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คู่มือฝึกอบรมการใช้งาน  

 

E-Smart+ แอพลิเคชัน ส ำหรับเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนฟำร์ม และประเมิน

ควำมเสี่ยงโรคติดเชื้อทำงปศุสัตว์ที่ส ำคัญในระดับฟำร์ม  

 

E-Smart+ แอพลิเคชัน ทีมงำนพัฒนำแอพลิเคชัน  ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำง

สำรสนเทศศำสตร์ชีวเวชและสำธำรณสุข (BIOPHICS) คณะเวชศำสตร์เขตร้อน 

มหำวิทยำลัยมหิดล ได้พัฒนำขึ้นมำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และง่ำยในกำรเก็บข้อมูล

พื้นฐำนและประเมินควำมเสี่ยงโรคติดเชื้อทำงปศุสัตว์ที่ส ำคัญ  ในระดับฟำร์ม ให้กับ

นำยสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ ในพื้นที่ ผ่ำนทั้ง แทบเล็ต และสมำร์ท

โฟน ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ โดยมีเป้ำประสงค์เพือ่ให้ทำงหน่วยงำนปศุสตัว์ในพืน้ที่

ได้ข้อมูลในรูปแบบเสมือนจริง รวดเร็ว และทันต่อเหตุกำรณ์ (Real time process)  ซึ่ง

ข้อมูลที่บันทึกโดย E-Smart+ แอพลิเคชัน จะถูกน ำมำสร้ำงเป็นฐำนข้อมูลฟำร์มปศุสัตว์ 

โดยเฉพำะฟำร์มสุกร และสถิติกำรประเมินควำมควำมเสี่ยงของโรคติดเชื้อทำงปศุสัตว์ที่

ส ำคัญของฟำร์มในพื้นที่ ที่มีกำรเคลื่อนไหว (Dynamic) ตลอดทั้งปี  
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         ไดอะแกรมแสดงกำรท ำงำนของ E-Smart+ แอพลิเคชัน ส ำหรบัเก็บข้อมูลพื้นฐำนและ

ประเมินควำมเสี่ยงโรคติดเชื้อทำงปศุสัตวท์ี่ส ำคัญในระดับฟำร์ม  

 

1. การติดตั้ง E-Smart+ ส าหรับเก็บข้อมูลพื้นฐานฟาร์ม และประเมินความเสี่ยงโรค

ติดเชื้อทางปศุสัตว์ที่ส าคัญในระดับฟาร์ม 

 นำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ มีควำมประสงค์จะติดตั้ง  E-

Smart+ แอพลิเคชัน ส ำหรับเก็บข้อมูลพื้นฐำนฟำร์ม และประเมินควำมเสี่ยงโรคติดเช้ือ

ทำงปศุสัตว์ที่ส ำคัญในระดับฟำร์ม บน สมำร์ทโฟน หรือแทบเล็ต ระบบปฏิบัติกำรแอน

ดรอยด์ (ทั้งที่เป็นของส่วนตัว หรือของส ำนักงำนปศุสัตว์ ) สำมำรถด ำเนินกำรตำม

ขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

1.1 นำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ที่มีควำมประสงค์จะติดตั้ง 

E-Smart+ แอพลิเคชัน ส ำหรับเก็บข้อมูลพื้นฐำนฟำร์ม และประเมินควำมเสี่ยงโรคติด

เชื้อทำงปศุสัตว์ที่ส ำคัญในระดับฟำร์ม ควรตรวจสอบก่อนว่ำสมำร์ทโฟน หรือแทบเล็ต ที่

ต้องกำรติดตั้ง ควรมีระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เวอร์ชันอย่ำงน้อย 5.0 ซึ่งสำมำรถ

ตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ได้  โดยตรวจสอบ ไปกดที่ ไอคอน กำร

ตั้ ง ค่ ำ /         (setting) แล้วไปกดเลือกที่ เกี่ยวกับแท็บเล็ต(About Tablet) 

หรือ เกี่ยวกับสมำร์ทโฟน (About Phone) ข้อมูลระบบปฏิบัติกำรจะแสดงดังรูป    
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หมายเหตุ: สมาร์ทโฟน หรือ แทบเล็ตของ ผู้ที่ต้องการใช้งาน E-Smart+ แอพลิเคชัน ทั้งในสมาร์ทโฟน หรือ 

แทบเล็ต สามารถเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชันใดก็ได้ แต่ที่แนะน าให้ใช้เวอร์ชันอย่างน้อย 5.0 นั้น 

เพื่อป้องกันความล่าช้า และความไม่ต่อเนื่องในการใช้งาน E-Smart+ แอพลิเคชัน ในระหว่างปฏิบัติงาน  

