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 ในแต่ละปีสถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับ  

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์พือ่ทำการตรวจวเิคราะหเ์ปน็จำนวนมาก การพฒันาฐานขอ้มลู

เพือ่จัดเก็บรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และหากฐานข้อมูลนั้น

สามารถใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคได้ จะก่อประโยชน์มหาศาลให้แก่ประชาชนใน

ประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 

(อุบลราชธานี) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนา “ระบบแจ้งเตือนภัยและ  

ฐานขอ้มลูคณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑส์ขุภาพเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค” (เรยีกชือ่ระบบนี้

ว่า “Single Window”) ขึ้น โดยในระยะแรกเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลด้านยา ต่อมาได้

ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ (คคส.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ได้ขยายการพัฒนาฐานข้อมูลออกไปให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ และการ

สร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาคุณภาพและความ

ปลอดภัยของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์/สังเคราะห์ชุดความรู้ ข่าวสาร 

ข้อแนะนำทางวิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์ และรายงานให้เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 1,200 หน่วย ทราบพร้อมกันทางอินเทอร์เน็ต 

และสามารถนำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว  
 

 คู่มือการใช้โปรแกรมระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค Single Window เล่ม 1 (ยา) ถูกจัดทำขึ้นเพื่อ

ประกอบการใช้ฐานข้อมูลและการอบรมเครือข่ายฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคของ  

เครือข่ายฯ ต่อไป 

 

ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 

 

 

 

 

คำนำ
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ระบบแจ้งเตือนภัย
ฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัย
และเครือข่ายเฝ้าระวัง

บทที่1
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หลักการและเหตุผล
 

 ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่เข้าใจและยอมรับว่า ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ที่เป็น

ความรู้จริงและสามารถกระจายให้ถึงเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันการณ์ 

ทำให้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดำเนินการจัดการลดหรือขจัดความเสี่ยงของผู้บริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิผล  

 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 (อุบลราชธานี) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข เป็นหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และวิเคราะห์คุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

สุขภาพ และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูล

คุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น โดยศูนย์วิทยาศาสตร์  

การแพทย์ ที่ 7 (อุบลราชธานี) ได้พัฒนา “ระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” (เรียกชื่อระบบนี้ว่า “Single Window”) เพื่อจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์/

สังเคราะห์ชุดความรู้ ข่าวสาร ข้อแนะนำทางวิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์ และรายงานให้เครือข่าย  

การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
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บทที่1ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยและเครือข่ายเฝ้าระวัง �

ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือกลุ่มงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  

โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ กว่า 1,200 หน่วย ทราบพร้อมกันทางอินเทอร์เน็ต และ

สามารถนำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว โดยแผนงานคุ้มครอง  

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูล และร่วมกันสร้างเครือข่ายการคุ้มครอง  

ผู้บริโภคในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนี้ยัง

เป็นการสร้างระบบและรูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยของประเทศที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติอีกด้วย 

 

 ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 (อุบลราชธานี) ได้เริ่มต้น

พัฒนาในเรื่องยาก่อน จากนั้นจะพัฒนาต่อในเรื่องอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

การพัฒนาเครือข่ายฯในระยะแรกจะเป็นการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังและ

จัดการปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยของยา จากนั้นในระยะต่อไปจะพัฒนาเครือข่ายฯด้านอื่นๆ 

 
 

วัตถุประสงค์
 

1. เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาคุณภาพและ  

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย 

3. เพื่อสร้างระบบและรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยของ

ประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 
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กลุ่มเป้าหมาย
 

 ระยะที่ 1 เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 

 • กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 • กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั้วไป และโรงพยาบาลชุมชน  

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  

 ระยะที่ 2 เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 

 • กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในสังกัดส่วนราชการต่างๆ 

 • สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 

 • เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาสังคมต่างๆ 

 
 

กิจกรรมสำคัญ
 

1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล 

2. การพัฒนาโปรแกรมระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ใช้ได้บนเว็บเพจ 

3. การประชุมร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบและรูปแบบที่เหมาะสม

กับการใช้งาน 

4. การทดสอบใช้งานโปรแกรมโดยตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลจำนวน 

10 แห่ง และปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมหลังการทดสอบการใช้งาน 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแก่เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้ 
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 -  รุ่นที่ 1 กลุ่มกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 50 คน 

 -  รุ่นที่ 2 กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 75 คน 

 -  รุ่นที่ 3 กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 75 คน 

 -  รุ่นที่ 4 กลุ่มเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 75 คน 

 -  รุ่นที่ 5 กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 100 คน 

6. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อถอดบทเรียนให้ได้ระบบและรูปแบบการป้องกันและ

แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 

 ระยะที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2553 - พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

1.  เกิดฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย 

2.  สามารถสร้างและจัดระบบการเชื่อมโยงของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ของประเทศไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

3.  เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ โดยมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่รวดเร็วทันสถานการณ์ 

4. ได้รูปแบบการป้องกันและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยของประเทศอย่างยั่งยืน มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์บทเรียนที่ผ่านการปฏิบัติจริงของ  

เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค 

5. ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
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รู้จักระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัยด้านยา
 

 ระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัยด้านยา เป็นระบบบันทึกและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยา 

เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลยาระหว่างหน่วยงานผ่าน Web Server โดยการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์  

แม่ข่าย 

 

	 คุณลักษณะของระบบ 
 1. เป็น Web Application ที่สามารถเรียกใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 

 2. ข้อมูลในระบบจะถูกควบคุมโดยผู้ดูแลระบบ (Admin)  

 3. มีการกำหนดระดับการใช้งานในส่วนผู้ใช้งาน (User) 

 

 ผู้ดูแลระบบ (Admin)  
 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 (อุบลราชธานี) 

 

 ผู้ ใช้งาน (User) 
 ผู้ใช้งาน (User) จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
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ระดับที่ 1  หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ ทำการบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ สำนักยาและ

วัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  

ระดับที่ 2  หน่วยงานส่งตรวจวิเคราะห ์ ทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างเพื่อทำการ  

ส่งตรวจ ได้แก่ โรงพยาบาล  

ระดับที่ 3 หน่วยงานผู้ต้องการดูข้อมูล ทำการดูข้อมูลได้อย่างเดียว ได้แก่ สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


 

การขอใช้งาน
 

1. หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้างานของหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ทำหนังสือราชการถึง  

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 (อุบลราชธานี) เพื่อขอเข้าใช้งาน 

2. กำหนด username เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร (ส่ง username ไป

พร้อมหนังสือขอเข้าใช้งานได้) 

3. ผู้ดูแลระบบ (Admin) ยืนยัน username และกำหนด password 

4. ผู้ดูแลระบบ (Admin) ส่งหนังสือแจ้ง username, password และสิทธิในการใช้งาน 

5. ผู้ใช้งาน (User) ของหน่วยงาน เข้าใช้งานระบบตามสิทธิที่กำหนด 

 
 
การเข้าใช้งานระบบ
 

 ผู้ใช้งาน (User) ที่มี username และ password แล้ว 

สามารถเข้าใช้งานระบบตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ที่มี Version 

  ไม่ต่ำกว่า 5.0 
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2. พิมพ์ URL http://www.tumdee.org/alert ของระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัยด้านยา เพื่อเข้าสู่

ระบบ  

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 2-1 

 

รูปที่ 2-1 หน้าจอแสดงระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัยด้านยา 
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4. อ่านคำชี้แจงและเข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ username และ password ที่ได้รับ 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อเข้าใช้งานระบบ 
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 การทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คือ  

1.  ข้อมูลจังหวัด: รายชื่อจังหวัด 

2.  ข้อมูลหน่วยงาน: หน่วยตรวจวิเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล

ชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3.  ข้อมูลระบบ: ข้อมูลทั้งหมด และการเพิ่มข้อมูล ได้แก่ ปีงบประมาณ รายการยา รูปแบบยา 

รายการยาโครงการ หัวข้อทดสอบ และ user 
 

 

ข้อมูลจังหวัด
 

 เมื่อคลิกเลือกเมนูข้อมูลจังหวัด หน้าจอจะแสดงเมนูย่อยรายชื่อจังหวัด เมื่อคลิกเมนูย่อย หน้าจอ

จะแสดงรายชื่อ 76 จังหวัดเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาไทย โดยแสดงข้อมูลรหัส ชื่อจังหวัดภาษาไทย

และชื่อย่อ ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษและชื่อย่อ ดังรูปที่ 3-1 
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ข้อมูลหน่วยงาน
 

 เมื่อคลิกเลือกเมนูข้อมูลหน่วยงาน หน้าจอจะแสดง 5 เมนูย่อยคือหน่วยตรวจวิเคราะห์ โรง

พยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
1. หน่วยตรวจวิเคราะห์  
 เมือ่คลกิเมนยูอ่ยหนว่ยตรวจวเิคราะห ์หนา้จอจะแสดงรายชือ่ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 14 แหง่ 

