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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ออกแบบระบบแผนที่ออนไลนเพื่อเก็บขอมูลการสํารวจแหลง

เพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และ 2) พัฒนาระบบบันทึกพิกัดและรายงานสถิติแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย            

โดยการรวบรวมขอมูลทางสถิติขิองจดุสาํรวจแหลงเพาะพนัธุลกูนํา้ยงุลาย ทีโ่รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล

ไดบันทึกไวแลว และสํารวจขอมูลตําแหนงพิกัดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จากนั้นนํามาออกแบบและ   

จดัทาํเปนฐานขอมลูเพือ่ประเมนิสถานการณแหลงเพาะพนัธุลกูนํา้ยงุลายบนเครอืขายอินเทอรเนต็ทีส่ามารถ

ใชเปนเคร่ืองมอืในการเฝาระวงัโรคตดิตอทางระบาดวิทยา โดยระบบใชภาษา PHP,   HTML   CSS และ JavaScript 

ในการเขียนเว็บแอฟพลิเคชั่นและออกแบบฐานขอมูล  ใช MySQL ผลการศึกษา สรุปไดวาการรายงานสถิติ

แหลงเพาะพนัธุลกูนํา้ยงุลายดวยระบบแผนทีอ่อนไลนแบงออกเปน 3 สวนหลกั คอื สวนของการรบัขอมลูพิกดั

ตําแหนงและขอมูลการสํารวจจากโปรแกรมประยุกตในการรับขอมูลพิกัดตําแหนงทางภูมิสารสนเทศ สวนที่

สองเปนการแสดงผลแผนท่ีออนไลนในจุดสํารวจรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย และสวนท่ีสามเปน   

การแสดงขอมลูทางสถติภิาพรวมของจดุสาํรวจแหลงเพาะพนัธุลกูนํา้ยงุลาย ทัง้นีร้ะบบแสดงขอมูลตําแหนง

ของจุดสํารวจ สามารถประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่การสํารวจจากขอมูลสถิติ เพื่อนําไปวางแผนปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอในพ้ืนที่ได อีกทั้งเปนระบบแผนท่ีรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายเพ่ือสนับสนุน              

การทํางานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลได

ระบบแผนที่ออนไลนเพ่ือรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย
กรณีศึกษาตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
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คําสําคัญ
  ระบบแผนที่ออนไลน  แหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

Abstract
  This research aimed to 1) design an online system for storage of dengue larvae surveying 

data and 2) develop the coordinate collection system and generate the dengue larvae report. Data 

collected by gathering statistics of dengue larvae surveyed data at the Tambon Health Promoting 

Hospital has already recorded and surveyed the coordinate of the dengue larvar into Geographic 

Information Systems. The data was designed and developed into database for dengue larvae    

situation evaluation in the internet as a tool to monitor the dengue epidemiological. The PHP HTML 

CSS and JavaScript applied for web application and MySQL applied for database design. The 

result of the study found the system was divided into three main parts. The first is the positioning 

data and survey data from the application to get information to the geospatial coordinates.                 

The second is function display online maps in the survey reported dengue larvae. The third is shows 

an overview of the statistical survey reported dengue by display the location of the survey and    

assess the risks in a survey of statistical data. The location of the survey can be used to prevent, 

protect and planning for dengue control.

Keywords
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บทนํา
  ปญหาโรคไขเลอืดออกยงัคงเปนปญหาสาธารณสขุทีส่าํคญัของประเทศ ซึง่มผีลกระทบในหลายดาน

ทัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคม และการพฒันาประเทศ รฐับาลตองสญูเสยีงบประมาณไปในการดแูลรกัษาผูปวยไข

เลือดออกอยางมากและมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป จากขอมูลรายงานโรคไขเลือดออกทั้งประเทศ ป พ.ศ. 2556       

มีผูเสียชีวิตจํานวนทั้งสิ้น 102 ราย และมีผูปวยรวมทั้งส้ิน 109,468 ราย (กรมควบคุมโรค, 2556) จากการ

รายงานของจากสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม พบวาพืน้ทีเ่ส่ียงตอ การเกิดไขเลือดออกในระดับมาก

ที่สุด มีทั้งหมด 12 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง  อําเภอเชียงดาว  อําเภอแมแตง อําเภอแมริม  อําเภอฝาง       

อําเภอแมอาย  อําเภอสันทราย  อําเภอหางดง  อําเภอฮอด อําเภอสารภี อําเภอเวียงแหง และอําเภอแมวาง

  ปจจุบันอําเภอฮอดมีผูปวยไขเลือดออก 200 กวาคน (กรมควบคุมโรค, 2556)  ตําบลบานตาลจัดอยู

ในระดับความเสี่ยงที่สูงมาก มีผูปวยไขเลือดออกจํานวน 16 คน  เปนอันดับ 2 ของอําเภอ ในการจัดการระบบ
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เพื่อใหขอมูลโรคทางดานสาธารณสุขมีความชัดเจน สามารถใชประโยชนในการวางแผนลดจํานวนผูปวย      

โรคไขเลือดออก หัวใจหลักในการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกอยูที่ครัวเรือนซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ 

สําหรับการชวยเหลืองานทางดานสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก ควรจะพัฒนาระบบแผนท่ีแสดง

ตําแหนงแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย ซึ่งเปนตนกําเนิดของโรคไขเลือดออก ทําใหวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํา

แผนท่ีแสดงจุดเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกสําหรับเจาหนาที่ไดมีขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจใน             

การบริหารจัดการควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีระบบ จึงจะชวยใหระบบการเฝาระวังมีคุณภาพและ          

สถานบริการสาธารณสุขมีมาตรฐานในงานระบาดวิทยาโรคติดตอ ทั้งนี้ตองมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช             

การบันทึกขอมูลการแจงเตือนทางระบาดวิทยาจากฐานขอมูลกลางของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนั้น

ผูวจิยัจงึไดทาํการศกึษาเพือ่นาํเทคโนโลยีภมูสิารสนเทศ มาประยกุตใชในการพฒันาในรปูแบบเว็บไซตสาํหรับ

บันทึกการสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายและสามารถทํารายงานไดทันทีซึ่งจะนําไปสูการประเมิน

สถานการณ การควบคุมและปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วและ                  

ตรงจุด ซึ่งจะสงผลตอการลดลงของผูปวยไขเลือดออก อีกทั้งระบบระบบแผนที่ออนไลนเพื่อรายงาน             

แหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายเปนระบบตนแบบเพ่ือนําไปประยุกตใชกับสาธารณสุขชุมชนอ่ืนได

วัตถุประสงค
  1. ออกแบบระบบแผนท่ีออนไลนเพื่อเก็บขอมูลการสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย 

  2. พัฒนาระบบบันทึกพิกัดและรายงานสถิติแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย

วิธีการวิจัย
  1. ขอมูลและแหลงขอมูล

      ขอมูลที่ใชในการพัฒนาระบบ ไดแก แบบฟอรมการสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายราย    

ครัวเรือนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานตาล พรอมกับสํารวจตําแหนงพิกัดครัวเรือน                 

ผูปวยไขเลือดออกเฉพาะครัวเรือนที่มีผูเปนโรคไขเลือดออก จํานวน 16 คนโดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

ชื่อ-สกุล ที่อยู ประวัติการรักษา 

  2.  เครื่องมือการวิจัย

   2.1  โปรแกรมสําเร็จรูปทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

   2.2  ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาประกอบดวย ภาษา PHP ภาษา HTML และภาษา 

JavaScript  และในสวนการแสดงผลติดตอกับผูใชจะใชภาษา Jquery ในการพัฒนา อีกทั้งในการแสดงผล

ระบบแผนที่ออนไลนใชภาษาเพ่ิมเติมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงานคือ XML และ Ajex มาใชการ

