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บทคัดย่อ
ระบบระเบียนสุขภาพและสมรรถนะกาลั งพลนี้ เป็ นโครงการหนึ่งของสานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหมที่มีน โยบายให้ พั ฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ อสนับสนุ น หน่ วยงานทางการแพทย์
(สานักงานพื้นที่ศรีสมาน) สาหรับบริหารจัดการด้ านสุขภาพและสมรรถนะกาลังพล ซึ่งเป็ นอีกส่วน
สาคัญหนึ่งของการเตรียมความพร้ อมทางทหาร ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบในภาพรวม
ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะเข้ ามาช่วยรวบรวมข้ อมูลการดูแลรักษาสุขภาพกาลังพล ในการเก็บ
ข้ อมูล ตรวจสอบ รายงานผล จัดทาประวัติการรักษาและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้ มีการจัดเก็บ
เป็ นระบบฐานข้ อมูล และสร้ างระบบที่นาเสนอบนเว็บไซด์ สาหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้
สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การพั ฒนาระบบโดยการใช้ Xampp จ าลองเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท่ีใช้ พั ฒ นาระบบเป็ น
Server จาลอง แพทย์หรื อเจ้ าหน้ าที่สามารถใช้ งานจากเครื่ อง PC ในสานักงานด้ วย Web Browser
ผลลัพธ์จะแสดง บนเว็บไซต์ สามารถนามาวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการป้ องกันและรักษาสุขภาพ
รวมทั้งรายงานสมรรถนะของกาลังพลทั้งรายบุคคลและรายหน่วยงานได้
ด้ านสุขภาพ ระบบทาหน้ าที่ค้นหา สืบค้ น ตรวจสอบข้ อมูลของผู้ท่มี ารับการรักษา ช่วยให้
ทางานได้ ถูกต้ องและรวดเร็วขึ้น ด้ านสมรรถนะกาลังพล ระบบสามารถใช้ Linear regression analysis
ช่วยในการทานายผลการทดสอบแนวโน้ มสมรรถภาพร่างกายของกาลังพลครั้งต่อไป ใช้ Scatter plot
ตรวจสอบคะแนนสุข ภาพของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน แพทย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่จ ะได้ ผ ลลั พ ธ์ ร ายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
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ABSTRACT
This Health and Physical Performances Record System is one of the projects that
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Defence is currently supporting the development
of healthcare management systems which is the part of the military preparedness for the unit
commanders to get ready of their subordinates’health status.
This project is developed to collect health data, Analysis, and produce reports about
personal health history, physical examinations by gathering all data reports and medical treatment
of the unit forces into a centralized database system and interactive with various groups of users
by Web interface. The users of this system (doctors, medical officers and patients) are allowed
to access authority level to check the history of each patient, medical treatment records, physical
test and doctor visit schedule by E-mail. The system is targeted to increase the efficiency of their
routine works.
The development includes a Web service script and database resided in the centralized
server by using Xampp users can access this web service and database from their office PC with
the default web browser. For health performances, they can enter, find, search, and review the
patient’s data with less time and more accuracy than their routines. With the feature of scheduling,
the patients can make a doctor visit on time and receive their own examination results. The results
about the health, physical examinations of their own crews can be rapidly reported to their unit
commanders for physical performances. After all, their concerning parameter data from the system
can be evaluated and forecast by Linear regression analysis for preventing health and serving
physical performances to the unit forces.

1. บทนา
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ นหน่วยงานราชการไทย มีหน้ าที่เกี่ยวกับงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์งานราชการประจาทั่วไปของกระทรวง มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีหน่วยขึ้นตรงมากมายในหลายพื้นที่ เช่น ศาลาว่าการกลาโหม พื้นที่ ศรีสมาน ประชาชื่น
ลพบุรี เป็ นต้ น โดยมีสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) ที่ต้งั ณ ถนน ศรีสมาน ตาบล
บ้ านใหม่ อาเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 มีหน่ วยขึ้นตรงหลัก คือ สานักพั ฒนาระบบราชการ
กลาโหม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สานักงานสนับสนุนสานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กรมการสรรพกาลังกลาโหม สานักงานตรวจสอบ

