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ค�ำน�ำ
การจัดท�ำหนังสือ “คูม่ อื การใช้งานระบบ IS Online” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านระบบเฝ้า
ระวังการบาดเจ็บใช้ประกอบการใช้งานโปรแกรม IS Online สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลจาก
สถานพยาบาลได้ทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์
“คู่มือการใช้งานระบบ IS Online” เล่มนี้ได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูลในปัจจุบนั เพือ่ ประโยชน์การติดตามข้อมูลและวิเคราะห์การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับข้อมูลในระบบที่มีปริมาณมาก แหล่งข้อมูลมีความหลากหลาย
ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภายนอก จ�ำเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ส�ำหรับการจัดเก็บเชื่อมโยง และวิเคราะห์ ที่มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการทั้งระบบได้
คณะผู้จัดท�ำขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านที่ท�ำให้คู่มือฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และหวังว่า
คูม่ อื นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การใช้งาน หากมีขอ้ บกพร่อง หรือผิดพลาดประการใด คณะผูจ้ ดั ท�ำขอน้อมรับค�ำ
แนะน�ำ และค�ำชี้แจงจากท่านด้วยความยินดี และท้ายที่สุด ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขและองค์การ
อนามัยโลก ที่สนับสนุนการจัดพิมพ์ครั้งนี้
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บทที่ 1

หลักการ เหตุผล ความเป็นมา
ความเป็นมา

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียม
พร้อมเผชิญภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการ
แพทย์ และสาธารณสุข เป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมการที่จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการ
แพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) ณ อาคาร 5 ชั้น
7 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส�ำหรับหน่วยบริการทุกระดับให้มีความพร้อมในการรับมือ
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย รวมทั้งการฟื้นฟูหลังเกิดภัย ตลอดจน
การบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ประสานงาน การ
สื่อสาร การสั่งการ เชื่อมโยงหน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ข้อมูล เพื่อเป็น Data Center รองรับระบบ ICS ECS และ EMS เพื่อ Harmonize และสั่งการกรณีเกิด
ภาวะฉุกเฉินต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็น Real Time จากหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (1669) กรมที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอกต่างๆ โดยมีการด�ำเนิน
การดังนี้
1. จัดให้มขี อ้ มูล (Information) และพัฒนาระบบสือ่ สาร เพือ่ การประสานงานและสัง่ การภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนจัด
บริการปฏิบัติการฉุกเฉินที่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะกลไกของภาครัฐ
2. เป็นศูนย์ขอ้ มูลการบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน 1669 ซึง่ ได้รบั โอนภารกิจจากสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ และน�ำมาใช้เก็บข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย ตั้งแต่ป    ี
พ.ศ.2558 จ�ำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาโปรแกรม ระบบข้อมูล 1669 ให้สมบูรณ์และครอบคลุมทุก
สถานการณ์ และทุกภัยพิบัติต่อไป
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3. เป็นศูนย์บริหารจัดการการเดินรถด้วยระบบก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก (GPS) กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถพยาบาล ข้อมูลที่จะน�ำมาใช้ในการติดตามและควบคุมรถ
พยาบาล ข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถพยาบาล ยกระดับมาตรฐาน และก�ำกับติดตามและ
ดูแลรถพยาบาล และรถยนต์ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ�ำเป็นต้องจัดท�ำโปรแกรม GPS Tracking
System ของกระทรวงสาธารณสุข รองรับระบบที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าวข้างต้น
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้อนุมัติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency
Operation Center : PHEOC) เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ทันท่วงทีทั้งในภาวะปกติ ฉุกเฉิน หรือภาวะภัยพิบัติ
2. เพื่อติดตามข้อมูลและวิเคราะห์การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ 1669
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานของรถพยาบาลในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งมีการติดตั้ง GPS Tracking System เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการ
ขนส่งทางบก เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์หากมีอุบัติหรือภัยพิบัติเกิดขึ้น
4. เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านของศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public
Health Emergency Operation Center : PHEOC) กระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับการสื่อสารส่งข้อมูล
กับหน่วยงานต่างกระทรวง หรือต่างประเทศ
5. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการระบบภัยพิบตั ริ ะดับประเทศ ภายใต้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว
มีมาตรฐาน และทันต่อการใช้งาน
6. เนื่องจากข้อมูลในระบบภัยพิบัติมีปริมาณมาก แหล่งข้อมูลก็มีความหลากหลาย ทั้งใน
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภายนอก จ�ำเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
การจัดเก็บเชื่อมโยง และวิเคราะห์ ที่มีศักยภาพพอเพียงในการจัดการทั้งระบบได้
7. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance) ในการ
บันทึกลงแบบบันทึก ลงรหัส และบันทึกลงโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
8. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยได้ด้วยตนเอง
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บทที่ 2
การติดตั้ง

การติดตั้งใช้งานระบบข้อมูล IS ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1. ติดตั้งฐานข้อมูล
2. ติดตั้ง API เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับโปรแกรม IS Online
2.1. เชื่อมโยงฐานข้อมูล IS (IS DB)
2.2. เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ป่วยของสถานพยาบาล (HIS)
3. ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย
3.1. โปรแกรมแบบ Desktop Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการ MS Windows
3.2. โปรแกรมแบบ Desktop Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Linux
3.3. โปรแกรมแบบ Desktop Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการ MacOS
3.4. โปรแกรมแบบ Web Server ที่รองรับ Apache, Ngnix

การติดตั้งและ Config โปรแกรม IS Online
1. การติดตั้งฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล IS ไว้ที่สถานพยาบาล โดยต้องมีการติดตั้ง
โปรแกรมดังนี้
1) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL version 5 หากหน่วยงาน มีโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลอยู่แล้ว ก็ให้ใช้ระบบเดิมที่มีอยู่
2) สร้างฐานข้อมูล isdb เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล IS
3) Download ฐานข้อมูล (MySQL.sql)
4) Unzip และ Run isdb.sql script เพื่อสร้างตารางและข้อมูลเบื้องต้นในการใช้งาน
5) กรณีที่มีข้อมูล ISWin เดิม และต้องการ Convert มาใช้ใน IS Online ให้ Download
โปรแกรม isdb converter เพื่อใช้ในการอ่าน mdb แล้ว Convert ไปเป็น mysql
6) สามารถใช้โปรแกรม  IS Win v3.0 ของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) ในการ Convert
และบันทึกข้อมูลได้
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ดตั้งเพืAPI
่อเชื่อมโยงฐานข้
2. ติด2.ตั้ง ติAPI
่อเชืเพื
่อมโยงฐานข้
อมูล อมูล

1) ติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้งาน
2) 1)NodeJS
(version 6่ต้อขึงใช้
้นไป)งาน
ติดตั้งโปรแกรมที
a) ตรวจสอบก่อนว่าในเครื่องได้ติดตั้งไว้หรือยัง โดยใช้ค�ำสั่ง node -v
2) NodeJS (version 6 ขึ้นไป)
b) กรณี ms windows หรือ macOS การติดตั้งให้ download จาก https://nodejs.org/
a) ตรวจสอบก่อนว่าในเครื่องได้ติดตั้งไว้หรือยัง โดยใช้คำสั่ง node -v
c) กรณี Linux ให้ติดตั้งตามจาก https://nodejs.org/en/download/package-manager/
b) กรณี ms windows หรือ macOS การติดตั้งให้ download จาก https://nodejs.org/
3) ติดตั้ง pm2 โดยใช้คำ� สั่ง npm install -g pm2 ผ่าน command line
c) กรณี Linux ให้ติดตั้งตามจาก https://nodejs.org/en/download/package-manager/
4) ติดตั้ง git จาก https://git-scm.com/
3) ติดตั้ง pm2 โดยใช้คำสั่ง npm install -g pm2 ผ่าน command line
5) Download script ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล (API1)
ตั้ง git จาก
6) 4)สร้างติดfolder
ที่ต้อhttps://git-scm.com/
งการ (ไม่แนะน�ำให้ อยู่ภายใต้ folder ของ web server)
5)
Download
script
มต่อcopy
ฐานข้อไฟล์
มูล (API1)
7) เปิด Folder ที่ unzipระบบเชื
แล้วท�ำ่อการ
config.default แล้วแก้ไขชื่อ เป็น “config”
6)
สร้
า
ง
folder
ที
ต
่
อ
้
งการ
(ไม่
แ
นะนำให้
อยู
ภ
่
ายใต้
folder
ของ web
จากนั้นท�ำการเปิดไฟล์ config แบบ text editor เพื่อแก้ไขการตั
้งค่า/การเชื
่อมต่server)
อให้ถูกต้อง และท�ำการ
7)
เปิ
ด
Folder
ที
่
unzip
แล้
ว
ทำการ
copy
ไฟล์
config.default
แล้
ว
แก้
ไขชื่อ เป็น “config”
บันทึก
้นทำการเปิ
8) ติดตัจากนั
้ง plugin
โดยใช้ดคไฟล์
ำ� สั่งconfig
npm iแบบ text editor เพื่อแก้ไขการตั้งค่า/การเชื่อมต่อให้ถูกต้อง และ
นทึกคำ� สั่ง pm2 start -i <ระบุจำ� นวน instance> --name “ชื่อ instance” เช่น
9) runทำการบั
API โดยใช้
8) ติดตั้ง plugin
คำสั่ง“ae-api”
npm i
pm2 app/bin/www.js
-i 2โดยใช้
--name
API run
โดยใช้หลัคำสั
่ง pm2่อstart
-i <ระบุ
จำนวน
instance>
--name
"ชื่อ้งเดีinstance"
เช่น pm2
10) 9)ท�ำให้runpm2
งจากเครื
ง restart
โดยค�
ำสั่ง pm2
startup
(run ครั
ยว)
"ae-api"
11) ใช้คapp/bin/www.js
ำ� สั่ง pm2 save เพื-i่อ2บั--name
นทึก config
pm2 ที่จะใช้ในการ run หลัง restart (ท�ำทุกครั้งที่มี
10) api)
ทำให้ pm2 run หลังจากเครื่อง restart โดยคำสั่ง pm2 startup (run ครั้งเดียว)
การ update
12) 11)
ตรวจสอบการท�
ใช้คำสั่ง pm2ำงาน
saveAPIเพื่อบันทึก config pm2 ที่จะใช้ในการ run หลัง restart (ทำทุกครั้งที่มีการ
a) pm2
status
update
api) - ดูสถานะการท�ำงาน
b) pm2
monit - ดูสถานะการท�
12)
ตรวจสอบการทำงาน
API ำงานแบบ real time
c) pm2
log - status
คล้าย pm2
monit แต่จะแสดงรายละเอียดด้วย
a) pm2
- ดูสถานะการทำงาน
b) pm2 monit - ดูสถานะการทำงานแบบ real time
10
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3. ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล
3.1. กรณีต้องการใช้งานแบบ Desktop App
3.1.1.1. ส�ำหรับ Windows
3.1.1.2. ส�ำหรับ MacOS
3.1.1.3. ส�ำหรับ Linux
3.1.2. unzip ไว้ใน folder ที่ต้องการ
3.1.3. run โปรแกรมตามที่ต้องการ
3.1.3.1. isonline-win.exe ส�ำหรับ ms windows
3.1.3.2. isonline ส�ำหรับ macOS
3.1.3.3. isonline-linux ส�ำหรับ Linux
3.2. กรณีต้องการใช้งานแบบ Web App
3.2.1. Download โปรแกรม Webbase (ต้องมี Webserver Apache or Nginx)
3.2.2. unzip ไว้ใน folder ภายใต้ web server เช่น /var/www/html/isonline หรือ
c:\xampps\htdocs\isonline
3.3. เปิดโปรแกรม หรือ website แล้ว ‘ก�ำหนดค่าเชื่อมต่อ’ ให้ถูกต้อง
3.4. Login ครั้งแรกให้ใช้ user: admin password: admin123
3.5. หลัง Login ให้เข้าไปก�ำหนดค่า user ให้ถูกต้องตามสถานพยาบาลที่ใช้งานจริง
3.6. โปรแกรมแบบ Web Server ที่รองรับ Apache, Ngnix
Website ที่เกี่ยวข้อง
1. https://angular.io/guide/quickstart
2. https://www.typescriptlang.org/#download-links
3. https://nodejs.org/en/

