบ และสามารถช่วยเหลือผุป่้วยไดท้นัท่วงที [11] 

นางสาวขวญัฤทยั ไพรีพ่ายฤทธิ (2542) ตระกูลเวฟเลตทีเหมาะสมสําหรับการ
เขา้รหสัแบบเอ็มเบตเด็ตซีโรทรีเวฟเลตในการประยุกตใ์ชง้านการแพทยท์างไกล เป็นงานวิจยัทีสือ
ทีใช้ในงานรับภาพทางการแพทยน์นัโดยปกติจะมีแบนด์วิทธ์ (Bandwidth) ทีจาํกดัอนัเป็นปัญหา
พืนฐานทีสําคญัในการใชง้านดา้นการแพทยท์างไกล (Telemedicine) การใชอ้ลักอริทึมเอ็มเบตเด็ต
ซีโรทรีเวฟ (Embedded Zerotree Wavelet; EZW) ซึงมีคุณสมบัติในการเรียงลําดับความสําคัญ 
(Embedding Feature) ทาํให้เราสามารถส่งเฉพาะขอ้มูลของพิกเซล (Pixel) ในภาพเท่าทีจาํเป็นตอ้ง
ใชใ้นการตรวจสอบทางการแพทยเ์ท่านนั และไม่เปลืองแบนด์วทิธ์ในการส่งผา่นสือทีมีขนาดจาํกดั 
ในการศึกษาโครงการเฉพาะเรืองตระกูลเวฟเลตทีเหมาะสมสําหรับการเขา้รหสัแบบเอ็มเบตเด็ตซี
โรทรีเวฟเลตในการประยุกตใ์ชง้านการแพทยท์างไกลนี เราไดศึ้กษาหลกัการทาํงานของการแปลง
เวฟเลต อลักอรึทึม EZW และลกัษณะทวัไปของภาพทางการแพทยเ์ราไดแ้สดงให้เห็นวา่ภาพทาง
การแพทย์นันมีลักษณะเฉพาะตัวซึงคล้ายคลึงกับภาพกราฟฟิกทีสร้างโดยคอมพิวเตอร์ และ
เนืองจากเวฟเลตฟิตเตอร์ (Wavelet Filter) ของตระกูลเวฟเลต (Wavelet Family) ทีต่างกันก็
เหมาะสมกบัการใช้งานต่างชนิดกนั เราจึงไดท้าํการทดลองหาตระกูลเวฟเลตทีเหมาะสมในการ
เขา้รหสัภาพทางการแพทยด์ว้ยอลักอรึทึม EZW และพบวา่ตระกลูเวฟเลต Haar ใหผ้ลทีดีทีสุด และ
น่าจะเป็นตวัเลือกทีดีในการนาํมาใช้กบัการส่งภาพทางการแพทยใ์นการใช้งานด้านการแพทย์
ทางไกล [12] 
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D.K.Jung, K.N.Kim, G.R.Kim, D.H.Shim, M.H.Kim, B.C.Choi, D.J.Suh (2005) 

Biosignal Monitoring System Mobile Telemedicine เป็นงานวิจัยกล่าวถึง การออกแบบต้นแบบ
การบูรณาการ Telemedicine มือถือทีเข้ากันได้กับทุกเครือข่ายโทรคมนาคมมือถือสาธารณะ, 
CDMA I xEVDO. ระบบ Telemedicine มือถือประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 เกียวกบัทางชีวภาพ
หรือกายภาพ เครืองวดั และการอืนคือ ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลและการสือสารโทรคมนาคม 
ระบบใช้ NetMeeting เพือส่ง วีดีโอ, เสียง และผูป่้วยจากรถพยาบาลเคลือนยา้ยไปทีโรงพยาบาล
และส่งไปยงัเครืองคอมพิวเตอร์แพทย์ ผูป่้วยความดันโลหิตไม่รุกลาํ (NIBP) ความอิมตวัของ
ออกซิเจนในเส้นเลือด (SpOr), รูปแบบการหายใจ, คลืนไฟฟ้า (ECG), เสียงหัวใจ, อุณหภูมิของ
ร่างกาย และความเขม้ขน้ของนาํตาลในเลือด สําหรับแพทยฉุ์กเฉิน จะเน้นสัญญาณชีพจร และ
แพทย์ดูหน้าจอทางไกล  ,การปรึกษา  และการตังใจดูแลสุขภาพ  วัตถุประสงค์ของระบบ 
Telemedicine มือถือ ถูกนาํมาใช้และทดสอบเพือขอคาํปรึกษาทางการแพทยเ์รียลไทม์ในระหวา่ง
การขนส่งรถพยาบาลตามคอมพิวเตอร์พืนฐานระบบ Telemedicine มือถือมีความยืดหยุ่นพอทีจะ
รองรับส่วนประกอบใหม่ในการสือสารไร้สายและเทคโนโลยีการตรวจจบัแบบพกพา การวิจยันี
แสดงให้เห็นว่าระบบ Telemedicine มือถือทีใช้ระบบ CDMA IxEVDO คือดูแลผูป่้วยทีเป็นโรค
เอดส์และการวินิจฉัยโรควิธีทีสะดวกในการสือสารในรถพยาบาลสําหรับการดูแลทางการแพทย์
ฉุกเฉิน [13] 

Pin Zhang, Bo Gao, Weiyi Yiang (2010) Requirement Study of Telemedicine 

System and Product งานวิจยัทีกล่าวสถานการณ์ปัจจุบนัของระบบ telemedicine ทีชีให้เห็นได้มา
วิเคราะห์และความตอ้งการขนัพืนฐานจากอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
สร้างระบบ telemedicine โดยเฉพาะอย่างยิงแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ telemedicine 

สําหรับการสร้างระบบ telemedicine จากการแพทยแ์ผนจีนไดเ้สนอ จากการวิเคราะห์ก็แสดงให้
เห็นชัดเจนว่าเป็นจาํนวนมากของเทคโนโลยีในระบบ telemedicine ยงัคงต้องได้รับการพฒันา
โดยเฉพาะอยา่งยงิเซ็นเซอร์และผลิตภณัฑส์ําหรับการส่งสัญญาณจากร่างกายมนุษยแ์ละจะนาํไปใช้
ในระบบ telemedicine ทงัหมด [14] 
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บทท ี  
วธีิการดําเนินการวจัิย 

การพฒันาตน้แบบระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย  ์บนระบบปฏิบติัการ Android เพือให้
ผูป่้วยมารักษาทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล (รพ.สต.) เชือมนั มนัใจ ว่าการรักษา
ถูกตอ้ง โดยแพทยป์ระจาํ(รพ.สต.) ไดข้อคาํปรึกษาในการรักษาผูป่้วยกบัแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะ
ทาง ยงัช่วยให้ผูป่้วยไม่ตอ้งไปรักษาทีโรงพยาบาลกลาง ทาํให้ช่วยลดความแออดัในโรงพยาบาล
กลาง และยงัช่วยใหก้ารบริการสุขภาพดีขึน และเป็นการนาํเทคโนโลยีมาใชก้ารบริการดา้นสุขภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนัตอนการดาํเนินการวิจยัออกเป็น 5 ขนัตอน ดงัภาพที 
3.1 

ภาพที 3-1  ขันการดาํเนินการวิจัย  

 

เก็บรวบรวมขอ้มูล ทฤษฏี และขบวนการ การให้
คาํปรึกษาทางการแพทยร์ะยะไกล 

วเิคราะห์และออกแบบการพฒันาตน้แบบระบบช่วย
สอืสารทางการแพทย ์บนระบบปฏบิตักิาร Android 

การพฒันาตน้แบบระบบช่วยตดิต่อสอืสารทาง
การแพทย ์บนระบบปฏบิตักิาร Android 

ทดสอบและประเมินผลการพฒันาตน้แบบระบบชว่ย
ตดิต่อสอืสารทางการแพทย ์บนระบบปฏบิตักิาร Android 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
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.เกบ็รวบรวมข้อมูล ทฤษฏี และขบวนการการให้คําปรึกษาทางการแพทย์ระยะไกล 

แนวคิดในการพฒันาต้นแบบระบบการให้คาํปรึกษาทางการแพทย์ระยะไกล 
แพทยที์ประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล (รพ.สต.) เป็นแพทยท์วัไป มีการบริการ
ตรวจสุขภาพเบืองตน้เท่านนั ไม่ใช่แพทยที์มีความเชียวชาญเฉพาะทาง การบริการคนไขคื้อการอยูที่ 
รพ.สต. เพือทาํการเก็บขอ้มูลคนไขใ้นระบบและไม่มีช่องการขอคาํปรึกษาของการรักษาทีตอ้งใช้
แพทยเ์ชียวชาญเฉพาะทาง ในการบริการก็ไม่เขา้ถึงผูป่้วยไดดี้ทีสุด เพราะคนไขจ้ะตอ้งมาที รพ.สต. 
ในการนีทาํใหมี้แนวคิดทีจะมีการพฒันาตน้แบบระบบการใหค้าํปรึกษาทางการแพทยร์ะยะไกลขึน  

โครงสร้างการทาํงานของการพัฒนาต้นแบบระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์  บน
ระบบปฏิบัติการ Android

แพทย์ผู้เช ียวชาญเฉพาะทาง

Admin ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

เจ้าหน้าทีประจํารพ.สต./ดูแล
ระบบรพ.สต.

Chat/Video Call (Skype)

Control-Server

Data

min ผ้ดแลระบบสส่ว่้ ่่

 

ภาพที 3-2  โครงสร้างการทาํงานของการพัฒนาต้นแบบระบบช่วยติดต่อสือสารทาง
การแพทย์ บนระบบปฏิบัติการ Android 

คาํอธิบายโครงสร้างการทาํงานดงัภาพที 3-2 กล่าวดงันี 

. ส่วน Admin ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง  
หนา้ทีและขนัตอนดงันี 

 . เพมิ รพ.สต./ผู้ดูและระบบ รพ.สต.  
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ขนัตอนการเพิมโรงพยาบาล/รพ.สต. ดงัภาพที -   

เพิ่มรพ.สต./ผูดูแลระบบรพ.สต.

รพ.สต. ผอ.(ศุนยกลาง) ผูดูแลระบบ

Ph
as

e

กรอกแบบฟอรมเขา
รวม F-CT001 และ

ทําหนังสือ

รับทราบและอนุญาต
เขารวม กรอก

แบบฟอรมเขารวม 
F-CT001 และทํา

หนังสือ

เพ่ิมรพ.สต. และ
ผูดูแลระบบรพ.สต. 
ตามกรอกแบบฟอรม
เขารวม F-CT001 
และทําหนังสือ

เอกสาร 2 สวน 
สวนท่ี 1 ทําเอกสาร
แจง วาไดดําเนินการ
สราง Username

สวนท่ี 2 
เอกสารUsername 
Password ตองใส
ซองสีน้ําตาลและ
แยกตัวบุลคล ใน
กรณีมี 2 ทาน
และจาหนาเ

อกสารวา “ลับ”

เซ็นเอกสาร สงใหกับ 
รพ.สต.

รับเอกสาร พรอม 
Username 

Password ของ
ผูดูแลระบบ

 

ภาพที 3-3  ขันตอนการเพิมรพ.สต.และผู ้ดูแลระบบ  รพ .สต.  
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   . ตอ้งมีหนงัสือการเขา้ร่วมการใชโ้ปรแกรมระบบช่วยติดต่อสือสารทาง
การแพทย ์บนระบบปฏิบติัการ Android โดยเนือหาของหนงัสือดงันี  พร้อมกบัแบบฟอร์ม F-CT-

001 เพือไดข้อ้มูลในการเพิมโรงพยาบาล/รพ.สต. 

  รหัสรพ.สต.โดยการนํารหัส  หลกั อา้งอิงขอ้มูลจาก ศูนยม์าตรฐานรหัสและ
ขอ้มูลสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มพฒันามาตรฐานรหสัสุขภาพ กลุ่มภารกิจขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ
สุขภาพ สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  ขอ้มูลไดจ้าก  http://www.thcc.or.th/ 
[15] 

. เพมิเจ้าหน้าทดูีแลระบบรพ.สต.  

  ตอ้งมีหนงัสือและแบบฟอร์ม F-CT-001  การเขา้ร่วมการใช้โปรแกรมระบบช่วย
ติดต่อสือสารทางการแพทย์ บนระบบปฏิบัติการ Android อันเดียวกับการขอเข้าร่วมการใช้
โปรแกรม ใชข้อ้มูลส่วนขอ้มูลผูดู้และระบบรพ.สต.  

   มีการกาํหนดการสร้างรหสัดงันี 

   . . รหัสเจ้าหน้าทผู้ีดูแลระบบ  โดยมีโครงสร้างกาํหนดดงันี 

   กาํหนด 13 หลกั ใส่ เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน เป็นรหัสเจา้หน้าที
ผูดู้แลระบบ 

. . Username ของผู้ดูแล 

.3. Password ของผู้ดูแลระบบ  

เงือนไขดังนี 

 .เมือเจา้หนา้ทีดูแลระบบส่วนกลางทาํการเพิม รพ.สต. และ Username Password 

เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ทีดูและระบบดาํเนินการทาํหนงัสือ โดยแยกเอกสารดงันี 

  .  เอกสารแจ้งว่าทางศูนย์กลางได้ดาํเนินการสร้าง รพ.สต.ในระบบ
เรียบร้อยแลว้ 
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  .  เอกสารการสิทธิ Username Password ของผู ้ดูและระบบรพ .สต. 
เอกสารทีเกียวกบั Username Password จะตอ้งใส่ ซองสีนาํตาล และตอ้งมีพิมพชื์อ จ่าหนา้ซอง และ
พร้อมทงั ทาํสัญญาณลกัษณ์ ว่า “ลับ” ด้วย ทงัหน้าและหลงัซอง โดยการแยกแต่ละ Username 

Password  

 เอกสารทงั  ส่วนจะส่งในซองเดียวกนั ส่งมาใหก้บั รพ.สต.  

. กรณีทีต้องการ ยกเลิก ผูดู้แลระบบรพ.สต.  ต้องดําเนินการทําหนังสือและกรอก
แบบฟอร์ม F-CT-002 แจง้ส่วนกลางเพือให้เจา้ทีหน้าผูดู้และระบบดาํเนินการต่อไป ดงัภาพที -  

ยกเลิก ผูดูแลระบบรพ.สต.

รพ.สต. ผอ.(ศุนยกลาง) ผูดูแลระบบ

Ph
as

e

กรอกแบบฟอรมเขา
รวม F-CT-002 และ

ทําหนังสือ

รับทราบและอนุญาต
เขารวม กรอก

แบบฟอรมเขารวม 
F-CT-002 และทํา

หนังสือ

เพ่ิมรพ.สต. และ
ผูดูแลระบบรพ.สต. 
ตามกรอกแบบฟอรม
เขารวม F-CT-002 
และทําหนังสือ

ทําเอกสารแจง วาได
ดําเนินการเรียบรอย

เซ็นเอกสาร สงใหกับ 
รพ.สต.

รับเอกสาร แจงผล
การแกไข - ยกเลิก 

ผูดูแลระบบ 

 

ภาพที 3-4  ขันตอนการยกเลิก ผู้ดูแลระบบ รพ.สต.  
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 ส่วนเจา้หนา้ทีผูดู้แลระบบกลาง ดาํเนินการดงันี 

 . ดาํเนินการ ยกเลิก ตามเอกสาร F-CT-002  

 . ดาํเนินการทาํหนงัแจง้กลบัใหก้บัเจา้หนา้ทีดูแลระบบของ รพ.สต. รับทราบการ
ดาํเนินการ 

. เพมิแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง  เข้าร่วมโปรแกรม 

   . . เพมิโรงพยาบาล ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง  สังกดั 

ขนัตอนการเพิมโรงพยาบาล/รพ.สต. ดงัภาพที -  

เพิ่มแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง
แพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง ผอ.(ศุนยกลาง) ผูดูแลระบบ

Ph
as

e

กรอกแบบฟอรมเขา
รวม F-CT003 และ

ทําหนังสือ

รับทราบและอนุญาต
เขารวม กรอก

แบบฟอรมเขารวม 
F-CT003 และทํา

หนังสือ

เพ่ิมรพ.สต. และ
ผูดูแลระบบรพ.สต. 
ตามกรอกแบบฟอรม
เขารวม F-CT003 
และทําหนังสือ

เอกสาร 2 สวน 
สวนท่ี 1 ทําเอกสาร
แจง วาไดดําเนินการ
สราง Username

สวนท่ี 2 
เอกสารUsername 
Password ตองใส
ซองสีน้ําตาลวา “

ลับ”

เซ็นเอกสาร สงใหกับ 
แพทยผูเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง

รับเอกสาร พรอม 
Username 
Password 

 

ภาพที 3-5  ขันตอนการเพิมแพทย์ผู ้เชียวชาญเฉพาะทาง  
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   . ตอ้งมีหนงัสือการเขา้ร่วมการใชโ้ปรแกรมระบบช่วยติดต่อสือสารทาง
การแพทย ์บนระบบปฏิบติัการ Android แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง/แพทยอ์าสา โดยเนือหาของ
หนงัสือดงันี  พร้อมกบัแบบฟอร์ม F-CT-00  เพือไดข้อ้มูลในการเพิมโรงพยาบาล/รพ.สต. 

    

  รหัสโรงพยาบาลโดยการนาํรหสั  หลกั อา้งอิงขอ้มูลจาก ศูนยม์าตรฐานรหสัและ
ขอ้มูลสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มพฒันามาตรฐานรหสัสุขภาพ กลุ่มภารกิจขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ
สุขภาพ สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ขอ้มูลไดจ้าก http://www.thcc.or.th/  

 

     . . เพมิแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง เข้าระบบ 

  ตอ้งมีหนงัสือและแบบฟอร์ม F-CT-00   การเขา้ร่วมการใช้โปรแกรมระบบช่วย
ติดต่อสือสารทางการแพทย์ บนระบบปฏิบัติการ Android อันเดียวกับการขอเข้าร่วมการใช้
โปรแกรม ใชข้อ้มูลส่วนขอ้มูลผูดู้และระบบรพ.สต.  

 มีการกาํหนดการสร้างรหสัดงันี 

   . . .รหัสผู้เชียวชาญเฉพาะทาง  โดยมีโครงสร้างกาํหนดดงันี 

   กาํหนด  ตวั คือ เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชนของแพทย ์ เป็นรหัส
เจา้หนา้ทีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

. . .Username ของแพทย์  

. .3.Password ของผู้ดูแลระบบ  

. . .รหัสแพทย์(Doctor Code) 

 ตวั กาํหนดเป็น D หมายถึง Doctor แพทย ์  ตวั หลงั หมายถึง เลขใบประกอบ
โรคศิลป์ ขอ้มูลเพิมเติมไดที้ http://www.tmc.or.th เวบ็แพทยส์ภา [16] 

ตวัอยา่งดงันี 
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   D  ดงันี  

       D    Doctor หรือแพทย ์

 หมายถึง เลขทีใบประกอบโรคศิลป์หรือเลขใบประกอบวชิาชีพ 

 

เงือนไขดังนี 

 . เมือเจา้หนา้ทีดูแลระบบทาํการเพิมแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง และ Username 

Password เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ทีดูและระบบดาํเนินการทาํหนงัสือ โดยแยกเอกสารดงันี 

  .  เอกสารแจ้งว่าทางศูนย์กลางได้ดําเนินการสร้าง Username และ 
Password ในระบบเรียบร้อยแลว้ 

  .  เอกสารการสิทธิ Username Password ของแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะ
ทาง/แพทยอ์าสา  เอกสารทีเกียวกบั Username Password จะตอ้งใส่ ซองสีนาํตาล และตอ้ง
มีพิมพชื์อ จ่าหนา้ซอง และพร้อมทงั ทาํสัญญาณลกัษณ์ วา่ “ลบั” ดว้ย ทงัหนา้และหลงัซอง 
โดยการแยกแต่ละ Username Password  

 เอกสารทงั  ส่วนจะส่งในซองเดียวกนั ส่งมาใหก้บัแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง  
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 . กรณีทีตอ้งการเพิม แกไ้ข หรือ ยกเลิก ผูดู้แลระบบรพ.สต.  ตอ้งดาํเนินการทาํหนังสือ
และกรอกแบบฟอร์ม F-CT-00  แจง้ส่วนกลางเพือให้เจา้ทีหนา้ผูดู้และระบบดาํเนินการต่อไป 

ยกเลิก แพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง
แพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง ผอ.(ศุนยกลาง) ผูดูแลระบบ

Ph
as

e

กรอกแบบฟอรมเขา
รวม F-CT004 และ

ทําหนังสือ

รับทราบและอนุญาต
เขารวม กรอก

แบบฟอรมเขารวม 
F-CT004 และทํา

หนังสือ

เพ่ิมรพ.สต. และ
ผูดูแลระบบรพ.สต. 
ตามกรอกแบบฟอรม
เขารวม F-CT004 
และทําหนังสือ

ทําเอกสารแจง วาได
ดําเนินการเสร็จแลว

เซ็นเอกสาร สงใหกับ 
แพทยรับทราบ

รับเอกสาร แจงผล
การแกไข - ยกเลิก

แพทย 

 

ภาพที 3-6  ขันตอนการยกเลิกแพทย์ผู ้เชียวชาญเฉพาะทาง  

 

 ส่วนเจา้หนา้ทีผูดู้แลระบบกลาง ดาํเนินการดงันี 

 . ดาํเนินการแกไ้ข หรือ ยกเลิก ตามเอกสาร F-CT-00   

 . ดาํเนินการทาํหนงัแจง้กลบัใหก้บัเจา้หนา้ทีดูแลระบบของ รพ.สต. รับทราบการ
ดาํเนินการ 
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2. ส่วนฐานข้อมูลกลาง (Control Server) 

  เป็นฐานขอ้มูลกลางทีให้เก็บขอ้มูล ของระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย ์บน
ระบบปฏิบติัการ Android โดยโครงสร้างฐานขอ้มูลบางส่วนไดน้าํมาจาก ศูนยก์ารแพทยก์าญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล ซึงได้รับการอนุญาตเป็นทีเรียบร้อยแล้ว (ตามทีเอกสารแนบทา้ยของ
เอกสาร ส่วนภาคผนวก ค) เป็นการให้บริการเก็บขอ้มูลการรักษาผูป่้วยของแต่ละ รพ.สต. ไวที้
เดียวกนั ขอ้มูลการรักษาของรพ.สต.ทีไดเ้ขา้ร่วมใชโ้ปรแกรมระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย ์
บนระบบปฏิบติัการ Android การดูแลระบบฐานขอ้มูลเป็นหน้าทีของทางศูนยก์ลางจะเป็นผูดู้แล
ระบบ  

3. ส่วนเจ้าหน้าทีรพ.สต./ผู้ดูแลระบบรพ.สต. 
 .1 ส่วนเจ้าหน้าท ีรพ.สต. 

