
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม OPBKKClaim พร้อมฐานข้อมูล PostgreSQL 
 

สรุปขั้นตอนดังนี ้
1. การติดตั้งระบบฐานข้อมูล PostgreSQL 
    **หากมีระบบฐานข้อมูล PostgreSQL อยู่ในเครื่องอยู่แล้ว หรือต้องการใช้ฐานข้อมูลที่เคร่ืองอ่ืน ให้ข้ามขั้นตอนนี้ได้** 

2. การติดตั้งโปรแกรม OPBKK Claim 
3. การตั้งค่าโปรแกรม OPBKK Claim ส าหรับการเปิดใช้งานในครั้งแรก 
 

ไฟล์โปรแกรมต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จาก  http://bkk.nhso.go.th/OPBKKClaim/ 

 
 
ให้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวติดตั้งมาจากเว็บไซต์  โดยเลือกตามชนิดของระบบปฏิบัติการ (32บิต หรือ 64บิต)

 
  

http://bkk.nhso.go.th/OPBKKClaim/


1. การติดตั้งระบบฐานข้อมูล PostgreSQL 
ให้ท าการเรียกไฟล์ตัวติดตั้งของ PostgreSQL (postgresql-9.3.1-1-windows.exe หรือ postgresql-9.3.1-1-windows-
x64.exe) จะพบกับหน้าจอดังรูป ให้ท าตามขั้นตอนดังนี ้

 
1. หน้าจอเริ่มต้นการติดตั้ง PostgreSQL [คลิก Next] 

 
2. โปรแกรมจะให้ก าหนดต าแหน่งของการติดตั้ง  
ให้ใช้ค่าที่มากับโปรแกรมได้เลย  [คลิก Next] 

 
3. โปรแกรมจะให้ก าหนดต าแหน่งของที่เก็บข้อมูล  
ให้ใช้ค่าที่มากับโปรแกรมได้เลย  [คลิก Next] 

 
4. โปรแกรมจะระบุรหัสผ่านส าหรับ superuser (postgres) 
ให้ใส่รหัสผ่าน= postgres  
(เพื่อความสะดวกในการsupport ขอให้ใช้รหัสผ่านนี้) 
จากนั้น [คลิก Next] 

 
5. ระบุเลขพอร์ทส าหรับการเชื่อมต่อ  ใช้ค่าที่มากับโปรแกรม
ได้เลย ค่าปกติ จะเปน็ พอร์ท 5432 [คลิก Next]  
** ส าคัญ ** กรณีทีเ่ครือ่งม ีPostgreSQL เดมิอยูแ่ลว้ 
เลขพอรท์ อาจจะเป็นเลขอืน่  ตอ้งจ าใหไ้ด ้

 
6. โปรแกรมจะให้ก าหนดชุดภาษา 
ให้ใช้ค่าที่มากับโปรแกรมได้เลย  [คลิก Next] 



 
7. พร้อม ส าหรับการติดตั้ง   [คลิก Next] 

 
8. รอสักครู่ จนกว่าจะท าการตดิตั้งเสร็จ 

 
9. เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้คลิกเครื่องหมายถูกออก (uncheck) 
เพราะไม่จ าเป็นต้องรันโปรแกรม Stack Builder 
จากนั้น คลิก [Finish] เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง
Postgres 

 
10. เข้าโปรแกรม pgAdmin III เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ 
ระบบฐานข้อมูล โดยคลิกที่ Start->Program-
>PostgreSQL9.3-> pgAdmin III 

 
11. เมื่อเข้าโปรแกรม จะพบกับรายการเซิร์ฟเวอร์
ฐานข้อมูล ภายใต้หัวข้อ Server ซึ่งในรูปมีอยู่รายการ
เดียวคือ localhost:5432  ให้ดับเบิลคลิกท่ีเซิร์ฟเวอร์นั้น 

 
12. จากนั้น ให้ใส่รหัสผ่าน ตามท่ีได้ก าหนดในขั้นตอน
ของการติดตั้ง (ข้อ4)   เช่น postgres 
จากนั้น คลิก Store Password เพ่ือท าการบันทึก
รหัสผ่านในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

 

<< เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ  จะพบกับหน้าจอดังรูป 
ซึ่งในส่วนของ database จะเป็นการบอกว่า  
ในเซิร์ฟเวอร์นั้น มีฐานข้อมูลใดบ้าง   
เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งฐานข้อมูล postgres  
ที่พร้อมใช้งานกับ OPBKKClaim 



2. การติดตั้งโปรแกรม OPBKK Claim 
ให้ท าการเรียกไฟล์ตัวติดตั้งของ OPBKK Claim (ให้ใช้ไฟล์ setup.msi )  จากนั้น ท าตามขั้นตอนในรูป 

 

 
 

 
1. หน้าจอการติดตั้ง OPBKK Claim [คลิก Next] 

 
2. ระบุต าแหน่งการติดตัง้โปรแกรม ให้ใช้ค่าที่มากับโปรแกรม
ได้เลย  [คลิก Next] 
 

 
3. คลิก Next เพื่อเร่ิมต้นการติดตั้งโปรแกรม 
รอสักครู่ จนกว่าจะท าการติดตัง้เสร็จ 

 

 

 
5. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว  กด Close  
เป็นอันเสร็จสิ้น การติดตั้งโปรแกรม 



3. การตั้งค่าโปรแกรม OPBKK Claim ส าหรับการใช้งานในครั้งแรก 
ให้ท าการเปิดโปรแกรม OPBKK Claim ขึ้นมา  แล้วด าเนนิการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 
1. เปิดโปรแกรม โดยดับเบิลคลกิไอค่อนที่เดสก์ท็อป 
หรือจาก start menu 