การติดตั้ง NodeJS
ส�ำหรับ MS Windows
1. Download โปรแกรมจาก https://nodejs.org/en/
ส�ำหรับ Linux CentOS 7/6
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การ config .env
DB_HOST=localhost
DB_CLIENT=mysql  // ระบุประเภทฐานข้อมูลที่ใช้งาน
DB_PORT=3306
DB_NAME=isdb
DB_USER=root
DB_PASSWORD=password
DB_CHARSET=utf8
//valid HIS provider: ezhosp, hosxpv3, hosxpv4, infod, ssb, hi, himpro, jhcis, hosxppcu
HIS_PROVIDER=hosxpv3   // ระบุชื่อ HIS ที่ใช้งาน
HIS_DB_HOST=localhost
HIS_DB_CLIENT=mysql  // ระบุประเภทฐานข้อมูลที่ใช้งาน
HIS_DB_PORT=3306
HIS_DB_NAME=hosxp
HIS_DB_USER=root
HIS_DB_PASSWORD=password
HIS_DB_CHARSET=utf8
HDC_DB_HOST=127.0.0.1
HDC_DB_CLIENT=mysql  // ระบุประเภทฐานข้อมูลที่ใช้งาน
HDC_DB_PORT=3306
HDC_DB_CLIENT=mysql  // ระบุประเภทฐานข้อมูลที่ใช้งาน
HDC_DB_PORT=3306
HDC_DB_NAME=hdc
HDC_DB_USER=hdc
HDC_DB_PASSWORD=password
HDC_DB_CHARSET=utf8
IMPORT_FILE_ENCODING=UTF8
PORT=3009
12
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การติดตั้ง extension เพื่อ connect ฐานข้อมูล
PostgreSQL : npm install pg
SQLite : npm install sqlite3
MySQL : npm install mysql
MariaDB : npm install mariasql
Oracle : npm install strong-oracle
ค�ำสั่ง pm2 ที่ส�ำคัญ
1. pm2 start app/bin/www.js -i 4 --name “ae”
2. pm2 startup
3. pm2 save
4. pm2 restart ae
5. pm2 delete ae
6. pm2 stop ae
7. pm2 kill ae
AE@MoPH
8. pm2 log
9. pm2 monit
การ
Configระบบหลั
ระบบหลั
ตั้งโปรแกรมแล้
การ Config
งติงดติตัด้งโปรแกรมแล้
ว ว
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บทที่ 3

บทที่ 3
ระบบจัดการผูระบบจั
้ใช้งดาน
การผู้ใช้งาน
าใช้งานในระบบ
IS Online
นต้รอะบบรั
งมีระบบรั
กษาความปลอดภัยยตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.
การเข้าใช้การเข้
งานในระบบ
IS Online
จำเป็นจ�ต้ำอเป็งมี
กษาความปลอดภั
พ.ร.บ.คอมพิ
เตอร์ ต้ตอัวงมีตนก่
การระบุ
ตัวตนก่งาน
อนการใช้
ซึ่งผู้ดูแจะต้
ลระบบ
งเป็นผู้ก�ำหนดรหั
สใช้งกานับผู้บันทึก
คอมพิวเตอร์
ต้องมีกวารระบุ
อนการใช้
ซึ่งผู้ดงูแานลระบบ
องเป็จะต้
นผู้กอำหนดรหั
สใช้งานให้
้ดูแลข้อมูล ทั้งนี้ หลังการติดตั้งฐานข้อมูล จะมีผู้ใช้งานระดับ admin ติดตั้งมาด้วย
และผู้ดูแให้ลข้กอับมูผูล้บันทัทึ้งกนี้และผู
หลังการติ
ดตั้งฐานข้อมูล จะมีผู้ใช้งานระดับ admin ติดตั้งมาด้วย สามารถเข้าใช้งานได้
สามารถเข้าใช้งานได้ในครั้งแรก โดยใช้ username “admin” และรหัสผ่าน “admin123” หลังจากนั้นก็
ในครั้ง แรก
โดยใช้
username
และรหั
เข้าเมนู
“ทะเบี
ยนผู้ใช้งาน”“admin”
เพื่อก�ำหนดรหั
สให้กับสผูผ่้บาันนทึก“admin123”
ข้อมูลต่อไป หลังจากนั้น ก็เข้าเมนู “ทะเบีย น
ผู้ใช้งาน” เพื่อกำหนดรหัสให้กับผู้บันทึกข้อมูลต่อไป
่ม/แก้ไผูข/ลบ
ผู้ใช้งาน
การเพิ่มการเพิ
/แก้ไข/ลบ
้ใช้งาน
1. login เข้า1.สู่รlogin
ะบบ เข้าสู่ระบบ
2. เข้าเมนู “ทะเบียนผู้ใช้งาน”
2. เข้าเมนู “ทะเบี
ยนผู้ใช้งาน”

3.

ด้านบนขวามือจะมีปุ่ม “Add new user” เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ จะปรากฎหน้าจอให้เพิ่มผู้ใช้งาน

15

AE@MoPH

3.

กระทรวงสาธารณสุข

ด้านบนขวามือจะมีปุ่ม “Add new user” เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ จะปรากฎหน้าจอให้เพิ่มผู้ใช้งาน

3. ด้านบนขวามือจะมีปมุ่ “Add new user” เพือ่ เพิม่ ผูใ้ ช้งานใหม่ จะปรากฎหน้าจอให้เพิม่ ผูใ้ ช้งาน
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กรณีทที่ต้อี่ต้องการแก้
งการแก้หหรืรืออลบข้
ลบข้ออมูมูลลผูผู้ใ้ใช้ช้งงาน
าน ให้ click
าชืชื่อ่อจะปรากฎเมนู
ให้ใเห้ลืเอลืกดำเนิ
นการ
4.4. กรณี
clickให้เลืเลือclick
อกด้
กด้าานหน้
นหน้
อกดำเนิ
4.ตามต้
กรณีองการ
ที่ต้องการแก้
หรือลบข้อมูลผู้ใให้ช้งาน
เลือากด้
าจะปรากฎเมนู
นหน้าชื่อจะปรากฎเมนู
ในห้การ
เลือก
ตามต้
อ
งการ
ด�ำเนิน5.การตามต้
กรณีทอี่ผงการ
งาน มีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว ไม่ควรลบข้อมูลผู้ใช้งานทิ้ง เนื่องจากจะไม่สามารถตรวจสอบ
5. กรณี
ที่ผู้ใชู้้ใช้งาน
มีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว ไม่ควรลบข้อมูลผู้ใช้งานทิ้ง เนื่องจากจะไม่สามารถตรวจสอบ
ผู้บันทึกได้ แนะนำระบุวันที่หยุดใช้งาน (expire date) ในหน้าจากแก้ไขผู้ใช้งาน
ผู้บันทึกได้ แนะนำระบุวันที่หยุดใช้งาน (expire date) ในหน้าจากแก้ไขผู้ใช้งาน

5. กรณีที่ผู้ใช้งาน มีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว ไม่ควรลบข้อมูลผู้ใช้งานทิ้ง เนื่องจากจะไม่สามารถ
ตรวจสอบผู้บันทึกได้ แนะน�ำระบุวันที่หยุดใช้งาน (expire date) ในหน้าจากแก้ไขผู้ใช้งาน

6.

6.

