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ท่ีมาและความสาํคญั 

 เน่ืองจากปัจจุบนัมีการเกิดโรคระบาดได้ง่ายขึ้น และ

แพร่กระจายไปหลายพื้นท่ีในระยะเวลาท่ีรวดเรว็ โดยส่วน

ใหญ่สามารถป้องกนัตวัเองก่อนติดโรคได้ล่าช้า การเดินทาง

เพ่ือไปรกัษาท่ีสถานีอนามยัของแต่ละตาํบลโดยส่วนมาก ซ่ึง

สถานีอนามยัของแต่ละตาํบล กจ็ะมีการเฝ้าระวงัโรคระบาด

ภายในพื้นท่ีอยู่แล้ว แต่การป้องกนัการแพร่กระจายและ

กระจายข่าวสารเป็นไปอย่างล่าช้า 



ท่ีมาและความสาํคญั ( ต่อ ) 

 ทางคณะผูจ้ดัทาํโครงงาน จึงได้เสนอแนวคิดท่ีจะ

พฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคระบาด ด้านพืน้ท่ีภมิูศาสตร ์ โดย

นําเอาระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์หรือ Geographic 

Information System : GIS มาเช่ือมต่อกบัอปุกรณ์ท่ีมี

ระบบปฏิบติัการ Android สามารถปักหมดุท่ีอยู่ของผูป่้วยและ

แสดงการเกิดโรคภายในพืน้ท่ี 



แผนภาพโครงร่างการแสดงส่วนประกอบ

ของข้อมูลทางภูมศิาสตร์ 



แสดงองค์ประกอบของ GIS 



ตัวอย่าง Program ที่เก่ียวข้องกับ GIS  



ตวัอย่างการนํา GIS มาใช้งาน 

แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีน้ําท่วม 



ตวัอย่างการนํา GIS มาใช้งาน ( ต่อ ) 

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร ์(GIS) สาํหรบัโรค

ไข้หวดันก ในพืน้ท่ีเฉพาะ 



แสดง Smartphone ระบบปฏบัิตกิาร Android 



Application GIS for Android 



วตัถปุระสงค ์

1. เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์หรือ GIS นํามา
ประยกุตใ์นการเฝ้าระวงัโรคระบาด ผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ต ด้วยระบบปฏิบติัการ Android 

 

2. เพ่ือประยกุตใ์ช้วิเคราะหก์ารวางแผน และควบคมุ 
ต่อไปในอนาคต 

 

3. เพ่ือเป็นส่ือประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัโรคระบาดในพืน้ท่ี 
ตาํบล ศรีษะทอง ได้สะดวกรวดเรว็ 



ขอบเขตของโครงงาน 
กรณีศึกษา ตาํบลศรีษะทอง 



ขอบเขตของโครงงาน ( ต่อ ) 

1. แสดงพืน้ท่ี การเกิดโรค ได้ 3 โรค 

• โรคไข้เลือกออก 

• โรคไข้หวดัใหญ่ 

• โรคมือเท้าปาก 

2. สืบค้นข้อมลูของโรคระบาดแบบรายงาน 

3. ปักหมดุเพ่ือระบท่ีุอยู่ของผูป่้วย 

4. เลือกแสดงผลแบบขยาย เข้า – ออก การเล่ือน และการ

ทบัซ้อนภาพ 



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ประชาชนสามารถสืบดขู้อมลูการระบาดของโรคแต่ละพืน้ท่ี

ได้ง่าย ด้วยระบบ GIS  

 

 ประชาชนสามารถเรียกแสดงข้อมลูการระบาดได้รวดเรว็ 

ด้วยระบบปฏิบติัการ แอนดรอยด ์ 

 

 ประชาชนสามารถรบัรู้ข้อมลูข่าวสารการระบาดของโรคได้

อย่างรวดเรว็ 

 

 สถานีอนามยัสามารถลงพืน้ท่ี เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจาย

ของโรคได้อย่างรวดเรว็ 



แผนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลาปฏิบติังาน 

  

  

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
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พ
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1.ศึกษารวบรวมข้อมลูของโครงงาน 

          - ข้อมูลสถานท่ีทัง้หมดของ        

             ตาํบล ศรีษะทอง 

          - ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์       

             GIS 

          - การทาํงานของโปรแกรม  

             ArcView                     

2. เกบ็ข้อมูล ละติจดู , ลองจิจดู 

 

3. สร้างแผนท่ีของ ตาํบล ศรีสระทอง 

4. สร้างฐานข้อมูล 

 



แผนการดาํเนินงาน ( ต่อ ) 

ระยะเวลาปฏิบติังาน 

 

 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
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5. ออกแบบและสร้าง App 

ระบบปฏิบติัการ Android                   

6. ทดสอบและแก้ไขระบบทัง้หมด 

                  

