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บทคัดย่อ 

ในสังคมไทยปัจจุบัน การเกิดเหตุการณ์หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น จนกลายเป็นปัญหาอย่างหน่ึง
ของสังคม โดยสาเหตุเกิดจากการไม่ดีรับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและทันท่วงที การแจ้งต าแหน่งผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ชัดเจน
หรือการจราจรคับค่ัง ส่งผลให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับข้อบกพร่องทางร่างกาย จนกลายเป็นเหตุให้เสียโอกาสในการรอดชีวิตได้ 
การ ศึกษาครั้ง น้ี จึงได้ พัฒนาระบบค้นหาเส้นทางที่ เหมาะสมที่สุดในการเข้ าถึ งผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์  
โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือจัดท าแผนที่เส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์ 2. เพ่ือออกแบบหน้า
เว็บแอปพลิเคชั่นส าหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์ อีกทั้ง สามารถแสดง
เส้นทางเพ่ือไปรับผู้ป่วยยังจุดเกิดเหตุและน าผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล โดยการพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางน้ีได้เลือกใช้ซอฟแวร์
รหัสเปิด ท างานร่วมกับระบบฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างถนน และแสดงเส้นทางที่ดี
ที่สุดจากการวิเคราะห์ บนเว็บบราวเซอร์ และสามารถใช้งานร่วมกับ ArcGIS Online ได้อย่างลงตัว โดยผลจากการวิจัยพบว่า
เมื่อผู้ใช้บริการเริ่มค้นหาต าแหน่งของผู้ป่วยฉุกเฉินบนเว็บไซต์ ระบบจะท าการเชื่อมต่อกับ Google Maps API เพ่ือแสดงแผน
ที่และข้อมูลต่าง ๆ  ประกอบแผนที่ พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านอื่น ๆ  เช่น การค้นหาต าแหน่งที่เหมาะสม เส้นทางการเดินทาง 
จากต าแหน่งหน่ึงไปยังอีกต าแหน่งหน่ึง ท าให้สามารถค้นหาต าแหน่งผู้ป่วยฉุกเฉินได้รวดเร็วกว่าเดิม  
ค าส าคัญ: ระบบฐานข้อมูล, การวิเคราะห์โครงข่าย 
 
Abstract 

Nowadays, there are more incidents or emergency which has become one of the problems in 
Thailand.  This might have been caused by incorrect and untimely medical support unclear emergency 
patient’ s location report or heavy traffic.  As a consequence, emergency patients get some physical failure 
that may reduce the chance to service.  In this study, the optimal routing system for emergency medical 
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* Corresponding author, E-mail: phetchada200738@gmail.com 



 

Oral 

502 

service based on Web GIS has developed. The purposes of this study are 1. to map the right routes in order 
to reach online emergency patients. 2. to design web pages to find the right route to reach online emergency 
patients.  Can show the path to the patient to the scene.  And bring the patient to the hospital.  Then the 
system will return the route from the patient’s house to the nearest hospital. The system has implemented 
using Free and Open Source Software for Geospatial:  FOSS4G.  PostgreSQL/ PostGIS to be operated with 
database management system and calculate a network analysis. And show the best route from the analysis. 
On the web browser It is compatible with ArcGIS Online .  The results of the study reveal that when users 
began to search for emergency location on the website, the system connected to the Google Maps API to 
display maps and other information:  searching for locations, routes from one location to another.  These 
can support emergency patients faster than ever. 
Keyword: Database, Network analysis 
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1. บทน า 
ปัจจุบันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นในครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากอุบัติเหตุ และจากการเจ็บป่วย

ฉุกเฉินด้วยโรคอันตราย โรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่าน้ีจ าเป็นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที เพ่ือน าส่งสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ (สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2559) 

