
บทคัดอย ่

ชื่อเรื่อง   ระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

ชื่อเจ้าของผลงาน นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

1. บทน า 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอนเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงท าหน้าที่ในการประสานงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม พร้อมกับให้บริการข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณสุขแก่หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอนมีหน้าที่ในการควบคุมป้องกันโรค รับแจ้งการเกิดโรค สอบสวนการเกิดโรค 
จัดท ารายงานสอบสวนการเกิดโรค และวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดโรคเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายป  เพ่ือ
น าเสนอต่อผู้บริหารในแต่ละระดับให้รับทราบและสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับพ้ืนที่ได้ 
พร้อมกับเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทั้งในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรือบทความวิชาการ แต่บ่อยครั้ง
การเผยแพร่หรือแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคท าได้ช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ของการระบาดของโรคท า
ให้การระบาดขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว 

ในปัจจุปันส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอนประสบปัญหาระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเกิด
จากข้อมูลการเกิดโรคที่ไม่เป็นปัจจุบัน การรับแจ้งการเกิดโรคไม่สามารถท าได้ทันท่วงทีตามเวลาที่ก าหนดส่งผล
ให้ทีมเฝ้าระวัง และสอบสวนการเกิดโรคออกปฏิบัติงานได้ล่าช้าอีกทั้งการรายงานสถานการณ์ของโรคไม่ทันเวลา
ท าให้ประชาชนไม่ทราบสถานการณ์ของโรคท าให้การระบาดของโรคมีความรุนแรง รวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง
ประชาชนยังขาดแหล่งความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 สภาพปัญหาของระบบงานเดิม 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดท าระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในลักษณะของ 
Web Application เพ่ือช่วยให้การรับแจ้งการเกิดโรค การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการออกรายงาน
ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
สามารถท าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  



2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

ป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
        ๑. กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นคณะกรรมการ ประสานงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอนสามารถดูรายงานสถานการณ์
การเกิดโรคได้รวดเร็วขึ้น ก ากับและติดตามการท างานควบคุมป้องกันโรคในแต่ระดับได้ จัดท าแผนปฏิบัติการ 
โครงการ และสนับสนุนงบประมาณได้ 

         ๒. กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา รพ.ป่าบอน สสอ.ป่าบอน และรพ.สต. ลดระยะเวลาในการ
รับแจ้งข้อมูลการเกิดโรค ความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลการเกิดโรค เพ่ิมความสะดวกในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโรค สามารถสืบค้นข้อมูลการเกิดโรคได้รวดเร็ว และรายงานข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 

         ๓. กลุ่มผู้ใช้งานระดับผู้บริหาร สามารถใช้ระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการวางแผน การจัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการ และงบประมาณได้ 

        ๔. กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นประชาชนทั่วไป มีแหล่งข้อมูลการเกิดโรคที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถดู
สถานการณ์การเกิดโรคท่ีเป็นจริง ทันเวลาในแต่ละพ้ืนที่ได้ สามารถน าความรู้มาใช้ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง 
4. การพัฒนาระบบ (System development Life Cycle : SDLC) 

เป็นกระบวนการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาให้กับองค์กร โดยเริ่มจากการศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิมจากนั้นด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆจนเกิดเป็นระบบงานที่น า
ซอฟต์แวร์มาใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ซอฟแวร์ที่ใช้งานอยู่เดิมไม่
สามารถตอบสนองการใช้งานได้อีก จ าเป็นต้องปลดระวางซอฟต์แวร์และวางแผนพัฒนาระบบใหม่เพ่ือทดแทน
ระบบเดิมท่ีใช้งานอยู่ ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 

ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ ( Project Planning ) เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาระบบที่ต้อง
ศึกษาปัญหาของผู้ใช้งานพร้อมกับศึกษาแนวทางแก้ไขและความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ให้มีความคุ้มค่า
สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ ( Analysis ) การวิเคราะห์ระบบเป็นการรวบรวมความต้องการจากการ
สังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถามหรือการอ่านเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของระบบงานปัจจุบัน และเมื่อ
ได้ข้อสรุปความต้องการแล้วจึงจะท าการออกแบบระบบงานใหม่ให้ตรงตามตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

 ระยะที่ 3 การออกแบบ ( Design ) เป็นการตัดสินใจว่าระบบควรด าเนินการอย่างไรในการจัดหา
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างของเครือข่ายที่น ามาใช้งานให้มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้งานและเน้นการแก้ไข
ปัญหาของระบบ 