ภายในกลาโหม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็ นส่วนราชการที่ใหญ่ ท่สี ุด
และมีกาลังพลมากที่สุดของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ระบบการรักษาพยาบาลกาลังพลก็เป็ น
สิ่งสาคัญสาหรั บกาลังพลสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพราะ หน่ วยงานด้ านความมั่นคง เช่ น
ทหาร ตารวจ เป็ นต้ น ในสายตาของประชาชนทั่วไปกองทัพมีกาลั งพล ภายใต้ เครื่ องแบบอันทรง
เกียรติยศ ต้ องมีความกล้ าหาญ อดทน แข็งแกร่ง มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรง มีการตรวจสุขภาพ และ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกปี เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่
แต่ปัจจุบันกาลังพลของกองทัพไทยจานวนไม่น้อยกาลังอยู่ในสภาวะสุขภาพอนามัยเสื่อม
ถอย ถูกโรคภัยคุมคามมากมาย โรคส่วนใหญ่ท่ตี รวจพบเกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น บริโภค
อาหารที่มีไขมันสูง ขาดการออกกาลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็ นต้ น ทาให้ ต้องสูญเสียงบประมาณไป
กับการรักษาพยาบาลจานวนมาก ทางผู้บังคับบัญชาและกรมแพทย์จึงต้ องหามาตรการมาแก้ ไขปัญหา
โดยตั้งโครงการสร้ างเสริมสุขภาพกาลังพลของกองทัพไทย โดยมีการสารวจยอดปัญหาสุขภาพกาลัง
พล โดยมีก ารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศต่ างๆ มาช่ วยในการเก็บข้ อมู ล ตรวจสอบ รายงานผล ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบสถานการณ์สขุ ภาพกาลังพลในปัจจุบัน
ระบบการรั ก ษาพยาบาลก าลั ง พลในส านั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหมปั จ จุ บั น ยั ง คง
ดาเนินการบันทึกข้ อมูลและประวัติพยาบาลของกาลังพลสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็ นเอกสาร
ที่อาจมีหลายขนาดหลายรู ปแบบ และข้ อมูลโดยการบันทึกของหลายบุคคลในหลายๆ วิธีการตาม
ระบบสายการบังคับบัญชาในพื้ นที่ การจัดเก็บข้ อมูลโดยทั่วไปรูปแบบโดยทั่วไปจะเก็บรวบรวมเป็ น
แฟ้ มข้ อมูลที่ประกอบไปด้ วยเอกสารการตรวจรักษา ประวัติ การรักษา บัตร และระดับชั้นยศของกาลัง
พล ทาให้ การค้ นหาการค้ นหา สืบค้ น รายงานผล และนาไปประเมินผลให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบเกิด
ความล่าช้ าและเจ้ าหน้ าที่ท่มี าดูแลข้ อมูลใหม่อาจไม่เข้ าใจการจัดเก็บข้ อมูลของเจ้ าหน้ าที่คนเดิม
ในปั จ จุ บั น นั้ น ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ เข้ ามามีบทบาทเกี่ยวข้ องไม่ว่าทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี
การศึ ก ษา สาธารณสุข และวั ฒนธรรม ได้ เ ปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มมาก โดยเฉพาะการทางานใน
ปั จจุ บันเน้ นไปที่การแลกเปลี่ยนข้ อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่วนใหญ่ องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนจึงจาเป็ นต้ องมีการการปรั บตัวให้ มีความพร้ อ มสาหรั บเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ซึ่งถูก
นามาใช้ เป็ นเครื่องมือในการพัฒนางานให้ มีการจัดเก็บข้ อมูลให้ เป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ถูกต้ องมากยิ่งขึ้น การพัฒนาโปรแกรมข้ อมูลการรักษาพยาบาลกาลังพลนี้จะทาให้ สานักงานแพทย์
สามารถรวบรวมข้ อมูลที่จาเป็ นให้ เป็ นระบบ บุคลากรทางการแพทย์สามารถนาข้ อมูลไปใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ป่วยสามารถสืบค้ นข้ อมูลของตนเองได้ รวดเร็ว สามารถนาไปพัฒนาต่อให้ ครอบคลุม
ทั่วทั้งสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กระทรวงสาธารณสุข ได้ มีการพั ฒนาทางด้ า นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ ในองค์กรทั้งส่ วนกลางและภูมิภาคให้ ครอบคลุมทั่วประเทศตัวอย่าง เช่นการ
พัฒนาคลังข้ อมูลด้ านสุขภาพระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคลังข้ อมูลด้ านสุขภาพระดับจังหวัดแบบบูรณา
การทั้งระบบจัดเก็บฐานข้ อมูลกลาง ระบบรั บ -ส่งข้ อมูล ระบบเครือข่ายความปลอดภัย ระบบการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพข้ อ มู ลของหน่ วย บริ การ ให้ ร ะบบสารสนเทศคุ ณ ภาพ สามารถสะท้ อนสภาวะ
สุขภาพและการเข้ า ถึ งบริ ก ารด้ า นสุข ภาพของประชาชน ดาเนิ น การ ณ จั งหวั ด และ การพั ฒนา
ฐานข้ อมูลเป็ นเว็บเซอร์วิส เพื่อความสะดวกในการการสืบค้ น ตรวจสอบ ลดระยะเวลาในการหาข้ อมูล
ของเจ้ าหน้ าที่ด้านเวชทะเบียนโรงพยาบาลประจาจังหวัด เป็ นต้ น
ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็ นการนาเทคโนโลยีท่มี ีอยู่มาใช้ งานให้ เกิดประโยชน์เพื่อทาให้ การ
ค้ นหา การสืบค้ น นาไปรายงานผลและประเมิน สามารถทาได้ อย่างรวดเร็ว การลดข้ อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นให้ รวมทั้งป้ องกันการสูญหายของข้ อมูลการรักษาพยาบาลกาลังพลในสานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม

2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 การรักษาพยาบาลของกาลังพลสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหมถือเป็ นระบบชุ มชนขนาดใหญ่ ประกอบด้ วยกาลังพลประจาการและ
ก าลั งพลจากการคัดเลื อ กทหารกองประจาการประจาปี หมุ น เวี ยนรวมกว่ า 400,000 นาย ทาให้
กองทัพในสายตาประชาชนจึงเป็ นภาพแห่งแสนยานุภาพ แต่จากการตรวจสุขภาพกาลังพลหน่วยงาน
ในสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใน ปี 2550 จากกาลังพลทั้งหมด 7,000 นาย พบผู้ป่วยร้ อยละ
26.54 หรือประมาณ 1 ใน 4 และอีกร้ อยละ 27.80 อยู่ในภาวะมีปัจจัยเสี่ยงแต่ยังไม่ถึงระดับเป็ นโรค
กระทรวงกลาโหมจึงออกนโยบายไปยังทุกส่วนราชการในสังกัดให้ หาแนวทางแก้ ไข้ ปัญหา เช่น 1.ให้
ก าลั งพลทุ ก นายตรวจสุขภาพประจา 2.ให้ สิทธิกาลั งพลและครอบครั วมีโอกาสเข้ า ถึงบริ การทาง
การแพทย์ 3. ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิ ทยาการสมัยใหม่ มาช่ วยแก้ ไขปั ญ หา ตามแนวทาง
Thailand 4.0 4. จัดการทดสอบร่างกายและประเมินสมรรถภาพร่างกาย ปี 2 -3 ครั้ง
2.2 ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
(Laudon, ระบบสารสนเทศองค์กรณ์, 2544) ให้ ความหมายระบบสารสนเทศองค์กรณ์
ว่าเป็ นชุดขององค์ประกอบที่ทาหน้ าที่รวบรวมประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วย
การตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กรในการทางานของระบบสารสนเทศประกอบไปด้ วยกิจกรรม 3
อย่าง คือ การนาข้ อมูลเข้ าสู่ระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และ การนาเสนอผลลัพธ์
(Output) ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะท้อนกลับ (Feedback) เพื่อการประเมินและปรับปรุงข้ อมูล
นาเข้ าระบบสารสนเทศอาจจะเป็ นระบบที่ประมวลด้ วยมือ (Manual) หรือระบบที่ใช้ คอมพิวเตอร์กไ็ ด้

