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คํานํา 

โปรแกรม VepiproW เปนโปรแกรมระบบเฝาระวงัโรคทางระบาดวิทยา ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows อีก
ทั้งเปนโปรแกรมประเภท Freeware สามารถดาวนโหลดไปใชงานไดจากเว็บไซททีมผูพัฒนา ซึ่งโปรแกรมนี้ไดพัฒนาให
สนับสนุนการทํางานตั้งแตระดับสถานีอนามัย โรงพยาบาล ศูนยขอมูลระบาดวทิยาอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รวมท้ังสํานักงานปองกันควบคมุโรค โดยทีมผูพัฒนาโปรแกรม คือ คุณพงษศักดิ์ บุญทัด และคุณธนสิทธิ ์ ภูขาว จาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ไดพัฒนามาจากการผนวกความสามารถและจุดเดนของโปรแกรม TPN และ Epidem 
เขาไวดวยกัน และไดเพ่ิมตัวแปรบางตัวเพ่ือใหโปรแกรมสนับสนุนการทํางานไดในทุกระดับ และไดมีการแกไขและพัฒนา
ตามความตองการของผูใชงานเรื่อยมา 

สําหรับหนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นมาดวยการนําเอาประสบการณตรงที่ไดรับมา ทั้งจากการใช
งานและซักถามจากผูใชงานและทีมผูพัฒนาโปรแกรม ซึ่งพยายามที่จะเขียนใหผูอานสามารถศึกษาและปฏิบัติตามไดอยาง
งายๆ รวดเร็ว และเปนขั้นตอน จึงเชื่อวาผูอานจะไดนําเนื้อหาสาระไปปฏิบัติไดจริง ซึ่งปญหาการใชงานโปรแกรมนี้สําหรับ
ผูเริ่มตนนั้นมีเพียงประการเดียว คือ การไมรูวาส่ิงที่ตองการนั้นอยูที่สวนใดของโปรแกรม และตองทําอยางไรบาง จึง
เสียเวลาในการศึกษาเพื่อใชงาน จึงคิดวาเปนโปรแกรมที่ยากและไมสะดวกในการใชงาน โดยหากมผีูแนะนาํก็จะไม
เสียเวลาและเกิดความเบื่อหนายในการใชงาน แลวก็เห็นประโยชนและความสามารถของโปรแกรมมากขึ้น 

หนังสือเลมนี้จะไมเกิดประโยชนใดๆ เลย หากไมมีทีมผูพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา คือ คุณพงษศักดิ์ บุญทัด และคุณ
ธนสิทธิ์ ภูขาว ที่ไดเสียสละเวลาในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขโปรแกรม สําหรับใชในการดาํเนินงานเฝาระวงัทางระบาด
วิทยาในทุกระดับ 

สุดทายนี้ ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนทําใหเกิดหนังสือเลมนี้ ทั้งบิดา มารดา ครู อาจารย ครอบครัว ผูรวมงาน 
รวมถึงทีมผูพัฒนาโปรแกรมที่ใหการสนับสนุนและตรวจแกไข หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใชโปรแกรม VepiproW เลมนี้
จะ หากหนังสือเลมนี้ อาจจะมจีุดบกพรอง หรือขอผิดพลาดอยูบาง ผูเขียนกข็อรับไวเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาใหดี
ย่ิงขึ้นตอไป 

สุทธิ ทองขาว 
2549 
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บทที่ 1 
เกริ่นนําและการดาวนโหลดโปรแกรม 

โปรแกรม Vepiprow อานออกเสียงวา วี-อี-พิ-โปร-ดับเบ้ิลยู ซึ่งมี Code Name วา VEP (Visual Epidemiology 
Program) อานออกเสียงวา วิป เปนโปรแกรมระบบเฝาระวังโรคสําหรับงานระบาดวิทยา ซึ่งทํางานบนระบบปฏิบัติการ 
Windows โดยทีมผูพัฒนาโปรแกรมจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี คือ คุณพงษศักดิ์ บุญทัด และคุณธนสิทธิ์ ภูขาว 
ไดพัฒนามาจากการผนวกความสามารถและจุดเดนของโปรแกรม TPN และ Epidem เขาไวดวยกัน และไดเพ่ิมตัวแปรบางตวั
เพ่ือใหโปรแกรมสนับสนุนการทํางานไดในทุกระดับ  

โปรแกรม Vepiprow เปนโปรแกรมประเภท Freeware สามารถดาวนโหลดไปใชงานไดโดยไมมีคาใชจายใดๆ 
เพ่ืองานราชการและงานประเภทกิจกรรมที่ทําเพ่ือประชาชนที่ไมแสวงหากําไรเทานั้น สามารถคัดลอกเพื่อแจกจายไดฟรี 
แตหามนําไปจําหนาย หรือนําไปเปนสวนใดสวนหนึ่งของการคาโดยเด็ดขาด และไดพัฒนาใหสนับสนุนการทํางานตั้งแต
ระดับสถานีอนามัย โรงพยาบาล ศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานปองกันควบคมุ
โรค โดยมหีลักการทํางาน ดังนี้ 

1. สามารถนําเขาขอมูลจากโปรแกรม HCIS, Epidem, Stat และอื่นๆ ได รวมไปถึงการสงขอมูลกลับไปยัง 
Epidem ไดอีกดวย 

2. สถานีอนามัย/โรงพยาบาลเปนผูบันทึกหรือนําเขาขอมูลทั้งผูปวยนอกเขตและในเขต และสงขอมูลไปยังศูนย
ขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ โดยผานทาง Floppy Disk หรือ E-Mail ซึ่งศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ เมื่อ
รวบรวมขอมูลแลวก็สงไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แลวสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงไปยังสํานักงาน
ปองกันควบคมุโรคและสํานักระบาดวิทยาตอไป 

3. การใชงานไดแบงออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับสถานีอนามัย/โรงพยาบาล ระดับศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ 
ระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และระดับสํานักงานปองกันควบคุมโรค 

4. สามารถวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาราง กราฟ และแผนภูมไิด มีรายงานสนบัสนุนรายงานในระบบระบาด
วิทยา รวมไปถึงการสงขอมูลออกไปยังโปรแกรม ArcView ซึ่งใชในการวิเคราะหขอมูลดานภูมิศาสตร
สารสนเทศ (GIS) 
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การดาวนโหลดโปรแกรม 
โปรแกรม Vepiprow เปนโปรแกรมประเภท Freeware สามารถดาวนโหลดหรือคัดลอกจากหนวยงานที่ใชโปรแกรม

นี้มาทําการติดตั้งใชงานได และหากจะดาวนโหลดก็สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดจากเว็บไซท http://www.puysoft.com ซึ่ง
มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. เขายังเว็บไซท http://www.puysoft.com 

 
2. จากนั้นลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพ่ือดาวนโหลดโปรแกรมสําหรับติดตั้งใชงาน โดยคลิกเมาสที่ REGISTER 

ใตโลโกเว็บไซท 

 
3. จะปรากฏหนาเวบ็เพจ สมัครสมาชิกใหม และ สมาชกิเขาสูระบบ ใหกรอกขอมูลใหครบถวน ในสวน 

สําหรับผูตองการสมัครใหม แลวคลิกเมาสที่ปุม สมาชกิใหม 
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4. จะปรากฏหนาเวบ็เพจ สมัครสมาชิกใหม: ข้ันตอนสุดทาย แลวคลิกเมาสที่ปุม เสร็จ 

 
5. จะปรากฏหนาเวบ็เพจ ยืนยันการเปนสมาชิกใหม แลวคลิกเมาสที่ ลิ้งกน้ี 

 
6. จะปรากฏหนาเวบ็เพจ สมัครสมาชิกใหม และ สมาชกิเขาสูระบบ ใหใสชื่อเรียก และรหัสผาน ที่ได

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกไว แลวคลิกเมาสที่ปุม เขาสูระบบ 

 
7. จะปรากฏหนาเวบ็เพจ ขอตอนรับสู www.puysoft.com 

 
8. จากนั้นคลิกเมาสเลือกที่ปุม DOWNLOADS บริเวณมุมบนขวาของหนาเว็บเพจ 

 
 
 
 



 4

9. จะปรากฏหนาเวบ็เพจ DOWNLOADS ซึ่งจะมีหวัขอล้ิงกสําหรับดาวนโหลด 2 หวัขอ ดังนี้ 
1) LB-Provis เปนล้ิงกสําหรับดาวนโหลดโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย 
2) Vepiprow เปนล้ิงกสําหรับดาวนโหลดโปรแกรมงานระบาดวิทยา ซึ่งมีคูมอื-เอกสาร และโปรแกรม

ตัวติดตั้งโปรแกรม Vepiprow และอัพเดทเวอรชั่นใหม 
จากนั้นใหคลิกเมาสเลือกหัวขอล้ิงก VepiproW 

 
10. เมื่อปรากฏหนาเว็บเพจมา ใหคลิกเมาสเลือก โปรแกรม 

 
11. จะปรากฏหนาเวบ็เพจขึ้นมา ซึ่งจะมไีฟลใหดาวนโหลดหลายไฟล แตใหคลิกเมาสเลือกที่ไฟล 001 : ตัวติดต้ัง 

V 148 เพ่ือดาวนโหลดตัวติดตั้งโปรแกรม Vepiprow 
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12. เมื่อคลิกเมาสเลือกที่ไฟล 001 : ตัวติดต้ัง V 148 จะปรากฏหนาตาง File Download – Security Warning 
คลิกเมาสเลือกปุม Save 

 
13. จะปรากฏหนาตาง Save As คลิกเมาสที่  ที่ Save in เพ่ือเลือก folder ที่จะเก็บไฟลที่ดาวนโหลดมา ซึ่งใน

ที่นี้จะเก็บไฟลไวที่ C:\Downloads จากนั้นคลิกเมาสเลือกปุม Save 

 

 
14. เมื่อปรากฏหนาตาง Download complete ใหคลิกเมาสเลือกปุม Close 
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15. ไฟลที่ดาวนโหลดมาจะอยูที่ C:\Downloads คอื ไฟล Vepiprow_Setup.exe ซึ่งเปนตัวติดตั้งโปรแกรม 
Vepiprow ตอไป 
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บทที่ 2 
การติดต้ังและอัพเดทโปรแกรม 

การติดตั้งโปรแกรม Vepiprow ในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชงานนั้น กอนทําการติดตั้ง ควรจะตรวจสอบเครือ่ง
คอมพิวเตอรที่จะติดตั้งโปรแกรม วามีขนาดตามความตองการของโปรแกรมหรอืไม ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีขนาด 
(System Requirements) ดังนี้ 

• ระบบปฏิบัติการ Windows ต้ังแตเวอรชัน 98 SE ขึ้นไป 
• มีความเร็ว CPU อยางนอย 150 MHz  
• ขนาดพื้นที่ Hard Disk สําหรับตัวโปรแกรม 50 MB 
• มี RAM อยางนอย 64 MB 
• กรณีตองการจัดทําเอกสาร จะตองติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ต้ังแตเวอรชัน 97 ขึ้นไป 
• กรณีตองการแสดงขอมูลเปนระบบแผนที่ GIS ตองติดตั้งโปรแกรม ARCVIEW 3.2a 

การติดต้ังโปรแกรม 
เมื่อไดเครือ่งคอมพิวเตอรตามขนาดความตองการของโปรแกรมแลว ตอไปก็ทาํการติดตั้งโปรแกรม Vepiprow 

โดยทําตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ดับเบ้ิลคลิกเมาสที่ไฟล Vepiprow_Setup.exe ที่อยูใน C:\Downloads\ แลวรอสักครูจะปรากฏหนาตาง 

InstallShield Wizard และ Windows Installer เพ่ือเตรียมการติดตั้งโปรแกรม 
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2. แลวจะปรากฏหนาตาง Vepiprow - InstallShield Wizard คลิกเมาสเลือกปุม Next 

 
3. โปรแกรมจะถูกทําการติดตั้ง จนปรากฏหนาตาง Vepiprow - InstallShield Wizard: InstallShield Wizard 

Complete ใหคลิกเมาสเลือกปุม Finish ก็เปนอันวาการติดตั้งโปรแกรม Vepiprow เสร็จเรียบรอยแลว 
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การอัพเดทโปรแกรม 
โปรแกรม Vepiprow หลังจากการติดตั้งแลว จะเปนเวอรชั่นเกา คือ Version 3.0.148 ทั้งนี้สามารถดูไดจากแถบ

ชื่อของโปรแกรมเมื่อเขาสูโปรแกรมแลว ซึ่งสามารถอัพเดทเวอรชั่นใหมได โดยจะตองคอยติดตามเวอรชั่นใหมจากเว็บไซท
ที่ไปดาวนโหลดโปรแกรมมา คือ http://www.puysoft.com จะมีเมนูใหดาวนโหลดอยู ซึ่งจะใหโดยเฉพาะผูที่ลงทะเบียนเปน
สมาชิกเทานั้นถึงจะดาวนโหลดได 

 
ในการดาวนโหลดเวอรชั่นใหมนัน้ สามารถทําตามขั้นตอนดังนี ้
1. เขาไปที่เว็บไซท http://www.puysoft.com แลวให Login ที่แถบเมนูใตโลโกเว็บไซท แลวใส username และ 

password ตามที่ไดสมัครสมาชกิในดาวนโหลดโปรแกรม แลวเลือกปุม LOGIN หรือถาหากใครยังไมไดสมัครสมาชิก กใ็ห
สมัครสมาชกิกอน โดยทําตามขัน้ตอนการลงทะเบียนสมาชิกในการดาวนโหลดโปรแกรม 

 
2. จะปรากฏหนาเวบ็เพจ ขอตอนรับสู www.puysoft.com จากนั้น คลิกเมาสเลือกที่ปุม DOWNLOADS 

บริเวณมุมบนขวาของหนาเว็บเพจ 

 
4. จะปรากฏหนาเวบ็เพจ DOWNLOADS ซึ่งจะมหีัวขอล้ิงกสําหรับดาวนโหลด 2 หัวขอ ไดแก LB-Provis และ 

