
 
 

    
 

 

ระบบการจดัการสารสนเทศศูนย์ทันตกรรม 
ภายในคลนิิกทนัต์แพทย์ พ.5 

 
ศุทธดา บุตรงามดี1 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ระบบพฒันาข้ึนเพื่อสามารถจดัเก็บขอ้มูลของประวติั

ส่วนตวัคนไข ้การรักษา และการนดัหมายของคนไขเ้ขา้ไปอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวก รวดเร็ว ใน
การคน้หาขอ้มูลและป้องกนัขอ้มูลสูญหาย 2) ระบบพฒันาข้ึนเพื่อแสดงขอ้มูลการรักษา รายละเอียดในการ
รักษา พร้อมทั้งแสดงรักษาคร้ังท่ี และแพทยท่ี์ท ารักษา 3) ระบบพฒันาข้ึนเพื่อสามารถแสดงรายละเอียดของ
ขอ้มูลคนไข ้การรักษาและการนดัหมายของคนไข ้ขอ้มูลในระบบให้อยู่ในรูปหน้าจอ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบขอ้มูลได้ 4) ระบบพฒันาข้ึนเพื่อสามารถแสดงขอ้มูลระยะเวลาการนดัหมายของคนไข้
เพื่อสะดวกในการเขา้รับการรักษาคร้ังต่อไป 

ในการประเมินผลการใชง้านระบบจดัการสารสนเทศศูนยท์นัตกรรม ของเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ โดยการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีจ  านวน 5  คน ประกอบดว้ยกลุ่มผูใ้ชง้านคือทนัต
แพทย ์ผูท่ี้ด าเนินการเขา้ไปใช้งานในการคน้หาขอ้มูล รายละเอียดของขอ้มูลคนไข ้บนัทึกการรักษาของ
คนไข ้รายละเอียดของการรักษาในแต่ละคร้ัง และท าบนัทึกการนัดหมายคร้ังต่อไป รวมถึงผูดู้แลระบบ
จดัการสารสนเทศศูนยท์นัตกรรม ของ ประกอบดว้ย ผูช่้วยทนัตแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบ ทดลองใช้
ระบบแลว้ประเมินผลความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ผลส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบจดัการสารสนเทศ
ศูนยท์นัตกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research is to 1) develop the dental center information system for storing 
information related to patients, treatment and appointments for quick and easy search including data loss 
prevention 2) show treatment information and details including the scheduling 3) record and retrieve the 
appointment of patients for the next treatment. 

The evaluation of the usage of dental centers information system were provided by stakeholders. 
They are staffs, patients and dentists. The interview method has been conducted. The survey of user’s 
satisfaction of the dental center information system was at the highest level. 
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บทน า 
เน่ืองจากปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีและคอมพิเตอร์เข้ามาช่วยในการท างานมากข้ึนและ

สามารถท่ีจะช่วยแกปั้ญหาในการท างานให้รวดเร็ว ถูกตอ้งและแม่นย  าในการด าเนินงานโดยใชจ้ดัเก็บขอ้มูล
เก่ียวกบัคลินิคทนัตกรรมส่วนตวัเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วต่อผูท่ี้มารับบริการไม่ว่าจะเป็นเร่ืองนดั
หมายและการรักษา  เพื่อใหก้ารจดัระเบียบเก่ียวกบัขอ้มูลคนไขใ้หเ้ป็นอยา่งมีระเบียบมากข้ึน 

ในปัจจุบนัการด าเนินงานท าดว้ยการจดับนัทึกดว้ยมือและการจดของทนัตแพทยข์องคลินิก ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดขอ้ผิดพลาดของขอ้มูล การสูญหายของขอ้มูล และการคน้หาขอ้มูลท่ีหาไดย้ากเพราะตอ้งไปหา
จากกระดาษท่ีจดไวใ้นแต่ละบตัรคนไขซ่ึ้งจะท าให้เกิดความลา้ชา้ของตวังาน รวมไปถึงระยะเวลาท่ีจะตอ้ง
ท าการคน้หา 

ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของระบบจดัการสารสนเทศศูนยท์นัตกรรม เพื่อท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาความ
ผิดพลาดของขอ้มูล การสูญหายของขอ้มูล ทั้งยงัจะมีระบบท่ีเอาไวค้อยเก็บขอ้มูลตามระยะเวลาของการ
รักษาและการนดัหมายต่อเน่ืองวา่ถึงเวลาท่ีจะตรวจเช็คไดห้รือยงั รวมไปถึงมีการบนัทึกรายงานการรักษา
ของทนัตแพทยแ์ละนดัหมายคั้งต่อไป การน าขอ้มูลบนัทึกเขา้ระบบ โดยในระบบจะช่วยท าการบนัทึกขอ้มูล
และรายละเอียดของการรักษาแลการนัดหมาย ตั้ งแต่การบนัทึกข้อมูลคนไข ้การบนัทึกการรักษา และ
รายละเอียดการรักษา การบนัทึกการนดัหมาย และ การยกเลิกการนดัหมาย โดยจะเก็บรายละเอียดของคนไข้
แต่ละตวัอยา่งละเอียดเพื่อป้องกนัการสับสันในแต่บุคคล จากขั้นตน้ระบบจดัการสารสนเทศขอ้มูลจะช่วย
แก้ปัญหา ในส่วนของการการผิดพลาดของขอ้มูล การสูญหายของขอ้มูล และช่วยในการคน้หาขอ้มูลท่ี
รวดเร็วยิง่ข้ึนซ่ึงจะท าใหก้ารท างานมีความรวดเร็วมากข้ึนอีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อสามารถจดัเก็บ และแสดงรายละเอียดขอ้มูล พร้อมทั้งแสดงสถานะของคนไขข้องคลินิก
ทนัตกรรม เขา้ไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวก รวดเร็ว ในการคน้หาข้อมูลและ
ป้องกนัขอ้มูลสูญหาย 

2. เพื่อสามารถแกไ้ขการบนัทึกการรักษาและการนดัหมาย คนไขข้องคลินิกทนัตกรรม 
3. เพื่อสามารถแสดงรายละเอียดในรูปแบบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนไข ้ 

 
อุปกรณ์และวธีิการด าเนินงานวจัิย 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการพฒันาระบบ ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows
โปรแกรม Xampp เวอร์ชนั 5.6.24  คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใหท้ างานใน
ลกัษณะ Web Server ประกอบดว้ยซอฟตแ์วร์ต่างๆ ดงัน้ี 

- Apache Web Server เวอร์ชนั 2.4.23 ใชส้ าหรับเป็น Web Server 
- PHP Codeigniter Script Language เวอร์ชนั 3.1.3 ใชส้ าหรับประมวลผลโปรแกรมภาษา PHP 
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- Mysql เวอร์ชนั 10.1.16 ใชส้ าหรับเป็น Database Server 
- phpMyAdmin เวอร์ชนั 4.5.1 ใชส้ าหรับ Database Management 
- Bootstrap Front-end Framework ใชส้ าหรับพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ชง้านบนเวบ็ไซต ์
- โปรแกรม Brackets ใชส้ าหรับเขียนโปรแกรม 
การพฒันาระบบมีแผนการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนในการพฒันาระบบและ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
การพฒันาระบบจดัการสารสนเทศศูนยท์นัตกรรม ไดมี้การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อน ามาพฒันาระบบ ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
- การวเิคราะห์ปัญหาและศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 
- การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
- การพฒันาระบบ 

 

 
 
ภาพที ่1.1  ภาพยสูเคสระบบจดัการสารสนเทศศูนยท์นัตกรรม 
 

ระบบจดัการสารสนเทศศูนยท์นัตกรรม ประกอบไปดว้ย 3 แอคเตอร์ คือ 
1. ผูดู้แลระบบ ท าหนา้ท่ีจดัการขอ้มูลของขอ้มูลสารสนเทศศูนยท์นัตกรรม 
2. ผูใ้ชง้านระบบ ท าหนา้ท่ีเพิ่ม แกไ้ข ดูขอ้มูลในระบบสารสนเทศศูนยท์นัตกรรม  
     และคน้หาขอ้มูล 
3. ระบบจดัการสารสนเทศศูนยท์นัตกรรม ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการขอ้มูลทนัตกรรม 
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การออกแบบฐานข้อมูลระบบ (Database Design) 
การท างานของระบบสารสนเทศไดท้ าการออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลจากการวิเคราะห์ระบบ 

