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คูมือการใชงานระบบ สําหรับผูบันทึกขอมูล 

 

1. สิทธิการเขาใชงานระบบ 

ซ่ึงผูใชงานจะสามารถเขาใชงานระบบไดตามระดับสิทธิท่ีกําหนดไวเทานั้น 

ลําดับ
ท่ี 

ระดับ 
 
 

เมนูบันทึก
ขอมูล 

 

เมนูจัดการ
สิทธิ ์

 

เมนู
รายงาน 

 

เมนูจัดการเนื้อหา/
เอกสาร 

 

1 Admin (สํานัก)     

2 User (ผูบันทึกขอมูล)     

3 Viewer (ผูดูรายงาน , สสจ.)     

 หมายเหตุ :     สามารถจัดการขอมูลไดท้ังหมด 

 สามารถจัดการขอมูลไดเฉพาะหนวยงานตนเอง(เพ่ิม, แกไข,ลบ ขอมุล) หรือ 
จัดการไดแคบางสวน 

  ไมสามารถจัดการขอมูลได     

2. การ Login เขาสูระบบงาน  

ผูใชงานสามารถเขาใชระบบงานไดโดยทําการ Log in เขางานระบบ โดยจะตองทําการกรอกขอมูล 
ดังนี้ 

• Username หมายถึง  ชองสําหรับกรอกชื่อผูใช 

• Password หมายถึง  ชองสําหรับกรอกรหัสผาน 

 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบท้ัง 2 ชองแลว ใหคลิกท่ีปุม  เพ่ือเขาสูระบบ ดังรูป 

 

 จากนั้นระบบจะแสดงขอความยืนยันการเขาสูระบบ ใหคลิกท่ีปุม   
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 เม่ือทําการ Log in  เขาสูระบบงานแลว ระบบจะแสดงหนาจอแรกของการเขาสูระบบ ดังรูป 
 

 

3. การเปลี่ยนรหัสผาน 

ผูใชงานสามารถเปลี่ยนรหัสผานได โดยการคลิกท่ี    บริเวณมุมบนขวาของหนาเว็บ 

 

 

ระบบจะพามาสูหนาการกรอกรหัสผานใหม เม่ือกรอกเสร็จสิ้นแลวใหคลิกปุม “บันทึก”  
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4. ระบบการบันทึกขอมูล 

คลิกท่ีเมนู “ระบบบันทึกขอมูล” ระบบจะแสดงเมนูยอย ซ่ึงประกอบดวย 6 เมนูยอย ดังนี้ 
1) แบบฟอรม OCC01 : ขอมูลโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
2) แบบฟอรม OCC02 : ขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
3) แบบฟอรม OCC02.1 : ผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุมสัมผัสแรใยหิน 
4) แบบฟอรม OCC02.2 : ขอมูลแบบทะเบียนผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดลอม

ในการทํางาน ใหกับสถานประกอบการตางๆ 
5) แบบฟอรม RAH.06 : ขอมูลโรคและส่ิงคุกคามสุขภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล 
6) แบบฟอรม รายงานคลินิกโรคฯ : ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานคลินิกโรคจากการทํางาน  
 

 
 

4.1 แบบฟอรม OCC01 

การเพ่ิมขอมูลโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

 ใหคลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล ดังรูป 
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http://164.115.22.68/envocc_new/form_occ02_manage.php
http://164.115.22.68/envocc_new/form_occ02.1_manage.php
http://164.115.22.68/envocc_new/form_occ02.2_manage.php
http://164.115.22.68/envocc_new/form_occ02.2_manage.php
http://164.115.22.68/envocc_new/form_disease_manage.php
http://164.115.22.68/envocc_new/form_disease_manage.php
http://164.115.22.68/envocc_new/form_clinic_manage.php
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 จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิม “ขอมูลโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ” 
ดังรูป  

 

