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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

ตอนท่ี 3  
การใช้งานโปรแกรมน าเข้าและส่งออกข้อมลูโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
โปรแกรม Chronic Link เป็น Windows Application ที่พัฒนาขึ้นเพื่อน าเข้าข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั 

จากฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบบรกิารของสถานบรกิาร และ/หรอื ขอ้มลูตามชุดโครงสรา้ง 21/43 แฟ้ม โดยโปรแกรม 
Chronic Link จะส่งออกชุดข้อมูลส าหรบัส่งเขา้ Server ระบบคลงัข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัระดบัจงัหวดั ซึ่งเป็น
ฐานขอ้มลู MySQL บน Server ซึง่มรีะบบปฏบิตักิารเป็น Linux และม ีWeb Application ทีพ่ฒันาขึน้เพื่อรวมขอ้มูล
และสรา้งสารสนเทศของโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัระดบัจงัหวดั ทีม่รีายละเอยีดขอ้มลูรายบุคคล โดยผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใช้
งานผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต  
 
1. การเรียกใช้งานโปรแกรม Chronic Link   

เมื่อตดิตัง้โปรแกรม Chronic Link  เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะม ีShort Cut ส าหรบัเขา้ใชง้านโปรแกรม บน 
Desktop และบนเมนูของ Windows โดยการเรยีกใชง้านโปรแกรม สามารถท าไดด้งันี้ 

1. ดบัเบลิคลกิที ่Icon Short Cut ของโปรแกรมบน Desktop ดงัภาพที ่1.1 หรอื 
2. คลกิเมา้สท์ี่ Start -> program -> Chronic DBIES System  แล้วคลกิเลอืก Chronic Link ดงัภาพที ่

1.2 
3. โดยมหีน้าจอหลกัของโปรแกรม ดงัภาพที ่1.3 
 

 
ภาพที ่1.1 

 
ภาพที ่1.2 

 

 
 

ภาพที ่1.3 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

2. การก าหนดค่าการเช่ือมต่อฐานข้อมูลและก าหนดสถานบริการผูใ้ช้งาน 
เมื่อเรยีกใชโ้ปรแกรมครัง้แรก โปรแกรมจะตรวจสอบการเชื่อมต่อฐานขอ้มูล MySQL ส าหรบัน าขอ้มูลที่

ดงึไดม้าเกบ็ไว ้และตรวจสอบการก าหนดสถานบรกิารทีใ่ชง้านโปรแกรม ดงันี้ 
1. หากการเชื่อมต่อฐานขอ้มูลไม่ถูกต้องก็จะแสดงหน้าจอการเชื่อมต่อฐานขอ้มูลดงัภาพ 2.1 โดยให้

ผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลใหเ้รยีบรอ้ย (รายละเอยีดขอ้มูลการเชื่อมต่อขึน้อยู่กบัการตัง้ค่าตอนตดิตัง้ฐานขอ้มูล MySQL) 
แลว้คลกิ “บนัทกึการตัง้ค่า” หลงัจากนัน้ใหอ้อกจากโปรแกรมและเขา้สูโ่ปรแกรมใหม่อกีครัง้หนึ่ง 

 
ภาพที ่2.1 

 
2. หากยงัไม่ได้ก าหนดสถานบรกิารที่ใช้งานโปรแกรม ระบบจะแจ้งขอ้ผิดพลาดให้ทราบ ให้ก าหนด

สถานบรกิารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน ตามภาพ 2.2 หลงัจากนัน้ใหปิ้ดโปรแกรม และเขา้โปรแกรมใหม่อกีครัง้หนึ่ง 

 
ภาพที ่2.2 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

จากภาพที ่2.2 ใหก้ าหนดสถานบรกิารตามขัน้ตอนดงันี้ 
1. เลอืกจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และสถานบรกิารใหถู้กตอ้ง 
2. ตรวจสอบชื่อสถานบรกิาร และ ประเภท ว่าถูกตอ้งหรอืไม่ 
3. ก าหนดขอ้มลูต่าง ๆ ใหค้รบถว้นทุกช่อง 
4. คลกิทีปุ่่ ม บนัทกึ โปรแกรมจะปิดตวัเองโดยอตัโนมตั ิ
5. เปิดโปรแกรมอกีครัง้หนึ่ง  
หมายเหต ุ  
- การก าหนดการเชื่อมต่อขอ้มลูและสถานบรกิารท าเพยีงครัง้เดยีวตอนเริม่ตน้ใชโ้ปรแกรมเท่านัน้ 

หากก าหนดสถานบรกิารผดิพลาดให ้Login เขา้โปรแกรมแลว้ก าหนด/แกไ้ขขอ้มลูสถานบรกิารใหม่ 
- หากไมม่สีถานบรกิาร หรอื ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูสถานบรกิาร ใหค้ลกิทีปุ่่ ม “เพิม่ / แกไ้ข ขอ้มลู

