
 
บทที่  1 

 
บทนํา 

 
ในบทนี้จะกลาวถึงขอมูลพื้นฐานของการพัฒนาระบบชวยในการตัดสินใจสําหรับการ

วางแผนสงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2  
         1.1  หลักการและเหตุผล 
         1.2  สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
         1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 
         1.4  ประโยชนที่รับจากการศึกษา 
         1.5  แผนการดําเนินการ ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
         1.6  สถานที่ใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 
        ในสภาวะปจจุบัน แนวโนมการเกิดโรคและรูปแบบการแพรกระจายของโรคมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สถานบริการสาธารณสุขตองทํางานเชิงรุกมากขึ้นในเรื่องของการสงเสริม
สุขภาพ การเฝาระวังโรคติดตอ การปองกันโรคและการเจ็บปวยของประชาชนเพื่อลดภาระการ
รักษาพยาบาล ดังนั้น นอกจากสถานบริการสาธารณสุขจะใชขอมูลที่ไดจากการเขามารับบริการของ
ประชาชนแลว ยังตองใชขอมูลในระดับชุมชนหรือระดับประชาชน เพื่อใชในการวางแผนการ
ทํางานของสถานบริการสาธารณสุข 

โรงพยาบาลอุตรดิตถเปนโรงพยาบาลของรัฐ    มีหนาที่ใหบริการแกประชาชนในเขต
อําเภอเมืองที่มีสิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพ ผูมีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่
ขึ้นทะเบียนไวกับโรงพยาบาลและประชาชนที่มารับบริการกลุมอื่นๆ ปจจุบันโรงพยาบาลมีการ
จัดเก็บขอมูลการใหบริการดวยระบบคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงระหวางจุดตางๆ ภายในโรงพยาบาล 
สวนขอมูลระดับประชาชนมีการจัดเก็บไวหลายแหลงโดยแตละแหลงจัดเก็บขอมูลมีความแตกตาง
กันไป 
      ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2 เปนหนวยงานของโรงพยาบาลอุตรดิตถ จังหวัด
อุตรดิตถ 5  โดยมีหนาที่รับความรับผิดชอบ คือ จัดบริการตอบสนองตอความจําเปนทางดานสุขภาพ
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ของประชาชนขั้นพื้นฐาน ใหมีความเชื่อมโยงตอเนื่องของกิจกรรมดานสุขภาพในลักษณะองครวม
ผสมผสาน งานดานสงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบเปนงานหลักงานหนึ่งที่
หนวยงานใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซ่ึงในการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบทั้งหมดนั้น 
ผูสูงอายุจัดเปนกลุมประชาชนเปาหมายในงานดานสงเสริมสุขภาพ  

การเยี่ยมบานเปนวิธีการดําเนินงานที่ถูกกําหนดจากกระทรวงสาธารณสุขใหหนวยงานตอง
ดําเนินการ โดยที่การเยี่ยมบานคือ การที่หนวยงานสาธารณสุขจัดสงเจาหนาที่สาธารณสุขหรือผูที่
ไดรับการอบรมจากหนวยงานสาธารณสุขเขาไปที่บานพักอาศัยของประชาชน เพื่อใหขอมูลขาวสาร
ตางๆ แกประชาชนรวมทั้งเก็บขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมของประชาชน ถือเปนงานเชิงรุกที่มีการ
กําหนดใหดําเนินการอยางตอเนื่อง การเยี่ยมบานจําเปนตองอาศัยขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงบานของ
ประชาชนมาเปนขอมูลในการวางแผนการออกเยี่ยมบาน เนื่องจากจํานวนเจาหนาที่สาธารณสุขที่มี
อยูนอย ดังนั้น การวางแผนออกเยี่ยมบานที่ดีจะชวยทําใหกิจกรรมการออกเยี่ยมบานมีความ
ครอบคลุมไดมากที่สุด 

ปจจุบันศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2 มีการจัดเก็บขอมูลผูรับบริการที่
หนวยงานแลวและไดมีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรในเขตรับผิดชอบโดยไดรับขอมูล
เบื้องตนจากจังหวัดอุตรดิตถแลวนํามาปรับปรุงใหมีความถูกตองกับสภาพความเปนจริงในชุมชน
มากขึ้น 

