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ค�าน�า
	 การจดัท�าหนงัสอื	“คูม่อืการใช้งานระบบ	IS	Online”	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผู้ปฏบิติังานระบบเฝ้า

ระวังการบาดเจ็บใช้ประกอบการใช้งานโปรแกรม	IS	Online	สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลจาก

สถานพยาบาลได้ทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์

	 “คู่มือการใช้งานระบบ	 IS	 Online”	 เล่มนี้ได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับโปรแกรมการบันทึก

ข้อมลูในปัจจบัุน	เพือ่ประโยชน์การติดตามข้อมลูและวเิคราะห์การให้บรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสขุ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และสามารถรองรับข้อมูลในระบบที่มีปริมาณมาก	แหล่งข้อมูลมีความหลากหลาย	

ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข	 และหน่วยงานภายนอก	 จ�าเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ส�าหรับการจัดเก็บเชื่อมโยง	และวิเคราะห์	ที่มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการทั้งระบบได	้

	 คณะผู้จัดท�าขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท�าให้คู่มือฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	 และหวังว่า

คูม่อืนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน	หากมข้ีอบกพร่อง	หรือผดิพลาดประการใด	คณะผู้จัดท�าขอน้อมรับค�า

แนะน�า	และค�าชี้แจงจากท่านด้วยความยินดี	และท้ายที่สุด	ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขและองค์การ

อนามัยโลก	ที่สนับสนุนการจัดพิมพ์ครั้งนี้

ทีมพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ

กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 1
หลักการ เหตุผล ความเป็นมา

	 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียม

พร้อมเผชิญภัยพิบัติต่างๆ	 รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการ

แพทย์	และสาธารณสุข	เป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	ส่วนท้องถิ่น	

และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้มีการเตรียมการที่จะจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการ

แพทย์และสาธารณสุข	(Public	Health	Emergency	Operation	Center	:	PHEOC)	ณ	อาคาร	5	ชั้น	

7	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 ส�าหรับหน่วยบริการทุกระดับให้มีความพร้อมในการรับมือ

ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติก่อนเกิดภัย	 ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย	 รวมทั้งการฟื้นฟูหลังเกิดภัย	 ตลอดจน

การบรหิารจดัการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	และเป็นศนูย์ประสานงาน	การ

สื่อสาร	การสั่งการ	เชื่อมโยงหน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ	 รวมทั้งการพัฒนาระบบ

ข้อมูล	เพื่อเป็น	Data	Center	รองรับระบบ	ICS	ECS	และ	EMS	เพื่อ	Harmonize	และสั่งการกรณีเกิด

ภาวะฉุกเฉินต่างๆ	และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็น	Real	Time	จากหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด	

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	(1669)	กรมที่เกี่ยวข้อง	และหน่วยงานภายนอกต่างๆ	โดยมีการด�าเนิน

การดังนี้

	 1.	จดัให้มข้ีอมลู	(Information)	และพฒันาระบบส่ือสาร	เพือ่การประสานงานและส่ังการภายใน

และภายนอกกระทรวงสาธารณสขุ	ส�านกังานสาธารณสขุจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง	รวมถงึหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆ	ตลอดจนจัด

บริการปฏิบัติการฉุกเฉินที่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะกลไกของภาครัฐ

	 2.	เป็นศนูย์ข้อมลูการบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน	1669	ซึง่ได้รับโอนภารกจิจากสถาบนัการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ	และน�ามาใช้เก็บข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาล	7	วันอันตราย	ตั้งแต่ป	ี			

พ.ศ.2558	 จ�าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาโปรแกรม	 ระบบข้อมูล	 1669	 ให้สมบูรณ์และครอบคลุมทุก

สถานการณ์	และทุกภัยพิบัติต่อไป

ความเป็นมา
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	 3.	เป็นศูนย์บริหารจัดการการเดินรถด้วยระบบก�าหนดต�าแหน่งบนโลก	(GPS)	กระทรวง

สาธารณสุข	เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถพยาบาล	ข้อมูลที่จะน�ามาใช้ในการติดตามและควบคุมรถ

พยาบาล	ข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถพยาบาล	ยกระดับมาตรฐาน	และก�ากับติดตามและ

ดูแลรถพยาบาล	 และรถยนต์	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 จ�าเป็นต้องจัดท�าโปรแกรม	GPS	 Tracking	

System	 ของกระทรวงสาธารณสุข	 รองรับระบบท่ีจะเกิดข้ึนด้วยเหตุผลและความจ�าเป็นดังกล่าวข้างต้น

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้อนุมัติ

	 1.	เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข	(Public	Health	Emergency	

Operation	Center	:	PHEOC)	เป็นศนูย์กลางการตดิต่อประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่าง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ได้ทันท่วงทีทั้งในภาวะปกติ	ฉุกเฉิน	หรือภาวะภัยพิบัติ

	 2.	เพื่อติดตามข้อมูลและวิเคราะห์การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	และ	1669	 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	เพื่อให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานของรถพยาบาลในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	ซึ่งมีการติดตั้ง	GPS	Tracking	System	เรียบร้อยแล้ว	โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการ

ขนส่งทางบก	เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์หากมีอุบัติหรือภัยพิบัติเกิดขึ้น

	 4.	เพือ่รองรบัการปฏบัิติงานของศนูย์ปฏบัิตกิารฉกุเฉนิด้านการแพทย์และสาธารณสขุ	(Public	

Health	Emergency	Operation	Center	:	PHEOC)	กระทรวงสาธารณสุข	ส�าหรับการสื่อสารส่งข้อมูล

กับหน่วยงานต่างกระทรวง	หรือต่างประเทศ

	 5.	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการระบบภยัพิบติัระดับประเทศ	ภายใต้ข้อมูลทีถู่กต้อง	รวดเรว็	

มีมาตรฐาน	และทันต่อการใช้งาน

	 6.	เนื่องจากข้อมูลในระบบภัยพิบัติมีปริมาณมาก	 แหล่งข้อมูลก็มีความหลากหลาย	 ทั้งใน

กระทรวงสาธารณสขุ	และหน่วยงานภายนอก	จ�าเป็นต้องมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมส�าหรับ

การจัดเก็บเชื่อมโยง	และวิเคราะห์	ที่มีศักยภาพพอเพียงในการจัดการทั้งระบบได้

	 7.	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ	(Injury	surveillance)	ในการ

บันทึกลงแบบบันทึก	ลงรหัส	และบันทึกลงโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

	 8.	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency 

Operation Center : PHEOC) เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ทันท่วงทีท้ังในภาวะปกติ ฉุกเฉิน หรือภาวะภัยพิบัติ 

2. เพื่อติดตามข้อมูลและวิเคราะห์การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ 1669 ได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานของรถพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งมีการติดต้ัง GPS Tracking System เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบก 
เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์หากมีอุบัติหรือภัยพิบัติเกิดขึ้น 

4. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public 
Health Emergency Operation Center : PHEOC) กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการส่ือสารส่งข้อมูลกับ
หน่วยงานต่างกระทรวง หรือต่างประเทศ 

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบภัยพิบัติระดับประเทศ ภายใต้ข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว 
มีมาตรฐาน และทันต่อการใช้งาน 

6. เนื่องจากข้อมูลในระบบภัยพิบัติมีปริมาณมาก แหล่งข้อมูลก็มีความหลากหลาย ท้ังในกระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานภายนอก จำเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสำหรับการจัดเก็บ
เช่ือมโยง และวิเคราะห์ ท่ีมีศักยภาพพอเพียงในการจัดการท้ังระบบได้ 

7. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ  (Injury surveillance) ในการ
บันทกึลงแบบบันทึก ลงรหัส และบันทึกลงโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง 

8. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาท่ีพบบ่อยได้ด้วยตนเอง 
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บทที่ 2
การติดตั้ง

การติดตั้งใช้งานระบบข้อมูล	IS	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ดังนี้

	 1.	ติดตั้งฐานข้อมูล

	 2.	ติดตั้ง	API	เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับโปรแกรม	IS	Online

	 	 2.1.	 เชื่อมโยงฐานข้อมูล	IS	(IS	DB)

	 	 2.2.	 เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ป่วยของสถานพยาบาล	(HIS)

	 3.	ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล	ประกอบด้วย

	 	 3.1.	 โปรแกรมแบบ	Desktop	Application	ที่รองรับระบบปฏิบัติการ	MS	Windows

	 	 3.2.	 โปรแกรมแบบ	Desktop	Application	ที่รองรับระบบปฏิบัติการ	Linux

	 	 3.3.	 โปรแกรมแบบ	Desktop	Application	ที่รองรับระบบปฏิบัติการ	MacOS

	 	 3.4.	 โปรแกรมแบบ	Web	Server	ที่รองรับ	Apache,	Ngnix

	 1.	การติดตั้งฐานข้อมูล	เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล	IS	ไว้ที่สถานพยาบาล	โดยต้องมีการติดต้ัง	

โปรแกรมดังนี้

	 	 1)	โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล	เช่น	MySQL	version	5	หากหน่วยงาน	มีโปรแกรมจัดการ

ฐานข้อมูลอยู่แล้ว	ก็ให้ใช้ระบบเดิมที่มีอยู่

	 	 2)	สร้างฐานข้อมูล	isdb	เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล	IS

	 	 3)	Download	ฐานข้อมูล	(MySQL.sql)

	 	 4)	Unzip	และ	Run	isdb.sql	script	เพื่อสร้างตารางและข้อมูลเบื้องต้นในการใช้งาน	

	 	 5)	กรณีที่มีข้อมูล	ISWin	เดิม	และต้องการ	Convert	มาใช้ใน	IS	Online	ให้	Download	

โปรแกรม	isdb	converter	เพื่อใช้ในการอ่าน	mdb	แล้ว	Convert	ไปเป็น	mysql

	 	 6)	สามารถใช้โปรแกรม		IS	Win	v3.0	ของกองระบาดวทิยา	กรมควบคมุโรค)	ในการ	Convert	

และบันทึกข้อมูลได้

การติดตั้งและ Config โปรแกรม IS Online 
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2.	ติดตั้ง	API	เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล

	 1)	 ติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้งาน

	 2)	 NodeJS	(version	6	ขึ้นไป)

	 	 a)	ตรวจสอบก่อนว่าในเครื่องได้ติดตั้งไว้หรือยัง	โดยใช้ค�าสั่ง	node	-v

	 	 b)	กรณ	ีms	windows	หรือ	macOS	การติดตั้งให	้download	จาก	https://nodejs.org/

	 	 c)	กรณ	ีLinux	ให้ติดตั้งตามจาก	https://nodejs.org/en/download/package-manager/

	 3)	 ติดตั้ง	pm2	โดยใช้ค�าสั่ง	npm	install	-g	pm2	ผ่าน	command	line

	 4)	 ติดตั้ง	git	จาก	https://git-scm.com/

	 5)	 Download	script	ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล	(API1)

	 6)	 สร้าง	folder	ที่ต้องการ	(ไม่แนะน�าให้	อยู่ภายใต้	folder	ของ	web	server)

	 7)	 เปิด	Folder	ที	่unzip	แล้วท�าการ	copy	ไฟล	์config.default	แล้วแก้ไขชื่อ	เป็น	“config”	