สถานบรกิาร” จากภาพที ่2.2 จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.3 
 

 
ภาพที ่2.3 

 
3. จากภาพที ่2.3 ใหพ้มิพร์หสัสถานบรกิาร 5 หลกั หรอื 9 หลกั แลว้คลกิปุ่ ม “คน้หา” ใหแ้กไ้ขหรอืเพิม่

ขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ย แลว้คลกิปุ่ ม “บนัทกึ” 
4. เมื่อก าหนดสถานบรกิารแล้วเสรจ็ โปรแกรมจะสรา้ง Username และ Password ให้ ดงัภาพที่ 2.4 

ใหจ้ดบนัทกึไว ้เมื่อคลกิปุ่ ม “OK” โปรแกรมจะปิดตวัเองอกีครัง้หนึ่ง ใหเ้ปิดโปรแกรมขึน้ใหม่ 
 

 
ภาพที ่2.4 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

3. การ Log In เข้าสู่ระบบ 
การเขา้ใชง้านโปรแกรม Chronic Link จ าเป็นต้องใช ้User Name และ Password โดยการ Log In เขา้

ระบบท าไดด้งันี้ 
1. เปิดโปรแกรม Chronic Link   
2. จะไดห้น้าจอ Log In ตามภาพ ที ่3.1  
3. กรอก User Name และ Password 
4. คลกิทีปุ่่ มตกลง หาก Login ผ่านจะได ้หน้าจอหลกัของโปรแกรม โดยหน้าจอหลกัของโปรแกรม จะ

ประกอบดว้ยเมนู 5 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ เมนู ผูใ้ชง้าน  น าเขา้ชดุขอ้มลู สง่ออกชุดขอ้มลู จดัการระบบ และ 
ช่วยเหลอืดงัภาพ 3.2 

5. หากยงัไม่ไดก้รอกขอ้มลูผูใ้ช ้จะมหีน้าต่างดงัภาพ 3.3 ใหก้รอกขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ยแลว้คลกิ บนัทกึ 
 

 
ภาพที ่3.1 

 

 
 

ภาพ 3.2 

สถานบรกิาร และ ชื่อผูใ้ชง้าน 

เมนูหลกัของระบบ 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่3.3 

 
4. การเปล่ียนรหสัผา่น 

1. จากเมนูผูใ้ชง้าน เลอืกค าสัง่ เปลีย่นรหสัผ่าน จะไดห้น้าจอดงัภาพ 4.1 
2. กรอกรหสัผ่านเดมิ และรหสัผ่านใหม่ 
3. คลกิปุ่ ม บนัทกึ โปรแกรมจะปิดตวัเองโดยอตัโนมตั ิ
4. เปิดโปรแกรมใหม่อกีครัง้หนึ่ง แลว้ Login เขา้สูร่ะบบดว้ยรหสัผา่นใหม ่

 

 
ภาพ 4.1 

 
5. การแก้ไขขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช้งาน 

1. จากเมนูผูใ้ชง้าน เลอืกค าสัง่ ขอ้มลูผูใ้ชง้าน จะไดห้น้าจอดงัภาพ 5.1 
2. กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทุกช่อง 
3. คลกิปุ่ ม บนัทกึ  
4. ชื่อผูใ้ชง้าน จะปรากฏบน status bar ของโปรแกรม ดงัภาพที ่5.2 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่5.1 

 

 
ภาพที ่5.2 

 
6. การออกจากโปรแกรม 

1. จากเมนูผูใ้ชง้าน เลอืกค าสัง่ ออกจากโปรแกรม หรอื คลกิทีปุ่่ มปิดหน้าต่างโปรแกรม จะมกีล่อง
ขอ้ความใหย้นืยนั ดงัภาพที ่6.1 

2. คลกิปุ่ ม Yes 

 
ภาพที ่6.1 

แถบสถานะแสดงสถานบรกิาร และ ชื่อผูใ้ชง้าน 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

7. การจดัการระบบ 
 
1) การลบขอ้มูลในระบบ 

เป็นการลบขอ้มูลต่าง ๆ ในระบบ ซึ่งใช้ในกรณีที่ต้องการล้างข้อมูล เก่าที่เคยน าเขา้ไว้ทิ้ง เพื่อน าเข้า
ขอ้มูลใหม่ทัง้หมด การลบข้อมูลน้ี ลบเฉพาะ ข้อมูลท่ีน าเข้าในโปรแกรม Chronic Link   เท่านัน้ (โดยไม่ลบ
ข้อมูลสถานบริการ รหสัหรือผู้ใช้งาน) และไม่มีผลใด ๆ ทัง้ส้ินต่อข้อมูลในโปรแกรมของระบบบริการ หรือ 
ข้อมูลท่ีจดัส่งเข้า สสจ. แล้ว โดยมวีธิกีารดงันี้ 

