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1.1 หลักการและเหตุผล 
สถานีอนามัยเปนสถานบริการดานสาธารณสุขของรัฐท่ีมีไวเพื่อใหบริการประชาชนใน

ระดับหมูบานและตําบล เพราะสถานีอนามัยจะต้ังอยูในทุกตําบลท่ีไมมีโรงพยาบาลประจําอําเภอ
ต้ังอยู ท้ังนี้บางตําบลในพ้ืนท่ีๆ มีประชาชนอาศัยกระจายตัวสูงอาจมีสถานีอนามัยไดมากกวา 1 แหง
ตอ 1 ตําบล ระบบการบริหารจัดการของสถานีอนามัยจะมีหัวหนาสถานีอนามัยเปนผูบริหารระดับ
ตน มีบทบาทในการบริหารจัดการท่ัวไปภายในสถานีอนามัย เชน งานการเงิน การบัญชี งานบริหาร
วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน และการบริหารงานของสถานีอนามัยจะข้ึนตรงตอสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอของแตละอําเภอ แตท้ังนี้สวนดานงบประมาณประจําปท่ีจะไดรับจะไดรับมาจากโรงพยาบาล
ประจําอําเภอท่ีสถานีอนามัยนั้นๆ ต้ังอยู เนื่องจากรายจายหรือตนทุนท่ีใชในการบริหารจัดการ
ภายในสถานีอนามัยหลักคืองบประมาณในการใชจายดานการใหบริการรักษาพยาบาล เปนคาวัสดุ
การแพทย คาเวชภัณฑ คาครุภัณฑการแพทย ท่ีจําเปนตองใชในการใหบริการแกประชาชน อีกท้ัง
ระบบการบริหารงบประมาณท้ังหมดที่เกี่ยวกับการใหบริการจะผานมาทางโรงพยาบาลท่ีสถานี
อนามัยแหงนั้นสังกัดอยูท้ังส้ิน ท้ังนี้งบประมาณท่ีเกี่ยวกับบุคลากรและโครงการพิเศษอ่ืนๆ เชน 
โครงการดานการปองกันและควบคุมโรค จะบริหารจัดการโดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่ีสถานี
อนามัยแหงนั้นสังกัดอยู  

สถานีอนามัยเปนหนวยบริการระดับปฐมภูมิ ท่ีใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
ดานแรก เปนสถานบริการใกลบานใกลใจ มีความรูความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางดี มี
บทบาทในการบริการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพ รวมท้ัง สงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนดานสุขภาพ ซ่ึงการใหบริการท่ีกลาวมาตองอาศัยการสนับสนุนดาน
การเงิน เพื่อเปนคาใชจายในระบบบริการสาธารณสุข การใชงบประมาณในการจัดบริการนั้นควร
ใชอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงบประมาณเปนทรัพยากรที่มีขอจํากัด ตองใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดซ่ึงเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรท่ีใชวัดประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณสุขท่ีสําคัญอยาง
หนึ่งคือการวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการ จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ มี
ตําบล 204 ตําบล มีจํานวนหมูบาน 1,973 หมูบาน มีสถานีอนามัย 260 แหง อําเภอสารภี มีสถานี
อนามัย 12 แหง โดยมีโรงพยาบาลสารภีทําหนาท่ีเปนหนวยบริการปฐมภูมิหลัก (Contracting Unit 
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For Primary Care หรือ CUP) หรือ Main Contractor เปนหนวยท่ีใหการสนับสนุนการบริการทั้ง
ดานงบประมาณและบุคลากรบางสวนตามนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดไว และได
มีการจัดต้ังศูนยสุขภาพชุมชนอีก 1 แหงภายในโรงพยาบาลสารภีเพื่อใหบริการดานสาธารณสุข
สําหรับประชาชนท่ีอยูในพื้นท่ีของตําบลสารภีท่ีโรงพยาบาลต้ังอยูอีกดวย  