ระดับผู้ใช้งาน ประกอบด้วย
ระดั
าน บประกอบด้
6.1.บผู้ใช้งระดั
0 ไม่มีสิทวธิย์ใช้งาน ใช้กรณีที่ต้องการยกเลิกการใช้งานของ user ชั่วคราว
6.1.
ธิ์ใช้่วงไป
านเป็ใช้นกการระบุ
รณีที่ต้อ16
กการใช้งานของอย่user
6.2. ระดั
ระดับบ01ไม่ผูม้ใช้ีสงิทานทั
เพืงการยกเลิ
่อให้ผู้ใช้งานทำรายงานได้
างเดียชัว่ คราว
6.3. ระดั
ระดับบ12ผูระดั
สถานพยาบาล
ผู้ใช้งานระดั
นทึก, แก้อไขข้
มูลยได้ว
6.2.
้ใช้งบานทั
่วไป เป็นการระบุ
เพื่อให้บผนีู้ใช้้ สามารถบั
งานทำรายงานได้
ย่าองเดี
6.4. ระดั
ระดับบ23ระดั
SuperUser
สถานพยาบาล
สามารถทำได้
เช่นเดียนวกั
ดการ
6.3.
บสถานพยาบาล
ผู้ใช้งานระดั
บนี้ สามารถบั
ทึกบ,ระดั
แก้ไบขข้2 อและสามารถจั
มูลได้

ผู้บันทึกได้ แนะนำระบุวันที่หยุดใช้งาน (expire date) ในหน้าจากแก้ไขผู้ใช้งาน
AE@MoPH
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ระดับผู้ใช้งาน
ระดับผู้ใช้งาน6.ประกอบด้
วยประกอบด้วย
6.1. ระดับ 0 ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน ใช้กรณีที่ต้องการยกเลิกการใช้งานของ user ชั่วคราว
6.1. ระดับ 06.2.ไม่ระดั
มีสบิทธิ1 ์ใผูช้้ใช้งงาน
ที่ต้องการยกเลิ
การใช้
งานของ
user
านทัใช้
่วไปกรณี
เป็นการระบุ
เพื่อให้ผู้ใช้งกานท�
ำรายงานได้
อย่างเดี
ยว ชั่วคราว
บ 2 ระดั
นทึก, แก้ไขข้ออย่มูาลงเดี
ได้ ยว
6.2. ระดับ 16.3.ผู้ใระดั
ช้งานทั
่วไปบสถานพยาบาล
เป็นการระบุผู้ใเช้พืงานระดั
่อให้ผบู้ใช้นีง้ สามารถบั
านทำรายงานได้
6.4. ระดับ 3 SuperUser สถานพยาบาล สามารถท�ำได้เช่นเดียวกับระดับ 2 และสามารถ
6.3. จัดการผู
ระดั้ใช้บงานได้
2 ระดับสถานพยาบาล ผู้ใช้งานระดับนี้ สามารถบันทึก, แก้ไขข้อมูลได้
6.4. ระดับ 3 SuperUser สถานพยาบาล สามารถทำได้เช่นเดียวกับระดับ 2 และสามารถจัดก
ผู้ใช้งานได้
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การบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
บทที่ 4
การบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

การใช้งานระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online จะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ http://
ก า ร ใช้ ง า น ร ะ บ บหรื
ร าอย หากโรงพยาบาลที
ง า น ผู้ บ า ด เจ็ บ แ ล ะ่สเสีามารถตั
ย ชี วิ ต IS้ง Server
O n lin e เองได้
จ ะ เข้ าให้ผ่ เาข้นาทผ่าางนทาง URL ของโรง
ae.moph.go.th/isonline
เว็บไซต์http://ae.moph.go.th/isonline หรือ หากโรงพยาบาลที่สามารถตั้ง Server เองได้ให้เข้าผ่านทาง
พยาบาลนั
น้ และก�ำหนดค่
าเชือ่ มต่อาAPI
ด้ทำ� ่ไการติ
ดตัดง้ ตัไว้้งไว้และกดบั
ก ระบบจะบอก API Version
URL ของโรงพยาบาลนั
้น และกำหนดค่
เชื่อมต่ตามที
อ APIไ่ ตามที
ด้ทำการติ
และกดบันน
ทึกทึระบบจะบอก
มาให้ API
และจะสามารถเข้
าใช้งานระบบได้
Version มาให้ และจะสามารถเข้
าใช้งานระบบได้

1. เมื่ อ ตั้ ง ค่ า API เสร็ จ สิ้ น แล้ ว ทำการใส่ ช่ื อ ผู้ ใช้ ง าน และรหั ส ผ่ า น ของผู้ ดู แ ลระบบ เป็ น admin
้งค่า API เสร็จสิ้นแล้ว ท�ำการใส่ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ของผู้ดูแลระบบ เป็น admin
รหั1.
สผ่าเมื
นเป็่อนตัadmin123

รหัสผ่านเป็
น admin123   
2. เข้าสู่หน้าจอหลักของระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online ดังนี้
2. เข้าสู่หน้าจอหลักของระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online ดังนี้
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a. ทะเบียนผู้ป่วย แสดงรายชื่อผู้ป่วยของระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online
a. ทะเบียนผู้ป่วย แสดงรายชื่อผู้ป่วยของระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online
a.
ทะเบี
้ป่วย แสดงรายชื
่อผูง้ปข้่วอยของระบบรายงานผู
และเสีไปยั
ยชีวงิตส่วISนกลาง
Online
b. ส่งข้อมูลยเข้นผู
ากระทรวง
แสดงการส่
มูลผู้บาดเจ็บและเสียชี้บวาดเจ็
ิต IS บOnline
อมูลเข้ากระทรวง
แสดงการส่
มูลผู้บบาดเจ็
บและเสี
IS Online
ส่วนกลาง
b. ส่งข้อb.มูลส่เข้งาข้กระทรวง
แสดงการส่
งข้อมูลงผูข้้บอาดเจ็
และเสี
ยชีวิตยชีISวิตOnline
ไปยัไปยั
งส่วงนกลาง
c. c.ทะเบี
ยนผูยนผู
้ใช้ง้ใาน
แสดงรายชื่อผู้ใ่อช้ผูงานระบบรายงานผู
้บาดเจ็
บและเสี
ยชีวิตยชีISวิตOnline
ทะเบี
ช้งาน
้ใช้งานระบบรายงานผู
้บาดเจ็
บ้บและเสี
c. ทะเบี
ยนผูแสดงรายชื
้ใช้งาน แสดงรายชื
่อผู้ใช้งานระบบรายงานผู
าดเจ็บและเสี
ยISชีวOnline
ิต IS Online

ก่อนใช้งานโปรแกรมระบบรายงานผู
้บาดเจ็บและเสี้บยาดเจ็
ชีวิต บISและเสี
Onlineยชีต้วอิตงมาเพิ
่มผู้ใช้งานในระบบก่
นใช้งานโปรแกรมระบบรายงานผู
งานโปรแกรมระบบรายงานผู
IS Online
ต้อ่มงมาเพิ
่มอผูน้ใช้งานในอน
ก่ก่ออนใช้
้บาดเจ็บและเสี
ยชีวิต IS Online
ต้องมาเพิ
ผู้ใช้งานในระบบก่
โดยเข้าไปทีระบบก่
่เมนู 1. นทะเบี
ยนผู้ใช้งาน
กที่ปุ่มยนผู
Add new user
โดยเข้
่เมนูย2.นผู
1.คลิ้ใช้ทะเบี
คลิกnew
ที่ปุ่มuser
Add new user
โดยเข้าอไปที
่เมนู 1.าไปที
ทะเบี
งาน 2. คลิ้ใช้กงทีาน่ปุ่ม2.Add

เมื่อกดปุ
Addแล้new
ส่ข้อมูาไปให้
ลผู้ใช้คงานเข้
าไปให้
รบตามรู
ปตัวแอย่
โดยให้แต่ละ
เมื่อกดปุ่ม Add
new่มuser
ว ให้user
ใส่ข้อแล้
มูลวผู้ใให้
ช้งใานเข้
รบตามรู
ปตัวคอย่
าง โดยให้
ต่ลาะง user
เมื่อกดปุบ่มการใช้
Add งnew
user แล้ว ให้ใส่ข้ใ้อช้มูงาน
ลผู้ใช้เช่งนานเข้
ปตัวอย่่มางข้อโดยให้
ละยuser
user ก�ำหนดระดั
าน ตามสมควรของผู
ผู้ใช้างไปให้
านทีค่ดรบตามรู
ูรายงานและเพิ
มูลอย่แาต่งเดี
ว
กำหนดระดับการใช้งาน ตามสมควรของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานที่ดูรายงานและเพิ่มข้อมูลอย่างเดียว ให้เลือกเป็น
งาน เช่ไขข้
น ผูอ้ใมูช้ลงานที
อมูนลอย่
งเดีอยมูวลให้เป็เลืนอต้กเป็
ให้กำหนดระดั
เลือกเป็น ผูบ้ใการใช้
ช้งานทังาน
่วไปตามสมควรของผู
หรือ หากให้ผู้ใช้้ใช้งานแก้
ได้ด้ว่ดยูรายงานและเพิ
ก็ให้เลือกระดั่มบข้เป็
แก้าไขข้
นน
ผู้ใช้งานทั่วไป หรือ หากให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลได้ด้วย ก็ให้เลือกระดับเป็น แก้ไขข้อมูล เป็นต้น ส่วน Super
งานทั่วไป
อ หากให้ผู้ใช้งไานแก้
มูลได้แต่
ด้วยไม่ก็สใามารถ
ห้เลือกระดั
ไขข้อAdmin
มูล เป็นสามารถท�
ต้น ส่วน ำSuper
ส่วผูน้ใช้Super
Userหรืสามารถลบแก้
ขข้อมูไลขข้ต่าองๆได้
เพิ่มข้บอเป็มูนลได้แก้และ
ได้
User สามารถลบแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ แต่ไม่สามารถ เพิ่มข้อมูลได้ และ Admin สามารถทำได้ทุกอย่าง
ทุUser
กอย่าสามารถลบแก้
ง
ไขข้อมูลต่างๆได้ แต่ไม่สามารถ เพิ่มข้อมูลได้ และ Admin สามารถทำได้ทุกอย่าง
20
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ลครบแล้ววกดปุ
กดปุ่ม่มสีสีเเขีขียยวว บับันนทึทึกกผูผู้ใ้ใช้ช้งงาน
เมื่อเมืใส่่อขใส่้อขมู้อลมูครบแล้
านตามรู
ตามรูปปตัวตัอย่
วอย่างาง

หากมีการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลผู้ใช้งาน ให้กดปุ่ม หน้าชื่อผู้ใช้งาน แล้วเลือก แก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล
ตามรู
ปตักวารแก้
อย่าง  
หากมี
ไข หรือ ลบข้อมูลผู้ใช้งาน ให้กดปุ่ม หน้าชื่อผู้ใช้งาน แล้วเลือก แก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล
ตามรูปตัวอย่าง

หากมีการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลผู้ใช้งาน ให้กดปุ่ม หน้าชื่อผู้ใช้งาน แล้วเลือก แก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล
ตามรูปตัวอย่าง

การบั
ยใหม่ ในระบบรายงานผู
้ บ าดเจ็
บ และเสี
ยชี วิ ตย ชีISวิ ตOnline
โดยการกดปุ
่ม
การบั
น ทึนกทึข้ก ข้ออมูมูลลผูผู้ ป้ป่ ว่ วยใหม่
ในระบบรายงานผู
้ บ าดเจ็
บ และเสี
IS Online
โดยการกดปุ
่ม
1. ทะเบี
นผู้ป่วยยนผู2.้ปกดปุ
่มรายการ
ปตัวอย่
าง ปตัวอย่าง
1. ยทะเบี
่วย ่ม2.เพิกดปุ
่ม เพิ่มตามรู
รายการ
ตามรู

การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ป่ วยใหม่ ในระบบรายงานผู้ บ าดเจ็ บ และเสี ยชี วิ ต IS Online โดยการกดปุ่ ม
1. ทะเบียนผู้ป่วย 2. กดปุ่ม เพิ่มรายการ ตามรูปตัวอย่าง
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เมื่อกดปุ่มเพิ่มรายการแล้ว เข้าสู่หน้าจอเพิ่มข้อมูลใหม่ หากมีการเชื่อมโยง API กับ ระบบ HIS ของ
่มรายการแล้
เข้่อาใส่สู่ม่หข้HN
น้อามูจอเพิ
ข้ข้ออมูมูลกลใหม่
การเชื
APIHISกับHIS
ระบบ
เมื่อกดปุ
วนเข้สีเาขีสูย่หวน้วาเมืจอเพิ
ลผูใหม่
ารเชื
่อมโยง
API้ปกั่อ่วบมโยง
ของ
โรงพยาบาลอย่
างถู่กมเมืเพิ
ต้่ออ่มกดปุ
งรายการแล้
ปุ่ม่มเพิจะเป็
้ป่ว่มยหากมี
เบื้อหากมี
งต้
นของผู
ย ระบบ
ในระบบ
ของHIS
ของโรงพยาบาลอย่
กยโดยที
ต้องนปุสีเ่ม่ไขีม่ยจะเป็
สีขเ้อขีHN
มูลเบือ้ป้อ่วไม่
งต้
นด้ของผู
่วHIS
ย ในระบบ
โรงพยาบาลอย่
างถูกต้ออมูงลปุาผูงถู
่ม้ป่วจะเป็
ผูเมื้ป่อ่วใส่
ย ข้HN
อมู่มลผูเบื้ปเป็้่วอยงต้
ย ไในระบบ
ของ
โรงพยาบาล
จะแสดงข้
ตว้อเมืงใส่น่อใส่
มูยลว เอง
หากปุ
นสีข้นแอของผู
ดงคื
มีเชื่อ้ปมโยง
API กับHIS
้อการเชื
งใส่หากปุ
ข้อ่อมูมต่
่ม  เป็
ไม่ได้API
มีเชืกั่อบมโยง API
โรงพยาบาล
จะแสดงข้อจะแสดงข้
มูลผูา้ปงถู่วยโดยที
่ไ้ปม่ไต่วปตรวจสอบ
้อยโดยที
งใส่ข้อ่ไมูม่ลตเอง
่มลเอง
นหากปุ
สีแดงคื
อ ไม่นไสีด้แมดงคื
ีเชื่ออมโยง
ระบบ
HISของโรงพยาบาล
ของโรงพยาบาลอย่
กต้ออมูงลผูให้
อเป็API
ระบบ กัHIS
ของโรงพยาบาลอย่
างถูกต้อง ให้าไปตรวจสอบ
่อมต่อ APIการเชื่อมต่อ API
บ ระบบ
HIS ของโรงพยาบาลอย่
งถูกต้อง ให้การเชื
ไปตรวจสอบ
การเพิ่มข้อมูการเพิ
ลผู้ป่วยใหม่
บและเสี
ยชีวิต ให้ใส่ยขชี้อวมูิตลรายละเอี
วข้อหลัก ดังวนีข้้อหลัก ดังนี้
อมูลผผผูู้บู้บ้ปาดเจ็
่วยใหม่
ผู้บาดเจ็
ให้ใส่ข้อยดตามหั
มูยลดตามหั
รายละเอี
การเพิ่มข้อมูลผู้ป่ม่วข้ยใหม่
าดเจ็
บและเสี
ยชีวบิตและเสี
ให้ใส่ข้อมูลรายละเอี
วข้อหลัยดตามหั
ก ดังนี้
1.
รายละเอี
ย
ดทั
ว
่
ไป
เป็
น
ข้
อ
มู
ล
พื
น
้
ฐานทั
ว
่
ไปของผู
ป
้
ว
่
ย
เช่
น
ชื
ล วัเกินดเดือทีนปี
1. รายละเอียดทั่วไป เป็ นข้ อมู ลพื้ นฐานทั่ วไปของผู้ป่ วย เช่น ชื่อ - สกุล วั่อน-เดืสกุ
อนปี
่ อยูเ่ กิด
1. รายละเอี
่วไปกเป็
นข้่ออมต่
มู ลอพืAPI
้ นฐานทั
่ วูกไปของผู
่ วย HN
เช่นผูชื้ป่อ่วย- ข้สกุอมูลลวัพืน้นเดืฐานของผู
อนปี เกิด้ปที่ว่ อยยูที่ ่มาจาก
ทีน่อต้ยูน่ อาชี
พ เป็การเชื
นต้นย่อดทั
หากมี
ารเชื
ได้่อถใส่
ต้HN
อง เมืผู้ป่อ้ปใส่
อาชีอาชี
พ เป็
หากมี
มต่
อ
API
ได้
ถ
ู
ก
ต้
อ
ง
เมื
่
ว
ย
ข้
อ
มู
ล
พื
้
น
ฐานของผู
้
ป
่วย ที่มาจาก HIS
พHIS
เป็นจะแสดงในส่
ต้น หากมีการเชื
่อ้ทมต่ั้งหมด
อ API ได้ถูกต้อง เมื่อใส่ HN ผู้ป่วย ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ที่มาจาก HIS
ว
นนี
จะแสดงในส่
วนนี
้ทั้ง้ทหมด
จะแสดงในส่
วนนี
ั้งหมด

2. การเกิดเหตุ เป็นข้อมูลการเกิดเหตุของผู้ป่วย ทั้งสาเหตุการบาดเจ็บ วันที่เกิดเหตุ วันที่นำส่ง

2. การเกิดเหตุ เป็นข้อมูลการเกิดเหตุของผู้ป่วย ทั้งสาเหตุการบาดเจ็บ วันที่เกิดเหตุ วันที่นำส่ง
สถานที่เกิดเหตุ จุดเกิดเหตุ บาดเจ็บโดย ยานพาหนะผู้ป่วย บาดเจ็บจาก และจากกิจกรรมที่ทำอยู่ เป็นต้น
สถานที่เกิดเหตุ จุดเกิดเหตุ บาดเจ็บโดย ยานพาหนะผู้ป่วย บาดเจ็บจาก และจากกิจกรรมที่ทำอยู่ เป็นต้น
22
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3. การนำส่ง เป็นข้อมูลการนำส่งผู้ป่วย ด้วยการ มา รพ.เอง การนำส่ง ของรถกู้ชีพ หรือการส่งต่อ
3. การน�
ำส่ง เป็ง นเป็ข้นอข้มูอลมูการน�
ำส่งผู้ปงผู่ว้ปย่วด้ยวด้ยการ
มามารพ.เอง
การน�
ำส่งของรถกู
้ชีพ้ชีพหรืหรื
อการ
3.และข้
การนำส่
ลการนำส่
วยการ
รพ.เอง
การนำส่
ง ของรถกู
อการส่งต่อ
จาก
รพ.อื
น
่
ๆ
อ
มู
ล
การดู
แ
ลการหายใจ
ห้
า
มเลื
อ
ด
Splint
และ
IV
Fluid
หากโดยให้
ใ
ส่
ตามอาการของ
ส่งต่อจาก รพ.อื่น ๆ และข้อมูลการดูแลการหายใจ ห้ามเลือด Splint และ IV Fluid หากโดยให้ใส่ ตาม
และข้อมูลการดูแลการหายใจ ห้ามเลือด Splint และ IV Fluid หากโดยให้ใส่ ตามอาการของ
ผูอาการของผู
้ปจาก
่วยทีรพ.อื
่เกิดขึ่น้น้ปๆ่วยที
่เกิดขึ้น
ผู้ป่วยที่เกิดขึ้น

4. 4.การบาดเจ็
บ/อาการ/การรั
กษากษาเป็นเป็ข้นอข้มูอลมูลัลกลัษณะบาดเจ็
บ และพฤติ
กรรมการเกิ
ดอุดบอุัตบิเหตุ
การบาดเจ็
บ
/อาการ/การรั
ก
ษณะบาดเจ็
บ
และพฤติ
ก
รรมการเกิ
ัติเหตุ
4. การบาดเจ็บเข็/อาการ/การรั
กษา เป็รนภัข้ยอและ
มูลลักBP
ษณะบาดเจ็
บ และพฤติ
กกรรมการเกิ
ดอุบัติเหตุ
จากปริ
ม
าณแอลกอฮอล์
ม
ขั
ด
นิ
ร
ภั
ย
หมวกนิ
ของผู
ป
้
ว
่
ยที
ม
่
ารั
บ
บริ
าร
จากปริ
าร
จากปริมมาณแอลกอฮอล์
าณแอลกอฮอล์ เข็เข็มมขัขัดดนินิรรภัภัยย หมวกนิ
หมวกนิรรภัภัยย และ
และ BP
BP ของผู
ของผู้ป้ป่ว่วยที
ยที่ม่มารั
ารับบบริ
บริกการ

23

กระทรวงสาธารณสุข

AE@MoPH

AE@MoPH

กระทรวงสาธารณสุ
ข
กระทรวงสาธารณสุข

AE@MoPH

ผลการรั
กษา/สถานะการจำหน่าายย เป็
นข้ออมูมูลลออกจาก
ER หรืหรื
อสถานะของผู
้ป่วย เช่น เช่
DBA
5. 5.5.ผลการรั
ผลการรั
กษา/สถานะการจำหน่
ออกจาก
อสถานะของผู
น DBA
กษา/สถานะการจ�
ำหน่าย เป็นข้อเป็มูนลข้ออกจาก
ER หรืER
อสถานะของผู
้ป่วย เช่้ปน่วยDBA
จำหน่าย ส่งต่อ ปฏิ
เสธการรักษาเก็เก็บบไว้ไว้รรักักษา
ษา หรืออเสี
เสียชีวิต และการลง Diag
BR และและ
AIS
จำหน่
จ�ำหน่าายย ส่ส่งงต่ต่ออ ปฏิ
ปฏิเเสธการรั
สธการรักกษา
ษา เก็บไว้รักษา หรื
หรือเสียยชีชีววิติต และการลง
และการลง Diag
Diag BR
BR และ AIS
AIS
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6. อื่น ๆ เป็นข้อมูล PS Score ที่คำนวณจากค่าต่าง ๆ ที่ใส่เข้าไปในโปรแกรม IS Online ออกมาเป็น
6. 6.อื่นอืและการลงพิ
นข้นอข้มูกอลัดมูจุPS
ที่คทีำนวณจากค่
าต่าางต่ๆnumber
IS Online
ออกมาเป็น
ค่า PS Score
ดเหตุ
และ
หมายเลข
Items
่นๆ ๆเป็เป็
ลดเกิ
PSScore
Score
่ค�ำนวณจากค่
างทีๆ่ใส่ทีเข้่ใาส่ไปในโปรแกรม
เข้าไปในโปรแกรม
IS Online