1. จากเมนูจดัการระบบ เลอืกค าสัง่ ลบขอ้มลูในระบบ  จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่7.1.1 
2. พมิพค์ าว่า OK ลงในช่องทีก่ าหนดไว ้แลว้คลกิทีปุ่่ ม ลบขอ้มลู 
3. เมื่อลบขอ้มลูเสรจ็ จะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบดงัภาพที ่7.1.2  
 

 
ภาพที ่7.1.1 

 

 
ภาพที ่7.1.2 

 
2) การก าหนดรหสัส าหรบัเช่ือมโยงข้อมูล 

การก าหนดรหสัส าหรบัเชื่อมโยงขอ้มูล เป็นสิง่ทีต่้องด าเนินการก่อนทีจ่ะน าเขา้ขอ้มูล เพราะเป็นเงื่อนไข
ส าหรบัให้โปรแกรม Chronic Link สามารถ Query เลือกขอ้มูลจากฐานขอ้มูลตามที่ต้องการได้ การก าหนดรหสั
จ าเป็นต้องมคีวามเขา้ใจในโครงสรา้งของฐานขอ้มูลโปรแกรมระบบบรกิาร หากไม่มกีารก าหนดรหสัเชื่อมโยง/หรอื
ก าหนดไม่ถูกตอ้งตามทีใ่ชง้านจรงิ จะมผีลท าใหน้ าเขา้ขอ้มลูไดไ้ม่ครบถว้น 

 โดยด าเนินการดงันี้ 
1. คน้หารหสัต่าง ๆ ทีใ่ชง้าน โดยศกึษาตารางที ่2.1-2.4 ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. จากเมนูจดัการระบบ เลอืกค าสัง่ การก าหนดรหสัส าหรบัเชื่อมโยงขอ้มูลจะไดห้น้าจอดงัภาพที ่7.2.1 
3. ก าหนดรหสัต่าง ๆ ตามต้องการ (ดใูนตาราง) กรณีรายการใดมีมากกวา่ 1 รหสั ให้เช่ือมด้วย

เครือ่งหมาย + โดยไม่ต้องเวน้วรรค เช่น A1234+B5678+C9101 เป็นต้น 
4. เมื่อก าหนดรหสัเสรจ็ใหค้ลกิทีปุ่่ ม บนัทกึ 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่7.2.1 

 
 2.1 ตารางการก าหนดรหสัส าหรบัน าเข้าขอ้มูลจากฐานข้อมูล JHCIS 

รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล หมายเหต ุ
1. Blood Presser ค่า BP - Visit ไม่ตอ้ง

ก าหนด
รหสั 

2. HbA1C Lab HbA1c Clabchcyhembmsse 
(labcode) 

visitlabchcyhembmsse  

3. Total Cholesterol Lab Total 
Cholesterol 

Clabchcyhembmsse 
(labcode) 

visitlabchcyhembmsse  

4. Triglyceride Lab Triglyceride Clabchcyhembmsse 
(labcode) 

visitlabchcyhembmsse  

5. HDL Cholesterol Lab HDL 
Cholesterol 

Clabchcyhembmsse 
(labcode) 

visitlabchcyhembmsse  

6. LDL Cholesterol Lab LDL 
Cholesterol 

Clabchcyhembmsse 
(labcode) 

visitlabchcyhembmsse  

7. FBS Lab FBS Clabchcyhembmsse 
(labcode) 

visitlabchcyhembmsse  

8. Micro Albumin Lab Micro Albumin Clabchcyhembmsse 
(labcode) 

visitlabchcyhembmsse  

9. Aspirin การใชย้า Aspirin - - ไม่น าเขา้
ขอ้มลู 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล หมายเหต ุ
10. ACE/Inhibitor 

ARB 
การใชย้า 
ACE/Inhibitor ARB 

- - ไม่น าเขา้
ขอ้มลู 

11. ตรวจจอประสาท
ตา 

ตรวจจอประสาทตา cdrug(drugcode) Visitdrug  

12. ตรวจสขุภาพช่อง
ปาก 

ตรวจสขุภาพช่อง
ปาก 

cdrug(drugcode) Visitdrug  

13. ตรวจเทา้ ตรวจเทา้ cdrug(drugcode) Visitdrug  
14. แผลทีเ่ทา้ แผลทีเ่ทา้ cdrug(drugcode) Visitdrug  
15. ตดัน้ิวเทา้/เทา้/ขา ตดัน้ิวเทา้/เทา้/ขา - - ไม่น าเขา้

ขอ้มลู 
16. สอนตรวจเทา้ สอนตรวจเทา้ cdrug(drugcode) Visitdrug  
17. สบูบุหรี ่ สบูบุหรี ่ - personbehavior ไม่ตอ้ง

ก าหนด
รหสั 

18. แนะน าเลกิบุหรี ่ แนะน าเลกิบุหรี ่ cdrug(drugcode) Visitdrug  
19. DTX การเจาะน ้าตาลปลาย