1.2 ก่อนกำรติดต้ัง ขอให้ผู้ใช้งำนท ำกำรติดต้ัง E-Smart+ แอพลิเคชัน จำก Link: 

http://esmartsur.net/  โดยกดไปที่ไอคอน  เพื่อเข้ำไปดำวน์โหลด E-

Smart+ แอพลิเคชัน ผ่ำนเมนู “หน้ำหลัก” หลังจำก Log-In ด้วย Username และ 

Password ของหน่วยงำนสังกัด ซึ่งตัวเดียวที่ใช้ Log-In ในระบบ e-Smart Surveillance 

(ในกรณีที่ติดปัญหำในกำรติดตั้ง E-Smart+ แอพลิเคชัน บนสมำร์ทโฟน หรือ แทบเล็ต 

จำกกำรดำว์นโหลด สำมำรถแก้ไขได้จำกเอกสำรแนบ กำรแก้ไขปัญหำกำรติดตั้ง E-

Smart+ แอพลิเคชัน)  

1.3 เมื่อกดเลือก ดำว์นโหลดโปรแกรม ให้เคลื่อนเมำส์ไปที่ E-Smart+ แล้วกดเพื่อ

ท ำกำรติดตั้ง  

http://esmartsur.net/
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 1.4 เนื่องจำกระดับป้องกันของสมำร์ทโฟน และแทบเล็ต จะป้องกันกำรติดตั้งแอ

พลิเคชัน จำกภำยนอก ดังนั้นผู้ที่มีควำมประสงค์ท ำกำรติดต้ัง E-Smart+ แอพลเิคชัน 

ให้กดเลือก ยินยอม (Allow) ให้ติดตั้ง หรือ ท ำกำรตั้งค่ำให้ยินยอม จำกส่วน Safety & 

Privacy ภำยใต้เมนูกำรตั้งค่ำ (Setting) บน สมำร์ทโฟน และแทบเล็ต  
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ขั้นตอน การใช้งาน E-Smart+ แอพลิเคชันส าหรับเก็บข้อมูลพื้นฐานฟาร์ม 

และประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อทางปศุสัตว์ท่ีส าคัญ ในระดับฟาร์ม 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 

1. ภำยหลังติดตั้ง E-Smart+ แอพลิเคชัน เรียบร้อยแล้วจะปรำกฎ ไอคอนเพื่อใช้งำนดังรปู 

ให้กดเลือกที่ไอคอน E-Smart+ แอพลิเคชัน บนสมำร์ทโฟน หรือ แทบเล็ต 

 

2. ภำยหลังกำรกดไอคอนแล้วหนำ้จอจะแสดงรูปดงัด้ำนลำ่ง หลงัจำกนั้นกดที่ค ำวำ่ “เริม่ต้น” 
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3. ภำยหลังกดที่ค ำว่ำ “เริ่มต้น” แอพลิเคชัน จะก ำหนดให้ผู้ใช้กรอกระบุพื้นที่ปฏิบัติงำน คือ 

อ ำเภอ และ จังหวัด   

  

4. ภำยหลังกำรกรอกข้อมลู อ ำเภอ และ จังหวัด เพื่อก ำหนดพื้นที่ใช้งำน E-Smart+ แอพลชินั 

หน้ำจอจะแสดงโมดูลส ำหรับกำรท ำงำนจ ำนวน 2 โมดูล คือ “ลงทะเบียนฟำร์ม” และ 

“ประเมินควำมเสี่ยง” โดยไอคอนที่อยู่ในวงสีแดง ใช้ส ำหรับส่งต่อข้อมูลที่บันทึกอยู่บน 

สมำร์ทโฟน หรือ แทบเล็ต ของผู้ปฏิบัติงำนไปยังฐำนข้อมูลภำยหลังเสร็จสิ้นกำรท ำงำน  
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5. เมื่อนำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ ต้องกำรที่จะเก็บข้อมูลพื้นฐำนฟำร์มใน

พื้นที่รับผิดชอบ ให้กดเลือกไปที่ โมดูล “ลงทะเบียนฟำร์ม” โดยภำยหลังกำรกดหน้ำจอจะ

แสดงรำยชื่อฟำร์มที่ได้ท ำกำรเก็บข้อมูลไว้บนสมำร์ทโฟน หรือ แทบเล็ต เป็นที่เรียบร้อย

แล้วจ ำนวน 15 ฟำร์ม โดยข้อมูลในแต่ละฟำร์มสำมำรถ “แก้ไข” หรือ “ลบ” ข้อมูลได้ ทั้งนี้