ในสังคมไทย การเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินน้ันมักเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้
ผู้ป่วยฉุกเฉินเสียโอกาสในการรอดชีวิตได้ หรืออาจท าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับข้อบกพร่องของอวัยวะท าให้ไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ การล าเลียงขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้เกิดอันตรายซ้ าเติมให้เกิดผู้บาดเจ็บ การน าส่งโรงพยาบาลที่
ไม่เหมาะสมท าให้เกิดผลเสียแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ รวมไปถึงอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยที่รุนแรงเกิดขึ้น โดยสาเหตุเหล่าน้ี
อาจเกิดจากการที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและทันเวลา หรืออาจเกิดจากการแจ้งต าแหน่งของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่
ชัดเจน หรืออาจเกิดเหตุการณ์จราจรคับค่ัง (พัชรา , 2559) โดยมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลมากกว่า 20 
เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการจราจรติดขัด และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการหลีกทางให้รถพยาบาลไม่เพียงพอ ท าให้เกิด
ปัญหาในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินได้ (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2560) 

เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปัจจุบันมีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เทคโนโลยีมีบทบาทกับวิถีชีวิตและสังคมมนุษย์ 
โดยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ Geo-Informatics เป็นสารสนเทศอีกประเภทหน่ึงที่สังคมรู้จักและใช้งานมากในปัจจุบัน 
(ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2555) ยกตัวอย่างเช่น แผนที่ออนไลน์ (Google Map, Google Earth 
ฯลฯ) ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมรหัสเปิดต่าง ๆ  (PostgreSQL/PostGIS, Apache, ArcMap ฯลฯ) ซึ่งในปัจจุบันหลาย
หน่วยงานได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศในทางการแพทย์ หรือการ
ประยุกต์ใช้ในการค้นหาเส้นทาง เป็นต้น 

ในการเลือกศึกษาขอบเขตอ าเภอเมืองสงขลา เน่ืองจากจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีประชากรย้ายเข้ามาอาศัยอยู่
มาก ดูได้จากสถิติข้อมูลการย้ายเข้า ปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นจ านวน 9,405 คน (กรมการปกครอง, 2559) เน่ืองจากเป็นที่ต้ังของศูนย์
ราชการมากมาย เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน ส านักต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ท าให้มี
นักศึกษา พนักงาน บุคลากรมากมาย และอ าเภอเมืองสงขลายังมีถนนสายหลักคือถนนกาญจนวนิชที่เชื่อมต่อกับอ าเภออ่ืน ๆ 
และจังหวัดข้างเคียง ท าให้มีรถผ่านไปมามากมาย จนท าให้มีการจราจรที่คั บค่ัง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง จาก
รายงานสถิติการเกิดเหตุฉุกเฉินภายในเขตอ าเภอเมืองสงขลาระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 มากถึง 
6,181 ราย (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2560) ซึ่งการแจ้งเหตุโดยการโทรแจ้งไปที่หมายเลข 1669 เหตุด่วน หรือการ
แจ้งไปที่สถานีต ารวจต่าง ๆ แล้วมีการประสานงานกับทางรถฉุกเฉินเพ่ือออกช่วยเหลือผู้ป่วย ในบางเหตุการณ์มีการแจ้งพิกัด
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการเปิดระบบน าทาง (GPS) เพ่ือหาพิกัดของจุดเกิดเหตุ ซึ่งสาเหตุน้ีจึงท าให้
ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาการพ้ืนที่ขอบเขตอ าเภอเมืองสงขลา 

จากปัญหาของการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ล่าช้า สาเหตุมาจากการที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและทันเวลา 
การแจ้งต าแหน่งของผู้ป่วยที่ไม่ชัดเจนหรือการจราจรคับคลั่ง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเสียโอกาสในการรอดชีวิตหรืออาจได้รับ
ข้อบกพร่องของอวัยวะ ท าให้ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ งานวิจัยน้ีจึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบเพ่ือ
ใช้ในการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือจัดท าแผนที่เส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์ 
2.2 เพ่ือออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชั่น ส าหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์ 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การแสดงแผนที่เส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ ในการเข้าถึง
ผู้ป่วยฉุกเฉินบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนที่เส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์ และเพ่ือออกแบบหน้าเว็บ
แอปพลิเคชั่น ส าหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์ โดยน ามาวิเคราะห์ร่วมกับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นส าคัญดังน้ี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้จากการสมมติขึ้นมาเป็นกลุ่มของประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เน่ืองจากผู้ป่วยมีระดับความ