จากนั้นท�าการเปิดไฟล์	config	แบบ	text	editor	เพื่อแก้ไขการตั้งค่า/การเชื่อมต่อให้ถูกต้อง	และท�าการ

บันทึก

	 8)	 ติดตั้ง	plugin	โดยใช้ค�าสั่ง	npm	i

	 9)	 run	API	โดยใช้ค�าสั่ง	pm2	start	-i	<ระบุจ�านวน	instance>	--name	“ชื่อ	instance”	เช่น	

pm2	app/bin/www.js	-i	2	--name	“ae-api”

	 10)	ท�าให้	pm2	run	หลังจากเครื่อง	restart	โดยค�าสั่ง	pm2	startup	(run	ครั้งเดียว)

	 11)	ใช้ค�าสั่ง	pm2	save	เพื่อบันทึก	config	pm2	ที่จะใช้ในการ	run	หลัง	restart	(ท�าทุกครั้งที่มี

การ	update	api)

	 12)	ตรวจสอบการท�างาน	API

	 	 a)	pm2	status	-	ดูสถานะการท�างาน

	 	 b)	pm2	monit	-	ดูสถานะการท�างานแบบ	real	time

	 	 c)	pm2	log	-	คล้าย	pm2	monit	แต่จะแสดงรายละเอียดด้วย
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2. ติดต้ัง API เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูล 

 
1) ติดต้ังโปรแกรมท่ีต้องใช้งาน 
2) NodeJS (version 6 ขึ้นไป) 

a) ตรวจสอบก่อนว่าในเครื่องได้ติดต้ังไว้หรือยัง โดยใช้คำส่ัง node -v 
b) กรณี ms windows หรือ macOS การติดต้ังให้ download จาก https://nodejs.org/ 
c) กรณี Linux ให้ติดต้ังตามจาก https://nodejs.org/en/download/package-manager/ 

3) ติดต้ัง pm2 โดยใช้คำส่ัง npm install -g pm2 ผ่าน command line 
4) ติดต้ัง git จาก https://git-scm.com/ 
5) Download script ระบบเช่ือมต่อฐานข้อมูล (API1) 
6) สร้าง folder ท่ีต้องการ (ไม่แนะนำให้ อยู่ภายใต้ folder ของ web server) 
7) เปิด Folder ท่ี unzip แล้วทำการ copy ไฟล์ config.default แล้วแก้ไขช่ือ เป็น “config” 

จากนั้นทำการเปิดไฟล์ config แบบ text editor เพื่อแก้ไขการต้ังค่า/การเช่ือมต่อให้ถูกต้อง และ
ทำการบันทึก 

8) ติดต้ัง plugin โดยใช้คำส่ัง npm i 
9) run API โดยใช้คำส่ัง pm2 start -i <ระบุจำนวน instance> --name "ช่ือ instance" เช่น pm2 

app/bin/www.js -i 2 --name "ae-api" 
10) ทำให้ pm2 run หลังจากเครื่อง restart โดยคำส่ัง pm2 startup (run ครั้งเดียว) 
11) ใช้คำส่ัง pm2 save เพื่อบันทึก config pm2 ท่ีจะใช้ในการ run หลัง restart (ทำทุกครั้งท่ีมีการ 

update api) 
12) ตรวจสอบการทำงาน API 

a) pm2 status - ดูสถานะการทำงาน 
b) pm2 monit - ดูสถานะการทำงานแบบ real time 
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	 3.	 ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล

	 	 3.1.	กรณีต้องการใช้งานแบบ	Desktop	App

	 	 	 	 3.1.1.1.	ส�าหรับ	Windows

	 	 	 	 3.1.1.2.	ส�าหรับ	MacOS

	 	 	 	 3.1.1.3.	ส�าหรับ	Linux

	 	 	 3.1.2.	unzip	ไว้ใน	folder	ที่ต้องการ

	 	 	 3.1.3.	run	โปรแกรมตามที่ต้องการ

	 	 	 	 3.1.3.1.	 isonline-win.exe	ส�าหรับ	ms	windows

	 	 	 	 3.1.3.2.	 isonline	ส�าหรับ	macOS

	 	 	 	 3.1.3.3.	 isonline-linux	ส�าหรับ	Linux

	 	 3.2.	กรณีต้องการใช้งานแบบ	Web	App

	 	 	 3.2.1.	Download	โปรแกรม	Webbase	(ต้องม	ีWebserver	Apache	or	Nginx)

	 	 	 3.2.2.	 unzip	 ไว้ใน	 folder	ภายใต	้web	 server	 เช่น	 /var/www/html/isonline	หรือ	 

c:\xampps\htdocs\isonline

	 	 3.3.	เปิดโปรแกรม	หรือ	website	แล้ว	‘ก�าหนดค่าเชื่อมต่อ’	ให้ถูกต้อง

	 	 3.4.	Login	ครั้งแรกให้ใช้	user:	admin	password:	admin123

	 	 3.5.	หลัง	Login	ให้เข้าไปก�าหนดค่า	user	ให้ถูกต้องตามสถานพยาบาลที่ใช้งานจริง

	 	 3.6.	โปรแกรมแบบ	Web	Server	ที่รองรับ	Apache,	Ngnix

Website ที่เกี่ยวข้อง

1.	 https://angular.io/guide/quickstart

2.	 https://www.typescriptlang.org/#download-links

3.	 https://nodejs.org/en/

การติดตั้ง NodeJS 

ส�าหรับ	MS	Windows

	 1.	Download	โปรแกรมจาก	https://nodejs.org/en/

ส�าหรับ	Linux	CentOS	7/6
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DB_HOST=localhost

DB_CLIENT=mysql		//	ระบุประเภทฐานข้อมูลที่ใช้งาน

DB_PORT=3306

DB_NAME=isdb

DB_USER=root

DB_PASSWORD=password

DB_CHARSET=utf8

//valid	HIS	provider:	ezhosp,	hosxpv3,	hosxpv4,	infod,	ssb,	hi,	himpro,	jhcis,	hosxppcu

HIS_PROVIDER=hosxpv3			//	ระบุชื่อ	HIS	ที่ใช้งาน

HIS_DB_HOST=localhost

HIS_DB_CLIENT=mysql		//	ระบุประเภทฐานข้อมูลที่ใช้งาน

HIS_DB_PORT=3306

HIS_DB_NAME=hosxp

HIS_DB_USER=root

HIS_DB_PASSWORD=password

HIS_DB_CHARSET=utf8

HDC_DB_HOST=127.0.0.1

HDC_DB_CLIENT=mysql		//	ระบุประเภทฐานข้อมูลที่ใช้งาน

HDC_DB_PORT=3306

HDC_DB_CLIENT=mysql		//	ระบุประเภทฐานข้อมูลที่ใช้งาน

HDC_DB_PORT=3306

HDC_DB_NAME=hdc

HDC_DB_USER=hdc

HDC_DB_PASSWORD=password

HDC_DB_CHARSET=utf8

IMPORT_FILE_ENCODING=UTF8

PORT=3009

การ config .env
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PostgreSQL	:	npm	install	pg	

SQLite	:	npm	install	sqlite3	

MySQL	:	npm	install	mysql	

MariaDB	:	npm	install	mariasql	

Oracle	:	npm	install	strong-oracle

ค�าสั่ง pm2 ที่ส�าคัญ

	 1.	pm2	start	app/bin/www.js	-i	4	--name	“ae”

	 2.	pm2	startup

	 3.	pm2	save

	 4.	pm2	restart	ae

	 5.	pm2	delete	ae

	 6.	pm2	stop	ae

	 7.	pm2	kill	ae

	 8.	pm2	log

	 9.	pm2	monit

การติดตั้ง extension เพื่อ connect ฐานข้อมูล

การ Config ระบบหลังติดตั้งโปรแกรมแล้ว

 

AE@MoPH 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
12 

การ Config ระบบหลังติดต้ังโปรแกรมแล้ว 
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การ Config ระบบหลังติดต้ังโปรแกรมแล้ว 
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บทที่ 3
ระบบจัดการผู�ใช�งาน

	 การเข้าใช้งานในระบบ	 IS	 Online	 จ�าเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย	 ตามมาตรฐาน	

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	 ต้องมีการระบุตัวตนก่อนการใช้งาน	 ซ่ึงผู้ดูแลระบบ	 จะต้องเป็นผู้ก�าหนดรหัสใช้งาน

ให้กับผู้บันทึก	 และผู้ดูแลข้อมูล	ทั้งนี้	 หลังการติดตั้งฐานข้อมูล	 จะมีผู้ใช้งานระดับ	 admin	ติดตั้งมาด้วย	

สามารถเข้าใช้งานได้ในครั้งแรก	โดยใช	้username	“admin”	และรหัสผ่าน	“admin123”	หลังจากนั้นก็

เข้าเมนู	“ทะเบียนผู้ใช้งาน”	เพื่อก�าหนดรหัสให้กับผู้บันทึกข้อมูลต่อไป

	 1.	login	เข้าสู่ระบบ

	 2.	เข้าเมนู	“ทะเบียนผู้ใช้งาน”

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ผู้ใช้งาน
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บทท่ี 3 
ระบบจัดการผู้ใช้งาน 

 
การเข้าใช้งานในระบบ IS Online จำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ ต้องมีการระบุตัวตนก่อนการใช้งาน ซึ่งผู้ดูแลระบบ จะต้องเป็นผู้กำหนดรหัสใช้งานให้กับผู้บันทึก 
และผู้ดูแลข้อมูล ท้ังนี้ หลังการติดต้ังฐานข้อมูล จะมีผู้ใช้งานระดับ admin ติดต้ังมาด้วย สามารถเข้าใช้งานได้
ในครั้งแรก โดยใช้ username “admin” และรหัสผ่าน “admin123” หลังจากนั้นก็เข้าเมนู “ทะเบียน
ผู้ใช้งาน” เพื่อกำหนดรหัสให้กับผู้บันทึกข้อมูลต่อไป 

 
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ผู้ใช้งาน 

1. login เข้าสู่ระบบ 
2. เข้าเมนู “ทะเบียนผู้ใช้งาน” 

 
3. ด้านบนขวามือจะมีปุ่ม “Add new user” เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ จะปรากฎหน้าจอให้เพิ่มผู้ใช้งาน 
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บทท่ี 3 
ระบบจัดการผู้ใช้งาน 

 
การเข้าใช้งานในระบบ IS Online จำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ ต้องมีการระบุตัวตนก่อนการใช้งาน ซึ่งผู้ดูแลระบบ จะต้องเป็นผู้กำหนดรหัสใช้งานให้กับผู้บันทึก 
และผู้ดูแลข้อมูล ท้ังนี้ หลังการติดต้ังฐานข้อมูล จะมีผู้ใช้งานระดับ admin ติดต้ังมาด้วย สามารถเข้าใช้งานได้
ในครั้งแรก โดยใช้ username “admin” และรหัสผ่าน “admin123” หลังจากนั้นก็เข้าเมนู “ทะเบียน
ผู้ใช้งาน” เพื่อกำหนดรหัสให้กับผู้บันทึกข้อมูลต่อไป 

 
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ผู้ใช้งาน 

1. login เข้าสู่ระบบ 
2. เข้าเมนู “ทะเบียนผู้ใช้งาน” 