หำกฟำร์มที่นำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ เข้ำเยี่ยมฟำร์มไม่มีในรำยชื่อที่เก็บ

โดย โทรศัพท์ หรือ แทบเล็ต ให้ท ำกำรเพิ่มข้อมูลฟำร์มโดยกดที่ “ลงทะเบียนฟำร์ม” 
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6. ในกรณีที่ต้องกำรเพิ่มข้อมูลฟำร์มที่ไม่มีรำยชื่อบนหน้ำจอ ให้นำยสัตวแพทย์ หรือ

เจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ ท ำกำรกดเลือก “ลงทะเบียนฟำร์ม” ภำยหลังจำกกด “ลงทะเบียน

ฟำร์ม” หน้ำจอจะให้ลงข้อมูลพื้นฐำนฟำร์ม ทั้งนี้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกทำงทีมพัฒนำ

แอพลิเคชันได้สร้ำงตัวกรอง จังหวัด อ ำเภอ และต ำบล เพื่อใช้ตรวจสอบกลับไปยัง

ฐำนข้อมูลฟำร์มพื้นฐำนบน Server โดยตัวอย่ำงในคู่มือนี้ ก ำหนด จังหวัด คือ ชลบุรี 

อ ำเภอ คือ ศรีรำชำ และต ำบล คือ หนองขำม เสร็จแล้วกดที่ “ตรวจสอบรำยชื่อฟำร์ม”  
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7. จำกตัวอย่ำงพบว่ำไม่มีรำยช่ือฟำร์มในพื้นที่ก ำหนดจำกตัวกรอง ให้ท ำเพิ่มข้อมูลฟำร์ม

เข้ำไปใหม่ โดยกดไปที่ “ลงทะเบียนใหม่” หน้ำจอ E-Smart+ แอพลิเคชัน จะแสดง

ค ำถำมใหน้ำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ ท ำกำรบันทึกข้อมูลพื้นฐำนฟำร์ม  

 7.1 ในกำรลงข้อมูล นำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ จ ำเป็นต้องลงใน

ส่วนข้อมูลที่ต้ังฟำร์ม ได้แก่ “จังหวัด” “อ ำเภอ” “ต ำบล” ไม่เช่นนั้น E-Smart+ แอพลิเค



 

หน้า | 10  

 

ชัน จะไม่ยินยอมให้บันทึกข้อมูล และในค ำถำมที่มีเครื่องหมำย * ก ำกับเป็นค ำถำมที่

บังคับให้ลงข้อมูลซ่ึงได้แก่ “ชื่อ” และ “นำมสกุล” 

 

 7.2 ในส่วนถัดมำเป็นค ำถำมที่ไม่บังคับให้นำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุ

สัตว์ลงข้อมูล 
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 7.3 เป็นรำยละเอียดที่ ให้ให้นำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ ลง

รำยละเอียดข้อมูลสัตว์ในฟำร์มที่พบ แยกตำมลักษณะไอคอนแทนชนิดสัตว์ ประกอบไป

ด้วย สุกร โคนม โคเนื้อ กระบือ ไก่ เป็ด แพะ แกะ สุนัข แมว และม้ำ หำกต้องกำรลง

รำยละเอียดข้อมูลสุกร ให้กดที่ไอคอนสุกร หลังกดจะแสดงหน้ำจอค ำถำมให้ลงข้อมูล ใน

หน้ำค ำถำมในส่วนมำตรฐำนฟำร์มจะมีสัญลักษณ์สำมเหลี่ยมหัวกลับ เมื่อกดจะแสดง

รำยชื่อตัวเลือกดังภำพ โดยในตัวอย่ำงนี้ เลือกเป็น “ฟำร์มปลอดโรค FMD” เมื่อลงข้อมูล

เสร็จสิ้นแล้วให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” ทุกครั้ง ในสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่พบในฟำร์มก็ท ำเช่นเดียวกัน 
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*หมายเหตุ* ในกรณีที่ต้องกำรแก้ไขข้อมูลสุกร ให้นำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุ

สัตว์ กดที่ตัวไอคอนสุกร อีกครั้งเพื่อเข้ำไปแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” 

ทุกครั้ง ในสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่พบในฟำร์มก็ท ำเช่นเดียวกัน 

 7.4 ส่วนถัดมำเป็นกำรบันทึกข้อมูลในส่วน ที่ตั้งฟำร์ม (GPS) ในส่วนที่ตั้งฟำร์มนี้

จะถูกค้นหำโดยตัวตรวจจับ GPS (Location Services) ที่อยู่บนสมำร์ทโฟน หรือ แทบ

เล็ต ดังนั้น ก่อนใช้งำน E-Smart+ แอพลิเคชัน ขอให้นำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรม

ปศุสัตว์ ตรวจสอบว่ำได้เปิดใช้งำนตัวตรวจจับ GPS (Location Services) ที่อยู่บนสมำรท์

โฟน หรือ แทบเล็ต ในส่วนของ กำรตั้งค่ำ (Setting) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภำยหลังเก็บ

ข้อมูลรูปภำพ และต ำแหน่งที่ตั้งฟำร์มเรียบร้อยแล้วให้กดที่ “บันทึก” จะถูกถำมอีกครั้ง

ให้ตอบว่ำ “ใช”่ 

 

*หมายเหตุ* สำมำรถถ่ำยรูปได้หลำยครั้ง แต่สำมำรถบันทึกได้เพียงรูปเดียว ในส่วนเมนู 

“แก้ไข” หลังจำกกำรบันทึก GPS ของ E-Smart+ แอพลิเคชัน จะถูกต้ังค่ำเริ่มต้นให้ ปิด

ไว้เพื่อป้องกันกำรบันทึกผิดพลำดแบบไม่ตั้งใจ 
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 7.5 ภำยหลังกำรตอบว่ำ “ใช”่ เพื่อบันทึกข้อมูลฟำร์มใหม่ ที่ตั้ง และ รำยชื่อฟำร์ม

ใหม่ที่ถูกบันทึกจะถูกน ำมำแสดงไว้ด้ำนบนสุด ซึ่งสำมำรถท ำกำร “แก้ไข” หรือ “ลบ” ได ้

 
 

8. เมื่อนำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ ต้องกำรที่จะประเมินควำมเสี่ยงโรคติด

เชื้อทำงปศุสัตว์ที่ส ำคัญในระดับฟำร์ม ให้กดเลือกที่ โมดูล “ประเมินควำมเสี่ยง” โดย

ภำยหลังกำรกด หน้ำจอจะแสดงรำยชื่อฟำร์มที่ได้ท ำกำรเก็บข้อมูลไว้บนสมำร์ทโฟน หรือ 

แทบเล็ต เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ ำนวน 16 ฟำร์ม (รวมรำยชื่อฟำร์มใหม่ที่เพิ่มเข้ำมำ 1 ฟำร์ม) 

โดยในแต่ละฟำร์มสำมำรถท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกแถบ “แบบส ำรวจ” ที่อยู่ด้ำนหลัง

ทั้งนี้หำกฟำร์มที่นำยสัตวแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ เข้ำเยี่ยมฟำร์ม แล้วไม่พบ

รำยชื่อฟำร์ม ให้ท ำกำรเพิ่มข้อมูลฟำร์มโดยกดที่ “ลงทะเบียนฟำร์ม” เพื่อท ำกำรเพิ่มข้อมูล

ฟำร์มใหม่ก่อน ตำมขั้นตอนในข้อ 7 เสร็จแล้วค่อยกลับมำใช้โมดูล “ประเมินควำมเสี่ยง” 
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 8.1 เมื่อท ำกำรกดที่ “แบบส ำรวจ” หน้ำจอจะแสดงรำยกำรผลกำรประเมิน ซึ่งตำม

ตัวอย่ำงในคู่มือนี้ เป็นฟำร์มใหม่ จึงยังไม่เคยมีกำรประเมินมำก่อน ให้นำยสัตวแพทย์ หรือ

เจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ กดที่ “เพิ่มรำยกำรใหม่” หลังจำกกดที่ “เพิ่มรำยกำรใหม่” หน้ำจอ

จะแสดงค ำถำม พร้อมตัวเลือกเป็นข้อๆ ล ำดับไปเรื่อยๆ ภำยหลังกดเลือกค ำตอบในแต่ละ

ค ำถำมเสร็จให้กดที่ “ต่อไป” หำกต้องกำรย้อนกลับมำแก้ไขค ำตอบให้กดที่ “ย้อนกลับ” 

จนเสร็จสิ้นกำรตอบค ำถำม ข้อ 29 แบบประเมินจะถำมว่ำต้องกำรบันทึผลกำรประเมิน

หรือไม่ ให้ตอบว่ำ “บันทึก” เพื่อดูคะแนนกำรประเมินควำมเสี่ยงของโรคติดเชื้อทั้ง 6 โรค 
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 8.2 หลังกำรประเมินควำมเสี่ยงของฟำร์มต่อโรคติดเชื้อในฟำร์ม นำยสัตวแพทย์ หรือ

เจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ สำมำรถดูค ำแนะน ำแยกตำมรำยโรค เพื่อแนะน ำวิธีปรับปรุงยกระดับ

