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บทที่ 1 เริ่มต้ นการใช้ งาน
การติดตั้งโปรแกรม
ลําดับการ
ติดตั้ง
1.

แผ่นโปรแกรม CD จะบรรจุโปรแกรมต่างๆ ที่จาํ เป็ นดังตารางต่อไปนี้
Folder Name
Program
CrytalReportRuntimeForVs2008

CRRedist2008_x86.msi

CRRedist2008_x64.msi

2.

3.

MS.SQL server express 2008

Setup.exe

4.

ThaiColpoReleaseX.X.X

Setup.exe

Description
ติดตั้งโปรแกรมนี้ เพื่อให้รายงานต่างๆ
ทํางานได้ โดย Double Click ที่โปรแกรมนี้
เพื่อติดตั้งบนระบบ Windows 32 bits
ติดตั้งโปรแกรมนี้ เพื่อให้รายงานต่างๆ
ทํางานได้ โดย Double Click ที่โปรแกรมนี้
เพื่อติดตั้งบนระบบ Windows 64 bits
เป็ นโปรแกรมการติดตั้ง SQL server express
2008 ซึ่ งจะใช้เป็ น Database server ของ
โปรแกรม ThaiColpo
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป
เป็ นโปรแกรมการติดตั้ง ThaiColpo
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป

การติดตั้งโปรแกรม Crystal Report Runtime 2008
เนื่องจากโปรแกรม ThaiColpo ได้ใช้โครงสร้างการแสดงแบบรายงานด้วยโปรแกรม Crystal report ดังนั้นจึงมีความ
จําเป็ นที่จะต้องติดตาม และทําการ Update โปรแกรมตัวนี้ดว้ ย เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการใช้งาน และเนื่องจากโปรแกรม
ThaiColpo ได้ Update version โดยได้ใช้ VS.Net2008 และ .Net Framework3.5 ดังนั้นท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรม Crystal
Report Report Runtime For Visual Studio2008 ซึ่ งท่านสามารถ Download ได้จาก Web Site Microsoft.

การติดตั้ง SQL Database Server Express 2008 หรือ Version ทีใ่ หม่ กว่ า
ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านกรอกลงในโปรแกรม ThaiColpo จะถูกเป็ นบันทึกลงในฐานข้อมูลตามมาตรฐาน Microsoft SQL
Database ดังนั้นท่านจะต้องทําการติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL server ดังกล่าวลงในเครื่ องของท่าน โดยโปรแกรมจะ
ทํางานอยูใ่ นระดับ service application ดังนั้นภายหลังจากการติดตั้งโปรแกรมแล้วโปรแกรมดังกล่าวจะยังไม่เริ่ มต้นทํางาน Start
จนกว่าท่านจะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
โดยโปรแกรม MS SQL Server ของ Microsoft จะมีท้ งั เวอร์ ชนั่ ที่เป็ น Free License กับ License ที่ตอ้ งจ่ายค่า License
โดย Version ที่ฟรี จะมี Limit ในเรื่ องขนาดสู งสุ ดที่สามารถเก็บข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น SQL Server Express 2008 จะเก็บข้อมูลได้
สู งสุ ด 10GB. ซึ่งท่านสามารถ Download ได้จาก website ของ Microsoft.
1. Restart เครื่ อง PC หรื อ
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2. Click เลือกโปรแกรม service เพื่อสั่งให้โปรแกรมเริ่ มทํางาน (Start) โดยวิธีการตามลําดับดังตารางต่อไปนี้
ลําดับ
1.

รูปภาพประกอบ

อธิบาย
Click Start

2.

Click เลือก Control Panel

3.

Click เลือก AdministrativeTools

4.

ให้ท่านค้นหาบรรทัดที่แสดง
MSSQL$THAICOLPO ตามรู ปภาพ
ซึ่ งแสดงว่าโปรแกรมยังไม่ Start
ให้ท่าน Click ที่ Start เพื่อ start
MSSQL service

5.
6.

ThaiColpo – The Fist Thai’s Colposcopy System
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การติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo
โปรแกรมติดตั้งจะแสดงคําแนะนําในระหว่างการติดตั้ง แต่เพื่อป้องกันความสับสน ขอแนะนําให้ท่านทําความเข้าใจใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ไปพร้อมกัน
ข้ อความในระหว่ างการติดตั้ง
คําอธิบาย
หากท่านพบข้อความนี้ แสดงว่า เครื่ อง PC ได้มีการ
ติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo อยูแ่ ล้ว ดังนั้นหากท่าน
ต้องการที่จะติดตั้งThaiColpo ใหม่ ท่านจะต้อง
Remove program ThaiColpo ที่ติดตั้งอยูใ่ นเครื่ อง PC
ในขณะนั้นก่อน
* ดูวธิ ีการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo ใน
หัวข้อถัดไป
ให้ท่านอ่านข้อความแนะนําการติดตั้ง เมื่อเข้าใจ แล้ว
จึง Click next เพื่อดําเนินการติดตั้งในขั้นตอนต่อไป
โปรแกรมติดตั้งจะแสดงตําแหน่งติดตั้งโปรแกรมตาม
ค่าที่แสดง โดยจะติดตั้งที่ Drive C:\.. แนะนําให้ท่าน
ติดตั้งตามค่าที่ Default ไว้หรื อหากต้องการเปลี่ยนค่าก็
สามารถเปลี่ยนได้ แต่ท่านอย่าลืมกําหนดตําแหน่ง
ติดตั้ง ทั้ง Drive และ Folder ด้วย ตามตัวอย่างแสดงใน
ภาพ
โปรแกรมติดตั้งจะถามประเภทการติดตั้ง แนะนําให้
ท่านเลือกติดตั้งโปรแกรมสําหรับใช้ทุกคน (Everyone)
ที่ Login เข้ามาใช้เครื่ องที่ติดตั้งนี้ได้ แต่หากท่าน
ต้องการเลือก Just me ท่านก็จะต้อง Login เข้ามาใช้
โปรแกรมด้วย Login เดียวกันกับตอนติดตั้งโปรแกรม
เท่านั้น
หลังจากติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo แล้ว ท่านสามารถเรี ยกใช้โปรแกรมได้จาก Icon ที่แสดงบนหน้าจอ DeskTop

หรื อ เรี ยกใช้โปรแกรมจาก การ Click เลือกที่ Menu
Start -> All Programs -> ThaiColpo ->ThaiColpo ก็ได้
ดูรายละเอียดการใช้โปรแกรมได้ในหัวข้อ การใช้โปรแกรม ThaiColpo เบื้องต้น (Quick Start)
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การยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo
ในกรณี ที่ท่านต้องการ Update โปรแกรม ThaiColpo เป็ นเวอร์ ชนั่ ใหม่ ท่านจะต้องดําเนินการยกเลิกการติดตั้ง
โปรแกรม โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
ลําดับ
รู ปภาพประกอบ
อธิบาย
1.
Click Start
2.

Click เลือก Control Panel

3.

Click เลือก Add or Remove
Programs

4.

ให้คน้ หาบรรทัดที่แสดง
ThaiColpo แล้ว Click ปุ่ ม
Remove เพื่อยกเลิกการติดตั้ง
โปรแกรม ThaiColpo

NOTE
การยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม จะทําให้โปรแกรมต่างๆ ถูกลบออกจาก Hard Disk ของเครื่ อง PC ยกเว้นไฟล์ขอ้ มูล
ดังต่อไปนี้ยงั คงอยูใ่ นเครื่ อง PC ของท่าน
1. ไฟล์ฐานข้อมูล Colposcopy.mdf ที่เก็บใน Sub Folder \Data รวมทั้งโปรแกรม SQL server service
(MSQL$THAICOLPO)
2. ไฟล์ Clip Video ที่เก็บใน Sub Folder \Capture
3. ไฟล์เก็บค่าการติดตั้ง (Configuration file) Colposcopy.cfg
4. ไฟล์แสดงไลเซนส์ License.xml
นั้นหมายความว่า ถ้าหากท่านได้ทาํ การติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo ใหม่อีกครั้ง ท่านก็ไม่จาํ เป็ นที่จะต้อง Setup ระบบ หรื อร้อง
ขอ License จากทางบริ ษทั ฯ ใหม่ รวมทั้งข้อมูลประวัติคนไข้ต่างๆ ก็ยงั อยูภ่ ายในไฟล์ฐานข้อมูลตามเดิม โดยท่านสามารถใช้งาน
ต่อเนื่องจากเดิมต่อไปได้ทนั ที
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การใช้ โปรแกรม ThaiColpo ในเบือ้ งต้ น Quick Started
หลังจากติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo แล้ว ท่านสามารถเรี ยกใช้โปรแกรมได้จาก Icon ที่แสดงบนหน้าจอ DeskTop

หรื อ เรี ยกใช้โปรแกรมจาก การ Click เลือกที่ Menu
Start -> All Programs -> ThaiColpo ->ThaiColpo ก็ได้
หลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการตรวจสอบไฟล์ฐานข้อมูลจาก SQL Server ที่กาํ หนดในไฟล์ coposcopy.cfg และจะ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 2 เหตุการณ์ดงั แสดงในตารางดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ ที่
1.

รู ปประกอบ

2.

ThaiColpo – The Fist Thai’s Colposcopy System

คําอธิบาย
แสดงหน้าจออย่างรวดเร็ วและเข้าหน้าจอ
โปรแกรมหลักทันที
แสดงว่าโปรแกรมสามารถเชื่อมต่อกับ SQL
service ได้โดยไม่มีปัญหา
แสดงหน้าจอการติดต่อค้างอยูน่ าน หลังจากนั้น
แสดงข้อความ Fail แสดงว่ามีปัญหาในการ
ติดต่อกับ SQL server
• ให้ท่านดูวธิ ีการแก้ไขในหัวข้อการ
ติดตั้ง SQL Database Server
express2008 เพื่อ Start SQL service
• หรื อดูหวั ข้อ การตรวจสอบ SQL
server และ Colposcopy database

Page

9

หลังจากการเชื่อมต่อกับ SQL server แล้วเสร็ จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ เพื่อให้ท่าน Login เพื่อแสดงตนเพื่อเข้าระบบงาน
Coposcopy ดังแสดงในรู ปภาพด้านล่างนี้

ในกรณี ที่เป็ นการเริ่ มต้นการใช้งานในครั้งแรก ให้ท่านกรอกชื่อ Login Name เป็ น admin และ Password เป็ น admin เพื่อเข้าสู่
ระบบงานในฐานะ ผูด้ ูแลระบบงาน (Administrator) หลังจากนั้น ในกรณี ที่เริ่ มใช้โปรแกรมครั้งแรก หรื อยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อ
ติดตั้งไฟล์ License.xml โปรแกรมจะแสดงข้อความดังแสดงด้านล่างนี้

แสดงว่าโปรแกรม ThaiColpo ยังไม่ได้ติดตั้งไฟล์ License.xml ที่ถูกต้องสําหรับเครื่ อง PC ของท่าน ให้ท่านกด Click OK เพื่อ
รับทราบ หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอสําหรับการแจ้งให้ผจู ้ าํ หน่ายทราบเพื่อจัดส่ งไฟล์ License.xml สําหรับติดตั้งใน
เครื่ อง PC ของท่าน *แนะนําให้ท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การลงทะเบียนเพื่อขอรับไฟล์ License.xml สําหรับติดตั้งใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์
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การลงทะเบียนเพือ่ ขอรั บไฟล์ License.xml สําหรั บติดตั้งในเครื่ องคอมพิวเตอร์
โปรแกรม ThaiColpo เป็ นโปรแกรมที่ได้รับความคุม้ ครองและสงวนลิขสิ ทธิ์ในการใช้งาน (Copyright) ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้
งาน หรื อทดลองใช้งาน จะต้องทําการแจ้งให้เจ้าของลิขสิ ทธิ์ทราบ หลังจากนั้นก็จะได้รับไฟล์ License.xml เพื่อใช้ติดตั้งในเครื่ อง
PC ที่ตอ้ งการใช้งาน โดยมีวธิ ีการแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้
เมื่อท่านเริ่ มใช้งาน และโปรแกรม ThaiColpo ยังไม่ได้ติดตั้งไฟล์ License.xml ที่ถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงข้อความ
ดังต่อไปนี้ หลังจากที่ท่านได้ Login เข้าสู่ ระบบแล้ว

เพื่อแสดงให้ท่านทราบว่า โปรแกรมที่ติดตั้งใช้งานในขณะนี้ยงั ไม่ได้ติดตั้งไฟล์ License.xml ที่ถูกต้อง ให้ท่านกด Click
OK เพื่อรับทราบ หลังจากนั้น โปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอ Request & Install License ดังแสดงด้านล่าง

หน้าจอจะแสดงเวอร์ ชนั่ ของโปรแกรม วันหมดอายุของการอนุญาตให้ใช้งาน(เฉพาะในกรณี ที่เป็ นการอนุญาตให้
ทดลองใช้งานเท่านั้น) และแสดงสถานะการลงทะเบียน รวมทั้งแนะนําวิธีการในการร้องขอไฟล์ License.xml และการติดตั้งไฟล์
License.xml ลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ให้ท่านกด Click ที่ปุ่ม Save Registration Requested XML file โปรแกรมจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ท่านกําหนดตําแหน่ง
ของไฟล์ RequestLicense.xml หลังจากนั้นโปรแกรมจะสร้างไฟล์ RequestLicense.xml บันทึกไว้ที่ตาํ แหน่งตามที่ท่านกําหนด
ThaiColpo – The Fist Thai’s Colposcopy System
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หลังจากนั้น ให้ท่านจัดส่ งไฟล์ RequestLicense.xml ไปยังอีเมลแอดเดรส prasert@thesunpower.co.th หลังจากนั้นท่าน
ก็จะได้รับคําตอบกลับมายัง email address ของท่านพร้อมกับไฟล์ที่แนบกลับมาชื่อ License.xml เพื่อใช้ติดตั้งต่อไป
หลังจากที่ท่านได้รับไฟล์ License.xml แล้ว ก็ให้ท่านบันทึกไฟล์น้ ีเก็บไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมทั้งเปิ ดหน้าจอ Request &
Install License ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทําการติดตั้งไฟล์ License.xml ดังกล่าว โดยการกด Click ที่ปุ่ม Install the License.xml file
หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ท่านเลือกไฟล์ License.xml ที่ตอ้ งการติดตั้งลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์
หลังจากที่ติดตั้งไฟล์ License.xml เรี ยบร้อยแล้ว ก็ให้ท่านออกจากโปรแกรม และเรี ยกใช้โปรแกรมอีกครั้ง หากการ
ติดตั้งถูกต้อง ท่านก็จะสามารถใช้โปรแกรมได้ตามปกติ
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ในกรณี ที่โปรแกรมได้รับการติดตั้งไฟล์ License.xml ถูกต้อง ท่านก็จะเข้าสู่ หน้าจอหลักของโปรแกรม ThaiColpo, the
colposcopy system ดังแสดงตามรู ปด้านล่าง

จากนี้ไปจะแสดงขั้นตอนสําหรับเริ่ มใช้งานระบบ Colposcopy ซึ่ งจะมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการใช้ งานเริ่ มต้ น
จะแนะนําขั้นตอนตามลําดับในการใช้งานระบบ Colposcopy ซึ่ งจะมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนแพทย์ ผ้ ูใช้ งาน
ท่านจะต้องลงทะเบียนแพทย์ที่จะต้องใช้งานโปรแกรม ThaiColpo เพื่อแจกจ่าย Login Name ให้แก่แพทย์แต่ละท่าน
เพื่อใช้ในการ Login เข้าใช้ระบบงาน โดยมีวธิ ีการลงทะเบียนดังต่อไปนี้
กด Click ที่ Menu Administrator -> Physician Account Registered โปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอสําหรับลงทะเบียนดัง
รู ปด้านล่างนี้

ThaiColpo – The Fist Thai’s Colposcopy System

Page 13

ท่านสามารถกดปุ่ มเพื่อเลือกฟังก์ชนั่ การทํางานต่างๆ ดังต่อไปนี้
• Edit เพื่อ แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน โดยท่านจะต้องกด Click เลือกที่บรรทัดรายชื่อที่ตอ้ งการ edit แล้วจึงกด
Click ที่ปุ่ม Edit โปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอ Add/Edit Physician ตามรายละเอียดในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ
Add/Edit Physician
• Add เพื่อ เพิ่มรายชื่อผูใ้ ช้งานระบบ โปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอ Add/Edit Physician ตามรายละเอียดในหัวข้อ
อธิบายหน้าจอ Add/Edit Physician
• Delete เพื่อ ลบรายชื่อผูใ้ ช้งานออกจากระบบ โดยท่านจะต้องกด Click เลือกที่บรรทัดรายชื่อที่ตอ้ งการลบ
แล้วจึงกด Click ที่ปุ่ม Delete เพื่อลบรายชื่อออกจากระบบ
Note: ในการลบรายชื่อแพทย์ออกจากระบบ โปรแกรมจะทําการตรวจสอบว่ารายชื่อนั้นยังมีประวัติคนไข้ในการดูแล
อยูห่ รื อไม่ ถ้าหากว่ายังมีประวัติอยู่ โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้ลบรายชื่อออกจากระบบได้ โดยจะแสดงข้อความ
ดังต่อไปนี้ เพื่อแจ้งเตือนให้ท่านทราบ

ในการลงทะเบียนผูใ้ ช้งานท่านสามารถกําหนดบทบาทผูใ้ ช้งานได้ดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นผูใ้ ช้งานระบบ Colposcopy อย่างเดียว
2. เป็ นผูใ้ ช้งานระบบ Colposcopy อย่างเดียว และเป็ นผูด้ ูแลระบบด้วย (Administrator)
3. เป็ นผูด้ ูแลระบบอย่างเดียว (Administrator)
ให้ท่านดูรายละเอียดการกําหนดบทบาทต่างๆ ในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ Add/Edit Physician
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ขั้นตอนที่ 2 การเพิม่ รายชื่ อคนไข้ ในความดูแล
หลังจากที่ท่านได้ Login เข้าสู่ ระบบแล้ว ก็จะพบกับหน้าจอหลักของระบบ Colposcopy ดังแสดงตามรู ปในหัวข้อที่แล้ว
ให้ท่านสังเกตฟิ ลด์ขอ้ มูลด้านบนที่มีพ้นื สี ทอง แสดงดังรู ป

หากพบว่าชื่อ Login Physician name ไม่ตรงกับตัวท่านเอง หรื อ ชื่อ Station name ไม่ตรงกับเครื่ องที่ใช้งานอยู่ ก็ให้แจ้งผูด้ ูแล
ระบบเพื่อตรวจสอบ
ในหน้าจอหลักจะแสดงพื้นที่ทาํ งานอยู่ 2 อย่างตามรู ปคือ

1. Patient List ซึ่ งจะแสดงรายการคนไข้ในความดูแลของท่านทั้งหมด เพื่อให้ท่านคลิกเลือกดูประวัติในการรักษาได้ โดย
การกดดับเบิ้ลคลิก (Double Click) ที่หวั บรรทัดรายชื่อคนไข้ที่ตอ้ งการเลือก หรื อกดคลิกที่หวั บรรทัด แล้วกดที่ปุ่ม
Entering patient record ก็ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ Patient record (Colposcopy)
2. Reminder List ซึ่ งจะแสดงรายการเพื่อเตือนความทรงจํา ของคนไข้ที่อยูใ่ นความดูแลของท่านทั้งหมด
Patient List
ในการเริ่ มต้นการใช้งานท่านจะต้อง เพิ่มรายชื่อคนไข้เข้ามาอยูใ่ นรายการคนไข้ของท่านก่อน โดยการกดคลิกที่ปุ่ม Add
patient into account หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ท่านเลือกคนไข้ที่มีประวัติอยูแ่ ล้วโดยการบันทึกจากแพทย์
ท่านอื่นๆ หรื อให้ท่านกรอกชื่อคนไข้ใหม่ที่ยงั ไม่เคยมีประวัติการรักษามาก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ
Add patient under physician account
ในกรณี ที่ท่านได้เพิ่มรายชื่อคนไข้ที่เคยมีประวัติการรักษา Colposcopy อยูแ่ ล้วในระบบเข้ามาเป็ นรายชื่อคนไข้ของท่านด้วย ตาม
รู ปจะแสดงจํานวนครั้งที่คนไข้รายนี้ได้เข้ามาทําการรักษา และวันที่เข้ามารักษาครั้งสุ ดท้าย