ค่ออกมาเป็
า PS Score
กัดจุดเกิดเหตุ
number
นค่า และการลงพิ
PS Score และการลงพิ
กัดจุและ
ดเกิดหมายเลข
เหตุ และItems
หมายเลข
Items number

           เมื่อกรอกข้อมูลที่จ�ำเป็นครบแล้ว กด ยืนยันการบันทึก และกดปุ่ม บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้น
่จำเป็บนครบแล้ว กด ยืนยันการบันทึก และกดปุ่ม บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นของการ
ของการบัเมืน่อทึกรอกข้
กข้อมูอลมูผูล้บทีาดเจ็
บันทึกข้อมูลการลบข้
ผู้บาดเจ็บ
บและเสี
Online  ให้
กดปุ่ม่ม  ตรงรายชื
่อทีน่จอัะลบข้
เมื่อกรอกข้ออมูมูลลที่จการบาดเจ็
ำเป็นครบแล้
ว กดยชียืวนิตยันISการบั
นทึก และกดปุ
บันทึก เป็
นเสร็จอสิมู้นลของการ
แล้วเลือกลบข้อมูอลมูลจะมี
popup เตือนว่าจะลบข้อมูลของคนนี้หรือไม่ หากต้องการลบข้อมูลให้ตอบ
บันทึกข้อการลบข้
มูลผู้บาดเจ็บการบาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online ให้กดปุ่ม ตรงรายชื่อที่จะลบข้อมูล แล้วเลือกลบ
เนินการ!”
ข้“ใช่
อมูดล�ำจะมี
popup เตือนว่าจะลบข้อมูลของคนนี้หรือไม่ หากต้องการลบข้อมูลให้ตอบ “ใช่ ดำเนินการ!”
การลบข้อมูล การบาดเจ็บและเสียชีวิต IS Online ให้กดปุ่ม ตรงรายชื่อที่จะลบข้อมูล แล้วเลือกลบ
ข้อมูล จะมี popup เตือนว่าจะลบข้อมูลของคนนี้หรือไม่ หากต้องการลบข้อมูลให้ตอบ “ใช่ ดำเนินการ!”
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บทที่ 5

บทที่ 5
บทที่ 5
การส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง
การส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง

การส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง
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บทที่ 6

บทที่ 6
ระบบรายงาน
ระบบรายงาน

การใช้
งานระบบรายงาน
IS Online
สามารถใช้
งานโดยการเลื
อกเมนู
รายงาน
ซึง่ ในเมนู
รายงาน
การใช้
งานระบบรายงาน
IS Online
สามารถใช้
งานโดยการเลื
อกเมนู
รายงาน
ซึ่งในเมนู
รายงานจะมี
จะมี
แก่ Dashboard,
ออก Excel/CSV,
ส่งมออกแฟ้
ม Accident,
รายงาน
แฟ้มบ, และ
ผู้บาด
เมนูยเ่อมนูย ยได้่อแยก่ได้Dashboard,
ส่งออกส่งExcel/CSV,
ส่งออกแฟ้
Accident,
รายงาน 56
แฟ้ม, 56
ผู้บาดเจ็
เจ็
ยชีวติ , แยกรายกลุ
ม่ อายุ, แยกตามค่
เกิดเหตุ่ บซึ่งนแผนที
่ ซึง่ สามารถแสดงรายละเอี
ยด้
เสีบยชีและเสี
วิต, แยกรายกลุ
่มอายุ, แยกตามค่
า PS และจุา ดPSเกิและจุ
ดเหตุบดนแผนที
สามารถแสดงรายละเอี
ยด ดังต่อไปนี
ดังต่อไปนี้ 1. Dashboard แสดงข้อมูล เลือกรายเดือน และปีได้ ซึ่งสามารถแสดงเป็นกราฟวงกลม และ
1. Dashboard แสดงข้อมูล เลือกรายเดือน และปีได้ ซึ่งสามารถแสดงเป็นกราฟวงกลม
กราฟเส้น โดยแยกตามเพศ พาหนะ และวันที่
และกราฟเส้น โดยแยกตามเพศ พาหนะ และวันที่

ส่งออกExcel/CSV
Excel/CSVสามารถบั
สามารถบันนทึทึกกข้ข้ออมูมูลลผูผู้ป่วยไปยังไฟล์ Excel/CSV
นทีน่
2.2.ส่งออก
Excel/CSVได้ได้โดยการเลื
โดยการเลือกวั
อกวั
่อเลื่ออเลืกวัอกวั
นทีน่แทีล้ว่แล้ให้วกให้
ดปุก่มดปุSave
as Excel
file หรื
Save
as CSV
ฟล์ที่บไันฟล์ทึกทข้ี่บอันมูทึลกผูข้้ปอ่วมูย ล
ทีเกิ่เดกิเหตุ
ดเหตุเมืเมื
่ม Save
as Excel
fileอ หรื
อ Save
as จะได้
CSVไจะได้
ผูตามไฟล์
้ป่วยตามไฟล์
ที่กด Save
ที่กด Save
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3.3.ส่งออกแฟ้
ม มAccident
ตามมาตรฐานHDC2.3
HDC2.3โดยเลื
โดยเลื
ส่งออกแฟ้
Accidentสามารถส่
สามารถส่งงออกแฟ้
ออกแฟ้มม accident ตามมาตรฐาน
อกอก
ตามวั
าโรงพยาบาล
และกดปุ
Process
ตามวันนทีที่ม่มาโรงพยาบาล
และกดปุ
่ม ่มProcess
3. ส่งออกแฟ้
ม Accident
สามารถส่งออกแฟ้ม accident ตามมาตรฐาน HDC2.3 โดยเลือก
ตามวันที่มาโรงพยาบาล และกดปุ่ม Process
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4. รายงาน 56 กลุ่ม แสดงรายงานตามมาตรฐาน IS โดยสามารถเลือกรายงานได้จากเมนู

4.4.รายงาน
56 กลุ56ม่ 56แสดงรายงานตามมาตรฐาน
กรายงานได้
เากเมนู
งือ่ นไข้น
กลุกลุ่ม่มได้แสดงรายงานตามมาตรฐาน
อกรายงานได้
เงื่อนไขรายงาน
เลืรายงาน
อกรายงาน
จากประเภทรายงานISเลืโดยสามารถเลื
อกวันISที่เกิโดยสามารถเลื
ดเหตุอเขต
และจั
งหวัจากเมนู
ด หลังจจากนั
รายงาน
เลือกรายงาน
56 กลุ่ม56ได้กลุ
จากประเภทรายงาน
เลือกวัเลืนอทีกวั่เกินดทีเหตุ
เขต เขต
และจัและจั
งหวังดหวัหลั
จากนั
้นกด้น
เงืกดปุ
่อนไขรายงาน
เลือกรายงาน
่มได้จากประเภทรายงาน
่เกิดเหตุ
ด งหลั
งจากนั
่ม PROCESS
ปุกดปุ
่ม PROCESS
่ม PROCESS

4.1 เมนูผลการประมวลผล แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลตามรายงาน 56 กลุ่มที่ได้
4.1 เมนู
แสดงจ�
ำนวนและร้ออยละของข้
ยละของข้อมูลตามรายงาน 56 กลุ่มที่ได้
เมนูผผลการประมวลผล
ลการประมวลผล
แสดงจำนวนและร้
เลือกไว้ในตอนต้น4.1
โดยแสดงข้
อมูลเป็นตาราง กราฟแท่
ง และกราฟวงกลม อมูลตามรายงาน 56 กลุ่มที่ได้
เลืเลืออกไว้
โดยแสดงข้ออมูมูลลเป็เป็นนตาราง
ตารางกราฟแท่
กราฟแท่
ง และกราฟวงกลม
กไว้ใในตอนต้
นตอนต้นน โดยแสดงข้
ง และกราฟวงกลม
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5. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สามารถเลือกเงื่อนไขรายงานได้ ตามตัวเลือกของประเภทรายงาน

5.ผู้บผูาดเจ็
้บาดเจ็
บและเสี
ยวชีิตวิตสามารถเลื
สามารถเลืออกเงื
กเงื่อ่อนไขรายงานได้
นไขรายงานได้ ตามตั
ตามตัววเลื
ออกของประเภทรายงาน
5.
บ
และเสี
ย
ชี
เลื
กของประเภทรายงาน
และวั
นนทีที่เ่เกิกิดดเหตุ
หรื
ออวัวันนทีที่ม่มาา รพ.
หลั
งงจากนั
้น้นกดปุ
่ม่ม PROCESS
และวั
เหตุ
หรื
รพ.
หลั
จากนั
กดปุ
PROCESS
และวันที่เกิดเหตุ หรือวันที่มา รพ. หลังจากนั้นกดปุ่ม PROCESS

5.1
เมื่อ่อเลื
วว วหน้
5.1
เลือออกรายละเอี
กรายละเอี
ดตามตั
เลื
กในเงื
นไขรายงานแล้
หน้หน้าาผลการประมวลผลแสดง
ผลการประมวลผลแสดง
5.1 เมื
กรายละเอียยยดตามตั
ดตามตัววเลื
วเลืออกในเงื
อกในเงื่อ่อนไขรายงานแล้
่อนไขรายงานแล้
าผลการประมวลผล
รายงานสรุ
ปปจำนวนผู
าดเจ็
ชีชีววิติต ยชีวิต
แสดงรายงานสรุ
ปจ�ำ้บ้บนวนผู
าดเจ็บยยและเสี
รายงานสรุ
จำนวนผู
าดเจ็บบ้บและเสี
และเสี
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6. แยกรายกลุ่มอายุ เลือกกลุ่มอายุประเภทที่ 1 แล้วเลือกวันที่เกิดเหตุ กดปุ่ม PROCESS
6.
อายุ
กกลุ
อายุ
แล้
ทีที่เ่เกิกิดดเหตุ
6. แยกรายกลุ
แยกรายกลุ
อายุ เลื
เลื้บออาดเจ็
กกลุบ่ม่มและเสี
อายุปประเภทที
ระเภทที
แล้ววเลื
เลืออกวั
กวั่มนนอายุ
เหตุ กดปุ
กดปุ่ม่ม PROCESS
PROCESS หน้
หน้าา
หน้ารายงานจะแสดงสรุ
ปจ�ำ่ม่มนวนผู
ยชีวิตจ�ำ่่ 11แนกตามกลุ