Vepiprow ใหคลิกเมาสเลือกหัวขอล้ิงก Vepiprow 
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5. เมื่อปรากฏหนาเว็บเพจมา ใหคลิกเมาสเลือก โปรแกรม 

 
6. จะปรากฏหนาเวบ็เพจ ซึ่งจะมไีฟลใหดาวนโหลดหลายไฟล แตใหคลิกเมาสเลือกที่ไฟล 002 : Update 

VepiproWV211 เพ่ือดาวนโหลดตัวอัพเดทโปรแกรม Vepiprow 

 
7. เมื่อคลิกเมาสเลือกที่ไฟล 002 : Update VepiproWV211 จะปรากฏหนาตาง File Download – Security 

Warning คลิกเมาสเลือกปุม Save 

 
8. จะปรากฏหนาตาง Save As คลิกเมาสที่  ที่ Save in เพ่ือเลือก folder ที่จะเก็บไฟลที่ดาวนโหลดมา ซึ่งใน

ที่นี้จะเก็บไฟลไวที่ C:\Downloads จากนั้นคลิกเมาสเลือกปุม Save 
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9. เมื่อปรากฏหนาตาง Download complete ใหคลิกเมาสเลือกปุม Close 

 
10. ไฟลที่ดาวนโหลดมาจะอยูที่ C:\Downloads คอื Upvpw211.exe ซึ่งเปนตัวติดตั้งสําหรับอัพเดทโปรแกรม 

Vepiprow 
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หลังจากดาวนโหลดตัวอัพเดทโปรแกรมใหมไดแลว ซึ่งก็คือ Upvpw211.exe ก็สามารถทําการติดตั้งตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. ดับเบ้ิลคลิกเมาสที่ไฟล Upvpw211.exe จะปรากฏหนาตาง WinZip Self-Extractor – Upvpw211.exe ขึ้นมา 
ซึ่งจะแตกไฟลที่ zip ไวไปที่ C:\VepiproW เปนคาเริ่มตน (หาก Folder VepiproW อยูใน Drive อ่ืน ก็คลิกเมาสที่ปุม 
Browse… แลวเลือก Drive ที่เก็บ Folder VepiproW ไว) จากนัน้คลิกเมาสเลือกปุม Unzip แลวโปรแกรมจะแตกไฟลที่ zip 
ไว ไปที่ C:\VepiproW 

   
2. จากนั้นจะปรากฏหนาตางวาการแตกไฟลที่ zip ไว ไดเสร็จส้ินแลว ใหเลือกปุม OK 

 
3. แลวจะกลับมาทีห่นาตาง WinZip Self-Extractor – Upvpw211.exe คลิกเมาสเลือกปุม Close ซึ่งการ

อัพเดทเวอรชั่นเปนอันเรียบรอยแลว 

 
4. จากนั้นใหเขาสูโปรแกรมอีกครั้ง จะเห็นวาตรงแถบชื่อโปรแกรมเปลี่ยนเปนเวอรชั่นใหม เปน Version 3.0.211 

 
แตทั้งนี้ ในขณะทําการอัพเดทโปรแกรมนั้น ตองออกจากโปรแกรม Vepiprow กอน เพราะถาไมออกจาก

โปรแกรมกอน ก็จะไมสามารถอพัเดทโปรแกรมได โดยจะปรากฏหนา Error ขึน้มา ก็คลิกเมาสที่ปุม OK แลวก็ออกจาก
โปรแกรม Vepiprow กอน แลวทาํตามขัน้ตอน 1-4 อีกครั้ง 
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บทที่ 3 
การเริ่มตนใชโปรแกรม 

การเขาสูโปรแกรม 
1. การเขาสูโปรแกรมเพื่อใชงานนัน้ สามารถทําได 2 วิธี ดังนี้ 

1) วิธีที่ 1 ดับเบ้ิลคลิกเมาสที่ไอคอน Vepiprow บนหนาจอคอมพิวเตอร 

 
2) วิธีที่ 2 คลิกเมาสที่ Start เลือก Programs แลวคลิกเมาสเลือก Vepiprow 

 
2. จากทั้งสองวิธีจะปรากฏหนาตาง ใสชื่อผูใช ซึ่งสามารถใสชื่ออะไรก็ได ในชอง ใสชื่อผูใช [Eng]: 

 
3. จากนั้นจะปรากฏหนาตาง ลงวนัท่ีปจจุบัน ซึ่งจะตองตรวจสอบวันที่วาเปนปจจุบันหรือไม จากนั้นคลิกเมาส

เลือกปุม ตกลง 
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4. จะปรากฏหนาตาง โปรดอาน ถามวา “ไมพบแฟมขอมูลรายปตามวันเวลาที่บันทึก ตองการสรางใหม
หรือไม???” ใหคลิกเมาสเลือกปุม Yes 

 
5. จะเขาสูหนาจอแรกของโปรแกรม Vepiprow 

 

การตั้งคาขอมูลผูใชโปรแกรม 
กอนเริ่มใชโปรแกรม Vepiprow จะตองตั้งคาขอมูลผูใชโปรแกรมใหตรงตามหนวยงานที่จะใชโปรแกรมกอน ซึ่ง

ไดแก ชื่อสถานบริการ จังหวัด อําเภอ ตําบล รหัสสถานบริการ ประเภทสถานบริการ และระดบัสถานบริการ แตทั้งนี้ก็ตอง
นําเขาฐานขอมลูและรหัสตางๆ เชน จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และสถานบริการ ถึงจะสามารถตั้งคาขอมูลผูใช
โปรแกรมได เนื่องจากหลังจากติดตั้งโปรแกรมแลว คาเริ่มตนของขอมูลผูใชโปรแกรมจะเปนโรงพยาบาลพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี อําเภอพัฒนานิคม ตําบลโคกสลุง เปนตน 
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สําหรับการนําเขาฐานขอมูลและรหัสตางๆ เพ่ือต้ังคาขอมูลผูใชโปรแกรมใหตรงตามสถานบริการนั้น หากที่
หนวยงานนั้นใชโปรแกรม EPIDEM อยู โปรแกรม Vepiprow สามารถนําเขาฐานขอมูลและรหัสได โดยใหคัดลอกฐานขอมูล
จากโปรแกรม Epidem ไปไวในเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแกรม Vepiprow ซึ่งฐานขอมูลและรหัสในโปรแกรม Epidem 
จะอยูที่ C:\Epidem\data โดยไฟลที่จะตองใช ไดแก EPE0.DBF, EPE0.CDX, AMPUR.DBF, AMUR.CDX, 
TUMBON.DBF, TUMBON.CDX, MOOBAN.DBF, MOOBAN.CDX, HSERV.DBF และ HSERV.CDX จากนัน้ก็นําเขา
ฐานขอมูลและรหัส โดยทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. เขาสูโปรแกรม Vepiprow บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมน ู 5. Utility แลวคลิกเมาสเลือก 5.5 นําเขา
ขอมูล 506 จากโปรแกรม Epidem 

 
2. โปรแกรมจะใหใสป พ.ศ. (2 หลัก) แลวคลิกเมาสเลือกปุม OK 

 
3. โปรแกรมจะใหใสรหัสจังหวัด (2 หลัก) แลวคลิกเมาสเลือกปุม OK 

 
4. จะปรากฏหนาตาง Open เลือก Folder ที่เก็บฐานขอมูลไวใน C: \EPIDEM\DATA แลวคลิกเมาสเลือกปุม 

OK 
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5. จะพบไฟลฐานขอมูลและรหัส ใน Folder DATA ใหคลิกเมาสเลือกไฟล EPE0.DBF ซึ่งเปนไฟลฐานขอมูลโรค 
แลวคลิกเมาสเลือกปุม OK 

 
5. แลวโปรแกรมจะนําเขาฐานขอมลูโรค จากนั้นกจ็ะปรากฏหนาตางถามยืนยันการนําเขาฐานขอมลูรหัส ใหคลิก

เมาสเลือกปุม Yes 

 
6. จะปรากฏหนาตาง Select Directory ใหเลือก Folder ที่เก็บขอมูลฐานรหัสเดิมไว คือ c:\epidem\data\ แลว

คลิกเมาสเลือกปุม Select 
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หลังจากนําเขาฐานขอมูลและรหสัแลว ใหกลับไปตั้งคาขอมูลผูใชโปรแกรม โดยทําตามขัน้ตอนดังตอไปนี ้
1. บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 1. แฟมขอมูล แลวคลิกเมาสเลือก 1.3 ขอมลูผูใชโปรแกรม 

 
2. จะปรากฏหนาตาง ขอมลูผูใช ใหกรอกขอมูลตางๆ ใหครบถวน และถูกตอง โดยเฉพาะในชองรหัส ซึ่งเปน

รหัสสถานบริการของหนวยงานจะตองตั้งใหถูกตอง เพราะขอมูลของผูปวยดวยโรคติดตอที่ตองเฝาระวังที่สงออกไป รหัส
สถานบริการจะตรงกับรหัสที่ต้ังไว จากนั้นคลิกเมาสเลือกปุม บนัทึก 

 
3. แลวออกจากโปรแกรม โดยไปที่เมนู 6 คลิกเมาสเลือก Q ออกโปรแกรม... 

 
4. จากนั้นเขาสูโปรแกรมใหมอีกครัง้จะเห็นวา ตรงแถบชื่อโปรแกรม เปล่ียนจาก (ผูใช : โรงพยาบาลพัฒนานิคม) 

เปน (ผูใช : สถานีอนามัยเหล) ตามที่ไดต้ังคาขอมูลผูใชไว เปนอนัวาการตั้งคาขอมูลผูใชเสร็จเรยีบรอยแลว 
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การบันทึกขอมูลประชากร 
กอนเริ่มใชโปรแกรม Vepiprow นอกจากจะตองตั้งคาขอมูลผูใชโปรแกรมใหตรงตามหนวยงานที่จะใชโปรแกรม

แลว ยังจะตองบันทึกขอมูลประชากร ซึ่งเปนจํานวนประชากรในแตละระดับในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ต้ังแตระดับหมูบาน ตําบล 
อําเภอ จนถึงระดับจังหวัด ทั้งนี้เพ่ือใชในการวิเคราะหอัตราปวยในแตละระดับ ซึ่งขั้นตอนในการบันทึกขอมูลประชากร มี
ดังนี้ 

1. เขาสูโปรแกรม Vepiprow บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมน ู 1. แฟมขอมลู แลวเลือก 1.4 รหัสขอมูล
ตางๆ ซึ่งจะมีเมนูยอยใหเลือกอีก 6 เมนูยอย โดยในระดับสถานีอนามัยนั้น จะทําการบันทึกขอมูลในระดับหมูบาน ก็ให
คลิกเมาสที่ 1.4.4 เพิ่ม/แกไข/ลบ ขอมูลระดับหมูบาน 

 
2. จะปรากฏหนาตาง แกไขขอมูลหมูบาน จากนั้นก็บันทึกจํานวนประชากร รวมทั้งเขตปกครอง และรหัสที่

ทํางาน ในแตละหมูบานที่อยูในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยเขตปกครองนั้น ใหกรอกเปนเลขรหัส 1 หลัก คือ (1) ในเขตเทศบาล 
(2) อบต. สวนรหัสที่ทํางาน ก็ใหใสรหัสของหนวยงานที่ไดต้ังคาขอมูลผูใชโปรแกรมไว โดยใสใหตรงกับหมูบานที่อยูใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งในการบันทึกขอมูลนั้น ใชเมาสคลิกในชองจํานวนประชากร เขตปกครอง และรหัสที่ทํางานของแตละ
หมูบาน แลวใสขอมูลลงไปใหถูกตอง และครบถวน จากนั้นกค็ลิกเมาสเลือกปุม บันทึกขอมลู ก็เสร็จส้ินการบันทึกขอมูล
หมูบาน 

 
 



 19

บทที่ 4 
การจัดการขอมูล 

การนําเขาขอมูลจากโปรแกรม HCIS 
ในระดับสถานีอนามัย โปรแกรม Vepiprow มีความสามารถทั้งบันทึกขอมูลและนําเขาขอมูลจากโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลสถานีอนามัย (HCIS) โดยไมตองทําการบันทึกขอมูลก็ได โดยจะกลาวถึงการนําเขาขอมูลกอน เนื่องจากเปน
วิธีการที่สะดวก และทําไดงาย เพราะสถานีอนามัยมีการลงบันทึกขอมูลการใหบริการรักษาในโปรแกรม HCIS อยูแลว แต
หากสถานีอนามยัที่ไมไดใชโปรแกรม HCIS ก็อาจจะตองบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Vepiprow  

กอนที่จะนําเขาขอมูลจากโปรแกรม HCIS จะตองจัดการเกี่ยวกับรหัสโรคผูปวยดวยโรคติดตอที่ตองเฝาระวังที่
จะตองรายงานในโปรแกรม HCIS กอน เนื่องจากการใชโปรแกรมในระดับสถานีอนามัยที่ผานมา ในบางสถานีอนามัยนั้น 
เมื่อสงออกขอมลู 506 จะไมมีรหัสโรคในขอมูลบาง record ซึ่งในการจัดการเกี่ยวกับรหัสโรคนั้น สามารถทําตามขั้นตอน
ดังนี้ 

1. เขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูลสถานีอนามัย (HCIS) จะปรากฏหนาตาง ผูใชงานโปรแกรมฯ ขึน้มา 

 
2. ในสวน ชื่อผูใช ใหใช Code_Management_Control แลวใส รหัสผาน ที่ไดต้ังไว ที่ตองเขาในชื่อผูใช 

Code_Management_Control เนื่องจากจะสามารถแกไขรหัสโรคในตารางรหัสโรคได จากนั้นคลิกเมาสเลือกปุม ตกลง 

 
3. จากนั้นจะเขาสูระบบฐานขอมูลสถานีอนามัย คลิกเมาสเลือก ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป 
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4. จะปรากฏหนาตางขอมูลพ้ืนที่ทั่วไปขึน้มา คลิกเมาสเลือกปุม ตารางรหัส 