รุนแรงของอาการที่แตกต่างกัน เพ่ือที่จะแสดงผลลัพธ์ของเส้นทางรถที่ให้บริการที่แตกต่างกัน และเส้นทางที่เหมาะสมกับ
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 

3.2 ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล 
การศึกษาการแสดงแผนที่เส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ ในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลขั้นต้น ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง 

1) ต าแหน่งบ้านผู้ป่วย คือ การเลือกตัวอย่างต าแหน่งบ้านผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาล
สงขลา โดยจ าแนกตามอาการ คือ ขั้นฉุกเฉินมาก และขั้นวิกฤต ประเภทละ 10 หลัง รวมทั้งหมด 20 
หลัง ซึ่งกระจายทั่วพ้ืนที่ศึกษา 

2) ต าแหน่งจุดให้บริการรถฉุกเฉิน คือ จุดจอดรถที่ประจ าการเตรียมพร้อมให้บริการตามจุดต่าง ๆ ภายใน
เขตเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีจ านวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณแยกส าโรง บริเวณ
ถนนทะเลหลวง (วชิรา) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด และบริเวณโรงพยาบาลเมืองสงขลา 

3) ต าแหน่งโรงพยาบาล คือ ต าแหน่งโรงพยาบาลต่าง ๆ  ซึ่งในเขตพ้ืนที่ศึกษามีโรงพยาบาลเพียง 1 แห่ง  
จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้พิกัดต าแหน่งของโรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) ที่ต้ังอยู่ในเทศบาลต าบลพะวงด้วย 
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการวิเคราะห์เส้นทางให้มากขึ้น 

4) ข้อมูลการสอบถาม เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยในเขตพ้ืนที่ศึกษา เกี่ยวกับ วันเวลาในการท างาน การรับแจ้ง
เหตุ อุปสรรคการช่วยเหลือ การบริหารเวลาในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ 

3.2.2 ขั้นทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว 
1) เส้นทางคมนาคม คือ เส้นทางถนนที่ใช้ในการเดินทาง โดยถนนแต่ละเส้นจะมีการจ ากัดความเร็วตาม

ประเภทของถนน 
2) ขอบเขตการปกครอง คือ บริเวณเทศบาลนครสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกัน

ทั้งหมดประมาณ 36.76 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 104,081 คน 
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3) ข้อมูลของผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งมีข้อมูลดังน้ี รหัสผู้ป่วย ประเภท
อาการ และที่อยู่ 

3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาการแสดงแผนที่เส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ ในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาดังน้ี 
3.3.1 อุปกรณ์ (Hard ware) 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ใช้เพ่ือบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบฐานข้อมูล และติดต้ังโปรแกรมส าหรับ
ค านวณเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน 

2) เครื่องพิมพ์ (Printer) ใช้เพ่ือน าข้อมูลออกมาแสดงในรูปแบบฉบับรายงานเป็นเล่มหนังสือ 
3) เครื่องเก็บพิกัด (GPS) ใช้เพ่ือเก็บค่าพิกัดต าแหน่งของรถให้บริการฉุกเฉินที่จอดประจ าจุดต่าง ๆ 

ต าแหน่งบ้านผู้ป่วยฉุกเฉิน และต าแหน่งโรงพยาบาล  
3.3.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) 

1) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Quantum GIS / ArcGIS) ใช้เพ่ือน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่มาสร้าง
เป็นฐานข้อมูลแผนที่ 

2) PostgreSQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล Open Source แบบ ORDBMS ที่รองรับทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3) PostGIS คือ ส่วนขยายเพ่ิมเติมของฐานข้อมูลใน PostgreSQL ที่รองรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เข้ามาเก็บในฐานข้อมูล ผ่านโปรแกรม Quantum GIS 

