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เอกสารแนบที่ 1 

กําหนดการฝกอบรมและรายละเอียดหลักสูตร  
(ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มกราคม 2551) 

 
ระยะเวลาในการฝกอบรม   

วันที่ 14 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2551 รวม 6 วัน 

รูปแบบการฝกอบรม 

บรรยาย / ฝกปฏิบัติจริง 

สิ่งท่ีจะตองจัดเตรียมมาในวันอบรม 
o เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 
o เครื่องพิมพ พรอม Driver จํานวน 1 ชุด 
o สายแลน  

รายละเอียดหลักสูตร 

วันท่ี รายละเอียด สิ่งท่ีตองจัดเตรียม 

วันที่ 14 ม.ค. 2551 
 

• แนะนําภาพรวมท้ังหมดของระบบ 
• ขั้นตอนการใชงานระบบ ในภาพรวม 

- แนะนําการเขาใชงานโปรแกรม 
- แนะนําการเขาใชงานหนาจอผูดูแลระบบ 

• การติดตั้งและกําหนดคาตางๆ ของระบบ 
โดยใช Windows  

• ขั้นตอนการเรียกใช Report และ Upload 
• การปรับแกและต้ังคาเอกสารพิมพ 
• สรุปภาพรวม 

 - เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตั้ง
โปรแกรม Hospital OS ได 
- คลีนิกติดตั้ง Driver เครื่องพิมพพรอม
ทดสอบการพิมพเรียบรอย  
 - คลีนิกจัดเตรียมเครื่อง Printer ที่
สามารถเชื่อมตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ของคลินิกได 
- คลีนิกจัดเตรียมเอกสารแบบฟอรมการ
พิมพที่คลีนิกตองใชมาดวย เพ่ือใชสําหรับ
จัดแบบฟอรม 

วันที่ 15 ม.ค. 2551 การติดตั้งเคร่ืองแมขาย , การสํารองขอมูล และ
การปรับแก (ปฏิบัติ) 
• การแกไข Configuration File บนเครื่อง Linux 
Server ใหสามารถใชงานได 
เครือขายจริงของคลินิก 
• คําส่ัง Linux command เบ้ืองตน 
• การทํา Cobain Backup และต้ังคาแมขาย
สํารองเมื่อระบบมีปญหา 

- เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตั้ง
โปรแกรม Hospital OS ได 
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วันท่ี รายละเอียด สิ่งท่ีตองจัดเตรียม 

วันที่ 16 ม.ค. 2551 
 

Flow การทํางานของ Clinic ในการบันทึกขอมูล 
การใชงานโปรแกรม OP 
• การตรวจสอบสิทธิ 
• การบันทึกขอมูล V/S 
• การบันทึก Dx,นัดหมาย,Refer 
• การบันทึกส่ังยา แลป หัตถการ 
• การบันทึกรหัสโรค,โรคเรื้อรัง,เฝาระวัง 
• การบันทึกหนาจอคัดกรองภาวะเสี่ยง 
การใชงานโปรแกรม PP 
• การบันทึกฝากครรภ 
• การบันทึกวางแผนครอบครัว 
• การบันทึก EPI 
• การบันทึกดูแลแม/ลูกหลังคลอด 
• การบันทึกผลตรวจทันตกรรม 
• การบันทึกภาวะโภชนาการ 
• การบันทึก Home Visit / การบันทึก Home 
HealthCare 
ฝกปฏิบัติสําหรับการเพิ่มขอมูล 
การเรียกชื่อหนาจอแตละหนาจอ เพ่ือใชในการ
ส่ือสาร (บรรยาย)  

- เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตั้ง
โปรแกรม Hospital OS ได 
 

วันที่ 17 ม.ค. 2551 
 

การใชงานหนาจอ Admin 
• การตั้งคาโปรแกรมโปรแกรมผานหนาจอผูดูแล
ระบบ เชน 
ราคาหัตถการ กําหนดสิทธิการใชงาน และ การ 
Map ขอมูลเพ่ือใหไดรายงาน 
• การระบุ Username & Password สําหรับการ
เขาตรวจสอบสิทธิ 
ผาน Web service 
• การติดตั้งโปรแกรม Hospital OS ในเครื่องลูกข
าย 

- เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตั้ง
โปรแกรม Hospital OS ได 
 

วันที่ 18 ม.ค. 2551 
 

Work Shop Report & OSS 
• การออกรายงานอื่นๆ ดวย Report Center 
• การ Update โปรแกรม 

การติดตอ IT Help Desk 
คําถาม และ ขอเสนอแนะ 

- เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตั้ง
โปรแกรม Hospital OS ได 
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วันท่ี รายละเอียด สิ่งท่ีตองจัดเตรียม 

วันที่ 19 ม.ค. 2551 • ระบบฐานขอมูล ( Database System)    
• การจัดกลุมขอมูลของ Hospital OS  
• การสอบถามขอมูลแบบมีเง่ือนไข 

(SELECT…WHERE) 
• การใช SQL ในการหาปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ขอมูล เพ่ือการ Support  

• ตัวอยางรายงาน และ การนําไปใชใน Report 
Center  

• ประชุมเพ่ือสรุปผลการฝกอบรม ตอบคําถาม
และขอเสนอแนะ 

- เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตั้ง
โปรแกรม Hospital OS ได 
 