และสำนกัยาและวตัถเุสพตดิ โดยแสดงขอ้มลูรหสั ชือ่หนว่ยงาน ทีอ่ยู ่จงัหวดั user และขอ้มลู ดงัรปูที ่3-2 

รูปที่ 3-1 หน้าจอแสดงรายชื่อจังหวัด 

รูปที่ 3-2 หน้าจอแสดงรายชื่อหน่วยตรวจวิเคราะห ์
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2. โรงพยาบาลศูนย์  
 เมื่อคลิกเมนูย่อยโรงพยาบาลศูนย์ หน้าจอจะแสดงรายชื่อโรงพยาบาลศูนย์ 25 แห่ง โดยแสดง

ข้อมูลรหัส ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ จังหวัด user และข้อมูล ดังรูปที่ 3-3 

รูปที่ 3-3 หน้าจอแสดงรายชื่อโรงพยาบาลศูนย์ 
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3. โรงพยาบาลทั่วไป 
 เมื่อคลิกเมนูย่อยโรงพยาบาลทั่วไป หน้าจอจะแสดงรายชื่อโรงพยาบาลทั่วไป 69 แห่ง โดยแสดง

ข้อมูลรหัส ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ จังหวัด user และข้อมูล ดังรูปที่ 3-4 

รูปที่ 3-4 หน้าจอแสดงรายชื่อโรงพยาบาลทั่วไป 
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4. โรงพยาบาลชุมชน 
 เมื่อคลิกเมนูย่อยโรงพยาบาลชุมชน หน้าจอจะแสดงรายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 736 แห่ง โดย

แสดงข้อมูลรหัส ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ จังหวัด user และข้อมูล ดังรูปที่ 3-5 

รูปที่ 3-5 หน้าจอแสดงรายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
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5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 เมื่อคลิกเมนูย่อยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าจอจะแสดงรายชื่อสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด 75 แห่ง โดยแสดงข้อมูลรหัส ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ จังหวัด user และข้อมูล ดังรูปที่ 3-6 

 

รูปที่ 3-6 หน้าจอแสดงรายชื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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ข้อมูลระบบ
 

 เมื่อคลิกเลือกเมนูข้อมูลระบบ จะปรากฏเมนูย่อยข้อมูลทั้งหมด เพิ่มปีงบประมาณ เพิ่มรายการยา 

เพิ่มรูปแบบยา เพิ่มรายการยาโครงการ เพิ่มหัวข้อทดสอบ และเพิ่ม user 

 

1. ข้อมูลทั้งหมด 
 เมื่อคลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลทั้งหมด หน้าจอจะแสดงรายการยาของโครงการสร้างหลักประกัน

คุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548-2554  

ดังรูปที่ 3-7  

รูปที่ 3-7 หน้าจอแสดงรายการยาแยกเป็นปีงบประมาณ 
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 เมื่อคลิกเลือกเมนูย่อยที่ช่องสถานะของปีงบประมาณใด หน้าจอจะแสดงรายการยาทั้งหมด

ที่ทำการวิเคราะห์ในปีงบประมาณนั้น โดยแสดงลำดับ หมายเลขวิเคราะห์ ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต  

เลขทะเบียนยา Lot. no.(รุ่นผลิต) รูปแบบยา วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ผล และรายละเอียด ดังรูปที่ 3-8 

 

 

 

รูปที่ 3-8 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายการยาทั้งหมด 
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2. การเพิ่มข้อมูลในระบบ ได้แก่  
• เพิ่มปีงบประมาณ โดยพิมพ์ปีงบประมาณที่ต้องการเพิ่มเติม และทำการบันทึก 

• เพิ่มรายการยา โดยพิมพ์ชื่อยา และระบุประเภทยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนโบราณ และ

ทำการบันทึก นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมได้  

• เพิ่มรูปแบบยา โดยพิมพ์รูปแบบยา และทำการบันทึก นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขหรือลบ

ข้อมูลเดิมได้  

• เพิ่มรายการยาโครงการ โดยเลือกรายการยาตามชื่อสามัญในโครงการสร้างหลักประกัน

คุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา โดยเลือกรูปแบบ พิมพ์จำนวน เลือกหน่วยตรวจ

วิเคราะห์ Note และทำการบันทึก นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมได้  

• เพิ่มหัวข้อทดสอบ โดยเลือกรายการยา จากนั้นพิมพ์หัวข้อทดสอบทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

พิมพ์รายละเอียด และทำการบันทึก นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมได้  

• เพิ่ม User โดยเลือกประเภทหน่วยงาน และพิมพ์ข้อมูลรายละเอียด 

 ดังรูปที่ 3-9 
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การออกจากระบบ
 

