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1 การเข้าใช้งานระบบและการสมัครสมาชิก 

 
1.1 การลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 

1) เปิดเว็บเบราเซอร์ (แนะน า Google Chrome) และพิมพ์ URL ของระบบ เช่น 

medical.oap.go.th 

 
2) กดท่ีปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้งาน” 

 
 

3) กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้สมัครสมาชิกไว้และกดปุ่ม  
“เข้าสู่ระบบ” (กรณีท่ียังไม่ได้สมัครบัญชีผู้ใช้งาน ให้ดูหัวข้อที่ 1.2 การสมัครสมาชิก) 

 
 

4) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของท่าน 
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1.2 การสมัครสมาชิก 
1) ในหน้าลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้กดที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก” 

 
 

2) กรอกเลขที่ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” เพ่ือ
ตรวจสอบว่าเคยมีข้อมูลนี้อยู่ในระบบอยู่แล้วหรือไม่ 

 
 

3) กรณีท่ีกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนถูกต้องและไม่เคยมีข้อมูลอยู่ในระบบ ให้กดท่ีปุ่ม  
“กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกคลิกที่นี่” 
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หมายเหตุ กรณีท่ีกรอกเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยมีบัญชีอยู่ในระบบอยู่แล้ว ระบบจะไม่
อนุญาตให้ด าเนินการสมัครสมาชิกในขั้นตอนต่อไป 

4) กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน 
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 เงื่อนไขส าคัญของการสมัครสมาชิก 

 1. โรงพยาบาลที่สังกัด ให้เลือกโรงพยาบาลที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ระบบจะจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใน

แต่ละโรงพยาบาล โดยจะไม่อนุญาตให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลของโรงพยาบาลอ่ืน 

 2. อีเมล ์ให้กรอกอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยระบบจะน าอีเมล์ไปใช้เป็นชื่อผู้ใช้ (Username) ส าหรับ

ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ และหลังจากยืนยันการสมัครสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลการยืนยันไปที่อีเมล์ที่กรอกด้วย 

 3. รูปหน้าบัตรประชาชน ให้แนบรูปถ่ายด้านหน้าของบัตรประชาชนของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่

ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติใช้ในการตรวจสอบตัวตนของท่าน 

 4. รหัสผ่าน ควรกรอกอย่างน้อย 8 ตัวอักษรขึ้นไป 

 

5) หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” 

 
 

6) กดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” เพื่อส่งข้อมูลการสมัคร โดยระบบจะข้อมูลการยืนยันไปที่อีเมล์ของท่าน 

 
หมายเหตุ กรณีท่ีต้องการปรับปรุงข้อมูลการสมัคร ให้กดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”  

 

7) ไปที่อีเมล์ที่กรอกข้อมูลไว้ จากนั้นกดที่ลิงค์ยืนยันการสมัครสมาชิก 
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8) เมื่อกดที่ลิงค์ยืนยันการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติตรวจสอบก่อนอนุมัติให้ท่านเข้าใช้งานระบบต่อไป 

 
 

9) หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติการเข้าใช้งานระบบแล้ว ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบได้ทันที 
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2 การส่งรายงานข้อมูลโรงพยาบาล บุคลากร และเครื่องมือ 

 

การส่งรายงานข้อมูลโรงพยาบาล บุคลากร และเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  

มีข้ันตอนการใช้งานระบบ ดังนี้ 

1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “เวชศาสตร์นิวเคลียร์” และเลือกเมนูย่อย 
“รายงานข้อมูลโรงพยาบาล บุคลากร และเครื่องมือ” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) เลือกวิธีการน าเข้าข้อมูล โดยสามารถน าเข้าข้อมูลได้ 2 วิธี (น าเข้าโดยใช้ไฟล์ Excel หรือกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์) 

 
 

2.1 การน าเข้าข้อมูลรายงานโดยใช้ไฟล์ Excel 
1) คลิกท่ีปุ่ม “น าเข้าจากไฟล์ Excel” ระบบจะน าท่านไปยังหน้าน าเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel 
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2) ดาวน์โหลดไฟล์ Excel Template จากระบบ 

 
 

3) กรอกข้อมูลภายในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

3.1 ข้อมูลผู้ประสานงาน (Contact) 

 
 

3.2 ข้อมูลจ านวนบุคลากร 

 
 

  3.3 ข้อมูลเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย 
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4) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกไฟล์ (Save) จากนั้นกลับมาที่หน้าจอการใช้งานระบบ เลือกปี 
เดือนที่ต้องการรายงาน อัพโหลดไฟล์ข้อมูล และกดปุ่ม “ประมวลผล” 

 
 

5) หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่สามารถอ่านค่าจากไฟล์ Excel ได้ โดยให้กดปุ่ม 
“ยืนยันการน าเข้าข้อมูล” เพ่ือข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
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หมายเหตุ กรณีท่ีระบบไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้จะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยขอให้แก้ไขข้อมูลภายในไฟล์ 

Excel ให้และน าเข้าใหม่อีกครั้ง 

 

6) หลังจากยืนยันการน าเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่อ่านค่าได้จากไฟล์ Excel 
โดยในขั้นตอนนี้ ระบบจะก าหนดสถานะของรายงานเป็น “บันทึกร่าง” โดยส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติจะยังไม่เห็นรายการข้อมูลของโรงพยาบาลจนกว่าท่านจะยืนยันการส่งรายงาน 

 
 

7) กดปุ่ม “ส่งรายงาน” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีกครั้ง ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่านจะ

ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 
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8) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว” และ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 
 

2.2 การส่งรายงานโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ 
 

1) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

2) เลือกปี และเดือนที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 

 
 

3) ระบบจะด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลรายงานของเดือนที่รายงานล่าสุดมาตั้งต้นในการกรอกข้อมูลให้
โดยอัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลในรายงานครั้งนี้” 
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4) ด าเนินการแก้ไขข้อมูลภายในรายงานตามที่ต้องการ 

 
 

5) กดปุ่ม “ส่งรายงาน” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีกครั้ง ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่านจะ

ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 

 

6) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว” และ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 
 

  



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 13/27 

 

3 การส่งรายงานข้อมูล Therapeutic Nuclear Medicine 

 

การส่งรายงานข้อมูล Therapeutic ของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีข้ันตอนการใช้งานระบบ ดังนี้ 

1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “เวชศาสตร์นิวเคลียร์” และเลือกเมนูย่อย 
“รายงานข้อมูล Therapeutic” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) เลือกวิธีการน าเข้าข้อมูล โดยสามารถน าเข้าข้อมูลได้ 2 วิธี (น าเข้าโดยใช้ไฟล์ Excel หรือกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์) 

 
 

3.1 การน าเข้าข้อมูลรายงาน Therapeutic โดยใช้ไฟล์ Excel 
1) คลิกท่ีปุ่ม “น าเข้าจากไฟล์ Excel” ระบบจะน าท่านไปยังหน้าน าเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel 

 
 

2) ดาวน์โหลดไฟล์ Excel Template จากระบบ 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 14/27 

 

 
 

3) กรอกข้อมูลภายในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วน 

 
 

4) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกไฟล์ (Save) จากนั้นกลับมาที่หน้าจอการใช้งานระบบ เลือกปี 
เดือนที่ต้องการรายงาน อัพโหลดไฟล์ข้อมูล และกดปุ่ม “ประมวลผล” มีรายการกรอกข้อมูล ดังนี้ 

• Hospital No. (HN) หมายถึง รหัสประจ าตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

• Date of Examination หมายถึง วันที่วินิจฉัย 

• วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) หมายถึง วันเดือนปีเกิดของผู้ป่วย 

• อายุ (ปี) หมายถึง อายุของผู้ป่วย 

• เพศ หมายถึง เพศของผู้ป่วย 

• น ้าหนัก (kg) หมายถึง น ้าหนักของผู้ป่วย 

• ส่วนสูง (cm) หมายถึง ส่วนสูงของผู้ป่วย 

• Therapy Type หมายถึง ประเภทการรักษา เช่น  131-I for benign thyroid disease, 

131-I for malignant thyroid disease, PSMA เป็นต้น กรณีท่ีไม่พบประเภทการรักษา

ให้เลือก “Other” และกรอกข้อมูลประเภทการรักษาใหม่ 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 15/27 

 

• Radionuclide หมายถึง Radionuclide ที่ใช้ท าการรักษา เช่น 131-I เป็นต้น 

• Administration หมายถึง วิธีการน าเข้าร่างกาย เช่น รับประทาน, ฉีดเข้าเส้นเลือดแดง, 

ฉีดเข้าข้อ, ฉีดเข้าเส้นเลือดด า เป็นต้น 

• Activity (mCi) หมายถึง ปริมาณรังสีที่ใช้ในหน่วย mCi 

 

 
 

5) หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่สามารถอ่านค่าจากไฟล์ Excel ได้ โดยให้กดปุ่ม 
“ยืนยันการน าเข้าข้อมูล” เพ่ือข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 
หมายเหตุ กรณีท่ีระบบไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้จะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยขอให้แก้ไขข้อมูลภายในไฟล์ 