  สามารถเขา้ถึงระบบไดด้งันี 

  . บนัทึกประวติัผูป่้วยทีเขา้รับการรักษา รพ.สต. 

  . คน้หาประวติัผูป่้วย และ แกไ้ขได ้

  . การบนัทึกการรักษา 

   .  บนัทึกอาการเบืองตน้ของผูป่้วย 

   .  บนัทึกค่า Vital signs 

   3.3 บนัทึกผลเลือดเบืองตน้ 

   .  บนัทึกการจ่ายยา 

   .  บนัทึกหตัถการทีทาํกบัผูป่้วย 

   .  บนัทึกรหสัโรค 

   .  บนัทึกการขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

   ขนัตอนการขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ดงันี 
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   บันทึกข้อความขอคําปรึกษาแพทย์ และให้เลือกกลุ่มแพทยที์ตอ้งการขอ
คาํปรึกษาทาํการบันทกึและส่งเมล์ไปยงักลุ่มแพทยที์ตอ้งการใหค้าํปรึกษา สถานะStatus จะเป็น  

   .  API Skype  

   3.9 ดูประวติัยอ้นหลงัการรักษาผูป่้วยได ้

  . แสดงรายชือทีไดรั้บการรักษา 

  .  แสดงรายชือวนัปัจจุบนั 

   เขา้แกไ้ขการรักษาของผูป่้วยไดน้นัวนัปัจจุบนั เฉพาะบา้งส่วนดงันี 

    . .1 แกไ้ขการจ่ายยา 

    . .  แกไ้ขหตัถการทีทาํกบัผูป่้วย 

    . .  แกไ้ขรหสัโรค 

    . .  แกไ้ขคาํปรึกษาหรือบนัทึกคาํปรึกษาของแพทย ์หลงัจากที
แพทยใ์ห้คาํปรึกษาผา่นทาง Skype เรียบร้อยแลว้เพราะบา้งครังแพทยไ์ม่ไดบ้นัทึกคาํให้ปรึกษา มา
ให้ในระบบ ทางเจา้หน้าทีรพ.สต. ตอ้งบนัทึกคาํปรึกษาของแพทยใ์ห้คาํปรึกษา เพือเก็บขอ้มูลใน
ประวติัผูป่้วย 

  .  เลือกรายชือยอ้นวนั 

   จะแสดงการรักษาของผูป่้วยรายทีไดค้ลิกเลือก แต่ไม่สามารถทีจะแกไ้ข
การรักษาได ้

  . รายชือผูป่้วยทีแพทยใ์หค้าํปรึกษา โดยการทีสามารถเรียกดูจาก วนัที ถึง วนัที 

.2 ส่วนผู้ดูแลระบบรพ.สต. 

. บนัทึกประวติัผูป่้วยทีเขา้รับการรักษา รพ.สต. 

  . คน้หาประวติัผูป่้วย และ แกไ้ขได ้

  . การบนัทึกการรักษา 
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   .  บนัทึกอาการเบืองตน้ของผูป่้วย 

   .  บนัทึกค่า Vital signs 

   3.3 บนัทึกผลเลือดเบืองตน้ 

   .  บนัทึกการจ่ายยา 

   .  บนัทึกหตัถการทีทาํกบัผูป่้วย 

   .  บนัทึกรหสัโรค 

   .  บนัทึกการขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

   ขนัตอนการขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ดงันี 

   บันทึกข้อความขอคําปรึกษาแพทย์ และให้เลือกกลุ่มแพทยที์ตอ้งการขอ
คาํปรึกษาทาํการบันทกึและส่งเมล์ไปยงักลุ่มแพทยที์ตอ้งการใหค้าํปรึกษา สถานะStatus จะเป็น  

   .  API Skype  

   3.9 ดูประวติัยอ้นหลงัการรักษาผูป่้วยได ้

  . แสดงรายชือทีไดรั้บการรักษา 

  .  แสดงรายชือวนัปัจจุบนั 

   เขา้แกไ้ขการรักษาของผูป่้วยไดน้นัวนัปัจจุบนั เฉพาะบา้งส่วนดงันี 

    . .  แกไ้ขการจ่ายยา 

    . .  แกไ้ขหตัถการทีทาํกบัผูป่้วย 

    . .  แกไ้ขรหสัโรค 

    . .  แกไ้ขคาํปรึกษาหรือบนัทึกคาํปรึกษาของแพทย ์หลงัจากที
แพทยใ์ห้คาํปรึกษาผา่นทาง Skype เรียบร้อยแลว้เพราะบา้งครังแพทยไ์ม่ไดบ้นัทึกคาํให้ปรึกษา มา
ให้ในระบบ ทางเจา้หน้าทีรพ.สต. ตอ้งบนัทึกคาํปรึกษาของแพทยใ์ห้คาํปรึกษา เพือเก็บขอ้มูลใน
ประวติัผูป่้วย 
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  .  เลือกรายชือยอ้นวนั 

   จะแสดงการรักษาของผูป่้วยรายทีไดค้ลิกเลือก แต่ไม่สามารถทีจะแกไ้ข
การรักษาได ้

  . รายชือผูป่้วยทีแพทยใ์ห้คาํปรึกษา โดยการทีสามารถเรียกดูจากเป็นรายวนั ราย
เดือน ได ้

6. เพิมเจา้หนา้ทีในระบบส่วนรพ.สต.สังกดั 

  7. สร้างUsername Password ใหก้บัเจา้หนา้ทีใน รพ.สต. 

  8. ยกเลิก Username Password เจา้หนา้ทีรพ.สต.สังกดั 

 

4.ส่วนแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 

  1. ดูประวติัผูป่้วยไดท้งัหมดของ รพ.สต. ของคาํปรึกษา 

  2. API Skype 

  3. รับและส่งคาํปรึกษาใหก้บั รพ.สต. 

เครืองมือทใีช้และอุปกรณ์ทใีช้ในการดําเนินการวจัิย 

  1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

    1.1 Tablet Samsung Galaxy Tab 3V 

    1.2 ระบบปฏิบติัการตวัเครือง Android 4. .  (KitKat) 

    1.3 CPU Quad Core 1.3 GHz 

    1.4 ROM/RAM  8/1 GB 

    1.5 กราฟฟิคการ์ด MAIL 400 MHz 

    1.6 Motion Sensor 
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   2. ซอฟแวร์ (Software)  

    2.1 Program Android studio 1.2 RC 2  

    2.2 JDK (Java Development Kit) 

    2.3 Android SDK (Android Software Development Kit) 

    2.4 ADT (Android Development Tool) 

 

3. วเิคราะห์และออกแบบการพัฒนาต้นแบบระบบการให้คําปรึกษาทางการแพทย์ระยะไกล 

จากระบบเบืองตน้ทีได้ทาํการออกแบบไวส้ามารถทีจะนาํมาออกแบบเพือสร้าง
ตารางในฐานขอ้มูล โดยไดมี้การนาํโครงสร้างฐานขอ้มูลบางส่วนมาจาก ศูนยก์ารแพทยก์าญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล ซึงไดรั้บการอนุญาตเป็นทีเรียบร้อยแลว้ เพือนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลต่างๆทีมี
ความจาํเป็นในการทาํงานของการทาํงานในระบบนีจาํเป็นทีจะตอ้งมีตารางดงัต่อไปนี 

ตาราง Hfocus 

ตาราง Employee 

ตาราง UserPassword 

ตาราง Doctor 

ตาราง GroupSecialist 

ตาราง Patient 

ตาราง Patient_Hfocus 

ตาราง Consult 

ตาราง Prescript_master 

ตาราง Prescript 

ตาราง Vitalsigns_record 
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ตาราง Treatment 

ตาราง Prescript_Treatment 

ตาราง Prescript_med 

ตาราง Medicine_detail 

ตาราง TypeofDose 

ตาราง QtyofDose 

ตาราง UnitDose 

ตาราง DoseCode 

ตาราง Lab_detail 

ตาราง LabReq 

ตาราง LabReqItem 

ตาราง Diagnose_detail 

ตาราง Diagnose 

หมายเหตุ  *  หมายถึง นาํฐานขอ้มูลมาจากศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัมหิดล 

โดยการแยกออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 1. ส่วนทีผูท้าํคน้ควา้อิสระออกแบบ จากตารางที . ถึง .   2. 

ส่วนทีนาํโครงสร้างฐานขอ้มูลจากศูนยก์ารแพทยแ์ละผูท้าํคน้ควา้อิสระปรับปรุงเพิมเติม จากตาราง
ที .  ถึง .  3. ส่วนทีนาํโครงสร้างฐานขอ้มูลจากศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก จากตารางที .  
ถึง .  

1. ส่วนทผู้ีทาํค้นคว้าอสิระออกแบบ จากตารางท ี .  ถึง ตารางท ี .  

ตารางท ี3.1  Hfocus  

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 
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Hfocus_id รหสัรพ.สต. 5 Varchar 0-9 PK 

Hfocus_name ชือรพ.สต. 50 Varchar - - 

HfocusAddress ทีอยู ่ 100 Varchar - - 

Tampon ตาํบล 50 Varchar - - 

City อาํเภอ 50 Varchar - - 

Province จงัหวดั 50 Varchar - - 

Zipcode รหสัไปรษณีย ์ 5 Varchar 0-9 - 

telephone_work เบอร์โทรศพัทบ์า้น 15 Varchar - - 

Fax เบอร์โทรสาร 15 Varchar - - 

Email อีเมล์ 50 Varchar - - 

Url url 50 Varchar - - 

Last_modify_date วนัทีบนัทึกเปิด  Date - - 

 

ตารางท ี3.  Employee   
Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

Employee_id รหสัพนกังาน  Varchar - PK 

Title คาํนาํหนา้ชือ 20 Varchar - - 

Name ชือ 40 Varchar - - 

Surname นามสกุล 50 Varchar - - 

Idcard เลขทีประชาชน 13 Varchar 0-9 - 
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Sex เพศ 10 Varchar - - 

Birthday วนัเกิด - Date - - 

Address ทีอยู ่ 200 Varchar - - 

Tampon ตาํบล 50 Varchar - - 

City อาํเภอ 50 Varchar - - 

Province จงัหวดั 50 Varchar - - 

Zipcode รหสัไปรษณีย ์ 5 Varchar 0-9 - 

telephone_home เบอร์โทรศพัทบ์า้น 15 Varchar - - 

Mobile เบอร์มือถือ 15 Varchar - - 

Email อีเมล์ 50 Varchar - - 

Nation สัญชาติ 30 Varchar - - 

Race เชือชาติ 30 Varchar - - 

Religious ศาสนา 10 Varchar - - 

Position ตาํแหน่ง 100 Varchar - - 

Dateofplacement วนัทีบนัทึกประวติั  Date - - 

 

หมายเหตุ  

 Attribute: Employee_id ใส่เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั  
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ตารางท ี3.3 UserPassword 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

Username Username ในการเขา้ระบบ 30 Varchar - PK 

EmpPassword Password ในการเขา้ระบบ 50 Varchar - - 

EmpStatus สถานะสิทธิการเขา้ถึง - Int 0-9 - 

Employee_id รหสัพนกังาน  Varchar 0-9 FK 

Hfocus_id รหสัโรงพยาบาล/รพ.สต. 5 Varchar 0-9 FK 

IDSkypeUsername ID Skype 50 Varchar - - 

 

คาํอธิบาย EmpStatus : สถานะสิทธิการเขา้ถึง 

   หมายถึง  ผูดู้แลระบบส่วนกลาง 

    หมายถึง   เจา้หนา้ทีรพ.สต. 

   หมายถึง  แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

   หมายถึง  ผูดู้แลระบบส่วนของรพ.สต. 

  4 หมายถึง  ยกเลิก Username 

คาํอธิบายสิทธิการเขา้ถึง 

 : ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง 

 สิทธิผูดู้แลระบบส่วนกลางสามารถเขา้ถึงระบบไดด้งันี 

 . เพิมโรงพยาบาล/รพ.สต. 

 . เพิมเจา้หนา้ทีผูดู้แลระบบรพ.สต.  

 . เพิมแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางในระบบ 
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 . แกไ้ข – ยกเลิกผูดู้แลระบบรพ.สต./แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

 . สร้าง Username Password ทงัส่วนของ ผูดู้แลระบบรพ.สต.และ แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะ
ทาง 

 

 : สิทธิเจ้าหน้าทรีพ.สต. 

 สิทธิเจา้หนา้ทีรพ.สต. สามารถเขา้ถึงระบบไดด้งันี 

 . บนัทึกประวติัผูป่้วยทีเขา้รับการรักษา รพ.สต. 

 . คน้หาประวติัผูป่้วย และ แกไ้ขได ้

 . การบนัทึกการรักษา 

 . รายชือผูป่้วยเขา้รับการรักษา แกไ้ขบนัทึกการรักษา 

 5. รายชือผูป่้วยทีแพทยใ์หค้าํปรึกษา โดยการทีสามารถเรียกดูจากเป็นรายวนั รายเดือน ได ้

 

 : สิทธิแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 

 สิทธิแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง สามารถเขา้ถึงระบบไดด้งันี 

 . ดูประวติัการรักษาผูป่้วยทีขอคาํปรึกษา 

 . API Skype 

 3. รายการคาํขอปรึกษาแพทยจ์ากรพ.สต. 

 : สิทธิผู้ดูแลระบบส่วนของรพ.สต. 

 . บนัทึกประวติัผูป่้วยทีเขา้รับการรักษา รพ.สต. 

 . คน้หาประวติัผูป่้วย และ แกไ้ขได ้

 . การบนัทึกการรักษา 
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 . รายชือผูป่้วยเขา้รับการรักษา แกไ้ขบนัทึกการรักษา 

 5. รายชือผูป่้วยทีแพทยใ์หค้าํปรึกษา โดยการทีสามารถเรียกดูจากเป็นรายวนั รายเดือน ได้ 

6. เพิมเจา้หนา้ทีในระบบส่วนรพ.สต.สังกดั 

 7. สร้างUsername Password ใหก้บัเจา้หนา้ทีใน รพ.สต. 

 8. ยกเลิก Username Password เจา้หนา้ทีรพ.สต.สังกดั 

4 : ยกเลกิสิทธิเข้าใช้โปรแกรม 

 . ยกเลิก Username Password เขา้ระบบ 

 

ตารางท ี3.  Doctor 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

DoctorCode รหสัแพทย ์ 10 Varchar - PK 

DoctorName ชือแพทย ์ 100 Varchar - - 

Email อีเมลแ์พทย ์  Varchar - - 

IDSkype ID Skype 30 Varchar - - 

GroupSpecialistCode รหสักลุ่มแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ
เฉพาะทาง 

 Varchar - FK 

Username Username ในการเขา้ระบบ 30 Varchar - FK 

 

ตารางท ี3.  GroupSpecialist 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 
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GroupSpecialistCode รหสักลุ่มแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ
เฉพาะทาง 

 Varchar - PK 

GroupSpecialist ชือสาขาแพทยเ์ฉพาะทาง  Varchar - - 

 

ตารางท ี3.6 Patient 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

Patient_id  รหสัผูป่้วย 13 Varchar 0-9 PK 

Title  คาํนาํหนา้ชือ 20 Varchar - - 

Name ชือ 40 Varchar - - 

Surname นามสกุล 50 Varchar - - 

Idcard เลขทีประชาชน 13 Int 0-9 - 

Sex เพศ  Varchar - - 

Birthday วนัเกิด - Date - - 

Address ทีอยู ่ 100 Varchar - - 

Tampon ตาํบล 50 Varchar - - 

City อาํเภอ 50 Varchar - - 

Province จงัหวดั 50 Varchar - - 

Zipcode รหสัไปรษณีย ์ 5 Varchar 0-9 - 

telephone_home เบอร์โทรศพัทบ์า้น 15 Varchar - - 

telephone_work เบอร์โทรศพัทที์ทาํงาน 15 Varchar - - 

Mobile เบอร์มือถือ 15 Varchar - - 
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Email อีเมล์ 50 Varchar - - 

Nation สัญชาติ 30 Varchar - - 

Race เชือชาติ 30 Varchar - - 

Religious ศาสนา 20 Varchar - - 

Occupation อาชีพ 30 Varchar - - 

Blood_type หมู่เลือด 2 Varchar - - 

Allergic รายการแพย้า 200 Varchar - - 

Disease โรคประจาํตวั 200 Varchar - - 

Datecreate วนัทีบนัทึกประวติั  Datetime - - 

Username Username ในการเขา้ระบบ 30 Varchar - FK 

 

หมายเหตุ  

 Attribute: Patient_id ใส่เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั  

 

ตารางท ี3.7 Patient_Hfocus 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

Patient_id  รหสัผูป่้วย 13 Varchar 0-9 PK 

Hfocus_id รหสัรพ.สต. 5 Varchar 0-9 PK 

 

ตารางท ี3.8 Consult 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 



45 

45 

IDConsult เลขทีขอคาํปรึกษา - Int 0-9 PK 

DoctorCode รหสัแพทย ์ 10 Varchar - FK 

GroupSpecialistCode รหสักลุ่มแพทย์
ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

 Varchar - FK 

PrescriptNo  เลขทีใบยา - Int 0-9 FK 

Visit_id รหสัอา้งอิงการรักษา - Int 0-9 FK 

Visit_Date วนัทีอา้งอิงการรักษา - Date - FK 

Hfocus_id รหสัรพ.สต. 5 Varchar 0-9 FK 

MessageConsult ขอ้ความส่งคาํปรึกษาให้
แพทย ์

- TEXT - - 

ImgConsult รูปภาพ Consult max nVarchar - - 

Username Username ในการเขา้
ระบบ 

30 Varchar  FK 

ResultDoctor ขอ้ความใหค้าํปรึกษา
จากแพทย ์

- TEXT - - 

Status สถานะทีปรึกษา - Int 0-9 - 

Datetime_SendConsult วนัและเวลาทีส่ง 

Consult 

- Datetime - - 

Datetime_ReceiveConsult วนัและเวลาทีรับ 

Consult 

- Datetime - - 

 

คาํอธิบาย Status : สถานะทีปรึกษา 
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 1 หมายถึง บนัทึกขอ้ความขอคาํปรึกษาและได้ส่งขอ้ความขอคาํปรึกษาทางเมล์ ให้กบั
Group แพทย ์ทีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ 

 2 หมายถึง บนัทึกขอ้ความคาํให้ปรึกษาจากแพทยแ์ละไดต้อบกลบัขอ้ความคาํให้ปรึกษา
จากแพทยใ์หก้บัเจา้หนา้ที รพ.สต. ทีเป็นผูส่้งขอคาํปรึกษา ทางเมล ์ 

 

2. ส่วนทีนําโครงสร้างฐานข้อมูลจากศูนย์การแพทย์และผู้ทําค้นคว้าอิสระปรับปรุงเพิมเติม จาก
ตารางท ี .  ถึง ตารางท ี .  