 
3. ด้านบนขวามือจะมีปุ่ม “Add new user” เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ จะปรากฎหน้าจอให้เพิ่มผู้ใช้งาน 

 

 

	 3.	ด้านบนขวามอืจะมปีุม่	“Add	new	user”	เพ่ือเพิม่ผูใ้ช้งานใหม่	จะปรากฎหน้าจอให้เพิม่ผูใ้ช้งาน

	 4.	กรณีที่ต้องการแก้หรือลบข้อมูลผู้ใช้งาน	 ให้	 click	 เลือกด้านหน้าชื่อจะปรากฎเมนูให้เลือก

ด�าเนินการตามต้องการ

	 5.	กรณีที่ผู้ใช้งาน	มีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว	ไม่ควรลบข้อมูลผู้ใช้งานทิ้ง	เนื่องจากจะไม่สามารถ

ตรวจสอบผู้บันทึกได้	แนะน�าระบุวันที่หยุดใช้งาน	(expire	date)	ในหน้าจากแก้ไขผู้ใช้งาน
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4. กรณีท่ีต้องการแก้หรือลบข้อมูลผู้ใช้งาน ให้ click เลือกด้านหน้าช่ือจะปรากฎเมนูให้เลือกดำเนินการ

ตามต้องการ 
5. กรณีท่ีผู้ใช้งาน มีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว ไม่ควรลบข้อมูลผู้ใช้งานท้ิง เนื่องจากจะไม่สามารถตรวจสอบ 

ผู้บันทึกได้ แนะนำระบุวันท่ีหยุดใช้งาน (expire date) ในหน้าจากแก้ไขผู้ใช้งาน 

  

 
6. ระดับผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 

6.1. ระดับ 0 ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน ใช้กรณีท่ีต้องการยกเลิกการใช้งานของ user ช่ัวคราว 
6.2. ระดับ 1 ผู้ใช้งานทั่วไป เป็นการระบุเพื่อให้ผู้ใช้งานทำรายงานได้อย่างเดียว 
6.3. ระดับ 2 ระดับสถานพยาบาล ผู้ใช้งานระดับนี้ สามารถบันทึก, แก้ไขข้อมูลได้ 
6.4. ระดับ 3 SuperUser สถานพยาบาล สามารถทำได้เช่นเดียวกับระดับ 2 และสามารถจัดการ

ผู้ใช้งานได้ 
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4. กรณีท่ีต้องการแก้หรือลบข้อมูลผู้ใช้งาน ให้ click เลือกด้านหน้าช่ือจะปรากฎเมนูให้เลือกดำเนินการ

ตามต้องการ 
5. กรณีท่ีผู้ใช้งาน มีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว ไม่ควรลบข้อมูลผู้ใช้งานท้ิง เนื่องจากจะไม่สามารถตรวจสอบ 

ผู้บันทึกได้ แนะนำระบุวันท่ีหยุดใช้งาน (expire date) ในหน้าจากแก้ไขผู้ใช้งาน 

  

 
6. ระดับผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 

6.1. ระดับ 0 ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน ใช้กรณีท่ีต้องการยกเลิกการใช้งานของ user ช่ัวคราว 
6.2. ระดับ 1 ผู้ใช้งานทั่วไป เป็นการระบุเพื่อให้ผู้ใช้งานทำรายงานได้อย่างเดียว 
6.3. ระดับ 2 ระดับสถานพยาบาล ผู้ใช้งานระดับนี้ สามารถบันทึก, แก้ไขข้อมูลได้ 
6.4. ระดับ 3 SuperUser สถานพยาบาล สามารถทำได้เช่นเดียวกับระดับ 2 และสามารถจัดการ

ผู้ใช้งานได้ 
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	 6.	ระดับผู้ใช้งาน	ประกอบด้วย

	 	 6.1.	ระดับ	0	ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน	ใช้กรณีที่ต้องการยกเลิกการใช้งานของ	user	ชั่วคราว

	 	 6.2.	ระดับ	1	ผู้ใช้งานทั่วไป	เป็นการระบุเพื่อให้ผู้ใช้งานท�ารายงานได้อย่างเดียว

	 	 6.3.	ระดับ	2	ระดับสถานพยาบาล	ผู้ใช้งานระดับนี	้สามารถบันทึก,	แก้ไขข้อมูลได้

	 	 6.4.	ระดับ	3	SuperUser	สถานพยาบาล	สามารถท�าได้เช่นเดียวกับระดับ	2	และสามารถ

จัดการผู้ใช้งานได้
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5. กรณีท่ีผู้ใช้งาน มีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว ไม่ควรลบข้อมูลผู้ใช้งานท้ิง เนื่องจากจะไม่สามารถตรวจสอบ 

ผู้บันทึกได้ แนะนำระบุวันท่ีหยุดใช้งาน (expire date) ในหน้าจากแก้ไขผู้ใช้งาน 

  

 
6. ระดับผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 

6.1. ระดับ 0 ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน ใช้กรณีท่ีต้องการยกเลิกการใช้งานของ user ช่ัวคราว 
6.2. ระดับ 1 ผู้ใช้งานทั่วไป เป็นการระบุเพื่อให้ผู้ใช้งานทำรายงานได้อย่างเดียว 
6.3. ระดับ 2 ระดับสถานพยาบาล ผู้ใช้งานระดับนี้ สามารถบันทึก, แก้ไขข้อมูลได้ 
6.4. ระดับ 3 SuperUser สถานพยาบาล สามารถทำได้เช่นเดียวกับระดับ 2 และสามารถจัดการ

ผู้ใช้งานได้ 
 
 
 

 
  



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IS Online
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บทที่ 4
การบันทึกข�อมูลผู�บาดเจ็บและเสียชีวิต

	 การใช้งานระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	 IS	 Online	 จะเข้าผ่านทางเว็บไซต์	 http://

ae.moph.go.th/isonline	หรือ	หากโรงพยาบาลที่สามารถตั้ง	Server	เองได้ให้เข้าผ่านทาง	URL	ของโรง

พยาบาลนัน้	และก�าหนดค่าเชือ่มต่อ	API	ตามทีไ่ด้ท�าการตดิต้ังไว้	และกดบนัทกึ	ระบบจะบอก	API	Version	

มาให	้และจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้

	 1.	เมื่อตั้งค่า	API	เสร็จสิ้นแล้ว	ท�าการใส่ชื่อผู้ใช้งาน	และรหัสผ่าน	ของผู้ดูแลระบบ	เป็น	admin	

รหัสผ่านเป็น	admin123			

	 2.	เข้าสู่หน้าจอหลักของระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	IS	Online	ดังนี้
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บทท่ี 4 
การบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ ร า ย ง า น ผู้ บ า ด เ จ็ บ แ ล ะ เ สี ย ชี วิ ต  IS  O n l in e  จ ะ เข้ า ผ่ า น ท า ง
เว็บไซต์http://ae.moph.go.th/isonline หรือ หากโรงพยาบาลท่ีสามารถต้ัง Server เองได้ให้เข้าผ่านทาง 
URL ของโรงพยาบาลนั้น และกำหนดค่าเช่ือมต่อ API ตามท่ีได้ทำการติดต้ังไว้ และกดบันทึก ระบบจะบอก 
API Version มาให้ และจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ 

 

1.   เมื่อต้ังค่า API เสร็จส้ินแล้ว ทำการใส่ช่ือผู้ใช้งาน  และรหัสผ่าน ของผู้ดูแลระบบ เป็น admin 
รหัสผ่านเป็น admin123    

2.    เข้าสู่หน้าจอหลักของระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online ดังนี้ 
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	 a.	ทะเบียนผู้ป่วย	แสดงรายชื่อผู้ป่วยของระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	IS	Online

	 b.	ส่งข้อมูลเข้ากระทรวง	แสดงการส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	IS	Online	ไปยังส่วนกลาง

	 c.	ทะเบียนผู้ใช้งาน	แสดงรายชื่อผู้ใช้งานระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	IS	Online

	 ก่อนใช้งานโปรแกรมระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	 IS	 Online	 ต้องมาเพิ่มผู้ใช้งานใน

ระบบก่อน	โดยเข้าไปที่เมน	ู1.	ทะเบียนผู้ใช้งาน	2.	คลิกที่ปุ่ม	Add	new	user	

	 เมื่อกดปุ่ม	Add	new	user	แล้ว	ให้ใส่ข้อมูลผู้ใช้งานเข้าไปให้ครบตามรูปตัวอย่าง	โดยให้แต่ละ	

user	ก�าหนดระดับการใช้งาน	ตามสมควรของผู้ใช้งาน	 เช่น	ผู้ใช้งานที่ดูรายงานและเพิ่มข้อมูลอย่างเดียว	

ให้เลือกเป็น	ผู้ใช้งานทั่วไป	หรือ	หากให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลได้ด้วย	ก็ให้เลือกระดับเป็น	แก้ไขข้อมูล	เป็นต้น	

ส่วน	Super	User	สามารถลบแก้ไขข้อมูลต่างๆได้	แต่ไม่สามารถ	เพิ่มข้อมูลได้	และ	Admin	สามารถท�าได้

ทุกอย่าง	
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a.      ทะเบียนผู้ป่วย แสดงรายช่ือผู้ป่วยของระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online 

b.  ส่งข้อมูลเข้ากระทรวง แสดงการส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online ไปยังส่วนกลาง 

c.      ทะเบียนผู้ใช้งาน แสดงรายช่ือผู้ใช้งานระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online 

 

ก่อนใช้งานโปรแกรมระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online ต้องมาเพิ่มผู้ใช้งานในระบบก่อน 
โดยเข้าไปท่ีเมนู 1. ทะเบียนผู้ใช้งาน 2. คลิกท่ีปุ่ม Add new user  

 

เมื่อกดปุ่ม Add new user แล้ว ให้ใส่ข้อมูลผู้ใช้งานเข้าไปให้ครบตามรูปตัวอย่าง โดยให้แต่ละ user
กำหนดระดับการใช้งาน ตามสมควรของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานท่ีดูรายงานและเพิ่มข้อมูลอย่างเดียว ให้เลือกเป็น 
ผู้ใช้งานท่ัวไป หรือ หากให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลได้ด้วย ก็ให้เลือกระดับเป็น แก้ไขข้อมูล เป็นต้น ส่วน Super 
User สามารถลบแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ แต่ไม่สามารถ เพิ่มข้อมูลได้ และ Admin สามารถทำได้ทุกอย่าง 
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a.      ทะเบียนผู้ป่วย แสดงรายช่ือผู้ป่วยของระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online 

b.  ส่งข้อมูลเข้ากระทรวง แสดงการส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online ไปยังส่วนกลาง 

c.      ทะเบียนผู้ใช้งาน แสดงรายช่ือผู้ใช้งานระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online 

 

ก่อนใช้งานโปรแกรมระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online ต้องมาเพิ่มผู้ใช้งานในระบบก่อน 
โดยเข้าไปท่ีเมนู 1. ทะเบียนผู้ใช้งาน 2. คลิกท่ีปุ่ม Add new user  

 

