
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

ค าน า 

 
คูม่อืการใชง้านระบบมาลาเรยีออฟไลนฉ์บับนี ้ไดจั้ดท าโดยศนูยค์วามเป็นเลศิทาง 

สารสนเทศศาสตรช์วีเวชและสาธารณสขุ (Center of Excellence for Biomedical and Public 
Health Informatics – BIOPHICS)  ภายใตก้ารสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทนุโลก
รอบที ่10 ดา้นมาลาเรยี (SSF-M) ส าหรับเป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานบันทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ
มาลาเรยี  โดยมรีายละเอยีดของระบบงานควบคมุแมลงน าโรค  ระบบงานระบาดวทิยา  การ
ตดิตามผลการรักษาผูป่้วยดว้ยTablet  งานระบบสอบสวนแหลง่แพรเ่ชือ้และงานกฏีวทิยา  
นอกจากนีย้ังไดเ้พิม่การตอบปัญหาทีพ่บบอ่ยในการปฏบิัตงิาน (FAQ) ไวใ้นภาคผนวกของคูม่อื
ฉบับนีด้ว้ย  
 

ผูเ้รยีบเรยีงจงึหวงัวา่คูม่อืนีค้งจะเป็นประโยชนแ์กผู่ป้ฏบิัตงิานตามสมควร และหากพบวา่มี
ขอ้ขดัขอ้งใดๆจากการปฏบิัตงิานตามคูม่อืฉบับนี ้ทางผูเ้รยีบเรยีงขอนอ้มรับและจะท าการแกไ้ข
ใหเ้หมาะสมตอ่ไป 
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การเขา้ใชง้านระบบ 
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บทที ่1 
 

การเขา้ใชง้านระบบ 
 

1.1 การ Login เขา้ระบบ 
 

ในการเขา้ใชง้านระบบมาลาเรยีไดนั้น้ ตอ้งท าการ Login ดว้ย User name และ Password ทีถ่กูตอ้ง โดย

ระบบจะท าการตรวจสอบความถกูตอ้งกอ่นเขา้ใชง้าน ซึง่ขัน้ตอนในการ Login เขา้ใชง้านระบบมดีงันี้ 
 

1.1.1 ท าการเปิดโปรแกรมโดยดับเบิล้คลกิที ่icon ดงัรูปดา้นลา่งนี้ 
 

 
 

1.1.2 ระบบจะใหท้ าการใส ่User name และ Password ตามรูปดา้นลา่ง ใหผู้ใ้ชง้านระบ ุUser name และ 
Password ทีไ่ดรั้บตามตวัอย่างดา้นลา่ง เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม “เขา้สูร่ะบบ” 

 

 
 

1.1.3 กรณีทีร่ะบบตรวจสอบ User name และ Password ผา่น  จะเขา้สูห่นา้จอหลักของระบบมาลาเรยี 

แตถ่า้ User name และ Password ไมถ่กูตอ้ง ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการ Login ใหมด่ว้ย User name 
และ Password ทีถ่กูตอ้ง 

 
 กรณีทีใ่สข่อ้มูล User name และ Password ถกูตอ้งระบบจะแสดงหนา้จอหลกัของการใชง้าน

ระบบมาลาเรยีซึง่จะแบง่เป็น 4 สว่นงานคอื 

 ระบาดวทิยา(รว.) 

 มาตรการควบคมุ(คม.)  

 กฏีะวทิยา(กว.) 

 การสบืสวนแหลง่แพร่เชือ้(FOCI) 

 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบมาลาเรียออฟไลน์ 
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 กรณีทีใ่สข่อ้มูล User name และ Password ไมถ่กูตอ้งระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตอืน “User 
or Password not found, Please try again” ตามภาพดา้นลา่ง ใหก้ดปุ่ ม “OK” เพือ่กลบัไปสู่

หนา้ Login อกีครัง้หนึง่ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 การ Logout ออกจากระบบ 
 

หลงัจากทีท่ าการใชง้านระบบมาลาเรยีเสร็จเรยีบรอ้ย ผูใ้ชง้านสามารถท าการออกจากระบบได ้โดยท าการ 

Logout ออกจากระบบโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
 

1.2.1 ทีแ่ถบเมนูดา้นบนใหก้ดปุ่ ม “ออกจากระบบ” ตามภาพดา้นลา่ง  

 

 
 

 
1.2.2 ระบบจะแสดงขอ้ความ “คณุตอ้งการออกจากระบบ?” ใหผู้ใ้ชร้ะบบกดปุ่ ม “Yes” เพือ่เป็นการยนืยัน

การออกจากระบบ ระบบจะท าการปิดการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบรายนัน้ ถา้กดปุ่ ม “No” จะกลับไปสู่

หนา้หลกัของการใชง้านระบบทีท่ างานคา้งอยู่ 
 

 
 
 

1.2.3 ระบบจะแสดงหนา้จอ Login อกีครัง้ 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่2 
 

ระบบงานควบคมุแมลงน าโรค (คม.) 
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บทที ่2 
 

ระบบงานควบคมุแมลงน าโรค (คม.) 
 

ระบบงานควบคมุแมลงน าโรคออฟไลน ์จัดท าขึน้เพือ่สนับสนุนการจัดการและการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่
ใหส้ามารถรายงานผลการปฏบิัตงิานควบคมุไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี อกีทัง้การจัดเก็บขอ้มลูสูฐ่านขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 

สง่ผลใหฝ่้ายบรหิารสามารถวางแนวทางแผนการควบคมุโรคมาลาเรยีไดอ้ยา่งถกูตอ้งและทันการ 

 
หลงัจากท าการ Login เขา้สูร่ะบบแลว้  เลอืกเมนู “มาตรการควบคมุ(คม.)” จากหนา้แรก 

 

 
 

 
เมนูระบบงานควบคมุอยูใ่นโปรแกรมโครงการกองทนุโลกดา้นมาลาเรยีรอบที ่10 แสดงดงัรูปดา้นลา่ง 

 

 
 

สว่นที ่1   บนัทกึขอ้มูลควบคมุ(คม.)   เพือ่การบนัทกึขอ้มลูควบคมุ 

 ขอ้มลูครัวเรอืนประชากร  เพือ่การจัดเก็บขอ้มลูครัวเรอืนประชากรเป็นรายหลงัคาเรอืน 

 ฉดีพ่น (คม.3)  เพือ่การบนัทกึการปฏบิตังิานฉดีพ่นสารเคม(ีงบปกต)ิ 

 ชบุมุง้ (คม. 3)  เพือ่การบนัทกึการปฏบิตังิานชบุมุง้(งบปกตแิละกองทนุโลก) 

 ส ารวจมุง้ แจกมุง้ (คม. 4 GFM)  เพือ่การบนัทกึผลการปฏบิัตงิานส ารวจมุง้ แจกมุง้ LLIN   มุง้คลมุ

เปล LLIHN  และสารทาป้องกันยงุในโครงการกองทนุโลกดา้นมาลาเรยี 

 บนัทกึผลการปฏบิัตกิารควบคมุลกูน ้า(คม.5)   

 

สว่นที ่2   รายงานควบคมุ(คม.)  เพือ่การแสดงผลรายงานการปฏบิตังิานควบคมุ 

 รายงานคม. 3 (ชบุมุง้และพ่นสารเคม)ี เพือ่การแสดงผลรายงานการปฏบิตังิานชบุมุง้และพ่นสารเคมี 

 รายงานคม. 4 GFM   เพือ่การแสดงผลรายงานการปฏบิตังิานส ารวจมุง้ แจกมุง้ LLIN มุง้คลมุเปล 

LLIHN และสารทาป้องกนัยงุในโครงการกองทนุโลกดา้นมาลาเรยี 



คู่มือการใชง้านระบบมาลาเรียออฟไลน์ 
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2.1 ขอ้มลูครวัเรอืนประชากร  

 

ขอ้มูลครัวเรอืนประชากรจัดท าขึน้เพือ่เป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการบันทกึขอ้มูลส ารวจมุง้ แจกมุง้ (คม.4 GFM) 

รวมถงึคม.อืน่ๆในระบบงานปกต ิโดยจะจัดเก็บขอ้มลูในระดบัหลงัคาเรอืนของแตล่ะพืน้ทีป่ฏบิตังิาน  
 

การเขา้ใชง้านขอ้มลูครัวเรอืนประชากร  ใหเ้ลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูควบคมุ (คม.)”  เลอืกเมนูยอ่ย “ขอ้มูล
ครัวเรอืนประชากร”  จะปรากฏหนา้ขอ้มลูครัวเรอืน  ดงัภาพดา้นลา่ง  

 

 
 

1) เงือ่นไขในการคน้หาขอ้มลู  ไดแ้ก ่ ชือ่เจา้บา้น , นามสกลุเจา้บา้น , ประเภทบา้น(ระบวุา่เป็นบา้นหรอื

กระทอ่ม) , บา้นเลขที ่, จังหวัด , อ าเภอ , ต าบล , หมูท่ี ่, ชือ่กลุม่บา้น (การระบพุืน้ทีอ่ย่างนอ้ยตอ้งระบุ
ใหถ้งึ “หมูท่ี”่ )  กรณีผูใ้ชง้านระบบตอ้งการคน้หาขอ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจงไปถงึรายหลงัคาเรอืนก็สามารถ

ระบบุา้นเลขทีห่รอืชือ่เจา้บา้นได ้ ระบบก็จะคน้หาเฉพาะบา้นหลงันัน้    มเิชน่นัน้ระบบจะแสดงขอ้มลูทกุ
หลงัคาเรอืนตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเงือ่นไข 

2) ปุ่ ม “คน้หา”  เพือ่ใชค้น้หาขอ้มูลตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเงือ่นไข 

3) ปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู”  เพือ่ใชใ้นการเพิม่ขอ้มลูครัวเรอืนแบบรายหลงัคาเรอืน 
4) ปุ่ ม “ปุ่ มเพิม่ขอ้มลูแบบย่อ”  เพือ่ใชใ้นการเพิม่ขอ้มลูครัวเรอืนครัง้ละหลายหลงัคาเรอืนแบบตาราง excel 

5) ตารางแสดงผลการคน้หาขอ้มูลครัวเรอืนทีม่ใีนฐานขอ้มลู   
6) ปุ่ ม “Export"  กรณีทีต่อ้งการใหร้ะบบแสดงขอ้มลูในรูปแบบไฟล ์Excel  กดปุ่ ม “Export"  ระบ ุFile 

name และ type  จากนัน้กดปุ่ ม “Save”  เพือ่จัดเก็บขอ้มลู  ตามภาพดา้นลา่ง 

 

 
 

หลงัจากจัดเก็บขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้  ระบบจะแจง้วา่ “Export ขอ้มลูครัวเรอืนเสร็จสิน้” 

 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบมาลาเรียออฟไลน์ 
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2.1.1 การคน้หาขอ้มูลครวัเรอืนประชากร การคน้หาขอ้มูลครัวเรอืนประชากรมขีัน้ตอนดังตอ่ไปนี้ 
2.1.1.1   เลอืกเมนู “ขอ้มลูครัวเรอืนประชากร” จากนัน้ระบบจะแสดงหนา้ขอ้มลูครัวเรอืน ดังภาพ

ดา้นลา่ง 
 

 
 

2.1.1.2   ระบขุอ้มลูทีต่อ้งการคน้หา  ไดแ้กจ่ังหวดั , อ าเภอ , ต าบล , หมู่ที ่, ชือ่กลุม่บา้น หากผูใ้ช ้

ตอ้งการหาขอ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจงไปถงึรายหลงัคาเรอืนก็สามารถ ระบบุา้นเลขที ่และหรอืชือ่

เจา้บา้นทีต่อ้งการคน้หา ระบบก็จะแสดงเฉพาะบา้นทีร่ะบ ุมเิชน่นัน้ระบบจะแสดงขอ้มลูมา

ทัง้หมดตามทีเ่ลอืก  ตามภาพหมายเลข 1 
2.1.1.3   กดปุ่ ม “คน้หา” เพือ่คน้หาขอ้มลูครัวเรอืนทีม่ใีนฐานขอ้มลู ตามภาพหมายเลข 2 

2.1.1.4 หากมขีอ้มูลตรงตามเงือ่นไขทีท่ าการคน้หา  ระบบจะแสดงขอ้มูลลงในตารางแสดงผลการ
คน้หา  ตามภาพหมายเลข 5 
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2.1.2 การเพิม่ขอ้มูลครวัเรอืนประชากร 
   2.1.2.1   เขา้สูห่นา้ขอ้มลูครัวเรอืน จากนัน้กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มูล”  ตามภาพหมายเลข 1 

 

 
 

2.1.2.2   หนา้บนัทกึขอ้มูลครัวเรอืน ปรากฏดงัรูปดา้นลา่ง 

 

 
 

2.1.2.3   ระบขุอ้มลูทีอ่ยู ่ไดแ้ก ่จังหวัด , อ าเภอ , ต าบล , หมูท่ี ่, ชือ่กลุม่บา้น , ประเภทบา้น(ระบวุา่

เป็นบา้นหรอืกระทอ่ม)  ตามภาพหมายเลข 1 

2.1.2.4   ระบขุอ้มลูเจา้บา้น ไดแ้ก ่บา้นเลขที ่, ชือ่เจา้บา้น , นามสกลุเจา้บา้น  ตามภาพหมายเลข 2 
2.1.2.5   ระบขุอ้มลูเพิม่เตมิ ตามภาพหมายเลข 3 

2.1.2.6   กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” เพือ่บนัทกึขอ้มลูทีร่ะบ ุหรอืกดปุ่ ม “ลา้งขอ้มลู” เพือ่ลา้งขอ้มลูทีร่ะบ ุ  
ตามภาพหมายเลข 4 
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2.1.3 การเพิม่ขอ้มูลครวัเรอืนประชากรแบบยอ่   เพือ่การบนัทกึขอ้มูลแบบย่อครัง้ละหลายๆ ครัวเรอืน
ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั และประเภทบา้นแบบเดยีวกนั การใชง้านมขีัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้ 

2.1.3.1  เขา้สูห่นา้ขอ้มูลครัวเรอืน จากนัน้กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลูแบบย่อ”  
 

 
 

 
2.1.3.2  ระบบจะแสดงหนา้บนัทกึขอ้มลูครัวเรอืนแบบย่อ ดงัภาพดา้นลา่ง 

 

 
 

2.1.3.3   ระบขุอ้มลูทีอ่ยู ่ไดแ้ก ่จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล, หมู่ที,่ ชือ่กลุม่บา้น, ประเภทบา้น เพือ่ระบวุา่
เป็นบา้นหรอืกระทอ่ม ตามภาพหมายเลข 1 

2.1.3.4   ระบขุอ้มลูรายละเอยีดเจา้บา้น , บา้นเลขที ่, หมายเหต ุ โดยไม่ตอ้งระบลุ าดบัทีร่ะบบจะสรา้ง

ใหเ้องโดยอตัโนมัต ิตามภาพหมายเลข 2  

2.1.3.5   หากการระบขุอ้มลูผดิพลาด ผูใ้ชส้ามารถลบรายการนัน้ๆ กอ่นบนัทกึขอ้มลูไดโ้ดยกดปุ่ ม    
ในแถวทีต่อ้งการลบดงัรูปดา้นบน ตามภาพหมายเลข 3 

2.1.3.6   หากการระบขุอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” เพือ่ยนืยันการจัดเก็บลงฐานขอ้มูล 
หรอืกดปุ่ ม “ลา้งขอ้มูล” เพือ่ยกเลกิการจัดเก็บขอ้มลู ตามภาพหมายเลข 4 

 



คู่มือการใชง้านระบบมาลาเรียออฟไลน์ 

 

                                                                                            

บทที ่ 2  การใชง้านระบบงานควบคมุแมลงน าโรค     2-6 

2.1.4 การแกไ้ขและการลบขอ้มูลครวัเรอืนประชากร   มขีัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้ 
2.1.4.1. เขา้สูห่นา้ครัวเรอืนประชากร จากนัน้ท าการคน้หาขอ้มลูทีต่อ้งการแกไ้ข 

2.1.4.2. กดปุ่ ม “แกไ้ข” ในแถวหลงัคาเรอืนทีต่อ้งการแกไ้ข  ตามภาพหมายเลข 3 
 

 
 

2.1.4.3. ระบบจะแสดงหนา้ขอ้มลูครัวเรอืนประชากรของหลงัคาเรอืนทีเ่ลอืก  ดงัภาพดา้นลา่ง 

 

 
 

2.1.4.4. ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขขอ้มูลประเภทบา้น , ชอืเจา้บา้น , นามสกลุเจา้บา้น  และขอ้มลู

เพิม่เตมิ  ได ้ จากนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงขอ้มูล 

2.1.4.5. กดปุ่ ม   แถวขอ้มลูทีต่อ้งการลบ จากนัน้จะมกีลอ่งขอ้ความเพือ่ยนืยันการลบ ใหก้ดปุ่ ม 

“Yes” เพือ่ยนืยัน หรอืกดปุ่ ม “No” เพือ่ยกเลกิการลบ  ตามภาพหมายเลข 4 
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2.2 การฉดีพน่ (คม.3)   เมนูการฉีดพ่นใชส้ าหรับการจัดการขอ้มลูการควบคมุโรคมาลาเรยีดว้ยวธิกีารฉีด
พ่น โดยแบง่เป็นฉีดพ่นปกต ิฉีดพ่นพเิศษ ฉดีพ่นเฉพาะแหง่ หรอืพ่นหมอกควนั 

 

2.2.1  การคน้หาขอ้มูลการฉดีพน่  
เลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูควบคมุ(คม.)” เลอืกเมนูยอ่ย “ฉดีพ่น(คม.3)”   จะปรากฎหนา้บนัทกึผลการ

ปฏบิตังิานฉดีพ่น  ดงัภาพดา้นลา่ง 
 

 
 

2.2.1.1. ระบเุงือ่นไขในการคน้หาขอ้มูล  ไดแ้ก ่ จังหวดั , อ าเภอ , ต าบล , หมู่ที ่, กลุม่บา้นและชว่ง
วนัทีป่ฏบิตังิาน  การระบวุนัทีป่ฏบิตังิานใหร้ะบ ุ วนัทีส่องหลกั/เดอืนสองหลกั/พ.ศ.สีห่ลัก 

2.2.1.2. กดปุ่ ม “คน้หา" 
2.2.1.3. ระบบจะแสดงผลการคน้หาขอ้มลูการปฏบิตังิานฉดีพ่น  โดยมรีายละเอยีดวนัทีป่ฏบิตังิาน , 

กลุม่บา้นทีไ่ปปฏบิัตงิาน , ระยะพืน้ที ่, แหลง่สารเคม ี, กจิกรรม , ครัง้ทีป่ฏบิัตงิาน ดงัตาราง
หมายเลข 4 

2.2.1.4. กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล  หรอื  ตอ้งการดรูายละเอยีดรายหลังคาเรอืน  กดปุ่ ม “แกไ้ข” ตาม

ภาพหมายเลข 5  (ดรูายละเอยีดในหัวขอ้การแกไ้ขขอ้มลู) 

2.2.1.5. ปุ่ ม    กรณีตอ้งการลบขอ้มูล  การลบขอ้มูลจากหนา้ผลการปฏบิตังิานฉดีพ่นจะเป็นการลบ

ขอ้มลูทกุหลงัคาเรอืนของกลุม่บา้นนัน้ๆ   
 

 
2.2.2 การเพิม่ขอ้มูลการฉดีพน่ 

2.2.2.1. เลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูควบคมุ(คม.)” เลอืกเมนูยอ่ย “ฉดีพ่น(คม.3)”  จะปรากฎหนา้บนัทกึ
ผลการปฏบิตังิานฉดีพ่น  กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู” 
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2.2.2.2. หนา้บนัทกึการปฏบิตังิานฉดีพ่นปรากฏดงัรูปดา้นลา่ง 

 

 
 

2.2.2.3. ระบขุอ้มูลสถานทีก่ารปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่จังหวัด , อ าเภอ , ต าบล , หมู่ที ่, กลุม่บา้น ทีไ่ป
ปฏบิตังิาน  โดยใหเ้ลอืกถงึหมู่ทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย ตามภาพหมายเลข 1  

2.2.2.4. ระบวุนัทีป่ฏบิัตงิาน  ตามภาพหมายเลข 2 
2.2.2.5. ระบกุจิกรรมในการปฏบิตังิานครัง้นีว้า่เป็นประเภทใด พ่นปกต ิ, พ่นพเิศษ , พ่นเฉพาะแหง่ 

หรอืพ่นหมอกควนั และเป็นการปฏบิตัคิรัง้ทีเ่ทา่ไหร่  ตามภาพหมายเลข 3 

2.2.2.6. ระบแุหลง่ของมุง้และสารทากนัยงุวา่เป็นงบกองทนุโลก , งบปกต ิ, แหลง่ทนุอืน่ ตามภาพ
หมายเลข 4 

2.2.2.7. ระบรุะยะพืน้ทีข่องแหลง่ทีไ่ปปฏบิตังิานวา่เป็น A1 , A2 , B1 , B2  ตามภาพหมายเลข 5 
2.2.2.8. ระบขุอ้มูลการใชส้ารเคมแีละผูป้ฏบิตังิาน  ตามภาพหมายเลข 6 

2.2.2.9. ระบขุอ้มูลหลงัคาเรอืนทีป่ฏบิตังิาน โดยระบบุา้นเลขทีแ่ละกดปุ่ ม   กรณีมขีอ้มลูครัวเรอืน

ในฐานขอ้มูล  ระบบจะแสดงรายการครัวเรอืนขึน้มา  จากนัน้ double click หลงัคาเรอืนที่
ตอ้งการ  ระบบจะดงึขอ้มลูชือ่เจา้บา้น , นามสกลุเจา้บา้น  มาแสดงไวใ้นขอ้มลูครัวเรอืน  

ตามภาพหมายเลข 7 
 

 
 

2.2.2.10. ระบขุอ้มูลการพ่นวา่ “ไดพ้่น” หรอื “ไม่ไดพ้่น”   ถา้ไดพ้่นระบแุบบการพ่นวา่ทั่วหรอืไม ่ หาก

ไมไ่ดพ้่นกรณีเป็นบา้นใหร้ะบเุหตผุลวา่ปิดหรอืปฏเิสธ   แตห่ากเป็นกระทอ่มไมต่อ้งระบสุว่นนี ้

ระบคุนในบา้น หากไมร่ะบจุ านวนคนในบา้นระบบจะถอืวา่เป็น 0  
2.2.2.11. กดปุ่ ม “เพิม่” เพือ่เพิม่ขอ้มลูทีร่ะบใุนสว่นที ่7 และ 8 มายังรายการในสว่นที ่10 โดยสามารถ

เพิม่ไดจ้นครบจ านวนหลงัคาเรอืนทีป่ฏบิตังิานในสถานทีแ่ละวันทีร่ะบ ุ
2.2.2.12. หากขอ้มลูผดิพลาดในสว่นทีเ่ป็นรายละเอยีดการพ่นรายหลงัคาเรอืน ดงัทีป่รากฎในสว่นที ่10 

สามารถกดปุ่ ม “แกไ้ข” เพือ่กลับไปแกไ้ขขอ้มลูรายการนัน้ๆ ไดใ้นสว่นที ่8 แลว้กดปุ่ ม 
“ปรับปรุง”  

2.2.2.13. หากตอ้งการลบขอ้มลูรายละเอยีดการพ่นของรายหลงัคาเรอืน สามารถกปุ่ ม  เพือ่ลบ

ขอ้มลูออกจากรายการ 
2.2.2.14. กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล” เพือ่บนัทกึขอ้มลูการฉดีพ่นลงในฐานขอ้มลู  หรอืกดปุ่ ม “ลา้งขอ้มูล” 

เพือ่ยกเลกิการบนัทกึขอ้มลูทีร่ะบไุว ้ 
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2.2.3 การแกไ้ขและการลบขอ้มูลการฉดีพน่  
เลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูควบคมุ(คม.)” เลอืกเมนูยอ่ย “ฉดีพ่น(คม.3)”   คน้หารายการทีต่อ้งการแกไ้ขจาก

หนา้ผลการปฏบิตังิานฉดีพ่น   

2.2.3.1 กดปุ่ ม “แกไ้ข”  ตามภาพหมายเลข 5 

2.2.3.2 กรณีตอ้งการลบขอ้มลู  กดปุ่ ม    ตามภาพหมายเลข 6  แตก่ารลบขอ้มูลจากหนา้ผลการ

ปฏบิตังิาน  จะเป็นการลบขอ้มูลทัง้กลุม่บา้น  

 

 

2.2.3.3 หลงัจากกดปุ่ ม “แกไ้ข”  ระบบจะแสดงหนา้บนัทกึการปฏบิัตงิานฉดีพ่นทีเ่คยบนัทกึเขา้ระบบ

ไปแลว้กอ่นหนา้นี ้  ดงัภาพดา้นลา่ง  ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลไดท้กุสว่น  หรอืเพิม่/ลด

ครัวเรอืนทีป่ฏบิตังิานได ้  ยกเวน้ขอ้มลู “สถานทีป่ฏบิตังิาน” ทีไ่ม่อนุญาตใหแ้กไ้ข  เนือ่งจาก
มกีารเลอืกครัวเรอืนทีส่มัพันธก์ับสถานทีไ่ปแลว้กอ่นหนา้นี้ 

 

 
 

2.2.3.4 กดปุ่ ม “แกไ้ข” ตามภาพหมายเลข 10   ระบบจะแสดงขอ้มลูของหลงัคาเรอืนทีเ่ลอืกใน

หมายเลข 7  ใหท้ าการแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง  จากนัน้กดปุ่ ม “ปรับปรุง” ตามภาพหมายเลข 
8 (กรณีแกไ้ข  ปุ่ ม “เพิม่” จะเปลีย่นเป็นปุ่ ม “ปรับปรุง”) 

2.2.3.5 กรณีตอ้งการลบขอ้มลูรายหลงัคาเรอืน  กดปุ่ ม    ตามภาพหมายเลข 11   

2.2.3.6 กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล” เพือ่ยนืยันการแกไ้ขขอ้มลู ระบบจะแสดงขอ้ความยนืยันการบนัทกึ ถา้
ตอ้งการยนืยันใหก้ดปุ่ ม “Yes” หรอืถา้ไมย่นืยันใหก้ดปุ่ ม “No”  

 
 



คู่มือการใชง้านระบบมาลาเรียออฟไลน์ 

 

                                                                                            

บทที ่ 2  การใชง้านระบบงานควบคมุแมลงน าโรค     2-10 

2.3 การชุบมุง้ (คม.3)  เมนูการชบุมุง้ ใชเ้พือ่การจัดการขอ้มลูการชบุมุง้ทัง้ในสว่นของงานปกตแิละกองทนุ
โลกรอบที ่10 

  

2.3.1 การคน้หาขอ้มูลการชุบมุง้ การคน้หาขอ้มูลการชบุมุง้มขีัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้ 
2.3.1.1. เลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูควบคมุ(คม.)” เลอืกเมนูยอ่ย “ชบุมุง้(คม.3)”  จะปรากฎหนา้

แสดงผลการปฏบิตังิานชบุมุง้โครงการกองทนุโลกดา้นมาลาเรยี 
2.3.1.2. ระบเุงือ่นไขในการคน้หาขอ้มูล  ไดแ้ก ่จังหวัด , อ าเภอ , ต าบล , หมู่ที ่, ชือ่กลุ่มบา้น และ

ชว่งวนัทีป่ฏบิตังิาน  ตามภาพหมายเลข 1   

2.3.1.3. กดปุ่ ม “คน้หา” จากนัน้ระบบจะแสดงขอ้มลูการปฏบิตังิานชบุมุง้  ในตารางหมายเลข 3 
 

 
 

 
2.3.2 การเพิม่ขอ้มูลการชุบมุง้ จากหนา้แสดงรายการผลการปฏบิตังิานชบุมุง้ ผูใ้ชส้ามารถเพิม่ขอ้มลูได ้

โดยมขีัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้ 

2.3.2.1. กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู”  
 

 
 

2.3.2.2. หนา้บนัทกึการปฏบิตังิานชบุมุง้ปรากฏดงัรูปดา้นลา่ง 

 

 
 

2.3.2.3. ระบุขอ้มูลสถานทีก่ารปฏบิัตงิาน ไดแ้ก่ จังหวัด , อ าเภอ , ต าบล , หมู่ที ่, กลุ่มบา้นที่ไป
ปฏบิตังิาน  โดยใหเ้ลอืกถงึหมูท่ีเ่ป็นอยา่งนอ้ย  ตามภาพหมายเลข 1 

2.3.2.4. ระบวุนัทีป่ฏบิตังิาน วนั/เดอืน/ปีพ.ศ. ตามภาพหมายเลข 2 
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2.3.2.5. ระบกุจิกรรมในการปฏบิตังิานครัง้นีว้า่เป็นประเภทใด ชบุมุง้หรอืชบุมุง้พเิศษ เลอืกอย่างใด
อยา่งหนึง่ ถา้เป็นชบุมุง้ตอ้งระบรุอบของการชบุวา่เป็นรอบ 1 หรอื 2 ตามภาพหมายเลข 3 

2.3.2.6. ระบุแหล่งของสารเคม ีวา่เป็นงบกองทุนโลก งบปกตขิองส านัก หรอืแหลง่ทนุอืน่ ตามภาพ
หมายเลข 4 

2.3.2.7. ระยะพืน้ที ่ ระบวุา่กลุม่บา้นทีป่ฏบิตังิานเป็น A1 , A2 , B1 , B2  ตามภาพหมายเลข 5 

2.3.2.8. ระบขุอ้มูลการใชส้ารเคมแีละผูป้ฏบิตังิาน ตามภาพหมายเลข 6 

2.3.2.9. ระบบุา้นเลขที ่แลว้กดปุ่ ม   เพือ่คน้หาขอ้มลูครัวเรอืนในระบบ กรณีทีม่ขีอ้มลูในระบบแลว้

สามารถ double click แถวทีต่อ้งการ  เพือ่เพิม่ครัวเรอืนทีเ่ลอืกไปยังขอ้มลูหลงัคาเรอืน ตาม
ภาพหมายเลข 7  

 

 
 

2.3.2.10. ระบขุอ้มูลการชบุมุง้วา่ไดช้บุหรอืไม ่ หากไมไ่ดช้บุกรณีเป็นบา้นใหร้ะบเุหตผุลวา่ปิดหรอื
ปฏเิสธ หากเป็นกระทอ่มไมต่อ้งระบสุว่นนี ้  

2.3.2.11. ระบคุนในบา้น , ระบจุ านวนมุง้ทีม่ ี,จ านวนมุง้ทีช่บุ , วัสดอุืน่ (ถา้ม)ี  ขอ้มลูจ านวนคนและ 

จ านวนมุง้หากไมร่ะบรุะบบจะถอืวา่เป็น 0 
2.3.2.12. กดปุ่ ม “เพิม่” ตามภาพหมายเลข 9  เพือ่เพิม่ขอ้มลูทีร่ะบใุนหมายเลข 7 และ 8 มายังรายการ

ในหมายเลข 10 โดยสามารถเพิม่ไดจ้นครบจ านวนหลังคาเรอืนทีป่ฏบิัตงิานในสถานทีแ่ละ
วนัทีร่ะบ ุ

2.3.2.13. กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล  กดปุ่ ม “แกไ้ข”  ตามภาพหมายเลข 11  จากนัน้  ระบบจะแสดง
ขอ้มลูของหลงัคาเรอืนทีเ่ลอืกในหมายเลข 7  ใหท้ าการแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง  จากนัน้กด

ปุ่ ม “ปรับปรุง (กรณีแกไ้ขขอ้มูล  ปุ่ ม “เพิม่” จะเปลีย่นเป็นปุ่ ม “ปรับปรุง”) 

2.3.2.14. กรณีตอ้งการลบขอ้มลูการชบุมุง้รายหลงัคาเรอืน สามารถกดปุ่ ม   เพือ่ลบขอ้มลูออกจาก
รายการ  ตามภาพหมายเลข 12 

2.3.2.15. กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล” ตามภาพหมายเลข 13 เพือ่บนัทกึขอ้มลูการชบุทีร่ะบลุงในฐานขอ้มูล 
หรอืกดปุ่ ม “ลา้งขอ้มูล” เพือ่ยกเลกิการบนัทกึขอ้มูลระบไุว ้
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2.3.3 การแกไ้ขขอ้มูลและการลบการชุบมุง้ การแกไ้ขขอ้มลูการชบุมุง้มขีัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้ 
 

2.3.3.1 เลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูควบคมุ(คม.)” เลอืกเมนูยอ่ย “ชบุมุง้(คม.3)”  เขา้สูห่นา้แสดงผลการ
ปฏบิตังิานชบุมุง้โครงการกองทนุโลกดา้นมาลาเรยี 

2.3.3.2 ระบเุงือ่นไขสถานทีป่ฏบิตังิานและวนัทีป่ฏบิตังิาน  เพือ่คน้หารายการทีต่อ้งการแกไ้ข 

2.3.3.3 กดปุ่ ม “แกไ้ข”  ตามภาพหมายเลข 5 

2.3.3.4 กรณีตอ้งการลบขอ้มลู  กดปุ่ ม   ตามภาพหมายเลข 6 แตก่ารลบขอ้มลูจากหนา้ผลการ

ปฏบิตังิานชบุมุง้  จะเป็นการลบขอ้มลูทกุหลงัคาเรอืนของกลุม่บา้นนัน้ 
 

 
 

