
 
บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอน ไดนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมอืในการ

ดําเนินการจัดการขอมูล เมื่อป 2532 โดยทําเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในแบบ LAN จํานวน 
2  เครื่อง ในขณะนั้นใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีหนวยประมวลผลกลางเปนยี่หอ Intel รุน 286  ในการ
ทํางาน สําหรับใชขอมูล ทรัพยากรรวมกนัประมวลผลและวเิคราะหขอมูล โดยไดเนนงานระบาดวทิยา 
และงบประมาณเปนหลัก ตอมาในป 2540 ไดเชื่อมตอกบัระบบอนิเทอรเน็ต โดยใชชองทางของระบบ
แพทยทางไกลผานดาวเทียม (Telemedicine) ซ่ึงเชื่อมตอระหวางโรงพยาบาลแมสะเรียง ซ่ึงเปน
โรงพยาบาลอําเภอของจังหวัดแมฮองสอนกับกระทรวงสาธารณสุขโดยมีโมเด็มตั้งรับ และหนวยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในเขตจงัหวัดแมฮองสอน สามารถเชื่อมตอระบบ อินเทอรเน็ตไดโดยใชชองทางนี้ 
ตอมาเมื่อเทคโนโลยีการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตไดพัฒนามากขึ้น คือมีคาใชจายที่ถูกลงและมีความเร็ว
ในการรับสงขอมูลเพิ่มขึ้น ประกอบกับผูบริหารในขณะนั้นไดใหความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรนี้ 
รวมทั้งสวนกลางคือกระทรวงสาธารณสุข ขยายการเชื่อมตอกับหนวยงานระดับจังหวัดไดจัดหาเทคโนโลยี
ใหมๆ และงบประมาณสนบัสนุน ทําใหมีความสะดวก รวดเรว็ในการรับสงขอมูลขาวสาร รายงาน
ตางๆ มากขึ้น รูปแบบการทํางาน ก็เปลีย่นไป จึงไดมกีารจัดทําเว็บไซตของหนวยงานเพิ่มขึ้น เพื่อ
อํานวยความสะดวกตาง  ๆดังกลาว และเพื่อเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธหนวยงานอีกชองทางหนึ่งดวย 
ซ่ึงภายในหนวยงานประกอบดวยกลุมงานและงานตางๆ  คือ 

1)   กลุมงานบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย 

  - งานการเงิน 

  - งานการเจาหนาที ่
  - งานสารบรรณ 

  - งานพัสด ุ

  - งานโยธาและสิ่งกอสราง 
 - งานยานพาหนะ 
2)   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

  - ศูนยคอมพิวเตอร 
3)   กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
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4)   กลุมงานประกันสุขภาพ 

5)   งานควบคุมโรคติดตอทั่วไป 

6)   งานควบคุมโรคเอดส 
7)  งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

8)  งานทันตสาธารณสุข 

9)  งานสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล 

10) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ 
แตเนื่องจาก ชวงระยะเวลาที่ผานมา มีความขัดของหลายประการ ทําใหเว็บไซตไมมีการ

ปรับปรุงขอมูล หรือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการเขาใชงานเทาที่ควร  การศึกษาในครั้งนี้จึงจัดทํา
ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและวางพื้นฐานในการจัดทําระบบขอมูลขาวสาร การจัดการ
ฐานขอมูลตางๆ ที่เปนอิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใชทรัพยากรใหคุมคา และเกิด
ประโยชนสูงสุด เจาหนาที่ผูใชทุกคน ผูที่เกี่ยวของหรือมีความสนใจ สามารถเขามาใชงานรวมกัน
ปรับปรุง แกไข พัฒนา ใหมีความสะดวก ขอมูลมีความถูกตอง แมนยํา ทันตอเหตุการณ และเขาถึงได
ตลอดเวลา จึงเปนที่มาของการจัดทําเว็บไซตเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

(1) ไดเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 

(2) เจาหนาที่สาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอนไดมีการจดัการขอมูลสาธารณสุขผานทาง
เว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอน 

 
1.4 ขอบเขต ขั้นตอนการดําเนินงาน และวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาเพื่อจัดทําเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน มีรายละเอียดของ
ขอบเขตและวิธีการศึกษา ดังตอไปนี้ 

1.4.1 ขอบเขต 
ทําการศึกษาออกแบบโครงสรางเว็บไซต เพื่อวิเคราะหขอมูลที่จําเปนในการเก็บใน

ฐานขอมูล และนําเสนอบนเว็บไซต ประกอบดวย 

(1) ขอมูลจังหวัดแมฮองสอน ไดแก ประวัติความเปนมา ที่ตั้งภูมิศาสตร การคมนาคม 
การปกครอง สถานที่ทองเที่ยว 
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(2) ขอมูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ไดแก วิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตร ทําเนียบผูบริหาร บุคลากร  

(3) ขอมูลการจองใชงาน ไดแก หองประชุม รถยนต เครื่องฉายภาพชนิดโปรเจคเตอร  
(4) ขอมูลดานสาธารณสุข ไดแก ขอมูลประชากร สถานการณโรคเอดส สถานการณ

อันดับโรค 
(5) ขาวสารตางๆ ไดแก ขาวประชาสัมพันธ ขาวจากกระทรวงสาธารณสุข (RSS) ขาว

ประกวดราคา  ขาวจากหนวยงานอื่น  กิจกรรม  
(6) บทความดานสาธารณสุข 
(7) อัลบั้มภาพ 
(8)  ดาวนโหลดไฟล (Download file) 
(9)  กระดานสนทนา 
(10)   การกําหนดสิทธิ์ของผูเขาใชงานเว็บไซต 
(11)   การสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล 

  1.4.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
(1)  ศึกษาคนควา เก็บขอมูล และรายละเอียดที่ควรจัดเก็บ และนําเสนอบนเว็บไซต  
(2)  วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 
(3)  พัฒนาระบบ 
(4)  ติดตั้งและทดสอบการใชงาน 
(5)  ปรับปรุง แกไขขอผิดพลาด 
(6)  จัดทําเอกสารประกอบ 

1.4.3 วิธีการศึกษา 
          เว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน มีขั้นตอนวิธีการศึกษา ดังนี้ 

(1) การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ ประกอบดวย 
1.1)  ขอมูลปฐมภูมิ  โดยสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่ในสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดแมฮองสอน 
1.2)  ขอมูลทุติยภูมิ โดยคนควาจากเอกสาร ตํารา เว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอื่นๆ  และพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) 
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(2) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
2.1)  ซอฟตแวร  

- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) Windows XP Professional  
- โปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) IIS 
- โปรแกรมเปดเอกสารเว็บเพจ (Web Browser) Internet Explorer 
- โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) 
- โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
- โปรแกรมสนับสนุนการจัดการฐานขอมูลนาวิแคท 8.0  

       (Navicat 8.0 for MySQL) 
- โปรแกรมชวยสรางเว็บแอพพลิเคชั่น มาโครมีเดีย ดรีมวฟิเวอร 8  

         (Macromedia  Dreamweaver 8) 
2.2) ฮารดแวร 

- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล  
- เครื่องพิมพ (Printer) 

 
1.5 สถานที่ท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

(1)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 

(2)  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(3)  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 