(พงศ์พิรุฬห์, 2548) ให้ ความหมายระบบสารสนเทศโรงพยาบาลระบบที่รวบรวมและ
จัดเก็บข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อนามา
ประกอบผลและจัดรูปแบบให้ ได้ สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทางานและการตัดสินใจในด้ านต่าง ๆ
ของผู้บริหารทาให้ การดาเนินงานของโรงพยาบาลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพทาให้ บุคลากรปฏิบัติงาน
ได้ สะดวกและรวดเร็วทาให้ มีเวลาในการให้ บริการแก่ผ้ ูป่วยมากขึ้นมีเวลามาพัฒนาคุณภาพบริการให้
ดีข้ นึ
จากความหมายระบบสารสนเทศโรงพยาบาลที่กล่ าวมาจะมีความหมายใกล้ เคียงกัน ซึ่ง
พอสรุ ป ได้ ว่ า ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลถู ก พั ฒ นาขึ้ นเพื่ อรวบรวมและจั ด เก็บ ข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
และมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพต่างๆ เพื่อให้ การดาเนินงานของโรงพยาบาลเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทาให้ บุคลากรปฏิบัติงานได้ สะดวกและรวดเร็ว
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีหน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงานรับผิดชอบปฏิบัติ
ภารกิจ หน้ า ที่ต่า งๆ ตามนโยบายกระทรวงกลาโหม โดยมีกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหมเป็ นหน่วยงานในการดูแลงานด้ านระบบสารสนเทศของหน่วยงานทั้งหมด
2.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกายทหาร
เพื่ อเป็ นแนวทางรั บราชการ ร่ วมกับกรมแพทย์ทหารบกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 รายการ
ทดสอบอิงคู่มือสนาม (Field Manual-FM) ของสหรัฐอเมริกา มีรายการทดสอบ 3 รายการเช่นกัน
และมีการปรับปรุงคะแนนและวิธีการทดสอบให้ เข้ ากับสมรรถภาพทางกายของทหารไทยตามส่วน
ต่างๆ ได้ แก่ ส่วนกาลังรบ สนับสนุ นการรบ หรือส่วนบัญชาการ ในเดือนมกราคม 2543 สมาคม
แพทย์ทหารแห่ งประเทศไทยได้ พ ยายามจั ด ทามาตรฐานของการตรวจสมรรถภาพกาลั งพลของ
ข้ าราชการทหารและตารวจไทยเป็ นครั้ งแรก โดยการสัมมนาผู้ เชี่ ยวชาญและได้ เสนอแนวทางการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายสนาม (Field test) ประกอบด้ วยการทดสอบ 3 รายการ ได้ แก่ การดันพื้น
(Push up) ใน 1 นาที การลุ ก นั่ ง (Sit up) ใน 1 นาที เพื่ อทดสอบความแข็งแรงและทนทานของ
กล้ ามเนื้อ และการวิ่ง 2.4 กิโลเมตร เพื่อทดสอบสมรรถภาพของระบบไหลเวียน
โดยแบ่งเป็ นช่วงอายุ 6 กลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 20 ถึง29
ปี เรื่อยไปจนถึงกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งแตกต่างจากการทดสอบของกองทัพบกทั้งของไทยและ
สหรัฐอเมริกาโดยแบ่งกลุ่มอายุทุก 5 ปี ตั้งแต่กลุ่มอายุ 17 ถึง 21 ปี กลุ่มอายุ 22 ถึง 26 ปี เรื่อยไป
จนถึงกลุ่มอายุ 52 ปี ขึ้นไป (ไทย) และถึงกลุ่มอายุ 62 ปี ขึ้นไป (สหรั ฐอเมริ กา) และในส่วนของ
ระยะเวลาของการทดสอบความแข็งแรงทนทานของกล้ ามเนื้อโดยการดันพื้นและลุกนั่งในปัจจุ บันยัง
ใช้ เวลา 2 นาที และระยะทางของการวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายของระบบไหลเวียน จะใช้
ระยะทาง 2 กิโลเมตรสาหรับไทย และ 2 ไมล์ สาหรับสหรัฐอเมริกา

ส่วนมาตรฐานการแบ่ งกลุ่ มของสมรรถภาพทางกาย ใช้ การแบ่ งตามเปอร์ เซ็น ต์ ไ ทล์
(Percentile) ออกเป็ นกลุ่มต่างๆ 13 ดังนี้ คือ 0-19 ต่ามาก 20-39 ต่า 40-59 ปานกลาง 60-79
ดี 80-94 ดีมาก 95 หรือมากกว่า ดีเลิศ ไม่ว่าจะใช้ มาตรฐานใดก็ตาม ควรทาการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายทหารเป็ นระยะ ตั้งแต่เริ่มเข้ าเป็ นทหาร ระหว่างการเป็ นทหาร ในช่วงแบ่งเหล่า และก่อนเข้ า
ฝึ กหลักสูตรพิ เศษอื่นๆ โดยใช้ แนวทางตามที่สมาคมแพทย์ทหารแห่ งประเทศไทยได้ มีความเห็น
ร่ ว มกั น ได้ แ ก่ การดั น พื้ นในเวลา 1 นาที การลุ ก นั่ ง ในเวลา 1 นาที และการวิ่ ง 2.4 กิ โ ลเมตร
รายละเอียดช่วงอายุและเกณฑ์การทดสอบทดสอบร่างกายดังรูปที่ 1 -4

รูปที่ 1 จานวนและค่าร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างกาลังพลที่ไม่ผ่านและผ่านเกณฑ์การทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย แต่ละช่วงอายุ

