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โปรแกรมระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัระดับจังหวัด เป็นโปรแกรมที่

พฒันาขึน้ ส าหรบัใชเ้ป็นเครื่องมอืสนับสนุนการด าเนินงานโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ของสถาน
บรกิารสาธารณสขุทัง้ในระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล ครอบคลุมโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัทีส่ าคญั 
5 โรค ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู หวัใจขาดเลอืด หลอดเลอืดสมอง และโรค
เรือ้รงัทางเดนิหายใจ โดยใชว้ธิกีารเชื่อมโยงขอ้มลูจากฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบบรกิารที่
สถานบรกิารสาธารณสขุใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เช่น JHCIS, MIT-NET, HOS-XP, Hospital-OS 
และชุดขอ้มูลตามโครงสร้าง 21 แฟ้มมาตรฐาน โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสถาน
บรกิารต่าง ๆ น ามารวบรวม วิเคราะห์ และสร้างสารสนเทศที่สามารถประเมินผลการ
ด าเนินงานโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ทีส่ามารถใชง้านไดผ้่านระบบอนิเทอรเ์น็ต โดยไม่เป็นการ
เพิ่มภาระของบุคลากรในการบันทึกข้อมูลซ ้าซ้อนแต่อย่างใด อีกทัง้ สามารถแสดง
รายละเอยีดขอ้มลูผูป่้วย ทัง้ในกลุ่มคดักรอง กลุ่มเสีย่ง กลุ่มผูป่้วย ไดเ้ป็นรายบุคคล ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
คน้หา ตดิตาม ดแูลสขุภาพ ผูป่้วยในพืน้ทีร่บัผดิชอบไดเ้ป็นอย่างด ี 

 
 

ผูจ้ดัท า 

  



ข 
 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

สำรบญั 
 

หน้า 
ค าน า ................................................................................................................................................................... ก 
สารบญั ................................................................................................................................................................ ข 
สรุปขัน้ตอนการตดิตัง้และใชง้านโปรแกรม Chronic Link ...................................................................................... ง 
 

ส่วนท่ี 1  โปรแกรมน ำเขำ้และส่งออกขอ้มูลโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั ระดบัสถำนบริกำร (Chronic Link) 

ตอนท่ี  1  กำรติดตัง้โปรแกรม Chronic Link 
1. การตดิตัง้โปรแกรม Chronic Link ......................................................................................................... 1 
2. การตดิตัง้ Microsoft .NET Framework 3.5 .......................................................................................... 5 
3. การตดิตัง้ MySQL ODBC Driver 5.1 ................................................................................................... 7 
4. การตดิตัง้ Visual FoxPro ODBC Driver .............................................................................................. 9 
5. การตดิตัง้ฐานขอ้มลูของโปรแกรม Chronic Link  ................................................................................ 11 
6. การส ารองฐานขอ้มลูส าหรบัโปรแกรม Chronic Link ........................................................................... 12 
7. การเรยีกคนืขอ้มลูโปรแกรม Chronic Link .......................................................................................... 12 

ตอนท่ี  2  กำรสรำ้ง ODBC ส ำหรบัเช่ือมต่อฐำนข้อมูล 
1. การสรา้ง ODBC ส าหรบัเชื่อมต่อฐานขอ้มลู ........................................................................................ 13 
2. การก าหนดรายละเอยีดส าหรบัเชื่อมต่อฐานขอ้มลู JHCIS ................................................................... 14 
3. การก าหนดรายละเอยีดส าหรบัเชื่อมต่อฐานขอ้มลู HOS-XP/HOS-XP(PCU) ....................................... 16 
4. การก าหนดรายละเอยีดส าหรบัเชื่อมต่อฐานขอ้มลู MIT-NET ............................................................... 17 
5. การก าหนดรายละเอยีดส าหรบัเชื่อมต่อฐานขอ้มลู Hospital-OS .......................................................... 17 

ตอนท่ี  3  กำรใช้งำนโปรแกรม Chronic Link 
1. การเรยีกใชง้านโปรแกรม Chronic Link .............................................................................................. 19 
2. การก าหนดค่าการเชื่อมต่อฐานขอ้มลูและก าหนดสถานบรกิารผูใ้ชง้าน ................................................. 20 
3. การ Log In เขา้สูร่ะบบ ....................................................................................................................... 22 
4. การเปลีย่นรหสัผ่าน ............................................................................................................................ 23 
5. การแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชง้าน..................................................................................................... 23 
6. การออกจากโปรแกรม ........................................................................................................................ 24 
7. การจดัการระบบ ................................................................................................................................. 25 

1) การลบขอ้มลูในระบบ .............................................................................................................. 25 
2) การก าหนดรหสัส าหรบัเชื่อมโยงขอ้มลู .................................................................................... 25 

- การก าหนดรหสัส าหรบัน าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู JHCIS.................................................... 26 
- การก าหนดรหสัส าหรบัน าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู MIT-NET ............................................... 27 
- การก าหนดรหสัส าหรบัน าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู HOS-XP, HOS-XP(PCU) ...................... 28 
- การก าหนดรหสัส าหรบัน าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู Hospital-OS .......................................... 29 

 



ค 
 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

หน้า 
 

8. การน าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบบรกิาร .......................................................................... 30 
1) การน าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู JHCIS .................................................................................... 31 
2) การน าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู MIT-NET ................................................................................ 33 
3) การน าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู HOS-XP / HOS-XP(PCU) ..................................................... 35 
4) การน าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู Hospital-OS ........................................................................... 37 

9. การน าเขา้ขอ้มลูจากชุดโครงสรา้ง 21 แฟ้ม ......................................................................................... 39 
10. การดขูอ้มลูทีใ่นระบบ ....................................................................................................................... 41 
11. การสง่ออกขอ้มลูเป็น Text files ส าหรบัสง่เขา้ Server ...................................................................... 42 

 
ส่วนท่ี 2  เวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มูลโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั 

1. การเขา้ใชง้านเวปไซต ์........................................................................................................................ 45 
2. สทิธขิองผูใ้ชง้าน ................................................................................................................................ 46 
3. การ Log In เขา้สูร่ะบบ / Log Out ออกจากระบบ ............................................................................... 46 
4. การเปลีย่นรหสัผ่าน ............................................................................................................................ 48 
5. การแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชง้าน..................................................................................................... 48 
6. การสง่ขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ และตรวจสอบผลการสง่ขอ้มลู ........................................................................ 49 
7. การดขูอ้มลูรายงาน ............................................................................................................................ 55 
8. การคน้หาขอ้มลูและดปูระวตัริายบุคคล ............................................................................................... 62 
9. การควบคุมการสง่ขอ้มลูเขา้ Server ของผูด้แูลระบบระดบัจงัหวดั ....................................................... 63 
10. การตรวจสอบขอ้มลูพืน้ฐานของหน่วยบรกิาร .................................................................................... 65 
11. การจดัการผูใ้ชง้านของผูด้แูลระบบระดบัจงัหวดั ................................................................................ 66 

ภำคผนวก   
ตารางรหสัโรค (ICD10) ทีใ่ชใ้นระบบ ...................................................................................................... 67  



ง 
 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

สรปุขัน้ตอนกำรติดตัง้และใช้งำนโปรแกรม Chronic Link 
 

รายการ รายละเอยีด หมายเหตุ 
1. ความตอ้งการของ

ระบบ 
1. ดา้นฮารด์แวร ์

- เครื่องคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะหรอืคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

- หน่วยความจ าอย่างน้อย 512 MB. 
- ฮารด์ดสิก ์มเีน้ือทีว่่างอย่างน้อย 500 MB. 
- การเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู (เฉพาะ
เมื่อตอ้งการสง่ขอ้มลูเขา้ Server ของจงัหวดั 

2. ดา้นซอฟตแ์วร ์
- ระบบปฏบิตักิาร Windows 

XP/Vista/Seven/8 แบบ 32 Bit หรอื 64 Bit 
- MySQL Server Version 5 ขึน้ไป (หาก
ตดิตัง้ MySQL ทีม่าพรอ้มกบั JHCIS Server 
หรอื HOSXP ไวใ้นเครื่องแลว้ไม่จ าเป็นตอ้ง
ตดิตัง้ MySQL Server เพิม่เตมิหากไมม่ี
สามารถตดิตัง้ไดจ้าก AppServ 2.5.10 ซึง่มี
อยู่ในแผ่นซดี ีโฟลเดอรโ์ปรแกรมเสรมิ หรอื
ดาวน์โหลดจากอนิเทอรเ์น็ต) 

- Microsoft .NET Framework 3.5 

*** แนะน าใหต้ดิตัง้ JHCIS 
Server หรอื HOSXP ในเครื่องที่
ตดิตัง้โปรแกรมน าเขา้และ
สง่ออกขอ้มลู แลว้ Backup 
ฐานขอ้มลู JHCIS/HOSXP มา 
Restore ลงในเครื่องเมื่อตอ้งการ
สง่ขอ้มลูใหจ้งัหวดั (ซึง่จะง่าย
กว่าการตดิตัง้แบบอื่น ๆ) 
 