เมื่อกดปุ่ม Add new user แล้ว ให้ใส่ข้อมูลผู้ใช้งานเข้าไปให้ครบตามรูปตัวอย่าง โดยให้แต่ละ user
กำหนดระดับการใช้งาน ตามสมควรของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานท่ีดูรายงานและเพิ่มข้อมูลอย่างเดียว ให้เลือกเป็น 
ผู้ใช้งานท่ัวไป หรือ หากให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลได้ด้วย ก็ให้เลือกระดับเป็น แก้ไขข้อมูล เป็นต้น ส่วน Super 
User สามารถลบแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ แต่ไม่สามารถ เพิ่มข้อมูลได้ และ Admin สามารถทำได้ทุกอย่าง 
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เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว	กดปุ่มสีเขียว	บันทึกผู้ใช้งาน	ตามรูปตัวอย่าง	

หากมีการแก้ไข	หรือ	ลบข้อมูลผู้ใช้งาน	ให้กดปุ่ม	หน้าชื่อผู้ใช้งาน	แล้วเลือก	แก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล	 

ตามรูปตัวอย่าง		

การบันทึกข้อมูลผู ้ป ่วยใหม่	ในระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	IS	Online	โดยการกดปุ ่ม	

1.	ทะเบียนผู้ป่วย	2.	กดปุ่ม	เพิ่มรายการ	ตามรูปตัวอย่าง
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       เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว กดปุ่มสีเขียว บันทึกผู้ใช้งาน ตามรูปตัวอย่าง  

 

หากมีการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลผู้ใช้งาน ให้กดปุ่ม หน้าช่ือผู้ใช้งาน แล้วเลือก แก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล 
ตามรูปตัวอย่าง  

 

การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใหม่ ในระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online โดยการกดปุ่ม  
1. ทะเบียนผู้ป่วย 2. กดปุ่ม เพิ่มรายการ ตามรูปตัวอย่าง 
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       เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว กดปุ่มสีเขียว บันทึกผู้ใช้งาน ตามรูปตัวอย่าง  

 

หากมีการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลผู้ใช้งาน ให้กดปุ่ม หน้าช่ือผู้ใช้งาน แล้วเลือก แก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล 
ตามรูปตัวอย่าง  

 

การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใหม่ ในระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online โดยการกดปุ่ม  
1. ทะเบียนผู้ป่วย 2. กดปุ่ม เพิ่มรายการ ตามรูปตัวอย่าง 
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เมื่อกดปุ่มเพิ่มรายการแล้ว เข้าสู่หน้าจอเพิ่มข้อมูลใหม่ หากมีการเช่ือมโยง API กับ ระบบ HIS ของ
โรงพยาบาลอย่างถูกต้อง ปุ่ม จะเป็นสีเขียว เมื่อใส่ HN ผู้ป่วย ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย ในระบบ HIS ของ
โรงพยาบาล จะแสดงข้อมูลผู้ป่วยโดยท่ีไม่ต้องใส่ข้อมูลเอง หากปุ่ม  เป็นสีแดงคือ ไม่ได้มีเช่ือมโยง API กับ 
ระบบ HIS ของโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง ให้ไปตรวจสอบ การเช่ือมต่อ API 

การเพิ่มข้อมูลผู้ป่วยใหม่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดตามหัวข้อหลัก ดังนี้ 

1. รายละเอียดท่ัวไป เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้ป่วย เช่น ช่ือ  - สกุล วันเดือนปีเกิด ท่ีอยู่ 
อาชีพ เป็นต้น หากมีการเช่ือมต่อ API ได้ถูกต้อง เมื่อใส่ HN ผู้ป่วย ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ท่ีมาจาก HIS  
จะแสดงในส่วนนี้ท้ังหมด 

 

2. การเกิดเหตุ เป็นข้อมูลการเกิดเหตุของผู้ป่วย ท้ังสาเหตุการบาดเจ็บ วันท่ีเกิดเหตุ วันท่ีนำส่ง 
สถานท่ีเกิดเหตุ จุดเกิดเหตุ บาดเจ็บโดย ยานพาหนะผู้ป่วย บาดเจ็บจาก และจากกิจกรรมท่ีทำอยู่ เป็นต้น  

	 เมื่อกดปุ่มเพิ่มรายการแล้ว	เข้าสู่หน้าจอเพิ่มข้อมูลใหม่	หากมีการเชื่อมโยง	API	กับ	ระบบ	HIS	

ของโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง	ปุ่ม	จะเป็นสีเขียว	เมื่อใส่	HN	ผู้ป่วย	ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย	ในระบบ	HIS	

ของโรงพยาบาล	จะแสดงข้อมูลผู้ป่วยโดยที่ไม่ต้องใส่ข้อมูลเอง	หากปุ่ม		เป็นสีแดงคือ	ไม่ได้มีเชื่อมโยง	API	

กับ	ระบบ	HIS	ของโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง	ให้ไปตรวจสอบ	การเชื่อมต่อ	API

	 การเพิ่มข้อมูลผู้ป่วยใหม่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดตามหัวข้อหลัก	ดังนี้

	 	 1.	รายละเอียดทั่วไป	เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ป่วย	เช่น	ชื่อ	-	สกุล	วันเดือนปีเกิด	 

ที่อยู่	อาชีพ	เป็นต้น	หากมีการเชื่อมต่อ	API	ได้ถูกต้อง	เมื่อใส่	HN	ผู้ป่วย	ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย	ที่มาจาก	

HIS	จะแสดงในส่วนนี้ทั้งหมด
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เมื่อกดปุ่มเพิ่มรายการแล้ว เข้าสู่หน้าจอเพิ่มข้อมูลใหม่ หากมีการเช่ือมโยง API กับ ระบบ HIS ของ
โรงพยาบาลอย่างถูกต้อง ปุ่ม จะเป็นสีเขียว เมื่อใส่ HN ผู้ป่วย ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย ในระบบ HIS ของ
โรงพยาบาล จะแสดงข้อมูลผู้ป่วยโดยท่ีไม่ต้องใส่ข้อมูลเอง หากปุ่ม  เป็นสีแดงคือ ไม่ได้มีเช่ือมโยง API กับ 
ระบบ HIS ของโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง ให้ไปตรวจสอบ การเช่ือมต่อ API 

การเพิ่มข้อมูลผู้ป่วยใหม่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดตามหัวข้อหลัก ดังนี้ 

1. รายละเอียดท่ัวไป เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้ป่วย เช่น ช่ือ  - สกุล วันเดือนปีเกิด ท่ีอยู่ 
อาชีพ เป็นต้น หากมีการเช่ือมต่อ API ได้ถูกต้อง เมื่อใส่ HN ผู้ป่วย ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ท่ีมาจาก HIS  
จะแสดงในส่วนนี้ท้ังหมด 

 

2. การเกิดเหตุ เป็นข้อมูลการเกิดเหตุของผู้ป่วย ท้ังสาเหตุการบาดเจ็บ วันท่ีเกิดเหตุ วันท่ีนำส่ง 
สถานท่ีเกิดเหตุ จุดเกิดเหตุ บาดเจ็บโดย ยานพาหนะผู้ป่วย บาดเจ็บจาก และจากกิจกรรมท่ีทำอยู่ เป็นต้น  
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	 3.	การน�าส่ง	เป็นข้อมูลการน�าส่งผู้ป่วย	ด้วยการ	มา	รพ.เอง	การน�าส่งของรถกู้ชีพ	หรือการ

ส่งต่อจาก	รพ.อื่น	ๆ	และข้อมูลการดูแลการหายใจ	ห้ามเลือด	Splint	และ	IV	Fluid	หากโดยให้ใส	่ตาม

อาการของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น	

	 4.	การบาดเจ็บ/อาการ/การรักษา	เป็นข้อมูลลักษณะบาดเจ็บ	และพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหต	ุ

จากปริมาณแอลกอฮอล์	เข็มขัดนิรภัย	หมวกนิรภัย	และ	BP	ของผู้ป่วยที่มารับบริการ	
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3. การนำส่ง เป็นข้อมูลการนำส่งผู้ป่วย ด้วยการ มา รพ.เอง การนำส่งของรถกู้ชีพ หรือการส่งต่อ
จาก รพ.อื่น ๆ และข้อมูลการดูแลการหายใจ ห้ามเลือด Splint และ IV Fluid หากโดยให้ใส่ ตามอาการของ
ผู้ป่วยท่ีเกิดขึ้น  

 
4. การบาดเจ็บ/อาการ/การรักษา เป็นข้อมูลลักษณะบาดเจ็บ และพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุ  

จากปริมาณแอลกอฮอล์ เข็มขัดนิรภัย หมวกนิรภัย และ BP ของผู้ป่วยท่ีมารับบริการ  
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3. การนำส่ง เป็นข้อมูลการนำส่งผู้ป่วย ด้วยการ มา รพ.เอง การนำส่งของรถกู้ชีพ หรือการส่งต่อ
จาก รพ.อื่น ๆ และข้อมูลการดูแลการหายใจ ห้ามเลือด Splint และ IV Fluid หากโดยให้ใส่ ตามอาการของ
ผู้ป่วยท่ีเกิดขึ้น  

 
4. การบาดเจ็บ/อาการ/การรักษา เป็นข้อมูลลักษณะบาดเจ็บ และพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุ  

จากปริมาณแอลกอฮอล์ เข็มขัดนิรภัย หมวกนิรภัย และ BP ของผู้ป่วยท่ีมารับบริการ  
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5. ผลการรักษา/สถานะการจำหน่าย เป็นข้อมูลออกจาก ER หรือสถานะของผู้ป่วย เช่น DBA 

จำหน่าย ส่งต่อ ปฏิเสธการรักษา เก็บไว้รักษา หรือเสียชีวิต และการลง Diag BR และ AIS  
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5. ผลการรักษา/สถานะการจำหน่าย เป็นข้อมูลออกจาก ER หรือสถานะของผู้ป่วย เช่น DBA 

จำหน่าย ส่งต่อ ปฏิเสธการรักษา เก็บไว้รักษา หรือเสียชีวิต และการลง Diag BR และ AIS  
 

 
 

	 5.	ผลการรักษา/สถานะการจ�าหน่าย	เป็นข้อมูลออกจาก	ER	หรือสถานะของผู้ป่วย	เช่น	DBA	

จ�าหน่าย	ส่งต่อ	ปฏิเสธการรักษา	เก็บไว้รักษา	หรือเสียชีวิต	และการลง	Diag	BR	และ	AIS	
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	 6.	อื่น	ๆ	เป็นข้อมูล	PS	Score	ที่ค�านวณจากค่าต่าง	ๆ	ที่ใส่เข้าไปในโปรแกรม	IS	Online	

ออกมาเป็นค่า	PS	Score	และการลงพิกัดจุดเกิดเหตุ	และ	หมายเลข	Items	number

											 เมื่อกรอกข้อมูลท่ีจ�าเป็นครบแล้ว	กด	ยืนยันการบันทึก	และกดปุ่ม	บันทึก	เป็นอันเสร็จสิ้น

ของการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บ

	 การลบข้อมูล	การบาดเจ็บและเสียชีวิต	IS	Online		ให้กดปุ่ม		ตรงรายชื่อที่จะลบข้อมูล	 

แล้วเลือกลบข้อมูล	จะมี	popup	เตือนว่าจะลบข้อมูลของคนนี้หรือไม่	หากต้องการลบข้อมูลให้ตอบ	