ท่านสามารถกดคลิกที่รายชื่อคนไข้น้ นั เพื่อเข้าไปดูประวัติการรักษาที่ผา่ นมาในอดีตได้ทนั ที ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ อธิบายหน้าจอ Patient record (Colposcopy)
ท่านสามารถกดคลิกที่ปุ่ม Patient Visit Report เพื่อแสดงรายงานการตรวจรักษาคนไข้ท้ งั หมดที่อยูใ่ นความดูแลของ
ท่าน เพื่อพิมพ์ทางเครื่ องพิมพ์
ThaiColpo – The Fist Thai’s Colposcopy System
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ในกรณี ที่ท่านพบว่ารายชื่อคนไข้ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถกดคลิกที่ปุ่ม Edit patient profile เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้องได้ทนั ที
หากท่านได้เสร็ จสิ้ นการใช้งาน ก็ให้ท่านกดคลิกที่ปุ่ม Logout เพื่อออกจากระบบ
Reminder List
เมื่อท่านคลิกเลือกดูพ้นื ที่แสดงรายการเตือนความทรงจํา (Reminder list) โปรแกรมจะแสดงรายการเตือนความทรงจํา
ดังรู ป ท่านไม่สามารถเพิม่ รายการได้ในหน้าจอนี้ เพราะรายการเตือนความทรงจําจะอ้างอิงกับคนไข้รายใดรายหนึ่ง ดังนั้นท่านจะ
สามารถเพิ่มรายการเตือนความทรงจําได้ภายในหน้าจอ Patient record (Colposcopy) ของคนไข้แต่ละคนเท่านั้น ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ Patient record (Colposcopy)
แต่ท่านสามารถแก้ไขสถานะของแต่ละรายการได้ทนั ทีในหน้าจอนี้ โดยการกดคลิกที่คอลัมน์ Status ของบรรทัด
รายการที่ตอ้ งการแก้ไขสถานะ แสดงตามรู ป หลังจากนั้นให้ท่านกดคลิกที่ Update Status เพื่อเป็ นการยืนยัน และบันทึกลงไฟล์
ฐานข้อมูล

ท่านสามารถกดคลิกเพื่อแสดงรายงานบันทึกความทรงจําเพื่อพิมพ์ออกเครื่ องพิมพ์ โดยการกดคลิกที่ปุ่ม Reminder
Report
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ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ คนไข้ ตามระบบ Colposcopy
เมื่อท่านกดดับเบิ้ลคลิกที่รายชื่อคนไข้ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสําหรับการบันทึกผลการตรวจคนไข้ ดังรู ป ซึ่ งท่าน
สามารถคลิกดูที่ รายการ View previous visit as เพื่อดูขอ้ มูลผลการตรวจวิเคราะห์ในครั้งก่อนๆ ได้เช่นเดียวกัน

ให้ท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ Patient record (Colposcopy)
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บทที่ 2 การกําหนดค่ าเริ่มต้ นของโปรแกรมเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการใช้ งาน
หลังจากท่านได้ติดตั้งโปรแกรมแล้วเสร็ จ ในขั้นตอนต่อไป ขอแนะนําให้ผดู ้ ูแลระบบทํางานกําหนดค่าเริ่ มต้นของ
โปรแกรม เพื่อให้การใช้งานเป็ นไปตามความต้องการ โดยจะมีรายการที่ท่านจะต้องพิจารณาเพื่อกําหนดค่าดังต่อไปนี้

การกําหนดชื่อเครื่ อง,สถานทีต่ ั้ง และหัวรายงาน Setup Station Name
ให้ท่านใช้กดคลิกเลื่อกที่เมนู Administrator -> Setup Station Name เพื่อเข้าสู่ หน้าจอการกําหนดชื่อเครื่ องและหัว
รายงาน โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรู ป

ให้ท่านกรอกข้อมูลในฟิ ลด์ต่างๆ ตามที่ตอ้ งการ เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับท่าน ตารางดังต่อไปนี้จะอธิบายให้ทราบว่า
ข้อมูลในแต่ละฟิ ลด์ที่ท่านกรอกนั้น จะไปปรากฏ ณ. ที่ใดในระบบงาน สําหรับชื่อฟิ ลด์ที่ไม่ได้กล่าวถึงนั้นจะถูกเก็บเพื่อใช้อา้ งอิง
สําหรับท่าน หรื อใช้ประโยชน์ในอนาคตเท่านั้น โดยจะไม่มีการแสดงข้อมูลในที่ใดๆ สําหรับโปรแกรม Version 1.3.3
อธิบายความหมายและการนําข้ อมูลไปใช้ ในระบบงานของแต่ ละฟิ ลด์
ชื่ อฟิ ลด์
Hospital Name

ThaiColpo – The Fist Thai’s Colposcopy System

การนําไปใช้ ในระบบงาน
ข้อมูลในฟิ ลด์น้ ีจะใช้แสดงบนหน้าจอ ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลในส่ วน
ที่หนึ่งของฟิ ลด์ขอ้ มูล Station Name *สังเกตที่ฟิลด์พ้นื สี ทอง
current machine id เป็ นตัวอย่าง
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Branch Name
UnitName
* ฟิ ลด์ที่อยูใ่ นตารางรายการด้านล่างถัดไป
Report Line1
Report Line2
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ข้อมูลในฟิ ลด์น้ ีจะใช้แสดงบนหน้าจอ ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลในส่ วน
ที่สองของฟิ ลด์ขอ้ มูล Station Name
ข้อมูลในฟิ ลด์น้ ีจะใช้แสดงบนหน้าจอ ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลในส่ วน
ที่สามของฟิ ลด์ขอ้ มูล Station Name
ข้อมูลในฟิ ลด์น้ ีจะใช้แสดงบนหัวกระดาษรายงานบรรทัดที่ 1
ข้อมูลในฟิ ลด์น้ ีจะใช้แสดงบนหัวกระดาษรายงานบรรทัดที่ 2
กดปุ่ มนี้เพื่ออ่านไฟล์รูปภาพโลโก้ของหน่วยงานท่าน เพื่อใช้
แสดงบนหัวกระดาษรายงาน
Note: เนื่องจากพื้นที่กระดาษหัวรายงานมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
ดังนั้นขอแนะนําให้ท่านสร้างรู ปภาพโลโก้ให้มีขนาดไม่เกิน
72x73 pixel เป็ นความเหมาะสม และไม่สิ้นเปลื่องเนื้อที่ในการ
เก็บ อย่างไรก็ตามหากท่านใช้ไฟล์ภาพขนาดใหญ่กว่าที่กาํ หนด
โปรแกรมก็จะทําการปรับขนาดไฟล์ให้เล็กลงมาเท่ากับขนาดที่
กําหนดโดยอัตโนมัติ
ตัวเลือกในข้อนี้จะปรากฏรหัสเครื่ อง (Unit ID) ตามจํานวน
รายการตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลเก็บลงในตาราง List of Unit
Name ด้านล่าง ให้ท่านเลือกรหัสการติดตั้งเครื่ องเป็ นรหัสแรก
สุ ด ในกรณี ที่ท่านใช้งานโปรแกรมแบบเครื่ องเดี่ยว (Stand
Alone)
- สําหรับผูใ้ ช้งานโปรแกรมแบบหลายเครื่ อง (LAN) ท่าน
จะต้องเลือกรหัสเครื่ องในแต่ละที่ให้ไม่ซ้ าํ กัน เนื่องจากข้อมูล
ประวัติการตรวจของคนไข้ในแต่ละครั้งนั้น จะอ้างอิงกับรหัส
เครื่ องที่กรอกข้อมูลด้วย ซึ่ งอาจจะทําให้ท่านสับสนในข้อมูล
อ้างอิงที่แสดงบนหน้าจอ อย่างไรก็ตามหากท่านไม่สนใจว่า
คนไข้ที่ได้มาทําการตรวจในแต่ละครั้งนั้น ได้ตรวจที่เครื่ อง
ไหน ท่านก็ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องเลือกรหัสเครื่ องในแต่ละที่ให้
แตกต่างกันก็ได้ *แต่ขอแนะนําว่าการกําหนดรหัสเครื่ องใน
แตกต่างกันสําหรับการใช้งานโปรแกรมแบบหลายเครื่ อง แต่
รวมศูนย์ขอ้ มูลนั้น จะให้ประโยชน์สูงสุ ดในการใช้งานและใน
การวิเคราะห์ทางสถิติ

Page 19

วิธีการแก้ ไข, เพิม่ , ลบ รายการข้ อมูล ในตาราง List of Unit Name
ท่านสามารถแก้ไข, เพิ่ม หรื อ ลบ รายงานข้อมูลที่แสดงตามรู ปข้างล่างนี้ ได้โดยใช้วธิ ีการคล้ายกับการใช้งานใน
โปรแกรม Microsoft Excel.

โดยมีวธิ ีการต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ถ้าต้องการเพิ่มรายการ ก็ให้ท่านกดคลิกที่บรรทัดสุ ดท้ายที่แสดงเครื่ องหมาย * ที่หวั บรรทัด หลังจากนั้นก็จะมีบรรทัด
ใหม่แทรกขึ้นมา เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลเพิ่มลงไปในช่องแต่ละช่องได้ทนั ที ดังรู ป

Note: ในคอลัมภ์ที่แสดงพื้นสี เทา เช่นที่คอลัมภ์ UnitId จะเป็ นคอลัมภ์ที่ท่านไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ เนื่องจาก
โปรแกรมจะทําการใส่ ขอ้ มูลให้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากเป็ นคอลัมภ์ประเภท Auto running number
• ถ้าต้องแก้ไขข้อมูลในคอลัมภ์ของรายการใด ก็ให้ท่านกดคลิกที่ที่ช่องนั้นได้ทนั ที แล้วกรอกข้อมูลลงไป ดังรู ป

• ถ้าต้องการลบรายการใด ก็ให้ท่านกดคลิกที่หวั บรรทัดที่ตอ้ งการจะลบออก แล้วกดปุ่ ม Delete ที่แป้น Keyboard
รายการนั้น ก็จะถูกลบออกไปทันที ดังรู ป

หลังจากนั้นกดคลิกที่ปุ่ม Save text edit & Exit เพื่อบันทึกข้อมูล และออกจากหน้าจอในส่ วนนี้
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การกําหนดรายการสถานะของรายการช่ วยเตือนความจํา Setup Reminder List Status
ท่านสามารถกําหนดรายการสถานะ เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้เลือกใช้ในระหว่างการกรอกข้อความรายการช่วยเตือนความจํา
Reminder โดยการใช้เมาส์กดเลือกที่เมนู Administrator -> Setup Reminder Status โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายการสถานะ
เพื่อให้ท่านแก้ไข, เพิ่มเติม หรื อลบทิ้ง ดังรู ป *ให้ท่านดูวธิ ีการใช้ในหัวข้อ วิธีการแก้ไข, เพิ่ม, ลบ รายการข้อมูล ในตาราง List of
Unit Name เนื่องจากมีวธิ ีการที่เหมื่อนกัน

การกําหนดระยะเวลานานสุ ดทีอ่ นุญาตสําหรั บการบันทึกวิดโี อคลิปและกําหนดตําแหน่ งเก็บข้ อมูล Setup Video
Recorder
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะกินเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลมาก และในการใช้งานบางครั้งท่านอาจจะกดบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวทิ้งไว้นานจนลืม ซึ่ งนอกจากจะทําให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลแล้ว ยังอาจจะมีผลกระทบต่อการทํางานของ
ระบบด้วย ดังนั้นเพื่อเป็ นการป้องกัน จึงได้ออกแบบโปรแกรมให้มีการจํากัดเวลาในการบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่ งท่าน
สามารถทําการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ โดยการกดคลิกเลือกที่เมนู
Administrator -> Setup Video Recorder โปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอ เพื่อให้ท่านกําหนดค่า (มีหน่วยเป็ น วินาที) ดังรู ป
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นอกจากนั้นสําหรับ V1.3.6 ขึ้นไป ท่านสามารถกําหนดตําแหน่งโฟลเดอร์ (folder) เพื่อใช้เก็บไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ได้
เองอย่างอิสระ นอกเนื่องจากการใช้ตาํ แหน่งตามที่โปรแกรมกําหนด Application Default โดยการกดปุ่ มฟังก์ชนั่ Select Folder
แล้วกดคลิกเลือก ตําแหน่ง Folder ตามที่ตอ้ งการ หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงตําแหน่ง Folder ที่ท่านได้กดเลือกไว้ในช่อง
หน้าต่างสี ทอง หากท่านตรวจสอบดูแล้วถูกต้อง ก็ให้ท่านกดคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยืนยัน หรื อกดปุ่ ม Cancel เพื่อยกเลิก หรื อกดที่
ช่อง [] Application default เพื่อเลือกใช้ตาํ แหน่งตามที่โปรแกรมกําหนดให้ก็ได้
กรณี ใดบ้างที่ท่านจะต้องกําหนดตําแหน่ง Folder เพื่อใช้เก็บไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเอง
1. ในกรณี ที่ท่านต้องการติดตั้งเครื่ อง PC ที่ใช้โปรแกรม ThaiColpo ในระบบแลน (LAN) โดยมีการติดตั้งมากกว่า 1
เครื่ อง และเครื่ อง PC ต่างๆ นั้นจะต้องใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ ในกรณี น้ ีท่านจะต้องกําหนดให้เครื่ องใดเครื่ องหนึ่ง เป็ น
เครื่ องแม่ข่าย เพื่อให้ Share Drive และ Folder ที่ตอ้ งการใช้เก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหว หลังจากนั้นก็กาํ หนดให้ เครื่ อง
PC ที่ใช้โปรแกรม ThaiColpo ทุกเครื่ องในระบบ LAN ให้ทาํ การบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวลงใน Share Folder นี้
เพื่อใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน นอกจากนั้นท่านจะต้องทําการกําหนดตําแหน่งของไฟล์ฐานข้อมูล และชื่อของไฟล์ฐานข้อมูลให้
ถูกต้องด้วย *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การกําหนด SQL server
2. ในกรณี ที่ท่านต้องการบันทึกข้อมูลทั้งไฟล์ฐานข้อมูล และไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เพื่อเก็บลง Removable USB Drive เพื่อ
ความสะดวกในการนําข้อมูลไปใช้กบั โปรแกรม ThaiColpo เครื่ องอื่นที่อยูน่ อกสถานที่
แต่ถา้ ท่านมีการติดตั้งเครื่ อง PC เพื่อใช้งานโปรแกรม ThaiColpo เพียงเครื่ องเดียว ท่านก็ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้องกําหนด
ตําแหน่งโฟล์เดอร์ สาํ หรับเก็บไฟล์ขอ้ มูลภาพเคลื่อนไหวใหม่ แนะนําให้ท่านใช้ตาํ แหน่งเก็บไฟล์ตามที่โปรแกรมกําหนดให้
(Application Default)
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การกําหนดอุปกรณ์ ถ่ายภาพ Setup Video Device

เพื่อเลือกอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพวิดีโอ ซึ่ งท่านสามารถกําหนดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ 2 รู ปแบบคือ
1. Internal คือท่านต้องการให้โปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยตรงผ่านทาง S/W Device Driver ของอุปกรณ์เอง ซึ่ ง S/W
Driver จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน DirectX เท่านั้น หลังจากนั้นก็ให้ท่านเลือกชื่ออุปกรณ์ที่ตอ้ งการในช่อง Video Device
List
2. External ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบ Internal ได้หรื อต้องการ User Interface การเชื่อมต่อตามแบบ
โปรแกรมที่แถมมากับอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพวิดีโอ ก็ให้ใช้ตวั เลือกนี้
ค่ าทีต่ ้ องกําหนด
Select Capture Program

Execute Command
Command Arguments

คําอธิบาย
• Internal หมายถึงเลือกใช้วธิ ี Capture สัญญาณภาพแบบเดิมโดยไม่ใช้
โปรแกรมภายนอก ซึ่ งท่านจะต้องเลือก Video Device ตามมาตรฐาน DirectX
ที่มีให้เลือก
• External หมายถึงเลือกใช้วธิ ี Capture สัญญาณภาพโดยเรี ยกใช้โปรแกรม
ภายนอก เช่น BlackMagic เป็ นต้น โดยท่านจะต้องกําหนดรายการต่างๆ
เพิ่มเติมด้านล่าง
เป็ นการกําหนดไฟล์นามสกุล EXE เพื่อเป็ นโปรแกรม Capture สัญญาณภาพ โดย
ท่านสามารถกดคลิกที่ปุ่ม Brows.. เพื่อเลือกไฟล์
บางโปรแกรมอาจจะต้องกําหนดค่าเพิ่มเติมตามหลัง ก็สามารถกรอกค่าเพื่อกําหนด
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Watch Video Folder

Watch Image Folder

Test Execute Command and
Folder watch

Video File Extension

Image File Extension

ได้ที่ฟิลด์น้ ี
กําหนด Folder เพื่อให้โปรแกรมทําการตรวจสอบไฟล์วดิ ีโอที่ถูกสร้างขึ้นจาก
โปรแกรมภายนอก โดยโปรแกรม ThaiColpo จะทําการ เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานของโปรแกรม ThaiColpo คือ ClipLogXX_yy-mm-dd-time โดย XX
คือ Database Ref ID ของคนไข้แต่ละคนซึ่ งจะไม่ซ้ าํ กัน และตามด้วยวันที่และเวลา
ที่ไฟล์วดิ ีโอถูกสร้างขึ้น
* 1.ท่านจะต้องกําหนดให้โปรแกรมภายนอก บันทึกไฟล์วดิ ีโอที่ Folder นี้ดว้ ย
2.ในกรณี ที่ Folder นี้อยูต่ าํ แหน่งแตกต่างจาก Folder ที่เก็บ Video ที่กาํ หนดใน
เมนู Setup Video Recorder โปรแกรมก็จะ Move ไฟล์วดิ ีโอนี้ไปเก็บยัง Folder ที่
กําหนดใน Setup Video Recorder ซึ่ งอาจจะใช้เวลานาน ดังนั้น *แนะนําให้กาํ หนด
เป็ นตําแหน่ง Folder เดียวกันเพื่อความรวดเร็ ว
กําหนด Folder เพื่อให้โปรแกรมทําการตรวจสอบไฟล์ภาพนิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจาก
โปรแกรมภายนอก โดยโปรแกรม ThaiColpo จะทําการอ่านไฟล์ภาพนิ่งทันทีและ
จะทําการบันทึกเก็บลงในไฟล์ฐานข้อมูล นอกจากนั้นเพื่อความสะดวกในการใช้
งาน โปรแกรม ThaiColpo จะทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพนิ่งให้ง่ายต่อการระบุตวั ตน
เช่นเดียวกับไฟล์วดิ ีโอ คือ ImageLogXX _yy-mm-dd-time โดย XX คือ Database
Ref ID ของคนไข้แต่ละคนซึ่ งจะไม่ซ้ าํ กัน และตามด้วยวันที่และเวลาที่ไฟล์วดิ ีโอ
ถูกสร้างขึ้น
* 1.ท่านจะต้องกําหนดให้โปรแกรมภายนอก บันทึกไฟล์ภาพนิ่งที่ Folder นี้ดว้ ย
2. โปรแกรมจะไม่มีการ Move ไฟล์น้ ีไปเก็บยังที่อื่นๆ ดังนั้นท่านสามารถ
กําหนดตําแหน่ง Folder นี้ได้อย่างตามต้องการ แต่ขอแนะนําให้ท่านกําหนดไว้ที่
Folder ProgramFiles\ThaiColo\ThaiColpo\image ซึ่งโปรกรมได้กาํ หนดเป็ น
Default ให้สาํ หรับเก็บไฟล์ภาพนิ่ง ซึ่ งจะเป็ นตําแหน่งระดับเดียวกับที่เก็บไฟล์
วิดีโอ คือ ProgrameFiles\ThaiColpo\ThaiColpo\Capture ทังนี้เพื่อความเป็ นระเบียบ
เท่านั้น ไม่มีผลทางด้านประสิ ทธิภาพหรื ออื่นๆ
หลังจากกําหนดข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเรี ยบร้อย ท่านสามารถกดคลิกเพื่อทดสอบว่า
การกําหนดเป็ นไปตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ โดยหลังจากกดคลิกแล้ว โปรแกรม
ภายนอกก็จะปรากฏขึ้นมาให้ใช้งาน (*บางโปรแกรมอาจจะใช้เวลานานในการเปิ ด
ขึ้นมา) และหลังจากกําหนด Folder เก็บบันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่งในโปรแกรม
ภายนอกเพื่อให้ตรงตามที่กาํ หนดข้างตนแล้ว ก็ให้ลองบันทึกภาพทันที โดย
หลังจากออกจากโปรแกรมแล้ว จะมีขอ้ ความแสดงจํานวนไฟล์ที่ตรวจสอบได้ ซึ่ง
จะต้องตรงตามที่ท่านได้บนั ทึกไว้
ระบุวดิ ีโอสร้างใหม่ จะมีนามสกุลไฟล์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยค่า Default จะเป็ น
‘.*’ หมายถึงทุกไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่ใน Video Folder เป็ นไฟล์วดิ ีโอ ถ้าหากต้องการ
ระบุเฉพาะไฟล์ AVI ก็ให้กาํ หนดเป็ น ‘*.AVI’ เป็ นต้น
ระบุไฟล์ภาพนิ่งสร้างใหม่ จะมีนามสกุลไฟล์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยค่า Default
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จะเป็ น ‘.bmp,.jpg.jpeg,.tif,.tga’ หมายถึงไฟล์สร้างใหม่ท้ งั 5 แบบตามที่กาํ หนดจะ
เป็ นไฟล์ภาพนิ่ง
*หมายเหตุ ท่านไม่สามารถกําหนด .* คือไฟล์สร้างใหม่ทุกไฟล์เป็ นไฟล์ภาพนิ่ง
เฉพาะในกรณี ที่ท่านกําหนด Watch Image Folder กับ Watch Video Folder เป็ น
ตําแหน่งเดียวกัน เพราจะหมายถึงทุกไฟล์ที่สร้างใหม่ใน Folder จะเป็ นทั้งไฟล์
วิดีโอและไฟล์ภาพนิ่ง
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การกําหนดอุปกรณ์ เท้ ากด Setup Footswitch
อุปกรณ์เท้ากดจะเพิ่มความสะดวกให้สูตินารี แพทย์ ในระหว่างการใช้กล้อง Colposcope เพื่อตรวจภายในสตรี โดย
แพทย์สามารถใช้เท้าเยียบอุปกรณ์ เพื่อสัง่ ให้โปรแกรม ThaiColpo ทําการบันทึกภาพนิ่งที่กล้อง Colposcope ส่ องดูอยูใ่ นขณะนั้น
ท่านสามารถกําหนดตัวเลือกในการติดตั้งอุปกรณ์ดงั กล่าวได้โดยการกดคลิกเลือกที่เมนู Administrator -> Setup
Footswitch Device เพื่อเข้าหน้าจอการกําหนดตัวเลือกแสดงดังรู ป