 การออกจากระบบคลิกปุ่ม             แล้วคลิก [ตกลง] 

 

 

รูปที่ 3-9 หน้าจอแสดงหน่วยงานที่ต้องการเพิ่ม User 
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 การทำงานในส่วนของหน่วยตรวจวิเคราะห์ ประกอบด้วย 6 เมนูหลัก คือ  

1. รายการยาตามโครงการ 

2. รายการยาตามโครงการของหน่วยงาน 

3. รายการยาอื่นๆ 

4. รายงานข้อมูลที่ทำการตรวจวิเคราะห์ 

5. บทวิเคราะห์เกี่ยวกับยา 

6. เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 
 

รายการยาตามโครงการ
 

 เมื่อคลิกเลือกเมนูรายการยาตามโครงการ หน้าจอจะแสดงรายการยาของโครงการสร้างหลัก

ประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548-

2554 โดยแสดงเมนูย่อยสถานะ open (แผนรายการส่งตรวจยาได้อยู่ระหว่างดำเนินการ) หรือ close 

(แผนรายการส่งตรวจยาได้จัดทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว) ดังรูปที่ 4-1 

รูปที่ 4-1 หน้าจอแสดงรายการยาโครงการแยกเป็นปีงบประมาณ 
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 เมื่อคลิกเลือกเมนูย่อยที่ช่องสถานะของปีงบประมาณใด หน้าจอจะแสดงรายการยาทั้งหมด

ที่ทำการวิเคราะห์ในปีงบประมาณนั้น โดยแสดงลำดับ รายการยา รูปแบบยา จำนวน หน่วยตรวจ

วิเคราะห์ หมายเหตุ และข้อมูล ดังรูปที่ 4-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการยาตามโครงการของหน่วยงาน
 เมื่อคลิกเลือกเมนูรายการยาตามโครงการของหน่วยงาน หน้าจอจะแสดงรายการยาตามชื่อสามัญ

ในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพและมาตรฐานบริการด้านยาโดยระบุชื่อหน่วยตรวจวิเคราะห์ โดย

แสดงลำดับ รายการยา รูปแบบยา year (ปี) รายการจอง ข้อมูลส่งตรวจ และเพิ่มข้อมูล ดังรูปที่ 4-3 

   

 

รูปที่ 4-2 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการยาที่ตรวจวิเคราะห์ 
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 1. รายการจอง เมื่อคลิก หน้าจอจะแสดงข้อมูลการจอง ดังนี้ 

• หากไม่มีการจอง จะปรากฏข้อความ “ยังไม่มีข้อมูลการจอง” หรือ 

• หากมีการจอง จะปรากฏรายการจองที่หน่วยส่งตรวจส่งมายังห้องปฏิบัติการ โดยแสดง

ลำดับ หน่วยงานที่จอง ชื่อการค้า declared_content Lot.no.(รุ่น) เลขทะเบียนยา  

ผู้ผลิต จำนวน เลือก และยกเลิก ดังรูปที่ 4-4 

 

รูปที่ 4-3 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการยาของหน่วยตรวจวิเคราะห์ที่ทำการตรวจ 

รูปที่ 4-4 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการจองของหน่วยส่งตรวจ 
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 การเลือก (เครื่องหมาย     หมายถึง ห้องปฏิบัติการทำการเลือกข้อมูลนี้)  

1. เมื่อคลิก    จะปรากฏหน้าต่างข้อความยืนยันการเลือกข้อมูล หากต้องการเลือกให้คลิก OK 

หากยังไม่ต้องการเลือกให้คลิก Cancel 

2. เมื่อคลิก OK หน้าจอจะแสดงสถานะเป็น “เลือก” ในแถบสีเหลือง ดังรูปที่ 4-5  

รูปที่ 4-5 หน้าจอแสดงสถานะการเลือกข้อมูลของห้องปฏิบัติการ 

 การยกเลิก (เครื่องหมาย    หมายถึง ห้องปฏิบัติการทำการยกเลิกข้อมูลนี้ เนื่องจากข้อมูลซ้ำ

หรือมีผู้ขอส่งแล้ว) 

1. เมื่อคลิก      จะปรากฏหน้าต่างข้อความยืนยันการยกเลิกข้อมูล หากต้องการยกเลิกให้

คลิก OK หากยังไม่ต้องการยกเลิกให้คลิก Cancel 

2. เมื่อคลิก OK หน้าจอจะแสดงสถานะเป็น “ยกเลิก” ในแถบสีเทา ดังรูปที่ 4-6 

รูปที่ 4-6 หน้าจอแสดงสถานะการยกเลิกข้อมูลของห้องปฏิบัติการ 
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2. ข้อมูลส่งตรวจ เมื่อคลิก หน้าจอจะแสดงข้อมูลการส่งตรวจผลิตภัณฑ์จากหน่วยส่งตัวอย่าง 