กำรป้องกันของฟำร์มต่อโรคติดเชื้อทั้ง 6 โรคที่ถูกน ำมำประเมินควำมเสี่ยง ทั้งนี้ค ำแนะน ำ

ในแต่ละโรคจะแยกออกเป็น ลักษณะฟำร์ม ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพเบื้องต้น และที่ตั้ง

ฟำร์ม ในคู่มือจะยกตัวอย่ำงค ำแนะน ำส ำหรับโรค PRRS ซึ่งมีคะแนนควำมเสี่ยงสูงที่สุดใน

กำรประเมินครั้งนี้ เมื่อดูค ำแนะน ำเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดที่ “ย้อนกลับ” ไปเรื่อยๆ จนกลับมำ

อยู่ในหน้ำแสดงรำยชื่อฟำร์มที่ถูกประเมิน เมื่อกดที่ชื่อฟำร์มที่ถูกประเมินจะมีประวัติกำร

ถูกประเมินโรคติดเชื้อก ำกับด้วยเวลำ ซึ่งสำมำรถกดเข้ำไปดูผลกำรประเมินย้อนหลังได้ 
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9. ข้อมูลพื้นฐำนฟำร์ม และผลกำรประเมินควำมเสี่ยงโรคติดเชื้อทำงปศุสัตว์ที่ส ำคัญในระดับ

ฟำร์มที่ถูกบันทึกและส่งต่อเข้ำฐำนข้อมูลโดย E-Smart+ แอพลิเคชัน จะถูกน ำมำแสดงผล

ในรูปแบบรำยงำนเชิงพรรณำ วิเครำะห์ ผ่ำนเว็บไซต์ ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเฝ้ำระวัง

โรคระบำดสัตว์ ส ำนักควบคุม ป้องกันและบ ำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

(ลิงค์ http://esmartsur.net/)   

 9.1 ภำยหลังกดเข้ำไปดูข้อมูลผ่ำน http://esmartsur.net/ แล้ว นำยสัตวแพทย์ 

หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์  เข้ำไปดูข้อมูลได้โดยกดที่  “เข้ำระบบ” Log-In ด้วย 

Username และ Password ของหน่วยงำนสังกัด ซึ่งตัวเดียวที่ใช้ Log-In ในระบบ e-

Smart Surveillance 

 

http://esmartsur.net/
http://esmartsur.net/
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 9.2 ภำยหลังกำร Log-In จะแสดงหน้ำเมนู บน Web ที่แสดงข้อมูลที่เก็บด้วย E-

Smart+ แอพลิเคชัน โดยสำมำรถดูข้อมูลวิเครำะห์เชิงพื้นที่ และ ดำวน์โหลดข้อมูลใน

รูปแบบ Excel เพื่อน ำมำใช้วิเครำะห์ตำมแต่ละจุดประสงค์ โดยในคู่มือนี้จะแสดงตัวอย่ำง 

กำรแสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ กำรสร้ำงบัฟเฟอร์ และดำวน์โหลดข้อมูล 

 

 9.3 กำรวิเครำะห์เชิงพื้นที่ ในส่วนเมนูนี้จะประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลที่สำมำรถแสดง

ข้อมูลในส่วน 1.ที่ตั้งฟำร์ม 2.จุดเกิดโรค 3.ผลกำรเฝ้ำระวังภำยใต้งำนวิจัย 4.ควำมเสี่ยงฟำร์ม 

5.พื้นที่ควำมเสี่ยงของโรคต่ำงๆที่จ ำลองขึ้นจำกข้อมูลจริง ซึ่งสำมำรถปรับระดับควำมโปร่งใส

ได้ และ 6.ข้อมูลอื่นๆ ซึ่งจะสำมำรถเลือกใช้ได้ภำยหลังกดที่ “เปิดชั้นข้อมูล” 
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 9.3.1 เมื่อกดเลือกแสดงที่ตั้งฟำร์ม จะมีตัวกรองประกอบไปด้วย ตัวกรองเชิงพื้นที่ 

ช่วงเวลำ และชนิดสัตว์ ในคู่มือนี้ เลือก ทุกพื้นที่ ตั่งแต่ วันที่ 1 มีนำคม 2017 ถึง 6 มีนำคม 

2019 แสดงข้อมูลทุกชนิดสัตว์ ภำยหลังกดเลือก “แสดงผล” ที่อยู่ด้ำนล่ำงสุดเมนู ข้อมูล

แสดงที่ตั้งฟำร์มจะแสดงขึ้นมำ เมื่อเรำกดเลือกไปที่สัญลักษณ์บัลลูน ซึ่งเป็นตัวแทนฟำร์ม 