•
•
•

•

โดยท่านสามารถกําหนดตัวเลือกได้ดงั รายการต่อไปนี้
กําหนดใช้หรื อไม่ใช้อุปกรณ์ โดยการกดคลิกที่ช่อง [ ] Enable Footswitch device for my capturing picture
กดเลือกอุปกรณ์เท้ากดที่ช่องเลือกอุปกรณ์ Select Footswitch devices:
ในกรณี ที่ท่านเริ่ มต้นติดตั้ง (Plug-in) อุปกรณ์เข้าที่ USB port ท่านสามารถกดคลิกที่ปุ่ม Querying the device เพื่อให้
โปรแกรมทําการตรวจสอบรายการอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มรายการลงในช่องเลือกอุปกรณ์ โดยหลังจากตรวจสอบ
แล้ว โปรแกรมจะแสดงจํานวนอุปกรณ์ที่ตรวจพบด้วยข้อความสี แดงด้านล่าง
หลังจากเลือกอุปกรณ์แล้ว ให้ท่านทดสอบอุปกรณ์โดยการเหยียบเท้าลงที่อุปกรณ์ โปรแกรมจะแสดงจํานวนครั้งที่ท่าน
เหยียบในช่องข้อมูล Stamp your feet to test
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การกําหนดรายการ RCI score เพือ่ ใช้ ในหน้ าจอ Colposcopy Diagnosis
ภายในหน้าจอ Colposcopy Diagnosis นั้นจะมีฟิลด์รายการสําหรับประเมินและให้คะแนน RCI score ดังนั้นถ้าหาก
ท่านต้องการปรับเปลี่ยนข้อความ และจํานวนคะแนน ท่านสามารถกดคลิกที่เมนู
Administrator -> Setup ColpoDiagnosis master file โปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ท่านแก้ไข, เพิ่มเติม หรื อลบทิ้ง ดังรู ป *
ให้ท่านดูวธิ ีการใช้ในหัวข้อ วิธีการแก้ไข, เพิ่ม, ลบ รายการข้อมูล ในตาราง List of Unit Name เนื่องจากมีวธิ ีการที่เหมื่อนกัน
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บทที่ 3 อธิบายการใช้ งานโปรแกรมในหน้ าจอต่ างๆ
การเพิม่ หรือแก้ ไขทะเบียนแพทย์ Add/Edit Physician

ท่านควรจะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง ในที่น้ ีจะอธิบายเฉพาะฟิ ลด์ที่สาํ คัญเท่านั้นคือ
ชื่ อฟิ ลด์
คําอธิบาย
Enable Administration Role
ถ้าต้องการให้ผใู ้ ช้รายชื่อนี้มีสิทธิในการใช้เมนู
Administrator ก็ให้ Click เลือกข้อนี้
Disable Colposcopy Screen
ถ้าไม่ตอ้ งการให้ผใู ้ ช้รายนี้มีสิทธิในการใช้ระบบ
Colposcopy ก็ให้ Click เลือกข้อนี้ เนื่องจากในบาง
องค์กร จะมีผดู ้ ูแลระบบ (Administrator) ซึ่งมิใช่แพทย์ ก็
จะ Click เลือกข้อนี้เพื่อไม่แสดงหน้าจอระบบ
Colposcopy
Login Name
ในการเพิม่ รายชื่อผูใ้ ช้งาน จะกําหนดชื่อ Login Name ให้
อย่างเดียว และแนะนําให้กาํ หนดชื่อเป็ นภาษาอังกฤษ
อย่างเดียวเพื่อความสะดวก นอกจากนั้นชื่อ Login Name
ที่กาํ หนดจะต้องไม่ซ้ าํ กับ Login Name ที่มีอยูแ่ ล้วใน
ระบบ ในส่ วนของ Password และ Authorize Code ให้
ผูใ้ ช้แต่ละท่าน เข้าไปแก้ไขได้เอง ดูรายละเอียดในหัวข้อ
อธิบายหน้าจอ Edit Personal Profile
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Note: ในกรณี ที่ท่านกําหนดชื่อ Login Name ซํ้ากันกับที่มีอยูแ่ ล้วในระบบ เมื่อท่าน Click OK โปรแกรมจะทําการตรวจสอบ และ
แสดงข้อความแจ้งให้ท่านทราบ หลังจากนั้นให้ท่านสังเกตที่บรรทัดรายชื่อผูใ้ ช้งานที่มีชื่อ Login Name ซํ้า ตามรู ปที่แสดง

ให้ท่านกด Click Edit เพื่อแก้ไข Login Name ใหม่อีกครั้ง
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การแก้ ไขข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ใช้ งานที่ Login อยู่ในระบบขณะนั้น Edit Personal Profile

หลังจากได้รับ Login Name มาจากผูด้ ูแลระบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบ Colposcopy แล้ว แนะนําให้ท่านทําการแก้ไข
ข้อมูลเพิม่ เติมดังต่อไปนี้ ด้วย Menu Edit -> Personal Profile
ชื่ อฟิ ลด์
คําอธิบาย
Password
ให้ท่านกําหนด Password ด้วยตัวท่านเอง และจะบันทึก
เพื่อกันลืม
Authorize Code
ในกรณี ที่ท่านจะต้องแจ้ง Login Name และ Password ให้
ผูอ้ ื่นเข้าใช้ระบบ เพื่อจัดพิมพ์ หรื อกรอกข้อมูลคนไข้
เพิ่มเติมให้แก่ท่าน แนะนําให้ท่านกําหนด Authorize
Code เพื่อใช้ป้องกันไม่ให้ผนู ้ ้ นั เข้ามากําหนดข้อมูลใน
ส่ วน Administrator หรื อ Edit personal profile ได้
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การบันทึกผลการตรวจคนไข้ Patient record (Colposcopy)
หน้าจอนี้ถือได้วา่ เป็ นหน้าหลักที่มีความสําคัญที่สุดของโปรแกรม ThaiColpo เพราะเป็ นหน้าจอที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทาง Colposcopy ของคนไข้แต่ละคน และยังใช้เพื่อแสดงข้อมูลการบันทึกในอดีต รวมทั้งใช้ในการ
พิมพ์รายงานผลการตรวจวินิจฉัยของคนไข้ดว้ ย โดยหน้าจอหลักแสดงตามรู ปในหัวข้อ ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห์คนไข้ตามระบบ Colposcopy ซึ่ งภายในหน้าจอจะแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน้ าจอแสดงข้ อมูลต่ างๆ
• แสดงข้อมูลทัว่ ไป ณ.ปัจจุบนั (บนพื้นสี ทอง) ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ตามรู ป

• แสดงข้อมูลทัว่ ไป ณ.วันที่ในอดีตตามประวัติที่คนไข้ได้เข้ามาทําการรักษา ตามที่ท่านได้กดเลือก ในช่อง View
previous visit as ตามรู ป (บนพื้นสี เขียว) ซึ่ งท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เช่นกัน

• แสดงข้อมูลผลการตรวจวินิจฉัยในด้านต่างๆ โดยแยกตามประเภทของข้อมูล ซึ่ งท่านสามารถแก้ไข หรื อกรอกเพิม่ เติม
ได้ ขึ้นอยูก่ บั การกดปุ่ มเลือกใช้งาน ซึ่ งจะอธิบายในลําดับถัดไป โดยให้สงั เกตพื้นสี ของฟิ ลด์ขอ้ มูลเป็ นหลัก หากพื้นสี
เป็ นสี ขาว แสดงว่าท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากพื้นสี เป็ นสี เทา แสดงว่าท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้นใน
กรณี ที่ท่านกดปุ่ มเลือก Edit previous record ก็จะทําให้พ้นื สี เทาเปลี่ยนเป็ นพื้นสี ขาว ท่านจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้
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นอกจากส่ วนการแสดงผลข้อมูลต่างๆ แล้ว ภายในหน้าจอยังมีปุ่มกดเพือ่ สัง่ การในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
ปุ่ มกดฟังก์ชั่นการใช้ งานต่ างๆ
• ปุ่ มกดเพื่อเลือกดูประวัติการรักษา
เป็ นปุ่ มกดเพื่อให้ท่านเลือกดูประวัติขอ้ มูลการตรวจวินิจฉัยในครั้งก่อนหน้านี้
• ปุ่ มกดเพื่อเริ่ มต้นบันทึกข้อมูลการตรวจวินิจฉัยสําหรับวันนี้
โดยท่านสามารถคลิกเลือกได้วา่ จะให้แสดงข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกในครั้งล่าสุ ดด้วยหรื อไม่ ถ้าเลือก โปรแกรมก็จะแสดง
ข้อมูลครั้งล่าสุ ดให้ของแต่ละฟิ ลด์ให้ทนั ทีเพื่อที่ท่านจะได้ดูและแก้ไขเพื่อบันทึกเป็ นข้อมูลสําหรับวันนี้
• ปุ่ มกดเพื่อจบการบันทึกในวันนี้และออกจากหน้าจอบันทึก Colposcopy
เมื่อท่านได้ทาํ การบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ รวมทั้งการบันทึกรู ปภาพ หรื อพิมพ์รายงาน Colposcopy แล้วเสร็ จ และ
ต้องการจะยุติการตรวจคนไข้รายนี้ ก็ให้กดคลิกที่ปุ่มนี้ เป็ นบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ทาํ การกรอกสําหรับการตรวจ
ในวันนี้เพื่อเก็บลงไฟล์ฐานข้อมูล และออกจากหน้าจอบันทึก เพื่อเลือกคนไข้รายต่อไป
Note: บางท่านอาจจะเป็ นห่วงว่าข้อมูลจะสู ญหายก่อนการบันทึกเก็บลงไฟล์ฐานข้อมูล หรื อต้องไปทํางานอย่างอื่น ใน
ระหว่างการบันทึกข้อมูลซึ่ งยังไม่ครบถ้วน ก็แนะนําให้ท่านกดปุ่ มเพื่อจบการบันทึกนี้ได้ เพื่อให้ระบบทําการบันทึก
ข้อมูลในขณะนั้นเก็บลงไฟล์ฐานข้อมูล แล้วท่านสามารถคลิกเลือกรายชื่อคนไข้คนเดิมนี้เข้ามาบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
ต่อไป โดยการเลือกกดปุ่ มเลือกดูประวัติการรักษาของวันนี้ แล้วกดปุ่ ม edit previous record เพื่อที่จะสามารถเข้าไป
เพิ่มเติมหรื อแก้ไขข้อมูลได้ หลังจากเสร็ จสิ้ นการแก้ไขหรื อบันทึกข้อมูลแล้ว จึงกดปุ่ ม Save Edit เพื่อบันทึกข้อมูลเก็บ
ลงไฟล์ฐานข้อมูลทันที
• ปุ่ มกดเพื่อแก้ไขข้อมูลการตรวจวินิจฉัยในครั้งก่อน
ในกรณี ที่ท่านได้กดเลือกดูประวัติขอ้ มูลในการตรวจวินิจฉัยในครั้งก่อนหน้านี้ โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าไป
แก้ไขข้อมูลได้ ดังนั้นหากท่านมีความประสงค์ที่จะแก้ไข หรื อเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ท่านจะต้องกดปุ่ มนี้ เพื่อที่จะสามารถ
แก้ไขข้อมูล โดยหลังจากกดปุ่ มนี้แล้ว ท่านสามารถที่จะกดปุ่ ม Delete เพื่อลบข้อมูลการตรวจวินิจฉัยในวันดังกล่าว
ทั้งหมดออกจากไฟล์ฐานข้อมูลได้ หรื อกดปุ่ ม Confirm to delete image หรื อปุ่ ม Confirm to delete clip เพื่อที่จะลบ
ภาพถ่ายบางภาพ หรื อวิดีโอคลิปบางไฟล์ ตามที่ท่านได้กดคลิกเลือกในช่องสี่ เหลี่ยมเล็ก เพื่อลบออกจากไฟล์ฐานข้อมูล
ได้
หลังจากที่ท่านได้ทาํ การเพิ่มเติมหรื อแก้ไขข้อมูลแล้วเสร็ จ ท่านสามารถกดปุ่ ม Save Edit เพื่อบันทึกข้อมูลเก็บลงไฟล์
ฐานข้อมูล หรื อ กดปุ่ ม Cancel เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวและออกจากหน้าจอการบันทึกข้อมูล

ThaiColpo – The Fist Thai’s Colposcopy System

Page 32

• ปุ่ มกดเพื่อลบข้อมูลประวัติในวันที่เลือกทั้งหมด และปุ่ มกดเพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูลในวันที่เลือก

หลังจากที่ท่านได้เลือกดูขอ้ มูลประวัติการรักษาในอดีต และกดปุ่ ม Edit previous record เพื่อแก้ไขข้อมูลในอดีต ท่าน
สามารถกดปุ่ ม Delete เพื่อลบข้อมูลการตรวจในวันที่เลือกนั้นทั้งหมด หรื อกดปุ่ ม Save Edit เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้
แก้ไขนั้นเก็บลงไฟล์ฐานข้อมูล
ในกรณี ที่ท่านได้กดปุ่ ม Delete โปรแกรมจะยังไม่ทาํ การลบข้อมูลให้ทนั ที แต่จะทําเพียงการแสดงเครื่ องหมายลบติดไว้
กับข้อมูลในวันนั้น ดังรู ป โดยข้อความนี้จะแสดงเมื่อท่านได้เลือกดูขอ้ มูลในวันดังกล่าวซึ่ งถูกกําหนดให้ถูกลบออกจาก
ไฟล์ฐานข้อมูล
และจะแสดงปุ่ มกดเพื่อให้ท่านยืนยันการลบข้อมูลประวัติการรักษาในวันดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงจํานวนประวัติขอ้ มูล
ที่ท่านได้เลือกลบทั้งหมดในครั้งนี้ แสดงดังรู ป

เมื่อท่านกดปุ่ ม Confirm delete & exit เพื่อยืนยันการลบข้อมูล ข้อมูลตามวันที่ดงั กล่าวก็จะถูกลบออกจากไฟล์
ฐานข้อมูลทันที

ThaiColpo – The Fist Thai’s Colposcopy System

Page 33

การแสดงรู ปภาพถ่ าย หรื อวิดโี อ ทีไ่ ด้ ถกู เก็บบันทึกไว้ ในระบบภายในหน้ าแฟ้ ม Image Capture
หน้าจอนี้กถ็ ือได้วา่ เป็ นหน้าจอที่มีปุ่มกดฟังก์ชนั่ การใช้งานที่หลากหลาย ผูเ้ ขียนจึงแยกหน้าจอนี้ออกมา เพื่อเขียน
คําอธิบายฟังก์ชนั่ การใช้งานต่างๆ ให้ละเอียดเพื่อความเข้าใจอันถูกต้อง

จากภาพด้านบนซึ่ งแสดงตัวอย่างหน้าจอ Image Capture ซึ่ งเป็ นหน้าจอที่ใช้สาํ หรับการแสดงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีโอ
คลิป และมีฟังก์ชนั่ ใช้งานต่างๆ เช่นการบันทึกภาพ เป็ นต้นโดยภายในหน้าจอจะแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
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หน้ าจอแสดงรูปภาพและข้ อมูลของรู ปภาพนั้นๆ
• หน้าต่างแสดงภาพนิ่งเมื่อท่านกดคลิกเลือกภาพในรายการภาพนิ่ง โดยจะแสดงขนาดของภาพ(Pixel) ในฟิ ลด์ขอ้ มูลพื้น
สี เขียวด้านบน และแสดงข้อมูลประกอบภาพ Image Caption และ Image Comment ที่ฟิลด์พ้นื สี เขียวด้านล่างของ
หน้าต่างแสดงภาพ ตามลําดับ

• หน้าต่างแสดงรายการภาพนิ่งของประวัติคนไข้ในวันนั้น โดยจะแสดงเป็ นรู ปไอคอนขนาดเล็ก พร้อมทั้งแสดงข้อมูล
เพื่อแสดงว่าเป็ นภาพตัวเลือกโดยปริ ยายหรื อไม่ (Default) รวมทั้งแสดงข้อมูลประกอบภาพด้วยในคอลัมน์ถดั ไป และ
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แสดงจํานวนรู ปภาพทั้งหมดในรายการ แสดงดังรู ป

• หน้าต่างแสดงรายการภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอคลิป) ของประวัติคนไข้ในวันนั้น โดยจะแสดงเป็ นชื่อไฟล์ที่ใช้เก็บ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวนั้นๆ โดยชื่อไฟล์จะต้องขึ้นต้นด้วย ClipLog99_YY-MM-DD-HH-MM-SS.avi ซึ่งเป็ น
Audio/Video file ตามมาตรฐาน Microsoft media file (AVI) โดยจะเก็บอยูใ่ น subfolder \capture ภายใน folder ของ
ThaiColpo Application (รหัส 99 แสดงถึงรหัสคนไข้) และจะแสดงจํานวนวิดีโอคลิปทั้งหมดในรายการ แสดงดังรู ป