ดังนี้ 

• หากไม่มีการส่งข้อมูลเข้ามา หน้าจอจะแสดงข้อความ “ไม่มีข้อมูลจากหน่วยส่งตัวอย่าง

มายังห้องปฏิบัติการของท่าน” หรือ 

• หากมีการส่งข้อมูลเข้ามา หน้าจอจะแสดงรายการที่หน่วยส่งตรวจส่งมายังห้องปฏิบัติการ 

โดยแสดงลำดับ รายการยา รูปแบบยา ปีงบประมาณ หน่วยส่งตรวจวิเคราะห์ จำนวนที่

ส่งตรวจ และดูข้อมูล ดังรูปที่ 4-7 

 

 

 

รูปที่ 4-7 หน้าจอแสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่ส่งมายังห้องปฏิบัติการ 

 การดูข้อมูล เมื่อคลิก     หน้าจอจะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ของหน่วยส่งตรวจที่ส่งมายังห้อง

ปฏิบัติการ โดยแสดงชื่อหน่วยส่งตรวจ ลำดับ ชื่อการค้า declared_content ชื่อผู้ผลิต เลขทะเบียนยา 

Lot.no.(รุ่น) รูปแบบยา ผล และสถานะ ดังรูปที่ 4-8 

 สถานะ ช่องสถานะจะแสดงสถานะใน 4 ลักษณะ คือ 

1. ขอจอง หมายถึง หน่วยส่งตรวจส่งข้อมูลการจองผลิตภัณ์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทำการเลือก

ข้อมูล 

2. ยกเลิก หมายถึง ยกเลิกห้องปฏิบัติการทำการยกเลิกข้อมูลนี้ 

3. OK หมายถึง ห้องปฏิบัติการได้ทำการเลือกข้อมูลนี้แล้ว หน่วยส่งตรวจต้องทำการยืนยันการ 

“send” พร้อมส่งตัวอย่าง 

4. บันทึกผล หมายถึง อยู่ระหว่างทำการตรวจวิเคราะห์ 

5. ลงผลแล้ว หมายถึง ห้องปฏิบัติการได้ลงผลการตรวจวิเคราะห์นี้แล้ว 
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รูปที่ 4-8 หน้าจอแสดงรายการผลิตภัณฑ์ของหน่วยส่งตรวจ 

รูปที่ 4-9 บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ 

การแก้ไขสถานะ

1. เมื่อคลิก “บันทึกผล” หน้าจอจะแสดงแบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ หรือหาก

ต้องการยกเลิก ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ดังรูปที่ 4-9 
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รูปที่ 4-11 หน้าจอแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ทำการบันทึกผลวิเคราะห์แล้ว 

2. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียด เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึกผลวิเคราะห์” 

หน้าจอจะแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ทำการบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์แล้ว ดังรูปที่ 4-10 

รูปที่ 4-10 หน้าจอแสดงผลิตภัณฑ์ที่ทำการบันทึกผลวิเคราะห์ 

3. เมื่อคลิกในช่อง “Detail” ของรายการใด หน้าจอจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์รายการนั้น ดังรูปที่ 4-11 
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รูปที่ 4-12 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ทำการบันทึกผลวิเคราะห์แล้ว 

4. เมื่อคลิกในช่อง “แก้ไข” ของรายการใด หน้าจอจะแสดงข้อมูลแก้ไขรายละเอียดของยา

รายการนั้น ดังรูปที่ 4-12 

5. บันทึกแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” หรือหากต้องการยกเลิก 

ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 

 3. การเพิ่มข้อมูล ใช้ในกรณีที่หน่วยผู้ตรวจวิเคราะห์ต้องการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม 
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รายการยาอื่นๆ
 

 เมื่อคลิกเลือกเมนูรายการยาอื่นๆ หน้าจอจะแสดงแบบกรอกรายละเอียดของยา สามารถบันทึก

รายละเอียดของรายการยาอื่นๆได้ เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หรือหาก

ต้องการยกเลิก ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ดังรูปที่ 4-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4-13 หน้าจอแสดงแบบกรอกรายละเอียดของยาที่ต้องการทำการบันทึกข้อมูล 
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รายงานข้อมูลที่ทำการตรวจวิเคราะห์
 

