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รายละเอียดเบื้องต้น 
 

- ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการพัฒนาโดย Microsoft Visual Studio 2005 (VB 2005) 
- ระบบฐานข้อมูล คือ Microsoft Access 2003 
- ระบบการรายงานผล Crystal Report  Version XI 

 
ระบบที่ต้องการใช้กับซอฟต์แวร์ 
 

- ระบบปฏิบัติการ Windows XP / NT / 2000 
- ความเร็ว CPU ขั้นต่่า 700 MHZ 
- หน่วยความจ่า 256  MB หรือมากกว่า 
- ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 
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การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการแบบประเมินรายบุคคลภาวะเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน ส าหรับชุมชน ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

1. เมื่อผู้ใช้ใส่แผ่น Setup ซอฟต์แวร์ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
แสดงหน้าหลักในการติดตั้งซอฟต์แวร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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2.ให้ผู้ใช้ดับเบิ้ลทีS่oftware installation จะปรากฏหน้าจอดังรูป ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next 

 
แสดงหน้าจอต้อนรับสู่การติดตั้งซอฟต์แวร ์

3.เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next แล้วจะปรากฎหน้าจอให้ผู้ใช้เลือก Folder ที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ ซึ่ง Folder ที่เลือกจะเป็น C:\Program 
Files\SetupSmartDM\ จากนั้นให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อด่าเนินการติดตั้งโปรแกรมต่อไป 

 
แสดงหน้าจอการเลือก Folder ที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ 
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4.เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next แล้วจะปรากฎหน้าจอให้ผู้ใช้ยืนยันในการติดตั้งซอฟต์แวร ์ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อยืนยันการติดตั้ง
ซอฟต์แวร ์

 
แสดงหน้าจอการยืนยันการติดตั้งโปรแกรม 

5.เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next ยืนยันการติดตั้งโปรแกรมแล้วจะปรากฏหน้าจอการติดตั้งซอฟต์แวร ์

 
แสดงหน้าจอการติดตั้งซอฟต์แวร ์
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6.เมื่อด่าเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าจอให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Close 

 
แสดงหน้าจอ 

7.เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฎ Icon ที่หน้าจอ Desktop 

 
Smart 

Register 
 

แสดง Icon เพื่อเข้าสู่ซอฟต์แวร ์
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การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ส าหรับชุมชน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
 1. ผู้ใช้ดับเบิ้ลคลิกที่ icon ShortCut ของซอฟต์แวร์ DmRegister ที่หน้า Desktop ดังรูปที่ 1 เพื่อเปิดซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ
แบบประเมินรายบุคคลภาวะเส่ียงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน ส่าหรับชุมชน ส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

 
Smart 

Register 
รูปที่ 1 แสดง Icon ShortCut 

2.เมื่อผู้ใช้ดับเบิ้ลคลิกที่ icon แล้วจะปรากฏหน้าจอให้ผู้ใช้ Login เข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 

จากรูปท่ี 2 ให้ผู้ใช้กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม Enter หรือคลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้ต้องการ
ยกเลิกการเข้าสู่ระบบให้คลิกที่ปุ่ม ยกเล ิ
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3. เมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอหลักของซอฟต์แวร์ ดังรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอหลักของซอฟต์แวร ์ 

 
หน้าจอหลักของซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี ้

3.1     : งานเวชระเบียน 

3.2    : ตรวจรักษา 

3.3   : รายงาน 

    3.4   : ตั้งค่า 

     3.5                             :ช่วยเหลือ 

     3.6                            :ปิดโปรแกรม 
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 4.เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนู เวชระเบียน จะปรากฏหน้าจอหลัก ดังรูปที่  4 

 

 
รูปที่ 4 แสดงหน้าจอหลักของเมนู เวชระเบียน 

 เวชระเบียน 
การค้นหาข้อมูลผู้ป่วยเก่า 
ส่าหรับการข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานน้ัน สามารถแบ่งการค้นหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

1. ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยเก่าจากฐานข้อมูลในระบบ (ท่างานแบบ OffLine) 
2. ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูลสิทธิ(DBPOP) (ท่างานแบบ OffLine) 
3. ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยออนไลน์จากฐานข้อมูล ส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท่างานแบบ OnLine) 
4.ค้นหาจากฐานข้อมูล 18 แฟ้ม (ท่างานแบบ OffLine) 

 
ส่วนที่ 1 ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยเก่าจากฐานข้อมูลในระบบ  การค้นหาผู้ป่วยเก่าจะแสดงข้อมูลเป็น 2 แบบ คือ 
            1.การแสดงข้อมูลท้ังหมด 
 หากผู้ใช้เลือกแสดงทั้งหมด ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบลงในตาราง  
            2.การแสดงข้อมูลตามการค้นหา 