สําหรับตําบลชมภู เปนตําบลหนึ่งในอําเภอสารภีท่ีต้ังอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอสารภี 
เขตรับผิดติดกับท้ังอําเภอเมือง และอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และติดกับจังหวัดลําพูนทาง
ทิศใต ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นราบลุม มีแมน้ํากวงไหลผาน อาชีพหลักของประชาชนสวนใหญ
ทําอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นลักษณะพื้นท่ีสวนใหญจึงเปนสวนลําไยและทุงนา ทํามีพื้นท่ีพักอาศัย
ของประชาชนคอนขางกระจาย มีจํานวนหมูบานท้ังส้ิน 9 หมูบาน อยูในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลชมภู มีประชากรทั้งหมดในป พ.ศ. 2551 จํานวน 6,450 คน มีหลังคาเรือนรับผิดชอบ 2,129 
หลังคาเรือน แตในดานการบริการสุขภาพ ตําบลชมภูเปนตําบลเดียวในอําเภอสารภีท่ีมีสถานี
อนามัย 2 แหง อันเนื่องมากจากลักษณะพ้ืนท่ีการอยูอาศัยและความสะดวกในการรับบริการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี สถานีอนามัยแหงแรกคือ สถานีอนามัยตําบลชมภู ต้ังอยูท่ีหมูท่ี 2 บานพญาชมภู 
รับผิดชอบ 6 หมูบาน ไดแกหมูท่ี 1, 2, 6, 7, 8 และ 9 มีประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4,342 คน มี
หลังคาเรือนรับผิดชอบ 1,341 หลังคาเรือน สถานีอนามัยอีกแหงหนึ่งต้ังอยูในหมูท่ี 4 บานทาตน
กวาว จึงมีช่ือวาสถานีอนามัยบานทาตนกวาว รับผิดชอบ 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 3,4,5 มีประชากร
ท้ังส้ิน 2,380 คน จํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ 725 หลังคาเรือน โดยการบริหารงานภายในแยก
เปนอิสระตอกัน แตไดรับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากแหลงเดียวกันท้ังจากงบประมาณ
ประจําป งบประมาณหลังประกันสุขภาพถวนหนา และงบสนับสนุนจากองคกรสวนทองถ่ิน สวน
รายรับท่ีไดจากการใหบริการมีนอยเน่ืองจากผูรับบริการสวนใหญมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
จึงไมตองชําระเงินคาบริการในการรักษาพยาบาล 

โดยงบประมาณท่ีไดรับมาตองนํามาใชเพื่อการจัดระบบการใหบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก
เพื่อรองรับปญหาดานสาธารณสุขในแตละพื้นท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงการดําเนินงานทุกดานยอมตองมี
ตนทุนในการดําเนินงานท้ังตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม ตลอดจนตนทุกท่ีกอใหเกิดรายได
และตนทุนท่ีไมกอใหเกิดรายได ซ่ึงตนทุนของสถานีอนามัยสวนใหญเกือบท้ังหมดมาจากเงิน
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละป โดยเฉพาะจากงบประมาณหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงมี
การใชเกณฑการประเมินตนทุนหนวยบริการมาตัดสินในการบริหารจัดการแบงจายงบประมาณให
แตละหนวยบริหารตามกิจกรรมหรือผลงานตอหนวยท่ีคํานวณไดจริงมาเปนเกณฑในการจัดการ 
จากท่ีผานมางบประมาณเหลานี้นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการ พนักงานของรัฐ และ
ลูกจางประจํา ท่ีไดรับจัดสรรจากสวนกลางแลว สวนท่ีใชในการบริหารภายในสถานบริการหรือ
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งบประมาณประจําป จะไดรับจัดสรรผานสถานบริการหลักในอําเภอหรือโรงพยาบาล สวนสถานี
อนามัยตองรอรับการจัดสรรงบประมาณตามแตทางโรงพยาบาลจัดสรรให โดยใชเกณฑจากจํานวน
ผูรับบริการตอแหงตอปเปนเกณฑ ซ่ึงงบประมาณในภาพรวมจะคิดใหในสวนของคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลของประชากรตอหัวเปนหลัก สวนงานดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคจะมีการ
บริหารจัดการในรูปแบบแผนงาน/โครงการแกไขปญหาในพื้นท่ีรวมกันในภาพรวมของอําเภอ สรุป
ไดวาการจัดสรรงบประมาณท่ีใชอยูเดิมจนถึงปจจุบันยังใชเกณฑคาใชจายตอหัวของผูรับบริการ
ผูปวยนอก และรายกิจกรรมท่ีมีการใหบริการภายในสถานีอนามัยอยู  