โดยในคู่มือนี้ คือ พิชัยฟำร์ม ข้อมูลประชำกร และชนิดสัตว์ ของ พิชัยฟำร์ม จะแสดงขึ้นมำ 
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9.3.2 เมื่อกดเลอืกแสดงจุดเกิดโรค จะมีตัวกรองประกอบไปด้วย ตัวเลอืกจุดสงสยั 

และจุดยืนยันกำรเกิดโรค (เนือ่งจำกในขณะที่ท ำคูม่ือนี้ ขอ้มลูยืนยันกำรเกดิโรคยังไม่ถูกส่ง

เข้ำมำในระบบ ดังนั้นจึงไม่สำมำรถเลอืกได้) ตวักรองที่เหลอื คอื พื้นที่ เวลำ และโรค ในคูม่ือ

นี้ เลอืก ทุกพื้นที่ ตั่งแต่ วันที่ 1 มีนำคม 2017 ถึง 6 มีนำคม 2019 และโรคทั้งหมด ภำยหลัง

กดเลือก “แสดงผล” ทีอ่ยู่ด้ำนลำ่งสุดเมน ูข้อมูลแสดงจุดเกิดโรคจะแสดงขึ้นมำ เมือ่เรำกด

เลือกไปที่สญัลักษณ์บัลลนู ซึ่งเป็นตัวแทนฟำรม์ โดยในคู่มอืนี้ คือ อรัญฟำร์ม ขอ้มลู โรคที่

สงสยั และวันทีพ่บโรคจะแสดงขึ้นมำ โดยพบวำ่ โรคทีส่งสยัคอื โรค พี อำร ์อำร ์เอส (PRRS) 

แจ้งเข้ำมำในวันที่ 21 มกรำคม 2562  
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9.3.3 เมื่อกดเลอืกผลเฝ้ำระวังภำยใต้งำนวิจัย จะมีตัวกรองเพยีง ผลกำรเฝำ้ระวังโรค 

Nipah ในสุกร ให้กดเลือกทั้ง ผลบวก และลบ เสรจ็แล้ว กดเลอืกแสดงพื้นที่ควำมเสีย่ง Nipah 

ที่ควำมโปรงใสเป็น 4  ตอ่มำให้กดเลอืกแสดง โคโลนีคำ้งคำวแม่ไก่ ซึ่งสัมพนัธุ์กับกำรเกิดโรค 

Nipah ท้ำยสุดให้ประมวลผลโดยกำรกดเลือก “แสดงผล” ทีอ่ยู่ดำ้นลำ่งสดุเมนู ขอ้มลูที่

ก ำหนดเลอืกไว้จำกตัวกรอง จะแสดงขึ้นมำ เมื่อเรำกดเลอืกไปทีส่ัญลักษณบ์ัลลูน ซึ่งเป็น

ตัวแทนฟำร์ม ประวัติกำรเก็บตัวอย่ำง และผลตรวจ Nipah ในสุกร จะแสดงขึ้นมำ   

 

9.3.4 เมื่อกดเลือกชั้นข้อมูลวิเครำะห์ควำมเสี่ยงฟำร์ม จะมีตัวกรองประกอบไปด้วย 

พื้นที่ เวลำ โรค และระดับควำมเสี่ยง ในคู่มือนี้ เลือก ทุกพื้นที่ ช่วงเวลำก ำหนดให้เป็น

ประเมินก่อนปี 2019 เนื่องจำกไม่มีข้อมูลประเมินควำมเสี่ยงชุดใหม่หลังปี 2019 ในส่วนโรค

เลือกเป็น FMD และ Nipah ท้ำยสุดเลือกควำมเสี่ยงทุกระดับ ภำยหลังกดเลือก “แสดงผล” 

ที่อยู่ด้ำนล่ำงสุดเมนู ข้อมูลจะแสดงขึ้นมำ เมื่อเรำกดเลือกไปที่สัญลักษณ์บัลลูน ซึ่งเป็น

ตัวแทนฟำร์ม โดยในคู่มือนี้ คือ สำยชลฟำร์ม ข้อมูล วันที่ท ำแบบสอบถำม และควำมเสี่ยงกำร

เกิดโรคจะแสดงขึ้นมำ  
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9.4 ในส่วน สรำ้งบัฟเฟอร์ ภำยใต้เมน ูกำรวิเครำะห์เชิงพื้นที่ ในส่วนเมนูนีจ้ะประกอบ