Excel ให้และน าเข้าใหม่อีกครั้ง 

 

6) หลังจากยืนยันการน าเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่อ่านค่าได้จากไฟล์ Excel 
โดยในขั้นตอนนี้ ระบบจะก าหนดสถานะของรายงานเป็น “บันทึกร่าง” โดยส านักงานปรมาณู 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 16/27 

 

เพ่ือสันติจะยังไม่เห็นรายการข้อมูลของโรงพยาบาลจนกว่าท่านจะยืนยันการส่งรายงาน ทั้งนี้หาก
ต้องการแก้ไขข้อมูลรายการ ให้กดที่รายการข้อมูลภายในตาราง 

 
หมายเหตุ หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 

 

7) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และปรับปรุงสถานะ
ของรายงานเป็น “ส่งแล้ว” 

 
 

หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีกครั้ง ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่านจะ

ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 

  



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 17/27 

 

3.2 การส่งรายงานข้อมูล Therapeutic โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ 
 

1) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

2) เลือกปี และเดือนที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 

 
 

3) ระบบจะน าท่านไปยังหน้าจัดการรายการข้อมูล การเพ่ิมข้อมูลใหม่ ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 

 
 

4) กรอกข้อมูลภายในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 18/27 

 

 
• Hospital No. (HN) หมายถึง รหัสประจ าตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

• Date of Examination หมายถึง วันที่วินิจฉัย 

• วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) หมายถึง วันเดือนปีเกิดของผู้ป่วย 

• อายุ (ปี) หมายถึง อายุของผู้ป่วย 

• เพศ หมายถึง เพศของผู้ป่วย 

• น ้าหนัก (kg) หมายถึง น ้าหนักของผู้ป่วย 

• ส่วนสูง (cm) หมายถึง ส่วนสูงของผู้ป่วย 

• Therapy Type หมายถึง ประเภทการรักษา เช่น  131-I for benign thyroid disease, 

131-I for malignant thyroid disease, PSMA เป็นต้น กรณีท่ีไม่พบประเภทการรักษา

ให้เลือก “Other” และกรอกข้อมูลประเภทการรักษาใหม่ 

• Radionuclide หมายถึง Radionuclide ที่ใช้ท าการรักษา เช่น 131-I เป็นต้น 

• Administration หมายถึง วิธีการน าเข้าร่างกาย เช่น รับประทาน, ฉีดเข้าเส้นเลือดแดง, 

ฉีดเข้าข้อ, ฉีดเข้าเส้นเลือดด า เป็นต้น 

• Activity (mCi) หมายถึง ปริมาณรังสีที่ใช้ในหน่วย mCi 

 

5) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 19/27 

 

6) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว” และ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 
หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีกครั้ง ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่านจะ

ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 

 

4 การส่งรายงานข้อมูล Diagnostic Nuclear Medicine 

 

การส่งรายงานข้อมูล Therapeutic ของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีข้ันตอนการใช้งานระบบ ดังนี้ 

1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “เวชศาสตร์นิวเคลียร์” และเลือกเมนูย่อย 
“รายงานข้อมูล Therapeutic” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) เลือกวิธีการน าเข้าข้อมูล โดยสามารถน าเข้าข้อมูลได้ 2 วิธี (น าเข้าโดยใช้ไฟล์ Excel หรือกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์) 

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 20/27 

 

4.1 การน าเข้าข้อมูลรายงาน Diagnostic โดยใช้ไฟล์ Excel 
1) คลิกท่ีปุ่ม “น าเข้าจากไฟล์ Excel” ระบบจะน าท่านไปยังหน้าน าเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel 

 
 

2) ดาวน์โหลดไฟล์ Excel Template จากระบบ 

 
 

3) กรอกข้อมูลภายในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วน 

 
 

4) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกไฟล์ (Save) จากนั้นกลับมาที่หน้าจอการใช้งานระบบ เลือกปี 
เดือน เครื่องมือที่ต้องการรายงาน อัพโหลดไฟล์ข้อมูล และกดปุ่ม “ประมวลผล” มีรายการกรอก
ข้อมูล ดังนี้ 

• HN หมายถึง รหัสประจ าตัวผู้ป่วย 

• Data of examination (วว/ดด/ปปปป พ.ศ.) หมายถึง  วันเดือนปีที่วินิจฉัย 

• Gender หมายถึง เพศของผู้ป่วย 

• Date of birth (วว/ดด/ปปปป พ.ศ.) หมายถึง วันเดือนปีเกิดของผู้ป่วย 

• Age หมายถึง อายุของผู้ป่วย 

• Height (cm) หมายถึง ส่วนสูงของผู้ป่วย 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 21/27 

 

• Weight (kg) หมายถึง น ้าหนักของผู้ป่วย 

• Patient body AP diameter (cm) หมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (AP diameter) 

ของผู้ป่วย 

• Lateral body width (cm) หมายถึง ขนาดความกว้าง Lateral body  ของผู้ป่วย 

• Procedure category หมายถึง ประเภทการรักษา เช่น Cardiovascular, Endocrine, 

Gastrointestinal, Genitourinary, Infection/inflammation, Nervous system, 

Oncology, Pulmonary, Skeletal, Skeletal Marrow เป็นต้น หากไม่มีให้เลือก 

“Other” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล Examination หรือ 

Procedure Category อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง หากเว้นว่างระบบจะแจ้งเตือน

ให้กรอกข้อมูล) 

• Radiopharmaceutical หมายถึง ตัวยาที่ใช้ หากไม่มีให้เลือก “Other” และกรอกข้อมูล

ให้ครบถ้วน 

• Administered activity (mCi) หมายถึง ปริมาณทางรังสีที่ใช้ หากไม่มีให้เลือก “Other” 

และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

• Examination หมายถึง ประเภทการตรวจ เช่น Abdomen, Neck, Head เป็นต้น หาก

ไม่มีให้เลือก “Other” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล 

Examination หรือ Procedure Category อย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่าง หากเว้น

ว่างระบบจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูล) 

• DLP (Gy.cm) หมายถึง ค่า DLP ของการตรวจตาม Examination 

• CT Exposure parameters หมายถึง รายการข้อมูลเฉพาะของ CT ประกอบด้วย 

o CT protocol used: diagnostic or low dose 

o Contrast material used 

o kV 

o mA  

o mAs  

o trot (s)  

o Pitch, p 

o Beam width (NxT), mm  
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o Scanning mode (axial/helical) 

• CT dose data displayed & Image Quality หมายถึง ปริมาณ Dose ที่ใช้และคุณภาพ

ของภาพถ่าย 

o CTDIvol (mGy)  

o DLP (mGy.cm) 

o CTDI display in which phantom (16 cm or 32 cm) 

o Image quality score 

 

 
 

5) หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่สามารถอ่านค่าจากไฟล์ Excel ได้ โดยให้กดปุ่ม 
“ยืนยันการน าเข้าข้อมูล” เพ่ือข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีระบบไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้จะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยขอให้แก้ไขข้อมูลภายในไฟล์ 

Excel ให้และน าเข้าใหม่อีกครั้ง 

 

6) หลังจากยืนยันการน าเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่อ่านค่าได้จากไฟล์ Excel 
โดยในขั้นตอนนี้ ระบบจะก าหนดสถานะของรายงานเป็น “บันทึกร่าง” โดยส านักงานปรมาณู 
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เพ่ือสันติจะยังไม่เห็นรายการข้อมูลของโรงพยาบาลจนกว่าท่านจะยืนยันการส่งรายงาน ทั้งนี้หาก
ต้องการแก้ไขข้อมูลรายการ ให้กดที่รายการข้อมูลภายในตาราง 

 
หมายเหตุ หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 

 

7) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.”  

 
 

8) ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และปรับปรุงสถานะของรายงานเป็น “ส่งแล้ว” 

 
หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีกครั้ง ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่านจะ

ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 
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4.2 การส่งรายงานข้อมูล Diagnostic โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ 
 

1) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

2) เลือกปี เดือนและเครื่องมือที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 

 
 

3) ระบบจะน าท่านไปยังหน้าจัดการรายการข้อมูล การเพ่ิมข้อมูลใหม่ ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 
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4) กรอกข้อมูลภายในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 

 

 
• HN หมายถึง รหัสประจ าตัวผู้ป่วย 

• Data of examination (วว/ดด/ปปปป พ.ศ.) หมายถึง  
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• Gender หมายถึง เพศของผู้ป่วย 

• Date of birth (วว/ดด/ปปปป พ.ศ.) หมายถึง วันเดือนปีเกิดของผู้ป่วย 

• Age หมายถึง อายุของผู้ป่วย 

• Height (cm) หมายถึง ส่วนสูงของผู้ป่วย 

• Weight (kg) หมายถึง น ้าหนักของผู้ป่วย 

• Patient body AP diameter (cm) หมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (AP diameter) 

ของผู้ป่วย 

• Lateral body width (cm) หมายถึง ขนาดความกว้าง Lateral body  ของผู้ป่วย 

• Procedure category หมายถึง ประเภทการรักษา เช่น Cardiovascular, Endocrine, 

Gastrointestinal, Genitourinary, Infection/inflammation, Nervous system, 

Oncology, Pulmonary, Skeletal, Skeletal Marrow เป็นต้น หากไม่มีให้เลือก 

“Other” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล Examination หรือ 

Procedure Category อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง หากเว้นว่างระบบจะแจ้งเตือน