ในป พ.ศ. 2551 ทางอําเภอสารภีไดรับเกณฑการประเมินตนทุนหนวยบริการแบบใหมซ่ึง
จะใชเปนเกณฑในการบริหารจัดการและกระจายงบประมาณใหลงสูสถานีอนามัยโดยตรง ตาม
ตนทุนการดําเนินท่ีมีอยูจริง และวัดได โดยแยกติดตามหนวยกิจกรรมตางๆ ในศูนยสุขภาพชุมชน
และสถานีอนามัย คาแรง คาวัสดุ คาเส่ือมครุภัณฑ เปนตน จึงเกิดปญหากับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ของศูนยสุขภาพชุมชนและสถานีอนามัยซ่ึงไมเคยบันทึกหรือลงรายละเอียดในหลายๆ หนวยวัด 
เชน คาเส่ือมราคาครุภัณฑ คาแรงตอคนตอกิจกรรม เปนตน ประกอบกับลักษณะของโปรแกรม
ตารางคํานวณ(Microsoft Excel) ท่ีไดรับการสงตอมาเพื่อชวยในการคํานวณคาตนทุนแตละหนวย มี
ความซับซอน ใชงานยาก เนื่องจากไมไดมีการบันทึกผลงานหรือจําแนกรายละเอียดมากอน จึงไม
สามารถจะใชตารางคํานวณนี้มาใชงานไดท้ังหมด แตก็สามารถนําเกณฑการคํานวณมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาตอไปได จากปญหาท่ีพบทางผูศึกษาจึงนําขอมูลท่ีมีอยูเดินและสืบคนผล
การศึกษาที่มีอยู แลวพบวาเคยมีการศึกษาเร่ืองตนทุนหนวยบริการมาแลวแตเปนในระดับ
โรงพยาบาล และหนวยงานระดับใหญๆ สวนระดับศูนยสุขภาพชุมชนและสถานีอนามัยมีผูศึกษา
อยูเชนกัน และไดสรางโปรแกรมตารางสําหรับคํานวณไมโครซอฟทเอ็กซเซล (Microsoft Excel) 
เพื่อใชงาน แตจากปญหาท่ีพบวาเปนอุปสรรคและยากในการใชงาน อีกท้ังในสวนบุคลากรใน
สถานีอนามัยสวนใหญไมใหความรวมมือในการกรอกรายงานเกี่ยวกับตนทุนคาแรงท่ีมาจากบันทึก
กิจกรรมประจําวันเนื่องจากความยุงยากในการกรอกขอมูล ดังนั้นเพื่อใหงายตอผูใชงาน และ
สามารถนําส่ิงท่ีมีอยูมาปรับปรุงใหสามารถใชงานไดงายข้ึนและมีระบบการประมวลผลไดตาม
ความตองการของผูใช ตอบสนองตอการทํารายงานผลการดําเนินงานและคํานวณวิเคราะหตนทุน
หนวยบริการของสถานีอนามัยในแตละป ผูศึกษาจึงเลือกท่ีจะศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการและวิเคราะหตนทุนสถานีอนามัยตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ข้ึนมา เพื่อสาน
ตอส่ิงท่ีมีอยูและท่ีมีการศึกษามาแลวสามารถใชงานไดอยางเกิดประโยชนจริงและงายตอการใชงาน
มากข้ึน ตลอดจนสามารถใชเปนตนแบบในการนําไปใชกับศูนยสุขภาพชุมชนและสถานีอนามัยทุก
แหง ท้ังภายในและภายนอกอําเภอสารภีไดนําไปใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงานตอไป 



 4 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการของสถานีอนามัย
ตําบลชมภูอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  

 
1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1) ไดระบบสารสนเทศท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการบันทึกหนวยกิจกรรมที่ตองมีการ
วิเคราะหตนทุนตางๆ ในสถานีอนามัยตําบลชมภู 

2) ระบบสารสนเทศที่ไดจากการพัฒนาสามารถอํานวยความสะดวกตอผูใชงานทุกระดับใน
สถานีอนามัยตําบลชมภูได 

