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คู่มือการใชงานทันระบาดสํารวจ

ทันระบาดสํารวจ	คืออะไร?

ทันระบาดสํารวจเป็นโมบายแอปพลิเคชันทีท่ํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด	์(Android)	เป็นเครื่อง
มือสําหรับบันทึกขอ้มูลการ	สํารวจลูกนายุงลายจากตน้ทางอยา่งมีระบบ	ทดแทนการบันทึกดว้ยแบบฟอร์ม
กระดาษ	ซึ่งมีปัญหาดา้นความผิดพลาดของการบันทึกขอ้มูล	ปัญหาการสูญหายของการจัดเก็บขอ้มูล	และ
การทีพ้ื่นทีใ่นการจัดเก็บขอ้มูลทีไ่มเ่พียงพอในกรณีทีมี่การสํารวจหลาย	ๆ	แห่ง

โปรแกรมทันระบาด	จะบันทึกขอ้มูลลูกนายุงลายพร้อมพิกัดบา้นทีถู่กสํารวจลูกนายุงลายและวิเคราะห์ผล
HI	CI	BI	และภาชนะทีพ่บลูกนายุงลายมากทีสุ่ดไดท้ันที	หลังจากการสํารวจเสร็จสิน้

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

3บทนํา



เตรียมเคร่ืองมือ

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

4เตรียมเครื่องมือ



คุณสมบัติขันต่ํา

เพ่ือประสบการณใ์นการใช้งาน	ทันระบาดสํารวจ	ทีดี่	เราขอแนะนําให้ใช้งานบนแท็บเล็ตทีมี่คุณสมบัติขัน้
ตาดังตอ่ไปนี้

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

5คุณสมบัติขัน้ตา



คุณสมบัติ

ระบบปฏิบัติการ Android	เวอร์ชัน่	4.4	(Kit-Kat)

หนว่ยประมวลผล 1.2	Ghz

หนว่ยความจํา 2	GB

หนว่ยความจําภายใน 16	GB

หนา้จอ 7	นิว้ข้ึนไป

การเช่ือมตอ่

Wi-Fi จําเป็น

3G ไมจํ่าเป็น

4G ไมจํ่าเป็น

GPS จําเป็น

Bluetooth ไมจํ่าเป็น

FlashLight ไมจํ่าเป็น	(จําเป็นสําหรับใช้งานฟังกชั์น่ไฟฉาย)

เครื่องของทา่นจําเป็นตอ้งเขา้ถึง	Google	Play	Store	ได้

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

6คุณสมบัติขัน้ตา



ขันตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	TanRabad-SURVEY

1.	 เขา้	Play	Store

2.	 พิมพใ์นช่องคน้หาวา่	“ทันระบาด”

3.	 ดาวนโ์หลด	และทําการติดตัง้แอปพลิเคชัน

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

7การติดตัง้



ขันตอนการลงทะเบียนผู้ใชงาน

สามารถลงทะเบียนผูใ้ช้งานผา่น	URL	:.....(ช่ือเว็บ).....หรือลงทะเบียนผา่นโปรแกรมทันระบาด

1.	 เขา้ที	่....	(ช่ือเว็บ)	....

2.	 กรอกช่ือผูใ้ช้งาน	Username	ลงในช่อง	ดังภาพ

เม่ือ	คลิก๊	ตรวจสอบแลว้	หากระบบระบุวา่ช่ือทีก่รอกไมส่ามารถใช้งานได	้กรุณากรอก	Username
ใหม	่เนื่องจากระบบไมใ่ห้มีการใช้	Username	ทีซ่ากัน