“ใช่ด�าเนินการ!”
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6. อื่น ๆ เป็นข้อมูล PS Score ท่ีคำนวณจากค่าต่าง ๆ ท่ีใส่เข้าไปในโปรแกรม IS Online ออกมาเป็น
ค่า PS Score และการลงพิกัดจุดเกิดเหตุ และ หมายเลข Items number 

 

          เมื่อกรอกข้อมูลท่ีจำเป็นครบแล้ว กด ยืนยันการบันทึก และกดปุ่ม บันทึก เป็นอันเสร็จส้ินของการ
บันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บ 

การลบข้อมูล การบาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online  ให้กดปุ่ม  ตรงรายช่ือท่ีจะลบข้อมูล แล้วเลือกลบ
ข้อมูล จะมี popup เตือนว่าจะลบข้อมูลของคนนี้หรือไม่ หากต้องการลบข้อมูลให้ตอบ “ใช่ ดำเนินการ!” 
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6. อื่น ๆ เป็นข้อมูล PS Score ท่ีคำนวณจากค่าต่าง ๆ ท่ีใส่เข้าไปในโปรแกรม IS Online ออกมาเป็น
ค่า PS Score และการลงพิกัดจุดเกิดเหตุ และ หมายเลข Items number 

 

          เมื่อกรอกข้อมูลท่ีจำเป็นครบแล้ว กด ยืนยันการบันทึก และกดปุ่ม บันทึก เป็นอันเสร็จส้ินของการ
บันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บ 

การลบข้อมูล การบาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online  ให้กดปุ่ม  ตรงรายช่ือท่ีจะลบข้อมูล แล้วเลือกลบ
ข้อมูล จะมี popup เตือนว่าจะลบข้อมูลของคนนี้หรือไม่ หากต้องการลบข้อมูลให้ตอบ “ใช่ ดำเนินการ!” 

 
 
 



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IS Online
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บทที่ 5
การส�งข�อมูลไปยังส�วนกลาง
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บทท่ี 5 
การส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง 
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บทท่ี 5 
การส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง 

 

 
 

 
 
 
 



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IS Online
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บทที่ 6
ระบบรายงาน

	 การใช้งานระบบรายงาน	IS	Online	สามารถใช้งานโดยการเลอืกเมน	ูรายงาน	ซึง่ในเมนรูายงาน

จะมีเมนูย่อย	ได้แก่	Dashboard,	ส่งออก	Excel/CSV,	ส่งออกแฟ้ม	Accident,	รายงาน	56	แฟ้ม,	ผู้บาด

เจ็บและเสยีชวีติ,	แยกรายกลุม่อาย,ุ	แยกตามค่า	PS	และจดุเกิดเหตบุนแผนที	่ซึง่สามารถแสดงรายละเอยีด	

ดังต่อไปนี้

	 1.	 Dashboard	 แสดงข้อมูล	 เลือกรายเดือน	 และปีได้	 ซ่ึงสามารถแสดงเป็นกราฟวงกลม	 

และกราฟเส้น	โดยแยกตามเพศ	พาหนะ	และวันที่

	 2.	ส่งออก	Excel/CSV	สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยไปยังไฟล์	Excel/CSV	ได้	โดยการเลือกวัน

ที่เกิดเหตุ	เมื่อเลือกวันที่แล้ว	ให้กดปุ่ม	Save	as	Excel	file	หรือ	Save	as	CSV	จะได้ไฟล์ที่บันทึกข้อมูล

ผู้ป่วยตามไฟล์ที่กด	Save
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บทท่ี 6 
ระบบรายงาน 

  
การใช้งานระบบรายงาน IS Online สามารถใช้งานโดยการเลือกเมนู รายงาน ซึ่งในเมนูรายงานจะมี

เมนูย่อย ได้แก่ Dashboard, ส่งออก Excel/CSV, ส่งออกแฟ้ม Accident, รายงาน 56 แฟ้ม, ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต, แยกรายกลุ่มอายุ, แยกตามค่า PS และจุดเกิดเหตุบนแผนท่ี ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. Dashboard แสดงข้อมูล เลือกรายเดือน และปีได้ ซึ่งสามารถแสดงเป็นกราฟวงกลม และ
กราฟเส้น โดยแยกตามเพศ พาหนะ และวันท่ี 
  

 
 

2. ส่งออก Excel/CSV สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยไปยังไฟล์ Excel/CSV ได้ โดยการเลือกวันท่ี
เกิดเหตุ เมื่อเลือกวันท่ีแล้ว ให้กดปุ่ม Save as Excel file หรือ Save as CSV จะได้ไฟล์ท่ีบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
ตามไฟล์ท่ีกด Save 
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3. ส่งออกแฟ้ม Accident สามารถส่งออกแฟ้ม accident ตามมาตรฐาน HDC2.3 โดยเลือก

ตามวันท่ีมาโรงพยาบาล และกดปุ่ม Process  
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3. ส่งออกแฟ้ม Accident สามารถส่งออกแฟ้ม accident ตามมาตรฐาน HDC2.3 โดยเลือก

ตามวันท่ีมาโรงพยาบาล และกดปุ่ม Process  

 
 
 
 
 

	 3.	ส่งออกแฟ้ม	Accident	สามารถส่งออกแฟ้ม	accident	ตามมาตรฐาน	HDC2.3	โดยเลือก

ตามวันที่มาโรงพยาบาล	และกดปุ่ม	Process	
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	 4.	รายงาน	56	กลุม่	แสดงรายงานตามมาตรฐาน	IS	โดยสามารถเลอืกรายงานได้จากเมนเูงือ่นไข

รายงาน	เลือกรายงาน	56	กลุ่มได้จากประเภทรายงาน	เลือกวันที่เกิดเหตุ	เขต	และจังหวัด	หลังจากนั้นกด

ปุ่ม	PROCESS

	 	 4.1	เมนูผลการประมวลผล	แสดงจ�านวนและร้อยละของข้อมูลตามรายงาน	56	กลุ่มที่ได้

เลือกไว้ในตอนต้น	โดยแสดงข้อมูลเป็นตาราง	กราฟแท่ง	และกราฟวงกลม	
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4. รายงาน 56 กลุ่ม แสดงรายงานตามมาตรฐาน IS โดยสามารถเลือกรายงานได้จากเมนู
เงื่อนไขรายงาน เลือกรายงาน 56 กลุ่มได้จากประเภทรายงาน เลือกวันท่ีเกิดเหตุ เขต และจังหวัด หลังจากนั้น
กดปุ่ม PROCESS 
 

 
  4.1 เมนูผลการประมวลผล แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลตามรายงาน 56 กลุ่มท่ีได้
เลือกไว้ในตอนต้น โดยแสดงข้อมูลเป็นตาราง กราฟแท่ง และกราฟวงกลม  
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4. รายงาน 56 กลุ่ม แสดงรายงานตามมาตรฐาน IS โดยสามารถเลือกรายงานได้จากเมนู
เงื่อนไขรายงาน เลือกรายงาน 56 กลุ่มได้จากประเภทรายงาน เลือกวันท่ีเกิดเหตุ เขต และจังหวัด หลังจากนั้น
กดปุ่ม PROCESS 
 

 
  4.1 เมนูผลการประมวลผล แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลตามรายงาน 56 กลุ่มท่ีได้
เลือกไว้ในตอนต้น โดยแสดงข้อมูลเป็นตาราง กราฟแท่ง และกราฟวงกลม  
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5. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สามารถเลือกเงื่อนไขรายงานได้ ตามตัวเลือกของประเภทรายงาน 

และวันท่ีเกิดเหตุ หรือวันท่ีมา รพ. หลังจากนั้นกดปุ่ม PROCESS 
 

 
  5.1 เมื่อเลือกรายละเอียดตามตัวเลือกในเงื่อนไขรายงานแล้ว หน้าผลการประมวลผลแสดง
รายงานสรุปจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

 

AE@MoPH 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
27 

 
5. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สามารถเลือกเงื่อนไขรายงานได้ ตามตัวเลือกของประเภทรายงาน 

และวันท่ีเกิดเหตุ หรือวันท่ีมา รพ. หลังจากนั้นกดปุ่ม PROCESS 
 

 
  5.1 เมื่อเลือกรายละเอียดตามตัวเลือกในเงื่อนไขรายงานแล้ว หน้าผลการประมวลผลแสดง
รายงานสรุปจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

	 5.	ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	สามารถเลือกเงื่อนไขรายงานได้	ตามตัวเลือกของประเภทรายงาน	

และวันที่เกิดเหตุ	หรือวันที่มา	รพ.	หลังจากนั้นกดปุ่ม	PROCESS

	 	 5.1	เมื่อเลือกรายละเอียดตามตัวเลือกในเงื่อนไขรายงานแล้ว	หน้าผลการประมวลผล

แสดงรายงานสรุปจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
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	 6.	แยกรายกลุ่มอายุ	เลือกกลุ่มอายุประเภทที่	1	แล้วเลือกวันที่เกิดเหตุ	กดปุ่ม	PROCESS	

หน้ารายงานจะแสดงสรุปจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ�าแนกตามกลุ่มอายุ
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6. แยกรายกลุ่มอายุ เลือกกลุ่มอายุประเภทท่ี 1 แล้วเลือกวันท่ีเกิดเหตุ กดปุ่ม PROCESS หน้า
รายงานจะแสดงสรุปจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามกลุ่มอายุ 
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6. แยกรายกลุ่มอายุ เลือกกลุ่มอายุประเภทท่ี 1 แล้วเลือกวันท่ีเกิดเหตุ กดปุ่ม PROCESS หน้า
รายงานจะแสดงสรุปจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามกลุ่มอายุ 
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	 7.	แยกตามค่า	Ps	Score		เลือกวันที่เกิดเหตุ	และกดปุ่ม	PROCESS	หน้ารายงานจะแสดง

สรุปจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	จ�าแนกตามค่า	PS	Score	

	 8.	จุดเกิดเหตุบนแผนท่ี	จะแสดงแผนที่จุดเกิดเหตุจากการบันทึกผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
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7. แยกตามค่า Ps Score  เลือกวันท่ีเกิดเหตุ และกดปุ่ม PROCESS หน้ารายงานจะแสดงสรุป
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จำแนกตามค่่า PS Score  

 

 
 
 

8. จุดเกิดเหตุบนแผนท่ี จะแสดงแผนท่ีจุดเกิดเหตุจากการบันทึกผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
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7. แยกตามค่า Ps Score  เลือกวันท่ีเกิดเหตุ และกดปุ่ม PROCESS หน้ารายงานจะแสดงสรุป
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จำแนกตามค่่า PS Score  

 

 
 
 

8. จุดเกิดเหตุบนแผนท่ี จะแสดงแผนท่ีจุดเกิดเหตุจากการบันทึกผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
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บทที่ 7
การดูแลระบบ

Programming ที่ใช้การพัฒนา

	 1.	โปรแกรมบันทึกข้อมูล	พัฒนาด้วยเครื่องมือดังนี้

	 	 1.1.	AngularJS	4

	 	 1.2.	TypeScript	2.3

	 	 1.3.	electron	1.6

	 	 1.4.	cordova	7

	 2.	โปรแกรมที่ผ่านการ	Compile	ด้วย	electron	(Desktop	Application)