7. Training เจ้าหน้าท่ีของอนามยั 

ตาํบล ศรีสระทอง                     

8. จดัทาํปริญญานิพนธ ์

 



ขัน้ตอนการดาํเนินการ ( เทอม 1 ) 
 เกบ็ข้อมูล ตาํบล 

ศรีษะทอง 

สร้างแผนท่ี 

สร้างฐานข้อมูล 

ทดสอบการปัก

หมุด 

1 



ขัน้ตอนการดาํเนินการ ( เทอม 2 ) ( ต่อ ) 
1 

ทดสอบการใช้

ฐานข้อมลู 

ออกแบบและสร้าง 

App บน Smart Phone 

ทดสอบ Application 

ทดสอบระบบทัง้หมด 

Training เจ้าหน้าท่ี

อนามยั 



ความก้าวหน้าขอโครงงานครัง้ท่ี 1  



ความก้าวหน้าขอโครงงานครัง้ท่ี 1 (ต่อ) 

 จาํนวนประชากรใน ตาํบลศรีษะทอง     
จาํนวนประชากร     : 6,519  คน 

จาํนวนประชากร ชาย  : 3077  คน 
จาํนวนประชากร หญิง : 3442  คน          ข้อมูลอ้างอิง : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 



ความก้าวหน้าขอโครงงานครัง้ท่ี 1 (ต่อ) 



ความก้าวหน้าขอโครงงานครัง้ท่ี 1 (ต่อ) 

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้าน 

 

หมู่ที่ 1 บ้านศรีษะทอง            มีจาํนวนประชากร 1002 คน 
 

หมู่ที่ 2 บ้านศรีษะไผ่              มีจาํนวนประชากร 1540 คน 
 

หมู่ที่ 3 บ้านอาํผาง          มีจาํนวนประชากร 1702 คน 
 

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย         มีจาํนวนประชากร 1909 คน 
 

หมู่ที่ 5 บ้านท่าแฉลบ       มีจาํนวนประชากร 1101 คน 
 

 



  แบ่งสถานที่สาํคัญ ดังนี ้

ด่านป่าไม้ศรีษะทอง 

 

วัดเสถียรรัตนาราม , วัดศรีษะทอง 

 

โรงเรียนวัดศรีษะทอง , โรงเรียนเสถียรรรัตนาราม 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลศรีษะทอง 

 

สถานีรถไฟท่าแฉลบ 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาํบล ศรีษะทอง 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วัดเสถียรรัตนาราม 

ความก้าวหน้าขอโครงงานครัง้ท่ี 1 (ต่อ) 



ความก้าวหน้าขอโครงงานครัง้ท่ี 1 (ต่อ) 



ความก้าวหน้าขอโครงงานครัง้ท่ี 1 (ต่อ) 



คาํเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ความก้าวหน้าโครงงานครัง้ท่ี 1 

-การเข้าถงึระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดของประชาชนที่เข้า 
มาใช้งานต้องมีการควบคุมความปลอดภยัในการเข้าถงึข้อมูลด้วย 

-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภมูิศาสตร์ นีเ้ป็นระบบที่ละเอียด  
ดงันัน้ พืน้ที่ในขอบเขตจะต้องมีการระบุตาํแหน่งที่ชัดเจน 

และไม่สับสนต่อผู้ใช้งาน 

-ข้อมูลของสถานีอนามัยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
และชัดเจต จงึจะสามารถนํามาลงระบบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

-โรคระบาดที่แสดงในระบบนัน้ต้องมีเนือ้หาที่ถูกต้อง 

-แผนที่ในระบบต้องมีความถูกต้องและชัดเจน 



งบประมาณท่ีใช้ในโครงงาน 

* ยังไม่มีรายการค่าใช้จ่ายใดๆในการดาํเนินงาน เทอม 1 



แหล่งท่ีมาและเอกสารอ้างอิง 

www.boe.moph.go.th : สาํนักระบาดวิทยา - กระทรวงสาธารณสขุ 

Health.kapook.com: โรคติดต่อและโรคระบาด 

กรมควบคมุและป้องกนัโรค  

http://www.vcharkarn.com :  ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์

http://www.gisthai.org : ศนูยวิ์จยัภมิูสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย 

 ความหมาย (ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์Geographic     

 Information System) 

Facebook : Thai Open Source GIS Community 

 หนังสือ : ArcGIS  

http://www.samsung.com/th/article/android : ระบบปฏิบติัการ 

 Android 

http://panomkorn.wordpress.com : ระบบปฏิบติัการ Android 

http://nakhonprathom.kapook.com/นครชยัศรี/ศรีษะทอง : ข้อมลูพืน้ท่ี  



ขอขอบพระคุณ  

อาจารย์ที่ปรึกษา 

และคณะกรรมการทุกๆท่าน 
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