 กรอกขอมูลรายละเอียดการบันทึกตอรอบนั้นๆ แลวกด ปุม ถัดไป 
*** กรณีท่ีผูบันทึก Login ดวยรหัสสถานพยาบาลของตน ขอมูลรายละเอียดนี้จะแสดงให
อัตโนมัติ ตัวอยาง ดังรูป 
 

 
 

*** หากมีการบันทึกขอมูลซํ้า ระบบจะแจงเตือน ดังรูป กด “ตกลง” แลว ตรวจสอบขอมูล
รอบการบันทึกใหม 
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 หากขอมูลถูกตอง ระบบแสดงขอความยืนยันการบันทึกโรงพยาบาลในระบบ ใหคลิกท่ีปุม 

“ตกลง”  
 

 
 

 ระบบจะแสดงหนาตางการบันทึก หากกรอกขอมูลครบถวนแลวใหคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดังรูป 
ระบบจะยังคงอยูหนาตางนี้ เพ่ือใหสามารถกรอกขอมูลโรคอ่ืนตอไป จนกวาผูใช คลิกปุม 
“จบการทํางาน” 

 

 
 

 เม่ือคลิกท่ีปุม “บันทึก” ระบบจะแสดงแบบฟอรมขอมูลโรค กรณีท่ีตองการเพ่ิมขอมูล
เพ่ิมเติม ใหคลิกท่ี “เพ่ิมขอมูลโรคจากการประกอบอาชีพ” เพ่ือทําการบันทึกขอมูลเพ่ิม และ
กรณีท่ีตองการแกไขขอมูลใหคลิกท่ี “แกไข”  หากตองการลบขอมูล  
ใหคลิกท่ี  “ลบ” และดูขอมูลท่ีไดบันทึกไปท่ี “ดูขอมูล” ดังรูป 
 

คู่มือการใช้งานระบบ  สาํหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) หนา  5 
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การคนหากลุมโรคภายในโรงพยาบาล 

 เลือกขอมูลท่ีตองการคนหา จากนั้นคลิกท่ีปุม “คนหา”  ระบบจะแสดงขอมูล ดังรูป 

 

การแกไขขอมูลโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

 การแกไขขอมูลโรค ใหคลิกท่ีปุม “แกไข”  ดังรูป 
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 จากนั้นระบบจะแสดงขอมูล ใหทําการแกไขขอมูลท่ีถูกตอง เม่ือทําการแกไขขอมูลเรียบรอย
แลวใหคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดังรูป 

 

 
 

การลบขอมูลโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

 หากตองการลบแบบฟอรมขอมูลโรค ใหคลิกท่ีปุม “ลบ” ดังรูป 

 
 

การเรียกดูขอมูลโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

 เม่ือตองการเรียกดูขอมูล ใหทําการคลิกท่ี “ดูขอมูล”  ดังรูป 

 
 
 
 

คู่มือการใช้งานระบบ  สาํหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) หนา  7 
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 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 เม่ือคลิกท่ีปุม “ดูขอมูล” แลว ระบบจะแสดงขอมูลท่ีตองการเรียกดู ดังรูป 
 

 

 

4.2 แบบฟอรม OCC02 

การเพ่ิมขอมูลการเผาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ  

หมายเหตุ : ลักษณะการบันทกึ/แกไข/และการดูขอมูลจะเปนรูปแบบเดยีวกันทุกแบบฟอรม 

 คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ ดังภาพ ซ่ึงจะเปนรูปแบบเดียวกันกับ ฟอรม OCC01 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอการกรอกขอมูล ใหทําการกรอกขอมูลใหครบถวน จากนั้นให
คลิกท่ีปุม ถัดไป เพ่ือบันทึกขอมูล  กรณีท่ีไมตองการกรอกขอมูล ใหคลิกท่ีปุม ยกเลิก ทําการ
กรอกขอมูลใหม ดังรูป 

 