ไปด้วยสรำ้งบัฟเฟอร์จำกจุดรำยงำนโรค และสร้ำงบัฟเฟอร์จำกจุดก ำหนดเอง  
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 9.4.1 สร้ำงบัฟเฟอร์จำกจุดรำยงำนโรค สำมำรถก ำหนดรัศมีได้ 4 ระดับ คือ 1, 3, 5 

และ 10 กิโลเมตร เมื่อก ำหนดเลือกรัศมีที่ต้องกำรเสร็จสิน้แลว้ ให้กดเลือกที่ “แสดงผล” ที่อยู่

ด้ำนล่ำงสุดเมนู เพื่อประมวลผล เมื่อเรำกดเลือกไปที่สัญลักษณ์บัลลูน ซึ่งเป็นตัวแทนฟำร์ม 

ข้อมูล ชื่อฟำร์ม โรคที่สงสัย วันที่พบโรค และแสดงรำยชื่อฟำร์มรอบๆ จะแสดงขึ้นมำ ในกำร

นี้เมื่อกดเลือกที่ “แสดงรำยชื่อฟำร์มรอบๆ” รำยชื่อฟำร์มในรัศมีที่ก ำหนดรอบจุดรำยงำนโรค

จะแสดงขึ้นมำ และสำมำรถดำวน์โหลดออกมำเป็นไฟลล์ Excel ได้  
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9.4.2 สร้ำงบัฟเฟอร์จำกจุดก ำหนดเอง โดยในส่วนเมนูนนี้ สำมำรถ ก ำหนดรัศมีได้ 4 

ระดับ คือ 1, 3, 5 และ 10 กิโลเมตร โดยจะมีบัลลูนสีแดง ซึ่ง นำยสัตวแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่

กรมปศุสัตว์ สำมำรถน ำไปวำงในต ำแหน่งที่สนใจสร้ำงบัฟเฟอร์ได้อย่ำงอิสระบนแผนที่  

เมื่อก ำหนดรัศมีที่ต้องกำรเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดเลือกที่ “แสดงผล” ที่อยู่ด้ำนล่ำงสุดเมนู เพื่อ

ประมวลผล เมื่อกดที่ “แสดงรำยชื่อฟำร์มรอบๆ” รำยชื่อฟำร์มในรัศมีที่ก ำหนดรอบจุดแบบ

อิสระ จะแสดงขึ้นมำ และสำมำรถดำวน์โหลดออกมำเป็นไฟลล์ Excel ได ้
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9.5 กำรดำวน์โหลดข้อมูล นำยสัตวแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์สำมำรถ

ดำวน์โหลดข้อมูลดิบที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel ทั้ง 3 โมดูล คือ ข้อมูลขึ้นทะเบียนฟำร์ม 

ประเมินควำมเสี่ยง และรำยงำนโรค เพื่อน ำไปวิเครำะห์เพิ่มเติมตำมแต่ละวัตถุประสงค์ที่

ต้องกำรแตกต่ำงกันไป  

 

9.5.1 กำรดำวน์โหลดข้อมูลขึ้นทะเบียนฟำร์ม  ในส่วนนี้จะมีตัวกรองในกำร

คัดเลือกข้อมูลประกอบไปด้วย 1. พื้นที่ แยกเป็น จังหวัด อ ำเภอ และต ำบล 2. ชนิดสัตว์ 

และ 3.ช่วงเวลำ โดยในคู่มือนี้ ก ำหนดเป็น เลือกทุกจังหวัด อ ำเภอ และต ำบล ทุกชนิด

สัตว์ ในระหว่ำงวันที่ 5 มิถุนำยน 2018 ถึง วันที่  1 เมษำยน 2019 เสร็จแล้วกดที่ 

“แสดงผล” ทั้งนี้ นำยสัตวแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์สำมำรถกดดำวน์โหลดไฟล์ใน

รูปแบบ Excel ออกมำได้ โดยกำรกดที่ “Export to Excel”  
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9.5.2 กำรดำวน์โหลดข้อมูลประเมินควำมเสี่ยง ในส่วนนี้จะมีตัวกรองในกำร

คัดเลือกข้อมูลประกอบไปด้วย 1. พื้นที่ แยกเป็น จังหวัด อ ำเภอ และต ำบล 2. โรค และ 

3.ช่วงเวลำ โดยในคู่มือนี้ ก ำหนดเป็น เลือกทุกจังหวัด อ ำเภอ และต ำบล ทุก โรค ใน

ระหว่ำงวันที่ 5 มีนำคม 2019 ถึง วันที่ 5 เมษำยน 2019 เสร็จแล้วกดที่ “แสดงผล” ทั้งนี้ 

นำยสัตวแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์สำมำรถกดดำวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ Excel 

ออกมำได้ โดยกำรกดที่ “Export to Excel”  
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9.5.3 กำรดำวน์โหลดข้อมูลประเมินควำมเสี่ยง ในส่วนนี้จะมีตัวกรองในกำร

คัดเลือกข้อมูลประกอบไปด้วย 1. พื้นที่ แยกเป็น จังหวัด อ ำเภอ และต ำบล 2. โรค 3. 