นิ้ว 
- visitlabsugarblood ไม่ตอ้ง

ก าหนด
รหสั 

 
 2.2 ตารางการก าหนดรหสัส าหรบัน าเข้าขอ้มูลจากฐานข้อมูล MIT-NET 

รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล 
หมาย
เหตุ 

1. Blood Presser ค่า BP - LAB_X.DBF  
2. HbA1C Lab HbA1c DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) LAB_X.DBF  
3. Total 

Cholesterol 
Lab Total 
Cholesterol 

DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) LAB_X.DBF  

4. Triglyceride Lab Triglyceride DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) LAB_X.DBF  
5. HDL 

Cholesterol 
Lab HDL 
Cholesterol 

DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) LAB_X.DBF  

6. LDL 
Cholesterol 

Lab LDL 
Cholesterol 

DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) LAB_X.DBF  

7. FBS Lab FBS DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) LAB_X.DBF  
8. Micro Albumin Lab Micro 

Albumin 
DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) LAB_X.DBF  

9. Aspirin การใชย้า Aspirin DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) DRUGUSED.DBF  
10. ACE/Inhibitor 

ARB 
การใชย้า ACE/ 
Inhibitor ARB 

DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) DRUGUSED.DBF  
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รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล 
หมาย
เหตุ 

11. ตรวจจอประสาท
ตา 

ตรวจจอประสาท
ตา 

DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) DRUGUSED.DBF  

12. ตรวจสขุภาพ
ช่องปาก 

ตรวจสขุภาพช่อง
ปาก 

DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) DRUGUSED.DBF  

13. ตรวจเทา้ ตรวจเทา้ DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) DRUGUSED.DBF  
14. แผลทีเ่ทา้ แผลทีเ่ทา้ DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) DRUGUSED.DBF  
15. ตดัน้ิวเทา้/เทา้/

ขา 
ตดัน้ิวเทา้/เทา้/ขา DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) DRUGUSED.DBF  

16. สอนตรวจเทา้ สอนตรวจเทา้ DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) DRUGUSED.DBF  
17. สบูบุหรี ่ สบูบุหรี ่ - - ไม่

น าเขา้
ขอ้มลู 

18. แนะน าเลกิบุหรี ่ แนะน าเลกิบุหรี ่ DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) DRUGUSED.DBF  
19. DTX การเจาะน ้าตาล

ปลายนิ้ว 
DRUGLIST.DBF(DRUG_CODE) LAB_X.DBF เพิม่เป็น

รหสัใน
หวัขอ้ 
FBS 

 
 2.3 ตารางการก าหนดรหสัส าหรบัน าเข้าขอ้มูลจากฐานข้อมูล HOS-XP / HOS-XP(PCU) 

รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล 
หมาย
เหตุ 

1. Blood Presser ค่า BP - Opdscreen 
opdscreen_bp 

person_dmht_risk_screen_head 

ไม่ตอ้ง
ก าหนด 

2. HbA1C Lab HbA1c lab_items 
(lab_items_code) 

lab_order  

3. Total 
Cholesterol 

Lab Total 
Cholesterol 

lab_items 
(lab_items_code) 

lab_order  

4. Triglyceride Lab 
Triglyceride 

lab_items 
(lab_items_code) 

lab_order  

5. HDL 
Cholesterol 

Lab HDL 
Cholesterol 

lab_items 
(lab_items_code) 

lab_order  

6. LDL 
Cholesterol 

Lab LDL 
Cholesterol 

lab_items 
(lab_items_code) 

lab_order  

7. FBS Lab FBS - opdscreen ไม่ตอ้ง
ก าหนด 
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รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล 
หมาย
เหตุ 

8. Micro Albumin Lab Micro 
Albumin 

lab_items 
(lab_items_code) 

lab_order  

9. Aspirin การใชย้า 
Aspirin 

drugitems(icode) opitemrece  

10. ACE/Inhibitor 
ARB 

การใชย้า 
ACE/Inhibitor 
ARB 

drugitems(icode) opitemrece  

11. ตรวจจอ
ประสาทตา 

ตรวจจอ
ประสาทตา 

Icd9cm1(code) 
nondrugitems(icode) 

ovstdiag 
opitemrece 

 

12. ตรวจสขุภาพ
ช่องปาก 

ตรวจสขุภาพ
ช่องปาก 

Icd9cm1(code) 
nondrugitems(icode) 

ovstdiag 
opitemrece 

 

13. ตรวจเทา้ ตรวจเทา้ Icd9cm1(code) 
nondrugitems(icode) 

ovstdiag 
opitemrece 

 

14. แผลทีเ่ทา้ แผลทีเ่ทา้ Icd9cm1(code) 
nondrugitems(icode) 

ovstdiag 
opitemrece 

 

15. ตดัน้ิวเทา้/เทา้/
ขา 

ตดัน้ิวเทา้/เทา้/
ขา 

Icd9cm1(code) 
nondrugitems(icode) 

ovstdiag 
opitemrece 

 

16. สอนตรวจเทา้ สอนตรวจเทา้ Icd9cm1(code) 
nondrugitems(icode) 

ovstdiag 
opitemrece 

 

