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เหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และ

บุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 
การพัฒนาระบบการบันทึก ติดตามและประมวลผลเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่มี
ประสิทธิภาพ ทำให้ฝ่ายเภสัชกรรมได้รับข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ นำไปวิเคราะห์ จัดการ
และหาแนวทางการป้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาซ้ำหรือให้เกิดขึ้นได้น้อยที่สุด ตาม
นโยบายการพัฒนาระบบการให้บริการโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือสำรวจปัญหาและแก้ไขด้วยการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ
บันทึก วิเคราะห์ และสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา ภายใต้กรอบแนวคิดทางสารสนเทศ
ศาสตร์ทางสุขภาพ (SAMP) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยภาษาพีเอชพี (PHP) เอชทีเอ็มแอล (HTML) 
ซีเอสเอส (CSS) ร่วมกับจาวาสคริปต์ (JavaScript) และอาแจก (Ajax) ใช้ฐานข้อมูล (Database) 
ประเภทมายเอสคิวแอล (MySQL) ผลการประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญทาง
สารสนเทศจำนวน 3 ท่าน  พบว่าเว็บแอปพลิเคชันผ่านการประเมินทั้งหมด 41 รหัสทดสอบ และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงให้มีการทำงานที่ดีขึ้น  หลังจากพัฒนาโปรแกรมตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วนำไปทดสอบกับเภสัชกรในโรงพยาบาลจำนวน 13 ท่าน พบว่ามีผลการประเมินความ
พึงพอใจทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้งานระบบ  2) ด้านความมีประสิทธิภาพ  3) ด้านความมี
ประสิทธิผล และ 4) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

สรุปผลการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเว็บแอปพลิเคชันตามกรอบแนวคิดทางสารสนเทศ
ศาสตร์ทางสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาของระบบการทำงาน พบว่าสามารถดำเนินการได้ผลที่ดี ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ และสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งานของผู้ใช้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบอ่ืนๆ  ต่อไปใน
อนาคตได้ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

620820021 : Major (HEALTH  INFORMATICS) 
Keyword : web application, medication error, pharmaceutical, information science 

MISS PAN ATTASOPON : WEB APPLICATION DEVELOPMENT FOR RECORD AND 
SUMMARY MEDICATION ERROR  THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. 
PERAYOT PAMONSINLAPATHAM 

Medication Errors directly affect to patients, families, and medical personnel. 
Therefore  preventing medication errors are very important for health service system. 
Design and development of medical recording systems should be efficient for 
tracking and processing for medication errors. The pharmacy department can use 
information, analyze, and management to prevent the repetitive or minimize of 
medication errors. According to the government policy, the service development 
drives by technology. 

This research aims to identify find problems and solves by developing a web 
application for recording, analyzing, and summarizing medication error system. Using 
the concept of Health-related Informatics (SAMP), we developed a web application 
using PHP, HTML, CSS with JavaScript and Ajax. The database type was MySQL. Web 
application was evaluated by 3 informatic experts. It was found that the web 
application passed 41 test-codes and have some suggestions. After updating the web 
application, it was tested with 13 pharmacists in a hospital. There were results of 
satisfaction assessment in 4 aspects, including 1) the use of the system, 2) the 
availability efficiency, 3) effectiveness and 4) user satisfaction were showed at the 
high level (more than 4.0 from 0.0 - 5.0 scale). 

In conclusion, information system development with web applications can 
solve the problems in working system and showed with good results. It was met the 
objectives of the information systems development and in accordance with the 
satisfaction assessment by users. It could be applying as a guideline for the 
development of other information systems in the future. 
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บทที ่1  
บทนำ 

 

ความสำคัญและที่มาของปัญหา 

ความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นประเด็นหนึ่ งที่มีความสำคัญ ในระบบความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยปี พ.ศ. 2540 องค์กรคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพของสหรัฐอเมริกา 
(Committee on Quality of Health Care in America) ได้รายงานถึงความคลาดเคลื่ อนทาง
การแพทย์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตสูงถึง 44,000 - 98,000 คนต่อปี  โดยความคลาดเคลื่อน
ทางยาเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้ เสียชีวิตถึง 7,000 คนต่อปี[1] จากการตระหนักถึงปัญหาเนื่องจาก 
ความคลาดเคลื่อนทางยา ในปี พ .ศ. 2545 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; 
WHO) ได้ประกาศให้ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety) เป็นหลักการพ้ืนฐานที่สำคัญใน
ระบบบริการสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ยาเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐาน เพ่ือให้
ผู้รับบริการมีความปลอดภัย[2] ต่อมาปี พ .ศ. 2546 Runciman และคณะฯ ได้ทำการศึกษาที่
โรงพยาบาลในประเทศออสเตรเลีย (Australia) พบว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นร้อยละ 43  
มีสาเหตุจากยาและสามารถป้องกันได้[3] สำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2552 ปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์ 
ได้ทำการศึกษาที่โรงพยาบาลราชวิถี  พบเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาจำนวน 2,652 เหตุการณ์
จากจำนวนใบสั่งยาทั้งหมด 1,056,000 ใบสั่งยา คิดเป็น 2.51 ความคลาดเคลื่อนต่อ 1,000 ใบสั่งยา[4] 

ข้อมูลด้านความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นข้อมูลสำคัญส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล  โดย
ความคลาดเคลื่อนทางยา หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม 
หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยที่สามารถป้องกันได้ ขณะที่ยานั้นอยู่ในความควบคุมดูแลของบุคลากร
สาธารณสุข ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ[5]  ความคลาดเคลื่อนทางยาก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน ทั้ง
ผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือการรักษาไม่ได้ผล  อาจมี
ความรุนแรงและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต รวมทั้งส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้ป่วย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาการถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย  

การติดตามความคลาดเคลื่อนทางยาในประเทศไทย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.) เข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลักดันเชิงนโยบายและได้กำหนดตัวชี้วัดเรื่องความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ Joint Commission International (JCI) 
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ในระบบการกระจายยา ให้มีการดำเนินการครอบคลุมการใช้ยา[6, 7] โดยหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญ
สำหรับแผนงานดังกล่าว คือ การกำหนดให้มีการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาที่เป็นวงรอบที่
สม่ำเสมอ การพัฒนาโปรแกรมที่รองรับการเก็บข้อมูลและรายงานผลตัวชี้วัดดังกล่าวช่วยทำให้ข้อมูล
มีการเก็บบันทึกที่เป็นระบบ และสามารถนำไปวิเคราะห์ผลแยกสาเหตุได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายเพ่ือการไปสู่แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ให้หน่วยงานภาครัฐบาลมีการพัฒนาระบบงานบริการ ให้
พัฒนาเป็นระบบราชการ 4.0[8] หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินงานรองรับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และนําเทคโนโลยีต่างๆ 
มาพัฒนาระบบราชการ อาทิเช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาระบบ
ให้บริการ ไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนเพียงครั้งคราว  

งานบริการด้านเภสัชกรรมในโรงพยาบาล  เป็นหนึ่งในงานบริการที่มีการปรับเปลี่ยนโดยนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง[9] เช่น การติดตั้งและดำเนินการใช้งานระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) ที่เชื่อมโยงกันภายในหน่วยงานของโรงพยาบาล 
ตั้งแต่ห้องเวชระเบียน การคัดกรองโรคโดยพยาบาล ห้องตรวจโรคของแพทย์ ห้องปฏิบัติการสำหรับ
ตรวจวิเคราะห์ ห้องจ่ายยาสำหรับงานเภสัชกรรม อย่างไรก็ตามยังมีส่วนงานบริการเฉพาะ ที่ระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลที่ทำการศึกษาอาจจะไม่ครอบคลุมการทำงาน อย่างเช่น การให้บริการ 
เภสัชกรรมที่ติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา การติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะแบบสมเหตุสมผล  
การเตรียมยาให้ผู้ป่วยเฉพาะราย เป็นต้น  

ปัจจุบันโรงพยาบาลดำเนินสะดวกติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา  โดยแบ่งประเภทของ
ความคลาดเคลื่อนทางยาออกเป็น 6 ประเภท คือ ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (Prescribing 
Error) ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคำสั่งการใช้ยา (Transcribing Error) ความคลาดเคลื่อนก่อน
การจ่ ายยา (Pre-dispensing Error) ความคลาด เคลื่ อน ในการจ่ ายยา (Dispensing Error)  
ความคลาดเคลื่อนก่อนการให้ยา (Pre-administration Error) และความคลาดเคลื่อนในการให้ยา 
(Administration Error)  เมื่อมีเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดขึ้น เภสัชกรหรือบุคลากร 
ทางการแพทย์ ที่พบเหตุการณ์จะจดบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาลงในเอกสาร 
“แบบบันทึกความคลาดเคลื่อน”  เมื่อถึงสิ้นเดือนเภสัชกรที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลจะบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรมคำนวน Microsoft Excel และส่งต่อให้เภสัชกรฝ่ายสารสนเทศดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคำนวน Microsoft Excel สรุปผลและรายงานผลตามลำดับ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัญหาการทำงานในระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาของ
ฝ่ายเภสัชกรรม โดยใช้องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ เพ่ือพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน 
สำหรับการบันทึก วิเคราะห์และสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา เพ่ืออำนวยความสะดวกต่อ
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การปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือสำรวจปัญหาระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาผ่านโปรแกรม 

Microsoft Excel ของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 
2. เพ่ือพัฒนาระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาด้วยสารสนเทศศาสตร์ทาง

สุขภาพผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนา 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเภสัชกรผู้ทดสอบการใช้งาน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ระบบการบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

มีความถูกต้องในการบันทึกและสรุปรายงานข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา  
2. ระบบการบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน  

มีผลประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานจากเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานจริง มากกว่าค่าเฉลี่ย 3.50  
(จากคะแนนเต็ม 5.0) 

 

กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
ด้วย SAMP ที่ประกอบด้วยทักษะทางด้านการค้นหาหรือสืบค้น (S = Searching) ทักษะการ
วิเคราะห์ (A = Analytics) ทักษะการจัดการ (M = Management) และทักษะการนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศ (P = Presentation) เพ่ือขับเคลื่อนหรือผลักดันการพัฒนาระบบสารสนเทศของการ
ให้บริการด้านสุขภาพในองค์ประกอบของผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้รับบริการและหน่วยสนับสนุนอื่นๆ  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์

ทางสุขภาพด้วย SAMP   

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ภาษา PHP  

ใช้ ภ าษา  PHP ในการพั ฒ นาโป รแกรม เว็บ แอปพลิ เคชั น  เนื่ อ งจาก เป็ น
ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทที่ เปิดเผยหลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยี (Open Source 
Language) สามารถดาวน์โหลด (Download) มาใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้กับ
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ทุกประเภท และเว็บบราวเซอร์ทุกตัว เหมาะสมสำหรับ 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

2. ฐานข้อมูล MySQL  
ฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่ ใช้กันอย่างแพร่หลาย  

ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ
ตาราง โดยตารางต่างๆ สามารถติดต่อหรือเชื่อมโยงกันได้  ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็วขึ้น 
สามารถดึงข้อมูลที่ถูกสอบถามได้โดยง่าย มีระบบการจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้ภาษาสอบถามที่ เป็นโครงสร้างเรียกว่า SQL (Structure  Query  
Language) หรืออาจใช้โปรแกรมช่วยในการจัดการฐานข้อมูล MySQL เรียกว่า phpMyAdmin ซึ่ง
เป็นโปรแกรมลักษณะกราฟิกท่ีใช้งานง่าย  
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
บุคลากรในฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 13 ท่าน และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือประเมินการทำงานเว็บแอปพลิเคชัน จำนวน 3 ท่าน 
 
การศึกษานี้มีวิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น  4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาปัญหาของระบบเดิม 
2. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
3. การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเว็บแอปพลิ เคชันโดย

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารสนเทศทางสุขภาพ 
4. ประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันโดยเภสัชกรผู้ใช้งาน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถนำระบบมาประยุกต์ใช้บันทึกข้อมูลทดแทนระบบเดิมได้ 
2. การรายงานผลข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยานำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได ้
3. สามารถนำข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่ได้ไปเป็นข้อมูลเพ่ือหาแนวทางป้องกัน

ในอนาคต 
4. ลดภาระงานด้านเอกสารการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา สามารถทำงานได้ง่าย 

ประหยัดเวลา และแรงงาน 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึก  และสรุปรายงานความคลาดเคลื่อน
ทางยา มีการทบทวนทฤษฎีและศึกษางานวิจัยต่างๆ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้  

1.  ความคลาดเคลื่อนทางยา  
2.  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  
3.  งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
ความคลาดเคลื่อนทางยา[5, 10, 12, 13] 

1.1  ความหมายของความคลาดเคลื่อนทางยา 
คือ เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย

แก่ผู้ป่วยที่สามารถป้องกันได้  ขณะที่ยานั้นอยู่ในความควบคุมดูแลของบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย 
หรือผู้รับบริการ เหตุการณ์เหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กระบวนการและระบบ ซึ่งรวมถึงการสั่งใช้ยา การสื่อสารคำสั่งใช้ยา การติดฉลากยา การบรรจุยา 
การตั้งชื่อยา การเตรียมยา การส่งมอบยา การกระจายยา การให้ยา การให้ข้อมูล การติดตาม และ
การใช้ยา 

1.2  ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา  
ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา ตามพันธกิจของวิชาชีพแพทย์ วิชาชีพเภสัชกรรม

และวิชาชีพพยาบาล ที่มีส่วนการรับผิดชอบแต่ละส่วนของกระบวนการใช้ยา แบ่งออกได้ดังนี้ คือ 
-  ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (Prescribing Error) 
-  ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคำสั่งใช้ยา (Transcribing Error) 
-  ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา-จ่ายยา (Pre-dispensing Error & Dispensing Error) 
- ความคลาดเคลื่อนก่อน-หลังการให้หรือบริหารยา (Pre-administration Error &  

Administration Error) 
1.3 ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาตามระดับความรุนแรงที่ส่งผลต่อผู้ป่วย โดย 

NCC MERP (National Coordinating Council of Medication Error Reporting and 
Prevention) แบ่งออกได้ดังนี้ (NCCMERP, 2008) 
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ไม่มีความคลาดเคลื่อน 
 Category A : ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดความ

คลาดเคลื่อนได ้
มีความคลาดเคลื่อนแต่ไม่เป็นอันตราย 
Category B : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เนื่องจาก

ความคลาดเคลื่อนไปไม่ถึงผู้ป่วย 
Category C : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ถึงแม้ว่า

ความคลาดเคลื่อนนั้นจะไปถึงผู้ป่วยแล้ว 
Category D : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แม้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย แต่ยังจำเป็นต้อง

มีการติดตามผู้ป่วยเพิ่มเติม 
มีความคลาดเคลื่อนและเป็นอันตราย 
Category E : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราว

รวมถึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
Category F : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราว

รวมถึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ออกไป 

Category G : มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวร 
Category H : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนเกือบถึงแก่ชีวิต

(เช่น แพ้ยาแบบ anaphylaxis และหัวใจหยุดเต้น) 
มีความคลาดเคลื่อน และเป็นอันตรายจนเสียชีวิต 
Category I : มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต 

  
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน[11, 14, 15]  

คือ โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บที่เรียกว่าเว็บบราวเซอร์ 
(Web Browser) ต่างๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) อย่างอินเทอร์เน็ต 
(Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) 
ข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบเครือข่ายมีการไหลเวียนในแบบออนไลน์ จึงสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการได้
เป็นปัจจุบัน   

ข้อดีการนำเว็บแอปพลิเคชันมาใช้ คือ การทำงานของโปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ที่เครื่อง 
แม่ข่าย (Server) คอยให้บริการกับเครื่องลูกข่าย (Client) และที่เครื่องลูกข่ายไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
โปรแกรมเพ่ิมเติม สามารถใช้โปรแกรมประเภทบราวเซอร์ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการหรือโอเอส  
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(Operating System: OS) และเข้าใช้งานได้ทันที  ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Microsoft Edge, 

Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox เป็นต้น ด้วยความสามารถของการพัฒนา
โปรแกรมบราวเซอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการได้ทุกประเภท และ  
ทุกอุปกรณ์ เช่น ทัชแพด (Touchpad) หรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 
ทำให้สามารถเข้าถงึโปรแกรมการทำงานได้จากหลายอุปกรณ์ 

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือ ข้อมูลที่มีการส่งหากันระหว่างเครื่องลูกข่ายกับเครื่องแม่ข่าย 
มีปริมาณน้อยมาก ทำให้เราสามารถย้ายเครื่องแม่ข่ายไปอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถ
ใช้งานผ่านการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วต่ำๆ ได้ จุดเด่นนี้ทำให้สามารถใช้แอปพลิเคชัน
เหล่านี้จากทุกๆ แห่งในโลกได้ 
 

HTML[16] 
HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้าง 

เว็บเพจ นำเสนอข้อมูล ข่าวสารและสื่อประสมต่างๆ ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ โดยใช้แท็กต่างๆ  
ในการตัดรูปแบบและควบคุมการนำเสนอ ทั้งยังสามารถสร้างแบบฟอร์มเพ่ือรับข้อมูลจากผู้ใช้ และ
เก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้สำหรับประมวลผล ถูกคิดค้นขึ้นโดย ทิม เบอร์เนอร์ส -ลี (Tim  burners-Lee)  
ในปี ค.ศ. 1990     

รูปแบบโครงสร้างของภาษา HTML  ไฟล์ HTML เป็นเพียงแค่เท็กซ์ไฟล์ธรรมดา มี
แท็กหรือเครื่องหมายคำสั่งทำหน้าที่ควบคุมการแสดงผล ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบไปด้วย  
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อมูลที่ต้องการแสดงออกเรียกว่า คอนเทนต์ (content) และอีกส่วนหนึ่งเป็น
ส่วนของตัวควบคุมการแสดงผลของข้อมูลนั้นๆ เรียกว่า แท็ก (tag)  

การสร้างไฟล์ HTML นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบไปด้วยแท็ก 4 แท็กเป็นอย่างต่ำ 
โดยมีแท็กเปิด <html> ในบรรทัดที่ 1 และปิดในบรรทัดที่ 9 เป็นแท็กที่ใช้คลุมแท็กอ่ืนๆ  ส่วนแท็กท่ี
อยู่ภายในก็จะประกอบไปด้วยแท็กใหญ่ๆ 2 แท็ก คือ แท็ก <head> และแท็ก <body> และแท็ก 
<head> ใช้เป็นส่วนที่ต้องการแสดงในส่วนหัว  ซึ่งประกอบไปด้วยแท็ก <title> โดยข้อความที่อยู่ใน
ส่วนของแท็ก <title> นี้ จะถูกแสดงออกในส่วนบนของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์  โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ชื่อของเว็บเพจนั้นๆ ส่วนข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการแสดงออกบนหน้าเว็บจะอยู่ในแท็ก <body> 
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 ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบโครงสร้างของภาษา HTML 

 
CSS[16] 

  CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็นภาษาที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบ
ของส่วนต่างๆ ในเอกสาร HTML ที่จะนำเสนอบนหน้าเว็บ  

แต่เดิมการใช้คำสั่งต่างๆ ในภาษา HTML เพ่ือตกแต่งเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องการ
แสดงบนหน้าเว็บนั้นมีความสลับซับซ้อนมาก บางคำสั่งมีการเรียกใช้บ่อย ซึ่งต้องแทรกคำสั่งเหล่านั้น
ในตำแหน่งที่ต้องการทุกๆ ครั้ง ทำให้การปรับแต่งรูปแบบของการนำเสนอเป็นไปด้วยความยุ่งยาก
และเสียเวลามาก ทั้งยังทำให้เอกสาร HTML มีขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนมาก  

ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาภาษา CSS ขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวช่วยในการจัดรูปแบบของภาษา 
HTML ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น การใช้ CSS ช่วยในการออกแบบหน้าเว็บ ทำให้ผู้ออกแบบเว็บ
สามารถกำหนดตำแหน่งและรูปแบบของการนำเสนอได้อย่างอิสระ สะดวก รวดเร็ว และง่ ายต่อการ
ปรับแต่ง  โดยสามารถกำหนดลักษณะการแสดงผลของข้อความ การจัดตำแหน่งย่อหน้า ขอบซ้าย 
ขวา บน ล่าง สีของหน้าเว็บ ภาพฉากหลัง กรอบ ตาราง ซึ่ง CSS สามารถนำไปแทรกให้อยู่ในส่วนต้น
ของไฟล์ HTML หรือตำแหน่งอ่ืนๆ ก็ได้ตามความต้องการ การกำหนด CSS ในไฟล์ HTML จะทำให้มี
ผลต่อการแสดงผลทั้งหมดในหน้าเว็บ แต่หน้ากำหนด CSS โดยแยกเป็นไฟล์ไว้ต่างหากจากไฟล์ 
HTML จะสามารถนำไฟล์นั้นไปใช้ร่วมกับไฟล์ HTML อ่ืนได้อีกด้วย 
 

PHP[16-23] 
PHP เป็นหนึ่งในภาษาของ Web Programming ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน

ปัจจุบัน PHP ย่อมาจาก Personal Home Page หรือเรียกเป็นทางการได้ว่า PHP Hypertext 
Preprocessor เป็นภาษาที่เกิดมาจากภาษา PHP/FI เป็นกลุ่มของภาษาเพิร์ล สร้างโดย Rasmus 
Lerdorf  ในปี ค.ศ. 1995 โดยสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการตรวจสอบจำนวนการเข้าดูชีวประวัติของเขาที่
ได้นำเสนอบนเว็บไว้  โดยเรียกกลุ่มสคริปต์เหล่านี้ว่า เครื่องมือสำหรับโฮมเพจส่วนตัว (Personal 
Home Page Tool) และต่อมาได้มีการพัฒนาคุณสมบัติในส่วนต่างๆ ของเครื่องมือนี้เพ่ิมขึ้น โดยใช้
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ภาษาซีเป็นภาษาหลักในการพัฒนาเพ่ือใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล ทำให้นักพัฒนาโปรแกรม
สามารถสร้างโปรแกรมบนเว็บที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม คือ จากข้อมูลที่แสดงบนเว็บแบบคงที่ 
(Static) มาเป็นแบบเคลื่อนไหว (Dynamic) แทน หลังจากนั้นได้เปิดเผยซอร์สโค้ดแก่สาธารณชน  
เพ่ือนำไปใช้ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ทำให้ปัจจุบันภาษา PHP มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและ
แพร่หลาย สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆ ตัว 

ลักษณะสำคัญของ PHP 
- เป็น Open Source สามารถดาวน์โหลด (Download) มาใช้งานได้ฟรี  
- PHP สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ (Operating System) ทั้ง 

Window, Linux และ Mac OS 
- PHP สามารถใช้งานได้กับบราวเซอร์ทุกตัว 
- เรียนรู้ได้ง่ายเนื่องจากภาษา PHP ฝังเข้าใน HTML และใช้โครงสร้างและ

ไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ 
- ประมวลผลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- ใช้ร่วมกับภาษา XML ได้ทันที 
- ใช้ร่วมกับ Database ได้เกือบทุกค่าย 
- มีฟังก์ชันที่จัดการกับข้อมูลตัวอักษร และการประมวลผลภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูล (File System) ได้ด ี

การทำงานของ PHP 
PHP เป็นภาษาที่มีการทำงานที่เรียกว่า Server Side Script คือมีการทำงานที่ฝั่ง

ของ Web Server โดยเครื่องไคลเอนต์ (Client) มีการร้องขอที่จะดูเว็บไซต์ไปที่ฝั่งของ Web Server 
และไฟล์ PHP ต่างๆ โดย Web Server จะมีการติดตั้ง PHP interpreter ที่จะทำการแปลคำสั่งต่างๆ 
ของไฟล์ PHP ที่มีและจะส่งข้อมูลกลับมาให้ผู้ใช้ในรูปแบบของภาษา HTML โดย PHP Interpreter 
จะแปลไฟล์ PHP Script ต่างๆ ที่ถูกเรียกดูก่อนที่จะส่งข้อมูลกลับไปให้เครื่อง Client ในรูปแบบของ
คำสั่ง HTML ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างการทำงานของภาษา PHP 
 

Ajax[16-22] 
Ajax ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML คือ เทคนิคในการพัฒนา

เว็บแอปพลิเคชันที่ผสมผสานการทำงานของภาษา JavaScript, XML และภาษาที่ใช้เชื่อมต่อกับ 
เว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น PHP หรือ ASP เข้าด้วยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลบางส่วนกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่จะ
นำมาแสดงบนหน้าเว็บ จึงโหลดเฉพาะข้อมูลบางส่วนเท่านั้น ไม่ต้องโหลดข้อมูลเก่าเข้ามาอีก ทำให้
การแสดงผลเร็วขึ้น หน้าจอจะกระพริบในส่วนของข้อมูลที่ถูกโหลดเข้ามาใหม่เท่านั้น 

ดังนั้นในหน้าเว็บที่ใช้เทคโนโลยี Ajax จะมีทั้งภาษา HTML Javascript และ PHP 
อยู่ในหน้าเดียวกัน ได้ผลลัพธ์ที่โหลดข้อมูลได้เร็วขึ้น แสดงผลข้อมูลใหม่ได้ในหน้าจอเดิมโดยไม่ต้อง
เปิดเข้าสู่หน้าเว็บเพจใหม่ สามารถตอบสนองกับผู้ใช้ได้หลายอย่างภายใน  1 หน้าจอ และเรียกข้อมูล
ในหน้าเว็บเพจนั้นๆ ได้เร็วขึ้น จึงนำข้อดีข้อนี้มาช่วยในการสร้างชิ้นงานหลายรูปแบบ เช่น ไอคอน
แสดงสถานการณ์รอโหลดเข้าสู่หน้าเว็บเพจ แสดงการตอบรับในการกรอกข้อมูลต่างๆ ในหน้าต่างที่ใช้
กรอกข้อมูล ระบบสนทนาในหน้าเว็บไซต์ และการเติมข้อมูลต่อท้ายคำค้นอัตโนมัติ เป็นต้น 

เดิมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP นั้น ไฟล์ HTML จะส่งข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก 
ไปยังไฟล์ PHP หลังจากนั้นไฟล์ PHP จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแล้วประมวลผล แล้วส่งผลลัพธ์ 
ตอบกลับไปยังหน้าเว็บเพจใหม่ที่ต้องการ แต่ถ้าหากนำเทคนิค Ajax มาใช้งานร่วมกับ PHP เราจะ
เขียนคำสั่ง JavaScript  ในไฟล์ หลังจากนั้นคำสั่งจะดึงข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกส่งไปที่ไฟล์ที่มีการเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลและประมวลผล แล้วคำสั่งกลับมาแสดงบนหน้าเว็บเพจทันที เพราะฉะนั้นการดาวน์โหลด
ข้อมูลจะเร็วขึ้น เพราะคำสั่งในไฟล์ PHP  ประมวลผลเพียงครั้งเดียว  
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JavaScript[24] 

คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับ
ความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุหรือเรียกว่า “อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด” 
(Object Oriented Programming)   มีวิธีการทำงานในลักษณะแปลความและดำเนินงานไปตาม
ชุดคำสั่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ มักใช้ร่วมกับ HTML เพ่ือให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหว สามารถ
ตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ใช้ JavaScript เพ่ือสร้างเมนูเมื่อเลื่อนเมาส์ไปท่ีเมนูหลัก 
ก็จะเห็นเมนูย่อยปรากฏขึ้นมา หรือใช้ JavaScript เพ่ือทำ Tool Tips ให้กับฟอร์ม เพ่ือใช้อธิบายการ
กรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น 
 

Database System[16, 17, 20, 22] 
หมายถึง ระบบฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมชุดของข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเป็น

เรื่องราวเดียวกันมาไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มหรือเป็นชุดข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้ ได้มาจากการบันทึกข้อมูลโดย
ผู้ใช้หรือบางข้อมูลอาจจะได้มาจากการประมวลผลข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูลกลับไปเก็บที่ตำแหน่งในชุด
ข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล เป็นวิธีการที่จะช่วยให้การบริหารและจัดการ
กับข้อมูล เช่น การค้นหา การเรียงลำดับ รวมไปถึงการดึงข้อมูลเพ่ือประมวลผลหรือแสดงผล ให้ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ระบบฐานข้อมูลเหมาะสำหรับการใช้งานแบบผู้ใช้หลายคน (Multi-user)  

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใช้สำหรับ
จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางแทน
การจัดเก็บลงในแฟ้มข้อมูลแฟ้มเดียว โดยตารางต่างๆ สามารถติดต่อหรือเชื่อมโยงกันได้  ทำให้การ
เข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็วขึ้น สามารถดึงข้อมูลที่ถูกสอบถามได้โดยง่าย มีระบบการจัดการ 
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาสอบถามที่เป็นโครงสร้าง
เรียกว่า SQL (Structure  Query  Language) หรืออาจใช้โปรแกรมช่วยในการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล MySQL เรียกว่า phpMyAdmin ซึ่งเป็นโปรแกรมลักษณะกราฟิกท่ีใช้งานได้ง่าย เพียงแต่
กดปุ่มหรือพิมพ์ข้อมูลลงไป 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร[25] ได้ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือรายงานผล 
ความคลาดเคลื่อนการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ทำงานเพ่ือเก็บความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา โดยดำเนินการ
พัฒนาไมโครซอฟต์แอ็คเซส (Microsoft Access)   โดยผู้ วิจัยสร้างและออกแบบโปรแกรม  
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Microsoft Access จากนั้นเภสัชกรบันทึกข้อมูลที่พบความคลาดเคลื่อนลงในโปรแกรมและวิเคราะห์
ประมวลผล  ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ในด้านการจัดเก็บ สืบค้น วิเคราะห์และรายงานผลความคลาดเคลื่อนการสั่งใช้ยา ทำให้เกิด  
ความรวดเร็ว ทันเวลาในการนำข้อมูลความคลาดเคลื่อนการสั่งใช้ยา มาดำเนินการเพ่ือกำหนด 
แนวทางการแก้ไขและป้องกัน ที่นำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้ยาได้  

ปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์[4] ได้ทำการศึกษาเรื่องระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง  โดยงานวิจัยนี้ให้ผู้ที่พบเห็น
ความคลาดเคลื่อนทางยารายงานเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 4 ประเภท คือ ความคลาดเคลื่อน 
จากการสั่งใช้ยา การคัดลอกคำสั่งใช้ยา การจ่ายยา และการบริหารยา ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบ
อินทราเน็ตแทนระบบเดิมที่บันทึกด้วยมือ จากนั้นผู้วิจัยทำรายงานโดยโอนถ่ายฐานข้อมูลบน
อินทราเน็ตตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปีของการเก็บข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลความคลาดเคลื่อน 
ทุกเหตุการณ์  ปรับแก้ ไขการบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้มีความถูกต้อง และจัดทำรายงานสรุป 
ความคลาดเคลื่อนแยกตามแผนกผู้เกี่ยวข้องและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ หลังจากนั้นส่งรายงานไปยัง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ส่งผลของความคลาดเคลื่อนทางยาประเภท
การสั่งยาของแพทย์ไปยังประธานทีมแพทย์พัฒนาคุณภาพ ส่งข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาประเภท
การคัดลอกคำสั่งใช้ยาและจ่ายยาของเภสัชกรไปยังหัวหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ส่วนผล
ของความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาถูกส่งไปยังทีมระบบยาของฝ่ายพยาบาล ผู้เกี่ยวข้องต้อง
กลับไปทบทวนเหตุการณ์ หาทางแก้ไขและป้องกัน  ผลการดำเนินงานพบว่าโปรแกรม Microsoft 
Access ที่พัฒนาขึ้นในการศึกษา สามารถจำแนกความคลาดเคลื่อนตามแผนกที่เกิดเหตุการณ์ เวลา 
ประเภท และระดับความรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการสรุปรายงาน นอกจากนี้โปรแกรม
สามารถคัดกรองข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการทราบได้อย่างรวดเร็ว เวลาที่ใช้ทำรายงานทุกประเภท 
คือ ประมาณ 30-45 นาที สามารถวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนจำแนกตาม เวลา แผนก และสาเหตุ 
ได้ละเอียดกว่าระบบการรายงานที่บันทึกด้วยมือ การใช้โปรแกรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมใหม่ในการ
พัฒนาคุณภาพงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน แต่มีข้อจำกัดของการศึกษา คือ พบว่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นนั้นรองรับฐานข้อมูลได้จำกัด  ดังนั้นในอนาคตควรหาซอฟต์แวร์อ่ืนมาช่วย
เพ่ิมเติม 

ปรีชา เครือรัตน์[26] ได้กล่าวไว้ในข้อเสนอแนะหลังจากทำงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยว่า การทราบถึงประเภทและ
สาเหตุที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจะทำให้สามารถวางแนวทางหรือระบบในการป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนทางยาได้ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างถูกต้องปลอดภัยมากที่สุด 
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ชนัตถา พลอยเลื่อมแสงและคณะ[27]  ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาและการนำ
โปรแกรมรายการยาเพ่ือคัดกรองและลดการสั่งใช้ยาที่เสี่ยงและอันตรายสำหรับผู้ป่วยสูงอายุไทย และ
การตอบสนองของแพทย์และเภสัชกรต่อการนำโปรแกรมมาใช้ในโรงพยาบาล  ได้มีการทบทวนเรื่อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในโรงพยาบาล  พบว่ามีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ โปรแกรมระบบฐานข้อมูล HOSxP และโปรแกรมแอปพลิเคชัน (Application program)  
ที่พัฒนาโดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับการใช้งาน  ประโยชน์และความต้องการของ
โรงพยาบาล เช่น โปรแกรม Microsoft Access โปรแกรมการประสานรายการยา (Medication 
Reconciliation) โปรแกรมยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) เพ่ือช่วยลดความคลาดเคลื่อนทาง
ยา การเตือนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง และเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย
มากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน ให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยได้ดีมากข้ึน  

จิตรพงษ์ เจริญจิตร และนิธิ ทะนนท์ [28] ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
ในระบบงานตรวจสุขภาพของแฟมิลี่แคร์คลินิกเวชกรรมสงขลา เป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิที่รองรับ
ผู้ป่วยในขั้นต้นก่อนส่งตัวไปยังสถานพยาบาลทุติยภูมิ  ปัจจุบันการทำงานทุกขั้นตอนจะอยู่ใน
ระบบงานเอกสาร การเก็บข้อมูลมีความยากลำบาก ข้อมูลกระจัดกระจาย การประมวลผลการตรวจ
สุขภาพทำได้ยาก เสียเวลา สิ้นเปลืองทรัพยากร  ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบของ
เว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยอาศัยวงจรการพัฒนา
ระบบงานสำหรับระบบสารสนเทศ ผลพบว่าได้ระบบงานตรวจสุขภาพที่ใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบที่เป็นปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี มีความ
ครอบคลุมการใช้งานในแต่ละส่วน ทำให้การตรวจสุขภาพมีประสิทธิภาพขึ้น ลดข้อผิดพลาดของ 
การรายงานผลการตรวจ อีกท้ังยังมีระบบการติดตามผลหลังการตรวจ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มาใช้
บริการตรวจสุขภาพ 

วรจักร สิริวิเศษวรกุล[29] ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการประเมิน 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้วิธีดำเนินการตามหลักการ
ของวงจรการพัฒนาระบบด้วยการใช้เว็บแอปพลิเคชันช่วยจัดการเก็บข้อมูลการประเมินความเสี่ยง
ของแต่ละหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยระบบสามารถส่งออกข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์  Excel เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ต่อได้  พบว่าระบบที่ พัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้ผู้ ใช้งาน ได้รับ 
ความสะดวกในการใช้งาน และยังช่วยลดภาระการทำงานรวมถึงช่วยลดภาระด้านทรัพยากรต่างๆ ที่ต้อง
ใช้ในการประเมินความเสี่ยง  ช่วยแก้ไขการส่งข้อมูลที่ล่าช้าและไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกันของ
แต่ละหน่วยงาน และโปรแกรมประยุกต์สามารถช่วยในการบริหารงานระบบการประเมินการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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Mccreadie และคณะ[30] ได้ศึกษาเรื่อง Improving information flow and documentation 
for clinical  pharmacy services เนื่องจากในการปฏิบัติงาน เภสัชกรไม่ได้รับข้อมูลหรือได้รับข้อมูล 
ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย ดังนั้นฝ่ายเภสัชกรรมจึง
พัฒนาโปรแกรมที่มีชื่อว่า pharmdoc.net  เป็นโปรแกรมประเภท web-based Application 
สามารถใช้ได้ทั่วทั้งโรงพยาบาลและสามารถใช้โปรแกรมเมื่ออยู่บ้านได้ด้วย ทำให้เภสัชกรสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยโปรแกรมนี้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
โปรแกรม 5 ข้อ คือ 1) พัฒนาระบบการบันทึกกิจกรรมทางเภสัชกรรม 2) พัฒนาระบบการแบ่งปัน
ข้อมูลและการประสานงานระหว่างเภสัชกร 3) พัฒนาระบบค่าบริการทางด้านเภสัชกรรม  
4) ปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูล 5) พัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้ง่าย จากผล
การศึกษาพบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในการ
เข้าถึง บันทึก และส่งต่อข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าระยะแรกในการเริ่มใช้โปรแกรม  
การกรอกข้อมูลจะเสียเวลาแต่หลังจากที่บุคลากรเริ่มใช้งานได้ดีกับโปรแกรมแล้ว พบว่าการกรอก
ข้อมูลด้านกิจกรรมที่ทำกับผู้ป่วยใช้เวลาน้อยกว่าการกรอกข้อมูลแบบระบบเดิมด้วยลายมือ เป็นที่ 
น่าพอใจสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  

  Pietrobon และคณะ[31]  ได้ทำการศึกษาเรื่อง Duke Surgery Patient Safety: an 
open-source application for anonymous reporting of adverse and near-miss surgical 
events เนื่องจากขาดความพยายามที่จะหาสาเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์เกือบพลาดทางด้านศัลยกรรม จากปัญหาดังกล่าว จึงต้องการ
การเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือนำข้อมูลไปหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือให้เกิด 
ความปลอดภัยกับผู้ป่วย โดยการพัฒนาโปรแกรม Duke Surgery Patient Safety เป็นโปรแกรม
ประเภทเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา Java บนเครื่องแม่ข่าย และใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL 
สำหรับบันทึกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์เกือบพลาดในแผนกศัลยกรรม เพ่ือรายงานแก่
ศัลยแพทย์และผู้บริหาร โดยใช้เวลาที่น้อยที่สุด ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้
สำหรับบันทึก สรุปรายงานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์เกือบพลาดที่เกิดขึ้นได้  
โปรแกรมมีวิธีการใช้และหน้าจอทีใ่ช้งานได้ง่าย ใช้เวลาเรียนรู้ไม่นาน 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research) โดยการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา ตามกรอบแนวคิดการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้วยองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ SAMP เพ่ือจัดการสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนทางยา จากนั้นประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสารสนเทศ และประเมินความพึงพอใจโดยเภสัชกรผู้ใช้งาน 

การวิจัยนี้ ได้รับการพิจารณาเข้าข่ายโครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้นการพิจารณา 
(Exception Review) สอดคล้องกับแนวปฏิญญาเฮลซิงกิ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสารรับรองเลขที่  อว 8603.16/0854  เลขที่ โครงการ REC 
64.0218-025-1003 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาล
ดำเนินสะดวก เอกสารรับรองเลขที่ COA DNSH-REC No.64-2/5 

การศึกษานี้มีวิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น  4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาปัญหาของระบบเดิม 
2. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
3. การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันโดย

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารสนเทศทางสุขภาพ 
4. ประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันโดยเภสัชกรผู้ใช้งาน 

 

ศึกษาปัญหาของระบบเดิม 

การกำหนดปัญหา (Problem Definition) โดยการสัมภาษณ์เภสัชกร 7 ท่านที่ทำงาน

เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา และการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบเดิม 

เช่น แบบบันทึกข้อมูล รูปแบบรายงานผล ขั้นตอนการทำงานโดยละเอียด แล้วนำมาวิเคราะห์ผลและ

สรุปเป็นประเด็นปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram)  

จากนั้นรวบรวมผลของชุดข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูล และรายงานผลสรุปดังกล่าว  

หาความสัมพันธ์ของข้อมูลและความเชื่อมโยงกันในขั้นตอนการทำงานของระบบและแสดงทิศทาง  

การไหลของข้อมูลด้วยเครื่องมือแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

1. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
การพัฒนาระบบสำหรับบันทึกและสรุปรายงานข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาผ่าน 

เว็บแอปพลิเคชัน ใช้หลักการของสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ในการค้นหาวิเคราะห์และออกแบบ  
การทำงานและการแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) เอชทีเอ็มแอล (HTML) 
ซีเอสเอส (CSS) ร่วมกับจาวาสคริปต์ (JavaScript) และอาแจก (Ajax) ประเภทของฐานข้อมูล 
(Database) ใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) เขียนด้วยโปรแกรม  Open source software ได้แก่  
โปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อว่า Notepad++ v7.9.5 และติดตั้งโปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่าย 
(XAMPP รุ่น 7.4.19 / PHP 7.4.19) ที่มีโปรแกรมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL และติดตั้งเว็บ
บราวเซอร์ เช่น Firefox version 88.0.1 (64-bit), Chrome version 90.0.4430.212 และ Microsoft 
Edge Version 90.0.818.62 (Official build) (64-bit)  

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการเขียนโปรแกรมผ่านโปรแกรมแก้ไขข้อความ Notepad++ 
 

2. การพัฒนาออกแบบฐานข้อมูล 
 การพัฒนาออกแบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าและการเขียนโครงสร้าง

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยภาษา SQL และใช้โปรแกรม phpMyAdmin เป็นเครื่องมือช่วยในการ
จัดการฐานข้อมูล  
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ภาพที่ 5 แสดงการใช้โปรแกรม phpMyAdmin ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล 
  

การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

สารสนเทศทางสุขภาพ 

เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ
บันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาสามารถทำงานได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และ 
มีประสิทธิภาพ โดยจะส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานโดยการใช้แบบสอบถามที่
ออกแบบจำนวน 32 หน้า เพ่ือรวบรวม 41 รหัสทดสอบ  

ดำเนินการโดยส่งตัวโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยได้พัฒนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สารสนเทศทางสุขภาพจำนวน 3 ท่าน ทดสอบการยอมรับของระบบโดยผู้ใช้ (Acceptance Testing) 
ประกอบด้วย การทดสอบความสมบูรณ์ (Completeness) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ
โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเป็นผ่าน/ไม่ผ่าน (Pass/Fail) พร้อมให้
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมินเสร็จสิ้นและให้ผล
การทดสอบเป็น “ผ่าน” ในทุกฟังก์ชันการทำงาน หากมีฟังก์ชันใดที่ทำงานล้มเหลวจะทำการแก้ไข
และปรับปรุงโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันให้สำเร็จก่อน จึงจะใช้ศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

 

การประเมินความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันโดยเภสัชกรผู้ใช้โปรแกรม 

เพ่ือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นจากการนำโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 
มาทดลองใช้งานโดยผู้ปฏิบัติงานจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน แบบประเมินที่สร้างขึ้นอ้างอิงจาก 
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แนวทางการประเมินการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางสุขภาพ  (Evaluating the Usability of 
Medical Applications) ของ mHIMSS โดยมีหัวข้อในการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน คือ 