2. การตดิตัง้โปรแกรม
น าเขา้และสง่ออก
ขอ้มลู (Chronic 
Link) 

1. ตดิตัง้ Microsoft .NET Framework 3.5 จาก
แผ่นซดี ีโฟลเดอรโ์ปรแกรมเสรมิ ชื่อไฟล ์
dotnetfx35.exe (คู่มอืหน้า 5) 

2. ตดิตัง้โปรแกรม Chronic Link จากแผนซดี ี
โฟลเดอร ์ชุดตดิตัง้ โดยเลอืกตดิตัง้จากไฟล ์
Chronic Link FullSetup vX.X win32.exe 
กรณีเป็น Windows 32 Bit หรอืไฟล ์Chronic 
Link FullSetup vX.X win64.exe กรณีเป็น 
Windows 64 Bit (คู่มอืหน้า 1) และใหเ้ลอืก
ตดิตัง้ ODBC Database driver ทีต่อ้งการใช้
ดว้ย (คู่มอืหน้า 2) 

3. ตดิตัง้ฐานตดิตัง้ฐานขอ้มลูโปรแกรม Chronic 
Link (คู่มอืหน้า 11) 

4. สรา้ง ODBC ส าหรบั เชื่อมโยงกบัฐานขอ้มลู
โปรแกรมระบบบรกิารทีใ่ชง้าน (คู่มอืหน้า 13) 

 
 
 

*** เฉพาะ Windows ทีย่งัไม่ได้
ตดิตัง้ Microsoft .NET 
Framework 3.5 
*** กรณี Window Vista/7/8 ให้
ปิดการใชง้าน User Account 
Control ก่อน โดยไปที ่Start -> 
Control panel -> User 
Accounts -> Change User 
Account Control settings ->
ลากแถบสไลดล์งมาที ่Never 
notify -> คลกิที ่OK -> restart 
เครื่องใหม ่
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รายการ รายละเอยีด หมายเหตุ 
3. การใชง้านโปรแกรม 

Chronic Link ครัง้
แรก (หลงัตดิตัง้
โปรแกรม) 

1. ก าหนดค่าเชื่อมต่อฐานขอ้มลู MySQL ทีส่รา้ง
ไวใ้นขอ้ที ่2(3) (คู่มอืหน้า 20) 

2. ก าหนดสถานบรกิารทีใ่ชง้าน (คูม่อืหน้า 20) 
3. ก าหนดรหสัส าหรบัเชื่อมโยงขอ้มลูกบั

ฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบบรกิาร (คู่มอืหน้า 
25) 

4. น าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบ
บรกิาร (คู่มอืหน้า 30) 

5. น าเขา้ขอ้มลูเพิม่เตมิจากขอ้มลู 21 แฟ้มใน
เดอืนเดยีวกนั (คู่มอืหน้า 39) 

6. สง่ออกขอ้มลูเป็น Text Files ส าหรบัสง่เขา้ 
Server (คู่มอืหน้า 42) 

*** กรณีดงึขอ้มลูจากเครื่อง 
Backup ตอ้ง Restore 
ฐานขอ้มลูจากไฟล ์Backup 
ล่าสดุก่อน 

4. การใชง้านโปรแกรม 
Chronic Link ในครัง้
ต่อ ๆ ไป 

1. น าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบ
บรกิาร (คู่มอืหน้า 30) 

2. น าเขา้ขอ้มลูเพิม่เตมิจากขอ้มลู 21 แฟ้มใน
เดอืนเดยีวกนั (คู่มอืหน้า 39) 

3. สง่ออกขอ้มลูเป็น Text Files ส าหรบัสง่เขา้ 
Server (คู่มอืหน้า 42) 

*** กรณีดงึขอ้มลูจากเครื่อง 
Backup ตอ้ง Restore 
ฐานขอ้มลูจากไฟล ์Backup 
ล่าสดุก่อน 

4. การสง่ขอ้มลู และใช่
งาน Website คลงั
ขอ้มลูฯ ระดบั
จงัหวดั 

1. เปิดเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั
ของจงัหวดั 
(http://203.157.229.18/chronic/index.php) 

2. Login เขา้ระบบ (คู่มอืหน้า 46) 
3. สง่ขอ้มลูเขา้ระบบ (คู่มอืหน้า 49) 
4. ตรวจสอบผลการสง่ขอ้มลู (คู่มอืหน้า 52) 
5. ประมวลผลดรูายงาน (คู่มอืหน้า 55) 

*** ควรเปลีย่นรหสัผ่านหลงัจาก 
Login ครัง้แรก 
*** สง่ขอ้มลูเขา้ Server อย่าง
น้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

 

“ 
โปรแกรมน้ี 

ไม่เพิม่ภาระให้ท่านต้องคียข้์อมูลใหม่แต่อย่างใด  
เป็นการเชือ่มโยงเพือ่น าข้อมูลทีมี่อยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ 

ดงันัน้ คณุภาพของข้อมูลทีไ่ด้ข้ึนอยู่กบัว่า 
ข้อมูลจากฐานข้อมลูโปรแกรมระบบบริการทีท่่านใช้อยู่ 

ว่ามีความครบถ้วน ถกูต้อง มากน้อยเพียงใด  
และความสม า่เสมอในการส่งข้อมูล 

” 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1  
โปรแกรมน ำเข้ำและส่งออกข้อมลูโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (Chronic Link)  



สว่นที ่1 หน้าที ่1 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

ตอนท่ี  1 
การติดตัง้โปรแกรมน าเข้าและส่งออกข้อมลูโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
โปรแกรม Chronic Link เป็นโปรแกรมส าหรบัน าเขา้ขอ้มลูโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัจากฐานขอ้มลูระบบบรกิาร

ของสถานบรกิาร และส่งออกชุดขอ้มูลส าหรบัส่งเขา้ Server ระบบคลงัขอ้มูลโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัระดบัจงัหวดั โดย
สามารถน าเขา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโปรแกรมระบบบรกิารต่าง ๆ ที่สถานบรกิารสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบนั เช่น 
JHCIS, MIT-NET, HOS-XP, HOS-XP (PCU), Hospital-OS และสามารถน าเขา้ขอ้มูลโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัจากชุด
ขอ้มูลตามโครงสร้าง 21 แฟ้มมาตรฐานได้ โดยโปรแกรมนี้ท างานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows XP (SP2), 
Vista, Seven, 8 ทัง้แบบ 32 บติ และ 64 บติ โดยตอ้งตดิตัง้ .Net Framework 3.5 และ MySQL Database Server 
(Version 5) ร่วมดว้ย  
 
1. การติดตัง้โปรแกรม Chronic Link 

1. ไฟล์ติดตัง้สามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ระบบคลงัข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั ของส านักงาน  
สาธารณสขุจงัหวดัทีใ่ชง้านโปรแกรม โดยใหเ้ลอืกดาวน์โหลดชุดตดิตัง้ใหต้รงกบัรุ่นของระบบปฏบิตักิารวนิโดวท์ีใ่ช้
อยู่ โดยชุดตดิตัง้มทีัง้หมด 3 แบบ ใหเ้ลอืกใช ้ดงันี้ 

- ChronicLink FullSetup vX.X Win32 เป็นไฟลต์ดิตัง้ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร Windows  
แบบ 32 บติ กรณีตดิตัง้ครัง้แรก หรอืตอ้งการตดิตัง้ใหม่ 

- ChronicLink FullSetup vX.X Win64 เป็นไฟลต์ดิตัง้ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร Windows  
แบบ 64 บติกรณีตดิตัง้ครัง้แรก หรอืตอ้งการตดิตัง้ใหม่ 

- ChronicLink Update vX.X WinAll เป็นไฟลต์ดิตัง้ทีเ่ป็นการปรบัรุ่นมาจากเวอรช์ัน่ก่อน  
ซึง่สามารถใชไ้ดท้ัง้ระบบปฏบิตักิาร Windows แบบ 32 บติ หรอื 64 บติ 

2. ดบัเบลิคลกิไฟลต์ดิตัง้จะไดห้น้าจอตามภาพที ่1.1 ใหค้ลกิปุ่ ม “ต่อไป >” 
 

 
ภาพที ่1.1 



สว่นที ่1 หน้าที ่2 
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3. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.2 ใหเ้ลอืกส่วนประกอบทีต่้องการตดิตัง้ โดยเมื่อน าเมาสไ์ปชีท้ีร่ายการจะมี
รายละเอียดอธิบายในกรอบข้างขวา (HOSxP, JHCIS เลือกเฉพาะ MySQL, MIT-NET เลือกเฉพาะ FoxPro, 
Hospotal-OS, เลอืกเฉพาะ Postgres) เมื่อเลอืกรายการองคป์ระกอบทีต่อ้งการเสรจ็แลว้ใหค้ลกิปุ่ ม “ต่อไป >” จะได้
หน้าจอดงัภาพที ่1.3 