ตารางท ี3.9 Prescript_master 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

Visit_id * รหสัอา้งอิงการรักษา - Int 0-9 PK 

Visit_Date * วนัทีอา้งอิงการรักษา - Date - PK 

Hfocus_id รหสัรพ.สต. 5 Varchar 0-9 PK  

Patient_id * รหสัผูป่้วย 13 Varchar 0-9 FK 

Username * Username ในการเขา้ระบบ 30 Varchar  FK 

 

ตารางท ี3.10 Prescript 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

PrescriptNo * เลขทีใบยา - Int 0-9 PK 

Visit_id * รหสัอา้งอิงการรักษา - Int 0-9 PK 

Visit_Date * วนัทีอา้งอิงการรักษา - Date - PK 

Hfocus_id รหสัรพ.สต. 5 Varchar 0-9 PK 
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DoctorCode * รหสัแพทย ์ 10 Varchar - FK 

Symptoms อาการทีเป็นเบืองตน้ 300 Varchar - - 

Username * Username ในการเขา้ระบบ 30 Varchar  FK 

 

ตารางท ี3.11 Vitalsigns_record 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

Visit_id * รหสัอา้งอิงการรักษา - Int 0-9 PK 

Visit_Date * วนัทีอา้งอิงการรักษา - Date - PK 

Suffixsmall * ลาํดบัรายการ  Int 0-9 PK 

Hfocus_id  รหสัรพ.สต. 5 Varchar 0-9 PK  

Weigth * นาํหนกั - Float 0-9 - 

Heigth * ส่วนสูง - Float 0-9 - 

Systolic * ความดนัโลหิต (ช่วงบน) 3 Int 0-9 - 

Diastolic * ความดนัโลหิต (ช่วงล่าง) 3 Int 0-9 - 

Temperature * อุณหภูมิร่างกาย - Float 0-9 - 

Pulse_rate * อตัราการเตน้หวัใจ 3 Int 0-9 - 

Respiration_rate * อตัราการหายใจ 3 Int 0-9 - 

O2OxygenStaturation * ค่าความอิมตวัของออกสิ
เจน 

3 Int 0-9 - 

Datetime_record * วนัเวลาทีวดั - Datetime - - 
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Username * Username ในการเขา้
ระบบ 

10 Varchar  FK 

 

ตารางท ี3. 2 Prescript_Treatment 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

PrescriptNo * เลขทีใบยา - Int 0-9 PK 

Visit_id * รหสัอา้งอิงการรักษา - Int 0-9 PK 

Visit_Date * วนัทีอา้งอิงการรักษา - Date - PK 

Suffixsmall * ลาํดบัรายการ - Int 0-9 PK 

Hfocus_id  รหสัรพ.สต. 5 Varchar 0-9 PK 

TreatmentCode * รหสัหตัถการ 8 Varchar - FK 

Qty * จาํนวนหตัถการ 1 Int 0-9 - 

Username * Username ในการเขา้ระบบ 30 Varchar  FK 

 

ตารางท ี3. 3 Prescript_med 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

PrescriptNo * เลขทีใบยา - Int 0-9 PK 

Visit_id * รหสัอา้งอิงการรักษา - Int 0-9 PK 

Visit_Date * วนัทีอา้งอิงการรักษา - Date - PK 

Suffixsmall * ลาํดบัรายการ  Int 0-9 PK 

Hfocus_id  รหสัรพ.สต. 5 Varchar 0-9 PK 
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Medicine_id * รหสัยา 8 Varchar  FK 

TypeDoseCode * รหสัชนิดการใชย้า 10 Varchar - FK 

QtyDoseCode * รหสัจาํนวนในการ
รับประทาน 

5 Varchar - FK 

UnitDoseCode * รหสัหน่วยนบั 10 Varchar - FK 

DoseCode * รหสัปริมาณยาทีให้ต่อครัง 10 Varchar - FK 

QTY * จาํนวนการสังยา - Float - - 

Username * Username ในการเขา้ระบบ 30 Varchar  FK 

 

ตารางท ี3.14 LabReq 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

LabReqNo * เลขทีสงัแล็ป  Int 0-9 PK 

PrescriptNo * เลขทีใบยา - Int 0-9 FK 

Visit_id * รหสัอา้งอิงการรักษา - Int 0-9 FK 

Visit_Date * วนัทีอา้งอิงการรักษา - Date - FK 

Hfocus_id  รหสัรพ.สต. 5 Varchar 0-9 FK 

Username * Username ในการเขา้ระบบ 30 Varchar  FK 

 

ตารางท ี3.15 Diagnose_detail 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

PrescriptNo * เลขทีใบยา - Int 0-9 PK 
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Visit_id * รหสัอา้งอิงการรักษา - Int 0-9 PK 

Visit_Date * วนัทีอา้งอิงการรักษา - Date - PK 

Hfocus_id  รหสัรพ.สต. 5 Varchar 0-9 PK 

Suffixsmall * ลาํดบัรายการ  Int 0-9 PK 

DiagnoseId * รหสัโรค 10 Varchar - FK 

Diagnose_type * ประเภทของโรค 50 Varchar - - 

Username * Username ในการเขา้ระบบ 30 Varchar  FK 

 

3. ส่วนทีนําโครงสร้างฐานข้อมูลจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จากตารางที .  ถึง ตารางที 
.  

ตารางท ี3. 6 Treatment 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

TreatmentCode * รหสัหตัถการ 10 Varchar - PK 

TreatmentName * ชือหตัถการ 200 Varchar - - 

 

ตารางท ี3. 7 Medicine_detail 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

Medicine_id * รหสัยา 8 Varchar  PK 

Medicine_normal_name * ชือสามญั 100 Varchar - - 

Medicine_sell_name * ชือทางการคา้ 50 Varchar - - 

Medicine_full_details * สรรพคุณของยา 200 Varchar - - 
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Medicine_usage * ขอ้แนะนาํการใชย้า 200 Varchar - - 

Medicine_suggest * คาํเตือนยาบางตวั 200 Varchar - - 

TypeDoseCode * รหสัชนิดการใชย้า 10 Varchar - FK 

QtyDoseCode * รหสัจาํนวนในการ
รับประทาน 

5 Varchar - FK 

UnitCode * รหสัหน่วยนบั 10 Varchar - FK 

DoseCode * รหสัปริมาณยาทีให้ต่อ
ครัง 

10 Varchar - FK 

 

ตารางท ี3.18 TypeofDose 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

TypeDoseCode * รหสัชนิดการใชย้า 10 Varchar - PK 

TypeDoseName * ชือชนิดการใชย้า 100 Varchar - - 

 

ตารางท ี3.19 QtyofDose 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

QtyDoseCode * รหสัจาํนวนในการรับประทาน 5 Varchar - PK 

QtyDosename * ชือจาํนวนในการรับประทาน 20 Varchar - - 

 

ตารางท ี3.20 UnitDose 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 



52 

52 

UniDoseCode * รหสัหน่วยนบั 10 Varchar - PK 

UnitDoseName * ชือของหน่วยนบั 100 Varchar - - 

 

ตารางท ี3.21 DoseCode 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

DoseCode * รหสัปริมาณยาทีให้ต่อครัง 10 Varchar - - 

DoseName * ชือปริมาณยาทีให้ต่อครัง 100 Varchar - - 

 

ตารางท ี3.22 Lab_detail 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

LabCode * รหสัแล็บ 10 Varchar - PK 

LabName * ชือแล็บ 50 Varchar - - 

Lab_normal_result * ผลแล็บมาตรฐาน 50 Varchar - - 

 

ตารางท ี3.23 LabReqItem 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

LabReqNo * เลขทีสงัแล็ป  Int 0-9 PK 

LabCode * รหสัแล็บ 8 Varchar - PK 

Result * ผลแล๊ป 10 Varchar - - 
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ตารางท ี3.24 Diagnose 

Attribute คาํอธิบาย Size Type Domain Key 

DiagnoseId * รหสัโรค 10 Varchar - PK 

DiagnoseName * ชือโรค 200 Varchar - - 
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ภาพที 3.7 E-R diagram 
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4. พฒันาต้นแบบระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์ บนระบบปฏิบัติการ Android 

ในการพฒันาตน้แบบระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย ์บนระบบปฏิบติัการ 
Android เป็นการนํา Tablet มาใช้งานโดยเป็นระบบปฏิบัติการ Android โดยการใช้โปรแกรม 
Android studio 1.2 RC 2 ในการพฒันาเพือนาํโปรแกรมสามารถใชง้านร่วมกบั Tablet ได ้ส่วนของ
การเก็บขอ้มูลใช้ฐานขอ้มูลในการเก็บ Microsoft SQL Server 2008 ส่วนในการติดต่อฐานขอ้มูล
โดยการใช้ PHP ในการเชือมต่อฐานข้อมูล โดยการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ซึง 
ระบบ android ไม่สามารถทีจะติดต่อฐานขอ้มูลได้โดยตรง จะตอ้งมีตวักลางในเชือมต่อ ตอ้งใช้ 
PHP ในการเชือมต่อ โดยจะส่งขอ้มูลในรูปแบบ JSON จึงทาํใหท้างส่วน Android studio ถึงสามารถ
ทีจะแสดงขอ้มูล และบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลได ้  ส่วนของการ Chat/Video call เราไดมี้การ 
API Skype ในการดาํเนินการ  

5. ทดสอบและประเมินผลการพฒันาต้นแบบระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์ บน
ระบบปฏิบัติการ Android 

ทดสอบระบบ 

ในการออกแบบและพฒันาตน้แบบระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย ์บน
ระบบปฏิบติัการ Android ไดมี้การนาํโปรแกรมติดตงับนแท็บเล็ตทีใช ้android และ Developer ใน
การพฒันาและทดสอบดว้ย Samsung galaxy tab 3 V  และไดท้ดสอบการใชง้านทีจริง ทงัระบบโดย
มีตวัแทนดงันี  แพทย ์3 ท่าน พยาบาล 3 ท่าน ตวัแทนรพ.สต. 3 ท่าน เป็นผูป้ระเมินและทดลองใช้
จริง 

ประเมินผลโปรแกรม 

  ในการออกแบบและพฒันาพฒันาตน้แบบระบบช่วยสือสารทางการแพทย ์บน
ระบบปฏิบติัการ Android ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็นการประเมินผลไว ้ดงันี 

  ใชแ้บบสอบถามกบัผูที้เกียวขอ้งในการใชร้ะบบ ดงันี 

1. แบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบพฒันาตน้แบบระบบ
ช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย ์บนระบบปฏิบติัการ Android โดยใช้ Tablet เคลือนที ผูใ้ช้งาน 
Tablet application (แพทย)์ 
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2. แบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบพฒันาตน้แบบระบบ
ช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย ์บนระบบปฏิบติัการ Android โดยใช้ Tablet เคลือนที ผูใ้ช้งาน 
Tablet application (พยาบาล – รพ.สต.)  

ตารางท ี3.25 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบประเมิน 

เกณฑที์ใชใ้นการตดัสิน ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ดีมาก 5 โปรแกรมทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพในระดบัดีมาก 

ดี 4 โปรแกรมทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพในระดบัดี 

พอใช ้ 3 โปรแกรมทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพในระดบัทีพอใช ้

นอ้ย 2 โปรแกรมทีพฒันาขึนตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่มีประสิทธิภาพ 1 โปรแกรมทีพฒันาขึนไม่สามารถนาํไปใชง้านได ้
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บทท ี  
ผลการดําเนินการวจัิย 

 

  ในการพฒันาตน้แบบระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย ์บนระบบปฏิบติัการ 
Android ไดแ้บ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัภาพที -  

ผู้ป่วย เจ้าหน้าทีรพ.
สต. แพทย์

Idcard,อาการเบืองต้น, Vitalsigns, Lab

ศูนย์กลาง
ข้อมูล

Email

Tele-Consultation

 

ภาพที 4-  แสดงการส่งข้อมูล กรณีผู ้ป่วยเข้ารับการรักษา  

หมายเหตุ เส้นสีแดง เป็นเส้นทางการส่งขอ้มูล กรณีที กรณีที 1 ผูป่้วยเขา้รับการรักษา แต่ไม่มีการ
ส่งขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ เส้นสีเขียว เป็นเส้นทางการส่งขอ้มูล กรณีที 2 ผูป่้วยเขา้การรักษา 
เจา้หนา้ทีรพ.สต.ส่งขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ 
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ภาพที 4-2 แสดง  Use  case diagram  

1.กรณีท ี1 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา แต่ไม่มีการส่งขอคําปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 

 คนไขเ้ขา้รับการรักษาที รพ.สต. โดยขอ้มูลทีทางผูป่้วยตอ้งแจง้ใหก้บัเจา้หนา้ที ดงันี 

 1. เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน  

 2. อาการเบืองตน้ 

 3. ค่า Vital signs 

4. ผลเลือดปลายนิวมือ 

ไดค้รบดงักล่าว เจา้หนา้ที รพ.สต.ก็เขา้ระบบ  ดงันี  

.  ส่วนของพยาบาลรพ.สต.  
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หลกัการทาํงานส่วนของพยาบาลรพ.สต. 

 ส่วนเจา้หนา้ทีรพ.สต. ไดมี้ระบบยอ่ยอยู ่5 ระบบ ยอ่ย 

 สามารถเขา้ถึงระบบไดด้งันี 

  . ระบบบนัทึกประวติัผูป่้วยทีเขา้รับการรักษา รพ.สต. (Registration) 

 ผูป่้วยไดใ้ห้ ID Card หรือเลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน ดาํเนินการตรวจสอบวา่ผูป่้วยได้
มีประวติัทีรพ.สต.หรือไหม ถา้ไม่มีระบบก็แจง้วา่ไม่มีประวติัให้ดาํเนินการบนัทึกประวติัได ้ส่วน
ผูป่้วยเคยมีประวติัทีรพ.สต. อืนแล้ว แต่ไม่เคยรักษาทีรพ.สต.ดงักล่าว ระบบก็สามารถทีจะนํา
ประวติัของผูป่้วยมาใชไ้ดเ้ลย โดยไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลผูป่้วยใหม่อีกครัง  

  . ระบบคน้หาประวติัผูป่้วย และ แกไ้ขได ้(Contact Patient) 

 ในการค้นหาประวติัผู ้ป่วยสามารถทาํได้โดยการ ใส่ ID Card หรือเลขทีบัตรประจํา
ประชาชน และบงัสามารถทีจะแกไ้ขประวติัผูป่้วยไดต้ามทีผูป่้วยแจง้แกไ้ข 

  . ระบบการบนัทึกการรักษา ไดมี้ระบบยอ่ย 9 ระบบยอ่ย ดงันี 

   .  บนัทึกอาการเบืองตน้ของผูป่้วย (Medical Record) 

 การบนัทึกอาการเบืองตน้ เป็นการได้จากการซักอาการผูป่้วยเบืองตน้เพือได้เก็บบนัทึก 
และเป็นการคดักรองผูป่้วยดว้ย 

   .  บนัทึกค่า Vital signs 

 บนัทึกค่า Vital signs ไดจ้ากการทีใหผู้ป่้วยเขา้เครืองวดั โดยมีขอ้มูลดงันี 

  นาํหนัก (Weight), ส่วนสูง (Height), ความดนัโลหิต(ส่วนบน) (Systolic), ความ
ดนัโลหิต(ส่วนล่าง) (Diastolic), อุณหภูมิร่างกาย (Temperature), อตัราการเตน้หัวใจ (Pulse rate), 
อตัราการหายใจ (Respiration rate), ค่าอิมตวัของออกสิเจน (O2Oxygen Saturation) ไดด้าํเนินการ
บนัทึกค่าดงักล่าวในส่วนของบนัทึก Vital sign 

   3.3 บนัทึกผลเลือดเบืองตน้ 
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 บันทึกผลเลือด เกิดจากการทีได้วดัเลือดปลายนิวของผูป่้วยแล้วเข้าเครืองวดั ค่าทีได้
Glucose, Cholesterol, Triglyceride, ABO, Rh  

   .  บนัทึกการจ่ายยา 

 บนัทึกการจ่ายยา การทีเจา้หนา้ทีจ่ายยาให้กบัผูป่้วย เจา้หนา้ทีทาํการบนัทึก เพือสามารถดู
ประวติัการจ่ายยาให้กับผูป่้วย บันทึกการจ่ายยาประกอบด้วย ชือยา จาํนวนยาทีจ่าย วิธีการ
รับประทานยา ปริมาณการรับประทานยาต่อครัง ช่วงเวลาในการรับประทานยา 

   .  บนัทึกหตัถการทีทาํกบัผูป่้วย 

 บนัทึกหตัถการทีไดท้าํกบัผูป่้วย เจา้หนา้ทีไดท้าํหตัถการกบัผูป่้วย ทาํการบนัทึกเขา้ระบบ  

   .  บนัทึกรหสัโรค 

 บนัทึกรหัสโรค เจา้หน้าทีรพ.สต.เมือรักษาผูป่้วยเสร็จสิน สามารถให้รหัสโรคผูป่้วยได้ 
และย ังสามารถเลือก  ประเภทของโรคได้ ดังนี  Principle, Complication, Comorbidity, Other, 

Morphology 

   .  บนัทึกการขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

   .  API Skype  

 ในการ Skype แพทย์ผูเ้ชียวชาญนัน ระบบสามารถ API Skype ได้ด้วยการค้นหาแพทย์
ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ทีตอ้งการ ระบบ แสดง ID Skype ของแพทยท์่านนนั ระบบก็สามารถ Skype 

ผา่นได ้  ช่องทาง ดงันี สามารถที จะเลือก Chat หรือ Video Call กบัแพทยก์็ได ้

   3.9 ดูประวติัยอ้นหลงัการรักษาผูป่้วยได ้

 ในการรักษาเจา้หนา้ทีอาจมีความจาํเป็นในการดูประวติัการรักษาครังก่อน เพือช่วยในการ
รักษาในครังนี ระบบนีสามารถเรียกดูประวติัยอ้นหลงัไดท้งัหมดของผูป่้วยดงักล่าว 

  . แสดงรายชือทีไดรั้บการรักษา (List Patient Today) 

   .  แสดงรายชือวนัปัจจุบนั 

   เขา้แกไ้ขการรักษาของผูป่้วยไดน้นัวนัปัจจุบนั เฉพาะบางส่วนดงันี 
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    . .  แกไ้ขการจ่ายยา 

    . .  แกไ้ขหตัถการทีทาํกบัผูป่้วย 

    . .  แกไ้ขรหสัโรค 

    . .  แกไ้ขคาํปรึกษาหรือบนัทึกคาํปรึกษาของแพทย ์หลงัจากที
แพทยใ์ห้คาํปรึกษาผา่นทาง Skype เรียบร้อยแลว้เพราะบา้งครังแพทยไ์ม่ไดบ้นัทึกคาํให้ปรึกษา มา
ให้ในระบบ ทางเจา้หน้าทีรพ.สต. ตอ้งบนัทึกคาํปรึกษาของแพทยใ์ห้คาํปรึกษา เพือเก็บขอ้มูลใน
ประวติัผูป่้วย 

   .  เลือกรายชือยอ้นวนั 

   จะแสดงการรักษาของผูป่้วยรายทีไดค้ลิกเลือก แต่ไม่สามารถทีจะแกไ้ข
การรักษาได ้

  . รายชือผูป่้วยทีแพทย์ให้คาํปรึกษา  (List Doctor Consult) โดยการทีสามารถ
เรียกดูจาก วนัที ถึง วนัที 

 

2.กรณีท ี2 ผู้ป่วยเข้าการรักษา เจ้าหน้าทีรพ.สต.ส่งขอคําปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 
.  ส่วนของพยาบาลรพ.สต.  