1. ด้านการใช้งานระบบ (System Usability) คือ แสดงภาพรวมการใช้งานของ
ระบบโปรแกรมประยุกต์ทางสุขภาพ 

2. ด้านความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ พิจารณาด้านความเร็วในการทำงาน 
รวมถึงความสมบูรณ์ของระบบในการทำกิจกรรมต่างๆ 

3. ด้านความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ พิจารณาด้านความถูกต้องของ
ข้อมูล ความง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงความสวยงามของ user interface 

4. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้  (User Satisfaction) คือโปรแกรมประยุกต์ทาง
สุขภาพนี้สามารถตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้้ในด้านสุขภาพเพียงใด 

โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) และคำถาม
ปลายเปิดสำหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ร่วมการศึกษา 

การวัดประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ใช้แบบสอบถามในรูปแบบ Likert Scale ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการวัดเชิงคุณภาพโดยวัดเป็นระดับต่างๆ จากสูงถึงต่ำ ซึ่งในการวิจัยนี้จะใช้ 5 ระดับและ
กำหนดคะแนนเป็น 1 – 5 คะแนน ดังนั้นช่วงความกว้างของแต่ละชั้นเป็น 0.8 ซึ่งได้จากการคำนวณ
โดยใช้สูตร 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ำสุด)/จำนวนชั้น 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (5 – 1)/5 = 0.8 

ทำให้ได้เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 
1.00 – 1.80 ระดับน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 ระดับน้อย 
2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 
3.41 – 4.20 ระดับมาก 
4.21 – 5.00 ระดับมากท่ีสุด 

  



  20 

ตารางที่ 1 เกณฑ์คะแนนและเกณฑ์ในการจัดค่าเฉลี่ยของข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน 

คะแนน ค่าเฉลี่ยระหว่าง ความหมายด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 

5 4.21 – 5.00 พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

4 3.41 – 4.20 พึงพอใจระดับมาก 

3 2.61 – 3.40 พึงพอใจระดับปานกลาง 

2 1.81 – 2.60 พึงพอใจระดับน้อย 

1 1.00 – 1.80 พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 

การวิเคราะห์ผล  

การศึกษาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการบันทึก และสรุปรายงานความคลาดเคลื่อน 
ทางยา ในขั้นตอนการประเมินผลการทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน ใช้การรวบรวมสถิติเชิงพรรณนา 
รายงานเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคำนวน Microsoft Excel version 
home and student 2019 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและสรุป
รายงานความคลาดเคลื่อนทางยา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาปัญหาของระบบเดิม 
2. ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
3. ผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านสารสนเทศ 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันโดยเภสัชกรผู้ใช้งาน 

 

ผลการศึกษาปัญหาของระบบเดิม 
ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการขั้นแรกสุด คือ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการ

ปรับปรุงระบบการทำงาน และเป็นการระบุถึงขอบเขตปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ระบบใหม่ โดยพบว่าระบบการทำงานเดิมนั้น เมื่อมีเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดขึ้น  
เภสัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่พบเหตุการณ์จะจดบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยาลงในเอกสาร “แบบบันทึกความคลาดเคลื่อน” (ภาพที่  6) เมื่อถึงสิ้นเดือนมีเภสัชกรที่
รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคำนวน Microsoft Excel (ภาพที่ 7) และส่งต่อให้
เภสัชกรฝ่ายสารสนเทศดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคำนวน Microsoft Excel สรุปผล
และรายงานผลตามลำดับ (ภาพท่ี 8) 

 

ภาพที่ 6 แบบฟอร์มสำหรับจดบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น 
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ภาพที่ 7 แสดงการบันทึกข้อมูลจากกระดาษลงโปรแกรม Microsoft Excel 
 

 

ภาพที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยาประเภทความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา 
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จากระบบการทำงานเดิมนั้น มีปัญหาที่แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ผู้บันทึกข้อมูล 
เภสัชกรผู้พบเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาอาจจะหาแบบบันทึกไม่เจอ ลืมบันทึก หรือบันทึก
รายละเอียดของเหตุการณ์ไม่ครบ เภสัชกรผู้บันทึกข้อมูลจากกระดาษลงระบบคอมพิวเตอร์อาจจะ
ไม่ใช่คนคนเดียวกัน เนื่องจากเภสัชกรจะผลัดเปลี่ยนเวรลงข้อมูลทุกๆ เดือน ทำให้มีการบันทึกข้อมูล
ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น บางท่านบันทึกชื่อยาเดียวกันเป็นชื่อสามัญทางยาหรือบางท่านบันทึก
เป็นชื่อทางการค้า การไม่ระบุรายละเอียดของความคลาดเคลื่อนที่ชัดเจน การพิมพ์หรือเขียนชื่อยาที่
เป็นชื่อย่อที่ไม่เหมือนกัน เช่น บันทึกชื่อยา calcium carbonate ครั้งแรกว่า calcium แต่ครั้งถัดไป
บันทึกว่า Ca เป็นต้น 2) แบบบันทึกข้อมูลโดยใช้กระดาษ อาจมีการสูญหายหรือบันทึกข้อมูล 
ไม่ครบถ้วน 3) โปรแกรมที่ใช้บันทึก วิเคราะห์และสรุปรายงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาที่เกิดเหตุการณ์ การบันทึกข้อมูลต้องนำมารวบรวมในแต่ละ
รอบการทำงาน ยังไม่สามารถรวบรวมและรายงานผลได้ทันที อีกทั้งเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ทำให้สามารถใช้งานได้เพียงคนเดียวไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลในเวลาเดียวกันได้ และ 4) ผู้สรุปรายงาน ต้องวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ร่วมกับการสังเกตด้วยตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลของยา Vitamin B complex  
เภสัชกรผู้บันทึกข้อมูลบันทึกชื่อยาเดียวกันแต่ไม่เหมือนกัน เช่น บันทึกชื่อยาเป็น vitamin B co หรือ 
B co หรือ B complex หรือ วิตามินบีรวม หรือ บีรวม เมื่อนำมาสรุปผ่านโปรแกรม Microsoft Excel 
ทำให้ใช้เวลามากขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากยา Vitamin B complex 
เหมือนกัน เนื่องจากบันทึกข้อมูลที่ไม่เหมือนกันในช่วงแรก ทำให้เกิดความล่าช้าในการวิเคราะห์และ
สรุปผลข้อมูลได้ และเพ่ิมภาระงานที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ดังแสดงในแผนภูมิก้างปลา (ภาพที่ 9) 

 

ภาพที่ 9 แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) แสดงปัญหาของระบบความคลาดเคลื่อนทางยา (ระบบเดิม) 
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ดังนั้นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) จึงเป็นทางเลือกสำหรับระบบงานที่
ต้องการข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบเครือข่ายซึ่งมีการไหลเวียน ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนา 
เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 
สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการได้เป็นปัจจุบัน ใช้งานได้สะดวก
สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประหยัดเวลาสำหรับบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลได้ทุกสถานที่ ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้
ในที่เดียวกันหรือที่เครื่องแม่ข่าย สามารถนำมาสรุปผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 

ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

การวิเคราะห์ระบบงาน 

ระบบงานความคลาดเคลื่อนทางยาของโรงพยาบาล มีแหล่งข้อมูลสำคัญหลายส่วน คือ 
ใบบันทึกเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ไฟล์สรุปผลการรวบรวมเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยา รายงานสรุปการเกิดเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา เมื่อนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์
ระบบงานทำให้ทราบว่าระบบการบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาที่ออกแบบนั้น  
มีการไหลเวียนของข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้อย่างไรบ้าง  

จากการวิเคราะห์การทำงานได้ขั้นตอนการดำเนินงาน และหาความสัมพันธ์ ในแต่ละ
ส่วนด้วยเครื่องมือแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) แสดงให้เห็นว่า กระบวนการทำงาน
ของระบบที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ 

- กระบวนการเข้าสู่ระบบการทำงานผ่านการลงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
- กระบวนการบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา   
- กระบวนการดูรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  
- กระบวนการสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  
- กระบวนการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยา  
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ภาพที่ 10 แผนภาพคอนเท็กซ์ (Context Diagram) แสดงการออกแบบและขอบเขตระบบงาน 
การพัฒนาโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 

 

ภาพที่ 11 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง (Diagram 0 หรือ Parent Diagram) 
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แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ทำให้เห็นภาพรวมของการไหลเวียนของกระแส
ข้อมูลในระบบความคลาดเคลื่อนทางยา  

 

ภาพที่ 12 Data flow diagram ของกระบวนการเข้าสู่ระบบการทำงานผ่านการลงชื่อผู้ใช้งาน 
 และรหัสผ่าน 
 

 
 

ภาพที่ 13 Data flow diagram ของกระบวนการบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 
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ภาพที่ 14 Data flow diagram ของกระบวนการรายงาน/แก้ไข/ลบข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 
 

 

 

ภาพที่ 15 Data flow diagram ของกระบวนการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 
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ภาพที่ 16 Data flow diagram ของกระบวนการแก้ไขข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 
 

 

 

ภาพที่ 17 Data flow diagram ของกระบวนการลบข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 
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ภาพที่ 18 Data flow diagram ของกระบวนการสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 
 

 

ภาพที่ 19 Data flow diagram ของกระบวนการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันความคลาดเคลื่อนทางยา 
จากปัญหาและการวิเคราะห์ระบบงาน ผู้ วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเว็บ 

แอปพลิเคชันเพ่ือการบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาด้วยภาษา PHP โดยแต่ละ
กระบวนการมีรายละเอียดการพัฒนาและผลการพัฒนา ดังนี้ 

1. กระบวนการเข้าสู่ระบบการทำงานผ่านการลงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
ก่อนการเข้าใช้งานโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน  ผู้ใช้ต้องกรอกชื่อและรหัสให้ถูกต้อง 

จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่งมีรายละเอียดการพัฒนา ดังนี้ 
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- ออกแบบให้กรอกชื่อผู้ใช้งาน หรือ username ลงในช่องชื่อผู้ใช้ได้ 
- ออกแบบให้กรอกรหัสผ่าน หรือ password ลงในช่องรหัสผ่าน โดยไม่แสดงเป็น

ตัวอักษร เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ 
- ออกแบบให้สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ ถ้าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง  

แตจ่ะไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ ถ้าชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง  
ผลการพัฒนา 
- สามารถกรอกชื่อผู้ใช้งาน หรือ username ลงในช่องชื่อผู้ใช้ได้ 
- สามารถกรอกรหัสผ่าน หรือ password ลงในช่องรหัสผ่านโดยไม่แสดงเป็น

ตัวอักษร เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ 
 

 

ภาพที่ 20 แสดงหน้าเว็บ (web page) การกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
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- เมื่อกรอกชื่อและรหัสเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกปุ่ม  Login ถ้าชื่อผู้ ใช้งานและ
รหัสผ่านถูกต้อง จะสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ แต่ถ้าชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรแกรม
จะแสดงข้อความว่า “ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” และไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้  

 

 

ภาพที่ 21 แสดงหน้าเว็บ (web page) หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ 
 
 

 

ภาพที่ 22 แสดงหน้าเว็บ (web page) เมื่อการกรอกชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง  
 



  32 

2. กระบวนการบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 
หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว จะสามารถบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 

โดยบันทึกตามประเภทของความคลาดเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ ความคลาดเคลื่อน 
ในการสั่งใช้ยา ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคำสั่งการใช้ยา ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการ
ก่อนการจ่ายยา ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการก่อนให้ยา และ
ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา มีรายละเอียดการออกแบบ ดังนี้ 

- ออกแบบให้สร้างหน้ าจอ  6 หน้าจอ สำหรับรับข้อมูลตามประเภทของ 
ความคลาดเคลื่อนทางยาได้ เนื่องจากข้อมูลที่ต้องบันทึกแต่ละประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา
จะมีรายละเอียดทีแ่ตกต่างกัน   

- ออกแบบให้เลือกหน้าจอที่จะบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาแต่ละประเภทได้ 
- ออกแบบให้การกรอกข้อมูล เป็นแบบการพิมพ์เองให้น้อยที่สุด  เพ่ือลดการพิมพ์ที่

ผิดพลาดหรือไม่เหมือนกัน เช่น กรณีมีตัวเลือกหลายรายการ จะสร้างแบบฟอร์มเป็นการเลือกข้อมูล
จากรายการที่กำหนดไว้ (Drop down list) หรือกรณีที่มีตัวเลือกเพียง 2 รายการและต้องเลือกเพียง
รายการใดรายการหนึ่ง จะสร้างแบบฟอร์มเป็นการกำหนดตัวเลือกโดยใช้ Radio ซึ่งตัวเลือกประเภทนี้ 
ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกที่กำหนดไว้ได้แค่ 1 ตัวเลือก 

- ออกแบบให้สามารถกรอกข้อมูลที่ไม่มีในรายการให้เลือกได้ กล่าวคือ กรณีที่เป็น
แบบฟอร์มการเลือกข้อมูลจากรายการที่กำหนดไว้ (Drop down list) แล้วพบว่าไม่มีรายการที่
ต้องการ สามารถเลือกคำว่า “อ่ืนๆ..โปรดระบุ” แล้วจะมีช่องเพ่ิมเติมขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ
กรอกข้อมูลที่ต้องการเองได้ 

- ออกแบบให้ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลและสามารถ
แจ้งเตือนให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ได้ 
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ผลการพัฒนา 
- มีหน้าเว็บเพจสำคัญทั้งหมด 6 หน้าเว็บ สำหรับรับข้อมูลตามประเภท 

ของความคลาดเคลื่อนทางยา 
 

 

ภาพที่ 23 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับบันทึกข้อมูล Prescribing Error  
 
 

 

ภาพที่ 24 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับบันทึกข้อมูล Transcribing Error 
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ภาพที่ 25 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับบันทึกข้อมูล Pre-dispensing Error 
 

 

 

ภาพที่ 26 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับบันทึกข้อมูล Dispensing Error 
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ภาพที่ 27 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับบันทึกข้อมูล Pre-administration Error 
 
 

 

ภาพที่ 28 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับบันทึกข้อมูล Administration Error 
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- สามารถเลือกหน้าจอที่จะบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาแต่ละประเภทได้ 
โดยเลือกจากแถบเมนู 

 

ภาพที่ 29 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับการเลือกแถบเมนูบันทึกข้อมูล 
 
- การกรอกข้อมูล กรณีมีตัวเลือกหลายรายการ จะเป็นการเลือกข้อมูลจากรายการ

ที่กำหนดไว้ (Drop down list) หรือกรณีที่มีตัวเลือกเพียง 2 รายการและต้องเลือกเพียงรายการใด
รายการหนึ่ง จะเป็นการเลือกข้อมูลจากปุ่ม Radio  

 

ภาพที่ 30 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับการเลือกข้อมูลจากรายการที่กำหนดไว้ (Drop down list) 
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- สามารถกรอกข้อมูลที่ไม่มีในรายการให้เลือกได้ กล่าวคือ กรณีที่เป็นแบบฟอร์ม
การเลือกข้อมูลจากรายการที่กำหนดไว้ (Drop down list) แล้วพบว่าไม่มีรายการที่ต้องการ สามารถ
เลือกคำว่า “อ่ืนๆ..โปรดระบุ” แล้วจะมีช่องเพ่ิมเติมขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลที่
ต้องการเองได ้

 

ภาพที่ 31 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับการกรอกข้อมูลที่ต้องการ เมื่อไม่มีข้อมูลในรายการที่กำหนดไว้ 
 

- ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลและสามารถแจ้งเตือนให้
ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ได้ 

 

 

 

ภาพที่ 32 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับแจ้งเตือนให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบ 
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3. กระบวนการดูรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  
โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูชุดข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่ถูกบันทึกข้อมูลไปใน

ขั้นตอนที่ผ่านมา สามารถแก้ไขข้อมูลได้หากมีการบันทึกผิดพลาด โดยจะแสดงข้อมูลที่ได้บันทึก 
ไปตามช่วงวันที่  ประเภทผู้ป่วย และชนิดของความคลาดเคลื่อนที่ต้องการทราบ มีรายละเอียด 
การออกแบบ ดังนี้ 

- ออกแบบให้สามารถเลือกประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการทราบ
ข้อมูลได ้

- ออกแบบให้สามารถระบุช่วงวันที่ ประเภทผู้ป่วย และชนิดของความคลาดเคลื่อน 
ที่ต้องการทราบข้อมูลได ้

- ออกแบบให้สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกไปแล้วได้ ซึ่งเมื่อแสดงผลหน้าจอเพ่ือ
จะแก้ไข ภายในช่องกรอกข้อมูลจะมีข้อมูลเดิมแสดงอยู่ ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ โดยการกรอกข้อมูล  
ซ่ึงจะมีลักษณะเหมือนกับการกรอกข้อมูลในครั้งแรก 

- ออกแบบให้สามารถลบข้อมูลที่ได้บันทึกไปแล้วได้  โดยผู้มีสิทธิ์ในการลบข้อมูล 
คือ ผู้ใช้งานที่มีสถานะเป็น Admin เท่านั้น และจะมีการถามซ้ำอีกครั้งเพ่ือเป็นการยืนยันการลบข้อมูล 

- ออกแบบให้สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได ้
 

ผลการพัฒนา 
- สามารถเลือกประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการทราบข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 33 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับเลือกประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการทราบข้อมูล 
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- สามารถระบุช่วงวันที่และชนิดความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการทราบข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 34 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับระบุช่วงวันที่และชนิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
ที่ต้องการทราบข้อมูล 

 

- สามารถแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไปแล้วได้ โดยกดปุ่มแก้ไข 

 

ภาพที่ 35 แสดงหน้าเว็บ (web page) การรายงานข้อมูลพร้อมปุ่มแก้ไข ซึ่งสามารถกด 
เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อมูล 
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- เมื่อกดปุ่มแก้ไข หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลเดิม  ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้  โดยการ
กรอกข้อมูลใหม ่มีลักษณะเหมือนกับการกรอกข้อมูลในครั้งแรก 

 

ภาพที่ 36 แสดงหน้าเว็บ (web page) สำหรับการแก้ไขข้อมูล 
 

- สามารถลบข้อมูลที่บันทึกไปแล้วได้ โดยกดปุ่มลบ 

 

ภาพที่ 37 แสดงหน้าเว็บ (web page) การรายงานข้อมูลพร้อมปุ่มลบ สามารถกดเพ่ือดำเนินการลบข้อมูล 
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- ผู้ใช้ที่มีสถานะเป็น Admin  สามารถลบข้อมูลที่ได้บันทึกไปแล้วได้  และจะมีการ
ถามซ้ำอีกครั้งเพ่ือเป็นการยืนยันการลบข้อมูล 

 

ภาพที่ 38 แสดงหน้าเว็บ (web page) การถามซ้ำอีกครั้งเพ่ือเป็นการยืนยันการลบข้อมูล 
 

 

ภาพที่ 39 แสดงหน้าเว็บ (web page) การลบข้อมูลสำเร็จ 
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- ผู้มีสิทธิ์ในการลบข้อมูล คือ ผู้ใช้งานที่มีสถานะเป็น Admin เท่านั้น  ถ้าไม่ใช่ 
Admin ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ขออภัย คุณเป็นสมาชิก หากต้องการลบข้อมูลกรุณาติดต่อแอดมิน” 

 

ภาพที่ 40 แสดงหน้าเว็บ (web page) ถ้าผู้ใช้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถลบข้อมูลที่บันทึกไปแล้วได้  
 
- สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้  โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ Excel 

 

ภาพที่ 41 แสดงหน้าเว็บ (web page) การส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้   
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 4. กระบวนการสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 
ผู้ใช้งานสามารถดูสรุปรายงานผลความคลาดเคลื่อนทางยาได้  โดยจะแสดงผลสรุป

จำนวนครั้งในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาแต่ละชนิด จำนวนครั้งในการจดบันทึกข้อมูลของ 
เภสัชกรแต่ละท่าน โดยการสรุปข้อมูลสามารถแสดงผลได้ทันทีหลังจากมีการบันทึกข้อมูลสำเร็จ แก้ไข
ปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เวลานาน เพ่ิมความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล และลดภาระงานของ
เภสัชกร โดยมีรายละเอียดในการออกแบบ ดังนี้ 

- ออกแบบให้สามารถเลือกประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการสรุป
ข้อมูลได้ 

- ออกแบบให้สามารถระบุช่วงวันที่ ประเภทผู้ป่วยที่ต้องการทราบข้อมูลได้ 
- ออกแบบให้สามารถสรุปข้อมูลเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาตามชนิดของ

ความคลาดเคลื่อนทางยา  ตามเภสัชกรหรือพยาบาลผู้จดบันทึก และตามผู้พลาด ได้อย่างถูกต้อง  
อยู่ในรูปแบบตาราง  

- ออกแบบให้สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 
 
ผลการพัฒนา 
- สามารถเลือกประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการสรุปข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 42 แสดงหน้าเว็บ (web page) การเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการสรุปได้ จากแถบเมนู 
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- สามารถระบุช่วงวันที่  ประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการผลสรุปข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 43 แสดงหน้าเว็บ (web page) การระบุช่วงวันที่ ประเภทผู้ป่วยที่ต้องการผลสรุปข้อมูล 
 

- สามารถสรุปข้อมูลเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาได้อย่างถูกต้อง โดยอยู่ใน
รูปแบบตาราง  

 

ภาพที่ 44 แสดงหน้าเว็บ (web page) การสรุปข้อมูล โดยอยู่ในรูปแบบตาราง 
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- ออกแบบให้สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 

 