	 	 2.1.	windows:	isonline-win32.zip

	 	 2.2.	mac:	isonline-darwin-x64.zip

	 	 2.3.	linux:	isonline-linux-x64.zip

	 3.	โปรแกรมที่ผ่านการ	Compile	ด้วย	codova	(Mobile	application)

	 	 3.1.	App	Store

	 	 3.2.	Play	Store

	 4.	โปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล	(API)

	 	 4.1.	พัฒนาด้วย	NodeJS	8

	 	 4.2.	โปรแกรม	pm2	ที่ใช้จัดการระบบ	start	service	และ	re-start	หลัง	restart	เครื่อง

	 5.	โปรแกรม	Convert	ข้อมูล	ISWin	เดิม	พัฒนาด้วย	Visual	foxpro	9.0	(is_converter.zip)
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การตรวจสอบ Version ของโปรแกรม 

 

 
 
โปรแกรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระบบอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 

	 7.	แยกตามค่า	Ps	Score		เลือกวันที่เกิดเหตุ	และกดปุ่ม	PROCESS	หน้ารายงานจะแสดง

สรุปจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	จ�าแนกตามค่า	PS	Score	
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การตรวจสอบ Version ของโปรแกรม 

 

 
 
โปรแกรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระบบอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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การตรวจสอบ Version ของโปรแกรม 

 

 
 
โปรแกรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระบบอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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หน้าจอบันทึกข้อมูลส�าหรับลงทะเบียน

แนวทางการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ISOnline ด้วยระบบ Web service

	 การรับส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง	นอกจากจะใช้วิธีการส่งผ่านโปรแกรม	ISOnline	ที่ติดตั้งใน

สถานพยาบาลแล้ว	ยังสามารถรับส่งข้อมูลผ่านระบบ	Web	Service	ที่ส่วนกลางท�าไว้ให้ได้ด้วย	กรณี

นี้จะใช้ก็ต่อเมื่อไม่ต้องการใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูล	ไม่ว่าจะเป็น	ISOnline,	ISWin	หรือ	PHER	

Accident	เช่น	การส่งข้อมูลจาก	Data	Center	ของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด,	สถานพยาบาลที่

ต้องการส่งตรงจากระบบ	HIS	ของหน่วยงาน	โดยหน่วยงานที่จะใช้วิธีน้ีต้องมีความรู้ความเข้าใจดังนี้

	 1.	การใช้ค�าสั่งในโปรแกรม	ท่ีเกี่ยวข้องกับ	Web	Service	เช่น	curl	ใน	PHP	เป็นต้น

	 2.	เข้าใจถึงฐานข้อมูลในสถานพยาบาล	หรือในจังหวัด	ที่สามารถ	Convert	ให้ไปเป็นตาม

มาตรฐานของฐานข้อมูล	ISOnline

	 3.	มีรหัสผ่านส�าหรับการร้องขอ	Token	เพื่อการรับส่งข้อมูล	โดยสามารถสมัครใช้งานได้ที่	

http://iconnect.moph.go.th	หัวข้อ	“Register”	และแจ้งการ	register	ไปที่กองสาธารณสุขฉุกเฉิน	

เพื่ออนุญาต	และยืนยันการใช้งาน
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บทท่ี 8 
การรับส่งข้อมูลด้วย Web Service 

 
แนวทางการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ISOnline ด้วยระบบ Web service 
 การรับส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง นอกจากจะใช้วิธีการส่งผ่านโปรแกรม ISOnline ท่ีติดต้ังใน
สถานพยาบาลแล้ว ยังสามารถรับส่งข้อมูลผ่านระบบ Web Service ท่ีส่วนกลางทำไว้ให้ได้ด้วย กรณีนี้จะใช้ก็
ต่อเมื่อไม่ต้องการใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ISOnline, ISWin หรือ PHER Accident เช่น 
การส่งข้อมูลจาก Data Center ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สถานพยาบาลท่ีต้องการส่งตรงจากระบบ 
HIS ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานท่ีจะใช้วิธีนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจดังนี้ 

1. การใช้คำส่ังในโปรแกรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ Web Service เช่น curl ใน PHP เป็นต้น 
2. เข้าใจถึงฐานข้อมูลในสถานพยาบาล หรือในจังหวัด ท่ีสามารถ Convert ให้ไปเป็นตามมาตรฐานของ

ฐานข้อมูล ISOnline 
3. มีรหัสผ่านสำหรับการร้องขอ Token เพื่อการรับส่งข้อมูล โดยสามารถสมัครใช้งานได้ท่ี 

http://iconnect.moph.go.th หัวข้อ “Register” และแจ้งการ register ไปท่ีกองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน เพื่ออนุญาต และยืนยันการใช้งาน 
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รายละเอียดการใช้ค�าส่ังใน Web Service มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	Method	ท่ีใช้ต้องเป็น	POST	เท่านั้น

	 2.	url	ท่ีใช้ในการติดต่อ	Web	service	คือ	http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2	ซึ่งหาก

มีการ	update	ใน	version	2	ก็ยังคงใช้	url	นี้ได้	แต่หากมีการพัฒนามากขึ้น	และมีการเปลี่ยนเป็น	

Version	ที่มากขึ้น	จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเลขไปตามการพัฒนา	ทั้งนี้	ระบบจะคืนค่า	Response	

เพิ่มตัวแปรช่ือ	“update_version”	กลับไปด้วยทุกครั้งที่มีการ	request	ใน	Web	Service	ทุกค�าสั่ง

	 3.	status	ที่	response	จะอ้างอิงตามมาตรฐาน	Html	status	code	(https://en.wiki-

pedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes)

	 4.	ค�าสั่งท่ีใช้ได้	ประกอบด้วยค�าสั่งดังนี	้

# รายละเอียด uri parameter Response

1 ส�าหรับการตรวจสอบสถานะ /status api	version

2 แสดงรายชื่อ	Table /tableName ชื่อตารางใน	isonline

3 แสดงโครงสร้าง	File /structure/:tableName เช่น	is ชื่อ	column

4 ร้องขอ	token	เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล /create-token username,	password tokenKey,	create,	expire

5 ส�าหรับตรวจสอบสถานะของ	token /check-token/:tokenKey tokenKey create,	expire,	active

6 สั่งให้	token	expire	ก่อนเวลา /expire-token/:token-

Key

tokenKey result	1=>success,	

0=>expired

7 การบันทึกข้อมูล /save tokenKey,	table-

Name,	content	(json)

savedResult	(ราย	record)

8 การลบข้อมูล /delete/:id tokenKey status

9 การ	get	ข้อมูลรายวัน /get-by-date/:datetype

/:date

tokenKey content

10 การ	get	ข้อมูลราย	cases/id /get-by-id/:id tokenKey content

11 การ	get	ข้อมูลราย	cases/hn /get-by-hn/:hn tokenKey content

12 การ	get	ข้อมูลราย	cases/pid /get-by-pid/:pid tokenKey content
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ตัวอย่างการใช้ค�าส่ัง PHP ในการใช้งาน Web Service

	 การรับส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง	นอกจากจะใช้วิธีการส่งผ่านโปรแกรม	ISOnline	ที่ติดตั้งใน

สถานพยาบาลแล้ว	ยังสามารถรับส่งข้อมูลผ่านระบบ	Web	Service	ที่ส่วนกลางท�าไว้ให้ได้ด้วย	กรณี

นี้จะใช้ก็ต่อเมื่อไม่ต้องการใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูล	ไม่ว่าจะเป็น	ISOnline,	ISWin	หรือ	PHER	

Accident	เช่น	การส่งข้อมูลจาก	Data	Center	ของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด,	สถานพยาบาลที่

ต้องการส่งตรงจากระบบ	HIS	ของหน่วยงาน	โดยหน่วยงานที่จะใช้วิธีน้ีต้องมีความรู้ความเข้าใจดังนี้

	 1.	การใช้ค�าสั่งในโปรแกรม	ท่ีเกี่ยวข้องกับ	Web	Service	เช่น	curl	ใน	PHP	เป็นต้น

	 2.	เข้าใจถึงฐานข้อมูลในสถานพยาบาล	หรือในจังหวัด	ที่สามารถ	Convert	ให้ไปเป็นตาม

มาตรฐานของฐานข้อมูล	ISOnline

	 3.	มีรหัสผ่านส�าหรับการร้องขอ	Token	เพื่อการรับส่งข้อมูล	โดยสามารถสมัครใช้งานได้ที่	

http://iconnect.moph.go.th	หัวข้อ	“Register”	และแจ้งการ	register	ไปที่กองสาธารณสุขฉุกเฉิน	

เพื่ออนุญาต	และยืนยันการใช้งาน

	 1.	การใช้ค�าสั่งส�าหรับการตรวจสอบสถานะ

	 	 $Url	=	“http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/status”;

	 	 $Req	=	curl_init();

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);

  $server_output	=	curl_exec	($Req);

	 	 curl_close	($Req);

	 หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)

 {

					 	 “status”:	200,

					 	 “date_respond”:	“<datetime>”,

					 	 “apiMophVersion”:”<versionNo>”,

					 	 “isVersion”:”<versionNo>”

 }
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	 2.	การใช้ค�าสั่งในการแสดงรายชื่อ	Table

	 	 $tableName	=	“is”;

	 	 $Url	=	“http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/tableName”;

	 	 $Req	=	curl_init();

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);

  $server_output	=	curl_exec	($Req);

	 	 curl_close	($Req);

	 	 หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)

  {

					 	 “status”:	200,

					 	 “date_respond”:	“<datetime>”,

					 	 “tables”:[

	 	 	 {<รายช่ือตาราง>}

	 	 	 ],

  }

	 3.	 แสดงโครงสร้าง	File

	 	 $tableName	=	“is”;

	 	 $Url	=	“http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/structure/$tableName”;

	 	 $Req	=	curl_init();

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);

	 	 $server_output	=	curl_exec	($Req);

	 	 curl_close	($Req);
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	 หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)

 {

					 	 “status”:	200,

					 	 “date_respond”:	“<datetime>”,

					 	 “structure”:[

	 	 	 {<โครงสร้าง	is>}

	 	 	 ],

 }

	 4.	 ร้องขอ	token	เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล

	 	 $Url	=	‘http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/create-token’;

  $request	=	array();

  $request[“username”]	=	“username”;

  $request[“password”]	=	“password”;

	 	 $Req	=	curl_init();

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);

  $server_output	=	curl_exec	($Req);

	 	 curl_close	($Req);

	 หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)

 {

					 	 “status”:	200,

					 	 “date_respond”:	“2017-12-11	09:07:33”,

					 	 “token”:	“<ระบุ	tokenKey>”,

					 	 “create”:	“2017-12-11	09:07:33”,

					 	 “expire”:	“2017-12-11	12:07:33”,

					 	 “token_ref”:	1023112

 }

	 $arrayData	=	json_decode($server_output);
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	 5.	 การใช้ค�าส่ังส�าหรับตรวจสอบสถานะของ	token

	 	 $Url	=	“http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/check-token/$tokenKey”;