การวางแผนงานสงเสริมสุขภาพของประชาชนจําเปนตองใชขอมูลในหลายๆ ดานเพื่อเปน
ขอมูลประกอบในการวางแผน  การนําขอมูลที่มีการบันทึกอยูในฐานขอมูลมาวิเคราะหหา
ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ซ่ึงจะนําไปสูแนวทางการแกไขปญหาใหมๆ รวมถึงสามารถนําไป
เปนขอมูลในการวิจัยตางๆ ทางดานสาธารณสุขตอไป 

ผูศึกษาในฐานะบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลอุตรดิตถ มีความสนใจที่จะพัฒนา
ระบบชวยในการตัดสินใจสําหรับการวางแผนสงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบศูนย
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2 เพื่อชวยในการวางแผนงานดานสงเสริมสุขภาพ ในงานการ
เยี่ยมบานผูสูงอายุ ทําใหสามารถวางแผนเสนทางการเยี่ยมบานผูสูงอายุไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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1.2  สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เก่ียวของ 
 
 1.2.1  ทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบ 4  
  การวิเคราะหระบบงานเปนการศึกษาถึงปญหาที่ เกิดขึ้นในระบบงานปจจุบันเพื่อ
ออกแบบระบบการทํางานใหม มีวงจรในการพัฒนาระบบ ( System Development Life Cycle ) ที่
แสดงถึงกิจกรรมตางๆ ในแตละขั้นตอน 
 1.2.2 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 6, 7 

  การเขียนโปรแกรมบนเว็บมีรูปแบบที่สามารถแบง ออกเปนสวนๆ ตามหนาที่หรือ
บริการโดยแบงออกเปน 
  1.2.2.1 Presentation Services คือสวนของผูใช ซ่ึงจะเปนสวนที่ใชในการแสดงผลสวน
ของโปรแกรมที่ติดตอกับผูใชผานบราวเซอร 
  1.2.2.2 Application Services คือสวนของเครื่องแมขายซึ่งจะเปนสวนที่ทําหนาที่ในการ
กําหนดกฎเกณฑ เงื่อนไขตางๆ และเชื่อมตอกับฐานขอมูล และจะสรางเว็บเพจในลักษณะ Dynamic 
แลวสงตอไปใหผูใช อีกครั้งหนึ่ง  
  1.2.2.3  Data Services คือสวนของเครื่องแมขายที่ใชจัดเก็บขอมูล ซ่ึงจะทําหนาที่ในการ
เก็บขอมูล และการจัดการกับขอมูล 
 1.2.3 ระบบฐานขอมูล 8 

  ฐานขอมูลเปนการนําเอาขอมูลตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน มาจัดไวในที่เดียวกัน และ
ขอมูลนั้นเปนขอมูลที่ใชสนับสนุนการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งขององคกร 
 1.2.4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 1, 2, 3 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือกระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลและแผนที่เปนระบบ
ขอมูลสารสนเทศที่อยูในรูปของตารางขอมูล และฐานขอมูลที่มีสวนสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ 
(Spatial Data) ซ่ึงรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย  
 1.2.5 Traveling Salesman Problem 10 

  Traveling Salesman Problem เปนปญหาเกี่ยวกับการหาเสนทางระหวางจุดตางๆ โดยมี
จุดเริ่มแลวคนหาเสนทางที่เหมาะสมในการเดินทางไปในแตละจุดที่กําหนดแลวกลับมาสูจุดเริ่มตน 
Nearest Neighbor Heuristics เปน algorithm ชนิดหนึ่งที่ใชจุดที่ใกลจุดเริ่มที่สุดและยังไมเคยไปมา
กอน ในการเลือกเสนทางที่เหมาะสม 
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1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
เพื่อพัฒนาระบบชวยในการตัดสินใจสําหรับการวางแผนสงเสริมสุขภาพของประชาชนใน

เขตรับผิดชอบศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2 
 
1.4  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

 
มีระบบชวยในการตัดสินใจสําหรับการวางแผนสงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขต

รับผิดชอบ ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2 เพื่อชวยในการวางแผนงานดานสงเสริม
สุขภาพ โดยมีขอมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตรที่เชื่อมโยงกับขอมูลทางสาธารณสุข ทําใหสามารถ
วางแผนงานการเยี่ยมบานผูสูงอายุไดดียิ่งขึ้น เพราะในการเยี่ยมบานของเจาหนาที่สาธารณสุขนั้น 
การไดแผนที่ของบานของผูสูงอายุทําใหสามารถกําหนดเสนทางในการเดินทางใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
1.5  แผนการดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
 
 1.5.1 แผนการดําเนินการ 
  1.5.1.1 ศึกษาการระบบงานและขั้นตอนในการจัดเก็บขอมูลและการนําขอมูลมาใช โดย
ศึกษาจากเอกสาร แบบบันทึก รายงานที่ใช 
  1.5.1.2  รวบรวมความตองการของผูใชระบบโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
  1.5.1.3  วิเคราะหระบบ 
  1.5.1.4  ออกแบบระบบ 

             ออกแบบสวนแสดงผล  ไดแก  หนาจอแสดงผลและรายงาน 
 ออกแบบสวนนําเขาขอมูล  ไดแก  หนาจอบันทึกขอมูล 
 ออกแบบฐานขอมูล 

  1.5.1.5  พัฒนาและทดสอบระบบ 
 เขียนโปรแกรมและจัดทําคูมือการใชงาน  

     ทดสอบระบบและติดตั้งนําไปใชงาน 
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 1.5.2 ขอบเขตการศึกษา 
  1.5.2.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
   1.5.2.1.1  ขอมูลทั่วไป ไดแก ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน เพศ อายุ 

1.5.2.1.2  ขอมูลสาธารณสุข ไดแก ผูสูงอายุ  
1.5.2.1.3  รายงานขอมูลทั่วไปและขอมูลสาธารณสุขของประชาชน 
1.5.2.1.4  งานการสืบคนขอมูลทั่วไปและขอมูลสาธารณสุขของประชาชน 

  1.5.2.2  ขอบเขตดานประชากร 
   ประชาชนในเขตรับผิดชอบของสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2 
  1.5.2.3  ขอบเขตผูใชงาน ไดแก 
   1.5.2.3.1  ผูบริหารโรงพยาบาลอุตรดิตถ 
   1.5.2.3.2  กลุมงานเวชกรรมสังคม 
   1.5.2.3.3  ผูบริหารศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2 

1.5.3 วิธีการศึกษา 
1.5.3.1 ศึกษาการระบบงานการจัดเก็บขอมูล รวบรวมความตองการของผูใช 
1.5.3.2 วิเคราะหและออกแบบระบบ พัฒนาและทดสอบระบบ 

 1.5.4  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
  1.5.4.1 ซอฟตแวร 

โปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL 
โปรแกรม Eclipse 
โปรแกรม J2SDK 1.6.0 
โปรแกรม Apache Tomcat 
ระบบปฏิบัติการ WINDOWS Xp Professional สําหรับเครื่องลูกขาย 
ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 2003 Server สําหรับเครื่องแมขาย 

1.5.4.2 ฮารดแวรที่จะใชมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
เครื่องแมขายมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     มีหนวยประมวลผลไมต่ํากวา 2.4 GHz 
  มีหนวยความจําหลักอยางนอย 2048 MB 
  มีอุปกรณจัดเก็บขอมูลอยางนอย 200 GB 
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เครื่องลูกขายมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  มีหนวยประมวลผลไมต่ํากวา 2.4 GHz 
  มีหนวยความจําหลักอยางนอย 512 MB 
  มีอุปกรณจัดเก็บขอมูลอยางนอย 80 GB 

 1.5.5 นิยามศัพท 
 ระบบชวยในการตัดสินใจ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองตอผูใชโดยมี
การรวบรวมขอมูลและแบบจําลองในการตัดสินใจ มีรูปแบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง 

 
1.6 สถานที่ใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 1.6.1 ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ 
 1.6.2  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1.6.3  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
 