17. สบูบุหรี ่ สบูบุหรี ่ Icd9cm1(code) 
nondrugitems(icode) 

ovstdiag 
opitemrece 

 

18. แนะน าเลกิบุหรี ่ แนะน าเลกิบุหรี ่ Icd9cm1(code) 
nondrugitems(icode) 

ovstdiag 
opitemrece 

 

19. DTX การเจาะน ้าตาล
ปลายนิ้ว 

 opdscreen_fbs 
person_dmht_risk_screen_head 

ไม่ตอ้ง
ก าหนด
รหสั 

หมายเหต ุ ขอ้มลูหตัถการขอ้ 11-18 หากไม่มรีหสัมาตรฐาน ICD9 กส็ามารถเพิม่รหสัในสว่นของรายการคา่
รกัษาพยาบาลกไ็ด ้ 
 
2.4 ตารางการก าหนดรหสัส าหรบัน าเข้าขอ้มูลจากฐานข้อมูล Hospital-OS 

รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล หมายเหต ุ
1. Blood Presser ค่า BP - t_visit_vital_sign ไม่ตอ้ง

ก าหนด 
2. HbA1C Lab HbA1c b_item(b_item_id) t_result_lab  
3. Total Cholesterol Lab Total Cholesterol b_item(b_item_id) t_result_lab  
4. Triglyceride Lab Triglyceride b_item(b_item_id) t_result_lab  
5. HDL Cholesterol Lab HDL Cholesterol b_item(b_item_id) t_result_lab  
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รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล หมายเหต ุ
6. LDL Cholesterol Lab LDL Cholesterol b_item(b_item_id) t_result_lab  
7. FBS Lab FBS b_item(b_item_id) t_result_lab  
8. Micro Albumin Lab Micro Albumin b_item(b_item_id) t_result_lab  
9. Aspirin การใชย้า Aspirin b_item(b_item_id) t_order_drug  
10. ACE/Inhibitor 

ARB 
การใชย้า ACE/Inhibitor 
ARB 

b_item(b_item_id) t_order_drug  

11. ตรวจจอประสาทตา ตรวจจอประสาทตา b_icd9(icd9_number) 
b_item(b_item_id) 

t_diag_icd9 
t_order 

 

12. ตรวจสขุภาพช่อง
ปาก 

ตรวจสขุภาพช่องปาก b_icd9(icd9_number) 
b_item(b_item_id) 

t_diag_icd9 
t_order 

 

13. ตรวจเทา้ ตรวจเทา้ b_icd9(icd9_number) 
b_item(b_item_id) 

t_diag_icd9 
t_order 

 

14. แผลทีเ่ทา้ แผลทีเ่ทา้ b_icd9(icd9_number) 
b_item(b_item_id) 

t_diag_icd9 
t_order 

 

15. ตดัน้ิวเทา้/เทา้/ขา ตดัน้ิวเทา้/เทา้/ขา b_icd9(icd9_number) 
b_item(b_item_id) 

t_diag_icd9 
t_order 

 

16. สอนตรวจเทา้ สอนตรวจเทา้ b_icd9(icd9_number) 
b_item(b_item_id) 

t_diag_icd9 
t_order 

 
 
 

17. สบูบุหรี ่ สบูบุหรี ่ b_icd9(icd9_number) 
b_item(b_item_id) 

t_diag_icd9 
t_order 

 

18. แนะน าเลกิบุหรี ่ แนะน าเลกิบุหรี ่ b_icd9(icd9_number) 
b_item(b_item_id) 

t_diag_icd9 
t_order 

 

19. DTX การเจาะน ้าตาลปลาย
นิ้ว 

b_item(b_item_id) t_result_lab  

 
8. การน าเข้าข้อมูลจากฐานขอ้มูลโปรแกรมระบบบริการ 

การน าเขา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโปรแกรมระบบบรกิาร เป็นการส่งค าสัง่ไปประมวลผลเพื่อดงึขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลโปรแกรมระบบบรกิารเฉพาะขอ้มูลที่จ าเป็นต้องใช้ในฐานข้อมูล โรคไม่ติดต่อเรื้อรงัเท่านัน้ ถึงแม้การ
น าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบริการ จะเป็นการเช่ือมต่อเพื่ออ่านข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่
เพื่อความไม่ประมาทและเพื่อความปลอดภยัของขอ้มลู  ควรน าเข้าจากฐานข้อมลูชดุส ารอง (Backup) และ
ควรมีการส ารองฐานข้อมูลของโปรแกรมระบบบริการไว้อย่างสม า่เสมอด้วย โดยการน าเขา้ขอ้มลูอาศยัการ
เชื่อมต่อผ่านทาง ODBC ซึง่ก่อนน าเขา้ขอ้มูลตอ้งตดิตัง้ ODBC ใหต้รงกบัฐานขอ้มูลทีต่อ้งการเชื่อมต่อ และการตัง้
ชื่อ ODBC ตอ้งมชีื่อตรงตามทีก่ าหนดเท่านัน้ (ดรูายละเอียดในหวัข้อการติดตัง้ ODBC) 

