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คู่มือระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
ผู้ท่ีมีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศรีษะและใบหน้า 

(ESARnISC:  Esarn Register and Information System for Cleft Problems) 
 

ศุภชัย วงศ์ช่ืน 

สุธีรา ประดับวงษ์ 
ขนิษฐา วรธงชัย 

 

 ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เป็นภาวะผิดปกติแต่กําเนิดที่พบได้บ่อย และมีผลกระทบทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ การเข้าสังคมของผู้ที่มีภาวะนี้ ซึ่งการดูแลรักษาภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่

จําเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในสหสาขาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่มีเพียงประมาณร้อย

ละ 20 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากการติดตามผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ 

 การที่ผู้ป่วยจะได้เข้าถึงการรักษาที่ต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สําคัญ ดังนั้นศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดาน

โหว่ และพิการแต่กําเนิดของศีรษะและใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศูนย์ตะวันฉาย) จึง

ได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบระบบลงทะเบียนออนไลน์ผู้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศรีษะ

และใบหน้าขึ้น (ESARnISC:  Esarn Register and Information System for Cleft Problems) เพื่อให้

ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจะได้ทราบข้อมูลเบ้ืองต้น พร้อมทั้งให้คําปรึกษากับ

ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลได้อย่างทันท่วงที โดยทีมแพทย์ตกแต่ง กุมารแพทย์ และพยาบาลประสานงาน

การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ ทั้งนี้เพื่อให้ทารกได้รับความปลอดภัย และได้รับการดูแล

อย่างทันท่วงทีตามภาวะความรุนแรงของโรค ดังนั้นจึงได้จัดทําคู่มือการลงทะเบียนออนไลน์อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อทีมผู้ร่วมดูแลในแต่ละพื้นที่ต่อไป  จึงมีแนวคิดนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบการ

ดูแลผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

ส่วนของผู้ใช้ระบบ 

เมื่อมีการคลอดทารกที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ และมีความพิการร่วมอ่ืนๆ เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Internet Online ได้ในทันทีหลังการคลอด หรือภายใน 1 สัปดาห์
พร้อมส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์ตะวันฉาย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และประเมินซ้ําข้อมูลการลงทะเบียนที่ยังไม่
สมบูรณ์ โดยการลงทะเบียนออนไลน์มีขั้นตอน ดังนี้ 
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การเข้าสู่ระบบ 

1. การเลือกใช้ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ออนไลน ์

1.1 ให้ผูใ้ชเ้ขา้ไปที่  http://kkucleft.kku.ac.th/cleftonline   ดังรูปที่ 1.1 

 

รูปที่ 1.1 แสดงการเลือกใช้งานหน้าหลักของระบบ 

 

1.2 เม่ือผู้ใช้สามารถเข้าสู่หน้าหลักของระบบได้แล้วจะแสดงหนา้จอดังรูปที่ 1.2 

 

รูปที่ 1.2 แสดงหน้าหลักของระบบ 

   

 

 

user 

clefttwc 
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1.3 ให้ผูใ้ช้ทําการกรอก **** เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของผู้ใช้ ดังรูปที่ 1.3  

 

รูปที่ 1.3 แสดงหน้าหลักของระบบส่วนผู้ใช้ 

ส่วนเมนูการใช้งาน 

 2. เมนูในการเข้าใชง้านในสว่นของผู้ใช้ระบบ 

 

2.1 เมื่อต้องการบันทึกข้อมลู เลือกไปที ่  จะแสดงหน้าการบันทึกข้อมลู

ผู้ป่วย ดังรูปที่ 2.1 

แสดงฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 
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ตวัอยา่ง การเลือกชนิดของ

ภาวะปากแหวง่ เพดานโหว ่

1.1. เลือกสว่นทีผิดปกติ 

1.2. เลือกความรุนแรง 

1.3. เลือกข้างทีเป็น 

1.1
1.2 

1.3

1 เมือมีภาวะปากแหวง่ เพดานโหว ่ให้

เลือกทีปุ่ มข้างหน้าเพือระบชุนิดของโรค 

2 เมือมีภาวะความพิการทางศีรษะหรือ

ใบหน้า ให้เลือกทีปุ่ มข้างหน้าเพือระบุ

สว่นทีเป็นโรค 
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แสดงฟอร์มการกรอกข้อมูลโรคร่วมอ่ืนๆ 

 

 

 

 

แสดงฟอร์มกรอกข้อมูลโรงพยาบาลที่บันทึก 

 