NOTE: สําหรับ ThaiColpo V1.3.6 ขึ้นไป ท่านสามารถเปลี่ยน Default \capture folder จาก Application default ไปยัง
ตําแหน่งใหม่ตามที่ตอ้ งการ เช่น Networking Share Folder หรื อ USB drive โดยโปรแกรมจะแสดงตําแหน่งของ Folder
ที่ใช้เก็บบันทึกไฟล์ Video Clip ในช่องข้อมูลสี เขียวด้านบนของตารางแสดงรายการภาพเคลื่อนไหว *ดูวธิ ีการกําหนด
ตําแหน่งเก็บข้อมูลได้ในหัวข้อ การกําหนดระยะเวลานานสุ ดที่อนุญาตสําหรับการบันทึกวิดีโอคลิปและกําหนด
ตําแหน่งเก็บข้อมูล Setup Video Recorder
นอกจากส่ วนการแสดงผลข้อมูลต่างๆ แล้ว ภายในหน้าจอยังมีปุ่มกดเพือ่ สัง่ การในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
ปุ่ มกดฟังก์ชั่นการใช้ งานต่ างๆ
• ปุ่ มกดเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกภาพเพื่อเก็บลงไฟล์ฐานข้อมูล
ปุ่ มกดนี้จะแสดงอยูภ่ ายในพื้นที่แสดงข้อมูล ImageCapture เท่านั้น เนื่องจากเป็ นปุ่ มกดฟังก์ชนั่ เกี่ยวกับข้อมูลรู ปภาพ
เมื่อท่านต้องการที่จะเก็บบันทึกภาพนิ่ง หรื อภาพเคลื่อนไหว จากกล้อง Colposcope เพื่อเก็บลงเป็ นข้อมูลประวัติคนไข้
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ในการตรวจวินิจฉัยในวันดังกล่าว ก็ให้ท่านกดคลิกที่ปุ่มนี้ หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอเครื่ องมือในการเก็บ
ภาพถ่าย Capture Image ให้ท่านดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ เครื่ องมือในการถ่ายภาพ Capture Image
• ปุ่ มกดเพื่ออ่านไฟล์รูปภาพจากภายนอกเข้ามาแสดงในระบบ
เมื่อท่านกดปุ่ มนี้โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ท่านเลือกไฟล์รูปภาพเพื่ออ่านเข้ามาแสดงในหน้าจอแสดงรู ปภาพเท่านั้น
ยังไม่มีการเก็บบันทึกลงไฟล์ฐานข้อมูล หากท่านต้องการเก็บบันทึกไฟล์น้ ีลงในรายการไฟล์ภาพนิ่งของประวัติคนไข้
ประจําวันดังกล่าว ท่านจะต้องกดปุ่ ม Add to image list เพื่อให้โปรแกรมทําการสําเนาภาพดังกล่าวเก็บลงในรายการ
ภาพนิ่ง
• ปุ่ มกดเพื่อสําเนาภาพที่แสดงในขณะนั้นเก็บลงรายการภาพนิ่ง
เมื่อท่านกดปุ่ มนี้โปรแกรมจะทําการสําเนาภาพนิ่งที่แสดงอยูใ่ นหน้าต่างแสดงภาพในขณะนั้น เพื่อเก็บลงในรายการ
ภาพนิ่ง เพื่อจัดเก็บลงไฟล์ฐานข้อมูลในลําดับถัดไป
• ปุ่ มกดเพื่อสําเนาภาพที่แสดงในขณะนั้นเก็บลงไฟล์รูปภาพ
เมื่อท่านกดปุ่ มนี้โปรแกรมจะทําการสําเนาภาพนิ่งที่แสดงอยูใ่ นหน้าต่างแสดงภาพในขณะนั้น เพื่อเก็บลงในตําแหน่ง
ตามที่ท่านกําหนด
• ปุ่ มกดเพื่อแก้ไขปรับแต่งภาพนิ่งที่แสดงในขณะนั้น
เมื่อท่านกดปุ่ มนี้โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสําหรับการปรับปรุ งแก้ไขรู ปภาพ เพื่อให้ท่านทําการแก้ไข และบันทึกภาพ
นั้นกลับมาแสดงยังหน้าต่างแสดงภาพ เพื่อดําเนินการต่อไป *ดูรายละเอียดการแก้ไขรู ปภาพในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ
Image Editor
• ปุ่ มกดเพื่อกําหนดหรื อแก้ไขข้อมูลภาพนิ่งที่แสดงในขณะนั้น หรื อสําเนาภาพนิ่งไปยัง หน้าจอ ColposcopyDiagnosis
เมื่อท่านกดปุ่ มนี้โปรแกรมจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ท่านกําหนดข้อมูลสําหรับภาพนิ่งที่แสดงในขณะนั้น รวมทั้ง
กําหนดให้สาํ เนาภาพนิ่งนั้นไปยังหน้าจอ ColpscopyDiagnosis เพื่อเป็ นภาพที่หนึ่งหรื อภาพที่สอง สําหรับการวิเคราะห์
ภาพในเรื่ อง Cervix, Vaginar หรื อ Vulva *ดูรายละเอียดการกําหนดข้อมูลสําหรับภาพนิ่งในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ
Image Information
• ปุ่ มกดเพื่อแสดงไฟล์รายการ Video Clip ทั้งหมดของคนไข้ (ปุ่ มนี้จะมีอยูใ่ นโปรแกรมเวอร์ชนั่ 1.3.4 ขึ้นไป)
เมื่อท่านกดปุ่ มนี้ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายการไฟล์ Video Clip ที่ถูกเก็บบันทึกไว้ที่ Folder \capture ของคนไข้
นั้นๆ ทุกไฟล์ โดยท่านสามารถกดคลิกเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว, กดเลือกไฟล์ Video Clip เพื่อให้แสดงอยูใ่ นรายการ
V.Clip list สําหรับการตรวจบันทึกผลการรักษาคนไข้ในวันนั้น หรื อกดเลือกเพื่อลบไฟล์ Video Clip ที่ไม่ถูกอ้างอิงจาก
บันทึกผลการรักษาคนไข้เลย *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ View All Video Clip
• ปุ่ มเลือกเพื่อแสดงภาพนิ่งให้พอดีกบั หน้าต่างแสดงภาพนิ่ง
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เมื่อท่านกดเลือกรายการนี้ โปรแกรมจะปรับขนาดภาพนิ่งเพื่อให้แสดงอยูภ่ ายในหน้าต่างแสดงภาพให้พอเหมาะ แต่ถา้
หากท่านไม่กดเลือกรายการนี้ โปรแกรมจะแสดงภาพนิ่งตามขนาดที่เป็ นจริ งของภาพ
• ปุ่ มเลือกเพื่อความต้องการลบภาพออกจากรายการภาพนิ่ง

เมื่อท่านอยูใ่ นโหมดแก้ไขข้อมูลประวัติเก่า และต้องการลบภาพนิ่งบางภาพออกจากรายการภาพนิ่งของประวัติในวัน
นั้น ท่านจะต้องกดคลิกเลือกที่ช่องสี่ เหลี่ยมด้านหน้ารายการภาพนิ่งนั้นๆ หลังจากนั้นจึงกดปุ่ ม Confirm to delete image
ด้านบนของกรอบหน้าต่างแสดงรายการภาพนิ่ง หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน เพื่อให้ท่านยืนยันการลบ
ภาพนิ่งออกจากรายการ
• ปุ่ มกดเพื่อยืนยันความต้องการลบภาพนิ่งออกจากรายการภาพนิ่ง

ก่อนที่ท่านกดปุ่ มนี้ ท่านจะต้องทําการกดเลือกภาพในรายการภาพนิ่งที่ตอ้ งการจะลบออกก่อน หลังจากนั้นให้ท่านกด
ปุ่ มนี้เพื่อยืนยันความต้องการลบภาพนิ่งออกจากรายการ โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนให้ท่านยืนยันอีกครั้ง
• ปุ่ มเลือกเพื่อความต้องการลบวิดีโอคลิปออกจากรายการวิดีโอคลิป

เมื่อท่านอยูใ่ นโหมดแก้ไขข้อมูลประวัติเก่า และต้องการลบไฟล์วดิ ีโอคลิปบางไฟล์ออกจากรายการวิดีโอคลิปของ
ประวัติในวันนั้น ท่านจะต้องกดคลิกเลือกที่ช่องสี่ เหลี่ยมด้านด้านหน้ารายการวิดีโอคลิปนั้นๆ หลังจากนั้นจึงกดปุ่ ม
Confirm to del clip ด้านบนของกรอบหน้าต่างแสดงรายการวิดีโอคลิป หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน
เพื่อให้ท่านยืนยันการลบภาพวิดีโอคลิปออกจากรายการ
• ปุ่ มกดเพื่อยืนยันความต้องการลบไฟล์วดิ ีโอคลิปออกจากรายการวิดีโอคลิป

ก่อนที่ท่านกดปุ่ มนี้ ท่านจะต้องทําการกดเลือกรายการวิดีโอคลิปภาพในรายการวิดีโอคลิปที่ตอ้ งการจะลบออกก่อน
หลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่ มนี้เพื่อยืนยันความต้องการลบวิดีโอคลิปออกจากรายการ โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน
ให้ท่านยืนยันอีกครั้ง (สําหรับโปรแกรมเวอร์ ชนั่ 1.3.4 ได้เปลี่ยนข้อความของปุ่ มกดนี้เป็ น “Confirm to del Ref Clip”)
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การดูรูปภาพในลักษณะต่ างๆ
เมื่อท่านกดคลิกที่รายการรู ปภาพที่ได้บนั ทึกไว้ในไฟล์ฐานข้อมูลทางด้านขวามือ ไฟล์รูปภาพที่เลือกนั้นก็จะปรากฏทางหน้าต่าง
ด้านซ้ายมือดังแสดงตามรู ปด้านล่างนี้

ด้านบนของหน้าต่าง Selected image file preview นี้จะแสดงแถบเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนมุมมองรู ปภาพเพื่อให้
สะดวกในการวิเคราะห์ รู ปต่อไปนี้แสดงแถบเครื่ องมือ และคําอธิบายตามตารางด้างล่าง

ปุ่ มเครื่ องมือ

คําอธิบาย
กด 2 ปุ่ มนี้เพื่อย่อหรื อขยายภาพ
กดปุ่ มนี้เพื่อ กลับสี ของรู ปภาพ (Invert Color)
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กดปุ่ มนี้ เพื่อเลื่อนรู ปภาพ
กดปุ่ มนี้ เพื่อขยายรู ปภาพตรงบริ เวณตําแหน่งที่กาํ หนดไว้ โดยการกดคลิกค้างไว้แล้ว
ลากพื้นที่สี่เหลี่ยมให้ครอบคลุมบริ เวณภาพที่ตอ้ งการขยาย
กดปุ่ ม Fit เพื่อให้แสดงภาพเต็มพื้นที่หน้าต่าง Preview ทางด้านซ้ายมือ กดปุ่ ม 1:1 เพื่อ
แสดงภาพตามขนาด กว้างxยาว ของไฟล์รูปภาพที่เลือก
กดตัวเลือกนี้ เพื่อหมุนรู ปภาพตามที่กาํ หนด
กดตัวเลือกนี้เพือ่ กรอง (Filter) รู ปภาพด้วยสี ต่างๆ ตามที่เลือก *กรณี ที่ท่านเลือก Filter
สี มากกว่า 1 ครั้ง ให้สงั เกตข้อความอักษรสี แดงทางด้านล่างซ้ายมือซึ่ งจะแสดงจํานวน
Filter ต่างๆ ที่ท่านได้เลือกมาแล้ว เช่น Green+Green แสดงว่าท่านได้ใส่ Filter Green 2
ครั้งเป็ นต้น ดูตวั อย่างรู ปด้านบนในกรอบสี แดง ถ้าต้องการยกเลิก Filter ก็เลือก No Filter
อีกครั้ง
กดตัวเลือกนี้เพือ่ ทําให้ภาพสว่างขึ้น (Brightness) หรื อ ให้ภาพมีความแสดงความ
แตกต่างของสี มากขึ้น (Contrast)

การบันทึกรู ปภาพลงไฟล์ ตามทีก่ าํ หนด
ท่านสามารถกดคลิกเลือกรู ปภาพที่ตอ้ งการ เพื่อให้แสดงทางช่อง Preview ทางซ้ายมือทีละรู ป หรื อกดคลิกเลือกรู ปภาพได้
มากกว่า 1 รู ปในช่องสี่ เหลี่ยมเล็กๆ หน้ารายการรู ปภาพทางช่องกลาง แล้วกดคลิกที่ปุ่ม Save Image To File เพื่อบันทึกภาพที่
เลือกเหล่านั้นเก็บลงไฟล์ตามที่กาํ หนด และตามมาตรฐานไฟล์ที่กาํ หนด เช่น Jpeg, Bitmap, Jiff, Tiff เป็ นต้น *ในกรณี ที่เลือก
บันทึกรู ปภาพมากกว่า 1 รู ป โปรแกรมจะบันทึกต่อท้ายชื่อไฟล์ที่ท่านกําหนดด้วย รหัสตัวเลขเรี ยงกันไปตามจํานวนภาพ โดยเริ่ ม
จากเลข 1
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อธิบายหน้ าจอ บันทึกข้ อมูลประกอบภาพ Image Information
หลังจากท่านกดคลิกเพื่อกําหนด Image Info/Copy to Colposcopy Diagnosis Page โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังรู ป

ท่านสามารถกําหนดข้อมูลเพื่อบรรยายภาพภาพนิ่งได้ตามที่ตอ้ งการ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถกําหนดรายการต่างๆ ได้
ดังต่อไปนี้
• ปุ่ มเลือกเพื่อให้แสดงภาพนี้ในหน้าต่างแสดงภาพโดยอัตโนมัติ
คลิกเลือกปุ่ มนี้ เพื่อกําหนดให้หน้าต่างแสดงผลภาพนี้ โดยอัตโนมัติเมื่อกดดูขอ้ มูลในหน้าจอ ImageCapture
• ปุ่ มเลือกเพื่อให้สาํ เนาภาพนี้ไปเก็บบันทึกในหน้าจอ Colposcopy Diagnosis
คลิกเลือกที่ปุ่มนี้ เพื่อสําเนาภาพนี้ไปเก็บบันทึกไว้ที่หน้าจอ Colposcopy Diagnosis โดยท่านจะต้องกําหนดต่อไปว่า จะ
ให้สาํ เนารู ปภาพนี้เพื่ออยูใ่ นการวิเคราะห์กลุ่มใด (Select Examination View) โดยการคลิกเลือกที่ปุ่มเลือกกลุ่มการ
วิเคราะห์ดงั รู ป

หลังจากนั้นท่านจะต้องกดคลิกเพื่อเลือกว่าจะสําเนารู ปนี้เป็ นอยูท่ ี่ตาํ แหน่งรู ปที่หนึ่ง หรื อรู ปที่สอง โดยการคลิกเลือกที่
ปุ่ มเลือกลําตําแหน่งรู ปภาพ ดังรู ป

นอกจากนั้น ในหน้าจอนี้ ยังได้แสดงสถานะการกําหนดกลุ่มภาพที่มีอยูใ่ นขณะนี้ เพื่อให้ท่านทราบเพื่อป้องกันความ
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สับสน ดังรู ป

ตัวอย่างดังแสดงในรู ปข้างบน แสดงว่า ท่านได้สาํ เนาภาพนิ่งไปเก็บในหน้าจอ Colposcopy Diagnosis แล้วทั้งสองภาพ
ซึ่งอยูใ่ นกลุ่มภาพ Cervix
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อธิบายหน้ าจอ แสดงวิดีโอคลิปไฟล์ท้งั หมด View All Video Clip
หลังจากท่านกดคลิกที่ปุ่ม ViewAllClip โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรู ป

หน้าจอจะแสดงรายการไฟล์ Video Clip ทั้งหมดที่ถูกเก็บบันทึกไว้ที่ Folder \capture ของคนไข้ที่ได้แสดงชื่อไว้ใน
ฟิ ลด์พ้นื สี ทองด้านบนสุ ด
ภายในรายการจะแสดงชื่อไฟล์ไว้ที่คอลัมน์แรกสุ ด คอลัมน์ถดั มาจะแสดงวันเวลาที่ไฟล์น้ ีถูกบันทึก และในคอลัมน์
สุ ดท้ายจะแสดงสถานะ การอ้างอิงของไฟล์น้ ี จากช่องหน้าต่างรายการ V.Clip list ภายในหน้าจอแสดงข้อมูลคนไข้ตาม
วันที่กาํ หนด โดยจะแสดงข้อความวันเวลาของแฟ้มข้อมูลคนไข้ที่มาตรวจรับการรักษา สําหรับกรณี ที่ไฟล์น้ นั ไม่มีการ
อ้างอิงถึง ก็จะแสดงข้อความ “No Reference”
ท่านสามารถกดคลิกที่บรรทัดใดบรรทัดหนึ่ง เพื่อให้โปรแกรมแสดงคลิปไฟล์น้ นั ๆ หรื อกดคลิกเลือกที่ช่องสี่ เหลี่ยม
ด้านหน้าของแต่ละบรรทัด แล้วเลือกปุ่ มฟังก์ชนั่ ดังต่อไปนี้
• กดปุ่ ม Add to Today Visit V.Clip reference list
เพื่อเพิ่มไฟล์ Video Clip เข้าไปยังช่องหน้าต่างรายการ V.Clip list ของการบันทึกผลการรักษาคนไข้ในวันนั้น
• กดปุ่ ม Permanently Delete V.Clip file
เพื่อลบไฟล์ Video Clip จาก Hard Disk * โปรแกรมจะอนุญาตให้ท่านลบได้เฉพาะไฟล์ที่ไม่ถูกอ้างอิงเท่านั้น
(No Reference)
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นอกจากนั้นยังมีปุ่มช่วยงานอีก 2 ปุ่ มคือ
และ
เลือกบรรทัดที่ไม่มีการอ้างอิง และไม่เลือกบรรทัดทั้งหมด เพื่อช่วยให้ใช้งานได้รวดเร็ วขึ้น
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อธิบายหน้ าจอ แสดงวิดีโอคลิป Play Video Clip
เมื่อท่านกด Click ที่หน้าต่าง V.Clip ref list หรื อที่หน้าจอ View All Clip file โปรแกรมก็จะแสดงภาพเคลื่อนไหวตาม
ไฟล์ Video Clip ที่ท่านกดคลิกเลือก โดยจะแสดงหน้าจอดังรู ป

ภายในหน้าจอนี้ ท่านสามารถกดเลือกฟังก์ชนั่ ต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
เพื่อเลือก Play/Pause, Stop, Single Frame Step และ Exit ตามลําดับ
• กดที่ Tool Bar
• กดที่เมนูดงั ต่อไปนี้
o File -> Save Clip เพื่อบันทึก Video Clip ลงไฟล์ตามที่ท่านกําหนด
o Control -> เพื่อควบคุมการเล่น Video Clip และขนาดจอภาพที่แสดง
o Rate -> เพื่อกําหนดความเร็ วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว
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การบันทึกภาพถ่ ายและวิดโี อ ด้ วยโปรแกรมการบันทึกภาพถ่าย Capture Image
เมื่อท่านกดคลิกที่ปุ่ม Capture Image ภายในหน้าจอแฟ้ม Image Capture โปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอดังรู ป

ซึ่งภายในหน้าจอจะแสดงหน้าต่างแสดงภาพเคลื่อนไหวในขณะนั้น (Real Time) ต่อไปนี้จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่มี
ในหน้าจอนี้
หน้ าจอแสดงข้ อมูลต่ างๆ
• ฟิ ลด์แสดงชื่อไฟล์วดิ ีโอคลิปที่จะใช้เก็บบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อท่านกดคลิกที่ปุ่ม Start
จากตัวอย่างแสดงว่าภาพเคลื่อนไหวในขณะนั้นจะถูก
เก็บบันทึกไว้ที่ Drive E:\capture ที่ชื่อไฟล์ ClipLog25_50-2-16-11-42-46.avi
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• ฟิ ลด์แสดงเวลามากที่สุดที่อนุญาตให้บนั ทึกวิดีโอคลิป *ท่านสามารถปรับเปลี่ยนค่าเวลานี้ได้เอง
โดยเข้าไปที่ Administrator -> Setup Video Recorder
• ฟิ ลด์แสดงระยะเวลาที่ได้ทาํ การบันทึกไป Recording Time
• ฟิ ลด์แสดงชื่ออุปกรณ์เท้ากดที่ได้ติดตั้งใช้งานในขณะนั้น Footswitch device
ปุ่ มกดฟังก์ชั่นการใช้ งานต่ างๆ
• ปุ่ มกดเพื่อถ่ายภาพนิ่ง
กดปุ่ มนี้ ถ้าท่านต้องการถ่ายภาพนิ่งที่แสดงในหน้าต่างแสดงภาพทางซ้ายมือในขณะนั้น โปรแกรมถ่ายภาพนิ่งนั้นเพื่อ
แสดงในต่างแสดงภาพนิ่งด้านซ้ายมือ และจะสําเนาภาพนิ่งนั้นเก็บเพิ่มเข้าไปในรายการภาพนิ่งทันทีโดยอัตโนมัติ
Note: ในกรณี ที่ท่านได้ติดตั้งอุปกรณ์เท้ากด (Footswitch) เมื่อท่านได้เหยียบเท้าที่อุปกรณ์ ก็เสมือนกับท่านได้กดคลิกที่
ปุ่ มกดเพื่อถ่ายภาพนิ่งเช่นกัน
• ปุ่ มกด start เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว และกดปุ่ ม Stop เพื่อหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