การบนัทึกการรักษานันเหมือน กรณีที 1 ผูป่้วยผูป่้วยเขา้รับการรักษา แต่ไม่มีการส่งขอ
คาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ ขอเพิมแต่ในส่วนขนัตอนการส่งขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะ
ทาง ดงันี 

3.7 การขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

 ส่วนขอการขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ในระบบในครังแรกเรายงัไม่ทราบวา่
แพทยท์่านใดวา่งทีจะให้คาํปรึกษา ระบบทาํการให้เลือกกลุ่มสาขาทีตอ้งการปรึกษา หลงัจากเลือก
ไดแ้ลว้ ก็สามารถบนัทึกขอ้ความทีจะขอคาํปรึกษา เพือให้แพทยไ์ดรั้บทราบว่าตอ้งการคาํปรึกษา
อะไร ระบบยงัสามารถทีจะส่งภาพให้กลบัแพทยไ์ด ้ ระบบสามารถทีจะนาํภาพไดท้งั 2 แบบ คือ 
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แบบที 1 จะเป็นการนาํภาพจากถ่ายภาพจากกล้อง แบบที 2 เป็นการเลือกภาพจาก Choose from 

gallery ของเครืองได ้ 

เมือทาํการบนัทึกภาพเรียบร้อย ทาํการบนัทึกขอ้ความเขา้สู่ระบบและทาํการส่งเมล์ให้กบั
กลุ่มแพทย ์อีกทางหนึงเพือใหแ้พทยไ์ดรั้บการแจง้เตือนวา่ มีรพ.สต.ของคาํปรึกษา 

1.2. ส่วนของแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 

หลกัการทาํงานส่วนของแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

 เมือแพทยไ์ดรั้บ Email ในรายละเอียดของ Email ทีแพทยไ์ดรั้บมีดงันี  

รหัสประจาํตวัผูป่้วย, ชือ-นามสกุล, รหัสสถานรพ.สต. และ Username ของเจา้หน้าทีรพ.
สต. ผูส่้งขอคาํปรึกษาแพทย ์และขอ้ความทีขอคาํปรึกษา เมือแพทยท์ราบเขา้สู่ระบบในส่วนของ
แพทย ์มี 3 ระบบ ดงันี 

. ระบบดูประวติัการรักษาผูป่้วย (EMR) 

 ระบบสามารถดูประวติัการรักษาผูป่้วยทีขอคาํปรึกษา ไดทุ้กครัง ทีผูป่้วยทีไดเ้ขา้รักษาใน
สถานพยาบาลรพ.สต.  

  . ระบบการ Skype  

ระบบเขา้สู่โปรแกรม Skype เพือเป็นการ chat / video call กรณีทีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญมีความ
จาํเป็นทีตอ้งการทีจะพูดคุยกบั รพ.สต. ผ่านทาง Skype ทางระบบได้ดาํเนินการเขียนโปรแกรม 
Skype ใหแ้พทยเ์พือเพิมความสะดวกรวดเร็วเรียก Skype ในการ Chat / video call ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 . ระบบรับคาํปรึกษา (Consult) 

 เขา้สู่ระบบการรับคาํปรึกษา ระบบจะแสดงรายการในแต่ละรพ.สต. ขอคาํปรึกษา แพทย์
สามารถเขา้ดูรายละเอียดไดโ้ดยการคลิกเลือกรายการทีจะทราบรายละเอียด จากนนัแพทยก์ดรับให้
คาํปรึกษา ระบบทาํการเปลียนสถานะว่า มีแพทยรั์บConsult แลว้ เพือแจง้แพทยท์่านอืนไดท้ราบ 
จากนนัแพทยส์ามารถทีจะให้คาํปรึกษาได ้  ช่องทาง ช่องทางที  คือการพิมพข์อ้ความ พร้อมแจง้
ผลการใหค้าํปรึกษาผา่นทางเมล ์และระบบดว้ย ช่องทางที  คือ API Skype  
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ระบบเขา้สู่โปรแกรม Skype เพือเป็นการ chat / video call กรณีทีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญมีความ
จาํเป็นทีตอ้งการทีจะพูดคุยกบั รพ.สต. ผ่านทาง Skype ทางระบบได้ดาํเนินการเขียนโปรแกรม 
Skype ใหแ้พทยเ์พือเพิมความสะดวกรวดเร็วเรียก Skype ในการ Chat / video call ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

การ API Skype มี 5 รูปแบบ ดงันี 

1.  Focus Skype (Open Skype Application) 

Uri skypeUri = Uri.parse("skype:"); 

Intent myIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, skypeUri); 

myIntent.setComponent(new ComponentName("com.skype.raider", "com.skype.raider.Main")); 

myIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

startActivity(myIntent); 

  

2. Skype Chat  

Uri skypeUri = Uri.parse("skype:username?chat"); 

Intent myIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, skypeUri); 

myIntent.setComponent(new ComponentName("com.skype.raider", "com.skype.raider.Main")); 

myIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

startActivity(myIntent); 

 

 3. Skype Conference Chat with Topic 

Uri skypeUri = Uri.parse( 

"skype:username1;username2?chat&topic=Android%20Chat"); 

Intent myIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, skypeUri); 

myIntent.setComponent(new ComponentName("com.skype.raider", "com.skype.raider.Main")); 

myIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 
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startActivity(myIntent); 

 

4. Make a Skype call  

Uri skypeUri = Uri.parse("skype:username?call"); 

Intent myIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, skypeUri); 

myIntent.setComponent(new ComponentName("com.skype.raider", "com.skype.raider.Main")); 

myIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

startActivity(myIntent); 

 

5. Make a Skype Video call 

Uri skypeUri = Uri.parse("skype:username?call&video=true"); 

Intent myIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, skypeUri); 

myIntent.setComponent(new ComponentName("com.skype.raider", "com.skype.raider.Main")); 

myIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

startActivity(myIntent); 

  

โปรแกรมทีใชง้าน ไดน้าํส่วนของการเปิดโปรแกรม API Skype  โดยมี Code ดงันี  

private void SkypeCallVideo() { 

 

    imgbtnSkype.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

        @Override 

        public void onClick(View v) { 

 

 

            String mySkypeUri = "skype:"; 
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            SkypeUri(PrescriptionActivity.this, mySkypeUri); 

 

        } 

    }); 

 

}//SkypeCallVideo 

 

private void SkypeUri(Context myContext, String mySkypeUri) { 

 

    // Make sure the Skype for Android client is installed. 

    if (!isSkypeClientInstalled(myContext)) { 

        goToMarket(myContext); 

        return; 

    } 

    Uri skypeUri = Uri.parse(mySkypeUri); 

    Intent myIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, skypeUri); 

    myIntent.setComponent(new ComponentName("com.skype.raider", 

"com.skype.raider.Main")); 

    myIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

    myContext.startActivity(myIntent); 

 

    return; 

 

}//SkypeUri 

 

/** 

 * Determine whether the Skype for Android client is installed on this device. 

 */ 

public boolean isSkypeClientInstalled(Context myContext) { 

    PackageManager myPackageMgr = myContext.getPackageManager(); 
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    try { 

        myPackageMgr.getPackageInfo("com.skype.raider", 

PackageManager.GET_ACTIVITIES); 

    } 

    catch (PackageManager.NameNotFoundException e) { 

        return (false); 

    } 

    return (true); 

} 

 

/** 

 * Install the Skype client through the market: URI scheme. 

 */ 

 

public void goToMarket(Context myContext) { 

    Uri marketUri = Uri.parse("market://details?id=com.skype.raider"); 

    Intent myIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, marketUri); 

    myIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

    myContext.startActivity(myIntent); 

    return; 

} 

 

3.การประเมินผลจากการดําเนินการวจัิย 

การประเมินมีจาํนวนทงัหมด  ท่าน แบ่งออกเป็น  กลุ่มตวัอยา่งทีทดสอบการใชง้านจริง ซึง
ประกอบดว้ย  

กลุ่มตวัอยา่งแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง   จาํนวน 3 ท่าน 

กลุ่มตวัอยา่งพยาบาล    จาํนวน 3 ท่าน 

กลุ่มตวัอยา่งพยาบาลรพ.สต.   จาํนวน 3 ท่าน 
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ในการประเมินไดใ้ห้กลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวไดท้ดสอบการใชโ้ปรแกรม บน Tablet Samsung galaxy 

tab 3 V เป็นการทดสอบจริง ซึงไดด้าํเนินการตามขนัตอนทีไดก้ล่าวขนัตน้ โดยมีการแยกดงันี 

 กลุ่มตวัอยา่งพยาบาล และ กลุ่มตวัอยา่งพยาบาลรพ.สต. ใหใ้ชส่้วนของพยาบาลรพ.สต. 

 กลุ่มตวัอยา่งแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ใหใ้ชใ้นส่วนของแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

 

4.ผลจากแบบสอบถามวดัระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบช่วยสือสารทางการแพทย์ บน
ระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ Tablet เคลอืนที 

. . ผู้ใช้งาน(แพทย์) 
   ผลจากการสอบถามผูใ้ชง้านระบบพฒันาตน้แบบระบบช่วยสือสารทางการแพทย ์
บนระบบปฏิบติัการ Android โดยใช้ Tablet เคลือนที เป็นแพทย์  โดยสามารถแสดงผลความพึง
พอใจตามเกณฑใ์นการประเมิน มีรายละเอียดดงันี 

  เกณฑ์การออกแบบส่วนติดต่อกับผู ้ใช้(user interface) ในด้านความสวยงาม 
ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ โปรแกรมมีความสวยงามในระดบั ดี สาํหรับความสะดวกต่อการใชง้าน ผูใ้ช้
มีความเห็นวา่ โปรแกรมสามารถตอบสนองในระดบั ดีมาก 

  เกณฑ์ความน่าสนใจของโปรแกรม  ผูใ้ช้งานมีความเห็นว่า โปรแกรมมีความ
น่าสนใจในระดบั ดีมาก 

  เกณฑ์ความรวดเร็วของโปรแกรม ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ โปรแกรมมีความรวดเร็ว
ในระดบั ดี 

  เกณฑ์ความถูกตอ้งของโปรแกรม ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ โปรแกรมมีความถูกตอ้งใน
ระดบั ดีมาก 

  เกณฑ์ประโยชน์และคุณค่าทีไดรั้บ ผูใ้ช้งานมีความเห็นว่า โปรแกรมมีประโยชน์
และคุณค่าทีผูใ้ชไ้ดรั้บในระดบั ดีมาก 

 เกณฑ์ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งาน ผูใ้ช้งานมีความเห็นว่า มีความพึงพอใจต่อ
ระบบการทาํงานของระบบโดยรวมอยูใ่นระดบั ดี 
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. . ผู้ใช้งาน(พยาบาล) 
  ผลจากการสอบถามผูใ้ชง้านระบบพฒันาตน้แบบระบบช่วยสือสารทางการแพทย ์
บนระบบปฏิบติัการ Android โดยใช ้Tablet เคลือนที เป็นพยาบาล  โดยสามารถแสดงผลความพึง
พอใจออกเป็น 4 ดา้น มีรายละเอียดดงันี 

  1. ด้านความสามารถทาํงานตามความต้องการของผู้ใช้ (Functional 

Requirement Test) 

  เกณฑ์ความสามารถของระบบในการอาํนวยความสะดวกกบัผูใ้ช้งาน ผูใ้ช้งานมี
ความเห็นวา่ โปรแกรมสามารถอาํนวยความสะดวกกบัผูใ้ชง้านไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความสามารถของระบบในการนําเสนอข้อมูล ผูใ้ช้งานมีความเห็นว่า 
โปรแกรมสามารถนาํเสนอขอ้มูลไดใ้นระดบั ดี 

  2. ด้านหน้าทีของโปรแกรม (Function Test) 

  เกณฑ์ความถูกตอ้งในการจดัเก็บขอ้มูล ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ โปรแกรมสามารถ
จดัเก็บขอ้มูลไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความถูกตอ้งในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ โปรแกรม
สามารถปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลไดถู้กตอ้งไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความถูกตอ้งในการลบขอ้มูล  ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ โปรแกรมสามารถลบ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความถูกตอ้งของผลลพัธ์ทีไดจ้ากการประมวลผลในโปรแกรม ผูใ้ช้งานมี
ความเห็นวา่ โปรแกรมสามารถประมวลผลของผลลพัธ์ไดถู้กตอ้ง ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑค์วามถูกตอ้งของระบบในการทาํงานของระบบโดยรวม ผูใ้ชง้านมีความเห็น
วา่ โปรแกรมมีความถูกตอ้งของระบบ ไดใ้นระดบั ดี 

3. ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test)  
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  เกณฑ์ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ ผูใ้ชง้านมีความเห็นว่า โปรแกรมง่ายต่อ
การใชง้าน ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตวัอกัษรบนจอภาพ ผูใ้ช้งานมี
ความเห็นวา่ โปรแกรมสามารถเลือกขนาดตวัอกัษรบนหนา้จอภาพไดเ้หมาะสม ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษรและรูปภาพ  ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ 
โปรแกรมสามารถใชสี้ของตวัอกัษรและรูปภาพไดเ้หมาะสม ไดใ้นระดบัที ดี 

  เกณฑ์ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ความ สัญลกัษณ์หรือรูปภาพ เพืออธิบายสือ
ความหมาย ผูใ้ช้งานมีความเห็นว่า โปรแกรมสามารถใช้ขอ้ความ สัญลกัษณ์และรูปภาพ เพือสือ
ความหมายไดเ้หมาะสม ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ  ผู้ใช้งานมี
ความเห็นวา่ โปรแกรมมีมาตรฐานในการออกแบบหนา้จอภาพ ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความเหมาะสมในการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัผูใ้ช้ ผูใ้ช้งานมีความเห็นว่า 
โปรแกรมมีความเหมาะสมในการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัผูใ้ชง้าน ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความเหมาะสมในการวางตาํแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ  ผูใ้ชง้านมี
ความเห็นวา่ โปรแกรมมีความเหมาะสมในในการวางตาํแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ ไดใ้น
ระดบั ดีมาก 

  . ด้านความปลอดภัย(Security Test) 

  เกณฑค์วามเหมาะสมในการกาํหนดรหสัผูใ้ช ้และรหสัผา่น ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ 
โปรแกรมมีการกาํหนดรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นทีเหมาะสม ไดใ้นระดบั ดีมาก 

  เกณฑก์ารตรวจสอบสิทธิก่อนการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบในตาํแหน่งต่างๆ ผูใ้ชง้าน
มีความเห็นวา่ โปรแกรมมีการตรวจสอบสิทธิก่อนจากใชร้ะบบ ไดใ้นระดบั ดีมาก 

  เกณฑ์การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิผูใ้ช้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูใ้ช้งานมีความเห็นว่า 
โปรแกรมสามารถควบคุมการใชง้านตามสิทธิผูใ้ชไ้ดถู้กตอ้ง ไดใ้นระดบั ดีมาก 
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. . ผู้ใช้งาน(พยาบาลทปีฏิบัติหน้าทใีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล) 
  ผลจากการสอบถามผูใ้ชง้านระบบพฒันาตน้แบบระบบช่วยสือสารทางการแพทย ์
บนระบบปฏิบติัการ Android  โดยใช ้Tablet เคลือนที เป็น พยาบาลทีปฏิบัติหน้าทีในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล  โดยสามารถแสดงผลความพึงพอใจออกเป็น  ดา้น มีรายละเอียดดงันี 

  1. ด้านความสามารถทาํงานตามความต้องการของผู้ใช้ (Functional 

Requirement Test) 

  เกณฑ์ความสามารถของระบบในการอาํนวยความสะดวกกบัผูใ้ช้งาน ผูใ้ช้งานมี
ความเห็นวา่ โปรแกรมสามารถอาํนวยความสะดวกกบัผูใ้ชง้านไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความสามารถของระบบในการนําเสนอข้อมูล ผูใ้ช้งานมีความเห็นว่า 
โปรแกรมสามารถนาํเสนอขอ้มูลไดใ้นระดบั ดี 

  2. ด้านหน้าทีของโปรแกรม (Function Test) 

  เกณฑ์ความถูกตอ้งในการจดัเก็บขอ้มูล ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ โปรแกรมสามารถ
จดัเก็บขอ้มูลไดใ้นระดบั ดีมาก 

  เกณฑ์ความถูกตอ้งในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ โปรแกรม
สามารถปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลไดถู้กตอ้งไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความถูกตอ้งในการลบขอ้มูล  ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ โปรแกรมสามารถลบ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความถูกตอ้งของผลลพัธ์ทีไดจ้ากการประมวลผลในโปรแกรม ผูใ้ช้งานมี
ความเห็นวา่ โปรแกรมสามารถประมวลผลของผลลพัธ์ไดถู้กตอ้ง ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑค์วามถูกตอ้งของระบบในการทาํงานของระบบโดยรวม ผูใ้ชง้านมีความเห็น
วา่ โปรแกรมมีความถูกตอ้งของระบบ ไดใ้นระดบั ดีมาก 

3. ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test)  

  เกณฑ์ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ ผูใ้ชง้านมีความเห็นว่า โปรแกรมง่ายต่อ
การใชง้าน ไดใ้นระดบั ดีมาก 
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  เกณฑ์ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตวัอกัษรบนจอภาพ ผูใ้ช้งานมี
ความเห็นวา่ โปรแกรมสามารถเลือกขนาดตวัอกัษรบนหนา้จอภาพไดเ้หมาะสม ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษรและรูปภาพ  ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ 
โปรแกรมสามารถใชสี้ของตวัอกัษรและรูปภาพไดเ้หมาะสม ไดใ้นระดบัที ดี 

  เกณฑ์ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ความ สัญลกัษณ์หรือรูปภาพ เพืออธิบายสือ
ความหมาย ผูใ้ช้งานมีความเห็นว่า โปรแกรมสามารถใช้ขอ้ความ สัญลกัษณ์และรูปภาพ เพือสือ
ความหมายไดเ้หมาะสม ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ  ผู้ใช้งานมี
ความเห็นวา่ โปรแกรมมีมาตรฐานในการออกแบบหนา้จอภาพ ไดใ้นระดบั ดี 

  เกณฑ์ความเหมาะสมในการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัผูใ้ช้ ผูใ้ช้งานมีความเห็นว่า 
โปรแกรมมีความเหมาะสมในการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัผูใ้ชง้าน ไดใ้นระดบั ดีมาก 

  เกณฑ์ความเหมาะสมในการวางตาํแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ  ผูใ้ชง้านมี
ความเห็นวา่ โปรแกรมมีความเหมาะสมในในการวางตาํแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ ไดใ้น
ระดบั ดี 

4. ด้านความปลอดภัย (Security Test) 

  เกณฑค์วามเหมาะสมในการกาํหนดรหสัผูใ้ช ้และรหสัผา่น ผูใ้ชง้านมีความเห็นวา่ 
โปรแกรมมีการกาํหนดรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นทีเหมาะสม ไดใ้นระดบั ดีมาก 

  เกณฑก์ารตรวจสอบสิทธิก่อนการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบในตาํแหน่งต่างๆ ผูใ้ชง้าน
มีความเห็นวา่ โปรแกรมมีการตรวจสอบสิทธิก่อนจากใชร้ะบบ ไดใ้นระดบั ดีมาก 

  เกณฑ์การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิผูใ้ช้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูใ้ช้งานมีความเห็นว่า 
โปรแกรมสามารถควบคุมการใชง้านตามสิทธิผูใ้ชไ้ดถู้กตอ้ง ไดใ้นระดบั ดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ในการใชง้านควรบนัทึกภาพของผูป่้วยและบนัทึกภาพการรักษาพยาบาลได ้เช่น 



72 

72 

กรณีการบันทึกภาพผู้ป่วยในประวัติการรักษา เพือช่วยในการตรวจสอบประวติั
การรักษาวา่ถูกตอ้งถูกตวับุคคลทีเขา้รับการรักษาจริงหรือไม่ โดยใหป้รากฏรูปของผูป่้วยในทุกหนา้
การรักษาได ้

กรณีบันทึกภาพการรักษา เมือผูป่้วยทีเขา้รับการรักษาจากการลา้งแผลขนาดใหญ่ 
ซึงบางครังจะถ่ายภาพเก็บไวเ้พือเก็บเป็นขอ้มูลในการเปรียบเทียบกบัการรักษาในปัจจุบนั ภาพที
เก็บนนัอยา่งนอ้ยเก็บภาพได ้4 ภาพ 
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บทท ี5 
สรุปผลการดําเนินการวจัิย 

 

สรุปผลการศึกษา 
  งานวิจัย นี เ ป็นการพัฒนาต้นแบบระบบช่วยสือสารทางการแพทย์ บน
ระบบปฏิบติัการ Android โดยมีการทดสอบการใช้โปรแกรมโดยลงโปรแกรมที Tablet Samsung 

galaxy tab 3 V พร้อมทงัได้มีการจาํลองเหตุการณ์เสมือนจริงโดยให้ แพทยผ์ูเ้ชียวชาญ พยาบาล 
และ พยาบาลรพ.สต. ไดท้ดสอบใชง้านและประเมินผล พบวา่ 

โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี 

1. ส่วนของพยาบาลและพยาบาลรพ.สต. 
โดยส่วนที 1 จะเป็นส่วนของ รพ.สต. ซึงมีการทาํงานดงันี 

1.1 ระบบบันทึกประวติัผู ้ป่วยแรกรับ (Registration) ระบบมีการ
บนัทึกประวติัผูป่้วยแรกรับ ในกรณีทียงัไม่เคยไดรั้บการรักษาที รพ.สต. ผลการทดสอบการบนัทึก
ประวติัผูป่้วย อยูใ่นระดบั ดี 

1.2 ระบบการคน้หา ทีอยู่และเบอร์ติดต่อ (Contact) เป็นระบบการ
คน้หาหรือรายละเอียดของผูป่้วยได ้ผลการทดสอบในการคน้หาจากผูป่้วยขอ้มูลออกมาตรงและ
ครบถว้น อยูใ่นระดบั ดี 