รูปที่ 2 เกณฑ์ทดสอบดันพื้น (ครั้ง) เวลา 2 นาทีของกาลังพลแต่ละช่วงอายุ

รูปที่ 3 เกณฑ์การทดสอบท่าลุกนั่ง (ครั้ง) เวลา 2 นาทีของกาลังพลแต่ละช่วงอายุ

รูปที่ 4 เกณฑ์ทดสอบวิ่ง 2 กิโลเมตร ( นาที:วินาที) ของกาลังพลแต่ละช่วงอายุ
สานักงานแพทย์สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ มีการปรั บปรุงโนบายเวชศาสตร์
ทหารให้ มีความทันสมัย ตามโนบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมีการให้ ความสาคัญกับสุขภาพ
ของกาลังพล โดยมีนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
1. ให้ กาลังพลทุกนายเข้ ารับการตรวจสุขภาพประจาปี
2. หน่วยงานต้ นสังกัดจัดทาประวัติผ้ ูป่วยที่มีโรคประจาตัว
3. จัดการทดสอบร่ างกายปี เพื่ อนาผลการทดสอบไปรายงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาได้ เห็น
สุขภาพและสมรรถภาพร่างกายของกาลังพลทั้งหมดในปี งบประมาณนั้น
4. ผู้คัดกรองผู้ท่มี ีสขุ ภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ให้ ยกเว้ นการทดสอบร่างกาย
5. ผู้ท่มี ีโรคประจาตัว และ ผู้ท่มี ีสขุ ภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ให้ พบแพทย์ก่อนการทดสอบ
ร่างกาย เพื่อขอใบรับรองแพทย์ยกเว้ นการทดสอบร่างกาย
6. ผู้มีผลทดสอบร่ างกายต่ากว่าร้ อยละ 50 ให้ พบแพทย์หลังทดสอบร่ างกาย ผู้ท่มี ีโรค
ประจาตัว และ ผู้ท่มี ีสขุ ภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ให้ พบแพทย์
รายละเอียดนโยบายปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การทดสอบร่างกายกาลังพล และการ
คัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 นโยบายปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การทดสอบร่างกายกาลังพล และการคัดกรองผู้มีปัญหา
สุขภาพ

การวิเคราะห์แนวโน้ ม การวิเคราะห์เทรนด์เป็ นสิ่งที่น่าจะถือได้ ว่าเป็ นส่วนที่สาคัญที่สุด
ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเป็ นสิ่งสาคัญในการกาหนดทิศทางโดยรวมของหลักทรัพย์ เทรนด์
ถูกอ้ างอิงโดยหลักการของราคาสูงที่สูงขึ้น, ราคาต่าที่สงู ขึ้น (สาหรับเทรนด์ขาขึ้น) และราคาสูงที่ต่าลง
, ราคาต่าที่ต่าลง (สาหรับเทรนด์ขาลง) พวกมันสามารถมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และถูกฝังรวมอยู่ใน
กันและกันได้ เช่น fractals ยกตัวอย่าง เทรนด์ขาขึ้นโดยรวมในรายสัปดาห์สามารถประกอบไปด้ วย เท
รนด์ขาลงในรายวัน ขณะที่รายชั่วโมงกาลังขึ้น Multiple Time Frame Analysis จะช่วยให้ เทรดเดอร์
เข้ าใจภาพกว้ างได้
บางเทรนด์เป็ น seasonal ขณะที่อ่ ืนๆ เป็ นส่วนของ cycles ที่ใหญ่ กว่ า การวิเคราะห์เท
รนด์สามารถทาได้ โดยการใช้ เส้ นแนวโน้ ม และโดยมีการใช้ ระดับราคาในแนวนอนที่ระบุไว้ หรือโซน
มาคิดคานวณดู ว่าเป็ นแนวรั บและแนวต้ านที่อาจสลั บหน้ าที่กันได้ ระดับราคาเหล่ านี้เป็ นโซนหลัก
สาคั ญ ที่ตลาดดู เ หมื อ นว่ า จะตอบสนองโดยการทาให้ ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงอย่ า งรุ น แรง ระดับ
Fibonacci จะวั ด หรื อ ท านายการ retracements ก่ อ นที่ เ ทรนด์ จ ะไปต่ อ บางเทรดเดอร์ จ ะขึ้ นกั บ
พฤติกรรมราคา ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้ มของข้ อมูลดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้ มของข้ อมูล
2.4 การวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล
Data Analyst คือ ของนั กวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ใช้ ข้อมู ลจากโมเดล หรื อเครื่ องมือของData
Scientist ในการวิ เคราะห์ พ ยากรณ์ พฤติกรรม เพื่ อหาแนวโน้ ม หรื อ แก้ ไขปั ญ หาที่เ กิดจากความ
ผิดปกติจ ากแนวโน้ มเดิม โดยอาศั ยประสบการณ์ วิ ธีการทางสถิติ ลั กษณะการทางานของ Data
Analyst การทางานของนักวิเคราะห์ข้อมูลจะเน้ นการใช้ ฐานข้ อมูลเดิมของผู้บริโภค หรือ Big Data มา
ใช้ ในการวิเคราะห์ ทาความเข้ าใจความต้ องการของผู้บริโภค โดยเริ่มจากการตีความโจทย์ธุรกิจ เก็บ
รวบรวมข้ อมูลพื้ นฐาน และเลือกใช้ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ แล้ วจัดทารายงาน Business Report
เพื่ออัพเดทข้ อมูลของลูกค้ าให้ สามารถนาไปใช้ งานในฝ่ ายอื่นได้ ง่าย ตัวอย่างหน้ าที่ของ Data Analyst
– Data Entry การนาเข้ าข้ อมูลที่ต้องแปลงข้ อมูลให้ อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้ อง