    2.1 เมื่อผู้ใช้เลือกให้แสดงข้อมูลตามการค้นหา ผู้ใช้จะต้องเลือกระบุการค้นหา/จัดเรียงตาม ดังนี ้
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  - ชื่อ  : ผู้ใช้ต้องระบุชื่อผู้ป่วย ลงในช่องข้อความค้นหา 
  - นามสกุล  : ผู้ใช้ต้องระบุสกุลผู้ป่วย ลงในช่องข้อความค้นหา 
    2.2 เมื่อผู้ใช้ระบุเงื่อนไขในการค้นหาแล้ว รายชื่อของผู้ป่วยที่ผู้ใช้ต้องการค้นหาจะแสดงในตาราง 
    2.3 หากผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลของผู้ป่วย สามารถท่าได้โดยการเลื่อนลูกศรไปยังรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการดูข้อมูล แล้วกดปุ่ม Enter 
หรือเลือกโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อของผู้ป่วยรายนั้นๆ จากนั้นข้อมูลของผู้ป่วยจะแสดง ดังรูปที ่5 

 
 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการค้นหาผู้ป่วยเก่า 
ส่วนที่ 2 ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูลสิทธิ (DBPOP) ส่าหรับการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานจากฐานข้อมูลสิทธิ (DBPOP) ผู้ใช้
สามารถค้นหาข้อมูลผู้ป่วยได้ตามขั้นตอน ดังนี ้

1. ให้ผู้ใช้คลิกเลือกการค้นหาเป็นค้นหาจากฐานข้อมูลสิทธิ (DBPOP) ดังรูปที่ 6 
2. เมื่อผู้ใช้เลือกให้แสดงข้อมูลตามการค้นหา ผู้ใช้จะต้องเลือกระบุการค้นหา/จัดเรียงตาม ดังนี ้

2.1 เลขบัตรประชาชน ใช้เครื่องรูดบัตร : ผู้ใช้ต้องระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ลงในช่องข้อความค้นหาโดยการน่าบัตร
ประจ่าตัวประชาชนของผู้ป่วยที่เป็นบัตรประเภท แถบแม่เหล็ก หรือบัตร Smart Card มารูดกับเครื่องรูดบัตร 

2.2 เลขบัตรประชาชน ใช้คีย์บอร์ด : ผู้ใช้ต้องระบุหมายเลขบัตรประจ่าตัวประชาชน 13 ลงในช่องข้อความค้นหาโดยการคีย์
หมายเลขประจ่าตัวประชาชนของผู้ป่วย 
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3. เมื่อผู้ใช้ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เรียบร้อยแล้วข้อมูลท่ีค้นหาจะแสดง ดังรูปที่ 6 ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม บันทึก เพื่อ
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ฐานข้อมูล 

 
 

รูปที่ 6 แสดงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูลสิทธิ (DBPOP) 
 
ส่วนที่ 3 ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยออนไลน์จากฐานข้อมูล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิส่าหรับการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน
ออนไลน์จากฐานข้อมูล ส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามขั้นตอน ดังนี ้
           1.ให้ผู้ใช้คลิกเลือกการค้นหาเป็นค้นหาออนไลน์ ดังรูปที่ 7 

2.เมื่อผู้ใช้เลือกให้แสดงข้อมูลตามการค้นหา ผู้ใช้จะต้องเลือกระบุการค้นหา/จัดเรียงตาม ดังนี ้
2.1 เลขบัตรประชาชน ใช้เครื่องรูดบัตร : ผู้ใช้ต้องระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ลงในช่องข้อความค้นหาโดยการน่าบัตร
ประจ่าตัวประชาชนของผู้ป่วยที่เป็นบัตรประเภท แถบแม่เหล็ก หรือบัตร Smart Card มารูดกับเครื่องรูดบัตร 
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  2.2 เลขบัตรประชาชน ใช้คีย์บอร์ด : ผู้ใช้ต้องระบุหมายเลขบัตรประจ่าตัวประชาชน 13 ลงในช่องข้อความค้นหาโดยการคีย์
หมายเลขประจ่าตัวประชาชนของผู้ป่วย 
          3.  เมื่อผู้ใช้ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือรูดบัตรเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของผู้ป่วยที่ค้นหาจะแสดงดังรูปที่ 7 ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูล เลขที่บัตรประชาชน, ค าน าหน้านาม, ชื่อ, สกุล, เพศ วันเดือนปีเกิด, อายุ,ที่อยู่, สิทธิการรักษา, สถาน