รายงานจะแสดงสรุ
รายงานจะแสดงสรุปปจำนวนผู
จำนวนผู้บ้บาดเจ็
าดเจ็บบและเสี
และเสียยชีชีววิิตตจำแนกตามกลุ
จำแนกตามกลุ่ม่มอายุ
อายุ
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7. แยกตามค่า Ps Score เลือกวันที่เกิดเหตุ และกดปุ่ม PROCESS หน้ารายงานจะแสดงสรุ
ป
กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จำแนกตามค่่า PS Score
7. แยกตามค่า Ps Score เลือกวันที่เกิดเหตุ และกดปุ่ม PROCESS หน้ารายงานจะแสดงสรุป
7.
แยกตามค่า Ps Score  เลือกวันที่เกิดเหตุ และกดปุ่ม PROCESS หน้ารายงานจะแสดง
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จำแนกตามค่่า PS Score
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สรุปจ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จ�ำแนกตามค่า PS Score

8. จุดเกิดเหตุบนแผนที่ จะแสดงแผนที่จุดเกิดเหตุจากการบันทึกผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

8. จุดเกิดเหตุบนแผนที่ จะแสดงแผนที่จุดเกิดเหตุจากการบันทึกผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
8. จุดเกิดเหตุบนแผนที่ จะแสดงแผนที่จุดเกิดเหตุจากการบันทึกผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
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บทที่ 7

การดูแลระบบ
Programming ที่ใช้การพัฒนา
1. โปรแกรมบันทึกข้อมูล พัฒนาด้วยเครื่องมือดังนี้
1.1. AngularJS 4
1.2. TypeScript 2.3
1.3. electron 1.6
1.4. cordova 7
2. โปรแกรมที่ผ่านการ Compile ด้วย electron (Desktop Application)
2.1. windows: isonline-win32.zip
2.2. mac: isonline-darwin-x64.zip
2.3. linux: isonline-linux-x64.zip
3. โปรแกรมที่ผ่านการ Compile ด้วย codova (Mobile application)
3.1. App Store
3.2. Play Store
4. โปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล (API)
4.1. พัฒนาด้วย NodeJS 8
4.2. โปรแกรม pm2 ที่ใช้จัดการระบบ start service และ re-start หลัง restart เครื่อง
5. โปรแกรม Convert ข้อมูล ISWin เดิม พัฒนาด้วย Visual foxpro 9.0 (is_converter.zip)
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การตรวจสอบ Version ของโปรแกรม

7. แยกตามค่า Ps Score  เลือกวันที่เกิดเหตุ และกดปุ่ม PROCESS หน้ารายงานจะแสดง
สรุปจ�ำนวนผู้บVersion
าดเจ็บและเสี
ยชีวิต จ�ำแนกตามค่า PS Score
การตรวจสอบ
ของโปรแกรม

โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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บทที่ 8
การรับส่งข้อมูลด้วย Web Service
แนวทางการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ISOnline ด้วยระบบ Web service
AE@MoPH
การรับส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง

นอกจากจะใช้วิธีการส่งผ่านโปรแกรม

กระทรวงสาธารณสุข

ISOnline

ที่ติดตั้งใน

แนวทางการส่
งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ISOnline ด้วยระบบ Web service
สถานพยาบาลแล้ว ยังสามารถรับส่งข้อมูลผ่านระบบ Web Service ที่ส่วนกลางทำไว้ให้ได้ด้วย กรณีนี้จะใช้ก็
บส่งโปรแกรมในการบั
ข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง
วิธีการส่งผ่ISWin
านโปรแกรม
ต่อเมื่อไม่ตการรั
อ้ งการใช้
นทึกข้อมูนอกจากจะใช้
ล ไม่ว่าจะเป็น ISOnline,
หรือ PHERISOnline
Accidentที่ตเช่ิดนตั้งใน
สถานพยาบาลแล้
ยังสามารถรั
บส่งข้อกมูงานสาธารณสุ
ลผ่านระบบขจัWeb
ที่ส่วนกลางท�
ให้ได้ด้วย กรณี
การส่งข้อมูลจาก วData
Center ของสำนั
งหวัด,Service
สถานพยาบาลที
่ต้องการส่ำงไว้
ตรงจากระบบ
นี้จHIS
ะใช้ของหน่
ก็ต่อเมืวยงาน
่อไม่ตโดยหน่
้องการใช้
โปรแกรมในการบั
นทึก้คข้วามเข้
อมูล าไม่
วยงานที
่จะใช้วิธีนี้ต้องมีความรู
ใจดัวง่านีจะเป็
้ น ISOnline, ISWin หรือ PHER
Accident
เช่นคการส่
งข้อมูลจาก
ของส�ำเช่นักนงานสาธารณสุ
1. การใช้
ำสั่งในโปรแกรม
ที่เกี่ยData
วข้องกัCenter
บ Web Service
curl ใน PHP เป็ขนจัต้งนหวัด, สถานพยาบาลที่
ต้องการส่
HIS ของหน่วยงาน
โดยหน่
วิธีนี้ตให้
้องมี
ความรู
้ความเข้าใจดังนี้
2. งเข้ตรงจากระบบ
าใจถึงฐานข้อมูลในสถานพยาบาล
หรือในจั
งหวัดวทียงานที
่สามารถ่จะใช้
Convert
ไปเป็
นตามมาตรฐานของ
1. การใช้
ค�ำสั่งในโปรแกรม ที่เกี่ยวข้องกับ Web Service เช่น curl ใน PHP เป็นต้น
ฐานข้
อมูล ISOnline
งฐานข้
ลในสถานพยาบาล
อในจับงส่หวั
Convertครใช้
ให้งไานได้
ปเป็ทนี่ ตาม
3. มี2.รหัเข้
สผ่าใจถึ
นสำหรั
บการร้ออมูงขอ
Token เพืหรื่อการรั
งข้อดมูลที่สามารถ
โดยสามารถสมั
มาตรฐานของฐานข้
อมูล ISOnline หัวข้อ “Register” และแจ้งการ register ไปที่กองสาธารณสุข
http://iconnect.moph.go.th
ฉุ3.กเฉิมีนรหัเพืส่อผ่อนุานส�
ญาตำหรั
และยื
นยันการใช้
บการร้
องของานToken เพื่อการรับส่งข้อมูล โดยสามารถสมัครใช้งานได้ที่
http://iconnect.moph.go.th หัวข้อ “Register” และแจ้งการ register ไปที่กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
เพื่ออนุญาต และยืนยันการใช้งาน
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รายละเอียดการใช้ค�ำสั่งใน Web Service มีรายละเอียดดังนี้
1. Method ที่ใช้ต้องเป็น POST เท่านั้น
2. url ที่ใช้ในการติดต่อ Web service คือ http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2 ซึ่งหาก
มีการ update ใน version 2 ก็ยังคงใช้ url นี้ได้ แต่หากมีการพัฒนามากขึ้น และมีการเปลี่ยนเป็น
Version ที่มากขึ้น จ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเลขไปตามการพัฒนา ทั้งนี้ ระบบจะคืนค่า Response
เพิ่มตัวแปรชื่อ “update_version” กลับไปด้วยทุกครั้งที่มีการ request ใน Web Service ทุกค�ำสั่ง
3. status ที่ response จะอ้างอิงตามมาตรฐาน Html status code (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes)
4. ค�ำสั่งที่ใช้ได้ ประกอบด้วยค�ำสั่งดังนี้
#

รายละเอียด

uri

parameter

Response

1 สำ�หรับการตรวจสอบสถานะ

/status

api version

2 แสดงรายชื่อ Table

/tableName

ชื่อตารางใน isonline

3 แสดงโครงสร้าง File

/structure/:tableName

เช่น is

4 ร้องขอ token เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล

/create-token

username, password tokenKey, create, expire

5 สำ�หรับตรวจสอบสถานะของ token

/check-token/:tokenKey tokenKey

create, expire, active

6 สั่งให้ token expire ก่อนเวลา

/expire-token/:tokenKey

tokenKey

result 1=>success,
0=>expired

7 การบันทึกข้อมูล

/save

tokenKey, tablesavedResult (ราย record)
Name, content (json)

8 การลบข้อมูล

/delete/:id

tokenKey

status

9 การ get ข้อมูลรายวัน

/get-by-date/:datetype
/:date

tokenKey

content

10 การ get ข้อมูลราย cases/id

/get-by-id/:id

tokenKey

content

11 การ get ข้อมูลราย cases/hn

/get-by-hn/:hn

tokenKey

content

12 การ get ข้อมูลราย cases/pid

/get-by-pid/:pid

tokenKey

content
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ตัวอย่างการใช้ค�ำสั่ง PHP ในการใช้งาน Web Service
การรับส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง นอกจากจะใช้วิธีการส่งผ่านโปรแกรม ISOnline ที่ติดตั้งใน
สถานพยาบาลแล้ว ยังสามารถรับส่งข้อมูลผ่านระบบ Web Service ที่ส่วนกลางท�ำไว้ให้ได้ด้วย กรณี
นี้จะใช้ก็ต่อเมื่อไม่ต้องการใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ISOnline, ISWin หรือ PHER
Accident เช่น การส่งข้อมูลจาก Data Center ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สถานพยาบาลที่
ต้องการส่งตรงจากระบบ HIS ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่จะใช้วิธีนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจดังนี้
1. การใช้ค�ำสั่งในโปรแกรม ที่เกี่ยวข้องกับ Web Service เช่น curl ใน PHP เป็นต้น
2. เข้าใจถึงฐานข้อมูลในสถานพยาบาล หรือในจังหวัด ที่สามารถ Convert ให้ไปเป็นตาม
มาตรฐานของฐานข้อมูล ISOnline
3. มีรหัสผ่านส�ำหรับการร้องขอ Token เพื่อการรับส่งข้อมูล โดยสามารถสมัครใช้งานได้ที่
http://iconnect.moph.go.th หัวข้อ “Register” และแจ้งการ register ไปที่กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
เพื่ออนุญาต และยืนยันการใช้งาน
1. การใช้ค�ำสั่งส�ำหรับการตรวจสอบสถานะ
$Url = “http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/status”;
$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
		
$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);

    
    
    
    

หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
{
“status”: 200,
“date_respond”: “<datetime>”,
“apiMophVersion”:”<versionNo>”,
“isVersion”:”<versionNo>”
}
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2. การใช้ค�ำสั่งในการแสดงรายชื่อ Table
$tableName = “is”;
$Url = “http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/tableName”;
$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
		
$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);
หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
		{
    
“status”: 200,
    
“date_respond”: “<datetime>”,
    
“tables”:[
{<รายชื่อตาราง>}
],
		}
3. แสดงโครงสร้าง File
$tableName = “is”;
$Url = “http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/structure/$tableName”;
$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);
40