 
5. จะปรากฏหนาตาง ตารางรหัส ขึ้นมา คลิกเมาสเลือกปุม โรค 

 
6. จะปรากฏตารางรหัสโรค (ตาม ICD10) ซึ่งจะแสดงทุกโรคที่มีอยู จากนั้นคลิกเมาสเลือก  เฉพาะโรค 506 
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7. โรคที่ตองรายงานตามโรค 506 จะถูกดึงขึ้นมาทั้งหมด จากนั้นใหสังเกตดูหัวตารางชื่อ กลุม 506 โดยดูวาใน
โรคไหนที่ยังไมไดใสตัวเลขในคอลัมนนี้ ใหทําการใสใหครบถวน โดยรหัสโรค 506 ตรงกับรหัส ICD10 อะไรไดจาก
ภาคผนวก จากนั้นคลิกเมาสเลือกปุม Exit 

 
การจัดการรหัสโรคในระบบฐานขอมูลสถานีอนามัยดําเนินการเรียบรอย ตอไปก็เปนการสงออกขอมูลผูปวยดวย

โรคติดตอที่ตองเฝาระวังจากระบบฐานขอมูลสถานีอนามัย โดยทําตามขั้นตอนดังนี้ 
1. เขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูลสถานีอนามัย (HCIS) จะปรากฏหนาตาง ผูใชงานโปรแกรมฯ ขึ้นมา ในสวน

ชื่อผูใช จะใสใครก็ได แลวตามดวย รหัสผาน ทีต่รงกับชื่อผูใช แลวคลิกเมาสเลือกปุม ตกลง 

 
2. จะเขาสูระบบฐานขอมูลสถานีอนามัย คลิกเมาสเลือกปุม รายงานและสอบถามขอมูล (Query) 
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3. จะปรากฏหนาตางดังรูปขางลางขึ้นมา คลิกเมาสเลือกปุม สงออก 506 (Export To DBF / TXT) 

 
4. จะปรากฏหนาตาง Transfer รง.506 Dbf File Format เพื่อสงให สสอ.[Epidem] ใหใสวันที่ที่ใหบริการ 

ต้ังแตวันท่ี และ ถึงวันท่ี แลวคลิกเมาสเลือก Drive: ที่ C: เพ่ือสงขอมูลออกไปเก็บไว แลวคลิกเมาสเลือกปุม OK (Dbf 
Files) 

 
5. จะปรากฏหนาตาง Information คลิกเมาสเลือกปุม ตกลง ขอมลูถูกสงออกไปที ่C:\HCIS_Exp 

 
6. เมื่อเขาไปที่ C:\HCIS_Exp จะพบไฟลที่ถูกสงออกมา คือ EP2MAIN.DBF 
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ซึ่งไฟล EP2MAIN.DBF จะเปนไฟลสําหรับใชในการดึงขอมูลผูปวยเขาโดยโปรแกรม Vepiprow โดย สามารถทํา
ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เขาสูโปรแกรม Vepiprow บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมน ู 1. แฟมขอมลู แลวเลือก 1.3 ขอมูลผูใช
โปรแกรม จะปรากฏหนาตาง ขอมูลผูใช ใหดูที่ Path Of HCIS จะตองตัง้ไวที่ C:\HCIS_Exp\ หรือหากเก็บไฟล 
EP2MAIN.DBF ไวที ่Drive หรอื Folder อ่ืน กใ็หคลิกเมาสที่  เพ่ือเลือก Drive หรือ Folder นัน้ จากนั้นกใ็หคลิกเมาส
เลือกปุม บันทึก 

 
2. เขาสูหนาจอโปรแกรม บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมน ู4. รับ-สงขอมูล แลวเลือก 4.10 รับขอมูล 506 

จาก โปรแกรม HCIS จะปรากฏหนาตาง นําเขาขอมูลจาก โปรแกรม HCIS version x.xx ใหใสวันที่วันรับบริการที่จะดึง
ขอมูล แลวคลิกเมาสเลือกปุม 1.เร่ิมดึงขอมูล.......... 

 
ขอควรระวัง ในการใสวันที่นําเขานั้น ซึ่งเปนวันที่รับบริการ โดยควรจะจาํไววากอนหนานีไ้ดนําเขาครั้งสุดทายวันที่เทาไร 

หากนาํเขาขอมลูที่นําเขาวันที่ที่นําเขาไปแลว ขอมูลเดิมก็จะถูกนําเขาไปดวย โดยจะไปตอจาก Recode 
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สุดทาย ซึ่งขอมูลจะซ้ําซอน จงึควรจะมีสมุดบันทึกการนาํเขาขอมูล เพ่ือจะไดรูวาครั้งสุดทายนําเขาขอมูล
ถึงวันที่เทาไร 

 
3. จะปรากฏหนาตาง ดึงขอมูลจากรายงานโรค แลวคลิกเมาสเลือกปุม ตกลงรับขอมูล  

 
4. จะปรากฏหนาตาง โปรดอาน แลวคลิกเมาสเลือกปุม OK การนาํเขาขอมูลก็เสรจ็เรียบรอย 
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5. จะปรากฏหนาตาง นําเขาขอมูลจาก โปรแกรม HCIS version x.xx จะมีขอความบอกวา นําเขาขอมูล
เรียบรอยแลว จํานวนขอมูลท่ีนําเขา ท้ังหมด = 3 ใหคลิกเมาสเลือกปุม กลบัเมนู ก็เสร็จส้ินการนําเขาขอมูล 

 
จะเห็นวาการนําเขาขอมูลผูปวยดวยโรคติดตอทีต่องเฝาระวัง (รง.506) จากโปรแกรม HCIS ทําไดงาย ไมยุงยาก 

ไมตองเสียเวลาพิมพ รายงาน 506 จากโปรแกรม HCIS แลวสงไปใหศูนยขอมูลระบาดวิทยาอาํเภอบันทึกขอมูลตอไป และ
หากสถานีอนามยัที่ไมไดใชโปรแกรม HCIS อาจจะตองบันทึกขอมูลในโปรแกรม Vepiprow  

การบันทึกขอมูล 
สําหรับสถานีอนามัยที่ไมไดใชโปรแกรม HCIS ก็ตองบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Vepiprow ซึ่งก็ไมยุงยาก แต

อาจจะเสียเวลานั่งบันทึกขอมูลเทานั้น ซึ่งการบนัทึกขอมูลในโปรแกรม Vepiprow มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เขาสูหนาจอโปรแกรม บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 1. แฟมขอมูล แลวเลือก 1.1 ลงขอมูลรง.506 

จะปรากฏหนาตาง ลงขอมูลรง.506 ใหคลิกเมาสเลือกปุม เพิ่ม เพ่ือบันทึกขอมูลใหม 
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2. ใหกรอกขอมูลผูปวยดวยโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง ใหครบถวนทุกตัวแปร เมื่อกรอกครบถวนทุกตัวแปร แลว
คลิกเมาสเลือกปุม บันทึก และหากจะกรอกขอมลูผูปวยอีกใหคลิกเมาสเลือกปุม เพิ่ม เพ่ือบันทึกขอมูลใหม แลวคลิกเมาส
เลือกปุม บันทึก เมื่อกรอกขอมูลเสร็จ ทําซ้ําไปเรื่อยๆ จนหมดขอมูล แลวออกจากหนาตาง ลงขอมูลรง.506 ใหคลิกเมาส
เลือกปุม กลบัเมนู โดยแตละตวัแปรมรีายละเอยีดดังนี้ 

 
Record โปรแกรมจะจัดการใหเอง เมื่อคลิกเมาสเลือกปุม เพ่ิม เพ่ือกรอกขอมูล 
Dx ใหกรอกรหัสโรคเปนตัวเลข 2 หลักตาม รหัสโรค รง.506 
Organ เปนรหัสเชื้อ ของโรคที่รหัสเชื้อ ซึ่งเมื่อกรอกรหสัโรคที่มีรหัสเชือ้ จะม ี Pop up ขึ้นมาใหเลือกรหัสเชื้อ

ของโรคนั้น 
HN ใหกรอกรหัสประจําตัวผูปวย โดยอาจจะใหตัวเลขหนาเปนรหัส ตามดวยเครื่องหมาย – แลวตามดวย

ตัวเลขป พ.ศ. 2 หลัก 
ชื่อ-นามสกุล ใหกรอกชื่อผูปวยและนามสกุล โดยจะกรอกชือ่แลวตามดวยวรรคหนึ่งวรรค แลวกรอกนามสกลุ 

ไมตองกรอกคํานําหนาชื่อทั้งดานหนาชื่อ หรือหลังนามสกุล 
เพศ ใหกรอกเปนเลข 1 หลัก โดย (1) ชาย (2) หญิง หากไมทราบใหกดปุม Tab บนคียบอรด จะม ีPop up 

โรงเรียนขึ้นมาใหเลือก 
อายุ ใหกรอกเปนตัวเลข โดยจะกรอก ป/เดือน/วัน ตามลําดับ 
สภาพสมรส ใหกรอกเปนเลข 1 หลัก โด  (1) โสด (2) คู (3) หยาราง (4) หมาย หากไมทราบใหกดปุม Tab บน

คียบอรด จะมี Pop up ขึ้นมาใหเลือก 
เชื้อชาต ิ ใหกรอกตัวเลข 1 หลัก โดย (1) ไทย (2) จีน/ฮองกง/ไตหวัน (3) พมา (4) มาเลเซีย (5) กัมพูชา(6) ลาว 

(7) เวียดนาม (8) อ่ืนๆ หากไมทราบใหกดปุม Tab บนคียบอรด จะม ีPop up ขึ้นมาใหเลือก 
อาชีพ ใหกรอกตัวเลข 2 หลัก โดย (01) เกษตร (02) ขาราชการ (03) รบัจาง/กรรมกร (04) คาขาย (05) งาน

บาน (06) นกัเรยีน (07) ทหาร/ตํารวจ (08) ประมง (09) คร ู(10) อ่ืนๆ (11) ไมทราบอาชีพ/นปค. (12) 
เล้ียงสัตว (13) นักบวช (14) อาชีพพิเศษ (15) บุคลากรสาธารณสุข หากไมทราบใหกดปุม Tab บน
คียบอรด จะมี Pop up ขึ้นมาใหเลือก 

บานเลขที่ ใหกรอกตัวเลขตามบานเลขที่ หรอืตัวอักษร 
จังหวัด โปรแกรมจะจัดการใหเอง 
อําเภอ โปรแกรมจะตั้งคารหัสอําเภอเปนตัวเลข 2 หลักใหตามทีไ่ดต้ังคาขอมูลผูใชไว แตถาหากไมใชผูปวยที่

อยูในอําเภอเดียวกัน สามารถกรอกตัวเลข 2 หลักตามรหัสอําเภอที่อยูของผูปวยได 
ตําบล ใหกรอกรหัสตําบล เปนตัวเลข 2 หลัก 
หมู ใหกรอกรหัสหมูบาน เปนตัวเลข 2 หลัก 
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เขตที่อยู ใหกรอกตัวเลข 1 หลัก โดย (1)ในเขตเทศบาล (2) อบต. หากไมทราบใหกดปุม Tab บนคียบอรด จะมี 
Pop up ขึ้นมาใหเลือก 

เริ่มปวย ใหกรอกวันที่เริ่มปวย แบบ วัน/เดือน/ป (วว/ดด/ปป) 
พบผูปวย ใหกรอกวันพบผูปวย แบบ วัน/เดือน/ป (วว/ดด/ปป) 
ที่รักษา ใหกรอกตัวเลข 1 หลัก โดย (1) รพศ. (2) รพท. (3) รพช. (4) คลินิกราชการ (5) สอ. (6) รพ.ราชการใน 

กทม. (7) คลินิก/รพ.เอกชน (8) บาน หากไมทราบใหกดปุม Tab บนคียบอรด จะม ีPop up ขึน้มาให
เลือก 

ประเภท ผป. ใหกรอกตัวเลข 1 หลัก โดย (1) ผูปวยนอก (2) ผูปวยใน หากไมทราบใหกดปุม Tab บนคียบอรด จะม ี
Pop up ขึ้นมาใหเลือก 

สภาพ ผป. ใหกรอกตัวเลข 1 หลัก โดย (1) หาย (2) ตาย (3) ยังรักษาอยู (4) ไมทราบ หากไมทราบใหกดปุม Tab 
บนคียบอรด จะมี Pop up ขึ้นมาใหเลือก 

วันที่ตาย ใหกรอกวันที่ตาย แบบ วัน/เดือน/ป (วว/ดด/ปป) 
สถานบริการ โปรแกรมจะตั้งคารหัสสถานบริการเปนตัวเลข 2 หลักใหตามที่ไดต้ังคาขอมูลผูใชไว 
เขียนรายงาน ใหกรอกวันที่เขียนรายงาน แบบ วัน/เดือน/ป (วว/ดด/ปป) 
วันสงศูนยขอมูล เปนวันที่หนวยงานสงขอมูลใหศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ วันที่จะปรากฏเมื่อไดสงขอมูลไปแลว 
สสจ. รับรายงาน เปนวันที่ สสจ. รับขอมูล ซึ่งจะปรากฏวันที่เมื่อไดมีการรับขอมูลโดย สสจ. 
ชั้นเรียน ใหกรอกชั้นเรียน 
โรงเรียน ใหกรอกรหัสโรงเรียนตามทีไ่ดต้ังคาไวในรหัสโรงเรียน หากไมทราบใหกดปุม Tab บนคียบอรด จะม ี

Pop up โรงเรียนขึ้นมาใหเลือก 
ชื่อบิดา-มารดา ใหกรอกชื่อผูปกครอง และนามสกุล โดยจะกรอกชื่อแลวตามดวยวรรคหนึ่งวรรค แลวกรอกนามสกุล 

ไมตองกรอกคํานําหนาชื่อ 
หมายเหต ุ วันพบผูปวย และวันเขียนรายงาน โดยปกตโิปรแกรมจะขึ้นวันที่ใหตามวันทีข่องเครื่องคอมพิวเตอร แต

สามารถกรอกใหถูกตองไดตามความเปนจริง 

การแกไขขอมลู 
หากตองการแกไขขอมูลที่ไดบันทึกขอมูลไปแลว โปรแกรม Vepiprow สามารถคนหาขอมูลที่ตองการแกไขได