ให้กรอกข้อมูล) 

• Radiopharmaceutical หมายถึง ตัวยาที่ใช้ หากไม่มีให้เลือก “Other” และกรอกข้อมูล

ให้ครบถ้วน 

• Administered activity (mCi) หมายถึง ปริมาณทางรังสีที่ใช้ หากไม่มีให้เลือก “Other” 

และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

• Examination หมายถึง ประเภทการตรวจ เช่น Abdomen, Neck, Head เป็นต้น หาก

ไม่มีให้เลือก “Other” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล 

Examination หรือ Procedure Category อย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่าง หากเว้น

ว่างระบบจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูล) 

• DLP (Gy.cm) หมายถึง ค่า DLP ของการตรวจตาม Examination 

• CT Exposure parameters หมายถึง รายการข้อมูลเฉพาะของ CT ประกอบด้วย 

o CT protocol used: diagnostic or low dose 

o Contrast material used 

o kV 

o mA  
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o mAs  

o trot (s)  

o Pitch, p 

o Beam width (NxT), mm  

o Scanning mode (axial/helical) 

• CT dose data displayed & Image Quality หมายถึง ปริมาณ Dose ที่ใช้และคุณภาพ

ของภาพถ่าย 

o CTDIvol (mGy)  

o DLP (mGy.cm) 

o CTDI display in which phantom (16 cm or 32 cm) 

o Image quality score 

 

5) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 

6) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว” และ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 
 

หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีกครั้ง ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่านจะ

ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสี 
ที่ให้กับผูป้่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสี 
ที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย 

(สาขารังสีรักษา) 
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1 การเข้าใช้งานระบบและการสมัครสมาชิก 

 
1.1 การลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 

1) เปิดเว็บเบราเซอร์ (แนะน า Google Chrome) และพิมพ์ URL ของระบบ เช่น 

medical.oap.go.th 

 
2) กดท่ีปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้งาน” 

 
 

3) กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้สมัครสมาชิกไว้และกดปุ่ม  
“เข้าสู่ระบบ” (กรณีท่ียังไม่ได้สมัครบัญชีผู้ใช้งาน ให้ดูหัวข้อที่ 1.2 การสมัครสมาชิก) 

 
 

4) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของท่าน 
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1.2 การสมัครสมาชิก 
1) ในหน้าลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้กดที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก” 

 
 

2) กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” เพ่ือตรวจสอบ
ว่าเคยมีข้อมูลนี้อยู่ในระบบอยู่แล้วหรือไม่ 

 
 

3) กรณีท่ีกรอกเลขประจ าตัวประชาชนถูกต้องและไม่เคยมีข้อมูลอยู่ในระบบ ให้กดที่ปุ่ม  
“กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกคลิกที่นี่” 
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 4/30 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีกรอกเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยมีบัญชีอยู่ในระบบอยู่แล้ว ระบบจะไม่
อนุญาตให้ด าเนินการสมัครสมาชิกในขั้นตอนต่อไป 

4) กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน 

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 5/30 

 

 เงื่อนไขส าคัญของการสมัครสมาชิก 

 1. โรงพยาบาลที่สังกัด ให้เลือกโรงพยาบาลที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ระบบจะจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใน

แต่ละโรงพยาบาล โดยจะไม่อนุญาตให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลของโรงพยาบาลอ่ืน 

 2. อีเมล ์ให้กรอกอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยระบบจะน าอีเมล์ไปใช้เป็นชื่อผู้ใช้ (Username) ส าหรับ

ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ และหลังจากยืนยันการสมัครสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลการยืนยันไปที่อีเมล์ที่กรอกด้วย 

 3. รูปหน้าบัตรประชาชน ให้แนบรูปถ่ายด้านหน้าของบัตรประชาชนของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่

ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติใช้ในการตรวจสอบตัวตนของท่าน 

 4. รหัสผ่าน ควรกรอกอย่างน้อย 8 ตัวอักษรขึ้นไป 

 

5) หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” 

 
 

6) กดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” เพื่อส่งข้อมูลการสมัคร โดยระบบจะข้อมูลการยืนยันไปที่อีเมล์ของท่าน 

 
หมายเหตุ กรณีท่ีต้องการปรับปรุงข้อมูลการสมัคร ให้กดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”  

 

7) ไปที่อีเมล์ที่กรอกข้อมูลไว้ จากนั้นกดที่ลิงค์ยืนยันการสมัครสมาชิก 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 6/30 

 

8) เมื่อกดที่ลิงค์ยืนยันการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติตรวจสอบก่อนอนุมัติให้ท่านเข้าใช้งานระบบต่อไป 

 
 

9) หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติการเข้าใช้งานระบบแล้ว ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบได้ทันที 

  



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 7/30 

 

2 การส่งรายงานข้อมูลโรงพยาบาล บุคลากร และเครื่องมือ 

 

การส ่งรายงานข้อมูลโรงพยาบาล บุคลากร และเคร ื ่องม ือทางร ังส ีว ิน ิจฉ ัยของสาขาร ังส ีร ักษา  

มีข้ันตอนการใช้งานระบบ ดังนี้ 

1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “รังสีรักษา” และเลือกเมนูย่อย “รายงานข้อมูล
โรงพยาบาล บุคลากร และเครื่องมือ” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) เลือกวิธีการน าเข้าข้อมูล โดยสามารถน าเข้าข้อมูลได้ 2 วิธี (น าเข้าโดยใช้ไฟล์ Excel หรือกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์) 

 
 

2.1 การน าเข้าข้อมูลรายงานโดยใช้ไฟล์ Excel 
1) คลิกท่ีปุ่ม “น าเข้าจากไฟล์ Excel” ระบบจะน าท่านไปยังหน้าน าเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel 

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 8/30 

 

2) ดาวน์โหลดไฟล์ Excel Template จากระบบ 

 
 

3) กรอกข้อมูลภายในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

3.1 ข้อมูลผู้ประสานงาน (Contact) 

 
 

3.2 ข้อมูลบุคลากร 

 
 

  3.3 ข้อมูลเครื่องฉายรังสี 

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 9/30 

 

  3.4 ข้อมูลวางแผนการรักษา 

 
 

  3.5 ข้อมูลเครื่องจ าลองการักษา 

 
 

  3.6 ข้อมูลเครื่องใส่แร่ 

 
 

4) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกไฟล์ (Save) จากนั้นกลับมาที่หน้าจอการใช้งานระบบ เลือกปี 
เดือนที่ต้องการรายงาน อัพโหลดไฟล์ข้อมูล และกดปุ่ม “ประมวลผล” 

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 10/30 

 

5) หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่สามารถอ่านค่าจากไฟล์ Excel ได้ โดยให้กดปุ่ม 
“ยืนยันการน าเข้าข้อมูล” เพ่ือข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 
หมายเหตุ กรณีท่ีระบบไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้จะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยขอให้แก้ไขข้อมูลภายในไฟล์ 

Excel และน าเข้าใหม่อีกครั้ง 

 

6) หลังจากยืนยันการน าเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่อ่านค่าได้จากไฟล์ Excel 
โดยในขั้นตอนนี้ ระบบจะก าหนดสถานะของรายงานเป็น “บันทึกร่าง” โดยส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติจะยังไม่เห็นรายการข้อมูลของโรงพยาบาลจนกว่าท่านจะยืนยันการส่งรายงาน 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 11/30 

 

 
7) กดปุ่ม “ส่งรายงาน” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีก ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่าน 

จะไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 

 

8) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว”  
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 
 

2.2 การส่งรายงานโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ 
 

1) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 12/30 

 

 

2) เลือกปี และเดือนที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 

 
 

3) ระบบจะด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลรายงานของเดือนที่รายงานล่าสุดมาตั้งต้นในการกรอกข้อมูล 
ให้โดยอัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลในรายงานครั้งนี้” 

 
 

4) ด าเนินการแก้ไขข้อมูลภายในรายงานตามที่ต้องการ และบันทึกการแก้ไขข้อมูลในแต่ละส่วน  

 
ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลโรงพยาบาล 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 13/30 

 

 
ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลผู้ประสานงาน 

 

 
ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลบุคลากร 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 14/30 

 

 
ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลเครื่องฉายรังสี 

 

 
ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลเครื่องวางแผนการรักษา 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 15/30 

 

 
ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลเครื่องจ าลองการรักษา 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 16/30 

 

 
ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลเครื่องใส่แร่ 

 

5) เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งรายงาน” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีกครั้ง ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่าน 

จะไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 

 

6) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว”  
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 
 

  



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 17/30 

 

3 การส่งรายงานข้อมูล Theraphy แบบกรอกข้อมูลรายบุคคล (Individual) 

 