กดปุ่ มนี้ ถ้าท่านต้องการเริ่ มต้นบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อเก็บลงไฟล์วดิ ีโอคลิป *ข้อแนะนํา ท่านไม่ควรทําการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวนานเกินความจําเป็ น เนื่องจากจะทําให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการบันทึกข้อมูลมาก
หลังจากท่านได้กดปุ่ ม Start เพื่อเริ่ มบันทึกวิดีโอ หากต้องการหยุดบันทึก ก็ให้กดปุ่ ม Stop ทันทีเพื่อหยุดบันทึกภาพ
หลังจากท่านหยุดบันทึกภาพแล้ว โปรแกรมก็จะทําการเพิ่มรายชื่อไฟล์วดิ ีโอเก็บลงในรายการวิดีโอคลิปทันทีโดย
อัตโนมัติ หลังจากนั้นท่านก็สามารถเริ่ มต้นบันทึกภาพวิดีโอคลิปเพิ่มอีกได้ต่อไปไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง
• ปุ่ มกด Re-Connect เพื่อให้โปรแกรมทําการค้นหาอุปกรณ์เท้ากด (Footswitch) อีกครั้ง

ปุ่ มนี้จะ Enable ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกรณี ที่โปรแกรมไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เท้ากด (Footswitch) ได้ โดย
หลังจากที่ท่านทําการตรวจสอบ และเสี ยบอุปกรณ์เท้ากดเข้าที่ USB port แล้ว ก็ให้ท่านกดปุ่ ม Re-Connect เพื่อให้
โปรแกรมทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทนั ที หลังจากเชื่อมต่อได้แล้วโปรแกรมจะแสดงชื่ออุปกรณ์เท้ากดที่ช่องข้อมูล
Footswitch device หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้กจ็ ะแสดงข้อความ Footswitch device not found ให้ทราบ
• เมนูเลือกอุปกรณ์ถ่ายภาพ (Capture Device)

ในกรณี ที่ท่านได้ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพไว้มากกว่า 1 รายการ ท่านสามารถกดเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ได้ตามที่ตอ้ งการ แต่
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โดยปกติแล้วโปรแกรมจะทําการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้ท่านโดยอัตโนมัติ ท่านไม่มีความจําเป็ นที่จะต้องทําการ
เลือกใหม่ การเลือกอุปกรณ์เปลี่ยนไปมาอาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ Hang หรื อหยุดทํางานชัว่ ขณะได้
• เมนูเลือกปรับคุณภาพสี ของภาพถ่าย

ในกรณี ที่ท่านต้องการปรับปรุ งภาพสี ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ท่านสามารถเลือกเมนู Options ->
PropertyPages -> Video Capture Device เพื่อเข้าสู่ หน้าจอการปรับแต่งภาพดังต่อไปนี้

ซึ่งท่านสามารถใช้เมาส์คลิกที่หวั ข้อต่างๆ เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของภาพที่แสดงอยูใ่ นขณะนั้น แนะนําให้ท่านใช้ค่า
ตามที่ Default โดยการกดปุ่ ม Default เพื่อใช้ค่าตามที่กาํ หนดมาจากโรงงานผูผ้ ลิต ยกเว้นในกรณี ที่คุณภาพของภาพไม่
ตรงกับความต้องการ ท่านก็สามารถปรับแต่งเองได้ และโปรแกรมจะเก็บค่าที่กาํ หนดใหม่เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในครั้ง
ต่อไป
• ปุ่ มกดเพื่อออกจากหน้าจอถ่ายภาพ
กดปุ่ มนี้เมื่อท่านเสร็ จสิ้ นภารกิจในการบันทึกภาพ

ThaiColpo – The Fist Thai’s Colposcopy System

Page 48

การแก้ ไขและปรั บแต่ งภาพรูปภาพ ด้ วยโปรแกรม Pic Editor
เมื่อท่านกดคลิกที่ปุ่ม PicEdit หรื อ Pic1Edit หรื อ Pic2Edit โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Colposcopy Editor ดังแสดงใน
รู ป

ภายในหน้าจอจะมีเครื่ องมือในการปรับแต่งภาพอยูม่ ากมาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปุ่ มกดฟังก์ชั่นการใช้ งานต่ างๆ
• ปุ่ มเครื่ องมือในการวาดรู ป
ท่านสามารถใช้เมาส์กดคลิกที่รูปไอคอนเครื่ องมือในการวาดรู ปแต่ละชนิด เพื่อเลือกเครื่ องมือที่ตอ้ งการ แล้วเลื่อนเมาส์
ที่จะแสดงสัญลักษณ์เปลี่ยนไปตามเครื่ องมือที่ท่านได้กดเลือกก่อนหน้านี้ มาชี้ในบริ เวณรู ปภาพที่ตอ้ งการวาดรู ป
เพิ่มเติมลงไป แล้วกดคลิกซ้ายที่เมาส์แล้วลากเมาส์ออกไป เพื่อขยายรู ปให้ได้ตามขนาดที่ตอ้ งการ
ท่านสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกรู ปภาพแต่ละรู ปได้ โดยรู ปภาพแต่ละรู ปจะถูกเลือกเป็ นอิสระจากกัน รู ปภาพที่ถูกเลือก
จะแสดงเครื่ องหมายสี่ เหลี่ยมสี ดาํ เป็ นกรอบ ดังรู ป

ซึ่ งท่านสามารถใช้เมาส์กดคลิกบนเครื่ องหมายสี่ เหลี่ยมสี ดาํ ค้างไว้ แล้วลากเมาส์เพื่อขยายส่ วนต่างๆ
ของรู ปออกไปตามที่ตอ้ งการ หรื อให้เมาส์กดคลิกค้างไว้ที่บริ เวณกึ่งกลางรู ปภาพ แล้วลากเมาส์เพื่อเลื่อนรู ปภาพไปยัง
ตําแหน่งใหม่ตามที่ตอ้ งการได้ทนั ทีเช่นเดียวกัน
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ในกรณี ที่ท่านต้องการพิมพ์ขอ้ ความลงบนภาพ ให้ท่านกดคลิกเลือกที่ปุ่มเครื่ องหมาย Text
หลังจากนั้น ก็เลื่อนเมาส์ไปยังบริ เวณที่ตอ้ งการพิมพ์ขอ้ ความ แล้วกดคลิกเพื่อเริ่ มพิมพ์ขอ้ ความ ดังรู ป
หลังจากพิมพ์ขอ้ ความเสร็ จแล้ว ให้ท่านกด enter ที่แป้น keyboard เพื่อเป็ น
การตกลงใช้ขอ้ ความดังกล่าวนั้น หลังจากนั้นข้อความก็จะถูกสร้างบนภาพตามตําแหน่งที่ตอ้ งการ ดังรู ป
หลังจากนั้น ท่านก็ยงั สามารถใช้เมาส์กดคลิกค้างไว้ที่บริ เวณข้อความ แล้วลากเมาส์
เพื่อเลื่อนข้อความไปยังตําแหน่งใหม่ตามที่ตอ้ งการได้เช่นกัน
• เมนู Properties
หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนสี เส้น, สี ตวั อักษรข้อความ, ขนาดความหนาของเส้นรู ปภาพ หรื อข้อความ ให้ท่านใช้เมาส์
กดคลิกเพื่อเลือกภาพ หรื อข้อความนั้น แล้วกดเลือกที่เมนู Edit -> Properties หรื อกดคลิกขวาที่เมาส์ โปรแกรมก็จะ
แสดงหน้าจอเพื่อให้ท่านกําหนดสิ่ งต่างๆ ดังกล่าวได้ใหม่ตามที่ตอ้ งการ ดังรู ป

• ปุ่ มบันทึกภาพกลับคืนไปยังระบบ Colposcopy
หลังจากท่านได้ทาํ การปรับปรุ งรู ปภาพเสร็ จสิ้ น ก็ให้ท่านกดคลิกที่ปุ่มนี้ เพื่อบันทึกภาพ และออกจากหน้าจอการ
แก้ไขปรับปรุ งภาพ เพื่อกลับไปยังหน้าจอ Colposcopy ตามเดิม
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การบันทึกการวินิจฉัยภาพถ่ายแบบ ColposcopyDiagnosis
หน้าจอนี้ก็เป็ นอีกหน้าจอหนึ่งที่ควรอธิบายในรายละเอียด เมื่อท่านกดเลือกที่หน้าแฟ้ม (Tab name)
ColposcopyDiagnosis โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรู ป

ภายในหน้าจอจะแสดงรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งปุ่ มกดฟังก์ชนั่ การใช้งานต่างๆ ดังต่อไปนี้
หน้ าจอแสดงข้ อมูลต่ างๆ
หน้าต่างแสดงภาพนิ่งภาพที่หนึ่ง ซึ่ งจะแสดงอยูด่ า้ นบน และภาพที่สอง ซึ่งจะแสดงอยูด่ า้ นล่าง
• ส่ วนแสดงข้อมูลการวินิจฉัย Diagnosis detail

•

ปุ่ มกดฟังก์ชั่นการใช้ งานต่ างๆ
• ปุ่ มกดเพื่อแก้ไขหรื อปรับปรุ งรู ปภาพที่หนึ่ง หรื อรู ปภาพที่สองตามลําดับ
เมื่อท่านกดปุ่ มนี้โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสําหรับการปรับปรุ งแก้ไขรู ปภาพ เพื่อให้ท่านทําการแก้ไข และบันทึกภาพ
นั้นกลับมาแสดงยังหน้าต่างแสดงภาพ เพื่อดําเนินการต่อไป *ดูรายละเอียดการแก้ไขรู ปภาพในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ
Image Editor
• ปุ่ มเลือกเพื่อแสดงภาพนิ่งให้พอดีกบั หน้าต่างแสดงภาพนิ่งทั้งสองภาพ
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เมื่อท่านกดเลือกรายการนี้ โปรแกรมจะปรับขนาดภาพนิ่งเพื่อให้แสดงอยูภ่ ายในหน้าต่างแสดงภาพให้พอเหมาะ แต่ถา้
หากท่านไม่กดเลือกรายการนี้ โปรแกรมจะแสดงภาพนิ่งตามขนาดที่เป็ นจริ งของภาพ

• ปุ่ มเลือกเพื่อแสดงข้อมูลการวินิจฉัยสําหรับแต่ละภาพที่ได้สาํ เนามาในวันนั้น
หากในวันที่ทาํ การตรวจวินิจฉัยคนไข้ ท่านได้ทาํ สําเนาภาพ มายัง ColposcopyDiagnosis มากกว่า 1 ชุด เช่น ทําสําเนา
มาเพื่อสําหรับวินิจฉัย Cervix และ Vaginar พร้อมกันในวันเดียว ก็จะทําให้มีรายการใน List Box Examination View
อยู่ 2 รายการ ซึ่ งท่านสามารถเลือกดูได้ทีละรายการ โดยการกดคลิกเลือกที่ปุ่มนี้
• นอกจากนั้นท่านยังสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองรู ปภาพแต่ละรู ปได้ดว้ ยแถบเครื่ องมือในแนวตั้งดังแสดงตามรู ปได้อย่าง
อิสระ
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การใช้ งานร่ วมกับ PACS server ตามมาตรฐาน DICOM
โปรแกรมใน Version ตั้งแต่ 4.0.0 ขึ้นไปได้ปรับปรุ งคุณสมบัติเพื่อให้รองรับการส่ งข้อมูลรู ปภาพไปยัง DICOM PACS server
โดยจะต้องกําหนดข้อมูลของ DICOM PACS Server ดังต่อไปนี้
1. เข้าที่เมนู Administrator -> Setup PACS Server แล้วกําหนดค่าดังต่อไปนี้ ตามที่เป็ นจริ ง

โปรแกรม ThaiColpo จะมีไฟล์ Library ของ Dicom รุ่ นทดลองใช้งานมาให้ซ่ ึ งจะมีขอ้ จํากัดในเรื่ องจํานวนครั้งในการส่ งไฟล์
Dicom ไปยัง PACS server
ท่านจะต้องทําการลงทะเบียนในระบบ Windows ให้ถูกต้องโดยการเรี ยกคําสัง่ regsvr32 rzdcx.dll *และหากต้องการใช้งาน
จริ งก็จะต้องทําการ Upgrade ไฟล์ rzdcx.dll ใหม่เป็ น version ใช้งานจริ งต่อไป
หลังจากท่านได้บนั ทึกรู ปภาพต่างๆ ของคนไข้เก็บลงไฟล์ฐานข้อมูลเป็ นที่เรี ยบร้อย ท่านก็สามารถกดคลิกเลือกภาพต่างๆ ที่
แสดงอยูใ่ นรายการภาพทางช่องขวามือ ตัวอย่างแสดงตามรู ปด้านล่าง หลังจากนั้น ก็
• กดคลิกที่ปุ่ม Send image to PACS เพื่อส่ งรู ปภาพที่ได้เลือกเหล่านั้นไปยัง PACS server ตามที่กาํ หนด
• หรื อ กดคลิกที่ปุ่ม Save image to DICOM file เพื่อบันทึกรู ปภาพที่เลือกเหล่านั้น เก็บลงไฟล์ตามมาตรฐาน DICOM
ตามที่ตอ้ งการ
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บทที่ 4 การแสดงรายงาน Report
โปรแกรม ThaiColpo ได้จดั ให้มีรายงานหลากหลายประเภท โดยรายการแต่ละรายงานจะอยูภ่ ายในหน้าจอที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยในเวลาที่ท่านกดคลิกเพื่อแสดงรายงาน ท่านไม่ตอ้ งตอบคําถาม หรื อกําหนด
เงื่อนไขในการออกรายงานเพื่อให้สบั สน รายการดังต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างรายงาน และอธิบายประเภทของข้อมูลที่นาํ มาแสดง
ในรายงานในแต่ละประเภท

รายงานสถิติการตรวจคนไข้ Patient Visit Report
รายงานนี้จะแสดงรายการคนไข้ท้ งั หมดที่อยูใ่ นความดูแลของแพทย์ที่ Login เข้ามาใช้งานระบบอยูข่ ณะนั้น โดยจะ
แสดงรายการตามวันและเวลาที่คนไข้แต่ละคนเข้ามารับการตรวจ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูล Cytology และ Histology ในแต่ละ
รายการด้วย ตามรู ปตัวอย่าง
ท่านสามารถกดคลิกที่ปุ่ม Patient Visit Report บนหน้าจอหลักของ Patient List เพื่อแสดงรายงานนี้
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รายงานแสดงรายการข้ อความแจ้ งเตือนของคนไข้ ทุกคน Reminder Report
รายงานนี้จะแสดงรายงานข้อความแจ้งเตือนของคนไข้ทุกคนที่อยูใ่ นความดูแลของแพทย์ ที่ได้ Login เข้ามาใช้ระบบอยู่
ในขณะนั้น โดยจะแสดงวันที่บนั ทึกข้อความ วันที่ครบกําหนดแจ้งเตือน และข้อความแจ้งเตือนของค้นไข้แต่ละคน โดยจะแสดง
รายการเรี ยงตามลําดับวันที่ครบกําหนดแจ้งเตือน จากวันที่ล่าสุ ดเรี ยงต่อเนื่องไป แสดงตามรู ปดัวอย่าง
ท่านสามารถกดคลิกที่ปุ่ม Reminder Report บนหน้าจอหลักของ Reminder List เพื่อแสดงรายงาน
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รายงานสถิติการเข้ ารั บการรั กษาของคนไข้ Visit Statistic Report
รายงานนี้จะแสดงรายการตามวันและเวลาที่คนไข้ได้เข้ารับการตรวจรักษาด้วยระบบ Colposcopy นี้ตามประวัติที่มี
ทั้งหมด และจะแสดงรายชื่อแพทย์ที่ให้การตรวจรักษา, ผลข้อมูล Cytology และ Histology ตามวันเวลานั้นๆ ด้วย Note: สําหรับ
รายการที่แสดงเฉพาะชื่อแพทย์เป็ นรายการที่แสดงให้ทราบว่า แพทย์ท่านนั้นได้เข้ามาเปิ ดดูประวัติการตรวจรักษาของคนไข้ราย
นี้ดว้ ย โดยการเพิ่มชื่อคนไข้รายนี้เป็ นคนไข้ที่อยูใ่ นการดูแลของแพทย์ท่านนั้น
ท่านสามารถแสดงรายงานนี้ได้ โดยการกดคลิกที่ปุ่ม Report -> Visit Statistic Report ในหน้าจอการบันทึกผลการตรวจ
รักษาของคนไข้แต่ละคน
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รายงานแสดงข้ อความแจ้ งเตือนเฉพาะคนไข้ Reminder List Report
รายงานนี้จะแสดงรายการข้อความแจ้งเตือนเช่นเดียวกันกับรายงานแจ้งเตือนข้างต้น แต่จะแสดงรายการแจ้งเตือน
เฉพาะที่เกิดขึ้นกับคนไข้ที่กาํ ลังทําการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบในขณะนั้นเท่านั้น แสดงตามรู ป
ท่านสามารถกดคลิกที่ปุ่ม Report -> Reminder List Report ในหน้าจอการบันทึกผลการตรวจรักษาของคนไข้แต่ละคน
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รายงานแสดงภาพนิ่งขนาดใหญ่ ตามทีเ่ ลือก Selected Image Report
รายงานนี้จะแสดงภาพถ่ายที่ท่านได้กดเลือกจากช่องรายการภาพนิ่ง โดยจะแสดงข้อความประกอบรู ปด้วย แสดงดังรู ป
ท่านสามารถแสดงรายงานนี้ได้ โดยการกดคลิกที่ปุ่ม Report -> Selected Image Report ในหน้าจอการบันทึกผลการตรวจรักษา
ของคนไข้แต่ละคน
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รายงานแสดงภาพนิ่งทัง้ หมดทีอ่ ยู่ในรายการภาพนิ่ง Series of Image Report
รายงานนี้จะแสดงภาพถ่ายที่เก็บอยูใ่ นช่องรายการภาพนิ่งทั้งหมด โดยจะแสดงข้อความประกอบรู ปด้วย แสดงดังรู ป
ท่านสามารถแสดงรายงานนี้ได้ โดยการกดคลิกที่ปุ่ม Report -> Selected Image Report ในหน้าจอการบันทึกผลการตรวจรักษา
ของคนไข้แต่ละคน
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รายงานแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ แบบเปรี ยบเทียบ Colposcopy Diagnosis Visit Report
รายงานนี้จะแสดงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ในด้านต่างๆ รวมทั้งข้อมูลในส่ วน Colposcopy Diagnosis และภาพ
เปรี ยบเทียบสองภาพ ตามรู ป
ท่านสามารถแสดงรายงานนี้ได้ โดยการกดคลิกที่ปุ่ม Report -> Colposcopy Diagnosis Visit Report ในหน้าจอการ
บันทึกผลการตรวจรักษาของคนไข้แต่ละคน
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รายงานแสดงผลการตรวจทัว่ ไป Colposcopy Visit Report
รายงานนี้จะแสดงข้อมูลผลการตรวจในด้านต่างๆ และภาพที่ได้เลือกจากช่องรายการภาพนิ่งจํานวนหนึ่งภาพ ตามรู ป
ท่านสามารถแสดงรายงานนี้ได้ โดยการกดคลิกที่ปุ่ม Report -> Colposcopy Visit Report ในหน้าจอการบันทึกผลการ
ตรวจรักษาของคนไข้แต่ละคน
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รายงานแบบฟอร์ มผลการตรวจทัว่ ไป Blank Colposcopy Report
รายงานนี้จะแสดงแบบฟอร์ มที่ไม่มีขอ้ มูล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ท่านใช้ในการจดบันทึกด้วยมือ แต่จะแสดงรู ป
ภาพนิ่งที่ท่านได้กดเลือกจํานวนหนึ่งภาพ ดังรู ป
ท่านสามารถแสดงรายงานนี้ได้ โดยการกดคลิกที่ปุ่ม Report -> Blank Colposcopy Report ในหน้าจอการบันทึกผลการ
ตรวจรักษาของคนไข้แต่ละคน
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บทที่ 5 การแก้ ปัญหา (Trouble Shouting) และปรับปรุงโปรแกรมเป็ นรุ่ นใหม่
การตรวจสอบ SQL server และ colposcopy database
มีหลายกรณี ที่โปรแกรมจะทําการตรวจสอบ SQL server ดังต่อไปนี้
1. ในตอนแรกที่เรี ยกโปรแกรม ThaiColpo จะมีการตรวจสอบการติดต่อกับ SQL server ว่า service ได้ Start แล้วหรื อไม่
ถ้ายังไม่ Start ก็จะทําให้โปรแกรมติดต่อ SQL server ไม่ได้
วิธีแก้ไข: ให้ท่านทําการ Start SQL server service ตามข้อแนะนําในหัวข้อ การติดตั้ง SQL server version
MSDE2000A หากตรวจสอบดูแล้วพบว่า MSQL$THAICOLPO ได้มีการ Start service เรี ยบร้อยแล้ว แต่ยงั พบว่า
โปรแกรม ThaiColpo ยังไม่สามารถติดต่อกับ SQL server ได้ แสดงว่า อาจมีการกําหนดชื่อ SQL server ผิด ดังนั้น
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังต่อไปนี้ข้ ึนมาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ท่านตรวจสอบ และแก้ไขชื่อ SQL server ให้ถูกต้อง
โดยท่านจะต้องกําหนด ชื่อเป็ น (local)\THAICOLPO สําหรับการติดตั้งแบบ Standalone (ในกรณี ติดตั้งเป็ นแบบ LAN
ชื่อ SQL server จะต้องเปลี่ยนไปตามการติดตั้งจริ ง ให้สอบถามจากทางช่างที่ติดตั้งระบบ LAN

