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ค าน า 

 
โปรแกรมระบบคลงัขอ้มูลโรคเบาหวานและความดนัโลหติสูงระดบัจงัหวดั 

เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ด าเนินงานเบาหวานและความดนัโลหติสูงของสถานบรกิารสาธารณสุข โดยใช้วธิีการ
เชื่อมโยงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโปรแกรมระบบบรกิารที่สถานบรกิารสาธารณสุขใช้อยู่ใน
ปจัจุบนั โดยในเวอร์ชัน่นี้ (2.0.201106) รองรบัการเชื่อมโยงขอ้มูลกบัโปรแกรม JHCIS, 
MIT-NET, HOS-XP, HOME-C, Hospital-OS โดยพฒันาโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงขอ้มูล 
ที่จ าเป็นต้องใช้ มารวบรวม วิเคราะห์ และสร้างสารสนเทศที่สามารถประเมินผลการ
ด าเนินงานโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ทีส่ามารถใชง้านไดผ้่านระบบอนิเทอรเ์น็ต 
โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระของบุคลากรในการบันทึกข้อมูลซ ้าซ้อนแต่อย่างใด อีกทัง้ 
สามารถแสดงรายละเอยีดขอ้มูลโรคเบาหวานและความดนัโลหติสูง ทัง้ในกลุ่มคดักรอง 
กลุ่มเสีย่ง กลุ่มผูป้ว่ย ไดเ้ป็นรายบุคคล ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข น าไปใช้เป็นเครื่องมอืในการค้นหา ติดตาม ดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยในพื้นที่
รบัผดิชอบไดเ้ป็นอย่างด ี 
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ควรบนัทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบบริการท่ีสถานบริการใช้อยู่ให้ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจบุนั 
และส่งข้อมูลเขา้ Server คลงัข้อมูลของจงัหวดั อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

 



หน้าที ่1 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

ตอนท่ี 1  
การใช้งานโปรแกรม Chronic Database Import and Export System 

(Chronic DBIES System) 
 
โปรแกรม Chronic DBIES System  เป็น Windows Application ทีพ่ฒันาขึน้เพื่อเชื่อมโยงและน าเขา้

ขอ้มูลโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู (โรคเบาหวาน และ ความดนัโลหติสูง) จากฐานขอ้มูลระบบบรกิารของ
สถานบรกิาร โดยในเวอร์ชัน่นี้ (2.0.201106) สามารถเชื่อมโยงขอ้มูลฐานขอ้มูล JHCIS, MIT-NET, HOS-XP, 
HOS_PCU, HOME-C และ Hospital-OS ได ้โดยโปรแกรม Chronic DBIES System  จะสร้างชุดขอ้มูลตาม
โครงสรา้งของระบบฐานขอ้มลูโรคเบาหวานความดนัโลหติสงูทีไ่ดอ้อกแบบขึน้ และเชื่อมโยงฐานขอ้มูล MySQL บน 
Server ซึง่มรีะบบปฏบิตักิารเป็น Linux และม ีWeb Application ทีพ่ฒันาขึน้เพื่อรวมขอ้มลูและสรา้งสารสนเทศของ
โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั ทีม่รีายละเอยีดขอ้มลูรายบุคคล โดยผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านผ่าน
ระบบอนิเทอรเ์น็ต  
 
1.1 การเรียกใช้งานโปรแกรม Chronic DBIES System  

เมื่อตดิตัง้โปรแกรม Chronic DBIES System เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะม ีShort Cut ส าหรบัเขา้ใชง้าน
โปรแกรม บน Desktop และบนเมนูของ Windows โดยการเรยีกใชง้านโปรแกรม สามารถท าไดด้งันี้ 

1. ดบัเบลิคลกิที ่Icon ของโปรแกรมบน Desktop ดงัภาพที ่1.1.1 หรอื 
2. คลกิเมา้สท์ี ่start -> program -> Chronic DBIES System  แลว้คลกิเลอืก Chronic DBIES System  

ดงัภาพที ่1.1.2 
3. จะไดห้น้าจอหลกัของโปรแกรม Chronic DBIES System  ดงัภาพที ่1.1.3 

 
ภาพที ่1.1.1 

 
ภาพที ่1.1.2 

 

 
ภาพที ่1.1.3 



หน้าที ่2 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

1.2 การก าหนดค่าการเช่ือมต่อฐานข้อมูลและก าหนดสถานบริการผูใ้ช้งาน 
เมื่อเรยีกใช้โปรแกรม จะตรวจสอบการเชื่อมต่อฐานขอ้มูล MySQL และตรวจสอบการก าหนดสถาน

บรกิารทีใ่ชง้านโปรแกรม ดงันี้ 
1. หากการเชื่อมต่อฐานขอ้มูลไม่ถูกต้องกจ็ะแสดงหน้าจอการเชื่อมต่อฐานขอ้มูลดงัภาพ 1.2.1 โดยให้

ผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลใหเ้รยีบรอ้ย (รายละเอยีดขอ้มูลการเชื่อมต่อขึน้อยู่กบัการตัง้ค่าตอนตดิตัง้ฐานขอ้มูล MySQL) 
แลว้คลกิ “บนัทกึการตัง้ค่า” หลงัจากนัน้ใหอ้อกจากโปรแกรมและเขา้สูโ่ปรแกรมใหม่อกีครัง้หนึ่ง 

 

 
ภาพที ่1.2.1 

 
2. หากยงัไม่ได้ก าหนดสถานบรกิารที่ใช้งานโปรแกรม ระบบจะแจ้งขอ้ผดิพลาดให้ทราบ ให้ก าหนด

สถานบรกิารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน ตามภาพ 1.2.2 หลงัจากนัน้ใหปิ้ดโปรแกรม และเขา้โปรแกรมใหม่อกีครัง้หนึ่ง 
 

 
ภาพที ่1.2.2 



หน้าที ่3 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

จากภาพที ่1.2.2 ใหก้ าหนดสถานบรกิารตามขัน้ตอนดงันี้ 
1. เลอืกจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และสถานบรกิารใหถู้กตอ้ง 
2. ตรวจสอบชื่อสถานบรกิาร และ ประเภท ว่าถูกตอ้งหรอืไม่ 
3. ก าหนดขอ้มลูต่าง ๆ ใหค้รบถว้นทุกช่อง 
4. คลกิทีปุ่ม่ บนัทกึ โปรแกรมจะปิดตวัเองโดยอตัโนมตั ิ
5. เปิดโปรแกรมอกีครัง้หนึ่ง  
หมายเหต ุ การก าหนดการเชื่อมต่อขอ้มลูและสถานบรกิารท าเพยีงครัง้เดยีวตอนเริม่ตน้ใชโ้ปรแกรม

เท่านัน้ 
 

3. หากไม่มสีถานบรกิาร หรอื ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูสถานบรกิาร ใหค้ลกิทีปุ่่ม “เพิม่ / แกไ้ข ขอ้มูลสถาน
บรกิาร จากภาพที ่1.2.2 จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.2.3 

 
ภาพที ่1.2.3 

 
4. จากภาพที ่1.2.3 ใหพ้มิพร์หสัสถานบรกิาร 5 หลกั หรอื 9 หลกั แลว้คลกิปุ่ม “คน้หา” ใหแ้กไ้ขหรอื

เพิม่ขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ย แลว้คลกิปุม่ “บนัทกึ” 
5. เมื่อก าหนดสถานบรกิารแลว้เสรจ็ โปรแกรมจะสรา้ง Username และ Password ให ้ดงัภาพที ่1.2.4 

ใหจ้ดบนัทกึไว ้เมื่อคลกิปุม่ “OK” โปรแกรมจะปิดตวัเองอกีครัง้หนึ่ง ใหเ้ปิดโปรแกรมขึน้ใหม่ 

 
ภาพที ่1.2.4 



หน้าที ่4 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

1.3 การ Log In เข้าสู่ระบบ 
การเขา้ใชง้านโปรแกรม Chronic DBIES System  จ าเป็นตอ้งใช ้User Name และ Password โดย การ 

Log In เขา้ระบบท าไดด้งันี้ 
1. เปิดโปรแกรม Chronic DBIES System  
2. จะไดห้น้าจอ Log In ตามภาพ ที ่1.3.1  
3. กรอก User Name และ Password 
4. คลกิทีปุ่ม่ตกลง หาก Login ผ่านจะได ้หน้าจอหลกัของโปรแกรม โดยหน้าจอหลกัของโปรแกรม จะ