1.3 ระบบบันทึกการรักษาของผู ้ป่วย  (Prescription) เป็นระบบ
สาํหรับการบนัทึกการรักษาของผูป่้วย โดยรายละเอียดการบนัทึกขอ้มูลดงันี 

1.3.1 ระบบการซกัอาการเบืองตน้เป็นระบบการบนัทึกอาการ
ของผูที้เขา้มารักษาเบืองตน้ จากการซกัถามอาการผูป่้วย เพือถามถึงการมารับบริการที รพ.สต. ผล
จากการทดสอบคียอ์าการเบืองต้น ได้บนัทึกและแสดงผลตรงทีคียถู์กตอ้ง และครบถ้วน อยู่ใน
ระดบัที ดี 

1.3.2 ระบบบนัทึกค่า Vital signs เป็นส่วนการบนัทึกค่า Vital 

signs เช่น นาํหนกั ส่วนสูง Temperate อุหภูมิร่างกาย วดัความดนั ได ้ผลการทดสอบจาก
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1.3.3 การคีย์นาํหนัก ส่วนสูง Temperate อุหภูมิร่างกาย วดั
ความดนั ระบบบนัทึกขอ้มูลถูกตอ้งและแสดงขอ้มูลครบถว้น อยูใ่นระดบั ดี 

1.3.4 ระบบบนัทึกผลเลือด (Lab) เป็นการบนัทึกตรวจเลือด
ปลายนิวของผูป่้วย บนัทึกค่าทีได้จากผลเลือดปลายนิว ดงันี Glucose, Cholesterol, Triglyceride, 

ABO, Rh ผลการทดสอบจากการคีย์ Glucose, Cholesterol, Triglyceride, ABO, Rh ระบบบนัทึก
ขอ้มูลถูกตอ้งและแสดงขอ้มูลครบถว้น อยูใ่นระดบั ดี 

1.3.5 ระบบบันทึกการจ่ายยา  (Medicine) เป็นการบันทึก
รายการสังจ่ายยาให้กบัผูป่้วยได ้ในกรณีทีทาง รพ.สต.จ่ายยาให้กบัผูป่้วย ตอ้งทาํการบนัทึกการสัง
จ่ายยาผลการทดสอบจากการคีย ์สังจ่ายยา ระบบบนัทึกขอ้มูลถูกตอ้งและแสดงขอ้มูลครบถว้น อยู่
ในระดบั ดี  

1.3.6 ระบบบันทึกหัตถการการรักษา (Treatment) เป็นการ
บนัทึกหัตถการการรักษาผูป่้วยได ้ในกรณีทีไดท้าํหัตถการกบัผูป่้วย เช่น ฉีดยา ลา้งแผล เยบ็แผล 
เป็นตน้ ผลการทดสอบจากกการคีย ์หตัถการการรักษา ระบบบนัทึกขอ้มูลถูกตอ้งและแสดงขอ้มูล
ครบถว้น อยูใ่นระดบั ดี 

 

1.3.7 ระบบบันทึกโรค(Diagnose) เป็นการบันทึกรหัสโรค 
ICD Code หรือรหัสโรค ผลการทดสอบจากการคีย์โรค ยงัจะต้องบอกประเภทของโรคด้วย 
(Diagnose Type) ระบบบนัทึกขอ้มูลถูกตอ้งและแสดงขอ้มูลครบถว้น อยูใ่นระดบั ดี 

1.3.8 ระบบปรึกษาผ่าน API SKYPE เป็นขอคําปรึกษากับ
แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง โดยการ API SKYPE จากโปแกรมไดเ้ลย  ผลการทดสอบจากการ API 

SKYPE พูดคุยระหว่าง แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางกบัพยาบาล รพ.สต.  ระบบสามารถทีจะ API 

SKYPE เขา้โปรแกรม Skype สามารถทงั Chat Video Call ก็ได ้อยูใ่นระดบั ดี 
1.3.9 ระบบดูประวติัการรักษายอ้นหลัง (EMR) เป็นการดู

ประวติัการรักษายอ้นหลงั (EMR) โดยใหส้ามารถดูยอ้ยหลงัโดยการเลือกวา่จะดูครังทีเท่าไรได ้โดย
การ List view ให้เลือก สามารถเลือกพร้อมทังแสดงข้อมูลได้  ผลการทดสอบจากการ ระบบ
สามารถทีแสดงประวติัการรักษายอ้นหลงัได ้ถูกตอ้งครบถว้น อยูใ่นระดบั ดี 
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1.4 ระบบแสดงรายชือทีเขา้มารับการรักษาในวนัดงักล่าว เป็นระบบ
สําหรับการแสดงรายชือทีเขา้มารับการรักษาของรพ.สต.นันๆ  โดยแสดง Visit_id , Visit_Date, 

รหสัประจาํตวัผูป่้วย อยูใ่นระดบั ดี 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบพฒันาต้นแบบระบบช่วย
สือสารทางการแพทย์ บนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ Tablet เคลือนทีผู ้ใช้งาน Tablet 

application (พยาบาล) โดยการใชแ้บบสอบถามกบัผูท้ดสอบใช้จริง  ไดผ้ลประเมินความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการใชง้านอยูใ่นระดบั ดี 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบพฒันาต้นแบบระบบช่วย
สือสารทางการแพทย์ บนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ Tablet เคลือนทีผู ้ใช้งาน Tablet 

application (พยาบาลรพ.สต.) โดยการใชแ้บบสอบถามกบัผูท้ดสอบใชจ้ริง  ไดผ้ลประเมินความพึง
พอใจโดยรวมต่อการใชง้านอยูใ่นระดบั ดี 

.ส่วนของแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 

โดยส่วนที 2 จะเป็นส่วนของแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ซึงมีการทาํงานดงันี 

1.1 ระบบดูประวติัการรักษาของผูป่้วยทีของคาํปรึกษา (EMR)  

การขอคาํปรึกษาแพทยจ์ะสามารถทีจะดูประวติัการรักษายอ้ยหลงัทงัหมดของผูป่้วย โดยทางรพ.
สต.จะส่งรหัสประจาํตวัผูป่้วย และ รหัส รพ.สต. เพือให้แพทย์สามารถค้นหาดูข้อมูลประวติั
ยอ้นหลงัได ้ 

1.2 ระบบรับคาํปรึกษาผา่น API SKYPE 

เป็นการช่วยแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง เขา้โปรแกรม SKYPE โดยการ API SKYPE จากโปแกรม
ไดเ้ลย หลงัจากทีแพทยดู์ประวติัการรักษาผูป่้วยทีทาง รพ.สต.ขอคาํปรึกษามา ผลการทดสอบจาก
การ API SKYPE พูดคุยระหว่างพยาบาล รพ.สต.กบั แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางระบบสามารถที
ผา่น API SKYPE เขา้โปรแกรม Skype สามารถทงั Chat Video Call ได ้อยูใ่นระดบั ดี  

  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบพฒันาต้นแบบระบบช่วย
สือสารทางการแพทย์ บนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ Tablet เคลือนทีผู ้ใช้งาน Tablet 
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application (แพทย)์ โดยการใช้แบบสอบถามกบัผูท้ดสอบใช้จริง  ได้ผลประเมินความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการใชง้านอยูใ่นระดบั ดี 

  

ปัญหาและอุปสรรคทพีบในการวจัิย 

ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการวจิยั คือ 

1. การพฒันาระบบ Tablet เป็นใช ้ระบบปฏิบติัการ Android นนั ก่อนหนา้นี
ไดมี้โปรแกรมทีเขียนบน Android คือโปรแกรม Eclipse ซึงตอ้งมีการติดตงัส่วนของ Android SDK 

(Android Software Development Kit) ด้วย  เป็นการพฒันาของ Google เอง ปัจจุบนัทางผูพ้ฒันา 
Android SDK (Android Software Development Kit) หรือ Google ไม่พฒันาให้กบั Eclipse แลว้ แต่
ทาง Google ไดพ้ฒันาโปรแกรมเอง ชือวา่ Android Studio ทาํให้ผูท้าํงานวิจยัตอ้งทาํการศึกษา การ
เขียนโปรแกรมใหม่อีกครัง 

2. การพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Android Studio นัน ขอจํากัดของตัว
โปรแกรมพฒันานี จะตอ้งเชือมต่อ Internet ตลอดเวลา เพราะทาง Google มีนโยบายทีว่า บนโลก
ปัจจุบนั มี Internet ใช ้ทาํใหผู้ที้จะพฒันาระบบจะตอ้งมี Internet ดว้ย ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการพฒันา
ระบบ ถา้สถานทีใดไม่มี Internet ก็ไม่สามารถทีจะใชโ้ปรแกรมดงักล่าวได ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะบางประการเพือใหโ้ปรแกรมทีพฒันาขึนมีความสามารถและ
ประสิทธิภาพดีขึน และสามารนาํพฒันาต่อไดใ้นอนาคต ดงันี 

1. ในการรักษาถา้มีการขอคาํปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง แพทยบ์อกวา่ใหค้นไข้
เขา้มารับการรักษาทีโรงพยาบาลด่วน แต่คนไขไ้ม่สามารถจะเดินทางมาได ้ทางรพ.สต.สามารถทีจะ
ส่ง Location ให้กบั หน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลได ้เพือส่งรถฉุกเฉินมารับตามสถานทีไดส่้ง ทาํ
ใหก้ารบริการทีรวดเร็ว และทนัต่อการรักษา 

2. ในการรักษาอาจมีคนไข้ทีต้องมาอย่างต่อเนือง เช่น ล้างแผล ติดตาม
ผลการรักษา ระบบตอ้งมีการพฒันาระบบการนดัหมายเขา้ไปด้วย เพือช่วยเตือนและติดตามการ
รักษาได ้ 
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คู่มือการใช้งานระบบ 

ในการพฒันาตน้แบบระบบการให้คาํปรึกษาทางการแพทยร์ะยะไกล ไดแ้บ่งออกเป็น 4 

ส่วน ดงันี 

1. ส่วนของเจ้าหน้าทีรพ.สต. 
ในส่วนของ รพ.สต.โดยแบ่งออกเป็นส่วนยอ่ย ไดอี้ก 5 เมนู  โดยรายละเอียดดงันี 

หน้า Login  

 

ภาพที ก-1 หน้า Login 

หนา้ Login จะตอ้งใส่ Username Password และ ID Hfocus ดว้ย ID Focus คือรหสั
หน่วยงานทีสังกดัหรือรพ.สต. ทีทาํงานอยู ่ ซึงเป็นการแยกขอ้มูล โดยมีเงือนไขวา่รพ.สต. ไม่
สามารถทีจะดูขอ้มูลคนไขข้องรพ.สต.อืนไดถ้า้ไม่ใชข้องหน่วยงานเอง แต่แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะ
ทาง สามารถเห็นไดท้งัหมดทุก รพ.สต. ใส่ Username Password และ ID Hfocus 
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เรียบร้อยแลว้ เขา้สู่โปรแกรมการพฒันาตน้แบบระบบการใหค้าํปรึกษาทางการแพทย์
ระยะไกล ส่วนของ เจา้หนา้ที รพ.สต. 

 

ภาพที ก-2 หน้าจอเมนูหลักของรพ.สต.  

 หนา้จอเมนูหลกัจะประกอบดว้ย  5 เมนู ดงันี  

1. เมนูการบันทึกประวติัผู้ป่วย(Registration)  

 

จากภาพที ก-3 หนา้จอการบนัทึกประวติัผูป่้วย ทีไม่เคยมีประวติัในรพ.สต. ในกรณีที
ยงัไม่เคยไดรั้บการรักษาที รพ.สต. โดยทางระบบกาํหนดให้ใชเ้ลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน เป็น
รหัสประจาํตวัผูป่้วย ในการกรอกประวติัผูป่้วยเป็นทีเรียบร้อยแล้ว กด “บนัทึก” ระบบทาํการ
บนัทึกประวติัผูป่้วยเขา้สู่ฐานระบบ ในกรณีทีจะยกเลิกทีกรอกอยูใ่หก้ดทีปุ่ม “ยกเลิก”  
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ภาพที ก-3 หน้าจอการบันทึกประวัติผู้ ป่วยแรกรับ  

 

2. เมนูContact ผู้ป่วย (Patient Info) 

 

จากภาพที ก-4 เมนู การคน้หาทีอยู ่– เบอร์ติดต่อ ของผูป่้วย ในกรณีทีตอ้งการติดต่อ
หาเบอร์ หรือทีอยูก่บัผูป่้วย และสามารถทีจะแกไ้ขประวติัผูป่้วยได ้ โดยการกรอกรหสัประจาํตวั
ผูป่้วยทีตอ้งการ กดปุ่ม “คน้หา” ขอ้มูลของผูป่้วยก็จะแสดงดงัรูป และยงัสามารถทีจะแกไ้ขประวติั
ผูป่้วยได ้โดยการกดปุ่ม “Edit Patient” จากภาพที ก-5 แกไ้ขประวติัผูป่้วย 
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ภาพที ก-4 หน้าการค้นหาทีอยู่ – เบอร์ติดต่อ  

 

ภาพที ก-5 หน้าแก้ไขประวติัผู ้ป่วย  
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3. เมนูการเข้ารับการรักษา  

. 

 

 

ภาพที ก-6 ค้นหาผู ้ป่วยเพือทาํการบันทึกการรักษา  

เมนูการเขา้รับการรักษา ในการคน้หาผูป่้วยเพือทาํการบนัทึกการรักษาเพือทาํการ
บนัทึกการรักษา จากภาพที ก-6 คน้หาผูป่้วยเพือทาํการบนัทึกการรักษา โดยการกรอกรหสัประจาํตวั
ผูป่้วย กด “คน้หา” ระบบจะแสดงชือ นามสกุล และรายละเอียดของผูป่้วย ถา้ถูกตอ้งให ้ กดปุ่ม
“บนัทึกการรักษา” ระบบจะเขา้สู่การบนัทึกการซกัอาการเบืองตน้ ดงัภาพที ก-7 บนัทึกจากการซกั
อาการเบืองตน้  

3.1 บนัทึกการซกัอาการเบืองตน้ 
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ภาพที ก-7 หน้าจอการบันทึกจากการซักอาการเบืองต้น  

หนา้บนัทึกการซกัอาการเบืองตน้ ทางรพ.สต.จะตอ้งสอบถามอาการเบืองตน้ เพือ
ทราบการเขา้รับการรักษาครังนนั และยงัเป็นการไดพ้ิจารณาวา่เป็นคนไขที้ฉุกเฉินหรือไหม จาก
ภาพที ก-8 เป็นตวัอยา่งจากซกัถามอาการเบืองตน้ กรณีทีกรอกอาการเบืองตน้ผดิพลาดสามารถกด
ปุ่ม “ยกเลิก” และกรอกอาการเบืองตน้ใหม่อีกครัง กรอกอาการเบืองตน้เรียบร้อย กดปุ้ม “บนัทึก
อาการเบืองตน้/รักษา” ระบบเขา้สู้หนา้บนัทึกการรักษา ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั 
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ภาพที ก-8 ตัวอย่างของการบันทึกจากการซักอาการเบืองต้น  

3.2 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั 

 

ภาพที ก-9 หน้าบันทึกการรักษาหลัก  
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ในการส่วนของหน้าบันทึกการรักษาหลักนันประกอบด้วย   เมนูย่อย  ดังนี  

3.2.1 บันทึกค่า Vital signs 

 

ภาพที ก-10  หน้าบันทึกค่า Vital signs 

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ไดก้ดเลือก  ระบบจะเขา้สู้ การบนัทึกค่า Vital signs 

ดงัภาพที ก-10 หนา้บนัทึกค่า Vital signs  การบนัทึกค่า Vital signs ประกอบดว้ย 

-นาํหนกั 
  -ส่วนสูง 

  -Temperate อุณหภูมิร่างกาย 
  -ความดนั  
   1.BpSystolic 

   2.BpDiastolic 

   3.PulseRate 

   4.O2 Oxygen Saturation 

  -วนัเดือนปี และเวลา ทีวดั 
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การบนัทึกค่า Vital signs เป็นการบอกอาการเบืองตน้วา่ คนไขน้นั มีไขไ้หม อตัราการ
เตน้หวัใจปกติไหม ความดนัปกติไหม ช่วยในการพิจารณา ในการรักษาดว้ย กรอกขอ้มูลเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะกลบัสู่หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึก
การรักษาหลกั จะแสดงค่าทีไดก้รอก แสดงในส่วนของ Vital signs 

3.2.2 บันทึกผลเลือด (LAB) 

 

ภาพที ก- 1  หน้าบันทึกผลเลือด (LAB)  

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ไดก้ดเลือก   ระบบจะเขา้สู้การบนัทึกผลเลือด (Lab) 

ดงัภาพที  ก-11 การบนัทึกผลเลือด (LAB) เมือเขา้สู้หนา้บนัทึกผลเลือด เป็นตรวจเลือดทีปลายนิว ผล
ทีไดจ้ากการตรวจเลือดปลายนิว ประกอบดว้ย  

Glucose (นาํตาล)  
 Cholesterol (ไขมนั Cholesterol) 

 Triglyceride (ไขมนั Triglyceride) 

 ABO (หมู่โลหิต ABO) 

 Rh (หมู่โลหิต Rh) 
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บนัทึกผลเลือด (LAB)ตรวจเลือดทีปลายนิว ผลทีแสดงออกมาจะช่วยทางการรักษาได ้เช่น Glucose 

เกิน 110 ก็แสดงวา่คนไขมี้โอกาสเป็นโรคเบาหวาน แต่ถา้ Glucose มากเกิน 280 ขึนไป จะตอ้งไดรั้บ
การฉีด กรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม “บนัทึก” ระบบทาํการบนัทึกผลเลือดเขา้สู้ระบบ และยงั
แสดงผลเลือดที หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั  

3.2.3 บันทึกการสังจ่ายยา 

 

ภาพที ก-12  หน้าบันทึกการสังจ่ายยา  

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ไดก้ดเลือก  ระบบเขา้สู้ การบนัทึกการสังจ่ายยา ดงั
ภาพที ก-12 หนา้บนัทึกการสังจ่ายยา การคียย์าสามารถทีจะหาชือยาไดจ้ากการกด “คน้หา” ระบบจะ
เขา้สู้ระบบการคน้หายา ดงัภาพที ก-13 หนา้คน้หาชือยาทีตอ้งการสังจ่ายยา   
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ภาพที 4- 3  หน้าค้นหาชือยาในการสังจ่ายยา  

เพือเขา้สู่หนา้จอการคน้หายา โดยการกรอกชือยา พร้อมกด “คน้หา” รายการชือยาจะขึน ดงัภาพที 
ก-14 ผลการคน้หนา้ชือยาในการสงัจ่ายยา  

 

ภาพที ก- 4  ผลการค้นหน้าชือยาในการสังจ่ายยา  

ใหด้าํเนินการ คลิกเลือกยาทีตอ้งการ ระบบจะนาํรหสัยา ชือยา TypeDose QtyDose UnitDose Dose  
มาแสดง ดงัภาพที ก-15 แสดงรายการยาทีไดเ้ลือกยาทีตอ้งการสังจ่ายยาใหก้บัผูป่้วย จากนนัใหใ้ส่
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จาํนวนการจ่ายยา ทีช่อง QTY และกด “เพิมรายการ” ดงัภาพที ก-16 List รายการสังยา ช่อง รายการ
ยาทีสงั  

 

ภาพที ก- 5  ผลการเลือกยาทีต้องการสังจ่ายยา  

 

ภาพที ก- 6  List รายการสังยา 
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สังจ่ายยาเรียบร้อยแลว้ดาํเนินการ กด “บนัทึก”  เพือแสดงวา่เป็นการสังจ่ายยาใหก้บัผูป่้วยเสร็จสิน
ระบบจะกลบัสู้ หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั และรายการสัง
จ่ายยาจะแสดงส่วนของ Medicine  

 

3.2.4 บันทึกหัตถการการรักษา (Treatment) 

 

ภาพที ก-17  หน้าจอบันทึกหัตถการการรักษา  

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั กดเลือก   ระบบเขา้สู้ การบนัทึกหตัถการการ
รักษา ดงัภาพที ก-17 หนา้การบนัทึกหตัถการการรักษา  หาชือยาไดจ้ากการกด “คน้หา” ระบบจะเขา้
สู้ระบบการคน้หาหตัถการการรักษา ดงัภาพที ก-18 หนา้คน้หาชือหตัการการรักษา 



93 

93 

 

ภาพที ก-18  หน้าค้นหาชือหัตการการรักษา  

เพือเขา้สู่หนา้จอการคน้หาหตัถการการรักษา โดยการกรอกชือหตัถการ พร้อมกด “คน้หา” รายการ
ชือยาหตัถการจะขึน ดงัภาพที ก-19 ผลการคน้หนา้ชือหตัถการการรักษา 