AE@MoPH

    
    
    

กระทรวงสาธารณสุข

หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
{
“status”: 200,
“date_respond”: “<datetime>”,
“structure”:[
{<โครงสร้าง is>}
],
}

4. ร้องขอ token เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล
$Url = ‘http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/create-token’;
		
$request = array();
		
$request[“username”] = “username”;
		
$request[“password”] = “password”;
$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
		
$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);
หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
{
    
“status”: 200,
    
“date_respond”: “2017-12-11 09:07:33”,
    
“token”: “<ระบุ tokenKey>”,
    
“create”: “2017-12-11 09:07:33”,
    
“expire”: “2017-12-11 12:07:33”,
    
“token_ref”: 1023112
}
$arrayData = json_decode($server_output);
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5. การใช้ค�ำสั่งส�ำหรับตรวจสอบสถานะของ token
$Url = “http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/check-token/$tokenKey”;
		
$request = [];
$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
		
$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);
หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
		{
    
“status”: 200,
    
“date_respond”: “<datetime>”,
    
“create”:””,
    
“expire”:””,
    
“active”:true|false
		}
6. สั่งให้ token expire ก่อนเวลา
$Url = “http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/expire-token/$tokenKey”;
		
$request = [];
$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
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$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);
หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
{
    “status”: 200,
    “date_respond”: “<datetime>”,
}
7. การใช้ค�ำสั่งเพื่อบันทึกข้อมูล
$Url = ‘http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/save’;
		$data = [];
		$data[0][“id”] = “1”;
		$data[0][“hosp”] = “10670”;
		$data[0][“hn”] = “hn”;
		$data[0][“...”] = “...”;
		$data[1][“id”] = “2”;
		$data[1][“hosp”] = “10670”;
		$data[1][“hn”] = “hn”;
		$data[1][“...”] = “...”;
		$data[2][“id”] = “2”;
		$data[2][“hosp”] = “10670”;
		$data[2][“hn”] = “hn”;
		$data[2][“...”] = “...”;
		$request = [];
		$request[“tokenKey”] = “<ระบุ tokenKey>”;
		$request[“tableName”] = “is”;
		$request[“content”] = json_encode($data);
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$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);
หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
{
    “status”: 200,
    “date_respond”: “2017-12-11 09:07:33”,
    “status”:200,
}
8. การลบข้อมูล
$id = “<ระบุ id ที่ต้องการลบ>”;
$Url = “http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/delete/$id”;
$request = [];
$request[“tokenKey”] = “<ระบุ tokenKey>”;
$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);
หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
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{
    “status”: 200,
    “date_respond”: “<datetime>”,
    “result”: 1|0,
}
9. การ get ข้อมูลโดยใช้วันที่
$dateType = “adate”;  //adate or hdate
$date = “2017-10-01”;
$Url = “http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/get-by-date/$dateType/$date”;
$request = [];
$request[“tokenKey”] = “<ระบุ tokenKey>”;
$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);

    
    
    
   

หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
{
“status”: 200,
“date_respond”: “<datetime>”,
“rowCount”: <nn>,
“content”:[
{<ข้อมูลตามโครงสร้าง is>}
],
}
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10. การ get ข้อมูลราย cases โดยใช้ id ค้นหา
$idSearch = “00001”;
$Url = ‘http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/get-by-id/’.$idSearch;
$request = [];
$request[“tokenKey”] = “<ระบุ tokenKey>”;
$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);

    
    
    
    
11.

หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
{
“status”: 200,
“date_respond”: “<datetime>”,
“textSearch”:”<id>”,
“content”:{<ข้อมูลตามโครงสร้าง is>}
}
การ get ข้อมูลราย cases โดยใช้ hn ค้นหา
$hnSearch = “00001”;
$Url = ‘http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/get-by-hn/’.$hnSearch;
$request = [];
$request[“tokenKey”] = “<ระบุ tokenKey>”;
$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
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curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);
หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
{
    “status”: 200,
    “date_respond”: “<datetime>”,
    “textSearch”:”<hn>”,
    “content”:[
{<ข้อมูลตามโครงสร้าง is>}
		]
}
12. การ get ข้อมูลราย cases โดยใช้ pid ค้นหา
$pidSearch = “140990000000001”;
$Url = ‘http://ict-pher.moph.go.th:8080/v2/get-by-pid/’.$pidSearch;
$request = [];
$request[“tokenKey”] = “<ระบุ tokenKey>”;
$Req = curl_init();
curl_setopt($Req, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($Req, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query($request));
curl_setopt($Req, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Req, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$server_output = curl_exec ($Req);
curl_close ($Req);
หากถูกต้อง Result จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON (บันทึกในตัวแปร $server_output)
{
     “status”: 200,
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{<ข้อมูลตามโครงสร้
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     “content”:[
{<ข้อมูลตามโครงสร้าง is>}
กรณีที่พ		]
บข้อผิดพลาด Result จะคืนค่า status ที่ไม่ใช่ 200 เช่น "status": 400 และรายละเอีย
} วย เช่น error: 'record not found' เป็นต้น สามารถดูความหมายของ status ที่เป
จะถูกส่งออกมาด้
กรณีที่พบข้อผิดพลาด Result จะคืนค่า status ที่ไม่ใช่ 200 เช่น “status”: 400 และราย
ฐานได้จาก ละเอี
website
ยด errorhttps://goo.gl/MiQ1kk
จะถูกส่งออกมาด้วย เช่น error: ‘record not found’ เป็นต้น สามารถดูความหมาย
status ที่เป็นมาตรฐานได้
website
กรณีที่ต้อของงการตรวจสอบข้
อมูลทีจ่สาก่งไปแล้
ว https://goo.gl/MiQ1kk
และส่วนกลางสามารถรับได้เท่าไหร่ ก็สามารถตรวจสอ
กรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งไปแล้ว และส่วนกลางสามารถรับได้เท่าไหร่ ก็สามารถตรวจ
ระบบ ISOnline
วนกลาง
ใน ส่Website
http://ae.moph.go.th/moph/
สามารถระบุวันที่เกิดเห
สอบได้จากส่ระบบ
ISOnline
วนกลาง ใน Website
http://ae.moph.go.th/moph/ สามารถระบุ
วันที่เกิดเหตุตามที่ต้องการท�ำรายงานได้
ต้องการทำรายงานได้

}
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Login เข้Login
าสู่ระบบ
(สามารถใช้
“visitor”
เข้าสู่ร) ะบบได้)
เข้าสู่ระบบ
(สามารถใช้username
username “visitor”
เพื่อเข้เพื
าสู่อ่ระบบได้

click ทีclick
่เลือกรู
ป Home เพื่อแสดงจำนวนข้อมูลในฐานกลาง
ที่เลือกรูป Home เพื่อแสดงจ�ำนวนข้อมูลในฐานกลาง
click ที่เลือกรูป Home เพื่อแสดงจำนวนข้อมูลในฐานกลาง
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ภาพแสดงหน้
การส่งงข้ข้ออมูมูลล
ภาพแสดงหน้าา Dashboard
Dashboard การส่

ภาพแสดงตารางจ�ำนวนการส่งงข้ข้ออมูมูลลแยกรายสถานพยาบาล
ภาพแสดงตารางจำนวนการส่
แยกรายสถานพยาบาล
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รายละเอียดตารางข้อมูล (Data dictionary) ที่ส�ำคัญ
1. ตาราง IS
name

ref

type

null key default

NO

null

hosp
prov
hn
an
prename
name
fname
pid

int(10)
bigint(15)
unsigned
varchar(10)
varchar(2)
varchar(10)
varchar(12)
varchar(20)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(13)

NO
NO
NO
YES
YES
NO
YES
YES

null
null
null
null

home

char(1)

YES

null

address
tumbon
ampur
changwat
tel
sex
birth
day
month
age
occu
occu_t

varchar(100)
varchar(2)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(15)
tinyint(1)
datetime
int(4)
int(4)
int(4)
varchar(2)
varchar(50)

YES
YES
YES
YES
YES
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES

null
null
null
null
null
1
null
null
null
null
null
null

id

NO

PRI

comment

null

null
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รหัสโรงพยาบาล
ชื่อจังหวัด

คำ�นำ�หน้าชื่อ
ชื่อ
สกุล
จังหวัดที่อยู่ 1. ในจังหวัด 2. นอกจังหวัด
3. นอกประเทศ N ไม่ทราบ

อาชีพ
อาชีพอื่นๆ
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name
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type

null key default

adate
atime

datetime
datetime

NO
NO

null
null

hdate

datetime

NO

null

htime

datetime

NO

null

aplace
aampur
atumbon
mooban
road_type
apoint
apointname
injby
injoccu
cause
cause_t
injp
injt
vehicle1
vehicle2
injt_t
injfrom
injfrom_t

varchar(4)
varchar(2)
varchar(2)
varchar(50)
varchar(4)
varchar(3)
varchar(50)
char(1)
char(1)
char(1)
varchar(50)
char(1)
varchar(7)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(50)
varchar(7)
varchar(50)

NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NO
YES
NO
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

icdcause

varchar(50)

YES

null

activity

varchar(50)

YES

null

null
null
null
null
null
null

comment

วันที่เกิดเหตุ
เวลาที่เกิดเหตุ
วันที่ผู้บาดเจ็บมารับการรักษาที่โรง
พยาบาล
เวลาที่ผู้บาดเจ็บมารับการรักษาที่โรง
พยาบาล
สถานที่เกิดเหตุ

จุดเกิดเหตุ
ระบุสถานที่เกิดเหตุ
การบาดเจ็บเกิดโดย เจตนาหรือไม่

null
สาเหตุของการบาดเจ็บ
null
null
null
null
null
null
null
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ผู้บาดเจ็บเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
สัตว์ หรือพานะที่ถูกใช้ในการขนส่ง
ยานพาหนะ

การบาดเจ็บเกิดจาก
สาเหตุของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บตาม
ICD 10
กิจกรรมขณะเกิดเหตุ