ประกอบดว้ยเมนู 5 กลุ่มดว้ยกนั ดงัภาพ 1.3.1 ไดแ้ก่ เมนู ผูใ้ชง้าน สรา้งชุดขอ้มลู สง่ออกชุดขอ้มลู จดัการระบบ 
และ ช่วยเหลอืดงัภาพ 1.3.2 

5. หากยงัไม่ไดก้รอกขอ้มลูผูใ้ช ้จะมหีน้าต่างดงัภาพ 1.3.3 ใหก้รอกขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ยแลว้คลกิ บนัทกึ 
 

 
ภาพที ่1.3.1 

 

 
ภาพ 1.3.2 

สถานบรกิาร และ ชื่อผูใ้ชง้าน 
เมนูหลกัของระบบ 



หน้าที ่5 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

 
ภาพที ่1.3.2 

 
1.4 การเปล่ียนรหสัผา่น 

1. จากเมนูผูใ้ชง้าน เลอืกค าสัง่ เปลีย่นรหสัผ่าน จะไดห้น้าจอดงัภาพ 1.4.1 
2. กรอกรหสัผ่านเดมิ และรหสัผ่านใหม่ 
3. คลกิปุม่ บนัทกึ โปรแกรมจะปิดตวัเองโดยอตัโนมตั ิ
4. เปิดโปรแกรมใหม่อกีครัง้หนึ่ง แลว้ Login เขา้สูร่ะบบดว้ยรหสัผา่นใหม ่

 

 
ภาพ 1.4.1 

 
1.5 การแก้ไขข้อมูลส่วนตวัของผูใ้ช้งาน 

1. จากเมนูผูใ้ชง้าน เลอืกค าสัง่ ขอ้มลูผูใ้ชง้าน จะไดห้น้าจอดงัภาพ 1.5.1 
2. กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทุกช่อง 
3. คลกิปุม่ บนัทกึ  
4. ชื่อผูใ้ชง้าน จะปรากฏบน status bar ของโปรแกรม ดงัภาพที ่1.5.2 
 



หน้าที ่6 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

 
ภาพที ่1.5.1 

 

 
ภาพที ่1.5.2 

 
1.6 การออกจากโปรแกรม 

1. จากเมนูผูใ้ชง้าน เลอืกค าสัง่ ออกจากโปรแกรม หรอื คลกิทีปุ่ม่ปิดหน้าต่างโปรแกรม จะมกีล่อง
ขอ้ความใหย้นืยนั ดงัภาพที ่1.6.1 

2. คลกิปุม่ Yes 

 
ภาพที ่1.6.1 
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1.7 การจดัการระบบ 
 
1) การลบขอ้มูลในระบบ 

เป็นการลบขอ้มลูต่าง ๆ ในระบบ ซึง่ใชใ้นกรณีทีต่อ้งการลา้งขอ้มลูเพื่อน าเขา้ขอ้มูลใหม่ทัง้หมด การลบ
ข้อมูลน้ี ลบเฉพาะ ข้อมูลท่ีน าเข้าในโปรแกรม Chronic DBIES System  เท่านัน้ (โดยไม่ลบข้อมูลสถาน
บริการ รหสัหรือผู้ใช้งาน) และไม่มีผลใด ๆ ทัง้ส้ินต่อข้อมูลในโปรแกรมของระบบบริการ หรือ ข้อมูลท่ี
จดัส่งเข้า สสจ. แล้ว โดยมวีธิกีารดงันี้ 

1. จากเมนูจดัการระบบ เลอืกค าสัง่ ลบขอ้มลูในระบบ  จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.7.1 
2. พมิพค์ าว่า OK ลงในช่องทีก่ าหนดไว ้แลว้คลกิทีปุ่ม่ ลบขอ้มลู 
3. เมื่อลบขอ้มลูเสรจ็ จะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบดงัภาพที ่1.7.2  
 

 
ภาพที ่1.7.1 

 

 
ภาพที ่1.7.2 

 
2) การตัง้ค่าระบบ/ก าหนดรหสั 

การตัง้ค่าระบบ/ก าหนดรหสั เป็นสิง่ทีต่อ้งด าเนินการก่อนทีจ่ะน าเขา้ขอ้มลู เพราะเป็นเงื่อนไขส าหรบัการ 
Query เลอืกขอ้มลู โดยด าเนินการดงันี้ 

1. จากเมนูจดัการระบบ เลอืกค าสัง่ ตัง้ค่าระบบ/ก าหนดรหสั  จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.7.3 
2. ก าหนดรหสัต่าง ๆ ตามต้องการ (ดใูนตาราง) กรณีรายการใดมีมากกวา่ 1 รหสั ให้เช่ือมด้วย

เครือ่งหมาย + โดยไม่ต้องเวน้วรรค เช่น A1234+B5678+C9101 เป็นต้น 
3. เมื่อก าหนดรหสัเสรจ็ใหค้ลกิทีปุ่ม่ บนัทกึ 
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ภาพที ่1.7.3 

 
 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 

10. ACE/Inhibitor การใชย้า - - ไม่น าเขา้
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รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล หมายเหต ุ
ARB ACE/Inhibitor ARB 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(PCU) 

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

opdscreen_bp 
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 
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. ตรวจจอประสาท ตรวจจอประสาทตา Icd9cm1(code) ovstdiag  
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รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล หมายเหต ุ
ตา nondrugitems(icode) opitemrece 

12. ตรวจสขุภาพช่อง
ปาก 

ตรวจสขุภาพช่องปาก 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 ้าตาลปลาย
นิ้ว 

 opdscreen_fbs ไม่ตอ้ง
ก าหนดรหสั 

หมายเหต ุ ขอ้มลูหตัถการขอ้ 11-18 หากไม่มรีหสัมาตรฐาน ICD9 กส็ามารถเพิม่รหสัในสว่นของรายการคา่
รกัษาพยาบาลกไ็ด ้ 

 
 2.4 ตารางการก าหนดรหสัส าหรบัน าเข้าขอ้มูลจากฐานข้อมูล  HOME-C 

รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล หมายเหต ุ
1. Blood Presser ค่า BP - VitalSign ไม่ตอ้งก าหนด 
2. HbA1C Lab HbA1c Labres_d Labres_d Result_name 
3. Total Cholesterol Lab Total Cholesterol Labres_d Labres_d Result_name 
4. Triglyceride Lab Triglyceride Labres_d Labres_d Result_name 
5. HDL Cholesterol Lab HDL Cholesterol Labres_d Labres_d Result_name 
6. LDL Cholesterol Lab LDL Cholesterol Labres_d Labres_d Result_name 
7. FBS Lab FBS Labres_d Labres_d Result_name 
8. Micro Albumin Lab Micro Albumin Labres_d Labres_d Result_name 
9. Aspirin การใชย้า Aspirin Med_inv(code) PatMed(invCode)  
10. ACE/Inhibitor 

ARB 
การใชย้า ACE/Inhibitor 
ARB 

Med_inv(code) PatMed(invCode)  

11. ตรวจจอประสาทตา ตรวจจอประสาทตา ICDCM1(code) PATDIAG  
12. ตรวจสขุภาพช่อง

ปาก 
ตรวจสขุภาพช่องปาก ICDCM1(code) PATDIAG  

13. ตรวจเทา้ ตรวจเทา้ ICDCM1(code) PATDIAG  
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รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล หมายเหต ุ
14. แผลทีเ่ทา้ แผลทีเ่ทา้ ICDCM1(code) PATDIAG  
15. ตดัน้ิวเทา้/เทา้/ขา ตดัน้ิวเทา้/เทา้/ขา ICDCM1(code) PATDIAG  
16. สอนตรวจเทา้ สอนตรวจเทา้ ICDCM1(code) PATDIAG  
17. สบูบุหรี ่ สบูบุหรี ่ - - ไม่น าเขา้ขอ้มลู 
18. แนะน าเลกิบุหรี ่ แนะน าเลกิบุหรี ่ ICDCM1(code) PATDIAG  
19. DTX การเจาะน ้าตาลปลาย