 
ภาพที ่1.2 

 

 
ภาพที ่1.3 
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4. จากภาพที ่1.3 ก าหนดโฟลเดอรท์ีต่อ้งการตดิตัง้โปรแกรม (แนะน าใหใ้ชต้ามค่าทีต่วัตดิตัง้ก าหนดมา
ให)้ คลกิปุ่ ม “ตดิตัง้” จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.4 

 
ภาพที ่1.4 

 
5. จากภาพที ่1.4 ตวัตดิตัง้จะคดัลอกไฟลท์ีต่อ้งการลงในเครื่องคอมพวิเตอร์ ซึง่ในขัน้ตอนนี้ตวัตดิตัง้จะ

ท าการตดิตัง้องคป์ระกอบต่าง ๆ ทีเ่ลอืก โดยใหอ้่านค าแนะน าและท าตามขัน้ตอนการตดิตัง้ต่าง ๆ ในแต่ละหวัขอ้
จากคู่มอื ซึง่เมื่อตดิตัง้แลว้เสรจ็จะไดห้น้าจอดงัภาพ 1.5  

 
ภาพที ่1.5 
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6. เมื่อตดิตัง้เสรจ็ จะได ้Icon บน Desktop ส าหรบัเขา้ใชง้านโปรแกรม ดงัภาพที ่1.6 และ เมนูของ
โปรแกรม ดงัภาพ ที ่1.7 

 

 
ภาพที ่1.6 

 

 
 

ภาพที ่1.7 
 

*** การถอนการตดิตัง้โปรแกรม Chronic Link ออกจากเครื่องคอมพวิเตอร ์ใหค้ลกิเลอืก “Uninstall” 
จากภาพที ่1.7 แลว้ท าตามค าแนะน าในหน้าจอ 
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2. การติดตัง้ Microsoft .NET Framework 3.5 
1. การตดิตัง้ Microsoft .NET Framework 3.5 อาจจ าเป็นตอ้งต่ออนิเทอรเ์น็ต เพื่อใหต้วัตดิตัง้สามารถ

ดาวน์โหลดชุด UPDATE ทีเ่หมาะสมมาให ้ซึง่หากไม่มอีนิเทอรเ์น็ตอาจตอ้งดาวน์โหลดมาตดิตัง้แบบ Offline จาก
เวปไซต ์http://download.microsoft.com/download/2/0/E/20E90413-712F-438C-988E-
DAA79A8AC3D/dotnetfx35.exe หรอืคน้หาแหล่งดาวน์โหลดไดจ้าก http://www.google.com  

2. จากหน้าจอตอ้นรบัสูก่ารตดิตัง้ Microsoft .NET Framework 3.5 ดงัภาพที ่2.1 

 
ภาพที ่2.1 

 
3. จากภาพที ่2.1 ใหค้ลกิเลอืก I have read and ACCEPT… แลว้คลกิทีปุ่่ ม “Install >” จะไดห้น้าจอ

ตามภาพที ่2.2 ใหร้อจนการตดิตัง้แลว้เสรจ็ จะไดห้น้าจอ ดงัภาพที ่2.3 

http://download.microsoft.com/download/2/0/E/20E90413-712F-438C-988E-DAA79A8AC3D/dotnetfx35.exe
http://download.microsoft.com/download/2/0/E/20E90413-712F-438C-988E-DAA79A8AC3D/dotnetfx35.exe
http://www.google.com/
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ภาพที ่2.2 

 

 
ภาพที ่2.3 
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3. การติดตัง้ MySQL ODBC Driver 5.1 
1. จากหน้าตอ้นรบัสูก่ารตดิตัง้ MySQL ODBC Driver 5.1 ดงัภาพที ่3.1  

 
ภาพที ่3.1 

 
2. จากภาพที ่3.1 ใหค้ลกิปุ่ ม “Next >” จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่3.2 ใหเ้ลอืกการตดิตัง้ แบบ Complete 

แลว้คลกิปุ่ ม “Next >” 

 
ภาพที ่3.2 
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3. ใหค้ลกิปุ่ ม “Next >” ไปเรื่อย ๆ จนไดห้น้าจอ ดงัภาพที ่3.3 ใหค้ลกิทีปุ่่ ม Install 

 
ภาพที ่3.3 

 
4. โปรแกรมจะท าการตดิตัง้ ใหค้อยจนตดิตัง้แลว้เสรจ็ จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่3.4 

 
ภาพที ่3.4 
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4. การติดตัง้ Visual FoxPro ODBC Driver (รองรบัเฉพาะระบบปฏิบติัการวินโดว ์32 บิต เท่านัน้) 
1. จากหน้าจอตอ้นรบัสูก่ารตดิตัง้ของการตดิตัง้ Visual FoxPro ODBC Driver ดงัภาพที ่4.1 ใหค้ลกิ

ปุ่ ม “Next >” 

 
ภาพที ่4.1 

 
2. จากภาพที ่4.1 ใหค้ลกิปุ่ ม “Next >” จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่4.2 ใหค้ลกิเลอืก I accept license 

agreement แลว้คลกิ “Next >” 

 
ภาพที ่4.2 
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3. ใหค้ลกิปุ่ ม “Next >” ไปเรื่อย ๆ จนไดห้น้าจอการตดิตัง้ ดงัภาพ 4.3  
 

 
ภาพที ่4.3 

 
4. ใหค้อยจนตดิตัง้เสรจ็สิน้จนไดห้น้าจอดงัภาพที ่4.4 

 

 
ภาพที ่4.4 
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5. การติดตัง้ฐานข้อมูลโปรแกรม Chronic Link 
1. โปรแกรม Chronic Link ใช้ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเมื่อติดตัง้โปรแกรมแล้วในครัง้แรกให้ติดตัง้

ฐานขอ้มลูก่อน (ชื่อฐานขอ้มลูของโปรแกรม Chronic Link คอื chronicdb) แต่หากเคยตดิตัง้ฐานขอ้มลูไวก้่อนแลว้ ก็
ไม่จ าเป็นตอ้งตดิตัง้ใหม่ การตดิตัง้ฐานขอ้มลูสามารถท าได ้2 วธิ ีคอื (เครื่องทีต่ดิตัง้โปรแกรม Chronic Link จะตอ้ง
ม ีMySQL Database Server ท างานอยู่ดว้ย) 

1) ติดตัง้ผ่าน Batch file โดยเมนูส าหรบัติดตัง้ฐานขอ้มูลจะอยู่ที่เดยีวกบัเมนูของโปรแกรม Chronic 
Link โดยมวีธิกีารดงันี้ 

1. ไปที่ โฟ ล เดอร์เม นู โป รแกรม  Chronic DBIES System (start ->program -> Chronic DBIES 
System) จะมเีมนูดงัภาพที ่5.1 

 
ภาพที ่5.1 

 
2. เลอืกเมนูสรา้งฐานขอ้มลูใหต้รงกบั MySQL Server ทีต่ดิตัง้ไวใ้นเครื่อง โดยมแีนวทางการเลอืกดงันี้ 

MySQL Server ทีต่ดิตัง้ เลอืกเมนู หมายเหตุ 
MySQL Server ของ JHCIS Create_chronicdb_original_jhcis JHCIS 
MySQL Server ของ HOS-XP Create_chronicdb_original_hosxp HOS-XP, HOS-XP(PCU) 
MySQL Server ของ AppServ Create_chronicdb_original_appserv MIT-NET, HOME-C 

 
3. เมื่อเลอืกค าสัง่สร้างฐานขอ้มูล จะได้หน้าจอ ดงัภาพ 5.2 ให้พมิพ์รหสัผ่านของ MySQL Server ที่

ตดิตัง้ไว(้ตอนติดตัง้ JHCIS, HOS-XP, AppServ) แลว้กดปุ่ ม Enter รอสกัครู่หนึ่งหน้าจอนี้จะหายไป แสดงว่าการ
ตดิตัง้ฐานขอ้มลูกเ็สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
ภาพที ่5.2 
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2) ใช้วิธีการ Restore จากไฟล์ MySQL โดยใช้โปรแกรม MySQL Administrator เช่นเดียวกับการ 
Restore บานขอ้มลู JHCIS โดยมวีธิกีารดงันี้ 

2. ตดิตัง้ MySQL Server (หากตดิตัง้ JHCIS Server ไวใ้นเครื่องแลว้ ไม่ตอ้งตดิตัง้อกี หากตอ้งการ
ตดิตัง้ กแ็นะน าใหใ้ช ้AppServ  

3. ตดิตัง้โปรแกรม MySQL Administrator (หากตดิตัง้โปรแกรม JHCIS โปรแกรม MySQL 
Administrator จะถูกตดิตัง้ดว้ยโดยอตัโนมตั)ิ และเชื่อมต่อ Server ใหเ้รยีบรอ้ย 

4. สรา้ง Connection เพื่อเชื่อมต่อกบั MySQL Server โดยก าหนด Parameter ดงันี้ 
Parameter ค่าทีก่ าหนด หมายเหตุ 

