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บทที่ 2 การติดตั้งระบบ Thai Database Connector
Thai Database Connector (TDC) คือ โปรแกรมส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
เซิร์ฟเวอร์ของระบบ Thai Care Cloud โดยอัตโนมัติ และไม่รบกวนระบบการทางานของเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาล มี
ขั้นตอนการทางานดังต่อไปนี้
2.1 เข้าสู่การทางานระบบ Thai Care Cloud
1. ผู้ใช้งานต้องล็อกอิน โดยกรอก Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ Thai Care Cloud ดัง
แสดงในภาพที่ 4 (กรณีเป็นสมาชิกใหม่ ให้ทาการสมัครสมาชิกก่อน โดยมีขั้นตอนโดยละเอียดในบทที่ 1)
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ภาพที่ 4 หน้า Log in เข้าสูร่ ะบบ

2.2 การติดตั้ง TDC
การติดตั้ง TDC ควรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาล และควรจะ
เปิดเครื่องไว้ตลอดเวลา เพื่อให้ข้อมูลถูกซิงค์ได้ตลอด (สามารถติดตั้งแบบ Remote โดยใช้ TeamViewer)
1. เมื่ อ เข้ าสู่ ห น้ าหน้ าหลั ก ให้ คลิ ก เมนู โมดู ล จะพบกับ โมดู ล ประเภทต่ าง ๆ โดย โมดู ล TDC จะอยู่ใน
ประเภทของ System Module ดังแสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 หน้าเมนู Module
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2. คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม TDC และเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ Run โปรแกรมเพื่อติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาล

ภาพที่ 6 install TDC program

3. เมื่ อ ติ ดตั้ งเสร็ จ แล้ ว ให้ เปิ ด โปรแกรม เพื่ อ ท าการตั้ งค่ า Connection เพื่ อเชื่ อมต่ อ กั บ เซิ ร์ฟ เวอร์ข อง
โรงพยาบาล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ใส่ Username และ Password ที่ใช้ล็อคอิน www.thaicarecloud.org
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ภาพที่ 7 การใส่รหัสเพื่อ log in TDC program
3.2 ใส่ ค่ า Connection เพื่ อ ติ ด ต่ อ กั บ Server ของ HIS แล้ ว คลิ ก Connect ตรวจสอบ กระทั่ ง
connect ได้สาเร็จ
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ภาพที่ 8 การใส่ค่า Connection เพื่อติดต่อกับ Server ของ HIS

3.3 ตั้ ง ค่ า (Configuration) โดยเลื อ ก Database และ Vendor ให้ ต รงกั น (กรณี ไม่ ใ ช่ HOSxP,
HOSxP-PCU, JHCIS ขอให้แจ้งผู้ดูแล TDC ที่ thaicarecloud@gmail.com)
3.4 คลิก Start เพื่อ Run Initial Startup และ Transfer ข้อมูล
2.3 การตรวจสอบการดึงข้อมูล
เมื่ อระบบ TDC สามารถเชื่ อมต่ อกั บ เซิ ร์ฟ เวอร์ ของโณงพยาบาลได้แ ล้ ว เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ สามารถ
ตรวจสอบการส่งข้อมูล เพื่อดูประสิทธิภาพการทางานของระบบเซิร์ฟเวอร์โรงพยาบาล ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. Dashboard: คือการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่โปรแกรม TDC ทางาน
อยู่

ภาทพี่ 9 Dashboard ตรวจสอบการทางานของโปรแกรม TDC

2. Delay Config: คือการปรับความเร็วในการส่งข้อมูล ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถปรับความเร็วได้ตาม
ความเหมาะสม
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ภาพที่ 10 หน้า Delay Config ปรับความเร็วการส่งข้อมูล

3. Transfer DATA: คือการแสดงความก้าวหน้าในการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ Thai Care Cloud

ภาพที่ 11 แสดงความก้าวหน้าการส่งข้อมูลเข้าระบบ Thai Care Cloud

4. Event Schedule: จานวนคิวที่รอการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ Thai Care Cloud
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ภาพที่ 12 แสดงจานวนคิวที่รอการส่งข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ Thai Care Cloud
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2.4 ผลจากการติดตั้งโปรแกรม TDC
1. ข้อมูลจากระบบโรงพยาบาลจะถูกส่งมาที่ระบบ Thai Care Cloud โดยอัตโนมัติ และจะทางานซิงค์ข้อมูล
เปลี่ยนแปลงข้อมูลของฝั่งโรงพยาบาล จนกว่าผู้ดูแลระบบจะถอดถอน TDC ออกไป
2. หน่วยบริการของท่านจะได้ข้อมูลที่ถูฏจัดเก็บไว้ ในรูปของ 43 แฟ้ม และสามารถนาข้อมูลออกได้ในรูปของ
Excel ไฟล์
3. ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ป ระโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการดูแลผู้ป่วย แบบ Real-time และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางโมดูลต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น เช่น CKDNET CCANET และ Thai COC เป็นต้น