วธิกีารน าเขา้ขอ้มูลทีแ่นะน า คอื การสรา้ง ODBC เชื่อมต่อฐานขอ้มลูของโปรแกรมระบบบรกิารทีส่ ารอง
ไวใ้นเครื่องทีต่ดิตัง้โปรแกรม Chronic Link ซึง่การเชื่อมต่อแบบนี้จะสามารถอ่านขอ้มลูไดร้วดเรว็ ปลอดภยั ซึง่ก่อน
การน าเขา้ขอ้มลูจะตอ้งน าขอ้มลูทีส่ ารองไวม้า Restore ลงในเครื่องทีต่ดิตัง้โปรแกรมก่อน 
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อน่ึง การน าเขา้ขอ้มูลจะน าเขา้เฉพาะขอ้มลูใหม่ในช่วงเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ โดยขอ้มูลทีเ่คยน าเขา้แลว้
จะไม่น าเขา้ซ ้าอกี ดงันัน้ สามารถน าเขา้ขอ้มลูซ ้า ๆ ไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยขอ้มลูจะไม่มกีารซ ้าซอ้นแต่อย่างใด 
หากต้องการให้สามารถน าเขา้ขอ้มูลทัง้หมด สามารถท าได้โดยการลบขอ้มูลในฐานขอ้มูล Chronic Link ทัง้หมด
ก่อน โดยใชค้ าสัง่ ลบขอ้มลูในระบบจากเมนูจดัการระบบของโปรแกรม Chronic Link  แลว้น าเขา้ขอ้มลูใหม่ทัง้หมด 

 
1) การน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล JHCIS 

1. จากเมนู น าเขา้ชุดขอ้มลู เลอืกค าสัง่ น าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู JHCIS จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่8.1.1 
2. ก าหนดช่วงเวลาส าหรบัน าเข้าข้อมูล โดยช่วงเลาเริม่ต้น จะก าหนดไว้เป็นวนัที่หลงัสุดที่ได้น าเข้า

ขอ้มลู สว่นวนัสดุทา้ยเป็นวนัทีปั่จจุบนั 
3. คลกิทีปุ่่ ม น าเขา้ขอ้มลู (หากยงัก าหนดรหสัไม่ครบกจ็ะมขีอ้ความเตอืนดงัภาพที ่8.1.2 กใ็หค้ลกิทีปุ่่ ม 

Yes เพื่อน าเขา้ขอ้มลู โดยข้อมูลท่ียงัไม่ได้ก าหนดรหสัจะไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้) 
4. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่8.1.3 ใหร้อจนการน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็สิน้ โดยจะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบดงัภาพ

ที ่8.1.4 
 

 
ภาพที ่8.1.1 

 

 
ภาพที ่8.1.2 
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ภาพที ่8.1.3 

 

 
ภาพที ่8.1.4 
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2) การน าเข้าขอ้มูลจากฐานขอ้มูล MIT-NET 
1. จากเมนู น าเขา้ชุดขอ้มลู เลอืกค าสัง่ น าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู MIT_NET จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่

8.2.1 
 

 
ภาพที ่8.2.1 

 
2. ก าหนดช่วงเวลาส าหรบัน าเขา้ขอ้มลู โดยช่วงเลาเริม่ตน้ จะก าหนดไวเ้ป็นวนัทีห่ลงัสดุทีไ่ดน้ าเขา้

ขอ้มลู  สว่นวนัสดุทา้ยเป็นวนัทีปั่จจบุนั 
3. คลกิทีปุ่่ ม น าเขา้ขอ้มลู (หากยงัก าหนดรหสัไม่ครบกจ็ะมขีอ้ความเตอืนดงัภาพที ่8.2.2 กใ็หค้ลกิทีปุ่่ ม 

Yes เพื่อน าเขา้ขอ้มลู โดยข้อมลูท่ียงัไม่ได้ก าหนดรหสัจะไมส่ามารถน าเข้าข้อมูลได้) 
 

 
ภาพที ่8.2.2 
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4. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่8.2.3 ใหร้อจนการน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็สิน้ โดยจะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบดงัภาพ
ที ่8.2.4 

 

 
ภาพที ่8.2.3 

 

 
ภาพที ่8.2.4 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

3) การน าเข้าขอ้มูลจากฐานขอ้มูล HOS-XP / HOS-XP(PCU) 
1. จากเมนู น าเขา้ชุดขอ้มลู เลอืกค าสัง่ น าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู HOS-XP/HOS-XP(PCU) จะได้

หน้าจอดงัภาพที ่8.3.1 
2. ก าหนดช่วงเวลาส าหรบัน าเขา้ขอ้มลู โดยช่วงเลาเริม่ตน้ จะก าหนดไวเ้ป็นวนัทีห่ลงัสดุทีไ่ดน้ าเขา้