Connection chronicdb ชื่อ Connection (อาจใชช้ื่ออื่นได)้ 
Username root ตรงกบั Username ทีส่รา้งตอนตดิตัง้ MySQL 
Password 123456 ตรงกบั Password ทีส่รา้งตอนตดิตัง้ MySQL 
Hostname localhost ชื่อ MySQL Server 
Port 3306 กรณี JHCIS ใช ้Port 3333 

5. ท าการ Restore ฐานขอ้มลูตัง้ตน้จากไฟล ์chronicdb_originaldb.sql ซึง่อยู่ในโฟลเดอรท์ีต่ดิตัง้
โปรแกรม Chronic Link (ปกตจิะอยู่ในโฟลเดอร ์C:\Program Files (x86)\Chronic\Chronic DBIES System\ 
(Windows 64 bit) หรอื C:\Program Files\Chronic\Chronic DBIES System\ (Windows 32 bit) ) 

6. ชื่อฐานขอ้มลูของโปรแกรม Chronic Link คอื chronicdb 
 
6. การส ารองฐานขอ้มูลส าหรบัโปรแกรม Chronic Link 

1. เปิดโปรแกรม MySQL Administrator 
2. ส ารองฐานขอ้มลู chronicdb เช่นเดยีวกบัการส ารองฐานขอ้มลู JHCIS 

 
7. การเรียกคืนข้อมูลโปรแกรม Chronic Link  

การเรยีกคนืขอ้มลูโปรแกรม Chronic Link จากไฟล ์Backup ใหท้ าตามขัน้ตอนเดยีวกบัการตดิตัง้
ฐานขอ้มลูใหม่ โดยขัน้ตอนการ Open Backup File ใหเ้ลอืกไฟล ์sql ทีไ่ด ้Backup ไว ้
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ตอนท่ี  2  
การสร้าง ODBC ส าหรบัเช่ือมต่อฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบริการ  

(JHCIS, HOS-XP, HOS-XP(PCU), MIT-NET, Hospital-OS) 
 

ระบบ Chronic Link  ใชก้ารเชื่อมต่อฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบบรกิารฯ ผ่านทาง ODBC ซึง่ผูใ้ชง้านตอ้ง
สรา้ง ODBC ส าหรบัเชื่อมต่อฐานขอ้มลูทีต่อ้งการน าเขา้ ใหม้ชีื่อและรายละเอยีดตรงตามทีก่ าหนด 
 
1. การสรา้ง ODBC ส าหรบัเช่ือมต่อฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบริการ 

1. เปิด Control Panel  
2. ดบัเบลิคลกิ Administrative Tools => Data Sources (ODBC) => System DSN จะไดจ้อภาพดงั

ภาพที ่1.1 
 

 
ภาพที ่1.1 

 
3.  จากภาพที ่1.1 ที ่System DSN ใหค้ลกิปุ่ ม Add จะไดจ้อภาพดงัภาพที ่1.2 ใหเ้ลอืก Driver ส าหรบั

เชื่อมต่อฐานขอ้มลูทีต่อ้งการ ดงันี้ 
 JHCIS, HOS-XP, HOS-XP(PCU) เลอืก MySQL ODBC  Driver ถา้ไมม่ใีหเ้ลอืกใหต้ดิตัง้ 

MySQL ODBC  Driver ก่อน 
 MIT-NET เลอืก Microsoft FoxPro VFP Driver ถา้ไมม่ใีหเ้ลอืกใหต้ดิตัง้ Microsoft FoxPro VFP 

Driver ก่อน 
 Hospital-OS เลอืก PostgresSQL Unicode ถา้ไมม่ใีหต้ดิตัง้ Postgres ODBC Driver ก่อน 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่1.2 

 
4. จากภาพที ่1.2 คลกิเลอืก Driver ฐานขอ้มลูทีต่อ้งการแลว้คลกิทีปุ่่ ม Finish  
5. ก าหนดรายละเอยีดการเชื่อมต่อฐานขอ้มลู 

 
2. การก าหนดรายละเอียดส าหรบัเช่ือมต่อฐานขอ้มูล JHCIS 

จากภาพที ่2.1 ใหก้ าหนดรายละเอยีด ODBC ส าหรบัเชื่อมฐานขอ้มลู JHCIS โดยค่าพารามเิตอรต่์าง ๆ 
จะขึน้อยู่กบัค่าทีก่ าหนดตอนตดิตัง้โปรแกรม JHCIS 

 
ส่วน หวัข้อ ค่าท่ีก าหนด หมายเหต ุ

Connection Parameter Data Source Name jhcis_chronic *** 
 Server กรอกชื่อ Server localhost / ชื่อ Server 
 User กรอก User root 
 Password กรอก Password 123456 
 Database ชื่อฐานขอ้มลูของ JHCIS jhcisdb 
 Port Port ของ MySQL  3333 
Connection Character tis620 *** 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่2.1 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

3. การก าหนดรายละเอียดส าหรบัเช่ือมต่อฐานขอ้มูล  HOS-XP/HOS-XP(PCU) 
จากภาพที ่3.1 ใหก้ าหนดรายละเอยีด ODBC ส าหรบัเชื่อมฐานขอ้มลู HOS-XP/HOS-XP(PCU) โดย

ค่าพารามเิตอรต่์าง ๆ จะขึน้อยูก่บัค่าทีก่ าหนดตอนตดิตัง้โปรแกรม HOS-XP/HOS-XP(PCU) 
 
ส่วน หวัข้อ ค่าท่ีก าหนด หมายเหต ุ

Connection Parameter Data Source Name hosxp_chronic *** 
 Server กรอกชื่อ Server localhost / 127.0.0.1 
 User กรอก User sa 
 Password กรอก Password sa 
 Database ชื่อฐานขอ้มลูของ HOS-XP hos / hosxp_pcu 
 Port ก าหนด Port ของ MySQL 3306 
Connection Character tis620 *** 

 

 
ภาพที ่3.1 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

4. การก าหนดรายละเอียดส าหรบัเช่ือมต่อฐานขอ้มูล  MIT-NET 
จากภาพที ่4.1 ใหก้ าหนดรายละเอยีด ODBC ส าหรบัเชื่อมฐานขอ้มลู MIT-NET  ดงันี้ 
ส่วน หวัข้อ ค่าท่ีก าหนด 

ODBC Visual FoxPro Setup Data Source Name mitnet_chronic 
 Database type Free Table directory 
 Path เลอืกโฟลเดอร ์Data ของ MIT-NET 

 
 

 
ภาพที ่4.1 

 
5. การก าหนดรายละเอียดส าหรบัเช่ือมต่อฐานขอ้มูล  Hospital-OS 

การก าหนดรายละเอยีด ODBC ส าหรบัเชื่อมฐานขอ้มลู Hospital-OS ใหด้ าเนินการดงันี้ 
1. จากภาพที ่5.1 ใหก้ าหนดรายละเอยีด ODBC ส าหรบัเชื่อมฐานขอ้มลู Hospital-OS โดย

ค่าพารามเิตอรต่์าง ๆ จะขึน้อยูก่บัค่าทีก่ าหนดตอนตดิตัง้ PostgresSQL โดยมคี่าพารามเิตอรต่์าง ๆ ดงันี้ 
 
หวัข้อ ค่าท่ีก าหนด หมายเหต ุ

Data Source hosos_chronic  
Database ชื่อฐานขอ้มลู  
Server localhost ชื่อ Server 
User Name postgres ขึน้อยู่กบัการก าหนดตอนตดิตัง้ Postgres 
Password  ขึน้อยู่กบัการก าหนดตอนตดิตัง้ Postgres 
port 5432 ขึน้อยู่กบัการก าหนดตอนตดิตัง้ Postgres 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่5.1 

 
2. จากภาพที ่5.1 เมื่อกรอกขอ้มลูต่าง ๆ ครบถว้นแลว้ ใหค้ลกิทีปุ่่ ม Test หากสามารถเชื่อมต่อได้

ส าเรจ็ดงัภาพที ่5.2 

 
ภาพที ่5.2 

 
3. จากภาพที ่5.1 ใหค้ลกิปุ่ ม “Save” เพื่อปิดหน้าจอการตดิตัง้ 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

ตอนท่ี 3  
การใช้งานโปรแกรมน าเข้าและส่งออกข้อมลูโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
โปรแกรม Chronic Link เป็น Windows Application ที่พัฒนาขึ้นเพื่อน าเข้าข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั 

จากฐานขอ้มูลระบบบรกิารของสถานบรกิาร และ/หรอื ขอ้มูลตามชุดโครงสร้าง 21 แฟ้ม โดยโปรแกรม Chronic 
Link จะส่งออกชุดขอ้มูลส าหรบัส่งเขา้ Server ระบบคลงัขอ้มูลโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัระดบัจงัหวดั ซึ่งเป็นฐานขอ้มูล 
MySQL บน Server ซึ่งมรีะบบปฏบิตักิารเป็น Linux และม ีWeb Application ที่พฒันาขึน้เพื่อรวมขอ้มูลและสรา้ง
สารสนเทศของโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัระดบัจงัหวดั ทีม่รีายละเอยีดขอ้มลูรายบุคคล โดยผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านผ่าน
ระบบอนิเทอรเ์น็ต  
 