การส่งรายงานข้อมูล Therapy ของสาขารังสีรักษา มีข้ันตอนการใช้งานระบบ ดังนี้ 

1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “รังสีรักษา” และเลือกเมนูย่อย “ส่งข้อมูล 
Therapy” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) เลือกวิธีการน าเข้าข้อมูล โดยสามารถน าเข้าข้อมูลได้ 2 วิธี (น าเข้าโดยใช้ไฟล์ Excel หรือกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์) 

 
 

3.1 การน าเข้าข้อมูลรายงาน Therapy โดยใช้ไฟล์ Excel 
1) คลิกท่ีปุ่ม “น าเข้าจากไฟล์ Excel” ระบบจะน าท่านไปยังหน้าน าเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel 

 
 

2) ดาวน์โหลดไฟล์ Excel Template จากระบบ 

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 18/30 

 

3) กรอกข้อมูลภายในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วน 

 
 

รายการกรอกข้อมูล ดังนี้ 

• รหัสประจ าตัวประชาชน หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้ป่วย 

• เพศ หมายถึง เพศของผู้ป่วย 

• วันเดือนปีเกิด หมายถึง วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) ของผู้ป่วย 

• อายุ (ปี) หมายถึง อายุของผู้ป่วย 

• วันที่รับปรึกษารังสีรักษา T0 หมายถึง วันที่ผู้ป่วยเข้ารับการปรึกษารังสีรักษาครั้งแรก 

• ภูมิล าเนา หมายถึง ภูมิล าเนาของผู้ป่วย 

• Treatment Aim หมายถึง วัตถุประสงค์ของการรักษา เช่น Curative, Palliative เป็นต้น 

• Primary Site (ICD-10) หมายถึง อวัยวะที่รักษาหลัก เช่น C01, C02, C03 เป็นต้น 

• Treatment Site (ICD-10) #1 หมายถึง อวัยวะส่วนอ่ืนที่มีการรักษา ล าดับที่ 1 

• Treatment Site (ICD-10) #2 หมายถึง อวัยวะส่วนอ่ืนที่มีการรักษา ล าดับที่ 2 

• Treatment Site (ICD-10) #3 หมายถึง อวัยวะส่วนอ่ืนที่มีการรักษา ล าดับที่ 3 

• Technique หมายถึง เทคนิคที่ใช้ท าการรักษา เช่น 2D หรือ 3D 

• วันที่แพทย์ตัดสินใจให้รักษา T1 หมายถึง วันเดือนปีที่แพทย์ตัดสินใจให้ฉายรังสี 

• มีการฉายรังสี หมายถึง มีหรือไม่มีการฉายรังสี 

• ระดับพลังงานที่ใช้ในการรักษา ประกอบด้วย 

o X-ray beam (kVp)  

o X-ray beam (MV) 

o Gamma beam (MeV) 

o Electron beam (MeV) 

o Particle beam 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 19/30 

 

o Special Technique 

• วันที่เริ่มการฉายรังสี (T2) หมายถึง วันเดือนปีที่เริ่มฉายรังสี 

• วันที่สิ้นสุดการฉายรังสี หมายถึง วันเดือนปีที่สิ้นสุดการฉายรังสี 

• มีการใส่แร่ หมายถึง มีหรือไม่มีการรักษาโดยการใส่แร่ 

• Radionuclide หมายถึง Radionuclide ที่ใช้ท าการรักษา 

• Technique หมายถึง เทคนิคการใส่แร่ เช่น 2D superficial mould เป็นต้น 

• Other Technique (Please specify) หมายถึง เทคนิคการใส่แร่อื่น ๆ 

• Total Prescribed dose to target volume [Gy] หมายถึง ปริมาณการใส่แร่ 

• Number of fractions หมายถึง จ านวนครั้งของการใส่แร่ 

• วันที่เริ่มการใส่แร่ (T2) หมายถึง วันเดือนปีที่เริ่มใส่แร่ 

• วันที่สิ้นสุดการใส่แร่ หมายถึง วันเดือนปีที่สิ้นสุดการใส่แร่ 

 

4) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกไฟล์ (Save) จากนั้นกลับมาที่หน้าจอการใช้งานระบบ เลือกปี 
เดือนที่ต้องการรายงาน อัพโหลดไฟล์ข้อมูล และกดปุ่ม “ประมวลผล”  

 

 
 

5) หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่สามารถอ่านค่าจากไฟล์ Excel ได้ โดยให้กดปุ่ม 
“ยืนยันการน าเข้าข้อมูล” เพ่ือข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 20/30 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีระบบไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้จะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยขอให้แก้ไขข้อมูลภายในไฟล์ 

Excel และน าเข้าใหม่อีกครั้ง 

 

6) หลังจากยืนยันการน าเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่อ่านค่าได้จากไฟล์ Excel 
โดยในขั้นตอนนี้ ระบบจะก าหนดสถานะของรายงานเป็น “บันทึกร่าง” โดยส านักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติจะยังไม่เห็นรายการข้อมูลของโรงพยาบาลจนกว่าท่านจะยืนยันการส่งรายงาน ทั้งนี้หาก
ต้องการแก้ไขข้อมูลรายการ ให้กดที่รายการข้อมูลภายในตาราง 

 
หมายเหตุ หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 

 

7) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และปรับปรุงสถานะ
ของรายงานเป็น “ส่งแล้ว” 

 
 

หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีก ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่านจะไป

แสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 

  



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 21/30 

 

3.2 การส่งรายงานข้อมูล Therapy โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ 
 

1) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

2) เลือกปี และเดือนที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 

 
 

3) ระบบจะน าท่านไปยังหน้าจัดการรายการข้อมูล การเพ่ิมข้อมูลใหม่ ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 

 
  



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 22/30 

 

4) กรอกข้อมูลภายในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 23/30 

 

• รหัสประจ าตัวประชาชน หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้ป่วย 

• เพศ หมายถึง เพศของผู้ป่วย 

• วันเดือนปีเกิด หมายถึง วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) ของผู้ป่วย 

• อายุ (ปี) หมายถึง อายุของผู้ป่วย โดยระบบจะค านวณอายุให้อัตโนมัติ 

• วันที่รับปรึกษารังสีรักษา T0 หมายถึง วันที่ผู้ป่วยเข้ารับการปรึกษารังสีรักษาครั้งแรก 

• ภูมิล าเนา หมายถึง ภูมิล าเนาของผู้ป่วย 

• Treatment Aim หมายถึง วัตถุประสงค์ของการรักษา เช่น Curative, Palliative เป็นต้น 

• Primary Site (ICD-10) หมายถึง อวัยวะที่รักษาหลัก เช่น C01, C02, C03 เป็นต้น 

• Treatment Site (ICD-10) #1 หมายถึง อวัยวะส่วนอ่ืนที่มีการรักษา ล าดับที่ 1 

• Treatment Site (ICD-10) #2 หมายถึง อวัยวะส่วนอ่ืนที่มีการรักษา ล าดับที่ 2 

• Treatment Site (ICD-10) #3 หมายถึง อวัยวะส่วนอ่ืนที่มีการรักษา ล าดับที่ 3 

• Technique หมายถึง เทคนิคที่ใช้ท าการรักษา เช่น 2D หรือ 3D 

• วันที่แพทย์ตัดสินใจให้รักษา T1 หมายถึง วันเดือนปีที่แพทย์ตัดสินใจให้ฉายรังสี 

• มีการฉายรังสี หมายถึง มีหรือไม่มีการฉายรังสี 

• ระดับพลังงานที่ใช้ในการรักษา ประกอบด้วย 

o X-ray beam (kVp)  

o X-ray beam (MV) 

o Gamma beam (MeV) 

o Electron beam (MeV) 

o Particle beam 

o Special Technique 

• วันที่เริ่มการฉายรังสี (T2) หมายถึง วันเดือนปีที่เริ่มฉายรังสี 

• วันที่สิ้นสุดการฉายรังสี หมายถึง วันเดือนปีที่สิ้นสุดการฉายรังสี 

• มีการใส่แร่ หมายถึง มีหรือไม่มีการรักษาโดยการใส่แร่ 

• Radionuclide หมายถึง Radionuclide ที่ใช้ท าการรักษา 

• Technique หมายถึง เทคนิคการใส่แร่ เช่น 2D superficial mould เป็นต้น 

• Other Technique (Please specify) หมายถึง เทคนิคการใส่แร่อื่น ๆ 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 24/30 

 

• Total Prescribed dose to target volume [Gy] หมายถึง ปริมาณการใส่แร่ 

• Number of fractions หมายถึง จ านวนครั้งของการใส่แร่ 

• วันที่เริ่มการใส่แร่ (T2) หมายถึง วันเดือนปีที่เริ่มใส่แร่ 

• วันที่สิ้นสุดการใส่แร่ หมายถึง วันเดือนปีที่สิ้นสุดการใส่แร่ 

 

5) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 

6) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว”  
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 
หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีก ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่านจะไป

แสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 

  



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 25/30 

 

4 การส่งรายงานข้อมูล Therapy ในรูปแบบสถิติ (Statistic) 

 

การส่งรายงานข้อมูล Therapy ของสาขารังสีรักษา มีข้ันตอนการใช้งานระบบ ดังนี้ 

1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “รังสีรักษา” และเลือกเมนูย่อย “ส่งข้อมูล 
Therapy Stat” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) เลือกวิธีการน าเข้าข้อมูล โดยสามารถน าเข้าข้อมูลได้ 2 วิธี (น าเข้าโดยใช้ไฟล์ Excel หรือกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์) 