2.3.3.5 ระบบจะแสดงหนา้บนัทกึการปฏบิตังิานชบุมุง้ (ภาพดา้นลา่ง) โดยจะมขีอ้มลูทีเ่คยบนัทกึไว ้

กอ่นหนา้   ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มลูไดท้กุสว่นหรอืเพิม่/ลดครัวเรอืนทีป่ฏบิตังิานได ้ยกเวน้

ขอ้มลู “สถานทีป่ฏบิตังิาน” ทีไ่มอ่นุญาตใหแ้กไ้ข  เนือ่งจากมกีารเลอืกครัวเรอืนทีส่มัพันธก์ับ
สถานทีไ่ปแลว้กอ่นหนา้นี ้ 

 

 
 

2.3.3.6 แกไ้ขขอ้มูลโดยกดปุ่ ม “แกไ้ข” ตามภาพหมายเลข 9  จากนัน้  ระบบจะแสดงขอ้มลูของ

หลงัคาเรอืนทีเ่ลอืกในหมายเลข 6  ใหท้ าการแกไ้ขขอ้มูลใหถ้กูตอ้ง  จากนัน้กดปุ่ ม 
“ปรับปรุง” ตามภาพหมายเลข 7 (กรณีแกไ้ขขอ้มลู  ปุ่ ม “เพิม่” จะเปลีย่นเป็นปุ่ ม “ปรับปรุง”) 

2.3.3.7 กรณีตอ้งการลบขอ้มลูรายหลงัคาเรอืน  กดปุ่ ม    ตามภาพหมายเลข 10   
2.3.3.8 กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล” เพือ่ยนืยันการแกไ้ขขอ้มลู ระบบจะแสดงขอ้ความยนืยันการบนัทกึ ถา้

ตอ้งการยนืยันใหก้ดปุ่ ม “Yes” หรอืถา้ไมย่นืยันใหก้ดปุ่ ม “No”  
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2.4  การส ารวจมุง้ แจกมุง้ (คม.4 GFM)  การส ารวจและการแจกมุง้ เป็นสว่นในการจัดการมุง้ LLIN 

และ LLIHN รวมถงึสารทาป้องกนัยงุ ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากงบกองทนุโลกรอบที ่10 

 
2.4.1 การคน้หาขอ้มูลส ารวจและแจกมุง้ การคน้หาขอ้มูลการส ารวจและแจกมุง้มขีัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้ 

2.4.1.1. เลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูควบคมุ(คม.)”  เลอืกเมนูยอ่ย “ส ารวจและแจกมุง้ (คม.4 GFM)”  จะ

ปรากฏหนา้ผลการปฏบิตังิานชบุมุง้โครงการกองทนุโลกดา้นมาลาเรยี  ดงัภาพดา้นลา่ง 
2.4.1.2. ระบุเงือ่นไขในการคน้หาขอ้มูล ไดแ้ก่ จังหวัด , อ าเภอ , ต าบล , หมู่ที ่, กลุ่มบา้น , วันที่

ส ารวจ , วนัทีแ่จก 

2.4.1.3. กดปุ่ มปุ่ ม “คน้หา” จากนัน้จะปรากฏรายการการส ารวจดา้นลา่ง ตามภาพหมายเลข 2 และ 3 
   

 
  

 กรณีบนัทกึแตข่อ้มูลส ารวจอย่างเดยีว  สถานะจะเป็น “ส ารวจ” แถบสเีหลอืง 
 กรณีบนัทกึขอ้มลูส ารวจและแจกมุง้แลว้  สถานะจะเป็น “ส ารวจและแจกมุง้”  แถบสเีขยีว 

 

 
2.4.2 การบนัทกึขอ้มูลส ารวจมุง้   มขีัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

 
2.4.2.1. เลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูควบคมุ(คม.)” เลอืกเมนูยอ่ย “ส ารวจมุง้ แจกมุง้(คม.4GFM)”  จะ

ปรากฎหนา้แสดงผลการปฏบิตังิานส ารวจ แจกมุง้ LLIN, LLIHN และสารทาป้องกนัยงุ 

โครงการกองทนุโลกดา้นมาลาเรยี  กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู” ดงัภาพ 
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2.4.2.2. ระบบจะแสดงหนา้ปฏบิตังิานส ารวจมุง้  ดงัภาพดา้นลา่ง 
 

 
 

2.4.2.3. ระบขุอ้มูลสถานปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่จังหวดั , อ าเภอ , ต าบล , หมูท่ี ่, ชือ่กลุม่บา้นทีป่ฏบิตังิาน  

2.4.2.4. ระบขุอ้มูลวนัทีป่ฏบิัตงิาน  ตามภาพหมายเลข 2 

2.4.2.5. ระบกุจิกรรม เป็น “ส ารวจมุง้” ดงัสว่นที ่3 
2.4.2.6. ระบแุหลง่/สารทาป้องกนัยงุ วา่เป็นงบกองทนุโลก , งบปกต ิ, RAI หรอื แหลง่ทนุอืน่  ตาม

ภาพหมายเลข 4 
2.4.2.7. ระบพุืน้ที ่A1 , A2 , B1 , B2  ตามภาพหมายเลข 5 

2.4.2.8. ระบบค านวณจ านวนหลงัคาเรอืน และจ านวนประชากร ทีม่กีารบนัทกึรายการในแตล่ะครัง้ที่

ปฏบิตังิาน ตามภาพหมายเลข 6 

2.4.2.9. ระบบุา้นเลขที ่แลว้กดปุ่ ม   เพือ่คน้หาขอ้มลูครัวเรอืนในระบบ  กรณีทีม่ขีอ้มลูในระบบ

แลว้สามารถ double click แถวทีต่อ้งการ  เพือ่เพิม่ครัวเรอืนทีเ่ลอืกไปยังขอ้มลูหลงัคาเรอืน   
ตามภาพหมายเลข 7  

2.4.2.10. ระบขุอ้มูลจ านวนคนในบา้น และจ านวนคนทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งไปคา้งคนืในป่า ขอ้มลูสว่นนี้

จ าเป็นตอ้งระบ ุหา้มเวน้วา่ง ตามภาพหมายเลข 8  
2.4.2.11. ระบขุอ้มูลการส ารวจมุง้  ตามภาพหมายเลข 9  

2.4.2.12. ระบขุอ้มการส ารวจมุง้คลมุเปล  ตามภาพหมายเลข 10 
2.4.2.13. กดปุ่ ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มขอ้มูลที่ระบุลงในรายการดา้นล่าง โดยขณะนี้หากผูใ้ชร้ะบุขอ้มูล

บา้นเลขทีเ่องโดยไม่ไดเ้ลอืกมาจากรายการครัวเรอืนทีม่อียู่แลว้ ระบบจะแจง้ใหท้ราบวา่จะมี

การบนัทกึขอ้มลูครัวเรอืนดว้ย หากขอ้มลูการส ารวจ LLIN และ LLIHN ทีผู่ใ้ชไ้ม่ไดร้ะบ ุระบบ
จะถอืวา่เป็น 0 ดงัแสดงในภาพดา้นลา่ง  
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2.4.2.14. กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล  กดปุ่ ม “แกไ้ข”  จากนัน้  ระบบจะแสดงขอ้มูลของหลังคาเรอืนที่
เลอืกในหมายเลข 7 , 8 , 9  ใหท้ าการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง  จากนัน้กดปุ่ ม “ปรับปรุง” ตาม

ภาพหมายเลข 14 (กรณีแกไ้ขขอ้มลู  ปุ่ ม “เพิม่” จะปลีย่นเป็นปุ่ ม “ปรับปรุง”) 

2.4.2.15. กดปุ่ ม “บันทกึขอ้มูล” เพือ่บันทกึขอ้มูลการส ารวจสูฐ่านขอ้มูล หรอืกดปุ่ ม “ลา้งขอ้มูล” เพือ่

ยกเลกิการบนัทกึขอ้มลู 

 
2.4.3  การบนัทกึขอ้มูลแจกมุง้   สามารถบนัทกึได ้3 วธิ ี 

 
วธิที ี ่1  การบนัทกึการแจกมุง้ในรายการส ารวจ 

1) เลอืกเมนู “ส ารวจมุง้ แจกมุง้(คม.4GFM)”  จะปรากฎหนา้แสดงผลการปฏบิตังิานส ารวจ แจกมุง้ 

LLIN, LLIHN และสารทาป้องกนัยงุ โครงการกองทนุโลกดา้นมาลาเรยี 
2) คน้หารายการส ารวจทีเ่คยบนัทกึไว ้

3) กดปุ่ ม “แจกมุง้”  ตามภาพดา้นลา่ง 
 

 
 

4) ระบบจะแสดงขอ้มลูส ารวจทีเ่คยบนัทกึเขา้ระบบไปแลว้กอ่นหนา้   ใหผู้ใ้ชง้านเพิม่ขอ้มูลแจกมุง้ตาม
ขัน้ตอนดงันี ้ 

   

 
 

5) ระบวุนัทีแ่จกมุง้  ตามภาพหมายเลข 1 
6) ระบกุจิกรรม “แจกมุง้”  ตามภาพหมายเลข 2 

7) กดปุ่ ม “แกไ้ข”  หลงัคาเรอืนทีต่อ้งการเพิม่ขอ้มลูแจกมุง้ ตามภาพหมายเลข 3  

8) ระบบจะแสดงขอ้มลูส ารวจของบา้นหลงันัน้ขึน้มา  และจะเปิดใหก้รอกขอ้มลูในสว่นของ “การจา่ยมุง้
ใหค้นไทยและต1” เชน่ จ านวนมุง้ LLINทีจ่า่ย , LLIHNทีจ่า่ย , สารทาป้องกนัยงุระบจุ านวนมุง้และ

สารทากนัยงุทีแ่จก  ใหร้ะบขุอ้มลูการจ่ายมุง้ในหลงัทีต่อ้งการเพิม่ขอ้มลู  ตามภาพหมายเลข 4  
9) กดปุ่ ม “ปรับปรุง” ตามภาพหมายเลข 5  และปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล” ตามภาพหมายเลข 6 เพือ่บันทกึ

ขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ 
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วธิที ี ่2  การบนัทกึขอ้มูลส ารวจพรอ้มแจก   
1) เลอืกเมนู “ส ารวจมุง้ แจกมุง้(คม.4GFM)”  จะปรากฎหนา้แสดงผลการปฏบิตังิานส ารวจ แจกมุง้ 

LLIN, LLIHN และสารทาป้องกนัยงุ โครงการกองทนุโลกดา้นมาลาเรยี 
2) เลอืกเมนู “ส ารวจพรอ้มแจก”   

 

 
 

3) ระบบจะแสดงฟอรม์การปฏบิตังิานส ารวจและแจกมุง้  ซึง่จะเหมอืนกับฟอรม์ทีใ่ชบ้นัทกึขอ้มูลส ารวจ 

แตจ่ะสามารถกรอกขอ้มูลส ารวจและแจกมุง้พรอ้มกนัไดเ้ลย 

 

 
 

4) ระบขุอ้มูลสถานทีไ่ดแ้ก ่จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมูท่ีแ่ละชือ่กลุม่บา้นทีป่ฏบิตังิาน  
5) ระบขุอ้มูลวนัทีส่ ารวจ  , วนัทีแ่จกมุง้ ตามภาพหมายเลข2 

6) ระบบจะตัง้คา่กจิกรรมเป็นส ารวจมุง้ , แจกมุง้ เพราะเป็นการบันทกึขอ้มลูส ารวจพรอ้มแจก 
7) ระบแุหลง่มุง้/สารทากนัยงุ วา่เป็นงบกองทนุโลก , งบปกต ิ, RAI หรอื แหลง่ทนุอืน่ 

8) จ านวนหลงัคาเรอืนและจ านวนประชากร  ในสว่นนีผู้ใ้ชง้านไม่ตอ้งกรอกขอ้มลู  ระบบจะค านวณจาก

ขอ้มลูส ารวจใหอ้ตัโนมัต ิ
9) ระบพุืน้ที ่A1 , A2 , B1 , B2 ตามภาพหมายเลข 6 

10) ระบบุา้นเลขที ่แลว้กดปุ่ ม   เพือ่คน้หาขอ้มลูครัวเรอืนในระบบ  กรณีทีม่ขีอ้มลูในระบบแลว้
สามารถ double click แถวทีต่อ้งการ  เพือ่เพิม่ครัวเรอืนทีเ่ลอืกไปยังขอ้มลูหลงัคาเรอืน  หลังคา

เรอืนใดทียั่งไมเ่คยมขีอ้มูลในระบบใหก้รอกบา้นเลขที ่, ชือ่-ชือ่สกลุเจา้บา้น เขา้ไปใหม ่
11) ระบจุ านวนคนในบา้น , จ านวนคนในบา้นทีพั่กแรมในป่า , ขอ้มลูการส ารวจมุง้ , ขอ้มลูการส ารวจ

มุง้คลมุเปล ตามภาพหมายเลข 7  

12) ระบยุอดการจา่ยมุง้ใหค้นไทยและ ต1  ตามภาพหมายเลข 8 
13) กดปุ่ ม “เพิม่” ตามภาพหมายเลข 9 เพือ่เพิม่ขอ้มูลส ารวจ และแจกมุง้ทีร่ะบไุว ้ ลงในตารางแสดง

ขอ้มลู ดงัภาพหมายเลข 10 
14) กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลส ารวจหรอืขอ้มูลการแจกมุง้  กดปุ่ ม “แกไ้ข”  และท าการแกไ้ขขอ้มลูใน

สว่นของหมายเลข 7 และ 8 ใหถ้กูตอ้ง  จากนัน้กดปุ่ ม “ปรับปรุง” (กรณีแกไ้ขขอ้มูล  ปุ่ ม “เพิม่” 
จะเปลีย่นเป็นปุ่ ม “ปรับปรุง”) 

15) กรณีตอ้งการลบขอ้มลูส ารวจรายหลงัคาเรอืน สามารถกดปุ่ ม    เพือ่ลบขอ้มลูออกจากรายการ 

16) กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล” เพือ่บนัทกึขอ้มลูการส ารวจและแจกมุง้ลงในฐานขอ้มลู  หรอืกดปุ่ ม “ลา้ง
ขอ้มลู” เพือ่ยกเลกิการบนัทกึขอ้มลูทีร่ะบไุว ้
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วธิที ี ่3  การบนัทกึขอ้มูล เพิม่(แกไ้ขส ารวจเกา่) 
การเพิม่(แกไ้ขส ารวจเกา่) เป็นการเพิม่ขอ้มลูแจกมุง้โดยดงึขอ้มลูส ารวจของครัง้กอ่นมาใชเ้ป็นขอ้มลูส ารวจ

ของรอบปัจจบุนั จะเป็นการลดขัน้ตอนการบนัทกึขอ้มลูส ารวจ  ซึง่การดงึขอ้มลูส ารวจเกา่มาใชนั้น้จะไมม่ผีลให ้
ขอ้มลูส ารวจเกา่เปลีย่นแปลงแตอ่ย่างใด 

1) เลอืกเมนู “ส ารวจมุง้ แจกมุง้(คม.4GFM)”  เลอืกเมนูยอ่ย “เพิม่(แกไ้ขส ารวจเกา่) 

 

 
 

2) ระบบจะแสดงหนา้การปฏบิตังิานส ารวจและแจกมุง้(ดงึขอ้มลูตัง้ตน้) ดงัภาพดา้นลา่ง 
 

 
 

3) ระบขุอ้มูลสถานทีป่ฏบิตังิาน ไดแ้ก ่จังหวดั , อ าเภอ , ต าบล , หมูท่ีแ่ละชือ่กลุม่บา้นทีป่ฏบิตังิาน  

4) ระบขุอ้มูลวนัทีส่ ารวจ , วนัทีแ่จกมุง้ 
5) กดปุ่ ม “ดงึขอ้มลูตัง้ตน้” ตามหมายเลข 3  ระบบจะแสดงรายการส ารวจของกลุม่บา้นตามทีไ่ดร้ะบไุว ้

ในเงือ่นไขขึน้มา  ดงัภาพ   
 

 
 

 

6) double click  แถวทีต่อ้งการดงึขอ้มลู  จากนัน้ระบบจะดงึขอ้มลูส ารวจเกา่ของรายการทีเ่ลอืกมา
แสดงใหใ้นตารางแสดงขอ้มลู  ตามภาพหมายเลข 10  

7) หลงัจากดงึขอ้มลูส ารวจเกา่มาแลว้  ใหเ้ลอืกแกไ้ขขอ้มูลของหลงัคาเรอืนทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู
ใหต้รงกบัขอ้มูลปัจจบุนั โดยกดปุ่ ม “แกไ้ข”  ตามภาพหมายเลข 11 

8) จากนัน้แกไ้ขขอ้มลูส ารวจ/แจกมุง้ใหถ้กูตอ้ง  แลว้กดปุ่ ม “ปรับปรุง” ตามภาพหมายเลข 9 เพือ่ท า

การปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจบุัน 
9) แกไ้ขวนัทีป่ฏบิัตงิาน ตามภาพหมายเลข 2 อกีครัง้  เนือ่งจากการระบวุนัทีใ่นครัง้แรกระบเุพือ่คน้หา

ขอ้มลูส ารวจเกา่  แตห่ลงัจากแกไ้ขขอ้มลูเรยีบรอ้ยใหเ้ปลีย่นวันทีป่ฏบิัตงิานเป็นของรอบปัจจุบนั
ดว้ย 

10) หลงัจากแกไ้ขขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้  กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล”  เพือ่บนัทกึขอ้มลูส ารวจและแจกมุง้เขา้
สูร่ะบบ  ตามภาพหมายเลข 14 
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2.4.4 การแกไ้ขและการลบขอ้มูลส ารวจมุง้ /แจกมุง้  

2.4.4.1 เลอืกเมนู “ส ารวจมุง้ แจกมุง้(คม.4GFM)”  จะปรากฎหนา้แสดงผลการปฏบิตังิานส ารวจ แจก
มุง้ LLIN, LLIHN และสารทาป้องกนัยงุ โครงการกองทนุโลกดา้นมาลาเรยี 

2.4.4.2 ระบสุถานทีป่ฏบิตังิานและวนัที ่ เพือ่คน้หาขอ้มลูทีต่อ้งการแกไ้ข 
 

 
 

2.4.4.3 ปุ่ ม “แกไ้ขส ารวจ” กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูส ารวจ(หรอืลบขอ้มลูส ารวจบางหลงัคาเรอืน) 

2.4.4.4 ปุ่ ม  “แกไ้ขแจกมุง้”   กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูแจกมุง้ 

2.4.4.5 ปุ่ ม  กรณีตอ้งการลบขอ้มลู การลบขอ้มูลออกจากหนา้ผลการปฏบิตังิานส ารวจมุง้ แจกมุง้  
จะเป็นการลบขอ้มลูทกุหลงัคาเรอืนของรายการนัน้  หากตอ้งการลบขอ้มลูบางหลงัคาเรอืน

ตอ้งลบจากปุ่ ม “แกไ้ขส ารวจ”   
 

 
 

 กรณีแกไ้ขขอ้มลูส ารวจ  ใหก้ดปุ่ ม “แกไ้ข”  ตามภาพหมายเลข 9  ของหลงัคาเรอืนทีต่อ้งการแกไ้ข

ขอ้มลู  ระบบจะอนุญาตใหแ้กไ้ขไดเ้ฉพาะขอ้มลูส ารวจเทา่นัน้  เชน่ วนัทีส่ ารวจ , แหลง่มุง้/สารทา
กนัยงุ , ระยะพืน้ที ่, ขอ้มลูครัวเรอืน , การส ารวจมุง้ , การส ารวจมุง้คลมุเปล จากนัน้กดปุ่ ม  

“ปรับปรุง” ตามภาพหมายเลข 7  เพือ่ปรับปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั  และกดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู”  เพือ่

จัดเก็บขอ้มลูทีม่กีารเปลีย่นแปลงลงในฐานขอ้มลู 
 กรณีลบขอ้มลูรายหลงัคาเรอืน  กดปุ่ ม   ตามภาพหมายเลข 10   ระบบจะใหย้นืยันการลบขอ้มลู  

กด “YES” เพือ่ยนืยันการลบ  หรอืกด “NO” เพือ่ยกเลกิการลบขอ้มลู     

 กรณีแกไ้ขขอ้มลูแจกมุง้  ระบบจะแสดงขอ้มลูส ารวจและแจกมุง้ทีผู่ใ้ชง้านเคยบนัทกึเขา้ระบบไป

แลว้   กดปุ่ ม “แกไ้ข”  ตามภาพหมายเลข 9  ของหลงัคาเรอืนทีต่อ้งการแกไ้ขขอ้มลู   ระบบจะ
อนุญาตใหแ้กไ้ขได ้เฉพาะขอ้มลูแจกมุง้เทา่นัน้ ไดแ้ก ่ วนัทีแ่จก และขอ้มลูการจ่ายมุง้ใหค้นไทย

และต1  จากนัน้กดปุ่ ม  “ปรับปรับ” และ ปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู”  เพือ่จัดเก็บขอ้มลูทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ลงในฐานขอ้มลู 
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2.5 รายงานควบคมุ(คม.) 
 

2.5.1  แสดงรายงานการชุบมุง้และพน่สารเคม ี(คม.3) การแสดงรายงานการชบุมุง้และพ่นสารเคมมีี

ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้ 
2.5.1.1. เขา้สูเ่มนู “รายงานควบคมุ (คม.)”  เลอืกเมนูยอ่ย “รายงาน คม.3 (ชบุมุง้และพ่นสารเคม)ี 

 

 
  

2.5.1.2. ปรากฏหนา้รายงานผลการปฏบิัตงิาน คม. 3 

 

 
 

2.5.1.3. ระบขุอ้มูลสถานทีป่ฏบิตังิาน , ชว่งเวลาทีป่ฏบิตังิานาน , ประเภทกจิกรรม  โดยเลอืกประเภท
กจิกรรมเป็น “กจิกรรมชบุมุง้” หรอื “กจิกรรมฉีดพ่น”  ตามภาพหมายเลข 1  

2.5.1.4. กดปุ่ ม “คน้หา” ”  ตามภาพหมายเลข 2 ”   
2.5.1.5. ระบบจะแสดงผลการคน้หาขอ้มลูในตารางแสดงขอ้มลู  ตามภาพหมายเลข 3  

2.5.1.6. ระบเุครือ่งหมาย  หนา้รายการทีต่อ้งการดขูอ้มูล  โดยสามารถเลอืกไดม้ากกวา่หนึง่
รายการ หรอืหากผูใ้ชร้ะบบตอ้งการเลอืกทกุรายการ  สามารถเลอืก  ทีจ่ากสว่นหัวของ

ตาราง  ตามภาพหมายเลข 4 

2.5.1.7. กดปุ่ ม “พมิพร์ายงาน” ดงัสว่นที ่5 เพือ่แสดงรายงานทีต่อ้งการ 
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ตวัอยา่ง  รายงาน คม.3 
 

 
 

2.5.1.8. จากหนา้แสดงรายงานสามารถ export ขอ้มลูได ้โดยการกดปุ่ ม  จากนัน้เลอืก 

Directory ทีต่อ้งการบนัทกึ File รวมถงึรูปแบบทีต่อ้งการ โดยเลอืกเป็น .pdf หากตอ้งการ
ขอ้มลูในรูปแบบ Adobe Acrobat หรอื .xls หากตอ้งการรูปแบบ Excel ดงัรูปดา้นลา่ง 

 

 
 

2.5.1.9. หลงัจากนัน้กดปุ่ ม save รอสกัครู่จะปรากฏกลอ่งขอ้ความการ export เสร็จสิน้ จากนัน้ File ที่
ตอ้งการปรากฎยัง Directory ทีร่ะบ ุ
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2.5.2 แสดงรายงานการส ารวจมุง้ แจกมุง้ (คม.4 GFM) การแสดงรายงานการส ารวจมุง้มขีัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี้ 

2.5.2.1. เลอืกเมนู “รายงานควบคมุ(คม.)” เลอืกเมนูยอ่ย “รายงาน  คม.4 GFM” ดงัรูปดา้นลา่ง 

 

 
  

2.5.2.2. ระบบจะแสดงหนา้รายงานผลการปฏบิตังิานส ารวจมุง้ LLIN LLIHN และสารทาป้องกนัยงุดงั
รูปดา้นลา่ง 

 

 

 

2.5.2.3. ระบขุอ้มูลสถานทีป่ฏบิตังิานและชว่งวนัทีป่ฏบิตังิานทีต่อ้งการ  ตามภาพหมายเลข 1  

2.5.2.4. กดปุ่ ม “คน้หา” ตามภาพหมายเลข 2  
2.5.2.5. ระบบจะแสดงผลการคน้หาขอ้มลูในตารางแสดงขอ้มลู  ตามภาพหมายเลข 3  

2.5.2.6. เลอืกขอ้มูลทีต่อ้งการแสดงในรายงาน โดยสามารถเลอืกไดม้ากกว่าหนึง่รายการ หรือหาก
ผูใ้ชต้อ้งการเลอืกทกุรายการ สามารถเลอืกไดจ้ากสว่นหัวของตาราง  ตามภาพหมายเลข 4 

2.5.2.7. กดปุ่ ม “พมิพร์ายงาน” ในสว่นที ่5 เพือ่แสดงรายงานทีต่อ้งการ 

 

 
 
 

 
 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบมาลาเรียออฟไลน์ 

 

                                                                                            

บทที ่ 2  การใชง้านระบบงานควบคมุแมลงน าโรค     2-22 

2.5.2.8. ผูใ้ชส้ามารถ export ขอ้มลูออกไปได ้โดยการกดปุ่ ม   จากนัน้ใหเ้ลอืก Directory ที่

ตอ้งการบนัทกึ File รวมถงึรูปแบบทีต่อ้งการ โดยเลอืกเป็น  “ .pdf”  หากตอ้งการขอ้มลูใน
รูปแบบ Adobe Acrobat  หรอืเลอืก “ .xls”  หากตอ้งการรูปแบบ Excel ดงัรูปดา้นลา่ง 

 

 
 

 
2.5.2.9. หลงัจากนัน้กดปุ่ ม save รอสกัครู่จะปรากฏกลอ่งขอ้ความการ export เสร็จสิน้ จากนัน้ File ที่

ตอ้งการปรากฎยัง Directory ทีร่ะบ ุ
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บทที ่3 
 

ระบบงานระบาดวทิยา (รว.) 
 

ระบบงานระบาดวทิยา(ออฟไลน)์ พัฒนาขึน้เพือ่สนับสนุนในเรือ่งการจัดเก็บขอ้มูลและการสบืคน้ตดิตาม

รักษาผูป่้วยทีต่ดิเชือ้มาลาเรยีอยา่งเป็นระบบ เพือ่น าขอ้มูลมาประเมนิผลทางดา้นระบาดวทิยาและชว่ยในการวาง
แผนการเฝ้าระวงัการแพร่กระจายของโรคในพืน้ทีเ่สีย่งตอ่ไป 

 

ระบบงานระบาดวทิยาประกอบดว้ย 2 สว่น คอื  
 

การบนัทกึขอ้มูลระบาด (รว.)  ซึง่ประกอบดว้ยเมนูการท างาน ดงันี้ 
 ระเบยีน รว.1 

 ระเบยีน รว.3 
 รับโอนระเบยีน รว.3 

 ขอ้มลูการตดิตามผูป่้วย VIVO 

 
รายงานระบาด (รว.)   เป็นเมนูส าหรับดรูายงานจากขอ้มูลระบาดทีม่ใีนระบบ ซึง่ประกอบดว้ยเมนูการ

ท างาน ดงันี้ 
 รายงาน รว.1 (ระเบยีนผูป่้วยไดรั้บการตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี) 

 รายงาน รว.2 (รายงานการตรวจคน้ผูป่้วยมาลาเรยีประจ าเดอืน) 

 รายงาน รว.3 (รายงานการสอบสวนและรักษาหายขาดผูป่้วย) 
 รายงาน รว.4 (รายงานการสอบสวนผูป่้วยพบเชือ้ทางระบาดวทิยาและการรักษาหายขาด

ประจ าเดอืน) 
 รายงาน รว.6 (ทะเบยีนผูป่้วยพบเชือ้มาลาเรยี) 

 รายงาน สรว.2 (สถติเิปรยีบเทยีบการคน้หาผูป่้วยและจ านวนผูป่้วยเป็นรายเดอืน) 
 รายงาน สรว.3 (สรุปการคน้หาและสอบสวนผูป่้วยมาลาเรยีรายเดอืน) 

 รายงาน สรว.4 (สรุปลกัษณะกลุม่ประชากรผูป่้วยมาลาเรยีในทอ้งทีรั่บผดิชอบ) 
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3.1 การบนัทกึขอ้มลูระบาด (รว.) 