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. คลกิเม้าสท์ี่ 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 าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (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 “บนัทึกการตัง้ค่า” หลงัจากนัน้ใหอ้อกจากโปรแกรมและเขา้สูโ่ปรแกรมใหม่อกีครัง้หนึ่ง 

 

 
ภาพที ่2.1 

 
2. หากยงัไม่ได้ก าหนดสถานบรกิารที่ใช้งานโปรแกรม ระบบจะแจ้งขอ้ผิดพลาดให้ทราบ ให้ก าหนด

สถานบรกิารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน ตามภาพ 2.2 หลงัจากนัน้ใหปิ้ดโปรแกรม และเขา้โปรแกรมใหม่อกีครัง้หนึ่ง 
 

 
ภาพที ่2.2 
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คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (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 าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (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 าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (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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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 าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (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 าหรบัเชื่อมโยงขอ้มลู เป็นสิง่ทีต่อ้งด าเนินการก่อนทีจ่ะน าเขา้ขอ้มลู เพราะเป็นเงื่อนไข
ส าหรบัใหโ้ปรแกรม Chronic Link สามารถ Query เลอืกขอ้มลูจากฐานขอ้มลูตามทีต่อ้งการได ้การก าหนดรหสั
จ าเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจในโครงสรา้งของฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบบรกิาร หากไมม่กีารก 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 าหรบัเชื่อมโยงขอ้มลูจะไดห้น้าจอดงัภาพที ่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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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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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
ฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบรกิารเฉพาะขอ้มูลที่จ าเป็นต้องใช้ในฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั ซ่ึงเป็นการอ่าน
ข้อมูลเพียงอย่างเดียว จงึไม่มผีลกระทบกบัฐานขอ้มูลของโปรแกรมระบบบรกิารแต่เพยีงอย่างใด โดยการน าเขา้
ขอ้มูลอาศยัการเชื่อมต่อผ่านทาง ODBC ซึ่งก่อนน าเข้าข้อมูลต้องติดตัง้ ODBC ให้ตรงกบัฐานข้อมูลที่ต้องการ
เชื่อมต่อ และการตัง้ชื่อ ODBC ตอ้งมชีื่อตรงตามทีก่ าหนดเท่านัน้ (ดรูายละเอียดในหวัข้อการติดตัง้ ODBC) 

การน าเขา้ขอ้มลูท าได ้2 แบบ คอื 
1. เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลของโปรแกรมระบบบริการ ซึ่งวิธีนี้จะอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล

โปรแกรมบรกิารตรง ๆ ซึง่สามารถท าไดโ้ดยไม่มผีลกระทบกบัฐานขอ้มลูเดมิแต่อย่างใด แต่การอ่านขอ้มลูอาจจะท า
ได้ช้าเนื่องจาก Server ต้องท างานหนักขึน้ (อน่ึง เพื่อความไม่ประมาท ผู้ดูแลระบบควรมีการส ารองข้อมูล
โปรแกรมระบบบริการไว้ก่อน เพื่อความปลอดภยั) 
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2. เชื่อมต่อผ่านฐานขอ้มลูของโปรแกรมระบบบรกิารทีส่ ารองไวใ้นเครื่องทีต่ดิตัง้โปรแกรม Chronic Link   
ซึง่การเชื่อมต่อแบบนี้จะสามารถอ่านขอ้มลูไดร้วดเรว็ ปลอดภยั ซึง่ก่อนการน าเขา้ขอ้มูลจะต้องน าขอ้มูลทีส่ ารองไว้
มา Restore ลงในเครื่องทีต่ดิตัง้โปรแกรมก่อน 

ส าหรบัการน าเขา้ขอ้มลู แนะน าใหใ้ชก้ารเชื่อมต่อแบบที ่2 ซึง่ผูใ้ชง้านจะเลอืกเชื่อมต่อแบบไหนขึน้อยู่กบั
การก าหนดค่า ODBC ในการเชื่อมต่อ  

อน่ึง การน าเขา้ขอ้มูลจะน าเขา้เฉพาะขอ้มลูใหม่ในช่วงเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ โดยขอ้มูลทีเ่คยน าเข้าแลว้
จะไม่น าเขา้ซ ้าอกี ดงันัน้ สามารถน าเขา้ขอ้มลูซ ้า ๆ ไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยขอ้มลูจะไม่มกีารซ ้าซอ้นแต่อย่างใด 
หากต้องการใหส้ามารถน าเขา้ขอ้มูลทัง้หมด สามารถท าไดโ้ดยการลบขอ้มูลในฐานขอ้มูล Chronic Link   ทัง้หมด
ก่อน โดยใช้ค าสัง่ ลบข้อมูลในระบบจากเมนูจัดการระบบของโปรแกรม Chronic Link   แล้วน าเข้าข้อมูลใหม่
ทัง้หมด 

 
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 

 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 32 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่8.1.2 

 

 
ภาพที ่8.1.3 

 

 
ภาพที ่8.1.4 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 33 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

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 

 
 
 
 
 
 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 34 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

4. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่8.2.3 ใหร้อจนการน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็สิน้ โดยจะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบดงัภาพ
ที ่8.2.4 

 

 
ภาพที ่8.2.3 

 

 
ภาพที ่8.2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 35 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (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 าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่8.3.3 

 

 
ภาพที ่8.3.4 

 
  



สว่นที ่1 หน้าที ่ 37 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (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 าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่8.4.3 

 

 
ภาพที ่8.4.4 

 
  



สว่นที ่1 หน้าที ่ 39 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

9. การน าเข้าข้อมูลจากชุดโครงสรา้ง 21 แฟ้ม 
การน าเข้าข้อมูลโรคเรื้อรงัจากชุดข้อมูลตามโครงสร้าง 21 แฟ้ม เป็นการน าเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจาก

ฐานข้อมูล หรอื สถานบริการที่ใช้โปรแกรมระบบบริการอื่น ที่ไม่สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยตรงได้ ก็
สามารถน าเข้าข้อมูลจากชุดขอ้มูล 21 แฟ้มทดแทนได้ ส าหรบัสถานบรกิารที่น าเข้าข้อมูลจากฐานแล้วสามารถ
น าเขา้เพิม่เตมิจากชุดขอ้มลู 21 แฟ้มได ้โดยไม่ท าใหข้อ้มลูมคีวามซ ้าซอ้นแต่อย่างใด การน าเขา้ขอ้มลูจากชุดขอ้มลู 
21 ท าไดด้งันี้ 

1. จากเมนู น าเขา้ชุดขอ้มลู เลอืกค าสัง่ น าเขา้ขอ้มลูจากชุดขอ้มลู 21 แฟ้ม จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่9.1 
 

 
ภาพที ่9.1 

 
2. จากภาพที ่9.1 ใหค้ลกิทีปุ่่ ม เลอืก Folder… จะไดหน้าจอดงัภาพที ่9.2 ใหค้ลกิเลอืกโฟลเดอรท์ีเ่กบ็

ขอ้มลู textfile ของชุดขอ้มลู 21 แฟ้ม แลว้คลกิทีปุ่่ ม OK 
3. ก าหนดช่วงเวลา ทีต่อ้งการน าเขา้ขอ้มลู (ตอ้งสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาในชุดขอ้มลู 21 แฟ้ม) และคลกิที่

ปุ่ มน าเขา้ขอ้มลู จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่9.3 
4. จากภาพที ่9.3 ใหร้อจนน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็ ดงัภาพที ่9.4 

 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 40 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่9.2 

 

 
ภาพที ่9.3 

 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 41 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (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 แต่การแกไ้ขขอ้มลูควรแกไ้ข

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

ขอ้มลู ดงัภาพ 10.3 หากตอ้งการแกไ้ขใหค้ลกิทีปุ่่ ม Yes 
 

 
ภาพที ่10.1 

 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 42 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (Chronic Link) 

 
ภาพที ่10.2 

 

 
ภาพที ่10.3 

 
 
11. การส่งออกข้อมลูเป็น Text files ส าหรบัส่งเขา้ Server 

ขอ้มลูทีน่ าเขา้จากฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบบรกิาร จะตอ้งสง่ขอ้มลูเขา้ Server เพื่อออกรายงานทางหน้า
เวปไซต ์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  ผู้ดูแลระบบระดบัจงัหวดัสามารถ Lock การส่งข้อมูลเข้า Server ได้ ผ่านทางการจดัการระบบ
ในเวปไซต ์

1. จากเมนูสง่ออกขอ้มลู เลอืกค าสัง่ สง่ออกชุดขอ้มลูแบบ Text File จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่11.1 
 



สว่นที ่1 หน้าที ่ 43 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมน าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (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 าเขา้และสง่ออกขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (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 
 



 

 

 