4) โปรแกรม pgAdmin lll ส าหรับใช้งานที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS เพ่ือค านวณหา
ระยะทางที่สั้นที่สุด เร็วที่สุด และวางแผนการเดินทาง เพ่ือช่วยในการประหยัดเวลาเดินทาง 

5) ภาษา JavaScript, PHP และภาษา HTML ใช้ส าหรับเขียนชุดค าสั่งในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์เปน็
ส่วนหน้าเว็บที่จะแสดงผลลัพธ์  

6) โปรแกรม Appserv คือ โปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลาย ๆ อย่างมารวมกันโดย
รองรับกับระบบจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ Apache ภาษา PHP ที่ใช้ในการออกแบบหน้าเว็บแอปพลิชั่น 

7) โปรแกรม Notepad++ คือ โปรแกรม text editor ที่ดีที่สุด จะมีการแก้ไข source code ซึ่งรองรับ 
syntax ในรูปแบบโปรแกรมได้หลากหลาย หรือแม้แต่กระทั่งจะน ามาใช้แทนโปรแกรม Notepad แบบ
ธรรมดาในโปรแกรม windows ก็สามารถท าได้เลย 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีจะได้มาจาก 2 ประเภท ด้วยกัน คือ   
3.4.1 การสอบถามข้อมูล เป็นการสอบถามข้อมูลจากผู้เกี่ ยวข้องกับข้อมูลของผู้ป่วยฉุกเฉิน เพ่ือน าไปใช้ในการ

ค้นหาพิกัดต าแหน่งบ้านผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังภาพที่ 3-1 และการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกู้ภัยในเขตพ้ืนที่ศึกษา 
เกี่ยวกับวันเวลาในการท างาน การรับ แจ้งเหตุ อุปสรรคการช่วยเหลือ การบริหารเวลาในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น 

3.4.2 การใช้เครื่อง GPS ในการค้นหาพิกัดต าแหน่งของรถให้บริการฉุกเฉิน ต าแหน่งบ้านผู้ป่วยฉุกเฉิน และต าแหน่ง
โรงพยาบาล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบว่าในเขตเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีโรงพยาบาล  
1 แหล่ง เน่ืองจากโรงพยาบาลแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพะวง ผู้วิจัยจึงได้ใช้ต าแหน่งของโรงพยาบาลน้ีด้วย ส่วน
ต าแหน่งการให้บริการของรถฉุกเฉินน้ัน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นโครงการ  
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“1 ต าบล 1 กู้ชีพ” จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบรถฉุกเฉินในต าบลละ 1 คัน และยังมีมูลนิธิสมาคมร่วมใจกู้ภัย  
รวมทั้งหมด 4 จุด ในส่วนของต าแหน่งบ้านผู้ป่วยฉุกเฉินน้ัน ได้ท าการสุ่มจ านวน 20 หลัง โดยจ าแนกตามอาการ คือ ขั้นฉุกเฉิน
มาก และขั้นวิกฤต (ประเภทละ 10 หลัง) ซึ่งกระจายให้ทั่วพ้ืนที่ศึกษา 

3.5 การจัดการฐานข้อมูล 
การจัดการข้อมูลเป็นการน าชั้นข้อมูลทั้งหมด เข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS ซึ่งสามารถ

จัดการข้อมูล แก้ไขหรือปรับแก้ฐานข้อมูลได้ด้วยโปรแกรม QGIS 
3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาการแสดงแผนที่เส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ ในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้มีการด าเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลต าแหน่ง ได้แก่ ข้อมูลตัวอย่างผู้ป่วยฉุกเฉิน ข้อมูลเส้นทาง
การคมนาคม ต าแหน่งรถให้บริการผู้ป่วย และต าแหน่งของโรงพยาบาล จากน้ันสร้างฐานข้อมูลแผนที่ขึ้ นมาโดยใช้โปรแกรม 
QGIS หลังจากน้ันจะน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS โดยใช้โปรแกรม pgAdmin III ซึ่งในระบบ
ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจะมีข้อมูล คือ ฐานข้อมูลถนน ฐานข้อมูลต าแหน่งบ้านของผู้ป่วย ฐานข้อมูลต าแหน่งรถให้บริการฉุกเฉิน 
และฐานข้อมูลต าแหน่งโรงพยาบาล 