ระยะที่ 4 การน าไปใช้งาน ( Implementation ) เป็นการน าไปใช้จะมีขั้นตอนของการพัฒนาระบบ 
ทดสอบระบบ และติดตั้งระบบเมื่อท าการติดตั้งระบบแล้วจะต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานระบบ
เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและช่วยให้สามารถท างานได้ดีขึ้นพร้อมทั้งสามารถน าระบบใหม่มาใช้งาน
แทนระบบเดิมได้ 



 ระยะที่ 5 การบ ารุงรักษา ( Maintenance ) การบ ารุงรักษาน ามาใช้หลังจากระบบงานได้ติดตั้งและ
เป็นระยะที่ใช้เวลานานที่สุดเพราะระบบจ าเป็นต้องมีการดูแลบ ารุงรักษาให้สามารถท างานได้นานหลายป และ
รองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆได้ซึ่งในระยะนี้ผู้พัฒนาระบบสามารถปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพหรือ
ท าการแก้ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนของระบบ  

ระยะที่ 6 การจัดท าเอกสารประกอบ (Document) เป็นการจัดท าเอกสารประกอบการใช้งานของ
ระบบให้กับผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการใช้งานของระบบที่ถูกต้องและ
เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างของ Web Application 

5. ขั้นตอนการด าเนินการ  

ได้ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สังกัดของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน และโรงพยาบาล
ป่าบอน มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาโรงพยาบาลป่าบอนแจ้งข้อมูลการเกิดโรคระบาดเบื้องต้นทาง
โทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอนแจ้งข้อมูลการเกิดโรคระบาด
เบื้องต้นทางโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เกี่ยวข้อง  

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลออกด าเนินการสอบสวนโรคตาม
แบบฟอร์มในกระดาษและรายงานผลเบื้องต้นทางโทรศัพท์ต่อส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจัดท ารายงานการสอบสวนโรค
เบื้องต้นในกระดาษและส่งให้กับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

ขั้นตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอนเสนอรายงานสอบสวนโรค
เบื้องต้นต่อสาธารณสุขอ าเภอป่าบอนเพ่ือทราบและหาแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดข้ึน 

 ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอนจัดท าสรุปรายงานการเกิดโรค
ในรูปแบบกระดาษเสนอต่อผู้บริหาร  
 ขั้นตอนที่ 7 เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอนจัดท ารายงานวิเคราะห์
สถานการณ์ของโรคต่างๆในรูปแบบกระดาษเสนอต่อผู้บริหาร 
 
 
 



6. ผลการพัฒนาระบบ  
ผลการพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

จะแสดงผลในรูปของเว็บเพจ โดยจะท างานเมื่อมีการร้องขอผ่านทาง Web Brower ซึ่งแบ่งการท างานตาม
โครงสร้างของระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอหลักของระบบ 

๗. การประเมินผลการใช้งานระบบเฝ้าระวังโรคฯ  

หัวข้อประเมิน คะแนน 
 1. ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย ดีมาก 
 2. ระบบสามารถลดระยะเวลาของการด าเนินงาน ดีมาก 
 3. ระบบ ชัดเจน สามารถแสดงเนื้อหาครบถ้วน ดีมาก 
 4. สามารถลดปริมาณเอกสารและเนื้อที่ในการจัดเก็บ ดีมาก 
 5. ระบบมีความรวดเร็วในการตอบสนองการใช้งาน ดีมาก 
 6. ระบบมีความถูกต้องของข้อมูล ดีมาก 
7. ระบบมีความถูกต้องของการประมวลผล   ดี 

8. บทสรุป  

การพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 
สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้ามีความรวดเร็ว ลดความผิดพลาด ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ระบบยังสามารถน าไปเป็นต้นแบบส าหรับระบบที่มีการท างานใน
ลักษณะเดียวกันในกลุ่มงานควบคุมโรคของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้อีกด้วย 

๙. ข้อเสนอแนะ  

1. ระบบที่พัฒนาขึ้นควรได้รับการเพ่ิมเติมแบบสอบสวนโรค และรายงานการสอบสวนโรค เพ่ือให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ควรเพ่ิมในส่วนของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ดูแลระบบ ในกรณีเกิดปัญหาไม่เข้าใจใน
ขั้นตอนการใช้งานต่างๆ จะได้ติดต่อสื่อสารได้ทันท ีเช่น ระบบกระดานถามตอบหรือระบบรับเรื่องราวต่างๆ 
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