ขอ้มลู สว่นวนัสดุทา้ยเป็นวนัทีปั่จจุบนั 
3. ก าหนดเง่ือนไขว่าจะน าเขา้ขอ้มูลพืน้ฐาน (หมู่บา้น,ประชากร หรอืไม่) การน าเข้าข้อมูล

พืน้ฐาน เฉพาะกรณีท่ีสถานบริการมีหมูบ่้านท่ีรบัผิดชอบเท่านัน้ กรณีโรงพยาบาลท่ีไมมี่หมู่บา้นอยูใ่น
ความรบัผิดชอบแลว้ ไม่ต้องน าเข้าข้อมูลพืน้ฐาน 

4. คลกิทีปุ่่ ม น าเขา้ขอ้มลู (หากยงัก าหนดรหสัไม่ครบกจ็ะมขีอ้ความเตอืนดงัภาพที ่8.3.2 กใ็หค้ลกิทีปุ่่ ม 
Yes เพื่อน าเขา้ขอ้มลู โดยข้อมลูท่ียงัไม่ได้ก าหนดรหสัจะไมส่ามารถน าเข้าข้อมูลได้) 

5. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่8.3.3 ใหร้อจนการน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็สิน้ โดยจะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบดงัภาพ
ที ่8.3.4 

 

 
ภาพที ่8.3.1 

 

 
ภาพที ่8.3.2 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 36 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่8.3.3 

 

 
ภาพที ่8.3.4 

 
  



สว่นที ่1 หน้าที ่ 37 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

4) การน าเข้าขอ้มูลจากฐานขอ้มูล Hospital-OS 
1. จากเมนู น าเขา้ชุดขอ้มลู เลอืกค าสัง่ น าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู Hospital-OS จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่

8.4.1 

 
ภาพที ่8.4.1 

 
2. ก าหนดช่วงเวลาส าหรบัน าเขา้ขอ้มลู โดยช่วงเลาเริม่ตน้ จะก าหนดไวเ้ป็นวนัทีห่ลงัสดุทีไ่ดน้ าเขา้

ขอ้มลู  (หากเป็นการน าเขา้ขอ้มลูครัง้แรก ก าหนดเป็น 1 ตุลาคม 2553 ) สว่นวนัสดุทา้ยเป็นวนัทีปั่จจุบนั 
3. คลกิทีปุ่่ ม น าเขา้ขอ้มลู (หากยงัก าหนดรหสัไม่ครบกจ็ะมขีอ้ความเตอืนดงัภาพที ่8.4.2 กใ็หค้ลกิทีปุ่่ ม 

Yes เพื่อน าเขา้ขอ้มลู โดยข้อมลูท่ียงัไม่ได้ก าหนดรหสัจะไมส่ามารถน าเข้าข้อมูลได้) 
4. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่8.4.3 ใหร้อจนการน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็สิน้ โดยจะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบ 

ดงัภาพที ่8.4.4 
 

 
ภาพที ่8.4.2 

 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 38 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่8.4.3 

 

 
ภาพที ่8.4.4 

 
  



สว่นที ่1 หน้าที ่ 39 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

9. การน าเข้าข้อมูลจากชุดโครงสรา้ง 43 แฟ้ม 
การน าเข้าข้อมูลโรคเรื้อรงัจากชุดข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม เป็นการน าเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจาก

ฐานข้อมูล หรอื สถานบริการที่ใช้โปรแกรมระบบบริการอื่น ที่ไม่สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยตรงได้ ก็
สามารถน าเข้าข้อมูลจากชุดขอ้มูล 43 แฟ้มทดแทนได้ ส าหรบัสถานบรกิารที่น าเข้าข้อมูลจากฐานแล้วสามารถ
น าเขา้เพิม่เตมิจากชุดขอ้มลู 43 แฟ้มได ้โดยไม่ท าใหข้อ้มลูมคีวามซ ้าซอ้นแต่อย่างใด การน าเขา้ขอ้มลูจากชุดขอ้มลู 
43 ท าไดด้งันี้ 

1. จากเมนู น าเขา้ชุดขอ้มลู เลอืกค าสัง่ น าเขา้ขอ้มลูจากชุดขอ้มลู 43 แฟ้ม จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่9.1 
 

 
ภาพที ่9.1 

 
2. จากภาพที ่9.1 เลอืกการน าเขา้จากไฟล ์ZIP หรอืจากโฟลเดอรท์ีเ่กบ็ Text File แลว้คลกิทีปุ่่ ม เลอืก 

ไฟล ์จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่9.2 ใหค้ลกิเลอืก ZIP ไฟล ์หรอื โฟลเดอรท์ีเ่กบ็ขอ้มูล Text File ของชุดขอ้มลู 43 แฟ้ม 
แลว้คลกิทีปุ่่ ม OK 