– Analytic / Data Mining เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ทางธุรกิจ
– Reporting คื อ การท ารายงานน าเสนอผู้ บ ริ ห ารในรู ป แบบที่เ ข้ า ใจง่ า ยทั้ง การสรุ ป
รายงานประจาวัน ประจาเดือน หรือประจาปี ด้ วยการใช้ เครื่องมือสรุปผลที่รวดเร็ว และเข้ าใจง่าย
– Support สนับสนุนแผนกอื่นให้ สามารถนาข้ อ มูลที่ผ่านการวิเคราะห์ เช่น ระบบบริหาร
จัดลูกค้ าสัมพันธ์ (CRM) หรือระบบบริหารจัดการข้ อมูล (SAP)
– Data Management คื อ การจั ด การข้ อ มู ล ที่มี อ ยู่ ใ นมื อ ทั้ง หมด ซึ่ ง อาจเกี่ ย วข้ อ งกั บ
หน้ าที่โดยตรงหรือไม่กไ็ ด้ จัดเป็ นหมวดหมู่ให้ พร้ อมใช้ งานได้ ง่าย
Linear Regression Analysis คื อ การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง เป็ น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวว่ามีความสัมพันธ์กัน หรือไม่และมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับใด ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่ายจะทาให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น สมมติว่า
ผลการเรี ย นวิ ช าโครงสร้ า งข้ อ มู ล (X) กับ ผลการเรี ย นวิ ช าการโปรแกรม (Y) ของผู้ เ รี ย น มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพั น ธ์เ ท่ากับ .80 แสดงว่ าผลการเรี ยนวิชาทั้งสองมีความสัมพั นธ์กันในเชิ งบวก
ค่อนข้ างสูง แสดงว่าผลการเรียนของ วิชาทั้งสองมีความสัมพันธ์คล้ อยตามกันไปในทิศทางเดี่ยวกัน ซึ่ง
อาจจะสรุปผลได้ ว่า ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งที่ได้ คะแนนวิชาโครงสร้ างข้ อมูลสูง ก็น่าจะได้ คะแนนวิชาการ
โปรแกรมสูงตามไปด้ วย แต่ถ้าหากผลการวิเคราะห์แล้ วพบว่ า ตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพั นธ์กัน
เท่ากับ .30 เนื่องจากมีค่าไม่สูงมากนัก ผู้วิจัยอาจจะเกิดความไม่ม่ันใจในการพยากรณ์ของผลการ
เรียนอีกวิชาหนึ่ง ดังนั้นจึงอาจจะต้ องทาการวิเคราะห์โดยอาศัยค่าที่ทราบจากตัวแปรหนึ่งแล้ วนาไป
พยากรณ์ค่าของอีกตัวแปรหนึ่งว่ามีความแปรผันในสัดส่วนเท่าใดหรือในระดับใด การวิเคราะห์ใน
ลั ก ษณะของตั ว เกณฑ์เ พื่ อ ใช้ ใ นการพยากรณ์ น้ ี เรี ย กว่ า การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย (Regression
Analysis) ซึ่ งถ้ า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพั น ธ์กัน อย่ า งสมบู ร ณ์ โดยมีค่า rXY ใกล้ เคียงกับ 1.00
หรือ-1.00 ย่อมหมายถึงว่า การพยากรณ์จะยิ่งมีความถูกต้ องมากขึ้นแต่ถ้าค่า rXY มีค่าต่า ๆ การ
พยากรณ์ในลักษณะของการวิเคราะห์การถดถอยก็อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ การวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่ า งง่ า ย (Simple Regression Analysis) การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยอย่ า งง่ า ย (Simple
Regression Analysis) เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (ในที่น้ ี คือตัวแปร X และ
Y) ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง เ ส้ น ( Linear) โ ด ย มี ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย ก็ คื อ
Y = α + βX ในที่น้ ี Y ก็คือค่ าเฉลี่ ยของ Y (ไม่ใช้ ค่า Y แต่ละ ค่า)เนื่องจากในการวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่ายนั้น ตัวแปร X จะถูกกาหนดค่าไว้ ก่อน และค่า Y จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปร X
เนื่องจากค่า X ค่าหนึ่งจะมีค่า Y ที่เป็ นคู่ของค่า X หลาย ๆ ค่า และเมื่อนาค่า X และY ทั้งหมดไป
พล๊อ ตบนแกน X, Y แล้ ว ลากเส้ น เชื่ อ มระหว่ า งจุ ด ที่ป รากฏเส้ น กราฟที่ไ ด้ จ ะเป็ นเส้ น ตรงแสดง
ความสัมพั นธ์ระหว่ างค่าเฉลี่ยของตัวแปร X กับตัวแปร Y ซึ่งก็ คือ เส้ นกราฟถดถอย (Regression
Line) นั่นเอง การกระจายของข้ อมูลและเส้ นกราฟถดถอยดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 การกระจายของข้ อมูลและเส้ นกราฟถดถอย
สมการถดถอยอย่างง่าย เขียนได้ ดังนี้
Y = a + bX
เมื่อ
Y = ตัวแปรตาม (เนื่องจากค่าของ Y ขึ้นอยู่กบั ค่าของ X)
X = ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้ น
a = ค่าคงที่ (Constant) เป็ นค่าที่ตัดกันแกน Y
b = ความชัน (Slope) ของเส้ นกราฟ
สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) หรื อสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เป็ น
ค่า ของ b ที่เป็ นความชันของกราฟเส้ นตรง ที่เกิดจากสมการเชิงเส้ น ถ้ าทราบค่าของ b และค่าของ a
แล้ ว ก็จะสามารถพยากรณ์ค่าของตัวแปร Y ได้ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
- ถ้ า b > 0 แสดงว่า X และY มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดี่ยวกันกล่าวคือถ้ า X มีค่า
สูงขึ้น ค่าของ Y ก็จะมีค่าสูงขึ้นตามไปด้ วย
- ถ้ า b < 0 แสดงว่า X และY มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ าม กล่าวคือถ้ า X มี
ค่าสูงขึ้น ค่าของ Y จะต่าลง
- ถ้ า b มีค่าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กนั นอย
- ถ้ า b = 0 แสดงว่า X และY ไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย เส้ นกราฟที่ได้ จะเป็ นเส้ นตรงค่า
ของ Y จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ (a)
- ถ้ า b = 1 แสดงว่าความชันของเส้ นกราฟมีค่าเท่ากับ 45 องศา ค่า X และY จะมีค่า
เท่ากัน ในกรณีท่คี ่าคงที่ a เท่ากับศูนย์