ภาพที่ 45 แสดงหน้าเว็บ (web page) การส่งออกข้อมูลสรุปผล เป็นไฟล์ประเภท Excel ได้   
 
5. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 

  ผู้ใช้งานสามารถดูผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยาได้  โดยแสดงผลสรุป
ความคลาดเคลื่อนทางยาแต่ละเดือนหรือแต่ละปีงบประมาณ ผลสรุปเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อน
ทางยาแต่ละประเภทในแต่ละปีงบประมาณ อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ผลสรุปความเสี่ยงระดับ 
E ขึ้นไป วิเคราะห์ข้อมูลจัดยาผิดชนิด และสรุปผลการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ เป็นการลดภาระงานของ
เภสัชกรที่สรุป โดยมีรายละเอียดในการออกแบบดังนี้ 

- ออกแบบให้สามารถเลือกประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทาง
ยาที่ต้องการทราบข้อมูลได้  

- สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภท ผลสรุป Medication Errors แบบรายเดือน  
ออกแบบให้แสดงการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาทั้ง  
6 ประเภท และสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการทราบได้  โดยแสดงผลในรูปแบบตารางและแผนภูมิแท่ง 

- สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภท ผลสรุป Medication Errors แบบปีงบ 
ประมาณ ออกแบบให้แสดงการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละเดือนทั้ง  
12 เดือนของปีงบประมาณที่ต้องการทราบ  และสามารถเลือกประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา
ที่ต้องการทราบได้  โดยแสดงผลในรูปแบบตารางและแผนภูมิแท่ง 
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- สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภท ผลสรุปเปรียบเทียบ Medication Errors แต่
ละปีงบประมาณ ออกแบบให้แสดงการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ ใน 
แต่ละปีงบประมาณที่ต้องการทราบ  และสามารถเลือกประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาที่
ต้องการทราบได้  โดยแสดงผลในรูปแบบตารางและแผนภูมิแท่ง 

- สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ออกแบบให้แสดงอัตรา
ความคลาดเคลื่อนทางยาของการเกิดเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาทั้ง 6 ประเภท และสามารถ
เลือกระยะเวลาที่ต้องการทราบได้  โดยแสดงผลในรูปแบบตาราง 

- สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป  
ออกแบบให้แสดงจำนวนและรายละเอียดของเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาทั้ง 6 ประเภท ที่มี
ความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป และสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการทราบได้  โดยแสดงผลในรูปแบบตาราง 

- สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภท ผลสรุป Pre-dispensing Error ประเภท  
จัดยาผิดชนิด ออกแบบให้แสดงจำนวนครั้งของยาที่มีการจัดยาผิดชนิด และคู่ยาที่มีการจัดยา
ผิดพลาด โดยสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการทราบได้ และแสดงผลในรูปแบบตาราง 

- สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภท ผลสรุปการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ ออกแบบให้
แสดงจำนวนครั้งของคู่ยาที่ผู้ป่วยแพ้และยาที่แพทย์สั่งจ่าย โดยสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการ
ทราบได ้และแสดงผลในรูปแบบตาราง 

- ออกแบบให้สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 
 
ผลการพัฒนา 
- สามารถเลือกประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการ

ทราบข้อมูลได้ เช่น ผลสรุปความคลาดเคลื่อนทางยาแต่ละเดือนหรือแต่ละปีงบประมาณ  ผลสรุป
เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาแต่ละปีงบประมาณ  อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา  ผลสรุป
ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป วิเคราะห์ข้อมูลจัดยาผิดชนิด และสรุปผลการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ 
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ภาพที่ 46 แสดงหน้าเว็บ (web page) การเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ผลได้จากแถบเมนู 
 

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภท ผลสรุป Medication Errors แบบรายเดือน   
- สามารถระบุเดือน  ปี และประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการทราบข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 47 แสดงหน้าเว็บ (web page) การระบุเดือน ปี และประเภทผู้ป่วยที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลสรุป Medication Errors แบบรายเดือน 
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- สามารถสรุปผล  Medication Errors แบบรายเดือนให้อยู่ในรูปแบบตารางและ
แผนภูมิแท่ง เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายและแสดงความแตกต่างได้ชัดเจน 

 

 

ภาพที่ 48 แสดงหน้าเว็บ (web page) การสรุปผล  Medication Errors แบบรายเดือน 
 

- สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 

 

ภาพที่ 49 แสดงหน้าเว็บ (web page) การส่งออกข้อมูลการสรุปผล  Medication Errors 
แบบรายเดือนเป็นไฟล์ประเภท Excel ได ้
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สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลสรุป Medication Errors แบบปีงบประมาณ 
- สามารถระบุปีงบประมาณ ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาและผู้ป่วย  

ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 50 แสดงหน้าเว็บ (web page) การระบุปีงบประมาณ ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาและ 
ผู้ป่วย ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลผลสรุป Medication Errors แบบปีงบประมาณ 
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- สามารถสรุปผล  Medication Errors แบบปีงบประมาณให้อยู่ในรูปแบบตาราง
และแผนภูมิแท่ง เพ่ือให้เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายและแสดงความแตกต่างได้ชัดเจน 

 

 

ภาพที่ 51 แสดงหน้าเว็บ (web page) การสรุปผล  Medication Errors แบบปีงบประมาณ 
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- สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 

 

ภาพที่ 52 แสดงหน้าเว็บ (web page) การส่งออกข้อมูลการสรุปผล  Medication Errors  
แบบปีงบประมาณเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 

 
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลสรุปเปรียบเทียบ Medication Errors แต่ละปีงบประมาณ 

- สามารถระบุช่วงปีงบประมาณ ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา ประเภทผู้ป่วย 
ที่ต้องการทราบข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 53 แสดงหน้าเว็บ (web page) การระบุช่วงวันที่  ประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลสรุปเปรียบเทียบ Medication Errors แต่ละปีงบประมาณ 
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- สามารถสรุปผล  Medication Errors แบบปีงบประมาณให้อยู่ในรูปแบบตาราง
และแผนภูมิแท่ง เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายและแสดงความแตกต่างได้ชัดเจน 

 

 

ภาพที่ 54 แสดงหน้าเว็บ (web page) การสรุปเปรียบเทียบ Medication Errors  
แต่ละปีงบประมาณ 

 

- สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 

 

ภาพที่ 55 แสดงหน้าเว็บ (web page) การส่งออกข้อมูลการสรุปเปรียบเทียบ Medication Errors 
แต่ละปีงบประมาณ เป็นไฟล์ประเภท Excel ได้   
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สำหรับผลการวิเคราะห์อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา 
- สามารถระบุช่วงเวลา  ประเภทผู้ป่วย จำนวนใบสั่งยาทั้งหมดใน 1 เดือน  จำนวน

ผู้ป่วยนอกที่ต้องให้ยาทั้งหมดใน 1 เดือน จำนวนวันนอนทั้งหมดใน 1 เดือน ที่ต้องการทราบข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 56 แสดงหน้าเว็บ (web page) การระบุข้อมูลอัตราความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการวิเคราะห์ 
 

- สามารถสรุปผลการวิเคราะห์อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาให้อยู่ในรูปแบบ
ตาราง เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายและเห็นภาพ 

 

ภาพที่ 57 แสดงหน้าเว็บ (web page) การวิเคราะห์อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา 
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- สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 

 

ภาพที่ 58 แสดงหน้าเว็บ (web page) การส่งออกข้อมูลอัตราความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นไฟล์
ประเภท Excel ได้   

 

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภท รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป 
- สามารถระบุช่วงเวลา  ประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการทราบข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 59 แสดงหน้าเว็บ (web page) ระบุช่วงเวลา ประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการทราบข้อมูลความ
คลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป 
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- สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป ให้อยู่ใน
รูปแบบตาราง เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายและเห็นภาพ 

 

ภาพที่ 60 แสดงหน้าเว็บ (web page) ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป 
 

- สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 

 

ภาพที่ 61 แสดงหน้าเว็บ (web page) การส่งออกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป
เป็นไฟล์ประเภท Excel ได้    
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สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภท ผลสรุป Pre-dispensing Error ประเภท จัดยาผิดชนิด  
- สามารถระบุช่วงเวลา  ชื่อยาที่ต้องการทราบ ประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการทราบข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 62 แสดงหน้าเว็บ (web page) ระบุช่วงเวลา  ชื่อยาที่ต้องการทราบ ประเภทผู้ป่วย  
ที่ต้องการทราบข้อมูลผลสรุป Pre-dispensing Error ประเภท จัดยาผิดชนิด  

 
- สามารถแสดงผลสรุป Pre-dispensing Error ประเภท จัดยาผิดชนิดให้อยู่ใน

รูปแบบตาราง เพ่ือให้เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายและเห็นภาพ 

 

ภาพที่ 63 แสดงหน้าเว็บ (web page)  Pre-dispensing Error ประเภท จัดยาผิดชนิด 
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- สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 

 

ภาพที่ 64 แสดงหน้าเว็บ (web page) การส่งออกข้อมูล Pre-dispensing Error  
ประเภทจัดยาผิดชนิดเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 

 
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภท ผลสรุปการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ 
- สามารถระบุช่วงเวลา  ประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการทราบข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 65 แสดงหน้าเว็บ (web page) ระบุช่วงเวลา ประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการทราบข้อมูล 
ผลสรุปการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ 
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- สามารถแสดงผลสรุปการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ให้อยู่ในรูปแบบตาราง เพ่ือให้
เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายและเห็นภาพ 

 

ภาพที่ 66 แสดงหน้าเว็บ (web page) ผลสรุปการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ 
 

- สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 

 

ภาพที่ 67 แสดงหน้าเว็บ (web page) การส่งออกข้อมูลผลสรุปการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ 
เป็นไฟล์ประเภท Excel ได้ 
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ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดความต้องการของแต่ละระบบย่อยในโปรแกรม  

ระบบย่อยในโปรแกรม ความต้องการ (Requirement) ที่สำคัญ 

ระบบการลงชื่อ 
เข้าใช้งาน (Login) 

1. กรอกชื่อผู้ใช้งานลงในช่อง 
2. กรอกรหัสผ่านลงในช่อง โดยไม่แสดงเป็นตัวอักษร  
3. ถ้าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าใช้งานได้ 
4. ถ้าชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ไม่สามารถเข้าใช้ได้ 

ระบบบันทึกข้อมูล 
ความคลาดเคลื่อน 
ทางยา 

1. มีแถบเมนูเลือกการบันทึก ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา  
   6 ประเภท 
2. เมื่อเลือกแถบเมนูแล้ว ระบบไปยังหน้าบันทึกข้อมูลแต่ละประเภทนั้นได้ 
3. ถ้าผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลและแจ้งเตือน

ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ได้ 

ระบบรายงานข้อมูล
ความคลาดเคลื่อน 
ทางยา 

1. เลือกประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการทราบข้อมูลการ
รายงานได้ 

2. สามารถระบุช่วงวันที่ที่ต้องการทราบข้อมูลได้ 
3. สามารถแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไปแล้วได้ 
4. ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Microsoft Excel ได้ 

ระบบสรุปข้อมูล 
ความคลาดเคลื่อน 
ทางยา 

1. เลือกประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการสรุปได้ 
2. ระบุช่วงวันที่ ประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการผลสรุปข้อมูลได้ 
3. สรุปข้อมูลเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาได้อย่างถูกต้อง  

โดยแสดงผลในรูปแบบตาราง  
4. ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Microsoft Excel ได้ 

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
ความคลาดเคลื่อน 
ทางยา 

1. เลือกประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีต้องการ
ทราบข้อมูลได้ เช่น ผลสรุปความคลาดเคลื่อนทางยาแต่ละเดือนหรือ 
แต่ละปีงบประมาณ อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ผลสรุปความเสี่ยง
ระดับ E-up ผลสรุป Pre-dispensing Error 

2. ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Microsoft Excel ได้ 
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พัฒนาออกแบบฐานข้อมูล 
ระบบฐานข้อมูลมีการเก็บค่าข้อมูลและการเขียนโครงสร้างฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องด้วย

ภาษา SQL และใช้โปรแกรม phpMyAdmin เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการฐานข้อมูล โดยออกแบบ 
ฐานข้อมูลให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- ออกแบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง  
- ออกแบบฐานข้อมูลให้มีมาตรฐาน  
- ออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีการ Normalization เพ่ือลดความซ้ำซ้อนและโอกาสที่

จะเกิดความผิดพลาดกับข้อมูล 
- ออกแบบฐานข้อมูลให้มีความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด ด้วยการเก็บข้อมูล 

มารวมไว้เป็นส่วนกลางแล้วเชื่อมโยงให้สามารถใช้งานพร้อมกันได้  
- ออกแบบฐานข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่และเรียกค้นได้ง่าย 
รายละเอียของฐานข้อมูลที่ออกแบบแสดงดังตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ 3 แสดงคุณลักษณะของข้อมูลในตารางความคลาดเคลื่อนทางยา 

ลำดับ
ที ่

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ชนิดข้อมูล
(ขนาด) 

คีย ์ หมายเหตุ 

1 record _no  ลำดับที่ int(10) PK  

2 record_errorclass ประเภทความคลาด
เคลื่อนทางยา 

int(10) FK Error_class 

3 record_date วันที่เกิดเหตุการณ์ date   

4 record_patienttype ประเภทผู้ป่วย varchar(5)   
5 record_pharmacist  ชื่อเภสัชกรผู้บันทึก int(10) FK worker 

6 record_pharmacist_ 
other 

ชื่อเภสัชกรผู้บันทึก 
(ระบุเอง) 

varchar(100)   

7 record_doctor ชื่อแพทย์ int(10) FK worker 

8 record_doctor_other ชื่อแพทย์  (ระบุเอง) varchar(100)   
9 record_errortype ชนิดความคลาด

เคลื่อนทางยา 
int(10) FK Error_code 

10 record_errortype_other ชนิดของความ
คลาดเคลื่อนทางยา  
(ระบุเอง) 

varchar(100)   
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ลำดับ
ที ่

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ชนิดข้อมูล
(ขนาด) 

คีย ์ หมายเหตุ 

11 record_clinical_risk ระดับความรุนแรง int(10) FK clinical_risk 

12 record _rightmedicine ชื่อยาที่ต้องการ int(10) FK medicine 

13 record_rightmedicine_ 
other 

ชื่อยาที่ต้องการ  
(ระบุเอง) 

varchar(100)   

14 record_rightdetail รายละเอียดของ
เหตุการณ์ 

varchar(500)   

15 record_wrongmedicine ชื่อยาที่ต้องการ int(10) FK medicine 
16 record_wrongmedicine_

other 
ชื่อยาที่ต้องการ  
(ระบุเอง) 

varchar(100)   

17 record_wrongdetail รายละเอียดของ
เหตุการณ์ 

varchar(500)   

18 record_workererror ผู้พลาด int(10) FK worker 
19 record_workererror_ 

other 
ผู้พลาด (ระบุเอง) varchar(100)   

20 record_allmedicine ชื่อยาที่ผู้ป่วยแพ้ int(10) FK medicine 

21 record_allmedicine_ 
other 

ชื่อยาที่ผู้ป่วยแพ้  
(ระบุเอง) 

varchar(100)   

22 record_result ผลตอบรับจาก
แพทย์ 

varchar(500)   

23 record_recorder  ผู้บันทึกข้อมูล int(10) FK member 

24 record_timerecord วันและเวลาที่บันทึก
ข้อมูล 

varchar(20)   
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ตารางที่ 4 แสดงคุณลักษณะของข้อมูลในตารางระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา 

ลำดับ
ที ่

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ชนิดข้อมูล 
(ขนาด) 

คีย ์ หมายเหตุ 

1 clinical_risk_no ลำดับที่ int(10) PK  
2 clinical_risk_category ระดับความรุนแรง text   

3 clinical_risk_detail รายละเอียดความรุนแรง Varchar(500)   

 

ตารางที่ 5 แสดงคุณลักษณะของข้อมูลในตารางประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา 

ลำดับ
ที ่

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
ชนิดข้อมูล 
(ขนาด) 

คีย ์ หมายเหตุ 

1 error_class_no ลำดับที่ int(10) PK  
2 error_class_name ประเภทความคลาดเคลื่อน

ทางยา 
Varchar (20)   

3 error_class_detail รายละเอียดประเภทความ
คลาดเคลื่อนทางยา 

Varchar(500)   

 
ตารางที่ 6 แสดงคุณลักษณะของข้อมูลในตารางชนิดความคลาดเคลื่อนทางยา  

ลำดับ
ที ่

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
ชนิดข้อมูล 
(ขนาด) 

คีย์ หมายเหตุ 

1 error_code ลำดับที่ int(10) PK  
2 error_detail ชนิดความคลาดเคลื่อนทางยา Varchar (50)   

3 error_type ประเภทความคลาดเคลื่อน
ทางยา 

Varchar(200)   

4 error_detail_1 ความหมายของชนิดความ
คลาดเคลื่อนทางยา 

Varchar(500)   

5 error_rank ลำดับของชนิดความ
คลาดเคลื่อนทางยา 

int(10)  ไว้สำหรับจัด
เรียงลำดับการ
แสดงผล 



  63 

ตารางที่ 7 แสดงคุณลักษณะของข้อมูลในตารางรายการยา 

ลำดับ
ที ่

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
ชนิดข้อมูล 
(ขนาด) 

คีย ์ หมายเหตุ 

1 med_code รหัสยา int(10) PK  
2 med_name ชื่อยา Varchar (50)   

3 med_genericname ชื่อสามัญทางยา Varchar (50)   

4 med_treadname ชื่อการค้าทางยา Varchar (50)   

5 med_strength ขนาดความแรงของยา Varchar (10)   

6 med_units หน่วยของยา Varchar (20)   

7 med_dosageform รูปแบบของยา Varchar (20)   

8 med_category กลุ่มของยา text   

9 med_ed/ned 
 

ยานอก/ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 

text   

10 med_ed/ned_detail บัญชียาย่อย text   

11 med_code2 รหัสยา 1 text   

12 med_code3 รหัสยา 2 text   

13 med_code4 รหัสยา 3 text   

 
ตารางที่ 8 แสดงคุณลักษณะของข้อมูลในตารางผู้ปฏิบัติงาน 

ลำดับ
ที ่

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
ชนิดข้อมูล 
(ขนาด) 

คีย์ หมายเหตุ 

1 worker_id ลำดับที่ int(10) PK  
2 worker_name ชื่อ-นามสกุล ผู้ปฺฏิบัติงาน Varchar (100)   

3 worker_HN รหัสผู้ปฏิบัติงาน Varchar (10)   

4 worker_job อาชีพ Varchar (100)   

5 worker_rank ลำดับของผู้ปฏิบัติงาน int(10)  ไว้สำหรับจัด
เรี ย ง ล ำ ดั บ
การแสดงผล 
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ตารางที่ 9 แสดงคุณลักษณะของข้อมูลในตารางสมาชิก 

ลำดับ
ที ่

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
ชนิดข้อมูล 
(ขนาด) 

คีย์ หมายเหตุ 

1 member_id ลำดับที่ int(10) PK  
2 member_username ชื่อผู้ใช้งาน Varchar (50)   

3 member_password รหัสผู้ใช้งาน Varchar (20)   

4 member_firstname ชื่อ-นามสกุล Varchar (100)   

5 member_job อาชีพ Varchar (50)   

6 member_level ระดับผู้ใช้งาน Varchar (50)   

   
ผลการพัฒนา 
ได้ระบบฐานข้อมูลมีการเก็บค่าและโครงสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นฐานข้อมูล

ประเภท MySQL และสามารถดึงหรือค้นข้อมูล ผ่านภาษาเอสคิวแอล (SQL) สามารถใช้โปรแกรม 
phpMyAdmin เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการฐานข้อมูล ที่มีลักษณะมาตรฐาน (ภาพที่  68)  
มีความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด โดยจัดเก็บข้อมูลที่เครื่องแม่ข่าย เพ่ือผู้ใช้งานเรียกใช้งานผ่าน
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ทำให้เข้าใช้งานพร้อมกันได้หลายผู้ใช้งาน ข้อมูลถูกจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ และค้นหาได้ง่าย 

 

ภาพที่ 68 แผนภาพการออกแบบฐานข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
โดยมีตารางต่างๆ ตามชื่อตาราง และมีชุดข้อมูลภายในตารางในพ้ืนที่สีขาว เส้นที่เชื่อมโยง
แสดงความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลแบบ 1:1 (1-1) หรือแบบ 1:many (1-m) ในระบบเว็บ
แอปพลิเคชันความคลาดเคลื่อนทางยา 
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ภาพที่ 69 แสดงหน้าเว็บ (web page) ฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้จากโปรแกรม phpMyAdmin 
 

ผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

สารสนเทศทางสุขภาพ 

โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาเบื้องต้น ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานโปรแกรม โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านสารสนเทศทางสุขภาพ จำนวน 3 ท่าน มีคำแนะนำให้ปรับปรุงบางส่วนของ
โปรแกรมท่ีสำคัญ คือ 

3.1 ระบบการลงชื่อเข้าใช้งาน (Login)  
- ควรมีการเข้ารหัสในตารางเก็บข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้ เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 

3.2 ระบบบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา  
- ในหน้าเว็บไซต์การกรอกข้อมูลความคลาดเคลื่อนของแต่ละประเภทรูปแบบ

ค่อนข้างเหมือนกัน ควรทำจุดเน้นหรือแสดงความแตกต่างให้สังเกตได้ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดใน
การกรอกข้อมูลตั้งแต่แรก  

- การแสดงรายการตัวเลือกในช่อง drop down list ต้องคลิกหรือเลื่อนลูกศรลง 
โปรแกรมจึงแสดงรายการตัวเลือก ควรให้แสดงข้อมูลได้เลยโดยไม่ต้องกด  