 
 

4.1 การน าเข้าข้อมูลรายงาน Therapy โดยใช้ไฟล์ Excel 
1) คลิกท่ีปุ่ม “น าเข้าจากไฟล์ Excel” ระบบจะน าท่านไปยังหน้าน าเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel 

 
 

2) ดาวน์โหลดไฟล์ Excel Template จากระบบ 

3) กรอกข้อมูลภายในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วน 

 
ข้อมูล Patient Teletherapy 

 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 26/30 

 

ข้อมูล Common Technique Teletherapy 

 

 
ข้อมูล Patient Brachytherapy 

 

 
ข้อมูล Common Technique Brachytherapy 

 

4) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกไฟล์ (Save) จากนั้นกลับมาที่หน้าจอการใช้งานระบบ เลือกปี 
เดือน ต้องการรายงาน อัพโหลดไฟล์ข้อมูล และกดปุ่ม “ประมวลผล” มีรายการกรอกข้อมูล 

 
 

5) หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่สามารถอ่านค่าจากไฟล์ Excel ได้ โดยให้กดปุ่ม 
“ยืนยันการน าเข้าข้อมูล” เพ่ือข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

หมายเหตุ กรณีท่ีระบบไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้จะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยขอให้แก้ไขข้อมูลภายในไฟล์ 

Excel และน าเข้าใหม่อีกครั้ง 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 27/30 

 

6) หลังจากยืนยันการน าเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่อ่านค่าได้จากไฟล์ Excel 
โดยในขั้นตอนนี้ ระบบจะก าหนดสถานะของรายงานเป็น “บันทึกร่าง” โดยส านักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติจะยังไม่เห็นรายการข้อมูลของโรงพยาบาลจนกว่าท่านจะยืนยันการส่งรายงาน ทั้งนี้หาก
ต้องการแก้ไขข้อมูลรายการ ให้กดที่รายการข้อมูลภายในตาราง 

 
หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขข้อมูลในรายงานแต่ละส่วนให้กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลรายงาน” ในหัวข้อที่ต้องการ 

 

7) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.”  

 
 

8) ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และปรับปรุงสถานะของรายงานเป็น “ส่งแล้ว” 

 
หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีก ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่าน 

จะไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 

  



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 28/30 

 

4.2 การส่งรายงานข้อมูล Therapy โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ 
 

1) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

2) เลือกปี เดือนและเครื่องมือที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 

 
 

3) ระบบจะน าท่านไปยังหน้าจัดการรายการกรอกข้อมูลสถิติ ให้กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลรายงาน” เพื่อ
กรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

• Patient Teletherapy 

• Common Technique Teletherapy 

• Patient Brachytherapy 

• Common Technique Brachytherapy 
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ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 29/30 

 

 

4) กรอกข้อมูลภายในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 
Patient Teletherapy 

 

 
Common Technique Teletherapy 

 

 
Patient Brachytherapy 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 30/30 

 

 
Common Technique Brachytherapy 

 

5) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 

6) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว” และ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 
 

หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีก ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่าน 

จะไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 
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ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 0 

 

 

 
 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสี 
ที่ให้กับผูป้่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสี 
ที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย 

(สาขารังสวีินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 1/29 
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 2/29 

 

1 การเข้าใช้งานระบบและการสมัครสมาชิก 

 
1.1 การลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 

1) เปิดเว็บเบราเซอร์ (แนะน า Google Chrome) และพิมพ์ URL ของระบบ เช่น 

Medical.oap.go.th 

 
2) กดท่ีปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้งาน” 

 
 

3) กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้สมัครสมาชิกไว้และกดปุ่ม  
“เข้าสู่ระบบ” (กรณีท่ียังไม่ได้สมัครบัญชีผู้ใช้งาน ให้ดูหัวข้อที่ 1.2 การสมัครสมาชิก) 

 
 

4) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของท่าน 
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 3/29 

 

1.2 การสมัครสมาชิก 
1) ในหน้าลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้กดที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก” 

 
 

2) กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” เพ่ือตรวจสอบ
ว่าเคยมีข้อมูลนี้อยู่ในระบบอยู่แล้วหรือไม่ 

 
 

3) กรณีท่ีกรอกเลขประจ าตัวประชาชนถูกต้องและไม่เคยมีข้อมูลอยู่ในระบบ ให้กดที่ปุ่ม  
“กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกคลิกที่นี่” 
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 4/29 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีกรอกเลขประจ าตัวประชาชนที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยมีบัญชีอยู่ในระบบอยู่แล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้
ด าเนินการสมัครสมาชิกในข้ันตอนต่อไป 

4) กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน 

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 5/29 

 

 เงื่อนไขส าคัญของการสมัครสมาชิก 
 1. โรงพยาบาลที่สังกัด ให้เลือกโรงพยาบาลที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ระบบจะจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใน
แต่ละโรงพยาบาล โดยจะไม่อนุญาตให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลของโรงพยาบาลอ่ืน 
 2. อีเมล ์ให้กรอกอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยระบบจะน าอีเมล์ไปใช้เป็นชื่อผู้ใช้ (Username) ส าหรับ
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ และหลังจากยืนยันการสมัครสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลการยืนยันไปที่อีเมล์ที่กรอกด้วย 
 3. รูปหน้าบัตรประชาชน ให้แนบรูปถ่ายด้านหน้าของบัตรประชาชนของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติใช้ในการตรวจสอบตัวตนของท่าน 
 4. รหัสผ่าน ควรกรอกอย่างน้อย 8 ตัวอักษรขึ้นไป 
 

5) หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” 

 
 

6) กดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” เพ่ือส่งข้อมูลการสมัคร โดยระบบจะส่งข้อมูลการยืนยันไปที่อีเมล์ของ
ท่าน 

 
หมายเหตุ กรณีท่ีต้องการปรับปรุงข้อมูลการสมัคร ให้กดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”  
 

7) ไปที่อีเมล์ที่กรอกข้อมูลไว้ จากนั้นกดที่ลิงค์ยืนยันการสมัครสมาชิก 
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 6/29 

 

8) เมื่อกดที่ลิงค์ยืนยันการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติตรวจสอบก่อนอนุมัติให้ท่านเข้าใช้งานระบบต่อไป 

 
 

9) หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติการเข้าใช้งานระบบแล้ว ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบได้ทันที 

 

2 การส่งรายงานข้อมูลโรงพยาบาล บุคลากร และเครื่องมือ 

 
การส่งรายงานข้อมูลโรงพยาบาล บุคลากร และเครื่องมือของสาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษามีขั้นตอน

การใช้งานระบบ ดังนี้ 
1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “รังสีวินิจฉัย” และเลือกเมนูย่อย “รายงานข้อมูล

โรงพยาบาล บุคลากร และเครื่องมือ” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) เลือกวิธีการน าเข้าข้อมูล โดยสามารถน าเข้าข้อมูลได้ 2 วิธี (น าเข้าโดยใช้ไฟล์ Excel หรือกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์) 
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 7/29 

 

2.1 การน าเข้าข้อมูลรายงานโดยใช้ไฟล์ Excel 
1) คลิกท่ีปุ่ม “น าเข้าจากไฟล์ Excel” ระบบจะน าท่านไปยังหน้าน าเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel 

 
 

2) ดาวน์โหลดไฟล์ Excel Template จากระบบ 

 
 

3) กรอกข้อมูลภายในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

3.1 ข้อมูลผู้ประสานงาน (Contact) 

 
 

3.2 ข้อมูลจ านวนบุคลากร 
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 8/29 

 

  3.3 จ านวนเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย 

 
 

 
 

 
 

 
 

4) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกไฟล์ (Save) จากนั้นกลับมาที่หน้าจอการใช้งานระบบ เลือกปี 
เดือนที่ต้องการรายงาน อัพโหลดไฟล์ข้อมูล และกดปุ่ม “ประมวลผล” 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 9/29 

 

 
5) หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่สามารถอ่านค่าจากไฟล์ Excel ได้ โดยให้กดปุ่ม 

“ยืนยันการน าเข้าข้อมูล” เพ่ือข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 
 

หมายเหตุ กรณีท่ีระบบไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้จะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยขอให้แก้ไขข้อมูลภายในไฟล์ 
Excel และน าเข้าใหม่อีกครั้ง 
 

6) หลังจากยืนยันการน าเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่อ่านค่าได้จากไฟล์ Excel 
โดยในขั้นตอนนี้ ระบบจะก าหนดสถานะของรายงานเป็น “บันทึกร่าง” โดยส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติจะยังไม่เห็นรายการข้อมูลของโรงพยาบาลจนกว่าท่านจะยืนยันการส่งรายงาน 

 
 

7) กดปุ่ม “ส่งรายงาน” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีก ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่านจะไป
แสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 
 

8) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว” และ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 10/29 

 