รายละเอียดสมการเส้ นตรงของการถดถอยเมื่อ b มีค่าแตกต่างกัน ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 สมการเส้ นตรงของการถดถอยเมื่อ b มีค่าแตกต่างกัน
ลักษณะของเส้ นกราฟถดถอยอย่างง่าย มีดังนี้
- ค่า a เป็ นค่าคงที่จะมีค่าเป็ นบวก เมื่อเส้ นกราฟตัดกับแกน Y เหนือเส้ นแกน X ขึ้นไป
หากเส้ นกราฟตัดที่จุดกาเนิดหรื อจุ ดกาเนิด (0,0) ค่า a จะมีค่าเป็ นศูนย์ ณ จุดนี้ค่า Y จะขึ้นอยู่กับ
ผลของค่า X กับสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่านั้น แต่ถ้าเส้ นกราฟตัดกับแกน Y ต่ากว่าเส้ นแกน X ค่า a
จะมีค่าเป็ นลบ
- ค่า b ที่เป็ นค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็ นความชันของเส้ นกราฟ เป็ นค่าที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของเส้ นกราฟ เมื่อตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้ น (X) เปลี่ยนแปลงไปหน่ วย จะทาให้ ตัว
แปร Y เปลี่ยนแปลงไป b หน่วย ถ้ าเส้ นกราฟมีความชันมาก การเปลี่ยนแปลงของ ตัวแปร X จะทา
ให้ ค่าของ Y เปลี่ยนแปลงไปเป็ นจานวนมากแต่ถ้าความชันมีค่าเท่ากับ 1 การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
X จะส่งผลให้ ค่าของ Y เปลี่ยนแปลงไปเป็ นจานวนที่เป็ นสัดส่วนกับค่า X และถ้ าความชันมีค่าต่า ๆ
(b < 1) จะทาให้ ค่าของ Y เปลี่ยนแปลงน้ อยกว่าค่าของ X
แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) คื อ ผั ง ที่ ใ ช้ แสดงค่ า ของข้ อมู ล ที่ เ กิ ด จาก
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวว่ามี แนวโน้ มไปในทางใด เพื่อที่จะใช้ หาความสัมพันธ์ท่แี ท้ จริง การ
ใช้ ประโยชน์ เช่น ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้ อมูล ตรวจสอบว่ามีจุดผิดปกติอยู่หรือไม่ พิจารณาว่า
ต้ องมีการจาแนกข้ อมูลหรือไม่ เป็ นต้ น ขั้นตอนแรกของการสร้ างความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ช่ันระหว่ า ง
ข้ อ มู ล คือ การวาดกราฟของค่ า จากการสังเกตของข้ อมู ล ซึ่ งมี ลัก ษณะเป็ นจุ ดเราเรี ยกกราฟนี่ ว่า
แผนภาพการกระจาย ซึ่งสร้ างขึ้นเพื่อพิจารณาเลือกความสัมพันธ์เชิงฟังก์ช่ันว่ามีลักษณะอย่างไร โดย
มีรูปแบบความสัมพันธ์ คือ แผนผังการกระจายสหสัมพันธ์แบบบวก แผนผังการกระจายสหสัมพันธ์
แบบลบ แผนผังการกระจายไม่มีสหสัมพันธ์ รายละเอียดดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 แผนผังการกระจายสหสัมพันธ์แบบบวกแผนผังการกระจายสหสัมพันธ์แบบลบ และ
แผนผังการกระจายไม่มีสหสัมพันธ์

3. วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 ภาพรวมของระบบ
3.1.1 ระบบเดิม
เนื่องจากระบบงานแบบเดิมดาเนินการในรูปแบบเอกสาร และแฟ้ มข้ อมูล ทาให้ ข้อมูล
มีอยู่จานวนมาก การดาเนินงานส่วนมากเป็ นเจ้ าหน้ าที่สานักงานแพทย์ การเพิ่มประวัติผ้ ูป่วย บันทึก
การรักษา บันทึกผลทดสอบสมรรถภาพกาลังพล จึงเกิดมีความล่าช้ าและความผิดพลาดในการเพิ่ม
ข้ อมูล บันทึกข้ อมูลเข้ าสู่ระบบ รวมทั้งการออกรายงานสรุปผลเพื่อทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
3.1.2 ระบบงานแบบใหม่
การพั ฒ นาโปรแกรมระบบจั ด การส านั ก งานแพทย์ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของ
ระบบงานเดิมมาพั ฒนาต่อยอดให้ มีประสิทธิภาพด้ านเวลาและลดขั้นตอนการทางานของเจ้ า หน้ าที่
ส านั ก งานแพทย์ ท าให้ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ประวั ติ ผ้ ู ป่ วย บั น ทึก การรั กษา บั น ทึก ผลการทดสอบ
สมรรถภาพก าลั ง พล อยู่ ใ นโปรแกรมเดี ย วกั น การออกรายงานสรุ ป ผลเพื่ อ ท ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาสามารถทาได้ อย่างถูกต้ อง เพื่อตอบสนองกับนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาลและ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้ านการแพทย์ของกองทัพให้ ดีย่งิ ขึ้น
3.1.3 การออกแบบระบบ
เริ่มต้ นการพัฒนาโดยการใช้ Xampp จาลองเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ พัฒนาระบบเป็ น
Server จ าลอง ใช้ ภ าษา PHP ส าหรั บ จั ด ท าเว็บ ไซต์ แ ละแสดงผลออกมาในรู ป แบบ HTML ใช้

MYSQL เป็ นระบบจัดการฐานข้ อมูลของระบบ ใช้ APACHE ทาหน้ าที่เป็ น Web Server สามารถดู
ระบบโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Localhost ภาพการออกแบบระบบดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 การออกแบบระบบ
3.1.4 การนาเอา Analysis มาใช้ในการช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Analysis เป็ นตัวช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ได้ ง่ายขึ้น เช่น การวางแผน การวางยุทธศาสตร์ การวางนโยบาย เป็ นต้ น ปัจจุบันการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล (Data Analysis) เป็ นทั ก ษะที่ ก าลั ง เป็ นที่ ต้ อ งการมากขึ้ นตั้ ง แต่ ก ารเกิ ด การพั ฒ นาของ
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบัน
Linear Regression Analysis เป็ นเครื่ องมื อ ทางสถิ ติ ท่ี มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ประมวลผลข้ อมูลในงานวิจัยค่อนข้ างมาก นักสถิติยุคก่อนได้ คิดค้ นทฤษฎีเกี่ยวกับ Regression เอาไว้
มากมาย ภาพต่อไปนี้แสดงให้ เห็นว่าท่านควรจะเลือกใช้ เครื่องมือวิเคราะห์แบบใด ถึงจะเหมาะและ
ตรงกับข้ อมูลที่ทา่ นมีอยู่
Scatter Plot เป็ นกราฟที่ช่วยในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยนา
ค่ า ของตัวแปรทั้ง สองมาเขี ยนกราฟ แต่ ละจุ ดในแผนภาพการกระจายคือ ค่ า x และy เป็ นคู่ เป็ น
กระบวนการทางสถิตที่ใช้ วัดระดับความสัมพันธ์เชิงเส้ นของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็ นวิธีการที่
ใช้ สาหรับตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรคือแผนภาพการกระจาย

3.2 Database Design
มีท้งั 9 ตารางข้ อมูลเชื่อมต่อกัน รายละเอียดดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 Database Design
3.3 การทดสอบระบบ
การทดสอบระบบบริหารจัดการสานักงานแพทย์ ทาโดยการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
30 นาย เพื่ อ ทดสอบการท างานของระบบและตรวจสอบการท างานของโปรแกรมให้ ต รงกั บ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3.3.1 ทดสอบการทางานของระบบโดยผู้พัฒนา
ทาการเปิ ดระบบเข้ าหน้ า Dashboard ทาการใส่ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 30 นาย ลงในระบบ
จากนั้นตรวจสอบข้ อมูลหน้ าในหน้ า Dashboard และกราฟข้ อมูลที่สาคัญในการายงานผล
3.3.2 ทดสอบการทางานของระบบโดยกลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบโดยให้ แพทย์และเจ้ าหน้ าที่สานักงานแพทย์ จานวนกลุ่มละ 3 นาย มาศึกษา
และทดลองใช้ งานโปรแกรม แล้ วทาการสัมภาษณ์เพื่อประเมินการทดลองใช้ งานตัวโปรแกรม เพื่อดู
ว่าระบบที่พัฒนาสามารถทางานได้ ครบทุกข้ อตามวัตถุประสงค์ และตัวโปรแกรมจะต้ องปรับปรุงใน
ส่วนใดบ้ างเพื่อการพัฒนาใช้ งานต่อไป
3.3.3 ทดสอบลงระบบหน่วยงาน
เมื่อ ระบบมีความพร้ อมใช้ งานแล้ วก็จะทาการลงระบบใน Server แม่ ข่า ยของกรม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและอวกาศกลาโหมซึ่ ง เป็ นผู้ ใ ห้ บริ ก ารเครื อ ข่ า ยสารสนเทศส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะมีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายในรูปแบบของไฟร์วอลล์ ที่ช่วย
ป้ องกัน การบุ ก รุ ก การเข้ า ใช้ ง านผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งล็อ กอิน เข้ า สู่ร ะบบ โดยที่ผ้ ู ใ ช้ ง านระบบต้ อ งระบุ
Username และ Password ลงในช่องที่กาหนดให้ เพื่อตรวจสอบว่ามีสิทธิ์เข้ าถึงโปรแกรมหรือไม่ และ
มีสทิ ธิ์ระดับใด

ในส่วนของเครือข่ายสารสนเทศสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะมีอยู่ 2 โซน โซน
ที่ 1 คื อ Colo zone หรื อ โซนทดลองใช้ งาน มี ไ ว้ ส าหรั บ ลงโปรแกรมที่ ก าลั ง อยู่ ร ะหว่ า งรอ
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติใช้ งานหรืออยู่หว่า งพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม โดยจะมีไฟร์วอลล์ 1 ตัว ทาหน้ าที่
ป้ องกันการบุกรุก โซนที่ 2 คือ Intra Zone เป็ นพื้นที่ให้ บริการหลักของเครือข่ายสารสนเทศสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ระบบที่ได้ รับการอนุ มัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ วจะถูกนามาลงในโซนนี้เพื่อใช้
งานจริง รายละเอียดดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 แบบจาลองเครือข่ายสารสนเทศสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Colo zone กับ Intra Zone

4 ผลและอภิปรายผล
4.1 เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ระบบบริ ห ารจั ด การส านั ก งานแพทย์ ด้ า นข้ อ มู ล การรั ก ษาพยาบาลและ
สมรรถภาพกาลังพลสามารถแสดงผลได้ ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2 คือ
1. ค้ นหา การสืบค้ น ตรวจสอบ ข้ อมูลประวัติการรักษาพยาบาลและสมรรถภาพกาลัง
พลในสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)
2. ข้ อมูลประวัติการรักษาพยาบาลสามารถแสดงผลเป็ นกราฟข้ อมูลตามเมนูท่มี ีท้งั หมด
3. มีข้อมูลกลุ่มตัวอย่างครบถ้ วน
4. ออกรายงานผลเป็ น Excel ได้
5. กราฟ Scatter plot คะแนนสุขภาพของทุกหน่วยงาน ใช้ งานได้
6. กราฟ Linear regression ที่สามารถคาดการณ์คะแนนการทดสอบร่ างกายครั้ งต่ อไป
สามารถใช้ งานได้
7. น าไปรายงานผลและประเมิ น ผลให้ ผ้ ู บั ง คั บ บั ญ ชาได้ โดยมี ส่ ว นประกอบส าคั ญ
รายละเอียดดังรูปที่ 12 – 15

รูปที่ 12 Dashboard ระบบบริหารจัดการสานักงานแพทย์สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รูปที่ 13 เมนูกราฟสรุปผู้เข้ ารับการรักษารายปี (ม.ค - ธ.ค.)

รูปที่ 14 การออกรายงานบันทึกการรักษาเป็ น Excel

รูปที่ 15 เมนูกราฟสรุปผลการตรวจร่างกายผู้ท่ผี ่านและไม่ผ่านการทดสอบร่างกาย
4.2 การวิเคราะห์แนวโน้ มผลการทดสอบร่างกาย (Linear regression analysis) จากการทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง 30 นาย โดยใช้ การวิเคราะห์แบบ Linear regression ซึ่งเป็ นสมการเส้ นตรง โดยเส้ นตรง
สีแดงจะแสดงความเป็ นไปได้ ของคะแนนทดสอบร่างกายรายบุคคลในครั้งต่อไปอย่างน้ อย 2 ครั้ง
โดยคะแนนทดสอบร่างกายเป็ นการรวมผลการทดสอบทั้งหมด (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง ) เป็ นร้ อยละ
โดยมีเกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ50 เพื่อวิเคราะห์ว่าแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ในการทดสอบร่างกายครั้งต่อไป
ว่าจะเพิ่มขึ้น ลดลง หรือ เท่าเดิม รูปแบบการแสดงผลมี ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. มีแนวโน้ มลดลง 2.มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ้น 3. เท่าเดิมดังรูปที่ 16