 
ส่วนท่ี 2 

เวปไซตร์ะบบคลงัข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั  



สว่นที ่2 หน้าที ่45 
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ส่วนท่ี 2 
การใช้งานเวปไซตร์ะบบคลงัข้อมลูโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั 

 
เวปไซต์ระบบคลงัข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั เป็น Web Application ท างานบนระบบปฏิบตัิการ Linux 

โดยใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล เป็น  Application ที่น าข้อมูลจากโปรแกรม Chronic Link มาประมวลสร้าง
สารสนเทศต่าง ๆ ของโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั โดยผูใ้ช้งานสามารถเขา้ใชไ้ด้ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต โดยมรีายละเอยีด
การใชง้านดงันี้ 

 
1. การเข้าใช้งานเวปไซต ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเครื่องคอมพวิเตอรส์ามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้
2. เปิดโปรแกรม Browser เช่น Internet Fxplorer, FireFox, Chrome เป็นตน้ 
3. ที่ Address Bar พิมพ์ URL ที่ตัง้ของเวปไซต์ (http://203.157.229.18/chronic/index.php) แล้วกด

ปุ่ ม Enter บนคยีบ์อรด์ 
4. จะไดห้น้าแรกของเวปไซต ์ดงัภาพที ่1.1  

 

 
 
 
 

ภาพที ่1.1 
 

 
 
 

ตวัวิง่ขา่วประกาศ/ประชาสมัพนัธ ์

สถติกิารใชง้าน 
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2. สิทธิของผูใ้ช้งาน 
เนื่องจากข้อมูลในเวปไซต์โรคไม่ติดต่อเรื้อรงันี้มีขอ้มูลบางส่วนที่เป็นข้อมูลรายบุคคล จึงไม่สามารถ

เปิดเผยข้อมูลทัง้หมดกบัผู้ใช้งานโดยทัว่ไปได้ (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540) จึงได้ออกแบบให้มี User 
Name และ Password ส าหรบัเจา้หน้าที่/บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั
ภายในจงัหวดัเท่านัน้ทีส่ามารถดขูอ้มลูรายบุคคลได ้โดยไดก้ าหนดสทิธขิองผูใ้ชง้านในแต่ละกลุ่ม ดงันี้ 

 

กลุ่มผูใ้ชง้าน 
เขา้ใช้
งาน 

ดู
รายงาน 

ปรบัปรุงขอ้มลู 
ดขูอ้มลู
รายบุคคล 

สง่ออกชุด
ขอ้มลู 

หมาย
เหตุ 

1. ผูใ้ชง้านโดยทัว่ไป ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้  
2. User ระดบัจงัหวดั ได ้ ได ้ ไดทุ้กสถาน

บรกิาร 
ไดท้ัง้หมด ไดท้ัง้หมด  

3. User ระดบัสถาน
บรกิาร (รพ./สสอ./
สอ./ศสช.) 

ได ้ ได ้ ไดเ้ฉพาะของ
สถานบรกิาร

ตนเอง 

ไดเ้ฉพาะภายใน
อ าเภอตนเอง 

ไดเ้ฉพาะ
ภายในอ าเภอ

ตนเอง 

 

หมายเหตุ : ผูใ้ชง้านไม่สามารถสรา้ง User Name เองได ้ตอ้งใหผู้ด้แูลระบบระดบัจงัหวดัเป็นผูส้รา้งให ้
 
3. การ Log In เข้าสู่ระบบ / Log Out ออกจากระบบ 

ผูใ้ชง้านทีเ่ป็นผูเ้กีย่วขอ้งในการดแูลผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ควร Log In เขา้ระบบทุกครัง้เมื่อเขา้ใชง้าน
เวปไซต ์เน่ืองจากการดขูอ้มลูรายละเอยีดส่วนบุคคลจะมกีารตรวจสอบสทิธกิ่อนทุกครัง้ โดยการ Log In เขา้สูร่ะบบ
มขีัน้ตอนดงันี้ 

1. ทีห่น้าแรกของเวปไซต ์คลกิเมนู เขา้สูร่ะบบ จะไดห้น้าจอ ดงัภาพ 3.1  
 

 
 

ภาพที ่3.1 
 

2. จากภาพที่ 3.1 ให้กรอก User Name และ Password แล้วคลกิ Log In โปรแกรมจะตรวจสอบสทิธิ ์
การใชง้าน หากผ่านกจ็ะกลบัไปหน้าจดัการระบบโดยอตัโนมตั ิโดยจะมชีื่อสถานบรกิาร และ ผู้ใชง้านปรากฏขึน้ที่
ด้านล่างของหน้าจอ ดงัภาพที่ 3.2 หากไม่ผ่านจะมขีอ้ความแจ้งให้ทราบดงัภาพที่ 3.3  โดย Username ที่ผู้ดูแล
ระบบสรา้งไวใ้ห ้คอื uXXXXX (XXXXX คอื รหสัสถานบรกิาร 5 หลกั), Password คอื 1234  
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3. เมื่อใชง้านเสรจ็แลว้ ผูใ้ชง้านควร Log Out ออกจากระบบทุกครัง้ เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล การ 
Log Out ออกจากระบบท าได้โดยการปิดหน้าต่างโปรแกรมบราวเซอร์ หรือ คลิกเมนู Log Out ออกจากระบบ  
ตามภาพที ่3.2 

 

 
 

ภาพ 3.2 
 

 
 

ภาพที ่3.3 
 
 
 
 
 
 

สถานบรกิาร และเจา้หน้าทีผู่ ้Login 
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4. การเปล่ียนรหสัผา่น 
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนรหสัผ่านที่ได้รบัจากผู้ดูแลระบบระดบัจงัหวดั เป็น

รหสัผ่านทีผู่ใ้ชง้านก าหนดเอง เพื่อป้องกนัคนอื่นแอบเขา้ใชง้าน การเปลีย่นรหสัผ่าน มขี ัน้ตอนดงันี้ 
1. Log In เขา้สูร่ะบบ 
2. ทีห่น้าจอ จดัการระบบ ใหค้ลกิ เปลีย่นรหสัผ่าน จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่4.1 

 

 
ภาพที ่4.1 

 
3. กรอกรหสัผ่านเดมิ รหสัผ่านใหม่ และยนืยนัรหสัผ่านใหม ่แลว้คลกิ ตกลง รหสัผ่านจะถูกเปลีย่น

จะแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบ (ผูใ้ชง้านควรจดบนัทกึรหสัผ่านไวด้ว้ย เพื่อกนัลมื) 
4. Log In เขา้สูร่ะบบดว้ย รหสัผ่านใหม่ 

 
5. การแก้ไขขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช้งาน 

เมื่อเริ่มใช้โปรแกรม ข้อมูลผู้ใช้งานยังไม่มีการก าหนด ดังนัน้ผู้ใช้งานควรก าหนดข้อมูลส่วนตัวให้
เรยีบรอ้ย เพื่อผูด้แูลระบบจะใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดิต่อประสานงาน การแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชง้านท าไดด้งันี้ 

1. Log In เขา้สูร่ะบบ 
2. ทีห่น้าจอ จดัการระบบ ใหค้ลกิ แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัผูใ้ชง้าน จะไดห้น้าจอ ดงัภาพที ่5.1 
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ภาพที ่5.1 
 

3. จากภาพที ่5.1 กรอกขอ้มลูต่าง ๆ ใหเ้รยีบรอ้ย แลว้คลกิ บนัทกึ  
4. Log In เขา้สูร่ะบบใหม่อกีครัง้ 

 
 
6. การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ และตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 

ชุดขอ้มูล Text File ทสี่งออกจากโปรแกรม Chronic Link สามารถ Upload เขา้ Server ไดผ้่านทางเวป
ไซต ์โดยมวีธิกีารดงันี้ 

1. เตรยีม Zip ไฟลท์ีส่ง่ออกจากโปรแกรม Chronic Link  
2. Log In เข้าสู่ระบบ (User ระดบัจงัหวดั สามารถ Upload File ของสถานบริการได้ทุกระดบั ส่วน 

User ระดบัสถานบรกิาร จะ Upload File ได ้เฉพาะไฟลข์องสถานบรกิารตนเองเท่านัน้) 
3. ทีห่น้าจอ จดัการระบบ แลว้ คลกิ สง่ขอ้มลูเขา้ระบบ จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่6.1  
4. จากหน้าจอที่ 6.1 คลิกปุ่ ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload ซึ่งการ Upload ไฟล์จะใช้

เวลานานพอสมควร ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขนาดของไฟล ์(ขนาดของไฟล ์ไม่ควรเกนิ 2 เมกกะไบต์) และความเรว็ในการ
เชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ต เมื่อ Upload ไฟล์เสรจ็ จะได้หน้าจอดงัภาพที่ 6.2 หาก Upload ไฟล์ไม่ส าเรจ็ ให้พยายาม 
Upload ไฟลใ์หม่อกีครัง้ 

อน่ึง การสง่ขอ้มลูสามารถท าไดซ้ ้าๆ กนัหลายครัง้ไดไ้ม่จ ากดั โดยไม่เกดิขอ้มลูซ ้าซอ้นแต่อย่างใด 
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ภาพที ่6.1 