3.	 สร้างรหัสผา่น	Password	และกรอกขอ้มูลสว่นตัว	ดังภาพ

			-	รหสัผา่น	Password	ตอ้งมจีาํนวนตวัอกัษรตั้งแต	่6	ตวัขึ้นไป

			-	การเลอืกหนว่ยงานที่สงักดั	โดยสามารถใชช้อ่งคน้หาเพิ่มเตมิได้

4.	 กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

8การลงทะเบียนผูใ้ช้งาน



หลังจากผูใ้ช้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแลว้	จะตอ้งรอการยืนยันจากผูดู้แลระบบ	เพ่ือยืนยันตัวตนวา่ผู้
ใช้เป็นบุคลากรในหนว่ยงานจริง	หากผูดู้แลระบบทําการยืนยันเรียบร้อยแลว้	สามารถเขา้ใช้โปรแกรม
ไดท้ันที	(ผูล้งทะเบียนจะรู้ไดอ้ยา่งไร	วา่ไดร้ับการยืนยันจากผูดู้แลระบบแลว้	:	สง่ขอ้ความตอบกลับ
ทางเมล?์??)

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

9การลงทะเบียนผูใ้ช้งาน



ขันตอนการใชงานแอปพลิเคชัน	TanRabad-SURVEY

กดเขา้แอปพลิเคชันทันระบาด

เม่ือเขา้แอปพลิเคชัน	จะพบ	หนา้หลัก	โดยจะแบง่เป็น	เมน	ู“ยืนยันตัวตน”	สําหรับผูท้ีท่ําการสมัครเขา้
ใช้งานระบบและไดร้ับยืนยันจากหนว่ยงานกําหนดสิทธิ	์เรียบร้อยแลว้	เมน	ู“ทดลองใช้งาน”	สําหรับผู้
ใช้ทีต่อ้งการทดลองใช้งาน	แอปพลิเคชัน

หากยังไมมี่	Username	และ	password	สามารถกดปุ่ม	“ลงทะเบียน”	เพ่ือสมัครเขา้ใช้งาน
แอปพลิเคชันได้

กรอก	Username	และ	password	สําหรับเขา้ยืนยันตัวตนเพ่ือใช้งานแอปพลิเคชัน	เสร็จแลว้กดปุ่ม
“เขา้สูร่ะบบ”

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

10การใช้งานพ้ืนฐาน



เข้าสู่ทันระบาดสํารวจ

สามารถเขา้สูท่ันระบาดสํารวจ	(TanRabad-SURVEY)	ไดดั้งนี้

1.ให้แตะทีลู่กนาเพ่ือเขา้สูก่ารสํารวจ	ดังรูป

2.จะมายังหนา้สถานที	่ทีจ่ะทําการสํารวจ

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

11เขา้สูท่ันระบาดสํารวจ



ขันตอนการเร่ิมสํารวจ

1.	 กดปุ๋ม	 	คน้หาสถานที	่ทีจ่ะทําการสํารวจ	เพ่ือเพิม่ขอ้มูลการสํารวจ

2.	 หากสถานทีน่ัน่ไมเ่คยสํารวจมากอ่นให้กด	 	เพ่ือเพิม่เขอ้มูลสถานทีสํ่ารวจ

3.	 เพิม่ขอ้มูล	ประเภทสถานที่

หมูบ่า้น/ชุมชน	แบง่เป็น	ชุมชนแออัด	ชุมชนพักอาศัย	ชุมชนพาณิชย	์เมือง	จัดสรร	ชานเมือง
เคหะชุมชน	และทีพั่กชัว่คราว
ศาสนสถาน	แบง่เป็น	วัด	โบสถ์	และมัสยิด/สุเหร่า
สถานศึกษา
โรงพยาบาล	แบง่ตามประเภทของโรงพยาบาล	ตา่ง	ๆ
โรงงาน
โรงแรม/รีสอร์ท	แบง่เป็น	โรงแรม	รีสอร์ท	และ	Guest	house

4.	 ระบุช่ือของสถานที	่เช่น	ชุมชนทดสอบ	เป็นตน้	และระบุตําบล	อําเภอ	จังหวัด	ทีส่ถานทีตั่ง้อยู่