รูปที่ 16 การแสดงผลการทดสอบร่างกายรายบุคคล ทั้ง 3 แบบโดยใช้ Linear regression
4.3 วิ เ คราะห์ ค่ า คะแนนสุ ข ภาพและคะแนนทดสอบร่ า งกายของหน่ ว ยต่ า งๆ ในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (Scatter plot) กราฟ Scatter plot คะแนนสุขภาพและคะแนนทดสอบร่างกาย
ของทุกหน่วยงานจากการทดลองกับกาลังพล 9 หน่วยงาน จานวนทั้งหมด 30 นาย ต่างสังกัดอยู่ โดย

ใช้ กราฟ Scatter plot ดูค่าคะแนนสุขภาพและคะแนนทดสอบร่ างกาย โดยเส้ นแกน x เป็ นคะแนน
สุขภาพ แกน y เป็ นคะแนนทดสอบร่างกาย โดยใช้ สตู ร
((100((5*health_1/count(patient.patient_id))+(20*health_2/count(patient.patient_id))+(40
*health_3/count(patient.patient_id))))/1 ) as health
ผลการทดสอบแสดงให้ เห็นคะแนนสุขภาพและคะแนนทดสอบร่างกายของทุกหน่วยงาน
ได้ ชัดเจน โดยหน่วย ทสอ.กห. มีคะแนนสุขภาพน้ อยที่สุด หน่วย กกส.กห. มีคะแนนสุขภาพมากที่สดุ
หน่วย สตน.กห. มีคะแนนทดสอบร่างกายน้ อยที่สุด หน่วย พัน.สห. มีคะแนนทดสอบร่างกายมาก
ที่สดุ ดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 กราฟ Scatter plot คะแนนสุขภาพและคะแนนทดสอบร่างกายของทุกหน่วยงาน

5. สรุป
5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
สามารถวิ เ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบโปรแกรมระบบระเบี ย นสุข ภาพและ
สมรรถนะกาลังพลกรณีศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ ตามวัตถุประสงค์ท้งั 2 ข้ อ คือ
5.1.1 สามารถพัฒนาระบบโปรแกรมข้ อมูลการรักษาพยาบาลและการนัดพบ กาลังพล
ในสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้ นที่ศรี สมาน) ที่สามารถค้ นหา การสืบค้ น ตรวจสอบ ลด
ระยะเวลาในการหาข้ อมูลของเจ้ าหน้ าที่ของ สานักงานแพทย์ (ศรีสมาน)
5.1.2 สามารถพั ฒ นาระบบโปรแกรมข้ อมู ล สมรรถภาพก าลั ง พลในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) ที่สามารถค้ นหา การสืบค้ น ตรวจสอบ ลดระยะเวลาในการ
หาข้ อมูลของเจ้ าหน้ าที่ของ สานักงานแพทย์ (ศรีสมาน)
5.1.3 สามารถนาผลที่ได้ ไปรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้

5.2. สรุปผลตามขอบเขตของงานวิจยั
หลังจากทดสอบระบบในด้ านต่าง ๆ แล้ วนั้น พบว่าระบบระเบียนสุขภาพและสมรรถนะ
กาลังพลกรณีศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถทางานได้ ตามขอบเขตงานวิจัยที่กาหนด
ไว้ ดังนี้
5.2.1 ระบบสามารถแสดงผลข้ อมู ลเป็ นเว็บไซด์ได้ ซ่ึ งข้ อมู ลที่แสดงผลและรายงานผล
ประกอบด้ วย ประวัติย่อ, โรคที่มารักษา, หน่วยต้ นสังกัด,
ผลสมรรถภาพร่ างกาย, กราฟทานายผล การทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย, ปฏิทินวันนัด
ครั้งต่อไปแพทย์ผ้ ูรักษา ผลตรวจรักษา, จานวนกาลังพลของแต่ละหน่วยที่เข้ ารับการรักษา
5.2.2 ระบบสามารถรวบรวมข้ อ มู ล การรั ก ษาพยาบาลและผลการทดสอบร่ า งกาย
แสดงผลบนโปรแกรม บนเว็บไซต์ สามารถนาไปรายงานผลได้ และประเมินผลให้ ผ้ ูบังคับบัญชาได้
5.2.3 บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเข้ าใช้ งานระบบ สืบค้ น ตรวจสอบ แก้ ไขประวัติได้
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้ อง ยิ่งขึ้น
5.2.4 ผู้ป่วย สามารถเข้ าดูวันพบแพทย์ครั้ งต่อไปในระบบได้ ไม่ต้องให้ พยาบาลหรื อ
เจ้ าหน้ าที่สานักงานแพทย์ต้องโทรติดต่อให้ มารับการรักษาตามวันที่นัดอีก
5.2.5 ระบบสามารถใช้ Linear regression analysis ช่ วยในการทานายผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่ างกายของกาลั งพลในครั้ งต่อไปว่ ามีแนวโน้ มที่จะเพิ่ มขึ้น ลดลง หรือ เท่าเดิม จาก 2
ครั้งก่อนสามารถแสดงบนโปรแกรม บนเว็บไซต์ และสามารถนาไปรายงานผลได้
5.2.6 ระบบสามารถใช้ Scatter plot ตรวจสอบคะแนนสุขภาพของหน่ วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้ สามารถดูว่าแต่ละหน่วยงานมีคะแนนสุขภาพมากหรือน้ อยเท่าใด
สามารถแสดงบนโปรแกรม บนเว็บไซต์ และสามารถนาไปรายงานผลได้
5.2.7 สามารถนาข้ อมูลไปใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อใช้ สาหรับการประเมินผลสุขภาพและ
สมรรถภาพกาลังพลในภาพรวมได้ ท้งั รายบุคคลและรายหน่วยงาน
5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะของระบบบริหารจัดการสานักงานแพทย์ สามารถแยกข้ อเสนอแนะออกเป็ น
ข้ อๆ ได้ ดังต่อไปนี้คือ
5.3.1 ระบบควรพัฒนาให้ ระบบสามารถรับข้ อมูลจากภายนอกได้
5.3.2 ระบบควรจะพัฒนาให้ การทานายผลการทดสอบร่างกายมีความถูกต้ อง
5.3.3 ผู้ป่วยควรมีเมนูใช้ งานเพิ่มขึ้น
5.3.4 สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้ งานกับสานักงานแพทย์ทุกหน่วยในกลาโหม
5.3.5 นาเอา Analysis อื่นๆ มาใช้ พัฒนาเพิ่มเติมต่อไป
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