 
 กรอกขอมูลรายละเอียดการบันทึกตอรอบนั้นๆ แลวกด ปุม ถัดไป 
*** กรณีท่ีผูบันทึก Login ดวยรหัสสถานพยาบาลของตน ขอมูลรายละเอียดนี้จะแสดงให
อัตโนมัติ 
 ระบบแสดงขอความยืนยันการบันทึกโรงพยาบาลในระบบ ใหคลิก ท่ีปุ ม “ตกลง” 

เ ม่ื อ ยื น ยั น ก า ร บั น ทึ ก ข อ มู ล เรี ย บ ร อ ย แ ล ว  ร ะ บ บ จ ะ แ ส ด งห น า จ อ ยื น ยั น  
ใหคลิกท่ีปุม  “บันทึก” เพ่ือทําการบันทึกขอมูล และเพ่ิมขอมูลลําดับถัดไป 

 สําหรับรายงาน OCC02 ไดแยกขอมูลรายละเอียดขอมูลการบันทึก เปนรายสถาน
ประกอบการ  คลกิเลือก “เพ่ิมขอมูลสถานประกอบการใหม” 
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 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 กรอกขอมูลโดยเริ่มจาก พิมพคําคนหาประเภทสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีบันทึก และระบบจะแสดงรหัส และประเภทกิจการใหเห็นได หลังจากนั้นบันทึกขอมูล ใน
แตละแทบ ใหครบถวน 

 

 

 

 เม่ือบันทึกขอมูลครบถวนแลว ใหคลิกปุม “บันทึก” ระบบจะแสดงขอความแจงเตือน  
ใหทราบวาบันทึกแลว และ ระบบจะยังคงอยูหนาจอดังกลาว เพ่ือใหสามารถบันทึกขอมูล
โรงงานถัดไปได  เม่ือเสร็จสิ้นการบันทึก คลิก “จบการทํางาน” ระบบจะกลับมาหนาจอ
หลักอีกครั้งหนึ่ง 

 
 

การคนหาขอมูล 

 
 

 เลือกขอมูลท่ีตองการคนหา จากนั้นคลิกท่ีปุม “คนหา”  ระบบจะแสดงขอมูลท่ีตองการ ซ่ึง
สามารถกรองขอมูลเลือกไดตั้งแตระดับ สคร. เปนตนไป  

 
 

คู่มือการใช้งานระบบ  สาํหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) หนา  10 
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 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

การแกไขขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

 การแกไขขอมูล ใหคลิกท่ีปุม “แกไข”  ดังรูป 
  

 
 

 ระบบจะไมอนุญาตใหแกไขสถานประกอบการท่ีเลือกไปแลว หากตองการแกไข ใหลบขอมูล
และบันทึกใหม 

 
การแกไขขอมูล 
 

 
 
 

 เม่ือทําการแกไขขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว กดปุม “บันทึก” อีกครั้งเพ่ือยืนยันการแกไขขอมูล  

 

การลบขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

 หากตองการขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ใหคลิกท่ีปุม 

“ลบ” ดังรูป จากนั้นระบบจะแสดงขอความยืนยันการลบขอมูล คลิกท่ีปุม   
เพ่ือยืนยันการลบขอมูล 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 
 
 
 
 

การเรียกดูขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

 เม่ือตองการเรียกดูขอมูล ใหทําการคลิกท่ี “ดูขอมูล”  ดังรูป 

 
 

 เม่ือคลิกท่ีปุม “ดูขอมูล” แลว ระบบจะแสดงขอมูลท่ีตองการเรียกดู หากตองการดูขอมูล
สวนอ่ืน ใหคลิกท่ีปุม “ถัดไป” ดังรูป 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 

 
 จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลในสวนถัดไป หากดูขอมูลเสร็จสิ้นแลวใหคลิกท่ีปุม “ยอนกลับ”  
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

4.3 แบบฟอรม OCC02.1 

การเพ่ิมขอมูลผลแบบฟอรมการตรวจสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการกลุมเสี่ยง 

 เปนขอมูลรายบุคคล เฉพาะ User ตัวเองเทานั้นท่ีสามารถมองเห็นและจัดการขอมูลได
เฉพาะเจาของขอมูลเทานั้น 
 

 ใหคลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล ดังรูป 
 

 
 

 
 จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิม “แบบฟอรมการตรวจสุขภาพของพนักงานในสถาน

ประกอบการกลุมเสี่ยง” ดังรูป  
 
 

 
 
 ระบบแสดงขอความยืนยันการบันทึกขอมูลโรงพยาบาลในระบบ ใหคลิกท่ีปุม “ถัดไป” 

เพ่ือทําการบันทึก และเพ่ิมขอมูลลําดับถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการใช้งานระบบ  สาํหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) หนา  14 

http://164.115.22.68/envocc_new/form_occ02.1_manage.php


 
คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

รูปแบบบันทึกขอมูลผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุมสัมผัสแรใยหิน 

 

 
 

1. โดยการ Import File Excel มีเง่ือนไขดังนี้ 
- Templet ตองตรงตามมาตรฐานสามารถ Download ไดจากหนาเว็บ  
- กด “เลือกไฟล” โดยท่ีชื่อไฟลท่ีใชสําหรับ Upload หามมีเครื่องหมาย

สัญลักษณอ่ืนๆ ยกเวน “_” (Under Score) 
- ขอมูลในไฟลตองครบถวนสมบูรณ ในสวนของรหัสอางอิงดูไดจากหัวตาราง 

 

 
 นําเมาสชี้ท่ีหัวตาราง จะแสดงรหัสท่ีใชบันทึกขอมูล ดังรูป 

 
 

- เม่ือขอมูลของไฟลสมบูรณแลว กดปุม “สง”  
 

2. การบันทึกขอมูลแบบปกต ิกรอกขอมูลใหครบถวน ดังรูป แลวกด บันทึก 

คู่มือการใช้งานระบบ  สาํหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) หนา  15 

http://164.115.22.68/envocc_new/form_occ02.1_manage.php


 
คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 
 

การแกไขขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

 การแกไขขอมูล ใหคลิกท่ีปุม “แกไข”  ดังรูป * 
 

 
 
 
หมายเหตุ : กรณีท่ีผูบันทึกใชวิธีการ Upload ขอมูล ในข้ันตอนลบและแกไข ตองมาจัดการท่ีละ

บุคคล และสําหรับวิธีการแกไข หรือ ลบขอมูล มีข้ันตอนเดียวกับแบบฟอรมอ่ืนๆ   
 
 
 
 

 
 
 

คู่มือการใช้งานระบบ  สาํหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) หนา  16 



 
คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

4.4 แบบฟอรม OCC02.2 

ลักษณะการบันทึกขอมูลใชวิธีเดียวกันกับ OCC02.1 

 การบันทึกขอมูลผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดลอมในการทํางานในสถาน

ประกอบการกลุมเสี่ยง เป็นขอ้มูลรายบุคคล เฉพาะ User ตวัเองเท่านั้นท่ีสามารถมองเห็น

และจดัการขอ้มลูไดเ้ฉพาะเจา้ของขอ้มูลเท่านั้น 

 ใหคลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล ดังรูป 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ระบบแสดงขอความยืนยันการบันทึกโรงพยาบาลในระบบ ใหคลิก ท่ีปุ ม “ถัดไป” 
เ ม่ื อ ยื น ยั น ก า ร บั น ทึ ก ข อ มู ล เรี ย บ ร อ ย แ ล ว  ร ะ บ บ จ ะ แ ส ด งห น า จ อ ยื น ยั น  

ใหคลิกท่ีปุม   เพ่ือทําการบันทึก และเพ่ิมขอมูลลําดับถัดไป 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

รูปแบบการบันทึกแบบทะเบียนผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

 
 

 วิธีการบันทึกขอมูล มี 2 วิธีเชนเดียวกับแบบฟอรม OCC02.1   
 

หมายเหตุ : การสรุปผลการตรวจ โปรแกรมจะคํานวณใหเปนคา ผาน/ไมผาน จากคามาตรฐาน 

ท่ีเลือกเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห 

 