- อาจจะมีระบบตรวจสอบรูปแบบข้อมูล (format) ก่อนการบันทึกเข้าในฐานข้อมูล  
- กรณีที่ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล อาจออกแบบให้การกรอกบันทึกข้อมูล ไม่แสดง

ช่องกรอกข้อมูลนั้นหรือยอมให้ช่องกรอกข้อมูลนั้นเป็นค่าว่างได้  
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- การกรอกข้อมูลวันที่ มีปฏิทินให้เลือกวันที่เป็นภาษาอังกฤษ อาจปรับเปลี่ยนเป็น
ภาษาไทยเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน 

3.3 ระบบรายงานข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา  
- กรณีถ้ายังไม่ได้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการทราบข้อมูล อาจจะไม่ต้องแสดงตาราง

แสดงข้อมูลในหน้าจอแรก  
- กรณีหน้าจอแจ้งเตือนว่าผู้ใช้งานไม่สามารถลบข้อมูลได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 

(admin) นั้นไม่มีปุ่มย้อนกลับ แนะนำให้เพิ่มปุ่มย้อนกลับ 
- เมื่อแก้ไขแล้วบันทึกข้อมูลใหม่ มีการรอหรือมีระยะเวลาการทำงาน (delay) ใน

การดำเนินการ 
- การแก้ไขข้อมูล กรณีเคยกรอกข้อมูล “อ่ืนๆ..โปรดระบุ” ไว้ หน้าจอไม่แสดง

ข้อมูลเดิม แนะนำให้แสดงข้อมูลเดิมได้ด้วย 
- หลังการแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล ให้กลับไปแสดงหน้าฟอร์มรายงานข้อมูล 

ที่คงข้อมูลรายงานเดิมไว้ 
3.4 ระบบสรุปข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 
3.5 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 

- การวิเคราะห์ผลรายเดือน และอัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ควรใช้ตัวเลือก
ช่วงเวลาเป็นเดือนมากกว่าวันที่ 

- การแสดงผลอัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ควรแสดงผลเป็นทศนิยม 2 จุด 
- เพ่ิมความหมายระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา ที่ระบุ A-I เพ่ือให้

ผู้ใช้งานเข้าใจและแปลผลได้ถูกต้องตรงกัน 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันโดยเภสัชกรผู้ใช้โปรแกรม 

หลังจากได้มีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสารสนเทศทางสุขภาพทั้ง 3 ท่าน แล้วจึงนำโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันไปทดลองใช้งาน และ
ประเมินความพึงพอใจโดยเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานจำนวน 13 ท่าน  

ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ (System Usability) มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.69 ± 0.49 ด้านความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.71 ± 0.45  
ด้านความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ± 0.45 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ 
(User Satisfaction) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ± 0.45 สามารถสรุปได้ว่าเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ 
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ระดับมากที่สุด ในการประเมินทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบรายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยา ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 
ตารางที่ 10 ผลการประเมินภายหลังการทดสอบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันระบบรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยา  

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย +/- 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ (System Usability) 4.69 ± 0.49 

1. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีระบบการใช้งานที่ง่าย 4.69 ± 0.46 

2. สามารถใช้งานโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มากนัก
หรือไม่จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญสอน 4.92 ± 0.27 

3. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายและทำงาน
ร่วมกันได้อย่างดี 4.31 ± 0.46 

4. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีการทำงานที่เสถียร (consistency) ไม่เกิด
ปัญหาการค้างหรือหยุดระหว่างใช้งาน 4.58 ± 0.49 

5. คนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม เว็บแอปพลิเคชันได้
อย่างรวดเร็ว 4.85 ± 0.53 

6. สามารถใช้โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างมั่นใจ 4.77 ± 0.42 
 

ด้านความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.71 ± 0.45 

1. สามารถเข้าใช้งานหน้าจอการทำงานย่อยได้ง่าย 
(เพ่ิมวันที่ ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา รายการยาที่ผิดพลาด) 4.85 ± 0.36 

2. User Interface (UI) ภายในโปรแกรมมีความสวยงาม ตอบสนอง 
การทำงาน อย่างรวดเร็วไม่เกิดอาการค้างหรือกระตุกเวลาเปลี่ยนหน้าจอ 4.54 ± 0.50 
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ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย +/- 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

3. ภายในโปรแกรมมีระบบป้องกันการใส่ข้อมูลผิดหรือป้องกันการไม่ใส่
ข้อมูล (ในช่องที่จำเป็น) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสดงข้อความ
เตือนหรือขึ้น Pop up 4.69 ± 0.46 

4. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองต่อการสั่งงานได้  
อย่างถูกต้องรวดเร็ว (เช่นการคลิกปุ่มต่างๆ) 4.77 ± 0.42 

5. การทำงานของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันในส่วนต่างๆ (หน้าจอ 
การบันทึก หน้าจอการรายงานการบันทึก หน้าจอสรุปผล และหน้าจอ
วิเคราะห์ผล) พบว่าการทำงานแค่ละครั้งใช้เวลาไม่นานเกินไปและ 
ผู้ใช้งานพอใจ 4.69 ± 0.46 

ด้านความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 4.77 ± 0.45 

1. รปูภาพและสัญลักษณ์ภายในโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันถูกแสดงได้อย่าง
ชัดเจน เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง 4.69 ± 0.46 

2. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันสามารถแสดงตารางและกราฟ ได้ชัดเจนและ
ถูกต้อง 4.69 ± 0.46 

3. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมี User Interface (UI) ที่ถูกออกแบบมาได้
ชัดเจนและไม่ดูสับสนจนเกินไป 4.77 ± 0.42 

4. ภาษาท่ีใช้ในโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน เข้าใจได้ง่ายเหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 4.69 ± 0.61 

5. ข้อมูลและสารสนเทศในโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน ความถูกต้องและ
เหมาะกับผู้ปฏิบัติงาน  4.85 ± 0.36 

6. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีการทำงานที่ไม่ซับซ้อน 4.92 ± 0.27 
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ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย +/- 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

7. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีการจัดวางเนื้อหาและองค์ประกอบ เนื้อหา
ในแต่ละหน้าจอได้ดีไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน้าจอบ่อยๆ 4.77 ± 0.42 

ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) 4.74 ± 0.46 

1. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีการเข้าใช้งานที่สะดวก ผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ 4.69 ± 0.46 

2. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีความสะดวกต่อใช้งาน เช่น กรอกข้อมูล 
ได้ง่าย ดูข้อมูลได้ง่าย 4.69 ± 0.46 

3. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีความสวยงาม เช่น สี ตัวอักษรที่แสดง และ
ภาพประกอบเหมาะสม 4.62 ± 0.49 

4. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีการวางตำแหน่งของส่วนประกอบต่างๆ  
ของโปรแกรมท่ีดี 4.85 ± 0.36 

5. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 4.69 ± 0.46 

6. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีคู่มือการใช้งานที่เหมาะสมเข้าใจได้ง่าย 4.77 ± 0.58 

7. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีอรรถประโยชน์ของการใช้งาน 4.77 ± 0.42 

ประสิทธิภาพ ในภาพรวมของโปรแกรม 4.77 ± 0.42 

ความพึงพอใจ ในภาพรวมของโปรแกรม 4.85 ± 0.36 
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บทที่ 5 
อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ

บันทึก  และสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  โดยผู้วิจัยทำการสำรวจปัญหาและแก้ไขด้วยการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ภายใต้กรอบแนวคิดทางสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (SAMP) ซึ่งสามารถ
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 

1. สรุปผลการดำเนินการโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 
จากการพัฒนาระบบการบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาผ่านเว็บ 

แอปพลิเคชัน  โดยใช้ภาษา HTML และ CSS ในการสร้างหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ใช้ MySQL และ 
phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูล และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP พบว่า ผู้วิจัยได้พัฒนา
โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน ที่สามารถทำงานต่างๆ ได้สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐาน (ตารางที่ 2) 
ดังมีรายละเอียด คือ มีหน้าหลักของการเข้าใช้งาน (login webpage) สามารถบันทึกข้อมูลความ
คลาดเคลื่อนทางยาตามประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาทั้ง 6 ประเภท คือ ความคลาดเคลื่อนใน
การสั่งใช้ยา (Prescribing Error) ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคำสั่งการใช้ยา (Transcribing 
Error) ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (Pre-dispensing Error) ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา 
(Dispensing Error) ค ว าม ค ล าด เค ลื่ อ น ก่ อ น ก าร ให้ ย า  (Pre-administration Error) แ ล ะ 
ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา (Administration Error) แสดงผลการบันทึก โดยผู้ใช้งานสามารถ
แก้ไขข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่บันทึกไปแล้ว แสดงผลสรุปข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 
เช่น จำนวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ตามชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยา ตามเภสัชกรหรือพยาบาล  
ผู้จดบันทึก แสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์ด้านต่างๆ คือ ผลสรุปความคลาดเคลื่อนทางยาแบบ 
รายเดือน  แบบปีงบประมาณ หรือเปรียบเทียบแต่ละปีงบประมาณ  อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา 
รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป ผลสรุปความคลาดเคลื่อนทางยาประเภทก่อนการ
จ่ายยาชนิดจัดยาผิดชนิด และผลสรุปการสั่ งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ โดยความสามารถทั้ งหมด 
 ของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยหน้าเว็บไซต์ รวมทั้งหมด จำนวน 40 หน้า 
และตารางฐานข้อมูลรวมทั้งหมด 10 ตาราง ติดตั้งใช้งานส่วนเสริมต่าง ๆ เช่น Bootstrap v3.4.1  
ซีเอสเอส (CSS) และจาวาสคริปต์ (Javascript) 
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2.   สรุปผลการประเมินโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 
โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันผ่านการทดสอบโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารสนเทศ

ทางสุขภาพ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและสรุปรายงาน 
ความคลาดเคลื่อนทางยาสามารถทำงานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้งานได้จริง ผ่านการ
ยอมรับของระบบโดยผู้ใช้ (Acceptance Testing) ทั้งด้านความสมบูรณ์ (Completeness) และ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของระบบ ซึ่งผลการประเมินพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านให้ผ่าน แต่มี
คำแนะนำให้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือให้โปรแกรมสามารถทำงานได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 

หลังจากได้มีการปรับปรุงโปรแกรมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารสนเทศ
ทางสุขภาพแล้วจึงนำโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันไปทดลองใช้งานจริงและประเมินความพึงพอใจโดย
เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั้ง 13`ท่าน ซึ่งให้เข้าใช้งานในระบบเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์  และทำการ
ประเมินผลด้วยแบบสอบถาม ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ (System 
Usability) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ± 0.49 ด้านความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.71 ± 0.45 ด้ า น ค ว าม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ  4.77 ± 0.45  
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ± 0.45 แปลผลได้ว่าเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการบันทึก และสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 
ผ่านการทำงานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันในการศึกษาครั้งนี้   ได้ศึกษาหาสาเหตุของปัญหาระบบ 
การบันทึกและรายงานข้อมูลเดิมผ่านโปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลมาเป็น
แผนภูมิข้อมูลก้างปลา การหาความต้องการของระบบ และพัฒนาโปรแกรมฯ  ตามความต้องการ
ผู้ใช้งาน สอดคล้องกับแนวคิดทางสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ SAMP พบว่าสามารถพัฒนา
โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิผล ตามขั้นตอนที่ได้แสดงไว้ชัดเจน จนได้เว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึก
และสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาที่เหมาะสมดังเห็นได้จากผลการประเมินการใช้งานทั้ง 4 ด้าน 

ระบบงานทางการแพทย์มีการนำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยพัฒนาระบบ  
การทำงานในหลายลักษณะ เช่น ระบบการประสานรายการยา ( medication reconciliation process)  
เป็นการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน รวบรวมและแสดงรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ โดยโปรแกรมจะดึง
รายการยาจากสถานที่ที่ผู้ป่วยไปรับการรักษา เช่น โรงพยาบาล ร้านยา ตามรหัสประจำตัวผู้ป่วย 
เนื่องจากแต่ละสถานพยาบาลจะใช้หมายเลขรหัสประจำตัวผู้ป่วยร่วมกัน ทำให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูล
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ของแต่ละที่ได้ โดยยาแต่ละรายการที่รวบรวมมา ผู้ป่วยสามารถแจ้งรายละเอียดในการใช้ยาได้ [32]    
และยังมีระบบควบคุมคลังยาแบบออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Pharmacy inventory control 
ordering web application) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายจัดซื้อยา ฝ่ายคลัง
ยา และฝ่ายการเงิน โดยลักษณะเว็บแอปพลิเคชันที่มีการพัฒนาสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ และตัวโปรแกรมสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการได้ทันทีและ
เป็นปัจจุบัน[33] และสอดคล้องกับการศึกษาของ Cain และ Fox[34]  กล่าวว่าการใช้เทคโนโลยี 
Web 2.0 สะดวกต่อการใช้งาน ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ หรือไม่ต้องศึกษาวิธีการใช้มาก อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้าง รวบรวมและ
กระจายข้อมูลได้ดี ดังนั้นการพัฒนาการบันทึก และสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาผ่านเว็บ
แอปพลิเคชัน สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาการทำงาน 
เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับงาน 

 ในด้านคุณสมบัติการทำงานของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน มีลักษณะที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยก่อนหน้านี้หลายฉบับ ดังนี้ 

โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ออนไลน์ เข้าถึง
ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา เพราะเป็นการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน 
เนื่องจากการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าจะเกิดเมื่อไรหรือสถานที่ใด ถ้ามี
เหตุการณ์เกิดขึ้น แล้วผู้พบเหตุการณ์สามารถจดบันทึกเหตุการณ์ได้ทันที  จะลดความเสี่ยงด้านการ
หลงลืมการรายงาน อีกทั้งยังเพ่ิมรายละเอียดของการเกิดเหตุการณ์ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการจด
หลังจากเกิดเหตุการณ์ ไปนานแล้ว  อาจทำให้ได้รายละเอียดของเหตุการณ์ ไม่ครบถ้วนและ
คลาดเคลื่อน ส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ สอดคล้องกับระบบการรายงานข้อมูล ในการศึกษาของ 
Atherton[35]  ที่ศึกษาการใช้ระบบการรายงานข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทนกระดาษ โดยได้
พัฒนาระบบการรายงานให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถบันทึกข้อมูลจากที่ใดก็ได้ และสอน
การใช้งานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจและสามารถใช้งานได้ ทำให้จำนวนรายงานเพ่ิมสูงขึ้น
มากกว่าการรายงานผ่านระบบกระดาษ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Rudman และคณะ[36]  
ที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาระหว่างการรายงานผ่านกระดาษ
และผ่านระบบเว็บไซต์ โดยระบบการรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ จะสามารถรายงานข้อมูลได้ทาง
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาจะถูกติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องในหน่วยงาน เมื่อมีเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดขึ้น ผู้พบเห็นสามารถเปิด
โปรแกรมที่ติดตั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเหตุการณ์ได้ทันที และตัวโปรแกรมยังเชื่อมต่อกับ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ป่วย ดังนั้นผู้ดูแลเรื่องความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที นอกจากนี้การส่งข้อมูลเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา
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ทางเว็บไซต์ ผู้พบเหตุการณ์สามารถรายงานได้ทันทีหลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น รายงานจะถูกส่ง
ต่อไปยังศูนย์จัดการด้านความเสี่ยง เพ่ือให้ตรวจสอบและสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาปัญหา
และแนวทางแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในอนาคต  ระบบการทำงานนี้
จะใช้ระยะเวลาไม่นาน ทำให้ช่วยป้องกันเหตุการณ์แบบเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
ทันท่วงที แต่ทั้งนี้โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม  
ที่มีข้อมูลผู้ป่วยได้ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกับงานวิจัยข้างต้น 

โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้กำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานที่เป็น Admin จะมี
สิทธิ์ในการลบข้อมูล เท่านั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายโดยไม่ได้รับการพิจารณา สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Atherton[35]  ที่ศึกษาการใช้ระบบการรายงานข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทน
กระดาษ โดยการทำงานของโปรแกรมมีการกำหนดสิทธิ์ ให้เฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าสามารถจัดการกับ
ข้อมูลที่บันทึกเข้ามาแล้วได้ เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล  

ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีการบันทึกข้อมูลรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 
โดยเลือกข้อมูลจากรายการที่กำหนดไว้ (drop down list) เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในการกรอก
ข้อมูล เพ่ิมความถูกต้องของข้อมูลได้ ช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลได้มากกว่า
เมื่อเทียบกับการบันทึกลงในกระดาษ อีกทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีหลังจากกรอกข้อมูล  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Rudman และคณะ[36]  ที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการรายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยาระหว่างการรายงานผ่านกระดาษและผ่านระบบเว็บไซต์ โดยระบบ  
การรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นการกรอกข้อมูลโดยจะเลือกจากรายการที่กำหนดไว้ เป็นวิธีการ
เพ่ิมความถูกต้องของข้อมูล ช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล 

ผู้วิจัยพัฒนาให้โปรแกรมแอปพลิเคชันทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมการเก็บข้อมูลสามารถ
รวบรวมข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นและสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการ
ป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและกำหนดเป็นเกณฑ์มาตราฐานการปฏิบัติงานได้ใน
อนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Burk และคณะ[37]  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างศูนย์กลางในการ
รวบรวมข้อมูล เช่น ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการสั่งใช้ยา การติดตามการใช้ยา และติดตามอาการข้างเคียงจาก
การใช้ยาแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงระบบการทำงานหรือนำไปสร้างเป็น
เกณฑ์มาตราฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งการทดลองใช้งานระบบศูนย์กลางการเก็บข้อมูล 3 ปี พบว่า
สามารถสร้างหลักเกณฑ์ในการใช้ยาและค่าทางห้องปฏิบัติการที่ต้องติดตามระหว่างการใช้ยาได้  
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ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อโปรแกรมฯ โดยเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน 
ทำหลังจากทดลองใช้โปรแกรมเพียงประมาณ 1 สัปดาห์ และเป็นการประเมินด้วยความรู้สึกของ
ผู้ใช้งาน โดยยังไม่ได้ประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดที่เป็นวัตถุวิสัย เช่น ระยะเวลาในการกรอกหรือสรุปข้อมูล 
ความถูกต้องในการกรอกข้อมูล เป็นต้น  ดังนั้นในอนาคตอาจประเมินโปรแกรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาต่อยอด   

การพัฒนาต่อยอดด้วยคุณสมบัติของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถขยาย 
การพัฒนาให้นำไปใช้งานได้ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ แต่จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่
ดำเนินการส่วนกลาง กำหนดให้มีการเพ่ิมผู้ใช้งาน เพ่ิมพ้ืนที่การเก็บข้อมูล และการรายงานผล 
ที่กำหนดในแต่ละระดับได้ โดยอาจจะพิจารณาเพ่ิมจำนวนรายการยาตามรหัสยามาตรฐานหรือที่มี
การตกลงกันจากส่วนกลาง และอาจประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานอ่ืนๆ  [38]  เช่น  
The ISO 25010/25012 standard  
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมการบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา                              

ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
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จากการพัฒนาระบบการบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาผ่าน 
เว็บแอปพลิเคชัน  โดยใช้ภาษา HTML และ CSS ในการสร้างหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ใช้ MySQL และ 
phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูล และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนา
โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันโดยเขียนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันด้วยคำสั่งสำคัญๆ ดังนี้ 

1. กระบวนการเข้าสู่ระบบการทำงานผ่านการลงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
- ใช้คำสั่งรับค่า (input) ประเภท (type) คือ text เพ่ือรับค่าชื่อผู้ใช้งาน หรือ 

username  
- ใช้คำสั่งรับค่า (input) ประเภท (type) คือ password เพ่ือรับค่ารหัสผ่าน หรือ 

password เนื่องจากขณะป้อนรหัสผ่าน โปรแกรมจะไม่แสดงเป็นตัวอักษร เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลได ้

 

 

ภาพที่ 70 แสดงหน้าเว็บ (web page) การเขียนรับข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (username)  
และ รหัสผ่าน (password) 

 
- ใช้คำสั่ง if..else เพ่ือตรวจสอบค่า username และ password ว่าถูกต้องหรือไม่ 

ถ้าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง  จะสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ แต่ถ้าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอที่ให้กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ 
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ภาพที่ 71 แสดงหน้าเว็บ (web page) การตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน (username) และ  
รหัสผ่าน (password) เพ่ือการเข้าใช้งานโปรแกรม 

 

2. กระบวนการบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา   
- ใช้คำสั่ง select..option เพ่ือสร้างแบบฟอร์มสำหรับรับค่าที่มีข้อมูลให้เลือก

หลายรายการ โดยเป็นการเลือกข้อมูลจากรายการที่กำหนดไว้ (Drop down list) และใช้คำสั่ง 
while เพ่ือวนลูปแสดงรายการข้อมูล   

 

 

ภาพที่ 72 แสดงหน้าเว็บ (web page) การเขียนรับข้อมูลแบบ drop down list 
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- ใช้คำสั่งรับค่า (input) ประเภท (type) คือ radio กรณีต้องเลือกเพียงรายการใด
รายการหนึ่ง เนื่องจากผู้ใช้จะสามารถเลือกตัวเลือกที่กำหนดไว้ได้แค่ 1 ตัวเลือกเท่านั้น 

 

 

ภาพที่ 73 แสดงหน้าเว็บ (web page) การเขียนรับข้อมูลแบบ radio 
 

- ใช้ Javascript ในการตรวจสอบว่ามีการกรอกข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่มีการกรอก
ข้อมูล โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูล มิเช่นนั้นจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ 

 

 