นิ้ว 
Labres_d Labres_d เพิม่เป็นรหสัใน

หวัขอ้ FBS 
 
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  

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 
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รายการรหสั ค าอธิบาย แฟ้มรหสั แฟ้มข้อมูล หมายเหต ุ
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  

 
1.8 การน าเข้าขอ้มูลจากฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบริการ 

การน าเขา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโปรแกรมระบบบรกิาร เป็นการส่งค าสัง่ไปประมวลผลเพื่อดงึขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลโปรแกรมระบบบรกิารเฉพาะขอ้มูลที่จ าเป็นต้องใช้ในฐานขอ้มูลโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ซ่ึง
เป็นการอ่านข้อมูลเพียงอย่างเดียว จงึไม่มผีลกระทบกบัฐานขอ้มูลของโปรแกรมระบบบรกิารแต่เพยีงอย่างใด 
โดยการน าเขา้ขอ้มลูอาศยัการเชื่อมต่อผ่านทาง ODBC ซึง่ก่อนน าเขา้ขอ้มูลต้องตดิตัง้ ODBC ใหต้รงกบัฐานขอ้มูล
ทีต่้องการเชื่อมต่อ และการตัง้ชื่อ ODBC ต้องมชีื่อตรงตามทีก่ าหนดเท่านัน้ (ดรูายละเอียดในหวัข้อการติดตัง้ 
ODBC) 

การน าเขา้ขอ้มลูท าได ้2 แบบ คอื 
1. เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลของโปรแกรมระบบบริการ ซึ่งวิธีนี้จะอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล

โปรแกรมบรกิารตรง ๆ ซึง่สามารถท าไดโ้ดยไม่มผีลกระทบกบัฐานขอ้มลูเดมิแต่อย่างใด แต่การอ่านขอ้มลูอาจจะท า
ไดช้้าเนื่องจาก Server ต้องท างานหนักขึน้ (อน่ึง เพื่อความไม่ประมาท ผู้ดูแลระบบควรมีการส ารองข้อมูล
โปรแกรมระบบบริการไว้ก่อน เพื่อความปลอดภยั) 

2. เชื่อมต่อผ่านฐานขอ้มูลของโปรแกรมระบบบรกิารที่ส ารองไว้ในเครื่องที่ติดตัง้โปรแกรม  Chronic 
DBIES System  ซึง่การเชื่อมต่อแบบนี้จะสามารถอ่านขอ้มลูไดร้วดเรว็ ปลอดภยั ซึง่ก่อนการน าเขา้ขอ้มลูจะต้องน า
ขอ้มลูทีส่ ารองไวม้า Restore ลงในเครื่องทีต่ดิตัง้โปรแกรมก่อน 

ส าหรบัการน าเขา้ขอ้มลู แนะน าใหใ้ชก้ารเชื่อมต่อแบบที ่2 ซึง่ผูใ้ชง้านจะเลอืกเชื่อมต่อแบบไหนขึน้อยู่กบั
การก าหนดค่า ODBC ในการเชื่อมต่อ  

อน่ึง การน าเขา้ขอ้มลูจะน าเขา้เฉพาะขอ้มูลใหม่ในช่วงเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ โดยขอ้มูลทีเ่คยน าเขา้แลว้
จะไม่น าเขา้ซ ้าอกี ดงันัน้ สามารถน าเขา้ขอ้มลูซ ้า ๆ ไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยขอ้มลูจะไม่มกีารซ ้าซอ้นแต่อย่างใด 
หากตอ้งการใหส้ามารถน าเขา้ขอ้มลูทัง้หมด สามารถท าไดโ้ดยการลบขอ้มูลในฐานขอ้มูล Chronic DBIES System  
ทัง้หมดก่อน โดยใชค้ าสัง่ ลบขอ้มูลในระบบจากเมนูจดัการระบบของโปรแกรม Chronic DBIES System  แล้ว
น าเขา้ขอ้มลูใหม่ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที ่14 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

1) การน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล JHCIS 
1. จากเมนูสรา้งชุดขอ้มลู เลอืกค าสัง่ น าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู JHCIS จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.8.1 
2. ก าหนดช่วงเวลาส าหรบัน าเขา้ข้อมูล โดยช่วงเลาเริม่ต้น จะก าหนดไว้เป็นวนัที่หลงัสุดที่ได้น าเข้า

ขอ้มลู สว่นวนัสดุทา้ยเป็นวนัทีป่จัจุบนั 
3. คลกิทีปุ่ม่ น าเขา้ขอ้มลู (หากยงัก าหนดรหสัไม่ครบกจ็ะมขีอ้ความเตอืนดงัภาพที ่1.8.2 กใ็หค้ลกิทีปุ่ม่ 

Yes เพื่อน าเขา้ขอ้มลู โดยข้อมูลท่ียงัไม่ได้ก าหนดรหสัจะไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้) 
4. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.8.3 ใหร้อจนการน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็สิน้ โดยจะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบดงัภาพ

ที ่1.8.4 
 

 
ภาพที ่1.8.1 

 

 
ภาพที ่1.8.2 

 



หน้าที ่15 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

 
ภาพที ่1.8.3 

 

 
ภาพที ่1.8.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที ่16 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

2) การน าเข้าขอ้มูลจากฐานขอ้มูล MIT-NET 
1. จากเมนูสรา้งชุดขอ้มลู เลอืกค าสัง่ น าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู MIT_NET จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่

1.8.5 
 

 
ภาพที ่1.8.5 

 
2. ก าหนดช่วงเวลาส าหรบัน าเขา้ขอ้มลู โดยช่วงเลาเริม่ตน้ จะก าหนดไวเ้ป็นวนัทีห่ลงัสดุทีไ่ดน้ าเขา้

ขอ้มลู  สว่นวนัสดุทา้ยเป็นวนัทีป่จัจบุนั 
3. คลกิทีปุ่ม่ น าเขา้ขอ้มลู (หากยงัก าหนดรหสัไม่ครบกจ็ะมขีอ้ความเตอืนดงัภาพที ่1.8.6 กใ็หค้ลกิทีปุ่ม่ 

Yes เพื่อน าเขา้ขอ้มลู โดยขอ้มลูท่ียงัไม่ได้ก าหนดรหสัจะไมส่ามารถน าเข้าข้อมูลได้) 
 

 
ภาพที ่1.8.6 

 
 
 
 
 
 



หน้าที ่17 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

4. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.8.7 ใหร้อจนการน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็สิน้ โดยจะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบดงัภาพ
ที ่1.8.9 

 

 
ภาพที ่1.8.7 

 

 
ภาพที ่1.8.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที ่18 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

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

หน้าจอดงัภาพที ่1.8.10 
2. ก าหนดช่วงเวลาส าหรบัน าเขา้ขอ้มลู โดยช่วงเลาเริม่ตน้ จะก าหนดไวเ้ป็นวนัทีห่ลงัสดุทีไ่ดน้ าเขา้

ขอ้มลู สว่นวนัสดุทา้ยเป็นวนัทีป่จัจุบนั 
3. ก าหนดเงื่อนไขว่าจะน าเขา้ขอ้มลูพืน้ฐาน (หมู่บา้น,ประชากร หรอืไม่) การน าเขา้ขอ้มลูพืน้ฐาน 

เฉพาะกรณีทีม่กีารใช ้HOS-XP(PCU) ดว้ย เท่านัน้ กรณีไมม่กีารบนัทกึขอ้มลูเชงิรุก ไม่ตอ้งน าเขา้ขอ้มลูพืน้ฐาน 
4. คลกิทีปุ่ม่ น าเขา้ขอ้มลู (หากยงัก าหนดรหสัไม่ครบกจ็ะมขีอ้ความเตอืนดงัภาพที ่1.8.11 กใ็หค้ลกิที่

ปุม่ Yes เพื่อน าเขา้ขอ้มลู โดยข้อมูลท่ียงัไม่ได้ก าหนดรหสัจะไม่สามารถน าเข้าข้อมลูได้) 
5. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.8.12 ใหร้อจนการน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็สิน้ โดยจะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบดงัภาพ

ที ่1.8.13 
 

 
ภาพที ่1.8.10 

 

 
ภาพที ่1.8.11 



หน้าที ่19 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

 
ภาพที ่1.8.12 

 

 
ภาพที ่1.8.13 

 
  