จากหลายวิธี ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
1. เขาสูหนาจอโปรแกรม บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 1. แฟมขอมูล แลวเลือก 1.1 ลงขอมูลรง.506 

จะปรากฏหนาตาง ลงขอมูลรง.506 ใหคลิกเมาสเลือกปุม คนหา เพ่ือคนหาขอมูลที่ตองการแกไข 
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2. จะปรากฏหนาตาง คนหาขอมลู ซึ่งสามารถคนหารายชื่อผูปวยที่ตองการแกไขไดจาก 1) Record 2) Dx  
3) HN 4) ชื่อ-สกุล 5) สถานบรกิาร โดยหากรูอยางใดอยางหนึ่ง ก็ใหกรอกขอมลูลงไปตามชองที่มีอยู 

 
3. ตัวอยาง เชน รูวาโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (02) ก็ใหกรอกเลข 02 ในชอง Dx แลวคลิกเมาสเลือกปุม ตกลง  

 
4. จะปรากฏรายชือ่ผูปวยดวยโรครหัส 02 ทั้งหมดขึ้นมา แลวคลิกเมาสเลือกรายชื่อที่ตองการ แลวคลิกเมาส

เลือกปุม กลบัหนาจอเดิม ในทีน่ี้เลือก สมบูรณ สันติสมบูรณ 
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5. จะปรากฏหนาตางขอมูลของ สมบูรณ สันติสมบูรณ ขึ้น จากนั้นก็แกไขในสวนที่ผิด เชน แกไข Dx จาก 02 
เปน 14 แลวคลิกเมาสเลือกปุม บันทึก 

 

 
6. จะปรากฏหนาตางยืนยันการบันทึกขอมูล ใหคลิกเมาสเลือกปุม Yes 

 
เมื่อไดแกไขขอมูลเสร็จแลว ถาไดสงขอมูล Record นั้นไปยังศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอแลว ตองสงขอมูล 

Record ที่แกไขไปยังศูนยระบาดวิทยาอําเภอใหม แตถายังไมไดสงไปยังศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ ก็ใหสงไปเมื่อถึง
กําหนดเวลาตามเกณฑมาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดตอของสํานักระบาดวทิยาที่กําหนดไว 
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การลบขอมูล 
หากตองการลบขอมูลที่ไดบันทึกขอมูลไปแลว โปรแกรม Vepiprow สามารถคนหาขอมูลที่ตองการลบได โดยใช

วิธีการคนหาเชนเดียวกันกับการแกไขขอมูล ต้ังแตขั้นตอนที่ 1-4 จนปรากฏหนาตางขอมูล Record ที่ตองการจะลบ ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. เขาสูหนาจอโปรแกรม บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 1. แฟมขอมูล แลวเลือก 1.1 ลงขอมูลรง.506 
จะปรากฏหนาตาง ลงขอมูลรง.506 ใหคลิกเมาสเลือกปุม คนหา เพ่ือคนหาขอมูลที่ตองการลบ แลวคลิกเมาสเลือกปุม 
ลบ 

 
2. จะปรากฏหนาตางใหยืนยันการลบ Record ที่เลือก ใหคลิกเมาสเลือกปุม Yes เพ่ือลบขอมูลที่ตองการ 

 
เมื่อไดลบขอมูลที่ตองการแลว ถาไดสงขอมูล Record นั้นไปยังศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอแลว ใหแจงขอมูล 

Record ที่ลบนั้นไปยังศูนยระบาดวิทยาอําเภอ เพ่ือศูนยระบาดวิทยาอําเภอจะไดลบขอมูล Record นั้นดวย 

การตรวจสอบขอมูล 
เมื่อไดนําเขาหรอืบันทึกขอมูลผูปวยเรียบรอยแลว กอนที่จะสงขอมูลดังกลาวไปยังศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ

นั้น ควรจะตรวจสอบความครบถวน และซ้ําซอนของขอมูล ซึ่งโปรแกรม Vepiprow สามารถตรวจสอบความครบถวน และ
ซ้ําซอนขอมูล ซึง่มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เขาสูหนาจอโปรแกรม บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 1. แฟมขอมูล แลวเลือก 1.6 ตรวจสอบขอมูล 
จะปรากฏหนาตาง ตรวจสอบขอมูลรง.506 ใหใสวันที่ของวันที่ตองการจะเริ่มตรวจสอบจนถึงวันที่ปจจุบัน (โดยปกติ
โปรแกรมจะตั้งคาเริ่มตนไวในชวง 1 เดือนยอนหลงั) แลวคลิกเมาสเลือกปุม ตรวจสอบทั้งหมด 
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2. โปรแกรมจะตรวจสอบความครบถวนของขอมูลให หากขอมูลครบถวนก็จะปรากฏหนาตาง แจงวาขอมูล

สมบูรณถูกตอง แลวคลิกเมาสเลือกปุม OK ซึ่งก็จะสามารถสงขอมูลตอไปยังศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอไดตอไป 

 
หากขอมูลไมครบถวน จะปรากฏหนาตาง เขาสูหนาจอโปรแกรม แจงวาพบขอมูล ERROR คลิกเมาสเลือก

ปุม OK 

 
ก็จะปรากฏหนาตาง รายการขอมูล Error ใหเล่ือน Scrollbar ดานลางไปดใูนคอลัมน Message ซึ่งจะมี

ขอความแจงวาในแตละ Record ที่ Error นั้น ตัวแปรใดที่ไมครบถวน สามารถลบ Record ที ่Error ได โดยคลิกเมาสเลือก
ปุม ลบ หรือจะสงออกรายการขอมูล Error ได เปนทั้งชนิดไฟล Excel, Dbase และ Text โดยคลิกเมาสเลือกปุม Export ซึ่ง
ไฟลจะถูกสงออกไปเก็บไวที ่C:\Vepiporw แลวออกจากหนาตาง รายการขอมูล Error โดยคลิกเมาสเลือกปุม ปด แลวไป
แกไขขอมูลแลวตรวจสอบความครบถวนอีกครั้ง กอนสงขอมูลออกไป 
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นอกจากจะตรวจสอบความครบถวนของขอมูลแลว ยังตองตรวจสอบความซ้ําซอนของขอมูลดวย โดยทําตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

1. เขาสูหนาจอโปรแกรม บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 1. แฟมขอมูล แลวเลือก 1.6 ตรวจสอบขอมูล 
จะปรากฏหนาตาง ตรวจสอบขอมูลรง.506 ใหใสวันที่ของวันที่ตองการจะเริ่มตรวจสอบจนถึงวันที่ปจจุบัน (โดยปกติ
โปรแกรมจะตั้งคาเริ่มตนไวในชวง 1 เดือนยอนหลัง) แลวคลิกเมาสเลือกปุม แสดงรายชื่อซ้ํา 

 
2. โปรแกรมจะตรวจสอบรายชื่อซ้าํซอนของขอมูลให จะปรากฏหนาตาง รายการขอมูล Error ซึ่งจะแสดง

รายชื่อที่ซ้ําซอนสลับสีกันไป และสามารถคลิกเมาสเลือก Record ที่ตองการลบทิ้ง ตรงตัวแปรไหนก็ได แลวคลิกเมาสเลือก
ปุม ลบ 

 
3. จะปรากฏหนาตาง ยืนยันการลบขอมูล Record นั้น ก็ใหคลิกเมาสเลือกปุม Yes ขอมูล Record นั้นกจ็ะถูก

ลบไปจากฐานขอมูล 

 
การสงขอมูล 

เมื่อตรวจสอบขอมูลถูกตองและไมซ้ําซอนแลว ตอไปจะตองสงออกขอมูลผูปวยดวยโรคติดตอที่ตองเฝาระวังไป
ยังศูนยระบาดวิทยาอําเภอ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 

1. เขาสูหนาจอโปรแกรม บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 4. รับ-สงขอมูล แลวเลือก 4.1 สงขอมูล 506 
ตามระบบ จะปรากฏหนาตาง สงขอมูลตามระบบ ใหคลิกเมาสเลือก สงขอมูลไปท่ี: สสอ./ศูนยระบาดอําเภอ ก็จะ
ปรากฏหนาตาง เลือกรหัส ใหคลิกเมาสเลือกรหัสอําเภอที่จะสงขอมูลไปให แลวคลิกเมาสเลือกปุม ตกลง 
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2. จะกลับไปท่ีหนาตาง สงขอมูลตามระบบ จากนั้นใหคลิกเมาสเลือก Drive: จะสงขอมูลไปเก็บไว หากเลือก 

HDD ซึ่งจะสงขอมูลไปเก็บไวใน Hard Disk หรือ Handy Drive ก็ได 
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3. จะปรากฏหนาตาง Select Directory ก็ใหเลือก Drive และ Folder ที่จะสงขอมลูไปเก็บไว ในที่นี้ใหสงออก
ขอมูลไปท่ี c:\vepiprow\report แลวคลิกเมาสเลือกปุม Select  

 
4. จะไปที่หนาตาง สงขอมูลตามระบบ จากนั้นใหใส Record ที่จะสงออกไป โดยในหนาตางจะบอกจํานวน

ขอมูลที่มีในฐานขอมูลทั้งหมด ในชอง จํานวนขอมูล และ Record ที่สงครั้งสุดทาย ในชอง Record ท่ีสงคร้ังสุดทาย 
หากเคยมีการสงขอมูลออกไปบางแลว ในชอง Record ที่สงครั้งสุดทายก็จะมตัีวเลขปรากฏอยู แลวในชอง สงขอมูล 
Record ท่ี ชองแรกก็จะปรากฏตัวเลข Record ที่ตอจาก Record ที่สงครั้งสุดทาย สวนในชองถัดมาก็ใสตัวเลข Record 
สุดทายของฐานขอมูลที่แสดงไวในชอง จํานวนขอมูล แลวคลิกเมาสเลือกปุม เร่ิมสงขอมูล 

 
5. เมื่อขอมูลสงเสร็จแลว จะมีขอความแจงวา ขอมูลสงเรียบรอยแลว 100% และยังมีรายละเอยีดสถานที่ที่สง

ขอมูลไปให รวมท้ังจํานวน Record ที่สงออกไป ซึ่งจะสามารถดูทะเบียนการสงขอมูลไดโดย คลิกเมาสเลือกปุม ดูขอมลู
การสงคร้ังกอน โดยสามารถพิมพออกมาเกบ็ไวเปนหลักฐานการสงขอมูลได แลวก็ออกจากหนาตาง สงขอมูลตาม
ระบบ คลิกเมาสเลือกปุม กลบัเมนู 
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6. เมื่อไปดูไฟลขอมูลที่สงไปเก็บไวที่ c:\vepiprow\report จะพบไฟล 03040149.DBF ซึ่งตัวเลข 6 ตัวแรก จะ

เปนรหัสสถานบริการตามที่ไดต้ังคาผูใชโปรแกรมไว และตัวเลข 2 ตัวหลังเปนป พ.ศ. 2 หลักสุดทาย โดยไฟลขอมูลนี้
อาจจะใส Floppy disk หรือสงไปทาง E-mail สงยังศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอตอไป 
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บทที่ 5 
การจัดทาํรายงาน 

โปรแกรม Vepiprow สามารถจดัทํารายงานไดหลายรูปแบบ โดยเลือกจากเมน ู 2.รายงาน แลวเลือกรายงานที่
ตองการโดยคลิกเมาสที่รายงานนั้น ในบางรายงานจะมีเมนูยอยที่สามารถเลือกระดับของพ้ืนที่ หรืออ่ืนๆ ที่จะสามารถเลือก
ออกรายงานไดตามความตองของผูใชงานในแตละระดับ  

   

รายงาน E.1 
1. บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 2. รายงาน แลวเลือก 2.1 รายงาน E.1 จะปรากฏหนาตาง รายงาน E.1 

ใสแฟมขอมูลป และชวง Record ที่จะทํารายงาน จากนั้นคลิกเมาสที่ปุม รหัสโรค 

 
2. จะปรากฏหนาตาง เลือกรหัส ใหเลือกรหัสโรคของโรคที่ตองการ ซึ่งในบางโรค จะตองเลือกหลายรหัส 

เนื่องจากรหัสจะแยกเปนชนิดเชือ้ (Organism) โดยในตัวอยางจะเลือกโรคอจุจาระรวงเฉียบพลัน (Diarrhoea: 02) 

 
3. จากนั้นคลิกเมาสเลือกปุม เร่ิมทํารายงาน ก็จะปรากฏหนาตางรายชื่อผูปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน 

(Diarrhoea: 02) ในชวง Record ที่กําหนดทั้งหมด ซึ่งจะสามารถสั่งพิมพรายงานได โดยคลิกเมาสเลือกปุม พิมพ หรือจะ
บันทึกรายงานเปนไฟล Excel ก็ได โดยคลิกเมาสเลือกปุม บันทึกเปน Excel 
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4. หากสั่งบันทึกรายงานเปนไฟล Excel ก็จะปรากฏหนาตางแจงวา ไฟลถูกสงออกไปที่ C:\VEPIPROW\report 

โดยมีชื่อไฟลวา รายงาน E.1 Record 1-41 ป 49.xls คลิกเมาสเลือกปุม OK แลวออกจากหนาตาง รายงาน E.1 โดยคลิก
เมาสเลือกปุม กลับเมน ู

 

รายงาน E.2 
สําหรับรายงาน E.2 นั้น จะมี 2 เมนูหลัก คอื 
1) รายงาน E.2 (ทีละ 1 รหัส) จะเปนเมนูที่จะทาํรายงานออกมาไดทีละ 1 โรค หรือถาโรคนั้นมแียกชนิดเชือ้ 

(Organism) กจ็ะทํารายงานทีละ 1 ชนิดเชื้อ 
2) รายงาน E.2 (มากกวา 1 รหสั) จะเปนเมนูที่สามารถทํารายงานออกมาไดทีละหลายรหัส โดยโรคที่มหีลาย