2.2 การส่งรายงานโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ 
 

1) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

2) เลือกปี และเดือนที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 

 
 

3) ระบบจะด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลรายงานของเดือนที่รายงานล่าสุดมาตั้งต้นในการกรอกข้อมูลให้
โดยอัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลในรายงานครั้งนี้” 

 
 

4) ด าเนินการแก้ไขข้อมูลภายในรายงานตามที่ต้องการ 

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 11/29 

 

5) กดปุ่ม “ส่งรายงาน” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีก ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่านจะไป
แสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 
 

6) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว” และ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 
 
 

3 การส่งรายงานข้อมูล Frequency of radiological examinations 

 
การส่งรายงานข้อมูล Frequency of radiological examinations ของสาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 

มีข้ันตอนการใช้งานระบบ ดังนี้ 
1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “รังสีวินิจฉัย” และเลือกเมนูย่อย “Frequency of 

radiological examinations” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

3) เลือกปี และเดือนที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 12/29 

 

 
 

4) กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลในรายงานครั้งนี้” เพื่อแก้ไขข้อมูล 

 
 

5) กรอกข้อมูลภายในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” 

 

 
 

6) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 13/29 

 

 
7) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว” และ

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 
หมายเหตุ เมื่อส่งรายงานไปแล้ว ท่านยังสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้อีก ทั้งนี้รายงานโรงพยาบาลของท่านจะไป
แสดงให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ 
 

4 การส่งรายงานข้อมูล General Radiography 

 
การส่งรายงานข้อมูล General Radiography ของสาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา มีขั้นตอนการใช้งาน

ระบบ ดังนี้ 
1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “รังสีวินิจฉัย” และเลือกเมนูย่อย “General 

Radiography” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

3) เลือกปี เดือนและเครื่องมือที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 14/29 

 

 
 

4) ระบบจะน าท่านไปยังหน้าจัดการรายการข้อมูล การเพ่ิมข้อมูลใหม่ ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 

 
 

5) กรอกข้อมูลภายในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 15/29 

 

รายการข้อมูลที่ถูกเพ่ิมจะแสดงที่ตารางรายการ 

 
 

6) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 

7) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว”  
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 

5 การส่งรายงานข้อมูล Intervention Radiology 

 
การส่งรายงานข้อมูล Intervention Radiology ของสาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา มีขั้นตอนการใช้

งานระบบ ดังนี้ 
1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “รังสีวินิจฉัย” และเลือกเมนูย่อย “Intervention 

Radiology” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

3) เลือกปี เดือนและเครื่องมือที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 16/29 

 

 
 

4) ระบบจะน าท่านไปยังหน้าจัดการรายการข้อมูล การเพ่ิมข้อมูลใหม่ ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 

 
 

5) กรอกข้อมูลภายในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 
รายการข้อมูลที่ถูกเพ่ิมจะแสดงที่ตารางรายการ 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 17/29 

 

 
 

6) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 

7) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว”  
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 

6 การส่งรายงานข้อมูล Radiography and fluoroscopy 

 
การส่งรายงานข้อมูล Radiography and fluoroscopy ของสาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา มีขั้นตอน

การใช้งานระบบ ดังนี้ 
1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “รังสีวินิจฉัย” และเลือกเมนูย่อย “Radiography 

and fluoroscopy” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

3) เลือกปี เดือนและเครื่องมือที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 18/29 

 

 
 

4) ระบบจะน าท่านไปยังหน้าจัดการรายการข้อมูล การเพ่ิมข้อมูลใหม่ ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 

 
 

5) กรอกข้อมูลภายในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 19/29 

 

รายการข้อมูลที่ถูกเพ่ิมจะแสดงที่ตารางรายการ 

 
 

6) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 

7) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว”  
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 

7 การส่งรายงานข้อมูล Mammography 

 
การส่งรายงานข้อมูล Mammography ของสาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา มีขั้นตอนการใช้งานระบบ 

ดังนี้ 
1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “รังสีวินิจฉัย” และเลือกเมนูย่อย 

“Mammography” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 20/29 

 

3) เลือกปี เดือนและเครื่องมือที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 

 
 

4) ระบบจะน าท่านไปยังหน้าจัดการรายการข้อมูล การเพ่ิมข้อมูลใหม่ ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 

 
 

5) กรอกข้อมูลภายในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 21/29 

 

รายการข้อมูลที่ถูกเพ่ิมจะแสดงที่ตารางรายการ 

 
 

6) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 

7) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว”  
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 

8 การส่งรายงานข้อมูล Dental Radiography 

 
การส่งรายงานข้อมูล Dental Radiography ของสาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา มีขั้นตอนการใช้งาน

ระบบ ดังนี้ 
1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “รังสีวินิจฉัย” และเลือกเมนูย่อย “Dental 

Radiography” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

3) เลือกปี เดือนและเครื่องมือที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 22/29 

 

 
 

4) ระบบจะน าท่านไปยังหน้าจัดการรายการข้อมูล การเพ่ิมข้อมูลใหม่ ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 

 
 

5) กรอกข้อมูลภายในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 23/29 

 

รายการข้อมูลที่ถูกเพ่ิมจะแสดงที่ตารางรายการ 

 
 

6) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 

7) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว”  
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 

9 การส่งรายงานข้อมูล Computed Tomography 

 
การส่งรายงานข้อมูล Computed Tomography ของสาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา มีขั้นตอนการใช้

งานระบบ ดังนี้ 
1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “รังสีวินิจฉัย” และเลือกเมนูย่อย “Computed 

Tomography” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) กดท่ีปุ่ม “ส่งรายงานประจ าเดือน” 

 
 

3) เลือกปี เดือนและเครื่องมือที่ต้องการส่งรายงาน และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อกรอกข้อมูลรายงาน 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 24/29 

 

 
 

4) ระบบจะน าท่านไปยังหน้าจัดการรายการข้อมูล การเพ่ิมข้อมูลใหม่ ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการข้อมูล” 

 
 

5) กรอกข้อมูลภายในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 25/29 

 

รายการข้อมูลที่ถูกเพ่ิมจะแสดงที่ตารางรายการ 

 
 

6) กดปุ่ม “ส่งรายงานให้ ปส.” ระบบจะส่งข้อมูลให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 

7) เมื่อกดส่งรายงานแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะของรายงานจาก “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งแล้ว”  
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเห็นรายงาน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลภายในรายงานได้ 

 
 

10 การจัดการค่าพื้นฐาน : Examination ของโรงพยาบาล 

 

ข้อมูล Examination ของแต่ละโรงพยาบาลอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันได้ โดยโรงพยาบาลสามารถ

ก าหนดชื่อ Examination ของโรงพยาบาลเอง และจ าเป็นต้องจับคู่ชื่อเรียกของตนเองเข้ากับมาตรฐานกลางที่ทาง

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ก าหนดไว้ มีขั้นตอนการท างาน ดังนี้  

 

1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “ค่าพ้ืนฐาน (RD)” และเลือกเมนูย่อยที่ต้องการ
เพ่ิมข้อมูล Examination ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) กดท่ีปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลใหม่” ระบบจะน าท่านไปยังหน้าเพ่ิม 

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 26/29 

 

3) ให้ก าหนดชื่อ Examination ของโรงพยาบาล พร้อมกับจับคู่เข้ากับมาตรฐานกลางของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
• ชื่อ Examination ที่โรงพยาบาลใช้ หมายถึง ชื่อเรียกของ Examination ที่มีการใช้

งานภายในโรงพยาบาล 

• ชื่อ Examination ตามมาตรฐานกลาง (ปส.) หมายถึง ชื่อเรียกของ Examination ที่

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนดไว้ โดยทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศต้องอ้างอิงข้อมูล 

Examination เดียวกันทัง้หมด 

• สถานะ กรณีเลือก “ใช้งาน” ระบบจะแสดงรายการ Examination นี้ในตัวเลือก 

Dropdown ของหน้าบันทึกข้อมูลในแต่ละสาขา หากเลือก “ไม่ใช้งาน” ระบบจะไม่

แสดงรายการข้อมูลในตัวเลือก 

หมายเหตุ กรณีท่ี Examination ของโรงพยาบาลไม่สามารถจับคู่กับมาตรฐานกลางได้ ให้เลือกชื่อ Examination 

ตามมาตรฐานกลาง (ปส.) เป็น “Other” 

4) เมื่อเพ่ิมข้อมูลส าเร็จแล้ว ข้อมูลจะแสดงในตารางรายการ 

 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 27/29 

 

11 การจัดการค่าพื้นฐาน : เครื่องมือ 

 

โรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถเพ่ิมเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยเพื่อใช้งานภายในโรงพยาบาลของตนเองได้  

มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 

 

1) หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ให้กดที่เมนู “ค่าพ้ืนฐาน (RD)” และเลือกเมนูย่อย “รายการ
เครื่องมือรังสีวินิจฉัย” ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายการข้อมูล 

 
 

2) กดปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลใหม่” ระบบจะน าท่านไปยังหน้าเพ่ิมเครื่องมือ 

 
 

3) กรอกข้อมูลเครื่องมือให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือสร้างเครื่องมือใหม่ 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 28/29 

 

 