ชนิดสัตว์ และ 4.ช่วงเวลำ โดยในคู่มือนี้ ก ำหนดเป็น เลือกทุกจังหวัด อ ำเภอ และต ำบล 

ทุกโรค ทุกชนิดสัตว์ ในระหว่ำงวันที่ 5 มีนำคม 2017 ถึง วันที่ 2 เมษำยน 2019 เสร็จ

แล้วกดที่ “แสดงผล” ทั้งนี้ นำยสัตวแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์สำมำรถกดดำวน์

โหลดไฟล์ในรูปแบบ Excel ออกมำได้ โดยกำรกดที่ “Export to Excel”  
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เอกสารแนบ  

กำรแก้ไขปัญหำกำรติดตั้ง E-Smart+ แอพลิเคชัน 

เนื่องจำกว่ำระบบปฏิบัติกำรบนสมำร์ทโฟน หรือแทบเล็ต มีควำมแตกต่ำงกัน

หลำกหลำย และมีกำรพัฒนำปรับปรุงเวอร์ชัน ต่ำงๆน ำออกมำจ ำหน่ำยในท้องตลำดอย่ำง

รวดเร็ว อีกทั้งควำมปลอดภัยที่ทำงสมำร์ทโฟน หรือแทบเล็ต ถูกตั้งค่ำไว้ก็มีระดับตั้งแต่

ต่ ำ ไปถึงสูงมำก ซึ่งอำจจะท ำให้เกิดปัญหำในระหว่ำงกำรติดตั้ง E-Smart+ แอพลิเคชัน 

เอกสำรแนบนี้จะบรรยำยถึงวิธีกำรช่วยเหลือส ำหรับกำรติดตั้งโดยเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ 

ส่วนกลำงผ่ำนโปรแกรม TeamViewer        (โปรแกรมควบคุมกำรบนหน้ำจอ

คอมพิวเตอร์ปลำยทำงจำกระยะไกล) และ Vysor (เชื่อมต่อระบบปฏิบัติกำร

แอนดรอยด์จำกโทรศัพท์ไปยังระบบปฏิบัติกำร Windows บนคอมพิวเตอร์) 

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 

1. ติดตั้งโปรแกรม TeamViewer บนคอมพิวเตอร์ผู้ที่จะติดตั้ง E-Smart+ แอพลิเคชัน 

และเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ส่วนกลำงที่จะท ำกำรช่วยเหลือแก้ไขจำกส่วน “โปรแกรม

ช่วยเหลือ” ภำยใต้ส่วน “ดำว์นโหลดโปรแกรม”  

2. ติดตั้งโปรแกรม Vysor บนคอมพิวเตอร์ผู้ต้องกำรติดตั้ง E-Smart+ แอพลิเคชัน จำก

ส่วน “โปรแกรมช่วยเหลือ” ภำยใต้ส่วน “ดำว์นโหลดโปรแกรม” 

3. ภำยหลังติดตั้งโปรแกรม ผู้ที่จะติดตั้ง E-Smart+ แอพลิเคชัน TeamViewer และ 

Vysor ตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม TeamViewer เสร็จ

แล้วติดต่อเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ส่วนกลำง ที่เบอร์ 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145  
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4. ภำยหลังที่ติดต่อเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ส่วนกลำง ได้แล้ว ให้แจ้ง ID และ Password 

ของ TeamViewer บนเครื่อง ผู้ที่จะติดตั้ง E-Smart+ แอพลิเคชัน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่

กรมปศูสัตว์ส่วนกลำงท ำกำรเชื่อมต่อควบคุมคอมพิวเตอร์ผู้ต้องกำรติดต้ัง E-Smart+ แอ

พลิเคชัน ผ่ำน TeamViewer  

5. ให้ผู้ต้องกำรติดตั้ง E-Smart+ แอพลิเคชัน ท ำกำรเปิดโปรแกรม Vysor และเชื่อมต่อ

สมำร์ทโฟน หรือ แทบเล็ตเข้ำกับคอมพิวเตอร์ผ่ำนสำย USB เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์

ส่วนกลำง สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรติดตั้ง E-Smart+ แอพลิเคชัน บนสมำร์ท

โฟน หรือ แทบเล็ต ต่อไป 

 