ชนิดเชื้อ เชน อหิวาตกโรค อาหารเปน หัดทีม่ีโรคแทรก มาลาเรีย เปนตน หรือโรคบางโรคอาจจะตองทํา
รายงานเปนยอดรวมทั้งหมด เชน ไขเลือดออก (ไขเลือดออก ไขเลือดออกช็อค ไขเด็งกี่) ตับอักเสบ (ตับ
อักเสบ A, B, C, D และ E) บิด (บิดไมระบุ บิดบาซิลลารี่ บิดอมบิีค) เปนตน 

นอกจากนี้ในแตละเมนูหลัก จะมีเมนูยอยใหเลือกสําหรับทํารายงานในแตละระดับพ้ืนที่ หรือแยกตามเขต
รับผิดชอบของ PCU หรอืแยกเพศ ซึ่งขั้นตอนการทํารายงาน E.2 ในแตละเมนหูลักจะกลาวถึงตอไป 

รายงาน E.2 (ทีละ 1 รหัส) 
1. บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 2. รายงาน แลวเลือก 2.2 รายงาน E.2 (ทีละ 1 รหัส) จากนั้นจะมีเมนู

ยอยใหเลือก 3 เมนู คือ 2.2.1 จาํแนกรายอําเภอ 2.2.2 จําแนกรายตําบล และ 2.2.3 จําแนกรายหมูบาน ซึ่งในระดับสถานี
อนามัย ใหเลือกเมนูยอย 2.2.3 จําแนกรายหมูบาน จะปรากฏหนาตาง รายงาน E.2 ใหคลิกเมาสที่ปุม รหสัโรค เพ่ือ
เลือกโรคที่จะทํารายงาน และใสชวงวันที่ที่จะทํารายงานออกมา โดยในชองจังหวัด อําเภอ และตําบล จะเปนคาเริ่มตน
ตามที่ไดต้ังขอมลูผูใชโปรแกรมไว แลวคลิกเมาสเลือกปุม ทํารายงาน กจ็ะปรากฏจํานวนปวยและตาย จําแนกรายเดือน 
เปนรายหมูบาน โดยในหนาตางจะปรากฏขอมูลในชวง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ซึ่งสามารถคลิกเมาสเลือกปุม  เพ่ือเล่ือนไป
ดูในชวง 6 เดือนถัดไป (ก.ค.-ธ.ค.) ได 
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2. สามารถสั่งพิมพรายงานได โดยคลิกเมาสเลือกปุม พิมพ หรือจะบันทึกรายงานเปนไฟล Excel ก็ได โดยคลิก

เมาสเลือกปุม Save Excel ซึ่งจะปรากฏหนาตาง บันทึกเปนแฟม Excel คาเริ่มตนของ Folder ที่เกบ็ไฟลอยูที่ 
C:\VEPIPROW\REPORT\ โดยที่ชื่อไฟลวา E2_xxxxx (xxxxx หมายถึง ชือ่โรคเปนภาษาอังกฤษ) โดยสามารถจะเปลี่ยน 
Drive และ Folder ที่จะเก็บไฟลได ใหคลิกเมาสเลือกปุม เปลี่ยน Folder และก็สามารถเปลี่ยนชื่อไฟลไดเชนกัน ซึ่งพิมพ
เปนภาษาไทยได ใหคลิกเมาสเลือกปุม แกไขชือ่ไฟล จากนั้นคลิกเมาสเลือกปุม บันทึก จะปรากฏหนาตางแจงการบันทึก
เรียบรอยแลว ใหคลิกเมาสเลือกปุม OK ก็สามารถไปเปดไฟลรายงานไดใน Drive และ Folder ที่เลือกเก็บไฟลไว 

    
3. สามารถแสดงขอมูลเปนกราฟได จะเปนกราฟแยกตามพื้นที่ และกราฟรายเดอืน ใหคลิกเมาสเลือกปุมที่จะ

แสดงกราฟตามที่ตองการ โดยกราฟแยกตามพื้นที่ จะแสดงเปนกราฟแทง และกราฟรายเดือนจะแสดงเปนกราฟเสน แตก็
สามารถเลือกชนิดของกราฟที่จะแสดงไดตามตองการ โดยมีทัง้แผนภูมิแทง กราฟเสน แผนภูมิวงกลม และพ้ืนที่ใตกราฟ 
สามารถสั่งพิมพได โดยคลิกเมาสเลือกปุม พิมพกราฟ 

      
4. กราฟจะแสดงคาเริ่มตนเปนจํานวน ซึ่งสามารถแสดงกราฟเปนอัตราปวยได โดยคลิกเมาสที่  แสดงอัตรา 

จะปรากฏหนาตาง กด Key เพื่อกําหนดอัตรา โดยกด F1 = 1:100, F2 = 1:1,000, F3 = 1:10,000, และ F4 = 1:100,000 
ซึ่งในที่กดปุม F4 บนคียบอรด ในคอลัมน Rate จะปรากฏเปน 100,000 ขึน้มา แลวปดหนาตางโดยคลิกเมาสที่  
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5. กราฟก็จะแสดงเปนอัตราปวยตอประชากรแสนคนทันที  

    
6. กราฟที่แสดงนี้ สามารถที่จะคัดลอก (Copy) แลวนําไปวาง (Paste) ในไฟลเอกสาร (Microsoft Office Word) 

และไฟลนําเสนอ (Microsoft Office Power Point) ได โดยดับเบ้ิลคลิกเมาสที่พ้ืนที่ในกราฟ จะปรากฏหนาตาง แผนขอมูล
ขึ้นมา ใหคลิกเมาสที่พ้ืนที่กราฟอีกครั้ง จากนั้นคลิกเมาสที่  บนแถบเมนูเครื่องมอื 

 
7. แลวใหเปดไฟลเอกสาร หรือไฟลนําเสนอขึ้นมา แลวคลิกเมาสที่  บนแถบเมนูเครื่องมือ รปูกราฟก็จะ

ปรากฏขึ้นมา ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนหรือแกไขกราฟไดตามความตองการสําหรับจัดทํารายงานสถานการณโรคหรือเพ่ือ
นําเสนอสถานการณการโรคในทีป่ระชมุตอไป 
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รายงาน E.2 (มากกวา 1 รหัส) 
1. บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 2. รายงาน แลวเลือก 2.3 รายงาน E.2 (มากกวา 1 รหัส) จากนั้นจะมี

เมนูยอยใหเลือก 10 เมนู ในระดบัสถานีอนามัย ใหเลือกเมนูยอย 2.3.3 จําแนกรายหมูบาน 

 
2. จะปรากฏหนาตาง รายงาน E.2 ใหคลิกเมาสที่ปุม รหัสโรค จะปรากฏหนาตาง เลือกรหัส เพ่ือเลือกโรคที่จะ

ทํารายงาน โดยการคลิกเมาสเลือกปุมรหัสโรค และเลือกชนิดเชือ้หรือรหัสโรคจนครบ ซึ่งโรคทีม่ีหลายชนิดเชื้อ เชน อาหาร
เปนพิษ (รหัส 031, 032, 033, 034, 035 และ 036) หัดที่มีโรคแทรก (รหัส 221, 222, 223, 224, 25, 226, 227, 228 และ 
229) เปนตน และโรคซึ่งมีหลายรหัส มีดังนี้ 

บิด รหัส 04, 05, 06 
ไขเอนเทอรคิ รหัส 07, 08, 09 
ตับอักเสบ รหัส 10, 11, 12, 13, 69, 70 
หัด รหัส 21, 22 
ไขเลือดออก รหัส 26, 27, 66 
วัณโรค รหัส 32, 33, 34 
กามโรค รหัส 37, 38, 39, 40, 41, 79, 80, 81 
โรคจากการประกอบอาชีพ รหัส 47, 48, 49, 50, 51, 64 
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3. จากนั้นกใ็สชวงวันที่ที่จะทํารายงานออกมา โดยในชองจังหวัด อําเภอ และตําบล จะเปนคาเริ่มตนตามทีไ่ดต้ัง
ขอมูลผูใชโปรแกรมไว แลวคลิกเมาสเลือกปุม ทํารายงาน ก็จะปรากฏจาํนวนปวยและตาย จําแนกรายเดอืน เปนราย
หมูบาน โดยในหนาตางจะปรากฏขอมูลในชวง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ซึ่งสามารถคลิกเมาสเลือกปุม  เพ่ือเล่ือนไปดใูนชวง 
6 เดือนถัดไป (ก.ค.-ธ.ค.) ได 

 

 
4. สามารถสั่งพิมพรายงาน หรือบันทึกรายงานเปนไฟล Excel หรือแสดงขอมูลเปนกราฟได ซึ่งเปนกราฟแยก

ตามพ้ืนที่ และกราฟรายเดือน ใหคลิกเมาสเลือกปุมที่จะแสดงกราฟตามที่ตองการ และสามารถสั่งพิมพได หรือคัดลอก
นําไปวาง ในไฟลเอกสาร และไฟลนําเสนอ สําหรับจัดทํารายงานสถานการณโรคหรือเพ่ือนําเสนอสถานการณการโรคในที่
ประชมุไดเชนเดยีวกัน 

5. นอกจากนี้ยังสามารถทํารายงานตามเมนูยอยอื่นๆ อีก โดยที่ที่เกีย่วของกับระดับสถานอนามัย มดีังนี้ 
1) 2.3.5 จําแนกรายหมูบานของ PCU 
2) 2.3.8 จํานวนปวยจําแนกรายหมูบานและเพศ 
3) 2.3.10 จํานวนปวยจําแนกรายหมูบานและเพศ ของ PCU 
ซึ่งสามารถสั่งพิมพรายงาน หรอืบันทึกรายงานเปนไฟล Excel หรือแสดงขอมลูเปนกราฟได และสามารถสั่ง

พิมพได หรือคัดลอกนําไปวาง ในไฟลเอกสาร และไฟลนําเสนอไดเชนเดียวกัน 
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รายงาน E.3 
สําหรับรายงาน E.3 นั้น จะมี 2 เมนูหลัก คอื 
1) รายงาน E.3 (ทลีะ 1 รหัส) จะเปนรายงานที่จะทํารายงานออกมาไดทีละ 1 โรค หรือถาโรคนั้นมีแยกชนิดเชื้อ 

(Organism) กจ็ะทํารายงานทีละ 1 ชนิดเชื้อ 
2) รายงาน E.3 (มากกวา 1 รหัส) จะเปนรายงานที่สามารถจะทํารายงานออกมาไดทีละหลายรหัส โดยโรคที่มี

หลายชนิดเชือ้ เชน อหิวาตกโรค อาหารเปน หดัที่มีโรคแทรก มาลาเรีย เปนตน หรือโรคบางโรคอาจจะตอง
ทํารายงานเปนยอดรวมทั้งหมด เชน ไขเลือดออก (ไขเลือดออก ไขเลือดออกชอ็ค ไขเด็งกี่) ตับอักเสบ (ตับ
อักเสบ A, B, C, D และ E) บิด (บิดไมระบุ บิดบาซิลลารี่ บิดอมบิีค) เปนตน 

นอกจากนี้ในแตละเมนูหลัก จะมีเมนูยอยใหเลือกสําหรับทํารายงานในแตละระดับพ้ืนที่ หรือแยกตามเขต
รับผิดชอบของ PCU หรือแยกเพศ ซึ่งขั้นตอนการทํารายงาน E.3 ก็จะเหมือนกบัรายงาน E.2 ทั้งรายงาน E.3 (ทีละ 1 รหัส) 
และรายงาน E.3 (มากกวาละ 1 รหัส)  

ซึ่งสามารถทํารายงาน ไดโดยบนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 2. รายงาน แลวเลือก 2.4 รายงาน E.3 (ทีละ 
1 รหัส) และ 2.5 รายงาน E.3 (มากกวา 1 รหสั) 
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รายงานจํานวนผูปวยรายวัน 
เปนรายงานจําแนกผูปวยรายวัน สามารถทํางานรายงาน โดยบนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 2. รายงาน 

แลวเลือก 2.7 Daily Record จากนั้นจะมีเมนูยอยใหเลือก 3 เมน ูคือ 2.7.1 จาํแนกรายอําเภอ 2.7.2 จาํแนกรายตาํบล และ 
2.7.3 จําแนกรายหมูบาน ซึ่งในระดับสถานีอนามัย ใหเลือกเมนยูอย 2.7.3 จําแนกรายหมูบาน 

 

รายงานจํานวนผูปวยรายสัปดาห 
เปนรายงานจําแนกผูปวยรายสัปดาห สามารถทาํรายงานโดยบนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 2. รายงาน 

แลวเลือก 2.8 รายงานรายสปัดาห จากนั้นจะมีเมนูยอยใหเลือก 3 เมน ูคือ 2.8.1 จาํแนกรายอําเภอ 2.8.2 จาํแนกราย
ตําบล และ 2.8.3 จาํแนกรายหมูบาน ซึ่งในระดับสถานีอนามัย ใหเลือกเมนูยอย 2.8.3 จําแนกรายหมูบาน 
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รายงาน E2 ทุกโรค 
เปนรายงานสรุปโรคทุกโรค ซึ่งเปนจํานวนผูปวยแยกเปนรายโรค จาํแนกรายเดอืน ซึ่งบนแถบเมนูของโปรแกรม 

เลือกเมนู 2. รายงาน แลวเลือก 2.12 รายงาน E2 ทุกโรค ซึ่งสามารถทํางานรายใหแยกหรือไมแยก Organism ก็ได 

 

 

รายงานอื่นๆ ตามเงื่อนไข 
เปนรายงานที่สรางขึ้นมาโดยกําหนดเงื่อนไขของรายงานเอง เพ่ือตองการดูรายงานบางอยางที่โปรแกรมไมได

สรางเมนูไวให ซึ่งสามารถสรางรายงานไดโดยบนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 2. รายงาน แลวเลือก 2.10 รายงาน
ตามเงื่อนไข-1 หรือ 2.10 รายงานตามเงือ่นไข-2 (QueryPro) โดยทั้งสองเมนูมีขั้นตอนและการแสดงผลรายงานที่
แตกตางกัน 
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รายงานตามเงือ่นไข-1 
เปนรายงานที่ใชเง่ือนไขงายๆ โดยดึงขอมูลที่ตองการจากฐานขอมูลโรค (R506xx.DBF) ตามเงื่อนไขที่สรางขึ้น 