ภาพที่ 74 แสดงหน้าเว็บ (web page) การใช้ Javascript ในการตรวจสอบการกรอกข้อมูล 
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- ใช้ Javascript สำหรับแสดงช่องเพ่ือกรอกข้อมูล เมื่อไม่มีข้อมูลที่ต้องการใน
รายการ Drop down list แล้วเลือกเป็น อ่ืนๆ..โปรดระบุ 

 

 

ภาพที่ 75 แสดงการใช้ Javascript สำหรับแสดงช่องเพ่ือกรอกข้อมูล เมื่อไม่มีข้อมูลที่ต้องการ 
 

- ใช้คำสั่ง Modal สำหรับการแสดงข้อมูลรายละเอียดและความหมายของคำ  
โดยข้อมูลจะแสดงขึ้นมาทับหน้าโปรแกรมท่ีกำลังใช้งานอยู่ 
 

 

ภาพที่ 76 แสดงคำสั่ง Modal สำหรับการแสดงข้อมูลรายละเอียดและความหมายของคำ 
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3. กระบวนการดูรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  
- ใช้คำสั่ง Table ในการสร้างตารางสำหรับแสดงข้อมูล และ คำสั่ง While  

เพ่ือวนลูปรับค่าจากฐานข้อมูลมาแสดงในตาราง 

 

 

ภาพที่ 77 แสดงคำสั่งสร้าง Table  ในการสร้างตารางเพ่ือแสดงข้อมูล 
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- ใช้คำสั่ง SELECT ในการเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล เพ่ือนำข้อมูลมาแสดงรายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยา 

 

 

ภาพที่ 78 แสดงคำสั่ง SELECT ในการเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล 
 

- ใช้คำสั่ง select..option เพ่ือสร้างแบบฟอร์มสำหรับแก้ไขข้อมูล  โดยให้ค่า 
value เป็นค่าข้อมูลเดิม  เพ่ือให้โปรแกรมแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไปแล้ว 

 

 

ภาพที่ 79 แสดงคำสั่ง select..option โดยให้ค่า value เป็นค่าข้อมูลเดิม  เพ่ือให้โปรแกรมแสดง
ข้อมูลที่เคยกรอกไปแล้ว 
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- ใช้คำสั่ง if ในการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งานก่อนการดำเนินการลบข้อมูล ถ้าเป็น 
admin จะสามารถลบข้อมูลได้ และถ้าเป็น member จะไม่สามารถลบข้อมูลได้ 

 

ภาพที่ 80 แสดงหน้าเว็บ (web page) การใช้คำสั่ง if ในการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งานก่อนการ
ดำเนินการลบข้อมูล 

- ใช้คำสั่ง script ในการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel  

 

ภาพที่ 81 แสดงการใช้คำสั่ง script ในการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel 
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4. กระบวนการสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  
- ใช้คำสั่ง Select ในการเรียกข้อมูลออกจากฐานข้อมูล และใช้คำสั่ง Group by 

จัดกลุ่มข้อมูล  เพ่ือสรุปข้อมูลเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาตามชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยา  
ตามเภสัชกรหรือพยาบาลผู้จดบันทึก และตามผู้พลาด  

 

 

ภาพที่ 82 แสดงการใช้คำสั่ง Select ในการเรียกข้อมูลออกจากฐานข้อมูล และใช้คำสั่ง Group by  
 เพ่ือจัดกลุ่มข้อมูล 
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5. กระบวนการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยา  
- ใช้คำสั่ง Javascript ในการสร้างแผนภูมิแท่ง เพ่ือให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและ

เห็นภาพการสรุปผล 
 

 

ภาพที่ 83 แสดงคำสั่ง Javascript ในการสร้างแผนภูมิแท่ง 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการใช้โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 

สำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 
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คู่มือการใช้โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 

สำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 



 

คู่มือการใช้โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 
สำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 

 
บทนำ 
 โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  
มีความสามารถโดยสังเขป คือ 

- สามารถบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาได้ 
- สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่บันทึกไปแล้วได้ 
- สามารถแสดงรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อนทางยาที่บันทึกไปแล้วได้ 
- สามารถแสดงผลสรุปด้านต่างๆ เช่น สรุปจำนวนความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นตาม

ชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยา ตามเภสัชกรผู้จดบันทึกข้อมูล ตามผู้พลาด เป็นต้น 
- สามารถแสด งผลการวิ เค ราะห์ ด้ านต่ างๆ  เช่ น  ผลส รุป  Medication Errors  

แบบรายเดือน ผลสรุป Medication Errors แบบปีงบประมาณ ผลสรุปเปรียบเทียบ 
Medication Errors แต่ละปีงบประมาณ อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น ข้อมูล
ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ข้อมูลการจัดยาผิดชนิด และผลสรุปการแพ้ยา เป็นต้น 

 
คำชี้แจงจากผู้พัฒนาโปรแกรม  โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันนี้เป็นโครงการวิจัยที่ยังอยู่ใน

ขั้นตอนการพัฒนาโดยภาควิชาสารสนเทศทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   โดย
ผู้วิจัยได้ใส่ข้อมูลยา ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา ลงไปตามที่ผู้วิจัยมีข้อมูล ทั้งนี้อาจจะยังมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามการใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจมีการเพ่ิมเติมอีกในอนาคต  ผู้ใช้โปรแกรม 
ไม่สามารถนำโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเรียกร้องกล่าวหาผู้จัดทำว่ามี
สารสนเทศไม่ครบถ้วนมิได้  หากผู้ใช้โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีข้อสงสัยใดๆ จากการใช้โปรแกรม
รวมถึงเนื้อหาของข้อมูล  กรุณาติดต่อผู้วิจัย 
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 ทางผู้วิจัยหรือผู้พัฒนาได้พยายามอย่างที่สุดเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและ

สรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา ให้มีความสมบูรณ์ด้านการทำงาน มีความน่าเชื่อถือในการสรุป

และรายงานผลของข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา ผู้ใช้โปรแกรมควรศึกษาถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม

เว็บแอปพลิเคชันอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้งานโปรแกรม ทางผู้วิจัยขอไม่รับผิดชอบในความเสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกกรณีจากการใช้งานโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน หากมีข้อแนะนำหรือข้อติชมใดๆ 

ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ และจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้นไปในอนาคต 

 

 

        ปัณณ์  อัตโสภณ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 สิงหาคม 2564 
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1. วิธีการเปิดโปรแกรม 

1) เปิดโปรแกรมค้นดูเว็บที่เรียกว่าเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ต่างๆ เช่น โปรแกรม 
Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox เป็นต้น 

 2) กรอกในช่อง Address:  www.dnhospital.go.th/mederror_dn/c_form.php 
 

 
 

  

http://www.dnhospital.go.th/mederror_dn/c_form.php
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2. วิธีการ log in เข้าใช้งานโปรแกรม 

 1) กรอกชื่อผู้ใช้งาน หรือ username ลงในช่อง ชื่อผู้ใช้ 
 2) กรอกรหัสผ่าน หรือ password ลงในช่อง รหัสผ่าน 
 

 
  

3) กดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ 
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4) ถ้าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง จะสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ 
 

 
 

5) ถ้ากรอกชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าชื่อผู้ใช้งานหรือ
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง และไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ ถ้าผู้ใช้ลืมข้อมูลกรุณาติดต่อ
ผู้พัฒนาโปรแกรม 
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3. วิธีการกรอกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 

1) ผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่เมนูบันทึกข้อมูล   

 
 

2) เลือกประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา ตามประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา 
- ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (Prescribing Error) 
- ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคำสั่งใช้ยา ( Transcribing Error) 
- ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (Pre-dispensing Error) 
- ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (Dispensing Error) 
- ความคลาดเคลื่อนก่อนการให้หรือบริหารยา (Pre-administration Error) 
- ความคลาดเคลื่อนหลังการให้หรือบริหารยา (Administration Error) 
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3) กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบโปรแกรมจะแจ้งเตือนในกรอกข้อมูลนั้นๆ 

- กรอกข้อมูลวันที่ โดยเลือกจากปฏิทินที่แสดง 

 

 

- กรอกข้อมูลประเภทผู้ป่วย โดยเลือก OPD หรือ IPD อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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- กรอกชื่อผู้บันทึก โดยใช้เมาส์เลือกหรือพิมพ์ชื่อหรือรหัสผู้บันทึกท่ีต้องการค้นหาลงในช่อง

ค้นหา 

 

 

กรณีท่ีไม่มีชื่อให้เลือก ให้เลือก “อ่ืนๆ..โปรดระบุ” จากนั้นโปรแกรมจะมีช่องว่างเพ่ิมข้ึนมา  

ให้กรอกชื่อผู้บันทึกลงไปในช่องว่างโปรดระบุนั้นๆ 
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- กรอกชื่อแพทย์ โดยใช้เมาส์เลือก หรือ พิมพ์ชื่อแพทย์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา 

 

 

กรณีท่ีไม่มีชื่อให้เลือก ให้เลือก “อ่ืนๆ..โปรดระบุ” จากนั้นโปรแกรมจะมีช่องว่างเพ่ิมข้ึนมา  

ให้กรอกชื่อแพทย์ลงไปในช่องว่างโปรดระบุนั้นๆ 
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- เลือกชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยา ตามเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น 
โดยใช้เมาส์เลือก หรือ พิมพ์ชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา 

 

 

- ถ้าตอ้งการทราบรายละเอียดและความหมายของชนิดความคลาดเคลื่อนทางยาให้กดปุ่มสี

ฟ้า เพื่อดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
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- เลือกผลของความคลาดเคลื่อนทางยา ตามเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น 
โดยใช้เมาส์เลือก หรือ พิมพ์ผลของความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา 

 

 
ถ้าตอ้งการทราบรายละเอียดและความหมายของผลความคลาดเคลื่อนทางยาให้กดปุ่มสีฟ้า 

เพ่ือดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
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กรอกชื่อยา โดยใช้เมาส์เลือก หรือ พิมพ์ชื่อยาที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา  

 

 

กรณีท่ีไม่มีชื่อยาให้เลือก ให้เลือก “อ่ืนๆ  โปรดระบุ” จากนั้นโปรแกรมจะมีช่องว่างเพ่ิม

ขึ้นมา  ให้กรอกชื่อยาลงไปในช่องว่างโปรดระบุนั้นๆ  
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- กรอกรายละเอียดของเหตุการณ์ทีถู่กต้อง และผลตอบรับจากแพทย์ลงในช่องว่าง  

 

 

4) กดปุ่ม submit เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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- หากบันทึกข้อมูลสำเร็จโปรแกรมจะแจ้งเตือนว่า “บันทึกสำเร็จ” 

 
 

- หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน โปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าให้กรอกข้อมูลเพ่ิมเติม 
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5) กดปุ่ม reset เพ่ือล้างข้อมูล 

 

 

4. การรายงานข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่ได้บันทึกไปแล้ว 

1) ผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่เมนูรายงานข้อมูล  
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2) เลือกประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา ที่ต้องการทราบรายงาน 

 

 

3) ระบุช่วงเวลา ประเภทผู้ป่วย ชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีต้องการทราบข้อมูล

ความคลาดเคลื่อนทางยา  

 

  



 107 
 

4) กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล 

 

 

5) ผลการค้นหาจะแสดงในตารางสรุปเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
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6) ถ้าต้องการข้อมูลในรูปแบบ Excel ให้กดท่ีรูปสัญลักษณ์ MS Excel ที่อยู่มุมบนซ้ายของ

ตารางแสดงข้อมูล 

 

 

5. การแก้ไขข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่ได้บันทึกไปแล้ว 

1) ผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่เมนูรายงานข้อมูล  
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2) เลือกประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา ที่ต้องการแก้ไขรายงาน 

 

 

3) ระบุช่วงเวลา ประเภทผู้ป่วย ชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล

ความคลาดเคลื่อนทางยา  
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4) กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล 

 

 

5) ผลการค้นหาจะแสดงในตารางสรุปเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
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6) ถ้าต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม แก้ไข  

 

 

7) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
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8) เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม submit เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 

 

 9) เมื่อข้อมูลแก้ไขบันทึกสำเร็จแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อความ “ข้อมูลของท่านแก้ไขสำเร็จแลว้” 
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10) ถ้าไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม Back เพ่ือทำการย้อนกลับ 

 

 

6. การลบข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่ได้บันทึกไปแล้ว 

ผู้ที่มีสิทธิ์ลบข้อมูลได้ จะเป็น admin เท่านั้น 

1) ผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่เมนูรายงานข้อมูล  
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2) เลือกประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา ที่ต้องการลบรายงาน 

 

 

3) ระบุช่วงเวลา ประเภทผู้ป่วย ชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีต้องการลบข้อมูล 

ความคลาดเคลื่อนทางยา  
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4) กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล 

 

 

5) ผลการค้นหาจะแสดงในตารางสรุปเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
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6) ถ้าต้องการลบข้อมูลให้กดปุ่ม ลบ  

 

 

7) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับยืนยันการลบข้อมูล 
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8) เมื่อตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการลบเรียบร้อย ให้กดปุ่ม ยืนยันการลบข้อมูล เพ่ือลบข้อมูล 

 

 

9) เมื่อลบข้อมูลสำเร็จแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อความ “ลบรายการสำเร็จ”  
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10) ถ้าไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม Back เพ่ือทำการย้อนกลับ 

 

 

11) กรณีผู้ใช้โปรแกรม ไม่ใช่สถานะ admin จะไม่สามารถดำเนินการลบข้อมูลได้ โปรแกรม

จะแจ้งเตือน “ขออภัย คุณเป็นสมาชิก หากต้องการลบข้อมูล กรุณาติดต่อแอดมิน” 
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7. การสรุปผลข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา (สรุปผลตามชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยา 

ตามเภสัชกรผู้จดบันทึก ตามผู้พลาด) 

1) ผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่เมนูผลสรุปข้อมูล  

 

 

2) เลือกประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาที่ต้องการทราบผลสรุปข้อมูล 
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3) ระบุช่วงเวลา และ ประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการทราบข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา   

 

 

4) กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล 
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5) ผลการค้นหาจะแสดงในตารางสรุปเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 

 

 

6) ถ้าต้องการข้อมูลในรูปแบบ Excel ให้กดท่ีรูปสัญลักษณ์ MS Excel ที่อยู่มุมบนซ้ายของ

ตารางแสดงข้อมูล 
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8. ผลสรุปความคลาดเคลื่อนทางยาแบบรายเดือน 

1) ผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่เมนูวิเคราะห์ข้อมูล  

 

 

2) เลือกผลสรุปรายเดือน  
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3) ระบุช่วงเวลา และ ประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการทราบข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา   

 

 

4) กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล 
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5) ผลการค้นหาจะแสดงในตารางและแผนภูมิแท่ง 

 

 

6) ถ้าต้องการข้อมูลในรูปแบบ Excel ให้กดท่ีรูปสัญลักษณ์ MS Excel ที่อยู่มุมบนซ้ายของ

ตารางแสดงข้อมูล 
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9. ผลสรุปความคลาดเคลื่อนทางยาแบบปีงบประมาณ 

1) ผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่เมนูวิเคราะห์ข้อมูล  

 

 

2) เลือกผลสรุปปีงบประมาณ  
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3) ระบุช่วงเวลาปีงบประมาณ ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา และประเภทผู้ป่วย ที่

ต้องการทราบข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา   

 

 

4) กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล 
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5) ผลการค้นหาจะแสดงในตารางและแผนภูมิแท่ง 

 

6) ถ้าต้องการข้อมูลในรูปแบบ Excel ให้กดท่ีรูปสัญลักษณ์ MS Excel ที่อยู่มุมบนซ้ายของตาราง
แสดงข้อมูล 
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10. ผลสรุปเปรียบเทียบ ความคลาดเคลื่อนทางยาแต่ละปีงบประมาณ 

1) ผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่เมนูวิเคราะห์ข้อมูล  

 

 

2) เลือกผลสรุปเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาแต่ละปีงบประมาณ 
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3) ระบุช่วงเวลาปีงบประมาณ ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา และประเภทผู้ป่วย ที่

ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา    

 

 

4) กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล 
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5) ผลการค้นหาจะแสดงในตารางและแผนภูมิแท่ง 

 

 

6) ถ้าต้องการข้อมูลในรูปแบบ Excel ให้กดท่ีรูปสัญลักษณ์ MS Excel ที่อยู่มุมบนซ้ายของ

ตารางแสดงข้อมูล 
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11. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา 

1) ผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่เมนูวิเคราะห์ข้อมูล  

 

 

2) เลือกอัตราความคลาดเคลื่อนทางยา 
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3) ระบุช่วงเวลา ประเภทผู้ป่วย   

ในกรณีผู้ป่วยประเภท OPD ระบุ จำนวนใบสั่งยาทั้งหมดใน 1 เดือน จำนวนผู้ป่วยนอกที่ต้อง

ให้ยาทั้งหมดใน 1 เดือน  

กรณีผู้ป่วยประเภท IPD  ระบุ จำนวนวันนอนทั้งหมดใน 1 เดือน ที่ต้องการทราบข้อมูลอัตรา

ความคลาดเคลื่อนทางยา    

 

 

4) กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล 
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5) ผลการค้นหาจะแสดงในตาราง 

 

 

6) ถ้าต้องการข้อมูลในรูปแบบ Excel ให้กดท่ีรูปสัญลักษณ์ MS Excel ที่อยู่มุมบนซ้ายของ

ตารางแสดงข้อมูล 
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12 . ผลสรุปความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป 

1) ผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่เมนูวิเคราะห์ข้อมูล  

 

 

2) ผลสรุปความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป 
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3) ระบุช่วงเวลา และ ประเภทผู้ป่วย  ที่ต้องการทราบข้อมูลความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป  

 

 

4) กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล 
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5) ผลการค้นหาจะแสดงในตาราง 

 

 

6) ถ้าต้องการข้อมูลในรูปแบบ Excel ให้กดท่ีรูปสัญลักษณ์ MS Excel ที่อยู่มุมบนซ้ายของ

ตารางแสดงข้อมูล 
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13 . วิเคราะห์ข้อมูลจัดยาผิดชนิด 

1) ผู้ใช้โปรแกรมเลือกท่ีเมนูวิเคราะห์ข้อมูล  

 

 

2) เลือกจัดยาผิดชนิด 
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3) ระบุช่วงเวลา ประเภทผู้ป่วย  และ ชื่อยา ที่ต้องการทราบข้อมูลการจัดยาผิดชนิด  

 

 

4) กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล 
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5) ผลการค้นหาจะแสดงในตาราง 

 

 

6) ถ้าต้องการข้อมูลในรูปแบบ Excel ให้กดท่ีรูปสัญลักษณ์ MS Excel ที่อยู่มุมบนซ้ายของ

ตารางแสดงข้อมูล  
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14 . สรุปผลการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ 

1) ผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่เมนูวิเคราะห์ข้อมูล  

 

 

2) คลิกผลสรุปการแพ้ยา 
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3) ระบุช่วงเวลา และประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการทราบข้อมูลการการสั่งจ่ายยาในผู้ป่วยที่แพ้  

 

 

4) กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล 
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5) ผลการค้นหาจะแสดงในตาราง 

 

 

6) ถ้าต้องการข้อมูลในรูปแบบ Excel ให้กดท่ีรูปสัญลักษณ์ MS Excel ที่อยู่มุมบนซ้ายของ

ตารางแสดงข้อมูล 
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15. รายละเอียดผู้ใช้งาน/เปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน 

 1) คลิกท่ีรูปคนด้านขวามือ 

 

  

2) โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน 
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3) ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน ให้กดปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 

   

4) กรอกข้อมูล รหัสเก่า และ รหัสใหม่ 
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5) กดปุ่ม ยืนยัน 

 

 

6) หากกรอกข้อมูลถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงข้อความ “เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ” 
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7) หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงข้อความ “กรุณากรอก PASSWORD” ให้ถูกต้อง 

 

 

8) หากไม่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้กดปุ่ม กลับ 
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16. การ log out ออกจากโปรแกรม 

 1) กดปุ่ม สัญลักษณ์ประตู ที่มุมด้านขวา เพ่ือ log out ออกจากโปรแกรม 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 

สำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 

โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารสนเทศทางสุขภาพ 

 

 

  



 149 
 

การประเมินโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศทางสุขภาพ 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ
บันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาสามารถทำงานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ โดยจะ
ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานโดยการใช้แบบสอบถามที่ออกแบบจำนวน 32 หน้า เพื่อ
รวบรวม 41 รหัสทดสอบ (ตามตารางและคำอธิบายด้านล่าง) 
 ดำเนินการโดยส่งตัวโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยได้พัฒนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สารสนเทศทางสุขภาพจำนวน 3 ท่าน ทดสอบการยอมรับของระบบโดยผู้ใช้ (Acceptance Testing) 
ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบความสมบูรณ์ (Completeness) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ
ระบบ ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเป็นผ่าน/ ไม่ผ่าน (Pass/Fail) พร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมินเสร็จสิ้นและให้ผลการทดสอบเป็น 
“ผ่าน” ในทุกฟังก์ชันการทำงาน หากมีฟังก์ชันใดที่ทำงานล้มเหลวจะทำการแก้ไขและปรับปรุง
โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันให้สำเร็จก่อน จึงจะใช้ศึกษาต่อในขั้นตอนต่อไป 
 
1. แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านการทำงานของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน
สำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศทางสุขภาพ 

 
รหัสแบบทดสอบ คำอธิบาย 

1. รหัสทดสอบ : Login_1 คำอธิบาย : การใช้งานหน้าจอ Login Form 
2. รหัสทดสอบ : Navbar_1 คำอธิบาย : การใช้งาน แทบเมนูบาร์ (Navbar) 

3.   รหัสทดสอบ : Header_1 คำอธิบาย : การใช้งานส่วนหัว (Header) ของเว็บแอปพลิเคชัน 
4. รหัสทดสอบ : Record_1 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Prescribing Error 