 

ภาพที ก-19  ผลการค้นหน้าชือหัตถการการรักษา  

ใหด้าํเนินการ คลิกเลือกหตัถการการรักษาทีตอ้งการ ระบบจะนาํรหสัหตัถการ ชือหตัถการ มาแสดง 
ดงัภาพที ก-20 ผลการเลือกหตัถการการรักษาที ตอ้งการแสดงรายการหตัถการ ทีไดเ้ลือกทีไดท้าํ
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หตัถการใหก้บัผูป่้วย จากนนัใหใ้ส่จาํนวน ทีช่อง QTY และกด “เพิมรายการ” ดงัภาพที ก-21 List 

รายการหตัถการ ช่อง รายการทาํหตัถการ  
 

 

ภาพที ก-20  ผลการเลือกหัตถการการรักษาทีต้องการ  

 

ภาพที ก-21  List รายการทาํหัตถการ  
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บนัทึกรายการทาํหตัถการเรียบร้อยแลว้ดาํเนินการ กด “บนัทึก”  เพือแสดงวา่บนัทึกรายการทาํ
หตัถการใหก้บัผูป่้วยเสร็จสิน ระบบจะกลบั สู้หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึก
การรักษาหลกั และรายการหตัถการจะแสดงส่วนของ Treatment  

 

3.2.5 บันทึกรหัสโรค (Diagnose) 

 

ภาพที ก-22  หน้าจอบันทึกรหัสโรค  

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั กดเลือก   ระบบเขา้สู้ การบนัทึกรหสัโรค ดงัภาพ
ที ก-22 หนา้บนัทึกรหสัโรค หาชือโรคไดจ้ากการกด “คน้หา” ระบบจะเขา้สู้ระบบการคน้หาชือโรค 
ดงัภาพที ก-23  หนา้คน้หาชือโรค 
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ภาพที ก- 3  หน้าค้นหาชือโรค  

เพือเขา้สู่หนา้จอการคน้หาชือโรค โดยการกรอกชือโรค พร้อมกด “คน้หา” รายการชือโรค จะขึน ดงั
ภาพที ก-24 ผลการคน้หนา้ชือโรค 

 

 

ภาพที ก- 4  ผลการค้นหน้าชือโรค  
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ใหด้าํเนินการ คลิกเลือกโรคทีตอ้งการ ระบบจะนาํรหสัโรค ชือโรค  มาแสดง ดงัภาพที ก-25 ผลการ
เลือกชือโรคทีตอ้งการ จากนนัใหเ้ลือก Diagnose Type  ทีช่อง Diagnose Type ดงัภาพที ก-26 เลือก
ประเภทของโรค   
 

 

ภาพที ก- 5  ผลการเลือกชือโรคทีต้องการ  

 

ภาพที ก- 6  เลือกประเภทของโรค  
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เลือกประเภทของโรคเรียบร้อยแลว้ กด “เพิมรายการ” ดงัภาพที ก-27 List รายการโรค ช่อง รายการ
โรค  

 

ภาพที ก-27  List รายการโรค  

บนัทึกรายการโรคเรียบร้อยแล้วดาํเนินการ กด “บนัทึก”  เพือแสดงว่าบนัทึกรายการโรคให้กบั
ผูป่้วยเสร็จสิน ระบบจะกลบั สู้หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั 
และรายการโรค จะแสดงส่วนของ Diagnose 

 

3.2.6 ดูข้อมลูการรักษาย้อนหลัง (EMR) 
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ภาพที ก-28  แสดงรายการวันทีเคยมารักษาเพือเลือกทีจะดูประวตัิการรักษาย้อยหลัง  

จากภาพที ก-9 หน้าบนัทึกการรักษาหลกั กดเลือก  ระบบเขา้สู้ แสดงรายการวนัทีเคยมา
รักษาเพือเลือกทีจะดูประวติัการรักษายอ้ยหลัง ให้ดาํเนินการกด เลือกวนัทีต้องการดูยอ้นหลัง 
ขอ้มูลจะแสดงรายละเอียดในการรักษาในครังนนัมาแสดงดงัภาพที ก-28 แสดงรายการวนัทีเลือกที
จะดูประวติัการรักษายอ้ยหลงั 

 

ภาพที ก-29  แสดงรายการวันทีเลือกทีจะดูประวัติการรักษาย้อยหลัง  
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3.2.7  การขอคาํปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 

 

ภาพท ีก-30 แสดงหนา้การขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั กดเลือก  ระบบเขา้สู่ แสดงขอคาํปรึกษาแพทย์
ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ให้ดาํเนินการกด แสดงดงัภาพที  ก-30 แสดงหน้าการขอคาํปรึกษาแพทย์
ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ใหก้ด Group Specialist เพือเลือกกลุ่มแพทยที์ตอ้งการขอคาํปรึกษา ระบบจะ
แสดงการคน้หา Group Specialist ดงัภาพที ก-31 หนา้แสดงคน้หา Group Specialist  
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ภาพท ีก-31 แสดงหนา้คน้หากลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทาง 

เพือเขา้สู่หนา้จอการคน้หาชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทาง โดยการกรอกชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะ
ทาง พร้อมกด “คน้หา” รายการชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทาง จะขึน ดงัภาพที ก-32 ผลการคน้หนา้
ชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทาง 
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ภาพที ก-32  ผลการค้นหน้าชือกลุ่มสาขาแพทย์เฉพาะทาง  

ใหด้าํเนินการ คลิกเลือกกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทางทีตอ้งการ ระบบจะนาํชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะ
ทาง มาแสดง ดงัภาพที ก-33 ผลการเลือกชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทาง ทีตอ้งการ จากนนัให้พิมพ์
ขอ้ความทีช่อง Message Consult ทีตอ้งการขอคาํปรึกษากบัแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง  ดงัภาพที 

ก-34 ขอ้ความทีขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง   
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ภาพที ก-33  ผลการเลือกกลุ่มแพทย์เฉพาะทาง  

 

ภาพที ก-34  แสดงข้อความทีขอคาํปรึกษาแพทย์ผู ้เชียวชาญเฉพาะทาง  
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ในการขอคาํปรึกษาพิมพข์อ้ความ ถา้ตอ้งการทีจะส่งภาพเพือใหแ้พทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางเพือให้
ช่วยในการวนิิจฉยั ใหด้าํเนินการกดที “SELECT PHOTO” โปรแกรมก็จะขึนให้เลือกวา่ Take 

Photo, Choose from Gallery หรือ Cancel ดงัภาพที ก-35 แสดงการเลือกทีมาของรูปภาพทีจะส่งให้
แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

 

ภาพที ก-35  แสดงการเลือกทีมาของรูปภาพ  

ในการนีไดเ้ลือกแบบ Take Photo เป็นการนาํภาพจากการถ่ายภาพจากกลอ้ง ดงัภาพที ก-36 แสดง
ภาพจากกลอ้ง Tablet ภาพที ก-37 แสดงภาพทีไดถ่้าย เพือส่งใหแ้พทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางต่อไป  
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ภาพที ก-36  แสดงภาพจากกล้อง Tablet 

 

ภาพที ก-37  แสดงภาพทีได้ถ่ายจาก Tablet  
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กด “ตกลง” ทีตอ้งการภาพดงักล่าวเพือช่วยให้แพทยใ์นการวินิจฉยั ดงัภาพที ก-38 แสดงภาพทีส่ง
ภาพให้แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ดาํเนินการกด “SEND EMAIL AND CONSULT” เพือทาํการ
บนัทึกการขอคาํปรึกษาแพทยแ์ละส่งEmail เพือใหแ้พทยรั์บทราบอีกทางหนึง ดงัภาพที ก-39 แสดง
ภาพขอ้ความและEmail กลุ่มแพทย ์ทีจะส่ง Email ขอคาํปรึกษา  

 

ภาพที ก-38  แสดงภาพทีจะส่งขอคาํปรึกษา  
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ภาพที ก-39  แสดงภาพข้อความส่ง  Email ให้กลุ่มแพทย์ขอคาํปรึกษา  

ใหด้าํเนินกด “SEND EMAIL” ระบบจะขึนหนา้โปรแกรมใหเ้ลือกวา่จะส่งเมลผ์า่นโปรแกรมอะไร 
ดงัภาพที ก-40 ภาพแสดงโปรแกรม Email ทีตอ้งการส่ง ในกรณีนีไดเ้ลือก Gmail  ดงัภาพที ก-41 

ภาพแสดงโปรแกรมส่ง Email  ดาํเนินการส่ง Email ไดเ้ลย 
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ภาพที ก-40  แสดงภาพเลือกโปรแกรมส่ง Email 

 

ภาพที ก-41  แสดงภาพส่ง  Email 
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บนัทึกขอคาํปรึกษาและส่ง Email เรียบร้อยแลว้ดาํเนินการ กด “Home Prescription”  เพือแสดงว่า
บนัทึกขอคาํปรึกษาและส่ง Email ขอคาํปรึกษาให้กบัผูป่้วยเสร็จสิน ระบบจะกลบั สู่หน้าบนัทึก
การรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั และขอ้ความขอคาํปรึกษา จะแสดงส่วนของ 

Consult 

 

4. เมนูแสดงรายชือและจาํนวนผู้ ป่วยทีมาเข้ามารับ
(List Patient To day)การรักษาวันดังกล่าว   

 

เมือเขา้เมนูแสดงรายชือและจาํนวนผูป่้วยทีเขา้มารับการรักษาวนัดงักล่าว ดงัภาพที ก-42 แสดง
รายชือทีไดรั้บรับการรักษาในวนัดงักล่าว 

 

ภาพที ก-42  แสดงรายชือทีได้รับรับการรักษาในว ันดังกล่าว  
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ส่วนแสดงรายชือและจาํนวนผูที้เขา้มารับการรักษา และยงัสามารถทีจะเขา้ไปดูรายละเอียดของการ
รักษาของแต่และคนได ้โดยการคลิกเลือกรายชือทีตอ้งการ ระบบก็จะแสดงรายละเอียดการรักษา
ผูป่้วยท่านนนัขึนมาใหเ้ห็น ดงัภาพที ก-43 แสดงรายละเอียดการรักษาผูป่้วยทีไดเ้ลือก 

 

 

ภาพที ก-43  แสดงรายละเอียดการรักษาผู ้ป่วยทีได้เลือก  

 

5. เมนูแสดงรายชือแพทย์รับให้คาํปรึกษา  (List 

Doctor Consult) 

ส่วนแสดงรายชือผูป่้วยและแพทยที์ไดรั้บใหค้าํปรึกษา โดยสามารถเรียกดูรายการระหวา่งวนัที
เท่าไรถึงเท่าไร โดยการคียว์นัทีตอ้งการ ดงัภาพที ก-44 แสดงรายชือทีแพทยรั์บใหค้าํปรึกษา โดยจะ
เรียงตามแพทย ์ดงัภาพ  
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ภาพที ก-4  แสดงรายชือผู ้ป่วยทีแพทย์รับให้คาํปรึกษาระหว่างว ันทีต้องการ  
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2. ส่วนของผู้ดูแลระบบรพ.สต. 
ในส่วนของ รพ.สต.โดยแบ่งออกเป็นส่วนยอ่ย ไดอี้ก 7 เมนู  โดยรายละเอียดดงันี 

หน้า Login  

 

ภาพที ก-1 หน้า Login 

หนา้ Login จะตอ้งใส่ Username Password และ ID Hfocus ดว้ย ID Focus คือรหสั
หน่วยงานทีสังกดัหรือรพ.สต. ทีทาํงานอยู ่ ซึงเป็นการแยกขอ้มูล โดยมีเงือนไขวา่รพ.สต. ไม่
สามารถทีจะดูขอ้มูลคนไขข้องรพ.สต.อืนไดถ้า้ไม่ใชข้องหน่วยงานเอง แต่แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะ
ทาง สามารถเห็นไดท้งัหมดทุก รพ.สต. ใส่ Username Password และ ID Hfocus 
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เรียบร้อยแลว้ เขา้สู่โปรแกรมการพฒันาตน้แบบระบบการใหค้าํปรึกษาทางการแพทย์
ระยะไกล ส่วนของ เจา้หนา้ที รพ.สต. 

 

ภาพที ก-2 หน้าจอเมนูหลักของรพ.สต.  

 หนา้จอเมนูหลกัจะประกอบดว้ย  5 เมนู ดงันี  

1. เมนูการบันทึกประวติัผู้ป่วย(Registration)  

 

จากภาพที ก-3 หนา้จอการบนัทึกประวติัผูป่้วย ทีไม่เคยมีประวติัในรพ.สต. ในกรณีที
ยงัไม่เคยไดรั้บการรักษาที รพ.สต. โดยทางระบบกาํหนดให้ใช้เลขทีบัตรประจาํตัวประชาชน เป็น
รหัสประจาํตัวผู้ ป่วย ในการกรอกประวัติผู้ ป่วยเป็นทีเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก” ระบบทาํการ
บันทึกประวติัผู้ป่วยเข้าสู่ฐานระบบ ในกรณีทีจะยกเลิกทีกรอกอยู่ให้กดทีปุ่ม “ยกเลิก”  
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ภาพที ก-3 หน้าจอการบันทึกประวัติผู้ ป่วยแรกรับ  

 

2. เมนูContact ผู้ป่วย (Patient Info) 

 

จากภาพที ก-4 เมนู การคน้หาทีอยู ่– เบอร์ติดต่อ ของผูป่้วย ในกรณีทีตอ้งการติดต่อ
หาเบอร์ หรือทีอยูก่บัผูป่้วย และสามารถทีจะแกไ้ขประวติัผูป่้วยได ้ โดยการกรอกรหสัประจาํตวั
ผูป่้วยทีตอ้งการ กดปุ่ม “คน้หา” ขอ้มูลของผูป่้วยก็จะแสดงดงัรูป และยงัสามารถทีจะแกไ้ขประวติั
ผูป่้วยได ้โดยการกดปุ่ม “Edit Patient” จากภาพที ก-5 แกไ้ขประวติัผูป่้วย 
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ภาพที ก-4 หน้าการค้นหาทีอยู่ – เบอร์ติดต่อ  

 

ภาพที ก-5 หน้าแก้ไขประวติัผู ้ป่วย  



116 

116 

 

3. เมนูการเข้ารับการรักษา  

. 

 

 

ภาพที ก-6 ค้นหาผู ้ป่วยเพือทาํการบันทึกการรักษา  

เมนูการเขา้รับการรักษา ในการคน้หาผูป่้วยเพือทาํการบนัทึกการรักษาเพือทาํการ
บนัทึกการรักษา จากภาพที ก-6 คน้หาผูป่้วยเพือทาํการบนัทึกการรักษา โดยการกรอกรหสัประจาํตวั
ผูป่้วย กด “คน้หา” ระบบจะแสดงชือ นามสกุล และรายละเอียดของผูป่้วย ถา้ถูกตอ้งให ้ กดปุ่ม
“บนัทึกการรักษา” ระบบจะเขา้สู่การบนัทึกการซกัอาการเบืองตน้ ดงัภาพที ก-7 บนัทึกจากการซกั
อาการเบืองตน้  

3.1 บนัทึกการซกัอาการเบืองตน้ 
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ภาพที ก-7 หน้าจอการบันทึกจากการซักอาการเบืองต้น  

หนา้บนัทึกการซกัอาการเบืองตน้ ทางรพ.สต.จะตอ้งสอบถามอาการเบืองตน้ เพือ
ทราบการเขา้รับการรักษาครังนนั และยงัเป็นการไดพ้ิจารณาวา่เป็นคนไขที้ฉุกเฉินหรือไหม จาก
ภาพที ก-8 เป็นตวัอยา่งจากซกัถามอาการเบืองตน้ กรณีทีกรอกอาการเบืองตน้ผดิพลาดสามารถกด
ปุ่ม “ยกเลิก” และกรอกอาการเบืองตน้ใหม่อีกครัง กรอกอาการเบืองตน้เรียบร้อย กดปุ้ม “บนัทึก
อาการเบืองตน้/รักษา” ระบบเขา้สู้หนา้บนัทึกการรักษา ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั 
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ภาพที ก-8 ตัวอย่างของการบันทึกจากการซักอาการเบืองต้น  

 

3.2 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั 

 

ภาพที ก-9 หน้าบันทึกการรักษาหลัก  
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ในการส่วนของหน้าบันทึกการรักษาหลักนันประกอบด้วย   เมนูย่อย  ดังนี  

3.2.1 บันทึกค่า Vital signs 

 

ภาพที ก-10  หน้าบันทึกค่า Vital signs 

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ไดก้ดเลือก  ระบบจะเขา้สู้ การบนัทึกค่า Vital signs 

ดงัภาพที ก-10 หนา้บนัทึกค่า Vital signs  การบนัทึกค่า Vital signs ประกอบดว้ย 

-นาํหนกั 
  -ส่วนสูง 

  -Temperate อุณหภูมิร่างกาย 
  -ความดนั  
   1.BpSystolic 

   2.BpDiastolic 

   3.PulseRate 

   4.O2 Oxygen Saturation 

  -วนัเดือนปี และเวลา ทีวดั 
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การบนัทึกค่า Vital signs เป็นการบอกอาการเบืองตน้วา่ คนไขน้นั มีไขไ้หม อตัราการ
เตน้หวัใจปกติไหม ความดนัปกติไหม ช่วยในการพิจารณา ในการรักษาดว้ย กรอกขอ้มูลเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะกลบัสู่หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึก
การรักษาหลกั จะแสดงค่าทีไดก้รอก แสดงในส่วนของ Vital signs 

3.2.2 บันทึกผลเลือด (LAB) 

 

ภาพที ก- 1  หน้าบันทึกผลเลือด (LAB)  

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ไดก้ดเลือก   ระบบจะเขา้สู้การบนัทึกผลเลือด (Lab) 

ดงัภาพที  ก-11 การบนัทึกผลเลือด (LAB) เมือเขา้สู้หนา้บนัทึกผลเลือด เป็นตรวจเลือดทีปลายนิว ผล
ทีไดจ้ากการตรวจเลือดปลายนิว ประกอบดว้ย  

Glucose (นาํตาล)  
 Cholesterol (ไขมนั Cholesterol) 

 Triglyceride (ไขมนั Triglyceride) 

 ABO (หมู่โลหิต ABO) 

 Rh (หมู่โลหิต Rh) 
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บนัทึกผลเลือด (LAB)ตรวจเลือดทีปลายนิว ผลทีแสดงออกมาจะช่วยทางการรักษาได ้เช่น Glucose 

เกิน 110 ก็แสดงวา่คนไขมี้โอกาสเป็นโรคเบาหวาน แต่ถา้ Glucose มากเกิน 280 ขึนไป จะตอ้งไดรั้บ
การฉีด กรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม “บนัทึก” ระบบทาํการบนัทึกผลเลือดเขา้สู้ระบบ และยงั
แสดงผลเลือดที หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั  

3.2.3 บันทึกการสังจ่ายยา 

 

ภาพที ก-12  หน้าบันทึกการสังจ่ายยา  

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ไดก้ดเลือก  ระบบเขา้สู้ การบนัทึกการสังจ่ายยา ดงั
ภาพที ก-12 หนา้บนัทึกการสังจ่ายยา การคียย์าสามารถทีจะหาชือยาไดจ้ากการกด “คน้หา” ระบบจะ
เขา้สู้ระบบการคน้หายา ดงัภาพที ก-13 หนา้คน้หาชือยาทีตอ้งการสังจ่ายยา   
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ภาพที 4- 3  หน้าค้นหาชือยาในการสังจ่ายยา  

เพือเขา้สู่หนา้จอการคน้หายา โดยการกรอกชือยา พร้อมกด “คน้หา” รายการชือยาจะขึน ดงัภาพที 
ก-14 ผลการคน้หนา้ชือยาในการสงัจ่ายยา  

 

ภาพที ก- 4  ผลการค้นหน้าชือยาในการสังจ่ายยา  

ใหด้าํเนินการ คลิกเลือกยาทีตอ้งการ ระบบจะนาํรหสัยา ชือยา TypeDose QtyDose UnitDose Dose  
มาแสดง ดงัภาพที ก-15 แสดงรายการยาทีไดเ้ลือกยาทีตอ้งการสังจ่ายยาใหก้บัผูป่้วย จากนนัใหใ้ส่
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จาํนวนการจ่ายยา ทีช่อง QTY และกด “เพิมรายการ” ดงัภาพที ก-16 List รายการสังยา ช่อง รายการ
ยาทีสงั  

 

ภาพที ก- 5  ผลการเลือกยาทีต้องการสังจ่ายยา  

 