 เมื่อคลิกเลือกเมนูรายงานข้อมูลที่ทำการตรวจวิเคราะห์ หน้าจอจะแสดงการค้นหาข้อมูลยา

ทั้งหมดที่ทำการวิเคราะห์แล้ว สามารถพิมพ์ชื่อหรือเลือกข้อมูลชื่อยา โดยค้นหาจากชื่อ ได้แก่ ชื่อสามัญ

ทางยา ชื่อผู้ผลิต ชื่อการค้า หรือค้นหาด้านมาตรฐาน ได้แก่ รายการยาที่เข้ามาตรฐาน รายการยาที่ผิด

มาตรฐาน ดังรูปที่ 4-14  

 

 นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาแบบละเอียด โดยการคลิก “ค้นหาแบบละเอียด” หน้าจอจะแสดงการ

เลือกเงื่อนไข และหัวข้อที่ผิดมาตรฐาน (ดังรูปที่ 4-15) เมื่อพิมพ์และ/หรือเลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ค้นหา” หรือหากต้องการยกเลิก ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 

รูปที่ 4-14 หน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูล 
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รูปที่ 4-15 หน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลแบบละเอียด 

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับยา
 เมื่อคลิกเลือกเมนูบทวิเคราะห์เกี่ยวกับยา หน้าจอจะแสดงหัวข้อเอกสารบทความทางวิชาการที่

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลยา ซึ่งเมื่อคลิกเลือกรายการใด จะมีบทความทางวิชาการของยานั้น 
 

เรื่องแจ้งให้ทราบ
 เมื่อคลิกเลือกเมนูเรื่องแจ้งให้ทราบ หน้าจอจะแสดงเรื่องแจ้งให้ทราบภายในระบบ เช่น การแก้ไข

ผลการตรวจวิเคราะห์ฯ 

 
การออกจากระบบ
 การออกจากระบบคลิกปุ่ม           แล้วคลิก [ตกลง] 
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 การทำงานในส่วนของหน่วยส่งตรวจวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 เมนูหลัก คือ  

1.  รายการยาตามโครงการ 

2.  ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของท่าน 

3.  รายงานข้อมูลที่ทำการตรวจวิเคราะห์ 

4.  บทวิเคราะห์เกี่ยวกับยา 

5.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 
 

รายการยาตามโครงการ
 

 เมื่อคลิกเลือกเมนูรายการยาตามโครงการ หน้าจอจะแสดงรายการยาของโครงการสร้างหลัก

ประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548-

2554 โดยแสดงเมนูย่อยสถานะ open (แผนรายการส่งตรวจยาได้อยู่ระหว่างดำเนินการ) หรือ close 

(แผนรายการส่งตรวจยาได้จัดทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว) ดังรูปที่ 5-1 

รูปที่ 5-1 หน้าจอแสดงรายการยาโครงการแยกเป็นปีงบประมาณ 
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 เมื่อคลิกเลือกเมนูย่อยที่ช่องสถานะของปีงบประมาณใด หน้าจอจะแสดงรายการยาชื่อสามัญตาม

โครงการฯ ในปีงบประมาณนั้น โดยแสดงลำดับ รายการยา รูปแบบยา จำนวน หน่วยตรวจวิเคราะห์ 

หมายเหตุ และข้อมูล ดังรูปที่ 5-2  

รูปที่ 5-2 หน้าจอแสดงรายการยาตามโครงการ 

 ข้อมูล  เมื่อคลิกปุ่ม     เพื่อดูข้อมูล หน้าจอจะแสดง 2 ลักษณะ คือ 

1. ไม่มีข้อมูล จะแสดงข้อความ “ยังไม่มีการจอง [ทำการจอง]” เมื่อคลิกที่ “[ทำการจอง]”  

หน้าจอจะแสดงแบบบันทึกรายละเอียดของยาเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ โดยมีช่องว่างสำหรับพิมพ์

และ/หรือเลือก ชื่อสามัญของยา ชื่อทางการค้า declared_content รูปแบบยา ชื่อผู้ผลิต 

ประเภทของยา เลขทะเบียนยา Lot.no. วันผลิต วันสิ้นอายุ จำนวน และผู้ส่งตัวอย่าง เมื่อ

บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “ส่งข้อมูล” หรือหากต้องการยกเลิก ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 

ดังรูปที่ 5-3 

รูปที่ 5-3 หน้าจอแสดงบันทึกรายละเอียดของยาเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ 
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2. มีข้อมูล หน้าจอจะแสดงรายการจองการส่งตรวจของยาซึ่งระบุชื่อสามัญทางยา โดยทุกหน่วย

