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คํานํา
การจัดทําหนังสือ "*คู่มือการใช้งานระบบ PHER plus" มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผู้ปฏิบัติงาน                   

ระบบเฝ�าระวงัการบาดเจ็บใช้ประกอบการใช้งานโปรแกรม PHER plus สามารถใช้งานระบบอย่างถูก
ต้อง ตามวตัถุประสงค์ 
            "คู่มือการใช้งานระบบ PHER plus" เล่มนี�ได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูลในป�จจุบัน เพื�อประโยชน์การติดตามข้อมูลและว �เคราะห์การใช้บร �การด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับข้อมูลในระบบที�มีปร �มาณมาก แหล่งข้อมูลมีความหลากหลาย
ทั�งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จําเป�นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�เหมาะสม สําหรับการ
จัดการเก็บเชื�อมโยง และว �เคราะห์ ที�มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการทั�งระบบได้ 
            คณะผู้จัดทําขอขอบคุณผู้ที�เกี�ยวข้องทุกท่านที�ทําให้คู่มือฉบับนี�สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และหวงัวา่
คู่มือจะเป�นประโยชน์ต่อการใช้งาน หากมีข้อบกพร่อง หร �อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทําขอน้อมรับคํา
แนะนํา และคําชี�แจงจากท่านด้วยความยินดี 
                                                                

 กองป�องกันการบาดเจบ็ กรมควบคมุโรค

                                    ทีมพัฒนาระบบเฝ�าระวงัการบาดเจ็บ                
                                    กระทรวงสาธารณสุข                 

                                    2566                 
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 อธิบายส่วนหลักของหน้าจอระบบก่อนล็อกอิน1.

รูปภาพที� 1 หน้าจอระบบก่อนล็อกอิน

เมื�อเข้าระบบมาแล้วผ่าน http://ae.moph.go.th/pher-plus จะสังเกตุเห็นองค์ประกอบต่างๆ หน้าระบบ
ก่อนการล็อคอิน ตามรูปภาพที� 1 ประกอบไปด้วย
1.  การเข้าระบบ จะต้องล็อคอินก่อนทุกครั�งที�มีการเข้าใช้งาน
2. เข้าดูเฉพาะรายงาน (ไม่ต้องล็อคอิน ) เป�นช่องทางลัดในการเข้าไปดูรายงานต่าง ๆ  
3. สมัครใช้งาน (Sigup) / ลืมรหัสผ่าน สําหรับที�ผู้ใช้งานยังไม่มี Username และ Password สามารถสมัครได้
โดยกดปุ�ม                        ส่วนผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านก็สามารถกดปุ�ม 
4. Document/ ปฏิญญา Road Safety / เป�าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน เอกสารความรู้เพิ�มเติม
เกี�ยวกับการป�องกันอุบัติเหตุทางถนน
5. ความรู้ที�เกี�ยวข้องการระบบรายงานการเฝ�าระวงัการบาดเจ็บ (Injury Surveillance : IS) ได้แก่

คู่มือรายละเอียดตัวแปร การบันทึก และใช้งาน ISOnline (5 เล่ม)
ระบบ e-Learning
ขั�นตอนการติดตั�ง API สําหรับ PHER plus, IS Oncloud และ nRefer 
ขั�นตอนการติดตั�ง API สําหรับ  nRefer และ ISOnline
คู่มือการติดตั�งและการดูแล API สําหรับ ISOnline

2.  การเข้าใช้งานระบบ 

การเข้าใช้งานระบบ จะต้องล็อคอินก่อนทุกครั�ง โดย Username และ Password ที�ผ่านการสมัครจะต้อง
ผ่านการอนุมัติจาก admin แล้ว ซึ�งจะตอบกลับไปทางอีเมล และหากกรอกข้อมูลเร �ยบร้อยแล้ว ให้กดปุ�มยืนยัน

รูปภาพที� 2 การล็อคอิน รูปภาพที� 3 หน้าแรกผ่านการล็อคอิน

2.1 การเข้าสู่ระบบ 

การเข้าใช้งาน คลิก เคร ��องหมายถูก                           แล้วตามด้วยกดปุ�มล็อคอินอีกครั�ง
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 เข้าสู่ระบบการใช้งาน http://ae.moph.go.th/pher-plus                      1.
   2. กดปุ�ม                                                                  

2.2 อธิบายส่วนหลักของหน้าระบบที�ผ่านการล็อคอิน
หน้าหลักของหน้าระบบที�ผ่านการล็อคอินเข้ามาแล้ว ซึ�งมีองค์ประกอบด้วยเมนูดังนี�

เมนูที�ใช้งานบ่อย คือ 1. ทะเบียนผู้ใช้งาน 2.ส่งออกข้อมูล 3. Dashboard Accident และ 4. Report
ส่วนเมนูเพิ�มเติม ได้แก่ ส่งออกแฟ�ม Accident ทะเบียนผู้ใช้งาน ข้อมูลพื�นฐาน ระบบข้อมูล RTI เคร ��องมือ
Tools/Setup โปรแกรม/เอกสาร และอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง (About)

2.3 การบันทึกข้อมูล
การบันทึกข้อมูลผู้ป�วย หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วให้กดปุ�ม                      จะสังเกตุเห็นตัวหนังสือสีแดง 

คําวา่                     ซึ�งแสดงวา่ ระบบข้อมูลยังไม่ได้ Connect กับ HIS ของโรงพยาบาล จะต้องให้เจ้าหน้าที�       
ด้านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื�อทําการเชื�อมฐานข้อมูลโรงพยาบาลและระบบเข้าด้วยกัน เพื�อให้ข้อมูล           
สามารถเชื�อมโยงข้อมูลได้ เจ้าหน้าที�ทําการบันทึกข้อมูลจะได้ลดภาระการบันทึกข้อมูลมากขึ�น และการบันทึกข้อมูล        
สามารถทําได้ดังนี�                     

   3. กดปุ�ม +add new                                             
   4. ทําการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน                                            
   5. ทําการบันทึกข้อมูล โดยคลิกเคร ��องหมายถูก                           เพื�อทําการยืนยัน หากตรวจ            
      สอบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว แล้วทําการบันทึกข้อมูลโดยกดปุ�ม             

รูปภาพที� 4 อธิบายส่วนหลักของหน้าระบบที�ผ่านการล็อคอิน 

รูปภาพที� 5 หน้าการบันทึกข้อมูล 

 กองป�องกันการบาดเจบ็ กรมควบคมุโรค

PHER plus 2



ข้อสังเกตุการบันทึกข้อมูล
ข้อที� 1 เมื�อบันทึกข้อมูลจากต้องสังเกตุวา่ ข้อมูลที�ทําการบันทึกเป�นข้อมูลที�เกิดจากการบาดเจ็บสาเหตุใด

หากข้อมูลที�ทําการบันทึกเป�น "อุบัติเหตุจากการขนส่ง" และหากเลือกผิดเป�น "อุบัติเหตุหร �อการบาดเจ็บอื�นๆ"
รูปภาพที� 6 สาเหตุการบาดเจ็บ

จะทําให้ข้อมูลดังกล่าว ไม่ไปแสดงผลที� One Page ระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีว �ตจากอุบัติเหตุทางถนน

รูปภาพที� 7  One Page ระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีว �ตจากอุบัติเหตุทางถนน
ข้อที� 2 ข้อมูลที�นํามาแสดงผล One Page ระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีว �ตจากอุบัติเหตุทางถนน
อีกตัวแปรคือ การนําส่ง ซึ�งจะเลือกข้อที� 1 เสียชีว �ตที�จุดเกิดเหตุ/ชันสูตร และ 2. มาจากที�เกิดเหตุ 
ส่วน 3. รพ. อื�นนําส่ง จะไม่ถูกประมวลผล เพราะจะเกิดความซํา้ซ้อนของข้อมูล

รูปภาพที� 8 การนําส่ง
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     การแก้ไขข้อมูล มีขั�นตอนดังนี�
     1. หลังเข้าสู่ระบบ กดปุ�ม                       

2.4 การแก้ไขข้อมูล

     2. ค้นหาข้อมูลที�จะแก้ไข โดยการค้นหาสามารถทําได้ 2 ว �ธี คือ                       
     2.1 ค้นหาตามช่วงเวลาที�เกิดเหตุ และประเภทของอุบัติเหตุ โดยสามารถกําหนดวนัที�ได้ เช่น              

     วนัที�เกิดเหตุ และวนัที�มา รพ. หากเลือกเร �บร้อยแล้ว ให้กดปุ�ม             

รูปภาพที� 9 ค้นหาตามช่วงเวลาที�เกิดเหตุ และประเภทของอุบัติเหตุ

     2.2 ค้นหาเงื�อนไขเฉพาะ (จะเป�นการหารายบุคคล) โดยใช้รหัส ID, CID, HN, case no./ref          
     และชื�อ สกุล หากกรอกข้อมูลเร �ยบร้อยแล้ว ให้กดปุ�ม              