 

 
 

ภาพที ่6.2 
 

5. จากภาพที ่6.2 เลอืกเงื่อนไขการสง่ขอ้มลู โดยสามารถเลอืกได ้3 แบบ คอื 
 ขอ้มูลหมู่บ้าน ให้เลอืกปรบัปรุงขอ้มูลทัง้หมด เมื่อต้องการปรบัปรุงขอ้มูลหมู่บ้านเท่านัน้ หาก

ขอ้มลูหมู่บา้นทีร่บัผดิชอบถูกตอ้งแลว้ หรอื ไม่มหีมู่บา้นทีร่บัผดิชอบ (กรณีโรงพยาบาล) ใหเ้ลอืกไม่สง่ขอ้มลู 
 ขอ้มูลประชากร ใหเ้ลอืกปรบัปรุงขอ้มูลทัง้หมด เมื่อต้องการปรบัปรุงขอ้มูลประชากรใหม่เท่านัน้ 

หากขอ้มลูประชากรทีร่บัผดิชอบถูกตอ้งแลว้ หรอื ไม่มหีมู่บา้นทีร่บัผดิชอบ (กรณีโรงพยาบาล) ใหเ้ลอืกไม่ส่งขอ้มูล 
เพราะการส่งขอ้มูลประชากรซ ้า จะท าใหจ้ านวนประชากรที่เป็นเป้าหมายการด าเนินงานไม่นิ่ง การปรบัปรุงขอ้มูล
ประชากร ควรท าปีละครัง้กพ็อ 

 เลอืกรูปแบบการส่งขอ้มูลผลการด าเนินงาน โดยการสง่เฉพาะขอ้มูลใหม่ จะส่งเฉพาะขอ้มูลใหม่
เท่านัน้ โดยขอ้มลูทีม่อียู่แลว้จะไม่ปรบัปรุงขอ้มูลแต่อย่างใด ส่วนการปรบัปรุงขอ้มูลทัง้หมด จะเพิม่ขอ้มูลใหม่ และ
ปรบัปรุงขอ้มลูเดมิทีซ่ ้ากนัตามขอ้มลูทีส่ง่ใหมท่ัง้หมด (แนะน าใหเ้ลอืกปรบัปรุงขอ้มลูทัง้หมด) 

6. คลกิทีปุ่่ ม น าเขา้ขอ้มลู จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่6.3 เมื่อสง่ขอ้มลูเสรจ็จะแสดงผลการสง่ขอ้มลูใหท้ราบ 
ดงัภาพที ่6.4 
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ภาพที ่6.3 

 

 
ภาพที ่6.4 



สว่นที ่2 หน้าที ่52 

คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

7. ตรวจสอบผลการส่งขอ้มูล โดยคลกิที่เมนู จดัการระบบ เลอืก ตรวจสอบผลการส่งขอ้มูล ดงัภาพที ่
6.5 จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่6.7 

 

 
ภาพที ่6.5 

 

 
ภาพที ่6.7 
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8. จากภาพที ่6.7 เลอืกเงื่อนไขทีต่อ้งการแลว้คลกิ ประมวลผล จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่6.8 
9. จากภาพที ่6.8 ใหต้รวจสอบดผูลการสง่ขอ้มลู โดยการคลกิที ่การสง่ขอ้มลูรายแฟ้ม โดยการสง่ขอ้มูล

ทีส่มบรูณ์ จะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแฟ้ม ดงัภาพท่ี 6.9 
 

 
ภาพที ่6.8 
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ภาพที ่6.9 
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7. การดขู้อมูลรายงาน 
1. ที่หน้าหลกัของเวปไซต์ คลิก ประมวลผลรายงาน จะได้หน้าจอแสดงหัวข้อรายงาน โดยจะแบ่ง

รายงานออกเป็น 6 กลุ่ม คอื 
 รายงานการคดักรอง เป็นรายงานคดักรองเบาหวาน ความดนัโลหติสูง การแยกผลการคดักรอง

เป็นกลุ่มปกต ิกลุ่มแฝง/เสีย่ง กลุ่มสงสยัเป็นโรค ดงัภาพ 7.1 
 

 
ภาพที ่7.1 

 
 รายงานเบาหวาน เป็นรายงานตวัชีว้ดัการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ตามตวัชี้วดั TCEN และตวัชีว้ดั

เพิม่เตมิอื่น ๆ ดงัภาพ 7.2 
 

 
ภาพที ่7.2 
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 รายงานความดนัโลหิตสูง เป็นรายงานตัวชี้ว ัดการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตามตัวชี้ว ัด 
TCEN และตวัชีว้ดัเพิม่เตมิอื่น ๆ ดงัภาพ 7.3 

 

 
ภาพที ่7.3 

 
 ทะเบยีนผูป่้วย เป็นรายงานทะเบยีนผูป่้วย/ผูร้บับรกิาร ดงัภาพ 7.4 

 

 
ภาพที ่7.4 

 
 NCD Surveillance เป็นรายงานระบาดวทิยาโรคไม่ติดต่อ ตามแนวทางของส านักระบาดวทิยา

(Chronic Disease Surveillance) ดงัภาพ 7.5 
 

 
ภาพที ่7.5 

 
 
 
 
 



สว่นที ่2 หน้าที ่57 

คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

 มะเรง็ เป็นรายงานการคดักรองมะเรง็เต้านมและมะเรง็ปากมดลูก ทะเบยีนผูป่้วยมะเรง็ (มะเรง็
เตา้นม มะเรง็ปากมดลกู มะเรง็ตบั) ดงัภาพ 7.6 

 

 
ภาพที ่7.6 

 
 โภชนาการ เป็นรายงานประเมนิตดิตามทางโภชนาการ ดงัภาพที ่7.7 

 

 
ภาพที ่7.7 

 รายงานอื่น ๆ เป็นกลุ่มรายงานตวัชีว้ดัต่าง ๆ ทีเ่พิม่เตมิเขา้มา เช่น ตวัชีว้ดัตรวจราชการ เป็นต้น 
ดงัภาพ 7.8 

 

 
ภาพที ่7.8 

 



สว่นที ่2 หน้าที ่58 

คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

2. เมื่อคลกิเลอืกรายงาน กจ็ะไดห้น้าจอการก าหนดเงื่อนไขการออกรายงาน ดงัภาพที ่7.9 โดยผูใ้ชง้าน
สามารถก าหนดเงื่อนไขการออกรายงานไดโ้ดยอสิระ ซึ่งเมื่อก าหนดเงื่อนไขเสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม ประมวลผล จะได้
หน้าจอดงัภาพที ่7.10 เมื่อประมวลผลรายงานเสรจ็แลว้ จะไดผ้ลลพัธด์งัภาพที ่7.11 

 

 
ภาพที ่7.9 

 

 
ภาพที ่7.10 

ก าหนดช่วงเวลา 

ก าหนดช่วงอาย ุ

ก าหนดพืน้ที ่

ก าหนดสถานบรกิาร 
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คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

 
ภาพที ่7.11 

 
3. จากภาพที ่7.11 เมื่อตอ้งการดขูอ้มลูรายบุคคล ใหค้ลกิทีข่อ้มลูรายบุคคล จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่7.12 

(การดขูอ้มลูรายงานบุคคล จะตอ้ง Login เขา้ระบบก่อนประมวลผลรายงาน)  
4. จากภาพที ่7.11 เมื่อตอ้งสง่ออกขอ้มลูรายงานทีป่ระมวลผลได ้ในรปูแบบแฟ้ม Microsoft Excel กใ็ห้

คลกิทีส่ง่ออก Excel (จะไดผ้ลดงัภาพที ่7.15) หากตอ้งการแสดงแผนภมูกิใ็หค้ลกิทีแ่ผนภูม ิ(จะไดผ้ลดงัภาพที ่
7.16) 

 

 
 

ภาพที ่7.12 
 

ดขูอ้มลูรายบุคคล 

ดแูผนภูม ิสง่ออก Excel 

สง่ออก Excel 



สว่นที ่2 หน้าที ่60 

คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

5. ขอ้มูลรายบุคคลนี้ สามารถส่งออกเป็น แฟ้ม Microsoft Excel ได ้โดยก าหนดช่วงทีต่้องการส่งออก
ขอ้มูล (หากขอ้มูลมีมากเกินไปจะไม่สามารถส่งออกได้ ดงันัน้ อาจต้องเลอืกส่งออกข้อมูลเป็นชุด ๆ) แล้ว คลิก 
สง่ออก จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่7.13 

 

 
ภาพที ่7.13 

 
6. จากภาพที ่7.13 ใหค้ลกิปุ่ ม Open เพื่อเปิดไฟล ์Excel หรอื คลกิปุ่ ม Save เพื่อบนัทกึไฟล ์ดงัภาพที ่

7.14 
 

 
 

ภาพที ่7.14 
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คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

 
 

ภาพที ่7.15 
 

 
 