ภาพที ก- 6  List รายการสังยา 
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สังจ่ายยาเรียบร้อยแลว้ดาํเนินการ กด “บนัทึก”  เพือแสดงวา่เป็นการสังจ่ายยาใหก้บัผูป่้วยเสร็จสิน
ระบบจะกลบัสู้ หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั และรายการสัง
จ่ายยาจะแสดงส่วนของ Medicine  

 

3.2.4 บันทึกหัตถการการรักษา (Treatment) 

 

ภาพที ก-17  หน้าจอบันทึกหัตถการการรักษา  

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั กดเลือก   ระบบเขา้สู้ การบนัทึกหตัถการการ
รักษา ดงัภาพที ก-17 หนา้การบนัทึกหตัถการการรักษา  หาชือยาไดจ้ากการกด “คน้หา” ระบบจะเขา้
สู้ระบบการคน้หาหตัถการการรักษา ดงัภาพที ก-18 หนา้คน้หาชือหตัการการรักษา 
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ภาพที ก-18  หน้าค้นหาชือหัตการการรักษา  

เพือเขา้สู่หนา้จอการคน้หาหตัถการการรักษา โดยการกรอกชือหตัถการ พร้อมกด “คน้หา” รายการ
ชือหตัถการจะขึน ดงัภาพที ก-19 ผลการคน้หนา้ชือหัตถการการรักษา 

 

ภาพที ก-19  ผลการค้นหน้าชือหัตถการการรักษา  

ใหด้าํเนินการ คลิกเลือกหตัถการการรักษาทีตอ้งการ ระบบจะนาํรหสัหตัถการ ชือหตัถการ มาแสดง 
ดงัภาพที ก-20 ผลการเลือกหตัถการการรักษาที ตอ้งการแสดงรายการหตัถการ ทีไดเ้ลือกทีไดท้าํ
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หตัถการใหก้บัผูป่้วย จากนนัใหใ้ส่จาํนวน ทีช่อง QTY และกด “เพิมรายการ” ดงัภาพที ก-21 List 

รายการหตัถการ ช่อง รายการทาํหตัถการ  
 

 

ภาพที ก-20  ผลการเลือกหัตถการการรักษาทีต้องการ  

 

ภาพที ก-21  List รายการทาํหัตถการ  
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บนัทึกรายการทาํหตัถการเรียบร้อยแลว้ดาํเนินการ กด “บนัทึก”  เพือแสดงวา่บนัทึกรายการทาํ
หตัถการใหก้บัผูป่้วยเสร็จสิน ระบบจะกลบั สู้หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึก
การรักษาหลกั และรายการหตัถการจะแสดงส่วนของ Treatment  

 

3.2.5 บันทึกรหัสโรค (Diagnose) 

 

ภาพที ก-22  หน้าจอบันทึกรหัสโรค  

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั กดเลือก   ระบบเขา้สู้ การบนัทึกรหสัโรค ดงัภาพ
ที ก-22 หนา้บนัทึกรหสัโรค หาชือโรคไดจ้ากการกด “คน้หา” ระบบจะเขา้สู้ระบบการคน้หาชือโรค 
ดงัภาพที ก-23  หนา้คน้หาชือโรค 
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ภาพที ก- 3  หน้าค้นหาชือโรค  

เพือเขา้สู่หนา้จอการคน้หาชือโรค โดยการกรอกชือโรค พร้อมกด “คน้หา” รายการชือโรค จะขึน ดงั
ภาพที ก-24 ผลการคน้หนา้ชือโรค 

 

 

ภาพที ก- 4  ผลการค้นหน้าชือโรค  
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ใหด้าํเนินการ คลิกเลือกโรคทีตอ้งการ ระบบจะนาํรหสัโรค ชือโรค  มาแสดง ดงัภาพที ก-25 ผลการ
เลือกชือโรคทีตอ้งการ จากนนัใหเ้ลือก Diagnose Type  ทีช่อง Diagnose Type ดงัภาพที ก-26 เลือก
ประเภทของโรค   
 

 

ภาพที ก- 5  ผลการเลือกชือโรคทีต้องการ  

 

ภาพที ก- 6  เลือกประเภทของโรค  
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เลือกประเภทของโรคเรียบร้อยแลว้ กด “เพิมรายการ” ดงัภาพที ก-27 List รายการโรค ช่อง รายการ
โรค  

 

ภาพที ก-27  List รายการโรค  

บนัทึกรายการโรคเรียบร้อยแล้วดาํเนินการ กด “บนัทึก”  เพือแสดงว่าบนัทึกรายการโรคให้กบั
ผูป่้วยเสร็จสิน ระบบจะกลบั สู้หนา้บนัทึกการรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั 
และรายการโรค จะแสดงส่วนของ Diagnose 

 

3.2.6 ดูข้อมลูการรักษาย้อนหลัง (EMR) 
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ภาพที ก-28  แสดงรายการวันทีเคยมารักษาเพือเลือกทีจะดูประวตัิการรักษาย้อยหลัง  

จากภาพที ก-9 หน้าบนัทึกการรักษาหลกั กดเลือก  ระบบเขา้สู้ แสดงรายการวนัทีเคยมา
รักษาเพือเลือกทีจะดูประวติัการรักษายอ้ยหลัง ให้ดาํเนินการกด เลือกวนัทีต้องการดูยอ้นหลัง  
ขอ้มูลจะแสดงรายละเอียดในการรักษาในครังนนัมาแสดงดงัภาพที ก-28 แสดงรายการวนัทีเลือกที
จะดูประวติัการรักษายอ้ยหลงั 

 

ภาพที ก-29  แสดงรายการวันทีเลือกทีจะดูประวัติการรักษาย้อยหลัง  
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3.2.7 การขอคาํปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 

 

ภาพท ีก-30 แสดงหนา้การขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

จากภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั กดเลือก  ระบบเขา้สู่ แสดงขอคาํปรึกษาแพทย์
ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ให้ดาํเนินการกด แสดงดงัภาพที  ก-30 แสดงหน้าการขอคาํปรึกษาแพทย์
ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ใหก้ด Group Specialist เพือเลือกกลุ่มแพทยที์ตอ้งการขอคาํปรึกษา ระบบจะ
แสดงการคน้หา Group Specialist ดงัภาพที ก-31 หนา้แสดงคน้หา Group Specialist  
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ภาพท ีก-31 แสดงหนา้คน้หากลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทาง 

เพือเขา้สู่หนา้จอการคน้หาชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทาง โดยการกรอกชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะ
ทาง พร้อมกด “คน้หา” รายการชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทาง จะขึน ดงัภาพที ก-32 ผลการคน้หนา้
ชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทาง 
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ภาพที ก-32  ผลการค้นหน้าชือกลุ่มสาขาแพทย์เฉพาะทาง  

ใหด้าํเนินการ คลิกเลือกกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทางทีตอ้งการ ระบบจะนาํชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะ
ทาง มาแสดง ดงัภาพที ก-33 ผลการเลือกชือกลุ่มสาขาแพทยเ์ฉพาะทาง ทีตอ้งการ จากนนัให้พิมพ์
ขอ้ความทีช่อง Message Consult ทีตอ้งการขอคาํปรึกษากบัแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง  ดงัภาพที 

ก-34 ขอ้ความทีขอคาํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง   
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ภาพที ก-33  ผลการเลือกกลุ่มแพทย์เฉพาะทาง  

 

ภาพที ก-34  แสดงข้อความทีขอคาํปรึกษาแพทย์ผู ้เชียวชาญเฉพาะทาง  
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ในการขอคาํปรึกษาพิมพข์อ้ความ ถา้ตอ้งการทีจะส่งภาพเพือใหแ้พทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางเพือให้
ช่วยในการวนิิจฉยั ใหด้าํเนินการกดที “SELECT PHOTO” โปรแกรมก็จะขึนให้เลือกวา่ Take 

Photo, Choose from Gallery หรือ Cancel ดงัภาพที ก-35 แสดงการเลือกทีมาของรูปภาพทีจะส่งให้
แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

 

ภาพที ก-35  แสดงการเลือกทีมาของรูปภาพ  

ในการนีไดเ้ลือกแบบ Take Photo เป็นการนาํภาพจากการถ่ายภาพจากกลอ้ง ดงัภาพที ก-36 แสดง
ภาพจากกลอ้ง Tablet ภาพที ก-37 แสดงภาพทีไดถ่้าย เพือส่งใหแ้พทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางต่อไป  



137 

137 

 

ภาพที ก-36  แสดงภาพจากกล้อง Tablet 

 

ภาพที ก-37  แสดงภาพทีได้ถ่ายจาก Tablet  
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กด “ตกลง” ทีตอ้งการภาพดงักล่าวเพือช่วยให้แพทยใ์นการวินิจฉยั ดงัภาพที ก-38 แสดงภาพทีส่ง
ภาพให้แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง ดาํเนินการกด “SEND EMAIL AND CONSULT” เพือทาํการ
บนัทึกการขอคาํปรึกษาแพทยแ์ละส่งEmail เพือใหแ้พทยรั์บทราบอีกทางหนึง ดงัภาพที ก-39 แสดง
ภาพขอ้ความและEmail กลุ่มแพทย ์ทีจะส่ง Email ขอคาํปรึกษา  

 

ภาพที ก-38  แสดงภาพทีจะส่งขอคาํปรึกษา  
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ภาพที ก-39  แสดงภาพข้อความส่ง  Email ให้กลุ่มแพทย์ขอคาํปรึกษา  

ใหด้าํเนินกด “SEND EMAIL” ระบบจะขึนหนา้โปรแกรมใหเ้ลือกวา่จะส่งเมลผ์า่นโปรแกรมอะไร 
ดงัภาพที ก-40 ภาพแสดงโปรแกรม Email ทีตอ้งการส่ง ในกรณีนีไดเ้ลือก Gmail  ดงัภาพที ก-41 

ภาพแสดงโปรแกรมส่ง Email  ดาํเนินการส่ง Email ไดเ้ลย 
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ภาพที ก-40  แสดงภาพเลือกโปรแกรมส่ง Email 

 

ภาพที ก-41  แสดงภาพส่ง  Email 
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บนัทึกขอคาํปรึกษาและส่ง Email เรียบร้อยแลว้ดาํเนินการ กด “Home Prescription”  เพือแสดงว่า
บนัทึกขอคาํปรึกษาและส่ง Email ขอคาํปรึกษาให้กบัผูป่้วยเสร็จสิน ระบบจะกลบั สู่หน้าบนัทึก
การรักษาหลกั ดงัภาพที ก-9 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั และขอ้ความขอคาํปรึกษา จะแสดงส่วนของ 

Consult 

 

4. เมนูแสดงรายชือและจาํนวนผู้ ป่วยทีมาเข้ามารับ
(List Patient To day)การรักษาวันดังกล่าว   

 

เมือเขา้เมนูแสดงรายชือและจาํนวนผูป่้วยทีเขา้มารับการรักษาวนัดงักล่าว ดงัภาพที ก-42 แสดง
รายชือทีไดรั้บรับการรักษาในวนัดงักล่าว 

 

ภาพที ก-42  แสดงรายชือทีได้รับรับการรักษาในว ันดังกล่าว  
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ส่วนแสดงรายชือและจาํนวนผูที้เขา้มารับการรักษา และยงัสามารถทีจะเขา้ไปดูรายละเอียดของการ
รักษาของแต่และคนได ้โดยการคลิกเลือกรายชือทีตอ้งการ ระบบก็จะแสดงรายละเอียดการรักษา
ผูป่้วยท่านนนัขึนมาใหเ้ห็น ดงัภาพที ก-43 แสดงรายละเอียดการรักษาผูป่้วยทีไดเ้ลือก 

 

 

ภาพที ก-43  แสดงรายละเอียดการรักษาผู ้ป่วยทีได้เลือก  

 

5. เมนูแสดงรายชือแพทย์รับให้คาํปรึกษา  (List 

Doctor Consult) 

ส่วนแสดงรายชือผูป่้วยและแพทยที์ไดรั้บใหค้าํปรึกษา โดยสามารถเรียกดูรายการระหวา่งวนัที
เท่าไรถึงเท่าไร โดยการคียว์นัทีตอ้งการ ดงัภาพที ก-44 แสดงรายชือทีแพทยรั์บใหค้าํปรึกษา โดยจะ
เรียงตามแพทย ์ดงัภาพ  



143 

143 

 

ภาพที ก-4  ภาพแสดงรายชือผู ้ป่วยทีแพทย์รับให้คาํปรึกษาระหว่างว ันทีต้องการ  
 

6. เมนูบันทึกประวัติเจ้าหน้าทีและสร้าง
Username (Registration Employee)  
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ภาพที ก-4  ภาพแสดงบันทึกประวัติพนักงาน1 
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ภาพที ก-4  ภาพแสดงบันทึกประวัติพนักงาน2 

ส่วนบนัทึกประวติัพนกังานของหน่วยงานทีสังกดั โดยบนัทึกประวติัและสร้างUsername Password 

ดว้ย ดงัภาพที ก-46 ภาพแสดงบนัทึกประวติัพนกังาน1 ภาพที ก-47 ภาพแสดงบนัทึกประวติั
พนกังาน2 

 

7. เมนูบันทึกแก้ไขหรือยกเลิกสิทธิการเข้าระบบ  
(ChangeRightEmployee)  

 

ภาพที ก-4  ภาพแสดงแก้ไข-ยกเลิกสิทธิการเข้าถึงระบบ  

ส่วนการแกไ้ข-ยกเลิกสิทธิการเขา้ถึงระบบ โดยการกรอก เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชนช่อง 
“เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน” กด “คน้หา” ใหด้าํเนินการ เลือกแกไ้ข-ยกเลิก สิทธิการเขา้ถึง ดงั
ภาพที ก-49 ภาพแสดงการตวัเลือกแกไ้ข-ยกเลิกสิทธิ ของเจา้หนา้ทีเลือกเรียบร้อยแลว้ใหก้ด 

“แกไ้ข-ยกเลิก สิทธิเขา้ระบบ” 
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ภาพที ก-4  ภาพแสดงตัวเลือกแก้ไข-ยกเลิก สิทธิเข้าระบบ  
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3.ส่วนของแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 

ในส่วนของแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง โดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ได้อีก 3 เมนู  โดย
รายละเอียดดงันี 

หน้า Login  

 

ภาพที ก-  หน้า  Login ส่วนของแพทย์ 

 

หน้า  Login จะต้องใ ส่  Username Password และ  ID Hfocus ด้วย  ID Focus คือรหัส
หน่วยงานทีสังกดั ทีทาํงานอยู่ ซึงเป็นการแยกขอ้มูล แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง สามารถเห็นได้
ทงัหมดทุก รพ.สต. ใส่ Username Password และ ID Hfocus เรียบร้อยแล้ว เข้าสู้โปรแกรมการ
พฒันาตน้แบบระบบการให้คาํปรึกษาทางการแพทยร์ะยะไกล ส่วนของ แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะ
ทาง Login เรียบร้อยแลว้ จะเราระบบ ส่วนของแพทย ์ดงัภาพที ก-51 หนา้เมนูหลกัของแพทย ์
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ภาพที ก-5  หน้าเมนูหลักของแพทย์ 

หนา้เมนูหลกัของแพทยไ์ดป้ระกอบดว้ย 3 เมนูหลกั ดงันี 

1. ดูประวัติการรักษาของผู้ ป่วยของผู้ ป่วย (EMR)  
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ภาพที ก-5  หน้าดูประวัติการรักษาของผู ้ป่วยของผู ้ป่วย  

 

จากภาพที ก-51 หน้าเมนูหลักของแพทย์ กด เลือก  ระบบเขา้สู้ หนา้คน้หาประวติั
การรักษาของผูป่้วย ดงัภาพที ก-52 หนา้คน้หาประวติัการรักษาของผูป่้วย ใหแ้พทยก์รอกขอ้มูลดงันี 
รหสัประจาํตวัผูป่้วย และ ใส่รหสัประจาํตวัรพ.สต. ทีไดข้อคาํปรึกษา ตวัอยา่ง รหสัประจาํผูป่้วย : 
3700500564963 และ รหัสประจาํรพ.สต. : 22952 ตามตวัอย่าง ดงัภาพที ก-53 หน้าตวัอย่างการ
กรอกขอ้มูลในการคน้หา 
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ภาพที ก-5  หน้าตัวอย่างการกรอกข้อมูลในการค้นหา  

ใหด้าํเนินการ กด “คน้หาประวติั” ระบบก็จะดาํเนินการแสดงรายการจาํนวนครังทีไดม้ารักษาที รพ.
สต. ดงักล่างทงัหมด ดงัภาพที ก-54 หนา้ตัวอย่างการกรอกแสดงข้อมลูในการค้นหา 

 

ภาพที ก-5  หน้าตัวอย่างการกรอกแสดงข้อมูลในการค้นหา  
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ให้ดาํเนินการเลือกรายการทีต้องการ เพือแสดงรายละเอียดการรักษาของผูป่้วยในครังดงักล่าว 
ตวัอยา่งไดเ้ลือก วนัที 2015-04-28 แสดงรายละเอียดดงัภาพที ก-55  

 

ภาพที ก-5  หน้าตัวอย่างแสดงรายละเอียดการรักษาผู ้ป่วยได้เลือก  

 

2. เมนูการ  SKYPE     
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ภาพที ก-5  หน้าตัวอย่างเรียกใช้โปรแกรม Skype จากระบบ  

 

จากภาพที ก-51 หนา้บนัทึกการรักษาหลกั กดเลือก  ระบบเขา้สู้ โปรแกรม Skype เพือเป็น
การ chat / video call กรณีทีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญมีความจาํเป็นทีตอ้งการทีจะพูดคุยกบั รพ.สต. ผ่าน
ทาง Skype ทางระบบไดด้าํเนินการเขียนโปรแกรม Skype ให้แพทยเ์พือเพิมความสะดวกรวดเร็ว
เรียก Skype ในการ Chat / video call ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถ คน้หา เจา้หนา้ทีรพ.สต. เพือตอ้งการ 
Skype ได ้โดยการกด “คน้หา” ระบบเขา้สู่ หนา้คน้หา ภาพที ก-57 ภาพแสดงการคน้หา ID Skype 

เจา้หนา้ทีรพ.สต. 
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ภาพที ก-5  ภาพแสดงหน้าค้นหา  ID Skype เจ้าหน้าทีรพ.สต.  

สามารถคน้หาไดท้งั Username หรือ Hfocus Id ทีเจา้หนา้ทีรพ.สต. สังกดั เมือใส่ขอ้มูลบา้งส่วน
แลว้กด “คน้หา” ระบบก็จะแสดงรายชือพร้อมทงั ID Skype สามารถกดเลือกได ้และก็สามารถเลือก 
การ Chat / video call ได ้
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ภาพท ีก-5  ภาพแสดงหนา้โปแกรม Skype 

3. เมนูการ  Consult     

กดเขา้สู่การดูรายการขอคาํปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทางตามทีแพทยน์นัอยูก่ลุ่มแพทยเ์ฉพาะทางนนั โดย
จะแสดงรายชือนามสกุล รหสัผูป่้วย และขอ้ความขอคาํปรึกษาแสดงรายละเอียด ดงัภาพที ก-59 

ภาพแสดงรายการขอคาํปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง 
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ภาพที ก-5  ภาพแสดงรายการขอคาํปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง  

แพทยเ์ลือกขอรับให้คาํปรึกษา ดงัภาพที ก-60 ภาพแสดงรายละเอียดของคาํปรึกษา ในกรณีทีระบบ
สามารถดูรายละเอียดจากการรักษาครังนนัของผูป่้วยได ้โดยการกด “ดูประวติัการักษาผูป่้วย” ดงั
ภาพที ก-61 ภาพแสดงรายละเอียดการรักษาครังนนั  
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ภาพที ก-  ภาพแสดงรายรายละเอียดของคาํปรึกษา  

 

ภาพที ก-6  ภาพแสดงรายรายละเอียดของการรักษาผู ้ป่วย  

แพทย์รับคาํปรึกษา ดังกล่าว แพทย์ต้องกด “รับให้คาํปรึกษาผูป่้วย” ระบบจะทาํการเปลียน
สถานะการขอคาํปรึกษา เป็น แพทย์รับคาํปรึกษา เข้าสู่ระบบส่งข้อความให้คาํแนะนําหรือให้
คาํปรึกษา ดงัภาพที ก-62 ภาพแสดงการใหค้าํปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง  
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ภาพที ก-6  ภาพแสดงการให้คาํปรึกษาแพทย์ผู ้เชียวชาญเฉพาะทาง  

ในการนีแพทยส์ามารถทีตอ้งการ Skype กบัเจา้หน้าทีรพ.สต. ไดโ้ดยการกด “SKYPE HFOCUS” 

เพือการเขา้สู่หนา้การเลือด Skype ระบบจะขึน ID Skype เจา้หนา้ทีรพ.สต. ให้อตัโนมติั เพือความ
สะดวกของแพทย ์แพทยก์็สามารถทีจะเลือกทีจะ Skype แบบไหน ดงัภาพที ก-63 ภาพแสดงการ
เลือก Skype กบัเจา้หนา้ที รพ.สต. 
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ภาพที ก-6  ภาพแสดงการเลือก  Skype กับเจ้าหน้าทีรพ .สต.  