จากน้ันวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมด้วยชุดค าสั่ง Network Analysis (New Closest Facility) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ระยะทางเพ่ือหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุด เช่น จากเหตุการณ์ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยใช้ถนนที่มีการ

จ ากัดความเร็วมาใช้ในการวิเคราะห์เส้นทาง 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การแสดงแผนที่เส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ ในการเข้าถึง
ผู้ป่วยฉุกเฉินบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา 
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ เพ่ือจัดท าแผนที่เส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์ และเพ่ือออกแบบ
หน้าเว็บแอปพลิเคชั่น ส าหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์ โดยผู้จัดท าได้น าเสนอ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 

4.1 การจัดท าแผนที่เส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์ 
4.1.1 การเตรียมข้อมูล  

เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าพิกัดต าแหน่งของรถให้บริการฉุกเฉิน โดยต าแหน่งของรถให้บริการฉุกเฉิน
จะจอดประจ าอยู่ตามจุดต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลนครสงขลา (ต าบลบ่อยาง) และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (ต าบลเขารูปช้าง)  
และเก็บข้อมูลค่าพิกัดต าแหน่งของโรงพยาบาลที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ศึกษา คือ โรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) และโรงพยาบาล
เมืองสงขลา หลังจากน้ันเก็บข้อมูลค่าพิกัดต าแหน่งบ้านของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เคยเข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาลสงขลา
มาแล้ว จ านวน 20 หลัง โดยเลือกสุ่มตามประเภทอาการที่ทางโรงพยาบาลสงขลาได้แบ่งไว้ คือ ขั้นฉุกเฉินมาก และขั้นวิกฤต 
ซึ่งท าการสุ่มประเภทละ 10 หลัง ให้กระทั่วพ้ืนที่ศึกษา 
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รูปที่ 1 แสดงต าแหน่งรถให้บริการฉุกเฉินบนแผนที ่
ที่มา : การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
 

 
รูปที่ 2 แสดงต าแหน่งโรงพยาบาลบนแผนที่ 
ที่มา : การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
 

 
รูปที่ 3 แสดงต าแหน่งบ้านของผู้ป่วยบนแผนที่ 
ที่มา : การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์

 
4.1.2 การจัดการข้อมูล 

การจัดการข้อมูลเป็นการน าชั้นข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ ชั้นข้อมูลจุดให้บริการรถฉุกเฉิน ชั้นข้อมูลจุดโรงพยาบาล 
และชั้นข้อมูลจุดบ้านผู้ป่วยฉุกเฉิน เข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS ซึ่งสามารถจัดการข้อมูล แก้ไขหรือ
ปรับแก้ข้อมูล และสมารถใช้งานบนระบบแผนที่ออนไลน์ได้อีกด้วย โดยฐานข้อมูลของชั้นข้อมูลทั้งหมด สามารถแบ่งออกได้
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ดังน้ี ตารางฐานข้อมูลรถให้บริการฉุกเฉิน มีจ านวน 5 ต าแหน่ง  ตารางฐานข้อมูลโรงพยาบาล มีจ านวน 2 ต าแหน่ง และ
ฐานข้อมูลบ้านผู้ป่วย มีจ านวน 20 ต าแหน่ง ตางรางชั้นข้อมูลทั้งหมดจะมีคอลัมน์ geom ที่มีชนิดข้อมูลเป็น Geometry 
(point, 32647) ซึ่งหมายความได้ว่าข้อมูลในคอลัมน์ geom เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ประเภทจุด (point) ที่แสดงเป็นระบบพิกัด 
WGS 84 / UTM Zone 47 N (EPSG:32647) 