3.1.1 ระเบยีน รว.1 

เมนู “ระเบยีน รว.1” ใชส้ าหรับบนัทกึขอ้มูลระเบยีนผูป่้วยทีไ่ดรั้บการตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี โดยการเขา้

ไปใชง้านระบบมรีายละเอยีด ดังนี ้

3.1.1.1 การเปิดใชง้าน ระเบยีน รว.1 

 หลงัจาก Login เขา้ระบบแลว้  เลอืกเมนู “ระบาดวทิยา(รว.)” เพือ่เขา้สูห่นา้จอหลักของงานระบาด 

 เลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูระบาด(รว.)” แลว้เลอืกเมนูยอ่ย “ระเบยีน รว.1”  

 

 ระบบจะแสดงหนา้จอหลักของระเบยีน รว.1  ตามภาพดา้นลา่ง 

 

1) ปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู” ใชส้ าหรับเพิม่ขอ้มลูรว.1 แบบรายบคุคล 

2) ปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลูแบบกลุม่”  ใชส้ าหรับเพิม่ขอ้มูลแบบกลุม่ 
3) ปุ่ ม “ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่” ใชส้ าหรับตรวจสอบขอ้มลูทีบ่นัทกึแบบกลุม่ 

4) เงือ่นไขในการคน้หาขอ้มลู รว.1  ไดแ้ก ่ชือ่ผูป่้วย , นามสกลุผูป่้วย , เบอรโ์ทรศพัท ์, วนัทีเ่จาะ
เลอืด , ชนดิเชือ้ , เจาะโดย 

5) ปุ่ ม “คน้หา”  
6) ตารางแสดงรายละเอยีดขอ้มลู รว.1   

7) ปุ่ ม “เลือ่นหนา้” เพือ่ดขูอ้มูลหนา้ถัดไป หรอื กอ่นหนา้ 

8) ปุ่ มแสดงจ านวนผูเ้ขา้รับการรักษาทัง้หมด 
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3.1.1.2 การเพิม่ขอ้มูล ระเบยีน รว.1 (กรณีไมต่ดิเชือ้) 

กดปุ่ ม  “เพิม่ขอ้มลู”  ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับใหบ้นัทกึขอ้มลู โดยแบง่เป็น 5 สว่นดงันี ้

 

 
 

 
Part I : เป็นการบนัทกึรายละเอยีด ในสว่นดา้นบนของระเบยีน รว.1 ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 
 

1.1 เจาะโดย (ACD,PCD) 

- เลอืกวธิกีารปฏบิตังิาน PCD หรอื ACD ซึง่เมือ่เปิดหนา้จอมาระบบจะเลอืกเป็น PCD ใหโ้ดย

อตัโนมัต ิแตห่ากเป็นการปฏบิัตงิาน ACD ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงเป็น “ACD” ได ้

1.2 สถานทีรั่บตรวจบ าบดั 

- แยกตามประเภทการเจาะโลหติ “PCD” หรอื “ACD” 

- ถา้เป็น PCD จะตอ้งเลอืก “สถานทีรั่บตรวจบ าบดั” เมือ่เลอืกสถานทีรั่บตรวจบ าบดั ระบบจะ

แสดงขอ้มลูทีต่ัง้ของสถานทีรั่บตรวจบ าบดันัน้ใหโ้ดยอตัโนมัต ิ 
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- ถา้เป็น ACD จะไม่สามารถเลอืก “สถานทีรั่บตรวจบ าบดั” ได ้ แตจ่ะตอ้งเลอืกประเภทการ

ปฏบิตังิาน ACD และเลอืกกลุม่บา้นทีเ่จา้หนา้ทีล่งไปปฏบิตังิาน ACD 

 

 
 

- ในกรณีเลอืก ACD จะไม่สามารถเลอืก FU ได ้แตส่ามารถท าการบนัทกึขอ้มลู รว.1 FU ไดใ้น

เมนู “ขอ้มลูการตดิตามผูป่้วย VIVO” 
 

1.3 ทอ้งทีร่ะยะ (A1, A2, B1, B2) 

- ระบลุักษณะพืน้ทีข่องสถานทีท่ีป่ฏบิตังิานเจาะโลหติ 

1.4 ชือ่ผูป้ฏบิัตงิาน  

- ระบชุือ่เจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานเจาะโลหติ 

1.5 ประเภทผูป่้วย (คนไทย, ต.1, ต.2) 

- ในกรณีทีเ่ลอืกเป็น ต.1 หรอื ต.2 ตอ้งท าการเลอืกประเทศของผูเ้ขา้รับการรักษา 

1.6 ผูป่้วยรายใหม ่หรอื ผูป่้วยรายเกา่ 

- เลอืก “ผูป่้วยรายใหม่” หรอื “ผูป่้วยรายเกา่” ตามกรณีการรักษาของผูเ้ขา้รับการรักษาทีร่ะบมุา

ในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

 
 

Part II : เป็นการบนัทกึรายละเอยีด ขอ้มลูของผูรั้บการตรวจรักษา ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

 
 

2.1. วนัทีเ่จาะโลหติ 

- ใหบ้นัทกึวนัทีเ่จาะโลหติ ในรูปแบบ วนั/เดอืน/ปี พ.ศ.  ตามทีร่ะบมุาในฟอรม์กระดาษ รว.1 

2.2. เลขทีบ่ัตรประชาชน (กรณีมขีอ้มลู) 

- ใหบ้นัทกึหมายเลขบัตรประชาชน (คนไทย ใชเ้ลข 13 หลกั) หากไมม่ไีมจ่ าเป็นตอ้งระบุ 

2.3. ประเทศส าหรับ ต.2  

- กรณีทีผู่เ้ขา้รับการรักษาเป็น ต.2 และไมม่ทีีอ่ยูใ่นประเทศไทย   จะตอ้งเลอืก  ในชอ่ง 

“กรอกเฉพาะประเทศส าหรับ ต.2”  กอ่นถงึจะสามารถเลอืกประเทศได ้

 

 
 

2.4. ชือ่ผูเ้ขา้รับการรักษา (ค าน าหนา้ชือ่, ชือ่, นามสกลุ) 

- กรณีผูเ้ขา้รับการรักษาเคยมขีอ้มลูในระบบเนือ่งจากเป็นผูป่้วยพบเชือ้  และการตรวจพบพบ

เชือ้ครัง้ใหมน่ียั้งอยูใ่นชว่ง 90 วนั ผูใ้ชร้ะบบสามารถคน้หาขอ้มลูเกา่ของผูเ้ขา้รับการรักษาได ้

โดยกดปุ่ ม “คน้หาผูป่้วย” แลว้จะปรากฎหนา้จอ “คน้หารายชือ่ผูป่้วยเกา่” ดงัภาพดา้นลา่ง 
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หมายเลข 1  ใหร้ะบเุงือ่นไขการคน้หา ดงันี้ 
 ชือ่ (ในกรณีทีท่ราบชือ่ผูเ้ขา้รับการรักษา) : ไมต่อ้งระบคุ าน าหนา้ชือ่ 

 นามสกลุ (ในกรณีทีท่ราบนามสกลุของผูเ้ขา้รับการรักษา) 

 อาชพี (ในกรณีทีท่ราบอาชพีของผูเ้ขา้รับการรักษา) 
 ปี/เดอืนเกดิ (ในกรณีทีท่ราบปี/เดอืนเกดิของผูเ้ขา้รับการรักษา) 

 บตัรประชาชนเลขที ่(ในกรณีทีผู่เ้ขา้รับการรักษามเีลขบตัรประชาชน) 
หมายเลข 2  กดปุ่ ม “คน้หา” ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มลูภายในฐานขอ้มลู  

 ถา้พบขอ้มูล  ระบบจะแสดงขอ้มลูของผูเ้ขา้รับการรักษาในตาราง ดงัภาพหมายเลข 4 ในกรณีทีเ่จอ

ชือ่ซ ้ากนัหลายรายการใหผู้ใ้ชร้ะบบตรวจดจูากอาย ุและทีอ่ยู ่วา่เป็นบคุคลเดยีวกนัหรอืไม ่ถา้ใช ่ให ้

กดปุ่ ม “เลอืก” แตถ่า้ไมใ่ช ่ใหก้ดปุ่ ม   ซึง่อยูม่มุบนดา้นขวาเพือ่ปิดหนา้จอนี้ 

 ถา้ไมพ่บขอ้มลู ระบบจะแสดงขอ้ความ “ไมม่รีายการทีต่อ้งการคน้หา”  

 หลงัจากเลอืกรายการผูป่้วยเกา่แลว้ ระบบจะดงึขอ้มูลของผูป่้วยรายนี้ทีเ่คยบนัทกึไวม้าแสดงใน

หนา้จอเพิม่ขอ้มูล รว.1 ดงันี ้

สว่นหัว 

1. ประเภทผูป่้วย คอื คนไทย, ต.1, ต.2 (ขอ้มลูเกา่) 

2. ผูป่้วยรายใหม่/ผูป่้วยรายเกา่   
 

 
 

สว่นขอ้มลูผูรั้บการตรวจ 
1. เลขทีบ่ัตรประชาชน (ขอ้มลูเกา่) 

2. ประเทศ ส าหรับ ต.2 (ขอ้มลูเกา่) 
3. ค าน าหนา้ชือ่, ชือ่, นามสกลุ (ขอ้มลูเกา่) 

4. อาย ุ(ปี, เดอืน) (ขอ้มลูเกา่) 
5. เพศ (ขอ้มลูเกา่) 

6. สถานภาพสมรส (ขอ้มลูเกา่) 

7. อาชพีหลัก (ขอ้มลูเกา่) 
8. โทรศพัทม์อืถอื, โทรศพัทบ์า้น (ขอ้มลูเกา่) 

9. ค าน าหนา้ชือ่เจา้บา้น, ชือ่เจา้บา้น, นามสกลุ (ขอ้มลูเกา่) 
10. ทีอ่ยูบ่า้นเลขที ่จังหวดั อ าเภอ ต าบล หมูท่ี ่ช ือ่กลุม่บา้น (ขอ้มลูเกา่) 
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ซึง่ขอ้มลูผูรั้บการตรวจทีร่ะบบดงึมาแสดงนี ้ ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลตา่ง ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้และเมือ่ท า

การแกไ้ขขอ้มลูแลว้จะมผีลกบัขอ้มลู รว.1 เดมิของผูป่้วยรายนีท้ีเ่คยบนัทกึไวด้ว้ย  
 

2.5. อายุ 

- ใหบ้นัทกึอาย ุ  ตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

2.6. เพศ 

- ใหบ้นัทกึเพศชาย หรอื หญงิ  ตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

2.7. สถานภาพสมรส 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1  ถา้ไมม่ขีอ้มูลไมจ่ าเป็นตอ้งระบุ 

2.8. อาชพีหลัก 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

2.9. โทรศพัทม์อืถอื , โทรศพัทบ์า้น (กรณีมขีอ้มลู) 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1  ถา้ไมม่ขีอ้มูลไมจ่ าเป็นตอ้งระบุ 

2.10. ชือ่เจา้บา้น (ค าน าหนา้ชือ่เจา้บา้น, ชือ่เจา้บา้น, นามสกลุ) 

- ใหบ้นัทกึ ตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1  ถา้ไมม่ขีอ้มลูไม่จ าเป็นตอ้งระบุ 

2.11. ทีอ่ยูผู่เ้ขา้รับการรักษา 

- ใหบ้นัทกึอาย ุ  ตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

 
 

Part III : เป็นการบนัทกึรายละเอยีด ขอ้มูลผลการตรวจโลหติ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 
 

3.1 ใช ้RDT ในการตรวจ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 ซึง่ในตอนแรกระบบจะแสดงเป็น “ไมไ่ดใ้ช ้

RDT” ใหโ้ดยอตัโนมัต ิแตถ่า้ใช ้ RDT ใหร้ะบเุป็น “ใช ้RDT” แทน 
3.2 G6PD 

- ใหบ้นัทกึผลเป็น “POS” หรอื “NEG” 

3.3 ร.พ.รักษา (ในกรณีทีเ่จาะโดยโรงพยาบาล) 

- ใหร้ะบเุฉพาะเคสทีเ่จาะโดย รพ.เทา่นัน้  หากเจาะโดยหน่วยงานอืน่ไมต่อ้งระบุ 

3.4 ล าดับฟิลม์ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 ในกรณีทีเ่ลอืก ร.พ.รักษา ระบบจะแสดง

ล าดับฟิลม์เป็น “999” ใหโ้ดยอตัโนมัต ิโดยทีผู่ใ้ชไ้มต่อ้งระบเุอง 

3.5 ชนดิเชือ้(กลอ้งจลุทรรศน)์ 

- ในกรณีนี ้เลอืกเป็น “ไมต่ดิเชือ้” 

3.6 ชนดิเชือ้(RDT) 

- ถา้ไมไ่ดเ้ลอืกใช ้RDT ไมจ่ าเป็นตอ้งระบ ุ 

3.7 อณุหภมูริ่างกาย  

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

3.8 แจกมุง้ผูป่้วย ต2 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 
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Part IV : เป็นการบนัทกึรายละเอยีดยาทีจ่า่ยบ าบดัรักษา ซึง่ในกรณีบนัทกึขอ้มลูแบบไมต่ดิเชือ้ ในสว่น 

Part IV นีจ้ะเปิดใหใ้สข่อ้มูลไดเ้ฉพาะชอ่ง หมายเหต ุเทา่นัน้ 
 

 
 

 
Part V : เป็นการบนัทกึรายละเอยีด ขอ้มลูการรับและตรวจฟิลม์โลหติ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี ้

 

 
 

5.1 วนัทีรั่บฟิลม์โลหติ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 โดยมรีูปแบบคอื วนัที ่2 หลกัตามดว้ยเดอืน 

2 หลกัและปีพุทธศกัราช 4 หลัก ดงัตัวอย่างนี ้“01032558” 

5.2 ผูรั้บ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

5.3 วนัทีต่รวจฟิลม์โลหติ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 โดยมรีูปแบบคอื วนัที ่2 หลกัตามดว้ยเดอืน 

2 หลกัและปีพุทธศกัราช 4 หลัก ดงัตัวอย่างนี ้“01032558” 

5.4 ผูต้รวจ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

 

 
ปุ่ ม “บนัทกึ” และ “ลา้งขอ้มูล” 

 

 เมือ่กรอกขอ้มูลในสว่นตา่ง ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ทีอ่ยูด่า้นลา่งสดุ  ระบบจะท าการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูจาก Part I ถงึ Part V อกีครัง้ ถา้ระบบพบวา่ขอ้มลูสว่นไหนมคีวาม

ผดิพลาดหรอืไมส่มบรูณ์ ระบบจะแสดงขอ้ความเตอืน แตถ่า้ขอ้มลูมคีวามถกูตอ้งแลว้ ระบบจะแสดง
ขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึขอ้มูล ใชห่รอืไม่?”  

- กดปุ่ ม “Yes” ในกรณีทีต่อ้งการบนัทกึขอ้มูล  ระบบจะท าการบันทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ ใหร้อ

จนกระทัง่แสดงขอ้ความ “บนัทกึขอ้มูลส าเร็จ” แลว้ใหก้ดปุ่ ม “OK” เป็นการเสร็จสิน้การเพิม่
ขอ้มลูระเบยีน รว.1 (แบบไม่ตดิเชือ้) 

- กดปุ่ ม “No” ในกรณีทีไ่มต่อ้งการบนัทกึขอ้มลู 

 

 เลอืกปุ่ ม “ลา้งขอ้มลู”  ในกรณีตอ้งการลบรายละเอยีดทีไ่ดก้รอกไวต้ัง้แต ่Part I ถงึ Part V 
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3.1.1.3 การเพิม่ขอ้มูล ระเบยีน รว.1 (กรณีตดิเชือ้) 

เขา้สูห่นา้ระเบยีนผูป่้วยไดรั้บการตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี  กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู”  ระบบจะแสดงหนา้จอตาม
ภาพดา้นลา่งนี ้ส าหรับใหบ้นัทกึขอ้มูล ซึง่จะแยกอธบิายโดยแบง่เป็น 5 สว่นดงันี้ 

 

 
 

**  Part I ดรูายละเอยีดไดจ้ากการเพิม่ขอ้มลู ระเบยีน รว.1 (กรณีไม่ตดิเชือ้)  
**  Part II ดรูายละเอยีดไดจ้ากการเพิม่ขอ้มลู ระเบยีน รว.1 (กรณีไม่ตดิเชือ้)  

**  Part V     ดรูายละเอยีดไดจ้ากการเพิม่ขอ้มลู ระเบยีน รว.1 (กรณีไม่ตดิเชือ้)  
 

 

Part III : เป็นการบนัทกึรายละเอยีด ขอ้มูลผลการตรวจโลหติ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

 
 

3.1 ใช ้RDT ในการตรวจ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 ซึง่ในตอนแรกระบบจะแสดงเป็น “ไมไ่ดใ้ช ้

RDT” ใหโ้ดยอตัโนมัต ิแตถ่า้ใช ้ RDT ใหร้ะบเุป็น “ใช ้RDT” แทน 

3.2 G6PD 

- ใหร้ะบเุป็น “POS” หรอื “NEG” 

3.3 ร.พ.รักษา (เฉพาะกรณีทีเ่จาะโดยโรงพยาบาล) 

- ถา้ไมไ่ดเ้จาะโดยโรงพยาบาลไมต่อ้งระบุ 
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3.4 ล าดับฟิลม์ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 ในกรณีทีเ่ลอืก ร.พ.รักษา ระบบจะแสดง

ล าดับฟิลม์เป็น “999” ใหโ้ดยอตัโนมัต ิโดยทีผู่ใ้ชไ้มต่อ้งระบเุอง 
3.5  ชนดิเชือ้(กลอ้งจุลทรรศน)์ 

- ในกรณีนีเ้ลอืกชนดิเชือ้ทีต่รวจพบ โดยเลอืกเป็นเชือ้ประเภท “F”, “F+g”, “Fg”, “V”, “M”, 

“O”, “F+V”, “F+M”, “F+V+M”, “F+g+V”, “F+g+M”, “F+g+V+M”, “Fg+V”, “Fg+M”  
3.6 ชนดิเชือ้(RDT) 

- ถา้ไมไ่ดเ้ลอืกใช ้RDT ไมจ่ าเป็นตอ้งระบ ุ 

- กรณีใช ้RDT ในการตรวจ ผลการตรวจจาก RDT จะบอกไดแ้คว่า่  ไมพ่บเชือ้, พบเชือ้ PF, 

พบเชือ้อืน่ (Non PF) ดงันัน้ในการระบเุชือ้ในระบบใหเ้ลอืกผลการตรวจจาก RDT เพยีง 3 

ตวัเลอืกเทา่นัน้ คอื  
 ไมต่ดิเชือ้ 

 PF 
 PV/None PF 

3.7 อณุหภมูริ่างกาย  

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 
3.8 จ านวนเชือ้ระยะวงแหวน /เม็ดเลอืดขาว 

- ระบบจะแสดงจ านวนเม็ดเลอืดขาว 200 ตวั ใหโ้ดยอตัโนมัต ิแตส่ามารถแกไ้ขไดต้ามทีร่ะบมุา

ในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

3.9 จ านวนแกมโิตซยัท ์

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 (ในกรณีทีม่ขีอ้มลู)  

3.10 ประวตักิารเดนิทางภายใน 14 วนั 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 ใหเ้ลอืก “ม”ี หรอื “ไมม่”ี 

3.11 แจกมุง้ผูป่้วย ต.2 

- กรณี เป็นผูป่้วยเป็น ตา่งชาต ิ2 จะตอ้งระบกุารแจกมุง้ ใหเ้ลอืก “แจก” หรอื “ไมแ่จก” 

 

 

Part IV : เป็นการบนัทกึรายละเอยีดยาทีจ่า่ยบ าบดัรักษา ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

 
 

4.1 สง่ตอ่ผูป่้วยไปโรงพยาบาล 

- เลอืกเป็น “ไมไ่ดท้ าการสง่ตอ่ผูป่้วยไปยังโรงพยาบาล” หรอื “สง่ตอ่ผูป่้วยไปยังโรงพยาบาล”  

- กรณีเลอืก “สง่ตอ่ผูป่้วยไปยังโรงพยาบาล” จะปรากฎชอ่งส าหรับใหร้ะบ ุ“เหตผุล” และ 

“หมายเหต”ุ ในการสง่ตอ่ผูป่้วย ดงันี ้
 

 
 

4.2 การจ่ายยา 

- เลอืกวา่เป็นการ “จา่ยยารักษาหายขาด” หรอื “ไม่ไดจ้่ายยา” 

4.3 ยาทีจ่า่ย 

- ในกรณีทีเ่ลอืก “จา่ยยารักษาหายขาด” ใหร้ะบขุอ้มลูยาทีจ่า่ย  

- การเลอืกยา  ใหค้ลกิที ่  หนา้ชือ่ยา   

- การระบจุ านวนเม็ด  ใหร้ะบใุนชอ่ง “เลอืก” โดยระบบจะมตีัวเลอืกให ้
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4.4 หมายเหต ุ

- ในกรณีไมม่ชี ือ่ยาทีใ่ชใ้นการจ่ายรักษาใหใ้สช่ือ่ยาลงในชอ่ง “หมายเหต”ุ 

- สามารถบนัทกึรายละเอยีดอืน่ ๆ เชน่ อาการเกีย่วกบัผูป่้วย ลงในชอ่งหมายเหตไุด ้

 
 

ปุ่ ม “บนัทกึ”    
 เมือ่กรอกขอ้มูลในสว่นตา่ง ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ และตอ้งการบนัทกึขอ้มูล ใหก้ดปุ่ มบนัทกึ ระบบจะท าการ

ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูจาก Part I ถงึ Part V อกีครัง้ ถา้ระบบพบวา่ขอ้มลูสว่นไหนมคีวาม

ผดิพลาดหรอืไมส่มบรูณ์ ระบบจะแสดงขอ้ความเตอืน แตถ่า้ขอ้มลูมคีวามถกูตอ้งแลว้ ระบบจะแสดง
ขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึขอ้มูล ใชห่รอืไม่?”  

- กดปุ่ ม “Yes” ในกรณีทีต่อ้งการบนัทกึขอ้มูล 

- กดปุ่ ม “No” ในกรณีทีไ่มต่อ้งการบนัทกึขอ้มลู 

 
 ในกรณีทีก่ดปุ่ ม “Yes” ระบบจะท าการบนัทกึขอ้มูลเขา้สูร่ะบบ ใหร้อจนกระทัง่แสดงขอ้ความ “บนัทกึ

ขอ้มลูส าเร็จ” แลว้ใหก้ดปุ่ ม “OK” เป็นการเสร็จสิน้การเพิม่ขอ้มลูระเบยีน รว.1 (แบบตดิเชือ้) 

 

 
 

 
 กรณีการบนัทกึขอ้มลูแบบตดิเชือ้ ระบบจะแสดงขอ้ความเพือ่แจง้ใหท้ า รว.3 ดงันี้ 

 

 

 กรณีกดปุ่ ม “Yes” เพือ่ท าการบันทกึ รว.3 ในทนัท ีระบบจะเปิดหนา้จอ บนัทกึ รว.3 

 กรณีกดปุ่ ม “No”  เพือ่ท าการบันทกึ รว.3 ในภายหลงั ซึง่ขอ้มูลทีบ่นัทกึนีจ้ะมสีถานะเป็น “รอการ

สอบสวน” ซึง่สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดจ้ากเมนู “ระเบยีน รว.3”  
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3.1.1.4 การเพิม่ขอ้มูลแบบกลุม่ (กรณีไมต่ดิเชือ้) 

การเพิม่ขอ้มลูแบบกลุม่ เป็นการเพิม่ขอ้มลู รว.1 ทีม่ผีลการตรวจโลหติเป็น Negative  โดยไมต่อ้งบนัทกึ 

ชือ่ , นามสกลุ , อาย ุ, เพศ  สามารถบนัทกึไดค้รัง้ละหลายรายการ 
 การเขา้บนัทกึขอ้มูลใหก้ดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลูแบบกลุม่” ตามภาพ 

 

 
 

 ระบบจะแสดงหนา้จอ ส าหรับใหบ้นัทกึขอ้มูลแบบกลุม่ ซึง่จะแยกอธบิายโดยแบง่เป็น 3 สว่นดงันี ้
 

 

 
Part I : เป็นการบนัทกึรายละเอยีด ในสว่นดา้นบนของระเบยีน รว.1 ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 
 

1.1 เจาะโดย  

- เลอืกวธิกีารปฏบิตังิาน PCD หรอื ACD  

1.2 สถานทีต่รวจบ าบดั   

- ถา้เป็น PCD จะตอ้งเลอืก “สถานทีต่รวจบ าบัด” จากนัน้ ระบบจะแสดงขอ้มลูทีต่ัง้ของสถานที่

ตรวจบ าบดันัน้ใหโ้ดยอัตโนมัต ิ 

- ถา้เป็น ACD จะไม่สามารถเลอืก “สถานทีต่รวจบ าบดั” ได ้แตจ่ะตอ้งเลอืกประเภทการ

ปฏบิตังิาน ACD  ไดแ้ก ่ SCD , CIS , MMC , FSMC , MBS , FI และเลอืกกลุม่บา้นที่
เจา้หนา้ทีล่งไปปฏบิตังิาน 
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1.3 ระยะทอ้งที ่(A1, A2, B1, B2) 

- ระบลุักษณะพืน้ทีข่องสถานทีท่ีป่ฏบิตังิานเจาะโลหติ 

1.4 ชือ่ผูป้ฏบิัตงิาน  

- ระบชุือ่เจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานเจาะโลหติ 

1.5 ประเภทผูป่้วย (คนไทย, ต.1, ต.2) 

- ในกรณีทีเ่ลอืกเป็น ต.1 หรอื ต.2 ตอ้งท าการเลอืกประเทศของผูเ้ขา้รับการรักษา 

1.6 ผูป่้วยรายใหม ่หรอื ผูป่้วยรายเกา่ 

- เลอืก “ผูป่้วยรายใหม่” หรอื “ผูป่้วยรายเกา่” ตามกรณีการรักษาของผูเ้ขา้รับการรักษาทีร่ะบมุา

ในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

 

 
Part II : เป็นการบนัทกึรายละเอยีด ขอ้มลูการเจาะเลอืด ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 
 

2.1 วนัทีเ่จาะโลหติ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1  โดยมรีูปแบบคอื วนัที ่2 หลกั  เดอืน 2 

หลกัและปีพุทธศักราช 4 หลกั  เชน่  “20/03/2559” 
2.2 วนัทีรั่บฟิลม์โลหติ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1  

2.3 ชือ่ผูรั้บ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

2.4 วนัทีต่รวจฟิลม์โลหติ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1  

2.5 ชือ่ผูต้รวจ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

 
 

Part III : เป็นการบนัทกึรายละเอยีด ขอ้มูลผูเ้ขา้รับการบ าบดั ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 
 

3.1 ทีอ่ยูผู่เ้ขา้รับการรักษา (จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล, หมูท่ี,่ ชือ่กลุม่บา้น) 

- ในกรณีเลอืกเป็น PCD ไมต่อ้งกรอกทีอ่ยู่ 

- ในกรณีเลอืกเป็น ACD ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 (ส าหรับ ต.2 ทีไ่ม่มี

ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยใหเ้ลอืก “กรอกเฉพาะประเทศ ส าหรับ ต.2” และเลอืกประเทศทีผู่ป่้วย

อาศัยอยู)่ 
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3.2 ล าดับฟิลม์ 

- ในกรณีสถานทีต่รวจบ าบดัเป็น “โรงพยาบาล” ระบบจะเปิดใหก้รอกไดเ้ฉพาะชอ่ง “จ านวน”  

ใหร้ะบจุ านวนผูเ้ขา้รับการตรวจโลหติจากโรงพยาบาลโดยแยกตาม “วนัทีเ่จาะโลหติ” และ 
“ประเภทผูป่้วย” 

- ในกรณีทีเ่ป็น PCD ทีไ่มใ่ชโ่รงพยาบาล ระบบจะเปิดใหก้รอกในชอ่ง “ล าดับฟิลม์เริม่ตน้” และ 

“ล าดับฟิลม์สิน้สดุ” ทีเ่รยีงล าดับกนัมา 

- ในกรณีทีเ่ป็น ACD ซึง่ตอ้งระบทุีอ่ยูผู่ป่้วยนัน้ จะตอ้งใส ่“ล าดับฟิลม์เริม่ตน้” และ “ล าดบัฟิลม์

สิน้สดุ” ทีเ่รยีงล าดับฟิลม์โดยแยกตามทีอ่ยูด่ว้ย 

- ชอ่ง “จ านวน” ระบบจะค านวณตามล าดบัฟิลม์เริม่ตน้-ล าดบัฟิลม์สิน้สดุ (ยกเวน้ผูป่้วยทีเ่จาะ

โดยโรงพยาบาล)  

3.3 ปุ่ ม “แสดงขอ้มลู”   

- เมือ่กรอกขอ้มูลในสว่นตา่ง ๆ ครบถว้นแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “แสดงขอ้มลู” ระบบจะท าการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของขอ้มลู ถา้ระบบพบวา่ขอ้มูลสว่นไหนมคีวามผดิพลาดหรอืไม่สมบรูณ์ ระบบจะ

แสดงขอ้ความเตอืน แตถ่า้ขอ้มูลมคีวามถูกตอ้งแลว้ ระบบจะแสดงรายละเอยีดของผูป่้วย
ตามล าดบัฟิลม์ทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดไวแ้ลว้ ในตารางแสดงผลตามหมายเลข 3.4 

 
 

ปุ่ ม “บนัทกึ” และ “ลา้งขอ้มูล”   

 เมือ่กรอกขอ้มูลในสว่นตา่ง ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ และตอ้งการบนัทกึขอ้มูล ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูจาก Part I ถงึ Part III อกีครัง้ ถา้ระบบพบวา่ขอ้มูลสว่นไหนมคีวาม

ผดิพลาดหรอืไมส่มบรูณ์ ระบบจะแสดงขอ้ความเตอืน แตถ่า้ขอ้มลูมคีวามถกูตอ้งแลว้ ระบบจะแสดง
ขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึขอ้มูล ใชห่รอืไม่?”  

 กดปุ่ ม “Yes” ในกรณีทีต่อ้งการบนัทกึขอ้มูล  ระบบจะท าการบันทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ ใหร้อ

จนกระทัง่แสดงขอ้ความ“บนัทกึขอ้มูลส าเร็จ” แลว้ใหก้ดปุ่ ม “OK”เป็นการเสร็จสิน้การเพิม่

ขอ้มลูระเบยีน รว.1 (แบบกลุม่ไมต่ดิเชือ้) 
 กดปุ่ ม “No” ในกรณีทีไ่มต่อ้งการบนัทกึขอ้มลู 

 

 กดปุ่ ม “ลา้งขอ้มูล”กรณีทีต่อ้งการลา้งขอ้มูลของผูป่้วยรายนัน้ออกจากหนา้จอบนัทกึขอ้มลู 
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3.1.1.5 การเพิม่ขอ้มูลแบบกลุม่ (กรณีตดิเชือ้) 

หลงัจากทีไ่ดบ้นัทกึขอ้มลู รว.1 แบบกลุม่ ทีม่ผีลการตรวจเป็นไมต่ดิเชือ้ (Negative) แลว้ หากมผีูป่้วย

บางรายในจ านวนนัน้มผีลการตรวจเป็น Positive ใหท้ าการแกไ้ขขอ้มูลรายละเอยีดผลการตรวจโลหติเป็นตดิเชือ้ 

(Positive) โดยใหท้ าการคน้หาขอ้มลูจากหนา้ระเบยีน รว.1 ขึน้มาเพือ่ท าการแกไ้ข ซึง่ในการเลอืกผูป่้วยเพือ่มาท า

การแกไ้ขนัน้จะตอ้งตรวจสอบ เลขล าดับฟิลม์ ในระบบ ใหต้รงกบั ล าดับฟิลม์ตามเอกสาร รว.1 แลว้กดปุ่ ม “แกไ้ข” 

เพือ่ด าเนนิการแกไ้ขรายละเอยีด 

 
 

ระบบจะแสดงขอ้มลู รว.1 ผูป่้วยแบบไมต่ดิเชือ้  ตามทีไ่ดเ้ลอืกไว ้
 

 
 

 Part I และ Part V ไมต่อ้งท าการแกไ้ขขอ้มลู ใหย้ดึตามทีไ่ดบ้นัทกึมาจากแบบกลุม่ นอกจากพบ

ขอ้ผดิพลาดจากการบนัทกึแบบกลุม่ 

 Part II, Part III และ Part IV จะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตรงกบัขอ้มลูในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 ที่

ตรวจพบเชือ้ 
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Part II : เป็นการบนัทกึรายละเอยีดขอ้มลูของผูรั้บการตรวจรักษา  

 

 
 

ระบบจะดงึขอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึไวแ้บบกลุม่มาแสดง ใหแ้กไ้ขขอ้มลูใหต้รงกบัขอ้มลูในฟอรม์กระดาษของ รว.1    
 เลขทีบ่ัตรประชาชน (ในกรณีทีม่)ี 

 ชือ่ประเทศส าหรับ ต2 

 ชือ่ผูเ้ขา้รับการรักษา (ค าน าหนา้ชือ่, ชือ่, นามสกลุ) 

 อาย ุ(ปี/เดอืน) 

 เพศ 

 สถานภาพสมรส 

 อาชพีหลัก 

 โทรศพัทม์อืถอื, โทรศพัทบ์า้น (ในกรณีทีม่)ี 

 ชือ่เจา้บา้น (ค าน าหนา้ชือ่เจา้บา้น, ชือ่เจา้บา้น, นามสกลุ) 

 ทีอ่ยูผู่เ้ขา้รับการรักษา (ทอียูบ่า้นเลขที,่ จังหวดั, อ าเภอ, ต าบล, หมูท่ี,่ ชือ่กลุม่บา้น) 

 

 
Part III : เป็นการบนัทกึรายละเอยีด ขอ้มูลผลการตรวจโลหติ  

 

 
 

ระบบจะดงึขอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นแบบกลุม่มาแสดง คอื “ล าดับฟิลม์” และ “ชนดิเชือ้ แบบ ไมต่ดิเชือ้”   ให ้
แกไ้ขขอ้มูลผลการตรวจโลหติใหต้รงกบัขอ้มูลในฟอรม์กระดาษของ รว.1 ไดแ้ก ่

 ใช ้RDT ในการตรวจ 

 G6PD 

 ร.พ.รักษา (ในกรณีทีเ่จาะ/รักษาโดยโรงพยาบาล) 

 ล าดับฟิลม์ 

 ชนดิเชือ้(กลอ้งจลุทรรศน)์ 

 ชนดิเชือ้(RDT)   

 อณุหภมูริ่างกาย (กรณีมขีอ้มลู) 

 จ านวนเชือ้ระยะวงแหวน / เม็ดเลอืดขาว 

 จ านวนแกมโิตซยัท ์

 ประวตักิารเดนิทางภายใน 14 วนั 

 แจกมุง้ผูป่้วย ต.2 
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Part IV :  เป็นการบนัทกึรายละเอยีดยาทีจ่่ายบ าบัดรักษา   

 

 
 

ระบบจะดงึขอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นแบบกลุม่มาแสดง ใหแ้กไ้ขขอ้มลูของผูรั้บการตรวจใหต้รงกบัขอ้มลูทีไ่ด ้
ระบไุวใ้นเอกสาร รว.1   ไดแ้ก่ 

 สง่ตอ่ผูป่้วยไปโรงพยาบาล  ระบ ุ“ไมไ่ดท้ าการสง่ตอ่ผูป่้วยไปยังโรงพยาบาล” หรอื “สง่ตอ่ผูป่้วยไป

ยังโรงพยาบาล 

- กรณีเลอืก “สง่ตอ่ผูป่้วยไปยังโรงพยาบาล” จะปรากฎชอ่งส าหรับใหเ้ลอืก “เหตผุล” และ “หมาย

เหต”ุ ในการสง่ตอ่ผูป่้วย  

 การจ่ายยา  ระบวุา่เป็นการ “จา่ยยารักษาหายขาด” หรอื “ไมไ่ดจ้า่ยยา” 

- กรณีทีเ่ลอืก “จา่ยยารักษาหายขาด”  ระบบจะเปิดใหเ้ลอืกยาทีจ่า่ย 

- กรณีทีเ่ลอืก “ไมไ่ดจ้า่ยยา”  ระบบจะปิดชอ่งชือ่ยาทีจ่า่ย 
 หมายเหต ุ

- ในกรณีไมม่ชี ือ่ยาทีใ่ชใ้นการจ่ายรักษาใหใ้สช่ือ่ยาลงในชอ่ง “หมายเหต”ุ 

- สามารถบนัทกึรายละเอยีดอืน่ ๆ เชน่ อาการเกีย่วกบัผูป่้วย ลงในชอ่งหมายเหตไุด ้
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3.1.1.6  ขอ้มูลของการเพิม่แบบกลุม่ 

หลงัจากบนัทกึขอ้มลูแบบกลุม่เขา้ระบบแลว้   สามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่มนู “ขอ้มลูของการเพิม่แบบ
กลุม่”  โดยเลอืกเมนู “ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่” ทีอ่ยูใ่นหนา้ระเบยีนผูป่้วยไดรั้บการตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี  

 

 
 

ระบบจะแสดงหนา้ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่  ดงัภาพดา้นลา่ง  สามารถท าการคน้หาขอ้มูลของการเพิม่
แบบกลุม่ไดโ้ดยระบเุงือ่นไขทีด่า้นบน 

 ระบวุนัทีเ่จาะเลอืด  เพือ่ท าการคน้หาขอ้มลูตามวนัทีเ่จาะเลอืด 

 กดปุ่ ม “คน้หา” ระบบจะตรวจสอบและแสดงขอ้มลูตามเงือ่นไขวนัทีเ่จาะโลหติ 

 

 
 

ตารางแสดงผลการคน้หาขอ้มูลของการเพิม่แบบกลุม่  จะแสดงรายละเอยีดตา่งๆ เชน่  
 วนัทีเ่จาะเลอืด 

 วนัทีไ่ดรั้บฟิลม์ 

 วนัทีต่รวจฟิลม์ 

 สถานทีต่รวจบ าบดั 

 รูปแบบการเจาะ 

 ทอ้งที ่

 ทีอ่ยูผู่เ้ขา้รับการบ าบดั 

 ประเภท 

 ล าดับฟิลม์เริม่ตน้ – ล าดับฟิลม์สิน้สดุ 

 จ านวน 

 ปุ่ มลบขอ้มลู  กรณีทีต่อ้งการลบขอ้มลูใหก้ดปุ่ ม   เพือ่ลบรายการนัน้ออกจาก 
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3.1.1.7  การคน้หาขอ้มูล รว.1 

หลงัจากทีท่ าการเพิม่ขอ้มูล รว.1 ไปแลว้ หากผูใ้ชง้านระบบตอ้งการเรยีกดหูรอืแกไ้ขขอ้มูลรายละเอยีด

ของ รว.1 สามารถท าไดโ้ดยมรีายละเอยีดขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี้ 

 ใหท้ าการกดทีเ่มนู “บนัทกึขอ้มลูระบาด(รว.1)” แลว้เลอืก “ระเบยีน รว.1” ตามภาพดา้นลา่ง 

 

 จะแสดงหนา้จอระเบยีน รว.1 ส าหรับใหค้น้หาหรอืท าการบนัทกึขอ้มูล รว.1  

 

1) ระบเุงือ่นไขในการคน้หาขอ้มูลเพยีงอยา่งเดยีวหรอืจะระบเุงือ่นไขทัง้หมด  ซึง่การระบเุงือ่นไขในการ
คน้หาจะชว่ยใหก้ารคน้หาขอ้มูลท าไดร้วดเร็วขึน้ 

 ชือ่ผูป่้วย  ใหร้ะบชุือ่โดยไมต่อ้งมคี าน าหนา้ชือ่ 

 นามสกลุผูป่้วย 

 เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื 

 วนัทีเ่จาะเลอืด  ใหร้ะบวุนั/เดอืน/ปี พ.ศ.   