 
 
  

• ลักษณะเครื่องมือ หมายถึง กลุ่มของเครื่องมือ ให้เลือกสาขาที่ต้องการเพ่ิมเครื่องมือ เช่น 

Computed tomography, Mammography เป็นต้น โดยระบบเชื่อมโยงข้อมูลมาจากค่าท่ี

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด 

• ประเภท หมายถึง ประเภทของเครื่องมือที่สัมพันธ์กับลักษณะของเครื่องมือ เช่น เมื่อเลือก 

Mammography ระบบจะแสดงรายการ Mammography และ Mammography Bus เป็นต้น 

ทั้งนี้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลมาจากค่าที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด 

• ยี่ห้อ (Manufacturer) หมายถึง ยี่ห้อของเครื่องมือ โดยระบบเชื่อมโยงข้อมูลมาจากค่าที่ส านักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด 



 คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 

 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 29/29 

 

• ยี่ห้ออ่ืน (Other Manufacturer) หมายถึง ยี่ห้อของเครื่องมืออื่น ๆ ที่ไม่มีในรายการตัวเลือก 

(Dropdown) โดยให้ระบุชื่อของยี่ห้ออ่ืนด้วย 

• รุ่น (Model) หมายถึง รุ่นของเครื่องมือ โดยระบบเชื่อมโยงข้อมูลมาจากค่าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติก าหนด 

• รุ่นอื่น (Other Model) หมายถึง รุ่นของเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ไมม่มีในรายการตัวเลือก (Dropdown) 

โดยให้ระบุชื่อรุ่นอื่นด้วย 

• Mode หมายถึง ประเภทการติดตั้งเครื่องมือ เช่น Fixed, Stationary, Portable เป็นต้น 

• ประเภทการท างานของเครื่อง หมายถึง ประเภทเครื่องมือเป็นแบบ Analogue หรือ Digital 

• Serial No. หมายถึง รหัสหมายเลขเฉพาะของเครื่อง 

• สถานที่่ติดตั้ง หมายถึง สถานที่ที่เครื่องติดตั้งอยู่ภายในอาคารหรือห้อง 

• วันเดือนปีที่เริ่มใช้งาน หมายถึง วันเดือนปีที่เริ่มใช้เครื่อง 

• วันเดือนปีที่เลิกใช้งาน หมายถึง วันเดือนปีที่เลิกใช้งานเครื่อง 

• สถานะการใช้งาน หมายถึง สถานะการใช้งานเครื่องมือของโรงพยาบาล เช่น Function in 

service, Function non-service, Non-function เป็นต้น 

• สถานะ หมายถึง สถานะการแสดงข้อมูลของรายการเครื่องมือที่ก าลังบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถ

เลือกข้อมูลไปใช้ในการรายงานได้ 

4) หลังจากเพ่ิมข้อมูลเครื่องมือเสร็จสิ้นแล้ว รายชื่อเครื่องมือจะปรากฏในตัวเลือก (Dropdown)  
ในหน้าเพิม่การส่งรายงาน ดังภาพ 
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ในทางการแพทย์ในประเทศไทย (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสี 
ที่ให้กับผูป้่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย 
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ที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย 
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1 คู่มือการดูแลรักษาระบบ 

 

1.1 ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับวิธีการใช้งาน Terminal  
ใช้โปรแกรมท่ีสามารถเข้าผ่าน Secure Shell เช่น PuTTY (https://www.putty.org/) หรือ MobaXterm 

(https://mobaxterm.mobatek.net/) ซ่ึงเป็น โปรแกรมเอาไว้เชื่อมต่อข้อมูล และส่งชุดค าสั่งแบบ Command Line จาก

เครื่องลูก (Client) เพ่ือที่จะเข้าไปจัดการในเครื่องแม่ (Server) เป็นต้น 

 

 

 
 

 

 

โปรแกรม Putty โปรแกรม MobaXterm 

 

 

1.2 ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL 
ใช้โปรแกรมท่ีสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL แบบ GUI เช่น HeidiSQL (https://www.heidisql.com/), MySQL 

Workbench (https://www.mysql.com/products/workbench/) เป็นต้น 

 

 

 
 

 

 

HeidiSQL MySQL Workbench 

 

 

 

 

https://www.putty.org/
https://mobaxterm.mobatek.net/
https://www.heidisql.com/
https://www.mysql.com/products/workbench/
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1.3 การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 ตรวจสอบสถานะการงานของ CPU และ Memory 

1) เข้าสู่เครื่องแม่ข่ายผ่านทาง Terminal (อ้างอิงข้อ1.1) 
2) ใช้งานผ่านโปรแกรม htop  โดยเรียกการใช้งานผ่านค าสั่ง htop  

# htop 
 

โดยหน้าจอภายหลังรันค าสั่งจะได้ดังภาพ 

 
 

 อธิบายการแสดงผลของหน้าจอ 
1) การใช้งาน CPU : พ้ืนที่ด้านบนซ้ายจะแสดงเกี่ยวกับการใช้งานของ CPU ในแต่

ละแถวจะหมายถึงจ านวน CPU และในแต่ละแถวจะแสดงเปอร์เซ็นต์การใช้งาน
ของแต่ละ CPU แถบสถานะการท างานจะแสดงด้วยสีที่แตกต่างกัน โดยแต่ละสี
จะมีความหมายดังนี้ 
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- สีน ้าเงิน: กระบวนการที่มีความส าคัญต ่า 
- สีเขียว: กระบวนการท างานปกติ 
- สีแดง: กระบวนการท างานของระบบ 
- สีเหลือง: IRQ Time 
- สีแดงม่วง: Soft IRQ time 
- สีเทา: เวลาที่รอ I/O 
 

2) การใช้งาน Memory : พ้ืนที่ด้านล่างของแถบแสดงสถานะ CPU จะเป็นแถบ
แสดงสถานะการใช้งานของ Memory และ swap โดยจะแสดงการใช้งานใน
ขณะนั้นเทียบกับจ านวน Memory ทั้งหมดแถบการใช้งานของ Memory จะ
แสดงสีที่แตกต่างกันโดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้ 

 
- สีเขียว: Memory ที่ถูกใช้งาน 

- สีน ้าเงิน: Memory ที่ถูกกันไว้ 

- สีเหลือง: Memory ที่เก็บเป็น cache 

 

3) การท างานของเครื่องแม่ข่ายโดยเฉลี่ย :พ้ืนที่ด้านขวาบนจะแสดงหน่วยของการ
ท างานที่ก าลังท างานอยู่ในขณะนั้น   

 
ส าหรับ Load average จะแสดงค่าเฉลี่ยการใช้งาน CPU  โดยตัวแรกจะเป็น

ค่าเฉลี่ยในช่วง 1 นาที  ตัวที่สองเป็นค่าเฉลี่ยในช่อง 5 นาที และตัวที่สามเป็น

ค่าเฉลี่ยในช่วง 15 นาที 
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4) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการท างาน : พ้ืนที่ด้านล่างตรงกลางแสดงเป็นรายการ
ของกระบวนการท างานที่ก าลังท างานอยู่ในขณะนั้น โดยจะแสดงจ านวน CPU 
และ Memory ที่ใช้ของแต่ละกระบวนการท างาน 

 
 

 การตรวจสอบพื้นที่คงเหลือ 

สามารถตรวจสอบได้จากค าสั่ง df และใช้ Option -h เพ่ือแสดงพื้นท่ีที่อ่านได้เข้าใจง่าย 

# df -h 

จะได้ผลตามภาพด้านล่าง 

 
หากพ้ืนที่ที่ถูกใช้ไปในแต่ละแถวเกินกว่า 80% จะต้องจัดสรรพื้นที่ให้แต่ละส่วนมีพ้ืนที่ว่าง 

เพ่ือให้เครื่องแม่ข่ายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ตรวจสอบ Log ส าหรับ Web Server 
1) เข้าสู่เครื่องแม่ข่ายผ่านทาง Terminal  
2) ไปยัง Path ที่เก็บ Log ของ apache 

# cd /var/log/httpd 
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3) ตรวจสอบ Log เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน ไฟล์จะลงท้ายด้วย -access.log เช่น 
oap.emworkgroup.co.th-access.log 

4) ตรวจสอบ Log เกี่ยวกับข้อผิดพลาด ไฟล์จะลงท้ายด้วย -error.log เช่น 
oap.emworkgroup.co.th-error.log 

5) ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อน าไปวิเคราะห์ หรือเปิดดูข้อความใน Log ที่มีการบันทึกใน
ขณะนั้นด้วยค าสั่ง tail  
# tail -f -n 100 oap.emworkgroup.co.th-

error.log 

 
โดย -f หมายถึง follow คือ ให้แสดงตามที่ Log ก าลังบันทึกอยู่ และ -n 100 
หมายถึง แสดงจ านวน 100 บรรทัดสุดท้ายของ Log 

6) ในขั้นตอนนี้จะได้ข้อมูลของ Log ออกมาดังภาพ โดยข้อมูลที่ปรากฏใน Log 
สามารถน าไปอ่านและวิเคราะห์ได้ต่อไป ดังภาพ 

 
 