  $request	=	[];

	 	 $Req	=	curl_init();

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);

  $server_output	=	curl_exec	($Req);

	 	 curl_close	($Req);

	 	 หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)

  {

					 	 	 “status”:	200,

					 	 	 “date_respond”:	“<datetime>”,

					 	 	 “create”:””,

					 	 	 “expire”:””,

					 	 	 “active”:true|false

  }

	 6.	 สั่งให้	token	expire	ก่อนเวลา

	 	 $Url	=	“http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/expire-token/$tokenKey”;

  $request	=	[];

	 	 $Req	=	curl_init();

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

	 	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);
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$server_output	=	curl_exec	($Req);

curl_close	($Req);

หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)

{

				“status”:	200,

				“date_respond”:	“<datetime>”,

}

7.	การใช้ค�าสั่งเพื่อบันทึกข้อมูล

	 	 $Url	=	‘http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/save’;

  $data	=	[];

  $data[0][“id”]	=	“1”;

  $data[0][“hosp”]	=	“10670”;

  $data[0][“hn”]	=	“hn”;

  $data[0][“...”]	=	“...”;

  $data[1][“id”]	=	“2”;

  $data[1][“hosp”]	=	“10670”;

  $data[1][“hn”]	=	“hn”;

  $data[1][“...”]	=	“...”;

  $data[2][“id”]	=	“2”;

  $data[2][“hosp”]	=	“10670”;

  $data[2][“hn”]	=	“hn”;

  $data[2][“...”]	=	“...”;

  $request	=	[];

  $request[“tokenKey”]	=	“<ระบุ	tokenKey>”;

  $request[“tableName”]	=	“is”;

  $request[“content”]	=	json_encode($data);
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$Req	=	curl_init();

curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));

curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);

$server_output	=	curl_exec	($Req);

curl_close	($Req);

หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)

{

				“status”:	200,

				“date_respond”:	“2017-12-11	09:07:33”,

				“status”:200,

}

8.	 การลบข้อมูล

	 $id	=	“<ระบุ	id	ท่ีต้องการลบ>”;

	 $Url	=	“http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/delete/$id”;

 $request	=	[];

 $request[“tokenKey”]	=	“<ระบุ	tokenKey>”;

	 $Req	=	curl_init();

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);

	 $server_output	=	curl_exec	($Req);

	 curl_close	($Req);

	 หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)
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{

				“status”:	200,

				“date_respond”:	“<datetime>”,

				“result”:	1|0,

}

9.	 การ	get	ข้อมูลโดยใช้วันท่ี

	 $dateType	=	“adate”;		//adate	or	hdate

	 $date	=	“2017-10-01”;

	 $Url	=	“http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/get-by-date/$dateType/$date”;

 $request	=	[];

 $request[“tokenKey”]	=	“<ระบุ	tokenKey>”;

	 $Req	=	curl_init();

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);

 $server_output	=	curl_exec	($Req);

	 curl_close	($Req);

	 หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)

 {

					 “status”:	200,

					 “date_respond”:	“<datetime>”,

					 “rowCount”:	<nn>,

				 	“content”:[

	 	 {<ข้อมูลตามโครงสร้าง	is>}

	 	 ],

 }
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10.	 การ	get	ข้อมูลราย	cases	โดยใช้	id	ค้นหา

	 $idSearch	=	“00001”;

	 $Url	=	‘http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/get-by-id/’.$idSearch;

 $request	=	[];

 $request[“tokenKey”]	=	“<ระบุ	tokenKey>”;

	 $Req	=	curl_init();

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);

 $server_output	=	curl_exec	($Req);

	 curl_close	($Req);

	 หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)

 {

					 “status”:	200,

					 “date_respond”:	“<datetime>”,

					 “textSearch”:”<id>”,

					 “content”:{<ข้อมูลตามโครงสร้าง	is>}

 }

11.	 การ	get	ข้อมูลราย	cases	โดยใช้	hn	ค้นหา

	 $hnSearch	=	“00001”;

	 $Url	=	‘http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/get-by-hn/’.$hnSearch;

 $request	=	[];

 $request[“tokenKey”]	=	“<ระบุ	tokenKey>”;

	 $Req	=	curl_init();

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
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curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);

$server_output	=	curl_exec	($Req);

curl_close	($Req);

หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)

{

				“status”:	200,

				“date_respond”:	“<datetime>”,

				“textSearch”:”<hn>”,

				“content”:[

	 	 	 {<ข้อมูลตามโครงสร้าง	is>}

  ]

 }

12.	 การ	get	ข้อมูลราย	cases	โดยใช้	pid	ค้นหา

	 $pidSearch	=	“140990000000001”;

	 $Url	=	‘http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/get-by-pid/’.$pidSearch;

 $request	=	[];

 $request[“tokenKey”]	=	“<ระบุ	tokenKey>”;

	 $Req	=	curl_init();

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_URL,	$Url);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POST,	1);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	true);

	 curl_setopt($Req,	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,	0);

 $server_output	=	curl_exec	($Req);

	 curl_close	($Req);

	 หากถูกต้อง	Result	จะถูกส่งกลับในรูปแบบ	JSON	(บันทึกในตัวแปร	$server_output)

 {

					 “status”:	200,
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					 “date_respond”:	“<datetime>”,

					 “textSearch”:”<pidSearch>”,

					 “content”:[

	 	 	 {<ข้อมูลตามโครงสร้าง	is>}

  ]

 }

	 	 กรณีที่พบข้อผิดพลาด	Result	จะคืนค่า	status	ที่ไม่ใช่	200	เช่น	“status”:	400	และราย

ละเอียด	error	จะถูกส่งออกมาด้วย	เช่น	error:	‘record	not	found’	เป็นต้น	สามารถดูความหมาย

ของ	status	ที่เป็นมาตรฐานได้จาก	website	https://goo.gl/MiQ1kk

	 	 กรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งไปแล้ว	และส่วนกลางสามารถรับได้เท่าไหร่	ก็สามารถตรวจ

สอบได้จาก	ระบบ	ISOnline	ส่วนกลาง	ใน	Website	http://ae.moph.go.th/moph/	สามารถระบุ

วันที่เกิดเหตุตามท่ีต้องการท�ารายงานได้	
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หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output) 
{ 
    "status": 200, 
    "date_respond": "<datetime>", 
    "textSearch":"<pidSearch>", 
    "content":[ 

{<ข้อมูลตามโครงสร้าง is>} 
] 

} 
กรณีท่ีพบข้อผิดพลาด Result จะคืนค่า status ท่ีไม่ใช่ 200 เช่น "status": 400 และรายละเอียด 

error จะถูกส่งออกมาด้วย เช่น error: 'record not found' เป็นต้น สามารถดูความหมายของ status ท่ีเป็น
มาตรฐานได้จาก website https://goo.gl/MiQ1kk 

 กรณีท่ีต้องการตรวจสอบข้อมูลท่ีส่งไปแล้ว และส่วนกลางสามารถรับได้เท่าไหร่ ก็สามารถตรวจสอบ
ได้จาก ระบบ ISOnline ส่วนกลาง ใน Website http://ae.moph.go.th/moph/ สามารถระบุวันท่ีเกิดเหตุ
ตามท่ีต้องการทำรายงานได้ 

  
Login เข้าสู่ระบบ (สามารถใช้ username “visitor” เพื่อเข้าสู่ระบบได้) 

 
  

click ท่ีเลือกรูป Home เพื่อแสดงจำนวนข้อมูลในฐานกลาง 
 

 

Login	เข้าสู่ระบบ	(สามารถใช้	username	“visitor”	เพื่อเข้าสู่ระบบได้)

click	ที่เลือกรูป	Home	เพื่อแสดงจ�านวนข้อมูลในฐานกลาง
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click ท่ีเลือกรูป Home เพื่อแสดงจำนวนข้อมูลในฐานกลาง 
 

 
ภาพแสดงหน้า Dashboard การส่งข้อมูล 
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ภาพแสดงหน้า	Dashboard	การส่งข้อมูล

ภาพแสดงตารางจ�านวนการส่งข้อมูลแยกรายสถานพยาบาล
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ภาพแสดงหน้า Dashboard การส่งข้อมูล 

 
ภาพแสดงตารางจำนวนการส่งข้อมูลแยกรายสถานพยาบาล 
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ภาพแสดงหน้า Dashboard การส่งข้อมูล 

 
ภาพแสดงตารางจำนวนการส่งข้อมูลแยกรายสถานพยาบาล 

 
 

 
  



ภาคผนวก

คู่มือการใช้งาน
ระบบ IS Online



ภาคผนวก
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รายละเอียดตารางข้อมูล (Data dictionary) ที่ส�าคัญ

	 1.	ตาราง	IS

name type null key default comment

ref int(10) NO PRI null

id
bigint(15)	

unsigned
NO null

hosp varchar(10) NO null รหัสโรงพยาบาล

prov varchar(2) NO null ชื่อจังหวัด

hn varchar(10) NO

an varchar(12) YES null

prename varchar(20) YES null ค�าน�าหน้าชื่อ

name varchar(30) NO ชื่อ

fname varchar(30) YES null สกุล

pid varchar(13) YES

home char(1) YES null
จังหวัดที่อยู่	1.	ในจังหวัด	2.	นอกจังหวัด	

3.	นอกประเทศ	N	ไม่ทราบ

address varchar(100) YES null

tumbon varchar(2) YES null

ampur varchar(50) YES null

changwat varchar(50) YES null

tel varchar(15) YES null

sex tinyint(1) NO 1

birth datetime YES null

day int(4) YES null

month int(4) YES null

age int(4) YES null

occu varchar(2) YES null อาชีพ

occu_t varchar(50) YES null อาชีพอื่นๆ
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name type null key default comment

adate datetime NO null วันที่เกิดเหตุ

atime datetime NO null เวลาที่เกิดเหตุ

hdate datetime NO null
วันที่ผู้บาดเจ็บมารับการรักษาที่โรง

พยาบาล

htime datetime NO null
เวลาที่ผู้บาดเจ็บมารับการรักษาที่โรง

พยาบาล

aplace varchar(4) NO สถานที่เกิดเหตุ

aampur varchar(2) YES null

atumbon varchar(2) YES null

mooban varchar(50) YES null

road_type varchar(4) YES null

apoint varchar(3) YES null จุดเกิดเหตุ

apointname varchar(50) YES null ระบุสถานที่เกิดเหตุ

injby char(1) NO การบาดเจ็บเกิดโดย	เจตนาหรือไม่

injoccu char(1) YES null

cause char(1) NO สาเหตุของการบาดเจ็บ

cause_t varchar(50) NO

injp char(1) YES null ผู้บาดเจ็บเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

injt varchar(7) YES null สัตว์	หรือพานะที่ถูกใช้ในการขนส่ง

vehicle1 varchar(30) YES null ยานพาหนะ

vehicle2 varchar(30) YES null

injt_t varchar(50) YES null

injfrom varchar(7) YES null การบาดเจ็บเกิดจาก

injfrom_t varchar(50) YES null

icdcause varchar(50) YES null
สาเหตุของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บตาม	