หน้าที ่20 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

4) การน าเข้าขอ้มูลจากฐานขอ้มูล HOME-C 
1. จากเมนูสรา้งชุดขอ้มลู เลอืกค าสัง่ น าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู HOME-C จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่

1.8.14 
 

 
ภาพที ่1.8.14 

 
2. ก าหนดช่วงเวลาส าหรบัน าเขา้ขอ้มลู โดยช่วงเลาเริม่ตน้ จะก าหนดไวเ้ป็นวนัทีห่ลงัสดุทีไ่ดน้ าเขา้

ขอ้มลู  (หากเป็นการน าเขา้ขอ้มลูครัง้แรก ก าหนดเป็น 1 ตุลาคม 2553 ) สว่นวนัสดุทา้ยเป็นวนัทีป่จัจุบนั 
3. คลกิทีปุ่ม่ น าเขา้ขอ้มลู (หากยงัก าหนดรหสัไม่ครบกจ็ะมขีอ้ความเตอืนดงัภาพที ่1.8.15 กใ็หค้ลกิที่

ปุม่ Yes เพื่อน าเขา้ขอ้มลู โดยข้อมูลท่ียงัไม่ได้ก าหนดรหสัจะไม่สามารถน าเข้าข้อมลูได้) 
4. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.8.16 ใหร้อจนการน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็สิน้ โดยจะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบ 

ดงัภาพที ่1.8.17 

 
ภาพที ่1.8.15 

 



หน้าที ่21 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

 
ภาพที ่1.8.16 

 

 
ภาพที ่1.8.17 

 
5) การน าเข้าขอ้มูลจากฐานขอ้มูล Hospital-OS 

1. จากเมนูสรา้งชุดขอ้มลู เลอืกค าสัง่ น าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู Hospital-OS จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่
1.8.18 

 
ภาพที ่1.8.18 



หน้าที ่22 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

2. ก าหนดช่วงเวลาส าหรบัน าเขา้ขอ้มลู โดยช่วงเลาเริม่ตน้ จะก าหนดไวเ้ป็นวนัทีห่ลงัสดุทีไ่ดน้ าเขา้
ขอ้มลู  (หากเป็นการน าเขา้ขอ้มลูครัง้แรก ก าหนดเป็น 1 ตุลาคม 2553 ) สว่นวนัสดุทา้ยเป็นวนัทีป่จัจุบนั 

3. คลกิทีปุ่ม่ น าเขา้ขอ้มลู (หากยงัก าหนดรหสัไม่ครบกจ็ะมขีอ้ความเตอืนดงัภาพที ่1.8.16 กใ็หค้ลกิที่
ปุม่ Yes เพื่อน าเขา้ขอ้มลู โดยข้อมูลท่ียงัไม่ได้ก าหนดรหสัจะไม่สามารถน าเข้าข้อมลูได้) 

4. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.8.16 ใหร้อจนการน าเขา้ขอ้มลูเสรจ็สิน้ โดยจะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบ 
ดงัภาพที ่1.8.17 

 
ภาพที ่1.8.16 

 

 
ภาพที ่1.8.16 

 

 
ภาพที ่1.8.17 

 



หน้าที ่23 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

1.9 การดขู้อมูลในระบบ 
ขอ้มลูทีน่ าเขา้ในระบบแลว้สามารถเรยีกดแูละแกไ้ขได ้โดยมวีธิกีารดงันี้ 
1. จากเมนู สง่ออกขอ้มลู เลอืกค าสัง่ ดขูอ้มลูในระบบ จะไดห้น้าจอดงัภาพ 1.9.1 
2. จากภาพที ่1.9.1 เลอืกตารางทีต่อ้งการดขูอ้มลู ขอ้มลูทัง้หมดในแฟ้มทีเ่ลอืก จะแสดงในฟอรม์  

ดงัภาพที ่1.9.2 
3. จากภาพที ่1.9.2 หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูสามารถพมิพแ์กไ้ขลงไดเ้ลย แต่การแกไ้ขขอ้มลูควรแกไ้ข

ใหถู้กตอ้งตามโครงสรา้งของสถานขอ้มลู (ดโูครงสรา้งของฐานขอ้มลู) 
4. หลงัจากแกไ้ขขอ้มลูแลว้ ใหค้ลกิทีปุ่ม่ บนัทกึ เพื่อบนัทกึขอ้มลู โดยจะมขีอ้ความใหย้นืยนัการแกไ้ข

ขอ้มลู ดงัภาพ 1.9.3 หากตอ้งการแกไ้ขใหค้ลกิทีปุ่ม่ Yes 
 

 
ภาพที ่1.9.1 

 

 
ภาพที ่1.9.2 

 



หน้าที ่24 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

 
ภาพที ่1.9.3 

 
 
1.10 การส่งออกขอ้มูลเขา้ Server 

ขอ้มลูทีน่ าเขา้จากฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบบรกิาร จะตอ้งสง่ขอ้มลูเขา้ Server เพื่อออกรายงานทางหน้า
เวปไซต ์โดยวธิกีารสง่ขอ้มลูออกเป็น Text File วธินีี้จะสง่ขอ้มลูทัง้หมดเป็น Text File ทัง้หมด 21 ไฟล ์ซึง่หลงัจาก
ส่งข้อมูลเสร็จแล้วโปรแกรมจะท าการบีบอัดไฟล์ โดยตัง้ชื่ อ htdmXXXXX_YYYYMMDDHHMMSS.zip โดย 
XXXXX แทนรหสัสถานบรกิาร YYYYMMDDHHMMSS แทนปี ค.ศ.เดอืน วนัที ่และเวลาทีส่ง่ขอ้มลู ตามล าดบั เช่น 
htdm09796_20100904175758.zip ซึง่จะต้องน าไฟลน์ี้ Upload เขา้ Server เพื่อปรบัปรุงขอ้มูลใน Server ต่อไป
โดยการสง่ออกขอ้มลูเป็น Text File ท าไดด้งันี้ 

อนึ่ง  ผูดู้แลระบบระดบัจงัหวดัสามารถ Lock การส่งขอ้มูลเขา้ Server ได้ ผ่านทางการจดัการระบบ
ในเวปไซต ์

1. จากเมนูสง่ออกขอ้มลู เลอืกค าสัง่ สง่ออกชุดขอ้มลูแบบ Text File จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.10.1 
 

 
ภาพที ่1.10.1 

 



หน้าที ่25 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

2. จากภาพที ่1.10.1 ก าหนดช่วงเวลาทีต่้องการส่งขอ้มูล ปกตวินัเริม่ต้น โปรแกรมจะก าหนดเป็นวนั
ถดัไปหลงัจากการสง่ขอ้มลูครัง้ก่อนโดยอตัโนมตั ิสว่นวนัสดุทา้ยเป็นวนัทีป่จัจุบนั เมื่อก าหนดช่วงเวลา และเงื่อนไข
การส่งออกขอ้มูลพื้นฐาน เสรจ็แล้วให้คลกิที่ปุ่ม ส่งออกขอ้มูล โปรแกรมจะเริม่ส่งออกขอ้มูล ตามหน้าจอดงัภาพ 
ที ่1.10.2 

 

 
ภาพที ่1.10.2 

 
3. เมื่อสง่ออกขอ้มลูเป็น Text File เสรจ็เรยีบรอ้ย จะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบ ดงัภาพที ่1.10.3 
4. ไฟล์ทัง้หมดจะถูกสร้างไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดตัง้โปรแกรม (ปกติจะเป็น C:\Program Files\Chronic 

DBIES System\Chronic DBIES System) ในโฟลเดอรย์่อย export ดงัภาพที ่1.10.10 โดยไฟลท์ีใ่ชส้ าหรบั Upload 
ขึน้ Server คอืไฟล ์htdmXXXXX_YYYYMMDDHHMMSS.zip 

 

 
ภาพที ่1.10.3 
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ภาพที ่1.10.4 

 
1.11 การสง่ขอ้มลูใหโ้ปรแกรม NCD Primary ของ สนย. 