บริการหลัก, สถานบริการรอง ซึ่งในส่วนน้ีจะเป็นการค้นหาข้อมูลประชากรจากฐานข้อมูลประชากรจาก ส่านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิผู้ใช้สามารถกดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูลของส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
 
ส่วนที่ 4 ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล 18 แฟ้ม  ส่าหรับการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล 18 แฟ้ม  ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามขั้นตอน 
ดังนี ้

1. ให้ผู้ใช้คลิกเลือกการค้นหาเป็นค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล 18 แฟ้ม ดังรูปที่  8 
2. เมื่อผู้ใช้เลือกให้แสดงข้อมูลตามการค้นหา ผู้ใช้จะต้องเลือกระบุการค้นหา/จัดเรียงตาม ดังนี ้
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1.1 เลขบัตรประชาชน ใช้เครื่องรูดบัตร : ผู้ใช้ต้องระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ลงในช่องข้อความค้นหาโดยการน่าบัตร
ประจ่าตัวประชาชนของผู้ป่วยที่เป็นบัตรประเภท แถบแม่เหล็ก หรือบัตร Smart Card มารูดกับเครื่องรูดบัตร 

1.2 เลขบัตรประชาชน ใช้คีย์บอร์ด : ผู้ใช้ต้องระบุหมายเลขบัตรประจ่าตัวประชาชน 13 ลงในช่องข้อความค้นหาโดยการคีย์
หมายเลขประจ่าตัวประชาชนของผู้ป่วย 

3. เมื่อผู้ใช้ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือรูดบัตรเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของผู้ป่วยที่ค้นหาจะแสดงดังรูปที่ 8 ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูล เลขที่บัตรประชาชน, ค าน าหน้านาม, ชื่อ, สกุล, เพศ วันเดือนปีเกิด, อาย,ุที่อยู่, สิทธิการรักษา, สถานบริการหลัก, 

สถานบริการรอง ซึ่งในส่วนน้ีจะเป็นการค้นหาข้อมูลประชากรจากฐานข้อมูลประชากรจาก ส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ 

 
รูปที่ 8 แสดงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูล 18 แฟ้ม 

 
การเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย 
การเพิ่มข้อมูลผู้ป่วยรายใหม ่ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลของผู้ป่วย ได้ตามขั้นตอน ดังนี ้

1.ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม ใหม ่
   2. จากนั้นให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลรายละเอียดบุคคลของผู้ป่วยที่ส่าคัญ เช่น HN,เลขบัตรประชาชน,ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
,ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น  
   3. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบ 
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รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย 

 
การแก้ไข หรือลบข้อมูลผู้ป่วย สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี้  
 1. ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไขจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID  
 2. เมื่อค้นหาพบแล้วรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง ให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อของผู้ป่วยรายที่จะแก้ไขนั้น 
 3. หลังนั้นชื่อผู้ป่วยจะปรากฎในส่วนรายละเอียดด้านขวา ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไข ด้านล่าง หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่แก้ไข หรือลบ
ข้อมูลผู้ป่วย 
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ แก้ไข หรือลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึก  ข้อมูลผู้ป่วยจะบันทึกลงฐานข้อมูลอีกครั้ง 
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ตรวจรักษา 
การค้นหารายชื่อผู้ป่วยรอตรวจรักษา ส่าหรับการค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยในส่วนของงานตรวจรักษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
           1.1 แสดงทั้งหมด  : หากผู้ใช้เลือกแสดงทั้งหมด ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยทั้งหมดที่รอลงทะเบียนรักษาลงในตาราง  

1.2 แสดงตามการค้นหา  : หากผู้ใช้เลือกแสดงตามการค้นหา ผู้ใช้จะต้องระบุ ค้นหา/จัดเรียงตาม เมื่อผู้ใช้เลือกให้แสดงข้อมูลตาม
การค้นหา ผู้ใช้จะต้องเลือกระบุการค้นหา/จัดเรียงตาม ดังนี ้

1.1.1 รหัส HN : ผู้ใช้ต้องระบุรหัส HN ลงในช่องข้อความค้นหา 
1.1.2 ชื่อ : ผู้ใช้ต้องระบุชื่อผู้ป่วย ลงในช่องข้อความค้นหา 
1.1.3 สกุล : ผู้ใช้ต้องระบุสกุลผู้ป่วย ลงในช่องข้อความค้นหา 
1.1.4 เลขบัตรประชาชน : ผู้ใช้ต้องระบุหมายเลขบัตรประจ่าตัวประชาชน 13 ลงในช่องข้อความค้นหา 