4.5 แบบฟอรม RAH.06  

4.5.1 การเพ่ิมและแกไขขอมูลโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

 ใหคลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล ดังรูป 
 

 
 

 

 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการบนัทึกขอ้มูล ให้ทาํการกรอกขอ้มูลให้ครบถว้น จากนั้น 

คลิกท่ีปุ่ม ถดัไป ดงัรูป 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 

 

 จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอการบันทึกขอมูลในสวน ท่ี  1 ให ทํ าการกรอกขอมูล  
เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลวใหคลิกท่ีปุม ”ถัดไป” ดังรูป 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 

 
 จากนั้นระบบจะแสดงขอความแจงเตือนวาได ทํ าการบันทึกขอมูล เรียบรอยแลว 

ใหคลิกปุม   
 

 ระบบจะนํามาสูหนาการกรอกขอมูล สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 ตามลําดับ  จากนั้นคลิกท่ีเพ่ือ
เปนเพ่ิมขอมูลในสวนท่ี 2 ดังรูป 

 

 
 

 แสดงหนาจอใหกรอกขอมูลสวนท่ี 2 โดยจําแนกตามแผนกและจํานวนบุคลากรท่ีเสี่ยง 
ตอสิ่งคุกคามสุขภาพในดานตางๆ โดยเลือกบันทึก ทีละแผนก เม่ือกรอกขอมูลขอมูลเสร็จสิ้น
ใหคลิกปุม “บันทึก” ระบบจะแสดงแบบฟอรมใหกรอกเพ่ิมอีกครั้งหนึ่ง หากกรณีท่ีไม
ตองการกรอกขอมูลแผนกอ่ืนเพ่ิมเติมใหคลิก “จบการทํางาน” 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 

4.5.2 การคนหาขอมูลแผนก 

 เลือกแผนกท่ีตองการคนหา  กดปุม “คนหา” 

 

 ระบบจะแสดงแผนกท่ีไดทําการบันทึก หรือแผนกท่ีไดทําการคนหา โดยสามารถแกไข/ลบ/
หรือดูขอมูลไดจากหนานี้ 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 คลิก เพ่ือเปนการเพ่ิมขอมูลในสวนท่ี 3 ดังรูป 

 

 

 กรอกขอมูล สวนท่ี 3 ขอมูลดานสภาพวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล จากนั้นคลิกปุม 

 เปนการสิ้นสุดการบันทึกขอมูลสวนท่ี 3 

 

 สําหรับการกรอกขอมูลในสวนท่ี 3 เม่ือกดเพ่ิมขอมูลและบันทึกเสร็จเรียบรอยแลว ปุมจะ
เปลี่ยนเปน แกไข และ ดูขอมูล  โดยไมสามารถลบได ดังรูป 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

4.6 แบบฟอรมรายงานคลินิคโรคฯ  

4.6.1 การเพ่ิมแบบรายงานคลินิกโรคจากการทํางาน 

 ใหคลิกท่ีปุม  
เพ่ือทําการเพ่ิมขอมูล ดังรูป 

 

 จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอการบันทึกขอมูล ใหทําการกรอกขอมูลใหครบถวน จากนั้น 
คลิกท่ีปุม ถัดไป ดังรูป 

 

 

 

 จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอการบันทึกขอมูลในสวน ท่ี  1 ให ทํ าการกรอกขอมูล  
เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลวใหคลิกท่ีปุม ”ถัดไป” ดังรูป 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 

 
 เม่ือบันทึกจากนั้นระบบจะแสดงขอความแจงเตือนวาไดทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

ใหคลิกปุม   
 

 ระบบจะนํามาสูหนาการกรอกขอมูล สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 ตามลําดับ  จากนั้นคลิกท่ีเพ่ือ
เปนเพ่ิมขอมูลในสวนท่ี 2 ดังรูป 
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คู่มือการใช้งาน 