โดยใชต้วัแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลระหวา่งเอนทิต้ี สามารถแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อการ
จดัเก็บขอ้มูลไฟล ์ของระบบจดัการสารสนเทศศูนยท์นัตกรรม ดงัน้ี 

 
ภาพที ่1.2  ER Diagram ระบบจดัเก็บแบบมาตรฐาน 
 

จากการพฒันาระบบจดัเก็บเพื่อใชร่้วมกนัในส านกังานคลินิก ทนัตแพทย ์พ 5 ผูใ้ชง้านระบบ
สามารถเรียกใชง้านผา่นเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  
 

 
 

ภาพที ่2.1 จอแสดงผลหนา้แรกของระบบจดัเก็บเพื่อใชร่้วมกนัใน 
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สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
การศึกษาและด าเนินงานน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างฐานขอ้มูลในการจดัเก็บไฟล์ และสืบคน้ใน

รูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่ จดัเก็บใหอ้ยูร่วมกนัเป็นส่วนกลางท าใหล้ดการกระจายและสามารถสืบคน้ได้
อย่างรวดเร็ว และถูกตอ้ง และเจา้หน้าท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย เพื่อให้มีฐานขอ้มูลกลางของ สามารถ
เขา้ถึงและสืบคน้ไดง่้าย สืบคน้ขอ้มูล และแสดงผลในรูปแบบของตารางหนา้จอ สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือ ลบ 
ตามสิทธ์ิของผูใ้ชง้านระบบ และบนัทึกผลการเพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลในระบบได ้

ระบบจดัการสารสนเทศศูนยท์นัตกรรม ส าหรับใชใ้นคลินิกทนัตแพทย ์พ.5 พฒันาในรูปแบบ 
Web Application โดยใช้โปรแกรม Xampp เวอร์ชัน 3.2.1  เพื่อจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้
ท างานในลกัษณะ Web Server  พฒันาโดยใชโ้ปรแกรมภาษา PHP  และใช ้Bootstrap Front-end Framework 
ส าหรับพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ชง้านบนเวบ็ไซต ์
 
ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ของผู้ใช้งาน  

ในการขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงพฒันาระบบการจดัการสารสนเทศศูนยท์นัตก
รรม ของผูใ้ชร้ะบบจดัเก็บขอ้มูล ส านกังานคลินิก ทนัตแพทย ์พ 5 ผูพ้ฒันาไดต้ั้งค  าถามในการสัมภาษณ์ของ
ผูใ้ชง้าน เพื่อใชเ้ขา้การสัมภาษณ์ของผูใ้ชง้าน โดยผูใ้ชง้านสามารถเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ
ไดเ้พิ่มเติมได ้ ท่ีมีต่อระบบท่ีพฒันาข้ึน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ระบบท่ีจะพฒันาในการท างานได ้สามารถจดัเก็บเพิ่มขอ้มูลประวติัทนัตกรรมในลกัษณะของ
รูปภาพได ้และแสดงรายละเอียดขอ้มูลรูปภาพเช่น ฟิมส์เอ็กซ์ พร้อมทั้งแสดงสถานะของคนไขข้องคลินิก
ทนัตกรรม เขา้ไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวก รวดเร็ว ในการคน้หาขอ้มูลและป้องกนัขอ้มูลสูญ
หายระบบพฒันาข้ึน เพื่อสามารถแกไ้ขการบนัทึกการรักษาเพิ่มรายละเอียดของการเลือกขอ้มูลต่างๆเช่น 
เลือกการรักษาขั้นพื้นฐาน อุดฟัน ถอดฟันได ้และการนดัหมายคนไขข้องคลินิกทนัตกรรมเพื่อสามารถแสดง
รายละเอียดในรูปแบบตารางปฎิทินท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนไขแ้ละอาการท่ีมารักษา 
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