2. เมื่อผู้ใช้ระบุข้อมูลของผู้ป่วยในการค้นหาแล้วจะแสดงรายชื่อของผู้ป่วยในตาราง  ให้ผู้ใช้ดับเบิ้ลคลิกเลือก หรือ กดปุ่ม Enter เพื่อ
ลงข้อมูลตรวจรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 

 
 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอการตรวจรักษา 
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เมื่อค้นหาเจอชื่อผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา เจ้าหน้าที่เลือกชื่อผู้ป่วยขึ้นมาเพื่อลงทะเบียนตรวจรักษา ซึ่งแบ่งข้อมูลการตรวจรักษา แบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน คือ 

1. วินิจฉัยโรค  เป็นส่วนข้อมูลที่ใช้ลงรายละเอียดการวินิจฉัยโรค ซึ่งประกอบด้วย วันที่วินิจฉัย,ประเภทผู้ป่วย,ข้อมูลโรค เป็นต้น 
การเพิ่มข้อมูลวินิจฉัยโรค สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา ซึ่งสามารถท่าตามวิธีการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยรอตรวจรักษาจากข้างบนได้ จากนั้นรายชื่อผู้ป่วย

จะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ กรอก
ข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. กดเลือกส่วน  วินิจฉัยโรค  
3. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลวินิจฉัย เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 
การแก้ไข หรือลบข้อมูล วินิจฉัยโรค สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID  
2.เมื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยพบ รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง  
3.หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยในช่องด้าน

ขวามือ  
4.ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย  
5. เมื่อแก้ไข หรือลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอีกครั้ง 

 
รูปที่ 7 แสดงหน้าจอการวินิจฉัย 
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         2.ตรวจติดตาม 
2.1 ตรวจร่างกาย 

การเพิ่มข้อมูล ตรวจร่างกาย สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา ซึ่งสามารถท่าตามวิธีการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยรอตรวจรักษาจากข้างบนได้ จากนั้นรายชื่อผู้ป่วย

จะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ กรอก
ข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. กดเลือกส่วน  ตรวจร่างกาย 
3. กรอกข้อมูลส่วน  ตรวจร่างกาย  
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
การแก้ไข หรือลบข้อมูล ตรวจร่างกาย  สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID  
2.เมื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยพบ รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง  
3.หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยในช่องด้าน

ขวามือ ดับเบิ้ลคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในตารางด้านล่าง 
4.ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย  
5. เมื่อแก้ไข หรือลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอีกครั้ง 

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอ ตรวจร่างกาย 
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2.2 ตรวจเลือด 
การเพิ่มข้อมูล ตรวจเลือด สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา ซึ่งสามารถท่าตามวิธีการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยรอตรวจรักษาจากข้างบนได้ จากนั้นรายชื่อผู้ป่วย

จะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ กรอก
ข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. กดเลือกส่วน  ตรวจเลือด 

3. กรอกข้อมูลส่วน ตรวจเลือด 
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
การแก้ไข หรือลบข้อมูล ตรวจเลือด สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID  
2.เมื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยพบ รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง  
3.หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยในช่องด้าน

ขวามือ ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข หลังจากนั้นข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านบน 
4.ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย  
5. เมื่อแก้ไข หรือลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอีกครั้ง 

 
รูปที่ 9 แสดงหน้าจอ ตรวจเลือด 
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2.3.Medication เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลยา ซึ่งแบ่ง 4 แบบ คือ 
 - ยาเบาหวาน 
 - ยาความดัน 
 - ยาไขมัน 
 - ยาต้านเกล็ดเลือด 
การเพิ่มข้อมูลยา สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา จากHN,ชื่อ,นามสกุล,PID  จากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่

ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา 
กรอกข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. เลือกตัวยาที่ต้องการจ่ายให้กับผู้ป่วย 
3. กดบันทึกข้อมูล  

 
 

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอ Complication ส่วน Medication 
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3.ตรวจประจ าปี  แบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ 
 1. ตรวจเท้า 
 2. ตรวจตา 
 3. ตรวจไต 
 4. ประสาท 

    5.Cardio Vascular 
 6.Cerebro Vascular 
 7.Peripheral Vascular 
 8.ตรวจฟัน 

 
1.ตรวจเท้า  
การเพิ่มข้อมูลตรวจเท้า สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา จากHN,ชื่อ,นามสกุล,PID  จากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่

ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา 
กรอกข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. กดเลือก ตรวจเท้า 
3. กรอกข้อมูลส่วน ตรวจเท้า 
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
การแก้ไข หรือลบข้อมูลตรวจเท้า สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID 
2.เมื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยพบ รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง  
3.หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยในช่องด้านบน