โปรแกรม Chronic DBIES System สามารถสง่ออกขอ้มลูใหโ้ปรแกรม NCD Primary ของ สนย. ได ้
โดยด าเนินการดงันี้ โดยก่อนส่งออกข้อมูลให้น าเข้าข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัก่อน 

1. ทีเ่มนู สง่ออกชุดขอ้มลู เลอืกค าสัง่ สง่ออกขอ้มลูใหโ้ปรแกรม NCD Primary (สนย.) จะไดห้น้าจอ 
ดงัภาพ 1.11.1 

 
ภาพที ่1.11.1 

ไฟลท์ีใ่ช ้Upload เขา้ Server 
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2. จากภาพที ่1.11.1 ใหค้ลกิทีปุ่ม่ เลอืกไฟล ์แลว้ Browse ไปหาไฟลฐ์านขอ้มลู SQLite ของโปรแกรม 
NDC Primary โดยปกตจิะอยู่ทีโ่ฟลเดอร ์c:/NCD2009/ncd2009_db.sqlite (ขึน้อยู่กบัการตดิตัง้โปรแกรม NCD 
Primary ของ สนย.) หลงัจากนัน้ ใหค้ลกิ สง่ออกขอ้มลู จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.11.2 ใหร้อจนการสง่ออกขอ้มลู
เสรจ็สิน้ ซึง่ขอ้มลูเดมิจะถูกส ารองไวท้ีไ่ดรว ์C ของเครื่องคอมพวิเตอร ์ดงัภาพที ่1.11.3 

 

 
ภาพที ่1.11.2 

 

 
ภาพที ่1.11.3 

 
3. เมื่อสง่ออกขอ้มลูเสรจ็แลว้ใหใ้ชโ้ปรแกรม NCD Primary ของ สนย. ตรวจสอบขอ้มลูอกีครัง้หนึ่ง 



หน้าที ่28 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบคลงัขอ้มลูเบาหวานและความดนัโลหติสงูระดบัจงัหวดั 

ตอนท่ี 2 
การใช้งานเวปไซตร์ะบบคลงัข้อมลูโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู 

 
เวปไซต์ระบบคลังข้อมูลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็น Web Application ท างานบน

ระบบปฏบิตัิการ Linux โดยใช้ MySQL เป็นฐานขอ้มูล เป็นเวปไซต์ที่น าขอ้มูลจากโปรแกรม Chronic DBIES 
System มาประมวลสรา้งสารสนเทศต่าง ๆ ของโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู โดยผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชไ้ด้
ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต โดยมรีายละเอยีดการใชง้านดงันี้ 

 
2.1 การเข้าใช้งานเวปไซต ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเครื่องคอมพวิเตอรส์ามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได้ 
2. เปิดโปรแกรม Browser เช่น Internet Fxplorer, FireFox เป็นตน้ 
3. ที ่Address Bar พมิพ ์URL ทีต่ัง้ของเวปไซต ์แลว้กดปุม่ Enter บนคยีบ์อรด์ 
4. จะไดห้น้าแรกของเวปไซต ์ดงัภาพที ่2.1.1  
 

 
 

ภาพที ่2.1.1 
 
 

 
 
 
 

เมนูหลกั ตวัวิง่ขา่วประกาศ/ประชาสมัพนัธ ์

สถติกิาร
ใชง้าน 
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2.2 สิทธิของผูใ้ช้งาน 
เน่ืองจากขอ้มลูในเวปไซต์โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูนี้มขีอ้มลูบางสว่นทีเ่ป็นขอ้มลูรายบุคคล จงึ

ไม่สามารเปิดเผยขอ้มูลทัง้หมดกบัผูใ้ชง้านโดยทัว่ไปได ้(ตาม พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ.2540) จงึไดอ้อกแบบใหม้ ี
User Name และ Password ส าหรบัเจา้หน้าที/่บุคลากรทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลผูป้่วยโรคเบาหวาน
และความดนัโลหติสงูภายในจงัหวดัเท่านัน้ทีส่ามารถดูขอ้มูลรายบุคคลได ้โดยไดก้ าหนดสทิธิของผูใ้ชง้านในแต่ละ
กลุ่ม 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 ้ตอ้งใหผู้ด้แูลระบบระดบัเป็นผูส้รา้งให ้
 
2.3 การ Log In เข้าสู่ระบบ / Log Out ออกจากระบบ 

ผูใ้ชง้านทีเ่ป็นผูเ้กีย่วขอ้งในการดแูลผูป้่วยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ควร Log In เขา้ระบบทุก
ครัง้เมื่อเขา้ใชง้านเวปไซต ์เน่ืองจากการดูขอ้มูลรายละเอยีดส่วนบุคคลจะมกีารตรวจสอบสทิธกิ่อนทุกครัง้ โดยการ 
Log In เขา้สูร่ะบบมขีัน้ตอนดงันี้ 

1. ทีห่น้าแรกของเวปไซต ์คลกิเมนู เขา้สูร่ะบบ จะไดห้น้าจอ ดงัภาพ 2.3.1  
 

 
ภาพที ่2.3.1 
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2. จากภาพที ่2.3.1 ใหก้รอก User Name และ Password แลว้คลกิ Log In โปรแกรมจะตรวจสอบสทิธิ ์
การใชง้าน หากผ่านกจ็ะกลบัไปหน้าจดัการระบบโดยอตัโนมตั ิโดยจะมชีื่อสถานบรกิาร และ ผูใ้ชง้านปรากฏขึน้ที่
ดา้นล่างของหน้าจอ ดงัภาพที ่2.3.2 หากไม่ผ่านจะมขีอ้ความแจง้ใหท้ราบดงัภาพที ่2.3.3 

3. เมื่อใชง้านเสรจ็แลว้ ผูใ้ชง้านควร Log Out ออกจากระบบทุกครัง้ เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล การ 
Log Out ออกจากระบบท าได้โดยการปิดหน้าต่างโปรแกรมบราวเซอร ์หรอื คลกิเมนู Log Out ออกจากระบบ  
ตามภาพที ่2.3.2 

 

 
 

ภาพ 2.3.2 
 

 
 

ภาพที ่2.3.3 
 
 

สถานบรกิาร Login 
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2.4 การเปล่ียนรหสัผา่น 
เพื่อความปลอดภัยของขอ้มูล ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนรหสัผ่านที่ได้รบัจากผู้ดูแลระบบระดบัจงัหวดั เป็น

รหสัผ่านทีผู่ใ้ชง้านก าหนดเอง โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
1. Log In เขา้สูร่ะบบ 
2. ทีห่น้าจอ จดัการระบบ ใหค้ลกิ เปลีย่นรหสัผ่าน จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.4.1 

 

 
ภาพที ่2.4.1 

 
3. กรอกรหสัผ่านเดมิ รหสัผ่านใหม่ และยนืยนัรหสัผ่านใหม ่แลว้คลกิ ตกลง รหสัผ่านจะถูกเปลีย่น

จะแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบ (ผูใ้ชง้านควรจดบนัทกึรหสัผ่านไวด้ว้ย เพื่อกนัลมื) 
4. Log In เขา้สูร่ะบบดว้ย รหสัผ่านใหม่ 

 
2.5 การแก้ไขข้อมูลส่วนตวัของผูใ้ช้งาน 

เมื่อเริ่มใช้โปรแกรม ข้อมูลผู้ใช้งานยงัไม่มีการก าหนด ดังนัน้ผู้ใช้งานควรก าหนดข้อมูลส่วนตัวให้
เรยีบรอ้ย เพื่อผูด้แูลระบบจะใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดิต่อประสานงาน การแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชง้านท าไดด้งันี้ 

1. Log In เขา้สูร่ะบบ 
2. ทีห่น้าจอ จดัการระบบ ใหค้ลกิ แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัผูใ้ชง้าน จะไดห้น้าจอ ดงัภาพที ่2.5.1 
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ภาพที ่2.5.1 
 

3. จากภาพที ่2.5.1 กรอกขอ้มลูต่าง ๆ ใหเ้รยีบรอ้ย แลว้คลกิ บนัทกึ  
4. Log In เขา้สูร่ะบบใหม่อกีครัง้ 

 
 
2.6 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

ชุดขอ้มูล Text File ทสี่งออกจากโปรแกรม Chronic DBIES System สามารถ Upload เขา้ Server ได้
ผ่านทางเวปไซต ์โดยมวีธิกีารดงันี้ 