พฒันาระบบนี้ขึ้นมาดวย
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  3.  ขั้นตอนการวิจัย

  4. การวิเคราะหขอมูล

       ขั้นตอนของการออกแบบระบบแผนท่ีเพื่อรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายประกอบดวย   

การจัดการระบบฐานขอมลู รวมไปถึงการพัฒนาสวนแสดงผลของระบบรายงานแหลงเพาะพันธุลกูนํา้ยงุลาย

แบงออกเปน 4 ขั้นตอนคือ

   4.1  รวบรวมขอมูล ศึกษาและรวบรวมขอมูลดวยแบบฟอรมการสํารวจลูกนํ้ายุงลายราย             

ครวัเรือน แบบฟอรมการสํารวจลูกนํา้ยงุลายประจําสปัดาห เพ่ือนาํมาออกแบบระบบในสวนของการปอนขอมูล

   4.2  ระบบการปอนขอมูล ในการออกแบบระบบการรับขอมูลจากการปอนขอมูลของผูใช            

โดยการกําหนดจุดตําแหนงการสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย การทํางานของกระบวนการน้ี คือ ผูใชมี

การปอนจุดตําแหนงและขอมูลรายละเอียด จากนั้นขอมูลจะถูกเก็บไวในฐานขอมูล แลวจะแสดงเปนขอมลู

จุดผานแผนที่ซึ่งจะรายละเอียดของขอมูลในแตละจุดสามารถเรียกดูไดทันที

   4.3  ระบบฐานขอมูล เมื่อระบบไดเก็บขอมูลผานระบบรับขอมูลแลวจะเก็บในระบบฐานขอมูล

   4.4  การแสดงผลแผนท่ีออนไลนเพือ่รายงานแหลงเพาะพันธุลกูน้ํายุงลาย แสดงตามวันเวลาท่ี

บันทึกและสามารถดูยอนหลังไดจากระบบ
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ผลการวิจัย
  1.  การจัดทําระบบแผนที่ออนไลนเพื่อรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย

   1.1  การออกแบบระบบ

             การออกแบบระบบแผนท่ีออนไลนเพ่ือรายงานแหลงเพาะพันธุ ลูกน้ํายุงลาย ใช                   

หลักการไหลของกระแสขอมูล มีปจจัยภายนอกที่มีผลตอระบบ คือ กูเกิ้ลแมพ (Google Map) อาสาสมัคร/             

เจาหนาท่ีสาธารณสุข ซึ่งแผนภาพการไหลของกระแสขอมูลนี้จะถูกจัดลําดับอยูในแผนภาพการไหลของ   

กระแสขอมูลระดับ 0 ดงันี้

 
 
 

 
 

   ภาพท่ี 1: แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) ระดับ 0

  1.2 การพัฒนาระบบ

         การพัฒนาระบบแผนท่ีออนไลนเพื่อการรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย ผานโปรแกรม

ประยุกตบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยที่อยูของเว็บไซตคือ www.gis-dengue.com ซึ่งระบบแบงการทํางาน

เปน 3 สวน คือ แผนที่แสดงการสํารวจขอมูลแหลงเพาะพันธุ ลูกนํ้ายุงลาย เพ่ิมขอมูลการสํารวจ                        

แหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย และสถิติแสดงขอมูลแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย
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        ภาพที่ 2: การทํางานของระบบ

   1.3 การรับคาพิกัด

             ในการพัฒนาการรับขอมูลพิกัดตําแนงบนพื้นโลกไดมีการประยุกตภาษา PHP ในการ         

ดึงฟงกชั่น Google Map มาแสดงตําแหนงของเจาหนาที่สํารวจและเก็บคาพิกัด x และ y  เปนสวนของการ

แสดงแผนท่ีจาก Google Map โดยกําหนดตําแหนงพิกัด ละติจูดและลองจิจูดใหอยูตําแหนงโรงพยาบาล        

สงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานตาล ซึ่งสามารถเพ่ิมขอมูลไดเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 การสรางปุมเพิ่มขอมูล