1.4 บ ารุงรักษาระบบงาน 
 การตรวจสอบ Service Apache Webserver 

1) เข้าสู่เครื่องแม่ข่ายผ่านทาง terminal 
2) ตรวจสอบ Service Apache Webserver : ตรวจสอบสถานะการท างานโดยใช้

ค าสั่ง  
# systemctl status httpd 
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3) จากนั้นจะพบหน้าจอแสดงข้อมูลสถานะของ Web Server ซึ่งหากข้ึนค าว่า 

active หมายถึงระบบก าลังท างานอยู่ปกติ ดังภาพ 

 
     

 การตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ใช้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์
ในประเทศไทย 
การตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ใช้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ใน

ประเทศไทย 24 ชั่วโมงโดยแจ้งเตือนผ่านอีเมล์กรณีระบบมีปัญหาไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 

เพ่ือให้สามารถเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  

1) ระบบงาน 

URL : http:// http://oap.emworkgroup.co.th/ 
* URL อาจมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดใช้งานระบบจริง 

 ระบบ Monitoring จะท าการตรวจสอบสถานการณ์ท างานของระบบงาน 24 

ชั่วโมงเพ่ือป้องกันปัญหากรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งาน เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ดูแล

ระบบรับทราบและเข้าด าเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

http://kspbacksite.emworkgroup.co.th/
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2) ตัวอย่างหน้าจอการ Monitoring สถานะของระบบงาน ดังภาพ 

 
 

3) ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์กรณีระบบมีปัญหา ดังภาพ 

 
 

1.5 บ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 
 ตรวจสอบสถานะการท างานของฐานข้อมูล 

1) เข้าสู่เครื่องแม่ข่ายผ่านทาง Terminal (อ้างอิงข้อ1.1) 
2) ตรวจสอบสถานะการท างานโดยใช้ค าสั่ง  

# systemctl status mysqld 

 
3) จากนั้นจะพบหน้าจอแสดงข้อมูลสถานะของฐานข้อมูล ซึ่งหากข้ึนค าว่า active 

หมายถึงระบบก าลังท างานอยู่ปกติ ดังภาพ 
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 ตรวจสอบขนาดฐานข้อมูล 
1) เข้าสู่ฐานข้อมูล MySql ด้วยโปรแกรม HeidiSQL (อ้างอิงข้อ1.2) 
2) เลือกฐานข้อมูล oap_db เพ่ือตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของฐานข้อมูลที่แสดง

ด้านขวาของชื่อฐานข้อมูล ดังภาพ 

 
 

1.6 บ ารุงรักษาการส ารองข้อมูล 
 การส ารองข้อมูลไฟล์ระบบมีขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) เข้าสู่เครื่องแม่ข่ายผ่าน Terminal (อ้างอิงข้อ1.1) 
2) สร้าง Folder ส าหรับการส ารองข้อมูล 

# cd / 

# mkdir data 

# cd data 

# mkdir backup 

# cd backup 

# mkdir 20201001 

# cd 20201001 

* หากมี Folder อยู่แล้ว ให้ข้ามค าสั่ง mkdir  



คู่มือการดูแลรักษาระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย 

 
 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 10/14 

 
 

** ส าหรับสองค าสั่งสุดท้ายเป็นการสร้าง Folder ตามวันที่ส ารองข้อมูล (เช่น 

วันที่ 1 เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 จะได้เป็น 20201001) 

 
3) คัดลอก Folder ของระบบมายัง Path ของที่ใช้ส ารองข้อมูล 

# /usr/bin/cp -f -r /home/website/oap ./ 

 
4) Compress (บีบอัด) Folder ที่ได้คัดลอกมา 

# tar -zcf oap.tar.gz oap/ 

 
5) ลบ Folder ที่ได้คัดลอกมา 

# rm -f -r oap/ 

 

6) ตัวอย่างค าสั่งทั้งหมดที่ใช้งาน 

 
 

7) ไฟล์ที่ได้จากการส ารองข้อมูลจะอยู่ที่ 
/data/backup/20201001/oap.tar.gz 

 

 การส ารองฐานข้อมูลมีขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1) เข้าสู่เครื่องแม่ข่ายผ่าน Terminal (อ้างอิงข้อ1.1) 
2) สร้าง Folder ส าหรับการส ารองข้อมูล 

# cd / 

# mkdir data 

# cd data 

# mkdir backup 

# cd backup 

# mkdir 20201001 

# cd 20201001 

 

* หากมี Folder อยู่แล้ว ให้ข้ามค าสั่ง mkdir  



คู่มือการดูแลรักษาระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย 

 
 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 11/14 

 
 

** ส าหรับสองค าสั่งสุดท้ายเป็นการสร้าง Folder ตามวันที่ส ารองข้อมูล (เช่น 

วันที่ 1 เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 จะได้เป็น 20201001) 

 
3) Dump ฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ .sql 

# mysqldump -u root -p oap_db > oap_db.sql 

 

* เมื่อรันค าสั่งแล้ว  ให้กรอกรหัสผ่านของฐานข้อมูล 

 
4) Compress ไฟล์ .sql 

# tar -zcvf oap_db.sql.tar.gz oap_db.sql 

 
5) ลบไฟล์ .sql 

# rm -f -r oap_db.sql 

 

6) ตัวอย่างค าสั่งทั้งหมดที่ใช้งาน 

 
 

7) ไฟล์ที่ได้จากการส ารองข้อมูลจะอยู่ที่  
/data/backup/20201001/oap_db.sql.tar.gz 

 

 

 การกู้คืนไฟล์ระบบมีขั้นตอนในการด าเนนิการดังต่อไปนี้ 
1) เข้าสู่เครื่องแม่ข่ายผ่าน Terminal 
2) ไปยัง Folder ทีติ่ดต้ังของระบบ 

# cd /home/website/oap 

 
3) ลบ Folder และ File ที่อยู่ภายใต้ Folder นี้ 

# rm -f -r ./* 



คู่มือการดูแลรักษาระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย 

 
 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 12/14 

 
 

4) ไปยัง Folder ที่ส ารองข้อมูล 
# cd /data/backup/20201001 

 
5) Uncompress ไฟล์ส ารองข้อมูล 

# tar -zxf oap.tar.gz 

 
6) คัดลอก Folder และ File ที่อยู่ภายใน Folder ที่ Uncompress ออกไปยัง 

Folder ของระบบ 
# /usr/bin/cp -f -r ./oap/* 

/home/website/oap/ 

 
7) ลบ Folder ที่ Uncompress ออกมา 

# rm -f -r oap/ 

 

8) ก าหนดสิทธิ์ apache ให้กับ Folder ที่ติดตั้งระบบอีกครั้ง 
# chown -R apache:apache /home/website/oap/ 

 

9) ตัวอย่างค าสั่งทั้งหมดที่ใช้งาน 

 
 

10) เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวระบบงานถูกแทนที่ด้วยไฟล์ backup ที่น ามา 
Restore  

 

 การกู้คืนฐานข้อมูลมีขั้นตอนในการด าเนนิการดังต่อไปนี้ 
1) เข้าสู่เครื่องแม่ข่ายผ่าน Terminal (อ้างอิงข้อ1.1) 
2) ไปยัง Folder ที่ส ารองข้อมูล 

# cd /data/backup/20201001 

 
3) Uncompress ไฟล์ส ารองข้อมูล 

# tar -zxf oap_db.sql.tar.gz 



คู่มือการดูแลรักษาระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย 

 
 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 13/14 

 
 

 
4) สร้าง Script ส าหรับ Drop ตารางในฐานข้อมูล 

# mysqldump --add-drop-table --no-data -u 

root -p oap_db | grep 'DROP TABLE' > 
drop_all_tables.sql 

 

* เมื่อรันค าสั่งแล้ว  ให้กรอกรหัสผ่านของฐานข้อมูล 

 
5) รัน Script ส าหรับ Drop ตาราง 

# mysql -u root -p oap_db < 

drop_all_tables.sql 

 

* เมื่อรันค าสั่งแล้ว  ให้กรอกรหัสผ่านของฐานข้อมูล 

 
6) รัน Script ส าหรับน าเข้าข้อมูลจากท่ีส ารองข้อมูลไว้ 

# mysql -u root -p oap_db < oap_db.sql 

* เมื่อรันค าสั่งแล้ว  ให้กรอกรหัสผ่านของฐานข้อมูล 

 
7) ลบไฟล์ที่ Uncompress ออกมา และไฟล์ Script ที่ใช้ Drop ตาราง 

# rm -f -r oap_db.sql 

# rm -f -r drop_all_table.sql 

 
8) ตัวอย่างค าสั่งทั้งหมดที่ใช้งาน 

 
 

9) เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวระบบงานถูกแทนที่ด้วยไฟล์ backup ที่น ามา 
Restore  
 

 

  



คู่มือการดูแลรักษาระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วย 
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย 

 
 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน้าที่ 14/14 

 
 

2 การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ากัด (EMWORK Customer Service) 

 

ช่องทางการติดต่อ/แจ้งปัญหาการใช้งาน 

เบอร์โทรศัพท์ 02-276-3699 (กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่) 

E-mail customer@emworkgroup.com 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ 

 

 
 

 
 