ซึ่งรายงานจะแสดงทุกตัวแปรที่อยูในฐานขอมูล ซึ่งจะขอยกตวัอยางเงื่อนไขในการอธิบายการใชงาน ไดแก ผูปวยโรค
อุจจาระรวงเฉียบพลันที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป สามารถทําตามขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมาสเลือกเมนู 2. รายงาน แลวเลือก 2.10 รายงานตามเงื่อนไข-1 จะปรากฏหนาตาง รายงานตาม
เงื่อนไข คลิกเมาสบนพ้ืนที่ตาราง ปุมสําหรับใชในการสรางเงื่อนไขจะปรากฏขึ้นมา 

 

 
2. คลิกเมาสเลือกปุม เพิ่มเงื่อนไข จะมี Dropdown Menu ใหเลือกตัวแปรในการสรางเงื่อนไข ซึ่งรายงานที่

ตองการ คือ ผูปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันท่ีมีอายุตํ่ากวา 5 ป ฉะนั้นตัวแปรแรกที่ใชในคอลัมน ชื่อ Field คือ รหัส
โรค ตองเลือก DX คอลัมนถัดไป Operator คือ เครื่องหมายทางคณิตศาสตรสําหรับสรางเงื่อนไขใหไดขอมูลที่ตองการ จะ
ม ีDropdown Menu ใหเลือก <>, =, >, >=, < และ <= ก็คลิกเมาสเลือกเครื่องหมาย = คอลัมนถัดไป คาตัวแปร คือ ตัว
แปรในการดึงขอมูลรายงานที่ตองการ คอื โรคอจุจาระรวงเฉียบพลัน ซึ่งมีรหัสโรค 02 ใหพิมพ 02 และคอลัมนสุดทาย คือ 
Joiner จะเปนตวัเชื่อมเง่ือนไขสําหรับตัวแปรอื่นที่ตองการเพิ่มเติม จะมี Dropdown Menu ใหเลือก NONE, AND และ OR 
ซึ่งเงือนไขรายงานที่ตองการคอื อายุตํ่ากวา 5 ป ฉะนั้น ตองเลือก AND 
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ตัวแปรถัดไปท่ีตองใช คือ อายุ ใหคลิกเมาสที่ปุม เพิ่มเงื่อนไข จะมี Dropdown Menu ใหเลือกตัวแปรในการ
สรางเงื่อนไข ซึ่งอายุตองเลือก AGE สวนคอลัมน Operator ตองเลือกเครื่องหมาย < ในคอลัมน คาตัวแปร คือ ตัวแปรใน
การดึงขอมูลรายงานที่ตองการ ซึ่งอายุที่ตองการคือ นอยกวา 5 ป ก็ใสเลข 5 แลวคลิกเมาสเลือกปุม Run SQL 

 
3. จะปรากฏหนาตางรายงานตามเงื่อนไขที่ไดสรางไวขึ้นมา ซึ่งสามารถสั่งพิมพ โดยกดปุม Ctrl และ P บน

คียบอรดพรอมกัน หรือสงออกเปนไฟลเก็บไว ใหกดปุม Ctrl และ S บนคียบอรดพรอมกัน 

 
4. จะปรากฏหนาตาง Export ใสชื่อไฟลเปนภาษาไทยได แลวเลือกชนิดไฟลที่ตองการ แลวคลิกเมาสเลือกปุม 

ตกลง ขอมูลจะถูกสงไปเก็บไวที่ C:\Vepiprow แลวออกจากหนาตางรายงาน โดยคลิกเมาสที่   

 
5. จะกลับมาที่หนาตาง รายงานตามเงื่อนไข เง่ือนไขที่สรางขึ้นมานี้ สามารถที่จะบันทึกเก็บไวใชตอไปได โดย

คลิกเมาสเลือกปุม บันทึกเง่ือนไข จะปรากฏหนาตาง บันทึกเงือ่นไข ก็ใหใสชื่อเง่ือนไข แลวคลิกเมาสเลือกปุม ตกลง 
เง่ือนไขจะถูกบันทึกไว 
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6. เมื่อตองการรายงานอุจจาระรวงเฉียบพลันอายุตํ่ากวา 5 ป ก็สามารถใชเง่ือนไข โดยคลิกเมาสเลือกเมนู 2. 
รายงาน แลวเลือก 2.10 รายงานตามเงื่อนไข-1 จากนั้นคลิกเมาสเลือกปุม เงื่อนไขเกา จะปรากฏหนาตาง เงือ่นไขเกา 
ก็คลิกเมาสเลือกเง่ือนไขที่ไดบันทึกไว คลิกเมาสเลือกปุม เลือกเงื่อนไข 

 
7. จะปรากฏรายการตามเงื่อนไขทีไ่ดบันทึกไว คลิกเมาสเลือกปุม Run SQL ก็จะไดรายงานตามตองการ 

 

รายงานตามเงือ่นไข-2 (QueryPro) 
เปนรายงานที่ใชเง่ือนไขที่ซับซอนขึ้น โดยดึงขอมูลจากฐานขอมูลโรคในโปรแกรม Vepiprow (R506xx.DBF) 

หรือไฟลฐานขอมูล .DBF อ่ืนๆ ก็ได สามารถสรางเงื่อนไขใหแสดงผลรายงานตามตัวแปรที่ตองการที่อยูในฐานขอมูลนั้น 
ซึ่งจะขอยกตัวอยางเงื่อนไขในการอธิบาย คอื ขอมูลผูปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป พ.ศ. 2549 โดย
ตองการตัวแปรที่แสดงในรายงานดังนี้ 1) รหัสโรค 2) ชื่อ-สกุลผูปวย 3) เพศ 4) อาย ุ วัน/เดือน/ป และ 5) รหัสหมูบาน 
ตําบล อําเภอ 

1. หลังจากคลิกเมาสเลือกเมนู 2. รายงาน แลวเลือก 2.11 รายงานตามเงื่อนไข-2 (QueryPro) จะปรากฏ
หนาตาง สราง Query ใหคลิกเมาสเลือกปุม สรางใหม เพ่ือสรางเงื่อนไขตามรายงานที่ตองการ 
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2. จะปรากฏหนาตาง Query ใหคลิกเมาสที่ชอง ชือ่ Query เพ่ือต้ังชื่อใหกับ Query ที่สรางขึ้นมา สามารถตั้งชื่อ
เปนภาษาไทยได จากนั้นคลิกเมาสเลือกปุม Other ในสวนเลือกฐานขอมูล เพ่ือเลือกฐานขอมูลที่จะรายงานที่ตองการดึง
ขอมูลมาทํารายงาน จะปรากฏหนาตาง Open ซึ่งในทีน่ี้จะเลือกฐานขอมูลจากโปรแกรม Vepiprow จะอยูที ่
C:\Vepiprpw\data คือ ไฟล R50649.DBF แลวคลิกเมาสเลือกปุม OK จะปรากฏชื่อไฟลในคอลัมน ชื่อ DBF คอื R50649 
และคอลัมน Path จะเปนที่อยูของฐานขอมูล คือ C:\VEPIPROW\DATA\R50649.DBF 

 

 
3. จากนั้นคลิกเมาสที่พ้ืนที่ตาราง ใน เลือก Field ท่ีตองการแสดง จะปรากฏหนาตาง เลือก Field ท่ีตองการ

แสดง ใหคลิกเมาสเลือก Field ตามรายงานทีต่องการ ซึ่ง Field แรก ก็คือ รหัสโรค ใหเลือก r50649.dx (หากจะเลือกให
แสดงทุก Field ที่มีในฐานขอมูล ก็คลิกเมาสเลือกที่ r50649.* กจ็ะไดรายงานที่แสดงทุก Field) 
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4. จะปรากฏชือ่ r50649.dx ในคอลัมน ชื่อ Field สําหรับ Field อ่ืนตามรายงานที่ตองการตอไป คือ ชื่อ-สกุล
ผูปวย เพศ อายุ วัน/เดือน/ป และรหัสหมูบาน ตําบล อําเภอ ตองกดปุม F3 บนคียบอรด เพ่ือเพ่ิม Field ที่ตองการแสดง
ตอไป จะปรากฏหนาตาง เลือก Field ท่ีตองการแสดง ใหคลิกเมาสเลือก Field ที่ตองการถดัไป คือ รหัสชือ่-สกุลผูปวย 
ใหเลือก r50649.namesur จะปรากฏชือ่ r50649.namesur ในคอลัมน ชือ่ Field แถวถัดไป สวน Field ตามรายงานที่
ตองการถัดๆ ไป ก็ทําซ้ําเชนเดมิ โดยกดปุม F3 บนคียบอรด แลวคลิกเมาสเลือก Field ที่ตองการถัดไป 

 
5. จะได Field ตามรายงานที่ตองการในตาราง เลือก Field ท่ีตองการแสดง จากนั้นใหคลิกเมาสในพ้ืนที่ตาราง 

เลือกเงื่อนไข เพ่ือสรางเงื่อนไขในการดึงขอมูลรายงานตามที่ตองการ คือ อุจจาระรวงเฉียบพลันที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป 

 
6. จะปรากฏหนาตาง เลือก Field ท่ีตองการ ใหคลิกเมาสเลือก Field ตามตัวแปรที่ตองการ คอื รหัสโรค ให

เลือก r50649.dx จากนั้นในคอลัมน Operator ใหใสเครื่องหมายทางคณิตศาสตรเพ่ือสรางเงื่อนไขในการดึงขอมลูที่ตองการ 
จะม ีDropdown Menu ใหเลือก <>, =, >, >=, <, <=, INLIST, !INLIST และ BETWEEN ใหเลือกเครื่องหมาย = ในคอลัมน
ถัดไป Condition คือ ตัวแปรในการดึงขอมูลรายงานที่ตองการ กค็ือ โรคอจุจาระรวงเฉียบพลัน ซึ่งมีรหัสโรค 02 จะตองใส
คาตัวแปรตามรปูแบบที่ปรากฏตัวอยาง ซึ่งจะตองพิมพเปน “02” และคอลัมนสุดทาย คือ Joiner จะเปนตัวเชื่อมเง่ือนไข
สําหรับตัวแปรอืน่ที่ตองการเพิ่มเติม จะม ีDropdown Menu ใหเลือก NONE, AND และ OR ซึง่รายงานที่ตองการคือ อายุ
ตํ่ากวา 5 ป ฉะนั้น ตองเลือก AND 
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7. ตัวแปรถัดไปท่ีตองใช คือ อายุ ใหกดปุม F3 บนคียบอรด เพ่ือเพ่ิม Field ที่เลือกเงื่อนไข จะปรากฏหนาตาง 

เลือก Field ท่ีตองการ ใหคลิกเมาสเลือก Field ที่ตองการ ซึ่งอายุตองเลือก r50649.age สวนคอลัมน Operator ตองเลือก
เครื่องหมาย < และคอลัมน Condition ซึ่งอายุที่ตองการคือ นอยกวา 5 ป ก็ใสเลข 5 แลวคลิกเมาสเลือกปุม Run SQL 
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8. จะปรากฏหนาตางขอความคาํส่ัง SQL ในการดึงขอมูลตามเงื่อนไขที่สรางไว ใหคลิกเมาสเลือกปุม OK 

 
9. จะปรากฏหนาตาง Query : อุจจาระรวงเฉียบพลันอายุตํ่ากวา 5 ป ซึ่งรายงานตามเงื่อนไขที่ไดสรางไว

ขึ้นมา ซึ่งสามารถสั่งพิมพ โดยกดปุม Ctrl และ P บนคียบอรดพรอมกัน หรือสงออกเปนไฟลเก็บไว ใหกดปุม Ctrl และ S 
บนคียบอรดพรอมกัน แลวออกจาหนาตางรายงาน โดยคลิกเมาสที่   

 
10. จะกลับมาที่หนาตาง Query ซึ่งเง่ือนไขที่สรางขึ้นมานี้ สามารถที่จะบันทึกเก็บไวใชตอไปได โดยคลิกเมาส

เลือกปุม บันทึก จะปรากฏหนาตาง สราง Query และในชองชือ่ Query จะมีชือ่ อุจจาระรวงเฉยีบพลันอายุตํ่ากวา 5 ป ซึ่ง
เปนชื่อที่ต้ังไวในหนาตาง Query ในขั้นตอนแรก 
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11. นอกจากนี้สามารถสงออกไฟลรายงานไดเชนกนั โดยที่หนาตาง Query ในชองชื่อไฟลที่สงออก ใหใสชื่อไฟล
ที่ตองการ ซึ่งเปนภาษาไทยกไ็ด จากนัน้ชอง Folder ซึ่งจะเปนที่อยูของไฟลที่จะสงออกไปเก็บไว โดยโปรแกรมจะตั้งคา
เริ่มตนไวที่ C:\VEPIPROW ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยคลิกเมาสที่ปุม  จะปรากฏหนาตาง Select Directory 
คลิกเมาสเลือก Drive และ Folder ที่ตองการ แลวคลิกเมาสเลือกปุม Select แลวคลิกเมาสเลือกปุม บันทึก เง่ือนไขจะถูก
บันทึกไว 

 
12. เมื่อคลิกเมาสเลือกปุม Run SQL และไดรายงานปรากฏขึ้นมา และหากออกจากหนาตางรายงาน โดยคลิก

เมาสที่  จะปรากฏหนาตางขอความวา สงออกไฟล Excel ไปเกบ็ไวที่ C:\VEPIPROW\REPORT\อุจจาระรวงเฉียบพลัน
อายุตํ่ากวา 5 ป แลวคลิกเมาสเลือกปุม OK จากนั้นก็สามารถไปเปดไฟลรายงานไดตามที่อยูที่ไดต้ังไว 

 
จะเห็นวา รายงานตามเงื่อนไข-1 และ รายงานตามเงื่อนไข-2 (QueryPro) นั้นมปีระโยชนสําหรับการใชใน

การทํารายงานไดตามที่ตองการจะศึกษา ซึ่งในสวนนี้จะตองศึกษาเงื่อนไขตางๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความชํานาญกันตอไป 
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บทที่ 6 
การวเิคราะหขอมูล 