5. รหัสทดสอบ : Record_2 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Transcribing Error 
6. รหัสทดสอบ : Record_3 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Pre-dispensing Error 

7. รหัสทดสอบ : Record_4 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Dispensing Error 

8. รหัสทดสอบ : Record_5 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Pre-administration Error 
9. รหัสทดสอบ : Record_6 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Administration Error 

10. รหัสทดสอบ : Report_1 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Prescribing Error 
11. รหัสทดสอบ : Report_2 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Transcribing Error 
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รหัสแบบทดสอบ คำอธิบาย 

12. รหัสทดสอบ : Report_3 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Pre-dispensing Error 
13. รหัสทดสอบ : Report_4 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Dispensing Error 

14. รหัสทดสอบ : Report_5 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Pre-administration Error 
15. รหัสทดสอบ : Report_6 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Administration Error 

16. รหัสทดสอบ : Edit_1 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Prescribing Error 

17. รหัสทดสอบ : Edit_2 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Transcribing Error 
18. รหัสทดสอบ : Edit_3 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Pre-dispensing Error 

19. รหัสทดสอบ : Edit_4 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Dispensing Error 

20. รหัสทดสอบ : Edit_5 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Pre-administration Error 
21. รหัสทดสอบ : Edit_6 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Administration Error 

22. รหัสทดสอบ : Delete_1 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Prescribing Error 
23. รหัสทดสอบ : Delete_2 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Transcribing Error 

24. รหัสทดสอบ : Delete_3 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Pre-dispensing Error 
25. รหัสทดสอบ : Delete_4 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Dispensing Error 

26. รหัสทดสอบ : Delete_5 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Pre-administration Error 

27. รหัสทดสอบ : Delete_6 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Administration Error 
28. รหัสทดสอบ : Summary_1 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Prescribing Error 

29. รหัสทดสอบ : Summary_2 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Transcribing Error 
31. รหัสทดสอบ : Summary_3 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Pre-dispensing Error 

32. รหัสทดสอบ : Summary_4 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Dispensing Error 
33. รหัสทดสอบ : Summary_5 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Pre-administration Error 

34. รหัสทดสอบ : Summary_6 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Administration Error 
35. รหัสทดสอบ : Analysis_1    คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Medication Errors แบบรายเดือน 

36. รหัสทดสอบ : Analysis_2  คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Medication Errors  
แบบปีงบประมาณ 

37. รหัสทดสอบ : Analysis_3    คำอธิบาย : ผลสรุปเปรียบเทียบ Medication Errors  
แต่ละปีงบประมาณ 

38. รหัสทดสอบ : Analysis_4    คำอธิบาย : อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา 

39. รหัสทดสอบ : Analysis_5 คำอธิบาย : รายงานความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป 
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รหัสแบบทดสอบ คำอธิบาย 

40. รหัสทดสอบ : Analysis_6 คำอธิบาย : ผลสรุป Pre-dispensing Error ชนิด จัดยาผิดชนิด 

41. รหัสทดสอบ : Analysis_7 คำอธิบาย : สรุปผลการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ 

 
หมายเหตุ ความต้องการพ้ืนฐานของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ Window10, Ram >= 4 GB, 
XAMPP หรือโปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่าย และโปรแกรม Web browser (Firefox 84.0.2 หรือ 
Chrome เวอร์ชั่น ตั้งแต ่87.0.4280.141) 
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แบบประเมินด้านการทำงานของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและสรุปรายงาน 
ความคลาดเคลื่อนทางยาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศทางสุขภาพมีจำนวนทั้งหมด 32 หน้า 

 
วันที่ทดสอบ :…………..................... 
1.รหัสทดสอบ: Login_1 คำอธิบาย : การใช้งานหน้าจอ Login Form 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : (ไม่มี) 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
1.1 สามารถกรอกข้อมูลได้ทุกช่อง (ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน) โดย

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านรุ่นทดลองคือ “admin” และ 
“12345”  หรือ “member” และ “12345” 
ตามลำดับ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

1.2 ถ้าใส่ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะมีข้อความ 
แจ้งเตือนว่า ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง  
และไม่สามารถเข้าใช้งานในหน้าจอถัดไปได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

1.3 ถ้ากรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง  จะสามารถเข้าใช้งาน
ในหน้าจอถัดไปได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 
2.รหัสทดสอบ : Navbar_1 คำอธิบาย : การใช้งานแทบเมนูบาร์ (Navbar) 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
2.1 เมื่อคลิกท่ีคำว่า หน้าแรก โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าเริ่มต้น  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

2.2 เมื่อคลิกท่ีคำว่า บันทึกข้อมูลจะมีแทบเมนูย่อยแสดงขึ้นมาอีก  
6 รายการ คือ Prescribing Error, Transcribing  Error,  
Pre-dispensing Error, Dispensing Error,  
Pre-administration Error และ Administration Error 
เมื่อคลิกท่ีคำว่า 

- Prescribing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
บันทึกข้อมูล Prescribing Error 

- Transcribing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
บันทึกข้อมูล Transcribing Error 

- Pre-dispensing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
บันทึกข้อมูล Pre-dispensing Error 

- Dispensing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
บันทึกข้อมูล Dispensing Error 

- Pre-administration โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
สำหรับบันทึกข้อมูล Pre-administration Error 

- Administration โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
บันทึกข้อมูล Administration Error 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

2.3 เมื่อคลิกท่ีคำว่า รายงานข้อมูล จะมีแทบเมนูย่อยแสดงขึ้นมา
อีก 6 รายการ คือ Prescribing Error, Transcribing Error, 
Pre-dispensing Error, Dispensing Error,  
Pre-administration Error และ Administration  Error 
เมื่อคลิกท่ีคำว่า 

- Prescribing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
รายงานข้อมูล Prescribing Error 

- Transcribing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
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รายงานข้อมูล Transcribing Error 
- Pre-dispensing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ

รายงานข้อมูล Pre-dispensing Error 
- Dispensing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ

รายงานข้อมูล Dispensing Error 
- Pre-administration โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ

รายงานบันทึกข้อมูล Pre-administration Error 
- Administration โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ

รายงานข้อมูล Administration Error 
2.4 เมื่อคลิกท่ีคำว่า สรุปผลข้อมูลจะมีแทบเมนูย่อยแสดงขึ้นมา

อีก 6 รายการ คือ Prescribing Error, Transcribing  Error, 
Pre-dispensing Error, Dispensing  Error,  
Pre-administration Error และ Administration Error 
เมื่อคลิกท่ีคำว่า 

- Prescribing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
สรุปผลข้อมูล Prescribing Error 

- Transcribing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
สรุปผลข้อมูล Transcribing Error 

- Pre-dispensing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
สรุปผลข้อมูล Pre-dispensing Error 

- Dispensing โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
สรุปผลข้อมูล Dispensing Error 

- Pre-administration โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
สรุปผลข้อมูล Pre-administration Error 

- Administration โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
สรุปผลข้อมูล Administration Error 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

2.5 เมื่อคลิกท่ีคำว่า วิเคราะห์ข้อมูลจะมีแทบเมนูย่อยแสดงขึ้นมา
อีก 7 รายการ คือ ผลสรุปรายเดือน ผลสรุปตาม
ปีงบประมาณ ผลสรุปเปรียบเทียบแต่ละปีงบประมาณ อัตรา
ความคลาดเคลื่อนทางยา ผลสรุปความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป 
จัดยาผิดชนิด และผลสรุปการแพ้ยาเมื่อคลิกท่ีคำว่า 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
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- ผลสรุปรายเดือน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
แสดงผลสรุปรายเดือน 

- ผลสรุปตามปีงบประมาณโปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
สำหรับผลสรุปตามปีงบประมาณ 

- ผลสรุปเปรียบเทียบแต่ละปีงบประมาณโปรแกรม 
จะแสดงหน้าจอสำหรับผลสรุปเปรียบเทียบแต่ละ
ปีงบประมาณ  

- อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาโปรแกรมจะแสดง
หน้าจอสำหรับรายงานข้อมูลอัตรา 
ความคลาดเคลื่อนทางยา 

- ผลสรุปความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอผลสรุปความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป 

- จัดยาผิดชนิดโปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
รายงานข้อมูลการจัดยาผิดชนิด 

- ผลสรุปการแพ้ยา โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
รายงานข้อมูลผลสรุปการแพ้ยา 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 
3. รหัสทดสอบ : Header_1 คำอธิบาย : การใช้งานส่วนหัว (Header) ของเว็บแอปพลิเคชัน 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
3.1 เมื่อคลิกท่ีโลโก้มุมซ้ายมือ โปรแกรมจะแสดงไปยังหน้าจอ

เริ่มต้น 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

3.2 เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่ปุ่มรูปคน จะแสดงชื่อผู้ใช้งาน  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

3.3 เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่ปุ่มรูปประตู จะแสดงคำว่า Log out  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

3.4 เมื่อนำเมาส์ไปคลิกท่ีปุ่มรูปประตู โปรแกรมจะ Log out และ
กลับไปแสดงยังหน้าจอเข้าสู่โปรแกรมใหม่ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :………………............... 
4. รหัสทดสอบ Record_1 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Prescribing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
4.1 สามารถกรอกข้อมูลได้ทุกช่อง  

- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย  
- เภสัชกรผู้บันทึก  
- ชื่อแพทย์  
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน  
- ผลของความคลาดเคลื่อน  
- ชื่อยาที่ต้องการ  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้อง  
- ผลตอบรับจากแพทย์ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

4.2 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืนๆ..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่าง 
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

4.3 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบ จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า กรอกข้อมูล 
ไม่ครบ กรุณากรอกข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

4.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่าบันทึกสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

4.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ 
กรอกข้อมูลชุดใหม่  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

4.6 หากคลิกปุ่ม Reset  ข้อมูลที่เคยกรอกไว้ทั้งหมดจะหายไป  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

5. รหัสทดสอบ : Record_2 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Transcribing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
5.1 สามารถกรอกข้อมูลได้ทุกช่อง  

- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย  
- เภสัชกรผู้บันทึก  
- ผู้พลาด 
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน  
- ชื่อยาที่ถูกต้องและผิดพลาด  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้องและผิดพลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

5.2 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืนๆ..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่างเพ่ิม
ขึ้นมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

5.3 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบจะมีข้อความแจ้งเตือนว่า กรอกข้อมูล 
ไม่ครบ กรุณากรอกข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

5.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่าบันทึกสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

5.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอก
ข้อมูลชุดใหม่  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

5.6 หากคลิกปุ่ม Reset  ข้อมูลที่เคยกรอกไว้ทั้งหมดจะหายไป  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

6. รหัสทดสอบ : Record_3 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Pre-dispensing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
6.1 สามารถกรอกข้อมูลได้ทุกช่อง  

- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย  
- เภสัชกรผู้บันทึก  
- ผู้พลาด  
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน  
- ชื่อยาที่ต้องการและท่ีผิดพลาด  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้องและผิดพลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

6.2 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืนๆ..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่าง
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

6.3 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบจะมีข้อความแจ้งเตือนว่า กรอกข้อมูล
ไม่ครบ กรุณากรอกข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

6.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่าบันทึกสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

6.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
กรอกข้อมูลชุดใหม่  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

6.6 หากคลิกปุ่ม Reset  ข้อมูลที่เคยกรอกไว้ทั้งหมดจะหายไป  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

7. รหัสทดสอบ : Record_4 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Dispensing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
7.1 สามารถกรอกข้อมูลได้ทุกช่อง 

- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย  
- เภสัชกรผู้บันทึก  
- ผู้พลาด  
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน 
- ผลของความคลาดเคลื่อน  
- ชื่อยาที่ต้องการและท่ีผิดพลาด  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้องและผิดพลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

7.2 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืนๆ..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่าง
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

7.3 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบจะมีข้อความแจ้งเตือนว่า กรอกข้อมูล
ไม่ครบ กรุณากรอกข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

7.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่าบันทึกสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

7.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
กรอกข้อมูลชุดใหม่  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

7.6 หากคลิกปุ่ม Reset  ข้อมูลที่เคยกรอกไว้ทั้งหมดจะหายไป  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

8. รหัสทดสอบ : Record_5 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Pre-administration Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
8.1 สามารถกรอกข้อมูลได้ทุกช่อง  

- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย  
- พยาบาลผู้บันทึก  
- ผู้พลาด  
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน  
- ผลของความคลาดเคลื่อน 
-  ชื่อยาที่ต้องการและที่ผิดพลาด  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้องและผิดพลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

8.2 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืนๆ..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่าง
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

8.3 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบจะมีข้อความแจ้งเตือนว่า กรอกข้อมูล
ไม่ครบ กรุณากรอกข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

8.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่าบันทึกสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

8.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
กรอกขอ้มูลชุดใหม่  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

8.6 หากคลิกปุ่ม Reset  ข้อมูลที่เคยกรอกไว้ทั้งหมด 
จะหายไป 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

9. รหัสทดสอบ : Record_6 คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูล Administration Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
9.1 สามารถกรอกข้อมูลได้ทุกช่อง 

- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย  
- พยาบาลผู้บันทึก  
- ผู้พลาด  
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน  
- ผลของความคลาดเคลื่อน  
- ชื่อยาที่ต้องการและท่ีผิดพลาด  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้องและผิดพลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

9.2 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืนๆ..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่าง
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

 

9.3 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบจะมีข้อความแจ้งเตือนว่า กรอกข้อมูล
ไม่ครบ กรุณากรอกข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

9.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่าบันทึกสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

9.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
กรอกข้อมูลชุดใหม่  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

9.6 หากคลิกปุ่ม Reset  ข้อมูลที่เคยกรอกไว้ทั้งหมดจะหายไป  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

10. รหัสทดสอบ : Report_1 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Prescribing 
Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยรหัส Admin หรือ member 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
10.1 
 

สามารถเลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการเรียกดูรายงานข้อมูล  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

10.2 เมื่อคลิกปุ่ม ค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายงานข้อมูล 
ที่ได้กรอกไว้แล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

10.3 เมื่อคลิกปุ่ม เครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้านซ้ายมือ 
โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท 
Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

10.4 เมื่อคลิกปุ่ม แก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
กรอกข้อมูล เพ่ือให้แก้ไขข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

10.5 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น admin  
จะสามารถลบข้อมูลได้ โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
สำหรับกรอกข้อมูลอีกครั้งเพ่ือยืนยันการลบข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

10.6 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น member จะ
แสดงหน้าจอ You are not admin!! และไม่สามารถ
ลบข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

11. รหัสทดสอบ : Report_2 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Transcribing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยรหัส Admin หรือ member 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
11.1 
 

สามารถเลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการเรียกดูรายงาน
ข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

11.2 เมื่อคลิกปุ่ม ค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายงาน
ข้อมูลที่ได้กรอกไว้แล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

11.3 เมื่อคลิกปุ่ม เครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้าน
ซ้ายมือ โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์
ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

11.4 เมื่อคลิกปุ่ม แก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
สำหรับกรอกข้อมูล เพ่ือให้แก้ไขข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

11.5 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น admin  
จะสามารถลบข้อมูลได้ โดยโปรแกรมจะแสดง
หน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลอีกครั้งเพ่ือยืนยัน 
การลบข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

11.6 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น member 
จะแสดงหน้าจอ You are not admin!! และไม่
สามารถลบข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

12. รหัสทดสอบ : Report_3 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Pre-dispensing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยรหัส Adminหรือ member 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
12.1 
 

สามารถเลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการเรียกดูรายงานข้อมูล  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

12.2 เมื่อคลิกปุ่ม ค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายงานข้อมูล 
ที่ได้กรอกไว้แล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

12.3 เมื่อคลิกปุ่ม เครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้านซ้ายมือ 
โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

12.4 เมื่อคลิกปุ่ม แก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอก
ข้อมูล เพ่ือให้แก้ไขข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

12.5 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น admin จะสามารถลบ
ข้อมูลได้ โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูล
อีกครั้งเพ่ือยืนยันการลบข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

12.6 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น member จะแสดง
หน้าจอ You are not admin!! และไม่สามารถลบข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

13. รหัสทดสอบ : Report_4 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Dispensing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยรหัส Adminหรือ member 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
13.1 
 

สามารถเลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการเรียกดูรายงานข้อมูล  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

13.2 เมื่อคลิกปุ่ม ค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายงานข้อมูลที่ได้
กรอกไว้แล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

13.3 เมื่อคลิกปุ่ม เครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้านซ้ายมือ 
โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

13.4 เมื่อคลิกปุ่ม แก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอก
ข้อมูล เพ่ือให้แก้ไขข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

13.5 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น admin จะสามารถลบ
ข้อมูลได้ โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูล
อีกครั้งเพ่ือยืนยันการลบข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

13.6 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น member จะแสดง
หน้าจอ You are not admin!! และไม่สามารถลบข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

14. รหัสทดสอบ : Report_5 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Pre-administration Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยรหัส Adminหรือ member 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
14.1 
 

สามารถเลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการเรียกดูรายงานข้อมูล  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

14.2 เมื่อคลิกปุ่ม ค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายงานข้อมูลที่ได้
กรอกไว้แล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

14.3 เมื่อคลิกปุ่ม เครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้านซ้ายมือ 
โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

14.4 เมื่อคลิกปุ่ม แก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอก
ข้อมูล เพ่ือให้แก้ไขข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

14.5 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น admin จะสามารถลบ
ข้อมูลได้ โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูล
อีกครั้งเพ่ือยืนยันการลบข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

14.6 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น member จะแสดง
หน้าจอ You are not admin!! และไม่สามารถลบข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

15. รหัสทดสอบ : Report_6 คำอธิบาย : การเรียกรายงานข้อมูล Administration Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยรหัส Adminหรือ member 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
15.1 
 

สามารถเลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการเรียกดูรายงานข้อมูล  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

15.2 เมื่อหลังจากคลิกปุ่ม ค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายงาน
ข้อมูลที่ได้กรอกไว้แล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

15.3 เมื่อคลิกปุ่ม เครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้านซ้ายมือ 
โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

15.4 เมื่อคลิกปุ่ม แก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอก
ข้อมูล เพ่ือให้แก้ไขข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

15.5 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น admin จะสามารถลบ
ข้อมูลได้ โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูล
อีกครั้งเพ่ือยืนยันการลบข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

15.6 เมื่อคลิกปุ่ม ลบ ถ้าผู้ใช้มีสถานะเป็น member จะแสดง
หน้าจอ You are not admin!! และไม่สามารถลบข้อมูลได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

16. รหัสทดสอบ : Edit_1 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Prescribing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มแก้ไข ที่หน้าจอการแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
16.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

16.2 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกช่อง  
- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย  
- เภสัชกรผู้บันทึก  
- ชื่อแพทย์  
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน  
- ผลของความคลาดเคลื่อน  
- ชื่อยาที่ถูกต้อง  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้อง  
- ผลตอบรับจากแพทย์ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

16.3 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืน..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่าง
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

16.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่า ข้อมูลของท่านแก้ไขสำเร็จแล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

16.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

16.6 หากคลิกปุ่ม Back โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

17. รหัสทดสอบ : Edit_2 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Transcribing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มแก้ไข ที่หน้าจอการแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
17.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

17.2 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกช่อง 
- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย  
- เภสัชกรผู้บันทึก  
- ผู้พลาด  
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน  
- ชื่อยาที่ถูกต้องและผิดพลาด  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้องและผิดพลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

17.3 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืน..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่าง
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

17.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่า ข้อมูลของท่านแก้ไขสำเร็จแล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

17.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

17.6 หากคลิกปุ่ม Back โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

18. รหัสทดสอบ : Edit_3 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Pre-dispensing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มแก้ไข ที่หน้าจอการแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
18.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

18.2 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกช่อง 
- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย  
- เภสัชกรผู้บันทึก  
- ผู้พลาด  
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน  
- ชื่อยาที่ต้องการและท่ีผิดพลาด  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้องและผิดพลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

18.3 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืน..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่าง
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

18.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่า ข้อมูลของท่านแก้ไขสำเร็จแล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

18.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

18.6 หากคลิกปุ่ม Back โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

19. รหัสทดสอบ : Edit_4 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Dispensing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มแก้ไข ที่หน้าจอการแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
19.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

19.2 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกช่อง 
- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย 
- เภสัชกรผู้บันทึก  
- ผู้พลาด  
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน  
- ชื่อยาที่ต้องการและท่ีผิดพลาด  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้องและผิดพลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

19.3 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืน..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่าง
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

19.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่า ข้อมูลของท่านแก้ไขสำเร็จแล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

19.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

19.6 หากคลิกปุ่ม Back โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

20. รหัสทดสอบ : Edit_5 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Pre-administration Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มแก้ไข ที่หน้าจอการแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
20.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

20.2 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกช่อง 
- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย  
- พยาบาลผู้บันทึก  
- ผู้พลาด  
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน  
- ผลของความคลาดเคลื่อน  
- ชื่อยาที่ต้องการและท่ีผิดพลาด  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้องและผิดพลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

20.3 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืน..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่าง
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

20.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่า ข้อมูลของท่านแก้ไขสำเร็จแล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

20.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

20.6 หากคลิกปุ่ม Back โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

21. รหัสทดสอบ : Edit_6 คำอธิบาย : การแก้ไขข้อมูล Administration Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มแก้ไข ที่หน้าจอการแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
21.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

21.2 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกช่อง 
- วันที่เกิดเหตุการณ์  
- ประเภทผู้ป่วย 
- พยาบาลผู้บันทึก  
- ผู้พลาด  
- ชนิดของความคลาดเคลื่อน  
- ผลของความคลาดเคลื่อน  
- ชื่อยาที่ต้องการและท่ีผิดพลาด  
- รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีถูกต้องและผิดพลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

21.3 ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลที่ไม่มีให้เลือกใน Drop down 
list สามารถเลือกข้อความ อ่ืน..โปรดระบุ แล้วมีช่องว่าง
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลที่ต้องการได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

21.4 เมื่อคลิกปุ่ม submit หลังกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว 
โปรแกรมจะแจ้งว่า ข้อมูลของท่านแก้ไขสำเร็จแล้ว 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

21.5 เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

21.6 หากคลิกปุ่ม Back โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

22. รหัสทดสอบ : Delete_1 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Prescribing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผู้ใช้มีสถานะเป็น Admin ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มลบ ที่หน้าจอ
การแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
22.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

22.2 เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการลบข้อมูล โปรแกรมจะแจ้งว่า  
ลบรายการสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

22.3 เมื่อลบรายการสำเร็จ โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอ
สำหรับเรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

22.4 หากคลิกปุ่ม Back โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอสำหรับ
เรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

23. รหัสทดสอบ : Delete_2 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Transcribing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผู้ใช้มีสถานะเป็น Admin ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มลบ ที่หน้าจอ
การแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
23.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

23..2 เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการลบข้อมูล โปรแกรมจะแจ้งว่า  
ลบรายการสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

23.3 เมื่อลบรายการสำเร็จ โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอ
สำหรับเรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

23.4 หากคลิกปุ่ม Back  โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอ
สำหรับเรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 

ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 
(                ) 

 
 



 177 
 
วันที่ทดสอบ :…………….................. 