ICD	10

activity varchar(50) YES null กิจกรรมขณะเกิดเหตุ
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name type null key default comment

product varchar(50) YES null ผลิตภัณฑ์ที่ท�าให้บาดเจ็บ

alclevel float(8,2) YES null

risk1 char(1) YES null

risk2 char(1) YES null

risk3 char(1) YES null

risk4 char(1) YES null

risk5 char(1) YES null

risk9 char(1) YES null

risk9_text varchar(50) YES null

pmi char(1) NO ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต	ณ	จุดเกิดเหตุ

atohosp char(1) YES null

ems varchar(2) YES null

atohosp_t varchar(50) YES null

htohosp varchar(50) YES null

hprov varchar(2) YES null

amb char(2) YES null

refer char(1) YES null

airway char(1) YES null

airway_t varchar(50) YES null

blood char(1) YES null

blood_t varchar(50) YES null

splintc char(1) YES null

splntc_t varchar(50) YES null

splint char(1) YES null

splint_t varchar(50) YES null

iv char(1) YES null
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name type null key default comment

iv_t varchar(50) YES null

hxcc char(1) YES null

hxcc_hr int(4) YES null

hxcc_min int(4) YES null

bp1 int(4) YES null

bp2 int(4) YES null

bp varchar(3) YES null

pr int(4) YES null

rr int(4) YES null

e int(4) YES null

v int(4) YES null

m int(4) YES null

coma int(4) YES null

tinj char(1) YES null

diser datetime YES null

timer datetime YES null

er char(1) YES null

er_t varchar(50) YES null

staer char(1) YES null

ward varchar(4) YES null

staward char(1) YES null

diag1 varchar(50) YES null

br1 int(4) YES null

ais1 int(4) YES null

diag2 varchar(50) YES null

br2 int(4) YES null
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name type null key default comment

ais2 int(4) YES null

diag3 varchar(50) YES null

br3 int(4) YES null

ais3 int(4) YES null

diag4 varchar(50) YES null

br4 int(4) YES null

ais4 int(4) YES null

diag5 varchar(50) YES null

br5 int(4) YES null

ais5 int(4) YES null

diag6 varchar(50) YES null

br6 int(4) YES null

ais6 int(4) YES null

rdate datetime YES null

rts float(8,2) YES null

iss int(4) YES null

ps float(10,4) YES null

pttype varchar(4) YES null

pttype2 varchar(4) YES null

pttype3 varchar(4) YES null

acc_id varchar(7) YES null

lblind int(4) YES null

blind1 int(4) YES null

blind2 int(4) YES null

blind3 int(4) YES null

blind4 int(4) YES null
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name type null key default comment

lcost int(4) YES null

ddate datetime YES null วันที่เสียชีวิต

recorder varchar(50) YES null

recorderipd varchar(50) YES null

referhosp varchar(50) YES null

referprov varchar(50) YES null

alctype varchar(50) YES null

alcbrand varchar(50) YES null

alcbuy varchar(50) YES null

alcbuy_t varchar(50) YES null

addressbuy varchar(50) YES null

moobanbuy varchar(50) YES null

tambonbuy varchar(50) YES null

ampurbuy varchar(50) YES null

changwatbuy varchar(50) YES null

buytime datetime YES null

dlt datetime YES null

edt datetime YES null

vn varchar(20) YES null

lat varchar(15) YES null

lng varchar(15) YES null

token varchar(64) YES null

incident_id int(11) YES null

mass_casualty tinyint(4) YES 0

items varchar(30) YES null เลขที่จากระบบ	ITEMS

alcohol_check char(1) YES N 1=ตรวจ	2=ไม่ตรวจ	N=ไม่ทราบ
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name type null key default comment

alcohol_level float(10,2) YES null ระดับ	alcohol	ผู้ป่วย

alcohol_check2 char(1) YES N ผู้ขับขี	่1=ตรวจ	2=ไม่ตรวจ	N=ไม่ทราบ

alcohol_level2 float(10,2) YES null ระดับ	alcohol	ผู้ขับขี่

kwd varchar(20) YES null

sentmoph datetime YES null วันที่ส่งส่วนกลาง

detail text YES null รายละเอียดอื่นๆ

remark text YES null หมายเหตุ

dgis datetime YES null วันที่ปักมุด

dupload datetime YES null วันที่ส่งเข้า	จ.

seq varchar(20) YES null

inp_id varchar(20) YES null ผู้บันทึก

edit_id varchar(20) YES null ผู้แก้ไข

name type null key default comment

hospcode varchar(9) NO PRI null

code varchar(12) NO PRI null

preabb varchar(10) YES null

prefix varchar(30) YES null

describe varchar(60) YES null

isactive tinyint(1) YES 1

expire_use date YES null

preqx float(19,5) YES null

2. ตารางฐานข้อมูลเบื้องต้น (Lookup table)
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3. ตารางผู้ใช้งาน

CREATE	TABLE	`is`	(

		`ref`	int(10)	NOT	NULL	AUTO_INCREMENT,

		`id`	int(10)	unsigned	NOT	NULL,

		`hosp`	varchar(10)	NOT	NULL	COMMENT	‘รหัสโรงพยาบาล’,

		`prov`	varchar(2)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘ชื่อจังหวัด’,

		`hn`	varchar(10)	DEFAULT	NULL,

		`prename`	varchar(20)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘ค�าน�าหน้าชื่อ’,

		`name`	varchar(30)	CHARACTER	SET	utf8	COLLATE	utf8_bin	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘ชือ่’,

		`fname`	varchar(30)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘สกุล’,

		`pid`	varchar(13)	DEFAULT	NULL,

		`home`	char(1)	DEFAULT	COMMENT	‘จังหวัดที่อยู	่1.	ในจังหวัด	2.	นอกจังหวัด	3.	นอกประเทศ		

	 N	ไม่ทราบ’,

		`ampur`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`changwat`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`sex`	tinyint(1)	DEFAULT	‘1’,

		`birth`	datetime	DEFAULT	NULL,

		`day`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`month`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`age`	int(4)	DEFAULT	NULL,

			̀occu`	varchar(2)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘อาชีพ’,

	 `occu_t`	varchar(50)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘อาชีพอื่นๆ’,

		`adate`	datetime	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘วันที่เกิดเหตุ’,

		`atime`	datetime	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘เวลาที่เกิดเหตุ’,

		`hdate`	datetime	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘วันที่ผู้บาดเจ็บมารับการรักษาที่โรงพยาบาล’,

		`htime`	datetime	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘เวลาที่ผู้บาดเจ็บมารับการรักษาที่โรงพยาบาล’,

		`aplace`	varchar(4)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘สถานที่เกิดเหตุ’,

		`aampur`	varchar(2)	DEFAULT	NULL,

		`tumbon`	varchar(2)	DEFAULT	NULL,

		`mooban`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`apoint`	varchar(3)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘จุดเกิดเหตุ’,

		`apointname`	varchar(50)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘ระบุสถานที่เกิดเหตุ’,
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injby`	char(1)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘การบาดเจ็บเกิดโดย	เจตนาหรือไม่’,

		`injoccu`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`cause`	char(1)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘สาเหตุของการบาดเจ็บ’,

		`cause_t`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`injp`	char(1)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘ผู้บาดเจ็บเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ’,

		`injt`	varchar(2)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘ประเภทสัตว์	หรือพาหนะของผู้บาดเจ็บ’,

		`vehicle2`	varchar(2)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘พาหนะของคู่กรณี’,

		`injt_t`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`injfrom`	varchar(2)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘การบาดเจ็บเกิดจาก’,

		`injfrom_t`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`icdcause`	varchar(50)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘สาเหตุของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บตาม	

ICD	10’,

		`activity`	varchar(50)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘กิจกรรมขณะเกิดเหตุ’,

		`product`	varchar(50)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘ผลิตภัณฑ์ที่ท�าให้บาดเจ็บ’,

		`risk1`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`alclevel`	float(8,2)	DEFAULT	NULL,

		`risk2`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`risk3`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`risk4`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`risk5`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`risk9_text`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`risk9`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`pmi`	char(1)	DEFAULT	NULL	COMMENT	‘ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต	ณ	จุดเกิดเหตุ’,

		`atohosp`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`ems`	varchar(2)	DEFAULT	NULL,

		`atohosp_t`	varchar(50)	CHARACTER	SET	tis620	DEFAULT	NULL,

		`htohosp`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

	 `hprov`	varchar(2)	DEFAULT	NULL,

		`amb`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`refer`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`airway`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`airway_t`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,
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		`blood`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`blood_t`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`splintc`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`splntc_t`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`splint`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`splint_t`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`iv`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`iv_t`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`hxcc`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`hxcc_hr`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`hxcc_min`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`bp1`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`bp2`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`bp`	varchar(3)	DEFAULT	NULL,

		`pr`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`rr`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`e`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`v`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`m`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`coma`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`tinj`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`diser`	datetime	DEFAULT	NULL,

		`timer`	datetime	DEFAULT	NULL,

		`er`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`er_t`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`staer`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`ward`	varchar(4)	DEFAULT	NULL,

		`diag1`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`br1`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`ais1`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`diag2`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`br2`	int(4)	DEFAULT	NULL,
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		`ais2`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`diag3`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`br3`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`ais3`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`diag4`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`br4`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`ais4`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`diag5`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`br5`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`ais5`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`diag6`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`br6`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`ais6`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`rdate`	datetime	DEFAULT	NULL,

		`staward`	char(1)	DEFAULT	NULL,

		`rts`	float(8,2)	DEFAULT	NULL,

		`iss`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`ps`	float(10,4)	DEFAULT	NULL,

		`pttype`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`pttype2`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`pttype3`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`acc_id`	varchar(7)	DEFAULT	NULL,

		`lblind`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`blind1`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`blind2`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`blind3`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`blind4`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`lcost`	int(4)	DEFAULT	NULL,

		`recorder`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`recorderipd`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`referhosp`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`referprov`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`alctype`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,
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		`moobanbuy`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`tambonbuy`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`ampurbuy`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`changwatbuy`	varchar(50)	DEFAULT	NULL,

		`buytime`	datetime	DEFAULT	NULL,

		`dlt`	datetime	DEFAULT	NULL,

		`edt`	datetime	DEFAULT	NULL,

		`vn`	varchar(10)	DEFAULT	NULL,

		`lat`	varchar(15)	DEFAULT	NULL,

		`lng`	varchar(15)	DEFAULT	NULL,

		`token`	varchar(64)	DEFAULT	NULL,

		`lastupdate`	timestamp	NOT	NULL	DEFAULT	CURRENT_TIMESTAMP	ON	UPDATE	CUR-

RENT_TIMESTAMP,

		PRIMARY	KEY	(`ref`,`hosp`),

		UNIQUE	KEY	`id`	(`id`,`hosp`),

		KEY	`hosp`	(`hosp`),

		KEY	`pid`	(`pid`),

		KEY	`hn`	(`hn`),

		KEY	`atohosp`	(`atohosp`),

		KEY	`lastupdate`	(`lastupdate`),

		KEY	`vn`	(`vn`),

		KEY	`hdate`	(`hdate`)	USING	BTREE,

		KEY	`adate`	(`adate`)	USING	BTREE,

		KEY	`ampur`	(`changwat`,`ampur`,`tumbon`,`mooban`)	USING	BTREE

)	ENGINE=InnoDB	AUTO_INCREMENT=1	DEFAULT	CHARSET=utf8;
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