3) ระบบสารสนเทศที่ไดสามารถนํามาวิเคราะหตนทุนหนวยบริการของสถานีอนามัยตําบล
ชมภูไดตามระยะเวลาท่ีตองการ เชน รายเดือน รายป 

4) ไดระบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรภายในสถานีอนามัยเพื่อนําไปใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตอไปได 

5) ระบบสารสนเทศท่ีไดพัฒนาใชเปนตนแบบใหกับศูนยสุขภาพชุมชนและสถานีอนามยัแหง
อ่ืนๆ ไดนําไปใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงานได 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
1.4.1  ขอบเขตการทํางานโดยรวม 

1)  วิเคราะหจากระบบงานเดิม แลวออกแบบฐานขอมูลใหมใหครอบคลุมระบบเดิม
โดยจัดทําฐานขอมูลบุคลากร กิจกรรม และขอมูลคาใชจายในการบริหารงานของสถานีอนามัย ใน
รูปแบบแมขายลูกขายผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชมายเอสคิวแอล (Mysql) เปนตัวสราง
ฐานขอมูล  

2)  จัดทําโปรแกรมการเขาถึงขอมูลและบันทึก/แกไขขอมูล การสอบถาม ออกรายงาน 
การรับขอมูลจากฐานขอมูลดานครุภัณฑจากโปรแกรมไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access) 
โดยใช โปรแกรมพีเฮชพี (PHP) 

3)  แบงระบบการเขาถึงขอมูลเปนแบบ สามารถบันทึกและแกไขขอมูลได หรือ ใหดู
ขอมูลไดเพียงอยางเดียว 
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1.4.2 ขอบเขตของระบบแบงเปน 4 ระบบยอย ดังนี้ 
1) ระบบการเขาถึงขอมูล 

(1) มีระบบการรักษาความปลอดภัย โดยการปอนช่ือผูใชและรหัสผานกอนเขาสู
ระบบ 

(2) กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูเขาระบบประกอบดวย เจาหนาท่ี และผูดูแลระบบ 
ตลอดจนระดับสิทธ์ิในการบันทึก/แกไข แตสามารถเรียกดูรายงานไดทุกสิทธิ 

2) ระบบสําหรับผูบริหาร  เปนสวนท่ีบุคคลากร ท่ีมีบทบาทหนาท่ีในสถานีอนามัยเปน
ผูบริหารอีกตําแหนงนอกจากสิทธ์ิเจาหนาท่ี ผูใชสิทธ์ินี่จะสามารถเรียกเขาถึงรายงานสรุปของ
ระบบไดทุกรายงานเชนเดียวกับผูดูแลระบบ รายงานท่ีผูบริหารไดรับสิทธ์ิใชงาน ไดแก 

(1) รายงานบันทึกเวลาปฏิบัติงานแยกรายกิจกรรมของแตละบุคคล 
(2) รายงานตนทุนบริหาร วัสดุ ครุภัณฑ  
(3) รายงานแบบสํารวจคาวัสดุ  
(4) รายงานน้ําหนักงานตอหนวยกิจกรรมของแตละบุคคล 
(5) รายงานรวมตนทุนคาแรง (Labor Cost : LC) 
(6) รายงานน้ําหนักงานตอช่ัวโมงการทํางานของแตละบุคคล 
(7) รายงานการกระจายตนทุนคาแรงลงสูแตละหนวยกิจกรรม 
(8) รายงานรวบรวมตนทุนคาลงทุน ( Capital Cost : CC ) 
(9) รายงานตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม และตนทุนรวม 
(10) รายงานสรุปตนทุนตอหนวยบริการ (ตารางสรุป) 

3) ระบบสําหรับเจาหนาท่ี  
(1) บันทึก แกไข ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

- บันทึกขอมูลบุคคลากร 
- ตําแหนง 
- เงินเดือนปจจุบัน 
- อัตราคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา 
- ประวัติการศึกษา 
- ประวัติการรับราชการ หรือ กพ.7 
- ประวัติการอบรม ดูงาน (พรอมบันทึกขอมูลงบประมาณท่ีใชในแตละคร้ัง) 
- เลือกงานหนาท่ีรับผิดชอบหลักของเจาหนาท่ี จําแนกตามหนวยกิจกรรม 
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(2) แบบกรอกกิจกรรมประจําวันของเจาหนาท่ี 
- เลือก วัน เดือน ป ท่ีตองการกรอกขอมูล 
- เลือกหนวยกิจกรรมท่ีปฏิบัติงานประจําวัน 
- ปริมาณงานตอหนวยกิจกรรม  
- เลือกหนวยของกิจกรรม เปนคร้ัง เปนราย 
- จํานวนช่ัวโมงการทํางานตอหนวยกิจกรรม 
- ขอมูลท่ีบันทึกสามารถแกไขตัวเลขปริมาณงาน และช่ัวโมงได แตไม