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา เป็นต้น  
4.เลือกส่วน ตรวจเท้า ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข หลังจากนั้นข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านบน 
5.ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 
6. เมื่อแก้ไข หรือลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอีกครั้ง 
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รูปที่ 18 แสดงหน้าจอตรวจเท้า 

2. ตรวจตา 
การเพิ่มข้อมูลตรวจตา สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้ 

1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา จากHN,ชื่อ,นามสกุล,PID  จากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่
ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ กรอกข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. กด ตรวจตา  
3. กรอกข้อมูลส่วน ตรวจตา 
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
การแก้ไข หรือลบข้อมูลตรวจตา สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID 
2.เมื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยพบ รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง  
3.หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยในช่องด้านบน

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา เป็นต้น  
4.เลือก  ตรวจตา ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข หลังจากนั้นข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านบน 
5.ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย  
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6. เมื่อแก้ไข หรือลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอีกครั้ง 

 
รูปที่ 11  แสดงหน้าจอ Complication ส่วน ตรวจตา 

 3. ตรวจไต 
การเพิ่มข้อมูลตรวจไต สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้ 

1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา จากHN,ชื่อ,นามสกุล,PID  จากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่
ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา 
กรอกข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. กดเลือก  ตรวจไต  
3. กรอกข้อมูลส่วน ตรวจไต 
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
การแก้ไข หรือลบข้อมูลตรวจไต สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID 
2.เมื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยพบ รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง  
3.หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยในช่องด้านบน

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา เป็นต้น  
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4.เลือก Microvascular ส่วน ตรวจไต ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข หลังจากนั้นข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขจะแสดงรายละเอียด
ในช่องด้านบน 

5.ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย  
6. เมื่อแก้ไข หรือลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอีกครั้ง 

 
รูปที่ 12  แสดงหน้าจอ Complication ส่วน ตรวจไต 

 4. ตรวจประสาท 
การเพิ่มข้อมูลตรวจประสาท สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้ 

1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา จากHN,ชื่อ,นามสกุล,PID  จากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่
ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา 
กรอกข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. กดเลือก Microvascular Complication และส่วน ตรวจประสาท  
3. กรอกข้อมูลส่วน ตรวจประสาท 
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
การแก้ไข หรือลบข้อมูลตรวจประสาท สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID 
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2.เมื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยพบ รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง  
3.หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยในช่องด้านบน

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา เป็นต้น  
4.เลือก Microvascular ส่วน ตรวจประสาท ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข หลังจากนั้นข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขจะแสดง

รายละเอียดในช่องด้านบน 
5.ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย  
6. เมื่อแก้ไข หรือลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอีกครั้ง 

 
รูปที่ 13  แสดงหน้าจอ Complication ส่วน ตรวจประสาท 

 
  
  
 
 
5. CardioVascular 
การเพิ่มข้อมูล CardioVascular สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้ 
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1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา จากHN,ชื่อ,นามสกุล,PID  จากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่
ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา 
กรอกข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. กดเลือก Macrovascular Complication และส่วน CardioVascular 

3. กรอกข้อมูลส่วน  CardioVascular 
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
การแก้ไข หรือลบข้อมูล CardioVascular สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID 
2.เมื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยพบ รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง  
3.หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยในช่องด้านบน

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา เป็นต้น  
4.เลือก Macrovascular ส่วน CardioVascular  ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข หลังจากนั้นข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขจะแสดง

รายละเอียดในช่องด้านบน 
5.ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย  
6. เมื่อแก้ไข หรือลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอีกครั้ง 

 
รูปที่ 14  แสดงหน้าจอ Complication ส่วน  Macrovascular (Cardiovascular)  

6. CerebroVascular 
 การเพิ่มข้อมูล CerebroVascular สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้ 
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1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา จากHN,ชื่อ,นามสกุล,PID  จากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่
ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา 
กรอกข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. กดเลือก Macrovascular Complication และส่วน CerebroVascular 

3. กรอกข้อมูลส่วน  CerebroVascular 
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
การแก้ไข หรือลบข้อมูล CerebroVascular สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID 
2.เมื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยพบ รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง  
3.หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยในช่องด้านบน

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา เป็นต้น  
4.เลือก Macrovascular ส่วน CerebroVascular  ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข หลังจากนั้นข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขจะแสดง

รายละเอียดในช่องด้านบน 
5.ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย  
6. เมื่อแก้ไข หรือลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอีกครั้ง 