โดยสรุปแล้วแผนที่เส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์จะมีเส้นทางที่หลากหลาย
ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยของเส้นทางว่าเส้นทางใดมีความเหมาะสมหรือเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินได้รวดเร็วที่สุด โดยน าต าแหน่ง
รถให้บริการฉุกเฉิน ต าแหน่งโรงพยาบาล และต าแหน่งบ้านของผู้ป่วยมาวิเคราะห์เพ่ือหาความเหมาะสมของเส้นทาง ดังน้ัน
เส้นทางที่เข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินจึงมีความแตกต่างออกไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ 

4.2 การออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคช่ัน ส าหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบออนไลน์ 

4.2.1 การพัฒนาระบบ 
ชุดค าสั่งที่ใช้เขียนเพ่ือทดสอบระบบ จะใช้ภาษา PHP และภาษา JavaScript ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ส าหรับการ

สร้างและพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ เพ่ือให้สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้ โดยการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์เป็นการแสดงผล
ของโปรแกรม ซึ่งจะปรากฏบนบราวเซอร์(Browser) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และยังเป็นส่วนที่ใช้
ในการค านวณ ประมวลผล เก็บค่า และท าตามเง่ือนไขต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้งานใช้บริการค้นหาต าแหน่งของผู้ป่วยฉุกเฉินบนเว็บไซต์ 
ระบบจะท าการเชื่อมต่อกับ Google Maps API เพ่ือแสดงแผนที่และข้อมูลต่าง ๆ ประกอบแผนที่ พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านอื่น ๆ 
อาทิ การค้นหาต าแหน่งที่เหมาะสม เส้นทางการเดินทางจากต าแหน่งหน่ึงไปยังอีกต าแหน่งหน่ึง เป็นต้น และมี GeoServer ที่
ช่วยในการดูรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วย  
 

 
รูปที่ 4 แสดงหน้า Web Map Interface 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง การแสดงแผนที่เส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ ในการเข้าถึง
ผู้ป่วยฉุกเฉินบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความคลอดคล้องกับงานของ ศิลามณี  แจงใบ (2558) ได้มีการพัฒนาระบบค้นหา
เส้นทาง และเข้าถึงผู้ป่วยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ซอฟแวร์รหัสเปิด ในการพัฒนาระบบผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล  

PostgreSQL/PostGIS โดยน าเอาข้อมูลต าแหน่งบ้านผู้ป่วยฉุกเฉินมาวิเคราะห์ร่วมกับพ้ืนที่ เพ่ือค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด 
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ใช้เวลาน้อยที่สุดในการเดินทางไปยังต าแหน่งบ้านผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งงานวิจัยน้ีได้ใช้การวิเคราะห์โครงข่าย (Network 
Analysis) โดยเลือกค าสั่ง New Closest Facility ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ระยะทางเพ่ือหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุด 
แตกต่างกับงานวิจัยของ พัชรา  รักษาคม (2559) ที่ได้พัฒนาระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินบน
ระบบออนไลน์ขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจ ในการเข้าถึงต าแหน่งบ้านผู้ป่วยฉุกเฉินที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาล
พุทธชินราชพิษณุโลกและสามารถแสดงแผนที่เส้นทางบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ด้วยชุดค าสั่ง pgRouting ในการค านวณ
เส้นทางที่ เหมาะสม แต่มีความสอดคล้องกันในส่วนของการใช้ระบบฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS และใช้ภาษา 
JavaScript HTML PHP ในการออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชั่น 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ควรพัฒนาระบบให้มีการต่อยอดเป็นแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ เพ่ือความสะดวกต่อผู้ใช้งานคนอื่น ๆ 
6.2 ควรเพ่ิมเส้นทางจากสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไปยังโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง กรณีที่ผู้ป่วยต้องถูกส่งตัวไป

รักษายังอีกโรงพยาบาลหน่ึงที่เหมาะสมกว่า 
6.3 ในการท าระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน ควรจะพัฒนาในพ้ืนที่ใหญ่ เพราะจะได้มี

ทางเลือกและเส้นทางที่หลากหลายมากขึ้น  
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