สามารถแก วัน เดือน ป ท่ีบันทึกได 
- สามารถลบรายการบันทึกท่ีผิดพลาดได 

(3)  ระบบรายงานสรุป ท่ีเจาหนาท่ีสามารถดูได มีเพียงรายงานในสวนของตนเอง
ไดแก รายงานบันทึกเวลาปฏิบัติงานแยกรายกิจกรรมของแตละบุคคล 

4) ระบบสําหรับผูดูแลระบบ เพิ่มขอมูลคาคงท่ี และคาขอมูลอางอิงเพื่อการใชงานและ
การสรุปแบบรายงานใหผูใชงานทุกระดับ ดังนี้ 

(1) เพิ่ม แกไข ผูใชงานระบบ  
- กําหนดช่ือผูใช 
- กําหนดรหัสผานของผูใช 
- ตรวจสอบขอมูลของผูใช 
- แกไขและลบผูใชงาน 

(2) ระบบการจัดการขอมูลท่ัวไป 
- เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลประเภทกิจกรรม (งานหลัก) 
- เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลหนวยกิจกรรม (งานยอย) 
- เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลหนวยวัดกิจกรรม (คร้ัง , ราย ) 
- เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลประเภทคาวัสดุ และช่ือคาวัสดุ 
- เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลประเภทเงินเดือน (ประเภทรายรับสวนตัวเจาหนาท่ี

ในแตละเดือน) 
(3) ระบบการจัดการขอมูลคาวัสดุรายเดือน 

- เลือก เดือน พ.ศ. ท่ีกรอกขอมูล 
- เลือกลงคาจํานวนเงินในรายการคาวัสดุในเดือนท่ีระบุ 
- แกไข และ ลบ ขอมูลได 
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(4) ระบบการจัดการขอมูลเงินเดือนเจาหนาท่ีรายเดือน 
- เลือกช่ือเจาหนาท่ี ท่ีตองการกรอกเงินเดือน 
- เลือก เดือน พ.ศ. ท่ีกรอกขอมูล 
- เลือกลงคาจํานวนเงินในรายการในเดือนท่ีระบุ 
- แกไข และ ลบ ขอมูลได 

(5) ขอมูลผูดูแลระบบ 
- ช่ือผูดูแลระบบ 
- ช่ือผูเขาใช 
- รหัสผาน 

(6) ระบบการนําเขาฐานขอมูลจากไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access) ใน
สวนของฐานขอมูลครุภัณฑ เพื่อนํามาคํานวณหาคาเส่ือมราคาของครุภัณฑ สําหรับนําไปคิดตนทุน
ในหมวดตนทุนคาลงทุน ผานโปรแกรมพีเฮชพี (PHP) และมายเอสคิวแอว (MySQL) 

(7) ระบบรายงานสรุป ท่ีผูดูแลระบบสามารถดูได 
- รายงานบันทึกเวลาปฏิบัติงานแยกรายกิจกรรมของแตละบุคคล 
- รายงานตนทุนบริหาร วัสดุ ครุภัณฑ (ขอมูลท่ีผูดูแลระบบเปนผูรับผิดชอบ) 
- รายงานแบบสํารวจคาวัสดุ (ขอมูลท่ีผูดูแลระบบเปนผูรับผิดชอบ) 
- รายงานน้ําหนักงานตอหนวยกิจกรรมของแตละบุคคล 
- รายงานรวมตนทุนคาแรง (Labor Cost : LC) 
- รายงานน้ําหนักงานตอช่ัวโมงการทํางานของแตละบุคคล 
- รายงานการกระจายตนทุนคาแรงลงสูแตละหนวยกิจกรรม 
- รายงานรวบรวมตนทุนคาลงทุน ( Capital Cost : CC ) 
- รายงานตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม และตนทุนรวม 
- รายงานสรุปตนทุนตอหนวยบริการ (ตารางสรุป) 
- รายงานแตละรายการสามารถแสดงเปนกราฟได  