รูปที่ 2.1 แสดงหน้าบันทึกผู้ป่วยรายใหม่ 

การเลือกโรงพยาบาล 

1. เลือกทีจงัหวดั 

2.แล้วเลือกโรงพยาบาลทีกรอก

ข้อมลู 

การค้นหาหรือติดตามผู้ ป่วย โดย

ใช้เบอร์โทรมือถือหรือตวัเลขทีตงั

เอง 10 หลกัเทา่นนั  ซงึถือ เป็น

รหสัในการค้นหาผู้ ป่วยของแตล่ะ 

รพ. ทีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

การบนัทกึฟอร์มโรคร่วม 

ถ้ามีความพิการโรคร่วมอืนๆให้

เลือกทีมีสว่นความพิการนนั และ

ให้รายละเอียดความพิการเทา่ที

สามารถอธิบายได้ 
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 2.2 เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “การบันทึกเสร็จสมบูรณ์” ดังรูปที่ 2.2 หากไมม่ี

ข้อความนี้ขึ้นมา แสดงว่าการบันทึกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ต้ังไว้ให้บันทึกข้อมูลใหม ่

 

รูปที่ 2.2 แสดงข้อความการบันทึกเสร็จสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

3. ระบบการคน้หาและติดตามผู้ป่วย 

  3.1 การเรียกใช้เมนู ค้นหาและติดตาม เมื่อต้องการตรวจสอบรายชื่อหรือติดตามการรักษา

ของผู้ป่วยที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ใหค้ลิ๊กไปที่เมนู แสดงรายชื่อผู้ป่วย ระบบจะแสดงหน้าให้กรอก

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรอืรหัส 10 หลกัตามที่ต้ังไว้ ดังรูปที่ 3.1 
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รูปที่ 3.1 แสดงช่องกรอกหมายเลขโทรศัพท์หรือรหัส 10 หลัก เพื่อการค้นหาข้อมูลผูป่้วย 

 

  3.2 เมื่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรอืรหัส 10 หลกั แล้วกดที่ปุ่มค้นหาจะแสดงรายการ

ผู้ป่วยที่ได้บันทึกไว้ ดังรูปที่ 3.2 

 

รูปที่ 3.2 แสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ค้นหา 
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  3.3 คลิ๊กไปที่ขอ้ความ แสดงรายละเอียด  จะเห็นการแสดงข้อมูล และการรักษาของผู้ป่วยใน

แต่ละราย ดังรูปที่ 3.3 

 

 

รูปที่ 3.3 แสดงข้อมูลและการรักษาของผู้ป่วย 
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ด้านความปลอดภัย 

1. ความปลอดภัยของข้อมูล 

ระบบจะสํารองข้อมูลในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกๆ 1 อาทิตย์ และสํารองข้อมูลจากผู้ดูแลระบบทกุๆ 

วัน จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาสู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์จําลอง 

2. ความปลอดภัยในการเขา้ถึงข้อมูล 

ในการเข้าถึงข้อมูลในแตล่ะโรงพยาบาลจะมีชุดรหัสตรวจสอบเพื่อให้การแสดงข้อมูลของแต่ละส่วนมี

ความถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด 

3. ความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ 

การเข้าถึงเขตสํารองข้อมูล เครื่องที่สํารองข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับตัดขาดจากระบบ

อินเตอร์เน็ต มีกล้องวงจรปิดติดรอบๆบริเวณ มีเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และมีการ

ตรวจเช็คประตูเข้าออกอย่างสม่ําเสมอ 

4. ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ 

ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนจะถูกจัดเก็บในฐานขอ้มูลบนเซิร์ฟเวอร์อย่างปลอดภัยอยู่หลังไฟร์วอลล์จํานวน

มาก และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนลึกได้จากอินเทอร์เน็ต หากต้องการเข้าถึงข้อมูล ผูดํ้าเนินการต้องใช้   

แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจาํกัดการเข้าถึงโดยระบบความปลอดภัย 

เมื่อมีการล๊อกอินเข้าสู่ระบบและไม่ได้ใช้งานหน้าจอเป็นเวลา 30 นาที ระบบจะทําการล๊อกเอ๊าท์โดยอัตโนมัติ 

 

************************************************************************************************* 

หมายเหตุ  : หากมีข้อผิดพลาดและต้องการแก้ไขข้อมูลให้แจ้งรายละเอียดการแก้ไขมาที่  

E-mail: cleft@kku.ac.th     หรือโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คณุศภุชัย วงศ์ชื่น หรือ  

คุณสุธีรา ประดับวงษ์ เบอร ์: 043-363123, 043-202558, 081-1851151   

 