1. เตรยีม Zip ไฟลท์ีส่ง่ออกจากโปรแกรม Chronic DBIES System  
2. Log In เขา้สู่ระบบ (User ระดบัจงัหวดั สามารถ Upload File ของสถานบรกิารทุกระดบั ส่วน User 

ระดบัสถานบรกิาร จะ Upload File ได ้เฉพาะของตนเองเท่านัน้) 
3. ทีห่น้าจอ จดัการระบบ แลว้ คลกิ สง่ขอ้มลูเขา้ระบบ จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.6.1  
4. จากหน้าจอที ่2.6.1 คลกิปุ่ม Browse เพื่อเลอืกไฟลท์ี่ต้องการ Upload ซึง่การ Upload ไฟลจ์ะใช้

เวลานานพอสมควร ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขนาดของไฟล ์(หา้มเกนิ 2 เมกกะไบต)์ และความเรว็ในการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต 
เมื่อ Upload ไฟลเ์สรจ็ จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.6.2 หาก Upload ไฟลไ์ม่ส าเรจ็ กพ็ยายาม Upload ไฟลใ์หม่อกีครัง้ 

อน่ึง การสง่ขอ้มลูท าไดซ้ ้าๆ กนัหลายครัง้ไดไ้ม่จ ากดั โดยไม่เกดิขอ้มลูซ ้าซอ้นแต่อย่างใด 
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ภาพที ่2.6.1 

 

 
ภาพที ่2.6.2 

 
5. จากภาพที ่2.6.2 เลอืกเงื่อนไขการสง่ขอ้มลู โดยสามารถเลอืกได ้2 แบบ คอื 

 เลอืกสง่ขอ้มลูพืน้ฐาน (หมู่บา้น, ประชากร) 
 เลอืกส่งขอ้มูลผลการด าเนินงาน โดยการส่งเฉพาะขอ้มูลใหม่ จะส่งเฉพาะขอ้มูลใหม่เท่านัน้ 

โดยขอ้มูลที่มอียู่แล้วจะไม่ปรบัปรุงขอ้มูลแต่อย่างใด ส่วนการปรบัปรุงขอ้มูลทัง้หมด จะเพิ่ม
ขอ้มลูใหม่ และปรบัปรุงขอ้มลูเดมิทีซ่ ้ากนัตามขอ้มลูทีส่ง่ทัง้หมด 

6. คลกิทีปุ่่ม น าเขา้ขอ้มูล จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.6.3 เมื่อส่งขอ้มูลเสรจ็จะแสดงผลการส่งขอ้มูลให้
ทราบ ดงัภาพที ่2.6.4 
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ภาพที ่2.6.3 

 

 
ภาพที ่2.6.4 
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2.7 การดขู้อมูลรายงาน 
1. ทีห่น้าหลกัของเวปไซต ์คลกิ รายงาน จะไดห้น้าจอแสดงหวัขอ้รายงาน โดยจะแบ่งรายงานออกเป็น 

4 กลุ่ม คอื รายงานเบาหวาน รายงานความดนัโลหติสูง ทะเบยีนผู้ป่วย ทะเบยีนผู้รบับรกิาร รายงาน NCD 1 
ดงัภาพที ่2.7.1 

 
ภาพที ่2.7.1(1) 

 

 
ภาพที ่2.7.1(2) 

 

 
ภาพที ่2.7.1(3) 

 

 
ภาพที ่2.7.1(4) 
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2. จากภาพที ่2.7.1 กลุ่มของรายงานจะแบ่งเป็นส่วน ๆ ในหน้าจอเดยีวกนั หากต้องการดูรายงานใน
กลุ่มใด กใ็ห้คลกิทีช่ื่อกลุ่มรายงานนัน้ หากต้องการดูรายงานขอ้มูลรายการใดกใ็ห้คลกิทีช่ื่อรายงานที่ต้องการ จะ
ไดผ้ลดงัภาพที ่2.7.2 

 

 
 

ภาพที ่2.7.2 
 

3. จากภาพที ่2.7.2 ก าหนดเงื่อนไขการประมวลผลตามทีต่้องการ โดยสามารถก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ 
ไดด้งันี้ 

 ช่วงเลาเริม่ตน้ และเวลาสิน้สดุ 
 อายุของกลุ่มเป้าหมาย 
 การประมวลผลรายพืน้ที ่แยกอ าเภอ ต าบล 
 การประมวลผลรายสถานบรกิาร 

4. เมื่อก าหนดเงื่อนไขตามต้องการแล้วใหค้ลกิทีปุ่่ม ประมวลผล จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.7.3 ซึง่การ
ประมวลผลอาจใชเ้วลานานพอสมควร เมื่อประมวลผลเสรจ็ จะไดผ้ลลพัธ ์ดงัภาพที ่2.7.4 

 

ก าหนดช่วงเวลา 

ก าหนดช่วงอาย ุ

ก าหนดพืน้ที ่

ก าหนดสถานบรกิาร 
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ภาพที ่2.7.3 

 

 
ภาพที ่2.7.4 

 
5. จากภาพที ่2.7.4 เมื่อตอ้งการดขูอ้มลูรายบุคคล ใหค้ลกิทีข่อ้มลูรายบุคคล จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่

2.7.5 
 

 

ดขูอ้มลูรายบุคคล 
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ภาพที ่2.7.5 

 
6. ขอ้มูลรายบุคคลน้ี สามารถส่งออกเป็น แฟ้ม Microsoft Excel ได ้โดยก าหนดช่วงทีต่้องการส่งออก

ขอ้มูล (หากขอ้มูลมมีากเกนิไปจะไม่สามารถส่งออกได้ ดงันัน้ อาจต้องเลอืกส่งออกขอ้มูลเป็นชุด ๆ) แล้ว คลิก 
สง่ออก จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.7.6 

 

 
ภาพที ่2.7.6 

 
7. จากภาพที ่2.7.6 ใหค้ลกิปุม่ Open เพื่อเปิดไฟล ์Excel หรอื คลกิปุม่ Save เพื่อบนัทกึไฟล ์
 

 
 

  

สง่ออก Excel 

ดปูระวตับิุคคล 
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2.8 การดขู้อมูลรายบุคคล 
การดขูอ้มลูรายบุคคลสามารถดไูดจ้ากหน้าขอ้มลูรายบคุคล หรอื คน้หาบุคคลจากเมนูคน้หากไ็ด ้โดยมี

วธิกีารดงันี้ 
1. ทีเ่มนูหลกั คลกิ คน้หาบุคคล จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.8.1 

 
ภาพที ่2.8.1 

 
2. จากภาพที ่2.8.1 กรอกขอ้มลูเงือ่นไขการคน้หาตามตอ้งการ แลว้คลกิ คน้หา จะไดผ้ลลพัธก์ารคน้หา

ดงัภาพที ่2.8.2 เมื่อตอ้งการดรูายละเอยีดบุคคลใด ใหค้ลกิที ่ขอ้มลูบุคคล จะไดผ้ลลพัธ ์ดงัภาพที ่2.8.3 

 
ภาพที ่2.8.2 

 
 

ดปูระวตับิุคคล 
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ภาพที ่2.8.3 
 

3. จากภาพที ่2.8.3 หากตอ้งการดรูายละเอยีดขอ้มลูในดา้นใด กส็ามารถคลกิดไูดจ้ากเมนูทางซา้ยมอื 
ตามภาพที ่2.8.3 
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ภาคผนวก 1  
การติดตัง้โปรแกรม Chronic DBIES System 

 
โปรแกรม Chronic DBIES System เป็นโปรแกรมส าหรบัสรา้งชุดขอ้มูลโรคเรือ้รงัจากฐานขอ้มูลระบบ

บรกิารของสถานบรกิาร ในเวอรช์ัน่นี้รองรบัการเชื่อมโยงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล JHCIS, MIT-NET, HOS-XP, HOS-
PCU และ Home-C ได ้โดยโปรแกรมนี้ท างานไดบ้นระบบปฏบิตักิาร Windows XP (SP2), Vista, Seven โดยต้อง
ตดิตัง้ .Net Framework 3.5 ร่วมดว้ย  
 
การติดตัง้โปรแกรม Chronic DBIES System 

1. ใสแ่ผนซดีชีุดตดิตัง้ใน CD-ROM โดยชุดตดิตัง้จะประกอบดว้ยไฟล ์ทัง้หมด 3 ไฟล ์ดงัภาพที ่1.1 
โดยใหเ้ลอืกไฟลต์ดิตัง้ ดงันี้ 