 
รูปที่ 15  แสดงหน้าจอ Complication ส่วน  Macrovascular (CerebroVascular)  

7. Peripheral Vascular 
 การเพิ่มข้อมูล Peripheral Vascular สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้ 
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1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา จากHN,ชื่อ,นามสกุล,PID  จากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่
ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา 
กรอกข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. กดเลือก Macrovascular Complication และส่วน Peripheral Vascular 

3. กรอกข้อมูลส่วน  Peripheral Vascular 
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
การแก้ไข หรือลบข้อมูล PeripheralVascular สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID 
2.เมื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยพบ รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง  
3.หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยในช่องด้านบน

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา เป็นต้น  
4.เลือก Macrovascular ส่วน PeripheralVascular  ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข หลังจากนั้นข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขจะแสดง

รายละเอียดในช่องด้านบน 
5.ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย  
6. เมื่อแก้ไข หรือลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอีกครั้ง 

 
รูปที่ 16 แสดงหน้าจอ Complication ส่วน Macrovascular (Peripheral) 

8.ตรวจฟัน  
การเพิ่มข้อมูลตรวจเท้า สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
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1.ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่รอตรวจรักษา จากHN,ชื่อ,นามสกุล,PID  จากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะปรากฎในตารางด้านล่าง ดับเบิ้ลชื่อผู้ป่วยที่
ต้องการเพิ่มข้อมูล หลังจากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านขวามือ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา 
กรอกข้อมูลครั้งที่ลงทะเบียน  

2. กดเลือก ตรวจฟัน 

3. กรอกข้อมูลส่วน ตรวจฟัน 
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
การแก้ไข หรือลบข้อมูลตรวจฟัน สามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้
1.ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจาก HN,ชื่อ,นามสกุล,PID 
2.เมื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยพบ รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในตารางด้านล่าง  
3.หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยในช่องด้านบน

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล HN,ชื่อ,นามสกุล,อายุที่เริ่มรักษา เป็นต้น 
4.เลือกส่วน ตรวจฟัน ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข หลังจากนั้นข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขจะแสดงรายละเอียดในช่องด้านบน 
5.ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล  เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 
6. เมื่อแก้ไข หรือลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอีกครั้ง 

 
รูปที่ 19 แสดงหน้าจอตรวจฟ ั

รายงาน 
รายงานท่ีเกี่ยวข้องการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ประกอบด้ว 
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 1. รายงานประจ่าเดือน 
            2. รายงานประจ่าปี 

ตั้งค่า 
การตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
1. ตั้งค่าข้อมูลมูลฐาน 
2. ตั้งค่าน่าเข้าข้อมูล 
3. ตั้งคา่ส่งข้อมูล 
4. ตั้งค่าระบบ 

 
การตั้งค่าข้อมูลมูลฐาน การตั้งค่าข้อมูลมูลฐาน ประกอบด้วย รายการข้อมูล ดังนี ้

1. ข้อมูลสถานพยาบาล 
2. ข้อมูลโครงกลาง 
 

ขั้นตอนการตั้งค่าข้อมูลสถานพยาบาล ในส่วนของข้อมูลสถานพยาบาลน้ันจะเป็นข้อมูลสถานพยาบาลท้ังหมดในประเทศ ผู้ใช้สามารถตั้ง
ค่าได้ตามขั้นตอน ดังนี ้

1. เมื่อผู้ใช้เลือกรายการตั้งค่าข้อมูลสถานพยาบาล จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 20 เมื่อผู้ใช้ต้องการเพิ่มข้อมูลสถานพยาบาลสามารถท่า
ได้โดยกรอกข้อมูลสถานพยาบาลดังรูปที่ 20(1) 
2. เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลของสถานพยาบาลท่ีต้องการเพิ่มแล้วให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก หรือกดปุ่ม Ctrl+S เพื่อบันทึกข้อมูลสถานพยาบาล 
หรือหากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลสถานพยาบาลสามารถท่าได้โดย ดับเบิ้ลคลิกเลือกชื่อสถานพยาบาลท่ีต้องการแก้ไขข้อมูลในตาราง
แสดงข้อมูล ดังรูปที่ 20(2) เมื่อผู้ใช้แก้ไขข้อมูลสถานพยาบาลแล้วให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก หรือกดปุ่ม Ctrl+S หรือ
หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลสถานพยาบาล ให้คลิกที่ปุ่ม ลบ หรือกดปุ่ม Ctrl+D หรือหากผู้ใช้ต้องการกรอกรายละเอียดของ
สถานพยาบาลใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม ใหม่ หรือกดปุ่ม Ctrl+N 
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รูปที่ 20  แสดงหน้าจอการตั้งค่าข้อมูลสถานพยาบาล  