หลังจากกําหนดชื่อ SQL server name ได้ถูกต้องแล้ว ให้ลอง Click Test Connection เพื่อตรวจสอบการติดต่อดูอีกครั้ง
ถ้าถูกต้อง ก็จะได้ขอ้ ความดังแสดงในรู ปข้างต้น ก็ให้ท่าน Click OK เพื่อบันทึกค่าที่กาํ หนดลงในไฟล์ configuration
เพื่อใช้งานในครั้งต่อไป
ในบางกรณีสาํ หรับการติดตั้งในครั้งแรก หรื อการติดตั้งโปรแกรม Update version ท่านอาจจะพบกับข้อความ
ดังต่อไปนี้ หลังจากการกด Click Test Connection
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ข้อความแสดงว่าสามารถติดต่อกับ SQL server ได้แล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อกับไฟล์ฐานข้อมูล colposcopy ได้ นั้น
แสดงว่า ระบบ SQL server ยังไม่ได้ทาํ การ Attached ไฟล์ฐานข้อมูลเข้าไป ซึ่ งขั้นตอนการ Attached ไฟล์ฐานข้อมูลจะ
เป็ นขั้นตอนที่โปรแกรม ThaiColpo จะทําโดยอัตโนมัติ หลังจากโปรแกรมสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ SQL server ได้แล้ว
ดังนั้น หากท่านพบข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว ก็ถือว่าท่านได้ทาํ การกําหนดชื่อ SQL server name ได้ถูกต้องแล้ว ดังนั้น
ให้ท่านกด Click OK เพื่อบันทึกข้อกําหนดนี้เก็บลง configuration ไฟล์ แล้วหลังจากนั้นโปรแกรมจะทํางานในขั้นตอน
ต่อไป ซึ่ งจะแสดงรายละเอียดในข้อที่ 2 ดังแสดงด้านล่างต่อไป
2. ในตอนแรกที่เรี ยกโปรแกรม ThaiColpo หลังจากสามารถติดต่อกับ SQL server ได้แล้ว โปรแกรมจะทําการติดต่อกับ
ไฟล์ฐานข้อมูล colposcopy ซึ่ งหากโปรแกรมไม่พบไฟล์ฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว โปรแกรมก็จะทําการ Attached ไฟล์
ฐานข้อมูล โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังต่อไปนี้

เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าโปรแกรมจะเริ่ ม Attached ไฟล์ฐานข้อมูลใหม่เข้าไปยังระบบ SQL server ก็ให้ท่านกด Click
OK เพื่อยืนยันการดําเนินการ

การ Update Program จาก Version 1.0.0 เป็ น Version 1.3.3
เนื่องจากอาจจะมีบางท่านได้ทาํ การติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo version 1.0.0 เพื่อทดสอบการใช้งาน และมีความ
ต้องการที่จะ Upgrade เป็ น Version 1.3.3 ซึ่ งเป็ น Version ที่ใหม่กว่า และมี Feature ที่เพิ่มเติมขึ้นในส่ วนของ Colposcopy
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Diagnosis ซึ่ งใช้ในการประเมินและเปรี ยบเทียบภาพถ่าย 2 ภาพใน View ต่างๆ กัน ซึ่ งทําให้โปรแกรมใน Version ใหม่จะต้องมี
การปรับเพิม่ โครงสร้างฐานข้อมูล ดังนั้นหลังจากการติดตั้งโปรแกรม Version 1.3.3 แล้วเสร็ จ ท่านจะต้องยกเลิกการติดตั้งไฟล์
ฐานข้อมูลใน Version 1.0.0 ออกจาก SQL server ก่อน โดยให้ทาํ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่
รู ปประกอบ
อธิบาย
1.
Click เรี ยกใช้โปรแกรม BackupDB (*
สําหรับ V1.3.6 ขึ้นไป ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น
UtilityDB)(Active)
2.
Click ที่เมนู Administrator แล้ว Click ที่
รายการ Detached Colposcopy Database เพื่อ
ทําการยกเลิกการติดตั้งไฟล์ฐานข้อมูล
Colposcopy version เดิม
3.

หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงสถานะการ
ยกเลิกดังแสดงในรู ปด้านซ้าย เพื่อแสดงว่า
ไฟล์ฐานข้อมูล colposcopy ได้ถูก detached
จาก SQL server แล้ว

4.

Click Exit เพื่อออกจากโปรแกรม

หลังจาก Detached colposcopy แล้วเสร็ จ ให้ท่านเรี ยกใช้โปรแกรม ThaiColpo โดยหลังจากนั้นโปรแกรม ThaiColpo ก็จะทําการ
ตรวจสอบไฟล์ฐานข้อมูล และจะแจ้งเตือนเพื่อดําเนินการติดตั้งไฟล์ฐานข้อมูล colposcopy version 1.3.3 ดังแสดงตามรู ปต่อไปนี้

ให้ท่านกด Click OK เพื่อให้ดาํ เนินการต่อไป
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การ Update Program จาก Version 1.3.3 เป็ น Version 1.3.4
โปรแกรมใน Version 1.3.4 ได้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
• หน้าจอแสดงไฟล์ Video Clip ทั้งหมดที่ถูกบันทึกอยูใ่ น Folder ..\capture ของคนไข้ที่ถูกเลือกตรวจสอบอยูใ่ นขณะนั้น
*ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ อธิบายหน้าจอ View All Video Clip
• เพิ่ม ฟังก์ชนั่ การทํางานที่ SQL server สําหรับฟังก์ชนั่ View All Video Clip ดังนั้นสําหรับผูใ้ ช้งาน Version 1.3.3 เมื่อ
ท่านได้กดเรี ยกใช้ฟังก์ชนั่ ใหม่น้ ี โปรแกรมจะทําการตรวจสอบ และแสดงข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ท่านรับทราบ และ
กดยืนยันเพื่อให้โปรแกรมทําการติดตั้งฟังก์ชนั่ ใหม่น้ ีไปยัง SQL server โดยจะแสดงข้อความเตือนดังรู ป

ให้ท่านกดคลิก OK เพื่อยืนยันการ Upgrade program หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลการติดตั้งฟังก์ชนั่ ใหม่น้ ีไปยัง
SQL server ดังรู ปต่อไปนี้ตามลําดับ

สุ ดท้ายโปรแกรมจะแสดงข้อความ “Please try again” ให้ท่านกดคลิก OK แล้วกดเลือกปุ่ ม ViewAllClip ใหม่อีกครั้ง
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การ Update Program จาก Version 1.3.4 เป็ น Version 1.3.5
•
•
•

•

โปรแกรมใน Version 1.3.5 ได้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
แก้ไขการตรวจสอบในหน้าจอ Edit Master File ประเภทต่างๆ ที่อยูใ่ นเมนู Administrator โดยโปรแกรมจะแสดง
ข้อความเตือนประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน
เพิ่มคุณสมบัติในการค้นหารายชื่อคนไข้เดิมที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในหน้าจอ Add Patient Into Account เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ ว
แก้ไขหน้าจอ Image Capture ให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิง่ ขึ้น โดยได้ขยายหน้าจอ Preview ที่แสดงภาพแบบ Real
Time จากกล้อง Colposcope และเพิ่มช่องแสดงเวลาในระหว่างที่ทาํ การบันทึกไฟล์ Video Clip, ช่องแสดงจํานวนครั้งที่
ท่านได้กดคลิกเพื่อเก็บรู ปถ่าย Grab Shot (Capture)
เพิ่มคุณสมบัติในการเก็บบันทึกไฟล์ Video Clip ที่กาํ ลังแสดงอยูใ่ นหน้าจอแสดงไฟล์ Video Clip เพื่อบันทึกลงไฟล์
ตามที่ท่านกําหนด เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป โดยท่านสามารถกด Click ที่เมนู File-> Save Clip

โดยหลังจากที่ท่านได้ยกเลิกการติตตั้ง ThaiColpo version 1.3.4 แล้ว ทําการติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo version 1.3.5 แล้ว
เสร็ จ ท่านจะต้องเรี ยกโปรแกรม BackupDB (*สําหรับ V1.3.6 ขึ้นไป ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น UtilityDB) ซึ่งอยูใ่ นเมนู Start ดังรู ป

หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงตามรู ปดังนี้
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หลังจากนั้นให้ท่านกด Click ที่เมนู Update Database -> Update To V1.3.5 เพื่อให้ทาํ การปรับปรุ งไฟล์ฐานข้อมูล SQL server
(local)\THAICOLPO ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดสําหรับ version 1.3.5
ในกรณี ที่ท่านอาจทําซํ้า โดยการกด Click เพื่อทําการปรังปรุ ง Update To V1.3.5 ซํ้า ก็ไม่ตอ้ งกังวล เพราะจะไม่มีผลกระทบอะไร
โดยโปรแกรมจะทําการแจ้งเตือนให้ท่านทราบหลังจากปรับปรุ งแล้วเสร็ จ
โปรแกรมในเวอร์ ชนั่ 1.3.5 นี้จะไม่อนุญาตให้ท่านกรอกชื่อแพทย์ (Physician) ที่มีชื่อและนามสกุลซํ้ากัน ดังนั้นหากท่านได้ใช้
งานในเวอร์ ชนั่ 1.3.4 แล้วได้มีการกรอกข้อมูลในลักษณะดังกล่าวไว้ จะทําให้การปรับปรุ งไฟล์ฐานข้อมูล SQL server ใน
ขั้นตอนที่ 7 ไม่สาํ เร็ จ โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบ และข้อความแนะนําดังรู ป
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ซึ่ งท่านจะต้องเรี ยกใช้โปรแกรม ThaiColpo แล้วเข้าไปแก้ไขชื่อแพทย์ เพื่อไม่ให้มีชื่อและนามสกุลของแพทย์ที่ซ้ าํ กัน หลังจาก
นั้นจึงเข้ามาเรี ยกใช้โปรแกรม BackupDB (*สําหรับ V1.3.6 ขึ้นไป ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น UtilityDB) เพื่อทําการ Update To V1.3.5
อีกครั้งหนึ่ง
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การ Update Program จาก Version 1.3.5 เป็ น Version 1.3.6
•

•

•

•

โปรแกรมใน Version 1.3.6 ได้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เท้ากด (Footswitch) เพื่อสั่งให้โปรแกรมทําการเก็บภาพนิ่ง (Capture) ลงไฟล์ฐานข้อมูล
ทันทีที่เท้ากดอุปกรณ์ โดยโปรแกรมจะทําการตรวจสอบสถานะอุปกรณ์น้ ีเมื่อท่านกดปุ่ มฟังก์ชนั่ Capture Image
ภายใน TabName ImageCapture. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการกําหนดอุปกรณ์เท้ากด Setup Footswitch
รองรับการกําหนดตําแหน่งโฟลเดอร์ (Folder) ได้เอง เพื่อใช้เก็บบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (Video Clip File) ด้วย
คุณสมบัติในข้อนี้ จะทําให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการติดตั้งใช้งานระบบ ThaiColpo ได้หลายรู ปแบบ เช่น ระบบแลน
(LAN) เพื่อใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน, ระบบ Removable USB Hard disk ใช้เก็บข้อมูลสําหรับฐานข้อมูล ThaiColpo,รู ปภาพนิ่ง
และไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เพื่อความสะดวกในการนําข้อมูลไปใช้นอกสถานที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ การ
กําหนดระยะเวลานานสุ ดที่อนุญาตสําหรับการบันทึกวิดีโอคลิปและกําหนดตําแหน่งเก็บข้อมูล Setup Video Recorder
ได้เปลี่ยนชื่อโปรแกรม BackupDB เป็ น UtilityDB เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริ ง เนื่องจากแต่เดิมนั้นโปรแกรม
BackupDB จะมีเฉพาะเครื่ องมือเพื่อให้ผใู ้ ช้ทาํ การสํารองไฟล์ฐานข้อมูลเก็บไว้เท่านั้น แต่โปรแกรมในเวอร์ ชนั่ ต่อมา
ได้มีการเพิ่มเติมเครื่ องมือในการจัดการฐานข้อมูล หลากหลายขึ้น เช่น เครื่ องมือสําหรับการ Update ไฟล์ฐานข้อมูลเป็ น
V1.3.5 เป็ นต้น ลงในโปรแกรม BackupDB เดิม และในอนาคตก็อาจจะมีการเพิ่มเติมเครื่ องมือที่จาํ เป็ นลงไปอีก จึงได้
ทําการเปลี่ยนชื่อโปรแกรม เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน
สําหรับการ Update Program จาก Version 1.3.5 มาเป็ น Version 1.3.6 นี้ ท่านไม่จาํ เป็ นที่จะต้องทําการ Run UtilityDB
เพื่อ Update Database เนื่องจากโปรแกรมใน Version 1.3.6 นี้จะทําการตรวจสอบและแก้ไขให้โดยอัตโนมัติ
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การ Update Program จาก Version 1.3.6 เป็ น Version 1.3.7
โปรแกรมใน Version 1.3.7 ได้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
• เพิม่ ฟิ ลด์กรอกข้อมูล HN ในประวัติคนไข้ รวมทั้งแก้ไข้ให้แสดงข้อมูล HN บนหน้าจอข้อมูล, การค้นหาคนไข้ และใน
รายงานต่างๆ
• สําหรับผูใ้ ช้ในก่อนหน้านี้ เช่น V1.3.6 ท่านจะต้องทําการปรับปรุ งโครงสร้างฐานข้อมูลให้เรี ยบร้อย จึงจะสามารถใช้
โปรแกรมใน Version 1.3.7 นี้ได้ โดยการเรี ยกโปรแกรม UtilityDB ดังรู ปขึ้นมา

หลังจากนั้นให้ท่านกด Click ที่เมนู Update Database -> Update To V1.3.7 เพื่อให้ทาํ การปรับปรุ งไฟล์ฐานข้อมูล SQL server
(local)\THAICOLPO ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดสําหรับ version 1.3.7
ในกรณี ที่ท่านอาจทําซํ้าโดย การกด Click เพื่อทําการปรังปรุ ง Update To V1.3.7 ซํ้า ก็ไม่ตอ้ งกังวล เพราะจะไม่มี
ผลกระทบอะไร โดยโปรแกรมจะทําการแจ้งเตือนให้ท่านทราบหลังจากปรับปรุ งแล้วเสร็ จ
สําหรับท่านที่ใช้งาน ThaiColpo ในเวอร์ชนั่ เก่ามาก เช่น เวอร์ ชนั่ น้อยกว่า V1.3.5 ท่านจะต้องทําการปรับปรุ ง
โครงสร้างฐานข้อมูล ให้ทนั สมัยเป็ นทั้ง Version 1.3.5 และ Version 1.3.7 ด้วยกันทั้งคู่ โดยการกด Click ที่เมนู Update DataBase
-> Update To V1.3.5 และ Update To V1.3.7 ด้วยกันทั้งคู่
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การ Update Program จาก Version 1.3.7 หรื อ 1.3.7A เป็ น Version 1.3.8
โปรแกรมใน Version 1.3.8 ได้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
• เพิม่ คุณสมบัติในการขยายภาพนิ่ง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยหน้าจอที่มีการแสดงรู ปภาพ เช่นหน้าจอใน Tab Name
“ Image Capture” และหน้าจอในส่ วนโปรแกรมแก้ไขรู ปภาพ (Pic Editor) จะมีไอคอนสําหรับการขยายรู ปภาพ
ไอคอนสําหรับการย่อรู ปภาพ

,

และ ไอคอนสําหรับไม่มีการย่อขยาย

รู ปแสดงปุ่ มไอคอนบนหน้าจอ Image Capture

รู ปแสดงปุ่ มไอคอนบนหน้าจอโปรแกรมแก้ไขรู ปภาพ
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การ Update Program จาก Version 1.3.8 หรื อ Version1.3.8A เป็ น Version 1.3.9
โปรแกรมใน Version 1.3.9 ได้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. เพิ่มคุณสมบัติการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Save) เมื่อผูใ้ ช้งานได้ทาํ การกด บันทึกรู ปภาพ (Capture) โดยโปรแกรม
จะทําการบันทึกรู ปภาพนั้นเก็บลงไฟล์ฐานข้อมูลในทันทีตามวันเวลาที่ผปู ้ ่ วยมาเข้ารับการรักษาในวันนั้น (Today Visit)
หรื อในกรณีการแก้ไขประวัติขอ้ มูลเก่า ก็จะบันทึกเก็บไว้ที่วนั เวลาตามประวัติเดิมนั้น
2. เพิม่ รายการสรุ ปสถิติจาํ นวนการทํา Colposcopy Procedural (Colposcopy Procedural Statistic Report) เพื่อให้ผใู ้ ช้
สามารถประเมินผลข้อมูลได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
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การ Update Program เป็ น Version 1.4.4
โปรแกรมใน Version 1.4.4 ได้มีการแก้ไข และเพิ่มเติมคุณสมบัติเพียงเล็กน้อย โดยผูใ้ ช้งานสามารถใช้เมาส์ คลิกที่มุม
ขวาล่างในส่ วนหน้าจอ Image Capture ค้างไว้ แล้วเลื่อนเมาส์เพือ่ ขยายขนาดหน้าจอแสดงผลจากกล้อง Colposcope ได้

การ Update Program เป็ น Version 1.5.0, Version 1.5.1 หรื อ Version 1.5.2
โปรแกรมใน Version 1.5.0, 1.5.1 และ 1.5.2 ได้มีการแก้ไข และเพิ่มเติมคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ปรับเปลี่ยนฟิ ลด์กรอกข้อมูล Referred By ให้เป็ นฟิ ลด์แบบค้นหาข้อมูลที่เคยกรอกมาก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ (Auto
Complete) แบบ Drop Down List เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
2. แก้ไขเพิ่มเติมความสามารถของฟังก์ชนั่ [SAVE] โดยในระหว่างการกรอกข้อมูลท่านสามารถกดบันทึกได้ตลอดเวลา
เพื่อความมัน่ ใจว่าข้อมูลที่กรอกอยูน่ ้ นั จะไม่สูญหายไปหากเกิดเหตุขดั ข้อง
3. ปรับปรุ งการตรวจสอบภายในโปรแกรมให้ดียงิ่ ขึ้น เช่นการตรวจสอบว่าผูใ้ ช้งานได้มีการแก้ไขข้อมูลบนหน้าจอ
หรื อไม่ ถ้ามีการแก้ไข ก็จะแสดงสัญลักษณ์ที่ดา้ นบน Title Bar โดยมีขอ้ ความเพิ่ม [EDIT] และปุ่ มกด [SAVE] และ
อื่นๆ ก็จะ enable ให้สามารถกดได้ และมีการตรวจสอบและแจ้งเตือนกรณี ที่กดปุ่ ม [EXIT] เพื่อออกจากโปรแกรมโดย
ยังไม่ได้บนั ทึกข้อมูล ในทางกลับกันหากไม่มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ปุ่ ม [SAVE] ก็จะ disable และผูใ้ ช้กส็ ามารถกด
[EXIT] ออกจากหน้าจอได้ทนั ที เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ทั้งนี้ฐานข้อมูล SQL ที่มีใช้ก่อนหน้าเวอร์ ชนั่ นี้ จะต้องได้รับการปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมด้วย โดยในขณะที่เรี ยกใช้
โปรแกรม แล้วคลิกเลือกคนไข้เพื่อกรอกข้อมูล ThaiColpo จะทําการตรวจสอบฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ แล้วจะแจ้งเตือนให้ท่าน
ทราบ และจะทําการปรับปรุ งฐานข้อมูลทันที โดยหลังจากทําการปรับปรุ งเสร็ จแล้ว ท่านก็สามารถกรองคลิกเลือกคนไข้ใหม่ได้
ทันที ซึ่ งวิธีน้ ีจะสะดวกที่สุด
หรื ออีกท่านอาจจะเรี ยกโปรแกรม UtilityDB ขึ้นมาแล้วคลิกเลือกที่ เมนู UPDATE DATABASE แล้วเลือกเมนู Update
to V1.5.0 ก็ได้เช่นเดียวกัน
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การ Update Program เป็ น Version 1.5.4
โปรแกรมใน Version 1.5.4 ได้ มีการแก้ไข และเพิม่ เติมเครื่ องมือสํ าหรับแสดงรู ปภาพในส่ วน ImageCapture tab
ดังนี้