โปรแกรม Vepiprow สามารถวเิคราะหอัตราปวย แสดงแผนที่ จัดอันดับโรค และหาคามัธยฐานในแตละระดับได 
(ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน) โดยเมื่อเขาสูโปรแกรม บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 3. วิเคราะห จะมี
เมนูใหเลือกสําหรับการวิเคราะห และมีเมนูยอยสําหรับเลือกระดบัพ้ืนที่ที่จะทําการวิเคราะห 

 

อัตราปวย 
1. บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 3. วิเคราะห แลวเลือก 3.1 แสดงอัตราปวยและแผนที่ ระดับจังหวัด/

อําเภอ/ตําบล แลวจะมีเมนูยอยใหเลือก 3 เมน ูคือ 3.1.1 ระดับจังหวัด 3.1.2 ระดับอําเภอ และ 3.1.3 ระดับตําบล ในระดับ
สถานีอนามัย เลือกเมนูยอย 3.1.3 ระดับตําบล จะปรากฏหนาตาง อัตราปวย/แผนท่ี คลิกเมาสที่ปุม รหัสโรค เพ่ือเลือก
โรคที่จะวิเคราะห จะปรากฏหนาตาง เลือกรหัส คลิกเมาสเลือกรหัสโรคที่ตองการ สามารถเลือกไดหลายรหสั แลวคลิก
เมาสที่ปุม ปด แลวใสชวงวันที่ที่จะวิเคราะห และอัตราปวยเปล่ียนเปน 100000 สวนในชองจังหวัด อําเภอ และตําบล จะ
เปนคาเริม่ตนตามที่ต้ังขอมูลผูใชโปรแกรมไว แลวคลิกเมาสเลือกปุม ประมวลผล 

 
2. จะปรากฏจาํนวนปวยและอัตราปวยเปนรายหมูบาน 

 
สวนการออกแผนที่แสดงอัตราปวยหรือจํานวนนัน้ โปรแกรมจะเรียกใชโปรแกรม ArcView สําหรับแสดงแผนที่ 

ซึ่งการจะใหโปรแกรม Vepiprow ออกแผนที่ได จะตองมไีฟลแผนที่ในแตละระดับ ซึ่งเปนไฟลชนิด .shp ของพ้ืนที่แตละ
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ระดับ จากนั้นจะตองมีการตั้งคาแผนที่ในโปรแกรม ArcView ของแผนที่แตละระดับกอน แลวนาํไฟลแผนที่ที่ต้ังคาทั้งหมด
แลวนั้นไปเก็บไวที่ C:\Vepiprow\map แลวก็ต้ังคาแผนที่ในโปรแกรม Vepiprow โดยบนแถบเมนูของโปรแกรมเลือก  
1. แฟมขอมูล แลวคลิกเมาสเลือก 1.9 ต้ังคาแผนท่ี จะปรากฏหนาตาง ต้ังคาแผนท่ี จากนั้นตองทําการเพิ่มแผนที ่โดย
การตั้งรหัสและชื่อแผนที่ของจังหวัด อําเภอ และตําบล 

ในระดับตําบลนัน้ จะไมมีไฟลชนิด .shp เพ่ือสรางแผนที่แสดงระดับหมูบานได ซึ่งหากจะสรางแผนที่แสดงระดับ
หมูบานจะตองสรางแผนที่เอง โดยใชโปรแกรม ArcView หรือโปรแกรมทางภูมิศาสตรสารสนเทศอื่นๆ แลวบันทึกเปนไฟล
ชนิด .shp จากนั้นตองมาตั้งคาแผนที่ทั้งในโปรแกรม ArcView และโปรแกรม Vepiprow มีขั้นตอนอีกมาก จึงไมขอกลาวใน
ที่นี้ โดยจะจัดทาํเอกสารเผยแพรในโอกาสตอไป 

 

 

จัดอับดับโรค 
1. บนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 3. วิเคราะห แลวเลือก 3.2 จัดอันดับโรคตางๆ แลวจะมีเมนูยอยให

เลือก 4 เมนู คอื 3.2.1 รวมทั้งจังหวัด 3.2.2 จาํแนกรายจังหวัด 3.2.3 จําแนกรายอําเภอ และ 3.2.4 จาํแนกรายตําบล ใน
ระดับสถานีอนามัย เลือกเมนูยอย 3.2.4 จําแนกรายตําบล จะปรากฏหนาตาง จัดอันดับโรค สามารถคลิกเมาสเลือก 
ประเภทขอมลู (อัตราปวย และจํานวน) เลือกวนั (เริ่มปวย และพบผูปวย) และ แยก Organism หรือ ไมแยก Organism 
(ถาแยกคลิกเมาสใหมีเครื่องหมาย ) แลวคลิกเมาสที่ปุม เร่ิมจัดอันดับโรค ก็จะแสดงราละเอียดการจัดอันดับโรคตามที่
ไดเลือกไว ทั้งนีห้ากไมไดเลือกหมู จะแสดงการจัดอันดับโรคในระดับตําบล 
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การจัดอันดับโรคระดับตําบล 

 
หากไมไดเลือกคลิกเมาสเลือกเปนหมูใด จะแสดงการจัดอันดับโรคในระดับหมูนั้น 

การจัดอันดับโรคระดับตําบล 

 
2. สามารถแสดงเปนกราฟได โดยคลิกเมาสเลือกปุม แสดงกราฟ ก็จะปรากฏเปนแผนภูมิแทง เปนคาเริม่ตน 

ซึ่งสามารถเลือกชนิดกราฟอื่นได นอกจากนี้ยังสามารถคัดลอกกราฟไปวางในไฟลเอกสารและไฟลนําเสนอไดเชนกนั 
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3. สามารถบันทึกได โดยคลิกเมาสเลือกปุม Save To Excel จะปรากฏหนาตาง บันทึกเปนแฟม Excel คา
เริ่มตนของ Folder ที่เก็บไฟลอยูที่ C:\VEPIPROW\REPORT\ โดยที่ชื่อไฟลวา SORTDX.XLS โดยสามารถจะเปลี่ยน 
Drive และ Folder ที่จะเก็บไฟลได ใหคลิกเมาสเลือกปุม เปลี่ยน Folder และก็สามารถเปลี่ยนชื่อไฟลไดเชนกัน ซึ่งพิมพ
เปนภาษาไทยได ใหคลิกเมาสเลือกปุม แกไขชือ่ไฟล จากนั้นคลิกเมาสเลือกปุม บันทึก จะปรากฏหนาตางแจงการบันทึก
เรียบรอยแลว ใหคลิกเมาสเลือกปุม OK ก็สามารถไปเปดไฟลรายงานไดใน Drive และ Folder ที่เลือกเก็บไฟลไว 

    

คามัธยฐาน (Median) 
กอนจะวิเคราะหหาคามัธยฐาน จะตองมีฐานขอมูลโรคยอนหลังอยางนอย 3-5 ป ซึ่งสามารถนําเขาฐานขอมูลโรค

ยอนหลังไดโดยทําตามขั้นตอนใน บทที่ 3 การเร่ิมตนใชโปรแกรม หวัขอ การตั้งคาขอมูลผูใชโปรแกรม ข้ันตอน 1-6 
เมื่อนําเขาขอมูลยอนหลังแลว จะมีฐานขอมูลโรคของแตละป อยูที่ C:\Vepiprow\data หรือ Drive ตามทีไ่ดติดตั้งโปรแกรม
ไว ซึ่งไดแก 2548–R50648.DBF, 2547–R50647.DBF เปนตน กส็ามารถจะวิเคราะหหาคามัธยฐานไดตามขั้นตอน โดยบน
แถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมนู 3. วิเคราะห จะมีเมนูหลักสําหรับหาคามัธยฐาน 4 เมนูยอย ดังนี้ 

1) 3.3 หาคา Median และแสดงจาํนวนปวยจาํแนกรายเดือน 
2) 3.4 หาคา Median และแสดงจาํนวนปวยจาํแนกรายเดือน (มากกวา 1 รหัส) 
3) 3.5 หาคา Median และแสดงจาํนวนปวยตามกลุมอายุจําแนกรายเดือน 
4) 3.6 หาคา Median และแสดงจาํนวนปวยตามกลุมอายุจําแนกรายเดอืน (มากกวา 1 รหัส) 

ซึ่งในระดับสถานีอนามัย ใหเลือกเมนูหลักไดทั้ง 4 เมนู และเลือกเมนูยอยที่ ระดับตําบลจะปรากฏหนาตาง 
แสดงจํานวนผูปวยจําแนกตามพื้นท่ีท่ีเปรียบเทียบยอนหลงักับคา Median หรือ แสดงจํานวนผูปวยจาํแนกตาม
พื้นท่ีและกลุมอายุท่ีเปรียบเทียบยอนหลังกับคา Median ใหคลิกเมาสที่ปุม รหัสโรค เพ่ือเลือกโรคที่จะวิเคราะห จะ
ปรากฏหนาตาง เลือกรหัส ใหคลิกเมาสเลือกรหัสโรคที่ตองการ โดยสามารถเลือกไดหลายรหสั แลวคลิกเมาสที่ปุม ปด 
จากนั้นใสชวงปที่จะวิเคราะห และชวงอายุ สําหรับวิเคราะหกลุมอายุ สวนในชองจังหวัด อําเภอ และตําบล จะเปนคาเริ่มตน
ตามที่ไดต้ังขอมลูผูใชโปรแกรมไว สวนระดับหมูบานสามารถเลือกได แลวคลิกเมาสเลือกปุม ทํารายงาน 

จํานวนผูปวยจําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีเปรียบเทียบยอนหลังกบัคา Median 
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จํานวนผูปวยจําแนกตามพ้ืนท่ีและกลุมอายุท่ีเปรียบเทียบยอนหลงักบัคา Median 
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บทที่ 7 
การจัดการทัว่ไป 

โปรแกรม Vepiprow มีเมนูอ่ืนๆ ที่ยังไมไดกลาวถึงในหัวขอที่ผาน ก็จะขอกลาวถึงหัวขอและเมนูที่มีความจําเปน 
ดังนี้ 

การจัดทําดัชนีขอมูลใหม 
ในระหวางการใชโปรแกรมนั้น หากเกิดกระแสไฟฟาขัดของหรือกระแสไฟฟาดับโดยไมไดมีการออกจาก

โปรแกรมกอน เมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอรใหม และเขาสูโปรแกรม Vepiprow กอนเริ่มตนใชงานนั้น ควรจัดทําแฟมดัชนี
ขอมูลใหมกอน เนื่องจากขอมลูอาจจะเสียหายในระหวางกระแสไฟฟาขัดของ โดยบนแถบเมนูของโปรแกรม เลือกเมน ู 
1. แฟมขอมูล แลวเลือก 1.2 จัดทําดัชนีขอมูลใหม จะปรากฏหนาตาง จัดทําดัชนีขอมูลใหม ซึ่งแฟมขอมูลป จะตั้งคา
เริ่มตนไวที่ 49 จากนัน้คลิกเมาสเลือกปุม ตกลง โปรแกรมจะทําการจัดเรียงขอมูล จนมีขอความแจงวาจดัเรียงขอมูล
เรียบรอยแลว คลิกเมาสเลือกปุม กลับเมนู แลวสามารถใชโปรแกรมได 

   

การสํารองขอมูล 
การสํารองฐานขอมูลโรคเปนส่ิงที่สําคัญมาก เพราะถา Hard Disk ชํารุดเสียหาย หากไมมกีารสํารองขอมูลไว 

วิธีการเดียวที่จะตองทําคือการดงึขอมูลหรือบันทึกขอมูลใหม ดงันั้น จึงควรสํารองขอมูลทุกครั้งที่มีการดึงขอมูลหรือบันทึก
ขอมูลใหม ถาหากมีพ้ืนที่เก็บขอมูลมาก ใหทําการสํารองขอมูลใน Folder Vepiprow ทั้งหองเกบ็ไวกอน เพราะหากเครื่อง
ชํารุด เมื่อทําการติดตั้งโปรแกรม Vepiprow ใหม ก็สามารถคดัลอก Folder Vepiprow ไปวางทับใน Drive ที่ติดตั้งตัว
โปรแกรม ก็สามารถตั้งคาขอมลูผูใชโปรแกรม แลวเริ่มใชงานไดเลย การสํารองขอมูลที่มีความจาํเปนหากมีการอัพเดท
ขอมูลใหม มีอยู 3 สวน คือ 

1. การสํารองฐานขอมูลโรค ไดแก ไฟล R506xx.DBF ของแตละปที่มีอยู และไฟล tran49.DBF ซึง่อยูใน Folder 
data 

2. การสํารองรหัส ไดแก Folder code 
3. การสํารองขอมูลแผนที่ (ถาม)ี ไดแก Folder map 
วิธีการสํารองนั้น อาจจะโดยการคัดลอกหรือบีบอัดขอมูล (zip) ทั้ง 3 Folder หาก Folder ใดมกีารอัพเดทขอมลู 

และเมื่อนําไปวางไวที่ไหน ก็ควรจะใสวันที่-เดือน-ป กํากับไวดวย วาไดคดัลอกหรอื zip ไวเมื่อใด 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ (ICD-10) ที่ตรงกับรหัสโรคในระบบเฝาระวงัโรคติดตอ (รง.506) 

รหัส ชื่อโรค ชื่อโรคภาษาไทย ICD-10 
กลุมโรคติดตอระบบทางเดินอาหารและน้ํา 

01 Cholera จําแนกรหัส Organism type ดังนี ้
- Classical cholerae 
- Vibrio cholerae Eltor Inaba 
- Vibrio cholerae Eltor Ogawa 
- Vibrio cholerae Eltor Hikojima 
- Vibrio cholerae O139 
- Unknown 

อหิวาตกโรค สาเหตุจากเชือ้ 
- คลาสสคิอล 
- เอลทอร อนิาบา 
- เอลทอร โอกาวา 
- เอลทอร ฮิโกจมิา 
- โอ หนึง่ สาม เกา 
- ไมระบุชนดิของเชื้อ 