1.  ให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก หรือกดปุ่ม Ctrl+S หรือหากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลโรค ให้คลิกที่ปุ่ม ลบ หรือกดปุ่ม Ctrl+D 
หรือหากผู้ใช้ต้องการกรอกรายละเอียดของโรคใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม ใหม่ หรือกดปุ่ม Ctrl+N 

 
การตั้งค่าน าเข้าข้อมูล การตั้งค่าน่าเข้าข้อมูล ประกอบด้วย  

1. น่าเข้าข้อมูล DBPOP 
2. น่าเข้าข้อมูล 18 แฟ้ม 
3. น่าเข้าข้อมูลจาก สปสช 

ขั้นตอนการน าเข้า DBPOP ฐานข้อมูลสิทธิ (DBPOP) การน่าเข้าฐานข้อมูล DBPOP นั้น เป็นการน่าเข้าฐานข้อมูลสิทธิ (DBPOP) ผู้ใช้
สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนดังนี ้

1. เมื่อผู้ใช้เลือกรายการน่าเข้า DBPOP จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 34 จากนั้นให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Open เพื่อเปิด File Text ที่เป็นข้อมูล
ประชากรรายจังหวัดที่ต้องการน่าเข้ามาเพื่อใช้งานซอฟต์แวร ์
2. จากนั้นให้ผู้ใช้เลือก Table DBPOP 
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3. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Load Data เพื่อเริ่มการน่าฐานข้อมูลสิทธิ (DBPOP)เข้าสู่ซอฟต์แวร ์

 
รูปที่ 24 แสดงหน้าจอการน่าเข้าฐานข้อมูลสิทธิ (DBPOP) DBPOP 

 
ขั้นตอนการน าเข้าฐานข้อมูล 18 แฟ้ม การน่าเข้าฐานข้อมูล 18 แฟ้ม นั้น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนดังนี ้

1.เมื่อผู้ใช้เลือกรายการน่าเข้า 18 แฟ้ม จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 25 จากนั้นให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Open เพื่อเปิด File Text ที่เป็นข้อมูล
ประชากรรายจังหวัดที่ต้องการน่าเข้ามาเพื่อใช้งานซอฟต์แวร ์

2.จากนั้นให้ผู้ใช้เลือก Table PERSON 
3.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Load Data เพื่อเริ่มการน่าฐานข้อมูล 18 แฟ้มเข้าสู่ซอฟต์แวร ์

 
รูปที่ 25 แสดงหน้าจอการน่าเข้าข้อมูล 18 แฟ้ม 
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ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูลจากสปสช การน่าเข้าผู้เสียชีวิต นั้น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนดังนี ้
1.เมื่อผู้ใช้เลือกรายการน่าเข้าผู้เสียชีวิต จากนั้นให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Open เพื่อเปิด File Text ที่เป็นข้อมูลประชากรรายจังหวัดที่ต้องการ

น่าเข้ามาเพื่อใช้งานซอฟต์แวร ์
2.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Load Data เพื่อเริ่มการน่าฐานข้อมูลจากสปสช  เข้าสู่ซอฟต์แวร ์

 
รูปที่ 26 แสดงหน้าจอการน่าเข้าข้อมูลจากสปสช 

 
 

การตั้งค่าส่งข้อมูล การตั้งค่าน่าเข้าข้อมูล ประกอบด้วย  
1. ส่งข้อมูลไปสปสช 

   2. ส่ารองข้อมูล 
 

ขั้นตอนการส่งข้อมูลไปสปสช ขั้นตอนการน่าข้อมูลออกสามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้ 
 1.เมื่อเลือกการน่าออกข้อมูลเป็น XML จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 27 
 2.หลังจากนั้นกดปุ่ม Export Data ไปยัง สปสช 
 

 
รูปที่ 27 แสดงหน้าจอการ Export Data 
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ขั้นตอนการส ารองข้อมูล ขั้นตอนการส่ารองข้อมูลสามารถท่าตามขั้นตอนได้ดังนี ้ 
 1.เมื่อต้องการส่ารองข้อมูลให้กดปุ่ม ส ารองข้อมูล  หรือต้องการน่าข้อมูลเดิมกลับมาใช้ให้กดปุ่ม น าข้อมูลกลับมาใช ้

 
รูปที่ 28 แสดงหน้าจอส่ารองข้อมูล 

 
การตั้งค่าระบบ การตั้งค่าระบบ ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม 
2. ข้อมูลค้นหารหัสออนไลน ์