 
2. จะพบกับหน้าจอการตั้งค่าฐานข้อมูล ให้ระบุค่าต่างๆ 
ดังต่อไปนี ้
Server: ให้ใส่เลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล กรณีที่ติดตั้ง 
postgreSQL ในเคร่ืองตัวเอง ให้ใส่ค าว่า localhost 
Port: ให้ใส่เลขพอร์ทที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ค่าปกติ
จะเป็น 5432  ยกเว้นการติดตั้งที่ผู้ใช้ก าหนดให้เป็นเลขพอร์ท
อื่นๆ ซึ่งจะต้องใส่ให้ถูกต้อง มิเช่นนัน้จะไม่สามารถเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลได ้
User/Password:  ใส่ชื่อและรหัสผ่าน ในการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล  ถ้าติดตั้งในเคร่ืองตัวเอง ให้ระบุ user: postgres 
password: postgres  ซึ่งเป็นรหัสผ่านตัวที่ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนของการติดตั้ง postgres 
Database: ให้ใส่ opbkk  ซึ่งเป็นชื่อฐานข้อมูล ที่จะใช้ใน
ระบบ OPBKKClaim  (สามารถก าหนดเป็นชื่ออ่ืนได้ตาม
ต้องการ) 
 

 
3. จะพบกับหน้าจอ การติดตั้งฐานข้อมูล (Initial 
Database) ซึ่งจะเปน็การน าข้อมูลตั้งต้น ไปตดิตั้งใน
ฐานข้อมูล postgres โดยใช้การเชื่อมต่อฐานข้อมูลตามที่
ได้ระบไุว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ 

<< การติดตั้งฐานข้อมูล Initial Database << 
Database: จะเป็นชื่อฐานข้อมูลที่จะใชง้าน 
(ซึ่งจะเปน็ตัวเดียวกับที่ระบุก่อนหน้า ไม่สามารถแก้ได้) 
ชื่อไฟล์: เป็นชื่อไฟล์ส าหรบัการตั้งต้นฐานข้อมูล 
ให้ใช้ค่าเดิมที่มากับโปรแกรมได้เลย ไม่ต้องแก้ไขใดๆ 
pgAdminIII: ให้ระบุ ต าแหน่งไฟล์ส าหรับการด าเนินการ 
restore database 
(ซึ่งปกติ ถ้ามีการติดตัง้ postgreSQL ในเคร่ือง  ไฟล์ดังกลา่ว 
จะอยู่ที่ 
C:\ProgramFiles\PostgreSQL\9.3\bin\pg_restore.exe) 
 



 
4. ท าการระบุทีต่ั้งไฟล์ pgrestore.exe  
โดยการกดปุ่มเลือก 
จากนั้น Browse ไปที่ ไดรฟ์ C:\ 

 
ดับเบิลคลิก เลือก Program Files 

 
ดับเบิลคลิก เพ่ือเลือกโฟลเดอร์ PostgreSQL 

 
ดับเบิลคลิก เพ่ือเลือกโฟลเดอร์ 9.3 

 
ดับเบิลคลิกท่ีโฟลเดอร์ bin 

 
ดับเบิลคลิก เพ่ือเลือกไฟล์ pg_restore.exe 

 
5. กดปุ่ม ด าเนินการ  เพื่อท าการติดตั้งฐานข้อมูลตั้งตน้ 

 
6. เมื่อท าการติดตั้งฐานข้อมูล initial เสร็จสิ้น  
จะพบกับหน้าจอดังรูป 
หากไม่ส าเร็จ แสดงว่าเกิดจากปัญหาระบบฐานข้อมูล 
ให้ติดต่อ จนท. เพื่อขอความช่วยเหลือในการติดตั้ง 



 
7. ให้ระบุ สถานพยาบาล 
โดยสามารถ กดปุ่ม ค้นหาได้ 
 
ช่องค้นหา สามารถค้นหาได้จากชื่อหรือรหัส 
 
จากนั้น เลือกสถานพยาบาลของท่าน 

 

 
8. จากนั้น ระบุล าดับเครื่องที่ใช้งาน 
ถ้าใช้เครื่องเดียว ให้ระบุเป็น ล าดับ 1 
กรณีท่ีใช้งานหลายเครื่อง ก็ให้ระบุเป็นล าดับที่ 2,3,4 
ไปเรื่อยๆ โดยไม่ให้ระบุเลขเครื่องซ้ ากัน 

 
9. จากนั้น โปรแกรมจะให้ก าหนดผู้ใช้งาน 
ให้ระบุ ชื่อ นามสกุล  username / password ที่ต้องการ 
ซ่ึง username+password นี้ จะใช้ส าหรับการเข้า
โปรแกรมเท่านั้น 
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม บันทึก 
เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าการใช้โปรแกรมครั้งแรก 
 

 
10. เมื่อเปิดโปรแกรม ทุกครั้ง จะพบกับหน้าจอ Login 
เข้าสู่ระบบ  ให้กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน  
ที่ได้สร้างไว้ตอนเปิดโปรแกรมครั้งแรก 

ส าหรับ “ผู้ใช้งาน”  สามารถเพ่ิม หรือแก้ไขได้ 
โดยเรียกจากเมนู   
ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยบริการ -> ผู้ใช้งาน 
 
 

 

 

##### OPBKKClaim Helpdesk Support:: ช่องทางการติดต่อ ##### 

02-142-1020, 02-142-1023, 02-142-1025, 02-142-1028  
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