 ชนดิเชือ้ ใหร้ะบเุชือ้ PF , PV , อืน่ๆ , ไมต่ดิเชือ้ 

 ประเภทการเจาะ(เจาะโดย) 

- กรณี PCD สามารถระบสุถานทีต่รวจบ าบดัได ้

- กรณี ACD สามารถระบกุลุม่บา้นทีไ่ปปฏบิัตงิานได ้

2) กดปุ่ ม “คน้หา”  ระบบจะคน้หาขอ้มลูตามทีไ่ดร้ะบไุวในเงือ่นไข 
3) กรณีมขีอ้มลูตรงตามเงือ่นไข  ระบบจะแสดงขอ้มลูในตาราง ตามภาพหมายเลข3 
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3.1.1.8 การแกไ้ขและการลบขอ้มูล รว.1 

เลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูระบาด(รว.1)” เพือ่เขา้สูห่นา้ระเบยีนผูรั้บการตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี  เลอืก

เมนูยอ่ย  “ระเบยีน รว.1”  และท าการคน้หาขอ้มลู รว.1 ทีต่อ้งการแกไ้ข  ตามภาพดา้นลา่ง 

 

 เลอืกปุ่ ม   กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มลู  ระบบจะแสดงขอ้มลู รว.1 ของผูป่้วยรายการนัน้  

สามารถแกไ้ขขอ้มลู รว.1ได ้ ยกเวน้กรณีทีก่รอก รว.3 แลว้ ระบบจะไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขวนัที ่, เชือ้ , 

ขอ้มลูการจ่ายยา หากจะแกไ้ขขอ้มลูในสว่นนีต้อ้งลบรว.3 ออกกอ่น 

 เลอืกปุ่ ม  กรณีตอ้งการลบขอ้มูล รว.1  หากผูป่้วยรายนัน้บนัทกึขอ้มูล รว.3 แลว้  จะตอ้งลบ รว.3 

ออกกอ่น จากนัน้จงึจะสามารถลบ รว.1 ได ้

 กรณีตอ้งการลบขอ้มลูทีค่ยีแ์บบกลุม่  ใหล้บจากเมนู “ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่”  
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3.1.2 ระเบยีน รว.3 

หลงัจากทีด่ าเนนิการเจาะเลอืดผูป่้วยและท าการบนัทกึขอ้มลูลงใน “ระเบยีน รว.1” แลว้ ในกรณีทีท่ าการ

ตรวจและพบวา่ผูป่้วยเกดิการตดิเชือ้มาลาเรยีแลว้จะตอ้งด าเนนิการเพือ่บนัทกึขอ้มูล “ระเบยีน รว.3” โดยมี
รายละเอยีดการใชง้านเมนู “ระเบยีน รว.3” ดงันี ้

 

3.1.2.1. การใชง้านเมนู ระเบยีน รว.3 

 ใหท้ าการกดทีเ่มนู “บนัทกึขอ้มลูระบาด(รว.)” แลว้เลอืก “ระเบยีน รว.3”  

 

 

 ระบบจะแสดงหนา้จอหลักของระเบยีน รว.3 ดงัภาพดา้นลา่ง    

 

รายละเอยีดของหนา้ระเบยีนการรอสอบสวนโรค (รว.3)  มดีงันี ้

1. เงือ่นไขในการคน้หาขอ้มลู 
2. ปุ่ มคน้หา 

3. ตารางแสดงขอ้มลูผูป่้วยพบเชือ้รอการสอบสวน 

4. ปุ่ มส าหรับเลือ่นดขูอ้มลูหนา้ถัดไป หรอื กอ่นหนา้ 
5. จ านวนผูร้อรับการสอบสวนทัง้สิน้ 
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3.1.2.2. การคน้หาขอ้มูลรอการสอบสวน 

 
เลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูระบาด(รว.)”  เลอืกเมนูยอ่ย “ระเบยีน รว.3”  จากนัน้ระบบจะแสดงหนา้ระเบยีน

การรอสอบสวนโรค(รว.3)  ดงัภาพดา้นลา่ง 
 

 
 

1. ระบเุงือ่นไขในการคน้หาขอ้มูลเพยีงอยา่งเดยีวหรอืจะระบทุัง้หมดก็ได ้ ซึง่การระบเุงือ่นไขในการคน้หา

จะชว่ยใหก้ารคน้หาขอ้มูลท าไดร้วดเร็วขึน้ 
 ชือ่ผูป่้วย  ใหร้ะบชุือ่โดยไมต่อ้งมคี าน าหนา้ชือ่ 

 นามสกลุผูป่้วย 

 เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื 

 วนัทีเ่จาะเลอืด  ใหร้ะบวุนั/เดอืน/ปี พ.ศ.   

 ชนดิเชือ้ ใหร้ะบเุชือ้ PF , PV , อืน่ๆ  

 เจาะโดย  ใหร้ะบปุระเภทการเจาะ  PCD , ACD , FU 

2. ปุ่ ม “คน้หา”   

 ในกรณีทีค่น้หาแลว้ไมพ่บขอ้มูลผูป่้วยตามรายละเอยีดทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเงือ่นไข  ระบบจะแสดง

ขอ้ความแจง้วา่ “ไมม่รีายการทีต่อ้งการคน้หา”  
 ในกรณีทีค่น้หาและพบขอ้มลูผูป่้วย ระบบจะแสดงขอ้มลูในตารางใตเ้งือ่นไข 

3. ระบบจะแสดงผลการคน้หาขอ้มลูในตารางใตเ้งือ่นไข  รายละเอยีดเชน่ วนัทีเ่จาะเลอืด , สถานทีต่รวจ

บ าบัด , ชือ่-นามสกลุ , รูปแบบการเจาะ , ระยะทอ้งที ่, ทีอ่ยู ่, ประเภทบคุคล , โทรศพัท ์, ชนดิเชือ้ , 
สถานะ , บนัทกึ รว.3 , สง่ออก , ไมบ่นัทกึ รว.3   

4. ปุ่ ม “ด าเนนิการ”  ใชส้ าหรับการบนัทกึขอ้มลู รว.3  (ดรูายละเอยีดในหัวขอ้การบนัทกึขอ้มลู รว.3) 

5. ปุ่ ม “สง่ออก รว.3”  ใชใ้นกรณีเป็นผูป่้วยตา่งพืน้ที ่ ซึง่ นคม.ทีเ่จาะพบจะตอ้งสง่ออกเคสไปให ้นคม.
เจา้ของพืน้ทีท่ีผู่ป่้วยอาศยัใหเ้ป็นผูท้ าการสอบสวน รว.3  (ดรูายละเอยีดในหัวขอ้การสง่ออกรว.3) 

6. ปุ่ ม “ไมบ่นัทกึ รว.3” ใชใ้น 2 กรณีคอื 
 ไมไ่ดส้อบสวน รว.3 ของผูป่้วยรายนัน้ โดยระบบจะใหร้ะบสุาเหตทุีไ่ม่สอบ รว.3 เชน่ รว.3 หาย , ต2 

สอบไมได ้, ไปสอบสวนแลว้ไมพ่บ , อืน่ๆ  

 กรณีตอ้งการขา้มไปบนัทกึขอ้มลูไวโวกอ่น  ใหเ้ลอืก  “รว.3ยังมาไมถ่งึ”  จะสามารถยอ้นกลับมา

บนัทกึ รว.3 ในภายหลงัได ้
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3.1.2.3. การบนัทกึขอ้มูล รว.3  มขีัน้ตอนดงันี้ 

1. กดปุ่ ม “ด าเนนิการ” เพือ่เพิม่ขอ้มลูในระเบยีนรว.3 ตามภาพดา้นลา่ง 

 

 
 

2. ระบบจะแสดงขอ้ความ “คณุตอ้งการเลอืกผูป่้วยรายนี ้ใชห่รอืไม?่”  ใหก้ด “Yes” เพือ่ยนืยันการเลอืก

ผูป่้วยรายนีม้าท าการบนัทกึ รว.3 

3. ระบบแสดงฟอรม์ส าหรับบนัทกึขอ้มลู รว.3 โดยแบง่รายละเอยีดออกเป็น  7 สว่น  ดงันี้ 
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Part I  : รายละเอยีดสว่นดา้นบนระเบยีน 

 

 
 

 หน่วยงาน  :  แสดงชือ่หน่วยงานตามทีไ่ด ้Login 

 ประเภทผูป่้วย  :  แสดงเป็น “ผูป่้วยรายใหม”่ หรอื “ผูป่้วยรายเกา่” ตามทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้น รว.1 

 ทอ้งทีร่ะยะ  :  เลอืก  A1 , A2 , B1 , B2  ตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.3  

 
 

Part II  : ขอ้มลูผูป่้วย 
 

 
 

 ประเภทผูป่้วย  :  ระบบจะดงึขอ้มลูมาจาก รว.1   

 ชือ่ นามสกลุ  :  ระบบจะดงึขอ้มลูมาจาก รว.1   

 อายุ  :  ระบบจะดงึขอ้มลูมาจาก รว.1   

 เพศ  :  ระบบจะดงึขอ้มูลมาจาก รว.1   

 อาชพีหลัก  :  ระบบจะดงึขอ้มูลมาจาก รว.1   

 เลขบตัรประชาชน  :  ระบบจะดงึขอ้มลูมาจาก รว.1 กรณีไม่ไดก้รอกในรว.1 สามารถกรอกเพิม่เตมิได ้ 

 ชือ่-นามสกลุเจา้บา้น  :  ระบบจะดงึขอ้มลูมาจาก รว.1   

 จ านวนคนในบา้น  :  ระบเุป็นตัวเลข 

 โทรศพัท ์ :  ระบบจะดงึขอ้มลูมาจาก รว.1  

 ทีอ่ยูผู่ป่้วย  :  ระบบจะดงึขอ้มูลมาจาก รว.1  

 
 

Part III  : ผลการตรวจเลอืด 
 

 
 

 การเจาะโลหติ เจาะโดย  :  ระบบจะดงึขอ้มลูมาจาก รว.1   

 เจาะเมือ่  :  ระบบจะดงึขอ้มูลมาจาก รว.1   

 ตรวจเมือ่  :  ระบบจะดงึขอ้มูลมาจาก รว.1   

 ล าดับฟิลม์  :  ระบบจะดงึขอ้มูลมาจาก รว.1   

 ชนดิเชือ้  :  ระบบจะดงึขอ้มูลมาจาก รว.1   

 จ านวนเชือ้ระยะวงแหวน  :  ระบบจะดงึขอ้มลูมาจาก รว.1   

 จ านวนแกมโิตซยัท ์ :  ระบบจะดงึขอ้มูลมาจาก รว.1   
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Part IV  : ประวตัคินไขร้ายใหม ่

 

 
 

 ประวตัคินไขร้ายใหม ่ : ใหเ้ลอืก “สอบถามจากคนผูป่้วย” หรอื “สอบถามจากผูอ้ืน่”    

- กรณีเลอืกสอบถามจากผูอ้ืน่ : ใหร้ะบชุือ่ของผูท้ีถ่กูสอบถาม หรอื ความสมัพันธข์องผูท้ีถ่กูสอบถาม

กบัผูป่้วย ในชอ่ง “ถา้สอบถามผูอ้ืน่โปรด ระบ”ุ ดงัภาพดา้นลา่ง 

    

 
 

 เริม่เป็นไขว้นัแรกเมือ่  : ใหก้รอกวนัทีเ่ริม่เป็นไข ้

 ประวตักิารไปคา้งแรมกอ่นเป็นไข:้ เลอืก “ไมไ่ป” หรอื “ไป (ในประเทศ)” หรอื ไป (ตา่งประเทศ)” ดงั

ภาพดา้นลา่ง 

1) กรณีเลอืก “ไมไ่ป”  : ใหก้รอกขอ้มลูสถานทีอ่ยู ่หากไมไ่ปคา้งแรม 
 

 
  

2) กรณีเลอืก “ไป (ในประเทศ)”  :  ใหก้รอก “กลุม่บา้น” , “หมู่ที”่ , “ต าบล” , “อ าเภอ” , “จังหวดั”  

ตามทีไ่ดร้ะบใุนแบบฟอรม์กระดาษ รว.3 
 

 
 

3) กรณีเลอืก “ไป (ตา่งประเทศ)” : ใหก้รอกเฉพาะชือ่ประเทศทีไ่ดเ้ดนิทางไป  

 

 
 
 

 ไปอาศัยอยูใ่น  :  ใหเ้ลอืก “หมูบ่า้น” , “กระทอ่มนอกหมูบ่า้น”  , “ในป่า” 

 ไปตัง้แตว่นัที ่ :  ใหก้รอกขอ้มูลวนัทีไ่ดเ้ดนิทาง 
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 ไปประกอบอาชพี/ธรุะ  : ใหเ้ลอืก “ประกอบอาชพี” และ “ท าธรุะ” 

- กรณีเลอืก “ประกอบอาชพี” ใหร้ะบทุีป่ระกอบอาชพีขณะคา้งแรม 

- กรณีเลอืก “ท าธรุะ” ใหร้ะบวุา่ไปท าธรุะอะไรในชอ่ง “รายละเอยีดการไปประกอบอาชพี/ธรุะ”   และ

ชอ่งอาชพีจะไม่แสดงรายการใหเ้ลอืก 

 อยูน่าน  :  ระบจุ านวนวนัไปคา้งแรม 

 ประวตักิารรับถ่ายโลหติ  : ใหเ้ลอืก “เคย” หรอื “ไมเ่คย”  หากมปีระวตักิารรับถา่ยโลหติใหร้ะบวุนัทีไ่ดรั้บ

การถา่ยโลหติในชอ่ง “ถา้เคย รับถา่ยเมือ่__/__/___” 
 

 
Part V  : ประวัตคินไขร้ายเกา่ทีพ่บเชือ้ซ ้าภายใน 3 เดอืน   

 

 
 

 เจาะพบเชือ้ครัง้กอ่นเมือ่  :  ระบบจะท าการดงึขอ้มลูมาจาก รว.1  

 ชนดิเชือ้  :  ระบบจะท าการดงึขอ้มลูมาจาก รว.1 

 ไดรั้บการรักษาหายขาดเมือ่  :  ระบบจะท าการดงึขอ้มลูมาจาก รว.1 

 การกนิยา  : เลอืก “ไมค่รบ” หรอื “ครบ” 

 การอาเจยีน  :  เลอืก “ไม่อาเจยีน” หรอื “อาเจยีน” 

 ยาทีจ่า่ย (ระบ)ุ  :  ระบบจะท าการดงึขอ้มลูมาจาก รว.1 

 ประวตักิารเดนิทางหลงัการรักษา  : เลอืก “ไม่ไดเ้ดนิทาง” หรอื “เดนิทาง” 

 ถา้มรีะบสุถานที ่ :  กรณีทีม่ปีระวตักิารเดนิทางหลักการรักษา   

 วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป  :  กรณีทีม่ปีระวตักิารเดนิทางหลกัการรักษา ใหร้ะบวุนัทีเ่ดนิทาง 

 
 

Part VI  : การรักษาพยาบาลครัง้นี ้
 

 
 

 การรักษา  :  เลอืก  ไม่ไดรั้กษา , ใหย้า , ฝากยา , รพ. รักษา 

 วนัทีรั่กษา  :  ระบวุนัทีรั่กษา  โดยระบบจะนับวนัทีรั่กษาเป็นวันเริม่ตน้ คอื Day 0 และระบบจะสรา้ง

ตาราง “ขอ้มลูการตดิตามผูป่้วย VIVO” ตามชนดิของเชือ้ 
 ยาทีจ่า่ย (ระบ)ุ  :  ระบบจะท าการดงึขอ้มลูมาจาก รว.1  
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Part VII  : การตัดสนิชนดิการตดิเชือ้ 

 

 
  

 คนไขร้ายใหม่  : เลอืก “A”, “Bx”, “By”, “Bz”, “Bo”, “Bf” , “C” , “D” , “E” และ “F” 

- กรณีเลอืกตดัสนิชนดิการตดิเชือ้เป็น “Bf” ระบบจะเปิดใหเ้ลอืกเฉพาะประเทศ 

- กรณีเลอืกตดัสนิชนดิการตดิเชือ้เป็น “F” ระบบจะเปิดใหเ้ลอืก “แหลง่คนไขต้ดิเชือ้” เป็น “ไมท่ราบ” 

- กรณีเลอืกตดัสนิชนดิการตดิเชือ้ชนดิอืน่ๆ ระบบจะเปิดใหเ้ลอืก “จังหวดั”, “อ าเภอ”, “ต าบล”, “หมู่ที”่ 

และ “อยูใ่นทอ้งทีก่ลุม่บา้น” 
 คนไขเ้กา่  : กรณีคนไขเ้กา่  ใหเ้ลอืก “รักษาไมห่าย”, “ตดิเชือ้ใหม”่  หรอื “ไม่ไดส้อบสวน”   

- การตดิเชือ้เป็นชนดิ (ระบ)ุ  : เลอืก “A”, “Bx”, “By”, “Bz”, “Bo”, “Bf” , “C” , “D” , “E” และ “F” 

- กรณีเลอืกเชือ้ “Bf” ระบบจะเปิดใหเ้ลอืกเฉพาะประเทศ 

- กรณีเลอืกเชือ้ “F” ระบบจะเปิดใหเ้ลอืก “แหลง่คนไขต้ดิเชือ้” เป็น “ไมท่ราบ” 

- กรณีเลอืกเชือ้ชนดิอืน่ๆ ระบบจะเปิดใหเ้ลอืก “จังหวดั”, “อ าเภอ”, “ต าบล”, “หมู่ที”่ และ “อยู่ใน

ทอ้งทีก่ลุม่บา้น” 

 แหลง่คนไขต้ดิเชือ้  : เลอืก “ไมท่ราบ”, “ในหมู่บา้น”, “กระทอ่มนอกหมูบ่า้น” หรอื “ในป่า” 

 ลกัษณะภมูปิระเทศของแหลง่ทีค่นไขต้ดิเชือ้  :  กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบไุวใ้นฟอรม์กระดาษ รว.3 

 การมแีละใชมุ้ง้  :  เลอืก “ไมม่”ี หรอื “มมีุง้” 

 มมีุง้  :  กรอกจ านวนมุง้ทีม่ ีโดยระบจุ านวนเป็นตัวเลขเทา่นัน้ 

 ชบุสารเคม ี :  กรอกจ านวนมุง้ทีช่บุสารเคม ี 

 ใชมุ้ง้เป็นประจ า  :  กรอกจ านวนมุง้ทีผู่ป่้วยใชเ้ป็นประจ า 

 นอนในมุง้  :  เลอืก “ไมท่ราบ”, “ไมน่อน” หรอื “นอน” 

 ยาทากนัยงุ  :  เลอืก “ไมใ่ช”้ หรอื “ใช”้ 

 การพ่นเคมใีนแหลง่ตดิเชือ้  :  เลอืก “ไมท่ราบ” หรอื “ไม่ไดพ้่น” หรอื “พ่น” 

 บา้น/กระทอ่มทีค่นไขอ้าศยัในแหลง่ตดิเชือ้  :  เลอืก “ไมท่ราบ” หรอื “ไมไ่ดพ้่น” หรอื “พ่น” 

 การเจาะโลหติผูอ้ ืน่ตรวจ  :  เลอืก “ไม่ท า” หรอื “ท า” 

 วนัทีท่ าการสอบสวน  :  ระบวุนัทีท่ าการสอบสวน 

 ผูท้ าการสอบสวน  :  ระบชุือ่ผูท้ าการสอบสวน 

 วนัทีท่ าการตรวจสอบ  :  ระบวุันทีท่ าการตรวจสอบ 

 ผูต้รวจสอบ  :  ระบชุือ่ผูท้ าการตรวจสอบ 

 
หมายเหต ุ: ในการพัฒนาระบบและออกแบบหนา้บนัทกึขอ้มูลระเบยีน รว.3 นี ้ท าตามแบบฟอรม์ รว.3 ทีเ่ป็น

กระดาษ ปี 2543 ในกรณีทีบ่างหน่วยงานไมม่กีารบนัทกึขอ้มูลในสว่นการป้องกนัตนเองเมือ่อยูใ่นแหลง่แพร่

เชือ้และทายากนัยงุ ใหผู้ใ้ชง้านท าการบนัทกึขอ้มูลเป็น “ไม่ทราบ” หรอื “ไมใ่ช”้ 
 

ปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล” 
หลงัจากท าการกรอกขอ้มลูสว่น รว.3 เสร็จแลว้ และตอ้งการบนัทกึขอ้มูล ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” ระบบจะ

ท าการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล ถา้พบวา่ขอ้มลูมคีวามผดิพลาดหรอืไม่สมบรูณ์ ระบบจะแสดงขอ้ความ
เตอืน แตถ่า้ขอ้มลูมคีวามถูกตอ้งแลว้ระบบจะแสดงขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึขอ้มลู ใชห่รอืไม?่”  

- กดปุ่ ม “Yes” ในกรณีทีต่อ้งการบนัทกึขอ้มูลระบบจะท าการบนัทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ ใหร้อจนกระทัง่แสดง

ขอ้ความ “บนัทกึขอ้มลูส าเร็จ” แลว้ใหก้ดปุ่ ม “OK” เป็นการเสร็จสิน้การเพิม่ขอ้มลู รว.3 

- กดปุ่ ม “No” ในกรณีทีไ่มต่อ้งการบนัทกึขอ้มลู 
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3.1.2.4. การสง่ออก รว.3 

ในกรณีผูป่้วยทีเ่ขา้มารับการรักษาไม่ไดเ้ป็นคนในพืน้ทีด่แูลของหน่วยงาน  จะตอ้งท าการสง่ออกผูป่้วยไปยัง

หน่วยงานทีด่แูลพืน้ทีนั่น้อยู ่  โดยมขีัน้ตอนการท างานดงันี้ 
1. เขา้สูห่นา้ “ระเบยีนการรอสอบสวนโรค(รว.3)”  จากนัน้คน้หาขอ้มลูทีจ่ะท าการสง่ออก 

2. กดปุ่ ม “สง่ออก รว.3”   เพือ่ท าการสง่ออกขอ้มูลไปยังหน่วยงานอืน่ ตามภาพดา้นลา่ง 
 

 
 

3. ระบบจะแสดงขอ้ความใหย้นืยันวา่ “คณุไดเ้ลอืกผูป่้วยชือ่...... เพือ่สง่ใหต้า่ง นคม. ใชห่รอืไม?่”  

- กดปุ่ ม “Yes” เมือ่ตรวจสอบแลว้วา่เลอืกรายการถกูตอ้ง 

- กดปุ่ ม “No” กรณีทีร่ายการทีเ่ลอืกไมถ่กูตอ้ง 

4. ระบบแสดงหนา้จอ ดงัภาพดา้นลา่งนี ้เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านระบหุน่วยงานปลายทางทีจ่ะโอนขอ้มูลไปให ้

 

 
 

- ระบหุน่วยงานปลายทางทีจ่ะสง่ออก รว.3 ไปให ้ ตามหมายเลข 1  

- กดปุ่ ม “ด าเนนิการ” เพือ่บนัทกึขอ้มลูการสง่ออก รว.3  ตามหมายเลข 2 

 

หมายเหต ุ : กอ่นทีจ่ะกดปุ่ ม “ด าเนนิการ” เครือ่งของผูใ้ชง้านระบบจะตอ้งท าการเชือ่มตอ่กับอนิเตอรเ์น็ต

กอ่น  เนื่องจากระบบจะท าการสง่ขอ้มูลไปยังศนูยก์ลางเพือ่ใหป้ลายทางทราบและสามารถรับขอ้มลูจาก
ศนูยก์ลางเพือ่ด าเนนิการสอบสวนตอ่ไป 
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หลงัจากกดปุ่ ม ด าเนนิการ ระบบจะแสดงขอ้ความเพือ่ใหย้นืยันการสง่ออกขอ้มลู  ใหก้ดปุ่ ม “Yes”  

 

 

 

ระบบจะแสดงขอ้ความ “บนัทกึขอ้มลูส าเร็จ” ใหก้ดปุ่ ม “OK”   
 

 

หลงัจากท าการสง่ออกเคสรอสอบสวนใหก้ับตา่งหน่วยงานไปแลว้  ใหท้ าการกดรับ-สง่ขอ้มูลกบั

ศนูยก์ลางใหม ่ จงึจะเสร็จสิน้กระบวนการสง่ออกโดยสมบรูณ์ 
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3.1.2.5  ไมบ่นัทกึ รว.3 

ในกรณีผูป่้วยทีไ่ม่สามารถบนัทกึรว.3 ได ้ ผูใ้ชง้านระบบจะตอ้งท าการบนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบดว้ยเชน่กนั  

โดยระบสุาเหตทุีไ่ม่บนัทกึ รว.3 ของผูป่้วยรายนัน้ ตามขัน้ตอนดงันี้ 
1. ใหท้ าการคน้หาขอ้มลูผูป่้วยทีจ่ะไมบ่นัทกึ รว.3 

2. กดปุ่ ม “ไมบ่นัทกึรว.3”  ทีร่ายการนัน้ 
3. ระบบจะแสดงขอ้ความ “คณุไดเ้ลอืกผูป่้วยชือ่.... เพือ่ไมบ่นัทกึ รว.3 ใชห่รอืไม?่”  กดปุ่ ม “Yes” เพือ่

ยนืยันการท ารายการ 

 

 

4. ระบบแสดงหนา้จอดงัภาพดา้นลา่ง   เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านระบสุาเหตใุนการไม่บนัทกึขอ้มลู รว.3 
 

 
  

ใหร้ะบ ุ “ไมส่ามารถท า รว.3 ไดเ้นือ่งจาก”  โดยเลอืกสาเหต ุดงันี ้
 รว.3 หาย  กรณีกระดาษ รว.3 หาย  ใหต้รวจสอบกับรายงานทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นวา่มยีอดผูป่้วยรายนี้

ในรายงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม ่ เนือ่งจากหากเลอืก “รว.3 หาย” จะท าใหไ้มม่ยีอดผูป่้วย

ลงทะเบยีนในระบบ 
 ต.2 สอบไม่ได ้

 ไปสอบสวนแลว้ไมพ่บ 

 อืน่ ๆ 

 รว.3 ยังมาไมถ่งึ   กรณีเลอืก “รว.3 ยังมาไมถ่งึ”  ระบบจะสรา้งตารางการตดิตามผลการรักษา

(VIVO) ขึน้มาให ้ ผูใ้ชง้านสามารถบนัทกึขอ้มูลการตดิตามผลการรักษาไดก้อ่นการบนัทกึ รว.3 

 
5. กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล”   ระบบจะแสดงขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึขอ้มูลใชห่รอืไม่”  เลอืก “Yes” เพือ่ยัน

ยันการบนัทกึขอ้มูล   

6. ระบบจะแสดงขอ้ความ “บนัทกึขอ้มลูส าเร็จ”  ใหก้ดปุ่ ม “OK” 
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3.1.3 รบัโอนระเบยีน รว.3 

กรณีทีผู่ป่้วยในพืน้ทีข่อง นคม.  ไปเขา้รับการตรวจรักษาในพืน้ทีข่อง นคม.อืน่  นคม.ตน้ทางซึง่เป็นผูท้ีท่ า

การตรวจพบเชือ้จะตอ้งโอนผูป่้วยรายนัน้กลับไปยัง นคม.ปลายทางซึง่เป็นเจา้ของพืน้ทีท่ีผู่ป่้วยรายนัน้อาศัยอยู ่ 
เพือ่ใหท้าง นคม.เป็นผูส้อบสวน รว.3 และท าการตดิตามผลการรักษาตอ่ไป   

สว่น นคม.ปลายทาง   ผูใ้ชง้านระบบจะตรวจสอบขอ้มลูผูป่้วยทีม่กีารโอนยา้ยมาจากนคม.อืน่ไดจ้ากเมนู 
“รับโอนระเบยีน รว.3”  และรับขอ้มลูมาด าเนนิการสอบสวนโรคตอ่ไป รายละเอยีดการใชง้านรับโอนระเบยีน รว.3 มี

ดงัตอ่ไปนี้ 

 

3.1.3.1  การเปิดใชง้าน เมนูรบัโอนระเบยีน รว.3 

1) เลอืกเมนู “บนัทกึขอ้มลูระบาด(รว.)”  แลว้เลอืกเมนูย่อย  “รับโอนระเบยีน รว.3” ตามภาพดา้นลา่ง 

 

2) ระบบจะแสดงขอ้ความ “คณุตอ้งการรับขอ้มลูการโอนยา้ยจากศนูยก์ลางในตอนนี ้ใชห่รอืไม?่”  

 

3) กดปุ่ ม “Yes” เพือ่รับสง่-สง่ขอ้มลูลา่สดุจากศนูยก์ลาง   

4) เมือ่ระบบท าการรับ-สง่ขอ้มลูส าเร็จจะมขีอ้ความแจง้วา่ “การรับ-สง่ขอ้มลูกับศนูยก์ลางส าเร็จ” กดปุ่ ม 

“OK”  เพือ่เขา้สูห่นา้รับโอน ระเบยีนการรอสอบสวนโรค (รว.3) 

 

5) ในกรณี กดปุ่ ม “No” ระบบจะไมรั่บ-สง่ขอ้มลูกบัศนูยก์ลาง และจะเปิดเขา้สูห่นา้การรับโอนระเบยีน
การรอสอบสวนโรค (รว.3) 
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3.1.3.2   การคน้หาขอ้มูลเพือ่รบัโอนระเบยีน รว.3 

เขา้สูห่นา้ “รับโอน ระเบยีนการรอสอบสวนโรค รว.3”     
 

 
 

1.  ระบเุงือ่นไขในการคน้หาขอ้มลู  เชน่ 

 ชือ่ผูป่้วย 

 นามสกลุผูป่้วย 

 เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื 

 วนัทีเ่จาะเลอืด  

 ชนดิเชือ้ ระบวุา่เป็นเชือ้ PF , PV หรอื อืน่ๆ 

 เจาะโดย ระบวุา่เป็น PCD , ADC  หรอื FU 

2.  กดปุ่ ม “คน้หา” 

3.  กรณีมขีอ้มลูผูป่้วยตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุว ้ ระบบจะแสดงขอ้มลูในผูป่้วยในตารางแสดงผลการคน้หา  
ส าหรับกรณีทีค่น้หาแลว้ไมพ่บขอ้มลูผูป่้วย  ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตอืนวา่ “ไมม่รีายการทีต่อ้งการ

คน้หา”  
 

 
3.1.3.3 การบนัทกึขอ้มูลรบัโอนระเบยีน รว.3 

1. กดปุ่ ม “ด าเนนิการ” เพือ่ท าการบนัทกึระเบยีน รว.3   

2. ระบบจะแสดงขอ้ความยนืยันวา่ “คณุตอ้งการเลอืกผูป่้วยรายนี ้ใชห่รอืไม่?” ใหก้ดปุ่ ม “Yes” 

 

 
3. ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับบันทกึขอ้มลู รว.3  สว่นรายละเอยีดการบนัทกึขอ้มลู รว.3 ใหผู้ใ้ชง้านระบบ

ปฏบิตัติามคูม่อืในหัวขอ้ “การบันทกึขอ้มลู รว.3”  
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3.1.3.4  ไมบ่นัทกึขอ้มูลรบัโอนระเบยีน รว.3 และการลบระเบยีนรบัโอน 

1. ในกรณีทีต่รวจสอบแลว้วา่ขอ้มูลทีโ่อนมาไมส่ามารถบนัทกึขอ้มลู รว.3 ได ้  ใหก้ดปุ่ ม “ไมบ่ันทกึรว. 3”  