การสํารวจลูกนํ้ายุงลาย สวนท่ี 2 การวางตําแหนงจุดศูนยกลางหมุด โดยระบบไดจัดวางไวที่พิกัดของ                

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และสวนที่ 3 การสรางขอมูล

ที่ใชในการสํารวจลูกนํ้ายุงลายโดยการอางอิงมาจากแบบฟอรมการสํารวจจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ระดบัตาํบลบานตาล โดยมขีอมลูทีบ่นัทกึลงในฐานขอมลู ไดแก วนัทีส่าํรวจ ประเภทสถานท่ี จงัหวดั  ชือ่สถานท่ี 

หัวหนาครอบครัว และบันทึกการพบลูกนํ้ายุงลายในภาชนะตางๆ

   1.4  ผลการออกแบบระบบ

    1)  เริ่มตนการใชงานระบบ

                   ในขั้นแรกเปดเบราเซอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตเรียก URL: www.gis-dengue.com         

เปนหนาจอท่ีตองทําการเขาสูระบบเพื่อเขาใชงานระบบแผนท่ีออนไลนเพื่อการรายงานไขเลือดออก
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ภาพที่ 3: หนาจอแสดงการเขาสูระบบ

    2) การเพิ่มตําแหนงการสํารวจ

                    เปนหนาจอที่ใชเพ่ิมตําแหนงจุดสํารวจลูกนํ้ายุงลายของเจาหนาที่และเม่ือคลิกไปที่

หมุดก็จะปรากฏขอมูลการสํารวจที่ตองกรอกและทําการบันทึก

ภาพที่ 4: การเพิ่มตําแหนงและรายละเอียดของจุดสํารวจลูกนํ้ายุงลาย

    3) การรายงานสถิติแหลงเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย

                   เปนหนาจอท่ีแสดงสถิตโิดยแบงเปน 2 ระดับ คอื ระดับเสีย่งและระดับปกตซิึง่ยงัสามารถ

จัดการขอมูลรายละเอียดการสํารวจที่ไดทําการบันทึกไว โดยสามารถลบและแกไขได
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ภาพที่ 5: การรายงานสถิติแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย

    4) การแสดงแผนท่ีสรุปจุดสํารวจ

                    เปนหนาจอที่ใชแสดงแผนที่สําหรับสรุปการสํารวจลูกนํ้ายุงลายเพื่อใชคาดการณ        

การระบาดของโรคไขเลือดออก

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6: การแสดงแผนที่แหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย
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  การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลนเพื่อการรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย เปนระบบท่ีสามารถ

แจงจุดที่มีแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายอยูมาก ซึ่งเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกใหกับผูใชงาน  

สามารถแสดงผลขอมูลพิกัดจากจุดที่ปกหมุดบนแผนท่ีออนไลน อีกทั้งยังแสดงผลรวมสถิติของจุดสํารวจ       

ได ระบบแผนท่ีออนไลนเพ่ือการรายงานแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย สามารถดําเนินการไดจริงอยางเปน     

รูปธรรม โดยระบบมีความสามารถในการจัดกระบวนการนําเขา ประมวลผล และเสนอขอมูล แกผูใชงานได 

ประกอบกับเม่ือพัฒนาระบบบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแลวนําไปติดตั้งบนเคร่ืองแมขาย (Server) สามารถเรียก

ใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนผานโปรแกรมเรียกใชขอมูลอินเทอรเน็ต (Web Brower)

อภิปรายผลการวิจัย
  การพัฒนาระบบแผนที่เพ่ือการรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย มีจุดเดนที่สามารถแสดง

ตําแหนงพิกัดจุดสํารวจลูกนํ้ายุงลายบนแผนท่ีภาพขอมูลดาวเทียม ทําใหผูใชเขาใจถึงบริเวณท่ีเปนจุดเสี่ยง

อาจกอใหเกิดโรคไขเลือดออก  ทั้งนี้ระบบการบันทึกและรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย เขาถึงโดยใช