A00 
A00.0 
A00.1 
A00.1 
A00.1 
A00.1 
A00.9 

02 Acute diarrhea, Diarrhea, Infantile diarrhea, 
Gastroenteritis, Enteritis, Summer diarrhea 

อุจจาระรวง A07, A08, A09 

03 Food poisoning, Foodborne disease, Foodborne 
intoxication, Acute foodborne infection จําแนกรหัส 
Organism type ดังนี ้

- Vibrio parahaemolyticus (V.P.) 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus 
- Botulism (Clostridium botulinum) 
- Clostridium perfringens (C. welchii) 
- Unknown 

อาหารเปนพิษ สาเหตุจากเชื้อตางๆ ดังนี ้
 
 

- วิบริโอ พาราฮีโมไลติกัส 
- กลุม ซาลโมเนลลา  
- สแต็ปฟลโลคอคคัส 
- คลอสตรเิดียม โบทูลินุม 
- คลอสตรเิดียม เพอรฟรนิเจน 
- ไมทราบชนิดของเช้ือ 

A05 
 
 

A05.3 
A02 

A05.2 
A05.1 
A05.2 
A05.9 

04 Dysentery, Unspecified dysentery, Entero-colitis, 
Colitis 

บิด ไมระบุ A04 
 

05 Bacillary dysentery, shigellosis บิดบาซิลลารี ่ A03 
06 Amoebic dysentery, Amoebiasis บิดอมีบิค A06 
07 Enteric fever ไขเอนเทอรคิ (ไขรากสาดนอย และไข

รากสาดเทียม) 
A01 

08 Typhoid fever, Typhus abdominalis ไขรากสาดนอย, ไขไทฟอยด  A01.0 
09 Paratyphoid fever ไขรากสาดเทยีม, ไขพาราไทฟอยด A01.1, A01.2, 

A01.3, A01.4 
10 Hepatitis, Unspecified hepatitis ตับอักเสบ ไมระบุชนิด B19 
11 Viral hepatitis A ไวรสัตับอกัเสบ เอ B15 
12 Viral hepatitis B ไวรสัตับอกัเสบ บี B16 
13 Viral hepatitis C ไวรสัตับอกัเสบ ซ ี B17.1 
69 Hepatitis D ตับอักเสบ ดี B17.0 
70 Hepatitis E ตับอักเสบ อ ี B17.2 
71 Hand foot and mouth disease (HFM) มือ เทา ปาก B08.4 
61 Amoebiasis other organ (Liver abscess) ฝในตับ A06.4 

กลุมโรคติดตอระบบทางเดินหายใจ 
15 Influenza (Flu) ไขหวัดใหญ J10, J11 
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รหัส ชื่อโรค ชื่อโรคภาษาไทย ICD-10 
31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ J12, J13, J14, 

J15, J15.7, J16, 
J18 

32 Tuberculosis, Pulmonary T.B., T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเช้ือ A15, A16, A19 
กลุมโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน 

16 German measles, Rubella, Congenital rubella หัดเยอรมนั, เหือด B06 
17 Chickenpox, Varicella สุกใส B01, B02 
20 Poliomyelitis, Polio, Acute poliomyelitis โปลิโอมยัเอไลติส, ไขไขสันหลังอักเสบ A80 

21 Measles, Rubella หัด B05 
22 Measles with complication ระบุรหัสComplication ดังนี้ 

1 Pneumonia 
2 Diarrhea 
3 Encephalitis 
4 Otitis media 
5 Other 
6 Unknown 
7 Pneumonia+Diarrhea 
8 Pneumonia+Encephalitis 
9 Pneumonia+Other 

หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 
- ปอดบวม 
- อุจจาระรวง 
- สมองอกัเสบ 
- หูน้ําหนวก 
- อื่นๆ 
- ไมทราบ หรอืไมระบุ 
- ปอดบวม และ อจุจาระรวง 
- ปอดบวม และ สมองอกัเสบ 
- ปอดบวม และอื่นๆ 

 
 

B05.2 
 

B05.0 
B05.3 

23 Diphtheria, Facial diphtheria, Nasal diphtheria, 
Laryngeal diphtheria 

ไขคอตีบ A36 

24 Whooping cough, Pertussis, Parapertussis ไอกรน A37 
25 Tetanus, Lockjaw บาดทะยัก A35 
52 Mumps คางทมู B26 
53 Tetanus neonatorum บาดทะยักในทารกแรกเกิด A33 
65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) กลามเน้ืออมัพาตออนปวกเปยกฯ G82.0 
77 Herpes zoster งูสวัด B02 

กลุมโรคติดตอระบบประสาทสวนกลาง 
19 Meningococcal meningitis, Meningococcemia ไขกาฬหลังแอน A39.0, A39.9, 

G01  
28 Encephalitis unspecified ไขสมองอักเสบ A85, A86 
29 Japanese encephalitis, Japanese B encephalitis, J.E., 

J.B., J.B.E., J.E.V. Disease 
ไขสมองอักเสบ จากเชือ้ไวรสั  
เจแปนนสี บี 

A83.0 

33 T.B. meningitis, Tuberculous meningitis วัณโรคเยือ่หุมสมอง A17.0, G01 
54 Meningitis (Unspecified) เยือ่หุมสมองอักเสบ G00, G01, G02, 

G03, A87 
55 Eosinophilic Meningitis เยือ่หุมสมองอักเสบ จากเชือ้พยาธ ิ G02 

กลุมโรคติดตอที่นําโดยแมลง 
26 Dengue haemorrhagic fever, Haemorrhagic fever, 

Thai haemorrhagic fever, D.H.F., H.F., T.H.F., 
Chikungunya haemorrhagic fever 

ไขเลือดออก A90, A91, A92.0 
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รหัส ชื่อโรค ชื่อโรคภาษาไทย ICD-10 
27 Dengue shock syndrome, Dengue with shock, H.F. 

with shock, D.S.S. 
ไขเลือดออกชอ็ค A90, A91, A99 

30 Malaria, Cerebral malaria จําแนกรหัส Organism type 
ดังนี้ 

1 PF : Plasmodium falciparum 
2 PV : Plasmodium vivax 
3 PM : Plasmodium malariae 
4 Mixed type (other) 
9 Unknown (Unspecified Malaria) 

มาลาเรยี สาเหตจุากเชือ้ 
 

- พลาสโมเดียม ฟาลซิปารมั 
- พลาสโมเดียม ไวแว็ก 
- พลาสโมเดียม มาลาริอ ี
- พบเช้ือมากกวา 1 ชนิด 
- ไมทราบ หรอืไมระบุ 

 
 

B50 
B51 
B52 
B53 
B54 

44 Scrub Typhus, Mite-borne typhus fever สครบัไทฟส A75 
66 Dengue fever ไขเด็งกี ่ A90 
76 Filariasis โรคเทาชาง B74.0, B74.1 

กลุมโรคติดตอจากการสัมผสั 
14 Haemorrhagic conjunctivitis, Acute haemorrhagic 

conjunctivitis, Epidemic conjunctivitis, Viral 
conjunctivitis 

โรคตาแดง โรคตาอักเสบ B30 

35 Leprosy โรคเรือ้น A30 
36 Infectious Yaws คุดทะราดระยะตดิตอ A66 
37 Syphylis ระบุรหัส Complication ดังนี้ 

1 Primary+Secondary 
2 Late+Latent+VDRL reactive 1:2, 1:4, 1:8 

ซิฟลิส A50, A51, A52, 
A53 

38 Gonorrhoea, G.C., Gonococcal urethritis, Gonococcal 
vulvovaginitis, Gonococcal cervicitis, Gonococcal 
bartholinitis 

หนองใน A54 

39 Non-Gonococcal urethritis/ vaginitis/cervicitis, 
Non-specific urethritis/ vaginitis/ cervicitis, 
NGU/V, NSU/V 

หนองในเทยีม N34.1 

40 Chancroid, Soft chancre  แผลรมิออน A57 
41 Lymphogranuloma venereum (L.G.V.) & Other & 

Unspecified V.D. ระบุรหัส Complication ดังนี้ 
3 Trichomonas vaginalis, Genital wart, 

Condyloma acuminata, Moniliasis, Candidiasis, 
Fungus 

4 Unknown 

กามโรคของตอมและทอน้ําเหลอืง A55 

79 Genital Herpes Simplex Virus Infection เรมิอวัยวะเพศ  
80 Condyloma Acuminata หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก  
81 Other and Unspecified STD 

1 Vaginal Trichomoniasis 
2 Pediculosis Pubis 
3 Molluscum Contagiosum 
4 Other 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธอืน่ 
1 พยาธิชองคลอด 
2 โลนทีอ่วัยวะเพศ 
3 หูดขาวสุกที่อวัยวะเพศ 
4 อื่นๆ 
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รหัส ชื่อโรค ชื่อโรคภาษาไทย ICD-10 
กลุมโรคติดตอระหวางสตัวและคน 

42 Rabies, Hydrophobia พิษสุนัขบา A82 
43 Leptospirosis, Weil disease เลปโตสไปโรซิส A27 
45 Anthrax แอนแทรกซ A22 
46 Trichinosis ทริคิโนซสิ B75 
72 Melioidosis เมลิออยโดซสิ A24 

กลุมโรคติดตออืน่ๆ 
18 Pyrexia of unknown origin, P.U.O., Fever cause ไข หรอื ไขไมทราบสาเหตุ R50 
34 T.B. other organs จําแนกรหัส Organism type ดังนี้ 

1 T.B. Lymph node 
2 T.B. Spine 
3 T.B. Hips, Bones, Joints 
4 T.B. Peritoneum 
5 T.B. Skin 
6 T.B. Gastro-intestinal tract  
7 T.B. Genito-Urinary organs 
 
8 T.B. other  organs 
9 Unknown 

วัณโรคระบบอื่นๆ ระบุ 
- วัณโรคตอมน้ําเหลือง 
- วัณโรคกระดูกสนัหลัง 
- วัณโรคสะโพก กระดูก ขอตอ 
- วัณโรคเยือ่บุชองทอง 
- วัณโรคผวิหนัง 
- วัณโรคทางเดินอาหาร 
- วัณโรคระบบสบืพันธุและทางเดิน
ปสสาวะ 

- วัณโรคอวัยวะอ่ืนๆ 
- ไมทราบ 

 
 

A18.2 
 

A18.0 
A18.3 
A18.4 
A18.3 
A18.1 

 
A18 

59 Tropical ulcer แผลปากหม ู  
62 Reye's syndrome ไรนซนิโดรม  
63 Capillariasis แคปลลาเรยี B81.1, B83.8 
68 Kala azar (Visceral leishmaniasis) ลิชมาเนยีทีอ่วัยวะภายใน B55.0 
74 Scarlet fever ไขดําแดง A49.1, J02.0, 

A38, L01.0, A46, 
O85 

75 Liver fluke พยาธใิบไมในตับ B66.0 
78 Adverse Event Following Immunization (AEFI)  อาการไมพึงประสงคภายหลังไดรบัวัคซีน  
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ภาคผนวก 2 
โครงสรางของตารางฐานขอมูล (R506xx.DBF) 

Field Field Name Type Width  
1 Record Numeric 6 เลขที ่Record 
2 Oldrecord Numeric 6 เลขที ่Record เกา 
3 Id Numeric 8  
4 Hn Character 15 เลขที ่HN 
5 Dx Character 2 รหัสโรค 
6 Olddx Character 2 รกัสโรคเกา 
7 Namesur Character 30 ช่ือผูปวย 
8 Father Character 35 ช่ือผูปกครอง 
9 Sex Character 1 เพศ 
10 Age Numeric 3 อายุ (ป) 
11 Age_m Numeric 2 อายุ (เดือน) 
12 Age_d Numeric 2 อายุ (วัน) 
13 Marry Character 1 สถานภาพสมรส 
14 Race Character 1 เช้ือชาต ิ
15 Rgln Character 2 สัญชาต ิ
16 Occu Character 2 อาชีพ 
17 School Character 40 โรงเรยีน 
18 House_no Character 40 บานเลขที ่
19 Moopart Character 2 หมู 
20 Tmbpart Character 2 ตําบล 
21 Amppart Character 2 อําเภอ 
22 Chwpart Character 2 จังหวัด 
23 Municip Character 1 เขตการปกครอง 
24 Ill_date Date 8 วันเริ่มปวย 
25 Admit Date 8 วันพบผูปวย 
26 Placerx Character 1 สถานทีร่ักษา 
27 Type_pt Character 1 ประเภทผูปวย (ใน-นอก) 
28 Status_pt Character 1 ผลการรกัษา 
29 Office Character 6 รหัสสถานที่รกัษา 
30 Rec_date Date 8 วันเขียนรายงาน 
31 Get_sso Date 8 วันที่ศนูยขอมลูระบาดวทิยาอําเภอรับรายงาน 
32 Rep_date Date 8 วันที่สงรายงานใหศูนยขอมลูระบาดวิทยาอําเภอ 
33 Rep_dssj Date 8 วันทีร่ายงานให สสจ. 
34 Get_ssj Date 8 วันที่ สสจ. รับรายงาน 
35 Rep_center Date 8 วันที่ สสจ. สงรายงาน สนร. 
36 Timeliness Numeric 1 ความทันเวลา 
37 Reportprov Character 2 จังหวัดทีร่ายงาน 
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Field Field Name Type Width  
38 Organism Character 1 ชนิดของเช้ือ 
39 Oldorgan Character 1 ชนิดของเช้ือเกา 
40 Toepe0 Logical 1  
41 Death Date 8 วันตาย 
42 Error Numeric 2 ขอผิดพลาด 
43 Id_school Character 3 รหัสโรงเรียน 
44 Class Character 10 ช้ันเรยีน 
45 Else_dx Character 50 ตัวแปรสําหรับ โปรแกรม 506/2 
46 Val_lead Numeric 10  
47 Person_id Character 13  
48 Detailjob Character 50  
49 Placework Character 50  
50 Company Character 50  
51 House_com Character 20  
52 Moo_com Character 2  
53 Chw_com Character 2  
54 Amp_com Character 2  
55 Tmb_com Character 2  
56 Source1 Character 50  
57 Source2 Character 1  

 