 

 ใหร้ะบสุาเหตขุองการไม่บนัทกึ รว.3  

- รว.3 หาย 

- ต.2 สอบไม่ได ้

- ไปสอบสวนแลว้แตไ่มพ่บ  

- อืน่ๆ 

 กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล” เพือ่ปรับสถานะไมท่ า รว. 3  โดยจะปรากฏขอ้ความยนืยันการบนัทกึ  ใหก้ด

ปุ่ ม “Yes” กรณียนืยัน หรอืกดปุ่ ม “No” หากตอ้งการยกเลกิ 
 เมือ่กดปุ่ มยนืยันการบนัทกึขอ้มูล รายการรอสอบสวนของผูป่้วยจะหายไปจากรายการรับโอนระเบยีน

รอสอบสวนโรค(รว.3)   ผูใ้ชง้านจะไม่สามารถเรยีกขอ้มลูผูป่้วยกลับมาแกไ้ขไดอ้กี  

 

2. กรณีตอ้งการลบระเบยีนรับโอน  สามารถลบไดโ้ดยกดปุ่ ม   จากนัน้ระบบจะแสดงขอ้ความ “คณุได ้
เลอืกผูป่้วยชือ่....เพือ่ท าการลบขอ้มลูการโอนยา้ย คณุตอ้งการทีจ่ะลบขอ้มลูผูป่้วยรายนี ้ใชห่รอืไม”่  กด

ปุ่ ม “Yes” เพือ่ยนืยันการลบขอ้มลู  หลงัจากท าการลบระเบยีนรับโอนแลว้  ขอ้มลูของผูป่้วยรายนัน้จะ

กลบัไปทีน่คม.ตน้ทาง 
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3.1.4  ขอ้มลูการตดิตามผูป่้วย VIVO 

หลงัจากทีด่ าเนนิการเจาะเลอืดผูป่้วยแลว้พบวา่ผูป่้วยรายนัน้ตดิเชือ้และท าการบนัทกึขอ้มลูลงใน “ระเบยีน 

รว.3” แลว้ ระบบจะท าการสรา้งตาราง “ขอ้มลูการตดิตามผูป่้วย VIVO” ใหโ้ดยอตัโนมัต ิเพือ่อ านวยความสะดวกใน
การเรยีกดขูอ้มลูและใชป้ระโยชนใ์นการออกตดิตามผูป่้วย โดยมรีายละเอยีดการใชง้านเมนู “ขอ้มลูการตดิตาม

ผูป่้วย VIVO” ดงันี ้
 

3.1.4.1  การเปิดใชง้านขอ้มูลการตดิตามผูป่้วย VIVO 

การเขา้ใชง้านใหเ้ลอืกเมนู “บันทกึขอ้มลูระบาด(รว.)”เลอืกเมนูยอ่ย “ขอ้มลูการตดิตามผูป่้วย VIVO” ตาม

ภาพดา้นลา่ง 

 

ระบบจะแสดงหนา้จอหลักของขอ้มลูการตดิตามผูป่้วย VIVO ดงัภาพดา้นลา่ง  

 

1. เงือ่นไขในการคน้หา  

2. ปุ่ ม “คน้หา” 
3. ตารางแสดงผลการคน้หาขอ้มูล  

4. แถบส ี แสดงสถานะของการตดิตามผูป่้วย  ไดแ้ก ่

 สฟ้ีา :    ยังไมไ่ดอ้อกตดิตาม 
 สเีขยีว :    ออกตดิตามและพบตัวผูป่้วย/ผูป่้วยมาทีM่C 

 สเีหลอืง :    ออกไปตดิตามแตไ่มพ่บตวัผูป่้วย 
 สแีดง :    ไมไ่ดอ้อกไปตดิตาม 

 สเีทา :    สิน้สดุการตดิตาม   

5. ปุ่ มเลือ่นหนา้ถัดไป หรอื กอ่นหนา้ 
6. จ านวนผูป่้วยทีอ่ยูร่ะหวา่งการตดิตามทัง้สิน้ 
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3.1.4.2  การคน้หาขอ้มูลการตดิตามผูป่้วย VIVO 

 
ในกรณีทีต่อ้งการคน้หาขอ้มลูของผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ ใหท้ าการคน้หาตามรายละเอยีดดงันี้ 

 

 
 

1. ระบเุงือ่นไขในการคน้หาขอ้มูล  เชน่  

 ชือ่ผูป่้วย 

 นามสกลุผูป่้วย 

 เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื 

 วนัทีเ่จาะเลอืด  โดยระบตุัง้แต ่และ ถงึ 

 ชนดิเชือ้ ระบวุา่เป็นเชือ้ PF , PV , อืน่ๆ 

 เจาะโดย ระบวุา่เป็น PCD , ADC , FU 

2. กดปุ่ ม “คน้หา” 
3. กรณีพบขอ้มลูผูป่้วยทีม่กีารบนับนัทกึ รว.3 เรยีบรอ้ยแลว้  ระบบจะแสดงขอ้มลูการตดิตาม

ผลการรักษาในตาราง  โดยมรีายละเอยีดประกอบดว้ย วนัทีเ่จาะเลอืด , ชือ่-นามสกลุ , ประเภท , 
เชือ้ , Download VIVO (ส าหรับเชือ้ PF) , วนัทีต่ดิตาม 

 
 

3.1.4.3  การบนัทกึขอ้มูลการตดิตามผูป่้วย VIVO 

เขา้สูห่นา้ระเบยีนการตดิตามผูป่้วย(VIVO)  และคน้หาขอ้มลูผูป่้วยทีต่อ้งการบนัทกึขอ้มลู  จากนัน้ใหท้ า

ตามขึน้ตอนดงันี้ 
 

1. คลกิเลอืก “วนัทีนั่ด” ใน DAY ทีต่อ้งการบนัทกึขอ้มลูการออกตดิตามผูป้วย 
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2. ระบบจะแสดงหนา้ “ระเบยีนการตดิตามผูป่้วย (VIVO)”  โดยจะแยกรายละเอยีดเป็น  3 สว่นคอื 

 

 
 

 รายละเอยีดของหนา้บนัทกึขอ้มลู  จะแบง่เป็น 3 สว่นคอื 

Part I  :  ประวัตผิูป่้วย 
Part II  :  บนัทกึขอ้มลูการตดิตามผลการรักษา(ตามเอกสารVIVO) 

Part III  :  บนัทกึขอ้มูลการตดิตามผลการรักษา(ตามเอกสาร รว.1FU)  
 

การบนัทกึขอ้มลูการตดิตามผูป่้วย (VIVO) 

Part I : ประวตัผิูป่้วย 

- ระบบแสดงขอ้มลูผูป่้วย , ทีอ่ยู่ , และยาทีจ่า่ย  ซึง่ระบบจะดงึขอ้มลูมาจาก รว.1 ผูใ้ชง้านจะไมต่อ้ง

บนัทกึขอ้มูลในสว่นนี้ 

 
Part II : บนัทกึขอ้มลูการตดิตามผลการรักษา(ตามเอกสารVIVO) 

 

 
 
 การบนัทกึขอ้มลูอาการขา้งเคยีงทีพ่บ 

 สถานการณ์ตดิตามผูป่้วยในครัง้นี ้: ใหร้ะบ ุ“ออกตดิตามและพบตวัผูป่้วย/ผูป่้วยมาที ่MC”, 

“ออกไปตดิตาม แตไ่มพ่บตัวผูป่้วย”, “ไมไ่ดอ้อกไปตดิตาม” และ “สิน้สดุการตดิตาม” , “ทา่นยา
ตอ่หนา้(ไมเ่จาะเลอืด)” 

- กรณีเลอืก “ทา่นยาตอ่หนา้(ไมเ่จาะเลอืด)”  ระบบจะเปิดใหก้รอกขอ้มลูเฉพาะชอ่งสถานะการ
ตดิตามผูป่้วยในครัง้นี ้, วนัทีไ่ปตาม  เทา่นัน้  สว่นรายละเอยีดอืน่ๆจะปิดไมใ่หท้ าการกรอก

ขอ้มลู 
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- กรณีเลอืก “สิน้สดุการตดิตาม”  ระบบจะปิดตาราง VIVO ของผูป่้วยรายนัน้ ผูใ้ชง้านจะไม่

สามารถแกไ้ขขอ้มลูผ่านหนา้ระเบยีนการตดิตามผูป่้วย(VIVO)ไดอ้กี  ดงันัน้กอ่นเลอืกสถานะ
สิน้สดุการตดิตาม  ควรตรวจสอบและบนัทกึขอ้มลู DAY ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้รยีบรอ้ยเสยีกอ่น 

 วนัทีนั่ด : ระบบจะสรา้ง “วนัทีนั่ด” ทีเ่จา้หนา้ทีต่อ้งออกไปตดิตาม   

 วนัทีไ่ปตาม : ระบวุนัทีอ่อกไปตดิตามผูป่้วย   

 กระดาษ PCR : เลอืก “ไม่ไดท้ ากระดาษ PCR” หรอื “ท ากระดาษ PCR”  

 อาการขา้งเคยีงทีพ่บ : ใหเ้ลอืก  “ไมม่อีาการ” , “มอีาการนอ้ย” , “มอีาการปานกลาง” ,   

“มอีาการมาก”  ในชอ่งอาการดังนี ้ 
- คลืน่ไส ้ 

- อาเจยีนภายใน 2 ชัว่โมง  

- ปวดจกุทอ้ง  
- ถา่ยเหลว / ทอ้งเดนิ  

- มนึ / เวยีน  
- ปวดศรีษะ  

- อาการทางประสาท  

- อาการทางผวิหนัง  
 อาการอนัตรายอืน่ ๆ  :  ระบอุาการนอกเหนอืจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

 

 
Part III : บนัทกึขอ้มลูการตดิตามผลการรักษา(ตามเอกสาร รว.1FU) 

 
เจาะโดย 

 

 
 

 เจาะโดย : เลอืก “บา้น” หรอื “นคม.” 

- กรณีเลอืก “บา้น” : ใหร้ะบ ุ“จังหวดั”, “อ าเภอ”, “ต าบล”, “หมูท่ี”่ และ “ชือ่กลุม่บา้น”  ทีไ่ป
ปฏบิตังิาน 

- กรณีเลอืก “นคม” : ใหร้ะบสุถานทีต่รวจบ าบดั 
 ระยะทอ้งที ่: เลอืกระยะทอ้งที ่ “A1”, “A2”, “B1”, “B2”  ใหส้มัพันธก์บักลุม่บา้นทีอ่อกไป

ปฏบิตังิาน 

 

ผลการตรวจโลหติ 
 

 
 

 ล าดับฟิลม์ : ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นแบบฟอรม์กระดาษ รว.1FU 

 ชนดิเชือ้(กลอ้งจลุทรรศน)์ : ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นแบบฟอรม์กระดาษ รว.1FU 

 อณุหภมูริ่างกาย : ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นแบบฟอรม์กระดาษ รว.1FU 

 จ านวนเชือ้ระยะวงแหวน : กรอกเป็นตวัเลข  ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นแบบฟอรม์กระดาษ รว.1FU  

โดยมหีน่วยเป็น “เม็ดเลอืดขาว 200 ตวั” ซึง่คา่ 200 ตวันี ้สามารถแกไ้ขไดต้ามการนับจรงิ 

 จ านวนแกมโิตซยัท ์: กรอกเป็นตวัเลข  ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นแบบฟอรม์กระดาษ รว.1FU 

 
ยาทีจ่า่ยบ าบดัรักษา (เม็ด) 

 สง่ตอ่ผูป่้วยไปโรงพยาบาล : เลอืก “ไมไ่ดท้ าการสง่ผูป่้วยไปยังโรงพยาบาล” หรอื “สง่ตอ่ผูป่้วย

ไปยังโรงพยาบาล” 
- กรณีเลอืก “สง่ตอ่ผูป่้วยไปยังโรงพยาบาล” ใหเ้ลอืกเหตผุล และระบหุมายเหตทุีส่ง่ตอ่ผูป่้วย

ไปยังโรงพยาบาล 
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 การจ่ายยา : เลอืก “จ่ายยารักษาหายขาด” หรอื “ไม่ไดจ้า่ยยา” 

- กรณีเลอืก “จา่ยยารักษาหายขาด” ใหค้ลกิเลอืกชือ่ยาทีจ่า่ย  ระบบจะแสดงจ านวนยาใหเ้ลอืก

ใหเ้ลอืกจ านวนยาทีจ่า่ยจรงิ  
- การจ่ายยาจะบนัทกึยอดยาทัง้หมดทีจ่า่ยจรงิไวใ้นDay 0 แลว้ จะไมน่ าจ านวนยามากรอกแยก

ในแตล่ะDay 
 

ขอ้มลูการเจาะเลอืด 

 

 
 

 ชือ่ผูป้ฏบิัตงิาน : เลอืกผูป้ฏบิตังิาน 

 วนัทีเ่จาะโลหติ : ระบวุนัทีเ่จาะโลหติ 

 วนัทีรั่บฟิลม์โลหติ : ระบวุนัทีรั่บฟิลม์โลหติ 

 ชือ่ผูรั้บ : เลอืกชือ่ผูรั้บฟิลม์โลหติ 

 วนัทีต่รวจฟิลม์โลหติ : ระบวุนัทีต่รวจฟิลม์โลหติ 

 ชือ่ผูต้รวจ : เลอืกชือ่ผูต้รวจฟิลม์โลหติ 

 
ปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล”   

หลงัจากท าการกรอกขอ้มลูเสร็จ  ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล”  ระบบจะท าการตรวจสอบความถกูตอ้งของ

ขอ้มลู ถา้พบวา่ขอ้มลูมคีวามผดิพลาดหรอืไม่สมบรูณ์ ระบบจะแสดงขอ้ความเตอืน แตถ่า้ขอ้มลูมคีวามถูกตอ้งแลว้ 
ระบบจะแสดงขอ้ความ “วนัทีต่ดิตาม ตรงตามนี ้[Day ทีต่ดิตาม] ใชห่รอืไม่?”  

 กดปุ่ ม “Yes” ในกรณีทีต่อ้งการบนัทกึขอ้มูลระบบจะท าการบนัทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ ใหร้อ

จนกระทัง่แสดงขอ้ความ “บนัทกึขอ้มูลส าเร็จ” แลว้ใหก้ดปุ่ ม “OK” เป็นการเสร็จสิน้การบนัทกึ
ขอ้มลูการตดิตามผูป่้วย VIVO 

 กดปุ่ ม “No” ในกรณีทีไ่มต่อ้งการบนัทกึขอ้มลู 

 

หมายเหต ุ: ส าหรับขอ้มลู รว.1 FU  ทีไ่มม่ขีอ้มลู VIVO  ใหเ้ขา้ไปกรอกขอ้มลูการตดิตามผูป่้วย  โดยระบุ
อาการขา้งเคยีงเป็น “ไมม่อีาการ”  
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3.2 รายงานระบาด (รว.) 

การเขา้ใชง้านใหเ้ขา้ไปทีเ่มนู “รายงานระบาด(รว.)”  ระบบจะแสดงเมนูย่อยของรายงานระบาด(รว.) ทัง้หมด  

ดงัภาพดา้นลา่ง 
 

 
 
รายงานระบาด(รว.) ประกอบดว้ย 

 รายงาน รว.1 (ระเบยีนผูป่้วยไดรั้บการตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี) 

 รายงาน รว.2 (รายงานการตรวจคน้ผูป่้วยมาลาเรยีประจ าเดอืน) 
 รายงาน รว.3 (รายงานการสอบสวนและรักษาหายขาดผูป่้วย) 

 รายงาน รว.4 (รายงานการสอบสวนผูป่้วยพบเชือ้ทางระบาดวทิยาและการรักษาหายขาด
ประจ าเดอืน) 

 รายงาน รว.6 (ทะเบยีนผูป่้วยพบเชือ้มาลาเรยี) 

 รายงาน สรว.2 (สถติเิปรยีบเทยีบการคน้หาผูป่้วยและจ านวนผูป่้วยเป็นรายเดอืน) 
 รายงาน สรว.3 (สรุปการคน้หาและสอบสวนผูป่้วยมาลาเรยีรายเดอืน) 

 รายงาน สรว.4 (สรุปลกัษณะกลุม่ประชากรผูป่้วยมาลาเรยีในทอ้งทีรั่บผดิชอบ) 
 

 

3.2.1  รายงาน รว.1 (ระเบยีนผูป่้วยไดร้บัการตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี) 
การใชง้านระบบใหเ้ขา้ไปทีเ่มนู “รายงานระบาด(รว.)”  เลอืกเมนูยอ่ย “รายงาน รว.1 (ระเบยีนผูป่้วยไดรั้บ

การตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี)”  จะปรากฎหนา้จอระเบยีนผูป่้วยไดรั้บการตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี ตามภาพ
ดา้นลา่ง 
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รายละเอยีดของหนา้ระเบยีนผูป่้วยไดรั้บการตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี(รว.1) 

1. เงือ่นไขในการคน้หาขอ้มลู 

 “เจาะโดย” เลอืกประเภทการเจาะ  

- กรณีเลอืก “PCD” จะตอ้งระบ ุ“สถานทีต่รวจบ าบดั”  

- กรณีเลอืก “ACD” จะตอ้งระบ ุ“ชือ่กลุม่บา้น”  

 “วนัที”่ ใหร้ะบวุนัทีเ่จาะเลอืดตัง้แต ่และ ถงึ  

2. ปุ่ ม “คน้หา”  

3. ตารางแสดงผลารคน้หาขอ้มลู  กรณีมขีอ้มลูตรงตามเงือ่นไข  ระบบจะแสดงรายละเอยีดดงันี้ 

 เจาะโดย  จะแสดงผลตามประเภทการเจาะ  ACD , PCD , FU 

 สถานทีต่รวจบ าบดั/ชือ่กลุม่บา้น 

 ทอ้งที ่

 ชือ่ผูป้ฏบิัตงิาน 

 สญัชาตผิูป่้วย 

 ประเภทผูป่้วย 

4. ปุ่ ม  “ดรูายงาน” ใชส้ าหรับเรยีกดรูายงานผ่านระบบ 

5. ปุ่ ม “Export to excel”  ใชส้ าหรับตอ้งการ download file รายงานไปใชง้านในรูปแบบ Excel (.xls) 

 

การเรยีกดรูายงาน รว.1 

ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน  และกดปุ่ ม “ดรูายงาน”   

 

 
 

ตวัอยา่ง รายงาน รว.1 กรณีเลอืกปุ่ ม “ดรูายงาน” 

 

 
  
รายละเอยีดของรายงาน รว.1 ประกอบดว้ย 

 รายละเอยีดสว่นหัว  ไดแ้ก ่ เจาะโดย , สถานทีป่ฏบิตังิาน , ทอ้งทีร่ะยะ , ชือ่ผูป้ฏบิัตงิาน , ประเภท

ผูป่้วย  

 รายละเอยีดสว่นตารางขอ้มลูผูป่้วย  เชน่  วนัทีเ่จาะโลหติ , ชือ่ผูรั้บการตรวจ , ทีอ่ยูปั่จจุบนัของผูรั้บ

การตรวจ , อาย ุ, เพศ , อาชพี , อนัดับฟิลม์ , ชนดิเชือ้ไขม้าลาเรยี , ชนดิและจ านวนยาทีจ่่าย , แจก

มุง้ ต.2 , หมายเหต(ุถา้ม)ี 
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 กรณีตอ้งการ download file รายงานรว.1 ไปใชง้านในรูปแบบ .pdf   

- ใหเ้ลอืกทีรู่ป  ทีอ่ยู่ดา้นบนสดุของหนา้แสดงรายงาน 

- ระบ ุ“File name” และ  “Save as type”  โดยเลอืก type เป็น “Adobe Acrobat(*.pdf)”  แลว้กด

ปุ่ ม “Save” 

 
 

- ระบบจะแสดงขอ้ความ “Export complete”  ใหก้ดปุ่ ม “OK”  

 

 
 

ตวัอยา่ง  รายงาน รว.1 รูปแบบไฟล ์PDF  

 

 
 

 กรณีตอ้งการสัง่พมิพร์ายงาน  ใหก้ดทีรู่ปเครือ่งพมิพ ์  ทีอ่ยู่ดา้นบนของหนา้จอแสดงผลรายงาน  

และท าการสัง่พมิพ ์

 



คู่มือการใชง้านระบบมาลาเรียออฟไลน์ 

 

                                                                                              
บทที ่3  การใชง้านระบบงานระบาดวทิยา         3-41    

 

การ download file ในรูปแบบ Excel 

ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน  และกดปุ่ ม “Export to excel”   

 
 

ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับใหบ้นัทกึชือ่ไฟล ์ใหร้ะบ ุ“File name”  เป็นชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึ แลว้กดปุ่ ม 

“Save” 

 
 

เมือ่ท าการ Export ขอ้มลูเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความ “Export ขอ้มลูส าเร็จ” ใหก้ดปุ่ ม “OK”  

 

 
 
 

ตวัอยา่ง ไฟล ์Excel ของรายงาน รว.1 กรณีเลอืกปุ่ ม “Export to excel” 
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3.2.2 รายงาน รว.2 (รายงานการตรวจคน้ผูป่้วยมาลาเรยีประจ าเดอืน) 

การใชง้านระบบใหเ้ขา้ไปทีเ่มนู “รายงานระบาด(รว.)”  เลอืกเมนูยอ่ย “รายงาน รว.2 (รายงานการตรวจคน้

ผูป่้วยมาลาเรยีประจ าเดอืน)"  จะปรากฎหนา้จอส าหรับคน้หาขอ้มลูเพือ่น ามาแสดงรายงาน ตามภาพดา้นลา่ง 
 

 
 

รายละเอยีดของหนา้รายงานตรวจคน้ผูป่้วยมาลาเรยีประจ าเดอืน รว.2 

1. ระบเุงือ่นไขในการคน้หา 

 ระบ ุนคม.   

 “วนัที”่ ใหร้ะบวุนัทีเ่ริม่ตดัรายงาน  ถงึ  วนัทีส่ ิน้สดุตัดรายงาน  

2. ปุ่ ม “คน้หา” 

3. ตารางแสดงผลการคน้หาขอ้มูล  กรณีมขีอ้มลูตรงตามเงือ่นไข  ระบบจะแสดงรายละเอยีดดังนี้ 

 ทอ้งที ่

 ประเภทผูป่้วย 

 ประเภทการเจาะเลอืด 

 เดอืนทีอ่อกรายงาน 

 หน่วยงาน (สคร.,ศตม.,นคม.) 

4. ปุ่ ม  “ดรูายงาน” ใชส้ าหรับเรยีกดรูายงานผ่านระบบ 

5. ปุ่ ม “Export to excel”  ใชส้ าหรับกรณีทีต่อ้งการ download file รายงาน รว.2 ในรูปแบบ Excel (.xls) 

 

การเรยีกดรูายงาน รว.2 

ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน  และกดปุ่ ม “ดรูายงาน” 
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ตวัอยา่ง รายงาน รว.2  กรณีเลอืกปุ่ ม “ดรูายงาน” 

 

 
 

รายละเอยีดของรายงาน รว.2 ประกอบดว้ย 

 รายละเอยีดสว่นหัว  เชน่  ทอ้งทีร่ะยะ , ประเภทผูป่้วย , รายงาน(แยกลกัษณะการคน้หาผูป่้วย)  

 รายละเอยีดสว่นตารางขอ้มลูผูป่้วย  เชน่  ชือ่สถานทีป่ฎบิัตงิาน , ทีต่ัง้สถานทีต่ัง้ , ผลตรวจโลหติ

รายใหม ่, ชนดิเชือ้ไขม้าลาเรยี , ผลตรวจโลหติซ ้า , ชนดิเชือ้ไขม้าลาเรยี , การรักษา 

 

 กรณีตอ้งการ download file รายงานรว.2 ไปใชง้านในรูปแบบ .pdf   

- ใหเ้ลอืกทีรู่ป  ทีอ่ยู่ดา้นบนสดุของหนา้แสดงรายงาน 

- ระบ ุ“File name” และ  “Save as type”  โดยเลอืก type เป็น “Adobe Acrobat(*.pdf)”  แลว้กด

ปุ่ ม “Save”  (ดตูวัอยา่งจากหัวขอ้รายงาน รว.1)  

 

 กรณีตอ้งการสัง่พมิพร์ายงาน  ใหก้ดทีรู่ปเครือ่งปรนิท ์   ทีอ่ยู่ดา้นบนของหนา้จอแสดงรายงาน 

 

การ download file ในรูปแบบ Excel  (ดตูวัอย่างไดจ้ากรายงาน รว.1) 
 

 ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน  และกดปุ่ ม “Export to excel”   

 

 
 

 ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับใหบ้นัทกึชือ่ไฟล ์ใหร้ะบ ุ“File name”  เป็นชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึ 

แลว้กดปุ่ ม “Save” 

 เมือ่ท าการ Export ขอ้มลูเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความ “Export ขอ้มลูส าเร็จ” ใหก้ดปุ่ ม 

“OK”  
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3.2.3 รายงาน รว.3 (รายงานการสอบสวนและรกัษาหายขาดผูป่้วย) 

เขา้ไปทีเ่มนู “รายงานระบาด(รว.)” เลอืกเมนูย่อย “รายงาน รว.3 (รายงานการสอบสวนและรักษาหายขาด

ผูป่้วย)” จะปรากฏหนา้จอระเบยีนการสอบสวนโรค(รว.3) ตามภาพดา้นลา่ง 
 

 
 

รายละเอยีดของหนา้ระเบยีนการสอบสวนโรค(รว.3) 

1. เงือ่นไขการคน้หา ใหร้ะบเุงือ่นไขเพือ่เรยีกดรูายงาน ดงันี้ 

 ชือ่ผูป่้วย  ระบชุือ่ของผูป่้วยทีต่อ้งการเรยีกดรูายงาน 

 นามสกลุผูป่้วย ระบนุามสกลุของผูป่้วยทีต่อ้งการเรยีกดรูายงาน 

 เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ระบเุบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืของผูป่้วยทีต่อ้งการเรยีกดรูายงาน 

 วนัทีเ่จาะเลอืด ระบวุนัที ่“ตัง้แต”่ และ “ถงึ” วนัทีต่อ้งการดรูายงาน 

 ชนดิเชือ้ ระบเุชือ้ PF , PV , อืน่ๆ 

 เจาะโดย  ระบ ุPDC , ACD , FU 

2. ปุ่ ม “คน้หา”  

3. ตารางแสดงผล  กรณีมขีอ้มูลระบบจะแสดงรายละเอยีดผูป่้วยทีไ่ดรั้บการสอบสวน เชน่  วนัทีเ่จาะเลอืด , 

สถานทีต่รวจบ าบดั , ชือ่-นามสกลุ , รูปแบบ , ทอ้งที ่, ทีอ่ยู่ , ประเภทบคุคล , โทรศพัท ์, การตดิเชือ้ , 

สถานะ  

4. ปุ่ ม “เรยีกด”ู  ใชส้ าหรับเรยีกดรูายงาน รว.3 เทา่นัน้  จะไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูได ้

5. ปุ่ ม “แกไ้ข”  ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มลู  ดรูายละเอยีดในหัวขอ้ “การแกไ้ขขอ้มลู รว.3” 

6. ปุ่ ม “Export to excel”  ส าหรับกรณีทีต่อ้งการ download file รายงาน รว.3 ในรูปแบบ Excel (.xls) 

7. ปุ่ ม  ใชส้ าหรับกรณีทีต่อ้งการลบขอ้มลู รว.3  ระบบจะแสดงขอ้ความวา่ “คณุไดเ้ลอืกผูป่้วยชือ่......

เพือ่ท าการลบขอ้มลู  คณุตอ้งการทีจ่ะลบขอ้มลูผูป่้วยรายนีใ้ชห่รอืไม”่ กดปุ่ ม “Yes” กรณีตอ้งการลบ

ขอ้มลู  หรอื กดปุ่ ม “No” กรณีไมต่อ้งการลบขอ้มลู 
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ตวัอยา่ง รายงาน รว.3 กรณีเลอืกปุ่ ม “เรยีกด”ู 
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การแกไขขอ้มลู รว.3 

 คน้หาขอ้มลู รว.3 ของผูป่้วยทีต่อ้งการแกไ้ข 

 เลอืกปุ่ ม “แกไ้ข” 

 

 
 

ระบบจะแสดงหนา้รายละเอยีดการสอบสวนและรักษาหายขาดผูป่้วย (รว.3) พรอ้มทัง้ขอ้มลูทีผู่ใ้ชง้านระบบ

เคยบนัทกึเขา้ระบบไปแลว้   

 

 
 

การแกไ้ขขอ้มลู รว.3  จะมขีอ้มลูบางสว่นทีไ่มส่ามารถแกไ้ขจากหนา้รายละเอยีด รว.3 ได ้ เชน่  ประเภท

ผูป่้วย , ชือ่-นามสกลุผูป่้วย , อาย ุ, เพศ , อาชพีหลกั , ชือ่-นามสกลุเจา้บา้น , โทรศพัท ์, ทีอ่ยู่ผูป่้วย , การเจาะ

โลหติ เจาะโดย , เจาะเมือ่ , ตรวจเมือ่ , ล าดับฟิลม์ , ชนดิเชือ้ , จ านวนเชือ้วงแหวน , จ านวนแกมโิตซัยท ์, 

บางสว่นของประวตัคินไขร้ายเกา่ทีพ่บเชือ้ซ ้าภายใน 3 เดอืน , วนัทีรั่กษา , ยาทีจ่่าย(ระบ)ุ  เนือ่งจากขอ้มลูเหลา่นี้

ระบบไดท้ าการดงึมาจาก รว.1 จงึตอ้งแกไ้ขทีห่นา้บนัทกึขอ้มูล รว.1 
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หมายเหต ุ

- การจะแกไ้ข  วนัทีเ่จาะ , วนัทีต่รวจ , ชนดิเชือ้ , ยาทีจ่่าย(ระบ)ุ  จะตอ้งลบ รว.3 ออกกอ่น  ระบบจงึจะ

เปิดใหแ้กไ้ขขอ้มูลที ่รว.1 ได ้ 

- การแกไ้ขวนัทีรั่กษา   หากไดท้ าการบนัทกึการตดิตามผลการรักษา(VIVO) ไปแลว้ระบบจะไมอ่นุญาต

ใหแ้กไ้ขขอ้มลู  ดงันัน้  หากกรอกขอ้มลูวนัทีรั่กษาผดิใหล้บ รว.3 ออกแลว้บนัทกึใหม ่

 

 กรณีตอ้งการจัดเก็บขอ้มูล  ใหเ้ลอืกทีรู่ป  ทีอ่ยูด่า้นบนของหนา้รายงาน รว.3  ระบ ุ“File name” และ 

“Save as type”  โดยเลอืก type เป็น “Adobe Acrobat(*.pdf)”  แลว้กดปุ่ ม “Save”  

 

 
 

 กรณีตอ้งการสัง่พมิพร์ายงาน ใหก้ดทีรู่ป ทีอ่ยูด่า้นบนของหนา้จอแสดงรายงาน 
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3.2.4 รายงาน รว.4 (รายงานการสอบสวนผูป่้วยพบเชือ้ทางระบาดวทิยาและการรกัษาหายขาด

ประจ าเดอืน) 

เขา้ไปทีเ่มนู “รายงานระบาด(รว.)” เลอืกเมนูย่อย “รายงาน รว.4 (รายงานการสอบสวนผูป่้วยพบเชือ้ทาง
ระบาดวทิยาและการรักษาหายขาดประจ าเดอืน)"  จะปรากฎหนา้จอส าหรับคน้หาขอ้มลูเพือ่น ามาแสดงรายงาน 

ตามภาพดา้นลา่ง 
 

 
 

รายละเอยีดหนา้รายงานการสอบสวนผูป่้วยพบเชือ้ทางระบาดวทิยา รว.4 
1. ระบเุงือ่นไขเพือ่เรยีกดรูายงาน  โดยระบ ุ“เริม่ตัง้แตว่นัที”่ ถงึ “ถงึวนัที”่  

2. กดปุ่ ม “คน้หา” เพือ่ดขูอ้มลู  

3. หากมขีอ้มูลตามเงือ่นไขทีผู่ใ้ชง้านระบ ุระบบจะท าการแสดงขอ้มลูผูป่้วยในตารางแสดงผลการคน้หา 

ตามภาพหมายเลข 3 

4. ปุ่ ม “ดรูายงาน”  ใชส้ าหรับเรยีกดรูายงาน รว.4 

5. ปุ่ ม “Export to excel”  ส าหรับกรณีทีต่อ้งการ download file รายงาน ในรูปแบบ Excel (.xls) 

 

การเรยีกดรูายงาน รว.4 

ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารางาน และกดปุ่ ม “ดรูายงาน” 
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ตวัอยา่ง รายงาน รว.4 ทีเ่ปิดจากปุ่ ม “ดรูายงาน” 

 

 
 

รายละเอยีดของรายงาน รว.4 

 สว่นหัวรายงาน  ไดแ้ก ่ จ านวนผูป่้วยลงทะเบยีนทัง้หมดในเดอืนนี ้, ทอ้งทีร่ะยะ , ประเภทผูป่้วย  

 สว่นตารางแสดงขอ้มลู  ไดแ้ก ่ ต าบล , หมูท่ี ่, ผลการสอบสวนผูป่้วยรายใหม ่, ผลการสอบสวน