3. ก าหนดช่วงเวลา ทีต่อ้งการน าเขา้ขอ้มลู (ตอ้งสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาในชุดขอ้มูล 43 แฟ้ม) และคลกิที่
ปุ่ มน าเขา้ขอ้มลู จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่9.3 

4. จากภาพที ่9.3 ใหร้อจนน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็ ดงัภาพที ่9.4 
 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 40 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่9.2 

 

 
ภาพที ่9.3 

 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 41 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่9.4 

 
10. การดขู้อมูลท่ีในระบบ 

ขอ้มลูทีน่ าเขา้ในระบบแลว้สามารถเรยีกดแูละแกไ้ขได ้โดยมวีธิกีารดงันี้ 
1. จากเมนู สง่ออกขอ้มลู เลอืกค าสัง่ ดขูอ้มลูในระบบ จะไดห้น้าจอดงัภาพ 10.1 
2. จากภาพที ่10.1 เลอืกตารางทีต่อ้งการดขูอ้มลู ขอ้มลูทัง้หมดในแฟ้มทีเ่ลอืก จะแสดงในฟอรม์  

ดงัภาพที ่10.2 
3. จากภาพที ่10.2 หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูสามารถพมิพแ์กไ้ขลงไดเ้ลย แต่การแกไ้ขขอ้มลูควรแก้ไข

ใหถู้กตอ้งตามโครงสรา้งของสถานขอ้มลู (ดโูครงสรา้งของฐานขอ้มลู) 
4. หลงัจากแกไ้ขขอ้มลูแลว้ ใหค้ลกิทีปุ่่ ม บนัทกึ เพื่อบนัทกึขอ้มลู โดยจะมขีอ้ความใหย้นืยนัการแกไ้ข

ขอ้มลู ดงัภาพ 10.3 หากตอ้งการแกไ้ขใหค้ลกิทีปุ่่ ม Yes 
 

 
ภาพที ่10.1 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 42 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่10.2 

 

 
ภาพที ่10.3 

 
 
11. การส่งออกข้อมลูเป็น Text files ส าหรบัส่งเขา้ Server 

ขอ้มลูทีน่ าเขา้จากฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบบรกิาร จะตอ้งสง่ขอ้มลูเขา้ Server เพื่อออกรายงานทางหน้า
เวบ็ไซต ์โดยวธิกีารส่งขอ้มลูออกเป็น Text File ซึง่หลงัจากสง่ขอ้มลูเสรจ็แลว้โปรแกรมจะท าการบบีอดัไฟล ์โดยตัง้
ชื่อ htdmXXXXX_YYYYMMDDHHMMSS.zip โดย XXXXX แทนรหสัสถานบรกิาร YYYYMMDDHHMMSS แทน
ปี ค.ศ.เดือน วนัที่ และเวลาที่ส่งขอ้มูล ตามล าดบั เช่น htdm09796_20100904175758.zip ซึ่งจะต้องน าไฟล์นี้ 
Upload เขา้ Server เพื่อปรบัปรุงขอ้มลูใน Server ต่อไปโดยการสง่ออกขอ้มลูเป็น Text File ท าไดด้งันี้ 

อนึ่ง  ผูดู้แลระบบระดบัจงัหวดัสามารถ Lock การส่งขอ้มูลเขา้ Server ได ้ผ่านทางการจดัการระบบใน
เวบ็ไซต ์

1. จากเมนูสง่ออกขอ้มลู เลอืกค าสัง่ สง่ออกชุดขอ้มลูแบบ Text File จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่11.1 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่11.1 

 
2. จากภาพที่ 11.1 ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการส่งข้อมูล ปกติวนัเริม่ต้น โปรแกรมจะก าหนดเป็นวนั

ถดัไปหลงัจากการสง่ขอ้มลูครัง้ก่อนโดยอตัโนมตั ิสว่นวนัสดุทา้ยเป็นวนัทีปั่จจุบนั เมื่อก าหนดช่วงเวลา และเงื่อนไข
การส่งออกขอ้มูลพื้นฐาน เสรจ็แล้วให้คลกิที่ปุ่ ม ส่งออกขอ้มูล โปรแกรมจะเริม่ส่งออกขอ้มูล ตามหน้าจอดงัภาพ  
ที ่11.2 

 

 
ภาพที ่11.2 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 44 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

3. เมื่อสง่ออกขอ้มลูเป็น Text File เสรจ็เรยีบรอ้ย จะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบ ดงัภาพที ่11.3 
4. ไฟล์ทัง้หมดจะถูกสร้างไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดตัง้โปรแกรม (ปกติจะเป็น C:\Program Files\Chronic 

Link \Chronic DBIES System) ในโฟลเดอรย์่อย export ดงัภาพที่ 11.4 โดยไฟลท์ี่ใช้ส าหรบั Upload ขึน้ Server 
คอืไฟล ์htdmXXXXX_YYYYMMDDHHMMSS.zip 

 

 
ภาพที ่11.3 

 

 
ภาพที ่11.4 

 

ไฟลท์ีใ่ช ้Upload เขา้ Server 
 