- Chronic DBIES FullSetup v2.0.201106 win32.exe เป็นไฟลต์ดิตัง้ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร 
Windows แบบ 32 bit 

- Chronic DBIES FullSetup v2.0.201106 win64.exe เป็นไฟลต์ดิตัง้ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร 
Windows แบบ 64 bit 

- Chronic DBIES Update v2.0.201106 เป็นไฟลต์ดิตัง้ทีเ่ป็นการปรบัรุ่นมาจากเวอรช์ัน่ก่อน 
 

 
ภาพที ่1.1 

 
2. ดบัเบลิคลกิไฟลต์ดิตัง้จะไดห้น้าจอตามภาพที ่1.2 ใหค้ลกิปุม่ “ต่อไป >” 

 
ภาพที ่1.2 
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3. จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.3 ใหเ้ลอืกสว่นประกอบทีต่อ้งการตดิตัง้ โดยเมื่อน าเมาสไ์ปชีท้ีร่ายการจะมี
รายละเอยีดอธบิายในกรอบขา้งขวา เมื่อเลอืกรายการองคป์ระกอบทีต่อ้งการเสรจ็แลว้ใหค้ลกิปุม่ “ต่อไป >” จะได้
หน้าจอดงัภาพที ่1.4 

 
ภาพที ่1.3 

 

 
ภาพที ่1.4 
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4. จากภาพที ่1.4 ก าหนดโฟลเดอรท์ีต่อ้งการตดิตัง้โปรแกรม(แนะน าใหใ้ชต้ามค่าทีต่วัตดิตัง้ก าหนดมา
ให)้ คลกิปุม่ “ตดิตัง้” จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่1.5 

 
ภาพที ่1.5 

 
5. จากภาพที ่1.5 ตวัตดิตัง้จะคดัลอกไฟลท์ีต่อ้งการลงในเครื่องคอมพวิเตอร ์ซึง่ในขัน้ตอนน้ีตวัตดิตัง้จะ

ท าการตดิตัง้องคป์ระกอบต่าง ๆ ทีเ่ลอืก โดยใหอ้่านค าแนะน าในการตดิตัง้ข ัน้ตอนต่าง ๆ ซึง่เมื่อตดิตัง้แลว้เสรจ็จะ
ไดห้น้าจอดงัภาพ 1.6 ส าหรบัการตดิตัง้องคป์ระกอบอื่น ๆ ใหด้วูธิกีารตดิตัง้ในแต่ละหวัขอ้ 

 
ภาพที ่1.6 
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6. เมื่อตดิตัง้เสรจ็ จะได ้Icon บน Desktop ส าหรบัเขา้ใชง้านโปรแกรม ดงัภาพที ่1.7 และ เมนูของ
โปรแกรม ดงัภาพ ที ่1.8 

 

 
ภาพที ่1.7 

 

 
 

ภาพที ่1.8 
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2.) การติดตัง้ Microsoft .NET Framework 3.5 
1. การตดิตัง้ Microsoft .NET Framework 3.5 อาจจ าเป็นตอ้งต่ออนิเทอรเ์น็ต เพื่อใหต้วัตดิตัง้สามารถ

ดาวน์โหลดชุด UPDATE ทีเ่หมาะสมมาให ้ซึง่หากไม่มอีนิเทอรเ์น็ตอาจตอ้งดาวน์โหลดมาตดิตัง้จากเวปไซต ์
http://download.microsoft.com/download/2/0/E/20E90413-712F-438C-988E-
FDAA79A8AC3D/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… แลว้คลกิทีปุ่ม่ “Install >” จะไดห้น้าจอ

ตามภาพที ่2.2 ใหร้อจนการตดิตัง้แลว้เสรจ็ จะไดห้น้าจอ ดงัภาพที ่2.3 

http://download.microsoft.com/download/2/0/E/20E90413-712F-438C-988E-FDAA79A8AC3D/dotnetfx35.exe
http://download.microsoft.com/download/2/0/E/20E90413-712F-438C-988E-FDAA79A8AC3D/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 ใหค้ลกิปุม่ “Next >” จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่3.2 ใหเ้ลอืกการตดิตัง้ แบบ Complete 

แลว้คลกิปุม่ “Next >” 

 
ภาพที ่3.2 
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3. ใหค้ลกิปุม่ “Next >” ไปเรื่อย ๆ จนไดห้น้าจอ ดงัภาพที ่3.3 ใหค้ลกิทีปุ่ม่ Install 

 
ภาพที ่3.3 

 
4. โปรแกรมจะท าการตดิตัง้ ใหค้อยจนตดิตัง้แลว้เสรจ็ จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่3.4 

 
ภาพที ่3.4 
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4.) การติดตัง้ Visual FoxPro ODBC Driver 
1. จากหน้าจอตอ้นรบัสูก่ารตดิตัง้ของการตดิตัง้ Visual FoxPro ODBC Driver ดงัภาพที ่4.1 ใหค้ลกิ

ปุม่ “Next >” 

 
ภาพที ่4.1 

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

agreement แลว้คลกิ “Next >” 

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

 
ภาพที ่4.3 

 
4. ใหค้อยจนตดิตัง้เสรจ็สิน้จนไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.3 

 
ภาพที ่4.4 
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5.) การติดตัง้ Postgres ODBC Driver 
1. จากหน้าจอตอ้นการสูก่ารตดิตัง้ ดงัภาพที ่5.1 ใหค้ลกิ “Next” จะไดห้น้าจอ ดงัภาพที ่5.2 

 
ภาพที ่5.1 

 

 
ภาพที ่5.2 

 
2. จากภาพที ่5.2 ใหค้ลกิ I accept… แลว้คลกิทีปุ่ม่ “Next” จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่5.3 
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3. จากหน้าจอดงัภาพที ่5.3 ใหค้ลกิปุม่ “Next” ไปเรื่อย ๆ จนไดห้น้าจอดงัภาพที ่5.4 ใหค้ลกิทีปุ่ม่ 
“Install” โปรแกรมจะท าการตดิตัง้ ใหค้อยจนการตดิตัง้แลว้เสรจ็ ดงัภาพที ่5.5 

 
ภาพที ่5.4 

 

 
ภาพที ่5.5 
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2. การติดตัง้ฐานข้อมูลโปรแกรม Chronic DBIES System 
โปรแกรม Chronic DBIES System ใช้ฐานขอ้มูล MySQL ซึง่เมื่อติดตัง้โปรแกรมแลว้ในครัง้แรกให้

ตดิตัง้ฐานขอ้มลูก่อน แต่หากเคยตดิตัง้ฐานขอ้มลูไวก้่อนแลว้ กไ็ม่จ าเป็นตอ้งตดิตัง้ใหม ่การตดิตัง้ฐานขอ้มลูสามารถ
ท าได ้2 วธิ ีคอื 

1) ติดตัง้ผ่าน Batch file โดยเมนูส าหรบัตดิตัง้ฐานขอ้มูลจะอยู่ทีเ่ดยีวกบัเมนูของโปรแกรม Chronic 
DBIES System โดยมวีธิกีารดงันี้ 

1. ไปทีโ่ฟลเดอร์เมนูโปรแกรม Chronic DBIES System (start ->program -> Chronic DBIES 
System) จะมเีมนูดงัภาพที ่2.1 

 
ภาพที ่2.1 

 
2. เลอืกเมนูสรา้งฐานขอ้มลูใหต้รงกบั MySQL Server ทีต่ดิตัง้ไว ้โดยมแีนวทางการเลอืกดงันี้ 

MySQL Server ทีต่ดิตัง้ เลอืกเมนู หมายเหตุ 
MySQL Server ของ JHCIS Create_chronicdb_original_jhcis  
MySQL Server ของ HOS-XP Create_chronicdb_original_hosxp  
MySQL Server ของ AppServ Create_chronicdb_original_appserv  

 
3. เมื่อเลอืกค าสัง่สรา้งฐานขอ้มูล จะไดห้น้าจอ ดงัภาพ 2.2 ใหพ้มิพร์หสัผ่านของ MySQL Server ที่