ผูป่้วยพบเชือ้ซ ้า , จ านวนรักษาหายขาด , หมายเหต ุ

 

 กรณีตอ้งการ download file  รายงานในรูปแบบ PDF  สามารถเลอืกค าสัง่ไดด้งันี้ 

- ใหก้ดทีรู่ป   ทีอ่ยูด่า้นบนของหนา้แสดงรายงาน 

- ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับบันทกึไฟล ์ใหร้ะบ ุ“File name” เป็นชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึ และ ระบ ุ

“Save as type” เป็น Adobe Acrobat(*.pdf)  (ดตูวัอย่างไดท้ีร่ายงาน 1) 

 กรณีตอ้งการสัง่พมิพร์ายงาน  ใหก้ดทีรู่ป  ทีอ่ยูด่า้นบนซา้ยมอืของหนา้จอแสดงรายงาน   

 

 การ download file ในรูแปบบ Excel (ดตูวัอย่างไดท้ีร่ายงาน รว.1) 

 ระบเุงือ่นไขเพือ่คน้หารายงาน และกดปุ่ ม “Export to excel” 

 

 
 

 ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับใหบ้นัทกึชือ่ไฟล ์ใหร้ะบ ุ“File name”  เป็นชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึ แลว้

กดปุ่ ม “Save” 

 เมือ่ท าการ Export ขอ้มลูเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความ “Export ขอ้มลูส าเร็จ” ใหก้ดปุ่ ม 

“OK”  
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3.2.5 รายงาน รว.6 (ทะเบยีนผูป่้วยพบเชือ้มาลาเรยี) 

การเขา้ใชง้านใหเ้ขา้ไปทีเ่มนู “รายงานระบาด(รว.)”  เลอืกเมนูยอ่ย  “รายงาน รว.6 (ทะเบยีนผูป่้วยพบเชือ้

มาลาเรยี)"  จะปรากฏหนา้จอส าหรับคน้หาขอ้มลูเพือ่น ามาแสดงรายงาน ตามภาพดา้นลา่ง 
 

 
 

รายละเอยีดของหนา้ทะเบยีนผูป่้วยพบเชือ้มาลาเรยี 
1. เงือ่นไขการคน้หาขอ้มลู 

- ทอ้งที ่ :  เลอืก  A1 , A2 , B1 ,B2 

- ประเภทเชือ้ชาต ิ :  เลอืก  คนไทย , ต1 , ต2 

- ปีงบประมาณ  : ระบปีุงบประมาณและเดอืนทีต่อ้งการดขูอ้มูล   

2. ปุ่ ม “ดรูายงาน”  กรณีตอ้งการดขูอ้มลูในรูปแบบไฟล ์PDF  

3. ปุ่ ม “Export to excel”  กรณีตอ้งการดขูอ้มูลในรูปแบบไฟล ์Excel 

 

การเรยีกดรูายงานรว.6 

ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน  และกดปุ่ ม “ดรูายงาน”   

 

ตวัอยา่ง  รายงาน รว.6 

 

 
 

รายละเอยีดของรายงาน รว.6 

 สว่นหัวรายงาน  ไดแ้ก ่สงักัดหน่วยงาน , ทอ้งทีอ่ าเภอ , จังหวดั , ระยะทอ้งที ่, ประเภทผูป่้วย 

 สว่นตารางแสดงขอ้มลู ไดแ้กช่ือ่-สกลุ , อาย ุ, เพศ , อาชพีหลกั , อาชพีทีท่ าใหต้ดิเชือ้ , ทีอ่ยู ่, 

วนั/เดอืน/ปี , เจาะโดย , ชนดิเชือ้ , การรักษาหายขาด , การตดิตาม FU , การสอบสวนขัน้ตน้ , 

สถานทีต่ดิเชือ้ 
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 กรณีตอ้งการ download file รายงานไปใชง้านในรูปแบบ .pdf   

- ใหเ้ลอืกทีรู่ป  ทีอ่ยู่ดา้นบนสดุของหนา้แสดงรายงาน 

- ระบ ุ“File name” และ  “Save as type”  โดยเลอืก type เป็น “Adobe Acrobat(*.pdf)”  แลว้กด

ปุ่ ม “Save”  (ดตูวัอยา่งจากหัวขอ้รายงาน รว.1)  

 

 กรณีตอ้งการสัง่พมิพร์ายงาน  ใหก้ดทีรู่ปเครือ่งปริน้ท ์   ทีอ่ยู่ดา้นบนของหนา้จอแสดงรายงาน   

 

การ download file ในรูปแบบ Excel  (ดตูวัอย่างไดจ้ากรายงาน รว.1) 
 

 ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน  และกดปุ่ ม “Export to excel”   

 

 
 

- ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับใหบ้นัทกึชือ่ไฟล ์ใหร้ะบ ุ“File name”  เป็นชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึ 

แลว้กดปุ่ ม “Save” 

- เมือ่ท าการ Export ขอ้มลูเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความ “Export ขอ้มลูส าเร็จ” ใหก้ดปุ่ ม 

“OK”  
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3.2.6  รายงาน สรว.2 (สถติเิปรยีบเทยีบการคน้หาผูป่้วยและจ านวนผูป่้วยเป็นรายเดอืน) 

การเขา้ใชง้านใหเ้ขา้ไปทีเ่มนู “รายงานระบาด(รว.)”  เลอืกเมนูยอ่ย  “รายงาน สรว.2 (สถติเิปรยีบเทยีบการ

คน้หาผูป่้วยและจ านวนผูป่้วยเป็นรายเดอืน)"  จะปรากฏหนา้จอส าหรับคน้หาขอ้มูลสถติเิปรยีบเทยีบการคน้หาผูป่้วย
และจ านวนผูป่้วยเป็นรายเดอืน   ดงัภาพ 

 
 

รายละเอยีดของหนา้สถติเิปรยีบเทยีบการคน้หาผูป่้วยและจ านวนผูป่้วยเป็นรายเดอืน  สรว.2 
1. เงอืนไขการคน้หาขอ้มลู 

- ปีงบประมาณ  :  ระบปีุงบประมาณ 2 ปี  ทีต่อ้งการดสูถติเิปรยีบเทยีบ 

- ประเภทเชือ้ชาต ิ :  ระบ ุ คนไทย , ต1 , ต2 

2. ปุ่ ม “ดรูายงาน”  กรณีตอ้งการดขูอ้มลูในรูปแบบไฟล ์PDF 

3. ปุ่ ม “Export to excel”  กรณีตอ้งการดขูอ้มูลในรูปแบบไฟล ์Excel 

 

การเรยีกดรูายงาน สรว.2 

ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน  และกดปุ่ ม “ดรูายงาน”   

 

ตวัอยา่ง  รายงาน สรว.2 
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รายละเอยีดของรายงาน สรว.2 

 จ านวนเจาะโลหติในเดอืนนี ้/ รวมยอดถงึเดอืนนี ้ 

 จ านวนพบเชือ้ทัง้หมดในเดอืนนี ้/ รวมยอดถงึเดอืนนี ้

 ชนดิเชือ้ PF ทีพ่บในเดอืนนี ้/ รวมยอดถงึเดอืนนี้ 

 ผูป่้วยลงทะเบยีนในเดอืนนี ้/ รวมยอดถงึเดอืนนี้ 

 จ านวนผูป่้วยตัดสนิเป็น A+Bx ในเดอืนนี ้/ รวมยอดถงึเดอืนนี้ 

 กรณีตอ้งการ download file รายงานรว.2 ไปใชง้านในรูปแบบ .pdf   

- ใหเ้ลอืกทีรู่ป  ทีอ่ยู่ดา้นบนสดุของหนา้แสดงรายงาน 

- ระบ ุ“File name” และ  “Save as type”  โดยเลอืก type เป็น “Adobe Acrobat(*.pdf)”  แลว้กด

ปุ่ ม “Save”  (ดตูวัอยา่งจากหัวขอ้รายงาน รว.1)  

 กรณีตอ้งการสัง่พมิพร์ายงาน  ใหก้ดทีรู่ปเครือ่งปริน้ท ์   ทีอ่ยู่ดา้นบนของหนา้จอแสดงรายงาน   

 

การ download file ในรูปแบบ Excel  (ดตูวัอย่างไดจ้ากรายงาน รว.1) 

 
 ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน  และกดปุ่ ม “Export to excel”   

 

 
 

 ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับใหบ้นัทกึชือ่ไฟล ์ใหร้ะบ ุ“File name”  เป็นชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึ 

แลว้กดปุ่ ม “Save” 

 เมือ่ท าการ Export ขอ้มลูเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความ “Export ขอ้มลูส าเร็จ” ใหก้ดปุ่ ม 

“OK”  
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3.2.7  รายงาน สรว.3 (สรุปการคน้หาและสอบสวนผูป่้วยมาลาเรยีรายเดอืน) 

การเขา้ใชง้านใหเ้ขา้ไปทีเ่มนู “รายงานระบาด(รว.)” จากนัน้เลอืก “รายงาน สรว.3 (สรุปการคน้หาและ

สอบสวนผูป่้วยมาลาเรยีรายเดอืน)"   จะปรากฏหนา้สรุปการคน้หาและสอบสวนผูป่้วยมาลาเรยีรายเดอืน สรว.3 

 
 

  รายละเอยีดของหนา้สรุปการคน้หาและสอบสวนผูป่้วยมาลาเรยีรายเดอืน สรว.3 

1) เงือ่นไขในการคน้หาขอ้มลู 

- ปีงบประมาณ  :  ระบปีุงบประมาณทีต่อ้งการดขูอ้มลู 
- ประเภทเชือ้ชาต ิ :  ระบ ุทกุประเภทเชือ้ชาต ิ, คนไทย , ต1 , ต2 

2) ปุ่ ม “ดรูายงาน”  กรณีตอ้งการดขูอ้มลูในรูปแบบไฟล ์PDF 

3) ปุ่ ม “Export to excel”  กรณีตอ้งการดขูอ้มูลในรูปแบบไฟล ์Excel 
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การเรยีกดรูายงาน สรว.3 

ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน  และกดปุ่ ม “ดรูายงาน”   

 

ตวัอยา่ง  รายงาน สรว.3 

 

 
 

ระบบจะแสดงรายละเอยีด สรว.3  รายเดอืน  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
- ยอดตรวจ / พบเชือ้  แยกตามประเภทการเจาะ PCD/ACD  และแยกตามชนดิเชือ้ 

- ยอดผูป่้วยลงทะเบยีน 
- ชนดิการตดิเชือ้ผูป่้วยใหม่  แยกตามลกัษณะการตดิเชือ้ A , Bx , By , Bz , Bo , Bf , C , D , E , F 

- ผูป่้วยพบเชือ้ซ ้า  แยกเป็นรักษาไมห่าย , ตดิเชอืใหม ่, ไม่ไดส้อบสวน  
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 กรณีตอ้งการจัดเก็บขอ้มูลหรอืสัง่พมิพร์ายงาน สรว.3  ในรูปแบบ PDF  สามารถเลอืกค าสัง่ไดจ้ากรูป 

  ทีอ่ยูด่า้นบนสดุของหนา้รายงาน สรว.3  

- การจัดเก็บไฟล ์ ใหก้ดทีรู่ป    ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับบันทกึไฟล ์ใหร้ะบ ุ“File name” เป็น

ชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึ และ ระบ ุ“Save as type” เป็น Adobe Acrobat(*.pdf) 

- การสัง่พมิพร์ายงาน  ใหก้ดทีรู่ป  ทีอ่ยูด่า้นบนซา้ยมอืของหนา้จอแสดงรายงาน   

 

 

การ download file ในรูปแบบ Excel  (ดตูวัอย่างไดจ้ากรายงาน สรว.3) 
 

 ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน  และกดปุ่ ม “Export to excel”   

 

 
 

 ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับใหบ้นัทกึชือ่ไฟล ์ใหร้ะบ ุ“File name”  เป็นชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึ 

แลว้กดปุ่ ม “Save” 

 เมือ่ท าการ Export ขอ้มลูเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความ “Export ขอ้มลูส าเร็จ” ใหก้ดปุ่ ม 

“OK”  
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3.2.8  รายงาน สรว.4 (สรุปลกัษณะกลุม่ประชากรผูป่้วยมาลาเรยีในทอ้งที ่รบัผดิชอบ) 

การใชง้านระบบใหเ้ขา้ไปทีเ่มนู “รายงานระบาด(รว.)” เลอืกเมนูยอ่ย “รายงาน สรว.4 (สรุปลักษณะกลุม่

ประชากรผูป่้วยมาลาเรยีในทอ้งทีรั่บผดิชอบ)"  จะปรากฎหนา้จอส าหรับคน้หาขอ้มลู  ใหร้ะบเุงือ่นไขเพือ่เรยีกดู
รายงาน ดงันี้ 

 
 

1. เงือ่นไขในการคน้หาขอ้มลู 

- เลอืก นคม.  :  ระบ ุนคม.  

- ประเภทเชือ้ชาต ิ :  ระบ ุ ทกุประเภทเชือ้ชาต ิ, คนไทย , ต1 , ต2 

- ปีงบประมาณ  :  ระบปีุงบประมาณ 

2. ปุ่ ม “ดรูายงาน”  กรณีตอ้งการดขูอ้มลูในรูปแบบไฟล ์PDF 

3. ปุ่ ม “Export to excel”  กรณีตอ้งการดขูอ้มูลในรูปแบบไฟล ์Excel 

 

การเรยีกดรูายงาน สรว.4 

ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน สรว.4  และกดปุ่ ม “ดรูายงาน” 
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ตวัอยา่ง  รายงาน สรว.4   

 

 
 

รายละเอยีดของรายงาน สรว.4 มดีงันี ้  

 จ านวนผูป่้วยลงทะเบยีน  จ าแนกรายละเอยีดตามกลุม่อายุ 
 จ านวนผูป่้วยลงทะเบยีน  จ าแนกรายละเอยีดตามกลุม่อาชพี  

 จ าแนกรายละเอยีดตามชนดิเชือ้ 
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 กรณีตอ้งการจัดเก็บขอ้มูลหรอืสัง่พมิพร์ายงาน สรว.4  ในรูปแบบ PDF  สามารถเลอืกค าสัง่ไดจ้ากรูป 

  ทีอ่ยูด่า้นบนสดุของหนา้รายงาน สรว.4   

- การจัดเก็บไฟล ์ ใหก้ดทีรู่ป    ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับบันทกึไฟล ์ใหร้ะบ ุ“File name” เป็น

ชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึ และ ระบ ุ“Save as type” เป็น Adobe Acrobat(*.pdf) 

- การสัง่พมิพร์ายงาน  ใหก้ดทีรู่ป  ทีอ่ยูด่า้นบนซา้ยมอืของหนา้จอแสดงรายงาน   

 

การ download file ในรูปแบบ Excel  (ดตูวัอย่างไดจ้ากรายงาน รว.1) 

 
 ระบเุงือ่นไขส าหรับคน้หารายงาน  และกดปุ่ ม “Export to excel”   

 

 
 

 ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับใหบ้นัทกึชือ่ไฟล ์ใหร้ะบ ุ“File name”  เป็นชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึ 

แลว้กดปุ่ ม “Save” 

 เมือ่ท าการ Export ขอ้มลูเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความ “Export ขอ้มลูส าเร็จ” ใหก้ดปุ่ ม 

“OK”  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทที ่4 
 

การสอบสวนแหลง่แพรเ่ชือ้(FOCI) 
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บทที ่4 
 

การสอบสวนแหลง่แพรเ่ชือ้(FOCI) 
 

การสอบสวนแหลง่แพร่เชือ้ (Foci Investigation ชือ่ยอ่ FI) ไดพั้ฒนาขึน้เพือ่สนับสนุนการจัดเก็บขอ้มูลการ
ด าเนนิของกจิกรรม ส าหรับใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูทางดา้นระบาดวทิยา  กฏีวทิยา  และด าเนนิมาตการตา่งๆใน

พืน้ที ่  เพือ่หาวธิกีารควบคมุมาลาเรยีในพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

กจิงานสอบสวนแหลง่แพร่เชือ้  ประกอบดว้ย 
 กจิกรรมการเจาะเลอืดหมู่  

 กจิกรรมการพ่นเคมเีฉพาะแหง่  
 กจิกรรมส ารวจยงุและลกูน ้ายงุ 

 
การเขา้ใชง้านเมนูการสบืสวนแหลง่แพรเ่ชือ้(FOCI) 

 เลอืกเมนู “การสบืสวนแหลง่แพร่เชือ้ (FOCI)”  เพือ่เขา้สูห่นา้ระเบยีนการสอบสวนแหลง่แพร่เชือ้  

 

 
 

 กรณีทีพ่บการตดิเชือ้ในหมู่บา้นหรอืกลุม่บา้นทีผู่ป่้วยอาศยัในพืน้ที ่B   ระบบจะแจง้เตอืนโดยการแสดง

ตวัอักษรและกรอบของเมนู  “การสบืสวนแหลง่แพร่เชือ้ (FOCI)”  เป็นสแีดง   
  จากนัน้ระบบจะแสดงหนา้จอระเบยีนการสอบสวนแหลง่แพร่เชือ้(FOCI)  ซึง่เป็นหนา้จอหลักส าหรับการ

บนัทกึผลการด าเนนิกจิกรรม  ดงัภาพดา้นลา่ง 

 

 
 

1. เงือ่นไขการคน้หาขอ้มลูผูป่้วยทีต่อ้งการบนัทกึกจิกรรม ไดแ้ก ่จังหวัด , อ าเภอ , ต าบล , หมูท่ี ่, 

กลุม่บา้น ,  และระบชุว่งเวลา โดยใหร้ะบ ุวนัทีส่องหลัก/เดอืนสองหลัก/ปี พ.ศ.สีห่ลัก  ตามภาพ

หมายเลข 1 
2. ปุ่ ม “คน้หา”  ตามภาพหมายเลข 2  

3. ตารางแสดงผลขอ้มลูกรณีพบขอ้มลู  ตามภาพหมายเลข 3 
4. ปุ่ ม “บนัทกึกจิกรรม”  ส าหรับการเขา้สูห่นา้บนัทกึกจิกรรมสอบสวนแหลง่แพร่เชือ้ 
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เมือ่กดปุ่ ม “บนัทกึกจิกรรม” ตามขัน้ตอนขา้งตน้ จะปรากฎหนา้จอกจิกรรมสอบสวนแหลง่แพร่เชือ้ (FOCI)  

ดงัภาพดา้นลา่ง 

 

 
 

5. กรณีทีม่กีารท ากจิกรรม  ใหเ้ลอืก “ท ากจิกรรม”  ตามภาพหมายเลข 1 

- ระบวุนัทีเ่ริม่ท ากจิกรรม 
- ระบกุจิกรรมทีไ่ดท้ า  ไดแ้ก ่ เจาะเลอืดหมู ่, การพ่นเคมเีฉพาะแหง่ , ยงุ/ลกูน ้า  

6. กรณีทีไ่มท่ ากจิกรรม ใหเ้ลอืก “ไม่ท ากจิกรรม”  พรอ้มทัง้ระบเุหตผุล  ตามภาพหมายเลข2 
7. กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล” เพือ่จัดเก็บขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ  หากตอ้งการยกเลกิการบนัทกึขอ้มูลใหก้ดปุ่ ม 

“ยกเลกิ”  ตามภาพหมายเลข 3 
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4.1  การบนัทกึกจิกรรมเจาะเลอืดหมู ่
การบนัทกึกจิกรรมการเจาะเลอืดหมู ่ เป็นการเพิม่ขอ้มูล รว.1 แบบกลุม่ ทีม่ผีลการตรวจโลหติเป็น 

Negative  โดยไมต่อ้งบนัทกึ ชือ่ , นามสกลุ , อาย ุ, เพศ สามารถบนัทกึไดค้รัง้ละหลายรายการ   

การเขา้บนัทกึกจิกรรมการเจาะเลอืดหมู ่ ใหท้ าตามขัน้ตอนดงันี้ 
 ระบเุครือ่งหมายหนา้กจิกรรม “เจาะเลอืดหมู”่ 

 จากนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึกจิกรรม”  

 

 
   

 

 ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับบันทกึขอ้มลู รว.1 แบบกลุม่   ตามภาพดา้นลา่ง 
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Part I : การบนัทกึรายละเอยีด ในสว่นดา้นบนของระเบยีน รว.1 ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

 
 

1.1. เจาะโดย (ACD,PCD) 

- เลอืกวธิกีารปฏบิตังิานเป็น ACD  

1.2. สถานทีต่รวจบ าบดั 

- เลอืกเป็น ACD จะไม่สามารถเลอืก “สถานทีต่รวจบ าบดั” ได ้แตจ่ะตอ้งท าการเลอืก

ประเภทการปฏบิัตงิาน ACD  ไดแ้ก ่ SCD , CIS , MMC , FSMC , MBS , FI และเลอืกทีต่ัง้
ของกลุม่บา้นทีเ่จา้หนา้ทีล่งไปปฏบิตังิาน 

1.3. ระยะทอ้งที ่(A1, A2, B1, B2) 

- ระบลุักษณะพืน้ทีข่องสถานทีท่ีป่ฏบิตังิานเจาะโลหติ 

1.4. ชือ่ผูป้ฏบิัตงิาน  

- ระบชุือ่เจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานเจาะโลหติ 

1.5. ประเภทผูป่้วย (คนไทย, ต.1, ต.2) 

- ในกรณีทีเ่ลอืกเป็น ต.1 หรอื ต.2 ตอ้งท าการเลอืกประเทศของผูเ้ขา้รับการรักษา 

1.6. ผูป่้วยรายใหม ่หรอื ผูป่้วยรายเกา่ 

- เลอืก “ผูป่้วยรายใหม่” หรอื “ผูป่้วยรายเกา่” ตามกรณีการรักษาของผูเ้ขา้รับการรักษาทีร่ะบุ

มาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

 
 

Part II : การบนัทกึรายละเอยีด ขอ้มูลการเจาะเลอืด ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

 
 

2.1  วนัทีเ่จาะโลหติ 

- ใหร้ะบวุนัทีเ่จาะโลหติ โดยมรีูปแบบวนัที ่2 หลกั/เดอืน 2 หลกั/ปี พ.ศ. 4 หลกั 

2.2  วนัทีรั่บฟิลม์โลหติ 

- ใหร้ะบวุนัทีรั่บฟิลม์โลหติ โดยมรีูปแบบวนัที ่2 หลกั/เดอืน 2 หลกั/ปี พ.ศ. 4 หลกั 

2.3  ชือ่ผูรั้บ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 

2.4   วนัทีต่รวจฟิลม์โลหติ 

- ใหร้ะบวุนัทีต่รวจฟิลม์โลหติ โดยมรีูปแบบวนัที ่2 หลกั/เดอืน 2 หลกั/ปี พ.ศ. 4 หลกั 

2.5   ชือ่ผูต้รวจ 

- ใหบ้นัทกึตามทีร่ะบมุาในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1 
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Part III : การบนัทกึรายละเอยีดขอ้มลูผูเ้ขา้รับการบ าบัด ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

 
 

3.1  ทีอ่ยูผู่เ้ขา้รับการรักษา  

- ระบจุังหวัด , อ าเภอ , ต าบล , หมูท่ี ่, ชือ่กลุม่บา้น  (ส าหรับ ต.2 ทีไ่มม่ทีีอ่ยูใ่นประเทศ

ไทยใหเ้ลอืก “กรอกเฉพาะประเทศ ส าหรับ ต.2” และเลอืกประเทศทีผู่ป่้วยอาศยัอยู)่ 
3.2  ล าดับฟิลม์ 

- ระบ ุ“ล าดับฟิลม์เริม่ตน้” และ “ล าดับฟิลม์สิน้สดุ”  

3.3  ปุ่ ม “แสดงขอ้มลู”   

- เมือ่กดปุ่ ม “แสดงขอ้มลู” ระบบจะท าการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล ถา้พบวา่ขอ้มลู

สว่นไหนมคีวามผดิพลาดหรอืไมส่มบรูณ์ระบบจะแสดงขอ้ความเตอืน แตถ่า้ขอ้มลูมคีวาม

ถกูตอ้งแลว้ ระบบจะแสดงรายละเอยีดของผูป่้วยตามล าดบัฟิลม์ทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดไว ้ 

ลงในตารางดา้นลา่ง 
3.4  กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล”  

 
หลงัจากกดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” แลว้  ระบบจะกลบัมาทีห่นา้จอกจิกรรมสอบสวนแหลง่แพร่เชือ้(FOCI)  ให ้

กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล” ทีห่นา้จอกจิกรรมอกีครัง้เพือ่บนัทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ 
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การแกไ้ขขอ้มูลรว.1 แบบกลุม่ (กรณีตดิเชือ้) 
 หากพบวา่มผีูป่้วยบางรายมผีลการตรวจเป็น Positive  ใหท้ าการแกไ้ขขอ้มลูของผูป่้วยรายนัน้เป็นตดิ

เชือ้ (Positive) โดยท าการกดปุ่ ม “ขอ้มลูกจิกรรม” 

 

 
 

 ระบบจะแสดงขอ้มลู รว.1 ทีไ่ดบ้นัทกึไปแลว้ขึน้มา ใหเ้ลอืกรายการผูป่้วยทีต่อ้งการแกไ้ข โดยจะตอ้ง

ตรวจสอบเลขล าดบัฟิลม์ในระบบใหต้รงกับล าดบัฟิลม์ตามเอกสาร รว.1 แลว้กดปุ่ ม “แกไ้ข” เพือ่

ด าเนนิการแกไ้ขรายละเอยีด  

 

 
 

 ระบบจะแสดงขอ้ความ “คณุตอ้งการทีจ่ะแกไ้ขขอ้มูลผูป่้วยรายนีใ้ชห่รอืไม”่  กดปุ่ ม “Yes” เพือ่ยนืยัน

การแกไ้ข   
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 ระบบจะแสดงขอ้มลู รว.1 ของผูป่้วยทีเ่ลอืก  ตามภาพดา้นลา่ง 

 

 
 

 Part II , Part III , Part IV  จะตอ้งแกไ้ขใหต้รงกับขอ้มูลในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1  

 Part I และ Part V  ไมต่อ้งท าการแกไ้ข นอกจากพบขอ้ผดิพลาดจากการบนัทกึแบบกลุม่ 

 
Part II : เป็นการบนัทกึ “ขอ้มลูของผูรั้บการตรวจ” ใหแ้กไ้ขขอ้มลูผูป่้วยตดิเชือ้ใหต้รงกนัขอ้มลูทีร่ะบไุว ้

ในแบบฟอรม์กระดาษ รว.1    
 

 
 

- วนัทีเ่จาะโลหติ (ไมต่อ้งแกไ้ขขอ้มลู) 

- บตัรประชาชน (ในกรณีทีม่ขีอ้มลู) 

- ชือ่ผูเ้ขา้รับการรักษา (ค าน าหนา้ชือ่ , ชือ่ , นามสกลุ) 

- อาย ุ(ปี/เดอืน) 

- เพศ 

- สถานภาพสมรส 

- อาชพีหลัก 

- โทรศพัทม์อืถอื , โทรศพัทบ์า้น (ในกรณีทีม่ขีอ้มูล) 

- ชือ่เจา้บา้น (ค าน าหนา้ชือ่เจา้บา้น, ชือ่เจา้บา้น, นามสกลุ) 

- ทีอ่ยูผู่เ้ขา้รับการรักษา (ทอียูบ่า้นเลขที,่ จังหวดั, อ าเภอ, ต าบล, หมูท่ี,่ ชือ่กลุม่บา้น) 
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Part III : เป็นการบนัทกึ “ผลการตรวจโลหติ”  ใหแ้กไ้ขขอ้มลูผูป่้วยตดิเชือ้ใหต้รงกนัขอ้มูลทีร่ะบไุวใ้น
แบบฟอรม์กระดาษ รว.1    

 

 

- ใช ้RDT ในการตรวจ 

- ร.พ.รักษา (ในกรณีทีเ่จาะ/รักษาโดยโรงพยาบาลเทา่นัน้) 

- ล าดับฟิลม์(ไมต่อ้งแกไ้ขขอ้มลู) 

- ชนดิเชือ้(กลอ้งจลุทรรศน)์ 

 ในกรณีนีเ้ลอืกชนดิเชือ้ทีต่รวจพบ โดยเลอืกเป็นเชือ้ประเภท “F”, “F+g”, “Fg”, “V”, “M”, 
“O” , “F+V”, “F+M”, “F+V+M”, “F+g+V”, “F+g+M”, “F+g+V+M”, “Fg+V”, “Fg+M”  

- ชนดิเชือ้(RDT)   

- อณุหภมูริ่างกาย  

- จ านวนเชือ้ระยะวงแหวน / เม็ดเลอืดขาว 

- จ านวนแกมโิตซยัท ์

- ประวตักิารเดนิทางภายใน 14 วนั 

- แจกมุง้ผูป่้วย ต.2 

 

 
Part IV : เป็นการบนัทกึ “ยาทีจ่า่ยบ าบดัรักษา(เม็ด)” จะตอ้งบนัทกึรายละเอยีดเหมอืนการบนัทกึขอ้มูล

ของยาทีจ่่ายบ าบัดรักษาเหมอืนกบับนัทกึขอ้มลูยาทีจ่่ายบ าบัดรักษา ของ รว.1  
 

 
 

- สง่ตอ่ผูป่้วยไปโรงพยาบาล 

- การจ่ายยา  กรณีเลอืก “จ่ายยารักษาหายขาด”  ระบบจะเปิดใหเ้ลอืกชือ่ยาและระบจุ านวนยา 

- หมายเหต ุ

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบมาลาเรียออฟไลน์ 

 

                                                                                       
 บทที ่4  การสอบสวนแหลง่แพรเ่ชือ้(FOCI)   4-9    

 

4.2  การบนัทกึกจิกรรมการพน่สารเคมเีฉพาะแหง่ 
การบนัทกึกจิกรรมการพ่นสารเคมเีฉพาะแหง่  เป็นการบนัทกึขอ้มลูการควบคมุโรคมาลาเรยีดว้ยการฉีดพ่น

เฉพาะแหง่ หรอื การเพิม่ขอ้มลู คม.3  ขัน้ตอนการเขา้บนัทกึกจิกรรมการพ่นสารเคมเีฉพาะแหง่ มดีงันี ้  

 ระบเุครือ่งหมายหนา้กจิกรรม “การพ่นเคมเีฉพาะแหง่”   
 จากนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึกจิกรรม”  

  

 
 

 ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับใหบ้นัทกึขอ้มูลการฉดีพ่น  ตามภาพดา้นลา่ง 

 

 
 

1) ระบขุอ้มูลสถานทีก่ารปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมูท่ี ่ช ือ่กลุม่บา้น ทีไ่ปฉดีพ่นครัง้
นัน้ ดงัรูปสว่นที ่1 โดยใหเ้ลอืกถงึหมูท่ีเ่ป็นอย่างนอ้ย  

2) ระบวุนัทีป่ฏบิัตงิาน วนั/เดอืน/ปีพ.ศ. 
3) ระบกุจิกรรมในการปฏบิตังิานครัง้นีว้า่เป็นประเภทใด พ่นปกต ิพ่นพเิศษ พ่นเฉพาะแหง่ หรอืพ่น

หมอกควนั และเป็นการปฏบิัตคิรัง้ทีเ่ทา่ไหร่ ดงัสว่นที ่3 

4) ระบแุหลง่ของมุง้และสารทากนัยงุ วา่เป็นงบกองทนุโลก , งบปกต ิหรอืแหลง่ทนุอืน่ 
5) ระบรุะยะพืน้ทีข่องแหลง่ทีไ่ปปฏบิตังิานวา่เป็นพืน้ทีป่ระเภทใด ดงัสว่นที ่5 

6) ระบขุอ้มูลการใชส้ารเคมแีละผูป้ฏบิตังิาน ดงัสว่นที ่6 

7) ระบขุอ้มูลหลงัคาเรอืนทีป่ฏบิตังิาน  ท าไดโ้ดยระบบุา้นเลขทีแ่ละกดปุ่ ม    กรณีมขีอ้มลู

ครัวเรอืนในระบบอยู่แลว้ระบบจะแสดงขอ้มูลครัวเรอืนดงัรูปดา้นลา่ง  จากนัน้ double click แถวที่

ตอ้งการ  เพือ่เพิม่ครัวเรอืนทีเ่ลอืกไปยังรูปดา้นบน สว่นที ่7 
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8) ระบุขอ้มูลการพ่น ของหลังคาเรือนทีร่ะบุ ไดพ้่นหรือไม่ ถา้ไดพ้่นระบุแบบการพ่นว่าทั่วหรือไม ่
หากไมไ่ดพ้่นกรณีเป็นบา้นใหร้ะบเุหตผุลวา่ปิดหรอืปฏเิสธ แตห่ากเป็นกระทอ่มไม่ตอ้งระบสุว่นนี ้

ระบคุนในบา้น หากไมร่ะบจุ านวนคนในบา้นระบบจะถอืวา่เป็น 0  
9) กดปุ่ ม “เพิม่” ดงัรูปดา้นบน สว่นที ่9 เพือ่เพิม่ขอ้มลูทีร่ะบใุนสว่นที ่7 และ 8 มายังรายการในสว่น

ที ่10 โดยสามารถเพิม่ไดจ้นครบจ านวนหลงัคาเรอืนทีป่ฏบิตังิานในสถานทีแ่ละวนัทีร่ะบ ุ

10) หากขอ้มูลผดิพลาดในส่วนทีเ่ป็นรายละเอยีดการพ่นรายหลังคาเรือน ดังทีป่รากฎในสว่นที ่10 
สามารถกดปุ่ มแกไ้ข เพือ่กลับไปแกไ้ขขอ้มูลรายการนัน้ๆ ไดใ้นสว่นที ่8 แลว้กดปุ่ มปรับปรุง ดัง

แสดงในสว่นที ่11 

11) หากตอ้งการลบขอ้มลูรายละเอยีดการพ่นของรายหลงัคาเรอืน สามารถกดปุ่ ม    เพือ่ลบ

ขอ้มลูออกจากรายการ 
12) กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” เพือ่บันทกึขอ้มูลการฉีดพ่นทีร่ะบลุงในฐานขอ้มูล หรอืกดปุ่ ม “ลา้งขอ้มูล” 

เพือ่ยกเลกิการบนัทกึขอ้มลูทีร่ะบไุว ้  
 

 หลงัจากบนัทกึขอ้มลูการเจาะโลหติหมู ่ระบบจะกลับมาทีห่นา้จอกจิกรรมสอบสวนแหลง่แพร่เชือ้(FOCI)  

ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” ทีห่นา้จอกจิกรรมอกีครัง้เพือ่บนัทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ 
 

 
 

 
 กรณีทีต่อ้งการแกไ้ขขอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึไปแลว้  สามารถท าไดโ้ดยการโดยกดปุ่ ม  “ขอ้มลูกจิกรรม” 

 

 
 

 
 ระบบจะแสดงขอ้มลูการฉดีพ่นของกลุม่บา้นทีเ่ลอืก ใหก้ดปุ่ ม “แกไ้ข” ยังแถวของหลงัคาเรอืนทีต่อ้งการ

แกไ้ขและท าการแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง  (ดรูายละเอยีดตามขอ้ 10 ดา้นบน)    
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4.3  การบนัทกึกจิกรรมส ารวจยงุและลกูน า้ยงุ 

การเขา้ถงึหนา้จอส าหรับบนัทขึอ้มลูการศกึษายงุรายวนั(กว.1)และ การศกึษาลกูน ้ายงุรายวัน(กว.2) 
สามารถเขา้ได ้2 เมนู  คอื  เมนูการสอบสวนแหลง่แพร่เชือ้(FOCI) และ เมนูกฏีวทิยา(กว.) 