5.	 ระบุ	พิกัด	สถานทีท่ีจ่ะดําเนินการสํารวจ	โดยการกดบนแผนทีค่า้งไว	้จนมีรูป	หมุดข้ึนมา	บนแผนที่

6.	 จากนัน้	กด	“บันทึก”	

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

12เริม่สํารวจ



7.	 จากนัน้จะปรากฏหนา้	เพิม่อาคาร/บา้น	ของชุมชน	กด	 	หากตอ้งการ	เพิม่บา้น
สํารวจ

8.	 ใสบ่า้นเลขที	่และระบุพิกัดบา้นนัน้	ๆ	จากนัน้	กด	“บันทึก”

9.	 ทําการสํารวจ	โดยระบุ	จํานวนผูพั้กอาศัย	และ	ประเภทภาชนะทีสํ่ารวจและภาชนะทีพ่บลูกนา	โดยกด

ปุ่ม	 	หรือ	ระบุจํานวนตัวเลขในช่องไดเ้ลย

10.	 หลังจากสํารวจบา้นเสร็จระบบจะแสดงบา้นทีสํ่ารวจไปแลว้	พร้อมคา่	CI	และจํานวนภาชนะทีสํ่ารวจ
และจํานวนภาชนะทีพ่บลูกนายุงลาย	หากคา่	CI	เป็น	0	บา้นจะแสดงเป็นสีเขียว	หากคา่	CI	มากกวา่	0
บา้นจะแสดงเป็นสีแดง

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

13เริม่สํารวจ



11.	 หากตอ้งการสํารวจเพิม่	ให้กด	ปุ่มสีฟ้า	และดําเนินการ	ซาในขอ้ที	่6	ตอ่ไปจนจบการสํารวจ	หรือ
สํารวจบา้นในชุมชนเสร็จสิน้แลว้

12.	 ผลการสํารวจจะถูกแสดงในหนา้ประวัติการสํารวจ

13.	 หากตอ้งการสํารวจสถานทีอ่ื่นทีไ่มใ่ช่ชุมชนให้ผลการสํารวจจะถูกแสดงในหนา้ประวัติการสํารวจ
ดําเนินการเพิม่สถานที	่ตามขอ้	1	และ	ดําเนินการตามขัน้ตอนจนเสร็จสิน้

ขอ้ควรระวัง

การพิกัดบา้น/อาคาร	ให้ทําในทีโ่ลง่แจ้ง	เพ่ือความแมน่ยํา	ลดการคลาดเคล่ือนของระบบ	GPS
ระวังอยา่ให้	Tablet	ตก	หลน่	หาย	ระหวา่งการสํารวจ

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

14เริม่สํารวจ



สถานท่ี

1.	 แตะทีลู่กนาเพ่ือมายังหนา้ระบุสถานทีสํ่ารวจ

2.	 กดปุ๋ม	 	คน้หาสถานทีแ่ละพิมพช่ื์อสถานทีเ่พ่ือคน้หา	ในกรณีมีขอ้มูลสถานทีอ่ยูใ่นคลังขอ้มูล

3.	 กดปุ๋ม	เพิม่สถานที	่เพ่ือเพิม่สถานทีสํ่ารวจ	กรณีสถานทีน่ัน่ไมเ่คยสํารวจมากอ่น

4.เพิม่ขอ้มูล	ประเภทสถานที่

หมูบ่า้น/ชุมชน	แบง่เป็น	ชุมชนแออัด	ชุมชนพักอาศัย	ชุมชนพาณิชย	์เมือง	จัดสรร	ชานเมือง	เคหะ
ชุมชน	และทีพั่กชัว่คราว
ศาสนสถาน	แบง่เป็น	วัด	โบสถ์	และมัสยิด/สุเหร่า
สถานศึกษา
โรงพยาบาล	แบง่ตามประเภทของโรงพยาบาล	ตา่ง	ๆ
โรงงาน
โรงแรม/รีสอร์ท	แบง่เป็น	โรงแรม	รีสอร์ท	และ	Guest	house