งานที่ทำการจองสามารถมองเห็นข้อมูลนี้ได้ มีการแสดงลำดับ ชื่อหน่วยงานที่จอง ชื่อการค้า 

declared_content Lot.no. เลขทะเบียนยา ผู้ผลิต จำนวน สถานะ act1 act2 และหาก

ต้องการจอง สามารถคลิกที่ “[ทำการจอง]” ได้ นอกจากนี้ยังสามารถคลิกดูคำอธิบายได้  

ดังรูปที่ 5-4 

รูปที่ 5-4 หน้าจอแสดงรายการจองของแต่ละหน่วยงาน 

 สถานะ

1. ขอจอง หมายถึง หน่วยส่งตรวจได้ส่งข้อมูลการจองผลิตภัณฑ์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ ทำการ

เลือกข้อมูล 

2. ยกเลิก หมายถึง ห้องปฏิบัติการได้ทำการยกเลิกข้อมูลนี้ 

3. OK หมายถึง ห้องปฏิบัติการได้ทำการเลือกข้อมูลนี้แล้ว หน่วยส่งตรวจต้องทำการยืนยัน  

การ “send” พร้อมส่งตัวอย่าง 

4. รอลงผล หมายถึง อยู่ระหว่างทำการตรวจวิเคราะห์ 

5. ลงผลแล้ว หมายถึง ห้องปฏิบัติการได้ทำการลงผลการตรวจวิเคราะห์นี้แล้ว 



 Act1 / Act2

1. แก้ไข สามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะของหน่วยงานตนเองเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของ

หน่วยงานอื่นได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการจอง คลิก “แก้ไข” หน้าจอจะแสดงแบบ

แก้ไขรายการจอง ดังรูปที่ 5-5 
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• วันที่ผลิตและวันสิ้นอายุ คลิกปุ่ม    เพื่อเลือกวันจากปฏิทิน (ในกรณีผลิตภัณฑ์ระบุ  

วันที่ผลิต และวันสิ้นอายุ เพียง เดือน และปี ให้ระบุวันที่เป็นวันที่ 1 ของเดือนนั้น) 

• ชื่อผู้ผลิต เลือกหรือเพิ่มโดยคลิก “เพิ่ม” หน้าจอจะแสดงแบบเพิ่มผู้ผลิต ดังรูปที่ 5-6 

 

รูปที่ 5-5 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการจอง 

รูปที่ 5-6 หน้าจอแสดงแบบกรอกรายละเอียดของตัวอย่าง  

• เมื่อแก้ไขรายการจองแล้วเสร็จ ให้คลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” หรือหากต้องการยกเลิก ให้ 

 คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 
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2. ลบ สามารถลบข้อมูลได้เฉพาะของหน่วยงานตนเองเท่านั้น ไม่สามารถลบข้อมูลของหน่วยงาน

อื่นได้ 
 

 

ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของท่าน
 

 เมื่อคลิกเลือกเมนูข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของท่าน หน้าจอจะแสดงข้อมูลการส่งตรวจผลิตภัณฑ์

ของหนว่ยสง่ตรวจทัง้หมด โดยแสดงชือ่หนว่ยสง่ตรวจวเิคราะห ์จำนวนทีส่ง่ตรวจ และดขูอ้มลู ดงัรปูที ่5-5  

 

 

 

รูปที่ 5-5 หน้าจอแสดงข้อมูลการส่งตรวจผลิตภัณฑ์ของหน่วยส่งตรวจทั้งหมด 

 เมื่อคลิกดูข้อมูล หน้าจอจะแสดงข้อมูลการส่งตรวจผลิตภัณฑ์แยกเป็นรายการยา โดยแสดงชื่อ

หน่วยงานที่ส่งตรวจวิเคราะห์ ลำดับ รายการยา รูปแบบยา ปีงบประมาณ จำนวนที่ส่งตรวจ และดูข้อมูล 

ดังรูปที่ 5-6 

รูปที่ 5-6 หน้าจอแสดงข้อมูลการส่งตรวจผลิตภัณฑ์แยกเป็นรายการยา 
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 เมื่อคลิกดูข้อมูล หน้าจอจะแสดงข้อมูลการส่งตรวจผลิตภัณฑ์แยกเป็นรายการผลิตภัณฑ์ โดย

แสดงชื่อหน่วยส่งตรวจวิเคราะห์ ลำดับ ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต เลขทะเบียนยา Lot. no. รูปแบบยา ผล 

และสถานะ ดังรูปที่ 5-7 

 สถานะ

1. ขอจอง หมายถึง หน่วยส่งตรวจได้ส่งข้อมูลการจองผลิตภัณฑ์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ ทำการ