การบนัทกึผลการท ากจิกรรมจากเมนูการสอบสวนแหลง่แพร่เชือ้  สามารถเขา้ไปบนัทกึขอ้มูลไดต้าม

ขัน้ตอนดงันี้ 

1) ระบเุครือ่งหมายหนา้กจิกรรม “ยงุ/ลกูน ้า”  จากนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึกจิกรรม” 

 

 
 

2) ระบบจะแสดงหนา้จอการศกึษาทางกฏีวทิยา ส าหรับใหบ้นัทกึขอ้มูล กว.1 และ กว.2  ซึง่จะเป็นหนา้จอ

เดยีวกับการบนัทกึขอ้มลูผา่นเมนูกฏีวทิยา 

 

 
 

 

ส าหรับวธิกีารบนัทกึขอ้มลู  ใหด้รูายละเอยีดในเรือ่งของการใชง้านระบบกฏีวทิยา  



 

                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่5 
 

ระบบงานกฏีวทิยา(กว.) 
 



คู่มือการใชง้านระบบมาลาเรียออฟไลน์ 

 

 บทที ่ 5  ระบบงานกฏีวทิยา     5-1 

 

บทที ่5 
 

ระบบงานกฏีวทิยา(กว.) 
 

ระบบงานกฎีวทิยา (Entomology) พัฒนาขึน้เพือ่สนับสนุนการจัดเก็บขอ้มลูการด าเนนิของกจิกรรมการ
คน้หายงุพาหะ ทีเ่ป็นตวัยงุหรอืลกูน ้ายงุ ส าหรับใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลทางดา้นกฎีวทิยา  โดยระบบงานกฎี

วทิยาประกอบดว้ยสว่นหลกัดงันี ้

การบนัทกึการผลการท าท ากจิกรรมกฎีวทิยา 
 กจิกรรมส ารวจยงุรายวนั (กว.1) 

 กจิกรรมส ารวจลกูน ้ายงุรายวนั (กว.2) 
รายงานการท ากจิกรรมกฎีวทิยา 

 หนา้แสดงรายงานกจิกรรมส ารวจยงุรายวนั (กว.1) 
 หนา้แสดงรายงานกจิกรรมส ารวจลกูน ้ายงุรายวนั (กว.2) 

 หนา้แสดงรายงานสรุปการศกึษาทางกฎีวทิยา (กว.3)  

 

5.1   การบนัทกึผลการท ากจิกรรมกฎีวทิยา 
 สามารถเขา้ไปใชง้านระบบไดโ้ดยเลอืกเมนู “กฎีวทิยา (กว.)” 

 

 
 
 

 จะปรากฏหนา้จอระเบยีนการศกึษาทางกฎีวทิยา (Entomological Studies)  ตามภาพดา้นลา่ง 
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รายละเอยีดของหนา้ระเบยีนการศกึษาทางกฏีวทิยา  มดีงันี้ 

- ปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู” กรณีตอ้งการบนัทกึขอ้มูลกจิกรรมส ารวจยงุและลกูน ้า  ดงัภาพหมายเลข 1  

- เงือ่นไขการคน้หาขอ้มลู ไดแ้ก ่จังหวดั , อ าเภอ , ต าบล , หมู่ที ่, กลุม่บา้น  และชว่งเวลาโดยให ้

ระบ ุ วนัทีส่องหลัก/เดอืนสองหลกั/พุทธศกัราชสีห่ลัก  ดงัภาพหมายเลข 2 

- ปุ่ ม “คน้หา”  กรณีตอ้งการคน้หาขอ้มลู กว.1 , กว.2  ดงัภาพหมายเลข 3 

- ตารางแสดงผลการคน้หาขอ้มลูกฏีวทิยา  ดงัภาพหมายเลข 4 

- ปุ่ ม “แกไ้ข” กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูในรายการนัน้ ดงัภาพหมายเลข 5 

- ปุ่ ม “ลบ”   กรณีตอ้งการลบขอ้มลูกจิกรรม 

 

 กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู”  
 

 
 

 ระบบจะแสดงหนา้การศกึษาทางกฏีวทิยาส าหรับใหก้รอกขอ้มลู  ดงัภาพดา้นลา่ง 
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หนา้จอการศกึษาทางกฎีวทิยา  ประกอบดว้ยรายละเอยีด 4 สว่น  ดงันี ้ 
1) การบนัทกึขอ้มลูพืน้ฐานของพืน้ทีท่ีท่ าการส ารวจ ไดแ้ก ่ จังหวดั , อ าเภอ , ต าบล , หมูท่ี ่, ชือ่กลุม่

บา้น , จ านวนประชากร , จ านวนบา้น , จ านวนกระทอ่ม , ระยะทอ้งที ่, วนัทีป่ฎบิตังิาน ,  จ านวนวนั/

คนืทีจั่บยงุ , วตัถปุระสงค ์และ ทอ้งทีศ่กึษา  ดงัภาพหมายเลข 1 

2) การบนัทกึขอ้มลูการส ารวจยงุรายวนั(กว.1)  และการบนัทกึการศกึษาลกูน ้ายงุรายวนั(กว.2) 

3) การบนัทกึขอ้มลูมาตรการควบคมุยงุ  สามารถกดโหลดขอ้มลู คม.จากฐานขอ้มูล เมือ่ตอ้งการขอ้มลู

พืน้ฐานทีเ่คยบนัทกึไวใ้นระบบ 

4) การบนัทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ  

 

 
5.1.1 การบนัทกึกจิกรรมส ารวจยงุรายวนั(กว.1) 

 
 ใหร้ะบขุอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่บา้นทีไ่ปปฏบิตังิานกอ่น ตามภาพหมายเลข 1  จากนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ

กจิกรรม” ดงัภาพ 

 

 
 

 
 จะปรากฏหนา้ระเบยีนบนัทกึการศกึษายงุรายวนั (กว.1)  ใชส้ าหรับแสดงรายการส ารวจยงุและลกูน ้ากรณี

แบง่การส ารวจเป็น , ในบา้น , นอกบา้น , ชนดิเหยือ่ , บา้นทีส่ ารวจ และ วนัทีท่ ากจิกรรมส ารวจ เมือ่
ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูใหท้ าการกดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลูการศกึษายงุรายวนั”  เมือ่บนัทกึขอ้มลูเสร็จใหท้ าการกด

ปุ่ ม “ปิดหนา้ตา่ง” เพือ่กลับไปยังหนา้การศกึษาทางกฎีวทิยา 
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 ในสว่นนีร้ะบบจะแบง่การท างานเป็น 2 หนา้จอ ประกอบดว้ย หนา้จอการบนัทกึขอ้มูลชว่งเวลาทีจั่บ และ 

หนา้จอการบนัทกึยงุทีจั่บไดใ้นแตล่ะชว่งเวลา 
 

 
 

a) การเพิม่ขอ้มูลช่วงเวลาทีจ่บั 

- บนัทกึขอ้มูลแหลง่ทีท่ าการส ารวจยงุ ไดแ้ก ่จังหวัด , อ าเภอ , ต าบล , หมู่ที ่, ชือ่กลุม่บา้น , วนัที่

ปฎบิตังิาน , บา้นเลขที ่, ชือ่ สกลุเจา้บา้นทีท่ าการส ารวจ , ชือ่ผูป้ฎบิตังิาน ชือ่ผูว้นิจิฉัย , ระยะ

ทอ้งที ่, แหลง่ทีจ่ับ  ตามภาพหมายเลข 1 

- บนัทกึรายละเอยีดชว่งเวลาทีจ่ับ  ไดแ้ก ่ชว่งเวลาทีจั่บ , จับจาก , จ านวนเหยือ่/กับดัก , อณุภมู ิ, 

ความชืน้ , ปรมิาณน ้าฝน , ความสงู , ระดับความสงู  ตามภาพหมายเลข 2 

- กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู”  ตามภาพหมายเลข 3 

- จากนัน้ระบบจะท าการเพิม่ขอ้มูลรายละเอยีดชว่งเวลาทีจั่บ  ลงในตารางแสดงขอ้มลู  ตามภาพ

หมายเลข 4 

การแกไ้ขและการลบขอ้มูลชว่งเวลาทีจ่บั 

 

 
 

- กดปุ่ ม “แกไ้ข”  จากนัน้  ระบบจะแสดงขอ้มลูรายละเอยีดชว่งเวลาทีจั่บตามทีเ่ลอืก  ใหท้ าการแกไ้ข

ขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง 

- กดปุ่ ม “บนัทกึการแกไ้ข” เพือ่บนัทกึขอ้มูลทีไ่ดท้ าการแกไ้ข 

- กรณีตอ้งการลบขอ้มลูชว่งเวลาใหก้ดเครือ่งหมายกากบาท   
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b) การบนัทกึขอ้มูลยุง 

- จากตารางบนัทกึรายละเอยีดการจับยงุ  เลอืกกดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลูยงุ”  จากนัน้ ระบบจะแสดง

ขอ้ความ “ตอ้งการระบขุอ้มลูยุงทีจั่บไดใ้นชว่งเวลา...... ใชห่รอืไม”่  กดปุ่ ม “Yes”   

 

 
 

- จากนัน้จะปรากฏหนา้จอการระบชุนดิยงุทีจ่ับไดใ้นชว่งเวลานัน้  ใหก้รอกรายละเอยีด “ขอ้มูล

รายละเอยีดชว่งเวลาทีจั่บ” ตามภาพหมายเลข 2 

 

 
 

- กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู”  ตามภาพหมายเลข 3  จากนัน้ระบบจะแสดงขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึขอ้มลูใช่

หรอืไม”่ กดปุ่ ม “Yes” เพือ่บนัทกึขอ้มลูลงในตารางแสดงขอ้มลูของหมายเลข 4 

- กรณีทีช่นดิยงุเขา้เงือ่นไขส าหรับการท า PCR ระบบจะสรา้งไอคอน     ส าหรับแสดงรหัสของ

ยงุแตล่ะตวั ปรากฏหนา้จอตามภาพดา้นลา่ง 
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การแกไ้ขและการลบขอ้มูลชนดิยุง 

- กดปุ่ ม “แกไ้ข” ทีร่ายการยงุ   ระบบจะแสดงขอ้มลูรายละเอยีดชว่งเวลาทีจั่บ   ใหท้ าการแกไ้ขขอ้มูล 

“ชนดิยงุ” ใหถ้กูตอ้ง 

- กดปุ่ ม “บนัทกึการแกไ้ข” เพือ่บนัทกึขอ้มูลทีแ่กไ้ข 

- กรณีตอ้งการลบขอ้มลูชว่งเวลาใหก้ดเครือ่งหมายกากบาท   

 

 
 

 
การบนัทกึขอ้มูล กว.1 เขา้สูร่ะบบ 

หลงัจากบนัทกึขอ้มลูส ารวจยงุรายวนั (กว.1) เรยีบรอ้ยแลว้  ใหปิ้ดหนา้จอการบนัทกึขอ้มลูเพือ่กลบัมาที่
หนา้  “การศกึษาทางกฏีวทิยา”  จากนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ”  เพือ่บนัทกึขอ้มูล กว.1 เขา้สูร่ะบบ 
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5.1.2  การบนัทกึการศกึษาลกูน า้ยงุรายวนั (กว.2) 
 

การบนัทกึขอ้มลูลกูน ้ายงุรายวัน (กว.2)  แบง่การบนัทกึขอ้มูลเป็น 3 สว่นดงันี้ 

1) การบนัทกึขอ้มลูแหลง่ทีท่ าการส ารวจ 

2) การบนัทกึขอ้มลูจ านวนจว้ง 

3) การบนัทกึขอ้มลูชนดิลกูน ้ายงุ 

 

กดปุ่ ม “บนัทกึกจิกรรม” ดงัภาพดา้นลา่ง  เพือ่เขา้สูห่นา้ระเบยีนบนัทกึการศกึษาลกูน ้ายงุรายวนั(กว.2) 

 

 
 

จากนัน้  จะปรากฏหนา้จอ “ระเบยีนบนัทกึการศกึษาลกูน ้ายงุรายวนั(กว.2)” ซึง่เป็นหนา้ระเบยีนบนัทกึ

การศกึษาลกูน ้ายงุรายวนั (กว.2)  เมือ่ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูใหท้ าการกดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลูการศกึษาลกูน ้ายงุ” ตามภาพ

ดา้นลา่ง 

 

 

 

 

a) การเพิม่ขอ้มูลแหลง่ทีท่ าการส ารวจ 

- บนัทกึขอ้มูลแหลง่ทีท่ าการส ารวจยงุ ไดแ้ก ่ จังหวัด , อ าเภอ , ต าบล , หมู่ที ่, ชือ่กลุม่บา้น , วนัที่

ปฎบิตังิาน , ชือ่ผูป้ฎบิตังิาน , ชือ่ผูว้นิจิฉัย , ระยะทอ้งที ่ตามภาพหมายเลข 1 

- บนัทกึขอ้มูลลักษณะแหลง่น ้า , ชนดิของน ้า , การปลอ่ยปลาควบคมุลกูน ้า , ผลการตรวจปลาใน

แหลง่น ้า  ตามภาพหมายเลข 2 

 

 
 

- กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มูล” เพือ่ท าการบนัทกึขอ้มลู  จากนัน้ระบบจะแสดงฟอรม์ขอ้มูลรายละเอยีดลกูน ้า  

ดงัภาพหมายเลข 3  ส าหรับใหก้รอกขอ้มูลจ านวนจว้งตอ่ไป   
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b) การเพิม่ขอ้มูลจ านวนจว้ง 

- เพิม่ขอ้มลูจ านวนจว้งและจ านวนลกูน ้ายงุทีจ่ับไดใ้นระยะ 1-2 และระยะ 3-4  ตามหมายเลข 1 

- จากนัน้กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มูล” ตามหมายเลข 2 

- ระบบจะท าการเพิม่ขอ้มลูจ านวนจว้งลงในตารางแสดงขอ้มลู ตามหมายเลข 3 

 

 
 

- กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลจ านวนจว้ง  ใหก้ดปุ่ ม “แกไ้ข” ตามภาพหมายเลข 4  จากนัน้แกไ้ขขอ้มลู

จ านวนจว้งทีร่ะบบแสดงขอ้มลูใหใ้นสว่นของหมายเลข 1 และกดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู” อกีครัง้ 

- กรณีตอ้งการลบขอ้มลูจ านวนจว้ง  ใหก้ดปุ่ ม   ตามภาพหมายเลข 5 
 

c) การเพิม่ขอ้มูลชนดิลูกน า้ยงุ 

- กดปุ่ ม “บนัทกึผลการวนิจิฉัย” 

- บนัทกึขอ้มูลชนดิลกูน ้า และ จ านวนลกูน ้า  ตามภาพหมายเลข 1  

- กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู”  ตามภาพหมายเลข 2  

- ระบบจะท าการเพิม่ขอ้มลูชนดิลกูน ้าและจ านวนลกูน ้า  ลงในตารางแสดงขอ้มลู ตามหมายเลข 3 

 

 
 

- กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลชนดิลกูน ้าและจ านวนลกูน ้า  ใหก้ดปุ่ ม “แกไ้ข” ตามภาพหมายเลข 4  

จากนัน้แกไ้ขขอ้มลูชนดิลกูน ้าและจ านวนลกูน ้า  ทีร่ะบบแสดงขอ้มลูใหใ้นสว่นของหมายเลข 1 และ
กดปุ่ ม “เพิม่ขอ้มลู” อกีครัง้ 

- กรณีตอ้งการลบขอ้มลูชนดิลกูน ้าและจ านวนลกูน ้า ใหก้ดปุ่ ม   ตามภาพหมายเลข 5 

- หลงัจากบนัทกึผลการวนิจิฉัยเรยีบรอ้ยแลว้  หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูจ านวนจว้งใหเ้ลอืกปุ่ ม 

“กลับไปทีข่อ้มูลจว้ง”  โดยระบบจะปิดรายละเอยีดขอ้มลูชนดิลกูน ้าและจะเปิดใหแ้กไ้ขขอ้มูลจว้ง   
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หมายเหต ุ  
 ระบบมกีารตรวจสอบการบนัทกึชนดิลกูน ้ายงุ  หากมกีารบนัทกึขอ้มลูซ ้าจะปรากฏขอ้ความแจง้เตอืนวา่   

“มกีารกรอกขอ้มูลลกูน ้ายงุชนดินีแ้ลว้”  ใหก้ด “OK”  และท าการตรวจสอบการบนัทกึอกีครัง้ 

 กรณีมกีารบนัทกึจ านวนลกูน ้าทีเ่กนิกวา่จ านวนทีไ่ดก้รอกไวใ้นขอ้มลูจ านวนจว้ง จะปรากฏขอ้ความแจง้

เตอืน “กรุณาตรวจสอบจ านวนลกูน ้า  เนื่องจากมผีลรวมจ านวนมากกวา่ทีร่ะบไุว”้  ใหก้ด “OK”  เพือ่ปิด
หนา้ตา่ง และท าการตรวจสอบการบนัทกึอกีครัง้ 

 

การบนัทกึขอ้มูล กว.2 เขา้สูร่ะบบ 
หลงัจากบนัทกึขอ้มลูส ารวจลกูน ้ายงุรายวนั (กว.2) เรยีบรอ้ยแลว้  ใหปิ้ดหนา้จอการบนัทกึขอ้มลูเพือ่

กลบัมาทีห่นา้ “การศกึษาทางกฏีวทิยา”  จากนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ”  เพือ่บนัทกึขอ้มลู กว.2 เขา้สูร่ะบบ 
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5.2  รายงานกฎีวทิยา 
 

การตรวจสอบรายงาน  ใหเ้ลอืกทีเ่มนู “รายงานกฎีวทิยา(กว.)”  ซึง่จะประกอบดว้ยรายงานดังนี ้

 รายงาน กว.1 (บนัทกึการศกึษายงุรายวนั) 

 รายงาน กว.2 (บนัทกึการศกึษาลกูย ้ายงุรายวนั) 

 รายงาน กว.3 (รายงานสรุปการศกึษาทางกฏีวทิยา) 

 

 
 

5.2.1  รายงาน กว.1 (บนัทกึการศกึษายงุรายวนั) 
  

1) ระบเุงือ่นไขในการคน้หาขอ้มูล 

2) กดปุ่ ม “คน้หา”  จากนัน้ระบบจะแสดงผลการคน้หาขอ้มลูในตารางดา้นลา่ง 
3) กดปุ่ ม “ดรูายงาน” 

 

 
 

4) เมือ่กดปุ่ ม “ดรูายงาน” แลว้  ระบบจะแสดงหนา้รายงานบนัทกึการศกึษายงุรายวนั(กว.1)  ดังภาพ

ดา้นลา่ง 
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5.2.2 รายงาน กว.2 (บนัทกึการศกึษาลกูย า้ยงุรายวนั) 
1) ระบเุงือ่นไขในการคน้หาขอ้มูล 

2) กดปุ่ ม “คน้หา”  จากนัน้ระบบจะแสดงผลการคน้หาขอ้มลูในตารางดา้นลา่ง 
3) กดปุ่ ม “ดรูายงาน” 

 

 
 
 

4) เมือ่กดปุ่ ม “ดรูายงาน” แลว้  ระบบจะแสดงหนา้รายงาน กว.2 (บนัทกึการศกึษาลกูย ้ายงุรายวนั)  ดงั

ภาพดา้นลา่ง 
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5.2.3 รายงาน กว.3 (รายงานสรุปการศกึษาทางกฏีวทิยา) 
1) ระบเุงือ่นไขในการคน้หาขอ้มูล 

2) กดปุ่ ม “คน้หา”  จากนัน้ระบบจะแสดงผลการคน้หาขอ้มลูในตารางดา้นลา่ง 
3) กดปุ่ ม “ดรูายงาน” 

 

 
 

 

4) เมือ่กดปุ่ ม “ดรูายงาน” แลว้  ระบบจะแสดงหนา้รายงาน กว.3 (รายงานสรุปการศกึษาทางกฏีวทิยา)  
ดงัภาพดา้นลา่ง 
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คู่มือการใชง้านระบบมาลาเรียออฟไลน์ 

 

 บทที ่ 5  ระบบงานกฏีวทิยา     5-14 
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บทที ่6 
 

การตดิตามผลการรกัษา(FU) ดว้ย Tablet  
 

6.1  การ Login เขา้ระบบ 
 

ในการเขา้ใชง้านระบบมาลาเรยีไดนั้น้ ตอ้งท าการ Login ดว้ย User name และ Password ทีถ่กูตอ้ง โดย

ระบบจะท าการตรวจสอบความถกูตอ้งกอ่นเขา้ใชง้าน ซึง่ขัน้ตอนในการ Login เขา้ใชง้านระบบมดีงันี้ 

 
6.1.1  ท าการเปิดโปรแกรมโดยดับเบิล้คลกิที ่icon ดงัรูปดา้นลา่งนี้ 

 

 
 

6.1.2 ระบบจะใหท้ าการใส ่“ชือ่ผูใ้ชง้าน” และ “รหัสผ่าน” ตามรูปดา้นลา่ง ใหผู้ใ้ชง้านระบ ุUser name 
และ Password ทีไ่ดรั้บตามตวัอยา่งดา้นลา่ง เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม “เขา้สูร่ะบบ” 

 

 
 

6.1.3 กรณีทีร่ะบบตรวจสอบ User name และ Password ผา่น  จะเขา้สูห่นา้จอหลักของระบบมาลาเรยี 

แตถ่า้ User name และ Password ไมถ่กูตอ้ง ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการ Login ใหมด่ว้ย User name 

และ Password ทีถ่กูตอ้ง 
 

6.1.3.1 กรณีทีใ่สข่อ้มูล User name และ Password ถกูตอ้งระบบจะแสดงหนา้จอหลกัของการ
ใชง้านระบบมาลาเรยี 
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6.1.3.2 กรณีทีใ่สข่อ้มูล User name และ Password ไมถ่กูตอ้งระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตอืน 
“ชือ่ผูใ้ชห้รอืรหัสผ่านไมถ่กูตอ้ง” ตามภาพดา้นลา่ง  

 

 
 

 

 

6.2 การ Logout ออกจากระบบ 
 

หลงัจากทีท่ าการใชง้านระบบมาลาเรยีเสร็จเรยีบรอ้ย ผูใ้ชง้านสามารถออกจากระบบได ้โดยท าการ Logout 
ออกจากระบบตามขัน้ตอนดงันี้ 

 
6.2.1 ทีแ่ถบเมนูดา้นบนใหก้ดปุ่ ม “ออกจากระบบ” ตามภาพดา้นลา่ง  

 

 
 

 
6.2.2 ระบบจะแสดงหนา้จอ Login อกีครัง้ 
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6.3 การบนัทกึงานตดิตามผลการรกัษา (FU) 
 

เนือ่งจากในระบบมาลาเรยีออนไลนจ์ะมกีาร Follow up ตดิตามผูป่้วยทีต่ดิเชือ้มาลาเรยี ซึง่ในระบบทีใ่ชง้าน

ในปัจจุบนัจะใชก้ารดวูนัตดิตามจากตาราง VIVO ทีเ่ป็นบอรด์หรอืเอกสาร  แลว้ท าการออกไปตดิตามผูป่้วยทีต่ดิ
เชือ้มาลาเรยี ตาม Day ทีร่ะบ ุ ดงันัน้ทางผูพั้ฒนาระบบจงึไดท้ าการออกแบบและพัฒนาระบบบน Tablet  ขึน้เพือ่

ใชอ้ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีต่อ้งลงพืน้ทีป่ฏบิัตงิานในการตดิตามผูป่้วยแทนการดเูอกสาร
เดมิ   โดยขัน้ตอนและวธิกีารใชง้านมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

6.3.1 การ Login เขา้ใชง้านครัง้แรก ใหใ้ส ่ชือ่ผูใ้ชง้านเป็น “default” และ รหัสผ่านเป็น “password” เพือ่
ท าการโหลดขอ้มลูผูใ้ชท้ัง้หมดเขา้สูร่ะบบ 

 

 

 

6.3.2 หลงัจากนัน้ ใหท้ าการ login ตามเขา้ใชง้านตามปกต ิ โดย “ชือ่ผูใ้ชง้าน” และ “รหัสผา่น”  ในการ

เขา้ใชง้านระบบจะเป็นอนัเดยีวกนักับทีใ่ชใ้นระบบมาลาเรยีออนไลน/์ออฟไลน ์  หลงัจากนัน้กดปุ่ ม 

“เขา้สูร่ะบบ” ตามรายละเอยีดภาพดา้นลา่ง 
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6.3.3 ถา้ชือ่ผูใ้ชง้าน และ รหัสผ่าน ถกูตอ้ง  ระบบจะแสดงหนา้เมนูหลกั   จากนัน้เลอืกเมนู “ระบบตดิตาม
ผูป่้วย(FU)”  ตามรายละเอยีดภาพดา้นลา่ง 

 

 
 

 
6.3.4 หลงัจากนัน้ ท าการกดปุ่ ม “รับ-สง่ ขอ้มูล” เพือ่เขา้สู ่เมนู Synchronize ขอ้มลู  

 

 
 

 

6.3.5 หลงัจากเขา้สู ่เมนู Sychronize ขอ้มลู ในครัง้แรก ใหเ้ลอืก “รับขอ้มลู” เพือ่ท าการ รับขอ้มูลจาก

สว่นกลาง 
 

 

 

ค าแนะน า ควรท าการรับขอ้มลูในทีท่ีม่สีญัญาณโทรศพัทม์อืถอืมากพอ หรอืท าการรับขอ้มลูใหเ้สร็จ

สิน้ทนีคม. 
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6.3.6 หลงัจากรับขอ้มลูจากสว่นกลางเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  จะปรากฏขอ้ความ “รับขอ้มลูส าเร็จ” แปลวา่ การรับ
ขอ้มลูเสร็จสมบรูณ์  ใหก้ดปุ่ ม “ยอ้นกลับ” เพือ่เขา้สูร่ะบบตดิตามผูป่้วยมาลาเรยีตาม ขอ้ก าหนดที่

ตอ้งการตอ่ไป 
 

 
 
 

6.3.7 เมือ่เขา้สูห่นา้หลักใหก้ดปุ่ ม “เขา้สูร่ะบบการตดิตาม” 

 

 
 

6.3.8 เมือ่เขา้สูร่ะบบตดิตามครัง้แรกจะเขา้สูเ่มนูประวตั ิใหเ้ลอืก “ชนดิเชือ้” , “วนันัด” ,  “กลุม่บา้น” ,  

“ชือ่-นามสกลุ”  ตามขัน้ตอนดา้นลา่ง เพือ่ท าการเขา้ถงึขอ้มลูผูป่้วยทีต่อ้งการตดิตามผล 

 

 
 

6.3.9 ในกรณีทีพ่บผูป่้วยใหท้ าการถา่ยรูปเพือ่บนัทกึขอ้มูล  โดยกดปุ่ ม “ถา่ยรูป”  ดงัภาพ 
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6.3.10 ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับใหบ้นัทกึรูปผูป่้วย กดปุ่ ม “ถา่ยรูป” ดงัภาพ 
 

 
 

หมายเหต ุ    ผูใ้ชส้ามารถท าการปรับหมนุรูปไดต้ามลกูศรดา้นขา้งหรอืลบรูปทีไ่มต่อ้งการ เพือ่ท าการ
ถา่ยรูปใหมไ่ด ้  ตามภาพ 

 
 

6.3.11 เมือ่ท าการถา่ยรูปเสร็จเรยีบรอ้ย ใหเ้ลอืกแทป “ตรวจ” เพือ่กรอกขอ้มลูการตรวจตอ่ไป 

 

 
 
 

6.3.12 เมือ่เขา้สูเ่มนู “ตรวจ” ใหเ้ชค็ขอ้มลูผูป่้วยวา่ถกูตอ้งหรอืไม ่ 
 

 
 
 

 
6.3.13 จากนัน้เลอืก “พบผูป่้วย”หรอื“ไมพ่บผูป่้วย” กรณีเลอืก “ไมพ่บผูป่้วย” ใหร้ะบ ุ“หมายเหต”ุ (ถา้ม)ี   

หลงัจากนัน้กด “บนัทกึขอ้มูล” ตามล าดบั 
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6.3.14 ในกรณีพบผูป่้วย  ใหเ้ลอืก “พบผูป่้วย” , “อณุหภมู”ิ และ “อาการขา้งเคยีง”  จากนัน้ระบบจะเขา้สู่

หนา้จอส าหรับกรอกรายละเอยีดของอาการขา้งเคยีง 

 

 
 
 

6.3.15 การกรอกขอ้มลูอาการขา้งเคยีงใหเ้ลอืก ไมม่ ี, นอ้ย , ปานกลาง , มาก  จากนัน้กด “บนัทกึขอ้มลู”  
แลว้กด “ยอ้นกลับ” 

 

 
 

 

6.3.16 จากนัน้ ใหเ้ลอืกเมนู “ตรวจ” ระบ ุ“หมายเหต”ุ (ถา้ม)ี แลว้ท าการกด “บนัทกึขอ้มลู” ตามล าดบั  
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6.3.17 หลงัจากท าการบนัทกึขอ้มลูการตดิตามผูป่้วยบน Tablet ประจ าวนัเสร็จสิน้แลว้ ใหผู้ใ้ชง้านท าการ
กดปุ่ ม “รับ-สง่ ขอ้มลู” ในหนา้หลกั  

 

 
 

 
6.3.18 แลว้ เลอืก “สง่ขอ้มูล” เพือ่ท าการสง่ขอ้มลูเขา้สูส่ว่นกลาง ระบบจะสง่ขอ้มลู Synchronize ขอ้มลู

เขา้กบัเว็ประบบมาลาเรยีออนไลน ์ในสว่น VIVO ตอ่ไป ซึง่ขอ้มลูทีเ่ก็บในระบบมอืถอืหลงัจาก 
Synchronize เขา้มาแลว้จะสามารถเรยีกดขูอ้มลูผา่นเว็ปมาลาเรยีออนไลน์ได ้

 

 
 

 

ค าแนะน า   ควรสง่ขอ้มลูในทีท่ีม่สีญัญาณโทรศพัทม์อืถอืมากพอ หรอืสง่ขอ้มลูใหเ้สร็จสิน้ที ่นคม. 
 