ภาพที ่7.16 
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คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

8. การค้นหาข้อมูลและดปูระวติัรายบุคคล 
การดขูอ้มลูรายบุคคลสามารถดไูดจ้ากหน้าขอ้มลูรายบคุคล หรอื คน้หาบุคคลจากเมนูคน้หากไ็ด ้โดยมี

วธิกีารดงันี้ 
1. ทีเ่มนูหลกั คลกิ คน้หาบุคคล จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่8.1 

 

 
 

ภาพที ่8.1 
 

2. จากภาพที ่8.1 กรอกขอ้มลูเงื่อนไขการคน้หาตามตอ้งการ แลว้คลกิ คน้หา จะไดผ้ลลพัธก์ารคน้หา
ดงัภาพที ่8.2 เมื่อตอ้งการดรูายละเอยีดบุคคลใด ใหค้ลกิที ่ขอ้มลูบุคคล จะไดผ้ลลพัธ ์ดงัภาพที ่8.3 

 

 
 

ภาพที ่8.2 
 

ดปูระวตับิุคคล 
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คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

 
 

ภาพที ่8.3 
 

3. จากภาพที ่8.3 หากตอ้งการดรูายละเอยีดขอ้มลูในดา้นใด กส็ามารถคลกิดไูดจ้ากเมนูทางซา้ยมอื  
 
9. การควบคมุการส่งข้อมูลเขา้ Server ของผูด้แูลระบบระดบัจงัหวดั 

ผูด้แูลระบบระดบัจงัหวดัสามารถควบคมุการสง่ขอ้มลูเขา้ Server ของสถานบรกิารได ้3 แบบ คอื 
1. ไม่อนุญาตใหส้ถานบรกิารสง่ขอ้มลูเขา้ระบบทัง้หมด 
2. อนุญาตใหส้ถานบรกิารสง่ขอ้มลูเขา้ระบบทัง้หมด 
3. อนุญาตใหส้ถานบรกิารสง่ขอ้มลูเขา้ระบบทัง้หมดยกเวน้ขอ้มลูพืน้ฐาน (หมู่บา้น,ประชากร) 
โดยมวีธิกีารดงันี้ 
1. Login เขาระบบโดย Username ของผูด้แูลระบบระดบัจงัหวดั  
2. ทีห่น้าจอ ศนูยก์ลางจดัการระบบ ดงัภาพที ่9.1 ใหค้ลกิ Admin Control จะไดห้น้าจอดงัภาพ 9.2 ให้

เลอืกรปูแบบทีค่วบคุมการน าเขา้ขอ้มลูทีต่อ้งการแลว้คลกิ ก าหนด 
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คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

 
ภาพที ่9.1 

 

 
 

ภาพที ่9.2 
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คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

10. การตรวจสอบขอ้มูลพืน้ฐานของหน่วยบริการ 
การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการเป็นการตรวจสอบว่าสถานบริการรบัผิดชอบหมู่บ้าน

อะไรบา้ง แต่ละหมู่มจี านวนประชากรตาม TypeArea 1, 2, 3 จ านวนเท่าไร ซึง่ในหน้าจอนี้ผูดู้แลระบบสามารถลบ
ขอ้มลูหมู่บา้น ประชากรทีร่บัผดิชอบอยู่ได ้โดยการใชง้านมขีัน้ตอนดงันี้ 

1. Login เขาระบบโดย Username ของผูด้แูลระบบ  
2. ทีห่น้าจอ ศนูยก์ลางจดัการระบบ ดงัภาพที ่9.1 ใหค้ลกิ ตรวจสอบขอ้มลูพืน้ฐาน จะไดห้น้าจอดงัภาพ 

10.1 ใหเ้ลอืกอ าเภอ และสถานบรกิาร ทีต่อ้งการ จะไดร้ายชื่อผูห้มู่บา้นทีส่ถานบรกิารรบัผดิชอบ และจ านวน
ประชากรในแต่ละหมู่บา้น 

3. การลบขอ้มลูประชากรทีเ่ป็นขอ้มลูขยะ เป็นการลบประชากรทีส่ถานก าหนด TypeArea เป็น 1 หรอื 
2 หรอื 3 แต่ไมไ่ดอ้ยู่ในหมูบ่า้นทีส่ถานบรกิารรบัผดิชอบ 

4. การลบหมู่บา้น จะลบหมู่บา้นและประชากรทัง้หมดในหมู่บา้นทีล่บ 
5. การลบประชากรตาม TypeArea จะลบเฉพาะประชากรในหมูบ่า้นและม ีTypeArea ตรงกบัทีเ่ลอืก 
การลบขอ้มลูหมู่บา้น/ประชากร จะใชใ้นกรณีสถานบรกิารตอ้งการเคลยีขอ้มลูใน Server ทิง้เพื่อจะไดส้ง่

ขอ้มลูเขา้มาใหม่ โดยแนะน าใหใ้ชเ้ฉพาะสถานบรกิารทีข่อ้มลูหมูบ่า้น / ประชาในในเขตรบัผดิชอบมปัีญหาเท่านัน้ 
 

 
ภาพที ่10.1 

 
 
 
 
 
 
 

ลบประชากรในหมู่บา้น
ตาม TypeArea 

ลบหมู่บา้นและประชากร
ในหมู่บา้น 

ลบประชากรทีเ่ป็นขอ้มลูขยะ 
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คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

11. การจดัการผูใ้ช้งานของผูด้แูลระบบระดบัจงัหวดั 
ผูด้แูลระบบระดบัจงัหวดัสามารถดขูอ้มลูรายละเอยีด ชื่อ Username และ รหสัผ่านของผูใ้ชง้านแต่ละ

สถานบรกิารได ้โดยมวีธิกีารดงันี้ 
6. Login เขาระบบโดย Username ของผูด้แูลระบบระดบัจงัหวดั  
7. ทีห่น้าจอ ศนูยก์ลางจดัการระบบ ดงัภาพที ่9.1 ใหค้ลกิ จดัการผูใ้ชง้าน จะไดห้น้าจอดงัภาพ 11.1 ให้

เลอืกอ าเภอทีต่อ้งการ จะไดร้ายชื่อผูใ้ชง้านของแต่ละสถานบรกิารในอ าเภอทีเ่ลอืก 
8. หากตอ้งการเปลีย่นรหสัผ่านเป็นค่าเริม่ตน้ (1234) ใหค้ลกิที ่Reset Password 
9. หากตอ้งการเพิม่ผูใ้ชง้านกส็ามารถเพิม่ผ่านฟอรม์เพิม่ผูใ้ชง้านใหม่ โดยผูใ้ชง้านผ่านทางหน้าจอนี้จะ

อยู่ในกลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป (ไดร้บัสทิธใินการดขูอ้มลูรายบุคคลเพยีงอย่างเดยีว ไม่สามารถสง่ขอ้มลูหรอืจดัการระบบ
ได)้ 

 

 
 

ภาพที ่11.1 
 

 
 
  

Reset รหสัผ่านเป็นค่า
เริม่ตน้ 



หน้าที ่67 

คู่มอืการใชง้านเวปไซตร์ะบบคลงัขอ้มลูโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

ภาคผนวก  
ตารางรหสัโรค (ICD10) ท่ีใช้ในระบบ 

 
กลุ่ม รายการ ภาวะแทรกซอ้น ICD10 หมายเหตุ 

เบาหวาน ผูป่้วย  E10.* - E14.*  
  ไต (E10 – E14).2  
  ตา (E10 – E14).3  
  ระบบประสาท (E10 – E14).4  
  หลอดเลอืด (E10 – E14).5  
  ตดัอวยัวะ (E10.* - E14.*) และ  

ICD9 (840.* หรอื 841.*) 
 

  หลายอย่าง (E10 – E14).7  
  อื่น ๆ (E10 – E14).0  

(E10 – E14).1  
(E10 – E14).8 

 

  หลอดเลอืดสมอง I60 – I64 ร่วมกบั E10.* - E14.* 
  Hypoglycaemia E161, E162 ร่วมกบั E10.* - E14.* 
  Hyperglycaemia R73, R739 ร่วมกบั E10.* - E14.* 
  แผลทีเ่ทา้ L030, L031 ร่วมกบั E10.* - E14.* 
ความดนัโลหติสงู ผูป่้วย  I10.* - I15.*  
  หวัใจ I11.0, I11.9  
  ไต I12.0, I12.9  
  หลายอย่าง I13.0, I13.1, I13.2, I13.9  
  หลอดเลอืดสมอง I60 – I64 ร่วมกบั I10.* - I15.* 
หวัใจขาดเลอืด ผูป่้วย  I20 – I25  
หลอดเลอืดสมอง ผูป่้วย  I60 – I64  
โรคเรือ้รงัของ
ระบบทางเดนิ
หายใจสว่นล่าง 

ผูป่้วย  J41 – J44  

 
*** อา้งองิจาก  คู่มอื แนวทาง การเฝ้าระวงัโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค  

กระทรวงสาธารณสขุ มกราคม 2552  