จากรู ปจะแสดงปุ่ มเครื่ องมือจัดการรู ปภาพ (Image Tool bar) ทางด้านบนของรู ปภาพ ซึ่ งประกอบด้วย
1. รายการเลือกเพื่อหมุนรู ปภาพตามองศาต่างๆ (Rotate)
2. รายการเลือกเพื่อกรองให้รูปภาพแสดงสี ที่ตอ้ งการ (Filter)
3. ปุ่ มกดเพื่อปรับสี รูปภาพให้กลับเป็ นตรงกันข้าม (Invert Color)
4. ปุ่ มกดเพื่อใช้ฟังก์ชนั่ เลื่อนรู ปภาพ (Pan Image) โดยในระหว่างที่ท่านเลื่อนเมาส์มายังบริ เวณรู ปภาพด้านล่าง ท่าน
สามารถกดคลิกซ้ายค้างไว้ แล้วลากเมาส์เพื่อขยับรู ปภาพ
5. ปุ่ มกดเพื่อใช้ฟังก์ชนั่ ขยายรู ปภาพตามบริ เวณที่กาํ หนด (Area Zoom) โดยในระหว่างที่ท่านเลื่อนเมาส์มายังบริ เวณ
รู ปภาพด้านล่าง ท่านสามารถกดคลิกซ้ายค้างไว้ แล้วลากเมาส์เพื่อสร้างกรอบสี่ เหลี่ยมสี น้ าํ เงินเพื่อขยายภาพในบริ เวณ
กรอบสี น้ าํ เงินนั้น ดังตัวอย่างในรู ปด้านล่าง
6. ปุ่ มกดเพื่อแสดงรู ปภาพให้มีขนาดพอดีตามกรอบรู ปภาพด้านล่าง (Fit)
7. ปุมกดเพื่อแสดงรู ปภาพตามขนาดจริ ง (1:1)
8. ปุ่ มกดเพื่อลดขนาดการแสดงรู ปภาพ
9. ปุ่ มกดเพื่อขยายการแสดงรู ปภาพ
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การแสดงรู ปภาพในส่ วน Colposcopy Diagnosis ก็ได้เพิ่มเครื่ องมือการจัดการรู ปภาพ ทางด้านขวามือของรู ปภาพ ดังแสดง
ด้านล่าง ซึ่ งมีวธิ ี การใช้งาน และคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับเครื่ องมือรู ปภาพด้านบนที่ได้อธิบายไปแล้ว
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การ Update Program เป็ น Version 2.0.0
โปรแกรมตั้งแต่ Version 2.0.0 เป็ นต้ นไปจะรองรับการใช้ งานร่ วมกับโปรแกรมอ่านข้ อมูลคนไข้ (ThaiColpoClient
Version 1.0.0)

ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ท่านสามารถนําไปติดตั้ง ได้เองบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรม
ThaiColpo ในระบบเครื อข่าย IP Networking โดยไม่จาํ กัดจํานวน และไม่ตอ้ งติดตั้งไฟล์ลิขสิ ทธิ์ (License file) แต่ท้ งั นี้ ท่าน
จะต้องติดตั้งลิขสิ ทธิ์การใช้โปรแกรม ThaiColpo ที่เครื่ องหลักเป็ นแบบ LAN ไม่ใช้แบบ Stand-Alone เท่านั้น จึงจะทําให้
โปรแกรม ThaiColpoClient มีสิทธิในการอ่านข้อมูลได้ครบถ้วน

การติดตั้งโปรแกรม ThaiColpoClient ในระบบ LAN เพือ่ อ่ านข้ อมูลคนไข้ จาก SQL server
โดยหลังจากติดตั้งโปรแกรม ThaiColpoClient แล้วก่อนที่จะ Run โปรแกรมขึ้นมา ให้ท่านไปแก้ไขไฟล์ที่ Folder
C:\Program Files\ThaiColpo\ThaiColpoClient\colposcopy.conf ด้วยโปรแกรม NotePad เพื่อกําหนด ชื่อเครื่ อง server ให้ถูกต้อง
พร้อมทั้ง Login และ Password ตามตัวอักษรสี แดงด้านล่างนี้ โดยท่านสามารถตรวจสอบ server name, login และ password ได้
จากใน Folder ที่ติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ตวั หลักที่ใช้เชื่อมต่อกับกล้อง Colposcope ที่ไฟล์เดียวกัน ที่
Folder C:\Program Files\ThaiColpo\ThaiColpo\colposcopy.conf
หรื อเข้าเมนู Administrator -> Setup SQL server ในโปรแกรม ThaiColpo ดังแสดงในรู ปด้านล่างถัดก็ได้ นอกจากนั้นให้ท่านเข้า
เมนู Administrator ->Setup Video Recorder ของโปรแกรม ThaiColpoClient เพื่อกําหนด Network Share Folder ของเครื่ อง
ThaiColpo เครื่ องหลัก เพื่อให้สามารถอ่านไฟล์ Video ของคนไข้แต่ละคนได้
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<colposcopy>
<config>
<server>ThaiColpo-pc\sqlexpress</server>
<login>sa</login>
<password>thaicolpo</password>
<unitid>1</unitid>
<reclimit>180</reclimit>
<picwidth>352</picwidth>
<picheight>239</picheight>
<p9width>352</p9width>
<p9height>239</p9height>
<pbigwidth>352</pbigwidth>
<pbigheight>239</pbigheight>
<capture></capture>
<enablefoot>true</enablefoot>
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<footname></footname>
</config>
</colposcopy>
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การกําหนด Firewall สําหรั บเครื่ องทีต่ ิดตั้ง SQL server เพือ่ ให้ โปรแกรม ThaiColpoClient สามารถเชื่อมต่ อ SQL
ได้
นอกจากนั้น ท่านจะต้องกําหนดไฟล์วอล (Firewall) ให้ถูกต้องด้วยเช่นกัน เพื่อให้โปรแกรม ThaiColpoClient สามารถ
เชื่อมต่อเข้ามายังเครื่ องที่ติดตั้ง SQL Server ที่ใช้เก็บข้อมูลคนไข้และรู ปภาพ รวมทั้งจะต้องกําหนด Share Folder สําหรับ Folder
\Capture ซึ่งเป็ นที่เก็บไฟล์วดิ ีโอ เพื่อให้เครื่ องที่ติดตั้งโปรแกรม ThaiColpoClient มีสิทธิในการเข้ามาอ่านไฟล์ได้ เช่นเดียวกัน

ด้านล่างนี้เป็ นข้อแนะนําเบื้องต้นในการเปิ ด Firewall สําหรับ SQL server;
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1) Enable remote connections to Sql Server . The instructions are for SQL Server 2005, but the steps are the same for
2008.
2) Set up Inbound and Outbound rules for TCP port 1433
3) Set up Inbound and Outbound rules for UDP port 1434
4) Set up inbound and outbound exceptions for sqlservr.exe . The file location may be located; C:\Program
Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
5) Set up inbound and outbound exceptions for sqlbrowser.exe . Again, The file location may be located; C:\Program
Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
6) Restart your machine
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การ Update Program เป็ น Version 2.1.0
โปรแกรม version 2.1.0 ได้แก้ไขให้มีความสามารถในการเชื่อมต่อกล่อง Digital Image ที่มี Driver Imaging Devices
ซึ่ งจะเชื่อมต่อผ่าน USB port โดยท่านจะต้องติดตั้ง Driver ที่มีมาให้กาํ หนดกล่องแต่ละชนิดลงบนระบบ Windows แล้วจึงเสี ยบ
สาย USB port จากกล่องเข้ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นระบบ Windows ก็จะแสดงชื่อ Imaging Devices ขึ้นมา ซึ่ งท่าน
สามารถตรวจสอบชื่ออุปกรณ์กล่องได้จากการกด Right Click ที่ MyComputer แล้วเลือก Properties แล้ว Click เลือก Device
Manager ระบบ Windows ก็จะแสดงรายการอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบขึ้นมาบนหน้าต่าง Device Manager หลังจากนั้นให้ท่าน
Click ดูที่รายการ Imaging Devices ก็จะเห็นชื่ออุปกรณ์ Digital Image ที่เพิ่มเข้ามาในรายการ ให้จะบันทึกชื่อไว้ เพื่อใช้กาํ หนด
ในโปรแกรม ThaiColpo ในภายหลัง
ในกรณี ที่ท่านติดตั้งโปรแกรมบนระบบ Windows 7 ขอแนะนําให้ท่านข้ามไปอ่านหัวข้อ “ข้อแนะนําสําหรับการท่านที่
ใช้โปรแกรม ThaiColpo บนระบบ Windows 7” ในบทถัดไปก่อน เพื่อกําหนดสิ ทธิการใช้โปรแกรมแบบ Administrator
และในกรณี ที่ท่านที่เคยติดตั้งใช้งานโปรแกรม ThaiColpo ในเวอร์ ชนั่ ก่อนหน้านี้ แล้วต้องการ Update เป็ น Version
2.1.0 ขอแนะนําให้ท่านข้ามไปอ่านในหัวข้อถัดไปก่อน “แก้ไขไฟล์ colposcopy.conf เพื่อเพิ่ม tag name <videodevice>
หลังจากกําหนดสิ ทธิการใช้โปรแกรมเสร็ จเรี ยบร้อย ก็ให้ท่าน คลิกเรี ยกโปรแกรม ThaiColpo ขึ้น แล้ว คลิก เข้าไปที่
Menu Administrator เพื่อ Setup Video Device ให้ถูกต้อง ตามชื่ออุปกรณ์ Imaging Device ที่ติดตั้ง ดังแสดงในรู ปด้านล่างนี้
หลังจากนั้นกดคลิกที่ ปุ่ ม OK เพื่อบันทึก ชื่อ Video Device เก็บลง colposcopy.conf file หลังจากนั้น โปรแกรมในส่ วน Capture
Image ก็จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์น้ ีเพื่อแสดงรู ปภาพ สําหรับการบันทึกลงประวัติคนไข้

แก้ ไขไฟล์ colposcopy.conf เพือ่ เพิม่ tag name <videodevice>
ข้อแนะนําสําหรับท่านที่เคยติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo version ก่อนหน้าแล้ว และได้ทาํ การ Uninstall เพื่อติดตั้ง
verison 2.1.0 ใหม่ ท่านจะต้องแก้ไขไฟล์ colposcopy.conf เพื่อเพิ่ม tag name <videodevice> ใหม่
โดยหลังจากติดตั้งโปรแกรม ThaiColpo Version 2.1.0 แล้วก่อนที่จะ run โปรแกรมขึ้นมา ให้ท่านไปแก้ไขไฟล์ที่
Folder C:\Program Files\ThaiColpo\ThaiColpo\colposcopy.conf ด้วยโปรแกรม NotePad เพื่อเพิ่ม TagName
<videodevice>Pinnacle</videodevice> ลงใน colposcopy.conf ไฟล์ ดังแสดงด้านล่างตามตัวอักษรสี แดง แล้ว Save ไฟล์
Note: ในกรณี ที่ท่านใช้ระบบ Windows 7 ท่านอาจจะไม่สามารถบันทึกไฟล์ได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิในการบันทึก ก็ให้ท่านเข้าไป
แก้ไขสิ ทธิในการบันทึกก่อน โดยการกด Right Click ที่ชื่อไฟล์ colposcopy.conf แล้วเลือก Properties หลังจากนั้นให้คลิกเลือกที่
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Tab Security แล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม EDIT แล้วคลิกเลือก Users Name แล้วคลิกเลือก Full Control ที่ช่องด้านล่างเพื่อกําหนดสิ ทธิให้
User สามารถอ่านและเขียนไฟล์น้ ีได้ แล้วกด Appy และ OK หลังจากนั้นให้กลับไปบันทึกไฟล์ colposcopy.conf ใหม่อีกครั้ง
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<colposcopy>
<config>
<server>ThaiColpo-pc\sqlexpress</server>
<login>sa</login>
<password>thaicolpo</password>
<unitid>1</unitid>
<reclimit>180</reclimit>
<picwidth>352</picwidth>
<picheight>239</picheight>
<p9width>352</p9width>
<p9height>239</p9height>
<pbigwidth>352</pbigwidth>
<pbigheight>239</pbigheight>
<capture></capture>
<enablefoot>true</enablefoot>
<footname></footname>
<videodevice>Pinnacle</videodevice>
</config>
</colposcopy>

ข้ อแนะนําสําหรั บท่ านที่ใช้ โปรแกรม ThaiColpo บนระบบ Windows 7
ระบบ Windows 7 จะมีการตรวจสอบสิ ทธิการป้องกันการอ่านและเขียนข้อมูลไฟล์บน Hard Disk อย่างละเอียด
มากกว่าระบบเดิม ดังนั้นจะต้องกําหนดสิ ทธิในการ Run Program อย่างถูกต้องดังนี้ เพื่อความสะดวก
ให้ Right Click ที่ Shortcut ThaiColpo หรื อที่โปรแกรม ProgramFiles\ThaiColpo\ThaiColpo\Colposcopy.exe ก็ได้
แล้วกดเลือก Properties และกดเลือกไปที่ Tab Compatibility ท่านจะเห็น Privileage Level ด้านล่าง ให้ท่านคลิกเลือก Run this
program as an administrator แล้วกด Apply และ OK เพื่อออกจากหน้าต่าง
หลังจากนั้น ทุกครั้งที่ท่าน Run โปรแกรม ThaiColpo ระบบก็จะ แสดงข้อความ User Control เพื่อสอบถามว่าท่านจะ
อนุญาตให้โปรแกรม ThaiColpo มีสิทธิในการปรับเปลี่ยนข้อมูลหรื อไม่ ให้ท่านคลิกตอบ YES เพื่ออนุญาต
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ข้ อแนะนําสําหรั บท่ านทีต่ ้ องการปรั บเปลี่ยนคุณภาพของภาพจาก Colposcope ทีป่ รากฏบนหน้ าจอ
หลังจากที่ท่านกดคลิกที่ปุ่ม Capture Image เพื่อเข้าหน้าต่าง MyCapture เพื่อแสดงภาพจากกล้อง Colposcope เพื่อกด
บันทึกภาพนิ่งหรื อภาพเคลื่อนไหว ในหน้าต่าง MyCapture นี้ ท่านสามารถปรับแต่งรู ปภาพได้ โดยการกดเลือกที่ เมนู Options ->
PropertyPages -> Video Capture Device เพื่อแสดงหน้าต่าง Proerties ของ Driver ของ Imaging Device ที่ท่านเลือกใช้งาน ซึ่ งแต่
ละ Device ก็จะเปิ ดให้ท่านปรับแต่งสี ภาพ และอื่นๆ แตกต่างกันออกไป โดยหลังจากที่ท่านได้ปรับแต่งสี ภาพแล้ว ก็ให้กดปุ่ ม
Apply และ OK เพื่อบันทึกค่าที่ปรับแต่งนั้นกลับไปยัง Device Driver ของกล้อง หลังจากนั้น ขอแนะนําให้ท่าน คลิก Exit เพื่อ
ออกจากโปรแกรม ThaiColpo และ Run Program เพื่อเข้ามาใหม่ เพื่อให้การบันทึกค่าที่ปรับแต่งสี น้ นั มีผลสมบูรณ์ เนื่องจากใน
บางกรณี สําหรับ Driver ของกล้องบางรุ่ นจะยังไม่ดาํ เนินการบันทึกค่าที่ปรับแต่งไว้ จนกว่าจะออกจากโปรแกรมด้วยวิธีการ
ดังกล่าวข้างต้น แต่สาํ หรับ Driver ของกล้องบางรุ่ นก็ไม่จาํ เป็ น ทั้งนี้กข็ ้ ึนอยูก่ บั การเลือกใช้กล้องแต่ละรุ่ น
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การ Update Program เป็ น Version 3.5.0
เวอร์ ชั่นนี้ได้ ปรั บปรุ งคุณสมบัติหลายประการโดยเฉพาะการแสดง Image Capture แบบ 2 หน้ าจอ (Extended
Screen)
ดังต่อไปนี้
1. โปรแกรมให้ใช้กบั .Net FrameWork V3.5 เพื่อความสะดวกในการติดตั้งใช้งาน
2. เพิ่มฟังก์ชนั่ Brightness & Contrast สําหรับการแก้ไขรู ปภาพ
3. ปรับปรุ งขนาดรู ปภาพในรายงานให้มีขนาดที่เหมาะสมตามขนาดของรู ปภาพที่ถ่ายเก็บไว้
4. สามารถแสดงผลแบบ 2 หน้าจอในระหว่างทํา Image Capture โดยการเพิ่มส่ วน Image Capture Command แสดงผลขึ้น
ทั้ง 2 หน้าจอ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

การ Update Program เป็ น Version 3.5.3 (x86)
โปรแกรมใน Version นี้ได้ปรับปรุ งคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. กําหนดให้โปรแกรม ThaiColpo เป็ นโปรแกรมสําหรับ 32 bits เพื่อความสอดคล้องกับ Driver กล้องเช่น PointGrey

การ Update Program เป็ น Version 3.5.5 (x86)
โปรแกรมใน Version นี้ได้ปรับปรุ งคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. เพิ่ม Dropdown List สําหรับฟิ ลด์ Reason for visit

การ Update Program เป็ น Version 4.0.0(x86)DCM
เวอร์ ชั่นนี้ได้ ปรั บปรุ งคุณสมบัติเพือ่ ให้ รองรั บการส่ งข้ อมูลรูปภาพไปยัง DICOM PACS server
โดยจะต้องกําหนดข้อมูลของ DICOM PACS Server ดังต่อไปนี้
2. เข้าที่เมนู Administrator -> Setup PACS Server แล้วกําหนดค่าดังต่อไปนี้ ตามที่เป็ นจริ ง
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3. โปรแกรม ThaiColpo จะมีไฟล์ Library ของ Dicom รุ่ นทดลองใช้งานมาให้ซ่ ึ งจะมีขอ้ จํากัดในเรื่ องจํานวนครั้งในการ
ส่ งไฟล์ Dicom ไปยัง PACS server
ท่านจะต้องทําการลงทะเบียนในระบบ Windows ให้ถูกต้องโดยการเรี ยกคําสัง่ regsvr32 rzdcm.dll *และหาก
ต้องการใช้งานจริ งก็จะต้องทําการ Upgrade ไฟล์ rzdcm.dll ใหม่เป็ น version ใช้งานจริ งต่อไป

การ Update Program เป็ น Version 5.0.1(x86)DCM
เวอร์ ชั่นนี้ได้ ปรั บปรุ งคุณสมบัติเพือ่ ให้ รองรั บการใช้ โปรแกรมภายนอกเพือ่ บันทึกวิดโี อ และภาพนิ่ง (และรองรั บ
ไฟล์ TGA)
เพื่ออ่านสัญญาณภาพจากกล้อง Colposcope โดยโปรแกรมจะทําการตรวจสอบวิดีโอไฟล์ และไฟล์ภาพนิ่ ง ที่ถูกสร้างขึ้นใน Folder ที่กาํ หนด และจะ
ทําการเพิ่ม Link สําหรับไฟล์วดิ ีโอเข้าไปยังประวัติคนไข้ในวันนั้นๆ ทันที รวมทั้งจะเพิ่มรู ปภาพเข้าไปเก็บยังไฟล์ฐานข้อมูลทันทีเช่นเดียวกัน
นอกจากนั้นยังได้เพิ่มความสามารถให้อา่ นไฟล์รูปภาพตามมาตรฐาน TGA (Targa) format ด้วย