เลือกข้อมูล 

2. ยกเลิก หมายถึง ห้องปฏิบัติการได้ทำการยกเลิกข้อมูลนี้ 

3. OK หมายถึง ห้องปฏิบัติการได้ทำการเลือกข้อมูลนี้แล้ว หน่วยส่งตรวจต้องทำการยืนยันการ 

“send” พร้อมส่งตัวอย่าง 

4. รอลงผล หมายถึง อยู่ระหว่างทำการตรวจวิเคราะห์ 

5. ลงผลแล้ว หมายถึง ห้องปฏิบัติการได้ทำการลงผลการตรวจวิเคราะห์นี้แล้ว 

 
 

รายงานข้อมูลที่ทำการตรวจวิเคราะห์
 

 เมื่อคลิกเลือกเมนูรายงานข้อมูลที่ทำการตรวจวิเคราะห์ หน้าจอจะแสดงการค้นหาข้อมูลยา

ทั้งหมดที่ทำการวิเคราะห์แล้ว สามารถพิมพ์ชื่อหรือเลือกข้อมูลชื่อยา โดยค้นหาจากชื่อ ได้แก่ ชื่อสามัญ

ทางยา ชื่อผู้ผลิต ชื่อการค้า หรือค้นหาด้านมาตรฐาน ได้แก่ รายการยาที่เข้ามาตรฐาน รายการยาที่  

ผิดมาตรฐาน ดังรูปที่ 5-8  

  

รูปที่ 5-7 หน้าจอแสดงข้อมูลการส่งตรวจผลิตภัณฑ์แยกเป็นรายผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 5-8 หน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูล 

รูปที่ 5-9 หน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลแบบละเอียด 

 นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาแบบละเอียด โดยการคลิก “ค้นหาแบบละเอียด” หน้าจอจะแสดงการ

เลือกเงื่อนไข และหัวข้อที่ผิดมาตรฐาน (ดังรูปที่ 5-9) เมื่อพิมพ์และ/หรือเลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ค้นหา”  
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บทวิเคราะห์เกี่ยวกับยา
 เมื่อคลิกเลือกเมนูบทวิเคราะห์เกี่ยวกับยา หน้าจอจะแสดงหัวข้อเอกสารบทความทางวิชาการที่

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลยา ซึ่งเมื่อคลิกเลือกรายการใด จะมีบทความทางวิชาการของยานั้น 
 

เรื่องแจ้งให้ทราบ
 เมื่อคลิกเลือกเมนูเรื่องแจ้งให้ทราบ หน้าจอจะแสดงเรื่องแจ้งให้ทราบภายในระบบ เช่น การแก้ไข

ผลการตรวจวิเคราะห์ฯ 

 
การออกจากระบบ
 การออกจากระบบคลิกปุ่ม            แล้วคลิก [ตกลง] 
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ในส่วนของหน่วยดูข้อมูล


บทที่6
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 การทำงานในส่วนของหน่วยดูข้อมูล ประกอบด้วย 2 เมนูหลัก คือ  

1. รายงานข้อมูลที่ทำการตรวจวิเคราะห์ 

2. บทวิเคราะห์เกี่ยวกับยา 

 
 

รายงานข้อมูลที่ทำการตรวจวิเคราะห์
 

 เมื่อคลิกเลือกเมนูรายงานข้อมูลที่ทำการตรวจวิเคราะห์ หน้าจอจะแสดงการค้นหาข้อมูลยา

ทั้งหมดที่ทำการวิเคราะห์แล้ว สามารถพิมพ์ชื่อหรือเลือกข้อมูลชื่อยา โดยค้นหาจากชื่อ ได้แก่ ชื่อสามัญ

ทางยา ชื่อผู้ผลิต ชื่อการค้า หรือค้นหาด้านมาตรฐานได้แก่ รายการยาที่เข้ามาตรฐาน รายการยาที่ผิด

มาตรฐาน ดังรูปที่ 6-1  

รูปที่ 6-1 หน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูล 
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 นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาแบบละเอียด โดยการคลิก “ค้นหาแบบละเอียด” หน้าจอจะแสดงการ

เลือกเงื่อนไข และหัวข้อที่ผิดมาตรฐาน (ดังรูปที่ 6-2) เมื่อพิมพ์และ/หรือเลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

รูปที่ 6-2 หน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลแบบละเอียด 

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับยา
 เมื่อคลิกเลือกเมนูบทวิเคราะห์เกี่ยวกับยา หน้าจอจะแสดงหัวข้อเอกสารบทความทางวิชาการที่

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลยา ซึ่งเมื่อคลิกเลือกรายการใด จะมีบทความทางวิชาการของยานั้น 

 
การออกจากระบบ
 การออกจากระบบคลิกปุ่ม    แล้วคลิก [ตกลง] 
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