5.ระบุช่ือของสถานที	่เช่น	ชุมชนทดสอบ	เป็นตน้	และระบุตําบล	อําเภอ	จังหวัด	ทีส่ถานทีตั่ง้อยู่

6.ระบุ	พิกัด	สถานทีท่ีจ่ะดําเนินการสํารวจ	โดยการกดบนแผนทีค่า้งไว	้จนมีรูป	หมุดข้ึนมา	บนแผนทีแ่ละ
กดบันทึกพิกัด

7.กดบันทึกการเพิม่สถานที่

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

15สถานที่



	

8.การแกไ้ขสถานที	่ให้กดทีปุ๋่ม	 	ในหนา้ระบุอาคารสํารวจ	แลว้เลือกแกไ้ขสถานที่

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

16สถานที่



คูมื่อทันระบาดสํารวจ

17สถานที่



อาคาร

เม่ือทําการบันทึกสถานทีเ่สร็จแลว้จากนัน้จะปรากฏหนา้	ระบุอาคาร

1.	 กด	 	หากตอ้งการ	เพิม่บา้น/อาคารทีจ่ะสํารวจ

2.	 ใสช่ื่ออาคาร/บา้นเลขที่

3.	 ระบุพิกัดอาคาร/บา้นนัน้	ๆ	ทีทําการสํารวจสํารวจ	โดยการกดบนแผนทีค่า้งไว	้จนมีรูป	หมุดข้ึนมา
บนแผนทีจ่ากนัน้	กด	“บันทึกพิกัด"

4.	 กดบันทึกเพิม่อาคาร

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

18อาคาร



5.การแกไ้ขอาคารให้กดทีปุ๋่ม	 	ในหนา้ระบุอาคาร	แลว้เลือก	 	อาคารทีต่อ้งแกไ้ข	

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

19อาคาร



บันทึกผลการสํารวจ

เม่ือทําการบันทึกอาคารเสร็จแลว้จากนัน้จะปรากฏหนา้สํารวจ	ในบา้นเลขที/่อาคารทีอ่ยูในประเภทสถาน
ทีน่ัน่ๆ

1.	 บันทึกจํานวนผูอ้ยูอ่าศัยโดยแตะที	่ 	จะมีปุ๋มกด	 	ให้กด	หรือ	ระบุจํานวนตัวเลข
ในช่องไดเ้ลย

2.	 บันทึกผลการสํารวจทัง้หมดและภาชนะทีพ่บลูกนาทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคารในภาชนะ

แตล่ะประเภททีสํ่ารวจ	โดยกดปุ่ม	 	หรือ	ระบุจํานวนตัวเลขในช่องไดเ้ลย

3.	 หากมีการพบภาชนะทีมี่ลูกนาเกิดข้ึนภายหลังจากทีสํ่ารวจไปแลว้สามารถทีจ่ะใช้เครื่องคิดเลขในการ
คํานวณโดยกดปุ๋ม	 	คา้งไวดั้งภาพ

1.	 กดบันทึกผลสํารวจ

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

20บันทึกผลการสํารวจ



ประวัติการสํารวจ

ผลการสํารวจจะถูกแสดงในหนา้ประวัติการสํารวจ	การเปิดดูประวัติการสํารวจหลังจากทีไ่ดสํ้ารวจสถานที่
นัน้ๆ	แลว้ให้แตะทีช่ื่อสถานทีสํ่ารวจลา่สุดก็จะไปยังหนา้ประวัติการสํารวจ

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

21ประวัติการสํารวจ



การใชงานขันสูง

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

22การใช้งานขัน้สูง



เมนูของแอปพลิเคชัน	TanRabad-SURVEY

เมนูของแอปพลิเคชัน่	ประกอบไปดว้ย	

1.	 รายละเอียดของผูใ้ช้งาน	ประกอบไปดว้ย	ช่ือ-นามสกุล	และหนว่ยงานตน้สังกัด

TanRaBad-WATCH	เช่ือมตอ่ไปยังระบบติดตามสถานการณโ์รคไขเ้ลือดออก
TanRaBad-REPORT	เช่ือมตอ่ไปยังระบบรายงาน
TanRaBad-BI	เช่ือมตอ่ไปยังการสร้างรายงานตามมุมมองทีผู่ใ้ช้สนใจ
เกีย่วกับ	แอปพลิเคชัน
การตัง้คา่
ออกจากระบบ