เครื่องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนที่สามารถใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ตได แตยังมีขอจํากัดที่ความเร็ว

ของระบบท่ีขึ้นอยูกับความเร็วอินเทอรเน็ตของผูใชดวย อยางไรก็ตามระบบแผนท่ีออนไลนเพื่อรายงาน        

แหลงเพาะพนัธุลกูนํา้ยงุลาย เปนระบบทีร่วบรวมขอมลูทางสถติ ิขอมลูตําแหนงจดุเสีย่งตอการเกดิโรคไขเลือดออก 

ระบบแผนที่ออนไลนเพ่ือรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายสามารถใชเปนเครื่องมือในการเฝาระวังโรค

ตดิตอทางระบาดวทิยาและสามารถนาํไปวางแผนในการปองกนัและควบคมุโรคตดิตอในพืน้ทีไ่ด และยงัเปน

แผนที่รายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย เพื่อสนับสนุนการทํางานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับ

ตําบล เชนเดียวกับการศึกษา ศรณพชร ดวงแกว (2550) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ            

เฝาระวังและควบคุมโรคไขเลอืดออก ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัลาํปางซ่ึงเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพือ่การเฝาระวังและควบคุมโรคไขเลอืดออกของสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดลาํปาง โดยเปนระบบสารสนเทศ

ที่สนับสนุนการทํางานดานระบาดวิทยาและการควบคุมโรคไขเลือดออกโดยสามารถจัดเก็บขอมูล             

ประมวลผลรับสงขอมูลและการรายงานขอมูลผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  นอกจากน้ี ระบบดงักลาวยงัมคีวามสามารถนําไปตอยอดไดเชนเดยีวกบัการศกึษาของ นภดล สดุสม 

(2551) ไดศกึษาการพฒันาระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรในการเฝาระวงัทางระบาดวทิยาเพือ่พฒันาระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับงานเฝาระวังทางระบาดวิทยาอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ระบบสารสนเทศน้ี

สามารถนําไปพัฒนาตอยอดรวมกับระบบสารสนเทศแบบเครือขายและฐานขอมูลดานสาธารณสุข อีกทั้ง      

ยังเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานดานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่มีประสิทธิภาพสําหรับบุคลากร

สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานดานระบาดวิทยา ซึ่งการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับงาน               

ดานระบาดวิทยายังเปนที่แพรหลายในตางประเทศ ดังการศึกษาของ Ahmad, Yasir, Majid, Asif, Nazir & 

Chauddhry (2016) ไดใชระบบสารสนเทศภมูศิาสตรในการจดัเกบ็ขอมูลภาคสนามและระบตุาํแหนงบรเิวณ

พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกในรัฐปญจาบ ประเทศปากีสถาน พบวา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร    

เปนเครื่องมือประสิทธิภาพและเหมาะสมสําหรับรวบรวมขอมูลและระบุพื้นที่การระบาดของโรค
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สรุป
  ระบบแผนทีอ่อนไลนเพ่ือการรายงานแหลงเพาะพนัธุลกูนํา้ยงุลาย สามารถบนัทกึและแสดงผลขอมลู

รายละเอียดของจุดสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ในลักษณะตารางสถิติ พรอมท้ังแสดงขอมูลพิกัด     

ของจุดสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายท่ีกระจายตัวอยูในพ้ืนที่ในลักษณะของแผนที่ โดยแสดงผล            

ผานเว็บเบราเซอรที่ไมตองใชซอฟตแวรดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถใชงานไดโดยไมจําเปนตอง

มีความรูทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหรือระบบฐานขอมูล สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ควรใชระบบแผนที่

ออนไลนเพือ่การรายงานแหลงเพาะพันธุลกูน้ํายงุลาย เปนตนแบบสําหรบัการพัฒนาตอยอดเพ่ือการรายงาน

โรคระบาดอ่ืนๆได
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