ตดิตัง้ไว ้แลว้กดปุม่ Enter รอสกัครู่หนึ่งหน้าจอน้ีจะหายไป แสดงว่าการตดิตัง้ฐานขอ้มลูกเ็สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 
ภาพที ่2.2 
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2) ใช้วิธีการ Restore จากไฟล ์MySQL โดยใชโ้ปรแกรม MySQL Administrator เช่นเดยีวกบั JHCIS 
โดยมวีธิกีารดงันี้ 

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

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

3. ท าการ Restore ฐานขอ้มลูตัง้ตน้จากไฟล ์SQL ในชุดตดิตัง้โปรแกรม Chronic DBIES System  
 
1) การเช่ือมต่อ MySQL Server โดยใช้โปรแกรม MySQL Administrator 

1. เปิดโปรแกรม MySQL Administrator โดยการคลกิที ่start => program => MySQL => MySQL 
Administrator จะไดห้น้าต่างดงัภาพที ่2.3 ใหค้ลกิทีส่รา้ง Connection ใหม ่จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.4 

 
ภาพที ่2.3 

 
2. จากภาพที ่2.4 ใหค้ลกิ New Connection แลว้กรอกค่า Parameter ส าหรรบัเชื่อมต่อ MySQL 

Server 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 

 
หลกัจากนัน้ใหค้ลกิทีปุ่ม่ Apply กจ็ะมชีื่อ Connection ทีเ่ราสรา้งขึน้ปรากฏในสว่นของ Connections ให้

คลกิเลอืก แลว้คลกิ General Options จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.5 

สร้าง Connection ใหม ่
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ภาพที ่2.4 

 

 
ภาพที ่2.5 

 
3. จากภาพที ่2.5 ใหเ้ลอืก Password storage method เป็น Obscured  แลว้คลกิทีปุ่ม่ Close 
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2) การติดตัง้ฐานข้อมลูส าหรบัโปรแกรม Chronic DBIES System 
1. เปิดโปรแกรม MySQL Administrator 
2. เชื่อมต่อไปยงั MySQL Server จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.6 แลว้ใหท้ าตามขัน้ตอนดงันี้ 

 
ภาพที ่2.6 

 
1. เลอืก Restore 
2. คลกิ Open Backup File แลว้เลอืกไฟล ์chronicdb_original.sql  
3. ไฟล ์sql ทีเ่ลอืกจะปรากฏในช่อง File to restore 
4. คลกิเลอืก Original schema 
5. คลกิเลอืก Ignore error และ Create database(s).. 
6. คลกิ Start Restore แลว้คอยจนการตดิตัง้ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ย 
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2) การส ารองฐานข้อมูลส าหรบัโปรแกรม Chronic DBIES System 
1. เปิดโปรแกรม MySQL Administrator 
2. เชื่อมต่อไปยงั MySQL Server จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.7 เสรจ็แลว้ใหท้ าตามขัน้ตอนดงันี้ 

 

 
ภาพที ่2.7 

1. เลอืก Backup 
2. คลกิ New Project  
3. พมิพ ์Project Name โดยใชช้ื่ออะไรกไ็ด ้(chronicdb_backup) 
4. คลกิเลอืกฐานขอ้มลู 
5. คลกิปุม่ลกูศรชีไ้ปทางขวา 
6. คลกิ Execute Backup Now 
หลงัจากนัน้ใหเ้ลอืกโฟลเดอรท์ีเ่กบ็ไฟล ์Backup แลว้ใหร้อจนการ Backup ขอ้มลูเสรจ็สิน้ 

 
3) การเรียกคืนข้อมูลโปรแกรม Chronic DBIES System  

การเรยีกคนืขอ้มลูโปรแกรม Chronic DBIES System จากไฟล ์Backup ใหท้ าตามขัน้ตอนเดยีวกบัการ
ตดิตัง้ฐานขอ้มลูใหม่ โดยขัน้ตอนการ Open Backup File ใหเ้ลอืกไฟล ์sql ทีไ่ด ้Backup ไว ้
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ภาคผนวก  2  
การสร้าง ODBC ส าหรบัเช่ือมต่อฐานข้อมลู JHCIS, HOS-XP, MIT-NET, HOME-C 

 
ระบบ Chronic DBIES System  ใชก้ารเชื่อมต่อฐานขอ้มลูผ่านทาง ODBC ซึง่ผูใ้ชง้านตอ้งสรา้ง ODBC 

ส าหรบัเชื่อมต่อฐานขอ้มลูทีต่อ้งการเชื่อมโยงขอ้มลู ใหม้ชีื่อตรงตามทีก่ าหนด 
 
1.) การสรา้ง ODBC ส าหรบัเช่ือมต่อฐานข้อมูล 

1. เปิด Control Panel  
2. ดบัเบลิคลกิ Administrative Tools => Data Sources (ODBC) จะไดจ้อภาพดงัภาพที ่2.1 

 
ภาพที ่2.1 

 
3.  จากภาพที ่2.1 ที ่System DSN ใหค้ลกิปุม่ Add จะไดจ้อภาพดงัภาพที ่2.2 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 
 HOME-C เลอืก SQL Server ซึง่ปกตจิะมมีาพรอ้มกบัระบบปฏบิตักิาร Windows  
 Hospital-OS เลอืก PostgresSQL Unicode ถา้ไมม่ใีหต้ดิตัง้ Postgres ODBC Driver ก่อน 
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ภาพที ่2.2 

 
4. จากภาพที ่2.2 คลกิเลอืก Driver ฐานขอ้มลูทีต่อ้งการแลว้คลกิทีปุ่ม่ Finish  
5. ก าหนดรายละเอยีดการเชื่อมต่อฐานขอ้มลู 

 
2.) การก าหนดรายละเอียดส าหรบัเช่ือมต่อฐานข้อมูล JHCIS 

จากภาพที ่2.3 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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ภาพที ่2.3 
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3.) การก าหนดรายละเอียดส าหรบัเช่ือมต่อฐานข้อมูล  HOS-XP/HOS-XP(PCU) 
จากภาพที ่2.4 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 / ชื่อ Server 
 User กรอก User sa 
 Password กรอก Password sa 
 Database ชื่อฐานขอ้มลูของ HOS-XP hos 
 Port ก าหนด Port ของ MySQL 3333 
Connection Character tis620 *** 

 

 
ภาพที ่2.4 
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4.) การก าหนดรายละเอียดส าหรบัเช่ือมต่อฐานข้อมูล  MIT-NET 
จากภาพที ่2.5 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 ่2.5 

 
5.) การก าหนดรายละเอียดส าหรบัเช่ือมต่อฐานข้อมูล  HOME-C 

การก าหนดรายละเอยีด ODBC ส าหรบัเชื่อมฐานขอ้มลู MIT-NET ใหด้ าเนินการดงันี้ 
1. จากภาพที ่2.6 ใหก้ าหนดชื่อ homec_chronic ชื่อ server ก าหนดเป็น localhost แลว้คลกิ 

 “Next >” จะไดห้น้าจอดงัภาพที ่2.7 

 
ภาพที ่2.6 
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2. จากรปูที ่2.7 ใหก้ าหนดรปูแบบการ Login แลว้คลกิปุม่ “Next >” ไปเรื่อย ๆ จนไดห้น้าจอ 
ดงัภาพที ่2.8 

 
ภาพที ่2.7 

3. จากภาพที ่2.8 ใหค้ลกิที ่“Test Data Source” หาก ได ้TESTS COMPLETED 
SUCCESSFULLY! กเ็ป็นอนัเสรจ็เรยีบรอ้ย 

 
ภาพที ่2.8 
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6.) การก าหนดรายละเอียดส าหรบัเช่ือมต่อฐานข้อมูล  Hospital-OS 
การก าหนดรายละเอยีด ODBC ส าหรบัเชื่อมฐานขอ้มลู Hospital-OS ใหด้ าเนินการดงันี้ 
1. จากภาพที ่2.9 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 

 

 
ภาพที ่2.9 

 
2. จากภาพที ่2.9 เมื่อกรอกขอ้มลูต่าง ๆ ครบถว้นแลว้ ใหค้ลกิทีปุ่ม่ Test หากสามารถเชื่อมต่อได้

ส าเรจ็ดงัภาพที ่2.10  

 
ภาพที ่2.10 

 
3. จากภาพที ่2.9 ใหค้ลกิปุม่ “Save” เพื่อปิดหน้าจอการตดิตัง้ 