2.	 ปุ่ม	Refresh	เพ่ือรับ-สง่ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล

3.	 แตะทีลู่กนา	เพ่ือเริม่การสํารวจ

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

23เมนูหลัก



ตังค่า

การตัง้คา่แอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน่

1.กดทีปุ๋่ม	

2.เลือกการตัง้คา่

3.เลือก	การใช้งานและรายงานขอ้บกพร่อง

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

24ตัง้คา่



	

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

25ตัง้คา่



การลบ

การลบสถานที่

1.	 ให้กดทีปุ๋่ม	

2.	 เลือกสถานที่

หมายเหตุ:	การลบสถานทีจ่ะตอ้งทําการลบอาคารทีอ่ยูภ่ายในสถานทีน่ัน่ๆออกทัง้หมดกอ่น

การลบอาคาร

1.	 ในหนา้ระบุอาคารสํารวจให้กดทีปุ๋่ม	

2.	 ให้กดทีปุ๋่ม	

3.	 กดลบ

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

26การลบ



	

หมายเหตุ	ขอ้มูลอาคารทีสํ่ารวจแลว้จะถูกลบไปดว้ย	และจะไมส่ามารถกูข้อ้มูลอาคารได้

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

27การลบ



บังคับ	Sync	ข้อมูล

การบังคับซิงคข์อ้มูลใช้ในกรณีทีมี่ปัญหาขอ้มูไมข้ึ่น	sever	เทา่นัน่

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

28บังคับ	Sync	ขอ้มูล



ขันตอนการดูผลการสํารวจ

1.หนา้แรกของแอปพลิเคชันจะแสดงประวัติการสํารวจ	กดปุ่ม	 	ในชุมชนหรือสถานทีท่ี่
ตอ้งการดูผลสํารวจ

2.ผลการสํารวจจะแสดงการสํารวจในชุมชน/สถานทีน่ัน้	ๆ

หมายเหตุ
1.ขอ้มูลการสํารวจอาคารจะคงอยูใ่นแท็บเล็ต	7	วัน	แตห่ลังจากนัน้จะมีเพียงรายช่ือสถานทีแ่ละอาคา
รนัน้ๆ	เพ่ือสะดวกแกก่ารกลับมาสํารวจซาทีเ่ดิมในอนาคตขา้งหนา้	หากตอ้งการดูรายงาน	สามารถดูไดท้ี่
ทันระบาด-REPORT

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

29การดูผลการสํารวจ



2.หากเปลีย่นผูสํ้ารวจในแท็บแล็ต	เครื่องเดิม	ควรออกจากระบบยืนยันตัวตนกอ่นทุกครัง้

3.สามารถลบและแกไ้ขขอ้มูลสถานที	่ขอ้มูลการสํารวจได	้ในหนา้การสํารวจและหนา้แกไ้ขสถานที่

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

30การดูผลการสํารวจ



ทีมผู้พัฒนา

ทันระบาดสํารวจ	ถูกพัฒนาดว้ยความร่วมมือของหนว่ยงานตา่งๆไดแ้ก่

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หนว่ยวิจัยนวัตกรรมไร้สาย	และความมัน่คง

ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือขา่ยไร้สาย

นายวัชรากร	หนูทอง
นายพิรุณ	พานิชผล
นายโชติระวี	หนาแนน่
นางสาวพรทิพา	โชคสูงเนิน
นางสาวลดาวัลย	์กลิน่กุสุม

กรมควบคุมโรค

คูมื่อทันระบาดสํารวจ

31ผูพั้ฒนา
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