แพทยส์ามารถทีจะส่งขอ้ความให้คาํปรึกษาเพือส่งให้เจา้หนา้ทีรพ.สต. ทาํการรักษากบัผูป่้วยต่อไป 
ใหใ้ส่ขอ้ความใหค้าํปรึกษาทีช่อง “ Result Consult ” เมือใส่ขอ้ความเสร็จ ดงัภาพที ก-64 ภาพแสดง
ขอ้ความให้คาํปรึกษาจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง เรียบร้อยแลว้  กด “SAVE CONSULT AND 

SEND EMAIL” ทาํการเขา้สู่ระบบการส่งผลให้คาํปรึกษาต่อรพ.สต ดงัภาพที ก-65 ภาพแสดงการ
เขา้สู่การส่งผลการใหค้าํปรึกษาผา่นทาง Email  
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ภาพที ก-6  ภาพแสดงแพทย์ผู ้เชียวชาญเฉพาะทางให้คาํปรึกษา  

 

ภาพที ก-6  ภาพแสดงภาพแสดงการเข้าสู่การส่งผลการให้คาํปรึกษาผ่านทาง Email 
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ใหด้าํเนินกด “SEND EMAIL” ระบบจะขึนหนา้โปรแกรมใหเ้ลือกวา่จะส่งเมลผ์า่นโปรแกรมอะไร 
ดงัภาพที ก-66 ภาพแสดงโปรแกรม Email ทีตอ้งการส่ง ในกรณีนีไดเ้ลือก Gmail  ดงัภาพที ก-67 

ภาพแสดงโปรแกรมส่ง Email  ดาํเนินการส่ง Email ไดเ้ลย 

 

ภาพที ก-6  แสดงภาพเลือกโปรแกรมส่ง Email 
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ภาพที ก-6  แสดงภาพส่ง  Email 

 

บนัทึกผลใหค้าํปรึกษาและส่ง Email เรียบร้อยแลว้ดาํเนินการ กด “Back to List Consult”  เพือเขา้สู่
กดเขา้สู่การดูรายการขอคาํปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทางตามทีแพทยน์นัอยูก่ลุ่มแพทยเ์ฉพาะทางนนั โดย
จะแสดงรายชือนามสกุล รหสัผูป่้วย และขอ้ความขอคาํปรึกษาแสดงรายละเอียด ดงัภาพที ก-59 

ภาพแสดงรายการขอคาํปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทางระบบ 
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4.ส่วนของผู้ดูแลระบบส่วนกลาง 

ในส่วนของผูดู้แลระบบส่วนกลาง โดยแบ่งออกเป็นส่วนยอ่ย ไดอี้ก 4 เมนู  โดยรายละเอียด
ดงันี 

หน้า Login  

 

ภาพที ก-6  หน้า  Login ส่วนของผู ้ดูแลระบบส่วนกลาง 

 

หน้า  Login จะต้องใ ส่  Username Password และ  ID Hfocus ด้วย  ID Focus คือรหัส
หน่วยงานทีสังกดั ทีทาํงานอยู่ ซึงเป็นการแยกขอ้มูล แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง สามารถเห็นได้
ทงัหมดทุก รพ.สต. ใส่ Username Password และ ID Hfocus เรียบร้อยแล้ว เข้าสู้โปรแกรมการ
พฒันาตน้แบบระบบการให้คาํปรึกษาทางการแพทยร์ะยะไกล ส่วนของ แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะ
ทาง Login เรียบร้อยแลว้ จะเราระบบ ส่วนของแพทย ์ดงัภาพที ก-69 หนา้เมนูหลกัของผูดู้แลระบบ
ส่วนกลาง 
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ภาพที ก-6  ภาพเมนูหลักของผู ้ดูแลระบบส่วนกลาง 

หนา้เมนูหลกั มีทงัหมด 4 เมนู อธิบายแต่ละเมนูทาํหนา้ทีอะไรบา้ง ดงัต่อไปนี 

 

1.บันทึกโรงพยาบาล (Registration Hfocus) 
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ภาพที ก-  ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกโรงพยาบาล  

กด ”Registration Hfocus” หรือ               จะเข้าสู่การบันทึกโรงพยาบาล ดังภาพที ก-70 ภาพแสดง
หน้าจอการบันทึกโรงพยาบาล 

 

2.บันทึกเจ้าหน้าทีดูแลระบบรพ.สต. (Registration Employee)   
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ภาพที ก-7  ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกเจ้าหน้าทีดูแลระบบรพ .สต.  

กด ”Registration Employee” หรือ               จะเข้าสู่การบันทึกเจ้าหน้าทีดูแลระบบรพ.สต. ดังภาพที 
ก-71 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกเจ้าหน้าทีดูแลระบบรพ.สต. 

 

3.บันทึกเจ้าหน้าทีแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง (Registration Doctor)    
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ภาพที ก-7  ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกแพทย์ผู ้เชียวชาญเฉพาะทาง  

กด ”Registration Doctor” หรือ                  จะเข้าสู่การบันทึกแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง ดังภาพที 
ก-72 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 

 

4.บันทึกยกเลิกสิทธิการเข้าระบบ (ChangRightEmployee)    
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ภาพที ก-7  ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกยกเลิกสิทธิการเข้าระบบ  

กด ”Chang Right Employee” หรือ                จะเข้าสู่การบันทึกยกเลิกการเข้าระบบ ดังภาพที ก-73 

ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกยกเลิกการเข้าถึงระบบ 

 

  

ดงงหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหนาจอ
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้ 
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แบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบพฒันาต้นแบบระบบการให้คาํปรกึษาทางการแพทย์
ระยะไกล โดยใช้Tabletเคลือนที ผูใ้ช้งาน Tablet Application (แพทย)์ 

คาํชีแจง  โปรดอ่านคาํถามใหเ้ขา้ใจ และทาํเครอืงหมาย  ลงในช่องว่างตามความตอ้งการของท่าน  

ส่วนที 1 ข้อมลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ                     หญงิ      ชาย 

ส่วนที 2 ความพึงพอใจของผูท้ดลองใช้ระบบ  โดยตวัเลขของระดบัประสิทธิภาพต่อแบบประเมินแต่ละด้านมี
ความหมายดงันี 

5 หมายถงึ โปรแกรมทพีฒันาขนึมปีระสทิธภิาพในระดบัดมีาก 

4 หมายถงึ โปรแกรมทพีฒันาขนึมปีระสทิธภิาพในระดบัด ี

3 หมายถงึ โปรแกรมทพีฒันาขนึมปีระสทิธภิาพในระดบัทพีอใช ้

2 หมายถงึ โปรแกรมทพีฒันาขนึตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข 

1 หมายถงึ โปรแกรมทพีฒันาขนึไม่สามารถนําไปใชง้านได ้

เกณฑใ์นการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.  การออกแบบสว่นตดิต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) เหมาะสม      

1.1 ความสวยงาม      

1.2 สะดวกต่อการใชง้าน      

2. ความน่าสนใจของโปรแกรม      

3. ความรวดเรว็ของโปรแกรม      

4. ความถูกตอ้งของโปรแกรม      

5. ประโยชน์และคุณค่าทไีดร้บั      

6. ความพงึพอใจโดยรวมต่อการใชง้าน      

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบคณุทีสละเวลาประเมิน 
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แบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบพฒันาต้นแบบระบบการให้คาํปรกึษาทางการแพทย์
ระยะไกล โดยใช้Tabletเคลือนที  ผูใ้ช้งาน Tablet Application (พยาบาล –รพ.สต.) 

การประเมนิประสทิธภิาพของระบบแบ่งออกไดเ้ป็น  ดา้น คอื ดา้น Functional Requirement Test, ดา้น Function Test, 

ดา้น Usability Test และดา้น Security Test 

คาํชีแจง  โปรดอ่านคาํถามใหเ้ขา้ใจ และทาํเครอืงหมาย  ลงในช่องว่างตามความตอ้งการของท่าน  

ส่วนที 1 ข้อมลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ                     หญงิ      ชาย 

ส่วนที 2 ความพึงพอใจของผูท้ดลองใช้ระบบ  โดยตวัเลขของระดบัประสิทธิภาพต่อแบบประเมินแต่ละด้านมี
ความหมายดงันี 

5 หมายถงึ โปรแกรมทพีฒันาขนึมปีระสทิธภิาพในระดบัดมีาก 

4 หมายถงึ โปรแกรมทพีฒันาขนึมปีระสทิธภิาพในระดบัด ี

3 หมายถงึ โปรแกรมทพีฒันาขนึมปีระสทิธภิาพในระดบัทพีอใช ้

2 หมายถงึ โปรแกรมทพีฒันาขนึตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข 

1 หมายถงึ โปรแกรมทพีฒันาขนึไม่สามารถนําไปใชง้านได ้

แบบประเมนิดา้นความสามารถทาํงานตามความตอ้งการของผูใ้ช ้(Functional Requirement Test) 

เกณฑใ์นการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความสามารถของระบบในการอาํนวยความสะดวกกบัผูใ้ชง้าน      

2. ความสามารถของระบบในการนําเสนอขอ้มลู      

รวม      

 

แบบประเมนิดา้นหน้าทขีองโปรแกรม (Function Test) 

เกณฑใ์นการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความถูกตอ้งในการจดัเกบ็ขอ้มลู      

2. ความถูกตอ้งในการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลู      
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3. ความถูกตอ้งในการลบขอ้มลู      

4. ความถูกตอ้งของผลลพัธท์ไีดจ้ากการประมวลผลในโปรแกรม      

5. ความถูกตอ้งของระบบในการทาํงานของระบบโดยรวม      

รวม      

 

แบบประเมนิดา้นการใชง้านของโปรแกรม (Usability Test) 

เกณฑใ์นการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความง่ายต่อการใชง้านของระบบ      

2. ความเหมาะสมในการเลอืกใชข้นาดของตวัอกัษรบนจอภาพ      

3. ความเหมาะสมในการใชส้ขีองตวัอกัษรและรปูภาพ      

4. ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความ สญัลกัษณ์หรอืรปูภาพ เพอือธบิาย
สอืความหมาย 

     

5. ความเป็นมาตรฐานเดยีวกนัในการออกแบบหน้าจอภาพ      

6. ความเหมาะสมในการปฏสิมัพนัธโ์ตต้อบกบัผูใ้ช ้      

7. ความเหมาะสมในการวางตําแหน่งของสว่นประกอบบนจอภาพ      

รวม      

 

ประเมนิดา้นความปลอดภยั (Security Test) 

เกณฑใ์นการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมในการกาํหนดรหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน      

2. การตรวจสอบสทิธก่ิอนการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบในตําแหน่งต่าง ๆ      

3. การควบคุมใหใ้ชง้านตามสทิธผิูใ้ชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง      
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รวม      

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                          ขอบคณุทีสละเวลาประเมิน
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ภาคผนวก ค 
เอกสารหลักฐานขออนุญาตนําโครงสร้างข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารทีเกยีวข้องกบัการพัฒนาระบบการช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์ บนระบบปฏิบัติการ Android 
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แบบฟอร์มขอเข้าร่วมการใช้โปรแกรมระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์ระยะไกล บน
ระบบปฏิบติัการ Android (F-CT-001) 

ส่วนที  รพ.สต. 
.ข้อมูลรพ.สต. 
รหสัรพ.สต. ....................... ชอื รพ.สพ.................................................................................................. 

. ทีอยู่รพ.สต. 
เลขท…ี………………….……..ตําบล……………………….………อาํเภอ………………………………….

จงัหวดั……..………………รหสัไปรษณีย…์……………..……..เบอรโ์ทรศพัท…์…….….…………เบอร์
Fax…………….………..Email……………………… 

URL………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

ส่วนผูด้แูลระบบรพ.สต. 
.ขอ้มลูสว่นตวั คนท ี  

ชอื(ภาษาไทย)นาย / นาง / นางสาว……………………นามสกุล(ภาษาไทย)………………...................... 

ชอื(ภาษาองักฤษ) Mr. / Ms./ Miss…..………..……..…นามสกุล(ภาษาองักฤษ)………........................... 

วนัเดอืนปีเกดิ ......../......../.............เลขทบีตัรประจาํตวัประชาชน  .......................................................... 

สญัชาต ิ........................................เชอืชาต ิ............................................ศาสนา..................................... 
ตําแหน่ง....................................................................วนัทบีรรจุเขา้ทาํงาน............................................... 

. ทอียู่เจา้หน้าทดีแูลระบบ 

เลขท…ี………………….……..ตําบล……………………….………อาํเภอ………………………………….

จงัหวดั……..………………รหสัไปรษณีย…์……………..……..เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น……….….…………

เบอรโ์ทรศพัทท์าํงาน…………….…….......….. 

เบอรม์อืถอื..........................................................

Email……………………….......................................................... 
.ขอ้มลูสว่นตวั คนท ี  

ชอื(ภาษาไทย)นาย / นาง / นางสาว……………………นามสกุล(ภาษาไทย)………………...................... 

ชอื(ภาษาองักฤษ) Mr. / Ms./ Miss…..………..……..…นามสกุล(ภาษาองักฤษ)………........................... 

วนัเดอืนปีเกดิ ......../......../.............เลขทบีตัรประจาํตวัประชาชน  .......................................................... 

สญัชาต ิ........................................เชอืชาต ิ............................................ศาสนา..................................... 
ตําแหน่ง....................................................................วนัทบีรรจุเขา้ทาํงาน............................................... 

. ทอียู่เจา้หน้าทดีแูลระบบ 

เลขท…ี………………….……..ตําบล……………………….………อาํเภอ………………………………….

จงัหวดั……..………………รหสัไปรษณีย…์……………..……..เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น……….….…………

เบอรโ์ทรศพัทท์าํงาน…………….…….......….. 

เบอรม์อืถอื..........................................................

Email……………………….......................................................... 
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ส่วนผูบ้งัคบับญัชา 
                     ขอเข้าร่วมการใช้โปรแกรมระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์ระยะไกล บน
ระบบปฏบิตักิาร Android  

                                            ลงลายมอืชอื...................................................................... 

                                                           (.....................................................................) 

                                                 ตําแหน่ง....................................................................... 
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แบบฟอรม์ ยกเลิก ใช้โปรแกรมระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทยร์ะยะไกล บนระบบปฏิบติัการ 
Android (F-FT-002) 

ส่วนที  รพ.สต. 
.ข้อมูลรพ.สต. 
รหสัรพ.สต. ................................ ชอื รพ.สต........................................................................................... 

. ทีอยู่รพ.สต. 
เลขท…ี………………….……..ตําบล……………………….………อาํเภอ………………………………….

จงัหวดั……..………………รหสัไปรษณีย…์……………..……..เบอรโ์ทรศพัท…์…….….…………เบอร์
Fax…………….………..Email……………………… 

URL………………………………………………………………………………………………………….. 

ส่วนผูด้แูลระบบรพ.สต. 
.ข้อมูลส่วนตวั  
ชอื(ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว………………………นามสกุล(ภาษาไทย)………………................... 

ชอื(ภาษาองักฤษ) Mr. / Ms./ Miss…..………..……..……นามสกุล(ภาษาองักฤษ)………......................... 

วนัเดอืนปีเกดิ ......../......../.............เลขทบีตัรประจาํตวัประชาชน ............................................................ 

สญัชาต ิ........................................เชอืชาต ิ............................................ศาสนา..................................... 
ตําแหน่ง....................................................................วนัทบีรรจุเขา้ทาํงาน.............................................. 

Username ………………………………………………………… 

                         ยกเลกิ  

เนืองจาก
.................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

.................. 

ส่วนผูบ้งัคบับญัชา 
                     ขอ ยกเลิก การใช้โปรแกรมระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์ระยะไกล บน
ระบบปฏบิตักิาร Android  

                                                    ลงลายมอืชอื........................................................... 

                                                          (..........................................................................) 

                                                  ตําแหน่ง....................................................................... 
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แบบฟอร์มขอเข้าร่วมการใช้โปรแกรมระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์ระยะไกล บน
ระบบปฏิบติัการ Android แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง (F-CT-003) 

ส่วนที  โรงพยาบาล แพทยแ์พทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางสงักดั 
.ข้อมูลโรงพยาบาล 

รหสัโรงพยาบาล/รพ.สต. ................................ ชอื รพ.สต....................................................................... 

. ทีอยู่โรงพยาบาล 

เลขท…ี………………….……..ตําบล……………………….………อาํเภอ………………………………….

จงัหวดั……..………………รหสัไปรษณีย…์……………..……..เบอรโ์ทรศพัท…์…….….…………เบอร์
Fax…………….………..Email……………………… 

URL…………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 
.ข้อมูลส่วนตวั 

ชอื(ภาษาไทย) นายแพทย/์แพทยห์ญงิ………………………นามสกุล(ภาษาไทย)………………............... 

ชอื(ภาษาองักฤษ) Dr. ............................................…...นามสกุล(ภาษาองักฤษ)………........................... 

วนัเดอืนปีเกดิ ......../......../.............เลขทบีตัรประจาํตวัประชาชน ...........................................................  

สญัชาต ิ ..............................เชอืชาต ิ ......................................ศาสนา...................................................
แพทยผ์ูเ้ชยีวชาญเฉพาะทางดา้น ....................................เลขทใีบประกอบศลิย.์...................................... 

. ทีอยู่ 
เลขท…ี………………….……..ตําบล……………………….………อาํเภอ………………………………….

จงัหวดั……..………………รหสัไปรษณีย…์……………..……..เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น……….….…………

เบอรโ์ทรศพัทท์าํงาน…………….…….......….. 

เบอรม์อืถอื.....................................................

Email……………………….......................................................... 

ID Skype …………………………………………………. 

ส่วนแพทย ์
                     ขอเข้าร่วมการใช้โปรแกรมระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์ระยะไกล บน
ระบบปฏบิตักิาร Android  สว่นแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญเฉพาทาง 
                                                    ลงลายมอืชอื............................................................... 

                                                  (...................................................................................) 

                                                 เลขประกอบวชิาชพี........................................................... 
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แบบฟอร์ม แก้ไข - ยกเลิก ใช้โปรแกรมระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์ระยะไกล บน
ระบบปฏิบติัการ Android แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง (F-CT-004) 

ส่วนโรงพยาบาล แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางสงักดั 
.ข้อมูลโรงพยาบาลสงักดั 

รหสัรพ.สต. ................................ ชอื รพ.สต.......................................................................................... 

. ทีอยู่รพ.สต. 
เลขท…ี………………….……..ตําบล……………………….………อาํเภอ………………………………….

จงัหวดั……..………………รหสัไปรษณีย…์……………..……..เบอรโ์ทรศพัท…์…….….…………เบอร์
Fax…………….………..Email……………………… 

URL…………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 
.ข้อมูลส่วนตวั  
ชอื(ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว………………………นามสกุล(ภาษาไทย)……………….................... 

ชอื(ภาษาองักฤษ)Dr……………………..………..…….…นามสกุล(ภาษาองักฤษ)………......................... 

วนัเดอืนปีเกดิ ......../......../.............เลขทบีตัรประจาํตวัประชาชน ............................................................ 

สญัชาต ิ................................เชอืชาต ิ......................................ศาสนา................................................... 
ตําแหน่ง....................................................................วนัทบีรรจุเขา้ทาํงาน.............................................. 

Username ………………………………………………………… 

                      แกไ้ข รพ.สต. / รพ.                                  ยกเลกิ  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนแพทย ์ 
                     ขอแก้ไข้ ยกเลิก ใช้โปรแกรมระบบช่วยติดต่อสือสารทางการแพทย์ระยะไกล บน
ระบบปฏบิตักิาร Android  

                                                  ลงลายมอืชอื............................................................ 

                                                       (.........................................................................) 

                                             เลขประกอบวชิาชพี...................................................... 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ – นามสกุล   นายอคัคะนนท ์พงศล์กัษมาณา 

ทีอยู ่ เลขที 64 หมู่ที 7 ตาํบลแหลมบวั อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม รหสัไปรษณีย ์73120 

ทีทาํงาน ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัมหิดล งานเวช
สารสนเทศ เลขที 999 หมู่ที 5 ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม รหสัไปรษณีย ์73170  

ประวติัการศึกษา  

พ.ศ.2546 สาํเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา ระบบสารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  

พ.ศ.2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทมหาบณัฑิต สาขา วทิยาการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2547-2549 ตาํแหน่งนกัวชิาการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
วทิยาเขต กาญจนบุรี  

พ.ศ.2549-ปัจจุบนั ตาํแหน่งเจา้หน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์ งานเวชสารสนเทศ 
ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัมหิดล 
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