5) ระบบสามารถสงออกรายงานในรูปแบบไฟลเอ็กซเซล (Microsoft Excel) และไฟล
เวิรด (Microsoft Word)ได  
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1.5 วิธีการศึกษา 

1) ศึกษาระบบงานเดิมและโครงสรางระบบขอมูลท่ีมีอยู ระบุปญหา ความตองการ ท่ีเกิดข้ึนจา
การทํางานของระบบปจจุบัน เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของท้ังหมด ตลอดจนขอบเขตของระบบท่ีจะ
ดําเนินการ 

2) วิเคราะหระบบ กําหนดความตองการของระบบใหมจากผูบริหารและผูใชงานระบบท่ี
เกี่ยวของ 

3) ออกแบบระบบและฐานขอมูลโดยใชแผนผังบริบท และแผนผังกระแสขอมูล อธิบาย
ข้ันตอนการทํางานของระบบท้ังหมด 

4) สรางระบบจัดการฐานขอมูล การสรางฐานขอมูล การนําเขาและแปลงฐานขอมูล 

5) ทดสอบ ปรับแตงฐานขอมูล และประเมินผลฐานขอมูล 

6)  ทดสอบระบบ ติดต้ังและปรับปรุงระบบหลังจากท่ีไดทําการทดสอบจนมีความม่ันใจออยู
ในระดับท่ียอมรับได แลวนําระบบท่ีสมบูรณไปติดต้ังประยุกตใชกับสถานการณจริง และทําการ
แกไขระบบในสวนท่ีมีปญหา 

7) ดูแลและการปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

1.6  เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนา 
1)  ฮารดแวร 

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร ความเร็วหนวยประมวลผลกลาง 2.0 กิกกะเฮิรซ 
(2) ฮารดดิสค 160 กิกกะไบท (Gigabytes)  
(3) หนวยความจํา (RAM) 1 กิกกะไบท (Gigabytes) 
(4) เคร่ืองเขียน ดีวีดี-รอม (DVD-ROM)  
(5) เคร่ืองพิมพ   

2)  ซอฟตแวร 
(1) ลูกขายระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี (Windows XP) 
(2) โปรแกรมฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
(3) โปรแกรมดรีมวีเวอร (Dreamweaver) เวอรช่ัน 8.0  
(4) โปรแกรมภาษาพีเฮชพี (PHP) เวอรช่ัน 5.0  
(5) โปรแกรมสรางเครือขายจําลองอินเตอรเนต็อินฟอรเมช่ันเซอรวิส (Internet 

Information Service Version 5.1) 
(6) โปรแกรมอินเทอรเน็ต เอ็กซโพลเรอร (Internet Explorer) เวอรช่ัน 7 
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(7) โปรแกรมสนับสนุนอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามความจําเปน เพื่อชวยในการจัดการ 
ฐานขอมูลเบ้ืองตน อาทิ ไมโครซอฟทเอ็กซเซล ไมโครซอฟทแอค ไมโครซอฟท อีเอ็มเอส มายเอส
คิวแอล เมเนเจอร (EMS MySQL Manager) และ พีเฮชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 
 
1.7  สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1) สถานีอนามัยตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
2) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 
1.8 คํานิยามศัพท 

Cm_pop คือ โปรแกรมฐานขอมูลสุขภาพประชาชนจังหวัดเชียงใหม ใชในงานบริการ งาน
ประกันสุขภาพ และงานรักษาพยาบาล ตลอดจนเปนฐานขอมูลกลางท่ีเช่ือมโยงตอไปยังโปรแกรม
งานอ่ืนๆ ท่ีนําฐานขอมูลประชากรไปใชงานตอไป พัฒนาโดยใชโปรแกรมภาษาวิซอลเบสิค
เวอรชัน 6 (Visual Basic 6) และมีฐานขอมูลอยูในรูปแบบไมโครซอฟทฟอกซโปรเวอรช่ัน 6 
(Microsoft FoxPro 6)  
 
 

 
 