       3. ข้อมูลหน่วยบริการ 
 

ขั้นตอนการตั้งค่าผู้ใช้โปรแกรม การตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้โปรแกรมนั้น เป็นการก่าหนดผู้ใช้งานโปรแกรม และสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้แต่ละ
คน ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนดังนี ้

1. เมื่อผู้ใช้เลือกรายการตั้งค่าผู้ใช้โปรแกรม จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 29 เมื่อผู้ใช้ต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม สามารถท่าได้โดย
กรอกข้อมูลผู้ใช้โปรแกรมดังรูปที่ 29(1) 

2. เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลของผู้ใช้โปรแกรมที่ต้องการเพิ่มแล้วให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก หรือกดปุ่ม Ctrl+S เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม หรือ
หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม สามารถท่าได้โดย ดับเบิ้ลคลิกเลือกผู้ใช้โปรแกรม ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลในตารางแสดงข้อมูล ดังรูป
ที่ 29(2) เมื่อผู้ใช้แก้ไขข้อมูลโรค แล้วให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก หรือกดปุ่ม Ctrl+S หรือหากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม 
ให้คลิกที่ปุ่ม ลบ หรือกดปุ่ม Ctrl+D หรือหากผู้ใช้ต้องการกรอกรายละเอียดของผู้ใช้โปรแกรมใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม ใหม่ หรือกดปุ่ม Ctrl+N 
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รูปที่ 29 แสดงหน้าจอการตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม 

 
ขั้นตอนการตั้งค่าข้อมูลรหัสค้นหาออนไลน ์ เป็นการก่าหนดรหัสผ่านให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ 
webservice ได้ 
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าข้อมูลรหัสค้นหาออนไลน์ได้ดังนี ้
 1.เมื่อคลิกรายการตั้งค่าข้อมูลรหัสค้นหาออนไลน์ จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 30 
 2.หลังจากนั้นคลิกปุ่ม ใหม ่

3.กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
4.กดปุ่ม บันทึก เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม ลบ หากต้องการลบข้อมูล 

 

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอการตั้งค่าข้อมูลรหัสค้นหาออนไลน ์
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ขั้นตอนการตั้งค่าข้อมูลหน่วยบริการ ในส่วนจะเป็นการตั้งค่าข้อมูลของโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลท่ีใช้ ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอน ดังนี ้

1. เมื่อผู้ใช้เลือกรายการตั้งค่าข้อมูลโรงพยาบาล จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 31 จากนั้นให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดข้อมูลโรงพยาบาลของ
โรงพยาบาลท่ีใช้งานซอฟต์แวร์ ดังรูปที่ 31 
2. เมื่อผู้ใช้กรอกรายละเอียดข้อมูลโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม บันทึก หรือกดปุ่ม Ctrl+S เพื่อบันทึกข้อมูลโรงพยาบาล 
หรือหากผู้ใช้ต้องการกรอกรายละเอียดของโรงพยาบาลใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม ใหม่ หรือกดปุ่ม Ctrl+N หรือหากผู้ใช้ต้องการลบ
รายละเอียดข้อมูลโรงพยาบาล ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม ลบ หรือกดปุ่ม Ctrl+D ดังรูปที่ 31 
3. หากผู้ใช้ต้องการเพิ่มรูปภาพสัญลักษณ์ของโรงพยาบาล สามารถท่าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เลือกภาพ จากนั้น Browse…. ไปยัง
ต่าแหน่งที่เก็บภาพสัญลักษณ์โรงพยาบาล หรือหากผู้ใช้ต้องการยกเลิกภาพสัญลักษณ์โรงพยาบาล สามารถท่าได้โดยคลิกที่ปุ่ม 
ยกเลิกภาพ เพื่อยกเลิกภาพสัญลักษณ์โรงพยาบาล 

 
รูปที่ 31 แสดงหน้าจอการตั้งค่าข้อมูลโรงพยาบาล 
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ช่วยเหลือ  แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี ้
1. วิธีใช ้

2. เกี่ยวกับ 

3. FAQ  Online 

4. ส่านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

5. ช่วยเหลือด้านเทคนิค 

6. ปรับปรุงข้อมูล 

7. ปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัต ิ
 

 
รูปที่ 32 แสดงหน้าจอช่วยเหลือ 
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Technical Support 
ติดต่อทางโทรศัพท์  

               โทรศัพท์  02-8314040  

               โทรศัพท์  02-8314000  ต่อ  2500  

 

ติดต่อทาง e-mail  

             helpdesk@nhso.go.th 
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