AE@MoPH

name

product
alclevel
risk1
risk2
risk3
risk4
risk5
risk9
risk9_text
pmi
atohosp
ems
atohosp_t
htohosp
hprov
amb
refer
airway
airway_t
blood
blood_t
splintc
splntc_t
splint
splint_t
iv
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type

varchar(50)
float(8,2)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
varchar(50)
char(1)
char(1)
varchar(2)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(2)
char(2)
char(1)
char(1)
varchar(50)
char(1)
varchar(50)
char(1)
varchar(50)
char(1)
varchar(50)
char(1)

null key default

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

null
null
null
null
null
null
null
null
null

comment

ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�ให้บาดเจ็บ

ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
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name

iv_t
hxcc
hxcc_hr
hxcc_min
bp1
bp2
bp
pr
rr
e
v
m
coma
tinj
diser
timer
er
er_t
staer
ward
staward
diag1
br1
ais1
diag2
br2
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type

varchar(50)
char(1)
int(4)
int(4)
int(4)
int(4)
varchar(3)
int(4)
int(4)
int(4)
int(4)
int(4)
int(4)
char(1)
datetime
datetime
char(1)
varchar(50)
char(1)
varchar(4)
char(1)
varchar(50)
int(4)
int(4)
varchar(50)
int(4)

null key default

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
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name

ais2
diag3
br3
ais3
diag4
br4
ais4
diag5
br5
ais5
diag6
br6
ais6
rdate
rts
iss
ps
pttype
pttype2
pttype3
acc_id
lblind
blind1
blind2
blind3
blind4
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type

int(4)
varchar(50)
int(4)
int(4)
varchar(50)
int(4)
int(4)
varchar(50)
int(4)
int(4)
varchar(50)
int(4)
int(4)
datetime
float(8,2)
int(4)
float(10,4)
varchar(4)
varchar(4)
varchar(4)
varchar(7)
int(4)
int(4)
int(4)
int(4)
int(4)

null key default

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
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name

lcost
ddate
recorder
recorderipd
referhosp
referprov
alctype
alcbrand
alcbuy
alcbuy_t
addressbuy
moobanbuy
tambonbuy
ampurbuy
changwatbuy
buytime
dlt
edt
vn
lat
lng
token
incident_id
mass_casualty
items
alcohol_check
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type

int(4)
datetime
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
datetime
datetime
datetime
varchar(20)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(64)
int(11)
tinyint(4)
varchar(30)
char(1)

null key default

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
0
null
N
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comment

วันที่เสียชีวิต

เลขที่จากระบบ ITEMS
1=ตรวจ 2=ไม่ตรวจ N=ไม่ทราบ
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name

alcohol_level
alcohol_check2
alcohol_level2
kwd
sentmoph
detail
remark
dgis
dupload
seq
inp_id
edit_id
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type

float(10,2)
char(1)
float(10,2)
varchar(20)
datetime
text
text
datetime
datetime
varchar(20)
varchar(20)
varchar(20)

null key default

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

null
N
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

comment

ระดับ alcohol ผู้ป่วย
ผู้ขับขี่ 1=ตรวจ 2=ไม่ตรวจ N=ไม่ทราบ
ระดับ alcohol ผู้ขับขี่
วันที่ส่งส่วนกลาง
รายละเอียดอื่นๆ
หมายเหตุ
วันที่ปักมุด
วันที่ส่งเข้า จ.
ผู้บันทึก
ผู้แก้ไข

2. ตารางฐานข้อมูลเบื้องต้น (Lookup table)
name

hospcode
code
preabb
prefix
describe
isactive
expire_use
preqx

type

varchar(9)
varchar(12)
varchar(10)
varchar(30)
varchar(60)
tinyint(1)
date
float(19,5)

null key default

NO PRI
NO PRI
YES
YES
YES
YES
YES
YES

58

null
null
null
null
null
1
null
null

comment
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3. ตารางผู้ใช้งาน
CREATE TABLE `is` (
  `ref` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `hosp` varchar(10) NOT NULL COMMENT ‘รหัสโรงพยาบาล’,
  `prov` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT ‘ชื่อจังหวัด’,
  `hn` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `prename` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT ‘ค�ำน�ำหน้าชื่อ’,
  `name` varchar(30) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL COMMENT ‘ชือ่ ’,
  `fname` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT ‘สกุล’,
  `pid` varchar(13) DEFAULT NULL,
  `home` char(1) DEFAULT COMMENT ‘จังหวัดที่อยู่ 1. ในจังหวัด 2. นอกจังหวัด 3. นอกประเทศ
N ไม่ทราบ’,
  `ampur` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `changwat` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `sex` tinyint(1) DEFAULT ‘1’,
  `birth` datetime DEFAULT NULL,
  `day` int(4) DEFAULT NULL,
  `month` int(4) DEFAULT NULL,
  `age` int(4) DEFAULT NULL,
   `occu` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT ‘อาชีพ’,
`occu_t` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT ‘อาชีพอื่นๆ’,
  `adate` datetime DEFAULT NULL COMMENT ‘วันที่เกิดเหตุ’,
  `atime` datetime DEFAULT NULL COMMENT ‘เวลาที่เกิดเหตุ’,
  `hdate` datetime DEFAULT NULL COMMENT ‘วันที่ผู้บาดเจ็บมารับการรักษาที่โรงพยาบาล’,
  `htime` datetime DEFAULT NULL COMMENT ‘เวลาที่ผู้บาดเจ็บมารับการรักษาที่โรงพยาบาล’,
  `aplace` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT ‘สถานที่เกิดเหตุ’,
  `aampur` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `tumbon` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `mooban` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `apoint` varchar(3) DEFAULT NULL COMMENT ‘จุดเกิดเหตุ’,
  `apointname` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT ‘ระบุสถานที่เกิดเหตุ’,
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injby` char(1) DEFAULT NULL COMMENT ‘การบาดเจ็บเกิดโดย เจตนาหรือไม่’,
  `injoccu` char(1) DEFAULT NULL,
  `cause` char(1) DEFAULT NULL COMMENT ‘สาเหตุของการบาดเจ็บ’,
  `cause_t` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `injp` char(1) DEFAULT NULL COMMENT ‘ผู้บาดเจ็บเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ’,
  `injt` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT ‘ประเภทสัตว์ หรือพาหนะของผู้บาดเจ็บ’,
  `vehicle2` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT ‘พาหนะของคู่กรณี’,
  `injt_t` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `injfrom` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT ‘การบาดเจ็บเกิดจาก’,
  `injfrom_t` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `icdcause` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT ‘สาเหตุของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บตาม
ICD 10’,
  `activity` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT ‘กิจกรรมขณะเกิดเหตุ’,
  `product` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT ‘ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำให้บาดเจ็บ’,
  `risk1` char(1) DEFAULT NULL,
  `alclevel` float(8,2) DEFAULT NULL,
  `risk2` char(1) DEFAULT NULL,
  `risk3` char(1) DEFAULT NULL,
  `risk4` char(1) DEFAULT NULL,
  `risk5` char(1) DEFAULT NULL,
  `risk9_text` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `risk9` char(1) DEFAULT NULL,
  `pmi` char(1) DEFAULT NULL COMMENT ‘ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ’,
  `atohosp` char(1) DEFAULT NULL,
  `ems` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `atohosp_t` varchar(50) CHARACTER SET tis620 DEFAULT NULL,
  `htohosp` varchar(50) DEFAULT NULL,
`hprov` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `amb` char(1) DEFAULT NULL,
  `refer` char(1) DEFAULT NULL,
  `airway` char(1) DEFAULT NULL,
  `airway_t` varchar(50) DEFAULT NULL,
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  `blood` char(1) DEFAULT NULL,
  `blood_t` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `splintc` char(1) DEFAULT NULL,
  `splntc_t` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `splint` char(1) DEFAULT NULL,
  `splint_t` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `iv` char(1) DEFAULT NULL,
  `iv_t` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `hxcc` char(1) DEFAULT NULL,
  `hxcc_hr` int(4) DEFAULT NULL,
  `hxcc_min` int(4) DEFAULT NULL,
  `bp1` int(4) DEFAULT NULL,
  `bp2` int(4) DEFAULT NULL,
  `bp` varchar(3) DEFAULT NULL,
  `pr` int(4) DEFAULT NULL,
  `rr` int(4) DEFAULT NULL,
  `e` int(4) DEFAULT NULL,
  `v` int(4) DEFAULT NULL,
  `m` int(4) DEFAULT NULL,
  `coma` int(4) DEFAULT NULL,
  `tinj` char(1) DEFAULT NULL,
  `diser` datetime DEFAULT NULL,
  `timer` datetime DEFAULT NULL,
  `er` char(1) DEFAULT NULL,
  `er_t` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `staer` char(1) DEFAULT NULL,
  `ward` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `diag1` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `br1` int(4) DEFAULT NULL,
  `ais1` int(4) DEFAULT NULL,
  `diag2` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `br2` int(4) DEFAULT NULL,
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  `ais2` int(4) DEFAULT NULL,
  `diag3` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `br3` int(4) DEFAULT NULL,
  `ais3` int(4) DEFAULT NULL,
  `diag4` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `br4` int(4) DEFAULT NULL,
  `ais4` int(4) DEFAULT NULL,
  `diag5` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `br5` int(4) DEFAULT NULL,
  `ais5` int(4) DEFAULT NULL,
  `diag6` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `br6` int(4) DEFAULT NULL,
  `ais6` int(4) DEFAULT NULL,
  `rdate` datetime DEFAULT NULL,
  `staward` char(1) DEFAULT NULL,
  `rts` float(8,2) DEFAULT NULL,
  `iss` int(4) DEFAULT NULL,
  `ps` float(10,4) DEFAULT NULL,
  `pttype` int(4) DEFAULT NULL,
  `pttype2` int(4) DEFAULT NULL,
  `pttype3` int(4) DEFAULT NULL,
  `acc_id` varchar(7) DEFAULT NULL,
  `lblind` int(4) DEFAULT NULL,
  `blind1` int(4) DEFAULT NULL,
  `blind2` int(4) DEFAULT NULL,
  `blind3` int(4) DEFAULT NULL,
  `blind4` int(4) DEFAULT NULL,
  `lcost` int(4) DEFAULT NULL,
  `recorder` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `recorderipd` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `referhosp` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `referprov` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `alctype` varchar(50) DEFAULT NULL,
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  `moobanbuy` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `tambonbuy` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `ampurbuy` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `changwatbuy` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `buytime` datetime DEFAULT NULL,
  `dlt` datetime DEFAULT NULL,
  `edt` datetime DEFAULT NULL,
  `vn` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `lat` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `lng` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `token` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `lastupdate` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`ref`,`hosp`),
  UNIQUE KEY `id` (`id`,`hosp`),
  KEY `hosp` (`hosp`),
  KEY `pid` (`pid`),
  KEY `hn` (`hn`),
  KEY `atohosp` (`atohosp`),
  KEY `lastupdate` (`lastupdate`),
  KEY `vn` (`vn`),
  KEY `hdate` (`hdate`) USING BTREE,
  KEY `adate` (`adate`) USING BTREE,
  KEY `ampur` (`changwat`,`ampur`,`tumbon`,`mooban`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
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