ดังนั้นท่านจะต้องกําหนดให้โปรแกรม เลือกใช้โปรแกรม Capture สัญญาณภาพด้วยโปรแกรมภายในตามมาตรฐาน
DirectX แบบเดิม หรื อ เลือกใช้โปรแกรม Capture สัญญาณภาพ ด้วยโปรแกรมภายนอก ซึ่ งจะต้องกําหนด Folder ที่โปรแกรม
จะต้องไปตรวจสอบการสร้างไฟล์โดยอัตโนมัติ รวมทั้งกําหนด นามสกุลของไฟล์รูปภาพ และไฟล์วดิ ีโอด้วย ดังต่อไปนี้
เลือกที่เมนู Administrator -> Setup Video Device
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รายการที่กาํ หนด
Select Capture Program

Execute Command
Command Arguments
Watch Video Folder

Watch Image Folder

ความหมาย
• Internal หมายถึงเลือกใช้วธิ ี Capture สัญญาณภาพแบบเดิมโดยไม่ใช้โปรแกรม
ภายนอก ซึ่ งท่านจะต้องเลือก Video Device ตามมาตรฐาน DirectX ที่มีให้เลือก
• External หมายถึงเลือกใช้วธิ ี Capture สัญญาณภาพโดยเรี ยกใช้โปรแกรม
ภายนอก เช่น BlackMagic เป็ นต้น โดยท่านจะต้องกําหนดรายการต่างๆ
เพิ่มเติมด้านล่าง
เป็ นการกําหนดไฟล์นามสกุล EXE เพื่อเป็ นโปรแกรม Capture สัญญาณภาพ โดย
ท่านสามารถกดคลิกที่ปุ่ม Brows.. เพื่อเลือกไฟล์
บางโปรแกรมอาจจะต้องกําหนดค่าเพิ่มเติมตามหลัง ก็สามารถกรอกค่าเพื่อกําหนด
ได้ที่ฟิลด์น้ ี
กําหนด Folder เพื่อให้โปรแกรมทําการตรวจสอบไฟล์วดิ ีโอที่ถูกสร้างขึ้นจาก
โปรแกรมภายนอก โดยโปรแกรม ThaiColpo จะทําการ เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานของโปรแกรม ThaiColpo คือ ClipLogXX_yy-mm-dd-time โดย XX
คือ Database Ref ID ของคนไข้แต่ละคนซึ่ งจะไม่ซ้ าํ กัน และตามด้วยวันที่และเวลาที่
ไฟล์วดิ ีโอถูกสร้างขึ้น
* 1.ท่านจะต้องกําหนดให้โปรแกรมภายนอก บันทึกไฟล์วดิ ีโอที่ Folder นี้ดว้ ย
2.ในกรณี ที่ Folder นี้อยูต่ าํ แหน่งแตกต่างจาก Folder ที่เก็บ Video ที่กาํ หนดในเมนู
Setup Video Recorder โปรแกรมก็จะ Move ไฟล์วดิ ีโอนี้ไปเก็บยัง Folder ที่กาํ หนด
ใน Setup Video Recorder ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน ดังนั้น *แนะนําให้กาํ หนดเป็ น
ตําแหน่ง Folder เดียวกันเพื่อความรวดเร็ ว
กําหนด Folder เพื่อให้โปรแกรมทําการตรวจสอบไฟล์ภาพนิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจาก
โปรแกรมภายนอก โดยโปรแกรม ThaiColpo จะทําการอ่านไฟล์ภาพนิ่งทันทีและจะ
ทําการบันทึกเก็บลงในไฟล์ฐานข้อมูล นอกจากนั้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
โปรแกรม ThaiColpo จะทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพนิ่งให้ง่ายต่อการระบุตวั ตน
เช่นเดียวกับไฟล์วดิ ีโอ คือ ImageLogXX _yy-mm-dd-time โดย XX คือ Database
Ref ID ของคนไข้แต่ละคนซึ่ งจะไม่ซ้ าํ กัน และตามด้วยวันที่และเวลาที่ไฟล์วดิ ีโอถูก
สร้างขึ้น
* 1.ท่านจะต้องกําหนดให้โปรแกรมภายนอก บันทึกไฟล์ภาพนิ่งที่ Folder นี้ดว้ ย
2. โปรแกรมจะไม่มีการ Move ไฟล์น้ ีไปเก็บยังที่อื่นๆ ดังนั้นท่านสามารถกําหนด
ตําแหน่ง Folder นี้ได้อย่างตามต้องการ แต่ขอแนะนําให้ท่านกําหนดไว้ที่ Folder
ProgramFiles\ThaiColo\ThaiColpo\image ซึ่ งโปรแกรมได้กาํ หนดเป็ น Default ให้
สําหรับเก็บไฟล์ภาพนิ่ง ซึ่ งจะเป็ นตําแหน่งระดับเดียวกับที่เก็บไฟล์วดิ ีโอ คือ
ProgrameFiles\ThaiColpo\ThaiColpo\Capture ทั้งนี้เพื่อความเป็ นระเบียบเท่านั้น ไม่
มีผลทางด้านประสิ ทธิภาพหรื ออื่นๆ
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Test Execute Command and Folder
watch

Video File Extension

Image File Extension

หลังจากกําหนดข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเรี ยบร้อย ท่านสามารถกดคลิกเพื่อทดสอบว่า
การกําหนดเป็ นไปตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ โดยหลังจากกดคลิกแล้ว โปรแกรม
ภายนอกก็จะปรากฏขึ้นมาให้ใช้งาน (*บางโปรแกรมอาจจะใช้เวลานานในการเปิ ด
ขึ้นมา) และหลังจากกําหนด Folder เก็บบันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่งในโปรแกรม
ภายนอกเพื่อให้ตรงตามที่กาํ หนดข้างตนแล้ว ก็ให้ลองบันทึกภาพทันที โดยหลังจาก
ออกจากโปรแกรมแล้ว จะมีขอ้ ความแสดงจํานวนไฟล์ที่ตรวจสอบได้ ซึ่ งจะต้องตรง
ตามที่ท่านได้บนั ทึกไว้
ระบุวดิ ีโอสร้างใหม่ จะมีนามสกุลไฟล์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยค่า Default จะเป็ น
‘.*’ หมายถึงทุกไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่ใน Video Folder เป็ นไฟล์วดิ ีโอ ถ้าหากต้องการ
ระบุเฉพาะไฟล์ AVI ก็ให้กาํ หนดเป็ น ‘*.AVI’ เป็ นต้น
ระบุไฟล์ภาพนิ่งสร้างใหม่ จะมีนามสกุลไฟล์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยค่า Default จะ
เป็ น ‘.bmp,.jpg.jpeg,.tif,.tga’ หมายถึงไฟล์สร้างใหม่ท้ งั 5 แบบตามที่กาํ หนดจะเป็ น
ไฟล์ภาพนิ่ง
*หมายเหตุ ท่านไม่สามารถกําหนด .* คือไฟล์สร้างใหม่ทุกไฟล์เป็ นไฟล์ภาพนิ่ง
เฉพาะในกรณี ที่ท่านกําหนด Watch Image Folder กับ Watch Video Folder เป็ น
ตําแหน่งเดียวกัน เพราะจะหมายถึงทุกไฟล์ที่สร้างใหม่ใน Folder จะเป็ นทั้งไฟล์
วิดีโอและไฟล์ภาพนิ่ง

การ Update Program เป็ น Version 5.0.6(x64)DCM
โปรแกรม Version 5.0.6(x64)DCM นี้ เป็ นโปรแกรมที่รองรับการใช้งานตามโครงสร้าง Windows 64 bits เต็มรู ปแบบ
โดยยังคงมีโปรแกรมรุ่ น (x86) เพื่อรองรับ Windows 32 bits เช่นเดิม
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การ Update Program เป็ น Version 5.2.0(x64)DCM
เวอร์ ชั่นนี้ท่านสามารถเลือกรู ปภาพได้ มากกว่ า 1 รูปภาพขึ้นไปเพือ่ ดําเนินการเรื่ องต่ างๆต่ อไป, เพิม่ Tool ลูกศรใน
Pic Edit ,ปรั บขยายแต่ ละส่ วนของหน้ าจอได้ (Split Panel),เพิม่ เนื้อหา T-Zone Type ใน ColpoScopic Finding &
Impression และอื่นๆ
โดยปรับปรุ งแก้ไขและเพิ่มเติมคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ท่านสามารถคลิกเลือกรู ปภาพมากกว่า 1 รู ปภาพ เพื่อบันทึกเก็บลงไฟล์ภาพตามมาตรฐานไฟล์ภาพทัว่ ไป หรื อตาม
มาตรฐานไฟล์แบบ DICOM หรื อ ส่ งรู ปภาพที่เลือกนั้นไปเก็บที่ PACS server ดังแสดงตามรู ปด้านล่างนี้ โดยแต่ละรู ป
ที่คลิกเลือก (Mark to select-Image) จะถูกบันทึกตามชื่อที่กาํ หนด (เช่น SavePicture) และตามด้วยตัวเลขเรี ยงตาม
จํานวนรู ปในวงเล็บ เช่น SavePicture(1).jpg, SavePicture(2).jpg, SavePicture(3).jpg เป็ นต้น
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2. ท่านสามารถปรับลดขนาดหน้าต่างแสดงผล (Split panel)ได้ตามต้องการ โดยในแต่ละหน้าต่างที่โปรแกรมไม่สามารถ
แสดงผลได้ครบถ้วนในแนวตั้งหรื อแนวนอนนั้น โปรแกรมก็จะแสดงแถบเลื่อน (Scroll Bar) ให้ท่านสามารถคลิกเลื่อน
หน้าแสดงผลเฉพาะในส่ วนนั้นๆ ได้อย่างอิสระ และท่านสามารถ enable หรื อ disable Split Panel ได้ที่ menu Edit>FixSplitPanel ดังแสดงตามรู ปด้านล่างนี้
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3. การแก้ไขรู ปภาพ (Pic Editor) ได้เพิ่ม ปุ่ มวาดรู ปลูกศร ขึ้นมาอีกปุ่ มหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ดังแสดงในรู ป
ด้านล่าง
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4. ปรับปรุ งเพิ่มเติมเนื้อหาในหน้าจอ Colposcopic Finding & Impression โดยเพิ่มเนื้อหาดังต่อไปนี้ และแสดงตามรู ป
ด้านล่าง
a. T-Zone Type
b. เพิ่มรายละเอียดเพื่อให้กรอกเพิ่มเติมสําหรับการพบเห็นในรายการ Margin, Colour, Vessels และ Iodine โดย
จะต้องระบุวา่ ได้พบเห็นอะไรบ้าง โดยจะมีการแยกส่ วนที่พบเห็นส่ วนต่างๆ ด้วยสัญลักษณ์ คอมมา (,) ดัง
แสดงตามรุ ปด้านล่าง
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5. เพิ่ม Report ใหม่ดงั ต่อไปนี้
a. Colposcopy Diagnosis Visit Report(2) สําหรับแสดงข้อมูลที่ได้ปรับปรุ งเพิ่มเติมในหน้าจอ Colposcopic
Finding & Impression
b. Select Images (w/o comment) report เพื่อแสดงรายงานเฉพาะในส่ วนของรู ปภาพที่เลือก โดยไม่แสดง
comment เพื่อประหยัดเนื้อที่กระดาษ
c. Series of Image (w/o comment) report เพื่อแสดงรายงานรู ปภาพทั้งหมดโดยไม่แสดง comment เพื่อประหยัด
เนื้อที่กระดาษ
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การ Update Program เป็ น Version 6.1.2(x86)DCM
เวอร์ ชั่นนี้รองรั บการบันทึกไฟล์ วิดโี อตามมาตรฐาน MP4 เพือ่ ให้ ขนาดไฟล์ มีขนาดเล็กกว่ าเดิมแต่ ยงั มีความคมชัด
เท่ าเดิม, เพิม่ Overlay Text และ History Report Log.
โดยปรับปรุ งแก้ไขและเพิ่มเติมคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. บันทึกวิดีโอไฟล์ ตามมาตรฐาน MP4
2. กําหนดให้แสดงข้อความบนหน้าจอ (Overlay Text) ในขณะบันทึกภาพและวิดีโอ โดยท่านสามารถกําหนดให้แสดง
HN, VideoFileName และ Date Time ในระหว่างบันทึกภาพนิ่ง และไฟล์วดิ ีโอ โดยท่านสามารถกําหนดขนาดตัวอักษร
สี รู ปแบบของ Date Time และตําแหน่งที่แสดงได้เอง ดังรู ปด้านล่าง

3. รองรับการบันทึกไฟล์รายงาน PDF report file เพือ่ เก็บลง History Report เพื่อ View ดูในภายหลังโดยการสอบถาม
ความต้องการในการเก็บบันทึกในระหว่างแสดงรายงานสําคัญๆ ทั้งสามรายงานคือ Colposcopy Diagnosis Visit
Report(1) ถึง (2) และ Colposcopy Visit Report โดยจะถามความต้องการบันทึกไฟล์ pdf ของรายงานนั้น เก็บไว้ใน
folder \historyReport หรื อไม่ โดยท่านสามารถคลิกเลือกดูรายงานนั้นในภายหลังได้ที่เมนู Report ดังแสดงในรู ปภาพ
ด้านล่าง
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รู ปแสดง คําถามเพื่อให้เลือกเก็บบันทึกรายงานในประวัติคนไข้

รู ปแสดง เมนูเพื่อเข้าดูประวัติการออกรายงาน

รู ปแสดง หน้าจอรายการประวัติการออกรายงาน ดับเบิลคลิกที่รายการเพื่อแสดงผล pdf file
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การ Update Program เป็ น Version 7.0.1(x86)DCM
เวอร์ ชั่นนี้ปรั บปรุงแก้ ไขและเพิม่ เติมคุณสมบัติ แก้ ไขและเพิม่ เติมฟิ ลด์กรอกข้ อมูล และเปิ ดให้ เลือกฟิ ลด์ ในไฟล์
ฐานข้ อมูลเพือ่ Export เก็บลงไฟล์ Excel ได้
1. ตัดฟิ ลด์ออกจากหน้าจอกรอกข้อมูลจํานวน 3 ฟิ ลด์ดงั นี้ แต่ใน ไฟล์ฐานข้อมูล ยังคงมีอยู่ แต่ไม่สามารถ key ข้อมูลลง
ไปได้ โดยฟิ ลด์เหล่านี้ประกอบด้วย
a. Reason for visit ซึ่ งอยูใ่ นหน้าจอ Patient Info
b. Problem area ซึ่งอยูใ่ นหน้าจอ Patient Info
c. Prior DES fetal exposure ซึ่งอยูใ่ นหน้าจอ Risk
2. เพิ่มฟิ ลด์กรอกข้อมูลใหม่ดงั ต่อไปนี้ ดังนี้
a. HPA DNA
b. History of HPV Vaccine Immunization
c. Biopsy taken pcs at each location in Colposcopy Procedure
d. LEEP in Colposcopy Procedure
e. แก้ไข Colposcopy Impression ให้เป็ นแบบตัวเลือกแบบ Check Box
3. เพิ่ม Master File สําหรับ Drop down list ในฟิ ลด์ท้ งั สี่ ฟิลด์ซ่ ึ งในเวอร์ชนั่ เดิม จะดึงจากข้อมูลที่ได้ entry ไปก่อนหน้า
ขึ้นมาให้เลือก เหตุผลคือ ป้องกันการ entry ผิด และ entry หลายรู ปแบบ ฟิ ลด์กรอกข้อมูลที่เปลี่ยนมาใช้ Master File
Drop down list คือ Cytology, Contraception, Hormonal usage, Previous gynecologic operation, Histology finding
a. ผูใ้ ช้สามารถ เข้าไปแก้ไขข้อมูล Drop down list ได้เองที่ Administrator->Setup Master File แล้ว Click ไปที่
Drop Down list setup
4. เพิ่ม Features Export Db To excel เพิ่มที่ Manu Report->Export Db To Excel
a. ผูใ้ ช้สามารถเลือก Field ที่ตอ้ งการ Export ได้เองจาก 2 table คือ 1.PatientLogDetail ซึ่งจะเก็บข้อมูลการเข้า
รับการรักษา (Visit) ในแต่ละ Visit ของทุกคนไข้ ซึ่ งจะมีความสําพันธ์กบั table ที่ 2.ColpoAssessment แบบ
One To Many ซึ่ งกําหนดให้เวลา Export เป็ น Excel ข้อมูลของทั้ง 2 table จะแยกกันอยูค่ นละ sheet โดยใช้
ชื่อ sheet ตาม Table Name และ อ้างข้อมูลกันด้วย FirstName,LastName,HN หรื อ IdCard ซึ่ งก็แล้วแต่จะ
เลือกหรื อไม่เลือกก็ได้
b. ผูใ้ ช้สามารถกําหนด Filter Criteria ของข้อมูลได้ โดยจะ filter ตาม Visit Date เช่น Export เฉพาะข้อมูลที่
Visit Date มากกว่า หรื อ น้อยกว่า หรื ออยูใ่ นระหว่างช่วง วันที่กาํ หนด
c. ผูใ้ ช้สามารถกําหนด การเรี ยงข้อมูลได้ โดยกําหนดให้ Order By FirstName and/or Order By visit Date
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d. ผูใ้ ช้สามารถ Preview ข้อมูลที่ตอ้ งการ Export ได้ก่อนที่จะ Save ลงไฟล์ Excel

5. แก้ไข Report ทั้ง 4 Report ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข เพิม่ ข้อมูลในครั้งนี้ คือ
a. Colposcopy Diagnostic Report(1)
b. Colposcopy Diagnostic Report(2)
c. Colposcopy Visit Report
d. Black Colposcopy Report
6. ผูใ้ ช้เดิม สามารถติดตั้ง ThaiColpoRelease701(x86)DCM ได้ทนั ที โดยโปรแกรมจะทําการ ปรับปรุ งแก้ไข ไฟล์
ฐานข้อมูล และ Default Master ไฟล์ต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผใู ้ ช้เดิมควรทราบถึงข้อจํากัดในข้อที่ 1 ก่อนการ
upgrade เป็ น version ใหม่น้ ี โดยโปรแกรม จะขึ้นข้อความเพื่อให้กดยืนยันปรับปรุ งไฟล์ฐานข้อมูลเป็ น Version 7.0.1
ถ้ายืนยันก็กด OK ถ้าไม่ตอ้ งการก็กด ยกเลิก แล้วทําการ Uninstall ThaiColpo Version 7.0.1 เพื่อติดตั้ง Version เดิม
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การ Update Program เป็ น Version 7.1.1(x86)DCM
เวอร์ ชั่นนี้ปรั บปรุงแก้ ไขและเพิม่ เติมคุณสมบัติ ให้ สามารถคลิกเพือ่ ส่ ง PDF Report ไฟล์ ไปเก็บยัง
PACS ตามมาตรฐานไฟล์ DICOM
1.
2.

โดยการเพิม่ ปุ่ มฟังค์ชนั่ บนหน้าจอ Preview Report Form
Save PDF to HistoryLog เพิม่ ให้บนั ทึกรายงานที่แสดงอยูใ่ นขณะนั้น เพื่อเก็บลงเป็ น PDF file ใน History Report เพื่อเปิ ดดูในภายหลัง
โดยเมนู View History Log Report
Send PDF to PACS เพื่อให้ส่ง PDF file report ที่แสดงอยูใ่ นขณะนั้น ไปเก็บบันทึกไว้ที่ PACS ตามมาตรฐาน DICOM *NOTE: ในกรณี ที่
DICOM viewer สามารถ View PDF ไฟล์ ท่านก็สามารถคลิกเพื่อ View PDF Report ได้ทนั ที, แต่ถา้ DICOM viewer ไม่สามารถ View
PDF ไฟล์ได้ โปรแกรมจะให้ท่านทําการบันถึงลง Local drive เพื่อ view PDF ไฟล์โดย PDF viewer ที่ติดตั้งในเครื่ อง PC ของท่าน

ThaiColpo – The Fist Thai’s Colposcopy System

Page 100