รูปภาพที� 10 ค้นหาเงื�อนไขเฉพาะ
     3. แก้ไขข้อมูลโดยกดเลือกเคร ��องหมาย " > " หน้ารายชื�อที�ต้องการ หร �อกดเลือกตรงชื�อที�ต้องการแก้ไข        

     รายชื�อดังกล่าวจะแสดงแถวข้างบนสุด และหลังจากนั�นกดปุ�ม            

รูปภาพที� 11 ปุ�มการแก้ไขข้อมูล
     4. ดําเนินการแก้ไขรายละเอียดที�ต้องการ และกดปุ�ม "ยืนยันการบันทึก" และกดปุ�ม "บันทึก"                  

รูปภาพที� 11 การบันทึกเมื�อแก้ไขข้อมูลเร �ยบร้อยแล้ว
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รายงาน ปภ.บอ.4 และใบส่งตรวจแอลกอฮอล์ มีขั�นตอนดังนี�
     1. หลังเข้าสู่ระบบ กดปุ�ม                       

2.5 การนําออกข้อมูล

     2. ค้นหาข้อมูลที�ต้องการ โดยการค้นหาสามารถทําได้ 2 ว �ธี คือ                       
     2.1 ค้นหาตามช่วงเวลาที�เกิดเหตุ และประเภทของอุบัติเหตุ โดยสามารถกําหนดวนัที�ได้ เช่น              

     วนัที�เกิดเหตุ และวนัที�มา รพ. หากเลือกเร �บร้อยแล้ว ให้กดปุ�ม             

รูปภาพที� 12 ค้นหาตามช่วงเวลาที�เกิดเหตุ และประเภทของอุบัติเหตุ

     2.2 ค้นหาเงื�อนไขเฉพาะ (จะเป�นการหารายบุคคล) โดยใช้รหัส ID, CID, HN, case no./ref          
     และชื�อ สกุล หากกรอกข้อมูลเร �ยบร้อยแล้ว ให้กดปุ�ม              

รูปภาพที� 13 ค้นหาเงื�อนไขเฉพาะ
     3. ต้องการพิมพ์รายงาน ปภ. บอ. 4 และใบส่งตรวจแอลกอฮอล์ โดยกดเลือกเคร ��องหมาย " > "                

หน้ารายชื�อที�ต้องการ หร �อ กดเลือกตรงรายชื�อ แล้วรายชื�อดังกล่าวจะแสดงแถวข้างบนสุด และหลังจากนั�นกดปุ�ม         

รูปภาพที� 14 พิมพ์รายงาน ปภ. บอ. 4 และใบส่งตรวจแอลกอฮอล์
     4. หน้าจอจะแสดงตัวอย่างรายงาน ปภ. บอ. 4 และใบส่งตรวจแอลกอฮอล์ โดยกดปุ�ม "ปลายทาง"            

เพื�อเลือกเคร ��องพิมพ์ แล้วกดพิมพ์ หร �อหากต้องการเป�นไฟล์ PDF ให้เลือกเคร ��องพิมพ์เป�น PDF แล้วกดบันทึก      
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นําออกข้อมูลเป�นไฟล์ Excel หร �อ CSV  มีขั�นตอนดังนี�
 เลือกเมนูด้ายซ้ายมือ 1.

   2. เลือกเมนูย่อย 

   3. เลือกช่วงวนัที�เกิดเหตุ เร ��มต้น - สิ�นสุด ตามที�ต้องการ เลือกจังหวดัตามที�หน่วยงานรับผิดชอบ 
 เลือกสถานพยาบาลที�ต้องการ แล้วกดปุ�ม 

   4. ระบบจะแสดงจํานวนข้อมูลที�พบ 

 5. จะปรากฎปุ�ม                  สําหรับการนําออกข้อมูลในรูปแบบ Excel แล้วกดเลือกพื�นที�เก็บข้อมูล

3. การขอรหัสผ่านสําหรับเข้าใช้งาน 

สําหรับผู้ใช้งานที�
ยังไม่ได้ทําการสมัคร

เข้าใช้งานระบบ สามารถเข้า
มาได้ที�หน้าแรกของระบบ จะพบ
ข้อความเป�นสีฟ�า "สมัครใช้งาน" 

หากสมัครแล้ว จะต้องผ่านการอนุมัติจาก
admin ก่อน ซึ�งจะตอบกลับไปทางอีเมลอีกครั�ง 
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รูปภาพที� 15 หน้านําออกข้อมูล

รูปภาพที� 16 หน้านําออกข้อมูล

รูปภาพที� 17 สมัครใช้งาน
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