24. รหัสทดสอบ : Delete_3 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Pre-dispensing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผู้ใช้มีสถานะเป็น Admin ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มลบ ที่หน้าจอ
การแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
24.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

24.2 เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการลบข้อมูล โปรแกรมจะแจ้งว่า  
ลบรายการสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

24.3 เมื่อลบรายการสำเร็จ โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอ
สำหรับเรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

24.4 หากคลิกปุ่ม Back  โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอ
สำหรับเรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

25. รหัสทดสอบ : Delete_4 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Dispensing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผู้ใช้มีสถานะเป็น Admin ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มลบ ที่หน้าจอ
การแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
25.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

25..2 เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการลบข้อมูล โปรแกรมจะแจ้งว่า  
ลบรายการสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

25.3 เมื่อลบรายการสำเร็จ โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอ
สำหรับเรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

25.4 หากคลิกปุ่ม Back  โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอ
สำหรับเรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 

ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 
(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

26. รหัสทดสอบ : Delete_5 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Pre-administration Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผู้ใช้มีสถานะเป็น Admin ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มลบ ที่หน้าจอ
การแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
26.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

26.2 เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการลบข้อมูล โปรแกรมจะแจ้งว่า  
ลบรายการสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

26.3 เมื่อลบรายการสำเร็จ โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอ
สำหรับเรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

26.4 หากคลิกปุ่ม Back  โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอ
สำหรับเรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

27. รหัสทดสอบ : Delete_6 คำอธิบาย : การลบข้อมูล Administration Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผู้ใช้มีสถานะเป็น Admin ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน และคลิกปุ่มลบ ที่หน้าจอ
การแสดงรายงานข้อมูล 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
27.1 หน้าจอแสดงข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

27..2 เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการลบข้อมูล โปรแกรมจะแจ้งว่า  
ลบรายการสำเร็จ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

27.3 เมื่อลบรายการสำเร็จ โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอ
สำหรับเรียกดูรายงานข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

27.4 หากคลิกปุ่ม Back  โปรแกรมจะกลับไปแสดงหน้าจอ
สำหรับเรียกดูรายงานข้อมูล 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

28. รหัสทดสอบ : Summary_1 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Prescribing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
28.1 สามารถเลือกช่วงวันที่และประเภทผู้ป่วย  

ที่ต้องการเรียกดูผลสรุปข้อมูล 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

28.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกประเภทผู้ป่วย เมื่อคลิกปุ่มค้นหา 
โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เลือกประเภทผู้ป่วยด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

28.3 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ 
ความคลาดเคลื่อนทางยา 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

28.4 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลในรูปแบบตาราง ตามชนิดของ 
ความคลาดเคลื่อนทางยา และตามเภสัชกร 
ผู้จดบันทึก 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

28.5 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้าน
ซ้ายมือ โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์
ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

29. รหัสทดสอบ : Summary_2 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Transcribing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
29.1 สามารถเลือกช่วงวันที่และประเภทผู้ป่วย  

ที่ต้องการเรียกดูผลสรุปข้อมูล  
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

29.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกประเภทผู้ป่วย เมื่อคลิกปุ่มค้นหา 
โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เลือกประเภทผู้ป่วยด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

29.3 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ 
ความคลาดเคลื่อนทางยา 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

29.4 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลในรูปแบบตาราง ตามชนิดของ 
ความคลาดเคลื่อนทางยาตามเภสัชกรผู้จดบันทึก
และตามผู้พลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

29.5 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้าน
ซ้ายมือ โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์
ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

31. รหัสทดสอบ : Summary_3 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Pre-dispensing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
31.1 สามารถเลือกช่วงวันที่และประเภทผู้ป่วย  

ที่ต้องการเรียกดูผลสรุปข้อมูล  
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

31.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกประเภทผู้ป่วย เมื่อคลิกปุ่มค้นหา 
โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เลือกประเภทผู้ป่วยด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

31.3 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ 
ความคลาดเคลื่อนทางยา 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

31.4 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลในรูปแบบตาราง ตามชนิดของ 
ความคลาดเคลื่อนทางยา ตามเภสัชกรผู้จด
บันทึกและตามผู้พลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

31.5 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้าน
ซ้ายมือ โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์
ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

32. รหัสทดสอบ : Summary_4 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Dispensing Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
32.1 สามารถเลือกช่วงวันที่และประเภทผู้ป่วย  

ที่ต้องการเรียกดูผลสรุปข้อมูล  
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

32.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกประเภทผู้ป่วย เมื่อคลิกปุ่มค้นหา 
โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เลือกประเภทผู้ป่วยด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

32.3 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ 
ความคลาดเคลื่อนทางยา 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

32.4 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลในรูปแบบตาราง ตามชนิดของ 
ความคลาดเคลื่อนทางยาตามเภสัชกรผู้จดบันทึก
และตามผู้พลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

32.5 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้าน
ซ้ายมือ โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์
ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

33. รหัสทดสอบ : Summary_5 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Pre-administration 
Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
33.1 สามารถเลือกช่วงวันที่และประเภทผู้ป่วย ที่

ต้องการเรียกดูผลสรุปข้อมูล  
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

33.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกประเภทผู้ป่วย เมื่อคลิกปุ่มค้นหา 
โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เลือกประเภทผู้ป่วยด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

33.3 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ความ
คลาดเคลื่อนทางยา 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

33.4 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลในรูปแบบตาราง ตามชนิดของ 
ความคลาดเคลื่อนทางยาตามพยาบาลผู้จดบันทึก
และตามผู้พลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

33.5 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้าน
ซ้ายมือ โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์
ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

34. รหัสทดสอบ : Summary_6 คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Administration 
Error 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
34.1 สามารถเลือกช่วงวันที่และประเภทผู้ป่วย  

ที่ต้องการเรียกดูผลสรุปข้อมูล  
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

34.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกประเภทผู้ป่วย เมื่อคลิกปุ่มค้นหา 
โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เลือกประเภทผู้ป่วยด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

34.3 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ 
ความคลาดเคลื่อนทางยา 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

34.4 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุป
ข้อมูลในรูปแบบตาราง ตามชนิดของ 
ความคลาดเคลื่อนทางยา ตามพยาบาลผู้จด
บันทึกและตามผู้พลาด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

34.5 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้าน
ซ้ายมือ โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์
ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

35. รหัสทดสอบ : Analysis_1    คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Medication Error 
 แบบรายเดือน 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
35.1 สามารถเลือกช่วงวันที่และประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการ

เรียกดูผลสรุปข้อมูล  
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

35.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกประเภทผู้ป่วย เมื่อคลิกปุ่มค้นหา 
โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เลือกประเภทผู้ป่วยด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

35.3 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุปข้อมูล
จำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อน 
ทางยาตามประเภทของความคลาดเคลื่อนในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิแท่ง 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

35.4 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนแผนภูมิแท่งด้านซ้ายมือ 
โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 
36. รหัสทดสอบ : Analysis_2  คำอธิบาย : การเรียกผลสรุป Medication Error  

แบบปีงบประมาณ 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
36.1 สามารถเลือกปีงบประมาณ ประเภทความคลาด

เคลื่อนทางยา และประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการเรียกดู
ผลสรุปข้อมูล  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

36.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกปีงบประมาณ ประเภทความคลาด
เคลื่อนทางยา และประเภทผู้ป่วย เมื่อคลิกปุ่มค้นหา 
โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เลือกข้อมูลด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

36.3 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุปข้อมูล
จำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยาตามปีและเดือนที่เกิดเหตุการณ์ในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิแท่ง 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

36.4 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนแผนภูมิแท่งด้าน
ซ้ายมือ โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์
ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 
37. รหัสทดสอบ : Analysis_3    คำอธิบาย : ผลสรุปเปรียบเทียบ Medication Error แต่ละ

ปีงบประมาณ 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
37.1 สามารถเลือกปีงบประมาณ ประเภทความคลาดเคลื่อนทาง

ยา และประเภทผู้ป่วย ที่ต้องการเรียกดูผลสรุปเปรียบเทียบ
ข้อมูลแต่ละปีงบประมาณได้ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

37.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกปีงบประมาณ ประเภทความคลาดเคลื่อน
ทางยา และประเภทผู้ป่วย เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรม
จะแจ้งเตือนให้เลือกข้อมูลด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

37.3 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลสรุปข้อมูลจำนวน
ครั้งของการเกิดเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
ตามปีงบประมาณในรูปแบบตารางและแผนภูมิแท่ง 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

37.4 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนแผนภูมิแท่งด้านซ้ายมือ 
โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

38. รหัสทดสอบ : Analysis_4    คำอธิบาย : อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
38.1 สามารถระบุข้อมูลวันที่ ประเภทผู้ป่วย จำนวนใบสั่งยา

ทั้งหมดใน 1 เดือนจำนวนผู้ป่วยนอกที่ต้องให้ยาทั้งหมด 
ใน 1 เดือน และจำนวนวันนอนทั้งหมดใน 1 เดือนได้  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

38.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกประเภทผู้ป่วย โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ระบุ
ข้อมูลดังกล่าวด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

38.3 ถ้าผู้ใช้เลือกประเภทผู้ป่วย เป็น OPD แต่ไม่ระบุจำนวน
ใบสั่งยาทั้งหมดใน 1 เดือน และจำนวนผู้ป่วยนอกที่ต้องให้
ยาทั้งหมดใน 1 เดือน โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ระบุข้อมูล
ดังกล่าวด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

38.4 ถ้าผู้ใช้เลือกประเภทผู้ป่วย เป็น IPD แต่ไม่ระบุจำนวนวัน
นอนทั้งหมดใน 1 เดือน โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ระบุข้อมูล
ดังกล่าวด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

38.5 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงข้อมูลอัตรา 
ความคลาดเคลื่อนทางยาในรูปแบบตาราง 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

38.6 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนแผนภูมิแท่งด้านซ้ายมือ 
โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

39. รหัสทดสอบ : Analysis_5 คำอธิบาย :รายงานความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
39.1 สามารถระบุข้อมูลวันที่ และประเภทผู้ป่วย ได้   ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

39.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกประเภทผู้ป่วย โปรแกรมจะแจ้งเตือน 
ให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

39.3 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงข้อมูล 5 ตาราง 
ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลจำนวนความคลาดเคลื่อน
ทางยาระดับ E-up ในรูปแบบตาราง โดยแสดงเป็น
จำนวนครั้งในการเกิดเหตุการณ์ตามประเภทของความ
คลาดเคลื่อนทางยา 
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดข้อมูลความคลาดเคลื่อน
ทางยาประเภท Prescribing Error ระดับ E-up 
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดข้อมูลความคลาดเคลื่อน
ทางยาประเภท Dispensing Error ระดับ E-up 
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดข้อมูลความคลาดเคลื่อน
ทางยาประเภท Pre-administration Error ระดับ E-up 
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดข้อมูลความคลาดเคลื่อน
ทางยาประเภท Administration Error ระดับ E-up 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

39.4 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางทั้ง 5 ตาราง 
โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 
40. รหัสทดสอบ  : Analysis_6 คำอธิบาย :ผลสรุป Pre-dispensing Error ชนิด  

จัดยาผิดชนิด 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
40.1 สามารถระบุข้อมูลวันที่ ชื่อยาที่ต้องการ และประเภทผู้ป่วย 

ได้  
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

40.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกประเภทผู้ป่วย โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ระบุ
ข้อมูลดังกล่าวด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

40.3 เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทผู้ป่วยอย่างเดียว แล้วคลิกปุ่มค้นหา 
โปรแกรมจะแสดงข้อมูลผลสรุป Pre-dispensing Error  
ประเภท จัดยาผิดชนิดในรูปแบบตารางโดยแสดงเป็นชื่อยา
และจำนวนครั้งที่มีการจัดยาผิด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

40.4 เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทผู้ป่วยและชื่อยา แล้วคลิกปุ่มค้นหา 
โปรแกรมจะแสดงข้อมูล 2 ตาราง คือ 
ตารางที่ 1ผลสรุป Pre-dispensing Error ประเภท จัดยา
ผิดชนิดในรูปแบบตาราง โดยแสดงเป็นชื่อยาและจำนวน
ครั้งที่มีการจัดยาผิด 
ตารางที่ 2 ผลสรุปการจัดยาผิดชนิดตามชื่อยาที่ต้องการ  
ยาที่จัดผิด และจำนวนครั้งที่จัดผิด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

40.5 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้านซ้ายมือ 
โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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วันที่ทดสอบ :…………….................. 

41. รหัสทดสอบ : Analysis_7 คำอธิบาย : สรุปผลการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ 

เง่ือนไขก่อนท ำงำน : ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งาน 
ลำดับ การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
41.1 สามารถระบุข้อมูลวันที่ และประเภทผู้ป่วย ได้   ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

41.2 ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกประเภทผู้ป่วย โปรแกรมจะแจ้ง
เตือนให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

41.3 เมื่อคลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะแสดงสรุปผล 
Prescribing Error ประเภท สั่งจ่ายยาในผู้ป่วยที่
แพ้ในรูปแบบตาราง โดยแสดงเป็นยาที่แพทย์ 
สั่งจ่าย ยาที่ผู้ป่วยแพ้ และจำนวนครั้งที่เกิดขึ้น 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

41.4 เมื่อคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ ที่อยู่บนตารางด้านซ้าย 
โปรแกรมจะ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท 
Excel 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 
ลงชื่อผู้ทดสอบ…..................................................... 

(                ) 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 
สำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 

โดยผู้ปฏิบัติงาน 

แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นจากการนำ
โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมาทดลองใช้งาน โดยผู้ปฏิบัติงานจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน แบบประเมินที่
สร้างขึ้นอ้างอิงจากแนวทางการประเมินการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางสุขภาพ (Evaluating the 
Usability of Medical Applications) ของ mHIMSS โดยมีหัวข้อในการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน คือ 

1. ด้านการใช้งานระบบ (System Usability) 
2. ด้านความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3. ด้านความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
4. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) 

โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นตามมาตรวัดของลิเคิร์ท  (Likert Scale) และคำถามปลายเปิด
สำหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ร่วมการศึกษา 

การวัดประสิทธิภาพในด้านต่างๆใช้แบบสอบถามในรูปแบบ Likert Scale ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการวัดเชิงคุณภาพโดยวัดเป็นระดับต่างๆ จากสูงถึงต่ำซึ่งในการวิจัยนี้จะใช้ 5 ระดับและกำหนด
คะแนนเป็น 1 – 5 คะแนน ดังนั้นช่วงความกว้างของแต่ละชั้นเป็น 0.8 ซึ่งได้จากการคำนวณโดยใช้
สูตร  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ( คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ำสุด ) / จำนวนชั้น 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (5 – 1) / 5 = 0.8  ทำให้ได้เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 

1.00 – 1.80 ระดับน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 ระดับน้อย 
2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 
3.41 – 4.20 ระดับมาก 
4.21 – 5.00 ระดับมากท่ีสุด 

reference 
1. mHIMSS App Usability Work Group. Selecting a mobile app: Evaluating the 

usability of medical applications 2012 [Available from: 
http://s3.amazonaws.com/rdcmshimss/files/production/public/HIMSSguidetoa
ppusabilityv1mHIMSS.pdf.] 

2. Allen, I. Elaine and Christopher A. Seaman. (2007). "Likert scales and data 
analyses". Quality progress 40, 7 (July): 64-65. 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อน
ทางยา 
ด้านการใช้งานระบบ (System Usability) 
 
คำชี้แจง 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่มตี่อโปรแกรม 
โดยตัวเลขแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง พึงพอใจมาก 
4 หมายถึง พึงพอใจ 
3 หมายถึง เฉยๆ 
2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ 
1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมาก 

หัวข้อของการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีระบบการใช้งานที่ง่าย      
2. สามารถใช้งานโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
มากนักหรือไม่จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญสอน 

     

3. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย
และทำงานร่วมกันได้อย่างดี 

     

4. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีการทำงานที่เสถียร (consistency) 
ไม่เกิดปัญหาการค้างหรือหยุดระหว่างใช้งาน 

     

5. คนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเว็บ 
แอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว 

     

6. สามารถใช้โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างมั่นใจ      
 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อน
ทางยาด้านความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 
คำชี้แจง 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่มตี่อโปรแกรม 
โดยตัวเลขแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง พึงพอใจมาก 
4 หมายถึง พึงพอใจ 
3 หมายถึง เฉยๆ 
2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ 
1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมาก 

หัวข้อของการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. สามารถเข้าใช้งานหน้าจอการทำงานย่อยได้ง่าย 
(เพ่ิมวันที่ ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา เภสัชกร ผู้บันทึก 
ผู้พลาด รายการยาที่ถูกต้อง รายการยาที่ผิดพลาด) 

     

2. User Interface (UI) ภายในโปรแกรมมีความสวยงาม
ตอบสนองการทำงานอย่างรวดเร็วไม่เกิดอาการค้างหรือกระตุก
เวลาเปลี่ยนหน้าจอ 

     

3. ภายในโปรแกรมมีระบบป้องกันการใส่ข้อมูลผิดหรือป้องกัน
การไม่ใส่ข้อมูล (ในช่องที่จำเป็น) ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
การแสดงข้อความเตือนหรือขึ้น Pop up เตือน 

     

4. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองต่อการสั่งงาน
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว (เช่นการคลิกปุ่มต่างๆ) 

     

5. การทำงานของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันในส่วนต่างๆ 
(หน้าจอการบันทึก หน้าจอการรายงานการบันทึก หน้าจอ
สรุปผล และหน้าจอวิเคราะห์ผล) ใช้เวลาไม่นานเกินไป 

     

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อน

ทางยาด้านความมีประสิทธิผล(Effectiveness) 

 
คำชี้แจง 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่มตี่อโปรแกรม 
โดยตัวเลขแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง พึงพอใจมาก 
4 หมายถึง พึงพอใจ 
3 หมายถึง เฉยๆ 
2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ 
1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมาก 

หัวข้อของการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. รูปภาพและสัญลักษณ์ภายในโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน
ถูกแสดงได้อย่างชัดเจนเข้าใจไดง้่ายและถูกต้อง 

     

2. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันสามารถแสดงตารางและกราฟ
ได้ชัดเจนและถูกต้อง 

     

3. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมี User Interface (UI) ที่ถูก
ออกแบบมาไดช้ัดเจนและไม่ดูสับสนจนเกินไป 

     

4. ภาษาท่ีใช้ในโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันเข้าใจได้ง่าย
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน 

     

5. ข้อมูลและสารสนเทศในโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 
มีความถูกต้องและเหมาะกับผู้ปฏิบัติงาน 

     

6. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีการทำงานที่ไม่ซับซ้อน      
7. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีการจัดวางเนื้อหาและ
องค์ประกอบเนื้อหาในแต่ละหน้าจอได้ดีไม่จำเป็นต้อง
เปลี่ยนหน้าจอบ่อยๆ 

     

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและสรุปรายงานความคลาดเคลื่อน
ทางยาด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) 
 
คำชี้แจง 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่มตี่อโปรแกรม 
โดยตัวเลขแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง พึงพอใจมาก 
4 หมายถึง พึงพอใจ 
3 หมายถึง เฉยๆ 
2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ 
1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมาก 

หัวข้อของการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีการเข้าใช้งานที่สะดวก 
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ 

     

2. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีความสะดวกต่อการใช้งาน 
เช่น กรอกข้อมูลได้ง่ายดูข้อมูลได้ง่าย 

     

3. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีความสวยงาม เช่น สี 
ตัวอักษรที่แสดง และภาพประกอบเหมาะสม 

     

4. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีการวางตำแหน่งของ
ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมที่ดี 

     

5. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้      
6. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีคู่มือการใช้งานที่เหมาะสม
เข้าใจได้ง่าย 

     

7. โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมีอรรถประโยชน์ของการใช้
งาน 

     

8. ประสิทธิภาพ ในภาพรวมของโปรแกรม      
9. ความพึงพอใจ ในภาพรวมของโปรแกรม      
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ปัณณ ์ อัตโสภณ 
วัน เดือน ปี เกิด 16  สิงหาคม 2536 
สถานที่เกิด ราชบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 88 หมู่ 7 ตำบล ดำเนินสะดวก อำเภอ ดำเนินสะดวก  จังหวัด ราชบุรี 

รหัสไปรษณีย์ 70130   
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