6.3.19 เมือ่ท าการสง่ขอ้มูลเสร็จเรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม “ยอ้นกลับ” เพือ่กลบัสูห่นา้เมนู 

 

 
 
 

6.3.20 หลงัจากนัน้กด “ออกจากระบบ” เป็นการสิน้สดุการท างานของระบบ 
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6.4 รายงานตดิตามผลการรกัษา (FU)    
เนือ่งจากในระบบมาลาเรยีออนไลนจ์ะมกีาร Follow up ตดิตามผูป่้วยทีต่ดิเชือ้มาลาเรยี  ซึง่ในระบบทีใ่ช ้

งานในปัจจุบนัจะใชก้ารดวูนัตดิตามจากตาราง VIVO ทีเ่ป็นบอรด์หรอืเอกสาร  แลว้ท าการออกไปตดิตามผูป่้วยที่

ตดิเชือ้มาลาเรยีตาม Day ทีร่ะบ ุ  
 
ขัน้ตอนและวธิกีารใชง้านมรีายละเอยีดดงันี้ 

6.4.1 Log in เขา้สูร่ะบบตามขัน้ตอนในหัวขอ้ที ่1 โดยในครัง้แรก ใหใ้ส ่ชือ่ผูใ้ชง้าน “default” และ 
รหัสผา่น “password” เพือ่ท าการ โหลดขอ้มลูผูใ้ชท้ัง้หมดเขา้สูร่ะบบ 

 

 
 

6.4.2 หลงัจากนัน้ ใหท้ าการ log in ตาม ชือ่ผูใ้ชง้าน และ รหัสผา่น ตามปกต ิโดยการ ใสช่ือ่ผูใ้ชง้าน และ 

รหัสผา่น อนัเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นระบบมาลาเรยีออนไลน ์หลงัจากนัน้กดปุ่ ม “เขา้สูร่ะบบ” ตาม
รายละเอยีดภาพดา้นลา่ง 

 
 

 
 

 
6.4.3 ถา้ชือ่ผูใ้ชง้าน และ รหัสผ่าน  ถกูตอ้ง  ระบบจะท าการแสดงหนา้เมนูหลกั ตามรายละเอยีดภาพ

ดา้นลา่ง   หลงัจากนัน้ท าการกดปุ่ ม “รายงานมาลาเรยี” เพือ่เขา้สูร่ะบบรายงาน 
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6.4.4 เมือ่เขา้สู ่ระบบรายงานมาลาเรยี ผูใ้ชส้ามารถเลอืกไดว้า่ตอ้งการดขูอ้มลูในแบบ “รายงานทั่วไป” 
หรอื “รายการกราฟ” 

 
 เมือ่เขา้สูร่ายงานทัว่ไป ใหเ้ลอืกรับขอ้มลูเพือ่ท าการ”รบัขอ้มูล”จากสว่นกลางกอ่น 

 

 
 

 ระบบจะแสดงกลอ่งขอ้ความยนืยันวา่ตอ้งการรับขอ้มลูหรอืไม่ ใหต้อบ “ใช”่ หากตอ้งการรับ

ขอ้มลู และตอบ “ไม”่ หากไม่ตอ้งการรับขอ้มูลในขณะนัน้ 
 

 
 

ค าแนะน า   ควรท าการรับขอ้มูลในทีท่ีม่สีญัญาณโทรศพัทม์อืถอืมากพอ  
  

 
 หลงัจากนัน้ ใหเ้ลอืก “ขอ้มลูทั่วไป” เพือ่เขา้สูร่ะบบรายงาน 
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 ระบบรายงานจะประกอบดว้ยรายงานดงันี้ 

1. รายงานสรุปผูไ้ดรั้บการตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี (รว1.) 
2. รายงานสรุปผลผูต้ดิเชือ้ทีไ่ดรั้บการสอบสวน(รว.3) 

3. รายงานสรุปลักษณะการตดิเชือ้(รว.3) 
 

 
 

 ครัง้แรกระบบจะเขา้สูเ่มนู “รายงานสรุปผูไ้ดรั้บการตรวจโลหติหาเชือ้มาลาเรยี(รว1.)” ผูใ้ชร้ะบบ

สามารถเลอืกขอ้มลูประจ าปีไดท้ัง้แบบ “ปีงบประมาณ”หรอื “ปีปฏทินิ” ตามภาพดา้นบน 

 

 กรณีตอ้งการด ู“รายงานสรุปผลผูต้ดิเชือ้ทีไ่ดรั้บการสอบสวน(รว.3)” และ “รายงานสรุปลกัษณะ

การตดิเชือ้(รว.3)” ใหก้ดเลอืกทีเ่มนูของรายงาน 
 

 
 

 ผูใ้ชง้านระบบสามารถกลับสูห่นา้หลกัของระบบรายงาน ไดโ้ดยการกดปุ่ ม “back” ดา้นลา่งซา้ย

ตามภาพ 
 

 
 

 เมือ่เขา้สูห่นา้รายงานกราฟ ใหเ้ลอืกรับขอ้มลูเพือ่ท าการรับขอ้มลูจากสว่นกลางกอ่น 
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 เลอืก “รับขอ้มลูMaster” และ “รับขอ้มูล” เพือ่รับขอ้มูลจากสว่นกลางในการสรา้งกราฟ  แลว้

เลอืก “กลบัหนา้หลกั” ตามล าดบั 
 

 
 

 
 เมือ่กลับมาทีห่นา้หลัก ผูใ้ชร้ะบบจะสามารถเลอืกเมนูเพือ่ดกูราฟไดต้ามหัวขอ้ทีก่ าหนดคอื 

“กราฟแสดงจ านวนผูต้ดิเชือ้” , “กราฟเสน้แสดงขอ้มลูรายเดอืน” , “กราฟเสน้แสดงขอ้มูล ตาม

เวลา” 
 

 
 
 

 เมือ่ผูใ้ชง้านระบบท าการเลอืกหัวขอ้กราฟเรยีบรอ้ยแลว้ ใหร้ะบเุงือ่นไขทีต่อ้งการดขูอ้มลู  ไดแ้ก ่

หน่วยงาน , เดอืน/ปี , ประเภทบคุคล , รูปแบบการเจาะ , ชนดิเชือ้  จากนัน้กดปุ่ ม  “ดขูอ้มลู” 

เพือ่ดรูายงานกราฟ 
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 ระบบจะท าการแสดงกราฟ ตามเงือ่นไขทีผู่ใ้ชง้านระบบก าหนด 

 

 
 

 ผูใ้ชง้านระบบสามารถกลับสูห่นา้หลกัของระบบรายงานไดโ้ดยการกดปุ่ ม back ทีด่า้นลา่งซา้ย  

ตามภาพ 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บทที ่7 
 

การตดิต ัง้โปรแกรมเพือ่ใชง้านระบบมาลาเรยี 
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บทที ่7 
 

การตดิต ัง้โปรแกรมเพือ่ใชง้านระบบมาลาเรยี  

 

 
ในการตดิตัง้โปรแกรมเพือ่ใชง้านระบบมาลาเรยีออฟไลน ์ จะประกอบดว้ย 2 ไฟลท์ีต่อ้งท าการตดิตัง้ ดงันี้ 

 

 
 

หมายเหต.ุ.ไฟล ์Setup version อาจจะไมต่รงตามตวัอย่าง  ใหใ้ช ้version ปัจจบุนัตามทีด่าวนโ์หลดมา 

 

 
7.1. การตดิต ัง้โปรแกรม   CrytalReport 
 

 Double click ทีไ่ฟล ์crystalreport.msi เพือ่ท าการตดิตัง้โปรแกรม 

 หลงัจากนัน้จะแสดงขอ้ความตามรูปดา้นลา่งนี ้ใหร้อการท างานสกัครู่ 

 
 

 

 ในระหวา่งทีร่อการการท างานจะแสดงหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้ใหร้อจนกวา่หนา้จอนีจ้ะปิดไปเอง ซึง่แสดงวา่

การตดิตัง้เสร็จสิน้ 
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7.2  การตดิต ัง้โปรแกรม MalariaSSF 
 

 Double click ทีไ่ฟล ์SetupSSFV2.msi เพือ่ท าการตดิตัง้โปรแกรม (ไฟล ์Setup version อาจจะไมต่รง

ตามตวัอย่าง  ใหใ้ช ้version ปัจจบุนัตามทีด่าวนโ์หลดมา) 
 

 จะปรากฎหนา้จอ “Welcome to the SetupSSF Setup Wizard” ใหก้ดปุ่ ม “Next”  

 

 

 จะปรากฎหนา้จอ “Computer Number Configuration” ใหร้ะบเุลข Computer Number (โดยจะตอ้ง

เป็นตวัเลขระหวา่ง 1-7) ซึง่ในแตล่ะหน่วยงานทีท่ าการตดิตัง้โปรแกรมจะตอ้งระบตุัวเลขไมซ่ ้ากนั เมือ่

ระบ ุComputer Number แลว้ใหก้ดปุ่ ม “Next” 
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 จะปรากฎหนา้จอ “Select Installation Folder” ใหเ้ลอืก “Install SetupSSF for yourself, or for 

anyone who uses this computer:” เป็น   แลว้ใหก้ดปุ่ ม “Next” 

 
 
 

 จะปรกฎหนา้จอ “Confirm Installation” ใหก้ดปุ่ ม “Next” 
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 จะปรากฎหนา้จอ “Installing SetupSSF” ซึง่ก าลงัด าเนนิการตดิตัง้โปรแกรม ใหร้อการท างานสกัครู่ 

 
 

 

 จะปรากฎหนา้จอ “Installation Complete” ซึง่เป็นการเสร็จสิน้การตดิตัง้โปรแกรม ใหก้ดปุ่ ม “Close” 

 

 

 เมือ่ท าการตดิตัง้โปรแกรมเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้จะปรากฎ Icon ดงัรูปดา้นลา่งนีท้ีห่นา้จอ Desktop  
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7.3  การต ัง้คา่การใชง้านระบบ  
การเขา้ใชง้านระบบครัง้แรก  หลงัจากท าการตดิตัง้โปรแกรมเสร็จจะตอ้งระบหุน่วยงานของตนเองและ

เชือ่มตอ่กบัศนูยก์ลางเพือ่รับ–สง่ขอ้มูลตัง้ตน้ โดยขัน้ตอนนีเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์ตอ้งเชือ่มตอ่กบัอนิเตอรเ์น็ต

เรยีบรอ้ยแลว้  
 

การต ัง้คา่หนว่ยงานทีใ่ชง้านระบบมาลาเรยี  
ส าหรับการใชง้านครัง้แรกจะตอ้งเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตใหเ้สร็จสิน้ จากนัน้ท าการตัง้คา่หน่วยงานทีใ่ชง้าน

ระบบมาลาเรยี ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้  

1. เปิดโปรแกรมโดยดบัเบิล้คลกิที ่icon ดงัรูป   
 

 
 

2. เมือ่เปิดโปรแกรมจะปรากฎหนา้จอดงัรูปดา้นลา่งนี้ เพือ่ใหเ้ลอืกหน่วยงานทีใ่ชง้านระบบมาลาเรยี เมือ่

เลอืกหน่วยงานเสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม “OK”  
 

 
 

 กรณีเป็นหน่วยงาน นคม/ศตม จะตอ้งระบสุงักดัของตนเองในสว่นที ่1 โดยเลอืก สคร. แลว้จงึ

เลอืก ศตม. และเลอืก นคม.  

 กรณีเป็นหน่วยงาน สสจ. จะตอ้งระบเุฉพาะจังหวดัในสว่นที ่2  

 กรณีเป็นหน่วยงาน รพสต./MP จะตอ้งระบจุังหวดั และ MP ในสว่นที ่2  

 กรณีเป็นหน่วยงาน NGO จะตอ้งระบใุนสว่นที ่3  

 

3. เมือ่เลอืกหน่วยงานเสร็จแลว้ จะแสดงขอ้ความ “ระบบก าลงัรับ-สง่ขอ้มลูจากศนูยก์ลางกรุณารอสกัครู่” 
ใหก้ดปุ่ ม “OK” ซึง่ระบบจะท าการเชือ่มตอ่กบัศนูยก์ลางเพือ่รับขอ้มลูพืน้ฐานสาหรับใชง้านระบบ

มาลาเรยี 
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4. ใหร้อสกัครูจ่นกวา่ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้สถานะการรับ-สง่ขอ้มลู 

- กรณีแสดงขอ้ความ “การรับ-สง่ขอ้มลูสาเร็จ” จะเป็นการเสร็จสิน้การรับสง่ขอ้มลูกบัศนูยก์ลาง  ใหก้ด

ปุ่ ม “OK”  ระบบขจะปิดหนา้จอโปรแกรมเพือ่ใหผู้ใ้ชง้านระบบท าการ Login เขา้ใชง้านระบบ

มาลาเรยี   
 

 
 

 

- กรณีแสดงขอ้ความ “การรับ-สง่ขอ้มลูไมส่าเร็จ”  ใหก้ดปุ่ ม “OK” ซึง่ระบบจะปิดหนา้จอโปรแกรม 

และใหผู้ใ้ชร้ะบบปฏบิัตติามขอ้ 5 ตอ่ไป  

 

 
  
 

5. ในกรณีทีร่ะบบแสดงขอ้ความ “การรับ-สง่ขอ้มลูไมส่ าเร็จ” แสดงวา่ระบบยังไม่ไดรั้บขอ้มลูพืน้ฐาน

ส าหรับการใชง้านมาจากศนูยก์ลาง ใหผู้ใ้ชร้ะบบตรวจดกูารเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต ซึง่เครือ่งทีใ่ชง้าน

จะตอ้งเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตกอ่น จากนัน้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอน ดงันี ้ 

- เปิดโปรแกรมโดยดับเบิล้คลกิที ่icon โปรแกรม 

- ระบบจะแสดงหนา้จอหลักเพือ่ใหท้ าการรับ-สง่ขอ้มูลกับศนูยก์ลาง  ใหเ้ลอืกเมนู “รับ-สง่ขอ้มลูกบั

ศนูยก์ลาง”  ตามภาพ 

 

 
 

- จะปรากฏขอ้ความ “ระบบก าลงัรับ-สง่ขอ้มลูจากศนูยก์ลางกรุณารอสกัครู่” ใหก้ดปุ่ ม “OK” แลว้รอ

จนกระทัง่การรับสง่ขอ้มลูสาเร็จ แลว้เปิดโปรแกรมเพือ่เขา้สูร่ะบบ  
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7.4  การ Uninstall โปรแกรม Malaria-SSF 
 

**กอ่นทีจ่ะท าการ uninstall ทกุครัง้ใหท้ าการรับ-สง่ขอ้มลูกับทางศนูยก์ลางกอ่นเสมอ เพือ่ป้องกนัขอ้มูล 

สญูหายจากระบบ 

 

1. Uninstall Malaria-SSF 

 เขา้ไปที ่Start เลอืก  Control Panel  

 

 จะปรากฎหนา้จอ “Adjust your computer’s settings”  ใหเ้ลอืก “Programs and Features” 

 

 

 จะปรากฎหนา้จอ “Uninstall or change a program” ใหเ้ลอืก “SetupSSF” แลว้กดปุ่ ม “Uninstall” 
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 เมือ่กดปุ่ ม “Uninstall” แลว้จะแสดงขอ้ความ “Are you sure you want to uninstall SetupSSF?” 

ใหก้ดปุ่ ม “Yes” เพือ่เป็นการยนืยันการ uninstall 

 

 หลงัจากนัน้จะปรากฎหนา้จอแสดงสถานะการ uninstall ใหร้อการท างานสกัครู่ จนกวา่หนา้จอนีจ้ะ

ปิดไป ซึง่เป็นการเสร็จสิน้การ uninstall 

 
 

 
2.  ลบไฟลฐ์านขอ้มูล “.sdf” 

ใหเ้ขา้ไปยัง “C:\DB” เพือ่ลบฐานขอ้มลู ซึง่ชือ่ไฟลจ์ะแตกตา่งกนัไปตามหน่วยงานทีท่ างาน และไฟลม์ี

นามสกลุเป็น “.sdf”  ใหท้ าการลบไฟลนั์น้ 

 
 

 
3.  ลบไฟล ์Configuration 

ใหเ้ขา้ไปยัง “C:\Users\ชือ่ผูใ้ชเ้ครือ่ง\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\BIOPHICS” 

จะแสดงไฟล ์2 ไฟล ์ดงันี้ แลว้ใหท้ าการลบทัง้ 2 ไฟล ์
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หมายเหต ุ  ถา้มองไมเ่ห็น folder “AppData” ใหท้ าตามขัน้ตอน ดงันี้ 

 เขา้ไปที ่Start เลอืก Control Panel  

 จะปรากฎหนา้จอ “Adjust your computer’s settings” ใหเ้ลอืก “Folder Options” 

 

 
 
 

 จะปรากฎหนา้จอ “Folder Options” ใหค้ลกิแท็ป “View” แลว้เลอืกหัวขอ้ “Hidden files and 

folders” เป็น “Show hidden files, Folders, and drives” แลว้กดปุ่ ม “OK” 

 

 
 จากนัน้ใหเ้ขา้ไปยัง “C:\Users\ชือ่ผูใ้ชเ้ครือ่ง\AppData\Local\VirtualStore\Program Files 

(x86)\BIOPHICS”  อกีครัง้เพือ่ลบไฟล ์Configuration 
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ภาคผนวก 1 
 

การรบัสง่ขอ้มลูกบัศนูยก์ลาง 
 

ส าหรับใหเ้จา้หนา้ทีท่ าการ รับ-สง่ขอ้มูล ทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นระบบไปยังศนูยก์ลาง เพือ่ใหศ้นูยก์ลางรวบรวม

ขอ้มลูส าหรับการแสดงรายงาน และการรับสง่ขอ้มูลกับทางศนูยก์ลางจะท าใหข้อ้มลูของทางหน่วยงานและทาง
ศนูยก์ลางมคีวามถกูตอ้งตรงกัน  

 
การรับ-สง่ขอ้มลูกบัศนูยก์ลาง   ใหเ้ลอืกเมนู “รับ-สง่ขอ้มลูกับศนูยก์ลาง”  แลว้กดเลอืกเมนูยอ่ย “รับ-สง่

ขอ้มลูกบัศนูยก์ลาง” ตามภาพดา้นลา่ง 

 

 

เมือ่เลอืกเมนู รับ-สง่ขอ้มลูกบัศนูยก์ลางแลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความเพือ่แจง้ใหผู้ใ้ชร้ะบบรอสกัครู่   

เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการรับสง่ขอ้มูลกับทางศนูยก์ลาง ใหก้ดปุ่ ม “OK” เพือ่เริม่ตน้ ด าเนนิการรับ-สง่ขอ้มลู 

 
 

 เมือ่ท าการรับ-สง่ขอ้มลูกบัศนูยก์ลางเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้จะแสดงขอ้ความ “การรับ-สง่ขอ้มลูกบัศนูยก์ลาง

ส าเร็จ” ใหก้ดปุ่ ม “OK”  
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ภาคผนวก 2  
FAQ: ระบบงานระบาดวทิยา 

 
 

Q : บางนคม. จะยงัไมไ่ดรั้บแบบฟอรม์ รว.3 แตจ่ะไดรั้บแบบฟอรม์ vivo มากอ่น จะมวีธิใีนการ
ขา้มไปบนัทกึขอ้มลู VIVO กอ่นโดยทีย่งัไมไ่ดบ้นัทกึ รว.3 หรอืไม?่ 

A : สามารถท าได ้โดยมขีัน้ตอน ดังนี ้ใหเ้ขา้ไปเมนู “ระเบยีนรอการสอบสวนโรค รว.3” เลอืก 
“ไมบ่นัทกึ รว.3” เลอืก “รว.3 ยงัมาไมถ่งึ”  จากนัน้ระบบจะแสดงตาราง VIVO ส าหรับใหบ้นัทกึขอ้มลู 
ได ้    เมือ่ไดรั้บ รว.3 มาแลว้ สามารถกลบัมาบนัทกึขอ้มลูการสอบสอนโรคยอ้นหลงัได ้ โดยเขา้มาที ่
“ระเบยีนรอการสอบสวนโรค รว.3” แลว้กดปุ่ ม “ด าเนนิการ” เพือ่บนัทกึขอ้มลูการสอบสวนโรคตอ่ไป 

 
  

Q: งาน ACD ทีม่ผีูป้ฏบิตังิานหลายคน แตใ่นการกรอก รว.1 จะลงชือ่ผูป้ฏบิตังิานไดเ้พยีงคนเดยีว
จะตอ้งท าอยา่งไร? 

A: ระบบจะใหก้รอกผูป้ฏบิตังิานไดเ้พยีง 1 ราย ดังนัน้ใหเ้ลอืกคนใดคนหนึง่เป็นผูป้ฏบิตังิาน 
  
 

Q: ผูป่้วยจากรพ. จะไมม่รีว.1 มาให ้จะคยีร์ว.1 ไดอ้ยา่งไร? 
A: น ารายละเอยีดจาก รว.3 ทีจ่นท.ไดไ้ปท าการสอบสวนมาสรา้งเป็น รว.1 แลว้จงึน ามาบนัทกึ

เขา้ระบบ 
 
 

Q: ผูป่้วยจาก รพ. ทาง จนท.จะไมไ่ดข้อ้มลูยาทีจ่า่ย  จะตอ้งกรอกขอ้มลูอยา่งไร? 
A: ใหเ้ลอืกจ านวนยาตามสตูรยาขนานที ่1 และ ระบใุนชอ่งหมายเหตเุป็น “ยารักษาโดยรพ.”  

ตามภาพดา้นลา่ง 
 

 
 

 
Q: รับแจง้จาก รพ.นอกพืน้ทีรั่บผดิชอบของนคม.วา่มผีูป่้วยพบเชือ้  ซึง่ในระบบยงัไมม่ชี ือ่รพ.นัน้ๆ  

จงึไมส่ามารถบนัทกึรว.1ของผูป่้วยรายนัน้ไดจ้ะตอ้งท าอยา่งไร 
A: ทมีงานจะไมเ่พิม่สถานทีต่รวจบ าบดัทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของนคม.ให ้กรณีทีผู่ป่้วยไป

ตรวจรักษาทีร่พ.นอกพืน้ทีข่องนคม. ไมต่อ้งกรอก รว.1 เนือ่งจากตอ้งให ้นคม.ทีรั่บผดิชอบรพ.นัน้  เป็น
ผูบ้นัทกึ รว.1 แลว้โอนระเบยีนรอการสอบสวน รว.3 มาให(้เคสโอน)   

 
 
Q: รว.1ทีบ่นัทกึแบบกลุม่มขีอ้มลูในเมนู “ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่” แตค่น้หาที ่list รว.1 ไม่

พบ? 
A: สาเหตเุกดิจาก ผูใ้ชท้ าการลบขอ้มลูในหนา้ รว.1 ของกลุม่นัน้ออกไป แตไ่มไ่ดล้บทีห่นา้จอ 

"ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่" ท าใหข้อ้มลูแบบกลุม่จะยงัคงอยูท่ีห่นา้จอ "ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่" 
ถา้ตอ้งการลบขอ้มลูแบบกลุม่ ตอ้งเขา้ไปลบทีห่นา้จอ "ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่" 
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Q: จ านวนรว.1ทีค่ยีแ์บบกลุม่ไมต่รงกบัจ านวนในเมนู “ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่”? 
A: สาเหตเุกดิจากมกีารลบขอ้มลูบางรายการทีเ่พิม่แบบกลุม่จากหนา้ list รว.1  แตถ่งึขอ้มลูนัน้

จะถกูลบไปจากหนา้list รว.1 แลว้  แตใ่นเมนู “ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่”จ านวนของกลุม่บา้นนัน้จะ
ไมเ่ปลีย่นแปลง 

 
 
Q: บนัทกึรว.1ของผูป่้วยพบเชือ้ซ ้าโดยเลอืกเป็น “ผูป่้วยรายเกา่” แลว้ไมส่ามารถบนัทกึขอ้มลูรว.

3ได ้ ระบบจะแสดงขอ้ความวา่ “ไมส่ามารถบนัทกึขอ้มลูรายการนีไ้ด ้ เนือ่งจากเป็นผูป่้วยรายเกา่ กรณุา
บนัทกึขอ้มลูรว.1และ รว.3 ของการตดิเชือ้ครัง้กอ่นในผูป่้วยรายนี?้ 

A: - กรณีนีห้ากเป็นผูป่้วยพบเชือ้ซ ้าทีไ่มไ่ดเ้จาะโดยการFU จะตอ้งบนัทกึรว.1,รว.3ของการเจาะ
พบเชือ้ครัง้กอ่นเขา้สูร่ะบบเสยีกอ่น  จากนัน้กรอกรว.1 เลอืกเป็นผูป่้วยรายเกา่โดยเลอืกจากรายชือ่ที่
ระบบแสดงใหต้รวจสอบและตอ้งเป็นรายการเดยีวกนักบัการเจาะพบเชือ้ครัง้กอ่นเทา่นัน้ 

     - กรณีเจาะพบซ า้จาการไปเจาะFU  ใหบ้นัทกึรว.1,รว.3,VIVO,รว.fuของการพบเชือ้ครัง้แรก
กอ่น  และตอนบนัทกึรว.1fu หากพบเชือ้ตัง้แตเ่ดย7์ เป็นตน้ไป  ระบบจะใหท้ าการบนัทกึ รว.3เลยไม่
ตอ้งกรอกรว.1ใหม ่  

 
 

Q: ผูป่้วยต2ทีไ่มม่ทีีอ่ยูใ่นประเทศไทยจะกรอกทีอ่ยูเ่ป็นทีไ่หน? 
A: หนา้ รว.1  ในสว่นของ “ขอ้มลูของผูรั้บการตรวจ”  หากเป็นต2 จะสามารถระบปุระเทศทีอ่ยูไ่ด ้  

ดังภาพ 
 

 
 
 

Q: ลบขอ้มลูทีบ่นัทกึแบบกลุม่จากเมนู “ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่” ไมไ่ด ้? 
A: หากในกลุม่นัน้มบีางรายเป็นผูป่้วยพบเชือ้  จะไมส่ามารถลบขอ้มลูของกลุม่บา้นนัน้จากเมนู 

“ขอ้มลูของการเพิม่แบบกลุม่” ได ้
 

 
Q: ผูป่้วยพบเชือ้มาเจาะทีM่Cและไปเจาะทีร่พ.ในวันเดยีวกนัจะตอ้งบนัทกึรว.3 ในระบบอยา่งไร  

เพราะ จนท.จะสอบสวนแคค่รัง้เดยีว(นับเป็นรายเดยีวกนั)? 
A: การบนัทกึรว.1ของเคสนีต้อ้งบนัทกึตามความเป็นจรงิคอืผูป่้วยเจาะทัง้ที ่MCและรพ. ดังนัน้ 

รว.1ก็ตอ้งม ี2 รายการ  แตใ่นการกรอกรว.3  ใหเ้ลอืกรายการรอสอบสวนรว.3ทีร่ะบไุวต้รงกบัในเอกสาร
รว.3วา่ “เจาะโดย....” ทีM่C หรอื  รพ.  มาบนัทกึ  สว่นรายการรอสอบสวนรว.3 อกี 1 ใหเ้ลอืก “ไม่
ท ารว.3” (บางพืน้ทีอ่าจจะสอบ รว.3 ไว ้2 ใบ โดยใบหนึง่เลอืกตดัสนิเป็น F ดังนัน้ ใหบ้นัทกึขอ้มลูโดย
ยดึตามเอกสาร รว.3 เป็นหลัก)  

 
 

Q: จะแกไ้ขชือ่ผูป่้วยในรว.3 แตแ่กไ้ขไมไ่ด ้? 
A: ขอ้มลูสว่นตวัของผูป่้วยเป็นขอ้มลูทีด่งึมาจาก รว.1 หากตอ้งการแกไ้ขใหก้ลบัไปแกท้ีร่ว.1   
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Q: ในรว.3 ไมม่ขีอ้มลูยาทีจ่า่ย  จะเพิม่ก็ไมไ่ดเ้นือ่งจากระบบไมเ่ปิดใหเ้พิม่? 
A: ขอ้มลูยาทีจ่า่ยจะกรอกตัง้แตต่อนบนัทกึรว.1 ดังนัน้ใหย้กเลกิการบนัทกึรว.3 ใบนัน้กอ่น  แลว้

กลับไปแกไ้ขจ านวนยาทีร่ว.1 หากกรอกรว.3ไปแลว้ใหล้บ รว.3 ออก (บนัทกึรว.3แลว้จะไมส่ามารถ
แกไ้ขจ านวนยาได)้   จากนัน้ระบบจะเปิดใหแ้กไ้ขขอ้มลูยาที ่รว.1    

 
 

Q: การบนัทกึ รว.3 เคสรับโอน  ระบบจะไมม่ชี ือ่ผูส้อบสวนของนคม.ทีเ่จาะพบเชือ้? 
A: โดยปกตนิคม.ทีเ่จาะจะไมใ่ชผู่ส้อบรว.3(อาจจะสอบสวนรว.3เบือ้งตน้ใหเ้ทา่นัน้)  แตน่คม.ที่

รับโอนจะเป็นผูส้อบสวนรว.3 ดังนัน้ชือ่ผูส้อบสวนจงึตอ้งเป็นชือ่ของจนท.นคม.ทีรั่บโอน  แตห่ากทาง  
นคม.ไมไ่ดไ้ปสอบซ า้คอืยดึตามรว.3 ใบทีโ่อนมาใหเ้ลยก็ได ้แตใ่นการบนัทกึขอ้มลูขอใหใ้ชช้ือ่
เจา้หนา้ทีน่คม.ทีรั่บโอนเป็นผูส้อบสวน 

 
 

Q: ผูป่้วยบางราย ในเอกสาร รว.1 FU ไมม่ลี าดับฟิลม์  จะใหใ้สล่ าดบัฟิลม์อยา่งไร? 
A: ใหก้รอกล าดับฟิลม์เป็นเลขเรยีง  โดยเริม่จากล าดบัที ่1   

 
 

Q: ขอ้มลูในVIVO บางรายระบบปิดไวไ้มส่ามารถแกไ้ขได?้ 
A: หากมกีารเลอืกสถานะเป็น  “สิน้สดุการตดิตาม” ใน Day ใด Day หนึง่   ระบบจะมองวา่ไมม่ี

การตดิตามอกีตอ่ไป  จงึปิดไมใ่หท้ าการบนัทกึ/แกไ้ขขอ้มลูของผูป่้วยรายนัน้ไดอ้กี  หากตอ้งการแกไ้ข
ขอ้มลูใหแ้จง้ทมีงานเพือ่ท าการแกไ้ข 

    สว่นอกีกรณีหนึง่คอืเป็นผูป่้วยพบเชือ้ซ ้า  เมือ่ท าการบนัทกึขอ้มลู รว.3 ของการตดิเชือ้ซ ้าเขา้
ระบบแลว้  ระบบจะปิดตารางไวโวของรายการทีเ่จาะพบครัง้กอ่น(โดยจะถอืวา่การตดิตามผลการรักษา
ของครัง้กอ่นจบสิน้แลว้)  กรณีนีห้ากตอ้งการใหต้ารางไวโวเปิดเพือ่ท าการแกไ้ขขอ้มลู ใหล้บ รว.3 ของ
รายการทีต่ดิเชือ้ซ ้าออกกอ่น จากนัน้ระบบจะเปิดตารางไวโวของรายการทีต่ดิเชือ้ครัง้กอ่นให ้

 
 

Q: ผูป่้วยเชือ้PV จะไมม่กีารลงผล VIVO  จะบนัทกึรว.1FUไดอ้ยา่งไรเพราะตอ้งกรอกFUในหนา้
VIVO? 

A: ใหเ้ลอืกอาการขา้งเคยีงเป็น “ไมม่อีาการ”  สว่นขอ้มลูการ FU ใหก้รอกตามรายละเอยีดทีร่ะบุ
ไวใ้นเอกสาร รว.1FU 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบมาลาเรียออนไลน์ 

 

 ภาคผนวก                                    

     

                      

ภาคผนวก 3 
FAQ: ระบบงานระบบควบคมุแมลงน าโรค 

 
 

Q: บนัทกึขอ้มลูการส ารวจมุง้ แจกมุง้ ชบุมุง้ พน่สารเคมแีลว้ แตห่าไมเ่จอ? 
A: โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” ซึง่อยูส่ว่นลา่งสดุของหนา้จอดังรปู

ดา้นลา่ง สว่นที ่16 เพราะหากผูใ้ชไ้มไ่ดก้ดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” ถงึแมจ้ะเพิม่รายการแจก ชบุ หรอืพน่ ไป
แลว้กต็าม ระบบก็ยงัไมจั่ดเก็บขอ้มลูสูฐ่านขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 
 

 
 
 

Q: จ าเป็นตอ้งบนัทกึขอ้มลูครัวเรอืนประชากรใหเ้สร็จกอ่น แลว้คอ่ยท ากจิกรรมอืน่ (ส ารวจมุง้ ชบุ
มุง้ พน่สารเคม)ี ใชห่รอืไม?่ 

A: ไมจ่ าเป็น ผูใ้ชส้ามารถเพิม่ขอ้มลูครัวเรอืนประชากรได ้2 วธิคีอื 
1. จากเมนูครัวเรอืนประชากร  
2. จากหนา้จอการบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมตา่งๆ(ส ารวจ ชบุมุง้ พน่สารเคม)ี ดังรปูดา้นลา่ง 

 

 
 

โดยในสว่นของการบนัทกึจากสว่นนีจ้ะสามารถเพิม่ไดอ้ยา่งเดยีว ไมส่ามารถแกไ้ขไดจ้ากตรงนี้
หากผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มลูครัวเรอืนจ าเป็นตอ้งเขา้ไปแกไ้ขจากเมนูบนัทกึครัวเรอืนประชากร 

 
 

Q: สารเคมทีีใ่ชใ้นการชบุมุง้หรอืพน่สารเคมไีมต่รงกบัรายการทีแ่สดงใหเ้ลอืก? 
A: ใหแ้จง้รายชือ่สารเคม ีและหน่วยนับทีใ่ชม้ายงั  support@biophics.org  ทางผูด้แูลระบบจะ

เพิม่สารเคมใีหใ้นฐานขอ้มลู   จากนัน้ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “รับสง่ขอ้มลูกบัศนูยก์ลาง” เพือ่รับขอ้มลูสารเคมตีวั
ลา่สดุกลับไป 

mailto:support@biophics.org%20%20จากนั้น


 

 

 