 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

 เม่ือบันทึกขอมูลแลว ระบบจะเปลี่ยนขอความเปน แกไขแบบฟอรม และ ดูขอมูลท่ีบันทึก 
ดังรูป และสามรถแกไข หรือดูขอมูลไดในลําดับถัดไป 
 

 
 
 

5. รายงาน 

  คลิกเลือกเมนู “รายงาน” รายงานจะปรากฏหนาจอ ดังรูป 

 
 

เมนูรายงาน   ประกอบไปดวยรายงาน   จํานวน  7  รายงาน   ดังนี้ 

5.1 รายงานโรคภัยและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 01) 

1) รายงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ภาพรวมประเทศ 
2) รายงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ จําแนกตามพ้ืนท่ี 

5.2 รายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 02) 

1) รายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ภาพรวมประเทศ 
2) รายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ จําแนกตามพ้ืนท่ี 
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 ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แบบ Online 

5.3 รายงานผลการตรวจสุขภาพกลุมสัมผัสแรใยหิน (OCC 02.1) 

1) รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพกลุมสัมผัสแรใยหิน 

5.4 รายงานผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดลอมในการทํางาน (OCC02.2)  

1) รายงานสรุปผลการตรวจสภาพแวดลอมการทํางานในภาพรวม 

5.5 รายงานสถานการณโรคและส่ิงคุกคามของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (Rah) 

1) รายงานขอมูลท่ัวไปของสถานพยาบาล จําแนกตามพ้ืนท่ี 
2) รายงานขอมูลดานสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางาน จําแนกตามพ้ืนท่ี 
3) รายงานขอมูลดานสภาวะสุขภาพของบุคลากรในสถานพยาบาล จําแนกตามพ้ืนท่ี  

5.6 รายงานคลินิกโรค จากการทํางาน (Clinic) 

1) รายงานผลการดําเนินงานคลินิกโรคจากการทํางาน รพ.แมขาย และ รพ.ศูนยเชี่ยวชาญ 

5.7 Monitoring 

1) รายงานติดตามการดําเนินงานของพ้ืนท่ี 

 

ตัวอยาง ข้ันตอนการเรียกดูรายงาน 

 1. เลือกเมนูรายงานท่ีตองการคนหา 
 

 

 

 

 
 

 2. เลือกประเภทรายงาน  
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 3. เลือกเง่ือนไขการดูรายงาน กรณีรายงานจําแนกรายพ้ืนท่ี จําเปนตองเลือกเง่ือนไข คือ 
- สังกัด สคร. 
- ป พ.ศ.  
- รอบท่ีรายงาน 

    เมือเลือกเง่ือนไขเรียบรอยแลว กดปุม “คนหา” 

 

 4. ระบบจะทําการประมวลผลรายงานในหนาตางใหม ตามเง่ือนไขท่ีเลือก กรุณารอซักครู 
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กรณีท่ีเปดรายงานจากโปรแกรม Google Chrome ไมได (ติด Block Popup) มีวิธีแกไขดังนี้ 

1. กดตั้งคาการแสดง Pop up 

2. เลือก อนุญาตใหแสดง Pop up ไดสําหรับเว็บไซตนี้ 

3. กดล้ิง URL เพ่ือแสดงผลรายงาน   ดังรูป 

 
 
 
 

 
 5. เม่ือประมวลผลเสร็จ รายงานจะแสดงผลข้ึนมา โดยสามารถใชเครื่องมือ จัดการกับ

รายงานได จากแถบดานบน เชน การสงออกไฟลเปน Excel , การยอ-ขยายหนารายงาน , 
การแสดง หนาถัดไป เปนตน 
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การสงออกไฟล 

 กรณีท่ีตองการสงออกไฟล คลิกท่ีปุม  จากนั้นเลือก ชนิดไฟลท่ีตองการ 
 

 
 

6. ออกจากระบบ 

 คลิกท่ีเมนู มุมบนขวา  

 
 จากนั้นระบบจะแสดงขอความยืนยันการออกจากระบบ ดังรูป 
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